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விலை 
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இலககிய மாத இதழ்

1

த�ொல். திருமொவளவன்

தலைவர்களின்
தலைவர

்கட்சியின் 
அடிமரம்
‘நடிகமணி’ 
டி.வி.நொரொயணசொமி



2

நடுவர் குழு:
நெறியாளர்: மதிப்புக்குரிய 
இ. பதமொப ஐயர் (இங்கிலாந்து)

பகுப்பாளர்: மமனாள் விரிவுரையாளர் 
மு. நிததியானந்்தன் (இங்கிலாந்து)

1. மபைாசிரியர் அ. இைாமசாமி (இந்தியா)

2.  மூத்த விரிவுரையாளர் 
கலாநிதி நச. சு்தர்சன் 
(மபைா்தரன-இலங்ரக)

3.  விரிவுரையாளர் திருமதி 
நெயைஞ்சினி ஞான்தாஸ் 
(கிழக்குப் பலகரல-இலங்ரக)

4. எழுத்தாளர் எம். நபௌசர் (இங்கிலாந்து)

ப்போட்டியின் விதிமுலைகள்:

1 .  2010கைளின் பின்்னர் இலங்கையில் 
வெளிெந்துவகைாண்டிருககும் / வெளிெரும் தமிழ் 
இலககியச் சிற்றிதழ் / இ்ைய இதழ் ெ்கையில் 
கைாலம் கைெ்னத்தில் வகைாள்ளப்படும்.

2. சிற்றிதழ்கைள சமூகைக கைரிச்்ன தமிழ் கை்ல-
இலககியப ்பண்்பாடு ெரலாறு அறிவியல் ஆய்வு 
ந�ாககு்ையதாய் இருத்தல் நெண்டும்.

3. மத/ கைட்சி/ குழுப பிரச்சார ஏடுகைள ந்பாட்டிககு 
எடுத்துகவகைாள்ளப்பைமாட்ைாது.

4. ந்பாட்டியில் ்பஙகுவ்பறும் சிற்றிதழ்கைள 
தமககைா்ன வெளியீைாகை ஆகைக கு்றந்தது 5 
இதழ்கை்்ள இககைால கைட்ைத்தில் வெளியிட்டிருககை 
நெண்டும். (இது மாதாந்தம் / கைாலாண்டு / 
அ் ர ய ாண்டு  /  இரு  ம ா த ம்  எ ்ன 
எவெ்கைய ா்ன த ா கை வு ம்  இரு க கைல ா ம் . 
வெளியீட்ைா்ளர்கைளின் ெசதியின்்மயால் கைால 
தாமதமாகைககூை வெளிெந்திருககைலாம்.

5. ந்பாட்டியில் வெளியீட்ைா்ளர் ொசகைர் அல்லது 
ஆெைமாகைச் நசகைரிப்பா்ளர் ்பஙநகைற்கைலாம். 
இெர்கைள தமது சுயவி்பரக குறிபபுகைள மற்றும் 
வதாைர்்பாைல் வி்பரஙகைளுைன் தனியாகை அறிமுகைம் 
வசய்ய நெண்டும்.

6. ந்பாட்டியில் ்பஙநகைற்கும் சிற்றிதழ் ்பற்றிய 
விமர்ச்னஙகைள / திற்னாய்வுகைள வ்பாது 
ஊைகைஙகைளில் வெளிெந்திருந்தால் அெற்்றத் 
தனியா்ன இ்ைப்பாகை அனுபபி்னால் சிறப்பாகைக 
கைெ்னம் வகைாள்ளப்படும்.

7. ந்பாட்டியில் கைலந்துவகைாளளும் இதழ்கைளின் 
பிடிஎவ ெடிெம் இருபபின் அெற்்ற கீழ்ககைாணும் 
மின்்னஞசலுககு அனுபபி ்ெககைலாம் . 
ஏ்்னயெர்கைள தனியாகைத் வதாைர்பு வகைாளளுஙகைள

8. இந்தப ந்பாட்டிககைா்ன மின்்னஞசல் முகைெரி 
kipian2023kaakkaicirakinile@gmail.com

9. ந்பாட்டி வதாைர்்பா்ன விரிொ்ன தகைெல்கைள 
அடுத்த இதழில் இைம்வ்பறும்.

2010களின் பின்்னர் இலங்கயில் வெளிெந்துவகொண்டிருக்கும் / வெளிெரும் 
தமிழ் இலக்கியச் சிற்றிதழ் / இ்ைய இதழ் என்்பதொக இப்்பொட்டி அ்ைகிறது.

‘கொக்்கச் சிறகினி்ல’ முன்வ்னடுக்கும்
எட்டாவது ஆண்டு 

கவிஞர் கி பி அரவிந்தன் 
நினைவு இலக்கியப் பரிசுப் (2023) பபடாடடி

வள்ளுவரடாண்டு 2054

‘சிறந்த இலங்கைத் ்தமிழ் இலக்கியச் 
சிற்றி்தழ் – இ்ைய இ்தழ்’ த்தரிவு

பரிசு விபரம்

மு்தல் பரிசு

10,000 
இநதிய ரூபாய் 

+
சான்றி்தழ்

இரண்ாம் பரிசு

7,500 
இநதிய ரூபாய் 

+
சான்றி்தழ்

மூன்றாவது பரிசு

5,000 
இநதிய ரூபாய் 

+
சான்றி்தழ்

மற்றும் 3 ஆறுதல் பரிசுகள்
(சான்றிதழ் – காக்க ஓராண்டு சநதா)

ஆவணச் சேகரிபபபாளர்கள் சிறபபுத் ததரிவு
இணணய ஆவணச் சேகரிபபுககபான ஊககப பரிசு – 7500 இந்திய 
ரூபபாய் – ேபான்றிதழ் – கபாகணக ஓரபாண்டு ேந்தபா எனவபாக அணமயும்.
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திருவள்ளுவராண்டு 2053

புரட்ாசி
செப்ம்பர் 2022

ஆசிரியர்
வி. முத்தையா

9841457503

ப�ாறுப�ாசிரியர்
க. சந்திரசசகரன்

9715146652

ஆசிரியர் குழு
முகிலன்

அமரந்ததைா

பதைாடகக கால பெறியாளர்கள்
கி. பி. அரவிந்தைன்
வீர. சந்தைானம்

பெறியாளர்கள்
டிராட்ஸ்கி மருது
க. �ஞசாஙகம்

சக. எம். சேணுசகா�ால்

புலம்ப�யர் ொடுகளுககான
பதைாடர்புககு:

கனடா:
மான்சிங

T. Rajahmansinghe
aharaj34@yahoo.ca

ஐசராப�ா:
க. முகுந்தைன்
K. Mukunthan

kmukunthan@gmail. com

கைாக்கையில் சவளியாகும 
கை்ை, கைவி்ை மற்றும 

கைடடு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளர்கைளின் கைருத்ைாகும. 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

த�ொல். திருமொவளவன்
�லைவர்களின் �லைவர!

ர்தல்பாத்த திருடர்பாத்த’ என்கிற எதிரக் 
கருத்தியலில கபாலடி எடுத்துதைத்து இன்று 
நபாடட திரும்பிப்பாரக்கும் அளவுக்கு 
ஜனநபாயகத்த்தக் தகயிலலடுத்து அரசியல 

களமபாடிைரும் விடு்ததலச் சிறுத்த்தகள் கட்சியின் 
்ததலைர ல்தபால. திருமபாைளைன் அைரகளுக்கு ையது 
அறு்து.

அ ை ர ்த ம்  அ று ் து ை ய து  ம ணி வி ழ பா க் 
லகபாணடபாட்டஙகதளக் கட்சியினரும் நலன்விரும்பிகளும் 
ட்ரபாடைசத்துடனும் ல்ருமகிழ்வுடனும் லகபாணடபாடி 
ைருகிறபாரகள். ் பாட்டரஙகம், உதரயரஙகம், கருத்்தரஙகம் 
என மணிவிழபா கதளகட்டிக் லகபாணடிருக்கிறது.

ஒடுக்கப்ட்ட சமூகத்திலிருந்து அரசியலுக்குள் ைந்து 
்தனது  க டின  உதழ ப ் பாலும்  ச ம ர ச ம ற ற 
முன்லனடுபபுகளபாலும் ட்தசியஅரசியலின் கைனம்குவிக்கச் 
லசய்திருப்்தன் மூலம் அதனத்து மக்களுக்குமபான 
்ததலைரபாக அைர உயரந்து நிறகிறபார.

“அடஙக மறு! அத்துமீறு! திருபபி அடி! திமிறி எழு!” 
என்கிற ஒடுக்கப்ட்ட மக்களுக்கபான முழக்கஙகதள 
முன்தைத்து அரசியலில முன்டனறி, சபாதியைபாதிகதளயும் 
சனபா்தனைபாதிகதளயும் ஒடரகளத்தில எதிரலகபாணட 
கருத்தியல ட்பாரபாளி திருமபா.

ல்ரியபாதரயும் அம்ட்த்கதரயும் இரு தககளில ஏந்தி 
அரசியல சமருக்குத் ்தயபாரபானட்பாது ஒடர சமயத்தில 
எதிரிகதளயும் துடரபாகிகதளயும் மக்களுக்கு 
அதடயபாளஙகபாட்டிய கலகக்கபாரர;

சுயசபாதிப ல்ருதம ட்சு்ைரகதளயும் அரசியலில 
குறுக்குச்சபால ஓட்டி நட்புச்சக்திகளிதடடய 
லைறுபபுஅரசியதலயும் ்தகஅரசியதலயும் வித்தக்க 
முற்ட்டைரகதளயும் முதளயிடலடய அதடயபாளஙகணடு 
்தனிதமப்டுத்திதைத்்த லகபாள்தகக்கபாரர;

‘எனக்குத் ல்தபாணடரகதளவிடவும் ல்தபாணடரகதள 
ைழிநடத்தும் ்ததலைரகள்்தபான் டைணடும்’ என முழஙகி 

‘தே
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åšªõ£¼ ñ£îº‹ 1Ý‹ «îF
àƒèœ ¬èèO™

åšªõ£¼ ñ£îº‹ 
29 Ü™ô¶ 30Ý‹ «îFJ™ 

‘è£‚¬è„ CøAQ«ô’ Þî› Ü…ê™ 
ªêŒòŠð´Aø¶. Ü´ˆ¶ õ¼Aø 

5Ý‹ «îF‚°œ Þî› A¬ì‚èŠªðø£îõ˜èœ 
ªî£ì˜¹ªè£œ÷ «õ‡®ò 

ªê™«ðC â‡: 98414 57503

àÁŠHù˜ è†ìí‹ & àœï£´

îQ Þî› M¬ô ..............................Ï. 50
Ý‡´‚ è†ìí‹ ..........................Ï. 500
Þó‡´ Ý‡´‚ è†ìí‹ .........Ï. 750
ä‰î£‡´‚ è†ìí‹ .....................Ï. 2000

àÁŠHù˜ è†ìí‹ & ªõOï£´

Ý‡´‚ è†ìí‹ ..........................$ 50

ðíM¬ì (ñEò£˜ì˜) Íôº‹ 
ê‰î£ ªê½ˆîô£‹. è£«ê£¬ôèœ, 
õƒA õ¬ó«õ£¬ôèœ Ü¬ùˆ¶‹

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

அரசியல சூத்திரத்த்தடய புரட்டிபட்பாட்ட 
்ததலைரகளின் ்ததலைரஅைர;

நட்புமுரண எது? ் தகமுரண எது? என்்த்தப 
்பாடம் லசபாலலிக் லகபாடுப்து மபாதிரி 
ஒவலைபாருநபாளும் இதைய்தளம் ைழியபாக டநரதல 
நிகழ்வுகளில எடுத்துச்லசபாலலி ல்தபாணடரகதள 
அரசியல்தளத்திலும் ்ண்பாட்டுத்்தளத்திலும் 
மிகுந்்தகைனத்துடன் ைழிநடத்தும் ்தனித்துைமபான 
்ததலைர;

ட ்த ர ்த ல உ த் தி க த ள  ை கு ப ் தி லு ம் 
கூட்டணிக்கட்சிகளுடன் தகடகபாப்திலும் 
மிகுந்்தசபாதுரயத்துடனும் திறந்்தமனச்சபான்றுடனும் 
லசயல்ட்டு கூட்டணி அரசியலுக்டக புத்துதர 
எழுதிய ் ண்பாளர;

கடந்்த சில ஆணடுகளபாகப ல்பாதுலைளியில 
லைளியபாகும் திருமபாவின் ட்ச்சும், எழுத்தும், 
டநரமுகஙகளும் முதிரச்சியுதடய்தபாகவும் 
ல்தளிைபான ல்தபாதலடநபாக்குஅரசியதல 
முன்லனடுத்துபட்பாை்தன் அதடயபாளமபாகவும் 
லைளிப்டுைது இயல்பானதும் கபாலத்தின் 
ட்ததையுமபாகும்.

எைர கலகக்கபாரர, ஏன் கலகக்கபாரர? எது 
தீணடபாதம, எைர தீணடப்டபா்தைர, ஏன் 
தீணடப்டபா்தைர? எைர அரசியல ்ததலைர, எைர 
மக்கள் ்ததலைர; எைர புரட்சித்்ததலைர? எது 
ல்தபாணடு, எது டசதை? எது இடஒதுக்கீடு, ஏன் 
இடஒதுக்கீடு, யபாருக்கு இடஒதுக்கீடு? எது சபாதி, 
எது ம்தம்? எது கடவுள், ஏன் கடவுள், எஙடக 
கடவுள்? எது சனபா்தனம், எது மனு்தரமம், ஏன் 
மனு்தரமம்?  எது அன்பு, எது கபா்தல? எது ் ண்பாடு, 
எது ைபாழ்வியல? எது கலவி, ஏன் கலவி? எது 
்தமிழகம், எது திரபாவிடம்? எது அம்ட்த்கரியம், 
ஏன் ல்ரியபாரியம்? என ஒவலைபாரு கருத்தியல 
குறித்தும் அ்தன் டகபாட்்பாடுகள் குறித்தும் 
அைருக்கிருக்கிற ஆழ்ந்்த புரி்தலும் ல்தளிந்்த 
்பாரதையும் டநரதமயறற்தபாயிருக்கும் இந்திய 
அரசியல களத்துக்கு மிகமிக முக்கியமபானது. 
அைரது ஒவலைபாரு ட்ச்சும் எழுத்தும் 
்திவுலசய்யப்டடைணடியது; நபாதளய 
்ததலமுதறக்கு ஆைைமபாக்கப்டடைணடியது.

நபாட்டின் அதமதிதயயும் சடகபா்தரத்துைத்த்தயும் 
அழித்ல்தபாழித்து ம்த ஒடுக்குமுதற, சபாதிய 
ஒடுக்குமுதற உள்ளிட்ட சமூக சமத்துைத்த்தச் 
சீரகுதலக்கும் பிறட்பாக்கு சக்திகளுக்கு எதிரபாக 
மு்தல ஆளபாய்க் குரல லகபாடுக்கும் மகத்்தபான 
்ததலைர ல்தபால திருமபா,  கபாலம் தகயளித்திருக்கும் 
கணணியமிக்க ்ததலைர.  அைர நூறபாணடுகள் 
உடலநலத்துடன் ைபாழடைணடும். நபாடுட்பாறறும் 
்ததலைரபாய் உயர டைணடும். அ்தறகு இந்்தத் 
்தமிழ்ச்சமூகம் துதைநிறக டைணடும்.

=
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ஆணடுட்தபாறும் ஜூதல மபா்தம் மு்தல 
மூன்று நபாட்களும் அலமரிக்கபாவில உள்ள 
்தமிழரகள் அதனைதரயும் ஒன்று கூடச் லசய்ைது 
FeTNA எனப்டும் அலமரிக்கத் ்தமிழ்ச் சஙகஙகளின் 
கூட்டதமபபு (ட்ரதை) ஆகும். அலமரிக்கபாவின் 
ஒவலைபாரு ஊரிலும் நதடல்றும் இந்்தத் 
திருவிழபாவில, உலலகஙகிலுமிருந்தும், ்தமிழ்ச் 
சமூகத்த்தச் சபாரந்்த அரசியல, ல்பாருளபா்தபாரம், 
ைணிகம், மருத்துைம், ஆன்மீகம், கதல, இலக்கியம், 
இதச, திதரப்டத்துதற, கவித்த, விதளயபாட்டு 
என அதனத்துத் துதறகளிலும் மின்னும் 
ச பா ்த தனய பா ள ர க தள  ை ர ைத ழ த் து , 
லகௌரைப்டுத்தும் இந்்த நிகழ்வு ்தமிழரகளுக்கு 
மிகவும் முக்கியமபான்தபாகும். அதில கடந்்த ஏழு 
ஆ ண டு க ள பா க  சி த் ்த  ம ரு த் து ை மு ம் 
டசரக்கப்ட்டிருப்து நம்மில ்லருக்குத் 
ல்தரியபாது. சித்்த மருத்துைத்த்த ட்ரதை விழபாவில 
மு்தன்மு்தலில டசரத்்த ல்ருதம அன்தறய 
ட்ரதைத் ்ததலைரபாக இருந்்த லசந்்தபாமதர 
அைரகதளச் சபாரும். இைர்தபான் ்தறட்பாது, Glob-
al Center for Siddha Medicine and Research (GCSMR) 
என்று ைட கடரபாலினபாவில இயஙகி ைரும் 
சித்்தமருத்துை அதமபபுக்கு லசயலபாளரும் 
ஆைபார. அந்்த ைதகயில இந்்த ஆணடு ட்ரதையின் 
சித்்தமருத்துை அமரதை GCSMR திறம்்ட 
நடத்தியது.

சித்தமருததுவ அமர்வு:

“நிகழ்வில, அலமரிக்க ்தமிழ் ஒருஙகிைந்்த 
மருத்துைம்” என்ற ்ததலபபில நதடல்றற 
அமரவில ்த்துக்கும் டமற்ட்ட மருத்துைரகள் 
உதர நிகழ்த்தினர. புறறுடநபாய் மருத்துைர சஙகரி 
(டமரிடலணட் ்லகதலக்கழகம்) ,  ்தனது 
டநபாயபாளிகள் ்லரும் ்பாரம்்ரிய மருத்துைம் 

்பாரக்க விரும்பும் ட்பாது, அைரகதள எஙகு 
அனுபபுைது என்று முடிலைடுப்தில சிக்கல 
இருப்்தபாகவும், சித்்த மருத்துைத்தில ஆரபாய்ச்சி 
முடிவுகள் இருக்குமபானபால, அது ஏரபாளமபான 
புறறுடநபாயபாளிகளுக்கு ்யனுள்ள்தபாக இருக்கும் 
எனவும், அ்தறகபான ஆரபாய்ச்சிக்கபாக ்தபானும்-
கைைரும் இதைந்து 25 லட்சம் ரூ்பாய் நிதியு்தவி 
அளிக்க உள்ள்தபாகவும் கூறினபார.

அடுத்துப ட்சிய இ்தயவியல மருத்துைர 
ஆனந்த் லசபாக்கலிஙகம் (மிசவுரி ் லகதலகழகம்), 
சித்்த மருத்துைத்தின் ் ட்டினி ல்ருமருந்து மறறும் 
்தன்தன உைர்தல ட்பான்ற மருந்திலலபா 
மருத்துைத்த்த தைத்து, ் ல இ்தய டநபாயபாளிகதள 
முழுதும் சரிலசய்்த ஆரபாய்ச்சித் ்தரவுகதளப 
்கிரந்்தபார. அஙகிருந்்த நவீன மருத்துைரகள், 
ஆரபாய்ச்சியபாளரகள் மறறும் ல்பாதுமக்களின் 
கணகதள இந்்தத் ்தரவுகள் அகல விரிக்கச் 
லசய்்தது. இந்்த ஆரபாய்ச்சிகதள அடுத்்த 
கட்டத்துக்கு எடுத்துச் லசலல, அலமரிக்க அரசின் 
National Institute of Health (NIH) க்கு நிதி டைணடி 
விணைபபித்திருப்்தபாகக் கூறினபார.

அடுத்துப ட்சிய சித்்த  மருத்துைர 
லசலைசணமுகம் (லெலத் இந்தியபா ் வுணடடசன், 
லசன்தன), இந்தியபாவின் ஒருஙகிதைந்்த 
மருத்துைத்தின் ்தந்த்த என்றதழக்கப்டும் நவீன 
மருத்துைர சி.என்.ல்தய்ைநபாயகம் அைரகளபால 
நிறுைப்ட்ட லெலத் இந்தியபா ் வுணடடசனின் 
ஒருஙகிதைந்்த மருத்துைமதனயில எப்டி 
எயிட்ஸ், புறறுடநபாய், டசபாரியபாசிஸ், மதுடமகம் 
ட்பான்ற டநபாய்கதள அணுகுகிடறபாம் என்்த்த 
விளக்கினபார.

பின்னர  ட ்சிய  சி த் ்தமருத்துைரும் 
ஆரபாய்ச்சியபாளருமபான டபாக்டர அருள்அமு்தன் 
(மணிப்பால ்லகதலக்கழகம்), ்தமிழரின் சித்்த 

கட்டுரை

முனைவர் சித்தமருததுவர் அருள்அமு்தன்

உை்கத் �மிழர்களிலையே பரவைொகும் 
சித்�மருத்துவம்
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மருத்துைம் ்தமிழ்நபாட்டு எலதலதயத் ்தபாணட 
டைணடிய அைசியம் ்றறியும், இதுைதர 
மணிப்பால ்லகதலக்கழத்தில நடத்்தப்ட்ட 
சித்்தமருத்துை ஆரபாய்ச்சிகள் ் றறியும், எதிரகபாலத் 
திட்டஙகள் ் றறியும் விளக்கினபார.

GCSMR சபார்பாகப ட்சிய திருமதி. லசந்்தபாமதர 
அைரகள், சித்்த மருத்துைத்த்த உலக அளவில 
்ரபபுை்தறகபான திட்டஙகதள விளக்கி, அ்தன் 
மு்தல கட்டமபாக ்தமிழக எலதலக்கு லைளியில 
உள்ள முன்னணிப ்லகதலக்கழகமபான 
மணிப்பால ் லகதலக்கழகத்தில சித்்த மருத்துை 
இருக்தக அதமக்கும் திட்டம் ் றறி விைரித்்தபார.

அைதரயடுத்துப ட்சிய, ட்ரபாசிரியரும் 
மருத்துை ஆரபாய்ச்சியபாளருமபாகிய ரபாஜடகபா்பால 
சிறீ்தரன் (டமபாரெவுஸ் மருத்துைக் கலலூரி, 
ஜியபாரஜியபா) , சித்்த மருத்துை வித்ததய 
அலமரிக்கபாவில ஊன்றச்லசய்ய, ்தன்னுதடய 
மருத்துைக் கலலூரி லசய்்த முயறசிகதள 
விைரித்்தபார. ைரலபாறறிடலடய மு்தன்மு்தலபாக, 
அலமரிக்க மருத்துை மபாைைரகளுக்கு சித்்தபாதை 
கறறுக்லகபாடுக்க ்தனது மருத்துைக் கலலூரி 
ைழிைதகலசய்துள்ள ல்பான்னபான ்தகைலகதளத் 
ல்தரிவித்்தட்பாது, அதனைரின் உள்ளமும் 
குளிரந்து, கணகளில ஆனந்்தக் கணணீர 
ைந்துவிட்டது.

அடுத்்த்தபாகப ட்சிய சித்்தமருத்துைர சிைரபாமன் 
(ஆடரபாக்கியபா மருத்துைமதன, லசன்தன), க்சுர 
குடிநீதர பிறர ஆரபாய்ச்சிகள் லசய்து க்பாக்ஸ் 
என்று நம்மிதடடய திருபபி விறகும் நிதல 
ைந்்தபாலும் ைரலபாம், எனடை, ஆரபாய்ச்சிகதள 
நபாடம லசய்துவிட்டபால, அத்த பிறர திருட 
முடியபாது. டமலும் சித்்தபா உைவு முதற என்ற 
ஒன்தற ்தமிழரகள் ்ரைலபாகப ட்சி அத்த 
புழக்கத்தில லகபாணடு ைந்்தபால, நமக்லகன்ற 
அதடயபாளமும் ஆடரபாக்கியமும் ் பாதுகபாக்கப்டும் 
என்றும் ல்தரிவித்்தபார.

அைரகதளத் ல்தபாடரந்து ட்சிய மூச்சுப்யிறசி 
ஆரபாய்ச்சியபாளர சுந்்தர ்பாலசுபரமணியன் 
(திருமூலர ்தமிழ் இருக்தக, ல்தறகு கடரபாலினபா 
மருத்துைப ் லகதலக்கழகம்), புறறுடநபாய் மறறும் 
லகபாடிய ஆட்டடபா இம்மியூன் என்ற டநபாயபால 
்பாதிக்கப்ட்ட டநபாயபாளிகளுக்கு திருமூலரின் 
மூச்சுப்யிறசிகதளச் லசய்ய தைத்து, அதில 
எப்டிப்ட்ட ்யன்்பாடு இருக்கிறது என்கிற 
்தனது ஆய்வுகதள விைரித்்தபார. நம்முதடய ்தமிழ் 
மருத்துைத்தில இவைளவு இருக்கிறட்த, இல்தலலபாம் 
நமக்குத் ல்தரியபாமல ட்பாய்விட்டட்த என்று 
அதனைரும் மூக்கில விரலதைக்கிற அளவுக்கு 
அைரது உதர அதமந்திருந்்தது. நிகழ்வில மூன்று 
நபாட்களும் ் ஙடகற்பாளரகளுக்கு மூச்சுப்யிறசிப 
் ட் ட த ற  ந ட த் தி ,  அ த ன ை ரு க் கு ம் 
நம்பிக்தகயூட்டினபார.

பின்னர ட்சிய தியபான்யிறசி ஆரபாய்ச்சியபாளர 
ரபாம் மகபாலிஙகம் (மிச்சிகன் ்லகதலகழகம்) 

மறறும் சித்்த டயபாகி ரபாஜபா்பாபு (மரபுகுடில, 
லட க்் பாஸ் )  இருைரும்  சி த் ்த ர களின் 
தியபானமுதறகளின் ் யன்்பாடு மறறும் ஆரபாய்ச்சி 
முடிவுகதளப ் கிரந்து லகபாணடனர.

அடுத்துப ட்சிய இ்தயவியல மருத்துைர 
ஜபானகிரபாமன் (விரஜீனியபா )  அைரகள் , 
பிதழபபிறகபாக நவீன மருத்துைரகளபாகி விட்ட 
நபாலமலலபாம் ்தமிழரின் ் பாரம்்ரிய லசபாத்்தபாகிய 
சித்்த மருத்துைத்துக்கு ஒருநபாளும் எதிரியபாக 
இருக்கக் கூடபாது என்றபார. ்தமிழ் உலலகஙகும் 
்ரவி ைபாழடைணடுலமன்ற உயரந்்த டநபாக்கில, 
ெபாரடைரடு ்தமிழ் இருக்தக அதமத்த்தபட்பால 
சித்்த மருத்துை இருக்தக ஒன்தற மணிப்பால 
் ல க த ல க் க ழ க த் தி ல  இ ன் னு ம்  ஒ ரு 
ைருடத்திறகுள்ளபாக அதமபட்ன் என்று கூறிய 
அைர, இரணடபாைது சித்்த மருத்துை இருக்தக 
அலமரிக்க மருத்துைப ்லகதலக்கழகத்தில 
விதரவில அதமயும் என்றும் ல்தரிவித்்தபார. 
இ்தறக பான நன்லகபாதடகதள ந பானும் 
லகபாடுபட்ன், மறறைரகளும் லகபாடுக்க டைணடும் 
என்றும் டகட்டுக்லகபாணடபார.

ெபாரடைரடு இருக்தகயின் லசயலபாளரபான 
ஆரபாய்ச்சியபாளர லசபாரைம் சஙகர அைரகள், 
லமபாத்்த நிகழ்ச்சிதயயும் ல்தபாகுத்து ைழஙகினபார. 
நீணட நபாட்களுக்குப பிறகு, சிறப்பான ஒரு 
நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது என்றும், சித்்த 
மருத்துைத்தின் ைளரச்சிதய இந்்த மணணில நபாம் 
கணடு இன்புறப ட்பாகிடறபாம் என்றும், இது்தபான் 
்தமிழுக்கும் மனி்த குலத்துக்கும் லசய்யும் 
உணதமயபான ல்தபாணடு என்றும், ்தமிழரின் 
ைரலபாறறில இது ஒரு ல்பான்னபான நபாள் என்றும் 
்தமது மகிழ்ச்சிதய லைளிப்டுத்தினபார.

அமமரிக்காவின் ஒருங்கினைந்த புற்றுந�காய் 
மருததுவருடன் ஒரு ் லநதுனையகாடல்

்தமிழ் மணணிலிருந்துட்பாய் அலமரிக்கபாவில 
புறறு டநபாய் மருத்துைரபாகப ் ணிபுரியும் மருத்துைர 
சிைசஙகரி அைரகள். அலமரிக்கபாவில புறறு டநபாய் 
மருத்துைரபாக இருக்கும் சீனமருத்துைர Dr.Ting Bao 
Marlene என்்ைருடன் ட்சுை்தறகபான ைபாய்பத் 
உருைபாக்கித் ்தந்்தபார. அைர, சீன ்பாரம்்ரிய 
மருத்துை முதறகதள நவீன மருந்துகளுடன் 
இதைத்து ஒருஙகிதைந்்த புறறு டநபாய் சிகிச்தச 
முதறகதளச் லசய்து ைருகிறபார. அதில ்ல 
ஆரபாய்ச்சிகதளயும் லசய்து ைருகிறபார. அைரகள் 
நம்தம விட 100 ஆணடுகள் முன்னபால இருப்த்தக் 
கணடு மதலப்பாக இருந்்தது.

மணிப்பால ்லகதலக்கழகத்தின் முன்னபாள் 
மபாைைரகள், அலமரிக்கபாவில ்ல முன்னணி 
்லகதலக்கழகஙகளிலும், National Insitute of Health 
ட்பான்ற அரசு அலுைலகத்திலும் உயர ் ்தவிகதள 
ைகிக்கின்றனர. எனடை, அைரகள் மூலமபாக 
அலமரிக்க அரசின் “புறறு டநபாய்க்கபான ் பாரம்்ரிய 
மருத்துைத் துதறத் ்ததலைதரச் சந்திக்கும் 
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ைபாய்பபுக் கிதடத்்தது. சித்்தபா என்றபால என்ன? 
எப்டி ஆயுரடை்தத்திலிருந்து டைறு்டுகிறது 
என்்தில ஆரம்பித்து, ஏன் அது லைளி 
உலகத்துக்குத் ல்தரியவிலதல, புறறு டநபாதயப 
்றறி சித்்தபாவில லசபாலலப்ட்டுள்ள்தபா என்்து 
ைதர ் ல டகள்விகள் குறித்து 3 மணி டநரத்துக்கும் 
டமலபாக விைபாதித்ட்தபாம். ஆரபாய்ச்சி முடிவுகதளக் 
லகபாணடுைந்்தபால, அலமரிக்கபாவில சித்்த 
மருத்துைத்த்த உடடன அரசபால அஙகீகபாரம் 
லசய்ய முடியும் என்றும் ,  எஙகதளப 
ல்பாறுத்்தைதர, நபாஙகள் ஆயுரடை்தம் சித்்தபா சீன 
மருத்துைம் என்று பிரித்துப ் பாரக்க விரும்்விலதல 
என்றும், அதனத்தும் ஒருடசர ்பாரம்்ரிய 
மருத்துைம் என்ற ஒரு ்தட்டில தைக்க 
விரும்புகிடறபாம் என்றும், அதில சித்்த மருத்துைம் 
இடம்ல்ற டைணடுலமனில ்தமிழரகள் அத்த 
ஆரபாய்ச்சிகள் லசய்ய டைணடும் என்றும் 
கூறினபார. சித்்த மருந்துகள் அலலது சிகிச்தச 

முதறகளபால ஒரு டநபாதயக் குைப்டுத்்த முடியும் 
என்்த்த ல்தள்ளத் ல்தளிைற ஆரபாய்ச்சிகள் 
லசய்து லகபாணடுைந்்தபால, எஙகள் அரசு நிதியு்தவி 
லசய்து அத்த ஊக்கப்டுத்தும் என்றபார. டமலும், 
எனக்கு மணிப்பால ்லகதலக்கழகத்த்தத் 
ல்தரியும், அலமரிக்க அரசின் உ்தவியுடன் அஙகு 
்ல ஆரபாய்ச்சிகள் ஏறகனடை நடந்து 
லகபாணடு்தபான் இருக்கின்றன, அஙகு சித்்தபா துதற 
ஆரம்பிக்கப்ட்டிருக்கிறது என்றபால, அது 
சித்்தமருத்துைத்துக்கு ஒருநலல அஙகீகபாரம்்தபான். 
அைரகள் மூலம், ஆரபாய்ச்சிகள் லசய்்தபால 
சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் ல்ருதமயபாகக் 
கூறினபார.

பல்்னலக ் ழ்ங்்ளில் உனையகாடல்

திருமூலர இருக்தக அதமயவுள்ள ல்தறகு 
கடரபாலினபா மருத்துைப ்லகதலக் கழகத்தில 

டபாக்டர. சுந்்தர ் பாலசுபரமணியம் அைரகள் சித்்த 
மருத்துை உதரயபாடலுக்கு ஏற்பாடு லசய்து 
இருந்்தபார. அதில சித்்த மருத்துைரகள் சிைரபாமன், 
லசலைசணமுகம் மறறும் நபான் உள்்ட மூைரும் 
ட்சிடனபாம். ஆரபாய்ச்சியபாளரகளபாக இருந்்த 
்தமிழரகள் ் லர நிகழ்வில கலந்து லகபாணடனர. 
‘புறறுடநபாய்க்கபான சித்்த மருந்துகள்’ குறித்்த 
என்னுதடய ஆரபாய்ச்சிதய அஙகு சமரபபித்ட்தன். 
சித்்த மருந்துகதள molecular level க்கு ஆரபாய்ச்சிகள் 
லசய்திருப்த்த இபல்பாழுது்தபான் மு்தன்மு்தலில 
்பாரக்கிடறபாம் என நிகழ்வில கலந்துலகபாணடைரகள் 
ல்ருமி்தப்ட்டனர.

இ்தயவியல மருத்துைர ஆனந்த் லசபாக்கலிஙகம் 
அைரகள் ்தனது மிசவுரி ்லகதலக்கழகத்தில 
சித்்தபா உதரயபாடலுக்கு ஏற்பாடு லசய்திருந்்தபார. 
புறறுடநபாய் மறறும் சிறுநீரகத் துதற மருத்துைரகள் 
மறறும் ஆரபாய்ச்சியபாளரகள் ் ஙடகறற கூட்டத்தில, 
புறறுடநபாய் மறறும் சிறுநீரகச் சிகிச்தசக்கு 

என்னுதடய சித்்த மருந்துகள் ் றறிய 
விளக்கஙகளுக்கு நலல ்பாரபாட்டுகள் 
கிதடத்்தது. எனினும், இந்்த மருந்துகள் 
அலமரிக்க பாவில  அஙகீக பா ரம் 
ல்றபா்த்தபால, இந்தியபாவிடலடய 
இன்னும் கூடு்தலபான ஆரபாய்ச்சிகதள 
டமறலகபாள்ளடைணடிய ட்ததை 
இ ரு க் கி ற து .  ம ரு த் து ை ர 
லசலைசணமுகம் அயலசந்தூரம் 
மறறும் சித்்தபா ைபாழ்வியதல தைத்து 
ஆரம்் கட்ட மதுடமக டநபாதய 
ச ரி ல ச ய் ைது  ் ற றி ய  ்தனது 
ஆரபாய்ச்சிகதள விளக்கினபார. சித்்த 
மருந்துகள் லகபாடுத்்த பின்னர, 
இன்சுலின் அளவு அதிகமபாகி 
இருப்த்தப ்பாரத்து வியந்துட்பான 
மருத்துைரகள், இத்த இன்னமும் 
அதிகப்டியபான ஆரபாய்ச்சிகளுக்கு 
உட்்டுத்்த  டைணடும்  என்ற 
கருத்துகதள முன்தைத்்தனர.

அலமரிக்க மறறும் இந்திய ைம்சபாைளி 
மக்களுக்கபாக மபாதல டைதளயில, திறந்்தலைளி 
புல்ததரயில சித்்தபா-டயபாகபா ைபாழ்வியல ் யிறசிப 
்ட்டதறதய டபாக்டர. ஆனந்த் லசபாக்கலிஙகம் 
ஏற்பாடு லசய்திருந்்தபார. ல்ருத்்த உடதலக்லகபாணட 
அலமரிக்கரகள் ஆரைமபாக ைந்து மூன்று நபாளும் 
கலந்து லகபாணடனர. டபாக்டர. லசலைசணமுகமும், 
நபானும் அைரகளுக்கு ஆடரபாக்கியமபாக ைபாழ்ைது 
்றறிய ைகுபபுகள், உைவு முதறகள், டயபாகபா, 
மூச்சுப்யிறசி மறறும் தியபானம் ஆகியைறதறச் 
ல ச பா ல லி ல க பா டு த் ட்த பா ம் .  இ ந் ்த 
நிகழ்ச்சிகளிலலலலபாம், மருத்துைர ஆனந்த் 
அைரகளின் ்தந்த்தயும் இ்தயவியல நிபுைருமபான 
மருத்துைர லசபாக்கலிஙகமும், அைரது ்தபாயும் 
ல்்தபாலஜி மருத்துைருமபான லசந்்தபாமதரயும் 
உடன் இருந்்தனர. சித்்த மருத்துைத்தின் சிறிய 
ைளரச்சிதயக் கணடு அைரகள் மிகுந்்த மகிழ்ச்சி 
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அதடந்்தனர. டமனபாள் ்தமிழக அதமச்சர 
ட்ரபாசிரியர க.அன்்ழகன் (திமுக) அைரகளின் 
மகள்்தபான் டபாக்டர. லசந்்தபாமதர என்்து 
குறிபபிடத்்தக்கது. அைர, ்தனது ்தந்த்த ்தமிழ்மீதும் 
சித்்தமருத்துைத்தின்மீதும் லகபாணடிருந்்த 
புலதமதயயும் மதிபத்யும் விைரித்்தபார. 
சிறுையதில ,  ்தந்த்தயபார சித்்தமருத்துை 
முதறப்டி்தபான், ்தஙகதள ைளரத்்தபார என்றும் 
கூறினபார.

“்ததலயில உள்ள முடிதயப ட்பான்றது்தபான் 
மனி்த ைபாழ்வு. அது ்ததலயில இருக்கும்ைதர்தபான், 
ைணைம்பூசி, சீவிவிட்டு அழகு்பாரப்ர. கீடழ 
லகபாட்டிவிட்டபால உடடன ைணைத்த்தக் 
தகவிட்டுவிடுைர. அதுட்பாலத்்தபான் மனி்தன் 
மரணித்்த பின்னர அ்தறகு மரியபாத்த கிதடயபாது. 
எனடை ைபாழும்ட்பாட்த சமூகத்துக்குப ் யனுள்ள 
ல்தபாணடுகதள லசய்துலகபாணடட இருக்க 
டைணடும்” என்று ்தனது ்தபாத்்தபா ட்ரபாசிரியர 
அன்்ழகன் கூறியத்த நிதனவுகூரந்து இ்தயவியல 
நிபுைரபாக இருந்்தபாலும், அலமரிக்கபாவில 
ைபாழ்ந்்தபாலும், சித்்த மருத்துை ஆரபாய்ச்சிகதள 
ல்தபாடரந்து லசய்துலகபாணடட இருபட்ன், என்று 
டபாக்டர. ஆனந்த் லசபாக்கலிஙகம் கூறினபார.

நமகார்்ஹவுஸ் மருததுவக ் ல்லூரியில் ் லநதுனையகாடல்:

உடல  இயஙகியல  ட ் ர பா சி ரி யரும் 
ஆரபாய்ச்சியபாளருமபான ரபாஜடகபா்பால சிறீ்தரன் 
அைரகள் மணிப்பால ்லகதலக்கழகத்துக்கு 
ஏறகனடை ைந்திருக்கிறபார. அைரும் டபாக்டர. 
லசலைசணமுகமும் இதைந்து, டமபாரெவுஸ் 
மருத்துைக் கலலூரியில, 7 ஆணடுகளுக்கு 
முன்னடர சித்்த மருத்துைத்த்த அலமரிக்கபாவில 
அறிமுகப்டுத்துைது ல்தபாடர்பாக கூட்டஙகள் 
நடத்தி உள்ளனர. அஙகுள்ள மருத்துைரகள் 
மறறும் மபாைைரகளுக்கு சித்்தபா ் றறிய உதரதய 
ைழஙகியிருக்கின்றனர. அைரகளில சிலருக்கு 
சித்்தபாதை ்டிக்க டைணடும் என்ற ஆரைம் 
உருைபாகடை, இந்்த ைபாய்பத்ப ்யன்்டுத்தி, 
டீனிடம் ட்சியிருக்கின்றனர. கடந்்த 7 ஆணடபாக 
உதழத்்த்தன் ல்யரில, மருத்துை மபாைைரகள் 
சித்்தபாதை ஒரு மபா்தம் இந்தியபா ைந்து ்டிக்கும் 
ைபாய்பபு கிட்டியுள்ளது. அ்தன்்டி, அலமரிகபாவில 
உள்ள எந்்த மருத்துை மபாைைரும், மருத்துைரும் 
சித்்தபாதை ் டிக்க விரும்பினபால, இந்்த டமபாரெவுஸ் 
மருத்துைக் கலலூரிதய அணுகி அைரகள் 
நடத்தும் ஒரு மபா்தப ்டிபத்ப ்டிக்க, 
லசன்தனயில உள்ள லெலத் இந்தியபா 
் வு ண டட ச ன்  ம ற று ம்  ம ணி ப ் பா ல 
் ல க த ல க ழ க த் து க் கு  ை ர ல பா ம் . 
இ தைய ்தளைழி ்டி ப பு ம்  வித ரவில 
ஆரம்பிக்கப்டவுள்ளது. இந்்தத் திட்டத்துக்கபான 
புரிந்துைரவு ஒப்ந்்தத்த்த மணிப்பால 
்லகதலக்கழகத்துடன் ஏறகனடை ட்சி, 
துதைடைந்்தரின் ஒப்ம் ல்றறு தைத்திருந்ட்தன். 
இந்்தப புரிந்துைரவு ஒப்ந்்தத்த்த அஙகு 

டநரடியபாகச் லசன்று லகபாடுக்கும் அந்்த MoU விழபா 
லைகு விமரிதசயபாக நடந்்தது. அஙகுள்ள உயர 
அதிக பாரிகள்  முன்னிதலயில ,  G C S M R 
அஙகத்தினரகளும் கலந்திருந்்தனர.

மபாரட்டின் லூ்தர கிங ்டித்்த கலலூரியின், 
ஒரு ் குதி்தபான் இந்்த மருத்துைக் கலலூரி. அைர 
ஒடுக்கப்ட்ட மக்களின் விடு்ததலக்கபாக 
குரலலகபாடுத்்தைர. அந்்த கலலூரி இன்று 
ஒடுக்கப்ட்ட மருத்துை முதறயபான சித்்த 
மருத்துைத்துக்கு இடமளித்திருப்து ்தறலசயலபாக 
நதடல்றவிலதல ட்பாலும். அலமரிக்கபாவின் 
மு்தல சித்்த மருத்துைப (1 மபா்தம்) ்டிபத் 
மருத்துைக் கலலூரி மபாைைரகளுக்கு ஆரம்பித்து 
தைத்்த இந்்த நிகழ்வு ைரலபாறறு முக்கியத்துைம் 
ைபாய்ந்்தது. ஏறகனடை இந்்தப ் டிபபுக்கு ல்யர 
லகபாடுத்திருந்்த 4 மபாைைரகளிடம் ்தனிடய 
உதரயபாட முடிந்்தது. எப்டியபாைது சித்்த 
மருத்துைத்த்த உலகறியச் லசய்ய டைணடும் 
என்னும் முதனபபில ல்தரிந்்த லைளிச்சம் ்தபான் 
இது. இந்்த ைருடடம இந்்தப ்டிபபு ஆரம்்ம் 
ஆகிறது. GCSMR அஙகத்தின் ல்ணகள், ் பாரம்்ரிய 
டசதல அணிந்து நிகழ்வில கலந்து லகபாணடனர. 
டமபாரெவுஸ் மருத்துைக் கலலூரி அதிகபாரிகள், 
நபாஙகள் உஙகள் ்தமிழ் கலபாசபாரத்த்த மதிக்கிடறபாம், 
உஙகள் ்பாரம்்ரிய சித்்த மருத்துைத்த்த 
அலமரிக்கபாவில அறிமுகம் லசய்ய ைபாய்பபுக் 
கிதடத்்ததில எஙகளுக்கு மட்டறற மகிழ்ச்சி 
என்றனர.

 ்தமிழ்ச் சங்்ங்்ளில் ் லநதுனையகாடல்

ல்தபாடரந்து அட்லபான்டபா, சபாரலட், சிகபாடகபா, 
மிசவுரி, லகபாலம்பியபா, லசயின்ட் லூயிஸ் எனப 
்ல ஊரகளிலுமுள்ள ்தமிழ்ச் சஙகஙகள் சித்்த 
மருத்துை விழிபபுைரவு கூட்டஙகதள நடத்தியது. 
நபானும், மருத்துைர லசலைசணமுகமும் இதைந்து 
அதனத்து இடஙகளிலும் மக் களிடம் 
விழிபபுைரதை ஏற்டுத்திடனபாம். முக்கியமபாக 
்ல இடஙகளில, ்தமிழர அலலபா்தைரகளும் 
ைந்திருந்்த கபாரைத்்தபால, ஆஙகிலத்தில ட்சச் 
லசபான்னபாரகள். இது ஒரு முன்டனறறமபாகடை 
்பாரக்கப்டுகிறது. ஒருகபாலத்தில சித்்தபா என்றபாடல 
்தமிழரகள் கூட ைரமபாட்டபாரகள். இபட்பாது 
்பாரம்்ரிய சித்்த மருத்துைத்துக்கு இவைளவு 
ைரடைற்பா என்று ்தமிழரகடள வியந்து 
நிறகிறபாரகள். லகபாடரபானபா்தபான் அதனத்த்தயும் 
புரட்டிபட்பாட்ட அம்பு. நலல மருத்துைமுதற 
எ ங கி ரு ந் ்த பாலு ம்  ம க் க ள்  ஆ ்த ரி க் க த் 
ல்தபாடஙகிவிடுைபாரகள். இனி, ்தமிழரகளபாகிய 
நபாம்்தபான், இத்த முன்லனடுத்துச் லசலல 
டைணடும்.

கனடபாவின் இரணடு ்தமிழ்ச் சஙகஙகளும் 
GCSMR ஐ அணுகி எஙகளுக்கும் சித்்தபா ்றறிய 
நி க ழ் ச் சி  ட ை ண டு ம்  எ ன் று 
டகட்டுக்லகபாணடுள்ளனர. எஙகளுக்கு கனடபா 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ச
ெப
்டம
்பர்
 2
02
2

9

லசலலும் விசபா இலலபா்த்தபால, அந்்த இரணடு 
நிகழ்ச்சிகதளயும் அஙகிருந்து இதைய்தளம் 
ைழியபாக நடத்திடனபாம். புலம்ல்யரந்்த நமது 
ஈழச் லசபாந்்தஙகள், கணடிப்பாக ்தமிழில்தபான் 
ட்சடைணடும். எஙகளுக்கு எஙகளின் 
்பாரம்்ரிய மருத்துைமுதறதய ்தமிழில்தபான் 
டகட்கடைணடும் என்றனர. உதரக்குபபிறகு, 
மிகுந்்த மகிழ்ச்சியதடந்்தைரகள் உலலகஙகும் 
விரவிக்கிடக்கும் இலஙதகத் ்தமிழரகள் இனி 
சித்்த மருத்துைத்த்தயும் கூடடை சுமபட்பாம் 
என்றனர. ைருடபா ைருடம் கனடபா நபாட்டில 
ஒரு மபா்த கபாலம் ்தமிழர மபா்தமபாக அரசு 
அறிவித்்த பிறகு நடக்கும் “ ்தமிழர 
ல்தருவிழபாவில” இனி சித்்த மருத்துைத்த்தயும் 
டசரபட்பாம். எஙகள் ்ஙகுக்கு நபாஙகளும் 
எஙகளபால இயன்றளவு சித்்த மருத்துைத்த்த 
தகயிலலடுத்து ்தமிழ் ல்தபாணடு ஆறறுடைபாம் 
என்றனர.

ஒரு மபா்த கபால அலமரிக்க சுறறுப்யைத்துக்கு 
விடுபபும் லகபாடுத்து, அனுமதியும் லகபாடுத்து, 
“லசன்று ைபாருஙகள், சித்்த மருத்துைத்த்த 
ைளரக்கும் ைழிதயக் கணடுைபாருஙகள்” 
என்று ஊக்கம் லகபாடுத்்த மணிப்பால 
் ல க த ல க் க ழ க த்  துதைடை ந் ்த ர 
அைரகளுக்கும் மறறுமுள்ள அதனத்து 
அதிகபாரிகளுக்கும் ்தமிழர சபார்பாக நன்றிதய 
ல்தரிவித்்தல ்தகும். ஒருமபா்த கபாலம், எம்தம 
உறஙக விடபாமல ல்தபாடரச்சியபாக ்தமிழ்ப 
்ணிகதளக் லகபாடுத்துலகபாணடட இருந்்த 
்தமிழ்ச் சஙகஙகளுக்கும், ஒவலைபாரு ஊரிலும் 
நிகழ்ச்சிகதள ஏற்பாடு லசய்்த அன்்ரகளுக்கும், 
எஙகதள அன்புடனும் நட்புறவுடனும் 
முகமன் அளித்து மகிழ்வித்்த ்தமிழரகளுக்கும், 
அதனத்து நிகழ்வுகதளயும் ஒருஙகிதைத்துச் 
சிறப்பாக நடத்தி உ்தவிய GCSMR அதமபபுக்கும் 
ைபாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும்.

இந்்தப ட்ரதை விழபாவிறகு டபாக்டர 
லசலைசணமுகம் மூன்றபாம் முதற லசலகிறபார, 
நபான் இரணடபாம் முதற லசலகிடறன். 
இருைரின் நுதழவுக்குப பிறகு்தபான், GCSMR 
என்ற அதமபபு அலமரிக்கத் ்தமிழரகளபால 
ஆரம்பிக்கப்ட்டு ,  அலமரிக்கபாவில 
உணதமயபான சித்்த மருத்துை ைளரச்சிக்கபான 
வித்த ஊன்றப்ட்டு இருக்கிறது. இனி அத்த 
ைளரத்ல்தடுக்கும் டைதல அதிகம் உள்ளது. 
GCSMR அதமபபு, அலமரிக்கபாவில உள்ள ் ல 
் ல கதல க் க ழ க ங களிலும் ,  ்தமிழ் ச் 
சஙகஙகளிலும் ட்சுை்தறகபான ைபாய்பபுகதள 
உருைபாக்கித் ்தந்்த்தறகபாக ்தமிழரகள் சபார்பாக 
சிரம்்தபாழ்ந்்த நன்றிதயத் ல்தரிவிக்க டைணடும்.

கைடடு்ரயாளர்: ப்பராசிரியர், 
 மணிப்பால் ்பல்கை்ைககைழகைம

சலனமற்று கனவுகளிழந்து
உணர்வுகள் ககொன்று
சசொபையிழந்திருந்்தது....
புன்னபகச் சி்தறலகச�ொடு
ைொர்த்துபைழககபைட்ட முகம்..
ஓயொமல சைசிகககொண்டிருககும்
வொய் அமொனுஷய அபமதிபய
ஒலிைரபபிகககொண்டிருககின்றது..
்தசொப்தஙகள் க்டந்தும் வொழ்ந்து
ககொண்டிருந்்த நடபு..
இபணபபு துண்டிககபைட்ட
அதிர்வில அநொப்தயொனது..
என் முக வொட்டத்திற்சக துடிதுடிககும்
உன் மனது மபழத்்தொபரயொய்
வழியும் கண்ணீபர ைொர்த்தும் கூ்ட
வலிககொமல இபமகள் மூடி
வன்முபற கசய்கிறது..
திசுககளுககுள் நிபனவுகள்
அழிககபைடடு கண்ணொடிபசைபழககுள்
உணர்வுக்டத்்தல ந்டத்தும்
முயற்சி அபனத்தும்
ச்தொலவிகசக சமர்பைணம்..
நிம்மதியொய் கண்மூடி
நிம்மதிபய க்தொபலத்து விட்டொய்..
சைொனவொரம் மகளின்
கலயொணத்திற்கொய் என்னி்டம்
வொஙகிய க்டன் ைற்றி
யொரி்டமொவது கசொலலியிருபைொய்
என நம்பிகபக சுமந்து
விப்டகைறுகிசறன்.
சலனமற்று கனவுகளிழந்து
உணர்வுகள் ககொன்று
சசொபையிழந்திருந்்தது
முகம்..

ச.அனந்தைகுமார்

முகம்
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கட்டுரை

சச்சி்தகாைந்தன் சுகிர்்தைகாஜகா

ஒடரநபாளில இரணடு திறபபுவிழபாக்கள். 
ஓன்று ல்ரமீஙகமில நடந்்த 2 2ஆைது 
ல்பாதுநலைபாய நபாடுகளின் விதளயபாட்டுப 
ட்பாட்டிகள். மறறது லசன்தனயில நடந்்த 
44ஆைது உலக சதுரஙகப ட்பாட்டி. ல்ரமீஙகமும் 
லசன்தனயும் லைவடைறு டநர மணடலஙகளில 
இருந்்ததினபால இந்்த இரணடு ல்தபாடக்க 
நிகழச்சிகதளயும் ் பாரக்கமுடிந்்தது.

திறபபு விழபாவுக்கும் ஆதடகள் விளம்்ரப்டுத்்த 
நடக்கும் பூதன (cat walk) நதடக்கும் ஒரு ஒறறுதம 
உணடு. இரணடுடம இத்தத்்தபான் லசபாலலுகின்றன. 
என்தனப்பார, என் ைசீகரத்த்த்பார, என் 
திறதமதயப ்பார. இரணடுடம லைட்கமறற, 
லைளிப்தடயபான, ஆைைமபான, அகந்த்தயபான 
சுயவிளம்்ரஙகள். ஒன்று ல்ரமீஙகத்தின் 
புகதழப ்பாடியது, மறறது ்தமிழ் கலபாச்சபாரம் 
மருக்களறறது, மபாசறறது என்று கூறியது. இந்்த 
ஒ ளி க் க பா ட் சி க ளி ல  ல ்த பா ழி ல நு ட் ் 
பிலலிசூனியஙகளும் கபாலபாைதியபான நடனஙகளும் 
நிதறய உணடு. இதை உஙகதள வியக்கச் 
லசய்யுமபா அலலது டைரக்கதைக்குமபா என்்து 
உஙகள் ட்தச்க்திதய ரவீந்திரநபாத் ்தபாகூரபா 
அலலது டமபாடி ்ள்ளியில ்டித்தீரகளபா 
என்்த்தப ல்பாறுத்்தது.

ல ் பா து ந ல ை பா ய  ந பா டு க ளி ன் 
வி த ள ய பா ட் டு ப ட் பா ட் டி  ஆ ங கி ல 
ஏகபாதி்த்தியத்தின் எச்சம். ஆரம்் நபாட்களில 

இந்்த விதளயபாட்டுகளுக்குப ல்யர ஏகபாதி்த்திய 
விதளயபாட்டுகள். இந்்த விதளயபாட்டு ஆஙகில 
ஆணதடகளினபால மக்கள், நபாடுகள், மறறும் 
கலபாச்சபாரஙகள் எப்டித் ்தைறபாக நடத்்த்ட்டன, 
சித்தக்கப்ட்டன என்ற குறறச்சபாட்டுகதள 
மதறக்கும் சுணைபாம்பு அடிபபு. ஆஙகிடலயர 
ஆட்சி லசய்்த நபாடுகளிலிருந்து சுரணடிய 
திரவியஙகளுக்கு சரியீடு லசய்யபாமல ட்பாட்டியில 
லைன்றைரகளுக்கு ்தஙகம், லைள்ளி, பித்்ததளப 
்்தக்கஙகதளக் லகபாடுத்து கைனமபாறறும் முயறசி 
இது. இந்்த விதளயபாட்டுகள் ஆரம்்மபாை்தறகுக் 
கபாரைமபாக இருந்்தைர ஆஙகிடலயப ் பாதிரியபான 
ஆஸ்ட்லி கூப்ர. ஆளப்ட்டைரகள் ல்ண 
்தன்தமயினர. ஆதகயினபால ஆண ் பாலினத்தின் 
சிறபபுப  ்ணபுகதளப புகுத்்த  இந்்த 
விதளயபாட்டுகள் ் யன்்டும் என்று ட்பாதித்்தபார.. 
அதுமட்டுமலல துணிச்சல, ைலிதம ் டரபா்கபாரம், 
கடதம ்க்தி, ்தன்னலமறற ்தன்தம சகைபாசம், 
ட்பான்ற ஆண விழுமியஙகளபான திருவிவிலிய 
ட்பா்ததனகதள கபாலனிய நபாடுகளில ் தியைதகக்க 
இந்்த விதளயபாட்டுகள் உ்தவும் என்றபார. 
தி ரு க் கு றளின்  மூன்று  ் க் க ங கதளப 
புரட்டினடலடய ல்தரியும் இந்்தக் கருத்துகள் 
கிறிஸ்்தைத்துக்கு மட்டும் லசபாந்்தமனதை அலல, 
அகிலத்்தன்தமயபானதை.

