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வட்டமும் வாட்டமும்
தலைவர் அதிகாரி மாமன்ற உறுப்பினர்
மருட்சி நடிகர் திரட்சி நடிலக
முதலவட்்டம்
அதிபர் வணிகர் தரகர் ஒப்பநதககாரர்
சினிமா சீரியல தயாரிப்பாளர்
முதல வட்்டத்தின சினன வட்்டத்தார்
மறுவட்்டம்
மமறபடியார்க்கைாம் தாங்கி தடுககிட்டு
காலலக அமுககிச் சம்பளம் ் சயமவார்
தனிவட்்டம்
சுங்கம் கைால வருவாய ் பாதுப்பணி
காவல கலவி சுகாதாரம் மபாககுவரத்து
எனப் பி்றவிப் பயன்பற்ற பலதுல்ற ஊழியர்
அடுத்த வட்்டம்
சமய ஆனமீக இைககிய அ்ற்நறிப்
பட்டிமன்றப் பாவைர் கவியரங்கக காவைர்
சினிமாப் பா்டகர் இலசயலமப்பாளர் பா்டைாசிரியர்
சினிமாமவ வாழ்வின அ்ற்மனறு இயங்கும்
ஊ்டகககாரர் பலலி்ட அரசியல விவாதககாரர்
விரிவு வட்்டம்
விலளயாட்டுவீரர், ஓவியர் சிறபி பா்டகர்
ஒளிப்பதிவாளர் எழுத்தாளர்
தி்றன வட்்டம்
வண்ார் நாவிதர் குயவர் உழவர்
சாலைமயாரம் கல்ட விரித்தவர்
தச்சர் ் காலைர் ஒட்்டர் சலமயலகாரர்
ஆட்ம்டா ம்டகசி ஓட்டுநர் ் மககானிக
உலழககும் வட்்டம்
இைவசம் மபரி்டர் பணடிலகத் ் தாகுப்பு
வாககு கூவல ப்்மன வாங்க
வரிலசயில நிறமபார்
தரித்திர வட்்டம்
லகமயநதி நல்டபாலத உ்றங்கி
இரநது தினபவர்
நரக வட்்டம்
சமத்துவம் சமகாதரத்துவம் சனமார்ககம்
சனாதனம் மககளாட்சி யாவரும் சரி சமம்
என ஆறறுப்படுத்தும் அருளாளர்
ஆனமீக வட்்டம் இல்ற வட்்டம்
அவித்த முட்ல்ட ் பாரிககும்
உரித்த மகாழியும் ப்றககும்
எனனும் மத வட்்டம்

கவிதை

நாஞ்சில் நாடன்

ஆயவ்டங்கல்
பலகலைக கழகம் எது்வன அறிமயாம்
்நறியாளர் யா்ரனப் ் பயர் ் தரியாது
மா்வர் எவ்ரனத் ் தளிவும் இலலை
முகவர் வழி வநத அ்டங்கல பணி
முலனவர் பட்்ட ஆயமவடு
உலழத்துக குறிப்புகள் எடுத்துத்
தரவுகள் மசர்த்து சுட்டிச் ் சலலுதல
வாங்கிய முனப்ம்
இலைாள் இடுப்்பலும்பு மகார்கக ஆயிறறு
முடித்தபின வரும்ப்ம்
மூத்தவள் மபறறுச் ் சைவுககு ஆகும்
எழுதித் தீர்த்து தட்்டச்சு ் சயதபின
முகவர் வநது வாங்கிப் மபாவார்
எழுதி வாங்கிய ஆயமவடு அதலன
்நறியாளர் நுனிப்புல மமயவார்
பலகலைக கழகத்தில சமர்ப்பிககப்படும்
மறுப்பினறி காை விரயமும் இனறி
ஒப்புதல தரும் மநர்முகம் ந்டககும்
மவநதர் வழங்குவார் முலனவர் பட்்டம்
பலகலைக கழக அரசுக கலலூரி
மவலைககு இனல்றய விலை்யனன ஐயா!
வாழிய ் சநதமிழ்
வாழ்க நற்றமிழர்
வாழிய பாரத மணித் திருநாடு!
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காக்க கரவா க்ரந்துண்ணும்
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ஆடி
ஜூ்ை 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.

‘அக்னி பாதை’ ஆபதைான பாதை!

்ரப்ப்ை, கைைற்்ப்ை, விமானப்ப்ையில் ஆண்டுககு 
45ஆயிரம் ப்ப்ர ஒப்பநை அடிப்ப்ையில் பைரநவைடுத்து 
4 ஆண்டுகைள் ்பணியாற்றும் ‘அகனி ்பா்ை’ என்கிற புதிய 
வ்கையான இராணுவ ஆள்பசேரபபுத் திட்ைத்்ை இநதிய 
ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருககிறது. இத்திட்ைத்தின்்படி 

10ஆம் வகுபபில் பைரச்சிவ்பற்ற 17 முைல் 25 வயது வ்ரயுள்ள 
இரு்பாைரும் விண்்ணபபிககைைாம். பைரநவைடுககைப்படுகிறவரகைளுககு 
ஆறுமாைம் ்பயிற்சி. 4 ஆண்டுப ்பணிககைாைத்தில் உயிரிழபபு 
ஏற்்பட்ைால் 48 இைட்சேம் கைாபபீடும் அரசு நிவார்ண நிதியிலிருநது 
44 இைட்சேம் இழபபீடும் கி்ைககும். நான்கைாண்டு ்பணிமுடிநது 
்பணியிலிருநது விடுவிககைப்படும்ப்பாது 10 இைட்சேம் ரூ்பாய் 
்பணிகவகைா்ையும் 12ஆம் வகுபபுப ்படித்து முடித்ைைற்கைான 
சோன்றிைழும் அளித்து வழியனுபபி ் வககைப்படுவாரகைள்.

‘நான்கைாண்டுகைள் ்பணிககுப பிறகு அகனி வீரரகைள் நிரநைரப 
்பணிககு விண்்ணபபிககைைாம். “ைகுதி-திறன்” அடிப்ப்ையில் 25 
சேைவிகிை வீரரகைள் நிரநைரப ்பணியில் பசேரககைப்படுவர‘ என்று 
வசோல்ைப்படுகிறது. அபைப்பாை, ‘அகனி ்பா்ைத் திட்ைத்தில் 
பசே்வயாற்றி ஓய்வுவ்பறும் வீரரகைளுககு ஒன்றியப ்பாதுகைாபபுப்ப்ை, 
ஒன்றிய உள்து்றயின் கீழ் வசேயல்்படும் து்்ண ராணுவப்ப்ைகைளில் 
“10  சேைவிகிை இைஒதுககீடு” வழஙகைப்படும் என்றும் 
அறிவிககைப்பட்டிருககிறது. பமலும், “்பல்பவறு மத்திய அரசுத்து்றகைள், 
மாநிை அரசுகைள் மற்றும் ைனியார நிறுவனஙகைளிலும் இநை அகனி 
வீரரகைளுககுப “்பணிவாய்பபு” வழஙகைப்படும் என்றும் அநை 
அறிவிக்கையில் குறிபபிைப்பட்டிருககிறது.

ஆனால், 21.06.2022 அன்று ைமிழ் இநது நாளிைழின் முைல்்பககைத்தில் 
்பாதுகைாபபுத் து்றயின் அறிவிக்கை வசேய்தியாகை வவளியாகியிருககிறது. 
அபை நாளிைழின் கை்ைசிப ்பககைத்தில் ‘4 ஆண்டுகைள் ்பணிமுடிககும் 
அகனிவீரர(!)கைளுககு எஙகைள் நிறுவனஙகைளில் பவ்ைவாய்பபு 
அளிககைப்படும்’ என மஹிநதிரா, ஆர.பி.சி. ்பபயாகைான், அப்பல்பைா, 
டிவிஎஸ் உள்ளிட்ை கைாரப்பபரட் முைைாளிகைள் வவளியிட்ை அறிவிபபும் 
வவளியாகியிருககிறது. நாட்டின் ரகைசியம் கைாககும் ராணுவத்து்றயும் 
அநை ரகைசியத்்ைக கைாககும் நம்பிக்கைககுரிய கூட்ைாளிகைளாய் 
இருககும் ைனியார முைைாளிகைளும் எவவளவு ஒற்று்மயாய் 
பைசே்பகதி்யக கைட்டிககைாககிறாரகைள் என்்ப்ை இ்ை ்வத்பை 
புரிநதுவகைாள்ள முடியும்.

பமபைாட்ைமாகைப ்பாரத்ைால் நாட்டில் இ்ளஞரகைளுககு 
பவ்ைவாய்பபு அளிப்பைற்கைான புரட்சிகைரமான திட்ைம் ப்பாைவும் 
நான்கைாண்டுகைள் ்பணி்ய முடித்துவிட்டு வவளிபய வரும்ப்பாது 
பவ்ைபய கி்ைககைாவிட்ைாலும் ்கைககுவநை ்பணிகவகைா்ைத் 
வைா்கை்ய மூைைனமாகைக வகைாண்டு ஏைாவவைாரு வைாழில் வைாைஙகி 
அப்படிபய குடும்்பம், குட்டி எனக கைாைத்்ை ஓட்டிவிைைாம் 
என்்பதுப்பாைவும் அது பைாற்றம்கைாட்டும். உண்்மயில் இது 
இ்ளஞரகைளுககு பவ்ைவாய்பபு அளிப்பைற்கைான முன்பனாடித் 
திட்ைபமா அல்ைது இராணுவத்தில் இளரத்ைம் ்பாய்ச்சுவைற்கைான 
வசேயல்திட்ைபமா இல்்ை. அபை சேமயத்தில் கைாரப்பபரட் 
நிறுவனஙகைளில், வ்பாதுத்து்ற நிறுவனஙகைளில், அரசு 
அலுவைகைஙகைளில் துளிரககும் வை ாழிைாளர  உரி்மப 
ப்பாராட்ைஙகை்ளயும் ஜனநாயகை வழிப்பட்ை அறபப்பாராட்ைஙகை்ளயும் 
அைககி ஒடுககுவைற்கைான ‘அடியாள் ்ப்ை’யாகை இநை அகனிவீரரகை்ள 
மாற்றுவைற்கைான சோத்தியக கூறுகைள் இல்்ை என்றும் வசோல்லிவிை 
முடியாது. கைைநை கைாைத்தில் மா்ணவர ப்பாராட்ைஙகைளின்ப்பாதும் 
விவசோயிகைள் ப்பாராட்ைஙகைளின்ப்பாதும் சீரு்ை அணிநை 
கைாவைரகைளுககூைாகை முகைமூடி அணிநைவரகைள் கைளமிறககைப்பட்டு 
பைடித்பைடிக குறி்வத்துக குறி்வத்து வகைா்ைவவறித் ைாககுைல் 
நிகைழ்த்ைப்பட்ை்ை நாடு இன்னும் மறநதிருககைாது. அ்ையும் இ்ையும் 
வகைாஞசேம் வ்பாருத்திப ்பாரத்ைால் அகனி்பா்ையின் பநாககைம் எவவளவு 
ஆ்பத்ைான ்பா்ை என்்பதும் புரி்படும். =

த
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கட்டுரை

இரா.யமா்கன்ராஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

அதையாளேங்கதளேக் த்கபபற்றும் 
பாஜ்கவின் வணி்க அரசியல்!

க�ொள்��்ைச் க�ொல்லி 
வைர்க�ப்படொத, ்பதவி பு�ழ் 
்பணம் ப்பொன்ற்வ மட்டுபம 

அரசியலு்ககுப 
ப்பொதுமொனதொ�்க �ருதும் 
வொரிசு�ள, வொசிபபும், 
ப்பொரொட்ட்க குணமுமற்ற 
இ்ைய த்ைமு்்ற 
வொரபபு�ள தமது 
குடும்்பவழிப்பட்ட 

க�ொள்�்ககு பேர எதிரொன 
்பொஜ�வு்ககுப ப்பொவ்த 
மொன அவமொனமொ� 
�ருதொமலும் அல்ைது 

க�ொள்�்ககு அ்த ேம்பி 
பின கதொடரும் எளிய �ட்சித் 
கதொணடனு்ககுச் க�ய்யும் 

இரணட�ம் என்ற 
நி்னபபும், சுர்ணயும் 

கிஞ்சித்துமறறு 
இரு்ககி்றொர�ள. இதில் 

அதிமு�, �ொங்கிரஸ் ப்பொன்ற 
அ்ர நிைவு்ட்ம, 
அ்ரப ்பொரப்பனியர 

க�ல்வ்த ஒருவொறு ஏறறு்க 
க�ொணடொலும், திமு�, 
க்பொதுவு்ட்ம மறறும் 
தலித் �ட்சி�ளின இடம், 
க�ொள்� மொற்றம்தொன 

க�ரித்து்க க�ொளைமொட்படன 
எனகி்றது.

இளையராஜா த�ாடங்கி, தி.மு.க.வின் நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா வளரயிலும் அரசியல், சமூகம் அறிந� 
முகங்கள் பாஜக வின் அரசியல் நநர்ளம, தமயளம, அறிநது அககட்சியில் 
இளைநந�ா, தவளியில் நின்ந்றா �மது நசளவளய ஆற்றத் 
த�ாடங்கியுள்ைனர். ராஜா, சிவாவின் மகனுககு முன்பும் பின்புநம கூட 
அறிந� முகங்களின் பாஜக பட்டியல் இருககி்றது. அது இன்னும் நீைவும் 
கூடும். அந�ப் பட்டியலில் அடுத்�து யார் என்பள�த்�ான் அதிர்வு 
அரசியலாககியிருககி்றது பாஜக.

அரசியல் அரங்கிலும், சமூக பணபாட்டுத் �ைத்திலும் பாஜக என்ன 
விளல தகாடுத்ந�னும் �னககான இடத்ள�ப் பிடித்துவிட நவணடும் 
என்பதில் தபரிதும் முளனப்புககாட்டிவருகி்றது. சமூக பணபாட்டுத் 
�ைத்ள�க ளகப்பறறுவது, அ�ன் வழி அரசியலரங்கு ஆட்சி 
அதிகாரத்ள�க ளகப்பறறுவது என்பது அவர்கைது மரபார்ந� பாள�. 
இலககுப் பயைம். பணபாட்டு அரசியல் முகமான ஆர்.எஸ்.எஸ். 
சங்கபரிவாரங்கள், பின்னின்று பாஜக என்்ற ந�ர்�ல் அரசியல் 
நிறுவனத்ள� நிரல்படுத்துகின்்றன.

வட மாநிலங்கள் நபான்று ம�, பணபாட்டுத் ந�ர்�ல் அரசியலில் 
உைர்வு பூர்வமான அனுகுமுள்றககு மா்றாக வரலாறறு இயங்கியல் 
நிளலப்பாதடடுககும் �மிழகம் பாஜக �ரும் அடுத்�டுத்� அதிர்வரசியளல 
நி�ானமாகநவ எதிர்தகாள்கி்றது. தபருவணிகக தகாள்ளைககு நாட்ளடத் 
தி்றநதுவிட்ட ஒன்றிய அரசு, தபரு வணிக அரசியளல வணிக அரசியலாக 
மாறறியிருககி்றது. அ�ாவது ஒரு நிறுவனம் �னது தபாருட்களைச் 
சநள�ப்படுத்துவ�றகு என்னமாதிரியான உத்திகளைக ளகயாளுநமா 
அவறள்றதயல்லாம் �மது ந�ர்�ல், ம�, பணபாட்டு அரசியலில் 
பயன்படுத்திப்பார்ககி்றது. பயன்படுத்துகி்றது.

பல உள்ளூர் முன்னணி நிறுவனங்களை, அல்லது அ�ன் வணிகச் 
சின்னங்களை வாங்கி முடககுவது அல்லது அ�ன் தபயரிலான 
உரிமத்ள�ப் தபறறு சநள�ப்படுத்துவது என்்ற தபரு மு�லாளிய 
நிறுவனங்களின் சநள� அரசியளல பாஜக இன்ள்றககு அரசியலில் 
நசா�ளன தசயது பார்ககி்றது. அந� வளகயில் ந�ர்�ல் அரசியலில் 
அல்லது சமூக, பணபாட்டுத் �ைத்தில் அறிமுகமானவர்களை �னது 
கட்சிககுள் இழுத்துக தகாள்ைநவா அல்லது �மது ஆட்சி குறித்துப் 
புகழபாடநவா பயன்படுத்துகி்றது. இ�றகு அது என்ன விளலயும் 
தகாடுககத்�யாராகவிருககி்றது. �னி பிரமுகர் த�ாடங்கி தபரும் ம�, 
சாதி, அரசியல் நிறுவனங்கள் வளர �ப்பிககவிடாது �னது அதிகார 
வளலயினால் கட்டிப்நபாடுகி்றது.

மிக அணளமயில் இளசத்துள்றயில் ஒரு ராஜாவாக வலம் வநது 
தகாணடிருககும் இளையராஜாளவ அம்நபத்கருடன் பிர�மர் நமாடிளய 
ஒப்பிடச் தசய��ன் வழி பட்டித் த�ாட்டி எங்கும் பரவிச் தசல்லும் 
ராஜாவின் இளசயுடன் நசர்த்து சநள�ப்படுத்� முயன்று தகாணடுள்ைது. 
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அது தவறறியா ந�ால்வியா என்பது முககியமில்ளல. 
அது பிரளமகளை உருவாககநவணடும் . 
அவவைவு�ான். புளனவின், பிரளமகளின் வழி 
வந�வர்களுகநக அ�ன் முழு சகதியும் விைங்குவ�ாக 
இருககி்றது.

புராை ராமளன பணபாட்டு அரசியலிலிருநது 
கடத்தி வநது ந�ர்�ல் அரசியல் சின்னமாகவும் 
அவரது நீட்சியாக  பிர�மர் நமாடிளய 
ராமராஜியத்தின் பி�ாமகராகவும் முன் நிறுத்தும் 
சநள�ப்படுத்�லின் சகல அரசியலும் பாஜக �மது 
இலககு நநாககி நகர உ�விவரநவ தசயகி்றது. 
தசயயும்.

வட இநதியத் ந�ர்�ல் அரசியலில் ம� ,பணபாட்டு 
அடிப்பளடயில் உைர்வுகளைத் தூணடி, 
கலவரங்கள், வன்முள்றகள் தசயதும் இஸ்லாமிய, 
�லித் தவறுப்பு அரசியல் தசயதும் மறுபககம் 
அம்நபத்கர், நஜாதிபாபூநல, சாவித்திரிபாய பூநல 
நபான்்றவர்களை வி�நந�ாதியும், தகாணடாடியும் 
�மது இநதுத்துவ பணபாட்டுககுள் உள்ளிழுத்துச் 
தசரிககி்றது பாஜக.

�மிழகத்தில் ம�, சாதிய தீவிர உைர்வுப் 
நபாககுகள் தபரியார் ஈ.நவ.ரா. 
நபான்்றவர்கைால் �டுத்து 
ளவககப்பட்டுள்ைதும், பகுத்து 
ஏன், எ�றகு என்்ற நகள்விகள் 
சமூக, அரசியல் கைங்களில் ச�ா 
முன்ளவககப்படுவ�ாலும் 
வடகளகப் நபால �மிழகச் 
ச ந ள� ள ய  நி ள ன த் � 
ம ா த் தி ர த் தி ல்  ப ா ஜ க 
பரிவாரங்கைால் �மிழகத்ள� 
உடனடியாகக ளகப்பற்ற 
இயலாமல் இருககி்றது. இந� 
நிளலயில்�ான் �மிழகத்தில் 
அரசியல் கலாசார �ைங்களில் 
நன்கு அறிமுகமானவர்கள் 
அல்லது அறிமுகநம இல்லா�வர்களையும் கூட 
கட்சிககுள் இழுப்பது அல்லது ஆ�ரவு நிளல 
எடுககளவப்பது என்்ற ஆள் பிடிககும் நவளலயில் 
இ்றங்கிக தகாணடுள்ைது பாஜக.

அம்நபத்கருடன் நமாடிளய ஒப்பிட ளவககும் 
நூலில் இளையராஜா அடித்திருககும் ஜால்ரா 
இதுவளரயிலும் அரசியல், திளரயுலகு அறியா 
அப சு ர ம ா கு ம் .  ஒ டு க க ப் பட்ட  சமூ க ப் 
பின்னணியிலிருநது வந� ஒருவளரக தகாணடு 
ஒடுககப்பட்ட மககளின் �ளலவளன ஒடுககுகின்்ற 
சமூகங்களின் �ளலவனுடன் ‘நபாறறிப்பாடச்’ 
தசயதிருககும் பாஜகவின் அரசியல் வணிகப் 
பணபாடு அவர்களுககு ந�ர்�ல் அரசியலில் ளக 
தகாடுககாது நபானாலும் சமூக, பணபாட்டுத் 
�ைத்தில் கிளடத்�ள� அறுவளட தசயது 
தகாள்ைலாம் என்ந்ற கருதுகின்்றனர்.

ஏறகனநவ கங்ளக அமரன் பாஜகவில் இருந�ாலும் 
தபயர் அறியப்பட்ட முன்னணி பிராணட் ஆன 
இளையராஜாவின் தசல்வாககும், தசால்வாககும் 
பாஜகவின் ந�ர்�ல், பணபாட்டு அரசியலுககு 
உ�வுதமன்று எதிர் பார்ககின்்றனர். குறிப்பாக 

அரசியலில் கருத்து எதுவும் த�ரிவிககா�,த�ரிவிகக 
விரும்பா� இளையராஜா ,  நமாடி பறறி 
அம்நபத்கருடன் ஒப்புளம தசயதிருப்ப�ானது 
அரசியல் இல்ளலதயன்று தசால்லிவிட முடியாது. 
முககியமாக அவரது இளச ரசிகர்கள் ராஜாவின் 
அரசியலுககும் நசர்த்து முட்டு தகாடுப்பதும் 
அவரது அரசியலின் அபசுரத்ள� சுட்டிக 
காட்டுநவார் மீது நமல்சாதி வன்மம் என்று 
ஒநரடியாக குற்றம் சாட்டுவதும் பாஜகவின் 
அரசியல் நவளல தசயயத் த�ாடங்கிவிட்ட�ாக 
எடுத்துக தகாள்ைலாம். ஒடுககப்பட்நடாரில் 
பி்றந�து �விர ஒடுககப்பட்நடார் குறித்து சிறிதும் 
கரிசனமற்ற ராஜா, அம்நபத்களர நமாடிககு 
இளையாக அல்லது அ�றகு நமலாக ளவத்துப் 
நபசிய�ன் வழி வரலாறறுத் �வள்றச் தசயதிருககி்றார்.

�ான் சார்ந� சமூகத்திறகு; ஏன் எல்லாவளகயிலும் 
அம்நபத்கருககு நநர் எதிர்நிளல எடுத்திருககி்றார். 
இது அம்நபத்கருகநகா அவரது மககளுகநகா, 
ராஜாவுகநகா தபருளம நசர்ககப்நபாவதில்ளல. 
வணிகத்திறகாக �னது உறசாகத்திறகு காரைம் 
பூஸ்ட் என்று தசால்லும் கிரிகதகட் வீரர் 

தடன்ட்டுல்களர கடநது 
தசல்வள�ப்நபால மககள் 
ந க ர் ந து  த ச ல் ல த் � ா ன் 
நப ாகி்ற ா ர் கள் .  ஆனால் 
துள்றசார் பிரபலங்கள் �ாம் 
யார் பககம் நிறகிந்றாம் , 
யாருககுச் நசவகம் தசயகிந்றாம் 
என்பள� ளவத்ந� வரலாறறில் 
நி ற ப து ம் ,  நி ள ல ய ற ்ற ப் 
நபாவதுமிருககி்றது.

அளசநது தகாடுககா�த் 
�மிழகத்தின் மீது பாஜக மறறும் 
ஒன்றிய அரசு நிர்வாக வழியிலும் 
அ � ற கு  த வளியிலும ா க 
ப ல மு ள ன ,  ப ல க ட் ட த் 
�ாககு�ளல நடத்துகி்றது. �மிழக 

ஆதீன மடங்களில் மனி�ளன மனி�ன் சுமககும் 
‘பட்டைப்பிரநவசம்’ சமகாலத்தின் சமூக, 
பணபாட்டு இழிவு என்பள�தயல்லாம் கடநது 
அள� எதிர்ப்நபாளர ம�, சமூக பணபாட்டு 
எதிரிய ா க  க ாட்டும்  அரசியல்  துய ரம் 
அரங்நகற்றப்பட்டது.,

படிநிளலளய காப்பாறறும், சாதி இருப்ளப 
வலியுறுத்தும் ஆதீனங்களின் பல்லககுப் பவனிளய 
அரசும், தபாது சமூகமும் வலிநது ஏறபதும், ஏறகச் 
தசயவதுநம கூட மனி�ன் �ன்மீது படர்த்திக 
தகாள்ளும் இழிவின் பகுதிநய. நமலும் இப்படியான 
ம� நிறுவனங்களை �னது பிடிககுள் தகாணடுவநது 
மடங்களையும், அ�ன் �ளலவர்களையும் 
காப்பாறறுவ�ாக, ஆ�ரிப்ப�ாகச் தசால்வ�ன் வழி 
ம�, தமாழி, பணபாட்டுக காவ லர்கைாக �ம்ளம 
முன்னிறுத்துபவர்கள் இவறள்ற பாதுகாப்பது, 
காப்பாறறுவ�ன் வழியாக மனி�ளன மனி�ன் 
சுமப்பள�யும், சாதிப் படிநிளலகளையும் ஒருநசர 
ஏறபவர்கைாகநவ கரு� நவணடும்.

�லித்துகள், பிறபடுத்�ப்பட்நடார், அரசின் 
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அல்லது திராவிட அளமப்புகளின் மீது 
நம்பிகளகயறந்றார், �னிநபர்களின் ப�வி, தபாருள் 
ஆளசகளைக காட்டி கட்சிககுள்ளும் �மது 
கலாசாரப் பணபாட்டு அரசியலுககுள்ளும் பாஜக 
இழுகக முயறசிககி்றது. தகாள்ளககளைச் தசால்லி 
வைர்ககப்படா�, ப�வி புகழ பைம் நபான்்றளவ 
மட்டுநம அரசியலுககுப் நபாதுமான�ாகக கருதும் 
வாரிசுகள், வாசிப்பும், நபாராட்டக குைமுமற்ற 
இளைய �ளலமுள்ற வார்ப்புகள் �மது 
குடும்பவழிப்பட்ட தகாள்ளகககு நநர் எதிரான 
பாஜகவுககுப் நபாவள� மான அவமானமாக 
கரு�ாமலும் அல்லது தகாள்ளகககு அள� நம்பி 
பின் த�ாடரும் எளிய கட்சித் த�ாணடனுககுச் 
தசயயும் இரணடகம் என்்ற நிளனப்பும், சுரளையும் 
கிஞ்சித்துமறறு இருககி்றார்கள். இதில் அதிமுக, 
காங்கிரஸ் நபான்்ற அளர நிலவுளடளம, அளரப் 
பார்ப்பனியர் தசல்வள� ஒருவாறு ஏறறுக 
தகாணடாலும், திமுக, தபாதுவுளடளம மறறும் 
�லித் கட்சிகளின் இடம், தகாள்ளக மாற்றம்�ான் 
தசரித்துக தகாள்ைமாட்நடன் என்கி்றது. எனநவ,  
தகாள்ளக வழிப்பட்டக கட்சியிலிருநதும், 
�ளலளமயிலிருநதும் அளமப்புகளிலிருநதும் பாஜக-
வுககு தசல்லும் உைவியளல ஆயவுககும், 
விமர்சனத்துககுமுள்ைாககப்பட நவணடும்.

�லித்துகள் ,  சிறுப ான்ளம  ம� த்தினர் 
பழங்குடியினளர எதிர்த்துப் பிைவுப்படுத்தி 
தவறுப்பின் அடிப்பளடயில் ந�ர்�ல், பணபாட்டு 
அரசியல் தசயயும் பாஜவுககுள் சிறுபான்ளமயினர், 
�லித்துகள் இருப்பதும், ஆ�ரிப்பதும் �மககும் �மது 
சமூகத்துககும் தசயயும் இரணடகம் என்பள� 
வசதியாக ம்றநதுவிடுகின்்றனர். சாதிப்படிநிளலகளை 
ஏறறு அள� நீதிபடுத்தும், காப்பாறறும் பாஜக 
மறறும் பரிவராங்களை அளமப்பாகவும் , 
�னிநப ர ா கவும்  பங் நக றறு  அவர் களை 
நியாயப்படுத்துநவாளர மககள் �னிளமபடுத்தும் 
அரசியல் வைர்த�டுககப்பட நவணடும்.

அணளமயில் �மிழகத்ள�ச் நசர்ந� நடுவண 
இளையளமச்சர் ஒருவர் திராவிட இயககங்கள் 
இவவைவு காலம் ஆட்சி தசயதும் �லித்துகள் 
நகாவிலுககுள் நுளழய முடியவில்ளல என்றும் 
தபாது இடுகாடு உருவாகக முடியவில்ளல என்றும் 
குற்றம் சாட்டுவள�ப் பார்ககும்நபாது தமயயாகநவ 
அவர்கள் யாருககு எதிராக இருககி்றார்கள் 
என்பள� விைககாமநல புரிநது தகாள்ை முடிகி்றது.
சமத்துவபுரம் நபான்்ற வாழும் நபாந� 
சமத்துவத்ள�ப் நபணும் குடியிருப்புகள் ஏன் 
ஆ�ரிககப்படுவதில்ளல என்பள�யும் நசர்த்துப்நபச 
அவர்கைது பிைவு அரசியல் விடுவ�ாயில்ளல.

இநது மககளின் தபரும்பான்ளமக கட்சியாக 
பாஜகளவ கருதும் கட்டளமப்பு வலிநது 
உருவாககப்படுகி்றது . ” நீங்கள் எங்களுடன் 
இல்ளலதயன்்றால் பயங்கரவாதிகளுடன் 
இருககிறீர்கள் என்று தபாருள்!” என்று உலக வணிக 
நடுவம் �ாககப்பட்ட நபாது அதமரிகக அதிபர் 
ஜ ுனியர்  புஷ்  அறிவித்�ள�ப்  ந ப ால 
பாஜகவில்இல்ளலதயன்்றால் நீங்கள் இநதுககள் 
இல்ளலதயன்று கூ்றககூடும். இங்கு இநதுப் 

தபரும்பான்ளமயுடன் �னி நபராகவும், குழுவாகவும் 
இளைத்து பார்ககும் தபரும்பான்ளம உைவியல் 
�ரும் வலிளம, �ன்னம்பிகளக இவறறின் மீந� பாஜக 
சங்க பரிவாரங்கள் �ாககம் தகாள்கின்்றன.

தபாதுச் சமூகத்து பிரபலங்களுககு சமூகம் 
மீ�ான கரிசளன என்பது இருப்பதில்ளல. அவர்கைது 
அரசியல் என்பது அந� நநரத்து அரசியல் 
அதிகாரத்துககு வரும் கட்சிளய நத்துவ�ன் வழி 
�மது இருப்ளபத் �ககளவத்துக தகாள்வது மட்டுநம. 
ஐபிஎல் கிரிகதகட் பார்கக வரும் ரசிகர்கள் இரணடு 
ஆட்டக குழுககளின் வணைங்களிலான சட்ளடயும் 
தகாணடுவருவார்கள் எந� அணி தவறறி தபறுநமா 
அல்லது  அ ந �  ளம � ானத்தின்  ர சி க ப் 
தபரும்பான்ளமயினர் எந� ஆட்டத்திறகு ஆ�ரவு 
�ருகி்றார்கநைா அந� ஆட்டக குழுவின் ஆளட 
வணைத்திறகு ஏறப �மது சட்ளடளய மாறறி, 
-மாறி-மாறறி நபாட்டுக தகாணடு தபரும்பான்ளமயில் 
ஐயகியமாகிவிடுவார்கள். அது�ான் �றநபா�ய 
பாஜக ஆட்சி சூழலிலும் நிலவுகி்றது. ஆனால் 
இநதுககள் எல்லாம் பாஜகவினர் என்ந்றா, பாஜக 
தசயவது இநதுககளின் சார்பு அரசியதலன்ந்றா 
ஒப்புக தகாணடால் இநதுத்துவத்ள�யும் அ�ன் 
சிறுபான்ளம எதிர்ப்பு,தவறுப்பு மறறும் வன்முள்ற 
அரசியளலயும் ஏறறுக தகாள்வ�ாகிவிடும். 
இப்படியான ஒன்ள்ற இநதுப் தபரும்பான்ளமச் 
சமூகநம ஏறகாது.

பாஜகவின் இப்படியான அரசியளல இநது 
சமூகம் ஏறப�ான வணிக அரசியளலநய பாஜக 
நவீன ஊடகங்கள் வழி வைர்த்த�டுககி்றது. உங்கள் 
டூத்நபஸ்ட்டில் உப்பில்ளலயா? த�ாளலநதீர்கள். 
இைவயதிநலநய பறகள் தகாட்டி விளரவிநலநய 
முதுளம அளடநதுவிடுவீர்கள். டூத் நபஸ்ட்டில் 
உப்பில்ளலதயன்்றால் என்ன தசயவீர்கள் 
குறிப்பிட்ட நபஸ்ட்ளட வாங்க களடககு ஓடுவீர்கள் 
இல்ளல இருககும் நபஸ்ட்டில் உப்ளப கலநது 
பயன்படுத்திக தகாள்ைலாம் என்று நிளனப்பீர்கள்..
இல்ளல என்்றால் உடனடியாக நபஸ்ட் மறறும் 
பறகள் குறித்து குற்ற உைர்ச்சிக தகாள்வீர்கள். இது 
பாதுகாப்பிலிருநது வருகி்றது. தபரும்பான்ளம 
பாதுகாப்புைர்வு �ருவ�ான உைவியல் வணிக 
அரசியலாலும், அரசியல் வணிகத்�ாலும் 
இப்படித்�ான் கட்டளமககப்படுகின்்றன.

ஆனால் நடப்பு தமயயானது அப்படி இல்ளல 
இநதுககள் என்று பி்றப்பின் அடிப்பளடயில் 
பிரிககப்பட்நடார் எல்நலாரும் பாஜகவில் 
இருககவில்ளல; இளைநதுவிடவில்ளல. எனநவ 
பாஜக அரசின் பின்னிருககும் ஊடகங்கள், 
மு�லாளிகள் இப்படியான ‘டூத்நபஸ்ட்’ உைவியளலக 
கட்டளமககின்்றனர் .  அப்படியும் நீங்கள் 
நம்பா�நபாது தடணடுல்களர அளழத்து வநது �மது 
எனர்ஜியின் கமுககத்ள�ச் தசால்ல ளவககின்்றனர். 
ஒருவளகயில் பாஜகவுககு தசல்லும்; நமாடிளய 
அம்நபத்கருககு அல்லது காநதிககு ஒப்பிட்டு 
வி�நந�ாதும் பிரமுகர்கள் கூட பிைவு, தவறுப்பு 
நபான்்ற இன்னபி்ற அவவளகயான அரசியல் 
வணிகத்துககான முகவர்கநை. தூதுவர்கநை!

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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சதிர:

சதிவழி வருவந�ார் சதிநர (சம்பந�ர் / 
திருவீதிமிழளலப்பதிகம் 3:2)

சதிரிை மடவார் (நம்மாழவார் பாசுரம் : (2377)

மாலிருஞ்நசாளல �ைர்விைராகில் சார்வது 
சதிநர (நம்மாழவார் : 2886)

சதிராயிருந� ரதிமாமி (திருப்புகழ)

சதிருறும் தசணடிருமுகம் (திருப்புகழ)

சதுரு (Chaduru) / த�லுங்குதமாழி - அழகு

சதிர் (உருது) / அரசளவ

்பரதம்:

1. ராவநமாடராகந�ானமிம் மூன்றும் 
பகர்நதிடும் முள்றயினா்ற பர�ம் 
(திருவிளையாடற புராைம் : கான் 
மாறியாடிய படலம் : 8)

2. மனஸ்ஸிநல பாவமும் வாககிநல ராகமும் 
கரத்திநல �ாைமுமாகப் பரவலாக 
�ானங்களை வகுத்� பர� 
சாஸ்திரத்தின்படிநய பைனும் இளசயும் 
திகழப் பார்ககின்ந்றாம் (நவ�ாந� ந�சிகன் 
-  ஹஸ்திகிரி மஹாத்ம்யம்)

3. பர�ச் சிலம்பு (திருப்புகழ 357)

4. பர�வி�ப் புணடரிகத்�ாட்டிகள் (29-1052)

5. வி�மிகு பர� சுரவனிள�யர் (29 புயவகுப்பு)

6. பணணும் பர�மும் - (சகலகலாவல்லி 
மாளல)

7. கூத்தும் பர�மும் (திருச்சிற்றம்பலத் 
திருவந�ாதி)

8. நி�ம் பர�ம் பயின்று (தில்ளலத்திருவந�ாதி)

9. பர�ம் காட்டும் சி�ம்பரநம (rg - 36:3)

10. பர�மாடிடமுங் கீ�ப்பணதைாலி அரங்கும் 
(உமறு புலவர் / சீ்றாப்புராைம் - 35)

11. ஆதி பர�த் த�ாழிலளமத்து (1527 கி.மீ. 
சீவலமா்றன் கள� :37)

12. ஆதிநூற பர�த் த�ாழிலாடலும் (128)

13. பர�ாசார்பணு (கணடீரவ நூலராஜ விஜயம் 
:கன்னடம் - 1640 கி.பி.8:57)

14. பர�க்ஞ நமைகாரரிளக (8:69)

15. பர�ம் வல்லதபருமான் - 
நகாப்தபருஞ்சிங்கனின் விருது - 
திருவணைாமளலக கல்தவட்டு - த�. இ. 
சாசனங்கள் - த�ாகுதி 8)

16. ஸகன பர�வித்யா ஹ்ரு�ய - 
விஷ்ணுவர்த்�னின் சி்றப்புப்தபயர்

17. பர�ாகம பவன்நிஹி� - விஷ்ணுவர்த்�னன் 
மளனவி சாந�லாவின் விருது

18. அதிசதுர பர� சித்ர சமத்கார - ஷயவரின் 
மகன், நரஸிம்மனின் விருது

19. பர�மருைம்நமாண நூர� தகாரவநனாைம் 

கட்டுரை

்பா.மீ. சுந்தரம்

சதிரும், பரைநாட்டியமும்

கைட்டு்ரயாளர ்பா. மீ. சுநைரம் முதுவ்பரும் இ்சே ஆய்வாளர; சேதிராட்ை ஆய்வாளர: வழிவழியாகை 
இ்சேக குடும்்பத்்ைச் பசேரநைவர, புகைழ்வ்பற்ற நவில் கை்ைஞர, நீைாமஙகைைம் மீனாட்சி சுநைரம்பிள்்ள 
இவரு்ைய ைந்ை; ைாயார நாட்டியக கை்ைஞர ைஞ்சே ்பாைாம்்பாள். எனபவ ்பாைாம்்பாள் மீனாட்சி 
சுநைரம் என்ற ைன் வ்பயரில் ைாயா்ர முைல் வ்பயராகைச் சூட்டிகவகைாண்ைவர (்பா.மீ./பி.எம்.சுநைரம்) 
மு்றயாகை இ்சேகைற்றவர; இவரு்ைய ஆசிரியரகைள்  வமைட்டூர நாராய்ணசோமி;்வயச்பசேரி சோனகிராமன்; 
்பாைமுரளி கிருஷ்ணா. ்பாைகைர, எழுத்ைாளர, ஆய்வாளர, வாகபகையரகைாரர எனப ்பன்முகைம் வகைாண்ை 
ப்பரறிஞர. ‘மரபு ைநை மானிககைஙகைள், மஙகைை இ்சே மன்னரகைள், மரபுவழிப ்பரைப ப்பராசோன்கைள், 
பைவைாசி மரபு எனப ்பன்னூல் ஆசிரியர. ஆஙகிைத்திலும் எழுதி வருகின்றார. இவரு்ைய நூல்கைள் 
கைாைவவள்ளத்தில் கை்ரநதுவிடும் நூல்கைள் அல்ை; ஆவ்ணஙகைள்; கைருவி நூல்கைள்,ைஞ்சே(நீைாமஙகைைம்) 
திரு ்பா. மீ. சுநைரம், ைன் 88வது அகை்வயிலும் வைாைரநது வசேயல்்பட்டுவருகின்றார. ைற்ப்பாது 
புது்வயில் வாழ்கிறார. இககைட்டு்ர ்பரை(?) நாட்டியம் ்பற்றியது. அது ்பரை முனிவர கைண்டு (!) 
பிடித்ைது; அவர வ்பயரால் ்பரை நாட்டியம் ப்பான்ற அ்பத்ைஙகை்ளக கைட்டு்ைபபு வசேய்கிறார.

- நா. மமமது, இசை ஆய்ாளர்
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நபாஜ பலமுனாைம் குரிணி� பூர�ா�மலா� 
�தரயான் பல்லவனிது நரதிந�வன் மளனவி 
ரப்பவந�வி - கி.பி.13ஆம் நூற்றாணடு)

20. மருவும் இரச� சளபயுள் மகிழ�ரப் பர� 
நடனமிடுபவர் தசாககர் (தசாககநா�சர்மி 
வணைம்)

21. கீ�த்ள� மிகப்பாடும் அடியார்கள் குடியாகப் 
பர�த்ள�த் த�ாழநின்்ற பரஞ்நசாதி 
(சம்பந�ர் - ளவத்தீசுவரன் நகாவில்)

்பரதநாட்டியம் :

1. ரம்தப ஊர்வசி ரமணிய தரல்லரு சந�திம் 
பர�நாட்டியசன நடிஸி - (புரந�ர�ாஸர் 
- ஆடி�தனா ரஙக)

2. பர�நாட்டியஞ் தசயந�ாங்க (சீவலமா்றன் 
கள� :1235)

3. பாட்டுஞ் தசயயுளுஞ் நகாத்திடுவீநர - பர� 
நாட்டியக கூத்திடுவீநர (மஹாகவி பாரதியார் 
: கி.பி.1911 - “இரும்ளபககாயச்சி)

4. It is stated that Bharatanatya or daming should 
be compused of sanger or parts (P. Raghavaiah 
Chandhery - A shost account of the dancing girls” 
- 03.12.1806)

5. பர�நாட்டியமுனு சகக� நடிபிஞ்சி 
(பால்குரிகி நஸாமநா�ர் - 15ஆம் நூற்றாணடு)

6. ந�வந�வீ ந�வாடு பர�நாட்டிய ஸங்கீ�ாதி 
வித்யன்ன வினிபிஞ்சி... (�ஞ்ளச மன்னர், 
விஜயராகவ நாயககர் - விப்ரநாவியை 
சரி�மும் 1669)

7. “சிங்கமிளடதயாத்�த் �ங்கக கனகாம்பு்றம் 
சீரங்கம் ஜானகி நாகதரத்தினம் 
பாடகந�ணளட சிலம்தயாலிகக - வந� 
பர�நாட்டியம் நிர்ககளிகக (ராமநா�புரம் 
மன்னர், பாஸ்கர நசதுபதியின் திருமை 
விழாவில், முகளவ ராமலிங்கக கவியின் 
வாழத்துப்பாடல் 13.5.1888)

8. பாங்கான பர�நாட்டியமிவர்ககுப் 
பரம்பளரயால் வந� தசாத்து...

9. (காளர முகமதுயூசுப்பு - “�ாசிகளின் 
நமாசககும்மி” - 1911 பாடல் : 6)

10. “You with admit that many of us are levoted to 
the arts of music and Charatanotya...”

11. (Letter from Radhaganika Sangam, Madras, dated 
5.11.1927 and Signed by many inclouding 
-----------------Tayar Ammal, Bangalore Nagarat-
namma, T.M.Krishnaveni, pudda Narayanamma, T.
Parvati and T. Duraikannu, addressed to the 
government)

12. “12ஆம் வயதில் தபான்னம்பல 
வரநைசருககு, எனககு, ஈஸ்வர வருடம் ள� 
28 தவள்ளிககிழளமயன்று தபாட்டுககட்டி, 
மாயவரம் கந�சாமி நட்டுவனாரிடம் 
பர�நாட்டியப் பயிறசி த�ாடங்கியது”

13. க.அஞ்சுகம் - ்ஞஉருத்திரகணிளகயர் 
க�ாசாயத்திரட்டு - 1910)

14. “சந�ான வல்லிககுத் திருப்புகலூரிலிருநது 
யாழ நகருககு அளழத்துவரப்பட்ட 
புன்ளனவன நட்டுருவனாரிடம் பர� 
நாட்டியப் பயிறசி த�ாடங்கியது.” (நமலது)

15. “அதிரூப நமாஹன வனிள�யர் அபிநய 
பர�நாட்டியம் புரிய...”

16. (மணணிப்படிககளர கு்றவஞ்சி - 1775 கி.பி.)

17. ‘கந�ர்வ பர�நாட்டிய சாஸ்த்ர வயாகயான 
வினிநயாகம் ப்ரதி ப்ரதி ஸமதிசயி�...” (கங்கா 
சககிரவர்த்தி துர்வினீ�னின் கல்தவட்டு : 
1630)

18. காச்மீர அரசன், ஜயாபீடன் (779/813 கி.பி.) 
கீழத்திளசயில் புணட்ரவர்த்�னத்துக 
கார்த்திநகயர் நகாவிலுககுச் தசன்்றநபாது, 
அங்நக கமலா என்்ற ஆடல் நங்ளகயின் 
பர�நாட்டியத்ள�க கணடுகளித்�ார்.  
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(அகநகாவிலில் காைப்படும் கல்தவட்டு : 
825)

19. இவவாறு, ‘பர�நாட்டியம்’ என்்ற 
தசால்லாட்சி கி.பி.800 ஆம் ஆணடு 
வாககிநலநய வழககிலிருந�ள� 
அறியமுடிகி்றது. இ�றகு, நமலும் பல 
ஆ�ாரங்கள் உள்ைன. அவறறில் சில:

20. அல்லமப்ரபு நட்டுவஜாதி ரீதிய பர�நாட்டிய 
நடிஸதீர்த்�னு பூ�ைத�ாள் ச்நரஷ்டவா� 
கந�� நலப ஒன்னினல்லி நசாபிஸது

21. மத்�தை இவுகளிந� கூடி� விகரு�ந�ஷதிந� 
பர�நாட்டிய நடிஸிநிந�னு (பிரபுலிங்கலீளல)‘

யதவதாசி

ந �வ கணிகா  -  ‘ வட்ட ா ர ா � தன ’  - 
சிவநகாட்யாசார்ய : 81 : 6

ந�டிதி - சாமராஜ நகர் கல்தவட்டு கி.பி.1000; 
தகாயயா கல்தவட்டு (கி.பி.675)

ந�வ�ாசி - நமாகா கல்தவட்டு - கி. பி. 1113

 அலனஹள்ளி கல்தவட்டு - கி. பி. 920

‘ந�வ�ாசி’ எனும் தசால்லாட்சி, ஹரிஹரரின் 
‘கிரிஜா கல்யாைம்’ (கி. பி. 1210),

கனக�ாஸரின் ‘நமாஹன�ாங்கினி’ (15ஆம் 
நூற்றாணடு), ராகவாங்கரின் ‘ஹரிஸ் சநத்ர காவிய’ 
(14ஆம் நூற்றாணடு) நபான்்ற பல கன்னடதமாழி 
நூல்களில் காைப்தபறுகின்்றது.

த�ன்னிநதிய ஆலயங்களில், ந�வ�ாசியர் 
ஏராைமாக இருந��ாக மார்கநகாநபாநலா (1250) 
குறிப்பிட்டுள்ைார்.

இன்னும் பல தசயதிகள் உள்ைன

யதவதாசியர

ந�வ�ாசி அளமப்ளபப் பறறி நகரைமாநிலத்தில் 
மு�லாவது கல்தவட்டாகக கிளடப்பது , 
நகாழிகநகாடு �ாலுககா, நீநலசுவரத்திலுள்ை 
தசாககர் ஆலயத்தில் உள்ை�ாகும். இது. கி.பி.932இல் 
பதிவான கல்தவட்டு. மன்னர் நகா� ரவிவர்மனால் 
பதிவானது. (த�.இ.கல்தவட்டுககள், த�ாகுதி 7, 1932, 
பககங்கள் 72-73).

ந�வராசி எனும் அளமப்பு, கன்னியாகுமரியிலுள்ை 
குஹநாந�சுவரர் ஆலயத்திலுள்ை 1040ஆம் 
ஆணடின், மு�லாம் ராநஜநதிர நசாழனின் 
கல்தவட்டின் வாயிலாகத் த�ரிகி்றது. (திருவாங்கூர் 
த�ால்லியல் வரிளச, த�ாகுதி 1, பககம் 240)

நகரைபுரத்து ஆலயத்தில் ஏராைமான 
ந �வ � ா சிய ர்  இரு ந �னர் .  அவ ர் களில் 
பிரபலமாயிருந�வர்கள் மாளலககுட்டி மறறும் 
அவளுளடய மகள், சீ�ம்மா இருவருமாவர். இந�த் 
ந�வ�ாசியர், ‘மு்றககுடி’, ‘சி்றப்புககுடி’ என்று 
இருவளகப்பட்நடார். நித்தியநசளவ தசயநவார் 
‘ மு ்ற க குடி ’  ( இ து ,  முள ்ற க குடி  என்று 
இருககநவணடுதமனத் ந�ான்றுகி்றது). திருவிழாக 
காலங்களில் நசளவ தசயநவார், ‘சி்றப்புககுடி’ 
எனப்பட்டனர்.

வடநசரி, கிருைன் நகாவிலில், ராமலக்ஷமி எனும் 
புகழமிகுந� ந�வ�ாசியர் இருந�னர். (ந�வஸ்வம் 
பதிவுசன் - எண 55/1907 - 23.8.1907 ந�தியிட்ட 
கடி�ம்) . பூ�பாணடி ஆலயத்தில், தபரிதும் 
நபாற்றப்பட்ட சிவகாமி, சங்கு எனுமிரு ந�வ�ாசியர் 
இருந�னர். (நமலது, நகாப்பு எண 1850/1915) - 
10.09.1913 ந�திக கடி�ம்) வலிய சாளலக நகாவிலில், 
�ளரளயப் தபருககிச் சுத்�ம் தசய�ல், தநல்குத்தி 
அள்றககும் பணிளயச் தசயது வந�வர், பகவதி 
லக்ஷமி தயனும் ந�வ�ாஸி (நமலது - நகாப்பு 2069 
/ 115; 13.10.1908 ந�தியிட்ட கடி�ம்) திருவல்லா 
நகாவிலில் நான்கு ந�வ�ாசியர் இருந�ார்கள் 
(திருவாங்கூர் த�ால்லியல் பதிவுகள் - த�ாகுதி 2, 
பாகம் 3, பககம் 197) . பரகளக ஆலயத்தில் 
பணிபுரிந�வர் முத்�ம்மா எனும் தபயர் தகாணடவர்.

த�ன் திருவாங்கூர்ப் பகுதியில் ஆலயச்நசளவ 
தசயதுவந� ஆணகளைத் ‘ந�வடியான்’ என்றும், 
தபணகளைத் ‘ந�வடியாள்’ என்றும் குறிப்பிடுவது 
வழககம். (திருவா. த�ால்லியல் பதிவுகள் - 
கடிளகப்பட்டைம் பதிவுகள் - த�ாகுதி 7, பாகம் 
1, பககம் 31). ஆனால், ஆண பணியாைர்களுககு 
அப்தபயர் விருப்பமற்ற�ாக இருந�ளமயால், 
அவர்கள், �ம்ளம ‘நாஞ்சிநாட்டு நவைாைர்’ எனக 
கூறிகதகாள்வார்கள். அவர்கள், �மிழ மாநிலத்ள�ச் 
நசர்ந� ந�வ�ாசியநராடு உைவருநதுவந�ா, 
திருமைத் த�ாடர்பு தகாள்வந�ா கிளடயாது. 
இவர்கள் (தபணசன்) ஆலயத்தில் மட்டுநம நடனம் 
புரிவார்கநையன்றி, நவத்றந� இடத்திலும், எவவைவு 
தபரியது ளக கிளடப்ப�ாயினும் அள� ஏறபதில்ளல.

ஆடல் - பாடலில் தபருஞ்சி்றப்பு தபறந்றாருககு 
’ராயர்’ என்்ற சி்றப்பு விருதுப்தபயர் வழங்கப்பட்டது. 
�மிழகத்தில், நசாழ மன்னரசன் ‘மாணிககம்’ என்்ற 
சி்றப்புப்தபயர் வழங்கியதுநபால, இந� ‘ராயர்’ 
எனும் சி்றப்புப் தபயர் களடசியாகச் சுசீநதிரம் 
நகாவில் ந�வ�ாசிககு, 1874ஆம் ஆணடில் 
வழங்கப்தபற்றது. இதுநபான்்ற விருதுப் தபயர்களை 
மன்னர்கள் அளித்திருப்பந�ாடு, சில ஆடல் 
மணிகள் மைந�துணடு. உ�ாரைம் : நவநாட்டு 
மன்னனான வீரநசரனவர்மா (கி.பி.1225) கணடியூர், 
‘உன்னி கைத்ரம்’ எனும் ந�வ�ாசிளய மைந�ான். 
ஓடநாட்டு மன்னன், இரவிநகரனவர்மா (1365), 
தசருகர கூட்டத்தி எனும் ஆடல்மகளை மைந�ார்.

ந�வ�ாசி மரபில் வந� ஆணகள் பலர், உைவு 
சளமப்ப�றகான தபரிய பாத்திரங்களைக கழுவிச் 
சுத்�ம் தசயயும் பணிபுரிநது வந�னர்.

1867ஆம் ஆணடின் பதிதனான்று சீநதிரம் 
ந�வ�ாசிகன் 1819ககு முன்நப, 32 குடிகைாக 
(அ�ாவது வீடுகைாகப்) பிரிககப்பட்ட தசயதிளயக 
கூறுகி்றது. இவறறில் 16 குடிகள் ‘சி்றப்புக குடிகைா’கவும் 
(அல்லது, நமல் இலங்கம்), மற்ற 16 குடிகளும் 
‘மு்றககுடி’கைாகவும் (அல்லது, கீழ இலங்கம்) 
பிரிககப்பட்டனர். இந�ச் ‘சி்றப்புககுடி’யிலும் 
இருபிரிவுகள் ஒன்று மு�ல் பன்னிரணடு குடியினர் 
மட்டுநம பிர�ான த�யவச்சிளலககு முன்பாகப் 
பாடநவா, ஆடநவா தசயயலாம். மற்றவர்கள், 
சா�ாரைப் பணிபுரிபவர். இவவிருவளகப் பிரிவுகள் 
கி.பி.1490ககு முன்நப உணடாககப்பட்டன. இந� 
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ஆணடுக கல்தவட்டுப் பதிதவான்று, “ந�வரடியாரில் 
சி்றப்பு மு�ல் தசாத்து ஆறுமுகப் தபருமாள்ராயர் 
பறறிப் நபசுகி்றது. எனநவ, இந� இரு பிரிவுகள் 
கி.பி.1257ககுமிளடநய ஏறகப்பட்டிருககுதமனத் 
ந�ான்றுகி்றது.

இந� முப்பத்திரணடு குடிவளகயிலும் சில 
பிரிவுகள் எழுந�ன.

1. ஆடும் பாத்திரம் (ஆடுநவார், பாடுநவார்; 2. 
ந ா ட க ா ச ள ல யி ன ர்  ( ந க ா வி லி ன் 
தவளிவாயிலுககருகிலிருந� நாடகசாளலயில் 
மட்டுநம ஆடநவா, பாடநவா தசயவார்கள்; 3. 
ந�ாடு வச்சவர் (இவர்கள் ஆலயப் பணியிலிருநது 
ஓயவு தபறறிருநதும், சில சிறிய பணிகளைச் 
தசயவார்கள்). இவர்களைத் ‘�ாயககிழவியர்’ எனக 
குறிப்பிடுவதுமுணடு.  1 8 6 7ஆம் ஆணடுப் 
பதிதவான்றின்படி, இந� 32 பிரிவினரில் 1. ஆடும் 
பாத்திரங்கள் 37நபர்; 2. நாடகசாளலயினர் 7 நபர்; 
3. ந�ாடு வச்சர் 28நபர் - ஆகதமாத்�ம் 72 நபர்.

யதவதாசியின் ்பணி்கள்

 � பலிபுரத்ள�ப் பசுஞ்சாைத்ள�கதகாணடு 
தசவவாய மறறும் தவள்ளிககிழளமகளில் 
தமழுகிடல்;

 � ஒ வ தவ ா ரு  ந ா ளு ம்  க ா ள ல த் 
தீபாரா�ளனயின்நபாது, வடகதகடத்தின் 
முன்பாக நடனம் புரி�ல்;

 � பலி ஊர்வலத்தின்நபாது, மு�ல் இரு 
சுறறுககளில் விைககுகளை ஏநதி வரு�ல்;

 � ஒவதவாரு தீபாரா�ளனயின்நபாதும், 
சம்பகராம மணடபத்தில் நடனம் ஆடு�ல்; 
அப்நபாது ‘�ாயககிழவியர்’, பரணிவிைககு’ 
எனப்படும் விைககுகளை ஏநதிவருவர்.

 � ஒவதவாரு காளலயிலும் ‘பள்ளி உைர்த்�ல்’. 
ஒவதவாருவரும் அவர்�ம் வரிளசககிரமப்படி, 
ஒருவர் வடகதகடத்தில் ஆடுவர், மற்றவர் 
த�கதகடத்தில் நின்று பாடுவதும் முள்ற.

 � பலி முடிநது, விககிரஹங்களை உள்நை 
எடுத்துச் தசன்்றபின், சிலர் வடகதகடத்தில் 
நின்று �ாலாட்டுப் பாடுவதும், சிலர் 
த�கதகடத்தில் நின்றும் பாடுவர்.

 � காளல, மதியம், இரவு பலி ஊர்வலம் 
முடிந�வுடன், �ளரயில் கிடககும் பூககளையும், 
அரிசிகளையும் அகறறி, அந� இடத்ள�ச் 
சுத்�ம் தசய�ல்

 � பூஜா பாத்திரங்கள், �ட்டுககளைக கழுவிச் 
சுத்�ம் தசயது, அவறள்ற வாயிலில் ளவத்�ல்; 
நணபகல் பூளஜககுப் பின்னர் பிரசா�ம் 
வழங்கப்பட்ட �ங்கம், தவள்ளியிலான 
�ட்டுககளைச் சுத்�ம் தசய�ல்.

 � நாதைான்றுககு 8 ந�வ�ாசியர் வீ�ம், 
ஊர்வலத்தின்நபாது நடத்�ப்தபறும் 
தீபாரா�ளனயின்நபாது, வடகதகடம், 
த�கதகடம் இரணடிலுநம நடனமாடு�ல்; 
சிலர்  ளககளைத்  �ட்டியவணைம் 
பாடிகதகாணடு வருவர்.

 � வீதியுலாககளின்நபாது சாமரங்கள் வீசு�ல், 
விடியலிலும் ,  இ ரவிலும்  வீதியுல ா 
த�ாடங்குளகயில், நாடகசாளலயின் வாயிலில், 
வாகனங்கள் முன்பாக ஆடு�ல்.

 � இவர்கள் ஒவதவாருவருககும் வழங்கப்பட்ட 
நிவந�ம், �ரவிணளம என்்ற ஒப்பந�ப் 
பதிவின்படிநய ஆகும். அளனவருககும் 
வீ டு களும் ,  ந ா ள் ந� ா று ம்  உைவும் 
வழங்கப்பட்டன.

