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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
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கைாக்கையில் வவளியாகும் 
கை்ை, கைவி்ை மற்றும் 

கைட்டு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளரகைளின் கைருத்ைாகும். 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

ள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள சக்தி 
மமடரிக் என்கிற தனியார் மமல்நிலைப் 
பளளியின் விடுதியில் தங்கிப் பன்னிரண்டாம் 
வகுப்புப் படித்துவநத மாணவி மதியின் 
மரணம்  மபறமறார்்கல்ள  குறிப்பா்கப் மபண 
பிளல்ள்கல்ளப் மபறறவர்்கல்ளக் ்கதி்கைங்்க 
லவத்திருக்கிறது. 

மதியின் மரணத்லதமயாடடி ந்டநத 
த ன் மனெ ழு ச் சி ய ா னெ  கி ்ள ர் ச் சி , 
ம க் ்க ள மப ா ர ா ட ்ட ம்  அ ல த ப் 
பயன்படுத்திக்ம்காணடு மக்்கம்ளாடு மக்்க்ளாய் 
ஊடுருவி தீலவப்பு உளளிட்ட ம்காடூரச் 
மசயல்்கல்ளத் திட்டமிடடு ந்டத்திமுடித்த 
கூலி்கல்ளயும் அவர்்கல்ள ஏவிவிட்ட 
்காலி்கல்ளயும் அல்டயா்ளம் ்க ாண 
முயறசிக்்கவில்லை;

மாணவி இறநதுகி்டநதமபாது பார்த்தவர்்கள, 
அவலர மருத்துவமலனெக்குத் தூக்கிச் 
மசன்றவர்்கள, மாணவிலய முதன்முதலில் 
பரிமசாதித்த மருத்துவர் உளளிட்டவர்்களின் 
விவரங்்கள எதுவும் மபாதுமவளியில் 
மதரியப்படுத்தப்ப்டவில்லை;

மரணமல்டநத அநத இரவுக்குளம்ளமய 
பளளி நிர்வாகியின் ம்கன்்கள இருவரும் 
தலைமலறவாகிவிட்டதா்கச் மசால்ைப்படும் 
மசய்தி்கள உணலமயா? அதுகுறித்து  மாய்நது 
மாய் நது  மசய்தி்கல்ள அளளிவரும் 
ஊ்ட்கங்்கம்ளா, ்காவல்துலறமயா, அரமசா 
வாமய திறக்்கவில்லை.

ஆனொல், மாணவியின் மரணம் ம்காலையா, 
தறம்காலையா என்பலதத் தீர விசாரிக்்காமமை 
விசாரலண மன்றங்்கள தமது பணி்கல்ளத் 
மதா்டங்குவதறகு முன்மப பரபரப்பானெ மசய்தி 
ஊ்ட்கங்்கள அதிலும், சமூ்க வலைத்த்ளங்்கள  
உணலமயின் த்டயம்  ்கடு ்க்ளவுகூ்ட  
மதன்படடுவி்டாத அ்ளவுக்கு குத்திக்குதறி 
கிழித்து நார்நாராய்த் மதாங்்கவிடடுவிடடு 
இப்மபாழுது என்னெ மபசுவது என்று மதரியாமல் 
விழிபிதுங்கிக் ம்காணடிருக்கின்றனெ.

பளளி நிர்வா்கம், மாணவியின் மரணம் 
மதா்டர்பா்க முன்னுக்குப்பின் முரணானெ 
த்கவல்்கல்ளச் மசால்வதா்கக் ்கத்தியும் ்கதறியும் 

பள்ளிக்கூடங்களா? 
க்காள்ளிக்கூடங்களா?
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KAAKKAI, 
A/c No. 60111010005660 
CANARA BANK,
TRIPLICANE, CHENNAI - 5.
IFSC: CNRB0016011
â¡ø ªðò¼‚°, ªê¡¬ùJ™
ñ£Ÿøˆî‚èî£è ÜÂŠð «õ‡´‹.

Google Pay Íô‹ ªê½ˆî: 
98414 57503

ªî£ì˜¹ ºèõK:

-è£‚¬è, 22, MJB ªî¼,
F¼õ™L‚«èE, ªê¡¬ù&600 005.

ªê™«ðC: 98414 57503,
ªî£¬ô«ðC : 044-28471890

I¡ù…ê™:

kaakkaicirakinile@gmail.com

ºèË™:

www.facebook.com/kaakkai.cirakinile

-Þ¬íò ºèõK: 
kaakkai.in

அழுதுபுரணடும்கூ்ட அது நீதிமன்றத்தின்  
்காது்களில் விழவில்லை. மாணவியின் மபறமறார் 
லவத்த ம்காரிக்ல்க்கள எதுவும் ஏற்கப்ப்டாமமை 
இரண்டாவது முலறயா்க உ்டறகூறாய்வு 
மசய்யப்படடு பைத்த பாது்காப்பு்டனும் மசய்தி 
ஊ்ட்கங்்களின் மநரடி ஒளிபரப்பூ்டா்கவும் 
மாணவியின் உ்டல் அ்டக்்கம் மசய்யப்படடுவிட்டது.

அநத மாணவி புலதக்்கப்பட்ட குழி மமடடின் 
ஈரம்கூ்ட ்காய்வதறகுள்ளா்க திருவளளூர் 
மாவட்டத்தில் மசக்ரட ஹார்ட (தூய மநஞ்சு?) 
என்கிற அரசு உதவிமபறும் மபண்கள மமல்நிலைப் 
பளளியின் விடுதியில் தங்கிப் பன்னிரண்டாம் 
வகுப்புப் படித்துவநத சர்ளா என்கிற மாணவியின் 
மரணச் மசய்தி மவளியாகி இருக்கிறது. ‘பளளி 
விடுதியில் பி்ளஸ் 2 மாணவி தறம்காலை’ என்று 
மசய்தி இதழ்கள தலைப்பிடடுள்ளனெ.

இநத மாணவியின் இறப்பிலும் பளளியின் 
நிர்வா்கம் முதலில் பூச்சி்கடித்து இறநதுவிட்டார் 
என்று கூறியதா்கவும் பின்னெர் மாடியிலிருநது தவறி 
விழுநது விட்டதா்கவும் இறுதியா்க மின் விசிறியில் 
தூக்கிடடுக் ம்காண்டதா்கவும் முன்னுக்குப் பின் 
முரணானெ த்கவல்்கல்ளச் மசான்னெதா்க 
மாணவியின் சம்காதரர் ்கதறியிருக்கிறார்.

பளளியில்  ந்ட ந தது  ம ்க ாலையல்ை , 
தறம்காலைதான் என்று சிை வாயாடி்கள இரவு 
ப்கைாய் பரப்புலர மசய்கிறார்்கள. சரி , 
அப்படியானொல் அலவ ‘பளளிக்கூ்டங்்க்ளா? 
ம்காலைக்கூ்டங்்க்ளா?’ என்கிற ம்களவி இயல்பா்க 
வராதா?

இன்னும் சிை மமதாவி்கள மரணித்த குழநலதலய 
வி்டவும் எரிநதுமபானெ மசாத்து்கள குறித்து 
்கவலையில் மூழகுவது அருவருப்பா்க இருக்கிறது.

ஊ்ட்க மவளிச்சமும் ல்கநிலறய ்காசும் 
கில்டத்துவிட்டால் வாய் நீளுகின்ற பக்்கமமல்ைாம் 
வார்த்லத்கள நீளுமா? வாய் வியாபாரி்கம்ள என்னெ 
நீதி இது?

வருவாய்க்கு மீறிய வாழக்ல்கயும் தகுதிக்கு மீறிய 
பதவியும் வரம்புக்கு மீறிய அரசியல் மசல்வாக்கும் 
ல்கவரப் மபறறுவிட்டால் எலதயும் விலைம்காடுத்து 
வாங்கிவி்டைாம் என்கிற  திமிர் ்கல்வியா்ளர்்க்ளாய் 
மவ்டமிடடுள்ள ்கயவர்்களி்டம் மமமைாங்கி 
வருகிறது. இது மவட்கக் ம்க்டானெது; துயர் 
மிகுநதது.

விலைமதிப்பில்ைாத ஏலழயின் ்கணணீருக்கு 
விலைலவப்பவர்்களுக்கும் அவர்்களுக்கு 
முடடுக்ம்காடுப்பவர்்களுக்கும் அரசும் சட்டமும் 
நீதியும் துலணமபாகுமமன்றால் ‘நியாயமாமர... 
நியாயமாமர . . .  அதறகுப் மபாறுப்பானெ 
ஒவமவாருவரும் மபாவர்; மபாவர் ஐமயாமவன்று 
மபாவர்!’
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ம்கநதிர முக்கியத்தும் வாய்நத ஓரி்டத்தில் பிரதானெ 
்கப்பல் பாலதயின் விளிம்பில் அலமநதிருக்கும் 
ஒரு நாடு இன்று வங்குமராத்து நிலையின் 
விளிம்பில் நிறகிறது.

ஆம் இைங்ல்கலயத்தான் மசால்கிமறாம். 
மபடமராலுக்கும் டீசலுக்கும் நாட ்கணக்கில் 
மக்்கள நீண்ட வரிலச்களில் நிறகிறார்்கள. 
இதுவலர இவவாறு வரிலசயில் நின்ற 16 மபர் 
உயிர் நீத்திருக்கிறார்்கள. பால்மாவும் மவறுசிை 
உணவுப் மபாருட்கல்ளயும் மதடி மக்்கள 
மதருத்மதருவாய் அலைநது ம்காணடிருக்கிறார்்கள. 
தங்்கள குடும்பத்லதக் ்காப்பாறறுவதற்கா்க 
மவளிநாடு்களில் மவலைமதடிச் மசல்வதற்கா்க 
்க்டவுச்சீடடு மபறுவதறகு அலுவை்கத்தின் 
முன்னொல் திரளும் ஆயிரக்்கணக்்கானெ மக்்களின் 
வரிலச நீணடு மசல்கிறது. அவவாறு பைமணி 
மநரம் வரிலசயில் நின்ற ஒரு ்கர்ப்பிணித்தாய் 
பிரசவ மவதலனெயால் துடிக்்க மனிதாபிமானெமுள்ள 
சிைரால் மருத்துவமலனெக்கு ம்காணடு 
மசல்ைப்படடு உயிர் ்காப்பாறறப்பட்டார், 
ஆனொல் அவர் மபறற பிளல்ளலயக் ்காப்பாறற 
முடியவில்லை. விலைவாசி விஷம்மபால் ஏறுகிறது. 
்கருப்புச் சநலத வியாபாரத்தால் ஒருசாரார் 
ம்காளல்ள ைாபம் அடிக்கும்மபாது அரசாங்்கத்தில் 
உள்ள அலமச்சர் சிைர் இறக்குமதிப் மபாருட்களில் 
்கமிஷன் லவத்து இன்றும் சம்பாதித்துக் 
ம்காணடிருக்கிறார்்கள.

இன்று இைங்ல்க மக்்கள மு்கம் ம்காடுக்கும் 

இலங்்கயின்
இன்்றைய அரசியல் கபாருளாதார கெருக்்கடி

ஒரு சமூக ந�ோக்கு

படிமு்றயாகை வீறுவகைாண்டு 2022 யூ்ை 9இல் வகைாழும்பில் வெருந்திரளாகைக கிளர்நவைழுந்ை மககைள் எழுச்சி 
சகைை வல்ைாண்்ம வகைாண்்ட அதிெர ஆட்சி அதிகைார ் மயத்்ை உலுககி ஊசைா்ட ் வத்துவிட்்டது. இைனால் 
இருெத்்ைாராவது நூற்றாண்டு உைகைளாவிய அரசியலில் ைற்்ொ்ைய இைங்கை (Sri Lanka) ைனியாகைத் ை்டம் 
ெதித்துவிட்்டது. வண்்ணப் புரட்சிவயனத் வைா்டரும் அரசுக கைவிழ்ப்புகைளுககு மத்தியில் வண்்ணமில்ைா கிளரந்ை 
இந்நி்ை ெற்றி அறிய அவாவுறுைல் இயல்ொனது. இன்று இைங்கை (Sri Lanka) என அறிப்ெடும் ்நாட்டின் 
வரைாற்று வகிொகைத் வைா்டரச்சி்ய ஒப்பு்்நாககைாது ைற்்ொ்ைய நி்ை்ய ஒரு்ொதும் அறிய முடியாது. 

இைற்கை்மய இைங்கை வாழ் மககைளின் சமூகைப் வொருளாைார அரசியல் அதிகைாரச் வசயற்ொட்டு இயஙகு நி்ை்ய 
அறிய இககைட்டு்ரத் வைா்டர மககைளின் வைான்மம் வைா்டரச்சி நீட்சிவயனத் வைா்டரும் வரைாற்றுத் ை்டத்்ை ஒரு 

குறுககு வவட்்டாகைத் ைருகிறது.

கட்டுரை

பி.ஏ. காதர்

பி.ஏ.காதர் (இங்கிலாந்து)

ை்கைசார கைல்வியாளர, ஆயவாளர, எழுத்ைாளர, 
உ்ரஞர, ென்முகை சமூகைக கைரிச்னயாளளர. 

எண்ெதுகைளின் ஆரம்ெத்தில் ஈழ ஆயவு நிறுவனம் 
(ஈ்ராஸ்) வவளியிட்்ட ‘இருெைாம் நூற்றாண்டின் 

்நவீன அடி்மத்ைனம்’ எனும் வரைாற்று 
ஆயவுநூ்ை எழுதியவர. அககைாைகைட்்டத்தில் 

்மாகைன்ராஜ் எனும் வெயரில் வவளிவந்ை இந்ை நூல் 
இைங்கை ம்ையகை மககைள் குறித்ை ஆரம்ெகைாை 
ஆயவு நூைாகை மிகுந்ை கைவன ஈரப்்ெப் வெற்றது.

உைகின் மசார்க்்கப்புரி என்றும் இநது 
சமுத்திரத்தின் முத்து என்றும் அறியப்பட்ட 
ஒருநாடு 103 நதி்கல்ளயும், அதில் 16 ஜீவநதி்கல்ளயும் 
ம்காண்ட ஒரு குடடித்தீவு, நான்கு புறமும் 
மீன்வ்ளம் மிக்்க ்க்டைால் சூழப்பட்ட ஒரு 
மிதக்கும் அழகு பூங்்காவனெம்; ஒரு பாலைவனெமமா 
ஒரு பனிமலைமயா இன்றி முழு நிைப்பரப்பின் 
ஒவமவாரு அங்குைமும் விவசாயத்திறகும் 
ல்கத்மதாழிலுக்கும் உ்கநததானெ- இரு பருவ்காை 
மலழயால் பச்லசப் புன்னெல்க பூக்கும் ஒரு 
மசழிப்புமிக்்க நாடு, உைகின் மி்கச் சிறநத 
இரத்தினெக் ்கற்கல்ளயும், ்காரீயத்லதயும் வாசலனெத் 
திரவியங்்கல்ளயும், மதயிலைலயயும் இன்னும் 
சிை அரிய தாதுக்்கல்ளயும் ம்காண்ட ஒரு 
மபான்ம்காழிக்கும் பூமி, இநது சமுத்திரத்தில் 
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இன்னெல்்கல்ள இநநாடு இதுவலர சநதித்தமத 
இல்லை. இநத நிலைலமக்கு என்னெ ்காரணம்? 30 
வரு்டம் விடுதலைப் புலி்கம்ளாடு ந்டத்திய யுத்தம் 
்காரணமா? ராஜபக்ச குடும்பத்தின் வலரமுலறயறற 
ஊழல் ்காரணமா? அல்ைது சீனொவி்டம் வாங்கிய 
்க்டன் ்காரணமா? அல்ைது இவறறு்டன் மவறு 
்காரணங்்களும் இருக்கின்றனெவா? என்பலத 
ஆராய்வமத இக்்கடடுலரயின் மநாக்்கம்.

இலங்கயில் முதலாளித்துவத்தின் ததாற்றம்

இைங்ல்க நீண்ட்காைம் பல்்கைாச்சார 
நிைப்பிரத்துவ நா்டா்கத் தி்கழநதுவநதது. பின்னெர் 
அது 443 நீண்ட வரு்டங்்கள 1505 முதல் 1948 வலர 
மூன்று மமற்கத்திய நாடு்களின் ்காைனிப் 
பகுதியா்கவும் முழுலமயா்கவும் மாறறப்பட்டது. 
முதலில் மபார்த்துக்ம்கயர் 1505 முதல் 1658 வலர 
இைங்ல்கலயத் தமது ்காைனித்துவ ஆடசியின் 
கீழ லவத்திருநதனெர். அவர்்களி்டமிருநது 
நாடல்டக் ல்கப்பறறிய ஒல்ைாநதர் 1658 முதல் 
1796 வலர தமது ்காைனித்துவ ஆடசியின் கீழ 
லவத்திருநதனெர். அதன்பின்னெர் 1796 முதல் 1948 
வலர ஆங்கிமையரின் ்காைனித்துவப் பிடிக்குள 
வநதது.

காலனித்துவ ஆட்சியால் ஏற்பட்்ட மாற்றஙகள்

1619 இல் மபார்த்துக்ம்கயர் ்காைத்தில்தான் 
தமிழமன்னெர்்கள ஆடசிமசய்த யாழப்பாண 
இராச்சியம் ல்கப்பறறப்படடு இலணக்்கப்பட்டது. 
அதன் பின்னெர் ்கணடிராச்சியம் மாத்திரமம 
்காைனித்துவ ஆடசியா்ளர்்களின் பிடியில் 
விழாமல் அவர்்கல்ள எதிர்த்து நின்றது. 1815இல் 
வஞ்சலனெயால் பிரித்தானியர்  ்கணடி 
இராச்சியத்லதக் ல்கப்பறறியமபாது அதலனெ 
ஆடசி மசய்த ்கல்டசி இைங்ல்க மன்னென் ஸ்ரீ 
விக்ரமராஜசிங்்கன் ஒரு தமிழன். அவனெது 
இயறமபயர் ்கணணுசாமி.

உைல்க மாறறிய ல்கத்மதாழில் புரடசி 1760 
இன் பின்னெமர பிரித்தானியாவில் நல்டப் 
மபறறது. 1765இல் மஜம்ஸ் வாட நீராவி யநதிரத்லதக் 
்கணடுபிடித்தார். 1804இல் தான் நீராவியால் 
இயங்கும் முதைாவது புல்கயிரதம் ஓடியது. 1885 
இல் தான் வாமனொலி ்கணடுபிடிக்்கப்பட்டது. 
1 8 8 6  இ ல்  த ான்  மு த ை ா வது  ்க ா ர் 
அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டது. நவீனெ தார்ப் பாலத்கள 
1894 ஆம் ஆணடு முதல்தான் மபா்டப்பட்டனெ. 
மபார்த்துக்ம்கயரும் ஒல்ைாநதரும் இைங்ல்கலய 
ஆண்டமபாது ல்கத்மதாழில் புரடசி இன்னும் 
மவடித்திருக்்கவில்லை. எனெமவ அவர்்கள 
்காைத்தில் மபாரு்ளாதார மாறறங்்கள பாரிய 
அ்ளவில் ஏறப்டவில்லை. அவர்்கள வர்த்த்க 
முதைாளித்துவ ்காை்கட்டத்துக்குரியவரா்க 
இருநதனெர். எனெமவ இைங்ல்கயில் இயறல்கயா்க 
வில்ளயும் வாசலனெத் திரவியங்்கல்ள, குறிப்பா்க 
்கறுவாலவ ஏறறுமதி மசய்வமத இவர்்க்ளது 

பிரதானெ குறியா்க இருநதது.

ஆ யி னு ம்  அ ன் லற ய  ம ம ற ்க த் தி ய 
முதைாளித்துவத்தின் ஆரம்ப விலத்கல்ள 
இவர்்கள விலதத்தார்்கள. குறிப்பா்க நீதித்துலற, 
நிர்வா்கமுலற ஆகியவறலற ஒல்ைாநதமர இங்கு 
அறிமு்கப்படுத்தினெர். அதுமாத்திரமல்ை ்கறுவா 
இ ய றல்க ய ா ்க ம வ  வ்ளரு ம் ,  அ தலனெ 
மபருநமதாட்டமா்க வ்ளர்க்்க முடியாது எனெ 
அன்று உை்க்ளாவியரீதியில் நிைவிய ்கருத்லத 
மாறறி உைகின் முதைாவது ்கறுவாத்மதாட்டத்லத 
மருதாலனெக்்கருகில் மவறறி்கரமா்கப் பரிமசாதலனெ 
மசய்து ்கறுவா மபருநமதாட்டத்லத இங்கு 
அ றி மு ்க ப் ப டு த் தி ய வ ர் ்க ளு ம் 
ஒல்ைாநதுக்்காரர்்கம்ள.

பிரித்தானியர் ஆட்சிக் காலத்தில் உருவான 
மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட முதலாளித்துவம்

பிரித் த ானியர்  இைங்ல்கலய  த மது 
்காைனித்துவப் பிடிக்குள 1796ல் ம்காணடுவநதமபாது 
அவர்்கம்ள உைகில் மி்கவும் முன்மனெறிய 
உறபத்திமுலறலயக் ம்காணடிருநதனெர். சூரியன் 
அஸ்தமிக்்காத அவர்்க்ளது விரிநத சாம்ராஜயம் 
உதயமாகிக்ம்காணடிருநதது. ஆனொல் இைங்ல்கமயா 
இன்னும் பின்தங்கிய - நிைப்பிரபுத்துவ - 
சு ய ம தலவ ப்  ம ப ா ரு்ள ா த ா ர த் லத ம ய 
ம்காணடிருநதது. இநதியாவில் ்காணப்பட்ட 
முன்மனொடி-மதாழில்மயமாக்்கப்பட்ட மு்கைாய 
வங்்கா்ளம் (Proto-industrialised Mughal Bengal) 
மபான்ற ஆரம்ப முதைாளித்துவ வ்ளர்ச்சி இங்கு 
்காணப்ப்டவில்லை. எனினும், பிரித்தானியர் 
்கணடிலய 1 8 1 5  இல் ல்கப்பறறி முழு 
இைங்ல்கலயயும்  ஒம ர  ஆடசியின்கீழ 
ம்காணடுவநத பின்னெர்தான் இைங்ல்கயில் பாரிய 
மாறறங்்கள ஏறபட்டனெ.

அதுவலர ஆண்ட மபார்த்தும்கயரும் 
ஒல்ைாநதரும் இைங்ல்கயின் ்கலரமயாரப் 
பகுதிலய மாத்திரமம ஆண்டனெர். மலை்க்ளால் 
அரண மசய்யப்பட்ட வ்ளமிக்்க ்கணடி 
இ ர ா ச் சி ய த் லத  அ வ ர் ்க ்ள ா ல் 
ல்கப்ப ற றமுடியவில்லை .  அவர் ்களின் 
துப்பாக்கியால் முடியாமல் மபானெ ்காரியத்லத 
பிரித்தாளும் தநதிரத்தால் இரத்தம் சிநதாமல் 
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ஆங்கிமையர் 1815 இல் சதித்தனெமா்கச் சாதித்தனெர். 
்கணடி இராச்சியத்தின் மலைநாடு மபருநமதாட்ட 
பயிர்மசய்ல்கக்கு உ்கநத இ்டம் என்பலத 
அவர்்கள ்கண்டனெர். 1 8 2 3 இல் அங்கு 
பரிடசாத்தியமா்க மதா்டங்்கப்பட்ட முதைாவது 
்காப்பிப் மபருநமதாட்டம் மவறறி மபறறலதத் 
மதா்டர்நது பாரிய அ்ளவிைானெ ்காப்பிப் 
மபருநமதாட்டங்்கள உருவாகினெ. அநத மலை்களில் 
குளிரிலும் மலழயிலும் நவீனெ அடிலம்கல்ளப் 
மபான்று மவலை மசய்வதற்கா்க மதன் இநதியாவில் 
இருநது தமிழத் மதாழிைா்ளர்்கள ஏமாறறி 
அலழத்து  வ ரப்பட்டனெர் .  அவவாறு 
இைடசக்்கணக்கில் அலழத்து வரப்பட்டவர்்களின் 
சநததி்கம்ள இன்று தம்லம ‘மலைய்கத் தமிழர்’ 
எனெ அலழக்கின்றனெர். துயர் மதாய்நத 
வரைாலறயும் இன்லறய அவை நிலைலயயும் 
இங்கு வர்ணிப்பது இநத ்கடடுலரயின் மநாக்்கம் 
அல்ை .  ஆனொல் அதலனெ உை்கமக்்கள 
அறியமவணடும்.

ததயி்லயின் கண்ணீரும் நாட்டின் வளர்ச்சியும்

ஒருவல்க இலைச்சுருடடி மநாயினொல் 
பீடிக்்கப்படடு ்காப்பிப் மபருநமதாட்டம் 1870 
்களில் முறறா்க அழிநத பின்னெர் அதன் இ்டத்லத 
மதயிலை பிடித்துக்ம்காணடு மமலும் சிறப்பா்க 
விரிவல்டநதது. அத்து்டன் றப்பர், மதன்லனெ 
மபருநமதாட்டங்்களும் உருவாகினெ. ஆனொல் 
மதயிலை மபருநமதாட்டமம நாடடின் அநநியச் 
மசைவாணிலய ஈடடித்தருவதில் முதன்லம 
இ ்ட த் லத ப் மப ற ற து .  இ ப் 
மபருநமதாட்டத்துலறயின் வ்ளர்ச்சிமய 
இைங்ல்கயின் -  இ ந ந ாடடின் ச ா ர்பு 
முதைாளித்துவப் மபாரு்ளாதாரக் ்கட்டலமப்லப 
உருவாக்கியது.

மத்திய மலைநாடடில் துலறமு்கங்்கள 
கில்டயாது .  ஆ்கமவ அங்கு வில்ளயும் 
்காப்பிலயயும் பின்னெர் மதயிலைலயயும் 
நூறறுக்கும் அதி்கமானெ லமலுக்கு அப்பால் 
தலைந்கர் ம்காழும்பில் இருநத துலறமு்கத்திறகு 
ஆயிரக்்கணக்்கானெ மாடடுவணடி்கள மூைம் 
ம்காணடுமசல்ைப்பட்டது. பின்னெர் இைங்ல்கயின் 
முதைாவது புல்கயிரத பாலத 27.12.1864 தி்கதி 
திறநதுலவக்்கப்பட்டது. இது ்கணடிப் பகுதிலய 
இலணத்தது. அதலனெத் மதா்டர்நது ந்கரங்்கள 
உருவாகினெ. அவறறிறகு இறக்குமதி மசய்யப்படும் 
துணிமணி்கல்ளயும் மளில்கப் மபாருட்கல்ளயும் 
இதரப் மபாருட்கல்ளயும் ம்காணடு மசல்வதறகு 
ம ்க ாழும்லப  இலணக்கும்  ப ாலத ்கள 
மபா்டப்பட்டனெ, மமாட்டார் வா்கனெங்்கள ஓடினெ, 
தபால் மசலவ அறிமு்கமானெது, மதாலைப்மபசி 
வ ல ை ப் பி ன் னெ ல் ்க ளு ம்  ப ா ல த 
வலைப்பின்னெல்்களும் நாடல்ட இலணத்தனெ. 
அச்சுத்மதாழில் அறிமு்கப்படுத்தப்படடு மசய்தித் 
த ா ள ்க ளு ம்  நூ ல் ்க ளு ம்  ம வ ளி வ ர த் 
மதா்டங்கியமபாதுதான் மக்்கள கிராமியத் 

தனிலமயில் இருநது மவளிவநது அயலில் என்னெ 
ந்டக்கிறது, நாடடின் ஏலனெய பகுதி்களில் யார் 
வசிக்கிறார்்கள, அங்கு என்னெ ந்டக்கிறது என்பலத 
அறிநதனெர். மபாது மமனொபாவம் உருவானெது. 
பா்டசாலை்கள திறக்்கப்பட்டனெ. ்கல்வி மமலும் 
உை்க அறிலவ வ்ளர்த்தது. மருத்துவ மலனெ்கள 
அலமக்்கப்பட்டனெ.

இலவ எல்ைாமம நிைப்பிரபுத்துவ இருளில் 
இருநத இைங்ல்கக்கு ஆச்சர்யமானெ வி்டயங்்கள. 
ஓடும் புல்கயிரதத்லதப் பார்த்து ‘்கரித்துணல்ட 
சாப்பிடடு நீலரக் குடித்தபடி ஓடிக்ம்காணடிருக்கும் 
இரும்புப் பிசாசு’ என்று பாடினெர் மக்்கள. இநத 
முதைாளித்துவ மாறறங்்கள யாவும் மபருநமதாட்டப் 
மபாரு்ளாதாரத்லதச் சுறறியும் மபருநமதாட்டத்தில் 
தமது இரத்தத்லதயும் வியர்லவலயயும் சிநதிய 
த மி ழ த்மத ா ட ்ட  ம த ா ழி ை ா ்ள ர் ்க ளி ன் 
உலழப்பினொலும் உருவாக்்கப்பட்டலவ. இப்படி 
ஒரு நூறலறம்பது வரு்டங்்களுக்கு மமைா்க ஒமர 
துலறயின் வருவாயில் தங்கி இருநத ஒரு நாடல்ட 
உைகில் ்க ாணபதரிது .  1 9 4 8இல் ந ாடு 
சுதநதிரமல்டயும் மபாது அதன் ஏறறுமதி 
வருவாயில் 90.7% மபருநமதாட்டத் துலறமய 
ஈடடித் தநதது.

பு்றக்கணிக்கப்பட்்ட விவசாயமும் 
முன்தனற்றப்ப்டாத ப்பாருளாதாரமும்

மறுபுறத்தில் நாடடின் 70 வீதத்துக்கும் 
அதி்கமானெ மபரும்பாைானெ மக்்கள விவசாயத் 
துலறலயச் சார்நமத இருநதனெர். இவர்்களில் 
ச நலதயில்  விறபலனெ ம சய்வத ற ்க ா ்க 
மமறம்காள்ளப்பட்ட புல்கயிலை, மரக்்கறி 
மபான்றலவ தவிர ஏலனெய அத்தியாவசியப் 
மபாருட்க்ளானெ அரிசி மபான்றலவ கிராமியத் 
மதலவக்்கானெ உறபத்தியா்கமவ இருநதது. 
விறபலனெக்்கானெ அரிசி இங்கு உறபத்தி 
மசய்யக்கூடிய மவங்்காயம், மி்ள்காய் மபான்ற 
மபாருட்கள இறக்குமதி மசய்யப்பட்டனெ. 
கிராமியப் மபாரு்ளாதாரத்தின் ஒரு அங்்கமானெ 
மநசவுத்துணி, இறக்குமதி ்காரணமா்கக் 
ல்கவி்டப்பட்டது. பிரித்தானியர் மபருநமதாட்டத் 
துலறலயத் தவிர உளநாடடுப் மபாரு்ளாதாரத்லத 
அபிவிருத்தி மசய்ய முயறசி எடுக்்கவில்லை.

சாராய விறபலனெ, ்காரீய அ்கழவு விறபலனெ, 
பாலத மபாடும் குத்தல்க, அதறகுத் மதலவயானெ 
்கற்கல்ள விநிமயாகித்தல், புல்கயிரதப் பாலதக்கு 
மரகுறறி விநிமயாகித்தல், ்கட்ட்டக் குத்தல்க 
வியாபாரம், நிைம், வீடு, ்கல்ட, அலுவை்கம் 
ஆகியவறலற வா்டல்கக்கு வி்டல், மபாக்குவரத்து 
ஆகியவறறின் மூைமும் ஏறறுமதி இறக்குமதி 
வர்த்த்கத்தினொலும் மசல்வநதர் அணி ஒன்று 
உருவானெது. மபர்குசன் ல்டரியின் குறிப்பின்படி 
ல்கத்மதாழில் உறபத்தித் துலறயில் மைக் ஹவுஸ், 
மவள்ளவத்லத மநசவாலை மபான்ற மபரிய 
ஆலை்களும் மரத்த்ளவா்டம் மசய்யும் 
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மவலைத்த்ளம் ,  இரணடு 
தீப்மபடடி தயாரிக்கும் சிறு 
மதாழிறசாலை்கள, பிஸ்்கட 
தயாரிக்கும் நிறுவனெம், இரும்புத் 
மதாழிறசாலை, தும்புத்தடி 
தறிக்கும் மதாழிறசாலை, 
ப ா ்ட ச ா ல ை  நூ ல் ்க ள 
அச்சடிக்கும் மதாழிறசாலை, 
குளிர்பானெம் தயாரிக்கும் 
மதாழிறசாலை மபான்ற சிறிய 
ம த ாழிற ச ாலை்களுமா ்க 
மமாத்தம் 20 மதாழிறசாலை்கள 
மாத்திரமம 1948இல் இருநதனெ. 
மதயிலை வர்த்த்கமும் அதன் 
ஏறறுமதி இறக்குமதியும் 
பிரித்தானியர் ்கடடுப்பாடடில் 
இருநதது. இநத நிலைலம 
இைங்ல்கயின் நவீனெ மதாழில் 
துலற வ்ளர்ச்சியில் எவவ்ளவு 
தூரம் பின்தங்கி இருநதது 
என்பதலனெ வி்ளக்குகிறது.

புதிய மத்தியதர வர்க்கத்தின் ததாற்றம்

எனினும் மடடுப்படுத்தப்பட்ட முதைாளித்துவம் 
பி ரி த் த ா னி ய ர்  ்க ா ை த் தி ல்  த ா ன் 
மபருநமதாட்டதுலறலய லமயமா்கக்ம்காணடு 
உருவாகியது. ஆனொல் அது பாரிய ல்கத்மதாழில் 
வ்ளர்ச்சிலய ஏறபடுத்தவில்லை. இதன் வில்ளவா்க 
இைங்ல்கயில் இநதியா மபான்ற நாடு்களில் 
உருவானெலதப்மபான்ற மதசிய முதைாளித்துவ 
வர்க்்கம் ஒன்று இங்கு உருவா்கவில்லை. அதனொல் 
இங்கு பிரித்தானியரால் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட 
ஆங்கிைக் ்கல்வியால் உருவாக்்கப்பட்ட 
அவர்்கல்ளச்சார்நது அவர்்களில் தங்கிநின்ற ஒரு 
மத்தியதர வர்க்்கமம உருவானெது.

ஆங்கிை மிசமனெரி்கள தமிழர் வாழும் ஒரு 
பிரதானெ பகுதியானெ வ்டக்கிலும் பல்லினெங்்கள 
வாழும் ம்காழும்பிலும் ்கணடியிலும் ஆங்கிைப் 
பா்டசாலை்கல்ள சிறப்பா்க ந்டத்தியதால் அங்கு 
வாழும் வசதிபல்டத்தவர்்கள பயன்மபறறனெர். 
அத்து்டன் தமிழ மமாழி - ்கைாச்சார மதா்டர்பு்கள 
அருகில் இருநத தமிழ நாடம்டாடு வ்டக்கில் 
வாழநத வசதி பல்டத்தவர்்கள இருநதபடியால் 
அவர்்கள தமது மமறபடிப்லப அங்கு மதா்டர 
முடிநதது .  அதனொல் இவர்்கள கூடிய 
பயலனெப்மபறறனெர். அத்து்டன் பிரிட்டனில் 
உள்ள பிரசித்திமபறற பல்்கலைக்்கழ்கங்்களிலும் 
இவர்்களில் பைர் படித்துப் பட்டம் மபற 
முடி ந த து .  இ தனெ ா ல்  பி ரி த் த ானிய ர் 
அறிமு்கப்படுத்திய சிவில் நிர்வா்கத்திலும் ஆடசி 
முலறயிலும் யாழப்பாணத்லதச் மசர்நத படித்த 
தமிழர்்கள கூடிய இ்டங்்கல்ளப் மபறறது்டன் 
முக்கிய பதவி்கல்ளயும் வகித்தனெர். இதறகு 
இன்மனொரு ்காரணம் மபருநமதாட்டப் 
மபாரு்ளாதார வலைப்பின்னெலுக்கு மவளிமய 

இப்பிரமதசம் இருநததால், 
இ வ ர் ்க ளி ல்  சி ை ர் 
ம ப ரு ந மத ா ட ்ட 
உ ல ்ட ல ம ய ா ்ள ர ா ்க 
இருநதமபாதும், அரசாங்்க 
உத்திமயா்கமம மபரும்பாைானெ 
ஆங்கிைம் படித்த தமிழ 
அணியினெரின் ஜீவமனொபாய 
ம ா ர் க் ்க ம ா ்க வு ம்  சமூ ்க 
அ ந த ஸ் தி ன் 
அல்டயா்ளமா்கவும் இருநதது.

இதறகு மாறானெ ஒரு மபாக்கு 
மதறகு சிங்்க்ளவர் மத்தியில் 
்க ாணப்பட்டது .  இ ங்கு 
ஆங்கிைக் ்கல்வி்கறற மத்தியதர 
வர்க்்கம் உருவானெ அமதசமயம் 
சாராய வர்த்த்கத்திலும் ்காரீய 
சு ர ங் ்க த்  ம த ா ழி லி லு ம் 
ம த ன் லனெ  ற ப் ப ர் 
மபருநமதாட்ட உல்டலம 
மூ ை மு ம்  சி று 

ல்கத்மதாழில்்களிலும் ஈடுபடடு மபரும் 
தனெவநதரானெ ஒரு அணி ஒன்றும் உருவாகி 
இருநதது. அரசியல் அதி்காரப் மபாடடியில் 
இவர்்கள சாதிரீதியா்கப் பிரித்திருநதனெர். தமிழ 
மத்தியதர வர்்கத்தில்டமய அநத்ளவு சாதிப் 
பிரிவிலனெ இருக்்கவில்ை. ஏமனெனில் அவர்்களில் 
மபரும்பாமைாமனொர் உயர் சாதியினெரா்கமவ 
இருநதனெர். அவர்்கள தமிழ சமூ்கத்தில் சாதி 
அ்டக்குமுலறலய தமது பிறப்புரிலமயா்கக் ்கருதி 
இறுமாப்பு்டன் மசயறபட்டனெர். மறுபுறத்தில் 
ஆங்கிைம் ்கறற சிங்்க்ள உயர்சாதித் தலைவர்்கள 
ஆங்கிைம் ்கறற ஏலனெய சாதிலயச் மசர்நத சிங்்க்ள 
தலைவர்்களுக்கு எதிரா்க தமிழ உயர்சாதித் 
தலைவர்்கல்ள சிறிது ்காைம் ஆதரித்தனெர்.

இலங்கயின் முதலாவது ததர்தலில் 
ஒரு தமிழர் பவறறிப்பற்றார்

1911 இல் தான் இைங்ல்கயில் முதன்முதைா்க 
ஒரு மதர்தல் நல்டமபறறது. படித்த இைங்ல்கயர் 
ஒருவலர மதரிவு மசய்வதற்கானெ நாடுதழுவிய 
மதர்தல் அது. அப்மபாது மமாத்தம் 2934 
வாக்்கா்ளர்்கம்ள மசாத்து -படிப்பு ஆகியவறறின் 
அடிப்பல்டயில் வாக்்களிக்கும் தகுதிலயப் 
மபறறிருநதனெர். அதில் தமிழரானெ மசர் 
மபான்னெம்பைம் இராமநாதனும் பிரபை சிங்்க்ள 
ம ரு த் து வ ரு ம ா னெ  எ ச் .  ம ா ர் க்ம்க ா ஸ் 
மபர்னொணம்டாவும் மபாடடியிட்டனெர். 
அப்மபாது படித்த மத்திய வகுப்பினெரில்டமய 
இனெ உணர்லவ வி்ட சாதி உணர்மவ அதி்கமா்க 
இருநதது. எனெமவ உயர்சாதிலயச் மசராத 
மார்க்ம்காஸ் மபர்னொணம்டாவுக்கு எதிரா்க 
உயர்சாதி சிங்்க்ள வாக்்கா்ளரும் மசர் 
மபான்னெம்பைம் இராமநாதனுக்கு வாக்்களித்தனெர். 
இதனொல் மார்க்ம்காஸ் மபர்னொணம்டாவுக்கு 981 
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வாக்கு்கள மாத்திரமம விழுநதனெ. 1645 வாக்கு்கள 
மபறறு மசர் மபான்னெம்பைம் இராமநாதன் 
மவறறி மபறறார். இதறகு அவர்மீது அன்றிருநத 
மரியாலதயும் ஒரு ்காரணம்.

படித்த மத்திய வர்க்்கத்தி்டம் நிைவிய சாதி 
அடிப்பல்டயிைானெ இநத ஐக்கியம் இதறகு 
முன்பிருநமத நிைவிவநதது. ஆனொல் அது மதர்தல் 
முலற விரிவாக்்கப்பட்ட பின்னெர் நீடிக்்கவில்லை. 
இனெ மத ரீதியானெ முறுக்்கல்்கள ஆழநத 
மவடிப்பு்க்ளா்க படிப்படியா்க உருமவடுத்தனெ. 
மதர்தல் முலற நாடடுக்கு ஏறற விதத்தில் 
வடிவலமக்்கப்ப்டாலம இதற்கானெ பிரதானெ 
்காரணமானெது.

ப்பாருத்தமற்ற ததர்தல் மு்்ற 
இனப பிள்வ ஆழப்படுத்தியது

இைங்ல்கயில் சிங்்க்ளவர், ஈழத் தமிழர், 
முஸ்லிம்்கள, மலைய்கத் தமிழர் என்ற நான்கு 
மபரிய மதசியங்்கள உள்ளனெ. இலதத் தவிர 
பறங்கியர், மமமன், மதலுங்்கர், மபான்ற சிறு 
மதசிய சிறுபான்லமயினெரும் மவடுவர் என்ற 
பூர்வீ்கக் குடியினெரும் வாழகின்றனெர். இவர்்களில் 
சிங்்க்ளவர்்கள ஏலனெய அலனெத்து மதசியங்்களின் 
மமாத்தத் மதால்கலய வி்ட சுமார் இரு ம்டங்கு 
அதி்கமா்க இருநதனெர். 1931இல் ம்டானெமமார் 
ஆலணக்குழுவின் சிபாரிசின் கீழ சர்வஜனெ 
வாக்குரிலம வழங்்கப்பட்ட 1931இல் 65.5 
வீதத்தினெரா்க சிங்்க்ளவர் இருநதனெர். பின்னெர் 
இநத இல்டமவளி சிங்்க்ளவர்்களுக்கு சாத்கமா்க 
அதி்கரித்துச்மசன்றது. இதனொல் நிரப்ப முடியாத 
இநத எணணிக்ல்க பைத்லத உணர்நத சிங்்க்ள 
அரசியல் வகுப்பினெர் தமிழ மபசும் மக்்களின் 
பிரதிநிதித்துவத்லத தமது மபரும்பான்லம 
பைத்தால் ்கடடுப்படுத்தி தமது மமைாதிக்்கத்லத 
நி ல ை ந ா டடி க் ம்க ாண்டனெ ர் .  இ த ற கு 
பிரித்தானியரின் பிரித்தாளும் தநதிரமும் அவர்்கள 
அறிமு்கப்படுத்திய நாடடுக்குப் மபாருநதாத 
மதர்தல் முலறயும் ்காரணமானெது.

மகாவம்ச சிநதாநதம்

அதறகு வலு மசர்க்கும் விதத்தில் மப்ளத்த 
ம்காவம்ச சித்தாநதமும் உருவானெது அல்ைது 
உருவாக்்கப்பட்டது. ம்காவம்சம் என்ற ்கறபலனெ 
்கைநத அரிய புராதனெ நூலின் சிை பகுதி்கள 
இனெவாதரீதியில் வி்ளக்்கப்படடு இைங்ல்கயின் 
வரைாறலற மப்ளத்த மமைாதிக்்கத்தின் 
வரைாறா்கத் திரிபுபடுத்தும் விதத்தில் ‘மதசியச் 
சிநதலனெ’ என்ற மபயரில் மப்ளத்த சிங்்க்ள 
இனெவாத ம்காவம்ச சித்தாநதமா்க பா்டசாலைப் 
புத்த்கங்்கள மூைமும் மப்ளத்த மத பீ்டங்்கள 
மூைமும் பின்னெர் வ்ளர்க்்கப்பட்டனெ. இது சிங்்க்ள 
ம ப ரினெவ ா தி ்களின்  ம ம ை ா தி க் ்க த் லத 
நியாயப்படுத்தி நிலைமபறச் மசய்வதறகு 
உறுதுலண மசய்தது.

ம்காவம்சம் என்ற புலனெ்கலத்கல்ளயும் 
வரைாறறுக் குறிப்பு்கல்ளயும் ம்காண்ட கிரநதம் 
மஹாநாம என்ற பிக்குவால் கி.பி. ஐநதாம் 
நூறறாணடில் எழுதப்படடு அவருக்குப் பின்னெர் 
மஹாவி்காலரலயச்  மசர் நத  பைரால் 
மதா்டர்ச்சியா்க எழுதப்பட்ட புராதனெ நூல். 
இதில் தரப்படடுள்ள வரைாறறுக் குறிப்பு்கள மி்க 
முக்கியம ானெலவ ,  அதில்  ஆங்்க ாங்கு 
கு றி ப் பி ்ட ப் ப டு ம்  பு ல னெ ்க ல த ்க ள 
விஞ்்ானெத்தித்திறகு முரணானெலவயா்கவும் 
மப்ளத்த மமைாதிக்்கத்லதப் மபாதிப்பலவயா்கவும் 
உள்ளனெ. இநநூல் மப்ளத்தமத பீ்டத்தின் 
சலுல்க்கல்ள ்காப்பாறறிக் ம்காளளும் மநாக்கில் 
மப்ளத்த மன்னெர்்கல்ள மகிழவிக்கும் விதத்தில் 
அவர்்க்ளது மபருலமலயத் துதிபாடும் விதமா்க 
எழுதப்படடுள்ளது. ஆயினும் இப்படியானெ 
வரைாறறுத் த்கவல்்கல்ளக் ம்காண்ட பழலம 
வாய்நத புராதனெ ஆவணத்லத மவறு எங்கும் 
்காணமுடியாது.

இது பாளி மமாழியில் இருநததாலும் அச்சு 
ஊ்ட்கங்்கள அரங்கிறகு வராததாலும் இநநூலைப் 
பறறி மக்்கள அறியாமமை இருநதனெர் . 
மபார்த்தும்கயர் ்காைத்திலும் ஒல்ைாநதர் 
்காைத்திலும் இது மறக்்கப்பட்ட ஒரு நூைா்கப் 
மபாய்விட்டது. ஆயினும் மமற்கத்திய புராதனெ 
வரைாறறு ஆய்வா்ளர்்களின் ்கவனெத்லத இது 1809 
இல் ஈர்த்தது. அவர்்களில் ஒருவர் மஜார்ஜ 
ம்டர்னெர் (George Turnour Jr). மதால்மபாருள 
வரைாறறுத் மதடுதலில் ஆர்வமும் பாளி மமாழியில் 
புைலமலமயும் ம்காணடிருநத இவர் சப்ர்கமுவா 
மா்காணத்தின் அரசாங்்க அதிபரா்க இருநதமபாது 
மஹாவம்சத்லதப் பறறி அறிநதார். அதன் சிை 
பகுதி்கல்ள ஆங்கிைத்தில் மமாழிமபயர்த்தார். 
அலவ 1837 இல் பிரசுரிக்்கப்பட்டமபாது மப்ளத்த 
சக்தி்கள பூரித்துப்மபாயினெ. இது மப்ளத்த மத 
மறுமைர்ச்சிக்கு வலுமசர்த்தது. இதுமவ பின்னெர் 
இனெவாதி்க்ளால் சிங்்க்ள மப்ளத்த மமைாதிக்்க 
சித்தாநதத்தின் உசாத்துலண நூைா்கவும் 
பயன்படுத்தப்பட்டது.

சர்வஜன வாக்குரி்ம ப்பாருநதாத பிரதிநிதித்துவ 
மு்்ற்ய தமலும் சிக்கலாக்கியது

1931இல் சர்வஜனெ வாக்குரிலம வழங்்கப்பட்டலத 
அடுத்து உருவானெ பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவ 
முலறயின் கீழ அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட மதர்தல் 
முலற இனெப்பி்ளலவ மமலும் விரிவல்டயச் 
மசய்தது . இத்மதர்தல் முலற புரவைர் 
-வாடிக்ல்கயா்ளர் (Patron -client relationship) 
உறலவ வ்ளர்த்தது

அதாவது, மவலைவாய்ப்பு்களும் ஏலனெய 
வசதி்களும் குறுக்்கப்பட்ட ஒரு மபாரு்ளாதார 
்கட்டலமப்பில் மக்்கள தாங்்கள வாழும் 
பகுதி்களுக்கு ஒரு பாலத அலமப்பது, பஸ் ஓ்ட 
விடுவது மபான்ற புதுப் மபாதுத் மதலவ்களுக்கு 
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மாத்திரமல்ை நல்ை பா்டசாலையில் தமது 
பிளல்ள்கல்ள மசர்ப்பது, அரசாங்்க மவலையில் 
இ்டம்மபறுவது, பதவி உயர்வு மபறுவது மபான்ற 
தனிப்பட்ட மதலவ்களுக்குக்கூ்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்பினெர்்களின் சிபாரிசு மதலவப்படும் ஒரு 
சூழலை உருவாக்கியது. இதனொல் சிங்்க்ள 
பாராளுமன்ற உறுப்பினெர்்கள அதி்காரம் கூடிய 
அலமச்சு்கல்ள தமது மபரும்பான்லம 
பைத்லதக்ம்காணடு ல்கப்பறறி அரசின் 
வ்ளங்்கல்ளயும் வாய்ப்பு்கல்ளயும் தமது சிங்்க்ள 
வாக்்கா்ளர்்களுக்கு வழங்கி தமது வாக்கு வங்கிலய 
பைப்படுத்திக்ம்காள்ளக் கூடிய நிலைலம 
உருவானெது. ஆ்கமவ தமிழப் பிரதிநிதி்கல்ளயும் 
தமிழ மபசும் மக்்கள வாழும் பகுதி்கல்ளயும் தமிழ 
மபசும் மக்்கல்ளயும் ஓரங்்கடடும் (outbidding) 
மபாக்கு உதயமானெது . எணணிக்ல்கயில் 
சிறுபான்லமயினெராயிருநத தமிழ மபசும் மக்்கள 
நி ர ந த ர ம ா ்க  உ ரி ல ம யி லு ம் 
சிறுபான்லமயினெராக்்கப்பட்டனெர். அதுவலர 
தமிழ சிங்்க்ள அரசியல் வகுப்பினெரில்டமய 
நிைவிய சமரச நல்உறவு விரிசைல்டயத் 
மதா்டங்கியது.

1915 முதலாவது இன வன்பசயலும் இ்டதுசாரிகளின் 
பசல்வாக்கு நி்ல்ம்யத் தணித்த்மயும்

பிரித்தானியர் ்காைத்தில் உருவானெ முக்கிய 
மாறறங்்களில் ஒன்று மதாழிைா்ளர் வர்க்்கம் ஒன்று 
உருவானெலமயாகும். இவர்்களும் பாரிய 
மதாழிறசாலை்களில் பணிபுரியும் நவீனெ 
பாட்டாளி வர்க்்கமா்க இருக்்கவில்லை. அவர்்கள 
இன்னும் நிைத்மதாடு மதா்டர்புல்டயவரா்கமவ 
இரு ந தனெர் .  அ க் ்க ா ை த்தில்  இ நதிய த் 
மதாழிைா்ளர்்கள ம்காழும்பிலும் நிரம்பி 
வழிநததால் மதாழில் மபாடடி ்காரணமா்க 
சிங்்க்ளத் மதாழிைா்ளர் மத்தியில் இருநதும் இநதிய 
எதிர்ப்புவாதம் இனெவாதமா்கக் கி்ளம்பியது. 
இதலனெ உருவாக்கியவர்்கள சிங்்க்ள சிறு 
வர்த்த்கர்்க்ளாவர். இவர்்கள அத்துலறயில் 
நிரம்பிவழிநத முஸ்லீம் சிறு வர்த்த்கரு்டன் 
மபாடடியி்டமவணடி இருநதது. ஆயினும் 
பிரதானெ வர்த்த்கங்்கள இநதிய தமிழ முஸ்லீம் 
வர்த்த்கரின் ்கடடுப்பாடடில் இருநதது. 
இவர்்கம்ளாடு மபாடடியிடும் அ்ளவுக்கு சிங்்க்ள 
வர்த்த்கர்்களுக்கு இநதியாவு்டனொனெ மதா்டர்மபா 
அனுபவமமா இருக்்கவில்லை. ஆ்கமவ சிங்்க்ள 
சிறுமுதைாளித்துவ சக்தி்கள மத்தியிலும் சிங்்க்ள 
மதாழிைா்ளர்்கள மத்தியிலுமம தீவிர இனெவாதம் 
உருவானெது. இதன் பின்னெனியில் தான் 1915 ஆம் 
ஆணடு முதைாவது பாரிய இனெவாத வன்மசயல் 
முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரா்க மவடித்தது. அதன் 
பின்னெர் 1930்களில் ஏறபட்ட மபாரு்ளதார 
மநருக்்கடியு்டன் இநதியர் எதிர்ப்பு -இனெவாதம் 
தீவிரம் மபறறது.

அதிர்்ஷ்டவசமா்க 1930 ்களில் உருவாகி 
விலரவில் பைம்மபறற இ்டதுசாரி இயக்்கம், 

தமிழரும் சிங்்க்ளவரும் உரிலமயில் சமமானெவர்்கள, 
மதாழிைா்ளர் வர்க்்க  அடிப்பல்டயில் 
ஒன்றுப்டமவணடும் என்ற மாறறு சித்தாநதத்லத 
முன்லவத்து, மதாழிைா்ள வர்க்்கத்லத இனெவாதத் 
தலைலமயிலிருநது மீட்டது்டன் மக்்கள 
அரசியலுக்கு சுமார் 30 வரு்டங்்கள தலைலம 
தாங்கியது. இநத இ்டதுசாரி்களின் வ்ளர்ச்சியும் 
கூ்ட வைதுசாரி ்கருத்லதக் ம்காணடிருநத தமிழ 
-சிங்்க்ள அரசியல் வகுப்பினெர் தமக்கில்டயிைானெ 
முரணபாடு்கல்ள சமரசம் மசய்தும்காளவதறகு 
வழிவகுத்தது. அலனெத்லதயும்வி்ட 1948இல் 
பிரித்தானியர் மவளிமயறும் வலர சிங்்க்ள 
அரசியல் வகுப்பினெரின் ்கரங்்களுக்கு அரசியல் 
அதி்காரம் முறறா்க மாறவில்லை. இதனொல் 
பிரித்தானியர் ்காைத்தில் தமிழ -சிங்்க்ள இனெப் 
பி்ளவு மபரிதா்க மவளி்காட்டவில்லை.

நாம் இதுவலர பிரித்தானியர் ஆடசிக் 
்காைத்திமைமய அவர்்கள இைங்ல்கலய விடடு 
ம ச ன் ற  பி ன் னெ ர்  ஏ ற ப ட டு ள ்ள 
இ னெ ப் பி ர ச் சி ல னெ க் ்க ா னெ  கூ று ்க ள 
உருவாகிவிட்டலதப் பார்த்மதாம். இது இன்லறய 
இைங்ல்கயின் அரசியல் மபாரு்ளாதார 
மநருக்்கடிலயப் புரிநது ம்காள்ள உதவும்.

