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விலை 
` 50

இலககிய மாத இதழ்

1

திரையில் 
சித்திைம்தான் பேசும; 
மக்கரைப் பேசரைககும!
டிராட்ஸ்கி மருது



2

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

பகுப்பாளர்: மமனாள் விரிவுரையாளர் 
மு. நிததியானந்்தன் (இங்கிலாந்து)

1. மபைாசிரியர் அ. இைாமசாமி (இந்தியா)

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

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

4. எழுத்தாளர் எம். நபௌசர் (இங்கிலாந்து)

ப்போட்டியின் விதிமுலைகள்:

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

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

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

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

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

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

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

8. இந்தப ந்பாட்டிககைா்ன மின்்னஞசல் முகைெரி 
kipian2023kaakkaicirakinile@gmail.com

9. ந்பாட்டி வதாைர்்பா்ன விரிொ்ன தகைெல்கைள 
அடுத்த இதழில் இைம்வ்பறும்.

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

‘கொக்்கச் சிறகினி்ல’ முன்வ்னடுக்கும்
எட்டாவது ஆண்டு 

கவிஞர் கி பி அரவிந்தன் 
நினைவு இலக்கியப் பரிசுப் (2023) பபடாடடி

வள்ளுவரடாண்டு 2054

‘சிறந்த இலங்கைத் ்தமிழ் இலக்கியச் 
சிற்றி்தழ் – இ்ைய இ்தழ்’ த்தரிவு

பரிசு விபரம்

மு்தல் பரிசு

10,000 
இநதிய ரூபாய் 

+
சான்றி்தழ்

இரண்ாம் பரிசு

7,500 
இநதிய ரூபாய் 

+
சான்றி்தழ்

மூன்றாவது பரிசு

5,000 
இநதிய ரூபாய் 

+
சான்றி்தழ்

மற்றும் 3 ஆறுதல் பரிசுகள்
(சான்றிதழ் – காக்க ஓராண்டு சநதா)

ஆவணச் சேகரிபபபாளர்கள் சிறபபுத் ததரிவு
இணணய ஆவணச் சேகரிபபுககபான ஊககப பரிசு – 7500 இந்திய 
ரூபபாய் – ேபான்றிதழ் – கபாகணக ஓரபாண்டு ேந்தபா எனவபாக அணமயும்.
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இறக்கை: 11 இறகு: 11

திருவள்ளுவராண்டு 2053

கைார்த்தி்கை
நவம்பர் 2022

ஆசிரியர்
வி. முத்தையா

9841457503

ஆசிரியர் குழு
முகிலன்

அமரநததைா
இரா.எட்வின்

ததைாடக்க ்கால தெறியாளர்்கள்
கி. பி. அரவிநதைன்
வீர. சநதைானம்

தெறியாளர்்கள்
டிராட்ஸ்கி மருது
்க. பஞசாங்கம்

க்க. எம். கேணுக்காபால்

புலம்தபயர் ொடு்களுக்கான
ததைாடர்புககு:

்கனடா:
மான்சிங

T. Rajahmansinghe
aharaj34@yahoo.ca

ஐகராபபா:
்க. முகுநதைன்
K. Mukunthan

kmukunthan@gmail. com

கைாக்கையில் வவளியாகும 
கை்ை, கைவி்ை மற்றும 

கைட்டு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளர்கைளின் கைருத்ைாகும. 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

மைச்சரமைக்குக் கட்டுப்பட்்டதுதான் ஆளுநர் 
அதிகாரம் என்கிறது உச்சநீதிைன்றம். ஆனால், 
ததன்ைாநிலஙகளில் உள்ள ஆளுநர்கள எைரும் 
அ ம ை ச ்ச ர ம ை க் கு க்  க ட் டு ப ்ப ட் டு 

ந்டக்கவில்மல;அர்சமைபபுச்சட்்டம் ைழஙகியுள்ள அதிகார 
ைரம்பிலும் நின்று த்சயல்்ப்டவில்மல. அப்படியானால் எது 
எல்மலக்்காடு?

தமிழநாட்டில் ஒன்றிய அர்சால் நியைனம் த்சயயப்பட்டு 
ஒரு ைாநிலத்தின் அர்சாஙகத்மத ைழி ந்டத்துகிற அதிகாரம் 
த்பறறததாரு ஆளுநர்; அரசின் ைழிகாட்டுதல்கம்ள 
ஆமையாக பிறபபிக்கிற அதிகாரத்மத அர்சமைபபுச்சட்்டம் 
மூலம் தகாண்டிருக்கிற ஒரு ஆளுநர் அநத அரசுக்கும், 
அர்சாஙகத்துக்கும் எதிரான விைர்்சனஙகம்ளயும் 
அைதூறுகம்ளயும் த்பாதுதைளியில் ்்பசுகிறார் . 
அரசின்தகாளமககளுக்கும், த்சயல்்பாடுகளுக்கும் 
்நர்எதிரான கருத்தியல்கம்ளயும், சித்தாநதஙகம்ளயும் ் ்பசி 
எதிர்க்கட்சிகள த்சயய்ைண்டிய அரசியமல அரசுக்குத் 
தமலமை ஏறறிருக்கிற ஆளுந்ர த்சயகிறார்.

இ நதசத்சயல் ,  ை ாக்களித்துத்  ்தர் நததடுத்த 
்காடிக்கைக்கான ைக்கம்ள அைைதிக்கிற த்சயல் 
ைட்டுைன்று; அர்சமைபபுச ்சட்்டம் ைழஙகியிருக்கிற 
அதிகார ைரம்ம்பயும் த்சயல் ைரம்ம்பயும் மீறுகிற 
த்சயலாகத்தான் ்பார்க்க்ைண்டி இருக்கிறது. உயர்நீதி 
ைன்றஙகளிலுள்ள தமலமை நீதி்பதிகளின் முன் நின்று 
அர்சமைபபுச ்சட்்டத்தின் மீது உறுதிதைாழி எடுத்துக்தகாண்டு 
த்பாறுபபிறகு ைருகின்ற ஆளுநர்கள, இப்படிதயல்லாம் 
்்ப்சலாைா? ் ்பசுைமத அரசியல் ்சட்்டம் அனுைதிக்கின்றதா? 
ஊ்டகஙகளும் அரசியல் ்சட்்டக் காப்பா்ளர்களும் ஏன் 
ைா்ய திறப்பதில்மல! அரசி்டம் ்சரியான புளளி 
விைரஙகம்ள த்பறறுக்தகாண்டு ஆைைபபூர்ைைாக ்்ப்ச 
்ைண்டிய ஆளுநர், ் ்பாகிறப்்பாக்கில் குறறச்சாட்டுகம்ள 
அடுக்கிவிட்டு ்்பாகிற உதிரிக் கட்சித் தமலமைப்்பால 
்்பசுகிறா்ர! இது எப்படி? அல்லது, ஆளுநருக்கு 
ஆைைபபூர்ைைான தகைல்கம்ள ஆளுநரின் த்சயலக 
அதிகாரிகள தைறாக ைழிகாட்டுகிறார்க்ளா? அப்படிதயனில், 
த்சயல் அதிகாரிகள மீது ந்டைடிக்மக எடுக்க முடியாதா? 
ஆளுநமரப்்பால அநத அதிகாரிகளும் ைாநில அரசின் 
அதிகார ைரம்புக்கு தைளியில் உள்ளார்க்ளா? ததா்டர்நது 
தைறான புளளி விைரஙகம்ளயும் த்சால்லா்டல்கம்ளயும் 
ஒ ரு  ஆ ளு ந ர்  ை ா நி ல  அ ர சு க் கு  எ தி ர ா க ப 
்பயன்்படுத்திக்தகாண்்்ட இருக்கிறார் என்றால், அைமர 
எதிர்த்து நீதிைன்றத்மத நா்ட முடியாதா? ்சட்்டைன்றத்திறகு 
உள்்ள ஒரு ைாதிரியும் ்சட்்டைன்றத்திறகு தைளி்ய ஒரு 
ைாதிரியும் ஒரு ஆளுநரால் ்்ப்ச முடியுைா? அவைாறு 
முன்னுக்குபபின் முரைாக ஆளுநர் ்்பசுைமத அரசியல் 
்சட்்டம் அனுைதிக்கிறதா? ஆளுநமர எதிர்த்து ைக்க்ளால் 
்தர்நததடுக்கப்பட்்ட ஒரு ைாநில அரசு ் களவி கூ்ட ் கட்க 
முடியாத அ்ளவுக்கு இநத அரசியல் ்சட்்டம் அவை்ளவு 
்பலவீனைாக இருக்கிறதா? தமிழகச ்சட்்டைன்றத்தில் 

எது எல்லைக்கோடு?

‘அ



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ந
வம
்பர்
 2
02
2

4

åšªõ£¼ ñ£îº‹ 1Ý‹ «îF
àƒèœ ¬èèO™

åšªõ£¼ ñ£îº‹ 
29 Ü™ô¶ 30Ý‹ «îFJ™ 

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

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

ªê™«ðC â‡: 98414 57503

àÁŠHù˜ è†ìí‹ & àœï£´

îQ Þî› M¬ô ..............................Ï. 50
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ê‰î£ ªê½ˆîô£‹. è£«ê£¬ôèœ, 
õƒA õ¬ó«õ£¬ôèœ Ü¬ùˆ¶‹

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

Google Pay Íô‹ ªê½ˆî: 
98414 57503

ªî£ì˜¹ ºèõK:

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

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

I¡ù…ê™:

kaakkaicirakinile@gmail.com

ºèË™:

www.facebook.com/kaakkai.cirakinile

-Þ¬íò ºèõK: 
kaakkai.in

நிமற்ைறறப்பட்்ட ்பல தீர்ைானஙகள க்டநத ஒரு 
ைரு்டத்திறகு ்ைலாக ஆளுநரால் அப்படி்ய 
கி்டபபில் ் ்பாட்டு மைக்கப்பட்டுள்ளதானது தமிழக 
ைக்களின் உரிமைகம்ள ்பறிக்கும் த்சயலாகாதா? 
த்சத்தைன் மகயில் தைறறிமலப ்பாக்மகக் தகாடுத்த 
கமதயாக அல்லைா நிகழசசிப ்்பாக்குகள 
ந்டநதுதகாண்டிருக்கின்றன.

்கர்ள ைாநிலத்தில் உள்ள ஆளுநர் அநத 
ைாநிலத்தின் ்பல்கமலக்கழகஙகளில் உள்ள அத்தமன 
துமை்ைநதர்கம்ளயும் உ்டனடியாகப ்பதவி விலகச 
த்சால்லுகிறார்; குறிபபிட்்ட அமைச்சர்களின் 
த்பயர்கம்ள சுட்டி, அைர்கம்ள ்பதவிநீக்கம் த்சயய 
் ைண்டும்  என்கி ற ா ர் .  பு து ச ்்ச ரி க் கு ம் 
ததலுஙகானாவிறகும் ஆளுநராக இருக்கிற தமிழிம்ச 
தன்மன ஆளுநராக்ை கருதிக்தகாள்ளவில்மல. ஒரு 
்சாதாரை அரசியல்ைாதிமயப்்பால நான் 
மூக்மகயும் நுமழப்்பன்; ைாமயயும் நுமழப்்பன்; 
காமலயும் நுமழப்்பன் என்தறல்லாம் ்்பசுைது 
்சகித்துக்தகாள்ளக் கூடியதாக இல்மல. தமிழிம்ச 
அரசியல்ை ாதிய ா க  இரு ந த ் ்ப ாதும்கூ்ட 
இவைாதறல்லாம் ்்பசியைர் இல்மல. ஆனால், 
இப்்பாது ்பதவிக்குரிய எல்மலக்்காட்ம்டயும் 
மீறிப்்பசுகிறார்; அல்லது ்்ப்ச மைக்கப்படுகிறார். 
என்ன காரைம்? எல்்லாருக்கும் ததரிநததுதான்; 
இதில் ஒளிநது இருப்பது குரூர அரசியல் அன்றி 
்ைதறன்னைாக இருக்கமுடியும்? எதிர்க்கட்சிகள 
ஆளும் ைாநிலஙகளில் குறிப்பாக ததன்னக 
ைாநிலஙகளில் காலூன்றுைதறகாகவும் அரசு 
அதிகாரத்மதக் மகப்பறறுைதறகாகவும், ைக்க்ளால் 
்தர்நததடுக்கப்பட்்ட ைக்கள பிரதிநிதிகம்ளப 
பின்னுக்குத் தளளி, நியைனம் த்பறற ஆளுநர்கம்ள 
முன்னிறுத்தி அரசியல் த்சயய துடிக்கும் ்பா.ஜ.க-
வின் தகாடூர முகம்தான் இதில் ததரிகிறது.

்காடிக்கைக்கான ைக்கள ைாக்களித்து 
்தர்நததடுக்கிற ைக்கள பிரநிதிகள தகாண்்ட 
அரசுகம்ள ைழிந்டத்துைதறகும் ைழிகாட்டுைதறகும் 
க்டமைப்பட்டு ்பணி த்சயய ்ைண்டிய ஆளுநர் 
்பதவிமய எவை்ளவுக்தகவை்ளவு ்பகம்டக்காயாகப 
்பயன்்படுத்தி அரசியல் த்சயய முடியு்ைா அவை்ளவு 
சிறுமைகம்ளயும் த்சயது ைருகிறது ்பா.ஜ.க.

இப்படியான அநீதிமிக்க ஆளுநர்களின் அத்துமீறும் 
த்சயல்களுக்கு எதிராக குரல் எழுபபுைது ஜனநாயக 
்ச க்திகளுக்கு  அைசியைாகிறது .  என்ை , 
்சமூகநீதிக்்காட்்பாட்ம்ட முன்னிறுத்துகிற , 
்சனாதனத்மத எதிர்க்கிற ஜனநாயக முற்்பாக்குகம்ள 
முன்தனடுக்கிற அரசியல் ்சக்திகம்ள அம்டயா்ளம் 
கண்டு அைர்க்்ளாடு கரம்்கார்த்து, ஒரு புதிய 
முன்தனடுபபு த்சயைதறகு தமிழநாட்டிலும் 
தமிழநாட்டிறகு தைளி்யயுள்ள ஜனநாயகச்சக்திகள 
முன்ைர்ைண்டும். காலம் தாழத்தினால், இநதியாவில் 
தகாஞ்சம் தகாஞ்சைாக ஜனநாயகம் சிமதவுறும்; 
்சர்ைாதிகாரம் ைலுபத்பறும்.
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க�ோடு�ளின் நடுவில்

டிராட்ஸ்கி மருது
trotskymarudu@gmail.com

“தபான்னியின் த்சல்ைன்” கமத 
சின்னஞசிறு ையதி்ல்ய ்கட்்டது; ்பார்த்தது; 
ரசித்ததுதான். ைாரப ்பத்திரிமககளில் ததா்டராக 
ைநதமத தைட்டி ஒட்டி ம்பண்டிஙத்சயது அமத   
புமதயல்்்பாலப ்பாதுகாத்து மைத்திருக்கிற 
ைக்கள இன்னும் இருக்க்ை த்சயகிறார்கள.

க்டநத 50 ஆண்டுக்ளாக அமதப ்பாதுகாத்து 
மைத்துக்தகாண்டு அநத நூல் கட்டுகம்ள உலகம் 
பூராவும் தூக்கிக் தகாண்டு ்்பாய ைாசிக்கிற 
அல்லது நண்்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு 
அன்்பளிபபு த்சயகிற தமலமுமற இன்னும் 
ததா்டர்நது தகாண்்்டதான் இருக்கிறது. அதறகுக் 
காரைம் கல்கியின் எழுத்து ைட்டுைல்ல; கல்கியின் 
எழுத்மதப ்படிக்கத் தூண்டும் காத்திரைான 
ஓவியர் ைணியம் அைர்களின் ்காட்்்டாவியத்துக்கு 
மிக முக்கியைான ்பஙகு உண்டு.

எம்ஜிஆர் நடிக்க விருப்பப்பட்்ட கமத. 
அைமரத் ததா்டர்நது ்பலரும் ்பலமுமற முயறசி 
த்சயதும் த்சயய முடியாதமத வி்டாபபிடியாக 
நின்று ைணிரத்னம் ்சாதித்து இருக்கிறார் . 
அரசுகளின் ஆதரவு அைர்களுக்குக் மககூடி 
நின்றதால் தகா்ரானா காலத்தில் கூ்ட 
தஙகுதம்டயின்றி ்ப்டபபிடிபபுகள ந்டநது 
தகாண்டிருநதன. இவை்ளவு ைாத்பரும் 
தயாரிபம்ப தைறறிகரைாக நிமறவுத்சயது 
திமரக்குக் தகாண்டுைருகிற முயறசி, முதலில் 
்பாகு்பலியில் நிகழநதது; த்பான்னியின் த்சல்ைனில் 
அது நிமற்ைறி இருக்கிறது.

நானும் ்ப்டம் ்பார்த்்தன். ்ப்டம் தைளிைநது 
தைறறிகரைாக ஓடிக்தகாண்டிருப்பதாகச 
த்சால்கிறார்கள. ஆனால் ்ப்டம் எனக்குத் திருபதி 
அளிக்கவில்மல. இது்பறறி எமதயும் த்சால்ல்ைா 

எழுத்ைா ் ைண்்டாம் என்றுதான் தகாஞ்சகாலம் 
தவிர்த்்தன். ஆனாலும் இது ்்பான்ற கமதகள 
எதிர்காலத்தில் ்பல்கிபத்பருக ைாயபபு 
இருப்பதாலும் ்பலநூறு இ்ளம் கமலஞர்களுக்கு 
த்பரியைாயபபுகள கிம்டக்கப்்பாகின்றன 
என்்பதாலும் ்சரி, தைமறச த்சால்ைதில் தைறில்மல 
என்றுதான் சிலகருத்துகம்ள முன்மைக்கி்றன்.

சுதநதிரம் த்பறறதறகுப பிறகான ஆண்டுகளில் 
துமற்தாறும் ்பத்திரிமககள தைவ்ைறு 
த்பாருண்மையில் தைளிைநது தகாண்டிருநத 
காலத்தில் ்பத்திரிமகயின் ஆசிரிய்ர கமத 
எழுதுகிறைராகவும் இருநததால் ஒவதைாரு 
ைாரமும் ்படிக்கும் ைா்சகமனத் ததா்டர்நது 
்படிக்கத் தூண்டுைதறகாகவும் ைாராைாரம் 
ைா்சகன் விமலதகாடுத்து ைாஙகிப ்பத்திரிமகமய 
ஆதரிக்க்ைண்டும் என்கிற முமனப்்பாடும்  
எழுதப்பட்்ட ஒரு ததா்டர்கமத்ய தவிர தமிழர் 
ைரலாறமற்யா அைர்தம் அரசியமல்யா 
அநதகாலத் தமிழச சூழமல்யா மீட்த்டடுத்துக் 
காட்டுைதறகாக்ைா ைரலாறமற உள்ளது 
உள்ள்படி ்பதிவு த்சயைதறகாக்ைா எழுதப்பட்்ட 
கமத அல்ல ‘த்பான்னியின் த்சல்ைன்’ .

இநத ைாரம் ைர்ைண்டிய கமதப்பகுதிகள 
ஒன்று அல்லது ஒன்றமர ைாதத்துக்கு முன்்்ப 
ஆசிரியரால் எழுதி முடிக்கப்பட்டிருக்கும். 
எழுதப்பட்்ட கமதப ்பக்கஙகள ஓவியம் 
ைமரைதறகாக ஓவியருக்கு அனுபபி மைக்கப்படும். 
அைர் அநதக் கமதக்குப த்பாருத்தைான 
சித்திரத்மத  உருைாக்க  சில  ந ாட்கள 
எடுத்துக்தகாளைார் .  ்பல ்சையஙகளில் 
ைாரக்கைக்கிலும் ஆகும். பின்னர் அைர் ைமரநத 
ஓவியம் பி்ளாக் எடுக்கப்்பாகும். அைரி்டம் 

தி்ையில 
சித்திைம்ோன் ்ேசும; 

மகக்ைப் ்ேச்ைககும!
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ஓரிரண்டு நாட்கள ஆகும். பி்ளாக் எடுத்து ைநத 
பிறகு எழுத்மதயும் பி்ளாக்மகயும் இமைத்து 
்பக்கஙக்ளாக ைடிைமைக்கும் ்பணி ் தர்நத அசசுக் 
்காப்பா்ளரின் மகக்குப ்்பாகும். அைர் 
ஒவதைாரு எழுத்தாய அசசுக்்கார்த்து அநத 
அசசு எழுத்துக்களுக்கு நடு்ை தயாரிக்கப்பட்்ட 
பி்ளாக்குகம்ள அமைத்து ்பக்கம் ைடிைமைத்துக் 
தகாடுக்க ஓர் இரண்டு நாட்க்ளாைது ஆகும். 
என்ை ைாரப ்பத்திரிமகமய்ய ைாதம் முழுதும் 
்பார்க்க ்ைண்டிய காலம் அது. அப்படி ஒரு 
கூட்டு உமழபம்பக் ்கட்கும் அநத ்பமழய 
முமறயிலான ்பத்திரிமகப ்பணியில் ஓவியர் 
எவை்ளவு முக்கியைானைர் என்்பமத இநத 
தமலமுமற அறியாது. ஆனாலும் அமத ்சாதித்த 
தமலமுமறயில் உள்ளைர்கள விடு்பட்டு வி்டாைல் 
இம்ளய ்சமூகத்துக்கு அம்டயா்ளப்படுத்த 
்ைண்டியது க்டமை. அநத க்டமையும் நன்றி 
உைர்சசியும் முன்தனடுத்தைர்களி்டம் இல்மல 
என்்பது மிகுநத அைலைானது. ்பம்டபபுலகத்திலும் 
அரசியல் ஊடுருவி நிற்பது அநத கமலக்குச 
த்சயயும்  ் கடு  என்றுதான் த்ச ால்ல 
்ைண்டியதாயிருக்கிறது.

ஒரு எழுத்மத ைார்த்மதக்ளால் ்படிக்கிற்்பாது 
ைனதில் எழுகிற சித்திரத்மத ஒவதைாருைர் 
ைனதிலும் ்தான்றும் சித்திரத்மத அதன் 
கமதப்்பாக்மக முழுமைப்படுத்தக்கூடியைராக 
ஒரு ஓவியர்தான் இருக்கிறார் .  இதழ 
ைடிைமைபபுகளில் இநதக் காலத்மதப ்்பால 
கம்டசி நிமி்டத்தில் த்பரிய ்ப்டஙகம்ள சிறிதாக்கி 
மைக்கவும் சிறிய ்ப்டஙகம்ளப த்பரிதாக்கி 
மைக்கவுைான ததாழில்நுட்்ப ை்சதிகள 
இல்லாதகாலம் அது. என்ை கல்கி எழுதும் 
ததா்டருக்கு என்ன்ப்டம் ைமரய்ைண்டும் 
என்்பமதயும் எத்தமன  த்பரிய அ்ளவில் அது 
இ ்ட ம் த்ப ற ் ை ண் டு ம்  எ ன் ்ப ம த யு ம் 
தீர்ைானிப்பைராக ஓவியர் ைணிய்ை  இருநதார். 
ைமரநத்ப்டத்மத பி்ளாக் எடுத்து விட்்டால் 
பிறகுஅமத ைாறறமுடியாது என்்பதால் 
அநதத்ததா்டரின் ்்பாது ஓவியரின் ்பஙகளிபபு 
முதன்மையானதாக இருநதது.

60, 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ்படித்தைர்கள 
குமறவு. அதிலும் நாளிதழ, ைார இதழ 
்படிக்கிறைர்கள மிகக் குமறவு. அவைாறு 
ைாசிக்கிறைர்கம்ள காட்சிபபூர்ைைாக ைசியம் 
த்சயது தன் ையப்படுத்தும் ைாயக் கண்ைாடியாக 
ைணியம் ஓவிய்ை இருநதது. சுருஙகச த்சான்னால் 
கல்கியின் ைார்த்மதகளுக்கு ைணியம் சித்திரஙக்்ள 
முட்டுக்தகாடுத்தன என்று த்சால்லலாம்.
குறிப்பாக அது த்பாதுசசித்திரைாக ைாறி 
அமனத்து  ை ா ்ச க  த நஞ்சஙகம்ளயும் 
காட்சிபூர்ைைாக ஒன்றிமைத்து ைறக்கமுடியாத 
எழுத்தாக நிமலநிறுத்தி மைத்தது என்றுகூ்டச 
த்சால்லலாம். 

ஓவியத்மதக் கறகிற ்படிக்கிற ஆராயசசி 

த்சயகிற பிளம்ளகளுக்கு அநதச சித்திரஙகள மிக 
முக்கியைான கைனத்மதக் தகாடுத்தது. ைணியம் 
ஓவியஙகம்ளக் கல்கியின் கமதயிலிருநது எடுத்து 
விட்்டால் அது தைறும் ்பஞ்சாஙகம்தான். 
கல்கியின் ்பம்டபம்பத் தர உயர்வு த்சயதது 
ைணியம் ைமரநத ் காடுகளதான்.

அதிலும் ததன்னாட்டுச த்சல்ைஙக்ளாகிய 
நைது ைரபுச சிற்ப ஓவியஙகம்ளயும் அன்மறய 
்பார்சி தி்யட்்டர் ்பாதிபபில் இருநத 
ததன்னிநதியாவின் சினிைா ைாதிரிமயயும் 
தகாண்டு த்சயயப்பட்்ட சித்திரைாக இப்்பாது 
்பார்க்கும்்்பாது அது இருநதாலும் அநதச 
சித்திரஙகள ஆளுமைமிக்க கல்கியின் எழுத்துகம்ள 
தமிழ்படித்த எல்்லார் ைனத்திலும் ஒரு தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்திக் தகாடுத்தது என்்பமத ்காடுகளின் 
வீரியம் அறிநதைர்கள ைறுக்கைாட்்டார்கள. 
அ ை ரு ம ்ட ய  சி த் தி ர த் மத 
அடிப்பம்டயாகக்தகாண்டு திமரப்ப்டம் 
இல்மலதயன்றாலும் அவை்ளவு ைகத்தான 
கமலஞருக்கு  திமரப்ப்டத்தில்  நன்றி 
ததரிவிக்கக்கூ்ட ைறநதுவிட்்டார்க்்ள என்்பது 
ைருத்தைாக இருநதது. ்ப்டத்மதப ்பார்த்துவிட்டு 
தைளி்ய ைநத்்பாது த்பருங்கா்பம் என்னுள 
ஊறதறடுத்தது.

1950களி்ல்ய ஹாலிவுட் ்ப்ட உலகம் 
ைரலாறறுப புமனவுகம்ள எநத கண்தகாண்டு 
்பார்க்க ் ைண்டும் என்்பமத ்பல்பலக் கமதகளில் 
காட்சி ைடிைஙகளில் திமரக்கமதகளில் 
காட்டியிருக்கிறது. தமிழ சினிைாக்களில் கூ்ட 
அ ங தக ா ன் று ம்  இ ங தக ா ன் று ை ா ய 
காட்டியிருக்கிறார்கள. இநத 60 ஆண்டு 
அனு்பைஙகம்ள ்படிபபிமனகம்ள தற்்பாது நம் 
மகயில் உள்ள ததாழில்நுட்்ப ை்சதிகம்ளப 
்பயன்்படுத்தி உலகத் தரத்துக்குக் காட்சிகம்ள 
உருைாக்கி அதில் நடித்திருக்கிற கமலஞர்கள 
ைழியாக அமத ைாழும் தமலமுமறக்குக் க்டத்தி 
இருக்க ் ைண்டும். ஆனால் அது இநதப ்ப்டத்தில் 
ந்டக்கவில்மல. ஏதனன்றால் எபத்பாழுதும் 
ைணிரத்னம் பிராநதியப ்ப்டைாக ததா்டஙகுைார். 
பின்னர் பிராநதியத் தன்மைமயக் குமறத்து 
இநதியப்ப்டைாக எடுப்பார் .  அதனால் 
அவைாறான அம்டயா்ளத்மத எதிர்்பார்க்க 
முடியாதுதான்.