சுசீநதிரம் ஆலயத்தில் 72 ந�வ�ாசிகள் 
ப ணி பு ரி ந � ன ர் .  அ வ ர் க ளி ல்  மி கு ந � 
தி்றளமதபறறிருநந�ார், குன்்றாணடி திருவாணடி 
தபரு மாள்ராயர், சப்கம் பகவதி, லக்ஷமீமுத்�ம்மா, 
இசககிமுத்து அணடிச்சி ஆகியவர்கள். இவர்கள் 
பாட்டிலும், நடனத்திலும் வல்லவர்கள். ஆலயத்துப் 
பூளஜகள் குள்றவின்றி நடப்ப�ன்தபாருட்டு, 
மன்னன் ரவிவர்மா என்பவர், தபருமாள்ராயருககு 
நிலங்களை அளித்திருந� ா ர் .  சு சீ நதிரம் 
சுப்பிரமணியஸ்வாமி நகாவில் நிர்மாணிககநவணடிக 
கணடியூர் உன்னிதயன்்ற ந�வ�ாஸி, �ன் தசாத்து 
முழுவள�யும் 20.08.1489 அன்று தகாடுத்துவிட்டார்கள். 
ஆலயத்துத் ந�வ�ாசிகளுககு நடனத்தில் 
நமறபயிறசியளிககக கைபதி பாகவ�ர் என்பவர் 
நியமிககப்பட்டிருந�ார்.

இந� ஆலயத்து முன் மணடபத்ள� நிர்மாணிகக, 
ஸீ�ம்மா ஏராைமான தபாருள் தகாடுத்�ார். இவர், 
மறறும் இவருளடய �ாய மாளலககுட்டியின் உருவச் 
சிளலகளும் அங்நக காைப்படுகின்்றன.

1253ஆம் ஆணடில், நசாழபுரம் ஆலயத்தில், 
தசங்நகாடன் பூவாணடி என்்ற ந�வ�ாஸி 
பணிபுரிந�ார். இவர் அகநகாவிலுககு மூன்று �ங்கக 
கட்டிகளையும் 20 �ங்கக காசுகளையும் தகாடுத்�ார். 
(திரு. த�ால்.பதிவு.த�ாகுதி 6, பக.24).

அந� காலகட்டத்தில், ராநஜநதிரநசாழ 
ளவச் ரவைன் என்று குறிப்பிடப்பட்ட 
குைவன்வடுகன் எனும் பிரிவு, �ன் �ங்ளகளயத் 
ந�வ�ாசியாக ஆககியந�ாடு, அந�த் �ங்ளக 
நகாமைவல்லியின் சார்பாக, அகநகாவிலுககு 61 
�ங்கக காசுகளை அளித்�ான் (நமலது. பககம். 35).

‘ந�வ�ாசி’ எனும் வடதமாழிச் தசால் ஐநராப்பிய 
இலககியங்களில் மு�ன்முள்றயாக ‘Lettms defiantness 
a t  c u r i o  u s e s  ( 1 7 1 3 )  என்பதில்� ான் 
உபநயாகிககப்பட்டுள்ைது. ஒரு கிறித்துவச் சமயப் 
புளரயாைர், திருமைம் தசயதுதகாள்ைா� ஆடல் 
மகளைத் ந�வ�ாசி என்்ற தபயநராடு, �ான் 
்ஞானஸ்நானம் தசய��ாக எழுதியுள்ைார். டச்சு 
ம�குருவான (Pastor) Franceis Valentyn என்பவர் (1726), 
‘ந�வ�ாசிகள்’ என்்ற தசால்ளலத் �ன் நூலில் (Gud 
i n  N i o u n Co s t  I n d i a n  -  Vo l .  5 .  p .  5 4 ) 
உபநயாகப்படுத்தியுள்ைார்.

நடனப் தபணகளைப் நபார்ச்சுககீசியதமாழியில் 
‘Bailadera’ குறிப்பிடுவள� ‘Bay a dire’ எனப் பிதரஞ்சு 
தமாழியில் மு�ன் மு�லாக எழுதியவர். பி்றர் 
தஸநனரா (Pierre Sonnerat - 1782) என்பவநர.

கைட்டு்ரயாளர : ்பண்ணி்சே ஆய்வாளர
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ம ளலயகத்தில் ,  1 9 7 0 களுககுப் பின் 
ந�யிளலககாணிகள் அரசுடளமயாககப்பட்டபின் 
தபருநந�ாட்டங்களில் திட்டமிட்ட சிங்கைக 
குடி ந ய ற ்ற ங் கை ாலும்  க ாணிசுவீ க ரி ப் பு 
காரைங்கைாலும் மனி� கால்�டம்படா� 
வனாந�ரங்களை �ங்களின் உயிளரக தகாடுத்து 
இரத்�ம் சிநதி கடுளமயான உளழப்பால் 
ந�யிளலவிளையும் நிலமாக மாறறிய வைம் நிள்றந� 
மணணில் மளலயகத் �மிழர்களின் இருப்புக 
நகள்விககுள்ைாககப்பட்டது அ�ன் ஒரு அங்கமாக 
1977 நம மா�மைவில் அரசாங்கம் �லவாதகளல 
பகுதிகளில் ஆயிரககைககான ந�யிளல 
விளைநிலங்களை ளகயகப்படுத்தும் கபடத்�மான 
முயறசியாக தடவன் ந�ாட்டத்ள� நில அைளவ 
தசயய முறபட்டிருந� நவளை நிலம், �ங்களுககு 
தசாந�மில்லாவிட்டாலும் �ங்களுளடய 
உளழப்பால் வந� உடளமளய விட்டுகதகாடுககத் 
�யாராக இல்ளல எனக குரலுயர்த்தி நில 
சுவிகரிப்புககு எதிராக மு�லில் தடவன் ந�ாட்ட 
பாட்டாளிவர்ககம் கிைர்த�ழுந�து. அள�க 
ந க ள் வி ப் ப ட் டு  அ க க ம்  ப க க ம் 
ந�ாட்டமககைளனவரும் விளரநந�ாடி தடவன் 

ந ப ா ர ா ட் ட த் தி ற கு  வ லு ச் நச ர் த் � ன ர் .  
அப்நபாராட்டத்தில் இளைத்துகதகாள்ை 
தீரத்துடன் தவாகஷ்நபார்ட் ந�ாட்டத்திலிருநது 
ஆ ற ள்ற க க ட ந து  வ ந �  இ ள ை ்ஞ ர் க ள் 
உைர்தவழுச்சியுடன் கலநதுகதகாணடர்

பாட்டாளி வர்ககத்தின் நபார்ககுனத்தில் 
அச்சமளடந� அரச இயநதிரம் �ங்களுளடய 
க பட த் �னத்ள�  நிள ்ற நவ றறி க தக ாள்ை 
அராஜகத்ள�ப் பயன்படுத்� ஆரம்பித்�னர் 1977 
நம 11 தடவன் ந�ாட்டம் கலவரபூமியானது. 
நிராயு�பாணியான பாட்டாளிவர்ககத்தின் 
ஜனநாயகப் நபாராட்டத்தின் மீது அரசபயங்கரவா�ம் 
கட்டவிழத்து விடப்பட்டது.  மககள் நபாராட்டத்தின் 
மீது துப்பாககிப் பிரநயாகம் நமறதகாள்ைப்பட்டது 
அந� மிநலச்சத்�னமான துப்பாககிச் சூட்டில் 
உைர்தவழுச்சியுடன் கலநதுகதகாணட 20 வயது 
இளை்ஞன் சிவனு தலச்சுமைன் உயிர் மளலயக 
மணணுககுக தகாளடயாகியது அவனது மரைம் 
மளலயக பட்டாளிவர்ககத்தின் நபாராட்ட 
உைர்வுகளைக கிைர்நத�ழச்தசய�து மககள் 
அ வ னி ன்  வி த் து ட ல த் தி ன்  பி ன் ன ா ல் 
அணிதிரணடனர் அதுநவ எங்கள் உளழப்பால் 

சிவனு லெச்சுமணன்
மதெய்கததின் முைல் உயிரக்ல்காதையாளி

45ஆவது நிரைவவந்தல்

இரா. ஜீவன் ராயஜந்திரன்
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தியாகி சிவனு லெச்சுமணனின் 
நினைவவந்தல் நிகழ்வில் 

்காக்த்கச் சிறகினி்ெ இைழ் பகிரவு
2022.05.22 ஆம் திகைதி இைங்கை பநரப்படி கைா்ை 

10.30 மணிககு ம்ையகைத்தில்  அட்ைன் இநதிரா திரும்ண 
மண்ை்பத்தில் ஈபராஸ் ஜனநாயகை முன்னணியின் ஏற்்பாட்டில் 
நைத்ைப்பட்ை ம்ையகை தியாகிகைள் தின நிகைழ்வில் தியாகி 
சிவனு வைச்சும்ணனின் 45-வது நி்னபவநைல் ஈ்கைச்சுைர 
ஏற்றி வைாைஙகி  ்வககைப்பட்ைது. சிவனு வைச்சும்ணன் 
வைாைர்பான ப்பரு்ர்ய புகைழ்வ்பற்ற இைககியவாதியும் 
அரசியல்வாதியும் சிறநை பம்ைப ப்பச்சோளரான மு. 
சிவலிஙகைம்” கைாணிநிைம் உரி்மயும் ம்ையகை மககைளின் 
ப்பாராட்ை கு்ணமும்” என்னும் வைானிபவ்பாருளில் 
ப்பசியதுைன் கின்னஸ் புத்ைகைத்தில் இைம் வ்பற பவண்டிய 
மககைள் கூட்ைம் இைங்கை ம்ையகை மககைள் ைான் என்று 
கூறினார. ஒரு பைசேத்தில் இருநது இன்வனாரு பைசேத்திற்கு 
ந்ை்பய்ணமாய் வநைவரகைளும் வைாழில் வசேய்தும் வசேய்யும் 
வைாழிலுககு ஊதியமும்  வழஙகைப்பைாமல் பிச்்சே 
வழஙகைப்படுவது இநை உைகில் இைங்கைத் பைாட்ைத் 
வைாழிைாளரகைளுககு மாத்திரபம என்று உ்ணரச்சி வ்பாஙகைப 
ப்பசினார.

சிவனு வைச்சும்ணனின் ஞா்பகைாரத்ை நிகைழ்வுககு வலுச் 
பசேரககும் முகைமாகை வைாழிற்சேஙகைவாதி கிருஷ்ணன், 
ஊைகைவியைாளர கிஙஸ்லி பகைாமஸ், முன்னாள் மாகைா்ண 
சே்்ப உறுபபினர ராஜாராம், வகைாட்ைகை்ை அரசினர ஆசிரியர 
கைைாசோ்ை முைல்வர திருமதி சேநதிரபைகைா, இ்ளஞர பசே்வ 
அதிகைாரி ்பாைகிருஷ்ணன் ஆகிபயார உ்ரயாற்றினர. 
சிறப்பம்சேமாகை வ்பயாரபீல்ட் ்பாைசோ்ை மா்ணவரகைளின் 
கிராமத்து நைனத்்ை ஆசிரி்ய ரஜினி வநறிப்படுத்தி 
பம்ைபயற்றினார.

சிவனுவைச்சுமணின் நி்னவு தினத்தில் சிறபபு நிகைழ்வாகை 
ைமிழ்நாட்டிலிருநது வவளியாகும் “கைாக்கைச் சிறகினிபை” 
இைககிய மாை இைழ் அறிமுகைம் இைம்வ்பற்றது. 
அறிமுகைவு்ர்ய பைாழர டி. எஸ். பைவிட்(ஆசிரியர) 
நிகைழ்த்தினார முைைாவது இை்ழ ஆசிரியர ஆபைாசேகைர 
பைாழர கு.இராஜபசேகைர அவரகைளிைமிருநது ம்ையகைத்தின் 
முற்ப்பாககு எழுத்ைாளர சோகித்திய இரத்னா மு.சிவலிஙகைம் 
அவரகைளும் சிறபபுப பிரதிகை்ள முன்னாள் மத்திய 
மாகைா்ணசே்்ப உறுபபினர இரா.இராஜராம், முன்னாள் 
மட்ைககைளபபு கைல்வியியல் கைல்லூரி முைல்வர சிவ.
இராபஜநதிரன் வகைாட்ைககை்ை ஆசிரியர ்பயிற்சிக கைல்லூரி 
முைல்வர திருமதி சேநதிரபைககைா பகைாமஸ், எழுத்ைாளர, சிவனு 
மபனாகைரன், கிஙஸ்லிபகைாமஸ், சோருைைா்பாைகிருஸ்்ணன் 
உட்்பை ்பைர வ்பற்றுகவகைாண்ைனர. கைாக்கைச் சிறகினிபை 
இைககிய மாை இைழ் வைாைர்பான விமரசேனத்்ை ஓய்வுநி்ை 
ஆசிரியர பைவிட் நிகைழ்த்தினார.

நிகைழ்வுகை்ள பைாழர ஜீவன் இராபஜநதிரன் 
ஒருஙகி்்ணத்து வழஙகினார. நிகைழ்வில் கைாக்கைச் 
சிறகினிபை, ைாயகைம் ப்பான்ற மககைள் இைககிய சேஞசி்கைகைள் 
விற்்ப்னககு ்வககைப்பட்டிருநைன. கைாத்திரமான 
உ்ணரச்சிபூரவமான நிகைழ்வவான்றில் ்பஙவகைடுத்ை 
நி்றவுைன் கூட்ைம் கை்ைநைது.

பதிவு: சை. கிங்ஸ்லி க�ாமஸ் மசைய�ம இைங்ச�.

வந� உடளமளயப் பாதுகாப்ப�றகும் 
மளலயக மககளின் நிலவுரிளம நகாரிகளக 
தீரத்துடன் “எமது நிலம் எமககு நவணடும்” 
என மாதபரும் முழககமாக நமதலழக 
காரைமாயிறறு. அவனது மரைம் 
ஆயிரககைககான விளைநிலங்களைப் 
பாதுகாத்�து

இந�க கைப்பலிககுப் பி்றகு தியாகி 
சிவனுதலச்சுமைளன மளலயக மககளின் 
நி லவு ரிளம ப்  ந ப ா ர ா ட்ட த் தின் 
அளடயாைமாகக காணும் ஈநராஸ் 
அளமப்பு, அந� இளை்ஞனின் நிளனவு 
தினத்ள� ‘மளலயக தியாகிகள் தினமாக’ 
பிரகடனப்படுத்தி அன்ள்றய தினத்தில் 
மளலயக உரிளமப் நபாராட்டத்தில் 
உயிர்நீத்� அத்�ளன தியாகிகளையும் 
நிளனவுகூருமுகமாக 1986இல் மு�லாவது 
நிளனவு தினத்ள� தசன்ளனயில் 
நடாத்தியந�ாடு த�ாடர்ச்சியாக 
இலங்ளகயிலும் சர்வந�சத்திலும் 
நடாத்தியிருககின்்றது அன்ள்றய தினத்தில் 
மளலயக மககளின் நிலவுளடளம 
நகாரிகளகளயயும் உரிளமசார்ந� 
நகாரிகளககளையும் தீர்மானமாக எடுத்து 
அள� மககள் மத்தியில் தகாணடுதசன்று 
தவகுஜனமயப்படுத்தும் முயறசியிலும் 
ஈநராஸ் அளமப்பு ஈடுபட்டிருககின்்றது. 
த�ாடர்நதும் அளமப்பின் அரசியல் 
அணியான ஈநராஸ் ஜனநாயக முன்னணி 
முன்தனடுககும்

நமலும் சு�நதிரத்திறகுப் பின் மாறி 
மாறி வந� அரசாங்கங்களினாலும் 
அ தி க ா ரி க ளி ன்  பி ள ழ ய ா ன 
தசயறபாடுகளினாலும் இன்று நாடு மிக 
நமாசமான தபாருைா�ார மறறும் 
அரசியல் தநருககடிகளுககுள்ைாகியிருககு
ம்  நிளலயில்  ம க கள்  “ இனியும் 
வாழமுடியுமா” என்்ற நிளலயில் நாட்ளட 
மீட்தடடுககும் முயறசிளய நாட்டின் மீது 
அ க க ள ்ற யு ள் ை  இ ள ை ்ஞ ர் க ள் 
ஆரம்பித் � ா ர் கள் .  ஆ ரம் ப த்தில் 
“சிறுபிள்ளை தவள்ைாளமயாக” பார்த்� 
மககள், இளை்ஞர்களுககு நாட்டின் மீ�ான 
அ க க ள ்ற  ஜ ன ந ா ய க த் ள� 
மீட்தடடுப்பதிலுள்ை உறுதிப்பாடு 
நாட்ளட தகாள்ளையடித்�வர்களை 
அம்பலப்படுத்துவதிலுள்ை துணிவு 
காலிமுகத்திடல் நபாராட்டககை 
இளை்ஞர்களின் அர்ப்பணிப்பு, நநர்த்தி, 
ஒழுககம், நநர்ளம, தகாள்ளகப்பறறு 
தபாயககும் நாட்டுககான நகாபமூச்சு 
இளவ அளனத்தும் அந� இளை்ஞர்சகதியின் 
பி ன் ன ா ல்  ந ா ட் டு  ம க க ள ை 
அணிதிரைளவத்துள்ைது. ஆரம்பத்தில் 
ஒதுங்கியிருந� �மிழநபசும் மககளும் 
காலப்நபாககில் இளை்ஞர்களின் 
நபாராட்டத்திறகு ஆ�ரவு த�ரிவித்து 
பங்நகறக ஆரம்பித்�ார்கள் அதில் 
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இன்னுதமாரு அங்கமாக “முள்ளிவாயககால்” 
நிளனநவந�ல் நிகழளவ இளை்ஞர்களின் 
நபாராட்டககைத்தில் நடாத்தி இனநல்லிைககத்தின் 
மீ � ா ன  � ங் க ை து  அ க க ள ்ற ள ய 
தவளிககாட்டியுள்ைார்கள் இது இனங்களுககிளடநய 
வி ரி ச ல ள ட ந தி ரு க கி ன் ்ற  உ ்ற ள வ 
வலுப்படுத்துவ�றகான நல்ல ஆரம்பமாகும்

ந ா ட்ளட  மீட் தடடு க க  ஜன ந ா ய க ப் 
நபாராட்டத்தில் �ங்களை அர்ப்பணித்துள்ை 
இளை்ஞர்களைப் பாதுகாப்பதிலும் அவர்களுககு 
ஆநலாசளனவழங்குவதிலும் வழிககாட்டுவதிலும் 
நீதிளய நிளலநாட்டுவதிலும் அககள்றயுள்ை 
சட்டத்�ரணிகள் �ாமாக முன்வநது �ங்களின் 
உயரிய பங்களிப்ளப வழங்கிவருகின்்றனர். இது 
இ ல ங் ளக யி ன்  எ தி ர் க ா ல த் தி ன்  மீ து 
நம்பிகளகதகாள்ைச்தசயகின்்றது

இன்று நாட்டின் மீது அககள்றதசலுத்தும் 

சட்டத்�ரணிகளை முன்மாதிரியாகக தகாணடு 
�மிழநபசும் சமூகத்ள�ச் நசர்ந� சட்டத்�ரணிகளும் 
� ங் க ளு ள ட ய  ச மூ க  அ க க ள ்ற ள ய 
தவளிப்படுத்�நவணடும். நாட்ளட மீட்தடடுககும் 
இந�ப் நபாராட்டத்திறகூடாக புளரநயாடிப் 
நபாயிருககின்்ற இன்றும் இரத்�வாளட 
வீசிகதகாணடிருககின்்ற இந� நாட்டின் இன்ள்றய 
தபாருைா�ார தநருககடியில் தபரும் �ாககத்ள� 
ஏறபடுத்திகதகாணடிருககும் �மிழநபசும் மககளின் 
இனப்பிரச்சிளனககான தீர்ளவப் தபறறுக 
த க ா ள் வ � ற க ா ன  வ ழி மு ள ்ற க ள ை 
இனங்காைநவணடும். அந� நபால் இந� நாடு 
சு�நதிரமளடந� அடுத்� கனம் மளலயக மககளின் 
வாககுரிளமளயயும் குடியுரிளமளயயும் பறித்து 
தசாந� நாட்டில் அநநியராககப்பட்டனர், அரசியல் 
அனாள�யாககப்பட்ட இந� மககள் 1977ஆம் 
ஆணநட ந�ர்�ல் மூலம் நுவதரலியா மாவட்டத்தில் 
ஒரு பாராளுமன்்ற உறுப்பினளரப் தபறறுக 

தகாள்ைககூடிய�ாகவிருநது சுமார் 12 இலட்சம் 
மககளை மள்றந� தசைமியமூர்த்தி த�ாணளடமான் 
மட்டுநம பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். இன்று 200 
வருட வராலாறள்றக தகாணட மளலயக மககள் 
�ங்களின் வரலாறறுகநகற்ற வைர்ச்சிளய 
அளடயமுடிய ாவிட்ட ாலும்  அளனத்து 
சுளம க நை ாடும்  ஒடு ககுமுள்ற களையும் 
ப ா கு ப ாடு களையும்  � க ர் த்து கதக ாணடு 
முன்நனாககிப் பயணிகக ஆரம்பித்துள்ைது 
�றநபாது எழுநதிருககின்்ற கல்விச் சமூகமும் 
அணளமய கால பரீட்ளச தபறுநபறுகளும் அள� 
நிரூபித்துககாட்டியிருககின்்றது அந�வளகயில் 
மளலயக சமூகம் இன்று நூறறுககைககான 
சட்டத்�ரணிகளைக தகாணடிருககின்்றது. அவர்கள் 
சமூகத்திலிருநது அநநியப்பட்டு நிறகாமல் சமூக 
உைர்வாைர்கநைாடு ளகநகார்த்துகதகாணடு 
மளலயக மககளின் உரிளமப்நபாராட்டதிறகு 
வழிகாட்டுபவர்கைாகவும் ஆநலாசளை 

வழங்கககூடியவர்கைாகவும் சமூக 
உைர்வாைர்களின் காவல் 
அரைாகவும் எங்களுளடய சமூக 
அ க க ள ்ற ள ய 
தவளிப்படுத்�நவணடும் மளலயக 
சமூகத்தின் இளை்ஞர்களும் 
பல்களலககழக மாைவர்களும் 
மளலயகத்தின் அடுத்� �ளலளமப் 
தபாறுப்நபறக �யாராக நவணடும். 
தூ ய ளம ய ா ன  அ ர சி ய ல் 
தசயறபாட்டாைர்கநைாடு நீங்கள் 
ளகநகார்ககநவணடும். சாதியம் 
ம�ம் பிரந�சவா�ம் இளவகளை 
ஒதுககிவிட்டு  �மிழநபசும் 
மககைாக இளையநவணடும் 
� மி ழ நப சு ம்  ம க க ை ா க 
ள க ந க ா ர் த் து க தக ா ண டு 
அதிகாரத்ள� பகிர்நதுதகாணடு 
இலங்ளகயில் வாழநவணடும். 
இள� சாத்தியமாகக மளலயக 
இளை்ஞர்களும் �ங்களுளடய 
அககள்றளய தவளிப்படுத்� 
நவணடும்

“நிலவுரிளமநய எமது மு�லாவது நகாரிகளக. 
வசிப்பிடம் எமககிருககின்்றது. எமககு வாழவிடநம 
நவணடும். எமககான வாழவிடத்ள� நாநம 
அளமத்துகதக ாள்ைநவணடும் எங்கைது 
விருப்பத்ள�யும் உைர்வுகளையும் இன்தனாருவர் 
தீர்மானிககமுடியாது. எமககான வாழவிடத்ள� 
அளமத்துக தகாள்வ�றகும் வாழவா�ாரத்ள� 
நமறதகாள்வ�றகுமான நிலத்ள� இந� நாட்டில் 
ஏளனய சமூகங்களுககு எந� அடிப்பளடயில் 
வழங்கப்படுகின்்றந�ா அந� வளகயில் எமககும் 
வழங்கப்படநவணடும். நாங்கள் நிம்மதியாகவும் 
தகைரவமாகவும் வாழவ�றகு நிலவுடளமநய எமது 
ஒநர இலககு” இது இன்று மளலயக மககளின் 
நகாரிகளகயாகவும் எதிர்பாபார்ப்பாகவும் 
இருககின்்றது.

=
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கட்டுரை

சித்தமருத்துவர முடனவர அருள்அமுதன்

சயாகா என்்றாநல அது இநதும�த்துககுச் 
தசாந�மானது நபாலவும், அது இநது சாமியார்களின் 
வித்ள� என்பது நபாலவும் காட்டப்படுகி்றது. 
உணளமயில் சித்�ர்கைாலும், புத்�ர்கைாலும் 
கணடுபிடிககப்பட்ட, சிளலகைற்ற, ஆடம்பரமற்ற, 
மூடநம்பிகளகயற்ற உணளமயான நயாக ஆன்மீக 
முள்றளய �றநபாது இநதும�ம் உள்வாங்கிக 
தகாணடு உரிளம தகாணடாடி வருகி்றது 
என்பது�ான் உணளம. அந�நபால நயாகாவும் 
இயறளக மருத்துவமும் தவளிநாட்டிலிருநது 
இ்றககுமதியாகி நம்ளமக காப்பாற்ற வந� மருத்துவ 
முள்றகள் நபாலவும், கட்டளமககப்படுகி்றது. 
உணளமயிநலநய அது �மிழ சித்�ர்களின் 
கணடுபிடிப்பாகும். “கடவுளை ந�டுபவன் பக�ன், 
கடவுளை அளடந�வன் சித்�ன்” என்னும் 
தசால்லுகநகறப, இள்றவளன �ன்னுள் ந�டும் 
நயாகக களலயில் மூழகி முத்த�டுத்� பின்னர், 
எட்டுவளகயான சித்துககள் (அதீ� சகதி) 
கிளடககுமாம், அப்படி கிளடககப்தபற்றவர்களை 
சித்�ர்கள் என்கி்றார்கள். அந� சித்�ர்களின் 
கணடுபிடிப்நப சித்� மருத்துவம் மறறும் நயாக 
முள்றகைாகும். கடவுளின் தபயரால் உள்ை 
மூடநம்பிகளககளை எதிர்த்��ால், கடவுள் 
மறுப்பாைர்கள் நபால தவளிநய ந�ான்றினாலும், 
மனி�ருள் இருககும் கடவுள்�ன்ளமளய எப்படி 
உைருவது (மனி�ன் எப்படி கடவுள்�ன்ளமளய 
அளடவது) என்்ற சித்�நயாகப் பயிறசிளய சித்�ர்கள் 
அறிமுகம் தசய�னர். உலகிநலநய அதிகமாக 
மானுட முன்நனற்றம் குறித்து சிநதித்�வர்கள் 

சித்�ர்கநை. உடலும் மனதும் தசம்ளமயாக 
இருககநவணடி அவர்கள் உருவாககியது�ான் சித்� 
மருத்துவமும், நயாகமும். எனநவ நயாகமும் 
சி த் � ம ரு த் து வ மு ம்  இ ந து ம � த் து க கு ச் 
தசாந�மான�ல்ல; �மிழர்களுககுச் தசாந�மானது; 
�மிழ மருத்துவத்துககுச் தசாந�மானது.

“நநதி அருள்வ்பற்ற நாை்ர நாடிடின்
நநதிகைள் நால்வர சிவபயாகை மாமுனி
மற்று வைாழுை ்பைஞசேலி வியாகரமர
என்றிவர என்பனா வைண்மரு மாபம”
 – திருமநதிரம் 67

என்னுடன் நான்கு நநதிகள், சிவநயாகி, மாமுனி, 
ப�ஞ்சலி வியாகரமர் என எட்டுப்நபரும் ஒநர 
வகுப்பில் ஒநர குருவிடமிருநது நயாகக களலளயப் 
பயின்ந்றாம் என்று திருமூலர் திருமநதிரத்தில் 
கு றி ப் பி டு கி ்ற ா ர் .  ப � ஞ் ச லி  அ வ ற ள்ற 
சமஸ்கிரு�த்திலும், திருமூலர் �மிழிலும் எழுதி 
ளவத்�னர். சமஸ்கிரு� தமாழியாைர்கள் நயாகாளவ 
உலக அைவில் தகாணடுநபாய நசர்த்துள்ைனர்.
மட்டுமன்றி, ப�ஞ்சலிககு நயாகாவின் �நள� என்்ற 
பட்டத்ள�யும் வாங்கிக தகாடுத்�னர். �மிழில் 
எழுதி ளவத்� பாவத்�ால், திருமூலரின் திருமநதிரமும் 
நயாகாவும் நகட்பாரின்றிக கிடககின்்றன.

ராஜநயாகம், வாசிநயாகம், சமாதிநயாகம், 
குணடலிநயாகம், ்ஞானநயாகம், அஷ்டாங்கநயாகம், 
என 64 வளகயான நயாகங்களைப் பறறி சித்�ர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ைனர். திருமூலர் அட்டாங்கநயாகத்ள� 
பறறி விரிவாக விைககுகி்றார். அகத்தியர் ்ஞானம், 

சிதை மருததுவம் லசால்லும்
்யா்க வாழ்வியலும் 
உணவு வத்க்களும்

96 அடிப்ப்டத் தத்துவங்�்ை்க க�ொணடுளை சித்த மருத்துவத்தின, 24 தத்துவங்�பை 
பயொ�ப்பயிறசி்ககு ஆதொரமொகும். �ொய�ற்பம் எனனும் �்ையொனது, உட்ை வயதொ�விடொமல் 
எனறும் இை்மயொ�பவ ் வத்திரு்ககும் ்பயிறசியொகும். அதில், �ொய�ற்ப மூலி்��ள, �ொய�ற்ப 
மருந்து�ள, மூலி்� உபபு, த்ை்ககுத் பதய்்க� ்பஞ்��ற்பம், மூ்ககு கதொண்ட்ய சுத்தம் 
க�ய்ய �ரி�ொ்ை கேய், குட்ை சுத்தி க�ய்ய மருந்து, நு்ரயீர்ை சுத்தி க�ய்ய மருந்து, 
உடலு்ககும் மனது்ககும் ்பயிறசி, என இது விரிவ்டயும். இந்த �ொய�ற்பப ்பயிறசியில், 

உடலு்ககும் மனது்ககும் ்பயிறசி என்பதுதொன பயொ�ப ்பயிறசியொகும்.
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அகத்தியர் அமு�ககளல ்ஞானம், அகத்தியர் 
பரிபூரைம், அகத்தியர் தசைமிய சாகரம், நபாகர் 
வாளல்ஞான பூஜாவிதி, நபாகர் ்ஞான சூத்திரம், 
திருவள்ளுவர் ்ஞானதவட்டியான், �ன்வந�ரி 
களல்ஞானம், அவளவககு்றள், பதிதனண சித்�ர் 
பாடல்கள், காகபுசுணடர் காவியம், காலாங்கிநா�ர் 
பூஜாவிதி, மச்சமுனி நயாகம் ்ஞானம் ளவத்தியம், 
புலத்தியர் ்ஞான கறபம், அவளவககு்றள், திருமூலர் 
திருமநதிரம், நயாக்ஞான திரட்டு என எணைற்ற 
நயாகமார்கக நூல்களை சித்�ர்கள் எழுதியுள்ைனர். 
இன்னும் நூறறுககைககான �மிழ நயாக சுவடிகள் 
பதிப்பிறகு வராமநலநய கழிககப்பட்டது. 
பதிப்பித்�ால் வாங்குவார் இல்ளலதயன்ப�ால், 
அளவ புத்�கமாக உருப்தபறும் �குதிளய இழந�து. 
சித்�மரபு நயாகிகள் இள� தவளிப்பளடயாகச் 
தசால்லாமல் மள்றத்து ளவத்�தும் இது �மிழனின் 
களலயாக தவளிநய வராமல் நபான�றகுக 
காரைமாகும். நபாகர் சித்�ரின் மரளபச் சார்ந� 
பாபாஜி என்்ற சித்�ர் இமயமளலயில் �வம்புரிநது, 
அங்நக சித்�நயாகமுள்றகளை மற்றவர்களுககு 
பரப்பினார் என்பது வரலாறு. இப்படித்�ான், 
வடஇநதியாவில் நயாகா அககாலத்தில் பரவியது.

�மிழக சித்�நயாக மரளபச் சார்ந� நயாகிகைாகிய 
வள்ைலார், நவ�ாத்திரி மஹரிஷி நபான்ந்றார்கள் 
சித்�நயாக முள்றளய மககளிடம் பரப்பினர், 
எனினும் அவர்கைால் அளனத்து �மிழ மககளையும் 
அந�ப் பாள�யில் வழிநடத்� முடியவில்ளல. 
அவர்களின் சித்�நயாகமுள்ற இநதிய அைவிநலா 
உலக அைவிநலா சாயபாபா நபான்ந்றா, ஜககி 
நபான்ந்றா பிரபலம் அளடய முடியவில்ளல.

96 அடிப்பளடத் �த்துவங்களைக தகாணடுள்ை 
சித்� மருத்துவத்தின் ,  2 4  �த்துவங்கநை 
நயாகப்பயிறசிககு ஆ�ாரமாகும். காயகறபம் 
என்னும் களலயானது, உடளல வய�ாகவிடாமல் 
என்றும் இைளமயாகநவ ளவத்திருககும் 
பயிறசியாகும். அதில், காயகறப மூலிளககள், 
காயகறப மருநதுகள், மூலிளக உப்பு, �ளலககுத் 
ந�யகக பஞ்சகறபம், மூககு த�ாணளடளய சுத்�ம் 
தசயய கரிசாளல தநய, குடளல சுத்தி தசயய 
மருநது, நுளரயீரளல சுத்தி தசயய மருநது, உடலுககும் 
மனதுககும் பயிறசி, என இது விரிவளடயும். இந� 
காயகறபப் பயிறசியில், உடலுககும் மனதுககும் 
பயிறசி என்பது�ான் நயாகப் பயிறசியாகும்.

சித்� மருத்துவத்ள� பலவீனப்படுத்�, அ�ன் 
பகுதிளயநய �னியாகப் பிரித்து நயாகா மறறும் 
இயறளக மருத்துவம் என்று நமகநக அறிமுகம் 
தசயவது, எவவைவு நளகப்புககு உரியது? அ�ன் 
வரலாறறில் �மிழ சித்�ர்களைப்பறறிய விவரங்களைக 
கவனமாக மள்றத்துவிட்டு பரப்பப்படுவ�ால், 
�மிழனின் அறிவுககான வரலாறு மள்றககப்படுகி்றது. 
இப்நபாது தவளிநய பரப்பப்படும் நயாக 
சிகிச்ளசயானது, பரநதுபட்ட சித்�ாநயாகாவின் 
ஒருசிறிய பகுதி என்பது�ான் உணளம. பலவறள்ற 
மள்றககாமல் சித்�ர்கள் தவளிப்படுத்திய�ன் 
விளைவால், இள� கைவாடி அநநியர்கள் 
தபயதரடுககி்றார்கள். எனினும் �மிழர்களும் சித்� 
மருத்துவர்களும் ஆககபூர்வமாக சிநதித்து 

தசயலபட்டால், இவறள்ற சித்�ாவின் பகுதியாகநவ 
வைர்த்த�டுத்து உலகறியச் தசயயமுடியும். இவறள்ற 
வைர்த்த�டுககும் நபாது�ான், �மிழர்களின் 
உணளமயான மனி�நநயமிகக சமத்துவ எணைம் 
கலந� ஆன்மீகம் உலதகங்கும் பரவும். நயாகாளவபறறி 
பலவறள்ற இங்நக நான் எழுதியிருந�ாலும் என் 
அனுபவ அறிவு மிகமிகக குள்றநவ. இனி, 
சித்�நயாகாவின் சிகிச்ளசப் பகுதிகளைப் 
பார்ககலாம்.

யயா்க வாழ்வு-உணவு முடை

காளல எழுந�திலிருநது மாளல உ்றங்கும் வளர 
என்தனன்ன த ச யய நவணடும் ,  என்ன 
மருநத�ணதையகள் பயன்படுத்� நவணடும், 
என்ன உப்பு சளமயலில் நசர்கக நவணடும், என்ன 
உைவு உணை நவணடும், �ளலயில் எள�த் 
ந�யத்து குளிகக நவணடும், இடது பககம் சரிநது 
படுகக நவணடும் என்று எணைற்ற வாழவியல் 
முள்றகள் தசால்லப்பட்டுள்ைது. வழளல வாங்கு�ல் 
என்னும் பயிறசி மூலம், சுழுமுளன வாசளலத் 
�ட்டும் நுணுககமும் இதில் அடங்கும்.

யயா்க மருந்து்கள்:

108 காயகறப மூலிளககைால் தசயயப்பட்ட 
மருநதுகள், கறப மருநதுகள் எந� மா�ம் ஆரம்பித்து 
என்தனன்ன உணை நவணடும் என்பதும் 
த�ளிவாக விவரிககப்பட்டுள்ைது. மூலிளககளில் 
சத்து ஏறறி அ�ன் மருத்துவ குைத்ள� மிகுதியாககும் 
களலளயயும் சித்�ர்கள் தசால்லிச் தசன்றுள்ைார்கள். 
நயாகாபயிறசி தசயயும்நபாது ஏறபடும் 
பககவிளைவுகளை சரிதசயயும் முள்ற சித்� நயாக 
நூல்களில் மட்டுநம விைககப்படுள்ைது.

சுக்கிை தம்்பனம்

மனி�னின் stem cell களை தவளிநய எடுத்து 
நசா�ளனகுடுளவகளில் வைர்த்து, அள� இ�ய 
தசல்கைாகவும், நரம்பு தசல்கைாகவும் நிளனத்�படி 
மாறறி, மறுபடியும் உடலினுள் தசலுத்தும் 
சிகிச்ளசககு Stem cell therapy என்று தபயர். 
மனி�னின் உயிரணு ஒரு stem cell ஆகும், அ�ாவது 
அதிலிருநது எந�வளகயான உறுப்புகளையும் 
வைர்த்து எடுகக முடியும், இள� pluripotency 
என்்றளழப்பர் .  காயகறபப் பயிறசிகளை 
நமறதகாள்ளும் நபாது, உடலினுள் இருககும் இந� 
உயிரணு (விநது அல்லது கருமுட்ளட), உடலில் எங்கு 
ந�ளவநயா அங்கு நகர்நது, ந�யமானம் அளடந� 
உ று ப் பு க க ள ை  ச ரி த ச ய து ,  மீ ண டு ம் 
புத்துைர்ச்சியுணடாககும். சித்�ர்களின் காயகறப 
பயிறசி என்கி்ற Stem cell therapy இது�ான்.

அட்ைாங்க யயா்கம்

“இயம நியமபம எண்ணிைா ஆைனம்
நயமுறு பிரா்ணாயாமம் பிரத்தியாகைாரஞ
சேயமிகு ைார்்ண தியானஞ சேமாதி
அயமுறும் அட்ைாஙகை மாவது மாபம”
 – திருமநதிரம் 552
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இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராைாயாமம், 
பிரத்தியாகாரம், �ாரளை, தியானம், சமாதி 
என்னும் எட்டு அங்கமும் நசர்ந�து�ான் நயாகமாகும் 
என்று திருமூலர் கூறுகி்றார்.

தகால்லாளம, தபாயகூ்றாளம, கைவுதசயயாளம, 
பகுத்துணபது உள்ளிட்ட 1 0  வளகயான 
நறகுைங்களை பயிறசி தசயவது�ான் இயமம் 
என்னும் மு�ல் கட்டம் ஆகும். இயமத்தில், நாம் 
பி்றருடனான பழககவழககத்தில் சில பயிறசிளயச் 
தசயகிந்றாம் .  நியமத்தில் நம்முள்நைநய 
(�னககு�ாநன) நல்ல பழககவழககத்ள�ப் பயிறசி 
தசயகிந்றாம். இதில் மனத்தூயளம, கருளை, 
மன்னிப்பு, உணளம என எட்டுவளகப் பயிறசிகள் 
வருகி்றது. திருவள்ளுவரின் “அகத்தூயளம 
வாயளமயால் காைப்படும்” என்்ற கூறறுப்படி, 
இயமம் மறறும் நியமம் இரணடும் ஒருவரின் 
மனத்தூயளமககான பயிறசியாகும்.

ஆசனங்கள்

எணணிலா ஆசனங்கள் இருந�நபாதும், 
பத்திராசனம், நகாமுகாசனம், பத்மாசனம், 
நகசரியாசனம், குககுடாசனம், வீராசனம், சுகாசனம், 
சுவஸ்திகாசனம் என்னும் எட்டு ஆசனங்களை 
முககியம் என்று திருமூலர் திருமநதிரத்தில் 
குறிப்பிடுகி்றார். இத்துடன், சிங்காசனம், மயூராசனம், 
நின்்றபா�ாசனம் என்னும் கூடு�ல் ஆசனங்களை 
அகத்தியர் �னது தசைமிய சாகரம் என்னும் நூலில் 
குறிப்பிடுகி்றார். அடிப்பளடயில் ஆசனங்கள் 
என்பளவ ஒருவளகயான உடறபயிறசியாகும். 
ஒவதவாரு ஆசனங்களையும் பயிறசியாகச் 
தசயயும்நபாது, உடலில் உள்ை முககியமான 
வர்மப்புள்ளிகள் தூணடப்பட்டு, நாடிகளின் 
ஓட்டம் சீராகும்.

பிராணாயாமங்கள்-முத்திடர்கள்

“வளியி்ன வாஙகி வயத்தில் அைககில்
்பளிஙவகைாத்து கைாயம் ்பழுககினும் பிஞசோம்”

மூச்சுககாறள்ற (வளியிளன) அடககி தசயயும் 
பிராைாயாமப் பயிறசிகளைச் தசய�ால், உடல் 
(காயம்) வய�ானாலும் (பழுத்�ாலும்), இைளமயாக 
(பிஞ்சாம்) இருககும். பூரகம், கும்பகம், நரசகம் 
என்னும் மூச்ளச உள்ளிழுத்�ல், நிறுத்தி ளவத்�ல் 
மறறும் தவளிவிடும் அைளவ 1 :4 : 2 என்்ற 
விகி�ாச்சாரத்தில் தசயயநவணடும் என்று திருமூலர் 
வலியுறுத்துகி்றார். இத்துடன் பலவளகயான 

முத்திளரகளும் விைககப்பட்டுள்ைன. நமலும் 
விைங்கிகதகாள்ை முடியா� பலநுட்பமான 
பிராைாயாமப் பயிறசிகளும் சித்�ர் நூல்களில் 
உணடு.

“காளலயிற தசயதிடில் பித்�றும் நஞ்ச்றச் 
தசான்நனாம் நளரதிளர நாசநம” – இந� 
பிராைாயாமத்ள� காளலயில் தசய�ால் அதீ� 
பித்�ம் �ன்னிளலப்பட்டு, முடியில் நளரயும், 
ந�ாலில் சுருககமும் (திளரகள்) வராது, அ�ாவது 
முதுளமளய �ள்ளிப்நபாட்டு இைளமயாக 
ளவத்துகதகாள்ளும், என்று திருமூலர் கூறுகி்றார். 
இந� பயிறசிகள் மூலம் மனள� கட்டுப்படுத்தும் 
ஆற்றல் கிளடககும். இவறள்ற குருபரம்பளரயாகநவ 
படித்துகதகாடுகக சித்�ர்கள் விரும்பிய காரைத்�ால், 
இன்றும் அப்படிநய த�ாடர்கி்றது.

பிரத்தியா்காரம்-தாரடண-தியானம்-சமாதி

ஆறு வளக பிரத்தியாகாரம், ஆறு வளக �ாரளை, 
பத்துவளக தியானங்கள், ஐநது வளக சமாதிகள் 
என பல ஆழமனப் பயிறசிகள் சித்�ர்கைால் 
விவரிககப்பட்டுள்ைன. இளவ�விர ஆ�ார �ரிசனம், 
ஆத்தும �ரிசனம், நாசிநுனி �ரிசனம் என 16 வளக 
�ரிசனங்கள் விைககப்பட்டுள்ைன. கபால தீட்ளச, 
குருதீட்ளச என பலவளகயான தீட்ளசகளும் 
விைககப்பட்டுள்ைன.

இளவகள் ஒருவனின் ,  ஆளுளமளயக 
கட்டுப்படுத்தும், எணைம் தசால் தசயல் இவறள்ற 
நமன்ளமப்படுத்தும், சா�ாரை மனி�ன் என்்ற 
நிளலயிலிருநது மிகவும் உயர்ந� நிளலயாகிய 
கடவுள் நிளலககு தகாணடு தசல்லும். ஒநர 
நநரத்தில் பல பயனுள்ை ஆககப்பூர்வமான 
சிந�ளனகள், தசால்கள், எழுத்துககள், பளடப்புககள், 
கணடுபிடிப்புககள், தசயல்கள் எல்லாம் உலக 
மககளின் பயனுககாக தசயயும் ஆற்றல் கிளடககும்.

“உைம்பி்னப வ்பற்ற ்பயனாவது எல்ைாம்
உைம்பினில் உத்ைம்னக கைாண்”
 - அவ்வககுறள்

இ�ன் மூலம், கடவுள் (உத்�மன்) உடலினுள்�ான் 
இருககி்றார் என்றும் அள� உள்நை ந�டும் மார்ககம் 
�ான் சித்�நயாக மார்ககம் என்றும் அவளவயார் 
தசால்கி்றார். சித்�ர் மரளபச் சார்ந� பாபாஜி 
கிரியாநயாகம் மறறும் நவ�ாத்திரி மகரிஷி (வாழக 
வைமுடன்) இருவரும் இந� பயிறசிகளை 
எளிளமபடுத்தி மககளுககு தசால்லிகதகாடுத்�ார்கள், 
இப்படிப்பட்ட �மிழர்களின் சித்�ர்மரளப எல்லா 

சி�த்த மருததுவத்்தப் பலவீனப்படுத்த, அ்தன் பகுதி்ையை ்தனிைாகப் 
பிரிதது யைாகா மற்றும் இைற்்க மருததுவம் என்று நமகயக அறிமுகம் 
செயவது, எவவளவு ந்கப்புககு உரிைது? அ்தன் வரலாற்றில் ்தமிழ் 
சித்தரக்ளப்பற்றிை விவரஙக்ளக கவனமாக ம்ைததுவிட்டு 
பரப்பப்படுவ்தால், ்தமிழனின் அறிவுககான வரலாறு ம்ைககப்படுகிைது.
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�மிழர்களும் �னது ம�த்ள�க கடநது பயிறசி 
தசயயலாம். இள�பறறிய சி்றப்பான படிப்புகள் 
பல்களலகழகங்களில் ஆரம்பிககப்பட்டு இள� 
அறிவியல்படுத்� நவணடும். �மிழர்களின் ஆன்மீக 
வழிபாட்டு ளமயங்களில் இந� சித்�ர்நயாக 
முள்றகளை தசால்லிகதகாடுகக நவணடும். இந� 
சித்�ர் ஆன்மீகப் பயிறசி தசயநவாருககு 
சிளலவழிபாடு ந�ளவயில்ளல, கலவரம் தசயயும் 
ம�ங்கள் ந�ளவயில்ளல, கலவரம் தசயயும் 
மனநிளல மாறும், தீவிரவா�ம் ஒழியும், கடவுளின் 
தபயரால் புகுத்�ப்படும் மூடநம்பிகளககளை 
நம்பமாட்டார்கள். சிள்றகளகதிகள், குற்றவாளிகள், 
கறபழிப்பு தகாடூரர்கள், மனநநாயாளிகள், 
மாைவர்கள், இளை்ஞர்கள், முதியவர்கள் நபான்்ற 
பல�ரப்பட்ட மககளின் சிந�ளனகளை 
தசம்ளமப்படுத்�வும் இந� சித்�நயாக சிகிச்ளச 
மிகவும் பயன்படும்.

“ஈசேன்எனக கைருதி எல்ைா உயிரகை்ளயும்
பநசேத்ைால் நீநி்னநது வகைாள்”
 – அவ்வககுறள்.

கவளிமருத்துவம்

மூச்சுவழி �விர மற்ற வளகயில் அளிககப்படும் 
சிகிச்ளச முள்றகைானது தவளிமருத்துவம் என்று 
கூ்றப்படுகி்றது.

்கணவழிச சிகிசடச (1 வருைம் ஆயுள்)

மூலிளகச் சாறுகைால் தசய� மருநள� அல்லது 
மூலிளகச் சாறள்ற பிழிநது கணகளில் விடுவள�க 
கலிககம் என்பர். மருநதுகளை குச்சி நபான்்ற 
மாத்திளரகைாக தசயதுதகாணடு, ந�ளவப்படும் 
நபாது நீரில் உரசி அள� கணகளின் இளமகளில் 
தீட்டுவள� கண(ளம) அல்லது அஞ்சனம் என்பர். 
கணகளில் ளமளயத் தீட்டுவ�றகு பயன்படும் 
அஞ்சனகநகால் தவள்ளி அல்லது �ாமிரத்�ால் 
தசயயப்பட்டிருககும். கரிசாளல கீளரயின் 
இளலச்சாற்றால் தசயயப்பட்ட ளமளயத்�ான் 
குழநள�களின் கணகளில் தீட்டும் பழககம் இருந�து. 
இள�நய�ான் திருஷ்டிப்தபாட்டு என்று 
கன்னத்திலும் இடுவர். இது இப்நபாதும் கிராமத்தில் 
நளடமுள்றயில் உள்ைது.

மூக்குவழிச சிகிசடச

மூலிளகப் தபாடிகளை மூககில் தசலுத்துவள� 
நாசிகாபரைம் என்பர். 3 மா�ம் ஆயுட்காலமுளடய 
இள�த்�ான் மூககுதபாடி என்பர். திரவ மருநதுகளை 
மூககினுள் விடுவள� நசியம் என்பர். இந� நசிய 
மருநதுகளை (ள�லங்களை) ஒருவருடம் வளர 
ளவத்திருககலாம். இலககியங்களில் பாம்புகடித்து 
மூர்ச்ளசயானவருககு தும்ளபப் பூ நசியம் தசய�ள� 
பதிவு தசயதுள்ைனர். மூககுவழி சிகிச்ளசயின் 
மூலம், ளசனஸ், �ளலவலி, ஒறள்றத்�ளல வலி, 
மூளைநநாயகள், இருமல் எனப் பல நநாயகளுககான 
மருநதுகளை தசலுத்�லாம்.

கவளிபபுைச சிகிசடச

தவளிப்பு்றச் சிகிச்ளசயில் ந�ால், எலும்பு வலி, 

மூட்டுவலி, சள� நநாயகள், நரம்புவலி, அடிபடு�ல், 
�ளலநநாய மட்டுமல்லாது, உடலின் உள்பாகங்களில் 
ஏறபடும் நநாயகளுககும் தவளிப்பு்றச் சிகிச்ளச 
பலன்�ரும். உ�ாரைமாக கல்லீரல் வீககத்துககு 
சரகதகான்ள்றப் புளி பறறும், ளசனஸுககு 
நீர்கநகாளவ மாத்திளரப் பறறும் தவளிப்பு்றமாகத் 
�ரப்படுகி்றது.

மூலிளக மருநதுகளை வாயிலிட்டு சுளவத்து, 
பின்னர் அ�ன் ஆவிளய நநாயாளியின் வாய 
அல்லது மூககு அல்லது கணகள் வழிநய ஊதுவள� 
ஊ�ல் என்பர். அடிபட்டு அல்லது விஷககடிகைால் 
மயககமளடந�வர்களுககு இது தசயயப்படுகி்றது. 
அம்ளமநநாய கணகளை �ாககாமல் இருகக, 
தவங்காயத்ள� தமன்று கணகளில் ஊதுவதும் இந� 
வளக�ான். மூலிளகச் சாறுகளை அல்லது 
பச்ளசமூலிளககளை அளரத்து, துணியில் �டவி 
நநாயுற்ற இடத்தில் கட்டி ளவப்பள� கட்டு என்பர். 
�றகாலத்திய பிைாஸ்டர், நபணநடஜ் ககு சமமான 
ளவத்திய முள்றயாகும். ஒவதவாரு எலும்பு 
முறிவிலும் எப்படி கட்டுப்நபாட நவணடும் என்று 
விவரிககும் இரணடு நூல்கநை நம்மிடம் உணடு. 
மருநதுகளை அல்லது மருத்துவத் ள�லங்களை 
நநாயுற்ற இடத்தில் பூசுவள� பூச்சு என்பர். இது 
உலரும்நபாது தமதுவாகத் ந�ாலிலிருநது கழன்று 
விடும். இயறளக ளவத்தியத்தில் தசயயப்படும் 
மணகுளியல் இந� வளக�ான். மூலிளக மருநதுகளை 
சூடாககி நநாயுற்ற இடத்தில் பூசினால் அது பறறு 
(பத்து நபாடு�ல்) எனப்படும். பறறு என்பது பூச்ளச 
விட அதிக நநரம் ந�ாலில் பறறிப்பிடிககும் 
�ன்ளமயுளடயது. மூலிளககளை அளரத்து 
அரிசிமாவுடன் கலநது நீர் கலநது சுடளவத்து களி 
பருவத்தில் எடுத்து, தவளிப்பு்றமாக பூசிகதகாள்வள� 
களி என்பர். பூச்சு, கட்டு, பறறு, களி இளவகளைத் 
�யாரித்� உடநன பயன்படுத்� நவணடும். 
அவவப்நபாது �யார் தசயதுதகாள்ை நவணடும். 
நநாயாளியின் பாதிககப்பட்ட இடத்தில் அல்லது 
உடல் முழுவதும் மூலிளகத் ள�லங்களை அல்லது 
மருநதுகளை �டவி ளவத்திருத்�ல் துவாளல 
எனப்படும்.

மூலிளககளை தநய அல்லது தவணதையுடன் 
நசர்த்து அளரத்து எடுத்துகதகாள்வது களிம்பு 
ஆகும். இள�நய பருத்தித் துணியில் �டவி 
க ாயளவத்துதகாணடு ,  நவணடியநபாது 
பயன்படுத்துவள� சீளல என்பர். களிம்பு மறறும் 
சீளலயின் ஆயுட்காலம் 6 மா�காலமாகும். 
ந�ன்தமழுளக உருககி அ�னுடன் தநய மறறும் 
மூலிளககளை கலநது தசயவள� பளச என்கிந்றாம், 
இள�ச் தசயது 1 வருடம் வளர ளவத்துப் பயன்படுத்� 
முடியும். களிம்ளப விடவும், பளச உடலில் 
அ தி க ந ந ர ம்  ஒ ட் டி க தக ா ண டி ரு க கு ம் . 
எலும்புமுறிவுகளை கட்டப் பயன்படும் பளசகளை 
மட்டும் தசய� உடநன பயன்படுத்� நவணடும். 
இந�ப் பளச உலர்ந�பின்னர் plaster of paris 
நபான்று இறுககமாகப் பறறிகதகாள்ளும் 
�ன்ளமயுளடயது.

மூலிளககள் அல்லது �ாதுதபாருட்களை 
மாவுநபால தபாடித்து ளவத்துகதகாணடு 
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தவளிப்பிரநயாகமாக பயன்படுத்துவள�ப் தபாடி 
என்கிந்றாம். புணகளுககான தபாடி, பல்தபாடி என 
இளவகளில் பலவுணடு. மளழநீர், பனிநீர், பனங்கள், 
சாராயம் இவறறில் மூலிளககளை கலநது அளரத்து 
எடுத்துகதகாள்வது நீர் எனப்படும். இது புணகளை 
கழுவவும், கண மறறும் காதுகளில் துளியாக விடவும் 
பயன்படுகி்றது. எரிச்சல் உளடய புணணில் 
நபாடுவ�றகாக குளிர்ந� நீரும் உள்ைது. மூலிளககளை 
நீரில் நபாட்டு காயத்து, அந� நீளர குளிககப் 
பயன்படுத்தினால் அது குளிநீர் எனப்படும். சிறிய 
குழநள�களுககும், குழநள� தபற்ற �ாயமார்களுககும், 
வா�வலிககும், உடல் வலிககும், ளசனஸுககும் 
இப்படியான குளிநீர்கள் தசால்லப்பட்டுள்ைன.

மருநதுகளை அளரத்து விைககுத்திரி நபால 
நீட்டமாகச் தசயது, நநாயுள்ை இடத்தில் தசாருகி 
ளவப்பள� திரி அல்லது வர்த்தி என்பர். இந� 
வர்த்தியானது, ஆசனவாய, தபணகளின் நயானி, 
புளரநயாடிய புண என துளைகளில் தசாருகி 
ளவககப் பயன்படுகி்றது. தபாடி, நீர், திரி இவறறின் 
ஆயுட்காலம் 3 மா�ங்கைாகும். ஆசனவாய, 
ஆணகுறி, தபணகுறி இவறறில் திரவ நிளலயில் 
உள்ை மருநதுகளை பீச்சியடிப்பள� பீச்சு என்பர். 
குடளல சுத்�ம் தசயய அதிகமாக இந�ப் பீச்சுச் 
சிகிச்ளச பயன்படுகி்றது.

இரத்தம் கவளிப்படுத்தும் சிகிசடச

புணகள், சீழ உள்ை விரைங்கள் இவறறிலிருநது 
தகட்ட ரத்�த்ள� தகாம்புகள் மூலமாக உறிஞ்சி 
தவளிநயறறு�ளல உறிஞ்சல் என்கிந்றாம். 
சுரககுடுளவயினுள் தநருப்ளப காட்டிவிட்டு, 
வலியுள்ை இடத்தில் கவிழத்து ளவத்�ால், அங்கு 
உருவாகும் negative pressure ஆல், வலிககு காரைமான 
வாயு அங்கிருநது உறிஞ்சப்பட்டு விடும். இந� 
உறிஞ்சல் முள்றளய cupping therapy என்று சீன 
மருத்துவத்தில் அளழப்பர். �மிழக கிராமங்களில், 
வாயுபிடிப்புககு தசாம்பு ளவககும் சிகிச்ளச�ான் 
இது. தகாப்பூழில் (த�ாப்புள்) மருநதுகளை ளவத்து, 
அதில் இப்படி தசயயப்படும் உறிஞ்சல் சிகிச்ளசககு 
தகாப்புைாவி எனப்தபயர் உணடு.

சிலருககு கால்களில் நரம்பு சுருணடு தகட்ட 

ரத்�ம் அங்நக கட்டியிருககும். இந� சமயத்தில், 
அந� இரத்�க குழாளய கீறி குருதிளய தவளிப்படுத்தும் 
முள்ற குருதி வாங்கல் எனப்படும். எநத�ந� 
நநாயககு எந� இடத்தில் கீறி குருதிளய தவளிப்படுத்� 
நவணடும் என்்ற விைககத்துககாகநவ சிளர விதி 
என்்ற நூல் உள்ைது. இரத்�ம் குடிககும் அட்ளடளய 
ந�ாலில் ளவத்�ால் அது வயிறு முட்ட இரத்�த்ள� 
குடித்துவிட்டு, �ானாக விழுநதுவிடும். அது ந�ாளல 
கடிககும்நபாது hirudin என்்ற நவதிப்தபாருளை 
�னது எச்சில் வாயிலாக சுரககும். அது மனி� 
ரத்�த்தில் கலநது நநாயகளைப் நபாககுகி்றது. இந� 
முள்றககு அட்ளட விடல் எனப்தபயராகும். �ளல 
மு�ல் கால்வளர ஒவதவாரு இடத்தின் வலிககும் 
எந� இடத்தில் அட்ளடளயக கடிககச்தசயய 
நவணடும் என்்ற விதி உள்ைது. அட்ளட கடித்து 
வந� புணகளை ஆறறுவ�றகு சி்றப்பான மருநதுகள் 
உள்ைன. �றநபாது, அறுளவசிகிச்ளச தசய� 
புணகளை விளரவில் ஆற்றவும், ஆ்றா� புணகளை 
ஆற்றவும், தீரா� ந�ால்நநாளய நபாககவும் அட்ளட 
விடல் பயன்படுத்�ப்படுகி்றது.

கவப்ப சிகிசடச

மூலிளக மறறும் �ாது மருநதுகளை எரித்து அ�ன் 
புளகளய உடலில் நநாயுற்ற இடத்தில் படச்தசயவது 
புளக எனப்படும். மருநதுகளை அளரத்து ஆள்காட்டி 
விரலைவுககு நீைமாக உருட்டி, புளகதிரிளய தசயது 
ளவத்துதகாணடு, நவணடும்நபாது தநருப்பிலிட்டு 
புளகககலாம். புளகளய வாயவழிநய உட்தகாள்வதும், 
சுவாசம் வழிநய நுளரயீரலுககு தசலுத்துவதும் 
இதிலுணடு. ளசனஸ் மறறும் மூககளடப்புககு, 
காயந� மஞ்சள் தகாம்ளப புளகத்து மூககில் 
இழுப்பது இந�வளக�ான். இந�ப் புளகச் சிகிச்ளச, 
புணகள், ஆசனவாய நநாயகள், ஆண/தபண 
குறிந ந ாயகள் ,  நுளரயீரல்  புறறு  எனப் 
பலநநாயகளுககும் பயன்படும். அகத்தியர் சகல 
ரைங்களுககும் புளக என்்ற நூல் புளக 
சிகிச்ளசளயப்பறறி  மட்டுநம  விவரித்து 
எழு�ப்பட்டுைது.

