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“இந்து” என்றால் யறார்? இந்துஸ்றானம் என்பது எது? 
திரறாவிடர் யறார்? திரறாவிட நறாடு என்பது எது? என் பிரச்சினனனயத் 
தீர்த்துக்கறாள்ள விரும்பும் எந்் வீரரும், வீரறாஙகனனயும், வேறு 
எஙகும் வ்பறாகவேணடறாம். நல்்ல ்படிப்பகத்துககுப வ்பறாகட்டும், 
அகரறாதினயப ்பறார்ககட்டும்; இ்லககியஙகன்ளக கறாணட்டும்; 
உணனமை வி்ளஙகும். வநரம் கினடககறாது என்பர், உணனமை! சுருககித் 
்்றாகுத்து நறாவமை ் ருகிவ்றாம், ்படித்து உணரட்டும்.

  ரறாவமைஸ சந்திர்த் எழுதிய “புரறாண இந்தியறா”

  ரறாவமைஸ சந்திர மைசும்்றார் எழுதிய 
“பூர்வீக இந்திய சரித்திரமும், நறாகரீகமும்”

  சுேறாமி விவேகறானந்்ர், “இரறாமைறாயணம்” எனனும் 
்ன்லபபில் வ்பசிய வ்பச்சு

  1922 வகம்பிரிட்ஜ் பிரசுரித்், 
“்பனைய இந்தியறாவின சரித்திரம்”

  ரறா்றா குமு் முகர்ஜி எழுதிய 
“இந்து நறாகரீகம், ரிககு வே்ம்”

  வேம்ஸ மைர்வர எழுதிய “அகரறாதி”

  ்பணடர்கறார் கட்டுனரகள

  டறாகடர் கிருஷணசறாமி அயயஙகறார் எழுதிய 
“்்னனிந்தியறாவும்; இந்தியக கன்லயும்”

  பி.டி. சீனிேறாசயயஙகறார் எழுதிய “இந்திய சரித்திரம்”

  ்ேகதீச சந்்ர்டட் எழுதிய “இந்தியறா அனறும் இனறும்”

  ஏ.சி.்றாஸ எழுதிய “வே்கறா்லம்”

  சி.எஸ.சீனிேறாசறாச்சறாரியறார் எழுதிய 
“இந்திய சரித்திரம்” “இந்து இந்தியறா”

  எச்.ஜி.்ேல்ஸ எழுதிய “உ்லக சரித்திரம்”

  சக்ல க்லறா ் ்பறாககிஷம் எனனும் 
“நியூ ஏஜ் எனனசக்ளறாபீடியறா”

  சி.ஜி. ேர்ககி (மைறாஜி மைந்திரி) எழுதிய 
“இந்திய சரித்திரப ்பறாகு்பறாடு”

  ்ெனறி ் ்பரிஜ் 1865இல் எழுதிய 
“விரிேறான இந்திய சரித்திரம்”

  இ.பி.ெறா்ேல் எழுதிய “இந்தியறாவில் ஆரிய ஆட்சி”

  ஜி.எச்.ரறாலினசன எழுதிய “இந்தியறா”

  நறாவகந்திரநறாத் வகறாஷ எழுதிய 
“ஆரியரின இ்லககியமும் கன்லயும்”

  வின்சனட் ஏ.ஸமித் எழுதிய 
“ஆகஸஃவ்பறார்டு இந்திய சரித்திரம்”

  இம்பீரியல் இந்தியன ் கேட்

  சர். வில்லியம் வில்சன ெணடர் எழுதிய 
“இந்திய மைககளின சரித்திரம்”

  ரறாவகறாசின எழுதிய “வே்கறா்ல இந்தியறா”

இவே்ளவு ஆரறாயச்சியறா்ளர்களிடமும் ‘்பபி’ பி்கு நம்மிடம் 
ேரட்டும். வீர சேர்ககறாரும், வீர ேர்ரும் ேயது முதிர்ந்் (ஆனறால் 
விவேக முதிர்ச்சிககு நறாம் உறுதி கூ் முடியறாது) திேறான்பகதூர் 
சறாஸதிரியறாரும்!

அறிஞர் அண்ா எழுதிய ‘ஆரியமா்ய’ நூலிலிருந்து

இந்து 
என்ோல் 
யோர ? 
திரோவி்டர 
என�வர 
யோர ?
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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 வவளியாகும் 
கை்ை, கைவி்ை மற்றும் 

கைட்டு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளர்கைளின் கைருத்ைாகும். 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

க்களை பாஜ்க தவறான பாளதககு அளைத்துச் 
செல்கிறது. அதன் உணளமையான மு்கத்ளதத் 
ததாலுரித்துக ்காட்டதவணடும்; அரசியலுககு 
அபபாறபடடு சபாதுசவளியில் இயங்கினால்தான் 

என்னால் சில ்கருத்து்களை சவளிபபள்டயா்கத் 
சதரிவிக்க முடியும்; திமு்கவில் இருந்துச்காணடு பாஜ்க-
ளவ விமைரெனம் செயதால் ஒன்றிய பாஜ்க அரசுககும் 
மைாநிலத்தின் திமு்க அரசுககும் ெங்்க்டத்ளத ஏறபடுத்தும்; 
எனதவதான் திமு்கவிலிருந்து விலகி இருககிதறன்’ என 
அணளமையில் திமு்கவிலிருந்து விலகிய சுபபுலடசுமி 
சஜ்கதீென் அவர்கள் தனியார சதாளலக்காடசி 
ஒன்றுககு அளித்த தேர்காணலில் மைனம் திறந்திருககிறார.

அவர எந்த விைக்கத்ளத தவணடுமைானாலும் 
சொல்லடடும். ஆனால் அவர திமு்கவிலிருந்து 
விலகியிருக்கககூ்டாது அல்லது விலகுகிற சூைளலக 
்கடசி ஏறபடுத்தி இருக்கககூ்டாது. ்கடசியிலிருந்து அவர 
விலகியபிறகு அவரது வில்களல மைறுக்கதவா 
நி று த் தி ள வ க ்க த வ ா  த ள ல ள மை  எ ன் ன 
முடிசவடுத்திருககிறது என்கிற விவரங்்கள் 
சபாதுசவளியில் ளவக்கபப்டவில்ளல. இது அவர்களின் 
உள்்கடசிப பிரச்ளன. இதில் தளலயி்ட ேமைககு எந்த 
உரிளமையும் இல்ளலதான். ஆனால் அவரதுவில்கல், 
சித்தாந்த அடிபபள்டயில் செயல்படுகிற தளலவர்களுககு 
்கடசியிலிருந்து விலகுகிற அைவுககு சேருக்கடி 
இருக்கதவ செயகிறது என்பளததய சவளிச்ெம் 
தபாடடுக ்காடடியிருககிறது.

சுபபுலடசுமி சஜ்கதீென், எம்ஜிஆரால் ஈரக்கபபடடு 
அரசியலுககு வந்து, வந்ததவ்கத்திதலதய ெட்டமைன்ற 
உறுபபினராகி அவரின் முதல் அளமைச்ெரளவயில் 
அளமைச்ெரானவர. ஆனால் எம்ஜிஆரின் அரசியல் 
செயல்பாடு்கள் பிடிக்காததால் சில ஆணடு்களிதலதய 
அங்கிருந்து விலகி திமு்கவுககு வந்தவர ோறபது 
ஆணடு்களுககும் தமைலா்க, திமு்கவிதலதய தன்ளனப 
பிளணத்துகச்காண்டவர. ெட்டமைன்ற உறுபபினர, 
ோ்டாளுமைன்ற உறுபபினர; மைாநில அளமைச்ெர, ஒன்றிய 
அளமைச்ெர என ்கடசி அளித்த பல சபாறுபபு்களை 
திறம்ப்ட நிளறதவறறிக ்காடடியவர. ்கடசியின் மூத்த 
தளலவர்களில் ஒருவர; சபரியாரியப பறறாைர, 
சதளிந்த திராவி்ட இயக்கச் சிந்தளனயாைர, தீவிர 
ஈைத்தமிைர ஆதரவாைர. இலங்ள்க இராணுவத்துககு 
எதிரா்க ேள்டசபறற யுத்த்கைத்தில் படு்காயபபடடு 
தமிை்கத்துககு வந்த ஒவசவாரு தபாராளிககும் உணவும் 
உள்டயும் உளறவி்டமும் மைருந்தும் தந்து அரவளணத்துத் 
தாயுள்ைத்து்டன் தம்மைாலியன்ற உதவி்களைத் 
தள்டயின்றிச்  ச ெயதுத ந் தவ ர .  அ தனால் 
சிளறத்தண்டளனககு ஆைானவர. அபபடிபபட்ட ஒரு 

சித்தாந்வதாதிகள் 
்னிமைப்படுத்ப்படுகிறதாரகளதா?

‘ம
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தளலவர ,  ்கடசியிலிருந்து விலகியிருபபது 
சித்தாந்தத்துககு ஏறபடுத்தபபடடுள்ை பின்னள்டவு 
என்றுதான் பாரக்க தவணடியிருககிறது.

இது ஒருபுறமிருக்க, பட்டப ப்கலில் அதுவும் தமைது 
சொந்த ஊரிதலதய திட்டமிடடு மைாநிலத்தின் 
்கணணியமிக்க அளமைச்ெர்களுள் ஒருவரான பிடிஆர 
பைனிதவல் தியா்கராென் ்காரமீது செருபபு 
வீெபபட்டது. அதறகு அரசும், அரொங்்கமும் தடடுத் 
தடுமைாறி ஒரு ே்டவடிகள்க எடுத்துளவத்தது. ஆனால் 
்கடசி என்ன எதிரவிளன ஆறறியது?

அதததபால, மைநுதரமைம் குறித்தும் இந்துமைதம் 
குறித்தும் தீவிர சபரியாரிய-அம்தபத்்கரியச் 
சிந்தாந்தவாதியும் ோ்டாளுமைன்ற உறுபபினருமைான 
ஆ.ராொ தபசிய மைநுதரமைக ்கருத்ளத முன்ளவத்து 
மைதவாத ெகதி்கள் குதியாட்டம் தபாடுகின்றன. 
தரககுளறவான வாரத்ளத்கைாலும் அவதூறு்கைாலும் 
ச்காளல மிரட்டல்்கைாலும் தமிழோடள்ட 
வன்முளறக்கைமைாக்க ததாள் தடடுகின்றனதவ! 
்காவல்துளற என்ன செயதது? ஆடசி என்ன 
செயதது? ஆ. ராொவுககு ஆதரவா்க ்கடசியின் 
முதற்கட்டத் தளலவரும் இரண்டாம் ்கட்டத் 
தளலவர்களும் மூன்றாம், ோன்்காம் ்கட்டத் 
தளலவர்களும் துளணநிற்கவில்ளலதய?

அவரவர்களுககு வருகிற எதிரபபு்களை 
அவரவர்கள்தான் எதிரச்காள்ை தவணடும் 
என்பதுதபால தனித்து வி்டபபட்டார்கதை! 
சபரியாரியக கூட்டளமைபபு உள்ளிட்ட ததாைளமை 
ெகதி்கள் முன்னிறுத்திய எதிரவிளன்களைககூ்ட 
்கடசியும் ்கடசியின் மூத்த தளலவர்களும் 
ஆறறவில்ளல என்பது எவவைவு அவலமைானது!

‘பாலுககும் ்காவல் பூளனககும் ததாைன்’ 
என்பளதபதப ால  அரசியளலக  ள்கயில் 
ஏந்திகச்காணடு அருகிதலதயயிருபபவர்கள் 
்கடசிககும்  ஆடசிககும்  ச ்க ாள்ள்கககும் 
எதிரானவர்கள் என்பளதக ்கடசியும் அதன் 
தளலளமையும் உணரதவணடும். ொதியக ்கட்டளமைபளப 
மைனதில் பூடடி ளவத்திருககிறவர்களையும் மைத 
அள்டயாைங்்களை மைனம், சமைாழி, சமைய்களில் 
பூசிகச்காணடிருபபவர்களையும் தோககி ்கடசி 
சமைதுவாய ே்கரந்து ச்காணடிருககிறததா என்கிற 
ஐயத்ளதயும் இந்த ்கள்ை சமைௌனம் எழுபபுகிறது. 

மிகுந்த ்கவனத்து்டன் இல்லாவிட்டால், ்கடசிககும், 
ஆடசிககும் மைடடும் அல்ல; சித்தாந்தத்துகத்க ஆபத்து 
விளையககூடும். ்கடசியிலுள்ை சித்தாந்தவாதி்கள் 
தனிளமைபபடுத்தபபடுவதும் சிதறடிக்கபபடுவதும் 
சதா்டரந்தால் அல்லது ்கணடும் ்காணாமைல் 
இருந்தால், பதவிககும் உதவிககும் வந்தவர்கள் 
த்காதலாச்சுவதும் குடுகுடுபளப ஆடடுவதும்தான் 
ே்டககும்; அது ்கடசிளய, ஆடசிளய, சித்தாந்தத்ளத 
புளதகுழியில் ச்காணடுதபாயத் தள்ளிவிடும். =
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மனிதர்கள் அ்டங்கிய குழு ஒன்று தனகச்கன 
சில சதாழில்்களை தமைறச்காணடு வாழும் தபாது 
சில சபாருட்களை உறபத்தி செயகிறது. இப 
சபாருள் உறபத்தியில் ஈடுபடும் குழுக்களில் ஒரு 
குழு மைறசறாரு குழுவின் உளைபளபக ்கவரந்து 
ச்காள்வது நி்கழும். இதன் அடிபபள்டயில் 
உறபத்தியில் உளைபளபச் செலுத்தும் குழு 
உளைபளபப சபறறுத் தன்ளன வைரத்துக 
ச்காள்ளும் குழு என இரு குழுக்கள் உருவாகும். 
இககுழுக்கள் உருவாக்கதமை மைாரகசிய சமைாழியில் 
‘வரக்கம் ‘  என்று குறிபபி்டபபடுகிறது . 
அடிபபள்டயில் வரக்கம் என்பது சபாருள் 
உறபத்திளய ளமையமைா்கக ச்காண்டது. . 
“ெமுதாயத்தின் ஒரு பகுதியினர 
மைறசறாரு  பகுதியினரின் 
உ ள ை ப ளப க  ்க வ ர ந் து 
ச்காள்ளும் தபாதத வரக்கம் 
என்பது உருவாகிறது”

ஒரு குறிபபிட்ட ெமூ்கத்தின் 
ச ப ா ரு ள்  உ ற ப த் தி யி ல் 
மைாறறங்்களும் வைரச்சியும் 
நி்கழும் தபாது அச்ெமூ்கம் 
வைரச்சி சபறுகிறது. சபாருள் 
உ றப த்தியில்  மை ா ற றமும் 
வைரச்சியும் ததான்றும் தபாது 
பு தி ய  வ ர க ்க ங் ்க ள் 
ததான்றுகின்றன. இது குறித்து 
சலனின் (1974:105) பின்வரும் 

மி்க எளிளமையான விைக்கத்ளதத் தந்துள்ைார:

 “வரக்கங்்கள் என்பளவ ெமுதாயத்தின் ஒரு 
பகுதி மைறசறாரு பகுதியின் உளைபளப அப்கரித்துக 
ச்காள்வளத அனுமைதிபபதாகும். ெமுதாயத்தின் 
ஒரு பகுதி எல்லா நிலத்ளதயும் அப்கரித்துக 
ச்காண்டால் ஒரு நிலவுள்டளமையாைர வரக்கமும், 
ஒரு விவொயி்கள் வரக்கமும் ஏறபடுகின்றது. 
ெமுதாயத்தின் ஒருபகுதி சதாழிறொளல்களையும் 
பங்கு்களையும் மூலதனத்ளதயும் அதனது 
உள்டளமையா்கக ச்காணடிருந்தால் மைறசறாரு 
பகுதி இந்தத் சதாழிறொளலயில் தவளல 
செயதால் ஒரு முதலாளி வரக்கமும் ஒரு 

ப ாட்ட ாளி  வ ர க ்கமும் 
ததான்றுகின்றன.

இ வ வ ா று  உ ரு வ ா ன 
வ ர க ்கங் ்களுககிள்டயில் 
முரணபாடு்கள் உருவாகி 
அளவ தபாராட்டம் என்ற 
நிளலளய அள்டயும் தபாது 
அது வரக்கப தபாராட்டம் 
என்ற அள்டயாைத்ளதப 
ச ப று கி ற து . 
வரக்கதவறுபாடு்கள் ஒரு 
ெமூ்கத்தில் மைளறயும் வளர 
வரக்கப தபாராட்டம் என்பது 
தவிரக்க முடியாத ஒன்றா்க ஒரு 
ெமூ ்க த் தி ல்  ச த ா ்ட ரு ம் 
தன்ளமையது. ்க்டந்த்காலம் 

கட்டுரை

ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

வர்க்கப் ப�ோரோட்டமும் 
�ண�ோடடுப் ப�ோரோட்டமும்
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குறித்த வரலாறறாயவிலும் கூ்ட வரக்கம் 
என்பளதப புற ந்தள்ளிவிடடு ஆயளவ 
தமைறச்காள்ை முடியாது. ஏன் எனில் வரக்கம் 
என்பது உருவான ்காலந்சதாடடு வரக்கப 
தபாராட்டம் என்பது சதா்டங்கிவிட்டது. தாம் 
எழுதிய “்கம்யூனிஸ்ட ச்காள்ள்க அறிகள்கயில்” 
மைாரகஸ் எழுதிய பு்கழ மிக்க சதா்டர,

 “இது ோள் வளரயிலுமைான ெமுதாயங்்களின் 
வரலாறு அளனத்தும் வரக்கப தபாராட்டங்்கைது 
வரலாதற ஆகும் என்பதுதான்.”

ஏன் எனில் வரக்கங்்கள் என்பளவ இருககும் 
வளர வரக்கப பள்களமை என்பது இருககும். 
வரக்கப பள்களமை நிலவும் ெமுதாயத்தில் வரக்கப 
தபாராட்டத்ளதத் தவிரக்க முடியாது.இதன் 
அடிபபள்டயில் வரலாறு சேடுகிலும் பல்தவறு 
வடிவங்்களில் வரக்கப தபாராட்டங்்கள் இ்டம் 
சபறறுள்ைன.

வர்க்கப் ப�ோரோட்டங்கள்

வரக்கப தபாராட்டமைானது அடிபபள்டயில் 
இரு  வ ர க ்க ங் ்களு ககு  இள்டயில ான 
தபாராட்டம்தான். இபதபாராட்டத்தில் ஊதியம், 
தவளல தேரம், பணித்தைத்தில் எதிர ச்காள்ளும் 
பிரச்சிளன்கள் என்பன இ்டம் சபறும். இதனால் 
சபாருைாதாரப தபாராட்டமைா்க மைடடுதமை 
வ ர க ்க ப  த ப ா ர ா ட ்ட ங் ்க ள்  கு று கி ப 
த ப ா ய வி டு வ தி ல் ளல .  த ே ர டி ய ா ன 
மி்கத்தூயளமையான வரக்கப தபாராட்ட வடிவில் 
மைடடுதமை நி்கைாமைல் பணபாடடுப தபாராட்டக 
கூறு்களையும் அது உள்வாங்கிக ச்காள்வதுணடு. 
அதத தேரத்தில் அதன் முககிய இலக்கான வரக்க 
உணரளவ உள்ை்டககிய சபாருைாதாரப 
தபாராட்ட வடிவில் இருந்து விலகிச் 
சென்றுவிடுவதுமில்ளல. வரக்கப தபாராட்டம், 
பணபாடடுப தபாரட்டம் என்ற இரணடும் 
தனித்ததா இளணந்ததா சவளிபபட்டாலும் 
அளவ இரணடும் அரசியல் தபாராட்டத்து்டன் 
இளணந்து சவளிபபடும் தபாதுதான் வலுவான 
தபாராட்டமைா்க அளமைய முடியும் என்பது்டன் 
சவறறிளய ஈட்டவும் முடியும். எனதவ, 
சபாருைாதாரப தபாராட்டமைாயினும் ெரி 
பணபாடடுப தபாராட்டமைாயினும் ெரி அளவ 
தமைகச்கன ஓர அரசியளலக ச்காணடிருககும் 
தபாதுதான் ஓர அரசியலு்டன் இளணந்திருககும் 
தபாதுதான் சவறறிளய சேருங்்கவும் முடியும், 
அள்டயவும் முடியும்.

சென்ற இருபதாம் நூறறாணடின் எழுபது்களின் 
ேடுபபகுதி சதா்டங்கி எணபது்கள் முடியும் 
வளரயிலான ்காலத்தில் சென்ளன மைாே்கரிலும், 
த்காளவயிலும் உருவானசதாழிறெங்்க இயக்கங்்கள் 
தபரளலயா்க எழுந்தளமை புறக்கணிக்க முடியாத 
வரலாறறு உணளமை. (இன்றும் கூ்ட அதன் தாக்கம் 
மைளறந்துவி்டவில்ளல) ஆனால் அறிந்ததா 
அறியாமைதலா அரசியலில் இருந்து அது ஒதுங்கிக 

ச்காண்டளமை ஒரு ்கட்டத்தில் அதன் வைரச்சியில் 
ததக்கத்ளத ஏறபடுத்திவிட்டசதன்னதவா 
உணளமை.

வரக்கப தபாராட்டம் என்பது வரக்க 
அரசியளல முன் நிறுத்தும் அரசியலு்டன் 
இளணந்த ஒன்று. இரணள்டயும் பிரித்துப பாரக்க 
இயலாது.இவவள்கயில் வரக்கப தபாராட்டமும் 
வரக்க அரசியலும் ஒன்ளற ஒன்று புறக்கணித்து 
தனித்து இயங்குவது என்பது ஒடுக்கபபடத்டாரின் 
முன்தனறறத்திறகு ேன்ளமை பயக்காததா்கதவ 
அளமையும்.

சமைாத்தத்தில் வரக்கப தபாராட்டம் என்பது 
தனித்தும் நி்கைலாம். அல்லது எதிர ச்காள்ளும் 
சி க ்க ல் ்க ளு க கு  ஏ ற ப  அ ர சி ய ல் 
தபாராட்டம்,சபாருைாதாரப தபாராட்டம், 
பணபாடடுப தபாராட்டம் என மூன்று வள்கப 
தபாராட்டங்்களை உள்ை்டககியதா்கவும் 
நி்கைலாம். எபபடியாயினும் அது அரசியளலவிடடு 
விலகி நிற்க முடியாது என்பது மைடடும் உணளமை.
இவ வள்கயில்தான் பாட்டளி வரக்கமைானது 
பாட்டாளி வரக்க அரசியல் என்ற அரசியளலத் 
தழுவி நிறகிறது.அபபடியானால் பாட்டாளி 
வரக்கத்திறச்கன்று பணபாடடு அரசியல் 
கிள்டயாதா என்ற வினா எழுவதும் இயறள்க. 
இவ வினாவுக்கான விள்டளயக ்கண்டறிய ேம் 
தத்டளல மைன்னராடசிக ்கால ெமூ்கத்தில் இருந்தத 
சதா்டங்்கதவணடும். அதன் முதறபடியா்க 
பணபாடு என்பது குறித்த சில சபாதுவான 
செயதி்களை அறிந்து ச்காள்வது அவசியம்.

�ண�ோடு

எ ந் த  ஒரு  அறிவுத்துளற  குறி த்தும் 
சுருக்கமைா்கதவனும் ஓர வளரயளறளய 
வகுத்துகச்காள்வது அவசியமைான ஒன்று. 
பணபாடு என்பது குறித்து ஏறத்தாை முந்நூறு 
வளரயளற்கள் உள்ைதா்க மைானு்டவியலாைர 
பகதவத்ெல பாரதி(1999:152) குறிபபிடடுள்ைார. 
அத்து்டன் மைானு்டவியல் என்ற அறிவுத்துளற 
ொரந்த எடவரட பரனரட ள்டலர பணபாடு 
என்பது குறித்து தமைது ‘சதான்ளமைப பணபாடு’ 
(Primitive Culture ) என்ற நூலில்(1871 )அளித்துள்ை 
“பணபாடு என்பது அறிவு, ேம்பிகள்க, ்களல, 
ஒழுக்க சேறி்கள், ெட்டம், வைக்கம் முதலானளவயும் 
மைனிதன் ெமுதாயத்தில் ஓர உறுபபினரா்க இருந்து 
்கறகும் பிற திறளமை்களும், பைக்கங்்களும் அ்டங்கிய 
முழுளமைத் சதாகுதியாகும்” என்ற விைக்கத்ளதயும் 
தமைறத்காைா்கக ்காடடியுள்ைார. இவளர அடுத்து 
வந்த குதராபர, கிைக்ான் என்ற இருபதாம் 
நூறறாணடு மைானு்டவியலாைர்கள் தமைறகூறிய 
முந்நூறு வளரயளற்களையும் பரிசீலித்து 
“பணபாடு” என்பது ஒரு ெமூ்கத்தில் ்கறறறியபபடும் 
ே்டவடிகள்க” என்ற சுருக்கமைான ்கருத்ளத 
முன்ளவத்தனர. இளவ ஒருபுறம் இருக்க பணபாடு 
என்பது சதா்டரபா்க மைாரகசியம் ஒரு முககியமைான 
்கருத்ளத முன்ளவககிறது.
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ஒரு குறிபபிட்ட ெமூ்கத்தில் நி்கழும் சபாருள் 
உறபத்தி முளறயானது அச்ெமூ்கத்தில் 
வரக்கங்்களை உருவாககுகிறது என்று மைாரகசியம் 
குறிபபிடுகிறது. ஒரு ெமூ்கத்தின் சபாருள் உறபத்தி 
முளறயும் அது உருவாககும் வரக்கங்்களும் 
இளணந்து அடிளமைச் ெமுதாயம், நிலமைானியச் 
ெமுதாயம், முதலாளித்துவச் ெமுதாயம் என்ற 
ெமூ்க அளமைபபு்களை உருவாககுகின்றன.இச் 
ெமூ்கங்்களில் நிலவும் சபாருள் உறபத்தி முளறயும் 
வரக்கங்்களும் அச்ெமூ்கத்தின் பணபாடடின் மீது 
தாக்கத்ளத ஏறபடுத்துகின்றன. என்றாலும் 
இதுதவ முடிந்த முடிவு என்று கூறிவி்ட முடியாது.

மைறசறாரு பக்கம் ஒரு குறிபபிட்ட ெமூ்க 
அளமைபபில்  நிலவும்  பணப ா்ட ானது 
அடிளமைத்தனத்தின் சவளிபபா்டா்கவும் 
அதி்காரத்தின் சவளிபபா்டா்கவும் அளமையும் 
தன்ளமையது.இதனால் ஆளுதவார பணபாடு, 
ஆைபபடுதவார பணபாடு என இரு முரணபட்ட 
பணபாடு்கள் ஒரு ெமூ்கத்தில் நிலவும் என்ற 
உணளமைளய மைாரகசியம் சுடடிக்காடடுகிறது. 
பணபா்டானது ஒரு பக்கம் உருவமைறறதா்கவும் 
குணபசபாருைா்கவும் ்காடசியளித்தாலும் அது 
ஒரு பருபசபாருைா்க அள்டயாைமைா்கக ்காடசி 
அளிக்கவும் செயயும்.

ொன்றா்க ோம் ்காலில் அணியும் செருபபானது 
மைனித குலத்தின் புைங்கு சபாருட்களில் ஒன்றா்க 
விைங்கி வருகிறது. அதத தேரத்தில் அது 
பணபாடடு்டன் சதா்டரபுள்டயதா்கவும் 
விைங்கிவருகிறது. நிலமைானியச் ெமு்க அளமைபபு 
ததான்றும் முன்தப ெங்்க்காலத் தமிைர்கள் 
வாழவில் செருபபு இ்டம் சபறறுள்ைது. அபதபாது 
அது ஒரு பயன்பாடடுப சபாருள் மைடடும்தான். 
இளத உருவாககிதயார ததால் விளனஞர என்ற 
சதாழிலாைர பிரிவில் ெங்்க இலககியத்தில் இ்டம் 
சபறறிருந்தனர. பின்னர அது இழிவான சபாருள் 
என்ற அள்டயாைத்ளதப சபறறது. இதன் 
சதா்டரச்சியா்க இளத உருவாககிதயார ததால் 
விளனஞர என்ற அள்டயாைத்ளத இைந்தது்டன் 
இ ழி வ ா ன வ ர ்க ை ா ்க 
அள்டயாைபபடுத்தபபட்டனர. ஆனால் 
தமைடடிளமைதயார அணியும் செருபபுககு உயரிய 

தகுதி வைங்்கபபட்டது. அது உயரந்ததாரின் 
அதி்காரக குறியீ்டா்க மைாறியது.

தன் குடிளெ வீடடுககுத் திரும்பும் குடியானவன் 
தன் வீடடின் முன்புறம் நிலககிைாரின் செருபபுக 
கி்டபபளதக ்கண்டால் அளமைதியா்கத் திரும்பிச் 
செல்லதவணடிய ்கட்டாயத்திறகு ஆைானான். 
அவனது குடும்பத்தின் சபண உறுபபினர 
ஒருவரு்டன் நிலககிைார பாலியல் உறவு 
தமைறச்காணடிருபபளத உணரத்தும் குறியீடடுப 
சபாருைா்க வாயிலில் கி்டககும் செருபபு 
விைங்கியதத இதறகுக ்காரணம்.

மைறசறாரு பக்கம் ஆதிக்க ொதி இனககுழுவினர 
வாழும் சதருவில் அவர்களுககு அ்டங்கிவாழும் 
இனககுழுவினர ்காலில் செருபபணிந்து ே்டககும் 
உரிளமை மைறுக்கபபடடிருந்தது. மீறி ே்டந்தவர்கள் 
தணடிக்கபபட்டனர .  சில தேரங்்களில் 
ச்காளலககும்கூ்ட ஆைாயினர. இன்றும் கூ்ட 
செருபபணிந்து செல்லும் கிராமைபபுற மைாணவர்கள் 
சில குறிபபிட்ட ொதியினர செல்லும் சதருக்களைக 
்க்டந்து செல்லும் தபாது செருபளபக ்கைறறிக 
ள்கயில் எடுத்துச் செல்லும் ச்காடுளமை நி்கழகிறது. 
03 ஜுன் 2013 இல் மைதுளர மைாவட்டம் வடு்கபபடடி 
கிராமைத்தில் இவவிதிளய மீறிக ்காலில் 
செருபபணிந்து சென்ற மைாணவன் செருபளபத் 
த ள ல யி ல்  சு மை ந் து  ச ெ ல் லு ம்  ப டி க 
்கட்டாயபபடுத்தபபட்டான். ததசிய அட்டவளண 
ொதியினர ஆளணயத்தின் (NCSC) அறிகள்கயும் 
இளத உறுதி செயதுள்ைது. செருபபணிந்து சென்ற 
சி று மி ச ய ா ரு த் தி  து ள ்ட ப ப த் த ா ல் 
அடிக்கபபட்டாள். இரு ெக்கர வா்கனங்்களில் 
பயணித்தால் குறிபபிட்ட சதருக்களைக ்க்டந்து 
செல்லும்தபாது கீதை இறங்கி அளத உருடடிக 
ச்காணடு செல்லதவணடும் (ஃபிரணடளலன் 12 
ஜூளல 2012 : 105-108).

செருபபு இரு ெக்கர வா்கனங்்கள், ததநீரக 
குவளை என்ற சபாருட்களை ளமையமைா்கக 
ச்காண்ட ்கடடுபபாடு்கள் இன்றும் நிலவுவளத 
எதிரபபது வரக்கப தபாராட்டம் அல்ல என்று 
கூறி ஒதுங்கிவி்டலாமைா என்ற வினா எழுகிறது.

இருபதாம் நூறறாணடின் ேடுபபகுதிவளர 
்காதவரிச் ெமைசவளிப பகுதியில் நிலவிய 
பணளணயாள் முளறயில் ்கள்ைமைரக்காலால் 
அைந்து கூலி வைங்்கல் ,வளரமுளறயறற 
தவளலதேரம் என்ற சபாருைாதாரச் சுரண்டல் 
முளற்கள் மைடடும் நி்கைவில்ளல. பணபாடடு 
ஒடுககுமுளற்களும் இவறறு்டன் இளணந்தத 
நி ்க ழ ந் த ன .  ெ ா ன் ற ா ்க  த வ ை ா ண 
சதாழிலாைர்கைா்கப பணிபுரிந்த சபண்கள் 
தெளல உடுத்துவது சதா்டரபா்க நிலவிய 
்கடடுபபாடள்டக குறிபபி்டலாம். இக்கடடுபபாடு 
குறித்தும் அளத மீறியவர்கள் சபறும் தண்டளன 
குறித்தும் ஆயவாைரும் ததாைருமைான 
சுபாஷெந்திரதபாஸ் (1999:53) பின்வருமைாறு 
குறிபபிடடுள்ைார:
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“வயிறறுப பசியினால் வாடிபதபாகும் 
தெரிபசபண்களின் தெளலத்துணி எவவைவு தான் 
எடுத்துச் சொருகிக ச்காண்டாலும் அடிக்கடி 
முைங்்காலுககுக கீதை வந்துவிடும்.’ என்னடி 
திமிரா? தெலயத் தளையக ்கடடுதற’ என்று 
சொல்லி ்காருவாரிளய* விடடு அடிக்கச் 
சொல்வார. அடிளய வாங்கும்தபாது ்காளல 
அந்தப பக்கம் இந்தபபக்கம் ே்கரத்தாமைல் 
அபபடிதய நிற்கதவணடும். ே்கரத்தினால் 
இன்னும் தண்டளன அதி்கமைாகும்” (*்காருவாரி-
தமைறபாரளவயாைர)

இபபகுதியில் வலுவான இயக்கமைா்க 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின் விவொயி்கள் ெங்்கம் 
செயல்பட்டதபாது அதன் தபாராட்டத்தினால் 
்கணுக்கால்வளர தெளல்கடடும் உரிளமை 
கிள்டத்தது. அன்ளறயச் ெமூ்க அளமைபபில் இது 
ெமூ்க உயர மைதிபபின் குறியீ்டாகும். ொன்றா்க 
இன்ளறயத் தூத்துககுடி மைாவட்டத்தின் 
திருளவகுண்டம் பகுதியில் வாழும் ஒரு குறிபபிட்ட 
இனககுழுப பிரிவில் நிலவும் வாயசமைாழிக ்களத 
ஒன்ளறக குறிபபி்டலாம். சில நூறறாணடு்களுககு 
முன்னர இவர்கள் ஒரு குழுவா்க சதறகிலிருந்து 
இ்டம் சபயரந்து இபபகுதிககு வந்ததபாது இங்கு 
ஓடும் சபாருளே ஆறளறக ்க்டக்க தேரந்தது. 
ஆறறின் ேடுபபகுதிவளர ்கணுக்கால் வளர 
தெளலளய உயரத்தியவாறு சபண்கள் ே்டந்து 
வந்தனர. ஆறறின் ேடுபபகுதிககு வந்ததபாது 
முைங்்கால் வளர தெளலளய உயரத்தினால்தான் 
தெளல ேளனயாது என்ற நிளல ஏறபட்டது. 
(முைங்்காலுககும் தமைலா்க என்ற மைாறறு வடிவமும் 
உணடு)

இந்நிளலயில் தெளல ேளனந்தால் பரவாயில்ளல 
என்று ்கருதிய சபண்கள் முைங்்கால் வளர 
தெளலளய உயரத்தாமைல் ஆறளறக ்க்டந்தனர. 
தெளல ேளனயக கூ்டாது என்று ்கருதிய சபண்கள் 
முைங்்கால்வளர தெளலளய உயரத்தியவாறு 
ஆறளறக ்க்டந்தனர .  ஆறளறக ்க்டந்து 
எதிரக்களரளய வந்தள்டந்ததும் ்கணுக்காலுககு 
தமைல் தெளலளய உயரத்தாது ஆறளறக ்க்டந்ததார 
தாம் உயரந்ததார என்று அறிவித்தது்டன் 
மைறறவர்களு்டன் செல்லாமைல் தம் குடும்பத்து 
ஆண்களு்டன் தனியா்க ஓரி்டத்தில் குடிதயறி தம் 
உயரநிளலளய சவளிபபடுத்தினர. ஏளனதயார 
தவறு இ்டத்தில் குடிதயறினர. ஒர இனககுழு 
ொதியில் இரு பிரிவு்கள் ததான்றியளமை குறித்த 
இப பைமைரபுக ்களத ெமூ்க ே்டபபியல் ஒன்ளற 
ோம் அறியச் செயகிறது. இக்களதயின்படி 
்கணுக்காலுககு தமைலா்க தெளலளய உயரத்துவது 
இழிவான பணபாடடு அள்டயாைம். அதத 
தேரத்தில் இளதப பின்பறறும் படி ஒடுக்கபபட்ட 
மைக்கள் பிரிவினர வறபுறுத்தபபட்டனர. ்காவிரிச் 
ெமைசவளிப பகுதியில் வரக்க அளமைபபான 
விவொயி்கள் ெங்்கம் வலுபசபறற தபாது அது 
ச ப ாருை ா த ா ர ப  த ப ா ர ாட்டத்து்டன் 
நின்றுவி்டாமைல் பணபாடடுப தபாராட்டத்திலும் 

அக்களற ்காடடியுள்ைது. இதன் சவளிபபா்டா்கதவ 
்கணுக்கால்வளர தெளல ்கடடும் உரிளமைளய 
உளைககும் வரக்கப சபண்கள் சபறறனர. இவ 
உரிளமைளயப சபறற மைகிழச்சியால் இப சபண்கள்

முழங்கால் வரை இருந்த சேரைரை
்ணுக்கால் அவரை இழுத்து விட்டது ைகாரு? - அது
மணலி ் ந்தேகாமி என்றுகூறு
என்ற பா்டளல உருவாககியுள்ைனர. 

்காலபதபாககில் இது ோட்டார பா்டல்்களின் ஒரு 
வள்களமையான சதாழிறபா்டலில் இ்டம் 
சபறறுவிட்டது. (முளனவர மைணலி ெ .
தொமைெந்தரம்) இப தபாராட்டங்்களுககுத் 
தளலளமைதயறறு ே்டத்திய தளலவர்களை நிளனவு 
கூரும் வள்கயில் அத் தளலவர்கள் செயல்பட்ட 
இ்டங்்களில் இபபா்டலின் இறுதி வரியில் 
‘சீனிவாெராவ என்று கூறு’, ்கைபபால் குபபு என்று 
கூறு’ இரணியன்’ என்று கூறு’, ‘சிவராமைன் என்று 
கூறு’ என மைாறறு வடிவங்்களும் உருவாகி உள்ைன 
(த்கவல் : மைாவட்ட இந்திய ்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின் 
மைாவட்ட செயலாைர ததாைர இந்திரஜித்-திருச்சி).

இதளனசயாத்த நி்கழவு திருசேல்தவலி 
மைாவட்டத்தின் ்கைக்காடு, திருககுறுங்குடி மைறறும் 
அவறறின் சுறறு வட்டாரப பகுதி்களில் 
நி்கழந்துள்ைது. இபபகுதியில் உழுகுடிப சபண்கள் 
உரபசபடடி சுமைககும் வைக்கம் நிலவியது. குறுகிய 
வரபபு்களின் வழியா்க உரபசபடடிளய இரு 
ள்க்கைால் உயதர பிடித்துக ச்காணடு ஓட்டமும் 
ேள்டயுமைாய இரவிகள்க அணியாத நிளலயில் 
மைாரப்கங்்கள் குலுங்்கச் செல்வளதக ்கணடு மைகிை 
ஒரு கூட்டம் உணடு. இவவாறு மைகிழவதற்கா்கதவ 
உரபசபடடி சுமைக்கச் செயவர. ததாைர்கள் 
ேல்ல்கணணு, பாலதண்டாயுதம் ஆகிதயார 
இ ப ப கு தி யி ல்  வி வ ெ ா ய ச் ெ ங் ்க த் ளத 
உருவாககியவு்டன் சபண்களை உரபசபடடி 
சுமைக்கச் செயயும் வைக்கத்ளத நிறுத்தும்படி 
செயதனர.

இது சபாருைாதாரப தபாராட்டம் அல்ல. 
அரசின் முத்திளர மைரக்காளலதய கூலி வைங்்கவும் 
குத்தள்க சேல்ளலப சபறறுக ச்காள்ைவும் நில 
உரிளமையாைர்கள் பயன்படுத்த தவணடும்; ்கள்ை 
மைரக்க ாளலப பயன்படுத்தக  கூ்டாது ; 
நிளனத்ததேரத்தில் குத்தள்க விவொயிளய 
நிலத்தில் இருந்து சவளிதயறறக கூ்டாது; 
நியாயமைான முளறயில் நில உரிளமையாைருககும் 
குத்தள்க விவொயிககும் இள்டதய விளைச்ெளலப 
பகிரதல் தவணடும் என்பனதவ விவொயச் 
ெங்்கத்தின் முககிய முைக்கங்்கைா்க இருந்தன. 
இவறளற முன்ளவத்தத விவொய இயக்கம் 
இபபகுதியில் சதா்டங்்கபபட்டது. இளவ எல்லாம் 
சபாருைாதாரப தபாராட்டம் ொரந்தளவ. 
ஆனால் இவறறிறகு ஊ்டா்கத்தான் உரபசபடடி 
சுமைககும் தவளலயில் இருந்து விடுவிக்கதவணடும் 
என்ற முைக்கமும் உருவாகியது. இளத வலியுறுத்தி 
அதில் சவறறியும் சபறறனர. இது சபாருைாதாரச் 
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சுரண்டலுககு ஆைான குடியானவர்கள் ே்டத்திய 
வரக்கப தபாராட்டத்திறகுள் இ்டம் சபறற 
பணபாடடுப தபாராட்டம் ஆகும்.

சபணணா்டம் பகுதியில் பணளணயாளின் 
திருமைணம் ே்டந்தால் மைணபசபணணு்டனான 
முதல் இரவு உரிளமைளய அபபகுதியின் 
சபருநிலககிைார்கள் சிலர ச்காணடிருந்தனர. 
வரலாறறில் இது பரவலா்க இருந்துள்ைது. 
ஸ்பானிய ோடடின் நிலப பிரபுக்கள் இத்தள்கய 
உரிளமைளயக ச்காணடிருந்தனர.இதறகு எதிரா்கக 
குடியானவர்கள் தபாராடி இளதத் தடுத்து 
நிறுத்தினர. என்றாலும் இவ வைக்கத்தின் 
எச்ெமைா்க முதல் இரவன்று மைணமைக்கள் 
பயன்படுத்தும் ்கடடிளலச் சுறறிவரும் உரிளமைளய 
நிலககிைார சபறறார. ஒரு ெ்டங்கு தபான்ற 
இந்நி்கழளவ ஏங்்கல்ஸ் குறிபபிடடுள்ைார. 
த்கரைத்தின் ்கள்ளிகத்காடள்டப பகுதிளய 
ஆணடு வந்த ொமைரின்்களின் திருமைணத்தில் 
மைணமை்களு்டனான முதல் இரவு உரிளமை 
ே ம்பூதிரி ்களுககிரு ந் தளத  அம்தப த் ்க ர 
குறிபபிடடுள்ைார. நிலம் என்ற சொத்துப 
தபான்று சபண்களும் ஒரு சொத்தா்கக 
்கருதபபட்டனர. சொத்துக்களின் மீது ஆதிக்கம் 
செலுத்தும் உரிளமைளயப சபறறிருந்த நிலப 
பிரபுக்கள் இக்கருத்தின் அடிபபள்டயில் 
குடியானவர்களின் முதல்இரவு உரிளமைளயத் 
தமைதாககிக ச்காணடுள்ைனர. பணபாடடு 
தமைலாணளமை ச்காணடிருந்ததால் ேம்பூதிரி்கள் 
அதன் அடிபபள்டயில் இவ உரிளமைளய எடுத்துக 
ச்காணடுள்ைனர .  தமைதல குறிபபிட்ட 
சபணணா்டம் பகுதியில் விவொய இயக்கம் 
வலுப சபறறதும் குடியானவர திருமைணத்தில் 
நிலககிைார்கள் ச்காணடிருந்த முதல் இரவு 
உரிளமை பறிக்கபபட்டது. தம் ஆதிக்கத்தின் 
குறியீ்டான இவ உரிளமை பறிதபானதால் 
இவர்களில் சிலர ஊளரவிடத்ட சவளிதயறினர.

இது தபான்று வரக்கப தபாராட்டத்து்டனும் 
அரசியல் தபாராட்டத்து்டனும் இளணந்து ே்டந்த 
பணபாடடுப தபாராட்டங்்களை வரலாறு 
சேடுகிலும் ோம் ்காணமுடியும். சில தேரங்்களில் 
பணபாடடுப தபாராட்டங்்கள் இவறறு்டன் 
இளணயாமைல் தனித்து ே்டபபது்டன் அரசியல் 
தபாராட்டங்்களுககு வலுவூட்டவும் செயதுள்ைன. 
இந்திய விடுதளலப தபாராட்டத்தின் தபாது 
ஒத்துளையாளமை இயக்கத்ளத (1919-1922) ே்டத்திய 
்காந்தி இதன் சதா்டரச்சியா்க சிவில் ெட்டமைறுபபு 
இயக்கத்ளதத் (1930) சதா்டங்கி ே்டத்தினார. இது 
ஒரு அரசியல் தபாராட்டம். இதில் பங்த்கறதபாரின் 
எணணிகள்க அதி்கரிபபிறகு உதவும் தோககில் 
தீண்டாளமை ஒழிபபு, தீண்டாளமைககு ஆைான 
மைக்கள் பிரிவினரின் ஆலயநுளைவு என்ற இரு 
இயக்கங்்களை உருவாககி ்காந்தி ே்டத்தினார. 
இளவ இரணடும் முறறிலும் பணபாடு ொரந்தளவ. 
இரணடும் ே்கரபபுறம் ொரந்திருந்த ்காங்கிரஸ் 
இயக்கத்ளத கிராமைபபுறங்்களுககுக ச்காணடு 

சென்றதில் முககியப பங்்காறறின. ஆனால் ்காந்தி 
தாம் ே்டத்திய அரசியல் தபாராட்டங்்களுககுத் 
துளண நிறகும் இயக்கங்்கைா்க மைடடுதமை 
இவறளறக ச்காண்டதால் இவறறின் செயல்திறன் 
ஓர எல்ளலககுள் நின்று தபாயிறறு.

பணபாடடுப தபாராட்டங்்கள் ஒரு வள்கயில் 
ெ மூ ்க  சீ ர தி ரு த் த ச்  சி ந் த ள ன ்க ள ை 
உள்வாங்கியளவதான். அதத தேரத்தில் 
அவறறிறச்கன்று ஓர அரசியல் தவணடும். 
இந்தியாவில் ததான்றிய பணபாடடு இயக்கங்்கள் 
அரசியளலத் தவிரத்த இயக்கங்்கைா்கத் தம்ளமை 
அள்டயாைபபடுத்திக ச்காண்டன. இது ஒரு 
வள்கயான தூயளமைவாதமைா்க அளமைந்து அவறறின் 
செயல் ஆறறளலக குன்றச் செயதுவிட்டன. 
்க்டந்த்கால வரலாறறில் உருவான சில சீரதிருத்த 
இயக்கங்்கள் ்காலபதபாக்கல் மைதவாதத்து்டனும் 
ொதியத்து்டனும் தம்ளமை இளணத்துக ச்காண்டன. 
ொன்றா்க வள்ைலார மைறறும் ஐயா ளவகுண்டரின் 
இயக்கங்்களைக குறிபபி்டலாம். சில இயக்கங்்கள் 
்கருத்துப பரபபுளர்களின் வாயிலா்கதவ 
பணபாடடுப தபாராட்டங்்களை ே்டத்தமுடியும் 
என்று ேம்புகின்றன.

இககுைபபமைான ெமூ்கச் சூைலில் பணபாடு, 
ப ண ப ா ட டு  அ ள ்ட ய ா ை ம் , 
அள்டயாைபதபாராட்டம் என்பனவறளற 
வரக்கபதபாராட்டத்தின் சபயரால் சிலர 
ஒரங்்கட்டப பாரககிறார்கள். அவறறிறகு எதிரான 
குரளல ஒரு குழுவா்க இருந்து ்கணணியமைான 
சொற்கைாலும் ்கணணியமைறற அோ்கரி்க 
சொற்கைாலும் சவளிபபடுத்தி வருகிறார்கள்.இது 
வரக்கப தபாராட்டத்தின் மீது அவர்கள் 
ச்காணடுள்ை மைதிபளபயும் பறறுதளலயும் 
சவளிபபடுத்தினாலும் இன்ளறய இந்தியாவின் 
அரசியல் சூைலில் வரக்கப தபாராட்ட 
எ தி ர ப ப ா ை ர ்க ளி ன்  ்க ர ங் ்க ள ை 
வலுபபடுத்துவதா்கதவ அளமையும்.

இரு ப�ோரோட்ட வடிவங்கள்

பணபாடடின் முககியக கூறு்கைான மைதம், 
ொதி, சமைாழி, ்களல இலககியம் என்பன ஒரு 
வரக்கப தபாராட்டத்திறகுத் துளணநிற்கவும் 
முடியும் ;  தள்டக்கல்லா்கவும் முடியும் . 
ஒடுக்கபபடத்டாரின் வாழவியல் சிக்கல்்களுககுத் 
தீரவு்காண அரசியல், வரக்கப தபாராட்டம் என்ற 
இரணடு்டன் பணபாடடுப தபாராட்டமும் 
இளணக்கபபடுதல் அவசியமைானதாகும். மைதவாத 
அரசியலும், ெனாதனச் சிந்தளனயும் வைரச்சி 
சபறறுள்ை இன்ளறய இந்தியச் சூைலில் 
வரக்கபதபாராட்டத்து்டன் பணபாடடுப 
தபாராட்டமும் இளணக்கபபடுதல் அவசியத் 
ததளவயாகும்.

கைட்டு்ரயாளர்: மூத்ை ் ்பராசிரியர், 
நாட்டாரியல் ஆயவாளர்.
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சூரியன் மறையாத 
சாம்ாஜ்ஜியத்தின் இருள்!

இலஙரகக்கு எலிசபத் மகாைாணியின் இரு வருரக

உல்க வரலாறறில் அதி்க்காலம் அரொடசி 
செயத இரண்டாவது தளலவரா்க எலிெபத் 
மை்காராணி ்கருதபபடுகிறார. 70 ஆணடு்கள் 
அரியளணயில் இருந்தார. இதறகு முன் பிரான்சில் 
17ஆம் நூறறாணடில் பதினான்்காம் லூயி 
மைன்னன் 72 ஆணடு்கள் (1643 – 1715) ஆடசி 
செயதிருககிறார.

1926 இல் பிறந்த எலிெபத் தனது 21ஆவது 
வயதில் திருமைணம் முடித்து, 22ஆவது வயதில் 
முதலாவது பிள்ளைளயப சபறறு 26ஆவது 
வயதில் மை்காராணியா்க ஆனவர. அந்த வள்கயில் 
96 வயது வளர வாழந்த அவர ஒரு முழுளமையான 
வாழகள்களய வாழந்த அனுபவஸ்தர.

இலங்ள்களய ோனூறறி ஐம்பது ஆணடு்களுககும் 
தமைலா்க ஆண்ட ்காலனித்துவ ோடு்களைச் 
தெரந்த ஒதர ஒரு அரெ முடி தான் இலங்ள்கககு 
வேதுள்ைார. அவர எலிெபத் மை்காராணி மைடடும் 
தான். அதுவும் இரணடு முளற்கள்.

1954 வருக்க

இைவரசி எலிெபத் தனது தந்ளதளய இறுதியா்க 
ெந்தித்தது அவர இலங்ள்க உள்ளிட்ட 
ோடு்களுக்கான பிரயாணத்தின் தபாது 
விள்டச்காடுக்க வந்த அன்று தான். 1952இல் உல்க 
சுறறுபபயணத்ளத தனது ்கணவரு்டன் தெரந்து 
ஆரம்பிககிறார. இந்தப பயணத்தில் ஜாரஜ் 
மைன்னரும் இளணந்த அரெ குடும்பத்து 
சு ற று ப ப ய ண மை ா ்க த்  த ா ன்  மு ன் ன ர 
திட்டமி்டபபடடிருந்தது. ஆனால் ஜாரஜ் 
மைன்னரின் உ்டல்நிளல அபதபாது பயணத்துககு 
அவவைவு ொத்கமைானதா்க இருக்கவில்ளல. 
இைவரெர எலிெபத்ளதயும் பிலிபளபயும் ஜாரஜ் 
மைன்னர ஜனவரி 31ஆம் தி்கதி விமைானத்தில் 
வழியனுபபி ளவககின்ற சதளிவான ்காசணாளிக 
்காடசி்களை இபதபாது இளணயத் தைங்்களில் 
்காணக கிள்டககிறது. அதில் ஜாரஜ் மைன்னர 
உறொ்கமைா்க வழியனுபபி ளவககிறார. யூளல 9 
ஆம் தி்கதி தான் இங்கிலாந்து திரும்புவதா்க 

அந்தப பயணம் திட்டமி்டபபடடிருந்தது. 
ஆனால் அவவாறு ஆறு மைாத பயணத் திட்டம் 
ஒரு வாரத்ளதக கூ்ட ்க்டக்கவில்ளல.

அந்தப பயணத்தில் இலங்ள்கககு செல்ல 
நிரணயித்திருந்த தி்கதி தான் 1952 பிபரவரி 7. 
ஒருவாரம் பிரயாணம் செயது பிபரவரி 14 அன்று 
இலங்ள்களய வந்தள்டவதத திட்டமைா்க இருந்தது. 
ஆனால் அதறகு முதல் ோைான சபபரவரி 6ஆம் 
தி்கதியன்று மைன்னர இறந்து விடுகிறார. 7ஆம் 
தி்கதி எலிெபத் ச்கன்யாவிலிருந்து லண்டனுககு 
விமைானத்தில் வந்தள்டகிறார. அவவாறு 
இள்டநிறுத்தபபட்ட பயணம் தான் மை்காராணியா்க 
முடிசூடியபின் முதல் தவளலயா்க அபபயணத்ளத 
மீணடும் 1953இல் ஆரம்பித்தார. இலங்ள்கககு 
ஏபரல் மைாதம் 10லிருந்து பதிசனாரு ோட்கள் 
வந்திருந்தார.

மைன்னர மைளறந்து ெரியா்க ஓராணடில் 
எலிெபத்தின் பாடடியும் முன்னாள் ராணியுமைான 
தமைரியும் 1953 ஆம் ஆணடு 24 மைாரச் மைாதம் தனது 
85 ஆவது வயதில் மைரணமைானார. அதன் பின்னர 
பத்து வாரத்தில் தான் எலிெபத்தின் முடிசூடடுவிைா 
யூன் 2ஆம் தி்கதி ே்டந்தது.

இக்கடடுளரக்கான த்கவல்்களைத் சதாகுத்துக 
ச்காணடிருந்த தவளை பல நூல்்களில் இருந்த 
சுவாரசியமைான சில விபரங்்களை அறிந்து 
ச்காள்ை முடிந்தது. உதாரணத்துககு அபதபாது 
சவளிவந்த The Illustrated London News என்கிற 
பிரபல ெஞ்சிள்கயின் பிபரவரி மைாத இதழ ராஜரீ்க 
குடும்பத்தின் உல்க சுறறுப பயண சிறபபிதைா்க 
வணண அடள்டயு்டன் சவளிவந்திருககிறது. 
முன் பக்கத்தில் இலங்ள்கயின் குறியீ்டா்க 
சிங்்கத்தின் சின்னத்ளதயும் இடடிருந்தார்கள். 
9ஆம் தி்கதியி்டபபடடிருககிறது இந்தப பத்திரிள்க. 
ஆனால் மைன்னர 6-இல் இறந்துவிட்டார. உள்தை 
இைவரசி எலிெபத் - பிலிப தம்பதி்களின் 
இலங்ள்க உள்ளிட்ட ோடு்களுக்கான பயணம் 
பறறிய விலாவாரியான த்கவல்்கள் உள்ைன. உல்க 
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வளரப்டத்து்டன் அந்தப பயணத் திட்டமும் 
திட்டமி்டபபட்ட தி்கதி்களும் கூ்ட உள்ைன. 
அதாவது மைன்னர இறந்த மூன்றாவது ோள்’ 
எலிெபத்தின் இந்த சுறறுபபிரயாணம் பறறிய 
சிறபபிதழ சவளிவந்திருககிறது. இது இருவாரப 
பத்திரிள்க என்பதால் அடுத்ததா்க 23ஆம் தி்கதி 
சவளிவந்த பத்திரிள்க தான் மைன்னரின் மைளறவு 
பறறிய சிறபபிதைா்க வந்திருபபளதக ்காண 
முடிகிறது.

இந்த ெஞ்சிள்கயில் சுறறுபபிரயாணம் 
தமைறச்காள்ைப்டவிருககிற ோடு்களில் அபதபாது 
ஆடசித் தளலவர்கைா்க இருபபவர்களின் 
பு ள ்க ப ப ்ட ங் ்க த ை ா டு  வி ப ர ங் ்க ளு ம் 
சவளியி்டபபடடுள்ைன. இதில் உள்ை தவடிகள்க 
என்னசவன்றால் அந்தப புள்கபப்டங்்களில் 
இலங்ள்கயின் ஆடசித் தளலவரா்க டீ.எஸ்.
தெனோயக்களவப பறறிய குறிபபு்களு்டன் 
ப்டமும் ்காணபபடுகிறது. ஆனால் இலங்ள்கககு 
அவர ஈராணடு இள்டசவளியின் பின் வருள்க 
தந்ததபாது டீ.எஸ்.தெனோயக்க ஆடசியில் 
இருக்கவில்ளல. தெர ஜான் ச்காத்தலாவல 
அபதபாது இள்டக்காலப பிரதமைரா்க 
நியமிக்கபபடடிருந்தார. டீ.எஸ்.தெனோயக்க 
குதிளரயில் இருந்து விழுந்ததில் இறந்து 
தபாயிருந்தார. அதுவும் எலிெபத் இலங்ள்கககு 
சுறறுபபயணம் தபா்கமுடியாமைல் லண்டன் 
திரும்பிய மைாதத்துககு அடுத்த மைாதம் டீ.எஸ்.
தெனோயக்க மைளறந்தார. எலிெபத்தின் பாடடி 
இராணி தமைரியின் மைரணமுறற அடுத்த இரணடு 
ோளில் மைாரச் 22 இல் தெனோயக்க இறந்தார. 
தெனோயக்கவின் மை்கன் ்டடலி தெனோயக்கவும் 
பிரதமைரா்க நியமிக்கபபடடு அவரும் மைாசபரும் 
்ரத்தால் ்காரணமைா்க 1953 அகத்டாபரில் பதவி 
விலகிகச்காண்டார .  அந்த இ்டத்துககு 
நியமிக்கபபட்ட தெர தஜான் ச்காத்தலாவலவின் 
ஆடசியின் தபாது தான் மை்காராணியின் வருள்க 
நி்கழந்திருந்தது.

இந்த ெஞ்சிள்கயில் இலங்ள்கயில் மை்காராணி 
தமைறச்காள்ைபதபாகும் பயணங்்கள், ்காரியங்்கள் 
என்பன பறறிய விபரங்்களும் ப்டங்்களு்டன் 
பிரசுரிக்கபபடடுள்ைன. அவர இறங்்கபதபாகும் 
ச்காழும்பு துளறமு்கம், விருந்துபொரம் (பிபரவரி 
15) நி்கழத்தபப்டபதபாகும் அலரி மைாளிள்க, தலதா 
மைாளிள்க வருள்க, ்கணடி சுறறுலா தபான்றவறளற 
தமைறச்காள்ைபபடுவதளன விைககுமு்கமைா்க 
அவறறில் புள்கபப்டங்்கள் உள்ைன.

கூ்டதவ அவறறு்டன் தபராதளனப பல்்களலக 
்கை்கத்தின் புள்கபப்டமும் அதளன எலிெபத்தின் 
்கணவர பிலிப திறந்து ளவக்கபப்டவுள்ைதா்கவும் 
குறிபபி்டபபடடுள்ைது. ஆனால் இளவ 
அளனத்தும் அவவாறு திட்டமி்டபபட்ட 
ோட்களில் ே்டக்கவில்ளல.