பிரித்தானியர் ஆடசி்காைத்தில் ஏறபட்ட 
மாறறங்்களில் இன்லறய இைங்ல்கயின் அரசியல் 
மபாரு்ளாதார மநருக்்கடியில் தாக்்கம் 
மசலுத்துகின்ற ்காரணி்கல்ள பின்வருமாறு 
வல்கப்படுத்தைாம்:

பிரித்தானியர் ஆடசி்காைத்தில் ஒரு 
மடடுப்படுத்தப்பட்ட மபருநமதாட்டத் 
துலறலயயும் அதன் ஏறறுமதி வருவாயிலும் தங்கி 
நின்ற சார்பு முதைாளித்துவ அரசியல் 
மபாரு்ளாதாரக் ்கட்டலமப்பு ஒன்று உருவானெது. 
அது பிரித்தானியரில் தங்கி நின்ற ஒரு சார்பு 
முதைாளித்துவ வர்க்்கத்லதயும் (dependent capital-
ist class), பிரித்தானிய அரசினொல் ஆதாயம் மபறற 
ஆங்கிைம் ்கறற மத்தியதர வர்க்்கம் ஒன்றும், நவீனெ 
வல்கயல்ைாத மதாழிைா்ளர் வர்க்்கத்லதயும் 
உருவாக்கியது .  இதனொல் இைங்ல்கயில் 
இநதியாலவப்மபாை சுதநதிரப் மபாராட்டம் 
ஒன்லற முன்மனெடுக்்கக்கூடிய வலுவானெ மதசிய 
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முதைாளித்துவ வர்க்்கம் ஒன்மறா சுதநதிரத்துக்்கானெ 
வலுவானெ மபாராட்டம் ஒன்மறா உருவா்கவில்லை.

மபருநமதாட்டத் துலறயிலும் அதன் ஏறறுமதி 
வருவாயிலும் தங்கி நின்ற சார்பு முதைாளித்துவ 
அரசியல் மபாரு்ளாதாரக் ்கட்டலமப்புக்கு 
அப்பால் விவசாயத்துலறமயா நவீனெ ல்கத்மதாழில் 
துலறமயா விஸ்தரிக்்கப்ப்டாததால் 1945இல் 
இைவச ்கல்விமுலற அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட 
பின்னெர் ஆங்கிை மூைக் ்கல்வி வழங்கும் 
பா்டசாலை்கள அதி்கரித்து படிப்லப முடித்து 
மவலைமதடி சநலதக்கு வரும் இல்ள்ர்்கல்ள 
உளவாங்்கக்கூடிய அ்ளவுக்கு மபாரு்ளாதாரம் 
விருத்தியல்டயவில்லை.

தாய்மமாழி மூைக் ்கல்வி நீண்ட ்காைமா்க 
இைவசமா்கமவ வழங்்கப்படடு வநதது. தாய் 
மமாழி மூைம் ்கல்வி ்கறற படித்த இல்ள்ர்்களுக்கு 
அரசாங்்கத்  துலறயில் எநத  இ்டமும் 
இருக்்கவில்லை. அத்து்டன் அவர்்களுக்கு 
சமூ்கத்தில் மதிப்பும் இருக்்கவில்லை. அவர்்கள 
தாய் மமாழி மூைப் பா்டசாலை ஆசிரியர்்க்ளா்கவும், 
சுமதச லவத்தியர்்க்ளா்கவும் ,  மப்ளத்த 
பிக்கு்க்ளா்கவும், ்கல்டசிப் பநதி்க்ளா்கவும், ந்கரத் 
மதாழிைா்ளர்்க்ளா்கவும், விவசாயி்க்ளா்கவும் 
மாறினொர்.

ஆ ங் கி ை மு ம்  கி றி ஸ் த வ மு ம்  ச மூ ்க 
அநதஸ்துக்்கானெ அல்டயா்ளமா்கவும் அரசாங்்கச் 
மசலவக்்கானெ தல்கலம்களில் ஒன்றா்கவும் 
இருநதது. ஆ்கமவ தாய் மமாழி மூைம் ்கல்வி ்கறற 
படித்த அணியினெர் மத்தியில் ஆங்கிைத்தின் மீதும் 
கிறிஸ்தவ மதத்தின் மீதும் மிசனெரி்களின் கிறிஸ்தவ 
மத மாறறக் ம்காளல்கமீதும் நியாமானெ ஆத்திரம் 
உருவானெது.

இதறம்கதிரா்கமவ இவர்்க்ளால் மப்ளத்த மத 
மறுமைர்ச்சி இயக்்கம் 1860 ்களின் இறுதியில் 
உருவாகியது. அதில் ஏ்காதிபத்திய விமராத 
அம்சம் இருநதது. அதன் பின்னெர் மதான்றிய 
லசவ மறுமைர்ச்சி இயக்்கமும் சரி இஸ்ைாமிய 
மறுமைர்ச்சி இயக்்கமும் சரி அத்தலனெ 
வலுவானெதா்கமவா ஏ்காதிபத்திய விமராத அம்சம் 
ம்காண்டதா்கமவா இருக்்கவில்லை. ஆயினும் 
இரண்டாம் மப்ளத்த மத மறுமைர்ச்சி 
இயக்்கத்துக்குத் தலைலம தாங்கிய அநா்கரி்க 
தர்மபாை அதலனெ. சிங்்க்ள மப்ளத்த இயக்்கமா்கவும் 
சிங்்க்ள மப்ளத்தர் அல்ைாத ஏலனெய அலனெத்து 
இைங்ல்கயர்்களுக்கும் எதிரானெதா்கவும் 
மாறறினொர். இவர் ்காைத்திமைமய ம்காவம்ச 
பு ல னெ க் ்க ல த ்க ளு க் கு  பு னி த வ டி வ ம் 
ம்காடுக்்கப்படடு ம்காவம்ச மமனொபாவம் 
உருவாக்்கப்பட்டது. இதன் வடிவமானெ ‘ஜாதிய 
சிநதலனெ’ இநத சிங்்க்ள மமாழி மூைம் ்கறறவர் 
மத்தியில் மசல்வாக்குப் மபறறது. இவவணிமய 
சிங்்க்ளவர் சனெத்மதால்கயில் மபரும்பான்லமயா்க 
இருநதது.

பிரித்தானியரால் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட 

பிரதிநிதித்துவ ஆடசிமுலறயின் தலைலம 
ஆரம்பத்தில் ஆங்கிைம் ்கறற மத்திய வர்க்்கத்தி்டம் 
இருநதமபாது இனெரீதியில் இைங்ல்கயின் அரசியல் 
வகுப்பினெர் பிரிநதிருக்்கவில்லை. அவர்்கள 
நல்டயுல்ட பவலனெயிலும் ்கைாச்சாரத்திலும் 
ம வ ள ல்ள ய ல ர ப்  பி ன் ப ற றி னெ ா லு ம் 
்க ண மண ா ட ்ட த் தி ல்  உ ய ர் ச ா தி 
மமனொபாவத்தினெரா்கமவ இருநதனெர். இவர்்க்ளால் 
தமது மக்்கல்ளமய சாதீயப் பி்ளவு்கல்ள உல்டத்து 
ஒன்றுபடுத்த முடியவில்லை. அவர்்கள சாதியில் 
குலறநதவர்்களுக்கும் மபண்களுக்கும் வாக்குரிலம 
வழங்குவலத எதிர்த்தனெர். இதன் மூைம் 
ம பரும் ப ா ை ானெ  ம க் ்கள  அ ர சியலில் 
பங்கும்காளவலதத் தடுத்து தமது ல்க்களில் 
அரசியல் அதி்காரத்லத லவத்துக்ம்காள்ளமவ 
விரும்பினெர். இதனொல் இவர்்க்ளால் கீழமட்ட 
ம க் ்க ளி ன்  பி ர ச் சி ல னெ ்க ல ்ள யு ம் 
அபிை ாலச ்கல்ளயும்  பு ரி நதும ்க ாள்ள 
முடியவில்லை.

பிரித்தானியரால் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட 
பிரதிநிதித்துவ ஆடசிமுலறயின் கீழ ஆரம்பத்தில் 
தமிழ ஆங்கிைக் ்கல்வியின் மூைம் அரசாங்்கத் 
துலறயில் முன்னெணி வகித்த தமிழ தலைவர்்கள 
மி்கவும் மசல்வாக்கு மசலுத்தியமதாடு தலைலமப் 
பாத்திரமும் வகித்தனெர் . பிரதிநிதித்துவ 
ஆடசிமுலற படிப்படியா்க விரிவல்டயத் 
ம த ா ்ட ங் கி ய ம ப ா து  இ ை ங் ல்க யி ன் 
மபரும்பான்லமயினெரானெ சிங்்க்ள மக்்களின் 
வாக்கு்கல்ளப் மபறறு தமது மமைாதிக்்கத்லத 
நிலைநாடடிக்ம்காளளும் வித்லதலய சிங்்க்ளத் 
தலைவர்்கள ்கணடும்காண்டனெர். இது புரவைர் 
-வாடிக்ல்கயா்ளர் உறவு (Patron-client relationship) 
மூைம் சாத்தியமானெது. இதனொல் அதுவலர 
படித்த தமிழ சிங்்க்ள மத்திய வர்க்்கத்தில்டமய 
நிைவிய சமரச ஐக்கியம் முறிவல்டநதது. இதறகு 
பிரித்தானியரின் பிரித்தாளும் தநதிரமும் ஒரு 
்காரணமா்க இருநதது. இதனொல் ஒருபுறம் தமிழ 
பிரதிநிதித்துவம் குலறநது படிப்படியா்க அவர்்கள 
அதி்காரமறறவர்்க்ளா்க மபரும்பான்லமயின் 
தலைவர்்களின் தயவில் தங்கிநிற்கமவணடிய 
நிலைலம  உ ருவ ானெது .  ம று பு ற த் தில் 
மவலைவாய்ப்பிலும் அரிதாகி இருக்கும் நாடடின் 
வாய்ப்பு்கல்ளயும் பகிர்நதும்காளவதிலும் தமிழ 
மபசும் மக்்கள ஓரங்்கட்டப்பட்டனெர். இவவாறு 
உருவானெ ஓரங்்கட்டல் மபாக்கு நா்ளல்டவில் 
எணணிக்ல்கயில் சிறுபான்லமயினெருக்கு எதிரானெ 
இனெப் பாரபடசமா்க மாறியது. எனினும் ஆடசி 
அதி்காரம் பிரித்தானியரின் ்கரங்்களில் 
இருநததாலும் இ்டதுசாரி்களின் ல்க ஓங்கி 
இரு ந த த ாலும்  அது  அப்மப ாது  இனெ 
ஒடுக்குமுலறயா்க பரிணாமம் அல்டயவில்லை.

(பதைாடர்ச்சி அடுததை இதைழில்)

்நன்றி : இ்்ணய வழிப் ெ்டஙகைள்
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காற்ானது,
வானத்தின் கூரைகரைப்
பெயரப்ெதறகு முன்னான காலத்தில்,
மீரை ரவத்த ஒரு தரலவன்
உஙகள் மந்திரிரயக் ‘குள்ை நரி’ என்்ான்!

அப்்ொது நீஙக்ைா...
தரலவரனப்
ெயஙகைவாதி என்றீரகள்!

மூரை நரிரயக்
கண்ால் கண்டவரக்ைா,
‘அவன் யாரனயிலும்
ஆயிைம் ம்டஙகு ெலமுள்ை யாரன நரி’ என்்னர.

நீஙக்ைா,
‘சிஙக சிஙக வீைசிஙக
வின்னர சிஙக விக்கிைம சிஙக’ என்றீரகள்!

உஙகள் வீட்டு வாைல்களில்
அவனுக்குப்
ொற்ைாறும் கட்டுச் ைம்ெலும் ரவத்தீரகள்!

காட்டில் இருந்தவனின் ஞானம்
நாட்டில் இருப்ெதில்ரல குதம்ொய்!

தீவுக் கன்னிரயத்
தானாகக் காதல் பைய்யத் பதரியாத,
இன்பனாருவன் காதலித்துக் பகாடுத்தால்,
அவரைத் திரும்ம் பைய்து,
அரியர் ஏறு்வாரன
நாயகன் என்றீரகள்!

ஆஙகிலத்தின் நாவும்
குள்ை நரியின் மூரையும்
பகாண்ட அவ்னா,
உஙகள் புைட்சிக் கீதஙகரை
மாமிை பவறி்யாடு உண்டான்!
அந்த உ்்வா
அவனது நாறகாலியின் எலும்ரெ
இரும்ொக்கியது!

சூரியனின் ரமயம் வரை முட்டிய,
காலித்தி்டலின் முதுபகலும்புகரை,
அவன்,
ஏைனத்்தாடு
முறிக்கத் பதா்டஙகியுள்ைான்!

அைை மாளிரககரை
நீஙகள் ரகப்ெறறிய பின்பும்,
ஆட்்டக் கயிறு
அவனி்ட்ம இருக்கி்து!

்ொைாட்்டத்தின் புத்திரயப்
்ெச்ைால் மழுஙகச் பைய்த அவ்னா,
ைட்்டத்தின் பிைகாைமாக,
உஙகள் மூரைகரைக் கறிைரமத்து,
உணடு பகாண்்ட
கட்்டரையிடுகி்ான் எனில்...
அவனது மூரை
முதலாளித்துவ மூரை!
புைட்சிரய, அறிரவ, நீதிரய
புசிக்கும் மூரை!

அவன் மந்திரியான்ொது,
அவனது நாக்கின்
நச்சு வாரத்ரதகரை உணடு,
இரைப்ொறிய உஙகளுக்கும்,
உஙகள் தரலமுர்க்கும்
்ொைாட்்டம் என்ெது
என்னபவன்ெ்த பதரியாத
ரகபயழுப்பு ் காைம் என்ெரத
நீஙகள் உ்ைவில்ரலயா?

்தாழரக்ை...!
எஙகள் குழந்ரதகள் உ்ரவாரகள்.

அவரகள் அரிச்சுவடியில்
முதலில் ‘அம்மா’ என எழுதுவ்த,
பதாணணூறறு ஏழாயிைம் புத்தகஙகரை, எரியூட்டி ஒழித்து,
இன்னும் மிஞ்சியிருக்கும்,
புரகயும் த்லும் வற்ாத,
புத்தகஙகளின் கரிக் கட்டிகைால்தான்!

புத்தகஙகரை எரியூட்டிய்ொது
கல்வி மந்திரியாய் இருந்தவன்
நாட்ர்ட்ய எரியூட்டிய ் ொது
பிைதமைாய் இருக்கி்ான்.
உஙகள் புைட்சிரயத் தின்று
இப்்ொது...
ஜனாதிெதியும் ஆகி்ான்!

அவவாப்னில்...
அடிமுட்்டாள்
்வகமாக வைரகி்ான்
இல்ரலபயனில்
முட்்டாள்கள்
அவரன ் வகமாக வைரக்கி்ாரகள்!

நணெரக்ை!
நீஙகள்
முட்்டாள்கைா
அடிமுட்்டாள்கைா?

கவிரை

பச. சுதர்சன் sellathuraisutharsan@gmail.com
யானை நரி
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ஆணவம் என்ற மசால்லுக்குச் ‘மசருக்கு’ 
என்று தமிழ அ்கராதி்கள மபாருள உலரக்கின்றனெ. 
இவவல்கயில் அ்கநலத என்ற மபாருல்ள 
மவளிப்படுத்துவதா்கவும் ஆணவம் என்ற 
மசால்லைப் மபாருள ம்காள்ள இ்டமுணடு. 
லசவச் சித்தாநதி்கள ஆணவம், 
்கன்மம், மாலய என்ற மூன்று 
மைங்்கல்ளக் குறிப்பிடுகிறார்்கள. 
இவறறுள முதல் மைமா்க ஆணவ 
மைம் அலமநதுள்ளது. இலத 
மூைமைம் என்றும் குறிப்பர் . 
ஆ ண வ ம ை ம்  அ ல னெ த் து த் 
துன்பத்திறகும் ்காரணம் என்று லசவ 
சித்தாநதம் குறிப்பிடும். இது ஆணவம் 
என்ற மைத்திறகு ஆடபட்டவர் 
அ ல ்ட யு ம்  து ன் ப த் லத க் 
குறிப்பிடுவதா்க அலமகிறது. ஆனொல் 
சமூ்க வாழவில் ஆணவ மைத்திறகு 
ஆடபடம்டாலனெவி்ட அவனு்டன் 
வாழும் ச்க மனிதர்்கம்ள அதி்க்ளவில் 
அவனொல் துன்பத்திறகு ஆ்ளாகியுள்ளார்்கள. 
உைகியல் வாழக்ல்கயின் சமூ்க ந்டப்பியல் 
நி்கழவா்க நம் சமூ்க வாழவில் இது நிலைத்துவிட்டது.

ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டார் மதய்வம் உருவானெ 
வரைாறலறக் கூறும் பழமரபுக் ்கலத அல்ைது 
்கலதப்பா்டலில் ஒரு வல்கலமயா்க அலமவது 
அத்மதய்வம் தன் மனித வாழக்ல்கயின்மபாது 
ம்காலையுண்ட நி்கழவு. இத்மதய்வங்்கம்ள 
ம்காலையில் உதித்த மதய்வங்்கள. ‘மதய்வங்்களின் 
மதாறறக் ்கலத்கள’ என்ற நூலில் (ஆசிரியர்்கள 
ஆறு. இராமனொதன் &மப. சக்திமவல் 2014) 674 
மதய்வங்்களின் ்கலத்கல்ள பதிவு மசய்துள்ளார்்கள. 
்க்ள ஆய்வு, ்கலதப்பா்டல்்கள, ஆய்வுக் ்கடடுலர்கள, 
ஆய்வு நூல்்கள, ஆய்மவடு்கள என்பனெவறறின் 

ஆணவக் க்கா்லச் சாமி்கள்

து ல ண யு ்ட ன்  இ ப் மப ரி ய  ப ணி ல ய 
நிலறமவறறியுள்ளார்்கள; மமலும் ம்காலையில் 
மதான்றிய மதய்வங்்க்ளா்க 136 மதய்வங்்கல்ள 
அல்டயா்ளப்படுத்தியுள்ளார்்கள (மமைது: 16-17). 
இத்மதய்வங்்களுள எணபத்லதநது ஆண 

மதய்வங்்கள; ஐம்பத்மதான்று மபண 
ம தய்வங் ்கள .  இலவ  தவி ர 
தறம்காலையில் மதான்றிய ஆண 
மதய்வங்்கள பதிமனெழு என்றும் 
மபண மதய்வங்்கள நூறறுநாறபத்து 
மூ ன் று  எ ன் று ம் 
குறிப்பி்டப்படடுள்ளது (மமைது: 17-
19 ) .  இப்மபண மதய்வங்்களின் 
எணணிக்ல்க உயர்வுக்குப் பாலினெ 
அ டி ப் ப ல ்ட யி ல்  அ வ ர் ்க ள 
எதிர்ம்காண்ட இன்னெல்்கம்ள 
்காரணம் எனெைாம்.

மபார்க்்க்ளத்தில் மபாரிடடும், 
ஆநிலர ்கவரச் மசன்றும், ஆநிலர 
்கவர வருமவாரு்டனும் ்கவர்நது 

ம ச ன் மற ா ரு ்ட னு ம்  ம ப ா ரி ட டு ம் 
மாண்டவர்்களுக்்கா்க நடு்கல் நாடடி வழிபட்டலம 
பழநதமிழ இைக்கியங்்களில் இ்டம்மபறறுள்ளது. 
ஒரு வல்கயில் இவர்்களும் ம்காலையில் உதித்த 
மதய்வங்்கள வரிலசயில் இ்டம்மபறத் 
தக்்கவர்்கம்ள. இங்கு குறிப்பி்டப்படுபவர்்கள 
ஆணவம்  ம ்க ாணம்டா ர ால்  ம ்க ாலை 
மசய்யப்படம்டாராவர். இங்கு ஆணவம் 
ம்காணம்டார் என்மபார் ஆன்மி்கவாதி்கள 
குறிப்பிடுவது மபான்று ஆணவம் என்ற ்களிம்பு 
பூசப்பட்டவர்்கள அல்ைர். இவர்்க்ளது ஆணவம் 
என்பது அதி்காரம், மபாருளவ்ளம், பாலினெம் 
ஆகியவறலற அடிப்பல்டயா்கக் ம்காண்டது.
இவறறு்டன் சாதிய அடுக்கில் மபறறுள்ள உயரிய 
இ்டத்லதயும் மசர்த்துக்ம்காள்ளைாம். இவறறின் 

விரைவில் வெளிெைவுள்ள ‘ஆணெக் வகோரைச் சோமிகளும் 
வெருமிைக் வகோரை அம்்மனகளும்’ எனகிற நூலிலிருந்து...

நூல் அறிமுகம்

ஆ. சிவசுபபிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in
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ஆ தி க் ்க த் த ா ல்  ம ்க ா ல ை யு ண டு 
மதய்வமாக்்கப்பட்டவர்்கல்ள இக்்கடடுலர 
அறிமு்கம் மசய்கிறது.

அதிகார ஆணவம்

ஓர் ஊரின் மக்்கள உழுமதாழில், வாணிபம், 
மநசவு, ல்கவிலனெத் மதாழில்்கள, குடி ஊழியம் 
எனெப் பல்மவறு பணி்கல்ள மமறம்காணடு 
மன்னெராடசிக் ்காைத்தில் வாழநதுள்ளனெர். 
இப்பணி்கள ஒவமவான்றும் சமூ்கத்திறகுத் 
மதலவயானெதுதான். என்றாலும் சிறறூர்த் 
தலைவன், குறுநிை மன்னென், மவநதன், 
பால்ளயக்்காரன், சமீன்தார் எனெப் பல்மவறு 
மபயர்்களில் ஒவமவாரு ்காை்கட்டத்திலும் 
ஆடசிபுரிநமதார் தம் அதி்காரத்லத மக்்களமீது 
த ன் னி ச் லச ய ா ்க ச்  ம ச லு த் தி வ ந த து 
வரைாறறுணலம. மபண ம்காலை புரிநத 
நன்னெலனெ நாம் அறிமவாம்தாமனெ!

ம்காவைலனெ அலழத்துவநது அவன் தரப்புச் 
மசய்திலயக் ம்கட்டறியாமமைமய “ம்கான்றச் 
சிைம்பு ம்காணர்்க’’ என்று பாணடிய மன்னென் 
வாய்மமாழியா்க இட்ட ்கட்டல்ளதாமனெ 
ம்காவைன் உயிலரப் பறித்தது. தன் உயிர் துறநது 
இத்தவறலற அவன் சரிமசய்ய மவணடியிருநதது. 
வரைாறறில் எல்ைா மன்னெர்்களும் பாணடிய 
மன்னென்மபால் இருநதுள்ளார்்க்ளா என்னெ?

அச்சம் என்ற மமய்ப்பாடு மதான்றுவதற்கானெ 
நான்கு வல்க ஏதுக்்களில் ‘தம் இலற’ என்ற 
ஒன்லறயும் மதால்்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 
இலற என்ற மசால் அரசலனெயும் குறிப்பிடுவதா்க 
மதால்்காப்பிய உலரயாசிரியர்்கள இ்ளம்பூரணர், 
மபராசிரியர் ஆகிமயார் ்கருதுகிறார்்கள. 
அதி்காரத்தின் துலணயு்டன் இவர்்கள ஒருவனெது 
உ்டல் உறுப்புக்்கல்ளத் துணடித்தல் ஒருவலனெத் 
தணடிக்கும் வழிமுலறயா்க அவலனெச் சார்நது 
வாழும் மலனெவி, பிளல்ள்கள, சுறறத்தினெர் 
ஆகிமயாருக்கும் ம்கடு வில்ளவித்தல், ம்கால் 
ம்காணடு அடித்தல், ம்கால்லுதல் ஆகியவறலற 
ம ம ற ம்க ாண்டத ா ்க த்  ம த ா ல் ்க ா ப் பி ய 
மமய்ப்பாடடியல் நூறபா உலர்க்ளால் அறிய 
முடிகிறது. இதுமவ வ்ளர்ச்சியுறறுக் கீழநிலை 
அதி்கார வர்க்்கத்தினெரும் இவறலற மமறம்காள்ளத் 
தூணடியுள்ளது. இது மதா்டர்ச்சியானெமதாரு 
நி்கழவு.

திருடடு மபான்ற சிறு குறறங்்களுக்குக்கூ்டக் 
ம்காலைத் தண்டலனெ வழங்்கப்படடுள்ளலத 
நாட்டார் மதய்வங்்கள சிைவறறின் மதாறறக் 
்கலத்களவழி அறிய முடிகிறது.

திருட்டு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் மதன்பகுதியில் 
உள்ள ்க்டற்கலரச் சிறறூர்்களில் ஒன்று மணப்பாடு. 
இவவூருக்கு மமறம்க உள்ள மதரிக்்காடடுப் 
பகுதியில் வாழநதுவநத புலைமா்டன் என்ற 

புரதவணணார் சாதி இல்ள்ன் தன் தங்ல்கயின் 
விருப்பத்லத நிலறமவறற அப்பகுதியில் மமய 
வநத திருச்மசநதூர் முரு்கன் ம்காயில் மாடு 
ஒன்லறக் ம்கான்று அதன் இலறச்சிலய 
உணவாக்கி அலதத் தன் தங்ல்கக்கு வழங்கியது்டன் 
தானும் உண்டான். மமய்வதறகுச் மசன்ற 
ம்காயில்மாடு ஒன்று ்காணாமல்மபானெலத அறிநத 
மணியக்்காரன், அலதத் திருடியவலனெக் 
்கண்டறிநது அவலனெ மவடடிப்மபாடும்படிக் 
்கட்டல்ளயிட்டான். அதன்படி அவர்்கள 
புலைமா்டலனெக் ்கணடுபிடித்து மவடடிக் 
ம்கான்றனெர். இறப்புக்குப் பின்னெர் அவன் 
புலைமா்டன் என்ற  மதய்வமானொன் 
(சிவசுப்பிரமணியன். ஆ. 2014: 81-84).

வீரமணி சாம்பான் என்பவன் ்காரியூர் 
்கருங்கு்ளம் என்ற ஊரில் ்கலரயா்ள நிைக்கிழாரி்டம் 
மமறபார்லவயா்ளரா்க இருநது வநதான். 
்கலரயா்ளர்்கள தம் மநற்க்ளஞ்சியத்தின் 
திறவும்காலை வீரமணிசாம்பானி்டமம 
ம்காடுத்துலவத்திருநதனெர். ்கள குடிப்பதில் 
ம்காணடிருநத விருப்பத்தால் ்கலரயா்ளர்்களின் 
மநற்க்ளஞ்சியத்திலிருநது அவவப்மபாது மநல் 
எடுத்து அதன் துலணயால் ்களகுடித்தும் இலறச்சி 
தின்றும் வாழநதான். இலத அறிநத ்கலரயா்ளர்்கள 
அவலனெக் ்கடடிலவத்து அடித்துக் ம்கான்றனெர். 
இறநத பின் அவன் மதய்வமாக்்கப்பட்டான். 
இச்மசய்திலயக் கூறும் ்கலதப்பா்டலை 
ஓலைச்சுவடியிலிருநது 1826இல் ்காகிதத்தில் ந்கல் 
எடுத்துள்ளார்்கள. மபராசிரியர் அ.்கா. மபருமாள 
வழங்கிய இக்்கலதப்பா்டல் வழி அறிநத மசய்திமய 
இங்குக் குறிப்பி்டப்படடுள்ளது. ்கலதப் பா்டலில் 
இ்டம்மபறறுள்ள ்கருங்கு்ளம் என்ற ஊலரக் 
்கண்டறிய  முடியவில்லை .  அ தனெ ால் 
்கலதப்பா்டலில் இ்டம்மபறறுள்ள மசய்தி 
மடடுமம இங்கு குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.

சாதி மீறிய காதல்

சாதி அலமப்பு முலற வகுத்துள்ள இறுக்்கமானெ 
சமூ்கக் ்கடடுப்பாடு்களில் தலையாய ்கடடுப்பாடு 
சாதிக்குள ந்டக்்க மவணடிய மண உறவாகும். 
இருப்பினும் இலத மீறிய ்காதலும் உ்டன்மபாக்கும் 
திருமணமும் அவவப்மபாது நி்கழத்தான் 
மசய்கின்றனெ. தமிழநாடடின் ்கலதப்பா்டல் 
தலைவர்்கள வரிலசயிலும், நாட்டார் ஆண 
மதய்வங்்கள ( ச ாமி்கள )  வரிலசயிலும் 
குறிப்பி்டத் த க் ்க  அ்ளவில்  ச ா தி மீறி க் 
்காதலித்தலமக்்கா்கக் ம்காலை மசய்யப்படம்டார் 
இ்டம்மபறறுள்ளனெர். இவர்்கள ம்காலையில் 
மபணணின் தநலத அல்ைது மபணணின் 
ச ா தி யி னெ ர்  ம ்க ா ல ை  ம ச ய் ய த் 
தூணடியவர்்க்ளா்கவும் ம்காலைச் மசயலைச் 
மசய்மதார் அவர்்கல்ளச் சார்நது வாழமவாரா்கவும் 
இருப்பர் .  ம்காலை நி்கழவுக்குப் பின் 
ம்காலையுணம்டாரின் ஆவி குறித்த அச்சத்தின் 
்காரணமா்கக் ம்காலை மசய்வித்மதாரும் ம்காலை 
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ம ச ய் மத ா ரு ம்  வ ழி ப ா டு  ம ச ய் வ ர் . 
ம்காலையுணம்டார் தரப்பு அன்பின் ்காரணமா்கக் 
ம்காலையுணம்டாலரத் மதய்வமாக்கி வழிபடுவர். 
இ ற ந மத ா ரின்  உணவுப்  ப ழ க் ்க த் தின் 
அடிப்பல்டயில் இத்மதய்வங்்களுக்குப் பல்டயல் 
பல்டக்்கப்படும்.

பிராமணப் மபணலணக் ்காதலித்தலமக்்கா்கக் 
ம்காலை மசய்யப்பட்ட புரத வணணார் 
சாதிலயச் மசர்நத ஈனெமுத்து என்ற இல்ள்ன் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிங்்கத்தா குறிச்சி 
கிராமத்தில் மதய்வமா்க வழிப்டப்படுகிறான். 
அவனு்டன் அவன் ்காதலியானெ பிராமணப் 
மபணணும் வழிப்டப்படுகிறாள. சாதியின் 
அடிப்பல்டயில் பாப்பாத்தி அம்மன் என்று 
அலழக்்கப்படும் இநத அம்மனுக்கு உயிர்ப்பலி 
கில்டயாது.சர்க்்கலரப் மபாங்்கல், மதங்்காய் 
பல்டத்து வழிபடுகிறார்்கள. ஆனொல் ஈனெமுத்துக்கு 
உயிர்ப்பலி உணடு (சிவசுப்பிரமணியன். ஆ. 2019: 
25-26).

ப்பாருளாதார வலி்ம

மபாரு்ளாதார நிலையில் வலிலம மபறறவர்்கள 
தம்லம மமலும் வலுவுல்டயவர்்க்ளா்க 
ஆக்கிக்ம்காள்ள முயறசி மசய்வது வழக்்கமானெ 
ஒன்று. இம்முயறசியில் அறமறற முலறயில் பிறரது 
உல்டலம்கல்ளக் ்கவர முலனெவர். அதி்காரம், 
சாதியம் ஆகியனெ இதறகுத் துலண நிறகும். 
ஆதாயம் தரும் மதாழிைா்க மவ்ளாணலம இருநத 
்காைத்தில் மபருநிைக்கிழார்்கள ்க்டன் ம்காடுத்தும், 
அச்சுறுத்தியும் உலழக்கும் மக்்களின் நிைங்்கல்ளக் 
ல்கப்பறறுவது பரவைா்க நி்கழநதுள்ளது. இநநூலில் 
இ்டம்மபறறுள்ள ்கலியன் ்கலியச்சி ்கலத, ்கலியன் 
என்ற அருநததியரின் நிைத்லதக் ல்கப்பறற 
நி்கழநத ம்காலைலய மவளிப்படுத்துகிறது.

சாதி

தமிழச் சமூ்க வரைாறறில் சாதியின் பங்்களிப்பு 
புறக்்கணிக்்க இயைாதது. சமூ்க மமைாணலமலய 
நிலைநிறுத்தவும் சமூ்க மமைாணலமக்கு எதிரா்கப் 
மபாரா்டவும் சாதி பயன்படடுள்ளது . 
இப்மபாராட்டத்தில் ஒடுக்்கப்பட்ட மக்்கள 
பிரிவில் இருநது எதிர்க்குரல் எழுப்பிமயாலர 
உளளூர் வீரர்்கள என்ற வல்கலமக்குள 
அ்டக்்கைாம். உளளூர் வீரர்்கள உருவாவது 
மமடடிலமமயாருக்கு அச்சத்லத ஏறபடுத்திய 
நி ல ை யி ல்  அ வ ர் ்க ள  உ ரு வ ா ்க ா து 
பார்த்துக்ம்காண்டனெர். அப்படி யாமரனும் 
உருவாவது மதரிநதால் அவர்்கல்ளக் ம்காலை 
மசய்யவும் தயங்குவதில்லை. இவவல்கயில் 
ம்காலைக்கு ஆ்ளாகித் மதய்வமானெ வீரமனெ 
சின்னெத்தம்பி. திருமநல்மவலி, தூத்துக்குடி, 
்கன்னியாகுமரி மாவட்டங்்களில் மதய்வமா்க 
வணங்்கப்படடு வரும் சின்னெத்தம்பியின் 
வரைாறலறக் கூறும் ்கலதப்பா்டல் உள்ளது. 

வில்லுப்பாடடு வடிவில் இருக்கும் இக்்கலதப்பா்டல் 
இன்றும் நாட்டார் மதய்வக் ம்காயில்்களில் 
நி்கழும் ‘ம்கால்ட’ (திருவிழா) விழாவின்மபாது 
பா்டப்படுகிறது. நான் அறிய சின்னெத்தம்பி 
வரைாறறுக் ்கலதப்பா்டலை முதல்முலறயா்கக் 
்கடடுலர வடிவில் அறிமு்கப்படுத்தியவர் 
மபராசிரியர் நா. வானெமாமலை (மசன்ற 
நூறறாணடின் ஐம்பது்களின் இறுதி அல்ைது 
அறுபது்களின் மதா்டக்்கமா்க இருக்்கைாம்). 
இக்்கலதப் பா்டலை முலனெவர் ஆர். நிர்மைாமதவி 
பதிப்பித்துச் மசன்லனெ ஆசியவியல் ஆய்வு 
நிறுவனெம் வழி மவளியிடடுள்ளார்.

திருமநல்மவலி மாவட்டத்தில் அ்டங்கிய 
நாங்குமநரி வட்டத்தில் உள்ள மவப்பிைாங்கு்ளம் 
என்ற கிராமம் சின்னெத்தம்பி வரைாறறின் 
மதா்டக்்கக் ்க்ளமா்க அலமகிறது. இவவூரில் 
அருநததியர் சமூ்கத்லதச் மசர்நத இராமப் ப்கல்ட, 
பூ லு ல ்ட ய ா ள  எ ன் ற  இ ல ண ய ர் 
வாழநதுவருகின்றனெர். இவர்்கள ம்கப்மபறின்றி 
வருநதிவநத சூழலில் திருக்குறுங்குடி அழகியநம்பி 
ம்காயில் மசன்று அங்ம்க நாறபத்மதாரு நாட்கள 
தங்கி வழிபடடு ஆணம்கமவான்லறப் 
பூலுல்டயாள மபறமறடுத்தார். அழகிய நம்பி 
அரு்ளால் மபறமறடுத்த அக்குழநலதக்கு 
அத்மதய்வத்தின் மபயலரமய இ்ட மவணடும் 
என்று தாய் விரும்பினொர். ஆனொல் அப்மபாது 
நிைவிய இறுக்்கமானெ சாதிய ஒடுக்குமுலற, 
சமூ்கரீதியா்க விைக்்கப்பட்ட விஷயங்்கள 
ஆகியலவ ்காரணமா்க அப்மபயலர இடுவது 
இயைாத நிலையில் சின்னெத்தம்பி என்று 
மபயரிட்டார்்கள.

அப்மபாது திருக்குறுங்குடிலயச் சிறறரசர் 
ஒருவர் ம்காடல்ட ்கடடி ஆணடுவநதார். 
மலையடிவார ஊரானெதால் ்காடடு விைங்கு்கள 
ஊருக்குள புகுநது பயிர்்கல்ள அழித்து வநதனெ. 
ஒரு வீரனொ்க வ்ளர்நதிருநத சின்னெத்தம்பி 
அவறலறக் ம்கான்றழித்தலமயால் உழுதுணடு 
வாழும் மக்்களின் பாராடல்டயும் அன்லபயும் 
மபறறிருநதான். சிறறரசரின் முரடடுக் குதிலரலய 
அ்டக்கித் த்ளவாய் பதவிலயயும் மபறறுவிட்டான். 
இது அன்லறய சூழலில் மமடடிலமமயாரின் 
மபாறாலமக்கும் பல்கலமக்கும் சின்னெத்தம்பிலய 
ஆ்ளாக்கியது.

இதன் உச்சக்்கட்டமா்க தருமராசர் என்பவன் 
எடுத்த முடிலவ வில்லுப்பா்டல் இவவாறு 
மதரிவிக்கிறது:

சாதியி்ை கீழ்ச்சாதி சககிலியப் ெகை்்டச்சாதி,
அவ்ன ் வத்திருககைக கூ்டாவைன்று மந்திரிமார 
வசான்னதுண்டு
இச்சமயம் வரவ்ழத்துப் ெலியி்ட ் வணுவமன்று

இறுதியில் தான் விரும்பியபடிமய பாப்பாக்குடி 
என்ற ஊருக்குச் சின்னெத்தம்பிலய வரவலழத்து 
நரபலி ம்காடுத்துத் தன் மமடடிலமச் சாதி 
மவறிலயத் தணித்துக்ம்காளகிறான் தருமராசர்.
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ம்காலையில் உதித்த நாட்டார் மதய்வங்்கள 
மதய்வநிலைலய அல்டயும் முன்னெர் பின்வரும் மசயல்்கல்ள 
மமறம்காளவதா்கப் மபரும்பாைானெ ்கலதப்பா்டல்்கள 
குறிப்பிடும். இலவ ்கலதப்பா்டலின் இறுதியில் இ்டம்மபறும்:

1.  சிவன், ்காளி மபான்ற மதய்வங்்களி்டம் மசன்று வணங்கி 
வரம் மபறும்.

2.  அவவரத்தின் துலணயால் தன்லனெக் ம்கான்றவலனெயும் 
அவனுக்குத் துலண நின்றவர்்கல்ளயும் பழிவாங்கும்.

3.  அவர்்க்ளது ்கால்நல்ட்கல்ளயும் பயிர்்கல்ளயும் அழிக்கும்.

4.  தம்லமத் மதய்வமா்க ஏறறுக்ம்காண்ட பின் அலமதி 
அல்டநதுவிடும்.

5.  மபருநமதய்வத்தின் பரிவாரத் மதய்வங்்களுள ஒன்றா்க 
மாறிவிடும்.

சின்னெத்தம்பி வில்லுப்பாடடிலும் இது இ்டம்மபறறுள்ளது 
(Wandering Voice: 1987:48, 50). ்காட்டா்ளம்மன் என்ற 
மதய்வத்லத வணங்கி அத்மதய்வத்தின் மசவு்கனொ்க மாறிய 
பின் அவன் மமறம்காண்ட மசயல்்கள வருமாறு:

கைாட்்டா ளம்மனி்டம் ் கைவகைட்டி வாயவொத்தி
என்்ன இவ்விைஞ் வசயைவ்ர ஈரவைடுத்து மா்ை்ொட்டு
வம்மிசத்்ை ்நாசமாககி வர்வணும் என் ைா்ய
்ொகைவி்்ட ைான்வகைாடுத்ைாள் பூைப் ெ்்டயு்ட்ன
ொப்ொககுடி ஊ்ரவயல்ைாம் ெைறடித்துச் சின்னத்ைம்பி
ைரமராசா ் சாமப்பிள்்ள ஆண்்டாபிள்்ள அழகைப்ெபிள்்ள
மந்திரவாதி குமாருப் பிள்்ள மா்டன்சாம்ொன் வம்மிசமும்
குத்திவரத்ைம் ைான்குடித்துக கு்டல்பிடுஙகி மா்ை ் ொட்டு . . . .
. . . . கைாட்்டாளம்மன் ் கைாவிலி்ை வந்து்சரந்ைான் சின்னத்ைம்பி

ம்காலையுண்ட மனிதர்்களில் சிைர் மதய்வங்்க்ளா்க 
மாறிய பின்னெர் உருவானெ ்கலதப்பா்டல்்களின் இறுதியில் 
இ்டம்மபறும் இப்பகுதி மவகுமக்்களின், குறிப்பா்க அடித்த்ள 
மக்்களின் உணர்வு்கல்ள அல்ைது எதிர்பார்ப்பு்கல்ள 
மவளிப்படுத்தி நிறகிறது. அமத மநரத்தில் இது 
மமடடிலமமயாரின் ஆதரலவப் மபறறு வாழும் எழுத்துக் 
்கல்வி மபறமறாரால் உருவாக்்கப்படுவது. இவவிரு 
பிரிவினெரும் நிறுவனெத் மதய்வங்்கம்ள உயர்வானெலவ என்று 
்கருதுபவர்்கள .  சிறுமதய்வம் என்று நாட்டார் 
மதய்வங்்கல்ளயும் அலவ உலறயும் ம்காயில்்கல்ளப் 
மபய்க்ம்காயில் என்றும் அலழப்பவர்்கள. நாட்டார் 
மதய்வங்்கல்ளவி்ட நிறுவனெச் சமயங்்கம்ள ஆறறல் 
மிகுநதலவ என்ற ்கருத்லத வலியுறுத்துபவர்்கள. 
இக்்கணமணாட்டத்தினொல்தான் ஆறறல் குலறநத நாட்டார் 
மதய்வங்்கள ஆறறல் மிகுநத மபருஞ்சமயக் ்க்டவு்ளர்்களி்டம் 
வரம் மபறுவதா்க அலமத்துள்ளனெர்.

குறறம் இலழத்தவர்்கள தணடிக்்கப்ப்ட மவணடும் 
என்பது நாட்டார் நீதி. இதன் அடிப்பல்டயில் 
்கறபலனெயா்கமவனும் ம்காலைக்கு ஆ்ளானெவனொல் 
மமடடிலமமயார் பழிவாங்்கப்படுகிறார்்கள. நிறுவனெச் 
சமயக் குழாமில் நுலழவதும் ஒரு தகுதி. இத்தகுதியு்டன் 
பழிவாங்்கலும் நிலறமவறிய பின்னெர் நாட்டார் மதய்வம் 
அலமதியாகிவிடுகிறது.

அதி்காரம், மபாருளவ்ளம், சாதிய 
மமைாணலம தனித்மதா இலணநமதா 
ஆணவத்லத உருவாக்குகின்றனெ. 
ஆணவம் ம்காலைக்கு வித்திடுகிறது. 
ம்காலையின் வில்ளவா்க நாட்டார் 
மதய்வம் (ம்காலைச் சாமி) ஒன்று 
உருவாகிறது. எப்மபாமதா ந்டநத ஒரு 
ம்காலைலய இத்மதய்வம் தலைமுலற 
தலைமுலறயா்க ஒரு குறிப்பிட்ட 
வட்டாரத்தில் வாழநத அல்ைது வாழும் 
மக்்களுக்கு நிலனெவூடடி வருகிறது. 
நி்கழத்துக்்கலை மபால் சாமியாட்டம் 
இலத மீணடும் நி்கழத்திக்்காடடுவது 
்க்டநத்காைக் குறறச்மசயல் ஒன்லற 
இ ன் லற ய  த ல ை மு ல ற க் கு 
நிலனெவூடடிவருகிறது. குத்துப்படடு 
இறநத ஒருவன் தணணீர் தணணீர் 
என்று ்கதறி இறநதுமபாய் எப்மபாமதா 
ம தய்வமாகிவிட்டான் .  இன்று 
அவனுக்்கா்க உருவானெ ம்காயிலில் 
சாமியாடுபவர் ஆட்டத்தின் நடுவில் 
தணணீர் தணணீர் என்று ்கதறியவாமற 
ம ய ங் கி க்  கீ ம ழ  வி ழு கி ற ா ர் . 
மு ழ ங் ்க ாலு க் கு க்  கீ ம ழ  ்க ா ல் 
துணடிக்்கப்படடுக் ம்காலையுண்டவர் 
ம்காயிலின் சாமியாடி முழங்்காலை 
மடித்து அலதத் துண்டால் ்கடடிச் 
சாமியாடுகிறார். உணலமயா்கக் ்கால் 
துணடிக்்கப்படடு மாணடுமபானெவனின் 
்காதலி வாழநத மதருவுக்குள நுலழகிறார்.

நாட்டார் நி்கழத்துக்்கலை மபான்று 
சாமியாட்டம் என்ற சமயச் ச்டங்்கானெது 
ந்டப்பியல் தன்லமயு்டன் நம் உள்ளத்தில் 
ஊடுருவிக் ்க்டநத ்காைத்தின் ம்காலை 
நி்கழலவ நாம் மறக்்காதிருக்்கச் 
மசய்கிறது. இலவ வட்டாரத் தன்லம 
ம்காண்டலவ. ஆனொல் பரநதுபட்ட 
இநதியக் ்க்டவு்ளர்்கல்ள உருவாக்்க 
விலழமவார் இநதுப் புராணக் ்கலத 
மாநதரு்டன் இக்்க்டவு்ளர்்கல்ள 
இலணத்து அகிை இநதியக் ்க்டவு்ளராக்்க 
முயறசி மசய்கின்றனெர். ்காவல்துலறயின் 
அ்கராதியில் த்டய அழிப்பு (destruction 
of evidence / screening the evidence) என்ற 
ஒன்றுணடு. வட்டாரத் மதய்வங்்கல்ள 
அகிை இநதியத் மதய்வங்்க்ளாக்கும் 
முயறசியும் ஒரு வல்கயில் த்டய 
அழிப்புத்தான்.

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ை ் ெராசிரியர, 
்நாட்்டாரியல் ஆயவாளர.
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இருபத்மதான்றாம் நூறறாணடில் ைத்தீன் 
அமமரிக்்காவில் பத்து நாடு்களில் இ்டதுசாரி்கள 
பதவி ஏறறிருப்பதால், இரண்டாம் முலறயா்க 
இ்ளஞ்சிவப்பு அலை (P i n k T i d e )  வீசிக் 
ம்காணடிருக்கிறது!

ஆம். ம்காைம்பியாவின் வரைாறறில் முதல் 
முலறயா்க ஒரு இ்டதுசாரி, முன்னொள மபாராளி, 
ஒரு ம்காடிமய பத்து ைடசம் வாக்கு்களுக்கு மமல் 
மபறறு குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு 
மதர்நமதடுக்்கப் படடுள்ளார்.

2021 நவம்பர், திசம்பர் மாதங்்களில் ந்டநது 
முடிநத மதர்தல்்களில், மஹாணடுராஸ், நி்காரகுவா, 
மபரூ, சீமை ஆகிய நாடு்களில் இ்டதுசாரி்கள 
அரசலமத்து உள்ளார்்கள. ஏறம்கனெமவ மமக்சிம்கா, 
மவனிசுமவைா ,  கியூபா ,  மபாலிவியா , 
அர்ம்கன்தினொ ஆகிய நாடு்களில் இ்டதுசாரி்கள 

மதர்தலில் மவன்று ஆடசியில் இருக்கிறார்்கள.

ந்டநது முடிநத ம்காைம்பியா மதர்தலில், 
இ்டதுசாரியானெ குஸ்தாமவா மபத்மரா 50.5% (ஒரு 
ம்காடிமய பத்து ைடசம்) வாக்கு்கள மபறறுள்ளார். 
மபரும் பணக்்காரரானெ மராதால்ஃமபா 
எர்னொநதஸ் இநத மதர்தலில் மபத்மராலவவி்ட 
ஏழு ைடசத்து பதினொறாயிரம் வாக்கு்கள 
குலறவா்கப் மபறறு மதால்வியல்டநதார். 
அதுமடடுமின்றி வரைாறறில் முதல் முலறயா்க, 
உ்டனெடியா்க தனெது மதால்விலய ஒப்புக் 
ம்காணடும் விட்டார்.

மபத்மரா இல்ள்ரா்க இருநதமபாது ‘எம்-19’ 
என்ற ம்கரில்ைா குழுவில் இ்டம்மபறறிருநதார். 
சிலறப்படடு சித்திரவலத அனுபவித்துள்ளார். 
தலைந்கர் மபாம்காத்தாவில் மமயரா்கப் (2012-
2015) பணியாறறியுள்ளார். இருமுலற குடியரசுத் 

உைகில் 10 �ோடுகளில் இடதுசோரிகள ஆட்சி

க்காலம்பியாவில் 
இடதுசாரி்கள் கவற்றி!

ெனமுரற அதிகரித்துெரும் ெகுதிகளில் இருந்துைோன வெத்நைோவும் பிைோனசியோவும் வெற்றி 
வெற்றுள்ளோரகள. இெரகர்ளத் நைரந்வைடுத்ைெரகள ெசிபிக் ்மற்றும் கரீபியன கடற்கரைப் ெகுதிகள, 
அந்மசோன ்மரைக் கோட்டுப் ெகுதிகள ஆகியெற்ரறச் நசரந்ைெரகள. ெைைோறு வ�டுகிலும் அதிகோை 

ெரக்கஙக்ளோல் புறக்கணிக்கப்ெட்ட ெைஙகுடி ்மக்களும், ஆப்பிரிக்க ெம்சோெழியினரும்ைோன 
நகோெத்தில் ஓட்டளித்து இந்ை இடதுசோரிகர்ள வெற்றியரடயச் வசய்துள்ளனர.

கட்டுரை

அமரநத்தா
amarantha1960@gmail.com
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தலைவ ர்  ம த ர் தலில்  ம ப ாடடியிடடு 
மதால்வியல்டநத மபத்மரா, அலமதிக்்கானெ 
இயக்்கத்திலும், மக்்களின் ம்காரிக்ல்க்களுக்கு குரல் 
ம்காடுக்கும் மபாராளியா்கவும் இயங்கி 
வநதுள்ளார்.

மபத்மராவு்டன் இலணநது மபாடடியிட்ட 
ஆப்பிரிக்்க-ம்காைம்பிய மபணமணியானெ 
ஃபிரான்சியா மார்க்ம்கஸ், குடியரசு துலணத் 
தலைவரா்க மதர்நமதடுக்்கப்படடுள்ளார். ்காவூ்கா 
என்ற மி்கவும் பின்தங்கிய, வறிய பகுதியில் 
சூழலியல் மசயல்பாட்டா்ளரா்க, மபணணுரிலமப் 
மபாராளியா்க இயங்கி வருபவர் ஃபிரான்சியா. 
நாடடின் மக்்கடமதால்கயில் 10% மபர் ஆப்பிரிக்்க 
வம்சாவழியினெர் என்றாலும், முதல் முதைா்க 
அரசாங்்க உயர் பதவி அல்டநதுள்ளவர் 
பிரான்சியா மார்க்ம்கஸ் என்பது குறிப்பி்டத்தக்்கது.

ம்காைம்பியாவில் நல்டமபறும் முலறம்க்டானெ 
சுரங்்கத் மதாழிலை எதிர்த்துப் மபாராடியதற்கா்க, 
இவர் 2018 ஆம் ஆணடு “ம்கால்டு மமன் சூழலியல் 
பரிசு” மவன்றுள்ளார். மபத்மராவும் பிரான்சியாவும் 
ம்காைம்பியாவின் இ்டதுசாரி்கள, முறமபாக்கு 
இயக்்கங்்கள மறறும் தனிமனிதர்்கல்ளக் ம்காண்ட 
“பாக்மதா இஸ்மதாரிம்கா” (Pacto Historico - 
“ம்காைம்பிய வரைாறறு ஒப்பநதம்”) என்ற 
கூட்டலமப்லபச் மசர்நதவர்்கள.

2002 முதல் 2010 வலர குடியரசுத் தலைவரா்க 
பதவியிலிருநத பழலமவாதியானெ ஊரீமப, ்க்டநத 
இருபது ஆணடு்க்ளா்க ம்காைம்பியாவில் 
இ்டதுசாரி்கள, மக்்கள மபாராளி்களுக்கு எதிரா்க 
ராணுவத்லதக் ம்காணடு ம்காடூரமா்க பதிைடி 
ம்காடுத்து வநதுள்ளார். நாடடின் மதர்தல் 
முடிவு்களில் இவரது தலையீடு மி்க அதி்கமா்க 
இருநதுள்ளது. மதர்தலை விரும்பியபடி 
மாறறிவி்டக் கூடியவரா்க இருப்பமதாடு, 
“சர்வமதசக் கூட்டாளி்கம்ளாடு” இலணநது 
பல்ைாயிரம் படும்காலை்கல்ளயும் அவர் 
நி்கழத்தியுள்ளார். மபாராளி்கள, மக்்கள 
தலைவர்்கள ,  அலமதி ஒப்பநதங்்களில் 
ல்கமயாப்பமிடுபவர்்கள ஆகிமயாலர குரூரமா்கக் 
ம்காலை மசய்வது, பாலியல் வன்ம்காடுலம 
மசய்து ம்கால்வது, ்காணாமல் மபா்கச் மசய்வது 
எனெ இவர் ந்டத்திய படும்காலை்களில் 
மாண்டவர்்களின் உ்டல்்கள பை இ்டங்்களில் 
கூட்டங்கூட்டமா்க மதாணடி எடுக்்கப்படுகின்றனெ. 
புரடசி்கர ம்காைம்பியா ஆயுதப்பல்ட (FARC) 
எனும் (மார்க்சிய மைனினிய) மக்்கள பல்டலய 
ஒடுக்குவதானெ பாவலனெயில் ம்காைம்பிய அரசுப் 
பல்ட்கள, அதன் தலைவர்்கல்ளக் ம்கான்று, 
அவர்்கள வசம் ல்கதி்க்ளா்க இருநத ம்காடூரமானெ 
மக்்கள விமராதி்கல்ள விடுவித்தனெ.

ம்காைம்பியா இன்றுள்ள நிலைலமயில் 
இவமவறறி எநத்ளவு தாக்்கத்லத ஏறபடுத்தும் 
என்று நிச்சயமா்கச் மசால்வது ்கடினெம். நாடடில் 
பை மமாசமானெ கிரிமினெல் கும்பல்்கள இயங்கி 

வருகின்றனெ. மதர்தலின்மபாது நாடடின் 
பாது்காப்புத் துலற மபத்மராவுக்கு எதிரானெ நிலை 
எடுத்தது. அது மடடுமன்றி நாடடினுள பல்துலற 
நிறுவனெங்்களும் ஒன்றிலணநது பிறமபாக்்கானெ 
்கருத்துக்்கம்ளாடு மி்க மநருக்்கமா்க இலணநது 
இயங்கி வருகின்றனெ. நா்டாளுமன்றத்திலும் 
பைமானெ எதிர்க்்கடசி இருப்பதால், பை 
பிரச்லனெ்கல்ள மபத்மரா சநதிக்்க மநரும். இலவ 
நிச்சயம் மபத்மராவும் மார்க்ம்கசும் முன்மனெடுக்கும் 
ம ா ற ற ங் ்க ளு க் கு ம்  மு ற மப ா க் ்க ா னெ 
மசயல்பாடு்களுக்கும் தல்டயும் எதிர்ப்பும் 
வில்ளவிக்கும் என்ற நிலை உள்ளது.