 மூலிளககளை எணதையில் வ�ககி சூடாககி 
அள� நநாயுள்ை இடத்தில் சூட்டுடன் ஒறறி ஒறறி 
எடுத்��ால் அது ஒற்றடம் எனப்பட்டது. முறுககி 
ளவககப்பட்ட துணிளய தவநநீரில் முககி அள� 
வலியுள்ை இடத்தில் ஒறறி எடுப்பதும் ஒற்றடம்�ான். 
மூலிளககளை பருத்தி துணியில் தபாதிநது கிழி 
(தபாட்டைமாக) கட்டி, அள� மருநத�ணதையில் 
நவகளவத்து, அள� உடலில் ஒறறி எடுப்பது 
த ப ா ட் ட ை ம்  எ ன ப் ப டு ம் .  கி ழி க ட் டி 
தசயயப்படுவ�ால், இந� சிகிச்ளசககு கிழி என்்ற 
தபயரும் உணடு. இதில் ஆவிககிழி, வறுப்புககிழி, 
நவரககிழி, மாமிசகிழி, தபாடிககிழி, எணதையகிழி, 
மூலிளகககிழி, ளவரககல்கிழி, ள�லவறுப்புகிழி, 
எலுமிச்ளசககிழி, பால்கிழி என பலவளககளுணடு. 
துணியில் கிழியாக கட்டிய மருநதுகளை 
சூடாககாமல், ளககைால் கசககி பின்னர் அள� 
முகர்நது பார்ககும் சிகிச்ளச (ஓம தபாட்டைம்) 
நகாவிட் காலத்தில் மூககின் வாசளனளய திரும்பக 
தகாணடுவரச் தசயயப்பட்டது. ஒற்றடம் மறறும் 
தபாட்டைமானது, நரம்பு, �ளச, எலும்பு 

த�மிழரகளின் ஆன்மீக வழிபாட்டு 
்மைஙகளில் இந்த சித்தரயைாக 
மு்ைக்ள சொல்லிகசகாடுகக 
யவண்டும். இந்த சித்தர ஆன்மீகப் 
பயிற்சி செயயவாருககு சி்லவழிபாடு 
ய்த்வயில்்ல, கலவரம் செயயும் 
ம்தஙகள் ய்த்வயில்்ல, கலவரம் 
செயயும் மனநி்ல மாறும், தீவிரவா்தம் 
ஒழியும், கடவுளின் சபைரால் 
புகுத்தப்படும் மூடநம்பிக்கக்ள 
நம்பமாட்டாரகள்.
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நநாயகளைக குைப்படுத்தும்.

மூலிளக கலந�நீளர காயச்சி அ�ன் ஆவிளயநயா, 
தநருப்பிலிட்ட கறகளில் �ணணீர் த�ளிககும்நபாது 
தவளிப்படும் ஆவிளயநயா, மூலிளககளை எரித்து 
அ�னின்று தவளிப்படும் ஆவிளயநயா உடலில் 
படும்படி தசயது, வியர்ளவ உணடாககுவள� 
ஆவிபிடித்�ல் அல்லது நவது பிடித்�ல் என்பர். 
சூடான கறகளை ஒரு அள்றயில் ளவத்து அ�னருகில் 
உட்கார்நது இருந�ால், வியர்ளவ அதிகரித்து, உடல் 
கழிவுகள் தவளியாகும். இந� நவதுபிடித்�ல் 
சிகிச்ளசளய Sauna therapy என்று இயறளக 
மருத்துவர்கள் அளழப்பர்.

மண, மரம், உநலாகம் இவறள்ற சூடாககி, 
நநரடியாக நநாயுள்ை இடத்தில் சூடு ளவப்பள�, 

சுடுளக, சுட்டிளக, இரட்ளச, தபாட்டுசுடு�ல் என்று 
பல தபயர்கைால் அளழப்பர். எநத�ந� நநாயககு 
எநத�ந� இடத்தில் சுட்டிளக நபாட நவணடும் 
என்று விைககுவ�றகாக இரட்ளச விதி என்்ற �னி 
நூநல உள்ைது. மாசிபத்திரி (Artemisia vulgaris) 
என்னும் மூலிளகயால் தசயயப்ட்ட திரிளய 
தகாழுத்தி அ�ன் தவப்பத்ள� உடலின் குறிப்பிட்ட 
புள்ளியில் காட்டுவ�ால் வலிகள் குள்றயும், இது 
சீன மருத்துவத்தில் Moxibustion என்று மிகப்பிரபலமாக 
உலகம் முழுதும் பரப்புகின்்றனர். ள�லங்களை 
உடலில் �டவி, வாளழயிளலயால் உடளல 
தபாதிநது தவயிலில் காயவள� காநதி சுட்டிளக 
என்பர்.

தைவல் முடை்கள் (massage)

மருத்துவர் �னது ளககளை ஆயு�மாகக தகாணடு, 
நநாயாளியின் உடலில் �ட்டல், இறுககல், பிடித்�ல், 
முறுககல், ளககட்டல், அழுத்�ல், இழுத்�ல், 
மல்லாத்து�ல், அளசத்�ல் என்்ற ஒன்பது வளகயான 
தசயளககள் மூலம் சிகிச்ளச அளிப்பள� த�ாககைம் 
(massage therapy) என்கிந்றாம். எணதைளயத் 
ந�யத்து அல்லது ந�யககாமல் இள�ச் தசயயலாம். 
மருத்துவர் �னது ளககளை அல்லது கால்களைப் 
பயன்படுத்தி �டவல் தசயயலாம். Chiropractic, phys-

ical manipulation therapy என்று அதமரிககாவில் இந� 
எலும்பு �டவல் முள்றகள் மிகவும் பிரபலமாகும். 
நமலும் அரிவாள் �டவல், பளனஓளல �டவல், 
குச்சி �டவல், தநறறியினால் �டவல், முழங்கால் 
�டவல், இ்றகு �டவல் என இது விரிவுபடும். 
மூலிளகப் தபாடிளயப் பயன்படுத்தி மசாஜ் 
தசயவள� தபாடிதிமிர்�ல் என்கிந்றாம். இந� 
�டவல் முள்றகள், குழநள�கள், தபணகள், 
கர்ப்பிணி தபணகள், நநாயில்லா�வர், நரம்பு 
நநாயினர், எலும்பு நநாயினர், �ளச நநாயினர் என 
பலவளகயில் தசயய நவணடிவரும். இளவ 
அத்�ளனயும் எழுத்துககைால் விவரிகக முடியா� 
தசயல்முள்ற பயிறசிகைா�லால், இளவ குரு 
பரம்பளரயாக கறறுகதகாடுககப்பட்டது.

எலும்பு முறிவுச சிகிசடச

நநாயாளியின் எலும்பு 
முறிந� காலத்தில், அ�ளன 
இ ள ை த் து  மீ ண டு ம் 
ஒ ட் டி க தக ா ள் ளு ம் ப டி 
தசயவ�றகு, த�ன்ளன மட்ளட 
அல்லது மூங்கில் கழிளய 
ளவ த்து  கட்டி ,  அதில் 
எணதையகள்  இடுவர் . 
இதுநவ தகாம்புகட்டல் 
எனப்படும் .  எலும்புகள் 
இளையும்நபாது �வ்றாக 
இளைந�ாநலா, பி்றவியிநலநய 
ளக-கால் எலும்புகள் பி்றழநது 
இருந�ாநலா, அவறள்ற முறித்து 
பின்னர் சரியான நிளலயில் 
தபாருத்தி குைப்படுத்தும் 
மு ள ்ற க கு  மு றி ச் ச ல் 

என்றுதபயர். இவறள்ற விைககுவ�றகாக பல வர்ம 
மருத்துவ நூல்கள் உள்ைன.

அறுடவச சிகிசடச முடை

உநலாகங்கைால் நீட்டமாக தசய� கம்பிளய, 
ஆழமான புணகள், பவுத்திரம், புளரகள் இவறறில் 
தசலுத்தி சுத்�ம் தசயயவும், மருநதுகளை 
உட்தசலுத்�வும் பயன்படுத்�ப்பட்டது. இந� 
கம்பிளய சலாளக என்பர். கட்டி, பரு இவறறில் 
�ங்கியுள்ை சீளழ தவளிநயற்ற, அவறள்ற கீறி பின் 
ளவத்தியம் தசயயப்பட்டது. இந� முள்றளய கீ்றல் 
என்பர். நமலும் பாம்புககடி நபான்்ற அவசர 
காலத்தில், தநல்முளனயால் உச்சந�ளல, கடிபட்ட 
இடம், மறறும் இரத்�ககுழாளய கீறி, அதில் 
அவசரகால மருநதுகளை ளவத்து ந�யத்துகதகாடுகக 
நவணடும், அல்லது சூடு காட்ட நவணடும். இந� 
சிகிச்ளசககு குநடாரி சிகிச்ளச எனப்படும். 
அககாலங்களில் ஊசிமருநதுகள் இல்லா� காலத்தில், 
இந� குநடாரி சிகிச்ளச�ான் ஊசிமருந�ாகச் 
தசயல்பட்டது .  குநடாரி  சிகிச்ளச�ான் 
ஊசிமருநதுகளுககு முன்நனாடி எனலாம்.

அதிகமான காரத்�ன்ளம தகாணட மருநதுகளை 
அழுகிய புணகளில் �டவினால், மருத்துவர் 
கத்�ரிநகாலால் தவட்டாமநலநய, அழுகிய 
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பகுதிகள் கழன்று வநதுவிடும் .  நமலும் , 
காரமருநதுகளை சீளலயில் �டவி, புணகளில் 
நபாடுவதுமுணடு. காரமருநதுகளை நூலில் 
�டவியபி்றகு அது காரநூல் எனப்படும். இந� 
காரநூளல பவுத்திரம் நபான்்ற நநாயகளில் 
ஒருதுளை வழிநய தசலுத்தி அடுத்� துளை வழிநய 
தவளிநய எடுத்து முடிச்சு நபாடுவர். இப்படிநய 
அடிககடி தசயதுவரும்நபாது, பவுத்திரம் அறுளவ 
சிகிச்ளச தசயயாமநலநய குைமாகிவிடும். இப்படி 
காரமருநதுகளை தகாணடு அளிககப்படும் 
சிகிச்ளசககு காரசிகிச்ளச என்றுதபயர் . 
காரசிகிச்ளசகளைப் பயன்படுத்தி புணகளை 
குைமாககும் விைககத்துகநக நம்மிடம் அகஸ்தியர் 
இரை ளவத்தியம், அகஸ்தியர் இரை நூல், இரை 
ளவத்திய சிந�ாமணி, பிைளவ நி�ானம் என பல 
நூல்கள் உள்ைன.

உள் மறறும் தவளி மருநதுகைால் சரிதசயய 
முடியா� கட்டத்தில், மணடலாககிரம், விருத்தி, 
உறபலம், சூசி, நகாடரி, முத்�ரி, கத்திரி, குறும்பிவாங்கி, 
கபத்திரம், �ாளர, அளசமுகம் என 26 வளகயான 
அறுளவக கருவிகைால் தசயயப்படும் சிகிச்ளச�ான் 
அறுளவ அல்லது சத்திர சிகிச்ளச எனப்படும். இந� 
காலத்தில் இத்துள்ற நவீன மருத்துவர்கைால் 
சி்றப்பாகச் தசயயப்படுவ�ால், சித்� மருத்துவர்கள் 
இள�ச் தசயவதில்ளல.

நாடிநரம்பு்கடள சரிப்படுத்தும் வரமச சிகிசடச

அடிபட்டு காயம் (வர்மம்) தகாணநடாருககாக 
சி்றப்பான சிகிச்ளசகள் சித்� மருத்துவத்தில் உணடு. 
அடிபடுவ�ால், புணகள், �ளச சள�வு, எலும்பு 
முறிவு, இளவ ஏறபடும்நபாது, நமநல தசான்ன 
உள்மரு த்துவம்  ம றறும்  பு ்ற மரு த்துவம் 
தசயயப்படுகி்றது. அதிகப்படியான சில பு்றமருத்துவ 
முள்றகளும் வர்ம சிகிச்ளசயில் பயன்படுகின்்றன. 
இளவகளை இங்கு பட்டியலிடுகிந்றன். ஒரு மண 
சட்டியில் மூலிளகத் ள�லங்களை நிரப்பி, அ�ன்கீநழ 
உள்ை துளை வழியாக ள�லத்ள� பாதிககப்பட்ட 
இடத்தில் த�ாடர்நது விழும்படி தசயவந� �ாளர 
எனப்படும். �ாளர �ாளரயாக கணணீர் வடிககி்றாள் 
என்்ற ப�ம் �மிழில் உணடு. ள�லத்துககுப் பதிலாக 
முலிளகக கஷாயத்ள�ப் பயன்படுத்துவதும் உணடு. 
ள�லம் வடியும் நவகத்ள�தபாறுத்து, துளி�ாளர, 
ஒழுககு�ாளர, ஊறறு�ாளர, பிழி�ாளர என 
விரிவளடயும். இந� பிழி�ாளரளயத்�ான் பிழிச்சல் 
என்றும், �ாளரளய �ாரா என்றும் மளலயாைத்தில் 
அளழப்பர்.

முடமானவளர மரத்தில் வள்ைம்நபால தசயது 
அ�னுள் மூலிளகத் ள�லத்ள� நிரப்பி, அதில் 
நநாயுற்ற பகுதிளய அல்லது நநாயாளிளய 
ஊ்றளவப்பது பாத்தி சிகிச்ளச எனப்படும். வயலில் 
நீளர பாத்திகட்டுவள�ப் நபால ள�லத்ள� இங்கு 
பாத்தி கட்டிளவத்திருப்பர். கால்கள் பலவீனமளடந� 
குழநள�களை, இடுப்பைவு குழிககுள் இ்றககிவிட்டு, 
மைளல மூடி, நிறக ளவப்பள� குழி சிகிச்ளச 
என்பர். ளபத்தியம், பககவா�ம், மஞ்சள் காமாளல, 
கணபார்ளவ குன்்றல் நபான்்ற நிளலகளில் மூலிளகக 
கலளவளய �ளலயில் பரப்பி ளவப்பள� �ைம், 

�ப்பைம், மத்திப்பு என்பர். மருநள� த�ாப்புளில் 
ளவப்பது த�ாப்புள்�ைம் எனப்படும்., உளுநதுமாளவ 
நீரில் கலநது வளையம்நபால பாத்திகட்டி, அ�னுள் 
ள�லத்ள� உடலின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் 
ந�ககிளவப்ப�றகு பு்றவளையம் என்றுதபயர்.

வர்ம சாரி, ஒடிவுமுறிவு சாரி, ஒடிவு முறிவு 
சூத்திரம், ஒடிவுமுறிவு சர சூத்திரம் என முன்னூறறி 
ஐம்பதுககும் அதிகமான வர்ம சிகிச்ளச நூல்கள் 
�மிழில் உள்ைன. ஆனால், ஒரு நூல்கூட 
அங்கீகரிககப்படவில்ளல என்பது நவ�ளனயானது. 
குமரிமாவட்டத்தில் மட்டுநம சி்றப்பாகப் 
பயன்படுத்தி வரும் இந� சிகிச்ளசமுள்றளய 
�மிழநாடு சரிவர வைர்த்த�டுககா��ால், இன்று 
இளவ நகரை ஆயுர்நவ�ம் என்்ற தபயரில் 
மளலயாளிகைால் உலகறியச்தசயயப்படுகி்றது. 
ஆதி�மிழனின் இந�ச் சிகிச்ளச முள்றகளை, 
இ ர ா வைன்  �னது  நூல் களில்  எழுதி 
ளவத்துள்ை�ாகவும், அள� சமஸ்கிரு�மயமாககும் 
சதியினால் இன்று இளவகள் ஆயுர்நவ� சிகிச்ளச 
எனப்படுகி்றது என்றும் பரம்ளர சித்� மருத்துவ 
ஆராயச்சியாைர் புட்பராசு அவர்கள் குற்றம் 
சாட்டுகி்றார்,

 ்பஞச்கரமா சிகிசடச

ஆயுர்நவ�ம் என்்றாநல ஒரு மணசட்டிளய 
அழகான தபணணின் �ளலககு நமநல கட்டி 
த�ாங்க விட்ட (�ாளர) படமும், தபணணின் 
முதுகில் மூலிளகக கழிகளை ளவத்திருப்பது நபான்்ற 
படங்களும் வருவதுணடு. வாநதி சிகிச்ளச (வமனா), 
நபதி சிகிச்ளச (விநரசனா), ஆசன வாய பீச்சு (பஸ்தி), 
நசியம் (நஸ்ய), குருதிவாங்கல் (ரக�நமாக்ஷனா) 
என்னும் ஐநள�யும் நசர்த்து அ�றகு பஞ்சகறமா 
என்று தபயரிட்டு உலகம் முழுதும் பரப்பி 
வருகி்றார்கள். இந� ஐநது �விர பி்றசிலவறள்ற பூர்வ 
கர்மா என்றும் உைவுச் சிகிச்ளசளய பஸ்சத் கர்மா 
என்றும் அளழககின்்றனர். இவறள்ற தசம்ளமப்படுத்தி, 
அ�றகாக �னியாக டிப்நைாமா படிப்புகளை 
ஆரம்பித்து, பலளரயும் படிககச்தசயது, பஞ்சகர்மா 
தசன்டர்களை உலதகங்கும் ஆரம்பித்து, பல 
நநாயாளிகளுககு பயன் �ருகி்றார்கள், பல மககளுககு 
நவளலவாயப்புகளையும் �ருகி்றார்கள். அது 
இநதியாவுககு தபாருைா�ாரத்ள�ப் தபருககுகி்றது. 
அ�னால் ஆயுர்நவ�ம் மீது நல்தலணைமும் 
வருகி்றது,

இ�ளனவிடவும் அதிகமான சிகிச்ளசமுள்றகள் 
�மிழனிடத்தில் இருந�நபாதும், அள� மதிககாமல், 
வ ை ர் க க ா ம ல் ,  அ டு த் � வ ரு க கு 
த ச ால்லிகதக ாடு க க ா மல் ,  படிப்பு களை 
உருவாககாமல் விட்ட�ன் விளைவாக, இந� 
சிகிச்ளச முள்றகளை நவறு தபயரில் �மிழகத்துககு 
அன்னியப்பட்ட ஆயுர்நவ�ம், யுனானி மறறும் 
சீனா பாரம்பரிய மருத்துவ முள்றகளை நம்மிடம் 
புகுத்துகி்றது. இது �மிழருககு மிகப்தபரிய 
�ளலககுனிவாகும்

கைட்டு்ரயாளர: ப்பராசிரியர, 
 மணிப்பால் ்பல்கை்ைககைழகைம்
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கட்டுரை

சு.இராமசுபபிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

மூவொயிரம் ஆணடு�ளு்ககு முந்்தய கே�வுமு்்ற�ளில் உருவொ்க�ப்பட்ட

ஜீன்ஸ் ்காலுடுபபும் பணபாட்டுபபரவலும்

கா நடாடியாகத்திரிந� மனி�ன் 
ஓரிடத்தில் �ங்கி நவைாணளமதசயது வசிகக 
ஆரம்பித்�பி்றகு அவனுளடய உைவு, உளட, 
உள்றவிடம் அளனத்துநம மாறிகதகாணநட 
வநதிருககின்்றன. அ�ளனத்�ான் நாம் 
கலாச்சாரம், பணபாடு, நாகரீகம் , என்த்றல்லாம் 
தசால்லிவருகிந்றாம்.

நம் காலத்து உளடகளில் நாகரீகமான ஓர் 
உளட என்்றால் நீலவணைம்தகாணட தடனிம் 
ஜீன்ஸ் காலுடுப்பு�ான் (denim jeans pants). 
மகாராட்டிர மாநிலத்தில், மும்ளபககு அருகில் 
மளலயடிவாரத்தில் அளமந� நடாங்கிரி (Dongri) 
எ ன்னும்  ஊரில்  உ ரு வ ா க க ப் ப ட்ட 
டுங்கரீ(Dungaree) என்னும் பருத்தித்துணி�ான் 
(twill-weave cotton cloth), ‘தடனிம்’ (denim) என்று 
அளழககப்படுகி்றது.

சில ஆணடுகளுககு முன்பு, தடனிம் ஜீன்ஸ் 
காலுடுப்புகள் ( d e n i m  j e a n s  p a n t s ) 
அறிமுகப்படுத்�ப்பட்டநபாது, அது இளைய 
� ள ல மு ள ்ற யி ன ரி ட ம்  த ப ரு ம் 
வரநவறளபப்தபற்றது. வசதிகருதி, ஆண, தபண 
என்று அளனவருநம அணியத்துவங்கினர். 
ஒருகட்டத்தில் தபரியவர்களும்கூட ஜீன்ஸ் 
அணிந�னர்.

பார்ப்பவர்களுககு ,  �டித்� இறுகிய 
உளடயாகத் ந�ாற்றம்காட்டினாலும் , 
அணிநதிருப்பவருககு, அது மிருதுவாகவும், 
நடககும்நபாது இைகும்�ன்ளமதகாணட�ாகவும் 
(elastic in nature) இருந�து. அதுநவ அ�ளன 
விரும்பி அணிவ�றகும் காரைமாக அளமந�து. 
அந� தடனிம் ஜீன்ஸ் நம் காலத்தியககலாச்சாரத் 
த�ாழில்நுட்பககணடுபிடிப்பு என்று நாம் 
நம்பிகதகாணடிருககிந்றாம். ஆனால், தடனிம் 
ஜீன்சின் த�ாழில்நுட்ப முன்நனாடி, 3,000 
ஆணடுகளுககு முநதியதுஎன்ப�ாக ஒரு 
அகழாயவு தவளிப்படுத்துகி்றது. அது நமககுப் 
தபரும்வியப்ளபயும் ஏறபடுத்துகி்றது.

இன்டைய ்காலுடுபபு்களின் (full-pants) நா்கரீ்கமுன்யனாடி:

டாரிம் வடிநிலம் (Tarim Basin), நமறகு ளசனாவில் 
அளமநதிருககும் கூழாங்கறகைாலான பாளலவனம்.
கால்நளடகளைப் பராமரிப்பவர்களும், குதிளரச்சவாரி 
தசயபவர்களும், மரணித்�வர்களை டாரிம் வடிநிலத்தில், 
‘யாங்ளக’ இடுகாட்டில் (Yangha i  g ra v e ya rd ) 
புள�த்திருககி்றார்கள்.

மி க வு ம்  தி ்ற ள ம யு ட ன்  த ந ய ய ப் ப ட் டு , 
அழகுபடுத்�ப்பட்ட ஒரு காலுடுப்புஅந� இடுகாட்டில் 
கிளடத்துள்ைது..அ�ன் காலம் 3,000 மு�ல் 3,200 
ஆணடுகளுககு முன்பு என்று அறியப்படுகி்றது. அங்கு 
வாழந� மககள், 3,000 ஆணடுகளுககு முன்நப, 
முழுககாலுடுப்பு (full-pants) உருவாககும் களலளய 
அறிநதுளவத்திருந�னர் என்ப�றகு அது சான்றுபகர்கி்றது. 
அ�றகானத்தூணடல் இன்ள்றயஆசியா, ஐநராப்பாக 
கணடங்களின் பணபாடுகளில் (Eurasian Culture) இருநது 
தப்றப்பட்டிருககி்றது. உலகில், இதுவளரயிலும் 
அறியப்பட்டதில், மிகவும் பழளமயான காலுடுப்பு 
இதுநவ ஆகும்.

அகழாயவாைர்கள் (a r ch eo l og i s t s ) ,  உளட 
வடிவளமப்பவர்கள் ( f a s h i o n  d e s i g n e r s ) , 
பூமி-அறிவியலாைர்கள் (geo-scientists), நவதியல் 
வல்லுனர்கள் (chemists), பழளமவிரும்பிகள் (conservatives) 
ஆகிநயாளரகதகாணட பன்னாட்டுககுழு, கடின 
உளழப்ளபச்தசலுத்தி பளழய காலுடுப்பின் இன்ள்றய 
வடிவத்ள� உருவாககியிருககின்்றனர். பளழயககாலுடுப்பு, 
துணிதநயவதில் உருவான த�ாழில்நுட்பப்புதுளம (tex-
tile innovation) மட்டுமல்ல, ஆசியா முழுவதுமான 
பணபாட்டுப் பரவலுககான சான்றும் ஆகும். இந� 
ஆயவு, Archeological Research in Asia என்னும் இ�ழின் 
(2022) மார்ச்மா�தவளியீடாக வநதுள்ைது.

பல�ரப்பட்ட துணித்த�ாழில்நுட்பமும், பல்நவறு 
மககளின் ஆளட வடிவளமப்புகளும், இககாலுடுப்பில் 
பின்னிப்பிளைநதுள்ைன என்று தபர்லின் அகழாயவு 
ளமயத்ள�ச்நசர்ந�வரும் ஆயவுககுழு இயககுநருமான 
நமக நவகனர் (Madam Mayke Wagner) கூறுகி்றார்.

இனறு, உை�ேொடு�ள எங்கும், க்பரு்ம்ககுரியம்க�ள அணியும் கடனிம் ஜீனஸ்�ள (don denim 
jeans) மறறும் சிைொ்க �ட்்ட�ள (slack shirts) அ்னத்துபம, யொங்்�்க �ொலுடுபபின 
வடிவ்மப்்பப பின்பறறிபய தயொரி்க�ப்படுகின்றன எனறு ஆய்வொைர�ள கூறுகின்றனர. 

சுரு்க�மொ�ச்க�ொனனொல், மூவொயிரம் ஆணடு�ளு்ககு முந்்தய டரஃ்பன மனிதன, இன்்றய 
�ொலுடுபபு�ளின (full-pants) ேொ�ரீ�முனபனொடி (trend setter) எனைொம்.
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மத்திய - ஆசியா (Central Asia) என்பது பல்நவறு 
திளசகளில் இருநதும் மககள், �ாவரங்கள், விலங்குகள், 
தபாதுஅறிவு, அனுபவங்கள் ஆகியளவ வநதுநசர்நது, 
உருமாறறுவ�றகானப் புதுளம-ஆயவுககூடமாக 
(innovation Laboratory) திகழநதிருககி்றது.

யாங்ளக இடுகாட்டில் (Yanghai cemetery), 1970 
மு�ல் 500-ககு நமறபட்ட பாதுகாககப்பட்ட 
உடல்கள் (mummies) ளசனாவின் அகழாயவாைர்கைால் 
ந�ாணடி எடுககப்பட்டிருககின்்றன.

ஒரு மனி�ர், யாங்ளக இடுகாட்டில் �ான் 
கணதடடுத்� ஒரு காலுடுப்ளப அறிவியலாைர்களின் 
கவனத்திறகுக  தக ாணடுவநதிருககி்றார் . 
காலுடுப்நபாடுநசர்த்து, �ளலளய நுளழப்ப�றகான 
தி்றப்புடன் கூடிய, மளழகநகாட்டுநபான்்ற 
‘நபாஞ்நசா’(poncho), என்னும் ஒரு உளடயும், 
முழங்காலுககுககீழ காலுடுப்ளபக கால்கநைாடு 
பிளைப்ப�றகான வளையமும் (braided bands), 
ந � ால்  பூட்சுகளை கணுககால்கநைாடு 
பிளைப்ப�றகான வளையமும் , கடறசிப்பிகள் 
நகார்ககப்பட்டு அழகுபடுத்�ப்பட்ட நான்கு 
தவணகல வட்டுகளைகதகாணட கம்பளியாலான 
�ளல-வளையமும் (wool head-band), மரத்�ாலான 
குதிளரககடிவாைக கட்டுப்படுத்துவானும் (wooden 
horse bit), ந�ாலாலானகடிவாைமும் (leather bridle), 
சணளடகநகாடரியும் (battle-axe) அந� உடலுடன் 
கணதடடுககப்பட்டன. காலுடுப்ளப அணிநதிருந� 
அந� உடலுககுச் தசாந�ககாரன் ,  ஒரு 
குதிளரப்நபார்வீரன் என்பள� அளவ உைர்த்தின.

‘யாங்ளக’ இடுகாடு( Yanghai cemetery) ளசனாவின் 
டர்ஃபன் நகரத்திலிருநது (Turfan City) 43 கி.மீ. 
த�ன்கிழககில் உள்ைது. எனநவ, ஆயவாைர்கள், 
மு ழு க க ா லு டு ப் பு  அ ணி ந தி ரு ந � 
குதிளரப்நபார்வீரளன, “டர்ஃபன் மனி�ன்” (Turfan 
Man) என்று அடியாைப்படுத்துகின்்றனர்.

டர்ஃபன் மனி�னுடன் க ாைப்படும் 
அத்�ளனப்தபாருட்களிலும், அவனது காலுடுப்புத் 
�னித்துத்த�ரிகி்றது .  காரைம் ,  அது பல 
நூற்றாணடுகள் பழளமயானது என்பது மட்டுமல்ல, 
அது  இன்ள்றய  ந வ ந ா க ரீ க க க ா ல த்து க 
காலுடுப்ளபப்நபாலநவ இருப்பதும் ஆகும். 
அந�ககாலுடுப்பில், இரணடு கால்களுககான 
இரணடு துணிகள் உள்ைன. அளவ, கீழிருநது நமநல 
த சல்லச்தசல்ல  த க ாஞ்சம்தக ாஞ்சம ா க 
விரிவளடநதுதகாணநட நபாகின்்றன. இரணடு 
க ால் களுக க ான  துணிகளும் ,  இன்ள்றய 
காலுடுப்புப்நபாலநவ ஒரு இளைப்புத்துணியால் 

(Crotch piece) பிளைககப்பட்டுள்ைன. அ�ன் சி்றப்பு 
என்னதவன்்றால், நடககும்நபாதுஇரணடு கால்களும் 
எளி�ாக நகரும்வளகயில், விரிநதுசுருங்கும் 
�ன்ளமதகாணட�ாக இருககி்றது.

அ�ன்பி்றகான சில நூற்றாணடுகளில், ஐநராப்பா-
ஆசியா (Eurasia) கணடங்களில், அங்கும்இங்குமாக 
புலம்தபயரும் மககள் குழுவினரால், யாங்ளக 
மனி�ன் அணிநதிருந�துநபான்்ற காலுடுப்புகள் 
பரவலாககப்பட்டு ,  பல�ரப்பு மககளும் 
அணியத்துவங்கியிருககின்்றனர். அ�ளனத்�ான் 
பணபாட்டுப் பரவல் என்று ஆயவாைர்கள் 
அளழககின்்றனர்.

இ ன் று ,  உ ல க ந ா டு க ள்  எ ங் கு ம் , 
தபருளமககுரியமககள் அணியும் தடனிம் ஜீன்ஸ்கள் 
(don denim jeans) மறறும் சிலாக சட்ளடகள் (slack 
shirts) அளனத்துநம, யாங்ளகக காலுடுப்பின் 
வடிவளமப்ளபப் பின்பறறிநய �யாரிககப்படுகின்்றன 
என்று  ஆயவ ா ை ர் க ள்  கூறு கின் ்றன ர் . 
சுருககமாகச்தசான்னால், மூவாயிரம் ஆணடுகளுககு 
முநள�ய டர்ஃபன் மனி�ன் ,  இன்ள்றய 
காலுடுப்புகளின் (full-pants) நாகரீகமுன்நனாடி (trend 
setter) எனலாம்.

முழுக்்காலுடுபபு எப்படி உருவாக்்கப்பட்ைது?

டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பு எப்படி 
உருவாககப்பட்டிருககும் என்பள� அறிநதுதகாள்வது, 
ஆயவ ாை ர் களு ககு ப்  த ப ரு ம் ச வ ா ல ா க 
இருநதிருககி்றது. காரைம், அந�த்துணியில் எங்குநம 
தவட்டி இளைககப்பட்ட�றகான சான்றுகள் 
இல்ளல. டர்ஃபன் மனி�னுககுப் தபாருநதும்வி�த்தில், 
இரணடு கால்களுககான துணிகளும், �றியிநலநய 
தநயயப்பட்டிருககலாம் என்று நவகனர் குழுவினர் 
சநந�கிககின்்றனர். அதுபறறி அறிநதுதகாள்வந�, 
மிகப்தபரிய ஆயவுப்பணியாக இருநதிருககி்றது.

டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்ளபக கவனமாக 
ஆயவுதசய�தில், மூன்றுவி�மான தநசவுமுள்றகள் 
(weaving techniques) பயன்படுத்�ப்பட்டிருப்பது 
த�ரியவநதிருககி்றது .  ஆயவாைர்களின் 
வழிகாட்டலில் ஒரு தி்றளமயான தநசவுககளல்ஞர் 
( a n  e x p e r t  w e a v e r ) ,  ஆட்டுமயிரிலிருநது 
�யாரிககப்பட்டக கரடுமுரடான நூளலகதகாணடு 
(yarn of coarse-wooled sheep), யாங்ளகக களல்ஞர்கள் 
உருவாககியக  க ாலுடுப்பின் மாதிரிளய 
உருவாககியிருககி்றார். அது, ஆயவாைர்களின் 
அவ�ானிப்பு சரி என்பள� நிரூபித்�து.

யாங்ளக மனி�னின் காலுடுப்பு, முறுககப்பட்ட 
இரட்ளட -நூல் மூளலவிட்டப் பின்னல் 
முள்றயில்(twill weave), தநயயப்பட்டிருப்ப�ாக 
ஆயவாைர்கள் கருதுகின்்றனர். இப்படிப்பட்ட 
தநசவுமுள்ற, துணி-தநயயும் வரலாறறில், ஆகச்சி்றந� 
த�ாழில்நுட்பககணடுபிடிப்பு என்று ஆயவாைர்கள் 
கருதுகின்்றனர்.

இரட்ளட-நூல் மூளலவிட்டப்பின்னல் வளக 
(Twill-weave) என்பது, தநயயப்பட்ட கம்பளியின் 
( w o o l )  �ன்ளமளயநய  மாறறிவிடுகி்றது . 
அணிநதிருப்பவர் நடககும்நபாது, இறுககமாக 
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அணியப்பட்டிருந�ாலும் ,  இறுகிய 
நிளலயிலிருநது (firm), இைகும்�ன்ளமளய 
(elastic) அளடநதுவிடுகி்றது. அ�னால், 
பார்ப்பவருககு உளட இறுககமாகத் 
த�ரிந�ாலும், அணிநதிருப்பவருககு 
நடப்பது எளி�ாகநவ மாறிவிடுகி்றது.

�றியில் கம்பிகளைப்பயன்படுத்தி, 
இளை மறறும் மூளலவிட்ட (parallel & 
d i a g o n a l )  இ ள ழ க ள் 
பின்னப்பட்டிருககின்்றன. �றியில், 
தபாதுவாக நீைவாககில் இளை இளழகள் 
(warp threads),கட்டப்பட்டிருககும். குறுககில் 
இளை இளழகள் (weft threads) நீைவாககில் 
உள்ை அடுத்�டுத்� இளழகளின்(warp 
t h r e a d s )  ந ம லு ம் ,  கீ ழு ம ா க 
மாறிமாறிச்தசல்லும். இந� தநசவில், 
அடுத்�டுத்� குறுககிளழ ஆரம்பமாகும் 
புள்ளி, வலதும், இடதுமாக மாறிமாறி 
வருவ�னால், மூளலவிட்ட தநசவுவடிவம் 
(diagonal pattern) தப்றப்படுகி்றது.

டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பில், 
குறுககிளழயின் எணணிகளகயும் , 
வணைமும் மாற்றப்பட்டு, ஒரு நஜாடி 
பழுப்புநி்றப்பட்ளடகள் (brown strips) 
உருவாககப்பட்டிருககின்்றன.

ஆஸ்ட்ரியாவின் (Austria) ஹால்ஸ்டார்ட் 
(Hallstartt) உப்புச்சுரங்கத்திலும், பழளமயான 
இரட்ளடப்பின்னல்-தநய�லுககான (twill 
weave) சான்்றாக, பாதுகாககப்பட்ட 
துணிகள் (w e l l  p r e s e r v e d  c l o t h s ) 
கணடுபிடிககப்பட்டுள்ைன. நரடிநயா-
கார்பன் வய�றி�ல் முள்றயில் (Radio-carbon 
dating) ஹால்ஸ்டார்ட் துணிகள், 3,200 
மு�ல் 3,500 ஆணடுகள் பழளமயானளவ 
என்று அறியப்பட்டுள்ைன. அ�ாவது, 
டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பு 
தநயயப்பட்ட�றகு ஏ்றத்�ாழ 200 
ஆணடுகள் முநதியளவ.

ஐநராப்பாவிலும், மத்திய-ஆசியாவிலும் 
வாழந� மககள் �னித்�னியாகநவ 
இரட்ளடப்பின்னல் தநய�ல் முள்றளய 
உருவாககியிருககலாம் என்று கநராமர் 
(Gromer) என்னும் ஆயவாைர் கூறுகி்றார். 
என்்றாலும், ளசனாவின் யாங்ளக பகுதியில் 
வாழந�வர்கள், இரட்ளடப்பின்னல் 
தநய�ளல மற்ற தநய�ல் முள்றகநைாடு 
கலநது, உயர்�ரமான, குதிளரச்சவாரி 
க ா லு டு ப் பு க ள ை  ப ல் நவ று 
புதுளம-வடிவங்களில் (innovative designs) 
உருவாககியிருககின்்றனர். குநராமர் நமலும் 
கூறுளகயில், அந�ககாலுடுப்பு கத்துககுட்டி 
தநயயும் ஆரம்ப உடுப்புப்நபான்்ற�ல்ல 
எ ன வு ம் ,  இ ன் ள்ற ய கி ரி க தக ட் 
விளையாட்டுவீரர்கள் அணியும் நரால்ஸ்-
ராயஸ் காலுடுப்புப் (Rolls-Royce trousers) 
நபான்று உயர்�ரமானளவ (high quality) 
என்றும் கூறுகி்றார்.

டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பின் 
முழங்கால்-இளைப்புகளில், துணி 
�டிமனாக இருககும்வளகயில், 
இரணடாவது தநய�ல்முள்றயாக, 
மரம் அல்லது மூங்கிலாலான �றியில் 
தநசுவுதசயயும் நவீனகாலத்தின் 
ஆரம்பத் த�ாழில்நுட்பம் (tapestry 
weaving ) அன்ந்ற பயன்படுத்�ப் 
பட்டிருககி்றது.

காலுடுப்பின் நமறபகுதியில், 
க ன ம ா ன  இ டு ப் பு ப் ப ட் ளட 
உருவாகும்வி�த்தில், மூன்்றாவது 
தநய�ல் முள்ற ஒன்றும் பயன்படுத்�ப் 
ப ட் டி ரு க கி ்ற து . இ ப் ப டி 
மூன்றுவளகயான தநசவுமுள்றகள் 
டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பில் பயன்படுத்�ப் 
பட்டிருககின்்றன.

வழககத்திறகு மா்றாக, இருநவறு வணைங்களைகதகாணட 
குறுககிளழகள், ளககைால் ஒன்்றன்மீது மற்றது முறுககப்பட்டு, 
தநட்டிளழகளின் நமலும்கீழுமாகப் பின்னப்பட்டு, முழங்கால் 
பகுதியில் அழகிய ஜிநயாமிதி வடிவம் (decorative geometric 
pa t t e r n )  உருவாககப்பட்டிருககி்றது. காலுடுப்பின் 
முழங்காலுககுககீழஉள்ை �ளசப்பிடிப்புப் பகுதியிலும் (calf), 
கணுககால் (ankle) பகுதியிலும்,அந�வளகப்பின்னல் 
பயன்படுத்�ப்பட்டிருககி்றது.

யாங்ளக காலுடுப்ளப உருவாககிய களல்ஞர்கள், இரணடு 
க ால் களுகக ானத்  துணிகளையும்  இளைககும் 
பகுதியில்ளமயத்தில் அகன்றும், ஓரத்தில் சுருங்கியும் 
உள்ைத்துணியால் (cotch piece) இளைத்திருககின்்றனர். அந�க 
காலுடுப்புககாலத்திறகு 200 ஆணடுகளுககுப் பி்றகு 
உருவாககப்பட்டக காலுடுப்புகளில், சதுரவடிவத் துணியால் 
கால்களை இளைத்திருககின்்றனர். அது தகாஞ்சம் 
வசதிகுள்றவான�ாகநவ இருநதிருககி்றது.

இன்ள்றய நவநாகரீக தடனிம் ஜீன்ஸ் காலுடுப்புகளில் 
ஒநர ‘ மூளலவிட்ட்டப்பின்னல் துணி’ (single piece of twill 
material) பயன்படுத்�ப்பட்டிருந�ாலும், யாங்ளக மனி�னின் 
காலுடுப்பில் பயன்படுத்�ப்பட்ட 3,000 ஆணடுகளுககு 
முநள�ய அந� சில அடிப்பளட முள்றகளைப்பயன்படுத்திநய, 
உருவாககப்படுகி்றது.

்காலுடுபபும், ்பண்பாட்டுப்பரவலும்:

பழங்கால நமயப்பர்கள் (herders), ஓரிடத்திலிருநது 
மறந்றாரிடத்திறகு புலம்தபயர்நதுதசல்லும்நபாது, �ங்கைது 
பணபாடுகளையும் ,  த�ாழில்நுட்ப அறிளவயும் 
எடுத்துச்தசன்று எவவாறு பரவச்தசய�ார்கள் என்ப�றகு, 
டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பு சான்றுபகர்வ�ாக உள்ைது.

இ�றகு எடுத்துககாட்டாக,நவகனர் ஆயவுககுழுவினர் 
ஒன்ள்றககூறுகி்றார்கள்,டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பில், 
முழங்கால் பகுதியில் காைப்படும் பின்னிப்பிளையும் ‘T- 
வடிவளமப்பு (interlocking T pattern) , அந� 3,300 ஆணடுகளுககு 
முநள�ய தவங்கலப்பாத்திரங்களில்(bronze vesse ls ) 
காைப்படுகி்றது. மத்திய மறறும் கிழககு ஆசியாவில் 
சமகாலத்தில் பரவிய இவவடிவளமப்பு, ஆசியாவின் 
நமறகிலிருந� புல்தவளிகளில் (West Eurasian grasslands)இருநது, 
4,200 ஆணடுகளுககு முன்பு பழககப்பட்ட நாட்டுககுதிளரகளில் 
புலம்தபயர்நதுவந� நமயப்பர்களின் காலத்ந�ாடு 
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ஒன்றிப்நபாகி்றது.

நமறகு ளசபீரியாவிலும், கஜகஸ்�ானிலும், 
குதிளரச்சவாரி தசயபவர்களின் வீடுகளில் கிளடத்� 
மணபாணடங்களிலும் (pottery) பின்னிப்பிளையும் 
‘T- வடிவளமப்பு (interlocking T pattern) காைப்படுகி்றது. 
நமறகு யூநரஷியாவில், குதிளரகளை இனப்தபருககம் 
தசயபவர்கள் (horse breeders) பின்னிப்பிளையும்‘T- 
வடிவளமப்ளப, பழங்கால ஆசியாவிறகுப் 
பரப்பியவர்கைாக இருககநவணடும் என்று நவகனர் 
� ள ல ள ம யி ல ா ன  ஆ ய வு க கு ழு வி ன ர் 
சநந�கிககின்்றனர்.

யாங்ளக மனி�னின் காலுடுப்பின் படி-பிரமிட் 
வடிவம் (stepped pyramid pattern), மத்திய ஆசியாவில் 
3,750 மு�ல் 3,900 வளரயிலான காலகட்டத்ள�ச்நசர்ந� 
‘தபறந்றாவககா’ பணபாட்டின் (Petrovka culture) 
மணபாணடங்களிலும் காைப்படுகி்றது. அந� 
வடிவளமப்பு, 4,000 ஆணடுகள் பழளமயான 
தமசபநடாமியாவின் படி-பிரமிடிலும் (stepped pyr-
amid) , த�ன்நமறகு ஆசியா மறறும் மத்தியகிழககு 
மககளிடமும் நவைாணளம வடிவங்கைாகவும் 
(Agricultural designs) காைப்படுகின்்றன. அந� 
மககளிடமிருநந�, டர்ஃபன் மனி�னின் காலுடுப்பில் 
பயன்படுத்�ப்பட்டிருககும் ளகத்�றித்த�ாழில் 
நுட்பமும் (Tapestry weaving) பரவியிருககநவணடும் 
என்று ஆயவாைர்கள் கருதுகின்்றனர்.

4,000 ஆணடுகளுககு முன்பு, குறிப்பிட்ட 
பருவத்தில் புலம்தபயர்நது தசல்லும் நமயப்பர்களின் 
(seasonal migration routes of herding groups) 
வழித்�டத்தில், யாங்ளக மககள்(Yanghai people) 
�ங்கள் குடியிருப்புகளை உருவாககி அங்கு 
வசித்திருககின்்றனர். அந� வழித்�டங்கள், 
மத்தியகிழககு ஆசியாவின் ஆல்ளட மளலகளில் 
(Altai Mountains) ஆரம்பித்து இப்நபாது ஈரான் 
அளமநதிருககும் த�ன்நமறகு ஆசியா வளரயிலும் 
நீணடிருககி்றது. அந� வழித்�டங்களில், பல 
இடங்களில் அகழாயவுகள் தசயயப்பட்டுள்ைன. 
நமயப்பர்கள் (herders) ஆசியாவின் தபரும்பகுதியில் 
பல்நவறு பயிர்களையும் (crops) �ங்களுடன் 
எடுத்துச்தசன்று பரப்பியிருககின்்றனர்.

ளசனாவின் டாரிம் பள்ைத்�ாககில் (Tarim-Basin), 
பணபாட்டுப்பரவல் நமலும் பல நூற்றாணடுகளுககு 
முன்நப நிகழநதிருககககூடும் என்கின்்றனர். 
காரைம், நமறகாசிய நமயப்பர்கள் (herders), 

காளைகள் இழுககும் வணடிகளில் (oxen-pulled wag-
ons), 5,000 ஆணடுகளுககு முன்நப ஐநராப்பா, மறறும் 
ஆசியாவின் தபரும்பகுதிககு நகர்நதிருககின்்றனர் 
என்று பழம்-மரபணு (Ancient DNA) உைர்த்துகி்றது

இன்ள்றய உலகமயமா�ல் சூழலில், உலகின் 
ஒருநகாடியில் உருவாகும் புதிய த�ாழில்நுட்பம் சில 
நாட்களிநலநய மறுநகாடிககும் பரவிவிடுவதில் 
வியப்ப�றகு எதுவும் இல்ளல. ஆனால், நடநதும், 
மாட்டுவணடிகளிலும், குதிளரகளில் சவாரிதசயதும் 
பல்லாயிரம் ளமல்கள் கடநதுதசன்்ற அன்ள்றய 
மககள் �ங்களுடன் பணபாட்டுத்த�ாழில்நுட்பககூ
றுகளையும் எடுத்துச்தசன்று பரவச்தசய�து 
அத்�ளன எளி�ாகவும் இருநதிருககாது, விளரநதும் 
பரவியிருககாது.

‘்பட்டுசசாடை’ (Silk Road):

2,000 ஆணடுகளுககு முன்பு, நமயப்பர்களின் 
புலம்தபயர் வழித்�டம் ,  ளசனாவிறகும் , 
ஐநராப்பாவிறகுமான வணிகவழித்�டமாகவும், 
பயைவழித்�டமாகவும் (trade & travel network) 
மாறியிருககி்றது. குறிப்பாக நராமப்நபரரசு காலத்தில், 
ளசனாளவ ஐநராப்பாவுடன் இளைககும் 
வணிகவழித்�டமாக இருநதிருககி்றது. அதுநவ, 
‘பட்டுச்சாளல’ (Silk Road) எனப்பட்டது.

நிகழகாலத்தில்,ளசனா , 62 நட்பு-நாடுகளை 
இளைத்து க தக ாணடு  உ ருவ ா க கி வ ரு ம் 
‘வ|ளையச்சாளல’ (Belt Road) என்பது புதிய�ல்ல 
என்றும் ,  2 , 0 0 0  ஆணடுகள் பழளமயான 
‘பட்டுச்சாளலநய’ (Silk Road) என்றும் நமககுப்புரிகி்றது.
ளசனா அளமத்துவரும் புதிய பட்டுச்சாளல (New 
Silk Road) வணிகத்திறகு என்று தசால்லப்பட்டாலும், 
ளசனாவின் ‘தபருவல்லரசு’ (super power) கனவும் 
அதில் மள்றநதுள்ைது என்பள� மறுப்ப�றகில்ளல.

டர்ஃபன் மனி�னின் பல்-பணபாட்டுசவாரிககா
லுடுப்புகள்(multicultural riding pants), பட்டுப்பாள� 
வ ழி ய ா க ,  ந ம ய ப் ப ர் க ள்  பு தி ய 
த�ாழில்நுட்பககணடுபிடிப்புகளை அங்கும்இங்கும் 
ப ர வ ல ா க கி யி ரு க கி ன் ்ற ன ர்  எ ன் ப ள � 
நமககுப்புரியளவககின்்றன. பட்டுப்பாள� எவவாறு, 
உலளக மாறறியளமத்�து என்பள� அறியும் 
மு�றபுள்ளியாக (entry point)) யாங்ளகககாலுடுப்புகள் 
இருப்ப�ாக, ஆயவாைர்கள் கருதுகின்்றனர்.

அகழாயவில் கிளடத்� ஒரு குதிளரவீரனின் 
க ா லு டு ப் பு ம ட் டு ந ம ,  ப ல வி � ம ா ன ப் 
ப ழ ம் ப ண ப ா ட் டு க கூ று க ள ை யு ம் , 
பணபாட்டுப்பரவளலயும், வணிகவரலாறள்றயும்ந
மககுகதகாணடுவநது நசர்த்துவிடமுடிகி்றது. எனில், 
கீழடியிலும், ஆதிச்சநல்லூரிலும் அகழாயவில் 
கிளடத்திருககும் தபாருட்களை முள்றயாக ஆயவுககு 
உட்படுத்தினால் ,  �மிழர்களின்மூவாயிரம் 
ஆணடுகளுககு முநள�ய பழம்பணபாட்டுப் 
பரவலும்,,கடல்கடந� வணிகத்த�ாடர்புகளும்,, 
�மிழர்களின் அன்ள்றய வாழவுமுள்றயும்உலகுககு
த்த�ரியவரும்என்பள�ச்சுட்டிககாட்டுவது நம் 
கடளமயாகவும் உள்ைது.

கைட்டு்ரயாளர: இயற்பியல் ப்பராசிரியர (்பணிநி்றவு)
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ேரலாறு என்பது காலத்தின் வடுககள்.
ந�சத்தின், ஓர் இனத்தின், ஓர் ஊரின் தபருளம 
சிறுளமகளை, உற்ற தபருமி�த்ள�, அளடந� 
அவமானத்ள�ச் தசால்வது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலம் 
சார்ந� மககளின் கடந� காலத்ள�ப் நபசும் 
பணபாட்டு ஆவைம். வரலாறுகள் உணளம என 
நம்பப்படுவ�ால், ஆ�ாரங்களை அடித்�ைமாகக 
தகாணடு அளவ எழு�ப்படநவணடும்.

நூலாசிரியர் முளனவர் அ. இராம�ாசு சராசரி 
பள்ளி ஆசிரியராகப் பணிளயத் த�ாடங்கி, துளை 
மு�ல்வர், மாவட்டஆசிரியர் கல்விப் பயிறசி 
நிறுவனத்தின் மு�ல்வர், த�ாடகக கல்வித் துளை 
இயககுனர், கல்வி இயககத்தின் மாநிலத் திட்ட 
இயககுனர், இளை இயககுனதரன �ம்ளமக 
கல்விஉளலககைத்தில் உருமாற்றம்தபற்ற கல்விமான், 
ஓயவு தபற்றபின்பும்ஆயவுகளில் கவனம் தசலுத்தி 
புதுச்நசரி நகரின் வரலாறறுத் 
�டத்தில் பயணித்து கணடறிந� 
�டயங்களை ,  படித்�றிந� 
ஆவைங்களை –ஆயநது த�ளிந� 
உணளமகளை நமது கவனத்திறகுக 
த க ா ண டு வ ந தி ரு க கி ்ற ா ர் . 
அ வ ற றி ன்  த � ா கு ப் நப 
‘புதுச்நசரியின் அளடயாைங்கள்’ 
என்கி்ற இத் த�ால்லியல் நூல்.

பதினான்கு அத்தியாயங்கள். 
பு து ச் நச ரி ள ய  அ றி ந � 
மனி�ர்களுககு நம் கணமுன் 
நிறுத்தும் ,  க றறூணகளும் , 
க ல ங் க ள ர  வி ை க க மு ம் , 
வாராவதியும் பி்றவும் புதிய�ல்ல 
ஆனால் அவறறின் பி்றப்பும், 
த�ாடககமும் அ�ளனதயாட்டிய 
பல தசயதிகளும் நம்மில் பலர் 
அதிகம் அறிநதிரா�ளவ.

உ�ாரைமாக, புதுச்நசரி கடறகளரயில் காநதி 
சிளலககு அழகூட்டுகி்ற கறறூணகள் எங்கிருநது 
வந�ன, எப்நபாது வந�ன, அவறறின் உயரம் என்ன 
நவளலப்பாடுகள் என்ன - என ஆழமாக உரிய 
ஆவைங்களின் துளைதகாணடு விவரித்து நானூறு 

ஆணடுகளைக கடநதுள்ை நபாதிலும் தபரிய 
அைவில் சிள�நது விடாமல் இன்றும் தபருளமநயாடு 
காட்சியளிககும் கருங்கறதூணகளை இப்நபாது 
நம்மால் உருவாகக இயலாது என்பள�யும் நமலும் 
பல�ளலமுள்றகளைகணடு களிககும் வளகயில் 
அதிகப்தபாறுப்நபாடு அவறள்ற நாம் பாதுகாகக 
நவணடும் (பககம் 8) என்பள�யும் ஓர் அககள்ற 
தகாணட புதுச்நசரிவாசி என்கி்ற வளகயில் 
சம்பந�ப்பட்டவர்களுககு விணைப்பமும் 
ளவககி்றார். இ�றகிளடயில் கறதூணகளைக குறித்து 
ஒரு தபரும் வரலாந்ற அகழாயவாக, புதிய புதிய 
சாட்சியங்களுடன் நம் முன்நன விரிகி்றது.

ஒரு ந�சத்ள�, அ�ன் கருவள்றயாக நின்று மனி� 
உயிர்களை சுமககி்ற சிறறூர் நபரூரின் சுவடுப் 
பளனகளில் ஏறி இ்றங்கும் ஆர்வம் எல்நலாருககும் 
வராத�ன்பது த�ரிந�து�ான், நம் வாழநாளில் 

அ�ளன கடககின்்றநபாந�னும், 
கருத்�ரித்� வயிறறின் அருளம 
தபருளமகளை அறிய முயல்நவாமா 
எ ன் ்ற ா ல் ,  இ ல் ளல த ய ன் ந்ற 
த ச ா ல் ல ந வ ண டி யி ரு க கி ்ற து . 
படித்�வர்கநைகூட இங்குள்ை 
மதுச்சாளலகளின் முகவரி த�ரிந� 
அைவிறகு புதுச்நசரியின் த�ான்ம 
வரலாறறின் சாட்சியங்களைநயா 
அ வ ற றி ன்  மு க வ ரி ள ய ந ய ா 
அறிநதிருப்பா ர் கைா  என்பது 
சநந�கநம.

த�ான்மங்களைத் ந�டித்ந�டி 
ஆவைபடுத்தும் நூலாசிரியர் : 
புதுச்நசரி அங்காடிகள், அவறறுககு 
மகுடமாக அளமந� மணிககூணடுகள், 
கலங்களர விைககம், �ாவரவியல் 
பூங்காககள்மு�லியவறறிளனக 

குறித்தும் விரிவான தசயதிகளை, பல த�ால்லியல் 
கல்விமான்களின் நூறகுறிப்புகள் துளைதகாணடு 
விரிவாகப் பதிவுதசயதுள்ைார். புதுச்நசரி காலனிய 
ஆட்சியிலிருந� நபாககுவரத்து வாகனங்கள், 
பஞ்சாளலகளின் ந�ாற்றமும் முடிவும், அளவ 
இயங்கிய வி�ம் ,அளவசார்ந� அரசியல் , 

புதுச்சேரியின் அடையாளங்கள்
வரொறு ்காட்டும் லைான்தமயும் லைாைரச்சியும்

நூல் விமர்சைம்

நா்கரத்தினம் கிருஷணா
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த�ாழிலாைர் பிரச்சளனகள், காலனிய அரசு 
அவறள்ற அணுகிய வி�ம் ,  த� ாடர்நது 
கட்சிநப�மின்றி புதுச்நசரி ஆட்சியாைர்கள் 
த�ாழிலாைர் நலனில் காட்டிய அககள்ற, விளைவாக 
மூடப்பட்ட பஞ்சாளலகள் என வரலாறள்ற 
வலியுடன் எழுதுகி்றார்.

நூலிலுள்ை எந�தவாரு அத்தியாயத்ள�யும் 
குள்றத்து மதிப்பிட முடியாது, ஒவதவான்றிலும் 
தசறிவானத் �கவல்கள்.

அ. ஆறு்களும் ஏரி்களும்

புது ச் நச ரியில்  1 8 8 9  ஆம்  ஆணடில் 
விவசாயத்திறகாக 59 ஏரிகளும், 9 தபரிய 
வாயககால்களும், 5 �டுப்பளைகளும், 202 
நீரூறறுகளும், 1 2  தபரிய நகணிகளும் 53 
நீர்த்ந�ககங்களும் இருந�ன என்கி்ற உணளமளய 
1889ம் ஆணடில் லூயிஸ் ஹாரிக எழுதியுள்ை 
குறிப்புடன் த�ாடங்கும் ஆசிரியர் புதுச்நசரியில் 
பாயந�, பாயகி்ற ஆறுகளை: தசஞ்சி ஆறு, 
திருககாஞ்சி ஆறு, அரியாங்குப்பம் ஆறு, சுணைாம்பு 
ஆறு, பம்ளப ஆறு, குடுளவ ஆறு, மலட்டாறு, 
த ப ண ளை ய ா று  எ ன ப் ப ட் டி ய லி ட் டு 
அவறள்றபறறிய விரிவான�கவல்களுடன் 
எழுதியுள்ைார். இவறறில் பல �கவல்கள் அரியளவ, 
புதியளவ.

ஆ. துய்பபகளக்சு மாளிட்க, ய்காட்டையும் அரணும்

காலனிய நிர்வாகத்தின் நபாது பிதரஞ்சு 
நிர்வாகிகள் வாழந� மாளிளகயும், அ�னுடன் 
இளைந� நகாட்ளடயும் பின்னர் அவறறுககு 
நநர்ந� நகட்ளடயும் என்ளனப் நபாலநவ உங்களில் 
சிலர் வாசித்திருககககூடும், இங்கும் ஆசிரியர் 
நசார்வின்றி பல அரியத் �கவல்களைத் திரட்டித் 
�நதுள்ைார். உ�ாரைமாக புதுச்நசரியினல் மு�ன் 
மு�லாக கட்டப்பட்ட பர்நலான் நகாட்ளடளயப் 
பறறிப் நபசுகி்றநபாது:

1688ல் கட்டப்பட்ட அகநகாட்ளடக கடலிலிருநது 
400 அடிதூரத்தில் அளமநதிருந�து. பிதரஞ்சுக 
காரர்களுககு முன்பு புதுச்நசரியில் �ங்கி வர்த்�கம் 
தசயதுவந� நடனிஷ்காரர்கள் கட்டியிருந� கட்ட 
டத்திறகு 50 அடி வடககில் அகநகாட்ளட 
ஏறபடுத்�ப்பட்டது. சதுரமா அல்லது நீள்சதுரமா 
என்று கூ்ற முடியா� ஓர் ஒழுங்குமுள்றயற்ற வடிவில் 
நான்கு நகாபுரங்கநைாடு அது இருந�து. 
நகாட்ளடயின் வடககுப் பு்றத்திலும் த�றகுப் 
பு ்ற த் தி லு ம்  சி றி ய  த க ா த் � ை ங் க ள் 
அளமககபட்டிருந�ன. சில ஆணடுகள் கழித்து, 
அளர வட்ட வடிவிலான அளமப்பு ஏறபடுத்�ப்பட்டுக 
நகாட்ளடயின் வடககுப் பகுதி பலப்படுத்�ப்பட்டது. 
3 2  பீ ர ங் கி கள்  ந க ா ட்ளடமதி ற சுவ ரில் 
ளவககப்பட்டிருந�ன. நகாட்ளடககுள் பிரான்சுவா 
மர்த்�னும் கும்தபனி அலுவலர்களும் குடியிருந�னர். 
கப்புசின் பாதிரியாைர்களின் சிறிய ந�வாலயம் 
ஒன்றும் நகாட்ளடககுள் அளமநதிருந�து. 
நகாட்ளடளய எழுப்புவ�றகான ஒப்பு�ல் தபற்ற 
தசஞ்சிளய ஆணட ராம்ராஜாவுககு (சிவாஜியின் 
இரணடாவது மகன்) 5000 சககரம் பிரான்சுவா 

மர்த்�ன் தகாடுத்�ார் (Alfred Martineau, 1962) (பககம் 
114 )என ஆழமான �கவல்கள்.