திமரப்ப்டத்துமறயின் க்டநத 80 ஆண்டுகால 
ை்ளர்சசி என்்பது இநதியாவில் ்பம்்பாயிலிருநதுதான் 
ததா்டஙகுகிறது. கமலைாைர் ்்பான்ற அரிய 
கமலஞர்கள ்பம்்பாய சினிைாவில் ்்பாய 
தைளிைநதைர்களதான். காரைம் சினிைாத் 
தயாரிபபுக்கான கட்்டமைபபு த்சன்மனயில் 
இல்லாத காலம் அது. பின்னர் விஜயைாகினி, 
ஏவிஎம் எல்லாம் ைநதபிறகு சினிைாக் 
கமலஞர்களின் ் ைமலைாயபபு த்பருகபத்பருக 
ந ா்டகக்கமலஞர்கம்ளப்்பால த்பருந 
ததாழில்நுட்்பக்குழுக்களும் ஒவதைான்றாய 
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தமிழ ந ாட்ம்ட  ் ந ா க் கி ப 
புறப்பட்டு ைநதன. இப்படித் 
த த ா ்ட க் க க்  க ா ல த் தி ல் 
ததாழில்நுட்்பக் கமலஞர்களும் 
க ம ல  இ ய க் கு ந ர் க ளு ம் 
தமிழர்க்ளாய இல்லாததால் 
ததன்னிநதிய சினிைா என்ற 
்்பார்மையில் எல்லாைறமறயும் 
கலந்த காட்சிப்படுத்தினார்கள. 
இருநதாலும் காலப்்பாக்கில் 
ததன்னிநதியப ்பம்டப்பாளிகள, 
க ம ல ஞ ர் க ளி ன் 
முன்முயறசியாலும் அைரைர்தம் 
தனித்துைத்தாலும் அைரைர்தம் தாயதைாழியில் 
அைரைர்தம் அம்டயா்ளத்்தாடு இயஙகத் 
ததா்டஙகிவிட்்டார்கள. அநத ைமகயில் தமிழரின் 
மூலத்தன்மைக்கு ஊறு்நர்நதுவி்டாைல் 
திமரக்கமலமய ை்ளர்த்ததடுக்க ்ைண்டும் 
என்கிற தாகத்தில்தான் க்டநத 35 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்்பாக ஒரு புதுைாதிரியான கமலஞர்கள 
கூட்்டம் திமரத்துமறக்்க ைநதார்கள. அமத 
திமரயில் தைளிப்படுத்தியும் காட்டினார்கள. 
ஆனால் த்பான்னியின் த்சல்ைனில் அப்படியான 
தமிழத்தன்மை எதிலும் தைளிப்பட்டிருப்பதாக 
நான் கருதவில்மல. காட்சியின் பின்புலத்திலாைது 
ஒரு தனித்தன்மை இருக்க்ைண்டுதைன்்பதில் 
்ப்டக்குழு கைனம் தகாள்ளவில்மல.

்ைலும் ்்பாறறத்தக்க உலகக் கமலஞர்கள 
தாஙகள காட்சிப்படுத்தும் முயறசியில் 
்நர்மை்யாடு தஙகம்ள முழுைதுைாக 
ஒபபுக்தகாடுக்கிறார்கள என்்பது அைர்களும்டய 
்பம்டபபில் நீக்கைற நிரம்பியிருக்கிறது . 
அம்ைாதிரியான முயறசிகள எதுவும் இநதப 
்ப்டத்தில் தைளிப்படுத்தப்ப்டவில்மல.

ைணிரத்னம் ்ப்டஙகள என்றால் ை்சனம் 
குமறைாய இருக்கும். காட்சிப்படுத்தல் தகாஞ்சம் 
கூடுதலாய இருக்கும். ஆனால் தஜய்ைாகன் 
ை்சனத்தில் கதா்பாத்திரஙகள எல்லாம் அதிகைாகப 
்்பசுகின்றன. ்்ப்ச்ைண்டிய ை்சனஙகள 
காட்சியாகவும் காட்சிப்படுத்தக்கூடிய நிகழவுகள 
நீண்்ட ை்சனஙக்ளாகவும் அமைநது ்ப்டத்மதப 
்பார்க்கிறைர்களுக்கு ் ்சார்மையும் அயர்சசிமயயும் 
ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்்பமதயும் த்சால்லாைல் 
இருக்க முடியவில்மல.

்ப்டத்தின் நிமறவுக் காட்சியில் கதாநாயகர்கள 
க்டலமலயில் தத்தளித்துக்தகாண்டுைரும் காட்சி 
ஒன்மறத்தவிர ்ப்டம் முழுைதிலும் தநகிழநது 
உைர்சசிை்சப்ப்டக்கூடிய காட்சிகள ஒன்றுகூ்ட 
இல்மல. ்சண்ம்டக்காட்சிகள காட்சிப்படுத்தலாக 
இ ல் ல ா ை ல்  நி க ழ த் தி க் க ா ட் டு ை த ா க 
அமைநதிருக்கிறது. சினிைாத்தன்மைக்கான 
்ைகம் குமறநது நா்டகத்தன்மைக்கான அ்சல் 
்ப்டதைஙகும் தைளிப்படுகிறது.

  

நா்சர் நடித்த ‘்தைமத’ 
்ப்டத்மத த்சஞசிக்்காட்ம்டயில் 
காட்சிப்படுத்தி்னாம். கமத 
புமனவுதான். ஆனால் 500 
ஆ ண் டு  ை ர ல ா ற று ப 
த்பருமையும்டய  அநத க் 
் க ா ட் ம்ட ம ய ச  சு ற றி ய 
்பகுதிகளி்ல்ய 4 ைாதஙகள 
தஙகி எடுத்்தாம். அடுத்த 
தெட்யூல் ்்பாட்டு நாஙகள 
புறப்படுைதறகு முன்்பாக 
எஙகம்ளச ்சநதித்த தஙகர் 
்பச்சான் த்சான்னார்: ‘நான் 
் ்ப ா ய  த ை ா த் த 

த்சஞசிக்்காட்ம்டமயயும் காட்சிப்படுத்திக் 
தகாண்டு ைநதுவிட்்்டன். இனி்ைல் அங்க 
்்பாய எடுப்பதறகு என்ன இருக்கிறது’ என்று. 
முன்தனாரு காலத்தில் என்று கமத இருப்பதால் 
்ப்டத்தில் த்சஞசிக்்காட்ம்டதான் அது என்று 
அம்டயா்ளப்படுத்தும்்படியான காட்சிகம்ளத் 
தவிர்த்துவிட்்்டாம். ்ப்டத்மதப ்பார்த்துவிட்டு 
அைர் வியநது ் ்பசியது இப்்பாதும் நிமனவுக்கு 
ைருகிறது.

  

2009 - 2010 களில் ைணிரத்னம் உதவியா்ளராய 
இருநத அழகம்த்பருைாள என்மனச ்சநதித்து 
இநதப ்ப்டம் ததா்டர்்பாக ைணிரத்னம் என்னு்டன் 
்்ப்ச விரும்புைதாகச த்சான்னார். ஒரு நாள 
நானும் அைமரச ்சநதித்்தன்.

அைமரச ்சநதிக்கச த்சன்றிருநத்்பாது, எனது 
‘ைா்்ளார் ஆடும் அைமல’ நூமல எடுத்து அைரது 
்ைம்ச்ைல் மைத்தார். ‘கமதமய 90 ்சதவிகிதம் 
தஜய்ைாகன் எழுதிவிட்்டார். ஆனாலும் 
காட்சிப்படுத்துைதில் தகாஞ்சம் தயக்கம் இருநதது. 
விக்டனில் தஙகளின் நூல்்பறறிய விைர்்சனம் 
்பார்த்்தன். த்பான்னியின் த்சல்ைமன எப்படிப 
்ப்டைாக்கப்்பாகி்றாம் என்கிற கைமலயில் ்பல 
நாட்கள தூக்கம் பிடிக்காைல்கூ்ட இருநதிருக்கி்றன். 
உஙகள சித்திரத்தின் ்பரிைாைம் என்மனத் 
தூண்டியிருக்கிறது’ என்றார். அபத்பாழுது நான் 
த்சான்்னன்: அதில் எழுதுைதறகு என்ன 
இருக்கிறது. அதுதான் எல்லாைறமறயும் கல்கி 
எழுதி முடித்துவிட்்டா்ர. உஙகளுக்கு முன் 
இருக்கிற ்சைால் காட்சிப்படுத்த ் ைண்டியதுதான் 
என்்றன். தைன்மையாயச சிரித்தார்.

இவை்ளமையும் நான் விரிைாகச த்சால்ைதறகுக் 
காரைம் தறத்பருமை ்்பசுைதறகாக்ைா 
த்பான்னியின் த்சல்ைமன விைர்சிக்க ் ைண்டும் 
குமறத்துச த்சால்ல ் ைண்டும் என்்பதறகாக்ைா 
அல்ல. ்சரியான முமறயில் கமதக்க்ளம் 
முன்னிமலப்படுத்தப்ப்டவில்மல என்்பமத 
சுட்டிக்காட்்டத்தான். எழுதுைததல்லாம் 
திமரக்கமத ஆகாது. காட்சிப்படுத்தப்படுைதறகாக 
எழுத்ைண்டும். ஏதனன்றால் திமர சித்திரம் 
ைழி்ய ் ்பசும்; அதுதான் ைக்கம்ளப ் ்ப்சமைக்கும்.

=
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தூத்துக்குடி ைாைட்்டத்தின் ை்ட்பகுதி 
த்பரும்்பாலும் கரி்சல் நிலப ்பகுதிகம்ளயுை 
இைறறிறகு ஊ்டாக ஆஙகாங்க த்சம்ைண் நிலப 
்பகுதிகம்ளயும் தகாண்டுள்ளது.இவவிரு நிலப 
்பகுதிகம்ள உள்ள்டக்கியதாக்ை இம் 
ை ா ை ட் ்ட த் தி ன்  ் க ா வி ல் ்ப ட் டி , 
எட்ம்டயபுரம்,வி்ளாத்திகு்ளம், ஓட்்டபபி்டாரம் 
ஆகிய ைட்்டஙகள அமைநதுள்ளன.

இஙகு ்பயிராகும் ்பயிர்ைமககளில் சீனிக் 
கிழஙகு என்றமழக்கப்படும் ்சர்க்கமர 
ைளளிக்கிழஙகும்(Sweet potato), நிலக்க்டமலயும் 
முக்கியைானமை.இமை நன்றாக விம்ளநது 
்பயன்தரும் கட்்டத்மத அம்டநததும்.இைறமறச 
்்சகரிக்கும் ்பணிமயத் ததா்டஙகுைர்.இமத 
இப்பகுதியின் ைட்்டாரதைாழியில், ”சீனிக் கிழஙகு 
எடுத்தல்” “க்டமல பிடுஙகுதல்” என்்பர்.இவவிரு 
த்சாறகளும் இைறமறச ்்சகரிக்கும் முமறமய 
அடிப்பம்டயாகக் தகாண்்்ட உருைாகி உள்ளன.

இப ்பயிர்கள இரண்டும் தம் ் ைர்ப்பகுதியில் 
விம்ளச்சமலச ்்சமித்து மைக்கும் தன்மை 
தகாண்்டமை.என்ை இைறறின் தூர்ப ்பகுதியில் 
இருந்த வி்ளச்சமல தைளியில் எடுக்க ் ைண்டும். 
ஆனால் ைண் தைட்டியினால் தைட்டி எடுக்க 
முடியாது.அவைாறு த்சயதால் கிழஙகும் 
க்டமலயும் தைட்டுப ்பட்டுவிடும்.இமதத் தவிர்க்க 
இரு்ைறு முமறகம்ளக் மகயாளைர்.சீனிக் 
கிழஙமக அகழநததடுக்க ைரபபிடியு்டன் கூடிய 
சிறிய இரும்புக் கருவி ஒன்மறப ்பயன்்படுத்துைர்.
(சில ்பகுதிகளில் இது ைாச்சாத்து என்றமழக்கப்படும்)

நிலக்க்டமலமய எடுப்பதறதகன்று கருவி 
எதுவும் கிம்டயாது.்்சறு ஆகாத அ்ளவுக்கு 
நிலத்மத ஈரப்பதைாக்கிவிட்டு நிலக்க்டமலச 
த்சடிமயக் மகயால் பிடுஙகிவிடுைர். த்சடியின் 
்ைரில் தகாத்துக் தகாத்தாகக் க்டமலகள 
இருக்கும்.(்ைர்க்க்டமல என்ற த்பயருக்கு 
இதுதான் காரைம்)

இவைாறு சீனிக்கிழஙகு, நிலக்க்டமல என்ற 
இரண்ம்டயும் ்்சகரிக்கும் ்்பாது ஓரிரு 
த்சடிகளின் தூர்ப்பகுதி அறுநது சீனிக் கிழஙகும், 
நிலக்க்டமலயும் நிலத்தின் அடியில் தஙகிவிடுைதும் 
உண்டு .  இைறமற  முமற ்ய  “ த ப பு க் 

கிழஙகு””தபபுக்க்டமல”என்றமழப்பர்.

இஙகு “தபபு” என்ற அம்டதைாழி தைறான 
என்ற த்பாருளில் உழுகுடிக்ளால் ்பயன்்படுத்தப 
்ப்டவில்மல. சீனிக் கிழஙகு,நிலக்க்டமல என்ற 
இரண்டு தாைரஙகளின் ்பயமனச ்்சகரிக்கும் 
முயறசியின் ்்பாது, தபபித்த (விடு்பட்்ட) 
கிழஙமகயும் க்டமலமயயும் குறிப்பதாக்ை 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன.

இக் கட்டுமரயின் தமலபம்பயும், இதுைமர 
்படித்தறிநத த்சயதிகம்ளயும் இமைத்துப ்பார்த்து 
இக்கட்டுமர தாைரைழக்காறு என்ற ைமகமைமயச 
்்சர்நதது என்ற முடிவுக்கு ைநதுவி்டக் கூ்டாது, 
இது நம் ைரலாறறு ைமரவில் ்பதிவி்டப்ப்டாது 
தபபிப ்்பான (விடு்பட்டுப்்பான) ைரலாறறுத் 
தரவுகம்ள மையைாகக் தகாண்்டது.

வரலாற்றுத் தரவுகள்

ைரலாறு என்்பது ்பம்டபபிலக்கியஙக்ளான 
கவிமத ,சிறுகமத, நாைல் ,நா்டகம் என்்பன 
்்பான்று எழுது்பைனின் கற்பமனயில் 
உதிப்பதல்ல. ைரலாறறு ைமரவிறகாகப ்பல்்ைறு 
ைமகயான தரவுகள ்்சகரிக்கப்படுகின்றன. 
கல்தைட்டுக்கள, த்சபபுப்பட்ம்டயஙகள, 
அயல்நாட்்டார் எழுதிமைத்த குறிபபுகள, 
நாையஙகள இலக்கியஙகள, இலக்கைஙகள, 
சிற்பஙகள, ஓவியஙகள, அகழ ஆயவில் கிட்டிய 
த்பாருட்கள, ஆட்சியா்ளர்களின் ஆைைஙகள, 
நீதிைன்றஙகளின் தீர்பபுகள, ைார திஙகள 
இதழகள, த்சயதித் தாளகள, ்சைய நிறுைனஙகளின் 
ஆைைஙகள என்்பன ைரலாறறு ைமரவிறகான 
தரவுக்ளாக நம் முன் அணிைகுத்து நிறகின்றன.

இை றறின்  உண்மைத்  தன்மைமய ச 
்்சாதித்தறிநது, பிற தரவுகளு்டன் ஒபபிட்டு 
ஆராயநது ைரலாறு எழுதப்படுகிறது, அ்த 
்நரத்தில் தபபுக் கிழஙகுகம்ளயும், தபபுக் 
க்டமலகம்ளயும் ்்பான்று விடு்பட்டுப்்பான 
ைரலாறறுத் தரவுகளும் உண்டு.

விடுபட்்ட தரவுகள்

ைரலாறறின் மையைாக அமைைது ைக்களதாம். 

�ட்டுரை

ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

்ப்புக கிழங்கும 
்ப்புக கட்லையும
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ஆளு்ைார் ் ைறதகாளளும் எநத ஒரு த்சயலும் 
ைக்களின் ைாழவில் ஏதாைது ஒரு ைமகயில் 
்பாதிபம்ப ஏற்படுத்த்ை த்சயயும். அது 
அைர்களுக்கு ைகிழசசியூட்்டலாம் அல்லது 
துயரத்மதயூட்்டலாம். இ்டம் த்பயரச த்சயயலாம், 
கலகம் த்சயயத் தூண்்டலாம். இமை எல்லாம் 
ை ரல ா றறு  நி கழவுகளத ாம் .  இைறமற 
தைளிப்படுத்தும் தரவுகள தபபுக்கிழஙகுகம்ளப 
்்பான்றும் ,  க்டமலகம்ளப ்்பான்றும் 
கண்ணுக்குப புலப்ப்டாது ைமறநது கி்டக்கின்றன. 
சில ் நரஙகளில் ைமறக்கவும் ்படுகின்றன.

ைக்க்ளது ைரலாறு என்று ைரும்்்பாது அமத 
எழுதுைதறகான தரவுகம்ள அைர்களி்டம் 
இருநதும் ்்சகரிக்க்ைண்டும். அைர்களி்டம் 
உள்ள தரவுகள ைாயதைாழி ைழக்காறுக்ளாக 
ைாழக்மக ைட்்டச ்ச்டஙகுக்ளாக ைழி்பாட்டுச 
்ச்டஙகுக்ளாக கம்டபிடிக்கும் விலக்குக்ளாக(Tabu) 
இருக்கலாம். அல்லது ைழக்கைான ைரலாறறுத் 
தரவுகளுள புமதயுண்டு கண்டுதகாள்ளப்ப்டாது 
இருக்கலாம்.

இத் தரவுகள ைரலாறறின் ைறதறாரு ்பக்கத்மத 
நாம் அறியத் துமை நிறகின்றன. அ்த ் நரத்தில் 
இைறமற ைரலாறறுத் தரவுக்ளாகக் தகாள்ளலாைா 
என்ற வினாவும் எழுப்பப்படுகிறது. ைழக்கைான 
ைரலாறறாைைஙகளுக்கான தகுதி இைறறிறகு 
ைழஙகப்ப்டாமையால் இைறமறதயல்லாம் 
்சான்றாதாரைாகக் தகாள்ளலாைா என்ற வினாவும் 
எழுப்பப்படுகிறது. ஆனால் ைரலாறறின் ைறதறாரு 
்பக்கத்மத இமை அறிமுகம் த்சயகின்றன. 
குறிப்பாக ைரலாறறு ைமரவுக்குள இ்டம் 
ைறுக்கப்பட்்ட ்சாைானிய ைக்கள பிரிவினமர 
ைரலாறறு ைமரவுக்குள அமழத்து ைருகின்றன.

விம்ள நிலத்தில் இருநது ்்சகரிக்கப்பட்்ட 
சீனிக்கிழஙகும் நிலக்க்டமலயும் ்்பான்று தரம் 
குன்றாத் தன்மை தகாண்்டமைதாம் தபபுக் 
கிழஙகும் தபபுக் க்டமலயும். ் ்சகரித்தைர்களின் 
மகயில் அகப்ப்டாமை அைறறின் குறறைல்ல. 
இருபபினும் தபபு என்ற அம்டதைாழி த்பறறு 
கம்டநிமலக்குத் தள்ளப்பட்்டன.

இைறமறப ்்பான்்ற ்சாைனியர்கள குறித்த 
ைரலாறறு ைமரவுக்குத் துமைபுரியும் ைரலாறறுத் 
தரவுகளும் புறநதள்ளப ்பட்்டன. அத்து்டன் 
இழிைாகவும் ்பார்க்கப்பட்்டன.

கிழக்கிடு பபாருள்

உைமை குறித்த வி்ளக்கஙகம்ளமயயும் 
ைமரயமரகம்ளயும் கூறுைதறதகன்்ற உைை 
இயல் என்ற இயல் ததால்காபபியத்தில் 
இ்டம்த்பறறுள்ளது. உயர்நதன்ை உைமையாகும் 
என்றகருத்மத இவ இயலின் மூன்றாைது நூற்பா 
“உயர்நததன் ்ைற்ற உளளுஙகாமல “என்று 
குறிபபிடுகிறது. அடுத்து ஐநதாைது நூற்பா 
“கிழக்கிடு த்பாருளும்” உைமையாக இ்டம் 
த்பறலாம் என்று ஒரு விதிமுமறமயக் 

குறிபபிடுகிறது.ததால்காபபியம் குறிபபிடும் 
கிழக்கிடு த்பாருள என்பதறகு” தாழைாக 
ைதிக்கப்படும் த்பாருள” என்று த்பாருள உமரப்பர். 
ததால்காபபியம் குறிபபிடும் உைமை குறித்த 
இக்கருத்து ைரலாறு என்ற அறிவுத்துமறக்கும் 
த்பாருநதும்.

ைரலாறறு ைமரவுக்கான அடிப்பம்டத் 
தரவுகள எமை என்று ்சறறு முன் ்பார்த்்தாம்.
கல்தைட்டுக்கள ததா்டஙகி த்சயதித்தாள ைமர 
உள்ள இத் தரவுகள ஒரு ைமகயில் ்ைட்டிமை 
ைரபு்சார்நதமை. இைறறுள த்பரும்்பாலானமை 
ஆளு்ைாராலும் அைர்கம்ளச ்சாரந்தாராலும் 
உ ரு ை ா க் க ப ்ப டு ்ப ம ை .  ்ச மூ க த் தி ல் 
த்பரும்்பான்மையினராக ைாழும் ்சாைானிய 
ைக்கம்ளக் குறித்த ைரலாறறுத் தரவுகள 
அைர்களி்டம் இருந்த உருபத்பறறமை.
அைர்களின் உலகக் கண்்ைாட்்டத்தில் 
உருைானமை. என்ை ்பரநது்பட்்ட ைக்கள ்சமூக 
ைரலாறமற எழுதபபுகும் ஒருைர் இைர்களி்டம் 
உள்ள தரவுகம்ளப புறக்கணித்துவி்ட முடியாது. 
இஙகு எரிக் ஹாப்ஸ்பாம்(1917-2012) என்ற 
ைரலாறறறிஞர் ைரலாறு எழுது்ைாருக்குக் 
கூறியுள்ள அறிவுமரமய எடுத்துக்காட்்டாகக் 
குறிபபிடுைது த்பாருத்தைாக இருக்கும்:

“ைரலாறறியலர்களுக்கு அைர்கள ்பார்க்கும் 
அமனத்மதக் குறித்தும் ஆர்ைம் இருக்க்ைண்டும். 
குறிப்பாக இதுைமர அறியப்ப்டாதமை, 
ஆைைஙகளின் விளிம்புகளிலும் ஆைைஙகளுக்கு 
தைளி்யயும் இருப்பமை ஆகியைறமறக் குறித்த 
ஆர்ைம் அைசியம்.”

இத்து்டன் பிதரஞசு அனல்்ஸ கருத்துப 
்பளளியின் ை்ளர்சசியில் முக்கிய ்பஙகாறறிய 
மூன்று அறிஞர்களில் ஒருைரான பிரவுண்்டல் 
என்்பைர்  தன்னி்டம் கூறியகூறமறயும் 
்ைற்கா்ளாகக் காட்டியுள்ளார். அப்பகுதி 
ைருைாறு:

“ைரலாறறியலர்களுக்கு விடுமுமறக்்ள 
இல்மலதயன்று மிகபத்பரிய ைரலாறறியலர் 
பிரவுண்்டல் ஒருமுமற என்னி்டம் கூறினார்.
ைரலாறறியலர்களுக்கு ஓய்ை கிம்டயாது. 
த த ா்ட ர்  ைண்டிகளுக்குள  நுமழயும் 
ஒ வ தை ா ரு மு ம ற யு ம்  ந ா ன் ஏ த ா ை து 
கறறுக்தகாளகி்றன் என்றார் பிரவுண்்டல். இது 
மிகவும் முக்கியைானது. ஏதனன்றால் புதியைறமற 
ஏறறுக் தகாள்ள ஆயத்தைாக இருக்க்ைண்டும் 
என்்ப்த இதன்த்பாரு்ளாகும்”

பிரவுண்்டல் குறிபபிடும் புதியன என்்பன 
தபபுக் கிழஙகு, தபபுக் க்டமல ் ்பான்று ்சாைானிய 
ைனிதரி்டம் புமதயுண்டு கி்டக்கின்றன. இைறமற 
அகழநததடுபபின் ைக்கள ைரலாறமறத் துலஙகச 
த்சயயலாம்

கைட்டு்ரயாளர்: மூத்ை ப்பராசிரியர், 
நாட்்ாரியல் ஆயவாளர்.
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பி ரித்தானியர் த்சல்ைமிக்க நா்டாக 
விட்டுசத்சன்ற இலஙமகயின் இன்மறய 
த்பாரு்ளாதார தநருக்கடிக்கு இதுைமர ஆட்சியில் 
இருநத அமனத்து ஆட்சியா்ளர்களும் உயர் 
அதிகாரிகளும் த்பாறுபபு கூற்ைண்டும். அ்த 
்சையம் பிரித்தானியர் இலஙமகமய த்சல்ைமிக்க 
நா்டாக ைாறறியது ைள்ளல் குைத்தால் அல்ல 
அன்மறய முமறப்படுத்தப்பட்்ட காலனித்துை 
சுரண்்டல் ைடிைத்தினால் கிம்டத்த ைமறமுகைான 
நன்மை்ய இதுைாகும்.

காலனித்துைத்தின் ஆரம்்பகாலம் தகாடுமை 
மிக்கதாய இருநதது. ் ்பார்த்து்கயர் இலஙமகயில் 
காலடி மைப்பதறகு 13 ைரு்டஙகளுக்கு முன்னர் 
புதிய உலகான அதைரிக்காவில் தகாலம்்ப்ஸ 1492 
அக்்்டா்பர் ைாதம் 12ம் திகதி காலடி ்பதித்து 
அ த ை ரி க் க ா ம ை  ஐ ் ர ா ப ்ப ா வு க் கு 
அறிமுகப்படுத்திய பின்னர் அஙகு ்பம்டதயடுத்த 
ஐ்ராபபியர் அஙகு ைாழநத ை்ளர்சசிகுன்றிய 
ைக்கள ்சமூகஙகம்ள தகான்றுகுவித்து அைர்களின் 
த்பான்மனயும் தைளளிமயயும் தகாளம்ள 
அடித்தனர். எஞசி்யாமர அடிமைப்படுத்தி 
்ைமல ைாஙகும் அைர்க்ளது முயறசி 
்தால்வியம்டநததும் பூர்வீகக்குடிகளின் 
பிைக்குவியல் மீது தைது தைளம்ளக் 
குடி்யறறஙகம்ள நிறுவுைதும் மகப்பறறிய 
ஆபிரிக்க நாடுகளில் இருநது கறுப்பர்கம்ள 
ஆடுைாடுகம்ளப்்பால பிடித்துக்தகாண்டு ் ்பாய 
அஙதகல்லாம் த்பருந்தாட்்டஙகம்ள உருைாக்கி 
அடிமைக்ளாக அைர்களி்டம் குரூரைாக 
்ைமலைாஙகுைதும் அப்்பாமதய ்்பாக்காக 
இருநதது. நாம்ளம்டவில் இதன்மூலம் அதீத 
ைா்பம்தரும் முக்்காை வியா்பாரம் (Transatlantic 
Slave Trade) ஒன்று உருைானது. ஐ்ராப்பாவிலிருநது 
ஆயுதஙகளும் துணியும் மைனும் ஆபபிரிக்க 
நாடுகளுக்கு கப்பல்களில் தகாண்டு த்சல்லப்பட்டு 
அஙகிருநது அடிமைகம்ள அதைரிக்காவுக்கு 
ஏறறிசத்சன்று  சீனி, புமகயிமல ைறறும் ஏமனய 

தகாளம்ளயடிக்கப்பட்்ட த்பாருட்கம்ள 
ஐ்ராப்பாவுக்கு தகாண்டுைரும் ைர்த்தகம்  
தமழத்்தாஙகியது.