இரோணியின் முதல் �யணம்

1953 ஆம் ஆணடு யூன் மைாதம் லண்டனில் 
இருந்து சபரமு்டாவிலிருககும் ் மில்்டன் என்கிற 
துளறமு்க ே்கரத்துககு விமைானத்தின் மூலம் சென்று 
அங்கிருந்து த்காதிக ்கபபலில் பனாமைா 
்கால்வாயினூ்டா்க பிஜி, சதாங்த்கா தபான்ற 
தீவு்களுககுச் சென்று டிெம்பர மைாதம் நியூசீலாந்ளத 
அள்டந்தார்கள் .  பின்னர அங்கிருந்து 
ஆஸ்திதரலியா சென்று ஏபரல் 10 இலங்ள்களய 
அள்டந்தார்கள். இலங்ள்கயிலிருந்து ச்கன்யா, 
உ்காண்டா, எத்டன் தபான்ற ோடு்களுககும் 
அங்கிருந்து சூயஸ் ்கால்வாய வழியா்க மைால்்டா 
ஸ்சபயின் (Gibra l tar ) சென்று இறுதியில் 
பிரித்தானியாளவ அள்டந்தார்கள்.

The Illustrated London News ெஞ்சிள்க மீணடும் 
ேவம்பர இதளை இராணி குடும்பத்தின் உல்க 
சுறறுபபயணத்ளதப பறறிய சிறபபிதைா்க 
சவளியிட்டது .  1 9 5 3  ேவம்பர  2 9ஆம் 
தி்கதியி்டபபட்ட இந்த இதழில் முன் அடள்டயின் 
ேடுவில் இராணியும், அரெர பிலிபபும் இருககிற 
ப்டத்து்டன் அளதச்  சு றறி  அவர்கள் 
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பயணித்துகச்காணடிருககிற ோடு்களின் அரெ 
இலடசிளன்களை இடடிருந்தார்கள். அதில் 
இலங்ள்களயக குறிககுமு்கமைா்க வாதைந்திய 
சிங்்கத்தின் ப்டமும் ்காணபபடுகிறது. அந்த 
ோடு்களைப பறறிய குறிபபு்களும் அங்த்க 
அவர்கள் பாரக்கப தபாகும் இ்டங்்கள் பறறியும், 
தமைறச்காள்ைபதபாகும் பணி்கள் குறித்தும் நிளறய 
விபரங்்கள் உள்ை்டங்கியுள்ைன. அதில் ஏபரல் 
1 0 - 2 1  வளரயான ே ாட்கள் இலங்ள்க 
வரவிருபபதா்கவும் அங்த்க பிரிடடிஷ ததொதிபதி 
தொல்பரி பிரபுளவயும் பிரதமைர ஜான் 
ச்காத்தலாவலயவும் ெந்திக்கவிருபபதா்கவும்; 
அவர்களின் ப்டத்து்டன் பிரசுரிக்கபபடடிருககிறது. 
இந்தப பயணம் எந்தைவு துல்லியமைா்க 
திட்டமி்டபபட்ட ஒரு பயணம் என்பளத ஆறு 
மைாதங்்களுககு முன்னதர சவளிவந்த இந்த 
ெஞ்சிள ்கயின்  விப ர ங் ்களில்  இரு ந் து 
அறிந்துச்காள்ை முடிகிறது.

1815இல் ்கணடி பிரதானி்கைால் மூன்றாம் 
ஜாரஜ் மைன்னருககு தமைது ராஜ்ஜியத்ளத 
எழுதிகச்காடுத்த ஒபபந்தம் ள்கச்ொத்தான மைகுல் 
மைண்டபத்ளதக ்காண உயிரத்த ஞாயிறன்று 
( ஈ ஸ் ்ட ர  தி ன த் தி ல் )  வ ரு ள ்க த ர 
திட்டமிடடிருபபதா்கவும் ப்டத்து்டன் அதில் 
குறிபபி்டபபடடுள்ைது.

ஆஸ்திதரலியாவிலிருந்து இலங்ள்கககு ்கபபலில் 
வரும்வழியிதலதய மை்காராணிககு அவரின் 
்கணவர பிலிப இலங்ள்கயில் இறங்குமுன் 
அந்ோடடின் பாரம்பரிய வைக்கங்்கள் குறித்த 
அறிவுளர்களையும், விைக்கங்்களையும் ச்காடுத்து 
வழி்காடடியிருந்தார. ததசிய கீதத்துககு எழுந்து 
மைரியாளத செயவது, வணக்கம் செலுத்துவது 
தபான்றளவ குறித்து அவர அறிந்துச்காண்டது்டன் 

தமைலதி்கமைான வழி்காட்டல்்களை அந்தக ்கபபலின் 
த்கப்டன் விவியன் ்டன் என்பவரும் செயதிருந்தார.

இலங்ள்கககு சுதந்திரம் வைங்்கபபடடு 
(அதாவது ச்டாமினியன் அந்தஸ்து வைங்்கபபடடு) 
ஆறு ஆணடு்களில் இந்தப பயணம் நி்கழந்தது. 
அ வ ரி ன்  வ ரு ள ்க  மு ன் கூ ட டி த ய 
திட்டமி்டபபடடிருந்த வருள்க என்பதால் அதறகு 
முன்னர இருந்தத இலங்ள்க மை்காராணிளய 
வரதவற்க சபரும் ஏறபாடு்களை செயது வந்தது. 
“தளலே்கர திருமைணகத்காலம் பூண்டது” என்தற 
அன்ளறய பத்திரிள்க்கள் அந்த விைாகத்காலத்ளத 
வரணித்து இருந்தன.

10.04.1954

1954 ஆம் ஆணடு ஏபரல் 10ஆம் தி்கதியிலிருந்து 
பதிசனாரு ோட்கள் இந்த சுறறுபபிரயாணத்ளத 
தமைறச்காண்டார எலிெபத். ஏபரல் முதலாம் 
தி ்க தி யன்று  ஆஸ்தி த ரலி ய ாவிலிரு ந் த 
சுறறுபபிரயாணத்ளத முடித்துகச்காணடு 
“த்காதிக”1 என்கிற ்கபபலில் ச்காகத்காஸ் (Co-
cos-Keeling Islands) தீவு்களின் வழியா்க இலங்ள்களய 
வந்தள்டந்தார்கள்.2 சுமைார 1500 ளமைல்்கள் 
்க்டல்பயணம் செயது ச்காழும்பில் 10ஆம் தி்கதி 
்காளல 6.30ககு ச்காழும்பு துளறமு்கத்ளத 
வந்தள்டந்தார்கள். பீரங்கி்கள் சவடிக்கச் செயது 
பிரதமைர ஜான் ச்காத்தலாவல, ஆளுேர தொல்பரி 
பிரபு உள்ளிட்ட அரெ பிரதிநிதி்கள் பலர கூடி 
அவளர வரதவறறார்கள். அன்தற 10.11 அைவில் 
விகத்டாரியா பூங்்காவின் மூளலயில் இருககிற 
முதலாம், இரண்டாம் உல்க யுத்தங்்களில் 
மைரணித்த தபார வீரர்களின் நிளனவா்க 
எழுபபபபடடிருககும் நிளனவுத் தூபிளய பூக்கள் 
ளவத்து மைரியாளத செயதார. பின்தனரம் 6.30 ககு 
மை்காராணி வாசனாலியின் மூலம் தேரடியா்க 
ோடடுமைக்களுககு உளர நி்கழத்தினார.

1 Gothic என்கிற இககைப்ப்ை Shaw Savill company என்கிற 
ைனியார் கைப்பல் நிறுவனத்திடமிருந்து அரச குடும்்பத்தின் கைடற் 
்பயணஙகைளுககைாகை வாட்கைககு எடுககைப்பட்டு ராஜரீகை 
்ை்வககிணஙகை வசதிகைள் அ்னத்தும் ஆககைப்பட்டிருந்ைது. 
உண்்மயில் எலிச்பத்தும், பிலிபபும் இந்ைப ்பயணத்்ை 1952 
ஆம் ஆண்்ட வைாடககியிருந்ைார்கைள். ஆனால் அந்ைப ்பயணம் 
ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னரின் இறபபினால் இரத்துவசயயப்பட்டது. 
அவ்ரத் வைாடர்ந்து மகைாராணியாகை எலிச்பத் 
முடிசூட்டிகவகைான்டைன் பின்னர் முைல் ்வ்ையாகை முன்னர் 
இ்டநிறுத்ைப்பட்ட உைகைப ்பயணத்்ை அ்ை ் கைாதிக கைப்பலில் 
வைாடர்ந்ைார். இந்ைப ்பயணத்துககு முன்னிருந்்ை எலிச்பத்துககு 
இந்ைக கைப்பலுடனான முன்்னய அனு்பவஙகைள் ்பற்றிய 
சுவாரசியமான ைகைவல்கை்ள Madge, Tim ஆகி்யார் எழுதிய Roy-
al yachts of the world (1997) என்கிற  நூலில் கைாணககூடியைாகை 
இருககிறது. இந்ைக கைட்டு்ரககைாகை அந்ை நூ்ைத் ்ைடி எடுத்துப 
புரட்டிய்்பாது அதில் இளவரசியாகை எலிச்பத் எந்ைளவு ஓடியாடி 
வி்ளயாடி குதூகைைமாகை இககைப்ப்ை அனு்பவித்திருககிறார் 
என்்ப்ை அதில் உள்ள ்படஙகைள் நமககுத் 
வைளிவு்படுத்துகின்றன. 

2 Jane Holley Connors, The Glittering Thread, THE 1954 ROY-
AL TOUR OF AUSTRALIA, A thesis submitted for the degree 
of Doctor of Philosophy from the University of Technology, 
Sydney, March 1996 
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11.04.1954

அடுத்த ோள் 11ஆம் தி்கதியன்று ்காலி 
மு்கத்தி்டலில் மைாசபரும் அணிவகுபபு மைரியாளத 
நி்கழந்தது. ோடடு மைக்கள் பலர அங்த்க பாரளவயி்ட 
வந்திருந்தனர. அலரி மைாளிள்கயில் மி்கப சபரும் 
விருந்சதான்றில் ்கலந்துச்காண்டார. அதில் 
இரண்டாயிரத்து ஐநூறு தபர அைவில் ்கலந்து 
ச்காணடிருந்தார்கள் .  அதுவளர அலரி 
மைாளிள்கயில் அந்தைவு சபரிய விருந்து ளவபவம் 
நி்கழந்ததில்ளல.

இந்த விருந்துபொரத்தின்தபாது அபதபாது 
பாககுநீரிளனளய நீந்திக ்க்டந்து ொதளன 
பள்டத்த எம்.ேவரத்தினொமிளய பிரதமைர ஜான் 
ச்காத்தலாவல இராணிககு அறிமு்கம் செயது 
ளவத்தார. மை்காராணி அவரு்டன் உளரயாடிதபாது 
அவளரப பாராடடி “நீங்்கள் ஆங்கிதலயக 
்கால்வாளயயும் ஏன் நீந்தககூ்டாது.” என்று 
வினவியிருககிறார .  அதறகு பதிலளித்த 
ேவரத்தினொமி; தாம் இன்னுசமைாருத்டளவ 
இந்தியக ்களரககு நீந்திச் சென்று அங்கிருந்து 
ஒதரமூச்சில் மீணடும் இலங்ள்கக ்களரககுத் 
திரும்புவதறகு முயறசிக்கப தபாவதா்கவும் அதன் 
பின்னர ஆங்கிலக ்கால்வாளயக ்க்டபபளதப 
பறறி சிந்திக்கலாம் என்றும் பதிலளித்து 
இருககிறார. இளதப பறறிய விபரமைான செயதி 
அன்று யாழபபாணத்தில் இருந்து 1954ஆம் 
ஆணடு ஏபரல் 22 அன்று சவளிவந்த “ெத்தியதவத 
ப ா து ்க ா வ ல ன் ”  ப த் தி ரி ள ்க யி ல் 
சவளியி்டபபடடிருபபளதக ்காண முடிந்தது.

12.04.1954

இலங்ள்கயின் மூன்றாவது பாராளுமைன்றக 
கூட்டத்சதா்டளர அவர ஏபரல் 12 அன்று 
சுதந்திர ெதுக்கத்தில் உள்ை சுதந்திர மைண்டபத்தில் 
ஆரம்பித்து ளவத்தது இந்தப பயணத்தின் முககிய 
நி்கழவு்களில் ஒன்றா்க அளமைந்திருந்தது. அங்த்க 
25,000ககும் தமைறபட்ட மைக்கள் குழுமியிருந்தார்கள்.

சுதந்திர ெதுக்கம் ஒரு புராதன அரெ ெளபளயப 
த ப ான்று  அலங்்கரி க ்க பபடடு  அங்கு 
பாராளுமைன்றம் கூடியது. எலிெசபத் மை்காராணி 
கிரீ்டம் அணிந்து அந்நி்கழச்சியில் பங்த்கறறு 
அரியளணயில் அமைரந்திருந்தார. ோடடின் 
தளலவரா்க இருந்த அவர, ோ்டாளுமைன்ற 
அமைரளவத் சதா்டங்கி ளவத்து அரியாென 
உளரளயயும் நி்கழத்தினார. ஆளுேர தெர ஒலிவர 
குணதிலக்கவின் உளரயில் இனிதமைல் எலிெசபத் 
மை்காராணி சிங்்கை ராஜவம்ெ ்களதயின் 
அங்்கமைா்கத் தி்கழவார என்றார. இறுதியில் 
பாராளுமைன்றத் ெளபத் தளலவர தஜ. ஆர. 
சஜயவரதன ேன்றி உளர நி்கழத்தி ெளபளய 
நிளறவு செயதார. அவரின் உளர சிங்்கைத்தில் 
ஆறறியளமை குறிபபி்டத்தக்கது. அதன்படி 1972ஆம் 
ஆணடு தமை 22ஆம் தததி குடியரசு அரசியலளமைபபுச் 
ெட்டம் ச்காணடுவரபபடும் வளர இலங்ள்களய 

ஆடசி செயத இராணியா்க எலிெசபத் தான் இந்த 
ோடடின் ்கள்டசி இராணியா்க இருந்தார.

சுதந்திர ெதுக்க நி்கழவின் தபாது 1815இல் 
ஆங்கிதலய ஏ்காதிபத்தியத்தால் இறக்கபபட்ட 
இலங்ள்கயின் ச்காடி மீணடும் எலிெபத் 
மை்காராணியின் முன் ஏறறபபட்டது.

அதத தினம் ச்காழும்பு தரஸ்த்காஸ் பகுதியில் 
குதிளரப பந்தய ஓட்டத்ளதக ்காண அளைத்துச் 
செல்லபபட்டார.

13.04.1954

இலங்ள்க ்களலக ்கை்கத்தால் (Arts council of 
S r i  l a nka )  ஏறபாடு செயயபபடடிருந்த 
விருந்துபொரத்தில் ்கலந்துச்காண்டனர. அதன் 
பின்னர முககிய ெந்திபபு்களையும் ஓயளவயும் 
எடுத்துக ச்காண்டார்கள்.

14.04.1954

அதி்காளல 7 மைணிககு சபாலன்னறுளவளய 
தோககி இரயிலின் மூலம் புறபபட்டனர. பி.ப.2 
மைணிககு சபாலன்னறுளவளய அள்டந்தனர. 
அங்கிருந்து ்காரின் மூலம் சபாலன்னறுளவ ்கல் 
வி்காளர, பராககிரமைபாகு மைாளிள்க, பராககிரமை 
ெமுத்திரம், ெரஸ்வதி மைண்டபம் தபான்றவறளற 
சென்று பாரளவயிட்டார. அதன் பின்னர, 
இராணி சிகிரியாவிறகு ஏபரல் 15 ஆம் தி்கதி 
சென்றார. அங்கு சதால்சபாருள் ஆளணயாைர 
தபராசிரியர செனரத் பரணவிதான அதன் 
முககியத்துவத்ளத அவருககு விைககினார.

15.04.1954

சிகிரியவுககு ்காரின் மூலம் பவனியா்க 
சென்றனர. அங்த்க சிகிரிய மைளல வளர சென்று 
பாரளவயிடடுவிடடு அங்கிருந்து அன்தற 
நுவசரலியா புறபபட்டனர.

நுவசரலியாவில் வரதவறபுறெவம் அங்குள்ை 
மைாளிள்கயில் ஏறபா்டாகி இருந்தது. அங்த்க 
கூட்டத்தின் மைத்தியில் உளரயாறறினார. 
இராணியின் நுவசரலிய பயணத்தின் தபாது 
கூடியிருந்தவர்களில் ஒருவர இள்டயில் 
பாது்காபளபயும் மீறி முன்தன வந்து; தான் 
சிங்்கை அரெ பரம்பளரளயச் தெரந்தவசரன்றும் 
தனககு ஒரு வீடு கிள்டக்கச் செயயும்படியும் ஒரு 
்கடிதத்ளத எடுத்துகச்காணடு பாயந்திருககிறார. 
அவர சபாலிொரால் தடுத்து நிறுத்தபபடடு ள்கது 
செயயபபட்ட செயதி  அபதப ாளதய 
பத்திரிள்க்களில் சவளிவந்திருககிறது.

16.04.1954

சபரிய சவள்ளி ோள், தம்பதியினர ததவாலயம் 
சென்று வழிபட்டனர. பின்னர ஓயசவடுத்தனர.3

3 The Queen, Came, Saw and returned, Hindu Organ, 
23.04.1954, p.2 
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17.04.1954

ததாட்ட உரிளமையாைர்கள் ெங்்கம் ஏறபாடு 
செயதிருந்த  வரதவறபு  உபெ ா ர த்தில் 
்கலந்துச்காண்டனர

18.04.1954

அங்கிருந்து பல வா்கன பவனியு்டன் ்கணடிளய 
சென்றள்டந்தனர.

19.04.1954

அடுத்த ோள் 19 அன்று ்கணடிககு இரயிலில் 
பயணமைானார்கள். அங்த்க தலதா மைாளிள்கயில் 
வணங்கி, அதன் தியவ்டன நிலதமை தபான்ற 
தளலவர்களையும் ெந்தித்தார. அவருககு அஸ்கிரி, 
மைல்வத்து மை்காெங்்கத்தினர பாளியில் எழுதபபட்ட 
ஒரு  வ ர த வ ற பு  த பளைளய  வ ைங்கி 
ச்கௌரவித்தார்கள்.

்கணடியில் அரெ தம்பதி்கள் மைகுல்மைடுவ 
என்கிற பிரசித்தி சபறற மைண்டபத்துககும் சென்று 
பாரளவயிட்டார்கள். அங்த்க தான் இலங்ள்க 
பிரித்தானியாவுககு 1 8 1 5  ஆம் ஆணடு 
எழுதிகச்காடுக்கபபட்ட ்கணடி ஒபபந்தம் 
ச ெ ய து ச ்க ா ள் ை ப ப ட ்ட து 
நிளனவுச்காள்ைபபட்டது.

இதத ோள் தபராதளனப பூங்்காளவயும் சுறறிப 
பாரத்தார்கள்.

20.04.1954

்கணடியில் தபராதளனப பல்்களலக்கை்கத்ளத 
1952 இல் எலிெபத்தின் பிலிப தான் திறபபதா்க 
திட்டமி்டபபடடிருந்தது. ஆனால் இைவரசி 
எலிெபத்தின் வருள்க அரெரின் மைரணத்தால் 
தள்ளிபதபானதால் இரண்டாணடு்களின் பின்னர 
தான் அது திறக்கபபட்டது .  எலிெபத் 
மை்காராணியா்க ஆகி இந்த வருள்களய 
தமைறச்காணடிருந்த நிளலயில் மை்காராணி 
எலிெபத்தின் வருள்கயின் நிளனவா்க பிலிப 
த ்க ா மை ்க ன ா ல்  ப ல் ்க ள ல க ்க ை ்க மை ா ்க 
பிர்க்டனபபடுத்தி திறககும் ளவபவம் ஏபரல் 20 
அன்று நி்கழந்தது. அந்தக ்கல்சவடடில் “H.R.H. the 
Duke of Edinburgh, G.G. To be “MORE OPEN THAN 
USUAL” என்று சபாறிக்கபபட்டது.

்கணடி, நுவசரலியா ,  அனுராதபுரம் , 
சபாலன்னறுளவ தபான்ற இ்டங்்களுககு 
இரயிலில் தான் பயணம் செயதார. இரயில் 
நிளலயத்தில் இருந்து அவருக்கான சிறபபு ்கார 
வணடியில் ஏளனய இ்டங்்களை அள்டந்தார. 
பயணத்தின் தபாது அவர தலதா மைாளிள்க 
சபரச்ரவிலும் ்கலந்துச்காண்டார . 
மை ்க ா ர ாணியின்  வருள ்களயச ய ாடடி 
வைளமைளயயும் வி்ட சவகு சிறபபா்க ஒழுங்கு 
செயயபபடடிருந்த அந்த சபர்ர ஊரவலத்தில் 
140 யாளன்கள் அணிவகுத்துச் சென்றன.

மை்காராணியின் அவவருள்கயின் நிளனவா்க 
புதிய பத்து ெத முத்திளரயும் சவளியி்டபபட்டது. 
இந்த முத்திளரயில் இராணி ஒரு புறமும், ்கணடி 
தலதா சபர்ரளவ நிளனவு ச்காள்ளும்வள்கயில் 
யாளன்களின் அலங்்கார ஊரவலமும் ச்காண்ட 
நீல நிறத்திலான முத்திளர அது.

20.04.1954

ஏபரல் 21ஆம் தி்கதி அவர புறபபடும் ோைன்று 
மை்காராணியின் 28ஆவது பிறந்தோள். ஏறச்கனதவ 
திட்டமி்டபபடடிருந்தபடி விமைரிளெயா்கக 
ச்காண்டா்ட ஏறபா்டாகியிருந்தது. அன்ளறய 
ோள் மைளையிலும் ேளனந்தபடி பள்டத்துருபபுக்கள் 
அணிவகுத்து மைரியாளத செலுத்தி “்ாபபி 
சபரத்த்ட டூ யூ” பாடிய ோள் மைறக்கமுடியாதசதாரு 
ோள் என்று தெர தஜான் ச்காத்தலாவல தனது 
“An Asian Prime minister’s Story” என்கிற நூலில் 
தனியான ஒரு அத்தியாயத்தில் இந்த விெயத்ளதப 
பறறி எழுதியிருககிறார.

அதத ோள் இராணி தனது சுறறுபபிரயாணம் 
ெம்ப ந் தமை ா ்கப  பணியாறறிய  இருபது 
பிரமு்கர்களுககு தறாயல் விகத்டாரியன் ஓ்டர 
பட்டங்்களை வைங்கினார.

21ஆம் தி்கதி பி.ப.12.45ககு இராணி மைாளிள்கயில் 
பிறிவிக ்கவுன்சில் கூட்டம் கூட்டபபடடு இந்த 
பட்டமைளிபபு செயயபபட்டது.

இவர்களிதல தெர ஒலிவர குணதில்கவுககு 
ளேட ச்காமைாண்டர (KCVO) பட்டம், இலங்ள்க 
சரயில்தவ தமைதனஜர திரு. எம். ்கன்கெளபககு 
எம். வி. ஏ. (MVO Grade IV) பட்டம், அரெ 
தம்பதி்களின் சபாலேறுளவ, நுவசரலிய இரயில் 
பயணத்ளத திட்டமிடடு பிரயாண ஒழுங்ள்க 
நிளறதவறறியவர இவர.

இராணிககு தமைலதி்க சமைய்காபபாைரா்க 
பாது்காபபு ஒழுங்கு்களைக ்கவனித்தவர 
சலபரினன்ட – ்கமைாண்டர ராஜோதன் (ராஜன்) 
்கதிர்காமைர. அவருககும் (Member of the Royal Vic-
torian Order (MVO)) உயர ச்கௌரவப பட்டம் 
வைங்்கபபட்டது.4 இராணி பயணம் செயத 
த்காதிக என்கிற ்கபபல் இலங்ள்க துளறமு்கத்ளத 
சேருங்கிய தவளை அதறகு பரிவாரமைா்க வந்த 
“விஜய” என்கிற யுத்தக ்கபபலின் த்கப்டனா்க 
அவர வழிே்டத்தினார. 1962 ஆம் ஆணடு சிறிமைா 
அரளெ ்கவிழபபதற்கா்க ே்டந்த இராணுவ ெதியில் 
இருந்து ஆடசிளயயும் ,  பிரதமைளரயும் 
பாது்காத்தத்தில் ராஜன் ்கதிர்காமைருககு முககியப 
பங்குணடு. பிரதமைரின் செயலாைர பிரடமைன் 
வீரகத்கான் பின்னர எழுதிய நூலில் அந்த 
ெம்பவத்ளதயும் ராஜன் ்கதிர்காமைரின் பங்ள்கப 
ப ற றி யு ம்  நி ள ற ய  வி ப ர ங் ்க ள ை க 
குறிபபிடடிருககிறார. இளத எல்லாவறளறயும் 

4 The London Gazette 11 May 1954, Supplement:40170, Page: 
2775, 2776 
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வி்ட அவர பிற்காலத்தில் இலங்ள்கயின் 
சவளியுறவு அளமைச்ெரா்க ஆனவரும், பிரதமைரா்க 
முன்சமைாழியபபட்டவருமைான லக்மைன் 
்கதிர்காமைரின் மூத்த ெத்காதரன்.

தமைலும் இராணியின் இரயில் பயணங்்களின் 
தபாது பாது்காபபு ஒழுங்கு்கள், உணவு வெதி்கள் 
அளனத்துககும் சபாறுபபா்க நியமிக்கபபடடிருந்த 
தஜ.எஸ்.விகதராறியாவுககும் எம்.வி.ஒ (MVO) 
பட்டம் வைங்்கபபட்டது.5

இத்து்டன் தமைலும் முககிய இரணடு பதவிப 
பிரமைாணங்்களை அவர செயது ளவத்தார. ஒன்று 
பிரதமைர தெர தஜான் ச்காத்தலாவளலளய 
பிரித்தானிய உச்ெ நீதிமைன்றமைான பிரிவிக 
்கவுன்சிலின் உறுபபினரா்க பிர்க்டனபபடுத்தியது. 
அடுத்தது தெர ஒலிவர குணதிலக்களவ புதிய 
ஆளுேரா்க நியமித்தளமை .  இலங்ள்கயில் 
பிரித்தானியரால் இறுதியா்க வளரயபபட்ட 
யாபபான தொல்பரி யாபளப ஆககிய குழுவின் 
தளலவரான தொல்பரி பிரபு தான் சுதந்திரத்தின் 
பின்னரும் இலங்ள்கயின் ஆளுேரா்கத் 
சதா்டரந்தார. அவருககுப பதிலா்க சுததசிய 
ஆளுனளர யூளல 17 இலிருந்து செல்லுபடியாகும் 
வ ள ்க யி ல்  இ ர ா ணி 
நி ய மி த் த ா ர .  இ ந் த 
நியமைனத்ளதத் சதா்டரந்து 
யூளல 17 அன்றிலிருந்து 
இராணி மைாளிள்க சுததசிய 
த ள ல வ ரி ன் 
வாெஸ்தலமைானது. அதாவது 
பிரித்தானிய முடியின் 
த ே ர டி  ்க ா லனி த்துவ 
மு்கவ ர ா ்க  அதுவளர 
ஆ ங் கி த ல ய ர ்க த ை 
இருந் த ா ர ்கள் .  அளத 
எலி ெ ப த்  மை ்க ா ர ாணி 
முடிவுககுக ச்காணடு வந்தார. ஆளுேர தொல்பரி 
பிரபுவுககு GCVO பட்டம் வைங்்கபபட்டது. அடுத்த 
சில வாரங்்களில் அவர இலங்ள்கயிலிருந்து 
முறறா்க விள்டசபறறார.

பிரதமைரின் தமைலதி்க செயலாைரான 
பரராஜசிங்்கம் ேத்டென், தமைல்மைா்காண அரொங்்க 
அதிபர ஜீ.பி.தம்ளபயா, வ்டதமைல் மைா்காண 
அரொங்்க அதிபர ஆறுமு்கம் அருள்பிர்காெம் 
உள்ளிட்ட 10தபருககு Officer of the Order of the 
British Empire (OBE) விருதும் வைங்்கபபட்டது. 
தமைலும் விவொயத்  திளணக்கைத்தின் 
பயிறறுவிபபாைர முரு்கபபிள்ளை ேவரத்னாொமி 
உள்ளிட்ட மூவருககு பதக்கமும் British Empire 
Medal (BEM) வைங்்கபபட்டது.6

5 சத்திய்வை ்பாதுகைாவைன் – 29.04.1954. ்ப.1 

6  The London Gazette 1 June 1954, Supplement:40191, Page: 
3303, 3304, (https://en.wikipedia.org/wiki/1954_Birthday_
Honours#Ceylon) 

இதத ோள் இராணியின் பிறந்த ோள் நிளனவா்க 
ச்காழும்பு துளறமு்கத்தின் ஒரு பகுதிககு “இராணி 
எலிெபத் சஜடடி” (Queen Elizabeth Jetty) என்று 
சபயரி்டபபட்டது.

மை்காராணி பயணம் செயத ்கபபல் 
தததவந்திரமுளனயில் நிறுத்திளவக்கபபடடு 
இராஜரீ்க ப்டச்கான்றில் ஏறி அக்க்டலில் 
ஓயசவடுத்துகச்காணடிருந்த ஓரிரவில் ஐந்தடி 
நீைமுள்ை சுறாமீன் ஒன்று குதித்து நீந்திச் 
சென்றதும் அபதபாது சவகுவா்க தபெபபட்ட 
ஒன்று. “அரசி மையிரிளையில் தபபினார” என்றும் 
பத்திரிள்க்கள் தளலபபிட்டன.

மை ்க ா ர ா ணி யி ன்  ச மை ா த் த  உ ல ்க ப 
பயணங்்களிதலதய இலங்ள்களயப தபால 
வரதவறபும் உபொரமும் தவசறங்கும் 
அளிக்கபபட்டதில்ளல என்று லண்டன் 
பத்திரிள்க்கள் பு்கழந்தன.7

இந்தப பயணம் ஒரு ொதாரணப பயணமைல்ல. 
14 ேவம்பர 1953 முதல் தமை 1954 வளரயான ஆறு 
மைாதத்துககும் தமைலான சுறறுப பயணம். 
அவர்களின் சிறு குைந்ளத்களையும் அபபடிதய 
விடடுவிடடு வந்த பயணம். இராணியின் 

முடிசூடடுககுப பின்னான 
ச ப ா து ே ல வ ா ய 
ோடு்களுக்கான முதலாவது 
உத்திதயா்கபூரவ பயணம். 
சபரமு்டா, ஜளமைக்கா, பிஜி, 
த்டாங்்கா ,  த்காத்காஸ் 
தீவு்கள், ஏ்டன், உ்காண்டா, 
மைால்்டா மைறறும் ஜிபரால்்டர 
ஆகிய  ே ா டு ்களுககு ச் 
சென்று, ஆஸ்திதரலியா 
மைறறும் நியூசிலாந்தில் மூன்று 
மைாதங்்களும் இறுதியா்க 

இலங்ள்கயில் பத்து ோட்களும் செலவழித்தனர. 
இளத ஒரு ஆச்ெரியமைான மைரத்தன் (Marathon) 
பயணம் என்று குறிபபிடுகிறார எலிெபத் 
மை்காராணி பறறிய சுயெரிளதளய எழுதிய ொரா 
பிராடதபாரட. அவர எழுதிய “இரண்டாம் 
எலிெபத் மை்காராணி - ேம் ்காலத்தில் அவரின் 
வாழவு” (Queen Elizabeth II – Her Life in our Times) 
என்கிற நூலில் “எத்தளன உளர்கள், ததசிய 
கீதங்்கள், ள்ககுலுக்கல், இராணுவ மைரியாளத 
அணிவகுபபு்கள், பாராளுமைன்ற திறபபு்கள், 
நி்கழச்சி்கள், விருந்து்கள், மைக்கள் ெந்திபபு்கள், 
பூங்ச்காத்து்கள் மைறறும் பரிசு்கள் சபறுதல் 
என்பவறளற ்களைபளபக ்காட்டாமைல் ஆறு 
மைாதங்்களுககும் தமைலா்க ஓயாது செயதார 
என்பளத நிளனத்துப பாரக்க ஆச்ெரியமைா்க 
உள்ைது.” இதறகு முன் எந்தசவாரு பிரிடடிஷ 
அரெ தளலவதரா; அல்லது தவறு எவராலும் 
தமைறச்காள்ைபப்டாதது என்தற கூறமுடியும்.” 

7 சத்திய்வை ்பாதுகைாவைன் – 22.04.1954, ்ப.4 
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என்கிறார.8

உணளமை தான் ஆறு மைாத பயணத்தில் 
ஆறாவது மைாதம் தான் அவர இலங்ள்களய 
வந்தள்டந்திருந்தார. ஆனால் ்களைபபில்லாமைல் 
பயணம் செயதார. அதத புன்முறுவல் மைாறாது 
அ ள ன வ ரு க கு ம்  த ன து  அ ன் ளப 
சவளிபபடுத்தினார. துடிதுடிபபா்க இயங்கி 
ஆளுளமை மிக்க தளலவியா்க ே்டந்துச்காண்டார. 
இந்தப பயணம் அவருககு ச்காடுத்த பயிறசி 
அவரின் ஆளுளமைளயப படள்ட தீடடுவதற்கான 
பட்டளறயா்க இருந்திருககிறது என்றால் அது 
மிள்கயா்க இருக்காது எனலாம்.

1981 வருக்க

27 ஆணடு்களுககுப பின்னர 1981 ஆம் ஆணடு 
அகத்டாபர 21 இலிருந்து 25 வளர இலங்ள்கககு 
வந்திருந்தார. ெரவஜன வாககுரிளமை வைங்்கபபட்ட 
சபான்விைா ஆண்டா்க அந்த வரு்டம் 
அளமைந்திருந்தது. இலங்ள்கககு பிரித்தானிய 
ஆடசியின் தபாது 1931 ஆம் ஆணடு ெரவஜன 
வாககுரிளமை வைங்்கபபட்டதும் பிரித்தானிய 
்காலனித்துவ ோடு்களிதலதய இலங்ள்கககுத் தான் 
அவவாறு முதற த்டளவ ெரவஜன வாககுரிளமை 
வைங்்கபபட்டளதயும் அறிதவாம். அளதக 
ச்காண்டாடுமு்கமைா்க தஜ.ஆர. செயதிருந்த 
ஏறபாடு்களுககு பிரதமை அதிதியா்க இராணிளய 
அளைத்திருந்தார.

அ க த்ட ா ப ர  2 2 ஆ ம்  தி ்க தி 
ெரவஜனவாககுரிளமையின் சபான் விைாளவ 
முன்னிடடு ்காலிமு்கத்தி்டலில் அணிவகுபபு்கள் 
உடப்ட பல நி்கழச்சி்கள் மை்காராணியின் முன்னால் 
நி்கழத்தபபட்டன. ஜனாதிபதி தஜ.ஆர. தனது 
உளரளய ஆங்கிலத்திலும், சிங்்கைத்திலும் 
ஆறறினார. இராணியின் ஆங்கில உளர 
உ்டனுககு்டன் சமைாழிசபயரக்கபபட்டது. 50,000 
ககும் தமைறபட்ட பள்ளிககூ்ட சிறார்கள் இந்த 
நி ்க ழ வி ல்  ்க ல ந் து  ச ்க ா ண ்ட து ்ட ன் 
இலடெக்கணக்கான மைக்களும் குழுமினார்கள். 
அன்ளறய தினத்ளத விடுமுளறயா்கவும் அரசு 
அறிவித்திருந்தது.

இதத ோள் நூல்கக ்கடடி்டத்ளத திறந்து 
ளவத்தார. பண்டாரோயக்க ெரவததெ மைாோடடு 
மைண்டபத்தில் நி்கழந்த பரிெளிபபு ளவபவத்திலும், 
ச்காழும்பு மைாே்கர ெளப ஏறபாடு செயதிருந்த 
வரதவறபு நி்கழச்சியிலும் ்கலந்து ச்காண்டார்கள் 
அரெ தம்பதி்கள்.

அங்கிருந்து அவர்களுக்கான விதெ்ட இரயிலில் 
புறபபடடு அடுத்த ோள் 23ஆம் தி்கதி 
அனுராதபுரத்ளத அள்டந்தார்கள். இவர்களு்டன் 
தஜ.ஆரும் சில அளமைச்ெர்களும் ஒன்றா்கப 
பயணித்தார்கள். ஆயிரக்கணக்கான சிறார்களும் 

8  Sarah Bradford, Queen Elizabeth II – Her Life in our Times, 
Penguin Books, 2012. 

மைக்களும் பிரித்தானிய, இலங்ள்கக ச்காடி்களை 
உயரத்தி அளெத்தபடி அவர்களை பாளத 
எங்கிலும் வரதவறறார்கள்.

ஸ்ரீ மை்காதபாதி வி்காளரககும் சென்று 
வணங்கினார. அனுராதபுரத்தின் பைளமையான 
ச த ா ல் லி ய ல்  இ ்ட ங் ்க ள ை ப  ப ற றி 
வழி்காடடுவதற்கா்க அன்ளறய சதால்லியல் 
ஆளணயாைர மைங்்கை ்கருணாரத்ன, அளமைச்ெர 
்க ா மி னி  தி ெ ா ே ா ய க ்க  ஆ கி த ய ா ரு ம் 
இளணந்திருந்தனர.

இந்தப பயணத்தில் மீணடும் அவர 1954 இல் 
வருள்கதந்த செயத அதத ்கணடி, சபாலன்னறுளவ, 
அனுராதபுரம் தபான்ற இ்டங்்களுககுப 
பயணித்தார. புத்தரின் ெமைாதி சிளல, ருவன்சவளி 
தெய, தஜதவனாராமைய, ெந்த்க்டப்ான, குட்டம் 
குைம், அவு்கன புத்தர சிளல உள்ளிட்ட 
வரலாறறுச் சிறபபுமிக்க இ்டங்்களை எல்லாம் 
பாரளவயிட்டனர.

அங்கிருந்து மை்காவலி எச் வலயத்தில் எலிெபத் 
மை்காராணி வீதியும் திறந்து ளவத்தார. தபாகும் 
வழியில் சில குைங்்களையும் பாரளவயிடடுக 
ச்காணத்ட ்காரில் பவனியா்க மைாத்தளை வழியா்க 
்கணடிளய சென்றள்டந்தார்கள்.

அன்று இரவு ்கணடி தலதா சபர்ர 
இ்டம்சபறற தபாது ்கணடி மைத்துமைபண்டார 
ஏரிளயப பாரத்தபடி நிரமைாணிக்கபபடடிருந்த 
பத்திருபபுவில் இருந்தபடி அரெ தம்பதி்கள் 
சபர்ரளவ ஆரவத்து்டன் ்கணடு ்களித்தனர. 
அரெ தம்பதியினர ்கணடி ஜனாதிபதி மைாளிள்கயில் 
அன்ளறய இரளவக ்கழித்தனர.

பிரித்தானிய நிதி உதவியு்டன் தனது ச்காள்ளுப 
பாடடியின் சபயரில் நிரமைாணிக்கபபடடு வரும் 
கத்டாரியா நீரத்ததக்கத்ளத பாரளவயிட்டது 
அந்தப பயணத்தின் மைறறுசமைாரு சிறபபு 
நி்கழவாகும்.

இலங்ள்கயின் மைாசபரும் ள்ததராலிக 
திட்டம் அது. ஆனால் அந்த அளணக்கடள்ட 
1985ஆம் ஆணடு ஏபரல் 12ஆம் தி்கதி இராணியின் 
ொரபா்க அன்ளறய பிரித்தானியப பிரதமைர 
மைார்கரட தடெர உத்திதயா்கபூரவமைா்கத் திறந்து 
ளவத்தார. இந்தத் திட்டத்துககு இராணி 
முன்னுரிளமையளித்து நிதியுதவி அளிக்க ஒபபுதல் 
வைங்கியிருபபதா்க 1979 ஆம் ஆணடு லுொ்காவில் 
ே்டந்த சபாதுேலவாய மைாோடடில் ளவத்து 
இலங்ள்க பிரதமைர  பிதரமைதாொவி்டம் 
அறிவித்திருந்தார மைார்கரட தடெர. இந்தத் 
திட்டத்தின் பயளன இன்றும் ோடு சபருமைைவு 
அனுபவித்துக ச்காணடிருபபளத ோம் அறிதவாம்.

அந்தத் திறபபுவிைா ளவபவம் அபதபாது 
தேரடியா்க அரெ சதாளலக்காடசியில் 
ஒளிபரபபபபட்டது. அபதபாது இலங்ள்கககு 
சதாளலக்காடசி அறிமு்கமைாகி ஓரிரு வரு்டங்்கள் 
தான் ்க்டந்திருந்தது. அந்த திறபபுவிைாளவக 
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்காண பத்தாயிரத்துககும் தமைறபடத்டார அங்கு 
குழுமியிருந்தனர.

விகத்டாரியா மை்காராணி ள்கயில் ஒரு சிறிய 
புள்கபப்டக ்கருவிளயயும் அரெர பிலிப ஒரு 
வீடிதயா ்கமைராளவயும் ள்கயில் ளவத்திருந்தனர. 
விகத்டாரியா நீரத்ததக்க வருள்கயின்தபாது 
தும்பர பள்ைத்தாககின் மைனளதக ்கவரும் 
அைள்கக ்கணடு மையங்கிய அரெ தம்பதி்கள், 
விகத்டாரியா தவளலத் தைத்தின் செயல்பாடு்கள் 
குறித்து பககிங்்ாம் அரணமைளனககு 
புள்கபப்டங்்களு்டன் ஆறு மைாதங்்களுககு 
ஒருமுளற அறிகள்களய அனுபபிளவககுமைாறு 
அங்கிருந்த மை்காவலி அபிவிருத்தி அளமைச்ெர 
்காமினி திஸாோயக்கவி்டம் தவணடுத்காள் 
விடுத்தார.

இறுதியில் ஜனாதிபதிககும், அளமைச்ெர ்காமினி 
திொோயக்க உள்ளிட்ட பரிவாரங்்களி்டம் 
விருந்ததாம்பலுககு விதெ்ட ேன்றிளயத் சதரிவித்து 
விள்டசபறறனர. 1981 ஆம் ஆணடு அகத்டாபர 
25 ஆம் தி்கதி பள்டயினரின் மைரியாளதககு 
மைத்தியில் அரெ வா்கன அணிவகுபபு்டன் 
்கடடுோயக்க விமைான நிளலயத்ளத தோககி 
பயணித்தனர. விமைான நிளலயத்துககு செல்லும் 
வழிசேடுகிலும் இருபுறமும் லடெக்கணக்கான 
மைக்கள் திரணடு அரெ தம்பதிளய ்கணடு்களித்தனர. 
ஆரவாரமைான வழியனுபபுதலின் மைத்தியில் 
அவர்கள் விமைான நிளலயத்ளத அள்டந்த தபாது 
அங்த்க அவர்களை ஜனாதிபதி, பிரதமைர, 
அளமைச்ெர ்கள்  என ஏர ாைமைாதனார 
கூடியிருந்தனர. தஜ. ஆர. சஜயவரதன அரெ 
தம்பதியினருககு பயணத்துககு மைரியாளத 
செலுத்தும் வள்கயில் நிளனவுப பரிொ்க 
ரத்தினங்்கள் பதித்த தந்தத்தால் ஆன 
யாளனககுடடிசயான்ளற பரிொ்க வைங்கினார.

இராணியும் அரெர பிலிபபும் விமைான 
நிளலயத்தில் சிவபபு ்கம்பைத்தின் வழியா்க 
ே்டந்து சென்று விமைானத்தின் படிக்கடடு்களில் 
ஏறி மு்கமைலரச்சியு்டன் விள்டசபறறனர.

அது தான் இராணியின் இறுதி இலங்ள்க 
வருள்க. பின்னர 2013ஆம் ஆணடு ேவம்பர மைாதம் 
இலங்ள்கயில் நி்கழந்த சபாதுேலவாய ோடு்களின் 
மைாோடள்ட ஆரம்பித்து ளவபபதறகு இராணி 
வரககூடும் என்று எதிரபாரக்கபபட்டதபாதும் 
உ்டல்ேலக குளறவின் ்காரணமைா்க அவரால் 
வரமுடியவில்ளல. அதறகுப பதிலா்க இைவரெர 
ொரலஸ் இங்கு வந்தார.

இராணியின் ்கணவர அரெர பிலிப ்க்டந்த 
ஆணடு மைளறந்தார. எலிெபத் மை்காராணி இரு 
த்டளவ்கள் மைாத்திரதமை வந்திருந்ததபாதும் அரெர 
பிலிப இலங்ள்கககு தமைலும் சில த்டளவ்கள் வந்து 
தங்கிச் சென்றிருககிறார. அவருககு இலங்ள்க 
புதிய ோ்டல்ல. இரண்டாம் உல்க யுத்த ்காலத்தில் 
1939இல் அவர பிரிடடிஷ ்க்டறபள்டயில் 
இளணந்து 1940ஆம் ஆணடு HMS Ramillies என்கிற 

த ப ா ர க ்க ப பலின்  மூலம்  இலங்ள்க ப 
தபாரக்கைத்துககு அனுபபபபட்டார . 
ச்காழும்ளப வந்தள்டந்த அவர பின்னர 
திருத்காணமைளல துளறமு்கத்ளத பாது்காபபதற்கா்க 
அங்த்க இருந்த ்க்டறபள்டளய வழிே்டத்திக 
ச்காணடிருந்தவர அவர. அங்த்க இருந்த 
்காலத்தில் அவர ்கார ஒன்ளறயும் அவருகச்கன 
12 பவுண்கள் ச்காடுத்து வாங்கி ளவத்திருந்தார. 
அது தான் அவரின் முதல் ்காராகும். அதில் தான் 
அவர திருத்காணமைளலயிலிருந்து ச்காழும்புககும் 
260 கிதலாமீட்டர்கள் அவதர ஒடடி வருவார. 
அந்தக ்கார இபதபாதும் த்கால்தபஸ் ஓட்டல் 
உரிளமையாைரால் வாங்்கபபடடு அங்த்க ்காடசிககு 
ளவக்கபபடடிருககிறது.

சுநதரலிங்கம் ம்கோரோணியின் ஆசிரியரோ?

“அ்டங்்காத்  தமிைன் சுந்தரலிங்்கம் ” 
என்சறல்லாம் தபர தபான ்கணிதப தபராசியரும், 
இலங்ள்க தமிழத் ததசியத்தின் முன்தனாடி்களில் 
ஒருவருமைா்க ்கருதபபடும் ொதியமைான் செல்லபபா 
சுந்தரலிங்்கம் எலிெசபத் மை்காராணியின் சிறு 
வயதில் ்கணிதம் ்கறறுகச்காடுத்தார என்றும் 
மை்காராணி 1954 இல் இலங்ள்க வந்திருந்த 
ெமையத்தில் தனது ஆசிரியளர ெந்தித்த தபாது, 
ள்கயுளறளய ்கைடடி விடடு, ள்க குலுககியதா்கவும் 
ஒரு சபரும் புரடடு பல ஆணடு ்காலமைா்க 
தமிழுலகில் பரபபபபடடு வருகிறது.

த மி ழ த்தத சி ய  உ ண ர வ ா ை ர ்க ளு ம் 
இ ந் த ப பு ர ட ள்ட  ஒ ரு  ச ப ரு மி த மை ா ்க 
எடுத்துகச்காணடு புைங்்காகிதமைா்க புளனந்து 
வருகின்றனர. இதில் எந்த உணளமையும் இல்ளல. 
இந்தக ்களத எங்கிருந்து சதா்டங்கியததா 
சதரியாது. ஆனால் எலிெபத் மை்காராணி மைளறந்து 
விட்ட இந்த தேரத்தில் இந்த வரலாறறுப புரடடு 
மீணடும் எழுந்ததா்டத் சதா்டங்கியிருபபதால் 
இளதப பதிவு செயய தவணடியிருககிறது.

முககியமைா்க சுந்தரலிங்்கத்தின் வாழகள்க 
ெரிதத்தில் கூ்ட எங்குதமை இபபடி ஒரு ெம்பவம் 
குறிபபி்டபபட்டதில்ளல என்பளதக ்கவனிக்க 
தவணடும். 1931 இல் சுந்தரலிங்்கம் இங்கிலாந்ளத 
விடடு சவளிதயறியதபாது, எலிெபத் என்கிற 
சிறுமிககு 5 வயது கூ்ட நிளறவள்டயவில்ளல 
என்பளத நிளனவிற ச்காள்ைதவணடும்.

15 நோடு்களு்ககு ம்கோரோணி

இலங்ள்க 1948ஆம் ஆணடு பிபபிரவரி 4ஆம் 
தி்கதி பிரித்தானியாவி்டம் இருந்து சுதந்திரம் 
சபறறுகச்காண்டதபாதும் அது பூரண 
சுதந்திரமைா்க இருக்கவில்ளல என்பதும் , 
ச்டாமினியன் அந்தஸ்து மைடடும் தான் 
என்பளதயும் அறிதவாம். 1972 ஆம் ஆணடு தான் 
மூன்றில் இரணடு சபரும்பான்ளமை பலத்து்டன் 
உருவான ஆடசியில் அளமைந்த பாராளுமைன்றத்தின் 
மூலம் ச்டாமினியன் அந்தஸ்திலிருந்து 
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விலகுவத ா ்க  அறிவிக ்கபபடடு  புதிய 
அரசியலளமைபபின் மூலம் குடியரொ்க ஆனது. 
இன்சனாரு விதத்தில் கூறினால் பிரித்தானியா 
பூரண சுதந்திரத்ளத வைங்்கவில்ளல. மைாறா்க 
மைக்கள் ஆளணயின் தபரில் பிரித்தானிய 
ொம்ராஜ்ஜியத்தில் இருந்து விடுவிக்கபபடடு 
குடியரொனது. ஆனாலும் இன்சனாரு பிடிளயயும் 
பிரித்தானியா ளவத்துகச்காண்டது. அதாவது 
பிரித்த ானிய ெ ாம் ர ாஜ்ஜியத்தின் கீழ 
அளமைக்கபபட்ட சபாதுேலவாய ோடு்களின் 
அளமைபபில் அதன் முன்ளனய பல ்காலனித்துவ 
ோடு்களைப தபாலதவ இலங்ள்கயும் அங்்கம் 
வகித்தது. அது ஆரம்பிக்கபபட்ட ்காலத்தில் 
இருந்து அதன் தளலவியா்க இறககும் வளர 
எல்ெபத் மை்காராணி இருந்தார.

56 ோடு்களை அங்்கத்துவமைா்கக ச்காணடுள்ை 
சபாதுேலவாய ோடு்களின் அளமைபபில் அதி்கமைான 
ோடு்கள்; முன்னாள் பிரித்தானிய ்காலனி்கைா்க 
இருந்த ோடு்கள் தான். இவறறில் இலங்ள்க 
உள்ளிட்ட 36 ோடு்கள் குடியரொ்க ஆன ோடு்கள். 
புருதன, தருெலாம், சலதொததா, மைதலசியா, 
ஈஸ்வதினி, த்டாங்த்கா ஆகிய ோடு்கள் தமைது 
சொந்த மைன்னராடசிளயக ச்காணடுள்ைன.

இந்தப சபாதுேலவாய ோடு்களுககு 200 
பயணங்்களை ஏறத்தாை அத்தளன ோடு்களுககும் 
(1995 இல் இளணந்த ருவாண்டா, 2009இல் 
இளணந்த ்கமைரூன் ஆகியவறளறத் தவிர) இராணி 
தமைறச்காணடிருககிறார.

ஆன்டிகுவா, பாரபு்டா, ஆஸ்திதரலியா, 
ப்ாமைாஸ், சபலிஸ், ்கன்டா, கிசரன்டா, 
ஜளமைக்கா, நியூசிலாந்து, பபபுவா நியூ கினியா, 
செயின்ட கிடஸ் மைறறும் சேவிஸ், செயிணட 
லூசியா, செயின்ட வின்சென்ட மைறறும் 
கிசரனள்டன்ஸ், ொலமைன் தீவு்கள், துவாலு ஆகிய 
14 ோடு்கள் பிரித்தானியாவி்டமிருந்து சுதந்திரம் 
சபறறு இருந்தாலும் கூ்ட, அந்த ோடு்களுககு 
இறுதிவளர அதி்காரபபூரவ இராணியா்க 
இரண்டாம் எலிெசபத் சதா்டரந்து பதவி வகித்து 
வந்தார . அவவாறு பிரிடடிஷ முடியின் 
அதி்காரத்துவத்தின் கீழ அல்லாமைல் ஒரு அங்்கமைா்க 
இருபபளத அந்ோடு்கள் விரும்புகின்றன.

லத்தின் அசமைரிக்க ்கரீபியன் ோடு்களில் 
ஒன்றான பாரப்டஸ் 2021 ஆம் ஆணடு குடியரொ்க 
ஆனதும் சபாதுேலவாய ோடு்களில் இருந்து 
விலகிக ச்காண்டது. அதுதபால அதன் அயல் 
ோ்டான ஜளமைக்காவும் அவவாறு வில்கப 
தபாவதா்கவும் இதறகு தமைல் இராணியா்கதவா, 
அ ர ெ ர ா ்க த வ ா  எ வ ள ர யு ம் 
ஏறறுகச்காள்ைபதபாவதில்ளல என்கிற 
அறிவிபபு்களை ஒரு சில ஆணடு்களுககு முன்னர 
சவளியிடடிருந்தது. இராணியின் 90ஆவது பிறந்த 
ோளுககு முதல் ோள் அதளன அறிவிக்கப 
த ப ா வ த ா ்கவும்  ஜளமை க ்க ா  ்க வ ரன ர 
அறிவித்திருந்தார .  ஆனால் அவவாறு 

ே்டக்கவில்ளல. ஆனால் எலிெபத் மை்காராணியின் 
மைளறளவத் சதா்டரந்து அடுத்து வரும் 
மூன்றாணடு்களுககுள் தமைது மைன்னர ொரல்ஸ் 
என்கிற நிளலளய அ்கறறபதபாவதா்க பாரபு்டா 
ோடும் இபதபாது அறிவித்திருககிறது. எனதவ 6 
்கரீபியன் ோடு்கள் இவவாறு முடியாடசித் 
தளலளமைளய நீககுவது குறித்த முயறசி்களில் 
உள்ைன. இந்தக ்கரீபியன் ோடு்கள் ோனூறு 
ஆணடு்கைா்க பிரித்தானிய ஆதிக்கத்தின் கீழ 
இருந்துள்ைன. பிரித்தானிய ொம்ராஜ்ஜியத்தின் 
கீழ அதி்கமைான ்காலம் அ்கபபடடிருந்த ோடு்கைா்க 
இந்த ்கரீபியன் ோடு்களைத் தான் கூற முடியும்.

தமைறகு ஆபிரிக்காவில் 16-ஆம் நூறறாணடில் 
இருந்து ோன்கு நூறறாணடு்கைா்க பல 
லடெக்கணக்கான ்கறுபபின மைக்களை பசுபிக 
ெமுத்திரத்திறகு ஊ்டா்க அடிளமை்கைா்கக 
ச்காணடு தெரக்கபபட்ட இ்டங்்கள் தான் இந்தக 
்கரீபியன் தீவு்கள். எனதவ இங்குள்ை மைக்கைால் 
அதி்கம் சவறுக்கபபடும் ோ்டா்க பிரித்தானியாவும் 
அதன் அரெ பரம்பளரயும் இருககிறது.

1971 கிளரச்சி

இலங்ள்கயில் பிரிடடிஷ ொம்ராஜ்யத்ளத 
எதிரத்து 1848 இல் ஒரு சபரும் கிைரச்சி ே்டந்தது. 
அது தமைாெமைா்க ஒடுக்கபபட்டது. அதன் பின்னர 
1971 ஆம் ஆணடு நி்கழந்த தஜ.வி.பி கிைரச்சிளயயும் 
பிரித்தானிய முடிககு எதிரான கிைரச்சியா்கத் 
தான் ெட்ட பூரவமைான பதிவு்கள் அளைத்தன.

அ க கி ை ர ச் சி யி ன்  த ப ா து  ள ்க து 
செயயபபட்டவர்கள் மீது வைககுத் சதா்டர 
குறறவியல் நீதி விொரளண ஆளணககுழு என்ற 
புதிய ஆளணயம் நிறுவபபட்டது. அங்கு, 
அ வ ர ்க ளி ன்  கு ற ற ப ப த் தி ரி ள ்க யி ல் , 
“்கனம்சபாருந்திய மை்காராணியின் அரசுககு 
எதிரா்க ெதி செயதது, தபார சதாடுத்தது” என்ற 
குறறச்ொட்டா்கத் தான்குறறபபத்திரிள்கயில் 
குறிபபி்டபபடடிருந்தது. கிைரச்சிககு தயார 
படுத்துவதற்கா்க தஜ.வி.பி தமைது உறுபபினர்களுககு 
இர்கசியமைா்க ே்டத்தி வந்த ஐந்து வகுபபு்களில் 
“சுதந்திரம்” என்பது ்காலனித்துவ உத்தி” என்கிற 
வகுபபும் ஒன்று. இலங்ள்க பிரித்தானியாவின் 
முடியாடசியின் கீழ தான் இருககிறது என்று 
ஆணித்தரமைா்க அந்த வகுபபில் நிறுவபபட்டது. 
அந்த 1971 கிைரச்சியில் ஆயிரக்கணக்காதனார 
ச ்க ா ல் ல ப ப ட ்ட து ்ட ன்  த மை லு ம் 
பல்லாயிரக்கணக்காதனார ள்கது செயயபபடடு 
சிளற்களில் அள்டக்கபபட்டனர. அவர்கள் 
1972ககுப பின்னர சிளறயில் இருந்து விடுதளலயாகி 
சவளிதய வந்ததபாது இலங்ள்க குடியரொகி 
இருந்தது. முடியாடசியில் இருந்து விடுதளல 
சபறறிருந்தது.

எலிசப�த் ம்கோரோணியும்; அவரின் முடியும்

எலிெபத் மை்காராணியின் மைரணமைானது 
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உல்கைாவிய ரீதியில் பிரிடடிஷ அரெ மைரபின் 
மீது ்கடுளமையான விமைரெனங்்களும் தமைசலை 
வ ழி ்க ள ை த்  த த ா ற று வி த் து ள் ை ள த 
அவதானிக்கலாம்.

ஒரு புறம் சூரியன் மைளறயாத அைவுககு 
அதி்கைவு ோடு்களை உலச்கங்கிலும் ளவத்திருந்த 
ொம்ராஜ்ஜிய ோடு என்கிற வள்கயில் அவறளறக 
ள்கபபறறுவதற்கா்கவும், தக்களவபபதற்கா்கவும் 
சுமைார ஐந்து நூறறாணடு்கைா்க தமைறச்காண்ட 
ச்க ாடுளமை்கள்  அவவைவு இலகுவா்க 
மைறக்கபபடுவதறகில்ளல. அதுதபால இரண்டாம் 
உல்க யுத்தத்துககுப பின்னர சபருவாரியான 
ோடு்கள் அக்காலனித்துவ அதி்காரத்திலிருந்து 
படிபபடியா்க விடுவிக்கபபட்டாலும், பிரிடடிஷ 
அரெ பரம்பளர அதன் அதி்காரத்திலிருந்து 
அ ்க ற ற ப படடு  ப ா ர ாளுமைன்ற த்தி்டம் 
அவவதி்காரங்்கள் ஒபபள்டக்கபபட்ட அதத 
தவளை, ராஜரீ்க குடும்பமைானது சபயரைவிலான; 
ெம்பிரதாயபூரவ; ச்கௌரவ நிளலளய மைாத்திரம் 
ளவத்துகச்காள்ை அனுமைதிக்கபபட்டது.

புதிய உல்க ஒழுங்கில் பிரித்தானியாவானது 
ஒரு வள்கயில் ்காலனித்துவத்திலிருந்து ேவ 
்காலனித்துவ முளறளமைககு தளலளமை தாங்கும் 
ெகதியா்கதவ தன்ளன ஆககிக ச்காண்டது. உல்க 
வல்லரசு்களில் ஒன்றா்க அது சதா்டரந்தது. 
தபாரபுரிந்தது, ஏ்காதிபத்திய கூடடுப தபார்களில் 
அ த ன்  ப ா த் தி ர ம்  கு ள ற த் து 
மைதிபபி்டபபடுவதறகில்ளல.