வன்முலற அதி்கரித்துவரும் பகுதி்களில் 
இருநதுதான் மபத்மராவும் பிரான்சியாவும் மவறறி 
ம ப ற று ள ்ள ா ர் ்க ள .  இ வ ர் ்க ல ்ள த் 
மதர்நமதடுத்தவர்்கள பசிபிக் மறறும் ்கரீபியன் 
்க்டற்கலரப் பகுதி்கள, அமமசான் மலழக் ்காடடுப் 
பகுதி்கள ஆகியவறலறச் மசர்நதவர்்கள. வரைாறு 
ம நடுகிலும்  அதி்க ா ர  வ ர் க் ்கங் ்க்ளால் 
புறக்்கணிக்்கப்பட்ட பழங்குடி மக்்களும், 
ஆப்பிரிக்்க வம்சாவழியினெரும்தான் ம்காபத்தில் 
ஓட்டளித்து இநத இ்டதுசாரி்கல்ள மவறறியல்டயச் 
மசய்துள்ளனெர். ஊரீமபலவப் மபான்மற 
ம்காடுலமயானெ அதி்காரம் பல்டத்தவர்்க்ளா்க 
இருநதும், மதர்தலில் மக்்கள இயக்்கங்்களின் 
பங்ம்கறலபத் தடுக்்க முடியாமல் மதாறறுப்மபானெ 
எதிரி்களுக்கு, மக்்கள ்காடடிய ்காத்திரமானெ 
எதிர்ப்பு இது.

ஆனொலும், இவர்்க்ளது மவறறி முன்னொள 
குடியரசுத் தலைவர் ஆல்வாமரா ஊரீமபவின் 
ஒடுக்குமுலற நிர்வா்கப் பாணியிலிருநது 
ம்காைம்பியாலவ எநத்ளவுக்கு விடுவிக்்க இயலும் 
என்பலத மபாறுத்திருநதுதான் பார்க்்க மவணடும்.

பல்ைாணடு்க்ளா்க வ்ட அமமரிக்்க மாதிரி 
புதிய தாரா்ளவாத அரசியலில் மசயறபடடு 
மவனிசுமவைா, கியூபா மபான்ற நாடு்களுக்கு 
எதிரா்க நின்ற ம்காைம்பியா, இனி அதறகு 
முறறிலும் எதிர் நிலை எடுக்்க மவணடிவரும். 
ச நலத ப்  ம ப ாரு்ள ா த ா ர த்தில்  ஊறிய 
ம்காைம்பியாவில், வருவாய் ஏறறத்தாழவு 
உை்க்ளவில் மி்க அதி்கம். ைத்தீன் அமமரிக்்க - 
்கரீபிய நாடு்களில்டமய வருவாய் ஏறறத்தாழவில் 
ம்காைம்பியா இரண்டாமி்டத்தில் உள்ளது. 40% 
ம்காைம்பியா மக்்கள வறுலமக் ம்காடடிறகு கீமழ 
உள்ளனெர். இலதத்தான் வ்ட அமமரிக்்க உளதுலற 
“ஆமராக்கியமானெ ஜனெநாய்க அலமப்பு, மவ்கமா்க 
வ்ளர்நது வரும் சநலதப் மபாரு்ளாதாரம்” 
என்கிறது.

்க்டநத இருபதாணடு்களில் ம்காைம்பியா 
உ ண லம யி ல்  வ ்ட  அ ம ம ரி க் ்க ா வி ன் 
புழக்்கல்டயா்கமவ இருநது வநதுள்ளது. ராணுவத் 
த்ளமா்க, ஆயுதக் கி்டங்்கா்க, மத்தியப் புைனொய்வு 
மு்கலம (Cen t r a l  I n t e l l i g e n c e  Ag en c y ) , 
மபாலதப்மபாருள அமைாக்்க நிர்வா்கம் (Drug 
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Enforcement Administration) ஆகியவறறின் கில்ள்கள 
மசயல்படும் த்ளமா்க இருநதுள்ளது. ஊரீமபவுக்கு 
அடுத்து பதவிக்கு வநத ஈவான் தூக்ம்க, அமத 
மபான்ற ம்காடூர ஆடசிலயத் தான் இதுவலர 
மத ா்டர்நது  வநதுள்ளார் .  உளந ாடடு 
ம்கரில்ைாக்்கல்ள ஒழித்துக்்கடடுவது தவிர, 
மவனிசுமவைாவிலும் பிற ைத்தீன் அமமரிக்்க 
நாடு்களிலும் முறமபாக்கு இயக்்கங்்களுக்கு 
முடடுக்்கடல்ட மபா்டவும் ம்காைம்பியா 
நிைப்பரப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. தீவிரவாத 
ஒழிப்பு, மபாலதப்மபாருள தடுப்பு என்ற 
மபார்லவயில் “ம்காைம்பியா திட்டம்” (Plan Co-
lumbia) என்ற இருதரப்பு ஒப்பநதம் அமலுக்கு 
வநதது. 2001 க்கும் 2016 க்கும் இல்டமய 
ம்காைம்பியாவினுள அரசியல், ராணுவ, 
மபாரு்ளாதார தலையீடு்களுக்்கா்க மடடுமம வ்ட 
அமமரிக்்கா நூறு ம்காடி ்டாைர் மசைவு 
மசய்துள்ளது. நாடடில் வன்முலற அதி்கரித்து 
பை பகுதி்கள அரசுக் ்கடடுப்பாடு்கல்ள மீறிச் 
மசயல்படுகின்றனெ.

மபாலதப்மபாருள தடுப்பு, தீவிரவாதி்கள 
மவடல்ட என்ற மபயரில் பழங்குடி மக்்களும் 
ஜனெநாய்க உரிலம்களுக்்கா்கப் மபாராடும் சமூ்க 
மசயல்பாட்டா்ளர்்களும் மதாழிறசங்்கத் 
தலைவர்்களும் விவசாயி்களும் ம்காைம்பியாவில் 
பை பத்தாணடு்க்ளா்க குரூர சித்திரவலத்களுக்கு 
உ ள ்ள ா க் ்க ப் ப ட டு  ப டு ம ்க ா ல ை 
ம ச ய் ய ப் ப ட டு ள ்ள னெ ர் ,  ்க ா ண ா ம ல் 
அ டி க் ்க ப் ப ட டு ள ்ள னெ ர் .  ்க ்ட ந த 
ஐம்பதாணடு்களுக்கும் மமைா்க நாடடில் நிைவி 
வரும் இநத உளநாடடுப்மபாரின் பாதிப்பு்கல்ள 
ஆய்வு மசய்ய, அரசுக்கும் புரடசி்கர ம்காைம்பியா 
ஆயுதப்பல்ட (FARC) க்கும் இல்டமய அலமதி 
ஒப்பநதம் ஏறபட்ட பின்பு, 2016 ஆம் ஆணடு 
மதிப்பிறகுரிய பிரான்சிஸ்ம்கா மத ரூமச 
தலைலமயில் “உணலம அறியும் ஆலணயம்” 
உருவாக்்கப்பட்டது. நான்்காணடு்களுக்குப் பின், 
்க்டநத ஜூன் 28 ஆம் மததி ம்காைம்பியாவின் 
உணலம அறியும் ஆலணயத்தின் இறுதி அறிக்ல்க 

சமர்ப்பிக்்கப்பட்டது. இநத அரசு விழாவில் 
குடியரசுத் தலைவர் பதவிக் ்காைம் முடிநது 
மவளிமயறும் ஈவான் தூக்ம்க, பிற ம்கபிமனெட 
அலமச்சர்்கள ஆகிய யாரும் பங்ம்கற்கவில்லை. 
ஆனொல் சமர்ப்பிக்்கப்பட்ட அறிக்ல்கயின் - 
பரிநதுலர்களின் - முக்கியத்துவத்லத உணர்நது 
மதர்தலில் மவறறி மபறற குஸ்தாமவா மபத்மராவும் 
பிரான்சியா மார்க்ம்கசும் இக்கூட்டத்தில் ்கைநது 
ம்காணடுள்ளனெர்.

நான்்காணடு்காை ஆய்வு்களின் முடிவா்க, 1985 
முதல் 2018 வலர ம்காைம்பியாவில் 4,50,000 மபர் 
ம்கால்ைப்படடுள்ளதா்க இநத அறிக்ல்க கூறுகிறது. 
தனெது பண பைத்தால் மபாலதப் மபாருள 
விறபலனெலயப் பரவைாக்கி உளநாடடில் ஒரு 
மபாலரமய ந்டத்தி வநத வ்ட அமமரிக்்காவால் 
பாதிக்்கப்பட்டவர்்கள குறிப்பா்க விவசாயி்களும், 
மதாழிைா்ளர்்களும் மபாராளி்களும் ஆனெ பரம 
ஏலழ்களதான். துலண ராணுவப் பல்ட்கள, 
்காவல்துலற, ராணுவம் ஆகியலவ மமாத்தத்தில் 

57% ம்காலை்கல்ளச் மசய்துள்ளனெ. 
பு ர ட சி ்க ர  ம ்க ா ை ம் பி ய ா 
ஆயுதப்பல்ட, மதசிய விடுதலைப் 
பல்ட மறறும் பிற

ம்கரில்ைாக்்களும் ்கணிசமானெ 
ம்காலை்கல்ளச் மசய்துள்ளனெர். 
மமாத்தக் ம்காலை்களில் 45% 
அ்ளவுக்கு 1995 முதல் 2004 வலரயானெ 
பத்தாணடு்களில் ந்டநதுள்ளனெ. 
மனித உரிலம மீறல்்கள குறித்து 
ந ல ்ட ம ப ற ற  ஆ ய் வு ்க ளி ல் 
உைகிமைமய மி்கப்மபரிய ஆய்வு 
இதுதான். நீண்ட்காை உளநாடடு 
ஆயுதப் மபாராட்டத்லத ம்காைம்பிய 
அரமச நியமித்த உணலம அறியும் 
ஆலணயம் ஆவணப்படுத்தியதும் 
இதுமவ முதல் முலறயாகும்.

இநத ஆய்வுக்குழு, இரணடு முக்கியமானெ 
பரிநதுலர்கல்ள வழங்கியுள்ளது. ஒன்று, அரசுத் 
தரப்பு வழக்்கறி்ர்்கல்ள மதர்நமதடுக்கும் 
வழிமுலற்கல்ள மாறறுவது .  இரணடு , 
குறறவாளி்கல்ள மவளிநாடு்களுக்கு- குறிப்பா்க 
வ்ட அமமரிக்்காவுக்கு- நாடு ்க்டத்தாமல் குறற 
விசாரலணலய உளநாடடிமைமய ந்டத்துவது. 
உணலம அறியும் ஆலணயத்தின் பரிநதுலர்கல்ள 
தனெது புதிய அரசு இத்தல்கய குறறங்்களுக்கு 
எளிதில் இலறயா்கக் கூடியவர்்களு்டன் இலணநது 
பரிசீலிக்கும் என்றும், அரசின் திட்டங்்களில் 
இலணக்்கப்படடு அலவ மசயல்படுத்தப்படும் 
என்றும் குஸ்தாமவா மபத்மரா உறுதி கூறியுள்ளார்.

ஆடசியில் அமர்நதவு்டன், முன்பு மமயரா்க 
பணி மசய்தமபாது தன்லனெ ்கடுலமயா்க எதிர்த்த 
ராணுவம், மத நிறுவனெங்்கள, ஊ்ட்கங்்கள 
ஆகியவறலற இப்மபாது குடியரசுத் தலைவரா்க 
மபத்மரா எதிர்ம்காள்ள மவணடிவரும். 2014 இல் 
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மமயர் பதவிலய இழக்்கச் மசய்த நாடடின் 
தன்னொடசி அலமப்பு்கம்ளாடு மபத்மரா உறவு 
மபணியா்க மவணடும். ஆனொல் இப்மபாது 
மபத்மரா அரசியலுக்குப் புதியவரல்ை. மபாருக்கும், 
ஊரீமப ம்காடுங்ம்கான்லமக்கும் பிநலதய - 
அலமதி ஒப்பநதங்்கல்ளக் ்கண்ட- தறமபாலதய 
ம்காைம்பியாலவ ல்கயாளும் அனுபவமும் 
அறிவும் மபத்மராவுக்கு உணடு.

மபத்மரா - பிரான்சியா பங்ம்கறகும் புதிய 
அரசு, சுறறுச்சூழல் நீதிலய நிலை நாடடுவதா்க 
வாக்்களித்துள்ளது.  ைத்தீன் அமமரிக்்க 
சுறறுச்சூழலைக் ்காக்கும் நுலரயீரல் உணலமயில் 
ம்காைம்பியா தான் என்கிறார் ஹான்வீவ 
வில்லியம்ஸ் ்காம்ரீ. பிரான்சியா மார்க்ம்கசின் 
மதாழியானெ இவர் “ஆப்பிரிக்்க மக்்களின் 
எதிர்ப்பு” (Afro Resistance) என்ற வ்ட அமமரிக்்காவில் 
உள்ள அலமப்பின் மசயல் தலைவர் ஆவார். 
ம்காைம்பிய எல்லைக்குள இருக்கும் அமமசான் 
மலழக்்காடு்கள மீடபுக்கு மபத்மராவும் 
மார்க்ம்கசும் ஆவனெ மசய்து இநத பூமிக்கு தமது 
்க்டலமலய ஆறறிவிடடு, பின்பு ம்காைம்பிய 
மபாரு்ளாதார மீடசிக்கு வழி ்காணபார்்கள என்று 
அவர் நம்பிக்ல்க மதரிவித்துள்ளார். ம்காக்ம்கய்ன் 
என்ற மபாலதப் பயிலர அழிப்பதா்கக் கூறி, 
கில்ளமபாமசட (Glyphosate) என்ற புறறுமநாய் 
அபாயங்ம்காண்ட மவதிப் மபாருல்ள 
வான்வழியா்க ம்காைம்பிய மணணில் தூவுவதறகு 
வ்ட அமமரிக்்கா மபருந மதால்கலய 
மசைவழித்துள்ளது. விவசாயி்கள பைரும் 
மபாலதப்மபாருள வில்ளவிப்பவர்்கள என்று 
குறறஞ்சாட்டப்படடுத் தணடிக்்கப்படுள்ளனெர். 
இதறம்கல்ைாம் முடிவு்கடடி விவசாயி்களின் 
வறுலமலய ஒழிக்்க புதிய அரசு ்கவனெம் மசலுத்த 
மவணடும்.

புதிதா்க அலமக்்கப்படும் சமத்துவத்திற்கானெ 
அலமச்ச்கம், மபண்கள ம்கௌரவமா்க வாழ 
அடிப்பல்ட ஊதியம் வழங்குவமதாடு, சமூ்க 
மமம்பாடடுக்்கானெ மசயல்பாடு்கல்ள விரிவாக்்க 
மவணடும். “அலனெவருக்கும் ்கல்வி” மபான்ற 
திட்டங்்கள மசயலுக்கு வர மவணடும். ைத்தீன் 
அமமரிக்்காவில் இ்டதுசாரி அரசு்கள வறுலம 
ஒழிப்புக்குத் திட்டமிட்டால், அது மதாழில் 
வ்ளர்ச்சிக்கு எதிரானெது எனெ வ்ட அமமரிக்்கா 
தலையிடடு ஆடசிக் ்கவிழப்லப அரங்ம்கறறுவது 
வழக்்கம். இப்மபாது ம்காைம்பியாவில் ஆடசிக்கு 
வநதுள்ள வ்ட அமமரிக்்க எதிர்ப்பு அரசு, 
உளநாடடுப் பிரச்லனெ்களுக்கு முறமபாக்்கானெ 
தீர்வு ்காண முயலும்மபாது, ்கணடிப்பா்க வ்ட 
அமமரிக்்க தலையீடல்ட சநதிக்்க மநரும். அது 
மடடுமல்ை - “புவி மவப்ப நிலை மாறறம்” குறித்து 
மஜா லப்டன் இனி வரும் ்காைத்தில் 
ம்காைம்பியாவின் குஸ்தாமவா மபத்மரா, 
பிரான்சியா  மார்க்ம்கஸ் ஆகிமயாரின் 
ஆமைாசலனெலயத் தான் மபற மவணடும் 
என்கிறார் வில்லியம்ஸ் ்காம்ரி. மமலும், 

“உணலமயில், வ்ட அமமரிக்்கா - ம்காைம்பியா 
இல்டயிைானெ அதி்கார மசயல்பாடடில் மாறறம் 
ஏறப்ட மவணடிய மநரம் வநது விட்டது” என்றும் 
்காம்ரீ கூறுகிறார். இலதயும் மபாறுத்திருநதுதான் 
பார்க்்க மவணடும்.

இருபத்மதான்றாம் நூறறாணடின் முதல் 
பத்தாணடு்களில் வீசிய முதல் இ்ளஞ்சிவப்பு 
அலை மபாை இநத இரண்டாவது அலையும் 
அ்டங்கிவிடுமா என்பது தவிர்க்்க முடியாத 
ம்களவியாகும். மவனிசுமவைாவில் ஊம்கா 
சாமவஸ் உறுதியானெ பை திட்டங்்கம்ளாடு 
மசயல்பட்ட ்காைத்தில் (2003-2013) ைத்தீன் 
அமமரிக்்காவில் வறுலம குலறநது, வருவாய் 
ஏறறத்தாழவு குலறநது, உறபத்தி வ்ளம் கூடியது. 
பிமரசிலின் இனொசிமயா லூைா, மபாலிவியாவின் 
ஈமவா மமாராமைஸ், சீமையின் மிச்மசல் பச்மசமை, 
உருகுவாயின் மஹாமச மூஜி்கா ஆகிய 
இ்டதுசாரி்கள முறமபாக்்கானெ சமூ்கத் 
திட்டங்்கல்ள மசயல்படுத்தி நாடல்ட 
வ்ளப்படுத்தவும், கூட்டா்க இயங்கி ைத்தீன் 
அமமரிக்்க நாடு்களில் ஒருங்கிலணநத வ்ளர்ச்சிலய 
சாத்தியப்படுத்தவும் முடியும் என்று அப்மபாது 
நிரூபித்தார்்கள.

“ஆல்பா” (ALBA - ைத்தீன் அமமரிக்்காவுக்்கானெ 
மபாலிவாரிய மாறறு அலமப்பு), “உனொசூர்” (UNA-
SUR - மதன் அமமரிக்்க நாடு்களின் ஒன்றியம்), 
“மசைாக்” (CELAC - ைத்தீன் அமமரிக்்கா மறறும் 
்கரீபிய நாடு்களின் சமூ்கம்), “பசிபிக் கூட்டலமப்பு” 
(Pacific Alliance) ஆகிய ைத்தீன் அமமரிக்்க 
ஒருங்கிலணப்பு அலமப்பு்கள மசயல்படடு 
உறுப்பு நாடு்களில் பாரிய முன்மனெறறங்்கல்ள 
ஏறபடுத்தினெ. இலவ யாவும் ஊம்கா சாமவஸ் 
ைத்தீன் அமமரிக்்காவின் தன்னி்கரில்ைாத் 
தலைவரா்க உயர்நத 2004 மதா்டங்கி, அவர்மீது 
வலிநது உருவாக்்கப்பட்ட புறறுமநாயால் துயருறறு 
இறநத 2013 வலர அவர் அரும்பாடுபடடு 
உருவாக்கிய நிறுவனெங்்கள ; ைத்தீன் அமமரிக்்க 
ஒன்றியத்லத உருவாக்குவது என்னும் லசமன் 
மபாலிவாரின் ்கனெலவ நனெவாக்்க அவர் 
மமறம்காண்ட அருஞ்சாதலனெ்கள. ஒரு ்கட்டத்தில் 
“மசைாக்” அலமப்பு நாடு்களின் அயலுறவுத்துலற 
அலமச்சர்்கள மபய்ஜிங்கில் சீனொவு்டனும், புது 
தில்லியில் இநதியாவு்டனும் மபச்சு வார்த்லத 
ந்டத்தினொர்்கள என்கிற த்கவலைத் மதரிவிக்கிறார் 
இநதியாவுக்்கானெ சீமை நாடடின் முன்னொள தூதர் 
மஹார்மஹ ஈயின்.

இநத முதல் இ்ளஞ்சிவப்பு அலை முறறா்கப் 
பின்வாங்்காமல் மதா்டர்நதலத சிை ைத்தீன் 
அமமரிக்்க நாடு்களில் ்கணம்டாம். பிமரசிலில் 
மதாழிைா்ளர் ்கடசி 13 ஆணடு்கள பதவியில் 
இருநதது. சீமைவில் ்கான்சர்ம்டசிமயான் 20 
ஆணடு்கள மதா்டர்ச்சியா்கவும் ,  சிறிய 
இல்டமவளிக்குப் பிறகு மறுபடி நான்கு 
ஆணடு்களும் ,  மபாலிவியாவில் ஈமவா 
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மமாராமைஸ் 13 ஆணடு்களும், ஈக்வமதாரில் 
ரஃமபல் ம்கார்மரயா 10 ஆணடு்களும் பதவியில் 
இருநதுள்ளனெர். தறமபாது அத்தல்கய 
மதா்டர்ச்சிக்கு வாய்ப்புள்ளதா என்பது 
ஆய்வுக்குரியது. மமலும் ஊம்கா சாமவஸ், ஈமவா 
மமாராமைஸ், மாதுமரா மபான்ற உறுதியானெ 
இ்டதுசாரி்கள - ஏ்காதிபத்திய எதிர்ப்பா்ளர்்கள 
- இப்மபாது பதவிக்கு வநதவர்்களில் இல்லை. 
ம்காைம்பியாவின் ராணுவம் நாஜிப்பல்டயின் 
தாக்்கத்லதக் ம்காண்டது. சீமைவின் ம்கப்ரிமயல் 
மபாரீக், அர்ம்கன்தினொவின் ஆல்மபர்த்மதா 
ஃமபர்னொநதஸ், ம்காைம்பியாவின் குஸ்தாமவா 
மபத்மரா ஆகிமயார் சாமவஸ், மமாராமைஸ் 
மபான்ற உறுதிமிக்்க ,  முழுமுறறானெ 
ஏ்காதிபத்திய எதிர்ப்பா்ளர்்கள அல்ை என்பது 
்கவனிக்்கப்ப்ட மவணடிய முரண.

ஆனொல் மறமறாரு புறம் ைத்தீன் 
அமமரிக்்காவில் ்க்டநத ஜூன் மாதத்தில் ஒரு 
முக்கியமானெ நி்கழச்சி ந்டநதுள்ளது. 
்கலிஃமபார்னியா மாநிைம் ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 
ந்கரில் நல்டமபறற அமமரிக்்க நாடு்கள சலப 
(OAS) உச்சி மாநாடல்ட மமக்சிம்கா தலைலமயில் 
எடடு ைத்தீன் அமமரிக்்க நாடு்களும் பதினொன்கு 
்கரீபிய நாடு்களும் புறக்்கணித்துள்ளனெ. அமத 
மததி்களில் அமத ந்கரில் “மக்்கள உச்சி 
மாநாடல்ட” மவறறி்கரமா்க ந்டத்தினெ. 
மமக்சிம்கா குடியரசுத் தலைவர் ஆநதிமரஸ் 
மானுமவல் மைாமபஸ் ஓப்ரமதார் (சுருக்்கமா்க 
ஆம்மைா) தலைலமயில் தறமபாது எழுச்சி 
மபறறுள்ள வ்ட அமமரிக்்க எதிர்ப்பு அலைலய 
வ்ளர்த்மதடுக்கும் ்க்டலம இக்்கண்டத்தின் 
இ்டதுசாரி்கள அலனெவருக்கும் உள்ளது. 
முன்மனெப்மபாதும் இல்ைாத அ்ளவுக்கு 
நிலைலம இப்மபாது சாத்கமா்க உள்ளது 
எனெைாம். ம்காைம்பியாவில் மபத்மரா அவருக்கு 
இப்மபாது கிடடியுள்ள வாய்ப்பில் எவவாறு 
மசயல்படுகிறார் என்பமத அவரது அரசியல் 
நிலைபாடல்டத் மதளிவாக்கும்.

இறுதியா்க, வ்ட அமமரிக்்காவின் புழக்்கல்ட 
என்ற அல்டயா்ளத்லத நீக்குவது, உளநாடடு 
ம ப ா ல த ப் மப ா ரு ள  ம ா ஃ பி ய ா ல வ 
எதிர்ம்காளவது, வறுலமலய ஒழிக்்கக் 
்கடுலமயானெ வருவாய் ஏறறத்தாழவு நிலைலய 
மாறறுவது, ராணுவமும் ்காவல்துலறயும் 
திட்டமிடடு இப்பகுதியிலுள்ள பிற இ்டதுசாரி 
அரசு்களுக்கு குழப்பம் வில்ளவிப்பலத 
நிறுத்துவது, அமமசான் மலழக்்காடு்கல்ள 
மீடடுப் பாது்காப்பது, ைத்தீன் அமமரிக்்க - 
்கரீபிய நாடு்களு்டன் கூடடுறலவப் மபணுவது, 
ந ா ்ட ாளுமன் ற த் தி ல்  வலிலம ய ானெ 
எதிர்க்்கடசிலய சமாளிப்பது எனெ மபத்மரா 
சமாளிக்்க இன்று ஏரா்ளமானெ சவால்்கள 
உள்ளனெ.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வமாழிவெயரப்ொளர

ஒரு கைாவைாடிந்ை ெற்வ
வானத்தில் ெறந்துவகைாண்டிருககிறது
ெறத்ைல் அைன் கைட்்டாயம்

ஒரு கைண்ணில் ொர்வயிழந்ை பூ்ன
வீதி்யாரப் புைரகை்ளத் ைாண்டுகிறது
வீ்்டறிக குதிககிறது
குதித்ைலும் ைாண்டுைலும் அைன் கைட்்டாயம்

ஆண்்ம நீககைம் வசயயப்ெட்டு
இரும்புச் சஙகிலியால்கைட்்டப்ெட்டிருககும் ்நாய
மதிற்கைைவு திறககைப்ெடு்கையில் கு்ரககிறது
கு்ரத்ைல் அைன் கைட்்டாயம்

்்நற்று விற்கைப்ெட்்ட கைன்றின் ் சாகைம்
கைண்கைளுககுள்ளிருந்ைாலும்
்்நரத்திற்குப் ொல்சுரந்துநிற்கிறது மாடு
ொல்வகைாடுத்ைல் அைன் கைட்்டாயம்

ஒரு நீள்சண்்்டககுப்பின்
வாைறுந்ை ெல்லிவயான்று
அ்ை இ்டத்தில் மறுெடியும்
பூச்சிகை்ளப் பிடிககைத் துவஙகுகிறது
பூச்சிகை்ளப் பிடித்ைல் அைன் கைட்்டாயம்

ஏற்கைன்வ மூன்று மாடுகைள்
எனினும் ்நான்கைாவது மாட்டின்்மல்
கைஷ்டப்ெட்டு ஏறிப்பு்ணரகிறதுவொலிகைா்ள
பு்ணரைல் அைன் கைட்்டாயம்

இைட்சியஙகை்ளயும் ஆ்சகை்ளயும்
்கைாெஙகை்ளயும் மீறி
கைட்்டாயஙகைளா்ை்ய ்நகைரத்ைப்ெடுகிறது
வாழ்க்கை

-ச�ௌவி

்கடடாயங்கள்
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கைட்டு்ரயின் ை்ைப்பு ் ்நாெல் ெரிசு வெற்ற 
அவமரிககைப் வொருளாைார அறிஞரான ் �ாசப் 
ஸ்டிலிகசு 2012இல் எழுதிய நூலின் (The Price 
of Inequality – How Today’s Divided Society 

Endangers our Future) வெயராகும்.

விலைவாசிலயக் ்கடடுப்படுத்துவதும், 
எ ல் மை ா ரு க்கும்  ம வலைவ ா ய் ப்பிலனெ 
வழங்குவதும்தான் (Price Stability and Full Employ-
m e n t )  மபாரு்ளாதாரப் பா்டநூல்்களில் 
மு த ன் லம ய ா னெ  கு றி க் ம்க ா ள ்க ்ள ா ்க ச் 
சுட்டப்படுகின்றனெ. ஆனொல், இநதக்குறிக்ம்காள்கள 
மவறறியல்டநதனெவா?

்க்டநத 92 ஆணடு்க்ளா்க வ்ட அமமரிக்்க, 
மமற்கத்திய நாடு்கள இக்குறிக்ம்காள்கல்ள 
அல்டநதனெவா என்ற ம்களவி எழுகிறது. 1930ஆம் 
ஆணடு ஏறபட்ட மபரு வீழச்சி (Great Depression) 
அமமரிக்்காலவ மடடுமல்ை, பை உை்க நாடு்கல்ளப் 
மபரும்ளவிறகுப் பாதித்தது. விலைவாசி 
உயர்வாலும், மபாரு்ளாதாரத் மதக்்க நிலையாலும் 
அமமரிக்்காவிமைமய பைர் தறம்காலை மசய்தனெர். 
இரண்டாம் உை்கப் மபார் முடிநதவு்டன் உை்க 
நாடு்களின் மபாரு்ளாதாரத்லத மீட்டலமக்்க பை 
நிதியலமப்பு்கள உருவாயினெ. பன்னொடடு நிதியம், 
உை்க வங்கி மபான்ற அலமப்பு்கள முதலில் 
உருவாயினெ. இமத நிலையில்தான் ஆசிய வ்ளர்ச்சி 
வங்கி, சார்க் நாடு்களின் கூட்டலமப்பு, பிரிக்சு 
நாடு்களின் அலமப்பு்கள, ஜி-7 நாடு்கள 
கூட்டலமப்பு, குவாட அலமப்பு மபான்றலவயும் 
மதா்டர்நது உருவாகிக் ம்காணடு வருகின்றனெ.

ஆனொல் ,  இத்தல்கய அலமப்பு்களில் 

ஒன்றிலணநது பணியாறறும் நாடு்களின் 
மபாரு்ளாதாரம் மதா்டர்நது வ்ளர்ச்சிப் பாலதயில் 
மசல்ைவில்லை என்பதுதான் உணலம. பை 
ஆணடு்களில் மபாரு்ளாதாரப் பின்னெல்டவும், 
சரிவு்களும், மபாரு்ளாரத் மதக்்க நிலைலய 
ஏறபடுத்தி, மவலையில்ைாத் திண்டாட்டத்லதயும், 
வருமானெ ஏறறத்தாழவு்கல்ளயும் உருவாக்கி 
மபரும்பான்லமயானெ மக்்கல்ளத் துயரத்தில் 
ஆழத்தி வருகின்றனெ. மபரும்பாைானெ அச்சு, 
்காடசி ஊ்ட்கங்்கள மக்்களுக்கு ஒவமவாரு ்காைக் 
்கட்டத்திலும் உணலமக்கு மாறானெ த்கவல்்கல்ள 
அளித்து, மக்்களி்டம் மபாரு்ளாதார அலமப்பு்கள 
மீதும், அரசு்கள மீதும் நம்பிக்ல்க்கல்ள ஏறபடுத்தி 
வருகின்றனெ. அவறறில் 1990க்குப் பிறகு 
தாரா்ளமயமாதல் ,  தனியார்மயமாதல் , 
உை்கமயமாதல் என்ற அறிவிப்பு்கல்ள மவளியிடடு 
உை்க வர்த்த்க அலமப்லப (WTO) உருவாக்கி, பை 
நாடு்களின் மபாரு்ளாதாரப் பிரச்சிலனெ்களுக்குத் 
தீர்வு ்கணடு உை்க வணி்கத்லதச் மசம்லமப்படுத்தி 
மக்்களின் நல்வாழவிறகு வழி வகுக்்கைாம் என்ற 
நம்பிக்ல்கலய ஊடடினெ. ்க்டநத 32 ஆணடு்களில் 
்கல்டப்பிடிக்்கப்பட்ட இநதப் மபாரு்ளாதாரக் 
குறிக்ம்காள்க்ளால் வ்ளர்நத நாடு்கள வ்ளர்கின்ற 
நாடு்களுக்கில்டமய ்காணப்பட்ட ஏறறத்தாழவு்கள, 
நிதி, மதாழில் நுடப உதவி்கள எத்தல்கயத் 
தாக்்கங்்கல்ளப் மபாரு்ளாதார அலமப்பு்களில் 
ஏறபடுத்தியுள்ளனெ என்பலத மஜாசப் ஸ்டிக்லிசு 
எழுதிய பை நூல்்களில் உள்ள அரிய வி்ளக்்கங்்கள 
வழியா்கக் ்காணைாம்.

கிளின்்டன் அமமரிக்்க அதிபரா்க இருநத 
மபாது அவரது மபாரு்ளாதார ஆமைாச்கர் 
குழுவின் தலைவரா்கவும் (1993-97), உை்க வங்கியின் 

ஏற்றத்ாழ்வின் வி்ை:

பிளவுபடட இன்்றைய சமூ்கம் 
எதிர்காலத்தில் எவவாறு ெமக்கு ஆபத்தாகும்

உைக ஏற்றத்ைோழ்வுகள அறிக்ரகயினெடி (2022), இந்தியோவில் ஒரு விழுக்கோடு ்மக்கள 
வைோரகயினர 22 விழுக்கோடு அ்ளவிற்கு நைசிய ெரு்மோனத்ரை ரெத்துள்ளனர. ந்மலும், 50 

விழுக்கோடு ்மக்கள 13 விழுக்கோடு ெரு்மோனத்ரை ரெத்துள்ளனர. ஏரைகளும், அதிக 
ஏற்றத்ைோழ்வுகளும் நிரறந்ை �ோடோக இந்தியோ உள்ளது. 

(India stands out as a ‘poor and very unequal country’, with an affluent elite as one-fifth of the 
national income is held by the top 1% of the population)

வெோரு்ளோைோைம்

மு.நாகநாதன்
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தலைலமப் மபாரு்ளாதார வல்லுநரா்கவும், 
துலணத் தலைவரா்கவும் (1997-2000) இருநதவர் 
மஜாசப் ஸ்டிலிக்சு. ‘வாஷிங்்டன் ம்காளல்க’ 
நல்டமுலறப்படுத்துவதறகுச் சிை ஆணடு்கள 
மபாறுப்பில் இருநத மஜாசப் ஸ்டிக்லிசு, மதா்டர்நது 
பை நூல்்கல்ள எழுதி வருகிறார். குறிப்பா்க, ்க்டநத 
20 ஆணடு்களில் மபாரு்ளாதாரம் சார்நது அவர் 
எழுதிய நூல்்களுள முதன்லமயா்க அலமநத 6 
நூல்்கள:

1. Globalization and its Discontents

2. The Roaring Nineties

3. Making Globalization Work

4. Three Trillion-Dollar War – The True Cost of 
the Iraq War

5. Free Fall – Free Markets and the Sinking of 
the Global Economy and

6.The Price of Inequality – How today’s Divided 
Society Endangers Our Future

“இயறல்க வ்ளங்்கல்ளச் சுரணடுவது 
உை்கமயமாதல் ம்காளல்கயின் ஓர் அங்்கம் (the 
exploitation of natural resources is an important of 
part of globalization today) எனெக் கூறுகிறார். 
குறிப்பா்க, வ்ளர்கின்ற நாடு்களில் இருநது வ்ளர்நத 
நாடு்கள இயறல்க வ்ளங்்கல்ளச் சுரணடுவதால், 
சுறறுச்சூழலும், வ்ளர்கின்ற 
நாடு்களின் மக்்களும் மபரிதும் 
ப ா தி க் ்க ப் படுகி ற ா ர் ்கள ” 
என்கிற ா ர் .  வ ால்ம ா ர்ட 
நிறுவனெத்லதப் பறறி ஸ்டிக்லிசு 
குறிப்பிடுவது மபரிதும் அச்சம் 
தரக்கூடியதா்க அலமநதுள்ளது. 
‘உை்கமயமாதல் எவவாறு 
மசயல்ப்ட மவணடும்’ என்ற 
தனெது நூலில் பன்னொடடு 
நி று வ னெ ங் ்க ளு ல ்ட ய 
அ ல ம ப் லப யு ம் 
ம ச ய ல் ப ா ட ல்ட யு ம் 
வி்ளக்கியுள்ளார். “2004ஆம் 
ஆணடில் அமமரிக்்காவின் 
பன்னொடடு ்கார் நிறுவனெத்தின் வருமானெம் 191.4 
பில்லியன் ்டாைர் மதிப்பாகும். இது 148 நாடு்களின் 
உளநாடடு ஒடடு மமாத்த உறபத்திலயவி்ட 
அதி்கமானெது. 2005இல் வால்மாட நிறுவனெத்தின் 
வருமானெம் 285 பில்லியன் ்டாைர் ஆகும். இது 
ஆப்பிரிக்்க ச்காரா நாடு்களின் உளநாடடு மமாத்த 
உறபத்திலயவி்ட அதி்கமாகும். இநதப் பன்னொடடு 
அலமப்பு்கள பணக்்கார அலமப்பு்கள மடடுமல்ை, 
அரசியலில் சக்தி வாய்நதலவ என்பதும் 
குறிப்பி்டத்தக்்கது. அரசு்கள இநத நிறுவனெங்்களின் 
மீது வரிலயமயா ்கடடுப்பாடல்டமயா விதிப்பலத 
விரும்புவதில்லை. மவறு நாடு்களுக்குச் மசன்று 
விடுமவாம் எனெப் பயமுறுத்தவும் மசய்வார்்கள. 
இைாபத்திற்கா்க வணி்கம். பணம் ஈடடுவமத 

முதல் ம்காளல்க” (In 2004, the revenue of US car 
company General Motors were $191.4 billion, greater 
than GDP of more than 148 countries. In its fiscal 
year ending 2005 the US retailer Wal-Mart’s revenues 
were $285.5 billion, larger than the combined GDP of 
sub-Saharan Africa. These corporations are not only 
rich but politically powerful. If governments decide to 
tax or regulate them in ways they don’t like, they 
threaten to move elsewhere. There is always another 
country that they will welcome their tax revenues, jobs 
and foreign investment, Business purse profits, and 
that means making money is their first priority- “Mak-
ing Globalization work” p.187-88, 2006) எனெ 
ஆணித்தரமா்க ஸ்டிக்லிசு குறிப்பிடுகிறார்.

அறி்ர் மஜாசப் ஸ்டிக்லிசு 2011இல் மவளியிட்ட 
தனெது ‘தல்டயறற வீழச்சி’ ((Free Fall, 2011) என்ற 
நூலில், “வாஷிங்்டன் ம்காளல்கத் திட்டமும், 
அதன் மதா்டர்பானெ அதிதீவிர சநலதப் 
மபாரு்ளாதாரமும் இறநதுவிட்டனெ. இதறகு முன்பு 
நல்டமபறற வ்ளர்நத நாடு்களுக்கும், வ்ளர்கின்ற 
நாடு்களுக்கும் சரிசமமானெ மபாடடி மபான்ற 
்கருத்து விவாதம் முறறுப் மபறறுவிட்டது. 
பணக்்கார நாடு்கள தங்்கள நாடு்களின் தனியார் 
நிறுவனெங்்கல்ள எவவல்கயில் ்காப்பாறற 
முயறசிக்கின்றனெமவா, அமத ம்காளல்கலய ஏலழ 
நாடு்கள பின்பறற முடியாது. மமாசமானெ 

முலறயில்  ம மை ாணலம 
மசய்யப்பட்ட உை்கமயமாதல் 
இ்டர்்கல்ள இநத நாடு்கள 
உணர்நதுவிட்டனெ” (The Wash-
ington consensus policies and the 
underlying ideology of market 
fundamentalism are dead. In the 
past, there might have been a de-
bate over whether level playing 
field between developed and devel-
oping countries; now there can be 
no debate. The poor countries 
simply cannot back up their enter-
prises in the way that the rich do, 

and this alters the risks that they can undertake. They 
have seen risks of globalisation badly managed) 
என்றும் குறிப்பிடடுள்ளார்.

அவரது ஏறறத்தாழவு்களின் விலை (The Price 
of Inequality – How today’s Divided Soceity Endangers 
Our Future) என்ற நூலில், அமமரிக்்காவில், 
பணக்்காரர்்கள பணக்்காரர்்க்ளா்க மாறிக் 
ம்காணடிருக்கின்றனெர். மபரும் பணக்்காரர்்கள 
ம ம லு ம்  ப ண க் ்க ா ர ர் ்க ்ள ா ்க  ம ா றி க் 
ம்காணடிருக்கின்றனெர். ஏலழ்கள, பரம 
ஏலழ்க்ளா்க மாறிக்ம்காணடிருக்கின்றனெர். 
நடுத்தர வர்க்்கத்தினெர் ஒன்றுமில்ைாத நிலைக்குச் 
மசன்று ம்காணடிருக்கின்றனெர் (பக்.7). ஒரு 
விழுக்்காடு உயர்நத வருமானெப் பிரிவினெர் சிறநத 
வீடு்கல்ளயும், தரமானெ ்கல்விலயயும், உயர் 
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மருத்துவ வசதிலயயும், வ்ளமானெ வாழக்ல்கலயயும் 
மபறறுள்ளனெர். 99 விழுக்்காடு மக்்கள மமறகூறிய 
வசதி்கல்ளப் மபற முடியாத நிலையில் வாழத் 
தள்ளப் படுகின்றனெர்  எனெ  ஸ்டிக்லிசு 
குறிப்பிடடுள்ளார்.

இது மபான்ற உணலம்கள எல்ைாம் இநதியாவில் 
மூடி மலறக்்கப்படடு வருகின்றனெ. இன்ற்ளவும் 
தாரா்ளமயமாக்்கல், தனியார்மயமாக்்கல், 
உை்கமயமாக்்கல் ம்காளல்கதான் இநதியாவிறகு 
விடிவாகும் எனெப் மபாய்யுலர்கல்ளப் பரப்பி 
வருகின்றனெர். ஏறம்கனெமவ அமமரிக்்க, ஐமராப்பிய 
நாடு்கல்ளக் கீமழ வீழத்தி, மவலையில்ைாத் 
திண்டாட்டத்லதப் மபருக்கி, மபரும்பான்லமயானெ 
மக்்கல்ளத் துன்பத்திலும், துயரத்திலும் ஆழத்தி 
வருகின்றனெ. சமூ்கத்தில் மபாரு்ளாதாரத்தில் 
ஏறறத்தாழவு்கள ,  இல்ள்ர்்களில்டமய 
மவலையில்ைாத் திண்டாட்டம், விலைவாசி 
உயர்வு ,  மபாரு்ளாதார சரிவு ஆகியனெ 
மபரும்பான்லமயானெ மக்்கல்ள வாடடி வலதக்கும் 
மபாது, உை்க்ளவில் மதாறறுவிட்ட சநலதப் 
மபாரு்ளாதாரத்லதப் புதிய மபாரு்ளாதாரக் 
ம்காளல்க என்ற மபார்லவயில் இநதியா 
்கல்டப்பிடிக்்கைாமா? நிதி, வங்கி, ்காப்பீடு, 
மதாலைத்மதா்டர்பு, மதா்டர்வணடி, விமானெம், 
துலறமு்கம், இராணுவத் மதாழில்்கள மபான்ற 
துலற்களில் தனியார் துலறலய அனுமதித்து 
மக்்களின் மசல்வ வ்ளங்்கல்ளச் சூலறயா்ட 
அனுமதிக்்கைாமா? ஆடல்டக் ்கடித்து, மாடல்டக் 
்கடித்து மானு்டத்லதமய ்கடித்து வீழத்துகின்ற 
மபாக்கு, ஏறறத்தாழவு நிலறநத சமூ்க அலமப்பில் 
ஏலழ மக்்கள அதி்கமா்க வாழும் இநதியத் 
துலணக்்கண்டத்லதச் சுரணடி விழுங்கி வருகின்ற 
நிலைதான் 2022லும் நாம் ்காண முடிகிறது.

உைகின் மக்்கள மதால்க தறமபாது 796 
ம்காடிலயத் தாணடியுள்ளது. உை்க மக்்களமதால்க 
ஆணடு வ்ளர்ச்சி 1.0 விழுக்்காடடில் வ்ளர்நது 
வருவதால் 2033இல் ஏறக்குலறய 875 ம்காடிலய 
எட்டைாம் எனெ எதிர்பார்க்்கப்படுகிறது. 
இநதியாவின் மக்்கள மதால்க ஆணடு வ்ளர்ச்சி 
1.5 விழுக்்கா்டா்க இருப்பதால் 2022இல் 140 
ம்காடியா்க மக்்களமதால்க உயர்நதுள்ளது.

மும்லபயிலிரு நது  மவளியி்டப்படும் 
மபாரு்ளாதார அரசியல் வார ஏடடில் (Economic 
and Political Weekly, June 25 – July 2, 2022), ந்கர்ப்புற, 
ஊர்ப்புற வருமானெ ஏறறத்தாழவு்கல்ளப் பறறி 
ஆனெநத் ச்கஸ்ரராமன், நிஷாநத் குமார் என்ற இரு 
ஆ ய் வ ா ்ள ர் ்க ள  ஒ ரு  ்க ட டு ல ர ல ய 
மவளியிடடுள்ளனெர். 2014ஆம் ஆணடிலிருநது 
2 0 1 9 ஆ ம்  ஆ ண டு  வ ல ர  தி ர ட டி ய 
புளளிவிவரங்்களின் அடிப்பல்டயில் இக்்கடடுலர 
எழுதப்படடுள்ளது. ்கடடுலரயின் முடிவில் 
இநதியாவில் வருமானெ ஏறறத்தாழவு்கள 
ம ப ரு ம ்ள வு  ம ப ரு கி  வ ரு வ த ா ்க வு ம் 
குறிப்பிடடுள்ளனெர். குறிப்பா்க, உணலமயானெ 

வருமானெம் (Real Income) எதிர்மலறயா்கக் 
குலறநதுள்ளது. குலறநத வருமானெப் பிரிவினெரின் 
வருமானெ அ்ளவு வீழச்சி 1.6 விழுக்்காடடிலிருநது 
1.2 விழுக்்கா்டா்கக் குலறநதுள்ளது. இது மக்்கள 
மதால்கயில் பார்த்தால் பை ம்காடி்கல்ளத் 
தாணடும்.

இமத இதழில் தீபி்கா ஜமஜாரியா, மமனொஜ 
ஜாதவ என்ற இரு ஆய்வா்ளர்்கள எழுதிய 
்கடடுலரயில், இமத ்காைக்்கட்டத்தில் சமூ்க 
அடிப்பல்டயில் (சாதிப் பிரிவு்கள) ்காணப்படும் 
மவலைவாய்ப்பின்லமலய ஆய்வு மசய்துள்ளனெர். 
குறிப்பா்க, விவசாயம் சாராத மதாழில்்களில் 
்காணப்படும் சாதிய ஏறறத்தாழவு்கல்ளப் பறறி 
புளளிவிவரங்்கம்ளாடு சுடடியுள்ளனெர் . 
இவர்்களின் ்கருத்துப்படி, மபாதுவா்க, உயர் 
வகுப்பு பிரிவினெர்தான், உயர் பதவி்களில் இ்டம் 
மபறறுள்ளனெர். இதரப் பின்தங்கிமயார், 
தாழத்தப்படம்டார், பழங்குடியினெர் நிரநதர 
மவலை வாய்ப்பு்களில் மபாதுவா்க அரசுத் 
துலற்களில் குலறநத அ்ளமவ இ்டம் மபறறுள்ளனெர். 
தற்காலி்க, நிரநதரமில்ைாத மவலைவாய்ப்பு்களில் 
அதி்க எணணிக்ல்கயில் தாழத்தப்பட்டவர்்களும், 
பழங்குடியினெரும்தான் உள்ளனெர் எனெக் 
குறிப்பிடுகின்றனெர். மடடுமின்றி, இப்பிரிவினெர்்கள 
மூைதனெம், நிதி உதவி, சமூ்க அரசியல் உதவி்கல்ளப் 
மபற முடியாத நிலையில் உள்ளனெர் என்றும் 
குறிப்பிடுகின்றனெர்.

மமறகூறிய இரு ்கடடுலரயா்ளர்்களின் 
புளளிவிவரங்்கள ம்காமரானொ மதாறறிறகு 
முநலதய ்காைத்தில் ஆனெதாகும். 2020ஆம் 
ஆணடில் மதா்டங்கிய ம்காமரானொ மபருநமதாறறு 
மநாய் தாக்்கத்தால் இநதியாவில் இன்று வலர 
ஏறக்குலறய 7 ம்காடி மபர் மவலை இழநதனெர். 
பிரதமர் மமாடி 10 இைடசம் மபர் அடுத்த எடடு 
மாதங்்களில் மவலை வாய்ப்பு்கல்ளப் மபறுவார்்கள 
எனெ அறிவித்துள்ளார். ஆனொல், உறபத்தித் 
மதாழில்்களிலிருநது அநநிய மநரடி முதலீடு்கள 
இ ந தி ய ா ல வ  வி ட டு  ம வ ளி ம ய றி க் 
ம்காணடிருக்கின்றனெ .  மபாதுத்  துலற 
நிறுவனெங்்களிலும், அரசுத் துலற்களிலும் மவலை 
வாய்ப்பு்கள குலறநது வருகின்றனெ. 2021ஆம் 
ஆணடு உை்க படடினிக் குறியீடு்களின் வரிலசப் 
படடியலின் 116 நாடு்களில் இநதியா 101ஆம் 
இ்டத்தில் உள்ளது.

ஏறறத்தாழவு, வறுலம, மவலையின்லம, 
சமத்துவமின்லம. சுறறுச்சூழல் மாசுபடுதல் 
மபான்ற ்காரணி்கள இயறல்க வ்ளங்்கல்ளயும், 
மானு்டத்லதயும் அழித்து வருகிறது என்பது 
உணலம. சநலதப் மபாரு்ளாதாரம் நாடு்கல்ள 
வீழத்தி, மக்்கல்ளயும் வீழத்தி விட்டது .

இைங்ல்கத் தீவு இதறகு ஓர் அல்டயா்ளம்.

கைட்டு்ரயாளர: வொருளாைாரத் து்றயின் ் மனாள் 
ை்ைவர, வசன்்னப் ெல்கை்ைக கைழகைம்
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1975 ஜூன் மாதம், பணியி்டமாறறம் ்காரணமா்க, ம்காலவயிலிருநது, 
திருவணணாமலைக்குக் குடிமபயர்நமதன். அப்மபாதுதான் 
எனெக்குத் திருமணம் முடிநதிருநதது. சிறுவயது முதறம்காணம்ட 
எனெக்கு மூைமநாய் இருநதுவநதது. திருவணணாமலையில் 
வீடடிலிருநது ்கல்லூரிக்கு 5 கி.மீ. லசக்கிளில் மசல்ைமவணடும். 
மூைமநாய் தீவிரமல்டநதது. ம்டனி்ஷ மிஷன் பளளிக்கு எதிரில் 
இருநத அரசு நூை்கத்தில், நூை்கரா்கப் பணியாறறிக்ம்காணடிருநத 
ஏழுமலை அவர்்கள என்லனெ நாலரயூர் ்டாக்்டர் ராமச்சநதிரனி்டம் 
மசல்லுமாறு அறிவுறுத்தினொர்., திருவணணாமலையில் வசித்த 12 
ஆணடு்காைத்தில் நூை்கர் ஏழுமலை பல்மவறு வல்க்களில் எனெக்கு 
உதவிபுரிநதமதாடு மறக்்கமுடியாத மி்க மநருங்கிய நணபரும் 
ஆனொர்.

வரைாறறுப்மபராசிரியர் அரங்்கசாமிலயத் துலணக்கு 
அலழத்துக்ம்காணடு நாலரயூர் மசன்மறன். எனெது நாடிபார்த்த 
்டாக்்டர் ராமச்சநதிரன் இரணடு தினெங்்களில் மருநது தருவதா்கச் 
மசான்னொர் . அப்மபாது, ஒவமவாரு சனிக்கிழலமயும் 
திருவணணாமலை மீனொடசி திமயட்டர் அருகில் இருநத ஆசிரியர் 
ராமசாமி அவர்்களுல்டய வீடடிறகு வநது மருத்துவம் பார்த்தார். 
அதனொல், அவருக்கு சனிக்கிழலம ்டாக்்டர் என்று மறமறாரு 
மபயரும் உணடு. அங்கு வநது மருநது வாங்கிக்ம்காள்ளச் மசான்னொர். அவர் 
மசான்னெதுமபாைமவ மருநது தநதார். அநத மருநது புறா இரத்தத்தில் மூலில்க ்கைநது 
மசய்யப்பட்டது என்றும் மசான்னொர்.

மூன்று தினெங்்களில், மூைம் ்கடடுக்குள வநதது. ம்காழி அறுத்துவிட்டதுமபால் 
ம்காப்பளிக்கும் குருதி நின்றது. வலியும் மலறநதது. அதன்பிறகு ஒவமவாரு 
சனிக்கிழலமயும் ்டாக்்டர் ராமச்சநதிரலனெப் பார்க்்கச்மசல்வலத வழக்்கமா்கக் 
ம்காணம்டன். இப்படி மநாயாளியா்க அறிமு்கம் ஆனெ எனெக்கு நாலரயூர் ்டாக்்டர் 
ராமச்சநதிரன் நணபரா்கவும் சித்தமருத்துவ ஆசானொ்கவும் ஆனொர் என்பது எனெது 
நல்வாய்ப்பு என்றுதான் மசால்ைமவணடும்.

பத்து ஆணடு்கள நான் அவரு்டன் இருநது, அவரது மருத்துவமுலற்கல்ளப் 

மூலி்்க மரமம்

டோக்டர ைோ்மச்சந்திைன ரகவயழுத்திட்டு எனக்கு அனெளிப்ெோகக் வகோடுத்ை ஒரு நூலின வெயர 
சிறு்மணவூர முனுசோமி முைலியோர எழுதிய ‘மூலிரக ்மர்மம்’. அைரனநய இக்கட்டுரைக்கும் 

ைரைப்ெோக்கியிருக்கிநறன. எனறோலும், இந்ைக் கட்டுரை அந்நூல் ெற்றியது அல்ை. எனது ந�ைடி 
அனுெெத்திற்குள்ளோன சிை மூலிரககர்ள அறிமுகம் வசய்ெதும், அெற்றின ெயரனப் 
ெதிவுவசய்ெதுந்ம எனது ந�ோக்க்மோகும். அநைநெோை டோக்டர எனக்கு அனெளிப்ெோகத்ைந்ை 

சிறு்மணவூர முனுசோமி முைலியோர எழுதிய ‘விஷ ரெத்திய சிந்ைோ்மணி’ எனனும் ்மற்வறோரு 
நூலும், ெதிவனண் சித்ைரகள அருளிய ‘�ோடி சோஸ்திைம்’ எனனும் நூலும் எனனிடம் உண்டு.

கட்டுரை

சு.இராமசுபபிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

நாரையூர் டாகடர் ைாம்ச�ந்திைன்
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அவதானித்திருக்கிம றன் ,  சிைவறலற க் 
்கறறுக்ம்காணடிருக்கிமறன். மவளவங்்கத்லத 
குமரிச்சாறறில் சுத்திமசய்து ,  குழிபு்டம் 
மபாடுவதறகும்கூ்ட எனெக்குக் ்கறறுத்தநதார். 
மூலில்கச்சாறறில் ரசம் ்கடடும் வித்லத மதரிநதவர். 
அப்படி அவர் ்கடடிக்ம்காடுத்த இரணடு ரச 
உருணல்ட்கள என்னி்டம் நீண்ட்காைம் 
இருநதுவநதனெ. பை வீடு்கள மாறிக்ம்காணடிருநததில் 
அலவ ்காணாமல் மபாய்விட்டனெ. பை 
மூ லி ல ்க ்க ல ்ள யு ம்  அ வ ர்  எ னெ க் கு 
அல்டயா்ளம்்காடடி, அவறறின் மருத்துவப் 
பயன்்கல்ளயும் மசால்லிக்ம்காடுத்தார்.

மபரும்பாைானெ சித்த மருத்துவர்்கல்ளப்மபாை, 
்டாக்்டர் ராமச்சநதிரனும், ஆன்மீ்கத்தில் 
நம்பிக்ல்கம்காண்டவர். ஒவமவாரு மூலில்கக்கும் 
உயிருணடு என்பது சித்த மருத்துவர்்களின் 
நம்பிக்ல்க. அதனொல், மூலில்கலய உயிமராடு 
பிடுங்கி (அல்ைது பறித்து) எடுக்கும்மபாது, .