இ. அங்காடி்கள்

கிராமத்திறகு ஊருணிநபால, கூடிவாழும் 
மககளின் ந�ளவகளை பூர்த்திதசயய அங்காடிகள். 
புதுச்நசரிவாசிகளுககு ‘சின்னகளடயும்’ ‘தபரிய 
களடயும்’ பழகிய தபயர்கள். நூலாசிரியர் 
பதிதனட்டாம் நூற்றாணடில் ஆரம்பித்து 
இன்றுவளரயில் இவவிரு தபருளமவாயத்� நகரின் 
அங்காடிகளைக குறித்து எழுதியுள்ை கட்டுளரயும் 
முககியமானது. நகரிலிருந� பல்நவறு அங்காடிகள், 
அவறறின் அளமப்பு, உ�ாரைம்: தபரிய அங்காடி 
அல்லது தபரிய களடளய 1703 ல் பிரான்சுவா 
மர்த்�ன் ஏறபடுத்திய �கவநலாடு ,  அது 
ஆரம்பகாலத்தில் ஆறு நீணட தகாட்டளககளில் 
இயங்கிய�ாகவும், ஒவதவாரு தகாட்டளகயும் 61.5 
மீட்டர் நீைமும் ,  6 . 1  மீட்டர் அகலமும் 
தகாணத�ன்டத�ன்றும் அறிகிந்றாம். இளவ�விர 
அங்கு என்தனன்ன தபாருள்கள் விற்றன நபான்்ற 
�வல்களும் கிளடககின்்றன.

ஈ.அரிக்்கயமடு

கீழடி உணளமகள் அறிவ�றகுமுன்பாக 
அரிககநமடு ஆயவும், அறியவந�ளவயும் �மிழர் 
வரலாறறுச் சான்றுகள். அரிககநமட்ளடப் பறறிய 
மு�ல் �கவல் பதிதனட்டாம் நூற்றாணடின் 
இளடப்பகுதியில்கிளடத்��ாக அறிகிந்றாம். இது 
�விர படிப்படியாக அநநிலப்பகுதி குறித்� அரசியல் 
வரலாறு, ஆயவுககான ஏறபாடுகள், திட்டங்கள், 
இருப� ாம்  நூற்ற ாணடில் முப்பதுகளில் 
மூவர்தகாணட பிதரஞ்சுககுழு ஒன்று அங்கு 
தசன்று நசகரித்� �கவல், கிளடத்�தபாருட்களைப் 
பறறிய �கவல்கள். தபாதுநக, பழநவறகாடு, 
அருவாநாடு இவறறுககு இளடநய உள்ை சிககல்கள், 
ஊகங்கள் குழப்பங்களுககிளடயில் புதுச்நசரி என்்ற 
தசால் மு�ன்மு�லாக 16ஆம் நூற்றாணடில் 
ந ப ா ர் ச் சு கீ சி ய ரி ன்  வ ள ர ப ட த் தி ல் 
குறிப்பிடப்பட்டிருந�து என்கி்ற �கவளலயும் 
அறிகிந்றாம்.

ஐநராப்பிய நாடுகளில் பிரான்சு ந�சம் களல, 
இலககியத்தில் �னித்துவம் தபற்ற ஒரு ந�சம். அளவ 
காலனிய பிராநதியத்திலும் எதிதராலித்�ன. 
அவறறிலும் புதுச்நசரி ஆசியப் பிராநதியத்தில், 
இநதியத்துளைககணடத்தில் �னகதகன பிரத்திநயக 
அளடயாைத்ள� வகுத்துகதகாணட நகரம். 
முளனவர் ஆ. இராம�ாசு அவர்களின் இநநூல் ஒரு 
கலங்களர விைககமாக நின்று, பணளடய 
புதுளவளயப் புரிநதுதகாள்ை உ�வுகி்றது. நூலில் 
இடம்தபறும் அரியப் புளகப்படங்கள் இவவரலாறறு 
ஆவைத்திறகுக கூடு�ல் கனத்ள� அளிககின்்றன. 
இநநூலின் துளைதகாணடு ஒரு வரலாறறு 
சுறறுலாளவ புதுளவ பள்ளிகள் �ங்கள் 
மாைவர்களுககு ஏறபடுத்தி �ரலாம்.

=



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
்ே

 2
02
2

28

நூல் விமர்சைம்

்ப. ஆதவன்

பசன்ளனக கிறித்�வக கல்லூரியில் 
இைங்களல மாைவராக நான் நசர்ந� நபாது �மிழப் 
பாடம் இருந�து. அந� விசாலமான அரங்கில் �ான் 
மு�ன்மு�லில் சி. முத்துகந�ன் ஐயாளவச் சநதித்ந�ன். 
அவர் பாடம் சார்நதும் சாராமலும் நபசி எங்களை 
மயககுவார். கல்லூரி விடுதிகளில் ஒன்்றான ஹீபர் 
(Heber) இல்லத்தில்�ான் அவரும் இருந�ார். 
திருவள்ளுவர் மன்்ற நாடகத்திறகாக மருது 
அணைனுடன் அவளரப் பார்ப்ப�ாகத் துவங்கி 
அவருடன் அடிககடி அப்நபாது நபச முடிந�து. 
எப்நபாதும் மூத்� மாைவர்கள் சூழநது இருககும் 
அந� அள்றககுச் தசல்லத் �யககமாக இருந�ாலும் 
அதிக தவளி இல்லா� மு�ல் மா�ங்களில் அவருடன் 
நபசுவது புத்துயிர்ப்பாக இருககும். �ளரயில் 
அமர்நது கவிள�கள், சி்றார் கள�கள், ஓவியம் 
குறித்� கட்டுளரகள் என்று எழுதிகதகாணடிருப்பார். 
தபாதுவாக இரவில் �ான் நபாநவன். கருப்புத் ந�நீர் 
கிளடககும்.

ஓவிய ர்  ச ந ரு ,  நி ர் மல்  த சல்வமணி , 
கிறிஸ்து�ாஸ்காநதி நபான்்ற ஆளுளமகளை அவர் 
�ான் அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் நடத்திய 
‘தசந�ளலககுருவி’ எனும் பன்னாட்டுக களல 
இலககிய ஆயவி�ளழ வாசிககக தகாடுப்பார். 
இரணடாவது ஆணடில் வலது அரசியளலயும், 
அர்னாப்  நக ாஸ்வாமி நபான்ந்றாளரக 
கிணடலடித்தும் ,  நராஹித் தவமுலாளவ 
முன்ளவத்தும் நாடகம் நபான்்ற ஒன்ள்ற விடுதி 
இல்ல விழாவுககாக எழுதிக காட்டிநனன். ஆ�வன் 
தீட்சணயாவின் கள� ஒன்று அப்நபாது விகடன் 
�டத்தில் வந�ள�க காட்டி பகடி, �ளலகீழாககம் 
குறித்துப் நபசினார். மூன்்றாம் ஆணடில் அரசியல் 
நபாராட்டங்களில் கலநது தகாணடநபாது 
கவனித்திருககி்றார். ஆசிரியர்களிடம் சணளட 
நபாட்டு மாட்டிகதகாள்வள�க கணடு எழுத்தில் 
கவனம் தசலுத்�வும் எனககுரிய தசல்வாககு 
வரநவணடும் என்றும் தசால்லுவார். எப்நபாது 
நபசினாலும் எழு�ச் தசால்லுவார். மாைவர்கள் 
பளடப்பு மனப்பாங்ளகப் தப்ற ஊககப்படுத்துவார். 
அவவாந்ற நிள்றயப் நபர் கள�, கட்டுளர, கவிள� 
என்று அவரிடம் �ருவார்கள். மாைவர்களைச் 

இயல்தப அறிைலின் எழுதது
சி.முத்து�ந்தனின “இயல்்பொல் அறிபவொம்” 

நூ்ை முன்வத்து..

நசர்நது கூட நாவல் எழு�ச்தசால்லுவார்.

இவவா்றான சில அனுபவங்களைச் தசால்வ�றகுக 
காரைம், அவர் எழுதி, பாரதி புத்�காலய 
தவளியீட்டில் வநதிருககும் “இயல்பால் அறிநவாம்” 
எனும் நூளல முன்ளவத்துத்�ான். ‘ஆசிரியர், 
மாைவர், வகுப்பு என்ப�றகுள் இருந� உளரயாடல் 
இல்லாமல் நபானது நமககு ஒருவி� பயத்ள� 
உணடாககியது,’ என்று தசால்லும் அவர், அ�ன் 
விளைவாக முகநூலிலும் புலனத்திலும் இலககியம், 
அரசியல், பளடப்பு, தமாழிதபயர்ப்பு, வாசிப்பு, 
பணபாடு குறித்த�ல்லாம் த�ாடர்நது சில பத்திகளை 
எழுதி வந�ார். அவறறின் நகார்ளவயான நூல் 
வடிவநம இநநூல். எது பளடப்பாற்றல், பயிறசியின் 
பங்கு, எவறள்றத் த�ரிநதிருகக நவணடும், 
அனுபவத்தின் பங்கு என்ன, அவறறின் ஊநட 
சிநதிப்பது எப்படி, தமய உைர்�ல் என்று ஏழு 
ப கு தி க ை ா க பி ரி த் தி ரு ந � ா லு ம்  அ ள வ 
திட்டவட்டமான பிரிவுகைாய இல்லாமல் 
நமறதசான்ன தபாருணளமகளை அலசுவ�ாக 
அளமநதுள்ைது.

ஒரு பளடப்தபன்பது கடந� கால நிளனவுகளையும் 
நிகழகாலப் பிரச்சளனகளையும் எதிர்காலக 
கனவுகளையும் நகள்விககுட்படுத்தி விளடகளைத் 
�ரும். அவதவளிப்பாடுகளைச் ‘சுயவிமர்சனத்ந�ாடு 
எ�ார்த்�மான எழுத்�ாகநவா நபச்சாகநவா 
மாறறும்’ சான்்றது. அப்பளடப்பு மானுட 
நல்ல்றத்ள�ப் நபணுவ�ாக அளமநதிருகக நவணடும். 
அப்படியான பளடப்புகள் �ாம் நம்ளமத் த�ாடர்நது 
வாசிககவும் நநசிககவும் ளவககும். ஒரு பளடப்ளப 
அணுகும் நபாது விமர்சனம் (சுயவிமர்சனமும்) 
இருகக நவணடும். அவவிமர்சனம் என்பது 
சகட்டுநமனிககுத் திட்டுவ�ாகநவா �ளலககு நமல் 
தூககி ளவத்துப் பாராட்டுவ�ாக இல்லாமல் 
உணளமளய உைர்த்துவ�றகாகவும் அ்றம் சார்நதும் 
இருகக நவணடும். வாசராக நாம் எழுத்�ாைளர 
முன்ளவத்து இயங்காமல் எழுத்ள� முன்ளவத்திருத்�ல் 
அவசியம். ஏதனனில், ‘பளடப்பாைர் என்ன�ான் 
பூசி தமாழுகி அழகுபடுத்திச் தசான்னாலும் அவரது 
எழுத்து தபாயயுளரககுமானால் அது எளிதில் 
காட்டிகதகாடுத்துவிடும். தசால்லப்நபானால், 
பளடப்பு ஒருநபாதும் தபாயயுளரககாது’.
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‘களல, இலககியத்திறகு தமாழி�ான் மு�ன்ளம 
என்்றாலும் வாசிப்பு என்பது கள�, கவிள�, கட்டுளர 
மட்டுமல்ல. நம்முளடய வாசிப்பில் ஓவியம், சிறபம், 
நாடகம், திளரப்படம், கை அனுபவம் என யாவும் 
இலககியங்கைாய முழுளம தபறறிருககி்றது’. 
இப்படித் த�ாடர்நது வாசித்து வந�ால் எழுத்து 
எளிளமயாய ளகவரும் என்கி்றார். எ�றகாக 
எழு�நவணடும் என்்ற நகள்விளயக நகட்டு 
இப்படிச் தசால்கி்றார், ‘நம்முளடய இன்ப 
துன்பத்ள�ச் தசால்ல, சு�நதிரமாக எழுதி மனள� 
இ�மாகக என்ந்றாம். வழிப்நபாககர் ஒருவர் 
“வயித்துப் தபாழப்புககுக கூலிககு மாரடிகக” 
என்்றார். இப்படிக காரைங்களை அடுககிக 
தகாணநட நபாகலாம். நம்ளம அறியாமநல 
பாட்டுப் பாடுவள�ப் நபால, நம்ளமயறியாமல் 
தபற்ற இந� ஊககத்ள� நாம் மகிழநது வாசிகக 
என்ந்றாம். குறிப்பாக மற்றவர்கள் நம் எழுத்ள� 
வாசித்து, நம்ளம அவர்கள் ஊககப்படுத்� 
எழுதுகிந்றாம் என்ந்றாம்.’ எழுதும்நபாது நம்முளடய 
நபச்ளசக நகட்டும் நகட்காமலும் எழு�நவணடும்.

ந ம்முளடய  வ ாழவில்  அனுபவங்கள் 
முககியமானளவ .  அவறள்ற தவறுமநன 
பார்ளவயாைராகக கடநது நபாகாமல் எழுத்�ாக 
மாறறுபவநர பளடப்பாைர் ஆகி்றார். நாம் மட்டுநம 
அனுபவிககும் அப்நபரின்பத்ள�ப் பளடப்பின் 
வழிநய பலருககும் கடத்துகிந்றாம். ‘அனுபவம் 
என்பதும் மரைத்ள�த் �ழுவக கூடியது�ான். 
நிளனவுகளை அறி�லால் மட்டுநம அனுபவம் 
அடிககடி உயிர்ப்பிககும். ஆக, அனுபவத்தின் 
அ�ாவது பளடப்பின் மநனாபாவம்�ான் நம்ளமத் 
த�ாடர்நது மரணிககாமல் ளவத்திருககும்.’

ஆயவு என்பதும் பளடப்பு மனநிளலளயக 
தகாணடது�ான் என்று தசால்லி ஒரு நநர்ளமயான 
ஆயவாைர் �ன் மாைவரிடம் எப்படி இருகக 
நவணடும், ஆறறுப்படுத்� நவணடும், அவளர 
வைர்கக நவணடும் என்பத�ல்லாம் ஆயவுப்புலத்தில் 
இ ரு ப் ப வ ர் க ை ா ல்  உ ை ர மு டி யு ம் . 
பளடப்பிலககியத்தில் இருப்பவர்களுககும் 
ஆசான்கள் இருகக முடியும். ‘காலம் மட்டுநம 
அவளரப் புரிநது தகாள்ளும்’ அந� ஆசாளன 
உள்வாங்கு�தலன்பது நாம் அவராகநவ வாழ�லில் 
இருககி்றது என்கி்றார்.

தபரும்பாலும் நநர்படப் நபசும் முத்துகந�னின் 
எழுத்து சமகால இலககியச் சூழல் மீ�ான �ன் 
விமர்சனத்ள�யும் அவவாந்ற முன்ளவககி்றது, ‘சில 
ஜாம்பவான்கள் தமாழிதபயர்ககாமநல கள� 
திளரககள� வசனத்ள�த் �ம் தமாழியில் திரித்து-, 
தநய �டவி நநர்த்தியாய மணமனம் கமழ 
இயககினார்கள். இசம்-கிசங்களின் தகாள்ளகக 
நகாட்பாட்டு வளரயள்றகளை தமாழிதபயர்ப்பில் 
வடித்� சில சித்� மருத்துவர்கள் �ாங்கநை 
பிரம்ம ா க கதைன்று அவர்கைது ப ா ர � 
தசாறதபாழிவில் கிளைக கள�கைாயக 
கலந�டித்�ார்கள்.’ ஒருவருளடய நபச்சும் எழுத்தும் 
புரியும் வளகயில் இருககநவணடும் என்று அவர் 
தசால்லுவது அளனத்ள�யும் எளிளமயாககு 
என்ப�ல்ல, மா்றாக, பூடகமாகவும் அரூபமாகவும் 

இருந�ால் மட்டுநம சி்றந� எழுத்து என்பள� 
ஆநமாதிகக மறுககி்றார். ஆனால் அப்படி 
அளமந�ால் ‘உங்கள் உளரநளட இசங்களில் 
பயணிககா� எளியநளட’ என்்ற சிறு எள்ைலுடநன 
மதிப்பிடுகிந்றாம் என்று சுட்டுகி்றார்.

இயல்பால் அறிநவாம் உளரயாடல் வழியாகவும் 
�ன் கருத்துககளை முன்ளவககி்றது. உ�ாரைமாக, 
‘நிலப்பரப்பின் எப்பணபாட்டிலும் தபணகநை 
உறபத்திககான நபராக இருககும்நபாது, நம்முளடய 
சான்றுகளின் இருப்பில் தபண பங்களிப்பு 
குள்றந�ந� எப்படி?’ என்று நகட்டு தபண எழுத்து 
என்பது தவறும் அளடயாை அரசியல் அல்ல, 
அவர்களின் அனுபவத்ள�, நபசப்படா� உலகத்ள�ப் 
பளடப்பில் முன்னிறுத்துவது என்கி்றார். அந� 
நபால மண சார்ந� எழுத்த�ன்பது சுயசாதி 
நமாகமாக இல்லாமல் இருப்பது. பளழவா�த்ள� 
நகலி தசயயாமல் இருப்பது. பணபாட்ளடயும் 
விடாமல், ‘உலகம் �ழுவிய எழுத்ள�ப் நபச்ளச 
ஒருவர ால்  அல்லது  ஓ ர்  இனத்� ா ர ால் 
�நதுவிடமுடியுமா?’ என்்றால் நிச்சயம் முடியும் 
என்கி்றார்.

இ ப் பி ர தி யி ல்  இ ர ண டு  கூ று க ள் 
பிர�ானமானளவயாகப் படுகின்்றன. ஒன்று, 
�ன்னிளலயான தமாழியிலும் நநாககிலும் 
அளமநதிருப்பது. ஆசிரியராக அவரின் அனுபவங்கள் 
தநகிழளவத்�ருகி்றது. அந� அனுபவங்களை 
மட்டுநம எடுத்து அளசநபாட்டுக தகாணடிருககலாம். 
இரணடாவது, முழுளமயாக இள� அபுளனவு என்று 
அளடககமுடியா� �ன்ளம. இளடயிளடநய வரும் 
கள�கள் அத்�ளன அழகு. இநநூலின் அளமப்பும் 
வளகளமயும் �னித்துவமானது. மு�ற பககத்தில் 
துவங்கி விறுவிறுதவன்று பககங்களைப் புரட்டாமல் 
ஏ�ாவது ஒரு பகுதிளயக கூட எடுத்துகதகாணடு 
நயாசிகக முடியும். இன்ள்றய அபுளனவின் நபாககு 
நகாட்பாடுகளை அடுககிச் தசரிப்ப�ாக 
அளமநதுவிட, பின் நவீனப் புளனவு தவறுமநன 
களலத்துப் நபாடு�லாகச் சுருங்கிட, முத்துகந�னின் 
முயறசி இதில் தவறறியளடநதிருககி்றது என்ந்ற 
தசால்ல நவணடும். ஒரு நகள்வி வாசகர்களுககு 
எழலாம்- இது யாருககான நூல்? அதிலும் குறிப்பாகத் 
�த்துவார்த்�மாக அணுகப்பட்டிருககி்றந� என்றும் 
ந�ான்்றலாம். எழு�த் துவங்குபவர்களுககும், 
ஆசிரியர்களுககும் இ�னூடாக சிநதிககப் பல 
தி்றப்புகள் உணடு. தசால்லப்நபானால், சுந�ர் 
சருகளகயின் ‘சிறுவர்களுககான �த்துவ’ நூளல 
மனதில் ளவத்தும் வாசிப்நபாமானால் இது 
குழநள�களுககான நூலும் கூட!

ஒருவரது எழுத்தும் நபச்சும் எப்தபாழுத�ல்லாம் 
மானுட நல்ல்றத்ள� ளமயம் தகாணடுள்ைந�ா! 
அப்நபாத�ல்லாம் அ�ன் ஆன்மா தவளிப்படும்... 
நம் பயைத்தின் முடிவு மானுட நல்ல்றத்ள� 
நநாககிய�ாக இருந�ால், நம் முன்நனார்களைப் 
நபாலநவ நம்முளடய எழுத்தும் நபச்சும் 
காலத்திறகும் நிளலத்து நிறகும்.

இயல்்பால் அறிபவாம் / ்பாரதி புத்ைகைாையம்
வி்ை: 130
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“�துமுகன் எய� ஓளல என் �ாய விசளய 
என்ளனப் பார்கக விரும்புவ�ாகக கூறியது, 
எழுத்�ாைநர!” என்்றான் சீவகன் நம்மிடம்.

�ன்ளனக காை வந� அன்பு மகளனச் சீராட்டிப் 
பாராட்டினாள் ராணி விசளய. அரசர்கள் 
ளககதகாள்ை நவணடிய தநறி முள்றகளையும், 
தவறறி தபறும் வழிகளையும் எடுத்துக கூறினாள்.

வமய்வ்கை வைரிைல் ஞானம் விளஙகிய வ்பாருள்கைள் 
ைம்்மப வ்பாய்வ்கை இன்றித் பைறல் கைாட்சி ..
 (சீ. சி. 1436)

“உன் மாமன் நகாவிந�நனாடு நசர்நது அவன் 
தசாறபடி நடநது பளக தவல்வாயாக” என்று 
அறிவுறுத்தினாள்.

“என் மீது ளவத்� அன்பினால் கவளல தகாள்ை 
நவணடாம். மாமனின் இருப்பிடம் தசன்று 
�ங்கியிருங்கள். பளகயழித்து தவறறியுடன் 
வருகிந்றன்!” என்று கூறிப் பு்றப்பட்டான் சீவகன்.

பின்னர் சீவகன் ஏமாங்க� நாடு அளடந�ான். 
�ளலநகர் இராசமாபுரத்தின் வைம் காணும் 
தபாருட்டு, தவளிநய தசன்்றான். அப்தபாழுது ஒரு 
பநது த�ருவின் ஓரத்தில் ஓடிச் தசன்்றது.

“நான் அள� எடுத்ந�ன், எழுத்�ாைநர! அது பூப் 
பநது. யார் இவவைவு தி்றளமயாகப் பந�ாடுகி்றார்கள் 
என்று பார்த்ந�ன். என் வாழவில் விமளல வநது 
நசர்ந�ாள்!” என்்றான் சீவகன்.

மாவனாடு ம்ழககை ப்ணாககி வானவர மகைளு 
வமாப்பாள் ்பாவனடுந தீஞவசோ ைாபளார ்பா்வ்பந 
ைாடு கின்றாள்
 (சீ. சி 63)

பந�ாடுவது என்்றால் என்ன என்று நாம் 
சீவகனிடம் நகட்நடாம். அள� அவன் விைககிய 
வி�ம் அருளம!

தபணகள் �ங்கள் அழகிய ளககளில் ஐநது 
பநதுகளைக தகாணடு ஆட நவணடும். நமநல 

எழும்பியும் முள்ற �வறிக கீநழ விழு�ல் இன்றியும் 
ஆடும்நபாது பநது மாளலகளுககுள் தசன்று 
மள்றநது மீணடும் ளககளுககு வநது நசர நவணடும்.

அவவப்நபாது பநது கூந�லுககுப் பின்பு்றம் 
தசன்று மள்றநது மீணடும் முகத்தின் முன் வரும். 
பின்னர் �ளலககு நமநல தசன்று மார்பில் அணிந� 
மாளலககு நநநர வநது நசரும். சில நவளைகளில் 
மாளலககு நமநல உயரப் நபாய விரல்களுககு 
இளடயிலும் வநது நசரும்.

பநது விளையாடும்நபாந� மாளல த�ாடுத்�ல், 
குங்குமம் அணி�ல் நபான்்ற அழகுககளலகளில் 
ஈடுபட நவணடும். அப்படிநய படிப்படியாக 
உயரும்படி ஐநது பநதுகளையும் வணடுகள் 
வட்டமாகச் சுறறி வருவது நபால எறிநது ஆட 
நவணடும்.

பந�ாட்ட விதிகள் பறறிய சீவகன் விைககத்ள�க 
நகட்டு “அநடயப்பா!” என்று வியநந�ாம்.

அங்கை யநை ைத்ை கைத்ை ஐநது ்பநை மரநை்வ 
மங்கை யாை மா்ை சூழும் வண்டு ப்பாை வநது..  
 (சீ. சி 65)

“பநள� எடுத்� நான் ஒரு களடயில் அமர்ந�வுடநன 
விறகா� பழஞ்சரகதகல்லாம் விறறுப்நபாயின!” 
என்று �ன் வாழவின் அடுத்� அதிசயத்ள� 
விைககினான் சீவகன்.

களடயின் உரிளமயாைன் சாகர�த்�ன். அவன் 
மகள் �ான் விமளல. அவைது பநது �ான் சீவகன் 
முன் வநது விழுநதிருககி்றது.

விமளல பி்றந�நபாது அவளின் எதிர்கால 
வாழளவக கணித்துக கூறி இருககி்றான் ஒரு 
நசாதிடன். மங்ளகககுரிய மைவாைன் களடயின் 
அருநக வரும்நபாது ந�ங்கிய தபாருட்கள் எல்லாம் 
விறறு விடும் என்பந� அவன் கணித்� தசயதி.

மங்கைக குரியான் கை்ைபயறும்வந பைற பைாடும் 
வஙகைந நிதிய முைன்வீழுமற் றன்றி..
 (சீ. சி 89)

த்தொடர

தராசு ஷயாம்
 shyamtv@gmail.com
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“நசாதிடன் கூறிய தசயதி, இன்று நடந��ால் 
நீநய என் மகளுககுக கைவன்!” என்று கூறிய 
சாகர�த்�ன். சீவகனுககும், விமளலககும் திருமைம் 
புரிவித்�ான்.. சிறிது காலம் கழித்துத் ந�ாழர்களைக 
காைநவணடும் என்று கூறிப் பிரிநது தசன்்றான் 
சீவகன்.

“சுணைப் நபாட்டியில் ந�ாறறுப் நபான 
சுரமஞ்சரிளய உமககு நிளனவிருககி்ற�ா , 
எழுத்�ாைநர! அந� இராசமாபுரத்தில் ஒரு 
க ன் னி ம ா ட த் தி ல்  எ ன க க ா க த்  அ வ ள் 
�வமிருநதுதகாணடிருகி்ற தசயதி த�ரிய வந�து. 
அங்கு தசல்ல முடிதவடுத்ந�ன்.” என்்றான் சீவகன்.

“கன்னிமாடத்தினுள் வாலிபர்கள் தசல்ல 
மு டி ய ா ந � ? ”  எ ன் று  ந ா ம்  வி ய ப் ளப 
தவளிப்படுத்திநனாம்.

முதுளமப் பருவம் தகாணடு, �ணடு ஊன்றி 
நளட �ைர்நது சுரமஞ்சரியின் மாளிளக வாயிளல 
அளடந�ான் சீவகன். காவல் மகளிர் இரககம் 
தகாணடு சுரமஞ்சரியிடம் தசன்று கூறினார்கள்.

வவண்்ண்ர யுைம்பினன் விதிரத்ை புள்ளிய
னுண்்ணவி ரறு்ைய வனாசிநை பநாககினன்
கைண்்ணவிர கு்ையினன் ் கைத்ைண் டூன்றினன்..  
 (சீ. சி. 2010)

மறுநாள் சுரமஞ்சரி முதியவன் வடிவில் இருந� 
என்ளன அளழத்துக தகாணடு ந�ாழிகளுடன் 
காமன் நகாட்டம் அளடந�ாள். காமன் சிளலயின் 
பின்பு்றத்ந� நணபன் புத்திநசனன் முன்னநர 
தசன்று காத்திருந�ான்.

”காமந�வா! நீ சீவகளன எனககுத் �ருவாயாயின் 
நான் உனககு மீன் தகாடியும், மலரம்பும், கருப்புச் 
சிளலயும் ந�ரும், ஊருந �ருநவன்!” என்று 
நவணடினாள் சுரமஞ்சரி. அப்நபாது காமன் 
சிளலயின் பின்னிருந� புத்திநசனன், ”இன்ந்ற நீ 
சீவகளனப் தபற்றாய. விளரநது தசன்று பார்!” 
என்று கூறினான். அது காமனின் குரநல என்று 
கருதினள் சுரமஞ்சரி.

மீணடும் காமளன வைங்கி முதியவனிருந� 
அள்றககுள் தசன்்றாள் சுரமஞ்சரி. சீவகன் �ன் 
உணளம உருவத்தில் நின்்றான். கணட சுரமஞ்சரி 
நாணினள். இப்படி நடந�து சீவகனின் அடுத்� 
மைம்!

“பின்னர் வைர்ப்புத் �நள� கநதுககடனிடம் 
விளடதபறறு �ாய கூறியபடி மாமன் விந�ய 
நாட்டரசன் நகாவிந�ளனக காைச் தசன்ந்றன். 
மாமன் மகள் இலககளை. அவளை மைகக 
திரிபன்றிச் சககரம் சுழலும்நபாது பன்றிளய 
வீழத்�நவணடும் என்்ற நபாட்டியுடன் சுயம்வரம் 
நடந�து. அ�றகு வநதிருந� பலரில் கட்டியங்காரனும் 
ஒ ருவன் .  அ ப் பன்றி களை  அடித் �பின் 
கட்டியங்காரனுடன் நபார்த�ாடுத்து அவளனக 
தகான்று நாட்ளடப் தபறறு இலககளைளய மைம் 
புரிநந�ன்!” என்று �ன் வரலாறள்ற முடித்�ான் 
சீவகன்.

பின்னர் சீவகனின் �ாய விசளய, வைர்பபுத் 
�ாய சுநநள� ஆகிய இருவரும் து்றவு வாழவு 
நமறதகாணடு �வம் புரிய எணணினார்கள். �ன் 
மகளன விசளய அளழத்துப் தபணணின்பத்�ால் 
வரும் நகட்ளட விைககினாள் விசளய. ,

“நாகைத்ைால் விழுஙகைப்பட்ை ந்கைமதிக கைைவுள் 
ப்பாைப ப்பாகைத்ைால் விழுஙகைப்பட்டுப புறப்பைான் 
புன்வசோல் நா்ணான்
 (சீ. சி: 2612)

கைவன் ச ச் ச ந �னின் வ ாழ களகளய 
எடுத்துளரத்து சீவகனுககு அவள் பின்வருமாறு 
அறிவுளர வழங்கினாள்.

“வாழநாள் எவவைவு என்று யாராலும் அறிநது 
தகாள்ை முடியாது. இன்பத்தில் மயங்கிக கருந�ளல 
தவண �ளலயாய மூப்ப�றகு முன்னர் து்றவு 
நமறதகாணடு �வம் தசயய நவணடும்.”

கைருநை்ைகைள் வவண்ை்ை கைளாய்க கைழியுமுன்பன 
அருநைவமும் ைானமும் ஆற்றுமிபன கைண்டீர 
 (சீ. சி. 2619)

“ இனிய  ப ா ற நச ா றள்ற  ந ாதைல்லாம் 
தபாறகலத்தில் விரும்பி உணநபார் பின்பு ஒரு 
காலத்தில் அல்லல்பட்டு கீளரயாவது தகாட்டிக 
தகாடுங்கள் என்று இரநது நிறபர். அ�னால் 
தசல்வம் நிளலயில்லா�து என்பள� அறிநது 
வாழவாயாக!”

“சுரமஞ்சரி விளரநது வநது. எனககு முகமன் 
கூறிப் பயை நநாககம் பறறிக நகட்டாள். திருநீர்க 
குமரியாட வந��ாக நான் தசான்நனன். அ�னால் 
என்ன பயன் என்று அவள் வினவினாள். இந� 
மூப்பு ஒழியும் என்று பதில் கூறிநனன். சுரமஞ்சரி 
நளகத்�ாள். அன்புடன் அறுசுளவ உைவு அளித்து 
ஆசுவாசப்படுத்தினாள். நான் ஓர் அமு� கீ�ம் 
பாடிநனன். அதுநகட்ட சுரமஞ்சரியின் ந�ாழிமார் 
சீவகசாமியின் இன்னிளச நபால உள்ைந�?” 
என்்றனர்.
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்பாைடிசில் மகைளிர ஏநை நாள்வாயும் வ்பான்கைைத்து நயநதுண் ைார 
அல்ைல் அ்ையவை(கு) இடுமின்ஓட்(டு) அகைத்வைன்ற யில்வாரக 
கைண்டும்வசேல்வம் நமரஙகைாள் நி்னயன்மின் ..வசேய்ைவபம 
நி்னமின் கைண்டீர
 (சீ. சி. 2623)

சீவகனுககு நமலும் பல அ்றவுளரகள் வழங்கிய பின்னர் 
விசளயயும், சுநநள�யும் �வப்பள்ளிளயச் தசன்்றளடந�னர். 
பம்ளம என்பவள் அள� நடத்தி வந�ாள். து்றவின் கடுளமளயப் 
பின்வருமாறு எடுத்துளரத்�ாள் அவள்.

“நிள்றந� �வம் என்பது வி்றகிநல பறறிய தநருப்புப் நபாலக 
தகாடியது. அள� அளனவராலும் பின்பற்ற இயலாது. எனநவ 
�வத்ள� விடுத்துத் �ானத்ள� இம்மணணில் விள�த்து 
ஒழுககமாகிய நீளரப் தபயது வந�ாநல நபாதும். அது வானுலக 
இன்பத்ள� நல்கும்.”

ஆனால் து்றவு நமறதகாள்வதில் இருவரும் உறுதி காட்டினார்கள். 
எனநவ விசளய, சுநநள� ஆகிய இருவரின் பா�ங்களைப் 
பாலினால் கழுவி தவணளமயான தமல்லிய நகாடித்துகிலால் 
மார்பிளன இறுககிக காட்டினார்கள். உடலிலிருந� மலர் 
மாளலகளையும் அணிகலன்களையும் எடுத்து எறிந�னர். 
இருவருககும் தவள்ளைத் துகிளல அணிவித்துக கிழககு நநாககி 
அமருமாறு தசய�னர். பின்னர் அவர்களின் கருங்கூந�ளலக 
ளககளினால் பறித்�னர். அ�ன் பின்னர் உலகத்திறகும் �ங்களுககும் 
எவவி�ப் பறறும் உ்றவும் இல்ளலதயன்று உைர்நது புகழச்சிககும் 
இகழச்சிககும் நவறுபாடு அறியா� உயர்ந� நிளலககு இருவரும் 
தசன்்றனர்.

மகாராணி விசளய �வம் நமறதகாணட வி�ம் நகட்டு நாம் 
வியப்புறந்றாம். பின்னர் சீவகன் �ன் து்றவு பறறி நம்மிடம் 
கூறினான். அப்நபாந� அவன் உருவம் நம் கனவுலகிலிருநது தமல்ல 
தமல்ல மள்றயத் துவங்கி இருந�து. நமது பயைத்தின் அடுத்� 
கட்டம் வநது விட்டது என்று நம் உள் மனம் உைர்த்தியது.

 “ஒருநாள் இன்னுயிர்த் துளைவியருடன் நசாளலககு இனிது 
தபாழுது நபாககச் தசன்றிருநந�ன்.அப்நபாது நான் கணட காட்சி 
என் அறிவுக கணளைத் தி்றந�து, எழுத்�ாைநர!” என்்றான் சீவகன்.

ஒரு தபண குரங்கின் ஊடளலத் தீர்கக ஆண குரங்கு 
பலாப்பழம் ஒன்று பறித்துச் சுளைகளை எடுத்துத் �ந�து. தபண 
குரங்கு தின்ப�றகு முன் அ�னினும் உரிளம உளடய ந�ாட்டக 
காவலன் அள�த் துரத்தி விட்டு பலாளவத் �ன் மளனவிககுத் 
�ந�ான்.

“இந�க காட்சி என்ளனச் சிநதிகக ளவத்�து, எழுத்�ாைநர! 
கட்டியங்காரன் ளகயில் இருநது நான் எடுத்துக தகாணட ஆட்சி 
நாளைககு யாருகநகா என்்ற என்ைம் ந�ான்றியது. வலியார் 
எளிநயாளர அடித்து தநாறுககுவதும், உடளமளயச் சூள்றயாடுவதும் 
�ான் இயறளகநயா என்று சிநதித்ந�ன்.” என்று சீவகன் குரல் 
கம்மினான்.

நமது தசாப்பனம் களலயத் துவங்கி 
இருந�து. சீவகன் உருவநம சரியாகப் 
புலப்படவில்ளல. புளக நபால அவன் 
ந�ாற்றமளித்�ான்.

தபாருள் ளக மாறும். வலிளமநய 
தவல்கி்றது! இந� இரணடு சாஸ்வ� 
உ ண ளம க ளு ம்  சீ வ க னு க கு 
விரகதிளயத் �ந�ன. ஆசான் 
அச்சநநதி அடிககளிடம் அவன் 
விைககம் நகட்டான்.

“தபாருளுககு அழிவு இல்ளல. 
ஆனால் உடளம என்்ற நகாட்பாடுககு 
அழிவு உணடு. எல்லாம் �னது 
உளடளம என்்ற பறறுள்ைம் நீங்க 
நவணடும்; எள�யும் நாநம ளவத்துக 
தகாள்ை நவணடும் எனகி்ற நபராளச 
�வறு . வலிளம�ான் தவல்லும் என்்ற 
நியதிளய மாறறி அளனவரும் வாழ 
நவணடும் என்்ற சிந�ளன ந�ான்்ற 
நவணடும். எளிநயாளர வலிநயார் 
வாட்டுவது ஒழிய நவணடும். அவரவர் 
�த்�ம் உரிளமநயாடு வாழ வழி 
நவணடும்.” என்று உைர்த்தினார் 
அடிகள்.

“உயர்ந� இடத்தில் பி்றத்�ல் 
முன்விளனப் பயன். தபாருைற்ற 
ஏளழகளின் துயர் நீககிச் அவர்களுககு 
உ ை வ ளி த் � ா ல்  அ து ந வ 
தசார்ககத்திறகு அளழத்துச் தசல்லும். 
உயிரினங்களிடம் அன்பும் மது 
மாமிசத்திடம் தவறுப்பும் தசலுத்தி 
வாழந�ால் விணணும் மணணும் நம் 
காலடியில் வநது பணியும். நம் 
வாழவுககு உறுதுளையாக இருந� 
ந ட் பு  ம ற று ம்  தி ய ா க ங் க ள் 
ஆகியவறறுககு வைககங்கள் 
தசலுத்தி வாழ நவணடும்!” என்று 
உைர்ந�ான் சீவகன்.

“ ஒ வதவ ாரு  ஆணமகனின் 
தவறறிககும் பின்னால் தபணகள் 
இ ரு க கி ்ற ா ர் க ள் .  � ா ய 
விசயமாந�விளயக தகாணடும், 
மளனவி காந�ருவ�த்ள�ளயக 
தகாணடும் அள� நான் உைர்நந�ன், 
எழுத்�ாைநர! என் மளனவியர் 
இப்தபாழுது என் சிறுவர்களின் 
அ ன் ளன ய ர் க ள் .  அ வ ர் க ள் 
முன்னிலும் தபருளம உளடயவர்கள். 
அழகால் என்ளனக கவர்ந� அவர்கள் 
�ாயளம என்்ற தியாகத்�ால் 
இப்நபாது உயர்நதிருககி்றார்கள்!” 
என்று த�ளிவுளர கூறினான் சீவகன்.

ந ம து  ம ா ய ா வி ந ந ா � ச் 
தசாப்பனத்தில் இப்நபாது சீவகன் 
கி ட் ட த் � � ட் ட  ம ள ்ற ந ந� 
நபாயிருந�ான். அவனது உள்ைார்ந� 
உைர்வுகளை நாமாகத்�ான் புரிநது 
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தகாணநடாம்.

“�னி மனி�ச் சு�நதிரம் பறிநபாவந� 
ப�வியின் விளல! மற்றவர்களுககாநவ 
வாழ நவணடியது �ான் ப�வியின் 
�ணடளன. எனநவ தபாறுப்ளப 
ஏறகக காத்திருககும் இளைய 
�ளலமுள்றககு வாழத்துக கூறி வழி 
விட நவணடியது நம் கடளம, 
எழுத்�ாைநர!!” என்்றான் சீவகன்.

சீவகன் கூறியது நம் காதுகளில் மிக 
தமலி�ாக ஒலித்�து. அவன் உருவநமா 
சுத்�மாக மள்றநந� விட்டது. அவநனா 
த�ாடர்நது நபசிகதகாணநட 
நபானான்.

“ளகப்தபாருள் தகாடுத்�ாவது கல்விளயக கறக 
நவணடும். கல்வி �ான் நமககுக கண. அதுநவ 
தமயப்தபாருள் விளைவிககும்; துன்பத்தில் 
துளையாக அளமயும்.”

்கைபவ்பாருள் வகைாடுத்துங கைற்றல் கைற்றபின் கைண்ணு 
மாகும் வமய்பவ்பாருள் வி்ளககும்..

“து்றவு தவளிநவடமல்ல! உள்ைத் து்றநவ 
உணளமத் து்றவு! சளடவைர்த்துக காட்டில் வாழநது 
குைத்தில் மூழகி எழுகி்றது கரடி, எனினும் அ�ன் 
பி்றப்தபாழியவில்ளல.”

நீட்டிய சே்ையுமாகி நீரமூழ்கி நிைத்தில் பசேரநது
கைாட்டி்ை கைரடி ப்பாகிக கையம் மூழ்கிக கைாட்டின் 
நின்று

தபான், தபாருள், மண, அரசுரிளம உள்ளிட்ட 
அளனத்ள�யும் து்றநது, உ்றவுகளையும் விடுத்து 
பற்றற்ற மனநிளலயில் �வத்ள� நமறதகாள்ைப் 
பு்றப்பட்டு விட்டான் சீவகன் என்பது நமககுப் 
புரிந�து. அவனுககு நாம் மானசீகமாக விளட 
தகாடுத்ந�ாம்.

மதுளர மாவட்டம் அரிட்டாப்பட்டி 
குன்றுகளின் காறந்றாடு காற்றாகச் சீவகன் தசன்று 
மள்றந�ான். நாம் கனவிலிருநது விழித்ந�ாம்.

வளையாபதியும், ஆளுருட்டி மளலயும் நம்ளம 
வா,வாதவன்று அளழத்�ன.

நம் கண முன் விரிந�து அகனி ஆறறுச் சமைம்!

(சமலும் ேளரும்)

பார்ச்

ைமிழ் இ்்ணயக கைல்விககைழகைம், ைமிழ்நாடு அரசு

அடிக்குறிப்பு�ள்

சிந்தாமணியின் சிைபபு

அறம், வ்பாருள், இன்்பம், வீடு என்ற நான்கும் 
வ்பருஙகைாபபியத்திற்குரிய உறுபபுகைள்! இ்வ அ்னத்தும் 
சீவகை சிநைாமணியில் உள்ளன. கைைவுள் வாழ்த்து, சித்ை சேர்ணம், 
அருகை சேர்ணம், சோது சேர்ணம், ைன்ம சேர்ணம் ஆகிய ்பகுதிகைளும் 
சிநைாமணியின் சிறபபு.

கைனைாவில் பிறநது கிறிஸ்ைவ சேமய ப்பாைகைராகைத் ைமிழ் 
நாட்டிற்கு வநது 40 ஆண்டு கைாைம் ைமிழுககுச் பசே்வ 

வசேய்ைவர ஜி. யு. ப்பாப. திருககுறள், 
நாைடியார, திருவாசேகைம் ஆகிய நூல்கை்ள 
ஆஙகிைத்தில் வமாழி வ்பயரத்ைவர அவர. 
“ைமிழ்க கைவிஞரகைளின் இளவரசேன்!” (He is 
a Prince among the Tamil Poets) என்று 
திருத்ைககைத் பைவ்ர ஜி.யு . ப்பாப 
்பாராட்டியுள்ளார. கிபரககை கைாவியம் இலியட், 
ஒடிசிககு நிகைரான கைாபபியம் சீவகை சிநைாமணி 
என்றும் அவர ஒபபிட்டுள்ளார.

்சேவரான நச்சினாரகைனியார சிநைாமணிககு 
உ்ர எழுதியுள்ளது பமலும் சிறபபு.

்பந்தாட்ைம்
்பநைாட்ைம். வ்பண்கைள் மட்டும் ஆடும் ஆட்ைம் என்பற 

இைககியஙகைள் சித்ைரித்துள்ளன. ்பநதுகைள் வவண்்ம, 
கைரு்ம, வசேம்்ம என்னும் ்பை வண்்ணப வ்பாருட்கை்ளப 
்பயன்்படுத்தி உருவாககைப்படுகின்றன. பூப்பநதுகைளும் 
்பயன்்படுத்ைப்படுகின்றன. ்பநைாட்ைம் ஆடும் வ்பண்ணின் 
்கைபர்கை ்பநதில் ஏற்்படுத்தும் வரிகை்ளக கைண்டு நாயகியின் 
கு்ணஙகை்ளக கைண்ைறிநது அவளின் உருவத்்ை வ்ரநை 
கை்ைநயமும் சிறபபும் உண்டு. .

்பநைாை வீட்டின் முற்றம், கைன்னிமாைம் ஆகியவற்்றத் 
பைரவு வசேய்வது வழககைம். சீ்ை ்பநைாடியது கைன்னிமாைத்தில் 
ைான் என்்ப்ை உறுதிவசேய்யும் வ்கையில் இராம நாைகைத்்ை 
இயற்றிய அரு்ணாச்சேை கைவிராயர

“�ன்னி மாடந்தன்னில் முன்கனே நின்்ற்ர்

யாக�ா இ்ர் யாக�ா என்னே கபக�ா?”.

என்று ்பாடினார.

வசேநைவல்லி ்பநைாடும் அழகி்ன, “கைாதுக கு்ழயும், 
கைண்ணுகவகைண்்ையும் புரண்டு புரண்டு ஆடின. குழல் 
பமகைத்தில் இருநை வண்டுகைள் கை்ைநபைாடுவது கைண்டு 
கைாமன் வில்லுப புவில் இருநை வண்டுகைளும் ஓடின..” என்று 
குற்றாைக குறவஞசியில் கூறியுள்ளார திருககூைராசேப்பக 
கைவிராயர.

ப்பாரில் பைாற்ற மன்னரகை்ள இழிவு்படுத்தும் வ்கையில் 
வவற்றிவ்பற்றவரகைள் பைாற்றவரின் மதில் மீது வ்பண்கை்ள 
்வத்துப ்பநதுகை்ள வீசியுள்ளைாகை திருமுருகைாற்றுப்ப்ை 
கூறுகிறது. .

மதில்கமல் ் ரிப்புசனே பந்்தாடு பாச் தூங்�ப்

்பாருநச�த் க்தயத்்த கபா�ரு ் ாயில்..

சிற்றிைககியஙகைள், ப்பரிைககியஙகைள் அ்னத்திலும் 
்பயன்்படுத்ைப்படும் ்பநைாட்ைமு்ற நைன அ்சேவுகைளுைன் 
அ்மநதுள்ளன.

ஒருவர ஆடுவது சேஙகைகைாைப ்பநது வி்ளயாட்டு. மூன்று 
வ்பண்கைள் அமரநது ்பாட்டுப ்பாடிகவகைாண்டு கைா்ய வீசி 
ஆடுவது ைமிழ்நாட்டு மகைளிர வி்ளயாட்ைான அம்மா்ன.

அம்மா்ன அண்்மககைாைம் வ்ரயில் வவகுவாகை 
வி்ளயாைப்பட்டு வநைது. இன்்றய இ்்ணய உைகில் 
கிராமஙகைளில் கூை இது கு்றநது வருகிறது. கைவி்ை 
பு்னயும் அறிவுபபூரவமான அ்மபபு்ையைாகை இருநைைால் 
அம்மா்னயும் இைககிய வடிவம் வ்பற்றபை!

. கைவிஞர கைண்்ணைாசேன் ைன் தி்ரயி்சேப்பாைல் ஒன்றில்,

ப்றக்கும பநது ப்றக்கும அது ப்றநக்தாடி ் ரும தூது

சிரிக்கும அழகு சிரிக்கும அது சிரித்க்தாடி ் ரும மாது.”

என்று ்பந்ை ் வத்துத் தூது ்பாடியிருப்பார.
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ஆ ய வ றி ்ஞ ர்  ஆ . இ ர ா .
நவங்கடாசலபதி 2021ஆம் ஆணடிறகான 
வாழநாள் சா�ளனயாைருககான இயல் 
விருள�ப் தபறுகி்றார் என்று கனடா 
இலககியத் ந�ாட்டம் அறிவித்துள்ைது.

‘ ‘கடந� நாறபது ஆணடுகைாக, 
வரலாறு, தமாழி, இலககியம், பணபாடு, 
அரசியல், சமூகம் எனப் பல்நவறு 
துள்றகள் சார்நது நவங்கடாசலபதி 
த�ாடர்ச்சியாக எழுதிவருகி்றார். 
�றநபாது தசன்ளன வைர்ச்சி ஆராயச்சி 

பமொப்ப்க கு்ையும் அனிச்�ம் மு�ந்திரிந்து 
பேொ்க�்க கு்ையும் விருந்து. 
திருககுறள்   எண் : 90 / அதிகைாரம்:  9  /  விருநபைாம்்பல் 

விளக்�ம : 

மைரகைளிபைபய வமன்்மயான மைரான அனிச்சேம் 
முகைரநது்பாரத்ைால் வாைககூடியது; அ்ைபப்பாை முகைம் 
மைராமல் ்பார்வ பவறு்பட்ைாபை விருநதினர வாடிவிடுவர. 

தமாழியாககங்களையும் தசயதிருககி்றார். சிகாநகா, நபர்கலி, 
தடாராணநடா, நியூசீலாநது பல்களலககழகங்களில் �ன் 
முககிய ஆயவுகள் குறித்துச் சி்றப்புளர ஆறறியிருககி்றார். 
வருளக�ரு நபராசிரியராக ஹார்வர்டு ,  சிகாநகா 
பல்களலககழகங்களில் பணியாறறியிருககி்றார். த�ாடர்நது 
இருதமாழி அறி்ஞராகத் தீவிரமாகவும் காத்திரமாகவும் இவர் 
இயங்கிகதகாணடிருப்பது �மிழுககுப் தபருளம’ எனத் �னது 
விருதுக குறிப்பில் அவவளமப்பு த�ரிவித்துள்ைது.

உலகின் பல்நவறு நாடுகளிலிருநது இலட்சககைககான 
�மிழர்கள் புலம்தபயர்நது வாழும் நாடான கனடாவில் கடந� 
21 ஆணடுகளுககும் நமலாக இயங்கிவரும் �மிழ இலககியத் 
ந�ாட்டம் , இலககியத்திறகும் �மிழப் பணபாட்டிறகும் 
வாழநாளில் தபரும் பங்காறறி வநதிருப்பவர்களை 
அளடயாைம்கணடு ஆணடுந�ாறும் வழங்கிவரும் ‘இயல்’ 
விருது, பன்னாட்டுத் �மிழச் சமூகத்�ால் மதிப்புமிகக 
அங்கீகாரத்ள�ப் தபறறுள்ை ஒன்்றாகக கரு�ப்படுகி்றது.

விருது தபற்ற சலபதிககுத் �மிழநாடு மு�லளமச்சர் 
ஸ்டாலின் வாழத்துச்தசயதி அனுப்பியுள்ைார். �விரவும், 
இதுவளரயில் எந� ஆயவாைருககும் இல்லா� அைவிறகுச் 
சலபதிககு இளையதவளியில் ஏராைமாநனார் வாழத்துகளைத் 
த�ரிவித்துள்ைனர். அவறறுள் இநதிரனின் வாழத்தும், 
தஜயநமாகனின் வாழத்தும், எஸ். ராமகிருஷ்ைனின் வாழத்தும் 
நிளனவில் நிறகின்்றன.

பாரதி ,  புதுளமப்பித்�ன் ஆயவுகளில் �ம்ளமக 
களரத்துகதகாணடவர் சலபதி. அவரது விரலிடுககினின்றும் 
எந� வரலாறும் விடுபட்டந�யில்ளல. புளனவின் வசீகரத்துடன் 
ஆயவுச் தசயதிகளை முன்ளவத்�வர் அவர். அவரது 
ஆயவுகளுககு நான் வாசகன் மட்டுமல்ல, ஒரு ரசிகனும் கூட. 
பளடப்புமனம் தகாணட நணபர் சலபதிககுப் புதிய மரபாக 
இந� வாயப்பில் என் மனம் கனிந� வைககம்.

மு�ல் இநதி எதிர்ப்புப் நபாராட்டத்தில் உயிர்த்தியாகம் 
தசய� இருவரில் மு�ல் தியாகியான நடராசனின் வரலாறள்ற 
‘நடராசன் புகழுடம்பு எயதிய கள�’ என்்ற �ளலப்பில் 
ஆயவறி்ஞர் ஆ. இரா. நவங்கடாசலபதி எழுதிய கட்டுளர 
கு றி த் து  ந ான்  ஏ ற தகன நவ  இ ந � ப்  ப த் தியில் 
த�ாடர்விளனயாறறியிருந�து உங்களில் பலருககும் 
நிளனவிருககலாம். “இதுவளர பலரும் அறியா� நடராசனின் 
விரிவான வரலாறறுச் தசயதிகள் அடங்கிய ஆயவுககட்டுளரளய 
எழுதிய சலபதி அககட்டுளரயின் இறுதியில் ‘நடராசளன 
அடுத்து, இரணடு மா�ங்களிநலநய தியாகியான �ாைமுத்துவின் 
கள�ளய இனிநமல்�ான் எழு� நவணடும்’ என்று எழுதியிருந�ார். 
அது த�ாடர்பான வினா ஒன்ள்ற எழுப்பிய நான் “ஈகியர் 
இருவர் வாழவிலும் மரைத்திலும் ஒளிநதிருககும் தசயதிகளை 
ஆராயநது தவளிப்படுத்தி அவர்களின் இ்றவா வாழவுககு 

நிறுவனத்தில் நபராசிரியராகப் 
ப ணி ய ா ற று கி ்ற ா ர் .  � மி ழி லு ம் 
ஆங்கிலத்திலுமாக அறுபதுககும் 
நமறபட்ட நூல்களையும் பல ஆயவுக 
கட்டுளரகளையும் எழுதியுள்ை இவர், 
�மிழ இலககியம், �மிழப் பணபாட்டு 
வ ர ல ா று  ஆ கி ய வ ற ள்ற 
த வ ளி ந ா ட் டி ன ரி ட ம் 
த க ாணடு ந ச ர் ப் ப தி ல்  த ப ரு ம் 
பங்காறறியுள்ைார். இவர் கணிசமான 

ஆ.இ�ா. க்ங்�டாைைபதி
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ஆயவாைர் எவநரனும் நமலும் தபருளம நசர்கக 
நவணடும்’ எனக நகட்டிருநந�ன். எனது 
விணைப்பத்திறகுச் சலபதிநய தசவிமடுத்து, 
‘தியாகியானார் �ாைமுத்து’ என்று இன்நனார் 
ஆயவுக கட்டுளரளய எழுதினார்.

அந�க கட்டுளரயில் “ நடராசன் – �ாைமுத்து 
என்்ற இரட்ளடப் தபயர்கள் �மிழுைர்வு 
தகாணநடாரின் மனத்தில் 
நீங்கா இடம் தபற்றளவ. 
ஆனால், அவர்களைப் பறறி 
அதிக விவரங்கள் த�ரியா� 
நிளலநய இருந�து. ’நடராசன் 
புகழுடம்பு எயதிய கள�’ 
எ ன் னு ம்  க ட் டு ள ர 
தவளிவந�ள�த் த�ாடர்நது 
�ாைமுத்து பறறிய புதிய 
தசயதிகளுடன் இககட்டுளர 
அளமகின்்றது” என்று அவர் 
கு றி ப் பி ட் டி ரு ந � ா ர் . 
அககட்டுளரயின் சுருககம் வருமாறு:

“பள்ளிகளில் கட்டாய இநதிககு எதிரான 
தமாழிப் நபாராட்டத்தில் (1937-39 ) மு�ல் 
கைப்பலியான ல.நடராசனுககு அடுத்து, இரணடு 
மா�ங்களில் �ாைமுத்து என்்ற இளை்ஞரும் 
தியாகியானார்.

’1939 பிப்ரவரி 13இல் சிள்றபட்ட �ாைமுத்துவுககு 
பதிதனட்டு நாட்கள் கழித்துக கடுளமயான 
வயிறறுப்நபாககு ஏறபட்டது. அவருககு வந� நநாய 
அமீபாவினால் உணடாகும் சீ�நபதி என்று 
சிள்றமருத்துவர்கள் முடிவுதசய�னர். அடுத்� நாள் 
சளியும் குருதியும் கலநது பதின்மூன்று முள்ற 
வயிறறுப்நபாககு ஏறபட்டது. மூச்சிளரப்பும் 
இருந�து. மார்ச் 10 ஆம் ந�தி அவருளடய நிளல 
நமாசமளடந�து. இரவில் பத்து முள்றயும் காளலயில் 
பத்து முள்றயுமாகப் பன்னிரணடு மணி நநரத்தில் 
இருபது முள்ற சளியும் ரத்�மும் கலநது பச்ளச 
நி்றத்தில் கழிந�து. ஒவதவாரு முள்றயும் கழியும்முன் 
வயிறறுப்பிளசவுடன் கடும் வலியில் �ாைமுத்து 
துடித்�ார்.

உடநன, தசன்ளன தபாதுமருத்துவமளனககுக 
தகாணடுதசல்லப்பட்டு, மதியம் 1:35-ககு அங்கு 
உள்நநாயாளியாக அனுமதிககப்பட்டார் �ாைமுத்து. 
பிறபகல் 1:45 மணிககுக கடும் மூச்சுத்திை்றல் 
ஏறபட்டது. அடுத்� அளர மணி நநரத்தில் 
�ாைமுத்துவின் உயிர் பிரிந�து.

�ாைமுத்து எப்படிக காலமானார், அவருளடய 
குடும்பத்தினருககு உரிய நநரத்தில் �கவல் தசன்்ற�ா, 
எ ப் நப ா து  த ப ா து  ம ரு த்துவமளனயில் 
அனுமதிககப்பட்டார் ,  என்ன மருத்துவம் 
பார்ககப்பட்டது, சிள்றயில் சுகா�ார நிளலளம 
என்ன மு�லான நகள்விகள் சட்டமன்்றத்தில் 
த�ாடுககப்பட்டன. ஆனால், நடராசன் இ்றந�நபாது 
நிகழந�ள�ப் நபான்்ற காரசாரமான விவா�ங்கள் 
நிகழவில்ளல. மு�ல் கைப்பலிககுக கிளடத்� 
தகைவரம் என்ந்ற அள�க தகாள்ைலாம். 
நீதிககட்சியின் தபருந�ளலவர் ஏ.டி.பன்னீர் 
தசல்வம், பழம்தபரும் இ�ழாைர் டி.எஸ்.