அடிமை முமறக்தகதிராக ்பல்லாண்டுகள 
நம்டத்பறற ்்பாராட்்டஙகள காரைைாகவும் 
எதிர்பபுகள காரைைாகவும் அடிமைகள 
உமழப்பதில் ஆர்ைம் காட்்டாததால் த்பருை்ளவு 
நட்்டம் ஏற்பட்்டதாலும் அடிமைமுமற ் தால்வி 
கண்்டது. ைனிதாபிைான ்சக்திகளின் அழுத்தம் 
காரைைாக பிரித்தானிய காலனிகளில் அடிமை 
வியா்பாரம் 1807இல் தம்ட த்சயயப்பட்்டது. 
1833இல் - அதாைது இலஙமகமய நிர்ைாகரீதியில் 
ஒன்று்படுத்திய ்ஹால்புரூக் அரசியலமைபபு 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்ட அ்த ஆண்டில் - 
பிரித்தானிய ்சாம்ராசசியம் முழுைதிலும் அடிமை 
முமற தம்ட த்சயயப்பட்டுவிட்்டது. இநத 
முமறக்கு ைாறறாக ைறதறாருமுமற ஏறதகன்ை 
உருைாகி ை்ளர்நதுதகாண்டிருநதது. அதமனத்தான் 
்்பார்த்துக்்கயரும் ஒல்லாநதரும் இலஙமகயில் 
பின்்பறறினர். 1760 களின் பின்னர் பிரித்தானியாவில் 
ஏற்பட்்ட மகத்ததாழில் புரட்சிக்குப பின்னர் 
த த ா ம ல தூ ர ப  ்ப ய ை ங க ள 
விமரவு்படுத்தப்பட்்டதாலும் ததாமலத்ததா்டர்பு 
ை்சதிகள அதிகரித்ததாலும் பிரித்தானியாைால் 
தனது நாட்டில் இருந்த தைது காலனிகளின் 
நிர்ைாகத்மத ைத்தியத்துைப்படுத்த முடிநதது.

்்பார்த்து்கயர் இலஙமகயில் கால் ்பதித்த 1505 
காலப்பகுதியில் ததாமல்்பசி்யா ைாதனாலி்யா 
விைான்ைா விமரைாக ஓடும் நீராவி கப்பல்க்்ளா 
கண்டுபிடிக்கப ்பட்டிருக்கவில்மல. என்ை ஒரு 
ை்டமல இலஙமகயில் இருநது ் ்பார்த்துக்களுக்கு 
அனுபபி அதறகு ்பதில் கிம்டப்பதறகு ஒருைரு்டம் 
முதல் இரண்டு ைரு்டஙகள பிடித்தது. ஒல்லாநதர் 
இலஙமகயில் கால்்பதித்த 1658-லும் இது்ை 
நிலமையாக இருநதது. 1787ல் முதலாைது 
நீராவியால் இயஙகும் ்ப்டகும், 1830களில் 
்சாமு்ைல் ் ைார்்ஸ கண்டுபிடித்த தநதி அனுபபும் 

�ட்டுரை

பி.ஏ. காதர்

இலங்கையின்
இன்்றைய அரசியல் ப�ொருளொதொர பெருககைடி

ஒரு சமூக ந�ோக்கு
போ�ம்: மூன்று
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முமறயும் நம்டமுமறக்கு ைநதபின்னர் 
ததாமலத்ததா்டர்பு புதிய ்பாயச்சமலக் கண்்டது. 
1876இல் ததாமல்்பசியும் 1890 களில் ைாதனாலியும் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்்ட பின்னர் சில நிமி்டஙகளில் 
அை்சரத் தகைல்கம்ளப ்பரிைாறிக்தகாள்ளக் 
கூடிய நிமலமை ஏற்பட்்டது.

இம்ைாறறஙகளுக்கு அமைய காலனித்துை 
தகாளமகயும் ைாறறம் அம்டநதது. தாம் 
ஆக்கிரமித்த காலனிகளில் முதலில் தம்மை 
எதிர்த்த சு்த்ச  அரசியல் ்சக்திகம்ள 
அழித்ததாழித்துவிட்டு தைக்கு விசுைா்சைான ஒரு 
புதிய அரசியல் ைர்க்கத்மத (new political class) 
-  ்ச லு ம க க ம ்ள யு ம்  த க ௌ ர ை ை ா ன 
உயர்்பதவிகம்ளயும் ைழஙகுைதன் மூலமும் 
ைதைாறறத்தின் மூலமும், நிர்ைாகிகம்ள 
உருைாக்கும் ஆஙகிலக் கல்வியின் மூலமும் - 
தைக்கு எஜைானர் விசுைா்சத்்தாடு ்்சமை 
த்சயயும் ஒரு நிர்ைாக யநதிரத்மத உருைாக்குைது 
பிரித்தானியாவின் அடிப்பம்டக் தகாளமகயாக 
ைாறியது. அதன் ்நாக்கம் பிரித்தானியாவின் 
்சர்ை்த்ச ைர்த்தகத்துக்கு ்்சமை த்சயயும் 
விதத்தில்- பிரித்தானியாவின் ைத்தியத்துைத்தின் 
கீழ- காலனிகளில் ைட்டுப்படுத்தப்பட்்ட 
அ்ளவி்ல த்பாரு்ளாதாரத்மத ை்ளர்த்து 
அதன்மூலம் காலனிகம்ள தைக்கு த்பாரு்ளாதாரச 
சுமையாக இல்லாைல் அநதநத நாடுகளின் 
அமனத்து த்சலவுகள ் ்பாக தைக்கு லா்பமீட்டி 
தரும் இ்டஙக்ளாக ைாறறுை்தயாகும்.

இலஙமகயிலும் பிரித்தானியர் இ்த 
தகாளமகமயத்தான் கம்டபிடித்தனர் . 
இலஙமகயில் த்பருத்்தாட்்டத்துமறயின் 
ை்ளர்சசி வியக்கத்தக்கதாக இருநதது. அதன்மூலம் 
கிம்டத்த ைருைாய இலஙமக ைக்களின் அன்மறய 
்தமைகம்ள பூர்த்தி த்சயைதறகும், அைர்களுக்குத் 
்தமையான கல்வி, சுகாதாரம், ்்பாக்குைரத்து, 
த்பால் ்்சமை ்்பான்றைறமற ைழஙகுைதறகும் 
ஆட்சி நிர்ைாகத்மத திறம்்ப்ட ந்டத்துைதறகும் 
ைாத்திரைல்ல ் தயிமல த்பருந்தாட்்டத்துமறமய 
தைது முழுக் கட்டுப்பாட்டில் மைத்திருநத 

பிரித்தானியருக்கும் அதன் மூலம் த்பரும் லா்பம் 
கிம்டத்துைநதது. அப்்பாது ்்பா்டப்பட்்ட 
்பாமதக்ளாகட்டும் புமகயிரத வீதிக்ளாகட்டும் 
ததாமலத் ததா்டர்பு ைமலபபின்னலாகட்டும் 
தகாழும்பு துமறமுக அபிவிருத்தியாகட்டும் 
அமனத்து்ை த்பருத்்தாட்்டத்துமறமய 
மையைாகக்தகாண்டு அல்லது அதமனச ்சார்நது 
அமைநதன. பிரித்தானியர் தாம் என்தறன்றும் 
இலஙமக தைக்குரிய காலனியாக இருக்கும் என்ற 
நிமனபபில்தான் காரியஙகம்ளச த்சயதனர். 
அப்்பாது சூரியன் அ்ஸதமிக்காத ்பரநத 
்சாம்ராஜயத்மதக் தகாண்டிருநத பிரித்தானியர் 
இவை்ளவு சீக்கிரம் ்சர்ை்த்ச நிமலமை ைாறும் 
என்்றா தாம் இலஙமகமய விட்டு இவைாறு 
த்சல்ல்நரும் என்்றா எதிர்்பார்த்திருக்க 
ைாட்்டார்கள. இலஙமகமய வி்ட மிகவும் 
ை்ளர்சசியம்டநத ஹாஙகாஙமக கூ்ட 1997 
ஜூமல 1 ம் திகதி இைர்கள கண்ணீ்ராடு விட்டு 
த்சல்ல ்நர்நதது. ஏகாதி்பத்தியத்தின் கதி 
இதுதான்.

கறுப்புத் துரரமாரின் ஆட்சியில் இலஙரக 1948 – 1956

இலஙமகயில் த்பருந்தாட்்டத்துமறயின் 
மூலம் கிம்டத்த ைருைாய ்்பாதுைானதாக 
இருநததால் பிரித்தானியர் ்ைறு எநதத் 
துமறமயயும் அபிவிருத்தி த்சயய முயலவில்மல 
இலஙமகயில் இயல்்பாக ை்ளர்நது ைநத ஏமனய 
துமறகள புறக்கணிக்கப்பட்்டது்டன் இைர்க்ளது 
தாரா்ள இறக்குைதிக் தகாளமக காரைைாக 
நசுக்கப்பட்்டன. இநநாட்டின் ஆட்சிப 
த்பாறுபம்ப மக்யறற இலஙமக ஆட்சியா்ளர்கள 
நாட்டுக்்கறற உரிய த்பாரு்ளாதாரக் தகாளமகமய 
அறிமுகப்படுத்தி தைளம்ளயர் விட்டுசத்சன்ற 
்ஸத்டர்லிங (அப்்பாது ்டாலர் த்சல்ைாக்கு 
த்பறவில்மல) மகயிருபம்ப அபிவிருத்தியில் 
முதலீடு த்சயதிருக்க ்ைண்டும். ஆனால் 
அைர்கள என்ன த்சயதார்கள?

எஜைான் த்சயைததல்லாம் அடிமைக்கு 
நாகரிகம் என்்பார்கள. இத்தமகய காலனித்துை 
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அ டி ம ை  ை ் ன ா ்ப ா ை த் து ்ட ன் 
ஆஙகி்லயமரப்்பால்ை ஆஙகிலத்தில் ் ்ப்சவும் 
நம்டயும்ட ்பாைமன த்சயயவும் தைது ைாழக்மக 
முமறமயப ் ்பைவும் ஐக்கிய ் தசியக் கட்சியின் 
தமலமையிலான முதலாைது அரசு முற்பட்்டது. 
ஆஙகிலம் ஆட்சி தைாழியாகத் ததா்டர்நதது. 
தைளம்ளத் துமரைாருக்குப ்பதிலாக கறுபபுத் 
துமரைார் ஆட்சியில் இருநதனர் அவை்ளவுதான்.

அல்்்சஷியன் நாயகள, அைறறுக்கான நாய 
உைவுகள, பியா்னாக்கள உளளிட்்ட உயர் 
நடுத்தர ைர்க்கத்தினருக்கான ஆ்டம்்பரைான 
துணிைணிகம்ளயும் அலஙகாரப த்பாருட்கம்ளயும் 
பீஙகான் ைமககம்ளயும் ைது்பானஙகம்ளயும் 
விமல உயர்நத த்ளைா்டஙகம்ளயும் இறக்குைதி 
த்சயைதில் நைது ஆட்சியா்ளர்கள நாட்டின் 
்ஸத்டர்லிங ்்சமிபம்ப த்பருை்ளவில் விரயம் 
த்சயதனர்.

அப்்பாதிருநத ைமறமுக ைரி ைறியைர்கம்ள 
வி்ட த்சல்ைநதர்களுக்்க த்பரிதும் ்சாதகைாக 
அமைநதது. அன்று இலஙமக ைக்கள மிகவும் 
ஆ்ராக்கியைாக இருநதறகு முக்கியைான ஒரு 
காரைம் அைர்களுக்கு இலைை்சைாக அல்லது 
ைானிய முமறயில் ைழஙகப்பட்்ட உைவுப 
த்பாருட்க்ளாகும். நாட்டில் முதல் முமறயாக 
உைவு ைானியத் திட்்டம் (்ரென் முமற) 
இரண்்டாம்  உலகப  ்்ப ாரின் ்்பாது 
உைவுபத்பாருள   இறக்குைதி தம்டப்பட்்டதால், 
அதிகரித்துச த்சன்ற உைவு விமலகளில் இருநது 
நுகர்்ைாமரப ்பாதுகாக்கும் ்நாக்கு்டன் ,1942 
இல் ததா ்டஙகப்பட்்டது. இநதத் திட்்டம் 
நுகர்்ைாருக்கு அரிசிமய இலை்சைாக அல்லது 
ைானியைாக ைழஙகுைதன் மூலம் ததா்டஙகியது. 
ஆரம்்பத்தில் அரிசிப ்பறறாக்குமற நிலவிய 
்பகுதிகளுக்கு ைட்டும் ைமரயறுக்கப்பட்்டது. 
ஆயினும் 1943இல் இக் கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டு 
3 ையதுக்கு ்ைற்பட்்ட அமனைரும் அதமனப 
த்பறும் தகுதி த்பறறனர். இதனால் நாட்டிலுள்ள 
அமனத்து குடிைக்களும் - ை்சதி ்பம்டத்்தார் 
கூ்ட- இத் திட்்டத்தினால் ்பயன் த்பறறனர். 
நா்ளம்டவில் கட்டுப்பாட்டு விமலயில் ைா, சீனி. 
தைஙகாயம், கருைாடு. ைளிமகப த்பாருட்கள 
என்்பனவும் ைழஙகப்பட்்டது. ஆட்சிக்கு ைநத 
ஐக்கிய ்தசியக் கட்சி அர்சாஙகம் இதமன 
ைறுமை ஒழிபபின் ஒரு அஙகைாக ைறி்யாருக்கு 
ைாத்திரம் உரியதாக ைாறறுைதறகுப ்பதிலாக 1950 
இல் ையது ைரம்்பம்ப 1 ையதாகக் குமறத்தது.

உளளூர் மகத்ததாழில்கம்ள ஊக்குவிப்பதறகுப 
்பதிலாக சுஙகைரித் தீர்மைகள ்பாதகைானதாக 
அமைநதன. உதாரைைாக உளநாட்டில் விம்ளயும் 
்பாக்கின் மீதான ஏறறுைதி ைரி 100 ்சதவீதைாக 
இருநத அ்த ்சையம் உளநாட்டி்ல்ய 
தயாரிக்கக்கூடிய ்பல் தூரிமககள (tooth brush) 
ைறறும் எலிப த்பாறிகளுக்கான இறக்குைதி 
ைரிகள 50 ்சதவீதத்மதத் தாண்்டவில்மல. 

உளநாட்டில் விம்ளயும் அரிசிக்கு த்பரித்ளவு 
கிராக்கி இல்லாத அ்த ்சையம் தைளிநாட்டிலிருநது 
இறக்குைதி த்சயயப்படும் அரிசி ைலிைான 
விமலயில் விறகப்பட்்டது.

முதலாம் உலக ைகா யுத்தம் முடிைம்டநத 
காலத்திலிருந்த த்பாரு்ளாதார ்பன்முகப்படுத்தல் 
ததா்டர்்பான குரல்கள ஒலிக்கத்ததா்டஙகின. 
1919இல் இலஙமக ் தசிய காஙகிரசில் உமரயாறறிய 
அதன் தமலைர் த்பான். அருைா்சலம் இதமன 
ைலியறுத்தினார். இக்கருத்மத ஏமனய ்பல 
தமலைர்களும் குறிப்பாக இ்டது்சாரிகளும் 
ததா்டர்நது ைலியுறுத்தி ைநதனர். ஆனால் 
பிரித்தானியர் ஆட்சியில் அமைச்சர்க்ளாக 
இருநத சிஙக்ள அரசியல்ைாதிகள இதில் அக்கமற 
காட்்டவில்மல .  அைர்கள தைது உ்பரி 
ைருைானத்மத ரப்பர் த்பருந்தாட்்டஙகளிலும் 
ததன்னந்தாட்்டஙகளிலும் பின்னர் தகாழும்பில் 
நிலம் ைாஙகி வீடுகள, கம்டகள அமைப்பதிலும் 
முதலீடு த்சயதனர். இைர்க்்ள அப்்பாது ஆட்சி 
கட்டிலில் அைர்நதிருநதனர்.

ஆக்ஸட் 29, 1950 இல் பிதரட்்டன் வூட்்ஸ (the 
Bretton Woods system) (த்டாலர்) நாைய 
முமறமையில் நுமழநததன் மூலம் முதல் 
த்டமையாக  இலஙமக ைத்திய ைஙகி 
அமைக்கப்பட்்டது்டன் இலஙமக ்சர்ை்த்ச 
நாைய நிதியத்தில் (IMF) இமைநதது. 1953இல் 
நிமற்ைறறப்பட்்ட புதிய ்சட்்டத்து்டன் 
தைளிநாட்டு நாைய ்பரிைாறறக் கட்டுப்பாடுகள 
கடுமையாக்கப்பட்்டன. அப்்பாது இலஙமக IMF 
இ்டம் க்டன் த்பறவில்மல . க்டன் த்பற்ைண்டிய 
நிமலயிலும் நாடு இருக்கவில்மல. அதன் 
ஆ்லா்சமனகம்ள ைாத்திர்ை த்பறறது. ்சர்ை்த்ச 
நாைய நிதியம் ைழஙகிய ஆ்லா்சமனகள 
இலஙமகயின் த்பாரு்ளாதார ்ைம்்பாட்டுக்கு 
எநதவிதத்திலும் உதவியதாகத் ததரியவில்மல. 
ஆனால் காலத்துக்குக் காலம் அதனால் 
ைழஙகப்பட்்ட நைகாலனித்துை - நியூ லித்பரல் 
ஆ்லா்சமனகள இலஙமகயின் இன்மறய 
த்பாரு்ளாதார தநருக்கடிக்கு ஒரு முக்கியைான 
காரைைாகும். இலஙமகயின் முதலாைது 
நிதியமைச்சரான ்ஜ ஆர் தஜயைர்தன ஒரு 
அதைரிக்க தா்சர். (Keynesian) தகயினிசியன் 
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த்பாரு்ளாதாரக் தகாளமகமயப பின்்பறறியைராக 
இருநதார். அைர் அப்்பாது இலஙமகயின் 
மகயிருபபில் இருநத த்பருநததாமகயான 
்ஸத்டர்லிங ்்சமிபம்ப விரயம் த்சயதறகு 
த்பருை்ளவு த்பாறுபபு கூற ் ைண்டும். ஏதனனில் 
அப்்பாது இருநத இலஙமகயின் முதலாைது 
பிரதைர் டி. எ்ஸ. ்்சனநாயக்க ‘காட்டு ்ஜான்’ 
(Jungle John) என்று ்கலியாக அமழக்கப்பட்்ட 
- ஐநதாம் ைகுபபு கூ்ட ் தறாத - ஆஙகிலையைான 
த்பரும் தனைநதர்.

நீண்்டகாலைாக மகவி்டப்பட்்ட எைது புராதன 
நீர்ப்பா்சன முமறமைமய புனரமைப்பதறகும் 
ம க த் தத ா ழில் களுக்கு  மு க் கி ய த்துைம் 
தகாடுப்பதறகும் ்பதிலாக கல் ஓயா ்்பான்ற 
்பாரிய நீர்ப்பா்சனத் திட்்டஙகம்ள டி. எ்ஸ. 
்்சனநாயக தான் ஆரம்பித்தார். அைரி்டம் 
நாட்டின் அபிவிருத்திக்கான முமறயான திட்்டம் 
எதுவும் இருக்கவில்மல. அைரது ்நாக்கம் 
விை்சாயத்மத அபிவிருத்தி த்சயைமத வி்ட 

்பராக்கிரை்பாகு ைன்னனுக்குப பின்னர் 
நீர்ப்பா்சனத்மத அபிவிருத்தி த்சயதைன் தா்ன 
என சிஙக்ள ைக்கள கூற்ைண்டும் என்்பதும் 
திட்்டமிட்்ட சிஙக்ளக் குடி்யறறஙகம்ள தமிழர்   
்பகுதிகளில் நிறுவி தன்மன சிஙக்ளப 
த்பருநதமலைனாகக் காட்டிக்தகாள்ள்ைண்டும் 
என்்ப்த ்நாக்கைாக இருநதது.. அப்்பாது 
இ்டது்சாரித் தமலைர்களில் ஒருைரான எ்ஸ.ஏ. 
விக்கிரைசிஙக, கல் ஓயா திட்்டத்மத ‘ஒரு 
தைளம்ள யாமன’ என்று ைர்ணித்தார், இது 
ைக்களுக்குப ்பதிலாக அதைரிக்க நிபுைர்களுக்கும் 
உளளூர் ்ைட்டுக்குடிகளுக்கும் கூடுதலான 
்பயமன அளிக்கிறது என்றும் ்சாடினார்..

இன்றிருப்பமதப ் ்பால் ்சமூக ஊ்டகஙகளின் 
ை்ளர்சசி அன்றிருக்கவில்மல. ்பத்திரிமககளும் 
ைாதனாலியும் ைத்திர்ை. அன்றிருநதன. இமையும் 
ஐக்கிய ் தசிய கட்சியின் ஆதிக்கத்தில் இருநதன. 
என்ை அன்மறய ஊழல்கள அதிகம் 
தைளிச்சத்துக்கு ைரவில்மல. கல் ஓயாத் 
திட்்டத்திறகு ஒதுக்கப்பட்்ட நிதி இலஙமகயின் 
அன்மறய தைாத்த ைரு்டாநத ்பட்தஜட் 
ததாமகமய வி்ட மூன்று ை்டஙகு அதிகைாகும். 
அநத்ளவு நிதி மகத்ததாழில் அபிவிருத்திக்கும் 

மகவி்டப்பட்்ட நீர்த் ் தக்கஙகம்ள புனருத்தாரனம் 
த்சயைதறகும் ்பயன்்படுத்தப்பட்டிருநதால் 
இலஙமக இன்று ஆசியாவின் முன்்னறிய 
நாடுகளில் ஒன்றாக ைாறியிருக்கும். கல் ஓயாத் 
திட்்டத்தின் ைறதறாரு ஆ்ராக்கியைறற தாக்கம் 
என்னதைன்றால் நாட்டின் விை்சாயத்துக்கு 
ைாத்திர்ை அரசு முக்கியத்துைம் தகாடுக்க 
்ைண்டும், ்பராக்கிரை்பாகு கட்டிய ்பராக்கிரை்பாகு 
்சமுத்திரத்மதப ் ்பால ்பாரிய நவீன நீர்ப்பா்சனத் 
திட்்டஙகம்ள நிமற்ைறறினால் தான் ைரலாறறில் 
தனது த்பயர் நிமலத்து நிறகும் என்ற ஒருவித 
சித்தாநதத்மத அது உருைாக்கிவிட்்டது. அத்து்டன் 
இத்தமகய ்பாரிய திட்்டஙகள தமிழ ்்பசும் 
ைக்கள அ்டர்த்தியாக ைாழும் ்பகுதிகளில் சிஙக்ள 
குடி்யறறஙகம்ள நிறுவி ்சனத்ததாமக ்பரம்்பலில் 
சிஙக்ள ்ைலாதிக்கத்மத நிமலநாட்டும் ‘Trojan 
Horse’ ‘ட்்ராஜன் குதிமர’ யாகவும் ைாறின. 
இதனால் பிறகாலத்தில் இதமன விஞசும் 
விதத்தில் ைகாைலி அபிவிருத்தித் திட்்டம் 
உருைானது. அதனால் திட்்டமிட்்ட முமறயில் 
ைமலயகத் தமிழ ைக்கள அ்டர்த்தியாக ைாழநத 
்பல ்பகுதிகள அழிக்கப்பட்்டன அல்லது சிஙக்ள 
குடி்யறறத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்்டன. ்பாரிய 
நவீன மகத்ததாழில் அபிவிருத்தியில் ் ்பாதிய்ளவு 
கைனம் த்சலுத்தப்ப்டவில்மல. கல் ஓயா, ைகாைலி 
்்பான்ற ்பாரிய திட்்டஙகம்ள ்பல்்தசிய 
நிறுைனஙகள ்பரிநதுமரப்பதறகுக் காரைம் 
இத்தமகய திட்்டஙகளில் தான் அநநிறுைனஙகளும் 
அதில் ஈடு்படும் அரசியல் ைாதிகளும் உயர் 
அதிகாரிகளும் த்பரும் லா்பமீட்்ட முடியும்.

இநநாட்டின் த்பாரு்ளாதாரத்மத அபிவிருத்தி 
த்சயைதில் காலனித்துைத்துக்குப பிநதிய 
முதலாைது சு்த்ச அர்சாஙகம் இமழத்த 
்பாரதூரைான தைறுகம்ள ைாத்திரம் தான் 
இ வ ை த் தி ய ா ய த் தி ல்  இ து ை ம ர 
சுட்டிக்காட்்டப்பட்டுள்ளது. இனி இநத கறுபபுத் 
துமரைார் இமழத்த அரசியல் தைறுகம்ளப 
்பார்ப்்பாம். பிரித்தானியர் இலஙமகமய 
விட்டுசத்சன்ற பின்னர் ஆட்சிபத்பாறுபம்ப 
மக்யறற ஐக்கிய கட்சி தமலமையிலான 
அர்சாஙகத்திறகு அமனத்து ைக்கம்ளயும் 
உளைாஙகிய ்பல்கலாச்சார அரசு (inclusive Mul-
ticultural State) ஒன்மற உருைாக்கும் ைாயபபு 
இருநதது. ஆனால் அதறகுப ்பதிலாக சிஙக்ள 
்ைலாதிக்க அரசு ஒன்றிமன உருைாக்கி 
இனமுரண்்பாடு ை்ளர்ைதறகு அடித்த்ளமிட்்டது.

பிரிட்்டனி்டமிருநது இலஙமக த்டாமினியன் 
அநத்ஸது த்பறும்்்பா்த டி.எ்ஸ. ் ்சனாநாயக்கவின் 
தமலமையி்டம் நாடு மகயளிக்கப்படுைமதப ்பறறி 
தமிழ தமலைர்கள கைமல தகாண்்டனர். 
அதறகான அடிப்பம்டக் காரைம் தமிழ ைக்கள 
மீது அைர்களுக்கு இருநத அக்கமறமயவி்ட 
‘ஆண்்ட ்ைல் ்சாதி ்பரம்்பமர’ ை்னா்பாைம் 
தான். அைர்கள தா்ை ஆ்ளபபிறநதைர் என்றும் 
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சிஙக்ளைரும் உயர் ்சாதி அல்லாத தமிழரும் 
த்பண்களும் தம்மை பிறவித் தமலைர்க்ளாகக் 
கருத்ைண்டும் என்்பது இைர்க்ளது 
ை்னா்பாைைாக இருநதது. இதமன நிரூபிக்கும் 
ைமகயில் அப்்பாமதய இலஙமகத் தமிழ 
தமலைர் ஜி. ஜி. த்பான்னம்ை்பலம் 1939இல் 
நாைலபபிட்டிய நகரில் ஆறறிய இத்தமகய 
உமரதான் இலஙமகயில் தமிழருக்தகதிரான 
முதலாைது கலைரத்மத மூட்டியது , 
தைளம்ளயர் தைளி்யறிவிட்்டால் தமிழ 
்ைட்டுக் குடிகளுக்கு இருக்கும் தக்ளரைைான 
அநத்ஸது ்பறி்்பாயவிடும் என்்ப்த 
அைர்களின் ஆதஙகைாக இருநதது. அதறகு 
ைறறுதைாரு காரைமும் இருநதது: அப்்பாது 
இனப பிரசசிமனயின் அடித்த்ளைாக சிஙக்ள 
தமிழ ்ைட்டுக்குடிகளின் அதிகாரப 
்்பாட்டி்ய திகழநதது. ைட்டுப்படுத்தப்பட்்ட 
பிரதிநிதித்துைமுமறயின் கீழ 1911 முதல் தமிழ 
்ைட்டுக்குடிகளின் தமலமையில் இருநத 
பிரதிநிதித்துை ்சம்பயின் (Legislative Council) 
இலஙமகயின் பிரதிநிதித்துைத்மத சிஙக்ள 
்ைட்டுக்குடிகள 1921இல் மகப்பறறியது முதல் 
இநத ் ைட்டுக்குடி தமிழ சிஙக்ள ் ைலாதிக்கப 
்்பாட்டி ததா்டர்நதது. 1931இல் அரசு ்சம்ப 
(State Council) உருைாக்கப்பட்்ட பின்னர் 
சிஙக்ள ்ைலாதிக்கம் இப்்பாட்டியில் 
நிரநதரைாக தைறறி த்பறறுவிட்்டது. ஆயினும் 
இனபபிரசசிமன இன்னும் ைக்கள 
ையைாகவில்மல. ஏதனனில் அர்ச தைாழியாக 
அ ப ்்ப ா து  தி க ழ ந த  ஆ ங கி ல ம் 
இைர்களுக்கிம்டயிலான ததா்டர்ம்பப 
்்பணியது; எ்சைான் ஆ்சனத்தில் பிரித்தனியர் 
இருநததால் இரு ்சாராரு்ை ஒ்ர எஜைானுக்குச 
்்சமை த்சயைதாகத் திருபதி தகாண்்டனர். 
பிரித்தானியர் இருநத ஆ்சனத்தில் தஙகம்ள 
ஒரு காலத்தில் (1911-1921) தைது தமலைராகக் 
தகாண்்டாடிய சிஙக்ளத் தமலைர்கள 
அைர்நதிருப்பமத தமிழ ் ைட்டுக்குடியினரால் 
சீரணிக்க முடியவில்மல. இனபபிரசசிமன 
முழுை க் களினதும்  மு தன்மைய ான 
பிரசசிமனயாக ைாறத்ததா்டஙகியது 
காலனித்துைத்துக்கு பிநதிய டி .எ்ஸ . 
்்சனாநாயக்கவின் ஆட்சியின் ் ்பாதுதான்.