“ஓம் மூலி, குரு மூலி, சக்தி மூலி,

 சிவம் மூலி,

 அ்கத்தியம் மீது ஆலண

 உயிர் வா”

என்னும் மநதிரம் மசால்லி எடுக்்கமவணடும் 
என்பலதயும், எனெக்குக் ்கறபித்தார்.. அப்படி 
எடுக்கும் மூலில்கயின் பயன் முழுலமயா்கக் 
கில்டக்கும் என்பதும் நம்பிக்ல்க.

அ வ ரு ்ட ன்  ப ை  கி ர ா ம ங் ்க ளு க் கு 
மசன்றிருக்கிமறன். மலைக் கிராமங்்களுக்குக்கூ்டச் 
மசன்றதுணடு. அவர் மறற ்டாக்்டர்்களி்டம் 
இருநது முறறிலும் மாறுபட்டவர். அவரி்டம் வரும் 
மநாயாளி்களி்டம், ‘ என்னெ மசய்கிறது?’ என்று 
ம்கட்கமாட்டார். மநாயாளி்கள மசான்னொலும் 
ல்க அமர்த்திவிடுவார். நாடி பார்ப்பார். அவமர 

மநாய்பறறி கூறுவார். அதன்பிறம்க மநாயாளிலயப் 
மபசச்மசால்வார். நான் பார்த்தவலரயில், அவர் 
நாடிபார்த்துச் மசான்னெபிறகு, மநாயாளிக்கு 
மசால்வதறகு எதுவும் இருக்்காது. அநத 
அ்ளவிறகுத்துல்லியமா்க நாடிபார்த்து மநாலயக் 
்கணிப்பார் . அவலரத் மதடிவநதவர்்கள 
மபரும்பாலும் அடித்தடடு மக்்கம்ள.

்டாக்்டர் ராமச்சநதிரன் பாரம்பரிய மருத்துவக் 
குடும்பத்லதச்மசர்நதவர். LIMP பட்டயப் படிப்பும் 
படித்தவர். வளளுவர் சமூ்கம் என்பதனொமைா 
என்னெமவா, மசாதி்டக்்கலையிலும் வல்லுநரா்க 
இ ரு ந த ா ர் .  ம வ ட ்ட வ ை த் தி ற கு ம் , 
திருக்ம்காவிலூருக்கும் இல்டயில் அலமநதுள்ள 
நாலரயூர் மசன்று அவரு்டன் தங்கி, உணவருநதிய 
நாட்களும் உணடு. அவரு்டன் திருக்ம்காவிலூர் 
திமயட்டரில் இரண்டாம் ஆட்டம் சினிமா 
பார்த்ததும் நிலனெவில் நிறகிறது. சித்தமருத்துவம், 
மூலில்க மருத்துவம், வர்ம முலற்கள அறிநதவர். 
அவரு்டன் இருநத நாட்கல்ளப்பறறிச் சிறு நூமை 
எழுதைாம். சிறுவயது முதறம்காணம்ட எனெக்கு 
மூலில்க மருத்துவத்தில் ஆர்வம் உணடு. 
மூலில்க்கல்ள இனெம்்காணபதில் எனெது 
திறலமலயப் பார்த்ததனொல்தான் அவர் என்லனெ 
ஏறறு ,  பை  மருத்துவ முலற்கல்ளயும் 
்கறறுக்ம்காடுத்தார்.

மூலில்க என்று மசால்லும்மபாது, ஒவமவாரு 
மருத்துவருக்கும் சிை மூலில்க்கள மதரிநதிருக்்கைாம். 
அலனெவரும் அலனெத்லதயும் மதரிநதும்காள்ள 
வாய்ப்மப இல்லை. மாத்திரமல்ை, ஒமர 
மூலில்கக்குப் பல்மவறு மருத்துவக் குணங்்களும் 
உணடு. ஒரு மருத்துவர் ஒரு மூலில்கலய ஒரு 
மநாய்க்குப் பயன்படுத்தினொல், மறமறாரு 
மருத்துவர் அமத மூலில்கலய மவமறாரு 
மநாய்க்குப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பும் உள்ளது. 

ஊதாப்பூ சிலந்தி நாயகம

காடடாமணககு

நாயககடுகு
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கோக்ரகச்சிறகினிநை இைழ், சித்ை்மருத்துெத்திற்கும் அைன ெ்ளரச்சிக்கும் முக்கியத்துெம் வகோடுக்கும் 
இைைோக இருந்துெருகிறது. எனநெ எனக்குளந்ளநய அரடெட்டுக்கிடக்கும் மூலிரககளில் 

சிைெற்ரற அெற்றின ெயனகந்ளோடு கோக்ரக இைழில் ெதிவுவசய்ைோல், ெைெைோகப் நெோய்ச்நசரும் 
எனெதும் ஆரெமுள்ளெரகள அெற்ரறப் ெயனெடுத்தும் ெோய்ப்பு உள்ளது எனெதும்கூட 

இக்கட்டுரையின ந�ோக்க்மோகும். இைற்குத் தூண்டுைைோக இருந்ை �ண்ெர கல்ெோக்கம் முனனோள 
அறிவியைோ்ளர �டைோஜனுக்கு �னறி வசோல்ைநெண்டும்.

எங்்கள ஊர்்களில் மூலில்க மருத்துவத்லதப் 
பச்சிலை மருத்துவம் என்று மசால்வதுணடு.

்கல்லைக்்கலரப்பதறகுக்கூ்ட மூலில்க உணடு 
என்று ்டாக்்டர் ராமச்சநதிரன் ஒருமுலற 
என்னி்டம்  கூறினொர் .  உ்டனெடியா ்க க் 
கிரு்ஷணாபுரம், தர்மர் ல்கயில் உள்ள ்கலதயும் 
அதில் உள்ள துவாரமும் நிலனெவுக்கு வநதது. சிறு 
்கல் ஒன்லற, துவாரத்தின் மமறபகுதியில் 
மபாட்டால், அது கீழப்பகுதியில் மவளிமயறிவிடும். 
உளிம்காணடு துவாரம் ஏறபடுத்துவதறகுப் 
பதிைா்க இப்படிப்பட்ட மூலில்கச்சாறலறப் 
பயன்படுத்தியிருப்பார்்கம்ளா என்னும் ஐயமும் 
வருகிறது.

மஞசட்காமா்ல:

திருவணணாமலையில் வசித்தமபாது, எனெது 
இரண்டலர வயது ம்களுக்கு மஞ்சட்காமாலை 
மநாய் உறுதிமசய்யப்பட்டது. உ்டனெடியா்க 
நாலரயூர் மசன்மறன். மூலில்க இருக்கும் பக்்கம் 
என்லனெ அலழத்துச்மசன்ற  ்ட ா க்்டர் 
ர ா ம ச் ச ந தி ர ன் ,  ஒ ரு  மூ லி ல ்க ல ய 
அல்டயா்ளம்்காடடி, “இதலனெ இநதப் பக்குவத்தில் 
ம்காடுக்்கமவணடும். இன்று முதல் நீங்்கம்ள 
மருநதும்காடுங்்கள” என்று மசால்லி என்லனெ 
மருத்துவராக்கினொர்.

எனெது ம்கள அபிதா, நான் மருத்துவம்மசய்த 
முதல் மநாயாளி. அதன்பிறகு, என்னு்டன் 
பணியாறறிய மபராசிரியர் அக்பரின் இரண்டலர 
வயது ம்கன் சலீமுக்கு மஞ்சட்காமாலை என்று 
என்னி்டம் அலழத்துவநதார். மருநது ம்காடுத்மதன். 
குணமாகியது.

மஞ்சட்காமாலை மநாய்க்கு மூலில்க மருத்துவம் 
மசய்யப் பைரும் என்லனெ நம்பி வநதார்்கள 
அலனெவருமம குணமல்டநது மசன்றார்்கள. 
நாறபது ஆணடு்களுக்கு முன்மப 5000 ரூபாய் 
ம்காடுத்து, மருநது சாப்பிடடு குணமா்காமல் 
என்னி்டம் வநது மநாய்நீங்கிச் மசன்றவர்்களும் 
உணடு. திருவணணாமலையில் இருநதவலரயிலும் 
இப்படி மருத்துவம் மசய்மதன். ம்காஞ்சமாவது 
பணம்  மப றறுக்ம்க ாணடு மருத்துவம் 
மசய்யமவணடும் என்று ்டாக்்டர் ராமச்சநதிரன் 
அறிவுறுத்தினொர். அதில் ஓர் உ்ளவியல் உணலம 

இருப்பலதப் பின்னொல் புரிநதும்காணம்டன். 
என்றாலும், இைவசமா்கமவ மருநது ம்காடுத்மதன்.

மப ாதுவா ்க  மஞ்சட்க ாம ாலைக்குக் 
கீழவாய்மநல்லிலய அலரத்துக்ம்காடுப்பார்்கள. 
ஆனொல் அநத கீழவாய்மநல்லியு்டன், ஒரு 
மூலில்கலயச் மசர்த்து அலரத்து, தயிர் அல்ைது 
மமாரில் ்கைநது, ்காலையில், மவறும் வயிறறில் 
சாப்பி்டமவணடும். மூன்று தினெங்்கள சாப்பிட்டால் 
மபாதுமானெது. உப்பு, புளி இல்ைாமல் பத்தியம் 
இருக்்கமவணடும். அலசவ உணவு, எணலணப் 
மபாருட்கல்ளத் தவிர்க்்கமவணடும். தயிர்ச்மசாறு 
நல்ைது. இ்ளநீர் குடிக்்கைாம். உப்லப வறுத்து 
மசர்த்து பத்தியத்லத முறிக்்கைாம்.

மூலில்கலயப் பறித்துவருவது மடடுமம என் 
மவலை. அதலனெ அலரத்து, மருநதும்காடுத்தது 
மலறநத எனெது மலனெவி சாநதா. ்காலையிமைமய 
எழுநது, குளித்து அதன் பிறம்க மூலில்கலய 
அலரத்து, எங்்கள வீடடுத்தயிரிமைமய ்கைநது 
ம்காடுப்பது எனெது மலனெவியின் வழக்்கம். 
்காசுவாங்்காமல் மசய்தாலும், மநர்லமயு்டன்  
மருநதும்காடுத்மதாம்.

கீழவாய்மநல்லியு்டன் மசர்க்கும் மூலில்கயில், 
எனெக்குத் மதரிநது மூன்று வல்க்கள உணடு. ஒன்று 
மவளல்ளயா்கப் பூக்கும் . இரண்டாவது 
மஞ்ச்ளா்கப் பூக்கும். மூன்றாவது ஊதா நிறத்தில் 
பூ பூக்கும். ஊதாநிறப்பூக்்கல்ளக் ம்காண்ட 
மூலில்கதான் ,  மஞ்சட்காமாலைக்கும் , 
ம்கப்மபறின்லமக்கும் மருநதா்கப் பயன்படுவது. 
பூக்்கள இல்லைமயன்றால், மூன்றுவல்கயானெ 
மூலில்க்களின் இலை்களும் பார்ப்பதறகு 
ஒன்றுமபாைமவ இருக்கும். அதனொல் பூக்்காத 
்காைத்திலும், ஊதாப்பூ வல்கலய அல்டயா்ளம் 
்காணபதற்கா்க, இலைலய விரல்்க்ளால் த்டவியும், 
ல்க்களில் லவத்துக் ்கசக்கியும், மணத்லத 
நு்கர்நதும் மி்கச்சரியா்க ஊதாப்பூ பூக்கும் 
மூலில்கலயக் ்கணடுபிடிக்்க பயிறசி மபறமறன். 
பார்த்த மாத்திரத்தில் ஊதாப்பூ மூலில்கலய 
அல்டயா்ளம்்காணும் பக்குவம் தானொ்கமவ 
வநதுமசர்நதுவிட்டது. மி்கவும் சிறப்புவாய்நத 
இ ம் மூ லி ல ்க .  ஓ ல ்ட ,  வ ா ய் க் ்க ா ல் , 
ஆறறங்்கலர்களிலும், மவலி ஓரங்்களிலும், வீதி 
ஓரங்்களிலும். பாலற அடியிலும் என்று அலனெத்து 
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ஊர்்களிலும் ்க ாணக்கில்டப்பதுத ான் . 
மூலில்கலயத் மதடி அலையமவணடிய அவசியம் 
இல்லை.

மகபத்பறின்்ம:

்டாக்்டர் ராமச்சநதிரன், நாடி பார்த்து, 
ம்கப்மபறின்லமலயக் ்கணடுபிடித்துவிடுவார். 
சிைருக்குக் குணப்படுத்த முடியாது என்று 
மவளிப்பல்டயா்கச் மசால்லிவிடுவார் . 
மறறவர்்கள ஆணா்க இருநதாலும், மபணணா்க 
இ ரு ந த ா லு ம்  ம ரு ந து ம ்க ா டு த் து 
குணப்படுத்திவிடுவார். ஆண்களுக்கு மைகியம் 
கிணடி ம்காடுப்பார். மபண்களுக்கு மூலில்க 
மருத்துவம் மசய்வார்.

திருமணம் ஆனெ இ்ளம்மபண்கள சிைருக்கு 
மாதவி்டாய் நிறகும். ஆனொல் ்கரு தங்்காது. 
பைருக்கு மவளல்ளப்படுதலும் இருக்கும். இநநிலை 
மாதக்்கணக்கில் மதா்டரும். 
இப்படிப்பட்டப் மபண்கள பைர் 
்டா்க்டர் ராமச்சநதிரனி்டம் 
மருத்துவத்திறகு வநதனெர் . 
மாதவி்டாய் ்காைத்தில் மூன்று 
எ லு மி ச் ச ம் ப ழ ங் ்க ள 
வாங்கிவரச்மசால்வார். பழத்லத 
நான்கு சுல்ள்க்ளா்கக் ்கத்தியால் 
கீறுவார். அதலனெப் பி்ளநது, 
்கசக்கிய ஒரு மூலில்கயு்டன் சிறு 
அ்ளவில் ்கல்லுப்பு, மநல் எல்ட 
அ்ளவு அயக்்காநதப் பறபம் 
மசர்த்துக்ம்காடுப்பார். ஒவமவாரு 
நாளும் அதி்காலையில் எழுநது 
குளித்துவிடடு ஈரச்மசலையு்டன் 
தனெது ்கணவனின் எதிரில் நின்று, 
மதால்நீக்கிய எலுமிச்சம்பழச் 
சுல்ள்கல்ள மூலில்க மறறும் 
ம ரு ந து ்களு்டன்  ம ச ர் த் து 
ச ாப்பி்டமவணடும் என்று 
அறிவுறுத்துவார். ்கணவன் உ்டன் வராமல், 
எநதப்மபணணுக்கும் ம்கப்மபறு மருத்துவம் 
மசய்யமாட்டார்.

இப்படி மருநதுவாங்கிச்மசன்று, ்கருவுறறு, 
பிளல்ளமபறறு குழநலதயு்டனும் இனிப்பு்டனும் 
வநத பை மபண்கல்ள நான் பார்த்திருக்கிமறன். 
எலுமிச்சம் பழத்தில் என்னெ மூலில்க லவத்தார் 
என்பலத அருகிலிருநது பார்த்ததால், அது 
மஞ்சட்காமாலைக்கு கீழவாய்மநல்லியு்டன் எநத 
மூலில்கலயச் மசர்த்துக் ம்காடுக்்கச்மசான்னொமரா, 
அமத சிைநதி நாய்கம் மூலில்கலயத்தான், 
ம ப ண ்க ளி ன்  ம ்க ப் மப றி ன் லம க் கு ம் 
ம ்க ா டு த் து வ ந த ா ர்  எ ன் ப ல த  ந ா ன் 
மதரிநதும்காணம்டன். ்கால்்களில் வரும் மதால் 
ம ந ாய் க்கும்கூ்ட அதலனெ மரு ந த ா ்கப் 
பயன்படுத்தியலத நான் பார்த்திருக்கிமறன்

ததால் தநாய்க்கு மூலி்க மருத்துவம்:

எனெது இரண்டாவது தங்ல்கக்குத் திருமணம் 
ஆகி, அது முறிநதும்மபானெது. அதற்கானெ ஒரு 
்காரணம், அவ்ளது உ்டல் முழுவதுமம  இருநத 
மமாசமானெ நீர்க்்கசிவுதான். அவல்ள என்னு்டன் 
திருவணணாமலைக்கு அலழத்துச்மசன்று, 
்டாக்்டர் ராமச்சநதிரனி்டம் ்காடடிமனென். 
நாடிபார்த்தார்.

ஆடுதீண்டாப்பாலையின் இலை்கல்ளப் 
பறித்துவநது, மவள்ளாடடு மூத்திரம் (அல்ைது 
அரு்கம்புல் சாறு) விடடு அலரத்து உ்டல் எங்கும் 
பூசி, உைரவிடடு அதன்பிறகு குளிக்்கமவணடும் 
என்றார்,  உப்பில்ைாப்பத்தியம். மநாய் முறறிலும் 
குணமானெது. ஏறத்தாழ நாறபது ஆணடு்கள 
ஆகிவிட்டது. இன்றுவலரயிலும் திரும்ப 
வரவில்லை .  ஆடுதீண்டாப்பாலை ஒரு 

கு த்து ச் மசடி .  இ ம்மூலில்க , 
பரவைா்கக் ்காணப்படுவதில்லை 
இலை சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். 
எங்்கள வீடடில் மதாடடியில் 
லவத்திருக்கிமறன். என்றாலும் 
இயறல்கயா ்க க்  கில்டக்கும் 
மூலில்கக்குத்தான் மருத்துவ குணம் 
மிகுதியா்க இருக்கும் என்பது எனெது 
நம்பிக்ல்க.

ஒரு்பக்கத் த்லவலி:

தி ரு வ ண ண ா ம ல ை யி ல் 
பணியாறறிக்ம்காணடிருநதமபாது 
எனெது மலனெவிக்கு ஒருபுறமா்க, 
தலை  வலித்தது .  அதலனெ , 
ம ப ர ா சி ரி ய ர்  ஒ ரு வ ரி ்ட ம் 
மசால்லிக்ம்காணடிருநதமபாது, 
அநதப்பக்்கமா்க வநத ்கல்லூரித் 
மதாட்டப்பணியா்ளர், ‘நான் மருநது 
தரடடுமா?’ என்று ம்கட்டார். 

அவலர அலனெவரும் ‘ம்கானொர்’ என்மற 
அலழத்ததால் நாராயணன் என்னும் அவரது 
இயறமபயர் பைருக்கும் மதரியாமமைமய 
மபாய்விட்டது.

என்னெ மருநது என்று நான் ம்கட்டமபாது, ‘அது 
ஒரு மூலில்க, உன்னி்டம் மசால்ைமுடியாது, 
என்றார். ்கல்லூரி முதல்வலரமய ‘ நீ’ மபாடடுத்தான் 
மபசுவார். அது அங்குள்ள வட்டாரவழக்கு 
என்பதால் யாரும் ம்காபப்படுவதில்லை. அவலர 
வீடடுக்கு வரச்மசான்மனென். ஒரு நாள ்காலையில் 
ஒரு மூலில்கலயக் ம்காணடுவநதார். அதலனெக் 
ல்க்க்ளால் ்கசக்கி, வழிநத மூலில்கச்சாறலற, எதிர் 
நாசியில் உறியச் மசான்னொர். அதாவது 
வைதுபக்்கமா்கத் தலை வலித்தால் இ்டது 
நாசியிலும், இ்டதுபக்்கமா்கத் தலைவலித்தால் 
வைது  ந ா சியிலும்  மூலில்க ச் ச ா றலற 
உறிஞ்சமவணடும்.

்கசக்கிய மூலில்கலய வீசி எறிநதுவிடடுச் 

்டாக்்டர ைாமச்ைந்திைன், நாடி 
ொரத்து, மகப்்ெறின்ரமரயக் 

கணடுபிடித்துவிடுவார. 
சிலருக்குக் கு்ப்ெடுத்த 

முடியாது என்று 
பவளிப்ெர்டயாகச் 

பைால்லிவிடுவார. மற்வரகள் 
ஆ்ாக இருந்தாலும், 

பெண்ாக இருந்தாலும் 
மருந்துபகாடுத்து 

கு்ப்ெடுத்திவிடுவார. 
ஆணகளுக்கு ் லகியம் கிணடி 
பகாடுப்ொர. பெணகளுக்கு 

மூலிரக மருத்துவம் பைய்வார.
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மசன்றார். நான் அதலனெ 
எடுத்து, என்னெ மூலில்க 
எ ன் று 
அல்டயா்ளம்்கணம்டன். 
பின்மனொரு நாள அவரி்டம், 
‘ அ து  சி று து ம் லப 
இலை த ா மனெ ’  என்று 
ம்கடம்டன் .  சரியா்கக் 
்கணடுபிடித்துவிட்டதா்கச் 
மசான்னெவர், அதனு்டன் 
மவளல்ளப்பூணடு லவத்து 
்க ச க் கி ய ல த யு ம் 
ம ச ர் த்துச்மச ான்னொர் . 
உ ண லம யி ல்  எ னெ க் கு 
அப்மபாது அது மதரியாது.. 
ஆ்க ஒருபக்்கத் தலைவலிக்கு சிறுதும்லப 
இலை்கல்ள, மவளல்ளப்பூணடின் ஒரு பல் 
மசர்த்து ்கசக்கி, சாமறடுத்து எதிர் நாசியில் 
உறிஞ்சினொல், குணம் கில்டக்கும் என்பலத 
அறிநதும்காணம்டன். மூலில்க மருத்துவத்லத, 
மி்கப்மபரிய ஆசான்்களி்டம் மடடுமல்ை, 
சாமானியர்்களி்டமும் ்கறறுக்ம்காள்ளைாம்

பீனிசமும் (sinus), வர்ம மருத்துவமும்:

ஆனொலும் எனெது மலனெவியின் தலைவலி 
குணமா்கவில்லை. அதறகு மவறு ்காரணம் 
இருநதது. லசனெஸ் இருப்பது மசாதலனெயில் 
மதரியவநதது. நவீனெ மருநது்களில் குணமா்கவில்லை. 
மவலூர் மசன்று, ஓடல்டயிடடு சளிலய 
மவளிமயறற மவணடும் என்றார்்கள. நாலரயூர் 
்ட ா க் ்ட ர்  ர ா ம ச் ச ந தி ர னி ்ட ம் 
மசய்திலயச்மசான்மனென். ஒரு சனிக்கிழலம 
வீடடிறகு வநதார். மலனெவிலய, ்கடடிலில் 
குப்புறப் படுக்்கச்மசான்னொர். பின்்கழுத்தில், 
வைது ல்கயால் ஒரு மவடடு மவடடினொர். 
முதும்கலும்புப் பகுதியில் மூன்று இ்டங்்களில் 
அதுமபாை மவடடினொர். எனெது மலனெவி 
மயக்்கம்மபாடடுவிட்டார். பத்து நிமி்டங்்களில் 
தானொ்கமவ மயக்்கம் மதளிநதுவிடும் என்றார். 
அதுமபாைமவ மதளிநதுவிட்டது. அதன்பிறகு 
இரணடு சனிக்கிழலம்கள வீடடிறகு வநது 
அதுமபாைமவ ‘வர்ம மருத்துவம்’ மசய்தார்.. மவறு 
மருநது எதுவும் தரவில்லை. எனெது மலனெவி 
முழுலமயா்கக் குணமல்டநதார். அப்மபாது 
அவருக்கு வயது 30. அதன் பிறகு 63 வயதில் 
மரணம் அல்டயும் வலரயிலும் லசனெஸ் 
வரவில்லை.

பிட்்டத்தில் கட்டி உ்்டத்த மூலி்க:

்கடடி்கள மபரும்பாலும் பிட்டத்தில் வருவதறகு 
என்னெ ்காரணம் என்று புரியவில்லை . 
அப்படிப்பட்ட ்கடடி்கல்ள உல்டப்பதறகு, 
முன்மபல்ைாம் ஆறறில், வாய்க்்காலில் கி்டக்கும் 
சிப்பி்கல்ளக் ம்காணடுவநது, உரசி ்கடடியின்மீது 
த்டவுவது வழக்்கம். அது தவிர, ்கடடி்கல்ள 

உல்டப்பதறகு சு்டலை-
ஆவாலர ,  வாதம்டக்கி 
(வாத- நாராயணன்) மபான்ற 
சி ை  மூ லி ல ்க ்க ளி ன் 
ச ா ம ற டு த் து 
மவளல்ளத்துணியில் ஊறறி, 
்க ட டி யி ன் மீ து 
ல வ த் து க் ்க ட டு வ து ம் 
வழக்்கம். பிட்டம்மபாைமவ 
்கண்களிலும் ்கடடி்கள 
வருவதுணடு.. ்கண ்கடடிலய 
உல்டக்்க, பாறசங்கு அல்ைது 
ய ா ல னெ த் த ந த த் லத 
த ா ய் ப் ப ாலில்  உ ர சி ப் 
பயன்படுத்துவது வழக்்கமா்க 

இருநதது.

மஞசள் மகி்ம:

திருவணணாமலைக்குச் மசன்ற புதிது. 
மதுலரயிலிருநது பாஸ்்கரப்பாணடியன் என்னும் 
மபராசிரியர் அங்கு மாறறைாகி வநதிருநதார். 
அவருக்கு ஏற்கனெமவ இரணடு ஆணபிளல்ள்கள 
இருநதனெர். அங்கு வநது மூன்றாவதா்கவும் ஒரு 
லபயன் பிறநதான். அவர் ஒரு நாள வீடடிறகு 
வநது, எங்்களுக்கு யாலரயும் மதரியாது, நீங்்கள 
உதவ மவணடும் என்றார். எங்்களுக்கும் யாலரயும் 
மதரியாது, எதுவும் மதரியாது. ்காரணம், நாங்்களும் 
ஊருக்குப் புதிது என்பமதாடு எங்்களுக்கும் 
அப்மபாதுதான் திருமணம் ஆகியிருநதது.

எனெது அம்மா, எனெது தங்ல்க்களுக்குப் பிளல்ள 
பிறநத உ்டன் மஞ்சள அலரத்துக்ம்காடுப்பது 
எனெது நிலனெவுக்கு வநதது. அதனொல், எனெது 
மலனெவியி்டம், விறலிமஞ்சல்ள அலரத்து, 
தினெமும் ்காலையில் மவறும் வயிறறில் ஒரு 
உருணல்ட ம்காடுக்்கச்மசான்மனென். மூன்று 
தினெங்்கள அப்படிக்ம்காடுத்தார்.

சிை தினெங்்கள ்கழித்து, பாஸ்்கரப்பாணடியன் 
வீ ட டி ற கு  ஓ டி வ ந த ா ர் .  ல ்க ்க ல ்ள ப் 
பிடித்துக்ம்காணடு நன்றிமசான்னொர். மி்கவும் 
மநகிழவு்டன் ்காணப்பட்டார். சாதாரண 
உதவிக்கு ஏன் இப்படி உணர்ச்சிவசப்ப்டமவணடும் 
என்மறன். அவரது மலனெவிக்கு, முநலதய 
இரணடு ம்கப்மபறின்மபாதும், தாங்்கமுடியாத 
அ்ளவிறகு ஒரு வயிறறுவலி வநதிருக்கிறது. அது 
ஒருமாதம் நீடித்திருக்கிறது. அவரது அணணமனெ 
மதுலரயில் ்டாக்்டரா்க இருநதும் அநத வலிலயப் 
மபாக்்கமுடியவில்லையாம். எனெது மலனெவி 
அலரத்துக்ம்காடுத்த மஞ்சளில், அநத வலி வரமவ 
இல்லை என்று மசால்லி மநகிழநதார். 90 வயலதக் 
்க்டநதிருநத எனெது அம்மாவி்டம் ஒரு நாள 
இதலனெச் மசால்லிக்ம்காணடிருநமதன் . 
‘ ம ஞ் ச ள கூ ்ட  எ ன் லனெ ய் ய ா  வ ச் சு 
அலரக்்கச்மசான்னெ?” என்று ம்கட்டார்்கள. 
மவறும் மஞ்சள என்று பதில் மசான்மனென். 

ஆடுதீண்டாப்ொரலயின் 
இரலகரைப் ெறித்துவந்து, 

பவள்ைாட்டு மூத்திைம் (அல்லது 
அருகம்புல் ைாறு) விட்டு அரைத்து 
உ்டல் எஙகும் பூசி, உலைவிட்டு 
அதன்பி்கு குளிக்க்வணடும் 

என்்ார.  உப்பில்லாப்ெத்தியம். ் நாய் 
முறறிலும் கு்மானது. ஏ்த்தாழ 
நாறெது ஆணடுகள் ஆகிவிட்்டது. 

இன்றுவரையிலும் திரும்ெ 
வைவில்ரல.
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மஞ்சளு்டன் ம்காஞ்சம் மபருங்்காயம் மசர்த்து 
அலரக்்கமவணடும் என்று அப்மபாது 
மசான்னொர்்கள .  அனுபவம் மபசியது . 
மருத்துவமலனெயிமைமய பிளல்ளபிறநதாலும், 
இ ந த  ம ஞ் ச ள ,  ம ப ரு ங் ்க ா ய த் லத 
அலரத்துக்ம்காடுத்தால், ்கருப்லபப் புண்கள 
ஆறும். இதலனெத்தான் பாடடிலவத்தியம், வீடடு 
மருத்துவம் என்றுமசால்லி புறக்்கணித்துவிடம்டாம்.

1987-இல் திருவணணாமலையிலிருநது, 
மன்னொர்குடிக்கு இ்டம்மபயர்நதபிறகு , 
‘பாது்காப்பு’ ்கருதி, மருத்துவம் மசய்வலத 
விடடுவிட ம்டன் .  நீண்ட  ஆணடு்கள 
்கழிநதுவிட்டதால், மூலில்கயின் மபயலர 
உறுதிமசய்தும்காள்ள, திருச்சி மபரியார் ்கல்லூரி 
முன்னொள இயறபியல் மபராசிரியரும், பாரம்பரிய 
சித்த மருத்துவரும், மூலில்க்கல்ளப்பறறி நூல்்கள 
எழுதியவருமானெ திரு்ானெம் அவர்்கல்ளத் 
மதா்டர்பும்காணம்டன். அவர், இம்மூலில்க, 
சிைநதி நாய்கம் என்று அலழக்்கப்படும் என்றார். 
சிைநதி நாய்கம் தலரயில் ப்டர்நதிருக்கும் 
என்றார். (நிமிர்நது நின்றால் அது கிரநதி நாய்கம் 
என்றும் வி்ளக்்கமளித்தார்.)

கீழவாய்மநல்லியு்டன், சிறித்ளவு சிைநதிநாய்கம் 
(அல்ைது கிரநதி நாய்கம்) மசரும்மபாது, 
அலனெத்துவிதமானெ மஞ்சட்காமாலை 
மநாய்்கல்ளயும் குணப்படுத்தும் அறபுத ஆறறல் 
உருவாகிவிடுகிறது என்பது நான் ்கண்ட 
நல்டமுலற உணலம.

தஞ்சாவூரில் மன்னெர் சரமபாஜிக்்கல்லூரியில் 
பணியாறறிக்ம்காணடிருநதமபாது, எனெக்கு வைது 
பிட்டத்தில் மி்கப்மபரிய இரத்தக்்கடடி.
வநதுவிட்டது. மவறு வழியின்றி அறுலவ 
மருத்துவம் (operat ion ) மசய்து ்கடடிலய 
அ்கறறமவணடியதாயிறறு. அறுத்த இ்டத்தில் ஒரு 
ஓரத்தில் மி்கச்சிறிய திறப்புவழியா்க ஒருவித நீர் 
்கசிநதும்காணடிருநதது. மருத்துவரி்டம் ஓடிமனென். 
மாத்திலர்கள ம்காடுத்தார். குணப்ப்டவில்லை. 
அடுத்தடுத்த முலற மசன்றமபாது, மு்கம் ்கடு்கடுக்்க 
விரடடியடித்தார்.

ல்கயறு நிலையில், மபராசிரியர் திரு்ானெத்லதத் 
மதாலைமபசியில் மதா்டர்பும்காணடு எனெது 
நிலைலய வி்ளக்கிமனென். உ்டனெடியா்கக் 
்காட்டாமணக்குத்மதரியுமா என்று ம்கட்டார் 
(ஆதால்ள என்று நாங்்கள மசால்மவாம்). மதரியும் 
என்மறன். அதில் இரணடு வல்க உணடு. ஒன்று 
மவளல்ள. மவளல்ள என்றால் இலை்கள 
முழுவதும் மவளிறியப்பச்லச நிறத்தில் இருக்கும். 
இன்மனொன்று சிவப்புக் ்காட்டாமணக்கு. 
அதிலும் இலை்கள மவளிறிய பச்சயா்கத்தான் 
இருக்கும். ஆனொல் ம்காழுநதும், அதற்கடுத்து சிை 
துளிர் இலை்களும், பூக்்களும் சிவப்பு நிறத்தில் 
இருக்கும். இ்ளம் பச்லச நிறத்தில் ்காய்்களும் 
உணடு.

அநத சிவப்புக் ்காட்டாமணக்கின் சிவநதத் 

துளிலரப் பறித்து ,  ஆவியில் அவித்துக் 
்கட்டச்மசான்னொர். அதுமபாைமவ சிவப்புக் 
்காட்டாமணக்கின் துளிலரப் பறித்துவநமதன். 
இடலித்தடடில் லவத்து அவித்து, ஒரு நாள இரவு, 
சு்டச்சு்ட (மபாறுக்கும் அ்ளவில்) ்கடடியில் 
லவத்து எனெது மலனெவி ்கடடிவிட்டார். மறுநாள 
்காலை அநத அதிசயம் நி்கழநதது. அறுலவயில் 
தப்பிய ்கடடியின் மவலர, மவரடிச்சலதமயாடு 
மு ழு த ா ்க ப்  பி ய் த் து 
எடுத்துக்ம்காணடுவநதுவிட்டது. முழுவதும் 
இரத்தக்்கலர. ஆ்கா, என்னெ ஒரு சு்கம் ! அதன்பிறகு 
நீர்க்்கசிவு நின்றுவிட்டது. 20 ஆணடு்களுக்கு 
முன்பு 18,000 ரூபாய் மசைவுமசய்து குணமா்காத 
்கடடி, லபசா மசைவின்றி குணமானெது.

்பால்வி்ன தநாய்க்கு மூலி்க:

தஞ்லசயில் வசித்த ்காைத்தில், இரணடு 
மதால்ட இடுக்கு்களிலும் ்கருப்பா்கப் பத்துமபால் 
வநதது. மவப்பமண்டைங்்களில் இறுக்்கமா்க 
உள்ளால்ட (ஜடடி) அணிவதால் அப்படி 
வருகிறது என்று சித்த மருத்துவர்்கள கூறுகிறார்்கள. 
மன்னெர் சரமபாஜிக்்கல்லூரியில் மவதியல் 
மபராசிரியரா்கப் பணியாறறிக்ம்காணடிருநத 
மலறநத நணபர் மசாலை அதறகு ஒரு மூலில்கலய 
அல்டயா்ளம் ்காடடினொர். முதல்நாள அதலனெப் 
பறிக்்கச்மசன்ற ந ான் ஏமாறறத்து்டன் 
திரும்பிவநமதன். ்காரணம், அநதச்மசடிலய 
எங்குமம மதா்டமுடியாதபடி, தணடிலும், 
இலை்களிலும் கூர்லமயானெ முட்கள இருநதனெ

மறுநாள சாக்குப்லப, ்கத்தி, ்கத்தரிக்ம்காலு்டன் 
மபாருக்குச் மசல்வதுமபாைச்மசன்று மவடடி 
எடுத்துவநமதன். தணல்ட உல்டத்தால், அல்ைது 
நறுக்கினொல் ஒரு திரவம் வடியும். அதலனெ 
‘்கரும்பத்து’ இருநத இ்டத்தில் த்டவமவணடும். 
இப்படி ஒருவாரம் த்டவியதில் முறறிலும் ்கருப்பு 
மாறி, அரிப்பு நின்று முழுலமயானெ குணம் 
கில்டத்தது. அதன்பிறகு இன்றுவலரயிலும் 
மீணடும் வரமவ இல்லை. அநத மூலில்க 
‘நாய்க்்கடுகு’ எனெப்படுகிறது. மஞ்சள நிறத்தில் 
பூத்திருக்கும். சாம்பல் நிறத்தில் இலை்கள 
இருக்கும். ்காய்்களின் உளம்ள விலத்கள 
்கடுகுமபாை மதாறறம்தரும்..

நாய்க்்கடுகின் தணடு, இலை, பூ , ்காய், விலத்கள 
என்று அலனெத்தும் (சமூைம்) மருத்துவக் 
குணம்ம்காண்டலவதான். பல்மவறு மநாய்தீர்க்கும் 
மூலில்க நாய்க்்கடுகு. அதன் தணடில் உள்ள 
தி ர வ ம் ,  ்க ா ல்  இ டு க் கு ்களில்  வ ரு ம் 
பால்விலனெமநாலயயும் குணப்படுத்தும் என்னும் 
உணலம பைரும் அறியாதது. அது அம்மூலில்கயின் 
சிறப்பாகும். அதனொல்தான் இயறல்க அப்படி 
முழுவதும் முள்ளா்கப் பல்டத்திருக்கிறமதா 
என்னெமவா! மாத்திரமல்ை இம்மூலில்கப் 
பரவைா்கக் ்காணப்படுவதில்லை. அதனொல், 
மபருநதுப் பயணங்்களில் ்கணணில்பட்டால் 
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அநத இ்டங்்கல்ள நிலனெவில் லவத்துக்ம்காளவது 
எனெது வழக்்கம். யாருக்்காவது மதலவபட்டால் 
மசால்ைைாம் அல்ைவா?

எ்வ எல்லாம் மூலி்ககள்?

முன்மபல்ை ா ம்  சி த் த ம ரு த்துவ த்லத 
உ யி ர்மூ ச் ச ா ்க  நி லனெ த் த  சி த் த ர் ்க ள 
ஊருக்குப்புறத்மதக் ்காடு்களில் குடில்்கல்ள 
அலமத்து அங்கு வாழநதனெர். அவர்்களி்டம் 
மருத்துவம் பயிைவிரும்பிய இல்ள்ர்்களும் 
அவர்்களு்டமனெமயத் தங்கி ்கறறுக்ம்காண்டனெர். 
அப்படிப் பை ஆணடு்க்ளா்கக் ்காடடில் தங்கி, 
மருத்துவம் ்கறறுக்ம்காணடிருநதவர்்களில் 
மூத்தவன், குருலவவிடடுப் பிரிநதுமசன்று தனிமய 
மருத்துவம் மசய்ய விரும்புகிறான். தனெது 
விருப்பத்லத, குருவி்டம் மசால்கிறான்.

்காடடிறகுள மசன்று, மருத்துவத்திறகுப் 
பயன்ப்டாத மூலில்க்கல்ளப் பறித்துவரமவணடும் 
என்று குரு சீ்டனுக்கு உலரக்கிறார்.. அவனும் 
மதடி அலைநது சிை  மூலில்க்கல்ளக் 
ம்காணடுவருகிறான். அவறலறப் பார்லவயிட்ட 
குரு, ஆறு மாதம் ்கழித்துத் தனிமய மசல்ைைாம் 
என்று மசால்கிறார். ஆறுமாதம் ்கழிநத பிறகு, 
மீணடும் அமத மசாதலனெலய லவக்கிறார். இநத 
மு ல ற யு ம்  அ வ ன்  சி ை 
மூலில்க்கல்ளக்ம்காணடுவருகிறான். ஆனொல் 
முன்பு ம்காணடுவநதலதவி்ட இப்மபாது 
மூலில்க்களின் எணணிக்ல்கக் குலறவா்க 
இருநதது.

மமலும் ஆறு மாதம் நீடடிக்்கப்படுகிறது.. . 
அடுத்த ஆறுமாதம் ்கழித்து சீ்டன் அமத 
மசாதலனெக்கு உடபடுத்தப்படுகிறான். இம்முலற 
நன்றா்கச் சுறறி அலைநத சீ்டன் மவறும் ல்கமயாடு 
திரும்புகிறான். மூலில்க்கள எங்ம்க என்று குரு 
ம்கட்டமபாது, “ மருநதுக்குப் பயன்ப்டாத மூலில்க 
என்று எதுவும் இல்லை” என்று பணிவு்டன், 
ஆனொல் உறுதியு்டன் சீ்டன் பதில்மசால்கிறான். 
முழுலம அல்டநதுவிட்டதா்கக் ்கருதும் குரு, 
அவலனெத் தனிமய மருத்துவம் மசய்ய 
அனுப்புகிறார்.

இதலனெ மவறும் ்கலத என்று ஒதுக்கிவி்ட 
முடியாது. இநதப் பூமியில் மருநதுக்குப் பயன்ப்டாத 
மூலில்க என்று எதுவும் இல்லை. நாம் அதலனெ 
அறிநதும்காள்ளவில்லை என்பதுதான் உணலம. 
அதுமவ ‘மூலில்க மர்மம்’. அநதவல்கயில் 
அலனெத்துப் பச்சிலை்களுமம மநாய்தீர்க்கும் 
மூலில்க்களதான். இங்ம்க நான் குறிப்பிடடுள்ள 
மூலில்க்களின் பயன்்கல்ள வாசிக்கும் மூத்த சித்த 
மருத்துவர்்களும் இதலனெ ஒப்புக்ம்காளவார்்கள.

சித்தா, மஹாமிமயா, யுனொனி மபான்ற மக்்கள 
மருத்துவ முலற்கள அறிவியல் அடிப்பல்டயில், 
ஆய்வுக்கூ்டங்்களில் மசாதலனெ முலறயில் 
நிரூபிக்்கப்ப்டவில்லை என்று நவீனெ மருத்துவத்லத 
ஆதரிப்பவர்்கள மசால்வது வழக்்கம். சித்தா, 

மஹாமிமயா, யுனொனி மருத்துவமுலற்கள 
மநரடியா்க மக்்களி்டம் பரிமசாதிக்்கப்பட்டலவ.
என்பதறகு இநதக் ்கடடுலரயில் நான் 
குறிப்பிடடுள்ள மூலில்க்கம்ள சான்று.

நவீனெ மருத்துவத்லத ஒதுக்கிவிடடு, இனிமமல் 
யாரும் வாழநதுவி்டமுடியாது என்பது உணலம. 
அநத அ்ளவிறகு மநாயறியும் முலற்களும், 
மநாய்தீர்க்கும் முலற்களும் நவீனெ மருத்துவத்தில் 
வ ்ள ர் ந தி ரு க் கி ன் ற னெ .  எ ன் ற ா லு ம் , 
எதறம்கடுத்தாலும் ்கணமூடித்தனெமா்க நவீனெ 
மருத்துவத்லதயும், பக்்க வில்ளமவாடு விலை 
உயர்நத மருநது்கல்ளயும் சார்நதிருக்்க 
மவணடியதில்லை என்பலதயும், நமது சித்த 
மருத்துவம், இயறல்கயா்கக் கில்டக்கும் 
மூலில்க்கள, தனிமங்்கல்ளக்ம்காணடு மநாய் 
தீர்க்கும்பணியில் சிறநது வி்ளங்குகிறது 
என்பலதயும் இக்்கடடுலரயின்வழிமய 
மசால்லியிருக்கிமறன்..

அமதாடு, ஆய்வு வசதி மபறறிருக்கும் 
மருத்துவர்்கள இப்படிப்பட்ட மூலில்க்கல்ளயும்,, 
மூலில்கச் மசர்மானெங்்கல்ளயும் (combination of 
herbs) முலறயா்க ஆய்வுமசய்து, ்காப்புரிலம 
மபறறால், அது சித்த மருத்துவர்்களின் ்கரங்்கல்ள 
வலுப்படுத்தும், மக்்களி்டமும் நம்பிக்ல்கலய 
ஏறபடுத்தும். வசதியறற அடித்தடடு மக்்கல்ளயும் 
மபாய்ச்மசரும். நான் இதுவலரயிலும் இர்கசியமா்க 
லவத்திருநத மூலில்க்கல்ள இப்மபாது பைர் அறிய 
மவளிப்படுத்தியிருப்பதன் ம ந ாக்்கமும் 
அதுமவயாகும்.

சித்த மருத்துவம்பறறிய விழிப்புணர்வு 
பரவைாகிவரும் இநதக் ்காை்கட்டத்தில் நாலரயூர் 
்டாக்்டர் ராமச்சநதிரன் உயிரு்டன் இல்லை 
என்பலத ஒரு இழப்பா்கமவப் பார்க்கிமறன். 
மசால்வதறகு நிலறய இருநதாலும், ்கடடுலர 
என்பதால் சிைவறலற மடடுமம பதிவுமசய்ய 
முடிநதது.

நாலரயூர் ்டாக்்டர் ராமச்சநதிரனி்டம் பத்து 
ஆ ண டு ்க ்ள ா ்க  ம ரு த் து வ ம் 
்கறறுக்ம்காணடிருக்கும்மபாது ,  அவரது 
ஆமைாசலனெயின் மபரில், நான் பாரம்பரிய 
முலறயில் அவரி்டம் மருத்துவம் ்கறறுக்ம்காளவதா்க 
(உணலமயும்கூ்ட) அவர் அளித்த சான்றிதழு்டன் 
RIMP மதர்வுக்கு விணணப்பம் மசய்திருநமதன். 
ம த ர்வுக்்க ா ்க  என்லனெத் தயா ர்மசய்து 
ம்காணடிருநதமபாது, அன்லறய தமிழ்க முதல்வர் 
எம்.ஜி.ஆர். அநதத் மதர்லவ மடடுமல்ை, RIMP 
பட்டயப் படிப்லபமய ரத்துமசய்து அரசாலணப் 
பிறப்பித்துவிட்டார். RIMP பட்டயம் மபறறிருநதால், 
ஒருசிை குறிப்பிட்ட மநாய்்களுக்்காவது மருத்துவம் 
மசய்திருப்மபன். பணிநிலறவிறகுப்பிறகு ஒரு 
முழுமநர சித்தமருத்துவரா்க மாறியிருக்்கவும் 
வாய்ப்பிருநதது. யார் மசய்த ‘புணணியமமா’ அது 
ந்டக்்கவில்லை !

கைட்டு்ரயாளர: ் மனாள் இயற்பியல் ் ெராசிரியர
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2022 ஜூலை 1, 2, 3ஆம் தி்கதி்களில் இைங்ல்க, 
்கணடி சிடடி மசன்்டரில்(KCC) ~மஹம்மைட 
மமஷின் ஆறறுல்க மமல்டமயறறப்பட்டது. 
இவவாறறுல்கலய மஜர்மன் ்கைாச்சார லமயம் 
பிரான்ஸ் நடபுறவுச் சங்்கம் மறறும் மபராதலனெ 
பல்்கலைக்்கழ்கம் இலணநது ந்டத்தினெ.

இைங்ல்கயில் தறமபாது ஏறபடடுள்ள 
அசாதாரண சூழநிலைலய அடிப்பல்டயா்கக் 
ம்காணடு இவவாறறுல்க மசய்யப்பட்டது. 
இைங்ல்கயின் அரசியல் மபாரு்ளாதார 
மநருக்்கடியின் பின்புைத்தில் இைங்ல்கச் 
சூழலின் அர்த்தம், அதற்கானெ அவசியத்லதயும் 
புரிதலையும் ்கண்டறிவது அவசியமாகும்.  
மூன்று மமாழி்களில் இவவாறறுல்க 
இ்டம்மபறறது.

வில்லியம் மஷக்ஸ்பியரின் மஹம்மைடல்ட 
அடிப்பல்டயா்கக் ம்காணடு மஜர்மன் 
நா்ட்காசிரியர் மஹய்னெர் முல்ைரினொல்; 
எழுதப்பட்ட பின்நவீனெத்துவப் பிரதிமய 
மஹம்மைட மமஷின் ஆகும். இப்பிரதியில் 
சிநதலனெக்்கானெ திறப்புக்்கம்ள அதி்கமுணடு. 
திட்டவட்டமானெ ்கலதமயா அல்ைது ்கலத 
்கட்டலமப்மபா  இல்லை .  அத்து்டன் 
சதி்கல்ளயும் முடிச்சு்கல்ளயும் உச்சத்லதயும் 
இதில் ்காணமுடியாது. பிரதானெ ்கதாபாத்திரம் 
தன் பாத்திரத்லத விடுத்து ஒரு நடி்கனொ்க 
தன்லனெப் பிரதிபலிக்்க முயல்கின்றான். இது 
ஒரு சுதநதிரமவளி. மமறபடி ்காரணங்்க்ளால் 
இலத  முலற ச ா ர்  ந ா ்ட ்க ம்  என்று 
திட்டவட்டமா்கக் கூற முடியாது. இதனொல் 
இவவாறறுல்க அறிவுத் த்ளத்திலிருநது மநாக்்க 
லவத்தது.

 இவவாறறுல்க யாலர அல்ைது எச்சமூ்கத்லத 
மநாக்கியமதன்பது மபாருத்தமறற வினொவாகும். 
ஏற்கனெமவ கூறியது மபாை இது சுதநதிர மவளி. 

இலஙரக மரலயகம் - நிகழ்த்துக் கரல:
ஓர அருஙகாட்சியக அைஙகாறறுரக

கெய்னர முல்லரின் “ஹெம்கலட கமஷின்” வழியா்க
இலங்்க்யப் புதிய ்கண்களால் ஹொக்குதல்

நாடடினுல்டய உணலம நிலை நிைவரம் 
பார்லவயா்ளர் மத்தியில் மவளிப்பட்டது. 
இைங்ல்கலய புதிய ்கணணால் பார்க்கும் 
முயறசியில் பார்லவயா்ளர்்கள முக்கியப் 
பாத்திரங்்கல்ள வசனெ அடல்ட்க்ளா்க ல்கயில் 
ஏநதினொர்்கள. இலவ மனிதமநயத்தின் 
உணரப்பட்ட உருவப்ப்டங்்கள ஆகினெ. 
அவர்்களின் விரக்தியானெ மனெ நிலைலய 
சுதநதிரமா்க மவளிப்படுத்தினெர். இது புதிய 
்கைாச்சாரம் புதிய அரசியல் சிநதலனெக்்கானெ 
மவளியா்க விரிநதது.

இப்பிரதியில் மபணணியமும் சூழலியலும் 
மமமைாங்கி ஒரு அரசினுல்டய அசுரத் 
தன்லம்கல்ளத் த்கர்ப்பதா்க இருநதது. சமூ்க, 
அரசியல் பிரச்சிலனெ்கள, பாது்காப்பு 
என்பவறலற நிவர்த்தி மசய்வதற்கானெ 
மாறுபட்ட தத்துவச் சிநதலனெ்கல்ள மதசிய 
இயக்்கமா்க அல்ைது நிறுவனெமா்க இைக்கு்கல்ளச் 
சிநதிப்பதற்கானெ ஒரு திறவும்காைா்க 
ம வ ளி ப் ப ட ்ட து .  ம ப ா ரு த் த ம ற ற 
அறத்திணிப்புக்்கள, பிலழயானெ ஆடசி 
முலற்கள, தவறானெ சட்ட அமுைாக்்கம், 
சார்பானெ நிலைலம என்பவறறின் பின்புைத்லத 
அறியும் தன்லமயும் மறக்்கப்பட்ட அல்ைது 
மலறக்்கப்படடுக் ்க்டநதுவநத வரைாறறுப் 
பாலத்கள, அரசியல் பிலழ்கள என்பவறலறச் 

ெதிவு

்பா. பிரதாரிணி
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சுடடிக் ்காடடுதலும் நிலனெவுபடுத்துலும் 
இவவாறறுல்கயில் (Installation) நிறுவுதல் 
முக்கிய இ்டம் பிடித்தது.

பி ர தி யி ன்  அ ்ட ர் ந த  ஆ ழ ம ா னெ 
நி்கழத்துல்கமயாடு மவளிப்பட்ட வசனெங்்கள 
சிை:

துல்ள்கள லதயலி்டப்ப்ட மவணடும்.

எரிவாயுக்குள தலை லவத்திருக்கும் மபண.

நிர்்கதியின்கீழ மகிழச்சி.

மரணம், கி்ளர்ச்சி, மபாறாலம, நீடூழி வாழ்க!!

அத்து்டன் இவவாறறுல்கயில் முக்கிய 
இ்டம்பிடித்த மபணணியப் பாத்திரம் ஒபிலியா 
(Ophelia). இதுமவார் அறிவுஜீவி்களின் சமூ்கத்லத 
மறு்கட்டலமப்பு மசய்யும் முயறசி. குமவனி 
மதா்டக்்கம் இமைக்ரா ்காளி மபான்ற 
பாத்திரங்்கள வலர. மபண வாழவின் 
தனித்தன்லம, சிலதக்்கப்பட்ட அல்டயா்ளங்்கள, 
பாலியல், ்காதல் என்பனெவறறின் மீதானெ 
மிரு்கத்தனெமானெ அல்ைது அசுரத் தன்லமயானெ 
சமூ்க ஒழுங்கு்கள மபண்களின் மீதானெ ்கடும் 
த ா க் ்க ம் ,  ச ரி வு  எ ன் ப வ ற லற 
துணடுதுண்டாக்குகிறது. பாரம்பரியம், 
இ்டப்மபயர்வு, உ்டல் மறறும் உ்ளப் பாதிப்பு 

இவறலற புதிய இயல்பானெ அல்ைது புதிய 
உைகில் சிநதிப்பாயும் அமத சமயம் அவறறின் 
நிச்சயமறற தன்லம்கல்ளயும் ப்டம்பிடித்துக் 
்காடடியது. ஒபிலியா மபண்கள மாறுபட்ட 
உநதுதல்்கல்ளயும், ஆலச்கள இல்டயில் 
பி்ளவுபட்ட தன்லம்கல்ளயும், நிர்மூைமானெ 
சமூ்கத்லத விடம்டாழித்து மசாநத இ்டங்்களில் 
அவர்்கள மீதானெ துன்புறுத்தல்்களிலிருநது 
தப்பிப்பதறகு ஏங்கும் மனிதம் என்கின்ற 
தத்துவத்துக்குள முரணபடடு பின் எழுகின்றனெர். 
விவாதங்்கள, பிரதிநிதித்துவம் மறறும் 
தத்துவங்்கல்ள மறுபரிசீைலனெ மசய்தல் 
எ ன் ப வ ற றி னூ ்ட ா ்க  வ ர ை ா ற லற 
நிலனெவுபடுத்தலும் சம்காைத்லத சிநதிக்்க 
லவத்தலுமா்க இநத அருங்்காடசிய்க அரங்்கம் 
(Museum Theatre) மவளிப்பட்டது.

்க்டநதலத நிலனெத்தும் ்க்டக்்க மவணடியலத 
சுமநதும் புதிய பாலத்கல்ளயும் பார்லவ்கல்ளயும் 
நா்ட்க ஆறறுல்க்கள ஏறபடுத்துகின்றனெ 
என்பதில் ஐயமில்லை.

கைட்டு்ரயாளர: ொ. பிரைாரிணி, ம்ையகைம் வழி 
்நான்கைாவது ை்ைமு்ற - இளந்ை்ைமு்ற சமூகைக 

கைரிச்ன கை்ைப் ெண்ொட்டுச் வசயற்ொட்்டாளர

நிழற்ெ்டஙகைள்: அரஙகைாற்று்கைக குழு
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ஜவஹர் நி்னவுமலர்

மதாழிறசங்்கத்தவரா்க அரும்பி, 
இதழா்ளரா்க மைர்நது மணம் பரப்பிய 
மதாழர் இரா. ஜவஹர் 2021ஆம் 
ஆணடு மம மாதம் 28ஆம் நாள 
உைகியல் வாழவிலிருநது உதிர்நது நம் 
நி ல னெ வி ல்  இ ன் று ம் 
வ ா ழ ந து ம ்க ாணடிரு க் கி ற ா ர் . 
’இயக்்கமாய் மாறிய மதாழர்’ ஜவஹரின் 
முதைாம் ஆணடு நிலனெமவநதைா்கத் 
‘மதாழலமக் குடும்பம்’ நிலனெவுமைர் 
ஒன்லற மவளியிடடுள்ளது. மைரின் 
பதிப்பாசிரியர் மூ. அப்பணசாமி. 
அவர் தலைலமயில் பா. ஜீவசுநதரி 
உளளிட்ட ஆசிரியர் குழுவினெர் மி்கக் 
கு று கி ய  ்க ா ை அ வ ்க ா ச த் தி ல் 
நி ல னெ வு ம ை ல ர ச்  சி ற ப் ப ா ்க 
உருவாக்கியுள்ளனெர். முன்னெதா்கத் 
மதாழர் மீ.த.பாணடியன் முன்மனெடுத்த 
இலணயவழி நிலனெமவநதலின் 
நல்ைமதாரு நீடசிமயனெ இம்மைலரச் 
மசால்ைைாம்.