தசாககலிங்கம், அப்துல் ஹமீது கான், டி.வி.ராமசாமி, 
நக.வி.ஆர்.சாமி, தமஹ்பூப் அலி நபக ஆகிநயார் 
துளைக நகள்விகள் நகட்டனர்.

அரசாங்கம் நமலதிக விவரங்களைக நகட்ட 
நிளலயில், சிள்றக கணகாணிப்பாைர் �ம் நமல் 
எந�க குற்றமும் இல்ளல என்பள� நிறுவும்வளகயில் 
விைககம் அளித்�ார் . சிள்றயின் சுகா�ார 

நிளலளமளயப் பறறி எந�ப் 
புகாரும் வரவில்ளல என்்றந�ாடு 
நில்லாமல், இநதி எதிர்ப்புப் 
நபாராட்டக ளகதிகள் சிள்ற 
அதிகாரிகளுககு ஒத்துளழப்பு 
ந ல் க ா ம ல் 
முரணடுபிடிககின்்றனர் என்று 
அவர்கள் மீந� புகார் கூறினார். 
உடல் தமலிவும் ரத்� நசாளகயும் 
உடல்வாகுககு உரியள�விட 
ஏதழட்டு கிநலா குள்றவான 
எளடயும் தகாணடவரான 

�ாைமுத்துவுககு நநாய எதிர்ப்பாற்றல் குள்றவு 
என்று இ்றநதுநபான �ாைமுத்து மீந� பழி 
சுமத்தினார்.

மருத்துவ அறிகளககளை வழிதமாழிநது மு�ல்வர் 
ராஜாஜி தகாடுத்� பதில்களில் ஏைனம் 
இளழநயாடியது. �ாைமுத்து நநாயவாயப்பட்ட�றகுப் 
நபாராட்டத் �ளலவர்கள் அககள்ற தகாணடார்கைா 
என ஓர் உறுப்பினர் வினவிய�றகு, இல்ளல என்்ற 
பதில் நகள்வியிநலநய த�ாககி நிறகவில்ளலயா 
என்று பதிலளித்�ார் ராஜாஜி. �ாைமுத்துவின் 
மள்றவு தவளியுலகில் ஏறபடுத்திய உைர்ச்சிக 
தகாந�ளிப்புககு முறறிலும் மா்றான உைர்வுநிளலநய 
சட்டமன்்றத்தில் தவளிப்பட்டது.

மாளல ஆறு மணிககுப் தபாதுமருத்துவ 
மளனயிலிருநது பு்றப்பட்ட இறுதிஊர்வலத்தில் 
பல்லாயிரககைககாநனார் கலநதுதகாணடனர். 
�ாைமுத்துவின் முதிய தபறந்றாரும் இைம் 
மளனவியும் அழுது புரணட காட்சி அளனவளரயும் 
கலங்களவத்�து. மறியல் கைமான இநது 
தியலாஜிககல் பள்ளிளயத் �ாணடி ஊர்வலம் 
தசன்்றநபாது, நபராரவாரம் ஏறபட்டது. 
மூலகதகாத்�ைம் இடுகாட்டில் நடராசனின் 
சமாதிககு அடுத்து �ாைமுத்து புள�ககப்பட்டார். 
அணைா, என்.வி.நடராசன், பாசுந�வ ஆகிநயார் 
உைர்ச்சிமிகு இரங்கல் உளரயாறறினர். ‘ந�ாழர்கள் 
நடராஜன், �ாைமுத்து மரைத்ள� எனது அணைன், 
�ம்பி இ்றந�னர் என்ந்ற கருதுகிந்றன்’ என்று 
உைர்ச்சி தபாங்கக குறிப்பிட்டார் அணைா.’

மு�ல் இநதி எதிர்ப்புப் நபாராட்டத்தின் 
ஆவைபூர்வமான முழுவரலாறு 80 ஆணடுகள் 
கழிநதும் இன்னும் எழு�ப்படவில்ளல. அந� 
வரலாறள்ற எழுதுவது நடராசன் – �ாைமுத்து 
தியாகத்துககுச் சி்றந� அஞ்சலியாக அளமயும்.”

சலபதியின் இந� விளழவு இயன்்ற விளரவில் 
ஈநட்றட்டும்; திராவிட இயகக தமாழிவரலாறு 
முழுளம தப்றட்டும்!

்பத்தியாளர: மூத்ை ்பத்திரி்கையாளர, ஊைகைவியைாளர

நட�ாைன் – ்தாளமுத்து
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சமீபத்தில் ஒரு தபாது விவா�த்திளன ஒரு 
த�ாளலககாட்சியின் வாயிலாகப் பார்ககும் 
வாயப்புக கிட்டியது. அந� விவா�ம் “அளனவளரயும் 
உள்ைடககிய மாடல்” எது என்்ற �ளலப்பில் 
நளடதபற்றது. அது அரசியல் கட்சிளயச் 
சார்ந�வர்களின் உளரயாடலாகநவ இருந�து. அந� 
விவா� நமளடயில் ஒருவர் மட்டும் ஓயவு தபற்ற 
IAS அதிகாரி.  அந� விவா�ம் முழுளமயும் நகட்டதில் 
எனககுப் பல நகள்விகள் எழுந�ன. மு�ல் நகள்வி 
ஒ ரு  ச மூ க த் தி ன்  வ ை ர் ச் சி  ம ற று ம் 
நமம்பாட்டுப்பாள�ளய நிர்ையிப்பதில் அறிவு 
ஜீவிகளின் பங்கு என்ன? அளனத்தும் கட்சிகநை 
முடிவு தசயதுவிடுகின்்றனவா? இப்படிப்பட்ட 
விவா�ங்களில் ஏன் தபாதுக கருத்�ாைர்களின் 
கருத்துககள் நகட்கப்படுவது இல்ளல.

இரணடாவ�ாக எந� விவா�த்திளனயும் 
த�ாடங்கும்நபாது அந� விவா�ப் தபாருளில் உள்ை 
வளரயள்றகளை த�ளிவாக விைககிடாமல் விவா�ம் 
தசயவது எந� வளகயில் அறிவார்ந� தசயல்பாடு 
என்று நமககுப் புரியவில்ளல. ஒன்று மு�லில் 
வைர்ச்சி என்பது என்ன என்பள�ப் புரிநது 
தகாணடுள்நைாமா? அந�நபால் வைர்ச்சி என்்ற 
தசால்ளல மட்டும் பயன்படுத்�வில்ளல. நமம்பாடும் 
நசர்த்ந� பயன்படுத்துகின்ந்றாம். வைர்ச்சிககும் 
நமம்பாட்டிறகும் உள்ை வித்தியாசங்கள் 
என்தனன்ன? இள� த�ளிவுபடுத்திவிட்டால் 
விவா�த்ள� புரிநது தகாள்வ�றகு எளி�ாக 
இருககும்.

அது மட்டுமல்ல இந�ச் தசாறகளை நாம் எப்படி 
நம் சமூகத்தில் பயன்பாட்டில் ளவத்திருககிந்றாம் 
என்பள�ப் தபாருத்ந��ான் இந� விவா�த்ள� 

புரிநது தகாள்ை முடியும். ஒரு தசால் சா�ாரை 
நிளலயில் தபாதுமககள் பார்ளவயில் எப்படிப் 
புரிநது தகாள்ைப்படுகி்றது என்பது மிக 
முககியமானது. அடுத்து அந� தசால் அறிவுசார்ந� 
விவ ா � த் தி ல்  எ ப் படி  வள ர யள ்ற ய ா க 
பயன்படுத்�ப்படுகி்றது என்பள�யும், அந� தசால் 
உயர்நிளல ஆயவுகளில் பயன்படுத்�ப்படுகின்்றநபாது 
எப்படி நுணுககச் தசால்லாகப் பயன்படுத்�ப்படுகி்றது 
என்பள�ப் புரிநது விவாதிககின்்றநபாது ஒரு 
அறிவார்ந� விவா�த்தில் ஒரு த�ளிவு பி்றககும். 
அப்படி இல்ளல என்்றால் கூடி சத்�மிட்டுகதகாணடு 
களலநது தசல்ல முடியுநம �விர அந� 
விவா�த்திலிருநது நம் தசயல்பாடுகளுககுப் 
பயன்படும் த�ளிவிளனப் தப்ற இயலாது.

அடுத்து அறிவுசார்ந� ஆயவு விவா�ங்களை நம் 
அரசியல்வாதிகள் பங்நகறகும் விவா� நமளடகளில் 
நம் நபான்்ற நாடுகளில் நகட்ப�றகான சாத்தியக 
கூறு இருககின்்ற�ா? என்பதும் நமககு எழும் வினா? 
ஒரு காலத்தில் அரசியல் என்பது அறிவுசால் 
சான்ந்றார்கைாலும் தகாள்ளக கருத்துசார் 
பற்றாைர்கைாலும் �ரவுகளின் அடிப்பளடகளிலும், 
தகாள்ளககள் அடிப்பளடயிலும் விவா�ங்கள் 
ளவககப்பட்டன. நாடு சு�நதிரம் அளடந� பி்றகு 
அது பாராளுமன்்றமாக இருந�ாலும், சட்டமன்்றமாக 
இருந�ாலும், தபாது விவா�ங்கைாக இருந�ாலும் 
நமறநகாள் காட்டககூடிய அைவுககு தபாருள்பட்ட 
விவா�ங்கைாக இருந�ன. அ�ன் அடிப்பளடயில் 
�ான் தபாதுமககள் அரசியல் த�ளிவு ஏறபடுத்திக 
தகாணடு �ங்கள் அரசியல் தசயல்பாட்டிளன 
வடிவளமத்துக தகாணடன.

அப்நபாது அரசியல் கட்சிகள் நடத்திய அத்�ளன 
தசயல்பாடுகளிலும் சா�ாரை மனி�ர்கைால் 

கட்டுரை

்க.்பழனித்துடர
gpalanithurai@gmail.com

நாம் ்கற்றுக்ல்காளளே 
நிதறய இருக்கின்றன

வைரச்சி என்பது க்பொருைொதொரத்்த்க குறிப்பதொகும். பமம்்பொடு என்பது �மூ�ம் அ்டயும் 
வொழ்்க்� நி்ை்ய்க குறிப்பதொகும். அ்டந்த வைரச்சி்ய ் வத்து ம்க�ள வொழ்்க்� மு்்றயில் 
பமம்்பொடு அ்டந்து விட்டொர�ைொ என்பது தொன பிரதொன்க ப�ளவி. 7 �தவிகிதம் 8 �தவிகிதம் 
க்பொருைொதொர வைரச்சி அ்டந்த ேொட்டில் 80 ப�ொடி ம்க�ளின உணவுப ்பொது�ொபபு க்பொது 

வினிபயொ�்க �்ட�ளில் வி்ையில்ைொ அரிசி, ்பருபபு, ப�ொது்ம, க�ொடுத்து உறுதி 
க�ய்யப்பட்டுளைது எனறு கூறும் ப்பொது, ேொட்டின ஏ்ைம்க�ள எவவைவு ப்பர இரு்ககி்றொர�ள, 

அவர�ளின வொழ்்க்�ச் சூைல் எப்படி இரு்ககின்றது என்பது புரியவில்்ையொ?
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பங்நகறக முடிந�து. அரசியலில் நபாராட முடிந�து. 
நபாராட்டத்தின் மூலம் அரசியல் விழிப்புைர்வும் 
த�ளிவும் தபாதுமககளுககு ஏறபடுத்� முடிந�து. 
அன்று அரசியல் வாழவு தசயல்பாடு அளனத்தும் 
எளிளமயாக இருந�ன. கருத்துககள் உயர்வாக 
இருந�ன. அரசியல் மககளுககான�ாக இருந�து. 
அது கணணியமான�ாகவும் இருந�து. ஆனால் 
இன்று தகாள்ளக �ரவுகள் அளனத்தும் பு்றம் 
�ள்ைப்பட்டு முழுகக முழுகக கட்சியின் நலம் 
சார்நது, ஆ�ாரமற்ற தசயதிகளைப் பரப்புவ�றகு 
புளனவுகளை ஏறபடுத்தி மககளை மூளைச்சலளவ 
தசயது ஏமாறறுவது என்பள� தி்றளமயாககி 
அரசியளல நசளவயிலிருநது தவளிநயறறி 
வ ா ழவ ா � ா ர ம ா கவும் ,  ல ா ப ம்  ஈட்டும் 
கலாச்சாரமாகிவிட்டது. இதில் சில விதிவிலககுகளும் 
உணடு.

இன்று அரசியலுககு ந�ளவப்படுவது பைம்; 
அள� திரட்டத் ந�ளவப்படுவது அதிகாரம்; 
அதிகாரத்ள� அளடவ�றகுத் ந�ளவப்படுவது 
அரசியல். மூல�னமிட்டு வணிகத்தில் லாபம் 
ஈட்டுவதுநபால், அரசியலில் பைம் நபாட்டு, 
மககளிடம் வாககுகளை வாங்கி அதிகாரத்ள�ப் 
பிடிப்பள� முள்றளமயாககிக தகாணடுவிட்டன 
நம் அரசியல் கட்சிகள் .  தகாள்ளககளும் 
நகாட்பாடுகளும் அற்ற அரசியலில் மககளை 
கவர்நதிழுககத் ந�ளவ உைர்வுமிகக கருத்�ாககங்கள். 
இந� கருத்�ாககங்கள், கள�கள், புளனவுகள், 
நபாலித் �ரவுகள் அளனத்தும் த�ாழிறசாளலநபால் 
உ ரு வ ா க க ப் ப ட் டு  அ ள வ க ள ை  ச மூ க 
வளலத்�ைங்களில் பல்லாயிரககைககான 
ஆட்களை அமர்த்தி அவர்கள் மூலம் ளகநபசி 
ளவத்திருப்நபார் அளனவளரயும் அளடயச் 
தசயகின்்றனர்.

இந� சமூக ஊடகங்கள் என்பது சமூக ஊடகமாகச் 
தசயல்படாமல் ஒரு லாபம் ஈட்டும் கம்தபனி நபால் 
ஆட்களுககு சம்பைம் தகாடுத்து கருத்ள�ப் 
பரப்புகின்்றனர். அது இன்று தபரிய வணிகமாக 
மாறிவிட்டது. தி்றன் உள்ைவர்கள் இந� 
புளனவுகளுககுள் சிககுவதில்ளல. மிகச் சா�ாரை 
மனி�ர்கள் �ங்களிடம் வரும் தசயதிகளை படித்து 
அச்சு வடிவில் எது வந�ாலும் நம்பும் மநனாபாவம் 
தகாணடவர்கைாக இருப்ப�ால், அவர்களைக குறி 
ளவத்து பணி தசயது தவறறி தபறுகின்்றனர் 
அரசியல்வாதிகள்.

சமூகப்பார்ளவயற்ற மனி�ர்களின் ளகயில் 
இந�த் த�ாழில் நுட்பம் கிளடககும்நபாது அது 
வணிகத்திறகுப் பயன்படுத்�ப்படுவது இயல்பு�ான். 
இவறள்ற எல்லாம் அறிநது�ான் மககளை 
உணளமயின் மீது நம்பிகளக தகாள்ை ளவகக 
நவணடும் என்று உணளமளய சத்தியமாகவும், 
கடவுைாகவும் சித்�ரித்து மககளிடம் தகாணடு 
தசன்்றார் மகாத்மா காநதி. ஆனால் இன்ள்றய நிளல 
இ�றகு முறறிலும் மாறுபட்ட எதிர்மள்றயில் 
உ ண ளம ய ற று ,  அ ்ற ம ற று  அ ள ன த் து 
அளமப்புககளையும் இயங்க ளவத்துவிட்டனர் நம் 
மககள். ஒரு சமூகம் ஒட்டுதமாத்�மாக அ்றம் இழந� 
நிளலயில் தசயல்பட்டுக தகாணடுள்ைது. இள�விட 

மிக முககியமாக அ்றவழி வாழகளக என்்ற புரி�நலா, 
உைர்நவா அறறு நம் மககள் வாழநது வருகின்்றனர். 
இப்படித் �யாராகும் சமூகத்தின் எதிர்காலம் எப்படி 
இருககப்நபாகி்றது என்று சிநதித்�ால் மிகப்தபரிய 
நசாகம் நம்ளமக கவவிக தகாள்ளும்.

இந�ச் சூழளலத் �ான் த�ாழில்நுட்பத்ள� 
ளவத்து அரசியல் விைம்பரக கம்தபனிகள் 
மிகப்தபரிய வணிகத்திளனச் தசயகின்்றன. நாம் 
நம் சமூகத்ள� த�ாழில் நுட்பத்ள� ளவத்து 
இயககுகின்ந்றாம் .  இ�ன் அடிப்பளடளய 
ளவத்துத்�ான் அரசியலுககுள் விைம்பரக 
கம்தபனிகள் வநது, அரசியல் கட்சித் �ளலவர்களிடம் 
உங்கள் பிம்பத்ள� நான் சி்றப்பாக உருவாககி 
மககளை உங்கள் பககம் ஈர்கக ளவத்து ந�ர்�லில் 
தவறறிதப்ற ளவககிந்றன் என்று கூறி �ளலவர்களின் 
பலவீனத்ள�ப் பயன்படுத்தி நகாடிககைககில் 
பைம் வாங்கிக தகாணடு �ளலவர்களைப் பறறிய 
கருத்துகளை உருவாககி மககளிடம் பரப்புகின்்றனர். 
இந� விைம்பரங்கள் எந� உணளமளயயும் 
�ரவுகளையும் ளவத்து தசயவது கிளடயாது. 
�ளலவர் பறறி கருத்�ாககங்களை உருவாககி 

புளனநது வீச்சு அதிகமாகக நுணுககங்களை 
இளைத்து சமூக ஊடகங்கள் வழியாகப் பரப்புவது. 
அவவைவு�ான். இந� பணிளயத்�ான் நம் அச்சு 
ஊடகங்களும், காட்சி ஊடகங்களும் தசயது 
த க ா ண டு ள் ை ன .  வ ை ர் ச் சி  எ ன் ப து 
தபாருைா�ாரத்ள�க குறிப்ப�ாகும். நமம்பாடு 
என்பது சமூகம் அளடயும் வாழகளக நிளலளயக 
குறிப்ப�ாகும். அளடந� வைர்ச்சிளய ளவத்து 
மககள் வாழகளக முள்றயில் நமம்பாடு அளடநது 
விட்டார்கைா என்பது �ான் பிர�ானக நகள்வி. 7 
ச�விகி�ம் 8 ச�விகி�ம் தபாருைா�ார வைர்ச்சி 
அளடந� நாட்டில் 80 நகாடி மககளின் உைவுப் 
பாதுகாப்பு தபாது வினிநயாகக களடகளில் 
விளலயில்லா அரிசி, பருப்பு, நகாதுளம, தகாடுத்து 
உறுதி தசயயப்பட்டுள்ைது என்று கூறும் நபாது, 
நாட்டின் ஏளழமககள் எவவைவு நபர் இருககி்றார்கள், 
அவர்களின் வாழகளகச் சூழல் எப்படி இருககின்்றது 
என்பது புரியவில்ளலயா?

2011 ஆம் ஆணடு எடுத்� புள்ளி விபரங்களும், 
2019-20ல் எடுத்� புள்ளி விபரங்களும் ஒருசில 

இன்று அரசியலுக்குத் வ்தனவப்படுவது 
்பணம்; அன்த திரட்டத் வ்தனவப்படுவது 
அதிகாரம்; அதிகாரத்ன்த அன்டவ்தற்குத் 
வ்தனவப்படுவது அரசியல். மூெ்தைமிடடு 
வணிகத்தில் ொ்பம் ஈடடுவதுவ்பால், 
அரசியலில் ்பணம் வ்பாடடு, மக்களி்டம் 
வாக்குகனை வாங்கி அதிகாரத்ன்தப 
பிடிப்பன்த முனைனமயாக்கிக் 
லகாண்டுவிட்டை நம் அரசியல் கடசிகள்.
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தசயதிகளை நமககுக தகாணடு வநது �ருகின்்றன. 
இநதியக கிராமங்களில் வசிககும் குடும்பங்களில் 
90% எந� வி� நிளலத்� வருமானமும் அறறு 
வாழகி்றார்கள். 5.37 மில்லியன் குடும்பங்கள் நிலமற்ற 
ஏளழகைாக அங்கு வாழகி்றார்கள். 6.89 மில்லியன் 
குடும்பங்களை ஆண துளையின்றிப் தபண 
�ளலளம�ாங்கி நடத்துகி்றார்கள்.

49% மககள் கிராமங்களில் வறுளமயின் பல்முளனத் 
�ாககத்திறகு ஆட்பட்டிருககின்்றார்கள். 51.4% மககள் 
உடல் உளழப்பில் பைம் ஈட்டி வாழகளகளய 
நடத்தும் சூழலில் இருககின்்றார்கள். 23.73% மககள் 
ஒரு  அள்ற தக ாணட குடிளசயில்�ான் 
வாழகின்்றார்கள். இந�ப் புள்ளி விபரங்களைத் 
�ந�து அரசாங்கம்�ான். இந�ச் சூழளல ஒரு 
மககைாட்சி அரசு எளி�ாகக கடநது விடமுடியாது. 
ஆளகயால்�ான் அரசாங்கம் 3 ட்ரில்லியின் ரூபாய 
ஊரக நமம்பாட்டுககுச் தசலவிடுகிந்றாம் என்று 
கூறுகி்றது. இந� நிதி குள்றவான நிதி அல்ல. 
இவவைவு நிதிளயச் தசலவழித்தும் கிராமங்கள் 
எப்படி இருககின்்றன, மககள் வாழகளகச் சூழல் 
எப்படி இருககி்றது என்பள�க கணடறிய ஓர் ஆயவு 
நடத்தியது மத்திய அரசு.

112 முககிய கிராம நமம்பாட்டுச் தசயல்பாடுகளில் 
அ�ாவது சமூக நமம்பாட்டுககான அடிப்பளட 
வசதிகளை உருவாககித் �ருவதில் கிராமங்கள் 
எங்நக இருககின்்றன என்பள� ஆயவு தசய�து. 
�ரவுகளை 103 நகாடி மககளிடமிருநது 2.67 லட்சம் 
கிராமப் பஞ்சாயத்துககளில் திரட்டியது. மானுட 
வாழவு வாழத் ந�ளவயான வசதிகளை ளவத்து 
அைவீடு தசய�து அந� ஆயவு. இந� ஆயவில் 
இரணநட இரணடு மாநிலங்கள்�ான் 70லிருநது 80 
மார்ககுகள் தபறறு மககளுககு வசதிகளைச் தசயது 
�ந� மாநிலங்கைாக விளட கிளடத்�து. நகரைாவும் 
குஜராத்தும்�ான் அந� இரணடு மாநிலங்கள்.

75 ஆணடுகால மககைாட்சி நளடதபற்ற 
நாட்டில், 3 ட்ரில்லியன் ரூபாய ஆணடுககு 
கிராமங்களில் தசலவு தசயகின்்ற நாட்டில், 2000ககும் 
நமறபட்ட திட்டங்கள் நிள்றநவற்றப்பட்ட நாட்டில் 
மககளுககுத் ந�ளவயான அடிப்பளட வசதிகள் 
அளனத்ள�யும் தசயது தகாடுத்� மாநிலமாக ஒரு 
மாநிலம் கூட வரவில்ளல. 70லிருநது 80 மார்க 
வாங்கியது நகரைாவும், குஜராத் மட்டுநம. மற்ற 
மாநிலங்களின் நிளல என்ன என்பள� நாம் 
ஆராயநது பார்கக நவணடும். தபரும்பாலான 
மாநிலங்கள் 40 மார்ககுகள் வாங்கி பின் �ங்கிய 
நிளலயில் இருககின்்றன. அப்படிதயன்்றால் மானுட 
வாழகளகககுத் ந�ளவயான வசதிகளை 50 
ச�விகி�ம் கூட நிள்றநவற்ற முடியவில்ளல 
கிராமப்பு்றங்களில் தபரும்பாலான மாநிலங்களில். 
கிராமங்கள்�ான் இநதியாவின் சி்றப்புககுக 
கட்டியம்கூறும் ஆ�ாரங்கள் கிராமங்கள்�ான் 
இநதியாவின் அடிப்பளட. கிராமங்கள் வாழவதும் 
வைர்வதும், சி்றப்பதும்�ான் இநதியா வைர்வ�ாகப் 
தபாருள். கிராமங்கள்�ான் இநதிய நாகரீகத்ள� 
�ாங்கி நிறகும் ஆணி நவர்கள். கிராமங்கள்�ான் 
கலாச்சாரத்தின் சின்னங்கள். நம் கிராமங்களை 
காலணியாதிகக காலத்தில் சுரணடி பாழபடுத்தி, 

ஏழளமயில் �ள்ளி, மககளை அச்சுருத்தி, நமயத்து, 
�ன்னம்பிகளக இழககச் தசயது முறறிலுமாக 
கிராமியத்ள� அழித்துவிட்டுச் தசன்்றார்கள் 
தவள்ளையர்கள். கிராமத்ள�, கிராமியத்ள�, கிராம 
ம க களின்  சு யம ரிய ாள �ளய ,  கி ர ா ம ப் 
தபாருைா�ாரத்ள� ,  கிராமக களலகளை 
மீட்தடடுப்பது�ான் �ளலயாய கடளமயாகக கருதி 
மிகப்தபரும் கனவுடன் திட்டங்களைத் தீட்டினார், 
கிராம நிர்மாைத் திட்டம். அந�ப் பணிகளைச் 
தசயய நிர்மாை ஊழியர்களைத் �யார் தசய�ார். 
இ�னால், கிராமங்களை மீட்தடடுகக கிராம 
மககளை �யார் தசயது, அவர்களின் கனவின் மூலம், 
ஓயவற்ற உளழப்பின் மூலம் மாற்றங்களைக 
தகாணடுவர. அடிப்பளட மாற்றத்திறகான மககளின் 
மநனாபாவத்ள� மாற்றாமல் அரசாங்கத்தின் 
மூலமும், திட்டங்களின் மூலமும் மககளை 
பயனாளிகைாக ளவத்து மாறறிவிடலாம் என்்ற நம் 
ஆட்சியாைர்களின் கனவு பலிககவில்ளல.

காரைம் இநதியா என்பது ஒரு நாடு. அதில் 
உள்ை 6 லட்சம் கிராமங்களும் ஒநர மாதிரி 
கிராமங்கள் அல்ல. ராமநா�புரத்தில் உள்ை 
கிராமமும், நகாயம்புத்தூரில் உள்ை கிராமங்களும் 
ஒன்்றல்ல. ஒரு மாநிலத்துககுள்நைநய எல்லா 
நிளலகளிலும் நவறுபாடுகள் உள்ைதுநபால், 
மாநிலத்திறகு மாநிலம் நவறுபாடுகள் நிள்றந� 
கிராமங்களைக தகாணடது இநதியா. இளவ�ான் 
நம் ஊடகங்களில் விவா�ப் தபாருைாக இருநது 
விவாதிககப்படல் நவணடும். இந�ச் சூழலில் �ான் 
ஆணடு வருவாய 10,000 நகாடி டாலளரத் �ாணடி 
ரிளலயன்ஸ் கம்தபனி சா�ளன பளடத்துள்ைது 
என்்ற தசயதி ஊடகங்களில் வருகின்்றது. 3% 
தபாருைா�ார வைர்ச்சியில் மானுட வாழவிறகுத் 
ந�ளவயான அவவைவு வசதிகளையும் தசயது 
தகாடுத்து மதிககத்�கக மானுட வாழளவ 
மரியாள�யுடன் நடத்� வழிவளக தசய� நாடுகளை 
நாம் பார்ககும்நபாது நம் நாட்டில் நாம் அளடந� 
8% தபாருைா�ார வைர்ச்சி எங்நக தசன்்றது என்்ற 
நகள்வி எழுகின்்றது. தபாதுவாக களடநிளலயில் 
வாழும் மனி�ர்களை நநாககி ஒரு அரசு தசல்ல 
முயன்்றால் அ�ளன நாம் பாராட்டலாம். அதுவும் 
இநதியா நபான்்ற நாடுகளில் வித்தியாசம், நவறுபாடு 
என மககள் பல்நவறு நிளலகளில் வாழநது 
வரும்நபாது ஓர் அரசு அடித்�ட்டில் வாழும் 
மககளின் வாழகளகத் �ரத்ள�க கூட்ட தசயல்பட 
நம் ஆட்சியாைர்களுககு ஒரு பார்ளவ நவணடும். 
விவசாயக கூலிகள், வி�ளவகள், முதிநயார், மாறறுத் 
தி்றனாளிகள், நிலமற்ற ஏளழகள், ஆடுமாடு 
நமயப்நபார் ,  துப்புரவுத் த�ாழிலாளிகள், 
கட்டுமானத் த�ாழிலில் ஈடுபடும் த�ாழிலாைர்கள், 
பிைம் எரிப்நபார், ஆதிவாசிகள், புலம் தபயர் 
த�ாழிலாைர்கள், குடிளசத் த�ாழில் தசயவார், 
வீதிகளில் வணிகம் தசயநவார், �ளலயில் சுமநது 
தபாருள்கள் விறபளன தசயநவார், என அடித்�ட்டு 
மககளின் வாழவு நிளலளய மாற்ற என்ன 
தசயயமுடியும் என விவாதிப்பது �ான் 
தபாருளுள்ை�ாக இருககும்.

கைட்டு்ரயாளர: அரசியல் அறிவியல் ப்பராசிரியர
(்பணிநி்றவு)
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ொர்நவ இலககிய விழா ஒவதவாரு வருடமும் 
நம 30ஆம் நாளிலிருநது ஜூன் 5ஆம் திகதி 
வளரயான ஒரு வாரம் நளடதபறுவது வழககம். 
தகாநரானா தபருநத�ாறறுக காரைமாக 2020, 2021 
ஆகிய இரணடாணடுகளும் நளடதப்றவில்ளல. 
இளையவழி குறிப்பிட்ட சில நிகழவுகள் 
நட ா த் �ப்பட்டன .  இலககியங்களுககும் 
எழுத்�ாைர்களுககுமான இவவிழா நார்நவயின் 
த�ன்கிழககில், ஒஸ்நலாவிலிருநது 180 கி.மி 
த�ாளலவில் அளமநதுள்ை புகழதபற்ற Lillehammer 
ந க ரி ல்  1 9 9 5 இ லி ரு ந து  வ ரு ட ா ந � ம் 
நளடதபறறுவருகின்்றது. இம்முள்ற விழாவின் இறுதி 
நாளுககு மு�ல்நாள் 04.06.22 தசன்றிருநந�ாம்.

சமாந்தரமா்கப ்பை நி்கழ்வு்கள்

�னியாக ஒரு மணடபத்திறகுள் என்று அல்லாமல், 
ப ல் நவ று  ம ண ட ப ங் க ள் ,  அ ர ங் கு க ள் , 
தி்றந�தவளிகதைன ஒநர நநரத்தில் இலககியம், 
புத்�கம் சார்ந� தவவநவறு நிகழவுகள் 
நடாத்�ப்படுகின்்றன. நூலகம், திளரயரங்கு, நாடக 
அரங்கு, அருங்காட்சியகம், பணபாட்டு ளமய 
மணடபங்கள், பூங்காககளில் அளமககப்பட்ட 
தி்றந�தவளி அரங்குகள் என நகரின் ளமயத்திலுள்ை 
பல்நவறு மணடபங்களும் நிகழிடங்களும் 
பயன்படுத்�ப்படுகின்்றன. விருது வழங்கல்கள், 
எழுத்�ாைர்களுடனான கலநதுளரயாடல்கள், 
தவவ நவறு  ந ப சு த ப ாருட் களையுளடய 
கருத்�மர்வுகள், புத்�க அறிமுக-விமர்சன நிகழவுகள், 
ஆவை-திளரப்பட திளரயிடல்கள், நாடகங்கள், 
கவிள� -சிறுகள� -  ந ாவல் வாசிப்புகள் , 
சிறுவர்கள்-இளையவர்களுககான களல-இளச-

இலககிய அரங்குகள் எனப் பல்நவறு நிகழவுகள் 
இடம்தபறுகின்்றன.

சரவயதச இைக்கியங்கள்

இது ஸ்கன்டிநநவியாவிநலநய தபரிய இலககிய 
விழாவாகும். எல்லா வயதுப்பிரிவினரினதும் 
ஆர்வங்களுககுரிய வளகயிலான தவவநவறு 
வ ள க ப் ப ட் ட  நி க ழ வு க ளு ட ன் 
ஒழுங்குபடுத்�ப்பட்டுவருகின்்றது.அணளமய 
ஆணடுகளில் சர்வந�ச கவனத்ள�ப் தபறறு 
வநதிருககின்்றது. சர்வந�ச கவனம் எனும் நபாது 
உலக இலககியங்கள் நார்நவஜிய இலககிய விழாவில் 
கவனம்தபறறுள்ைன என்பள�யும் உலக நாடுகளின் 
இ ல க கி ய  ம ட் ட ங் க ளி ல்  இ வ வி ழ ா 
அறியப்பட்டிருககின்்றது என்பள�யும் குறிககின்்றது.

நார்நவஜிய இலககியங்கநைாடு, ஒவநவாராணடும் 
ஒவதவாரு நாட்டின் இலககியங்கள் பிரத்நயகமாகக 
கவனப்படுத்�ப்படுகின்்றன. இந� ஆணடு 
பிரித்�ானிய இலககியம் கவனககுவிப்பிறகுள்ைாக
கப்பட்டு, அ�ளனப் பிரதிபலிககும் வளகயிலான 
நிகழவுகள் ஏறபாடு தசயயப்பட்டிருந�ன. 2016, 2017, 
2018, 2019 முள்றநய அதமரிகக, இநதிய, ஜப்பானிய, 
பி த ர ஞ் ச்  இ ல க கி ய ங் க ள்  � னி ய ா ன 
கவனககுவிப்பிளனப் தபறறிருந�ன.

பாடசாளல மாைவர்கள், குடும்பங்கள், 
பல்களலககழக மாைவர்கள், இலககிய ஆர்வலர்கள், 
வாசகர்கள், எழுத்�ாைர்கள், களல இலககியவாதிகள் 
என அளனத்துத் �ரப்பினரும் நல்லந�ார் 
அனுபவத்ள�ப் தபறும் வளகயிலான நிகழவுகள் 
ஏறபாடு தசயயப்படுகின்்றன. குழநள�கள் 

கட்டுரை

ரூ்பன் சிவராஜா
svrooban@gmail.com

‘நார்வேஜிய இலக்கிய விழா 2022’ 
- இலக்கிய நிகழ்வுகளுக்கான பெருந்தளம்!

சிை அனு்பவ்க குறிபபு�ள

எழுத்தாளரகள், சமாழிசபைரப்பாளரகள், விமரெகரகள், சவளியீட்டாளரகள், 
நூலகரகள் மற்றும் வாெகரகள் ஊடாடுவ்தற்கும் அனுபவத்்தப் சபைவுமான 
நாரயவயின் மிகப்சபரிை இ்ைவுத்தளமாக இந்த விழா விளஙகுகின்ைது. பல 

வடிவஙகளில் க்ல, இலககிை, அரஙக நிகழ்வுகள் ந்டசபறுகின்ைன.
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இலககியத்திலிருநது, அளனத்து வயதுப்பிரிவு 
வாசகர்கள், களல இலககிய ஆர்வலர்களுககுரிய 
நி க ழ ச் சி க ளு ட ன்  இ வ வி ழ ா 
வடிவளமககப்பட்டுள்ைது.

புளனவு, அபுளனவு கவிள�, நாடகம், திளரப்படம், 
தமாழிதபயர்ப்பு, கட்டுளர, ஆவைப்படம் உடபட்ட 
அளனத்து இலககிய வளகளமகளுடன், சமூக 
விவா�ங்களுககுரிய நபசுதபாருட்களுடன் 
அமர்வுகளும் இடம்தபறுகின்்றன.

ஒவதவாரு நாளுககுமுரிய அளனத்து நிகழவுகளும் 
மிக நநர்த்தியாக நநரம், உள்ைடககம், நிகழிடம், 
ப ங் நக ற நப ா ர்  வி ப ர ங் க ளு ட ன் 
அட்டவளைப்படுத் � ப் பட்ட  ள க ந யடு 
அளனவருககும் கிளடககின்்றது.ஆர்வமுள்ை 
நிகழவிளனத் ந�ர்வு தசயது தசல்ல முடியும். பல 
நிகழவுகளுககு நுளழவுககட்டைம்தசலுத்திச் 
தசல்ல நவணடும். இலககிய அனுபவத்துடன் 
மட்டுமல்லாது தகாணடாட்ட மனநிளலககு 
இட்டுச்தசல்லும் வளகயிலும் விழாச் சூழலும் 
சுற்றாடலும் அளமயப்தபறறிருககின்்றது.

விருது்கள்

நாம் தசன்்ற நாைன்று பூங்காதவான்றின் 
தி்றந�தவளி அரங்கில் தமாழிதபயர்ப்பாைருககுரிய 
விருது வழங்கும் நிகழவிளனயும், அ�ன் பின்னர் 
நான்கு எழுத்�ாைர்கள் �மது நாவல்களிலிருநதும் 
புத்�கங்களிலிருநதும் ந�ர்நத�டுத்� ஒரு 
அத்தியாயத்ள� வாசித்�ளிககும் நிகழவிளனயும் 
பார்கக முடிந�து. தமாழிதபயர்ப்பாைர் விருது Tove 
Bakkeஇறகு வழங்கப்பட்டது. பிதரஞ்ச், ஸ்பானிஸ் 
உட்பட்ட ஏழு தமாழிகளிலிருநது 60 வளரயான 
பளடப்புகளை நார்நவஜிய தமாழிககுக 
தகாணடுவநதிருப்பவர் இவர். விருதிளனப் தப்ற 
அவர் நநரடியாக வரமுடியா� நிளலயில், அவர் 

பறறிய குறிப்பும், அவர் விருதுககுத் ந�ர்வு 
தசயயப்பட்டளமககான நடுவர்குழுவின் 
நியாயப்படுத்�லும் வாசித்�ளிககப்பட்டது. 
அவருடன் நமறதகாள்ைப்பட்ட உளரயாடலின் 
எழுத்துவடிவமும் அவருளடய தமாழிதபயர்ப்புக 
கவிள�கள் சிலவும் அரங்கில் தமாழியப்பட்டது.

ஜூன் 2ஆம் நாள் ஊடகவியலாைரும் 
எழுத்�ாைருமான நயாகான் சணமுகரத்தினம் 
எழுதிய ‘Bruddet’ (உளடவு)புத்�கத்திறகு நார்நவயின் 
புத்�க வணிகககூட்டளமப்பின் (Norwegian Bookstore 
assosiation) 2022ஆம் ஆணடுககான (Non-fiction award) 
அபுளனவு விருதுவழங்கப்பட்டது. நயாகான் 
நார்நவயின் Class Struggle/Klassekampen நாழி�ளில் 
எழுதிவருபவர் . அநநாளி�ழின் சர்வந�ச 
விவகாரங்களுககான கட்டுளரப் பிரிவிறகும் சில 
ஆணடுகள் தபாறுப்பு வகித்�வர்.

‘இன்னும் நாம் சுவாசிககிந்றாம்/Vi puster fortsatt 
’இவருளடய மு�லாவது புத்�கம். 2020இல் 
தவளிவநதிருந�து. அப்புத்�கம் இரு கலாச்சாரச் 
சூழலின் இனவா�ம், இனவா�த்திறகு எதிரான 
நபாககுகள் குறித்� சுயஅனுபவ நிகழவுகளின் 
விபரிப்புகளை உள்ைடககிய�ாகும்.இரணடாவது 
புத்�கம்- 2021 இல் தவளிவந�து. ‘Bruddet’ என்பது 
அ�ன் நார்நவஜியத் �ளலப்பு �ளலப்பு. ‘உளடவு’ 
என அ�ளனத் �மிழப்படுத்�லாம். Brexit என்பது 
ஐநராப்பிய ஒன்றிய - பிரித்�ானிய உ்றவிளன 
மறுவளரயள்ற தசயதுள்ை ஒரு வரலாறறு அரசியல் 
நிகழவு. அ�ன் அரசியல், தபாருைா�ார விளைவுகள் 
பிரித்�ானியாவின் உள்நாட்டு மட்டத்திலும், 
ஐநராப்பா மறறும் உலகைாவிய ரீதியில் பாரிய 
�ாககங்களையும் மாற்றங்களையும் ஏறபடுத்தியுள்ைன. 
‘Bruddet’ புத்�கம் அ�ளனப் பறறியந�. ஆனால் அது 
�கவல், �ரவுகள், நிகழவுகள், வரலாறு, அரசியல் 
விடயங்களை நநரடியாகப் நபசுகின்்ற புத்�கம் 
அல்ல.
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Brexit ்பற்றிய புத்த்கம் ‘Bruddet’ (உடைவு)

இரணடு தவவநவறு சமூக, வாழவியல் 
பின்னணிகளைக தகாணட மனி�ர்களைப் 
பின்த�ாடர்ந��ன் வாயிலாக எழு�ப்பட்டுள்ை 
அபுளனவுக கள� (Non-fiction). பிரித்�ானியாவின் 
Boston நகரில் வசிககும் லித்துநவனியப் பின்னணிளயக 
தகாணட இரணடு பிள்ளைகளின் �ாயான 
அதலகசாணட்ரா எனும் இைம் தபண, அந� 
நகளரச் நசர்ந� மீனவ வநயாதிபரான அல்நபட் 
ஆகிய இருவரும் இப்புத்�கத்தின் கள�மாந�ர்கள். 
Brexit பின்னணியில் அவர்களுளடய வாழகளக 
இதில் நபசப்படுகின்்றது.

ஐநராப்பிய ஒன்றியத்திலிருநது பிரித்�ானியா 
விலகுவத�ன்்ற முடிவுககு அரசியல் அங்கீகாரம், 
மககள் ஆளை தப்றப்பட்ட தபாதுவாகதகடுப்பு 
நடாத்�ப்பட்ட 2016 இலிருநது அதிகாரபூர்வமாக 
விலகல் நிகழந� ஜனவரி 2021 வளரயான நான்கு 
ஆணடுகள் ஊடகவியலாைர் நயாகானும் ஒளிப்பட 
ஊடகவியலாைர்  Line Ørnes Søndergaard உம் 
இவவிருவளரயும் த�ாடர்ச்சியாகப் பின்த�ாடர்நது 
உளரயாடி, அவர்களின் வீடுகள், நவளலத்�ைங்கள் 
நபான்்ற இடங்களில் ஊடாடியும் அன்்றாட 
வாழவிளன அவ�ானித்��ன் மூலமும் இப்புத்�கம் 

உருவாகியுள்ைது.

தபாதுவாகதகடுப்பின் நபாது 75,6 வீ�மான 
Boston நகர மககள் விலகலுககு ஆ�ரவாக 
வாககளித்துள்ைனர். பிரித்�ானியா முழுவதிலும் 
இநநகரத்திநலநய விலகலுககு ஆ�ரவாக அதிக வீ� 
வாககுப் பதிவாகியிருந�து.’உளடவிளன விரும்பிய 
ந க ர த்தின் கள� ’  என்பது புத்�கத்தின் 
துளைத்�ளலப்பு.’எல்ளலகள் தி்றககப்படுவதும் 
மனங்கள் அளடககப்படுவது பறறியதும், அதிகாரம், 
இயலாளம, நம்பிகளகயீனம், ஒருளமப்பாடு, 
தவளிநயற்றக காலத்தின் கா�ல் உ்றவு பறறியதுமான 
கள�ளயப் நபசுகின்்றது இப்புத்�கம்’ என 
முன்னுளரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

திைந்தகவளிஒளிப்பைக் ்கண்காட்சி

இப்புத்�கம் படங்களையும் உள்ைடககியது. 
அ�ாவது கள� தசால்லல் எனும் எழுத்து 
வடிவத்திறகுத் துளையாக, கள� மாந�ர்களையும் 
அவர்கள் சார்ந� நிகழவுகளையும் பதிவாககிய 
ஒளிப்படங்களும் இப்புத்�கத்தில் இடம்தபறறுள்ைன. 
ஒளிப்பட ஊடகவியலாைர் Line Ørnes Søndergaard 
அவதவாளிப்படங்களை உருவாககியிருந�ார். 
புத்�கத்தில் இடம்தபறறிருந� படங்களில் சில 
தி ்ற ந � த வ ளி யி ல்  க ண க ா ட் சி ய ா க 
ளவககப்பட்டிருந�து. இலககிய விழாவின் 
கணகாட்சி சார்ந� நிகழவின் ஒரு அங்கமாக 
இப்புத்�கத்தின் படங்கள் விழா நளடதபற்ற 
அளனத்து நாட்களும் அங்கிருந�ன.

எ ழு த் � ா ை ர்  ச ந தி ப் பு ,  வ ா சி ப் பு , 
விவா�ம்-கலநதுளரயாடல், விரிவுளர, விருது 
வழங்கும் நிகழவு, நாடக அரங்கு, கணகாட்சி, 
கருத்�ரங்கு உள்ளிட்ட இன்னும் பல வடிவங்களில் 
களல, இலககிய, அரங்க நிகழவுகள் நளடதபறுகின்்றன. 
இன்னும் தசால்வ�ானால் எழுத்�ாைர்கள், 
தமாழிதபயர்ப்பாைர்கள் ,  விமர்சகர்கள் , 
தவளியீட்டாைர்கள், நூலகர்கள் மறறும் வாசகர்கள் 
ஊடாடுவ�றகும் அனுபவத்ள�ப் தப்றவுமான 
நார்நவயின் மிகப்தபரிய இளைவுத்�ைமாக இந� 
விழா விைங்குகின்்றது.

‘Sigrid Undsetநாட்்கள்’

இந� இலககிய விழாவிறகு ஒரு பின்னணி 
உள்ைது. நார்நவயின் முககிய தபண இலககிய 
ஆளுளம Sigrid Undset (1882 – 1949). இவர் இவர் 
சர்வந�ச அைவில் அறியப்பட்டவர். நாவல், 
சிறுகள�, கட்டுளர, சுயசரிள�, கவிள�கள் மறறும் 
நாடகங்கள் என இலககியங்களின் பல்வளகளமகளைக 
ளகயாணடு பளடப்புகளை உருவாககியவர். 
இலககியத்திறகான நநாபல் விருதிளன 1938ஆம் 
ஆணடு தபற்றவர். 1993இல் LilleHammerஇல் 
நடாத்�ப்பட்ட அவர் பறறிய ஒரு கருத்�ரங்கு�ான், 
பின்னர் 1 9 9 5இல் இலககிய விழாவாக 
உருதவடுப்ப�றகான அடித்�ைமாக அளமந�து. 
இன்றுகூட இலககிய விழாவிறகான துளைத்�ளலப்பு 
‘Sigrid Undset நாட்கள்’ என்ப�ாகும்.

சி்றார்கள், இளையவர்களுககான �னியான 
நி க ழ வு க ளு க கு ம்  மு க கி ய த் து வ ம் 
தகாடுககப்படுகின்்றன. அளவ சி்றார்கள், 
இளையவர்கள் மத்தியில் வாசிப்பு மீ�ான 
விருப்பத்ள�த் தூணடும் நநாககத்திலானளவ. விழா 
ஏறபாட்டுககுழுவில் சில முழுநநர ஊழியர்களும், 
300இறகும் நமறபட்ட �ன்னார்வத் த�ாணடர்களும் 
பங்தகடுத்துவருகின்்றனர். 6 நாட்களும் தமாத்�மாக 
25 000 மு�ல் 30 000 வளரயான பார்ளவயாைர்கள் 
இலககிய விழாவில் பங்நகறகின்்றனர் என்்ற 
�கவளலயும் அறிய முடிகி்றது. உலதகங்கிலுமிருநது 
400 வளரயான எழுத்�ாைர்களும் களல்ஞர்களும் 
பங்நகறகின்்றனர்.
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ப�ாதுவாக நான் எந� ஊருககுப் 
நபானாலும் தவளிநாடுகளுககுப் நபானாலும்கூட 
அங்குள்ை வரலாறறுச் சின்னங்கள், த�ால்லியல் 
அளடயாைங்கள் ,  அருங்காட்சியகங்கள் , 
பழளமயான நகாயில்கள் நபான்்ற இடங்களைத் 
ந�டித்ந�டிப் பார்ப்நபன். அள�ப் நபாலநவ 
நநரங்கிளடப்ப�றநகறப பளழய புத்�கக 
களடகளையும் �வ்றவிட மாட்நடன்.

அப்படி ஒருநாள் 15 ஆணடுகளுககு முன்பு 
நகாளவககுச் தசன்றிருந�நபாது விஜயா பதிப்பகம் 
நவலாயு�ம் அவர்கள் அங்குள்ை பளழய 
புத்�கககளட ஒன்றின் தபயளரச் தசால்லி அவரது 
மகளனயும் எனககுத் துளையாக அனுப்பிளவத்�ார். 
நான் சினிமாத்துள்றயில் பணிதசயகி்றவன் என்று 
அந�ப் புத்�கக களடககாரரிடம் தசான்னவுடன் 
1940/50களில் தவளிவந� சினிமாககளைப் பறறியும் 
அ ந � க க ா ல  சி னி ம ா  ந ா ய க ர் க ளி ன் 
புளகப்படங்களையும் தகாணட அரிய பழநத�ாகுப்பு 
ஒன்ள்ற எனககுக காட்டினார். அள� உடநன அவர் 
தசான்ன விளலககு வாங்கி  வீட்டில் கருவூலங்களில் 
ஒன்்றாக அள�ப் பாதுகாத்து ளவத்திருககிந்றன். 
அவவப்நபாது அள�த் திருப்பிப் பார்ப்நபன். 
அவவாறு ஒருநாள் அந�த் த�ாகுப்ளபத் திருப்பிப் 
பார்த்துகதகாணடிருந�நபாது, நடிகர் சநதிரபாபு 
தசால்லிய�ாக தவளியாகியிருந� ஒரு துணடுச் 
தசயதிளயப் பார்த்�வுடன் அப்படிநய 
வியநதுநபாயவிட்நடன்.

‘ தி ன ம ணி  ப த் தி ரி ள க யி ல்  ந வ ள ல 
தசயதுதகாணடிருந� எனது �நள�யாரின் 
நணபர்கைான புதுளமப்பித்�னும் பி.எஸ். 
இராமயயாவும்�ான் நான் சினிமாவுககுள் வரக 
காரைமாக இருந�வர்கள்’ என்று சநதிரபாபு 
தசால்லியிருந�ள�ப் படித்துப்படித்து தநகிழநந�ன். 
அந� தநகிழச்சியின் த�ாடர்ச்சியாக அவளரப்பறறிய 
பல்நவறு தசயதிகளும் அவருடனான என்னுளடய 
ஊடும் பாவுமான த�ாடர்புகளும் நிளனவுகளில் 
வநது நமாதியள� என்னால் �விர்ககநவ 
முடியவில்ளல. எல்லாம் சிறுசிறு தசயதிகள்�ான். 
ஆனால் ம்றகக முடியா�ளவ. அவசியம் பதிவு 

தசயயப்பட நவணடியளவ.

இைம் வயதிலிருநந� அவளரயும் அவரது 
படங்களையும் பார்த்து வைர்ந��ால் அவரது 
வாழகளகநய ஒரு படிமமாக என்னுள் உள்றநது 
நிறகி்றது. நகாரிப்பாளையம் வீட்டுககுப் பககத்தில் 
இருககி்ற ஓ.சி.பி.எம். நாயஸ் ஆங்கிலப் பள்ளியில் 
படிககும்நபாது சநதிரா, ஜுலி என்்ற சநகா�ரிகள் 
எனககு முநதிய வகுப்பில் படித்துகதகாணடிருந�னர். 
இவர்கைது �ாயும் �நள�யும் மதுளர எர்ஸ்கின் 
அ ர சு  ம ரு த் து வ ம ள ன யி ல்  ந வ ள ல 
பார்த்துகதகாணடிருந�னர். இவர்கள் எங்கள் 
குடும்பத்துககு தநருககமானவர்கள். இவர்கள்�ான் 
எங்களைப் பள்ளிககு அளழத்துகதகாணடுநபாய 
விடுவார்கள். இவர்கைது �ாயமாமன் தபயர் 
நநாபிள். வய�ால் இளை்ஞர். ஆனால் எனது 
�நள�ககு நல்ல நணபராய இருந�வர். ந�ாற்றத்தில் 
அச்சு அசலாய சநதிரபாபு நபாலநவ இருப்பார். 
கிடார், டான்சு, பாடல் என எல்லாக களலகளும் 
த�ரிந�வர்.

சநதிரபாபு அவர்கள் மதுளர வரும்நபாத�ல்லாம் 
மதுளரளயச் நசர்ந� ஒரு பிரமுகரின் தசாககிகுைம் 
வீட்டில் வநது �ங்கிச் தசல்வார். அந�ப் பிரமுகர் 
�மது தவளிநாட்டுப் படிப்பின்நபாது ஒரு 
தவள்ளையளரத் திருமைம் தசயதுதகாணடு 
வந�ார் என்றும் அவரது மகளைத்�ான் சநதிரபாபு 
விரும்பித் திருமைம் தசய�ார் என்றும் 
தசால்லப்படுவதுணடு.

மதுளரயில் நாங்கள் தகாணடாடும் ‘நநாபிள் 
மாமா’ எங்களுககுப் பககத்தில் இருககும் சநதிரபாபு 
அவர்�ான். இரவுககாட்சிகளுககுப் நபாகும்நபாது  
எங்களின் �நள�யாநராடும் எங்கநைாடும் 
ஜட்காவில் அவர் தசயயும் லூட்டி இன்றும் ம்றகக 
இயலா�து. உணளமயில் அவர்�ான் அந�ப் 
தபணணுககு உணளமயான கா�லர் என்று 
பின்னாளில் என் � நள�யும் தசால்லக 
நகட்டிருககிந்றன். அப்தபணளைக கவர 
கிட்டாநராடு பாடுவார் என்றும் தசால்வார்கள்.

சி னிம ா த்துள ்றயில்  த வ ற றி க ர ம ான 

வகொடுகளின் நடுவில்

டிராட்ஸ்கி மருது
trotskymarudu@gmail.com

சந்திரபாபு வாழ்க்த்கச் சிததிரம்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
்ே

 2
02
2

43

க�ாசிரியர்களில் ஒருவர் எனது �ாத்�ா நசாளலமளல என்பள� 
பல பதிவுகளில் தசால்லி இருககிந்றன். பள்ளி விடுமுள்ற 
விட்டுவிட்டால் தசன்ளனயில் இந�த் �ாத்�ா வீட்டுககுத்�ான் 
வருநவாம். அ�னால் அவளரப் பார்கக பல சினிமாககாரர்கள் 
வநதுநபாயகதகாணடு இருப்பார்கள். எனது �ாத்�ா கள�வசனம் 
எழுதிய படங்களிதலல்லாம் சநதிரபாபு நிரம்பியிருந�ார். 
அள�ப்நபால எம்.ஆர்.ரா�ாவும். பின்னாளில் ஓவியக கல்லூரியில் 
படிகக தசன்ளன வந�நபாது எனது �ாத்�ா வீட்டில்�ான் 
�ங்கிப்படித்ந�ன். மிகப்தபரிய தவறறிப் படங்களின் க�ாசிரியராக 
இருந�ாலும் எந� க�ாநாயகர்களின் படங்களையும் �னது அள்றயில் 
ளவத்திருககவில்ளல. எனினும் திளரயுலக நணபர்களிநலநய திரு 
எம்.ஆர்.ரா�ாவுடனும் திரு சநதிரபாபுவுடனும் உள்ை 
புளகப்படத்ள�த்�ான் �ாத்�ா அள்றச் சுவரில் தபாருத்தி 
ளவத்திருந�ார்.

மாளலநநரங்களில் �ாத்�ாளவச் சநதிகக வருகி்ற சினிமாப் 

பிரபலங்களை எல்லாம் வீட்டு 
வாசல்முன் பிரம்பு நாறகாலிகளில் 
அ ம ர ள வ த் து  � ா த் � ா 
நபசிகதகாணடிருப்பார். �ாத்�ா 
வீட்டுககு எதிர்ப்பு்றம்�ான் எஸ்.
வி.சுப்ளபயா வீடு; அடுத்�த் த�ருவில் 
டி.எஸ்.பாளலயா வீடு. மாளலநநர 
உளரயாடல்களின் நடுநடுநவ 
சநதிரபாபுளவப்பறறிய நபச்சுகளும் 
வ ந � ள �  ந ா ன்  ந க ட் டு 
ரசி த்திருககிந ்றன் .  7 0 களின் 
த�ாடககத்தில் ஒருநாள் நான் 
�ாத்�ா வீட்டில் இருந�நபாது 
�ாத்�ா வீட்டுத் த�ாளலநபசி மணி 
ஒலித்�து. அந� வயதில் எல்லாம் 
த�ாளலநபசி மணி அடித்�ால் 
ஓ ட் ட ஓ ட் ட ம ா ய  ஓ டி 
த�ாளலநபசிளய எடுத்துப்நபச 
ஆளசப்படுநவாம்�ாநன! அப்படி 
ஒருநாள் ஒலித்� த�ாளலநபசிளய 
எடுத்து நான் யார் நபச்றது என்று 
நகட்நடன். ‘நான் சநதிரபாபு 
நபசந்றன்’ என்்றது மறுமுளனககுரல். 
ஏநனா த�ரியவில்ளல. ‘‘நீங்கள் எந� 
சநதிரபாபு’’ என்று நகட்டுவிட்நடன். 
‘ஒரு ஏளழ நடிகன் சநதிரபாபு’ என்று 
அ வ ர்  த ச ா ல் லி க 
தகாணடிருககும்நபாந� �ாத்�ா 
த � ா ள ல ந ப சி ள ய 
வாங்கிகதகாணடார்.

சநதிரபாபு சிறபி �னபால்  சார் 
வீட்நடாடு நல்ல பழககம் உள்ைவர் 
என்று �னபால் வாத்தியாநர 
தசால்லியிருககி்றார். ஒருநாள் 
சநதிரபாபு எங்கள் வீட்டுககு 
வநதிருந�நபாது, எனது �ாயாரிடம் 
‘ ந ான்  நடிச்ச  படம்  இப்ப 
ரிலீசாயிருககு. நபாயப்பாருங்க’ 
என்்றார். “இந� கபாலி திநயட்டருககு 
வ ரு ம் .  அ ப் ப ப்  ந ப ா ய ப் 
பார்த்துககிந்றன்” என்்றார் அம்மா. 
‘ ‘ ந ாங்கள்லாம் நடிச்ச படம் 
ஓடாதுன்னு பாட்டி முடிவு 
ப ண ணி ட் ட ா ங் க ’  எ ன் று 
ள ந ய ா ண டி ய ா ய ச் 
தசால்லிகதகாணநட சநதிரபாபு 
நபானார். அப்நபாது பளழய 
படங்கள், களடசியாக கபாலிககு 
வருவது வழககம்.

ஓவியர் �னபால் சாரிடம் நடிகர் 
சநதிரபாபு பைஉ�வி நகட்பது 
வழககமாம். அடிககடி தகாடுத்துச் 
சலித்துப்நபான �னபால் சார், 
‘என்னா சும்மா பைம், பைம்ன்னு 
நகட்டுககிட்டு. ஒளழச்சுச் சம்பாரி; 
இல்நலன்னா நபாயப் பிச்ளசதயடு’ 
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என்று  ந க ா ப ம ா க  ஒ ருமுள ்ற  க டி ந து 
தசால்லிவிட்டாராம். இள� அப்படிநய மனதில் 
ளவத்துகதகாணடிருந� சநதிரபாபு, �னபால் சார் 
ஒருநாள் மயிலாப்பூர் நகாயில் பககம் தசல்வள� 
முன்நப அறிநதுதகாணடு, அவர் வருகி்றநபாது 
அவருககு முன்னால்நபாய ஒரு துணளட விரித்து 
‘ஐயா, பிச்ளச நபாடுங்கயயா?’ என்று காதமடி 
தசய�ாராம். பின்னாளில் �னபால் சார் அள�ச் 
தசால்லிச்தசால்லி மகிழநதிருககி்றார்.