பிரித்த ானிய முடி என்பது இந்தப 
தபார்களுக்கான ள்கசயழுத்திடடு இறுதி 
அங்கீ்காரம் வைங்கும் இ்டத்தில் தான் இருந்தது. 
இன்னும் அபபடித்தான் இருககிறது. இருக்கவும் 
தப ாகி றது .  அவறளற  மைறுபபத ற த்க ா , 
எதிரபபதறத்கா முடிககு எந்த ெம்பிரதாயபூரவமைான 
அதி்காரமும் இல்ளல என்பது என்னதவா 
உணளமை தான். ஆனால் தபார்கள், ஆககிரமிபபு்கள் 
என்பளவ குறித்து அபிபபிராயம் கூ்டவா 
இருந்ததில்ளல.

இந்த பின்னணியில் தான் எலிெபத் 
மை்காராணியாரின் ்க்டந்த 70 ஆணடு்கால 
மு டி ய ா ட சி ள ய யு ம் ,  அ வ ர  இ ட ்ட 
ள்கசயழுத்து்களையும் ்காண தவணடும். எலிெபத் 
தீரமைானங்்களைத் தீடடிவந்த தளலவருமைல்ல, 
்கட்டளையிடும் அதி்காரியும் அல்ல. ராஜரீ்க 
முடிளய ெம்பிரதாயத்துக்கா்க சுமைந்து திரியும் 
தபரைவிலான சபாம்ளமை மைாத்திரதமை. அரசியல் 
விைக்கத்ளததயா, ச்காள்ள்க விைக்கத்ளததயா 
வினவினால் அதறகு விைக்கமைளிபபதறகு 
அதி்காரி்கள் அவருககு இருந்ததபாதும் அவர 
உல்க அரசியல் குறித்ததா ஏன் ோடடின் அரசியல் 
நிரவா்கம் குறித்ததா தபாதிய அறிவுள்டயவரா்க 
இருந்தார என்று சொல்வதறகில்ளல. அவரின் 
ோைாந்த பணி்கள் கூ்ட அவருகத்க என்று 
அமைரத்தபபட்ட நிரவா்கம் தீரமைானிககின்ற 

நி்கழச்சிநிரல்்கள் தான். அரெ தீரமைானங்்களை 
ள்கசயழுத்திடடு வலுவாககும் அதி்காரம் 
அவரி்டம் இருந்ததபாதும் அந்த ஆவணங்்களை 
மைறுத்து ள்கசயழுத்தி்டாமைல் விடுவதற்கான 
உரிளமைளயக ச்காணடிராதவர. அது தான் 
ெம்பிரதாயபூரவமைா்க அவருககு வைங்்கட்ட 
உரிளமையும் சபாறுபபும்.

மைக்களின் வரியில் நிரவகிக்கபபடும் “ெம்பிரதாய 
அரசி” என்கிற வள்கயில் அவர அம்மைக்களினால் 
உருவாக்கபபடுகின்ற அரொங்்கங்்களின் 
தீரமைானங்்களுககு ்கடடுபபட்டவர.

இபபடிபபட்ட ஒரு இராஜரீ்க குடும்பத்ளத 
ஏராைமைான செலவில் பராமைரிபபது குறித்து ஒரு 
பக்கம் பலத்த விமைரெனங்்கள் இருந்து வருகிற 
தபாதிலும்; மைறுபுறம் அபபடி ஒரு ராஜரீ்கத்ளத 
ச த ா ்ட ர ந் து  ளவ த் திரு ப பள த  த மை து 
ச்கௌரவமைா்கவும், உல்க ்காலனித்துவ ஏ்காதிபத்திய 
நிளனவு்களின் சின்னமைா்கவும் ்கருதுகிறார்கள் 
சபருவாரி பிரித்தானியர.

்காலனித்துவ ொம்ராஜ்ஜியம் எலிெபத்தின் கீழ 
தான் முடிவுககு வந்தது என்பளதயும், அதன் 
பின்னர பிரித்தானிய ஜனோய்கக ்கட்டளமைபபு 
வலுபசபறறதும் கூ்ட எலிெபத்தின் முடியின் கீழ 
தான் என்பதும் நிரா்கரிபபதறகில்ளல.

உலகின் பல ோடு்களை ஆககிரமித்து இருந்த 
ோடு என்கிற வள்கயில் அந்த ோடு்களில் எல்லாம் 
பிற்காலங்்களில் எழுந்த பல பிரச்சிளன்களுககும் 
பிரித்தானிய ஏ்காதிபத்தியம் தான் மூல ்காரணம் 
எ ன் கி ற  ்க ரு த் து  உ ண ளமை ய ா ன ள வ . 
அ ந் ே ா ட ்ட வ ர ்க ள்  எ தி ர ச்க ா ள் ளு ம் 
பிரச்ெளன்களின் தபாசதல்லாம் பிரித்தானியாவின் 
மீதும், அவர்களை ஆககிரமித்திருந்த அரெ 
வம்ெத்தினரின் மீதும், அதன் இன்ளறய 
எச்ெசொச்ெங்்களின் மீதும் சவறுபபுச்காள்வளத 
ொதாரணமைா்கதவ ்காண முடியும். அந்த வள்கயில் 
பல உல்க ோடடு மைக்களின் தளலயாய சவறுபபுககு 
அதன் இன்ளறய எச்ெமைா்கத் தி்கழகிற மைளறந்த 
எலிெபத் மை்காராணி, புதிய அரெர ொரலஸ் 
தபான்றவர்கள் தான் நிச்ெயம் இலக்காவார்கள். 
அதுதவ யதாரத்தம்.

ஆனால் இன்சனாருபுறம் உல்க அைவில் 
அவளர தேசித்தவர்கள் அதி்கமைாதனார என்பதும் 
உணளமைதய. அவவாறு தேசித்தவர்கள் எலிெபத் 
மை்காராணிளய ஒரு சூழநிளலக ள்கதி என்பளத 
உணரந்தார்கதைா இல்ளலதயா ;  அவர 
இனிளமைய ானவர ,  அளமைதிய ானவர , 
ஆரபபாட்டமில்லாதவர என்கிற பாரளவதய 
சபாதுத் தன்ளமையா்க நிலவி வந்திருககிறது.

சூரியன் மைளறயாத ொம்ராஜ்ஜியத்தின் முழு 
இருளை தோககியதா்க எலிெபத்தின் மைளறவுககுப 
பின்னரான பிரித்தானிய முடி இருககும் என்தற 
ேம்மைால் எதிரவுகூற முடியும் !

கைட்டு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர்
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“உள்ளக கைளித்ைலும், கைாண மகிழைலும்
கைள்ளுககில் கைாமத்திற்கு உண்டு”
 (குறள் – 1281)

குடித்தால் மைடடுதமை தபாளத தருவது ்கள். 
ஆனால் ்காததலா, தனது இளணளய நிளனத்த 
மைாத்திரத்திலும், தேரில் ்கண்டதபாதும் மைகிழச்சி 
நிளறந்த மையக்கத்ளதத் தருவது.

சங்க்கோலத்துத் தமிழ்க்கோதல்

ெங்்க ்காலத்தில், ்கைசவாழுக்கம், ்கறசபாழுக்கம் 
என்று வாழவு இரண்டா்கப பிரிக்கபபடடிருந்தது. 
திருமைணத்திறகு முன்பா்க தளலவனும், தளலவியும் 
ெந்தித்து, ்காதல்ச்காள்வது. ்கைசவாழுக்கம். 
சபரும்பாலான அ்க- இலககியபபா்டல்்கள் 
்கைசவாழுக்கம் பறறியதா்கதவ இருககின்றன. 
பிறர அறியாமைல் ்காதலர்கள் ெந்தித்திருககின்றனர. 
தளலவன்தான் தளலவிளயத் ததடி வருகிறான். 
என்றாலும், ்கைவு வாழகள்களய விளரந்து 
முடித்துகச்காணடு திருமைணம்செயது ்கறபு 
வாழகள்கககுள் நுளைய வறபுறுத்தும் பல 
பா்டல்்களையும் ோம் ்காணமுடிகிறது.

அதறகு இரணடு ்காரணங்்கள் இருந்திருக்கலாம். 
ஒன்று தளலவனும், தளலவியும் ெந்திககும்தபாது 
‘சமையயுறு புணரச்சியும்’ ே்டந்திருககிறது. அதன் 
்காரணமைா்க தளலவி ்கருவுறும் வாயபபும் 
இருந்திருககிறது. இரணடு, சில ஆண்கள் 
தளலவிளய  மை ற ந்து  அல்லது  துற ந்து 
சென்றுவிடுவதும் ே்டந்திருககிறது. எனதவதான், 
தளலவன் திருமைணம் செயயாமைல் ்காலநீடடிபபுச் 
ச ெ ய யு ம் தப ா து  த ள ல வி ்க ள் 
பதட்டமைள்டந்திருககின்றனர .  இதறகு 
மைறுதளலயா்க, விரும்பிய தளலவனுககுப 
சபணச்காடுக்க சபணணின் சபறதறார 

மைறுககும்தபாது, தங்்களை வருத்திகச்காணடு 
‘மை்டதலறும்’ ஆண்களும் இருந்திருககின்றனர.

்காதல்ச்காள்வதறகு முன்பு தளலவன், 
தளலவியின் முதல் ெந்திபபு எபபடி , எங்த்க 
நி்கழந்தது என்னும் த்கவல்்கள் சதரியவில்ளல. 
என்றாலும் ெந்திககும் ஏததா ஓர ஆணி்டம் 
சபணணுககும், ஏததா ஒரு சபணணு்டன் 
ஆணுககும் மைடடுதமை ்காதல் மைலரகிறது. ெந்திககும் 
அளனவரு்டனும் மைலரந்தால், அது ்காதலா்க 
இருக்கமுடியாது. அபதபாது அதன் சபயர 
தவறாகிவிடும். எந்தபசபணணுககு எந்த ஆணி்டம், 
அல்லது எந்த ஆணுககு எந்தபசபணணி்டம் 
்காதல் மைலரும் என்பதும் இயறள்கயின் 
இர்கசியமைா்கவும், அதிெயமைா்கவும் இருககிறது.

்காதல் எபபடிபபட்ட உணரளவ ஏறபடுத்தும் 
என்பதறகுச் ொன்றா்க எத்தளனதயா ெங்்க 
இலககியப பா்டல்்கள் இருந்தாலும், இந்த 
ஐங்குறுநூறு பா்டல் எனககு மி்கவும் பிடித்தது.

“நீர்உ்ற ் கைாழி, நீைச் ் சவல்
கூருகிர்ப ் ்ப்ட வயாஅம் ஊர
புளிஙகைாய ் வட்்கைத்து அன்றுநின்
மைர்ந்ை மார்(பு)இவன் வயாஅ ் நாயக்கை”
  (ஐஙகுறுநூறு, ்பாடல் 51, மருைம்)

நீரில் வாழும் ெம்பங்த்காழியின் தெவல், 
கூரளமையான ே்கங்்களை உள்டயது. அதன் 
தபள்ட, தெவளல நிளனந்து மிகுந்த தவடள்கயு்டன் 
்காத்திருந்து வாழும் ஊளரச் தெரந்தவன் 
தளலவன். அபபடிபபட்டத் தளலவன் 
பரத்ளததயாடு சதா்டரபுச்காண்டான். அதனால், 
புளியங்்காளய நிளனத்த மைாத்திரத்திதலதய 
வாயில் உமிழநீர சுரபபளதபதபால, தளலவனது 
மைாரளப நிளனககும்தபாது, தன்னிச்ளெயா்க 
வரதவணடிய ்காதல் உணரவு தளலவிககு 

கட்டுரை

சு.இரோமசுப்பிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

காதல்!
முதல் பார்வையிலும் வைரும்! 
முதல் மணத்திலும் வைரும்!

(Love at first sight & Love at first smell)
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வரவில்ளல என்று சொல்லி, வாயில்தவணடிய 
தளலவனுககுத் ததாழி வாயில் மைறுககும் பா்டல். 
புளியங்்காய உவளமையா்கச் சொல்லபபட்டதுதான், 
இந்தபபா்டல் எனது மைனதிறகு சேருக்கமை்க 
வந்ததறகுக ்காரணம்.

திகரப்�்ட்க்கோதல்

்காதல் என்ற ஒன்று இல்ளல என்றால், 
தமிழத்திளரபப்டங்்கள் இல்ளல. பளைய 
திளரபப்டங்்களில், ோய்கர்களுககு அைகிய, 
அ்டக்கமைானப சபண்களி்டமும், ோயகி்களுககுப 
பணபும், வீரமும்ச்காண்ட ஆண்களி்டமும் ்காதல் 
மைலரவதா்க இருந்தது. பளைய ோய்கர்கள் 
மைளறந்து, புதிய ோய்கர்கள் வந்தபிறகு இது 
மைாறியது. ்காதல் என்பது ோய்கனின் தனி உ்டளமை 
ஆனது. ோயகிளயத் தவிரத்து தவசறாரு சபண, 
ோய்களனச் சுறறிவந்தால், ோய்கன் ‘ ஏணடி 
அளலயுறீங்்க ‘ என்பான் (இரணடு ோயகி்கள் 
உள்ை திளரபப்டங்்களில், அபபடித் தன்ளன 
விரும்பும் ோயகிளய, ேனவில், எம்.ஜி.ஆர. தங்்கச்சி 
என்று விளிபபார !)

அதுதவ, ோய்கன் ஒரு சபணளண விரும்பி, 
அவளைப பின்சதா்டரும்தபாது. அந்தபசபண 
தனககு அவனி்டம் ்காதல் இல்ளல என்று 
சொன்னாலும், அவன் அவளைப பலவிதங்்களிலும் 
்கட்டாயபபடுத்துவான் .  ே ாய்கன் ஒரு 
சபாறுககியா்கதவ இருந்தாலும், அவன்மீது ்காதல் 
வந்தத தீரதவணடும் என்பான். ெவால்விடுவான், 
ஏன் வரவில்ளல என்று த்கள்வி எழுபபுவான். 
அதன் உச்ெமைா்க, ‘ ோன் நிளனத்தால் உன்ளன 
எதுவும் செயயமுடியும், ஆனால் செயயமைாடத்டன்’ 
என்று ஆணாதிக்கத் திமிரு்டன் தபசுவான். 
இன்ளறயத் திளரபப்டங்்களில் ்கட்டளமைக்கபபடும் 
சபரும்பாலான ்காதல் என்பதத, சபண்கள் மீது 

நி்கழத்தபபடும் வன்முளறதான். இதன் நீடசிதான், 
்காதலிக்க மைறுககும் சபணணின் மு்கத்தில் 
அமிலம் வீசுவது, ்கத்தியால் கிழிபபது தபான்ற 
சபண்கள்மீதான வன்முளறககும் வழிவகுககிறது.

தமிழத்திளரபப்டங்்களின் ோய்கர்கள், 
வீடடிலும் சவளியிலும் தங்்கைது உ்டம்ளப 
முறறிலும் மூடிகச்காணடிருககும்தபாது, ோயகி்கள் 
சபாதுசவளியிலும், ்கடுங்குளிரிலும் உ்டம்ளப 
முறறா்கத் திறந்து்காடடுவது என்னவிதமைானத் 
தமிழக ்கலாச்ொரதமைா சதரியவில்ளல., பலத்காடி 
செலவுசெயது ்கட்டபபட்ட மைாளிள்க்களின் 
குளியலளறயில் சபண்கள் மைாராபபு (மைார 
மைளறபபு) ்கடடிகச்காணடு குளிபபதா்கக 
்காடசிபபடுத்தும் திளரபப்டங்்கள், ோன்கு புறமும் 
சதன்னங்கீறறு்கைால் தவயந்து, வானதமை 
கூளரயாயகச்காண்ட குளியலளறயில் குளிககும் 
ஏளைப சபண்களை அம்மைணமைா்கக ்காடடுவதும் 
சபண்கள்மீது ்கட்டவிழத்துவிடும் வன்முளறதய.

்கோதலும், அறிவியலும்

ஓர ஆணும், ஒரு சபணணும் முதன்முதலா்கச் 
ெந்திககும்தபாதத ஒருவரமீது மைறறவருககுக ்காதல் 
மைலரந்துவிடுவதா்க ேம் திளரபப்டங்்கள் 
நீண்ட்காலமைா்கக ்கட்டளமைத்துவருகின்றன. 
திளரபப்டங்்கள் மைடடுமைல்ல, இலககியங்்களும், 
இ தி ்க ா ெ ங் ்க ளு ம் கூ ்ட  அ ப ப டி த் த ா ன் 
சொல்லுகின்றன. அவறறின் தாக்கத்தினால், 
இ ய ல்  வ ா ழ கள்க யி லு ம்  அ ப ப டி ச் 
சொல்லிகச்காள்ளும் ்காதலர்கள் பலர 
இருககின்றனர .  அது  உணளமைத ானா 
என்பதுபறறியும் அறிவியல் அடிபபள்டயில் 
்காதல் என்பது என்ன என்பதுபறறியும், 
்காதல்ச்காண்டவர்கள் மைனநிளல எபபடி 
இருககும் என்பது பறறியும் அறிவியல்துளறயில் 
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பல ஆயவு்கள் ே்டந்துவருகின்றன. மைாத்திரமைல்ல, 
குறிபபிட்ட ஆணும், சபணணும் எபபடி 
்காதல்உணரளவப சபறுகிறார்கள் என்றும் 
ஆயவு்கள் ே்டககின்றன.

முதல் �ோரகவயில் உண்டோகும்்கோதல் 
(Love at First sight)

ஒத்த உணரவுள்டயவர்களின் முதல் ெந்திபபில் 
, ்காமைம் (lust ) ்காரணமைா்கக ்காதலிக்கத்சதா்டங்கிய 
பி ற த ்க ,  மு த ல்  ெ ந் தி ப பி த ல த ய 
்காதல்ச்காண்டதுதபான்ற உணரவு அவர்களுககு 
வந்திருக்கதவணடும் என்று அறிவியல் ஆயவு்கள் 
சதரிவிககின்றன.

உணளமையிதலதய ்காதல்ச்காண்டவர்களின் 
மூளைச்செயல்ப ாடு ,  ்க ா மை ம்  மைடடும் 
ச ்க ா ண ்ட வ ர ்க ளி ன் 
மூளைச்செயல்பாடடிலிருந்தும், நீண்ட்காலமைா்க 
இ ள ண ந் து  வ ா ழ ப வ ர ்க ளி ன் 
மூளைச்செயல்பாடடிலிருந்தும், தவறுபடுவதா்க 
ஆயவாைர்கள் சதரிவிககின்றனர.

்கோதலின் மூன்று ்கட்டங்கள் 
(Three stages of Love)

்காதலில் மூன்று ்கால்கட்டங்்கள் உள்ைன 
என்கிறார, மைாந்தவியலாலர ச்லன் ஃபிஷர 
(Doctor Helen Fisher, anthropologist) முதலாவது 
்கட்டம் பாலியல் ஈரபபு அல்லது ்காமைம் (lust) 
ொரந்தது. 2013-இல் ‘மைனிதரா்க இருத்தல்’ (being 
H uma n )  என்னும் மைாோடடில் ஃபிஷர 
ச வளிப படு த் தி ய  அறிவியல்  ்க ரு த் து 
முதன்ளமையானதாகிறது. ஆணதன்ளமைககுக 
்காரணமைான ச்டஸ்டதராஸ்ச்டதரான் (testoster-
o n e )  அதி்க அைவில்ச்காண்ட ஆணும், 
சபணதன்ளமைககுக ்காரணமைான ஈஸ்டதராஜன் 
(oestrogen) அல்லது ஆகசித்டாசின் (oxytocin) 
அதி்கம் ச்காண்ட சபணணும் (Brain Chemical 
Opposites) ெந்திககும்தபாது, இயல்பா்கதவ 
ஈரக்கபபடுகின்றனர. மைாத்திரமைல்ல அவர்கள் 
மிகுந்த அன்புள்டயவர்கைா்கவும், புரிதல் 
உள்ைவர்கைா்கவும், தியா்கம்செயபவர்கைா்கவும், 
ேம்பிகள்கச்காண்டவர்கைா்கவும் விைங்குவதா்க 
ஃபிஷர கூறுகிறார.

இரண்டாவது ்கட்டம், மைதுவும் தவறுசில 
தபாளதபசபாருட்களும் ஏறபடுத்தும் தபாளத 
தபான்றது. இதயப ப்டப்டபபும், உள்ைங்ள்க 
தவரத்தலும் ்காதலின் இரண்டாவது ்கட்டத்ளத 
உணரத்துவன.

மூன்றாவது இறுதிக்கட்டத்தில், ஆகசித்டாசின் 
(Oxytocin) அதி்க அைவில் சுரபபதன் ்காரணமைா்க 
இறுக்கமைான பிளணபளப உணரவதனால், 
எதிர்காலத்ளதத் திட்டமி்டத் துவங்குதல் ஆகும்.

ஆரம்பத்தில் ்காதல் தரும் மைகிழச்சி்கரமைான 
உணரவு்களுககு மூளையில் உள்ை மூன்று 

தவதிபசபாருட்கதை (chemicals) ்காரணமைா்க 
இருககின்றன. தோராடரினலின் (noradrenaline ) 
என்னும் தவதிபசபாருள் அடரினல் சுரபிளயக 
(adrenaline) கிைரச்சியுறச்செயகிறது. அது இதயப 
ப்டப்டபளபயும், உள்ைங்ள்க தவரத்தளலயும் 
ஏறபடுத்துகிறது. த்டாபளமைன் (dopamine ) 
இன்பமைா்க இருபபதுதபான்ற உணரளவத்தரும் 
தவதிபசபாருள். ்காதலர்களின் ்கண்களில் 
பட்டாம்பூச்சி்கள் பறபபதறகுக ்காரணமைான 
மூன்றாவது தவதிபசபாருள், ஃபிளனல்ளதலளமைன் 
(phenylethylamine) என்று சொல்லபபடுகிறது.

முதல் பமயம்மணம் ஏற�டுத்தும் ்கோதல் 
(Love at first smell)

்காதலில், முதல் பாரளவதபால முதல் 
உ்டல்மைணமும் ்காதலர்களை ஈரபபதில் 
முதன்ளமைப பங்்காறறுகிறது. ேம் ஒவசவாருவர 
உ்டலிலும் மைணம்தரும் ஃசபதராதமைான் (phero-
mones) சுரககிறது.. ்ாரதமைான்்கள் உ்டலின் 
உள்ளுககுள் சுரபபளவ. ஃசபதராதமைான்்கள் 
உ்டலுககு சவளிதய ததாலில் சுரந்து, தவரளவயில் 
்கலந்து ஒவசவாருவரின் உ்டல் மைணத்திறகும் 
்காரணம் ஆகின்றன. முதல் ெந்திபபில் 
உணரபபடும் எதிரபாலினத்தவரின் முதல் 
உ்டல்மைணமும்  ஈ ர பளப  ஏ ற ப டு த்தி க 
்காதளலகச்காணடுவருகிறது என்று ஆயவாைர்கள் 
சதரிவிககின்றனர. சபண்கள், அவரதம் 
குைந்ளத்களின் சிறபபான உ்டல்ேலம் ்கருதி, ேல்ல 
உ ்ட ல் ே ல ம் ச்க ா ண ்ட  ஆ ண ்க ள ை த் 
சதரிவுசெயயும்தபாது ஆண்களின் உ்டல்மைணம் 
முதன்ளமைப பங்்காறறுவதா்க ஆயவு்கள் 
சதரிவிககின்றன.

மு்கத்பதோற்றமும், �ோலின ஈரப்பும் 
(Appearance and Attraction)

அைகு என்பது பாரபபவர ்கண்களில் 
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இருககிறது (Beauty lies in the eyes which behold) 
என்பது ஓரைவிறகு உணளமைதான். என்றாலும் 
ஒருவரது ததாறறம், மைறசறாருவருககு அவளர 
அறியாமைதலதய (sub-conscious) அவரி்டம் ஈரபபு 
ஏறபடுவதறகும் ்காரணமைா்க இருககின்றது.

ெமை ச் சீ ர ான  மு்கம்  என்பது  சிற ந் த 
மைரபணுக்களைக ச்காணடிருபபவர என்பதன் 
சவளிபபா்டாகும். எனதவ, ெமைச்சீரான 
மு்கம்பள்டத்த ஆண்களும், சபண்களும் சபரிதும் 
எ தி ர ப ப ா லி ன த் த வ ர ்க ை ா ல் 
விரும்பபப்டககூடியவர்கைா்க இருககிறார்கள்.

ஆண்களில், சுடடுவிரளலவி்ட (ஆட்காடடி 
விரல்), தமைாதிர விரல் நீைமைா்க இருககுமைானால் 
அது அதி்க அைவிலான ச்டஸ்த்டாஸ்ச்டதரான் 
சுரபபதற்கான அறிகுறி என்கிறது அறிவியல். 
அபபடிபபட்டவர்களின் விந்தணு அதி்க 
எணணிகள்கயு்டன் செறிவு மிகுந்திருககும் 
என்பதால் இனபசபருக்கம் சிறபபா்க இருககும். 
அவர்களின் இதயம் வலுமிகுதியும் தோயறறும் 
இருககும். அவர்கள் சிறந்த மைரபணுக்களைக 
ச்காணடிருபபார்கள். அதனால் அவர்கைால் 
ேலம்மிகுந்த, தி்டமைான, சிறந்தப பிள்ளை்களைத் 
தரமுடியும் என்பது மைாந்தவியலாைர ச்லன் 
ஃபிஷரின் ஆயவு முடிவாகும்.

்கோதல்ப்கோண்டதற்கோனஅறிவியல் அறிகுறி்கள் 
(scientifically proven signs you are in love)

்காதல் உணரவு வந்ததற்கானப பல அறிவியல் 
அறிகுறி்களை அறிந்து அவறளற அறிவியலாைர்கள் 
ஆயவிதழ்களில் சவளியிடடிருககின்றனர. 
அவறறில் சிலவறளற  மைடடும் இங்த்க 
சுடடிக்காடடியிருககிதறன்.

ஒருவர தனிச்சி்றப்பு்கப்கோண்டவர என்னும் உணரவு 
(someone is very special)

்காதலிபபதா்க ேம்பும் ஒவசவாரு ேபரும், தனது 
இளண தனித்துவமைானது (unique ) என்று 
ேம்புகின்றனர. தவறு ஒரு ேபரு்டன் அபபடிபபட்ட 
உணரவு்கள் தனககு வராமைல் தபாவதும் அதறகுக 
்காரணமைா்க இருககிறது. மூளையின் மி்க முககிய 
தவதிபசபாருைான ளமைய-த்டாபளமைன் (Central 
Dopamine) அைவு அதி்கரிபபதத, இபபடிபபட்ட 
உணரவுககுக ்காரணம் என்று சொல்லபபடுகிறது.

பநரமக்றப்�ணபு்களில் ்கவனம் பசலுத்துதல் 
(focus on the positive qualities)

உணளமையா்கதவ ஒருவரமீது மைறறவர 
அன்புசெலுத்தி ்காதல்ச்காள்ளும் இளணயர, 
தனது இளணயின் தேரமைளறபபணபு்களில் 
மைடடுதமை ்கவனம் செலுத்துவதா்கவும் , 
இபபடிபபட்டப பணபுள்டய ்காதலர்கள் 
சவறறிசபறுவதா்கவும் ஆயவுமுடிவு்கள் 
கூறுகின்றன.

சமநிகல இழப்பு (Emotional instability)

்காதல்ச்காண்டவர்கள், உணரவுமிகுதியாலும், 
உைவியல்்க ா ரணங்்கைாலும்  தங்்கைது 
சிந்தளனயில், ே்டத்ளதயில் ெமைநிளலளய 
இைக்கதேரிடுகிறது. தூக்கமின்ளமை, பசியின்ளமை, 
ேடுக்கம், ப்டப்டபபு, எதிரபாரபபு, அச்ெம், 
விரகதி, தபான்றவறறால் ்காதல்ச்காண்டவர்கள் 
வ ா டு கி ற ா ர ்கள் .  ்க ா தலி ப பவ ர ்களின் 
இபபடிபபட்டக குணங்்கள், தபாளதபசபாருளுககு 
அடிளமையானவர்களின் குணேலன்்கள்தபாலதவ 
இருபபதா்க, ஒரு ஆயவுமுடிவு சதரிவிககிறது.

ஈரப்க� பநரு்க்கமோ்ககுதல் (intensifying attraction)

்காதலிபபவர்கள் அவர்கள் விழித்திருககும் 
தேரத்தில் 85 விழுக்காடு தேரம் தனது ்காதல் 
இளணளயபபறறிய எணணங்்களிதலதய 
்கழிபபதா்கவும், மூளையில் உள்ை ளமைய-
செரடத்டானின் (central serotonin) தவதிபசபாருள் 
குளறவதத அதறகுக ்காரணம் என்றும் 
சொல்லபபடுகிறது.

்கோதல் இகணயின் மனநிகல உணரநது ந்டத்தல் 
(Feelings of empathy)

்காதல் இளணயின் சிறு துன்பத்ளதககூ்டத் 
த ாங் ்கமுடியாமைல் ,  அதளனத்  த ா தன 
அனுபவிபபதுதபான்று உணரவுச்காள்ளுதல், 
அத்துன்பத்ளதபதபாக்க முறபடுதல் தீவிர ்காதல் 
ஈடுபாடுச்காண்டவர்களின் குணமைா்க உள்ைது. 
இபபடிபபட்டவர்களின் மூளையில் , ‘ஆடி 
நியூரான்்களின் (Mirror neurons) செயல்பாடு 
அதி்கரிபபதா்க ஆயவுமுடிவு்கள் சதரிவிககின்றான.

விருப்�ங்ககள ஒருஙகிகணத்தல் (Aligning interests)

்காதல் உணரவு வந்தவர்கள், தங்்கைது அன்றா்ட 
செயல்பாடு்களை ,  அவர்கைது ்காதல் 
இ ள ண ய ரு க கு  ஏ ற ற ா ற தப ா ல் 
மைாறறியளமைத்துகச்காள்கின்றனர.

தனது்டகம உணரவு்கள் (possessive feelings)

்காதல் இளணயரில், இருவருககுதமை தனது 
இளண ‘தனககு மைடடுதமை’ என்னும் உணரவு 
வலிளமையா்க உள்ைது. அதன் ்காரணமைா்க, தனது 
இளண மைறசறாருவரு்டன் பைகுவளத 
விரும்பாதததாடு, ெந்தத்கமும்ச்காள்கிறது.

்கோதல் தன்னிச்கசயோனது (Feeling out of control)

ஃபிஷர மைறறும் அவரது குழுவினர 
்காதல்ச்காண்ட 4 0 0  ஆண்கள் மைறறும் 
சபண்களி்டம் செயத ஆயவுமுடிவில், தனது 
இளணமீதான ்காதல் உணரவு, தன்னிச்ளெயா்க 
எழுவது என்றும், ்கடடுபபடுத்தமுடியாதது 
என்றும் சதரிவித்திருககின்றனர.

இதளனத்தான், ோம் ‘ ்காதலுககுக ்கண 
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இல்ளல’ என்று சொல்கிதறாம். அதாவது ்காதல் 
என்பது ஆள்பாரத்து ,  அைகுபாரத்து , 
குணம்பாரத்து ,  குலம் பாரத்சதல்லாம் 
வருவதில்ளல என்பதாகும்.

சங்க இல்ககியத்தில் ்கோதலர்களின் பமயம்மணம்

்க ா த ல ர ்க ள்  உ ்ட ல்  மை ண த் த ா ல் 
ஈரக்கபபடுகிறார்கள் என்பளத இபதபாதுதான் 
தமைற்கத்திய அறிவியல் ்கணடுபிடித்திருககிறது. 
ஆனால் ேம் தமிழ முன்தனார, ஈராயிரம் 
ஆணடு்களுககு முன்தப இதளன அனுபவித்து 
உணரந்திருககின்றனர.

இ த ற கு ச்  ெ ான் ற ா ்க ,  ஐ ங்குறுநூறு , 
மைருதத்திளணயில் இரணடு பா்டல்்களைக 
குறிபபி்டலாம். ,

“எக்கர மைாஅத்துப புதுபபூம் சபருஞ்சிளன

புணரந்ததார  சமையம்மைணம் ்கமைழும் 
தணசபாழில்” (பா்டல் 19, வரி்கள் 1,2 தவைம் பத்து)

மைணம்புரிந்த ்காதலர்கள், ்கறபு வாழகள்கயில் 
கூடுகின்றனர. சமையயுறு இன்பம் துயத்த 
மைங்ள்கயின் உ்டல் சவளிபபடுத்தும் மைணம்தபால, 
நீரக்களரயில் மைணல்தமைடடில் நிறகும் மைாமைரத்துப 
பூக்கள் மைணககும் என்கிறது பா்டல் வரி்கள்.

இந்தப பா்டலில் இரணடு சிறபபு்கள் உள்ைன. 
ஒன்று, சபணணு்டல் மைாம்பூ தபால மைணககும் 
என்று சொல்லாமைல், மைாம்பூக்கள், உறவுமுடித்தப 
சபணணு்டல் தபால மைணககும் என்று 
சொல்லியிருபபது சிறபபாகும். உறவு முடித்தப 
சபணணு்டல் மைணககும் என்பது அளனவரும் 
அறிந்த ஒன்றா்க இருந்திருககிறது.

இரண்டாவதா்க ,  ்கணவனு்டன் உறவு 
முடித்தபசபணணு்டல் தவரத்திருககும். அந்த 
தவரளவயில் அபசபணணு்டலில் சுரந்த 
சபதராதமைான் (pheromones) ்கலந்திருககும். 
அதுதான் அபசபணணு்டல் மைணம் வீசுவதற்கான 
அறிவியல் ்காரணம் என்பதாகும்.

இததக்கருத்ளத சவளிபபடுத்தும் மைறசறாரு 
ஐங்குறுநூறு பா்டல்.

“எரு்மநல் ஏற்றினம் ் மயல் அருந்வைனப
்பசு்மா ் ராடவமாடு ஆம்்பல் ஒல்ைா
வசயை வினய மன்ற ்பல்வ்பாழில்
ைாதுண் வவறுக்கைய ஆகியிைன்
்்பாைவிழ முச்சி ஊதும் வண்்ட”
 (மருைம், ்பாடல் 93, எரு்மப்பத்து)

்கைவு வாழகள்கயில், தளலவனும் தளலவியும் 
கூடினர. அம்சமையயுறு புணரச்சி ்காரணமைா்கத் 
தளலவியின் உ்டல் மைணம்வீசியது. அதன் 
்காரணமைா்க, முன்பு மைலரசூடியத் தளலவியின் 
தளலயில் சமைாயத்த வணடு்களைவி்ட, இபதபாது 
அவறறின் எணணிகள்க மிகுந்திருந்தது. அதளனக 
்கணணுறற செவிலித்தாய, ெந்தத்கம்ச்காணடு, 
உணளமைளய  உணர ந்து ,  த ள லவிளய 

வீடடுக்காவலில் ளவககிறாள்.

முடிவா்கச் சொல்லபதபானால் ்காதல் 
இளணளயத் சதரிவுசெயயும்தபாது, குறிபபா்கப 
சபண்கள், தங்்களுககுப பிறக்கபதபாகும் 
பிள்ளை்களின் உ்டல்ேலம், மைனேலம் ஆகியவறளற 
அடிபபள்டயா்க ளவத்தத சதரிவுசெயவதா்க 
ஆயவு்கள் கூறுகின்றன.

என்றாலும் சபறதறார்கைால் திட்டமி்டபபடும் 
ேமைது தமிழச்ெமூ்கத்திறகு இது முழுவதுமைா்கப 
சபாருந்துவதறகு வாயபபில்ளல என்றுதான் 
சொல்லதவணடும். சபாதுவா்கதவ, சபறதறார்கள் 
பாரத்துளவககும் திருமைணங்்கள் பாது்காபபானளவ 
என்னும் சபாதுபபுத்தி இங்கு உள்ைது. அந்தப 
பாது்காபபு என்பது, ொதி, மைதம், சபாருைாதாரம் 
ஆகியவறறின் அடிபபள்டயிலானது மைடடுதமை 
என்று உறுதியா்கச் சொல்லலாம்.

ஆ ணு ம் ,  ச ப ண ணு ம்  த ங் ்க ை து 
வாழகள்கத்துளணளயத் தாங்்கதை சதரிவு 
செயயும்தபாதுதான், அறிவியல் ஆயவு்கள் 
சவளிபபடுத்தும் விதத்திலான இன்பமைான 
குடும்ப வாழகள்கயும் வாயககும், தோயசோடிககு 
ஆை ா ்க ா த  ே ல் ல  கு ை ந் ளத ்க ளை யு ம் 
சபறசறடுபபார்கள் என்றும் ேம்பலாம். 
சபறதறார்கள் பாரத்துளவககும் திருமைணங்்களிலும், 
்கணவனும், மைளனவியும் இயல்பா்கதவ அறிவியல் 
அடிபபள்டயிலான ஈரபபுள்டயவர்கைா்க 
அளமைந்துவிட்டால், அவர்கைது வாழவும் 
சிறந்துவிைங்கும் என்பதில் ஐயமில்ளல.

மைறுதளலயா்கப பல ஆணடு்கள் ்காதலித்துத் 
திருமைணம் செயயும் இன்ளறய இளணயரில் பலர. 
திருமைணத்திறகுபபிறகு மைணவிலககு தவணடுவதன் 
அடிபபள்ட என்ன என்னும் த்கள்வி எழுவதும் 
இயல்புதாதன. தமைற்கத்தியக ்கலாச்ொரத்தில், இது 
ஏறறுகச்காள்ைபபட்ட ஒன்று என்பதால், 
அவர்கள் இந்தக த்காணத்தில் ஆயவுசெயயாமைல் 
இருந்திருக்க வாயபபுள்ைது .  தவிரவும் 
மைணவிலககிறகு, சவளியில் சொல்லமுடியாத பல 
்காரணங்்கள் இருக்கககூடும். என்றாலும், அபபடி 
மைணவிலககு  தவணடும் இளணயரில் , 
திருமைணத்திறகு முன்பு ஆண அல்லது சபண, 
்காதல் உணரவின்றி சவறும் ்காமை உணரவு மைடடும் 
ச்காண்டவரா்க இருந்திருக்கலாம் என்பது ஒரு 
்காரணம் எனலாம்.

தவதிபசபாருட்கள் (chemistry) ஒருங்கிளெவாகும் 
சபணணும் ,  ஆணும் ெ ந்திககும்தபாது 
அவர்களிள்டதய ஈரபபும், ்காதலும் இயல்பா்கதவ 
ஏறபடும் என்று இபபடிபபட்ட அறிவியல் 
ஆயவுமுடிவு்கள் சதரிவிககின்றன. தபாயும்தபாயும் 
இவளனயா இந்தபசபண ்காதலித்தாள் அல்லது 
இந்தபசபணளணயா இவன் ்காதலித்தான் 
என்னும் வைக்கமைான த்கள்விககும் அது பதில் 
கூறுவதா்க அளமையும்.

கைட்டு்ரயாளர்: ் மனாள் இயற்பியல் ் ்பராசிரியர்
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விடுதளலப சபறற இந்தியாவின் 75 வது 
ஆணடு அமுதப சபான்விைாக ச்காடிளய தில்லி 
செங்த்காடள்டக ச்காத்தை வைா்கத்தில் ஏறறிய 
பிரதமைர தமைாடி, சபண்கள் முன்தனறறம், 
அவர்கைது ேல வாழவு என்று சபண்களை 
முதன்ளமைப படுத்திப தபசினார. தவலுோச்சியார, 
ஜான்சிராணி பணடிதரமைாபாய என்று வரலாறறில் 
தபாறறப பட்டப சபண்கள் குறித்து சபருமிதம் 
சபாங்்க ோடடு மைக்களுககு பா்டசமைடுத்துக 
ச்காணடிருந்தார. ஓர ஓரங்்க ோ்ட்கத்ளதப தபால 
இருந்தது அவரது தபச்சும் ச்காடிதயறறமும்.

சினிமைாக்களில் பாரபபதுப தபால ஒரு பக்கம் 
தமைள்டயி்ல் விடுதளல குறித்துத் தளலவர 
தபசிகச்காணடிருக்க தமைள்டயின் கீதை எளிய 
மை னி த ன்  ள ே ய ப  பு ள ்ட க ்க ப ப ட டு க 
ச்காணடிருபபான். அபபடிபபட்டக ்காடசியா்க 
இருககிறது தமைாடி, சபண சபருளமை தபசிக 
ச்காணடிருந்த அதத ோளில் சபண்களைக 
கூடடுப பாலியல் வல்லுறவு செயதவர்களைப 
பிரதரின் சபருமிதம் ததாயந்த தபச்சின் ஈரம் 
உலரவதறகுள் அவரது மைாநில அரசு விடுதளல 
செயதிருபபது. அதுவும் அவர முதளலளமைச்ெரா்க 
இருந்த ்காலத்தின் ச்காடுஞ் செயல் ஒன்ளறச் 
செயதவர்களின் விடுதளல.

த ்க ா த் ர ா  ர யி ல்  எ ரி ப பு 
நி்கழளவசயாடடி 2002 இல் 
தமைாடி முதலளமைச்ெரா்க இருந்தக 
்க ா ல த் தி ல்  கு ஜ ர ா த் 
இ ஸ் ல ா மி ய ர ்க ள்  மீ து 
ே்டத்தபபட்டத் திட்டமிட்டக 
்கலவரத்தில் ஆயிரக ்கணககில் 
இஸ்லாமியர்கள் படுச்காளல 
செயயபபட்டனர. ே்கர;g 
புறங்்களிலும், கிராமைங்்களிலும் 
ச ்க ா த் து க  ச ்க ா த் த ா ்க 
இஸ்லாமியர்கள் படுச்காளல 
செயயபபடடு அவர்கைது 

ெ்டலங்்கள் எந்த மைரியாளதயுமின்றி குவியலா்க 
ளவத்து எரியூட்டபபட்டன. பாலியல் வல்லுறவு 
இன்னும் ஒழுங்்களமைக்கபபட்ட விதத்தில் 
நி்கழத்தப சபறறன.

இதில் பில்கிஸ்பானு என்ற இைம் படிபபறிவறற 
இஸ்லாமியப சபணணின் குடும்பத்தினர 14 தபர 
இந்துத்துவக கும்பல் ஒன்றால் படுச்காளல 
ச ெ ய ய ப ப ட ்ட ன ர .  பி ல் கி ஸ் ப ா னு 
அவர்களி்டமிருந்து தபபி மைளலபபகுதி ஒன்றில் 
இரளவ ்கழித்த நிளலயில் அவர 11 தபர ச்காண்ட 
மைதசவறிக கும்பலால் கூடடுப பாலியல் வல்லுறவுச் 
செயயபபட்டார.

குஜராத் எல்ளல்கள் எல்லாம் மூ்டபபடடு 
சவளி்காறறு உடபு்கா வணணம் அள்டக்கபபடடு 
அரசு, அரசுொர நிறுவனங்்கள், மைதசவறி 
அளமைபபு்கள், தனி கும்பல்்கள் எனத் திட்டமிடடு 
நி்கழத்திய இந்தப படுச்காளலயில் சவளியில் 
சதரியவந்தது மி்கச் சொறபதமை. பல வைககு்கள் 
நீதி  மைன்றத்திறகு  வர ாமைதல  முடித்து 
ளவக்கபபட்டன. மைன்றத்திறகு வந்தளவயும் பிறழ 
ொடசி்கைால் நீதி இைந்து தபாயின பில்கிஸ்பானு 
தபால தபபி;g பிளைத்தவர்களும் சில வைககு்களும் 
மைடடுதமை உச்ெநீதி மைன்றத்ளதயும் எடடின 

அபபடிப பிளைத்த வைககில் அரிதினும், 
அரிதா்கத் தண்டளனப சபறறவர்கள் 

த ற தப ாது  குஜ ர ா த்  அரசின் 
பரிந்துளரயின் சபயரில் இந்திய 
விடுதளல ோளில் நீதிககுப 
பு ற ம் ப ா ்க  வி டு த ள ல 
செயயபபடடுள்ைனர.

ச ரி ய ா ்க  இ ரு ப து 
ஆணடு்களுககு முன்பா்க 
ே்டந்த அந்த இன அழிபளப 
நிளனவுகூரவதில் யாருககும் 
எந்த மைனத்தள்டயுமிருக்க 
முடியாது. ஐ.ோ. மைனித 
உ ரி ள மை  மை ன் ற ம் 

கட்டுரை

இரோ.பமோ்கன்ரோஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

பில்கிஸ் பானு
்ைவிடபபடடப பபணைளின் இந்தியா

உஙகள் பாதுகாப்பிறகாக மமாடிரை சந்திப்பீரகளா என்்ற சசய்திைாளர மகள்விசைன்றுக்கு 
பில்கிஸபானு, தன்சசாந்த மாநிலத்தில் எனக்கு நீதியும் பாதுகாப்பும் தை முடிைாத நபரை 
ஒருமபாதும் சந்திக்க விரும்பவில்ரல என்று மகள்விகளின் முகத்தில் அர்றகி்றார பானு.
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வகுத்துத்தந்த விதி்கள் மீறபபட்ட அந்த 
படுச்காளல்களில் இனபபடுச்காளலக்கான 
எல்லாச் ொயல்்களும் இருந்தளத உல்கம் 
சுடடிக்காட்டத்தான் செயதது. என்ன ே்டந்தது 
பில்கிஸ்பானுவுககு அன்று,

த்காத்ரா சதா்டரவணடி எரியூட்டபபட்ட 
பிபரவரி 27 , ஆம் தி்கதி 2002 இல் வ்ட 
இந்தியாசவங்கும் ்கலவரம் பறறிக ச்காண்ட 
நிளலயில் அதயாத்தி ராமைர த்காயில் சென்று 
வந்த ்கரதெவ்கர்கள் ச்கால்லபப்ட இஸ்லாமியதர 
்காரணம் என்ற வதந்தியின் ்காரணமைா்க மைதசவறி 
மிகுந்த குஜராத்திலும் ெடச்டனப பறறிபப்டரந்தது 
்கலவரத் தீ.

சதா்டர வணடி எரியூட்டபபட்டதில் ெதிச் 
செயல் இருந்ததா என்று இன்றுவளர அறியபப்டாத 
நிளலயில் அதறகு முஸ்லீம்்கதை ்காரணம் என்ற 
திட்டமிட்டப சபாய  பரபபுள்கயால் 
முஸ்லீம்்களைத் தனிளமைபபடுத்தும் தவளல்கள் 
உ்டனடிய ா ்க த்  ச த ா ்ட ங் கின .  ே ன்கு 
ஒழுங்்களமைக்கபபட்ட தாககுதலுககு இந்து 
மைதசவறி அளமைபபு்கள் தயாராகின.

எல்லாம் ேன்கு திட்டமிட்ட வள்கயில் ே்டத்தப 
சபறறன. கும்பல் வன்முளறயில் ஈடுபட்டவர்களின் 
்கரங்்களில் இஸ்லாமியர வீடு்கள், தலங்்கள், வணி்க 
நிறுவனங்்களின் படடியல் இருந்தது. தமைலும் 
வாக்காைர படடியளலயும் அவர்கள் 
சதா்டரபுள்டய அரசு அலுவல்கங்்களில் சபறறுக 
ச்காணடிருந்தனர. வன்முளற நி்கழும் இ்டங்்களில் 
்காவல்துளற ே்டவடிகள்க எடுக்கக கூ்டாது என்ற 
சதளிவான ஆளண உயர பீ்டங்்களிலிருந்து 
பிறபபிக்கபபடடிருந்தது.

இந்த நிளலயிதலதய குஜராத் மைாநிலத்தின் 
கிர ாமைபபுறங்்களில் மைதசவறி ,  மிகுந்த 
வன்மைத்து்டனும் மிகுந்த சுதந்திரத்து்டனும், 
்க ட டு ப ப ா ்ட ற ற  நி ள ல யி லு ம் 
அவிழத்துவி்டபபட்டன.

பில்கிஸ்பானுவின் கிராமைம் சதா்டரவணடி 
எரிபபு நி்கழவிறகு மைறுோள் 28 ஆம் தி்கதி 
வன்முளறககு இலக்கா்கத் சதா்டங்குகிறது. அங்கு 
த்காத்ரா சதா்டரவணடி எரியூட்டபபட்டளதக 
்கணடித்து ேள்ட சபறற தபரணி ச்காஞ்ெம், 
ச்காஞ்ெமைா்கச் சிறு சிறு குழுவா்க மைாறி 
வன்செயல்்களில் இறங்குகிறது. இஸ்லாமிய 
வீடு்கள், குடியிருபபு்கள், மைதத் தலங்்கள் 
சூளறயா்டபபடுகின்றன. பலரும் உயிளரக 
்காபபாறறிக ச்காள்ைத் தங்்கைது இ்டங்்களிலிருந்து 
அச்ெத்து்டன் சபயரகின்றனர.

ஊரத் தளலவர அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி 
அவர்களின் பாது்காபபிறகு உறுதி அளித்தார. 
அளத ேம்பி அவர்கள் கிராமைத்தில் தங்்க 
முடிசவடுத்த நிளலயில் வன்முளற கும்பல் சபரும் 
இளரச்ெலு்டன் அவர்கைது குடியிருபபுக்களில் 
நுளைந்து ்கற்களை வீெத் சதா்டங்கியது. பிறகு 

அது இஸ்லாமியர குடியிருபபுக்களை சேருங்கியது, 
ஆண்களும் ,  சபண்களுமைா்க ஓரி்டமைா்க 
இழுத்துவந்து நிறுத்தபபட்டனர. ஆண்கள் 
பலரும் தபபித்து ஓ்டத் சதா்டங்கிய நிளலயில் 
வன்முளறயாைர்களின் ள்க்களிலிருந்த பயங்்கர 
ஆயுதங்்கைால் பலரும் ச்கால்லபபட்டனர. 
பில்கிஸ்பானு உள்ளிட்ட கிராமைத்ளதச் தெரந்த 
500 ககு தமைறபட்ட சபண்கள் அவர்கைது 
குைந்ளத்களுமைா்கத் திக்கறறு அதிரச்சியில் 
உளறந்து நின்றனர.

தபபித்துச் சென்ற ஆண்கள் ்காவல்நிளலயத்திறகு 
ஓடிபதபாய  உதவி த்க ாரிக  ச்கஞ்சிக 
ச்காணடிருந்தனர. ஆனால் ்காவல் நிளலயத்தினர 
அவர்களுககு பாது்காபபளிக்க மைறுத்துக 
ள்கவிரித்தனர. வீடு்கள் எரியூட்டபபட்டது்டன் 
மைதசவறிக கும்பலின் ஆதவெமைான முைக்கங்்கள் 
அவர்கைது உயிரில் தீளவத்தன. பாது்காபபறறதா்க 
உணரந்த மைறு ்கனத்தில் நிளலளமையின் தீவிரத்ளத 
உணரந்த அவர்கள் கிராமைத்திலிருந்த மைாறறு 
மைதத்தினரின் வீடு்களுககு ஓடிபதபாய பாது்காபபுக 
த்கடடு மைன்றாடிக ச்காணடிருந்தனர.

எந்தேரமும் ச்கால்லபப்டலாம் என்ற நிளலயில் 
தமைது குைந்ளத்களு்டன் சபண்கள் பலரும் 
அருகிலிருந்த ்காடு்களுககுள் ஓடித் தபப 
முயன்றனர.

“அன்ளறய ோள் ்காளல 11 மைணி முதல் இரவு 
8 மைணிவளர ொபபி்ட எதுவுமின்றி உயிருககுப 
பயந்து கிராமைத்தின் பல பகுதி்களில் தஞ்ெம் 
புகுந்ததாம். எங்்களுககு அள்டக்கலம் ச்காடுத்த 
வீடு்களுககுக ்கலவரக கும்பல்்கைால் எச்ெரிகள்க 
விடுக்கபபட்டது .  அவர்கைது வீடு்கள் 
எரியூட்டபபடும், அவர்களும் படுச்காளலச் 
செயயபபடுவார்கள் என்ற சவறிக கூச்ெளலத் 
சதா்டரந்து ோங்்கள் சவளிதயறறபபடத்டாம். 
ஊர தளலவருககும் தவறு வழி இருக்கவில்ளல.

“எங்்கள் வீடு்கள் எரியூட்டபபடடுவிட்டதால் 
செல்வதறகும், பாது்காபபிறகும் எந்த உறுதியும் 
இல்லாத நிளலயில் மீணடும் ோங்்கள் 
்காவல்துளறயினளர அணு்க தவணடியதாயிறறு. 
ஆனால் அவர்கதைா தவறு வழிதய இல்லாமைல் 
எங்்களைக கிராமைத்திலிருந்து உ்டனடியா்க 
சவளிதயறுமைாறு அறிவுறுத்தினர”.

“இதறகுள் இரவாகியிருந்தது ோங்்கள் 
அருகிலிருககும் கிராமைத்திறகுச் சென்று அங்குக 
்காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. பிஜல்பாய அவர்களி்டம் 
முளறயி்டவிரும்பிதனாம் ஆனால் அவர ஊரில் 
இல்லாததால் ேல்வாயபபா்க அவரது மை்கன் 
அங்கிருந்தார. அவர எங்்களை வரதவறறு 
குடிநீரும் உணவும் ச்காடுத்துவிடடு அவரும் 
அங்கிருந்து உ்டனடியா்க இ்டத்ளதக ்காலி 
செயயும்படி சொல்லிவிட்டார”.

பிறிசதாரு முஸ்லீம் கிராமைத்திறகுச் சென்தறாம் 
ஆனால் அவர்கள் எல்தலாரும் அங்கிருந்து 
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சவளிதயறியிருந்தனர. அதனால் அன்றிரவு 
அங்கிருந்த தர்காவில் தங்கிக ச்காணத்டாம். என் 
ஒன்றுவிட்ட ெத்காதரி ஷாமின் அன்றிரவு 
தபறறுவலி ஏறபடடு எதுவித மைருத்துவ 
உதவியுமின்றி அங்த்கதய குைந்ளத ஒன்ளறப 
சபறசறடுத்தாள். இன சுத்தி்கரிபபு தமைலும் 
தீவிரமைள்டந்ததால் அங்கும் பாது்காபபில்லாத 
நிளலயில் குத்ரா என்ற கிராமைத்திறகு பைங்குடி 
மைக்கள் உதவியு்டன் சென்று தங்கிதனாம்”.

“கிராமைத்தினர 500 தபரில் 17 தபர மைடடுதமை 
அங்கு தங்கிக ச்காணத்டாம் அதுவும் ஷாமினின் 
மீதான இரக்கத்தால்தான் கிள்டத்தது. அங்கு 3 
ோட்கள் தங்கியிருந்ததாம். பைங்குடியினர 
எங்்களுககு அவர்கைது உள்ட்களைக ச்காடுத்து 
மை ள ற த் து  ள வ த் து க  ச ்க ா ண ்ட ன ர . 
சுத்தி்கரிபபாைர்கள் அங்கும் வந்து எங்்களைத் 
ததடினர. எனதவ அங்கிருந்தும் சவளிதயறும் 
நிளலதயறபட்டது.

“பைங்குடியினர உதவியு்டன் 2 ோட்களுககுப 
பிறகு உறவினர ஒருவரின் கிராமைத்திறகுச் செல்ல 
முயன்தறாம் வழியில், தவ்கமைா்க ்டா்டா சுதமைாவில் 
வந்திறங்கியக கும்பலிலிருந்த ஒருவன் என் 
மைாமைாளவத் தாககினான். அவர சுயநிளனவிைந்து 
விழுந்துவிட்டார. பிறகு அந்தக கும்பல் எங்்களைச் 
சூைந்து ச்காண்டது.”

“முஸ்லீம்்கள் இங்த்க இருககிறார்கள் 
அவர்களைக ச்கால்லுங்்கள், ச்கால்லுங்்கள் 
என்று கூச்ெலிட்டார்கள். ோங்்கள் முன்னர 
தங்கியிருந்த ெபரவாட கிராமைத்தில் த்கவல் சபறறு 
எங்்களைத் ததடிவந்துவிட்டனர”.

“ோங்்கள் 17 தபர அதில் ஆண்கள் 4 தபர 
மைடடுதமை அந்த சவறிககும்பலில் 25 தபருககு 
த மைலிரு ந் தனர  த மைலும்  அருகிலிரு ந் த 
கிராமைங்்களிலிருந்து ஆட்களைத் திரடடி 
வந்திருந்தனர ே்டந்து ்களைத்த எங்்கைால் 
அவர்களு்டன் ெணள்டயி்ட முடியவில்ளல. 
எங்்களு்டன் குைந்ளத்களும் இருந்தனர எனினும் 
தபபித்து ஓ்டத் சதா்டங்கிய எங்்களை மைளல்கள் 
சூழந்த அந்தப பகுதியில் தடுத்து நிறுத்தி எங்்கைது 
சபண்களின் ஆள்ட்களைக கிழித்துப பாலியல் 
சீண்டலிலும் நிரவாணமைாககிப பாலியல் 
வல்லுறவிலும் ஈடுபட்டனர.

அ வ ர ்க ள்  ய ா ச த ா ரு வ ள ர யு ம் 
விடடுளவக்கவில்ளல ஷாமினின் பிறந்து இரணடு 
ோதை ஆனக குைந்ளதளயயும் ச்கான்றனர. 
எனதுத் தாய மைாமைன், எனது தங்ள்க அவரது 
்கணவளரயுதமை ச்கான்றுவிட்டனர. தாம் 
வ ன் பு ண ர ந் த  ச ப ண ்க ள ை யு ம் 
ச்கான்றுதபாட்டனர.

“பிறகு என்னி்டம் வந்தனர எனது 3 வயதுப 
சபணகுைந்ளதளய மைளலப பாளறயில் 
தமைாதவிடடுக ச்கான்றனர. அந்தப பிஞ்சின் தளல 
பாளறயில் தமைாதிய தபாது எனது இதயம் 
உள்டந்து ்கதறியது. அவள் உ்டல் ஓயந்துவிட்டது. 
இபதபாது அவர்களில் ோன்கு தபர என் ள்கக 
்கால்்களைப பிடித்துக ச்காள்ைப பல தபர 
ஒன்றன் பின் ஒருவரா்க என்ளன வன்புணரந்தனர. 
அவர்கைது சவறி அ்டங்கியப பின்னரும் 
என்ளன வி்டவில்ளல. அடித்துத் துன்புறுத்தினர. 
்கழுத்துப பகுதியில் ்காலால் மிதித்துத் துளவத்தனர 
பிறகு இரும்புத் தடியால் தாக்கவும் ோன் 
மையங்கிபதபாதனன் ோன் இறந்துவிட்டதா்க 
நிளனத்து அந்தக ச்காளலசவறிக கும்பல் 
அருகிலிருந்த புதருககுள் வீசி எறிந்தனர”.

“ஆபாெமைா்கக ்கத்திக ச்காணத்ட, ‘த்காத்ராவில் 
எங்்கள் மைக்களைக ச்கான்றவர்களைக 
ச்கால்தவாம்!. எந்த ஒரு முஸ்லீளமையும் உயிரு்டன் 
விடடு ளவக்கமைாடத்டாம்!’ என்று கூச்ெலிட்டனர”. 
எனது ்கண முன்தன எனது உறவினர்கள் 12 தபர 
மி ரு ்க ங் ்க ள ை ப  த ப ா ல  அ டி த் து க 
ச்கால்லபபட்டனர.

இவவைவிறகும் எனது ்கணவர உள்ளிட்ட 
கிராமைத்தினர 28ஆம் தி்கதி ்காளல உறுபபினர 
வீடடில் ஏறபாடு செயயபபடடிருந்த ஒரு 
கூட்டத்தில் தங்்களுககுப பாது்காபபு தவணடும் 
என்று மைன்றாடிக ச்காணடிருந்தனர. எங்்களை 
வ ன் பு ண ர வு  ச ெ ய த வ ர ்க ள்  அ ந் த க 
கூட்டத்திலிருந்தவர்கள்தாம்.

“அவர்கள் வல்லுறவு செயததபாது ோன் 5மைாத 
்கரபபிணியா்க இருந்ததன். இளதச் சொல்லி 
மைன்றாடும் நிளலயில் கூ்ட அவர்கள் என்ளன 
விடடு ளவக்கவில்ளல!”.