ஆஙகில ஏகபாதிப்த்தியத்த்த மீணடும் 
உறுதிப்டுத்்தவும் மறுைதரயதற லசய்யவும் 
முயறசிக்கும் விதளயபாட்டுகள் இதை. மூன்றபாம் 

திறப்பு விழொக்களும் 
துப்புரவுப்படுத்�ப்படை சரித்திரங்களும்
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மணடலநபாடுகளில டமபாடியின் இந்தியபா்தபான் 
மு்தலில நிறகிறது என்று நிறுவிக்க இந்்த 
விதளயபாட்டுகள் உ்தவியது. ் ்தக்கப்ட்டியலில 
மு்தல மூன்று நபாடுகளும் லைள்தள நபாடுகள். 
நபாலபாைது இந்தியபா.

இந்்த விதளயபாட்டுகள் ்றறிய சுருக்கமபான 
பின்கபாலனிய மறுவிசபாரதை இத்துடன் ட்பாதும் 
என்று நிதனக்கிடறன்.

இனி இந்்த கட்டுதரயின் பிர்தபானப ல்பாருளுக்கு 
ைருகிடறன். என்னுடய கைதல எலலபாம் திறபபு 
விழபாக்கள் சித்்தரித்்த ஒருதமைடிைமபான சரித்திரம். 
்ன்தமத்்தன்தம .  முரண்பாடுகளுக்கும் 
பிைக்குகளுக்கும் இடடம இலலபாமல ல்ரமீஙகம், 
்தமிழக ைரலபாறு திருத்திச் சித்்தரிக்கப்ட்டது..

ப�ரமீஙகம் ஏட்தபா ்லைதக இனஙகளும், 
ம்தஙகளும், லமபாழிகளும், அந்நிடயபான்யமபாக 
ைபாழும் புணணிய பூமியபாக ைரணிக்கப்ட்டது. 
இதில லகபாஞசம் உணதம இருக்கிறது. மறதறய 
ஐக்கிய ரபாஜிய நபாட்டு நகரஙகதளவிட இஙடக 
நிலவும் இன, ம்த உறவுகள் லமச்சத்்தக்கது. 
முன்மபாதிரியபானது. ஆனபால இஙடக்தபான் ஈடனபாக் 
்ைலின் குடிடயறறத்த்தக் கட்டுப்டுத்்தபாவிட்டபால 
ல்தருவுகளில இரத்்தஙகள் ஓடும் என்று பிரசஙகம் 
நடந்்தது. அட்த ட்பால உஙகள் அயலைர 
அன்னியரபாய் இருக்கடைணடும் என்றபால 
ல்தபாழில கட்சிக்கு ைபாக்களியுஙகள் என்று லடபாரி 
கட்சி பிரசபாரம் லசய்்ததும் இஙடக்தபான்.

இதைகதளவிட என் கைனத்த்த ஈரத்்தது 
ல்ரமீஙகத்தின் உற்த்தி சக்தி ் றறிச் லசபான்ன 
்தகைலகள். சிறறுந்து ல்ரமீஙதின் பிறபபிடம் 
என்று இதைய ட்தடுகருவிவின் உ்தவி 
இலலபாமடலடய எலடலபாருக்கும் ல்தரியும். 
ஆ ன பா ல  ட ் ன பா மு ள்  இ ங டக ்த பா ன் 
்தயபாரிக்கப்ட்டது என்ற முக்கியச் லசய்தி 
உலகுக்கு அறிவிக்கப்ட்டது புதிசு. இந்்த 
ட்பானபாமுள் என்னலைன்று ்தடுமபாறும் எணணிம 
்ததலமுதறயினர உஙகள் ் பாட்டி, ்தபாத்்தபாக்கதளக் 
டகளுஙகள். அைரகள் மு்தல முதறயபாக ்தபாளில 
தம ஊறறிய ட்னபாவில அைரைர சமயப 
பின்னனிக்கு எற் முருகன் துதை, டஜசு 
அப்பாவுக்கு ஸ்ட்தபாத்திரம், அலலபாகு அக்்ர 
என்று எழுதியத்த கலஙகிய கணகளுடன் 
லசபாலைபாரகள்.

அப்பாவிப ்ணடஙகள் மட்டும்அலல 
விரும்்த்்தகபா்த, மனி்ததர இழிவு்டுத்தும், 
அைமதிக்கும், டமபாசமபான ட்தபாறறத்தில கபாட்டும் 
ை ர த் ்த க ப  ல ் பா ரு ட் க ளு ம்  இ ங டக 
உருைபாக்கப்ட்டன. குைபாணடனபாடமபா விரிகுடபா 
தகதிகள் அணிந்திருந்்த அந்்தக் கபாவிச் சீருதட 
ல்ரமீஙகத்தில்தபான் த்தக்கப்ட்டது. திடல்தள 
விதளயபாட்டுகள் நடந்்த ல்ரி்பார என்ற நகரில 
இத்த உற்த்தி லசய்்த Hiatt & Company இருக்கிறது. 
இை ர கள் ்த பான்  க பா லனிய  ந பா டு களில 
அடிதம்டுத்்தப்ட்டைரகளுக்கு இரும்பிலபான 
தக விலஙகு, கழுத்து அட்டிதக லசய்்தைரகள். 
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இன்தறக்கு ஆஙகில கபாைல துதறயினரின் 
தகயில இருப்து ஆட்சியபாளரகள் ் பாரதையில 
குறுந்்தடி. அடிைபாஙகுகிறைரகளின் ்பாரதையில 
குணடபாந்்தடி. இதுவும் இஙடக்தபான் உற்த்தி 
லசய்கிறபாரகள்

ல்ரமீஙகம் ்றறிய விரிைபாகலைனபா 
்பாரதையில விடு்ட்டுப ட்பானது இந்்த 
நகரத்திறகுப ல்யர ைபாஙகித்்தந்்த கபாட்்பாரீஸ் 
சபாக்லபாட்டு. இது திருலநலடைலி சரித்திரம் ் றறிப 
ட்சும் ட்பாது அ்தன் புகழ்்ட்ட லநய் இதைந்்த 
ல்பான்நிற அலைபாதைப ்றறிச் லசபாலலபாமல 
இருப்து ட்பான்றது. இனிபபுப ்ணடஙகள் 
மட்டும் அலல இம்சிக்கும் துப்பாக்கிகளும் 
இஙகு்தபான் உற்த்திலசய்ய்ட்டன. டஜபாரஜ் 
கபாட்்ரி அைருதடய் இனிபபுப்ணட கதடதய 
ஆரம்பித்்தட்பாது மு்தல இனிபத் ைபாஙகியைர 
பிர்ல துப்பாக்கித் ்தயபாரிப்பாளர லைஸ்டலி 
ரிச்சரட்ஸ்.

ல்ரமீஙகம் ்றறி பிரிடயபாசனமிலலபா்த ஒரு 
்தகைதலயும் ்தருகிடறன். ட்தபாதசப பிரியரகளுக்கு 
உ்தவும். எஙகள் ஊரின் 11 ஆம் எண ்தரித்்த 
ட்ருந்து ைழித்்தடம்.. இது்தபான் இஙகிலபாந்திடலடய 
நீணட ட்ருத்துப ்பாத்த. 26 தமலகள், 250 
்தரிபபுகள். இந்்தப ட்ருந்தில ஏறினபால லசன்தன 
ட்தபாசபா உைைகத்திறகுப ட்பாகலபாம்.

இனி லசன்தனத் ல்தபாடக்க விழபா. ்தமிழ் 
மன்னரகளின் ்பாரதையில ்தமிழரின் ைரலபாறு 
லசபாலலப்ட்டடது. டசர, டசபாழ, ்பாணடிய 
அரசரகள் ்தமிழர அரசமரபு மும்மூரத்திகள் 
என்று எந்்தத் ்தமிழனின் லநஞசம் விம்்ச்லசய்ய 
கமலெபாசன் ைரணித்்தபார, அைரகள் ஆட்சியில 

நபாடு ைபானளபாைப ்றந்்தது, நிலம் லசழித்்தது, 
்தமிழ் மலரந்்தது என்ற ைபாரத்த்தகள் 
்பாரதையபாளரகளின் தககுட்தடகளுக்கு அதிகம் 
டைதல லகபாடுத்திருக்கும். இயந்திரமயமபாக்கல 
மு்தல ஜனநபாயகம் ைதர ்தமிழகத்தில எறகனடை 
இருந்திருக்கிறது, இதைகள் புதி்தலல என்று 
அறிவிக்கப்ட்டது. கிரபாம வி்தபாதனயபாதரத் 
ஜனநபாயகமுதறயில 10 ஆம் நூறறபாணடில 
ட்தரந்ல்தடுக்கும் முதறதயப ் ரம்்தரச் டசபாழன் 
அறிமுகப்டுத்தினபான் என்று லசபாலலப்ட்டது. 
அட்த டநரத்தில டசபாழர கபாலத்தில அடிதமகளும் 
இருந்திருக்கிறபாரகள். அதடயபாளமபாக அைரகள் 
உடம்பில சூடு ட்பாடப்ட்டது. அரசரக்குரிய 
அடிதமகளுக்கு இலச்சிதனதயயும் சிைன் 
டகபாயில அடிதமகளுக்கு அைரகள் உடம்பில 
திரிசூலமும் ்ச்தச குத்்தப்ட்டது. கரிகபாலன் 
கபாலத்்தபால அழியபா்த அதைக்கட்தடக் 
கட்டினபான் என்்து உணதம. ஆனபால இத்த 
உருைபாக்க ஈழத்திலிருந்து லகபாணடுைரப்ட்ட 
அடிதமகள் ் றறி ஒரு மூச்சும் இலதல. இரபாசரபாச 
ட ச பா ழ ன்  ் ண தட ய  ்த த ல ந க ர பா ன 
அணுரபா்தபுரத்த்த முறறுமபாக அழித்்தது, பின் 
சன ந பா ்த மங கலம்  என்ற  ்ததல ந கத ர 
உருைபாக்கினபான் என்்து ்தமிழர ல்ருதமதய 
மகிதமப்டுத்்த எடுக்கப்ட்ட ஒளிக்கபாட்சியில 
விடு்ட்டுப ட்யிறறு. இ்தன் இன்தறயப ல்யர 
ல்பாலன்னதை. ் பாணடிய மன்னன் டகபாைலனுக்கு 
லசய்்த ்தைறுக்கபாக உயிர துறந்்தது ்தமிழ் 
மன்னரகளின் இயல்பான நிதல அலல. இது 
ல்பாதுநிதலமீறிய லசயல. சினிமபா இயக்குநர 
விக்டனஷ் சிைன் இயக்கிய இந்்த நிகழ்ச்சியில 
பூம்புகபார ்டத்தில கணைகியபாக நடித்்த 
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விசயகுமபாரி கதலஞரின் தூள் ்றக்கும் 
ைசனஙகதளப ட்சுைபார என்்து நடக்கபா்த 
விஷயம்.

்தமிழகத்தின் கத்த டமலிடத்திலிருந்து 
லசபாலலப்ட்டது. அணுகும் டநபாக்கு அரசியல 
அ தி க பா ரி  அ ல ல து  அ தி க பா ர 
மனப்பான்தமயபாளரகளின் ்பாரதை. ்தமிழர 
ைரலபாறு விளிம்புநிதல அலலது அடிமட்ட 
டகபாைத்திலிருந்து ்பாரக்கப்டவிலதல. 
்த மி ழ ர க ள்  ்த ங க ம பா ன ை ர க ள பா க க் 
கபாட்சியளித்்தபாரகள். ்தமிழரகள்்தபான் எலலபாடம 
கணடுபிடித்்தைரகள் ட்பால ைரணிக்கப்ட்டது. 
நலலடைதள கீழடியில லகபாடரபானபா ்தடுபபூசி 
சபா்தனஙகளின் முந்திய அதடயபாளஙகள் 
இருந்்தபாகச் லசபாலலபட்பாகிறபாரகடளபா என்று 
்யந்துலகபாணடிருந்ட்தன்.

சு ரு க் க ம பா க வு ம்  எ ளி த ம ய பா க வு ம் 
உருைபாக்கப்ட்டுள்ளட்தபாடு முக்கியமபாக 
்தமிழரகதள நலல ட்தபாறறத்தில ல்தரியப்டுத்தும் 
அம் சங கதள  மட்டுடம  அதிகம பா க க் 
லகபாணடுள்ளது: ஏறு்தழுைல சூழலியல ரீதியபான 
வியபாக்கியபானம் லகபாடுக்கப்ட்டது.. இட்த 
்தமிழரகள் லசய்்த இன்னுலமபாரு அருதமயபான 
ட ை த ல ய பா ன  க ழு ட ை ற ற ல .  இ து 
லசபாலலப்டவிலதல.

்தமிழரகள் பிறந்்ததிலிருந்து எட்தபா சு்தந்திர 
புருஷர கள பா க  ை பாழ் ந் ்த பா ர கள்  என்று 
ைரணிக்கப்ட்டபாரகள். ல்தலுஙகு நபாயக்கரகள் 
ஆட்சியில மதுதரயிலும் ்தஞசபாவூரிலும் 
ஆளப்ட்ட பிரதஜகளபாக இருந்திருக்கிறபாரகள். 
இது கூறப்டவிலதல.

்தமிழர அகிலத்்தன்தமதயயும், ்தபாரபாளத்த்தயும் 
முக்கியப்டுத்தும் சஙகப புலைர கணியன் 
பூஙகுன்றனபாரின் “யபாதும் ஊடர யபாைரும் டகளிர” 
்பாடலைரிகள் இலலபாமல இப்டியபான 
நிகழ்ச்சிகள் நிதறவுல்றுைது இலதல. இந்்த 

ைரிகள் கபாலைபாளியிலும் உணடு. ஆனபால இஙகு 
கபாட்டப்ட்ட ்தமிழகம், கிறித்்தைரகள், 
இசுலபாமியரகள், சமைரகள் இலலபா்த ்தமிழகம். 
்தமிழின் ல்ருதமகள் ்றறிப ட்சிய இந்்த 
ைரலபாறறில கிறித்்தைரகள், முக்கியமபாகக் கிறித்்தை 
ம்தப ்ரப்பாளரகள், மறறும் இசுலபாமியரகள் 
்தமிழுக்குச் லசய்்த ்ஙகு இலதல. இந்்தக் 
கபாலைபாளியின்்டி ்தமிழரகளின் பிரதிகள் 
என் ற பா ல  தி ரு க் கு றளும்  ் பா ர தி ய பா ர 
கவித்தகளுந்்தபான். இசுலபாமியரின் சீறபாபபுரபாைம் 
என்ற நூல இருந்்த்தபாகத் ல்தரியவிலதல. இது ஒரு 
குறுகிய ்தமிழ் இன ட்தசியப ் பாரதை. திரபாவிடர 
ஆட்சியில நடத்்தப்ட்ட விழபாவில திரபாவிடர 
என்ற ைபாரத்த்தடய லசபாலலப்டபாமல நிகழ்ச்சி 
நிதறவு ல்றறது. ல்ரியபாரும், அணைபாதுதரயும், 
கருைபாநிதியும், ஏன் எலலி்ும், கபாலடுலைலலும் 
அைரகளுதடய கலலதறகளில திக்கித் திைறிப 
ட்பாைபாரகள் என்று நிதனக்கிடறன்.

அழுத்்தம் லகபாடுத்து கரகரப்பான, கனத்்த 
ஆழ்குரல ைபாய்ந்்த குரலில கமலெபாசனின் 
ஆஙகில உச்சரிபபு கபாதில ட்தன்ைந்து ்பாய 
தைக்கும் சமபாச்சபாரம் அலல. சில இடஙகளில 
அைருதடய ைலுைபான உச்சரிபபு எரிச்சலபாக 
இருந்்தது. ்தமிழரகளுக்கும் ஆஙகிலம் ட்சத் 
ல்தரியும் என்று லைளிநபாட்டுக்கபாரரகளுக்கு 
அைரகளின் உச்சரிபபில லசபாலலுைதுட்பால 

இருந்்தது.

ச ரி த் தி ர ம்  க ல த ை ய பா ன து . 
சரித்திரத்தில நலலதும் நடந்திருக்கிறது. 
லகட்டதும் நடந்திருக்கிறது. உத்்தம 
பு ரு ஷ ர க ளு ம் ,  பு ரு ஷி க ளு ம் 
ைபாழ்ந்திருக்கிறபாரகள் .  களிமண 
க பா லு த ட ய ை ர க ளு ம் 
இ ரு ந் தி ரு க் கி ற பா ர க ள் .  இ ந் ்த 
முரண்பாட்தட ஒத்துக்லகபாள்ள, 
எடுத்துச்லசபாலல அரசியல முதிரச்சியும், 
ல்ருந்்தன்தமயும் டைணடும். இன்தறய 
இறுக்கமபான ஜனரஞசகைபாதிய 
நபாட்களில இதை இலஙதகயில 
எரில்பாருள்ட்பால கபாைக்கிதடக்கபா்த 
கபாரியஙகள்.

ல்ரமீஙகம், லசன்தன திறபபு 
விழபாக்கள் லசபாலலிய லசய்தி இது்தபான்: 

நபாம் இனிடமல நம் கலபாச்சபாரத்த்த நமக்குள் 
ட்பாரத்திக்லகபாணடிருப்தில்தபான் நமக்கு 
மகிழ்ச்சியும் எதிரகபாலமும் இருக்கிறது. நமது 
புகழ்ல்றற ் ணதடய ் பாரபாட்டத்்தக்க நபாகரீகம் 
நமக்கு ைழிகபாட்டியபாகவும் உத்டைகமபாகவும் 
இருக்கும்.

இந்்த விழபாக்கதளப ்பாரத்்தட்பாது எனக்கு 
நிதனவில ைந்்த ைசனம்: ’இஙகு இருப்து டைறு 
எஙகும் இலதல. இஙடக இலலபா்தது எஙடகயும் 
இலதல.’ இது மகபா்பார்தத்தில ைருகிறது என்று 
நிதனக்கிடறன். =
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ச க ா யிலகள் ,  கலலைட்டுகள் , 
ஓதலச்சுைடிகள், லசபபுப ்ட்டயஙகள், 
ல்தபான்மஙகள், ்ழலமபாழிகள், லசபாலைதடகள், 
ல சவிைழி க் க த ்த க ள் ,  அ க ழ பா ய் வு க ள் 
ட்பான்றைறறபால ்தமிழரகளின் நபாகரீகத்த்த 
அ றி ஞ ர க ள்  உ ய் த் து ை ர ந் து 
நமக்குத்்தந்திருக்கின்றனர, ்தந்துலகபாணடும் 
இருக்கின்றனர. அந்்தைதகயில முன்நிற்தை 
சஙகப்பாடலகள்.

அகம், புறம் என்று ் குக்கப்ட்டத் ்தமிழரின் 
ைபாழ்தை ,  அைரகள்ைபாழ்ந்்த மணதை, 
மணணிலைளரந்திருந்்த லசடிலகபாடிகதள, 
மரஙகதள, ஆறுகதள, குளஙகதள, கடலகதள, 
மதலகதள, அைறடறபாடுைசித்்த விலஙகுகதள, 
்றதைகதள, நீரைபாழ்உயினஙகதள நம்கணமுன் 
லகபாணடுைந்து கபாட்சிப்டுத்து்தை ல்ரிதும் 
சஙகப்பாடலகடள.

ச ங க ப ் பா ட ல க த ள  ை பா சி த் து ப 
ல்பாருள்லகபாள்ளும் அறிஞரகள் ஒவலைபாருைரும் 
அைரைர்பாரதையில சஙககபாலத் ்தமிழரைபாழ்தை, 
அைரகளது ்ண்பாட்தட, நபாகரீகத்த்த 
ல ை ளி ப ் டு த் தி யி ரு க் கி ன் ற ன ர . 
முணடபாசுக்கவிஞன் ்பாரதியும் சஙககபாலத்தில 
ல்ணகளின் ைபாழ்தை அடிப்தடயபாகக்லகபாணடு, 
்தமிழ்நபாட்டு நபாகரீகத்த்தப்றறிய கருத்த்தக் 
கட்டுதரயபாகப ் திவுலசய்துள்ளபார.

சஙககபாலத்தில நிதறய ல்ண்பாறபுலைரகள் 
இருந்திருக்கின்றனர. எனில சஙககபாலத்தில, 
ஆணகளுக்குச் சமமபாகப ல்ணகளுக்கும் கலவி 
கறகும் ைபாய்பபு இருந்திருக்கிறது என்்த்தப 
புரிந்துலகபாள்ளமுடிகிறது. ஆணகளுக்கு நிகரபாகக் 
கவி்பாடும் திறன்்தடத்்த ல்ண்பாறபுலைரகளும் 
ைபாழ்ந்திருக்கின்றனர. அைரகளில ஔதைதய 
முன்தைத்ட்த, ்பாரதி ்தனது கருத்துகதள 
லைளிப்டுத்துகிறபார..

்தமிழ்நபாட்டுப ல்ணகள் சு்தந்திரமபாக 
இருந்்தனர என்்்தறகபான கபாரைமபாக, ் பாரதி ஒரு 

ல ச ய் தி த ய  மு ன் தை க் கி ற பா ர .  ்த மி ழ் 
நிலப்ரபபிலிருந்து, மதலயபாள ட்தசத்த்தப 
பிரிக்கும் இயறதக அரைபாக டமறகுத்ல்தபாடரச்சி 
மதல விளஙகுகிறது. மதலயபாளத்ட்தசத்தின் 
்தபாக்கம், ்தமிழ்நபாட்டிலும் இருந்்தது என்றும், 
மதலயபாள ட்தசத்தின் நபாகரீகம் ல்ணகதள 
முன்னிதலப்டுத்துைது என்றும், ்தமிழ் மணணில 
அ்தன் ஊடபாட்டடம ,  ்தமிழ்பல்ணகள் 
சுயபாதீனமபாக விளஙகிய்தறகுக் கபாரைம் என்றும் 
நம்புகிறபார ் பாரதி.

“ மிகப்தழய ்தமிழ்ப்பாதஷயும், மிகவும் 
புரபா்தனமபான மதலயபாளப்பாதஷயும் ஒடர 
ைஸ்து்தபான்” என்கிறபார ்பாரதி. எனக்கு ஓர 
ஐஙகுறுநூறு ் பாடல நிதனவுக்கு ைருகிறது.

“உைறுை்ைப ்பருந்தின் உளிவாய்ப ப்ப்்
அைறுை்ை ஓ்ம அஙகைவடடு ஏறிப
புைமபுசகைாள விளிககும நிைஙகைாய் கைானத்து
சமாழிச்பயர் ்பன்ம்ை இறபபினும
ஒழிைல் செல்ைாது ஒண்சைாடி குணபன”
 (்பா்ை, ்பா்ல் 321; ஓைைாந்்ையார்)

ஓ்தலூர டமறகுக்கடறகதரயின் குட்டநபாட்டுப 
்குதியில அதமந்்த ஓரஊர என்று நம்்ப்டுகிறது. 
அ்தனபால ,  ஓ்தலபா ந்த்தயபார  அன்தறய 
டசரநபாட்தடச் டசரந்்தைர என்று நம்்லபாம்.

களலைபாழுக்கத்தில, ்ததலைன் ்ததலவிதயச் 
சந்திக்கிறபான் .  இருைரும் கூடி இன்்ம் 
துய்க்கின்றனர. ்ததலவிதயப பிரியமனமின்றி 
்ததலைன் பிரிந்து லசலகிறபான். அது டகபாதடகபாலம். 
அட்தபாடு நிலம்ைறணடு லசடிலகபாடிகளும், 
மரஙகளும், ் றதைகளும் துயருறும் ் பாதலநிலம். 
அ்ததனக் கடந்துலசலலும் ்ததலைன் ்ததலவிதய 
நிதனவுகூரை்தபாகச் லசபாலலும் ் பாடல.

இப்பாடலில ைரும் ‘லமபாழில்யர ் ன்மதல’ 
என்்து்தபான் நமதுசிந்்ததனதயத் தூணடுகிறது. 
்ததலைன், ்தனது்யைத்தில பிறலமபாழிட்சும் 
மக்கள்ைபாழும் மதலகதளக் கடந்துலசலை்தபாகக் 
கூறுகிறபான். ஈறபாயிரம் ஆணடுகளுக்கு முந்த்தயத் 

கட்டுரை

சு.இைகாமசுப்பிைமணியன்
srsthovalai@gmail.com

பொரதி ்கணை 
பணலைே ‘�மிழ்ொடடு ்ொ்கரீ்கம்’
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்தமிழகத்தில, மதலயில பிறலமபாழிட்சு்ைரகள் 
ைபாழும்்குதி என்றபால, ்தமிழ்லமபாழி ட்பாலடை 
மதலயபாள லமபாழியும் புரபா்தனலமபாழி என்று 
்பாரதி கூறுை்தபால, ்ததலைன் கடந்துலசன்ற 
மதலகளில ைபாழ்ந்்தைரகள் புரபா்தன மதலயபாளம் 
ட்சியைரகளபாக இருந்திருக்க ைபாய்பபுள்ளது.

இன்றும் ‘லகபாடுமதலயபாளம் ’  என்று 
டகரளத்தின் மதலப்குதிகளில ட்சப்டுை்தபாகச் 
ல ச பா ல கி ற பா ர க ள் .  அ ்த த ன ச் 
சமலைளிமதலயபாளிகடள புரிந்துலகபாள்ைது 
கடினம்என்றும் லசபாலகிறபாரகள்.. ஆக, ஆதி 
மதலயபாள லமபாழியும், அன்தறயத் ்தமிழ்லமபாழியும், 
்பாரதிலசபாலைதுட்பால உடன்பிறந்்தபார 
லம பாழிகளபா க  இரு ந்திருக் க டைணடும் . 
அதிகஅளவில ைடலமபாழிகலந்்த இன்தறய 
ம த ல ய பா ள ல ம பா ழி  பி ற க பா ல த் தி ல 
ட்தபான்றியிருக்கடைணடும்.

சஙக இலக்கியஙகளில, 
்திறறுப்த்து மட்டுடம , 
முறறபாகச் டசரமன்னரகதளப 
புகழ்ந்து்பாடும் ல்தபாகுப்பாகும். 
அ்தறகடுத்து அகஇலக்கியமபான 
ஐஙகுறுநூறும் டசர நபாட்தட 
அடிப்தடயபாகக்லகபாணடு 
எ ழு ்த ப ் ட் ட து எ ன் று 
்த மி ழ் ை ல லு ந ர க ள் 
கருதுகின்றனர  என்்து 
அைசியம்குறிபபிடடைணடிய 
லசய்திஆகும்.

மதலயபாள ட்தசத்துப 
ல்ணகள் ஏற்டுத்திய ்தபாக்கம் 
்த மி ழ் பல் ண க ளி ட மு ம் 
இருந்்தது என்னும் ்பாரதி 
கூறறுக்கு இது ைலுடசரக்கிறது. 
“்பாதஷதய ஒப்டை நபாகரீக விஷயத்திலும் 
மிகபல்ரிய ்தமிழ் நபாகரீகமும், மிகப்தழய 
மதலயபாள நபாகரீகமும் ஒடர ைஸ்து்தபான்” 
என்கிறபார ் பாரதி.

் பா ர தி  ட ம லு ம் லச பா ல லு ம் ட் பா து , 
“மதலக்டகபாட்தடக்குள்’ (இயறதக அரைபாக 
விளஙகும் மதலசூழ்ந்்த நிலப்குதி) ைபாழ்ந்்த 
மதலயபாளத்ட்தசத்தினர ் தழய ்தமிழ்நபாகரீகத்த்த 
இயன்றைதர சித்தயபாமல கபாப்பாறறிைந்்தனர. 
மதலக்குக் கிழக்டக தம்தபானத்தின்மீது (சமலைளி) 
ைளரச்சில்றற ்தமிழ்நபாகரீகம் ல்தலுஙகு மு்தலிய 
ைடநபாட்டுப்யிறசிகளின் ஊடபாட்டத்்தபால 
ந பாளுக்கு ந பாள்  அதிக  ம பாறு ்தலல் றறு 
ஹிந்துட்தசத்தின் ல்பாதுநபாகரீகத்த்த அனுசரித்து 
ைருை்தபாயிறறு” என்று ்பாரதி கருத்துதரப்து 
நம்தமயும் சிந்திக்கதைக்கிறது

இந்்தக்கூறறு உணதம என்்த்த மதலயபாளம் 
அறிந்்தைரகள் ஏறறுக்லகபாள்ைபாரகள். கபாரைம், 
ந ம் மி ட ம்  ை ழ க் லக பா ழி ந் து ட ் பா ன 
ச ங க த் ்த மி ழ் ச்லச பா ற க ள்  இ ன் ற ள வு ம் 

மதலயபாளமக்களின் அன்றபாடப ட்ச்சுைழக்கில 
நதடமுதறயில உள்ளது.

்த மி ழ் ந பா க ரீ க ம்  ம பா றி ன பா லு ம் , 
மதலயபாளத்துப்ழக்கம் மபாறடை இலதல 
என்கிறபார ் பாரதி. மதலநபாட்டு ஆணமக்கள் புலி, 
கரடி, ஓநபாய் மு்தலிய மதல மிருகஙகளுடன் 
ட்பாரபாடியும், மதலயிலநிலவும் லைப்ம், ல்ய்யும் 
மதழ, ்னிபல்பாழிவு, அடிக்கடிஉருைபாகும் தீ 
ஆகியைறறிலிருந்து ்தபபியும், கடின ைபாழ்க்தக 
ைபாழடைணடியைரகளபாக இருந்்த்தபால தம்தபானத்து 
(சமலைளி) மக்கதளபட்பால அலலபாமல, 
்தஙகளதுப ல்ணகதளத் ்தயவுடனும் , 
மதிபபுடனும் நடத்துைது ைழக்கம். இ்தறகு 
ைலுடசரக்கும்வி்தத்தில, ஸ்விட்சரலபாந்து 
ம த ல ை பா ழ்  ம க் க ளி ல ,  ல ் ண க ள் 
அ தி க சு ்த ந் தி ர த் து ட ன்  இ ன் ற ள வு ம் 
ைபாழ்ந்துைருை்தபாகப ் பாரதி குறிபபிடுகிறபார.

மதலய பாள ட ்த ச த் தில 
ம க ளி ர 
சு்தந்திரமபானபாைரகளபாக 
இருந்்தது மட்டுமலலபாமல 
ல ச பா த் து ரி த ம 
உ ள் ள ை ர க ள பா க வு ம் 
இ ரு ந் ்த த ்த ப  ் பா ர தி 
சுட்டிக்கபாட்டுகிறபார. சஙக 
கபாலத்தில, ்ரத்த்தயரிடம் 
கூ டி  ை பா ழ் ந் து வி ட் டு , 
இலலம்திரும்பும் கிழைரகதள, 
இலலக்கிழத்திகளில ்லரும் 
ஏற்திலதல என்்்தறகுப ் ல 
ச ங க ப  ் பா ட ல க ள் 
சபான்று்கரகின்றன. எனில, 
இ ல ல ங க ள் , 
கி ழ த் தி ய ரி ன் ை ச ட ம 

இ ரு ந் தி ரு க் கி ன் ற ன  எ ன் ் த ்த ப 
புரிந்துலகபாள்ளமுடிகிறது. அது ்பாரதி கூறறுக்கு 
ைலுடசரக்கிறது.

ல ம பா க ல பா ய ர  ஆ ட் சி க் க பா ல த் தி ல 
ைடஇந்தியபாவில இந்துபல்ணகளும் ‘டகபாஷபா’ 
அ ணி யு ம்  நி த ல  ஏ ற ் ட் ட ட ் பா து ம் , 
்தமிழ்பல்ணகளிடமும், ்தமிழ் நபாகரீகத்த்தத் 
்தழுவிய கன்னடம், ல்தலுஙகு ட்சும் மக்களிடமும் 
அந்்த ைழக்கம் உணடபாகவிலதல என்று ்பாரதி 
கூறுைதும் உணதம்தபாடன?

உலகத்தில உள்ள மகளிருக்லகலலபாம், நீதி 
ஆணமக்களபாடலடய ைகுக்கப்ட்டது. ்தமிழ் 
மணணில ரபாஜநீதியில ஓரளவு அதுஉணதம 
என் ற ட ் பா து ம் ,  நீ தி யி ல  ல ் ரு மளவு 
மு்தன்தமயபான்தபாக இருந்துைருைது ஔதையின் 
நீதிைபாக்கியஙகளும், நீதிநூலகளுடம என்கிறபார 
்பாரதி.

்ணடி்த ர களுக்கு  டைணடும பானபால 
திருக்குறளும், நபாலடியபாரும் நீதி நூலகளபாக 
இருக்கலபாம். ஆனபால, ்டிப்றிடைஇலலபா்த, 
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ஓரளவுப ்டிப்றிவுலகபாணட ஆண, ல்ண 
இரு்பாலருக்கும் ஔதையின்நூலகடள நீதிநூலகள் 
ஆகும் என்்து ் பா ரதியின் ்பா ரதை . 
்தமிழ்பபுலைரகளில, இன்றளவும் ஔதைக்கு 
மட்டுடம டகபாயிலும், ைழி்பாடும் இருந்துைருைது, 
்பாரதியின் அந்்தக் கூறறுக்குத் துதைலசய்கிறது.

ஔதை, ல்ண்பாறபுலைர மட்டுமலலபாது, 
ல ்ணஇனத்தின் க பாைலஅரைபாகவும் 
விளஙகியிருக்கிறபார. அ்தனபால்தபான் இன்றளவும் 
்த மி ழ் பல் ண க ள்  ம ட் டு ம ல ல பா து 
மதலயபாளத்ட்தசத்துப ல்ணகளும் ஔதைதய 
மிகுந்்த்க்திடயபாடு ைழி்ட்டு ைருகின்றனர. 
கன்னியபாகுமரி மபாைட்டத்தில, ்தபாழக்குடிக்கு 
அருகில அதமந்திருக்கும் ஔதையபாரம்மன் 
ட க பா யிலு க்கு  ஆடிம பா ்த ம்  முழுைதும் 
்தமிழ்பல்ணகளும், மதலயபாளபல்ணகளும் 
ல்ரியஅளவில ைந்துகூடி, லகபாழுக்கட்தட 
அவித்து ைழி்ட்டுச்லசலைதிலிருந்து இ்ததனப 
புரிந்துலகபாள்ளலபாம். மபாத்திரமலல, மறறபுலைரகள் 
அ த ன ை ரு ட ம  ம ன் ன ர க ள்  ்த ரு ம் 
ல்பான்னுக்குமட்டுடம ்பாடினபாரகள். மபாறபாக 
ஏதழமக்கள் ்தரும் கூடழபாடு, உபபுக்கும் புளிக்கும் 
்பாடிய ஒடரபுலைர, ஔதை மட்டுடம!

“கூ்ழப ்பைாத்ை்ழககைப ்பா்க குறச்சிறார்
மூழக குழககுத் தி்ன ைந்ைார் – பொழா பகைள்
உபபுககும ்பாடி புளிககும ஒருகைவி்ை
ஒபபிககும எந்ைன் உள்ளம”
 (ஔ்வயார் ைனிப்பா்ல்)

சபாமபானியரகள் ஔதைதயக் லகபாணடபாடி 
ைருகின்றனர  என்று லச பாலை்தனபால 
கறறறிந்ட்தபாரும், மன்னரும் ஔதைதயப 
புறக்கணித்்தபாரகள் என்று எணைலபாகபாது 
என்றும் ்பாரதி லசபாலகிறபார .  ஔதை 
சிறுையதிடலடய முதுதமதய ைரமபாகபல்றறு 
ைபாழ்ந்்தைர என்னும் கட்டுக்கத்த மக்களிடம் 
்ரவியுள்ளது. அ்ததனக் கட்டுதடக்கும் வி்தத்தில, 
“அைர சிறந்்த ஆத்மஞபானி. டயபாக சித்தியபால 
உடம்த், முதுதம, டநபாவு, சபாவுகளுக்கு 
இதரயபாகபாமல லநடுஙகபாலம் கபாப்பாறறிைந்்தபார”. 
என்கிறபார ் பாரதி.

“ க ம் ் ன் ,  ை ள் ளு ை ர ,  இ ள ங டக பா 
ட்பான்டறபாலரலலபாம் ல்ரும்புலைரகடள. 
என்றபாலும், ்தமிழ்நபாட்டில மறறலசலைஙகதள 
எலலபாம் பிரிந்துவிடப பிரியமபா? ஔதையின் 
நூலகதளப பிரிந்துவிடப பிரியமபா? என்றுநம்மிடம் 
ய பா ட ர னு ம்  ட க ட் ் பா ர க ட ள ய பா யி ன் , 
மறறச்லசலைஙகதள எலலபாம் ்றிலகபாடுக்க 
டநரந்்தபாலும் ல்ரிதிலதல, அைறதறத் ்தமிழ்நபாடு 
மீ ட் டு ம்  ச த ம த் து க் லக பா ள் ள ை ல ல து . 
ஔதைபபிரபாட்டியின் நூலகதளஇழக்க 
ஒருட்பாதும் சம்மதிக்கமபாட்டடபாம். அது மீட்டும் 
சதமத்துக்லகபாள்ளமுடியபா்தப ல்ருஞலசலைம். 
என்று நபாம் உதரக்கக் கடதமப்டிருக்கிடறபாம்“ 
என்று டஷக்ஸ்பியரின் ்தடபபுகளுக்கபாகத் 

ட்தசஙகதளயும் இழக்கத் ்தயபாரபாக இருக்கும் 
ஆஙகிடலயரகள்ட்பால ்பாரதி உறுதி்டக் 
கூறுகிறபார.

“ஔதையபார பிறந்்த நபாட்டு மபா்ததர, 
ஔதையபார இனத்து மபா்ததர, ஆணமக்கதளக் 
கபாட்டிலும் அறிவிடல குதறந்்த கூட்டத்்தபாலரன்று 
ை பா ய் கூ ச பா ம ல  எ ை னு ம்  ல ச பா ல ல த் 
துணியமபாட்டபான்” என்று ஔதையபாதர 
முன்தைத்துத் ்தமிழ்நபாட்டு மபா்ததர, ்பாரதி 
பு க ழ் ந் து  ட ் சு கி ற பா ர .  கூ ட ட ை 
ல்ணைடிதமத்்தனத்த்தயும் ,  அ்தறகுக் 
கபாரைமபான ஆைபாதிக்கத்த்தயும் சபாடுகிறபார.

“மகிதமல்பாருந்திய ஆத்மஞபானியபாகிய 
ஔதையபார இயறறியிருக்கும் ‘ஔதைக்குறள்’என்ற 
ஞபானநூல ்தமிழ்நபாட்டு டயபாகிகளபாலும், 
சித்்தரகளபாலும் உ்நிஷத்துகளுக்குச் சமபானமபாகப 
ட்பாறறப்ட்டு ைந்திருக்கிறது. ஔதையின் நூல 
மிக எளியநதடயில எலலபா ஜனஙகளுக்கும் 
ல்பாருள்விளஙகும்்டியபாக எழு்தப்ட்டிருக்கிறது. 
‘சுருஙகச்லசபாலலி விளஙகதைத்்தல’ கவித்தயில 
மிகவும் உயரந்்தது. அதில ஔதை ஒப்றறைள்”. 
என்்து ் பாரதி கூறறு.

அறம், ல்பாருள், இன்்ம், வீடு என்னும் 
ம னி ்த ை பா ழ் வி ன்  ந பா ன் கு கூ று க ளி ல , 
திருைள்ளுைரகூட அறம், ல்பாருள், இன்்ம் 
என்னும் மூன்தறப்றறி மட்டுடம மூன்று 
்பாலகளபாகப ்குத்து ஆயிரத்து முன்னூறறு 
முப்து குறட்்பாக்களபாகப ்பாடியிருக்கிறபார. 
அதுஓர  அபூரைமபானலசய்தக  என்று 
்பாரக்கப்ட்டது. ஆனபால ஔதைடயபா, 
வீட்டுப்பாதலயும் கூட்டி,  நபான்தகயும் 
சிறியலைண்பாவிறகுள் அடக்கிப ் பாடினபாரஎன்று 
லசபாலகிறபார, ் பாரதி. ஔதையின் வியக்கதைக்கும் 
அந்்த லைண்பா கீடழ ்தரப்ட்டுள்ளது.

“ஈைைறம தீவி்னவிடடீட்ல் ச்பாருள்; 
எஞ்ான்றும
கைாைலிருவர் கைருத்சைாருமித் ைாைரவு
்பட்பை இன்்பம; ்பர்ன நி்னந்திம மூன்றும
விட்பை ப்பரின்்ப வீடு”

ஈ்தலபானது அறம்லசய்்தல. அ்தபாைது பிறருக்குக் 
லகபாடுத்்தல. அது ல்பாருளபாக மட்டுடம 
இருக்கடைணடியதிலதல. மருந்்தபாக இருக்கலபாம், 
கலவியபாகவும் இருக்கலபாம், அவைளவு ஏன் 
உயிரபாகவும்கூட இருக்கலபாம். இதையில 
ஒன்தறடயபா, ் லைறதறடயபா தகம்மபாறு கரு்தபாமல 
லசய்்தபால அது அறம்.

பிறருக்குக் டகடு விதளவிக்கபாமல தீய லசயலகள் 
லசய்யபாமல, டநரதமயபாக ஈட்டுைட்த ல்பாருளபாகும்.

அறம் லசய்ை்தபாலும், ல்பாருளீட்டுை்தபாலும்கூட 
சின்னச்சின்ன இன்்ஙகள் கிதடக்கும். என்றபாலும், 
இதை எலலபாம் கபா்தல இன்்த்திறகுத் துதை 
லசய்்னைபாகடை இருக்கும். மறற இன்்ஙகள் 
எலலபாம் குறிபபிட்டப புலன் இன்்மபாக மட்டுடம 
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இருக்கும். மனதிறகு சுகமளிக்கும் ஆத்ம 
இன்்மபாகக் கபா்தல இன்்டம இருக்கும்.

ஒ ரு த் தி  ஒ ரு ை னி ட மு ம் ,  ஒ ரு ை ன் 
ஒருத்தியிடத்திலும் மனத்்தபாலும், ைபாக்கபாலும், 
லசய்தகயபாலும் கறபுலநறி ்தைறபாமல மனஒருதம 
எய்தித் ்தம்முள்ஆ்தரவுறறுத் துய்க்கும்இன்்டம 
இன்்லமனத் ்தகும் என்று ஔதையபார கூறுகிறபார.

இ்தறகு ் பாரதி, ஒரு திருக்குறதளயும் சபான்றபாகக் 
கூறுகிறபார.

“கைண்டுபகைட டுண்டுயிர்த் துற்றறிவு ் மமபுைனும
ஒண்ச்ாடிக கைண்பண உள.” 
 (குறள் 1101)

கணைபால கபாைல, கபா்தபால டகட்டல, 
உணடல (நபாைபால சுதை அறி்தல), நபாசியபால 
நுகர்தல, லமய்தீணடல ஆகிய ஐம்புலன்களபால 
்தனித்்தனிடய ல்றப்டும் அதனத்து இன்்ஙகளும் 
ைதளயலணிந்்த இந்்தப ல்ணணிடம் லமபாத்்தமபாக 
உள்ளன என்று ல்பாருளபாகும்.

ம ர ை ம்  ை த ர யி லு ம்  ம னி ்த ன் 
ைபாழ்ந்்தபாகடைணடும். அ்தறகு உைவு உணடல 
டைணடும் .  உைவுக் க பா க ப  ல ் பா ருள் 
ஈட்டு்தலடைணடும். அ்ததன அறம்சபாரந்து 
லசய்்தலடைணடும் .  என்றபாலும் இதை 
அதனத்தின்மீதும் இருக்கும் ் றறிலிருந்து விலகி 
இருப்ட்த ‘வீடு’ இன்்ம் ல்ற ைழியபாகும் 
என்்்தபாகவும் ஔதையின் லைண்பா கூறுகிறது.

இவைபாறபாகக் கூறப்ட்ட ஔதையின் 
ல்ருதமகள் மிகவும் குதறலைன்றும், இன்னும் 
்லப்ல கூறமுடியும் என்றும் லசபாலலும் ் பாரதி, 
்தமிழ்நபாட்டுப ல்ணகளிடம் ஒரு டைட்டதலயும் 
முன்தைக்கிறபார.

“்தமிழ்நபாட்டு மபா்தரபாகிய, என் அன்புக்கும் 
ைைக்கத்துக்கும் உரிய சடகபா்தரிகடள, இத்்ததனப 
ல்ருதமைபாய்ந்்தத் ்தமிழ் நபாகரீகத்தின் எதிரகபால 
ைபாழ்வு உஙகளுதடய ்யிறசிகதளயும் , 
முயறசி கதளயும்  ல் பாறுத்திருக்கி றது . 
ம பாறு்தலகளபாலும் ,  கிளரச்சிகளபாலும் , 
புரட்சிகளபாலும் லகபாந்்தளித்துக் லகபாணடிருக்கும் 
இந்்த உலகில, ்தமிழ் நபாகரீகம் சி்தறிபட்பாகபாமல 
இருக்கும்்டி கடவுள் அருள் புரிைபாரபாக. 
அஙகனம் சி்தறபாமலிருக்குமபாறு ்தகுந்்த கலவிப 
ல்ருதமயபாலும், ஒழுக்க டமன்தமயபாலும், 
விடு்ததலயின் சக்திகளபாலும் அத்தக் 
கபாப்பாறறக்கூடிய திறதமதய உஙகளுக்குப 
்ரபிரும்மம் அருள்லசய்க”.

சஙககபாலத்தில, ஔதைதயபட்பால ்லப 
ல்ண்பாறபுலைரகள் இருந்்தத்தச் சுட்டிக்கபாட்டும் 
்பாரதி, ஆணகளுக்கு நிகரபாகப ல்ணகளும் கலவி 
கறறனர என்்்தன் அடிப்தடயிடலடய 
அன்தறய ்தமிழ்நபாட்டு நபாகரீகத்த்த விளக்குகிறபார. 
பிறகபாலத்திலகூட ஆணடபாளும், கபாதரக்கபால 
அம்தமயபாரும் சிற ந்்த  கலவி ஞபானம் 
உள்ளைரகளபாகத் திகழ்ந்திருக்கின்றனர.

அப்டி இருந்்தத் ்தமிழ்நபாட்டில ல்ணகலவி 
மறுக்கப்ட்டநிதல, அ்தறகும் பின்்பான 
க பா ல க ட் ட த் தி ட ல ட ய  உ ரு ை பா கி 
நிதலல்றறிருக்கடைணடும். அ்தனபால்தபான், 
ல ்ணவிடு்ததல ,  ல ்ணகலவி  என்று 
ல்ரியபாரும்கூட ட்சவும், எழு்தவும், ட்பாரபாடவும் 
டைணடிய நிதல ஏற்ட்டிருக்கிறது.

ல்ரியபாரும் (1879 – 1973), ் பாரதியும் (1882 – 1921) 
சம கபாலத்்தைரகள். ல்ரியபார ்தனது அரசியல 
ைபாழ்தைத் ல்தபாடஙகும்ட்பாது, ்பாரதி என்னும் 
மகபா கவிஞனின் ைபாழ்க்தக முடிவுக்கு ைந்திருந்்தது 
(12 லசபடம்்ர 1921). ல்ணவிடு்ததலக்குக் கலவி 
ஒன்டற ைழிைகுக்கும் என்்தில, ்பாரதியும், 
ல்ரியபாரும் கருத்ல்தபாருமித்திருந்்தனர.

ல்ரியபார, ல்ணவிடு்ததலக்கபாகத் ்தனது 
ைபாழ்நபாள் முழுதும் ்பாடு்ட்டபார என்றபாலும், 
்ணதடயத் ்தமிழ்நபாட்டு நபாகரீகம் ் றறிய அைரது 
்பாரதை, ் பாரதியின் ் பாரதையிலிருந்து முறறிலும் 
ம பா று ்ட்ட்த பா க  இரு ந் ்தது  என்்தும் 
அை்தபானிக்கத்்தக்கது.

பிறகபாலத்தில ்தமிழ்பல்ணகளின் கலவி 
அறிவுல்றபா்த நிதலதயக்கணட ்பாரதி, 
சஙககபாலத்துப ல்ணகளின் கலவிபபுலதமதயச் 
சுட்டிக்கபாட்டி ,  ்தமிழ்பல்ணகள் கலவி 
க ற க ட ை ண டு ம்  எ ன் று ம்  அ து ட ை ப 
ல்ணைடிதமத்்தனத்த்த ஒழிக்கும் என்றும் 
உறுதியபாக நம்புகிறபார.

“ சமஸ்கிரு்த ்பாதஷயின் கலபபுக்கு 
முன்னபாகடை ்தமிழ்நபாட்டில மிகவும் உயரந்்த 
நபாகரீகலமபான்று நின்று நிலவி ைந்்தது என்்்தறகு 
அதடயபாளமபாகத் ்தமிழில மிக உயரந்்த ்தரமுதடய 
்ல ் தழய இலக்கிய நூலகள் கபாைப்டுகின்றன” 
(்பாரதியபார கட்டுதரகள் – பூம்புகபார ் திப்கம்)

இன்தறய நிதலயில, ல்ணகலவி என்்து 
ஓரளவிறகு சபாத்தியப்ட்டிருக்கிறது என்்த்த 
நபாம் ஏறகலபாம். என்றபாலும், ல்ணகலவி 
கபாரைமபாகப ்பாரதி கணட கனைபான 
ல்ணவிடு்ததல கிதடத்துவிட்டது என்று 
லசபாலலிவிடமுடியபாது. ல்ணவிடு்ததலக்கபான 
நீணட ்யைம் இன்னமும் ல்தபாடரகிறது 
என்று்தபான் லசபாலலடைணடும்.

இன்று, சபாதியின் ல்யரபால, ம்தத்தின் ல்யரபால, 
்ை்லத்தின் ல்யரபால , அதிகபாரத்்தபால, 
ஆணதிமிர பால  கலவி  நிதலயஙகளில 
ல்ணகுழந்த்தகளுக்கு இதழக்கப்டும் 
ல க பா டுத ம கதளயு ம் ,  அ நீ தி கதளயு ம் 
் பா ர க்கும்ட் பாது  பி ற ட் பா க் க பாளர கள் , 
ல்ணபிள்தளகதள மீணடும் ் தழய கலலபாதம 
இ ரு ட் டி ற கு ள்  ்த ள் ளி வி டு ம்  சூ ழ ல 
உருைபாகிைருை்தபாகடை நமக்குத் ட்தபான்றுகிறது.

கைடடு்ரயாளர்: பமனாள் இயற்பியல் ப்பராசிரியர்
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விடு்ததலப ட்பாரபாட்ட வீரர ை.உ.சி ஓர 
அழுத்்தமபான தசைர .  தசைசமயத்தின் 
சபாத்திரஙகளில ஒன்றபான சிைஞபான ட்பா்தத்திறகு 
உதர எழுதி 19 3 5இல லைளியிட்டைர . 
்கைத்கீத்ததய அைர கறறறிந்திருந்்தபார. ஆயினும் 
ட்தசியத்தின் அதடயபாளமபாகடைபா ்தமிழரகளின் 
அதடயபாளமபாகடைபா சிைஞபானட்பா்தத்த்தயும் 
்கைத்கீத்ததயயும் அைர முன் நிறுத்்தவிலதல. 
திருக்குறதளடய அைர முன்தைத்்தபார.

திருக்குறள் மீது ஈடு்பாடு லகபாணடு அ்தறகு 
எழு்தப்ட்ட ் தழய உதரகதளயும், கறறறிந்்தைர. 
அைறறுள் சில அச்சுைடிைம் ல்றபாது 
சுைடிைடிவில இருந்்ததை .  திருக்குறள் 
உதரயபாசிரியரகளில முன்னைர என்றறியப்ட்ட 
மைக்குடைர (11ஆைது நூறறபாணடு) எழுதிய 
உதர இரு்்தபாம் நூறறபாணடின் மு்தற்குதிைதர 
அச்சிடப்டபாது சுைடி ைடிவிடலடய இருந்்தது. 
1917 ஆைது ஆணடில திருக்குறளுக்கு மைக்குடைர 
எழுதிய அறத்துப்பால உதரதய ை.உ.சி. ் திபபித்து 
லைளியிட்டபார.

அைரது ைறுதமச் சூழலில ல்பாருட்்பாதலயும் 
கபாமத்துப்பாதலயும் ்திபபித்து லைளியிட 
முடியபாது ட்பாயிறறு. ஆனபால ்தபாடம திருக்குறளுக்கு 
ஒரு உதர எழுதியுமுள்ளபார.

வ.உ.சி.யின் உனை:

திருக்குறளின் மூன்று ்பாலகளுக்கும் உதர 
எழுதிய ை.உ.சி அறத்துப்பாலின் உதரதய 1935 
பிபரைரியில லைளியிட்டபார. எஞசிய இரணடு 
்பாலகளுக்கும் அைர உதர எழுதி முடித்திருந்்தபாலும் 
அதை நூலைடிைம் ல்றவிலதல. ல்பாருளபா்தபார 
ல ந ரு க் கடி டய  இ ்த றகு க்  க பா ரைம பா க 

இருந்திருக்கலபாம்.

தூத்துக்குடியில ை.உ.சி ல்யரில இயஙகி ைரும் 
கலலூரியில நபான் ் ணியபாறறிய ட்பாது அக்கலலூரி 
நூலகத்தில உள்ள நூலகதளயும் ஆய்வி்தழ்கதளயும் 
உறுதியபான அட்தடயபால கட்டும் ்ணிக்கபாக 
ஒருைர அடிக்கடி ைருைபார. அறு்து ையதுக்கும் 
டமலபான அைதர அடிக்கடி நூலகத்தில சந்திக்க 
டநரிடும். ஆனபால உதரயபாடியதிலதல. ஒரு நபாள் 
நூலகர திரு. முத்த்தயபா்ரனபாந்து அைதர 
அறிமுகம் லசய்வித்்ததுடன் ‘இைர ை.உ.சியின் 
கதடசிக்கபாலத்தில அைரது நூலகதளப த்ணட் 
லசய்து லகபாடுத்்தைர’ என்று கூறினபார. ஒரு 
ைழக்கறிஞர என்ற முதறயில ்தமக்கு ைரும் சட்ட 
இ்தழ்கதள நூலைடிவில ் பாதுகபாக்க இைர உ்தவி 
இருப்பார என்று மு்தலில நிதனத்ட்தன். அைரிடம் 
உதரயபாடியட்பாது அைர கூறிய லசய்தி உள்ளத்த்த 
உருக்குை்தபாய் இருந்்தது.

்தமது தூத்துக்குடி ைபாழ்க்தகயில நூலகதள 
அச்சிடும் ட்பாது ்ை லநருக்கடியினபால 
குறிபபிட்ட எணணிக்தகயில மட்டுடம அைறதற 
நூலைடிவில ல்றறுக்லகபாணடுள்ளபார . 
எஞசியைறதற ்க்க ைரிதசயில முதறயபாக 
அ டு க் கி  க ட் டு க் க ள பா க க்  க ட் டி ப 
்பாதுகபாத்துைந்துள்ளபார. நூலகள் டைணடும் 
என்று டகட்கும் ட்பாது அக்கட்டுக்கதளப பிரித்து 
கட்டுநர உ்தவியபால, அைறதற நூலைடிைபாக்கித் 
்தந்துவிடுைபார.