ஓவியககல்லூரிககு அருகில் உள்ை தசயிணட் 
அன்ரூ சர்ச்சில்�ான் நாங்கள் ஓவிய அட்ளடயுடன் 
தினமும் இயறளகக காட்சிகளை வளரயும் 
பயிறசிககுச் தசல்நவாம். அங்கு�ான் சநதிரபாபுவின் 
திருமைம் நடந�து என்றும் தசால்வார்கள்.

மி குந�  கஷ்டகாலத்தில்  ச நதிரப ாபு 
இருந�நநரத்தில் ‘எனககு கஷ்டம் வந�நபாது 
என்னிடம் இருந� எத்�ளனநயா தபாருட்களை 
விறறிருககிந்றன். ஆனால் ஒரு மூன்று தபாருட்களை 
மட்டும் விறகாமல் ளவத்திருககிந்றன் என்று ஒரு 
நபட்டியில் தசால்லி இருந�ார். அந� மூன்று 
தபாருட்களில் ஒன்று நமரி - குழநள� ஏசு படம். 
அந� ஓவியம் எனது ஆசிரியர்களில் ஒருவரான 
அநந�ாணிராசு வளரந� ஓவியம் என்பள� அறிநது 
தநகிழநந�ன்.

�ல நமடுபள்ைங்களைக கடநது வாழகளகளய 
அ�ன்நபாககில் வாழநதுதகாணடிருந� நடிகர் 
சநதிரபாபு அவர்கள் இ்றநதுவிட்டார் என்கி்ற 
மரைச் தசயதிளயக நகள்விப்பட்டு மனத�ல்லாம் 
துககம் நிரம்பியது. அப்தபாழுது ஓவியககல்லூரி 
மாைவனாகிய நான் மனம் இருப்புகதகாள்ைாமல் 
�ாத்�ா வீட்டிலிருநது ளசககிளை எடுத்துகதகாணடு 
நநரடியாக அவர் அடககம் தசயயப்பட்ட 
பட்டினப்பாககம் மயானத்தில் ஈரம்காயா� 
குழிநமட்டுககு அருகில் நபாய மதியம் 2 மணியைவில் 
நின்றுவிட்டு வநந�ன்.

ஒருநாள் �னபால் வாத்தியாரின் மருமகனும் 
என்னுளடய ஆசிரியர்களுள் ஒருவருமான மூத்� 
ஓவியர் ஆர் .பி .பாஸ்கரன் அவர்கநைாடு 
நபசிகதகாணடிருந�நபாது சநதிரபாபு குறித்து 
அவர் ஒரு தசயதிளயச் தசான்னார். சீனப் 
ந ப ா ரின் நப ா து  நி தி  தி ர ட்டுவ � ற க ா க 
மாைவர்களைகதகாணடு மூத்� ஓவியர் பணிககர் 
அவர்கள் ஒரு கணகாட்சி நடத்திய�ாகவும் அந� 
ஓவியக கணகாட்சிளய பார்ககவந� நடிகர் 
சநதிரபாபு இந� ஓவியத்ள� வாங்கிச் தசன்்ற�ாகவும் 
அவர் என்னிடம் தசான்னார். பின்னாளில் 
சநதிரபாபு குடும்பத்ள�ச் நசர்ந� சிலர் மிக 
அபூர்வமான ஓவியம் ஒன்று இருப்ப�ாகவும் அள� 
விறறுகதகாடுகக முடியுமா? என்று என்னிடநம 
நகட்ட�ாகவும் தசால்லி காலகதகாடுளமயின் குரூர 
முகத்ள�ப் பார்த்து, ‘நான் எல்லாத்ள�யும் 
சநதிச்சுட்டணடா? ’ என்று என் ஆசிரியர் 
தசான்னள� ம்றகக முடியாது.

அணளமயில் நான் நவறு ஏந�ந�ா �கவல்களை 

ந�டிப் பார்த்துகதகாணடிருந�நபாது, 1955ஆவது 
ஆணடின் ஆகஸ்ட் மா� ‘நபசும்படம்’ இ�ழில்  
எஸ்.வி.சம்பத்குமார் எழுதியிருந� ‘சநதிரபாபு 
வாழகளகச் சித்திரம்’ என்கி்ற பதிவு என்ளனப் 
பிடித்து நிறுத்தியது. நபசும்படம் இ�ழில் தவளியான 
அந�ப் பதிளவயும் காகளகயின் வாசகர்களுககாக 
அப்படிநய கீநழ �நதிருககிந்றன். �மிழத்திளரயுலகின் 
மகத்�ான களல்ஞன் கால தவள்ைத்தில் எப்படிக 
களரநது காைாமல் நபானான் என்கி்ற வரலாறள்ற 
இந�ப் பதிவு உங்களுககுச் தசால்லித்�ரும். படித்துப் 
பாருங்கள்.

ெநதிரபாபு வாழ்க்கச் சிததிரம்

� ா ர �  ந ா ட்டில்  த வள்ளையள ர 
எதிர்த்துப்நபாராட்டம் தீவிரமாக நடந� காலம் 
அது. கள்ளுககளட மறியல், உப்புச் சத்தியாககிரகம் 
நபான்்றளவ அதிதீவிரமாக இருந�ன. �மிழநாட்டின் 
�னிப்தபரும் �ளலவர் ராஜாஜி அவர்கள் 
த�ன்னிநதியாவில் �ளலவராக இருந�ார். 
சத்தியமூர்த்தி, நஜ.பி.நராட்ரிகஸ், வ.உ.சி�ம்பரம் 
பிள்ளை நபான்்ற தீரர்கள் ராஜாஜி �ளலளமயில் 
உப்பு சத்தியாககிரகம் தசய�ார்கள்.

‘நராட்ரிகஸ்’ என்்ற தபயர் புதி�ாக இருககி்றந�! 
யார் இவர்?’ என்கிறீர்கைல்லவா? ஆகஸ்டு 
நபாராட்டத்தில் கலநதுதகாணடு உணளம 
தியாகிநபால் நடித்�வர்களில் பலர் தபரிய 
ப�விகளில் இருககும்நபாது, நராட்ரிகஸ் நபான்்ற 
உணளம த்  ந � ச ப க � ர் கள்  இரு ப்பிடம் 
த�ரியாமலிருப்பது வருந�த்�ககது�ான். ஹாஸ்ய 
நடிகர் சநதிரபாபுவின் வாழகளகச் சித்திரத்திறகான 
குறிப்புகளைச் நசகரிப்ப�றகாக அவர் வீட்டுககுச் 
தசன்்ற�ால், ந�சத்திறகாக உளழத்து ஓடாயப்நபான 
ஒரு தியாகிளயப் பறறியும் மககளுககு எடுத்துச் 
தசால்லும் சந�ர்ப்பம் கிளடத்�ள�ப் பாககியமாகக 
கருதுகிந்றன். நராட்ரிகஸ் அவர்களின் குமாரர்�ான் 
சநதிரபாபு என்்ற அறிமுகப்படுத்துவ�றகுப் பதில் 
சநதிரபாபுவின் �நள��ான் நராட்ரிகஸ் என்று 
குறிப்பிடும்படியிருககி்றந�. உணளமககு இது 
காலமில்ளல என்ப�றகு இள�விட நவத்றன்ன 
நவணடும்?

ராஜாஜி அவர்கள் த�ன்னாட்டின் �ளலவராக 
இருந�ார்கள். வ.உ.சி�ம்பரம்பிள்ளை, நராட்ரிகஸ் 
இருவரும் த�ாணடர்பளடத் �ளலவர்கைாக 
இருந�னர். அத்துடனில்லாமல் ‘சு�நதிர வீரன்’ 
என்னும் பத்திரிளகளயயும் நடத்தி வந�ார் 
நராட்ரிகஸ் .  பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் 
ஆணிநவருககுத் தீளவககும் பாணியில் அவர் 
பத்திரிளகளய தவளியிட்டார். அரசாங்கம் 
கதிகலங்கிறறு. ‘சு�நதிர வீரன்’ பத்திரிளகளயப் 
பறிமு�ல் தசயது சுமார் இரணடளர லட்சம் ரூபாய 
மதிப்புள்ை தசாத்துககளைச் சுவீகரித்துக 
தகாணடது.

நராட்ரிகஸ் மட்டும் இப்படிப் நபாராடவில்ளல. 
அவரது மளனவி நராஸலின் தகாநரராவும் 
கைவனுடன் நபாராட்டத்தில் குதித்�ார் . 
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கள்ளுககளட மறியல் நடத்தினார். மு�ன்மு�லில் 
கள்ளுககளட மறியலின்நபாது தூத்துககுடியில் 
அன்னிய ஆளடகளைக தகாளுத்தி பகிஷ்கரிககும்படி 
தசான்ன தபணமணி இவர்�ான். இ�றகிளடநய 
உப்பு சத்தியாககிரகம் காரைமாக கராகரகம் 
தசன்்றார் நராட்ரிகஸ். இது நடந�து 1939ஆம் 
ஆணடில். அப்நபாது இந�த் �ம்பதிகளின் 
குமாரரான சநதிரபாபு இந�க கவளலகள் ஏதுமின்றி 
குற்றாலத்தில் சத்தியமூர்த்தியின் குடும்பத்துடன் 
ஆனந�மாக இருந�ார். பதிநனாரு வயது நிரம்பிய 
சநதிரபாபுவும் சத்தியமூர்த்தியின் மகள் லக்ஷமியும் 
த�ாணடர் காமராஜின் (ஆம், தசன்ளனப் 
பிர�மநர�ான்!) நமறபார்ளவயில் இருந�னர். 
அப்நபாது உத்�மத் த�ாணடரான காமராஜர் 
லட்சுமி, சநதிரபாபு இருவளரயும் அருவிககு 
அளழத்துச் தசன்று நீராட்டி ந�ளவயான 
த�ல்லாவறள்றயும் தசயவார்.

நராட்ரிகஸ் விடு�ளல தபற்றதும் அவளர 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நாடு கடத்தியது. இந�ச் 
தசயதிளய சத்தியமூர்த்திககு எழுதி, �ன் மகன் 
சநதிரபாபுளவ அனுப்பும்படி எழுதியிருந�ார் 
நராட்ரிகஸ். ஒரு உணளம ந�சபக�ர் நாடு 
கடத்�ப்பட்டள�க கணடு கணணீர் வடித்�படி 
சநதிரபாபுளவ அனுப்பி ளவத்�ார் சத்தியமூர்த்தி.

நராட்ரிகஸின் குடும்பம் இலங்ளகககுச் தசன்்றது. 
அங்நக அவர் ’காலச் சககரம்’ என்்ற அரசியல் வாரப் 
பத்திரிளகளய ஆரம்பித்�ார். தகாழும்பு தசயின்ட் 
நஜாசப் உயர்நிளலப் பள்ளியில் சநதிரபாபு நசர்நது 
சீனியர் நகம்பிரிட்ஜ்வளர படித்�ார். இ�றகிளடநய 
நன்்றாகச் சிங்கைம் நபசப் பழகிகதகாணடார் அவர்.

1942இல் யுத்�த்தின் நகாரப் பறகளில் இலங்ளக 
சிககிகதகாணடது. ஜப்பானியர்கள் தகாழும்புவில் 
ஈஸ்டர் தினத்�ன்று குணடுநபாட்டார்கள். அந�ப் 
பீதியில் ஹட்டனுககு ஓடியவர்களில் நராட்ரிகஸின் 
குடும்பமும் இருந�து. 1942ஆம் வருஷம் அந�க 
குடும்பத்திறகு மகத்�ான நசா�ளனக காலமாக 
இருந�து. ஹட்டனில் ஒரு களடளய ளவத்து 
நடத்தினார் நராட்ரிகஸ். அதிலும் நஷ்டம் 
ஏறபட்டது. மீணடும் 1943இல் இநதியாவுககு வநது 
நசர்ந�ார். அப்நபாது டி.எஸ்.தசாககலிங்கம் 
‘தினமணி’ பத்திரிளகயின் ஆசிரியராக இருந�ார். 
தினமணியில் நவளலககமர்ந�ார் நராட்ரிகஸ். 
1944இல் அவரது குடும்பமும் தசன்ளன வந�து.

காலஞ்தசன்்ற புதுளமப்பித்�ன் நராட்ரிகஸின் 
தநருங்கிய நணபர். அவர் சநதிரபாபுவுககு ஏ�ாவது 
ஒரு வழிகாட்ட நவணடுதமன்று விரும்பினார். 
சநதிரபாபுவுககுக களலயில் ஓரைவு விருப்பமிருந�து. 
அப்நபாது புதுளமப்பித்�ன் சநதிரபாபுளவ 
தசன்ளன கார்ப்பநரஷன் தகௌன்ஸிலராக இருந� 
ஏ.ஆர்.வி. ஆச்சாரிடம் அளழத்துச் தசன்்றார். 
அப்நபாது நக.சுப்ரமணியம் களலவாணி பிலிம்ஸ் 
ஸ்�ாபனத்ள� நடத்திவந�ார். அவருககுச் சிபாரி 
தசய�ார் ஆச்சார். இ�ன் பயனாக சநதிரபாபு 
களலவாணி பிலிம்ஸில் நடிகராகச் நசர்ந�ார்.

சநதிரபாபுவுககு நடனககளலயில் அதிக ஆர்வம் 
இருந��ால் நகாபிநாத்திடம் கம்தபனியில் பயிறசி 
தபற்றார். கம்தபனியில் அப்நபாள�ய சூழநிளல 

தராம்பவும் நமாசமாக இருந��ாக சநதிரபாபு 
அபிப்பிராயப்பட்டார். இ�னால் மற்றவர்களை 
அவர் அவவைவு சரியாக மதிககவில்ளல. எனநவ, 
சுப்ரமணியம் அவளர விலகிகதகாள்ளும்படிச் 
தசால்லிவிட்டார்.

அ�ன்பி்றகு சுமார் இரணடு வருஷங்கள் 
தராம்பவும் கஷ்டப்பட்டார் சநதிரபாபு . 
�கப்பனாருககு அவர் பட உலகில் புகுவது 
பிடிககவில்ளல. ஆனால் சநதிரபாபு அவர் 
தசால்ளலக நகட்கா��ால் வீட்ளடவிட்டு 
த வ ளி ந ய ்ற  ந ந ர் ந � து .  த வ ளி ந ய றி 
சிரமப்பட்டுகதகாணடிருககும்நபாது பி.எஸ்.
ராமயயாளவயும் சநதித்�ார். ராமயயா ‘�ன 
அமராவதி‘ படத்தின் ளடரகடராக இருந�ார். 
�கப்பனாரிடம் கடி�ம் தபறறு வந�ால் நசர்த்துக 
தகாள்ளுவ�ாகச் தசான்னார் அவர். எப்படித் 
�கப்பனாரிடம் சிபாரிசுக கடி�ம் தபறுவது? 
நராட்ரிகஸ் ஒரு கத்�ம ந�சத் த�ாணடர், 
காநதியடிகளின் உபந�சங்களைப் பின்பறறி 
வாழபவர். சநதிரபாபுவுககு இந� நயாசளன 
வந�வுடநன ஒரு முடிவுககு வந�ார். மூன்று நாட்கள் 
உணைாவிர�ம் இருந�ார். காரியம் பலித்�து. 
�கப்பனாரிடமிருநது கடி�த்துடன் பி.எஸ்.
ராமயயாவின் முன்னால் நபாய நின்்றார்.

�ன அமராவதியில் மு�ன் மு�லாக ஹாஸ்ய 
பாத்திரத்தில் ந�ான்றி நடித்�ார் சநதிரபாபு. ஆனால் 
படம் ஓடவில்ளல. இ�னால் சநதிரபாபுளவப் பறறி 
யாரும் �குந� முள்றயில் அறிநதுதகாள்ை முடியாமல் 
நபாயவிட்டது. தஜமினி ஸ்டூடிநயாவில் அந�ப் 
படத்ள� வாஸன் அவர்களும் ராம்னாத்தும் 
பார்த்�ார்கள். சநதிரபாபுவின் நடிப்ளப வாஸன் 
பாராட்டினார். உடனடியாக வாஸனிடம் தசன்்றார் 
சநதிரபாபு. ஆனால் அவருககு உடனடியாக 
தஜமினியில் இடம் கிளடககவில்ளல. ஆகநவ 
வழககம்நபால் நீராகாரத்துடன் திருப்திப்படும்படி 
நநர்ந�து. இந� இளடக காலங்களில் சநதிரபாபு 
பட்ட கஷ்டம் யாரும் பட்டிருகக மாட்டார்கள்.

காலஞ்தசன்்ற பிலிம் எடிட்டர் லால் , 
சநதிரபாபுளவ ஒருநாள் பார்த்�ார். அவரது 
நிளலளய அறிநது வருநதி அத்துடன் நின்று 
விடாமல் டி.ஆர்.மகாலிங்கத்திடம் அளழத்துச் 
தசன்்றார். மகாலிங்கம் ‘நமாகன சுந�ரம்’ படத்ள�த் 
�யாரித்து வந�ார். அதில் சநதிரபாபுவுககு ஒரு 
சந�ர்ப்பம் கிளடத்�து. ஜி.சகுந�லாவுடன் ஹாஸ்ய 
பாகத்தில் மிகவும் பிரமா�மாக நடித்து, அ�ன் மூலம் 
மககள் மனதிநல இடம் தபற்றார். பத்திரிளககள் 
சநதிரபாபுவின் தி்றளமளயத் �குந�படி எடுத்து 
எழுதியிருந�ன. இள�ப்பார்த்� நாராயைன் 
கம்தபனியார் அப்நபாது �ாங்கள் �யாரித்து வந� 
‘�ாய உள்ைம்’ படத்தில் நடிகக சநதிரபாபுளவ 
ஒப்பந�ம் தசயது தகாணடனர்.

�ாய உள்ைம் படத்தில் சநதிரபாபுவுககு 
குைசித்திரப் பாத்திரம் அளிககப்பட்டது. 
மாஜிஸ்டிநரட்டின் குமாரராக நடித்�ார் அவர். 
தகாளலக குற்றம் சாட்டப்பட்டுத் �விககும் அந� 
நிரபராதியின் பாத்திரத்தில் மு�ல்�ரமாக நடித்�ார் 
சநதிரபாபு. சுகுமார் சநகா�ரியிடம் உணளமக 
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தகாளலயாளிளயக கணடுபிடித்துவிட்டள�ப் 
பறறிக கூறிக க�றும் கட்டத்தில் அவர் ஒரு ஹாஸ்ய 
நடிகர் என்பள� ம்றநது க�றிவிடுகிந்றாம்.

அடுத்�படியாக ஸ்ரீ சுகுமாரின் சின்னதுளர 
படத்தில் சநதிர பாபு ஹாஸ்ய பாகத்தில் நடித்�ார். 
படம் ஓடாவிட்டாலும் சநதிரபாபு ஹாஸ்ய 
பாகத்தில் நன்கு நடித்திருககி்றார். �ாய உள்ைம் 
படத்தில் நடித்துகதகாணடிருககும்நபாந� ஒரு 
தினம் தஜமினி கநைஷ், ஸ்ரீராம் இருவருடனும் 
தஜமினி ஸ்டூடிநயாவுககுப் நபாயிருந�ார். நக.
நஜ.மகாந�வனுககு சநதிரபாபு அறிமுகம் தசயது 
ளவககப்பட்டார். அவர் எதிரில் தவளிநாட்டு, 
உள்நாட்டு நடிகர்களைப் நபால நடித்துக காட்டி 
விமர்சித்�ார் சநதிரபாபு. அவரது விகட நிகழச்சிளயப் 
பார்கக தஜமினி கள� இலாகாவினளரயும் 
அளழத்�ார் மகாந�வன். வாஸனும் பார்த்�ார். 
பாராட்டி உடநன ‘மூன்று பிள்ளைகள்’ படத்திறகு 
ஒப்பந�ம் தசய�ார். அதில் சங்கீ� ளடரகடராக 
தி்றளமயுடன் நடித்�ார் சநதிரபாபு. அவரிடம் 
வாஸனுககு மிகுந� நம்பிகளக ஏறபட்ட�ால் அவர் 
சம்பந�ப்பட்ட காட்சிகளை மட்டும் அவநர 
ளடரகட் தசய�ார். 1951இல் அந�ப் படம் 
�யாரிககப்பட்டது. அ�ன் பி்றகு வாஸனின் 
அன்புககுப் பாத்திரமாகிவிட்டார் சநதிரபாபு.

அடுத்�படியாக தஜமினியின் ஹிநதிப் படம் 
’மிஸ்டர் ஸம்பத்’தில் சநதிரபாபு ஒரு சிறு நடனம் 
ஆட இருந�ார். அது அவர் விரும்பியபடி 
அளமககப்படா��ால் நடிகக மறுத்துவிட்டார். 
வாஸன் அவளரச் சமா�ானப்படுத்தி எவவைநவா 
தசால்லியும் சநதிரபாபு சம்மதிககவில்ளல. ஆகநவ 
அ�றகுப் பதில் ‘ராஜி என் கணமணி’யில் நடிகக 
ஏறபாடு தசய�ார் மகாந�வன். ராஜி என் கணமணி, 
கணகள், லக்ஷமி, வாழப்பி்றந�வள், ரத்�க கணணீர், 
கல்யாைம் பணணியும் பிரம்மச்சாரி, சுகம் எங்நக? 
மு�லிய படங்களில் நடித்�ார் சநதிரபாபு. ராஜி என் 
கணமணியில் ஒரு தரௌடியாகத் ந�ான்றி 
பிரமா�மாக நடித்�ார். லக்ஷமியிலும், சுகம் 
எங்நகயிலும் அவர் ஒரு சி்றந� ஹாஸ்ய நடிகர் 
என்பள� நிரூபித்திருககி்றார்.

‘ குநலபகாவலி ’யில் சநதிரபாபு இ .வி .
சநராஜாவுடன் ஹாஸ்ய பாகத்தில் நடித்�ார். 
இவவி�ழ தவளிவரும்நபாது குநலபகாவலி 
திளரயிடப்பட்டிருககும். �றநபாது சநதிரபாபு 
மாமன் மகள், தசந�ாமளர, ஒன்ந்ற குலம், 
நல்ல�ங்காள் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகி்றார். 
சநதிரபாபு இலங்ளகயில் சிங்கைம் அறிநதிருந��ன் 
பயனாகச் சில சிங்கை படங்களில் பின்னணியில் 
பாடச் சந�ர்ப்பம் கிளடத்�து. அத்துடன் சில 
�மிழப் படங்களிலும் பின்னணியில் பாடியிருககி்றார். 
குசுமல�ா (சிங்கைம்), மாயமாளல, அழகி, கல்யாைம் 
பணணியும் பிரம்மச்சாரி, தபண ஆகிய படங்களில் 
பின்னணியில் பாடினார் சநதிரபாபு.

சநதிரபாபுவுடன் பி்றந�வர்கள் தமாத்�ம் 
பதிநனாரு நபர். ஆறுநபர் தபணகள், மற்ற ஐவர் 
ஆணகள், சநதிரபாபு ஒரு �னி ரகத்ள�ச் நசர்ந�வர். 
அவரிடம் உள்ை மனப்பான்ளம ஒரு மாதிரியானது. 
‘ஊருடன் ஒத்து வாழ’ என்பள� அவர் அப்படிநய 

அனுசரிககத் �யாராக இல்ளல.

“ஒரு நடிகன் - அவன் களலககாக வாழுபவனாக 
இருந�ால் / யாரிடமும் அனாவசியமாகப் பணிநது 
நபாக மாட்டான். �வறு கணட இடத்தில் அவன் 
�ணடிககாமல் விடமாட்டான் .  அள�ப் 
புரிநதுதகாள்ை முடியா�வர்கள் அவளனப் பறறித் 
�வ்றாக எணணி விடுகி்றார்கள். நான் ‘மிஸ்டர் 
ஸம்பத்’ படத்தில் என் அபிப்பிராயப்படி ஒத்துவரா� 
விசயத்தில் வாஸனுககு எதிராகப் நபசிநனன். அவர் 
�வ்றாகக கரு�ாமல் என்ளனப் புரிநதுதகாணட�ால் 
மட்டுநம மறு படத்தில் சந�ர்ப்பம் �ந�ார். 
எல்நலாரும் அப்படி இருப்பதில்ளல. என்ளனப் 
பலரும் தவறுககி்றார்கள். அவர்களுககாக நான் 
இரங்குகிந்றன். வசதியான குடும்பத்தில் பி்றநதும்கூட 
நசாறறுககு வழியில்லாமல் நான் வருஷககைககில் 
பாடுபட்நடன். எ�றகாக? களல! அது�ான் என் ஜீவ 
நாடியாக இருந�து. மீணடும் எனககுப் பட்டினி 
கிடககும் நிளல வநதுவிட்டாலும் அ�றகாக நான் 
கவளலப்படப் நபாவதில்ளல. ஆளகயினால்�ான் 
நான் எள�யும் உள்ைபடி ள�ரியமாகக கூறுகிந்றன்” 
என்று சநதிரபாபு கூறியநபாது பிரளம 
பிடித்�ாறநபால் உட்கார்நதுவிட்நடன்.

‘த�ாழிலில் முன்நனறுவ�றகாக எள�யும் 
தசயயத் �யாராக இருககும் சிலருககிளடநய இவர் 
இப்படிதயல்லாம் இருந�ால், ளபத்தியம் என்று 
தசால்லிவிடுவார்கநை’ என்று நான் நிளனககும்நபாது 
அவர் மீணடும் ஆரம்பித்�ார்.

“என் தி்றளம எனககுத் த�ரிகி்றது. ரசிகர்கள் 
பாராட்டுகி்றார்கள். களல்ஞன் என்்ற முள்றயில் 
நான் மககளுககாக உளழககப் பி்றந�வன், 
அவர்களுககாக எள�யாவது நான் தசயயத் 
தீர்மானிககும்நபாது யாராவது குறுககிட்டால் 
எனககுப் பிடிப்பதில்ளல. என்ளன ளபத்தியம் 
என்று கூடச் தசால்லி விடுகி்றார்கள். பி்றகு 
அவர்கநை உைர்நது என்னிடம் அதுபறறிக 
கூறுகி்றார்கள்” என்று கூறும் சநதிரபாபுவின் 
ள�ரியம் கணடு ஆச்சரியமுறந்றன்.

“�மிழநாட்டில் நடிப்பிநல அசகாய சூரர்கள் 
இருககி்றார்கள். இவர்கள் களலயிநல நம�ாவிகள் 
என்பள�யும் எள�யும் தவறறிகரமாகச் 
தசயயககூடியவர்கள் என்பள�யும் ரசிக உலகம் 
நன்கறிநதிருப்ப�ால்�ான் நடிகர்கள் புகழதப்ற 
முடிந�து. ஆனால் நமது �யாரிப்பாைர்கள் என்ன 
தசயகி்றார்கள்? வடநாட்டிலிருநது நடிகர்களை 
வரவளழத்துப் படதமடுககி்றார்கள். ஏன் 
அவர்களுககு நம்மவர்களைப் புரிநதுதகாள்ளும் 
தி்றன் இல்லா��ால்�ான். இங்நக வநது நடிககும் 
வட இநதிய நடிகர்கள் நம்மவர்களின் தி்றளமளயப் 
பாராட்டுகி்றார்கள். இ�றதகன்ன தசால்லுகிறீர்கள்?” 
என்று நகட்டு முடித்�நபாது நான் சபாஷ் 
நபாட்நடன், அவர் கூறுவது நூறறுககு நூறு 
உணளம�ான். இள� ஏறகனநவ ‘நபசும் படம்’ 
எடுத்துக காட்டியிருககி்றது.

“த�ன்னிநதியாவின் சி்றந� ளடரகடர் யார்?” 
என்று நகட்நடன் நான். உ�ட்ளடப் பிதுககிவிட்டார் 
சநதிரபாபு. “இநதியாவிநலநய நல்ல ளடரகடர் 
கிளடயா�ா?” என்று நான் நகட்டநபாதும், 
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“இருப்பவர்களுககுள் பிமல்ராய ஏந�ா பரவாயில்ளல” 
என்்றார்! “சி்றந� நடிகர் யார்?” என்று நகட்டு 
முடிப்ப�றகுள் “நான்�ான்!” என்று பதில் வந�து. 
இப்நபாது எனககும் அவரிடம் சநந�கம் 
வநதுவிட்டது!

“நான் மட்டுமல்ல; ஒவதவாரு நடிகனும் 
இப்படித்�ான் தசால்ல நவணடும் என்று நான் 
விரும்புகிந்றன் .  ப ா த்திரத்திறகு  ஒருவர் 
தபாருத்�மானவரா என்று மட்டும்�ான் பார்கக 
நவணடும். மற்றபடி தகாடுககப்பட்டிருககும் 
தபாறுப்ளப  நடிகன் நிச்சயம்  நன்்றாக 
நிள்றநவறறுவான்” என்று சநதிரபாபு தசான்னபி்றகு 
�ான் நான் நி�ானத்திறகு வநந�ன்.

“களலயும் பணபும் இநதியாவில் �ான் 
இருககின்்றன. களலககாகக களல என்்ற அைவில் 
இங்நக “மல்லீஸ்வரி’ �யாராகவில்ளலயா? நடிப்புத் 
தி்றளம இங்நக�ான் உணடு. கர்நாடக சங்கீ�ம் 
நபான்்றத�ாரு சி்றந� சங்கீ�ம் உலகில் எங்குநம 
கிளடயாது. இத்�ளனககும் நான் நமறகத்திய 
சங்கீ�ம் த�ரிந�வன்�ான், வட இநதியாவின் 
நூர்ஜஹானின் பாட்டு என்்றால் எனககுப் 
ளபத்தியம்�ான். இருந�ாலும் கர்நாடக சங்கீ�த்தின் 
நமன்ளம இவறறில் எ�றகும் கிளடயாது. 
ஸ்வரங்களைக தகாணடு �ாைத்ந�ாடு நமா�விட்டு 
இ�ன் வளி�த்ள� மள்றத்து விகாரமாககிவிட்டார்கநை 
ந�வி, இள�ப்நபால நவத்றங்காவது காைமுடியுமா 
என்ன? பாமர மககள் எளிதில் ரசிககும்படி கர்நாடக 
சங்கீ�ம் அளமககப்படும்நபாது என்றும் அ�றகு 
வரநவறபு இருநதிருககி்றது” என்த்றல்லாம் சநதிரபாபு 
கூறும்நபாது கர்நாடக சங்கீ�த்தில் பித்துகதகாணட 
யாவரும் என்ளனப்நபால் மகிழச்சியளடயாமலிருகக 
முடியாது.

சநதிரபாபு திடீதரன்று பத்திரிளககள் மீதும் பாய 
ஆரம்பித்�ார். “இப்நபாது மககள் மிகவும் 
முன்நனறிவிட்டார்கள். மு�ல் காட்சி முடிநது 
தவளிநய வருபவன் அந�ப் படம் எப்படிதயப்படி 
இருநதிருகக நவணடும் என்று விைககமாக 
விமர்சனம் தசயது விடுகி்றான். இ�றகுக காரைம் 
பத்திரிளககள்�ான். த�ாழில் நுணுககங்கள் 
மககளுககுத் த�ரிந�ாக நவணடிய அவசியமில்ளல. 
இப்படிப்பட்ட பல விசயங்களை மககள் 
அறியும்படிப் பத்திரிளககள் எழுதிவிடுவ�ால், 
ஒன்ள்றப் புதுளமயாகப் பார்ககிந்றாம் - பார்த்ந�ாம் 
என்்ற ஆவல் அவர்களிடம் ஏறபடாமல் சப்பிட்டு 
விடுகி்றது.

“த�ாழில் முள்றயிலுள்ை குள்றகளை எடுத்துச் 
தசால்ல நவணடுமானால் த�ாழிலுககாக ஒரு 
பத்திரிளக நடத்தி அதில் இளவகளைதயல்லாம் 
குறிப்பிட நவணடும். மககளுககாக நடத்�ப்படும் 
பத்திரிளககளில் தவளியிட்டு, ரசிகர்களுககுத் 
த�ரியககூடா� ரகசியங்களை தவளியிடக கூடாது. 
இ�னால் யாரிடமும் எள�யும் மள்றகக நவணடும் 
என்று அர்த்�மல்ல; அவசியமில்லா�ள� - ஆவளலக 
கிை்றக கூடியள�ப் பகிரங்கப்படுத்�க கூடாது!” 
என்கி்றார் சநதிரபாபு.

நடிகர்களின் நிளலளயப்பறறி அவர்தசான்ன 
விஷயம் என்ளனக கவர்ந�து.

“பத்திரிகாசிரியன் எப்படி வாழநவணடும் என்று 
எழுதினான்.  அவன் இ்றந�தும் அப்படி 
எழுதிய�றகாக நீடுழிகாலம் உலகம் அவளன 
வாழத்துகி்றது. எப்படி வாழநவணடும் என்று 
நபசினான் நமளடப் பிரசங்கி, அவளனயும் இ்றந� 
பின்னும் புகழுகி்றது உலகம். நடிகன் இருககி்றாநன, 
அவன் எழு�ாமல், நபசாமல் ந (டி )டநந� 
காட்டுகி்றான். அந� இடங்களில் கணணீர் 
விடுநவாம்; சிரிப்நபாம்; நகாபிப்நபாம்; எல்லாம் 
தசயநவாம் .  ஆனால் அவன் மாணடால் 
அவளனப்பறறிப் நபச ஆள்கிளடயாது. களலககாக 
வாழநதுகாட்டிய அவனுககு ஒரு ்ஞாபகச் 
சின்னநமனும் உணடா? இப்படிப்பட்ட களல்ஞன் 
எ�றகாக / யாருககாகப் பயப்பட நவணடும்? 
அவனது பாள�யில், இருட்டானாலும்கூட அவன் 
ரசிகர்களின் ஆ�ரவு என்னும் விைகநகாடு 
நபாகநவணடும்” என்று உைர்ச்சியுடன் சநதிரபாபு 
கூறியநபாது என் தமயசிலிர்த்�து.

சநதிரபாபு நடிகர்களைப் பறறிச் தசான்னள� 
எவரும் மறுககமாட்டார்கள். காலஞ் தசன்்ற 
களல்ஞர்கைான பி.யு.சின்னப்பா, காளி என்.ரத்னம், 
வி . ஏ . த ச ல் ல ப் ப ா ,  எ ஸ் . ஜி . கி ட் ட ப் ப ா 
நபான்்றவர்களைநயா, கந�சாமி மு�லியார் நபான்்ற 
நமள�களைநயா எப்நபாதும் நிளனவில் 
இருககும்படி யாராவது ஏ�ாவது நிளனவுச் சின்னம் 
ஏறபடுத்தியிருககி்றார்கைா? இந� விசயத்ள� 
இப்நபாது நல்ல வரவாயுள்ை நடிகர்கள் சிநதிகக 
நவணடும். த�ன்னிநதிய சினிமா நடிகர் சங்கத்திறகு 
நன்கு வலியூட்டி இப்படிப்பட்ட மள்றந� மாணிககக 
களல்ஞர்களுககு நிளனவுச்சின்னம் ஏறபடுத்� 
வ ச தி யு ள் ை  எ ல் ல ா க  க ள ல ்ஞ ர் க ளு ம் 
முன்வரநவணடும்.

சநதிரபாபுவுககு இன்னும் மைமாகவில்ளல. 
“நான் நடிகன் என்ப�ால் எங்கள் ம�த்தில் எனககு 
தபண தகாடுகக மறுககி்றார்கள். இன்னும்கூடக 
களல்ஞளனக கீநழானாக மதிககும் மனி�ர்கள் 
இருககி்றார்கள் என்்றால் ஆச்சரியமாக இல்ளலயா?” 
என்று சிரித்�படி கூறினார் சநதிரபாபு.

வ.உ.சி.யின் தூத்துககடி மணணிநல பர� 
கிறிஸ்�வ வகுப்பில் பி்றந� சநதிரபாபுவுககு 
�றநபாது இருபத்தி ஏழு வய�ாகி்றது. தூத்துககுடியில் 
பி்றந�வர் என்பதும் பிரிட்டிஷாளரநய எதிர்த்� 
�ம்பதிகளின் புத்திரர் என்ப�ாலும் எ�றகும் 
அஞ்சா� மநனாபாவம் பளடத்�வராக விைங்குகி்றார் 
சநதிரபாபு. எப்நபாதும் ஏ�ாவது நயாசளனயில் 
ஆழநதிருப்பார் அவர். �னது ஆத்ம நணபர்கைான 
நகாபாலகிருஷ்ைன், ஜாவர் சீ�ாராமன், தஜமினி 
கநைசன், ஸ்ரீராம், மநனாஹர் இவர்களிடம் மனம் 
விட்டுப் நபசிகதகாணடிருப்பார். தராம்பவும் 
சகஜமாகப் பழகும் சநதிரபாபு �னது பளழய 
நிளலளய ம்றககாமலிருககி்றார். அவர் ஒரு தி்றளம 
மிகக ஹாஸ்ய நடிகர். பாடவும் தசயவார். அவரது 
�ன்னம்பி களக  அவள ர  இ ப் ப �வி க கு 
உயர்த்தியிருககி்றது என்்றால் மிளகயாகாது.

கைட்டு்ரயாளர: ைமிழ்நிைத்தின் ைனித்துவ ஓவியர
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்ைாழர வி. முததையாவின்
பததிரித்க அனுபவங்கள

நிரைவவந்தல்

‘�ொ்க்�ச்சி்றகினிபை’ மொத இதழ் கதொடங்கி 11 வருடங்�்ை்க �ட்ககும் தருணமிது. 
இவவிதழின ஆசிரியர பதொைர வி. முத்்தயொ. �ொ்க்�, இதுவ்ரயில், கி.ரொ. �ரி�ல் 

இை்ககிய விருது (2012); ம�ொ�வி ஈபரொடு தமிைன்பன விருது (2015); 
வொழ்்க்�ச்�ட்டத்தின வொனதி விருது (2016); தமிழ்ேொடு ஊட�ச்சிறபி விருது (2017); 

உயிர்மயின சுஜொதொ விருது (2017) ; தமிழ்ப ப்பரொயத்தின ‘சுபதசிமித்திரன தமிழ் இதழ் 
விருது’ (2018); தமிழ்ேொடு �்ை இை்ககியப க்பருமன்றத்தின சி்றந்த சிறறிதழ் விருது 

(2019); சிைம்புச்க�ல்வர ம.க்பொ.சி விருது’ (2019); ‘க்பரியொர சுயமரியொ்தத்தடி விருது’ 
(2022) என ஒன்பது விருது�்ைப க்பறறுளைது.

பமலும், ஒவகவொரு ஆணடும் சி்றந்த ேொவல், சிறு�்த, �ட்டு்ர, குறுேொவல்�ளு்க�ொன 
கி.பி. அரவிந்தன நி்னவுப்பரிசு ப்பொட்டியி்ன 2016 முதல் ேடத்தி, கி.பி.அரவிந்தன 

குடும்்பத்தினர மூைம் ்பரிசுத்கதொ்�யொ� ரூ்பொய் 25,000/- வைங்கி வருகின்றது. அபதப்பொல் 
2020 முதல் ஆசிரியர முத்்தயொவின து்ணவியொர ப�.எம்.லீைொ அவர�ளின நி்னவொ� 
ஒவகவொரு வருடமும் ஏழ்்மயொன பினனணி க�ொணட �மூ�ச் க�யல்்பொட்டொைர�ளு்ககு 

ரூ்பொய் 25,000/- ்பரிசுத்கதொ்�யி்னயும் வைங்கி வருகின்றது.
மொர்கசிய - க்பரியொரிய – அம்ப்பத்�ரிய �ருத்தியல்�்ை உளவொங்கி, அத்னப 

்பரவைொ்ககுவதும், தமிழ்கமொழி, அதன மரபு, மறறும் �ைொச்�ொரச்சி்றபபு்க�்ை உை�ைவில் 
க�ொணடு ப�ரப்பதும், அதனூடொ� உை�ைொவிய தமிைர�்ை ஒருங்கி்ணப்பதுமொ� 

�ொ்க்�யின ்பணி இருந்துவருகின்றது. பதொைர முத்்தயொ தனது 70 ஆவது வயதிலும் 
இதழியல் ்பணி மட்டுமல்ைொது ஜனேொய�ம், மனித உரி்ம, கதொழிைொைர ேைன, �னொதன 
எதிரபபு �ொரந்து க்பொதுத்தைத்தில் சுறுசுறுப்பொ� இயங்கிவரு்பவர. இவரது து்ணவியொர 
�ொைமொகி ஐந்து ஆணடு�ள முடிவுறுவ்தகயொட்டி, (06.07.2017) ”�ொ்க்�ச்சி்றகினிபை 
இதழு்ககு முன்பொன தமது ்பத்திரி்� அனு்பவங்�்ை” விரிவொ�ப  ்பகிரந்துக�ொணடொர. 

அவவனு்பவங்�்ை வொ��ர�ளும் கதரிந்துக�ொளளும் பேொ்ககில், கதொகுத்துத்தந்துளபைன.
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கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ந�ாவாளை 
வட்டம், வீரமார்த்�ாணடன் புதூரில் பி்றநது 
வைர்ந� நான், பள்ளி இறுதித்ந�ர்ளவ முடித்து, 
நமல்படிப்புககாக களலககல்லூரியில் நசர்நந�ன். 
சிலபல காரைங்களினால் , படிப்பிளனத் 
த�ாடரமுடியாமல், இளடயில் நின்றுவிட்நடன். 
அ�ன்பி்றகு, கூட்டு்றவு நமலாணளமப்பயிறசி 
முடித்துவிட்டு ,  ஊரிநலநய  விவச ாயப் 
பணிளயச்தசயதுவநந�ன். சிறு வயதிநலநய �ாளய 
இழந� என்மீது மிகவும் அன்பும் பாசமும் 
தகாணடிருந� எனது �நள�, எனது முன்நனற்றம் 
கருதி என்ளனச் தசன்ளனககு அனுப்பி ளவத்�ார்.

தசன்ளனயில் ஆறு மா� காலம் பல்நவறு 
நிறுவனங்களில் நவளல ந�டி அளலநது ஒருவழியாக,, 
1974 ஆம் ஆணடு தசன்ளனயிலுள்ை மைலி 
எணதைய சுத்திகரிப்பு ஆளலயில் ஒப்பந�ப் 
பணியாைராக நவளலகிளடத்�து. பணியில் நசர்நது, 
ஆறு மா� காலம் அங்கிருநந�ன். 1975 ஜனவரியில், 
தசன்ளனயிலுள்ை பழளமயான நிறுவனமான 
திருவல்லிகநகணி நகரககூட்டு்றவு சங்கத்தில் (டி.
யு.சி.எஸ்) கைககராக பணியில் நசர்நந�ன்.

டி . யு .சி .எஸ் நிறுவனத்தில் அங்குள்ை, 
த�ாழிலாைர்கநை �ளலளமநயறறு தசயல்பட்டு 
வந� டியுசிஎஸ் த�ாழிலாைர் சங்கம் ஒன்று இயங்கி 
வந�து, அது சமயம், என்நனாடு பணியில் நசர்ந� 
நூறறுககு நமறபட்ட த�ாழிலாைர்களை அவர்கைது 
பணியிடத்தில் நநரடியாகப்நபாயச் சநதித்து, 
குள்றவான சம்பைம் தபறறுவந� சூழளல 
மாறறுவ�றகாகவும், பல்நவறு உரிளமகள் 
மறுககப்பட்டுவந� நிளலயில் அ�ளனப்தபறறிடவும், 
சங்கத்திறகு மள்றமுகத்ந�ர்�ல் நடத்தி, சங்கத்திறகு 
தவளியிலிருநது ஆற்றல்வாயந� ஒரு �ளலளமளயத் 
ந�ர்நத�டுகக நவணடும் என்கி்ற நகாரிகளகளய 
முன்ளவத்து அவர்களிடத்தில் பிரச்சாரம் 
தசயந�ாம். அ�ன் பலனாக, 1978 ஆம் ஆணடு 
ந�ாழர். சி.தக. மா�வன் �ளலளமயில் த�ாழிறசங்கம் 
புதுவடிவம் தபற்றது .  அந�ச் சமயத்தில் 
த�ாழிலாைர்களுகதகன்று, பல்நவறு தசயதிகளைக 
தகாணடு நசர்ப்ப�றகாகவும், அவர்களை 
அரசியல்மயப்படுத்�வும் ‘டி.யு.சி.எஸ் நலமன்்றம்‘ 
என்கி்ற தபயரில் ஒரு அளமப்பிளன உருவாககிச் 

தசயல்பட்டு வநந�ாம். அந� அளமப்பின் சார்பில், 
வாராநதிர விடுமுள்ற நாட்களில் ஊழியர்களுககு 
அரசியல் வகுப்புககளும், த�ாழிறசங்க வகுப்புகளும், 
உலகச் தசயதிகள் குறித்தும் விழிப்புைர்வு 
ஊட்டப்பட்டது .  அ ந � ச்  த சயதிகளை 
த�ாழிலாைர்கள் மத்தியில் தகாணடு தசல்வ�றகாக 
1978 ஜூளலயில் “நபார்ககுரல்’ (15.07.1978- 30.11.1979) 
என்கி்ற இ�ளழத்த�ாடங்கிநனாம்.

பின்னர் 1979இல் ‘நபார்ககைம்’ என்கி்ற தபயரில் 
துணடுப் பிரசுரங்களைக தகாணடுவநந�ாம். 
த�ாழிலாைர் பிரச்சிளனகளை விைககி , 
அவவப்நபாது �னித்�னிப் பிரசுரங்கைாக 
தவளியிட்டு வநந�ாம். நலமன்்றத்தின் சார்பாக 
தவளிவநதுதகாணடிருந� ‘நபார்ககுரல்‘ என்கி்ற 
இ�ழிளன �மககுத் �நதுவிடும்படி, இடதுசாரி 
ந � ா ழளம  அளமப் பு  ஒன்று  நவணடி 
நகட்டுகதகாணட�ால், அவவி�ளழ அவர்களுககுக 
தகாடுத்துவிட்நடாம். அ�ன்பி்றகு, சங்கச்தசயதிகளை 
பரவலாககுவ�றகு இ�ழ ஒன்று ந�ளவப்பட்ட�ால், 
1978இல் “நபாரணி” என்கி்ற இ�ழ துவங்கப்பட்டது. 
அந� இ�ழில் ந�ாழர் இன்குலாப், ந�ாழர்கள் க.
சந�ானகிருஷ்னன், இைநவனில், தசம்பியன், 
விடியல் நவணுநகாபால், கவி்ஞர். ஈநராடு 
�மிழன்பன், சின்னககுத்தூசி, க.திருநாவுககரசு, மீளச 
நசாமு ஆகிநயார் த�ாடர்நது எழுதி வந�ார்கள்.

அந�ச் சமயத்தில் க.திருநாவுககரசு அவர்கைால் 
நடத்�ப்பட்டுவந� “நககீரன்” இ�ழ சில 
காரைங்கைால் நின்றுநபாயவிட்டது. நணபர்களின் 
ஆநலாசளனயின்நபரில் மீணடும் நககீரன் இ�ளழ 
தவகுஜன இ�ழாகக தகாணடு வருவத�ன 
முடிதவடுத்ந�ாம். அ�னடிப்பளடயில், 1980 
ஜூனில் வில்லிவாககம் சட்டமன்்றத் த�ாகுதியில் 
தி.மு.க. நவட்பாைாராகப் நபாட்டியிட்டுத் 
ந�ால்வியளடநதிருந� க.சுப்பு அவர்களைச் சநதித்து 
ந க கீ ர ன்  இ � ழு க கு  ஆ சி ரி ய ர ா க வு ம் , 
தவளியீட்டாைராகவும் இருகக நவணடிநனாம். 
அவரும் அ�றகு சம்மதித்�ார். அச்சமயத்தில், 
அவரிடம் ஒரு நவணடுநகாளை ளவத்து, ஒரு 
உத்திரவா�மும் தபறறுகதகாணநடாம். ‘இ�ழில் 
பல்நவறு அரசியல் கருத்துககளைக தகாணடவர்கள் 
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எழுதுவார்கள். அவர்களுளடய எழுத்துககள், தி..
மு.க, காங்கிரஸ் நபான்்ற கட்சிகளை விமர்சனம் 
தசயவ�ாகககூட இருககலாம். அ�றகு இடமளிகக 
நவணடும் என்றும் அத்ந�ாடு கழகத்�ளலவர்களின் 
பி்றந�நாள் மறறும் இ்றந�நாளை முன்னிட்டு, 
அவர்கைது படங்களைப் பிரசுரிகக நிர்பந�ம் 
தசயயககூடாது என்றும் நவணடிநனாம்.’ அ�ளன 
சுப்புவும் ஏறறுகதகாணடார். இ�ளழ நடத்துவ�றகுத் 
ந�ளவயான தபாருைா�ார உ�விகளை, நாங்கநை 
பார்த்துகதகாள்வ�ாகவும் 
கூறிநனாம்.. அவரும் �ன்னுளடய 
பங்கிறகு விைம்பரங்கள் கிளடகக 
ஏ ற ப ா டு  த ச யவ � ா கவும் 
த�ரிவித்�ார். இந�ப்புரி�லின் 
அடிப்பளடயில் ,  க .  சுப்பு 
அவர்களை ஆசிரியராகவும், 
தவளியீட்டாைராகவும் தகாணடு 
நககீரன் மா� இருமுள்ற இ�ழ 
த�ாடங்கப்பட்டது.  அந� 
இ�ழில், க.சந�ான கிருஷ்னன், 
இராயப்பா, க.திருநாவுககரசு 
மறறும் இைநவனில் நபான்்ற 
ப ல ரு ம்  எ ழு தி வ ந � ன ர் . 
மீனாட்சிசுந�ரம் அலுவலக 
ந ம ல ா ை ர ா க  இ ரு ந து 
தசயல்பட்டார். �மிழகம் மறறும் 
பி்ற இடங்களிலிருநது தசயதிகள் 
வநது குவிய ஆரம்பித்�ன. 
ம ா வ ட் ட ங் க ளி லி ரு ந து 
ஏதஜணடுகள் �ங்களுககு இ�ழநவணடி, இரணடு 
மா� முன்ளவப்புத்த�ாளககளைதயல்லாம் 
அனுப்பிளவத்�னர். இ�ழில், தி.மு.க., காங்கிரஸ் 
கூட்டணி குறித்தும், அ.தி.மு.க ஆட்சி குறித்தும் 
பல்நவறு தசயதிகள் காரசாரமாக தவளிவநது 
�மிழகதமங்கும் பரபரப்பாகப் நபசப்பட்டது.

�மிழக  ம ாவட்டங்களிலிருநதும் ,  பி்ற 
மாநிலங்களிலிருநதும் அணளட நாடுகளிலிருநதும் 
ந க கீ ரன்  இ � ழ  ந வணடி ,  க டி � ங் க ள் 
வந�வணைமிருந�ன. இ�ழின் வடிவளமப்ளப 
ந�ாழர் இைநவனில் தசயதுவந�ார். ஒருசமயம், 
நககீரன் இ�தழான்றில், இநதிராகாநதி �ளலயில் 
முள்கிரீடம் தபாருத்திய அட்ளடப்படத்துடன், 
அவசரகால தநருககடிளய விமர்சிககும் 
கட்டுளரதய ான்று  தவளியிடப்பட்டது . 
இந�ச்தசயதியிளன விவா�த்திறகுள்ைாககும் 
ந ந ா க கு ட ன் ,  க . சு ப் பு  அ வ ர் க ள ை 
ஆசிரியராககதகாணடு தவளிவரும் நககீரன் 
இ�ழில், இநதிராகாநதிளய விமர்சித்து தசயதி 
வநதுள்ைள� தி.மு.க ஏறறுகதகாள்கி்ற�ா ? என்கி்ற 
அடிப்பளடயில் விரிவான தசயதிதயான்று அ.
தி.மு.க.வின் அணைா நாநைட்டில் தவளிவந�து. 
அந�ச்தசயதிககு தி.மு.கவின் தபாதுச்தசயலாைர் 
நபராசிரியர் க. அன்பழகன் அவர்கள் பதிலளிககும் 
வி�மாக, நககீரன் இ�ழின் ஆசிரியர் க.சுப்பு தி.மு.க 
ளவச் நசர்ந�வராக இருந�ாலும், அந� இ�ழில் 
எழுதுகி்றவர்கள் பலவளகக கருத்துககளை 
தகாணடவர்கைாக இருப்பார்கள். எனநவ 
அந�ச்தசயதிககும் தி.மு.க விறகும் எந�வி� 

சம்பந�மும் இல்ளலதயன்று அளலஓளசயில் 
அறிகளக ஒன்று தவளிவந�து. அ�ன்காரைமாக, 
நககிரன் இ�ழின் விறபளன எணணிகளக 
அதிகரித்�து. இந�நிளலயில் இ�ழின் ஆசிரியருககு 
பல்நவறு தநருககடிகள் வர ஆரம்பித்�து. 
தநருககடிகளைச் சமாளித்து வந� ஆசிரியர், 
ஒருகட்டத்தில், ஏறகனநவ நபசி ஒத்துகதகாணட 
புரிநதுைர்வுககு மா்றாக, தசப்டம்பர் 1980 இ�ழின் 
அட்ளடயில் அறி்ஞர் அணைாவின் பி்றந�நாளை 

முன்னிட்டு அவரது புளகப்படம் 
த வளிவ ர ந வணடும்  என 
விருப்பப்பட்டார். நாங்கள் 
அ�ளன ஏறறுகதகாள்ைவில்ளல. 
எனநவ இ�ளழ எங்களிடம் 
விட்டுவிடுங்கள் என சுப்புவிடம் 
நகட்நடாம். அவர் அள� மறுத்து, 
� ா ந ன  ந ட த் து வ � ா க க 
கூறிவிட்டார். இ�ழின் ஆசிரியர் 
மறறும் தவளியீட்டாைராக 
அவநர  இருநதுவந��ால் , 
எங்கைால்  ஏதும் தசயய 
இயலவில்ளல. ஆகநவ நாங்கள் 
நககீரன் இ�ளழ நடத்துவதிலிருநது 
தவளிநயறிவிட்நடாம்.

பேளிநய வந�  ஆறு 
மா�த்திறகுப்பி்றகு, ந�ாழர்கள் 
இைநவனில், சந�ானகிருஷ்ைன், 
�ாம்பரம் மணி, எல். நவணு 

ஆகிநயார் �மிழநாடு, நகரைம், ஆநதிர மாநிலங்களில் 
இடதுசாரி தகாள்ளக தகாணட ந�ாழர்கள் மறறும் 
சமூக அககள்றதகாணட நணபர்களைச்சநதித்து, 
மீணடும் ஒரு இ�ளழக தகாணடுவருவ�றகான 
ஆநலாசளனளயத் துவககிநனாம். மு�றகட்டமாக 
மதுளர தசன்ந்றாம். அங்நக, முதுதபரும் ந�ாழர் 
எம்.ஆர்.எஸ். மணி, மருத்துவர் சுப்பராயன், 
திருமானுர் கால்நளட மருத்துவர் (தபயர் 
நிளனவிலில்ளல), கார்ககி காபிபார், இராசாராம், 
மநனாகரன் இன்னும் பல ந�ாழர்கநைாடு, 
மதுளரயில் இரணடுநாள் �ங்கி ஆநலாசளன 
நடத்திவிட்டு, தநல்ளலககுப் பயைமாநனாம். 
அ ங் கு ம்  ப ல  ந � ா ழ ர் க ள ை ச் ச ந தி த் து 
கலநதுளரயாடிநனாம் பி்றகு அங்கிருநது நகரைம் 
தசன்று, 1981 நம 1 நந�தி கணைனூரில் நமதின 
விழாவில் பங்நகறறுகதகாணடிருந� முதுதபரும் 
இடதுசாரி ந�ாழர்நக.பி.ஆர்.நகாபாலன் மறறும் 
பல ந�ாழர்களைச் சநதித்ந�ாம். இச்சநதிப்பின் 
முடிவில், விரிவான அைவில் இ�ழ ஒன்றிளன 
தக ாணடுவருவத�ன முடிதவடுத்ந� ாம் . 
அ�னடிப்பளடயில் ஏறகனநவ நின்றுநபாயிருந� 
”வசந�ம் வருகி்றது” எனும் இ�ளழ, அ�ன் 
தவளியீட்டாைர் ந�ாழர் ஜவஹர் அவர்களிடமிருநது 
நகட்டுப்தபறறு ,  மா�மிருமுள்ற இ�ழாக 
தவளிகதகாைர்நது வநந�ாம். இவவி�ழுககு 
ஆசிரியராகவும் ,  தவளியீட்டாைராகவும் 
�ாம்பரத்ள�ச்நசர்ந� வழககறி்ஞர் எஸ்.சி. சிவாஜி 
இருநது  வ ந � ா ர் .  புலனாயவு  இ�ழ ா க 
தவளிவநதுதகாணடிருந� இவவி�ழுககு தசன்ளன 
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தியாகராயர் நகரில் அலுவலகம் இயங்கிவந�து. 
வழககம்நபால அலுவலக நமலாைராக மீனாட்சி 
சு ந � ரம்  த சயல்பட்டுவந� ா ர் .  இ�ழின் 
வடிவளமப்பிளன இைநவனில் தசயதுதகாடுத்�ார். 
இ�ழுககு,, இைநவனில், க.சந�ானகிருஷ்ைன், 
இராயப்பா, தி.சிகாமனி, அமரகீ�ன், மீளச. நசாமு, 
நவணுநகாபால், நகா.வி. மணிநசகரன், ஓவியர். 
மணியன்தசல்வம் நபான்்றவர்கள் பங்களிப்பு 
தசயதுவந�னர். இ�ழுககுத் ந�ளவயான, ப்ைாக 
எழுத்து மறறும் ஓவியங்களை, ந�ாழர்கள் மாத்தியூஸ், 
ராஜாராம் தசயதுதகாடுத்�னர்.