மைாடு்கள் வைரத்து வந்த பானுவின் வீடடில் 
பால் வாங்்க வரும் ஒருவரும், தனககு ேன்கு 
சதரிந்த கிராமைத்தினரும் தன்ளன வல்லுறவு 
செயத கூட்டத்தில் இருந்தனர. “பால் ஊறறிய 
தனககு இபபடியா செயய தவணடும்?!” என்று 
மைல்குகிறார பானு.

ஒரு இரவும், ப்கலும் ்கழிந்த நிளலயில், 
சதாணள்ட வறணடு அளர மையக்கத்து்டன் 
இருந்த அவர தனது ெகதிசயல்லாம் திரடடிக 
ச்காணடு உணவுககும், உள்டககும் தள்ைாடி 
எழுந்து ே்டந்து சென்று மைளலயின் கீழிருந்த குடிநீர 
குைாயில் தா்கத்ளதத் தணிக்க முயன்றதபாது 
அங்கிருந்த பைங்குடியினர அவளர முஸ்லீம் 
என்று ெந்ததகித்தனர. ோனும் பைங்குடி 
சபணதான் என்று சொல்லி அவர்கைால் பிறகு 
்காபபாறறபடடிருககிறார. வைளமைப தபாலத் 

மோடு்கள் வளரத்து வநத �ோனுவின் வீடடில் �ோல் வோங்க வரும் ஒருவரும், தன்ககு 
நன்கு பதரிநத கிரோமத்தினரும் தன்கன வல்லு்றவு பசயத கூட்டத்தில் இருநதனர. 
“�ோல் ஊறறிய தன்ககு இப்�டியோ பசயய பவணடும்?!” என்று மல்குகி்றோர �ோனு.
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தாமைதமைா்க வந்தக ்காவல் தராந்து அணியினரி்டம் 
பானு ஒபபள்டக்கபபடடிருககிறார.

முஸ்லீம் என்பதாதலதய சவறுக்கபப்டவும் 
ச்காளலச் செயயபப்டவுமைான ்காலத்தில் 
பானுவின் முளறயீடள்ட ்காவல் துளறயும் ஏற்கத் 
தயங்கியது. அவர தனககும் தனது குடும்பத்திறகும் 
தேரந்த அநீதிளய எடுத்துச் சொல்லியும் அவர்கள் 
வைககுப பதிய மைறுத்துவிட்டனர.

ஏறககுளறய பல படுச்காளல்களையும், 
வல்லுறவு்களையும் இவவாதற ்காவல் துளற 
்கணடு ச்காள்ைாமைல் விடடுவிட்டது. அந்தப 
படுச்காளலயில் பானுவின் அம்மைா ,  3 
ெத்காதரர்கள், 3 ெத்காதரி்கள் உடப்ட அவரது 
குைந்ளதயும் ச்கால்லபபடடுவிட்டனர. அவரது 
தந்ளத மைனநிளல பிறழந்தவராகிவிட்டார.

இது பானுவின் ்களத மைடடுமைல்ல கூடடு 
வல்லுறவு செயயபபடடுப பிறகு ச்கால்லபபட்ட 
ஆயிரக்கணக்கானக குஜராத் முஸ்லீம் சபண்களின் 
்களதயும் இபபடியானதுதான்.

நி்கழந்தளவ சமையயா்க இருக்கலாம் ஆனால் 
அவறறிறகு எதுவித த்டயங்்கதைா, ஆதாரங்்கதைா 
இல்ளல என்றது தமைாடி அரசின் ்காவல்துளற.

குஜராத் மைாநில நிரவா்கம், உைவுத்துளற, 
உள்துளற எனச் ெ்கல அதி்கார நிறுவனங்்களும் 
2002 இல் தமைாடி முதலளமைச்ெரா்கப பதவிதயறற 
உ்டன் முறறிலும் மைாறறி அளமைக்கபபட்டதா்கக 
குஜராத் ்காவல்துளற அதி்காரியா்க இருந்து 
குஜராத் ்கலவரங்்கள் குறித்து விொரளண 
ஆயங்்களி்டம் தேரளமையா்க ொடசியமைளித்த ஆர.
பி. சிறிகுமைார குறிபபிடுகிறார. அவறளறப பிறகு 
நூலா்கவும் அவர பதிவு செயதிருககிறார.

அவரது தேரளமையான வாககுமூலத்திற்கா்க 
அவரும் ,  அன்ளறககு  முஸ்லீம்்களுககு 
பாது்காபபளித்தற்கா்க தவறு இரணடு ்காவல் 
அதி்காரி்களும் இன்னும் சிளறயில் இருககிறார்கள். 
ஆனால் பானுளவ வல்லுறவு செயதவர்கள் 
தண்டளன ்காலம் முடிவதறகு முன்தப விடுதளல 
செயயபபடடுவிட்டனர.

அவர்களின் விடுதளலககுப பிறகு குஜராத்தில் 
என்ன ே்டககிறது? பில்கிஸ்பானுவின் ரந்திக்கபூர 
கிராமைத்திலிருந்து ஏற்கனதவ 500 முஸ்லீம்்கள் 
சவளிதயறிவிட்டனர. தறதபாது குறறவாளி்கள் 
விடுவிக்கபபடடிபபதால் அந்த கிராமைத்தில் 
இன்னும் அச்ெம் அதி்கரித்திருககிறது. ஏற்கனதவ 
முஸ்லீம்்கள் படுச்காளல்கள் சதா்டரபான பல 
வைககு்களில் ொடசியமைளித்தவர்கள் நிளல 
பரிதாபத்திறகுரியதா்க இருககிறது.

படுச்காளல்களிலும் ,  வல்லுறவிலும் , 
எரியூட்டலிலும் பாஜ்க மைறறும் விசுவஇந்து பரிெத் 
தபான்றவறறின் முககியத் தளலவர்களின் தேரடி 
ே்டவடிகள்க்களில் ே்டந்தளவயால் அவர்கள் பறறி 
ொடசியமைளித்தவர்கள் ்காவல்துளறயாலும், 

வன்செயலில் ஈடுபட்ட உள்ளூர அரசியல் ்கடசித் 
தளலவர்கைாலுதமை மிரட்டலுககும் அச்சுறுத்தலு
ககுமைாைாகிவருகின்றனர. பில்கிஸ்பானு 
குடும்பத்தினர ்க்டந்த 10 ஆணடு்கைா்க ஒதர 
இ்டத்தில் தங்குவளதத் தவிரத்து இ்டம் மைாறி 
மைாறிச் சென்றபடிதய இருககின்றனர.

தன்ளன வல்லுறவு செயதவர்கள் தனது 
கிராமைத்ளதச் தெரந்தவர்கள் என்பளத ஒருதபாதும் 
பில்கிஸ்பானு மைறந்துவி்டவில்ளல. அவர 
ெரியா்கதவ அள்டயாைம் ்காடடியுள்ைார. 
ஆனால் மைனு நீதி சூத்திரளனயும், பஞ்ெமைளனயும், 
சபணளணயும் ஒதர தடடில் ளவபபதால் அதன் 
நீதி இபபடித்தான் சவளிபபடும். சவளிபபடுகிறது.

“்க்டந்த 20 ஆணடு வலி என்ளன மீணடும் ஒரு 
முளற உலுககி எடுத்துவிட்டது. எனககு 
வாரத்ளத்கள் வரவில்ளல. இன்னமும் ோன் 
மைரத்துப தபாயிருககிதறன். ஒரு சபணணுக்கான 
நீதியின் முடிவு இபபடித்தான் இருககிறது 
என்றுதான் என்னால் சொல்ல முடியும்”.

“ோன் என் ோடடின் உச்ெநீதி மைன்றங்்களை 
ேம்பியிருந்ததன். அளமைபபின் மீது ேம்பிகள்க 
ளவத்து சமைல்ல சமைல்ல என்துயரங்்களு்டன் 
வ ா ை க  ்க ற று க ச்க ாணத்டன் .  இ ந் த க 
குறறவாளி்களின் விடுதளல என் அளமைதிளயப 
பறித்துவிட்டது. நீதியின் மீதான ேம்பிகள்களயயும் 
ோன் இைந்துவிடத்டன். இந்த வருத்தமும், 
ேம்பிகள்க இைபபும் எனககு மைடடுமைல்ல 
நீதிமைன்றங்்களில் நீதிக்கா்கப தபாராடும் ஒவசவாரு 
சபணணுக்கா்கவும் எழுகிறது” பில்கிஸ்பானுவின் 
நீதி த்காரும் சொற்கள் இபபடித்தான் 
சுடச்டரிககின்றன.

உங்்கள் பாது்காபபிற்கா்க தமைாடிளய 
ெ ந் தி ப பீ ர ்கை ா  என்ற  ச ெ யதிய ாை ர 
த்கள்விசயன்றுககு பில்கிஸ்பானு, தன்சொந்த 
மைாநிலத்தில் எனககு நீதியும் பாது்காபபும் தர 
முடியாத ேபளர ஒருதபாதும் ெந்திக்க 
விரும்பவில்ளல என்று த்கள்வி்களின் மு்கத்தில் 
அளறகிறார பானு.

 “இந்த ோடடின் மை்கள்்கள் எல்லாம் என்மை்கள் 
தபால என்று பிரதமைர தமைாடிஜி சொல்கிறார. 
பில்கிஸ் அவரது மை்கள் இல்ளலயா? அவருககு 
நீதி ச்காடுக்க அவரால் இயலாதா? விடுவிக்கபபட்ட 
11 குறறவாளி்களும் சிறிய குறறம் இளைத்தவர்கள் 
அல்லர. இது ஒரு ச்காடுங்குறறம். இபபடி ஒரு 
ச்காடுங்குறறத்ளத இந்திய அரசியலளமைபபு 
ஏறறுக ச்காள்கிறதா?” என பில்கிஸ்பானுவின் 
தந்ளத வசிககும் ரந்திபூர கிராமைத்ளதச் தெரந்த 
ஒருவரான இகபால் ்கபூர த்கடகிறார.

நீதி வைங்்க தவணடிய இ்டத்ளதத் தவிர பிற 
எல்லா இ்டங்்களிலும் நீதிபறறிப தபெபபடுவதுதான் 
ேமைது நீதி அளமைபபு்களின் சேடுோளைய 
ொதளனயா்க, தோயளமையா்க இருககிறது..

கைட்டு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர்
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கிராமைத்து மைக்கள் மைாத்திரமைல்ல ததாட்டத் 
சதாழிலாைர்கள் அரெ நிறுவனங்்களில் சதாழில் 
செயபவர்கள் தவறு அத்தியாவசிய பயணங்்கள் 
செல்லும் சபாதுமைக்கள் என்று அதி்க ென 
சேரிெலான தபருந்து அதில் ஒரு பிரயாணியின் 
முதல் ததளவ தபருந்து கிள்டக்க தவணடும், 
இரண்டாவது ததளவ தபருந்தில் ஆெனம் 
கிள்டக்க தவணடும். மூன்றாவது ததளவ 
ஜன்னதலார ஆெனம் கிள்டக்க தவணடும் இந்த 
மூன்று ததளவ்களும் பூரத்தியான ெரத்தான் 
அணிந்திருந்த ராணுவ சிபபாய ஆள்டககு 
உரித்தான ்கம்பீரத்து்டன் பயணிக்கத் 
துவங்கினான்.

பலாலி ராணுவ மு்காமில் இருந்து இரவுப 
தபருந்தில் ்கணடிககு வந்த ெரத் ்கணடியிலிருந்து 
்காளல 8 மைணிககு வலபபளன தோககி வரும் 
தபருந்தில் பயணிக்கத் துவங்கினான். இரவு 
முழுவதும் நித்திளர இல்லாமைல் அமைர ஆெனமும் 
இல்லாமைல் நின்று ச்காணடு6 மைணித்தியாலங்்கள் 
பிரயாணித்து வந்த ெரத்திறகு தூக்கமும் அெதியும் 
இருந்த ்காரணத்தினால் இந்தப தபருந்தில் 
ஜன்னதலார ஆெனத்தில் அமைரந்து நித்திளர. 
அவனது ஆெனத்தின் அருகிலும் யார யாதரா 
அமைரந்து எழுந்து சென்றனர.

வலபபளன பிரததெத்தின் சமைடடி சபளமை 
என்னும் கிராமைத்தின் வியாபார குடும்பசமைான்றின் 
்கள்டசி மை்கன் ெரத். அவனது தந்ளத பிரததெத்தின் 
பிரபல வியாபாரியா்கவும் சபௌத்த வி்காளரயின் 
தரமை்கரத்தாவா்கவும் விைங்கினார. ஆனாலும் 
அவருள்டய ்கள்டயில் ொராயம் முதல் தவடள்ட 
இளறச்சி விவொயத்துககு ததளவயான உரங்்கள் 
வீடடுப பாவளனப சபாருட்கள் என பல 
சபாருட்களும் விற்கபபட்டது. அவனது பாட்டன் 
்காலம் முதல் மி்கப பு்கழசபறற ்கள்ட அதுதான்.

1910 ்கால்கட்டத்தில் மைத்திய மைளலோடடில் 
இந்திய சதாழிலாைர்கள் குடிதயறறபபடடு 
அ்டரந்த ்காடு்களையும் மைளல்களையும் 
செபபனிடடு ்காபபி பயிரச் செயள்கயில் 
ஈடுபட்ட ்காலத்தில் ்காளி மைாத்தை தபான்ற 
பிரததெங்்களில் இருந்து வியாபாரத்திற்கா்க 

மைளலய்கம் வந்த வரத்த்கக குடும்பங்்கள் சில்வா, 
ச ெ மி ,  வன்னிய ா ர ா ச் சி , ச ்க ா டி ்க ா ர , 
ச்டடியாராச்சி. தமைதானந்த த்மைச்ெந்திர 
DKPபியதாெ ukdஅல்தவஸ் வணி்கதெ்கர தபான்ற 
வியாபார குடும்பங்்கள் வெதி பள்டத்தவர்கைா்க 
மைளலய்க ே்கரங்்களில் இன்றும் வாழந்து 
வருகின்றனர அவவாறான ஒரு குடும்பத்தில் 
பிறந்தவன்தான் இந்த ெரத். வன்னிஆராச்சி 
வீதிதயார சபடடி ்கள்ட ளவத்திருந்த ெரத்தின் 
பாட்டனார ்காலபதபாககில் வலபபளன 
ரா்களை ்கந்தபபள்ளை தபான்ற ே்கரங்்களில் 
ொராயக ்கள்ட்களை ஆரம்பித்து மி்கவும் 
பணக்காரன் ஆனவர .ெரத்தின் தந்ளதயின் 
தம்பிமைார இன்று பிரபல அரசியல்வாதி்கைா்கவும் 
ொராயக்கள்ட உரிளமையாைர்கைா்கவும் 
வாழகின்றனர. மைளலய்கத்தில் அரசியல் செயய 
த வ ண டு ச மை ன் ற ா ல்  அ வ ர ்க ளு க கு 
ொராயக்கள்ட்கள் இருக்க தவணடும் என்பது 
எழுதபப்டாத ஒரு ெட்டமைாகும்.

ெரத், ்கல்வி சபாது தராதர உயரதரபபடிபபு 
படித்த உ்டதனதய ராணுவத்தில் இளணந்து 
இன்று உயர பதவியிலும் இருககின்றான்.
இலங்ள்கயின் அதி்கமைான ராணுவ வீரர்கள் 
கிராமைங்்களில் ஏளை குடும்பங்்களில் இருந்து 
வந்தவர்கள். அதி்கமைானவர்கள் ராணுவத்தில் 
இளணவதில் ோடடுக்கா்க உயிரத் தியா்கம் செயய 
அல்ல சபாருைாதார வெதி்களுக்கா்கவும் தமைது 
கிராமைங்்களில் அந்தஸ்து வெதி்களும் மைரியாளதயும் 
கிள்டக்க தவணடும் என்பதற்கா்கதவ ஆகும்.
இலங்ள்க ோடடின் சிவில் யுத்தமைானது 
த மி ை ர ்க ளு க கு  எ தி ர ா ன  இ ன வ ா த 
சிந்தளனளயஇளைஞர்களின் மைனங்்களில் 
விளதத்தளமையும் இதறகு ஒரு ்காரணமைாகும்.

ஆனால் ெரத் ராணுவத்தில் இளணந்தது 
முறறும் முழுதும் தவறுபட்ட ஒரு ததளவக்கா்க.

ெரத்தின் அணணன் கீரத்தி தந்ளததயாடு 
முரணபடடுநீதிமைன்றம் சென்று சொத்ளதப 
பிரித்துக ச்காண்டது மைாத்திரம் அல்ல, ெரத்தின் 
தாய தோயுறறு மைரணித்த தபாது சவள்ளைத்தாளில் 
விரல் அச்சு அள்டயாைத்ளதப பதித்து 

சிறுகரத

கச. கிஙஸ்லி ப்கோமஸ்

சிப்ாயின் அப்ா தநத 
வாக்குமூலம்
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வஞ்ெளனயா்க தாயின் சொத்துக்களை தனது 
சபயருககும் தனது மைளனவியின் தபருககும் 
மைாறறியளமை தபான்ற ்காரணங்்கைால் விரகதியுறற 
ெரத் ராணுவத்தில் தெரந்தான். அணணனின் 
குடும்பத்ளத பழிவாங்குவதும் தனககுச் தெர 
தவணடிய பங்கு சபறறுக ச்காள்வது தமை பிரதான 
தோக்கமைா்க இருந்தது்டன் ோடடுப பறறு என்பது 
்கடு்கைவும் இருக்கவில்ளல.

ெரத் ெறறு அளெந்து தனது ்காளல வெதியா்க 
ளவத்த தபாது யாதரா பக்கத்தில் அமைரந்து 
இருபபளத உணரந்தான். ள்கயில் குைந்ளதயும் 
ளப ஒன்று்டன்ஒரு சபண அமைரந்திருபபளதக 
்கண்டான். அவர்கள் வெதியா்க அமைர ெறறுத் 
தள்ளி அவர்களுககு இ்டம் ச்காடுத்தான். அந்த 
ோன்கு வயது குைந்ளத தனது அை்கான ்கண்களை 
உருடடி ெரத்ளதப பாரபபளதக ்கண்டான் 
எததச்ளெயா்க அந்த குைந்ளதயின் தாளயப 
பாரத்த ெரத் அதிரந்து தபானான்.தபருந்தின் 
தவ்கத்தில் உள்தை வந்தக ்காறளறயும் மீறி 
ெரத்திறகு வியரத்தது. தன்ளன சுதா்கரித்துக 
ச்காண்ட அவன் எழும்பி பின்னால் இருககும் 
ஆெனத்தில் சென்று அமைரந்து ச்காண்டான். 
அந்தப சபணமைணி ்கலங்கிய ்கண்களு்டன் 
அவளனத் திரும்பி பாரத்தாள். அந்தப பாரளவயில் 
ஆயிரம் ஆயிரம் ்களத்களைக ்கண்ட ெரத் அந்தக 
்கண்களைத் தவிரத்தான்.

பயணம் சதா்டரந்தது. ெரத் தனது ்க்டந்த்கால 
சிந்தளனயு்டன் ்கண்களை தலொ்க மூடிய தபாது 
தனககு ்கெந்து தபான என்றும் மைறக்க முடியாத 
்காடசி்கள் ்கனவா்க வரத் துவங்கின.

மி்க ஒறறுளமையான ெரத்தின் வெதியான 
குடும்பம்.

ெரத் பா்டொளலயில் ்கல்வி ்கறறுக 
ச்காணடிருககும் தபாது ெரத்தின் ெத்காதரன் 
பா்டொளலயிலிருந்து இள்ட விலகி தந்ளதயின் 
வியாபாரத்தில் இளணந்து ச்காண்டான். பல 
புதிய புதிய வியாபாரங்்களையும் ஆரம்பித்தான். 
ததாட்டத் சதாழிலாைர்கள் தங்்களின் தெமைலாப 
நிதிளயப சபறறுக ச்காள்வதறகு ெரியான 
வழி்காட்டல் இல்லாத ்காரணத்தால் புதிய 
வியாபாரமைா்க கீரத்தி இதளன ஆரம்பித்தான். 
தெமைலாப நிதி ்காரியங்்களிலும் வங்கி்களிலும் 
தனககிருந்த உறவுக்காரர்களின் உதவியு்டன் 
அந்தப பணத்ளத இலகுவா்கப சபறறுக 
ச்காண்டான். ததாட்டத் சதாழிலாைர்களின் 
வங்கிப புத்த்கங்்களையும் தாதன ளவத்திருந்தான். 
தனது ்கள்டயில் அவர்களுககு சபாருட்களையும் 
ச்காடுத்து ொராயமும் ச்காடுத்து அவவபதபாது 
ப ண மு ம்  ச ்க ா டு த் து  அ வ ர ்க ள ை 
ஏமைாறறிஅவர்களின் பணத்ளத அப்கரித்துக 
ச்காணடு அதயாககியனா்க பணம் ெம்பாதிக்கத் 
துவங்கினான்.

கீரத்தியின் தந்ளத அவளன அடிக்கடி 
எச்ெரித்து வந்த ார  ஏளை தத ாட்டத் 

சதாழிலாைர்களை ஏமைாறறினால் நீ ெபிக்கப 
படுவாய என்றார ஆனால் கீரத்தி சதாழிறெங்்கங்்கள் 
அவர்களுககு இந்த வி்டயத்ளத மைாத்திரமைாவது 
செயது ச்காடுத்தால் ோன் ஏன் இளதச் செயகிதறன் 
என்று விதண்டாவாதம் தபசினான்.

1989ஆம் ஆணடு மைாத்தளர சதவிநுவர 
பகுதியில் தங்்களின் சொந்த ஊரில் கீரத்திககு 
மைணமை்களை பாரபபதற்கா்க குடும்ப ெகிதம் 
சென்றிருந்தனர தூரத்து உறவுக்காரப சபண ேல்ல 
வெதியான குடும்பம் குடும்பத்தில் ஒதர 
சபணதாராைமைா்க சீதனமும் சொத்தும் 
தருவதா்கக கூறினார்கள்.

திருமைணம் நிச்ெயிக்கபபட்டது அபதபாதுதான் 
ெரத், குமைாரிளயச் ெந்தித்தான். முதல் முதலா்க 
அவளைக ்கண்டதுதமை ஓர ஈரபபு துருதுருசவன்று 
அங்கும் இங்கும் ஓடி ஆடி ெ்கல தவளல்களையும் 
செயது ச்காணடிருந்த அந்த அைகிய சபண 
கீரத்திககு நிச்ெயிக்கபபட்ட சபணணின் சித்தியின் 
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மை்கள். ஆம். மைாதளர சபண்கள் ்கல்லூரி ஒன்றில் 
ஆணடு 10 ்கறகும் அந்தப சபணணுககும் 
ெரத்துககும் கிட்டத்தட்ட ஒதர வயது. குடள்ட 
பாவாள்டயும் ெடள்டயும் ஆ்க ெறறு ்கவரச்சியா்க 
அங்கும் இங்கும் ஓடிக ச்காணடிருந்த அந்த இைம் 
சிடடின் அைகில் அடிக்கடி ெரத் அவளை 
்கவனிக்கத் துவங்கினான். அவளும் அவளன 
அன்தபாடு தோககினாள்.

கீரத்தியின் திருமைண ோளும் வந்தது. அதி்க 
செலவில் திருமைணம் ஏறபாடு செயயபபடடு 
்கணடி ே்கரின் பிரபல ஓட்டலில் பிரம்மைாண்டமைா்க 
திருமைணம் ேள்டசபறறது. அரசியல் பிரமு்கர்களும் 
வியாபாரி்களும் உறறார உறவினர்களும் மைகிழச்சி 
ஆரவாரத்தில் இருந்தனர .  மைணமை்களும் 
மைணமை்கனும் விடியற்காளல ப்டம் பிடிபபதற்கா்க 
தபராதளன பூ ததாட்டத்திறகு அளைத்துச் 
செல்லபபட்டனர. அவர்களு்டன் சபண 
ததாழியும் மைாபபிள்ளை ததாைனும் அளைத்துச் 
செல்லபபட்டனர .  ெரத்  மைாபபிள்ளை 
ததாைனா்கவும் குமைாரி சபண ததாழியா்கவும் 
அலங்்கரிக்கபபடடு விடியற்காளல 4 மைணி முதல் 
free shooting ேள்டசபறறது.

அந்த ெந்தரபபத்தில் குமைாரியின் வி்டயங்்களை 
ெரத்தும் ெரத் பறறிய வி்டயங்்களை குமைாரியும் 
அவர்கள் இருவரினதும் விருபபு சவறுபபு்களை 
்கல்வி எதிர்காலம் என பல வி்டயங்்களை 
இருவரும் பகிரந்து ச்காள்ை ெந்தரபபமும் 
தேரமும் கிள்டத்தது.

திருமைண மைண்டபத்திலும் அதறகுப பிற்கான 
ோட்களிலும் இருவரின் ்கண்களும் அடிக்கடி 
ெங்்கமித்து ்காதல் சமைாழி தபெத் துவங்கியது. 
இருவரினதும் ்காதல் சில்மிஷங்்கள் சமைௌன 
சமைாழி்கள் ஸ்பரிெங்்கள் திருமைணத்தின் பின்னும் 
சதா்டரந்தது.

கிட்டத்தட்ட ஒரு வரு்டத்தின் பின் கீரத்தியின் 
மைளனவி தனது சுயரூபத்ளதக ்காட்டத் 
துவங்கினாள். இதன் ்காரணத்தினால் கீரத்திககும் 
குடும்ப உறுபபினர்களுககும் இள்டயில் சொத்து 
சதா்டரபான ெச்ெரவு்கள் ஆரம்பித்தன. 
வலபபளன என்னும் இந்த குககிராமைம் தனககுப 
பிடிக்கவில்ளல என்றும் வீடு வெதி இல்ளல 
என்றும் இந்த குளிர ்காலநிளல ்காரணமைா்கத் 
தான் ்கருத்து விட்டதா்கவும் கூறி கீரத்திளயயும் 
அளைத்துகச்காணடு மைாத்தளரககு செல்ல 
ஆயத்தமைானாள்.

வீடடில்  ப ல  பி ர ச் ெளன ்களையும் 
ெ ச் ெ ரவு்களையும்  அளமைதியின்ளமையும் 
ஏறபடுத்தினாள். ெரத் மீது அபாண்ட பழி சுமைத்த 
தயங்்காத கீரத்தியின் மைளனவி தனது தங்்கச் 
ெங்கிலிளயயும் தங்்க வளையல்்களையும் 
்காணவில்ளல என்றும் வீடடிறகுள்தைதய யாதரா 
திருடி இருக்கலாம் என்றும் கூறினார. அது 
மைாத்திரமைல்லாமைல் வீடடிறகு தவளல செயய வந்த 
மீனாடசி என்னும் தமிழ சபணமைணிளய 

தமைாெமைா்க ே்டத்துவதா்கவும் அவளை தமிைச்சி 
தமிைச்சி என்று த்கவலமைா்கப தபசுவதும் அவைது 
ெ்கல தவளல்களையும் விமைரசிபபதுமைா்க சிங்்கைப 
தபரினவாத அதி்காரப தபாகள்க சவளிக்காட்டத் 
துவங்கினாள்.

ேள்க்களை ெரத் அல்லது மீனாடசி தான் 
திருடினார்கள் என்று அடித்துக கூறினாள். இதன் 
்காரணத்தால் மீனாடசி தவளலககு வராமைல் 
நின்று விட்டாள். ெரத்தின் தாயார வீடடு 
தவளல்களை செயய தவணடிய நிரபபந்தம் 
ஏறபட்டது. எவவைவு சுளவயா்க ததநீர தயாரித்துக 
ச்காடுத்தாலும் சுளவயில்ளல என்று ச்காடடிவிடும் 
கீரத்தியின் மைளனவி ஒரு ஒரு ோள் ததனீளர 
கீரத்தியின் தாயின் மு்கத்தில் ஊறறிய ெம்பவம் 
வீடடில் சபரும் ெணள்டயாகிவிட்டது. ெரத் 
இதன் ்காரணத்தால் வீடள்ட விடடு சவளிதயறி 
விட்டான்.

மீனாடசியின் மீது அபாண்டமைா்க தங்்க 
ேள்க்களைத் திருடியதா்க தபாலீசில் பு்கார செயத 
கீரத்தியின் மைளனவிளயயும் கீரத்திளயயும் 
அவர்களின் குடும்பத்தினரால் தடுக்க முடியாமைல் 
தபானது.

மீனாடசிளயக ள்கது செயத தபாலீொர 
மீனாடசியின் மை்களனயும் பல்்களலக்கை்கத்தில் 
்கல்வி ்கறறுக ச்காணடிருந்த தேரத்திதலதய ள்கது 
செயததும் யாராலும் மைறக்க முடியாத மைன்னிக்க 
முடியாத ஒரு ெம்பவம் ஆகியது .  பல 
வரு்டங்்களுககுப பின் ்காணாமைல் தபானதா்கக 
கூறிய அந்த ேள்க்கள் கீரத்தியின் மைளனவியின் 
மைாத்தளர வீடடில் பதுககிளவத்து இருந்து 
கிள்டத்த தபாது கீரத்தியின் குடும்பத்தினரால் 
ஆச்ெரியபப்டாமைலும் ஆத்திரபப்டாமைலும் 
இருக்க முடியவில்ளல. ஆனால் அபதபாது 
கீரத்தியின் மைளனவிககுப பயந்து அளனவரும் 
சமைௌனித்து இருந்தனர.

நித்திளரயு்டனும் ்கனவு்களு்டனும் தபருந்து 
வலபபளன பஸ் தரிபபி்டத்தில் வந்தள்டந்தது. 
ெரத் தன் நிளல மீண்டான். பஸ்ஸில் இருந்து 
இறங்கிய அவன் தேரடியா்க மைதுபான ொளலககு 
சென்று ஒரு தபாத்தல் ொராயம் வாங்கினான். 
ஒரு பாகச்கட சி்கசரட வாங்கினான். வீடள்ட 
தோககி ே்டந்தான். தள்ைாத வயதில் தன் 
வருள்கக்கா்கக ்காத்திருந்த தந்ளத மை்களனக 
்கண்டதும் ்கள்டயிலிருந்து சவளிதய வந்தார. 
தந்ளதயின் ்கால் பணிந்த ெரத் மைறற ோட்களில் 
தான் வரும்தபாது தன்ளன வரதவற்க முன்னால் 
வரும் தாயின் ப்டத்ளத பாரத்து ்கண்கலங்்க 
வீடடினுள் சென்றான். தந்ளத அவளனப பாரத்து 
ெரத் உன்தனாடு ோன் ெறறு ்களதக்க தவணடும் 
என்றார. இபதபா உ்டம்புககு ்கஷ்டமைா்க 
இருககின்றது பின்பு ்களதபதபாம் என்றான் ெரத்.

தனது அளறககுச் சென்ற ெரத் பஸ்ஸில் 
ளவத்து ்கண்ட குமைாரியும் தனது அன்பு மை்களும் 
எங்த்க சென்று இருபபார்கள் என்ற எணணத்தில் 
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்கண ்கலங்கினான். தான் ச்காணடு வந்த 
மைதுதபாத்தளல உள்டத்து குடித்தான்.சி்கசரட 
ஒன்ளற பறற ளவத்துகச்காணடு அபபடிதய 
தூங்கிப தபானான்.

அவனது எணணத்தில் இறந்த ்காலத்தின் சில 
பதிவு்கள் வந்து சென்றது.

அணணனும் அணணியும் வீடடில் இருந்த 
்காலத்தில் குமைாரி அவவபதபாது வீடடிறகு வந்து 
சென்றாள். ெந்தரபபம் இருவரும் ்காதல் வயபபடடு 
முத்தங்்களைப பரிமைாறிக ச்காண்டது ஒரு 
சு்கமைான அனுபவமைா்க இருந்தது.

ெரத் ச்காழும்பில் aat வகுபபிற்கா்க சென்றிருந்த 
சபாழுது குமைாரியின் தாயார சு்கவீனம் அள்டந்து 
மை்கர்கமை புறறுதோய ளவத்தியொளலயில் சிகிச்ளெ 
சபறறுக ச்காணடிருந்த தபாது அவருககு 
துளணயா்க குமைாரி ச்காழும்பிதல தங்கியிருந்தாள்.

இருவரும் ்காலிமு்கத்தி்டல் சமைஜஸ்டிக சிடடி 
வி்காரமைாததவி பூங்்கா எனச் சுறறித் திரிந்த ஒரு 
சு்கமைான நிளனவு்கைா்க வந்து சென்றது.

குமைாரிளய மைாத்தளர பஸ்ஸில் ஏறறிவி்ட 
அளைத்து வந்து தனது அளறககு வந்ததபாது 
வாலிப வயதில் ்கடடுக்க்டங்்கா ஆளெ்கள் 
்காரணத்தால் வரம்பு்கள் மீறபபட்டன.

கீரத்தியின் மைளனவி உ்டனான சொத்துப 
பிரச்ளன ்காரணமைா்க இரணடு குடும்பங்்களும் 
பிரிந்த பின் குமைாரியின் உறவும் தவண்டாம் என்று 
அவளை நிரா்கரித்தது ெரத்தின் என்ன ஓட்டத்தில் 
்க்டந்து சென்றது.

குமைாரி ்கரபபம் ஆனது தன்னால்தான் 
என்பளத ேன்கு அறிந்தும் அவளை திருமைணம் 
முடிக்காமைல் ராணுவத்திறகு ஓடிச் சென்று 
இன்தறாடு 4 வரு்டங்்கள் ஆகிவிட்டது. அந்த 
குைந்ளத? அந்தக ்கனவில் திடுககிடடு விழித்துக 
ச்காண்டான்.

அபதபாதுதான் குளிக்காமைல் ள்க ்கால் 
்கழுவாமைல் ராணுவ உள்டயு்டன் தபாளதயில் 
தூங்கிப தபானது அவனுககு ஞாப்கம் வந்தது. 
பசி வயிறளறக கிள்ளியது. குளித்து முடித்து 
உணவு உணபதற்கா்க ொபபாடடு அளறககுச் 
சென்றான். அம்மைாவின் ஞாப்கங்்களும் 
அம்மைாவின் சுளவயான உணவும் சிந்ளதககுள் 
்கவளலளயயும் அம்மைாவின் வாரத்ளத்கள் ்காதில் 
ரீங்்காரமிடடுக ச்காணடிருந்தது. “புத்தா சபண 
பாவம் சபால்லாதது குமைாரிளயத் ததடி சென்று 
திருமைணம் முடிக்க தவணடியதும் உன் பிள்ளைளய 
்காபபாறற தவணடியதும் உன் ்க்டளமை” என்று 
அடிக்கடி கூறுவது”

அம்மைா உங்்களின் மூத்த மை்கன் கீரத்தியின் 
மைளனவி ஒரு தபய. அவளின் தங்ள்கயான 
குமைாரியும் தபயா்கத்தான் இருபபாள். அவன் 
விழுந்த குழியில் என்ளன தள்ை தவண்டாம். 
ோன் திருமைணம் முடிக்காமைதல இருந்துவிடடுப 
தபாகிதறன்” என்று விதண்டாவாதம் தபசுவான். 

அம்மைாளவ நிளனககும் சபாழுது அவனுககு 
்கவளலயா்க இருந்தது. அவன் வரும் வளரயில் 
ொபபி்டாமைல் இருந்த அபபாவும் தன்னு்டன் 
ொபபி்ட அமைரந்தார. ொபபாடடு தமைளெளயப 
பாரத்ததும் ெரத்திறகு ஆச்ெரியம் தாங்்க 
முடியவில்ளல. அம்மைா ெளமைபபது தபாலதவ 
்கருபபு நிற மீன் ்கரி, பருபபு வல்லாளர பச்ெடி, 
பபப்டம், முருங்ள்கக்காய சொதி, சி்கபபு அரிசிச் 
தொறு. ெரத் அபபாளவப பாரத்தான். அபபா 
்கண்கள் ்கலங்கியவாறு கூறினார. அம்மைா இறந்து 
ஒரு வரு்டமைா்க ோதன ெளமைத்துச் ெளமைத்துச் 
ொபபிடுவது, ்கள்ட ொபபாடும் என்ளன 
தோயவாயபப்ட ளவத்துவிட்டது. ோககும் 
மைரணித்து விட்டது என்றார. ெரத் உன்தனாடு 
தபெ தவணடும் என்று ோன் கூறிதனன் என்று 
ெறறு இழுத்தார . சொல்லுங்்கபபா என்றான் ெரத். 
ததானி..... ததானி..... என்று யாளரதயா அளைத்தார. 
அைகிய சின்னஞ்சிறு சபண அைகிய ்கண்களு்டன் 
ஓத்டாடி வந்தாள். உரித்து ளவத்தாறதபால 
ெரத்தின் தாயின் மு்கம். அவைது மு்கமைா்க 
இருந்தது. அபபா அவளைக ்கடடி இந்தப 
பிள்ளை பறறித் தான் தபெ தவணடும் என்றார. 
ெரத்தின் ்கண்கள் தன்ளன அறியாமைதல யாளரதயா 
தத்டத் துவங்கியது. பின்பு அபபா கூறினார. ெரத் 
அம்மைா இறககும் அந்த நிமி்டத்தில் என்னி்டம் 
த்கடடுக ச்காண்டது ெரத்ளதயும் குமைாரிளயயும் 
தெரத்து ளவயுங்்கள் அந்தப பிள்ளைளய 
்காபபாறறுங்்கள். அபதபாதுதான் என் ஆன்மைா 
ொந்தி அள்டயும் என்று. அதனால்தான் மை்கன் 
அவர்களை வரச் சொன்தனன். இல்லாவிட்டால் 
ெ ா ர ாயமும் சி்கசரடடும் உன்ளனயும் 
என்னி்டமிருந்து பிரித்து விடும் என்றார.

்கண்கள் ்கலங்கியவனா்க உணவுத் தடள்ட 
பாரத்துகச்காணடிருந்த ெரத் அபபாவின் மைடியில் 
மிரணடு தபாயிருந்த சின்ன மை்களை அளைத்து 
தனது மைடியில் ளவத்து உணவுத் தடடில் இருந்து 
உணளவ எடுத்து ஊடடி விட்டான். ்கதவருத்க 
பயந்து தபாய நின்று ச்காணடிருந்த குமைாரி 
அடிதமைல் அடி எடுத்து ளவத்து ெரத் அருகில் 
வந்தாள். அபபா தனது உணவுத் தடள்ட 
எடுத்துகச்காணடு சவறறி வீரனாய சவளிதய 
சென்றார.

முற்றும்

கதைக்குப் பின் - ைனது பிள்்ளயின் வ்பயர் 
விஜயகுமாரி வன்னியாராச்சி சரத் ைக்ஷிகைா குமாரி என்றும் 
அவள் பிறககும் ்்பாது பிரசவம் ்பார்த்ை ்வத்தியரின் 
வ்பயர் முத்துசாமி சிவரஞசன் என்றும் ்வத்தியரின் 
அம்மா மீனாட்சி அவர் இஙகு ் வ்ை வசயைவர் என்றும் 
குமாரி அடிககைடி சரத் எனும் ராணுவ வீரரின் ைகைப்பனாரிடம் 
கூறி வந்ைாள். அவர்கைள் மிகை நல்ைவர்கைள் அவர்கைளுககு 
அந்ை ைண்ட்ன்ய வகைாடுத்திருககைக கூடாது என்று 
வாககுமூைம் வகைாடுத்ைார் ராணுவ வீரனின் ைந்்ை.
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சரவததெ மைாரகசிய மைனிததேய அளமைபபின் 
ொரபில், 2022 ஜூளல மைாதம் ே்டந்ததறிய 
்கருத்தரங்கில், “லத்தீன் அசமைரிக்க ோடு்கள் 
அணளமையில் சவன்சறடுத்துள்ை ்கருக்களலபபு 
உரிளமை்களும் தொெலிெ ஜனோய்க அரசு்களும் 
உலகிறத்க பா்டமைா்க இருககின்றன” என்ற ்கருத்து 
மு ன் ளவ க ்க ப ப ட டி ரு க கி ற து .  வ ்ட 
அசமைரிக்காவிலும் உலச்கங்கிலும் நிளலளமை 
இருள் சூழந்து ்காணபபடுள்கயில், ஒன்றிளணந்து 
தபாராடினால் எதிர்காலம் ஒளிமிக்கதா்க மைாறும் 
என்ற ேம்பிகள்களய லத்தீன் அசமைரிக்க ோடு்கள் 
அளிககின்றன.

சபாலிவியாவில் 1992 இல் அபதபாளதய 
வலதுொரி அதிபர ள்தமை பாஸ் ெதமைாரா, வ்ட 
அசமைரிக்காவின் லித்தியம் ( தபட்டரி 
செயவதற்கான மூலப சபாருள்) ்காரபபதரென் 
ஆஃப அசமைரிக்காவு்டன் ஒபபந்தம் ஒன்ளற 
செயது ச்காண்டார. அதன்படி ்கம்சபனி 
சபாலிவியாவிலுள்ை சமைாத்த லித்தியம் 
தாதுளவயும் எடுத்துக ச்காணடு அதில் கிள்டககும் 
லாபத்தில் சவறும் 8% மைடடுதமை சபாலிவியாவுககு 
அளிக்க தவணடும். இந்த அநியாயமைான ஒபபந்தம் 
மைக்களிள்டதய சபரும் த்காபத்ளத உண்டாககியது. 
சபாத்டாசி மைக்கள் ்கமிடடி முன்சனடுத்த 
தபாராட்டம் ோச்டங்கும் பரவியதால் தவறு 
வழியின்றி ஒபபந்தம் முடிவுககு வந்தது.

2006 ஆம் ஆணடு ஈதவா சமைாராசலஸ் என்ற 
அயமைாரா பைங்குடிளயச் தெரந்தவர குடியரசுத் 
தளலவர பதவி ஏறற பின்னர, முந்ளதய 
த ப ா ர ாட்டங்்களின் ச த ா்ட ர ச்சிய ா ்க 
“வைங்்காககும் ததசியம்” (Resource Nationalism) 
என்ற ்கருத்தாக்கம் உருவானது. லித்தியம் 
உள்ளிட்ட அளனத்து வைங்்களையும் இனி 
அந்நிய சபருநிறுவனங்்களின் பிடியிலிருந்து 
்காபபது என்று முடிசவடுக்கபபட்டது.

2007 ஆம் ஆணத்ட லித்தியம் சதாழில் 

கட்டுரை

அமரநத்தோ
amarantha1960@gmail.com

ச்காள்ள்க உருவாக்கபபட்டது. சபரும் முதலீடு 
செயது லித்தியம் ததாணடி எடுக்கபபடடு 
உள்ோடடிதலதய பாட்டரி்களும் (த்கத்ததாடு 
(Cathode) உறபத்தி உள்ப்ட) தயாரிக்கபபட்டன. 
லித்தியம் ததாணடி எடுபபதறகு சுறறுச்சூைளல 
பாதிக்காத பாரம்பரியமைான ஆவியாதல் (Evapo-
ration) முளறதய பயன்படுத்தபப்ட தவணடுசமைன 
ச ப ாலிவிய  விஞ்ஞ ானி்கள்  த ்கடடு க 
ச்காள்ைபபட்டதால், லித்தியம் சதாழிலுககு 
சபரும் செலவு பிடித்தது. அரசுககுச் சொந்தமைான 
குவாண்டம் தமைாட்டாரஸ் ்கம்சபனி சொந்தமைா்க 
மின்ொர ்கார்களை தயாரித்தது. லித்தியம் 
உறபத்திளய ்கடடுபபடுத்தவும் நிரவகிக்கவும் 2017 
ஆம் ஆணடு தனியா்க அரசு ்கம்சபனி ஒன்று 
உருவாக்கபபட்டது. இதுதபான்ற வைங்்காககும் 
ததசியத்தின் செயல்பாடு்கைால் ்கடுங்த்காபம் 
ச்காண்டதால், 2019 ஆம் ஆணடு ஆடசிக 
்கவிழபபு அரங்த்கறியது. சதன்னாபபிரிக்காவில் 
பிறந்து வ்ட அசமைரிக்காவில் வசிககும் ச்டஸ்லா 
முதலாளி ஈலான் மைஸ்க என்பவருககு இந்த 
ஆடசிக ்கவிழபபில் முழுபபங்கு உணடு.

ஆனால் விளரவில் சபாலிவியாவில் மீணடும் 
லூயிஸ் ஆரஸ் என்ற இ்டதுொரி ஆடசியில் 
அமைரந்ததால், தறதபாது அபாயமைறற மைாறறு 
சுரங்்க ே்டவடிகள்க்கள் பரிதொதளனயில் 
இருககின்றன. “ொலார தத உயுனி” என்ற உலகின் 
மி்கப சபரிய உபபுப படிமைம் ஏறபடுத்தும் 
சுறறுச்சூைல் ெவால்்கைால் சதா்டரந்து 
அதிருபதிளய சவளிபபடுத்தி வரும் மைக்களின் 
குரல், லித்தியம் சவடடி எடுபபது குறித்த 
எச்ெரிகள்களய தமைலும் அதி்கரிககின்றன. 
லித்தியம் ததாணடி எடுபபதறகு விதிக்கபபடடுள்ை 
வளரமுளற்களும், சபாதுவா்கதவ சபாலிவிய 
மைக்கள் தங்்கள் பாச்ொமைாமைா (பூமி) மீது 
ச்காணடுள்ை தபரன்பும் ெறறும் அக்களறயறறு 
செயல்படும் ச்கதனடிய, வ்ட அசமைரிக்க சபரு 
நிறுவனங்்களைப தபால செயல்படுவது 
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கிள்டயாது.

தறதபாது குடியரசுத் தளலவர லூயிஸ் 
ஆரசுககு சூைலுககு ஊறு செயயாத லித்தியம் 
சதாழில் ச்காள்ள்களயத் சதா்டரந்து 
்கள்டபபிடிபபதில் சிக்கல் உள்ைது. முதலீடடுககுத் 
ததளவயான நிதி இல்லாததால், அந்நிய 
முதலீடள்ட ஏற்க தவணடிய ்கட்டாயம் 
ஏறபடடிருககிறது. சபாலிவியாவில் சபாத்ததாசி 
என்ற பகுதியில், ஸ்பானிய ஆடசியின்தபாது 
சவள்ளிளய ச்காள்ளையடித்துச் செல்ல நிலத்ளத 
த த ாணடித்  தத ாணடி ஸ்பானியர்கள் 
பள்ைமைாககிவிட்டனர. அந்தப பாதிபபின் 
தாக்கத்தில் இபதபாது அம்மைக்கள் லித்தியம் 
ததாணடி எடுககும் முளற குறித்து மி்க 
எச்ெரிகள்கயா்க இருககிறார்கள்.

சபாலிவியாவிறகு சதறத்க சீதல ோடடில், 
ச்காபியாபதபா மைா்காணத்தின் ‘தியரரா 
அமைாரியயா’ ே்கருககு அருத்க ஜூன் மைாதக 
்கள்டசியில், நூறு அடிககு தமைல் விட்டம் 
ச்காண்ட பள்ைம் ஒன்று திடீசரன்று ஏறபட்டது. 
சீதலவில் தாமிரமும் லித்தியமும் அதி்கைவில் 
கிள்டககும் த்கந்ததலரியா சுரங்்க வைா்கத்தின் 
அருகில் உள்ை பகுதிதான் இது. இந்த சுரங்்கங்்களில் 
எணபது ெதவிகிதம் ச்கதனடிய லுணடின் 
ளமைனிங் சமைட்டல் ்காரபபதரெனுககும், இருபது 
ெதவிகிதம் ஜபபானின் சுமித்டாதமைா சமைட்டல் 
ளமைனிங் ்காரபபதரெனுககும் சொந்தமைானது. 
ஆல்்காபரதராொ சுரங்்கத்தருத்க இந்தப பள்ைம் 
ஏறபடுவதறகு சுரங்்கம் ததாணடும் முளறதான் 
்காரணமைா என்று ஆராய சுரங்்கத் துளற 
அளமைச்ெர, நிபுணர்கள், அதி்காரி்கள் ச்காண்ட 
குழு ஒன்று ஆல்்காபரதராொ சுரங்்கத்திறகு 
உ்டதன புறபபட்டது. அபதபாது “விவொய 
நிலசமைான்றில் இந்தப பள்ைம் ஏறபட்டதால் 
உயிரச் தெதங்்கள் ஏறப்டவில்ளல. இதுதவ ஒரு 
சதருவில், ஒரு பள்ளியில் ஏறப்ட வாயபபுணடு. 
எனதவ இபதபாது ேமைது மைக்களைப பாது்காபபதத 
ேமைது தளலயாய தோக்கம்” என்றார தியரரா 
அமைாரியயா ே்கர தமையர கிறிஸ்ததாபால் சூஞ்ஞீ்கா.

அரசின் உணளமை அறியும் குழு, ்கைத்திறகுச் 
சென்றது. உ்டனடியா்க அந்தப பகுதியில் சுரங்்கப 
பணிளய நிறுத்திவிடடு, நிலத்தில் பள்ைம் விழுந்த 
்காரணத்ளதக ்கண்டறியும் த்டயவியல் ஆயவில் 
ஈடுபட்டது. சுரங்்கத் துளற அளமைச்ெர, ஆைமைா்க 
சுரங்்கம் ததாணடி நிலத்தில் பள்ைம் ஏறப்டக 
்காரணமைானவர்களுககு அதி்கபடெ தண்டளன 
வைங்கும்படி ஆளணயிட்டார.

்காந்ததலரியா சுரங்்க வைா்கத்தின் அத்த்காமைா 
உபபுபபடிமைப பரபபின் தவைாண சூைலியல் 
மைறறும் ெமூ்க சூைலியல் பாது்காபளப தமைம்படுத்தும் 
அரசுொரா நிறுவனத்தின் சமைாராசலஸ் 
பால்்காொர, உலச்கங்கிலும் லித்தியம் ததாணடி 
எடுக்கபபடுவதால் நிலத்தடி நீர வறறிப தபாவளதத் 
தனது ஆயதவடடில் நிறுவியுள்ைார. இவர 

ஆந்சதஸ் பிராந்திய உபபுப படிமைங்்களின் 
பன்னாடடு ஆயவ்கத்தின் (Plurinatiinal Observa-
tory of Andean Salt Flats) ஆயவாைர்கள் குழுவில் 
அங்்கம் வகிபபவர.

2021 ஆம் ஆணடு வலதுொரியும் கிறிஸ்தவ 
ஜனோய்கவாதியுமைான செபாஸ்தியன் பிஞ்தஞரா 
சீதலவின் அதிபரா்க இருந்தார. சுறறுச்சூைல் 
குறித்ததா சதாழிலாைர ேலன் குறித்ததா 
அக்களறயின்றி சுரங்்கத் சதாழிளல தமைறச்காண்ட 
ஆல்சபமைாரதல என்ற வ்ட அசமைரிக்க 
்கம்சபனியின் சதாழிலாைர்கள் 2021 ஆம் ஆணடு 
தவளல நிறுத்தத்தில் இறங்கினார்கள். ஆனால் 
உ்டனடியா்க மைாறறு வழி்கள் ள்கவெம் 
இல்லாததால், அபதபாது அந்த முயறசி சவறறி 
சபறவில்ளல. அதனால் எந்த மைாறறமும் இன்றி 
பளைய முளறதய சதா்டரந்தது. பைங்குடி்கைான 
ச ப ரு ம் ப ான்ளமை த்  ச த ா ழி ல ா ை ர ்க ள் 
தவளலயில்லாமைல் இருபபளதவி்ட, அபாய்கரமைா்க 
இருந்தாலும் குளறந்த கூலிககு தவளல கிள்டத்தால் 
தபாதுசமைன்ற மைனநிளலயில் தவளலளயத் 
சதா்டரந்தனர. ஆனால் இபதபாது (மைாரச் 2022 
முதல்) ்காபரிதயல் தபாரிக என்ற இ்டதுொரி 
குடியரசுத் தளலவர பதவியில் இருபபதால், 
அபாய்கரமைான சுரங்்க ேள்டமுளற்கள் 
உ்டனடியா்க ள்கவி்டபபட்டன. மைாறறு வழி்கள் 
ஆராயபபடடு வருகின்றன.

ஈகவததாரிலும் ‘சிக்கன ே்டவடிகள்க்கள்’ என்ற 
சபயரில் மைானியங்்களை நிறுத்தி சபாருைாதார 
சுளமைளய அதி்கரிபபளத எதிரத்து மைக்கள் ோடு 
தழுவிய தபாராட்டங்்களில் பங்த்கறறு 
வருகிறார்கள். த்காவிட தோயக ்காலம் மூன்றில் 
ஒரு பங்கு மைக்களை வறுளமையின் பிடியில் 
தள்ளிவிட்டது. எரிசபாருள் விளல திடீசரன 
உயரத்தபபட்டது .  அபதபாது மைக்கள் 
ோச்டங்கிலும் தபாராட்டங்்களில் இறங்கியபின், 
தவறு வழியின்றி அரசு மைானியங்்களை திரும்ப 
அளித்தது. அதததபால், ்க்டந்த ஜூன் மைாதத்தில் 
பைங்குடி மைக்கள் ோடுமுழுவதும் - அதிலும் 
குறிபபா்க தளலே்கர கித்ததா (Quito) இரணடு 
வாரங்்கள் ஸ்தம்பிககும்படி, மைாசபரும் 
தபாராட்டங்்களில் இறங்கினார்கள். ோடடின் 
வலதுொரி அதிபர கியயரதமைா லாஸ்தஸா 
அம்மைக்களு்டன் தபச்சுவாரத்ளத ே்டத்த 
ஒபபுகச்காண்டார. ஆனால் ோடடின் பல 
மைா்காணங்்களில் அமைலில் இருந்த சேருக்கடி 
நிளலளய நீககினால் மைடடுதமை தபச்சுவாரத்ளத 
ே்டத்த முடியும் என மைக்கள் கூறிவிட்டனர. தபச்சு 
வாரத்ளத்களின் பின்னர எரிசபாருள் விளல்களும் 
குளறக்கபபட்டன.

வரலாறறில் முதல் முளறயா்க ச்காலம்பியாவில் 
எம்-19 இயக்கத்தின் முன்னாள் தபாராளியான 
குஸ்தாதவா சபத்தரா குடியரசுத்தளலவர 
ஆகியுள்ைார. துளணத் தளலவராகியுள்ைார 
்கறுபபினத்ளதச் தெரந்த சபணணியவாதியான 
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ஃபிரான்சியா மைாரகத்கஸ் ! ச்காலம்பியாதவாடு 
தெரத்து தறதபாது பத்து லத்தீன் அசமைரிக்க 
ோடு்களில் இ்டதுொரி்கள் அரெளமைத்து 
உள்ைார்கள். குடியரசுத் தளலவர பதவிதயறபு 
நி்கழச்சிதய வரலாறறில் முன் எபதபாதும் 
இல்லாத அைவுககு மி்கவும் பரபரபபானதா்க 
அளமைந்தது.

விைாவில் பங்த்கற்க வந்த பல்தவறு ோடு்களின் 
பிரதிநிதி்கள் முளறயா்க அறிவிக்கபபடடு 
தமைள்டயில் அமைரத்தபபட்டனர. ஆனால் வ்ட 
அசமைரிக்கா முககியத்துவம் இல்லாத ஒரு குழுளவ 
(யூஎஸ்எயடு தளலவர ெமைந்தா பவர தளலளமையில்) 
அனுபபியதால் அறிவிக்கபப்டவு மில்ளல 
தமைள்டயில் அமைரவும் இல்ளல. ஸ்சபயினிலிருந்து 
வந்திருந்த மைன்னர ஃசபலிபதப-VI நி்கழச்சி 
தமைள்டயில் அமைரந்திருந்தார. ச்காலம்பிய 
்காங்கிரஸ் தளலவர ராய பாரதரராஸ், குஸ்தாதவா 
சபத்தராவுககு பதவிப பிரமைாணம் செயது 
ளவத்தார. ததாள் வழிதய மைாரபின் குறுகத்க 
அணியபபடும் குடியரசுத் தளலவருககுரிய 
படள்டளய சபத்தராவுககு மைரீயா ச்ாதெ 
பிொரதரா வைங்கினார. இவர படுச்காளல 
செயயபபட்ட முன்னாள் எம்-19 இயக்கத் 
ததாைரின் மை்கள். பதவிதயறபு விைா உளர்கள் 
முடிந்தபின் ஒரு இன்ப அதிரச்சி தந்த நி்கழச்சி 
ே்டந்தது.

விடுதளல வீரர ளெமைன் சபாலிவாரின் 
வீரவாளை தமைள்டககுக ச்காணடு வரும்படி 
சபத்தரா ஒலிசபருககியில் ஆளணயிட்டார. 
இதறகு எதிரபபு்கள் வலுககுமுன், “இது குடியரசுத் 
தளலவரின், சபரும்பான்ளமை மைக்களின் ஆளண” 
என்றார. வருங்்காலத்தில் ச்காலம்பியாளவ 
மைக்கள் ேல அரொ்க மைாறறியளமைககும் முயறசியில் 
தனககு ச்காலம்பிய ராணுவம் தளலவலிளய 
உண்டாககும் என்று அறிந்த தபாதிலும் சபத்தரா 
இவவாறு ஆளணயிட்டார. ோன்கு சிவபபு நிற 
சீருள்ட அணிந்த வீரர்கள் ்கணணாடிப 
தபளைககுள் ளவக்கபபட்ட சபாலிவாரின் 
வீரவாளை ஊரவலமைா்க எடுத்து வந்து தமைள்டயின் 
ேடுதவ ளவத்ததபாது ்களரபுரணத்டாடும் 
மைகிழச்சி சவள்ைத்தில் சமைாத்தக கூட்டமும் 
எழுந்து ஆரவாரம் செயதது. அபதபாது தளலளய 
சதாங்்கவிட்டபடி ்கடு்கடுபபா்க அமைரந்திருந்தார 
ஸ்சபயின் மைன்னர ஃசபலிபதப-VI. ்காரணம் 203 
ஆணடு்களுககு முன்னர சபாயாக்க ா 
(ச்காலம்பியாவின் ஒரு பகுதி) விடுதளலப தபாரில் 
ஸ்சபயிளனத் ததாற்கடித்த வாள் அது ! சபத்தரா 
பதவிதயறபு நி்கழச்சியில் பங்த்கறற பிடஸ்பரக 
பல்்களலக்கை்க ெட்டப பள்ளியில் ெரவததெ 
மைனித உரிளமை்களைக ்கறபிககும் தபராசிரியரும், 
வ்ட அசமைரிக்க சதாழிலாைர மைறறும் மைனித 
உரிளமை வைக்கறிஞரும் எழுத்தாைரும் அரசியல் 
செயல்பாட்டாைரும் ஆன த்டனியல் த்காவாலிக, 
“எனது பல பத்தாணடு்கால பயண அனுபவத்தில், 
இபபடிசயாரு உணரவுபூரவமைான ோ்டகீயமைான 

அரசியல் வரலாறறு நி்கழவிளன ோன் 
்கண்டதில்ளல. மி்கவும் சேகிழந்து தபாதனன்” 
என்று எழுதியுள்ைார.

கியூபா, சமைகசித்கா, உருகுவாய, புவரத்ததா 
ரீகத்கா, ச்யதீ, ்கவுதமைாலா, அரச்கந்தீனா, 
ச்காலம்பியா, ஆகிய ோடு்களில் ்கருக்களலபபு 
ெட்டபூரவமைாக்கப படடுள்ைது. அடுத்து, புதிய 
அரசியல் ொெனம் அமைலுககு வரும்தபாது 
சீதலவும் இந்த வரிளெயில் இளணந்து ச்காள்ளும். 
ஆனால் உலச்கங்கிலும் உள்ை ோடு்களை 
தப ா ர ்கைாலும் ,  ே ா ெ தவளல்கைாலும் 
சுரண்டல்்கைாலும் ஆடடிபபள்டககும் வ்ட 
அசமைரிக்காவில், ்கருக்களலபபு தண்டளனககுரிய 
குறறம் என்று அணளமையில் அந்ோடடு உச்ெநீதி 
மைன்றம் ஆளணயிடடுள்ைது ! உலள்கதய 
ஆடடிபபள்டககும் வ்ட அசமைரிக்கா தனது 
ோடடுப சபண்களின் பாலியல் உரிளமைளயப 
பறித்து அளர நூறறாணடு ்காலம் பின்தனாககிச் 
சென்றுவிட்டது.