திரு இசக்கி இளம் ையதிடலடய இத் ல்தபாழிலில 
ட்தரச்சி ல்றறைர. டைறு இடத்தில ் ணிபுரிந்்தபாலும் 
்குதிடநர டைதலயபாக இத்ல்தபாழிதல வீட்டில 
இருந்்தைபாடற லசய்து ைந்துள்ளபார. ை.உ.சி.யின் 
நூலகதள அட்தடக்கட்டு லசய்்த அனு்ைத்த்த 
அைர ்கிரந்து லகபாணடத்த 1968 அலலது 

கட்டுரை

ஆ. சிவசுப்பிைமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

தமிழரகளெல்லோரும் வள்ளுவர குறரெ உரையுடன் அறிந்து போைோயணம் ளெயதல 
்வண்டும். 1330 குறரெயும் ளபோருளுடன் உணரந்திலோத தமிழர முறறத்துறந்த 
முனிவ்ையோயினும் என்ரனைப் ளபறளறடுத்த தந்ரத்யயோயினும் யோன்ளபறற 
மகக்ெயோயினும் அவரைப் பூரத்தியோக மதிப்பதுமிலரல ் ேசிப்பதுமிலரல.

(வ.உ.சி. “கர்மய�ோகி” ்மோரச் 1910)

வ.உ.சி.யும் 
திருககுறளும்
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1969இல ஒரு குறிப்பாக எழுதி தைத்திருந்்த்தன் 
சபாரம் ைருமபாறு:

‘த்ணடிங லசய்யடைணடி இருந்்தபால தைக்கப 
பிள்தள (ைக்கீல பிள்தள) ஜயபா லசபாலலிவிடுைபார. 
நபான் அைரகதளப ் பாரக்க வீட்டுக்குப ட்பாடைன்.

ைபா இசக்கி என்்பாரகள். அச்சடிச்ச 
்பாரஙகதளக் லகபாடுப்பாரகள். த்ணட் 
லசய்துலகபாணடு ட்பானதும் சில சமயம் உடடன 
கபாசு லகபாடுத்து விடுைபாரகள். சில சமயம் 
மணியபாரடர ைரடலயப்பா என்்பார. சரிணணுட்டு 
ைந்துருடைன். இரணடு நபாள் கழிச்சுப ட்பானபா 
சில சமயம் ்ைம் கிதடக்கும்.சிலடநரம் 
கிதடக்கபாது .சில டநரம் ட்பாஸ்ட்டமன் 
ைபாரபாரபாணணு ்பாரபட்பாம் .  எனக்கும் 
்ைம்டைணும்னு லச பாலலி  உக் க பா ர ச் 
லசபாலலிருைபாக. ட்பாஸ்ட் டமன் இரணடு மூணு 
மணியபாரடர லகபாணடு ைந்்தபா முழுப்பாக்கியும் 
கிதடக்கும். எதிர்பாரத்்த மபாதிரி மணியபாரடர 
ைரதலணைபா அைஙகளும் லசலவுக்குக் லகபாஞசம் 
எடுத்துக்கிடுைபாக. எனக்குக் லகபாஞசப ் ைம்்தபான் 
கிதடக்கும். நபானும் அழுத்திக் டகக்கமபாட்டடன். 
எப்டியும் ் பாக்கிதயத் தீரத்துவிடுைபாரகள்,

இக்கட்டுதரயின் ்ததலபபிறகுப ல்பாருந்்தபா்த 
லசய்தியபாக இச் லசய்தி இருப்்தபாகத் 
ட்தபான்றினபாலும் ை.உ.சி.யின் திருக்குறள் உதர 
முழுதமயபான ைடிவில கிதடக்கபாதமக்கபான 
கபாரைத்த்த நபாம் அறிய உ்தவுகிறது. 1935 
பிபரைரியில திருக்குறள் அறத்துப்பால உதரதய 
நூலபாக லைளியிட்ட ை.உ.சி அடுத்்த ஆணடில 
(1936 நைம்்ர 18) கபாலமபானபார. அ்தறகு முன்னடர 
எஞசிய ல்பாருட்்பால கபாமத்துப்பால என்ற இரு 
்பாலகளுக்கும் உதர எழுதி முடித்து விட்டபார. 

அைர மதறவிறகுபபின் அதை இரணடும் 
நூலைடிைம் ல்றபாது அைரது மகன் திரு.ை.உசி. 
சுபபிரமணியம் ல்பாறுபபில இருந்்தன. 
அ க்தக ல யழு த்து ப  ் டி கதள  அை ர 
்பாரிநிதலயத்திடம் ைழஙகியுள்ளபார. அச்சு 
ைடிவில மு்தலில லைளியபான அறத்துப்பால 
உதரதயயும் ஏதனய இரு்பாலகளின் 
உதரகதளயும் இதைத்து ஒடர நூல ைடிவில 
்பாரி நிதலயத்்தபார 2008 இல லைளியிட்டுள்ளனர.

பதிப்பகாசிரியர் உனை:

திருக்குறளுக்கு ை.உ.சி . எழுதிய உதர 
முழுைத்தயும் ஒடர நூலபாகப ்திபபித்்தைர 
ட்ரபாசிரியர இரபா.இளஙகுமரன். ்ச்தசயப்ன் 
கலலூரியில ்தமிழ்ப ட்ரபாசிரியரபாகப ் ணியபாறறி 
மதறந்்தைர. ்திப்பாசிரியர விளக்கம்’ என்ற 
்ததலபபில இைர எழுதியுள்ள ் திபபுதர, ை.உ.சி. 
எழுதியுள்ள திருக்குறள் உதர குறித்்த நலலல்தபாரு 
அறிமுகமபாக அதமந்துள்ளது. இப்திபபுதரயில 
ை,உ.சி.யின் திருக்குறள் உதரயின் அதமபத்யும் 
அ்தன் சிறபத்யும் மிகத் ல்தளிைபாக அைர 
எடுத்துக் கபாட்டியுள்ளபார.

வ.உ.சி.யின் முன்னுனை:

்தமது முன்னுதரயின் ல்தபாடக்கப ் குதியிடலடய 
்ரிடமலழகர உதரயுடன் ்தமது உதர டைறு்டுைது 
குறித்தும், ்தமக்கு முந்த்தய உதரயபாசிரியரகள் 
லகபாணடுள்ள மூல்பாடஙகளில இருந்து 
்ரிடமலழகர டைறு்ட்டிருப்த்தயும் ை.உ.சி. 
குறிபபிட்டுள்ளபார.

வ.உ.சி.யின் உனை:

இனி ை.உ.சி.யின் திருக்குறள் உதரயில இருந்து 
சில எடுத்துக்கபாட்டுகதளக் கபாணட்பாம்.

எடுததுக்காட்டு: 1

எடுத்துக்கபாட்டபாக நபான்கு குறள்களுக்கபான 
அைரது உதரகதளக் கபாணட்பாம். இவவுதரகளின் 
ைழி அைரது இலக்கிய இலக்கைப புலதம 
மட்டுமின்றி அைரது சமூகப ்பாரதையும் 
லைளிப்டுகிறது. இக்கட்டுதரயில டமறடகபாளபாகக் 
கபாட்டியுள்ள குறள்கள் வித்துைபான், ச. ்தணட்பாணி 
ட்தசிகர ல்தபாகுத்துப ்திபபித்்த திருக்குறள் - 
உதரைளம் நூலில இருந்து எடுத்்தபாளப்ட்டுள்ளன. 
இப்திபத் அடிலயபாறறிடய குறள் எணகள் 
குறிபபிடப்ட்டுள்ளன. இலைபாழ்க்தக என்ற 
அதிகபாரத்தில இடம் ல்றறுள்ள,

சைன்புைத்ைார் சைய்வம விருந்சைாககைல் ைான் என்றாங
்கைமபுைத்ைா பறாம்பல் ை்ை.

 (குறள் எண்: 43)

என்ற குறளில இடம் ல்றறுள்ள ல்தன்புலத்்தபார 
என்ற லசபாலலுக்குப “பிதிரர என்று ் ரிடமலழகர 
ல்பாருளுதரத்துள்ளபார. பிதிர என்ற லசபால 
குறிக்கும் ல்பாருள்களில ஒன்று இறந்்த ல்றடறபார 
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மூ்தபாத்தயர ஆகிடயபாரின் ஆன்மபா ஆகும். 
இைரகதள நிதனவு கூரந்து லசய்யும் சடஙகு 
பிதிரக்கடன் எனப்டும்.இறந்்த ்தந்த்தக்குச் 
லசய்யும் ஈமக் கிரிதயதயப பிதிரக்கருமம் என்று 
லசன்தனப ்லகதலக்கழகப ட்ரகரபாதி( ்தமிழ் 
லலக்சிகன்) குறிபபிடுகிறது. பிதிரர என்ற 
லசபாலலுக்கு” பிதிரரபாைபார ்தடபபுக் கபாலத்து 
அயனபாற* ்தடக்கப்ட்டட்தபார கடவுட் சபாதி 
அ ை ர க் கி ட ம்  ல ்த ன் தி த ச ய பா ்த லி ன் 
ல்தன்புலத்்தபாலரன்றபார” என்று ்ரிடமலழகர 
விளக்கமளித்துள்ளபார. “பு்தலைதரப ல்று்தல” 
என்ற ்ததலபபிலபான திருக்குறளின் ஏழபாைது 
அதிகபாரத்திறகு எழுதிய அதிகபார தைபபு 
முதறயில ல்தனபுலத்்தபார கடதன நிதறடைறற 
பு்தலைதரப ல்று்தல ட்ததை என்றும் 
கூறியுள்ளபார. புறநபானூறு (9:3) “ல்தன்புல ைபாழ்நர 
என்று பிதிரரகதளக் குறித்துள்ளது. உ.டை.சபா. 
்திபபித்்த புறநபானூறறுப ் திபபில புறநபானூறறில 
இடம் ல்றறுள்ள அரிய லசபாறகதளப புரிந்து 
லகபாள்ள அைர உருைபாக்கிய அரும்்்த அகரபாதி 
இடம் ல்றறுள்ளது. அதில ல்தன்புல ைபாழ்நர 
என்்்தறகுத் “ல்தன்றிதசக்கண ைபாழும் பிதிரர” 
என்டற ல்பாருளுதரத்துள்ளபார.

கபாலத்்தபால ்ரிடமலழகருக்கு முற்ட்ட 
திருக்குறள் உதரயபாசிரியரகளில ் ரிதியபார என்ற 
உதரயபாசிரியர “பிதிரடலபாகத்்தபார” என்றும் 
கபாளிஙகர என்ற உதரயபாசிரியர” ்தன் குடியில 
இறக்கப்ட்ட பிதிரகளுக்கும்” என்று உதர 
எழுதியுள்ளனர. இச் லசய்திகளின் பின்புலத்தில 
ல்தன்புலத்்தபார என்ற லசபாலலிறகு ை.உ.சி 
லகபாணட ல்பாருதளக் கபாணட்பாம்.

ல ்தன்புலத்்தபார  என்ற  லச பாலலுக்கு 
“லமய்யறிவுதடயபார” என்று இக் குறளுக்கபான 
்்தவுதரயில ை.உ.சி.ல்பாருள் கூறியுள்ளபார. 
இதுைதர நபாம் கணட ல்பாருளில இருந்து இது 
முறறிலும் மபாறு்ட்டுள்ளது. இக் குறளுக்கபான 
அகல உதரயில, (விருத்தி உதர) ‘ல்தன்-அழகிய, 
புலம்-அறிவு,அழகிய அறிைபானது லமய்யறிவு. 
அ்தனபால  ல்தன்புலத்்தபார  என்்்தறகு 
லமய்யறிவுதடயபார ”  எனப  ல்பாருள் 
உதரக்கப்ட்டது. என்று விளக்கமளித்துள்ளபார. 
்தறட்பாது இந்நூதலப ் திபபித்துள்ள முதனைர 
கு ம ர ட ை ல ன்  ்த ம து  கு றி ப பு த ர யி ல 
“உதரயபாசிரியரகள் அதனைரும் ல்தன்புலத்்தபார 
என்்்தறகுப பிதிரர என்று ல்பாருள் லசபாலல, 
ை.உ.சி. லமய்யறிவுதடயபார என்று கூறியுள்ள 
திறமும் கரு்தத் ்தக்கது என்று குறிபபிட்டுள்ளது 
நிதனவில லகபாள்ளத்்தக்கது. இருபபினும் அைரது 
்தமிழ்பபுலதம மட்டுமின்றி அைரது சமூகக் 
கணடைபாட்டத்தின் ்தபாக்கமும் ்தழய 
உதரயபாசிரியரகளின் உதரயில இருந்து 
விலகிநிறகத் தூணடியிருக்கலடமபா என்று கரு்தவும் 
இடமுள்ளது.

நைம்்ர 1927 இல டசலம் நகரில நதடல்றற 

கபாஙகிரஸ் கட்சியின் மூன்றபாைது அரசியல 
மபாநபாட்டில கலந்து லகபாணடதுடன் ்ததலதம 
உதரயும் ை.உ.சி நிகழ்த்தியுள்ளபார. அத்த “எனது 
அரசியல ல்ருஞலசபால” என்ற ்ததலபபில 
நூலபாகவும் லைளியிட்டுள்ளபார. அவவுதரயில 
பிரபாமைர, பிரபாமைர அலலபா்தபார சணதடதய 
ட ந பா ய்  என்று  குறி பபிட்டுள்ளதுடன் 
அந்டநபாய்க்கபான மூன்று கபாரைஙகதளயும் 
ைரிதசப்டுத்திக் கூறியுள்ளபார. அம் மூன்று 
கபாரைஙகளில இரணடபாை்தபாகக் குறிபபிட்டுள்ள 
கபாரைம் ைருமபாறு (அரசு.வீ.2002:213):

“பிராமணர்கசள பிராமணரல்லாதைேர்கள் 
கடவு்ள அ்டேதைற்குரிய ேழி்யககாட்டும் 
கு ரு ம ா ர் க ப ள ன் று ம் 
பிராமணரல்லாதைார்களின் குடும்�ஙகளில் 
நிகழும் மஙகல அமஙகலச் சடஙகுக்ளயும் 
ெடாததுவிப�தைற்குரிய ஆச்சாரியர்கள் 
என்றும் கூறிப பிராமணரல்லாதைார்களின். 
ப�ாருள்க்ள அேர்கள் தைாயேயிற்றில் 
உற்�விததை காலம் முதைல் அேர்கள் இறககும் 
ே்ரயிலும், அேர்கள் இறந்தைபின் அேர்கள் 
மககள் உயிசராடிருககும் காலம் முடியும் 
ே்ரயிலும் கேர்ந்து பகாண்டு ேருகிறார்கள்” 
(அழுததைம் எமது)

அத்துடன் இச் சடஙகுகதள “...்தபாஙகள் 
டமலபான ஜபாதியபாரகள் என்று லகபாணட லகபாள்தக 
அழியபாதிருக்கும் ல்பாருட்டு பிரபாமைரகள் 
மறதற ஜபாதியபாளரகளுக்கு விதித்்த அ்ரபா்தத் 
்தணடதன.” என்றும் விமரசித்துள்ளபார. 
இத்தயடுத்து இது ல்தபாடர்பான ல்ரியபாரின் 
க ரு த் த்த  ஏ ற று க் லக பா ள் ளு ம் ் டி 
அறிவுறுத்தியுள்ளபார.

எனடை அைரிடம் இடம் ல்றறிருந்்த 
சடஙகுகள் ல்தபாடர்பான சமூகக் கணடைபாட்டமும் 
ல்தன்புலத்்தபார என்ற லசபாலலுக்கு, முந்த்தய 
உதரயபாசிரியரகளின் உதரயில இருந்து விலகி 
நிறகச் லசய்துள்ளது என்று கரு்த இடமுணடு.

எடுததுக்காட்டு:2-3

திருக்குறளில ஏழபாைது அதிகபாரமபாக இடம் 
ல்றறுள்ள அதிகபாரத்தின் ்ததலபபு “பு்தலைதரப 
ல்று்தல” ஆகும் பு்தலைர எனும்ட்பாது அது 
ஆண்பாதலச்  சுட்டி  ல்ண்பாதலப 
புறக்கணிக்கிறது. திருக்குறளின் ்தழய 
உதரயபாசிரியரும் மைக்குடைர, ்ரிதியபார, 
்ரிடமலழகர, ஆகிடயபாரும் பு்தலைதரப ல்று்தல 
என்டற லகபாள்கின்றனர. ஆனபால ை.உ.சி “இரு 
்பாலதரயும் உள்ளடக்கி மக்கட்ட்று”என்று 
்ததலபபிட்டுள்ளபார. இவ அதிகபாரத்தின் மு்தற 
குறள்

ச்பருமவற்றுள் யாமறிவ தில்்ை அறிவறிந்ை
மககைடப்ப றல்ை பிற
 (குறள் எண்:61)

என்்்தபாகும். இக் குறளில இடம் ல்றறுள்ள 
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“அறிைறிந்்த” என்ற ்பாடத்த்தத் ்தவிரத்து 
அறிவுதடய என்ற ்பாடத்த்த ை .உ .சி 
லகபாணடுள்ளபார .  இப ்பாடத்த்த முன் 
தைப்்தறகபான கபாரைத்த்த அைர பின்ைருமபாறு 
விளக்கியுள்ளபார:

“அறிைறிந்்த மக்கட்ட்று என்்து கறறு அறிய 
டைணடுைனைறதற அறிந்்த மக்கதளப ல்று்தல 
எனப ல்பாருத்்தமறற ல்பாருதளத் ்தரு்தலபானும் 
‘அறிவுதடய’ மக்கட் ட்று என்்து ‘இயறதக 
அறிதையுதடய மக்கதளப ல்று்தல எனப 
ல்பாருத்்தமுள்ள ல்பாருதளத் ்தரு்தலபானும் 
அறிவுதடய என்்ட்த ஆசிரியர ்பாடம் எனக் 
லகபாள்க. ‘அறிைறிந்்த’என்ற்தனபான் மக்கலளன்னும் 
ல்யர ல்ணலைபாழித்து நின்றது” என 
உதரப்பாரும் *  உளர .  அப்பாடத்த்தக் 
லகபாள்ளினும் அவவுதர ல்பாருந்்தபாது. கலவியறிவு 
இரு ்பாலரக்கும் ல்பாதுைபாகலபான்” இட்த 
அதிகபாரத்தில இடம் ல்றறுள்ள மறலறபாரு குறள் 
்ரைலபாக அறிமுகமபான குறள்.

ஈன்ற ச்பாழுதிற் ச்பரிதுவககும ைன்மகை்னச்
ொன்பறான் எனகபகைட் ைாய் (69)

இக்குறளில இடம் ல்றறுள்ள “டகட்ட ்தபாய்” 
என்ற லசபாலலுக்கு, உதர எழுதிய ் ரிடமலழகர 
“்தன் மகதனக் கலவி டகள்விகளபான் நிதறந்்தபான் 
என்று அறிவுதடடயபார லசபாலலக் டகட்ட ்தபாய்” 
என்று ்்தவுதரயிலும் விருத்தியுதரயில 
“ல்ணணியல்பால ்தபானபாக அறியபாதமயின் 
டகட்ட்தபாய் எனவுங கூறினபார” என்று 
எழுதியுள்ளபார. அைரது கருத்துப்டி ்தன் மகன் 
அறிவுதடயைன் என்்த்த ஒரு ல்ணைபால 
புரிந்து லகபாள்ள முடியபாது. பிறர கூறித்்தபான் 
அறிந்து லகபாள்ளமுடியும். டகட்ட்தபாய் என்்்தறகு 
் ரி டமலழ கரின்  இக் கரு த்த்த  ஏ றறுக் 
லகபாள்ளபா்ததுடன் அைரது கூறதற டமறடகபாளபாகக் 
க பாட்டி  “ ல ்ணணியல் பால  ்த பான பா க 
அறியபாதமயின் டகட்ட ்தபாலயனக் கூறினபார 
என்று உதரப்பாரும் உளர.ல்ணணின் இயலபு 
்தபானபாக அறியபாதம என்்து அறிவிலபார கூறலறன 
அவவுதரதய மறுக்க” என்று சறறுக் கடுதமயபாகடை 
மறுத்துள்ளபார.

இறுதியபாக டகட்ட்தபாய் என்்்தறகுப பிறர 
கூறக் டகட்ட்தபாய் என்று டநரடியபாகப 
ல்பாருள்லகபாணடு ‘்தன் மகன், கலவியும் அறிவும் 
ஒழுக்கமும் நிதறந்்தைன் என்று பிறர ட்சக் 
டகட்ட்தபாய் ட்ருைதக எய்துைபாள்’ என்று 
கருத்துதரயில கூறியுள்ளபார

ல்ணகள் மீது ை.உ.சி. லகபாணடிருந்்த 
மதிபபுைரதை இவவிரணடு குறள்களுக்கும் 
அைர எழுதியுள்ள உதரயபால அறிய முடிகிறது.

எடுததுக ் காட்டு:4

நிதலயபாதம என்ற அதிகபாரத்தில மனி்த 
உடலுக்கும் உயிருக்கும் இதடயிலபான ல்தபாடரபு 

குறித்து

கு்ம்்ப ைனித்சைாழியப புள்்பறந் ைற்பற
உ்மப்பா டுயிரி்் நடபு (குறள்: 338)

என்ற குறள் இடம் ல்றறுள்ளது. இக் குறளில 
இடம்ல்றறுள்ள குடம்த் என்ற லசபாலலுக்கு 
“கூடு” என்று மைக்குடைர ல்பாருள் லகபாணடு 
“கூடு ்தனிடய கிடக்கப புள்ளுப ் றந்து ட்பானபாற 
ட்பாலும், உடம்ட்பாடு உயிரக்கு உள்ள நட்பு 
என்றைபாறு” என்று உதர எழுதியுள்ளபார. 
கபாளிஙகர என்ற உதரயபாசிரியரும் குடம்த் 
என்்்தறகு “புள் இயறறும் கூடு” என்டற ல்பாருள் 
உதரத்துள்ளபார.

்ரிடமலழகர குடம்த் என்்த்த முட்தட 
என்று ல்பாருள் லகபாணடு “...முட்தட ்தனித்துக் 
கிடப் அ்தனுள் இருந்்த புள்ளுப ்ருைம் 
ைந்துழிப ் றந்துட்பான ்தன்தமத்து உடம்பிறகும் 
உயிரக்கும் உள்தபாய நட்பு” என்று உதர 
எழுதியுள்ளபார. அத்துடன் கூடு புள்ளுடன் 
ட்தபான்றபாதமயபானும் அ்தன் கண மீணடு 
புகு்தலுடதமயபானும் உடம்பிறகு உைதம 
யபாகபாதம யறிக” என்று விளக்கமளித்துள்ளபார.

ை.உ.சி. ்தபாம் ட்பாறறும் மைக்குடைர ைழிநின்று 
குடம்த் என்்்தறகு கூடு என்டற ல்பாருள் 
லகபாணடுள்ளபார. இக் குறளுக்கபான அகல 
உதரயில ்ரிடமலழகரின் உதரதய மறுத்து 
ை.உ.சி. எழுதியுள்ள உதரப ் குதியில டமறகூறிய 
்ரிடமலழகரின் உதரதய டமறடகபாளபாகக் 
கபாட்டிவிட்டு

“அைர இவைதிகபாரம் ”  நிதலயபாதம 
என்்த்தயும் இக்குறள் உடம்த்விட்டு உயிர 
நீஙகும் ்தன்தமதயடய கூறுகின்ற ல்தன்்த்தயும், 
உடம்ட்பாடு உயிர ட்தபான்று்ததலயபாைது, 
உடம்பினுள் உயிர மீணடும் புகபாதமதயயபாைது 
கூற ைந்்ததிலதலலயன்்த்தயும் டநபாக்கிலர. 
அன்றியும் முட்தடதய விட்டு லைளிப்டும் 
உயிதர அப்ருைத்தில ் பாரபபு என்று லசபாலலு்தல 
ைழக்டகயன்றிப புள் என்று லசபாலலு்தல 
ைழக்கன்று. டமலும் முட்தடதய விட்டு 
லைளிப்ட்டவுடன் ்றக்கும் ்பாரபத் நபாம் 
கணடதுமிலதல டகட்டதுமிலதல” என்று 
விருத்தியுதரயில குறிபபிட்டுள்ளதுடன் 
மட்டுமின்றி ்தம் உதரக்கு ைலிதம டசரக்கும் 
ைதகயில டசக்தக மரலனபாழியச் டசணிஙகு 
புட்ட்பால, யபாக்தக ்தமரக்லகபாழிய நீத்து” என்ற 
ல்தபாடரகள் இடம் ல்றறுள்ள நபாலடியபார (3-10) 
ல சய்யுள் ஒன்தறயும்  டமறடக பாளபாகக் 
கபாட்டியுள்ளபார.

இவைபாறு ்ல புதிய விளக்கஙகதள ை.உ.சி. 
முன் தைத்துள்ளபார. அைறறில சிலைறதற 
மறுப்்தறகும் இடமுணடு.எனினும் அைறதற 
முறறிலும் புறந்்தள்ளிவிட முடியபாது.

கைடடு்ரயாளர்: மூத்ை ப்பராசிரியர், 
நாட்ாரியல் ஆய்வாளர்.
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“அழகிேலுக்கொன ய்கொரிகல்கயே 
ஒரு யபொரொடைம்�ொன்!”

இன்குலாப்

அழகியல என்்து ஓர உயிரஇயலபு. நபான் 
இயறதகதயப ் பாரக்கிடறன்; என்னுதடய ் தடபபுகளில 
அ்தன் சபாயதலக் லகபாணடுைர முயறசிக்கிடறன். 
அழகியலுக்கபான ்தனிக்டகபாரிக்தக என்று ைந்்தட்த 
அழகியல சித்தந்்த இடத்தில்தபான் .  நன்றபாக 
டயபாசித்துப்பாரத்்தபால ‘நபான் ட்பாரபாட்டத்த்த 
எழுதுகிடறன்’என்று லசபாலைதுகூட அழகியல 
மறுக்கப்ட்ட நிதலயில, லைவடைறு வி்தஙகளில அ்ததன 
மீட்லடடுப்்தறகபான ஒரு டகபாரிக்தக்தபான். அழகியல 
மறுக்கப்டும்ட்பாது அழகியல அைசியம் என்று 
டகபாருகிறைனபாகடை நபான் இருக்கிடறன். அழகியலுக்கபான 
டகபாரிக்தகடய ஒரு ட்பாரபாட்டம்்தபான். துரதிரஷ்டமபான 
ஒரு நிதலதம என்னலைன்றபால இ்ததன – அழகியதல 
ைலியுறுத்து்ைரகளும் உைரைதிலதல; ட்பாரபாட்டத்த்த 
முன்தைப்ைரகளும் உைரைதிலதல. அழகியதல 
ைதரயறுத்துச்லசபாலை்தபானல ’எது ஒன்று அ்தனுதடய 
இயலபில இருக்கிறட்தபா அது அழகபானது’ எனலபாம். ஒரு 
பூதை யபாரும் லசதுக்க முடியபாது. இப்டித்்தபான் பூக்க 
டைணடும் என்று லசபாலலிவிட முடியபாது. லசதுக்கப்டபா்த 
கலலும் அழகபானது்தபான். ஒரு கலலின் டைணடபா்த 
்குதிகதள நீக்கி அழகியதலக் கபாட்டுை்தபாகச் லசபாலகிற 
ஒருைன் உணதமயில அழகியல என்று ்தபான் நம்புைத்தடய 
நிறுை முயறசிக்கிறபான். என்னுதடய நிதல, என்னுதடய 
விழுமியம், என்னுதடய ்பாரதை ஆகியைறதற நபான் 
லகபாஞசம் மறந்து அலலது ்தவிரத்துப ்பாரத்்தபால 
இயலபுள்ள அழகு என்்து என்ன என்்த்த என்னபால 
கணடறிய முடியும். ஒரு ்தடபபினுதடய ைடிைத்த்த 
மட்டுடம நிதனத்து நபாம் அழகியல ் றறிப ட்சுகிடறபாம்.

ஆனபால, ஒரு ்தடபபின் ைடிைம் மட்டுமலலபாது, 
உள்ளடக்கமும் அழகியலுக்கு உட்்ட்ட்தபாக இருக்க 

‘அழகியலுககோனை ் கோரிகரக்ய ஒரு 
்போைோட்டம்தோன்’ என்னும், மககள் 
கவிஞர அளித்த இந்த ் ேரகோணல 

குறித்து ளென்ற மோதம் ேமது ’கோகரக’ 
இதழில ் வணுமோதவன் தனைது எழுத்து 

– ளெோல – ளபோருள் பத்தியில 
குறிப்பிட்டிருந்தோர. “என்ரனைப் 

ளபோறுத்தவரையில இன்குலோப் அளித்த 
்ேரகோணலகளி்ல்ய ஆகச் சிறந்த 
்ேரகோணல இதுதோன்” என்று அவர 
கருத்துத் ளதரிவித்ததுடன் நிலலோது 
“அந்த ் ேரகோணரல ‘கோகரக’யில 
மீள்பிைசுைம் ளெயயுமோறு ஆசிரியரிடம் 
்வண்டு்கோள் ரவத்திருககி்றன்” 
என்றும் எழுதியிருந்தோர. அதன்படி, 

அந்த ் ேரகோணல உஙகள் 
போரரவககு… 2003ஆம் ஆண்டு 
ளெப்டம்பர – அக்டோபர ‘பனிககுடம்’ 
இதழில ளவளிவந்த இந்த ் ேரகோணல, 
இன்குலோபின் ளேஞ்சுககு ளேருககமோனை 
ஒன்றோனைதோல அவருரடய கவிரதத் 
ளதோகுப்புகளிலும் இது மீள்பிைசுைம் 
கண்டது என்பது குறிப்பிடத்தககது.
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டைணடும். ைடிைத்தின் அழகியதல மட்டுடம 
்பாரப்து ஒரு கூறு்தபான். இ்ததன நபான் 
மறுக்கவிலதல. ஆனபால, அதுடை முழுதமயபான 
அழகியல என்று ஆகிவிடபாது. ஒரு ்தடபபின் 
ைடிைம் ல்பாதிந்து ்தருகிற உயிரதம, அந்்தப 
ல்பாருள் உைரத்்த விரும்புகின்ற லசபால எலலபாம் 
டசரந்்தட்த அழகியல.

அழகியல என்்து சூழல, இனம், ்ண்பாடு 
ஆகியைறறிறடகற் மபாறு்டும். கறுபபு என்ற ஒரு 
நிறத்த்த எடுத்துக்லகபாணடபால, ஆஙகிடலயருக்கு 
– லைள்தளயருக்கு – அது ஒரு துன்்த்தின் 
நிறமபாகடை இருக்கிறது. இறபபின் துக்கத்த்த 
அைரகள் கறுப்பாதட சூடித் ல்தரிவிக்கிறபாரகள். 
ஆனபால ,  நமது கிரபாமம் சபாரந்்த  ஒரு 
தகம்ல்ணணுக்குத் துக்கம் லைணதமயபாகத்்தபான் 
லைளிப்டுகிறது. ‘முகைரியறற கடி்தஙகள்’ 
என்னும் நூலில பிளக்ெபானவ மிக அழகபாகக் 
குறிபபிடுகிறபார : “ஐடரபாபபியரகளுக்குத் 
துன்்த்தின் நிறம் கறுபபு; ஆஸ்திடரலியப 
்ழஙகுடியினருக்டகபா துன்்த்தின் நிறம் 
லைள்தள.”

நமது மரபில துக்கத்தின் நிறமபாகக் கறுபபு 
பின்னபாளில்தபான் ஆகியிருக்க டைணடும். 
தி ர பாவிடப  ்ண்பாட்டிலிருந்து  ை ந் ்த 
ல்தய்ைஙகளபான ரதி, மன்ம்தன் எலடலபாரும் 
கறுபபு்தபாடன! அ்தனபால லசவடைள் முருகடன 
நமது மக்கள் ைழி்ட்ட மு்தலகடவுள் என்று 
லசபாலைது எனக்கு உடன்்பாடிலலபா்த கருத்து. 
கறுபபுநிறக் லகபாறறதை்தபான் நமது நபாட்டின் – 
்ண்பாட்டின் மு்தல கடவுள். குறிஞசி நிலத்தின் 

கடவுளபாகச் லசவடைள் முருகன் சுட்டப்ட்டபாலும் 
குறிஞசிக்குப புறத்திதையபாக லைட்சிதயத் 
ல்தபாலகபாபபியர குறிபபிடுகிறபார. ‘லகபாறறதை 
நிதலடய அத்திதைப புறடன’ என்கிறபார.  
லைட்சிக்குரிய ல்தய்ைம் லகபாறறதை என்கிறபார. 
முருகனுக்கு முந்த்தயைள் லகபாறறதை்தபான். 
லகபாறறதைதயக் கபாளி என்று லசபாலகிடறபாம். 
கபாளி என்றபால கறுபபி்தபாடன! நம்முதடய 
அழகியல ்பாரதையிடலடய கறுபத் யபாரும் 
லைறுக்கவிலதல என்்து்தபான் இ்தன் அரத்்தம்.

எபல்பாழுது கறுபத் லைறுக்கிற ஓர அதிகபாரம் 
நம் மீது ைந்து உட்கபாரந்்தட்தபா அ்தறகுப பிறகு்தபான் 
கறுபபு லைறுக்கத்்தக்கது என்று நமக்குக் 
கறபிக்கப்ட்டது. பிறரது விழுமியஙகதள நபாம் 
ைரித்துக்லகபாள்ளும்ட்பாது, கபாலம்கபாலமபாக நபாம் 
ட்பாறறிைந்்த சரியபான டகபாட்்பாட்தடக்கூட 
விட்டுவிடுகிடறபாம் என்்த்தச் சுட்டிக்கபாட்டடை 
இ்ததனக் குறிபபிட்டடன்.

யபார ஒருைன் இந்்தக் கட்டுப்பாடுகதள 
உைரபாமல ஒரு ்தடபத்ச்  லசய்ய 
டைணடுலமன்று நிதனக்கிறபாடனபா அைன் 
கதலஞன் ஆகிறபான். நிலவுகிற அழகியல 
டகபாட்்பாடுகள் என்தறக்கும் அைனுக்கு 
உடன்்பாடபான்தபாக இருந்்ததிலதல. அைன் அத்த 
ஏட்தபா ஓர இடத்தில உதடக்கிறபான். ஏறலகனடை 
இருக்கிற  அழகியல டக பாட்்பாடுகதள 
இப்டிப்ட்ட கதலஞன் மீறுகிறபான். மீறுைது 
என்்ட்த ஒரு கலகம்்தபாடன? ்தழய அழகியல 
டகபாட்்பாடுகதள மீறுைதும், புதிய அழகியதலப 
்தடப்தும் அழகியல டகபாரிக்தகக்கபான ஒரு 
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ட்பாரபாட்டம்்தபான்.

ல்பாதுைபாகடை லசபாறகள் மீது எனக்கு 
மரியபாத்த உணடு. கவித்தக்குச் லசபால்தபான் 
அடிப்தட என்்த்த அறிந்்தைனபாக இருக்கிடறன். 
லசபால இலலபாவிட்டபால கவித்த இலதல்தபாடன! 
அப்டியிருக்க நபான் நிதனப்த்த விளக்குை்தறகுச் 
லசபால ட்பா்தவிலதல என்்ல்தலலபாம் கிதடயபாது. 
இப்டிச் லசபான்னபால லசபாலதல மீறி நபான் 
சிந்திக்கிடறன் என்றபாகிவிடும். லசபால இருந்தும் 
எனக்குச் லசபால கிதடக்கபாவிட்டபால எனக்குத் 
ல்தரியவிலதல என்்ட்த ல்பாருள்.

எதிரபபின் குரலபாகக் கவித்த லைளிப்டும்ட்பாது 
அ ழ கி ய த ல  வி ட் டு  வி ல கு ை ்த பா க த் 
ட்தபாறறமளிக்கக்கூடும். ஆனபால, சமூகபல்பாறுபபு 
ைபாய்ந்்தைனபாக இருக்கும் ஒரு கவிஞன் கதலக்கும் 
ல்பாறுப்பானைனபாக இருந்்தபால கதலதமதய 
விட்டு விலகும் ஆ்த்து இருக்கபாது. இத்தத் 
ல்தரிந்திருந்தும் சீரதம லகட்ட இடத்தில நபான் 
மீறடை லசய்கிடறன்.

அழகியல ் றறிய விைபா்தஙகள் எது அழகியல 
என்று நமக்கு உைரத்்த டைணடும். யபாபபுக்குள் 
கவித்த அடஙக டைணடும் என்்ட்த ஒரு 
கபாலத்தில அழகியல டகபாரிக்தகயபாக இருந்்தது. 
ஆனபால, அது மீறப்ட்டது. எலலபாைறதறயும் 
மீறிய ஒரு ல்பாதுஒழுஙகு இருக்கிறது. யபாபபிலிருந்து 
விலகிய  ்தடபபுகள்  ய பாபபுஅதமதி 
கணடத்தபட்பால விதிகதள மீறிய ் தடபபுகள் 
அ ்த ற கு ரி ய  ஓ ர  அ த ம தி த ய க் 
கணடதடந்திருக்கின்றன. கவித்த என்்து 
ஒலிநயம் ட்பான்றைறதறலயலலபாம் கடந்்த ஓர 
இயக்கமபாக இருக்கிறது. நூ்தனமபாக ஒன்தறச் 
லசபாலலிவிடுை்தனபாடலடய கவித்தக்கூறு என்று 
ஆகிவிட முடியபாது. லசபாலகிற ல்பாருள், லசபாலகிற 
வி்தம் ஆகியைறறபால்தபான் ஒரு கவித்த 
உருக்லகபாள்கிறது.

சிலர ‘கவித்தகள் லமௌனைபாசிபபுக்கு உரியன’ 
என் கி ற பா ர க ள் .  இ தி ல  என்னுதடய 
அடிப்தடயபான டகள்வி லமௌனமபாகக் கவித்த 
ைபாசிக்கிற ஒருைன் எத்த உைரகிறபான் என்்ட்த. 
‘ ல ம ௌ ன ை பா சி ப ் பா ள ன்  ்த ன க் கு ரி ய 
கபாட்சிபபுலத்த்த ைரித்துக்லகபாள்கிறபான்’ 
என்கிறபாரகள். கவித்தயபாக இருக்கும்ட்பாது எந்்தப 
பின்னணியில என்்து்தபான் என் டகள்வி. நபான் 
’அருவி’ என்று லசபான்னபால கபாட்சிபபுலத்தில 
அந்்த அருவியின் ஓதச டகட்க டைணடும். நபான் 
‘நயபாகரபா’ என்று லசபான்னபால ‘நயபாகரபா’வின் 
ட்ரிதரச்சதல அந்்தக் கவித்த எனக்குக் டகட்கச் 
லசய்ய டைணடும். கவித்ததய ைபாசிக்கும்ட்பாது 
அந்்த அனு்ைம் எனக்குக் கிதடக்க டைணடும். 
நபான் யபாபத்ப ்றறிக்கூடச் லசபாலலவிலதல. 
அதமதிதயப ் றறிடய ட்சுகிடறன். கவித்தயில 
ஒலி இயஙகிக்லகபாணடிருக்கிறது என்று 
லசபாலலைருகிடறன்.

அதியமபான் இறந்்தட்பாது ஔதை தைத்்த 

ஒ ப ் பா ரி த ய ப  பி ற க பா ல த் தி ல  ை ந் ்த 
இலக்கைக்கபாரரகள் ‘இதைக்குறள் ஆசிரியப்பா’ 
என்றபாரகள். அப்டி ஓர ஆசிரியப்பாவுக்கு டைறு 
எடுத்துக்கபாட்டட கிதடக்கவிலதல. ஒரு சிறந்்த 
்தடப்பாளி ்தடக்கும்ட்பாது அைன் 
அறியபாமடலடய அந்்த இலக்கைத்த்தத் 
ல்தபாட்டுவிடக்கூடும்.

கவித்ததய ைரலபாறறு அடிப்தடயில 
்பாரத்்தபால நவீனக் கபாலத்திறகு முன்்பாகப ் க்தி 
இலக்கியம், அ்தறகு முன்்பாக அற இலக்கியம், 
அ்தறகு முன்்பாகச் சஙககபாலத் திதைைபாழ்க்தகயின் 
அடிப்தடயில பான  இலக்கியம்  என 
இருந்துைந்துள்ளது. இன்தறய நவீனச் சிந்்ததனதய 
இபட்பாத்தய இயக்கஙகள் மட்டுமலல, நபான் 
சுட்டும் முந்த்தய இயக்கஙகலளலலபாம்கூட 
ஆட்சி லசலுத்திைந்துள்ளன. எலலபா இயக்கஙகளும் 
லகபாஞசம்லகபாஞசம் தூசி மபாதிரி அலலது பூ 
மபாதிரி உட்கபாரந்துலகபாணடிருக்கின்றன.

சஙககபால ஔதை ஆதிமனுஷி, அைளுக்குப 
பின்னபாளில ைந்்த ஒழுக்கஙகள் ல்தரியபாது என்று 
நபான் லசபாலலும்ட்பாது சஙகத்திறகு ஒரு நவீனப 
்பாரதை கிதடக்கிறது. கவித்தயில இருக்கிற 
கவித்தக்கூறு ஆதிகபாலத்திலும் சரி, நவீனக் 
கபாலத்திலும் சரி, ஒன்றபாகடை இருந்துைந்துள்ளது.

என்னுதடய அரசியலகவித்தகளில 
உடனடியபாகப  ்யன் அளிக்கக்கூடிய 
அரசியலட்ததைகளுக்க பாக க்  கதலதம 
மீ ற ப ் ட் டி ரு க் க ல பா ம் .  எ ன் னு த ட ய 
கவித்தகளுக்கபாக ஒருட்பாதும் ைழக்கபாட 
மபாட்டடன் .  எனக்கு எதிரபான தீரபபு 
கிதடக்கக்கூடும் என்்த்தயும் ல்தரிந்ட்த 
தைத்திருக்கிடறன். என்தன ஒடுக்க ைரு்ைரகதள 
நபான் எதிரக்கிடறன். ்யத்த்த உதடப்து, 
பிரதமகதள உதடப்து ஆகியைறதற எனது 
கவித்தகள் லசய்ய டைணடும் என்று நிதனக்கிடறன். 
கவித்தயின் ைடிைநியபாயம் கபாப்பாறறப்ட 
டைணடும்்தபான்;  அட்தசமயம் சரியபான 
உள்ளடக்கத்தினபால லைளிப்டுத்்தப்டும் 
அழகும் கபாப்பாறறப்ட டைணடும்.

இப்டிக் கவித்தகள் எழுதுை்தறகு நபான் 
அதிகம் பிரயத்்தனம் லசய்கிடறன். கவித்த 
எ ழு து ம் ட் பா து  எ ன் னு த ட ய  எ த ட 
குதறந்துவிடுகிறது; த்த்தியம் பிடித்்தைன் ட்பால 
ஆகிவிடுகிடறன். நபான் எழுதினைறறில நபான் 
மிகவும் முயறசி லசய்து எழுதின கவித்த ‘்டகில 
ைந்்தைடர’்தபான். கவித்த ஏட்தபா ஒரு குறிபபிட்ட 
்தருைத்தில்தபான் ைசப்டுகிறது. நபான் எழுதின 
கவித்தகளில எனக்குப பிடிக்கபா்த ைரிகளும்கூட 
இ ரு ப ் த ்த  ஒ ரு  மீ ள் ் பா ர தை யி ல 
கணடறிந்திருக்கிடறன்.

என் கவித்தகள் ஒரு ் பாடல என்ற அளவிடலடய 
நின்றுவிட்ட்தபாகடைபா, ்பாடடலபாடு லநருஙகிய 
ல்தபாடரபுதடய்தபாக  இருப்்தபாகடைபா 
விமரசிக்கப்டுகின்றன. என் கவித்தகளில 
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் பா ட ல க ளு க் க பா ன  ச பா த் தி ய ங க ள் 
இருக்கடைலசய்கின்றன. கவித்தயின் ஒலிநயம் 
கவித்தயின் வீரியத்த்தக் குதறப்்தபாக நபான் 
கரு்தவிலதல. மபாறபாக, உள்ளடக்கத்த்தத் 
தீவிரப்டுத்்தவும்  அது உ்தைக்கூடும் ; 
மட்டுமலலபாமல ்பாரதியின் கவித்தகளில 
கவிப்ணபும் ஓதசநயமும் இருந்்தது.

கவிஞன் கிரீடம் அணிந்து திரிைதிலும் ஓர 
அரியதையில அைன் அமரந்திருப்திலும் 
எனக்கு உடன்்பாடிலதல. கவித்த என்்து 
இதடயறபா்த முயறசியின் விதளவு என்று்தபான் 
நம்புகிடறன். அது பிறவியிடலடய ைருை்தலல. 
கதலதமதயப ட்பாறறுகிற சமூகத்தில ஒரு 
கபாலத்தில ஒரு கவிஞன் கவித்த எழுதுைத்த 
மட்டுடம ஒரு ் ணியபாக டமறலகபாள்ள டைணடும்; 
உ்த்ல்தபாழிலபாக தைத்துக்லகபாள்ளக்கூடபாது.

கதலதம குன்றிய ஒரு சமூகத்தில கதலக்கபாகடை 
ைபாழ்கிற ஒருைன் புறக்கணிக்கப்டக் கூடும். 
கதலதம உைரவு நம் சமூகத்தில மிகவும் 
்லகீனமபாக இருக்கிறது. எலலபாக் கபாலத்திலும் 
இப்டித்்தபான் இருந்துைந்துள்ள்தபா என்று 
என்னபால லசபாலல முடியபாது. என் கபாலத்தில 
் த ட ப ் பா ளி க ள்  ச மூ க த் ்த பா ல 
புறக்கணிக்கப்டுைத்த நபான் ்பாரக்கிடறன். ஓர 
இ ல க் கி ய ை பா தி  ்த ன து  ை பா ழ் க்தக ப 
ட்பாரபாட்டஙகதளப ்றறி எழுதினபாலும் ஓர 
உைரவுல்றற சமூகம் அ்ததனத் ்தனது 
ட்பாரபாட்டமபாகப ்பாரக்கும். ்தனிமனி்த 
உைரவுகளும் சமூகபபிரச்சிதனகளும் 
்தனித்்தனியபாய் இருப்த்த விட்டுவிட்டு 
ஒன்தறலயபான்று நிதறவு லசய்ை்தபாக இருக்க 
டைணடும். ஆனபால அப்டி இலலபாமல இரணடு 
்க்கமும் இபட்பாது டகபாளபாறு இருப்த்தப 

்பாரக்கிடறன்; அது்தபான் நமது துரதிரஷ்டம்.

்தபான் சமூகத்திறகபாக எழு்த முடியபாது என்று 
ஒரு ்தடப்பாளி லசபாலலிவிட முடியபாது. 
அப்டியபானபால அைர எழுதி அைடர 
தை த்து க் லக பாள்ள  டைணடியது்த பான் . 
அைரிடமிருந்து எழுத்து புறப்ட்டுைந்து 
இரணடபாைது ந்ருக்குச் டசரந்துவிட்டபாடல அந்்த 
எ ழு த் து  அ ை ரு த ட ய து  ம ட் டு ம ல ல 
என்றபாகிவிடுகிறது. அந்்த எழுத்து அைரிடமிருந்து 
கழன்றுலகபாணடுவிடுகிறது.

நலல சமூகத்தில ல்ணணியம் என்்து ஒரு 
பிரச்சிதன அலல. நலல சமூகம் எந்்த 
ஆதிக்கத்த்தயும் அனுமதிக்கபாது. விளிம்புநிதல 
மக்களின் ல்ணணியம் என்்து டமல்தட்டுப 
ல்ணணியத்த்த விட சு்தந்திரமபான்தபாக, 
முறட்பாக்கபான்தபாக இருக்கிறது. துருவித்துருவிப 
்பாரத்்தபால எலலபா அதிகபாரஙகளும் ல்ணகளின் 
மீது கட்டப்ட்ட்தபாக இருப்து ல்தரியைரும். 
ைரலபாறறில லநடுஙகபாலமபாக இது நடந்துைருகிறது.

ல்ணணியம் ்றறி நபான் ட்சுைது என்்ட்த 
்தலித்தியம் ் றறி நபான் ட்சுைது ட்பால ஆகிவிடும். 
அ்தனுதடய முழுதமதய என்னபால லசபாலல 
முடியும் என்று எனக்குத் ட்தபான்றவிலதல. 
்தலித்தியத்திறகு  ஓர  ஆ்தரைபாளனபாக 
இருப்துட்பால ல்ணணியத்திறகும் ஆ்தரவு 
கபாட்டடை என்னபால முடியும் .  அ்தன் 
முழுதமதயப ல்ணகளபால்தபாம் லசபாலல 
முடியும் என்று நம்புகிடறன்; அைரகள்்தபாம் 
லசபாலல டைணடும். ல்ணகளின் ல்தபாடரந்்த 
ட்பாரபாட்டத்தின் லகபாதடயபாகத்்தபான் 
ல்ணணியம் இன்தறய ைடிைத்த்தக் கணடுள்ளது. 
ல்ணணியத்தின் மறுகூறபான ஆணியம் ்றறிப 
ல்ணகள் உைரத்்த டைணடும்; ஆணகள் உைர 
டைணடும். இதில அடிப்தடயபான விஷயம் 
ஆண, ல்ண என்று பிரித்துப ட்சுைத்த விட, 
மனி்தன், மனுஷி என்று அைரைர நியபாயஙகதளப 
புரிந்துலகபாணடு மனி்தர என்ற நிதலக்கு இரு 
சபாரபாரும் ்தம்தம உயரத்திக்லகபாள்ள டைணடும்.

ஆைதிகபாரம் என்்து எலலபாைறறிலும் நீக்கமற 
நிதறந்துள்ளது. ்தமிழ்லமபாழி ஆணகளின் 
ைசதிக்கபாகக் கட்டதமக்கப்ட்ட்தபாகடை 
இருக்கிறது; ல்ணகளுக்கு எதிரபாக இருக்கிறது 
எ ன் ் ்த பா ட ல ட ய  ்த மி ழி ல  இ ரு க் கி ற 
மரியபாத்தவிகுதிகதள எடுத்துவிட டைணடும் 
என்று ல்தபாடரந்து ைலியுறுத்திைருகிடறன். 
“சஙகரபாச்சபாரியபான் ைந்்தபான்” என்று லசபான்னபால 
என்ன ்தைறு? “ட்தபாட்டக்கபாரன் ைந்்தபான்” என்று 
லசபாலைது சரி என்றபால இதுவும் சரி்தபாடன? 
அத்தபட்பால “அப்பா ைந்்தபார” என்று 
லசபாலகிறைரகள் “அம்மபா ைந்்தபார” என்று 
லசபாலல டைணடியது்தடன!

்தமிழிலிருந்து கிதளத்்த லமபாழி்தபான் என்றபாலும் 
்பாலவிகுதி கபாட்டபாமல இருப்்தபால மதலயபாளம் 
முறட்பாக்கபான லமபாழியபாக இருக்கிறது. ஆனபால 
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்தமிடழபா மிகவும் பிறட்பாக்கபான கூறுகதள 
உள்ளடக்கிக்லகபாணடிருக்கிறது. “கபாலம்கபாலமபாகப 
்டிந்்த அழுக்தகக் கதளய டைணடுமபானபால 
லஜரமபானிய லமபாழிதயச் சலதை லசய்ய 
டைணடும்” என்றபார பிரக்ட். அதுட்பால ்தமிழ் 
லமபாழிதய லைள்ளபாவிப ்பாதனயில ட்பாட்டு 
அவித்து எடுக்க டைணடும்.

்தமிழ் இப்டி ஆணகளின் அதிகபாரலமபாழியபாகப 
்டிப்டியபாக உருமபாறியிருக்கலபாம்; ஆனபால 
திட்டமிட்டும் இவைபாறு மபாறறப்ட்டிருக்கலபாம் 
என்டற என்னபால லசபாலல முடியும். திட்டமிடபா்த 
்தன்தம என்்ட்த இலதல என்று லசபாலல 
முடியபாது. ஒரு குழந்த்த “அப்பா ைந்்தபான்” என்று 
லசபான்னபால “அப்டிச் லசபாலலக் கூடபாது” என்று 
லசபாலலித் திருத்துகிடறபாடம ,  அது ஒரு 
திட்டமிடலின் ் ஙகு்தபாடன? ஆதிக்கம் ் ரவுை்தறகு 
லமபாழி இப்டி நிச்சயமபான ஒரு கபாரைமபாக 
இருக்கிறது. ல்ணணியைபாதிகள் இதிலும் கைனம் 
லசலுத்்த டைணடும்.

நபான் லமபாழிைழி்தபான் சிந்திக்கிடறன். ஆறபாைது 
அறிவு என்று ்குத்்தறிதைச் லசபாலகிறபாரகள். 
்கு த் ்தறிவு  என்்து  ் றதைகளுக்கும் 
விலஙகுகளுக்கும் கூட இருக்கடை லசய்கிறது. நபான் 
லமபாழியறிவு்தபான் ஆறபாைது அறிவு என்று 
நிதனக்கிடறன். ்குத்்தறிவு மபானிடத்திறகு 
மட்டுடம லசபாந்்தமபானது என்்ல்தலலபாம் மனி்த 
மமத்தயிலிருந்து பிறந்்தது. திதசயறிந்து 
்றந்துலசலகிற ் றதைக்கு இலதலயபா ் குத்்தறிவு? 
ஆக, இந்்த லமபாழி என்்து ஆணுக்கும் 
ல்ணணுக்கும் ல்பாதுைபான்தபாக இருக்க 
டைணடபாமபா?

ஒ ரு  லம பாழியில  கவித்த  ்தவிர த் ்த 
மறறதைலயலலபாம் ்தனித்்தனி ஊடகஙகளபாக 
இருக்கின்றன. ஆனபால, கவித்தடயபா எனக்குள் 
இருக்கிறது; லசபால எனக்குள் இருக்கிறது. 
டயபாசித்துப்பாரத்்தபால கவித்தக்கு நபான் 
ஊடகமபாகிவிடுகிடறன். லசபால என்்து மிகவும் 
சூட்சுமமபானது; அரூ்மபானது, ஆனபால, அது 
ஏற்டுத்தும் ்பாதிபத் எந்்தப ்ருபல்பாருளும் 
எனக்கு ஏற்டுத்துைது கிதடயபாது. அ்தனபால்தபான் 
‘நபாவினபால சுட்ட ைடு’ என்கிடறபாம். என்னுதடய 
எலலபாச் சின்னஙகளும் லமபாழியில்தபான் 
அடஙகியிருக்கின்றன.

எனக்கு ஆ்தரசமபாகப ்ல கவிஞரகள் 
இருந்திருக்கிறபாரகள்; இருந்துைருகிறபாரகள். 
‘சரைசிஷ்ய’ என்று சமஸ்கிரு்தத்தில லசபாலைபாரகள். 
அப்டி யபார சிறப்பாக எழுதினபாலும் அைரகதள 
நபான் ஆசபானபாகக் லகபாள்கிடறன். ஒரு கபாலத்தில 
்பாரதி, ் பாரதி்தபாசன் அப்டி இருந்திருக்கிறபாரகள். 
இ ப ட் பா து  எ ன து  ் பா ர தை த ய 
மபாறறிக்லகபாணடிருக்கிடறன். எனது முந்த்தய 
்ததலமுதறக் கவிஞரகளிடமிருந்து்தபான் 
என்றிலலபாமல, என் சமகபாலக் கவிஞரகள், 
எ ன க் கு ப  பி ன் ன பா ல  இ ன் தற க் கு ம் 

எ ழு தி க் லக பா ண டி ரு க் கி ற  இ ள ம் 
கவிஞரகளிடமிருந்தும் நபான் ஆ்தரசம் ல்றடை 
லசய்கிடறன். எனக்கு இபட்பாது அறு்து 
ைய்தபாகிறது .  மூன்று ்த்்தபாணடுகளபாக 
எழுதிைருகிடறன். இந்்தக் கபாலக்கட்டத்தில 
எழுதிைந்்த, எழு்தைந்திருக்கிற ்லரிடமிருந்தும் 
்ல விஷயஙகதள நபான் கறறுக்லகபாணடிருக்கிடறன். 
கவித்துைத்திறகு ஓர அதிகபாரத்துைம் (authority) 
கிதடயபாது என்று நபான் நிதனக்கிடறன். 
ல்தபாலகபாபபியர லமபாழியில லசபாலை்தபானபால 
‘விளஙகிய அறிவு’ கிதடயபாது என்று நம்புகிடறன். 
‘முழுதமயபாகத் ல்தளிந்்த அறிவு’ யபாருக்கும் 
இருக்கவும் முடியபாது. அ்தனபால என்னுதடய 
கவித்தகதளக் கவித்தகடள அலல என்று 
லசபாலகிற ‘அத்்தபாரிட்டி’கள் எ்தனபால அப்டிச் 
லசபாலகிறபாரகள் என்று ்பாரக்க டைணடும். 
கதலதம குறித்ட்தபா, அழகியல குறித்ட்தபா 
விைபாதிக்கத் ்தயபாரபாக இலலபா்த ஓர அதிகபாரம் 
இஙகு நிலவுைத்த நபான் ்பாரக்கிடறன். அந்்த 
அதிகபாரத்திறகுப ் திலபாக “ஆமபாம், அப்டித்்தபான் 
லசய்டைன்” என்று லசபாலகிடறன். ஆனபால, அது 
என்னுதடய உணதமயபான ்தில அலல. 
விைபா்தத்திறகு முன்ைந்்தபால நபான் நியபாயமபான 
்திடலபாடு ைருடைன்.