 ஜவஹரு்டன் ்க்டநத ஐம்பது 
ஆ ண டு ்க ளி ல்  ப ய ணி த் த 
பைரி்டமிருநதும் ்கடடுலர்கல்ளக் 
ம்கடடுப் மபறறுள்ளனெர் .  ஜி . 
ராமகிரு்ஷணன், இரா. முத்தரசன், ம்க. 
ப ா ை கி ரு ்ஷ ண ன் ,  ம த ா ல் .
திருமாவ்ளவன், ்க.திருநாவுக்்கரசு, 
ம ப ர ா .  ச ரஸ்வதி ,  விடுதலை 
இராமசநதிரன், சுப.வீரபாணடியன், 
மபரா. ம்காச்சல்ட, மீ.த. பாணடியன், 
மு. பழனியப்பன், தி. சி்காமணி, அ. 
மங்ல்க, மதுக்கூர் இராமலிங்்கம், 
எழிைன் நா்கநாதன், அ. குமமரசன், 
பிர்ளயன், ம்காவி. மைனின், மணா, 

பத்தி

தவணுமாதவன்
venumadhavan2022@gmail.com

இனிய உ்ளெோக இனனோை கூறல்
கனிஇருப்ெக் கோய்கெரந் ைற்று.

திருககுறள் எண் : 100 / அதிகைாரம் : 10 / இனிய்வ கூறல்

விளககம :

இனி்மயான வசாற்கைள் இருககும்்ொது, அவற்்ற விட்டுவிட்டுக 
கைடு்மயான வசாற்கை்ளக கூறுவது, கைனிகை்ள ஒதுககிவிட்டுக 
கைாயகை்ளப் ெறித்துத் தின்ெ்ைப் ் ொன்றது.

ஓவியா, ஜி. ம்கௌதம், சமஸ், திருமாமவைன், ்காமராஜ, 
பீர் மு்கமது, ஹாசிஃப் மபான்ற பல்துலற ஆளுலம்களின் 
வரிலசயில் , நானும் ‘நிலனெவு்க்ளாய் எஞ்சியிருக்கும் 
மதாழர் ஜவஹர்!’ என்று ஒரு ்கடடுலரலய எழுதி 
யிருக்கிமறன். அப்பணசாமியும், 
ஜீவசுநதரியும் தங்்கள பங்குக்கு 
ஒவமவாரு ்கடடுலர்கல்ள 
எழுதியுள்ளனெர். இவர்்கள தவிர, 
பிற முன்னெணித் மதாழர்்கல்ளயும், 
( ச ங் கி  எ னெ த்  த ன் லனெ ப் 
பி ர ்க ்ட னெ ப் ப டு த் தி க் 
ம்காணடிருக்கும்) சுப்புலவயும், 
‘ மதாழலமக் குடும்பத்தின் 
இ ்ள ந த ளி ர் ்க ல ்ள யு ம் ’ 
விடடுவி்டாமல் இ்டம்மபற 
லவத்திருப்பது இம்மைரின் 
தனிச்சிறப்பு. ஜவஹர் என்னும் 
லமய இலழயில் ம்காக்்கப்பட்ட 
94 ்கடடுலர்கள; ஒவமவான்றும் 
ஒவமவாரு ம்காணம்.

“அணலமயில் இப்படி ஒரு நிலனெமவநதல் மைர் 
வரவில்லை” என்று பதிப்புலரயில் அப்பணசாமி 
கூறியிருப்பது நிஜமம. எழுத்திலும் இயல்பிலும் 
‘பணியுமாம் என்றும் மபருலம’ என்பதறகு இைக்்கணமா்க 
வாழநது மலறநத ஜவஹருக்கு இம்மைர் சிறநதமதார் 
அஞ்சலி.

மைர் குறித்து எழுத பத்தி மபாதாது, ்கடடுலர ஒன்மற 
அதறகுரிய இ்டத்லத விரிநதும்காடுக்கும். அதலனெ 
அடுத்த வாய்ப்பில் பார்ப்மபாம்.

மக்கள் கவிஞ்ர தநர்கண்்ட க்த

மக்்கள ்கவி்ர் இன்குைாலப நானும் மலறநத மதாழர் 
அரணமுறுவலும் மதாழர் நித்திைவாணன் ந்டத்திய 
‘பிழம்பு’ என்னும் (உருட்டச்சு) இதழுக்்கா்க மநர்்காணல் 
நி்கழத்திமனொம். ’விடியல்’, ’்கனெல்’ என்று எங்்களிருவரின் 
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புலனெமபயர்்களில் அது மவளியாயிறறு. பின்னெர் அநத 
மநர்்காணல் மதாழர் பாரதி விஜயன் ந்டத்திய ‘புதிய 
பாசலற’ இதழில் மறுபிரசுரம் ஆனெது.

அதறகுப் பிறகு, குறிஞ்சிமைரா்கப் பூத்த இன்மனொரு 
மநர்்காணல் எனெப் ‘பனிக்கு்டம்’ இதழுக்்கா்கக் ்கவி்ர் 
குடடி மரவதியும் நானும் ்கண்ட மநர்மு்கத்லதச் 
சுட்டைாம். அநத மநர்்காணல் அனுபவம் சுலவயானெது.

இன்குைாலப மநர்்காணைாம் என்று நான் குடடி 
மரவதியி்டம் மசான்னெதும் அவர் அலரமனெதா்கத்தான் 
அதறகு ஒப்புக்ம்காண்டார். பிரமில்ள மடடுமம நவீனெத் 
தமிழக் ்கவி்ரா்க மரவதி ்காணபார். ‘பிரமிம்ள 
ஒருமுலற ‘ையம்’ இதழுக்கு அளித்த மநர்்காணலில் 
பாரதி, புதுலமப்பித்தன், பிரமிள, இன்குைாப் என்று 
படடியலிடடும்கூ்ட இன்குைாலபக் ்கவி்ரா்க 
மனெமமாப்பி ஏறபதில் மரவதிக்குத் தயக்்கம் 
இருக்்கத்தான் மசய்தது. நானெறிநதவலர பிரமிளுக்குப் 
பிறகு அவர் மதவமதவலனெ மடடுமம முழுமுதல் 
்கவி்ரா்கக் ்கண்டார். ஆயினும் என் மவணடும்கால்ள 
அவர் தட்டவில்லை.

இன்குைாபி்டம் எங்்கள விருப்பத்லதச் மசான்மனொம். 
அவர் ஒப்புதல் அளித்தார். எலதச் மசய்தாலும் 
மநர்த்தியா்கச் மசய்யும் இயல்புல்டய குடடி மரவதி 
மநர்்காணலுக்்கானெ நாள, மநரம் குறித்தது்டன் 
நில்ைாமல், அவர் ஒரு புல்கப்ப்டக் ்கலை்ர் என்பதால் 
அருங்்காடசிய்க அரங்கு எனெ இ்டத்லதயும் முடிவு 
மசய்தார். இன்குைாபும் நானும் ஒமர வீடடில் 
குடியிருநததால், குடடி மரவதி எங்்கள வீடடிறகு வநது 
மூவருமா்க அநத இ்டத்திறகுச் மசன்மறாம். ’மியூசியம் 
திமயட்டர்’ படிக்்கடடு்களில் நானும் இன்குைாபும் 
அமர்நதும்காணம்டாம். ஏறம்கனெமவ என்மனென்னெ 
ம்களவி்கல்ளக் ்கவி்ரி்டம் ம்கட்கைாம் என்று குடடி 
மரவதியி்டம் விவாதித்திருநததால் நான் இன்குைாபி்டம் 
முதல் ம்களவிலய முன்லவத்மதன் .  மரவதி 
இன்குைாலபப் ப்டம் பிடிப்பதில் சுறுசுறுப்பாகிவிட்டார். 
ல்கயில் ம்கமிராலவ எடுத்துவிட்டால் அவருக்குச் 
சுறறுப்புறம், ்காைமநரம் எல்ைாம் மதரியாது, ்கருமமம 
்கணணாயிருப்பார். நான் அடுத்தடுத்த ம்களவி்களிலும் 

இன்குைாப் அவறறுக்்கானெ பதில்்களிலும் 
எனெ ையித்திருநமதாம்.

மனெநிலறவு்டன் மரவதி எங்்கல்ள 
மநாக்கி வநதமபாது மநர்்காணல் சூடும் 
சுலவயுமா்க முடிவுக்கு வநதிருநதது. 
மரவதி தன்னுல்டய ்கண்கல்ளப் ப்டம் 
எடுப்பதறகும், ்காது்கல்ள இன்குைாபின் 
குரலுக்கும் ஒப்புக்ம்காடுத்திருநதார். 
“்கவிலத எழுதும்மபாது என்னுல்டய 
எல்ட குலறநதுவிடுகிறது; லபத்தியம் 
பிடித்தவன் மபால் ஆகிவிடுகிமறன்…” 
மபான்று இன்குைாப் மசான்னெ சிை 
இ்டங்்களில் ப்டம் எடுப்பலதச் சறறு 
நி று த் தி வி ட டு  இ ன் கு ை ா ல ப 
ஏறிட்டவராய், என்லனெப் பார்த்துக் 
்கடல்ட விரலை உயர்த்தி இதமழாரப் 
புன்னெல்க  பூத்து  மகிழச்சிலய 
மவளிப்படுத்துவார் . இருமபரும் 
்கலை்ர்்கள எனெக்்களித்த அரிய 
ம்கால்டயா்க அநநி்கழவு அலமநதது. 
பின்னெர் எழுத்துப் பிச்காமல் அநத 
ம ந ர் ்க ாணலைப்  படிமயடுத்து 
மரவதியி்டம் ம்காடுத்மதன்; அ்கம் 
மகிழநதார் .  2 0 0 3ஆம் ஆணடு 
மசப்்டம்பர் – அக்ம்டாபர் ‘பனிக்கு்டம்’ 
இதழில் அநத மநர்்காணல் மவளிவநதது. 
அநத மநர்்காணலைப் மபாறுத்தவலர 
நான் ஒரு ்கருவியா்க மடடுமம இருநமதன்; 
்கர்த்தா மரவதிதான். எனெமவ, இருவர் 
மபயரும் மபா்டாமல் மரவதியின் 
அப்பாலவ நிலனெவுபடுத்தும் விதமா்க 
மநர்்கண்டவர் ‘ சுயம்பு ’  என்று 
குறிப்பிடம்டாம்.

என்லனெப் மபாறுத்தவலரயில், 
’அழகியலுக்்கானெ ம்காரிக்ல்கமய ஒரு 
மபாராட்டம்தான்’ என்னும் அநத 
மநர்்காணமை இன்குைாப் அளித்த 
மநர்்காணல்்களிமைமய ஆ்கச் சிறநதது 
என்மபன். அது ஓர் உச்சநிலை இன்ப 
அனுபவம். ’இன்குைாப் மநர்்காணல்்கள’ 
என்னும் ஒடடுமமாத்தத் மதாகுப்லபப் 
படித்துப்ப ா ர் த் த ால்  நீங் ்களும் 
என்னு்டன் உ்டன்படுவீர்்கள எனெ 
நம்புகிமறன். அநத மநர்்காணலை 
’்காக்ல்க’யில் மீளபிரசுரம் மசய்யுமாறு 
ஆசி ரி ய ரி்டம்  ம வணடும ்க ா ள  
லவத்திருக்கிமறன். யான் மபறற இன்பம் 
மபறு்க இவலவய்கம்.

ெத்தியாளர: மூத்ை ெத்திரி்கையாளர, 
ஊ்டகைவியைாளர
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அரசியல் வழியில் சவால் விடுவதும், 
அடித்து மநாறுக்கிவிடுமவன் என்பதும், 
உருத்மதரியாமல் ஆக்கிவிமவன் என்று 
சூளுலரப்பதுமானெ ்காைம் முடிவுக்கு வநது 
விட்டது என்மற மதான்றுகிறது. அரசியல் 
எதிரி ்களும் ,  ்க ரு த்தியல்  எதிரி ்களும் , 
சமூ்கவிமராதி்களும் மவறு மவறு அல்ைர் அவர்்கள 
யாமதாருவரும் ஒருவமர என்ற ஒறலற 
்கருத்தியல்ம்காண்ட வன்முலற அரசியல் 
முன்னுக்கு வநதிருக்கிறது.

தனெது அரசியல் ்கருத்தியல் எதிரி்க்ளா்கக் 
்கருதப்படுமவார் மீது அணலமக்்காைங்்களில் 
பாஜ்க அரசு்கள முன்மனெடுக்கும் புல்ம்டாசர் 
வன்முலற அப்படியானெமத. இருத்தலுக்கு 
அச்சுறுத்தல் விடுவதன் பகுதியா்க எதிரி்களின் 
இருப்பி்டங்ல்ள அ்கறறுவதன் வழி புதிய 
அ ர சி ய ல்  ்க ை ா ச ா ர ம்  ம த ா ்ட ங் கி 
லவக்்கப்படடுள்ளது.

்கருத்தியல் எதிரி்கல்ள ்கருத்தியல் வழியில் 
எதிர்ம்காள்ள இயைாத அரசு சமூ்கவிமராதி்கல்ளக் 
ல்கயாளும் அமத மபாக்கில் நின்று சமூ்கவிமராத 
மசயலில் இறங்கியிருக்கிறது. ஓர் சனெநாய்க 
அரசுக்கும், சமூ்கவிமராத அரசுக்குமானெ 
ம்காடல்ட புல்ம்டாசலரக் ம்காணடு பாஜ்க 
ஆளும்  ம ா நி ை  அ ர சு ்கள  இடி த்து த் 
தல ர மட்டம ா க் கிவருகின்றனெ .  இதில் 
உத்திரப்பிரமதசத்லத ஆளும் பாஜ்கவின் மயாகி 
ஆதித்யநாத் முன்னெணியில் இருக்கிறார். அவலர 
அவரது ்கடசிக்்காரர்்கள ‘புல்ம்டாசர் பாபா’ 
என்று அலழக்கும்ளவுக்கு இடிப்பு அரசியலை, 
ஒர் இயக்்கமாக்கியிருக்கிறார்.

சமூ்கவிமராதி்கல்ளக் ல்கது மசய்து அவர்்கல்ள 
அச்சுறுத்தும் விதமா்க அவர்்க்ளது வீடு்கல்ள 
இடிக்்கத்மதா்டங்கிய உத்திரப்பிரமதச அரசு 
தறமபாது அரசியல் சனெநாய்க வழியில் 

புல்ஹடாசர அரசியல்..!

ம ப ா ர ா டு ம வ ா ரு க் கு  எ தி ர ா ்க 
திருப்பிக்ம்காணடுள்ளது.

2020 ஜுலையில் 60க்கும் மமறபட்ட குறற 
வழக்கில் மதா்டர்புல்டய வி்காஸ்துமபலயக் 
ல்கது மசய்ய ்கான்பூருக்கு அரும்கயுளம்ள 
துமபயின் வீடடுக்குச் மசன்ற ்காவல்துலணக் 
்க ண ்க ா ணி ப் ப ா ்ள ர்  உ ட ப ்ட  8 ம ப ர் 
ம்கால்ைப்பட்டனெர். ம்காபமல்டநத மாநிை அரசு 
துமபயின் மபரிய பங்்க்ளாலவ புல்ம்டாசர் 
லவத்துத் தலரமட்டமாக்கியது்டன் 67ம்காடி 
மதிப்புல்டய மசாத்துக்்கல்ளயும் பறிமுதல் 
மசய்தது.

மாநிை அரசின் இநத புல்ம்டாசர் அரசியல் 
சமூ்கவிமராதி்கள, நிை ஆக்கிரமிப்பா்ளர்்கள, 
தண்டலணப் மபறறுச் சிலறயிலிருக்கும் 
மாஃபியாக்்கள என்று விரிவல்டநதது. இலவ 
்கடசி மட்டத்திலும் மபாதுமக்்கள மட்டத்திலும் 
வரமவறபு மபறறதா்க மசான்னெது்டன் இநத 
இடிப்புக்்காடசி்கள உ்டனுக்கு்டன் சமூ்க 
ஊ்ட்கங்்களிலும் மவளியி்டப்பட்டனெ.

புல்ம்டாசர் அச்சுறுத்தல் வழி 1,848 ம்காடி 
மதிப்பிைானெ சட்டத்துக்குப் புறம்பானெ 
மசாத்துக்்கள மீட்கப்பட்டதா்க மாநிை முதல்வர் 
மயாகி ஆதித்யநாத் பரப்புலர மசய்தார். இநத 
இடிப்பு அரசியலை சட்டப்மபரலவத் மதர்தலிலும் 
முன்லவத்துப் பிரசாரம் மசய்தார்.

புல்ம்டாசருக்கு இடிக்்கமடடுமம மதரியும். 
ஆனொல் யாருக்கு எதிரா்க பயன்படுத்தமவணடும் 
என்பது ஆதித்யநாத்துக்கு மதரிநதிருக்கிறது. 
்காவல் துலறக்கு சமூ்கவிமராதி்கல்ள வழிக்குக் 
ம்காணடுவரவும், ல்கது மசய்யவும், புல்ம்டாசர் 
ஆயுதமா்க இருக்கிறது. துப்பாக்கிலயக் ்காடடிலும் 
மபரிய ஆயுதமா்க இருக்கிறது.

அதுமவ மவறுப்பரசியலைக் ல்கயில் 

“உஙகைளுககுத் வைரியுமா.. என் ைங்கை அந்ை வீட்டுைைான் வொறந்ைா. என் ைங்கைககும் எஙகை 
வீட்டுககும் ஒரு வயசு.அந்ை வீடு எஙகை இ்டம். அஙகை ்நாஙகை ்நாஙகைளாகை்வ இருககைைாம். ஃப்ரீயா 
இருககைைாம். ்நாஙகை �ாலியா இருந்்ைாம். வ்ந்றய சண்்்டயும் ் ொட்டுகிட்்்டாம். எஙகை அம்மாவுககு 
வசடிஙகைன்னா வராம்ெ இஷட்்டம். அவஙகை வந்து இடிச்சப்்ொபூச்சாடிகைள் வ்நாறுஙகி விழுந்துச்சு. வீட்டுை 
500 பூச்வசடிஙகைளுககு வகைாறயாம இருந்துச்சுனு வ்ந்னககி்றன். அவஙகைளுககுககு கூ்ட அ்ைவயல்ைாம் 
இடிச்சுத் ைள்றப்ெ வராம்ெக கைஷட்்டமா இருந்திருககும்ை. அ்நை வசடிகைள் எல்ைாம் அவஙகைளுககு சாெம் 
வகைாடுத்திருககும்னுைான் வ்ந்னககி்றன் அந்ை வ்ந்னப்பு எனககு ஆறுைைா கூ்ட இருககு!”

–அஃப்ரின்பாத்திமா.

கட்டுரை

இரா.தமாகன்ராஜன்
mohanrajan.r@gmail.com
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லவத்திருக்கும் சர்வ வல்ைலம மபாருநதிய 
உ த்தி ர ப்  பி ர ம த ச  ம ா நிை  முதல்வ ர் 
மயாகிஆதித்யநாத் மபான்மறாருக்கு கில்டத்தால் 
என்னெ ந்டக்குமமா அது நன்றா்க ந்டக்கிறது. தமது 
மவறுப்பரசியலின் ஆழ அ்கைங்்களுக்கு ஏறப 
புல்ம்டாசர் பாபா தறமபாது மாறறு அரசியல், 
மத ்கைாசார எதிரி்களுக்கு எதிரா்கப் பயன்படுத்தத் 
மதா்டங்கிக் ம்காணடுள்ளார்.

பாஜ்கவின் மசய்தித் மதா்டர்பா்ளர் நூபுர் 
சர்மா மதாலைக்்காடசி விவாதமமான்றில் 
இஸ்ைாமிய இலறதூதர் நபி்களநாய்கம் குறித்த 
அவதூறா்க மபசியது, அலத பாஜ்கவின் 
நவீன்ஜிண்டால் சமூ்க வலை த்ளங்்களில் 
பகிர்நததும் இஸ்ைாமியர்்களின் மபாராட்டத்திறகுக் 
்காரணமாகினெ. நூபுர் சர்மாவின் இநத மபச்சுக்கு 
வல்ளகு்டா உளளிட்ட அரபுை்க நாடு்கள ்கடும் 
்கண்டனெம் மதரிவித்தது்டன் மபாரு்ளாதாரத் 
தல்டவிதிக்்கப்படுமமனெ எச்சரிக்ல்கவிடுத்தனெ. 
குலவத், ்கத்தார் மபான்றலவ மநரடியா்கக் 
எச்சரித்தனெ.

இதன் பின்னெணியில் உ. பி. அை்காபாத் 
பிரயாக்ராஜில் உள்ள பளளிவாசலில் 
மதாழுல்கக்குப் பிறகு ந்டநத அலமதியானெப் 
மபாராட்டத்லத ்காவல்துலற ்கைவரமா்க 
மாறறியது. பிரயாக்ராஜில் நல்டமபறற 
மபாராட்டத்லதத் தூணடியதா்க உளளூர் 
இசுைாமிய அலமப்பின் தலைவரானெ ஜாமவத் 
அ்கமத் ல்கது மசய்யப்படடுக் ்காவல் நிலையத்திமய 
சி ல ற ல வ க் ்க ப் ப ட டு 
விசாரலணக்குடபடுத்தப்பட்டார்.

ம்காடவாலி ்காவல் நிலையத்தின் ்காவல் 
துலணக் ்கண்காணிப்பா்ளரின் அலழப்பின் 
மபயரில் தாமனெ மசன்று ்காவல் நிலையத்தில் 
மநர்  நின்ற ஜாவித்திறகு தான் ல்கது 
மசய்யப்படடிருப்பது பளளிவாசல் மதாழுல்கயின் 
பின்னெர் நல்ட மபறற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கா்க 
மடடுமல்ை தனெது ம்கள அஃப்ரின் பாத்திமாவின் 

மபாராட்டங்்கல்ள நசுக்்கவும்தான் என்பலத தன் 
மீதானெ விசாரலணயின் வழி அறிநதார்.

ஜாவிதின் 2 ஆவது ம்க்ளானெ அஃப்ரின் 
பாத்திமா தில்லி ஜவஹர்ைால் மநரு பல்்கலைக்்கழ்க 
ஆய்வு மாணவியாவார். மமலும் ஜாவிது 
தலைவரா்க உள்ள மவல்ஃமபர் ்கடசியின் 
மாணவர் அலமப்பின் மதசியத் தலைவரா்க 
அவரது ம்கள அஃப்ரின் இருக்கிறார். தில்லி 
பல்்கலைக் ்கழ்க மாணவர் மபரலவத் மதர்தலிலும் 
மவறறி மபறறு சி.ஏ.ஏ.சட்ட முன்வடிவுக்கு 
எதிரானெ மபாராட்டத்தில் மாணவர்்கல்ள 
ஒருங்கிலணப்பதில் முன் நின்றார். அை்காபாத்தில் 
மபண்கள வாசிப்பு வட்டத்லதக் ்க்டநத ஆணடு 
அக்ம்டாபரில் மதா்டங்கி ந்டத்திவருவது்டன் 
மதா்டர் சநதிப்பு்கல்ளயும், விவாதங்்கல்ளயும் 
மு ன் மனெ டு க் கி ற ா ர் .  ம ட டு ம ல் ை ா து 
அை்க ா ப ா த்வ ாசி ்களி்டம்  குறிப்ப ா ்க ப் 
ம ப ண ்க ளி ்ட ம்  கூ ட டு  வ ா சி ப் லப 
ஏறபடுத்தியிருக்கிறார்.

மக்்கல்ள இருளிமைமய லவத்திருக்்க நிலனெக்கும் 
அரசு்களுக்கு இப்படியானெத் மதா்டர் வாசிப்பும். 
விழிப்புணர்வும் சமூ்கவிமராதச் மசயல்்க்ளா்கத் 
ம த ரிவதில்  வியப்பில்லை .  குறிப்ப ா ்க 
இஸ்ைாமியர்்களின் கூடடுணர்லவ இடித்துத் 
தளளுவதன் வழி தனெது இருப்லப நிலை நிறுத்திக் 
ம்காள்ள விரும்பும் மாநிை பாஜ்க அரசு, ஒரு 
்கல்லில் இரணடு ்காய்்கல்ள வீழத்தும் வல்கயில் 
தநலதலய ல்கது மசய்ததன் வழி ம்கள அஃப்ரிலனெ 
ஒடுக்கிலவக்்க முலனெகிறது.

இதற்கா்க உளளூரில் மபாரட்டம் ந்டத்திக் 
ம்காணடிருநத ஜாவிதுலவ ல்கது மசய்தது்டன் 
இரணடு நாட்கள சட்டத்திறகுப் புறம்பா்க 
்காவலில் லவத்திருநதது முதல் த்கவல் அறிக்ல்க 
பதியாமமை அவரி்டம் ்கடும் விசாரலண்கல்ள 
மமறம்காண்டது ம்காடவாலி ்காவல் நிலையம். 
மமலும் திட்டமிட்ட வல்கயில் ்கைவரத்லதத் 
தூணடியதா்கவும், அவரது ம்கள அஃபிரின் 
வ ழி ்க ா ட டு த லி ன்  ம ப ய ரி ல்  ஜ ா வி த் 
மசயறபட்டதா்கவும் ்காவல் அதி்காரி்கள குறறம் 
சாடடினெர்.

மவளளிக்கிழலம மாலை ஜாவிலத ல்கது 
மசய்தவர்்கள அன்றிரமவ அவரது மலனெவி 
பர்வின் பாத்திமா, ம்கள சுலமயா பாத்திமாலவயும் 
்காவல் நிலையத்திறகுக் ம்காணடு வநதுவிட்டனெர். 
அை்காபாத் அரசு நிர்வா்கம் அன்றிரவு 11.30 
மணிக்கு ஜாவீதின் வீடடில் அவரசர அவரசமா்க 
அறிவிப்மபான்லற ஒடடியது. சட்டவிமராதமானெ 
வ ல ்க யி ல்  நி ை ம்  ஆ க் கி ர மி த் து க் 
்கட்டப்படடுள்ளதா்கவும், எனெமவ ் ாயிறு அன்று 
நிைம் ல்கய்கப் படுத்தப்படடு வீடு இடிக்்கப்படும் 
என்றும் அநத அறிவிப்புக் கூறியது.

உரிலமயா்ளர்்களி்டம் எநதப் பதிலையும் எதிர் 
பாராமல், அவர்்கல்ள சிலற லவத்துவிடடு 
மறுநாள மாவட்ட நிர்வா்கம் ஜாவிதின் வீடல்ட 

நூபுர் �ர்மா
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அவசர அவசரமா்க இடித்துத்தளளியது. ஜாவித் 
குடும்பத்தினெர் ல்கது மசய்யப்படடிருப்பலதத் 
தாமதமா்க உணர்நத மபாதுமக்்கள ்காவல் 
நிலையத்லத முறறுல்கயிட்டனெர். ஜாவித் 
குடும்பத்தினெலரச் சநதிக்்க மறுப்புத் மதரிவித்த 
்காவல்துலறயினெர், அவரது வீடு முறறுமுழுதா்க 
இடிக்கும் வலரக் ்காத்திருநதது.

நீதி மன்றத்தில் அவர்்கல்ள மநர் நிறுத்தாமல், 
சட்டத்திறகுப் புறம்பா்க அல்டத்து லவத்து 
அ வ ர் ்க ்ள து  வீ ட ல்ட யு ம் 
இடித்துத்தளளியதன்மூைம் குறறவாளி்கள, குறறம் 
சாட்டப்பட்டவர்்கள, சமூ்க விமராதி்கள, 
ஜனெநாய்க வழியில் மபாராடுமவார், அரசியல் 
உரிலம ம்காருமவார் எனெ யாமதாருவலரயும் சம 
த்ளத்தில் அணுகும் மாநிை அரசின் மபாக்கு 
சனெநாய்கத்தின் குலறநத படச நம்பிக்ல்க்கல்ளயும் 
இடித்துத் தளளியிருக்கிறது.

‘அவரி்டமிருநது எநத பதிலும் இல்லை. ஜாவித் 
அ்கமமதா அவரது வழக்்கறி்மரா ஆஜரா்கவில்லை. 
ஆவணங்்களும் தாக்்கல் மசய்யப்ப்டவில்லை 
இதனொல் மம-25அன்று வீடல்ட இடிக்்க 
உத்தரவி்டப்பட்டதா்க’ மாந்கராடசி அதி்காரி 
ஒருவர் குறிப்பிட்டார். ஆனொல் ்கமரலியில் 
அதி்காரி்கள புல்ம்டாசரு்டன் மசன்றமபாது 
ஜாவித்மதா  அவரது குடும்பத்தினெமரா 
்காணப்ப்டவில்லை. அவர்்களுக்குத் த்கவல் 
தரப்பட்டதா்கச் மசால்ைப்ப்ட நிலையில் 
அவர்்கள அங்கு ்காணப்ப்டாதது குறித்து 
அதி்காரி்கள எநதத் த்கவலும் மதரிவிக்்கவில்லை.

மாறா்க சஹரன் பூரிலும் ்கைவரத்லதத் 
தூணடியதா்க முஸாமில், அப்துல்வாகிர் ஆகிய 
2 மபரின் வீடு்களும் புல்ம்டாசர் ம்காணடு 
இடித்துத் தள்ளப்பட்டதா்க அரசு அறிவித்தது. 
முதல்வர் ஆதித்யநாத்தின் ஊ்ட்க ஆமைாச்கர் 
மிருத்யுஞ்சய்குமார் ‘சமூ்க விமராதி்கம்ள நிலனெவில் 
ம்காளளுங்்கள ஒவமவாரு மவளளிக்கிழலமக்கும் 
அடுத்தநாள சனிக்கிழலம வரும்’ என்று 
டவிட்டரில் பதிவிடடு அதனெருகில் புல்ம்டாசர் 
ப்டத்லதயும் மவளியிடடுள்ளார் .  சமூ்க 
விமராதி்கள என்று அவர் யாலரச் மசால்கிறார் 
என்பதும் அவர்்க்ளது மதா்டர் ந்டவடிக்ல்க 
என்னெ என்பலதயும் அநத டவிட மதளிவா்க 
வி்ளக்குகிறது.

்கமரலி பகுதியில் மூன்றடுக்குக் ம்காண்ட அநத 
வீடு மாநிை அரசுக்கும் புல்ம்டாசர் பாபாவுக்கும் 
மவணடுமானொல் சமூ்கவிமராதியின் வீ்டா்கத் 
மதரியைாம் ஏமனெனில் பாபர் மஜித் மடடுமல்ை 
இசுைாமியர் வீடு்கள எல்ைாம் அவர்்களுக்கு 
ப ா ப ர்  மஜி த் த ான் .  ச ட்டவி ம ர ா த க் 
்கடடி்டங்்களதாம். இத்தலனெக்கும் ஜாவிதின் வீடு 
அவரது மலனெவிக்குச் மசாநதமானெதாகும். அநத 
வீடு யார் மபயரில் இருக்கிறது என்பதுப் 
பறறிமயல்ைாம் அரசு நிர்வா்கம் ்கவனெத்தில் 
ம்காள்ளவிரும்பவில்லை. பழிவாங்்க மவணடும் 

என்பது மடடுமம அவர்்க்ளது மநாக்்கமா்க 
இருக்கிறது.i

“அை்காபத்தில் எநத ஒரு மபாராட்டமும் 
இல்லைனொலும் எங்்க அப்பா மமமை குறறம் 
சாடடியிருப்பாங்்க நா அலத உறுதியா்கச் 
மசால்மறன் ஏன்னொ இப்மபா அை்காபாத் 
ந்கரத்தில் அதி்கமாகியிடம்ட இருக்கிற 
சகிப்பின்லமயப் புரிஞ்சிக்கிறவரா அவர் 
இருக்கிறார்!”. என்று தனெது தநலதப் பறறி ம்கள 
அஃப்ரின் கூறுகிறார். இஸ்ைாமியர் என்ற 
அல்டயா்ளம் மடடுமம மபாதும். அவர்்கல்ள 
பயங்்கரவாதியா்கமவா ,  மூர்க்்கமானெப் 
ம ப ா ர ாட்டக் ்க ா ர ர் ்க்ள ா மவ ா  பு ரி நது 
ம்காளவதறகும், அல்டயா்ளப்படுத்துவதறகுமானெ 
அரசியைா்க இருக்கிறது.

“முஸ்லீம் வீடு்கல்ள இடித்து முஸ்லீம்்கல்ள 
மஜயிலுக்கு அனுப்பி முஸ்லீம்்கல்ளப் பீதி 
அல்டய வச்சு ,  முஸ்லீம்்கல்ள மனுசத் 
தன்லமஅறறவர்்க்ளா்க ்காடடுறதுக்கு முயறசி 
பணணி முஸ்லீம்்கல்ள ஒவமவாரு நாளும் 
அவமதிச்சு சநமதாசப்படுறாங்்க!” என்று வ்ளர்நது 
வரும் இஸ்ைாமிய மவறுப்பு அடிப்பல்டயிைானெ 
அரசியலைச் சுடடிக்்காடடுகிறார். அஃப்ரின். 
அஃப்ரின் மபான்றவர்்கல்ள எதிர் நிறுத்தி 
அவர்்கல்ளப் பயங்்கரவாதி்க்ளா்கச் சித்திரிக்கும் 
சகிப்பின்லமயின் அரசியலை பாஜ்க மதா்டர்நது 
முன்மனெடுக்கிறது என்றால், அவர்்க்ளது இருப்லப 
பதட்டத்தில் லவத்துக் ம்காணம்ட அவர்்க்ளது 
அரசியல் முன்மனெடுப்புக்்கல்ள பயங்்கரவாமா்கச் 
சித்திரித்துக் ம்காணடு தறமபாது அவர்்க்ளது 
்கனெவு இல்ைங்்கல்ள மநாறுக்கி வருகிறது.

பாபர் மஜஜித் இடிப்பிலும், குஜராத் 
படும்காலை்களிலும், உழவர் மபாராட்டங்்களின்் 
மபாதும் அவர்்கள மீது வன்முலறயில் 
ஈடுபட்டவர்்கள வீடு்கள இடிக்்கப்ப்டமவா, 
அவர்்கல்ள பயங்்கரவாதி்கள என்று மசால்ைமவா 
ல்கது மசய்யமவா குலறநதபடசம் மதசவிமராதி்கள 
என்று மசால்ைமவா பாஜ்க அரசு முன்வரவில்லை.

நாடடின் இல்ள்ர்்கள மீது அக்னிபத் 
திட்டத்லத ஏவிய அரசின் வன்முலற ஒருபக்்கம் 
இருக்்க அதறகு எதிர்ப்புத் மதரிவித்து மபாது 
உ ல ்ட ல ம ்க ல ்ள த்  தீ ல வ த் து  எ ரி த் த 
ஆர்ப்பாட்டக்்காரர்்கல்ள பயங்்கரவாதி்கள 
என்று மசால்ைமவா, அவர்்க்ளது வீடு்கல்ள 
இடித்துத் தள்ளமவா தனிலமப்படுத்தமவா 
இயைவில்லை. ஏமனெனில் நாடடுக்்கா்கப் மபாரா்ட 
முன்வரும் அவர்்கல்ள மதவாதியா்கமவா, 
பயங்்கரவாதியா்கமவா சித்திரிப்பதறகுத் 
தயங்குவலதப் புரிநது ம்காள்ள முடிகிறது. 
விளிம்பு நிலை மக்்கல்ள மதசபக்திலயக் ்காடடி, 
எல்லையில் பலி ம்காடுக்கும் மதசபக்தியின் 
வருங்்காைப் பலியாடு்கல்ள அப்படி ஒமரடியா்க 
குறறம் சாட்டமவா, ந்டவடிக்ல்க எடுக்்கமவா 
இயலுவதில்லை.
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தமது இருப்லப தக்்கலவத்துக் ம்காள்ள, 
உயிர்வாழ இஸ்ைாமியர் ,  மறறும் மத 
சிறுபான்லமயினெர் தலித்து்கள, பழங்குடி்கல்ள 
எதிர் நிறுத்தும் ஒறலற மத இைக்குக் ம்காண்ட 
அரசுக்கு இலவமயல்ைாம் மபாருடம்டயல்ை. 
இதுவலரயிலும் குறறம் சாட்டப்பட்ட நூபுர் 
சர்மாலவ ல்கது மசய்ய உ.பி.அரசு எநத சட்ட 
ந்டவடிக்ல்கலயயும் மமறம்காள்ளவில்லை. 
குலறநத படசம் அவரது மபச்லச டவிட்டரில் 
பகிர்நத நவீன்ஜிண்டாலை எச்சரிக்்கமவா, 
அவரது டவிட்டர் ்கணக்ல்க மு்டக்்கமவா கூ்ட 
அரசு முன்வரவில்லை.

ஆனொல் தறமபாது நவீன் ஜிண்டாலைக் ல்கது 
மசய்தாலும், நூபுர் சர்மா தலைமலறவா்கமவ(!) 
இருக்கிறார். நூபுர்சர்மாவின் மபச்சு நாடடில் 
தீலயப் பறற லவத்துக் ம்காணடுள்ளது. அவர் 
மபாது மவளிக்கு வநது மவளிப்பல்டயானெ 
மன்னிப்லபக் ம்கட்க மவணடும் என்று 
உச்சநீதிமன்றம் ்கணடித்தும் இதுவலர எதுவும் 
ந்டக்்கவில்லை. அவர் மன்னிப்புக் ம்காரினொல் 
மபாதுமானெது என்று உச்சநீதிமன்றம் ்கருதுவது 
ஒருவல்க நீதியின் துயரமம.

அரசின் இப்படியானெ நீடித்த மவுனெமம 
ராஜஸ்தான் உதய்பூரில் பாஜ்க ஆதரவா்ளர் 
ம்கால்ைப்ப்டக் ்காரணமா்க அலமநதிருக்கிறது. 
விலனெக்கு எதிர்விலனெ உணம்டன்பலத எளிதில் 
்க்டத்து மபாய் வி்டமுடியாது. எதிர் விலனெக்்கா்க 
்காத்திருநது அது ந்டநததும் அலதச் சாட்டா்கக் 
ம்காணடு தனெது வன்மசயல்்களுக்கு நீதி ்கறபிக்்க 
முலனெகிறது அரசு. இதுதான் ம்காத்ரா ரயில் 
எரிப்பு நி்கழவிலும் ந்டநமதறியது.

பைரும் தாக்்க முலனெயும் மபாது ஒரு மனிதன் 
பதட்டத்தில் இருக்கும்மபாது தனெது தற்காப்புக்்கா்க 
எலதயாவது மசய்து தப்பித்துச் மசல்ை முயறசி 
மசய்வான். எதிரிலய அச்சமூடடி அவர்்கல்ளக் 
்கலைநது மசல்ை முறசிப்பான் உதய்பூரில் 
அதுதான் ந்டநதது. மதத்தின் மபயரால் தனிநபரின் 
இருத்தலுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏறபடுத்தும்மபாது 
தப்பிக்கும் முயறசி ந்டக்கிறது. அச்சுறுத்தும் 
நபர்்கல்ள தப்பிக்்க விடடு அரசு்காப்பாறறுகிறது. 
இதுதான் சிக்்கலின் மதா்டக்்கமும் கூ்ட.

“அவங்்க எலத மகிழச்சியா்க நிலனெக்கிறாங்்கம்ளா 
அலத நாங்்க ஒருமபாதும் எங்்ககிடம்டயிருநது 
பறித்துக் ம்காள்ள மாடம்டாம். அவங்்களி்டம் 
நாங்்க எலதயும் இழக்்கப் மபாறதில்லை!”.

“நங்்கள ஒமர ஒரு துளிக் ்கணணீர் கூ்ட சிநத 
மாடம்டாம். முஸ்லீம் சமூ்கம் முழுலமயா 
உறுதியா்கத்தான் இருப்மபாம் என்னெ ந்டநதாலும் 
மீணடு வருமவாம்!”

அப்ஃரின் மபான்றவர்்கல்ளக் ்கணடு இநத 
மதவாத அரசு்கள ஏன் பயப்படுகின்றனெ என்பது 
புரிகிறதா?

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர

மபரா. ஜீ.என். சாய்பாபா நாக்பூர் 
சிலறயிலிருநது (15.02.20) ஆங்கிைத்தில் 

எழுதிய (அவரது தாய்மமாழி மதலுங்கில் 
எழுத அவருக்கு அனுமதி 

மறுக்்கப்படடுள்ளது. ஹிநதி அல்ைது 
ஆங்கிைத்தில் மடடுமம எழுதைாம்) 

்கவிலதயின் தமிழாக்்கம்.

பைால்லுஙகள் ைாது்வ,
இவவுலக வாழ்வுக்கானவறர்
எவவாறு து்ந்தீரகள் ?

உஙகள் உர்டகரைத் து்ந்த்ொது,
காவிநி் பமன்ெட்டு உர்டக்கு மாறினீரகள்.

்ெைாரைக்கு எதிைாக பிைச்ைாைம் பதா்டஙகிய்ொது
அைவி்டமுடியாத நிலஙகரை ஆக்கிைமித்து,
க்க்கி்டமுடியாத பைல்வத்ரதக் குவித்தீரகள்.

எல்லா ஆரைகரையும் து்க்க்வணடுபமனக்
கூறி நீஙகள் பிைெலமர்டந்த்ொது
மக்கள் ைமூகஙகளிர்ட்ய
கடும் பவறுப்ரெப் ெைப்பினீரகள்.
இறுதியில் நீஙகள்
க்டவுளின் பெயைால்
அதிகாை இருக்ரகரயக் ரகப்ெறறினீரகள்.

கபீரஎனும் மக்கள்்ைவகன் ் கட்கி்ான்:
இந்த ைாட்ைதனின்மகன் எப்்ொ்தனும்
அதிகாை இருக்ரகயின்மீதான ெறர் விடுவானா?
என்உ்டன் ெயணிப்ெவரக்ை,
உஙகளி்டம் இன்னமும்
ஏதாவது ் கள்விகள் இருப்பின் வாருஙகள்;
அவன் மிகஉறுதியாகப் ெறறியிருக்கும்
அதிகாை இருக்ரகரயக் பகாணடு
நிகழ்த்தியிருக்கும் அக்கிைமஙகரைப் ொருஙகள்.

தமிழில் : அமைந்த்தா

கசால்லுங்கள், சாதுஹவ!
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சுவாமி விபுைானெநத அடி்க்ளாரின் 130 ஆவது நிலனெவு ஆணடு 
இது. ஆணடுமதாறும் நிலனெவுப் மபருலர ஒழுங்கு மசய்து அழ்கா்க 
ந்டத்தும் மட்டக்்க்ளப்பு சுவாமி விபுைானெநத அழகியற ்கறல்க்கள 
நிறுவ்கம் மநறறு அவரது 24 ஆவது நிலனெவுப்மபருலரயிலனெ 
நி்கழத்தியும் அவரது பா்டல்்கல்ளப் பாடியும் அவலர நிலனெவு 
கூர்நதது,

மபராசிரியர் அ,சணமு்கதாஸ் அடி்க்ளாரின் யாழநூலின் 
மதவாரவியல் பறறி நிலனெவுப்மபருலர நி்கழத்தினொர் , 
அருலமயானெமதார் உலர அது. இ்ளம் ஆய்வா்ளர்்களுக்கு யாழ 
நூல் ஒரு சவால் எனெவும் அதில் மதாய்நது ஆய்வு மசய்யுமாறும் 
அவர் தன்னுலரயில் மவணடிக்ம்காண்டார் .  நிறுவ்க 
விரிவுலரயா்ளர்்களும் மாணவர்்களும இலணநது சுவாமி்களின் 
பா்டல்்கல்ள அழ்கா்க இலசத்தார்்கள. ்காமணாளியில் 
இவறலறக்்கணடும் ம்கடடும் மகிழநமதன்,

விபுைானெநத அழகியற ்கறல்க்கள நிறுவ்கம் புதிய பணிப்பா்ளரின் 
தலைலமயில் எடுக்கும் முயறசி்கள பாராடடிறகுரியனெ. அத்மதாடு 
மட்டக்்க்ளப்பு சுவாமி விபுைானெநத நூறறாணடு விழாச் சலபயினெர் 
வழலமமபாை அவலர நிலனெவு கூர்நதனெர். அலனெவருக்கும் 
வாழத்து்கள.

சுவாமி அவர்்கள நம் ்காைத்தில் வாழநது மலறநத அ்கன்ற 
பார்லவம்காண்ட சிநதலனெயா்ளர்்களுள முக்கியமானெவர். அவர் 
்ாப்கமா்க அவர் தமிழக் ்கல்விக்கும் தமிழிய ்கல்விக்கும் ஆறறிய 
பங்்களிப்பு அதி்கம். அவரது நிலனெவு நாளில் அவறலறயும் நிலனெவு 
கூர்மவாம்.

அவர் எழுதிய நூல்்கல்ள மீள பிரசுரம் மசய்வதும் அவறலற 
பரவைாக்குவதும் நமது ்க்டலமயாகும் . சுவாமி விபுைானெநத 
ஆசியவியற ்கறல்க்கள நிறுவ்கத்திறகும் கிழக்குப் பல்்கலைக்்கழ்கத் 
தமிழியல் துலறக்கும் நூறறாணடு விழாச்சலபக்கும் மபரும் பணி 
்காத்திருக்கிறது.

தமிழக்கல்வி ்பறறியும் தமிழில்கல்வி ்பறறியும் 
சுவாமி விபுலானநத அடிகளாரின் சிநத்னகள்

தமிழக்்கல்வி, தமிழில்்கல்வி இரணடுக்கும் இல்டயில் பாரிய 

சுவாமி விபுைானந்ைர

(27. 03. 1892  –  19. 07.1947) 

கட்டுரை

பமௌனகுரு
maunasiththan@gmail.com

தமிழ்க் ்கல்வியும் தமிழில் ்கல்வியும்
சுெோமி விபுைோனந்ை அடிக்ளோரின சிந்ைரனகள
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மவறுபாடு உணடு. தமிழக் ்கல்வி என்பது 
மபாதுவா்க தமிழ மமாழி, தமிழ இைக்கியம் தமிழ 
இைக்்கணம் மபான்றவறலறக் ்கறகின்ற ்கல்விலயக் 
குறிக்கும். ஆனொல் தமிழில் ்கல்வி என்கின்ற 
மபாழுது ்கல்விலய அதாவது எல்ைாப் 
பா்டங்்கல்ளயும் தமிழில் ்கறபலதக் குறிக்கும். 
தமிழில் ்கல்வி எமக்கு வநது ஏறத்தாழ 70 
வரு்டங்்கள ்க்டநது விட்டனெ. தமிழில் ்கல்வி 
எமக்கு பை சாத்க பாத்கங்்கல்ளத் தநதுமுள்ளனெ. 
இப்மபாது தமிழில் ்கல்விலயத் மதா்டர்வாதா? 
ஆங்கிைத்தில் ்கல்விலய ஆரம்பிப்பதா? எனெ 
விவாதம் ந்டநதும்காணடிருக்கிறது.

தமிழ மமாழிலயக் ்கறபதறகும் தமிழிமைமய 
ஏலனெய பா்டங்்கல்ளக் ்கறபதறகும் பாரிய 
மவறுபாடு்கள இருக்கின்றனெ. இன்று நாம் 
தமிழிமைமய ்கறறாலும் ஆங்கிைத்தில் ்கறபலதமய 
ஒரு மபஷனொ்க எணணுகின்ற ்காைத்தில் 
வாழகின்மறாம். தமிழ நாடடிமைமய தமிழ 
மமாழிலய மூன்றாம் மமாழியா்க ்கறகின்ற தமிழ 
மாணவலரக் ்காணுகின்மறாம். தமிழில் மபசுதல் 
ம்கௌரவக் குலறவு எனெ எணணும் ஒரு தலை 
முலறயும் வநது விட்டது. தமிழும் இங்கிலீசும் 
்கை ந த  தங்கிலீஸ் மம ாழியில்  மபசும் 
பைலரக்்காணுகிமறாம்.

சமஸ்கிருதம் இங்கு ம்காமைாச்சிய ்காைத்தில் 
எம்மி்டம் மணிப்பிரவா்ள நல்ட மதான்றியிருநதது. 
தமிழும் சமஸ்கிருதமும் ்கைநத தஸ்கிருதம் 
மமாழியில் அவர்்கள மபசினெர். இன்று தமிழ 
மமாழிலயப் புறக்்கணித்து ஆங்கிை மமாழியில் 
மபசுவலதமய மபருலம எனெ நிலனெக்கின்மறாம்.

ஆ்கமவ தமிழக் ்கல்வி மதலவயில்லை. 
ஆங்கிைத்தில் ்கல்வி மவணடும் என்கின்ற ஒரு 
மனெப்பான்லமயும் மக்்களி்டம் ஆழமா்கப் பரவி 
வருகின்றது. தம் பிளல்ள்கள ஆங்கிைக் ்கல்வி 
பயிைவும் ஆங்கிைம் மபசவுமம நம் மக்்கள 
விரும்புகின்றனெர். முக்கியமா்க இன்்டர்மநஷனெல் 
பா்டசாலை்களில் அனுப்புவதில் மபாடடி 
மபாடுகின்றனெர். பிறநத நாள விழாவில் ஹாப்பி 
மபர்த் ம்ட என்மற பாடுகிமறாம்.

அர்த்த பூர்வமானெ மபயர்்கல்ள இ்டாது எநத 
மமாழியிலும் ்காணப்ப்டாத புதிய மபயர்்கல்ளப் 
பிளல்ள்களுக்கு இடுகிமறாம். ்காைம் மவகுவா்க 
மாறிக்ம்காணடு மபாகிறது. இநநிலையில் 
விபுைானெநத அடி்கள அவர்்கள தமிழ ்கல்வி 
பறறியும் தமிழில் ்கல்வி பறறியும் என்னெ நிலனெத்து 
இருநதார் என்பது நமக்குத் மதரிய மவணடும். 
ஏமனென்றால் அவர் நமக்கு அனுபவம் மிகுநத 
ஒரு வழி்காடடி ஆவார்.

விபுைானெநத அடி்கள பிறநத ்காைம் 19 ஆம் 
நூறறாணடு ஆகும். அவர் வாழநத ்காைம் மமறகும் 
கிழக்கும் சநதித்த ்காைம். மமற்கத்திய விஞ்்ானெமும் 
கிழக்்கத்திய மமய்்ானெமும் சநதித்துக் 
ம்காணடிருநத ்காைம். மமற்கத்திய புதுலம்களும் 
கிழக்்கத்திய பழலம்களும் சநதித்துக் ம்காணடிருநத 

்காைம். ஒரு வல்கயில் இவவிரணடு வல்கச் 
சுழி்களும் சநதித்த ஒரு மபரும் ஜை சநதியிமை 
தான் அவர் மதான்றினொர். பழலம வழி மசல்வதா 
புதுலம வழி மசல்வதா? மமறகு லமயப்படி 
மசல்வதா கிழக்கு லமயப்படி மசல்வதா? என்று 
பைர் அன்று தடுமாறினெர் .

மமறகு முலற்கள மவண்டாம் எங்்களுக்கு 
கிழக்கு முலற்கள தான் மவணடும் நாங்்கள 
சமஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் ்கற்க மவணடும் 
என்று மரலபப் மபணிய பைர் 18ஆம் 19ஆம் 
நூறறாணடு்களில் வாழநது வநதார்்கள. ஆனொல் 
ஆங்கிைக் ்கல்வி தநத அநத ்காைனித்துவ 
சிநதலனெ்க்ளாலும் பணபாடடினொலும் ஆங்கிைக் 
்கல்வியினொலும் ்கவரப்பட்டவர்்கள அலத 
எதிர்த்து மரலப மாறறமவணடும் புது வழியிமைமய 
மசல்ை மவணடும் ஆங்கிைம் ்கற்க மவணடும் 
என்று இன்மனொரு பக்்கம் நின்றார்்கள.

ஆங்கிைக் ்கல்வியா தமிழக் ்கல்வியா? மமறகு 
லமயக் ்கல்வியா கிழக்கு லமயக்்கல்வியா? 
அப்படிமய மரபு வழிமபாதைா? அல்ைது நவீனெ 
முலறயில் மபாவதா ?  இநத  இரணடு 
மபாக்கு்களுக்கும் இல்டயில் விபுைானெநதர் எங்கு 
நின்றார் என்பலத நாங்்கள ்கவனிக்்க மவணடும்.

மமறகும் கிழக்கும் சநதித்தமபாது ஆங்கிைமும் 
தமிழும் ஒன்லறமயான்று ்கணடு ம்காண்டமபாது 
விஞ்்ானெமும் மமய்்ானெமும் ல்கம்காத்தமபாது 
ஆத்தி்கமும் நாத்தி்கமும் மமாதிக்ம்காண்ட மபாது 
அவர் எப்பக்்கம் நின்றார்?

அவர் இரணல்டயும் இலணத்து ஒரு புது வழி 
்காடடினொர் . இலதத்தான் தத்துவத்தில் 
இயங்கியலில் Synthes என்பார்்கள. இருப்பது 
வருவது இரணல்டயும் இலணத்து புதுவழி 
்காணபது

Thesis..> Anti Thesis = Synthesis இநத இயங்கியலை 
நாங்்கள விபுைானெநத அடி்கள இ்டம் 
்காணகின்மறாம் .  அவர்்களுல்டய இநத 
இலணப்லப Hybrid எனெைாம்.

இரணடு மாங்்கன்று்கல்ள ஒடடி உருவாக்கும் 
புது மாங்்கன்று புதுச் சுலவ உண்டாக்குவது 
மபாை இரணடு பணபாடு்கல்ளயும் இலணத்து 
புதிய யு்கத்லத மநாக்கிச் மசல்ைமவணடும் 
என்பது அவருல்டய சிநதலனெயா்க இருநதது. 
இப்மபாது நான் அவருல்டய தமிழக் ்கல்வி பறறிய 
சிநதலனெ்கல்ளயும் தமிழில் ்கல்வி பறறிய 
சிநதலனெ்கல்ளயும் கூறைாம் எனெ நிலனெக்கின்மறன்

தமிழக் ்கல்வி பறறிய பார்லவ அன்று எவவாறு 
இருநதது?

தமிழக் கல்வி

தமிலழப்பயில்வதும் தமிலழ இைக்கியமா்கவும் 
இைக்்கணமா்கவும் சமயமா்கவும் மபறுவதும் 
தமிழிலுள்ள தத்துவங்்கல்ளப் பயில்வதும் 
முன்மனொர் மமாழிநதலத மரபு தவறாமல் 
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மபான்மனெ மபால் ஏறபதுமம அன்று தமிழக்்கல்வி 
எனெக்்கருதப்பட்டது. இச்சிநதலனெயால் எங்்கள 
மத்தியில் பணடிதர்்கள உருவானொர்்கள. அவர்்கள 
மரபு வழியிமைமய வநதவர்்கள மரபு வழிச் 
சிநதலனெயா்ளர்்கள. இதுதான் பத்மதான்பதாம் 
நூறறாணடுக்கு முநதிய தமிழ நாடடுக் ்கல்வி மரபு 
மதாழில் ்கல்வி எல்ைாம் சாதி்கள சார்நது 
பரம்பலரயா்க ஊட்டப்பட்டனெ.