முதலில் சிஙக்ள ையைாக்கல் ைமலயகத்தில் 
திட்்டமிட்்ட சிஙக்ள குடி்யறறஙகம்ள 
உருைாக்கியதில் இருநது இது ததா்டஙகியது. 
இதறகு எதிரான முதலாைது ்்பாராட்்டம் 
த மி ழி ல்  உ ரு ்ள ை ள ளி  ் த ா ட் ்ட ம் 
என்றமழக்கப்படும் Knawsmire Estate ல் 
தைடித்தது. டி.எ்ஸ.்்சனநாயக்கா 1946 ஆம் 
ஆண்டு ஜூமல 15 ஆம் திகதி சிஙக்ளக் 
குடி்யறறத்திறகாக  ைமலயகத்தின் 
்ககாமலயில் உள்ள இத் ்தயிமல 
்தாட்்டத்திலிருநது 400 ஏக்கமர சுவீகரிக்க 
தீர்ைானித்தார். ் தாட்்டத்தில் ் ைமல த்சயது 

ைாழநது ைநத ைமலயக தமிழ ததாழிலா்ளர்கள 
தைளி்யற ைறுத்ததால், 363 ் ்பர் மகது த்சயயப்பட்டு 
வி்ளக்கைறியலில் மைக்கப்பட்்டனர். ஹட்்டன், 
இரத்தினபுரி, யட்டியந்தாட்ம்ட ைறறும் ் ககாமல 
ைாைட்்டஙகளில் 21 நாட்கள நீடித்த ் ைமல நிறுத்தப 
்்பாராட்்டத்திறகு இலஙமக இநதிய காஙகிர்ஸ (CIC) 
தமலமை தாஙகியது. அதன் பின்னர் ந்டநதைறமற 
இஙகு விைரிக்கவில்மல. எப்படி்யா டி,எ்ஸ.
்்சனநாயக்காவின் இம்முயறசி முறியடிக்கப்பட்்டது. 
ஆயினும் டி.எ்ஸ.்்சனாநாயக்க, கநதத்பால ் ்பான்ற 
த ்பரு ந ்த ாட்்டப  ்பகுதி களிலும்  ை த்திய 
ைாகாைத்திலும் ஊைா ைாகாைத்திலும் உள்ள 
்தாட்்டஙகளின் எல்மலபபுறஙகளில் இருநத ்பல 
இ்டஙகளிலும் தனது திட்்டத்மத அமைதியாக 
நிமற்ைறறுைதறகான ைழிமயக் கண்டுபிடித்தார்.

இலஙமகயில் பிரித்தானியர் பிடியில் அதிகாரம் 
இருநத்்பா்த டி,எ்ஸ.்்சனநாயக்க இநத்ளவு த்சல்ல 
முடியுைானால் இலஙமகக்கு த்டாமினியன் அநத்ஸது 
கிம்டத்து தனது மககளுக்கு அதிகாரம் ைாறிய 
பின்னர் அைருக்கு அைரது ் நாக்கத்மத நிமற்ைறறிக் 
தகாளைதறகு எநத தம்டயும் இருக்கவில்மல.

இலஙமகக்கு த்டாமினியன் அநத்ஸது கிம்டத்த 
அ்த தினம் (04.02.1948) அைர் த்சயத முதல் ் ைமல 
்சர்சம்சக்குரிய சிஙகக் தகாடிமய அதமன 
ஆராயைதறகாக அமைக்கப்பட்்ட உயர்ைட்்ட 
குழுவின் அனுைதி இன்றி்ய ்தசியக் தகாடியாக 
்பறக்க விட்்டதுதான். ‘்தசியக் தகாடி என்்பது 
நாட்ம்டப பிரதிநிதித்துைம் த்சயய்ைண்டு்ை தவிர 
இனரீதியானதாக இருத்தல் ஆகாது என்ற கருத்து 
அக்குழுவில் விைாதிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கும் 
்ைம்ள தன்னிசம்சயாக சிஙகக் தகாடிமயத் ் தசியக் 
தகாடியாகப ்பறக்கவிட்்டார்.

அதறகடுத்து அைர் அை்சர அை்சரைாக த்சயத 
காரியம் ைனிதாபிைானைறற ‘இல. 18ஆம் - இலஙமக 
பிரஜாவுரிமைச ்சட்்டத்மத’ கடும் எதிர்பபுக்கு 
ைத்தியில் நிமற்ைறறி 1948 நைம்்பர் 15ஆம் திகதி 
்சட்்டைாக்கியதுதான். இலஙமக த்டாமினியன் 
அநத்ஸது த்பறற 285 நாட்களுக்குள அப்்பாது 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ந
வம
்பர்
 2
02
2

15

இஙமகயில் சிஙக்ளைருக்கு அடுத்த த்பரும்்பான்மை 
இனைாகத் திகழநத (இநதிய ைம்்சாைளி) ைமலயகத் 
தமிழர் குடியுரிமை ைறுக்கப்பட்டு, ஓரிரவுக்குள 
நா்டறறைர்க்ளாக ஆக்கப்பட்்டனர்.

இநத ைனிதாபிைானைறற ்சட்்டத்துக்கு 
ைமறமுகைாக ஆதரைளித்து ைர்க்கரீதியில் டி,எ்ஸ.
்்சனநாயக்கவு்டன் சீக்கிர்ை ்சைர்சம் த்சயது 
த க ாண்்ட  ஜி .  ஜி .  த ்ப ான்னம்்பலம் 
மகத்ததாழில்துமற ,  மகத்ததாழில்துமற 
ஆராயசசி, மீன்ை்ளத்துமற அமைச்சராக 
த்சப்டம்்பர் 3, 1948 முதல் அக்்்டா்பர் 22, 1953 
ைமர ்பதவி ைகித்தார். இதமன எதிர்த்து ஜி.ஜி. 
த்பான்னம்்பலம் தமலமை தாஙகிய அகில 
இலஙமக தமிழ காஙகிர்ஸ கட்சியில் இருநது 
பிரிநத அணியினர் எ்ஸ ்ஜ வி த்சல்ைநாயகம் 
தமலமையில் 1949 டி்சம்்பர் 18ஆம் திகதி தமிழரசுக் 
கட்சிமய உருைாக்கினர். இது, இனபபிரசசிமன, 
்ைட்டுக்குடிகளின் பிரசசிமனயாக இருநத 
நிமலமை ைாறி ைக்கள பிரசசிமனயாக  ்பரிைாைம் 
அம்டநது விட்்டதன் ஆரம்்பத்மதத் குறித்தது.

டி.எ்ஸ. ்்சனநாயக்க ஆட்சியில் அதமன 
அடுத்து உருைாக்கப்பட்்டதுதான் முன் கூறிய கல் 
ஓயா திட்்டைாகும். கல் ஓயா அமையினதும் 
நீர்த்்தக்கத்தின் கட்டுைானத்தினதும் ்பணிகள 
ஆக்ஸட் 24, 1949 இல் ததா்டஙகப்பட்டு நான்கு 
ஆண்டுகளுக்குப பிறகு 1953 இல் நிமறைம்டநதது. 
பிரதைர் டி .எ்ஸ .்்சனாநாயக்க குதிமர 
்சைாரியின்்்பாது ைாரம்டப்பால் 22 ைார்ச 1952 
ஆம் திகதி ைரைைம்டநததால் அைரால் கல் 
ஓயாத் திட்்டம் முழுமையாகப பூர்த்தியாைமதக் 
காைமுடியவில்மல. அைருக்குப பின்னர் 
ஆட்சிக்கு ைநத அைரது ைகன் ்டட்லி ் ்சனநாயக்க 
தநமதயின் தகாளமகமயத் ததா்டர்நதார்.

இலஙமகயின் முதலாைது பிரதைரான டி.எ்ஸ.
்்சனநாயக்க காலத்தில் தான் தமிழ சிஙக்ள 
் ை ட் டு க் குடி க ள  ை த் தி யி ல்  நி லவி ய 
இனபபிரசசிமன ைக்கள ையைாைதறகான 
ைலுைான அடித்த்ளஙகள அமனத்தும் 
இ்டப்பட்்டன. ்பாராளுைன்ற முமறமயத் 
தைறாகப ்பாவித்து சிஙக்ள ்ைட்டுக்குடிகளின் 
்ைலாதிக்கத்மத தமிழர் மீதும் ததாழிலா்ள 
ைர்க்கத்தின் மீதும் எதிர்க்கட்சியினர் மீதும் 
நிமலநாட்டுைது எப்படி என்ற ்பா்டத்மத அைர் 
தனது அரசியல் ைாரிசுகளுக்கு புகட்டிவிட்்்ட 
ைமறநதார். அர்ச ை்ளஙகம்ள துஷ்பிர்யாகம் 
த்சயது தைது கட்சியின் ைாக்கு ைஙகிமய 
வி்ஸதரிப்பது எவைாறு, சிஙக்ள ைாக்கு ைஙகிமயப 
்பலப்படுத்தி சிஙக்ள ்ைலாதிக்கத்மத நிமல 
நிறுத்துைது எப்படி, இதன் மூலம் அடிப்பம்ட 
த்பாரு்ளாதாரப பிரசசிமனயில் இருநதும் 
உண்மையான அரசியல் பிரசசிமனயில் இருநதும் 
ைக்களின் கைனத்மதத் திம்ச திருபபுைது எப்படி 
என்்பமதயும் கறறுக் தகாடுத்தைரும் இை்ர.

காலம் த்சன்ற டி.எ்ஸ.்்சனாநாயக்க சிஙக்ள 

இனப்பறறா்ளராக இருநதா்ர தவிர த்ப்ளத்த 
ைதத்மத உயர்த்திப பிடித்தைராக இருக்கவில்மல. 
தைாழிக் தகாளமகயில் அைர் ஆஙகிலத்மத 
அர்சகருை தைாழியாகத் ததா்டர்நதார். சிஙக்ளம் 
ைாத்திரம் அர்ச கருை தைாழியாக இருக்க்ைண்டும் 
என்்பதில் அைருக்கு அக்கமற இருக்கவில்மல. 
என்ை ஆஙகில தைாழியால் ்பயனம்டநத 
கிறி்ஸைர்களுக்கும் தமிழருக்கும் எதிராக அைர் 
்்பார் தகாடி தூக்கவில்மல. அதனால் அைர்கள 
அர்சாஙகத் துமறயில் ததா்டர்நதனர். ஆனால் 
அைரது ைகன் ்டட்லி ் ்சனநாயக்கவும் அப்்பாது 
நிதியமைச்சராக இருநத (1978 -ல் முதலாைது 
நிமற்ைறறு அதிகாரம் தகாண்்ட ஜனாதி்பதியான) 
்ஜ.ஆர். தஜயைர்தனவும் தனிச சிஙக்ளக் 
தகாளமகமய உறுதியாகக் தகாண்டிருநதனர்.

1943 ஆம் ஆண்டு ்ை ைாதம் 23 ஆம் திகதி 
்பதவிப பிரைாைம் த்சயது தகாண்்ட பின்னர் 
்ஜ.ஆர். தஜயைர்த்தன (அர்ச ்சம்ப உறுபபினர் 
- க்ளனி) த்சயத முதல் காரியம் சிஙக்ளம் ைட்டும் 
ை்்சாதாமை அர்ச ்சம்பயில் பி்ரரித்தது தான். 
அப்்பாது ஐக்கிய ்தசியக் கட்சியும் லஙகா 
சுதநதிரக் கட்சியும் கிம்டயாது (அமை முமற்ய 
1946 இலும் 1951இலும் உருைாக்கப்பட்்டன). இதன் 
விம்ளைாக அ்நகைாக அமனைரும் இலஙமகத் 
்தசிய காஙகிரமைச ்்சர்நதைர்க்ளாக்ை 
கருதப்பட்்டனர். அது ஒரு அரசியல் கட்சி அல்ல, 
ஒரு ஐக்கிய முன்னணியாக இருநதது. ்ஜ.ஆர். 
தஜயைர்த்தன யாமரயும் கலநதா்லாசிக்காைல், 
1943 ஜூன் 22ஆம் ்ததி, ்சட்்டைன்றத்தில் 
நுமழநத ஒரு ைாதத்திறகுள பின்ைரும் ‘தனி 
சிஙக்ள’ பி்ரரமைமய ்சைர்பபித்தார்:  

1. அமனத்துப ்பளளிகளிலும் சிஙக்ளம் 
கறபித்தல் தைாழியாக இருக்க ் ைண்டும்;

2. அமனத்துப த்பாதுப ்பரீட்ம்சகளிலும் 
சிஙக்ளம் கட்்டாயப ்பா்டைாக்கப்ப்ட 
்ைண்டும்;

3. அரசு ்சம்பயின் அலுைல்கம்ள சிஙக்ள 
தைாழியிலும் ந்டத்த அனுைதிக்கும் 
ைமகயில் ்சட்்டம் அறிமுகப்படுத்தப்ப்ட 
்ைண்டும்.

4. தைாழித்பயர்பபுக்காக ் தர்வு த்சயயவும் 
ைறறும் பிற தைாழிகளின் முக்கியைான 
புத்தகஙகம்ள சிஙக்ளத்தில் 
தைாழித்பயர்க்கவும் ஒரு ஆமைக்குழு 
நியமிக்கப்ப்ட ் ைண்டும்;

5. ஆஙகிலத்தில் இருநது சிஙக்ளத்திறகு 
ைாறுைதறகு எடுக்கப்ப்ட ் ைண்டிய 
அமனத்து ந்டைடிக்மககம்ளயும் ்பறறி ஒரு 
அறிக்மகமயத் தயாரிப்பதறகு ஒரு 
ஆமைக்குழு நியமிக்கப்ப்ட ் ைண்டும்.

இவைாறு ைக்கள பிரதிநிதிகள ்சம்பயில் தனி 
சிஙக்ளக் ்காரிக்மகமய முதன் முதலில் 
முன்மைத்தைர் ்ஜ. ஆர். தஜயைர்தன ஆைர். 
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்டட்லி ்்சனநாயக்க தனது தநமதக்கு அஞசி 
அ ன் று  த ன து  நி ம ல ப ்ப ா ட் ம்ட 
தைளிப்படுத்தவில்மல. ஆனால் பிறகாலத்தில் 
்பண்்டா- த்சல்ைா ஒப்பநதத்துக்கு எதிராக ்ஜ. 
ஆர். தஜயைர்தனவு்டன் இமைநது கண்டி 
்பாதயாத்திமர த்சன்றார் .  ்ஜ .  ஆர் . 
தஜயைர்தனவின் தனி சிஙக்ள ை்்சாதா அர்ச 
்சம்பயில் கடும் எதிர்பம்பச ்சநதித்தது. அப்்பாது 
இலஙமகக்கு த்டாமினியன் அநத்ஸது 
த்பறுைதறகான இரகசியப ்்பசசுைார்த்மதயில் 
அைரும் அைரது நம்பிக்மகக்குரிய ் ்சர் ஒலிைர் 
குைாதிலக்கவும் ஐைர் தஜன்னிங்ஸசும் 
ஈடு்பட்டுக்தகாண்டிருக்கும்்்பாது அம் முயறசி 
த ை ற றி த ்ப று ை த ற கு  த மி ழ  மு ்ஸ லீ ம் 
உறுபபினர்களின் ஆதரவு ்தமைப்பட்்டது. 
இசசூழலில் தமிழ ் ்பசும் ைக்கள பிரதிநிதிகம்ள 
அதிருபதி தகாள்ளசத்சயயும் இக்காரியத்மத 
தன்னு்டன் கலநதுமரயா்டாைல் ்ஜ. ஆர். 
தஜயைர்தன த்சயதது ்சம்பத் தமலைராக இருநத 
டி. எ்ஸ. ் ்சனநாயக்கவின் ஆத்திரத்மத தூண்டியது. 
அைர் தன் ைகன் ்டட்லி ் ்சனநாயக்க மூலம் ‘்ஜ. 
ஆர். தஜயைர்தனவின் கழுத்மத முறித்துவிடு்ைன்’ 
என்ற மிரட்்டல் த்சயதிமய அனுபபி மைத்து 
்ஜ. ஆமர ைழிக்குக் தகாண்டுைநதார். இவைாறு 
தனது அதிகாரத்மதப ்பயன்்படுத்தி தனது 
அணியினமர அசசுறுத்தும் அரசியல் ்பணிமயயும் 
டி. எ்ஸ. ் ்சனநாயக்க்ை அறிமுகப்படுத்தினார்.

டி.எ்ஸ. ் ்சனநாயக்க தமிழப பிரதிநிதி ஒருைர் 
மூலம் (வி, நல்மலயா) சிஙக்ளமும் தமிழும் 
ந ா ட் டி ன்  உ த் தி ் ய ா க பூ ர் ை 
தைாழிக்ளாக்கப்படுத்தல் ் ைண்டும் என்ற திருத்த 
பி்ரரமை ஒன்றிமன முதைாழியச த்சயது ் ஜ. 
ஆர் .  தஜயைர்தனமை அத்திருத்தத்மத 
அஙகீகரிக்க த்சயது நிமலமைமயத் தநதிரைாக 
்சைாளித்தார். ைாக்தகடுபபில் 29க்கு 8 என்ற 
ைாக்கு வித்தியா்சத்தில் இத் திருத்தப்பட்்ட 
பி்ரரமை தைறறி த்பறறது. இவைாறு தநதிரைாகக் 
காய நகர்த்துைதில் டி.எ்ஸ. ்்சனநாயக்க 
ைல்லைராக இருநதார். இதனால் இைர் ஒரு 
இனைாதியல்ல என சில தமலைர்கள 
ைாதிட்்டனர்.

தனது இனைாத ் நாக்கஙகம்ளயும் இவைா்ற 
மகயாண்்டார் என்்பமத அைர்கள அறியவில்மல. 
அதறகு ஓர் உதாரைம் சிஙகக் தகாடியின் 
்தாறறைாகும். இலஙமகக்கான ்தசியக்தகாடி 
்பறறி உமரயா்டப்பட்டுக் தகாண்டிருநத ் ைம்ள 
திடீதரன தினமின ்பத்திரிமகயில் ைாதிரி 
சிஙகக்தகாடி ஒன்று பிரசுரிக்கப்பட்்டது. டி. எ்ஸ. 
்்சனநாயக்கவின் நண்்பர்க்ளான இரு பிர்பலஙகள 
- ஈ.்டபிளயூ. த்ப்ரராவும் ்லக் ஹவு்ஸ 
உரிமையா்ளர் டி.ஆர். வி்ஜைர்தனவும் - 
பி ரி த் த ா னி ய ர ா ல்  இ ங கி ல ா ந து க் கு 
கைர்நதுத்சல்லப்பட்்ட கண்டிமய ஆண்்ட 
கம்டசி ைன்னன்  விக்கிரைராஜசிஙகன் 

காலத்தில் ்பயன்்படுத்தப்பட்்ட சிஙகக்தகாடிமய 
இஙகிலாநதிலுள்ள த்சல்சி (Chelsea) யில் ்நரில் 
்பார்த்ததாகவும் அதன் பிரதி்ய இது என்றும் 
குறிபபி்டப்பட்டிருநதது.

இ நதச  த்சயதியின் நம்்பகத்தன்மை 
்சர்சம்சக்குரியது. அப்படி ஒரு தகாடி கண்டி 
ைன்னன் காலத்தில் ்பயன்்படுத்தப்பட்்டது 
என்்பதற்கா இஙகிலாநதில் அப்படி ஒரு தகாடி 
இருநதது என்்பதற்கா ஆதாரஙகள கிம்டயாது. 
அதன் உண்மைத் தன்மைமய அறிைதறகான எநத 
முயறசியும் எடுக்கப்ப்டவும் இல்மல. ஆனால் 
டி.எ்ஸ. ்்சனநாயக்கவின் தூண்டுதலால் 
ைட்்டக்க்ளபபு ்பாராளுைன்ற உறுபபினர் ஏ.
சின்னாதலபம்ப ,  1 8 1 5  ஆம்  ஆண்டு 
பிரித்தானியாவிறகு தகாண்டு த்சல்லப்பட்்ட 
ைன்னன்  விக்கிரை ராஜசிஙகவின் சிஙகக் 
தகாடிமயத் ் தசியக் தகாடியாக ைாறற ் ைண்டும் 
என 1948 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி ைாதம் 16 ஆம் 
திகதி அர்ச ்சம்பயில் பி்ரரமை ஒன்மற 
முன்மைத்தார். இபபி்ரரமை ்சம்பயில் 
விைாதிக்கப்பட்டு பிரதைர் டி.எ்ஸ.்்சனநாயக்க 
்தசியக் தகாடிமய உருைாக்குைதறகான 
ஆ்லா்சமனக் குழு ஒன்மற நியமித்தார். குழுவின் 
உறுபபினர்க்ளாக . எ்ஸ.்டபிளயூ.ஆர்.டி. 
்பண்்டாரநாயக்க (தமலைர்கள), ்்சர் ்ஜான் 
தகாத்தலாதைல, ் ஜ.ஆர். ஜயைர்தன, டி.பி. ஜயா, 
கலாநிதி எல்.ஏ. ராஜ்பக்்ச, ஜி.ஜி. த்பான்னம்்பலம் 
த்சனட்்டர் எ்ஸ.ந்்ட்சன், கலாநிதி த்சனரத் 
்பரைவிதான (த்சயலா்ளர் )  ஆகி்யார் 
நியமிக்கப்பட்்டனர். இநதக் குழு இது ததா்டர்்பாக 
ஒரு தீர்ைானத்துக்கு ைருைதறகு முன்்்ப 
சிஙகக்தகாடிமய முதலாைது ‘சுதநதிர தினத்தில்’ 
(04.02 .1948) யாரும் ைாறறுக் தகாடிமயப 
்பறக்கவி்டக்கூ்டாது என்ற கடும் எச்சரிக்மகயு்டன் 
்பறக்க விட்்டார்.

டி.எ்ஸ.்்சனநாயக்கவின் ்ைமலப்பாணி 
இப்படித்தான் இருநதது. அைர் ஒருநாளும் 
தைளிப்பம்டயாக இனைாதம் ்்பசியதில்மல 
அதமன லாைகைாகச த்சயற்படுத்தினார். இைரது 
அரசியல் ்பா்சமறயில் ை்ளர்நத ்ஜ.ஆர். 
ஜயைர்தன 1977இல் பிரதைராகவும் அடுத்தாண்டு 
நி ம ற ் ை ற று  அ தி க ா ர ம்  த க ா ண் ்ட 
ஜனாதி்பதியாகவும் ஆனபின்னர் அைர் குருமை 
விஞசிய சீ்டனாக ைாறினார்.

சுருக் கை ா க க்  கூறுைததனில் இன்று 
இலஙமகயின் சீர்்கட்டுக்கான ்பல அடிப்பம்டக் 
காரைஙகள இலஙமகயின் முதலாைது பிரதைர் 
டி.எ்ஸ. ் ்சனநாயக்கவினால் விமதக்கப்பட்்டமை. 
அைருக்குப பின்னர் ஆட்சிக்கு ைநதைர்கள 
அதமன ைாத்பரும் விருச்சைாக ஆக்கினர்.

- ததைாடரும்

நன்றி: இ்ைய வழிப் ்ப்ஙகைள்
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சைய இலக்கியஙகளின் த்பாதுக்குைம் 
தர்க்கத்திறகு அது ஒரு திறப்பாக அமைநதிருப்பது 
தான். குறிப்பாக அமைதிக இலக்கியஙகளில் 
தர்க்கம் என்்பது ஜனநாயக நம்டமுமறயாக்ை 
இருக்கும். மைதிக இலக்கியஙகளில் ஜனநாயக 
நம்டமுமற தகாஞ்சம் இருக்கும். அமைதிகத்தில் 
இருப்பமதப ்்பால இருக்காது. இநதப ்்பாக்கு 
தமிழில் ைட்டுமின்றி ்பாலி இலக்கியஙகள, புத்த 
ஜாதகக் கமதகள, தஜன் கமதகளிலும் கூ்ட 
உண்டு. உதாரைைாக தர்க்கத்தின் ைழியாக ஒரு 
த்சயதிமய உமரயா்டல் ஆக்குதல், உமரயா்டலின் 
ைழியாகப த்பாதுக்கருத்மதச த்சன்றம்டதல் 
என்னும் அமைபபு முமற தஜன் கமதகளின் 
முக்கியக் கூறாக இருப்பமதச சுட்்டலாம்.

தமிழில் இப்படிப்பட்்ட தர்க்கம் அல்லது 
உமரயா்டல் நிமறய இருநதாலும் ‘கிழவி’மய ஒரு 
கூறாகக் தகாண்்ட தர்க்கம் ்சறறு ்ைறு்பட்்டது. 
சுைாரசியைானது. கிழவிமய ‘மூதாட்டி’, ‘ஒ்ளமை’ 
என்்பதாக மைத்துக்தகாள்ளலாம். ்சையக் 
கமதயா்டல்களுக்கு தைளிமய சிறுைர் 
இலக்கியஙகளில் ‘கிழவி’ ைம்ட சுடு்பை்ளாக, 
சூனியக்காரியாக ைருகிறாள. ைாயதைாழி 
ைரபிலும் ‘கிழவி’க்கு தவிர்க்க முடியாத இ்டம் 
இருக்கிறது. குழநமதகளுக்குக் கமதகம்ளச 
த்சால்லி அதிலிருநது குழநமதக்்ள ்களவிகள 
்கட்கும்்படியான சூழமல உருைாக்குைதும் 
அதறகு கிழவி்ய ்பதில் த்சால்ைதுைான ஒரு வித 
உமரயா்ட்ல கறறலின் ததா்டக்கைாக இன்றும் 

இருக்கிறது.

ததரிநத இரண்டு கமதகம்ளயும் ததரியாத ஒரு 
கமதமயயும் த்சால்லி மூன்றுக்குைான இமைபபு, 
்சையக்கமதயா்டல்களில் கிழவியின் ைகி்பாகம் 
ஆகியன ்பறறி ் ்பசுைதாக இக்கட்டுமர அமையும்.