நபான் ட்னபாதைத் ்தபாளில தைத்்தவுடன் 
கவித்த ஊறியதிலதல. அடித்தும் திருத்தியும்்தபான் 
எழுதியிருப ட்ன் .  தி ரு ப தி ்டு ம்ைத ர 
திரும்்த்திரும்் எழுதுகிடறன். திருபதிப்ட்டு 
அச்டசறிய பிறகும் சில ைரிகதள நீக்கியிருக்கிடறன். 
இவைளலைலலபாம் லமனக்லகடபாமலும் 
கவித்தகள் எழுதியிருக்கிடறன். அழகியல குறித்்த 
அக்கதற்தபான் இ்தறகுக் கபாரைம். என் 
கவித்தகளில அழகியல அம்சம் குதறவு என்று 
லசபாலகிறைரகளின் அழகியலைதரயதற எனக்குப 
ல்பாருந்தும் என்று எப்டி எதிர்பாரக்க முடியும்? 
இது்தபான் அழகியல என்று யபார தீரமபானிப்து?

என் கவித்தகதளப ்லர ்பாரபாட்டவிலதல 
என்்தில எனக்கு எவவி்த ைருத்்தமும் கிதடயபாது. 
பிரமிள் ஒருமுதற ‘லயம்’ ் த்திரிதகக்கு அளித்்த 
ட்ட்டியில ்பாரதி, புதுதமபபித்்தன், பிரமிள், 
இன்குலபாப என்று என்தனயும் டசரத்துப 
்ட்டியலிட்டிருக்கிறபார.

கவித்தயபாக்கம் என்்து ஒரு கூட்டிதச 
ட்பான்றது. ட்தைட்தைன் அைருதடய ையலிதன 
எடுத்துைந்்தபால நபான் என்னுதடய ்தறயுடன் 
ைருகிடறன். கூட்டிதசயில ையலினின் சுநபா்தம் 
மட்டும்்தபான் ஒலிக்க டைணடும், ்தறலயபாலி 
்ததலதூக்கக் கூடபாது என்று லசபாலல யபாருக்கும் 
உரிதம கிதடயபாது . ்தறயின் ட்ததை 
இருக்கும்ைதர ஒரு ்க்கத்தில நின்றுலகபாணடு 
் த ற த ய  எ ன் லற ன் தற க் கு ம்  ந பா ன் 
்தட்டிக்லகபாணடட்தபான் இருபட்ன்.

(’்பனிககு்ம’ செப்ம்பர் – அகப்ா்பர் 2003 
இைழுககு அளித்ை செவ்வி)
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கட்டுரை

பி.ஏ. ் கா்தர்

இைஙல்கயின்
இன்லறே அரசிேல் தபொருளொ�ொர த்ருக்கடி

ஒரு ெமூக ்ேோககு

ைொகம் - இரண்டு

்காலனிததுவததுககுப் பிநன்தய (post- colonial) இலங்ன்

இலஙதகயின் இன்தறய ல்பாருளபா்தபாரப 
பிரச்சிதனக்கபான கபாரைம் இன்று டநறறு 
உருைபான்தலல. கபாலனியல நவீனத்துைம் (Colonial 
modernity) ஒரு குதறபபிரைசமபாகும். அ்தன்மூலம் 
ல்பாருளபா்தபாரரீதியபாகவும் அரசியல ரீதியபாகவும் 
்யன்ல்றற மிகச்சிறிய ்தரகு டமல்தட்டு 
ைரக்கத்தின் கரஙகளுக்கு 1948-இல அரச அதிகபாரம் 
மபாறியத்தயும் அன்றிலிருந்து இன்றுைதர 
ஆட்சியில இருந்்த அதனைரும் கதடபிடித்்த 
தூரடநபாக்கறற அரசியல ல்பாருளபா்தபாரக் 
லகபாள்தககளும், அ்தனபால கூரதமயதடந்்த 
ட்தசிய இனபபிரச்சிதனயும் அ்தன் மறலறபாரு 
விதளைபான இரபாணுைமயமபாக்கலும், அரசியல 
உயரபீடத்திலும் - உயர அதிகபாரிகள் மட்டத்திலும் 
மலிந்துவிட்ட ஊழல புறறுடநபாய்ட்பால அரசின் 
சகலதுதறகளிலும் ்ரவியதமயும் இன்தறய 
நிதலக்கபான கபாரைமபாகும். இபட்பாக்கிறகு 
புறநிதலக் கபாரணிகளபாக உலகைஙகியும் 
லைளிநபாட்டுக்கடன்களும் மபாத்திரமலல 
இலஙதகயின் புவியியல டகந்திர முக்கியத்துைம் 
கபாரைமபாக ைலலரசுகளின் ்ததலயீடுகளும் 
மறறுலமபாரு கபாரைமபாயதமந்்தது. இந்்த 
ஒன்டறபாலடபான்று இதைந்்த ட்பாக்கிதன சறறு 
விரிைபாக இனிப ் பாரக்கலபாம்.

இைணடகாம் உல் ம்காயுத்தததின் பின்ைர்

இரணடபாம் உலக மகபாயுத்்தத்தின்ட்பாது 
ஏற்ட்ட ்பாரியமபாறறஙகளில ஒன்று ட்தசிய 
விடு்ததலப ட்பாரபாட்டஙகளினதும் சு்தந்திரப 
ட்பாரபாட்டஙகளினதும் ட்தசியைபா்தத்தினதும் 
எழுச்சியபாகும். மு்தலபாம் உலக மகபாயுத்்தத்தின் 
ட்பாட்த கபாலனிகளில ஏகபாதி்த்தியத்திறகு 
எதிரபான ட்தசிய இயக்கஙகள் உருைபாகி இருந்்தன. 
இது துருக்கியில லகமல அ்தபாதுரக், எகிபதில சபாத் 
்பாஷபா சபாகுல, அடரபிய தீ்கற்த்தில இபின் 
சவுத், இந்தியபாவில மகபாத்மபா கபாந்தி மறறும் 
சீனபாவில சன் யபாட்-லசன் ட்பான்ற ்ததலைரகதள 
உருைபாக்கியது. சு்பாஷ் சந்திரட்பாஸ், ்கத் சிங 

ட்பான்ற வீரமிக்க ்ததலைரகதள இந்நபாடுகள் 
உருைபாக்கின. அைரகளின் ் பாத்திரம் ் லநபாடுகளில 
இருட்டடிபபு லசய்யப்ட்டபாலும் மக்கள் 
அைரகதள மறக்கவிலதல.

இ ரணடபாம்  உல க  ம க பா யு த் ்த த்தின் 
குவிதமயமபான ஐடரபாப்பாவில அது ் பாசிசத்துக்கு 
எதிரபான ்தறகபாபபு யுத்்தமபாகவும், ஆசிய ஆபிரிக்க 
நபாடுகளில கபாலனித்துைத்துக்கு எதிரபான 
ட ் பா ர பா ட் ட ம பா க வு ம்  உ ரு ல ை டு த் து க் 
லகபாணடிருந்்தது. ல்தன்கிழக்கு ஆசியபாவின் 
கபாலனித்துை மக்கடள ஏகபாதி்த்தியைபாதிகள் 
லைளிடயற டைணடும் என்று மு்தன்மு்தலில 
சு்தந்திரம் டகபாரினர. சீனபாவில விடு்ததலப 
ட்பாரபாட்டம் ஜப்பானிய ஆக்கிரமிபபுக்கு 
எதிரபான ஆயு்தம் ஏந்திய ட்பாரபாட்டமபாக 
எழுச்சிலகபாணடிருந்்தது. இந்தியபாவில பிரித்்தபானிய 
கபாலனித்துைத்திறலகதிரபான சு்தந்திரப 
ட்பாரபாட்டம் சபாத்வீக ைடிவிலபான்தபாக 
மபாறறப்ட்டபாலும் ைன்முதறப ட்பாரபாட்டஙகள் 
பிரித்்தபானிய கபாலனித்துை அரசுக்குப ல்ரும் 
்ததலயிடியபாக  மபாறிக்லகபாணடிருந்்தது . 
இந்ட்தபாடனசியபாவிலும் இன்னும் ்ல ஆசிய 
நபாடுகளிலும் ஆபிரிக்கபாவில ்லநபாடுகளிலும் 
இத்்ததகய கபாலனித்துைத்திறலகதிரபான 
எழுச்சிகள் இடம் ல்றறன.

ஆனபால இலஙதகயில அத்த்ததகய ்பாரிய 
சு ்த ந் தி ர ப  ட ் பா ர பா ட் ட ம்  எ து வு ட ம 
இடம்ல்றவிலதல. இடதுசபாரித் ்ததலைரகளும் 
ஏதனய சில அரசியலைபாதிகளும் சுயபாட்சி 
டகபாரிக்தகதய முன்தைத்்தபாலும் சு்தந்திரத்துக்கபான 
ஒரு இயக்கம் உருைபாகவிலதல. இலஙதக 
அரசியலில சில குடும்்ஙகடள ஆதிக்கம் 
லசலுத்தின. அதை எஜமபான் விசுைபாசத்துடன் 
லமளனமபாக பிரித்்தபானியருக்கு குறடறைல 
லசய்்தன. யுத்்தத்திறகு எதிரபாகவும் சுயபாட்சி 
டகபாரியும் குரலலகபாடுத்்த இடதுசபாரித் ்ததலைரகள் 
்லர சிதற பிடிக்கப்ட்டனர .  ்தமிழ் 
ட மட்டுக்குடிகளும்  மிகு ந் ்த  எஜம பான் 
விசுைபாசத்துடன் நடந்துலகபாணடன. இ்தறகு 1924 
இல உருைபான -யபாழ்ப்பாை மபாைைர கபாஙகிரஸ், 
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(பின்னர யபாழ்ப்பாை இதளஞர கபாஙகிரஸ் என 
மறுல்யரிடப்ட்டது) மபாத்திரம் விதிவிலக்கபாக 
இருந்்தது.

இரணடபாம் உலக மகபாயுத்்தத்தின்ட்பாது 
ஹிட்லரின் ்ததலதமயிலபான ்பாசிச அணியின் 
முதுலகலும்த் முறித்து ட்பாதர முடிவுக்குக் 
லகபாணடுைருைதில முக்கியப ்ஙகு ைகித்்த 
டசபாவியத் யூனியன் ட்பாரின் முடிவில ் லமிக்க 
ைலலரசபாக உருலைடுத்து ட்தசிய விடு்ததல 
இயக்கஙகளுக்கு அரைபாகத் திகழ்ந்்தது. இ்தறகு 
முன்ட் டசபாஷலிச முகபாமின் மீ்தபான உலக 
மக்களின் நம்பிக்தக உயரத் ல்தபாடஙகியிருந்்தது. 
1929இல ல்தபாடஙகி 1939 ைதர நீடித்்த ைரலபாறு 
கபாைபா்த உலகப ல்பாருளபா்தபார லநருக்கடியின் 
ட்பாது ஐடரபாப்பா மூச்சுத் திைறிய அட்தசமயம் 
ரஷ்யபா ்ததலதமயிலபான டசபாவியத் யூனியன் 
டைகமபாக ைளரந்து ைந்்தது. இ்தனபால டசபாசலிசம் 
ஏதனய நபாடுகள் விரும்பிப பின்்றறும் உலகப 
ட்பாக்கபாக மபாறும் என ஏகபாதி்த்திய நபாடுகள் 
அஞசின. எனடை மக்களின் அதிருபதிதய 
்தணிக்கும் டநபாக்கில 1930 களில இருந்து மக்கள் 
நலன்புரிக் கட்டதமபத் உருைபாக்கி (welfare 
system) இலைசக் கலவி, இலைச மருத்துைம், 
ைறுதம ஒழிபபு ட்பான்ற டசதைகளிலும் கைனம் 
லசலுத்்தத் ல்தபாடஙகின.

மறுபுறத்தில அலமரிக்க ஜனபாதி்தி 
பிரபாஙக்ளின் டி. ரூஸ்லைலட் பிரிட்டிஷ் பிர்தமர 
வின்ஸ்டன் சரச்சில ஆகிடயபார ஆகஸ்ட் 14, 1941-
ந் திகதி நியூூஃ்வுணட்லபாந்தில (Newfoundland) 
சந்தித்து லைளியிட்ட அட்லபாணடிக் சபாசனம் 
Atlantic Charter கபாலனிகளின் விடு்ததலக்கு 
உத்டைகமளித்்தது .  ட்பாரில சிக்குணடு 
ல்பாருளபா்தபா ர  லநருக்கடியில இருந்்த 
பிரித்்தபானியபாதை அதுைதர ட்பாரில சிக்கபாமல 
ஒதுஙகி இருந்துலகபாணடு ட்பாரபுரியும் 
டநசநபாடுகளுக்கு ட்பாரத் ்தளைபாடஙகதளயும் 
கடனு்தவியும் ைழஙகி ் ை ் லமும் ஆயு்த ் லமும் 
மிக்க நபாடபாக ைளரந்திருந்்த அலமரிக்கபா ்தனது 
நை ஏகபாதி்த்தியக் லகபாள்தகயபான - கபாலனிகதள 
சு்தந்திரம் ல்றச்லசய்து சு்தந்திர ைரத்்தகத்தின் 
மூலமும் கடனு்தவி ைழஙகுை்தன் மூலமும் 
்பாதுகபாபபு ைழஙகுை்தன் மூலமும் அைறதற 
்தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் லகபாணடுைரும் 
ட ந பா க் கு ட ன்  பி ரி த் ்த பா னி ய பா வு ட ன் 
ஏற்டுத்திக்லகபாணட புரிந்துைரடை இந்்த 
அட்லபாணடிக் சபாசனமபாகும். இது ட்பாருக்குப 
பிந்த்தய ஏகபாதி்த்தியம் எப்டி இருக்கடைணடும் 
என்்த்த டகபாடிட்டுக் கபாட்டியது. ைரத்்தகம், 
சுயநிரையம், நிரபாயு்த்பாணியபாக்கம் மறறும் 
கூட்டுப ் பாதுகபாபபு ஆகியைறறின் சு்தந்திரமபான 
ைரத்்தகப ் ரிமபாறறஙகளபால ைதகப்டுத்்தப்டும் 
ஒன்றபாக கபாலனித்துைத்துக்குப பிந்திய நை 
ஏகபாதி்த்திய யுகம் இருக்கடைணடும் என்்த்த 
அது ைதரயறுத்்தது..

இதை யபாவும் ட்தசிய விடு்ததல இயக்கஙகளுக்கு 
சபா்தகமபான சூழதல ஏற்டுத்தின. இரணடபாம் 
உ ல க  யு த் ்த  முடிவில  க பா லனி கதள 
முன்னதரபட்பால டநரடிக் கட்டுப்பாட்டில 
நிரைகிக்க முடியபா்த நிதலதம உருைபாகி 
கபாலனித்துை ஆட்சிமுதற கபாலபாைதியபான 
ஒன்றபாக மபாறியது. எனடை கபாலனித்துை விடுவிபபு 
(decolonisation) ஒரு ட்பாக்கபாக உருைபானது. 
கபாலனித்துை விடுவிபபு இரணடு கட்டஙகளில 
இடம்ல்றறது. மு்தலபாைது 1945 மு்தல 1955 ைதர 
நீடித்்தது, முக்கியமபாக ஆசியபாவில உள்ள ்ல 
நபாடுகள் கபாலனித்துைத்திலிருந்து ்தம்தம 
விடுவித்துக்லகபாணடன. இரணடபாம் கட்டம் 1955 
இல ல்தபாடஙகி, முக்கியமபாக ைட ஆபபிரிக்கபா 
மறறும் துதை-செபாரபா ஆபபிரிக்க நபாடுகள் 
க பா ல னி த் து ை த் தி லி ரு ந் து  ்த ம் தம 
விடுவித்துக்லகபாணடன. இந்நபாடுகள் யபாவும் 
ரத்்தம் சிந்திடய ்தமது சு்தந்திரத்த்தப ல்றறன. 
ஆனபால இலஙதகக்கு மபாத்திரம் அது 
அதிரஷ்டைசமபாகக் கிதடத்்தது. அயல நபாடபான 
இந்தியபாதை இனியும் கட்டியபாள முடியபாது 
எனடை அ்ததன விட்டுச் லசலைது என்று 
்லவீனப்ட்டுபட்பான பிரித்்தபானிய ஏகபாதி்த்திய 
அரசு முடிலைடுத்்தட்பாது அந்்த சந்்தரப்த்த்தப 
்யன்்டுத்தி எஜமபானிய விசுைபாசத்ட்தபாடு 
நடத்திய ட்ரத்்தபால ்தரகு மு்தலபாளித்துை ஆளும் 
கும்்லின் தககளுக்கு அதிகபாரம் மபாறறப்ட்டு 
1948 ல்பரைரி 4 ம் திகதி இலஙதகக்கு பிரித்்தபானிய 
முடிக்குரிய  லட பாமினியன் அந் ்தஸ்து 
ைழஙகப்ட்டது. 1972 -ல இலஙதக குடியரசபாக 
பிரகடனப்டுத்்தப்டும்ைதர இந்்த நிதலதமடய 
நீடித்்தது.

இலஙதகயில ஆஙகபாஙகு சு்த ந்திரக் 
ட க பா ரி க் தக க ள்  த ை க் க ப ் ட் ட பா லு ம் 
சு்தந்திரத்துக்கபான ட்பாரபாட்டம் எதுவும் 
நதடல்றவிலதல. இ்தனபால இலஙதகயரின் 
உந்து்தலபால அன்றி மபாறிய சரைட்தசச் சூழல 
கபாரைமபாகடை லடபாமினியன் அந்்தஸ்து 
கிதடத்்தது. இலஙதகயில உருைபான சபாரபு 
மு்தலபாளித்துைம் பிரித்்தபானியபாவுக்கு அடிைருடி 
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டசைகம் லசய்யும் ஒரு ்தரகு மு்தலபாளித்துை 
அணிதய உருைபாக்கியது. பிரித்்தபானியர அைரகள் 
தகயில அதிகபாரத்த்த லகபாடுத்துவிட்டுச் 
லசன்றனர.

சிஙகள ஆளும் ைரக்கடமபா, ்தமிழ் ஆளும் 
ைரக்கடமபா ட்தசப்றறுதடய ஏகபாதி்த்திய 
எதிரப்பாளரகளபாக இருக்கவிலதல. இலஙதக 
லடபாமினியன் அந்்தஸ்து ல்றும்ட்பாது ட்தசிய 
சக்திகள் ் லவீனமபாக இருந்்தன.

�வ ஏ்காதிபததிய யு்ததின் உ்தயம்

மறுபுறத்தில இரணடபாம் உலக மகபா யுத்்தத்தின் 
முடிவில ஐடரபாபபிய ஏகபாதி்த்தியஙகள் யபாவும் 
்லவீனப்ட்டுப ட்பாயிருந்்தன. அட்தசமயம் 
டசபாவியத் யூனியனும் ஐக்கிய அலமரிக்கபாவும் 

முன்டனபாருட்பாதும் இலலபா்தளவுக்கு இரபாட்ச்த 
ைலிதமல்றற ைலலரசுகளபாக உருைபாகியிருந்்தன. 
இவைபாறு உலகம் இரு முகபாம்களபாகப பிரிந்திருந்்தது 
இைறறுள் டசபாவியத் யூனியன் ஏகபாதி்த்தியத்துக்கு 
எதிரபான முகபாமுக்கு ்ததலதம ்தபாஙகிய 
அட்தசமயம் டமறகத்திய ஏகபாதி்த்தியஙகள் 
அலமரிக்கபாவின் ்ததலதமயில ஒன்று்ட்டன. 
அதுைதர சூரியன் அஸ்்தமிக்கபா்த சபாம்ரபாஜ்யத்த்தக் 
லகபாணடிருந்்த பிரித்்தபானியபா இரணடபாம் 
நிதலக்குத் ்தள்ளப்ட்டது. ைலுைபான டசபாவியத் 
யூனியன் ்ததலதமயிலபான ஏகபாதி்த்தியத்துக்கு 
எதிரபான முகபாமுக்கும், கபாலனிகளில உருைபான 
ட்தசிய இயக்கஙகளின் வீரியத்துக்கும், டசபாசலிச 
சித்்தபாந்்தம் லைறறில்றறுக் லகபாணடுைந்்த 
நிதலதமக்கும் முகம் லகபாடுக்க இயலபா்த 
நிதலயில ்தழய கபாலனித்துை முதறயின் கீழ் 
ல்தபாடரந்தும் ஏகபாதி்த்திய ஆதிக்கத்த்தத் 
ல்தபாடர முடியவிலதல.

அதுமபாத்திரமலல முன்னர ்தமக்குள் பிளவுணடு 
ட்பாரிட்டுக் லகபாணடிருந்்த ஐடரபாபபிய 
ஏகபாதி்த்திய ைலலரசுகள் டசபாசலிச முகபாமின் 
எ ழு ச் சி க் கு  அ ஞ சி  ்த ம து  ந ல த ன 
கபாத்துக்லகபாள்ை்தறகபாக ்தமக்குள் ஒன்று்ட 
விரும்பின. இந்்தச் சூழதல ்தனக்கு சபா்தகமபாகப 

்யன்்டுத்திக்லகபாணட அலமரிக்கபா - ்தனது ் ை 
்லத்்தபாலும் ்தட ்லத்்தபாலும் நவீன ல்தபாழில 
நுட்் ைளரச்சியபாலும் பிரிட்டதன பின்்தள்ளி 
்ததலதம ஏகபாதி்த்திய நபாடபாக ைளரந்துவிட்ட 
நிதலயில - கபாலனிகதள டநரடிக் கட்டுப்பாட்டில 
தைத்்தபாளும் ்தழய கபாலனித்துை ஆட்சி 
முதறக்கு மபாறறபாக புதிய ைதகயிலபான நை 
ஏகபாதி்த்திய முதறதய அறிமுகப்டுத்தியது. 
கபாலனிகதள ஏகபாதி்த்தியத்தின் டநரடி இரும்புப 
பிடியில இருந்து விடுவித்து டைறு ைதகயில 
அைறதற மதறமுகமபாக கட்டுப்டுத்துைட்த நை 
க பாலனித்துைமபாகும் .  நி் ந்்ததனகளின் 
அடிப்தடயில கடன் ைழஙகு்தல மூலமும், ஆயு்த 
விற்தன மூலமும், ்பாதுகபாபபு ஒப்ந்்தஙகள் 
மூலமும், சு்தந்திர ைரத்்தகம் என்றல்யரில 
உள்நபாட்டுச் சந்த்தகதள கட்டுப்டுத்துை்தன் 
மூலமும் இந்்த நை ஏகபாதி்த்திய முதற 
லசயற்ட்டது. ஜப்பானின் இரு நகரஙகளபான 
ஹிடரபாஷிமபா மீதும் நபாகசபாக்கி மீதும் 1945 ஆகஸ்ட் 
மபா்தம் முதறடய 6ஆம் 9ஆம் திகதி அணுகுணடு 
்தபாக்கு்தல நடத்தி உலதக அச்சுறுத்தி- அணு 
ஆயு்தத்த்த தகயில தைத்திருந்்த ஒடர நபாடு என்ற 
முதறயில அலமரிக்கபா உலகின் சக்திமிக்க 
இரபாணுை ைலலரசபாக உயரந்்தது.

1944இல அலமரிக்கபாவின் ைபாஷிஙடன் நகரில 
இடம்ல்றற பிலரட்டன் வூட்ஸ் மபாநபாட்டில (the 
Bretton Woods Conference) எடுக்கப்ட்ட 
தீரமபானப்டி நிறுைப்ட்ட சரைட்தச நபாைய 
நிதியமும் - International Monetary Fund (IMF) (இது 
27 டிசம்்ர 1945 திகதி லசயற்டத் ல்தபாடஙகியது) 
- உலக ைஙகியும் - World Bank - இவைபாறு 
நி்ந்்ததன அடிப்தடயில நபாடுகளுக்கு கடன் 
ை ழ ங கி  அை றதற க்  கணக பாணிக்கும் 
அதமபபுகளபாக உருைபாக்கப்ட்டன.

ை பா ஷி ங ட ன்  ஒ ப ் ந் ்த ம்  எ ன் று ம் 
குறிபபிடப்டுகின்ற 1949 ஆம் ஆணடு ஏபரல 4 
ஆம் ட்ததி ைபாஷிஙடன் டி.சி.யில தகச்சபாத்்தபான 
அட்லபாணடிக் உடன்்டிக்தக (The North Atlantic 
Treat) யின் அடிப்டியில ைடக்கு அட்லபாணடிக் 
ஒப்ந்்த அதமபபு North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) நை ஏகபாதி்த்தியத்தின் நலன்கதள 
்பாதுகபாக்கும் கூட்டுப்தடயபானது.

1948ல உருைபாக்கப்ட்ட ‘சுஙகக் கட்டைஙகள் 
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மறறும் ைரத்்தகத்திறகபான ல்பாது ஒப்ந்்தம்’ Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade (GATT) இைறறின் 
சு்தந்திர ைரத்்தகத்துக்கபான சரைட்தச அதமப்பாக 
லசயற்ட்டது. டசபாவியத் யூனியன் வீழ்ச்சியதடந்்த 
பின்னர இது 1 ஜனைரி 1995-ல உலக ைரத்்தக 
அதமபபு World Trade Organization (WTO) என 
மபாறறமதடந்்தது.

26 டிசம்்ர 1991 இல டசபாவியத் யூனியனும் 
டசபாவியத் முகபாமும் சித்தைதடயும் ைதர 
குறிப்பாக ரஷ்யபா அதி்ர டஜபாசப ஸ்டபாலின் 
உயிடரபாடு இருக்கும் ைதர (1953) ஏகபாதி்த்திய 
நபாடுகள் அடக்கிடய ைபாசித்்தன. ஸ்டபாலின்மீது 
முன்தைக்கப்டும் குறறச்சபாட்டுகளில ்ல 
நியபாயமபானதை. ் ல புதனயப்ட்டதை அலலது 
திரிபு்டுத்்தப்ட்டதை. எனினும் அைர உயிடரபாடு 
இருக்கும்ைதர டசபாசலிச முகபாம் மிகுந்்த 
்லத்ட்தபாடு இருந்்தது.

இைணடகாம் உல்ப் நபகாரின்நபகாது யுத்த விளிம்புககுச் 
மசன்்ற இலங்ன்.

ல்பரைரி 1942 இல சிஙகபபூர ஜப்பானியரிடம் 
வீழ்ச்சியதடந்த்தத் ல்தபாடரந்து, ல்தன்கிழக்கு 
ஆ சி ய பா வி ல  பி ரி த் ்த பா னி ய ப  ட ் பா ர 
நடைடிக்தககளுக்கபான தமயத் ்தளமபாக இலஙதக 
மபாறியது .  திருடகபாைமதல இயறதகத் 
துதறமுகத்தின் ைரலபாறறு டகந்திர முக்கியத்துைம் 
உைரப்ட்டது. பிரிட்டிஷ் டரபாயல கடற்தடக்கு 
இலஙதக இன்றியதமயபா்த டகபாட்தடயபாக 
மபாறிய்தபால, ஜப்பானியரகளின் ்தவிரக்க முடியபா்த 
இரபாணுை இலக்கபாக ஆனது. அைரகளின் ட்பாரக் 
கப்லகள், விமபானம் ்தபாஙகிகள் மறறும் நீரமூழ்கிக் 
கப்லகள் இலஙதகயில நிதலலகபாணடபால, 
இந்தியப ல்ருஙகடலில அைரகளின் ஆதிக்கம் 
்லப்டுத்்தப்டும். பிரிட்டனுக்கும் அது சபாரந்்த 
டநச அணிக்கும் ல்ருத்்த பின்னதடைபாக 
அதமயும். அத்துடன் ்பாரசீக ைதளகுடபாவில 
உள்ள பிரிட்டிஷ் எணலைய் ையலகளுடனபான 
ல்தபாடரபு சிக்கலபாகும். இந்தியபா மறறும் 
ஆஸ்திடரலியபாவுடனபான ல்தபாடரபும் கடல 
ம பா ர க் க  ல ்த பாதல த்  ல ்த பாட ர பு களும் 
்பாதிக்கப்டக்கூடிய ஆ்த்து கபாைப்ட்டது. 
உலகப ட்பாரில ஜப்பான் சபாரந்்த அச்சுநபாடுகளின் 
கரம் ஓஙகும். இன்லனபாரு வி்தத்தில கூறுை்தபானபால 
இலஙதகதய யபார தகப்றறுகிறபாரகடளபா 
அை ர க ள்  இ ந் து ம பா  சமு த் தி ர த் த்த க் 
கட்டுப்டுத்துைபாரகள். இந்து மகபா சமுத்திரத்த்த 
யபார கட்டுப்டுத்துைபாரகடளபா அைரகள் உலதகக் 
கட்டுப்டுத்துைபாரகள்.

ரப்ர ஏறறுமதியில உலகின் மு்தன்தம 
நபாடபான மலபாயபா அபட்பாத்தய பிரிட்டிஷ் 
கபாலனியபாகத் திகழ்ந்்தது. அது 8 டிசம்்ர 1941 
மு்தல ஜப்பானியரகளபால ்டிப்டியபாக 
ஆக்கிரமிக்கப்ட்டு 1942 பிபரைரி 16 சிஙகபபூரில 
டநச நபாட்டுப ் தடகள் சரைதடந்்தத்த அடுத்து 

முறறபாக ஜப்பானியர ைசமபானது. அ்தன் பின்னர 
பிரித்்தபானியப ட்ரரசின் ல்ரும்்பாலபான ரப்ர 
ட்ததைக்கு - இன்னும் லசயறதக ரப்ர 
அறிமுகப்டுத்்தப்டபா்த சூழலில - இலஙதகதயடய 
ல்ரிதும் ்தஙகி இருக்க டைணடிய நிதலதம 
இலஙதகயின் முக்கியத்துைத்த்த டமலும் 
அதிகரித்்தது.

இ்தறகிதடயில, பிரிட்டிஷ் ரஙகூன் 1942 ஆம் 
ஆணடு மபாரச் 8 ஆம் ட்ததி ஜப்பானியரகளிடம் 
வீழ்ந்்ததும் அடுத்்த அைரகளது இலக்கு 
இலஙதக்தபான் என்்து நி்தரசனமபானது. சு்பாஷ் 
டந்தபாஜி சந்திரட்பாஸ் ஜப்பானியருடன் 
இதைந்திருந்்தபாலும் அைருதடய ்தடகளும் 
ஜப்பானியருடன் இதைந்து ட்பாரிட்ட்தபாலும் 
இந்தியபாவில சு்தந்திரப  ட்பா ர பாட்டம் 
எழுச்சில்றறிருந்்தபாலும் இலஙதகயின் வீழ்ச்சி 
பிரித்்தபானிய இந்தியபாவுக்கும் ட்ரபா்த்்தபாக 
அதமயும் என்்த்த பிரிட்டன் உைரந்திருந்்தது. 
இ்ததன உைரந்்த டநசப ்தடகளுக்கு 
ல்பாறுப்பாக இலஙதகயில இருந்்த அட்மிரல 
ட லடன் ,  ஜ ப ் பானிய  அச் சுறு த் ்ததல 
எதிரலகபாள்ை்தறகு தீவின் ்பாதுகபாபபு 
ட்பாதுமபான்தபாக இலதல என்்த்தயும் 
இலஙதகயின் ்பாதுகபாபத் விதரைபாகக் 
கட்டிலயழுப் டைணடும் என்்த்தயும் உைரந்து 
டரடபார (Radar) ைசதிகள் மறறும் ைபான்ைழித் 
்தபாக்கு்தல அதமபபுகதள டமம்்டுத்தினபார. 
உள்ளூர சிவில ்பாதுகபாபத் மறுசீரதமத்்தபார. 
ல்ருமளவு டநசப்தடகள் இலஙதகயில 
குவிக்கப்ட்டன.

அத்துடன் ஜப்பானியரகளுக்குத் ல்தரியபாமல 
மபாதலத்தீவுகளில உள்ள அடு அட்டடபாலில (Addu 
Atoll) டரபாயல கடற்தட ஒரு ரகசிய ்தளத்த்த 
உருைபாக்கி ்தனது ட்பாரக் கப்லகதளயும் 
பிர்தபான கடற்தடகதளயும் அஙகும் 
திருடகபாைமதல துதறமுகத்திலும் மதறத்து 
தைத்்தது. கட்டுநபாயக்க விமபான்தளம் 1944 ஆம் 
ஆணடிடலடய கட்டப்ட்டது. அதுைதர 
ரத்மலபான விமபான்தளம் மபாத்திரடம முக்கிய 
விமபான ஓடு்தளமபாக இருந்்தது. இ்தனபால லகபாழும்பு 
டரஸ்டகபாரஸ் தம்தபானத்திலும். கபாலிக்கு அருகில 
உள்ள லகபாக்கலவிலும் (Kogga l a )  புதிய 
விமபானத்்தளஙகள் விதரைபாகக் கட்டப்ட்டன. 
அட்தவி்தமபாக சீனக் குடபா (China Bay) மறறும் ் ல 
்தறகபாலிக விமபான ஓடு்தளஙகள் நபாட்டின் 
்ல்குதிகளில கட்டப்ட்டன. ் ல பிரித்்தபானிய 
வி ம பா ன ப ் த ட க ள்  இ ல ங தக க் கு 
அனுப்ப்ட்டன.

எதிர்பாரத்்த அந்்த யுத்்த கபாரடமகம் 
இலஙதகதய விதரவில சூழ்ந்துலகபாணடது.

ஆபநைஷன் ‘சி’

ஆ்டரஷன் ‘சி’ அலலது ஜப்பானிய லமபாழியில 
சிடலபான் ட்பார எனப்டும் ஜப்பானியரின் 
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கடற்தட ்தபாக்கு்தல இம்பீரியல ஜப்பானிய 
கடற்தடயபால (IJN) மபாரச் 31 மு்தல ஏபரல 10, 
1942 ைதர டமறலகபாள்ளப்ட்டது. அட்மிரல 
சூச்சி நகுடமபாவின்  (Admiral Chūichi Nagumo) 
்ததலதமயில ஜப்பானிய விமபானம் ்தபாஙகிகள் 
இலஙதகதயச் சுறறியுள்ள டநச நபாட்டு கப்ல 
மறறும் கடற்தடத் ்தளஙகதளத் ்தபாக்கின.
ஆ ன பா ல  அ ்த ன பா ல  இ ல ங தக யி ல 
நிதலலகபாணடிருந்்த பிரிட்டிஷ் கிழக்கு 
கடற்தடயின் ல்ரும்்குதிதய கணடுபிடித்து 
அழிக்க முடியவிலதல. அட்மிரல சர டஜம்ஸ் 
டசபாமரவிலடல (Admiral Sir James Somerville) 
்ததலதமயிலபான கிழக்கு கடற்தடக்கு 
இத்்தபாக்கு்தல ல்தபாடர்பாக உளவுத்துதறமூலம் 
முன்கூட்டிடய ்தகைல கிதடத்திருந்்தது. எனடை 
லகபாழும்பில இருந்து பிரித்்தபானிய ட்பாரக் 
கப்லகள் மபாதலதீவுக்கும் திருடகபாைமதல 
துதறமுகத்துக்கும் அனுப்ப்ட்டுவிட்டன.

இலங்ன் மீ்தகாை 5 ஏப்ைல் 1942 ஜப்பகானின் ஈஸ்டர் 
ஞகாயிறு ்தகாககு்தல்:

ஆயினும் ஜப்பானின் ைபான்்தபாக்கு்தலில 
இருந்து அ்தனபால ்தப்முடியவிலதல . 
அலமரிக்கபாவின் ட்ரல ெபார்ர ்தபாக்கு்தலுக்கு 
சரியபாக 119 நபாட்களுக்குப பிறகு லகபாழும்பு 
விமபானத் ்தபாக்கு்தல நடத்்தப்ட்டது. அபட்பாது 
இந்தியப ல்ருஙகடலில ஜப்பானிய ரபாணுைம் 
அசுர டைகத்துடனும் லைறறியுடனும் டமறகு 
டநபாக்கி முன்டனறிக்லகபாணடிருந்்தது. நபாட்டில 
்்தட்டம் நிலவியது.

ஏபரல 5 ஆம் ட்ததி அதிகபாதல 06:00 
மணியளவில லகபாழும்த் டநபாக்கி 91 குணடுவீச்சு 
விமபானஙகளும் 36 ட்பார விமபானஙகளும் 
்றந்துைந்்தன. இ்தறகு மு்தல நபாள் 1942 ஆம் 
ஆணடு ஏபரல 4 ஆம் திகதி மபாதல, டரபாயல 
கனடியன் விமபானப ்தடதயச் டசரந்்த இளம் 
்தடத் ்ததலைரபான லிடயபானபாரட் பிரச்சபால 
(Leonard Birchall) இந்துப ல்ருஙகடலில ஒரு 

‘கருபபுப புள்ளி’தயக் கணடபார. அ்ததனத் துபபுத் 
துலக்கியதில இலஙதகத் தீவின் ல்தறடக 400 
தமலகள் (640 கிமீ) ல்தபாதலவில ஜப்பானிய 
விமபானம் ்தபாஙகி கப்லகள் முன்டனறி ைருைத்தக் 
கணடுபிடித்்தனர. இந்்த ்தகைல உடனடியபாக 
லகபாழும்புக்கு அனுபபி தைக்கப்ட்டது. அந்்த 
சமயம் இலஙதகயில அடிப்தட டரடபார (Radar) 
ைசதிகள் மபாத்திரடம இருந்்தன.

ஆயினும் இரபாணுைத் ்ததலதம அ்ததன 
ல்பாருட்்டுத்்தவிலதல. இந்்த அலட்சியத்துக்கபான 
விதலதய மறுநபாடள லசலுத்்தடைணடிய்தபாயிறறு.

லகபாழும்பு ைபான்ைழித் ்தபாக்கு்தல சுமபார 20 
நிமிடஙகள் நீடித்்தது. ல்பாதுமக்கள் 85 ட்ர 
லகபாலலப்ட்டனர 77 ட்ர கபாயமதடந்்தனர. 
அன்று கபாதல “27 எதிரி விமபானஙகதள” 
அழித்்த்தபாக ஆஙகிடலயரகள் கூறினர, ஆனபால 
ஜப்பானியரகள் ஐந்த்த மட்டுடம இழந்்த்தபாக 
ஒபபுக்லகபாணடனர. 13 பிரிட்டிஷ் ெரிடகன் 
விமபானஙகள் சுட்டு வீழ்த்்தப்ட்டன, டமலும் ் ல 
டச்தமதடந்்தன. ்த்து விமபானிகள் ்தபாக்கு்தலில 
்ஙகுலகபாள்ை்தறகபாக லகபாலலப்ட்டனர மறறும் 
நபாலைர கபாயமதடந்்தனர. அத்துடன் சீனக் 
குடபாவிலிருந்து லகபாழும்த் டநபாக்கிைந்்த 6 
பிரித்்தபானிய விமபானஙகள் சுட்டு வீழ்த்்தப்ட்டன. 
ஏபரல  9ஆம் திகதி  ஜப்பானியரகள் 
திருடகபாைமதல துதறமுகத்தின் மீது 
குணடுவீசினர, மட்டக்களபபுக்கு அப்பால 
பிரிட்டிஷ் கப்லகதளத் ்தபாக்கினர. அந்்த 
ைபாரத்தில இலஙதகதயப ்பாதுகபாப்்தறகபாக 
சுமபார ஆயிரம் டநச நபாட்டுப ் தடவீரரகள் உயிர 
இழந்்தனர.

பின்னர இது ்றறி வின்ஸ்டன் சரச்சில 
‘ைலிதமமிக்க ஜப்பானிய கடற்தட இலஙதகதய 
லநருஙகியது ்தபான் இரணடபாம் உலகப ட்பாரின் 
மிகவும் ஆ்த்்தபான ்தருைம் என்றும், ்தனக்கு 
மிகவும் கிடலசத்த்த ஏற்டுத்திய ்தருைம் எனவும்’ 
குறிபபிட்டபார. உணதமயில இது இலஙதக 
ைரலபாறறில முன்லனபாருட்பாதும் சந்தித்திரபா்த 
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மிகவும் ஆ்த்்தபான ்தருைமபாகும். சம்்ந்்தம் 
இலலபாமடல இலஙதகதய ைரலபாறறில 
மிகபட்ரழிதை சந்தித்்த இரணடபாம் உலக 
மகபாயுத்்தத்தில சிக்கதைத்து நபாட்தடப 
ட்ரழிவுக்குள்ளபாக்கும் நிதலதமக்குத் ்தள்ளிய 
ஆ்த்்தபான ்தருைம் அது. இலஙதகயின் டகந்திர 
முக்கியத்துைம் கபாரைமபாக மபாத்திரமலல மக்கள் 
மீது அக்கதற இன்றி பிரித்்தபானிய எஜமபானருக்கு 
விசுைபாசத்துடன் குறடறைல புரிந்்த இலஙதகயின் 
்தரகு ஆளும் ைரக்கத்தின் ைஞசதனயபாலும் நபாடு 
ட்ரழிதை டநபாக்கி நகரந்்தது. அைரகள் 
பிரித்்தபானியப ட்பார நடைடிக்தககளுக்கு ஒத்து 
லசயல்ட்டு ஆ்தபாயம் ட்தடிக்லகபாணடனர. 
இ்தறகு எதிரபாக குரல லகபாடுத்்தைரகள் 
இடதுசபாரிகள் மபாத்திரடம. இ்தனபால இடதுசபாரித் 
்ததலைரகள் ்லர சிதறயிடப்ட்டனர ்லர 
்ததலமதறைபாகினர.

இரணடபாம் உலக மகபாயுத்்தத்தின் விளிம்புக்கு 
இ ழு த் து ச்  ல ச ல ல ப ் ட் ட  இ ல ங தக 
்தபபிபபிதழத்்தது ஒரு ்தறலசயலபான விடயடம. 
இந்்த விடயம் ல்தபாடர்பாக ட்பாதுமபானளவு 
உதரயபாடப்டபாதமக்கு ்தரகு ஆளும்ைரக்கத்த்தப 
ட்பாலடை ஆதிக்கம் லசலுத்துகின்ற புத்திஜீவிகளும் 
ஏகபாதி்த்திய ்தபாசரகளபாக இருந்்தட்த கபாரைம்.

அதிரஷடைசமபாக ஜப்பான் ஏதனய 
ட்பாரமுதனகளில கைனம் லசலுத்்தடைணடிய 
நிதலதமக்கு ்தள்ளப்ட்ட்தபால இலஙதகதயக் 
தகப்றறும் அ்தன் டநபாக்கத்த்த ஒத்திபட்பாட்டது. 
ட்பாரின் முடிவில 1945இல அது சரைதடந்்த்தபால 
அ்தன் டநபாக்கம் நிதறடைறபாமடல ட்பாய்விட்டது. 
எனினும் இலஙதகயின் டகந்திர முக்கியத்துைம் 
கபாரைமபாக நபாட்டின் லைளிவிைகபாரக் லகபாள்தக 
எவைபாறு இருக்கடைணடும் என்்த்த இது 
உைரத்துகிறது.

ஜப்பான் இலஙதக மீதும் குணடு ்தபாக்கு்தல 
நடத்திய பின்னர ட்பார உக்கிரமதடந்்த ட்பாது 
எந்்த டநரத்திலும் ஜப்பான் மீணடும் இலஙதகதயத் 
்த பாக்கலபாம்  என்ற அச்சம் நிலவியது . 
மடலசியபாதையும் சிஙகபபூதரயும் ்றிலகபாடுத்்த 
பின்னர இலஙதகதய இழக்கபாமல எப்டியும் 
கபாப்றறிக்லகபாள்ள டைணடும் என்ற நிரப்ந்்தம் 
கபாரைமபாக இலஙதகயிலுள்ள ்தனது இரபாணுைத் 
்தளஙகதள பிரிட்டன் ்லப்டுத்தியது. 
இந்டநபாக்கத்திறகபாக பிரித்்தபானியப பிர்தமர 
வின்ஸ்டன் சரச்சில அட்மிரல லபாரட் லூயிஸ் 
மவுணட்ட்ட்டதன (Admiral Lord Louis Mount-
batten) ல்தன்கிழக்கு ஆசியபாவின் டநச நபாடுகளின் 
உச்ச ்தள்தியபாக நியமித்்தபார. இைர ்தனது 
ல்தன்கிழக்கு ஆசியக் கட்டதள ்ததலதமயகத்த்த 
கணடியில நிறுவி அஙகிருந்து லசயற்ட்டபார. 
திருடகபாைமதல துதறமுகத்தில நிறுைப்ட்ட 
கடற்தடத் ்தளம் நவீன மயமபாக்கப்ட்டது.

இலஙதக ல்தன்கிழக்கு ஆசியக் கட்டதளயின் 
(Southeast Asia Command) ்ததலதம தமயமபாக 

இருந்்த்தபால, நபாட்டின் ்ல ்குதிகளிலும் 
ல ் ரு ம ள வு  எ ண ணி க் தக யி ல பா ன 
டநசப்தடகளுக்குத் ட்ததையபான ைதகயில 
சுகபா்தபார டசதைகளும் நவீன ைசதிகளும் ்ரந்்த 
உட்கட்டதமபபும் விரிைபாக்கப்ட்டது. இ்தனபால 
மரபுைழி உட்கட்டதமபபு நவீன மயமபாக்கப்ட்டு 
இலஙதகயில ைபாழ்க்தகத் ்தரத்த்த டமம்்டுத்்த 
மதறமுகக் கபாரைமபானது

இலங்ன்னய பிரித்தகானியர் விட்டுச் மசன்்றநபகாது

இ ல ங தக  ( அ ப ட் பா து  சி ட ல பா ன் ) 
ஆஙகிடலயரகளிடமிருந்து இலஙதகப பூரவீக 
டமட்டுக் குடிகளுக்கு 1948 இல ஆட்சி மபாறிய 
ட்பாது அது முழு ஆசியபாவிலும் ஏதனய 
நபாடுகதள விட மிக விதரைபாக முன்டனறும் 
நம்பிக்தகக்குரிய புதிய நபாடுகளில ஒன்றபாகக் 
கரு்தப்ட்டது. எமது நபாடு இரணடபாம் உலகப 
ட்பாரில சிக்கபாமல ்தபபியிருந்்தது. ஏதனய ஆசிய 
நபாடுகதளப ட்பாலலலபாமல சு்தந்திரத்த்தப 
ல்றுை்தறகபாக அது இரத்்தம் சிந்்த டைணடிய 
அைசியம் ஏற்டவிலதல. ஏதனய ் ல நபாடுகளில 
இடம்ல்றற உள்நபாட்டுக் கலைரம் இலஙதகயில 
கபாைப்டவிலதல. ைரவிருக்கும் ஆணடுகளில 
ல்பாருளபா்தபார அலலது சமூகப ட்ரழிவுகளின் 
தீவிர குறிகபாட்டிகள் எதுவும் கபாைப்டவிலதல. 
அது அதமதிக்கு முன்னு்தபாரை கபாலனியபாகத் 
திகழ்ந்்தது. டைகமபான ல்பாருளபா்தபார ைளரச்சிக்கு 
அத்தியபாைசியமபான அத்்ததன அடிப்தடக் 
கூறுகதளயும் - ஏதனய எந்்த ஆசிய நபாட்டிடமும் 
இலலபா்தளவுக்கு - இலஙதக லகபாணடிருந்்தது.

இந்துமபா சமுத்திரத்தில டகந்திர தமயத்தில 
இந்நபாடு அதமந்திருந்்தது, இன்னும் விமபானடசதை 
ைளரச்சி ல்றறிரபா்த நிதலயில ஆபபிரிக்கபா, 
ஐடரபாப்பா, மத்திய கிழக்கு, டமறகு- கிழக்கு 
ஆசியபா, அவுஸ்திடரலியபா ட்பான்ற நபாடுகளில 
இருந்து லசலலும் கப்லகளின் பிர்தபான 
்பாத்தகளில உள்ள முக்கிய துதறமுகமபாக 
லகபாழும்பு பிரசித்தி ல்றறிருந்்தது. ஆடரபாக்கியமபான 
ஏறறுமதித் துதற இலஙதகக்குச் சபா்தகமபாக 
ைருைபாய் ஈட்டித் ்தந்துலகபாணடிருந்்தது. இரணடு 
்தரமபான ்லகதலக் கழகஙகள் இருந்்தன. உயர 
கலவி ்தரம், சிறந்்த மருத்துை டசதை ஆகிய 
துதறகளிலும் ்தலபாவீ்த ைருமபானத்திலும் 
ஜப்பானுக்கு அடுத்்த நிதலதய இலஙதக 
ைகித்்தது. இஙகு தீவிர ைறுதம இருக்கவிலதல. 
ஏதழ - ் ைக்கபாரர சமத்துைமின்தம இதடலைளி 
மிகவும் குதறைபாகக் கபாைப்ட்டது. ல்தபாதலத் 
ல்தபாடரபு, ட்பாக்குைரத்து ் பாத்த ைதலபபின்னல 
ட்பான்ற ல்ௌதீக உட்கட்டதமபபு ஒபபீட்டளவில 
நன்கு ைளர ந்திருந்்தது .  சு ்த ந்தி ரம பான 
நீதித்துதறதயயும் சுட்தசிகளபால ஆன சிவில 
டசதை லகபாணட திறதமயபான நிரைபாக 
எந்திரத்த்தயும் அது லகபாணடிருந்்தது . 
அக்கபாலத்தில இலஙதகயின் சிவில டசதை 
மிகவும் கீரத்தி ல்றறிருந்்தது. இஙகிருந்து 
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மடலசியபா, இந்தியபா ட்பான்ற 
ந பா டு க ளு க் கு  சி வி ல 
டசதையபாளரகள் லசன்று 
்ணியபாறறினர. பிரிட்டனில 
ையதுைந்்த அதனைருக்கும் 
ைபாக்குரிதம ைழஙகப்ட்ட 3 
ஆணடுகளுக்குப பின்னர , 
இலஙதக மக்கள் 1931 ஆம் 
ஆ ண டு  மு ்த ல  ச ர ை 
ைபாக்குரிதமதய அனு்வித்து 
ைந்்தனர. இ்தனபால இலஙதக 
இன்றும் ஆசியபாவின் மூத்்த 
அலலது ்தழய ஜனநபாயகம் 
என்று கூறப்டுகிறது.

இலஙதகதயப பிரித்்தபானியர 
விட்டுச் லசன்றட்பாது அது ஒரு கடன்கபார 
நபாடபாக இருக்கவிலதல, குட்ர நபாடபாகடை 
இருந்்தது. ைபாழ்க்தகத் ்தரத்தில ஆசியபாவில 
மு்தன்தம நபாடபாக இருந்்தது. 1950 களின் 
இறுதிைதர இலஙதகயின் அந்நியச் லசலைபாணி 
உ்ரியபாகடை இருந்்தது. அந்்த டநரத்தில இருந்்த 
நிதலதமயில எழுப்ப்ட்ட வினபா மக்களின் 
ைபாழ்க்தகத் ்தரத்த்த எவைபாறு ்தரம் உயரத்துைது 
என்்து அலல, மபாறபாக டைகமபாக ைளரந்து ைரும் 
மக்கள் ல்தபாதகக்கு ஈடுலகபாடுக்கும் ைதகயில 
அத்த எவைபாறு ்ரபாமரிப்து என்்்தபாகும். 
1950களின் பிற்குதியில இலஙதக அரசபாஙகத்தின் 
ல்பாருளபா்தபார ஆடலபாசகரபாக லகபாழும்புக்கு 
விஜயம் லசய்்த டசர டஜபான் ஹிக்ஸ் எழுதிய 
பின்ைரும் குறிபல்பான்று இந்்த நிதலதமதய 
சிறப்பாக சித்்தரிக்கிறது: ‘மக்கள்ல்தபாதக அழுத்்தம் 
இலலபாவிட்டபால, [இலஙதகயில] ைளரச்சிக்கபான 
உந்து்தல அவைளவு ல்ரிய்தபாக இருக்கபாது; 
ஏலனனில அணதட நபாடுகளில உள்ளது ட்பான்ற 
ைறுதம மறறும் ஊட்டச் சத்து குதற்பாடு 
ட்பான்ற ஒரு முதனப்பான பிரச்சிதன ்தறட்பாது 
இந்நபாட்டில கிதடயபாது’.

இலஙதக  லட பாமினியன் அந் ்தஸ்து 
ல்றும்ட்பாது சனத்ல்தபாதகப ல்ருக்கத்தின் 
அழுத்்தம் அவைளைபாக உைரப்டவிலதல. 
அ்தறகு இரு கபாரைஙகள் இருந்்தன. ஒன்று 
சனத்ல்தபாதக குதறைபாக இருந்்தது. இரணடு 
டைதலயின்தம, ைறுதம, ்ட்டினி என்்ன 
உைரப்டபாமல இருந்்ததுடன் அதை 
முதனப்பான பிரச்சிதனயபாக இருக்கவிலதல. 
1946 புள்ளிவி்ரப்டி இலஙதகயின் லமபாத்்த 
சனத்ல்தபாதக 6,657,300 (67 லட்சம்) மபாத்திரடம. 
இதில சிஙகளைர 69.41 ச்த வீ்தத்த்தயும் இலஙதகத் 
்தமிழர 11.2 ச்த வீ்தத்த்தயும் மதலயகத் ்தமிழர 
11.73 ச்த வீ்தத்த்தயும் (இைரகள் இலஙதகத் 
்தமிழதர விடவும் சிறியளவு எணணிக்தகயில 
அதிகமபாக இருந்்தனர) இலஙதக முஸ்லிம்கள் 5.61 
ச்த வீ்தத்த்தயும் ஏதனடயபார (்றஙகியர, இந்திய 
முஸ்லிம்கள், மடலயர , டைடுைர ஆகிடயபார) 2.23 
ச்த வீ்தத்த்தயும் ைகித்்தனர.

இலஙதகத் ட்தயிதல, ரப்ர, ல்தன்தன ஆகிய 
மூன்று ல்ருந்ட்தபாட்ட உற்த்தியபால - குறிப்பாக 
ட்தயிதலயின் மூலம் அ்தபாைது மதலயகத் ்தமிழ் 
ட்தபாட்ட ல்தபாழிலபாளரது வியரதையபாலும் 
கணணீரபாலும் - ல்றப்ட்ட அந்நியச் 
லசலைபாணிதய ஆ்தபாரமபாகக்லகபாணடட 
இலஙதக மக்களின் ைபாழ்க்தகத் ்தரத்த்தப 
ட ் ணி ை ந் ்த து .  ஏ த ன ய  து த ற க ள் 
புறக்கணிக்கப்ட்டன என்றபாலும் ல்ருந்ட்தபாட்ட 
உற்த்தியின் மூலம் நபாட்டுக்கு கிதடத்்த 
ைருமபானம் ட்பாதுமபான்தபாய் இருந்்தது. இத்த விட 
லகபாக்கபாடகபாலபா ட்பான்ற ்பானஙகள் இன்னும் 
சந்த்தக்கு ைரபா்த நிதலயில ட்தயிதலக்கு உலகச் 
சந்த்தயில நலல கிரபாக்கி இருந்்தது. இ்தனபால 
ட்தயிதல ஏறறுமதி மூலம் நலல ைருைபாய் 
கிதடத்துைந்்தது. இரணடபாம் உலக மகபாயுத்்தத்தின் 
ட்பாது ல்தன்கிழக்கு ஆசியக் கட்டதளத் 
்ததலதமயகம் இலஙதகயில நிறுைப்ட்டு 
டநசப்தடகள் நிதலலகபாணடிருந்்த்தபால 1944 
ைதர மபாத்திரம் 400 மிலலியன் ரூ்பாய் யுத்்த 
ட்ததைக்கு இலஙதகயில லசலவிடப்ட்ட்தபாக 
்தரவுகள் கூறுகின்றன. இது இலஙதகக்கு கிதடத்்த 
மதறமுகமபான அதிரஷ்டமபாகும். இ்ததன 
விடவும் ட்பாருக்கு மிகவும் அத்தியபாைசியமபான 
ரப்ரின் விதல உலகச் சந்த்தயில லைகுைபாக 
உயரந்்தது. மடலசியபாதை இழந்்த பிரிட்டன் 
இலஙதகயில இருந்ட்த ரப்தரப ல்றடைணடிய 
சூழலில இலஙதகக்கு இ்தன் மூலம் டமலதிக 
ைருமபானம் கிதடத்்தது.