தமைறசொன்ன லத்தீன் அசமைரிக்க ோடு்களின் 
நி்கழவு்களை கூரந்து பாரபதபாமைானால், சவறும் 
பிரதிநிதித்துவ ஜனோய்கம் எபதபாததா 
்காலாவதியாகிவிட்டது என்பது அபபட்டமைா்கத் 
சதரியும். மைக்கள் பங்த்கறபு ஜனோய்கம் லத்தீன் 
அசமைரிக்காவில் தவரவிடடு கிளை பரபபி 
வருகிறது. ஞாயமைான த்காரிகள்க்களை வலியுறுத்தி 
ெமைரெமின்றி மைக்கள் சதருவில் இறங்கிப 
தப ா ர ாடுவதும் ,  அரசு  மைக ்கள்  திரள் 
தபாராட்டங்்களை புறக்கணிக்க முடியாமைல் 
இறங்கி வருவதும், மைக்கள் ேல அரொ்க 
செயல்படுவதும் ொத்தியதமை என்பளத உலகுககு 
நிரூபித்து வருகிறது.

அடிபபள்ட மைனித உரிளமை்களும், சதாழிலாைர 
உரிளமை்களும், சிவில் ெமூ்க உரிளமை்களும், 
சபாருைாதார உரிளமை்களும், தனிமைனித 
உரிளமை்களும் அடுத்தடுத்து பறிக்கபபடடுவரும் 
இந்தச் சூைலில், ோம் எத்தள்கய விளனயாறற 
தவணடும் என்று முடிசவடுக்க தவணடியது 
்காலத்தின் ்கட்டாயம். எந்த உரிளமையும் மைனிதர்கள் 
தபாரா்டாமைல் கிள்டத்ததல்ல. அதுதபால் 
பறிக்கபபட்ட உரிளமை்களையும் தபாரா்டாமைல் 
மீட்க முடியாது. மைக்களின் தமைம்பாடடுக்கா்க 
அன்றி சுய லாபத்திற்கா்க ஜனோய்கசமைன்ற 
தபரில் ததரதலில் சவன்று ஆடசியில் அமைரந்து 
ோடள்ட குடடிச்சுவராககும் அரசியல்வாதி்களின் 
ஒடுககுமுளற்களை எதிரபபின்றி ஏறபதா அல்லது 
மீணடும் ஒரு விடுதளலப தபாராட்டத்ளதத் 
சதா்டரவதா என்ற த்கள்விளய ோம் 
ஒவசவாருவரும் த்கடடுக ச்காள்ளும் தேரம் 
வந்துவிட்டது.

கைட்டு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர், வமாழிவ்பயர்ப்பாளர்
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பத்தி

பவணுமோதவன்
venumadhavan2022@gmail.com

தக்கார  தகவிலர  என்பது  அவைவர
எசசத்தாற  காணப்  படும்.

திருககுறள் எண் :114/அதிகைாரம் :12/ நடுவு நி்ை்ம

விளக்கம் :

ஒருவர் ் மன்்மககைான ைகுதி உ்டயவரா  அல்ைது ைகுதி அற்றவரா  
என்்ப்ை அவர் ைன் வாழவிற்குப பின் விட்டுச்வசல்லும் 
புகைழச்வசாற்கை்ள அல்ைது  ்பழிச்வசாற்கை்ளக வகைாண்டு அறியைாம்.

எஸ். வி. ஆகரச் சநதித்பதோம்!

ததாைர எஸ். வி. ஆர. தமைது இளணயரு்டன் 
சென்ளன, விஜயா மைருத்துவமைளனயில் சிகிச்ளெ 
சபறறுவருகிறார என்ற த்கவல் அறிந்து ோனும் 
‘்காகள்க’ சபாறுபபாசிரியர ெந்திரதெ்கரும் 
அவர்களைக ்கணடு ‘ேலம் விொரிக்க’ அங்குச் 
சென்தறாம். எங்்களு்டன் ஊ்ட்கரான ததாைர 
தமிைன்பனும் இளணந்துச்காண்டார.

பரிதொதளன்களும் சிகிச்ளெயும் முடிந்தபின்னர 
விஜயா ச்ல்த் சென்்டருககுள்தைதய இருககும் 
விருந்தினர  குடியிருபபுககு  இருவரும் 
வந்துவிடுகின்றனர. எஸ். வி. ஆளரப பாரத்துப 
தபெ அரசியல்தளலவர்கள், வாெ்க ேணபர்கள், 
ஊ்ட்கர்கள், எழுத்தாைர்கள், பதிபபாைர்கள் என 
ே ாள்தத ாறும்  பலரும்  அணியணியா்க 
வ ந் து ச ்க ா ண த்ட  இ ரு க கி ன் ற ன ர . 
வருகிறவர ்களு்டன் வர தவறபளறயில் 
அமைரந்தவாறு எஸ். வி. ஆர. உ்டல்உபாளத மைறந்து 
அன்றா்டப பிரச்சிளன்கள் முதல் அளனத்துல்க 
அரசியல்வளர தபசிகத்காணத்டயிருககிறார. 
பல்துளற வித்த்கரல்லவா எஸ். வி. ஆர, அவரது 
உளரயா்டலில் இளெ, ஓவியம், ்கவிளத, 
விளையாடடு, ்க்டந்த்கால இயக்க வரலாறு, 
இலககிய வரலாறு என உள்டபசபடுத்த 
சவள்ைம்தபால் செயதி்கள் ச்காடடுகின்றன. 
செவி மைடுக்க வாயத்ததார தபறுசபறதறார.

ேரம்புப பிரச்சிளன்கள், ்கணபாரளவப 
பாதிபபு, தாைமுடியாத ள்கவலி ஆகியவறறு்டன் 
தபாராடியவாறு இள்டயறாது வாசிபபதும், 
மைடிக்கணினியில் தட்டச்சு செயவதுமைா்க 
ஓயவறியாது உளைத்துகச்காணத்டயிருககிறார, 
தமிழோடடு அரசியல், ்களல இலககிய, 
அறிவியக்கப புலங்்களில் முதன்ளமையான 
தபராளுளமையான ததாைர எஸ். வி. ஆர.

ததாைளரக ்க்டந்த ோறபது ஆணடு்களுககும் 
தமைலா்க அறிதவன். அவெரநிளலக ்காலத்தில் 
ோன் ‘விடியல்’ இதளை சவளிகச்காணர முயன்ற 

தவளையில் ‘மூன்றாவது அணி’யின் முதல் 
இதைான ‘புதிய தளலமுளற’ குறித்து அறிய 
வந்ததபாது ஞானி, புலவர ஆதி, மைதனா்கரன் 
(எஸ் .  வி .  ஆர )  குறித்துத் ததாைர்கள் 
எடுத்துளரத்தனர. அந்தவள்கயில் எனககு அவர 
இதழியல் முன்தனாடி. அதன் பின்னர ’்காரககி’ 
இைதவனில், ’மைனிதன்’ த்காளவ ஈஸ்வரன் 
ஆகிதயாரின் ்கரம் பறறி ோன் ‘விடியல்’ 
்கண்டள்டந்ததன்.

எஸ். வி. ஆரு்டன் ோன் ச்காண்ட ததாைளமை 
ோறபது ஆணடு்கைா்கத் சதா்டரவது. இள்டயில் 
பல ஆணடு்கள் பாரக்காமைல் , ஏன் சதாளலதபசியில் 
தபொமைல் கூ்ட இருந்திருககிதறாம். ஆனால் 
எபதபாது ெந்தித்தாலும் அதறகு முந்தின 
ோள்தான் தபசிப பிரிந்தவர தபால் ஒரு ்காந்தப 
புன்னள்கயு்டன் ்கரம் பறறிக ச்காள்வார. 
அத்தளன சேகிழவும் பரிவும் தபரன்பும் 
பூண்டவர்களை மி்க அரிதா்கதவ ்காண முடியும்.

எஸ். வி. ஆளரப தபால் மைாரகசியச் 
சித்தாந்தத்தில் ஆைங்்கால் பட்ட தமைளத்கள் 
ஈரமிைந்து வறணடுதபாவளதக ்கணடிருககிதறன். 
ஆனால் அவதரா எபதபாதும் அன்றலரந்த 
மைலரா்கக ்காடசியளிபபார. அதறகுக ்காரணம் 
அவரது இளெ ோட்டமும் ்களல இலககிய 
ஈடுபாடு்களுதமை. அவர ஒரு விளையாடடு 
ஆரவலரும் கூ்ட.

எஸ். வி. ஆர்.
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ோங்்கள் ெந்திக்கச் சென்ற பிறப்கல் தேரத்தில் 
மைருத்துவப பரிதொதளன்களும் சிகிச்ளெயும் 
முடிந்து தம் இளணயரு்டன் அளறககுத் 
திரும்பிவந்துச்காணடிருந்தார. ’நி்கழ’ அயக்கண 
உ்டனிருந்தார .  எங்்களைப பாரத்ததும் 
வழிபபாளதயிதலதய நின்றவணணம் உறொ்கம் 
ததும்ப தபசிச்காணத்டயிருந்தார. அணளமையில் 
எஸ். வி. ஆர. வசித்துவரும் த்காத்தகிரிககுச் 
சென்று ததாைர்கள் அவரது 8 2ஆவது 
பிறந்தோளைக ச்காண்டாடி மைகிழந்தனர. 
சென்ளனயில் அவர சிகிச்ளெ சபறறுவரும் 
தவளையில் அவரது 50ஆவது திருமைணோளும் 
இனிதத வந்துதபானது.

 ‘ரஷயப புரடசி : இலககியச் ொடசியம்’ , 
’அந்நியமைாதல்’ சதா்டங்கி இன்றுவளர 80-ககும் 
தமைறபட்ட நூல்்களை எழுதியிருககும் எஸ். வி. 
ஆர. தமிழின் அரசியல் இலககியத்திறகும், 
இலககிய அரசியலுககும் ்காலம் உவந்தளித்த 
ேறச்காள்ட.

தஸ்தாசயவஸ்கி, ்டால்ஸ்்டாய, துர்கதனவ, 
அன்னா அகமைததவா, உம்பரத்ததா ஈத்கா, தஜாஸ் 
ெரமைாத்கா, குந்தர கிராஸ், மிலன் குந்ததரா, 
இதாதலா ்கால்விதனா, தவாதலா தொயிங்்கா, 
்காரதலாஸ் புயந்தஸ், சேருதா, ஆகத்டாவியா 
பாஸ், தலாொ, ச்காரத்தொர, ருல்தபா, ய்ுதா 
அமிக்காய, மு்கமைது தாரவீஸ், எடவரட ளஸத், 
எலினா எனப பல்தவறு முககிய இலககிய 
ஆளுளமை்கள் குறித்தும் அவர்கைது பள்டபபு்கள் 
குறித்தும் எஸ். வி. ஆர. வாயிலா்கதவ தமிைர்கள் 
அறிந்துச்காண்டனர.

இவவிதம் எழுத்தாைர்களை மைடடுமைன்றிச் 
ொரத்தர, அல்தூெர. கிராம்சி, தராொ லகெம்பரக, 
பூரதிதய எனச் சிந்தளனயாைர்கள் பலளரயும் 
தமிழில் சிறபபா்க அறிமு்கம் செயதவர எஸ்.
வி.ஆர தான். எடடு திககும் விரவிககி்டககும் 
்களலச்செல்வங்்கள் யாளவயும் ச்காணரந்திங்குச் 
தெரத்த அவரது அறிவுளைபபு தபாறறுதலுககுரியது; 
மைாறறீடு அறறது.

ததாைர வ. கீதாவு்டன் இளணந்து எஸ். வி. 
ஆர. தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் தமைறச்காண்ட 
சபரியார மைறறும் அம்தபத்்கர குறித்த ஆயவு்களும், 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி அறிகள்க உள்ளிட்ட 
சமைாழியாக்கங்்கள், ஈைத்தமிைர பிரச்ெளன ொரந்த 
வி ரி வ ா ன  ்க ட டு ள ர ்க ள் ,  மை னி த 
உரிளமைபபிரச்ெளன்கள் சதா்டரபான 
்கடடுளர்கள், திராவி்ட இயக்க ஆயவு்கள் 
அவருககுக ்காலம் ்க்டந்தும் சபருளமை தெரபபன. 
ஓர இதழியலாைரா்க அவர செயல்பட்ட ‘இனி’ 
ேம் சேஞ்ெங்்களில் தங்கிவிட்ட இலககிய இதழ.

 எஸ்.வி.ஆர எங்்களைப பாரத்ததபாது 
வைக்கம்தபால் தமைது வாழகள்க அனுபவங்்களைச் 
சுளவயா்க விவரித்தார. அவறளறக ்காறறில் 
்களரய வி்டாமைல் அவர விரிவா்க எழுத்தில் பதிவு 
ச ெ ய ய  த வணடும் .  அளவ  அடு த் த 

தளலமுளறயினருககுக ள்கவிைக்கா்கவும் 
ள்கவாைா்கவும் பயன்படும்.

தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இள்டயறாமைல் 
வாசித்தும் எழுதியும் வரும் எஸ். வி ஆரின் ்களல 
இலககிய ரெளன ஆைமைானது; விமைரெனப 
பாரளவதயா மி்கககூரளமையானது. சொல்லுககும் 
செயலுககுமிள்டதய இள்டசவளியில்லாதது எஸ்.
வி .ஆரின் வாழகள்க .  ெமூ்க நீதிக ்க ான 
தபாராட்டங்்கள், ஈைத் தமிைர்களின் தபாராட்டம், 
மைனித உரிளமைப பாது்காபபு, மைரணத் தண்டளன 
எ தி ர ப பு  இ ய க ்க ம் ,  மை த 
அடிபபள்டவாதங்்களுகச்கனப தபாராட்டம் 
என அளனத்திலும் தம்ளமைப பிளணத்துகச்காண்ட 
தபாராளி எஸ்.வி. ஆர .

அரசியல்்கைத்தில் தீவிர இ்டதுொரியா்கச் 
செயல்படடுவரும் எஸ்.வி. ஆர அ்டககுமுளற, 
சிள ற .  சி த் ரவளத  என  எணணிறந் த 
துன்புறுத்தல்்களைச் ெந்தித்தவர. ஆனால் 
ேணப ர ்களி்டம்  இவ றளற ப  ப கி ர ந் து 
ச ்க ா ள்ளும் தப ா து  உணர ச் சிமி ்க ா மை ல் 
உளரயா்டககூடியவர. அன்று எங்்களி்டமும் 
அவவிததமை மைணிக்கணக்கா்கப தபசினார.

தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அவரது புலளமை 
அபாரமைானது. அவளர முதியவர என்தற 
நிளனக்க முடியவில்ளல. அ்களவ எணபளதக 
்க்டந்தாலும் இளைஞர அவர. எஸ்.வி.ஆர 
சதா்டரந்து வாசித்துக ச்காணத்டயிருககிறார; 
எழுதிக குவிககிறார. புத்த்கங்்கள், சினிமைா, இளெ, 
விளையாடடு, அரசியல்செயல்பாடு என 
உறொ்கமைா்க இயங்கி வருகிறார. அதுதான் அவரது 
இைளமையின் இர்கசியம்.

சேகிழமைனம் ச்காண்ட அந்த தமைளதயி்டமிருந்து 
விள்டசபறறு வருள்கயில் “எஸ்.வி.ஆரின் 
ததாைளமை வாழோளில் ோம் சபறற தபறு; 
அவளரக ச்காண்டா்ட தவணடியது ேம் ்க்டளமை” 
என்று ததாைர்கள் ோங்்கள் எங்்களுககுள் 
தபசிகச்காணத்டாம்.

ப�ோதிகய எப்�டி ’அயத்துப்ப�ோபவன்?’

சென்ற இதழில் ோன் எழுதிய பத்திச் செயதிககு 
தவ. மு. சபாதியசவறபன் ஆறறியுள்ை 

ப�ொதியபெற�ன்
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எதிரவிளனளய மி்க முககியமைான ஒன்றா்க ோன் 
்கவனத்தில் ச்காள்கிதறன்.

”’ெலபதி 50 : சதா்டரும் பயணம்’ ்கருத்தரங்்கத் 
சதாள்கநூல் குறித்துத் தம் பத்தியில் ததாைர 
தவணு எழுதியுள்ைார” எனத் சதா்டங்கும் 
எதிரவிளனயில் ’அதியமைான் எழுதியுள்ை 
முன்னுளரயில் ’ஐராவதி’, ‘இைவரசியம்’, ‘இசு 
எழுபது’ ஆகிய மைலர்களைக குறிபபிட்டவர, 
அவறறுகச்கல்லாம் இல்லாத சிறபபு தமைற்கண்ட 
்கருத்தரங்்கக ்கடடுளர நூலுககு உணடு. அது 50 
வயதுக்காரருககு சவளிவருவதுதான்’ என்று 
குறிபபிட்டளதச் சுடடிக்காடடி ,  “ ெரி ! 
அதியமைானுககுத்ததன் இந்த நூல்தான் 50 
அ்களவக்காரரகச்கன முதலில் சவளிவந்ததா்கத் 
சதரிகின்றது. ஏன் தவணு, அதறகு முன்தப 
தமிழில் முதன்முதலா்கப சபான்விைா மைலர 
்கண்ட தங்்கள் ஆருயிர ேணபன் சபயர அயத்தத 
தபாச்தொ? ெரி! இன்சனாரு பவைவிைா மைலர 
ச ப ய ர  எ ப ப டி  அ தி ய மை ா னு க த்க 
அயத்துபதபாச்தொ? ெங்்கதிககு வருதவாம். 
இளவதாம் அளவ: முன்னது, ‘சபாதிள்க’ – 
சபாதியசவறபன் சபான்விைா மைலர (2000) – 
(அதில் ெலபதி பங்்களிபபும் இ்டம்சபறறுள்ைது); 
பின்னது, ‘நூளல ஆராதித்தல்’ : ஈைத்துப 
பத்மைோபர பவைவிைா மைலர.” என்று சுடடும் 
சபாதி, “இருவரககும் புலபப்டா ஏளனபபிற 
மைலர்களும், என் நிளனவுககு எடடியவளரககும்… 
சிறபி பவைவிைா மைலர்கள் முபபா்கங்்கைா்க! 
‘அ்கமும் புறமும்’, ‘சிறபியின் சேஞ்ெம்’, (+ 
இன்சனாரு பா்கம்); ‘ஆதி எணபது’ – புலவர 
இராசியணணன் முத்துவிைா நூல்.” என்று 
தமைலதி்கத் த்கவல்்களையும் சதரிவித்திருககிறார. 
சபாதிககு ேன்றி.

தனது முன்னுளரயில் “அளவசயல்லாதமை 
்கடடுளர்கள் எழுதபபடடுத் தயாரிக்கபபட்ட 
மைலர்கைாகும். இங்குக ்கருத்தரங்கு ேள்டசபறறு 
அதன் ்கடடுளர்கள் நூலாகின்றன. அளவ 
மைலர்கள்; இது நூல் என்று விவரிககிறார 
அதியமைான்”

இந்த அடிபபள்டயில் ‘சபாதிள்க : 
சபாதியசவறபன் சபான்விைா மைலர’ அதன் 
சபயதர சுடடுவது தபால் ஒரு மைலரா்க 
சமைாக்கவிழந்தது எனக ச்காள்ைலாம் அல்லவா?

மை ற றபடி ,  சப ாதியின் சத ாள்கநூல் 
அளனத்ளதயும் ோன் நிளனவில் மைடடுமைல்ல, 
நூ ற ப டி ்க ை ா ்க ப  ப த் தி ர ப ப டு த் தி யு ம் 
ளவத்துள்தைன். பளற – 1990, சபாதிள்க – 2000 
(சபாதியசவறபன் சபான்விைா மைலர), பளற – 
2015, சபாதிள்க – 70 என நீளும் சபாதியின் 
புத்த்கப பயணத்தில் உ்டன்வரும் ோன் எங்்ஙனம் 
’ எ ன்  ஆ ரு யி ர  ே ண ப ன்  ச ப ய ர  
அயத்துபதபா்கவிடுதவன்?’

்பத்தியாளர்: மூத்ை ்பத்திரி்கையாளர், ஊடகைவியைாளர்

எஸ.வி.ைாஜதுரை
மார்கசிய அறிஞர்

கிருஷணம்மாள் சஜகநாதன்
நிைவுரி்மப ் ்பாராளி

ஆ.சிவசுப்பிைமணிைன்
சமூகைப ்பண்்பாட்டு ஆயவாளர்

சி.எம்.முத்து
எழுத்ைாளர்

ஆர.கீதா
வைாழிவாளர் நைச் 
வசயற்்பாட்டாளர்

தமிழ்த்திரு விருதுகள் 2022
இந்து தைமிழ் தி்ச 

விருதுப�றும் ஆளு்மகளுககு 
காக்கயின் ோழ்ததும் �ாராட்டும்
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தைமிழோடடில் ோ்ட்க உலகின் ்காத்திரமைான 
இைம் தளலமுளறசயான்றிளன அறியும் 
வாயபபும் இளணய வழியில் ெந்திககும் வாயபபும் 
13.09.2022 அன்று ொத்தியமைாயிறறு

அந்த இைம் குழுவின் சபயர ஆங்கிலத்தில் 
Theatre Live என்பதாகும், அரங்்க உயிரபபுக குழு 
என ோம் அதளன சமைாழிமைாறறம் செயயலாம். 
திதயட்டர ளலப எனபபடும் இவ அரங்்க 
உயிரபபுககுழுவினர அரங்குபறறி ்காத்திரமைான 
இளணய வழி வகுபபு்கள் ே்டாத்தி வருகின்றனர,

இந்தியாவின் ெ்கல பா்கங்்களிலிருந்தும் 
பிறசமைாழி தபசும் அரங்்கக ்களல்களில் மிகுந்த 
ததரச்சி சபறதறாளரயும் அளைத்து வகுபபு்கள் 
எடுக்க ளவககின்றனர.

 சேறியாள்ள்க, பிரதி ஆக்கம், ேடிபபு, 
தமைள்டஅளமைபபு, ஒளி – ஒலி - ஒபபளன, உள்ட 
அளமைபபு, தமைள்ட அளெவு என ேல்லததார ேவீன 
அரங்ள்க உருவாக்க உதவும் அரங்்க நுடபங்்களை 
வல்லாரவாயக த்கட்கவும் அவர்கதைாடு 
உளரயா்டவும் ளவககின்றனர. இது இன்ளறய 
நிளலயில் தமிழ ோ்ட்க உலகுககு மி்க மி்க 
அவசியம் தபால எனககுப படுகிறது,

இலங்ள்கயில்  ே ா்ட்கமும்  அரங்கும் 
பா்டசேறியாகி இன்று பா்டொளல்களிலும் 
ப ல் ்க ள ல க ்க ை ்க ்க ங் ்க ளி லு ம்  அ து 
்கறபிக்கபபடுகின்றது. இக்கல்விச் செயறபாடு 
பரவலா்க ோ்ட்கக ்கல்விளயப பலளரயும் அறிய 
ளவத்துள்ைதாயினும் அன்ளறய தபால தளல 
சிறந்த ோ்ட்கங்்கள் ததான்றுவது அருந்தலா்கதவ 
உள்ைன.

ோ்ட்கம் பறறிய அறிவு மிகுந்து ்காணபபடுகிறது, 
ஆனால்  மி்க ச்சிற ந் த  ே ா்ட்கங்்களைக 
்காணவில்ளலதய?

ோ்ட்கம் பறறிய தபச்சும் எழுத்தும் நூல்்களும் 
மி்க மி்க அதி்கமைாகிச் செல்ல ோ்ட்கச் 
செயறபாடு்கள் குன்றிவிட்டன.

எங்த்கா ஒரு பிளை தேரந்துள்ைது. ோ்ட்கம் 
பா்ட சேறியாக்கபபட்டதும் ோ்ட்கம் மைளறந்து 

தபாயக ோ்ட்கக ்கல்வி மைடடுதமை மிஞ்சி விட்டதா?

இப பிளை ்கணடு பிடிக்கபப்டதவணடும். 
திருத்தபப்ட தவணடும்.

இந்நிளலயில் தமிழ ோடடின் அரங்்க உயிரபபுக 
குழுவின் இந்ததெளவ எனககு இரணடு மை்டங்்கா்கத் 
சதரிகிறது.

ஒரு ோள், ேடிபபுக ்களலஞரும் ேணபருமைான 
ே ா ெ ர  என்ளன த்  ச த ா ள ல த ப சியில் 
அளைத்திருந்தார.

நீண்ட தேரம் ்காத்திரமைான ோ்ட்கம் பறறிய 
உளரயா்டலின் பின் இவ உயிரபபுக குழு பறறியும் 
அவர்கள் செயறபாடு்கள் பறறியும் விைககி 
அவர்கள் ே்டத்தவிருககும் அரங்்க இளெ பறறிய 
வகுபபில் ்கலந்துச்காணடு ோ்ட்கத்தில் இளெபறறி 
உளர நி்கழத்துமைாறு த்கடடும் ச்காண்டார.

ோன் ஒரு ோ்ட்க இளெ அளமைபபாைன் அல்ல. 
இளெ பறறி ஆைமைானதும் துளறதபானதுமைான 
அறிவு எனககு இல்ளல என அவரி்டம் கூறிதனன்.

அனுபவங்்களைப பகிருங்்கள் அது தபாதும் 
என அவர கூறினார. ஒபபுகச்காணத்டன்

அந்த உளரதான் 13.09.2022 அன்று ே்டந்ததறியது.

உளரயின் தளலபபு : மைரபு அரங்கினடியா்க 
உருவாகும் ேவீன அரங்கில் இளெ - ோன் 
எதிரச்காண்ட ெவால்்கள் என்பதாகும்

THE MUSIC FOR MODREN THEATR

 Based on Traditional Theatre -The challenges 
which I have been facing

என் உளரளய ோன் பின் வருமைாறு 
வகுத்துச்காணத்டன்.

1. What is Theatre music and how its help for 
Theatre

அரங்்க இளெயாவது யாது?

2. Introducing me, Traditional koothu and my 
insolvent in koothu

என்ளனயும் மைரபுவழிக கூத்து அரங்ள்கயும் 
விைக்கல்

கட்டுரை

சி. பமௌனகுரு
maunasiththan@gmail.com

கற்றலுக்கு எல்லை ஏது? வயது ஏது?
சாகும் வரைக்கும்  கறகலாம்
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திருநொவுக்கரசும�ொகனபகௌைம் நொசர்

3, My musical attempts in theatre

அரங்்க இளெ உருவாககியதில் ோன் 
தமைறச்காண்ட முயறசி்கள்

4, what are the challenges which I have been 
facing

ோன் இதில் எதிரச்காள்ளும் ெவால்்கள்

உளரளயக ்காணவந்திருந்ததார தமிழ 
அறிந்ததாரும் தமிழ அறியாததாரும் ஆவர. 
இதனால் என் உளரயிளன ோன் ஆங்கிலத்திலும் 
தமிழிலும் அளமைத்துச்காணத்டன். ஆங்கிலதமை 
சபரும் பாலும் ்கதித்திருந்ததா்க உணரந்ததன்.

இ தி ல்  ்க ா ட சி ப ப டு த் த ல ா ்க 
இராவதணெனிலிருந்து ஆறு சிறு வீடிதயா 
கிளிபபு்களும், த்கரைா ஒட்டந்துள்ைல் ஆ்டல் 
கிளிபபும், தோரதவயில் ோம் செயத ோ்ட்கத்தின் 
ஒரு சிறுகிளிபபும் பயன்படுத்தபபட்டன.

்காடசியா்க ்காடடி விைககியளமையினால் 
வி்டயம் இலகுவா்க விைங்கியதா்கவும் ்கருத்து்கள் 
தம் உ்டலி்டம் ச்காண்டதா்கவும் உளர 
முடிந்தபின்னரும் மைறுோள் எனககுப பலர தபான் 
பணணியும் கூறினர.

ோ்ட்கத்தில் இளெ இரு வள்கயானது. ஒன்று 
ே ா்ட்கப  பன்புள்டய  இளெ .  மை ற றது 
ோ்ட்கச்செயதலாடு இளணந்த இளெ.

ோ்ட்கபசபாருளை விைக்கவும், மைன உணரளவ 
சவளிபபடுத்தவும், பணபாடடிளன விைக்கவும், 
உளரயா்டல்்களுககு அழுத்தம் ச்காடுக்கவும், 
இ ய க ்க ங் ்க ளையு ம்  அள ெவு ்களையு ம் 
அழுத்திக்காட்டவும், பல்தவறு ஒலி்களை 
எழுபபவும், பாத்திரப பள்டபபுககு அழுத்தம் 
ச்காடுக்கவும், சூழ நிளல ்காலம் இ்டம் 
என்பனவறளற விைக்கவும், இளெ எவவாறு 
ோ்ட்கத்தில் உதவுகிறது என்பளதக கூறி அதளன 
எவவாறு ோன் எனது ோ்ட்கங்்களில் பயன் 
படுத்திதனன் என்பதளன விைககிதனன்.

இதற்கா்க இராவதணென் ோ்ட்கத்தில் இருந்த 
ஆறு வீடிதயா கிளிபஸ்்களும் தோரதவயில் ோனும் 
பிரையனும் இளணந்து ே்டத்திய இமையத்ளத 
தோககி ோ்ட்கத்திலிருந்து ஒரு வீடீதயா கிளிபபும் 
த்கரை ்கலாமைண்டல கீத்தானந்தனின் ஒட்டன் 

துள்ைல் வீடடிதயா கிளிபபும் 
பயன் படுத்தபபட்டன. எனது 
உ ள ர யி ள ன  ப வ ர 
சபாயின்றில் ே்டத்திதனன்.

இலங்ள்கத் தமிழ ோ்ட்க 
மைரபின் தனித்துவம் அதன் 
வைரச்சி என்பன இந்திய 
தமிழ ே ா்ட்கத்தினின்று 
த வறு படடிரு ப ப தளன 
உதாரணங்்களு்டன் விைககி 
இலங்ள்கத் தமிழ ோ்ட்க 
ஆளுளமை ்கள்  ப ற றி யு ம் 

அவர்கள் பங்்களிபபும் கூறிதனன்.

உளரயா்டலில் ்கலந்துச்காண்ட ோெர 
அவர்களும் ஒழுங்்களமைபபாைர்களும் இலங்ள்கத் 
தமிழ ோ்ட்கம் பறறி ஓர உளரயா்டளல அதில் 
ஈடுபபட்டவர்களைக ச்காணடு அளமைக்க 
தவணடும் எனக கூறினர.

தமிை்கம் இைந்த பலளத இலங்ள்கயில் தான் 
தத்டதவணடும் என்றார பிரையன். ்கலந்து 
ச்காண்ட ஓர இைம்சபண தான் இராவதணெனில் 
இறுதி்காடசியான மைணத்டாதரி புலம்பல் த்கடடு 
அழுததா்கக கூறி அபபா்டளலப பாடியும் 
்காடடியது எனககு சபரு வியபபளித்த்து

இளெ எவளரயும் ஈரககும் தன்ளமையது

இளெ எவளரயும் அளெககும் தன்ளமையது

இளெ எவளரயும் நிளறககும் தன்ளமையது

பயனுள்ை உளரயா்டல் ஒன்றும் இறுதியில் 
ே்டந்தது. இதளன ஒழுங்கு செயதவர திருோவுக்கரசு 
ேடி்கர பயிறறுனர அவர உளரயா்டல் என்ளனக 
்கவரந்தது.

இந்த  உளரயரங்்கத்தின் முதல்ோள் , 
முன்தனறபா்டா்க என்ளனச் சூமில் வரச்செயது 
வீ டி த ய ா  கி ளி ப பு ்க ள ை ப  த ப ா ட டு 
ஒழுங்்களமைபபாைர்கைான திருோவுக்கரசும் 
தமைா்கனச்கௌதமைனும் ஒத்திள்க பாரத்தனர.

தமைா்கனச்கௌதமைன் த்காயம்புத்தூளரச்தெரந்த 
இைம் சதாழிநுடபப சபாறியியலாைர. 21 
வயதினரான அவரி்டம் இருந்து பல ்கம்பியூட்டர 
சதாழில் நுடபங்்களை 80 வயதிளன அணமிககும் 
ோன் தேறறுப சபறறுச்காணத்டன் என்பதுதான் 
இதில் மி்கபசபரும் சுவராஸ்யமைான வி்டயம்.

எத்தளன வி்டயங்்களை இக்கம்பியூட்டர 
தனககுள் ச்காணடுள்ைது என்ற சபரு வியபளப 
அவரது ்கறபித்தல் எனககுத் தந்தது.

்கறறலுககு எல்ளல ஏது? வயது ஏது?

ொகும்வளரககும் ்கற்கலாம்

‘ொந்துளணயும் ்கல்லாதவாறு’ என்று சொன்ன 
மை்கான் திருவள்ளுவரதான்  ஞாப்கம் வந்தார.

கைட்டு்ரயாளர்: ் ்பராசிரியர், இைங்கை
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1991ஆம் ஆணடிறகுப பிறகு பிரதமைர 
ேரசிம்மைராவ ஆடசியில் தாராைமையம், தனியாரமையம், 
உல்கமையம் (Liberalization, Privatization and Globaliza-
tion (LPG)) என்ற ச்காள்ள்கத் திட்டம் இந்தியாவில் 
திணிக்கபபட்டது. அந்தக ்கால்கட்டத்தில், 
இந்தியாவின் சபாருைாதாரம் மி்கவும் தமைாெமைான 
நிளலயிலிருந்த ்காரணத்தினாலும், அந்நியச் 
செலாவணி ்கணககில் சபருமைைவு ெரிவு 
இருந்ததாலும் உல்கமையமைாதல் திட்டத்ளத உரிய 
முளறயில் ஆயவு செயயாமைல் பிரதமைர ேரசிம்மைராவ 
ஏறறுகச்காண்டார. இந்திய ோ்டாளுமைன்றத்தில் 
இத்தள்கய ச்காள்ள்க மைாறறத்ளதப பறறிச் 
சிறியைவில் கூ்ட விவாதம் ேள்டசபறவில்ளல. 
உல்கமையமைாதல் திட்டம் ஏறறுகச்காள்ைபபடடு 30 
ஆணடு்கள் ்க்டந்துவிட்டன. வைரந்த ோடு்களும் 
ஆதிக்க ோடு்களும் இத்திட்டத்ளத ‘்டங்்கல் திட்டம்’ 
என அறிமு்கம் செயதன. 1994 முதல் உல்க வரத்த்க 
நிறுவனத்தின் தமைலாணளமையில் இத்திட்டம் 
்கண்காணிக்கபபடுகிறது.

தாராைமையமைாக்கல் திட்டத்தால் வைரச்சியில் 
சில மைாறறங்்கள் ஏறபட்டாலும், அதன் பயன்்களை 
யார சபறறார்கள் என்பது குறித்து தறதபாது 
ஆயவுத் தைங்்களில் விரிவா்கப தபெபபடுகிறது. 
உல்கமையமைாதல் வழியா்க வந்த சபாருைாதார 
வைரச்சி, நிளலத்ததா? நீடித்ததா தபான்ற 
வினாக்களும் எழுபபபபடுகின்றன. ஐககிய ோடு்கள் 
மைன்றத்தின் வைரச்சி நிறுவனம் உல்கைவில் மைானு்ட 
தமைம்பாடடுக குறியீடடு அறிகள்க்களை 1990ஆம் 
ஆணடு முதல் சவளியிடடு வருகின்றது. 2022ஆம் 

ஆணடில் (Uncertain Times: Unsettled Lives) ‘தடுமைாறும் 
்காலமும் நிளலயறற வாழவும்’ எனும் தளலபபில் 
மை ா னு ்ட  த மை ம் ப ா ட டு  அ றி க ள்க 
சவளியி்டபபடடுள்ைது. அளனத்து மைக்களுககும் 
கிள்டககின்ற வாழவாதாரத்தின் கூறு்களின் 
அடிபபள்டயில் ஒரு ோடடினுள்டய முன்தனறறம் 
்கணககீடு செயயபபடுகிறது. முதலறிகள்கயில் ஒரு 
ே ா ட டி னு ள ்ட ய  வ ை ர ச் சி  மை ா னு ்ட 
முன்தனறறத்தில்தான் முடியதவணடும் என 
வலியுறுத்தபபட்டது. பல முன்தனறறக குறியீடு்களைக 
்கணககில் ச்காணடுதான் உல்க ோடு்களின் தர 
வரிளெப படடியல் உருவாக்கபபடுகிறது. 2022இல் 
சவளி வந்துள்ை மைானு்ட தமைம்பாடடுக குறியீடு்களில் 
191 உல்க ோடு்களின் வரிளெப படடியலில் இந்தியா 
1 3 0  இ்டத்திலிரு ந்து  1 3 2  இ்டத்தி றகு த் 
தள்ைபபடடுள்ைது. மைானு்ட தமைம்பாடடு 
அறிகள்க்களின் குறியீடு்கள் ஒரு ோடடின் 
வைரச்சிளயக ்காலக்கணணடியா்க அளமைந்து 
வழி்காடடுகிறது.

1991ஆம் ஆணடில்தான் உல்க மையம் சதா்டங்கியதா 
எனும் வினா எழுவது இயறள்க ஆகும். மைானு்ட 
வரலாறு ேமைககு விள்டயளிககிறது. உலகின் முதல் 
மைனிதன் ததான்றிய ்காலத்திதலதய ஓரி்டத்திலிருந்து 
மைறசறாரு இ்டத்திறகு ே்கரும் நிளலளய 
அள்டந்தவு்டதன ‘இ்டம் சபயரதல்’ (Migration) 
எனும் செயல்பாடும் உறுதிபபடுத்தபபட்டது. 
ோ்கரி்கப படிநிளல வைரச்சியில் சபாருள் உறபத்திப 
சபருகி, சபாருட்கள் உள்ோடடு, சவளிோடடுத் 
ததளவ்களுக்கா்க  ஏறறுமைதி ,  இறககுமைதி 
செயயபபட்டன. ஒரு ்காலக்கட்டத்திறகுப பிறகு 
உல்க வணி்கமும் உல்கமையமும் ஒன்தறாச்டான்று 

சபாருளாதாைம்

மு.நோ்கநோதன்

உலகமயமாதல் ககாள்க
யாருக்கு வளர்ச்சி? 
யாருக்கு வீழ்ச்சி?

அரனத்து மக்களுக்கும் கிரைக்கின்்ற வாழவாதாைத்தின் கூறுகளின் அடிப்பரையில் ஒரு 
நாட்டினுரைை முன்மனற்றம் கணக்கீடு சசய்ைப்படுகி்றது. முதலறிக்ரகயில் ஒரு நாட்டினுரைை 

வளரசசி மானுை முன்மனற்றத்தில்தான் முடிைமவண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்ைது. பல முன்மனற்றக் 
குறியீடுகரளக் கணக்கில் சகாண்டுதான் உலக நாடுகளின் தை வரிரசப் பட்டிைல் 

உருவாக்கப்படுகி்றது. 2022இல் சவளி வந்துள்ள மானுை மமம்பாட்டுக் குறியீடுகளில் 191 உலக 
நாடுகளின் வரிரசப் பட்டிைலில் இந்திைா 130 இைத்திலிருந்து 132 இைத்திறகுத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. 
மானுை மமம்பாட்டு அறிக்ரககளின் குறியீடுகள் ஒரு நாட்டின் வளரசசிரைக் காலக்கண்ணடிைாக 

அரமந்து வழிகாட்டுகி்றது.
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இளணந்தத பயணிக்கத் சதா்டங்கின.

முதன் முதலில் தபார வழியா்க உல்கத்தின் பல 
பகுதி ்களைக  ள ்கபப றறியவர  மை ாவீ ர ர 
அசலகொண்டர. 2350 ஆணடு்களுககு முன்பு 
இந்தியத் துளணக்கண்டத்தின் பஞ்ொபின் 
பகுதி்களை அசலகொண்டர தபார சதாடுத்துக 
ள்கபபறறியதபாது ெமைணத் துறவியான 
்டண்டமிளஸச் ெந்தித்தார எனும் வரலாறறுக 
குறிபபுள்ைது. தபராளெயும், தபாரும் இல்லாத 
வாழகள்கதான் சிறந்தது, உயரந்தது என ்டண்டமிஸ் 
குறிபபிட்டார. இக்கருத்து அசலகொண்டளரப 
சபரிதும் வியக்கச் செயதது. இதறகுப பிறகுதான் 
ெமைணக ்கருத்து்கள் கிதரக்கத்திறகுச் சென்றன 
என்றும், இந்தியத் துளணக்கண்டத்தின் முதல் தூதர 
ஒரு ெமைணத் துறவி என்பளதயும் ‘இந்தியர்கள்: ஒரு 
ோ்கரி்கத்தின் ஒரு சுருக்கமைான வரலாறு’ (Indians: A 
Breif Histroy of a Civilization) எனும் நூலின் ஆசிரியர 
ேமித் அதராரா குறிபபிடடுள்ைார.

இந்த நி்கழளவ தோபல் பரிசுப சபறற இந்தியப 
சபாருைாதார அறிஞர அமைரதியா சென், ‘நீதியின் 
்கருத்து’ (The Idea of Justice) எனும் நூலில், 
அசலகொண்டர ்காலத்தில் என்ன ே்டந்திருக்கலாம் 
என்பளதவி்டச் ெமைணத்துறவி்களின் உளரயா்டல்்கள் 
வழியா்கவும், சதா்டரபு்கள் வழியா்கவும் ஆைமைான 
சிந்தளன மைாறறங்்கள் இந்தியப பணபாடடுத் 
தைங்்களில் நி்கழந்துள்ைன எனக குறிபபிடுகிறார.

இவவாறு இந்தியத் துளணக்கண்டத்தின் பல 
பகுதி்களில் பல நி்கழவு்கள் ஏறபட்டாலும், 
சதன்பகுதியான தமிழோடு உல்கத்ததாடு 
வணி்கத்ளதயும், சதா்டரளபயும் சபறறிருந்தது 
என்பளதத் தமிழ இலககியங்்கள் ொன்று ப்கரகின்றன.

 ச்காறள்க, பூம்பு்கார, சதாணடி, உவரி, 
மைாமைல்லபுரம் ,  முசிறி ஆகிய பைம்சபரும் 
துளறமு்கங்்கள் தமிைர்களின் சபாருைாதார 
வைத்ளதயும் ,  வணி்கச் செல்வாகள்கயும் 
எடுத்துளரககின்றன. இக்காடசிளய,

நீரின் வந்ை நிமிர்்பரிப புரவியும்
கைாலின் வந்ை கைருஙகைறி மூ்டயும்
வடம்ைப பிறந்ை மணியும் வ்பான்னும்
குடம்ைப பிறந்ை ஆரமும் அகிலும்
வைன்கைடல் முத்தும் குணகைடல் துகிரும்
கைங்கை வாரியும் கைாவிரிப ்பயனும்
ஈழத்து உணவும் கைாழகைத்து ஆககைமும்
அரியவும் வ்பரியவும் வநரிய ஈண்டி

எனப படடினப பாளல வரி்கள் அைகுறப 
தபாறறுகின்றன.

இன்ளறய உல்கமையமைாதல் ச்காள்ள்கயில்; சபரும் 
இலாபமும், சேறியறற வணி்கச் சுரண்டலும் 
ஒன்சறாச்டான்று இளணந்து மைக்களின் 
வாழகள்களயச் சீரழித்து வருகின்றன என்பளதப 
பல புள்ளிவிவரங்்கள் எடுத்துளரககின்றன. வணி்கம் 
எபபடி அளமைய தவணடும் என்பளத,

வகைாள்வதூஉம் மி்கை வகைாளாது
வகைாடுப்பதூஉம் கு்ற்படாது
்பல்்பண்டம் ்பகிர்ந்துவீசும்

எனும் வணி்க சேறி்கள் பறறிப படடினபபாளல 
வரி்கள் சுடடுகின்றன.

சபாருட்களைத் தங்்கள் நு்கரவிற்கா்க உறபத்தி 
செயத மைாந்தர, பிறர பயன்பாடடிற்கா்கப பரிமைாறறம் 
செயயத் சதா்டங்கிய தபாது ெந்ளத்கள் ததான்றின. 
சபாருட்களை எள்ட தபாடுவதறகுக ்கருவி்களும் 
உருவாயின. ேடுநிளலத் தவறாத நீதி முளறளயயும், 
சபாருட்களை எள்ட தபாடும் தராளெயும் ஒபபிடடுத் 
தமிைர்கள் வணி்கத்திறகு ஒரு தனி சேறிளயதய 
்கண்டனர.

சமன்வசயது சீர்தூககுங ் கைால்்்பால் 
அ்மந்வைாரு்பாற்
்கைாடா்ம சான்்றார்க கைணி
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எனும் வள்ளுவரின் வாககு இதறகு அள்டயாைமைா்க 
ஒளிரகிறது.

இவவாறா்க, ஒவசவாரு ்காலக்கட்டத்திலும் 
கிள்டககின்ற ொன்று்கள் தமிழோடு உலகின் பல 
ோடு்கதைாடு வணி்கத் சதா்டரபு்களை ளவத்திருந்தது 
என்பளத உறுதி செயகின்றன.

ஆயிரம் ஆணடு்களுககு முன்பு பிற்காலச் 
தொைர்கள் ஆடசியில், இராதெந்திர தொை 
மைன்னன்தான் இந்திய மைன்னர்களில் முதன்முதலில் 
்கபபறபள்ட அளமைத்துப பல கிைக்காசிய ோடு்களை 
சவறறி ச்காண்டார. ள்கபபறறிய ோடு்களில் 
பு்கழசபறற சதன்னாடடுக ்கடடி்டக்களலளய 
எடுத்துச் சென்று, தமிழப பணபாடடின் 
அள்டயாைங்்களை ஏறபடுத்தினார. இன்ளறய 
இந்திய இராணுவ பயிறசிப பள்ளி்களில் குறிபபா்க, 
்கபபறபள்ட சதா்டரபான பா்டங்்களில் இராதெந்திர 
தொைன்தான் இந்திய மைன்னர்களில் முதன்முதலா்கக 
்க ப ப ற ப ள ்ட ள ய  அ ள மை த் த ா ர  எ ன க 
குறிபபி்டபபடுகிறது. ்கபபறபள்டயின் பல்தவறு 
கூறு்களும் இபபா்டங்்களில் இ்டம் சபறறுள்ைன.

இவவாறா்க, பல ்காலக்கட்டங்்களில் மைன்னராடசி 
முளறயிலும், பின்னர ததான்றிய அரெளமைபபு 
முளற்களிலும் பல ோடு்களுககிள்டதய வணி்கத் 
சதா்டரபு்கள் சதா்டரந்தவணணதமை இருந்தன. தீபக 
ேயயார என்ற ஆயவாைர எழுதிய உல்கப 
சபாருைாதாரத்தில் வைரந்த ோடு்கள்’ (Catchup – 
Developing Countires in the world Economy by Deepak 
Nayyar, p.13) என்ற நூலில், தமைற்கத்திய ோடு்கள், சீனா, 
இந்தியா தபான்ற ஆசிய ோடு்கள் உலகின் சமைாத்த 
உறபத்தியில் (Gross Domestic Products) வகித்த 
பங்கிளன சவளியிடடுள்ைார.

11ஆம் நூறறாணடில் இந்தியாவின் பங்கு 27.8 
விழுக்கா்டா்கவும் ,  சீனாவின் பங்கு 2 2 . 7 
விழுக்கா்டா்கவும், தமைறகு ஐதராபபிய ோடு்களின் 
பங்கு 9 விழுக்கா்டா்கவும் இருந்தது.

18ஆம் நூறறாணடில் இந்தியாவின் பங்கு 24.5 
விழுக்கா்டா்கவும் ,  சீனாவின் பங்கு 2 2 . 3 
விழுக்கா்டா்கவும், தமைறகு ஐதராபபிய ோடு்களின் 
பங்கு 21.8 விழுக்கா்டா்கவும் இருந்தது.

19ஆம் நூறறாணடில் இந்தியாவின் பங்கு 11.1 
விழுக்கா்டா்கச் ெரிந்தது. ஆனால் சீனாவின் பங்கு 
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33 விழுக்கா்டா்க உயரந்தது. தமைறகு ஐதராபபிய 
ோடு்களின் பங்கு 22.9 விழுக்கா்டா்கவும் இருந்தது.

சீனாவும் இந்தியாவும் பல திறன்மிக்க 
ள்கவிளனஞர்கள் வழியா்கப பல சபாருட்களை 
உல்கச் ெந்ளதயில் வணி்கம் செயது தங்்களுள்டய 
சபாருைாதாரத்தின் பங்்களிபளப உயரத்தின. 
ஆனால் இந்த நிளலளமை ஐதராபபியக கிைககிந்தியக 
குழுமைங்்கள் இந்தியாவில் வணி்கம் செயய நுளைந்த 
தபாது மைாறறம் ்கண்டது. குறிபபா்க, தபாரத்துகீசிய, 
்டச்சு, பிரித்தானிய, பிசரஞ்சு வணி்கக குழுமைங்்கள் 
இந்தியாவிலிருந்த வலிளமையறற மைன்னர்களை 
அடிளமைபபடுத்தி, இந்தியாவின் பல பகுதி்களைக 
ள ்க ப ப றறின .  ச மைல்ல  சமைல்ல  வணி்க 
தமைலாதிக்கத்ளதயும், அரசியல் தமைலாதிக்கத்ளதயும் 
செலுத்தி இந்தியக ள்கவிளனஞர்களின் சதாழிளலச் 
சீரகுளலத்தன.

இந்தியத் துளணக்கண்டத்தின் சதாழில் 
முளனதவாரின் திறளனப பறறி அறிஞர ்காரல் 
மைாரகசு, “இந்தியத் துளணக்கண்ட பகுதி்களில் 
வாழந்த மைக்கள் மூலதனப சபருக்கத்திறகுரிய 
‘சபருந்சதாழில் (Great Industrial Energy) சபறறிருந்தனர. 
குறிபபி்டத்தக்க அைவில் ்கணககியல், எண ்கணிதம் 
ஆகியவறறில் அறிவும், திறனும் சபறறு அறிவிலும் 
மி்கச் சிறந்தவர்கைா்க இருந்தார்கள்”; என த்கம்பல் 
(Campbell) குறிபபிட்டளத தமைறத்காள்்காடடி 
இந்தியாவின் சதாழில் திறன் பறறி விைககியிருந்தார. 
(That the great mass of the Indian people possesses a 
great industrial energy, is well fitted to accumulate cap-
ital, and remarkable for a mathematical clearness of 
head and talent for figures and exact sciences - Karl 
Marx and Fredrick Engels – On the National and Colo-
nial Questions – Selected Writings- edited by Aijaz 
Ahmed,P.73).

மைறற கிைககிந்திய ஐதராபபியக குழுமைங்்களை 
முறியடித்து பிரித்தானிய வணி்கக குழுமைங்்கள் 
இந்தியப பகுதி்களைக ள்கபபறறின. 1857ககுப பிறகு 
பிரித்தானிய அரசின் தேரடி ஆடசியின் கீழ இந்தியா 
ச்காணடுவரபபட்டது. பிரித்தானிய வணி்கககுழுமை 
ஆடசியிலும், ஆங்கிதலய அரசின் தேரடி 
ஆடசியிலும் சதாழில், வணி்க, வரிக ச்காள்ள்க்கள் 
இ ந் தி ய ாவில்  உ ற ப த் தி  ச ெ ய ய ப பட்ட 
ச ப ா ரு ட ்க ள ை யு ம் ,  ச த ா ழி ல் ்க ள ை யு ம் 
சீரழிககும்வணணம் அளமைந்தன.

சதாழில் முளனதவார்களும், ள்கவிளனஞர்களும் 
எல்லா வள்கயிலும் துன்புறுத்தபபட்டனர. 
்கபபதலாடடிய தமிைன் வ.உ.சி. ே்டத்திய ்கபபல் 
தபாககுவரத்துக குழுமைம் ஒடுக்கபபட்டது, இதறகு 
ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இந்தியாவின் 
தவைாணளமை ,  ்கனிமை ,  ்காடடு வைங்்கள் 
ச்காள்ளையடிக்கபபட்டன. ்காரல் மைாரகசு 
இந்தியாளவப பறறி அசமைரிக்க ஏடடில் எழுதிய 
்கடடுளர்களில் இந்தச் சுரண்டல் முளற 
சபாருைாதாரத்தின் கூறு்களைத் துல்லியமைா்கச் 
சுடடிக்காடடினார.

தமைலும், “இந்தியாளவ ஆளும் வரக்கத்தினர 
ள்கபபறற எணணினர. பணக்கார வரக்கத்தினர 
ச்காள்ளையடிக்க விரும்பினர. ஆளல அதிபர்கள் 

குளறந்த விளலககு விற்க விரும்புகின்றனர. 
இபசபாழுது நிளலளமை்கள் மைாறிவிட்டன. 
இன்றியளமையாத் ததளவ்கைான உள்ோடடுத் 
சதா்டரபு்களையும், நீரபபாென வழி்களையும் 
இந்தியாவிறகுக ச்காள்டயா்க வைங்குவதன் 
வாயிலா்க இந்தியாளவ உறபத்தித் தரும் வைமிக்க 
ோ்டா்க மைாறறியளமைக்கலாம் என ஆளல அதிபர்கள் 
்கணடுபிடித்துவிட்டார்கள். எனதவ, அவர்கள் 
இந்தியாவிறகு இரயில்தவ இளணபளப ஏறபடுத்த 
விரும்புகிறார்கள். அளத அவர்கள் செயவார்கள். 
அதன் விளைவு்கள் பாராடடுககுரியதா்க இருக்க 
முடியாது” என்றார அறிஞர மைாரகசு. (The aristoc-
racy wanted to conquer it, the moneyocracy to plunder 
it, and the millocracy to under sell it. But, now the tables 
are turned. The millocracy have discovered that the 
transformation of Indian into a reproductive country has 
become of vital importance to them, and that, to that 
end, it is necessary, above all, to gift her with means of 
irrigation and of internal communication. They intend 
now drawing a net of railways over India. And they will 
do it. The results must be inappreciable - Karl Marx and 
Fredrick Engels – On the National and Colonial Questions 
– Selected Writings- edited by Aijaz Ahmed, P.71).

இபபடித் சதாளலதோககுப பாரளவதயாடு 
அறிஞர மைாரகசு சுடடிய உயரிய ்கருத்ளதத்தான் 
1886, 1893, 1906 ஆகிய ஆணடு்களில் மும்முளற 
இந்தியத் ததசிய ்காங்கிரசுத் தளலவரா்க இருந்த 
தாதாபாய சேௌதராஜி, ‘வறுளமையும் இந்தியாவில் 
ச்காடுங்த்கால் ஆடசியும்’ (Poverty and UnBritish Rule 
in India) என்ற தனது நூலில், பிரித்தானிய 
ஏ்காதிபத்தியமும், இங்கிலாந்து முதலாளி்களும் 
இந்தியாவின் வைத்ளத எபபடிசயல்லாம் 
சுரணடினார்கள்” எனப பல தரவு்கதைாடு 
விைககினார.

த ா த ாப ாய  ச ேௌதர ாஜி இங்கிலா ந்து 
ோ்டாளுமைன்றத்திறகுப தபாடடியிடடு சவறறி 
சபறறவர. அவளர செல்சுபரியின் ்கறுபபு மைனிதர 
என சவள்ளை நிற சவறியர்கள் த்கலி செயதனர. 
1906ஆம் ஆணடு ்கல்்கத்தாவில் ே்டந்த இந்திய 
்காங்கிரசின் 27ஆம் மைாோடடில் தாதாபாய 
சேௌதராஜி ஒரு ்கருத்ளத முன்சமைாழிந்தார. 
இன்ளறய சூைலுககும் இக்கருத்துப சபாருந்துவதா்க 
உள்ைது.

ோன் தள்டயறறக ச்காள்ள்கயின்படி வணி்கம் 
செயபவன். த்காப்டன் வணி்கக ்கை்கத்தில் 
உறுபபினரா்கவும், செயறகுழு உறுபபினரா்கவும் 20 
ஆணடு்கைா்க இருந்து வருகிதறன். இருபபினும், 
இயல்பா்க அளமையாத குைபபமிக்கப சபாருைாதாரச் 
சூைலில் சுததசிப சபாருைாதாரம் இந்தியாவிறகு 
்கட்டாயம் ததளவபபடுகிறது எனக கூறுதவன். 
இந்தியப சபாருைாதார நிளல சபரும்பாலும், 
இயறள்க விதி்களுககு முரணா்கவும், வறுளமை 
நிளலயிலிருககும் சூைலிலும், இந்தியக குைந்ளத்களின் 
ேலிவில், இங்கிலாந்து குைந்ளத்களின் ேலனுக்கா்க 
ஒவசவாரு ஆணடும் இங்கிலாந்திறகு ரூ.20 த்காடி்கள் 
ஊதியமைா்கவும், ஓயவூதியமைா்கவும் எடுத்துச் 
சென்றுவிடடு, இந்தியாவில் சபாருைாதார 
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விதி்களைப பின்பறறுகிதறாம் எனக கூறுவது 
அ வ மை ா ன ப ப ட ்ட வ ர ்க ள ை  த மை லு ம் 
அவமைானபபடுத்துவதாகும்” (I am a free trader, I am 
a member and in the Executive Committee of the Cobden 
club for 20 years and yet I say that Swadeshi is a forced 
necessity for India in its unnatural economic muddle. As 
long as the economic condition remains unnatural and 
impoverishing and the necessity of supplying every year 
some Rs.200,000,000 for the salary, pensions, etc. of the 
children of a foreign country at the expense and the 
impoverishment of the children of India, to talk of ap-
plying economic law to the condition of India is adding 
insult to injury. (Ref: From Naroji to Nehru – Six Essays 
in Indian Economic Thought, by V.B. Singh, 1975,p.30)).

விடுதளல வீரர ்காந்தி “மைரியாளதககுரிய 
தாதாபாயதான், இந்தியாவினுள்டய உயிரககுருதிளய 
பிரித்தானிய அரசு எபபடி உறிஞ்சுகிறது” என 
முதன்முதலா்கக கூறினார. தமைலும் ‘தாதாபாயதான் 
இந்திய ததெத்தின் மூலவர என்பளத ோம் ஒபபுக 
ச்காள்ை தவணடும்” எனவும் ்காந்தி குறிபபிட்டார. 
(It was the respected Dadabhai who taught us that the 
English had sucked our life-blood. We must admit that 
he is the author of Nationalism - Hind Swaraj and Oth-
er Writings - edited by Anthony J.Parel, P.15).

நீண்ட விடுதளலப தபாரட்ட ்கைத்தில் நின்ற 
பல தளலவர்கள் ்காங்கிரசு மைாோடு்களில், பல 
தீரமைானங்்களில் சுயச்ொரபு ச்காள்ள்க உள்டய 
சபாருைாதார விடுதளல தவணடுசமைனச் 
சுடடியுள்ைார்கள்.

பிரித்தானிய அரசின் சுரண்டல் முளறயால் 
பாதிக்கபபட்ட தவைாண, சதாழில், பணித்துளற்களில் 
புத்துணரளவ ஊட்டவும், இந்தியப சபாருைாதார 
வைரச்சிளய ஊககுவிக்கவும், விடுதளலப 
சபறறவு்டதன 1948ஆம் ஆணடில் (Industrial Policy 
Resolution) முதல் சதாழிற ச்காள்ள்களய பிரதமைர 
ஜவ்கரலால் தேரு அறிவித்தார. 1951ஆம் ஆணடு 
இவவிதக ்கருத்துருளவ (Concept) அடிபபள்டயா்கக 
ச்காணடு இந்தியாவிறகு தொெலிெப சபாருைாதாரக 
்கட்டளமைபபு (Socialistic Pattern of Soceity) ததளவ 
என்றார. சபாதுத் துளறயின் தளலளமையில் தனியார 
துளற தனது ஒத்துளைபளப ேல்கிப சபாருைாதார 
வைரச்சிககு வித்தி்ட தவணடும் என்றார. இளதத்தான் 
‘்கலபபுப சபாருைாதாரக ச்காள்ள்க’ (Mixed Econo-
my) எனப பலர குறிபபிட்டனர. இன்ளறய சீன 
அரசு இது தபான்ற ்கலபபுப சபாருைாதாரக 
ச்காள்ள்களயப பின்பறறிப சபாதுத்துளறககு 
முன்னுரிளமை அளித்து, தனியாரத் துளற்களை 
அரசின் ்கடடுபபாடடிறகுள் ளவத்துகச்காணடு 
சதா்டரந்து 7 முதல் 9 விழுக்காடடு வைரச்சிளய 
எடடிப பிடித்து வருகிறது.