18ஆம் நூறறாணடுக்குப் பிறகு ஆங்கிமையரின் 
தாக்்கத்திறகு பின்னொல் பல்மவறு துலற்கள 
எங்்களுக்கு அறிமு்கமாயினெ.

வரைாறு

மானு்டவியல்

சூழலியல்

சமூ்கவியல்

உ்ளவியல்

அரசியல்

விஞ்்ானெம்

புவியியல்

முதைானெ புதுப்புது முலற்கம்ளல்ைாம் 
அறிமு்கமாயினெ. இநதப் பின்னெணியிமைமய 
இைக்கியத்லதப் பார்க்்கமவணடும் என்று 
புதுக்ம்காடபாடு்களும் எழுநதனெ.  சங்்க 
இைக்கியத்லத மாத்திரம் படிப்பதா அல்ைது சங்்க 
இைக்கியத்லத சமூ்க வரைாறு பின்னெணியில் 
படிப்பதா? சமயத்லத அப்படிமய படிப்பதா அநத 
சமயம் வநதலமக்்கானெ ்காரணங்்கள மாறுதல்்கள 
பரிமாணங்்கல்ளப் படிப்பதா? இநது சமயத்திமை 
சமய தத்துவத்தில் இைக்கியத்திமை சமூ்க 
உ்ளவியலின் இ்டம் என்னெ? என்ற ம்களவி்கள 
எழைாயினெ.

உ்ளவியல் முக்கியமானெது. சமூ்க உ்ளவியல் 
இருக்கின்றது .  தனி மனித உ்ளவியலும் 

இருக்கின்றது. தமிழ இைக்கியத்லத பணபாடல்ட 
எநதப் பின்னெணியிமை பார்ப்பது? மசநதமிலழப் 
படிப்பதா? அல்ைது மபச்சுத் தமிலழ நாங்்கள 
ஏறறுக் ம்காளவதா? இநதப் பிரச்சிலனெ்கள 
வநதமபாழுது விபுைானெநதர் நவீனெ முலறயில் 
தமிலழக் ்கற்கமவணடும் என்ற பக்்கமம நின்றார்

அணணாமலைப் பல்்கலைக்்கழ்கத்தில் அவர் 
தமிழப் மபராசிரியரா்க இருநத மபாழுதும் 
இைங்ல்கப் பல்்கலைக்்கழ்கத்தில் அவர் தமிழப் 
மபராசிரியரா்க இருநத மபாதும் அவர் 
பா்டத்திட்டத்லத வகுக்கின்ற மபாழுது தமிலழ 
ஆய்வா்க எடுத்தார். தமிழியல் என்பமத அவர் 
மநாக்்கா்க இருநதது மபாலும். மவறுமமனெ 
பலழயபடி இைக்்கணத்லதயும் இைக்கியத்லதயும் 
மாத்திரம் பார்க்்காது தமிலழப் புதுப்பித்து 
பார்க்்கவும் சிநதிக்்கவும் பழக்கினொர் . அதனுல்டய 
மபறுமபறுதான் பின்னொல் வநத தமிழ ஆய்வு்கள 
. அவருக்குப் பின்னொல் வநத

தனிநாய்க அடி்கள ஆ்கடடும் மபராசிரியர் 
வித்தியானெநதன் ஆ்கடடும் மபராசிரியர் 
்கணபதிப்பிளல்ள ஆ்கடடும் மபராசிரியர்்கள 
ல்கைாசபதி, சிவத்தம்பி ஆ்கடடும் மதா்டரும் 
எமது பரம்பலர ஆ்கடடும் இப்பரம்பலர தமிலழ 
வித்தியாசமானெ ம்காணத்தில் பார்க்்க 
அத்திவாரமிட்டவர் அடி்க்ளார் அவர்்கம்ள!

தமிழில் கல்வி

தமிழக் ்கல்வி பயிலுதல் ஒரு புறமா்க இருக்்க 
்கல்விலய எநத மமாழியில் ்கற்க மவணடும் என்ற 
பிரச்சலனெயும் மதான்றியது. வநது மசர்நத 
ஆங்கிைத்தில் ்கறபதா? ஏறம்கனெமவ இருநத 
தமிழில் ்கறபதா? அல்ைது இல்டயில் வநத 
சமஸ்கிருதத்தில் ்கறபதா? எனும் சிக்்கல் 
உருவாகியது. எனெமவ தமிலழ தமிழ மமாழியில் 
்கற்க மவணடும் என்று அன்லறய ்கல்வியைா்ளர்்கள 
கூறினொர்்கள.
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மபரும்மபரும் ்கல்வியைா்ளர்்கள எல்மைாரும் 
எமது மமாழியிமை தான் சிநதிக்கின்மறாம். 
சிநதிக்கும் மமாழிமய ்கல்வி மமாழி என்று 
கூறினொர்்கள. மமாழிக்கும் பணபாடடிறகும் 
மதா்டர்பு இருக்கின்றது. ஆம் நாங்்கள மபசுகின்ற 
மமாழியில்தான் நாம் சிநதிப்மபாம். அநத 
சிநதலனெயின் அடிப்பல்டயில் தான் ்கல்வியும் 
வர மவணடும். ஆ்கமவ தாய் மமாழிக் ்கல்வி 
அவசியம். எநத எநத மமாழியில் அவர்்கள 
மபசுகிறார்்கம்ளா அநத அநத மமாழியில் 
அவர்்கள ்கற்க மவணடும் என்று ்கல்வி 
உ்ளவியைா்ளர்்கள கூறினொர்்கள. ம்காத்மா்காநதி 
இதலனெ வறபுறுத்தினொர். ரவீநதிரநாத் தாகூர் 
இதலனெ வறபுறுத்தினொர். பாரதியாரும் இதறகு 
விதிவிைக்்கல்ை.

பாரதியார் தான் ஆங்கிைத்தில் படித்து மநாநது 
மபானெதா்க தனெது சுயசரிலதயில் எழுதுகின்றார். 
ஆ்கமவ ்கல்வி தமிழிமைமய இருக்்க மவணடும் 
என்று அன்லறய ்கல்வியைா்ளர்்கள மவணடினெர். 
சீனொலவ எடுத்துக் ம்காண்டால் அவர்்கள தமது 
தாய் மமாழியானெ சீனெ மமாழியில் தான் 
முழுவலதயும் ்கறகின்றார்்கள. ஜப்பானிய 
மக்்களும் தம் தாய்மமாழியானெ ஜப்பானிய 
மமாழியில் ்கறகின்றார்்கள. மஜர்மன் பிரான்ஸ் 
மபான்ற நாட்டவர்்களும் அவர்்களுல்டய 
மமாழியிமைமய ்கறகின்றார்்கள.

அவர்்களுல்டய மமாழி பிரசித்தமானெ 
மமாழியாகும். அதலனெவி்டச் மசழுலம மபறற 
மமாழி தமிழ மமாழி. இநத மமாழியில் இது 
முடியாதா? எனெ நிலனெத்து இநத மமாழியில் தான் 
்கற்க மவணடும் என்பமதாடு நின்றுவி்டாமல் இநத 
மமாழியில் வானெ சாஸ்திரங்்கள மபௌதி்க 
சாஸ்திரங்்கள தாவரவியல் எல்ைாம் வரமவணடும் 
என்று கூறி அலவ பறறி எழுதி அதற்கானெ ்கலைச் 
மசாற்கல்ள ஆக்கித் தமிழக் ்கல்விக்குப் 
பாடுபட்டவர் சுவாமி விபுைானெநத அடி்க்ளார்.

அவருல்டய எழுத்து்கள நான்கு மதாகுதி்க்ளா்க 
வநதிருக்கின்றனெ, அக்்கடடுலர்கல்ள வாசித்தால் 
அவர் சிநதலனெ வீச்சு வி்ளங்கும். ்கடடி்டம் சிறபம் 
வானெ சாஸ்திரம் பறறி எல்ைாம் அவர் தமிழில் 
எழுதி இருக்கின்றார். ஆ்கமவ பிற நாட்டார் 
சாஸ்திரங்்கல்ள தமிழமமாழியில் ்கறபிக்்க 
மவணடும் என்பது அவருல்டய ஒரு மநாக்்கமா்க 
இருநதது. பிற நாடடு நல்ைறி்ர் சாஸ்திரங்்கள 
தமிழ மமாழியில் மமாழிமபயர்க்்க மவணடும் 
என்று பாரதியார் கூறினொர். .சுவாமி விபுைானெநத 
அடி்க்ளாரும் அலதமய மசய்தார். அவருல்டய 
சிநதலனெ மாமபரும் சிநதலனெயாகும். இநத 
இரணல்டயும் லவத்துக் ம்காணடு மநாக்குகின்ற 
மபாழுது சுவாமி விபுைானெநத அடி்க்ளார் எங்ம்க 
நிறகின்றார் என்பது நமக்குப் புைப்படும்.

அவர் பத்மதான்பதாம் நூறறாணடின் 
சிநதலனெயின் திருப்புமுலனெயா்க முக்கிய 
சிநதலனெயா்ளரா்க மமற கி்ளம்புகிறார். தமிழக் 

்கல்வி வித்தியாசமானெ முலறயில் மசல்ை 
மவணடும். தமிழில் ்கல்வி ்கறபிக்்கப்ப்ட மவணடும். 
அதன் மூைமா்கத்தான் சிநதலனெயா்ளர்்கள 
உருவா்க மவணடும் எனெ நிலனெத்தார் விபுைானெநத 
அடி்க்ளார்.

புலம்ப்பயர் தமிழரும் தமிழபமாழியும்

இங்கு ஒரு ம்களவி எழுகின்றது? இைங்ல்கயர்்கள 
புைம்மபயர்நது மசன்ற நாடடின் மமாழிலயத்தான் 
ம்கடகிறார்்கள; ்கறகிறார்்கள. அவர்்களின் 
மமாழிக்்கல்வி எது? என்பமத அக்ம்களவி. 
நல்ைமதாரு ம்களவி இது. இன்று இரண்டாம் 
மூன்றாம் தலைமுலற்கள அங்கு தமிழ 
மபசுவதில்லை. அவர்்களுல்டய சிநதலனெ 
எல்ைாம் ஒரு மமாழியில்தான். அங்ம்கயுள்ள 
மமாழியில்தான் அவர்்கள சிநதிக்கின்றார்்கள. 
ஆனெபடியால் அவர்்களுக்கு தமிழில் ்கல்வி 
மதலவயில்லை.

ஆனொல் அங்கு ஓரிரு ்கழ்கங்்கள அலமத்து தம் 
பிளல்ள்களுக்கு த்  தமிழ  அறிவூட்டப் 
பார்க்கின்றார்்கள மபறமறார். ஆனொல் அது சரி 
வருமா என்பலதக் ்காைமம தீர்மானிக்கும். 
்காைப்மபாக்கில் தமிழ அங்கு அழிநதுவிடும் 
அபாயம் உணடு. ஆனொல் அங்கு பணபாடு 
மிஞ்சும். மமாழி அல்டயா்ளம் அழிநது தம்லமப் 
பணபாடடு அடிப்பல்டயில் இனெம் ்காணும் 
சூழல் அங்கு மதான்றக்கூடும்.

ஆனொல் நமது நாடடில் நாம் எமக்குரிய 
பணபாடம்டாடு வாழகின்மறாம். நமது சமயம் 
இ ை க் கி ய ம்  வ ா ழ க்ல்கமுல ற  த மி ழ ப் 
பணபாடடு்டன் அலமநதிருக்கின்றது. இநதப் 
பணபாடடின் அடிப்பல்டயா்கச் மசாற்கல்ள 
உருவாக்கி இருக்கின்மறாம். அலதத்தான் நாம் 
மபசுகின்மறாம். ஆனெ படியினொல் அநதப் 
பணபாடடின் மமாழியில்தான் சிநதிக்கின்மறாம். 
அதனொல் அநத மமாழிலயக் ்கல்வி மமாழியா்க 
இருக்்க மவணடும் என்று அறி்ர்்கள 
கூறுகின்றார்்கள. சுவாமி விபுைானெநதரும் 
அதலனெமய வலியுறுத்தினொர்.

இன்லறய  உை ்கமயம ா க் ்கலில்  இது 
ஏறபுல்டத்தா? நல்டமுலறச்சாத்தியமா? 
என் ப ம த ல்ை ா ம்  விவ ா தி ப் ப த ற கு ரி ய 
வி்டயங்்க்ளாகும். அவருல்டய 130 ஆவது நிலனெவு 
நாளில் நாங்்கள இரணடு வி்டயத்லத நிலனெவு 
கூருமவாம்.

ஒன்று அவர் தமிழக்்கல்விக்கு ஆறறிய 
அ்ளப்பரிய பங்கு..

மறமறான்று தமிழில் ்கல்விக்கு அவர்ஆறறிய 
பங்கு.

இலவமய அவலர நமது திலச ்காடடி 
ஆக்கியுள்ளனெ.

கைட்டு்ரயாளர: ் மனாள் ் ெராசிரியர, ் ெராை்னப் 
ெல்கை்ைககைழகைம்
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தைலைவர்்களின் சிை ்கடிதங்்கள, வரைாறறு 
முக்கியத்துவம் மபறறுவிடும். நம் நாடடின் பிரதம 
அலமச்சர்்களின் பை ்கடிதங்்கள, நாடடின் 
உருவாக்்கத்திறகும் மமம்பாடடிறகும் முக்கியமானெ 
ஆவணமா்க மாறினெ. அமதமபால் மாநிை 
முதல்வர்்களின் ்கடிதங்்களும் வரைாறறு 
முக்கியத்துவம் மிக்்க  ஆவணங்்க்ளா்க 
்கருதப்படுகின்றனெ. ஆல்கயால்தான் அநதக் 
்கடிதங்்கள ஆவணப் படுத்தப்படுகின்றனெ. 
அமதமபால் அநதக் ்கடிதங்்களில் உள்ள 
்க ரு த் த ா ழ மி க் ்க  ம ச ய் தி ்க ளு க் ்க ா ்க , 
வழி்காடடுதலுக்்கா்க அநதக் ்கடிதங்்கள மீணடும் 
மீணடும் நிலனெவுபடுத்தப்படுகின்றனெ.

அநத வல்கயில் உள்ளாடசித் தலைவர்்களுக்கு 
ஒரு முலற மலறநத பாரதப் பிரதமர் பி.வி.
நரசிம்மராவ ஒரு ்கடிதம் எழுதியிருநதார். பி.வி.
நரசிம்மராவ அவர்்கள இநதிய வரைாறறில் 
திருப்புமுலனெ தநத மாமபரும் ஆளுலம. அவரின் 
சாதலனெ்களில் ஒன்று 73வது மறறும் 74வது 
அரசலமப்புச் சட்ட திருத்தங்்கல்ளக் ம்காணடு 
வநது உள்ளாடசிலய அரசாங்்கமா்க உருவாக்கி 
அரசியலைப்புச் சாசனெத்தில் பகுதி IX மறறும் IXA 
இ்டம்மபறச் மசய்தது. ஒரு சிறுபான்லம அரலச 
லவத்துக் ம்காணடு மி்கப்மபரிய மாறறத்திறகு 
அடிம்காலிய பிரதமர் என்ற பாராடல்டப் மபறற 
மாமனிதர் அவர். அவர் எழுதிய ்கடிதம் ஏன் 
முக்கிய த்துவம்  ம பறுகி றது  என்ற ால்  
அரசியல்சாசனெத்லத திருத்தி உள்ளாடசிக்கு ஏன் 
புதிய வடிவம் ம்காடுக்்கப்படடுள்ளது என்பலத 
உள்ளாடசித் தலைவர்்கள புரிநது ம்காள்ள 
மவணடும் என்பதால் அலத எழுதினொர். அநதக் 
்கடிதத்லத நான் எழுதிய பஞ்சாயத்து பறறிய 

நூல்்களில் அப்படிமய அச்சிடடு மவளியிடம்டன்.

நாங்்கள ்காநதிகிராமத்தில் பஞ்சாயத்துத் 
தலைவர்்களுக்்கானெ பயிறசி வகுப்பு ந்டத்தும்மபாது 
அநதக் ்கடிதத்லதப் பறறி ஒரு வி்ளக்்கத்லதத் தநது, 
அநதப் புத்த்கத்லதயும் தலைவர்்களுக்குத் 
தருவதுணடு. அநதப் புத்த்கத்லத எப்படிப் படிக்்க 
மவணடும் என்றும் அநதப் பயிறசி வகுப்புக்்களில் 
வி்ளக்கிக் கூறிவிடுமவாம் .  அமதமபால் 
நரசிம்மராவுக்கு முன்னெர் பிரதமராயிருநத 
ராஜீவ்காநதி அவர்்களும் அன்லறய பஞ்சாயத்துத் 
தலைவர்்களுக்கு ஒரு ்கடிதத்லத எழுதினொர். 
அதன் அடிப்பல்ட மநாக்்கம் புதிதா்க வநதுள்ள 
புதிய பஞ்சாயத்து அரசாங்்கத்தி்டமிருநது அரசு 
என்னெ எதிர்பார்க்கிறது என்பலத வி்ளக்கி்டத்தான்.

‘ இ ந த ப்  புதிய  அலமப்பின் மூைம் 
தன்னொடசிலயயும், தறசார்லபயும் தங்்களின் 
எழுச்சிமிக்்க மசயல்பாடு்கள மூைம் உருவாக்்க 
மவணடும். இநத மமம்பாடடுச் மசயல்பாடு்கள 
எ ன் ப து  ஏ ழ லம யி லு ள ்ள வ ர் ்க ள , 
புறக்்கணிக்்கப்பட்டவர்்கள விளிம்பு நிலையில் 
வாழும் மக்்கள அலனெவலரயும் உள்ள்டக்கியதா்க 
பஞ்சாயத்துக்்கள முன்மனெடுக்்க மவணடும். 
இதறகு மக்்கள பங்ம்கறமபாடு ஒரு திட்டம் 
தயாரித்து நிலறமவறற மவணடும். விவசாயம், நிை 
மமம்பாடு, ்கால்நல்ட பராமரிப்பு, குடிலசத் 
மதாழில்்கள, குடிநீர், வறுலம ஒழிப்பு, சு்காதாரம், 
உ்டல் ஆமராக்கியம், குடும்ப நைம் மபான்றலவ்கல்ள 
அ க் ்க ல ற ய ா னெ  ம ச ய ல் ப ா டு ்க ்ள ா ்க 
எடுத்துக்ம்காணடு மசயல்ப்டமவணடும். இதில் 
்கவனெத்மதாடு மசய்யமவணடிய பணிஎன்பது, 
கிராம மமம்பாடடுப்பணி்களில் மக்்கள 
பங்ம்கறலப உறுதிமசய்வது ஆகும். இலதச்மசய்தி்ட 

கட்டுரை

க. ்பழனித்து்ர
gpalanithurai@gmail.com

பஞசாயத்து்கள் 
மக்்கள் இயக்்கமா்க மாறைஹவணடும்

அண்்்டயிலுள்ள ் கைரள மாநிைம் ெைவற்றில் முன்னுைார்ணம். அறிவவாளி வெறுவைாகை 
இருந்ைாலும், அறிவியல் வாழ்வுககைாகை இருந்ைாலும், அதிகைாரப் ெரவலுககைாகை இருந்ைாலும், மககைள் 
திட்்டமிடுைலுககைாகை இருந்ைாலும் அத்ை்ன வசயல்ொடுகை்ளயும் மககைள் இயககைமாகை ்ந்டத்தி 

வவற்றி கைண்டுள்ளது. தீவிர அரசியல் ் ொட்டி நி்றந்ை ் கைரள மாநிைம் ் மம்ொட்டுப் ெணியில் 
மககைள் இயககைமாகை மாறிவிடுகிறது. என்வ ைமிழகைத்தில் நீடித்ை ் மம்ொட்டுககைான இைககுகை்ள 

ெஞ்சாயத்துககை்ள மககைள் இயககைமாகை மாற்ற ் வண்டும். அதுைான் இன்்றய ் ை்வ.
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முதலில் பஞ்சாயத்துத் தலைவர்்களுக்கும், மன்ற 
உறுப்பினெர்்களுக்கும், மபாதுமக்்களுக்கும் புதிய 
பஞ்சாயத்தின் முக்கியத்துவம் பறறி விழிப்புணர்வு 
ஏறபடுத்த மவணடும்’ என்பலத அநதக் ்கடிதத்தில் 
ம்காடிடடுக் ்காடடியுள்ளார். 

அடித்தடடு  ஜனெந ாய ்க த்லத  விரிவு 
படுத்துவதறகும், ஒன்றிய மாநிை அரசு்க்ளால் 
மதா்டமுடியாத விளிம்புநிலை மக்்கல்ளத் 
ம த ாடடு ,  ம ம மை  ம ்க ாணடு  வ ரவும் 
உருவாக்்கப்பட்டதுதான் புதிய பஞ்சாயத்து 
என்பலத நாம் எல்ைாச் மசயல்பாடு்களிலும் 
பின்புைத்தில் லவத்துக்ம்காள்ள மவணடும் 
என்பது அக்்கடிதத்தின் சாரம். 

்கடிதத்லத உளவாங்கிப் படித்தால் ஓர் 
புரிதலை அலனெவருக்கும் ஏறபடுத்தி வி்டைாம். 
அதாவது இன்று நாம் முக்கியப் பணியா்கச் 
மசய்துவரும் சாலை மபாடுதல், தூர்வாருதல், 
மதருவி்ளக்கு பராமரித்தல், சிறுபாைம் ்கடடுதல், 
சாக்்கல்ட மபாக்்க சா்ளரம் ்கடடுதல் மபான்றலவ 
முக்கியப் பணியா்கக் ்காடசிப்படுத்தவில்லை. 
மாறா்க  அடிப்பல்ட மாறறத்திற்கானெ 
மபாரு்ளாதார மமம்பாடு, ஆமராக்கியம் மபணுதல், 
சமூ்க நீதிக்கு முன்னுரிலம அளித்தல் மபான்றலவ 
லமயப்படுத்தப்படடுள்ளனெ.

இநதக் ்கடிதம் பறறி ஏன் தறமபாது நிலனெவுக்கு 
ம்காணடு வருகின்மறன் என்றால், தமிழ்க 
முதல்வர் தமிழ்க சிறறூராடசித் தலைவர்்களுக்கு 
சமீபத்தில் ஒரு ்கடிதம் எழுதி தமிழ்க பஞ்சாயத்துத் 
தலைவர்்களி்டமிருநது எலத எதிர்பார்க்கின்மறாம் 
என்பலத ம்காடிடடுக் ்காடடியுள்ளார். இநதக் 
்கடிதத்லத உள்ளாடசி தினெ வாழத்து ம்டைா்க 
அவர் எழுதினொலும் ,  அதில் கிராமப் 
பஞ்சாயத்துக்்கள என்னெ மசய்ய மவணடும் 
என்பலதச் சுடடிக்்காடடியுள்ளார். ஒன்றிய 
ம ா நி ை  அ ர சு ்க ளி ன்  தி ட ்ட ங் ்க ல ்ள 
நல்டமுலறப்படுத்துவதிலும், இயறல்க வ்ளத்லதப் 
பாது்காப்பதிலும், விளிம்புநிலை மக்்களின் 
மபாரு்ளாதார மறறும் சமூ்க மமம்பாடடிறகுரிய 
திட்டங்்கல்ளச் மசயல்படுவதிலும் மதசிய 
அ்ளவில் முன் மாதிரியா்கச் மசயல்ப்ட மவணடும் 
எனெவும் அநதக்  ்கடிதத்தில் ம்கடடுக் 
ம்காணடுள்ளார். அமத மநரத்தில் 75வது சுதநதிர 
தினெ விழாலவக் ம்காண்டாடும் மநரத்தில் நீடித்த 
வ்ளர்ச்சி இைக்கு்கல்ள அல்டய அல்டயா்ளம் 
்காணப்படடுள்ள ஒன்பது மசயல்பாடு்கல்ள 
அமுல்படுத்த நம் உள்ளாடசித் தலைவர்்கள 
த ய ா ர ா ்க  ம வ ண டு ம்  எ ன் று ம் 
ம்கடடுக்ம்காணடுள்ளார். இதில் வறுலம ஒழிப்பு, 
ஆமராக்யமானெ வாழவு, குழநலத மநயம், குடிநீர் 
பாது்காப்பு, சமூ்கப் பாது்காப்பு, அடிப்பல்ட 
வசதி்கள, மரங்்கள வ்ளர்த்தல், தூய்லம மபணுதல் 
மபான்ற மசயல்பாடு்களுக்கு பஞ்சாயத்துக்்கள 
தயாரா்க மவணடும் என்றும் கூறியுள்ளார். இநதக் 

்கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிடடுள்ள பை 
மசயல்பாடு்களுக்கு பணம் மதலவ இல்லை. 
அதற்கானெ புரிதல் தலைவர்்களுக்கும் , 
மபாதுமக்்களுக்கும் வரமவணடும். அதுதான் 
முக்கியம்.

ம்காத்மா ்காநதி இநதியாவிறகு முதலில் 
மதலவயானெது சு்காதாரம் என்றார். அவர் கூறிய 
்கருத்லத புரிநதும்காள்ள நமக்கு 100 ஆணடு்கள 
பிடித்திருக்கிறது. இன்றுதான் நாம் தூய்லம 
இநதியாலவ உருவாக்்க மசயல்படுகின்மறாம். 
இதுவலர அவர் ்கருத்லத ்கழிப்பி்டம் 
்கடடுவதா்கமவ ்கருதி ்கழிப்பி்டம் ்கடடி அலத 
பராமரிக்்கத் மதலவயானெ விழிப்புணர்வும், 
அறிவும், ஆறறலும் இல்ைாமல் பாழபடுத்தி 
வநமதாம். ஆமராக்யம், சுறறுப்புறத் துய்லம 
என்பது ஓர் அறிவியல். இதறகு மக்்கல்ளத் தயார் 
மசய்ய மவணடும். இது புறத்தூய்லம, அ்கத்தூய்லம, 
சுறறுப்புறத்தூய்லம பறறிய விழிப்புணர்வில் 
வருவது. இதற்கானெ விழிப்புணர்வு நம் மக்்களி்டம் 
உருவாக்்கப்படடிருநதால் இன்று குப்லப மமடு்கள, 
சாக்்கல்ட்கள இல்ைாத கிராமங்்க்ளா்கவும், 
ந்கரங்்க்ளா்கவும் நம்மால் உருவாக்கியிருக்்க 
முடியும், அநத அடிப்பல்டப் பணிலய நாம் 
மசய்யத் தவறிவிடம்டாம். ஊட்டச்சத்து 
குலறவினொல் ரத்த மசால்கயால் வரும் வில்ளவு்கள 
என்மனென்னெ  என்பது  ம ப ா து ம க் ்கள 
அலனெவருக்கும் புரிநதுவிட்டால், மக்்கள 
அதற்கானெ தீர்விலனெக் ்கணடு விடுவார்்கள. 
எனெமவ நம் தலைவர்்கள மசய்ய மவணடியது 
ஆமராக்கிய வாழவிறகுத் மதலவயானெ 
விழிப்புணர்வும், வழி்காடடுதலும்தான். இதறகுத் 
மதலவ பணம் அல்ை, புரிதல்; விழிப்புணர்வு. 
இலதத்தான் நம் பஞ்சாயத்துத் தலைவர்்கள 
மசய்தி்ட மவணடும் எனெ தன் ்கடிதத்தில் முதல்வர் 
மவணடிக் ம்காணடுள்ளார். அநத வல்கயில் 
பஞ்சாயத்துத் தலைவர்்களுக்கு இது முக்கியமானெ 
்கடிதம். 

அணல்டயிலுள்ள ம்கர்ள மாநிைம் பைவறறில் 
முன்னுதாரணம். அறிமவாளி மபறுவதா்க 
இருநதாலும், அறிவியல் வாழவுக்்கா்க இருநதாலும், 
அதி்காரப் பரவலுக்்கா்க இருநதாலும், மக்்கள 
திட்டமிடுதலுக்்கா்க இருநதாலும் அத்தலனெ 
மசயல்பாடு்கல்ளயும் மக்்கள இயக்்கமா்க ந்டத்தி 
மவறறி ்கணடுள்ளது. தீவிர அரசியல் மபாடடி 
நிலறநத ம்கர்ள மாநிைம் மமம்பாடடுப் பணியில் 
மக்்கள இயக்்கமா்க மாறிவிடுகிறது. எனெமவ 
தமிழ்கத்தில் நீடித்த மமம்பாடடுக்்கானெ 
இைக்கு்கல்ள பஞ்சாயத்துக்்கல்ள மக்்கள 
இயக்்கமா்க மாறற மவணடும். அதுதான் இன்லறய 
மதலவ.

கைட்டு்ரயாளர: ் மனாள் அரசியல் அறிவியல் 
்ெராசிரியர, கைாந்தி கிராம கிராமியப் ெல்கை்ைககைழகைம்
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�ல்்கலைக் ்கழ்கங்்கள, ்கல்லூரி்கள, ஆய்வு 
நிறுவனெங்்கள முதலிய ்கல்விப்புைம் சார்நதும் 
தனிமனித முயறசி்க்ளாலும் மமறம்காள்ளப்படடு 
வரும் தமிழாராய்ச்சிப் மபாக்கு்கல்ள 1 . 
ஆய்விதழ்கள 2. ஆய்மவடு்கள 3. ஆய்வுநூல்்கள 
4. சிறறிதழ்கள வழி அறிநதும்காள்ளமுடியும். 
இவறறில் ்கல்விப்புைம் சார்நத ஆய்வில் 
ஈடுபடடிருக்கும், ஆசிரியர்்கள, ஆய்வு மாணவர்்கள 
ஆகிமயாரின் எணணிக்ல்கயில் இருக்கும் அ்ளவுப் 
மபருக்்கம் ஆய்வு்களின் தரத்தில் உள்ளதா? 
ஆய்மவடு்களும் ஆய்வுக்்கடடுலர்களும் 
முன்னொய்வு்கல்ள முலறயா்கச் சீர்துக்கிப் பார்த்து 
எழுதப்படுகின்றனெவா? ஆய்வு மநறிமுலற்கள 
உரிய வல்கயில் பின்பறறப்படடு ஆய்வு்கள 
மமறம்காள்ளப்படுகின்றனெவா எனும் ம்களவி்கள 
அவவப்மபாது எழுப்பப்படடு வருகின்றனெ.
ஆய்வின் தரத்தில் சமரசம் மசய்து ம்காள்ளாத 
ஆய்வறமுள்ள மநறியா்ளர்்க்ளால் மடடுமம நல்ை 
ஆய்வா்ளர்்கல்ள உருவாக்்க முடியும்; தரமானெ 
ஆய்மவடு்கல்ள மவளிக்ம்காணர வழி்காட்ட 
முடியும். அவவல்கயானெ மநறியா்ளர்்களின் 
எணணிக்ல்க  ந ாளுக்கு ந ாள  குலற நது 
ம்காணடிருக்கிறது.

இப்படிபட்ட சூழலில் ஆய்வில் ஈடுபடும் 
அலனெவருக்கும் அடிப்பல்ட நூைா்க அலமயத் 
தக்்கதா்க மதா.ப. எனெ அலழக்்கப்படும் மதா. 
பரமசிவம் அவர்்களின் ’தமிழாராய்ச்சியின் 
வ்ளர்ச்சி’ எனும் சிறுநூல் மவளிவநதுள்ளது. கி.பி. 
1 8 5 0  முதல்  கி . பி . 2 0 0 0  வலரயிைானெ 
தமிழாராய்ச்சியின் வரைாறலற மதா.ப. அவருக்ம்க 
உரிய பகுப்பாய்வுப் ம்காணத்தில் நுணுகிப் 
பார்த்து, 2000-மாவது ஆணடில் தமிழப் 
பல் ்கலைக் ்கழ ்க த்தில்  நி ்கழ த்திய  ஒரு 
அறக்்கட்டல்ளச் மசாறமபாழிமவ 67 பக்்கங்்களில் 
அலமநதுள்ள இநநூல்.

1959- இல் ஏ. வி. சுப்பிரமணிய அய்யர் 
‘தமிழாராய்ச்சியின் வ்ளர்ச்சி’ எனும் தலைப்பில் 
எழுதிய நூமை இப்மபாருணலமயில் எழுதப்பட்ட 
முதல் நூைாகும். அவர் தமிழாராய்ச்சி என்றால் 
என்னெ என்பலத எப்படி வலரயலற மசய்துள்ளார் 
எனெ மதா. ப. எடுத்துக்்காடடி, தன்னுல்டய 
்கருத்துக்்கல்ள முன்மனெடுத்துச் மசல்கிறார். ‘தமிழ 

மமாழி, அதிலுள்ள இைக்கியம் இைக்்கணம் 
பறறிய ம்காளல்க்கள, தமிழப் புைவரின் ்காைம், 
வாழக்ல்க, நூற்களின் தன்லம, தரம், அலவ 
எழுதப்மபறற சூழநிலை, புைவருக்கும் அவலர 
ஆதரித்த அரசர், வள்ளல் முதலிமயார்க்கும் 
இல்டமய நி்கழநத உறவு ஆகியலவ்கல்ளப் 
மபாரு்ளா்கக் ம்காணடு விருப்பும் மவறுப்பும் 
இன்றி, நம்பத்தகுநத ஆதாரங்்கல்ள லவத்து தக்்க 
பரிசீைலனெ முலற்கல்ளக் ல்கயாணடு , 
தற்காைப்பணபு்டன் ஆராய்நது, உணலமலய 
நாடும் முயறசிமய ‘தமிழ ஆராய்ச்சி ஆகும்’ என்று 
ஏ.வி.சுப்பிரமணிய அய்யர் கூறியுள்ளலத 
வழிமமாழிநது, ‘இைக்கிய ஆராய்ச்சி சமூ்க 
அரசியல் வரைாறறுப் பின்புைத்திலும் அலமய 
மவணடும்’ எனெக் கூடடிச்மசர்த்துள்ளார். மதா. 
ப. கூறியுள்ள இைக்கியத்மதாடு இைக்்கணத்லதயும் 
மசர்த்துக்ம்காள்ள மவணடும். மமலும் ஆராய்ச்சி 
என்பது ‘வடிவமும் அ்ளவும் தன்லமயும் பயனும் 
ஆனெ ஒரு மபாருல்ள மதலவயும் உநதுதலும் 
ம்காணடு அ்ளக்்க முறபடுவமத ஆகும்’ எனெவும் 
வலரயலற மசய்கிறார்.

மதா. ப. எடுத்துக்ம்காண்ட150 ஆணடு்கல்ள 
1920, 1970, தற்காைம் (2000 வலர) எனெப் பிரித்துக் 
ம்காணடுள்ளார்.

1920 வலரயிைானெ ்காை்கட்டத்தில் ஐமராப்பிய 
அறி்ர்்களின் முயறசி்கள, பதிப்புப் பணி்கள, சிை 
முக்கியமானெ இயக்்கங்்கள ஆகியவறலறக் 
ம்காடிடடுக்்காடடி, 19-ஆம் நூறறாணடின் 
மதா்டக்்கத்தில் ‘தமிழர்்களின் மதால்பழங்்காைம் 
மவதமல்ைா மரபு சார்நத வாழக்ல்கயிலனெ 
உல்டயது’ என்று அறி்ர்்கள நிறுவ முறபட்டலத 
எடுத்துக்்காடடுவது பிற்காை அரசியல் 
ந்கர்வு்களுக்கும் தற்காைத்தில் நல்டமபறும் 
விவாதங்்களுக்குமானெ விலத்கள ,  2 0 0 
ஆணடு்களுக்கு முன்மப இைக்கிய இைக்்கண 
ஆய்வு்களின் ஊ்டா்க விலதக்்கப்படடுவிட்டனெ 
எனெப் புைனொகிறது. 

கி.பி. 1880-1920 ஆணடு்களில் மவளிவநத தமிழ 
இதழ்கள ‘இநதிய மதசியம், திராவி்ட மதசியம்’ 
எனெ எதிர் நிலைப்பட்ட ஆராய்ச்சியா்ளர்்கள 
உருவா்க அடித்த்ளம் அலமத்துத் தநதது எனும் 
மதா.ப., 1900 -க்கு முன்வநத இதழ்களில் பதிலனெநது 

தமிழாராயச்சியில் 
ொன்குவ்்கப் பள்ளிச் சிநத்்ன்கள்

வைோ. ெை்மசிெனின ‘ைமிைோைோய்ச்சியின ெ்ளரச்சி’ நூரை முனரெத்து...

நூல் வி்மரசனம்

தகா. ்பாலசுபரமணியன்
gbalu123@gmail.com
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‘இநது’ எனும் மபயரிலும் பதின்மூன்று 
‘திராவி்ட’ எனும் மபயரிலும் 
மவளிவநதிருநதது எனும் த்கவலைத் 
தநது ஆச்சரியமூடடுகிறார். மதா.ப 
அக்்காை ஆய்வுப் மபாக்கு்கல்ள 8 
வல ்க ய ா ்க ப்  பி ரி த் திரு ப் பது 
ஆய்வா்ளர்்களின் மதா்டர் ஆய்வு 
அணுகுமுலற்களுக்குப் பயன் தரும். 
மசநதமிழ இதழ எவவாறு அக்்காை 
ஆய்வு ஆளுலம்கள விரும்பி 
எழுதக்கூடிய இதழா்க வி்ளங்கியது 
என்பது ஆய்வுக்்கடடுலர்கள 
எழுதிமயார் படடியலிலிருநது 
வி்ளங்குகிறது. அக்்காைத்தில் ஆய்வில் 
ஈடுபடம்டார் ்கல்விப்புைத்லதச் 
சார்நமதார் மடடுமம என்பதும், 
‘தமிழ பல்்கலைக்்கழ்கம் மவணடும் 
என்ற உணர்வின் மவ்கத்து்டன் 
அப்மபயரில் லசவத் தமிழ அறி்ர் 
மஜ. எம். நல்லுசாமிப்பிளல்ளயின் 
ம்கன் மஜ. என். இராமநாதன் ஒரு 
பதிப்ப்கம் (1921) மதா்டங்கிச் சிை 
நூல்்கல்ளயும் மவளியிடடுள்ளார்’ 
என்பதும் அறியத்தக்்க த்கவல்்க்ளாகும்.

‘ த மி ழ ா ர ா ய் ச் சி  வ ர ை ாறு 
பா்டப்புத்த்க வரைாறா்கத் தமிழநாடடில் 
மதா்டங்்கப்ப்டவில்லை’ எனெ மதா.ப. தனெது 
உ ல ர யி ல்  சு ட டி க் ்க ா ட டி யு ள ்ள ா ர் . 
அணலமக் ்க ாைங் ்களில்  தமிழ ந ாடடுப் 
பை்கலைக்்கழ்கங்்களில் ‘தமிழாராய்ச்சி வரைாறு’ 
எனும் தலைப்பில் ஒரு தாள ஆய்வியல் நிலற்ர் 
ப டி ப் பி ற ்க ா னெ  ப ா ்ட த் தி ட ்ட த் தி ல் 
இ்டம்மபறறுள்ளது குறிப்பி்டத் தகுநததாகும்.

முத்தாய்ப்பா்க ,  மதா .ப “்க்டநத 1 5 0 
ஆணடு்க்ளா்கத் தமிழ ஆராய்ச்சி உைகின் மபரும் 
ப ர ப் பிலனெப்  ப ழ ந த மி ழ  நூல் ்களின் 
மீள்கணடுபிடிப்பும் பதிப்பாக்்கமும் பலழய, புதிய 
உலரவி்ளக்்கங்்களும் அவறறின் வரைாறறுப் 
பின்புைங்்கல்ளக் ்கண்டறிவதும் தமதாக்கிக் 
ம்காண்டனெ. இவறறின் ஊ்டா்கமவ ஐமராப்பியர் 
மதா்டர்பால் வில்ளநத புதிய இைக்கிய வல்க்களும் 
பிறநது வ்ளர்நது ஆராய்ச்சிக்குக் ்கருப்மபாரு்ளாகி 
உள்ளனெ. ஆராய்ச்சிக்குரிய ்கருவி்களும் இக்்காைப் 
பகுதியில்தான் மபருகியுள்ளனெ .  சமூ்க 
மாறறத்துக்்கானெ இயக்்கங்்களும் தமிழாராய்ச்சியின் 
மபாக்ல்கக் ்கணிசமா்கத் தீர்மானித்துள்ளனெ. 
வன்லமயானெ, கூர்லமயானெ அறிவாராய்ச்சி 
முலற்கம்ளாடு தறசார்பு நிலறநத குரல்்களும் 
கூக்குரல்்களும் இக்்காைப்பகுதியில் ம்கடகின்றனெ” 
எனும் முடிப்புலர தமிழாய்வு வரைாறறின் 
ஒடடுமமாத்த ்காடசிலயப் ப்டம்பிடித்துக் 
்காடடுவதா்க அலமநதுள்ளது.

தமிழாராய்ச்சி நி்கழத்திமயார் நூறறுக்்கணக்்கானெ 
மபர் இருப்பினும் இநத ஆய்வா்ளர்்களில் சிைர் 
தம்முல்டய விரிநத வாசிப்புத் திறத்தினொலும் 

மசார்வில்ைாத முயறசி்க்ளாலும் தனி 
மநறியா்ளர்்க்ளா்க அறியப்படுவதா்க 
மு . இ ர ா ்க ல வ ய ங் ்க ா ர் ,  ச . 
லவயாபுரிப்பிளல்ள, மயிலை சீனி. 
மவங்்க்டசாமி, நா.வானெமாமலை 
ஆகிய நால்வலரக் குறிப்பிடுகிறார். 
பின்வநத பை ஆய்வா்ளர்்கள 
’இநநால்வரின் ஆராய்ச்சி மநறிக்கு 
மநரில்டயா்கமவா மலறமு்கமா்கமவா 
ஆ ட ப ட ்ட வ ர் ்க ள ’  எ னெ க் 
கு றி ப் பி ட டி ரு ப் ப தி லி ரு ந து 
தமிழாராய்ச்சிலய நான்கு வல்கப் 
பளளிச் சிநதலனெ்க்ளா்கவும் பார்க்்க 
ஏதுவாகிறது. இறுதியா்க இசங்்கல்ள 
அடிமயாறறி அலமநத ஆய்வு்கல்ளயும் 
மதாடடுக்்காடடுகிறார்.

நூல் சிறிதா்க  இருப்பதால் 
ம ட டு ம ல் ை  ஏ ர ா ்ள ம ா னெ 
த்கவல்்களு்டன் ஆறமறாழுக்்கானெ 
நல்டயில் அலமநதுள்ளலமயால் 
தமிழாய்வில் ஆர்வம் உள்ள எவரும் 
ஒமர மூச்சில் படித்து முடிக்்கக்கூடிய 
நூல். ஆய்வு மாணவர்்கள மீணடும் 
மீணடும் படிக்்கமவணடிய நூைா்கவும் 
வி்ளங்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. 

துலணநூற படடியலும் இ்டம் மபறறிருநதால் 
கூடுதல் உதவியா்க அலமநதிருக்கும்.

 ’இதுவலர எங்கும் நூைா்க மவளிவராத அரிய 
உலர’ எனும் உடபக்்கத் தலைக்்கடடு்டன் 
மவளிவநதிருக்கும் இநநூலுக்கு, பாமரன் மதா.ப 
லவ வியநது மபாறறி அணிநதுலர எழுதியுள்ளார். 
அவர் வியப்பிறகுக் ்காரணம் இல்ைாமல் இல்லை 
என்பது இநநூலைப் படிக்கும் எவரும் 
ஒப்புக்ம்காளவர். இவவுலர ஏற்கனெமவ சிறிய 
எணணிக்ல்கயில் அச்சி்டப்படடு மசாறமபாழிவு 
நி்கழத்தப்பட்ட நாளில் பங்ம்கறபா்ளர்்களுக்கு 
அளிக்்கப்படடுள்ளது. இவவரிய நூலைத் தமிழ 
ஆய்வில் ஈடுபடும் அலனெவருக்கும் பயன்படும் 
வல்கயில் நூைாக்கியிருப்பது வரமவற்கத்தக்்கது. 
பாமரன் கூறியிருப்பதுமபால் ‘ஒவமவாரு 
பல்்கலைக்்கழ்கத்திலும் ஒவமவாரு ்கல்லூரியிலும்’ 
இரு க் ்க மவணடிய  ம ாணவர் ்க்ள ாலும் 
ஆசிரியர்்க்ளாலும் பயன்படுத்தப்ப்டமவணடிய 
நூல் மதா.பவின்’ தமிழாராய்ச்சியின் வ்ளர்ச்சி.

ைமிழாராயச்சியின் வளரச்சி
வைா.ெரமசிவன்
ெககைஙகைள்: 67. வி்ை: ரூ.70/
வவளியீடு: ்நா்டற்்றார ெதிப்ெகைம்,
16, ் வஙகை்டசாமி சா்ை கிழககு,
இரத்தின சொெதிபுரம் ் கைா்வ-641 002
அ்ை்ெசி: 9443536779

திறனாயவாளர ் மனாள் து்்ண்வந்ைர, ைஞ்்சத் 
ைமிழ்ப் ெல்கை்ைககைழகைம்
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“எனெது இைக்கியப் பயணம்” என்ற 
தலைப்பில் பிரான்சில் வாழும் தமிழ எழுத்தா்ளர் 
நா்கரத்தினெம் கிரு்ஷணா அவர்்களு்டனொனெ ஒரு 
்கைநதுலரயா்டலைச் மசன்லனெ, பரிசில் 
பதிப்ப்கமும் யாவரும் பதிப்ப்கமும் இலணநது 
ந்டத்தினெ. மவ்ளச்மசரியில் உள்ள யாவரும் 
பதிப்ப்கத்தின் புத்த்க விறபலனெ நிலையத்தில் 
17.07.2022 அன்று மாலை 6 மணி அ்ளவில் நி்கழச்சி 
மதா்டங்கியது.மதாழர் மவல் ்கணணன் அவர்்கள 
வநதிருநத வாச்கர் மறறும் எழுத்தா்ளர் 
நணபர்்கல்ளத் மதநீர்ச் சுலவமயாடு வரமவறறார். 
மதா்டர்நது, கிரு்ஷணாமவாடு புதுச்மசரியிலிருநது 
வ ந தி ரு ந த  தி ற னெ ா ய் வ ா ்ள ர்  ்க .
பஞ்சாங்்கமும்,பிமரஞ்சுப்  மபராசிரியர். 
சு.ஆ.மவங்்க்ட சுப்புராய நாய்கரும் கிரு்ஷணாவின் 
வாழவு, பல்டப்புச் மசயல்பாடு ஆகியவறலற 
அறிமு்கப்படுத்தினெர். நி்கழச்சிக்கு வநதிருநத 
ஊ்ட்கவியைா்ளர் மாைன் அவர்்களும், புதுச்மசரிப் 
பல்்கலைக்்கழ்கப் மபராசிரியர் பா.இரவிக்குமார் 
அவர்்களும் சுருக்்கமா்கக் கிரு்ஷணா குறித்துத் 
தங்்கள பார்லவலயப் பதிவு மசய்தனெர். 
மதா்டர்நது கிரு்ஷணா மபசினொர்.

புதுச்மசரிக்கு அருகிலுள்ள தமிழநாடல்டச் 
மசர்நத ம்காழுவாரி என்ற சிறறூரில் பிறநது 
பளளியில் மசர்நது படிக்கிற ்காைத்திமைமய  
பா்டப் பகுதிக்கு மவளிமய வாசிக்கிற பழக்்கம் 
தன்னுல்டய அம்மாவின் மூைமா்கத் தனெக்குள 
எவவாறு உருவானெது என்பலத விவரித்தார். 
பளளியில் நா .கிருடடிணமூர்த்தி என்ற 
தமிழாசிரியர் எனெக்குள இருநத எழுத்தார்வத்லதத் 
தூணடினொர் என்றும் மறக்்காமல் பதிவு மசய்தார். 
மதா்டர்நது மசன்லனெ, தியா்கராயர் ்கல்லூரியில் 
இ்ளங்்கலை (மபாரு்ளாதாரம்) படிக்கிற ்காைத்தில் 
மபரா.்க.அன்பழ்கன் அவர்்களின் தம்பி ஒருவர் 
தமிழப்மபராசிரியரா்க அலமநது தனெக்குள இருநத 
பல்டப்புணர்லவயும் மமாழியுணர்லவயும் 
ஒ ன் ற ா ்க  வ ்ள ர் த்மத டு த் த ா ர்  எ ன் று 
நிலனெவுகூர்நதார். 

ஒரு மகிழ்வா்ன மா்லப் கபாழுது

முதலில் மபரும்பாைானெ எழுத்தா்ளர்்கல்ளப் 
ம ப ா ை  ந ா னு ம்  ்க வி ல த யி ல்  த ா ன் 
இைக்கியப்பயணத்லதத் மதா்டங்கிமனென்.
மபசாதிரு மனெமம, அழுவதும் சு்கமம, ்கனெவில்டத் 
மதாயும் நாணல் வீடு்கள என்று மூன்று 
மதாகுப்பு்கள மவளிவநதுள்ளனெ.

பிறகு ல்கவீசி ந்டப்பதறகு உலர நல்ட 
எழுத்துதான் வசதி என்று பட்டதால் சிறு்கலத 
எழுதத்மதா்டங்கிமனென். குமுதம், ்கல்கி, 
ஆனெநதவி்க்டன் முதலிய வணி்க இதழ்களில் 
்கலத்கள மவளிவநதுள்ளனெ. அலவ்கள ஐநது 
மத ாகுப்புக் ்க்ளா ்க  மவளிவநதுள்ளனெ . 
அவறறுள ” சி ரி க்கி ற  ம ர ா ம ப ாலவயும் 
நம்பக்கூ்டாது” என்கிற அறிவியல் சிறு்கலத்களின் 
மதாகுப்பும் ஒன்று.

1985-இல் பிரான்சிறகுப் புைம்மபயர்நத பிறகு, 
பிரஞ்சுக்்காைனித்துவம் புதுச்மசரி மக்்கல்ளப் 
புைம்மபயர லவத்து உலழப்லப உறிஞ்சிய 
வரைாறலறப் புலனெமவழுத்தா்கப் பல்டக்்க 
ம வணடும்  என் ற  ம ந ா க் கி ல்  ந ா வ ல் 
எழுதத்மதா்டங்கிமனென். “நீைக்்க்டல்” என்ற முதல் 
நாவல் அப்படித்தான் மதான்றியது. அதறகுத் 
தமிழ்க அரசின் பரிசு கில்டத்தது எனெக்ம்காரு 
ஊக்்கம் அளித்தது. மதா்டர்நது மாத்தாஹரி, 
கிரு்ஷணப்ப நாயக்்கர் ம்கௌமுதி,  ்காஃப்்காவின் 
நாய்க்குடடி, ரண்க்ளம், இறநத்காைம், மமலும் 
இநத ஆணடில் மவளிவநதுள்ள லசம்கான் 
புதுச்மசரி-இப்படி தரவு்கல்ளத் திரடடி அவறலறப் 
புலனெவாக்கித் தருவதில் மபருமகிழச்சி 
அல்டகிமறன்.

மமலும் 9-்கடடுலரத் மதாகுப்புக்்கள, 
பிரஞ்சிலிருநது 9-மமாழிமபயர்ப்பு நூல்்கள 
மவளிவநதுள்ளனெ. மநாபல் பரிசு மபறற பிரஞ்சு 
எழுத்தா்ளர் மை.கிம்ளஸிமயாவின் நாவல் 
ஒன்லறக்” குறறவிசாரலண” என்று தமிழில் 
த ந து ள ம்ள ன் . அ ந த  நூ லு க் கு த் த ா ன் 
்காக்ல்கக்குழுமம் ஒருங்கிலணக்கும் கி.பி.
அரவிநதன் நிலனெவுப் பரிசு இநத ஆணடு 
கில்டத்துள்ளது. அம்லபயின் சிறு்கலத்கல்ள ஒரு 

இைக்கிய நிகழ்வு

்பஞசு
drpanju49@yahoo.co.in
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பி ரஞ் சு ப்  ம பணமணிமய ா டு 
இலணநது தமிழிலிருநது பிரஞ்சுக்குக் 
ம்காணடுமபாய்ச் மசர்த்துளம்ளன். 
இத்தல்கய மமாழிமபயர்ப்புச் 
ம ச ய ல் ப ா டு ்கள  ந ம்முல்டய 
மமாழிலயப் புதுப்பித்துக் ம்காள்ளவும் 
வ ்ள ப் ப டு த் தி க் ம்க ா ள ்ள வு ம் 
பயன்படுகின்றனெ என்பதும் உணலம..

இவவாறு சுருக்்கமா்கமவ தனெது 
இைக்கியப் பயணத்லத முன் லவத்தார் 
எழுத்தா்ளர் நா்கரத்தினெம் கிரு்ஷணா. 
மதா்டர்நது  ்கைநதுலரயா்டலின் 
மபாது மாைனின், தறமபாலதய 
பிரஞ்சு இைக்கியங்்களின்மபாக்கு 
என்னெவா்க இருக்கிறது என்ற 
ம்களவிக்குப் மபரும்பாலும் அங்கு 
இருக்கிறவர்்கள சுயபுலனெவு (Auto-fic-
tion) என்கிற முலறயில் தங்்களுல்டய 
எ ழு த் து க் ்க ல ்ள  நி ்க ழ த் தி க் 
ம்காணடிருக்கிறார்்கள என்று பதில் 
அளித்தார்.இைக்கியக் ம்காடபாடு்கள 
கு றி த் து ப்  ம ப சு வ ம த ல் ை ா ம் 
அவவ்ளவா்க இல்லை என்றார். 
மபரா. இரவிக்குமாரின் ம்களவி 
ஒன்றுக்குப் பதிைா்க இது அலமநதது. 
அமமரிக்்காவின்மசல்வாக்குப்பிரஞ்சு 
ம ம ா ழியிலும்  பல்ட ப்பிலும் 
எதிமராலிக்கிறது என்றார். இவவாறு 
்கை நதுலரயா்டல் பை  புதிய 
த ்க வ ல் ்கல்ள  வ ழ ங் குவ த ா ்க  
அலமநதது .  மத ாழர்  பரிசில் 
ம ச ந தி ல் ந ா த ன்  வ ழ ங் கி ய 
நன்றியுலரமயாடு நி்கழச்சி முடிநதது. 
மதாழர் ்காக்ல்க ஆசிரியர் முத்லதயா, 
என் வாழநாள நணபர் மபரா. 
பாரதிபுத்திரன், மறறும் எழுத்தா்ளர் 
முத்துக் கிரு்ஷணன் உடப்டப் பை 
எழுத்தா்ளர்்கல்ளச் சநதித்தது 
மகிழச்சியா்க இருநதது. மமலும் 
சமீபத்தில் கிரு்ஷணா எழுத்லத 
வாசித்துப் மபரிதும் ஈர்ப்புக்குள்ளானெ 
புதுச்மசரி அரசின் ்கல்வித் துலற, 
மமனொள இலண இயக்குநர் 
இராமதாசு அவர்்கள வநதிருநது 
நி்கழச்சிலயச் சிறப்பித்தார். ‘ மிகுநத 
மனெநிலறமவாடு எங்்களு்டன் வநத 
புதுச்மசரி நணபர்்கள தமிழ மணி, 
புதுச்மசரி அரசின் நிர்வா்கப் 
மபாறியா்ளர் பாைசுப்ரமணியன் 
ஆகிமயாமராடு உலரயாடி மகிழநதபடி 
இரவு 12.30 மணி அ்ளவில் புதுச்மசரி 
வநதுமசர்நமதாம்.

பின்னிரவில் திடுகவகைன
விழிககும் வ்நாடியில்
சாளரத்தின் ஊ்்ட
ெனிககைாற்றாய நு்ழகிறது
உன் அ்்ணப்பில்
ஆட்வகைாள்ளும்
கைைகைைப்பு!