இத்த விட 1950-51லகபாரியப ட்பாரின் ட்பாது 
விதல அதிகரித்்தட்பாதும் 1954-55 ட்தயிதல விதல 
ஏறறம் கபாரைமபாகவும் இலஙதகக்கு மீணடும் 
அதிரஷ்டம் அடித்்தது. இந்்தச் லசலைச் 
லசழிப்பான நிதலதம 1950 களின் இறுதிைதர 
நீடித்்தது.

அப்டியபானபால கருபபு துதரமபாரின் 
ஆட்சியில இலஙதகக்கு என்ன நடந்்தது?

-பதைாடரும்
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நபைகாசிரியரின் இளவல் பகாலகிருட்டிைன்!

பசன்ற மபா்தக் ‘கபாக்தகச் சிறகினிடல’ இ்தழில, 
பிரபான்சில ைபாழும் ்தமிழ் எழுத்்தபாளர நபாகரத்தினம் 
கிருஷ்ைபா அைரகளுடனபான கலந்துதரயபாடதல 
அந்நிகழ்வில கலந்துலகபாணட ட்ரபா. ்ஞசபாஙகம் 
ல்தபாகுத்ல்தழுதியிருந்்தபார. ‘ஒரு மகிழ்ைபான மபாதலப 
ல்பாழுது’ குறித்்த ஒரு நிதறைபான ் திவு அது.

”நபாகரத்தினம் கிருஷ்ைபா ்தனது ட்ச்சில ’்ள்ளியில 
நபா. கிருட்டிைமூரத்தி என்ற ்தமிழபாசிரியர எனக்குள் 
இருந்்த எழுத்்தபாரைத்த்தத் தூணடினபார’ என்று 
மறக்கபாமல ்திவு லசய்்தபார” என்று ்ஞசு அதில 
குறிபபிட்டிருந்்தபார. ’ல்தபாடரந்து லசன்தன, தியபாகரபாயர 
கலலூரியில இளஙகதல (ல்பாருளபா்தபாரம்) ்டிக்கிற 
கபாலத்தில ட்ரபா. க. அன்்ழகன் அைரகளின் ்தம்பி 
ஒருைர ்தமிழ்ப ட்ரபாசிரியரபாக அதமந்து ்தனக்குள் 
இருந்்த ்தடபபுைரதையும் லமபாழியுைரதையும் 
ஒன்றபாக ைளரத்ல்தடுத்்தபார’ என்று நிதனவுகூரந்்தபார” 
என்றும் ் ஞசு ் திவு லசய்துள்ளபார.

அ்ததன ைபாசிக்தகயில எனக்கு ஏற்ட்ட வியபட் 
இ்ததன எழு்த தைக்கிறது. ் ள்ளிப ் ருைத்தில ்தனக்குள் 
இருந்்த எழுத்்தபாரைத்த்தத் தூணடிய ்தமிழபாசிரியர 
ல்யதர முன்லனழுத்துடன் ‘மறக்கபாமல ்திவு லசய்்த’ 
கிருஷ்ைபா, கலலூரியில ்டிக்கிற கபாலத்தில ‘்தனக்குள் 
இருந்்த ்தடபபுைரதையும் லமபாழியுைரதையும் 
ஒன்றபாக ைளரத்ல்தடுத்்த ்தமிழ்ப ட்ரபாசிரியதர, ’ட்ரபா. 
க. அன்்ழகன் அைரகளின் ்தம்பி ஒருைர’ என்்்தபாக 
மட்டுடம நிதனவுகூரந்திருப்து ஏடனபா?

ட்பாகிறட்பாக்கில இந்்த ைரிகதள ைபாசித்துவிட்டு நபான் 
கடந்துட்பாகபாமல இருந்்த்தறகு அகையமபான கபாரைம் 
ஒன்று உணடு. நபாகரத்தினம் கிருஷ்ைபா ்டித்்த அட்த 
கபாலகட்டத்தில அட்த லசன்தன, சர. தியபாகரபாயர 
கலலூரியில அட்த இளஙகதல (ல்பாருளபா்தபாரம்) 
்டித்்தைன் நபான். ட்ரபா. க. அன்்ழகன் அைரகளின் 
்தம்பியர இருைர எனக்குப ட்ரபாசிரியரகளபாக 
அதமந்்தனர. மூத்்தைர க. அறிைழகன், ல்பாருளபா்தபாரப 
ட்ரபாசிரியர. இதளயைர க. ்பாலகிருட்டிைன், ்தமிழ்ப 
ட்ரபாசிரியர. கிருஷ்ைபா குறிபபிடும் ்தமிழ்ப ட்ரபாசிரியர 
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கோலத்தி னைோறளெயத ேன்றி சிறிளதனினும்
ஞோலத்தின் மோணப் ளபரிது.
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விளககம் :

உரிய பநரத்தில் ஒருவர் செய்ை உைவி சிறிைளவாகை இருந்ைாலும, 
அது உைகைத்்ை வி் மிகைப ச்பரிைாகை மதிககைப்படும. 

இைர்தபான். இருைரிடமும் முதறடய 
ல்பாருளபா்தபாரமும் ்தமிழும் கறகும் நறட்று 
ைபாய்க்கபல்றறைன் நபான்.

ல்பாருளபா்தபாரப ட்ரபாசிரியரபாக 
இருந்்தபாலும் அணைன் கபாட்டிய ைழியில 
திரபாவிட மறுமலரச்சிக்கு இதசைபாக 
அ றி ை ழ க ன்  ்த ம து  ல ் ய த ர 
ம பா றறிக்லக பாணடபாலும் ,  ்தமிழ்ப 
ட ் ர பா சி ரி ய ர பா ன  இ த ள ய ை ர 
்பாலகிருட்டிைனபாகடை நீடித்்தது 
நதகமுரடை. இருைரில இதளயைரபான 
எ ங க ள்  ்த மி ழ் ப  ட ் ர பா சி ரி ய ர 
் பா ல கி ருட்டிைன் ,  எ டு ப ் பான 
்லைரிதசயும் ,  கூரிய  ந பா சியும் 
ல க பாணடைர பா க த்  ட ்த பா ற ற த்தில 
அன்்ழகதனப ட்பாலடை இருந்்தைர. 
இவவிருைர ்தவிர, அன்்ழகனுக்கு, க. 
திருமபாறன், க. மணிைணைன் என 
டமலும் இரு ்தம்பியர இருந்்தனர.

இந்்த விளக்கத்த்தக் குதறச் சுட்டலபாக 
அலலபாமல ,  ல்தபாடர்பானைரகள் 
ட ம ல தி க த்  ்த க ை ல க ள பா க க் 
லகபாள்ைபாரகளபாக!

சலபதி 50 : ம்தகாடரும் பயைம்

‘‘ெவீனத் ்தமிழ்நபாட்டின் சமகபால 
முக்கியச் சமூகவியல ஆய்ைறிஞர ஆ. 
இரபா. டைஙகடபாசல்திக்கு ஐம்்து ையது 
நித றவு ற றத ்த யடு த்து ,  அை ரது 
்ஙகளிபபுகள் குறித்துச் லசன்தனயில 
நதடல்றற கருத்்தரஙகில ைபாசிக்கபல்றற 
்திலனட்டு கட்டுதரகளின் ல்தபாகுபபு 
‘சல்தி 50 : ல்தபாடரும் ் யைம்’ என்னும் 
நூல. கபாலச்சுைடு, இந்து லிட் ூஃ்பார 
தலூஃப, கடவு ஆகிய அதமபபுகள் 
இதைந்து இருநபாள் நிகழ்த்திய ‘விரிவும் 
ஆழமும்’ என்ற ்ததலபபிலபான லசன்தனக் 
கருத்்தரஙகில சமகபால அறிஞரகள், 
்தடப்பாளிகள் என ஏறக்குதறய 
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அறு்து ட்ர ் ஙகளித்்தனர.

ை. உ.சி., புதுதமபபித்்தன், ்பாரதி. உ.டை.சபா., 
ல்ரியபார ட்பான்ற ்தமிழ்ப ட்ரபாளுதமகள் 
்றறிய ஆய்வுகள், ் திபபு முயறசிகள், இலக்கிய 
ஆக்கஙகள், நட்பு ்பாரபாட்டல, ஆஙகிலப 
்தடபபுகள், எனச் சல்தியின் அதனத்துத் 
துதறயின் ்ணிகள் ்றறிய அறிமுகஙகளும் 
மதிபபீடுகளும் ‘சல்தி 50 : ல்தபாடரும் ் யைம்’ 
என்னும் இந்நூலில இடம்ல்றறுள்ளன.

இந்்த நூலின் ்திப்பாசியர ஆய்ைபாளர ்ழ. 
அதியமபான். ல்தபாகுப்பாளரகள் ். சரைைன் – 
கிருஷ்ை பிரபு ஆகிடயபார. அதியமபானின் 
முன்னுதர ஓர ஆய்வுதர ட்பால சிரத்த்தயுடன் 
எழு்தப்ட்டுள்ளது. “அறிவுலக ஆளுதமகதளப 
் பா ர பாட்டி  அைர கள்  துதற  ச பா ர ந் ்த 
கட்டுதரகதளயும் புலதமசபான்ற பிறதுதறக் 
கட்டுதரகதளயும் லகபாணட, லகபாணடபாட்ட 
மலதர அைரகளின் ைபாழ்நபாளில குறிபபிட்ட 
ஆணதடலயபாட்டி லைளியிடும் மரபு , 
அயலிலிருந்து நபாம் ல்றற மரபு. நவீனத் 
்தமிழகத்திலும் அப்டி ைந்்த மலரகள் சில 
உடடன நிதனவுக்கு ைருைன : ‘ஐரபாைதி’ என்ற 
ல்யர லகபாணட, ஐரபாை்தம் மகபாட்தைனின் 
78ஆைது ையதில லைளிைந்்த ஒரு மலர, 
ட்ரபாசிரியர இளைரசுவின் 70ஆைது ையது 
நிதறவுக்கபாக லைளியபான ‘இளைரசியம்’ , 
ட்ரபாசிரியர இ .  சுந்்தரமூரத்தியின் 70 
ையத்தலயபாட்டி லைளிைந்்த ‘இசு எழு்து’ எனச் 
சில , புத்்தக அலமபாரியில கணணுக்குத் 
ல்தரிகின்றன. டமடல குறிபபிட்ட எந்்த மலருக்கும் 
இலலபா்த சிறபபு இந்்தக் கருத்்தரஙகக் கட்டுதர 
நூலுக்கு உணடு. அது 50 ையதுக்கபாரருக்கு 
லைளிைருைது்தபான். இன்லனபாரு டைறு்பாடு, 
அதைலயலலபாடம கட்டுதரகள் எழு்தப்ட்டுத் 
்தயபாரிக்கப்ட்ட மலரகளபாகும். இஙகுக் 
கருத்்தரஙகு நதடல்றறு அ்தன் கட்டுதரகள் 
நூலபாகின்றன. டமலும், அதை மலரகள்; இது 
நூல.” என்று விைரிக்கிறபார அதியமபான்.

இ ந் ்த  ை ர ல பா ற றி ல  ந பா னு ம் 

இடம்பிடித்திருக்கிடறன். ‘நட்்பாஙகிழதம’ என்ற 
்ததலபபில கருத்்தரஙகில நபான் ஆறறிய உதர 
இந்நூலில இடம்ல்றறிருக்கிறது. அத்தக் 
கணடதும் கருத்்தரஙகினும் ல்ரிதுைந்ட்தன் நபான். 
“சல்தியிடம் லகபாணட நட்த் அறிவுப 
்ரிமபாறற ைபாய்ப்பாகப ்யன் லகபாணடைர 
விடியல டக. எம். டைணுடகபா்பால. அைர 
சல்திதய விட 13 ையது மூத்்தைர. ‘லகபாணடதும் 
லகபாடுத்்ததுமபான எஙகள் நட்பில நபான் 
லகபாடுத்்தத்தவிடக் லகபாணடது அதிகம்’ 
என்கிறபார நட்புரிதம ட்சும் ்தன் கட்டுதரயில 
டைணுடகபா்பால. ‘ஆரலகபாடலபா சதுரர?’ என்று 
மணிைபாசகதரபட்பால நமக்குக் டகட்கத் 
ட்தபான்றுகிறது.” என்று அதியமபான் எனது 
கட்டுதரதயச் சிலபாகித்திருக்கிறபார.

அட்தசமயம், கட்டுதரயின் பிறிட்தபாரிடத்தில, 
‘முன்தனப ் ழதமக்கும் ் ழதமயபாய், பின்தனப 
புதுதமக்கும் புதுதமயபாய் அைருக்குக் 
தகைரபல்றறது சிடுக்குகள் அறற எளிய நதட. 
அது சல்தி முயன்று ல்றறது.’ ‘நட்்பாஙகிழதம’ 
கட்டுதரயில இவைபாறு குறிக்கிறபார நண்ர 
டைணு. சிடுக்குகளறற, எளிய அட்த சமயம் 
லசழுதமயபான நதட’ என்று டைணடுமபானபால 
லசபாலலலபாம். ஆனபால ‘இது அைர முயன்று 
ல்றறது’ என்ற ல்தபாடரில எனக்கு ஐயம் உள்ளது. 
டகபாடைந்்தனின் ‘மபாமலலன் சிம் டசபான்’ நூலுக்குச் 
சல்தி எழுதிய ‘மிலடனின் ்தடபபுகள் : 
ைரலபாறறுப பின்னணி’ என்ற முன்னுதரயிலிருந்து 
(15 ் க்கம்) அைர டநறறு எழுதிய கட்டுதர ைதர 
ல்தபாடரந்து ் டித்துைரும் எனக்கு எளிதமக்லகன்று 
சல்தி எந்்த முயறசிதயயும் எடுத்்த்தபாகத் 
ல்தரியவிலதல. இது என் அறியபாதமயபாகவும் 
இருக்கலபாம். அைரது மனத்தின் ல்தளிவு 
நதடயபாகிறது, அவைளவு்தபான். விதனத்திட்்ம் 
ஒருைரின் மனத்திட்்ம்.” என்று அதியமபான் 
கூறியிருக்கிறபார.

அைரது கருத்த்த மறுபட்துமின்றி அப்டிடய 
ஏறகிடறன். ‘உள்ளத்தில உணதம ஒளி உணடபாயின் 
ைபாக்கினில ஒளி உணடபாகும்’ என அறிந்்தைன்்தபான் 
நபானும். இருணதம நீக்கி, எளிதமயபாக எழுதுைது 
கடினமபானது. ’கருவிடல திருவுதடயபார’ என்்தில 
எனக்கு நம்பிக்தகயிலதலயபா்தலபால எளிதமயபான 
எழுத்துக்கும் ட்ச்சுக்கும் கூட முயறசியும் 
்யிறசியும் ட்ததை என்்த்தக் குறிப்ட்த என் 
டநபாக்கம். ’ஆஙகிலத்தில மிக நவீனமபாகவும் 
்தமிழில மரத் மீறபா்த நதடயிலும், அ்தபாைது 
்ழந்்தமிழ் ் யிலுை்தபாகவும்’ சல்தி எழுதுை்தபாக 
ரவிக்குமபார கூறியது இத்தத்்தபான். அதியமபான் 
குறிபபிட்டுள்ளது ட்பால, சல்தியின் ்தமிழ் 
நதடயும் ஆஙகில நதடயும் ்றறி இன்னும் 
விரிைபாக விைபாதித்்தபால இந்்த மூடுதிதர 
விலகக்கூடும். விதளைபாய், சல்தியின் ல்றறி 
டமலும் துலஙகடை லசய்யும்.

்பத்தியாளர்: மூத்ை ்பத்திரி்கையாளர், ஊ்கைவியைாளர்
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கள்ளக்குறிச்சி மபாைட்டம் சின்னடசலம் 
அருடகயுள்ள கனியபாமூரில உள்ள ்தனியபார 
்ள்ளியில ் ன்னிலரணடபாம் ைகுபபுப ் டித்துைந்்த 
கடலூர மபாைட்டம் ல்ரியலநசலூர கிரபாமத்த்தச் 
டசரந்்த ஸ்ரீமதி கடந்்த ஜுதல 13 ஆம் திகதி 
சந்ட்தகத்திறகிடமபான ைதகயில இறந்துள்ளபார.

இது லகபாதலயபா? ்தறலகபாதலயபா? என்ற 
ஐயத்திறகிதடடய நமது சமூகம் இந்நிகழ்தையும் 
ைழதமப ட்பால ட்சி கதளத்து, கதலந்து, 
கடந்துச் லசலலத்்தபான் ட்பாகிறது.

்ள்ளி மபாைவி மதியின் இறபபுடன் இந்்த 
கலவி நிதலய ைளபாகத்தின் மரைஙகள் 
நின்றுவிடவிலதல. இது மு்தன் முதறயுமலல. ் ல 
ஸ்ரீமதிகள் இப்டி புதிரபான முதறயில இறப்து 
ல்தபாடரத்்தபான் லசய்கிறது.

நமது கலவிமுதற, கலவிச்சூழல, கறபித்்தல 
என்்ன எலலபாடம மபாைைரகதளக் கிழித்ல்தரியும் 
ஒன்றபாகடை இருக்கிறது. கறறல இனிதமயபாக 
இலலபாமல அது ் டுலகபாதலயபாகடை இருக்கிறது. 
கலவி மதிபல்ணகதளத் துரத்தும் ஒன்றபாகவும், 
அத்தப ல்றுை்தறகபான ல்றுமதியபான 
ட்பாட்டியபாகவும் அது சித்்தரிக்கப்டுகிறது. ஒரு 
கபாகி்தத்தில லகபாட்டப்டும் மனனம் லசய்்த 
அறிவின் எண விகி்தபாசபாரடம மபாைைதன 
இவவுலகின் மதிபபுறு மனி்தனபாக முன் நிறுத்தும் 
ைன்முதறடய இஙகு கலவி எனப்டுகிறது.

சி த ற க் கூ ட ங க த ள ப  ட ் பா ல , 
டகபாழிப்ணதைகளுக்கிதையபாக கிட்டத்்தட்ட 
அ்தறகு சமபாந்திரமபாக மபாைைரகதள அதடத்து 
தைத்து அைரகளது மூதளயில ைன்முதறயபாகத் 
திணிக்கப்டும் ்பாடஙகள் ைத்தகளபாகடை 
முடிந்துவிடுகின்றன.

எப்டியபாைது கலவி என்கிற ல்யரில கபாசு 
்பாரத்துவிட டைணடும் என்று கலவி நிறுைனஙகள், 
குதிதரப ் ந்்தயம் ட்பாலக் குழந்த்தகள் மீது கலவி 
என்கிற ல்யரில கட்டப்டும் ல்தபாதகதய ஓர 
மு்தலீடு ட்பாலக் கருதும் ல்றடறபாரகள், இைறதற 

கட்டுரை

இைகா.நமகா்ன்ைகாஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

டைடிக்தக ் பாரக்கும் அரசு என இைரகளுக்கிதடடய 
குழந்த்தகள் சிக்கிச் சீரழிகின்றனர.

கலவி ைன்முதறயபாக மபாறி லநடுநபாளபாகிவிட்டது. 
அ்தறகு மன்தளவில குழந்த்தகள் ்லியபாகியும் 
கபாலஙகள் கடந்துவிட்டன ்தறட்பாது அது 
உடலளவில நடக்கிறது அவைளவு்தபான்.

கடந்்த ஜுதலத் திஙகளில மட்டும் கலவி 
லநருக்கடி கபாரைமபாக 5 மபாைவிகள், ஒரு 
மபாைைர உட்்ட லமபாத்்தம் 6 ட்ர ்தறலகபாதல 
லசய்து லகபாணடிருக்கின்றனர. ் பாடத்திட்டஙகள் 
கலவி முதறகள் கலவிச் சூழலகதள ்தம்மபால 
மபாறறியதமக்க முடியபால்தனத் ல்தரிந்து ட்பாை்தபால 
்தம்தம இந்்த உலகிலிருந்ட்த விடுவித்துக் 
லகபாணடுவிடுகின்றனர.

கலவி அறச் லசயல அலல; கலவி லமய்ட்தடும் 
ஒன்றலல; கலவி ஒரு லகபாதலக் கருவி 
என்்்தபாடலடய இதை நிகழ்ைது கணகூடு.

கலவி என்ற ைணிகப ்ணடம் கறறதல 
உறுத்்தலபாக்குகிறது. இருத்்ததல ைத்தயபாக்குகின்றது. 
ஓர ைணிகப ்ணடத்த்த இனியும் கலவி என்ற 
ல்யரில அதழப்து ஓர லகபாதலக் கருவிதய 
இதசக் கருவி என்று லசபாலை்தறலகபாப்பாகும்.

கலவி, கறகும் சூழல என எலலபாமும் 
குழந்த்தகளுக்கு, மபாைைரகளுக்கு எதிரபான்தபாகடை 
இருக்கின்றன. மபாைைர விரும்பிக் கறகும் 
துதறடயபா, கலவிடயபா இஙகு கிதடயபாது. 
ல்றடறபார ைறபுறுத்்தல, கலவிநிறுைனஙகளின் 
வி்சபார அதழபபு இந்்த நச்சுச் சூழலில 
குழந்த்தகளும் சிக்கி ல்றடறபாரும் சிக்கிச் 
சின்னபாபின்னமபாகிவிடுகின்றனர.

்தமது வியரதைதய எலலபாம் ்தமது பிள்தளயின் 
எதிரகபாலத்திறலகன கலவி நிறுைனஙகளிடம் 
லகபாட்டிக் லகபாடுக்கும் ல்றடறபார, ்டிபத் 
மூதளயில ஏறறத் ்தடுமபாறும் ்தின்மையதுப 
பிள்தளகள் என கலவி என்கிற ைன்முதறக் கலவி 
என்ற ல்பாருளிடலடய நடப்து்தபான் லகபாடுதம.

கலவி என்்து மனி்தனின் அடிப்தட உரிதம. 

்கல்விப் பலி!
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அத்த நபாம் ைரி லசலுத்தும் அரசுகடள 
்தரடைணடும். ஆனபால அரசு ்தனது ல்பாறுபத்த் 
்தட்டிக் கழித்துவிட்டுத் ்தனியபாரிடம் அைறதற 
விட்டுவிட்டன. ஓர அரசுக்கு இருக்கும், 
ல்பாறுபபும், கடதமயும் ்தனியபாருக்கு இருக்க 
முடியபாது.

ஓர நட்சத்திர விடுதி, நட்சத்திர மருத்துைமதன, 
நட்சத்திரக் கலவி நிறுைனம் என ைணிகக் 
குறியீடுகளுக்கு கலவி மபாறற்ட்டிருக்கிறது. கலவி 
இபட்பாது மருத்துைத்துதறப ட்பான்டற ஓர 
டசதை அலல என்்து அரசுக்குத் ல்தரியும். பிற 
அரசு நிறுைனஙகதள எப்டி நட்டத்தில 
இயஙகவிட்டுத் ்தனியபார நிறுைனஙகதள 
ைளரத்ல்தடுக்கின்றனடைபா அப்டிடய அரசு 
கலவி நிறுைனஙகதள கணடுலகபாள்ளபாமல 
்த னி ய பா ர  க ல வி  நி று ை ன ங க த ள 
ைளரத்ல்தடுக்கின்றன.

உலலகஙகும் கலவி உள்ளிட்ட துதறகள் 
இப்டி மபாறிக் லகபாணடிருக்கின்றன. ்தமிழகமும் 
அ்தறகு விலக்கலல. உலக நிறுைனஙகளின் 
்குதியபாக இந்தியபா இருக்கிறது. அ்தன் உ்ப 
்குதியபாகத் ்தமிழகம் இருக்கிறது. எனடை 
அ ர சு க் க பா க ட ை  இ ப ட் பா து  ம க் க ள் . 
்தனியபாருக்கபாகடை அரசு என்்த்தக் கனியபாமூர 
ட்பான்ற நிகழ்வுகள் மீள உறுதி்டுத்துகிறது 
என்று்தபான் லசபாலல டைணடும்.

க ல வி  எ ன் ் ்த ற க பா ன ப  ல ் பா ரு ள் 
ஒறதறத்்தன்தமயபான்தலல. அது கபாலந்ட்தபாறும் 
மபாறி ைந்திருக்கிறது. மபானுட டமன்தமதயக் 
டகபாரும் கலவி ஒன்று இருந்திருக்க டைணடும். 
ம்தம் சபாரந்தும், அறலநறி ஒழுக்கம் சபாரந்தும் 
கலவி ைலியுறுத்்தப்ட்டுக் லகபாணடிருந்்த கபாலம் 
முடியபாட்சியின் கீழ் சமூகத்த்த ஒழுஙகுப்டுத்தி 
அரதசயும், மன்னதரயும் விசுைபாசிக்கக் டகபாரிக் 
லகபாணடிருந்்தன .  அ்தன் ைழி கறறல 
நிறுைனமபாக்கும் முயறசி இருந்்தது.

ஆஙகிடலயர கபாலத்திலும் ம்தத்த்த கலவியபாக 
ைலியுறுத்தும் ட்பாக்கு இருந்்தபாலும் அ்தறகு 
அப்பால லசன்று முதறசபார கலவியும், துதறசபார 
கலவியும், கறறலும் நிறுைனப்டுத்்தப்ட்டது. 
புதிய சிந்்தனபாமுதற, ஆய்வுசபார கறறல என்்ன 
்ல திறபபுக்கதள இந்தியருக்கு ைழஙகின. 
ஆஙகிடலயர கபாலத்தில அரசு சபாரந்தும், ம்த 
அதமபபுகளின் கீழும் கறபித்்ததல அரசுகள் 
ஏறறன.

ம்தத்திறகபானக் கலவி ஒரு்க்கமும், அரச 
கட்டதமபபு, ைணிகம் இைறறிறகபானக் கலவி 
பிறில்தபாரு்க்கமும் சமூகத்த்த ்தயபார்டுத்து்தல, 
ஆஙகில லமபாழிைழி மூதள மறறும் உடல 
உதழப்பாளரகதள உற்த்தி லசய்து லகபாள்ளு்தல 
என இதையபாக லைள்தளயர சமூகம் கலவிதய 
்தமது கபாலணிய நபாடுகளில ைளரத்ல்தடுத்்தது.

சபாதி, ம்தஙகதளக் கடந்து கிறித்துைத்த்தப 

்ரபபு்தல ஒரு கலவியபாகவும், அரச எந்திரத்த்த 
ைளப்டுத்திக் லகபாள்ள ஒரு கலவியபாகவும் கறறல 
நிறுைனப்டுத்்தப்ட்டது. எனினும் சமகபாலத்தில 
ஆஙகிடலயர ்தமது நபாடுகளின் கலவி ைழியிலபான 
சமூக, ்ண்பாட்டு, அரசியல, ல்பாருளபா்தபார 
சிந்்ததன முதறகதள எதுவி்த சமரசமுமின்றி 
்தமது கபாலணிய நபாடுகளுக்குத் திறந்துவிடச் 
லசய்்தனர.

குறிபபிட்ட ம்தத்தினர, சபாதியினர்தபாம் கறறல 
டைணடும் என்்்தறகு அப்பால யபால்தபாருைரும் 
கறகலபாம் என்ற கலவிதய ,  கறறதலப 
ல்பாதுதமப்டுத்திய்தன் ைழி அதிரடியபான சமூக, 
்ண்பாட்டு, அரசியல, ல்பாருளியல மபாறறஙகள் 
நிகழ்ந்்தன கலவியில புரட்சி நிகழ்ந்்தது.

ஆஙகிடலயர ்தந்்த விழிபபுைரவுக் கலவி 
டஜபாதிரபாவ பூடல, சபாவித்திர்பாய் பூடல 
ட்பான்டறபாரபால ஏறறத் ்தபாழ்ைபான சமூகத்த்த 
லநகிழச் லசய்்தது. ்தனியபாரின் கலவி ் ஙகளிபபு 
என்்து அன்தறக்குச் சமூகத்துடன், மக்களுடன் 
இதைந்்த ஒன்றபாக எதிர்பாரக்கப்ட்டது. 
ஆனபால விடு்ததலக்குப பின்பு அது மு்தலீட்டுத் 
துதறகளில ஒன்றபாக அரசியல, ல்பாருளியல 
மபாறறமதடந்்தது.

கபாமரபாஜர கபாலத்தில ்தமிழகம் கலவியின் 
ல்பாறகபாலம் என்று லசபாலலப்டுை்தறகுக் 
கபாரைம் சூத்திரர கலவி ்யிலும் வி்தமபாகப 
்ட்டித்ல்தபாட்டிலயஙகும் ல்தபாடக்கப்ள்ளிகதள 
அைர நிறுவினபார. ்ள்ளிக்கு மபாைைரகதள 
ஈரக்கும் வி்தமபாக மதிய உைவுத் திட்டத்த்தக் 
ல க பா ண டு ை ந் ்த பா ர .  சீ ரு த ட க ள் 
இலைசமபாக்கப்ட்டன. ஓரபாசிரியர ்ள்ளி 
இயக்கமபாகடை முன்லனடுக்கப்ட்டது.

கலவிசபார ல்தபாதலடநபாக்கு அைரிடம் 
இருந்்ததமயபால கலவித்துதற சபாரந்து ் ல சீரியப 
்ணிகதள அைர அன்தறக்கும் இருந்்த 
எ தி ர ப பு க த ள க்  க ட ந் து  அ த ்த 
சபாத்தியப்டுத்தினபார. கலவி என்்து அரசு்தபான் 
்தரடைணடும். ்தர முடியும் ்தனியபாரிடம் இத்த 
விட்டுவிட முடியபாது. பிறகு எ்தறகு அரசு என்று 
டகட்டபார. லசய்்தபார.

ஆனபால அரசு உ்தவி ல்றும் ்ள்ளிகதள 
ஊக்குவித்்தபாலும் எந்்தவி்தத்திலும் அது அரசின் 
பிடியிலிருந்து நழுைபாது ்பாரத்துக் லகபாணடபார. 
கபாமரபாஜரும், கருைபாநிதியும் ் டித்்தப ் ள்ளிகள் 
்தனியபாருதடய்தபாகடை இருந்்தன.

ல்ருகிைந்்த கலவியின் ட்ததை எம்.ஜி.ஆர. 
ஆட்சிக் கபாலத்தில ்தனியபாரிடம் விடப்ட்டது. 
டுட்டடபாரியலகள் நடத்திக் லகபாணடிருந்்த ் லரும் 
அரசின் விதிகதள மீறி கிதடத்்த ைபாடதகக் 
கட்டடஙகளிலும் ,  ஓட்டு வீடுகளிலும் 
்ள்ளிகதளயும், கலலுரிகதளயும் ல்தபாடஙகினர.

இைரகளுக்கு அரசு நிதி உ்தவி ஏரபாளமபாகக் 
கிதடத்்தது. மபாைைரகளிடம் கட்டைஙகள் 
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ைசூலிப்தில எதுவி்தக் கட்டுப்பாடும் 
இ ரு க் க வி ல தல .  ் ள் ளி  க ல லூ ரி 
ல்தபாடஙகுை்தறலகன்டற அன்தறக்கு ்ல 
நிலவுதடதமயபாளரகளும், டுட்டடபாரியல 
நடத்து்ைரகளும், மதறமுகமபாக அரசியல 
கட்சியினரும், அதமச்சரகளும், அைரகளது 
பினபாமிகளும் அைசர அைசரமபாகத் ்தமிழகத்தின் 
்ல ்தரிசு நிலஙகதள விதலக்கு ைபாஙகியும், 
லசபாந்்த நிலஙகளிலும் ைபானளபாவிய கட்டிடஙகதள 
எழுபபி கலவியின் ்தந்த்தகளபானபாரகள்.

கலவித் ்தந்த்தகளும், கலவி ைள்ளலகளும் எம்.
ஜி .ஆ ர .  என்ற  ல க பாதட  ைள்ளலின் 
ைபாரிசுகளபானபாரகள். இைரகளது நன்லகபாதடகளில 
கட்சியும், அரசின் நிதியில அைரகளும் ைளரந்து 
்ல கிதளகளபாகப ் ரவினபாரகள்.

அரஙகநபாயகம் கலவி அதமச்சரபாக 
இருந்்தட்பாது ்ல கலவித் ்தந்த்தகள், கலவி 
ைள்ளலகள் புதிய ைளரச்சி கணடபாரகள்.

்தறட்பா்தய நிதலயில ஒன்றிய, மபாநில 
அரசுகளுக்கு நிதிகதள அள்ளி ைழஙகித் ்தமது 
கலவிக் லகபாதலகதள நீதிப்டுத்திக்லகபாள்ளும் 
கலவித் ்தந்த்த ைள்ளலகள்்தபான் டமலும்டமலும் 
்தைறுகளுக்குத் துணிகிறபாரகள்.

சமூகம் ட்பான்டற டமல, கீழ் என்று கலவியும் 
இரணடுவி்தமபாகப பிரிந்து கிடக்கிறது. சமச்சீர 
கலவி என்று லசபாலலப்டுைது கலவி அரசியல 
அன்றி டைறிலதல. சமச்சீர, கலவியிலுமிலதல 
க ற கு ம்  சூ ழ லி லு மி ல தல .  க ல வி , 
ைளபாகத்திலுமிலதல; சமூகத்திலுமிலதல 
என்்ட்த லமய் நிதலயபாகும்.

்தனியபார ்ள்ளி மபாைைர, அரசு ்ள்ளி 
மபாைைர என்ற இருல்ரும் ைரக்கம் திட்டமிட்டட 
உருைபாக்கப்டுகிறது. இந்்தப பிரிவும், பிளவும் இரு 
்தனித்்தனி சமூகத்த்த உருைபாக்கிக் லகபாணடுள்ளது.

டகட்்பாரறற அரசுப்ள்ளி ைளபாகஙகள் 
ட்பாத்தப ல்பாருட்கள் விறகும் இடஙகளபாக 
மபாறிக் லகபாணடுள்ளன. யபார கறக டைணடும், 
யபார கறகக் கூடபாது என்்தில கலவிசபார 
நிறுைனஙகள் ல்தளிைபாகடை இருக்கின்றன.

அரசுப ் ள்ளிகள்ைழி ் யிலும் மபாைைனுக்கு 
உயரகலவி கற்திலுள்ள ்ததடகள் ்ததடகளபாகடை 
ல்தபாடரகின்றன. நீட் ட்பான்ற கலலூரிகளுக்கபானத் 
ட்தரவுகள் கலவிதயயும், கறறதலயும் முறறிலும் 
அந்நியமபாக்கிவிட்டன.

லகபாடரபானபா ல்ருந்ல்தபாறறுக் கபாலத்திலும் 
பின்னருடம கூட இதட நிறறல டநபாய்தமயபாக 
மபாறிக் லகபாணடுள்ளது. இது அரசுப ்ள்ளி 
மபாைபாக்கருக்கு மட்டுடம நிகழுலமபாரு துயரமபாகும்.

இலலம் ட்தடிச் லசலலும் கலவி ைகுப்தறக்கு 
லைளிடய சபாதியச் சமூகத்தில எத்தயும் சபாதிக்குமபா 
என்்துப ட்பாகப ட்பாகத்்தபான் ல்தரியைரும்.

எனக்குத் ல்தரிந்்தப ல்றடறபார, ்தமது 

பிள்தளதய உயரகலவியில டசரக்கப 
்்தட்டத்துடன் அந்்த ைபானளபாவிய கட்டடத்துடன் 
கூடிய ்தனியபார கலலூரிதய அனுகினர. 
கலலூரியும் அட்த ்்தட்டத்துடன் குதறந்்த 
இருக்தக்தபான் இருக்கிறது 4,000 க்கும் குதறயபாமல 
முன்்திவு லசய்துவிடுஙகள் என்று கரிசனத்துடன்(!) 
கூறியது. அைரகளும் பின்னர இடம் கிதடக்கபாது 
என்று ் ைத்த்தக் கட்டிவிட்டு ஊர திரும்பினர 
இப்டி முன்்ைமபாக அந்்தக்கலலூரி எவைளவு 
ல ் ற று க்  ல க பா ண டி ரு க் கு ம்  எ ன் ் து 
அைரகளுக்குமட்டும் ல்தரி ந்்த  ஒன்று . 
இத்்ததனக்கும் இளநிதல ் டிபபிறகபான முடிவுகள் 
ைந்திருக்கவிலதல. ட்தரவு முடிவு மபாறிபட்பானபால 
ல்றடறபாருக்கும் பிள்தளக்கும்்தபான் கைதல. 
அ்தறகுள் அந்்தக் கலலூரி அைரகளது ் ைத்தில 
ஓர இடத்த்தடயபா, ைபாகனத்த்தடயபா ைபாஙகுை்தறகு 
முன்்ைம் லசலுத்தியிருக்கலபாம்.

இன்தறக்கு ையலலைளிகள் தூரக்கப்ட்டு 
ஊருக்கு ஒதுக்குபபுறமபாக ைபாளபாவியக் 
கட்டிடஙகதளயும் லசயறதகயபான இயறதகச் 
சூழதலயும் உருைபாக்கி தைத்துக் லகபாணடு 
அதமதியபான சூழலில கலவி கறக ைபாருஙகள் 
என அதழபபுவிடுக்கின்றன ைணிகக் கலவி 
நிறுைனஙகள் மு்தலில மனதிலும், சிந்்ததனயிலும் 
அதமதிக்கபானக் கலவி என்று எதுவும் 
கறபிக்கப்டபா்தட்பாது அதமதி எஙகிருந்து ைரும், 
ஓட்டபட்பாட்டியில ஓடத் ்தயபாரபாகும் ஒருைனின் 
மன நிதலதயப ட்பாலப ் ்தட்டத்துடன் கலவி 
கறக லசலலும் மபாைைரகள் அதிகம். இைரகள் 
பின்னர மனம் மறறும் நரம்புத் ்தளரவு, லசரிமபானக் 
டகபாறபாறு ல்தபாடர்பானச் சிக்கலகள் ஏற்ட்டு 
உள, உடல சிகிச்தசக்கு ஆளபாக டநரகிறபாரகள். 
சி ல ர  இள ம்  ை ய தி ட ல ட ய  நி ர ந் ்த ர 
டநபாயபாளரகளபாகிவிடுகிறபாரகள். டநபாய்கதளப 
ட்பாக்க டைணடிய, ஆளுதமதய ைளரத்ல்தடுக்க 
டைணடிய கலவி டநபாயபாளிகதள உருைபாக்குைது 
குறித்து இஙகு யபால்தபாருைரும் ட்சுை்தபாக 
இலதல.

அன்்பாளுதமதய ,  அறிைபாளுதமதய 
ைளரப்தும் ்தன்னம்பிக்தகதய டமம்்டச் 
லசய்ைதும், விழுமியஙகதள ட்சும் கலவிக்டகபா, 
நிறுைனஙகளுக்டகபா இஙகு இடடமதுமிலதல.

அப்டியபான கலவி ைளரல்தடுக்கப்டபா்தைதர 
க ல வி க் கூ ட ங க ள்  ம ர ை க் 
லகபாட்டடிகளபாகத்்தபானிருக்கும். ் ள்ளிகள் சிதற 
ைளபாகஙகளபாகத்்தபானிருக்கும் மபாைைரகள் 
குறறடமதும் லசய்யபாமடல கலவி என்கிற ல்யரில 
்ள்ளிகளின் நிரந்்தச் சிதறைபாசிகளபாகடை 
ல்தபாடரைர.

கைடடு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர்
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இன்தறய சமூகச்சூழலில கலவிகறக ைரும் 
மபாைைரகளின் மடனபா்பாைம் கலவியின் 
ம க த்துைம்அறி ந்து  க லவிஉருை பா க்கும் 
விதளவுகள்அறிந்து கலவிச் சபாதலகளுக்குைரும் 
மபாைைரகளின்எணணிக்தக மிகக்குதறவு. 
கபாரைம் ஒரு ல்பாறுப்றற அரசியலசூழலில, 
ஒருல்பாறுப்றற சமூகச்சூழலில, ஒருல்பாறுப்றற 
குடும்்ச்சூழலில, மபாைைரகள் ்தஙகளின் 
எதிரகபாலம்்றறிய கனைறறைரகளபாய் 
்பாரதையறறைரகளபாய், இருப்்தபால என்்த்த 
நபாம் புரிந்துலகபாள்ள டைணடும். ஆனபால 
அட்தமபாைைரகள் இன்தறயச்சூழலில 
ஒன்றிலமட்டும் அதிகநபாட்டம் லகபாணடைரபாக 
லசயல்டுைத்த நம்மபால ்பாரக்கமுடிகிறது. 
ல ் ரு ம் ் பா ல பா ன ை ர க ள்  நு க ர வி ல 
நபாட்டம்லகபாணடைரகளபாய், நுகரவில ட்தபாய்ந்து, 
புலன்கள் தூணடப்ட்டு ஒருவி்த மயக்கத்தில 
இருப்த்தயும் நம்மபால ்பாரக்கமுடிகிறது. 
்தபாய்்தந்த்தயரின் கனவுகதள நிதறடைறற 
்தபாய்்தந்த்தயரகளபால கலவிச்சபாதலகளுக்கு 
களமிறக்கப்ட்டைரகள். ல்றடறபாரகள் ்ைம் 
கட்டிவிட்டபால ்தஙகள் கடதம முடிந்து விட்ட்தபாக 
எணணி, கலவிச்சபாதல ்தஙகள் குழந்த்தகதள 
டமம்்டுத்தி ல்ரும்்ைம் சம்்பாதிக்க 
்தகுதிப்டுத்தித் ்தந்துவிடும் என்ற ்பாரதையில 
்ள்ளிக்கு அனுபபுகின்றனர.

அரசபாஙகடமபா எப்டியபாைது குழந்த்தகதள 
்ள்ளிக்குக்லகபாணடுைந்து அைரகளுக்கு 
சபான்றி்தழ் ல்றறுத்்தந்து அரசபாஙகத்திறகும், 
ல்தபாழிறசபாதலகளுக்கும் ்ணியபாட்கதள 
உருைபாக்கிவிட்டபால அது மிகபல்ரும்சபா்ததன 
என்றுநிதனத்து லசயல்டுகிறது. கலவி 
நிறுைனஙகடளபா, ஆசிரியரகள் கறறுக்லகபாடுப்த்த 
ட்தரவில மபாைைரகள் ஒபபுவித்து லைறறில்றறு 

கட்டுரை

். பழனிததுனை
gpalanithurai@gmail.com

ச பா ன் றி ்த ழ் ்த ந் து  அ னு ப பி வி ட் ட பா ல 
்தஙகளின்சபா்ததன முடிந்துவிட்டது என்று 
எணணுகின்றன. மபாைைரகடளபா ஒரு குறிபபிட்ட 
எ ண ணி க் தக  ்த வி ர  நு க ர வி ல 
ந பா ட் ட ங லக பா ண ட ை ர பா க  க ல வி யி ன் 
்யன்அறியபாமல ல்றடறபார்தரும் ்ைத்த்த 
கலவிச்சபாதலயில லசலுத்தி சபான்றி்தழ் 
ல்றறுவிட்டபால ்தஙகள்்ணி முடிந்துவிட்டது 
என எணணும் மடனபா்பாைத்தில ைபாழ்கின்றனர. 
அ து ம ட் டு ம ல ல  அ ை ர ை பா ங கு கி ன் ற 
சபான்றி்ததழப்பாரத்து ்ணி்தந்துவிடடைணடும். 
்த ன் தி ற த ன , ஆ ற ற த ல  ை ள ர த் து க் 
ல க பாள்ளடைணடும்  என்றஉைரைறறு 
லசயல்டுைத்தயும் நபாம் ் பாரத்து ைருகின்டறபாம். 
ஒடரைரியில இந்்தச்சூழதல விைரிக்கடைணடும் 
என்றபால கடின உதழபபுக்கு எைரும் 
்தயபாரபாகவிலதல. அதனத்தும் சடஙகுகளபாகப 
்பாவிக்கும் மடனபா்பாைத்திறகு ைந்துவிட்டடபாம். 
ைகுபபுக்குச்லசலைது ,  ட்தரவுஎழுதுைது 
அதனத்தும் ஓரசடஙகு அவைளவு்தபான். 
ைகுப்தற என்்து ைறணடுகிடந்்த கிைறதற 
நீரஊற தைப்து ட்பாலபாகும். ஆசிரியரும் 
மபாைைரும் இதைந்து லசயல்டும்ட்பாது 
அறியபா்தது அறியடைணடும், புரியபா்தது 
புரியடைணடும், ல்தளியபா்தது ல்தளியடைணடும். 
இதை  அதனத்தும்  ைகுப்தற க்குள் 
நடக்கடைணடும். அப்டி நடந்்தபால நீர ஊறும் 
கிைறு்தபான் ைகுப்தற.

கலவிஎன்்து ஒருசமூகத்திறகபானது சமூகத்த்த 
டமம்்டுத்துை்தறகபானது என்்த்த மறந்து 
்தனிமனி்த ல்பாருளபா்தபார டமம்்பாட்டுக்கபானது 
என்றநிதலக்கு லகபாணடுைரப்ட்டுள்ளது. 
என்தறக்கு கலவி ்தனிமனி்த ல்பாருளபா்தபார 
ைளரச்சிக்கபானது என பிரகடனம் லசய்யப்ட்டு, 
க ல வி ்த ரு ம்  ் ணி யி லி ரு ந் து  அ ர சு 

்ம் பணி, ்ம் தபருலம
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்தன்தனவிலக்கிக்லகபாணடட்தபா அன்றிலிருந்து 
க ல வி  ச மூ க ச் சி ந் ்த த ன ய ற ற ்த பா க 
மபாறறப்ட்டுவிட்டது. இ்தன்விதளவு்தபான் 
ல்பாறுப்றற, ்தரமறற மருத்துைர, ல்பாறியியலபாளர, 
அதிகபாரி ,  அலுைலர என அதனத்துத் 
்தளஙகளிலும் ல்பாறுப்றறைரகதள நபாம் 
்பாரக்கின்டறபாம். இந்்தச்சூழலில கலவியின்மூலம் 
சமூகச்சூழதல மபாறற நபாம்முயலுகின்டறபாம். 
கலவியின்மூலம் மபாறறடைணடும் என்றபால 
மு்தலில ஆசிரியரகதள மபாறறடைணடும். அது 
ஆசிரியரகளின் இடம்மபாறறுைது அலல. 
ஆ சி ரி ய ர க ளி ன்  ் ணி ச் சூ ழ த ல யு ம் 
் ணி த் தி ற த ன யு ம்  கூ ட் ட ட ை ண டு ம் . 
ஆ சி ரி ய ர க த ள  ம பா ற று ை ்த ன் மூ ல ம் 
கலவிச்சூழதலடய ் ள்ளிகளில மபாறறிடமுடியும். 
அ ்த ற க பான  ் பா ரதைதய , 
ஒவலைபாரு ஆசிரியரிடமும் 
உ ரு ை பா க் கி ட ட ை ண டு ம் . 
எஙடகபாஓர இடத்தில இந்்த 
ம பா ற ற த் தி ற க பா ன  தீ த ய 
ஒவலைபாருஆசிரியரிடமும் 
்றறதைத்து அதையபாமல 
எரியவிட டைணடும். இந்்தப்ணி 
என்்து ல்ரும்சைபாலகள் 
நிதறந்்ததை.

அடிப்தடயில கலவிஎன்்து 
அறிதை உருைபாக்கும் லசயல. 
அந்்தக்  கலவி சமூகத்த்த 
மபாறறிடடைணடும். அந்்தக் 
கலவியபால  ல்றும்அறிவு 
சமு்தபாயத்தின் டமம்்பாட்டுக்கு 
வித்திடவிலதல என்றபால 
அ த ்த ந பா ம் க ல வி எ ன் று 
அதழக்கமுடியபாது. கலவிஎன்்து 
கலவிக்கூடஙகளிலமட்டும் உருைபாைது கிதடயபாது. 
க ல வி ச் ச பா த ல க ளி ல ்த பா ன்  அ றி வு 
உருைபாக்கப்டுகிறது என்று நபாம் நிதனத்்தபால 
அது ஒரு ்தைறபான புரி்தல. கலவி சிந்திக்கும் 
ஆறறல ்தடத்்த அத்்ததனட்ரும் ல்றறிட 
முடியும். ஒரு மனி்தனுக்குக் கிதடக்கும்கலவி 
அைதன உயரத்்தவும் லசய்யும் ்தபாழ்த்திடவும் 
லசய்யும். கபாரைம் அைன்ல்றற கலவியின்்தரமும் 
்தன்தமயும் அப்டிப்ட்டது.

கலவி ்தரமறறுஇருந்்தபால அந்்தக்கலவியபால 
எந்்தஉ்டயபாகமும் சமூகத்திறகு கிதடயபாது. 
்தரமறறகலவியபால உருைபாக்கப்ட்டைரகள்்தபான், 
ஊழல அரசியலைபாதிகள், ல்பாறுப்றற 
அரசுஊழியரகள் மறறும் அதிகபாரிகள், ்தரமறற 
மருத்துைரகள், ்தரமறற ல்பாறியியலபாளரகள். 
இைரகளின் லசயல்பாடுகளபால லைளிப்டுைது 
அதனத்தும் சமூகத்திறகுக் டகடுகள்்தபான்.

எனடை்தபான் கலவிதயப்பாதுகபாப்து என்்து 
நபாட்தடப்பாதுகபாப்து ட்பான்ற்தபாகும். கலவியில 
ஏட்தனும் குதற்பாட்தட உருைபாக்கினபால அது 

அந்்தநபாட்தடடய ஆ்த்திலசிக்க தைத்துவிடும். 
கலவிதயப்பாதுகபாக்க மு்தலில ட்ததைப்டுைது 
நலலஆசிரியரகள் .  கடப்பாடுஉதடய , 
ஆ சி ரி ய ப ் ணி யி ல  ் ற று க் லக பா ண ட , 
ஆசிரியர்ணிதய ரசித்துச் லசயல்டும் 
மனி்தரகதள ட்தடிபபிடித்து ஆசிரியரகளபாக்க 
டைணடும். ்தபான்ஆசிரியர எனக்கூறிக் லகபாள்ைதில 
அைரல்ருதமப்ட டைணடும்.

ஒருநலல ஆசிரியரபாக டைணடும்என்றபால 
அைரஒரு ட்பாரபாட்டக்களத்தில இருப்துட்பால 
ட்பாரபாட ்தன்தன்தகுதிப்டுத்திக்லகபாள்ள 
டைணடும். அந்்தபட்பாரபாட்டம் என்்து 
சைபாலகதளசமபாளிக்கும் திறன்ல்றறைரபாக 
்தன்தன்தயபார்டுத்தும் ட் பா ர பாட்டம் . 
அந்்தஆசிரியரகள் அதனைரும் ஒருசிந்்ததனச் 

சூழலில ஓரஇயக்கமபாக ைபாழ்ைபாரகள். அைரகள் 
கபாதல 9 மணியிலிருந்து மபாதல 5 மணிைதர 
ஆசிரியரகள் அலல, அைரகள் 24x7 ஆசிரியரகள். 
இந்்த ஆசிரியச் சிந்்ததன என்்து மபாைைர 
சபாரந்து சிந்திப்து, சமூகம் சபாரந்து சிந்திப்து. 
மபாைைரகதள கறறலில ஈடு்ட்டு ்ஙடகறக 
த ை ப ் து ,  எ ன் ் த ்த  சு ை பா சி த் து க் 
லகபாணடிருப்பாரகள் .  அதுமட்டுமலல 
மபாைைரகளுக்கு கலவிதய கறறுக்லகபாள்ளும் 
முதறதமஎன்ன என்்த்த கறறுத்்தருைது்தபான் 
கலவிஎன்்த்த புரிந்துலசயல்டுைபாரகள்.

கறறுக்லகபாள்ள கறறுத்்தரு்தல என்்து 
நுணுக்கங கள்நித ற ந் ்த  ்ணிஎன்்த்த 
புரிந்துலசயல்டுைபாரகள் .  அட்தட்பால 
டகள்விடகட்கக் கறறுக்லகபாடுப்பாரகள். சிந்திப்து, 
ஆ ழ் ந் து ,  கூ ர தம ய பா க சி ந் தி ப ் து 
வித்தியபாசமபாகசிந்திப்து எப்டி என்்த்தயும் 
கறறுத் ்தருைபாரகள். அத்துடன் மபாைைரகள் 
்தஙகள்திறன் ைளரப்தில டமம்்டுைத்த 
மபாைைரகளுக்குக் கபாணபித்துத் ்தருைபாரகள். 
இைறறுக்கும் டமலபாக மபாைைரகதள ்தஙகளுக்குச் 
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சமமபாகமதித்து அைரகளுடன்இதைந்து 
்ணிய பா ற றுை பா ர கள் .  ை கு ப ்த றதய 
்தன்தபாக்கிக்லகபாள்ளபாமல மபாைைரகளுக்கபான்தபாக 
மபாறறி மபாைைரகதளச்லசயல்ட தைப்பாரகள்.

இ த ை க த ள ல ய ல ல பா ம் 
லசய்யடைணடுலமன்றபால இரணடுநிதலகளில 
ஆசிரியரகள் லசயல்டடைணடும். ஒன்று, 
்தஙகதள இயக்கடைணடும். இத்த ஆஙகிலத்தில 
(Self Engagement) என்றுகூறுைபாரகள். இரணடு, 
மபாைைரகதள இயக்கடைணடும். இத்த 
ஆஙகிலத்தில  ( S t u d e n t  E n g a g e m e n t ) 
என்றுகூறுைபாரகள். இந்்த இரணடு்ணிகளும் 
ஓரஆழ்ந்்த விழிபபுநிதலயில நதடல்றடைணடும். 
்தன்தனஇயக்கு்தல என்்து ்தன்தனத்ல்தபாடரந்து 
்ரிடசபாதித்து ்தன்சிந்்ததன ,  நடத்த்த , 
லசயல்பாடுகள், எப்டி மபாறறம்ல்றுகின்றன 
என்்த்த கைனித்துக் லசயல்டுை்தபாகும். இ்தறகு 
மிகமுக்கியமபாக என்சிந்்ததனப ட்பாக்கு 
மபாறுகின்றனைபா, என்நடத்த்த மபாறுகின்றனைபா, 
மூன்று, என் லசயல்பாடுகள் மபாறுகின்றனைபா 
என்்த்த டசபாதித்துக்லகபாணடட இருக்க 
டைணடும்.

்தன்தன மபாறறத்ல்தரிந்்தைர மட்டுடம ஆசிரியர. 
்தன்தன மபாறறிக்லகபாள்்ைர மட்டுடம ஆசிரியர. 
அைர மபாறறத்த்தயும் உருைபாக்குைபார . 
மபாறறத்த்தயும் டமலபாணதம லசய்்ைர. அடுத்து 
மபாைைரகதள இயக்குைபார .  அப்டி 
மபாைைரகதள இயக்கும்ட்பாது மபாைைரகள் 
சிந்்ததனயில, நடத்த்தயில லசயல்பாடுகளில 
மபாறறத்த்தக் லகபாணடுைர டைணடும். இைரகள் 
இந்்த மூன்றுநிதலகளிலும் மபாறுகின்றபாரகளபா 
என்்்தறகு மபாைைரகதள ஆசிரியரகள் இயக்க 
டைணடும்.

எனடை ஆசிரியரகள் இரணடுநிதலயில 
இயஙக டைணடும். ஒன்று ்தன்தன மபாறறத்திறகு 
உட்்டுத்்த இயக்கடைணடும் .  இரணடு  
மபாறறத்த்தக் லகபாணடுைர மபாைைரகதள 
இயக்கடைணடும். ஆசிரியரகள் ்தஙகதள இயக்கி 
லசயல்ட்டு மபாறுைத்த அனுதினமும் 
கூரந்துகைனித்து மதிபபீடு லசய்யடைணடும். 
அட்தட்பால மபாைைரகள் மபாறுைத்த 
கூரந்துகைனித்து அைரகள் அதடகின்றமபாறறத்த்த 
அைரகளுக்குக்கபாணபித்து மபாைைரகதள 
உறசபாகப்டுத்்தடைணடும். இந்்த மபாறறஙகள் 
என்்து உயரநிதலஉைரத்து்தலபாகும். இந்்த 
இ ர ண டு நி த ல யி லு ம்  ஆ சி ரி ய ர க ள் 
ல ச ய ல ் டு ை ்த ற கு  ஓ ர உ ன் ன ்த 
விழிபபுைரவுடைணடும். அந்்தவிழிபபு ஆழ்ந்்த 
வி ழி ப பு ை ர ை பா க  ஆ சி ரி ய ர க ளு க் கு 
இயஙகு்தளத்தில இருக்கடைணடும். அந்்த 
விழிபபுைரவு நிதலக்கு மபாைைரகதளயும் 
லகபாணடுைர டைணடும். இந்்தவிழிபத்க் 
லகபாணடுைர மிகபல்ரிய சபா்தகம் லசய்யடைணடும் 
ஆசிரியரும் மபாைைரகளும். இது ஒரு ட்பாரபாட்டச் 

லசயல்பாடு. இந்்தப ட்பாரபாட்டத்த்த நபாம் 
துைஙகுைது்தபான் கடினம். துைஙகி நபாம் நமக்குள் 
நதடல்றும் மபாறறஙகதள உைரஆரம்பித்்தபால 
நம்மபால அந்்தபட்பாரபாட்டத்திலிருந்து லைளிடயற 
முடியபாது.