முருகனின் சுட்்ட ்பழம், சு்டாத ்பழம் புகழ 
கிழவி (ஒ்ளமை), திருவிம்ளயா்டல் புராைத்தில் 
சிைன் பிரம்்படி ்பட்்ட கமதயில் பிட்டு விறகும் 
‘கிழவி’ ஆகி்யார் நன்கு அறியப்பட்்டைர்க்்ள. 
இநத கமதயில் உமரயா்டலில் ‘உைவு’ 
முக்கியத்துைம் த்பறறிருப்பமத காைமுடியும். 
அதாைது முதல் கமதயில் நாைற்பழம் , 
இரண்்டாைது கமதயில் பிட்டு. ்சையக் 
கமதயா்டலில் இநத ‘உைவு’ என்்பதறகு ்ைறு 
ஏ்தனும் தத்துைார்த்த த்பாருள இருக்கிறதா? 
என்்பமத ஆராய ் ைண்டும்.

இனி, மூன்றாைது கமத ்பலருக்கும் புதியதாக 
இருக்கலாம். 1931 ஆம் ைரு்டம் எம்.ஹரிபூெனம் 
என்்பைர் இயறறி எம்.வி.ருத்ரயயா என்்பைரால் 
்பதிக்கபத்பறறது ‘சுண்்டல் ்பாட்டு’ எனும் நூல். 
இதன் முழுபத்பயர் ‘சுண்்டல் ்பாட்டு என்னும் 
 தைஙக்்ட்ஸைரருக்கும் ஒரு கிழவிக்கும் ந்டநத 
்சம்்பாத ்பாட்டு’ என்்பதாகும். இநநூலில் இ்டம் 
த்பறறுள்ள மூதாட்டி ்பல இ்டஙகளில் ‘கிழவி’ 
என சுட்்ட, ஓர் இ்டத்தில் ைட்டும் ‘அவமை’ எனச 
சுட்்டப த்பறுகிறாள.

‘சுண்்டல் ்பாட்டு’-இன் கமத இப்படி 

�ட்டுரை

ஞா.குருசாமி
jeyaseelanphd@yahoo.in

சமயக க்்யோடலில 
கிழவி்ய ்மயமிடட ்ரககம

‘சுண்டல்போட்டு’ நூரை முன்ரவைத்து சிை விவைோதங�ள்

இநதக் �ரதரைப் பபோறுத்தமட்டில் எனக்கு ‘சுண்டல் கிழவி’ பபௌத்தத்ரத அர்டை விரும்பும் ஒரு 
மூதோட்டிைோ�வும், பமலிநத கத�த்தில் வைருகிற விஷ்ணு தவைமிருநது உ்டரை பமலிவித்துக்ப�ோண்ட 
புத்தைோ�வும். ைட்சுமியு்டன் சணர்டயிட்டு வைரும் விஷ்ணு ைகசோதோரவை விட்டுப் பிரிநத புத்தைோ�வும். 

சோதுக்�ள் பிக்கு�ளோ�வும் பதரிகிறோர�ள். இநதப் போரரவை �ரதயில் சிை இ்டங�ரளத் தவிை 
பை இ்டங�ளில் பபோருநதுகிறது.
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அமை ந தி ரு க் கி ற து .  ம ை குண்்ட த் தி ல் 
விஷ்ணுவிறகும் அைர் ைமனவி லட்சுமிக்கும் 
்சண்ம்ட ைநதுவிடுகிறது. லட்சுமி ்காபித்துக் 
தகாண்டு பூ்லாகத்தில் இருக்கும் ‘தகால்லாபுரம்’ 
எனும் ஊருக்கு ைநது விடுகிறாள. விஷ்ணுவுக்கும் 
மைகுண்்டத்தின் தனிமை பிடிக்காைல் திருப்பதி 
ைநது பிரம்ைனால் உருைாக்கப்பட்டிருநத 
‘ைல்மீகம்’ என்கிற புறறில் ைசித்து ைருகிறார். 
அநதப ்பகுதியில் இருநத ்சாதுக்கள விஷ்ணுமை 
தியானித்து ்பல்லாயிரம் ஆண்டுக்ளாக ைாழநது 
ைருகிறார்கள.

திருப்பதிமய ஒட்டியுள்ள சித்தூர் ஜில்லா 
்சநதிரகிரிமய ் ்சர்நத ‘ைஙகாபுரம்’ எனும் ஊரில் 
ஒரு கிழவி ைசிக்கிறார். அைள த்பயர் ‘கஙகம்ைாள’. 
அைள ்சாதுக்களுக்குப ்பணிவிம்ட த்சயது 
இமறைமனக் கண்டு முக்தி அம்டயலாம் என்ற 
நம்பிக்மக்யாடு இருக்கிறாள. அதனால் 
்சாதுக்கம்ளத் ்தடிப ்்பாக ஆரம்பித்தாள. 
தைறுை்ன ்்பாைது முமறயல்ல என்்பதால் 
‘காராைணி’ என்னும் ்பயமறச சுண்்டலாகச 
்சமைத்து எடுத்துக் தகாண்டு ் ்பாகிறாள. இமதப 
்பன்னிரண்டு ைரு்டம் த்சயது ைருகிறாள.

்சாதுக்களுக்குச சுண்்டல் தகாடுத்தது 
ைட்டுைல்ல ா ைல்  அை ர் கள  ை ா ழ ந த 
ஆசிரைஙகம்ளச சுத்தம் த்சயதும் தைழுகியும் 
்பணிவிம்ட த்சயகிறாள. ்பல நாளகள இப்படி 
ந்டக்கிறது. ஒரு நாள ்சாதுக்களி்டம் இமறைமனக் 
காை ்ைண்டும் என்ற தனது விருப்பத்மதச 
த்சால்லுகிறாள. கஙகைாளி்டம் இருநது 
இப்படிதயாரு ் காரிக்மக ைருதைன்று ்சாதுக்கள 
யாரும் எதிர்்பார்க்கவில்மல. ஆதலால் அைர்கள 
்பதில் இன்றி அமைதியாக இருக்கிறார்கள. கிழவி 
்சாதுக்கள யா்ரனும் ்பதில் த்சால்லாவிட்்டால் 
அருகில் இருக்கும் ்பாமறயில் ்ைாதி தனது 
தமலமய உம்டத்துக் தகாள்ைன் என 
மிரட்டுகிறாள. ் ைறு ைழியின்றி ஒரு ்சாது ைட்டும் 
்்பசுகிறார்.

‘ஆயிரம் ைரு்டஙக்ளாக நாஙகள தைம் 
த்சய்தாம் ஒரு முமற கூ்ட விஷ்ணுமை நாஙகள 
்பார்க்கவில்மல. அல்்பம் தைறும் 12 ஆண்டுகள 
எஙகளுக்குச ்்சமை த்சயதுவிட்டு எஙகள 
ைழியாக நீ எப்படி அைமரக் காை முடியும்? 
உனக்கு அைர் அருள எப்படி கிம்டக்கும்? எனக் 
்கட்கிறார். உன் முறபிறபபுப ்பயன் நன்மைமயத் 
தருைதாக இருக்குைானால் ஒரு ைழிமயச 
த்சால்கி்றாம் அதன்்படி விஷ்ணுமைக் கண்டு 
அருள த்பறலாம் என்கின்றார்.

கிழவிக்கு ஒ்ர ைகிழசசி. ்சாதுக்கள விஷ்ணு 
ைாழநது ைரும் புறமற காட்டுகிறார்கள. கிழவியும் 
்சாதுக்கள த்சான்ன்படி சுண்்டமலச ்சமைத்து 
விஷ்ணுவுக்காக எடுத்துக் தகாண்டு அநதப 
புறறின் அருகில் காத்திருக்கிறாள. உ்டல் தைலிநது 
நலிநத ் காலஙதகாண்டு ைாறு்ை்டத்தில் விஷ்ணு 
ைருகிறார். சுண்்டமலச சிறுகச சிறுக ைாஙகிச 

்சாபபிடுகிறார். விஷ்ணு ்சாபபிட்டு முடித்ததும் 
அைரி்டம் கிழவி காசு ் கட்கிறாள. விஷ்ணுவி்டம் 
காசு இல்மல. க்டன்காரராகிறார். நாம்ளயும் 
சுண்்டல் தகாண்டு ைா .  இன்மறக்கும் 
நாம்ளக்குைாகச ்்சர்த்து நாம்ள சுண்்டலுக்குக் 
காசு தகாடுத்து விடுகி்றன் என்று ைாக்களிக்கிறார் 
விஷ்ணு. தபபிச த்சன்ற விஷ்ணு ைர்ை இல்மல. 
கிழவி இன்று ைரவில்மல என்றால் என்ன? 
என்றாைது ஒரு நாள அகப்படுைார் என்ற 
நம்பிக்மக்யாடு அவவி்டத்தி்ல்ய காத்துக் 
தகாண்டிருக்கிறாள’ என்று கமத முடிகிறது.

இன்மறக்கும் திருப்பதியில் விஷ்ணு (த்பருைாள) 
உற்சைம் ைரும்்்பாது கிழவியி்டம் சுண்்டல் 
ைாஙகி ்சாபபிட்்ட இ்டைாகக் கருதப்படும் ததறகு 
ைா்ட வீதியில் ்ை்ளம் அடிக்காைல் உற்சைம் 
அமைதியாகக் க்டநது த்சல்ைது நம்டமுமறயில் 
இருக்கிறது. காரைம், கிழவி சுண்்டலுக்கான 
காம்சக் ்கட்டு ைநது விடுைாள என்்பதறகாக 
விஷ்ணு ்பயநது ்சத்தம் இன்றி யாருக்கும் 
ததரியாைல் ஒளிநது த்சல்கிறார் என்று ஒரு 
வி ்ள க் க ம்  நூ லி ல்  த னி ய ா க ச 
த்சால்லப்பட்டிருக்கிறது. இநதக் கமதயில் 
கிழவிக்கும் விஷ்ணுக்குைான உமரயா்டலில் 
சுண்்டல் ‘உைவு’ மையைாக இருக்கிறது’ ்சையக் 
கமதயா்டலின் தர்க்கத்தில் உைவின் இ்டத்மத 
ஆராயந்தாைானால் புதிய கருத்துகம்ளக் 
கண்்டம்டய முடியும்.

இநதக் கமதமயப த்பாறுத்தைட்டில் எனக்கு 
‘சுண்்டல் கிழவி’ த்பௌத்தத்மத அம்டய விரும்பும் 
ஒரு மூதாட்டியாகவும், தைலிநத ் தகத்தில் ைருகிற 
விஷ்ணு தைமிருநது உ்டமல தைலிவித்துக்தகாண்்ட 
புத்தராகவும். லட்சுமியு்டன் ்சண்ம்டயிட்டு ைரும் 
விஷ்ணு ய்்சாதாமை விட்டுப பிரிநத புத்தராகவும். 
்சாதுக்கள பிக்குக்ளாகவும் ததரிகிறார்கள. இநதப 
்பார்மை கமதயில் சில இ்டஙகம்ளத் தவிர ்பல 
இ்டஙகளில் த்பாருநதுகிறது.

திருப்பதி தைஙக்்ட்ஸைரர் ் காயில் த்பௌத்த 
விகாரம்தான் என்ற கருத்து நீண்்ட காலைாக 
இருநதுைருகிறது. அமத தையபபிக்கும் உறுதியான 
ஆயவு முடிவுகள ைரத் ததா்டஙகியுள்ள இன்மறய 
காலகட்்டத்தில் இத்தமகய கமதகம்ள 
ைறுைாசிபபுச த்சயைது த்பௌத்த மீட்புக்கான 
த்சயல்்பாட்டிறகு கூடுதல் ைலுைாக அமையக்கூடும்.

்காயில் ைம்டப்பளளிகளிலும் ைக்களின் 
அ ன் ற ா ்ட  உ ை வு க ளி லு ம்  சு ண் ்ட ல் 
தம்டத்சயயப்பட்டிருநத காலத்திறகுப பிறகு, 
இரு்பதாம் நூறறாண்டின் ததா்டக்கத்தில் 
காராைணி அவியலுக்கு ‘சுண்்டல்’ எனப த்பயர் 
த க ா டு த் து  அ ம த  வி ஷ் ணு ் ை ா டு 
ததா்டர்பு்படுத்தியதன் பின்னணிமயயும் 
ஆயவுக்குள்ளாக்க ்ைண்டும். அது புதிய 
தைளிச்சஙகம்ளத் தருைதாக இருக்கும்.

கைட்டு்ரயாளர்: ைமிழ் உைவிப்ப்பராசிரியர்
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ஜூலை 2022இல் வெளியிட ெடிெலைக்கப்பட்டு, 
இடப்பற்றாககுல்யறாலும் அடுத்தடுத்த ைறா்தக ்கட்டுலைத 
த்தர்வு்களறாலும் பிைசுரிக்க இயைறாைல் 
நிறுததிலெக்கப்பட்டிருந்த ‘ைனுசி’ சிறு்கல்தலய 
இவ்வி்தழில் வெளியிட்டு அன்றாருககு எங்கள் 
அஞ்சலிலய வெளிப்படுததுகித்றாம்.

சிறு�ரத

பா.பசயப்பிரகாசம்
jpirakasam@gmail.com

மனுசி

தபாயலாமன அ்டக்கம் த்சயத ைறுநாள.

“இம்ளய ஜமீந்தார் ைரமலயா?”

்பளளியில் அத்தமன த்பண்டுகளும் ் களவிக்ளால் 
ைாமல்்பாட்்டார்கள .  ஆதாரம் ்்பால் 
கனகைணியின் விழிகள சுறறுமுறறும் கரைைடித்துக் 
தகாண்டிருநதன .

‘‘இஙகன ஒன்னும் காைமல்ய “ தாைணிமய 
உதறிக் காட்டினாள.

குைரமன கனகா பூட்டிமைத்திருக்கிற இ்டம் 
்பளளியில் அமனைருக்கும் ததரியும்- அது இதயம்; 
்ப ள ளி  ை ்ள ா க த் து க் கு  த ை ளி ் ய 
ந்டைாடுகிறைர்களுக்கும் ததரியும். விம்ளயாட்டுத் 
தி்டலின் ஒருமூமலயில் ’எனக்தகன்்னன்னு’ 
கி்டக்கும் ்பயன்்பா்டறற ததலாக்்காலும் 
கிைறறஙகமரயும் , கறததாட்டியும் அறியும்.
இருைரின் பிரியமும் ்பழக்கமும் ் ்பசசுக்களும் ந்டநத 
காலத்தில் உயிர்பபு்டனிருநதன ; அைரகள ்சநதிக்கிற 
இ்டஙகள ைாறிவிட்்டதால் அமை ஜீைனிழநது 
்்பாயவிட்்டது ்்பால் ்தாறறம் 
தநதன.

இருக்கிற எ்டம் ததரியாதுன்னா 
தநமனக்கி்ற ,மீண்டும் அைம்ள 
்நாண்டினர் சி்நகிதஙகள.

“எனக்தகன்ன ததரியும்? ” 
சினாயத்தாள கனகா.

“ நா இஙக இருக்்கன். அைரு 
எஙக இருக்கா்ரா”?

இ ம ்ள ய ஜ மீ ந த ா ர்  எ ன 
சி்நகிதஙக்ளால் ்பகடியடிபபுக்கு 
ஆ்ளான  குை ரன் ,  த ா த் த ா 
த்பாயலான் ைரைத்தினால் 
தாழத்தப்பட்்ட குடியிலிருநது 
புறப்பட்டு ைநதிருக்க ஏலாது.

்தாறறத்தில் எலுமிசம்சநிறம்; 
பூட்்டனில், ்பாட்்டனிலிருநது 
அ ப ்ப ன்  சி த் தி ர ் ை லு க் கு 
ைர்பணுவில் ைார்க்கப்பட்டிருக்கும் 
அ்த உருைக்கட்டு. தைளியூர் 

வீைவைணக்�ம்
கைரிசல் கைாட்டு மனிை 

வாழ்்வ ைமது எழுத்தில் 
மலர்வித்துக கைாட்டிய 

கி.ரா.வின் பின்்னத்தி ஏர் 
்பா .வசயப்பிரகைாசம 

அவர்கைளுககு கைாக்கையின் 
வீரவைககைம.

நிகழசசிகளுக்குப ் ்பாமகயில் அப்பன் சித்திர்ைல் 
இடுபபில் ஒறமறத் தட்டு ் ைட்டிக்கட்டு இருக்கும். 
ஊர் க்டநது ைநமத தாண்டியதும், ்ைட்டி 
இடுபபிலிருநது நழுவிக்தகாள்ள, துணிபம்பயில் 
ைடித்து மைக்கப்பட்்ட ஜிப்பாமை உடுத்தி , உருைால் 
(தமலத்துண்டு) கட்டிக் தகாண்டு முன்்னறுைான். 
ஊர்க்காரஙக கண்மை எதுக்கு உருத்தனும்?அைஙக 
அமதயிட்டு நம்மை ஏன் அைைானப ்படுத்தணும் 
என்று நிமனக்கும் சு்பாவி. குறைன் - குறத்தியாட்்டக் 
கமலஞனாக ஊமரவிட்டு தைளி்யறுமகயிலும் 
ஊருக்கு அப்பால் க்டநததும் தான் உடுபபு ைாறறிக் 
தகாளகிறான்.

குறைன் – குறத்தி ஆட்்டத்தில் ஜமீநதார் 
்ைெமிட்டு ் ைம்ட்யறினால் அப்படிப த்பாருநதும் 
சித்திர்ைலுக்கு. ராஜ ்பார்ட் ைாதிரித் ததரிைான்.

-2-

துயரம் தகாண்்டாடுதறகு அல்ல; ஆத்துைதறகும் 
அைர்த்துைதறகும். ்சாவுமுக்காடு 
்்பாட்டு தாழத்தப்பட்்ட குடியிருபபு 
எத்தமனநாள துக்கத்திமனக் 
காக்கக் கூடும் ?

“ அ ம் பு ட் டு த ா ன் , 
ைறு ந ாளுமின்னா  த க ா்டல் 
கூத்தாடிடும் .  ைாயும்ையிறும் 
எல்்லாருக்கும் தான”

கு ை ரன்  ஏ த த ான்மற யு ம் 
் ந ர் சத்ச ா ல் ல ா ல் 
த ்ச ால்்பைனில்மல .  “ கு்டல் 
கூத்தாடிடும் ”  கமலசத்சால் 
்கார்த்தான்.

 இநதச த்சால்லா்டல் ை்ளம் 
த ை ா த் த ப ்ப ள ளி ம ய யு ம் 
மகை்சப்படுத்திக் கக்கத்தில் 
த்சாருகிக் தகாண்டிருக்கிறது.அநத 
ைரிம்சயில் கனகைணியும் நின்றாள. 
ஆனால் அை்ளது ்்சர்ைானம் 
்ைதறான்றாயத் ததன்்பட்்டமத 
தகாஞ்ச நாளில் சி்நகிதஙகள 
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கண்டுதகாண்்டனர். ஓர் உயர்்சாதி தாழத்தப்பட்்ட 
்சாதி ைட்்டத்திறகுள தநஞம்ச அனுபபிவிட்்டது.

 ்சத்தக்குழல் ்சம்டயாண்டி ைட்்டாரத்தின் 
அம்டயா்ளம். அநத வி்்ச்டத்துனா்ல்ய ஊர் 
அறியப்பட்டிருநதது. ”  ஓ அநத ஊரா ” 
வியக்காத,்கட்காத ைனு்சரில்மல .

‘‘தாத்தா நல்லா இருக்காக்ளா?”

‘ ‘ த ாத்தா பின்னால்ய ைால்பிடிசசிப 
்்பாயிறலாம்னு ்பாக்்கன், கழுமத இஙக 
்பளளிக்கூ்டமின்னு ஒன்னு தக்டக்்க ”

“அதுஎன்ன, கழுமதகிழுமதன்னு, ைாயில 
நல்லைார்த்மத ைராதா?” சி்நகிதி ை்க்ஸைரி 
்காபித்துக் தகாளகிறாள.

ைட்்டாரப்்பசசில் சிறுையது முதலாய ் ்சர்த்து 
மைக்கப்பட்்ட கருவூலம் இன்னும் குைரனுக்குள 
ைாழகிறது. கருவூலத்திலிருநது முகநதுமுகநது 
தகாடுத்துக் தகாண்்்ட இருநதாலும் இணுக்கு 
குமறவு ்ப்டவில்மல.

“எஙக அைரு, தராம்்பநா்ளா ததம்்ப்ட்ல?”

 “எப்படித் ததம்்படுைாரு, அைரு ைாமகைரத்தடியில 
எமல்்பாட்டு தரண்டு ைா்சைாசசு” – இது ைரை 
அறிவிபபுச ்்சதி. இம்ைாதிரித் தகைமல “ த்சாநத 
ஊர் ் ்பாயச ் ்சநதாசசி” என அைன் அத்தா்சைாயக் 
க்டநது ் ்பாைான்.

“இநத ைரு்சம் ஒஙக ்பக்கம் தைள்ளாமை எப்படீ?”

“ஒரு நம்்பர்ல ் ்பாயிருசசி”

லாட்்டரிசசீட்டில் ஒரு எண் விட்டுப 
்்பாயவிட்்டால் ஒன்னும் இல்லாைல் ்்பாகும்.
அது்்பால் ஒருைமழ கண்டிருநதா தைள்ளாமை 
் க ா பு ர ை ா ய க்  கு வி ஞ சி ரு க் கு ம் . அ ை ன் 
த்சால்லா்டலுளளிருநது அர்த்தத்மத உருவி எடுத்துக் 
்கார்க்க எதிர்நிறகிறைர்களுக்கு தகாஞ்ச ்நரம் 
எடுக்கும். மூம்ளமயக் தகால்லன் ்பட்்டமற 
ஆயுதம்்்பால் 24 ைணிப த்பாழுதும் கூர்்படுத்தி 
மைக்க எல்லாருக்கும் ைாயக்காது.

தாைரஙகள பிராைைாயுமை உட்தகாண்டு தம் 
்பசம்சயத்மதக் காப்பாறறி ைருதல் ் ்பால, குைரன் 
ைட்்டாரத்துக்்க உரிய த்சால்லா்டலில் தகாழுத்துக் 
தகாண்்்ட ்்பானான். அைனும்டய தைாழியில் 
த்சாக்கிக்கி்டநதார்கள த்பண்பிளம்ளகள. 
கருவூலத்மத ைறறவி்டாைல் இன்னுமின்னும் 
நிரபபிக்தகாண்டு ைருகிறான்.

“நீ,ைரைாட்்்டன்னு தநமனச்்சன்’யா. எல்லாரும் 
என்மனயக் ்கக்குறாஙக” அைன் காதுகளில் 
தைன்காறறு வீசிறறு. த்சான்ன கனகைணிமயப 
்பார்த்தான்.

“நாஙக அவை்ளவு ் ைட்டிமையாைா இருக்்காம். 
ைண்டியும் ைகிழியுைா தநமறஞசு த்பாஙகுறதுக்கு.”

மீண்டும் குைரன்!

“இைனப ்பா்ரன்.ஒவதைான்னும் புதுமையாப 
பூக்குது” த்சாக்கிப ்்பானாள. அைனுக்கு அநத 
அை்சரத்திலும் கனகைணியி்டம் ்பகிர்நது தகாள்ள 
முக்கியப்பட்்ட ்்சதிதயான்றிருநதது. த்பாயலான் 

தாத்தா ்சாமை அப்பன் சித்திர்ைலும் ்சம்டயாண்டி 
ைாைனும் தகாண்்டாடிய காட்சிமய தத்ரூ்பைாக 
எடுத்து மைக்க எண்ணியிருநதான்.ஆனால் 
கனகைணியின் கண்்பாமை அம்சவுகள தைள்ள 
நீர்ச சுழிகள ் ்பான்றமை.
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அ ம ன ை ம ர யு ம்  அ ன ா ம த ய ா க் கி , 
அைலச்சக்கரத்தின் கால்களில் ைாட்டிவிட்டுப 
்்பான த்பாயலான் இழப்பால் தாழத்தப்பட்்டகுடி 
துயரப த்பருக்கில் மூழகியது; ைடியாத துயர 
நீ்ராம்டயின் ைண்்டல்ைண் த்பாதுைலிலிருநது கால் 
த்பயர்க்க அைர்களுக்கு நாத்ளடுக்கும்.

்்சதி ைநதது.

“த்பரியயயா ்்பாயச ்்சநதிட்்டாஙக்ளா” 
அலைநது உட்கார்நதார் ்சம்டயாண்டி. ்சட்ம்ட 
ைாட்டுதல் ்்பால் கட்ம்டக்குழலுக்கு உமறமய 
ைாட்டினார்.

எங்கனும் புறப்பாடு என்றால், ்சம்டயாண்டியின் 
மகபபிளம்ளயான கட்ம்டக்குழல் அைரு்டன் 
ைண்டி ஏறிக்தகாளளும்.

அன்மறய ்்சாகத்மத எல்்லாருக்கும் ்பநதி 
விரித்துப ்பகிர்நது ்பரிைாற அைர் குழலுக்கு 
விதித்திருக்கிறது. தாழத்தப்பட்்ட குடியிருபபு 
முறறத்தில் அன்று இராச ்சம்பகூடியிருநதது.

‘ க ஞ ்ச ர ா ’  இ ம ்ச க் க ரு வி  இ ல் ல ா த 
கும்மிைாத்தியாமரக் காைவியலாது. கும்மி 
அடிபபுக்கும் கஞ்சராத் தட்டுக்கும் அப்படிதயாரு 
த்பாருத்தம். கஞ்சரா ஏநதி ைாசிக்கும் அப்பன் 
சித்திர்ைலுவு்டன், எங்கதயன்றாலும் ்சத்தக்குழல் 
்சம்டயாண்டி ைாைன் ததன்்படுைார். கும்மித்தட்டில் 
ஒவதைாரு நாலுைரி முடித்ததும், அைரது 
கட்ம்டக்குழல் இமைைாய இமழநது ைாயம் 
த்சயயும். ‘ைாைன் என்னைாயம் ்பண்ணுறார்’என்று 
குதூகலப்படுைான் . குழல்ைாசிபம்ப அது்்பாலக் 
கண்்டதுமில்ல, ்கட்்டதுமில்ல என்்பது ைட்்டார 
ைழமையானது.

்சம்டயாண்டி ைாைாவுக்குப ்பாம்பு நாக்கு ; 
நீட்டிநீட்டி முன்னகர்நது ் தாட்்டம்துரவு ்பார்த்து 
ைம்ளநதுதநளிநது ஊர்ைது்்பால, இன்னைாதிரி 
இப்படியிப்படி ் கார்த்துப ் ்பாகுதைன்று த்சால்ல 
எைருக்கும் ஏலாது. ஊைத்தம் பூ ்்பால விரிநது 
அகன்றது நாதசுரம்! ஓட்ம்டகள விழுநத ஒரு 
ஊைத்தம் பூ கட்ம்டக்குழல்.ஓட்ம்ட ைழியாயப 
புறப்படும் நாதம் எல்லாத் திக்குகம்ளயும் தீண்டிப 
்பரை்சப்படுத்தியது.

‘‘ைாைா ைநதிட்டியா?” சுறறிமுறறி ்நாக்கினார். 
அைருக்கு சித்திர்ைலின் கஞ்சராவும் ்ைண்டும். 
்ச ம ்ட ய ா ண் டி யி ன்  ம க ப பி ள ம்ள ய ா ன 
கட்ம்டக்குழலுக்கு ்பா்சமுள்ள தைாழி புரியும். 
‘இம்ச ைகா்சமுத்திரத்மத எல்லாருக்கும் திறநது 
விடு்ைன், என்அப்பன் கட்்டம்ள அப்படி’ எனப 
்ப்ட தைடுக்கக்காத்திருநதது உமறக்குள.