அணளமையில் வந்த புள்ளிவிவரங்்களின்படி உல்க 
ோடு்களின் சபாருைாதார  வைரச்சியில் 
அசமைரிக்காவிறகு அடுத்த நிளலயில் வலிளமையான 
சபாருைாதாரமைா்க சீனா வைரந்து வருகிறது. இந்த 
நூறறாணடின் இறுதிககுள் சீனாவின் சபாருைாதார 
வைரச்சி அசமைரிக்கப சபாருைாதார வைரச்சிளய 
வீழத்தி முதல் இ்டத்திறகு வந்துவிடும் எனப பல 

வல்லுேர்கள் குறிபபிடுகின்றனர .  இதறகு 
முதன்ளமையான ்காரணம் திட்டமி்டல் ச்காள்ள்களய 
சீனா இன்றும் ள்கவி்டாமைல் தனது சபாருைாதார 
ேலளன எவவள்கயிலும் விடடுகச்காடுக்காமைல் 
தனகச்கன்று ஒரு சபாருைாதார வழித்த்டத்ளத 
உறுதியா்கப பின்பறறி வருகிறது. இது ஒரு புதுவள்க 
தொெலிெமைா அல்லது சபாருைாதார ஆதிக்கத்ளத 
தமைல் நிறுத்துகிற முதலாளித்துவமும் தொெலிெமும் 
்கலந்த புதிய சபாருைாதார ச்காள்ள்கயா அல்லது 
வடிவமைா என்பதற்கான விள்டளய எளிதில் 
்கணடுவி்ட முடியாது.

உ ல ்க மை ய மை ா த ல்  ச ்க ா ள் ள்க யி ன் 
அடிபபள்டயில்தான் இரண்டாம் உல்கப தபாருககுப 
பின்பு உல்க வங்கியும் (World Bank), பன்னாடடு 
நிதியமும் (IMF) உருவாயின. இன்று வளர இந்த 
அளமைபபு்கள் ஜனோய்க சேறி்களைப பின்பறறாமைல் 
முதலாளித்துவ ஆதிக்க ோடு்களின் பிடியில்தான் 
இயங்கி வருகின்றன. இதத தபான்றுதான் 1994இல் 
உருவாக்கபபட்ட உல்க வரத்த்க நிறுவனமும் (WTO) 
இயங்கி வருகிறது.

1990ககுப பிறகு வைரந்த ோடு்கள் எனத் தங்்களை 
அளைத்துக ச்காண்ட அசமைரிக்கா, ஜபபான், 
இங்கிலாந்து, பிரான்சு, சஜரமைனி தபான்ற ோடு்கள் 
சபறற ்க்டன்்கள் அந்தந்த ோடு்களின் ஒடடுசமைாத்த 
உறபத்திளயவி்ட அதி்கரித்துள்ைன. 1990ஆம் 
ஆணடு்களுககுப பிறகு வளைகு்டா தபார, ஈராக 
தபார, ஆப்கானிஸ்தான் தபார, ஈைபதபார ே்டந்தன. 
தறதபாது, ரஷய உகளரன் தபார ேள்டசபறறு 
வருகிறது. இந்தப தபார்கைால் உல்கப சபாருைாதார 
வைரச்சிப சபருமைைவிறகுச் ெரிந்தது, ெரிந்து 
வருகிறது. அளனத்து ோடு்களிலும் பணவீக்கம், 
நிதிச்சிக்கல்்கள், தவளலயில்லாத் திண்டாட்டம், 
வறுளமை, ஏறறத்தாழவு்கள் சபருகி வருகின்றன. 
தபார்கைால் பல இலடெம் அ்கதி்கள் உருவாகி 
சொல்சலாணணாத் துயரங்்களில் வாழகின்றனர.

2019 ச்காதரானா சபருந்சதாறறுக ்காலத்திறகு 
முன்தப பல நிளல்களில் பல தைங்்களில் இந்தியாவின் 
சபாருைாதார வைரச்சி ெரிவிளன தோககிச் 
சென்றது. 2014இல் ஆடசிககு வந்த தமைாடி 
தளலளமையிலான பாஜ்க அரசு அளனத்துத் 
துளற்களிலும் பன்னாடடு உள்ோடடு முதலாளித்துவ 
நிறுவனங்்களை ஊககுவிபபதில்தான் தனது 
சபாருைாதாரக ச்காள்ள்களய வடிவளமைத்துச் 
செயல்படடு வருகிறது. இதறகுப பல ொன்று்கள் 
இருந்தாலும், அணளமையில் ே்டந்த அளலக்கறளற 
ஏலத்ளத ஒரு ொன்றா்க எடுத்துக ச்காள்ைலாம்.

த்கவல் சதாழில்நுடபப புரடசி சபருமைைவில் 
உல்கைவிலான சதா்டரபு்களைப சபருககி 
இருந்தாலும், த்கவல் சதாழில் நுடபத் துளறயிலும் 
இந்தியாவில் செயல்படும் உள்ோடடு, பன்னாடடுப 
சபருநிறுவனங்்கள் தாங்்கள் ேட்டத்தில் 
இயங்குவதா்கக குறிபபிடுகின்றன. 2004ஆம் 
ஆணடிறகுப பிறகு இதத நிறுவனங்்கள் பல 
இலடெம் த்காடி்களை இலாபமைா்கப சபறறன. 
ஆனால் தறதபாது ேட்டத்தில் இயங்குகிதறாம் எனக 
கூறி, பன்னாடடு நிறுவனமைான தவா்டாதபான் உச்ெ 
நீதிமைன்றத்ளத அணுகி, ஒன்றிய அரசு விதித்த 
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வரித்சதாள்களயத் தள்ளுபடி செயய தவணடும் 
எனக கூறிய தபாது அளத ஏறறுகச்காணடு உச்ெ 
நீதிமைன்றம் அளித்த தீரபபு பலளர வியபபில் 
ஆழத்தியது. நீதி, நிரவா்கம், ெட்டமைன்றம் எல்லாம் 
முதலாளித்துவத்தின் பிடியில் சிககியுள்ைததா என்ற 
அச்ெமும் எழுந்தது.

தவா்டாதபான், ஏரச்டல், அம்பானியின் ஜிதயா 
ஆகிய மூன்று நிறுவனங்்கதை 2022ஆம் ஆணடு 
5ஆம் தளலமுளற அளலக்கறளற ஏலத்தில் 
பங்ச்கடுத்து 70 விழுக்காடடு அளலக்கறளற 
உரிளமை்களைப சபறறுள்ைன. ஏறச்கனதவ 2ஆம் 
தளலமுளற, 3ஆம் தளலமுளற, 4ஆம் தளலமுளற 
அளலக்கறளற ஏலத்தில் ஒன்றிய அரசு சபறற 
வருமைானம் பல இலடெம் த்காடி்கைாகும். ஆனால் 
5ஆம் தளலமுளற அளலக்கறளற ஏலத்தில் ஒன்றிய 
அரசிறகுக குளறந்தது 4 இலடெம் த்காடி ரூபாய 
அைவு ்கட்டணம் வழியா்க வருவாய வரும் என 
எதிரபாரத்த தேரத்தில் ரூ . 1 . 5  இலடெம் 
த்காடிளயத்தான் இந்த அளலக்கறளற ஏலம் 
வழியா்க ஒன்றிய அரசுப சபறப தபாகிறது.

இந்த நிறுவனங்்கள் அளலக்கறளறளய ஏலம் 
எடுத்த பிறகு அரசிறகுச் செலுத்த தவணடிய 
்கட்டணத் சதாள்களயத் தவளண முளறயில்தான் 
செலுத்த முடியும் எனச் ெலுள்க்களையும் 
சபறறுள்ைன. நு்கரதவாரி்டம் உயர ்கட்டணத்ளதப 
சபறறு ச்காள்ளை இலாபம்  அடிககும் 
இந்நிறுவனங்்களுககுத் தவளண முளறயில் 
ஏலத்சதாள்களயச் செலுத்துவதறகு ஒன்றிய அரசு 
ஒபபுக ச்காண்டது சபரும் தமைாெடியாகும்.

்கட்டணத்ளதச் செலுத்திய பிறகுதான் 
வ ா டி க ள்க ய ா ை ர ்க ளு க கு  இ ள ண ப பு 
அளிக்கபபடுகிறது. ள்கபதபசி விறபளன உடப்ட 
இளணயக ்கட்டணம் வளர அளனத்துத் 
தைங்்களிலும் தனியார நிறுவனங்்கள் ச்காள்ளை 
இலாபம் அள்டகின்றன. சபாதுத் துளறயில் நிலம், 
சதாழில்நுடபம் உடப்டப பல ்கட்டளமைபபு 
வெதி்கள் ச்காண்ட சபாதுத் துளற நிறுவனமைான 
அரசுத் சதாளலத்சதா்டரபு நிறுவனம் (BSNL) ்க்டந்த 
எ ட டு  ஆ ண டு ்க ை ா ்க  மு ழு ள மை ய ா ்க ப 
புறக்கணிக்கபபடடு வருகிறது. இந்தப சபாதுத் துளற 
நிறுவனம் ேட்டத்தில் இயங்குவதறகு ஒன்றிய பாஜ்க 
அரசு ்கள்டபபிடித்த அளலக்கறளறத் சதாழில் 
ச்காள்ள்கதய ்காரணமைாகும். இதுதபான்று ்காபபீடு 
முதல் சதா்டரவணடித் துளற வளர அளனத்துத் 
துளற்களிலும் அம்பானி, அதானி்களின் ஆதிக்கம் 
தமைதலாங்குகிறது.

சீனா உடப்ட உலகின் பல ோடு்களில் 
அளலக்கறளற வழியா்க அரசுககு வரும் வருமைானம் 
உயரந்து வருகின்ற தேரத்தில், இந்தியாவில் மைடடும் 
அளலக்கறளற ஏல வருமைானம் குளறந்து வருவது 
ஏன் எனும் த்கள்விளய முதலாளித்துவ ஊ்ட்கங்்கள் 
எழுபப மைறுககின்றன. ஏசனன்றால் இந்தியாவின் 
அச்சு, ஒளி, இளணய வழி ஊ்ட்கங்்கள் அளனத்தும் 
தனியாரத் துளற ஆதிக்கத்தின் கீழச் செயல்படடு 
வருகின்றன. பல ஏடு்களில் வருகின்ற ்கடடுளர்களும், 
சதாளலக்காடசியில் செயயபபடுகிற விவாதங்்களும் 
இந்தியப சபாருைாதாரத்திறகு முறறுரிளமை 

முதலாளித்துவம் ஏறபடுத்தும் தீய விளைவு்களைப 
பறறி விவாதிபபதத இல்ளல. இளதத் திளெ 
திருபபுவதற்கா்க மைத அரசியலும், அளத ஒடடிய 
்கருத்து்களும்தான் விவாதிக்கபபடுகின்றன.

இந்தியாவில் சபரும்பான்ளமை மைக்கள் 
ொரந்திருககும் தவைாண சதாழிளலயும் 
ெந்ளதபபடுத்துவதறகு ஒன்றிய அரசு முயன்றது. 
தவைாண குடியினர  ே்டத்திய  சபரும் 
தபாராட்டத்தினால் இது தற்காலி்கமைா்கத் தடுத்து 
நிறுத்தபபடடுள்ைது. ஒன்றிய அரசு அளித்த 
உறுதியின்படி தவைாண சபாருட்களுககுக 
குளறந்தபடெ விளலளய உறுதி செயது அதறகுரிய 
சதாள்களய இன்று வளர அளிக்காத ஒன்றிய அரசு, 
அளலக்கறளற ஏலத்தில் அளனத்து ெலுள்க்களையும் 
தனியார துளறககு வைங்குவது சபரும் அநீதியாகும்.

உல்கமையம் எனும் சபயரில் இந்தியாவின் 
வ ை ங் ்க ள்  உ ள் ே ா ட டு ,  ப ன் ன ா ட டு ப 
சபருமுதலாளி்கைால் சூளறயா்டபபடுகின்றன. 
சபரும்பான்ளமையான மைக்களுககுத் ததளவயான 
உணவுப  ச ப ா ருட ்களின்  உ ற ப த் திளய 
ஊககுவிபபதறகுப பதிலா்க ஆ்டம்பர சபாருட்களின் 
உறபத்திளயத்தான் ஒன்றிய அரசு ஊககுவிககிறது. 
இந்தியாவினுள்டய சமைாத்த மைக்கள் சதாள்கயில் 10 
விழுக்காடடுககுக குளறவான மைக்கள்தான் அளனத்து 
நு்கர சபாருட்களையும் வாங்கும் ெகதிளயப 
சபறறுள்ைனர.

ஆஸ்திதரலியா, அசமைரிக்க ஆபபிள்்கள், 
திராடளெ்கள் என எல்லா உயர வள்கப பைங்்களும் 
அதி்க விளலயில் இந்தியச் ெந்ளதயில் குவிந்து 
வருகின்றன. 2022ஆம் ஆணடு புள்ளிவிவரபபடி, 
பன்னாடடு நிறுவனங்்கள் இந்தியாவில் விறகும் 
அைகு ொதன சபாருட்களின் ஒடடு சமைாத்த சதாள்க 
பல இலடெம் த்காடியாகும். புதிய புதிய 
்கணடுபிடிபபு்கைால், புதுபபுது சதாழில்நுடபங்்கைால் 
ஏறபடும் இறுதிக ்கழிவு்களின் குபளபத்சதாடடியா்க 
இந்தியா மைாறி வருகிறது.

இதன் ்காரணமைா்கச் சுறறுச்சூைல் பாதிபபு்கள் 
ஏறபடடு அதனால்  ப ாதிக்கபபடுவதும் 
சபரும்பான்ளமையான ஏளை மைக்கதை என ஐககிய 
ோடு்கள் மைன்றத்தின் துளண அளமைபபு்களின் பல 
ஆயவறிகள்க்கள் சுடடுகின்றன. சபரும்பான்ளமையான 
ஏளை எளிய மைக்கள் உணவுப பங்கீடடு முளறயில் 
வைங்்கபபடும் அரிசி, த்காதுளமை தபான்ற உணவுப 
சபாருட்களை மைடடுதமை ேம்பி வாழும் நிளலயில் 
உள்ைனர.

1999ஆம் ஆணடின் மைனித தமைம்பாடடு அறிகள்க 
உ ல ்க மை ய மை ா த ல்  ச ்க ா ள் ள்க யி னு ள ்ட ய 
எதிரவிளைவு்களை உலகிறகுப பளற ொறறியது. 
“குறறவாளி்கள்தான் உல்கமையமைாதலின் பயன்்களைப 
சபருமைைவில் அனுபவித்து வருகின்றனர . 
்கடடுபபடுத்தபப்டாத மூலதன ெந்ளத, த்கவல் 
சதாழில்நுடபத்தில் ஏறபட்ட சபரும் மைாறறங்்கள், 
குளறந்த செலவில் தபாககுவரத்து வெதி்கள் 
கிள்டபபதால், தள்டயறற முளறயில் தவ்கமைா்க 
வைரந்து வரும் தபாளதபசபாருள் ெந்ளத வணி்கம் 
சபருகி வருகிறது. ஆக்கபபூரவமைான வைரச்சிககுத் 
ததளவயான புத்த்கங்்களுககும், தவைாண 
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வைரச்சிககுத் ததளவயான விளத்களுககும் மைாறறா்க, 
்கருபபுப பணமும், ஆயுதங்்களும்தான் எளிதா்கப 
பரிமைாறறம் செயயபபடுகின்றன. ெட்ட விதராதமைான 
தபாளதப சபாருள் வணி்கம், சபண்கள் பாலியல் 
சதாழிலுககு உடபடுத்தபபடுவது, ஆயுதம் ்க்டத்துதல், 
்கருபபுப பணத்ளதப பன்னாடடு அைவில் மைாறறுதல் 
தபான்ற செயல்்கைால் உல்க ோடு்களை அச்சுறுத்தும் 
வள்கயில் குறறவியல் ே்டவடிகள்க்கள் சபருகி 
வருகின்றன. பாலியல் சதாழிலில் ஈடுபடுத்துவதற்கா்க 
ஆணடுததாறும் 5 இலடெத்திறகு தமைறபட்ட 
சபண்களும், இைம்சபண்களும் தமைறகு ஐதராபபிய 
ோடு்களுககு மைடடுதமை ்க்டத்தபபடுகின்றனர. ரூ.31,500 
த்காடி அைவில் ேள்டசபறும் இவவள்க ெட்டவிதராத 
செயல்்கைால் மைனித உரிளமை மி்கக ச்காடுளமையான 
முள றயில்  ப றி க ்க ப படடு ப  ச பண்கள் 
து ன் பு று த் த ப ப டு கி ன் ற ன ர .  த ப ா ள த ப 
சபாருள்்களையும், ஆயுதங்்களையும், சபண்களையும் 
்க்டத்துவதறகும், குறறங்்களை சவளிபபள்டயா்கக 
்கணடுபிடிக்க முடியாத அைவிறகும் இளணயதை 
சதாழில்நுடபங்்கள் இவர்களுககு ேல்வாயபபா்க 
அளமைந்து விடுகின்றன. 1995இல் உல்க வணி்கத்தில் 
மைடடும் தமைறகூறிய ெட்டவிதராத வணி்கத்தின் பங்கு 
இரும்பு, எஃகு, தமைாட்டார வா்கனத் சதாழில்்களைவி்ட 
8 விழுக்காடு அைவிறகு உயரந்துள்ைது. உல்க 
ஒடடுசமைாத்த வருமைானத்தில் 2.5 விழுக்காடடுககுச் 
ெமைமைான அைவிறகுப பன்னாடடு அைவில் ்கருபபுப 
பண ே்டமைாட்டம் இருபபதா்கப பன்னாடடு நிதியம் 
்கணககிடடுக குறிபபிடடுள்ைது. இவவித குறற இயல் 
ே்டவடிகள்க்கள் ்கணினி விளெபபலள்கயின் 
சபாறிளயத் சதாடடு இயககுவதன் வழியா்க ஒரு 
சில சோடி்களிதலதய ே்டந்ததறி வருகின்றன. இதன் 
அடிபபள்டளய ஆயந்து பாரத்தால், பன்னாடடு 
நிறுவனங்்களுககுப தபாடடியா்க இவவள்க குறற 
ே்டவடிகள்க்கள் வழியா்க வரும் வருமைானம் 
ஆணடிறகு ரூ.67 இலடெம் த்காடிளயக ்க்டந்து 
குறறவாளி்களின் ஆதிக்கம் ஒரு ெகதி வாயந்த 
ளமையமைா்க வைரந்து வருகிறது. பன்னாடடு அைவில் 
குறறங்்களை ே்டத்தி வரும் இத்தள்கய கும்பல்்கள், 
அரசியளல, வணி்கத்ளத, ்காவல் துளறளய, 
இளணயதைத்ளதத் திறன்மிக்க வள்கயில் குறற 
அளமைபபு்கைா்க மைாறறி ,  தங்்களின் குறற 
ே்டவடிகள்க்களின் எல்ளலளய மி்க ஆைமைான 
முளறயில் விரிவுபடுத்தி வருகின்றன (Criminals are 
reaping the benefits of globalization. Deregulated capital 
markets, advances in information and communication 
technology, cheaper transport make flows easier, faster 
and less restricted not just for medical knowledge but 
for heroin – not just for books and seeds but for dirty 
money and weapons. Illicit trade – in drugs, women, 
weapons and laundered money – is contributing to the 
violence and crime that threaten neighbourhoods around 
the world…. the traffic in women and girls for sexual 
exploitation - five lakhs in a year to western Europe 
alone – is one of the most heinous violations of human 
rights, estimated to be a 7 billion dollars business…. The 
internet is an easy vehicle for trafficking in drugs, arms 
and women through nearly untraceable networks. In 1995, 
the illegal drug trade was estimated at 8 percent of 

world trade, more than the trade in motor vehicles or 
in iron and steel. Money laundering - which the Inter-
national Monetary Fund estimates at equivalent to 2.5 
percent of global GDP- hides the traces of crime in split 
seconds, with the click of a mouse. At the root of all 
this is the growing influence of organized crime estimat-
ed to gross 1.5 trillion dollars in a year, rivaling multi 
national corporations as an economic power. Global 
crime groups have the power to criminalize politics, 
business and the police, developing efficient networks, 
extending their reach deep and wide- Human Development 
Report, 1999).

2022இல் சவளிவந்த ஐககிய ோடு்கள் மைன்றத்தின் 
குறறம், தபாளதப சபாருட்கள் ஆயவு நிறுவனத்தின்; 
(United Nations Office on Drug and Crimes) 
புள்ளிவிவரபபடி, உல்க மைக்கள் சதாள்கயில் 27 
த்காடி ேபர்கள் தபாளதப சபாருட்களுககு 
அடிளமை்கைா்க உள்ைனர. 2030ஆம் ஆணடு இது 
தமைலும் 2 2  விழுக்காடு உயரும் எனவும் 
்கணிக்கபபடடுள்ைது. தபாளதப சபாருட்கள் 
விறபளன அைவு ஏறககுளறய 4 இலடெம் த்காடி 
ரூபாளயக ்க்டந்துள்ைது.

இந்தப தபாளதப சபாருட்களின் தாக்கம் 
இந்தியாவிலும் சபருகி வருகிறது. தில்லி, பஞ்ொப, 
குஜராத், தமிழோடு தபான்ற மைாநிலங்்களிலும் 
தபாளதப சபாருட்களின் வணி்கமும், ்க்டத்தல்்களும் 
சபருகி வருகின்றன. உல்கமையம் சவறறி என்பளத 
மைனச்ொன்று உள்டயவர்கள் எவவாறு ஏறறுகச்காள்ை 
முடியும்.

உணணும் உணவில் ஏறறத்தாழவு, உடுககும் 
உள்டயில் ஏறறத்தாழவு, வசிககும் உளறவி்டங்்களில் 
ஏறறத்தாழவு, வருமைானத்தில் ஏறறத்தாழவு, ்கல்வியில் 
ஏறறத்தாழவு, சபாதுச்சு்காதாரத்தில் ஏறறத்தாழவு, 
தவளல வாயபபு்களில் வரும் வருமைானத்திலும் 
எறறத்தாழவு, ஆண சபண ெமைத்துவத்தில் 
ஏறறத்தாழவு என ஏறறத்தாழவு்கள் நிளறந்த ஒரு 
ெமூ்கமைா்கதவ இந்தியா மைாறிவருகிறது என்பளத 
உணராமைல் இந்திய ஆடசியியல் ே்கரந்து வருகிறது.

இந்திய விடுதளலயின் 7 5ஆம் ஆணடு 
ச்காண்டா்டபபடடு வரும் தேரத்தில் இந்தியா 
விடுதளல ்காலம் அளித்த சுயொரபு, ெமைதரமை, 
ெமைத்துவ ச்காள்ள்க்கள் இன்று எங்த்க உள்ைன?.

பலன்்கள் சிலருககு,

துயரங்்கள் சபரும்பான்ளமைதயாருககு

வைரச்சி சிலருககு,

வீழச்சி பல த்காடி மைக்களுககு.

ஏ்காதிபத்திய பளைய ்காலனி முளறயின் 
மைறுவடிவம்தான் உல்கமையம் என்பளத இந்தியாவின் 
உறபத்தி, பகிரவு, சபாருைாதார ததக்கநிளல, 
மைானு்ட தமைம்பாடடுக குறியீடு்கள் ஆகியளவ 
சவளிச்ெம் தபாடடுக ்காடடுகின்றன. உல்கமையம் 
ஒரு மைாயத் ததாறறம் என்பளத இந்திய அரசியல் 
தளலளமை எபதபாது உணரும்.

கைட்டு்ரயாளர்: வ்பாருளாைாரத் து்றயின் ்மனாள் 
ை்ைவர், வசன்்னப ்பல்கை்ைக கைழகைம்
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நூல்்கள் கிள்டககுமி்டம்

அன்றில் பதிபபகம்
14(192), சபல்ஸ சாரல, எஸ.ஆர.கட்ைை வளாகம்,

மசப்பாக்கம், சசன்ரன - 600 005.
சதாரலமபசி - 044/28411525, ரகமபசி - 99529 28293

இப்பாது விறபரையில்...
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ஒரு பணி நிமித்தமைா்க ஒரு கிராமைத்திறகுச் 
சென்தறன். அபதபாது ஒரு மைாடு இரணடு 
ஆடு்களு்டன் ஒருவர சென்று ச்காணடிருந்தார. 
அந்த மைாடள்டயும் இரணடு ஆடு்களையும் புல் 
வைரந்திருககும் இ்டத்தில் ்கயறு்டன் ்கட்டபபட்ட 
முளைளய ஆைமைா்க ஒரு சிறிய ்கருங்்கல்ளல 
எடுத்து அடித்து இறககினார. அந்த இ்டத்தில் 
மைாடும் ஆடு்களும் தமைய ஆரம்பித்தன. உ்டதன 
தன் முண்டாசில் ளவத்திருந்த சிறிய புல் அறுககும் 
்கத்திளய எடுத்து புல் அறுக்க ஆரம்பித்தார. அந்த 
இ்டத்தில் ோன் செல்ல தவணடிய இ்டம் சதரிந்து 
ச்காள்ை அவளர அணுகிதனன். வழி்காடடிவிடடு, 
புல் அறுபளபத் சதா்டரந்தார. அவர பணி 
செயயும் தேரத்திளயப பாரத்ததும் அவரி்டம் 
இன்னும் தபெ தவணடும் என ஆவல் ஏறபட்டது. 
அவர வைரத்த மைாடு, ஆடு்கள் அவரு்டன் நின்று 
ச்காணடிருந்த ோய அளனத்தும் ேல்ல 
ஆதராகயமைா்க இருந்தன. அந்த அைவுககு 
தேரத்தியா்க அளவ்களை வைரபபது சதரிந்தது. 
ோன் புறபப்டாமைல் அங்த்க நின்றாலும் அவர 
அளதபபறறி ்கவளலபப்டாமைல் தன் பணியில் 
்கவனமைா்க ஈடுபடடிருந்தார.

‘ஐயா’ என்தறன். என்ளனப பாரக்காமைல் 
குனிந்து அந்த புல்ளல அறுத்த வணணம் 
“சொல்லுங்்க” என்றார. நீங்்கள் “இந்த ஊர தாதன” 
என்தறன். “ஆம், அதனால்தான் நீங்்கள் 
தபா்கதவணடிய இ்டத்ளத உங்்களுககு ெரியா்க 
வழி ்காணபித்ததன்” என்றார. உங்்களி்டம் 
தபெதவணடும்தபால் ஆவலா்க இருந்தது 
தபசிதனன்” என்தறன். “எனககும் உங்்களைப 
பாரத்து, நீங்்கள் எதற்கா்க அங்கு செல்கின்றீர்கள் 
என்று த்கட்கத்தான் ததான்றியது, ஆனால் என் 
தவளல அதறகு அனுமைதிக்கவில்ளல” என்றார. 
அடுத்து சதா்டரந்தார. ோன் கூலி தவளல 
செயயும் சதாழிலாளி, விவொய ோட்களில் 
விவொயப பணி்கள் அளனத்தும் சதரியும். 

தவளல இருககின்றதபாது செயதவன். த்காள்டயில் 
மைரம் சவட்டச் செல்தவன். என்னு்டன் சிலளரயும் 
அதற்கா்கப பைககி ளவத்திருககிதறன். குறிபபா்க 
சதன்ளன பளன மைரங்்கள் சவடடி, வீடு்கள் 
்கட்டத் ததளவயான சிறாய தயாரித்துக 
ச்காடுபதபன். சிறாய என்பது வீடடின் கூளரககுப 
தபாடுவது. அதன்தமைல் தான் கீறறு தமையவார்கள், 
வெதி உள்ைவர்கள் ஓடு தபாடுவார்கள். அந்த 
தவளல செயதவாம், என்றார. “இந்த தவளல்களைப 
பாரத்து கிள்டககும் வருமைானம் தபாதுமைானதா்க 
இருககிறதா?” என்தறன். “இந்த தவளல்கள் செயது 
வரும்வருமைானம் எங்்கள் ததளவ்களை நிளறவு 
செயய தபாதுமைானதுதான். ்காலமைாறறம் பல 
மைாறறங்்களை வாழகள்கயில் ச்காணடு வருகின்றது, 
அளதப புரிந்துச்காணடு ோமும் மைாறிகச்காண்டால் 
ததளவககு வாழந்து ச்காள்ைலாம். தபாதுமைானது 
என்பது மைனம் கூறுவதுதாதன. ததளவ்கள் என்பது 
ோம் வளரயறுத்துகச்காள்வதுதாதன” என்றார. 
“ோன் குறுககிடடு அபப நீங்்கள் மைகிழச்சியா்க 
இருககிறீர்கள்” என்தறன். “அதில் என்ன குளறவு, 
மைகிழச்சிளய என்ன தரஷன் ்கள்டயிலா வாங்்க 
முடியும், பசிககும்தபாது ்கஞ்சி கிள்டககிறது, 
ததளவ்களைபபூரத்தி செயய ெம்பாதிக்க 
தவணடும், அதறகு தவளல கிள்டத்துவிட்டால், 
ெம்பாரத்தியம் கிடடிவிடும். வாழவாதாரம் 
பாதிபபு இருக்காது, என்ன, உ்டல் ஆதராகயமைா்க 
இருக்க தவணடும். இருந்தால் ்கவளல இல்ளல, 
ஒரு தவளல ஆளெளயக கூடடிவிட்டால் 
அபதபாதுதான் சிக்கல் வருகிறது” என்ற 
த த் து வ த் ளத  உ தி ர த் த ா ர .  “ நீ ங் ்க ள் 
புறபப்டவில்ளலயா என்னி்டதமை தபசிக 
ச்காணடிருககிறீர்கள்” என்றார.

உங்்களி்டம் தபசும்தபாது நீங்்கள் நிளறய 
செயதி்களைக கூறுகிறீர்கள், எனதவதான் 
என்னால் புறபப்ட முடியவில்ளல” என்தறன். 
“ோன் ஒரு படிக்காதவன், எங்்களுககு எபபடி 
அறிவு இருககும், எதாவது கூறினால் அது 

கட்டுரை

்க. �ழனித்துகர
gpalanithurai@gmail.com

கிரோமிய பேம்�ோடு?எது



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 அ

கல
டா
பர்
 2
02
2

49

அனுபவம்தான் புத்த்கத்தில் படித்தது அல்ல, 
எங்்களை எங்்கள் ஊரிதலதய யாரும் சீணடுவது 
கிள்டயாது, நீங்்கள் படித்தவர, என்ளனபபாரத்து 
நிளறய செயதி்களை கூறினீர்கள் என்று 
கூறுகிறீர்கள், பரவாயில்ளல, என்ளனயும் மைதித்து 
இவவைவு தேரம் தபசியது மைகிழச்சியா்கத்தான் 
இருககிறது, எனககு தேரம் ஆகிவிட்டது, ோன் 
புறபப்டப தபாகிதறன்” என்றார. “உ்டதன ோன் 
உங்்களி்டம் ஒருசில த்கள்வி்களைக த்கட்கலாம் 
என்று நிளனத்ததன், நீங்்கள் தேரம் ஆகிவிட்டது, 
புறபபடுகிதறன் என்று கூறுகிறீர்கள்” என்தறன். 
அதறகு அவர, “ஐயா நீங்்கள் எங்த்கா செல்ல 
தவணடியவர, என்னு்டன் தேரத்ளத செலவழித்துக 
ச்காணடிருககிறீர்கள்” என்றார. “ோன் உங்்களை 
ெந்தித்தது, ோன் செல்லும் இ்டத்திறகு வழி 
த்கட்கத்தான், ஆனால் உங்்களி்டமிருந்து வந்த 
பதில் உங்்களு்டன் உளரயா்ட ளவத்துவிட்டது” 
என்தறன். “என்ளனயும் சபாருட்டா்க மைதித்து 
த்கள்வி த்கடகும்தபாது, அளதவி்ட எனககு 
சபருளமை என்ன, த்களுங்்கள் சொல்கிதறன்” 
என்றார. “நீங்்கள் அளமைதியா்கவும், மைகிழச்சியா்கவும் 
இருககிறீர்கைா” என்தறன்.

 அதறகு ஒன்றும் குளறதவ இல்ளல. ்காரணம் 
அளவ்களை உருவாககுவது ோம்தாதன. என் 
அளமைதிளயயும், மைகிழச்சிளயயும் உங்்கைால் 
உருவாக்க முடியாது, அளவ்கள் என்னால்தான் 
உருவாக்க முடியும். என் ததளவ்கள் மி்கக குளறவு. 
அந்தத் ததளவ்களை பூரத்தி செயய எனககு 
தவளல கிள்டத்துவிடுகிறது. வீடடில் மைாடு, ஆடு, 
த்காழி வைரககின்தறாம். அளவ்கள் ேமைககு 
குளறந்த அைவுககு ஒரு வருமைானத்ளதத் தருகிறது. 
குடியிருக்க ஒரு இ்டம் இருககிறது. அதில் ஒரு 
சிறிய வீடு ்கடடியிருககிதறன். அது சதன்ளனககீறறு 
தவயந்திருககிதறன். ோன்கு ஆணடுககு ஒருமுளற 
அளத மைாறற தவணடும். இரணடு ள்கலி 
ளவத்திருககிதறன். ோன்கு துணடு ோன்கு 
பனியன்்கள், இரணடு தவஷடி ளவத்திருககிதறன். 
இரணடு தவஷடியும், இரணடு துணடும் சவளியில் 
செல்லும்தபாது உடுத்திக ச்காள்தவன், மைறற 
தேரங்்களில் ள்கயில்தான் இருபதபன். உணவுககு 
தரஷன் அரிசி கிள்டககிறது. அது தபாதும், 
தபாதவில்ளல என்றால் அரிசி ்கள்ட்களில் 
வாங்கிக ச்காள்தவன். அதறகு எனககுத் 
ததளவயான பணம் என் கூலி தவளலயிலிருந்து 
கிள்டத்துவிடும். மைாடு ்கறககும் பாலில் சிறிது 
எடுத்துக ச்காணடு, மீதத்ளத வீடு்களுககு என் 
மைளனவி ச்காடுத்துவிடும். தீபாவளி சபாங்்கலுககு 
வைரககின்ற ஆடு்களில் ஒன்ளற விறறுவிடடு 
தீபாவளிச் செலளவ பாரத்துக ச்காள்தவன். 
தினமும் இரணடு தவளை உணவுதான். ்காளல 
தவளலககுச் செல்லுமுன் ஒரு தவளை 
ொபபிடுதவன். மைாளல தவளல முடிந்து வந்த 
பிறகு புதிதா்க செயத ொபபாடு இருககும். அளதச் 
ொபபிடடுவிடடு ்கள்டத்சதருவுககுச் சென்று 
தபசிவிடடு இரவு தூங்கிவிடுதவன். ்காளலயில் 

பால்்கறந்து எனககு என் மைளனவி சிறிது பால் 
ஊறறி டீ தபாடடுத் தருவார. ஆடு குடடி 
தபாடடிருந்தால் ஆடடுபபாலில் டீ தபாடடுக 
ச்காணடு மைாடடுபபால் முழுவளதயும் 
விறறுவிடுதவாம். ோடடுமைாடு அதி்கம் ேவீன 
தீவனம் ததளவயில்ளல. எனதவ சிறிது புல்லும், 
ளவகத்காலும் இருந்தால் தபாதும். அத்து்டன் 
சிறிது ்க்டளலப பிணணாககு, தவிடு தபாட்டால் 
தபாதும். சபரிய அைவில் முதலீடு ததளவயில்ளல. 
்காளலயில் புல் இருககும் இ்டத்தில் தமையத்து 
வீடடில் ்கடடிவிடடு தவளலககுச் செல்தவன். 
என் மைளனவி பக்கத்தில் இருககும் இரணடு 
வீடு்களில் தவளல செயகின்றார. அதில் ஒரு 
வருமைானம் இருககும். அந்த தவளல பாரத்த தேரம் 
தபா்க, வீடடிறகு ததளவயான குடிநீர பிடிபபது 
மைறற ததளவ்களுககு தணணீர பிடித்துகச்காணடு 
ளவபபது தபான்ற தவளல்களைச் செயது 
விடுவார. ோடடுகத்காழி வைரககின்தறாம். அது 
ேமைககு ஒரு வள்கயில் வருமைானம் தரும். இளவ 
அளனத்தும் எங்்கள் ததளவதபா்க மீதமைா்கதவ 
எங்்களி்டம் பணம் இருககும். வரு்டத்தில் 
ஓரிருமுளற உ்டல்நிளல ெரியில்ளல என்றால் 
பக்கத்தில் இருககும் ஆரம்ப சு்காதார 
நிளலயத்திறகுச் சென்று பாரத்துக ச்காள்தவாம். 
சபரும் செலவு ஒன்றுமில்ளல. எங்்களி்டமிருககும் 
பணத்ளததயா என் தபரன் தபத்திககு ோங்்கள் 
துணி எடுத்துக ச்காடுபதபாம், திணபண்டம் 
வாங்கிக ச்காடுபதபாம்” என்றார. “உங்்களுககு 
எத்தளன குைந்ளத்கள்?” என்தறன். “ஒரு ளபயன், 
படிக்கவில்ளல, அவளன ்கார ஓட்டபபைககி, 
பக்கத்தில் இருககும் ே்கரத்தில் ஒரு ்கள்டயில் 
இருககும் மினி லாரி ஓடடும் தவளலயில் 
தெரத்துவிடத்டன். அவனுககு ஒரு சபண பாரத்து 
எங்்கள் குல சதயவம் த்காவிலில் செலவில்லாமைல் 
சிக்கனமைா்க ்கல்யாணம் செயது, அவர்களை அந்த 
ே்கரத்திதலதய சிறிய வீடு ஒன்று வா்டள்கககு 
எடுத்து குடிளவத்ததன். அந்தப சபண இரணடு 
மூன்று வீடு்களில் வீடடு தவளல பாரத்து 
ெம்பாதிககிறது. அவர்களுககும் எததா அளமைதியா்க 
்காலம் ஓடுகிறது. எனககு ஒரு தபரன், ஒரு தபத்தி. 
இருவரும் பள்ளியில் படிககின்றார்கள். அவர்களை 
அவவபதபாது ோனும் என் மைளனவியும் சென்று 
பாரத்து வருதவாம்”. என் மைருமை்களும் சிக்கனமைா்க 
குடும்பம் ே்டத்தும் .  ததளவயில்லாமைல் 
செலவழிக்காது. ே்கரத்தில் உள்ை ேல்ல 
அரசுபபள்ளியில் குைந்ளத்களை படிக்க 
ளவககின்றார்கள் .  மைாளலயில் அந்தக 
குைந்ளத்களுககு ேல்ல ஆசிரியரி்டம் டியூஷன் 
சொல்லிக ச்காடுககின்றார்கள். சபாழுது 
முழுவதும் என் மை்கனும் மைருமை்களும் தவளல 
செயது ச்காணடிருபபார்கள். ்காலம் ஓடுகிறது” 
என்றார. அபதபாது தவறா்க நிளனக்காதீர்கள் 
என்று கூறிவிடடு, “நீங்்கள் மைது அருந்துவீர்கைா” 
என்தறன். ஐயா, இந்தக த்கள்விளயக த்கடபதறகு 
நீங்்கள் ஏன் மைன்னிபபுக த்கட்க தவணும். 
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குடிக்காதவளன கிராமைத்தில் பாரக்க முடியாது. 
ஆனால் ோன் குடிபபதில்ளல. என் மை்கனும் 
குடிக்கமைாட்டான். சிக்கனமைா்க இருபபான், 
்கடினமைா்க உளைபபான். அதனால்தான் அவனுககு 
அவன் ்கள்டக்காரர நிளறய ெலுள்க்கள் 
செயகிறார. ோங்்கள் மைகிழச்சியா்க இருபபதறகு 
அதுதான் முதல் ்காரணம்” என்றார. இவவைவு 
கூறுகிறீர்கள், இன்சனாரு த்கள்விககு ஒரு பதில் 
மைடடும் கூறிவிடடுச் செல்லுங்்கள்” என்தறன். 
என்ன த்கள்வி?” என்றார. “கிராமைங்்கள் தறதபாது 
எபபடி உள்ைன. மைாறறங்்கள் அள்டந்து 
சபருமைைவில் முன்தனறறம் அள்டந்து 
விட்டனவா?” என்தறன். ோன் என்ற மி்கபசபரிய 
அறிவாளியா என்னி்டம் இந்தக த்கள்விளயக 
த்கடகிறீர்கள்” என்றார. ‘நீங்்கள் எபபடிப 
பாரககிறீர்கதைா அபபடிதய கூறுங்்கள்’ என்தறன்.

உ்டதன கூறினார “கிராமைங்்கள் மைாறிவிட்டன. 
மைக்களின் சிந்தளனபதபாககும் மைாறிவிட்டது. 
கிராமைத்தில் ோங்்கள் வாழகிதறாம். கிராமைத்தில் 
இருந்த உணவுப பைக்கம், உளைககும் பைக்கம், 
எளிளமையா்க வாழும் பைக்கம், ஒருவளரசயாருவர 
உதவி வாழும் ெமூ்க வாழகள்களய மைக்கள் மைறந்து 
விட்டனர, சபாதுச் சொத்துக்கள் எல்லாம் ஊரில் 
வெதி பள்டத்தவர்கைாலும், ்கடசிக்காரர்கைாலும் 
ஆககிரமிக்கபபடடுவிட்டன, ஊரில் உள்ை 
நீரநிளல்கள் பராமைரிபபறறு பல ்காயந்து 
கி்டககின்றன. வீடடில் குபளப்களை குழிததாணடி 
புளதத்து எருவாககும் பைக்கம் தபாய வீதியில் 
ளவத்திருககும் சபரும் குபளபத் சதாடடியில் 
ச்காடடிவிடடு பஞ்ொயத்ளத அளத அள்ைச் 
சொல்லுகின்றார்கள் சபாதுமைக்கள். குடிபபளத 
்கலாச்ொரமைாககிக ச்காண்டனர ஆண்கள். சுய 
உதவிககுழுப சபண்கள் ்க்டன்வாங்கி 
குடும்பச்சுளமைளய ்கடினமைா்க சுமைககின்றனர. 
அளனவரும் அடுத்தவளரபபாரத்து வாழந்து 
கிராமை வாழளவ சிளதத்து வாழகின்றனர. 
ஒருவளரசயாருவர பாரத்து தபாடடி தபாடடு 
்கடினமைா்க உளைத்து ெம்பாதித்தளத செலவு 
செயகின்றனர. பலர விவொயத்ளத மைறந்து 
வாழகின்றனர. வயல்்களில் ்கருதவளல முள் 
முளைககின்றது. அளத பிைாட தபாடடு விறறு 
பணம் பாரத்து வி்டலாம் என பலர ்கனவு்டன் 
வாழகின்றனர. மைாடு்கள் பராமைரிக்க இயலாமைல் 
விறறுவிட்டனர. கிராமைங்்களில் மைாடடுச்ொணம் 
இல்லாமைல் தபாயவிட்டது. கிராமைத்தில் 
குடிபபதறகு பஞ்ொயத்து தணணீளர ஏளை்கள் 
மைடடுதமை பயன்படுத்துகின்றனர. மைறறவர்கள் 
குடிதணணீர வாங்கிக ச்காள்கின்றனர. 
அரொங்்கம் நிளறய வெதி்களை உருவாககுகின்றது. 
ொளல்கள் தபாடுகின்றது, பள்ளிககூ்டம் 
்கடடுகின்றது, ெமுதாயககூ்டம் ்கடடுகின்றது, 
சுயஉதவிக குழுவுககு ்கடடி்டம் ்கடடியுள்ைது, 
சபாதுபபயன்பாடடிறகு ்கழிபபி்டங்்கள் ்கடடித் 
தந்துள்ைது, தரஷன்்கள்ட ்கடடித் தந்துள்ைது. 
இதுதபான்று பல வெதி்களைச் செயதுள்ைது 

அரொங்்கம். இளவ்கள் அளனத்தும் எளத 
ளமையபபடுத்தியுள்ைன என்று பாரத்தால் அந்த 
ஊரில் எங்கு தாய கிராமைம் இருககின்றததா அங்கு 
எ ல் ல ா  வ ெ தி ்க ளு ம்  இ ரு க கு ம் . 
கிராமைங்்களுககுள்தைதய ஒதுக்கபபட்டவர்களும், 
ஒடுக்கபபட்டவர்களுககும் இந்த சபாது 
வெதி்களிலிருந்து தூரத்தில் இருபபார்கள். ொதிககு 
ஒரு த்காவில் வந்துவிட்டது. கிராமைத்தில் வெதி 
பள்டத்தவர்கள் குைந்ளத்கள் படித்து தவளலககுச் 
சென்ற ்காரணத்தால் மைாடிவீடு ்கட்ட 
ஆரம்பித்தனர. அபபடி வீடு்கள் ்கடடும்தபாது 
உயரதவளல்களை எடுத்துவிடடு ்காம்பவுணடு 
அதாவது சுறறுபபுற சுவர எழுபபி தனிளமைபபடுத்திக 
ச ்க ா ண டு வி ட ்ட ன ர .  கி ர ா மை ங் ்க ளி ல் 
குடும்பங்்களிலும் மைறறும் ெமூ்கத்திலும் ே்டககின்ற 
எல்லாச் செயல்பாடு்களுககும் சபாதுமைக்கள் 
அளனவரும் உ்டல் உளைபளபத் தந்தனர. இன்று 
அளனத்தும் ஆள்பிடித்து செயய ளவக்க 
தவணடிய சூைலுககு கிராமை ெமுதாயதமை 
தள்ைபபடடுள்ைது. வீடடில் ே்டககும் எல்லாச் 
ெ்டங்கு்களுககும் உணவு அளனவரும் கூடி 
ெளமைத்துக ச்காள்வார்கள். இன்று ே்கரத்திலிருந்து 
தருவிக்கபபடடு பரிமைாறபபடுகின்றது உணவு. 
முன்பு சவளிோடு சென்று வருபவர்கள் நிலம் 
வாங்குவார்கள், அளத ொகுபடி செயவார்கள், 
இன்று சபரிய வீடு ்கடடுகின்றனர, ்கார 
வாங்குகின்றனர, பணத்ளத ே்கரத்திறகுப 
பக்கத்தில் வீடடுமைளன வாங்கி தபாடடுவிடடு 
சபரும் லாபம் பாரக்க ்காரில் பவனி வருகின்றனர. 
அடுத்து உணவுப பைக்கம். இபபடி உணவு எடுத்து 
ோன் பாரத்ததத இல்ளல. கிராமைத்தில்கூ்ட 
மிட்டாயக்கள்ட சராடடிக்கள்ட திறந்து 
விட்டனர. விதவிதமைான இனிபபு, ்காரம், த்கக, 
ஐஸ்கிரிம் என அளனத்தும் உணண ஆரம்பித்து, 
ஒ வ சவ ா ரு  ்க ள ்ட க கு ம்  ப க ்க த் தி ல் 
ச்காடடிககி்டககின்ற குபளப கூைம் ஒரு வணடி 
்களதளய கூறுகின்றன ேமைககு. எல்தலாரும் ்க்டன் 
வாங்கி தமைாட்டார ளெககிள் வாங்கியுள்ைனர. 
எவரும் ே்டந்து செல்ல விரும்பவில்ளல. இன்று 
மி்கவும் ஏழளமையில் உள்தைார மைடடுதமை ளெககிள் 
ளவத்துள்ைனர. ளெககிள் ரிபதபர செயய 
ஆட்கள் கிள்டயாது. எவரும் அந்த ஊரில் 
விளைந்த சேல்ளல உணபது கிள்டயாது. மைாறா்க 
அவறளற விறறுவிடடு எங்த்கா சபரிய அரிசி 
ஆளலயில் அளறத்து த்காணிபளபயில் ளதத்து 
அதறகு சபயரிடடு ே்கரில் விறபளன செயயும் 
அரிசிளய வாங்கி வந்து ெளமைத்து ொபபிடுவதில் 
சபருமிதம் ச்காள்கின்றனர “என்றபடிதய 
ஆரவத்து்டன் என்னு்டன் உளரயாடிக 
ச்காணடிருந்ததபாது ோன் மைறசறாரு த்கள்விளயக 
த்கடத்டன். ஒரு கிராமைத்திறகு என்சனன்ன 
வெதி்கள் அடிபபள்டயா்க மைக்களுககுத் ததளவ 
என்தறன். அதறகும் உ்டதன பதில் கூற 
ஆரம்பித்தார. சபாதுவா்க கிராமைத்தில் உள்ை 
இயறள்க வைங்்களை அழிக்காமைல் பாது்காக்க 
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முதலில் ஒரு ெட்டம் ச்காணடுவர தவணடும். 
கிராமைத்தில் உள்ை குைங்்கள், குடள்ட்கள், சபரிய 
ஏரி்கள், ்கணமைாய்கள் அளனத்தும் தூரவாரபப்ட 
தவணடும். அந்த ஏரி குைங்்கள், ்கணமைாயக 
்களர்கள் வலுவிைக்காமைல் பாது்காக்க தவணடும். 
இந்த நீரநிளல்களுககு வரத்துக ்கால்வாய உபரிநீர 
த ப ா க கு க  ்க ா ல் வ ா ய  அ ள ன த் து ம் 
ஆககிரமிக்கபப்டாமைல் பாது்காக்க தவணடும். 
அந்த ்கணமைாய்களையும் தூரவாரி்ட தவணடும். 
ஆணடு முழுவதும் நீரநிளல்களில் தணணீர 
இருந்தால் அந்த ஊர பசுளமையா்க இருககும். ஆடு 
மைாடு மி்க எளிதா்க வைரக்க முடியும்.

அடுத்து கிராமைத்தில் உள்ை சபாதுச் 
சொத்துக்களை பாது்காக்க தவணடும். அந்த 
சபாதுச் சொத்து என்பது பலவிதமைான 
சபாறம்தபாககு நிலங்்கைா்க இருக்கலாம், 
ெமூ்கக்கா்டா்க இருக்கலாம், தமையச்ெல் நிலமைா்க 
இருக்கலாம், அளனத்ளதயும் ஆககிரமிபபு 
இல்லாமைல், பாது்காத்து வைரத்சதடுக்க தவணடும். 
பள்ளிககூ்டத்தில் தரமைான ்கல்விளயக ச்காடுங்்கள், 
அங்கு உணவு ச்காடுக்காதீர்கள். ஏளை்களை 
ஏ ழ ளமை யி லி ரு ந் து  ச வ ளி த ய ற ற 
குடும்பக்கடடுபபாடுதபால் குடும்ப தமைம்பாடடுத் 
திட்டத்ளத தபாடடு அந்தக குடும்பங்்களை 
மைடடும் ்கண்காணித்து வறுளமையிலிருந்து 
ச வ ளி த ய ற றி  வி டு ங் ்க ள் .  அ வ ர வ ர 
குடும்பங்்களிலிருந்து செல்லும் குைந்ளத்களுககு 
அவர்கள் வீடடிதலதய உணவு தயாரித்து 
ச்காடுத்து விடுவார்கள். குளறந்தது, குைந்ளத்களுககு 
தருகின்ற உணவிற்கான தானியங்்களை தரஷன் 
்கள்ட மூலம் ச்காடுத்து குைந்ளத்களுககு ெளமைத்துக 
ச்காடுக்க குடும்பத்ளத சபாறுபதபற்கச் 
ச ெ ய யு ங் ்க ள் .  ப ள் ளி ்க ள்  இ ன் று 
அன்னதானககூ்டமைா்க மைாறிவிட்டது. அங்கு 
ெத்துணவு என்பது பலருககு பயனளிககிறது. 
தரமைான ்கல்வி கிள்டக்கவில்ளல. தரமைான 
்கல்விளயக ச்காடுத்துவிட்டால் அந்தக 
குைந்ளத்கள் பிளைத்துக ச்காள்வார்கள். அடுத்து 
கிராமைத்தில் உள்ை நீரநிளல்களில் தணணீளர 
பாது்காத்து உபதயா்கபபடுத்தவும், பஞ்ொயத்து 
தரும் தணணீளர முளறயா்க பயன்படுத்தவும் 
மைக்களை தயார செயதுவிட்டால் பல வியாதி்கள் 
கிராமைத்து மைக்களை அண்டாமைல் செயதுவி்டலாம்.

அதததபால் கிராமைங்்களுககுள் குபளப்களை 
சதருவில் யாரும் ச்காட்டககூ்டாது, அவரவர 
வீடடிதலதய ச்காடடி உரமைாககிக ச்காள்ை 
தவணடும் என்ற நிளலளய உறுதி செயய 
தவணடும். அடுத்து மைக்காக குபளபளய மைடடும் 
வாரத்திறகு ஒருமுளற பஞ்ொயத்து தூயளமைப 
பணியாைரி்டம் தந்துவி்டலாம் என செயல்படடு 
கிராமைத்ளத தூயளமையா்க ளவத்துக ச்காள்ை 
முடியும். தறதபாது எங்கு பாரத்தாலும் ்கழிபபி்டம் 
்கடடிக ச்காடுத்துவிட்டார்கள் மைக்கள் 
பயன்பாடடிறகு. ்கடடியவர்கள் எபதபாதாவது 
எ ப படி  ்கழி பபி்ட த்ளத  தூயளமைய ா ்க 

ளவத்துகச்காள்வது என்பளத மைக்களுககு 
்கறறுகச்காடுத்தார்கைா? அதன் விளைவு ்கடடிய 
்கழிபபி்டம் பராமைரிபபறறு பாழபடடுக 
கி்டககின்றது. அதத தேரத்தில் ்கழிபபி்டம் 
்கட்டமுடியாதவர்கள் இன்னும் திறந்த 
சவளியில்தான் மைலம் ்கழிககின்றனர. எங்்கள் 
வீடடில் ்கழிபபி்டம் இல்ளல. சவகுதூரத்தில் 
உள்ை ்கருதவலமைரம் நிளறந்த இ்டத்தில்தான் 
மைலம் ்கழிககின்தறாம். கிராமைத்தூயளமை பறறி 
கிராமை மைக்களி்டம் எபதபாதாவது எவரும் 
தபசியது உண்டா? கிராமைெளபயில் எவவைவு 
அரசியல் தபசுகின்றார்கள், இளத ஏன் தபெக 
கூ்டாது. கிராமைத்தில் வரும் வியாதி்கள் தணணீர 
பாது்காபபு இல்லாமைல் இருபபது, அடுத்து கிராமைம் 
சுத்தமைா்க இல்லாமைல் இருபபதுதான் ்காரணம் 
என்பளத மைக்களி்டம் புரிய ளவக்க தவணடும்.

சபாதுமைக்கள் அரொங்்கம் என்றால் அது 
ஊைல் நிளறந்தது, வீணாபதபானது என்ற 
பாரளவயில் செயல்படுகின்றனர. எதாவது 
உ்டல்ேலக குளறவு என்றால் உ்டதன தனியார 
மைருத்துவமைளனககுச் சென்று அதி்க பணம் 
செலவழித்து மைருத்துவம் பாரத்து பைகிக 
ச்காண்டனர. அளதப சபருளமையா்கவும் தபசிக 
ச்காள்கின்றனர. ோதனா என் மைளனவிதயா, அரசு 
மைருத்துவமைளனககுச் சென்றுதான் பாரத்து 
வருகின்தறாம். ஒரு ளபொ செலவு கிள்டயாது, 
ேம் அரசு மைருத்துவமைளன்கள் ேன்றா்கதவ 
இருககின்றன. அந்தக ்கலாச்ொரத்ளத மைக்களி்டம் 
உருவாககினால் பல ஏளைக குடும்பங்்கள் 
மைருத்துவச் செலவிலிருந்து தபபித்துகச்காள்ளும். 
கி ர ா மை த்தின்  த தளவ  குளறவு ,  அ ர சு 
ததளவயறறளதசயல்லாம் கிராமைத்திறகு 
ச்காணடுவந்து தருகின்றது. அரசுபபள்ளி அரசு 
மைருத்துவமைளன, வாழவாதாரம், இயறள்கவைப 
பாது்காபபும், தமைம்பாடும், செயதுவிட்டால் 
கிராமைம் தமைம்படும். இதறகு மைக்கள் மைத்தியில் 
எளிய வாழகள்க எபபடி வாழவது என்பதும், 
தூயளமையான வாழகள்க எபபடி வாழவது 
என்பளதயும் ்கறறுக ச்காடுத்துவிட்டால் 
தபாதுமைானது, அளதயார செயயபதபாகிறார்கள் 
என்று கூறியபடி தன் புல்மூடள்டளய தளலயில் 
தூககி ளவத்துகச்காணடு என்னி்டமிருந்து விள்ட 
சபறறார.

அவரி்டமிருந்து விள்டசபறறு என் பயணத்ளதத் 
சதா்டரந்ததன். பயணத்தின்தபாதத அவர 
உளரயா்டளல என் ள்டரியில் பதிவு செயது 
ச்காணத்ட சென்தறன். அவரின் ்கருத்துக்களையும், 
பாரளவளயயும் சதளிளவயும் அளெதபாடடுப 
பாரத்துகச்காணத்ட சென்தறன். இவளரவி்ட 
கிராமிய தமைம்பாடு பறறிககூற யாரால் முடியும் 
என வியந்த வணணம் சென்று ச்காணடிருந்ததன்.

கைட்டு்ரயாளர்: ் மனாள் அரசியல் அறிவியல் 
்்பராசிரியர், கைாந்தி கிராம கிராமியப ்பல்கை்ைககைழகைம்
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நூல் விமரசனம் 

மு.பசல்லோ

அணளமையில் ோன்வாசித்த நூல்்களுள் 
அதி்கவாசிபளபக த்காரியதும், கூடுதல்்கவனத்ளத 
தவணடியதுமைான நூல் “இருணளமையியல்-
ச்காள்ள்க்களும் பயில்முளற்களும்” என்னும் 
நூதலயாகும். இந்நூல் சிறந்த்கல்வியாைரும், தமைனாள் 
துளணதவந்தருமைான தபராசிரியர மை.திருமைளல 
அவர்கைால் அரியதரவு்களு்டன், எழுதபபட்ட 
முன்தனாட்ட நூலாகும்.

மு த லி ல் ,  இ ந் தே ா யி ன்  ஒ ரு ப கு தி 
வாசிக்கபபட்டதபாது, எனது ்கவிளதசயான்றின் 
பின்குறித்தவரி்கள் மைனதில் வந்து தபாவளதத் 
தவிரக்க இயலவில்ளல.

“விளககின் அடியிலும்
 இருட்டின் வாசம்”

இருடள்ட இயல்பானதா்கக ்கருதி எழுதபபட்ட 
வரி்கள் அளவ. ஆனால் இந்த, நூளல முழுவதுமைா்க 
வாசித்து முடிக்கபபட்ட தபாது ததான்றிய உணரவு 
என்னசவன்றால், ‘ததரந்த ்கல்வியாைர ஒருவரின் 
புரிதல் மிக்க ஆைமைான வகுபபு ஒன்றில் அமைரந்து 
த்கடடுத் திரும்பியது தபான்று இருந்தது’ 
என்பதுதவயாகும்.

இந்தநூல் இலககியப பள்டபபியல்நூல் அல்ல. 
இதுஒரு த்காடபாடடியல் நூலாகும். ஆனாலும்கூ்ட, 
த்காடபாடடியல்ொரந்த ்கடினத்தன்ளமையின் ொயல் 
படிந்துவி்டாத, ஒரு பள்டபபிலககியத்ளதப 
படிபபதுதபான்ற ெரைத்தன்ளமையு்டனும் , 
எளிளமையா்கவும், ஆரவம் குன்றிவி்டாமைலும் 
எழுதபபடடுள்ைதுதான் இந்நூலின் சிறபபாகும். 
அதறகு இந்நூலாசிரியரின் நுணமைான் நுளைபுலமும், 
வாசிபபுத்திறனும், தத்டல்முயறசி்களும் சபரிதும் 
்காரணமைாகின்றன.