இ்தறகபான ஒரு சிந்்ததன என்்து எபட்பாதும் 
உயரநிதலச்சிந்்ததனயுடன் நல உைரவுகளில 
ட்தபாய்ந்து ல்தபாடரஇயக்கத்தில இருக்க நம்தமப 
்ழக்கப்டுத்திக் லகபாள்ள டைணடும் . 
இ்தறகுத்்தபான் டமம்்ட்ட விழிபபுநிதல டைணடும். 
அந்்த விழிபபுஎன்்து நம் உள்ளத்தில நதடல்றும் 
ஓர நிகழ்ைபாகும். இந்்தத் ்தயபாரிபபுக்கள் அதனத்தும் 
நம்உள்டள நதடல்றடைணடிய ்ணிகளபாகும். 
நபாம்லைளியில நிதறயமபாறறஙகதள நம்இயஙகு 
்தளஙகளில லகபாணடுைந்து விடுகின்டறபாம். அது 
நம்இலலமபாக இருக்கலபாம், நம் ைபாகனமபாக 
இருக்கலபாம், நம்உதடயபாக இருக்கலபாம், 
நம்ைகுப்தறயபாக  இருக்கலபாம் ,  ந பாம் 
ைகுப்தறயில இருக்கும் ல்தபாழிலநுட்் 
சபா்தனஙகளபாக இருக்கலபாம் .  இதைகள் 
அதனத்தும் நம் லசயல்பாடுகதள, ்ணிகதள 
உயரத்்த ைந்்ததைகள்்தபான். ஆனபாலும் இந்்த 
ம பா ற ற ங க த ள வி ட  உ ள் ளு க் கு ள் 
நதடல்றடைணடிய மபாறறஙகள் நிதறயஉள்ளன. 
இந்்த உள் மபாறறஙகள்்தபான் நம் எலதலயறற 
சக்திதய நமக்குகபாணபித்துநம்தம உயரந்்த 
நிதலக்கு இட்டுச்லசலலும் கருவி. எனடை அந்்த 
உள்நிதலமபாறறத்திறகபான லசயல்பாடுகளுக்குள் 
நபாம்்யணிக்க நபாம்்தயபாரபாக டைணடும்.

நபாம்லசய்கின்ற அதனத்துச்லசயலகளிலும் 
முதறதமயும் நுணுக்கமும் இருக்க டைணடும். 
அது ைகுபல்டுப்்தபானபாலும் சரி, எழுதுை்தபாக 
இருந்்தபாலும் சரி, புத்்தகஙகதள நம் டமதஜயின்மீது 
தைத்துக்லகபாள்ை்தபாக இருந்்தபாலும், புத்்தகஙகதள 
தகயபாளுை்தபாக இருந்்தபாலும், நிற்்தபாகஇருந்்தபாலும் 
நடப்்தபாகஇருந்்தபாலும் சரி அதனத்திலும் ஓர 
முதறதம நுணுக்கம் இருக்கடைணடும். இந்்த 
மூன்று ஒழுக்கஙகதளயும் நபாம் நம்மிதடடய 
ல க பா ண டு ை ந் து வி ட் ட பா ல ,  ந பா ம் 
சபா்தபாரைஆசிரியரபாக இருக்கமபாட்டடபாம். 
்தவிரக்கஇயலபா்த ஆன்மவிழிபபுபல்றற சபா்தகரபாக 
சபாகசம் லசய்யும் மனி்தரபாக எலடலபாரும் 
டநசிக்கக்கூடிய மனி்தரபாக நபாம்மபாறிவிடுடைபாம். 
அது்தபான் இன்றுநபாம் லசய்ய டைணடிய ்ணி. 
நம்லசயல்பாட்டின் மூலம் எந்்தப்ணிதயயும் 
பு னி ்த ம பா க  ம பா ற ற ல பா ம் . அ ட ்த ட ் பா ல 
எந்்தப்்தவிதயயும் இழிவும்்டுத்திவிடலபாம். 
எனடை எத்தயும் புனி்தப்டுத்துைதும் 
இழிவு்டுத்துைதும் நம் தகயில்தபான் உள்ளது. 
அட்தட்பால நம்்ணிதய சிறபபுறச்லசய்ைதும், 
்தபாழ்வுறச்லசய்ைதும் நம் தகயில்தபான்உள்ளது. 

கைடடு்ரயாளர்: பமனாள் அரசியல் அறிவியல் 
ப்பராசிரியர், கைாந்தி கிராம கிராமியப ்பல்கை்ைககைழகைம
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ஈழத்து இலக்கியப்ரபபில மதலயக 
இலக்கியச் லசலலநறிக்கு ்தனியிடமுணடு. 
மதலயக இலக்கியப்திவுகள் லைறுமடன 
அழகியலுக்கபான லசபாலலபாடலபாக இலலபாமல 
மக்கள் ைபாழ்வுக்கபான அறத்த்த லைளிப்டுத்திடய 
ை ந் து ள் ள து .  ம த ல ய க  ம க் க ளி ன் 
்தன்னதடயபாளஙகதள லைளிப்டுத்துகின்ற 
அட்த டைதள அரசியல மபாறறத்திறகபாகபான 
சமூக நீதிக்குரலபாகவும் மதலயக இலக்கியம் 
இருந்து ைருகின்றது. கவித்த, நபாடகம், சிறுகத்த 
ட்பான்ற இலக்கிய ைடிைஙகளுக்கு அடுத்்தபாக 
ந பா ைல  இல க்கியம பானது  மதலய க 
இலக்கியத்துதறக்கு ைளம் டசரப்்தபாக 
அ த ம கி ன் ற து .  இ ன ை த ர வி ய ல 
அடிப்தடயிலும் ைரக்க அரசியல சபாரந்தும் 
மதலயக நபாைலகள் கபாத்திரமபான ் திவுகதள 
முன்தைத்துள்ளன. அந்்தைதகயில மு.சி 
கந்த்தயபாவின் “குறுநதிக்கதரயில” நபாைல 
முக்கியத்துைம் ல்றுகின்றது.

 மு.சி கந்த்தயபா அைரகள் கணடி இரஙகல 
லகபாட்டகஙதகத் ட்தபாட்டத்த்தப பிறபபிடமபாக் 
லகபாணடைர. லகபாட்டகஙதக ட்தபாட்டத்தில 
கீதழக்கபாறறு இயக்கத்தில தீவிரமபாக 
டைதலலசய்்தைர. “லசன்று ைருகின்டறபாம் 
லஜன்மபூமிடய” கவித்த நூலுக்கு லசபாந்்தக் 
கபாரனபான அரு .சிைபானந்்தன் மறறும் 
அய்யபாக்கணணு, மதலயக மறுைபாழ்வுதமய 
மனி்த உரிதமபட்பாரபாளி சி.்ன்னீச்லசலைம் 
ட்பான்ற ்லதர உருைபாக்கிய ட்தபாட்டம் 
லகபாட்டகஙதக. ைரக்க அரசியல முதனபத்யும் 
முறட்பாக்கு இலக்கிய வீச்சுக்கதளயும் 
மதலயகத்தில ் ரபபிய முன்டனபாடிகளுள் மு.சி 
கந்த்தயபாவும் லகபாட்டகஙதக ட்தபாட்டத்தில 
ைபாழ்ந்திருப்தில வியபபிலதல.

 1964 சிறிமபா-சபாஸ்திரி ஒப்ந்்தத்தின் மூலமபாக 
்தமிழகத்திறகு ைலிந்து புலபல்யரவு 
லசய்யப்ட்டைரகளுள் மு.சி கந்த்தயபாவும் 
ஒருைர. லகபாட்டகஙதக ட்தபாட்டத்தில தீவிர 
இடதுசபாரி அரசியலுடன் இதைந்து 
லசயற்ட்டத்தபட்பால ்தமிழக மணணிலும் 
இடதுசபாரி அரசியதல ்ரந்்த அளவில 
முன்லனடுத்்தைர. ்தபாயகம் திரும்பியைரகளின் 
பிரச்சிதனகளுக்கு குரலலகபாடுப்திலும் 
அைரகளின் மனி்த உரிதம ல்தபாடர்பாக 
கரிசதன கபாட்டுைதிலும் முன்னின்று 
ல ச ய ற ் ட் ட ை ர .  சி த ்த க் க ப ் ட் ட 
“மதலயகத்்தமிழரகள்” “நபாடறற மதலயகத் 
்தமிழரகளும் குடியுரிதமத் திருத்்தச்சட்டமும்” 
என்ற இருநூலகளும் ்தபாயகம் திரும்பியைரகளின் 
அைலநிதலயிதன ் திவு லசய்துள்ளன.

ல ் பா து வு ட த ம  அ ர சி ய ல 
இயக்கலசயற்பாடுகளும் ைரக்க அரசியலின் 
தீரபா்த்றறும் அதமப்பாக்கச் லசயற்பாட்டுப 
பின்னணியிலும் முகிழ்த்்த மு.சி.கந்த்தயபாவின் 
குறுநதிக்கதரயில நபாைல தீவிர விசபாரதைக்குரிய 
அடித்்தளத்த்த விரிந்்த கணடைபாட்டத்தில 
முன் தைக்கின்றது.ல்பான்னுலக ் திப்பாக டம. 
2019இல லைளிைந்்த இந் நபாைல மதலயக நபாைல 
இலக்கிய ைரலபாறறில புதிய ்தடம் ் திப்்தபாக 
அதமந்துள்ளது. 284 ்க்கஙகதளக் லகபாணட 
இந்நபாைல பின்ைரும் மூன்று உள்ளடக்கஙகதள 
முன்தைத்து அ்தறகபான அழகியலுடன் 
அரசியல அறத்திறகபான ைழிகபாட்டதலயும் 
டைணடி நிறகின்றது.

1 1964இல சிறிமபா-சபாஸ்திரி ஒப்ந்்தத்தின் 
விதளைபாக மதலயக மக்களின் சித்தக்கப்ட்ட 
ைபாழ்வு

2 ட்ரினைபா்த லசயற்பாடுகளினபால மதலயக 
மக்களுக்கு இதழக்கப்ட்ட அநீதிகள்

மலைே்க சமூ்கத்தின் 
சமூ்க அரசிேல் பரிமொணங்கள்

மு.சி.கந்ரதயோவின் ‘குறுேதிககரையில’ ேோவல முன்ரவத்துள்ெ பதிவுகள்

நூல திறனைோயவு

மஜ.சற்குரு�கா்தன்
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3 ்தமிழ்த் ட்தசிய அரசியலில முரண்ட்ட 
நிதலயும் ைரக்க அரசியலின் விமரசன 
நதடமுதறயும்

1. 1964இல் சிறிமகா-சகாஸ்திரி ஒப்பநதின் வினளவகா் 
மனலய் மக்ளின் சின்தக்ப்பட்ட வகாழ்வு

சிஙகளப ட்ரினைபாதிகளபால 1947ஆம் 
ஆணடு குடியுரிதமப ்றிபபு, 1948ம் ஆணடு 
ைபாக்குரிதம ் றிபபு இதை இரணடும் மதலயக 
மக்களின் அடிையிறறில தக தைத்்த 
இருசட்டஙகள். இ்தன் நீட்சியபாக இந்தியபாவும் 
இலஙதகயும் இதைந்து 1967ஆம் ஆணடு 
சிறிமபா-சபாஸ்திரி ஒப்ந்்தமும் ல்தபாடரச்சியபாக 
1977ஆம் ஆணடு ஒப்ந்்தமும் மதலயக 
மக்கதளச் சித்தத்்த சட்டஙகளபாகும். இவ 
ஒப்ந்்தஙகள் மூலம் விருப்த்திறகு மபாறபாக 
ைலிந்து நபாடு கடத்தியதமயபானது மதலயக 
மக்களின் ைரலபாறறுப ்க்கத்தில ஏற்ட்ட 
கருபபுப புள்ளியபாகும். இந்்த ஒப்ந்்தத்தின் 
மூலம் இந்தியபா-இலஙதக நபாடுகள் மதலயக 
மக்கதள எவைபாறு ் ஙகு ட்பாட்டுக் லகபாணடன 
என்்த்த “கள்ளத்ட்தபாணி” என்ற புத்்தகத்தில 
என்.சரைைன் அைரகள் பின்ைருமபாறு 
கூறுகின்றபார “1967ம் ஆணடு லசபடம்்ர மபா்தம் 
25ம் திகதியளவில மதலயக ைம்சபாைழியினர 
975,000 ட்ர இலஙதகயில ைபாழ்ந்திருந்்தனர. 
இைரகளில 520,000 ட்ருக்கு பிரஜபாவுரிதம 
ைழஙக இந்தியபா சம்மதித்்தது. இலஙதக 300,000 
ட்ருக்கு பிரஜபாவுரிதம ைழஙக சம்மதித்்தது. 
மிகுதி 150,000 ட்ரின் பிரஜபாவுரிதம ்றறி 
தகச்சபாதிடப்ட்ட சிறிமபா -இந்திரபா 
ஒப்ந்்தத்தின் மூலம் ஆளுக்குப ்பாதியபாகப 
்ஙகிட்டுக் லகபாள்ைல்தன தீரமபானித்துக் 
லகபாணடனர. இ்தன்்டி 75,000ட்ர வீ்தம் 
இருநபாடுகளும் ் ஙகிட்டுக்லகபாணடனர”.

மதலயக மக்கதள மனி்தரகளபாகப 
்பாரக்கபாமல லைறும் ்ணடமபாகப ்பாவித்து 
ைதரயப்ட்ட ஒப்ந்்தஙகள் மூலம் ஏற்ட்ட 
துன்்வியல அம்சஙகதள “குறுநதிக்கதரயில” 
என்ற நபாைலில துலலியமபாகப ்திவு 
லசய்துள்ளபார மு.சி.கந்த்தயபா. இந்நூலில ைரும் 
நபாயகன் ரபாமு, நண்ன் சஞசீவி, ரபாமுவின் 
அப்பா நலல்தம்பி, மபாடசபாமி கஙகபாணி, 
நபாரபாயை கஙகபாணி, சணமுகம், ்ரமசிைம், 
சுந்்தரம், சின்னைள், அன்னம், ஜகன் மறறும் 
சுந்்தரி ட்பான்ற ்ல ்பாத்திரஙகதள 
உைரவுபபூரைமபாக கணமுன் நிறுத்தி நபாைதல 
ந க ர த் து கி ன் ற பா ர .  மூ ன் று 
ட்தபாட்டஙகதள(டீவிசன்) லகபாணடுள்ள 
லகபாறறஙகஙதகயில நூறறுக்கைக்கபான 
ல்தபாழிலபாளரகள் ் ணி லசய்துைருகிள்றபாரகள் 
.“லகபாறறஙகஙதக என்ற ல்யர கபாலபட்பாக்கில 

லகபாட்டஙகந்த்தயபாக மபாறிபட்பானது” என 
நபாைலின் இரணடபாம் அத்தியபாயத்தில (்க்கம் 
19) ்திவு லசய்கின்றபார. ரபாமு கஙகபாணி 
கன்னத்தில அதறந்்த அதறயபானது அைதனயும் 
அைனது நண்ன் சஞசீவிதயயும் வீட்தடயும் 
ட்தபாட்டத்த்தயும் விட்டட லைளிடயற 
நிர்ந்திக்கின்றது .  இவவிருைரகளின் 
லைளிடயறறமும் திரும்பி ைருதகக்கபான 
கபாலப்குதியிதன சிறிமபா-சபாஸ்திரி ஒப்ந்்தகபால 
நிகழ்வுகளுடன் இதைத்துப ் யணிக்கின்றபார 
மு.சி. கந்த்தயபா.

 இ ்த றகிதடயில  ல ்த பாழிற சங க 
அதமப்பாக்க முயறசிகள் ,  இனைபா்த 
ல ச ய ற ் பா டு க ள் ,  து த ர ம பா ர க ளி ன் 
அடபாைடித்்தனம் என்்ைறதற இயல்பாக 
வி்ரித்துச் லசலகின்றபார. சிறிமபா-சபாஸ்திரி 
ஒப்ந்்தம் லகபாறறஙகஙதக ட்தபாட்டத்திறகுள் 
நுதழந்்தட்பாது சணமுகம் ட்தபாட்டத் 
ல்தபாழிலபாளி இரணடு நபாதளக்கு முன்டன 
எலலபா சனஙகளும் டகட்கிற மபாதிரி “இந்தியபா 
ட்பானபால இருக்க இடம், ல்பாதழக்கத் ல்தபாழில 
லசஞசு லகபாடுப்பாஙக… இஙக மபாதிரிடய 
அஙடகயும் ைபாழலபாம் என்று லசபான்னபாஙக 
இந்தியபா ல்தரியபா்தைஙக மூட்ட முடிச்டசபாட 
ஒடர்தபா ட்பாய்டனும். அப்றம் எஙக திரும்பி 
ைபாரது?” என்று ் ரமசிைத்த்தக் டகட்ட சமூகம் 
“ஒன்றும் அறியபா நபாட்டுக்கு ட்பாய் என்ன 
லசய்யப ட்பாறபாஙகடளபா?” என புலம்பினபான் 
(்க்கம் 93).

எனைரும் உதரயபாடலில மதலயக மக்களின் 
ஏக்கம், எதிரகபால நம்பிக்தக ்தஙகளது 
இருபபுக்கபான நியபாயம் என்்ைறதற 
இயல்பாகடை வி்ரிக்கின்றபார. ட்தபாட்ட 
நிரைபாகக் லகடுபிடிகள் இனைபா்த லசயற்பாடுகள்; 
மதலயக மக்கள் மீது கட்டவிழ்த்து 
வி ட ப ் ட் ட ட ் பா து  இ ந் தி ய பா வு க் கு 
ட்பாய்விடலபாம் என்ற எதிர்பாரபபிதன; 
புறச்சூழலகள் உருைபாக்கியிருந்்தன. அ்தன் 
அரசியல ய்தபாரத்்தத்தில இந்தியபா சபார்பான 
ல்தபாழிலபாளர ைரக்க விடரபா்த இலஙதகத் 
ல்தபாழிலபாளர கபாஙகிரசும் ஒரு கபாரைமபாகும் 
என்்த்தயும் சூசகமபாக ஆசிரியர லைளியிடத் 
்தயஙகவிலதல.

இந்தியபாவுக்கு லசலலும் முன்னர ்துதள, 
ெபாலிஎல, எலடல, ் ணடபாரைதல, ெபபுத்்ததல, 
நபானுஓயபா, ்தலைபாக்கதல, ெட்டன், ைட்டைதல, 
நபாைலபபிட்டிய, கணடி மறறும் ல்பாலகெபாலைல 
சந்தி ஆகிய புதகயிர்த நிதலயஙகளில 
மதலயகத் ட்தபாட்டத் ல்தபாழிலபாளிகதள ஏறறிக் 
லகபாணடு லசலலும் புதகைணடிக்குப ல்யர 
“ஒப்பாரிக் டகபாச்சி” என அதழப்பாரகள். 
இரத்்த உறவுகள், நண்ரகள், கபா்தல 
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ையப்ட்ைரகளின் பிரிவின் நிதல எந்்த 
சமூகத்திலும் நிகழ்ந்்ததிலதல. குறுநதிக்கதரயில 
நபாைலில ைரும் சம்்ைம் இப்டி அதமகின்றது. 
்ததலமன்னபாரிலிருந்து இரபாமபானுஜம் என்ற 
கப்லில மதலயக மக்கதள ஏறறிக்லகபாணடு 
லசலலும் ட்பாது “என்னஙக, லகபாஞசம் நின்னு 
ட்பாஙக. அஙக ் பாருஙக மக தகய கபாட்டுறபா… 
எப்டிஙக அைள விட்டுவிட்டு ட்பாறது?” 
என்று அந்்த இடத்திடலடய அமரந்து க்தறத் 
ல்தபாடஙகினபாள், என்ற உறவு நிதலகதளயும் 
லஜகனுடன் கபா்தல ையப்ட்ட சுந்்தரி கப்லில 
ஏறிக்லகபாணடு அைதனப ்பாரத்்தட்பாது 
“ எப்டியும்  ைந்து  ட ச ர ந்திடுடைன் ! 
கைதலப்டபாமல ட்பா சுந்்தரி என…” லஜகன் 
கூறும்  நிகழ்ைபானது ய்த பா ர த் ்தம பான 
மனநிதலகதள மு.சி.கந்த்தயபா உலபாை 
விட்டிருக்கின்றபார.

 சிறிமபா-சபாஸ்திரி- இந்திரபாகபாந்தி ஒப்ந்்தம் 
்தபாய்-்தந்த்தயிடமிருந்து பிள்தளகதளயும் 
கைைன்- மதனவிதய விட்டும் பிரியும் ட்பாது 
ஏற்ட்ட டசபாகஙகதளயும் ்துதள 
்ணடபாரைதள ,  நனுஒயபா ெட்டன், 
நபாைலபபிட்டி மறறும் கணடி புதகயிர்த 
நிதலயஙகளில கபாை முடிந்்தத்த ைரலபாறறுத் 
துன்்வியல சம்்ைஙகதள யபா்தபாரத்்தபூரைமபாக 
்திவு லசய்துள்ளது, குறுநதிக்கதரயில நபாைல.
ந பா ை ல பா சி ரி ரு ம்  இ ல ங தக - இ ந் தி ய 
ஒப்ந்்தஙகளின் விதளைபாக ைலிந்து 
நபாடுகடத்்தலுக்கு உட்்ட்டு இருந்்ததமயினபால 
்தனது அனு்ைஙகதள லசழுதமயபாக ்ல 
இடஙகளில இயல்பாக நபாைலின் ஊடபாக 
லைளிப்டுத்துகின்றபார.

இலஙதகத்தீவின் பூரவீகத் ்தமிழரகளபான 
யபாழ்ப்பாைம், மட்டக்களபபுத் ்தமிழரகதள 
விட ் திலனட்டபாம் நூறறபாணடில குடிடயறிய 
மக்கள் மதலயக மக்களபாைர. மதலயகப 
பிரட்தசத்திறகு மூன்று ைதகயபான ்தமிழரகள் 
ைருதக ்தந்துள்ளபாரகள்.

1)  கணடியிதன ஆணட விக்கிரம ரபாஜசிஙகன் 
ைழியில ைந்்தைரகள்.

2)  கணடி நகதர ஒழுஙகதமப்்தறகபாக 
ல க பா ண டு  ை ர ப ் ட் ட  ந க ர 
சுத்திகரிப்பாளரகள்.

3)  டகபாபபி, ட்தயிதல மறறும் றப்ர 
லசய்தகக்கபாக லகபாணடு ைரப்ட்ட 
்தமிழரகள்.

இைரகதள இதைத்்த  சமூகமபாக 
மதலயகசமூகம் விளஙகுகின்றது இைரகளில  
ல்தலுஙகரகளும் மதலயபாளிகளும் அடஙகுைர. 
இைரகளில சிலர சிஙகள மக்கள் ் ண்பாட்டுடன் 
இதைந்து விட்டனர. ்லர ்தமிழ்ச்சமூக 

அதமபபுடன் இதைந்து லகபாணடனர.

நகரப புனரதமபபுப ் ணிகளிலும் மதலயகப 
்குதிகளில ்பாத்தகதள ைடிைதமப்திலும் 
கடின உதழபபிதன இைரகள் ைழஙகினர. 
அடரந்்த கபாட்டுப்குதிகதள லைட்டி ட்தயிதல 
ல்தன்தன றப்ர ட்தபாட்டஙகதள உருைபாக்கினர. 
ல்தன்னிந்தியபாவிலிருந்து பிரித்்தபானியபா 
அரசபாஙகத்்தபால லகபாணடுைரப்ட்ட 
மதலயகத் ட்தபாட்டத்ல்தபாழிலபாளரகளின் நிதல 
துன்்கரமபானது .  சிஙகள மக்களுக்கு 
ல்ருந்ட்தபாட்டப்யிரகள் உருைபாக்கத்தில 
நபாட்டம் இருக்கவிலதல. ்தவிர பிரித்்தபானியபா 
கம்்னிகளுக்கு கீழ்்டிந்து டைதலலசய்யும் 
நபாட்டமும் இருக்கவிலதல. ்தஙகளது ் பாரம்்ரிய 
்யிரகளபான லநல, டசபாளம் மறறும் மரக்கறி 
்யிரிட்டு கிரபாமமபாக ைபாழ்ந்்தனர. எனடை 
ல்ருந்ட்தபாட்ட சமூக அதடயபாளமபாக 
மதலயகமக்கள் மபாறியிருப்த்தப ்றறி 
அபட்பாத்தய சிஙகள மக்கள் விளஙகியிருக்க 
நியபாயமிலதல.

 1947 ஆம் ஆணடு குடியுரிதமப ்றிபபு 
சட்டத்திறகுபபிறகு இைரகள் மீ்தபான 
ைன்முதறகள். அதிகரிக்கத் ல்தபாடஙகின. 
“கள்ளத்ட்தபாணி” அதடயபாளபல்யரும் 
ட்ரினைபா்த நிகழ்ச்சி நிரலுடன் இதைந்து 
லகபாணடது இத்்ததகய நிகழ்வுகதள 
கு று ந தி க் க த ர யி ல  ந பா ை லி னு ட பா க 
்யணிக்கின்றபார மு.சி கந்த்தயபா. 1956 ஆம் 
ஆணடு ்தனிசிஙகளச் சட்டத்்தபால லகபாழும்பில 
டைதல்பாரக்கும் மதலயக இதளஞரகளும் 
்பாதிக்கப்ட்டத்த நபாைலில ஆஙகபாஙடக 
்பாத்திரப்தடபபுகளின் ஊடபாகவி்ரித்துச் 
லசலகின்றபார .  குறிப்பாக மதலயகத் 
்தமிழரக்லகதிரபாக நதடல்றற ைன்முதறகள் 
கணடி, ் துதள மறறும் நுைலரலியபா ட்பான்ற 
இடஙகளில ட்ரினைபா்தச் லசயற்பாடுகதள 
முதனப்பாக எடுத்துக் கபாட்டுகின்றபார.

2. மனலய்த்தமிழர்்னளப் மபகாறுத்தமட்டில் 
இைணடுவி்தமகாை வன்முன்ற்ள் நி்ழ்த்தப்பட்டை.

1)  குடியுரிதமச்சட்டம், மறறும் சிறிமபா-
சபாஸ்திரி ஒப்ந்்த ்தபாக்கத்தின் விதளைபாக 
நடந்்த ைன்முதறகள்

2)  எழு்துக்குபபின்னர ைடக்குகிழக்கில 
நடந்்த ்தமிழ்த்ட்தசிய விடு்ததல இயக்கப 
பின்னணியில எழுந்்த ைன்முதறகள்.

 நபாைலில ைன்முதற சம்்ைத்த்த “அன்று 
கபாதல சஙலகபாலிடயபாடு டைதலக்குச் 
லசன்றைரகள் மீணடும் வீடு திரும்்விலதல. 
நூறறபாணடுக்கு டமல ைரலபாறதறக்கூறும் அந்்த 
லயத்தின் குடியிருபபுக்கள் மீது தீதய தைத்து 
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விட்டனர. அத்தீயில முன்டனபாரகளது 
கபாலம்மு்தல ல்தபாடரந்து ்பாதுகபாக்கப்ட்ட 
ல்பாருட்கள் அதனத்தும் கருகிசபாம்்லபாயின. 
அந்்தக்கபாட்சி அைனது மனக்கணகளில 
ல்தபாடரந்்தது” என ்திவு லசய்கின்றபார. 
லகபாழும்பில நடந்்த ைன்முதற ்றறி 
எழுதும்ட்பாது ்தடயினர கட்டதளப்டி 
முட்டிக்கபாலிட்டு அமரந்்தனர. ் ல நிமிடஙகள் 
நீடித்்த ட்தடு்தலில அைரகள் எதிர்பாரத்்த 
்தடயஙகள் எதுவுமிலதல நடந்்த விசபாரதையில 
ரபாமு உட்்ட அதனைரும் ட்தபாட்டஙகதள 
இருபபிடமபாகக் லகபாணடுள்ளத்த அறிந்்த 
இ ர பாணுை  அதிக பா ரி களில  ஓருைன் 
“ைலலகபாட்டபான்ட ஆபபு உம்்லலபா அபபிட்ட 
மு்தலபாளிலபா லைணடயனைபா… டந்த” (புலலு 
லைட்டைந்்த நீஙகள் எஙகளுக்கு மு்தலபாளிகளபாக 
ஆகபட்பாரிஙகளபா…) எனக் கத்தினபான். 
“ட்தபாட்டத்துக்குபட்பாய் புலலு லைட்டுஙகடபா” 
என்று கூறி உட்கபாந்திருந்்த அதனைரின் 
முதுகிலும் உத்தத்துவிட்டு லைளிடயறினபாரகள் 
என மதலயக மக்கள் மீது ஆளும் ைரக்கம் 
லகபாணடிருந்்த மனப்பாஙகுகதள வி்ரித்துச் 
லசலைதில கைனமபாக இருந்துள்ளபார மு.சி.
கந்த்தயபா.

ஒ ரு  இனத்தின்  ்ண்பாட்தடயும் 
ைரலபாறதறயும் அழிப்்தறகு ஒன்று ைன்முதற; 
இரணடு கருத்தியலமீ்தபான ்தபாக்கு்தல 
இரணடுைழிகளிலும் மதலயக மக்கள் 
சித்தக்கப்ட்டுக் லகபாணடிருக்கும் நிகழ்வுகதள 
நபாைலுக்குரிய அழகியலுடன் முன்னகரத்திச் 
லசலகின்றபார.

3. ்தமிழ்த் ட்தசியைபா்த அரசியலுடன் 
முரண்ட்ட நிதலயும் ைரக்க அரசியலின் 
விமரசன நதடமுதறயும்

குறுநதிக்கதரயில நபாைலின் ஊடபாக மு.சி 
கந்த்தயபா அைரகள் இலஙதக அரசியலில 
மு த ன ப ் பா ன  ட ் பா க் கு க ளு ட ன் 
்யணித்திருக்கின்றபார. ்தமிழ்த்ட்தசியைபா்த 
அரசியலின் உடன்்டபா்த ்தன்தமகதளப ் ல 
இடஙகளில விைபாதிக்கின்றபார. இடதுசபாரி 
அரசியலின் இயலபாதமதயயும் அதிலிருந்து 
இடதுசபாரி இயக்கஙகள் மீள டைணடிய 
அைசியத்த்தயும் நபாைலில ைரும் ் பாத்திரஙகள் 
ஊடபாக லைளிப்டுத்துகின்றபார. மதலயகத் 
்தமிழரகளின் லயஙகள் எரிக்கப ்ட்டு 
அ ை ர க ளி ன்  ல ் பா ரு ட் க ள் 
லகபாள்தளயடிக்கப்ட்டதமதய எதிரத்து 
கணடியில கணடன ஊரைலம் நடக்கும்ட்பாது 
அஙகுள்ள இதளஞரகளின் உதரயபாடல 
பின்ைருமபாறு அதமகின்றது. ‘ஊரைலஙகளும் 
ஒப்பாரிகளும் உதழக்கும் மக்களுக்கு 
விடிதைத்்தரபட்பாைதிலதல புரட்சிலயபான்டற 

அதனத்து மக்களுக்குமபான விடு்ததல்தரும்’ 
எ ன் ற ை பா ்த ம்  ர பா மு வி ன பா ல 
முன்தைக்கப்ட்டட்பாது ஒரு இதளஞனின் 
்தில இப்டி அதமகின்றது. “கபாலபாைதியபான 
முழக்கம் இத்த இனிைரும் ்ததலமுதற மீதும் 
சுமத்திச் லசலலபட்பாகின்டறபாமபா? புரட்சி 
ைரும்ைதரயும் ட்தசிய உரிதமகதள இழந்்த்தபாக 
டைணடுமபா ….” என்ற டகள்வியிதனத் 
ல்தபாடுத்்ததுடன் ்தனிநபாடு ஒன்று்தபான் தீரைபாகும் 
என்றபான். “சரி அணைன் நீஙகள் சிஙகளைடரபாடு 
்தமிழ்த்  ட ்தசிய  இன  உரிதமகதள 
லைன்லறடுஙகள் உதழக்கும் மக்கள் ைரக்கப 
புரட்சி மூலம் உரிதமகதளப ல்றட்டும் 
ந பா ங க ள்  எ ங க ள்  ை ழி த ய 
ல்தரிவித்துக்லகபாள்ளுகின்டறபாம்  என 
விைபா்தத்திறகு முடிவுதர ைழஙகினபான். அந்்த 
இதளஞன்.”

இவைபாறு ்ல உதரயபாடலகள் மூலம் 
எண்துகளில நடந்்த சமூக அரசியல ட்தசியைபா்த 
ட்பாரபாட்டஙகதள முன்னிறுத்துகிறபார.

கணடி லகபாறறஙகஙதக ட்தபாட்டத்தில 
ஆரம்்த்தில இடம் ல்றற ல்தபாழிறசஙக 
அரசியதலயும் அைறறின் இயலபாதமயிதனயும் 
விம ர சன  ரீதிய பா க  ட ந பா க் குகி ற பா ர . 
சணமுக்தபாசதன ல்பாதுச்லசயலபாளரபாகக் 
லகபாணட இலஙதக ல்பாதுவுடதமக் 
கட்சி(சீனசபாரபு) அ்தன் ல்தபாழிறசஙகமபான 
லசஙலகபாடிச்சஙகம் ஆகியைறறின் புரட்சிகர 
அரசியலும் நபாைலில விைபாதிக்கப்டுகின்றது. 
லசஙலகபாடிச்சஙக அரசியலுக்கு அப்பால 
கீதழக்கபாறறு இயக்கம் இந்தியபாவின் நக்சதலட் 
(மக்கள் யுத்்தக் குழு) இயக்கத்துடன் இதைந்து 
விை பா தி க் க ப ் டுைத ்த யு ம்  ந பா ைலில 
கபாைமுடிகின்றது. ்பாரபாளுமன்ற அரசியதல 
முன்னிறுத்திய லசயற்பாடுகள் மூலம் 
ல்தபாழிலபாளிைரக்கத்திதன தகவிட்ட 
டமபாசமபான நிதலயிதனயும் ந பாைல 
்திவுலசய்திருக்கின்றது.

ல்பாதுவில, குறுநதிக்கதரயில நபாைல 1967 
சிறிமபா-சபாஸ்திரி ஒப்ந்்தத்தின் விதளவுகதளயும், 
இடதுசபாரி அரசியலின் ட்ததைகதளயும்; 
்தமிழ்த்ட்தசிய அரசியலில மதலயக மக்களின் 
நிதலப்பாடு எவைபாறு அதமய டைணடும் 
என்்்தறகபான டகள்விகதளயும் முன்தைத்து 
அ்தறகபான கத்தயபாடலகதள நபாைலில 
ைளரத்துச்லசலைத்த அை்தபானிக்க முடிகிறது. 
குறிப்பாக மதலயக மக்களின் ட்தசிய 
இனத்துைத்துக்கபான சுயட்தடலின் விதளைபாக 
விமரசன பூரைமபான ்தடப்பாக மு.சி 
கந்த்தயபாவின் குறுநதிக்கதரயில நபாைல 
்திைபாகியுள்ளது.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ச
ெப
்டம
்பர்
 2
02
2

46

உ லகின் ்லடைறு கணடஙகளில 
்ரிைமித்்த மனி்த இனஙகள் மரபியல ரீதியிலும் 
டைறு்டுகின்றன. அைரைர உடலசபார உருை, 
நி ற ,  ட ை ற றுதம களுடன்  க ரு த் து ப 
்ரிமபாறறத்திறகபான லமபாழிகளும், ம்தஙகளும்கூட 
இயல்பாகடை மபாறு்டுகின்றன. 2018ஆம் 
ஆணடு மக்கள்ல்தபாதக கைக்லகடுபபின்்டி 
இந்தியபாவில 19,500க்கும் டமற்ட்ட லமபாழிகள் 
அலலது ட்ச்சுைழக்குகள் ்தபாய்லமபாழிகளபாகப 
ட்சப்டுகின்றன என்று ல்தரிகிறது. அைறறுள் 
இந்ட்தபா-ஐடரபாபபிய லமபாழிக் குடும்்ம் 78.05% 
மறறும் திரபாவிட லமபாழிக் குடும்்ம் 19.64% என்ற 
அளவில உள்ளது .  இந்திய துதைக் 
கணடத்திறகுள் இன ைதரவியல மறறும் 
்ன்முகத்்தன்தம ் றறிய ஆய்வுகள் அறிஞரகள் 
மத்தியில இன்று கைனம் ல்றுகின்றன.

உலகின் லமபாத்்த ஜனத்ல்தபாதகயில நபான்கில 
ஒரு ்ஙகு (190 டகபாடி) மக்கள், ‘மஞசள்’ 
நிறத்்தை’ரபான ‘மஙடகபாலபாயிடு’ இனத்்தைர. 
இன்று சீனபா, இந்ட்தபாடனசியபா, ஜப்பான், 
மியன்மபார (்ரமபா), மலபாய், மஙடகபாலியபா, 
லகபாரியபா, தில்த் ட்பான்ற நபாடுகளில 
ைபாழ்கிறபாரகள்.

ைட இந்தியபாவின் யைன(ர), கம்ட்பாஜ(ர), 
குந்்தள(ர), அைை(ர), ்தருை(ர), ்ரபாசக(ர), 
ரமை(ர), ்தபா்மபாலிக(ர) ட்பான்ற மிடலச்ச 
ஆதிப்ழஙகுடிகள் ைரிதசயில மஙடகபாலியக் 
கின்னரரகளும் மகபா்பார்தத்தின் பீஷ்மப 
்ருைத்தில குறிபபிடப்டுகின்றனர . 
மகபா்பார்தத்தில மஞசள் நிறக் ‘கின்ன’ரர ஆகிய 
கிரபா்தரகளுடன், அன்தறய அசபாம் பிரட்தசத்தில 
பிரஜ்டயபாதி்பாவின் ்பாக்தத்்தபா (பிருக்தத்்தபா) 

என்னும் அரசரின் ்தடகளிலும் இைரகள் 
இடம்ல்றறனர.

மனி்த இனஙகதள மர்ணு ரீதியில 
கணடறியும் நவீன உத்தி, ஸ்டபான்ூஃட்பாரடு 
்லகதலக் கழகத்தின் பீட்டர அணடரஹில 
மறறும் பீட்டர ஓூஃபனர ஆகிய நிபுைரகளபால 
கணடுபிடிக்கப்ட்டது. ஆணகளிடம் மட்டுடம 
கபாைப்டும் ஒய்-குடரபாடமபாடசபாம்களில உள்ள 
டி.என்.ஏ. மர்ணு இனஙகபாட்டிகள் (‘டி.
என்.ஏ.மபாரக்கரகள்’) இ்தறகு உ்தவுகின்றன.

நம் நபாட்டில அறிவியல ல்தபாழிலக ஆய்வுக் 
குழுமத்தின் விஞஞபானிகள் உலகின் 10 ஆசிய 
நபாடுகளில இருந்து 1928 ட்ரின் மர்ணுக்கதள 
ஆரபாய்ந்்தனர. இ்தறலகன சீனபா, இந்தியபா 
இந்ட்தபாடனசியபா, ஜப்பான், மடலசியபா, 
பிலிபத்ன்ஸ், சிஙகபபூர, ல்தன்லகபாரியபா, 
்தபாய்ைபான், ்தபாய்லபாந்து ஆகிய 10 நபாடுகளின் 73 
இன மக்களில இருந்து மக்கள், ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக் லகபாள்ளப்ட்டனர. இந்்த மர்ணு 
முதறயிலபான இடபல்யரச்சி ஆய்வில, 
கிழக்கபாசிய இனத்்தைர ல்தன்கிழக்கு ஆசியபாவில 
ட்தபான்றி ல்தறகில இருந்து ைடக்கு டநபாக்கிக் 
குடில்யரந்து உள்ளது ல்தரிகிறது.

ஆதிகபாலத்தில விந்திய மதலக்கு அப்பால 
இருந்து சமைரகளும், ல்ௌத்்தரகளும் ல்தறடக 
ைந்து, ம்தஙகள் இன்றி ைபாழ்ந்்த ஆஸ்திடரலபாயிடு 
இனப ்ழஙகுடிகளிடம் ்தஙகள் சமயக் 
கருத்துக்கதளப ் ரபபி ம்தமபாறறம் லசய்்தனர 
என்்ட்த உணதம. புத்்தரின் பிர்தபான சீடரகளில 
மு்தன்தமயபான ்பாரிபுத்்த(ர) ைருதகயினபால 
இன்தறய டகரளத்தில ல்ௌத்்தமும் ் ரவிறறு. 
இைர உ்திஸ்்(ர) என்ற ல்யரில ல்ௌத்்தப 
பிரபாமைத் துறவியபாகவும் அறியப்டுகிறபார.

பன்மு்கத்�ன்லம 
பொர� ்ொடடின் தபருலம!

கட்டுரை

ம�ல்னல சு.முதது

2022 ஜூரல 11 அன்று, உலக மககள் ளதோரக தினை ஐககிய ேோடுகள் 
அறிவித்த முத்திரைளமோழி முககியமோனைது. “800 ் கோடி மககள் வோழும் இந்த 

ளேகிழவோனை உலகம், தனிேபர உரிரமகள் மறறும் விருப்பஙகரெ 
நிரலநிறுத்துகிறது. அரனைத்து மககளும் ெமுதோயஙகளும் ேோம் பகிரந்து 
வோழும் இந்தப் பூமிக்கோளும் தரழத்துச் ளெழிப்பதறகோனை எலரலயறற 

ெோத்தியககூறுகரெ வழஙகுகிறது.”
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ல்தன்்குதி முழுதமக்குமபாக நம் ட்தசியக்கவி 
இரவீந்திரநபாத் ்தபாகூர ஒறதறச்லசபாலலபால 
கு றி ப பி டு ம்  ்ணதடய  ‘ தி ர பா விட ’ 
இலக்கியஙகளில ,  ைடக்டக  நிகழ் ந்்த 
‘ஸிந்துக்க’ளின் ட்பாரக்கத்தகளும், ல்ௌத்்த, 
சமைக் கருத்துக்களும் ல்ரும்்பான்தம 
இடம்பிடித்்தன. கி.பி.9ஆம் நூறறபாணடின் 
கம்்ரும் இரபாமபாயைத்தின் மிதிதலக் கபாட்சிப 
்டலத்தில “்ப்ரர யைனர சீனர/டசபானகர 
மு்தல ் லடலபார” (மிதிதல. ் பாடல 578) என்று 
்ப்ரர, யைன ட்தசத்்தபார, சீனரகள், டசபானகர 
மு்தலபான மிடலச்சர” ் றறிக் கூறுகிறபார.

பி.வி. ஜகதீச அய்யர, ‘புரபா்தன இந்தியபா 
என்னும் ்தழய 56 ட்தசஙகள்’ (சந்தியபா 
்திப்கம் லசன்தன இரணடபாம் ் திபபு 2004) 
்றறிக் கூறும்ட்பாது ‘ஆரயபா ைரத்்தம்’ (கீதழ 
மணடலம்), ைடடமறகில ‘பரம்மபா ைரத்்தம்’ 
ஆகிய 38 ைடட்தசஙகள் ்தவிரவும், டந்பாளம், 
்பாரசீகம், சிஙகள ட்தசம், கிரபா்த ட்தசம், 
(ைடகிழக்கு இந்தியப ்குதி), கபாம்ட்பாஜம் 
(தில்த்), சீனட்தசம் ஆகியனவும் புரபா்தன 
இந்தியபாவில அடஙகும் என்கிறபார.

10,000 ஆணடுகளுக்கு முற்ட்ட இந்ட்தபா-
ஐடரபாபபியரகளபான கபாகசபாயிடு இனத்்தைர 
‘எம்-17’ மர்ணு இனஙகபாட்டி லகபாணடைரகள். 
இைரகள் ஐடரபாபபியக் ‘கபாக்கசஸ்’ மதலப 
பி ர பா ந் திய த்தில  ் ரிைமித்்தை ர கள் . 
புதுதிலலிைபாசிகளில மூைரில ஒருைரிடம் இந்்த 
‘எம்-17’ மர்ணு உள்ளது.

அவைபாடற, 45,000 ஆணடுகளுக்கு முன்பு 
ைபாழ்ந்்த ஈரபானின் அனத்ட்தபாலிய இனத்்தைர 
‘எம்-172’ மர்ணுக்கள் லகபாணடைரகள். எம்-172 
ஈரபான் மர்ணுக்கள், துருக்கிஸ்்தபான் ைழிடய 

இந்தியபாவினுள் ஆதிப ்ழஙகுடி மக்களுடன் 
கலந்்தத்த ‘மனி்தனின் ைரலபாறு’ (‘ஹிஸ்டரி 
ஆூஃப டமன்’, ‘டிஸ்கைர’, டிசம்்ர 2004) 
என்னும் நூலில அறிவியல இ்தழபாளர ரபா்ரட் 
குன்சிக் ் டம் ைதரந்து கபாட்டுகிறபார.

இந்்த ‘லைள்தள’ இனத்்தைர, இன்று 
ஐடரபாப்பாவிலும், ஆசியபா கணடத்தில ரஷ்யபா, 
துருக்கி, கஜகஸ்்தபான், ஆரமீனியபா, கிரீஸ், 
அஜரத்ஜபான், ஜபாரஜியபா ஆகிய நபாடுகளிலும் 
ைபாழ்ந்து ைருகின்றனர. ைட அலமரிக்கபா, ல்தன் 
அலமரிக்கபா, ஆஸ்திடரலியபா மறறும் நியூசிலபாந்து 
எனப ் ல நபாடுகளில கடலகடந்தும் ஆக்கிரமித்து 
ைசித்து ைருகின்றனர.

்தவிரவும், ‘ஆஸ்திடரலபாயிடு’ மனி்த ் ரம்்தர, 
ல்தன்னிந்தியபாவில ஒரு முக்கியமபான 
அடிப்தட மர்ணு மூலக்கூறு என்றும், 
ல்தன்னிந்தியபாவின் ‘திரபாவிட’ மக்களிடம் 
ஆஸ்திடரலபாயிடு அம்சஙகதள விடக் கூடு்தல 
கபாகசபாயிடு ் ணபுகள் ் திந்து உள்ளன என்றும் 
்திவிடுகிறபார அலமரிக்க உடலசபார 
மபானுடவியலபாளரகள் கழகத்தின் ்ததலைர 
கபாரடலடன் ஸ்டீைன்ஸ் கூன். (‘தி லிவிங டரசஸ் 
ஆூஃப டமன்’: ‘ைபாழும் மனி்த இனஙகள்’, 1965).

இந்தியபாவின் ைடக்குப்குதிதயப ல்பாருத்்த 
மட்டில, கபாகசபாயிடு மரபினரின் நீட்சி என்டற 
ல்தரிவிக்கிறபார. ்பாரசி என்ற லசபாலலபாட்சி 
கி.மு.9ஆம் நூறறபாணடிடலடய அசிரிய 
(அஹிரியபா-ஆரிய?) மக்கள் ைழக்கில இருந்்தது. 
ஈரபானில ல்ரசிட்பாலி அருடக நக்ஷ்-இ-ருஸ்்தம் 
என்னும் இடத்தில ‘்பார் ்பார்ஹய புத்ர 
ஆரய ஆரியச்சித்ர’ என்ற ைபாசகம் உள்ளது. 
இ்தன்ல்பாருள், “்பாரசி ஒருைன், ஆரியக் 
குடும்்த்தில ஆரியன் ஆகிய ்பாரசியின் 
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புத்திரன்” என்்்தபாகும்.

மு்தலபாம் அர்தஷீர (Ardashir-I) என்்ைர 
கி.பி.224-இல ் பாரசீகத்தின் ் பாரத்தியப ட்ரரசர. 
நபான்கபாம் அர்த்னபாஸ் என்ற மன்னதர 
லைன்று சபாஸ்்பானியப ட்ரரதச நிறுவி, கி.
பி.224 மு்தல கி.பி.242 முடிய 18 ஆணடுகள் 
அரசபாணடபாரபாம். இைர ்தன்தன ‘மன்னபாதி 
மன்னன்’ (‘ஷபா இன் ஷபா’) என அறிவித்துக் 
லகபாணடபார. ‘ஷபா’ என்ற அதடலமபாழி 
்பாரசீகப ் ரம்்தரயினரக்கு உரியது அலலைபா? 
‘ஷபா’ அலலது ‘டஷஹ’, ‘சிெ’ என்றபால ் பாலியில 
சிஙகம். சிதக உதடய விலஙகு. சிஙகத்திதன 
சிம்ெ என்்து சம்ஸ்கிரு்த ைழக்கு. டஷர 
என்றபால புலி, அரத்்தஷீர (்பாதிப புலி).

மு்தலபாம் அரத்்தஷீர ்தன்தன ்பாரசீகக் 
கடவுள் அெுரபா மஸ்்தபா(‘அெுரபாம்ெபா’)வின் 
அருள் ல்றறைர என நிறுவினபார. லசபாரபாட்டிரிய 
லநறி ்பாரசீகப ல்ரும் கடவுள் அெுரபா 
மஸ்்தபா, ட்ரரசர அரத்்தஷீருக்கு, குதிதர 
மீ்தமரந்்தைபாடற மகுடம் ைழஙகுைது ட்பான்ற 
சிற்த்த்த ் பாதறயில லசதுக்கினபார.

அைரகளின் ‘அலைஸ்்தபான்’ லமபாழியில 
அைர்தம் லநருபபுக் கடவுள் ‘அடபார’. லைப்மும் 
ஒளியும் என்று ல்பாருள்்டும். கி.பி.728இல 
ல்தகின் ஷபா ஆட்சியில லைளியிடப்ட்ட 
இரபானிய நபாையத்தில ‘அடபார’ உருைம் 
ல் பாறி க் க ப்ட்டுள்ளது .  இ த் ்ததகய 
நபாையத்த்தத் ட்தபாறறுவித்்தைர மு்தலபாம் 
அர்தஷீர என்னும் மன்னர.

‘ஸ்டபார’ (விணமீன்) என்்த்த ‘அடபார’ எனப 
பிறகபாலத்தில ைழஙகினர எனலபாம். ‘சூரிய 
அஸ்லடர ’  என்றபால சூரிய விணமீன் 
ைழி்பாட்டபாளரகள் (‘லசௌரபாஷ்ட்ரரகள்’) 
என்று ல்பாருள். (முஸ்லிம்கள் சந்திர 
ைழி்பாட்டபாளரகள்.).

கி.பி.226-கி.பி.651ஆம் ஆணடுக்கட்டத்தில 
்லுச்சிஸ்்தபானத்த்த ஒட்டிய சிந்து சமலைளி 
ைதர சபாஸ்்பானியப ட்ரரசு விரிந்திருந்்தது. 
உள்ள்டிடய கி.பி.7ஆம் நூறறபாணடில 
்பாரசீகத்திதன முஸ்லிம்கள் தகப்றறியத்தத் 
ல்தபாடரந்து, சபாஸ்்பானியப ட்ரரசு ஆகிய 
ஈரபான் அரசும் வீழ்ச்சியுறறது. சபாரதுஷ்ட்ரர 
என்னும் இரபானியத் ்தத்துை ஞபானி ட்தபாறறுவித்்த 
சூரபாஸ்ட்ரிய ம்தமும் சித்தக்கப்ட்டது.

தீதய ைழி்டும் ் பாரசிகள், ஈரபானில இருந்து 
8-10ஆம் நூறறபாணடுக் கபாலகட்டஙகளில 
்பாரசீக ைதளகுடபாவில டெபாரமுஸ் என்னும் 
இடத்தில ்தஙகினர. கத்தியைபாரில தடயூ 
என்னும் இடத்திலும் குடிடயறினர.

கி.பி.1599இல ் பாஹமன் தகக்டகபாத் என்னும் 
்பாரசி ம்தகுருவினபால எழு்தப்ட்ட ‘கிஸ்்-

இ-சஞசன்’ என்னும் ஆைைத்தின்்டி, சிந்து 
்குதியின் மன்னரபான ஜபாதி ரபாைபா 
என்்ைரிடம் அதடக்கலம் டகட்டட்பாது, 
அைரகளின் நம்பிக்தககதளத் தீர விசபாரித்்த 
மன்னர, முக்கிய நபான்கு நி்ந்்ததனகள் 
விதித்்தபாரபாம்.

மு்தலில அைரகள் அந்்த உள்ளூர 
லமபாழியபாகிய குஜரபாத்தி கறறுக் லகபாள்ள 
டைணடும். அந்்த ைட்டபாரப ்ழக்கத்திறகு 
ஏற்ப ல்ணகள் டசதல ்தபான் உடுக்க 
டைணடும். ஆயு்தஙகள் சுமந்து லசலலக்கூடபாது. 
திருமைஙகள் அந்தி டைதளயில ்தபான் 
நடத்்தப்ட டைணடும். அதனத்த்தயும் ஏறறு 
அஙகு குடிடயறியைரகள், சிந்து (ஹிந்து) 
மன்னனிடம் டைணடி, சஞசன் ஆகிய 
குஜரபாத்தில ்தஙகளுக்கபான ஈரபானிய ‘ைபாரெரன் 
லநருபபுக் கடவுள் டகபாவில’ எழுபபி 
ைழி்ட்டனர.

்பாரசிகளின் ‘நைடஜபாதி’ என்்து சூரபாஸ்ட்ரிய 
நம்பிக்தகக்கு அனுமதிக்கும் புனி்தச் சடஙகு 
ஆகும். இது, யூ்தரகளின் ‘ஞபானஸ்நபானம்’ 
ட்பான்றது. ்பாரஸி இனத்்தைரகளுக்கு 
‘லஜரபாஸ்டிரியன்ஸ்’ என்றும் ல்யர.

“ ் த ழ ய  ம ்த ங க ளி ல  ஒ ன் று 
லஜரபாஸ்டிரியனி்ம். இைரகளின் கடவுள் 
அெுரபாம்ெபா. இதறத்தூ்தர ஜரபாதுஸ்டரபா. 
புனி்த நூல ‘லஜணட் அைஸ்்தபா’. இைரகளுதடய 
ம்தத்த்த ஸ்்தபாபித்்தைரகள் ‘ஜரபாஸ்டர’ 
என்்ைர... ்பாரஸி இனத்்தைரகள், மு்தன் 
மு்தலில ஈரபானிலிருந்்த அடரபியரகள் ்தஙகதள 
முஸ்லீம் ம்தத்திறகு மபாறறிவிடுைபாரகள் என்ற 
்யத்தில புலம்ல்யரந்்தைரகள். மு்தலில 
குஜரபாத்த்த அதடந்்த இைரகளுக்கு அஙகுள்ள 
கடறகதர கிரபாமமபான ‘உ்தைபாடபா’ மிகப 
புனி்தமபானது . . .  இைரகள் லநருபத் 
ஆரபாதிப்ைரகள். ‘்தபார இமிெர’, ‘ஆடிஷ் 
க ட பா ’ ,  ‘ அ க் கி ய பா ’  எ ன் லற ல ல பா ம் 
அதழக்கப்டுகிறது, இந்்த லநருபபு” என்று 
திருமதி தமதிலி சம்்த் (‘லஜரபாஸ்டிரியன்ஸ்’, 
‘நம் உரத்்த சிந்்ததன’ ,  ஜூதல 20 18 ) 
குறிபபிடுகிறபார. இந்்த உ்தைபாடபா நகர அதமந்்த 
்தபாலுகபாவில ல்யடர ்பாரதி. ‘்பாரசி’ என்டற 
ஒலிக்கும்.