நாட்டுக்களளும் ைாட்டுக்கறியும் உண்டு 
விரிநதிருநதன முகஙகள; த்பரிசின் ைரைத்மதக் 
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களளும்கறியும் ்சாபபிட்டுக் தகாண்்டாடுைதில் 
தைறில்மல. ைகன்களும் ைகளகளும் ்்பரப 
பிளம்ளகளுைாகி மூன்றாம் தமலமுமறமயக் 
தகாஞசிவிட்டு த்சாநதஊர் ்்சர்நதிருக்கிறார் 
த்பாயலான். ்பநதல்்்பாட்டு, குமலைாமழகட்டி, 
தகாட்டும்குழலும் முழஙகுைதறகான கலியாைச்சாவு 
அது. இன்தனாரு ்சந்தா்சக் ் காலம் காைப்்பாகிறது 
என்னும் குறிபபு குடியிருபபுக்குள ஓடிக் 
தகாண்டிருநதது.

சிறிசுகள அப்பத்தாைார் ைடியில் கிறஙகிக் 
கி்டநதனர்.

இ்ளைட்்ட ைரிம்ச எழுநது ்சம்டயாண்டி 
குழலுக்கும், சித்திர்ைலின் கஞ்சரா இமழபபுக்கும் 
ஆ்டக் காத்திருநதது.

இமழநது இமழநது புமக்்பால் கவியும் 
்்சாகராகம் ்தாடி.இருமகக்ளாலும் நீமரவிலக்கி 
விலக்கி நீசசுப்்பாடுதல் ்்பால், கட்ம்டக்குழல் 
இம்சயில் ் தாடி நீநதிநீநதிப ்ப்டரும். ்சம்டயனின் 
நாதக் ்கார்மைக்கு ஈ்டாய அப்பனின்‘கஞ்சரா” 
இமழநதது. எல்லா இரவுகள ்்பாலில்மல.
்சாவுஅம்டயா்ளம் இம்மியும் இல்லாதைாறு 
அநதராத்திரி ைர்ைஜாலஙகம்ள விரித்தது. இதைான 
குளுமை, மூர்க்கைான ் கா்பம், ்பாைப்பட்்ட்்சாகம் 
அவை்ளமையும் கலமையாயக் கமரத்து ஊறறின. 
‘இதன்்ைல் அதுைா, அதன்்ைல் இதுைா, எதன்்ைல் 
எது ்சைாரி ’ என அறியமுடியாது கூட்்டத்மத 
ையஙகிச ்சரித்தது.

அநத ஒன்மற ஊர்எல்மலக்குள, தாழத்தப்பட்்ட 
ைசிவி்டத்தில் அண்்டவிட்டிருநதா, கைமல ் ைதமன 
அத்தமனமயயும் குழி்தாண்டிப புமதத்து 
்ைவியிருக்குதைன்்பது இ்ளஙகாம்ளக்்ளா்ட 
நிமனபபு.  நாத்ததைடுக்கும் அநத ’்டா்ஸைாக்மக’ 
ஊர்எல்மலக்குள அண்்டவி்டாைல் நறகாரியம் 
த்சயதுவிட்டுப ்்பானைர் த்பாயலான் . 
குடிம்சகளுக்குளளிருநது “ அடிக்கிறா்ன, 
தகால்றா்ன” என ராத்திரிமய உம்டத்துச 
சிமதக்கும் த்பண்குரல்கள ைராைல் ் ்பானது .

“ஏ,்சம்டயப்பா,ஓந‘்தாடி’ ்காடித்பறும்யா” 
என்றுத்சால்லி, அைமரத் தழுை இப்்பாது 
த்பாயலானில்மல. கட்ம்டக்குழலின் ்தாடியும் 
்தைதுநதுபியின் இழுமையும் பிமைநது 
்்பாட்டுக்தகாடுத்த ்பாமதயில் நம்ட்கார்த்து’அநதத் 
தர்ை ைகாராஜா இந்நரம் த்சார்க்கம் ்்பாயச 
்்சர்நதிருப்பார்’என இமழநதது ைா்டத்தி ைகராசியின் 
ஒபபு.

இழவுவீட்டுக்கு இம்சக்கருவி ்்பாகக் 
கூ்டாததன்்பது ஊர்க்கட்டுப்பாடு. த்பாயலானின் 
இழபபுத் துயரத்தில் அது மீறப்பட்்டது. இழவு 
வீட்டில் இம்சைாசிபபு அநத கிராைத்தில் இது 
முதல்த்டமை. ்ைல்்சாதி வீடுகளில்‘புறுபுறு’தைன 
முைக்கம் புறப்பட்டு, புறப்பட்்ட ்ைகத்தில் 
அ்டஙகியும் ் ்பாயிறறு. அதறகு்ைல் ஒருத்தருக்கும் 
்கட்கத் துணிச்சலில்மல. நாம்ளபபின்்ன ஊரில் 
ஒருபிரசசிமனதயன்றால் தாழத்தப்பட்்ட 
குடியிலுள்ள த்பருசுகள, இ்ளசுகள முதறதகாண்டு 
எதிர்ப்பார்கள. ஒன்னு்்பால ஒத்தா்சமனக்கு ைராது 
்்பாைார்கள.

அன்மறக்கு அநத ’ததன்காத்து’ இைர்கள மீது 
சூறாைளியாயத் திரும்பும்.
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இதுைமர கனகா அக்காவின் மக பிடித்து 
அமலநது தகாண்டிருநதாள ்பாப்பா.

வீட்டில் ”்பாப்பாை எஙக கா்ைாம்” என்்பார்கள.
இநதப ்பாப்பா காைாைல் ்்பாயிருப்பாள. 
ததருபபுழுதி, மநைண் மகயில் அளளி ஊதி ஊதி 
ததளளித் ததளளி ைாயில் ்்பாட்டு விழுஙகிக் 
தகாண்டிருப்பாள. ்சரியான ைண்ணு திண்ணி. 
்பால்குடி ைறபபிறகாகாக உண்்டாக்கிக் தகாண்்டது. 
்பால்குடியிலிருக்கும் ் ்பா்த, ஜன்னி கண்டு தைட்டி 
தைட்டி இழுத்து தரண்டு நாள ஜூரத்தில் அம்ைா 
உயிர் பிரிநதது.

 எமதயாைது ்சப்ப ் ைண்டும். ைாய நைநைத்தது; 
ைண் ்பரிகாரம் த்சயதது. ைண் தின்று ையிறு 
உபபிப்்பானது. ”இநத ையித்மதக் தகாஞ்சம் கீறிப 
்பாப்பைா, எத்தமன ைண்டி ைண் குமி இருக்கு்ைா” 
த்சல்லம் தகாஞசுைது ்்பால் அைளும்டய 
ையிறமறத் ததாட்டுப த்பண்டுகள ் கட்்பார்கள.

கல்யாைம் ஆகிப்்பாகுமுன் ஒருநாள 
்சம்டயாண்டித் தாத்தா கனகைணியி்டம் ் கட்்டார் 
‘‘இை ையித்துக்கு ஒரு மைத்தியம் ்பாப்பைா தாயீ”

கனகா ைலஙக ைலஙக விழித்தாள; ஏலுைா தாத்தா 
என்்பதாக கண்கள விரிநதன.

தன்மனச சுறறி கருக்கிருட்டு ைமழ த்பயது 
தகாண்டிருநத ்்பாதும் , கிம்ள பிடித்து தாவும் 
தைறியில்ய இருநதாள கனகா. ்பளளிப ்படிபபு 
முடிநததும் ைாைைப ்பருைத்தினர் அமனைமரயும் 
மூடிப்பரவும் கருக்கிருட்டு அது. ்பளளிப ்படிபபு 
முடித்து ஒரு இரண்டுைரு்சம் குைரனுக்காக அைள 
காத்திருநதாள. அநத இரண்டு ைரு்சமும் இரு்்பரும் 
ஒருைர்மீததாருைர் பிரியத்மதப ்பறிைாறிக் 
தகாண்டிருநதனர்
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்பட்்டா்ளத்திறகு ஆள எடுப்பைன் என்ன 
்கட்கிறான்? த்பரிய ்பத்துப ்படித்திருக்க ் ைண்டும்; 
எம்ட, உயரம், உ்டம்புத் திரட்சி. தி்டலில் ஐநது சுறறு 
ஓடி ைரச த்சால்கிறான்; தைாத்தம் 1000 மீட்்டர். 
குைரன் தன்திறனுள்ள ஆள ! எது ் ைண்டுதைனினும் 
தன் ்ைல் ்்பாட்டுக்தகாண்டு தன் முயறசியால் 
தீர்த்துக் தகாளைான். அக்காலத்தில் த்பண்கள 
்பட்்டா்ள ஆள ் ்சர்பபிலிருநது ஒதுக்கப்பட்டிருநதனர். 
த்பண்களுக்குப ்பட்்டா்ளம் இல்மல.

குைரனுக்கு ஊரின் தார்ச்சாமல ஓட்்டக்க்ளம் 
ஆயிறறு. தார்ச ்சாமலமயக் க்டநது ்பக்கம் 
இறஙகினால், த்பாதுைலாயக் கரி்சல் ; அதிலும் கால் 
்பதியப ்பதிய ஓடிப ்பழகிக் தகாண்்டான்.

இராணுைத்தில் ்்பாயச ்்சர்நத ்பயல் ஒரு 
துபபுமில்மல, ஒரு தகைலும் கா்ைாம்;எநதத் 
ததா்டர்புைறறுப ்்பானான்; அவைப்்பாது 
சித்திர்ைலுமைப ் ்பாயப ்பர்த்து வி்சாரிப்பது்டன் 
முடித்துக் தகாண்்டாள.ஒன்று ததளிைாக 
கனகாவுக்குப புலனானது. குைரன் ்சை்டால் 
்்பர்ைழி. தைத்து ைாயச்சை்டால்.சித்திர்ைல் 
ைாைனாராக ஆகியிருக்கும் ைாயபபு அைளி்டமிருநது 
மக நழுவியது.

ஒரு த்பண் நிமனக்கிற  நிமனபபுகள 
அ்ளவிலாதமை.காணும் கனவுகளும் அ்ளைறறமை. 
அமைதயல்லாமும் அகலப ்பாயநது ்பரவும் ஜீைநதி 
்்பால. ைாழக்மக அப்படிதயல்லாம் விருப்பஙகளின் 
்படியும் கனவுகள ்படியும் த்பண்ணுக்கு 
அமைைதில்மல. கழுத்தில் சுருக்கிடும் ஒரு கயிறு 
நிமனபபுகம்ளயும் கனவுகம்ளயும் தீர்ைானிக்கிறது. 
எநத திம்சக்கு கழுத்து நீட்்டச த்சான்னாலும் 
அத்திம்ச ்நாக்கிப ்்பாயச ்்சர்ைண்டியது. 
தனக்தகனத் திறநதிருநத ஒரு ைழியில் அ்சலூருக்கு 
ைாக்கப்பட்டுப ் ்பானாள கனகா.

கல்யாைைாகி கைைன் வீடு ்்பாகும் ைமர 
கனகாவின் சுண்டுவிரல் ்பாப்பாவுக்காக 
உண்்டாக்கப்பட்்டது. அயயா ைய்சாளி. கனகா 
ைாக்கப்பட்டுப ் ்பானதும், ்பாப்பா அனாமதயாக 
ஆகிவிட்்டைள ்்பாலத் ்தான்றினாள.அநத 
்ைம்ளயில்தான் ்சம்டயாண்டித் தாத்தா ் கட்்டார்

‘‘்பாபபூ ையித்துக்கு ஒரு மைத்தியம் ்பார்ப்பைா?”

கனகா என்ற த்பருைரத்மத சுறறித் தா்ன 
்ப்டர்நது பிடித்துக்தகாளளும் தகாடி்்பால, 
இசசிசிறு த்பண் இநத ் நரத்தில் அனாமதயில்மல;

‘‘ஏலுைா?” கல்யாைைாகிப ்்பாகு முன் கனகா 
்சம்்சயத்்தாடு ்பார்த்தாள.

இசசிறு தகாடிக்கு ்பக்கத்தில் குளுசசியுள்ள 
புஙமக ைரைாக ்சம்டயாண்டித் தாத்தா கிம்டத்து 
விட்்டார்.

்சம்டயாண்டி என்ற நாட்டு ைருத்துைர் ைறுநா்்ள 
தன் மைத்தியத்மதத் ததா்டஙகினார்,” இை்ள 
எஙகிட்்ட விட்டுரும்ைா, நான் ்பாத்துக் கி்றன்” .

-5-

“இப்்பா ைண்ணு திஙகறியா பிளம்ள?”

“இல்லக்கா” ததாமல்்பசியில் அவைப்்பாது 
வி்சாரித்தாள.

“யார் ் ைல ்சத்தியஞ ்சாத்துற?”

“தாத்தா ் ைல ்சத்தியைாக்கா”

‘ ‘இனி்ை ையித்துக்குள்ள ைண்ணுகிண்ணு 
்்பாசசுன்னா ஒன்னய என்ன ்பண்ைலாம்?”

“அமத விட்டுட்்்டன் , ் ்பாதுைா?”

தரண்டு்்பரும் ்சம்டயாண்டித் தாத்தாவுக்கு 
சின்னதிலிருந்த த்சல்லஙகள.

கிராைத்தில் தைாகிடுகள( த்பரிசுகள) தைா்டாமைத் 
தூக்கிக்தகாண்டு தண்ணீர் சுைப்பார்கள.

்பாப்பா அமத ையிறறில் சுைநதாள.

முதலில் ஒரு தைா்டா. அடுத்து ஒரு ்பாமன; 
த்பறகு ஒரு கலயம்; ்சன்னம் ்சன்னைாய ையிறு 
குமறநது ஆலிமலயாகிரும் என்கிறாள ்பாப்பா. 
ைருநது ்சாபபி்டறதுக்குத்தான் ்சம்டயாண்டித் 
தாத்தாமைத் ்தாது்்பாட்டுக் தகாண்டு 
அமலகிறாள.

“தராம்்ப ்சரிதான் .  தாத்தா அப்படிச 
த்சான்னாரா?”

”ஆைாக்கா”

”தாத்தா த்சான்னாப ்பலிக்கும்.இப்ப நீ ?”

“இப்்பா நா கலயம்”

தஙமகயின் புத்தி்சாலித்தனம் கனகாவுக்கு 
தகாக்கி ்்பாட்்டது. ையிறு தளளிப பிளம்ள 
இப ்்ப ாது  மூம்ளயுள்ள  த்பட்ம்டய ா க 
ைாறியிருக்கிறாள.எநத ஒரு ைனு்ச ஆத்ைாவுக்கும் 
அது தான் நியதி. ையிறு குமறயக்குமறய மூம்ள 
தகக்கலிபபுப ் ்பாடும் என்்பது த்பாதுநியதி.

‘ையிறு தளளி, இநத்ளவு ைாயாடு்த!’

ைனசுக்குள ைகுட்டிரப ்பட்டுக் தகாண்்டாள 
கனகா.

ை்டக்கு ஓம்ட தாண்டி ஐநது ஏக்கர் ஒ்டஙகாடு; 
ஓம்ட, காட்்டாறாகி தைள்ளத்தில் தகாததகாததைன்று 
அடித்துைநத ஒம்டதநத்து எல்லாமும் ஒன்னாயக் 
குவிநது, அநத ஈரப்பதத்தி்ல்ய மும்ளவிட்டுச 
த்சடியாகி, ஐநது குறுக்கத்மத ைம்ளத்துப ் ்பாட்்டது 
. முன்்ன ்சாபபிடும் ் ்சாறுக்கு பின்்ன ்சாபபிடும் 
்்சா்ற கறிஙகிற(ததாடுகறி) ைாதிரி, உதிரும் ஒம்ட 
தநத்து , ைறதறாரு விமதக்கு உரைாகிப ் ்பாயிறறு. 
சூரிய தைளிச்சம் ஒரு த்பாட்டுக் கீ்ழ ைர 
ைழியில்மல, பூமி ைட்டுமில்மல, த்சாத த்சாததைன்று 
ஈரைாயக் கி்டநதது ைரநிழலும்.

ைரஙகளில் ஒட்டிக்கி்டக்கும் நத்மதகளுக்கு 
ைமழக்கால விழிபபு ைரும்.ைமழ த்பயமகயில் 
விழித்து ஒவதைாரு இ்டைாய ஊர்நது த்சல்கின்றன.
நகரும் நத்மதகம்ளப பிடித்துச ்்சகரித்துச 
்சம்டயாண்டித் தாத்தா ைருநது தயாரிப்பார். 
ஓட்ம்ட நீக்கி, உளளிருக்கும் ்சமதமய ஒன்னாய 
ஒரு ்சட்டியில் ்்பாட்டு, ஆட்டுக்கறி, ்காழிக்கறி 
்்பாலப த்பாரிப்பார்.

“த்பாரிக்கிறதுக்கு என்ன எண்மை ?”
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“தைண்மை.”

“தைண்மையா, தகட்்ட ைாம்ட வீசுது”

்சந்தகத்மதப ்்பாக்கிக் தகாள்ள ்பாப்பா 
்கட்்டாள.

“ஒஙகளுக்கு ?”

“எனக்குப ்பழகிப ் ்பாசசி.”

ஊருக்குள ைாடு மைத்திருநதைர்கள வீடுகளுக்குப 
்்பானார் ்சம்டயாண்டி: வீட்டு வீட்டுக்குப ் ்பாய 
தகட்டிதகட்டியாய தைண்மை ைாஙகி ைருைார்.
ஊர் க்டநது சில ்சையஙகளில் ்ைத்தூருக்கும் 
் ்ப ாை ா ர் . த கட்டி  தைண்மை தி ரட்டி 
மைத்திருப்பைர்களி்டம் ைாஙகி, அை்ர உருக்கி 
மைத்துக்தகாளைார்.ைருநதுக்கு என்்பதால் யாரும் 
ஒன்னுக்கு தரண்்டாய காசு ்பார்ப்பதில்மல.

“எஙக வீட்ல எருைாடுதான் தக்டக்கு” .

“எருை ைாடுன்னு ்ல்சா தநமனசசிராதீக. 
அதுகள்ள ்்சகரைாகிற தகாழுபபுச ்சத்து ்பசு 
தைண்மைமய தைத்தீரும்” ( தஜயிசசிரும்). என்்பார்.

தநய உருக்குமகயில் ்பரிைளிக்கும் ைா்சமனக்கு 
ஈடுத்சால்ல முடியாது. காயசசுகிற ்்பாது 
்சமையலமற , ததருதைல்லாம் ைைக்க ஊர்முழுசும் 
ஒரு நம்ட ்்பாயைரும். ைா்சமனமயச ்சைாரி 
சுைக்கும் காறறுக்கும் ்சந்தா்சம் கூடிப்்பாகும்.

தாத்தா ் கட்்டார்

“்பாபபூ, எப்படி இருக்கு நத்மத ைறுைல்?”

“ இப்ப ் ்பொ இருக்கு” ்சாபபிட்டுச ்சாபபிட்டு 
்பழகிப்்பாயவிட்்டது.

“ தகான்னாப ்பாைம், தின்னாத் தீரும்னு ஒரு 
்பழதைாழி இருக்கில்ல”

ஆனா ்ைற ைழியில்ல, குைட்டிக்கிட்டு ைருது. 
்பத்தியங காக்கணு்ை.ைறுக்கா தரண்டு தரம் ைருநது 
்சாபபிட்்டாகணுமில்ல.

“எம்புட்டுக் காலத்துக்கு?” துடிப்பாய வி்சாரித்தாள.

“ஒரு ைா்சத்தில “

”இப்ப்ை தகாைம் ததரியுனு்ை? ்பாபபூ”

 அைம்ளக் கூபபிடுைது ்பாப்பா இல்மல. அைர் 
புதிதாகச த்சால்கிறார்,

 “ ்பாபபூ”.

உ்டலும் ைனசும் பூரித்துக் தகாண்்டது. ையிறு 
வீக்கம் சுத்தைாக ைறறிவிட்்டது.

“தன் ைறநத கழுமத.எப்படித்தான் எடுப்பா்்ளா, 
ைண்மைத் ததண்ணித் ததண்ணி, ஊதி ஊதி 
ைாயில் அதக்கிக்கீருைா. நாலு பிளம்ள த்பறக்குற 
ைாதிரி ஊத்தம் தகாடுத்திருசசி. .நம்ை்ளப 

பித்துபபிடிசசி அமலய ைசசிட்்டா.”என்று 
புலம்பினாள கனகா.

இப்்பாது ்சம்டயாண்டித் தாத்தா அைம்ள 
உருைைாக்கியிருக்கிறார்.
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குதிமரைாலிக் கருது ்்பால் ைம்ளநத நமரத்த 
புருைஙகள.்தாமகக்குள ்கார்த்து நிறகும் 
ைணிக்கதிர் ்்பால் குவிநது நிறகும் ்பார்மை.
கண்க்்ளா, கா்தா, நாசி்யா, மகக்்ளா எநத 
அஙகமும் என்்பதிலும் ்பழுதில்மல.நம்டதயான்னு 
தகாஞ்சம் த்ளர்நதுட்்டார் ்சம்டயாண்டித் தாத்தா.
கம்பூன்றி ந்டக்கிறார் தாத்தா.

“ கம்பூன்றிட்்டாஙக்ளா ,்பாை்ை ”கனகா 
்கட்்ட்படி உள்்ள நுமழநதாள.மகச சுண்டுவிரலில் 
ையிறறுவீக்கம் ைறறிய ்பாப்பாமைக் ் கார்த்திருநதாள.

்பாதத்துக்கு ்ைல், உளமூட்டில் ஒரு புண்; 
தராம்்பகாலைாய ஆட்ம்டமயப ்்பாட்டுத் 
தீரைாட்்்டன் என்கிற ைாதிரி தகாததகாதப்பாகிக் 
கி்டக்கிறது. ்பத்து ைரு்சத்துக்கு ்ைற்ப்ட ்சகல 
மைத்தியமும் ்பார்த்தாகியது.ஊசி ் ்பாட்டுக்தகாண்டு 
ைநதால் ‘சுக்காய’ புண் ஆறிவிடும் என்றார்கள.
ததாயநததாடியாய ஊசி ்்பாட்டும் ஒன்னும் 
்பலனில்மல.

ஊரில் மீனாட்சி சுநத்ரசுைரர் ்காயிமலப 
புதுபபித்து எடுத்துக் கட்டியிருக்கிறார்கள.ஒவதைாரு 
காமலயிலும் பூம்சயும் ்பஜமனயும் ந்டக்கும்.
காமலயில் கட்ம்டக்குழமல இ்டது ்பக்கத் ் தாளில் 
ைாட்டிக்தகாண்டு, கம்பூன்றி ந்டநது ்்பாகிறார்.
்காயிலில் நம்ட திறநதிருக்கிற்தா இல்மல்யா, 
தைள்ளன்ய ்தநீர்க்கம்ட திறநதுவிடுகிறார்கள.
ஒரு ் தநீமரச ்சபபி, ் காயிலுக்குப ் ்பாய ைாத்தியம் 
இம்சத்துத் திரும்புகிறார்.

தாத்தாவுக்கு முன்னால்நின்ற கனகா, அைரின் 
முட்டிக் காமலத் த்டவி ்்சாகம் த்பாதிநத க்சபபு 
ைாத்திமரகம்ளத் தின்்பது ைாதிரி ் கட்்டாள.

“நல்லா இருக்கீக்ளா, தாத்தா?”

விழியில் ் ல்சாய நீர் கட்டிறறு. இரண்டு ைரு்சம் 
இம்ட விழுநதுவிட்்டது.இம்டயில் அடிக்கடி ைநது 
்பார்க்க முடியவில்மல. ைாக்கப்பட்டுப ்்பான 
இ்டம் ை்டக்கில் தைகுதூரம் ் ்பான இ்டத்தில் ைம்பு 
தும்பில்லாைல் ஓடிக்தகாண்டிருக்கிறது ைாழக்மக.
இநத ையிறுதளளி து்ளசிக்கும் ஏதாைது ஒருைழிமயக் 
கண்டுவி்ட்ைண்டும்.

து்ளசியு்டன் ்்சர்நது விழுநது கும்பிட்டு 
ஆசீர்ைாதம் ் ைண்டுகிறாள.

அடுத்த 
இதழ்

கி.ரா.வின் பின்்னத்தி ஏர்
பா.செயப்பிரகாெம் 
நினைவுச் சிறப்பிதழ்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ந
வம
்பர்
 2
02
2

24

“அநத ைா்டக் குழியில ்பாரு. விபூதி இருக்கும்”

நவீன பி்ளா்ஸடிக் ்பாத்திரஙகள; யாமனத் தநதம் 
ைாதிரி மினுக்குகிற எைர்சில்ைர்.என்ன ைநதாலும் 
அைமரக் கைர்சசிப்படுத்தவில்மல..தாத்தா இன்னும் 
நார்க் தகாட்்டாமனத் தான் உ்ப்யாகப்படுத்துகிறார்.
இரண்டு தமலமுமற கண்டுவிட்்ட, இன்னும் 
கிண்தைன்றிருக்கும் ்பமனநார்க் தகாட்்டானிலிருநது 
எடுத்துக்தகாடுத்த திருநீறமற து்ளசி தநறறியிலும் 
அைளுக்கும் பூசுகிறார்.

து்ளசிமய ைனுசியாக்கி விட்்டார்; சிமனைாடு 
்்பால் ையிறமறத் தளளிக்தகாண்டு அம்சநத சிறுமி 
அல்ல; சின்னப பிளம்ளயா்ை இருநது விடுைா்்ளா 
எ ன் று  அ ச ்ச ப ்ப ட் ்ட து ண் டு . அ ச ்ச த் மத 
ஓட்்டாஞசில்லு ைாதிரி சில்லுசில்லாய உம்டத்து 
தூக்கிப ் ்பாட்டு த்பண்ைாக்கித் தநதிருக்கிறார்.

அை்ரா்ட ‘்பாபபூ’ இன்மனக்கு ைஞ்சபபூரிச்ச 
மின்னல்தகாடி ் ்பால் அம்சகிறாள.அைம்ள இநத 
்ைன்மைக்குக் தகாண்டுைநத கருமை இல்லத்மதப 
பூப்்பாட்டு ைைஙக ்ைண்டும்.்சம்டயாண்டித் 
தாத்தா ்ைன்மையிலிருநத காலத்மத கனகா 
ஞா்பகைாயப ்பார்க்கிறாள.அை்ரா்ட இம்சயில் 
ையஙகி ் ைம்ட முன் தமலயாட்டியிருக்கிறாள.

“எப்்பர்ப்பட்்ட ்பாமறமயயும் இ்ளக்கி விடுகிற 
்தாடி இம்ச ்காடி த்பறும்” என்று த்சால்ைது 
்சரிதான் .எல்்லாமரயும் ைண்டி ்்பா்ட 
மைத்திருக்கிறது கட்ம்டக்குழல்.“அைன் அப்பன் 
நல்லைன்ம்ைா.எனக்கு முன்னாடி்ய ்்பாயச 
்்சநதிட்்டான்”.குைரமனப ்பறறிச த்சால்கிறார்.

ஓரிரு ைரு்சம் முன்ன்ர த்சாநத ஊர் (ைரைம்) 
்்சர்நதுவிட்்ட சித்திர்ைலு்பறறி ்சம்டயாண்டி 
்்பசினார்.உறுமிக்கார அப்பமன ்பாநதைாய 
வி்சாரிக்கிற இநதப த்பண்மை ்சம்டயாண்டி 
அறிநது மைத்திருகிறார்.ஊர் பூராவுக்கும் ததரிநத 
கமத; ஒரு காலத்தில், ்பளளிப ்பருைத்தில் குைரன் 
மீது பிரியைாயச த்சடி நட்டு, நீருறறி ை்ளர்த்த கமத.

“ஒன், சு்பாைம் அப்படி” என்றார்.தாத்தாவின் 
க ை ம ல ்ப டி ந த  மு க த் மத ் ய  க ன க ா 
்பார்த்துக்தகாண்டிருநதாள.அைர் த்சால்லச 
த்சால்ல ைாஙகிக் தகாண்டிருநதாள.