மரஙகைளில் நி்றந்திருககும்
பூககைள் உன் அனிச்சப்புன்ன்கை்ய
நி்னவுெடுத்துகிறது

ெனி நிரப்பிய அரவமற்ற சா்ையில்
்ந்டந்து வீ்ட்்டயும் வ்ர
சலிககைாமல் இ்்டவவளியற்ற உன்
்ெச்சுககைள் து்்ண...

எப்்ொைாவது அடிககும் இள வவயில்
உன் வசல்ைக்கைாெஙகைள்..

ெனிச்சில்லு ம்ழகைள்
இனிப்பு ை்டவிய உன் அழுத்ைமான
முத்ைஙகைள்..

்கை்ய சுட்டுகவகைாண்டு
்ைநீர கைைககு்கையில் உன்
ெரிைவிப்பும்..
குடிக்கையில் இ்்டஇ்்ட்ய
்நமககைான ெகிரைலும்..

எவன் வசான்னது..
்வறு கைண்்டம் இ்டம் வெயரந்ை
்நான் ைனி்மயில் இருககி்றன்
என்று..

�. ஆனந்தகுமார்

தனி்ம
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காைத்தின் மாயச் சுழலில் நாம் அக்னி 
ஆறறங்்கலரயில் நின்று ம்காணடிருநமதாம். 
சீவ்கசிநதாமணியும், சீவ்கனும் மலறநமத மபாய் 
இருநதனெர். வல்ளயாபதியும், ஆளுருடடி மலையும் 
நம்லம வா,வாமவன்று அலழத்தனெ. உ்டன் வநத 
நமது நணபர் புதுக்ம்காடல்ட ந. ராமய்யா 
மசல்வாக்கில் உளளூர் கூடடுறவு சங்்கச் 
மசயைா்ளர்்கள பைலரச் சநதித்து உதவி 
மபறமறாம்.

சமணத் துறவி்கள பாலறக் குன்று்களிலும் 
குல்க்களிலும் வசித்தனெர் .  அவர்்க்ளது 
ம்காளல்க்கல்ளக் ்கல்டப்பிடித்த இல்ைறச் 
சமணர்்கள மவ்ளாணலமயிலும், வணி்கத்திலும் 
ஈடுபடடு வாழநதனெர். எனெமவ ஆறறுப் 
படுல்க்களிலும் சமணச் சின்னெங்்கள விரவிக் 
கி்டக்கின்றனெ. புதுக்ம்காடல்ட மாவட்டத்தில் 
அலதக் ்கணகூ்டா்கப் பார்க்்க முடிநதது.

“அக்னி ஆறு 13 வரு்டத்திறகு பிறகு சமீபத்தில் 
தான் ஆர்ப்பரித்து ஓடியது. பார்க்்கக் ்கண 
ம்காள்ளாக் ்காடசியா்க இருநதது!” என்றார் 
உ்டன் துலணக்கு வநத கூடடுறவுச் சங்்கச் 
மசயைா்ளர்.

அக்னி ஆறு இன்லறய புதுக்ம்காடல்ட 
மாவட்டம் கீரனூருக்குத் மதறம்க கு்ளத்தூர் 
மபரூராடசியின் மபரிய கு்ளத்தில் ஒரு சிறிய 
ஓல்டயா்க உறபத்தியாகித் மதறகு மறறும் கிழக்கு 
மநாக்கி 78 கி.மீ. பாய்நது தஞ்லச மாவட்டம் 
மபராவூரணி அரும்க ்கறம்பக்குடிலயக் ்க்டநது 
மசல்கிறது. அதன் மதன்கிழக்கில், ்காவிரியின் 
அலணக்்கடடுக் ்கால்வாய் அதனு்டன் 
இலணகிறது.

ப ட டு க் ம்க ா டல்ட க் கு த்  ம த ற கிலு ம் 
அதி ர ா ம் ப டடினெ த் தி ற கு  ம ம ற ம்க யு ம் 

மசண்டக்ம்காடல்டலய ்க்டநது கிழக்கு மநாக்கி 
அக்னி ஆறு மதா்டர்கிறது. பிறகு ராஜாம்டம் 
கிராமத்திறகு மதறம்க ்க்டலில் ்கைக்கிறது.

“இது மி்கப்பழலமயானெ ஆறு. ்க்டநத 
்காைங்்களில் “அஞ்்ானெ விமமாச்சனி” என்ற 
மபயரில் அலழக்்கப்பட்டது. அக்கியானி என்ற 
மசால் அஞ்்ானெத்திறகு இலணயானெது . அது 
மருவி அக்னி ஆறு என்று மாறறம் மபறறிருக்கும் 
என்பது யூ்கம்!” என்றார் ந. ராமய்யா.

“அக்னி ஆறறுப்படுல்கயில் அலமநதுள்ள 
வாழமங்்கைம் , மங்்கத்மதவன்படடி,மமாசகுடி,
ம்காவில்வீரக்குடி,மசம்பாடடூர், புத்தாம்பூர் 
உளளிட்ட ஊர்்களில் சமணத்தீர்த்தங்்கரர்்களின் 
ப ை  சி ற ப ங் ்க ள  அ ல ்ட ய ா ்ள ம் 
்காணப்படடிருக்கின்றனெ. மி்கச் சமீபத்தில் 
கீழவாண்டான் விடுதி கிராமத்தில் ஒரு 
ச ம ண ப் ப ள ளி ல ய  ஆ ய் வ ா ்ள ர் ்க ள 
்கணடுபிடித்துள்ளனெர் .  எனெமவ அக்னி 
ஆறறங்்கலரயில் சமணம் பரவி இருநதது என்பது 
நிரூபணம்!” என்றார் மசயைா்ளர்.

“கீழவாண்டான் விடுதி மறறும் மமைவாண்டான் 
விடுதி எல்லைப்பகுதியில் அக்னி ஆறறின் மதன் 
புறத்தில் அலமநதுள்ள சிவனொர் தி்டலில் சமணப் 
பளளி இருநத த்டயங்்கள உள்ளனெ!” என்றார் 
நமது நணபர். அங்கு மசன்மறாம். கிட்டத்தட்ட 
ஒரு ஏக்்கர் பரப்பில் ஒரு மசங்்கல் மமடு 
்காணப்பட்டது. “்கங்ல்க ம்காண்ட மசாழபுரத்தின் 
மாளில்க மமடடில் இருநத மசங்்கல் அ்ளவு்கம்ளாடு 
ஒத்துப் மபாகிறது.” என்று மசான்னொர்்கள.

இநதச் சமணப்பளளி 11ஆம் நூறறாணடிறகு 
முநலதயது என்று ்கருதுகிறார்்கள. அங்கு அலற 
மாதிரியானெ அலமப்பில் இரணடு தீர்த்தங்்கரர் 
சிறபங்்கள இருநதுள்ளனெ. அவறறில் ஒன்று 
தறமபாது சிவனொர் என்ற மபயரில் லசவ 

த�ொடர்

தராசு ஷயாம்
 shyamtv@gmail.com
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அகனி ஆற்று தீர்த்தங்கைர்

வழிபாடடில் உள்ளது. சிறபத்தின் உயரம் சுமார் 
5 அடி. சமண சமயத்தின் 24ஆவது தீர்த்தங்்கரரானெ 
ம்காவீரர் திருமமனி. தியானெ ம்காைம்,.. சுருள முடி 
தலை.. திறநத ்கண்கள, நுனி, நீண்ட துல்ளயுல்டய 
்காது்கள.. புன்முறுவலு்டன் கூடிய உதடு்கள.. 
விரிநத மார்பு்டன் அமர்நத நிலையில் 
்காணப்படுகிறது.

தலையின் பின்புறமா்க முக்்காைத்லதயும் 
உணர்த்தும் விதமா்க ஒளிவீசும் பிரபா வல்ளயம், 
மமறபகுதியில் சநதிராத்தியம், நித்திய விமநாதம், 
ச்கை பாஜனெம் ஆகிய முக்குல்ட்கள, பின்புைத்தில் 
குங்கிலிய மரம், பக்்கவாடடில் சித்தாக்கியா 
இயக்கியும், இயக்்கன் மாதங்்கனும் சாமரத்து்டன் 
உள்ளனெர். சிங்்க முத்திலர ்கடடுமானெத்தில் 
மலறநதுள்ளதால் அது ம்காவீரர் தான் என்பதில் 
ஐயமில்லை என்றும் மசான்னொர்்கள.

மறமறாரு சமண தீர்த்தங்்கரர் சிறபம் மி்கச்சிறிய 

அ்ளவில் தலை சிலதநத நிலையில், தாமலர மமல் 
அமர்நத தியானெ நிலையிலுள்ளது, எனெமவ 
ஆறாவது தீர்த்தங்்கரரானெ பத்ம பிரபரா்க 
இருக்்கைாம் என்கிறார்்கள. சமணப்பளளி்களில் 
ம்காவீரர் மறறும் ஆதிநாதர் சிறபங்்கம்ள 
வழிபாடடில் இருநது வநதுள்ளனெ. மதன் 
்கயிலையில் தாமலர மீது அமர்நத நிலையில் 

அவர் தவமிருநததா்கச் சான்று்கள உள்ளனெ. 
எனெமவ முதைாம் தீர்த்தங்்கரரானெ ஆதிநாதர் 
சிறபமா்க இருக்்கமவ அதி்க வாய்ப்பு.

சிறபம் நாறபது ஆணடு்களுக்கு முன்பு மாடடு 
வணடி மூைம் ்க்டத்தப்பட்டமபாது இருக்கிறது. 
சி ல ை த்  தி ரு்ட ர் ்களு க் கு  திடீம ரன்று 
உ்டல்நைக்குலறவு ஏறபடடு இருக்கிறது. மாடு்கள 
மயக்்கமல்டநதனெ. ்க்டத்தி வநதவர்்கள 
அச்சமல்டநது ஆத்தங்்கலர விடுதி வயல் 
மவளியில்  திருமமனிலய  வீசிவிடடுச் 
மசன்றுவிட்டனெர்.

ஆத்தங்்கலரவிடுதி அம்பைக்்காரர் அலதத் 
தனெது பாது்காப்பில் லவத்திருநதார். நம்பிராஜன் 
என்பவரின் குடும்பத்தார் “ இது நாங்்கள 
வழிபடடு வநத சாமி” என்று மபறறு வநது 
அதலனெ சிறு ம்காயிைா்க எழுப்பி வழிபடடு 
வருவதா்கக் கூறினொர்்கள.

அக்னி ஆறறுப்படுல்கயில் 
உ ள ்ள  வ ா ழ ம ங் ்க ை ம்  , 
மங்்கத்மதவன்படடி, மமாசகுடி, 
ம்காவில் வீரக்குடி, மசம்பாடடூர், 
புத்தாம்பூர் உளளிட்ட ஊர்்களிலும் 
ஏரா்ளமானெ சமணத் த்டயங்்கள 
உள்ளனெ.

அ க்னி ஆறறுச்  ச மண 
நா்கரீ்கத்தின் மபருலமலய வியநது 
ம்காணடிருநத தருணத்தில் அநத 
விமனொத உருவம் மதான்றியது. 
மு்கம் மதளிவா்கத் மதரியவில்லை. 
அலத உருவம் என்று கூ்டச் 
மசால்ை முடியாது. புல்கயும், 
ஆவியுமா்க நம் மனெக் ்கணணுக்குத் 
மதரிநதது.

“தமிழ கூறும் நல்லுைகின் 
ஐம்மபருங் ்காப்பியங்்களில் 
ஒன்றானெ வல்ளயாபதியின் 
ஆசிரியர் நான் தான். ஒன்பதாம் 
நூறறாணடில் நான் பல்டத்த 
அறபுதக் ்காப்பியத்லத நீங்்கள 
மதாலைத்மத விடடீர்்கள. என் 
மபயலரயும் மறநது விடடீர்்கள. 
எனெது மமாத்தப் பா்டல்்களில் 
நீங்்கள இன்று 72 பா்டல்்கல்ள 
மடடுமம மதாகுத்து உளளீர்்கள!” 
என்று குறறம் சாடடியது அநத 
உ ருவம் . .  மன்னிக் ்கவும் . . .
வல்ளயாபதியின் ஆசிரியர்.

ே ணி்கர்  சமூ்க த்தி றகும்  வலைய ர் 
சமூ்கத்திறகுமானெ நடபு மறறும் அன்பு 
ஆகியவறலறக் கூறுவதன் மூைம் சமணக் 
ம்காடபாடு்கல்ள வி்ளக்கியுள்ள அறபுதமானெ 
்காவியம் வல்ளயாபதி என்பது ஒரு ்கருத்து.
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முககுரட அரமப்பு

“்கைா்்ட நீடினும் கு்றப்ெ்ட வறியாத் ் ைா்டாழ்குளத்துக 
்கைாடுகைாத்திருககும் வகைாடுமுடி ‘வ்ைஞர”.

 -(வெரும்ொ்ணாற்றுப்ெ்்ட- கைடியலூர உருத்திரங 
கைண்்ணனார).

ம்கால்ட நீடித்தாலும் குலறயாத ஆழமுள்ள 
கு்ளத்தின் ்கலரயினிமை மீன்பிடிக்்க ்காத்திருக்கும் 
வ ல ை ் ர்  ( வ ல ை ய ர் )  எ ன் கி ற து 
மபரும்பாணாறறுப்பல்ட. 21 நரம்பு்கள ம்காண்ட 
மபரியாழ வாசிக்கும் பாணன் ஒருவன் வறுலமயால் 
வாடும் இன்மனொரு பாணலனெ மதாணல்டமான் 
இ ்ள ந தி ல ர ய ன்  எ ன் னு ம்  ம ன் னெ னி ்ட ம் 
ஆறறுப்படுத்துவதா்க அலமநதது இநத ஆறறுப்பல்ட 
நூல்.

“ஆறறுப்படுத்துதல்” என்றால் 
வழிப்படுத்துதல்! வறுலமலயப் 
மபாக்்க விறலியர், பாணர், கூத்தர், 
மபாருநர் ஆகிமயார் வள்ளல்்களி்டம் 
மசன்று மபாருள மபறுவார்்கள. 
அவவாறு பரிசு மபறறுச் மசல்லும் 
ஒருவன் பரிசு மபறச் மசல்லும் 
இன்மனொருவலனெ வழிப்படுத்தும் 
முலறமய ஆறறுப்பல்ட. சங்்க்காை 
எ ட டு த் மத ா ல ்க  நூ ல் ்க ளி ல் 
ஆறறுப்பல்டப் பா்டல்்கள உள்ளனெ.

“வண்டி்ர வகைாண்்ட கைமழ்பூம் 
வொய்கை கைம்புட் ் சவல் இன்துயில் 
இரிய ‘வல்்ை நீககி வயமீன் முகைந்து 
வகைாள்்ள சாற்றிய வகைாடுமுடி 
வ்ைஞர”.

- மது்ரக கைாஞ்சி

மதுலரக் ்காஞ்சி ஏற்கனெமவ இத் 
ம த ா்டரின்  வ ா ச ்க ர் ்களுக்கு 
அறிமு்கமானெ பல்டப்பு தான்! அதில் 
உள்ள மமற்கண்ட பா்டலின்படி 
மசவலின் இனிய தூக்்கம் ்கலையும்படி 
வணடு்கள தங்கிய  பூமணம் 
மபாருநதிய மபாய்ல்கயிமை 
ப்ட ர் நதிரு க்கும்  ம ்க ாடிலய 
நீக்கிவிடடு வலைலய விரித்துக் 
ம்காழுத்த மீன்்கல்ள பிடித்து விறகும் 
மபரும்வணி்கமர வலையர்.

இன்றும் வலையர் சமூ்கத்தினெர் 
மபராவூரணி துவங்கி சிவ்கங்ல்க 
வலர மசறிநது வாழகின்றனெர். முத்தலரயர்்கள என்று 
அவர்்கள அலழக்்கப்படுகின்றனெர். சமணக் 
்காப்பியமானெ வல்ளயாபதியில் அவர்்கள வாழவியல் 
வி்ளக்்கப்படடு இருநததா்கவும் ்டாக்்டர் உ.மவ.
சாமிநாத அய்யர் அவர்்கள திருவாவடுதுலற ஆதீனெ 
ம்டத்தின் நூை்கத்தில் வல்ளயாபதியின் சுவடிலயப் 
பார்த்ததா்கவும் “என் சரித்திரம் ”  நூலில் 
குறிப்பிடடுள்ளார்.

பழஞ்சுவடி்கல்ளக் ்காக்கும் முயறசியில் அப்மபாது 
உ.மவ.சா. ஈடுப்டவில்லை. பிற்காைத்தில் மதடியமபாது 
அது கில்டக்்காமல் மபானெது தமிழ கூறும் 

ந ல் லு ை ்க த் தி ன்  து ர தி ரு ்ஷ ்ட ம ம ! 
வல்ளயாபதியின் பா்டல்்கள முழுலமயா்கக் 
கில்டத்து இருநதால் பு்கார் முதல் சிவ்கங்ல்க 
வலர இன்றும் வாழநதுவரும் வலையர் 
வாழவியலுக்கும் சமணத்திறகும் இல்டயிைானெ 
மதா்டர்லப முழுலமயா்கப் புரிநது 
ம்காணடிருக்்கைாம்.

“என்னெ எழுத்தா்ளமர? திக்பிரலம 
பிடித்தாறமபால் நின்று விடடீர், மபச்லசமய 
்காமணாம்.” என்று நம்லம உசுப்பினொர் 
வல்ளயாபதியின் ஆசிரியர்.

“ஆசிரியமர . .  நீங்்கள கூற  வநத 

வல்ளயாபதியின் ்கலத தான் என்னெ? மபருத்த 
்கருத்து மவறுபாடு நிைவுகிறமத!” என்று நாம் 
ம்கடம்டாம். அவர் ஹா,ஹாமவன்று 
சிரித்துவிடடு,“உமக்குத் மதரிநத ்கலத எது?” 
என்று ம்கட்டார். .

“உயர்தரக் ்கற்கல்ள விறகும் நவம்காடி 
நாராயணன் தன் குைத்தில் ஒரு மபணலணயும் 
மவறு குைத்தில் ஒரு மபணலணயும் 
மணநததால் ஒதுக்்கப்படுகிறான். எனெமவ 
அவன் மாறறுக் குை மலனெவிலயத் தளளி 
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அகனி ஆறு

குணடலககசிவரளயாபதி

லவக்கிறான். தநலதலயப் பறறி அறிநத ம்கன் 
பு்கார் ந்கரம் மசன்று வணி்கர்்கள அலவயில் 
தன் தநலத நாராயணமனெ என்று கூறுகிறான். 
்காளி சாடசி கூறிக் குடும்பம் ஒன்றுபடுகிறது. 
இதுமவ எங்்களுக்குத் மதரிநத ்கலத!” என்மறாம் 
நாம்.

வல்ளயாபதியின் ஆசிரியர் மீணடும் 
சிரித்தார். “்கலதயா முக்கியம் எழுத்தா்ளமர.. 
்கருத்து தாமனெ?” என்று அவர் ம்கட்ட ம்களவிக்கு 
நம்மி்டம் பதில் இல்லை. அப்மபாது திடீமரன்று 
மதான்றியது இன்மனொரு மாய உருவம். 
வியப்பல்டநத நாம் யார் என்று வினெவிமனொம்.

“நான் தான் குண்டைம்கசி. வல்ளயாபதியும் நானும் 
ஒரு வல்கயில் இரடல்டக் குழநலத்கள என்று லவத்துக் 
ம்காளளும் எழுத்தா்ளமர! சமணத்லத மடடுமம ஆசிரியர் 
உயர்த்திப்பிடிப்பாமரா என்ற அச்சத்தில் நாம் 
மப்ளத்தத்திற்கா்க உம்மி்டம் குரல் ம்காடுக்்க வநமதன்!” 
என்றாள குண்டைம்கசி.

வி்னெை வலியினா்ை ் வறு்வறு யாக்கை ஆகி
்நனிெை பிறவி ைன்னுள் துன்புறூஉம் ்நல்லுயிரககு
மனிைரின் அரியைாகும் ் ைான்றுைல் ் ைான்றினாலும்
இனிய்வ நுகைர எயதும் வசல்வமும் அன்ன்ையாம்!

(வ்ளயாெதி)

“மனிதப் பிறவி மி்க உயர்நதது. அதுவும் மசல்வரா்க, 
உயர்குடிப் பிறப்பா்ளரா்க, ஊனெமில்ைாத உ்டல் உள்ளவரா்க, 
்கல்வி ம்களவி்களில் சிறநதவரா்கப் பிறப்பது அரிது. 
சமணத்தின் அடிப்பல்டத் தத்துவம் இதுமவ!” என்றார் 
வல்ளயாபதியின் ஆசிரியர்.

மறிெ மறியும் மலிரெ மலிரும்
வெறுெ வெறும் வெற்றுஇழப்ெ இழககும்
அறிவது அறிவார அழுஙகைார உவவார
உறுவதும் உறும் என்று உ்ரப்ெது ்நன்று  

(குண்்டை்கைசி)

“ந்டப்பது ந்டநமத தீரும். ந்டக்்க 
இருப்பது ந்டநமத ஆ்கமவணடும். 
நமக்குக் கில்டக்்க மவணடியது கில்டத்மத 
தீரும் .  ந ாம் மபறறலத இழக்்க 
மநரிடும்மபாது இழநமத தீர மவணடும், 
இதலனெ யாரும் தடுக்்க முடியாது. 
இதற்கா்க அழுவமதா, உவப்பமதா 
அறிவுல்டயார் மசய்யார். நானும் 
இலதத் தான் மசால்கிமறன்!” என்றாள 
குண்டைம்கசி.

்மயபுைம் புல்அற மற்்றார புைம்புகும்
மாவும் பு்ரெ மைரன்ன கைண்்ணார  

(வ்ளயாெதி)

“மபணணால் வருவது மபருநதுன்பம். 
புல் மமயும் மாடு்கள புல் தீர, பிறிமதாரு 
புல்வயல் நாடுவது மபாைப் மபண 

உள்ளம் பிறிமதான்லற எதிர்மநாக்கி 
உருகும். உணடி, மபாருள மறறும் ்கல்வி 
ஆகியவறலறக் கூ்டக் ்காபநது மசய்து 
வி்டைாம். ஆனொல் மபணலணக் 
்காப்பதும் ்கடடுப்படுத்துவதும் இயைாத 
ஒன்று.” என்று மமலும் மதா்டர்நதார் 
வல்ளயாபதியார்.

வநதமத ம்காபம் குண்டைம்கசிக்கு!

ொ்ளயாம் ைன்்ம வசத்தும் ொைனாம் 
ைன்்ம வசத்தும்
 கைா்ளயாம் ைன்்ம வசத்தும் கைாமுறும் 
இள்ம வசத்தும்
 மீளும் இவ் இயல்பும் இன்்ன 
்மல்வரும் மூப்பும் ஆகி
 ்நாளும் ்நாள் சாகின்றாமால் ்நமககு்நாம் 
அழாைது என்்னா?

(குண்்டை்கைசி)

“நாம் அலனெவரும் ஒவமவாரு நாளும் 
மசத்துச் மசத்துப் பிலழக்கிமறாம். 
அதறம்கல்ைாம் அழுது புைம்பாத நீவிர் 
இவவு்டலை விடடு உயிர் பிரிகிறமபாது 
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மடடும் அழுவது ஏன்?” என்று எதிர்க் ம்களவி 
ம்கட்டாள.

ஆஹா, சமணத்திறகும் மபௌத்தத்திறகுமானெ 
நூறறாணடுச் சணல்ட மீணடுமா? எழுத்தா்ளன் 
புத்தி மவலை மசய்தது. குண்டைம்கசிக்கும், 
வல்ளயாபதிக்கும் இல்டயில் புகுநமதாம்.

“மவண்டாமம சமயச் சர்ச்லச!” என்று 
சமாதானெப்படுத்திமனொம். “நீங்்கள இருவரும் 
தமிழத்தாய் மபறமறடுத்த ்காப்பியங்்கள தாமனெ!” 
என்று சமரசம் மசய்மதாம். “என்லனெப் பறறி 
உமக்கு என்னெ மதரியும்?” என்று எதிர்க் ம்களவி 
ம்கட்டாள குண்டைம்கசி.

“அம்லமமய.. பூம்பு்கார் ந்கரத்து மசல்வநத 
வணி்கனுக்குப் பிறநத பத்திலர என்ற தவப் 
புதல்வி தாமனெ தாங்்கள? சுருண்ட கூநதலைக் 
ம்காணடிருநததால் குண்டைம்கசி என்று 
அலழக்்கப்பட்ட அருலம ம்கள தாமனெ? குண்டைம் 
என்றால் சுருள. ம்கசி என்றால் கூநதல்!” என்மறாம் 
நாம். சறறுச் சமாதானெம் ஆகிய அம்லம தன் 
வாழலவ விவரிக்்கத் துவங்கினொள.

“ஒரு நாள நான் மதாழி்களு்டன் மாடியில் பநது 
வி ல ்ள ய ா டி க்  ம ்க ா ண டி ரு ந மத ன் . 
(சீவ்கசிநதாமணியின் விமலை பநதாடிய முநலதய 
அத்தியாயம் நிலனெவுக்கு வருகிறதா?) என் 
ல்கயிலிருநது தவறிய பநது வீதியில் மசன்று 
ம்காணடிருநத ஒரு வாலிபனின் மதாளின் மீது 
படடுக் கீமழ விழுநதது. நான் கீமழ குனிநது 
எடடிப் பார்க்்கவும், அவன் நிமிர்நது பார்க்்கவும் 
சரியா்க இருநதது. எங்்களுக்குள ்காதல் பிறநதது. 
அதுமவ என் வாழவின் அத்தலனெ விபரீதங்்களுக்கும் 
ஆளுருடடி மலைலய நான் அல்டநததறகும் 
்காரணமா்கப் மபாகிறது என்று அப்மபாது 
எனெக்குத் மதரியாது!” என்று மபருமூச்மசறிநதாள 
குண்டைம்கசி.

(சமலும் ேளரும்)

பார்ரவ:

ம்றந்து ்ொன ைமிழ் நூல்கைள்- மயி்ை சீனி. 
்வஙகை்டசாமி

Companion Studies to the History of Tamil Literature” 
(1992)

அடிககுறிப்புகள்

வ்ளயா்பதியின் க்ததான் என்ன?
சூ்டாமணிப் புைவர 1855ல் எழுதிய வாணிகைபுரா்ணம் 

எனப்ெடுகின்ற ்வசிய புரா்ணம் என்னும் நூலின் 35-
ஆம் ெ்டைத்தில் வ்ளயாெதியின் கை்ை வசால்ைப் 
ெட்டிருப்ெைாகைச் சிை அறிஞரகைள் கைருதுகிறாரகைள். அைன்ெடி 
ைான் ்நவ்கைாடி ்நாராய்ணன் கை்ை உைா வருகிறது.

 ்வசியபுரா்ணமானது “ெஞ்சகைாவியஙகைள்” என்னும் 
ை்ைப்பில் ்மற்கைண்்ட வசயதி்ய 49 வசயயுள்கைளில் 
கூறிவிட்டு “இதுைான் ்வர வணிகைன் வ்ளயாெதி 
என்னும் கை்ையின் சுருககைம்” என்று வசால்கிறது. 

“கைாப்பியஙகைள் இது்ொலும் சாைார்ணக கை்ைகை்ளக 
கைருவாகைக வகைாள்வதில்்ை” என்று மறுககிறார அறிஞர 
மு.அரு்ணசாைம்.

கி்்டத்துள்ள வ்ளயாெதிச் வசயயுள்கை்ள ் வத்துப் 
ொரத்ைால், உைகைவாழ்க்கையின் இன்ெஙகை்ள மறுத்துத் 
துறவறத்்ைப் ் ொற்றுவது வைரிகிறது; வ்ளயாெதியின் 
வசால்ைாட்சியும் ்ந்்டயும் மிகை உயரந்ை ைரம். அடியாரககு 
்நல்ைார சிைப்ெதிகைாரத்தின் உ்ரயில் வ்ளயாெதி்ய 
்மற்்கைாள் கைாட்டிப் புகைழ்ந்துள்ளார. வெண் மறுப்பு, 
சிற்றின்ெத் துறவு, புைால் உண்்ணா்ம, உைகின் 
நி்ையா்ம ஆகிய்வ்ய வ்ளயாெதியின் கூறுகைள்.

முக்கு்்ட
சம்ண தீரத்ைஙகைரரகைளுககு அ்சாகைமரம், ் ைவமைரமாரி, 

திவ்யத்வைானி, சாமரம், சிம்மாசனம், ஒளி மண்்டைம், 
்ைவதுந்துபி, முககு்்ட ஆகிய எண் வ்கைச் சிறப்புகைள் 
உண்டு. ஒன்றின்மீது ஒன்றாகை மூன்றாகைப் வொருத்தி 
அ்மககைப்ெட்டு “முககு்்ட” என்கிறாரகைள். அருகைக 
கை்டவுள் மூன்று உைகைஙகைளுககும் உரியவர என்ெ்ை இது 
குறிககிறது.

மூன்று அடுககிலுள்ள ஒவ்வவாரு கு்்டயும் ஒரு 
வொரு்ள உ்ணரத்துகிறது. ் ம்ை உள்ள முைல் கு்்ட 
“சந்திராத்தியம்!” சந்திரன் உைகுககுத் ைன் குளு்மயான 
ஒளியால் இன்ெம் ைருகிறது. ெகைவான் ்ைான்றியதும் 
எல்ைா உயிரகைளும் இன்ெம்்டகின்றன. அவரது 
அருளு்ரயால் உயிரகைளின் அஞ்ஞானம் விைகுகிறது.

இ்்டயிலுள்ள இரண்்டாவது கு்்ட “நித்திய 
வி்்நாைம்!” உைகிலுள்ள மககைள் ைவத்தின் மூைமாகை 
முகதிய்்டந்து எப்வொழுதும் ஆனந்ை நி்ை்யப் வெற 
அருகைன் அருளுவார என்ெ்ை அது குறிககிறது.

மூன்றாவது கு்்ட சகைை ொ�னம் (உைவி வெறுவர) 
அ்னத்து உயிரகைளுககும் அருகைக கை்டவுளின் அருளுண்டு 
என்ெ்ை இது குறிககிறது. அவரின் அருளாட்சியால் 
்நரகைத்திலுள்ள உயிரினஙகைளும் ்நற்கைதி்ய அ்்டந்து 
இன்ெம்்டய முடியும் என்ெ்ை இைன் வொருள்.

முககு்்ட்ய சிரசுககு ்ம்ை அ்மககிறாரகைள். 
உற்சவ அைஙகைாரத்திலும் ் ைரின் உச்சியிலும் முககு்்ட 
உயரந்து நிற்கும்.

்நமது வை ான்மவியலிலின்ெடி இயககிகைள் 
ம ந் தி ர ங கை ளு க கு ம் ,  ை ந் தி ர ங கை ளு க கு ம் 
கைட்டுப்ெ்டககூடியவரகைள். ெல்்வறு திறன்கை்ளப் 
வெற்றவரகைள். தீரத்ைஙகைரரகைள் ைஙகைளுககுக கைாவைாகை 
இயககிகை்ள ்வத்திருந்ைாரகைள். சுவாைாமாலினி, 
ெத்மாவதி, சக்ரஸ்வரி, அம்பி்கை, வராகி ஆகிய 
இயககிகைள் சந்திரபிரபு, ொரசுவ்நாைர, விருஷெ ்ைவர, 
்்நமி்நாைர, விமை்நாைர ஆகி்யாரின் கைாவல் வையவஙகைளாகை 
இருந்துள்ளாரகைள். ொரசுவ்நாைர ைன் கைாவலுககு இயககி 
ெத்மாவதி்யயும், அவளது து்்ணவர யட்சன் 
ைா்னந்திர்னயும் வகைாண்டிருந்ைார. சம்ணம் அல்ைாை 
ெழந்ைமிழ் ்நாகைரீகைத்திலும் “இயககைன்” இருககிறான்.

சவஞ் சின இயககனும, உளப்படப் பிறரும,

கண கபால் நணபின் ககளிசைாடு கலந்த

(காஞ்சித் திரண பூதப் பாணடியன் பாடடு)
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‘சதைாழர் வி முத்லதயா அவர்்களின் பத்திரில்க அனுபவங்்கள’ என்ற 
ஆவணப்பதிலவப் படித்மதன். இத்தல்கயத் மதாழர்்களின் வாழக்ல்க வரைாறு 
என்பது சமூ்க வரைாறா்கமவ மிளிரும் என்பது ்கணகூடு. ்காரணம் தனிப்பட்ட 
வாழக்ல்க என்பலதவி்ட மபாது வாழவுக்கு இவர்்கள மசைவிடும் மநரம்தான் 
அதி்கம். அநதவல்கயில் அவரது பத்திரில்க அனுபவங்்கல்ளப்படித்தமபாது, ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்காைத்தின் வரைாறறுப்பதிவா்கமவ மதான்றியது. சமூ்க ஊ்ட்கங்்கள 
இல்ைாத அக்்காை ்கட்டங்்களில் பத்திரில்க்களின் மசல்வாக்கு வானெ்ளாவியது. 
அப்படிப்பட்ட மி்கப்மபரிய மசல்வாக்கு்டன் தி்கழநத இதழ்களில் இருநது தன் 
உதிரமும் வியர்லவயும் சிநதி உலழத்து உருவாக்கிய இதழ்களில் இருநது ம்காளல்க 
்காரணமா்க மவளிமயறியலதப் படித்தமபாது என்னெ ஒரு பத்திரில்க தர்மம், 
தனிமனித அறம் எனெ பிரமித்துப்மபாமனென். இத்தலனெக்கும் அறி்ர் அணணா 
மீது ம்காளல்க ரீதியா்க மபரிய விமர்சனெங்்கள இல்லை.

அவர் மி்கச்சிறநத பணபா்ளர் என்பதிலும் சநமத்கம் இல்லை. ஆனொல் 
அலனெத்து அரசியல் ்கடசித்தலைவர்்களி்டம் இருநதும் தளளி நிற்க மவணடும் 
என்று பத்திரில்க வகுத்துக்ம்காண்ட எல்லைக்ம்காடல்ட தாண்டைா்காது என்ற 
ம்காளல்க அடிப்பல்டயில் அணணா அடல்டப்ப்டத்துக்கு மறுப்புத் மதரிவித்து 
அதனொல் பத்திரில்கலய இழநதது தமிழ்க இதழியல் வரைாறறில் 
மபான்மனெழுத்து்க்ளால் மபாறிக்்கப்ப்ட மவணடிய நி்கழவு இதுமபான்ற 
விழுமியங்்கள இல்ைாத இன்லறய இதழ்கள அரசியல் ைாபங்்களுக்்கா்க ்கடசி 
அரசியல் மசய்கின்றனெ. மதாழர் முத்லதயா இ்டத்தில் இன்லறய 
வியாபாரி்கள இருநதிருநதால், அடல்டப்ப்டம் மடடும் மவண்டாம், 
முழுக்்க முழுக்்க சிறப்பிதழா்கமவ ம்காணடு வநதுவி்டைாம் எனெச் 
மசால்லி, பத்திரில்க டிவி பதவி்கள எனெ அடுத்தடுத்து 
உயர்நதிருப்பார்்கள. ஆனொல் அப்படி விழுமியங்்களு்டன் 
மசயல்பட்டதால்தான் இன்று நம் ல்க்களில் ்காக்ல்கச் சிறகினிமை 
என்ற தரமானெ இதழ தவழகிறது.

்காக்ல்கயின் ஆசிரியர் மறறும் மபாறுப்பாசிரியர்்க்ளானெ மதாழர் 
முத்லதயா அவர்்களும் மதாழர் சநதிரமச்கர் அவர்்களும் தமது 
மபாதுவாழவில் எத்தலனெமயா பதிப்பா்ளர்்கள பல்டப்பாளி்்கள 
எழுத்தா்ளர்்கள வாச்கர்்கள எனெப் பார்த்திருப்பார்்கள; 
மபசியிருப்பார்்கள. அவர்்களு்டன் மதாலைமபசியில் உலரயாடும் 
வாய்ப்பு எனெக்கும்கில்டத்தது. முதல்முலற மபசியமபாமதகூ்ட 
மதாழலமயு்டன் மபசி பல்டப்பு்கள சார்நத வழி்காடடுதல்்கல்ள நல்கி மநடுநாள 
பழகிமயாலரப்மபாை மபசினெர். எழுத்து, வாழக்ல்க, எணணம் எனெ அலனெத்தும் 
சீரா்க இருப்பதால்தான் இப்படி தரமானெ இதழ வரமுடிகிறது என்பலத இநத 
வாழக்ல்கப்பதிவு உணர லவத்தது.

- பிச்்சககாரன், பசன்்ன

‘�ணபாடடு மணணில் ்காலூன்றிய தத்துவவாதி என்கிற அ. சிவசுப்பிரமணியன் 
்கடடுலர மி்கச் சிறப்பானெது. இதுமபால் பை ்கடடுலர வரமவணடும். ்க.
பழனித்துலர அவர்்களின் ்கடடுலர இன்று உள்ள அரசியல் நிைவரத்லதப் 
ப்டம்பிடிக்கிறது. மதா்டர்நது சாமான்ய மக்்கள பறறி ்கவலைப்படுகிறார். 
தமிழ்கத்தின் அவைத்லதப் பறறிப் மபச பத்திரில்க்கல்ளவிட்டால் யாரும் இல்லை. 
ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ் மபான்ற அறிவாளி கூட்டம் எடுபிடி்க்ளா்க மாறிவிட்டார்்கள. 
நீதித்துலற ்கணலண மூடிக்ம்காணடுள்ளது. மபாதுமக்்கல்ள வழிந்டத்தி்ட 
குறிப்பிடடுச் மசால்ைக்கூடிய அரசியல் ்கடசிமயா தலைவர்்கம்ள யாரும் இல்ைாத 
பரிதாப நிலையில் ்காக்ல்கச் சிறகினிமை மபான்ற பத்திரில்க்கள எல்ைாம் 
மக்்களபக்்கம் நிற்கமவணடும்.

- �. தி. ராசேந்திரன், கலசப�ாககம்
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ஒருவர் ்கல்வியின் மூைமம வலிமிகுநத 
சமூ்கப் மபாரு்ளாதார ஏறறத்தாழவு்கல்ளக் 
்க்டக்்கமுடியும் .  வரைாறும் அலதமய 
உறுதிமசய்திருக்கின்றது . .  இன்லறய 
நிலைலமயில், ஒருபக்்கம் சமூ்க – மபாரு்ளாதார 
ஏறறத்தாழவு மிகுநது ்காணப்படுகின்றது. 
இன்மனொருபக்்கம் ்கல்வியில் தனியாரின் 
ஆதிக்்கம் ஓங்கி நிறகின்றது. இப்படியானெ 
சூழலில் இவவிரணடு இ்டர்்கல்ளயும் தாணடி, 
எ ளி ய  பி ன் னெ னி  ம ்க ா ண ்ட 
கிராமப்புறங்்களிலுள்ள விளிம்பு நிலை 
சமூ்கத்துப் பிளல்ள்கள பளளிக்குச் மசன்று 
்கல்வி பயிலுவமதன்பது சவால் மிகுநததா்கமவ 
இருக்கின்றது.

இப்படியா்க ,  பளளிக்குச்மசல்லும் 
மாணவர்்களுக்கு எவவிதத் தல்டயுமின்றி ்கல்வி 
்கறறி்ட வழிவல்கமசய்து, ்கறகும் ஆவலை 
ஏ ற ப டு த் தி ,  ஊ க் கு வி க் கு ம் மப ா து , 
அம்மாணவர்்கள மமலும் தகுதியுள்ளவர்்க்ளா்க 
ஆக்கிக்ம்காள்ள முடியும்! அதன்மூைம், முதலில் 

்கற்றைல்திறை்்ன வளரத்கதடுக்கும் 
‘ரிவாரட அறைக்்கடட்ள’

அநத மாணவர்்களின் குடும்பமும் பிறகு அநதச் 
சமூ்கமும் வ்ளர்ச்சியல்டயும்! இலவயிரணடும் 
மசர்நது வ்ளர்ச்சியல்டயும்மபாது, அங்ம்க 
சமத்துவமும் - சுதநதிரமும் – சம்காதரத்துவமும் 
உள்ள்டக்கிய ஜனெநாய்கம் மவரூன்றும். 
அப்படிஒரு அறப்பணிலயத்தான் ்கல்பாக்்கத்தில் 
அலமநதுள்ள ‘ரிவார்ட அறக்்கட்டல்ள’ 
மசய்துவருகிறது.

 தாங்்கள ்கறறலதயும் மபறறலதயும் 
இச்சமூ்கத்திறகு திருப்பியளிப்பதறகு ஏறற 
வழியா்க, ்கல்விமய சிறநததா்க இருக்்கமுடியும் 
என்பதலனெ உணர்நது, ்கல்பாக்்கம் அணு 
ஆராய்ச்சிலமயத்தில், பணியாறறி ஓய்வு 
மபறறுள்ள விஞ்்ானி்களும், ஒத்த ்கருத்துள்ள 
சிை ்கல்வியா்ளர்்களும் ்கரம்ம்கார்த்து “ரிவார்ட 
அறக்்கட்டல்ள” எனும் ்கல்விச் சா்ளரத்லத, 
்க ்ட ந த  ப தி ம னெ ழு  ஆ ண டு ்க ்ள ா ்க , 
ந்டத்திவருகின்றனெர்.

பசங்்கறபடடு மாவட்டத்தில், ்கல்பாக்்கத்லத 

 “நீங்கள் எங்களுக்கு உதவுங்கள்; 
நாங்கள் திருப்பி உங்களுக்கு உதவுவ�ாம்”

கடந்ை ஜுரை ்மோைம் 2ஆம் நைதி சனிக்கிைர்மயனறு, கல்ப்ெோக்கம் அருநகயுள்ள ெோயலுர 
அைசினர ந்மல்நிரைப்ெளளியில் ரிெோரட் அறக்கட்டர்ளயின ‘ஆசிரியர வசயல்திறன ஊக்குவிப்பு 
்மற்றும் ்மோணெர ைனமுரனப்பு ்மதிப்பீட்டுத்நைரவு ெரிசளிப்பு விைோ’ �ரடவெற்றது. விைோவுக்குச் 

சிறப்ெோ்ளரக்ளோக ைமிைக ெளளிக்கல்வித்துரறயின ஆரணயர திரு �ந்ைகு்மோர இ.ஆ.ெ. 
அெரகளும், முனனோள துரணநெந்ைரும் கல்வியோ்ளரு்மோன திரு ஜெஹர ந�சனும் 

அரைக்கப்ெட்டிருந்ைனர. ைவிரக்கமுடியோை அெசைப்ெணியின கோைண்மோக கல்வித்துரறயின 
ஆரணயர ெைஇயவில்ரை. நிகழ்வில் நைோைர கைோெதி ெைநெற்புரையோற்றினோர, நைோைர ஆனந்தி 

அறக்கட்டர்ளயின வசயல்ெோடுகள ெற்றி எடுத்துரைத்ைோர. ஓய்வுவெற்ற ெரு்மோனெரித்துரற 
அதிகோரி ஜெருல்ைோகோன, கல்வியோ்ளர வெோன.ைனநசகைன, முனனோள ரசைனயோ ெயிற்சிர்மய 
நிரெோக இயக்கு�ர சஙகர, எழுத்ைோ்ளர நிகழ் அய்க்கண், ெளளித்ைரைர்மயோசிரியர ஆகிநயோர 

ெோழ்த்துரை ெைஙகினர. நைோைர ந்மகைோ ைோஜனெோபு �னறி கூறினோர.

ெதிவு

நிகழ அய்க்கண்
ayykan1960@gmail.com
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லமயமா்க லவத்து, சுமார் 30 கி.மீ சுறற்ளவுள்ள 
ப கு தி ்க ளி ல் த ா ன்  இ க் ்க ல் வி ப் ப ணி 
ந்டநதுவருகிறது, இப்பணியில் மிகுநத 
மபாறுப்புணர்வு்டனும் ்க்டலமயுணர்வு்டனும் 
்க ்ள ப் ப ணி ய ா ற றி  வ ந த வ ர் ்க ளி ல் 
முதன்லமயானெவர்்கள விஞ்்ானி்கள தரும் 
அவரது துலணவியார் ்கைாவதியும் ஆவர். 
இதில், தர் ்க்டநத ஆணடு மம மாதம் சறறும் 
எதிர்பாராதவிதமா்க இயறல்க எய்திவிட்டார். 
தறமபாது அறக்்கட்டல்ளயின் தலைலமப் 
மபாறுப்பிலனெ ்கைாவதி ஏறறு ந்டத்திவருகிறார். 
விஞ்்ானி ந்டராஜன், ்கல்வியா்ளர்்கள 
ஆனெநதி, மம்கைா ராஜன்பாபு, முலனெவர் 
சத்திய நாராயணா, முலனெவர் மசங்்கதிர். 
மப ாறியா்ளர்  ர ா மஜ்ஷ ,  ஆகிமயார் 
அறக்்கட்டல்ளயின் உறுப்பினெர்்க்ளா்க 
இருநதுவருகின்றனெர்.

மதாழர்்கள தர், ந்டராஜன், ்கைாவதி, 
ம்காபால், சுப்பாராவ, பாஸ்்கர் ஆகிமயாரின், 
அறக்்கட்டல்ளக்கு முன்பானெ மசயல்பாடு்கள 
ப ற றி  இ ச் ச ம ய த்தில்  குறி ப்பிடுவது 
அவசியமாகிறது. இவர்்கள அலனெவரும்1986 
்களிலிருநமத, சமூ்க ஏறறத்தாழவு்கள - மனித 
உரிலம மீறல்்களுக்கு எதிரா்கக் குரல்ம்காடுத்து 
வநதிருக்கின்றனெர். இதுதவிர, ்கல்வி, மருத்துவம், 
விவசாயம், மறறும் மதாழில் நுடபங்்களின் 
ஆதிக்்கத்திறகு மாறறானெ வழிவல்க்கல்ளக் 

்கண்டல்டவதிலும் இவர்்களுக்கு ஆர்வம் 
இருநதிருக்கிறது.

அலத மசயல்படுத்திப்பார்க்கும் விதமா்க, 
்கல்பாக்்கம் பகுதியில் ஆங்கிை மருத்துவத்திறகு 
ம ா ற ற ா ்க ,  சி த் த ம் ,  ம ஹ ா மி ம ய ா 
மருத்துவமுலற்கல்ள அப்பகுதிக்குக் ம்காணடு 
ம ச ன் று  ம க் ்க ளி ல ்ட ம ய 
அறிமு்கப்படுத்தியிருக்கின்றனெர். இயறல்க 
வி வ ச ா ய த் தி ற கு  மு க் கி ய த் து வ ம் 
அளிக்கும்வல்கயில். இமத பகுதியிலுள்ள 
மமைக்்கணக்குப்படடு கிராமத்தில் நிைம் 
வாங்கி, அங்கிருநத விவசாயி ஒருவரின் 
உதவியு்டன் மரபுசார்  விவசாயமும் 
மசய்துள்ளனெர். இதனில்டமய, அணுஆராய்ச்சி 
லமய அதி்காரி்களின் சங்்கப் மபாறுப்பினூ்டா்க 
அப்பகுதி மக்்களுக்குத்மதலவயானெ உதவி்கள 
கில்டத்தி்டவும் வழிவல்க மசய்துள்ளனெர். 
இன்மனொருபக்்கம் தங்்க்ளது மசாநத 
வருவாயிலிருநது நணபர்்களின் உதவியு்டன் 
பல்மவறு உதவி்கல்ளயும் மசய்துள்ளனெர். 
இப்படியிருக்கும்மபாதுதான், ஆர்வமுள்ள  
மதாழர்்களின் உதவிமயாடு கிராமங்்களு்டன் 
ம ந றி ச ா ர் ந த  ம த ா ்ட ர் பி ல னெ 
ஏறபடுத்திக்ம்காளளும் விதமா்க, Village Inter-
action Programme - (V.I.P) என்கிற அலமப்பு 
ஒன்றிலனெ உருவாக்கி, அதனெடிப்பல்டயில் 
சு ற றி யு ள ்ள  கி ர ா ம ங் ்க ளு ச் மச ன் று , 
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ஊராடசிப்பிரதிநிதி்கல்ளச் ச நதித்து 
அக்கிராமத்தின் குலற்கல்ளக்ம்கட்டறிநது 
அதலனெ நிலற மவறறி்டவும்  ஆவனெ 
மசய்துள்ளனெர். இப்படியா்க, ஒருமுலற 
்க ா ல் வ ா ய் க் ்க ல ர  கி ர ா ம த் தி ற கு ச் 
மசன்றிருநதமபாது, அம்மக்்கள தங்்களுக்கு 
சமுதாய நைக்கூ்டம் ஒன்று மவணடுமமன்று 
ம்காரிக்ல்க லவத்தனெர்.  நைக்கூ்டத்திலனெக் 
்கடடிக்ம்காடுத்துள்ளனெர். இதன்பின்னெர், 
ச து ர ங் ்க ப் ப ட டி னெ த் தி லு ள ்ள 
உ ய ர் நி ல ை ப் ப ள ளி யி ல னெ 
மமல்நிலைப்பளளியா்க மாறறுவதறகுத் 
ம த ல வ ய ா னெ  ல வ ப் பு நி தி யி ல னெ , 
நணபர்்களி்டமும், மக்்களி்டமும் திரடடி 
அரசாங்்கத்தி்டம் வழங்கியுள்ளனெர்.

இதன்பிறகு, சுறறியிருக்கின்ற கிராமமக்்களுக்கு 
மருத்துவ வசதியிலனெ ஏறபடுத்தித்தரும் 
மநாக்கில், 2002 ஆம் ஆணடில் “நைவாழவு” 
எனும் அறக்்கட்டல்ளயிலனெ ஏறபடுத்தினெர். 
அறக்்கட்டல்ளயின் தலைவரா்க விஞ்்ானி்கள 
சுப்பாராவும், மபாரு்ளா்ளரா்க ்கைாவதியும், 
மசயைா்ளரா்க ந்டராஜனும் இருநதுவநதனெர். 
அறக்்கட்டல்ளயின் மருத்துவமலனெலய 
புதுப்படடினெம் அரும்கயுள்ள வாயலூர் 
கி ர ா ம த் தி ல்  து வ க் கி 
மக் ்களுக்குச்மசலவயாறறினெர் .  2 0 0 4 
சுனொமிப்மபரி்டர் ்காைத்திறகுப்பிறகு, சிை 
மவளிநாடடு நணபர்்களின் உதவியு்டன்  
அவசரக்்காை மதலவயிலனெ உணர்நது, 
அப்பகுதியிலுள்ள சிை ்க்டற்கலரமயார 
கிராமங்்களுக்கு ஒலிமபருக்கிக்்கருவி்கல்ள 
வாங்கிக்ம்காடுத்துள்ளனெர்.

இதனுல்டய அடுத்த ்கட்டமா்கத்தான்,  
மதாழர்  தரும், ்கைாவதியும், அரு்காலமயிலுள்ள 
கிராமங்்களுக்குச்மசன்று பளளிக்்கல்வி பயிலும் 
பிளல்ள்களுக்குப் பரிமசாதலனெ முலறயில் 
சிறப்பு வகுப்புக்்கள ந்டத்திவநதனெர். அதன் 

பின்னெர்தான் ‘ரிவார்ட அறக்்கட்டல்ள’ 
ஆரம்பிக்்கப்பட்டது. அறக்்கட்டல்ளப்பணியின் 
மதா்டர்ச்சியா்க , வீடடிலிருநது ்கல்வி 
பயிலுவதறகு வாய்ப்பறற நிலையிலிருநத 
விளிம்புநிலை மாணவர்்களுக்கு, ்கறறலுக்்கானெ 
சூழலை ஏறபடுத்தித்தரும் எணணத்து்டன், 
 த ரு ம்  ்க ை ா வ தி யு ம் 
நான்குவரு்டத்திறம்காருமுலற நான்கு 
மாணவர்்கல்ள தங்்க்ளது வீடடிமைமய 
தங்்கலவத்து படிக்்கலவக்்கவும் மசய்தனெர். 
இப்படியா்க தங்கிப் பயின்ற மாணவர்்கள 
இன்லறக்கு உளநாடடிலும், மவளிநாடடிலும் 
நல்ை பணியில் இருநதுவருவது மடடுமல்ைாது 
அறக்்கட்டல்ளக்கு மவணடிய உதவி்கல்ளயும் 
மசய்து வருகின்றனெர்.

இ ந த  அ ற க் ்க ட ்ட ல ்ள ய ா னெ து , 
இரணடுவல்கயானெ மநாக்்கங்்கல்ளக் ம்காணடு 
து வ க் ்க ப் ப ட டி ரு க் கி ன் ற து .  ஒ ன் று : 
அரசுப்பளளியில் மசர்நது படிக்கும் கிராமப்புற, 
மு த ல்  த ல ைமுல ற ,  விளிம் பு நிலை 
மாணவர்்களுக்கு ்கல்விதருவது. அடுத்தது: 
நன்ம்கால்டயா்கக் கில்டக்கின்ற பணத்லத 
முழுவதுமா்க ்கல்விசார்நத பணிக்்கா்க 
மசைவிடுவது என்பதாகும். நிர்வா்கச் மசைவு 
முழுவதும்  அவ ரவ ர் த ம்  ம ச ா ந த ப் 
பணத்திலிருநமத மசய்யப்படடுள்ளது. 
எங்ம்கல்ைாம் அரசுப்பளளி்களில் ஆசிரியர் 
பறறாக்குலற நிைவுகிறமதா, எங்ம்கல்ைாம் 
முக்கியப்பா்டங்்கல்ள ந்டத்துவதறகு ஆசிரியர் 
இல்லைமயா , அப்பளளி்களிமைல்ைாம் 
மபறமறார் - ஆசிரியர் ்கழ்கம், தலைலமயாசிரியர், 
ஊராடசிமன்றத்தலைவர் அனுமதியு்டன் 
ஆசிரியர் இல்ைாத  வகுப்புக்்களுக்கு 
அறக்்கட்டல்ள மூைம் ஆசிரியர்்கல்ள நியமித்து 
அவர்்களுக்்கானெ ஊதியத்லதயும் இநத 
அறக்்கட்டல்ளமய மசலுத்திவருகின்றது.

ஆசிரியர்்க்ளா்க மபரும்பாலும் உளளூர் 
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அ்ளவிைானெவர்்கல்ளமய மதரிவு மசய்கின்றனெர். 
ஆசிரியர்்கல்ள மநர்்காணல் மசய்யும்மபாது, 
மபறமறார் ஆசிரியர் ்கழ்க நிர்வாகி்கள, 
தலைலமயாசிரியர், ஊராடசிமன்ற நிர்வாகி்கள 
உ்டனிருக்கின்றனெர். மதர்நமதடுக்்கப்படும் 
ஆசிரியர் அப்பளளித் தலைலமயாசிரியரின் 
்கடடுப்பாடடில் இருப்பார். அவருக்கு ஒரு 
மாதம் புத்தாக்்கப்பயிறசி அளிக்்கப்படும். 
அப்பயிறசிய ானெது ,  ஆசிரியர் ்களின் 
பன்மு்கத்திறலனெ மவளிக்ம்காணர்வதா்கவும், 
அலனெத்துப்  ப ா்டங்்களிலும் சிற நது 
வி்ளங்்கக்கூடியவரா்கவும் மாறியதறகுப்பிறம்க, 
மாணவர்்களுக்கு வகுப்பு்கல்ள ந்டத்த 
அனுமதிக்்கப்படுவார். இதுதவிர, ஒவமவாரு 
மாதத்தின் நான்்காவது சனிக்கிழலமயன்று, 
ஆசிரியர்்களும் அறக்்கட்டல்ளயினெரும் ஒன்று 
கூடி, மாணவர்்களுக்கு பா்டம் ந்டத்தும்மபாது 
எதிர்ம்காளகின்ற சவால்்கள பறறிய விவாதம் 
மடடுமல்ைாது, இன்னும் மமம்பட்ட நிலையில் 
மாணவர்்களுக்கு எவவாறு வகுப்மபடுப்பது 
எ ன் ப து  ப ற றி ய  ப யி ற சி யு ம் 
அறக்்கட்டல்ளயினெரால் அளிக்்கப்படுகின்றது. 
ஒவமவாரு வரு்டத்தின் ம்கால்டவிடுமுலற 
நாட்களில் ஆசிரியர்்களுக்ம்கன்று மசயல்முலற 
்கல்வி தரப்படும். ஆசிரியர்்கள அதலனெத் 
தயார்மசய்து விடுமுலற முடிநதபின் 
அறக்்கட்டல்ளயி்டம் சமர்ப்பிக்்கமவணடும். 
அச்மசயல்முலற்கள மபரும்பாலும், தாவரங்்கள, 
விைங்கு்கள, சுறறுச்சூழல், பாரம்பரிய  
மருத்துவமுலற்கள உணவுவல்க்கல்ளப் 
பறறியதா்க இருக்கும்.