கி.பி.7ஆம் நூறரபாணடுைபாக்கில ‘ஜரபாதுஸ்ட்ரபா’ 
சமயம் இன்தறய இந்திய டமதலக்கதரடயபாரம் 
‘லசௌரபாஷ்ட்ர’ நிலத்தில ்ரவிறறு. ‘சூரபா 
ஆஸ்ட்ரபா’ என்றபால சூரிய விணமீன் என்று 
ல்பாருள். இைரகள் லமபாழி அலைஸ்்தபான். 
இைரகள் சிந்து நதிக்கதரயில குடியமரந்்த்தபால 
இந்்த மக்களும் ‘லசணட்’ அலலது ‘ஸிந்து’ 
என்றும் ைழஙகப்ட்டனர. அலைஸ்்தபான் 
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லமபாழியில இயறறப்ட்ட ‘அலைஸ்்தபா’ 
என்னும் நூல, சமஸ்கிரு்த டை்தத்துடன் 
ஒபபுடநபாக்கத் ்தக்கது.

“நபான்மதறகளில பிற மூன்று டை்தஙகளினும் 
முரண்ட்ட “அ்தரைண (டை்தம்) - உணதமயில 
லஜணட் அைஸ்்தபாவில ைரும் அ்தரைன் ஆகும். 
இந்திய - ்பாரசீக நபாகரிக இதைபபுக் கபால 
கட்டத்திதனப பிரதி்லிப்்தபாகும் இவடை்தம் 
என்்து சில ஆய்ைபாளர்தம் கருத்்தபாகும்” 
எனவும் ்ன்லமபாழிப புலைர மு .கு .
ஜகந்நபா்தரபாஜபா குறிபபிடுகின்றபார. (‘ைடலமபாழி 
ைளத்திறகு ்தமிழரின் ் ஙகு’, நியு லசஞசுரி புக் 
ெவுஸ் பிதரடைட் லிமிலடட், லசன்தன, 1994, 
்க்கஙகள் 3 மறறும் 9).

அை-ஸ்்தபான் அடிப்தடயில, ஸிந்துக்கள் 
ைபாழ் ்குதி- ஸிந்துஸ்்தபான், இந்துஸ்்தபான் 
எனப்ட்டது. இட்த ‘ஸ்்தபான்’ ஒட்டுச்லசபால 
கபாகஸ்்பாயிடு இனத்்தைர ைபாழும் நபாடுகளிலும் 
ைழக்கில உள்ளது. டகபாலிஸ்்தபான், குரசிஸ்்தபான், 
டலபாரிஸ்்தபான், ்லுச்சிஸ்்தபான், கிரஜிஸ்்தபான், 
துருக்மினிஸ்்தபான் ,  உஸ்ல்கிஸ்்தபான் , 
்தஜிகிஸ்்தபான், கசகஸ்்தபான், ்தபா்தரஸ்்தபான், 
்பாகிஸ்்தபான், ஆபகபானிஸ்்தபான் என எலலபாம் 
உருதுபல்யரகள்.

2002இல டி.என்.ஏ.மர்ணுச் டசபா்ததனயில 
இந்தியபாவில ்தந்த்தயின் ஒய்-குடரபாடமபாடசபாம் 
ைழி ஆரபாய்ந்்ததில ் பாகிஸ்்தபானியப ் பாரசிகள் 
டி.என்.ஏ. மர்ணு இரபானியருடன் ஒத்திருப்து 
நிரு்ைம் ஆனது. கபாரைம் அைரகள் பிற 
இனத்தில ல்ணலைடுப்து இலதல. 
உள்ள்டிடய சு்தந்திரத்திறகுப பிறகு இந்தியபா 
பி ரி க் க ப ் டு ை த ்த  ் பா ர சி க ள் 
விரும்்விலதலயபாம். ஏ்தபாயினும் 2004ஆம் 
ஆணடு ்பாரசியின் ‘தமட்டடபாகபாணட்ரியல 
டி.என்.ஏ. என்கிற ்தபாய் ைழி மர்ணுச் 
ட ச பா ்ததனயில  இ ர பானிய ர  ம றறும் 
குஜரபாத்தியரகளின் மர்ணுக்கள், இன்தறய 
கு ஜ ர பா த் தி ய ருடன்  ஒ த் து ப ட் பா ை து 
கணடறியப்ட்டது.

இன்தறய குஜரபாத்தில குடிடயறிய 
லசௌரபாஷ்டிரியரகள், ஏறத்்தபாழ 800 ஆணடுகள் 
டைளபாணதமயில ஈடு்ட்டிருந்்தனர . 
இைரகளின் ்தபாய்லமபாழி குஜபாரத்தி. பிறகபாலத்திய 
உச்சரிபபில, சமைம்-அமைம் ட்பாலவும், 
ஆஙகிலத்தில ‘அதர’ என்்த்த லசமி-லெமி 
என்்து ட்பாலவும், ஸிந்து (சிந்து), ஹிந்து ஆனது.

சிந்து மக்கதளக் குறிக்கும் லசபால ஸிந்துக்கள்- 
இந்துக்கள் ஆயிறறு. ஸிந்துக்கள் ைபாழ் ்குதி-
ஸிந்துஸ்்தபான், ஹிந்துஸ்்தபான் எனப்ட்டது. 
இன்தறய நவீனப ல்பாருள், ்ணதடய 
ைழக்கில இலதல.

“்ழதமயபான ் ரசிய லமபாழியில சமஸ்கிரு்த 
‘்’ தை ‘ெ’ என்று உச்சரிப்து ைழக்கம்” 
என்கிறபார ்தரமபானந்்தர. (‘்கைபான் புத்்தர, 
்தமிழில:கபா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. சபாகித்ய அகபா்தமி லைளியீடு, 
இரணடபாம் ் திபபு 2018, ் க். 35). இைரகதளடய 
ஸிந்துக்கள், (சிந்து மக்கள்)- ஹிந்துக்கள் என்றும் 
டமனபாட்டு ைரலபாறறு ஆய்ைபாளரகள் ் திவிட்டு, 
இ ந் து க் க ள் ,  இ ந் தி ய ர க ள்  எ ன் ற 
ல ் பா து ச் லச பா ல ல பா க வு ம் 
அறிமுகப்டுத்திவிட்டனர. கபாகசபாயிடு 
இனத்்தைரபான கஜினி முகமது 1 1ஆம் 
நூறறபாணடில சிந்து நதியிலிருந்து ல்தபாடஙகி 
்ஞசபாப மறறும் குஜரபாத்தின் ் ரந்்த ் குதிகதள 
ஆக்கிரமித்்தபார என்்து ைரலபாறு.

கி.பி.15ஆம் நூறறபாணடுைபாக்கில இன்தறய 
டகரளபாவில கள்ளிக்டகபாட்தடயில ைந்து 
இறஙகிய ைபாஸ்டகபாடபா கபாமபா எனும் 
ட்பாரச்சுக்கல கடற்யணிதயத் ல்தபாடரந்து, 
கிறித்்தைர ைருதகயினபால இந்நபாதளய 
கலவிமுதறயும் ல்தன்னகத்ட்த அறிமுகம் 
ஆனது .  முகமதியர  ைருதகயினபால 
‘இந்துஸ்்தபானி’ கதலகளும், இதசயும் ைடக்டக 
பிர்லம் ஆனது.

ஏ்தபாயினும் 17-18ஆம் நூறறபாணடுகள் 
ல ்த பாடஙகி  அடிதம  இ ந் திய பாவில , 
லைள்தளயருடன் அனுசரித்து, இஙகிலபாந்தில 
லசன்று கலவி ் யின்றைரகள் ் லர. அைரகளில 
ல்ரும்்பாலபாடனபார ் ழம் ் பாரசீகரகள். இஙகு 
‘்பாரசிகள்’ என்று அதழக்கப்ட்டைரகள்.

இரபாணுைம், விதளயபாட்டு, கதலகள் 
ட்பான்ற ்ல துதறகளில இஙகு சிறந்து 
விளஙகுகின்றனர. கலவித்துதறயில இந்திய 
அறிவியல ல்தபாழிலநுட்் ைளரச்சிக்கு 
பி ரி ட் டி ஷ பா ரு ட ன்  இ த ை ந் து 
லசயல்ட்டைரகள். இைரகளில ்லரும் 
லைள்தளயர ஆட்சியில லணடனில அரசதைக் 
கழகத்தின் ‘சர’ ் ட்டம் ல்றறைரகள்.

“அன்புக்குரிய சுைபாமி விடைகபானந்்தர 
அைரகளுக்கு, ஜப்பான்-சிக்கபாடகபா கப்ல 
்யைத்தின்ட்பாது ்தஙகள் சக ்யணியபான 
என்தன நிதனவு கூறுவீரகள் என்று 
நம்புகின்டறன். (உள்ள்டிடய 1893இல 
ஜப்பானில டயபாடகபாெபாமபாவில இருந்து 
சிகபாடகபா லசலலும் விடைகபானந்்தரின் மு்தல 
்யைம் அது.) இத்்தருைத்தில, ்தஙகள் 
இந்தியபாவில துறைற ஆன்மிக ைளரச்சி மறறும் 
அ்ததன அழிவுக்கு அலலபாமல, ்யனுள்ள 
்பாத்தகளில மதடதிருபபி விடடைணடும் 
ட்பான்ற ்தஙகள் கருத்துக்கதள எணணிப 
்பாரக்கிடறன். இந்தியபாவில, ‘அறிவியல 
ஆரபாய்ச்சி நிறுைனம்’ உருைபாக்கும் எனது 
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தி ட் ட ம்  கு றி த் து  நீ ங க ளு ம் 
ட க ள்வி ப ்ட்டிரு ப பீ ர க ள்  அல லது 
்டித்திருபபீரகள். இது ல்தபாடர்பாகடை 
இத்்ததகய சிந்்ததனகதள நிதனத்துப 
்பாரக்கிடறன். இயன்ற மரியபாத்தயுடன் 
ைபாழ்ை்தறகு ஆன்மிகத் துறவிகளுக்கபாக 
திருமடஙகள் அலலது அைரகள் ்தஙகுை்தறகு 
இருபபிட மணட்ஙகள் எழுபபுைத்த விட 
டைறு நலல கபாரியம் இருக்க முடியபாது. 
அைரகள் இயறதக மறறும் மனி்தடநய அறிவியல 
துதறகளின் முன்டனறறத்திறகபாகத் ்தஙகதள 
அரப்ைம் லசய்து லகபாள்ளவும் இது ட்ததை. 
துறைறத்திறகபான இத்்ததகய தியபாகப ட்பாரிதன 
்தகுதி ைபாய்ந்்த ்ததலைர ஒருைர முன்லனடுத்துச் 
லசன்றபால மட்டுடம இது துறைறத்திறகும், 
அறிவியலுக்கும், நம் நபாட்டு நலனுக்கும் ல்ரிய 
அளவில உ்தவும். இத்்ததகய ட்ரணிக்கு 
விடைகபானந்்ததர விட்டபால டைறு எைர சிறந்்த 
ல்பாதுத் ்தகுதி உதடயைர என்று எனக்குத் 
ல்தரியவிலதல. மக்கதள உறசபாகப்டுத்தி 
உயிரூட்டும் இந்்தப ்ணி இலக்கில நீஙகள் 
கைனம் லசலுத்்தலபாம் என நிதனக்கிறீரகளபா? 
ஒருடைதள ,  இந்்த ைதகயில அனல 
பிரச்சபாரஙகளபால மக்கதளத் ்தட்டி எழுபபும் 
நலல ல்தபாடக்கம் உஙகளுதடயது. அ்தன் 
்திபபுகளுக்குத் ட்ததையபான லசலவுகதள 
மகிழ்வுடன் ைழஙகுகிடறன். நபான், சுைபாமிகடள, 
உஙகள் உணதமயுள்ள ஜபாம்லஷட்ஜி என்.
டபாடபா” என்று ் ம்்பாயில ்தமது எஸ்பளலனடு 
இலலத்தில இருந்து நைம்்ர 23, 1898 அன்று 
விடைகபானந்்தருக்கு எழுதிய கடி்தம் சரியபாக 123 
ஆணடுகள் ைரலபாறறுப புகழ் மிக்கது.

ஆ ன் மி க ை பா தி க த ள  அ றி வி ய ல 
்ரபபுை்தறகபாக விடுக்கப்ட்ட மு்தல அதழபபு 
என்றும் லகபாள்ளலபாம். பின்னபாளில, இந்திய 
அறிவியல ஆரபாய்ச்சிக் கழகத்தின் ்ததலதமப 
ல்பாறுபபிதன சுைபாமி விடைகபானந்்தர 
ஏறகவிலதல. அறிவியலும் ஆன்மிகமும் 
அைரது அன்தறய ் பாரதையில ஒன்றுக்லகபான்று 
முரண்ட்ட்தபாகத் ட்தபான்றியிருக்கும்.

இஙகு டபாடபா, ஜெபாஙகிர, டெபாமி, ைபாலபா, 
லபால, ஷபா, ைபாடியபா, கபாட்டரஜ், டசட்ஜி (‘டசட்’ 
ஜி), இரபானி (இரபானியன்?), ஜீஜபா ்பாய், 
கபாவைபாஸிஜி, ருஸ்்தம், டமத்்தபா, லசபாரபாபஜி, 
டகபாத்்தபாரி ட்பான்ற அதடலமபாழிகள் 
ல்பாதுைபாகடை ‘்பாரசி’ ்ரம்்தரதயக் 
குறிக்கும். லணடன் ரபாயல கழகத்தின் மு்தல 
சபான்டறபான் கப்ல நிபுைர அர்தஷீர குரஷட்ஜீ, 
‘ட்ஙக் ஆூஃப இந்தியபா’வின் மு்தல ்ததலைரபான 
அர்தஷீர ்தபாரபாபஷபா, ஷ்டரபாூஃப, அர்தஷீர 
டகபாட்டரஜ்;

கட்ட நிபுைர சர ஜெபாஙகிர டகபாைபாஸ்ஜி, 

மும்த் ் லகதலக்கழகம் கட்டிய சர ஜெபாஙகிர 
லரடிமனி டகபாைபாஸ்ஜி, ஜெபாஙகிர ரத்்தன்ஜி 
்தபா்தபா்பாய் (டஜ.ஆர.டி) டபாடபா, ஜபாம்லஷட்பூரில 
டபாடபா இரும்்பாதல நிறுவிய ஜெபாஙகிர கபாந்தி, 
ல்தபாழிலதி்ர ஜெபாஙகிர டெபாரமுஸ்ஜி 
ருத்்தன்ஜி, டைதியியலபார நபாரிமபான் டமத்்தபா, 
சர டெபாமி மபானிக் டமத்்தபா, அணு விஞஞபானி 
டெபாமி ஜெபாஙகீர ் பா்பா;

மு்தல அணுகுணடு டமம்்டுத்திய டெபாமி 
நுஸிரைபான்ஜி டசத்னபா, ‘லசன்ட்ரல ட்ஙக் 
ஆூஃப’ இந்தியபா’ நிறுவிய சர லசபாலரபாபஜி 
நுஸிரைபான்ஜி ட்பாக்கன்ைபாலபா, இயறபியலபார 
சிரபாஸ் மின்ைபாலபா, சீரம் ்தடுபபூசி நிறுைனர 
தசரஸ் பூனபா ைபாலபா, என்.இ.டி.ல்பாறியியல 
கலலூரி நிறுவிய நபாதிரஷபா எதுலஜி தின்ஷபா, 
சர ட்தமுலஜி பிக்கபாஜி நபாரிமன், முெம்மத் 
அலி ஜின்னபாவின் மருமகன் லநவிலலி ைபாடியபா; 
ஸ்ை்தந்திரக் கட்சிதயத் ட்தபாறறுவித்்த பிலு 
டமபாடி, ெபாஙகபாங ்லகதலக்கழகம் நிறுவிய 
ல்தபாழிலதி்ர சர டெபாரமுஸ்ஜி லநௌடரபாஜி 
டமபாடி, ்தபா்தபா்பாய் லநௌடரபாஜி; அம்்பா லபால 
சபாரபா்பாய் மகன் டபாக்டர விக்ரம் சபாரபா்பாய், 
டமபாதிலபால டநருவின் மகன் ஜைபாகரலபால டநரு, 
ஈரபானின் ல்தபான்தமயபான இடம் ஆகிய ‘நக்ஸ்-
இ-ருஸ்்தம் சபாரந்்த இ்தயவியல நிபுைர ருஸ்்தம் 
லபால ைக்கீல, ஷபாந்தி லபால மகன் அ்தபானி, 
சம்்த் லபால ்தமபானியின் உறவினர திரு்பாய் 
(சபாரபா்பாய், ்தபா்தபா்பாய் ட்பான்று) அம்்பானி, 
நியூயபாரக் நகரக் கலலூரியின் தகக்லகபாஸ்டரபாவ 
டி. இரபானி என்று ஈரபானியப ்பாரசிகளபாக 
இஙகுக் குடிடயறி அன்தறய நிலப்ரபபின் 
லசபாந்்தக்கபாரரகள் ஆயினர.

இைரகடள ைடக்டக ்பாகிஸ்்தபான் ைதர 
லசன்றும் குடிடயறினர. ஆயின் கபாஷ்மீரில 
்தஙகிய லபால குடும்்த்தினர ‘்ணடிட்டுகள்’ 
ஆயினர. ஆயின் மிகச் சமீ்த்திய மரபியல 
ஆய்வின்்டி, ்பாரசி மர்ணுக்கள் ்தழய 
ஈரபானியருடனும், இன்தறய ஈரபானியர 
ைடகிழக்கு இந்திய மக்களுடனும் ல்பாருந்தி 
உள்ளன.

2011 மக்கள்ல்தபாதகக் கைக்லகடுபபின்்டி, 
இந்தியபாவில ்பாரசிகள் 57,264 ட்ர என்றும், 
அது 2020இல 23,000 ஆகச் சுருஙகி விட்டது 
என்றும் எதிரகபாலத்தில இஙகுப ் ழஙகுடிகளபாக 
மபாறிவிடுைர என்றும் கணிக்கப்டுகிறது. 
அ்தனபால இந்தியபாவில ஒடர ஒரு இனம் மட்டும் 
தூய்தமயபாகத் ்தனித்து ைபாழ்ந்து ைந்்த்தபாக 
அறிஞரகள் கருதுைது இலதல.

கைடடு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர், 
முன்னாள் விண்சவளி விஞ்ானி.
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ஆகஸ்டு இ்தழ் மபா்தத் ல்தபாடக்கத்திடலடய 
ைந்்தது கணடு மிகவும் மகிழ்ச்சி, நன்றி. எஙகள் 
மபாைட்ட எழுத்்தபாளர சபாகித்ய அகபா்தமி 
விரு்தபாளர திதச எட்டும் ஆசிரியர திரு. 
குறிஞசிடைலன் அகதை 80 முடித்து (30/06/2022) 
ைரும் 30/09/2022 அன்று குறிஞசிப்பாடியிடலடய 
ல்ரிய விழபா லகபாணடபாடபட்பாகும் இனிய இந்்த 
டநரத்தில கவிஞர கிபி அரவிந்்தன் ஏழபாைது 
ஆணடு நிதனவுப ்ரிசுப ட்பாட்டியில அைர 
்ல இன்னலகள் இதடஞசலகளுக்கு மத்தியில 
ல்தபாடரந்து லைறறியுடன் நடத்திைரும் திதச 
எட்டும்* கபாலபாணடு இ்தழுக்கு சிறபபுப்ரிசபாக 
ரூ.5000/- அறிவிபபு மிகவும் ஊக்கத்த்தயும் 
ஆக்கத்த்தயும் லகபாடுக்கிறது. மிகவும் பின்்தஙகிய 
கடலூர மபாைட்டம் லமபாழில்யரபபு 
இலக்கியத்தில அகில உலக சபா்ததன லசய்திருப்து 
எஙகளுக்கு மிகப ல்ருதமயபாக உள்ளது. எஙகள் 
இனிய இ்தய நன்றி உஙகளுக்கு!

- கவிமணி கடல் ொகராசன், கடலூர் 
607001

ஆகஸ்டு கபாக்தகச் சிறகினிடல இ்ததழ 
ைபாசித்ட்தன் அதில மூலிதக மரமம் என்ற 
ல்யரில ட்ரபாசிரியர சு ரபாமசுபபிரமணியம் 
எழுதிய கட்டுதர மிகவும் ்யனுள்ள ஒரு 
கட்டுதரயபாகும். அதில அைர ஏறகனடை 
அைருதடய ஆசபான் என்று கூறக்கூடிய நபாதரயூர 
டபாக்டர ரபாமச்சந்திரன் அைரகளிடம் ல்றற 
அனு்ை அறிதை மக்களுக்குக் லகபாணடு 
டசரக்கும் ைதகயில இந்்த அரிய கட்டுதரதய 
இதில ைழஙகி உள்ளபார. அது மட்டுமலல அதில 
்ல ஆடலபாசதனகதளயும், அனு்ைஙகதளயும், 
்தபான் டநரபாக லசய்து லகபாணடு ் பாரத்்த தைத்திய 
முதறகதளயும், தீரவுகதளயும், மிகவும் அழகபாக 
அடுத்்தைரகள் இத்த உ்டயபாகப்டுத்திக் 
லகபாள்ள டைணடும் என்ற எணைத்தில 
ல்தரிவித்துள்ளபார, மிகவும் ்பாரபாட்டக்கூடிய 
ஒன்று.

-கவிஞர். இரா. சிேபபிரகாசம், 
கறம்�ககுடி

காக்தகச் சிறகினிடல ஆகஸ்டு 22 இ்தழ் 
கணடடன். இவவி்தழில மூலிதக மரமம் என்ற 
கட்டுதரதய எழுதியுள்ள ட்ரபாசிரியர 
இரபாமசுபபிரமணியத்துக்கு என் ் பாரபாட்டுக்கள். 
லைளியிட்ட கபாக்தகக்கும் ைபாழ்த்துக்கள். 
எளியநதட, நதடமுதறைபாழ்வின் ்திவுகள், 
சபாமபானியனின் சிந்்ததன என ்ல சிறபபு 
அம்சஙகள் இக்கட்டுதரயில என்தனக் கைரந்்தன.

லமபாழில்யரபபு - நூல்ரிசு அறிவிபபு 
கணடடன். ்தக்கைரகதளக் லகபாணடு சீரதூக்கி 
்தகுதி்தடத்்த நூலகளுக்கு ்ரிசளிப்து 
கபாக்தகயின் ்தனிச்சிறபபு.

-அன்�ன், தைஞசாவூர்

ஆைைக் லகபாதலச் சபாமிகள் கட்டுதரயில 
இருந்து நிதறய புது விடயஙகள் கறறுக்லகபாணடடன். 
நூல அறிமுகப ்க்கஙகள் என்தன லைகுைபாக 
ஈரத்துவிட்டன.

-சரேணன், பசௌந்திரலிஙகபுரம்.

அ ரிதினும்  அரி்த பா க  நி க ழ க்கூடிய 
ஓவியக்கணகபாட்சி. உலகடம திரணடு ைந்து 
்பாரதையிடுகிறது. ஆனபால ஒடர ஒரு ்தமிழன்கூட 
அத்தப்பாரதையிட ைரவிலதல. இத்தவிடத் 
்தமிழ்ச்சமூகத்தின் அைலத்த்த யபாரும் 
ல்தளிைபாகச்லசபாலல முடியபாது. ஆனபாலும் இந்்த 
டை்ததனக்கு மருந்திடுைதுட்பால, டிரபாட்ஸ்கி 
மருது ரசித்்த ஓவியம் ஒன்தற கபாக்தக இ்தழின் 
அட்தடப்டமபாக லைளியிட்டது சிறபபு. அந்்த 
ஓவியம் குறித்்த அைரது விளக்கம், ஓவியத்த்த 
நன்கு உள்ைபாஙக உ்தவியது. இது ட்பால ்பாடம் 
எடுக்கும் டிரபாட்ஸ்கி மருது ட்பான்ற டமத்தகளும் 
அைறதற லைளியிடும் கபாக்தக ட்பான்ற 
இ்தழ்களும் லமலல இந்்த கலபாச்சபார ைறுதமதய 
அகறறுைபாரகள் என நம்புகிடறன். இனி ்தபான் 
என்ன லசய்ய டைணடும் என அைருக்கு 
அந்நிகழ்வுகள் உைரத்தியத்தபட்பால, இனி 
எைறதறப ்டிக்க டைணடும், எைறதற ரசிக்க 
ட ை ண டு ம்  எ ன  ை பா ச க ர க ளு ம் 
உைரந்துவிட்டபாரகள்.

-பிச்்சககாரன், பசன்்ன
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கட்டுரை

். சநதிைநச்ைன்
muhilnilavu@gmail.com

தமிழ்நிைத்தின் ைனித்துவமிககை ஓவியர் டிராடஸ்கி 
மருது அவர்கைள், கைாக்கைச் சிறகினிபை இைழில் 
எழுதிவரும ‘பகைாடுகைளின் நடுவில்’ சைா்ருககைாகை 
ஒவ்சவாரு மாைமும ெந்தித்துப ப்பெ அவரது இல்ைத்துககுப 
ப்பாபவன். சிை ெமயஙகைளில் அவரது அலுவைகைத்துககுப 
ப்பாபவன். அவ்ரச் ெந்தித்துவிடடுத் திருமபுகிற 
ஒவ்சவாரு ெந்திபபின் முடிவிலும ச்பருமவியப்்பயும 
ப்ப ர ானந்ைத்்ையும அள்ளிகசகை ாடுத்துத்ை ான் 
வழியனுபபுவார்.

உைகை அரசியைா, இந்திய அரசியைா, ஒடுககுமு்ற 
வரைாறா, ொதி,மை அரசியைா, ஓவியககை்ையா, 
சிற்்பககை்ையா, நிழற்்ப்ககை்ையா, தி்ரப்ப்ககை்ையா, 
்பத்திரி்கையா, ச்பண்ணியமா, ச்பரியாரியமா, மார்கசியமா, 
வரைாறா, புவியியைா, ைத்துவமா எது குறித்தும ப்பசுவார். 
பகைாடப்ாவியக கை்ை்னாய் இருககிற ஒருவர் இப்படிப 
்பன்முகைத் சைளிவும புரிைலும சகைாண்டிருப்பது அரிதினும 
அரிைானது. அந்ை மாச்பரும கை்ை்ரின் ஒவ்சவாரு 
உ்ரயா்லிலும அவரது ்பரந்து்பட் வாசிபபும கைனிந்ை 
புரிைலும சவளிப்படும. ப்பசினால் ப்பசிகசகைாண்ப் 
இருககைைாம. ்பை ெமயஙகைளில் ப்பசுச்பாரு்ளபய 
விடடுவிடடு அவர் ்பயணப்படுகிற அழ்கைப 
்பககைத்திலிருந்து ்பார்ககைவும ்பரவெப்ப்வுமான 
நல்வாய்ப்்பப ச்பற்றவன் ந ான் .  அப்படிப 
ப்பசிகசகைாண்டிருந்ை ஒரு ெந்திபபில்ைான் டி.வி.
நாராயணொமி்யப ்பற்றிய வாழ்வியலுககுள் ்பயணிககைச் 
செய்ைார்.

திராவிடத் த�ாணடர்

மரணித்து ஐம்பது ஆண்டுகைள் ஆகியும ெனாைனிகை்ளக 
கைைறவிடடுக சகைாண்டிருககும ைந்்ை ச்பரியார், அவர் 
கைருத்திய்ை ைமிழ்மண்ணில் ்பதியமிட் அறி்ர் 
அண்ணா, அவர் ்பதியமிட் செடிககு உரமூடடி நீரூற்றி 
வளர்த்ை கை்ை்ர் கைருணாநிதி, மககைள் திைகைம எமஜிஆர் 
உள்ளிட் மாச்பரும ஆளு்மகைபளாடு ்பயணித்ைவர்கைளின் 
வரைாறுகைள் எஙகைளின் ப்பசுச்பாருளாகியது. அப்படிபய 
டி.வி.நாராயணொமிைான் எம.ஜி.ஆ்ரபய அண்ணாவுககு 
அறிமுகைம செய்து்வத்ைவர் என்கிற செய்தியும 
சுயமரியா்ை இயககைப ப்பச்ொளராய் டி.வி.நாராயணொமி 
வைம வந்துசகைாண்டிருந்ைப்பாது துடிபபுமிககை இ்ள்ராய் 
இருந்ை கை்ை்ர் அவருககு அறிமுகைமானார் என்கிற 
செய்தியும ப்பச்சில்வந்ைது.

மருது சொல்ைச்சொல்ைக பகைடடு வியப்ப்்ந்ை நான், 
எ ப்படிய ாவது அவ்ரப்பற்றிக  கை ா க்கையில் 
்பதிவுசெய்துவி் பவண்டும என்பறன். ஏன், இந்ைமாைமகூ் 
நீஙகைள் ்பதிவு செய்யைாம. இது அவரது நூற்றாண்டு 
என்று சொன்னார். சிகசகைனப பிடித்துகசகைாண்ப்ன். அவர் 
சைா்ர்்பான நி்றயத் ைகைவல்கை்ள மருது ைந்துைவினார். 
அத்து்ன் பமலும சிை ைகைவல்கை்ளத் திரட்த் 
சைா்ஙகிபனன். சகைாண்் சகைாள்்கைககைாகைபவ ைன் 
வாழ்நா்ள வாழ்ந்துகைளித்ை டி.வி.நாராயணொமி என்கிற 
திராவி்த் சைாண்்ர் ஒருவரின் நூற்றாண்டுப ்பதி்வ 
இஙபகை சவளிப்படுத்துவைன் மூைம திராவி் இயககைத்தின் 
பவராய் பவரடிமண்ணாய் வாழ்ந்தும்றந்ை ச்பயர், 
முகைவரிகூ் சைரியாை ைடெககைணககைான தியாகைத் 
சைாண்்ர்கை்ள நி்னவுகூர்வைாகை நான் கைருதுகிபறன்.
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‘டிவி. நபாரபாயைசபாமி’ என்கிற திருலநலடைலி வீரப்ன் நபாரபாயைசபாமி, 
1921ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டுத் திஙகள் 21ஆம் நபாள் எட்டயபுரத்துக்கருகிலுள்ள சி.
துதரச்சபாமிபுரம் என்கிற சிறறூரில பிறந்்தைர.

நபான்கபாம் ைகுபபுைதர மட்டுடம கலவி கறறைர. 10 ையதிடலடய கிரபாமத்துமக்கள் 
நடத்திய இலை-குசபா நபாடகத்தில இலைனபாக நடித்துப ் பாரபாட்டுப ல்றறைர.

11 ையதில எட்டயபுரம் இதளய சமீன் கபாசிவிசுைநபா்தப ் பாணடியன் அைரகளின் 
்பாலகபானச்பாவில டசரந்து பிரகலபா்தனபாக நடித்துப ல்ருதமல்றறைர.

15 ையதில டி.டக.எஸ். சடகபா்தரரகளின் மதுதர ்பாலசணமுகபானந்்த ச்பாவில 
டசரந்து புரபாை, சரித்திர நபாடகஙகளில நடித்துப புகழ் லைளிச்சத்துக்கு ைந்்தைர.

டி.டக.எஸ். நபாடகக் குழுவில இருந்்த கபாலத்தில ்தந்த்த ல்ரியபாரின் குடியரசுப 
்திப்க நூலகதளப ்டித்து சுயமரியபாத்த இயக்கத்தின்மீதும் விடு்ததலயில 
லைளிைந்்த அறிஞர அணைபாவின் எழுத்துகதளப ்டித்து ்குத்்தறிவின்மீதும் 
்பாரதைதயத் திருபபியைர.

20 ையதில ஈடரபாட்டுக்குப ட்பாய் ்தந்த்தப ல்ரியபாரிடத்தும் அறிஞர 
அணைபாவிடத்தும் ்தம்தம அறிமுகப்டுத்திக்லகபாணடு அைர்தம் ட்ரன்த்யும் 
நட்த்யும் ல்றறைர.

24 ையதில நபாடக ச்பாவிலிருந்து லைளிடயறி குடந்த்தயில நதடல்றற 
மு்தலபாைது திரபாவிட மபாைைர மபாநபாட்டில கலந்துலகபாணடு திரபாவிட இயக்கச் 
சித்்தபாந்்தத்தில ்தம்தமக் கதரத்துக்லகபாணடைர. நபாைலர லநடுஞலசழியன் 
்ததலதமயில நதடல்றற அம்மபாநபாட்டில, அறிஞர அணைபாைபால அரசியலில 
அறிமுகப்டுத்்தப்ட்டைர.

1944இல என்.எஸ்.கிருஷ்ைன் ்ததலதமயில அரஙடகறறப்ட்ட அணைபாவின் 
‘சந்திடரபா்தயம்’ நபாடகத்தில சீரதிருத்்த ைபாலி்னபாக அணைபாவுடன் நடித்து 
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்கழ்கத்தின் அடிமரம்

சென்்ன , தியாகைராயர் நகைர் சைாகுதியில், கைழகைத் பைாழர்கைள் 
அத்து்ணப ப்பர்கைளினு்்ய ்பரிந்து்ரயின் ப்பரில், டி.வி. 
நாராயணொமி அவர்கை்ள பவட்பாளராகை நிறுத்துவது என்று முடிவு 
எடுககைப்படடு விட் நி்ையில், நாம எதிர்்பாராை வ்கையில் 
நமபமாடு பைர்ைல் உ்ன்்பாடு சகைாண்டுள்ள ைமிழரசுக கைழகைத் 
ை்ைவர் சிைமபுச் செல்வர் ம.ச்பா.சிவ்ானம அவர்கை்ள - 
தியாகைராயர் நகைர் சைாகுதியிபைபய நிற்கை்வககைபவண்டியநி்ை 
ஏற்்பட்து. அபப்பாது நான் என்ன செய்வது, ஏது செய்வது என்று 
தி்கைத்துக கி்ககை, எனது நண்்பர் டி.வி.என். அவர்கைள் 
ச்பருந்ைன்்மபயாடு, “அண்ணா, உஙகைளுககு இப்படிப்பட் 
நி்ையா, கைைஙகை பவண்்ாம, நான் விடடுக சகைாடுககிபறன்’ என்று 
சொன்னார். பைர்ைலில் நிற்்பைற்கைான ஏற்்பாடுகை்ளசயல்ைாம செய்து 
முடித்து விட் பிறகு-அதுமடடுமல்ை-அவர் அைற்கு முன்பு 
ஒருமு்ற கூ். எந்ைத் பைர்ைலிலும பவட்பாளராகைப ப்பாடடியி்ாை 
நி்ையில் முைன்முைலில் தியாகைராயர் நகைர் சைாகுதியில் பைர்ைலில் 
நிற்கிற வாய்ப்்பக கைழகைத்தின் மூைமச்பற்ற அவர்அ்ையும ம.
ச்பா.சிககைாகை விடடுக சகைாடுககை முன்வந்ைார் என்றால், அவர் 
ப்பான்றவர்கைள்ைாம இைடசியத்திற்கைாகை வாழ்கின்ற “இந்ைக கைழகைத்தின் 
அடிமரம” என்று குறிபபிடுவதிபை நான் ச்பரு்மப்படுகிபறன்.

(1967ஆம் ஆண்டு சென்னை விருகம்்ோககத்தில் நடநத தி.மு. 
கழகத்தின யதரதல் சிறப்பு ்மோநோட்டில் யவட்்ோளரக்ள 

அறிமுகப்்டுத்தி�ய்ோது, ய்ரறிஞர அண்்ோ ஆற்றி� உ்ர)

ல்ரியபாரின் ்பாரபாட்தடயும் 
கதலைபாைரின் கைனத்த்தயும் 
ல்றறைர.

கதலைபாைர உ்தவியுடன் 
ஜுபிடர பிக்சரஸ் நிறுைனத்தில 
மபா்தம் நபானூறு ரூ்பாய் சம்்ளத்துக்குச் 
ட ச ர ந் து  ந பா ட க ங க ளி லு ம் 
தி த ர ப ் ட ங க ளி லு ம் 
நடித்துக்லகபாணடட அணைபாவின் 
நபாடகஙகளிலும் அரசியலிலும் 
்யணித்்தைர.

1 9 4 4இல  ந பா கப்ட்டினம் 
திரபாவிடர கழகக் கூட்டத்துக்குச் 
லசன்றுலகபாணடிருந்்தட்பாது , 
திருைபாரூரிலிருந்து ‘முரலசபாலி’ 
என்கிற தகலயழுத்து இ்ததழ 
நடத்திைந்்த துடிபபுமிக்க இதளஞர 
மு . க ருைபாநிதி  அைர களின் 
டைணடுடகபாதள ஏறறு,  அைர 
ஏற்பாடு  லசய்து்தந்்த  புரட்சிக்கவிஞர 
்பாரதி்தபாசன் விழபாவிலும் ட்சிப 
ல்ருதமப்டுத்தியைர.

ல சன்தன  பி ர பாட் டையில 
இயஙகிைந்்த  முத்த்தயபாவின் 
முலதலப ்திப்கத்தின் மூலம் 
்பாடைந்்தர ்பாரதி்தபாசனுக்கும் 
இதளஞர கணை்தபாசனுக்கும் 
அறிமுகமபானைர. பிறகபாலத்தில  
“எனது அரசியல குரு, ைழிகபாட்டி” 
என கணை்தபாசனபால குறிபபிட்டுக் 
கபாட்டப்ட்டைர.

லசன்தன ஜபாரஜ்டவுனில 
லசம்பு்தபாஸ் ல்தருவிலிருந்்த ‘கபாரனர 
எஸ்டடட்’ என்கிற கட்டிடத்தில 
நபாைலர லநடுஞலசழியன், அைர்தம் 
இளைல இரபா.லசழியன் மறறும் 
மன்தன டைலபாயு்தம் ஆகிடயபார 
்தஙகியிருந்்த அதறடய லசன்தனக்கு 
ைருதக்தரும்  அணைபாவின் 
்தஙகுமிடமபாகவும் அதமந்்த்தபால 
அணைபாதைச் சந்திக்க ைருகிற பிற 
இயக்கத் ்ததலைரகளின் நட்பும் 
எளி்த பா க க்  கிதடத் ்த ட ்த பா டு 
டக.ஏ.மதியழகன் உள்ளிட்ட இளம் 
மபாைைத் ்ததலைரகள் ்லரின் 
ல்தபாடரபும் நட்பும் ல்றறைர.

அறிஞர அணைபா, நபாைலர 
லநடுஞலசழியன் என்.வி.நடரபாசன் 
ஆகிடயபாரிடம் எம் .ஜி .ஆதர 
அ றி மு க ம்  ல ச ய் து த ை த் ்த 
ல்ருதமக்குரியைர.

ஒடர இரவில எழுதிமுடித்்த 
அணைபாவின் ஓர இரவு நபாடகம் 
மபா்தம் கடந்தும் ல்தபாடரந்து 
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நடந்துலகபாணடிருந்்தட்பாது நபாடகத்தின் 50ஆைது நபாள் 
விழபாவில ‘்தந்த்த ல்ரியபாரின் ்குத்்தறிவுக் 
லகபாள்தககதளப ்தறசபாறறும் ட்ச்சபாளனபாக, 
எழுத்்தபாளனபாக மட்டுடம இருந்துைந்்த எனக்கு 
மு்தன்மு்தலில கதல உலதகப ்றறிச் சிந்திக்கத் 
தூணடியைர நடிகமணி டி.வி.நபாரபாயைசபாமி’ என்று 
அணைபாைபால புகழப்ட்டைர.

1946ஆம் ஆணடு டிசம்்ர 1ஆம் நபாளன்று ் பாடைந்்தர 
் பா ர தி ்த பா ச ன்  ்த த ல த ம யி ல  தி ரு ம ை ம் 
லசய்துலகபாணடைர. (அட்த டமதடயில அட்த நபாளில 
அணைபா ்ததலதமயில எஸ்.எஸ்.ஆர. திருமைமும் 
நடந்்தது குறிபபிடத்்தக்கது) அணைபாவின் விருப்ப்டி 
எஸ்.எஸ்.ஆருடன் இதைந்து ல்தபாடரந்து டக.ஆர.
இரபாமசபாமியின் குழுவில டசரந்து டைதலக்கபாரி, ஓர 
இரவு, சந்திரடமபாகன் ஆகிய நபாடகஙகளில நடித்துப 
புகழ்ல்றறட்தபாடு சுயமரியபாத்தக் கருத்துகளுக்கும் 
உரமூட்டிைந்்தைர.

1949ஆம் ஆணடு ல்ரியபாரிடமிருந்து விலகி திரபாவிட 
முன்டனறறக் கழகத்த்த அணைபா ல்தபாடஙகியட்பாது, 
கதலத்துதற சபாரபில ல்பாதுக்குழு உறுபபினரபாக 
நியமிக்கப்ட்ட நம்பிக்தகக்குரியைரகளில இைரும் 
ஒருைர.

1957இல லைளியபான ‘மு்தலபாளி’ லைறறிப்டத்த்தத் 
ல்தபாடரந்து மிகபல்ரிய நடிகரபாய் எஸ்.எஸ்.ஆர 
ைலம்ைரத் ல்தபாடஙகியட்பாது அணைபாவின் 
விருப்ப்டி எஸ்.எஸ்.ஆருக்கு உறுதுதையபாக நின்று 
உ்தவியைர.

1962இல சட்டமன்றப ல்பாதுத்ட்தர்தலில மயிலபாபபூர 
ல்தபாகுதியில ட்பாட்டியிடுகிற ைபாய்பபு ல்தபாணடரகளபால 
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உருைபாக்கப்ட்டட்பாதும் அணைபாவின் கட்டதளப்டி, 
ட்தனியில டைட்்பாளரபாகக் களமிறக்கப்ட்ட எஸ்.எஸ்.
ஆருக்கபாக ட்தர்தல ்ணிலசய்து கட்சிக்குப ல்ருதம 
டசரத்்தைர.  அ்தன்மூலம்  ‘உலக அளவில ட்தர்தலில 
ட்பாட்டியிட்டு லைறறில்றற மு்தல நடிகர எஸ்.எஸ்.ஆர’ 
என்ற ல்ருதமயும் அைருக்குக் கிதடக்கச் லசய்்தைர.

1967 சட்டமன்றத் ட்தர்தலின்ட்பாது தியபாகரபாயர நகர 
ல்தபாகுதியில ட்பாட்டியிட ல்தபாணடரகள் ஆ்தரவிருந்தும் 
கூட்டணிக் கட்சி டைட்்பாளர ம.ல்பா.சி.க்கபாக 
விட்டுக்லகபாடுத்து, ்ததலதமக்குக் கட்டுப்ட்ட 
ல்தபாணடனபாக அதடயபாளப்டுத்திக் லகபாணடைர.

1967இல மபால்ரும் லைறறில்றறு திமுக ஆட்சி 
அதிகபாரத்துக்கு ைந்துவிட்ட நிதலயில, 1968ஆம் ஆணடு 
அணைபா அைரகளின் ்ரிந்துதரப்டி, சட்டமன்ற 
ட மலதை  உறுபபினர பா க  நி யமிக் க ப ்ட்டுப 
ல்ருதமப்டுத்்தப்ட்டைர.

அணைபாவின் மதறவுக்குபபிறகு 1971ஆம் ஆணடு 
நதடல்றற சட்டமன்றப ல்பாதுத்ட்தர்தலில கதலஞர 
கருைபாநிதியின் ஆ்தரவுடன் தியபாகரபாயர நகர ல்தபாகுதியில 
ட்பாட்டியிட்டு 500க்கும் குதறைபான ைபாக்குகள் 
எணணிக்தகயில லைறறிைபாய்பத் இழந்்தைர.

1976ஆம் ஆணடு திமுகவிலிருந்து விலகி எஸ்.எஸ்.
ஆருடன் அதிமுகவில இதைந்து, 1977இல அதிமுக 
ஆட்சிக்கு ைந்்தட்பாது இயல இதச நபாடகமன்றச் 
லசயலர பா க  எம் .ஜி .ஆர பால  நியமிக்கப்ட்டு 

லகௌரவிக்கப்ட்டைர.

1980ஆம் ஆணடுைதர இயல இதச 
நபாடகமன்றச் லசயலரபாகத் திறம்்டப 
்ணிலசய்து எம்ஜிஆரின் மதிபத்யும் 
்பாரபாட்தடயும் ல்றறைர. நலிந்்த 
கதலஞரகள் ்லருக்கு ஓய்வூதியம் 
கிதடக்க உ்தவியைர.

ல்தபாடரந்து 60 ஆணடுக்கும் டமலபாக 
கதலைபாழ்விலும் சபா்ததன நிகழ்த்தி 
ல ் பா து ை பா ழ் வி லு ம்  ல க பா ண ட 
லகபாள்தகக்கபாக உறுதி்ட ைபாழ்ந்்த டி.வி. 
நபாரபாயைசபாமி 22.11 .2000 நபாளன்று 
இயறதக எய்தினபார. அைரது ைபாழ்வு 
ல்தபாணடருக்கும் ல்தபாணடர என்கிற 
அறபு்த ைபாழ்வு.

டி .வி . ந பா ர பாயைசபாமி ட்பான்ற 
லகபாள்தகயபாளரகள் வித்தக்கப்ட்ட 
மண ;  ல க பாணட ல க பாள்தகயில 
சமரசமிலலபா்த ைபாழ்வியதல ைபாழ்வின் 
இறுதி நிமிடம் ைதர ைபாழ்ந்துவிட்டுபட்பான 
சமூகநீதிப ட்ரபாசபான் ்தந்த்த ல்ரியபார 
ட்சிபட்சி ைளம் டசரத்்த மண; ட்தர்தல 
ைழி அதிகபாரத்த்தக் தகப்றறுை்தறகபாக 
்ததலைரிடமிருந்து பிரிந்து நின்றட்பாதும் 
ஆட்சியதிகபாரத்த்தக் தகப்றறியட்பாது 
்தன்தன ைளரத்ல்தடுத்்த ்ததலைனுக்டக 
அரப்ணிபபு லசய்்த கணணியமிக்க 
்ததலைர அணைபா உரமூட்டிய மண; 
ட ் ச் தச யு ம்  எ ழு த் த்த யு ம் 
ட்ரபாயு்தஙகளபாகக் லகபாணடு களம்கணட 
மணணில வீரபாடைசஙகளும் லைறறுக் 
கூச்சலகளும் என்ன லசய்துவிடும்?

கைடடு்ரயாளர்: ச்பாறுப்பாசிரியர், ‘கைாக்கைச் 
சிறகினிபை’
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சிங்கத்தின் குல்க

சிஙகத்தின் குபககயன்றொல
சிஙகத்தின் குபக்தொன்
நொன்குபுறமும் வொயிலிருபபினும்
சிஙகத்தின் வொயிலில யொரும் நுபழயககூ்டொது
என்ைது எழு்தொ்த விதி
உள்ச� நுபழபகயில சுகந்்தம்
நொசிபய மூச்சுத் திணறச்கசய்யும்
அ்தன் இருகபகயின் பின்புறம்
முன்சனொர்களின் கையர் கைொறித்்த கலகவடடு
இருபுறமும் உந்தி எழு இருகபகயின்
சித்திரக பககள் நம்பம
உணர்ச்சிப பிழம்ைொககும்.
கமலல அடிகயடுத்து குபகககுள்
உள்நுபழபகயில
நம் சப்தநொடியும் ஒலி எழுபை
மறபைக்தன்ைது திட்டமிட்ட கசய்பகயொ என்ன
நொற்புறமிருந்தும் குளிர்கொற்று
உள்ச� ககொதிநிபலயின் உச்சம் கொடடும்
அனிச்பச கசயலகளின் அற்பு்த வி�ககம்
அபறககுள் இருபைது.
நம்பம ்தன் விழியபசபைொல
எதிர் இருகபகயில அமரச் கசய்பகயில
நொம் ஜீவனிலலொ்தப்த உணர்ந்்தவரொகிசறொம்
முகமன் கூறுைவரின் குரல நடுககம்
அவசர அறியொ்தது
சிஙகத்தின் முன் கசவிகப�த்்தொன்
திறககலொசமயன்றி
வொபய ஒருசைொதுமலல
ஒவகவொன்றொய் வினவி
நம்பம நொசம குற்றம் கொணும்வபர
ந்டககுமந்்த கமௌன யுத்்தம்
உத்்தரவுககு அடிைணிவ்தொய் கூறி
அவபரக கொண
அனுமதி அளித்்த்தற்கொய் நன்றி கூறி
கசன்ற வழிசய திரும்பி வருபகயில
வொயிலில கொத்திருபசைொர்
நம்பம கவற்றி வீரனொய் கொண்ைதும்
மூச்சின் ஒலி நம் கழுத்ப்த கநறிபைதும்
விழிகப�த் திறந்து மற்சறொபரப
ைொர்பைப்தயும் ்தொன்
விடு்தபல என்று வி�ம்பிக ககொண்டிருககிறொர்கள்.

கவிரத

ந்தநவநதிை பூபதி
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புதுக்டகபாட்தட அக்னி ஆறறுச் சமைப 
் ண ் பா ட் டு  ஆ ய் வி ல  தி த ள த் து க் 
லகபாணடிருந்ட்தபாம். ்தமிழ் ஆசபான் நபா்தகுத்்தனபார 
திருைபாயபால புகபார நகரின் ்தைப பு்தலவி ் த்திதர 
குணடலடகசியபாகக் லகபாணடபாடப்ட்ட 
லசபாப்னத்தில லசபாக்கியிருந்ட்தபாம். ஏழபாம் 
நூறறபாணடுக் கனவு அது.

“்லடைறு ஆசிரியரகள் ்தமிழ் நூலகளுக்கு 
உதர எழுதினபாரகள். “பதைரியாதை பசால்லும் 
ப�ாருளும் ேந்தை அகலக கவி” என்று 
ட்பாறறப்ட்ட குணடலடகசி முழுக் கபாபபியமும் 
கபால லைள்ளத்தில கதரந்து விட்டது. கிதடத்துள்ள 
்பாடலகள் 19 மட்டுடம!.” என்றது நமது ஆழ் 
மனம்.

முன் ைான் ச்பரு்மககைண் நின்றான் முடிவு 
எய்துகைாறும
நன்பற நி்னந்ைான் குணபம சமாழிந் ைான் 
ைனகசகைன்று
ஒன்றானும உள்ளான் பிறர்கபகை உறுதிககு 
உழந்ைான்
அன்பற இ்றவன் அவன் ைாள் ெரண் நாஙகைபள.
 -குண்்ைபகைசி

அம்தம நம்முன் ட்தபான்றி ைபாதிட்டட்பாது 
நபா்தகுத்்தனபாரின் கடவுள் ைபாழ்த்துப ்பாடல 
ரீஙகபாரம் லசய்்தது. “்தனக்லகன்று ஒன்றபானும் 
உள்ளபான்” என்ற ைரைதன நம் உள்ளத்த்த 
உருக்கியது.

குணடலடகசி ்தன் கத்ததயத் ல்தபாடரந்்தபாள்.

�ந்து ்ட்ட ைபாலி்ன் யபாலரன விசபாரித்்த 
்த்திதரக்கு அதிரச்சி! அைன் அதமச்சர 
கருதைடைலின் மகன் கபாளன். களவு அைன் 
கறறு தைத்திருந்்த கதல. கபாைலதுதற ்பாய்ந்து 
பிடிக்கும் கபாலம் அது! அரச மன்றத்தின் 
விசபாரதையும், ்தணடதனயும் உடனுக்குடன் 
கிதடக்கும்! மகன் என்றும் ் பாரபாமல அதமச்சர 
க ருதைடைல  ம ரை ்தணடதனதய 

முன்லமபாழிந்்தபார.

சுந்்தரத் ்ததலநகரபான பூம்புகபாரில இந்திர விழபா 
துைஙகியிருந்்தது. அத்்ததகய கபாலத்தில லகபாதலத் 
்தணடதன நிதறடைறறுைத்த நிறுத்தி தைப்து 
ைழக்கம். எனடை கபாளன் சிதறச்சபாதலக்கு 
அதழத்துச் லசலலப்ட்டபான். அபட்பாது்தபான் 
அைன் ட்தபாளின் டமல ் த்திதரயின் ் ந்து விழுந்து 
மனம் ் றி லகபாடுத்்தபாள் அைள்.

்தன் மகளின் விருப்த்த்த நிதறடைறற முயறசி 
டமறலகபாணடபார ்தந்த்த. ஆனபால அதமச்சர 
க ரு த ை ட ை ல ட ர பா  ்த ண ட த ன த ய 
நிதறடைறறுைதில உறுதியபாக இருந்்தபார. இறுதியில 
ஒரு ைழியபாகக் கபாளன் விடு்ததலயபானபான். 
்த்திதர அைதன மைம் புரிந்்தபாள்.

அது ஆடி மபா்தம். ைபான் ல்பாய்பபினும் ்தபான் 
ல் பாய்யபா  க பாவிரித்  ்த பாய்  ல் பாஙகிப 
பிரைபாகலமடுத்்தபாள். மக்கள் புதுப புனலபாடக் 
கிளம்பினபாரகள். நதி நீர விதளயபாட்டிறகபாகப 
்த்திதர ஒப்தனயில ஈடு்ட்டபாள். அபட்பாது 
கபாளன் குஙகுமச் சிமிதழ மதறத்து தைத்்தபான். 
்த்திதர ் ்தறிப ட்பாய்த் ட்தடினபாள்.

கபாளன் சிரித்துக் லகபாணடட சிமிதழ எடுத்துத் 
்தந்்தபான். அத்த ைபாஙகிய ்த்திதர “உம் மபாயக் 
களலைலலபாம் நபான் அறிடைன்!” என்றபாள் 
விதளயபாட்டபாக. கபாளன் சினம் லகபாணடபான். 
்தழய களவு ைபாழ்தை இடித்துக் கபாட்டுகிறபாடள 
்த்திதர! அைன் மனம் ைடுைபானது. ைன்மம் 
்ததல தூக்கியது.

“சிதற மீணடபால சிந்த்த குளிர எஙகள் மதலத் 
ல ்த ய் ை த் த்த  ை ழி ் டு ை ்த பா க 
டைணடிக்லகபாணடடன். நபாதளடய லசலடைபாம். 
ைபாரபாய், நீ ைபாரபாய்!” என்று ்த்திதரயிடம் 
ைஞசகமபாகக் கூறினபான் கபாளன். அைளும் 
ஆ்ரைஙகதள அணிந்துலகபாணடு கைைனுடன் 
புறப்ட்டபாள். ஆளுருட்டி மதல உச்சிக்குச் 
லசன்றதும், “கைைதனக் கள்ைன் என்று 
அதழக்க உனக்கு என்ன லநஞசுரம்?” என்று 

த�ொடர்

்தைகாசு ஷயகாம்
 shyamtv@gmail.com
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சீறிச்சினந்து சுயரூ்ம் கபாட்டினபான் கபாளன்.

“உன்தன ஆளுருட்டி மதல உச்சியிலிருந்து 
உருட்டித் ்தள்ளத்்தபான் அதழத்து ைந்ட்தன். 
கதடசியபாக உன் ைழி்டு ல்தய்ைத்த்த ைைஙகிக் 
லகபாள்!” என்று லகபாடுஞலசபால கூறினபான் கபாளன். 
இந்்தக் லகபாடூரனிடமிருந்து ்தபபிக்க என்ன ைழி?

“கைைடன கண கணட ல்தய்ைம். உஙகதள 
மும்முதற ைலம் ைந்து நபாடன இம்மதலயிலிருந்து 
விழுந்து உயிர துறக்கிடறன்!” என்று சமத்கபாரம் 
கபாட்டினபாள் அைள். கபாளனும் உடன்்ட்டபான். 
மூன்றபாம் முதற ைலம் ைரும்ட்பாது கபாளனின் 
விலபாபபுறத்த்த அழுத்தித் ்தள்ளி ஆளுருட்டி 
மதலயிலிருந்து ்தள்ளினபாள் ்த்திதர. கபாளன் 
மதல உச்சியிலிருந்து கீடழ விழுந்து சி்தறி 
இறந்்தபான்.

பின்னர ்தபானும் விழ எத்்தனித்்த ் த்திதரதய 
டைடுைப ல்ணணும் அைளது கைைனும் ்தடுத்தி 
நிறுத்தி ‘துறடைபார ்ள்ளியில‘ டசரத்்தனர. 
பிக்குணியபானபாள் ்த்திதர. அைளது ்ததலமுடி 
கதளயப்ட்டது. ஆனபால விதரவில சுருள் முடி 
ைளரத் ல்தபாடஙகியது. எனடை ்த்திதர என்ற 
ல ் ய ர  ம பா றி  குணடல ட க சி  என்று 
அதழக்கப்ட்டபாள். பின்னர அைள் ல்ளத்்த 
ம்தத்தின் ல்ருதமதய நிதலநபாட்டினபாள்.