வசந�ம் வருகி்றது இ�ழுககு �மிழகதமங்கிருநதும் 
பரவலாக ஆ�ரவு தபருகிவந�து. மககளிடமிருநது 
�ங்களுளடய குள்றகளையும், நகாரிகளககளையும் 
இ�ழில் பதிவுதசயய நவணடி, கடி�ங்கைாக 
மட்டுமன்றி, நநரிலும் வநது முள்றயிட்டனர். 
இ�ழின் எணணிகளக அதிகமான நிளலயில், 
அ�றகான தபாருைா�ாரத் ந�ளவ அதிகமானநபாது, 
என்னதசயவது என்று நயாசித்� நிளலயில்�ான், 
கம்பம் பகுதியிலிருநது சில ந�ாழர்கள் இ�ழில் 
இளைநது தசயல்பட விரும்புவ�ாகவும் 
தபாருளு�வி தசயயத் �யாராயிருப்ப�ாகவும் 
முன்வந�னர். அ�ளன ஏறறுகதகாள்ை ஆசிரியருககு 
மனமில்ளல. நகாபாலபுரம் பகுதியில் இயங்கி வந� 
கனரா வங்கியின் கிளை நமலாைர், வசந�ம் 
வருகி்றது இ�ழின் உள்ைடககத்ள�ப் பார்த்துவிட்டு 
தபரிதும் தமச்சினார். இ�ளனயடுத்து, வசந�ம் 
வருகி்றது இ�ளழ கம்தபனிச்சட்டத்தின் கீழ பதிவு 
தசயது, தகாணடுவருவ�ாக இருப்பின், அ�றகான 
புரிநதுைர்வு அறிகளக ஒன்றிளனத்�யாரித்து 
வங்கியில் சமர்ப்பித்�ால், �றநபாது புழங்கும் 
த�ாளகளய அதிகப்பற்றாக (OVER DRAFT ) 
பயன்படுத்�வும், குள்றந� பட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபாய 
கடன் அனுமதிககவும் �ான் �யாராக இருப்ப�ாக 
உ று தி ய ளி த் � ா ர் .  அ � ற க ா க ந வ ண டி , 
பட்டயககைககர் ஒருவளரச்சநதித்து புரிநதுைர்வு 
அறிகளக ஒன்றிளன விரிவாக �யார் தசயந�ாம். 
அந� அறிகளகயில் பத்திரிளக நடத்துவது, நூலகம் 
நடத்துவது, குறும்படம் எடுப்பது, திளரப்படம் 
எடுப்பது  இன்னும்  பல  திட்டங்களை 
உள்ைடககிய�ாக “டான் “ (DON RIVER) பப்ளிநகஷன் 
பிளரநவட் லிமிதடட் என்கி்ற தபயரில் அறிகளக 
�யாரிககப்பட்டது. அந� அறிகளகளய வங்கியில் 
தகாடுத்து கடன் தபறுவ�றகு ஆசிரியர் 
ஒத்துகதகாள்ைவில்ளல. இந�ச்சூழலில், தபரும் 
தபாருைா�ார தநருககடி இருந�நபாதிலும், 
ப ல் நவ று  இ ன் ன ல் க ளு க கி ள ட ந ய 
இ �ளழ த் த� ாட ர் ந து  ந ட த் திவ ந ந� ா ம் . 
அப்நபாது�ான் தி.மு.க மககைளவ உறுப்பினராக 
இருநதுவந� கம்பம் நடராஜன் 198 1 இல் 
இ ய றளக த ய ய தி யள � த ய ா ட்டி ,  அ ங்கு 
இளடத்ந�ர்�ல் நளடதபற்றது. அதில் தி.மு.க 
தவறறிதபறும் என நிளனத்திருந� நவளையில் அ.தி.
மு.க தவறறிதபற்றது. இளடத்ந�ர்�ல் சமயத்தில், 
ஆளும்கட்சியானது, அத்த�ாகுதியில் பல்நவறு 
வைர்ச்சிப்பணிகளையும், த�ருதவங்கும் குடிநீர்க 
குழாயகளையும் தபாருத்தியிருந�து. நமலும், 
வாககாைர்களுககு பல்நவறு சலுளககளும் 

வழங்கப்பட்டிருந�ன. இ�ளன கவனத்தில் தகாணட, 
வசந�ம் வருகி்றது இ�ழானது, ”இனி ஒரு எம்.பி 
எப்நபாது சாவார்” எனும் �ளலப்பிட்டு �ளலயங்கம் 
ஒன்றிளன எழுதியது. இ�ளனத்த�ாடர்நது, 
காவல்துள்ற தகடுபிடி மிகுதியானது. நமலும், 
தபாள்ைாச்சியிலிருநது முன்னாள் மத்திய நிதி 
அளமச்சர் ஆர்.நக. சணமுகம் தசட்டியார் நபரன் 
என்கி்ற தபயரில், வசந�ம் வருகி்றது இ�ழ 
�ங்களுககுச்தசாந�மானது என்றும் நீங்கள் 
நடத்துவது முள்றயாகாது எனவும் நீதிமன்்றம் 
வழியாக  ந ந ாட்டீஸ் அனுப்பிவிட்டார் . 
இந�ச்சூழநிளலயில், இ�ழுககு தபாருைா�ார உ�வி 
தசயயமுன்வந� கம்பம்பகுதி, ந�ாழர்களையும் 
ஆசிரியர் அரவளைத்துகதகாள்ை முன்வரவில்ளல; 
வங்கி மூலம் கடன் தப்றவும் ஒத்துகதகாள்ைவில்ளல, 
இ�ழிளனத்த�ாடர்நது நடத்� முடியா� தநருககடி 
ஏ ற ப ட் டு வி ட் ட � ா ல் ,  ந வ று வ ழி யி ன் றி 
அவவி�ழிலிருநது நாங்கள் ஒதுங்கிகதகாணநடாம்.

அ�றகுப் பின்னர் எனது 35 ஆணடுகால டி.
யு.சி.எஸ் பணி (30.11.2010) ஓயவிறகுப்பி்றகு, நணபர்கள் 
சநதித்து உளரயாட வசதியாக நானும் ந�ாழர் 
சநதிரநசகரனும் இளைநது திருவல்லிகநகணியில் 
அள்ற ஒன்ள்ற வாடளகககு எடுத்ந�ாம். அந� 
அள்றககான முன்பைத்ள� ந�ாழர் சநதிரநசகரநன 
தகாடுத்�ார். அவர் தபயரிநலநய அள்றளய எடுத்து 
மாளலப் தபாழுதுகளில் சநதித்து உளரயாடுவள�  
வழககமாகக தகாணடிருநந�ாம். அந�ச் சமயத்தில் 
ஒருநாள், ந�ாழர் �மிழன்பன் அவர்களிடம் 
“காகளகச்சி்றகினிநல என்கி்ற தபயரில் உரிளம 
இருப்ப�ாகவும் அ�ளன ஏறறு ஒரு இ�ழ நடத்�லாமா 
எனவும் நணபர் ளவகள்ற என்னிடம் நகட்டார். 
அள�த்த�ாடர்நது நணபர்கள் ளவகள்ற , 
சநதிரநசகரன், சுப்ரமணியன், சரவைககுமார், 
எட்வின் ஆகிநயார் கலநதுதகாணடு ஆநலாசித்து, 
காகளக இ�ளழ நடத்துவத�ன முடிதவடுத்ந�ாம். 
ஆனால் இ�ழுககான பணிகளை நாங்கள் 
முன்தனடுத்�நபாது அந�ப் தபயர்ப் பதிவு 
காலாவதியாகிவிட்டிருந�து. ஆனாலும் அந� 
தபயரிநலநய விணைப்பித்து தபயளர மீணடும் 
உறுதிதசயந�ாம். அந�ககூட்டத்தில் இ�ழின் 
ஆசிரியராகவும் தவளியீட்டாைராகவும் நான் 
தபாறுப்தபடுத்துகதகாள்ை நவணடும் என 
நணபர்கள் நகட்டுகதகாணட�றகிைங்க அந�ப் 
தபாறுப்ளப ஏறறுகதகாணநடன். இ�ழாசிரியராக  
சில மா�ங்கள் ளவகள்ற இருந�ார். அ�ன் பின்னர்  
ஆசிரியர் குழுவில் இருநது இ�ழ �யாரிப்புப் 
பணிகளை முழுளமயாகச் தசயதுவந� ந�ாழர் 
சநதிரநசகரன் பணி ஓயவுககுப் பி்றகு இ�ழின் 
தபாறுப்பாசிரியராக வந�ார். த�ாடர்நது 11 
ஆணடுகைாக பல்நவறு நணபர்கள், ந�ாழர்களின் 
உ�வியுடனும் ஆ�ரவுடனும் காகளக தவளிவநது 
தகாணடிருககின்்றது. இந�ப் பயைத்திறகு 
உறுதுளையாகவும் உற்ற ந�ாழளமயாகவும் இருநது, 
என்ளன ஊககுவித்� எனது அன்புத்துளைவியார் 
நக.எம்.லீலா அவர்களின் ஐந�ாம் ஆணடு 
நிளனவுநாளில் கணணீருடன் நிளனவுகூர்கிந்றன்.

வைாகுபபு : எழுத்ைாளர நிகைழ் அய்ககைண்
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்ழககைம் ப்பால் இநை மாை கைாக்கைச் சிறகினிபை 
இைழும் ஒரு ்பாைநூல் ைகுதி உ்ையைாகை இருநைது. 
அற்புைம் அம்மா மற்றும் மருது ஆகிபயாரின் கைட்டு்ரகைள் 
சிறப்பாகை இருநைன.  என்னு்ைய அதிகை்பட்சே ஆரவத்்ைத் 
தூண்டியது இநதியாவில் வ்பருகிவரும் கைைன்கைள் ்பற்றிய 
கைட்டு்ர. பின்பு குைவாயில் ்பாைசுபபிரமணியன் வ்பரு 
மஙகைைத்து அருநைச்சேன் என்ற கைட்டு்ர. இககைட்டு்ரயில் 
அவரு்ைய குடும்்பத்தினர ்பற்றிய ைகைவல் 
வகைாடுத்திருநைது சிறப்பாகை இருநைது. டிராட்ஸ்கி மருது 
கைட்டு்ரயிலும் அத்ை்கைய ைகைவல்கைள் கைா்ணப்பட்ைன. 
இ்வ குறிபபிைத்ைககை்வயாகும்.

 எனககு மிகைவும் முககியமான ஒரு ைகைவ்ைக 
வகைாடுத்ை கைட்டு்ர ைராசு ஷியாம் அவரகைள் எழுதி வரும் 
அம்ணமாகிய சேமனம் அதில் சீவகைனுககு நாகை கைடி 
்வத்தியம் வைரியும் என்ற ்பகுதியில் நாகைஙகைளில் நான்கு 
வ்கை ஜாதி உண்டு என்ற ைகைவல் நாகைர வழி்பாடு ்பற்றி 
ஆய்வு வசேய்து கைட்டு்ர எழுதி வரும் எனககு மிகைவும் 
்பயனுள்ள ஒரு ைகைவைாகும். இது ைவிர உபவசோவின் 
சுவடி பைைல் குறிபபிைத்ைககைது.

அடுத்து அடிகபகைாடிட்டு ஒரு ்பாைநூ்ைப 
்படிப்பதுப்பாை ்படித்ை கைட்டு்ர ஆர சிவசுபபிரமணியம் 
அவரகைள் எழுதிய ‘ப்பராசிரியர முத்து பமாகைன் - 
்பண்்பாட்டு மண்ணில் கைாலூன்றிய ைத்துவவாதி’. இது 
ஒரு வைாைர கைட்டு்ர. இதில் ்பகைவத்கீ்ையின் பைாற்றம் 
அைற்கைான அடிப்ப்ைக கைார்ணம் அைனு்ைய இ்ைச் 
வசேருகைலின் பநாககைம் மகைா்பாரைத்தில் இைம் வ்பற்ற விைம் 
ஆகிய்வ எல்ைாம் எனககுப புதிய ைகைவல்கைளாகை 
இருநைன. அதிலும் குறிப்பாகைச் வசோல்ை பவண்டுவமன்றால் 
நான் என் ப்பரனுககு வாசித்துக கைாண்பித்ை ஒரு ்பகுதி 
‘உ்ழககும் மககைளின் மககை்ளச் சுரண்டி அவரது 
வசேல்வத்தின் ஒரு ்பகுதி்யத் ைான் எடுத்துக வகைாண்டு 
இன்வனாரு ்பகுதி்ய புனிை அநைஸ்து வகைாண்ை 
புபராகிை வரககைத்திற்கு வகைாண்டு பசேரககை பவண்டும்’ 
என்ற வரி. இை்ன நான் கைட்டு்ரயிலிருநது வாசித்துக 
கைாண்பித்பைன். இபப்பாதுைான் ்பாரககிபறன், அது bold 
ஃ்பாண்ட்கைளில் இைம்வ்பற்றுள்ளது. அ்ை நான் ைவற 
விட்டுவிட்பைன். பமலும் சேத்திரியர என்ற ஒரு இனத்்ைத் 
ைனககைான நைனுககைாகை உருவாககியதும் ையார்படுத்தியதும் 
அவரகை்ள வளரத்துவிட்ை விைமும் பிராம்ணரகைளின் ஒரு 
முககிய பநாககைமாகை இருப்ப்ை அறிநது வகைாண்பைன். 
இை்ன முத்துபமாகைன் சோர மாரகசியம் பவைாநைம் ஆகிய 
கைருத்துககை்ள இ்ைமி்ைநது எழுதி இருப்பார. ஆனால் 
அவற்்ற எஙகை்ளப ப்பான்ற எளிபயாரகைளும் புரிநது 
வகைாள்ளும் அளவுககு எளி்மப்படுத்தி வகைாடுத்ை 
கைட்டு்ர ஆசிரியர சிவசுபரமணியம் அவரகைளுககு நாஙகைள் 
நன்றிககைைன் ்பட்டிருககிபறாம். ஓட்ைன் ்பற்றிய கைட்டு்ர 
புதிய ைகைவல்கை்ளக வகைாண்டு வநது பசேரத்ைது.  

நி்றவான கைட்டு்ரயாகை கைல்வி்ய மாநிைப 

்பட்டியலுககு வகைாண்டு வர பவண்டும் என்ற விககி 
மபகைஸ்வரின் பநரகைா்ணல் அவர கியூ்பா நாடு மற்றும் 
பின்ைாநதில் இருககும் கைல்வி மு்றகை்ள ஆராய்நது 
அதுப்பாை இநதியாவிலும் வகைாண்டுவர பவண்டும் என்று 
கூறியிருப்பது குறிபபிைத்ைககைது.

 ் ை.இ�ாகேஸ்்ரி, ் ைன்சனே

ைண்பை லீைர இைழ் ஆசிரியர ைசேநை விகரமதுஙபகை 
அவரகைளின் (இறுதி) ை்ையஙகைத்துககும் கைாக்கைச் 
சிறகினிபை இைழ் ை்ையஙகைத்துககும் (ஜுன் 2022) 
இருககும் ஒற்று்ம ஆச்சேரியமளித்ைது. சேமூகை ஊைகைஙகைள் 
பிர்பைமான கைாை கைட்ைத்தில் இனி அச்சிைழ்கைளின் பை்வ 
இல்்ை என்று ஒரு ்பார்வ முன் ்வககைப்பட்ைது. 
ஆனால்  எவவிை வ்பாறுபபுகை்ளயும் ஏற்கைத்பை்வயின்றி 
்ைககுகைள் மற்றும் கைவமண்டுகைளுககைாகைவும் ஊைகை 
வாய்பபுகைளுககைாகைவும் வசேயல்்படும் பசோஷியல் மீடியாககைள் 
ஒரு ப்பாதும் அச்சு இைழ்கைளுககு மாற்று ஆகை முடியாது 
என்்பதுைான் சேண்பை லீைர வசோல்லும் வசேய்தி. வி்ைத்ைவன் 
உறஙகைைாம் அவன் வி்ைத்ை வி்ைகைள் உறஙகுவதில்்ை 
என்்ப்ை ைசேநை விகரமதுஙகைவின் எச்சேரிக்கைகைள் இன்று 
ந்ைமு்ற உண்்ம ஆகி, ஆட்சியாளரகை்ள 
சுட்வைரிப்ப்ைக கைாண்கிபறாம். இபை ப்பான்ற 
துணிச்சேலுைன், ைாரமீகை உரி்மயுைன் ைமிழகை அரசு 
திராவிை வழி நைககை பவண்டும் இல்்ைபயல் ஆ்பத்து 
என கைாக்கைச்சிறகினிபை ை்ையஙகைம் பைாழ்மயுைன் 
எச்சேரித்துள்ளது.  நகுைற்வ்பாருட்ைன்று நட்பு சும்மா 
ப்பாலியாகை ்பாராட்டி ஆைாயம் வ்பறுவைன்று நட்பு என்ற 
குறள் வழி நின்று ை்ையஙகைம் அ்மநதுள்ளது. 
இதுப்பான்ற துணிச்சேைான கைருத்துகைளுககைாகை அச்சிைழ்கைள் 
சேநதிககும் பிரச்சே்னகைள் ஏராளம் . ஆனால் அல்ை்ை 
ைான் ஏற்றுக வகைாண்டு நல்ை்ை கைரவாது கை்ரநதுண்ணும் 
கைாக்கைககுப ்பாராட்டுகைள்

-பிசசைக்�ா�ன் ் ைன்சனே;
www.pichaikaaran.com எழுத்்தாளர் / ் சைப்பதி்ர்

அசைகபசி 8056201939

்தமிழ்நாடு கை்ை இைககியப வ்பரு மன்றத்தின் 
வசேங்கைப ப்பர்வ “சுயமரியா்ைத் ைடிவிருது” வ்பற்ற 
கைாக்கை ஆசிரியர இநை அரிய விருதுககு நூறு சேைவீைம் 
ைகுதி வாய்நைவர எனும் வ்கையில் கைாக்கை மிகைச் 
வசேறிவான.., ைனித்துவமான அணுகுமு்றயுைன் 
வவளிவநது வகைாண்டிருககிறது . சேம கைாை நைபபுகை்ளக 
கூர்மயான ்பார்வயுைன் அைசி ஆராய்நது பநர்மயான 
கைருத்துகை்ள முன் ் வககும் ை்ையஙகைமும் ஆராய்ச்சித் 
ைன்்மயிைான கைட்டு்ரகைளும் உயபர உயபர ்பறககும் 
கைாக்கையின் வலிய சிறகுகைள்! சிறுகை்ைப ்பஞசேம்ைான் 
இைழின் வ்பரும் கு்ற.

ைாந்தாத், சை்த�ாபாத்
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இைங்கை ்பத்திரி்கையாளர ைசேநைா விகரமதுஙகைவின் 
மர்ண சோசேனம் உ்ணரவுப பிழம்்பாய் இருநைது. இரண்டு 
மு்ற ்படித்பைன் (ஏற்கைனபவ ்படித்ைதுைான்) 2009இல் 
அவர எழுதியது இன்்றககும் இைங்கைககுப 
வ்பாருநதுவைாய் உள்ளது. இது அஙகு நிைவும், நிைவ 
பவண்டிய அரசிய்ைச் வசோல்லுகிறது. உண்்மயில் 
்படிககும்ப்பாது கைண் கைைஙகிபனன். இரண்ைாவது 
சுைநதிரப ப்பாராட்ைம், பி.ஏ.கைாைரின் கைட்டு்ர 
இைங்கையின் சேமகைாைச் வசேய்திகை்ளச் வசோல்லுகிறது.
(உ-ம்: தூய புரட்சி என்்பது வவறும் கைற்்பனாவாைபம; 
முைல் மு்றயாகை ஒரு ஆட்சி மு்றககு எதிரான மககைள் 
ப்பாராட்ைமாகை உள்ளது; சோத்வீகை வழியில் வமல்ை 
வமல்ைபவனும் வ்பறப்படும் வவற்றிகைள் நீண்ை கைாைம் 
நி்ைககின்றன). இைங்கையின் வ்பாருளாைார வநருககைடி 
இநதியாவிலும் ந்ைவ்பறைாம் என்ற மு.நாகைநாைன் 
கைட்டு்ர, எளிய வமாழியில், ஆழமாகை ்பை வசேய்திகை்ளச் 
வசோல்லுகிறது. இநை இைழ் மிகைச் சிறப்பாகை இருநைது. 
வாழ்த்துகைள்.

பீடடர் துச��ாஜ், ் ைன்சனே

்த்ையஙகைம் ைககை ைரு்ணத்தில் வசோல்ைப்பட்டுள்ளது. 
ஆட்சியாளரகைளுககு இடித்து்ரககும் ைாரமீகைப வ்பாறுப்்ப 
கைாக்கைச் வசேய்துள்ளது ்பாராட்ைபவண்டிய வசேயல்.. 
அட்்ை அரு்ம, சோர. இன்னும் இதுப்பான்ற ்பைஙகை்ளத் 
பைடி எடுத்து இைங்கை மானத்்ை வாஙகுஙகைள். இன்று 
அவர இருநதிருநைால்.... என்று ஏபைபைா எண்்ணத் 
பைான்றுகிறது. கைாரசோரமாகை எ்ையும் அணுகை 
கைாக்கையால்ைான் முடியும்

கே.கே.்பர்்ான்டஸ், பாசளயங்க�ாடசட

“எனககு மாரகசியம் வைரியும் ஆயின் இநதியத் 
ைத்துவபமா ைமிழர ைத்துவபமா வைரியாது என்று 
கூறுவதில் நியாயம் கி்ையாது” - ந. முத்துபமாகைன். நமது 
பின் மண்்ையில் ஓஙகி அடிவாஙகியது ப்பால் 
இருககிறது!

- ் ்ள்சளயங்கிரி, க�ாச்

ேூன் 22 திஙகைள் கைாக்கைச் சிறகினிபை வாசித்பைன். 
சேமகைாை சேமூகை, வ்பாருளாைார, ைத்துவக கைருத்ைாககைஙகைள் 
மீைான ்பரநது்பட்ை ஆய்வுக கைட்டு்ரகைள் ்பைவற்றால் 
கைாக்கை நிரம்பியுள்ளது மகிழ்வானைாகும். குறிப்பாகை, பின் 
கைாைனிய ்பாசிசேத்தின் பகைார முகைஙகைள் எப்படியிருககும் 
என்்ப்ைப ப்பராசிரியர மு.நாகைநாைனின் “இநதியா: 
வ்பருகிவரும் கைைன்கைள்-மூழ்கிகவகைாண்டிருககும் 
வ்பாருளாைாரம்” கைட்டு்ரயும், ‘சேண்பை லீைர’ 
்பத்திரி்கையின் ைசேநை விகரமதுஙகைவின் மர்ண சோசேனமும் 
வவளிச்சேமிட்டுக கைாட்டுகின்றன. ஜனநாயகை சேகதிகைள் 
விழித்துக வகைாள்ள பவண்டிய ைரு்ணமிது. மா.அரஙகைநாைன் 
இைககிய விருது வழஙகும் விழாவில் எழுத்ைாளர ரவி 
சுபபிரமணியன் வாசித்து அளித்ை கைட்டு்ரகைளும், 
ப்பராசிரியர கை.்பஞசோஙகைம் அவரகைள் வழஙகிய நூல் 
விமரசேனமும் ஆழமான்வ. கைாக்கைககுப வ்பரிதும் நன்றி!

மு. ் ைல்ைா, மதுச�

 ேூன் மாை -கைாக்கைச் சிறகினிபை இைழில் எழுதி 
வவளிவநை ைமிழ் வகுபபுகைள் எனும் கைட்டு்ர்யப 
்படித்துப ்பாரத்பைன். வ்பன்னம் வ்பரிய ஊராகிய 

ஹாஙகைாஙகில் - சின்னஞசிறு மககைள் வைா்கையுைன் 
வாழும்- ைமிழரகைளின் பிள்்ளகைளுககைாகை - ைமிழ் 
வகுபபுகை்ளப ்பதிபனழு ஆண்டு கைாைமாகை நைத்தி வரும் 
சோை்ன -இமாைய சோை்ன யாகும். இயற்்கைத்ை்ை- 
வசேயற்்கைத் ை்ை - வைய்வாதீனத் ை்ை- வ்பாருளாைாரத் 
ை்ை ப்பான்ற எத்ை்ன எத்ை்னபயா இைரப்பாடுகை்ளயும் 
இன்னல்கை்ளயும் எதிரவகைாண்டு சேநதித்துச் சேநதித்து- 
‘எண்ணிய எண்ணியாஙகு எய்துவர எண்ணியர 
திண்ணியராகைப வ்பறின்’- எனும் வசேயைாககைத் திறன் 
வ்பற்று- ைமி்ழப ்பயிற்று வித்து வருகின்றீரகைள். 
ஆரவத்்ையும் ஈடு்பாட்்ையும் மட்டுபம முைைாகைக 
வகைாண்டு-ைாய்த்ைமிழின் வைாைர ஓட்ைத்்ை எண்ணி- 
வகுபபு எடுககும், ஆசிரியரகைள்- வ்பற்பறார- வ்பரிபயார- 
குழந்ைகைள் -வழிநைத்துனர முைலிபயாருககு - எநை 
வாரத்்ைகை்ள எடுத்துத் வைாடுத்து நன்றி ்பாராட்டுவது 
எனத் வைரியவில்்ை . ைாய்த்ைமிழின் நி்னவ்ைகைளால்- 
வநஞசேம் நீராய் கைசிநது மகிழ்நது வநகிழ்நது ப்பாய் -வாய் 
குளிர மனஙகுளிரக ்கைவயடுத்துக கும்பிட்டு -என் 
நன்றி்யக கைாணிக்கையாககுகிபறன் ைாய் மண்ணில் 
இருநது நீஙகி- வநடுந தூரத்தில் உள்ள ஹாஙகைாஙகில் 
ைஙகி வாழும்- நம் ஒவவவாரு குடும்்பத்தினரும் -குடும்்ப 
உறுபபினரும்-  வசேய்யும் ்பணி சிறககை- ஆற்றும் வசேயல் 
ஏற்றம் வ்பற- எண்ணிய யாவும் ் கைகூை- எல்ைாம் வல்ை 
இ்றவன் திருவருள் சித்திககைப பிராரத்திககிபறன்..

மு. பழநிசைாமி, மதுச�

அறிவிபபு

1.7.2022 முதைல் காக்க இதைழின் தைனிஇதைழ் 
வி்ல ரூ.50 ஆகவும் ஆண்டுசசந்தைா ரூ.500 
ஆகவும் உயர்ததைப�டுகிறது. ொளுககுொள் 
கட்டுககடஙகாதை  ே்கயில் உயர்ந்துேரும் 
மூலபப�ாருட்களின் வி்லசயறறததுககு 
ஈடுபகாடுகக இயலாமல் இந்தை உயர்வு 

அறிவிககப�டுகிறது. எனினும் இரண்டாண்டு 
சந்தைாவும் ஐந்தைாண்டு சந்தைாவும் 

உயர்ததைப�டவில்்ல.  ோசகப ப�ருமககள் 
எபச�ாதும்ச�ால பதைாடர்ந்து ஆதைரவி்னத 

தைந்து ஒதது்ழககுமாறு கனிவுடன் 
சகட்டுக பகாள்கிசறன்.

-ஆசிரியர்
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ெ .  முத்துநமாகன் எழுதிய ‘இநதியத் 
�த்துவங்களும் �மிழின் �டங்களும் ‘ என்்ற 
�ளலப்பிலான நூலின் மு�றபகுதிளய இதுவளர 
அறிநது தகாணநடாம். இறுதியாக இநநூலின் 
இரணடாம் பகுதிளய அறிமுகம் தசயதுதகாள்நவாம்.

இப் பகுதி ‘�மிழர் �த்துவங்கள் குறித்�து’. மு�ற 
பகுதி நபான்ந்ற இப்பகுதியும் ஏழு இயல்களைக 
தகாணடுள்ைது. நூலின் முன்னுளரயில் ‘ கீளழ 
நாடுகளின் �த்துவங்களை எழுதும் நபாது அவறள்ற 
அந�ந� நாடுகளின் தசாந� தமாழிகளிநலநய 
அந�ந� நாடுகளின் தசாந�க கருத்�ாககங்களிநலநய 
எழு� நவணடும்’ என்்ற சிந�ளனப்நபாககு 
உருவாகியுள்ைள�க குறிப்பிட்டுள்ைார். அத்துடன் 
காலனிய ஆட்சியால் ஐநராப்பிய அைவு நகால்களை 
உலக முழுவ�றகுமான ‘தபாது அைவுநகால்கைாகக’ 
தகாள்வது குறித்து விவாதித்துள்ைார். �மிழர் 
� த் து வ ங் க ள ை  � மி ழ ரி ன்  த ச ா ந � க 
கருத்�ாககங்களிநலநய தவளிப்படுத்தியுள்ை�ாகக 
குறிப்பிட்டுள்ைார்.

தமிழர தத்துவமரபு :

இரணடாம் பகுதியில் மு�ல் இயலின் �ளலப்பு 
‘ இநதியச் சூழல்களில் �மிழர் �த்துவ மரபுகள்’ 
என்ப�ாகும். இத் �ளலப்பிறகான �ரவுகளை சங்க 
இலககியங்களில் இருநந� ந�டியுள்ைார்.சங்க 
இலககியங்கள் “ம�ச்சார்பற்ற தநறிகளை, எந� 
ம�த்திறகும் எந�ப் புராைங்களுககும் த�ாடர்பற்ற 
நிளலயில் எடுத்துளரப்பளவ” என்று கூறுவதுடன் 
“சுயமான முள்றயில் நில அளமப்புகளுடனும் 

அவறறின் பணபுகளுடனும் உடனடித் த�ாடர்பு 
த க ாணடனவ ா கஅன்ள்ற ய ச்  சி ந � ளன 
முள்ற”இருநதுள்ைது என்கி்றார் .  அவரது 
மதிப்பீட்டின்படி பூர்வீகத் �மிழர்களின் 
சிந�ளனகள்”புவியியல் தபாருள்மு�ல்வா�ம்” என்்ற 
பணபு தகாணடளவ.

இக கட்டுளரயின் த�ாடககத்தில் அவர் 
கூறியுள்ை முககிய கருத்துககளை இவவாறு 
த�ாகுத்து வரிளசப் படுத்�லாம்:

 � ‘’கடவுள் நிலப்பிரிவின் இயறளகத் �னளமககு 
ஏற்றவாறு உருவாககம் தபறறிருந�ார்.”

 � ‘’அந�த் த�யவங்கள்�ான் பூமிளய அல்லது 
அந�க குறிப்பிட்ட நிலத்ள� உருவாககிய�ாகவும் 
கரு�ப்பட வில்ளல.”

 � புவியியல் பன்மீயம் ஏறறுக தகாள்ைப்பட்டிருந�து.

 � பழந�மிழர்களின் பணபாட்ளட “ ஆதிப் 
தபாருள்மு�ல்வா�ம் அல்லது இயறளகப் 
தபாருள்மு�ல்வா�ம்” என்்றளழககலாம். 
“ முள ்றய ா க க  கட்டளம க க ப்  பட்ட 
�த்துவார்த்�மான தபாருள்மு�ல்வா�ம்” என்று 
குறிப்பிட முடியாது.

 � சூழலில் இருநது பிரிநது நிறகவில்ளல.

 � “திளைக நகாட்பாடு பணளடத் �மிழர்களை 
இன்றுவளர அளடயாைப் படுத்துவ�ாக 
உள்ைது.

 � சங்கப் பாடல்களில் “பிரபஞ்ச அளமப்பு 
மட்டுநம குறிப்பிடப்படுகி்றது” . இள�ப் 
பளடத்�வர் குறித்து எதுவும் கூ்றப்படவில்ளல.

கட்டுரை

ஆ. சிவசுபபிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

ப்பரொசிரியர ே.முத்துபமொ�ன

பணபாட்டு மணணில் 
்காலூன்றிய ைததுவவாதி

(கட்டு்ையின் மூன்றாம் பகுதி)

்பைந்தமிைர�ளின ்பண்பொடு ஆதிப க்பொருளமுதல்வொதம் அல்ைது 
இயற்�ப க்பொருளமுதல்வொதம் என அ்ை்க�ப்பட முடியும்.

- ந.முத்தும�ாகன்
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 � “சமூகவியல் அைவுநகால்களின்படி சங்க 
காலத்ள�ப் புரா�ன இனககுழு வாழவிலிருநது 
வர்கக சமூக வாழவிறகு மாறு�ல் தபற்ற காலம் 
என மதிப்பீடு தசயயலாம்”

 � ‘’ஆசீவகம்,உலகாயு�ம், ளஜனம்,புத்�ம் நபான்்றன 
பழந�மிழ சமூகத்தின் நமல் அைவுகடந� 
தசல்வாககுப் தபறறிருந�ன.”

 � ச ம ை மு ம்  த ப ௌ த் � மு ம் 
அ்றதநறிககருத்துககளையும் கர்மவிளனக 
நகாட்பாட்ளடயும் �மிழில் அறிமுகம் தசய�ன.

 � இக கருத்துககளை அடுத்து பகதி, ளசவ 
சித்�ாந�ம் என்்ற இரு புதிய சிந�ளனகளின்  
அறிமுகம் குறித்து விைககி உள்ைார்.

்பக்தி

சங்க காலத்ள�யடுத்து அ்றதநறிச் சிந�ளனயின் 
� ா க கம்  �மிழக த்தில்  ஏ றபடலாயிறறு . 
இககாலத்தில்�ான் �மிழச் சமூகத்தில் �ன் மனி�ளன 
ளமயப் படுத்தும் சிந�ளனப் நபாககும். வர்கக 
சமூகச் சூழலும் உருப்தபற்றது.அத்துடன் ‘குடும்பம், 
அரசு, குடிளமச் சமூகம் ஆகியவறறுககான 
சட்டங்களும்  கூட  இக க ால த்தில்� ான் 
இயற்றப்பட்டன.’

இளவ அளனத்திறகும் நமலாக நிகழந� 
‘இளைவாககம்’ ஒன்ள்ற அவர் சுட்டகி்றார். இது 
குறிப்பிடத்�கக ஒரு நிகழவாகும்.அவரது கருத்துப்படி 
சங்க காலத்தில் நிலவிய ஆதிப் தபாருள்மு�ல்வா� 
அடிப்பளடகளும் புதி�ாக அறிமுகமான அ்றதநறிக 
நகாட்பாடுகளும் இளைவாககம் தபற்றன. இள� 
‘வசீகரமான பயன்பாட்டு வா�ம் (Fascinating Prag-
matic Synthesis) என்்ற களலச்தசால்லால் குறிககி்றார். 
இ�றகு, ‘தபாருள்மு�ல் வா�மும் ஆன்மீகமும் 
மத்திமப் பகுதியில் சநதித்து இயங்கியல் ரீதியாக 
இைக க ம்  த ப றறு  அ ்றத ந றி கை ா கவும் 
ஒழுககங்கைாகவும் வடிவம் தபறுகின்்றன’ என்று 
விைககம் �ருகி்றார்.

கி.பி. 5ஆம் நூற்றாணடில் இருநது ளசவத்தின் 
ந ா ய ன் ம ா ர் க ை ா லு ம்  ள வ ை வ த் தி ன் 
ஆழவார்கைாலும் நமறதகாணட சமயப் பரப்பல் 
தசயல்பாடுகைால் வடபுலத்தின் நவ� சிந�ளனகளும் 
புராைச் சிந�னகளும் �மிழகத்தில் தசல்வாககுப் 
தபற்றன. அத்துடன் �மிழகத்தில் வலுவாகக 
காலூன்றியிருந� சமை, தபௌத்� சமைச் 
சிந�ளனகளுடன் முரணபட்டு நமா�ல் நபாகளகப் 
பின்பறறின.அளவதிக சமயங்கைால் இங்கு நிளல 
நிறுத்�ப்பட்டிருந� அ்றதநறிக நகாட்பாடுகள் 
பு்றந�ள்ைப்பட்டன. இது குறித்து அவர் நமலும் 
கூறுவது வருமாறு:

‘விளனக தகாள்ளகளய அ�ன் அடிப்பளடயான 
�ைங்களிலிருநது அகற்றப்படபட முடியாமல் 
நபான�ால் அ�ளன நவறுவி�மாக எதிர்தகாள்ை 
இள்றயருள் என்்ற கருத்து அறிமுகமாகியது. எனநவ 
உருககமான உைர்ச்சிவயப்பட்ட இள்ற பகதியின் 
மூலம் இள்றயருளைப் தபறுவது என்்ற கருத்து ளசவ 
ளவைவப். பின்பற்றாைர்கைால் புதி�ாக முன்னுககு 
ளவககப்பட்டது.’

த�ாடககத்தில் த�ன்னிநதிய மரபாக இருந� 
பகதி இளச இளசயுடன் இளைநது தவளிப்பட்டது. 
‘ உைர் ச்சி  வயப் பட்ட  மனநிளலககுப் 
தபாருநதுவ�ாகவும் கூட்டு வழிபாட்டிறகு 
ஏற்ற�ாகவும் இளச இருகக முடியும்’ என்பது 
ஆசிரியரின் கருத்�ாகும். இளசயுடனான பகதி 
இயககத்தின் த�ாடர்பு குறித்து ஆசிரியர் விரிவாகநவ 
கூறிச் தசல்கி்றார்.

�மிழகத்தில் உருவான பகதி இயககமானது ‘சாதி 
இல்லா� ஒரு சமூக அளமப்ளப உருவாககும் 
முயறசியில் படுந�ால்விளயத் �ழுவியுள்ைது. 
பகதியின் வழியாக மககளை ஒன்றுபடுத்தும் 
முயறசிளய சாதி ந�ாறகடித்து விட்டது’ என்பது 
ஆசிரியரின் முடிவாக உள்ைது. இருப்பினும் 
‘சமைமும் தபௌத்�மும் நமலும் நமலும் கருத்து 
மு�ல்வா�மாக இறுகிப்நபான சூழலில் பூர்வீகத் 
�மிழப் பணபாட்டின்ஆதிப் தபாருள்மு�ல்வா�த்ள� 
மீ ட் டு க  த க ா ை ரு ம்  ப ணி யி ல்  ப க தி 
ஈடுபட்டிருககி்றது. . . . . . .  ளசவத்தின் கருத்து 
மு�ல்வா�த்�ால் ளஜன தபௌத்�த்�ால் 
உருவாககப்பட்ட விளனக நகாட்பாட்ளட அழிகக 
முடியவில்ளல. “விளனகள் மு�லில் கடவுள் 
பி்றகு�ான் “என்பந� ளசவசமயத்தின் நிளலப்பாடாக 
உள்ைது’ என்பதும் அவரது கருத்�ாகும்.

இ�ன் த�ாடர்ச்சியாக ளசவசமயத்தின் 
ளசவசித்�ாந�ம் குறித்� சில கருத்துககளை முன் 
ளவககி்றார்.

டசவசித்தாந்தம்

�மிழர் சிந�ளனயின் வைர்ச்சியளடந� 
�த்துவமாகச் ளசவசித்�ாந�த்ள� ஆசிரியர் 
கருதுகி்றார். நிலமானியச் சமுகத்தின் ஆற்றலுள்ை 
ஒரு �த்துவமாக ளசவசித்�ாந�த்ள� அவர் 
மதிப்பிடுகி்றார்.

‘நிலமானியச் சமூகத்தின் �னிமனி�ம் (Individu-
ality) முழுளமயான �த்துவ ஏறளப ளசவசித்�ாந�த் 
�த்துவத்தில் தபறறுள்ைது என்று குறிப்பிடும் 
ஆசிரியர் இத்�த்துவத்தில் விரிவாகப் நபசப்படும் 

ந. முத்துகமா�ன்
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ஆைவம் என்்ற கருத்�ாககம் இள� தமயப்பிககி்றது 
என்கி்றார். ‘ஆைவம் ‘என்பது அணுத்�ன்ளம 
தகாணட �னிமனி�ம். அ�ன் அதீ�வா�ம் 
�னிமனி�வா�ம்’. ளசவசித்�ாந�த்தின்படி இது 
உயிளர விட்டு அகலாமல் அ�னுடன் இருககும் 
�ன்ளமத்�து. இத்�த்துவம் குறிப்பிடும் பதி, பசு, 
பாசம் ஆகியவறறில் ஒன்்றாக எணைப்படுவது. 
‘உயிநராடும் ஏன் இள்றவநனாடும் சமநிளலயில் 
ளவத்து “அநாதியானது” என எணைப்படுவது. 
நமலும் ளசவசித்�ாந�ம் குறிப்பிடும் ஆைவம், 
கன்மம், மாளய என்்ற மூன்று மலங்களையும் பாசம் 
என்்ற ஒநர தசால்லால் குறிப்பர். இம் மூன்று 
மலங்களில் மூலமலம் என்்ற �குதி ஆைவத்திறகு 
உணடு.

இச் தசயதிகளைக குறிப்பிட்டு விட்டு ‘இநதியத் 
�த்�வங்களில் நவறு எந�த் �த்துவமும் ஆைவம் 
அல்லது “நான் எனது” என்்ற உைர்வுககு இத்�ளன 
மு�ன்ளம வழங்கியது கிளடயாது’ என்று 
குறிப்பிட்டுள்ைார். இநதியவில் ந�ான்றிய பல்நவறு 
ஆத்தீக நாத்தீக �த்துவங்களுககுப் பின்னால் 
ந�ான்றிய ளசவ சித்�ாந�ம் இளடககாலத் �மிழக 
வரலறறில் தசல்வாககுடன் திகழந� நிலமானியச் 
சமூகத்தின் அனுபவங்களை உள்வாங்கிக தகாணடு 
ஆைவம் என்்ற கருத்�ாககத்ள� அழுத்�மாக 
உருவாககியுள்ைது என்று கணித்துள்ைார். நமலும் 
இ�ன் சி்றப்புக கூறுகைாக அவர் கூறும் தசயதிகள் 
வருமாறு:

#உலளக மாளய எனநவா கானல் நீர் எனநவா 
கூறி உலக மறுப்புக தகாள்ளகளயப் நபசவில்ளல.

#விடு�ளல அல்லது முகதிககான வழியாக 
உலளகயும் உலக வாழளவயும் ஏறறுக தகாணடுள்ைது. 
அள� மறு�லிககவில்ளல.

இவறறின் த�ாடர்ச்சியாக உலகம் - உயிர் 
இள்றவன் என்்ற மூன்றுககுமான உ்றளவக குறித்து 
ளசவசித்�ாந�ம் தகாணடுள்ை கருத்துகளை 
பின்வருமாறு த�ாகுத்துளரத்துள்ைார்:

‘இள்றவன் உயிர்களின் மீது தகாணட இரககத்தின் 
காரைமாக உயிர்களைப் பளடத்�ார்...... உயிரகள் 
உலகில் வாழநது பரிபககுவம் அளடநது, பின் 
இள்றவளன நாடிச் தசன்று விடு�ளல தபறுகின்்றன. 
உலகில் பி்றப்பதும் வாழவதும் உயிரின் விளனப் 
பயன். எனநவ அது �விர்கக முடியா�து. உயிர் 
அதுநவ விளனகளை வாழநது அனுபவித்து பின் 
உலகிலிருநது விலகி இள்றவளன அளடகி்றது..’

‘ளசவ சித்�ாந�ம் இநதியத் துளைக கணடத்தின் 
பல்நவறு �த்துவார்த்� சா�ளனகளைத் �ன�ாககிக 
தகாள்கி்றது.’

‘ சமூக ஏற்றத் �ாழவுகளை அது �த்துவார்த்�க 
கருத்�ாககங்கைாக உருமாறறி உட்தசரித்துக 
தகாணடுள்ைது.

இறுதியாக மூன்று வளகயான சமூகப் பயன்பாட்டு 
எ டு த் து ள ர ப் பு க ள ை  அ வ ர் 
அளடயாைப்படுத்தியுள்ைார். (ளசவம் - திராவிடம் 
-�லித்திய மார்கசிய வட்டாரம்) அத்துடன் 
அவறறின் தசயல்பாடுகளையும் அவ�ானித்துள்ைார்.

�மிழின் �டங்கள் என்்ற �ளலப்பிலான 
இரணடாவது பகுதியில் இடம் தபறறுள்ை இக 
கட்டுளர சங்க இலககியங்கள் குறித்� தபாதுவான 
�த்துவமதிப்பீட்ளடயும் ளசவசித்�ாந�ம் �மிழச் 
சமூகத்தில் உருவான நிலமானியச் சமூகத்தின் 
�த்துவம் என்்ற வளரயறுப்ளபயும் தசயதுள்ைது. 
இறுதியாக மூன்று வளகயான சமூகப் பணபாட்டுத் 
ந�டல்கள் இன்ள்றயத் �மிழச் சமூகத்தில் 
தசயல்படுவ�ாக அளடயாைப்படுத்தியுள்ைது.

இள�யடுத்து இடம் தபறறுள்ை ஆறு பகுதிகளும் 
(1) �மிழ இலககியங்களையும் த�ால்காப்பியத்ள�யும் 
ளமயமாகக தகாணடளவ (க.எண:2,3,4,5) (2) 
ளசவசித்�ாந�த்ள� அடிப்பளடயாக தகாணடது 
(க.எ:6) (3) புதிய நபாககுகள் (க.எ.7) என மூன்்றாகப் 
பகுத்துக தகாள்ைலாம். இனி இம்மூன்று �ளலப்பகள் 
தவளிப்படுத்தும் தசயதிகளைச் சுருககமாகக 
காணநபாம்.

தமிழும் தத்துவமும்

இரணடாவது கட்டுளர,பு்றநானூறு,குறுநத�ாளக, 
பத்துப்பாட்டு என்்ற சங்க இலககியங்களை 
ளமயமாகக தகாணடது. இங்கு ப்றநானூறு குறித்� 
கட்டுளரயில் அவர் முன்ளவககும் முககிய கருத்துகள் 
வருமாறு:

# பழந�மிழ இலககியங்கள் இருப்பியளலப் பறறி 
அககளர தகாள்ைவில்ளல. மா்றாக ,’�ாம் பி்றந� 
சமூகத்திறகான �கவுகளை உறபத்தி தசயவதில்�ான் 
அதிக அககளர காட்டியிருககின்்றன.

# த�ான்ளமயான இனககுழுககள் அழிவுககாைாகி 
அரசுகள் ந�ான்றியநபாது உருவான சமூகத் 
�கவுகளைநய பு்றநானூறு பதிவிட்டுள்ைது.

# ‘பு்றநானூறறுப் பாடல்களில் வீரம் புகழ எனும் 
இரு தபரும் �கவுகள் தபாருதிக தகாள்கின்்றன.......
வீரம் எனும் �கவு அரசு உருவாககத்ள� நமலிருநது 
எடுத்தியம்புவ�ாகவும் புகழ குறித்� பாடல்கள் 
இனககுழும தசல்வப் பகிர்ளவ கீழிருநது நிளனவுககுக 
தகாணடு வருவ�ாகவும் உள்ைன.

#  பு்றநானூறறுச் சமூகம் �கவுகைால் 
கட்டளமககப்பட்ட சமூகம்.

யதாத்திரங்களும் சாத்திரங்களும்

இத் �ளலப்பில் இடம் தபறறுள்ை மு�ல் கட்டுளர 
ளசவத் திருமுள்றத் த�ாகுப்பு குறித்�து. ளசவர்களின் 
புனி� நூல்கள் ந�ாத்திரம் சாத்திரம் என இரணடாகப் 
பகுககப்பட்டு த�ாகுப்பாக விைங்குகின்்றன. 
இவறறுள் ந�வாரம் உள்ளிட்ட பாடல்கள் 
பன்னிரணடு நூல்கைாகத் த�ாகுககப்பட்டு பன்னிரு 
திருமுள்ற என்்றளழககப் படுகின்்றன. ளசவ சமய 
சாத்திர நூல்கள் பதினான்கும் தமயகணட 
சாத்திரங்கள் என்்ற தபயரில் த�ாகுககப்பட்டுள்ைன.
இத் த�ாகுப்புகளின் வரலாள்றக குறித்� ஆயநவ 
இ த் � ள ல ப் பி ல்  இ ட ம்  த ப ற று ள் ை 
மு�றகட்டுளரயாகும்.

இவவிரு த�ாகுப்பிலும் இடம் தபறறுள்ை 
நூல்களின் தபயர்ப் பட்டியலாக இல்லாமல் �த்துவ 
சமூக வரலாறறு நநாககிலான ஆயவின் 
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தவளிப்பாடாக இககட்டுளர அளமநதுள்ைது.

ளசவ சமயத்தின் பதினான்கு சாத்திரங்கள் 
வரிளசயில் இடம் தபறறுள்ை திரு உநதியார், 
திருககளிறறுப்படியார் என்்ற இரு நூல்களிலும் 
இடம் தபறும் ஆைவமலம் அகற்றல் குறித்தும், 
அ�ன் சமூக வரலாறறுப் தபாருணளம குறித்தும் 
இரணடாவது கட்டுளர ஆராயநதுள்ைது. மூன்்றாவது 
கட்டுளர ளசவசித்�ாந�த்தின் தமயயியல் 
குறித்��ாகும்

புதிய குரல்்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாறறுக காலத்துடன் 
ம ட் டு ந ம  � த் து வ ங் க ள்  பு ரி ந து 
தகாள்ைப்படுவதுமில்ளல; முடிநதுவிடுவதுமில்ளல. 
சமூக வைர்ச்சி, வர்ககங்கள் என்பனவறள்ற 
ளமயமாகக தகாணடு அளவ புதி�ாகத் ந�ான்றும் 
வாயப்புள்ைது..இவவளகயில் 19 ஆவது நூற்றாணடில் 
வாழந� இராமலிங்கர் குறித்து மூன்்றாம் பகுதியின் 
மு�ல் கட்டுளரயில் ஆராயநதுள்ைார். ளசவராகப் 
பி்றநது வைர்ந� இராமலிங்கர் குறித்து’ பாசத்ள� 
விலககி பசுககள்(உயிர்கள்) பதிளயச் தசன்்றளடயும் 
சித்�ாந� வித்ள�ளய இராமலிங்கர் பு்றககணித்து 
உடனடி வாழவின் அப்பட்டமான உணளமயாகிய 
பசி அவரது �த்துவப் பார்ளவளய நிர்ையித்�து.
ளசவ சமய நிறுவனம் அவரது கவனத்திறகுள் வரநவ 
இல்ளல .அப்படி வந�நபாதும் அவரால் 
விமர்சிககநவ பட்டது’ என்று இககட்டுளரயில் 
குறிப்பிட்டுள்ைார்.

அடுத்து வரும் கட்டுளர பத்த�ான்ப�ாம் 
நூற்றாணடின் பிறபகுதியில் தசன்ளனயில் 
தசயல்பட்டு வந� ‘சுயாககினிகள் சங்கம்’என்்ற 
தபயரிலான நாத்தீக சங்கம் குறித்தும் அது 
தவளியிட்ட ‘�த்துவ விநவசினி’என்்ற இ�ழ 
குறித்தும் ஆயவு நநாககுடன் அறிமுகம் தசயதுள்ைது.

இ�ளன அடுத்து இடம் தபறறுள்ை கட்டுளர 
அநயாத்தி�ாச பணடி�ர் குறித்�து.இக கட்டுளரயில் 
அவர் வாழந� காலத்தின் வரலாறறுச் சூழளலயும் 
அவரது தபௌத்�ம் குறித்தும் அறிமுகம் தசயதுள்ைார்.
சிங்காரநவலர்,லட்சுமிநரசு, அப்பாத்துளர 
ஆகிநயாரின் தபௌத்�ம் குறித்� சிந�ளனகையும் 
அநய ா த்தி � ா ச ரின்  தபௌத் �ம்  குறி த் � 
சிந�ளனகளையும் ஒப்பிட்டு ஆராயநதுள்ைார்.
இளவ �விர அநயாத்தி�ாசர் குறித்து அவர் கூறும் 
பின்வரும்  கரு த்து க கள்  ஆழம ானளவ , 
முககியமானளவ.

1. ‘அநயாத்தி�ாசர் �லித் பிரச்சிளனளய 
� லி த் து க ளு க கு  ம ா த் தி ர ம ா ன  ஒ ரு 
�னிப்பிரச்சிளனயாக நநாககவில்ளல’

2. ‘�லித்துகளுகநக உரித்�ான குள்றபாடுகளைப் 
பட்டியலிட்டு விணைப்பஞ் தசயவது அவரது 
நநாககமாக இருககவில்ளல’.

3. ‘ஒடுககப்பட்ட மககள் கூட்டத்தினரின் சாதி 
விடு�ளல நலன்களை அவர் இநதியா

4. முழுவதும் தசயல்பட்டு வந� சாதி அளமப்பின் 
பிரச்சிளனகநைாடு இளைத்�ார்.

5. ‘�லித் பிரச்சிளனககும் நிலப்பிரச்சிளனககுமான 
த�ாடர்பு நாட்டுப்பு்ற இநதியாவின் நிலமற்ற 
பாட்டாளி மககளின் நலன்கள் பறறிய அககளர 
சார்ந��ாகும். அநயாத்தி�ாசர் அ�ளனக 
கவனத்தில் தகாணடு வநதுள்ைார்.’

இள�யடுத்து இடம் தபறறுள்ை கட்டுளர் 
தபௌத்�மும் தபரியாரியமும். என்ப�ாகும்.இக 
கட்டுளரயில் தபரியாருககும் தபௌத்�த்திறகுமான 
உ்றவு குறித்� தசயதிகளும் �ம் குறித்� அவரது 
விைககங்களும் இடம் தபறறுள்ைன. தபௌத்�த்ள� 
ஒரு ம�மாக அவர் ஏறறுகதகாள்ைவில்ளல 
என்பதுடன் அ�ன் நகாட்பாடுகள் அளனத்ள�யும் 
அவர் நம்பவுமில்ளல. அவளரப் தபாறுத்� அைவில் 
தபௌத்�ம் என்பது’ஓர் அறிவு மரபு, ஒரு கலக மரபு, 
ஆராயச்சி மரபு, விமர்சன மரபு, எதிர்ப்பு மரபு 
என்பது இவரது கருத்�ாக உள்ைது.

இறுதிக கட்டுளர சிங்காரநவலளரப் பறறியது. 
அவரது வருளகககு முன்னர் �மிழகத்தில் உருவான 
சிந�ளனப் நபாககுகள், அவரது த�ாழிறசங்க 
இயககச் தசயல்பாடுகள், மார்கசியத்துடனான 
அவரது உ்றவு, சுயமரியாள� இயககத்துடனான 
தநருககம் என்பன குறித்� தசயதிகள் இக 
கட்டுளரயில் இடம் தபறறுள்ைன. 1930களில் 
ஐநராப்பாவில் உருவான நாஜிசம், பாசிசம் 
என்பனவறறி்றகு தமாழிவழி ந�சியவா�ம் 
க ா ர ை ம ா க  இ ரு ந து ள் ை ள �  அ வ ர் 
உைர்நதிருந�ளமயால் அவர் தமாழி அரசியளல 
ஏறறுகதகாள்ைவில்ளல என்கி்றார்.

மூவட்க மாரக்சியங்கள்

இக கட்டுளரயின் இறுதியில் சிங்காரநவலளரப் 
பின்புலமாகக தகாணடு �மிழச் சூழலில் மூவளக 
மார்கசிய வடிவங்கள் உருவாகியுள்ைது என்்ற 
கருத்ள� இவர் முன்ளவககி்றார். இ�ன்படி 
சிங்காரநவலரின் அரசியல் தபாருைா�ார 
மார்கசியம்.இது பகுத்�றிவு வா�மும் இளைந�து.

இரணடாவ�ாக �மிழ தமாழி இலககிய 
அரசியளல உள்வாங்கிய பணபாட்டு மார்கசியம்.
இது ஜீவாவின் பங்களிப்பில் உருப்தபற்றது.

மூன்்றாவ�ாக நாட்டார்(Folk)பணபாடுகளை 
உள்வாங்கிய மானுடவியல் மார்கசியம். இது 
நா.வானமாமளலயின் பங்களிப்பில் உருவானது.

இறுதியாக இம் மூன்று மார்கசிய வடிவங்கள் 
மீ�ான அவரது மதிப்பீட்டுடன் நூல் முடிகி்றது.
அவரது மதிப்பீடு வருமாறு :

�மிழ மணணில் விளைந� இந� மூவளக 
மார்கசியங்களும் ஒன்றின் மீது மறத்றான்று 
பரஸ்பரம் தசல்வாககு தசலுத்தி மார்கசியத்ள�ச் 
தசழுளமப்படுத்தியுள்ைன.

ஒவதவான்றின் வரலாறறு நியாயங்களும் 
நபா�ாளமகளும் த�ாடர்ந� விவா�த்திறகுரியன.

(நி்றவுப�றறது)

கைட்டு்ரயாளர:  மூத்ை ப்பராசிரியர,  ்பண்்பாட்டு 
ஆய்வாளர



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
்ே

 2
02
2

58

அதமரிகக நாடுகள் சளப 9 ஆவது உச்சி 
மாநாடு (Ninth Summit of the Organisation of American 
States) 2022 ஜூன் 7 மு�ல் 10 வளர நான்கு நாட்கள் 
வட  அதமரி க க ாவின்  கலி ந ப ா ர்னிய ா 
மாநிலத்திலுள்ை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் 
நளடதபற்றது. லத்தீன் அதமரிகக நாடுகளுககான 
அரசியல் தசயல் திட்டத்ள� வட அதமரிககா 
விரும்பியவாறு வகுத்துத் திணிககும் கைமாகநவ 
இதுவளர அதமரிகக நாடுகள் சளப (OAS) விைங்கி 
வநதிருப்பது வரலாறு. ஆனால் இம்முள்ற இந� 
உச்சி மாநாடு படுந�ால்வி அளடந�து ! காரைம் 
இந� உச்சி மாநாட்டில் கலநது தகாள்ை கியூபா, 
தவனிசுநவலா, நிகாரகுவா ஆகிய மூன்று நாடுகள் 
அளழககப்படவில்ளல. இ�றகு அதமரிகக நாடுகள் 
சளபயின் மற்ற உறுப்பு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு 
த�ரிவித்து மாநாட்ளடப் பு்றககணித்�ன.

தமகசிநகா, தவனிசுநவலா, நிககராகுவா, கியூபா, 
கவு�மாலா, தபாலிவியா, தஹயதீ, நஹாணடுராஸ் 
ஆகிய நாடுகள் இந� அதமரிகக நாடுகள் சளப உச்சி 
மாநாட்ளட முறறிலுமாகப் பு்றககணித்�ன. 
பதினான்கு கரீபிய நாடுகளும் மாநாட்டில் கலநது 
தகாள்ைவில்ளல. பன்னாட்டு நிதியம் (ஐ.எம்.எஃப்) 
வறபுறுத்�லுககு இைங்கி “நடுநிளலளம” வகித்� 
சீநல, அர்தகன்தினா நாடுகள் வலதுசாரி வாளழப்பழ 
குடியரசுகைான தகாலம்பியா, உருகுவாய, 
ஈகவந�ார், பிநரசில் ஆகியவறறுடன் ளகநகாத்து, 
கிட்டத்�ட்ட காலியாகக கிடந� மாநாட்டு 
அரங்கினுள் நுளழந�ன !

உச்சிமாநாட்டின் மு�ல்நாளில் (ஜூன் 7ஆம் 
ந�தி) அதமரிகக நாடுகள் சளப தசகரட்டரி 
தஜனரளல சநதித்� இளை்ஞர் ஒருவர் , 
“தபாலிவியாவில் ஆட்சிககவிழப்பில் பங்நகற்றவன்” 
என்று �ன்ளன அறிமுகம் தசயது தகாணடார் !

அளனத்திறகும் சிகரம்ளவத்�ாறநபால் , 
ந�சியச்தசயலர் ஆணடனி பிளிங்கன், �ன்நிளல 
ம்றநது நபசியள� பத்திரிளகயாைர் அப்பி மார்ட்டின் 
பதிவு தசயதுவிட்டார் !! “ நீங்கள் இங்நக உட்கார்நது 
சு�நதிரம் குறித்தும், ஜனநாயகம் குறித்தும் 
நபசுகிறீர்கள். ஆனால் வட அதமரிககா 
உலதகங்கிலும் இடதுசாரித் �ளலவர்களை 
ந � ர் நத�டு ககும்  பலந க ாடி  ம க களுககு 

அலமரிக்்க நாடு்கள சதப 
9ஆவது உச்சி மாநாடு படு்ைால்வி ! 

கட்டுரை

அமரந்த்தா
amarantha1960@gmail.com

இள்றயாணளமளய மறுத்து வருகின்்றது . 
அந�நவளை இஸ்நரலிலும் சவூதி அநரபியாவிலும் 
ஷிரீன் அபூஅகநல உள்ளிட்ட பத்திரிளகயாைர்கள் 
படுதகாளல தசயயப்பட்டள�க கணடித்து எந�க 
நகள்வியும் எழுப்பவில்ளல” என்று மாநாட்டு 
அரங்கில் அவர் நபசியுள்ைார் !!

தபாலிவிய குடியரசுத்�ளலவர் லூயிஸ் ஆர்ஸ், 
“இககணடத்தில் நிளலத்து நிறகககூடிய , 
மீட்தடடுககககூடிய, சமத்துவமிககந�ார் எதிர்காலம் 
உருவாகநவ முடியா�வாறு நஜா ளபடன் 
தபாருைா�ாரத் �ளடகளையும் வர்த்�கத் 
�ளடகளையும் த�ாடர்நது விதித்து வருகி்றார். வட 
அதமரிககா உணளமயான ஜனநாயகத்ள� 
களடப்பிடிககவில்ளல என்பது�ான் நாங்கள் 
அதமரிகக நாடுகள் சளப (OAS) மாநாட்ளட 
பு்றககணிககக காரைம். வட அதமரிககா தவட்கித் 
�ளலகுனியும்படி �னிளமப் படுத்�ப்பட்டு வருகி்றது” 
என்று தசயதி விடுத்�ார்.

அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் உச்சி மாநாடு 
நளடதபற்ற அந� நநரத்தில், ஜூன் 8 மு�ல் 10 வளர 
அந�  லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் ,  ம ாறறு 
உளரயாடல்களையும் தசயல் திட்டங்களையும் 
முன்ளவத்து 100ககும் நமறபட்ட மககள் அளமப்புகள், 
நிறுவனங்கள் பங்கு தபறும் “ஜனநாயகத்துககான 
மககள் உச்சி மாநாடு” நளடதபற்றது. மககள் உச்சி 
மாநாடு” அளமப்பாைர் கலாதியா த� லா கரூஸ், 
“அவர்கள் நபாளரயும் துன்ப துயரத்ள�யும் 
பரப்புகி்றார்கள். அவறறிலிருநது நமது மககளைக 
காககும் தபாறுப்ளப நாம் ஏறக நவணடும். நமது 
மககளின் வாழளவ நமம்படுத்தி, அவர்கைது 
உயிளரக காப்பாறறும் தபாறுப்ளப ஏறக நவணடும். 
ஏதனன்்றால் சுரணடளலநய நநாககமாகக தகாணட 
மு�லாளித்துவமும் ஏகாதிபத்தியமும் மரைத்ள�த் 
�விர நவத்றள�யும் விளைவிகக முடியாது” என்று 
கூறினார்.