2005 ஆம் ஆணடு அணுபுரத்திற்கருகிலுள்ள 
பளளியில், முதன்முதைா்க இரு ஆசிரியர்்கல்ள 
அறக்்கட்டல்ள நியமித்து தறமபாது 48 
பளளி்களில் 60 ஆசியர்்கல்ள நியமித்து 
வகுப்மபடுத்து வருகின்றது. அப்மபாது 250 
மாணவர்்கள பயனெல்டநதனெர். தறமபாது 8500 
மாணவர்்கள பயனெல்டநது வருகின்றனெர். 
அப்மபாது, ஆசிரியர்்களுக்கு ஊதியம் வழங்்க 
ஆணடுக்கு இரணடு ைடசம் ரூபாய் 
மதலவப்பட்டது. தறமபாது 70 ைடசம் ரூபாய் 
அ்ளவுக்கு மதலவப்படுகின்றது. நணபர்்கள 
பைர் தறமபாது வரு்டத்திறகு 20 ைடசம்வலர 
நிதியளித்து உதவிடுகின்றனெர். இதுதவிர, 
அமமரிக்்காவாழ இநதியர்்கள, ந்டத்திவரும் 
்கல்விக்்கானெ ஆஷா எனும் அலமப்பானெது 
(ASHA For Education) அதி்க்ளவு உதவி்கல்ளச் 
மசய்துவருகிறது.

இ ந த  அறக் ்கட்டல்ளயின் மூைம் , 
மாணவர்்களின் ்கறறல் திறலனெ மதிப்பீடு 
மசய்யும் மநாக்கில், (ஆறு முதல் ஒன்பதாவது 
வகுப்பில் படிக்கிற அதி்க மதிப்மபண மபறும் 

முதல் பத்துமாணவர்்கள) மாணவர்்கள, 
பளளித் தலைலமயாசிரியர், அறக்்கட்டல்ள 
ஆசிரியர் ஆகிமயார் மதர்நமதடுக்கும் 
பதிலனெநது மாணவர்்களுக்கு வரு்டத்திறகு 
மூன்றுமுலற ரிவார்ட அறக்்கட்டல்ளயின் “ 
தன்முலனெப்பு மதிப்பீடு “ (SMART- Self Motivation 
Assessment Reward Test) மதர்வு அப்பகுதியிலுள்ள 
பளளி்களுக்கில்டமய ந்டத்தப்படுகிறது. 
அதன்மூைம் பா்டத்தில் அதி்க மதிப்மபண 
மபறும் மாணவர்்களுக்கு பரிசுத்மதால்கயும் 
வழங்்கப்படடு வருகின்றது. இதற்கா்க ஆணடிறகு 
இரணடு ைடசம் ரூபாய் பரிசுத்மதால்க 
வழங்்கப்படடு வருகின்றது. இமதமபாை, 
ஒவமவாரு ஆணடும் 10 மறறும் 12 ஆம் 
வகுப்புக்்களில் 80 % மதிப்மபண மபறறு 
மதர்ச்சியல்டயும் மாணவர்்களுக்கு மலறநத 
மதாழர் தரின் அம்மா சுகுணா அவர்்களின் 
நிலனெவா்க, ஆணடுக்கு ஒரு ைடசம் ரூபாய் 
பரிசுத்மதால்க எனெ 2014 ஆம் ஆணடுமுதல் 
அளிக்்கப்படடுவருகிறது. அவவரு்டத்தில் 
மடடும் 117 மபர் இப்பரிசுத்மதால்கயிலனெப் 
மபறறிருக்கின்றனெர் எனும்மபாது ்கல்வியின் 
தரத்திலனெ உயர்த்தி்ட எநத அ்ளவுக்கு 
அறக்்கட்டல்ளயினெர் உலழத்திருக்கின்றனெர் 
என்பது புரிகின்றது.

2005 வாக்கில், இநதப்பகுதியில் மபரும்பாலும் 
ஆ ர ம் ப ப் ப ள ளி ்க ளு ம் , 
இல்டநிலைப்பளளி்களுமம இருநதுவநதனெ. 
இநத  அறக்்கட்டல்ளயானெது ,  தனெது 
பணிலயத்துவங்கி மாணவர்்களின் ்கறறல் 
திறலனெ வ்ளர்த்மதடுத்து பளளி்களின் 
மதர்ச்சிவிகிதத்லத அதி்கரித்த ்காரணத்தினொல், 
இநதப் பகுதியிலுள்ள பளளி்களில் மாணவர்்கள 
மசர்க்ல்கயும் அதி்கரிக்்க ஆரம்பித்தது. 
இ து ம ப ா ன் ற  ்க ா ர ண ங் ்க ளி னெ ா ல் , 
அப்பகுதி்களிலுள்ள பளளி்கள பைவும் 
இ ல ்ட நி ல ை ப் ப ள ளி யி லி ரு ந து 
உ ய ர் நி ல ை ப் ப ள ளி ்க ்ள ா ்க வு ம் , 
உ ய ர் நி ல ை ப் ப ள ளி யி லி ரு ந து , 
ம ம ல் நிலை ப் பளளி்க்ள ா ்க வு ம்  த ர ம் 
உயர்த்தப்படடிருக்கின்றனெ. இதில், குறிப்பிடடுச் 
மசால்ைமவணடியது என்னெமவன்றால், இநதப் 
பளளி்களிலிருநது மாணவி்கள இல்டநிறறல் 
என்பமத இல்லைமயன்பதுதான்.

த ங் ்க ்ள து  அ ல ்ட ய ா ்ள ங் ்க ல ்ள 
ஒதுக்கிலவத்துவிடடு, தனிமனித - சமூ்க - 
ஜனெநாய்க அல்டயா்ளத்திலனெ வ்ளர்த்மதடுக்கும் 
மாமபரும் மாணபிலனெக் ம்காணடிருக்கும் 
இநத அறக்்கட்டல்ளலய ந்டத்துகின்ற 
ஆறறைா்ளர்்கல்ள எவவ்ளவு பாராடடினொலும் 
தகும்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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இனி ொன் 
என்்ன கசயயஹவணடும் என்ப்த 

உணரத்திய இடம் அது!

நகோடுகளின �டுவில்

டிராட்ஸ்கி மருது
trotskymarudu@gmail.com

ஆ ண டு ம த ா று ம்  த வ ற ா ம ல் 
ந்டத்தப்படடுவநத  வ்டஅமமரிக்்கத் 
தமிழச்சங்்கப் மபரலவயின் ஆணடுவிழா 
உை்கத்லதமய பயமுறுத்திய ம்காமரானொ 
மபருநமதாறறால் ்க்டநத இரணடு ஆணடு்க்ளா்க 
ந்டத்தப்ப்டவில்லை. அதனொல் இரணடு 
ஆணடு்களுக்குப் பிறகு இநத ஆணடு ஜூலை 
1 முதல் 4ஆம் மததிவலர மவகு சிறப்பா்க அநத 
விழா நல்டமபறறது. உை்கம் முழுவதுமுள்ள 
தமிழ ர் ்கள  ஒன்றுகூடும்  விழ ாவ ா ்க 
ந்டத்தப்படடுவரும் அநத நி்கழவுக்கு 
தமிழநாடடிலிருநது பல்மவறு எழுத்தா்ளர்்கள, 
பல்டப்பா்ளர்்கள, ்கலை்ர்்கள எனெப் பல்துலற 
சார்நத ஆளுலம்கள அரசியல் தலைலம்கள 
பங்கு மபறறனெர்.

்கருத்தரங்்கம், ்கவியரங்்கம், எனெ விழா 
்கல்ள்கடடியிருநதது. விழாவில் ்கைநதும்காண்ட 
நான், இ்ளம்பிளல்ள்களுக்்கானெ ஓவியப் 
பயிறசிப் பட்டலறலய ந்டத்தி ஓவியத்லத 
எவவாறு பயிை மவணடும் என்பதற்கானெ 
நுடபங்்கல்ளயும் வழி்காடடுதல்்கல்ளயும் 
அளித்து ஆர்வமுள்ள மாணவர்்கல்ள 
அ ல ்ட ய ா ்ள ங் ்க ண டு  அ வ ர் ்க ளு க் கு 
ஊக்்கத்லதயும் நம்பிக்ல்கயும் விலதத்து 
லவத்மதன்.

இரணடு ஆணடு்கள இல்டமவளிக்குப்பிறகு 
இநதவிழா ந்டநததாமைா என்னெமவா நி்கழவில் 
பலழய உறசா்கம் மதன்ப்டவில்லைமயா 
என்பது என் மதிப்பீ்டா்க இருநதது. மமலும், 
புைம்மபயர் நது  வாழும் சமூ்கத்தின் 
நடுவயதிலனெத் தாணடி நிறகிற மக்்களின் 
மசயல்பாடு்கள இன்னும் ்காத்திரமா்க 
முன்மனெடுக்்கப்ப்ட மவணடுமமன்றும் எனெக்குத் 
மதான்றியது.

உை்க நாடு்களிலிருநது வருகின்ற சிறப்பு 

அலழப்பா்ளர்்கள நீங்்கைா்க அமமரிக்்கா 
முழுவதும் மசறிநது வாழும் தமிழமக்்கள 
அலனெவரும் இநத விழாவுக்கு வநது 5 நாட்கள 
அவரவர் வசதிக்ம்கறப உறவினெர், நணபர் 
வீடு்களிலும் விடுதி்களிலும் தங்கி இநத 5 நாள 
விழாலவயும் ம்காண்டாடித் தீர்க்கிற 
தமிழ ச் சமூ்க த்தின்  மகிழ ச் சிலயயும் 
மனெநிலறலவயும் பார்க்்க மனெதுக்கு நிலறவா்க 
இருநதது. புைம்மபயர்நது வாழகிற தமிழச் 
சமூ்கத்துக்கு இதுமபான்ற கூடுல்கயும் 
்கைநதுலரயா்டலும் ம்காண்டாட்டமும் 
அ வ ர் ்க ள  எ ப் மப ா ழு து ம்  மி கு ந த 
நம்பிக்ல்கமயாடும் உறசா்கத்மதாடும் மசயல்ப்ட 
லவக்கும் என்பது மி்க முக்கியமானெதா்கவும் 
எனெக்குப் பட்டது.

இ ந த  விழாவில்  1 8  -  2 0  வயது 
இ்ளநதலைமுலறயினெர் பைலரச் சநதித்மதன். 
குறிப்பா்க நன்கு படித்த சமூ்கக் ்கரிசலனெயுள்ள 
ஜீவா, மாதவி, ்கணணகி என்கிற பிளல்ள்கல்ளச் 
சநதித்மதன். இதில் ஜீவா, நணபர் ராமின் ம்கள. 
ஜீ வ ா ,  ம த ற ்க ா சி ய  உல ழ ப் ப ா ்ள ர் 
கூட்டலமப்மபாடு இலணநது அவர்தம் 
மமன்லமக்கு உலழப்பவர். மாதவி, சமூ்கநீதி 
நிறப்பாகுபாடு சார்நத ்கருத்தியல்்களில் 
அர்ப்பணிப்மபாடு மசயல்படுகிறவர். ்கணணகி, 
நல்ை அரசியல் மதளிமவாடு மபணணுரிலம, 
மபாலீஸ் அ்டக்குமுலற சார்நது ்கவனெம் 
குவிப்பவர். புைம்மபயர்நதுவாழும் குடும்பத்தின் 
இ்ளந  தலைமுலறயினெர் எங்்கல்ளப் 
மபான்றவர்்களுக்கு நம்பிக்ல்கயூடடுகிற 
தலைமுலறயினெரா்க வ்ளர்நது வருவலத 
அவதானிக்்க முடிநதது.

அ ம ம ரி க் ்க ா வி ன்  ப ல் மவ று 
மாநிைங்்களிலிருநது வருல்க தநதிருநத நன்்கறிநத 
பை நணபர்்கல்ள ஒமர இ்டத்தில் பார்த்து 
மகிழகிற வாய்ப்லபயும் இநதக் கூடுல்க 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ஆ

கஸ்
டு 
20
22

61

என்மபான்மறாருக்கு ஏறபடுத்திக் ம்காடுத்தது. 
்க னெ ்ட ா வி லி ரு ந து  ம ப ா ன் லனெ ய ா , 
விமவ்கானெநதன் வநதிருநதார்்கள. ம்டக்சாஸ் 
மாநிைத்திலிருநது சார்ைஸ் உளளிட்ட 
நணபர்்கள வநதிருநதார்்கள. ்கலிமபார்னியா, 
மிச்சி்கன், சி்காம்கா, நியூயார்க் உளளிட்ட 
மாநிைங்்களில் வாழகிற நன்கு அறிமு்கமானெ 
நணபர்்கள பைலரப் பார்த்து அ்ளவ்ளாவியதில் 
எனெக்கும் அ்ளவில்ைாத மகிழச்சியும் உறசா்கமும் 
ஏறபட்டது.

ஐநது நாள நி்கழவு முடிநதபிறகு அடுத்த ஒரு 
நான்கு நாட்கள நாடடின் சிை பகுதி்கல்ளச் 
சுறறிப் பார்த்மதாம். அநத 4 நாட்களும் நணபர் 
ராமும் அவரது ம்கள ஜீவாவும் எங்்கம்ளாடு 
இருநதார்்கள. அமமரிக்்கப் பயணத்தில் இநத 
முலறயும் வழக்்கம்மபாை மன்ஹாட்டனில்தான் 
தங்கிமனொம். மிச்சி்கன் பல்்கலைக்்கழ்கத்தில் 
உ்ளவியல் துலறப் மபராசிரியராய்ப் பணிபுரியும் 
ராம் மறறும் அவரது குடும்பமும் எங்்களுக்கு 
30 ஆணடுப் பழக்்கம். ராம் ஒரு சாதாரணப் 
மபராசிரியர் மடடுமல்ை, மபரியாலரயும் 
அம்மபத்்கலரயும் உளவாங்கியவர். அவர்தம் 
சமூ்கநீதிச் சிநதலனெ்கம்ளாடு புைம்மபயர்நத 
ம ண ணி லு ம்  ம ச ய ல் ப டு கி ற 
்க்ளச்மசயல்பாட்டால் உை்கம் முழுவதும் 
வாழகிற தமிழர்்கல்ள அநத இலழயால் 
இ ல ண க் ்க வு ம்  பி ல ண க் ்க வு ம் 
அ ரு ம் ப ா டு ப டு கி ற வ ர் .  ம ந ரு ங் கி ய 
மதாழர்்கம்ளாடு அதிலும் சமத்துவப் 
பார்லவமயாடும் சமூ்கநீதிச் சிநதலனெமயாடும் 
வாழகிற ராம் , மசார்ணமவலு ஆகிய 
நணபர்்கம்ளாடு ்கழிநத நாட்கள எங்்களுக்கு 
மி்கவும் மகிழவா்க இருநதது.

்க்டநத 20 ஆணடு்க்ளா்க ஜப்பான், 
அமமரிக்்கா, ்கனெ்டா உளளிட்ட உைகின் பை 
நாடு்களுக்கு நான் எனெது துலணவியாரு்டன் 

பயணித்திருக்கிமறன். நான் எநத நாடடுக்குப் 
பயணம் மபானொலும் அதறம்கறப தனெது 
பயணத்லத வகுத்துக்ம்காணடு அங்குவநது 
எ ங் ்க ளு க் கு ப்  ம ப ர ன் ப ா ்க வு ம் 
மபருநதுலணயா்கவும் நிறபார். ராம் பயணம் 
முடிகிறவலர உ்டனிருநது உதவுவார். 

அமதமபாை, ராம் அவர்்கள அவர்தம் 
ம ாணவர்்கள ்கல்விச்  சுறறுைாவா்க 
தமிழநாடடுக்கு அலழத்து வரும்மபாது நான் 
அவர்்களு்டன் நிறமபன். அநத வல்கயில் இநதப் 
பயணத்திலும் வழக்்கம்மபாை மியூசியம் 
பார்க்்கப் புறப்படடு விடம்டாம்.

மமட மியூசியம், மசாலசடடி ஆப் 
இல்ைஸ்டமரட்டர்ஸ், கு்கன்மஹய்ம் மியூசியம், 
ஸ்மித் மசானியன் டிலசன் மியூசியம் 
ஆகியவறமறாடு இரடல்டக் ம்காபுரம் நிலனெவுச் 
சின்னெத்லதயும் பார்க்கிற வாய்ப்புக் கில்டத்தது.

பமட மியூசியம் நியூயார்க்கில் உள்ளது.  
நாங்்கள பார்லவயிட்ட மநரத்தில் நல் 
வாய்ப்பா்க உை்கமம ம்காண்டாடும் 
அமமரிக்்காவின் பு்கழமபறற ஓவியக் ்கலை்ன் 
வின்சிமைா மஹாமர் வலரநத 60 - 70 ப்டங்்கள 
மி யூ சி ய த் தி ன்  வ ்ள ா ்க த் தி ல் 
்காடசிப்படுத்தப்படடிருநதது .  அங்கு 
்காடசிப்படுத்தப்படடிருநத பை ஓவியங்்கள 
என்லனெ அநத இ்டத்திமைமய பிடித்து நிறுத்தி 
லவத்து விட்டனெ. குறிப்பா்க ஒன்லறச் சுட்ட 
மவணடும். ்கறுப்பர் இனெ மக்்கள அடிலமத் 
தல்ளயிலிருநது விடுபடடு சுதநதிரக் ்காறலறச் 
சுவாசித்து வாழவலதச் சுடடும் ஓவியம் அது. 
ஒரு ப்டகு, மபாங்கும் ்க்டல் அலை்களின்மீது 
தத்தளிக்கிறது. தத்தளிக்கும் ப்டல்கச் சுறறி 
மபரிய மபரிய சுறாமீன்்கள, ப்டம்காடடியின் 
்காைடியில் நான்கு ்கரும்பு்கள, அநதப்ப்டம் 
ஏறபடுத்தும் தவிப்பு இருக்கிறமத..  அவனுக்கு 
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இலணயானெ ்கலை்மனெ கில்டயாது. மனித 
இனெத்தின் மமடு பள்ளங்்கல்ளக் ்கலைக்்கண 
ம்காணடு ்காைத்மத பதிவுமசய்த ம்கா்கலை்ன். 
திரும்புகிற பக்்கமமல்ைாம் அநத மாமபரும் 
்கலை்னின் ஓவியங்்கள. அநத சா்காவரம்மபறற 
சித்திரங்்களுக்கு நடுமவ நான் நிறபது எனெக்குக் 
கில்டத்த  எவவ்ளவு மபரிய  மபறு ! 
அநதப்ப்டம்தான் இநத மாத ்காக்ல்க இதழின் 
அடல்டப்ப்டமா்க அைங்்கரிக்கிறது.

வாட்டர்்கைர் என்றால் வின்சிமைா 
மஹாமர்தான். ஓவியம் வலரயக் ்கறறுக்ம்காளகிற 
ஒவமவாரு மாணவனுக்கும் வாட்டர்்கைலரத் 
மதரியாமல் இருக்்காது. வாட்டர்்கைலரத் 
மதரிநத ஒவமவாரு ஓவியனுக்கும் ம்கா 
்கலை்ன் வின்சிமைா மஹாமலரத் மதரியாமல் 
இருக்்க முடியாது. ‘இநத வாட்டர் ்கைர் இநத 
பூமியில் எவவ்ளவு ்காைத்துக்கு இருக்குமமா 
அவவ்ளவு ்காைத்துக்கும் நான் இருப்மபன்’ 
என்கிற அவரது தன்னெம்பிக்ல்க வாச்கம் அநதக் 
்கண்காடசியில் ்காடசிப்படுத்தப்படடிருநதலதப் 
பார்த்து அப்படிமய மநகிழநது மபாமனென். 
்க்டலையும் ்க்டலைச் சார்நது வாழும் மக்்களின் 
வாழவியலையும் ஆவணப்படுத்தியதில் உை்க 
ஓவியர்்களில் இவமர முதைானெவர்.

அ டு த் த து  ம ச ா ல ஸ ட டி  ஆ ப் 
இல்ைஸ்டமரட்டர்ஸ், மியூசியம் மபாமனொம். 
அமமரிக்்காவின் பு்கழமபறற ஓவியர்்களின் 
ஓவியக்்காடசிக் கூ்டம் அது .  பளளி 
நாட்களிலிருநது நான் ்கவனித்துவநத ஓவியர்்கள 
பைரின் ஓவியங்்கல்ளக் ்கணம்டன். நான் 
பார்த்து வ்ளர்நத ஹார்வர்டு லபலி, என்.சி. 
லவத், நார்மன் டிராக்வல் மபான்ற மூத்த 
்கலை்ர்்களின் ஓவியங்்கல்ளக் ்காணும் 
வாய்ப்பு கில்டத்தது. 1880 முதல் 1940 வலரயானெ 
்காை ்கட்டத்தில் பத்திரில்க்களுக்்கானெ 
ஓவியங்்கல்ள வலரநது தரும் மபரும் 

ம்கால்டயா்ளர்்க்ளா்க இருநதவர்்கள இநத 
ஓவியர்்களும் இவர்தம் வழி வநதவர்்களும்தான். 
பத்திரில்க்களில்... புத்த்கங்்களில் மவளிவநத 
்கருத்துப்ப்டங்்கள, ம்கலிச் சித்திரங்்கள 3 மாடிக் 
்கடடி்டத்திலும் ்காடசிப்படுத்தப்படடிருநதலதக் 
்கணடு மசாக்கிப் மபாமனென்.

பின்னெர் நியூயார்க்கின் ல்டம்ஸ்ம்காயர் 
பார்த்து முடித்தமதாடு அங்குள்ள பிராடமவ 
திலரயரங்கில் ‘Phentom of opera’ என்கிற 
பு்கழமபறற இலச நா்ட்கத்லதயும் பார்த்து 
மகிழநமதாம். 25 ஆணடு்க்ளா்கத் மதா்டர்நது 
நல்டமபறறுக் ம்காணம்ட இருக்கும் இநத இலச 
நா்ட்கத்லத எப்படியாவது வாழநாளில் 
ஒருமுலற பார்த்துவி்ட மவணடும் என்கிற 
்கனெவு எனெக்கு இருநதும்காணம்ட இருநதது. 
இநதப் பயணத்தில் அநதக் ்கனெவு மமய்ப்பட்டது. 
30 ஆணடு்களுக்கும் மமைா்க என்லனெப் பாதித்த 
பை படிமங்்கள இதில் உணடு. இநதப் பாதிப்லப 
மதவலதயில் ம்காஞ்சம் மதாடடிருப்மபன். 
அநத இலச நா்ட்கத்லதப் பார்க்்க டிக்்கட 
எடுக்்க வரிலசயில் நின்ற புல்கப்ப்டத்லத 
நாசருக்கு whatsappஇல் அனுப்பி லவத்மதன். 
அலதப் பார்த்துவிடடு, உ்டமனெ ‘இப்மபாது 
நானும் அங்கு இருநதிருக்்க மவணடும்’ என்று 
குறுஞ்மசய்தி மபாட்டார்.

அடுத்ததா்க நாங்்கள பார்த்த இ்டம் 
கு்கன்மஹய்ம் மியூசியம் .  நான் இநத 
மியூசியத்துக்குச் மசன்றிருநத நா்ளன்று நவீனெ 
ஓவியர்  ்க ாணடின்ஸ்கி அவர்்களின் 
ஓவியங்்களுக்்கானெ சிறப்புக் ்கண்காடசி 
நல்டமபறறுக் ம்காணடிருநதது. இது அரிதினும் 
அரிதானெ வாய்ப்பு. இநத மியூசியம் பிராங்க் 
ைாய்ட ஒயிட என்கிற உை்கப் பு்கழமபறற 
்கடடி்டக் ்கலை்ரால் வடிவலமக்்கப்பட்டது 
என்பது குறிப்பி்டத்தக்்கது.
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திருத்ைம்

�ூன் 2022 இைழில் வவளியான டிராட்ஸ்கி 
மருதுவின் ‘சந்திரொபு வாழ்க்கைச் சித்திரம்’ என்கிற 
கைட்டு்ரயில் ெககைம்-44இல் 3ஆவது ெத்தியில் உள்ள 
கை்்டசி வரி்ய ‘அந்்ைாணிைாஸ் (CJA ைாஸ்) 
வ்ரந்ை ஓவியம்’ என்று திருத்தி வாசிககை 
்வண்டுகி்றாம். வெயரில் ்்நரந்ை பி்ழககு 
வருந்துகி்றாம்.

- சபாறுப்பாசிரியர்

கல்டசியா்க ஸ்மித்மசானியின் டிலஸன் 
மியூசியம் பார்த்மதாம். நாங்்கள மபாயிருநத 
அநத நா்ளன்று Designing for peace என்கிற 
தலைப்பில்  நல்டமபறற ஓவியக் ்கண்காடசியில் 
என்லனெ மி்கவும் மநகிழ லவத்தது,  ்கண்காடசிக்கு 
அவர்்கள சூடடியிருநத மபயர்தான். நாம் சமூ்க 
சமத்துவம் மபசுவது மாதிரி உைகின் ஒவமவாரு 
உயிர்்களுக்குமானெ உரிலம மபசுகிற ்காடசி அது. 
இணக்்கமானெ மதாழலமயு்டன் கூடிய 
வாழவியலைச் மசால்லிக் ம்காடுத்தது அநதக் 
்கண்காடசி. ஒரு ்கலை்ன் எவவாறு மசயல்ப்ட 
மவணடும் என்பலதயும் நான் என்னுல்டய 
எஞ்சிய வாழநாளில் என்னெ மசய்ய மவணடும் 
என்பலதயும் எலதப் பதிவு மசய்து ஆவணமாக்்க 
மவணடும் என்பலதயும் எனெக்குச் மசால்லிக் 
ம்காடுத்ததா்கவும் எனெக்கு மி்கப்மபரிய ஒரு 
வழி்காடடுதலைத் திறநது்காடடியதா்கவுமம 
நான் உணர்நமதன்.

இநத மியூசியங்்கல்ளப் பார்த்து முடித்த 
நான்்காவது நாளில் ஒரு புத்தாக்்கப் பயிறசிக்குப் 
மபாய்விடடுத் திரும்பிய மாணவலனெப் 
மபாைமவ குதூ்கைமாய் இருநமதன். ஓவியப் 
பதிவு்கல்ள ஓர் உயிராவணமாய்க் ம்காண்டாடும் 
அநத மணணில் புைம்மபயர்நது வாழகிற நம் 
மக்்கள அலதப் பயன்படுத்திக் ம்காள்ள 
மவணடும். ்கலத்கல்ளயும், ்கடடுலர்கல்ளயும் 
்கவிலத்கல்ளயும் படிக்கிற சமூ்கம் இது 
மாதிரியானெ ்க்ளங்்களில் ஓவியங்்கல்ளயும் 
பார்த்து ரசித்துப் புரிநதும்காளகிற பயிறசிலயப் 
மபறறவர்்க்ளா்க மாறமவணடும்.

ஒவமவாரு ஓவியத்திலும் மசால்ைப்படடுள்ள 
மசய்தி்கல்ள வார்த்லத்க்ளால் மடடுமம 
்கறறறிநதுவி்ட முடியாது. மநரடித் தன்லமமயாடு 
மபசுகிற சூடசுமத்லத அலவ ம்காணடிருப்பதால் 
மனெதாலும் உணர்வாலும் ஓவியத்லத 
மநருங்குகிற பார்லவலய, பக்குவத்லத புரியத் 
தலைப்ப்ட மவணடும்.

மூ த் த  த ல ை மு ல ற யி னெ ர்  அ தி ல் 
ஈடுப்டாவிட்டாலும் இ்ளநதலைமுலறலய 
அதற்கா்கப் பழக்்க மவணடும். ஒரு ஓவியம் 
ஓராயிரம் அரசியலைச் சுமநதும்காணடிருக்கும். 
அலதப்  ப ா ர் த்து  வலரயக்  ்க றறுக் 
ம்காள்ளாவிட்டாலும் அது மசால்ைவரும் 
மசய்திலயப் புரிநது ம்காளவதும் அலத அடுத்த 
தலைமுலறக்குக் ்க்டத்துவதும் இன்லறய 
சமூ்கத்தின் தலையாயக் ்க்டலம என்மற 
்கருதுகிமறன். ஆனொல், ம்கடுவாய்ப்பா்க அநத 
நான்கு நாட்களிலும் மியூசியத்தில் நான் ரசித்து 
மகிழநத உை்க மக்்கள நடுவில் ஒரு 
தமிழலரக்கூ்டப் பார்க்்கவில்லை.

பின்னெர் நியூயார்க்கிலிருநது சார்ைடடுக்குப் 

மபாய் ‘திரு’வின் குடும்பத்மதாடு தங்கி 
இருநமதாம். மவளல்ளயர்்களின் மணணில்  
திருமநதிரம் மசால்லும் மூச்சுப்பயிறசி 
முலறலயயும் நவீனெ மருத்துவமுலறலயயும் 
இலணத்து சித்தமருத்துவத்தின் வாசலைத் 
திறநது ்காடடும் மருத்துவர் சுநதரின் அறிமு்கம் 
மபறமறாம். பழலமயானெ சால்ஸ்்டன் ந்கரம் 
இன்னும் அமத மபாலிவு்டமனெமய இருப்பலதக் 
்கணடு வியநமதாம். ்கறுப்பர் இனெ மக்்கல்ள 
மதாட்டத் மதாழிைா்ளர்்க்ளா்க அடிலம்க்ளா்கக் 
ம்காணடு வநது நிரப்பிய ்கடுலமயானெ 
வாழக்ல்கப் பாடு்கல்ளக் ம்காண்ட பை சரித்திர 
நி்கழவு்கல்ளக் ்கண்ட ந்கரம்அது. அடிலம்க்ளா்கக் 
ம்காணடுவரப்பட்ட ்கறுப்பினெ மக்்கல்ள 
ஏைம்விட்ட இ்டத்திமைமய ்கட்டப்பட்ட 
சால்ஸ்்டன் மியூசியத்லதயும் பார்த்தமபாது 
மனெமசல்ைாம் வலித்தது.

விழா நி்கழவுக்கு வநதிருநத விடுதலைச் 
சிறுத்லத்களின் தலைவர் மதால் திருமா 
அவர்்கள, ‘மியூசியங்்கல்ள உங்்கம்ளாடு பார்க்்க 
ஆலசயா இருக்குணமண... ஆனொல் மநரமும், 
்காைமும் இ்டம் ம்காடுக்்கவில்லை’ என்றார் 
ஏக்்கமா்க. உணலமயில் இதுமாதிரியானெ 
இ்டங்்கல்ள மதால் திருமா மபான்ற ஆளுலம்கள 
பார்க்்க மவணடும்; வரைாறு மநடுகிலும் 
பூர்வீ்கக் குடி்களும் பழங்குடி்களும் எவவாறு 
து ன் பு று த் த ப் ப ட டு 
ம்காடுலமப்படுத்தப்பட்டார்்கள என்பலதயும் 
இன்னும் உரத்துப் மபசுவதறகு உரம் 
மபாடடிருக்கும் என்று நானும் நணபர் ராமும் 
நிலனெவு கூர்நமதாம்.

பயணத்லத முடித்துக்ம்காணடு நாடு 
திரும்பும்மபாது அசாதாரணமானெ ்காைநிலை 
்காரணமா்க மதா்டர் விமானெத்லதத் 
தவறவிட்டதால் நணபர்்கள பாைா, ரங்்கா, 
ம்காகுல், கீர்த்தி ஆகிமயாரின் துலணமயாடு 
மசன்லனெ திரும்பியதும் ஒரு மறக்்க இயைாத 
பயண அனுபவமா்கத்தான் இருநதது.

கைட்டு்ரயாளர: ைமிழ்நிைத்தின் ைனித்துவ ஓவியர.
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முதலா�து முதல் பரிசு

சீன வானில் சிவப்பு நட�த்திைம 
 வீ.பா.ககண�ன்

(RED STAR OVER CHINA)

ஆஙகிை நூல் ஆசிரியர : 
எட்கைர ஸ்்்நா  (EDGAR SNOW)

ைமிழ் வமாழிவெயரப்பு : வீ. ொ. கை்்ணசன்

அ்ைகைள் வவளியீட்்டகைம் (2004)

இரண்ா�து முதல் பரிசு

குற்ற வி�ாைரண 
 நாகைத்தினம கிருஷணா

பிவரஞ்சு வமாழியிலிருந்து வைகி்ளஸிவயா எழுதிய 
்நாவல் (இவர 2008 இல் ் ்நாெல் ெரிசு வெற்றவர). 
கைாைச்சுவடு ெதிப்ெகைம் (2013)

இஸமாத் சுகதாய கரதகள்
 விஜய பத்மா (தமிழ் சமாழிசபயர்ப்பு )

உருது வமாழி நூைாசிரியர : இஸ்மத் சுகைாய,

எதிர வவளியீடு (2018)

சிறப்புப் பரிசு

 திர� எடடும காலாணடிதழ் 
(வமாழி வெயரப்பு இைழ்)

தனிப் பரிசு

 அரலகள் சவளியீடடகம 
 கால்சசுவடு பதிப்பகம

ஊக்்கப் பரிசு

அநாமகதயங்களாக இருந்கதார் 
அறியப்படடவர்களானரம -

 க.�ணமுகலிங்கம

இைங்கையில் கைாைனித்துவ முைைாளித்துவ 
வகுப்பின் ் ைாற்றம்

குமாரி �யவரத்ைன – ஆஙகிை மூைத்திலிருந்து 
ைமிழ்

வவளியீடு : வகைாழும்பு சமூகை விஞ்ஞானிகைள் சஙகைம்
& குமரன் புத்ைகை இல்ைம் (2009)

எரியும பூந்கதாடடம (�லீம)

 சதலுங்கிலிருந்து தமிழுககு சமாழிசபயர்த்தவர் : 

�ாந்தா தத்

சாகித்திய அகைாவ்டமி வவளியீடு . (2015)

உல்லா�த் திருமணம 
 சு. ஆ. சவங்கடசுப்புைாய நாயகர்

ைஹர வென் வ�வின் எழுதிய பிவரஞ்சு வமாழி 
்நாவல்

ை்டாகைம் ெதிப்ெகைம் (2020),

அரிவாள் ஜீவிதம (நாவல்)

 தமிழ் சமாழிசபயர்பு : யூமா வாசுகி

்�ாஸ் ொழூககைாரன் (JOSE PAZHUKARAN) 
எழுதிய ம்ையாள வமாழி ்நாவல்

நியூ வசஞ்சுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட் (2016),

நிலவரறக குறிப்புகள்
ைாஸ்ை்யவ்ஸ்கி என்ொர எழுதிய ரஷய வமாழி 
்நாவல்

 ஆங்கிலம வழி தமிழில் கபைா. எம.ஏ. சுசீலா

்நற்றி்்ண ெதிப்ெகைம்.(2016)

புரதந்த காற்று (கன்னட தலித் எழுத்துகள்)

 கன்னடம வழி தமிழில் - பாவணணன்

நியூ வசஞ்சுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட்.. (2015)

தங்கக ககாடரட

 (தமிழ்) வீ. பா. ககண�ன் 
சத்யஜித் ் ர (SATYAJIT RAY)

(Originally Published under the Title SONAR 
KELLA’ (Bengali) ஃவெலு்டா வரி்சக கை்ை

வவளியீடு : புகஸ் ஃொர சில்ரன் (2013) ொரதி 
புத்ைகைாையம்

்க�னஈர்ப்புப் பரிசு

அன்புள்ள ஏவாளுககு.. (ஆலிஸ வாககரின்)

 தமிழில் சமாழிசபயர்த்தவர் ஷஹிதா.
எதிர வவளியீடு. (2018)

உதிர்ந்த இரலகளின் பாடல் 
(42 சீனக கவிரதகளின் சதாகுப்பு)

 ஆங்கிலம வழி தமிழில் : ப. கல்பனா.

ெதிப்ொளர: ெரிசல் வவளியீடு (2017)

்காக்்்கச் சிறைகினிஹல இதழ்க் குழுமம்
முனவனடுத்ை

்கவிஞர கி பி அரவிநதன் ஏழாவது ஆணடு 
நி்்னவுப் பரிசுக்்கா்ன ஹபாடடி (2022)

முடிவுகள அறிவிப்பு
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�ரிசுக்குத் மதர்நமதடுக்்கப்படும் இரணடு 
நூல்்களில் ஒவமவான்றுக்கும் பரிசா்க 10,000 
இநதிய ரூபாய்்களும் சான்றிதழும் வழங்்கப்படும் 
எனெ அறிவிப்பில் குறிப்பி்டப்படடிருநதது. 
அதன்படி ஒரு பரிசுக்கு ‘சீனோனில் சிேபபு 
ெட்சததிரம்’ நூல் முதலி்டத்தில் மதரிவாகிவிட்டது. 
அதறகு ரூபாய் 10,000 இநதிய ரூபாய்்களும் 
சான்றிதழும் அளிக்்கப்படும்.

அடுத்த பரிசுக்கு நா்கரத்தினெம் கிரு்ஷணா 
மமாழிமபயர்த்த ‘குற்ற விசார்ை’ நூலும் 
விஜயபத்மா மமாழிமபயர்த்த ‘இஸ்மாத சுகதைாய் 
க ் தை க ள் ’  எ ன் ற  நூ லு ம்  ம த ரி வு 
மசய்யப்படடிருப்பதால் பரிசுத்மதால்கலய 15,000 
ரூபாயா்க உயர்த்தி அலத இரண்டா்கப் பிரித்து 
நூல் ஒவமவான்றுக்கும் பரிசா்க 7500 இநதிய 
ரூ ப ா ய் ்க ளு ம்  ச ா ன் றி த ழு ம்  அ ளி க் ்க 
முடிமவடுக்்கப்படடிருக்கிறது.

சிறப்புப் பரிசுக்கு ‘தி்ச எட்டும்’ ்காைாணடிதழ 
(மமாழிமபயர்ப்பு இதழ) மதரிவாகி இருக்கிறது. 
இநத இதழுக்கு பரிசா்க 5000 இநதிய ரூபாய்்களும் 
சான்றிதழும் அளிக்்கப்படும்.

அமதமபால் தனிப்பரிசா்க மூைமமாழியிலிருநது 
தமிழுக்குக்ம்காணடுவரப்பட்ட ‘சீனெவானில் 
சிவப்பு நடசத்திரம்’, ‘குறற விசாரலண’ நூல்்கல்ள 
ம வ ளி யி ட ்ட  மு ல ற ம ய  அ ் ல க ள் 
ம வ ளி யீ ட ்ட ்க த் தி ற கு ம்  க ா ல ச் சு ே டு 
பதிப்ப்கத்துக்கும் ஒவமவான்றுக்கும் தனித்தனிமய 
பரிசுத்மதால்கயா்க 5000 இநதிய ரூபாய்்களும் 
சான்றிதழும் அளிக்்கப்படும்.

ஊக்்கப் பரிசு்கள மபறும் ஏழு நூல்்களின் 
நூைாசிரியர்்களுக்கு சான்றிதழும், ஓராணடுக்கு 
்காக்ல்க இதழும் அனுப்பி லவக்்கப்படும்.

நடுவர்்களின் சிறப்பானெ ்கவனெ ஈர்ப்லபப் 
மபறற இரணடு நூல்்களுக்கும் பங்ம்கறபுச் 
சான்றிதழ அளிக்்கப்படும்.

நூல்்களின் எணணிக்ல்க ்காரணமா்கவும் 
்கணதி ்காரணமா்கவும் நூல்்கல்ள பதட்டப்ப்டாமல் 
வாசிப்பதறகும் மதரிவு மசய்வதறகும் நடுவர்்களுக்கு 
்காை அவ்காசம் மதலவப்பட்டதனொல் பிப்ரவரி 
மாதமம மவளியி்டப்படடிருக்்க மவணடிய 
முடிவு்கள தளளிப்மபாய் ஜூலை மாதத்தில் 
மவளியி்டமவணடிய மதலவ ஏறபட்டது என்பலத 
மபாடடியா்ளர்்களுக்கும் வாச்கர்்களுக்கும் 
அறியப்படுத்துவது எமது தார்மீ்கக் ்க்டலமயாகும்.

கி பி அரவிநதன் ஏழாவது ஆணடு நிலனெவு 
இைக்கியப் பரிசுப்மபாடடிக்்கா்க மமாத்தம் 80 
நூல்்கள வநதிருநதனெ. அவறறுள முதற்கட்டத் 
மதரிவுக்குப் பின்னெர் 36 நூல்்கள (திலச எடடும் 
இதழ உளளிட்ட) மபாடடிக்்க்ளத்துக்கு வநதனெ. 
இநத 36 நூல்்களிலிருநது பரிசுக்குரிய நூல்்கல்ளயும் 
சிறப்புப் பரிசுக்குரிய இதலழயும் மதரிவு 
மசய்துள்ளமதாடு ஊக்்கப் பரிசுக்குரிய நூல்்க்ளா்க 

7 நூல்்கல்ள அல்டயா்ளம் ்காடடியும் அவர்தம் 
்கவனெ ஈர்ப்லபப் மபறற நூல்்க்ளா்க இரணடு 
நூல்்களின் மபயர்்கல்ளச் சுடடியும் நடுவர்குழு 
பல்டப்பாளி்களுக்குப் மபருலம மசர்த்துள்ளது.

மபாடடிக்்க்ளத்தில் நடுவர்்க்ளாயிருநது 
பரிசுக்குரிய நூல்்கல்ளத் மதரிவு மசய்வதில் 
மிகுநத ்கவனெத்லதயும் உலழப்லபயும் மசலுத்திய 
மபராசிரியர் ்க. பஞ்சாங்்கம் (இநதியா) முலனெவர் 
ம்க.எம்.மவணும்காபால் (இநதியா) எழுத்தா்ளர் 
என். சரவணன் (நார்மவ) எழுத்தா்ளர் அமரநத்தா 
உளளிட்ட நடுவர் குழுவினெருக்கு ்காக்ல்கக் 
கு ழு ம த் தி ன்  ந ன் றி ய றி த ல ை த் 
மதரியப்படுத்துகிமறாம்.

்காக்ல்கக் குழுமம் ந்டத்திவரும் இநதப் பரிசுப் 
மபாடடிக்கு ்க்டநத ஏழு ஆணடு்க்ளாய் 
மநறியா்ளராய் இருநது ்காக்ல்க குழுமத்துக்குப் 
மபருலமயும் சிறப்பும் மசர்த்துவருகிற 
மதிப்பிறகுரிய ஐயா இ.பத்மநாப ஐயர் 
(இங்கிைாநது) அவர்்களுக்கு ்காக்ல்கக் குழுமத்தின் 
மநஞ்சார்நத நன்றியறிதலைத் மதரிவித்துக் 
ம்காளகிமறாம்.

இநதப் பரிசுப் மபடடியில் மநறியா்ளருக்கு 
அருகிலிருநது, நடுவர்்கள மதரிவுமசய்துதநத 
நூல்்கல்ளப் பகுப்பாய்வு மசய்தி்ட உதவிய 
மதிப்பிறகுரிய மு.நித்தியானெநதன் அவர்்களுக்கும் 
(மமனொள விரிவுலரயா்ளர் இங்கிைாநது) எமது 
ந ன் றி ல ய த்  ம த ரி ய ப் ப டு த் த க் 
்க்டலமப்படடுளம்ளாம்.

இநதப் பரிசுப் மபாடடிலய ஒருங்கிலணத்து 
மி்கச் சிறப்பானெ முலறயில் மசயறபடுத்தித் தநத 
்காக்ல்க இதழின் ஐமராப்பியத் மதா்டர்பா்ளர் 
மதாழர் ்க.முகுநதன் அவர்்களுக்கு நன்றி கூறுவது 
எமது ்க்டலம.

‘மசன்றிடுவீர் எடடுத்திக்கும் ்கலைச் 
மசல்வங்்கள யாவும் ம்காணர்நதிங்கு மசர்ப்பீர்’ 
என்கிற மா்கவி பாரதியின் ்கனெலவ நனெவாக்கும் 
முயறசி்களில் ஒன்றா்கவும் மமாழிமபயர்ப்பியல் 
தமிழில் மபருகி ஊறமறடுக்்க மவணடும் என்கிற 
அவாலவ மவளிப்படுத்தும் மு்கமா்கவும் 
ந்டாத்தப்மபறற இநதப் பரிசுப் மபாடடியில் 
்கைநதும்காணடு மபாடடிக்கு வலிலமமசர்த்த 
மமாழிமபயர்ப்பு எழுத்தா்ளர்்கள அலனெவலரயும் 
்காக்ல்கக் குழுமம் நன்றியு்டன் நிலனெவுகூர்கிறது.

பரிசுத் மதால்க்களும் சான்றிதழ்களும் 
உரியவர்்களுக்கு உரிய முலறயில் கில்டத்தி்ட 
ஆவனெ மசய்யப்படும் என்பலதயும் அறியத் 
தருகிமறாம்.

ஆசிரியர வி.முத்்ையா
10.7.2022

வள்ளுவராண்டு 2053
ஆனித்திஙகைள் 26
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கைாைம் விசித்திரமானது
அதிரச்சி ் வத்தியம் வகைாடுககைககூடியது

முன்்னப் ் ெரினப்்ெரரசரகைளின்
வாரிசுகைவளனப் ெட்்டமளிககைப்ெட்்டவரகைள்
அரிய்்ணயிலிருந்து
இறககி ் வககைப்ெட்டுள்ளனர
அவரகை்ளக வகைாண்்டாடிய சனஙகை்ள
இன்று வகைாள்ளிககைட்்்டகை்ளாடு
அவரகைளின் வீடுகை்ள எரிககிறாரகைள்

அைரமத்தின் ஆட்சி்யக
கைட்டிலில் ஏற்றியவரகை்ள
ஆரிய்்ண்யச் வசஙகுத்ைாகைச்
சரித்து வீழ்த்தியுள்ளாரகைள்
அதிகைாரச் சவாரிவசயய வாககைளித்ைவரகை்ள
இன்று ஓ்டஓ்ட விரட்டுகின்றனர
ரத்ைககை்ற ெடிந்ை ் கைகை்ளாடு
ஆட்சிபீ்டம் ஏறியவரகைள்
அச்சத்தி்ர விைககை முடியாமல்
அவதிப்ெடுகிறாரகைள்

தீவின் வ்டககிலும் கிழககிலும்
வகைா்ைககைளஙகைள் திறககைப்ெட்்ட ் ொது
கைண்்்ணக கைா்ை வா்ய
மூடிக கி்டந்ைவரகைள்
்நந்திககை்டல் சாட்சியிருககை
்வ்ராடும் ் வரடி மண்்்ணாடும்
அழிககைப்ெட்்ட ் ொது
்வடிக்கை ொரத்ைவரகைள்
்ொரவவற்றி முைலீ்டாககைப்ெட்்ட்ொது
வகைாண்்டாடி மகிழ்ந்ைவரகைள்
இப்வொழுது மனம் திறந்து
எழுந்து நிற்ெது
்நல்ை கைாைநி்ை மாற்றம்ைான்

கைாைம் விசித்திரமானது
அதிரச்சி ் வத்தியம் வகைாடுககைககூடியது

கைருவூைம் வவறு்மயாககைப்ெட்்டைற்கைாகைவும்
வரி்சயில் நிறுத்ைப்ெட்்டைற்கைாகைவும்
வருவாயககு வழியில்ைாமற் வசயைைற்கைாகைவும்
வி்ைவாசி ஏற்றத்திற்கும் ெஞ்சத்திற்கும் எதிராகைத்
தூண்்டப்ெட்்ட வொறிைான் இது.
ஆயினும் ெற்றிகவகைாண்்டைால்
மககைள் எழுச்சியாய மகைத்துவம் வெற்றுள்ளது.

ைாமைமாகினும் ைரமம்
ை்ைகைாககைத் வைா்டஙகியிருககிறது
்ெயகைளின் ஆட்சியில்
பி்ணம் தின்ற சாத்திரஙகைள்
கைாைத்தின் ் கைகைளில்
வி்னயாற்றும் கைருவியாகிவிருககின்றன

கூட்டுக ் கைாெம்
அைரமக ் கைாட்்்ட்ய ைகைரத்திருககிறது
அைன் வவப்ெம்
அநீதி்யப் வொசுககுவமனில்
அைன் உறுதி
உரி்மககு உரமாகுவமனில்
அைன் அ்சவு
ைரமக வகைாடி்ய ்நாட்டுவமனில்
ைணியாமல் வகைாதிககைட்டும்

எஙகு எரிந்ைாலும் தீ ்நாசம்ைான்
ஆயினும் ைகித்ை மனஙகைளிலிருந்து
எழுந்ை சுவா்ைகைள்
பூைஙகை்ள எரிககுவமன்றால்
மானி்டம் சு்டர
ஒளி வகைாடுககுவமன்றால்
அந்ைத்தீ ெற்றிப் ெரவட்டும்!

-ரூபன் சிவைாஜா

்காலம் விசித்திரமா்னது
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நடுவர்குழு:

பேராசிரியர் க. ேஞ்ாஙகம் (இந்தியா), முனைவர் பக.எம்.பவணுபகாோல் (இந்தியா), 
எழுத்ாளர் என். ் ரவணன் (நார்பவ), எழுத்ாளர் அமரந்த்ா (இந்தியா)

அநாமதேயங்களா்க இருநதோர் 
அறியப்பட்டவர்்களானமம
க. ் ண்முகலிஙகம்
்மூக விஞ்ானிகள் ் ஙகம் 
ககாழும்பு குமரன் ேதிபேகம் 
(2009)

எரியும் பூநதோட்டம்
்ாந்்ா ் த 
்ாகிததிய அகாகெமி இந்தியா 
(2015)

உல்ாசத் திருமணம்
சு. ஆ கவஙகெசுபபுராய நாயகர் 
்ொகம் (2020)

ேங்கக் த்காடம்ட
வீ. ோ. கபண்ன் 
புக்ஸ் ஃோர் சில்ரன் 
ோரதி புத்காலயம் (2013)

அரிவாள் ஜீவிேம்
யூமா வாசுகி 
நியூ க்ஞசுரி புக் ஹவுஸ் பி.லிட் 
(2015)

நி்வமைக் குறிபபு்கள்
பேரா எம். ஏ. சுசீலா 
நற்றினண (2016)

புமேநே ்காற்று
ோவண்ணன் 
நியூ க்ஞசுரி புக் ஹவுஸ் பி.லிட் 
(2015)

கவனயீர்ப்புப் பரிசு

அன்புள்ள 
ஏவாளுக்கு.. 
(ஆலிஸ் வாக்்கர்)

்மிழில் 
கமாழிகேயர்த்வர் 
ஷஹிோ.
எதிர் கவளியீடு. 
(2018)

உதிர்நே இம்்களின் ்பா்டல
(12 சீைக் கவின்களின் 
க்ாகுபபு)

ஆஙகிலம் வழி ் மிழில்: 
்ப. ்கல்பனா

ேதிபோளர்: 
ேரி்ல் கவளியீடு (2017)

காக்கச் சிறகினிலே இதழ்க குழுமம் முன்னடுதத
கவிஞர் கி பி அரவிந்தன் 
ஏழாவது ஆண்டு நினைவுப் பரிசுககாை பபாட்டி (2022) முடிவுகள்

 சான்றிதழ், 
காக்க ஓராண்டு சநதா

பங்கற்புச் சான்றிதழ்

்பகுப்பாயவாளர்:

மு.நிததியாைந்்ன்
(பமைாள் விரிவுனரயாளர் இஙகிலாந்து)

ஒருஙகிமணப்பாளர்:

க.முகுந்்ன்
(பிரான்சு)

நநறியாளர்:

இ. ேதமநாே ஐயர் 
(இஙகிலாந்து)

ஊககப் பரிசு
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` 10,000
சான்றிதழ் பெறும் சிறநத 

ப�ாழிபெயர்ப்பு நூல்

சீன வானில் 
சிவப்பு நட்சத்திரம்

வீ.பா. கணேசன்
அலைகள் (2004)

` 7,500
சான்றிதழ் பெறும் சிறநத 

ப�ாழிபெயர்ப்பு நூல்

குற்ற வி்சாரணை
நாகரத்தினம் கிருஷோ

காைச்சுவடு (2013)

` 5,000
சான்றிதழ் பெறும் சிறநத 
ப�ாழிபெயர்ப்பு இதழ்

திண்ச எடடும் 
காைாண்டிதழ் (இந்தியா)

காக்கச் சிறகினிலே இதழ்க குழுமம்
முன்னடுத்்த

கவிஞர் கி பி அரவிநதன் 
ஏழாவது ஆண்டு நி்ைவுப் பரிசுககாை 

லபாட்டி (2022) முடிவுகள்

சிறந்த ம�ொழிமெயர்ப்பு நூலுக்ொன 
ெரிசு அறிவிப்பு

` 5,000 சான்றிதழ் பெறும் ெதிப்ெகஙகள்.

மூலப�ாழியிலிருநது 
நேரடி ப�ாழிபெயர்ப்்ெ சிறப்ொக 

பெளியிட்ட

ேன்றி :  நினைவுப் பரிசுத் த�ொனைனை வழங்கும் கிபி அரவிந�னின் துனைவி சுமதி - சகைொ�ரர் 
குடும்பத்திைர். சிறப்புப் பரினச ஊக்குவிக்கும் துளிர் (இலண்டன்). 
நடுவர் குழுவிைர் - தநறிைொளர்: இ.பத்மநொப ஐைர் (இங்கிலொநது) 
பகுப்பொயவொளர்: மு. நித்திைொைந�ன் (இங்கிலொநது) 
ஒருங்கினைப்பொளர்: ை. முகுந�ன் (பிரொன்சு)

` 7,500
சான்றிதழ் பெறும் சிறநத 

ப�ாழிபெயர்ப்பு நூல்

இஸ்மத் சுக்ாய் ் ண்த்ள்
விஜய பத்்ா
எதிர் (2018)

மு்தலாவது மு்தல் பரிசு

இரண்ாவது மு்தல் பரிசு

சி்றப்புப் பரிசு

்தனிப்பரிசு

‘சசன்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கலைச் சசலவஙகள் யாவும் சகாேர்ந்திஙகு ணசர்ப்பீர்’ என்கிற ் ாகவி பாரதியின் கனலவ 
நனவாக்கும் முயற்சிகளில ஒன்றாகவும் ச்ாழிசபயர்ப்பியல தமிழில சபருகி ஊற்சறடுக்க ணவண்டும் என்கிற அவாலவ 

சவளிப்படுத்தும் முக்ாகவும் நடாத்தப்சபற்ற இந்தப் பரிசுப் ணபாட்டியில கைந்துசகாண்டு பரிசுப் ணபாட்டிக்கு 
வலில்ணசர்த்த ச்ாழிசபயர்ப்பு எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள் அலனவலரயும் காக்லகக் குழு்ம் 

நன்றியுடன் நிலனவுகூர்கிறது.
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