குணடலடகசி நம் மபாயக் கனவில உதரத்்த 
கத்த டகட்டு நமக்குத் “திடுக்” என்றபாகி நிஜ 
உலகிறகு ைந்ட்தபாம். “ஆளுருட்டி மதலதய 
அதடந்து விட்டடபாம்!” என்றபார புதுக்டகபாட்தட 
ந. ரபாமய்யபா.

ஆளுருட்டி மதல பிரம்மபாணடமபான 
்பாதறக்குன்று. “இ்தன் உச்சியில இருந்து 
்தணடதனக் தகதிகதள நிறக தைத்துத் ்தள்ளிக் 
லகபாதலத் ்தணடதனதய நிதறடைறறுைபாரகள் 
என்று கிரபாமஙகளில கத்த உணடு!” என்றபார 
உடன் ைந்திருந்்த கூட்டுறவுச் சஙகச் லசயலபாளர.

ஆளுருட்டி மதல அம்மபாசத்திரம் மதல 

என்றும் அதழக்கப்டுகிறது. ் பாதறயின் முகத்தில 
கிழக்கு டநபாக்கி இரு தீரத்்தஙகரரகள் உருைஙகள் 
லசதுக்கப்ட்டுள்ளன. மு்தல தீரத்்தஙகர தியபான 
நிதலயில உள்ளபார. முக்குதடயும் சபாமரரும் 
ல்தன்்டுகின்றன. ைலது ் க்கம் மகபாவீரர.

சரிவில ் பாணடிய மன்னன் மபாறைரமன் சுந்்தர 
்பாணடியரின் கலலைட்டு ஒன்று உள்ளது. அதில 
“திருப்ள்ளி மதல” என்று கூறப்ட்டுள்ளது. 
மதலயின் இயறதகக் குதகயில சமைப ்ள்ளி 
இயஙகி இருக்கிறது. “்பாணடிய நபாட்டின் ஒரு 
பிரிைபான கடலதடயபா்த இலஙதக லகபாணட 
ட ச பா ழ ை ள ந பா டு ”  எ ன் று  அ தி ல 
ல்பாறிக்கப்ட்டுள்ளது.

“நபாரத்்தபாமதலப ்குதியில டமலமதல, 
டகபாட்தடமதல, கடம்்ர மதல, ் தறயர மதல, 
உைக்கன் மதல, ஆளுருட்டி மதல, ல்பாம்மபாடி 
மதல, மணமதல, ல்பான்மதல ட்பான்ற ஒன்்து 
சிறிய மதலக் குன்றுகள் உள்ளன. இரபாம- 
இரபாைைப ட்பாரில மபாணடுட்பான வீரரகதள 
உயிரபபிக்கச் சஞசீவி மதலதய அனுமன் தூக்கி 
ைந்்தபான். அபட்பாது அதிலிருந்து சி்தறியதை 
இஙகு விழுந்து இந்்தக் குன்றுகள் உணடபாயினைபாம். 
ஒரு முதற நபார்தர கூட இஙடக ்தஙகியிருந்்தபாரபாம். 
எனடை நபார்தர மதல என ல்யர ல்றறு 
நபாரத்்தபாமதல என மறுவியுள்ள்தபாம்!”என்றபார 
உடன் ைந்திருந்்த கூட்டுறவு சஙகச் லசயலபாளர.

ஆெபா, சமை எச்சஙகதள எப்டிலயலலபாம் 
ஸ்வீகரித்திருக்கிறபாரகள் என்று நிதனத்துக் 
லகபாணடடபாம். சமைரகளின் டை்தமபான 
புரபானத்திலும் நபார்தன் கத்த ைருகிறது. அத்தக் 
கூறும் நூல நபார்தசரித்த .  அது இன்று 
கிதடக்கவிலதல. ஆனபால வீதை ைபாசித்து 
மூவுலதகயும் சுறறி ைருை்தபாக இன்லனபாரு நபார்தர 
்பாத்திரம் இந்துப புரபாைஙகளில உள்ளது.

ச மை  இ ர பா ம பா யைமும்  உள்ளது . 
லகபாலலபாதமயின்்டி ைபாழ்்ைனபாக இரபாமதனக் 
கபாட்டுகிறது. இலக்குைடன இரபாைைதனயும், 

புத்தர சி்ை உளள த்ைசவட்டி முனி�ப்்ோன யகோவில்ஆளுருட்டி ்ம்ையின யதோற்றங்கள
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புதுகயகோட்்ட புத்தர (அரசு மியூசி�ம்)கீழ நோஞ்சூர தீரத்தங்கரர ்மருதூர தீரத்தங்கரரய்மோெகுடி தீரத்தங்கரர

மபாரீசதனயும் லகபாலை்தபாகவும் ,  சீத்த 
இரபாைைனின் மகள் என்றும் அது லசபாலகிறது. 
மக்கதளக் கபாப்பாறறடை அைதள இரபாைைன் 
கைரந்து லசன்றபான் என்்து சமை இரபாமைத்தின் 
கருத்து.

ெண்ர  ர பாமய்ய பாவுடனபான நமது 
புதுக்டகபாட்தடப ்யைத்தில கணைபாஙகுடி 
கிரபாம சமைத் தீரத்்தஙகரர திருடமனிதயப 
்பாரத்ட்தபாம். ்ததலக்குடமல அடசபாக மரமும் 
முக்குதடயும் சபாமரம் வீசுடைபாரும் அழகு! 
வீரக்குடி கிரபாமத்தில சமைத் தீரத்்தஙகரர 
திருடமனி ஒன்று இருப்த்தப ்பாரத்ட்தபாம். 
்ததலக்குடமல அடசபாக மரமும் முக்குதடயும்!! 
கீழநபாஞசூர கிரபாமத்திலும் சமைத் தீரத்்தஙகரர 
திருடமனி ஒன்று கபாைப்ட்டது.

மருதூர கிரபாமத்தின் முள் ட்தபாபபு ஒன்றில 
சமை தீரத்்தஙகரர சிற்ம் ஒன்று சித்தந்்த 
நிதலயில  இருப்த்தப  ் பா ர த்ட்த பா ம் . 
அருகபாதமயில டமபாசக்குடி கிரபாமத்தில சமைக் 
டகபாயில இருந்திருக்கிறது. 80 X40 அடி அலலது 
அ்தறகும் சறறு அதிகமபாக இருக்கும் என்றபாரகள் 
கிரபாமத்தினர. சுறறுச் சுைர இருந்திருக்கிறது. 
இபட்பாது இரணடு தீரத்்தஙகரர சிதலகள் 
மட்டுடம மீ்தம் இருக்கின்றன.

“புதுக்டகபாட்தடயில மபால்ரும் சமைப 
்பாரம்்ரியம் இருந்திருக்கிறது. சுமபார 1500 
ஆணடுகளுக்கு டமலபாக அைரகள் இஙகு லசழித்து 
ைபாழந்திருக்கின்றனர. இடி்பாடுகள், கலலைட்டுகள் 
மபாைட்டம் முழுைதும் சி்தறிக் கிடக்கின்றன. 
தீரத்்தரஙகரரகளின் சிதலகள் ்ல உள்ளூரத் 
ல்தய்ைஙகளபாக இபட்பாது ைழி்டப்டுகின்றன.” 
என்றபார ரபாமய்யபா.

“எழுத்்தபாளடர. ல்ளத்்த சின்னஙகளின் 
நிதலயும் இது ்தபான். புகபாரிலிருந்து புதுக்டகபாட்தட 

ைதர ் லைறதற இந்து ைழி்பாடு ல்தய்ைஙகளபாக 
மபாறறி விட்டனர! கபாய்்தல உைத்்தல இன்றி என் 
ைபா்தத்த்தப புரிந்து லகபாணடபால ல்ளத்்தத்தின் 
அருதம உமக்டக புரியும்,!” என்றபாள் குணடலடகசி.

மண்ணுளார் ைம்மப ப்பால்வார் மாட்பை அன்று 
வாய்்ம
நண்ணினார் திறத்தும குற்றம குற்றபம நல்ை ஆகைா
விண்ணுளார் புகைழ்ைற்கு ஒத்ை விழுமிபயான் சநற்றி 
ப்பாழ்ந்ை
கைண்ணுளான் கைண்்ம ைன்பமல் கை்ற்ய யார் 
கை்றயன்று என்்பார்?
 -குண்்ைபகைசி

“சபா்தபாரை மனி்தரகள் மட்டுமலல.. ைபாய்தம 
மிக்க சபான்டறபார ்தைறு லசய்யினும் ்தைறு்தபான். 
லநறறிக் கணைன் சிைன் கணடத்திலுள்ள கதற 
கதற்தபான்!” என்ற ்தன் கபாபபியப ்பாடதலயும் 
சுட்டிக் கபாட்டினபாள் அம்தம.

 “எழுத்்தபாளடர குணடலடகசி லசபால டகட்டு 
ஏமபாறபாதீர. இது ைடலமபாழியில ்தரம ்பாலர 
இயறறிய ட்தரீகபாத்த உதர. ட்தரீ அை்தபானம், 
்தம்ம்்தபாட்ட க்தபா, அஙகுத்்தர நிகபாய ட்பான்ற 
நூலகளிலும் இட்த கத்த உள்ளது. ஆதியில 
எலலபாம் சமை நூலகள். பின்னர ல்ளத்்தரகள் 
்தஙகள் லகபாள்தகக்கு ஏற் மபாறறினபாரகள். 
அப்டிடய ்தமிழுக்கு ைந்து புகபார களப 
பிணனணிக்கு ஏற்க்  ்த்்ததர  கத்த 
குணடலடகசியபாகத் திரிபு லகபாணடுள்ளது!” 
என்று குறுக்டக புகுந்்தபார ைதளயபா்தியபார.

ைதளயபா்தியின் ஆசிரியர கூறறுப்டி- 
இரபாசகிருக நபாட்டு அதமச்சன் மகள் ்த்திதர. 
அைள் கள்ைன் டமல தமயல லகபாணடபாள். 
அைதனக் கைைனபாகவும் ைரித்்தபாள். அைடன 
அைதளக் லகபாலல எத்்தனித்்தட்பாது, அைதன 
மதலயிலிருந்து கீடழ ்தள்ளிக் லகபாதல லசய்்தபாள். 
பின் அைள் மு்தலில சமைத் துறவியபானபாள். 
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வீரககுடி ெ்ம்ச் சி்ைசுண்்ோங்குடி தீரத்தங்கரரபூைோங்குறிச்சி தீரத்தங்கரர

அபட்பாது மழிக்கப்ட்ட கூந்்தல உடனடியபாகச் 
சுருணடு ைளரந்்த்தபால சமைம் தைத்்த ல்யடர 
“குணடலடகசி!

“கள்ைன் என்று ல்தரிந்்த பின்னர கபா்தல 
ைசப்டுைது ்தைறு ்தபாடன எழுத்்தபாளடர?” என்ற 
ைதளயபா்தியபார டகள்விக்கு நம்மிடம் ்தில 
இலதல. ஆனபால குணடலடகசியிடம் விதட 
இருந்்தது.

பநாய்ககுற்ற மாந்ைர் மருந்தின் சு்வ 
பநாககைகில்ைார்
தீககுற்ற கைாைலு்்யார் பு்கைத் தீ்ம பயாரார்
 (குண்்ைபகைசி)

“டநபாய்ைபாய்ப்ட்ட மனி்தரகள் ்தபாஙகள் 
உட்லகபாள்ளும் மருந்தின் சுதை ் பாரத்து உணடபால 
டநபாய் எப்டித் தீரும் எழுத்்தபாளடர? அட்த ட்பால 
கபா்தல ையப்ட்ட கன்னியின் மனம் “நலலைனபா, 
லகட்டைனபா?” என்று எப்டிப ் பாரக்கும்? நபான் 
கபா்தல லகபாணடடன். கடிமைம் லசய்ட்தன். 
ஆனபால அைடனபா ஊடல ைபாரத்த்ததயப 
ல்ரி்தபாக எணணி என்தனக் லகபாலலத் 
துணிந்்தபான்.” என்று ைருந்தினபாள் அம்தம.

ஆனபால அம்தம லசபான்ன ஆளுருட்டி மதல 
புதுக்டகபாட்தடயில இலதல என்றும் ைணிகச் 
சமூகத்தினர லசறிந்து ைபாழ்கிற ்குதிகள் 
லகபாணட மபாைட்டம் என்்்தபால அப்டி 
உருைகிக்கப்டுகிறது என்றும் லசபான்னபாரகள்.

இப ் குதிகளில உள்ள “லசட்டியபார” எனப்டும் 
ைணிகச் சமூகம் ல்ரும்்பாலும் ஆதித் ்தமிழ்ச் 
சமைரகடள! ஆனபால இன்று அைரகள் தீவிர 
தசைரகள் .  சிலப்திகபா ரத்தில ைரும் 
மபாசபாத்துைபான், மபாநபாய்கன் ஆகிய மபாந்்தபாரகள் 
ைணிகர சமூகம்.சபாரந்்த சமைடர!

ல்பாருள் உற்த்தியும், ைபாணி்மும்்தபான் 
நபாகரிகஙகள். அதைடய ்தமிழ்ச் சமைத்தின் 

ைளரச்சிக்கு உறுதுதை. ்ததரைழி ைணிகரகள் 
ல்ரிய குழுக்களபாகச் டசரந்து ைணடிகளிலும், 
ல்பாதிமபாடுகள் மீதும், கழுத்தகள் மீதும் 
்ணடஙகதள ஏறறிக்லகபாணடு ஊர ஊரபாகப 
ட்பாய் வியபா்பாரம் லசய்்தபாரகள்.

கடலைழி ைணிகம் இரு ைழிகளில நடந்்தது. 
ட்தபாணிகளில ்ணடஙகதள ஏறறிக்லகபாணடு, 
கதரடயபாரமபாகடை ்யணித்து, பிற ்குதி 
மக்களிடம் விற்தன லசய்ைது ஒரு ைழி. அடுத்து, 
கப்லகளில ல்பாருட்கதள ஏறறிக்லகபாணடு, 
கடல கடந்்த நபாடுகளுக்குப ட்பாய் ைணிகம் 
லசய்ைது மறலறபாரு முதற. ைணிகக் குழுக்களுக்கு 
‘சபாத்துகள்’ என்று ல்யர.

்ததரைழி ைணிகச் சபாத்தின் ்ததலைர 
‘மபாசபாத்துைபான்.’ கடலைழி ைணிகச் சபாத்தின் 
்ததலைர ‘மபாநபாய்கன்.’ சிலப்திகபாரத்தின் 
நபாயகன் டகபாைலனின் ்தந்த்த மபாசபாத்துைபான். 
நபாயகி கணைகியின் ்தந்த்த மபாநபாய்கன். 
அதனைருடம ல்ரும்்பாலும் இலலறச் சமைரகள்.

பூம்புக்கபாரக் கபாபபியமபான சிலப்திகபாரத்தில 
ைணிகரகள் ைபாழ்தையும் சமை அறஙகதளயும் 
இளஙடகபாைடிகள் உைரத்துகிறபார. “அரசியல் 
பி்ைதசதைார்ககு அறம் கூற்றாகும்”.. “ஊழ்வி்ன 
உருதது ேந்து ஊட்டும்” என்று சிலப்திகபாரம் 
ைலியுறுத்தும் இரணடு டகபாட்்பாடுகளும் 
டநரடியபாகச் சமைத் ல்தபாடரபு உள்ளதை. 
“உ்ரசால் �ததினி்ய உயர்ந்சதைார் ஏததுேர்” 
என்ற சிலம்பின் லமபாழி மட்டும் அக் கபால 
நம்பிக்தக!

சித்திர டமழி என்்து கபாவிரிபபூம்்ட்டிைச் 
லசட்டியபாரகளின் லைள்ளிக்க்தவுகளில 
ல்பாறிக்கப்ட்டிருந்்த ஏரக்கலபத் சின்னம். 
அைரகள் சித்திர டமழிதய ைைஙகிய்தபால 
அைரகள் அழகிய ஏரக்கலபத் நபாட்டபார என 
அதழக்கப்ட்டனர. இைரகள் டைளபாணதமதய 
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மு்தன்தமப்டுத்திய நகரத்்தபார.

திருைபாரூதரத் ்ததலநகரபாகக் லகபாணட டசபாழ 
நபாட்டில கபாஞசிபுரம் ஒரு ்குதி. அஙகு இருந்்த 
ைணிகச் சமூகத்தினதர கபாவிரிப பூம்்ட்டினத்திறகு 
ைந்து இருக்கும்்டி அரசரகள் அதழத்்தனர.

ஒரு சமயம் டசபாழநபாட்தட ஆணடு ைந்்த 
டசபாழனுக்கு அணதட நபாட்டில இருந்து 
ல்ருமளவில ்ைளஙகள் கிதடத்்தது. மன்னன் 
்தன் மதனவிக்குப ்ைளமபாதல ்ரிசளிக்க 
நிதனத்்தபான். மிகச் சிறிய அைறதற மபாதலயபாகக் 
டகபாரக்க அரணமதனப ல்பாறலகபாலலரகளுக்குக் 
நுணுக்கம் தக ைரவிலதல.

லசட்டியபாரிடம் அப ்ணி ஒப்தடக்கப்ட்டது. 
அைரது இரணடு மகள்கள் ்தஙகம்தம மறறும் 
்தபாயம்தம. மிகச் சிறியதையபாக இருப்்தபால 
ட க பா ர க் க  இ யலவிலதல  என்்த ்த ப 
புரிந்துலகபாணடபாரகள் அைரகள். சிறிய நூல 
எடுத்து இனிபபிதனத் ்தடவிப ்ைளஙகதள 
எறும்புப ் றறில தைத்்தனர.

இனிபபு ருசி ் பாரத்்த எறும்புகள் நூதல ைழிடய 
ஊரந்து ஒவலைபாரு ்ைளமபாகக் கடந்்தன. 
அ்தனபால ் ைளஙகளில இயல்பாக்கத் துதளகள் 
விழுந்்தன. பின்னர ் ட்டு நூலில இறுகக் டகபாரத்து 
்தஙகம்தமயும், ்தபாயம்தமயும் ்தந்த்தயிடம் 
ைழஙகினபாரகள். லசட்டியபாரும் மபாதலதய 
மன்னனிடம் டசரபபித்்தபார..

இத்்ததகய அறிவுதடய ல்ணகதளக் மன்னர 
்தனக்கு. மைமுடித்துத் ்தர ைறபுறுத்தினபார. 
விருப்மிலலபா்த ைணிகர நிலைதறக்குள் 
மகள்கதளப பூட்டி தைத்்தபார. அஙடகடய அப 
ல்ணகள் ஜீைசமபாதி ஆனபாரகள். மனமுதடந்்த 
ைணிகரகள் அஙகிருந்து லைளிடயறித் ல்தறடக 
குடிடயறினபாரகள். இப்டி சமை ைணிகரகள் 
புலம் ல்யரந்்த கத்ததய தைசிய புரபாைம் 
கூறுகிறது.

ல்தபால ்தமிழ்த் ல்தபாழிற குடியில பிறந்து 
்தமிதழத் ்தபாய்லமபாழியபாய்க் லகபாணடு 
்தமிழ்நபாட்டிலும் அயலக நபாடுகளிலும் இன்றும் 
்தமிழ்க் லகபாடி நபாட்டி ைரும் நகரத்்தபாரும், பிற 
ைணிகச் சமூகத்தினரும் ஆதியில ல்ரும்்பாலும் 
சமைத்த்தத் ்தழுவி ைபாழ்ந்்தனர.

ைணிகம் லசய்்த குடிகளுக்கபான ல்பாதுப 
ல்யர லசட்டி. மதிபபிறகபாக “ஆர விகுதி” 
டசரக்கப்ட்டு லசட்டியபாரகள் என்றபானது. 
திருஞபான சம்்ந்்தர லசலைபாக்கு மதுதரயில 
ைளரந்்தபின் அரச ஆ்தரவு டைணடித் ்தமிழ்ச்சமை 
ைணிகச் சமூகத்தில மபாறறஙகள் ஏற்ட்டன. 
இன்று அைரகள் தசைரகள்.

அமைமபாகிய சமைம் ைளரத்்த ைணிகரகள் 
ைரலபாறு லநஞசில நிழலபாடியட்பாது கண 
அயரந்து விட்டடபாமபா, என்ன? ஆெபா, அணடம் 
கிடுகிடுக்கிறட்த? அபட்பாது ட்தபான்றினபாள் 

நீலடகசி. யபார அைள்? ் தழயனூர நீலியின் மறு 
பிறவி என்கிறபாரகடள? உணதமயபா? நீலடகசி 
லசபாலலப ட்பாகும் சமைச் லசய்திகள் என்ன?

(சமலும் ேளரும்)

்ோர்வ:

ச்பௌத்ைமும ைமிழும - மயி்ை திரு.சீனி. பவஙகை்ொமி 
(1900-1980)

நாைகுத்ைனார் இயற்றிய குண்்ைபகைசி - ச்பா.பவ. 
பொமசுந்ைரனார் விளககைவு்ரயு்ன்

குண்்ைபகைசி மூைமும உ்ரயும உ்ர ஆசிரியர்: 
அறி்ர் ெ.பவ. சுபபிரமணியன்

அபிைான சிந்ைாமணி செம்பதிபபு–ஆ. சிஙகைார 
பவலுமுைலியார் – சீ்ை ்பதிப்பகைம – 2010

ைமிழ் இைககிய வரைாறு - மு. அருணாெைம, ்பதிபபு 
2005

அடிககுறிப்புகள

 ்தனலமவட்டி முனியப்பைகா் மகாறிய புத்தர்
புத்ைர் சி்ைகைள் இந்துக கை்வுள்கைளாகை மாற்றப்பட் 

செய்திகைள் இபப்பாதும சவளிவந்து சகைாண்டுள்ளன.

மூன்று ை்ைமு்றகைள ா கை  ப ெைம  அ ர சு 
மருத்துவம்னககு எதிரில் ச்பரிபயரி ்பகுதியில் “ை்ை 
சவடடி முனியப்பன் பகைாவில்” உள்ளது. இந்து ெமய 
அறநி்ையத்து்றயின் கைடடுப்பாடடில் உள்ள 
இகபகைாவிலுககு 2011ல் கும்பாபிபேகைம ந்்ச்பற்றது. 
ஆனால் புத்ைர் சி்ை ைான் ை்ை சவடடி முனியப்பன் 
ஆகை மாற்றப்பட்து என்ற ெர்ச்்ெ சைா்ர்ந்து இருந்ைது. 
ைாவா நீதிமன்றத்திற்குப ப்பானது. ைமிழகை சைால்லியல் 
து்ற அறிக்கை ைாககைல் செய்ய உத்ைரவிட்து 
உயர்நீதிமன்றம.

்பை கைட் ஆய்வுகைளுககுப பிறகு நமது ை்ைசவடடி 
முனியப்பன் உண்்மயில் கைவுைம புத்ைர் என்று 
சைால்லியல் து்ற அறிக்கை ெமர்பபித்ைது. இபப்பாது 
புத்ைர் சி்ை நீதிமன்ற பமற்்பார்்வயில் உள்ளது. இந்ை 
அத்தியாயத்தின் கைளமாகைத் திகைழும புதுகபகைாட்்யில் 
கி்்த்ை புத்ைர் சி்ை அந் நகைர் மியூசியத்தில் ்பாதுகைாப்பாகை 
்வககைப்படடுள்ளது.

இந்து வழி்பாடடுத் ைைஙகைளாகை மாற்றப்படடுள்ள 
ெமணச் சின்னஙகை்ள மீடகை பவண்டும என்ற இயககைமும 
ந்ந்து வருகிறது.

மீனச புத்தர்!
என்னு்்ய கைளப்பணியில் திருச்சி மாவட்த்தில் 

மஙகைைம என்னும ஊரில் மீ்ெயு்ன் இருந்ை ஒரு புத்ைர் 
சி்ை்யக கைண்டுபிடித்பைன். புத்ைர் சி்ைகைளுககுரிய 
எல்ைாக கூறுகைளும இருந்ைன. கூடுைைாகை மீ்ெயும! 
மன்னர் என்று குறிப்பைற்கைாகைபவா, வீரத்்ைக 
குறிப்பைற்கைாகைபவா, சிற்பி ைனது ஆ்ெககைாகைபவா இை்ன 
்வத்திருககைைாம. நாம நி்னப்ப்ைவி் மகைத்ைான 
ஆச்ெரியஙகை்ளக கைளமும கைாைமும ஒளித்து்வத்திருககும 
என்்பைற்கு ஓர் உைாரணம இது.

- மு்னவர் ்பா. ஜமபுலிஙகைம, 
ைமிழ்ப ்பல்கை்ைககைழகைக கைண்கைாணிப்பாளர்.
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கட்டுரை

சி.மசகாக்லிங்்ம்

�ண்பாட்டுஅரசியல என்ற லசபாலலபாக்கத்த்த 
இந்துத்துை ைகுபபுைபா்தத்தின் ்ண்பாட்டுத் 
ட்தசியத்ட்தபாடு சமப்டுத்தி ் ண்பாட்டுஅரசியல 
இடதுசபாரி அரசியலுக்கு எதிரபானது என்கிற 
்பாரதையும், அதடயபாள அரசியதல சபாதி 
அதடயபாளமபாக மட்டும் இனஙகணடு, இடது 
அரசியலுக்கு இது ஒவைபா்தது எனப ்பாரக்கிற 
்பாரதையும் இஙடக லசயல்ட்டு ைருைத்த 
அை்தபானிக்க டைணடும்.

்ண்பாட்டுஅரசியல என இத்்தபாலியில 
கிரபாம்ஷி லசபான்னகபாலமும் இன்று இந்தியபாவில 
நபாம்விைபாதிக்கிற கபாலமும் ல்பாருத்்தமுதடயதை. 
இ ர ண டு  ந பா டு க ளி லு ம்  ஜ ன ந பா ய க ம் 
சிக்கலுக்குள்ளபானட்பாது ஆதிக்கைரக்கம் ்தன் 
அடக்குமுதறதய எப்டிலசயல்டுத்துகிறது 
என்ற ஆய்வின் ட்பாது்தபான், ்லைந்்தம் 
மட்டும்அலல ல்பாதுமக்கள் ஒபபு்தலும் என்ற 
கருத்து நிதலதய கிரபாம்ஷி ைந்்ததடகிறபார. 
டமலபாணதம (Hegemony) என்ற கருதுடகபாதளயும் 
முன்தைக்கிறபார.

ஆதிக்கைரக்கமபானது அரசு, அரசபாஙகம், 
இரபாணுைம் , சட்ட மன்றம், நீதிமன்றம் ட்பான்ற 
அடக்குமுதற எந்திரஙகதள மட்டும் ் யன்்டுத்தி 
மக்கதள அடக்கிக் கட்டுப்டுத்தி ஆட்சி 
லசய்யபாது.மபாறபாக கதல, இலக்கியம், கலவி, 
்தத்துைம், ம்தம் ,சடஙகுகள் எனப ்லடைறு 
்ண்பாட்டுக் கூறுகதளப ்யன்்டுத்தி லைகு 
மக்களிடம் ்தனக்குத் ட்தபா்தபான ல்பாதுக்கருத்த்த 
உற்த்தி லசய்து ்தஙகள் லசயல்பாட்டிறகு 
லைகுமக்கள் ஒபபு்ததல ல்றறுக்லகபாள்கிறது. 
இ்தன்மூலம் ்தஙகள் டமலபாணதமதய 
நிறுவிக்லகபாள்கின்றது. இ்ததன எதிரத்துப 
ட ் பா ர பாட  ம பா ர க் சிய ர கள பாகிய  ந பா ம் 
எதிரடமலபாணதமதயக் கட்டதமக்க டைணடும். 
இ்ததன எஙகிருந்துல்தபாடஙகுைது என 
விைபாதிக்கும்ட்பாது அடித்்தள மக்களிடம் 
துகள்துகள்களபாக அதிகபார எதிரபபுக்குரலகள் 
கிடக்கும்.அைறதறத் ட்தடித்திரட்டி ஒன்றிதைத்து, 
ஒரு ட்பாரபாட்ட இயக்கமபாக மபாறறுைட்த ட்ததை 
என அந்ட்தபானிடயபா கிரபாம்ஷி ஒரு கூரதமயபான 
கருத்தியல நிதலதய முன்தைத்்தபார. இதை 

இந்திய - ்தமிழ்ச் சூழலுக்கும் ல்பாருத்்தமபானட்த.

சிக்கலகள் ல்ருஞசிக்கலகளபாக மபாறிக் 
ல க பா ண டி ரு க் கி ன் ற ன .  ம னி ்த ர க ள் 
்தனித்துைம்மிக்கைரகளபாக ைளரை்தறகுப ் திலபாக 
்தனியன்களபாக மபாறறப்டுகிறபாரகள். சுயமபான 
ைளரச்சிக்குப ்திலபாக சுயநலமிக்கைரகளபாக 
மட்டுடம ைளரக்கப்டுகிறபாரகள். ்தமக்கு ஒவைபா்த 
அந்நிய ைரக்கப ட்பாக்கிறகு இதரயபாகிறபாரகள். 
இ்தறகபான சூழதலக் குடும்்ம், கலவி, ைழி்பாடு 
,விளம்்ரம், விதளயபாட்டு, கதல, இலக்கியம் 
திதரப்டஙகள், ல்தபாதலக்கபாட்சி ைழியபாக 
எலலபாச் சமூகலைளிகளிலும் ்தனிமனி்த 
லைளிகளிலும் வித்தக்கிறபாரகள்.ஆதிக்க 
் ண ் பா ட் டு அ ர சி ய ல  மு த ள க த ள ப 
்ரபபுகிறபாரகள். ்தபாய்நபாடு என ல்ருதமயபாய் 
ைபாய்கிழியப ட்சச்லசய்து மனஙகதளயும் 
மூதளகதளயும் அந்நிய ைரக்க உைரவுகளபால, 
ஓதசகளபால, அதசவுகளபால நிரபபுகிறபாரகள். 
இ்ததன எதிரலகபாள்ைதும் இ்தறகபான எதிர 
அணிதிரட்டலுடம மக்கள் ் ண்பாட்டு அரசியல. 
இனி, ் ண்பாட்டு அரசியல என்ற லசபாலலபாக்கத்த்த 
எளிதமயபாகப புரிந்து லகபாள்ள முயறசிக்கலபாம்.

மு்தலில வீட்டில, குடும்்த்திலிருந்து, 
ஒருகுழந்த்தயின் பிறபபிலிருந்து ல்தபாடஙகலபாம். 
குடும்்ம் , வீடு என்்ன பிறந்்தகுழந்த்த 
ைளரும்ட்பாட்த ஒரு சூழதல உருைபாக்கிக் 
லகபாடுக்கின்றது. இஙடக்தபான் சபாதி, ம்தம், சடஙகு 
இன்னும் இதைட்பான்ற ்ண்பாட்டுக்கூறுகள் 
ட ந ர டி ய பா க ட ை பா  ம த றமு க ம பா க ட ை பா 
குழந்த்தகளின்மீது லசலைபாக்குச் லசலுத்தும் 
சூ ழ ல  உ ரு ை பா க் க ப ் டு கி ன் ற து . 
இ ப ் ண ் பா ட் டு ப ் ர ப பு  ல ் ரு ம் 
அரசியலஎலதலக்குள் ைரபா்த்தபால இதுஒரு 
அரசியலஎன நம்மனஙகளில ்தியபாமல மிக 
எளி்தபாகக் கடந்து விடுடைபாம். ஆனபால எதிரகபால 
சமூக அரசியலின் அடித்்தளம் இஙடக்தபான் 
ைலுைபாகக்கபாலூன்றும் என்்த்த நபாம்புரிந்து 
லகபாள்ளத் ்தைறுகிடறபாம்.

எடுத்துக்கபாட்டபாக, ஆணகுழந்த்தகளின் 
அன்றபாடச்லசயலகதளக் குறிபபிடும்ட்பாது 
சிரிக்கிறபான் அழுகிறபான் சபாபபிடுகிறபான் 

ஜன்ொே்க அரசிேல் யபொரொடைமும்
பணபொடடு அரசிேல் யபொரொடைமும்
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என்றுகுறிபபிடும் நபாம், ல்ண குழந்த்தகதளக் 
குறிபபிடும்ட்பாது சிரிக்கிறபாள் அழுகிறபாள் 
சபாபபிடுகிறபாள் என்கிற லசபால்யன்்பாட்தடப 
்யன்்டுத்துைதிலதல. மபாறபாக சிரிக்குது, 
அழுகுது, சபாபபிடுது என்ற அூஃறிதை 
லசபாற்யன்்பாடட முன்னுக்குைரும். இதை ஒரு 
ல்ணகுழந்த்தயின் பிறபபுல்தபாட்டு இறுதிைதர 
எலலபா மட்டஙகளிலும் ல்தபாடரும். இ்ததன 
எதிரலகபாள்ள ல்ண்றறிய கட்டதமபத்க் 
டகள்விக்குட்்டுத்துைதும் ல்ணஎன்ற சுயத்த்த 
அதடயபாளத்த்த கம்பீரமபாக நிரமபாணிப்தும் 
்ண்பாட்டு அரசியல.

அதுட்பால குழந்த்தகள்குறித்்த ல்றடறபாரின் 
கைனமும் கரிசனமும் கைனிக்க டைணடிய 
இன்லனபாரு புள்ளி. குழந்த்தகளின் சுயம் புறம் 
்தள்ளப்ட்டு ல்றடறபாரின் ஆதசகளும் ்தஙகளின் 
நிதறடைறபா்த கனவுகளும் ்லைந்்தமபாக 
குழந்த்தமனஙகளில திணிக்கப்டுகின்றன. 
சந்த்தயில விறக அடுக்கி தைக்கப்டும் 
அலஙகபாரல்பாம்தம ைரிதசகளின்டமல 
அடுக்கிறகபாய் ட்பாட்டியும் டமபா்தலும் 
ல்தபாடஙகிவிடுகிறது. இரணடதர ையதில 
குழந்த்தகதள Pre-KG ைகுபபில டசரக்கிறபாரகள். 
சு்தந்திரமபாகப ட்சி சிரித்து ஆடி ஓடி ்பாடி 
கு தி க் க ட ை ண டி ய  கு ழ ந் த்த க த ள க் 
கட்டுப்டுத்்தப்ட்ட ஆட்ட்பாட்டத்தின் 
எ ல தல க் கு ள்  ல க பா ண டு  ை ந் து 
லநருக்கடிக்குள்ளபாக்குைது குழந்த்தகளின் மன 
ைளரச்சிதய நிச்சயம் ்பாதிக்கும். இதை குறித்்த 
விழிபபுைரவு  இலலபாமல  ச ந்த்தயில 
டைதலைபாய்பபிதன ல்றும் உைரைபால, ஆஙகில 
மழதலயர்ள்ளிதயச் சுறறி கும்மிஅடிக்கும் 
ல்றடறபாரகடளபாடு உதரயபாட டைணடி 
இருக்கிறது. அட்த டநரத்தில ்தபாய் லமபாழிகதள 
சமகபால ைளரச்சிக்டகற் அறிவியல ் ணட்பாடு 
ைளரக்கும் முயறசிகள் இன்று பின்்தள்ளப்ட்டு 
ச ம ஸ் கி ரு ்த ம்  ம ட் டு ம் 
முன்னிதலப்டுத்்தப்டுைத்த அஙகீகரிக்கும் 
மனநிதல கட்டதமக்கப்டுகிற சூழதலயும் 
எதிரலகபாள்ள டைணடியுள்ளது.

இனி எஙகள் ்ள்ளி மருத்துை மதனகளில 
பிறந்்த குழந்த்தகளுக்கு PreKG அனுமதிக்கு 

முன்னுரிதம ைழஙகப்டும் என விளம்்ரஙகள் 
ைந்்தபாலும் ஆச்சரியப்டுை்தறகிலதல . 
இதைகுறித்து ்ரிசீலதனதயத் தூணடி 
குழந்த்தகளின் சு்தந்திரத்த்த சுய அதடயபாளத்த்த 
நிறுைப ட்பாரபாடுைது ் ண்பாட்டு அரசியல.

பமாழி குறித்து குறிப்பாக ்தபாய்லமபாழி 
குறித்து நம்மிடமிருக்கும் இரட்தட நிதல்பாடு. 
இதுமிகவும் சிக்கலபான பிரச்சிதன.நபான் 
ை பா ழ் வு அ னு ் ை ங க ளி ல  இ ரு ந் ட்த 
இ்ததனச்லசபாலகிடறன். எனது ையத்தஒத்்த 
ல்ரும்்பாடலபாரின் அனு்ைஙகளுக்கு இதை 
ஒத்துபட்பாகலபாம். இதளடயபாரும்கூட இத்்ததகய 
சிக்கலகதள சந்தித்தித்துக் லகபாணடிருக்கலபாம்.

நபான் ்ள்ளி ஆசிரியர. எஙகள்மகதள 
ஒன்றபாம்ைகுபபில டசரக்க  டைணடிய 
ையதுைந்்தட்பாது எனக்கும் எனதுமதனவிக்கும் 
ஒரு விைபா்தம் ல்தபாடஙகியது. மகதள, நபான் 
டைதல்பாரக்கும் ் ள்ளியில டசரத்து ்தமிழ்ைழிக் 
கலவியில ் டிக்க டைணடும் என ைலியுறுத்துகிடறன். 
எனது மதனவிடயபா கபான்லைன்டில  ஆஙகிலைழிக் 
கலவியில்தபான் டசரக்க டைணடும் என 
ை பா தி டு கி ற பா ர .  இ ரு ை ருள்  ஒ ரு ை ரு ம் 
விட்டுக்லகபாடுக்கத் ்தயபாரிலதல. முரண்பாடு 
உச்சத்த்தத் ல்தபாட்ட நிதலயில இ்ததனக் 
கைனித்துக் லகபாணடிருந்்த எனது அப்பா 
்ததலயிட்டு கபான்லைன்ட்டில ்தமிழ்ைழிக் 
கலவியில டசர என சமபா்தபானப்டுத்தினபாரகள். 
எஙகளது குழந்த்தகள் ்தமிழ் ைழிக் கலவியில்தபான் 
்யின்றபாரகள். ஆனபால அைரகளின் குழந்த்தகள் 
அ்தபாைது, எனது ட்ரக் குழந்த்தகள் ஆஙகிலைழிக் 
கலவியில்தபான் ்யிலகிறபாரகள் .  இந்்த 
நடைடிக்தகதய, எனது ்தமிழ்லமபாழிக் கலவி 
நிதலப்பாட்டின் மதறமுக விமரசனமபாகடை 
கருதுகிடறன். இன்றும்கூட சில டநரஙகளில எனது 
்தமிழ்ைழிக் கலவி குறித்்த நிதல்பாடு என்்து 
“மபால்ரும் ்தைறு” என எஙகள் ட்ரன் ட்த்திகளின் 
முன்னிதலயிடலடய  குற ற ச் ச பாட்டுகள் 
முன்தைக்கப்டும் நிதல டைடிக்தகயபாகத் 
ல்தபாடரகின்றது.

நம்மில்லர இ்ததன ஒருசிக்கலபாக உைரைட்த 
இ ல தல .  ்த மி ழ் ை ழி க்  க ல வி  எ ன் ற 
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்ண்பாட்டுஅரசியல நிதலப்பாடபானது, 
்தபான்சபாரந்துள்ள அதமபபின் முடிவு.அ்தறகபாக 
்தபான்உளபபூரைமபாக விைபாதிப்தும்,  நதடல்றும் 
ட்பாரபாட்டஙகளில ்ஙடகற்தும், குடும்்ம் 
ைலியுறுத்தும் ைழியிடலடய ஆஙகில ைழிக்கலவிதய 
டநபாக்கிப ் பாய்ைதுமபாக லசயல்டு்தல என எந்்தக் 
கு ற றஉைரவும்  இலலபாமல  இரட்தட 
நிதலப் பாட்தட டம றலக பாள்கிட ற பாம் . 
குடும்்ம்,சபாதி, சடஙகுகள்,ம்தம் என ் லைறறிலும் 
இந்்த இரட்தட நிதலப்பாடட நம்மிடம் 
ல்தபாடரகிறது.இ்ததன எப்டி எதிரலகபாள்ளப 
ட்பாகிடறபாம் என்்து்தபான் ் ண்பாட்டு அரசியல.

இ்ததன இன்லனபாரு டகபாைத்திலும் 
்ரிசீலிக்கலபாம். கபாலனியகபாலத்தில ஆஙகிலம் 
அதிகபாரலமபாழியபாக இருந்்தநிதலடய இன்னும் 
ல்தபாடரகிறது. ஜனநபாயகத்தில அரசியலஅதிகபாரம் 
என்்து லைறும் ் ்தவிகள் ல்று்தல மட்டுமலல 
அது  சமூகஅதிக பா ரமும்  கூட . எனடை 
ஆஙகிலமபானது சமூக அதிகபாரத்திறகு 
லநருக்கமபானது. ஒடுக்கப்ட்ட, பிற்டுத்்தப்ட்ட 
சமூகத்்தபார அதிகபாரக் தகக்லகபாள்ளலிறகபாக 
ஆஙகிலத்த்தத் ட்தரந்ல்தடுத்துக் லகபாள்ைத்த 
நம்மபால புரிந்துலகபாள்ள முடிகிறது. இ்ததன, 
சமூகலைளிகளிலும் குடும்் லைளிகளிலும் 
சந்திக்கிடறபாம். ஆனபால முகம்லகபாடுத்து 
லைளிப்தடயபாக விைபாதிக்கமறுக்கிடறபாம். 
ஆஙகிலலமபாழிைழிக் கலவி நிதலயஙகளின் 
ைளரச்சிதயயும், ல்ருக்கத்த்தயும் அ்ததனடநபாக்கி 
மக்கள் ல்ருந்திரளபாக லநருஙகுைத்தயும் 
இந்்தபபின்னணியில்தபான் புரிந்துலகபாள்ள 
முடிகிறது என்்து என்மதிபபீடு. இ்ததன 
்ரிசீலித்்தலும் எதிரவிதனயபாறறலும் ் ண்பாட்டு 
அரசியல.

இன்தறய இந்தியபா, இந்தும்தம் என்கிற 
ல்ருந்திரள் கருத்்தபாக உருமபாறறப்ட்டுக் 
லகபாணடிருக்கிறது. ஒரு ம்தம் ்தன்தன ைளரத்துக் 
லகபாள்ள பிற ம்தஙகதள எதிரிகளபாகக் 
கட்டதமக்கும். ம்தஙகளின் முரண்பாடுகள் 
பிர்தபான முரைபாக மபாறறப்ட்டு பிற சமூக 
சிக்கலகள் பிரச்சிதனகலளலலபாம் ம்தமுரணகள் 
என்ற கனத்்த ட்பாரதைகளபால மூடப்டுகின்றன. 
ம்தஙகளின் ட்ரபால லமௌனமபாக சபாதீயம் 
மறுகட்டதமபபு லசய்யப்டுகிறது. இது 
கணணுக்குப புலனபாகபா்த ஒரு டமல×கீழ் 
்டிநிதலதய உற்த்தி லசய்கிறது. சுத்்த × அசுத்்தக் 
டகபாட்்பாட்தட மறு ஆக்கம் லசய்கிறது. இ்ததன 
எதிரலகபாள்ள மபாறறு உதரயபாடலகதளத் ட்தட 
டைணடியிருக்கிறது. ம்த சீரதிருத்்தைபாதிகளின் 
கருத்து நிதலகதளக் குறிப்பாக ஆதிக்க, ல்ரு 
ம்த எதிரபபு ,சபாதீய எதிரபபு நிதலகதள, 
உதரயபாடலகளபாக மபாறற டைணடியிருக்கலபாம்.
்ல ஆய்வு அறிஞரகள் முன் தைத்்த ரவி்தபாஸின் 
“ ட்கம்பூரபா ” ,  அய்யபா  தைகுணடரின் 
்தபாழக்கிடப்பாதரத் ்தறகபாப்ட்த ்தரமம் என்ற 

“அன்பு ைழி”, “துதையல ் ந்தி” நபாரபாயைகுருவின் 
“ஒரு சபாதி-ஒரு ம்தம்-ஒரு ல்தய்ைம்-அதனைரும் 
சடகபா்தரரகள்”,குரு நபானக்கின் “லஙகர”, ரபாமலிஙக 
அடிகளபாரின் “அதையபா்த  அடுபபு ” , 
மணிடமகதலயின் “அட்சய ்பாத்திரம்- 
அமு்தசுரபி” இன்னும் இதை ட்பான்றைறதற 
எலலபாம் ல்தபாகுத்து ல்பாது உதரயபாடலகளபாக 
மபாறற டைணடியுள்ளது. இதை ்ண்பாட்டு 
அரசியல.

அது ட்பாலடை ம்தஙகள், அறவியல(Ethics) 
இரணதடயும் ்தனியபாகப பிரித்து அறவியலின் 
இந்்த உலகுசபாரந்்த(Secularism) ்ணபுக்கூறுகதள 
நம் குடும்்ம், அதமபபுகள்,சமூகலைளி, ்தனிந்ர 
லைளி என எலலபா மட்டஙகளிலும்  அன்றபாட 
நடைடிக்தககடளபாடு இதைப்்தன் அைசியம் 
குறித்்தபான விைபா்தஙகதளத் ல்தபாடஙக டைணடும்.
இதை ்ண்பாட்டுத்துதற சபாரந்்தது எனடை 
்ண் பாட்டு  அதமபபின்  அஜணடபா 
என்றிலலபாமல எலலபா இடதுசபாரி ைரக்க 
லைகுஜன அதமபபுகளுக்குள்ளும் இ்தன் 
முக்கியத்துைம்உைரப்டடைணடும்.டபாக்டர.
டக.என்.்ணிக்கர நபாம் சமூகத்த்த இவவுலகு 
சபாரந்்த சமூகமபாக மபாறறத் ்தைறிவிட்டடபாம் 
என்்பார.அறவியல குறித்்த விைபா்தம் சமூகத்த்த 
இவவுலகு  ச பா ர ந் ்த ்த பா க  ம பா றறுை ்தன் 
ல்தபாடக்கபபுள்ளி யபாக அதமயலபாம்.

இன்று இந்தியபாவில ்ண்பாட்டுத் ட்தசியம் 
சமஸ்கிரு்தமயமபாக்கல என்ற டமலபாணதமச் 
லசயலமுதறயபால இந்தியபாவின் ்ன்தமத்துைப 
்ணத் சித்தக்கத் ல்தபாடஙகியுள்ளது.அடித்்தள 
மக்கள் திரளிடம் சமூகரீதியபாக நிதறந்துள்ள 
சமத்துைத்த்த ்டிநிதலக்கட்டதமப்பால 
்தகரக்கிறபாரகள். கலவி ைளரச்சி, ல்பாருளபா்தபாரத் 
திரட்சியின் கபாரைமபான உதழபபு சக்திகளின் 
ட்ததை ல்ணகதள சமூக லைளிகளில 
முகஙகபாட்டச் லசய்திருக்கிறது. இபட்பாக்கிதனத் 
்தடுக்க கபா்தலர தின எதிரபபு,லவ ஜிெபாத், 
ல்ணகள் ்றறிய புனி்தம், ல்தய்வீகம் ட்பான்ற 
கட்டதமபபுகள் உற்த்தி லசய்யப்ட்டு 
ல்ணகளின் இயக்கமும் அதசவுகளும் 
கட்டுப்டுத்்தப்டுகிறது.

கலபாச்சபாரத் ட்தசியம்- கலபாச்சபாரச் சுத்திகரிபபு 
என்ற ல்யரபால எலலபா ைதகயபான ஜனநபாயக 
மபானுட விழுமியஙகதளயும் துதடத்து அழிக்கிறது. 
கலபாச்சபாரத் ட்தசியம் என்்து இந்திய ைதகப்ட்ட 
்பாஸி்ம். ல்பாருளபா்தபார ஜனநபாயக அரசியல 
ட்பாரபாட்டம் எந்்த அளவிறகு முக்கியமபானட்தபா, 
அட்த அளவு முக்கியத்துைம் லகபாணடது 
்ண்பாட்டு அரசியல ட்பாரபாட்டம். இதைகடள 
ஜனநபாயக அரசியல புரட்சிதய முழுதம 
அதடயச் லசய்யும்.

கைடடு்ரயாளர்: மாநிைத் ை்ைவர், ைமிழ்நாடு கை்ை 
இைககியப ச்பருமன்றம
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நினைவேந�ல்

எஸ்.எஸ். ் காசி

பெலதலக்கணைன் மதறந்துவிட்டபார. 
்தமிழ்க் கடல என்று அதழக்கப்ட்டமனி்தர 
இறந்துவிட்டபார. ஆகஸ்ட் 18ஆம் நபாள்்தன்னுதடய 
எழு்த்தி ஏழபாைது ையதிலஉலலகஙகும் 
சுறறி்தமிதழப ்ரபபிய மிகச்சிறந்்த ஆளுதம 
மதறந்து விட்டபார என்்து்தமிழ் கூறும் 
நலலுலகுக்கு ட்ரிழபபு ்தபான். வீர ைைக்க 
முழக்கத்துடன்்தபாமிர்ரணி நதியின் கருப்ந்துதற 
மயபானத்தில இறுதி நிகழ்வில எழுத்்தபாளர 
ைணை்தபாசன் புகழஞசலி லசலுத்திப 
ட்சும்ட்பாது லசபான்னபார “கபாசியின் வீரைைக்க 
குரல நம்மிலும் எதிலரபாலிக்கிறது. ஒவலைபாரு 
லசபாலலபாக உச்சரித்துப ட்பாறறினபார. நம்மபால 
லநலதலக்கணைன் என்று அதழக்கப்டுகின்ற 
அைர ்தமிழ்கடல ஆகடை திகழ்ந்்தபார. ்தபாமிர்ரணி 
ஆறறில உள்ள மைதல எலலபாம் அள்ளிச்லசன்று 
விட்டதுட் பால  நீ ரிலிருக்கும்  ்தமிதழ 
அள்ளிக்லகபாணடதுட்பால உள்ளது. ஒரு ்தமிழ் 
கடலபாகடை ைபாழ்ந்து மதறந்துவிட்டபார.”

ல்தபாடக்ககபாலத்தில கபாஙகிரஸ்கபாரரபாக 
அரசியல ைபாழ்க்தகதயத் ல்தபாடஙகிய கணைன் 
ல ந லதல க் கு  மட்டு ம ல ல  ்த மிழு க் டக 
லசபாந்்தக்கபாரரபாக மபாறினபார.்தந்த்தயின் மூலம் 
்தமிழ் கறறுக்லகபாணடு்தமிதழ ்தன் உயிர மூச்சபாகக் 
லகபாணடுமிகபல்ரும் ஞபானம் ல்றறபார.
்ணதடய கவித்தகளும், கம்் ரபாமபாயைமும், 
மகபா்பார்தமும், ்பாரதியின்கவித்தகளும், 
கணை்தபாசன் கவித்தகளும் அைருதடய நபாவில 
நரத்்தனமபாடும். உைரச்சிமயமபாகக் கபாைப்ட்ட 
அைர்தம் மனதில ்ட்டத்த ்கிரஙகமபாகடை 
லசபாலலக்கூடியைர. இந்தியக் குடியுரிதமச் சட்ட 
மடசபா்தபாதைக் கணடித்து ட்சிய்தறகபாக தகது 
லசய்யப்ட்ட இலக்கியைபாதி .  ல்தபால 
திருமபாைளைன் அைரகளபால அம்ட்த்கர விருதும், 
்தமிழக அரசினபாலஇளஙடகபாைடிகள் விருதும் 
லநலதல கணைனுக்கு ைழஙகப்ட்டது. 1945இல 
பிறந்து 77 ஆணடுகபாலம்ைபாழ்ந்து 2022 ஆகஸ்ட் 
18-இல மதறந்்தபார. ஆரம்் கபாலத்தில கம்யூனிஸ்ட் 
்ததலைரகள் வி.எஸ்.கபாந்தி, ்தபா. ்பாணடியன் 

ஆகிடயபாரபால டமதடயில ட்சகறறுக் 
லகபாணடடன் என்றபார. ்தமிழ்நபாடு கதல இலக்கியப 
ல்ருமன்றத்துடன் இதைந்து புதுதமபபித்்தன் 
விழபாதை சிறப்பாக நடத்தினபார. கடல கடந்து 
்ல நபாடுகளுக்குச் லசன்று ்தமிழ் ்ரபபியைர.   
்தைத்திரு குன்றக்குடி அடிகளபார அைரகள்மீது 
ல்ருமதிபபு தைத்திருந்்தபார. எழுதியது குதறவு 
என்றபாலும் ்தமிதழப ட்சியது மிகஅதிகம். 
்தமிழ்நபாடு முழுைதும் கபாரிடலடய ் யைப்ட்டபார. 
்தன்தன டநசிக்கக் கூடியைரகளுக்கு முயறசி  
எடுத்து உ்தவிகதளச் லசய்்தபார. ்தபான் இந்து அலல 
என்று ்கிரஙகமபாகப பிரகடனப்டுத்திய 
கணைன் தசை ம்தத்த்தச் சபாரந்்தைன் என்்தில 
ல்ருமி்தம் லகபாள்ைபார. ம்தஙகதளக் கடந்து 
மனி்தபாபிமபானத்ட்தபாடு ைபாழ்நபாள் முழுைதும் 
ைபாழ்ந்்த நபாவுக்கரசர.

்தபாமிர்ரணிக்கதரயிடலடய ்தன்னுதடய 
உயிரும்கலந்திருக்கிறது என்்த்த அைருதடய 
மரைம் நிரூபித்து விட்டது. ஆயிரமபாயிரம் 
உயிரகதளச் சுமந்து லசன்ற ்தபாமிர்ரணித்்தபாய்  
லநலதலக் கணைதனயும் சுமந்து லசன்றபாள்.

நி்னபவந்தியவர்: ஏஐடியூசி ை்ைவர்

�ொமிரபரணி 
தமௌனமொ்க ஓடிகத்கொணடிருககிறது!
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ஈரரொடு �மிழன்்பன்

ஊருக்குள்
ஒருநோள் வந்த லவகலை
வோனபச்பருலை ப்பெவிலலை
்போலவீதிப்போ்டலகலைப
்போ்டவிலலை

இரவில
நட்ெத்திர உைவுகளில
கனவுத்திைபபுகள் ந்டந்தல்தப
ச்பருலை நிலனவுகைோய்ப
புைனத்தில முகநூலில ்பதியவிலலை

ைலைவருலகயின்
அறிவிப்போகத் திரட்டி லவத்திருக்கும
இடிகள்
வோய்டங்கி ஓய்வில இருப்பது குறித்து
லவகலை
செய்தியோைர் ெநதிபபு ந்டத்்தவிலலை

ைலைச்சிகரங்களில
வனங்களில கோடுகளில லவகலை
திரட்டுவ்தற்குக் கனிகள்,கவில்தகள்
கல்தகள்
என்ன கில்டக்குசைன்று
ப்த்டவிலலை

கந்தல ்போய்களில
குைநல்தகளுக்கு உ்டமபு உறுத்்தோைல
இருக்க
ஒரு துணி விரித்துபப்போ்டத்
்தவித்்தது அ்தன் ைனம

கண்ணீர் ்படியோைல
்தோைோட்டுகலைக் கோப்போற்றித்
்தோய்ைோர்கள் உ்தட்டுக்குக்
்தருவ்தற்கு வழிகில்டக்குைோ
என்று ்போர்த்்தது.

ெோவு
ஒருலக ்பற்ை
வோழ்வு ைறுலக்பற்ைத் ்தடுைோறும
முதியவர்களுக்கு,

இைந்தவர்கைோல
எந்த உ்தவியும செய்யமுடியோ்த நிலை
இருப்பவர்கைோல
இன்னும எ்தற்கு இருக்கபவண்டுசைனக்
லககலை உ்தறிவிட்்ட நிலை.

ஒவசவோரு வீட்டிலும
பவலை இைந்தவர், இலைோ்தவர்
ச்தோழில மு்டங்கியவர்
ச்தோழில விட்்ட கல்டசி மூச்சில
வோழ்வு அ்டங்கியவர்...

ஊருக்குள் நுலைய
உ்டமச்பலைோம
அதிகோரங்கள் ஆட்சிக்சகடுபிடிகள்
ெட்்ட வோ்தபபிரதி வோ்தங்கள்
்பழுக்கக்கோய்ச்சிப ப்போட்்ட சூடுகபைோடு
கோத்திருக்கும
சநருக்கடிக்கோைப ்பகலகள்.

வோனம
திடீசரன இருண்்டது
திலெகள் பைோதி உல்டநது உருண்்டன

அகோை ைரணைல்டந்த
லவகலைலய எங்பக அ்டக்கமசெய்வது?
வோனமும இ்டம்தரவிலலை
பூமியும இ்டந்தரவிலலை.

்வகை்றப் தபாழுது 
இறந்ததபாழுது
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