இருணளமையியல் குறித்த தனித்துவமைான 
பிறிசதாருநூல் தமிழில் இல்ளலஎன்பதும், 
இருணளமையியலின்மீது சவளிச்ெம்பாயச்சும் 
்கடடுளர்களையும், ஆயவு்களையும் தமைறச்காண்ட 
தமிைறிஞர்களைப படடியலிடடுவிடடு அவர்களின் 
பாளதயில், தனித்துவமைான இருணளமையியல் 
த்காடபாடடு நூலா்க இது பள்டக்கபபடடுள்ைது 
எனலாம். அதுதவ இந்நூலின் தனிச்சிறபபும் ஆகும்.

ச ெ ன் ளன ,  மை ா நி ல க ்க ல் லூ ரி யி ன் 
தமிழபதபராசிரியரான முளனவர ே.பிச்ெமுத்து 
1980-ஆம் ஆணடு சவளியிட்ட ‘இலககிய இயக்கங்்கள்’ 
என்றநூலில் உள்ை ‘இருணளமை வாதம்’ குறித்த 
ஆயவும், விமைரென அறிஞர தபராசிரியர ்க.
பஞ்ொங்்கம் 2014-இல் சவளியிட்ட ‘தமிழ ஒரு சமைாழி 
- ஒரு நிலம் - ஒரு வாழவு’ என்றநூலில் உள்ை 
‘்கவிளதயில் இருணளமை’ என்ற்கடடுளரயும், சிவ்காசி 
எஸ்.எப.ஆர ்கல்லூரியில் பணியாறறி ஓயவுசபறற 
தபராசிரியர சபா.ோ .்கமைலா ஆயவுசெயது 
எழுதியுள்ை ‘சதால்்காபபியத்தில் ேவீன சிந்தளன்கள்’ 
என்றநூலில் ஆயவுசெயயபபட்ட ‘முன்னம் என்ற 
இலககிய உத்தி’ மூலம் விைக்கபபடும் இருணளமையியல் 
த்காடபாடு்களும், எழுத்தாைர இந்திரா பாரத்தொரதி 
அவர்கைால் ‘தமிழ இந்து’ோளிதழில் ‘திளெயில்லாப 
பயணம்’ என்னும் தளலபபில் 2017-இல் எழுதபபட்ட 
சதா்டர்கடடுளர்களில் விைக்கபபட்ட ்கருத்துக்கள் 
மைடடுதமை தமிழில் இருணளமையியல் த்காடபாடள்ட 
சவளிச்ெமி்ட வந்தளவ என இந்நூலாசிரியர சுடடிக 
்காடடுகிறார.

இந்நூலில் ‘இருணளமையியல்’ என்றதளலபபிலான 
முதல்அத்தியாயம் ,  வாசிபபாைர்களுககு 
இ க த்க ா ட ப ா டடின்மீது  ஆழ ந் த பு ரி த ல் 
ஏறப்டதவணடும் என்ற தோக்கத்து்டன் மி்கச் 
சிறபபா்க எழுதபபடடுள்ைது. இருணளமையியல் 
இரணடு தவறுபபட்ட தோக்கங்்களில் செயல்படும் 
விவரம் இதில் விைக்கபபடடுள்ைது.

ஒன்று : மைானு்ட வாழவில் இருணளமைப பணபுள்ை 
மைனப தபாககு குறித்தது;

இரண்டாவது : இலககியங்்களில் பயின்றுவரும் 
இலககியபபணபு்கைாகிய இருளமையியல் ஆகும். 
கி.பி.15 ஆம் நூறறாணடில் ‘தஜா்கன்ஸ் சபபபர்காரன்’ 
என்ற மைதவாதிககும் ‘ஜான் ரிச்லின்’ (Johann Reuch-
l i n )  என் ற  சஜ ர மை ானிய  மைனித த ே ய ச் 
சிந்தளனயாைருககும் இள்டதய ேள்டசபறற 
விவாதத்தில்தான் முதன்முதலில் ‘இருணளமையியல்’ 
(Obscurity) என்ற சொல் பிறந்ததா்க நூலாசிரியர 
விவரிககிறார.

மோனு்டவியலில் இருணகமப் �ணபு்கள்

மை ா னு ்ட வி ய ல்  ப ண பு ்க ளி ன் ஊ ்ட ா ்க 

இது தனித்துவமானது
இருண்மையியல் க�ொள்��ளும் பயில்மு்ை�ளும் நூ்ை முன்வைத்து...
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இருணளமையியளலத்திணித்து பரபப நிளனத்தவர்கள், 
அதளன இரணடுநிளல்களில் செயல்படுத்தியளத 
இந்நூல் நுடபமைா்க விைககுகிறது .  ஒன்று 
அதி்காரத்தைத்தில் நின்று செயல்படடு , 
அறிவுவைரச்சிளயத் தள்டசெயதவர்கைால் எழுந்த 
நிளல, இரண்டாவதுவள்கயினர ்கருத்தியல்தைத்தில் 
நின்று அறிவுச் செயல்பாடடிளனத் தள்ட 
செயபவர்கள் பறறியது.

‘முதலாவது வள்கயினர, அளனத்துநிளல்களிலும் 
புதிய சிந்தளன்களுககு எதிரானவர்கள். இவர்கள் 
ஒருவள்கயில், தன்னைவில் ததங்கிபதபான மைனநிளல 
உள்டயவர்கள். இரண்டாவது வள்கயினதரா 
முதல்வள்கயினளரக ்காடடிலும் அதி்கதீளமை 
செயயககூடியவர்கள். இவர்கைது செயல்பாடடின் 
வீச்சும், தாக்கமும் சவளிபபள்டயா்கத் சதரிவதில்ளல. 
ஆனால் இவர்கள் ஏறபடுத்தும் விளைவு்கள் அதி்க 
ஆைத்தில் நீண்ட ோட்களுககு நீடித்திருபபன’ 
என்பதான விைக்கம் இந்நூலில் தரபபடடுள்ைது.

்கணணுககுத்சதரிந்த எதிரி எதிரக்கபப்டலாம், 
ஆனால் ்கணணுககுத்சதரியாத துதராகிளய 
எதிரபபது எபபடி? என்ற விைக்கமும் கிள்டககிறது. 
அரெர்களும், மைதபபைளமை வாதி்களும் முதல் 
வள்கயினரா்க நின்று ஆன்மி்கத்திதலா, அரசியல் 
செயல்பாடு்களிதலா புதுளமை்களைப புகுத்தவி்டாமைல் 
தடுக்கபபடுவதும்; தன்னைவில் அழுக்காறு ச்காண்ட 
அறிவு ஜீவி்கள் தன்ளனச் சுறறியிருபபவர்களுககு, 
தவணடுசமைன்தற தவறான வழி ்காடடுவதும் 
இரணடு பிரிவா்க ஒபபுதோககி விைக்கபபடடுள்ைது.

தனககு தவண்டாதவளர ்காளலவாரி கிணறறில் 
தள்ளுபவனுககும், தவறி கிணறறில் விழுந்தவளனக 
்காபபாறறுகிதறன் என்று ேடித்து, ்காளலப பிடித்து 
உள் இழுபபவனுககும் உள்ை தவறுபாடு தபான்றது 
அதி்கார தைத்தில் இருணளமையியல் பரபபுபவருககும், 
்க ரு த் தி ய ல்  த ை த் தி ல்  இ ருணளமையியல் 
பரபபுபவருககும் உள்ை தவறுபாடு என்றும் 
ச்காள்ைலாம்.

அறிவின் புதியஒளிளய மைக்கள்சபறுவளதத் 
தள்டசெயத பைளமைவாதி்களை ஜதராபபிய 
தத்துவவாதி்கள் எதிரத்துக ்கருத்துளரத்துள்ைளத 
இந்நூல் செவவதன விைககுகிறது. 19-ஆம் 
நூறறாணடின் சஜரமைானியச் சிந்தளனயாைர 
‘பிரச்டரிக நீடதெ’ இருணளமையாைர்களை (Obscu-
r a n t i s t s )  ்க டு ள மை ய ா ்க ச்  ெ ா டு கி ற ா ர . 
“இருணளமையாைர்கள் தனி மைனிதர்களின் அறிவு 
மைறறும் புரிந்துச்காள்ளும் திறளனமைடடும் 
இருடடுககுள் தள்ளுவதில்ளல. மைாறா்க ேமைது 
உல்கத்ளத, ேமைது இருபளப இருடடுககுள் தள்ளி 
மூடிவிடுகிறார்கள் என்ற நீடதெயின் கூறறு 
விைக்கபபடடுள்ைது.

இங்கில ா ந்து  த த ெ த்தின்  பு ்க ழசப ற ற 
சிந்தளனயாைர ‘சபரடராணட ரஸ்ஸல்’ , 
சஜரமைானியத் தத்துவவாதியான ‘மைாரடடின் 
ள்ச்டக்கர’ ்கருத்துக்களில் ்காணபபடும், 
இருணளமை குறித்து ்கடிந்துளரககும் கூறறும் மைனங் 
ச்காள்ைத்தக்கதாகும்.

மை ானு்டவியல்  பணபாடடின் மீத ான 

இருணளமைவாதம் என்பது, மைனிதகுலத்ளத இருளில் 
தள்ளுவது, தீளமை பயபபது, சதளிவறறது, புதிய 
சிந்தளன்கள் வைரவி்டாமைல் தடுபபது என்பளத 
ஏறறுக ச்காள்ளும் அதததேரம், ‘இருணளமை’ என்ற 
சொல்லாக்கம் இவவிதத்தில் முழுதும் சபாருந்திப 
தபாவளதயும் ஏற்கலாம்.

அதத ெமையம் இந்நூலின் வழிதய ‘இலககியத்தின் 
மீதான இருணளமையியல்’ என்பது (Obscurity on Lit-
erature) மைானு்டவியல் இருணளமையியலுககு உள்ை 
பணபு்களைக ச்காண்டதல்ல. இருளில் தள்ளுவது, 
தீளமை பயபபது, சதளிவறறது, புதிய சிந்தளன்களை 
வைரவி்டாதது தபான்ற ்கருத்துக்கள் இலககிய 
இருணளமையியலில் ஒரு சிறிதும் சபாருந்துவதில்ளல.

இல்ககியங்களில் இருணகமப் �ணபு்கள்

இலககியத்தில் தபெபபடும் ‘Obscurity’ ஒரு 
வள்கயில் புதிரதன்ளமை உள்ைது, கூடுதல் வாசிபபுத் 
தன்ளமைளயக த்காருவது, ஒறளற வாசிபபில் சபாருள் 
விைங்்க முடியாதது, ஒன்ளறச் சொல்லி தவசறான்ளற 
விைங்்க ளவபபது தபான்ற விைக்கங்்களின் வழிதய 
விைங்கிக ச்காள்ை தவணடியதாகும். சுருங்்கச் 
சொன்னால், இலககியத்தில் அதிலும் குறிபபா்கக 
்கவிளதயியலில் ‘Obscurity’ என்பது. இலககியத்திறகு 
அணி்கலன் (An ornament to the poetry) தபான்றது 
என்பதுதவ சபாருந்துவதாகும். தமைறபடி ்கருத்தாக்கம் 
்கருதி ‘Obscurity’ என்ற சொல்லுககு ‘ஒளிவுயியல்’ 
என்தறா அல்லது ‘புதிரியல்’ என்தறா சொறபதத்ளதப 
பயன்படுத்தலாமைா? அல்லது இன்னும் சபாருந்தமுறற 
சொல்லாக்கம் ஏதும் உள்ைதா? என தமிழ 
அறிவுல்கம் சிந்திக்க தவணடும் என்பது எனது 
தவணடுத்காள் ஆகும்.

இலககிய உலகில் பின்ளன அளமைபபியல், 
்கடடுள்டத்தல் தபான்ற ்கணடுபிடிபபு்களில் 
முதன்ளமை வகித்த பிசரஞ்சுத் தத்துவவாதி ‘ைாக 
சதரிதா’ (Jacques Derrida) வின் பங்்களிபபு கிறித்துவ 
ெமைய பளைய தவதா்கமைாத்தில் (Old testament) பயின்று 
வந்த உருவ்கக ்களத்களில்; புதிய ்காலத்திற்கான 
செயதி்கள் மைளறசபாருைா்க உள்ைவறளற, புதிய 
இருணளமையியல் த்காடபாடடின் வழிதய 
தபராசிரியர ‘பதமைலா மைகலூம்’ வடித்துக ்காடடிய 
விைக்கங்்களும் மைறறும் இள்டக்கால ஆங்கில 
இலககியத்தில் உருவ்க இருணளமையியலுக்கான தக்க 
ொன்று்களை எடுத்துக்காடடிய அறிஞர ‘தாந்தத’ 
வின் பங்்களிபபு தபான்றளவயும், த்காடபாடடு 
அடிபபள்டயில் நூலின் முதல் அத்தியாயத்திதலதய 
செவவதன விைக்கபபடடுள்ைன.

ஜதராபபிய ்கவி உலகில், இருபதாம் நூறறாணடில் 
இருணளமைளய தோககிய ்கவிளத்கள் செறிவுத் 
தன்ளமையு்டனும், பன்மு்கத் தன்ளமையு்டனும் 
வைரச்சியள்டந்ததறகு, பிரஞ்சுக ்கவிஞரும் 
‘ேவீனத்துவம்’ (Modernism) என்ற சொல்ளல 
உருவாககியவருமைான ‘ொரலஸ் பியுரி பூததலர’ 
மைறறும் பிரஞ்சுக குறியீடடியல் ்கவிஞரான ‘ஸ்டீபன் 
மைல்லாரதமை’ அதறகும் பின்னர, அயரலாந்துக 
்கவிஞர ‘வில்லியம் படலர தயடஸ்’ ஆகிதயார 
ஆறறியுள்ை பங்்களிபபு விவரிக்கபபடடுள்ைது.

குறிபபா்கக ்கவிஞர தயடசியின் ்கவிளதயில் 
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இருணளமையியல் குறித்த பின் குறித்த தமைறத்காளை 
எடுத்துக்காடடி இந்நூலாசியர வியககிறார. “்கவிளத 
என்பது சவறும் செயதி மைடடுமைல்ல, செயதி 
எவவாறு சுளவயா்கப புளனந்து கூறபபடுகிறது 
என்பதில் தான் ்கவிளதத் தன்ளமை அ்டங்கியிருககிறது.” 
என்ற தயடசின் ்கருத்து சுடடிக்காட்டபபடடுள்ைது. 
பு்கழசபறற ஆங்கில ேவீனத்துவக ்கவிஞரும், 
திறனாயவாைருமைான ‘டி.எஸ்.எலியட’ (Thomas Stre-
aerns Eliot) கூறறாகிய ‘சிக்கல் மிகுந்த வாழகள்கச் 
சூைலில் ்கவிளத உருவாகிறதபாது அதுவும் சிக்கல் 
மிகுந்த அளமைபபிளன உள்டயதாதவ அளமைகிறது’ 
என்பதும் எடுத்துக ்காட்டபபடடுள்ைது.

புத்துல்கத் திறனாயவுக த்காடபாடு்களை 
உருவாககிய அசமைரிக்காவின் ‘ஜான் கதரா ரான்ெம்’ 
(John Crowe Ransom) அவர்களின் இருணளமையியல் 
்கருத்தாகிய “மைங்்கலான புறவுல்க எதாரத்தத்திலிருந்து 
ஒரு ்கவிஞன் பிரகளஞ பூரவமைா்க உணரவுத் 
சதளிவு்டன் விடுவித்துக ச்காள்வது இருணளமையின் 
அடிபபள்ட” என்ற ்கருத்தும் ஒபபுதோக்கத் 
தக்கதாகும்.

இலககியத்தில் இருணளமையியல் வகிககும் பங்கு 
மைறறும் அதன் பல்தவறுபட்ட தன்ளமை்களை தக்க 
தமைளலோடடு முன்தனாடி்களின் ்கருத்துக்களு்டனும், 
அதன் வைரச்சிக்கான பங்்களிபதபாடும் ஒபபிடடும் 
்காடடிய தபராசிரியர மை.திருமைளல அவர்கள், தமிழ 
இலககிய உல்கத்தில் ெங்்க்கால ்கவிளத்களிலும், 
ெமை்கால தமிழ இலககிய ்கரத்தாக்களின் 
பள்டபபு்களிலும் பயின்றுவரும் இருணளமையியல் 
த்காடபாடு்களை இந்நூலின் பிற அத்தியாயங்்களில், 
பதிசனாரு தளலபபு்களில் ஆைமைா்கவும் , 
சதளிவா்கவும் ஆயவு செயது அதளன சுளவப்ட 
விைககியுள்ைார.

பன்சனடுங் ்காலமைா்க மைக்களின் ஆ்கச்சிறந்த 
புைங்குசமைாழியா்கவும், இலககிய இலக்கண 
வள்களமை்கதைாடு, மைானி்ட வாழநிளலளய கூரந்து 
தோககி தமிழசமைாழியில் இலககியங்்கள் 
செயயபபடுவதால், இருணளமையியல் மைடடுமைல்ல, 
எந்தசவாரு புதிய இெங்்களின் ்கணடுபிடிபபு்களுககும் 
ததளவயான தரவு்கள் தமிழில் கிள்டத்துக 
ச்காணத்டயிருககும் என்பது பின்குறித்த 
தளலபபு்களின் வழியா்க நூலாசிரியரால் ஆயவு 
செயயபபடடுள்ைது. ெங்்க இலககியத்தில் இருணளமை, 
தி ரு க கு ற ளி ல்  ச ப ா ரு ண ளமை  அ டு க கு , 
முத்சதாள்ைாயிரத்தில் இருணளமை, புதுளமைப 
பித்தனின் ‘்கபா்டபுரம்’, கு.ப.ராஜத்காபாலனின் 
ஸத்தியவரதனும் ஸத்தியவதியும் ோ்ட்கம், ே.
பிச்ெமூரத்தியின் ்கவிளத்களில் இருணளமை, ்க.ோ.சு.
்கவிளத்களில், சமைௌனியின் சிறு்களத்களில், 
ேகுலனின் ்கவிளத்களில், சுந்தரராமைொமியின் 
சிறு்களதயில் மைறறும் ஆத்மைோம் ்கவிளத்களில் 
இருணளமை, என்றவாறு சமைாத்தம் பதிதனாறு 
தளலபபு்களில், அவரவரதம் பள்டபபு்களில் 
பயின்றுவ ந் த  இ ருணளமை த்  தன்ளமை ்கள் 
ொன்று்கைாக்கபபடடு விைக்கபபடடுள்ைன. இந்த 
நூல் விமைரெனத்தின் விரிவு ்கருதி, அவறறுள் மூன்று 
தளலபபு்களில் இந்நூலில் விைக்கபபட்ட, பின் 

குறித்தவாறான இலககியச்ொன்று்களை மைடடும் 
்காணலாம் எனக ்கருதுகிதறன்.

சங்க இல்ககியத்தில் இருணகமப் �ணபு்கள்

இத்தளலபபின் கீழ ெங்்க இலககியப பா்டல்்கள் 
ேறறிளண-4, ேறறிளண-318, ்கலித்சதாள்க-41, 
குறுந்சதாள்க-208, புறோனூறு-114 என ஐந்து 
ப ா்டல் ்களும்  அவறறுள்  பயின்றுவரும் 
இருணளமையியல் த்காடபாடு்கைான, இளறச்சி, 
உள்ளுளர, உவமைம் தபான்றளவ சதால்்காபபியச் 
சூத்திரத்தின் வழிநின்று விைக்கபபடடுள்ைது.

குறுந்சதாள்கப பா்டல் எண.208, ்கபிலரால் 
இயறறபபட்டது. பா்டல் சிறியதா்க இருந்தாலும் 
அதனுள் பயின்றுவந்த இளறச்சிப சபாருள் 
(குறிபபுப சபாருள் என்று ச்காள்ைலாம்) சிறபபா்க 
விைக்கபபடடுள்ைது. தளலவன், தளலவியின் 
்கைவுக ்காதலில், திருமைணத்திறகு முன்னதர 
தளலவன், சபாருள் ததடுவதற்கா்கத் தளலவிளயப 
பிரிந்த சூைலில், தன்ளனத் ததறறும் ததாழிககுத் 
தளலவியின் கூறறா்க இபபா்டல் அளமைந்துள்ைது.

“ஒன்்றன் அல்ைன்; ஒன்றுவவன்; குன்றத்துப
 வ்பாருகைளிறு மிதித்ை வநரிைாள் ் வங்கை
 குறவர் மகைளிர் கூந்ைற் வ்பாயம்மார்,
 நின்று வகைாயய மைரும் நாடவனாடு
 ஒன்்றன் ் ைாழி! – ஒன்றினா்ன”.
 -குறுந்வைா்கை, 208-

இபபாடடின் சபாதுபசபாருள் எதுவா்க 
இருந்தாலும், குறிபபுபசபாருள், சிந்திக்கச் சிந்திக்க 
விரிவள்டயும்  தன்ளமையு்டன்  இருபபது 
நூலாசிரியரால் ேன்குவிைக்கபபடடுள்ைது. 
உ ்ட ன் தப ா க கி ற கு  இ ்ட ம் த ர ா மை லு ம் , 
திருமைணம்முடிக்காமைலும் ,  சபாருளீட்டக 
கிைம்பிவிட்ட தளலவனின்செயலால், தளலமை்களின் 
வாழகள்க ‘சேரிதாள் தவங்ள்க’ மைரத்திறகு ஒபபாகிக 
கி்டபபதா்கவும் சபாருள்ச்காள்ைலாம். தேறறுவளர 
குறமை்களிரஏறிமைலரபறித்த தவங்ள்கமைரம் , 
யாளன்கைால் தாககுணடு சேரிதாள் நிளலயில், 
நின்றவாறு மைலர பறிக்க ஏதுவா்கக கி்டககிறது 
எனவும், தவங்ள்கமைரம் வீழந்த நிளலயிலும் 
மைலரதளல நிறுத்தவில்ளல என்பளதயும், இன்னும் 
பலவாறும் சிறபபுபசபாருள்ச்காள்ை ஏதுவா்க 
இபபாடடின்வரி்கள் உள்ைளத, ொன்று்களு்டன் 
இந்நூல் படடியலிடடுக ்காடடுவது சிறபபா்க 
உள்ைது.

திரு்ககு்றளில் ப�ோருணகம அடு்ககு

தேரசபாருளில் எழுதபபட்ட குறடபாக்களும், 
குறிபபுப சபாருளும், பல்தவறு அரத்தபபாடடு்டன் 
கூடிய செ ா ற ்களும் ,  ச ெ ா றச்டார ்களும் 
உள்ைளவ்கைா்கவும் எழுதபபடடுள்ை பா்டல்்கைால் 
நிரம்பியது திருககுறள். இவறறுள் அறத்துபபால், 
‘ஈள்க அதி்காரத்தின் கீழ உள்ை மூன்றாவது 
குறைாகிய-

“இைவனன்று வமவவ மு்ரயா்ம யீைல்
 குைனு்டயான் கைண்்ண உள”



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 அ

கல
டா
பர்
 2
02
2

55

என்ற குறடபா இத்தளலபபின் கீழ எடுத்துக 
ச்காள்ைபபடடு, ஒன்றுககு தமைறபட்ட சபாருணளமை 
அடுககு்களை (different layers of meaning) ச்காண்டதா்க 
இககுறள்பா அளமைந்துள்ைளமை நுணணிதின் 
விைக்கபபடடுள்ைது.

இககுறடபாவின் சபாருளை விைககும் தபாது 
ஏறபடும், தவறுபட்ட சபாருள் விரிவு பிரமிபளப 
ஏறபடுத்துகிறது. ஆறுககும் தமைறபட்ட சபாருள் 
தவறுபாடடு்டன் இந்த குறடபாவிளன அணு்க 
வ ா ய ப பு ள் ை  வி ப ர ம்  சி ற ப ப ா ்க ப 
படடியலி்டபபடடுள்ைன. 1)வறியவர ஒருவர 
தன்னி்டம் ஏதுமில்ளல என்று உளரத்து உதவி 
த்கடபதறகு முன்தப ஈவது சிறந்த ஈள்கயாைனின் 
பணபு என்னும் சபாருள் ச்காள்ைலாம் 2) சிறந்த 
ச்காள்டயாளியி்டம் உதவி சபறற ஒருவன், மீணடும் 
பிறர ஒருவரி்டம் சென்று தனது வறுளமைளய கூறி 
உதவி த்கட்க தவணடிய ததளவ இருக்காது எனவும் 
சபாருள் ச்காள்ைலாம். 3) உயரிய ஈள்கக குணம் 
ச்காண்டவன், தன்னி்டம் சபாருள் த்கடடுவந்த 
வறியவனுககு, இபதபாது என்னி்டம் சபாருள் 
இல்ளல என்று மைளறத்துப சபாய கூறாமைல், அந்த 
வறியவனுககு ஈவான் என்றும் சபாருள் ச்காள்ைலாம். 
இவவாறு, உளரயாசிரியர்கள் ஒவசவாருவரின் 
பாரளவயிலும் ஒவசவாருவிதமைா்கப சபாருள் 
ச்காள்ை ஏதுவான சபாருள் அடுககு்களை ச்காண்ட 
குறடபா இது என்பளத சிறந்த ொன்று்களு்டன் 
நூலாசிரியர விைககுகிறார.

சவறும் ஒன்தற முக்கால் அடி்களில், ஆறுககும் 
தமைறபட்ட தவறுபாடு்களு்டன் கூடிய சபாருள்நுடபம் 
கிள்டககுசமைன்றால், அபபா்டல் மி்கச் சிறந்த 
இருணளமையியல் த்கடபாடள்டத் தன்ன்கத்தத 
ச்காண்ட பா்டல் என்பதும், அபபாடடின் ்கண 
உள்ை சொற்கள் முளறளமையியல் தவறாமைல் 
பயன்படுத்தபபடடுள்ைளமையும் ோம் அறியலாம்.

நகுலனின் ்கவிகத்களில் இருணகம

இந்தத் தளலபபின் கீழ சுமைார இருபது பக்கங்்களில் 
ேகுலனின் ்கவிளதப பள்டபபாறறலும் அவறறில் 
பயின்றுவரும் இருணளமையியல் த்காடபாடு்களும் 
சிறபபா்க விைக்கபபடடுள்ைது.

சபாதுவா்கதவ, ேகுலனின் ்கவிளத்கள் எளிதில் 
புரியாதளவ என்ற ்கருத்து நிளல வாசிபபாைர்களி்டம் 
உணடு. அவர தனது தனிபபட்ட வாழகள்கயின் 
துயரங்்களைத் தனது நுடபமைான எழுத்துமுளறயால், 
ததரந்த வாரத்ளதப பயன்பாடு்கைால் அளவ்களைப 
சபாதுவான துயரங்்கைா்க மைாறறிக ்காட்டக 
கூடியவர. இவரது ்கவிளத்களை புரிந்து ச்காள்வது 
எளிதல்ல என்றும், ஆனால் ஆைமைான வாசிபபின் 
வழிதய உணரந்து சதளிய தவணடியளவ என்பதும் 
நூலாசிரியர அவர்களின் ்கருத்தாகும்.

அ வ ர து  அ றி வு நி ள ல  த ா ண டி ய , 
உணரவுநிளலயிலான ்கவிளத சவளிககுச் ொன்றா்க, 
ேகுலனின் ‘்காத்திருத்தல்’ என்ற சேடுங்்கவிளத இந்த 
அத்தியாயத்தில் எடுத்துக ச்காள்ைபபடடுள்ைது. 
ேமைது விைக்கத்திறகு முழுபபா்டலும் அன்றி, 

பின்குறித்த பகுதிளய மைடடும் எடுத்துக ச்காள்ைலாம் 
எனக ்கருதுகிதறன்.

“இரவின் இரண்டாவது சாமம்
 இனியும் குறிைபபி வாரல் உண்்டா?
 ஏனில்்ை?
 மனிைன் பிறப்பதும் இறப்பதும்
 குறிைபபி குறிமாறி
 உறுவைன்்றா?
 மீண்டும் நம்பிக்கை
 உள்ளத்்ைப பிறாண்ட
 நானும் சூரல் நாற்கைாலியுமாகை
 அவன் வரு்கை ் நாககிக
 கைாத்திருந்்ைாம்.

.. நகுைன் கைவி்ைகைள், கைாவயா வவளியீடு

இக்கவிளதயில் ேகுலனின் உள்ைககி்டகள்க 
பல்தவறு எதிரிளண்கைால் தாககுணடு கி்டககும் 
நிளலயில், கூட்டம்-தனிளமை, இயக்கம்-இயக்கமைறற 
நிளல என்பதா்கத் தனிமைனித ்காத்திருபபானது 
சபாதுவான ்காத்திருபபா்கச் சித்தரித்து ்காடடியுள்ை 
ேகுலனின் இருணளமைத் திறன் இந்த அத்தியாயத்தில் 
சிறபபா்க விைக்கபபடடுள்ைது.

ஒருவள்கயில், இந்நூல் இலககிய ்கரத்தாக்களின் 
பள்டபபாக்கத்திறனுககு உரமூடடுவதா்கவும், 
இலககிய ஆயவாைர்களுககுத் தீனி தபாடுவதா்கவும், 
ெராெரி வாசிபபாைர்களின் ்கறபளனத்திறளன 
உயரத்தி புதிய வாசிபபு முளற்களுககுப 
பைக்கபபடுத்துவதா்கவும் அளமையும் என்பது எனது 
எணணம்.

த மை லு ம் ,  த மி ழ  இ ல க கி ய த் தி ல் 
பன்சனடுங்்காலமைா்கப பயின்றுவரும் தறகுறிபதபறற 
அணி, உருவ்க அணி, உவளமை அணி தபான்ற அணி 
இலக்கணங்்களின் பயில்முளற்கதைாடு; இந்நூலில் 
விைக்கபபடும் இருணளமையியல் த்காடபாடு்கள் 
சபரிதும் சபாருந்திப தபாவளதயும் விைங்கிக 
ச்காள்ை இந்நூல் உதவியா்க இருககும் என்பதும் 
திணணதமை.

்களல்களும், இலககியங்்களும் மைனித வாழவின் 
உன்னதத் தருணங்்களைக ்கண்டள்டவதற்கான ஒரு 
சமைாழியின் மி்க முககியமைான ்கருவி்கள் என்பதும், 
அதற்கான இலக்கணங்்கைா்க வளரயறுக்கபபடுபளவ 
இதுதபான்ற த்காடபாடடியல் ஆயவு நூல்்கைாகும். 
அந்த வள்கயில் இந்நூலசிரியர, இந்நூலிளனத் 
தந்ததன் வழியா்கத் தமிழ இலககிய உல்கத்திறகு 
சிறந்த தெளவயாறறியிருககிறார எனவும் 
ச்காள்ைலாம். தமிழ இலககிய உல்கம் இந்நூலிளன 
வாசித்து தேசித்துப பயிலவும் பாது்காக்கவும் 
தவணடும் என்பது எனது அவா.

இருணத�யியல் பகொளதககளும் �யில்முதைகளும்
ஆசிரியர்: ம�ரொசிரியர் �.திரு�தை
வவளியீடு: பசல்ைப்�ொ �திப்�கம், �துதர-1
்பககைஙகைள்: 224 வி்ை : ரூ.220
்கை்்பசி: 94421 58802
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அகனி ஆறறுச் ெமைண ஆயவில் அண்டம் கிடுகிடுக்கத் ததான்றிய 
நீலத்கசியின் ்களதளயக த்கட்கத் தயாராதனாம். உ்டன் பயணித்துக 
ச்காணடிருந்த ேணபர புதுகத்காடள்ட ே. ராமையயா ேம்ளமை நிஜவுலகிறகு 
அளைத்தார. “்கவிோடு ்கணமைாளய அள்டந்து விடத்டாம். இங்கு 
எடுக்கபபட்ட புத்தர சிளல உணளமையில் ெமைணர எச்ெம்!” என்றார 
ராமையயா.

புதுகத்காடள்ட குடுமியான்மைளல ொளலயில் ்கடடியாவயல் அருத்க 
சுமைார 450 ஏக்கரில் உள்ைது ்கவிோடு ்கணமைாய. இராதமைஸ்வரம் சென்ளன 
ததசிய சேடுஞ்ொளல ஓரத்தில் அது இருககிறது. புதுகத்காடள்டககும், 
அளதச் சுறறியுள்ை கிராமைங்்களுககும் நீராதாரமைா்கத் தி்கழும் மைாசபரும் 
“்காக்கா குறுக்க பறக்காத குைம்” அது. “மைளைசபயது ்கணமைாய நிரம்பினால் 
மூன்று ஆணடுககுப பஞ்ெதமை இருக்காது!” என்றார உ்டன் வந்திருந்த 
கூடடுறவுச் ெங்்கச் செயலாைர.

பாணடிய மைன்னன் மைாறஞ்ெள்டதயான் கி. பி. 872-ல் ஒரு 6 
வாயக்கால்்களில் தணணீளரப பிரிககும் சபரிய அைவிலான குமிழி 
தபான்ற அளமைபளப உருவாககியிருககிறான். அங்கு மூன்று பகுதியா்க 
சிளதந்த நிளலயில் கி்டந்த ெமைணர சிளல ்கணச்டடுக்கபபட்டது. சுமைார 
3.5 அடி உயரமும், 3 அடி அ்கலமும் உள்ை “புத்தர சிளல” கிள்டத்தது 
என்ற செயதி துவக்கத்தில் வந்திருககிறது.

தளலயில் ஞானத்ளத உணரத்தும் தீச்சு்டர முடி, நீணடு சதாங்கிய 
்காது்கள், உதடடில் புன்னள்க, ெறதற மூடிய ்கண்கள், பரந்த மைாரபு, 
திரண்ட ததாள்்கள், ள்கயில் தரமைெக்கரககுறி, சேறறியில் தில்கககுறி, 
மைாரபில் தமைலாள்ட, இடுபபில் ஆள்ட தபான்ற சபாதுக கூறு்கள் தான் 
புத்தர சிளல அள்டயாைங்்கள்.

“்கவிோடு சிளல தளலபபகுதி சிளதவுணடு இருந்தது. மைாரபில் தமைலாள்ட 
சதரியவில்ளல. இடுபபிறகுக கீதை அது ஆள்ட இல்ளல. அது ெமைணர 
எச்ெம் தான் என்று உறுதி செயது புதுகத்காடள்ட மியூசியத்தில் 
ஒபபள்டத்தனர.” என்றார ேணபர ே. ராமையயா.

ஆலங்குடிபபடடி, செடடிபபடடி, சவள்ைனூர ஆகிய இ்டங்்களில் 
புத்தர சிளல்கள் இருபபதா்க வரலாறறறிஞர மையிளல சீனி தவங்்க்டொமி 
“சபௌத்தமும் தமிழும் (1940)” நூலில் குறிபபிடடுள்ைார. ஆனால் அங்கும் 
ெமைணர சிளல்கள் தான் இருந்தன என்றும் கூறினார ராமையயா. அவர 
வழி்காடடுதலில் மைளலயடிபபடடி சென்தறாம். அங்கு ஆறு ெமைணர 
்கறபடுள்க்களும் ஒரு ்கல்சவடடும் ்காணபபட்டன.
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புதுகத்காடள்ட கீரனூரிலிருந்து சுமைார 15 கி.
மீ. தூரத்தில் அளமைந்துள்ைது மைளலயடிபபடடி. 
கிராமைத்திறகுள் அடிசயடுத்து ளவபபதறகுள் 
விதனாதப பாளற்கள் வரதவறறன. சிவனுககும் 
விஷணுவுககும் இரணடு குள்கக த்காவில்்கள்! 
கி.பி. 730-ல் ேந்திவா்மை பல்லவன் மைளலளயக 
குள்டந்து “வாகீஸ்்வரா”் த்காவில் எழுபபினான் 
என்று ்கல்சவடடு கூறியது. அளத வி்டக 
்காலத்தால் பிந்தியது விஷணு த்காவில்.

குள்டவளர  ஆலயப  பின்புலத்தில் 
பிரம்மைாண்டப பாளற்கள்! அவறறில் ெமைணர 
படுள்க்கள்!! “கிபி 7-ம் நூறறாணடுககு முன்னர 
ெமைண ெமையம் இங்கு செழித்திருக்க தவணடும்!” 
என்றார ராமையயா.

“எழுத்தாைதர.. என் ்களதளய எபதபாது 
த்கட்கப தபாகிறீர?” என்று அதட்டலா்க 
இள்டமைறித்தாள் நீலத்கசி. “பளையனூர நீலி என்ற 
எனது முன் பிறவிளயக த்கட்டாதல பலரும் 
அஞ்சுவார்கள் !  உம் மைாயா விதோதச் 
சொபபனத்தில் ோன் ததான்றிய பிறகும் நீர 
கிஞ்சித்தும் பயபப்டவில்ளலதய!” என்று 
மிரடடினாள். “அச்ெமில்ளல.. அச்ெமில்ளல.. 
அச்ெமில்ளல என்பதத!” என்ற முண்டாசுக்காரன் 
பா்டளல பாடிக ்காடடிதனாம். அம்ளமை த்காபம் 
தணிந்து ொந்தநிளலககு வந்தாள்.

 சபௌத்த நூலாகிய குண்டலத்கசிககு எதிரா்க 
எழுந்த நீலத்கசி ெமைணச் சிறு ்காபபியம். தமிழில் 
எழுதபபட்ட முதலாவது தரக்க நூல். சபௌத்த 
ெ மை ய த்தின்  ச பருளமை ்களை  உள ர த் த 
குண்டலத்கசிககு மைறுபபு.

்க்டவுள் வாழத்து நீங்்கலா்க 10 பகுதி்கள்! 894 
பா்டல்்கள்! !  அளனத்தும் விருத்தபபா ! ! 
ெமைணர்களும், சபௌத்தர்களும் ஒருவளர ஒருவர 
எதிரத்தும் ்கணடித்தும் எழுதியளவ த்கசி நூல்்கள். 
பிங்்கலத்கசி, அஞ்ெனத்கசி தபான்றளவ ்காலத்தால் 

அழிந்து விட்டன.

“ெமைண நீலத்கசிளயச் ளெவமைாககி விட்டார்கள், 
எழுத்த ாைதர . . ! ”  என்று வருந்தினார 
வளையாபதியார. ெமையச் ெரச்ளெககும் தனககும் 
ெம்பந்தமில்லாதது தபால சமைௌனித்தாள் 
குண்டலத்கசி.

்சவ நூல்்களின்படிக ்காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு 
வணி்கன் வசித்து வந்தான். நீலி முறபிறபபில் 
அவனது மைளனவி. ்கணவனின் பிற மைாதர 
சதா்டரளபக ்கணடித்ததால் அவளைக ச்கான்று 
விட்டான் ்கணவன். நீலி தபயா்க மைாறிப 
பழிவாங்்க அளலந்து ச்காணடிருந்தாள். 
முக்காலமும் உணரந்த முனிவர ஒருவர வ்டகத்க 
குறிபபிட்ட இ்டத்தில் வழிப பயணம் 
செயயககூ்டாசதன்று வணி்களன எச்ெரித்து 
தீளமையிலிருேது ்காபபளிககும் வாள் ஒன்ளறயும் 
அளித்தார.

முனிவரின் எச்ெரிகள்களயயும் மீறி ஒருோள் 
வியாபார விஷயமைா்க வ்டகத்க பளையனூருககுப 
தபா்க தவணடிய நிரபந்தம் வணி்கனுககு வந்தது. 
அவளனக ்கண்டதும் தபய உருவில் இருந்த நீலி 
துரத்த ஆரம்பித்தாள். மைந்திரவாள் அவளைத் 
தடுத்தது.

உ்டதன நீலி அைகிய சபண வடிவங் ச்காணடு 
மைரககிளைளயக குைந்ளதயா்க மைாறறிப 
பளையனூரில் உள்ை 70 தவைாைர நீதிமைன்றத்தில் 
முளறயிட்டாள். ‘’இவர என் ்கணவர. சபண 
தமைா்கத்தால் என்ளனயும் குைந்ளதளயயும் 
நிரக்கதியா்க விடடுவிட்டார. தெரத்து ளவயுங்்கள்!’’ 
என்று ்கதறினாள்.

“என் மைளனவிதய அல்ல. தபய! ேம்பாதீர்கள்.. 
ேம்பாதீர்கள்!!’’

வணி்கன் அலறினான். மைரககிளைக குைந்ளத 
ஓடிச்சென்று மைாரதபாடு அளணத்து ‘‘அபபா.. 

ச�நை�த்திரர் கவிநொடு ச�ணர் சிதை

நீைமகசி
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�தையடிப்�ட்டி �தையடிப்�ட்டி ச�ணர் �டுதக

நீலி �ரக்கிதளக் குழநதைதய மிதித்ை சுெடு

அபபா!’’ என்றதது: முத்தமிடடுக ச்காஞ்சியது. 
வணி்கன் சபாய சொல்வதா்க நிளனத்தனர 
நீதிமைன்ற தவைாைர்கள்.

‘‘இன்றிரவு இங்த்கதய தங்குங்்கள். ்காளலயில் 
மைறற விஷயங்்களைப தபசிக ச்காள்ைலாம்!’’ 
என்றனர  அவர்கள் .  ்கணவன் ்க த்தி 
ளவத்திருபபளதச் சுடடிக ்காடடினாள் நீலி. 
பளையனூர தவைாைர்கள் வணி்கனி்டமிருந்த 
மைந்திர வாளை வலுக்கட்டாயமைா்கப சபறறனர. 
வணி்கன் ்கதறினான். “உனககு ஏதாவது 
ஆபத்சதன்றால் ோங்்கள் 70தபரும் உயிர 
விடுகிதறாம்!”’ என்று வாககுறுதி தந்துவிடடு 
அவர்கள் சென்றனர.

மைறுோள் விடிவதறகுள் வணி்களனக ச்கான்று 
பழி தீரத்தாள் நீலி. மைரககிளைக குைந்ளதளயக 
்காலில் மிதித்து மைாயமைாய மைளறந்தாள். 
அள்டக்கலம் த்கட்டவளனக ்காபபாறற 
முடியாமைல் தபானதற்கா்க 69 தவைாைர்கள் உயிர 
நீத்தனர. ஒருவர மைடடும் அபதபாது வயல் தவளல 
பாரத்துக ச்காணடிருந்தார. செயதி அறிந்து 
அவரும் ்கலபளபயால் தன்ளனத் தாதன குத்திக 
ச்காணடு மைாண்டார.

்சவம் ொரந்த அளனத்து நூல்்களிலும் ‘நீலி’ 
தபயா்கத்தான் வரணிக்கபபடுகிறாள். அளவதீ்க 
மைரபான ெமைண இலககியங்்களிலும் நீலி 
தபயா்கத்தான் சித்தரிக்கபபடுகிறாள். ஆனால் 
்களதயில் ச்காஞ்ெம் மைாறுபாடு!

வ்ட இந்தியாவில் ‘பலாலயம்’ என்னும் 
சுடு்காடடில் ்காளிககு உயிரபபலி ச்காடுககிறார்கள். 
அளத முனிெந்திரன் என்னும் ெமைண முனிவர 
தடுககிறார. இதனால் த்காபமைான ்காளி 
பளையனூர நீலியி்டம் முளறயிடுகிறாள். அது 
முனிவரு்டன் தமைாதுகிறது. முனிவர தபளய 
முறியடிககிறார. அவரி்டம் ெமைண உபததெம் 
சபறறு, உயரந்த தத்துவ நிளல அள்டந்து, மைாறறுச் 
ெமையத்தவரி்டம் தத்துவ விவாதங்்களை செயகிறாள் 
நீலி.

நீ லி  ்க ள த ள ய  த மி ை ்க த் து க கு 
அறிமு்கபபடுத்தியவர திருஞான ெம்பந்தருககு 
முன் வாழந்த ெமைந்தபத்திரர, ெமைண ெமையத்தில் 
குறிபபி்டத்தக்க ஆச்ொரியார. உளறயூளர ஆண்ட 
முற்கால தொைர்களின் மைரபில் வந்தவர. 
தமிழோடடு ெமைண மைரபில் வந்த முதல் ெமைஸ்கிருத 
்கவிஞர. “இரத்தின ்கரண்ட்க சிராவ்காச்ொரம்” 
என்ற அவரது நூல் ெமைணர்களின் இல்லற 
ஒழுக்கம் பறறி வ்டசமைாழியில் எழுதபபட்டது.

அதில் நீலியின் ்களத வருகிறது. ெமைந்தபத்திரரின் 
்காலம் கி.பி. 2ம் நூறறாணடு. சபரும்பாலும் 
நீலத்கசி ெமைணர்கைால பாரம்பரியமைா்க 
வாயசமைாழியா்கச் சொல்லபபட்ட ்களத என்று 
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�தழயனூர் நீலி ஆையம்

பறையனூர் நீலி

நீலி கை்ையுடன் வைாடர்பு்டய ்ப்ழயனூர் வசன்்ன்ய அடுத்ை 
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருககிறது. ்பககைத்தி்ை்ய சிவவ்பருமானின் 
்பஞசபூை ஸைைஙகைளில் ஒன்றான திருவாைஙகைாடு!

‘வஞசப ்படுத்வைாருத்தி வாணாள் வகைாள்ளும்
வ்கை ் கைட்டஞசும் ்ப்ழயனூர்...’
 (திருஞானசம்்பந்ைர்)

்சககிழாரும் நீலி கை்ை்யப வ்பரியபுராணத்தில் ்பதிவு 
வசயதிருககிறார்.

‘நற்றிரம்புரி ்ப்ழயனூர்ச் சிறுவைாண்டர் ந்வவந்
துற்ற்்பாது ைம்முயி்ரயும் வணிகைனுக வகைாடுகைாற்
வசாற்றவமயம் ் மயுந்தூககியச் வசால்்ை்ய கைாககைப
வ்பற்ற்மன் ் மயினிகைழந்ைது வ்பருந் வைாண்்ட நாடு’
 (வ்பரிய புராணம்)

உமா்பதி சிவாச்சாரியார் எழுதிய ‘்சககிழார் புராண’த்திலும் நீலி 
கை்ை வருகிறது. வைாண்்ட மண்டை சைகைம், திருக்கை வழககைம் 
முைலிய நூல்கைளிலும் ‘நீலி’ வருகிறாள்.

 “்படியினப வ்பாழு்ை வ்ைத்திடும் ்பச்்ச நாவி்ய நம்்பைாம்
 ்பழி நமகவகைன வழி மறித்திடும் ்ப்ழய நீலி்ய நம்்பைாம்
 வகைாடுமைககுவ வடனவளர்த்திடு குஞசரத்்ையும் நம்்பைாம்” 
 (வி்வகை சிந்ைாமணி—30)

“உட்ன வகைால்லும் விஷத்்ை நம்்பைாம், வணிகை்ன வழிமறித்துக 
வகைா்ை வசயை ்ப்ழயனூர் நீலி்ய நம்்பைாம், வகைாடிய மும்மைஙகை்ள 
உ்டய யா்ன்யயும் நம்்பைாம்!” என்று கூறி “வ்பண்கை்ள 
நம்்பா்ை!” என்று முடிகிறது ்பாடல்.

திருவாைஙகைாட்டிலுள்ள இடுகைாட்டில் ஏறத்ைாழ இரண்டு ஆள் 
உயரத்தில் நீலி ்பா்ற உள்ளது. ஆஙகி்ையர் கைாைத்தில் இந்ைப 
்பகுதியிலிருந்து ஈமப ் ்ப்ழகைள் ்பை எடுககைப்பட்டைாகை ‘திருவாைஙகைாட்டு 
வரைாறு’ வசால்கிறது. சதிருவாைஙகைாட்டி லிருந்து ்ப்ழயனூர் முககைால் 
கி்ைாமீட்டர் வைா்ைவில் உள்ளது.

இரு ஊருககும் இ்டப்பட்ட இடத்தில் நீலி குளம் இருககிறது. 
இந்ைக குளத்தின் கை்ரயில்ைான் நீதிமன்ற ் வளாளர்கைள் உயிர் நீத்ைனர். 
அைற்கு சாட்சியாகை “சாட்சி பூ்ைஸவரர்” ் கைாயில் உள்ளது.

ைமிழகை முைல்வராகை ்பகைவச்சைம் இருந்ை கைாைத்தில் மணி மண்ட்பம் 
ஒன்்ற எழுபபி உள்ளனர். சிறிது வைா்ைவில் ‘நீலியின் ்பாைம்’ என்று 
கூறப்படுகிற ்பா்றப ்பதிவு இருககிறது. ஊரின் வவளிபபுறத்தில் 
ஆைஙகைாட்டு கைாளி ் கைாயில்வகைாண்டுள்ளாள்.

அறிஞர்கள் நிளனககிறார்கள். அது 
ச்காஞ்ெம் தவறு மைாதிரியா்க 
இருககிறது.

ஜினதத்தன் என்பவனின் மை்கள் 
நீலி. ெமைண மைதத்ளத தெரந்த 
அவளைப புத்த மைதத்ளதச் ொரந்த 
ொ்கரதத்தன் அள்டய நிளனககிறான். 
தான் ெமைணன் என சபாய 
சொல்கிறான். நீலியும் அளத ேம்பி 
அவளனத் திருமைணம் செயது 
ச்காள்கிறாள். பின்னர தான் 
ெதிளய உணரந்தாள் நீலி. ஆனாலும் 
்க்டளமையில் தவறாத மைளனவியா்கச் 
ெமைணசேறியில் ததாயந்திருந்தாள். 
்கணவன்  வீட்ட ா ர  இள த 
விரும்பாமைல் புத்தசேறி தெர 
அவளை வறபுறுத்தி வந்தனர

ஒருோள் நீலியின் ்கணவன் 
தன்னு்டன் ஒரு புத்த துறவிளய 
அளைத்து வந்தான். அவருககு ஊன் 
உணவு ததளவபபட்டது. ெளமைத்துத் 
தரச் சொல்லி வறபுறுத்திய 
்கணவனின் வாரத்ளதளயத் தட்ட 
மு டி ய ா த  நீ லி  து ற வி யி ன் 
மிதியடி்களில் ஒன்ளறப பயன்படுத்தி 
ஊன் உணளவ உருவாககினாள்.

ொபபிடடு முடித்த துறவி 
்காலணிளயத் தத்ட, நீலி ே்டந்தளதச் 
சொன்னாள். ்கணவதனா “நீலி 
்கறபிைந்தவள்” என்று அவதூறு 
தபெ, ே்கரின் ்காவல் சதயவம் 
த்காடள்டவாயிளல அள்டத்தது. 
பின்னர அளத யாராலும் திறக்க 
முடியவில்ளல .  ெமைண ெமைய 
வலிளமையால் திறக்க முடியாத 
்கதளவத் திறந்து குறறமைறறவள் 
என்று நிரூபித்தாள் நீலி.

‘நீலி யடெ்கானம்’ என்னும் 
பிற்கால நூலில் நீலிககு நீலன் என்ற 
அணணன் வருகிறான். நீலளன 
பளையனூர தவைாைர்கள் 
ச்கான்றுவிடுகிறார்கள். அதனால் 
நீலி அவர்களைப பழிவாங்குகிறாள்.

்கன்ன்டத்தில் ‘்கரிராஜன் ்களத’ 
என்ற சபயரில் வைங்்கபபடும் 
்கள தயில்  ‘ ச த ாண்டனூர ’ , 
‘மைல்லிள்கயூர’ என்ற இரு ஊர்கள் 
வருகின்றன. ‘இராடெசி’ என்று 
குறிபபிடுகின்றனர. ஆனால், நீலி 
என்ற சபயர வரவில்ளல.

ச த ா ண ்ட னூ ரி ன்  அ ர சி 
இராடெசி(நீலி)யின் மை்களைக 
்கரிராஜன் ்கவரகிறான். அவளனக 
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ச்கால்ல இராடெசி அளலகிறாள். மைல்லிள்கயூரில் 
அவளன பிடித்து விடுகிறாள். அந்த ஊரின் 12 
்கவு்டர்களி்டம் ்கரிராஜன் தன் ்கணவன் என கூறி 
ேடிககிறாள். பின் ெம்பவங்்கள் அபபடிதய 
நீலியின் ்களத தான்.

மைளலயாை சமைாழியில் ‘உணணு நீலி ெந்ததாெம்’ 
என்னும் சபயரில் நீலி ்களத வருகிறது. அது தூது 
இலககியம். தளலவனும் தளலவியும் ஒன்றா்க 
உறங்கிக ச்காணடிருந்ததபாது, யடசி ஒருத்தி 
தளலவளன மைடடும் மைந்திர ஆறறலால் தூககிக 
ச்காணடு வானில் பறககிறாள். ஒரு்கட்டத்தில் 
தளலவன் ேரசிம்மை மைந்திரத்ளத உச்ெரிக்க, யடசி 
பயந்துதபாய அவளனக கீதை தபாடடுவிடுகிறாள். 
அவன் திருவனந்தபுரத்தில் விழுகிறான். பின்பு 
தளலவன், தளலவிககு தூது அனுபபுகிறான்.

நீலத்கசி ்களத்களை எல்லாம் த்கடடுக 
குண்டலத்கசி சிரித்தாள். “எழுத்தாைதர.. ேம்புகிற 
மைாதியா இருககிறது?” என்று த்கலி தபசினாள்.

“எழுத்தாைதர,்களதளய அடிபபள்டயா்கக 
ச்காணடு ்கருத்ளத ஆராயக கூ்டாது என்பது 
உமைககுத் சதரியாதா? ெமைண ெமையக ச்காள்ள்க்களை 
விைக்க வந்தது என் பிறவி. மைக்கள் மைரபுளர்களில் 
்கண்ட சபயர்களையும் , செயதி்களையும் 
ளவத்துப புளனந்ததத ்களதப பகுதி. ொதாரண 
மைக்கள் விைங்கிக ச்காள்ை அது உதவும் அல்லவா? 
தனது உளரயா்டல் ஆறறலாலும் , விரிவுளர 
ஆ ற ற ல ா லு ம்  எ ன்  ்க ள த ள ய த் 
தீஞ்சுளவபபடுத்தியுள்ைார, ெமைந்தபத்திரர!” 
என்று விைக்கம் அளித்தாள் நீலத்கசி.

“எழுத்தாைதர, செடிககும், ச்காடிககும் உயிர 
உணடு என்று சொல்லும் ெமைணத்தில் ஏது 
தீஞ்சுளவ?” என்று எதிரவாதம் புரிந்தாள் அம்ளமை 
குண்டலத்கசி.

“உயரதர உயிர்கள் தபால செடி ச்காடி்கள் 
ஐம்புலநு்கரவு உள்டயளவ அல்ல. ஒரறிவு மைடடும் 
உள்டயளவ. அதனால் அளவ உயிரறறளவ தபால் 
ததான்றுகின்றன. சதால்்காபபியதர உயிர 
வள்க்களில் ஓரறிவுயிர முதல் ஐயறிவுயிர வளர 
உயிர வள்க்களை வகுத்துள்ைார எழுத்தாைதர! 
மைனிதன் ஆறு அறிவுள்டய உயிர. எங்்கள் ெமைண 
நூல்்களில் மைடடுதமை இபபாகுபாடு கூறபபடுகிறது!” 
என்று சபருமிதபபட்டாள் நீலத்கசி.

“ஓ, அபபடியா? செடி ச்காடி்களைபதபால் 
பாளறயும் புறறும் வைரகிறதத.. அவறறுககும் 
உயிர உணத்டா? ” என்று எதிரகத்கள்வி 
எழுபபினாள் குண்டலத்கசி.

“பிறசபாருள் தமைலடுக்கபபடுவதால் பாளறயும் 
புறறும் வைரவனதபால் ததான்றுகின்றன. அது 
தபாலி வைரச்சி! செடி ச்காடி்கள் உள்ளீ்டான 
வைரச்சி உள்டயளவ. பாளற-புறறு வைரச்சியில் 
உருவும் வடிவும் மைாறுகின்றன. ஆனால் உயிர 
உள்ைவறறின் வைரச்சியில் உருவும் வடிவும் 
சதா்டரகிறது. அைவு மைாறுதல் மைடடுதமை!” 

என்றாள் நீலத்கசி.

“ எழுத்தாைதர ,  ஒலிளய ஒளியினும் 
நுணணியதா்கவும், தமைம்பட்டதா்கவும் ச்காள்ை 
தவணடும். ஏன் சதரியுமைா? ஒளி சேருபபின் 
தன்ளமையுள்டயது. ஒலிதயா வானின் ஊ்டா்க 
இயங்குவது!” என்றாள் குண்டலத்கசி.

“அணுக்களின் ஊ்டா்க இயங்கும் அழுத்தத்தால் 
பரவுகிறது ஒலி. ஆனால் ஒளியினும் ஒலி பின் 
தங்கிய விளரவு உள்டயது!” என்று மைறுத்தாள் 
நீலத்கசி.

“நு்கரதல் அனுபவதமை முககியம். ்காடசியும் 
த்கள்வியும் ஒன்றுப்டதவ நு்கரபபடுகின்றன!” 
என்று ொதித்தாள் குண்டலத்கசி.

“மின்னலும் இடியும் ஒதர நி்கழச்சி! ஆனால் 
மின்னல் ்கண்டபின் ெறறுதேரம் தாழந்தத தபரிடி 
ஓளெ த்கடகிதறாம், எழுத்தாைதர!” என்றாள் 
நீலத்கசி.

தீரவனவும் தீராத் திறத்தனவும் செயம்மைருந்தின்

ஊரவனவும் தபாலாதும் உவெமைத்தின் 
உயபபனவும்

யாரவினவும் ்காலும் அளவமூன்று கூறறவா

தேரவனதவ ஆகும் நிைல்இ்கழும் பூணாய

(நீலத்கசி)

“தோயின் தன்ளமை மூன்று வள்க. மைருந்தினால் 
நீங்கும் தோய்கள், எதனாலும் தீராத தன்ளமையுள்டய 
தோய்கள், சவளியில் ஆறி உள்ளுககுள் இருந்து 
துன்பம் தருவன ஆகியளவதய அளவ. பிறவித் 
துன்பங்்களைத் தீரககும் மைருந்து்களும் மூன்று. 
ேல்லறிவு, ேற்காடசி, ேல்சலாழுக்கம் என்பளவதய 
அளவ!” என்று முத்தாயபபு ளவத்துச் சிரித்து 
மைளறந்தாள் அம்ளமை நீலத்கசி.

“பதல!” என்தறாம் ோம். குண்டலத்கசியும், 
வளையாபதியாரும் ேம் மைாயா விதோதச் 
சொபபனத்திலிருந்து அ்கன்றனர. அவர்கள் 
விடடுச் சென்ற இ்டத்ளதப பிடித்துக ச்காண்டனர 
மைணிதமை்களலயும், சூைாமைணியும்.

ெமைது அகனி ஆறறுப பயணம் சதா்டரந்தது.

(சமலும் ேளரும்)

�ோரகவ

்்பராசிரியர் இரா கைாசிராசன் ்பாடம்-ைமிழ இ்ணயக 
கைல்விககைழகைம்

கும்்ப்கைாணம் கைல்லூரி முைல்வர் ்்பராசிரியர் ஏ.
சககைரவர்த்தி உ்ர்ய ்பன்வமாழிபபுைவர் கைா . 
அப்பாத்து்ரப பிள்்ள ைமிழாககியது-்பாரி நி்ைய 
வவளியீடு.