சில அதமரிகக நாடுகளை ஒதுககிவிட்டு, �னது 
அரசியல் திட்டங்களை திணிகக ளபடன் நடத்தும் 
உச்சி மாநாட்டிறகு முறறிலும் மா்றாக “எங்கைது 
உச்சி மாநாட்டில் அதமரிகக நாடுகளின் தவவநவறு 
குரல்களை ஒன்று திரட்டி, எங்கள் பார்ளவயில் 
நாங்கள் காணும் ஜனநாயகத்ள� உருவாககுநவாம். 
எங்கள் மககளுககு தகௌரவமான வாழநிளலளய 
உருவாககுநவாம்” என்று இந� அளமப்புகளும் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
்ே

 2
02
2

59

நிறுவனங்களும் அள்றகூவல் விடுத்�ன. இந� 
மாநாடு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வர்த்�க த�ாழில்நுட்ப 
கல்லூரி வைாகத்தில் நளடதபற்றது. அதமரிகக 
கணடத்தின் த�ாழிறசங்க வாதிகள், அரசியல் 
தசயல்பாட்டாைர்கள், அடித்�ட்டு மககளின் 
அளமப்புககள், முறநபாககு வாதிகள் இதில் 
பங்நகற்றனர். இந� மூன்று நாள் மாநாட்டில் 
தவவநவறு �ளலப்புகளில் உளரகள், கருத்துப் 
பட்டள்றகள், வல்லுனர் குழு விவா�ங்கள், ஆடல், 
ப ா ட ல்  உ ள் ளி ட் ட  ப ல  நி க ழ ச் சி க ள் 
ஒருங்கிளைககப்பட்டிருந�ன. உலகின் இப்பகுதி 
மககள் எதிர்தகாள்ளும் அசலான தநருககடிகளைக 
குறித்து குரளல உயர்த்�வும், மககள் ஜனநாயகத்ள� 
முன்னிளலப் படுத்�வும், என்று புதியந�ார் உலளக 
கணமுன் தகாணடு வரவும், மன்ந்றா நகாட்பாட்டின் 
காலம் முடிநது விட்டள� ஓங்கி அறிவிககவும் 
இம்மாநாடு முயறசிககும் என்று அறிவிககப்பட்டது.

மககளின் மாநாட்டு அளமப்பாைரும் 
ஒருங்கிளைப்பாைருமான கலாதியா த� லா கரூஸ் 
“இந� மாநாட்டில் பரநதுபட்ட அதமரிகக 
க ண ட த் தி ன்  பி ர தி நி தி க ளு ம் ,  ம க க ள் 
நபாராட்டங்களை முன்தனடுப்நபாரும் கலநது 
தகாணடு இனதவறி, வறுளம ஆகியவறள்ற 
உருவாககும் புதிய �ாராைவா� மு�லாளித்துவத்ள� 
எதிர்ப்பார்கள். குடியிருப்பு உரிளம, மருத்துவம், 
இள்றயாணளம, குடிதபயர்வு உரிளம, ஜனநாயகம் 
ஆகியவறள்ற உரிளமயாகக நகாருவார்கள்” என்றும் 
அறிவித்திருந�ார். அர்தகன்தினா மு�ல் நியூயார்க 
வளர தசயல்பட்டு வரும் தபணணிய அளமப்புகள் 
ஒன்றுகூடி, கருககளலப்பு உரிளம, தபணகள், ஓரினச் 
நசர்களகயாைர்கள் மீ�ான வலதுசாரிகளின் 
�ாககு�ல்களை எதிர்தகாள்ளும் உத்திகள் ஆகியளவ 
பறறி விவாதித்�ார்கள்.

இந� மககளின் உச்சி மாநாட்டில் பங்நகற்ற 
முககியம ானவர் கள் :  � த்துவ  வ ாதியும் 
தசயல்பாட்டாைருமான முளனவர் கார்தனல் 
தவஸ்ட், “கருப்பின உயிர்களும் முககியநம” 
அளமப்பாைர் தமலினா அப்துல்லா, முன்னாள் 
ளகதியும் நபாராளியுமான ஆஸ்கர் நலாதபஸ் 
ரிநவரா, சூழலியல் தசயல்பாட்டாைர் தபர்த்�ா 
சுனிகா ஆகிநயார். பிநரசிலின் நிலமற்ற த�ாழிலாைர் 
இயககம், கவு�மாலாவின் விவசாயத் த�ாழிலாைர் 
அளமப்பு ஆகியளவ இந� மககள் மாநாட்டில் 
பங்நகற்றன.

கடந� நம மா�ம் 18 ஆம் ந�தி மாநாடு குறித்து 
வட அதமரிகக குழு ஒன்றுடன் தமகசிநகா 
குடியரசுத் �ளலவர் ஆநநரஸ் மானுதவல் நலாதபஸ் 
ஒப்ரந�ார் (சுருககமாக “ஆம்நலா”) நபச்சு வார்த்ள� 
நடத்தினார். ஒன்று விடாமல் எல்லா லத்தீன் 
அதமரிகக நாடுகளும் உச்சி மாநாட்டிறகு 
அளழககப்பட நவணடும் என்று அவர் 
வலியுறுத்தினார். ஆனால் அவவாறு எல்லா 
நாடுகளும் அளழககப்படா��ால், �ன்னால் 
மாநாட்டில் கலநது தகாள்ை இயலாது என்றும், 
�னது பிரதிநிதியாக தவளியு்றவுத்துள்ற அளமச்சர் 
மார்சநலா எப்லார்த் கலநதுதகாள்வார் என்றும் 
அவர் கூறிவிட்டார். முன்ன�ாக நம மா� 

த�ாடககத்தில் அரசு முள்றப் பயைமாக கியூபா 
தசன்்ற திரு. ஆம்நலா கல்வி, பணபாடு, வணிகம், 
தபாருைா�ாரம் ஆகிய துள்றகளில் இரு 
நாடுகளிளடநய உ்றளவ நமம்படுத்�வும், நகாவிட் 
19 நபான்்ற தபருநத�ாறறு நநாய, இயறளகப் 
நபரிடர்கள் ஆகியவற்றால் நாட்டில் ஏறபட்டிருககும் 
சவால்களை சநதிகக பரஸ்பர உ�வி அளிககவும் 
கி யூ ப ா வு ட ன்  ப ல  ஒ ப் ப ந � ங் க ளி ல் 
ளகதயாப்பமிட்டுள்ைார். நமலும் அப்நபாது அவர் 
60 ஆணடுகளுககு நமலாக கியூபா மீது வட 
அதமரிககா விதித்துள்ை “இன அழிப்புககு ஒப்பான” 
�ளடகளை முடிவுககுக தகாணடு வர நவணடும் 
என்றும் நகட்டுள்ைார்.

ஆம்நலாவுககு அடுத்து தபாலிவிய குடியரசுத் 
�ளலவர் லூயிஸ் ஆர்ஸ், சநகா�ர நாடுகளை 
ஒதுககினால், �ன்னால் உச்சி மாநாட்டில் கலநது 
தகாள்ை இயலாது என்று கூறிவிட்டார். அவரது 
கருத்ள� ஆ�ரித்துப் நபசிய முன்னாள் குடியரசுத் 
�ளலவர் ஈநவா தமாராதலஸ், “இந� உச்சி மாநாடு 
ந�ாறறுப் நபானால் அ�றகு லத்தீன் அதமரிகக 
நாடுகநைா கரீபிய நாடுகநைா தபாறுப்பல்ல. வட 
அதமரிககா எங்கள் மககள் மீது தகாணடிருககும் 
ஆத்திரமும் தவறுப்புநம அ�றகுக காரைமாகும்” 
என்்றார்.

14 உறுப்பு நாடுகளைக தகாணட கரீபிய 
நாடுகளின் கூட்டளமப்பும் (Community of Caribbean 
States) சநகா�ர நாடுகள் ஒதுககப்பட்ட�ால், �ாமும் 
மாநாட்ளடப் பு்றககணிப்ப�ாக அறிவித்துவிட்டது. 
அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் ஆணடிகுவா- 
பார்புடா நாட்டு பிரதிநிதியான தரானால்டு 
சாந�தரஸ், நமலும் ஒரு காரைம் கூறினார். 2018இல் 
நடந� தவனிசுநவலா குடியரசுத் �ளலவர் ந�ர்�லில் 
ந�ாறறுப்நபானாலும், �ன்ளனத்�ாநன அதிபராக 
அறிவித்துக  தக ாணட பழளமவாதியும் 
வலதுசாரியுமான ஹூவான் கயிந�ாவுககு நஜா 
ளபடனின் வட அதமரிகக அரசு இந� மாநாட்டிறகு 
அளழப்பு அனுப்பியுள்ைது ! ஆனால் இந� ளபடன் 
அரசு, 2022 மார்ச் மா�ம் ரஷ்யா - உகளரன் நபார் 
நடுநவ எணதைய தநருககடி ஏறபட்டநபாது 
நபச்சுவார்த்ள� நடத்தியது குடியரசுத் �ளலவர் 
மாதுநராவிடம் �ான் - கயிந�ாவிடம் அல்லநவ 
என்கி்றார் தரானால்டு சாந�தரஸ்.

இது�விர நஹாணடுராசின் குடியரசுத் �ளலவர் 
சீநயாமாரா காஸ்த்நரா, அர்தகநதீனாவின் 
குடியரசுத் �ளலவர் ஆல்தபர்த்ந�ா ஃதபர்னாநத�ஸ், 
சீநலவின் தவளியு்றவுத்துள்ற அளமச்சர் 
அநந�ானிநயா உர்தரநஹாலா ஆகிநயாரும் 
அளனத்து உறுப்பு நாடுகளும் உச்சி மாநாட்டிறகு 
அளழககப்பட நவணடும் என்று நகாரியிருந�னர்.

“வட அதமரிககா உள்நாட்டு விவகாரங்களில் 
�ளலயிடாமல் எங்கள் நாட்டின் இள்றயாணளமளய 
மதிகக நவணடும்” என்று கூறி கவு�மாலா 
குடியரசுத்�ளலவர் அதலஹாநநரா கியாம்தமத்த�ய 
மாநாட்ளட பு்றககணிகக நவறு காரைம் கூறினார். 
முநள�ய வட அதமரிகக அதிபர் டிரம்ப்புடன் 
தநருககமாக இருந� பிநரசில் குடியரசுத் �ளலவர் 
நபால்சனாநரா-வுகநகா, �றநபாது ளபடன் 
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ப�விநயற்ற பி்றகு வட அதமரிககாவுடன் எந� 
உ்றவுமில்ளல.

அதமரிகக கணடத்தின் நாடுகளிளடநய அரசியல் 
உ்றவுகளை நமம்படுத்� நவணடிய நநரமிது. அ�றகு 
ளபடன் நிர்வாகத்தின் நகர்வுகள் முககிய பங்காறறும் 
என்்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியதும் உணளம�ான். 
ஆனால் இ�றகு முறறிலும் மா்றாக, அந� நம்பிகளக 
தபாயத்துப் நபாகும் நிளலளம �றநபாது 
உருவாகியுள்ைது ! தமகசிநகா உள்ளிட்ட உறுப்பு 
நாடுகளின் �ளலவர்களை வட அதமரிககாவின் 
குழுககள் சநதிகக நவணடும் என்ப�றகாக, அளர 
மன�ாக ளபடன் அரசு சிலவறள்ற அறிவித்�து. 
வட அதமரிககாவிலிருநது கியூபாவிறகு பயைம் 
தசயயவும், குடும்பங்களுககு பைம் அனுப்பவும் 
அனுமதி அளிககப்பட்டுள்ைது. அதுநபால 
தவனிசுநவலா எரிதபாருள் ஏறறுமதி �ளடயிலும்கூட 
சில �ைர்வுகள் அறிவிககப்பட்டன.

அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் இப்நபாள�ய 
நிளல இது�ான். எந� நநாககங்களுககாக இச்சளப 
ந�ாறறுவிககப்பட்டது? இ�றகு நாம் 1823 ஆம் 
ஆணடு டிசம்பர் 2 அன்று தவளியிடப்பட்ட 
மன்ந்றா நகாட்பாடு (Manroe Doctrine) பறறி அறிநது 
தகாள்ை நவணடும். நமறகுலக நாடுகள் வட 
அதமரிககாவின் வசதிகநகறப �ங்கள் நாடுகளின் 
தகாள்ளககளை அளமத்துக தகாள்ை நவணடும் 
என்று கூ்றாமல் கூறுவது�ான் மன்ந்றா நகாட்பாடு. 
“எந� ஒரு நமறகுலக நாடு மீது �ாககு�ல் 
த�ாடுககப்பட்டாலும் அது ஒட்டுதமாத்� 
நமறகுலகின் மீது த�ாடுககப்பட்ட �ாககு�ல் என்ந்ற 
க ரு � ப் படும் ”  என்்ற  த க ாள்ளக க நக ற ப 
வடிவளமககப்பட்டது �ான் அது. வட அதமரிககா 
என்்ற “வடகநக உள்ை பூ�ம்” �னககுத் த�றநக 
உள்ை லத்தீன் அதமரிகக நாடுகளை விழுங்கி ஏப்பம் 
விட �ருைம் பார்த்துக கிடககி்றது என்பள� 
நன்்றாக அறிநதிருந�ார் தவனிசுநவலாவில் பி்றந� 
விடு�ளல வீரர் ளசமன் தபாலிவார் (1783-1830). 
எனநவ லத்தீன் அதமரிகக  ந ாடுகளின் 
கூட்டளமப்ளப அவர் உருவாகக முயன்்றார். �னது 
சிறிய தகரில்லாப் பளடளயக தகாணநட 
தவனிசுநவலா, தகாலம்பியா, பனாமா, ஈகவந�ார், 
தபரூ, தபாலிவியா ஆகிய ஆறு நாடுகளை அவர் 
ஸ்பானிய ஆதிககத்திலிருநது விடுவித்�ார். 1826 ஆம் 
ஆணடு லத்தீன் அதமரிகக கூட்டளமப்பு 
உருவாககுவது த�ாடர்பாக பனாமா காங்கிரஸ் 
மாநாட்ளடக கூட்டினார். ஆனால் அப்நபாது 
த�ாடர்ச்சியாக சில நாடுகளில் ஏறபட்ட உள்நாட்டு 
கலகங்கைாலும், உடல்நலம் குன்றி 1830 ஆம் ஆணடு 
தபாலிவார் மரைமளடந��ாலும் லத்தீன் அதமரிகக 
கூட்டளமப்பு உருவாகாமநல நபாயவிட்டது.

மன்ந்றா நகாட்பாட்ளட அதமரிகக கணடம் 
முழுளமககுமான�ாக மாறறியது�ான் அதமரிகக 
நாடுகள் சளப(OAS). இ�ன்மூலம் வட அதமரிககா 
�னககு வரம்பற்ற அதிகாரங்களை வழங்கிக 
தகாணடந�ாடு, பி்ற அதமரிகக நாடுகளுககு �னககு 
சா�கமான கட்டுப்பாடுகளை விதித்�து. 1889-90 இல் 
உருவாககப்பட்டு 1948 வளர தசயல்பட்ட “அளனத்து 
அதமரிகக சங்கம்” (Pan-American Union) என்்ற 

அளமப்பு �ான் அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் 
முன்நனாடி .  இது ஒன்பது மாநாடுகளை 
நடத்தியுள்ைது. இரணடாம் உலகப் நபாரின் நபாது 
தபரும்பாலான லத்தீன் அதமரிகக நாடுகள் அச்சு 
நாடுகளுககு எதிரான, வட அதமரிககாவுககு 
ஆ�ரவான நிளலபாடு எடுத்�ன. 1948இல் பனிப்நபார் 
த�ாடங்கிய காலத்தில், சர்வந�ச கம்யூனிசம் 
நமறகுலளக பாதிககாமல் �டுககநவ தகாலம்பியா 
�ளலநகர் தபாநகாத்�ாவில் 1948 ஏப்ரல் 30 அன்று 
நளடதபற்ற ஒன்ப�ாவது அளனத்து அதமரிகக 
மாநாட்டில் “அதமரிகக நாடுகள் சளப” ஆவைம் 
ளகதயழுத்�ானது. தபாருைா�ார, சமூக, பணபாட்டு 
�ைங்களில் பரஸ்பர உ�விககான இந� அளமப்பின் 
�ளலளம வட அதமரிககாவிடம் தசன்்றது. 
அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் �ளலளமயகம் 
வாஷிங்டனில் அளமந�து. ஜனநாயக ஊககுவிப்பு, 
பாதுகாப்பு மறறும் சட்ட அமலாகக நடவடிகளககளை 
ஒருங்கிளைத்�ல், வைர்ச்சித் திட்டங்களுககு 
த�ாழில்நுட்ப - தபாருைா�ார உ�விகளை 
வழங்கு�ல், அதமரிகக நாடுகளில் சட்ட அளமப்பு 
மூலம் மனி� உரிளமகளை கணகாணித்�ல் 
ஆகியளவ இச்சளபயின் பணிகள்.

சளபககு மூன்று முககிய உறுப்புகள் உள்ைன. 
தபாது சளப (General Assembly) ஆணடு ந�ாறும் 
கூடி முககிய முடிதவடுககும் அதிகாரம் தகாணட 
அளமப்பு. நிரந�ர மன்்றம் (Permanent Council) 
அன்்றாட நடவடிகளககளை கவனிககும் உறுப்பு. 
தபாது தசயலகம் (General Secretariat) - மற்ற இரு 
உறுப்புகள் உருவாககும் தகாள்ளககளை 
நளடமுள்றப்படுத்தும் உறுப்பு. �ளலளமயகம் 
வாஷிங்டன் டி.சி.யில் உள்ைது. அதமரிகக கணடம் 
முழுவதும் இச்சளபககு 700 பணியாைர்கள் 
உள்ைனர்.

கியூபா உள்பட 19 லத்தீன் அதமரிகக நாடுகளும், 
தகனடா, வட அதமரிககா ஆகிய இரு நாடுகள் 
இளைநது தமா த் �ம்  2 1  ந ாடுகளுடன் 
த�ாடங்கப்பட்ட அதமரிகக நாடுகள் சளபயில், 
�றநபாது மத்திய அதமரிகக நாடுகள், கரீபியத் 
தீவுகள், த�ன் அதமரிகக நாடுகள் உள்ளிட்ட 35 
சு�நதிர நாடுகள் உள்ைன.

கியூபா �ன்ளன மார்கசிஸ்ட் தலனினிஸ்ட் அரசு 
என்று அறிவித்�வுடன் 31.1.1962 மு�ல் சளபயிலிருநது 
இளடநீககம் தசயயப்பட்டது. நஹாணடுராசில் 
நடந� அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் 39 வது தபாது 
சளபயில் (General Assembly) கியூபா மீ�ான 
இளடநீககம் 2009 ஜூன் 3 அன்று விலககிக 
தகாள்ைப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆணடு பனாமாவில் 
நளடதபற்ற சளபயின் ஏழாவது உச்சி மாநாட்டில் 
கியூபா பங்நகற்றது. 2018 ஆம் ஆணடு தபரூ 
�ளலநகர் லிமாவில் நளடதபற்ற எட்டாவது உச்சி 
மாநாட்டிறகு கியூபா �னது பிரதிநிதிளய அனுப்பி 
ளவத்�து.

எந� நநாககத்திறகாக இது த�ாடங்கப்பட்டந�ா 
அந� நநாககம் இதுவளர நிள்றநவ்றவில்ளல. 
அ�னால்�ான் ஃபித�ல் காஸ்த்நரா இந� அளமப்ளப 
“அடிளம காலனிகளின் அளமச்சரளவ” என்்றார். 
“நரிககு நாட்டாளம தகாடுத்�ால் கிளடககு இரணடு 
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ஆடு நகட்கும்” என்று ஒரு பழதமாழி உணடு.

அது உணளமயானது. எப்நபாத�ல்லாம் லத்தீன் 
அதமரிகக நாடுகளில் இடதுசாரிகள் ப�விககு வநது 
மககள் சார்பாக ஆட்சி அளமத்�னநரா , 
அப்நபாத�ல்லாம் அந� ஆட்சிகள் கவிழககப்பட்டன. 
தகாடுங்நகான்ளம அரசுகள் நிறுவப்பட்டன. 
மககளின் நபாராட்டங்கள் ஒடுககப்பட்டன. 
ஆயிரககைககான மககள் படுதகாளல 
த ச ய ய ப் ப ட் ட ா ர் க ள் ,  க ா ை ா ம ல் 
அடிககப்பட்டார்கள். 1954 இல் கவு�மாலாவில் 
ஹாககாநபா அர்தபன்ஸ் அரசு கவிழககப்பட்டது. 
கியூபப் புரட்சிககுப் பின்பு நநரடி பளடதயடுப்பு 
நடத்தியும் வீழத்�முடியா� கியூபாவில் 1962 மு�ல் 
வர்த்�க - தபாருைா�ார �ளடகள் விதிககப்பட்டன. 
1965இல் த�ாமினிகன் குடியரசில் ராணுவ 
பளடதயடுப்பு நடத்�ப்பட்டது. 1973 இல் சீநல 
குடியரசுத் �ளலவர் சால்வந�ார் அயநந�ளவ 
படுதகாளல தசயது சி.ஐ.ஏ. பிநனாதசத்தின் 
ராணுவ தகாடுங்நகான்ளம அரளச நிறுவியது. 1979 
இல் தவறறியளடநது ஆட்சியளமத்� புரட்சிகர 
சாநதினிஸ்�ா அரளச த�ாடர்ச்சியான காணட்ரா 
நடவடிகளககளின் வழி பலமிழககச் தசயது, பத்ந� 
ஆணடுகளில் ந�ர்�ல் நடத்தியது.

2002 ஆம் ஆணடு ஜனநாயக முள்றயில் ந�ர்�லில் 
தவன்று தவனிசுநவலாவில் ஆட்சியளமத்� ஊநகா 
சாநவளச குடியரசுத் �ளலவர் மாளிளகயிலிருநது 
கடத்திச் தசன்்றது. 2018இல் ந�ர்�லில் தவன்று 
ஆட்சியளமத்� நிநகாலஸ் மாதுநராவின் ந�ர்வு 
தசல்லாத�ன்று கூறி, ந�ாறறுப்நபான ஹூவான் 
கயிந�ாளவ ப�வியில் அமர்த்� சதி தசயயப்பட்டது. 
2019இல் தபாலிவியாவின் ஈநவா தமாராதலஸ் 
நான்காவது முள்ற ந�ர்�லில் தவன்்றள� ஏறக 
மறுத்து, ராணுவத் �ளலவர் கலகத்தில் இ்றங்கிய�ால் 
அவர் ப�விளய ராஜினாமா தசயய நவணடி 
வந�து. இப்படிநய லத்தீன் அதமரிககாவின் 
நாடுகளில் வட அதமரிகக ஆதிககம் கை 
நிளலளமகளை தீர்மானிககும் சகதியாக இதுவளர 
இருநது வநதுள்ைது.

உச்சி மாநாடு த�ாடர்பில் லத்தீன் அதமரிகக 
நாடுகள் பல �மது விருப்பத்ள� தவளிப்பளடயாக 
பதிவு தசயதிருந� நிளலயில், 3.6.2022 அன்று மககள் 
உச்சி மாநாட்டு அரங்க வைாகத்ள� நியூயார்க 
காவல்துள்ற சட்ட விநரா�மாக ஆககிரமித்�து. நாள் 
முழுவதும் நபாராடி அளமப்பாைர்களும் மககளும் 
ந ப ாலீளச  மறு ந ாள்  வைா க த்திலிரு நது 
தவளிநயறறியுள்ைார்கள்.

மககள் உச்சி மாநாட்டில் லத்தீன் அதமரிககா 
முழுவதும் நிலவும் தநருககடிகள் குறித்� ஆழமான 
விவா�ம் நடந�து. த�ாழிலாைர் உரிளமகள், வட 
அதமரிககாவின் கணகாணிப்பு, மருத்துவ வசதி, 
புலம் தபயர்வு உரிளமகள், வீட்டு வசதி ஆகியளவ 
விவாதிககப்பட்டன (லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் 
மட்டுநம 66,400 வீடற்றவர்கள் உள்ைனர்). “இந�த் 
துள்றகளில் உள்ை தநருககடிகள் தீர ஒரு புரட்சி 
ந�ளவப்படுகி்றது. மககைால் உருவாககப்படும் 
அளனத்தும் மககளுகநக தசாந�மாக இருகக 
நவணடும். அளவ மககளுகநக பகிர்ந�ளிககப்பட 

நவணடும் .  திட்டமிடல் சூழலுககு ஊறு 
விளைவிககாதிருகக நவணடும்” என்்ற கருத்துககள் 
முன்ளவககப்பட்டன.

இந� இரணடு மாநாடுகளுககிளடநய மிகுந� 
நவறுபாடுகள் இருந�ன. கட்டாயப் புலம்தபயர்வு 
ஆநலாசகரான அர்தகன்தினாளவ நசர்ந� மாரா 
லூனா அதமரிகக நாடுகள் சளபயில் உளரயாற்ற 
வந�வர். கட்டாயப் புலம்தபயர்வு, பருவநிளல 
மாற்றம் ஆகியவறள்ற மூன்று நாடுகளை விட்டுவிட்டு 
எப்படி விவாதிகக முடியும் என்று நகள்வி 
எழுப்பிவிட்டு மககள் உச்சி மாநாட்டிறகு அவர் 
வநது விட்டார். “மககள் மாநாட்டில் �ான் ஊசி 
முளனளய நகர்த்தும் உணளமயான விவா�ங்கள் 
நளடதப்ற முடியும்” என்்றார் அவர்.

கியூபா குடியரசுத் �ளலவர் மிகுதவல் த� நகனல், 
தவனிசுநவலா குடியரசுத் �ளலவர் நிநகாலஸ் 
மாதுநரா, தபாலிவியா முன்னாள் குடியரசுத் 
�ளலவர் ஈநவா தமாராதலஸ் ஆகிநயார் அனுப்பிய 
சி்றப்புச் தசயதி ஜூன் 10 அன்று இறுதி அமர்வில் 
வாசிககப்பட்டது. “ நபாராடுவள�த் �விர மனி� 
குலத்திறகு நவறு வழியில்ளல. த�ருவில், அவரவர் 
பகுதியில், நவளலயிடங்களில், நாம் த�ாடர்நது 
அளமப்புகளைக கட்டி வழிநடத்துநவாம். 
ஆயிரககைககான சிறிய தபரிய நபாராட்டங்கள் 
நம்ளம ஒருங்கிளைத்து தவறறிககு அருகாளமயில் 
தகாணடு நசர்ககும். நமது பூமிககு நாம் ந�ளவ. நம் 
மககளுககு நாம் ந�ளவ. நாம் தவறறியளடநவாம்”. 
இந� வாசகத்துடன் நூறறுககைககானவர்கள் 
அதமரிகக நாடுகள் சளப வைாகத்ள� நநாககி 
ஊர்வலமாக தசன்்றார்கள். அப்நபாது “தவள்ளை 
இன நமலாதிககம் ஒழிக !” , “கூட்டமாக சிள்றயில் 
அளடப்பள� நிறுத்து !” , “உலளக இயங்க ளவப்பது 
த�ாழிலாைர்கநை” , “அளனவருககும் வீட்டு வசதி 
நவணடும் ! “ ஆகிய முழககங்கள் எழுப்பப்பட்டன. 
ஊர்வலத்தின் முன்னால் �ளலளமநயறறுச் தசன்்ற 
ஊர்தியில், நபச்சாைர்கள் , முழககமிட்ட 
�ளலவர்கள் ,  ம க கள்  உச்சி  ம ா ந ாட்டு 
அளமப்பாைர்கள் ஆகிநயார் இடம் தபறறிருந�னர். 
ம க க ள்  உ ச் சி  ம ா ந ா ட்டில்  ப ங் நக ற ்ற 
தசயல்பாட்டாைர்கள், அதமரிகக நாடுகள் சளப 
மாநாட்டின் இரும்பு நவலிகளுககு தவளிநய �ளட 
தசயயப்பட்ட கியூபா, தவனிசுநவலா, நிககராகுவா 
நாடுகளின் தகாடிகளை அளசத்�வாந்ற ஒன்று 
கூடினார்கள்.

ந�ால்வியளடயச் தசயதுள்ைது மட்டுமின்றி 
அதமரிகக நாடுகள் சளபயின் உச்சி மாநாட்ளட 
மககள் உச்சி மாநாடு லத்தீன் அதமரிகக நாடுகளில் 
புது ரத்�மும் பாயச்சியுள்ைது. மு�லில் தபாலிவாரும், 
பின்னர் ஊநகா சாநவசும் லத்தீன் அதமரிகக 
ஒருங்கிளைப்புககாக நமறதகாணட முயறசிகள் 
வீண நபாகாமல், அதமரிகக நாடுகள் சளப 
பு்றககணிப்பில் கணிசமான நாடுகள் பங்நகறறுள்ைது 
சறந்ற நம்பிகளக அளிககி்றது. அடுத்�டுத்� 
நகர்வுகளை எதிர்பார்த்து லத்தீன் அதமரிகக மககள் 
காத்திருககி்றார்கள்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வமாழிவ்பயரப்பாளர



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
்ே

 2
02
2

62

கட்டுரை

சித்தமருத்துவர ராஜநாயகி

ொன் பாளையங்நகாட்ளட அரசு சித்� 
மருத்துவக கல்லூரியில்�ான் சித்� மருத்துவம் 
படித்ந�ன். சித்� மருத்துவப் படிப்பில் நசர்ந� மு�ல் 
ஆணடில் ‘Pre Siddha’ என்த்றாரு பாடம் இருந�து. 
அந�ப் பாடத்தில் வீட்டில் இருந�படிநய சி்றந� 
மருத்துவ உைவுகளைத் �யாரிககும் முள்றகளையும் 
அந� உைவுகநை மருந�ாகப் பயன்படுவள�யும் 
மிக எளிய முள்றயில் தசால்லிக தகாடுத்�ார்கள். 
அதில் ஒன்று தவந�யககளி �யாரிப்பது. 
தபணகளுககு தவள்ளைப்படு�ல், உடல் எளட 
குள்றநதுதகாணநட வரு�ல், பசியின்ளம நபான்்ற 
குறிகுைங்களுககு தவந�யககளி நல்ல தீர்வு. அந�ப் 
பருவத்தில் எனகநக தவள்ளைப்படு�ல் இருந��ால் 
அந�க களிளய நாநன �யாரித்து மருந�ாக எடுத்து 
வநந�ன். 48 நாட்கள் த�ாடர்நது தவந�யககளி 
எடுத்துக தகாணட�ன் விளைவாக அந� நநாய 
முறறுமுழு�ாய எனககுக குைமாகிவிட்டது. 
எனநவ, ஒரு மருத்துவராய இருககி்றவர் அதிலும் 
குறிப்பாக சித்� மருத்துவராக இருககி்றவர் 
மருத்துவராக மட்டுமல்லாமல் நீரிழிவு, இரத்� 
அழுத்�ம் நபான்்ற குள்றபாடுகள் அணுகா�வாறு 
உ ட ள ல  ஆ ந ர ா க கி ய ம ா க 
ளவத்துகதகாணடிருப்பவராகவும் இருந�ால்�ான் 

ஒரு ்நாய்க்குப பெ மருந்து்கள அல்ெ, 
பெ ்நாய்்களுக்கு ஒரு மருந்து:

அதுைான் சிதை மருததுவம்

நாம் அளிககும் மருத்துவத்தின்மீது மககளுககு 
இன்னும் கூடு�ல் நம்பிகளகவரும் எனநவ, உைநவ 
மருநது என்கி்ற நகாட்பாட்ளட  முன்னிருத்தி �குந� 
உைவுகளையும், சத்�ான உைவுகளையும் அைவான 
உைவுகளையும் எடுத்துகதகாள்வந�ாடு நாள் 
�வ்றாமல் உடறபயிறசி தசயவள�யும் என் 
வாழவின் ஒரு கூ்றாககிக தகாணநடன்.

சித்� மருத்துவத்தில் பாரம்பரிய சித்� 
மருத்துவர்கள்�ான் மருத்துவத்தின் ஆணிநவர். 
எனநவ படிககின்்ற காலத்திநலநய அத்�ளகய 
பாரம்பரிய மருத்துவர்களைத் ந�டிப்நபாய 
அவர்கநைாடு இருநது மருநது �யாரிககும் 
முள்றகளையும் அந�த் �யாரிப்பில் உள்ை 
நுணுககங்களையும் கறந்றாம். அந�ப் பயிறசி 
எங்களை மருத்துவர்கைாக மட்டுமன்றி மருநது 
�யாரிப்பவர்கைாகவும் மாறறி இருந�து. என்ளனப் 
நபாலநவ என் கைவரும் மருநது �யாரிப்பதில் 
ஆர்வம் உள்ைவராகவும் சித்� மருத்துவ நூல்களைத் 
ந�டித்ந�டிப் படிககும் வாசிப்பாைராகவும் 
இருந��ால் படித்து முடித்து பயிறசி மருத்துவராகப் 
பணிளயத் த�ாடங்கிய காலத்திநலநய நாங்கள் 
பரிநதுளரககும் மருநதுகளை நாங்கநை �யாரிகக 
முன்வநந� ாம் .  மரு நதுகளை ந ாங் க நை 
தசயயும்தபாழுது அந� மருநள�ப் பறறிய 
நுணுககமான அறிளவயும் அது நநாளயத் தீர்ககின்்ற 
புலளமளயயும் நிள்றயக கறறுகதகாள்ை முடிந�து. 
நாங்கநை மருநதுகளைத் �யாரித்து நாங்கநை 
நநாயாளிககுக தகாடுத்துவந� நிளலயில் ஒவதவாரு 
ந ந ாயும்  என்தனன்ன குறிகுைங்களைக 
தக ாணடிருககி்றது  என்பள�யும்  அள� 
முழுளமயாகவும் விளரநதும் குைப்படுத்� நவறு 
என்தனன்ன மருநதுப் தபாருட்களை நசர்த்துச் 
தசயயலாம் என்பள�யும் நாங்கள் அனுபவத்தில் 
நிள்றயத் த�ரிநதுதகாள்ை முடிந�து. பின்னர், 
என்தனன்ன நசர்களககளைச் நசர்கக நவணடுநமா 
அள�ச் நசர்த்து மருநள�த் �ரம் உயர்த்தி ISO 
�ரச்சான்றி�ழ தபறுகி்ற அைவுககு மருநதுத் 
�யாரிப்பின் �ரத்ள� உறுதிதசயந�ாம்.

சித்தமருத்துவத்தின் சிைபபு

சித்� மருத்துவத்தில் உள்மருநதுகள் 32 ; 
தவளிமருநதுகள் 32. இந� 64 மருநதுவளககளையும் 
எப்படித்  �யாரிகக  நவணடும் என்கி்ற 

தாய்டமப ய்பறில் க்பண்களுக்கு உதவும் 
சித்தமருத்துவம்

 � கருஉருவாககத்திறகான சிகிச்ளச உணடு.

 � உருவான கரு ஆநராககியமாக 
வைர்வ�றகான சிகிச்ளச உணடு.

 � சுகப்பிரசவத்துககு சிகிச்ளச உணடு.

 � பிள்ளைப் நபறுககுப் பி்றகு �ாய, நசய 
நலச்சிகிச்ளச உணடு.

 � குழநள�ப் பருவம் மு�ல் மங்ளகப்பருவம் 
வளர நநாதயதிர்ப்புச் சகதிகள் வைர 
சிகிச்ளச உணடு.

 � கருப்ளப நலன்காககும் சிகிச்ளச 
இருககி்றது.

 � மனப் பிரச்சிளனககும் சிகிச்ளச 
இருககி்றது.
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பிள்டளபய்பறில் ஆைவர்களுக்கும் சித்தமருத்துவம்

 � விந�ணு எணணிகளகக குள்றளவ 
சரிதசய�ல்

 � தவரிநகாஸ் என்கி்ற இரத்�நாைவீககம் 
சரிதசய�ல்

 � விநது முநதி தவளிநயறு�ல் சிகிச்ளச

 � உறுப்பு சிறுத்�ளல சரிதசயயச் சிகிச்ளச

 � ஹார்நமான் பிரச்சிளனககுத் தீர்வு

க்பண உைல்நைம் ்காக்கும் சித்த மருத்தவம்

 � சிளனப்ளப கட்டி மறறும் 
நார்சள�ககட்டிகளைச் சரிதசய�ல்

 � ள�ராயடு குள்றபாட்ளட சரிதசய�ல்

 � உடல்எளடளய சீராக ளவத்துகதகாள்ை 
உ�வு�ல்

 � ஊட்டச்சத்து விகி�த்ள�ப் பரிநதுளரத்�ல்

 � இைம் வயதிநலநய வரும் 
தவள்ளைப்படு�ல், மா�விடாய 
வயிறறுவலி, நீரிழிவு நநாயிலிருநது  
�றகாத்துக தகாள்ளு�ல்

த ச ய மு ள ்ற க ள ை யு ம்  சி த் � ர் க ள் 
தசால்லியிருககி்றார்கள்.

சி த் �  மரு நதுகள்  உடல்  வன்ளமளய 
அதிகப்படுத்துவதுடன் மனபலத்ள�யும் 
வலிளமப்படுத்துகி்றது.

சித்�மருத்துவம் என்பது ஒரு நநாயககுப் பல 
மருந�ல்ல; பல நநாயகளுககு ஒநர மருநது.

பஞ்சபூ�ங்கைால் நிரம்பியிருககும் உடளல 
பஞ்சபூ�ங்கைால் ஆககப்பட்ட �ாவரங்கள் 
மூலிளககள், �ாதுககள் மறறும் உயிர்மூலங்கள் 
நபான்்றவறள்றக தகாணநட குைப்படுத்�லாம்.

மருநதுகளின் தபயரிநலநய நநாய சுட்டப்படுவதும் 
ந ந ா ய களின் தபயரிநலநய  மரு நதுகள் 
தசால்லப்படுவதும் முககியமானது.

சித்� மருத்துவம் என்பது உநலாகங்கள், 
நவபாஷனங்கள், உயிர் மூலங்களை மட்டுநம 
உள்ைடககிய�ன்று. பாலவாகடம், விலங்கியல் 
வாகடம், வர்மககளல, நசாதிடககளல, இரசவா�க 
களல, காயகறபககளல என எணைற்ற களலகளின் 
த�ாளகளயக தகாணடது. தீர்கக முடியா� 
ந ந ா ய வ ா ய ப் ப ட் ட வ ர் க ள ை க கூ ட 
நாடிப்பரிநசா�ளன, நீர்ககுறி, தநயககுறி நபான்்ற 
ஆயவுகள் மூலம் அவரின் வாழநாளை சித்�ர்கள் 
அறிநதுள்ை�ால் பி்ற மருத்துவத்தில் மருநதுகநை 
இல்ளல எனக ளகவிடப்பட்ட நநாயகளுககும் 
சித்�த்தில் மருநது உணடு.

அந�நபால, தபணகளின் உடல் நலன், மனநலன், 
�ாயளமப்நபறு, ஆடவர்களுககான பிள்ளைப்நபறு 
நலன் காத்�ல் என முககியச் சிகிச்ளச முள்றகள் 
சி த் � ம ரு த் து வ த் தி ல்  மி கு ந � 
நம்பிகளகயூட்டககூடியதும், தவறறிகரமானதுமாகும்.

எனநவ, சித்�மருத்துவம் என்பது பாட்டிளவத்தியம் 
வீட்டுளவத்தியம் என்்ற புரி�லிலிருநது விடுபட்டு, 
சித்�மருத்துவம் என்பது நம் பாரம்பரிய மருத்துவம்; 
�மிழர் மருத்துவம்; அறிவியல் சார்ந� மருத்துவம் 
என்பள�த் த�ளிநவாம்; த�ரியா� மககளுககும் 
புரியளவப்நபாம்.

கைட்டு்ரயாளர : சித்ைமருத்துவர ஜி. ராஜநாயகி, 
சித்ைமருத்துவத்தில் பி.எஸ்.எம்.எஸ் ்பட்ைம் வ்பற்றவர. 
பசோதிைவியலில் முதுகை்ைப ்பட்ைமும் அககு்பஞசேரில் 
எம்.டி.்பட்ைமும் வ்பற்றவர. கூடுைைாகை இநதி வமாழியில் 

எம். ஏ. ்பட்ைம் வ்பற்றவர. அரசு மருத்துவர 
்பணியிலிருநது விைகி பகைா்வயிலுள்ள சிவசேகதி 
சித்ைமருத்துவச் சிகிச்்சே ் மயத்தில் முதுநி்ை 
மருத்துவராகைப ்பணிவசேய்துவரும் இவர, இவரது 
கை்ணவரும் சித்ைமருத்துவருமான எஸ்.இளஙபகைா 

அவரகைள் நைத்திவரும் சிவசேகதி ்பாரமசூடிககைல்ஸ் 
என்கிற சித்ை மருநதுகைள் ையாரிககும் நிறுவனத்தில் 

இயககுநராகைவும் உள்ளார.
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 குஞ்சரம்: 1   நி்னபவந்தல்

யதாழர ராஜநாய்கம்
(03.10.1936 சுன்னாகைம் – 17.06.2022 இைண்ைன்)

ராஜநாயகம் அவர்கள் காலம் ஆனார் என்கி்ற 
�கவல் சறறு முன் கிளடத்�து. அவருககு 86 வயது. 
அவர் ஒரு சமசமாஜிஸ்டாக ஆரம்பத்தில் �னது 
அரசியல் பணிகளை முன்தனடுத்�வர். பின்னர் 
ஒரு த�ாழிறசங்கவாதியாகவும் �மிழச் சூழலில் 
ஆங்கிலத்தில் இயங்கக  கூடிய ந�ர் ந � 
பத்திரிளகயாைராகவும் ஆகி லணடனில் Tamil Times 
பத்திரிளகளய நடத்தி வந�வர். �மிழச் சூழலில் 
குறிப்பாக புகலிட �மிழச் சூழலில் Tamil Times 
பத்திரிளகயின் வகிபாகம் அைப்தபரியது. மு�ற 
�டளவ அவளர சநதித்�து; அவர் 90களின் 
நடுப்பகுதியில் இலங்ளக வநதிருந� நவளை சரிநிகர் 
காரியாலயத்துககு வநது எங்களை சநதித்து 
உளரயாடிய நபாது �ான்.

மளலயக மாநாட்டுககாக தசன்்ற வாரம் 
லணடன் தசன்றிருந� நவளை அவளர பார்த்துவிட்டு 
வருநவாம் என்று ராஜா, நித்தி நபான்ந்றார் 
என்னுடன் உளரயாடினார்கள். அவர்களுககு 
வாயத்� வாயப்பு எனககு எட்டவில்ளல. திரும்பும் 
நபாது சநபசன் என்னிடம் 
ராஜநாயகம் த�ாகுத்� “Sri Lanka 
: Through Troubled times” என்கி்ற 
நூலின் இரணடு த�ாகுப்புகளின் 
இரணடு தசட்டுகளை �ந�ார். 
ஒன்று எனககும் ,  ஒன்ள்ற 
நபராசிரியர் சணமுகரத்தினம் 
அவர்களிடமும் தகாடுககும்படி 
நகட்டுகதகாணடிருந�ார்.

வீட்டுககு வந��ன் பின்னர் 
� ா ன்  � ா ன்  க ண நட ன் 
எப்நபர்பட்ட நூல் த�ாகுப்ளப 
ந ம க கு  அ வ ர்  வி ட் டு ச் 
த சன்றுள்ை ா ர்  என்பது . 
லணடனில் ராஜா தசான்னது 
நபால அதுதவாரு சி்றந� 
வரலாறறுத் த�ாடர் பதிவுகளின் 
த�ாகுப்பு.

1957இல் நபாட்டிப் பரீட்ளசயில் ந�றி இலங்ளக 
அரசாங்க நசளவயில் நசர்ந�ார். GCSU எனப்படுகின்்ற 
அரசாங்க லிகி�ர் நசளவ சங்கத்தில் இளைநது 
த�ாழிறசங்க நவளலகளில் ஈடுபட்டார். அப்நபாது 
GCSU அரச நசளவயாைர்கள் எல்நலாருககும் 
தபாதுவான, தபரிய சங்கமாக இருந�து. இவர் 
நசர்ந� நவளையில் கம்ம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 
கட்டுப்பாட்டில் இருந� சங்கம் பணடாரநாயககா 
அரசுககு எதிராக இடம்தபற்ற நவளல நிறுத்�ப் 
நபாராட்ட ந�ால்வியின் பின்பாக சமசமாஜ 
கட்சியின் கட்டுப்பாட்டுககுள் வந�து. அன்றிலிருநது 
கட்சிளய விட்டு விலகும்வளர கட்சியின் சார்பிநலநய 
தீவிரமாக த�ாழிறசங்க நவளலகளில் ஈடுபட்டார்.

லங்கா சமசமாஜ கட்சி �மிழர்களுககு சம 

அந�ஸ்து என்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி �மிழர்களுககு 
சுயநிர்ைய உரிளம உணடு என்றும் தகாள்ளக 
தகாணடவர்கைாக இருந�ார்கள். பணடாரநாயகக 
தகாணடுவந� சிங்கைம் அரசதமாழி என்்ற 
சட்டதுககு எதிராக பாராளுமன்்றத்துககு உள்நையும் 
தவளிநயயும் இவர்கள் தபரிய நபாராட்டங்களை 
நடாத்தினார்கள். பாராளுமன்்றத்தில் ‘பிரஜா 
உரிளமச் சட்டம், வாககுரிளமச் சட்டம், சிங்கைம் 
அரசதமாழி சட்டம் ஆகியவறறுககு எதிராக 
வ ா க க ளி த் � வ ர் க ளி ல்  இ வ ர் க ந ை 
தபரும்பான்ளமயானவர்கள். இன்ள்றய �மிழ 
அரசியல் சந�தி த�ரிய விரும்பா� சரித்திரம்.

இலங்ளகயில் இருநது தவளிநயறும்வளர 
சமமஜாக கட்சியில் இருநது இவருடன் பிரிநது வந� 

பாலா �ம்பு வுடன் நசர்நது 
நவளல தசய�ார். அவருளடய 
த�ாழிற சங்க நவளலகளிலும் 
அரசியல் நவளலகளிலும் உ�வி 
தசயது வந�ார். 1971இல் நராஹன 
விஜயவீர ா  �ளலளமயில் 
இ ட ம் தப ற ்ற  ஆ யு � க 
கிைர்ச்சிளயத் த�ாடர்நது 
அ வ ர் க ளு க க ா க  சி ்ற ப் பு 
நீதிமன்்றத்தில் ஆஜரானார். 
இ � ன்  வி ள ை வ ா ன 
நிளலளமகளினால் இலங்ளகளய 
விட்டு தவளிநயறி இங்கிலாநதுககு 
வந�ார். லணடன் வந�வர் 
சிலகாலம் சட்டத் �ரணியாக 
நவளலதசய�பின் Bexley Coun-
cilஇல் இளைநது சிநரஷ்ட 
சட்ட ஆநலாசகராக ஓயவு 

தபற்றார்.

இங்கிலாநது வந� காலம் மு�ல் இலங்ளக 
சம்பந�மான அரசியல், சமூக, மனி� உரிளம 
அளமப்புககளில் கடந� 45 ஆணடுகள் �னது 
பங்களிப்ளப வழங்கி வந�ார் Ceylon Solidarity Cam-
paign, Campaign for the Release of Eelam Political 
Prisoners, Eelam Solidarity Campaign, SCOT Human Rights 
Council, Campaign for Democracy & Justice in Sri Lan-
ka, Sri Lanka Democracy Forum என்கின்்ற 
அரசியறபிரச்சார, மனி� உரிளம அளமப்புககளின் 
காத்திரமான தசயறபாடுகளின் பின்னணியில் 
இவரின் பங்களிப்பு காத்திரமானது.

�னது பாடசாளலயான ஸ்கந�வநரா�ய 
கல்லூரியின் பளழய மாைவர் சங்கம் ஒன்ள்ற �னது 

வைாகுபபு: முகுநைன்

ஊர் சுற்றிக
காக்கயார்
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ஆசிரியர் என் எஸ் கநள�யா அவர்களுடன் 
இளைநது உருவாககி அ�ன் தசயலாைராக நீணட 
காலம் தசயறபட்டார். இந� மணணின் தபருளமககு 
உரிய அளமப்பு TSSA எனப்படுகின்்ற �மிழப் 
பாடசாளலகள் விளையாட்டுச் சங்கம். இன்று 
ஏ்றககுள்றய 1 0 0  இலங்ளகயின் �மிழப் 
பாடசாளலகளின் பளழயமாைவர் சங்கங்களை 
உள்ைடககி இருககும் இ�ன் நிர்வாகத்தில் ஆரம்ப 
காலங்களில் தசயறபட்டார். TSSA UK வருகி்ற 
பு�ன்கிழளம (22.06.22) அன்று �னது 30வது பி்றந� 
தினத்ள�க தகாணடாடுகி்றது. அ�ன் யாப்ளப 
(Constitution) எழுதி நீணடகாலதவறறிகரமான 
தசயறபாட்டுககு வித்திட்டவர் ந�ாழநர. இந� 
ம ண ணி ல்  இ ட ம் தப று கி ன் ்ற 
முறநப ா ககு  களல ,  இலககிய 
முயறசிகளின் ஆ�ரவாைராக 
இருநதுவந�ார்.

ந�ாழர் ராஜநாயகம் அவர்கள் 
இலங்ளகயின் வரலாறு நாயகர்கைாக 
கரு�ப்படும் ந�ாழர் என் எம் தபநரரா, 
ந�ாழர் தகால்வின் ஆர் டி சில்வா, 
ந�ாழர் பாலா �ம்பு, முன்னாள் 
ஜனாதிபதிகள் சநதிரிககா, மஹிந�ா, 
ந�ாழர் வாசுந�வ நாையககரா 
நபான்்ற பலருடன் தநருககமான நட்பு 
தகாணடவர். ஆனால் அந� நட்பு 
�னிப்பட்ட இலாபங்கள் எ�றகும் 
பயன்படுத்�ாமல், அவர்களுளடய 
அரசியளல முழுளமயாக ஏறகாமல் 
கவனமாகப் நபணிவந�ார்.

இத்�ளகய தபறுமதிமிகக மனி�ன் ஒருவனின் 
காலத்தில் நாம் வாழநதிருககிந்றாம் என்பது எமககுப் 
தபருளம. அ�நனாடு அவருடன் நீணட காலம் 
இளைநது பயணித்து இருககிந்றாம் என்பதும் மிகப் 
தபருளமயான விடயம்.

தசன்று வாருங்கள் ந�ாழநர என்று �ளலசாயத்து 
தசவவஞ்சலிளய தசலுத்துகிந்றாம்.

(ந�ாழர் தகங்கா முகநூலில் இருநது நன்றியுடன் 
பகிர்கிந்றாம்)

ராஜநாயகம் அவர்களுககு ந�ாழளம கலந� 
அஞ்சலியும் வைககமும்.

என் சேரவ்ணன் (பநாரபவ) யூன் 2022

 குஞ்சரம்: 2  நி்னபவந்தல்

கதணியான் எனும் ்கந்டதயா நயைசு
(06. 01. 1942 – 22. 05. 2022)

்்க. ைானியலின் வாரிசான 
லைணியானும் லசன்றார

பதைணியாளன சில வருடங்களுககு முன்னர் 
யாழப் பாைம் நபானநபாது தபாலிகணடியிலுள்ை 
அவரது வீடு தசன்று பார்த்து வநந�ன், பின்னர் 
அவரது குடிளமகள் நாவலுககு தகாடநக பரிசு 
கிளடத்�நபாது 2014 இல் தகாழும்பில் அவளரககணடு 

நபசிநனன் அதுநவ அவளர நான் சநதிககும் இறுதிச் 
சநதிப்பு என நிளனத்திருககவில்ளல

தகாடநக நிறுவனம் 2014 இல் சில சிங்கை �மிழ 
இஸ்லாமிய மககளிலிருநது வயது முதிர்ந� சில களல 
இலககியவாதிகளைத் த�ரிநத�டுத்து அவர்களின் 
வாழநாள் தசயல்களுகாகக தகௌரவித்�து, 
அகதகௌரவம் எனககும் �ரப்பட்டது

அந� விழாவில் சி்றந� நூல்களுககான விருதுகளும் 
வழங்கப்பட்டன. நூலாசிரியர்களைக தகௌரவித்து 
சின்னம் வழங்கும் தபாறுப்புகள் ஏ்றகனநவ 
தகௌரவிககப்பட்டு நமளடயிலமர்நதிருந� சிலரிடம் 
ஒப்பளடககப்பட்டன. அவவிழாவில் த�ணியான் 
�னது குடிளமகள் எனும் நாவலுககானபரிசு தப்ற 

வநதிருந�ார், அவர்ககான சின்னம் வழங்க 
என்ளனநய அளழத்�னர். அது எனககு கிளடத்� 
ஓர் அரிய சந�ர்ப்பம் ஆகும். நான் அச்சின்னத்ள� 
அவருககு வழங்கிநனன். வழங்கும் நபாது நான் 
அவரிடம் நான் கூறிநனன் “உங்களுககு இந� 
விருள� வழங்கக கிளடத்� சந�ர்ப்பத்ள�யிட்டு 
நான் மிகவும் மகிழகிந்றன்”

பரிசுச் சின்னத்ள� என்னிடமிருநது தபற்ற அவர் 
பின் வருமாறு கூறினார் “உங்கள் ளகயால் இ�ளனப் 
தபறுவ�றகாக நான் மிக மிக மகிழகிந்றன்”

இருவருநம மகிழந� இனிய தபாழுது அது 
அதுநவ எமது இறுதிச் சநதிப்பு அடககப்பட்ட 
மககளின் துன்பதுயரங்களை வாழநாள் பூராவும் 
�ன் நூலில் தகாைர்ந�ளம மாத்திரமன்றி 
நபாராட்டக கைத்திலும் நின்்றவர் த�ணியான், 
அடககப்படுநவார் அளனவர்ககாகவும் நபசும் 
த�ளிவு அவரிடமிருந�து, அவரது தபாறசிள்றயில் 
வாழும் புனி�ர்கள் எனும் நூல் பாரம்பரியம் எனும் 
பழககத்�ாலும் சமூக சம்பிர�ாயங்கள் எனும் தபான் 
விலங்காலும் வாழ முடியாது துயருறும் ஏளழப் 
பிராமைர்களைப் பறறியது.

அடககப்படுநவார் எங்கிருந�ாலும் அவர்கள் 
யாவநரயாயினும் அவர்கள் பககநம த�ணியான் 
நின்்றார். இ�ளனப் புரிந�ால் �ான் த�ணியாளனயும் 
புரிநது தகாள்லலாம். த�ணியாளன மு�ன் மு�லில் 
நான் 1975 களில் சநதிககிந்றன்.இறள்றககு 47 
வருடங்களுககு முன்னர். சநதித்� இடம் 
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ஸ்ரான்லிநராட் ஸ்ரார் க்றாஜ். கராஜின் 
உரிளமயாைர் நாவலாசிரியர் நடனியல். 
நடனியநல எனககு த�ணியாளன அ 
றிமுகம் தசயது ளவககி்றார்.

பின்னர் நான் யாழ பல்களலககழகத்தில் 
விரிவுளரயாைராக இருந�நபாது 
த�ணியான் நபராசிரியர் சிவத்�ம்பிளயச் 
சநதிகக நுணகளலத் துள்ற அள்றககு 
அடிககடி வருவார். நீணட நநரம் 
இருவரும் நபசுவர் த�ணியான் மீது 
சிவத்�ம்பி மிகுந� மதிப்பும் அன்பும் 
தகாணடிருந�ளமளய நான் நநரில் 
கணநடன். ‘என் நணபனடா அயல் 
ஊரவனடா’ என்று சிவத்�ம்பி கூறுவார்.

த�ணியான் பறறி  டானியல் 
என்னிடம்  கூறியளவ  அதிகம் . 
டானியலின் பஞ்சமர் நாவல் யாழப்பாை 
வாழகளகப் பரிச்சயமற்ற எமககு 
யாழப்பாைப் பணபாட்டின் இன்தனாரு 
பககத்ள�க காட்டியது

அது நபசாப்தபாருள் .  அளவ 
நபசப்பட்டநபாது �மிழச்சமூகம் 
அதிர்நதுநபானது அநநாவலில் கூ்றப்படும் 
சம்பவங்கள், கள�கள் அளனத்தும் 
டானியலின் கறபளன என சிலர் 
என்னிடம் கூறியும் உள்ைனர் ஆனால் 
அளவ அத்�ளனயும் நான் கணடும் 
நகட்டுமுள்ை உணளமகள் என்பார் 
டானியல்.

நாவலில் கூ்றா� பல கள�களை அவர் 
எம்மிடம் கூறியுள்ைார். பஞ்சமர் நாவல் 
சனா�னிகளினதும் பணபாட்டுக 
க ா வ ல ர் க ளி ன து ம்  ப ல த் � 
கணடனதிறகுள்ைானது. எதிர் வா�ங்கள் 
பல புரிந�னர், அது இலககியநம இல்ளல 

எனவும் கூறினர் வககிரம் என்்றனர் அவர்களின் கணடனத்திறகு 
டானியலின் பதில் பஞ்சமர் இரணடாம் பாகம் எழுதியது�ான். 
மூன்்றாம் பாகமும் எழு� அவர் எணணியிருந�ார், அவரது 
உடல் நிளல அ�றகு இடம் �ரவில்ளல.

மூன்்றாம் பாகத்ள� எழுதும் வல்லளமயும் துணிவும் விடய 
்ஞானமும் உள்ைவர் த�ணியாநன என பகிரங்கமாக டானியல் 
கூறியுமுள்ைார். டானியாலின் நபார்ககுைங்கள் சமூக 
அங்க�ம் எனும் குைாதிசயங்கள் த�ணியானிலும் உணடு. 
அவவளகயில் டானியலின் வாரிசு த�ணியான் என்பதில் 
�வறில்ளல என்ந்ற நிளனககிந்றன்.

குடிளமகள் எனும் த�ணியானின் நாவல் அவர் டானியலின் 
வாரிசு என்ப�றகான நிரூபைம். சமூகப் பிரச்சளனகளினது 
ஆணிநவளர இனம் கணடு எழுதிநயாருள் த�ணியானும் 
ஒருவரானார். த�ணியான் என்ளன விட ஒரு வயது மூத்�வர் 
அவவளகயில் அணைர்.

பழுத்� ஓளலகள் விழுவது நியதி என முன்னரும் 
எழுதியுள்நைன், இப்நபாது இன்தனாரு பழுத்� ஓளலயும் 
விழுந�து. டானியலின் வாரிசு த�ணியானானால் 
த�ணியானின் வாரிசு யார் ? என்்ற நகள்வியும் எழுகி்றது.

“அளமதியான மனம் ஆநராககியமற்ற மனம் அளமதியறறுக 
தகாதிககும்மனநம ஆநராககியமான மனம்’ எனச்தசான்னவர் 
டால்ஸ்டாய.

சமூகக தகாடுளமகள் கணட�ானால் அனுபவித்�ளமயினால் 
வரும் மனக தகாதின் நிளல அது. ஆநராககியமான மிகுந� 
ஆநராககியமான மனம் தகாணட

நண்பர் தெணியான் அவர்்களே !
்காலம் உமக்கிட்ட ்க்டமம முடித்துச் தெல்கிறீர்்கள். தென்று வாருங்கள்!!
உங்கள் உ்டமல எரிப்பார்்களோ புமெப்பார்்களோ அறிளயன்
புமெபபின்
அநெப புமெகுழி அமமதியின்மமயினால் அதிரும்
எரித்ொல்
அநெ தீச்சுவாமல அமமதியினமமயினால் அதிரும்
அநெ அதிர்வில் தெணியான் தெரிவார்

ஆககைம் ப்பராசிரியர வமௌனகுரு (இைங்கை) பம 2022
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