குைரனி்டம் கட்ம்டக் குழமல நீட்டி ஒருநாள 
்கட்்டார்:

“ஏ, யயயா, இநதக் குழல் இன்னும் எத்தமன நாள 
ைாைன் மகயில் தஙகுமின்னு த்சால்லு?”

“ைானம் உள்ள்ளவு ைாைா.”

குைர்னா்ட ைாக்மகச சுைநதுதகாண்டு தன்திம்ச 
்நாக்கி ந்டநதார்.அைனுக்காக ஏத்துக்கிட்டு 
ைார்த்மத த்சான்ன அைர்தான் முன்னால் 
உட்கார்நதிருக்கிறார்.

“பிளம்ள”்சம்டயாண்டி கனகைணிமய 
அமழத்தார்.தன் ைகம்ளக் கூபபிடுைது ைாதிரி.

“பிளம்ள,இப்ப தநமலமையில ஒன்னும் 
த்சால்றதுக்கில்ல. யாரு த்சால்லுக்கும் கட்டுப்ப்டாை, 
எல்லார் ்ைண்டுதமலயும் எல்லாத்மதயும் 
மீறிப்்பாயிரு்ைன்.”

மநநது கமரநது கீழிறஙகியிருநத அைரது குரலில் 
கலக்கம் கண்்டாள.அைரது முழஙகாலில் இரு 
மககம்ளயும் ்பதித்துத் சிறு சிரிபபுதிர்த்து, 
மநசசியைாயப ்பார்த்தாள.

தாத்தா்ைா்ட தைௌனம் சிநதிபபின் மீது 
உட்கார்நதிருநதது.அ்ளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் 
நஞசு .்சாப்பாட்டில் ைட்டுமில்மல .ைாழவு 
்சம்்பநதைான ஒவதைாரு வி்சயத்துக்கும் இது தான்.

கனகா, அைரும்டய சுண்டிப்்பான முகத்மத 
தராம்்ப ் நரம் ்பார்த்துக் தகாண்டிருநதாள.அைள 
ைாஙகிைநதிருநத ைாதும்ள, ்சாத்துக்குடி, ஆபபிள 
்பழஙகம்ள நீட்டினாள.

“இமத எடுத்துக்்காஙக தாத்தா.”

“எதுக்கு?” த்பலைான சிரிபபு.

‘‘தரண்டு த்பரிய ைரு்சம் கழிசசி ைநதிருக்்கன்”

‘‘நானா? இப்ப்ைா, த்பற்கான்னு இருக்்கன்.
த்சாநத ஊர் ் ்பாகிறதுக்கு எத்தமன்யா ஓட்ம்டகள: 
அத்தமன ஓட்ம்டமயயும் இநதப ்பழஙகள ஒன்னாச 
்்சர்நது அம்டசசிரும்னு தநமனச்சயா ”

உளமுறறத்தில் நின்று விட்்்டத்தியாய 
ைானத்மதப ்பார்த்தாள.தைண்நகக் கீறறுப ்்பால் 
்கார்மையாய ைம்ளநது நூறு தைண்தகாக்குகள 
்பறநதன. தராம்்பத் ததாமலவு பின்னால் ்பறநது 
ைநதுதகாண்டிருநத ஒரு ததாத்தல்தகாக்கு 
ததாயரமுடியாைல் திம்சயறியாது ்ைகஙகளில் 
பிநதஙகிப ் ்பாயக் தகாண்டிருநதது.

து்ளசிமய ஏறிட்டு ்நாக்கினாள.்சட்த்டன்று 
்கட்்டாள“நீ ்படிக்கிறயா?”

“நானா?”

“ஆைா.”

“இநத ையசிலயா?”

அறிவுத் தீட்்சண்யமுள்ள த்பண். ்பலமதயும் 
அலசி ஆராயும் ்சக்தி தகாண்்ட இைள 
சிறுபிளம்ளயல்ல. ஒரு ்நாயாளி எப்்பாது்ை 
கூடுன அறிைாளியாகவுமிருக்கிறாள என்்பமத 
நிரூபித்த  ைனுசி . ் ந ாய ாளியாக  இருநது 
இ்ளஙகுைரியாகத் ் தறியிருகிற து்ளசியின் மகமயப 
பிடித்து தாத்தாவி்டம் ் கட்்டாள,

“அைம்ள  நீ ங க  ஒ ரு  ைனுசிய ா க் கி க் 
தகாடுத்திட்டீஙக. ம்…………..த்பாட்்டபபுளம்ளயாப 
்்பாயட்்டா. அதுக்கின்னாலும் து்ளசிக்குப ்படிபபுச 
த்சால்லித் தரனுந தாத்தா . நாலு எழுத்து 
்படிசசிக்கிட்்டா ைனுைாகிக்கீருைா.ஒஙககிட்்ட 
்்பசுறதுக்கு, கலநதுக்கீறதுக்கு, ைருத்துைம் 
்பாக்கிறதுக்குன்னு தநமறய ைாத்திைார்கள 
ைர்றாஙகள்்ள”

விழிகம்ள உயர்த்தினார் தாத்தா.கண்்பார்மை 
ஒளிவீச்சாக து்ளசி ் ைல் ்பதிநதது.

அைம்ள ஒரு ைனுசியாக்கிப ்பார்க்கும் காலம்ைமர, 
அைருக்கு ்ைமல இருக்கிறது நிரம்்ப. அவை்ளவு 
விமரைாய இநத உலகத்மத முடித்துக் தகாண்டு 
்்பாயவி்ட முடியாது.

=
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திறனாயவு என்்பது ் த்டல், ைாசிபபு, ஒபபீடு, ைதிபபீடு 
என்கிற விமனத்திறன்கம்ள உள்ள்டக்கியது. எழுத்தூ்டாகப 
பிறிததாரு ்பனுைல் ்பறறிய தைது ைாசிபபு, உைர்தல் ைறறும் 
ததளிதமல மூன்றாைது ைனிதரு்டன் ்பகிர்நதுதகாள்ளல், 
அடிப்பம்டயில் ஓர் ஒபபீடு, ் நாக்கு, ஒரு விைாதக் க்ளம். ஒரு 
புறம் திறனாயைா்ளன் - திறனாயவு; எதிர்த் திம்சயில் பிரதி 
– ்பம்டப்பாளி. உண்மையில் இவவிைாதக் க்ளத்தில் ஒரு 
தரபபில் திறனாயைா்ளர் உருைத்தில் அைமரக் கட்்டமைத்த 
அரசியல், த்பாரு்ளாதாரம் ைறறும் ்சமூகக் காரணிகள. 
இவைாறு தன்மன உருைாக்கிய ்சமூகம், ைனிதர்கள, அைறறின் 
இயக்கம் ஆகியைறமறக் குறித்த அைரது நியாயஙகள, 
முடிவுகள, ததளிதல் அடிப்பம்டயில், மகயளிக்கப்பட்்ட 
்பனுைலின் குமறநிமறகம்ள அைர் விைாதிக்கிறார். ்பனுைலின் 
கமல்நர்த்தி, தைாழி, த்சால்லா்டல்கள, எடுத்துமரபபு 
என்தறல்லாம் ததா்டர்நது அைதானிப்பதும், வியப்பதும் 
திறனாயைா்ளரின் பின்புலத்மதப த்பாருத்தது.

இங்க  ்ைமல  ந ாட்டு  இலக்கியஙகம்ளயும் 
்காட்்பாடுகம்ளயும் வி்ளஙகிக்தகாண்்டது ் ்பாலப ்பா்சாஙகு 
த்சயது, திறனாயவு என்ற த்பயரில் எழுத்தா்ளனுக்குப 
்பல்லக்குத் தூக்குகிறைர்கள எண்ணிக்மகயில் அதிகம். 
‘முன்மைத்து’ என்ற த்பயரில் அைர்கள ஏறறுக்தகாண்்ட ்சமூக 
ைதிபபீடுகம்ளக்தகாண்்்ட ்பனுைமல அணுகுகிறார்கள 
என்்பதும் ததளிநத உண்மை. ் ைறகத்திய உலகில் திறனாயவில் 
இருைமகயுண்டு: 1.்பாராட்டுைது்்பால இகழைது (La Critique 
Péjorative): ்நர்ைமறயான விைர்்சனஙகளில் ஆரம்பித்துப 
பின்னர் ்பனுைமலச சிறுமைப ்படுத்துைது. 2. இகழைது ் ்பால 
்பாராட்டுைது (La critique méliorative): எதிர்ைமறயான 
விைர்்சனஙகளில் ஆரம்பித்துச சிறபபுகம்ளப ் ்பசுைது.

தமிழத் திறனாயவுகம்ளக் கீழகாணுைாறு ைமகப்படுத்தலாம்.

1. துதி்பாடும் விைர்்சனஙகள 2. ைம்ச்பாடும் விைர்்சனஙகள 
3. தன்மன அண்டி இருப்பைர்கம்ள உற்சாகப்படுத்தவும், தன் 
இருபம்பச த்சால்லவும் எழுதப்படும் விைர்்சனஙகள 4. நடு 
நிமலயான திறனாயவுகள.

ேன்முக ஆளு்ம ேஞசோங்கம

நாகரத்தினம் கிருஷ்ா

நூல் திறனோய்வு

க. பஞ்சாஙகம், திறனசாய்சாளர் 
மட்டுமல்ல; கவிஞர், 

நசா்்லசாசிரியர், கட்டுரையசாளர், 
ஆய்றிஞர், தமிழ் மசார்க்சிய்சாதி, 

பகுததறிவு்சாதி எனப் 
ப்லமுகஙகள் ககசாண்ட்ர். 
அரனததிற்கும் மம்லசாக 
்ள்ளு்ன் கசாட்டும் 

பணபுர்டரமக்கு உதசாைணமசாக 
்்லம்்ரும் மனிதர். 

இநமநர்கசாணல பஞசுவின் 
பன்முகததன்ரமக்குப் பின்மன 
ஒளிநதுள்ள ப்ல புதிர்கரள 

அவிழ்க்கிறது.
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க. ்பஞ்சாஙகம் இநத நான்காம் ைமகமைக்குள 
ைருகிறார் என்்பமத அைரது திறனாயவுகள 
ததரிவிக்கின்றன. “உயர்கல்வி,்்பராசிரியர், 
ஒறமறப ்பரிைாைப ்பார்மையில் ்பன்முகத்தன்மை, 
சிறு ்பத்திரிமககள அறிமுகமும் உறவும், ்பார்மை 
முதிர்சசி, ததான்ை இலக்கியஙகள, பின்நவீனத்துைப 
்பார்மை, ைாசிபபில் ததளிவு” எனும் ்பல்்ைறு 
கூறுகள அைமரச சிறநதததாரு திறனாயைா்ளராக 
உருைாக்கியிருக்கின்றன. அமனத்துக்கும் ் ைலாக 
“இநதியன் இப்படிப்பட்்டைன், ததலுஙகன் 
இப்படிப்பட்்டைன், அநதச ்சாதிக்காரன் 
இப்படிப்பட்்டைதனன்று அன்றா்டம் 
உ ம ர க் க ப ்ப டு ம்  த ்ப ா து வி தி க ம ்ள ப 
புறக்கணித்து,ைனித ைனம் அைறமறயும் க்டநது 
ஆழைானது என்று ைனிதமனப ்பறறிய புதிரினுள 
மூழகிவிட்்டைர் ்பஞசு” என்கிறார், ் ்பராசிரியர் 
்பாலு்சாமி.

‘அர்த்தமின்மையின் அழகும் அர்த்தஙகளின் 
தையமையும்’ என்ற த்பயரில்ஒரு ்நர்காைல் 
நூல் .  திறனாயைா்ளர் க .  ்பஞ்சாஙகம் 
்நர்காைலுக்கு உட்்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். 
்நர்காைமலச த்சயது முடித்திருப்பைர். தமிழ 
நவீன இலக்கியத்்தாடு இம்சநது, இமைநது 
்பயணிக்கும் கவிஞர் ,  கட்டுமரயா்ளர் , 
தைாழித்பயர்ப்பா்ளர் ்பா. இரவிக்குைார். 
விரும்பி்ய இங்க ் ்பராசிரியர் என்ற த்சால்மலத் 
தவிர்த்திருக்கி்றன். அசத்சால்லால் இைர்களும், 
இைர்கம்ளப ்்பான்ற ஒரு சிலரும் இலக்கிய 
முகைரி த்பறறைர்களில்மல. உண்மையில் 
்்பராசிரியர்்பணி பிற ததாழில்கம்ளப்்பால்ை 
த்பாருளீட்்ட உதவும் ்பணி என்கிற்்பாதும்ஒரு 
நாட்டின் புதிய தமலமுமறக்கு உரமிட்டுப ் ்பணி, 
அறிவில் ்பல்சாலிகம்ளக்தகாண்்ட ஒரு ் த்சத்மத 
உருைாக்குகிற ஆசியர்களின் ்பணிமய 
ஏமனயைற்றாடு ஒபபி்டக் கூ்டாது. ஆனால் 
அ ை ர் க ளி ல்  எ த் த ம ன ் ்ப ர்  த ங க ள 
த்பாறுபபுைர்நது த்சயல்்படுகிறார்கள என்்பது 
்களவிக்குறி. அதிலும் தஙகள ்பணிமயயும் 
த்சவை்ன த்சயது, ்பகுத்துைர்நத அறிமை, 
கனி ந த  ஞ ான த்மத ,  அனு்பை த்மத க் 
க ல் வி ப பு ல த் தி ன்  எ ல் மல க் கு 
அ ப ்ப ா ற ்ப ட் டு ம் ்ப கி ர் ந து  பி ற ந த 
ைண்ணின்ஆ்ராக்கியத்திறகாக, அதன் எதிர்கால 
பிரமஜகளுக்காக உமழப்பைர்கம்ளக் காண்்பது 
அரிது.

த்பாதுைாக ்நர்காைலில் இருைமகயுண்டு: 
ஒரு துமறயில் ஆரம்்ப நிமலயில் இருப்பைர்களுக்கு 
்நர்காைல்கள அத்துமறயில் நன்கு காலூன்ற 
உதவும் ஒருைமக வி்ளம்்பர உத்தி. ஆனால் 
்பஞசு்்பான்ற ்சாதித்த ைனிதர்களுக்கு , 
்நர்காைல்கள அைர்களும்டய ்சாதமனக்கு 
உநதிய ,உதவிய, தனிைஙகம்ள அைறறின் 
ர்சைாதஙகம்ள, அறிவுத்்த்டமலப பிறர் கூடுத

லாகபபுரிநதுதகாள்ளக்கிம்டக்கும் ைாயபபு; அநத 
ைமகயில் இதுைமர அறிநதிராத ்பஞசுமைத் 
தம்மும்டய ் களவிகளின் துமைதகாண்டு நாம் 
அறிநதி்டமைக்கிறார்.

க. ்பஞ்சாஙகம், திறனாயைா்ளர் ைட்டுைல்ல; 
கவிஞர், நாைலாசிரியர், கட்டுமரயா்ளர், 
ஆயைறிஞர், தமிழ ைார்க்சியைாதி, ்பகுத்தறிவுைாதி 
எனப ்பலமுகஙகள தகாண்்டைர். அமனத்திறகும் 
்ைலாக ைளளுைன் காட்டும் ்பண்பும்டமைக்கு 
உதாரைைாக ைலம்ைரும் ைனிதர். இந்நர்காைல் 
்பஞசுவின் ்பன்முகத்தன்மைக்குப பின்்ன 
ஒளிநதுள்ள ்பல புதிர்கம்ள அவிழக்கிறது; 
வியபபுக்குறிகம்ள முகிழக்கிறது .  தமிழ 
நிலத்்தாடும், தைாழி்யாடும் ைாழக்மகமயப 
பின்னிப பிமைநதுதகாண்்ட அைரும்டய 
ஐம்்பது ஆண்டுகால சுயைரலாறறின் பின்புலம் 
நம்்ைாடு உமரயாடுகிறது.

்கட்கப்பட்்ட ்களவிகளும் கிம்டத்துள்ள 
்பதில்களும் திறனாயைா்ளர் ்பஞ்சாஙகத்தின் 
இலக்கிய ைழித்த்டத்மத, எதிர்தகாண்்ட 
ைனிதர்கம்ள ,  ைழிகாட்டிய மககம்ள , 
திம்சை ா றறிய  ்சம்்பைஙகம்ள நை க்கு 
அறிமுகப்படுத்துகின்றன. எக்குழுவிலும், 
எவவிதத்திலும் ஒறமறக் கருத்தியலில் சிக்காது 
தமிழ இலக்கியம், இலக்கியக் ்காட்்பாடுகள, 
ஆயவுகள, இலக்கிய விைர்்சனஙகள, கவிமதகள, 
கட்டுமரகள, நாைல்கள, இலக்கிய ்ைம்டகள, 
நட்பு, குடும்்பதைன அமனத்திலும் ஒளிர்நத 
தனித்துை முகம் ஒன்று;

தைாழி, இனம், தமிழத்்தசியம் என்று 
்்பசுகிற்்பாது உைர்சசிகம்ளப பின்னுக்குத்தளளி 
அறி்ைாடு பிமைத்து தாயதைாழி குறித்த 
பிரக்மஞமய தைளிப்படுத்தும் முகம் இரண்டு.

“திறனாயவுச சூழலுக்குள எப்படி ைநதீர்கள? 
இலக்கியக் கல்வியும் ்பம்டபபுச சூழலும் 
த்சழிக்கத் திறனாயவுக் கல்வி அைசியதைன்று 
எநதச சூழலில் உைர்நதீர்கள ? என்ற ் களவிக்கு, 
‘தமிழர்களின் அன்றா்டைாழ்ை ஒருைமரக்குறித்து 
ஒருைர் மைக்கும் ்பார்மை, ைதிபபீடு எல்லாம் 
் ை ன் மை ய ா ன  அ றி வு த்  த ்ள த் தி ல் 
இல்லாைல்தைறுை்ன புரளி்்பசுைதாக, ைம்பு 
்்பசுைதாக, ைளளுைர் சுட்டிக் காட்டுைது்்பாலப 
‘்பயனில ் ்பசுைதாக’அமைநது கி்டப்பமத நீஙகள 
கைனித்திருக்கலாம்’ எனத் துயருறுகிறார், பிறகு 
‘இதறதகல்லாம் காரைம், நம்மிம்ட்ய தத்துைக் 
கல்வி இல்மல’ என ைருநதி, திறனாயவு எனும் 
ைாடிைா்சலுக்குள கால்்பதித்த காலத்மத 
நிமனவுகூர்கிறார். குறிப்பாக நார்த்தராப ஃபமர 
என்கிற ததான்ைவியல் திறனாயைா்ளரின் ‘ 
ஆர்கிம்டப்ஸ ஆப லிட்ரச்சர்’ என்ற கட்டுமரமயத் 
தமிழில் ‘இலக்கியத்தில் ததால்்படிைம்’ என்று 
தைாழித்பயர்த்்தன் எனத் ததரிவிப்பதில் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ந
வம
்பர்
 2
02
2

27

கிம்டக்கிற திறனாயைா்ளர் முகம் மூன்று.

‘இன்மறய திறனாயவுசசூழல் எவைாறு 
உள்ளது; எல்்லாரும் ்காட்்பாடுகம்ள 
உளைாஙகிக்தகாண்டு இயஙகுகிறார்க்ளா ? 
கல்விபபுலத்திறகு  தைளி்ய  தமிழின் 
விைர்்சனப்்பாக்கு எப்படி இருக்கிறது ?’ என்றும் 
்களவிகள இருக்கின்றன. ்களவிமயக் 
்கட்்பைரும், ்பதில்த்சால்லும் நண்்பரும் ஒத்தப 
புலஙகம்ளச ்்சர்நதைர்கள. ்களவி்கட்்பைர் 
்பஞசுமை நன்கு அறிநதைர்; அைர் எதிர்்பார்த்த 
்பதில் ்பஞசுவி்டமிருநது தயக்கமின்றிக் 
கிம்டக்கிறது. ததா்டர்நது ்பஞ்சாஙகத்தின் 
நாைல்கள, ்பம்டபபுகள குறித்த ் களவிகளுக்குப 
்பதிலளிக்கும் திறனாயைா்ளர் ஒட்டுபபுல், 
நூறறாண்டுக் கைமலகள, ்பயைம் ்்பான்ற 
கவிமதத் ததாகுபபுகம்ளஅளித்த பின்னர், ‘ஓர் 
இலக்மக மைத்துக்தகாண்டு இயஙகுைது 
என்றில்லாைல், அநத ்நரத்தில் என்ன 
்தான்றுகிற்தா  அதன்்படி ைாழைது ; 
அடுத்து,ைருைமத எதிர்தகாளை்த ைாழக்மக; 
அதறகு்ைல் ஆம்ச, எதிர்்பார்பபு என எதுவும் 
த்பரிதாக எனக்கு உருைாகி்டவில்மல’ எனப 
்ப ா ்ச ா ங க ற ற  த ை ா ழி யி ல்  த ை து 
த்சாநதைனப்்பாக்மக்ய விைர்சிக்கிற ்பஞசுவின் 
அ்சாதாரை முகம் நான்கு.

க. ்பஞ்சாஙகத்திறகும், சிலப்பதிகாரத்திறகும் 
உள்ள ்பநதத்மத அமனைரும் நன்கறி்ைாம். 
இ்ளங்காவின் காபபிய ைாநதர்கள எநத ையதில் 
இை்ராடு இமைநதார்கள; இக்காபபியப 
்பம்டப்பாளி நம்மும்டய நவீன இலக்கிய 
்பம்டப்பாளிமயக் கைர்நதது எங்ஙனம், எப்்பாது, 
என்கிற தகைல்கம்ளயும் இந்நர்காைல் நைக்குத் 
ததரிவிக்கிறது. ‘எனக்குப ்பதின்மூன்று ையது ; 
எட்்டாம் ைகுபபுப ்படித்துக் தகாண்டிருந்தன். 
சிலம்பில் ஊர்சூழைரி ்பா்டப்பகுதி. கண்ைகி 
குருதியும் புழுதியுைாயக் கி்டக்கும் ்காைலன் 
ைார்பில் விழுநது அழுகின்ற அக்காட்சிமய 
ஆசிரியர் ந்டத்தும்்்பாது ்தம்பித் ்தம்பி 
அழுதுவிட்்்டன்’ என உைர்சசிப பூர்ைைாக 
விைரிக்கும் முகம் ஐநது.

நூலில் ்பாரதி குறித்து மூன்று ்களவிகள, 
முதற்களவி : 1995இல் எட்்டாைது உலகத் தமிழ 
ஆராயசசி ைாநாடு ந்டநத்்பாது ‘தமிழா !– 
்பாரதியு்டன் ஓர் உமரயா்டல்’ என்ற தமலபபில் 
்பாரதியின் உமரநம்டக்கூறறுகம்ள நிமனவுகூர்நது 
தினைணிக்கதிரில் தைளிைநத பிரசுரத்மதப 
்பறறியது. அதறகுரிய காரைத்மதப ்பஞசு 
ததரிவிக்கிற்்பாது, ்பஞசுவின் உள்ளம் ்பாரதி 
குரலில் ்கா்பத்ததானியு்டன் தைளிப்படுகிறது.
பிரசுரித்த கதிர் ஆசிரியர் ைாலனுக்கு நன்றி 
ததரிவிக்கும் திறனாயைா்ளர், ‘ தாயதைாழிக் 
கல்வி இல்லாைல் ,  தமிமழப  ்பயிறறு 
தைாழியாக்காைல் ஒரு்பக்கம் தமிழ அழிநது 

தகாண்டிருக்கும்்்பாது இத்தமகய ைாநாடுக்ளால் 
என்ன ்பயன் ?’ என்ற விைர்்சனம் ‘தனக்குள 
ஆழைாக விமனபுரிநதது’ என்கிறார். இரண்்டாைது 
்களவி, ்பாரதி ்பறறிய ஆயவு நூலாகக் கருதப்படும் 
்பஞசுவின் ‘ ்பாரதியின் கமல இலக்கியக் 
்காட்்பாடுகள’ ்பறறியது. இவைரிம்சயில் 
்பாரதிமீது விைர்்சனம் என்ற்்பரில் அவைப்்பாது 
எழுதும் நடுநிசிக்குமரபபுகளுக்குப ்பஞசு 
அளிக்கின்ற ்பதில்களில் நைக்குக்கிம்டப்பது 
ஆறுதல்தரும் முகம்.

சி று ்ப த் தி ரி க் மக க ள ,  அ ை ற ்ற ா டு 
திறனாயைா்ளருக்கு ஏற்பட்்ட ததா்டர்புகள 
குறித்த கருத்துகளும், விைர்்சனமும் ் நர்காைலில் 
இ்டம்த்பறறிருக்கின்றன. மூ்டநம்பிக்மககளின் 
்ைர்,, ததா்டர்நது ்பல் நூறறாண்டுக்ளாகத் 
தமிழர்கள ் தாறறுப ் ்பாைதறகான காரைஙகள, 
‘ புதிய தைளிச்சத்தில் தமிழிலக்கிய ைரலாறு 
எழுத்ைண்டிய ்தமை ?’தயனத் ததா்டர்நது 
்பல ்களவிகள. அைறறுக்குப ்பஞசுவின் 
்்சார்வில்லாத ்பதில்கள.நீஙகள ைாசித்்த 
ததளிதல் ்ைண்டும்; என்னும்டய கருத்மதத் 
திணித்தல் நியாயைாகாது.

திறனாயைா்ளர் க .  ்பஞ்சாஙகம் ்பல 
்பம்டப்பாளிகம்ள, கவிஞர்கம்ள ் நர்காைலுக்கு 
உட்்படுத்தியிருக்கிறார் என்்பமத நாம் அறி்ைாம்; 
அத்தமகய நவீனத் தமிழின் ைாைனமர, 
் ந ர் க ாைல்  உ த் தி த க ாண்டு  இங ்க 
அ்ளக்கமுற்பட்டிருப்பைர் கவிஞர் ்பா . 
இரவிக்குைார்;நாற்பதுக்கு ் ைற்பட்்ட ் களவிகள. 
ஒரு ்நர்காைலின் சிறபபு, ்கட்கப்படும் 
்களவிகளில் இருக்கிறது;்நர்காைலுக்கு உரிய 
ைனி த ர்  ை தி ப பு க் கு ம்  த ந ரு க் க ை ான 
அன்புக்குரியைராய இருபபினும் அதமனச்சறறு 
ைறநது , குறள தைாழியில் த்சால்ைததனில் 
அ க ல ா து  அ ணு க ா து  ் க ள வி க ள 
்கட்கப்பட்டிருக்க்ைண்டும். ்சரா்சரி சுமைமயத், 
தனித்துைச சுமைக்்ளாடு கலக்கிற்்பாது, 
தனித்துைச சுமைகள நிறமிழக்கும் ஆ்பத்து 
இருக்கிறது. எனினும் முதன்முமறயாக நவீனத் 
தமிழ இலக்கியத்தில் க. ்பஞ்சாஙகம் என்ற 
ஆளுமையின் ததா்டக்கத்மத, ந்டநதுைநத 
்பாமதமய, கமல இலக்கிய ஈடு்பாட்ம்ட 
ஆழைாகப புரிநதுதகாள்ள கவிஞர் ்பா.
இரவிக்குைாரின் ் நர்காைல் நைக்கு உதவியுள்ளது 
என்்பது உண்மை.

நூற்குறிப்பு :

அர்த்ைமின்்மயின் அழகும அர்த்ைஙகைளின் 
வமய்மயும – திற்னாயவாளர்

கை. ்பஞசாஙகைத்து்ன் ஒரு பநர்கைாைல் 
– ்பா. இரவிககுமார்

வி்ல 120 ரூ, ்பரிசல் புத்ைகை நி்லயம, 
அரும்பாககைம, வசன்்்ன-108.
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‘க்காயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க 
்ைண்்டாம்’ என்று த்சால்ைார்கள. ைறுதமலயாக, 
்்பய, பி்சாசு இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கலாம். 
ஆனால் அப்படி ஓர் ஊர் இருக்கிறதா என்ன?