்ைனம்்ம ைட்சுமணன் எழுதிய நீை்கைசி விளககை 
நூல்
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பசபடம்்பர் மாை கைாக்கை இைழ 
திருமாவளவனிடம் ஆரம்பித்து 
வ ந ல் ்ை க  கை ண் ண னி ல் 
நி ் ற வ ் ட ந் ை தி ல்  ஒ ரு 
சபவடகஸட்்டக கைாண முடிந்ைது. 
திருமா அவர்கைள் ஒரு அரசியல்வாதியாகை 
அறியப்பட்டாலும், அவர் அற்புைமான சிந்ை்னயாளரும்கூட. 
அது்்பாை வநல்்ைககைண்ணன் அவர்கைள் ஒரு ் ்பச்சாளராகை 
அறியப்பட்டாலும் அவர் அரசியல் வசயல்்பாட்டாளரும்கூட. 
ஒற்று்ம இது மட்டுமல்ை, வநல்்ைககைண்ணன் இைய 
சிகிச்்சககு உள்ளாகி ஓயவில் இருககை ் வண்டும் என்ற 
மருத்துவர்கைளின் கைறாரான எச்சரிக்கையும் மீறி 
திருமாவளவனின் நிகைழவவான்றில் கைைந்து வகைாண்டார். 
இதில் என் உயிர் ் ்பானாலும் ்பரவாயில்்ை என் இளவல் 
திருமா மடியில்ைா்ன உயிர் ்்பாகிறது! அது எனககுப 
வ்பரு்மைான் என அவர் உணர்வுபபூர்வமாகை ் ்பசிய்ை 
திருமாவும் முைல்வர் ஸடாலினும் கைண்கைைஙகை ்கைட்டுக 
வகைாண்டு இருந்ைனர். அது வவறும் ் ம்டப்்பச்சல்ை, 
உண்்மயி்ை்ய அவர் உயிருககு ஆ்பத்து இருந்ைது 
என இருவரும் அறிவர். அ்ை்்பாை சிை நாட்கைளி்ை்ய 
கைாைமாகி விட்டார். ஆகை இருவருககுமான உணர்வு்பந்ைத்்ை 
சுட்டிககைாட்டுவது்்பாை ஆரம்்ப மற்றும் கை்டசிப ்பககைம் 
அ்மந்திருந்ைது. ்்பச்சாளர்கைளுக்கை உரிய உணர்ச்சிப 
வ்பருககுடன்,  ை ான் ச ா ர் ந்திருந்ை கைட்சியின் 
நி்ைப்பாட்டுககு ஏற்்ப திராவிடத்ை்ைவர்கை்ள 
கைடு்மயாகைப ்்பசியவர். ஆனால் அவரது உ்ழபபுககு 
அககைட்சி அஙகீகைாரம் வழஙகைவில்்ை. அவரால் 
விமர்சிககைப்பட்ட ை்ைவர்கைள்ைான் அவர் ைம் 
ைமிழஆளு்ம்ய மதித்து அவ்ர வகைளரவித்ைனர். இது 
அவரது ைமிழின் வ்பரு்ம. ஆரம்்ப கைாைத்தில் கைடும் 
வார்த்்ைகை்ளப ்பயன்்படுத்திய திருமா, இப்்பாவைல்ைாம் 
அ்னவருககும் வ்பாதுவான ை்ைவராகை உருவாகும் 
வ்கையில் அண்ணா வழியில் கைண்ணியம் ்்பண 
ஆரம்பித்துள்ளார். ரஜினி , அதிமுகை ்்பான்ற பிறர் 
சம்்பந்ைப்பட்ட ்கைள்விகைளுககுககூட அவர்கை்ள 
கைாயப்படுத்ைாமல் ைன் கைருத்்ைககூறுகிறார். இப்படி இரு 
சுவாரஸயமான ஆளு்மகை்ள நி்னககை ்வத்ை 
கைாக்கைககு நன்றி.

-பிச்சககாரன், பசன்்ன

‘ஜனநாயகை அரசியல் ்்பாராட்டமும் ்பண்்பாட்டு 
அரசியல் ்்பாராட்டமும்’ - சி .வசாககைலிஙகைம் 
அண்ணாச்சியின் கைட்டு்ரயின் உட்கி்ட்ய வநல்்ை 
சு.முத்து கைட்டு்ர்ய - கைாக்கை வவளியிட்ட 
வழுவாயககைான கைழுவாயாகும். ்பன்முகைத்ைன்்மயாவது, 
்பாரைபவ்பரு்மயாவது? அந்ை அபதுல்கைைாமுககு 
அடுத்ைவாரி்ச இந்ை வநல்்ை விஞஞானி்ைன்? இந்ை 
வசாத்்ைககைட்ை்யத் தின்னாச்சுன்னா அடுத்வைாரு 
‘நன்னிப்பயற்்ற’த் தின்்ன தீரணும்ல்ைா ’்வ! 
அதுககுத்்ைன் நம்ம அண்ணாச்சி வசாககைலிஙகை்ம 
்கைவகைாடுககைாவள்ளா! வ்பாறவவன்ன?

‘சை்பதி 50: வைாடரும் ்பயணம்’ கைருத்ைரஙகைத் 
வைா்கைநூல் குறித்துத் ைம் ்பத்தியில் ்ைாழர் ்வணு 
எழுதியுள்ளார். அறிவுைகை ஆளு்மகை்ளப ்பாராட்டிக 
குறிபபிட்ட ஆண்்ட ஒட்டி மைர் வவளியிடும் மர்்ப 
அயலிருந்்ை நாம் வ்பற்றைாகைக குறிபபிட்டுத் ைம் 
முன்னு்ரயில் வைாடர்கின்றார்: “ நவீனத் ைமிழகைத்திலும் 
அப்படி வந்ை மைர்கைள் சிை உட்ன நி்னவுககு வருவன: 

‘ஐராவதி’ என்ற வ்பயர் வகைாண்ட, 
ஐராவைம் மகைா்ைவனின் 78 -ஆவது 
வ ய தி ல்  வ வளிவ ந் ை  ஒ ரு 
மைர்,்்பராசிரியர் இளவரசுவின் 70-
ஆவது வயது நி்றவுககைாகை 
வவளிய ான ‘இளவ ரசியம் ’ , 

்்பராசிரியர் இ.சுந்ைரமூர்த்தியின் 70 வய்ை ஒட்டி 
வவளிவந்ை ‘இசு எழு்பது ‘ எனச் சிை, புத்ைகை அைமாரியில் 
கைண்ணுககுத் வைரிகின்றன. ்ம்ை குறிபபிட்ட எந்ை 
மைருககும் இல்ைாை சிறபபு இந்ைக கைருத்ைரஙகைக கைட்டு்ர 
நூலுககு உண்டு.அது 50 வயதுககைாரரருககு வவளிவருவது 
ைான்.” - அதியமான் “இந்ை விளககைத்்ை கு்றசுட்டைாகை 
அல்ைாமல். வைாடர்்பானவர்கைள் ் மைதிகைத் ைகைவல்கைளாகைக 
வகைாள்வார்கைளாகை” -இது நாகைரத்தினம் கிருஷணா்வ 
்நாககி ் வணு சுட்டியது. இை்ன்ய ் வணு்வ ் நாககி 
சுட்டிககைாட்டிவிட்டு நானுந் வைாடர்கின்்றன்: சரி! 
அதியம ானுககுத்்ைன் இந்ை  நூல்ை ான்  5 0 
அகை்வககைாரர்கவகைன முைலில் வவளிவந்ைைாகைத் 
வைரிகின்றது. ஏன் ்வணு அைற்கு முன்்்ப ைமிழில் 
முைன்முைைாகைப வ்பான்விழா மைர் கைண்ட, ைஙகைள் ஆருயிர் 
நண்்பன் வ்பயர் அயத்்ை ்்பாச்்சா? சரி! இ்ை ்்பால் 
இன்வனாரு ்பவளவிழா மைர் வ்பயர் எப்படி அதியமானுக்கை 
அயத்துப்்பாச்்சா? சஙகைதிககு வரு்வாம் இ்வைாம் 
அ்வ!: முன்னது, ‘வ்பாதி்கை’ - வ்பாதியவவற்்பன் 
வ்பான்விழாமைர் (2000) (அதில் சை்பதி ்பஙகைளிபபும் 
இடம்வ்பற்றுள்ளது); பின்னது ‘நூ்ை ஆராதித்ைல்’: 
ஈழத்துப ்பத்மநா்பர் ்பவளவிழாமைர். இருவர்ககும் 
புைப்படா ஏ்னபபிற மைர்கைளும், என் நி்னவுககு 
எட்டிய வ்ரககும்....: சிற்பி ்பவளவிழா மைர்கைள் 
முப்பாகைஙகைளாகை!: ..’அகைமும் புறமும்’, ‘சிற்பியின் வநஞசம், 
(+ இன்வனாரு ்பாகைம்);

‘ஆதி எண்்பது’ - புைவர் இராசியண்ணன் முத்துவிழா 
நூல். இ்வ எல்ைாவற்றுககு்ம இல்ைாத் ைனிச்சிறபபு 
‘வ்பாதி்கை’ககும் ,’நூ்ை ஆராதித்ைலு’ககும் எதுவவன்றும் 
- இத்வைாடர்பில் ்மைதிகைப புரிைல்கைளுககும் ‘வனம்’ 
இ்ணய இைழில் வாகீசனின் , ‘வ்பாதியவவற்்பன் 
வ்பான்விழாமைரும் ்பத்மநா்ப ஐயர் ்பவளவிழா மைரும்’ 
கைட்டு்ரயில் கைாண்கை.

ப�ாதி்கசசிததைர்

பசபடம்்பர் இைழில் ் ைாழர். இன்குைாப அவர்கைளின் 
வசவவி்ய மீள்வவளியீடு வசயை்மககு நன்றி. அதில் 
இரு கூறுகை்ள நான் முைன்்மயாகைக கைருதுகி்றன். 
“வ்பண்ணியம் ்பற்றி நான் ் ்பசுவது என்்ப்ை ைலித்தியம் 
்பற்றி நான் ்்பசுவது ்்பாை ஆகிவிடும்.அைனு்டய 
முழு்ம்ய என்னால் வசால்ை முடியும் என்று எனககுத் 
்ைான்றவில்்ை.” என்கிறார். இ்ை வ்பாருளில் ஐயா கி.ரா 
அவர்கைள் மள்ளர்கைள் (்பள்ளர்கைள்) குறித்து ஒரு ் நர்கைாணலில் 
வசான்னதும் அதுவைாடர்்பான வழககு குறித்தும் ் ைாழர் 
்பா.வச. கைாக்கையில் எழுதியது நி்னவிற்கு வருகிறது. 
ைன்னாயவு ்நாககில் ்பாசாஙகைற்ற ்ைாழ்மயின் 
வவளிப்பாடு இது. ஒடுககைப்பட்ட சாதியின் உணர்்வ 
ஒருகைாலும் பிற சாதியரால் (எவவளவுைான் அவர் மானிட 
்நயராகை இருந்ைாலும் கூட) முழு்மயாகை வவளிகவகைாணர 
முடியாது. இறுதியாகை. “கூட்டி்சககு நான் ்ப்றயுடன் 
வரு்வன்” என்கிற்்பாது, ைான் ஒரு ் ்பாராளி என்்ப்ை 
உறுதிப்படுத்துகிறார்.

நிததிலோணன், பசன்்ன.
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ொரதவத் தமிழ எழுத்துச்சூைலில் 
்கவிளத்கள், ்கடடுளர்கள், பத்தி 
எழுத்து்கள் சதாகுபபு்கைா்க , 
புத்த்கங்்கைா்க சவளிவந்துள்ைன. 
ஆனால் சிறு்களத்கள், ோவல் 
எ ன் ப ள வ  ஒ ப பீ ட ்ட ை வி ல் 
சவகுகுளறவு. புலம்சபயர வாழவின் 
சபரும் பரபபிளனப தபசுகின்ற 
முதலாவது ோவலா்க ‘தபாக்காளி’ 
வ ந் தி ரு க கி ன் ற து .  இ ர ண டு 
த த ெ ங் ்க ளி ன்  இ ர ண டு 
தளலமுளறயினரின் வாழவியளல 
அந்ோவல் தபசுகின்றது. ோரதவத் 
தமிைர்களின் புலபசபயரவு வாழவு 
பறறிய ோவல் ஏதும் இதறகு முன் 
வ ந் தி ரு க கின் றனவ ா  என் ற 
த்கள்விளய எழுபபும் தபாது இல்ளல 
என்பதத பதில். 

த மி ழ ப  பி ன் பு ல த் ளத க 
ச ்க ா ண டு ள் ை  த ே ா ர தவ 
ஊ்ட்கவியலாைர சஜா்கான் 
ெணமு்கரடணம் எழுதி, 2020இல் 
சவளிவந்த ‘ ோம் இன்னமும் 
சுவாசித்துகச்காணடிருககின்தறாம்’ 
தன்னனுபவப  பு த் த ்க த் தி ல் 
அவருள்டய தமிழப பின்னணி 
பறறிய பகுதி்களில் ஈைத்தமிைர்களின் 
புலபசபயரவுக்கான பின்னணி 
கு றி த் த  ்க ள த ய ா ்ட ல் ்க ள் 
இ்டம்சபறறுள்ைன. அபபுத்த்கம் 
இரு ்கலாச்ொரச் சூைலின் இனவாதம், 
இ ன வ ா த த் தி ற கு  எ தி ர ா ன 
தபாககு்கள் குறித்த தன்னனுபவ 
நி்கழவு்களின் விபரிபபு்களை 
உள்ை்டககியதாகும். ோரதவககுப 
புலம்சபயரந்து வாழந்த சூைலில் 
எதிரச்காண்ட அனுவபங்்களை 
விபரிபபதன் ஊ்டா்க ோரதவயின் 
பல்லினக்கலாச்ொர  மைறறும் 
ச ப ரு ம் ெ மூ ்க த் து ்ட ன ா ன 
இளணவாக்க  வாழவு பறறி 
சஜா்க ான் விபரிககின்றார . 

நவமகனின் ப�ோககோளி
காலஅளவிலும் கரதக்களத்திலும் 
பபரும்பைபபிரையுரைய நாவல்!

நவமகைன் (்கைதீஸ) 2013இல் எழுதிய சிறுகை்ை ஒன்றி்ன 
வாசித்ைைன் ஊடாகைத்ைான் அவரு்டய எழுத்து சார்ந்ை ்பககைம் எனககுத் 
வைரிய வந்ைது. ‘மாவீரர் யா்ரா என்றால்?’ என்்பது அைன் ை்ைபபு. 
்ைசத்திற்கைாகை உயிர்வகைாடுத்ைவர்கை்ள நி்னவுகூர்வதில் நம் சமூகைத்தில் 
நிைவககூடிய இயககைப பின்னணிகைள் சார்ந்ை புறககைணிபபு 
மனநி்ைகை்ளயும் அதுசார்ந்ை அரசியல் பிறழவுகை்ளயும் 
உணர்வுபூர்வமாகைப ்்பசியது அந்ைச்சிறுகை்ை. வவவ்வறு 
இயககைஙகைளிலிருந்து ்்பாராடி மடிந்ை இரண்டு ்்பாராளிகைளின் 
வ்பற்்றாரின் மன வலிகை்ள இயல்்பாகைவும் யைார்த்ைமாகைவும் அது 
்்பசியது. வாசிப்பவர் மன்ைக ்கைள்விகைளாலும் ்வை்னயாலும் 
து்ளககைககூடிய கை்ை அது.

அ்ை்்பால் 2016இல் இன்னுவமாரு சிறுகை்ை. ஆச்சியும் அஸைரும் 
என்்பது அைன் ை்ைபபு. ைாயகைத்திலிருந்து பிள்்ளகைளால் 
வவளிநாட்டுககு அ்ழககைப்பட்ட வயைான வ்பற்்றார்கைள் ்பற்றிய கை்ை 
அது. ்நாயவாயப்பட்ட ைமது இறுதிககைாைத்தில் பிள்்ளகைளால் 
்கைவிடப்படுவ்ையும், வ்யாதி்பப ்பராமரிபபு மருத்துவ இல்ைத்தில் 
வமாழி வைரியாை நி்ையில் அவதிப்படுவ்ையும் முன்்வத்து 
எழுைப்பட்டிருந்ைது. புைம்வ்பயர் சூழலின் அவைவமான்்ற 
உணர்வுபூர்வமாகைச் சித்ைரிககின்ற சிறுகை்ை அது. ஆச்சியும் அஸைரும் 
கை்ை எழுைப்படுவைற்கு நானும் ஒரு சிறு தூண்டுைைாகை இருந்துள்்ளன். 
முகைநூலில் ் கைதீஸ எழுதிய ஒரு சிறு குறிபபு ஒன்்றப ்பார்த்துவிட்டு 
அை்ன விரித்து ஒரு சிறுகை்ையாகை எழுதித்ைரும் ்படியும் அை்ன 
முைலில் இ்ணய இைழில் பிரசுரிப்்பாம், பின்னர் குறும்்படமாகை 
உருவாககுைற்கு முயற்சிப்்பாம் என்று கூறியிருந்்ைன். ‘ஒரு ்பா்ன 
்சாற்றுககு ஒரு ் சாறு ்பைம் என்்பது ் ்பாை, ் கைதீஸின் கை்ை எழுதும் 
ஆற்றலுககு சான்று ்பகைர்ந்ை கை்ைகைள்ைான் ்ம்ை குறிபபிட்ட இந்ை 
இரண்டு சிறுகை்ைகைளும். இவற்்றவிட 90கைளின் ஆரம்்பத்திலும் 
நடுப்பகுதியிலும் நார்்வயிலிருந்து வவளிவந்ை சுவடுகைள் மாை 
இைழகைளிலும் இவரது கைவி்ைகைள் சிை வவளிவந்துள்ளன.

இவரிடமிருந்து சிறுகை்ைத் வைாகுபபு வவளியாகும் என்ற 
எதிர்்பார்ப்்ப என்னிடம் இருந்ைது. ஆனால் சிை ஆண்டுகைளுககுப பின் 
‘எழுதிகவகைாண்டிருககும் நாவலிலிருந்து’ என்ற குறிப்்பாடு முகைநூலில் 
ஒரு சிை ்பதிவுகை்ளப ்பார்ககை முடிந்ைது. இப்்பாது அந்ை வநடுஙகை்ை்ய 
எழுதிமுடித்து ைனது முைைாவது புத்ைகைத்்ை ‘நாவைாகை ’ 
வவளிகவகைாணர்ந்திருககின்றார்.ைமிழகைத்தின் கைருபபுபபிரதிகைள் 
்பதிப்பகைம் நூ்ை வவளியிட்டிருககின்றது.்்பாககைாளியின் கை்ை, 
்பாத்திரஙகைள், கை்ைவசால்ைல் மு்ற, ்்பசுவ்பாருளின் ்பரபபு, 
உள்ளடககைப்பட்டுள்ள கைளஙகைள், வமாழிந்ட, அரசியல், அழகியல், 
இைககியப வ்பறுமதி குறித்ை என் கைருத்துகை்ள இங்கை ்பகிர்ந்துவகைாள்ள 
வி்ழகி்றன்.

அறிமுகம் - விமரசனம்

ரூ�ன் சிவரோஜோ
svrooban@gmail.com



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 அ

கல
டா
பர்
 2
02
2

63

ோரதவயும் உல்கமும் 80்களின் 
ே டு ப ப கு தி யி லி ரு ந் து 
இ ன் று வ ள ர ய ா ன 
்காலதவாட்டத்தில் இனவாதம், 
இளணந்தவாழவு ,  பல்லினக 
்கலாச்ொரசூைல் ொரந்து எத்தள்கய 
அ னு ப வ ங் ்க ள ை யு ம் 
மைாறறங்்களையும் ்கணடிருககின்றது 
என்பளதத் தனது பாரளவயில் 
பதிவுசெயகின்றார.

ோரதவயின் உள்ோடு ொரந்த 
ெமூ்க – அரசியல் நி்கழவு்களின் 
பின்னணியிலும், உல்க அரசியல் 
மைாறறங்்களின் பின்னணியிலும் 
விபரிக்கபபடுகின்றது. தனது 
பூரவீ்கப பின்னணி, ோரதவயில் 
ஒரு சவளிோடடுப பின்னணியுள்டய 
குடும்பத்தின் குைந்ளதயா்க வைரகின்ற சூைலின் 
அனுபவங்்களை முதன்ளமையா்கத் சதாடடுச் 
செல்கின்றார. இவரது தந்ளத ஈைத்தமிழ பின்னணியும் 
தாயார ஜபபான் ோடடுப பின்னணிளயயும் 
ச்க ாண்டவர்கள் .  ( த ந்ளத  தப ர ாசிரியர 
ெணமு்கரடணம் தமிழச் சூைலிலும் உல்கமைட்டத்திலும் 
்கல்வியாைர்கள் மைத்தியிலும் அறியபபட்டவர.) 
அந்நூலில் இலங்ள்கயின் அரசியல் பின்னணியும், 
தமிைர்களுகச்கதிரான சிறிலங்்கா அரசின் 
ஒடுககுமுளற்களும் தபெபபடுகின்றன. அவருள்டய 
தாய - தந்ளதயரின் பின்னணி, அவர்களுள்டய 
்காதல் - திருமைண வாழவு குறித்த த்கவல்்களும் 
உள்ைன. தமைலும் அந்தப புத்த்கம் இனவாதம் 
பறறியது மைடடுமைல்ல. தவர, அள்டயாைம் குறித்த 
பு த் த ்க மு ம் கூ ்ட .  ஈ ை த் த மி ை ர ்க ளி ன் 
புலபசபயரவுக்கான அரசியல், சபாருைாதாரப 
பின்னணிளயயும், ோரதவயின் பல்லினச் சூைலில் 
புலம்சபயர ெமூ்கத்தின் வாழவனுபவ விபரிபபா்கவும் 
சஜா்கானின் தன்னனுபவ ோவளல தோக்கலாம்.

ஆனால், ேவமை்கனின் தபாக்காளி, ோரதவயில் 
தமிைரின் புலம்சபயர வாழவியளல விரிவா்கப 
தபசுகின்ற ோவலா்க அளமைந்துள்ைது. வாழவியல், 
ெமூ்க, அரசியல் அனுபவங்்கள், நி்கழவு்களைத் 
தழுவிய புளனவா்கப பள்டக்கபபடடுள்ைது.

்கோல்கப்கோடடில் மூன்று தசோப்தங்களின் ்ககத

தபாக்காளி ோவல், ்கால அைவிலும் தபசுசபாருள் 
ொரந்தும் சபரும் பரபபிளனக ள்கயாணடுள்ைது. 
்கால அைவு என்று எடுத்துகச்காண்டால் 1988 
இலிருந்து 2019 (ெமை்காலம் வளரயான என்றும் 
சொல்லலாம்) மூன்று தொபத வாழவியளலப 
தபசுகின்றது. ோவலின் சமைாத்தப பக்கங்்கள் 670. 
இதன் முன் அத்தியாயங்்கள் (கிட்டத்தட்ட 150 
பக்கங்்கை) மு்கவர்கள் மூலம் 1980்களின் இறுதியில் 
வாழவு ததடி சவளிோடு்களுககுப பயணங்்களை 
தமைறச்காண்ட எம்மைவர்களின் (இன்று அபபாக்கள், 
அம்மைாக்கள், மைறறும்; தாத்தா, பாடடி்கைா்கவும் 
இருக்கககூடியவர்கள்) ்களத்களை விரிவா்கப 
தபசுகிறது. பயணசமைன்பது ெட்டபூரவமைான 
விமைானப பயணம் அல்ல. மு்கவர்கள் மூலமைான 

ெட்ட த்து ககு ப  பு ற ம் ப ான 
பயணங்்கள். உயிராபத்து மிக்க 
பயணங்்கள். பல ோடு்களின் 
எ ல்ளல ்களை க  ்க ைவ ா ்க க 
்க்டககின்ற ெம்பவங்்கள், பிடிபடுதல், 
திருபபி  அனுபபபபடு தல் , 
்காவல்துளற விொரளண்கள், 
அ்கதிமு்காம் வாழகள்க, அ்கதி 
வ தி வி ்ட  உ ரி ள மை க ்க ா ன 
தபாராட்டங்்கள், ்காத்திருபபு்கள், 
குடும்பத்ளதப பிரிந்த தவிபபு்கள், 
சதாழில் வாயபபுத் ததடும் 
பிரயத்தனங்்கள் என விரிகிறது

இந்தக ்களதயின் முககிய 
பாத்திரம் குணா. இருபது வயதில் 
ச வ ளி ே ா ச ்ட ா ன் று க கு 
சவளிககிடடு, முதலில் சஜரமைன் 

ோடடிளனச் சென்றள்டகிறான். அங்கு அ்கதித் 
தஞ்ெம் சபறுவது ொத்தியமில்லாமைல் தபா்க, 
பிரான்ஸ் செல்கிறான். அங்கு பிடிபடடு, முதலில் 
அ்கதித்தஞ்ெம் த்காரிய தஜரமைனிககுத் திருபபி 
அனுபபபபடுகிறான். பின்னர தஜரமைனியிலிருந்து 
ோரதவ வருவதற்கான முயறசியில் இறங்குகின்றான். 
ோரதவககு வருவசதன்றால் தளரவழியா்க தஜரமைன்-
ச்டன்மைாரக-சுவீ்டன்-ோடு்களின் எல்ளல்களைக 
்கைவா்கக ்க்டக்க தவணடும். ஒவசவாரு எல்ளல 
்க்டபபிறகும் ஒவசவாரு திட்டங்்கள். எல்ளலக 
்காவல்துளறயினரின் ்கணணுககுள் மைணளணத்தூவித் 
தபபுவதற்கான திட்டங்்களைக ள்கயாைதவணடும். 
தஜரமைனியிலிருந்து ச்டன்மைாரக வந்தள்டய 
சதா்டருந்தின் ்கழிவளறககூளரககு தமைலுள்ை 
நீரத்தாங்கிப சபடடியுள்ை இருட்டான பகுதிககுள் 
பல மைணிதேரங்்கள் உ்டளலக குறுககிக ச்காணடு 
பயணிககின்றான் குணா. பல்தவறு ஆபத்து்களைக 
்க்டந்து ோரதவ வந்தள்டந்து படும்பாடு்கள் குணா 
பாத்திரத்தினூ்டா்கச் சித்தரிக்கபபடுகின்றன.

்ககத்க்களங்கள்

இந்த ோவல் 3 பகுதி்களை அல்லது ்கைங்்களைக 
ச்காணடுள்ைதா்கப பாரக்கலாம்.

முதறபகுதி: சவளிோடு்களுக்கான ஆபத்து 
நிளறந்த பயணங்்கள் - சென்று தெரந்த ோடடில் 
வாழளவ நிளலநிறுத்துவதற்கான தபாராட்டங்்கள் 
- எதிர்காலக ்கனவு்கள் - தாய்கத்திலுள்ை 
குடும்பத்திற்கான உளைபபு.

இ ரண்டாவது  பகுதி :  நிளலநிறுத்திய 
புலம்சபயரவாழவின் அடுத்தடுத்த ்கட்டங்்களுக்கான 
பாடு்களும் சேருக்கடி்களும் அள்டவு்களும். அதாவது 
அ்கதி என்ற அள்டயாைத்திலிருந்து குடும்பம் என்ற 
நிறுவனங்்களுககுள்ளும் -  ெமூ்கம் என்ற 
நிறுவனங்்களின் அங்்கமைாகிய வாழவியளலயும் அது 
குறிககின்றது. இந்த இரண்டாவது பகுதிககுள் 
தாய்கத்தின் தபாராட்டமும் அது ொரந்த புலம்சபயர 
செயறபாடு்களும் அதி்கைவில் உள்ை்டங்குகின்றன. 
தாய்க விடுதளலபதபாராட்டம், அது ொரந்த 
செயறபாடு்கள் ,  அணுகுமுளறத்தவறு்கள் , 
அறிவுககுபபுறம்பான தபாககு்கள், சபாய்கள் மீதும் 
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உணரச்சிக த்காெங்்கள் மீதும், ்கட்டளமைக்கபபட்ட 
த ப ா க கு ்க ள்  மீ த ா ன  ஆ த ங் ்க ங் ்க ளு ம் 
விமைரெனங்்களையும் ோவல் முன்ளவககின்றது.

மூன்றாவது பகுதி: புலம்சபயர சூைலில் 
மு த ற த ள ல மு ள ற க கு ம்  இ ர ண ்ட ா வ து 
தளலமுளறககுமிள்டயிலான இள்டசவளி மைறறும் 
முரணபாடு்கள், சேருக்கடி்களைப தபசுகிறது. 
இரண்டாவது தளலமுளற என்பது புலம்சபயர 
ோடு்களில் பிறந்துவைரபவர்களைக குறிககின்றது. 
இள்டசவளி ,  முரணபாடு்கள் என்பளவ 
சமைாழியிலிருந்து, அள்டயாைம், ்கலாச்ொரம், 
சி ந் த ளன  வள ர ய ான  பன்மு ்க ப பட்ட 
இள்டசவளி்களையும் முரண்களையும் குறிககின்றது.

புலப்ப�யரவின் பின்னணி – 
ஆ�த்துமி்க்க சட்டவிபரோதப் �யணங்கள்

தபாக்காளியின் முதறபா்கத்தின் ்களத்களும் 
அனுபவங்்களும் முககியமைானளவ. அக்களத்கள் 
இதுவளர  பரவலான இலககியங்்கைா்க 
ஆக்கபப்டாமைலிருந்தன. அணளமைக்காலங்்களில் 
அ த் த ள ்க ய  மு ய ற சி ்க ள்  ஆ ங் ்க ா ங் த்க 
சவளிபபடுகின்றன. தோரதவயில் திளரபப்ட 
உருவாக்கத்தில் சதா்டரச்சியா்க ஈடுபடடுவருகின்ற 
பிதரம்ராஜ் சிவொமி பல வரு்டங்்களுககு முன்னர 
எழுதி, தறதபாது திளரபப்டமைாகிகச்காணடிருககும் 
‘அபபாக்களின் ்களத’ பிரதி அத்தள்கய ஒரு 
்கைத்திளனக ள்கயாள்கின்றது. 1980்களின் இறுதியில் 
மு்கவர்கள் மூலம் ஈைத்திலிருந்து சவளிோடு்களுககுப 
புறபபட்ட அன்ளறய இளைஞர்கள் சிலரின் 
்களதளயப தபசுகின்றது. ரஷய எல்ளலயிலிருந்து 
(அன்ளறய தொவியத் )  ோரதவககு வரும் 
ெட்டவிதராதப பயண வழியில் அவர்கள் 
எதிரச்காண்ட அனுபவங்்கள், அச்சுறுத்தல்்கள், 
இன்னல்்கள், மைரணங்்கள், அளலக்கழிவு்கள் 
அக்களதயின் ளமையம்.

1990்களின் ேடுபபகுதியில் உகளரன்-சபலருஸ்-
லித்தவனியா-தபாலந்த் எல்ளல்களினூ்டா்க ஒரு 
மைாத ்கால ேள்டபயணத்தின் மூலம் தஜரமைன் 
ோடடுககு வந்தள்டந்த ஒரு அனுபவத்ளத எழுத்தாைர 
ஒருவர அணளமையில் பகிரந்து ச்காணடிருந்தார. 
அந்த ஒரு மைாதத்திறகுள் எத்தளன அனுபவங்்கள், 
அளலக்கழிவு்கள், துயரங்்கள் இருந்திருககும் 
என்பளத நிளனக்கதவ மைனம் பதறுகிறது. 
அ ந் த க ்களத ்களும்  இலககியமை ா க ்கபப்ட 
தவணடியளவ.

‘ஐதராபபிய ோடு்களின் எல்ளல்களைக 
்கைவா்கக்க்டபபசதன்பது இலகுவான ்காரியமில்ளல. 
ஆனாலும் எம்மைவர்கள் ்க்டந்தார்கள். ்காடு, ்க்டல், 
குைம், குடள்டசயன ்கடும் குளிரிலும் ்க்டந்தத 
்களைத்தார்கள்’ என்று சொல்கிறார ேவமை்கன். 
அதிலும் ொண ஏற முைம் ெறுககிற அனுபவங்்கள் 
பறபல.

ஒவசவாரு ோடு்களின் மு்காம் அனுபவங்்கள், 
ேணபர்களு்டனான கூடடுவாழவு என்பன 
தனித்தனிக ்களத்கள். அங்கு தங்கியிருககின்ற 
தமிைர்களுககிள்டயிலான உறவு என்பதும் 

பல்வள்கபபட்டது. ேடபுறவு மைடடுமைல்ல. 
முரணபாடு்கள், முறு்கல்்கள் என்றான உறவு்கள் 
அளவ. புலம்சபயரந்த இளைஞர்கள் ஒரு ோடடில் 
அ்கதித் தஞ்ெம் த்காரி, ஒரு தவளலளயப 
சபறறுகச்க ாள்வதறகுள் பட்டபாடு்கள் , 
சேருக்கடி்கள், அவமைானங்்கள் எக்கச்ெக்கம். 
அத்ததாடு முடிவதில்ளல அவர்களின் துயரங்்கள். 
வருவதற்கா்கப பட்ட ்க்டளன அள்டபபது, 
குடும்பத்தின், உறவினர்களின் வாழவாதாரத்ளத 
சபாருைாதாரத்ளதத் தூககிநிறுத்துவது எனத் 
தம்ளமை வருத்தி ஓயவு, தூக்கமின்றி உளைத்துக 
ச்காணத்டயிருந்தார்கள். புதிய ோடு, புதிய 
மைனிதர்கள், ஒவவாத ்காலநிளல, புதிய சமைாழி, புதிய 
்கலாச்ொரம், புதிய ேள்டமுளற்கள், புதிய ெவால்்கள், 
புதிய சேருக்கடி்கள் ச்காண்ட முறறிலும் புதிய 
ோடடுககுள் தமைது வாழளவ நிளலநிறுத்திக ச்காள்ை 
எதிரச்காண்ட தபாராட்டங்்களின் பிரதிபலிபபு 
அதறகுரிய  வாழபனுபவங்்களினூ்டா்கப 
பதிவாகியுள்ைது.

சவவதவறு பட்ட குண இயல்பு்கள், ெமூ்கப 
ப ா ர ளவ ்க ள்  ச ்க ா ண ்ட  மை னி த ர ்க ள ை 
உலவவிடடுள்ைார .  சவவதவறு இயக்கப 
பி ன் ன ணி ்க ள ை க  ச ்க ா ண ்ட 
ப ா த்தி ரங் ்களுககிள்டயிலான  அரசியல் 
உளரயா்டல்்கள் ேடபா்கவும், முரணபாடு்கைா்கவும், 
குத்தல்்களத்கைா்கவும் இ்டம்சபறுகின்றன.

�ோத்திரச் சித்தரிப்பு்கள் - வி�ரிப்பு்கள்

பாத்திரங்்களை ேல்லவர - ச்கட்டவர என்று 
்கறுபபு சவள்ளையா்கச் சித்தரிக்கவில்ளல. 
மைனிதர்களுககுரிய சவவதவறு குண இயல்பு்கதைாடு, 
நிளற குளற்கதைாடு அந்தத்தச் சூழநிளல்களும் 
உணரவு்களும் அவர்களை எபபடி ே்டத்துகிறது, 
மைாறறுகிறது என்பளதக ்களதயா்டல்்கள் 
பிரதிபலிககின்றன. ஒரு மைனித வாழவின் நீடசியில் 
உறவு்களுககிள்டயிலான ஊ்டாட்டம் என்பது 
ஒறளறபபரிமைாணம் ச்காண்டதல்ல. ேடபா்க, 
்காதலா்க, ்கருளணயா்க, பாெமைா்க, முரணா்க, 
பள்கயா்க, சிக்கல்்கள் ச்காண்டதா்க, புரிதலு்டனான 
எனப பல நிளல்களைக ச்காண்டது. அதுதவ 
இயல்பு. அந்த இயல்பிளன இந்ோவலின் மைனிதர்களும் 
அவர்களுககிள்டயிலான உறவும் பிரதிபலிககின்றது. 
பாத்திரங்்களை அறிமு்கபபடுத்துவது பல இ்டங்்களில் 
இயல்பா்க அந்தந்தப பாத்திரங்்களை வாெ்கர 
மைனதில் பதிய ளவககும் வள்கயில் உள்ைன. 
அந்தைவிறகு அளவ சித்தரிக்கபபடுகின்றன. சில 
இ்டங்்களில் சவறுமைதன ‘்காந்தன் என்பவன் 
மூலமைா்க அறிந்துச்காண்டான்’. ‘சீலன் என்பவன் 
சொன்னான்’ என்று சில பாத்திரங்்கள் ்களதககுள் 
ச்காணடுவரபபடுகின்றன. அவவள்கப பாத்திரங்்கள் 
மைனதில் பதியாமைல் தூர நிறகின்றன.

குணா என்ற பாத்திரம் தோரதவயில் 
அ்கதித்தஞ்ெம் சபறறு, வாழவின் சவவதவறு 
படிநிளல்களைக ்க்டந்து, தாய்கத்திலுள்ை 
கு டு ம் ப த் தி ன து ம்  உ ற வி ன ர ்க ளி ன து ம் 
சபாருைாதாரத்ளத நிமிரத்தி ,  ே ாடடின் 
விடுதளலபதபாராட்டத்திற்கான பண உதவி்களைச் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 அ

கல
டா
பர்
 2
02
2

65

செயது, திருமைணம் முடித்து பிள்ளை்களைப 
சபறசறடுத்து, அந்தப பிள்ளை்கள் படித்து 
்காதலிககும் ்காலம் வளர ்களத ே்கரகிறது.

குணா – விஸ்வா இள்டயிலான உறவு, 
புரிதலு்டனான ேடபுறவா்கச் சித்தரிக்கபபடுகின்றது. 
சஜரமைனியில் அ்கதிமு்காசமைான்றில் அவர்கள் 
ெந்தித்த ோளிலிருந்து தோரதவககு ஒன்றா்க வருவது, 
பின்னர ோரதவயில் இறுதிவளர சிதே்கம் 
சதா்டரகிறது. இருவரும் தபாராட்டம், அரசியல் 
செயறபாடு்கள் ,  ்கருத்து்களில் சவவதவறு 
மு்காம்்களைச் தெரந்தவர்கள். தவறுபாடு்கள் 
இருந்தாலும் அவர்கைால் உளரயா்ட முடிகிறது, 
விவாதிக்க முடிகிறது. ‘தியாகி - துதராகி’ என ‘்கருபபு 
சவள்ளை’யா்க ஈைப தபாராட்ட இயக்கங்்களையும் 
அரசியல் முரணபாடுள்டய மைனிதர்களையும் 
அணுகுகின்ற சபரும்தபாககு நிலவுகின்ற சூைலில் 
இத்தள்கய பள்டபபு முககியத்துவம் சபறுகின்றது. 
அத்தள்கய தபாககிளன வாழவினதும் மைனிதத்தினதும் 
உன்னதமைான இயல்பு்களு்டன் எதிரச்காள்கின்ற, 
உள்டத்துப தபாடுகின்ற பாத்திரங்்களை தரிசிக்க 
முடிகிறது. விஸ்வா - இ்டதுொரியச் சிந்தளனயுள்ைவர. 
அரசியல், விடுதளலபதபாராட்டம், ெமூ்கம் 
சதா்டரபான விமைரெனபூரவமைான பாரளவ 
ச்காண்ட பாத்திரமைா்க வருகிறார. அந்தப 
பாத்திரத்தினூ்டா்கதவ அதி்கமைதி்கம் விமைரெனங்்களும் 
அறிவாரந்த பாரளவ்களும் முன்ளவக்கபபடுகின்றன.

ஆரம்பத்தில் விஸ்வாவும் குணாவும் சஜரமைனியில் 
ெந்தித்துக ச்காள்வதிலிருந்து – ஒன்றா்க ோரதவககுப 
பயணிககின்றனர. அ்கதிமு்காமில் ஒன்றா்கத் 
தங்கியிருககின்றனர. சஜனிறறாவும் மைாணவ 
விொவில் ோரதவககுப படிக்க வந்து அ்கதித் 
தஞ்ெத்திறகு விணணபபித்து அதத மு்காமுககுச் 
செல்கின்றாள் .  அங்கு விஸ்வாவிறகும் - 
சஜனிறறாவுககுமிள்டயில் ்காதல் ஏறபடுகிறது. 
்காலபதபாககில் திருமைணம் செயதுச்காள்கின்றனர. 
அவர்களுககிள்டயிலான ்காதளல அைகியதலாடு 
எழுதுகிறார த்கதீஸ். ஒரு ்கட்டத்திறகுப பிறகு 
விஸ்வா பாத்திரம் அதி்கமைதி்கம் ்கருத்து்களைச் 
ச ெ ா ல் வ த ற கு ம் ,  வி மை ர ெ ன ங் ்க ள ை 
மு ன் ளவ ப ப த ற கு மை ா ன  ப ா த் தி ர மை ா ்க 
முன்னிறுத்தபபடுகின்றது. அது தாய்க அரசியல், 
புலம்சபயர அரசியல், ெமூ்கம், சபண ஒடுககுமுளறககு 
எதிரான ்கருத்து்கள், உல்க அரசியல், ெமூ்கநீதி என 
அளனத்தினதும் அறிவாரந்த பாரளவளய 
ச வ ளி ப ப டு த் து கி ன் ற  ப ா த் தி ர மை ா ்க 
முன்னிறுத்தபபடுகின்றது. அந்த அணுகுமுளற 

்களதயின் ஓட்டத்ததாடு ே்கரந்தாலும் பல இ்டங்்களில் 
குணா அவளரத் சதாளலதபசியில் சதா்டரபுச்காணடு 
்கருத்திறிவது என்பதான உத்திதய அதி்கம் 
ள்ககச்க ாள்ைபபடடிருககின்றளமை ெ றறு 
ஒட்டவில்ளல.

ோடு்களின் புதிய சூைல் பறறிய விபரிபபு்கள் 
அைகியல்தன்ளமைதயாடு எழுதபபடடுள்ைன. 
ோடு்களின் இயறள்க, ்கட்ட்ட அளமைபபு்கள், வீதி்கள், 
்காலநிளல, நிலத்ததாறறம் என அச்சூைல்்களையும் 
அளவ ஏறபடுத்துகின்ற மைனஉணரவு்களையும் 
அைகியலு்டனும் ஆங்்காங்த்க ்கவித்துவத்து்டனும் 
எழுதியுள்ைார. ோரதவளயப பறறிககூறும் தபாது, 
‘ உல்க வளரப்டத்தில் ஒரு வீளணளய நிமிரத்தி 
ளவத்தாறதபால் ததாறறத்ளதக ச்காணடிருககின்ற 
தோரதவ’ என்று விளிககின்றார.

ப�சுப�ோருளின் �ன்மு்கத்தன்கம

சவளிே ாடடு  வ ாழவு  ச ெ ாகு ெ ானது , 
ஆ்டம்பரமைானது என்ற சபாதுபபுத்திக ்கருத்து 
தாய்கத்தில் நிலவுகின்றது. இங்கு புலம்சபயரந்த 
மூத்த தளலமுளற எபபடித்தன்ளன உ்டல், உை 
ரீதியா்க வருத்திகச்காணடு முதற்கண தாய்கத்திலுள்ை 
குடும்பத்திற்கா்க உளைத்தது என்பளத ோவல் மி்கத் 
துல்லியமைா்கப பதிவுசெயகின்றது. குணா ோடடுககுத் 
திரும்பிச் செல்வசதன்ற எணணங்்கதைாடும் 
ஏக்கங்்கதைாடும் ெதா ோட்களை ே்கரத்துகின்றான். 
ஆனால் நிரந்தரமைா்க தவரூன்ற தவணடிய நிரபபந்தம் 
அ ழு த் தி க ச்க ா ண டி ரு க கி ற து . 
புலம்சபயரந்தவர்களின் அ்க மைறறும் புறச்சூைல் 
ொரந்த ேள்டமுளற யதாரத்தம் அதுதவ. தபாக்காளி 
என்ற சொல் இைளமையில் இறந்தவன், இைளமையில் 
வீடள்டவிடடுத் தூரதமைகியவன் என்ற சபாருள் 
தருகிறது. அ்கதி என்ற அள்டயாைத்து்டன் நிரந்தர 
இருபபி்டமின்றி, பிடிமைானமைறற வாழவிளனக 
ச்காணடிருபபவன் என்ற குறியீடடு அரத்தத்திளனயும் 
இந்தக ்களதயிலிருந்து உணரமுடிகிறது.

சிங்்கை சபருந்ததசியவாதம், அதன் அரெ 
பயங்்கரவாதம், இராணுவ இயந்திரம் தமிழ மைக்கள் 
மீது ்கட்டவிழத்துவிட்ட ச்காடூரங்்கள். முககிய 
அரசியல் மைறறும் தபாராட்ட நி்கழவு்கள், 
தபச்சுவாரத்ளத்கள், தபார்கள், சவறறி்கள், 
ததால்வி்கள் ,  விடுதளலபபுலி்கள் மீதான 
விமைரெனங்்கள் ,  இயக்க  முரணபாடு்கள் , 
ெத்காதரபபடுச்காளல்கள், இயக்கங்்களின் 
உடபடுச்க ாளல்கள்  என தமிைர ்களின் 
விடுதளலபதபாராட்டத்தின் இருளும் ஒளியுமைான 

ப�ோ்க்கோளி நோவல் 3 ்களங்ககள்க ப்கோணடுள்ளதோ்கப் �ோர்க்கலோம். முதற�குதி, புலம்ப�யர நோப்டோன்று்க்கோன 
ஆ�த்து நிக்றநத �யணங்களும், பசன்று பசரநத நோடடில் வோழகவ நிகலநிறுத்துவதற்கோன ப�ோரோட்டங்களும். 
இரண்டோவது �குதி: நிகலநிறுத்திய வோழவின் அடுத்தடுத்த ்கட்டங்களு்க்கோன �ோடு்களும் பநரு்க்கடி்களும் 

அக்டவு்களும். மூன்்றோவது �குதி, புலம்ப�யர சூழலில் முதறதகலமுக்ற்ககும் இரண்டோவது 
தகலமுக்ற்ககுமிக்டயிலோன முரண�ோடு்கள். முரண�ோடு்கள் என்�கவ பமோழியிலிருநது, அக்டயோளம், 
்கலோச்சோரம், சிநதகன வகரயோன �ன்மு்கப்�ட்ட இக்டபவளி்ககளயும் முரண்ககளயும் குறி்ககின்்றன.
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– சபருமிதமும் இழிவுமைான வரவாறறின் பக்கங்்கள் 
தபெபபடுகின்றன. புலம்சபயர சூைலில் நிலவிய 
சவவதவறு அரசியல் நிளலபபாடு்களும், சவவதவறு 
இயக்கப பின்னணி்கள் ச்காண்டவர்களின் உறவு 
– மைறறும் முரண்களும் உள்ை்டக்கபபடடுள்ைன. 
இறுதி யுத்தத்தின் தபாதான ஆரபபாட்டங்்கள் 
வளரயிலான பல்தவறு நி்கழவு்களின் பின்னணியில் 
்களதயா்டல்்கள் நி்கழகின்றன. தபாருககு 
மு்கம்ச்காடுத்த மைக்களினதும் முன்னாள் 
தபாராளி்களினதும் இன்ளறய வாழவாதார 
சேருக்கடி வளர தபெபபடுகின்றது. புலம்சபயர 
ோடு்களிலும் தாய்கத்திலுமைான சபண்களின் 
நிளலயும் சித்தரிக்கபபடுகின்றது. ஆணாதிக்கத்தினால் 
்கட்டளமைக்கபபடடுப தபணபபடும் சபண்கள் 
மீதான ஒடுககுமுளற்களும் ஆங்்காங்த்க 
்களதயா்டல்்களில் வருகின்றன. தமிழச் சூைலில் 
தபொபசபாருைா்கக ்கருதபபடுகின்ற சிலவும் 
தபெபபடுகின்றன. ஓரினச்தெரகள்க சதா்டரபான 
சில ெம்பவங்்கள் இதில் சதா்டபபடடுள்ைன.

நி்கழவு்களின் பின்னணில் புளனபபட்ட ோவல் 
இது. எனதவ இவறறில் உணளமையான நி்கழவு்கள் 
எளவ, புளனயபபட்ட நி்கழவு்கள் எளவ என்ற 
படடியலி்டல்்கள் ,  வாதங்்கள் எைலாம் . 
புளனவிலககியத்திளன அத்தள்கய அணுகுமுளறயில் 
விமைரசிபபது சபாருத்தமைா சதரியவில்ளல. அதற்கான 
ததளவ உள்ைதா என்பதும் த்கள்விககுரியதத.

இல்ககியத்தில் இநநோவலின் இ்டம்

ஒரு ோவலா்க இதன் முதறபகுதிககுள்ளும் 
மூ ன் ற ா வ து  ப கு தி க கு ள் ளு ம்  அ தி ்க ம் 
இலககியத்திற்கான தன்ளமை்களும், அைகியலும் 
உள்ைன. ஏசனனில் அளவ மைனிதர்களின் 
ஊ்டாட்ட த்ளத யு ம் ,  உணரவு ்களையும் , 
உறவுச்சிக்கல்்களையும், முரண்களையும் அதி்கம் 
பிரதிபலிககின்ற சவளிளயக ச்காணடிருககின்றன. 
இரண்டாவது பகுதி சபருமைைவு நி்கழவு்களின் 
சதாகுபபா்க  முன்ளவக்கபபடும் தபாது 
இலககியத்திற்கான தன்ளமை்களும் அவறறுககுரிய 
அைகியலும் குன்றிவிடுகிறது. ஆயினும் இந்த 
ோவலின் ்கட்டளமைபபிறகு இரண்டாவது பகுதி 
அவசியமைானது என்பது புரிந்துச்காள்ைத்தக்கது.

புலம்சபயர தோரதவ தமிைர்களின் வாழவியலின் 
இன்சனாரு கூறு தோரதவப சபரும்ெமூ்கம். 
தோரதவ சபரும்ெமூ்கத்தின் முககிய ெமூ்க, அரசியல், 
பணபாடடுத் தைங்்களில் - ்காலதவாட்டத்தில் 
நி்கழந்த மைாறறங்்களின் பிரதிபலிபபிளனயும் 
உள்ை்டககியிருந்தால் இந்ோவலுககு இன்னுசமைாரு 
பரிமைாணம் கிள்டத்திருககும். 22.ஜூளல 2011இல் 
தோரதவயில் ே்டந்த பயங்்கரவாதத் தாககுதலின் 
பின்னணியில் ஒரு ்களதயா்டல் மைடடும் ோவலில் 
இ்டம்சபறறுள்ைது.

புத்த்க மு்கபபு, வடிவளமைபபு, ததாறறம் தேரத்தியா்க 
இருககிறது. 1988 - 2020 வளர ்காலகத்காடடிளன 
ளமையபபடுத்திய அத்தியாயங்்கைா்கக ்களத ே்கரகிறது. 

இதுசவாரு எளிளமையான ்களத ே்கரவு உத்தி. 
வாசிபபளமைதிளயத் தரககூடிய வள்கயில், ்கண்களைக 
்களைக்கச் செயயாத வள்கயிலான எழுத்துருத் 
ததரவும் உடபக்க வடிவளமைபபும் அளமைந்துள்ைது. 
மிள்கபபடுத்தலறற இயல்பான விபரிபபு்களினூ்டா்க 
்களத ே்கரகிறது. சூைளலயும் மைனிதர்களையும் 
அவர்களின் உணரவு்களையும் வாசிபபவர மைனதில் 
எளிதா்கக ச்காணடு தெரககின்ற சிக்கலில்லாத 
சமைாழிேள்டளயக ச்காணடிருககின்றது.

நோவல் முன்கவ்ககும் சமூ்க- அரசியல் விமரசனங்கள்

்க்டந்த ்கால அனுபவங்்கள், வரலாறு்கள் ஒறளறப 
பரிமைாணம் ச்காண்டளவ அல்ல. இருளும் ஒளியும், 
சபருமிதமும் இழிவு்களும், ெரி்களும் தவறு்களும் 
உள்ை்டங்கியதத வரலாறும் அனுபவங்்களும். 
பல்தவறு தைங்்களிலான உளரயா்டல்்களுககு 
உந்தககூடிய தபசுசபாருட்களை இந்ோவல்; 
ச்காணடிருககின்றது.

விடுதளல என்ற சொல்தலாடு சதா்டங்குகிற 
ோவல், விடுதளல என்ற சொல்லு்டதனதய 
முடிகின்றது. சதா்டக்கத்தில் வருகின்ற விடுதளல 
்களதயின் ோய்கன் சிளறயிலிருந்து விடுதளலயாகின்ற 
நி்கழவு. முடிவில் வருகின்ற விடுதளல அவன் 
இவவுல்க வாழவிலிருந்து விடுதளல சபறறு 
மைரணத்ளதத் தழுவுகின்ற நி்கழவிளனச் சுடடுகிறது. 
இவவிரணள்டயும் வி்ட குறியீ்டா்கவும் இந்த 
விடுதளல என்ற சொல்ளல தோக்கலாம் . 
ஈ ை த் தமிைரின் அரசியல்  விடுதளலயின் 
அவாவுதளலயும் இந்த ோவலின் சபரும்பகுதி 
தபசுகின்றது என்ற அடிபபள்டயிலும் அச்சொல் 
முககியமைானது.

ே ான் ோ்ட்க ,  திளரபப்டத்துளற்களில் 
ஆரவமுள்ைவன் ,  அளவ சத ா்டரபான 
்கடடுளர்களை எழுதிவருபவன். அரங்்கச் 
செயறபாடு்களில் அவவபதபாது ஈடுபடடு வருபவன் 
என்ற வள்கயிலும் ஒரு வி்டயத்ளதக கூறலாம். இந்த 
ே ா வ லு க கு ள்  ஒ ன் ற ல் ல .  ப ல 
முழுநீைத்திளரபப்டங்்களுக்கான ்களத்கள் உள்ைன. 
மைடடுமைல்ல இன்னும் பல குறும்ப்டங்்களுக்கான, 
ோ்ட்கங்்களுக்கான ்களத்களும் மைனிதர்களும், 
்களதயா்டல்்களும் உள்ைன. இந்த ோவல் 
எடுத்துகச்காண்ட 30 ஆணடு்கால நீடசி ச்காண்ட 
இந்த சேடுங்்களதளய ஒரு ெள்டத்து வைரந்த மைரம் 
என எடுத்துகச்காண்டால், அதன் எணணறற 
கிளை்களை அந்சேடுங்்களதயா்டலுககுள் உள்ை 
துளணக்களத்கைா்கக ச்காள்ைலாம். அதன் 
இளல்களை அக்களத்களின் மைாந்தர்கைா்கக 
ச்காள்ைலாம்.

புலம்சபயர இலககியப பள்டபபா்க - வரலாறறுப 
பின்னணியில் வாழவியல் பதிவா்க – புலம்சபயர 
அனுபவ விபரிபபா்க, நி்கழவு்களின் சதாகுபபா்க 
ஒரு பல்பரிமைாணத்தன்ளமையு்டன் இந்த ோவல் 
மிகுந்த சபறுமைதியுள்டயதாகின்றது.

கைட்டு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர், நார்்வ
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தெனகறாசி மைறாேட்டம் சஙகரன 
வகறாயில் அருகில் ்பறாஞசறாஙகு்ளம் எனனும் 
கிரறாமைத்தில் உள்ள ் ்பட்டிககனட ஒனறில் 
தின்பணடம் ேறாஙகேந்் ஒடுககப்பட்ட 
சமூகத்துப பிளன்ளகளுககுத் தின்பணடம் 
்ர மைறுத்்வ்றாடு அன் கறா்ணறாளியறாகவும் 
்பதிவு்சயது ்்பறாது்ேளியில் ்பரபபுனர 
்சய் கனடககறாரர் மைவகஸேரன 
உளளிட்டேர்கள னகது்சயயப்பட்டு 
சின்ப்படுத்்ப்பட்டுள்ளவ்றாடு ஆறுமைறா் 
கறா்லத்துககு ஊருககுள நுனையவும் 
க றாேல்துன்யறால்  ்னடவிதிககப 
்பட்டுள்ள்றாகக கூ்ப்படுகி்து.

இது ் சயதி...

ஆனறால், அந்்க கறா்ணறாளியில் 
கனடககறாரர் தின்பணடம் ்ர மைறுத்துப 
வ்பசுேன்யும் அ்ற்கு சிறுேர்கள வி்ளககம் 
வகட்்பன்யும் வகட்டறால் ்நஞசம் 
்ப்றுகி்து.  ்பத்துேயதுகூட நிரம்்பறா் ஐந்து 
சிறுேர்கள அந்்க கனடயில் ேந்து நினறு 
தி ன ்ப ண ட ம்  வ க ட் கி ் றா ர் க ள . 
முனேரினசயில் இரணடு சிறுேர்கள, 
அேர்கள ்கறாஞசம் ்்பரியேர்க்ளறாய 
ே்ளர்ந்து ்்ரிகி்றார்கள. பினேரினசயில் 
உயரம் குன்ந்் மூனறு சிறுேர்கள 
நிற்கி்றார்கள.

அந்் மூனறுவ்பரில் ஒரு சிறுேன 
மைட்டும் முனவனறிேந்து துடுககறாகப 
வ்பசுகி்றான. அேன வ்பசுகி் ்மைறாழியில் 
இருககி் உரினமைக குரன்லயும்  துணிச்ச்லறான 
எதிர்பபு ்மைறாழினயயும் ேறார்த்ன்ப 
்பதிவுக்ளறால் மைட்டுவமை வி்ளககிவிட 
முடியறாது. அவே்ளவு ஏற்் இ்ககத்வ்றாடு 
அந்்ச் சிறுேன உனரயறாடுகி்றான. அேன 
வ்பசியது ஒரு, ஒரு ேறார்த்ன்்றான. ஆனறால், 
ஓரறாயிரம் வ்பனர நிற்கனேத்து கனனத்தில் 
அன்ேதுவ்பறால் வகட்கி்றான. அந்் 
உனரயறாடல் இவ்றா...

இப்� யோருங்க சோதி �ோ்ககு்ோ...
பெரியார் பிறந்த பெப்டமெர் 17இல் ந்டந்த ப�ாடுமை

பதிவு

க. சந்திரசசகரன்
muhilnilavu@gmail.com

கடைகககாரர்: இனிவமைலு இந்்க கனடயி்ல எதுவும் யறாரும் 
ேறாஙக வேணடறாம். வ்பறாஙக. ஸகூலுககுப வ்பறாஙக. 
தின்பணடம் யறாரும் உளளூரு கனடயி்ல எதுவும் 
ேறாஙகககூடறாது...

நீஙக வ்பறாஙக...

சரியறா....

வ்பறாஙக....

உஙக வீட்டு்ல எல்்லறார்கிட்டயும் ் சறால்லுஙக. தின்பணடம் 
குடுகக மைறாட்வடஙகி்றாஙகனனு ் சறால்லுஙக.

ஒரு டையன்: எதுககு?

கடைகககாரர்: குடுகக மைறாட்டறாஙகடறா... ஊர்்ல கட்டுப்பறாடு 
ேந்திருககு....

அதெ டையன்: கட்டுப்பறாடறா?....

கடைகககாரர்: ஆமைறா...

அதெ டையன்: எனன கட்டுப்பறாடு?

கடைகககாரர்: கட்டுப்பறாடுனனறா... ஊர்்ல ஒரு கூட்டம் 
வ்பறாட்டுப வ்பசியிருககு. உஙக ்்ருவு்ல யறாருககும் எதுவும் 
குடுககக கூடறாதுனனு வ்பசியிருககு. சரியறா...

குழநடெகள்: ம்...

கடைகககாரர்: வ்பறாஙக...

go.... (கனடககறாரருககு ஆஙகி்லம் ்்ரியும் என்பன்யும் 
அந்்க குைந்ன்களுககுச் ் சறால்லிககறாட்டுகி்றார்)

குைந்ன்கள வ்பசறாமைல் வ்பறாயவிடுகி்றார்கள.

ஆனறால் அந்்க குைந்ன்களின ஆ்ஙகமும் ஏமைறாற்்மும் 
ஒரு நூற்்றாணடு ் நருப்பறாய அேர்கள மைனதிற்குள கனனறு 
் க றாணவட் றான  இருககும் .  ந றான்ள  ே்ளர் ந்து 
்்பரியேர்க்ளறாகி்வ்பறாது இந்் அேமைறானம் அேர்கன்ளத் 
தூஙகவிடறாது. அேர்கள க்லகககறாரர்க்ளறாய மைறாறுேறார்கள. 
நறான்ளய ் ன்லேர்க்ளறாகவும் மைறா்ககூடும்.

கனடககறாரர் ‘்்பரிய ஆள’ எனறுகூடப ்பறார்ககறாமைல் ஏன? 
எதுககு? கட்டுப்பறாடறா? எனன கட்டுப்பறாடு?  எனகி் 
வகளவிக்ளறால் கனடககறாரனரவய திககுமுககறாட னேககி்றான 
அந்்ச் சிறுேன. அந்்ச் சினனஞசிறு கிரறாமைத்தில் பி்ந்து 
ே்ளர்ந்் பிளன்ள கனடககறாரரிடம் துணிேறாகப வ்பசியன்ப 
்பறாரறாட்டிவய ஆகவேணடும்.
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