க்டவும்ளப்்பால்ை, பி்சாசும் ைனிதனின் 
ைறதறாரு அழிக்கமுடியாத கற்பமன உருைாக்கம். 
க்டவுளநம்பிக்மக்்பால்ை, பி்சாசுமீதான (மூ்ட) 
நம்பிக்மகயும் பூமிப்பரபபில்ைாழும் ைக்களி்டம் 
்பரைலாக இருநதுைருகிறது.

எஙகள ஊரில் (சிைநதிபுரம், தநல்மல 
ைாைட்்டம்) ‘உளளூர்க்காரன் ்்பயக்குப 
்பயப்படுைான், தைளியூர்க்காரன் தண்ணிக்குப 
்பயப்படுைான்’’ என்று ஒரு த்சாலைம்ட உண்டு. 
காரைம், ஆறு, கு்ளம், ஏரி ் ்பான்ற நீர்நிமலகளில், 
தண்ணீரில் ைமறநதிருக்கும் ்பாமற, ைரம், 
பு ம த ை ை ல் ,  சு ழ ல் ்்ப ா ன் ற  ்ப ம க 
தைளியூர்க்காரனுக்குத் ததரியாது என்்பதால் 
அைன் தண்ணீரில் இறஙகுைதறகுப ்பயப்படுைான். 
்்பால்ை, ் ்பய, பி்சாசுகள உலவும் ஒத்மதப்பமன, 
ஓம்டக்கமர, ்பாஙகிைறு, ்பாழம்டநத ை்டம், 
தூர்நதவீடு ் ்பான்ற இ்டஙகம்ள தைளியூர்க்காரன் 
அறியைாட்்டான் என்்பதால் அைன் அநத 
இ்டஙகளில் எவவித அச்சமும் இன்றி 
அணுகிவிடுைான். இநத ஒரு த்சாலைம்ட்ய, 
்்பய, பி்சாசு என்்பன ைனிதர்களின் ைனம்்சார்நதது 
என்னும் அறிவியமலச த்சால்லிவிடுகிறது.

்்பய ்பறறிய கருத்தாக்கம் ்சஙககாலத்தி்ல்ய 
இருநதிருக்கிறது. ஆனால் இன்று்்பால், 
த க ா ம ல த ்ச ய ய ப ்ப ட் ்ட  அ ல் ல து 
தறதகாமலத்சயதுதகாண்்டைர்களின் ஆவிதான் 
்்பயாக, பி்சா்சாக உலவுகிறது என்னும் நம்பிக்மக 
அன்று இல்மல. ் ்பமய ைக்கள அச்சத்து்டனும், 
தைறுபபு்டனும் ்பார்த்திருக்கிறார்கள . 
அதனால் , ் ்ப யவிரட்டும்  ்ச்டஙகுகள , 
ஊருக்குபபுறத்்த, ஆறறிம்டத்திட்டுகளில் 
( ஆ ற று த்  தீ வு க ளி ல் )  ம ை த் ்த 
நிகழத்தப்பட்டிருக்கிறது.

பிசொசுகை்ளச் 
சந்திப்�ொமொ?

�ட்டுரை

சு.இராமசுப்பிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

“மறிக குரல் அறுத்துத் தி்்னப் ்பரப்பு இரீஇச்
வசல் ஆற்றுக கைவ்லப் ்பல் இயம கைறஙகைத்
பைாற்றம அல்லது பநாயககு மருந்து ஆகைா
பவற்றுப் வ்பருந்வையவம ்பல உ்ன் வாழ்த்திப்
ப்பஎயக வகைாளீஇயள் இவள் எ்னப்்படுைல்
பநாதுககைன்பற – பைாழி – மால்வ்ர
ம்ழ வி்ளயாடும நா்்்னப்
பி்ழபயம ஆகிய நாம இைன்்ப்பவ”
 (குறு. 263. வ்பருஞசாத்ைன்)

தமலைன் ஒருைன்மீது தமலவி ஒருத்திக்குக் 
காதல் பிறக்கிறது. பிறர் அறியாைல் ்சநதித்து 
காதல் இன்்பம் துயக்கின்றனர். ஆனாலும் க்ளவு 
ைாழக்மகமய முடித்து, ைைைாழக்மகக்குள 
நுமழைதறகுத் தமலைன் காலம் தாழத்துகிறான். 
அதன் காரைைாக தமலவி ைனம் துயருறறு, 
உ்டல் தைலிகிறது. காதல் ்நாய என்்பமத 
அறியாத தமலவியின் த்பற்றார், தமலவிக்குப 
்்பய பிடித்திருப்பதாக நம்புகின்றனர். அதனால் 
்்பயவிரட்டும் ்ச்டஙகு ஆறறில் தீவு்்பால 
அ ம ை ந தி ரு க் கு ம்  ை ை ற தி ட் டி ல் , 
ந்டத்தபத்பறுகிறது. ைைலில் திமனமயப 
்பரபபியும், இ்ளம் ைறிமய அறுத்தும், ்பல 
த்பருநததயைஙகம்ள ைாழத்தியும் த்சயயும் 
்ச்டஙகால், தமலவியின் ்நாயதீராது என்று 
்தாழி, தமலவிக்குக் கூறுைது்்பால தமலைனுக்கு 
உமரத்தல் ஆகும். (இநதப ்பா்டலில் குறிபபி்டப்படும் 
த்பருநததயைஙகம்ள இன்மறய த்பருநததயை 
ைழி்பாடுக்்ளாடு ்்சர்த்துக் குழபபிக் 
தகாள்ளக்கூ்டாது)

்பல ஐ்ராபபிய நாடுகளிலும், அதைரிக்கா, 
கன்டாவிலும் ஒவ்ைார் ஆண்டும் அக்்்டா்பர் 
3 1 ,  ‘ஆன்ைா நாள ’  ( H a l l ow e e n ’ s  Da y ) 
த க ா ண் ்ட ா ்ட ப ்ப டு கி ற து .  அ த ா ை து , 
அ ன் மற ய ந ா ளி ல்  அ ந த வீ ட் டி ல் 
இறநது்்பானைர்களின் ஆன்ைாக்கள (soul) 
அமனத்தும், மீண்டும் அஙகு ைருமகதருகின்றன 
என்னும் நம்பிக்மகயின் அடிப்பம்டயில் 
தகாண்்டா்டப்படுகிறது. ைக்கள சிறபபு 
உம்டகம்ள அணிநதும், வீட்டிறகு தைளி்ய 
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த்பருநதீ (bonfire) ை்ளர்த்தும் அநதநாம்ளக் 
தகாண்்டாடுகின்றனர்.

்பல்்ைறு முகக்கை்சஙகம்ள அணிநதும், 
்்பய்்பால ஒப்பமனகள த்சயதும், கண்ணுக்குத் 
ததரியாத ் ்பயகம்ள ஏைாறறுைதும், பி்சாசுகம்ள 
விரட்டுைதும் ‘ஆன்ைா நாள’ தகாண்்டாட்்டத்தின் 
ஒரு ்பகுதி ஆகும்.

பூ்சணிக்காயகளில் ்பல்்ைறு உருைஙகம்ள 
த்சதுக்கி, ஆவிகம்ள அசசுறுத்தி விரட்டியடிப்பது 
்்பான்ற ்ச்டஙகுகளும் ‘ஆன்ைா நாள ’ 
தகாண்்டாட்்டத்தில் உண்டு. நம் ஊர்களிலும், 
பூ்சணிக்காய ‘தகாளளிக்கண் பி்சாசுகம்ள’ 
விரட்்டப ்பயன்்படுகின்றதுதா்ன !

இயறமகக்குபபுறம்்பான நிகழவுகளில் (para-
normal phenomena) பி்சாசு குடியிருக்கும் வீடுகள 
(haunted houses) ைக்களுக்கு அச்சம்தருைதாக 
அமைகின்றன. த்பாதுைாக நீண்்ட காலைாகப 
்பயன்்படுத்த ாைல்  இருக்கும்  வீடுகள , 
்பஙக்ளாக்களில் ் ்பய பி்சாசுகள குடியிருப்பதாக 
நம்்பப்படுகிறது .  நம் தமிழச்சமூகத்தில் , 
கன்னிபத்பண்கள தூக்கிட்டுத் தறதகாமல 
த்சயதுதகாண்்ட வீடுகள த்பரிதும் ் ்பயவீடுக்ளாகப 
்பார்க்கப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்்ட வீடுகளில், 
ஒலி, ஒளி, உைர்வு என்று என்தனன்ன விதத்தில் 
எல்லாம் பி்சாசுகள அச்சமூட்டுகின்றன என்றும், 
அைறறிறகான அறிவியல் வி்ளக்கஙகம்ளயும் 
(Science of the Paranormal) சில அறிவியலா்ளர்கள 
ஆயவுத்சயது தைளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.

ஒலிகளும், பிசாசுகளும்

பி்சாசு வீடுகள ,  ்்பய பி்சாசுகம்ள 
நம்்பாதைர்கம்ளயும்கூ்ட அச்சமூட்டுைதாக 
அமைநதுவிடுகின்றன. பி்சாசு குடியிருப்பதாக 
நம்்பப்படும் வீடுகளில், மின்காநதபபுலஙகள (elec-
tromagnetic fields) , தாழஒலி (infra-sonics) ் ்பான்ற 
அறிவியல் காரணிகள ,பி்சாசு  என்று 
்ச ந ்த க ம்தக ாளைத றகு க்  க ா ரைை ா க 
அமைகின்றன என்கின்றனர் அறிவியலா்ளர்கள.

ஒலிக்கு அதிர்தைண் (frequency) என்னும் ்பண்பு 
உண்டு. அதமன தஹர்ட்்ஸ (Hz) என்னும் அலகில் 
(unit) குறிபபிடுைார்கள. 20 தஹர்ட்்ஸ முதல் 20,000 
தஹர்ட்்ஸ ைமரயிலான அதிர்தைண் 
தநடுக்கத்தில் அமைநத ஒலிமய ைட்டு்ை 
ைனிதர்களின் காதுக்ளால் ்கட்கமுடியும். 
அதிர்தைண், 20 ,000 தஹர்ட்சுக்கு ்ைல் 
இருக்குைானால் அநத ஒலிமய நம் காதுக்ளால் 
்கட்டு உைரமுடியாது. அநத ஒலி ‘மீதயாலி’ 
(ultrasonics) எனப்படும். ைவைால்கள, இருட்டில் 
முட்்டாைல் ்ைாதாைல் ்பறப்பதறகு இநத 
மீதயாலி்ய காரைம். ்்பால்ை, ஒலியின் 
அதிர்தைண் 20 தஹர்்ஸட்சுக்குக்கீழ இருநதாலும், 
நம்ைால் ் கட்டு உைரமுடியாது. அநத ஒலி, ‘தாழ-
ஒலி’ (infrasonics) எனப்படும். இப்படிப்பட்்டத் 
தாழ-ஒலி பி்சாசு இருப்பது்்பான்ற உைர்மை 

ஏற்படுத்துைதாக அறிவியலா்ளர்கள கூறுகின்றனர்.

நிலநடுக்கம், அருவிகள, க்டல் அமலகள, 
எரிைமலகளின் உமிழவு, வீசும் காறறு, இடிமுழக்கம் 
்்பான்று ்பல இயறமக நிகழவுகளில் தாழ-ஒலி 
உருைாகும் ைாயபபுகள உள்ளன. ைனிதர்க்ளால் 
்கட்டு உைரமுடியாதத் தாழ-ஒலிமய உைரும் 
ஆறறல் யாமனகளுக்கு உண்டு.

ைருத்துை ்சாதனஙகம்ள உற்பத்தித்சயயும் 
கம்ட ஒன்றில், பி்சாசு இருப்பது்்பான்ற 
உைர்வுகள (spooky sensations) இருப்பதாகக் கம்ட 
ஊழியர்கள  உைர்நதனர் .  அதமனத் 
ததளிவு்படுத்தும் ்நாக்கில், இஙகிலாநது 
் க ா த ை ன் றி ப  ்ப ல் க ம ல க ழ க த் தி ன் 
ஆயவுைாைைரான விக் ்்டண்டி (Vic Tandy of 
Coventry University), அ்த ்பல்கமலக்கழகத்மதச 
்்சர்நத ்்பராசிரியர் ்்டானி லாதரன்சு்டன் 
(Professor Tony Lawrence) இமைநது 1998-இல் 
ஆயவு ஒன்றிமன ் ைறதகாண்்டார்.

மூ்ட நம்பிக்மககள என்று அைறமறப 
புறநதளளிய ்்டண்டிக்கு, பி்சாசு உலாைரும் 
கம்டயில், ஒருநாள அப்படிப்பட்்ட உைர்வுகள 
ஏற்பட்டு அதிர்நதார். அஙகிருநத அமனத்து 
குபபிகம்ளயும் (bottles) ்்சாதமனத்சயதார். 
அ ம ை  அ ம ன த் து ம்  இ று க் க ை ா க 
மூ்டப்பட்டிருநததால், அைறறிலிருநது ைாயுக்கசிவு 
எதுவும் இருக்க ைாயபபில்மல என்்பமத 
உறுதித்சயதுதகாண்்டார் . பிறகு , தனது 
இருக்மகயில் அமைதியாக இருநதுதகாண்டு 
கைனித்தார். அைரது கம்டக்கண் ்பார்மையில் 
்சாம்்பல் நிறத்தில் ஓர் உருைம் ் தான்றியது. ைன 
உறுதியு்டன் அதமன ்நராகப ்பார்த்த்்பாது 
அது ைமறநதுவிட்்டது.

அதமனத்ததா்டர்நது நம் காதுக்ளால் ் கட்டு 
உைரமுடியாத ‘தாழ-ஒலி’ பி்சாசு உைர்வுக்குக் 
காரைைாக இருக்கக்கூடு்ைா என்று ்்டண்டி 
்சந்தகித்தார்., குறிபபிட்்ட மின்விசிறி ஒன்மறக் 
கழட்டி எடுத்தபிறகு, அைர் ்சந்தகித்தது்்பால்ை, 
பி்சாசு உைர்வுகள ைமறநதுவிட்்டன. இதமன, 
1998-இல் Journal of the Society for Psychical Research 
என்னும் ஆயவிதழில் ஆயவுக்கட்டுமரயாக 
எழுதி தைளியிட்்டார்.

குறுகிய காலத்தில் (20 தநாடி) காறறின் 
்ைகத்தில் ஏற்படும் ைாறறம் (wind gusts), நிலநடுக்கம், 
குளிரூட்டி (AC) ் ்பான்ற ்பலைறறிலிருநதும் தாழ-
ஒலி உருைாகின்றது. அதனால், பி்சாசு உைர்வுக்குக் 
காரைம் தாழ-ஒலி என்்பமத நிரூபிப்பது மிகவும் 
்சைாலானப ்பணியாகும் என்கிறார் ்்டண்டி. 
என்றாலும் அதுததா்டர்பில் சில ் ்சாதமனகளும் 
த்சயது, அைறறில் தைறறியும் கண்டிருக்கிறார்.

மின்காநத ஆற்்றலும் பிசாசும்

பி ்ச ா சு க ள  ந ம் மை ச சு ற றி யு ம் 
இருநதுதகாண்டிருக்கவில்மல. ஆனால் , 
மின்்சாரத்மதச சுைநதுத்சல்லும் கம்பிகள, 
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எலக்ட்ரானிக் ்சாதனஙகள நம்மைசசுறறி 
பி்சாசுகள இருப்பது்்பான்ற அதிர்விமன 
ஏற்படுத்திவிடுகின்றன.

2,000-த்தில், கன்டாவின் லாதரன்சியன் 
்பல்கமலக்கழகத்மதச ்்சர்நத நரம்பியல் 
அறிவியலா்ளர் மைக்்கல் த்பர்சிஙகர் (Neurosci-
entist Michael Persinger of Laurentian university in 
Canada) சில ் ்சாதமனகம்ளச த்சயதார். முன்்்ப 
பி்சாசுகம்ள உைர்நத அனு்பைம்தகாண்்ட 45 
ையது  ைனிதர்  ஒருைரின்  மூம்ளமய 
க ா ந த ப பு ல ங க ம ்ள க் தக ா ண் டு 
கி்ளர்சசியுறசத்சயதார் (st imulated) . அநத 
ைனிதருக்கு, அதறகு முன்னால் பி்சாம்ச 
உைர்நததால் ஏற்பட்்ட அச்சமும், நடுக்கமும் 
காநதபபுலத்தாலும் ஏற்பட்்டதாக, Perceptual and 
M o t o r  S k i l l s  இதழில் கட்டுமரயாகப 
்பதிவுத்சயதிருக்கிறார்.

அதறகு அடுத்த ஆண்டு, அ்த இதழில் 
த்பர்சிஙகரும் அைரது குழுவினரும், ்பதின்ைையது 
த்பண் ஒருத்தியின் மிகவும் வி்நாதைான 
அனு்பைம் ஒன்மறப ்பதிவுத்சயதிருநதனர். 
அநதக்கன்னிபத்பண், புனித ஆவியால் (Holy 
Spirit) கருவுறறிருப்பதாகவும், அை்ளது இ்டது 
்தாளில் கண்ணுக்குப புலப்ப்டாத குழநமத 
ஒன்று இருப்பது்்பான்று உைர்ைதாகவும் 
கூ றி யி ரு க் கி ற ா ர் .  அ த ற கு  மு ன் ்ப ா க 
அநதபத்பண்ணிறகு மூம்ளயில் அடி்பட்டிருப்பது 
ததரியைநதிருக்கிறது. என்றாலும் அதுைட்டு்ை 
அை்ளது ைனக்குழப்பத்திறகுக் காரைம் அல்ல 
என்று த்பர்சிஙகர் கூறுகிறார்.

அநதபத்பண் உறஙகும் கட்டிலின் அருகில் ஒரு 
மின்-கடிகாரம் (electric-clock) இருநதிருக்கிறது. 
அது எழுபபிய காநதத்துடிபபுகளதான் (magnetic 
pulses), அபத்பண்ணின் கற்பமனக்குக் காரைைாக 
இருநதிருக்கின்றன. அநதக் கடிகாரத்மத 
அஙகிருநது  அபபுறப்படுத்திய  பிறகு , 
அபத்பண்ணுக்கு அது்்பான்ற உருைகஙகள 
உருைாகாைல் ைமறநதுவிட்்டன.

மனித மூரையும், பிசாசும்

ைனிதமூம்ள இ்டது ,  ைலது  என்று 
இருத்பரும்பிரிவுக்ளாக உள்ளது. இ்டதுபுற 
மூம்ளயில் நான்கு த்பரும்்பகுதிகளும் (lobes), 
ைலதுபுற மூம்ளயில் நான்கு த்பரும்்பகுதிகளும் 
(lobes) உள்ளன. முன்புற முகபபுமூம்ள (Frontal 
lobe) முதன்மையானதும் த்பரியதும் ஆகும். அது 
ந ைது  உைர்வுகள ,  ந்டத்மத களுக்குக் 
காரைைானது. முகபபுமூம்ளமய அடுத்து த்பரிய 
அ்ளவிலானது காதுகளுக்குப உட்புறம் 
அமைநதிருக்கும் ‘காலக்கணிபபு மூம்ளப்பகுதி’ 
( T empo ra l  Lob e )  இதுதான், நீண்்டகால 
நிமனைா ற றலுக்கும் ,  சு றறுபபு ற த்தின் 
காட்சிகம்ளயும், ஒலிகம்ளயும் ்பகுத்தறிநது 
உைர்ைதறகும் மூம்ளயின் இப்பகுதியின் 

த்சயல்்பா்்ட காரைம். பி்சாசு உைர்வுகளுக்குக் 
காரைைாக இருப்பதும் மூம்ளயின் இநதப்பகுதி்ய 
ஆகும்.

மூ ம ்ள யி ல்  அ று ம ை  ை ரு த் து ை ம் 
த ்ச ய து த க ா ள ளு ம்  ் ந ா ய ா ளி க ம ்ள 
ஆயவுத்சயததில், ‘காலக்கணிபபு மூம்ளப்பகுதி’ 
(Temporal Lobe) எத்தமன முக்கியைானது என்்பமத 
உைர்த்துைதாக, இலண்்டன் ்பல்கமலக்கழகத்தின் 
்கால்ட்்ஸமித் கல்லூரியின் உ்ளவியலா்ளர் 
க்ரி்ஸ்்டாஃ்பர் ஃபதரன்ஞச (Christopher French, 
psychologist at Goldsmith’s College of the University 
of London) கூறுகிறார். இைர் இயறமகக்குப 
புறம்்பான அனு்பைஙகம்ள (paranormal experienc-
es) ஆயவுத்சய்பைர்.

மூம்ளயில் அறுமை ைருத்துைம் த்சய்பைர்கள 
(neuro-surgeons), காலக்கணிபபு மூம்ளப்பகுதி 
(Temporal Lobe) ைறறும் ததாடுதிறன் உைர்விப 
்பகுதி (parietal lobe) ்சநதிக்கும் இ்டத்மதக் 
கி்ளர்சசியூட்டும்்்பாது, அநத ைனிதர் உ்டலுக்கு 
த ை ளி ் ய ய ா ன  அ னு ்ப ை ங க ளு க் கு த் 
தள்ளப்படுைார் என்று கருத்துமரக்கிறார். 
அநதக்குறிபபிட்்ட ்சநதிமயக் கி்ளர்சசியூட்டுைதும், 
நிறுத்துைதும் என்று ைாறிைாறிசத்சயயும்்்பாது, 
உ்டலுக்குள தன்இருப்பாகவும், உ்டலுக்கு 
தைளி்ய பிறமிதப்பாகவும் ைாறிைாறி நிகழும் 
உைர்மை அநத ந்பர் த்பறுைார் என்று 
க்ரி்ஸ்்டாஃ்பர் ஃபதரன்ஞச கூறுகிறார்.

்்சாதமனக்கு உட்்படுத்தப்பட்்டைர்களில் 
த்பரும்்பாலானைர்கள ையஙகிய நிமலமய 
உைர்நததாகவும், சிலர் சுழல்ைது்்பாலவும்(spin), 
்ைறுசிலர் உ்டமலவிட்டு தைளி்யறி 
மி த ப ்ப து ் ்ப ா ல வு ம்  உ ை ர் ந த த ா க க் 
கூறியிருக்கின்றனர். இநத ்்சாதமன முடிமை 
2 0 0 9 - இல்  C o r t e x  என்னும்  இதழில் 
்பதிவுத்சயதிருக்கின்றனர். இநத அைதானிபபு 
மின்காநதபபுலம் ைறறும் தாழ-ஒலி இருநதாலும் 
இல்மலதயன்றாலும் ஒ்ர ைாதிரியாக்ை 
இருநதிருக்கிறது. ஃபதரன்ஞசும் அைரது 
குழுவினரும் ்பல்்ைறு ் ்சாதமனகள த்சயததில், 
தாழ-ஒலியும், மின்காநதபபுலமும் பி்சாசு 
உைர்வுகம்ள உருைாக்குகின்றன என்்பதறகு 
உறுதியான ்சான்றுகள இல்மல என்று கூறுைதறகு 
அது்ை காரைம்.

ஆக, பி்சாசு உைர்வு என்்பது த்பரிதும் 
மூம்ளத்ததா்டர்பும்டய்த என்று ஃபதரன்ஞசும் 
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அைரது குழுவினரும் ததரிவிக்கின்றனர். 
ைனிதர்களின் தனிசசிறபபுப்பண்புகளும் (Traits) 
பி்சாசு உைர்வுக்குக் காரைம் எனலாம். ்பயநத 
சு்பாைம் உள்ள ஆண், த்பண்ணுக்கு இரவில் 
பி்சாசு உைர்வுகள ஏற்படுைதறகுக் கூடுதல் 
ைாயபபுகள உள்ளன. ைாத்திரைல்ல, பி்சாசு 
உைர்வும்டயைர் கள  த ்பரும்்ப ாலும் , 
இல்லாதஒன்மற இருப்பதாகக் கற்பமனத்சயயும் 
(illusions) ்பண்புதகாண்்டைர்க்ளாக இருக்கின்றனர்.

்ப ரிைாைக்  ் க ாட்்ப ாட்்டா்ளர் கள , 
இப்படிப்பட்்டக் தகாளமககள பி்சாசுகம்ள 
ைட்டுைல்ல ,  ் தைமதகள ,  க்டவுளின் 
இருபம்பயும்கூ்ட ் களவிக்கு உட்்படுத்துைதாகச 
த்சால்கின்றனர். இதமன உறுதித்சயைதறகாக 
ஆம்்ஸ்டர் ்்டம்  ்பல் கமலக் கழ க த்தின் 
உ்ளவியலா்ளர் மைக்தகல் ்ைன் எல்க் (Michiel 
Van Elk, University of Amsterdam) பி்சாசுமீதான 
நம்பிக்மகதகாண்்டைர்கம்ளயும் ,  அது 
இல்லாதைர்கம்ளயும் கணினி திமரயில் நகரும் 
ஒளிபபுளளிகம்ளக்  க ாைசத்சயத ா ர் . 
கண்ணுக்குத்ததரியாத குசசி-உருைம் (stick image) 
ஒன்று நகர்நதுத்சல்ைது்்பால சில ஒளிபபுளளிகள 
ஒழுஙகு்படுத்தப்பட்டிருநதன .  ைறறமை 
எ ல் ல ா த் தி ம ்ச க ளி லு ம்  ந க ர் ந த ன . 
்பார்மையா்ளர்கம்ளக் குழபபுைதறகாக , 
கூடுதலாகச சில ஒளிபபுளளிகள ந்டனம் 
ஆடுைது்்பாலவும் இருநதன.

பி்சாசுகளமீதான நம்பிக்மக உள்ளைர்கள, 
அ்நகைாக குசசி-உருைம் நகர்ைமதக் கண்டுத் 
துளளி எழுநதிருக்கின்றனர். ஒளிபபுளளிகளுக்கு 
இம்ட்ய ஓர் உருைம் நகர்ைமதத் தாஙகள 
்பார்த்ததாகக் கூறியிருக்கின்றனர். (Optical illusions: 
A Gallery of Visual tricks). இப்படிப்பட்்ட பி்சாசு 
உைர்வு, ைர்பணு ததா்டர்பும்டயதா அல்லது 
்பழக்கத்தில் ைருகிறதா என்று ததரியவில்மல 
என்று ் ைலும் த்சால்கிறார், எல்க்.

கணர் நம்பாதத, உன்ரன ஏமாற்றும்

தனது ைனமத ஒருமுகப்படுத்துைதனால், 
ைறறைர்கள த்சயயமுடியாத காரியஙகம்ள, 
‘உ்ளவியல் தநதிரைாதிகள’ (psychic) தஙக்ளது ‘மீ 
உைர்திறனால்’ (extra sensory power) த்சயயமுடியும் 
என்று த்பாதுநிகழசசிகளில் த்சயதுகாட்டியும் 
ைருகிறார்கள. இைர்கள ைநதிரைாதிகள (magician) 
அல்ல.

எடுத்துக்காட்்டாக, ஒரு நிகழசசியில் ஒருைர் 
்ைம்சமீது மைத்திருக்கும் ஒரு கரண்டியின்மீது 
தனது ்பார்மைமய த்சலுத்தி அதமன 
ைம்ளத்துவிடுைதாகக் கூறுகிறார். உண்மையில் 
அநதக்கரண்டி ைம்ளயவில்மல. ஆனால் 
அஙகிருநத ்பார்மையா்ளர்களில் 40 விழுக்காடு 
ைமரயிலும் கரண்டி ைம்ளநதமதப ்பார்த்ததாகச 
த்சான்னார்கள. இது ஒருவிதைான ைன்நாய 
என்றுதான் த்சால்ல்ைண்டும் என்று 
ஆயைா்ளர்கள ததரிவிக்கின்றனர். கிறித்துை 
ஊழியக்கூட்்டஙகளில், ்பல த்பண்கள ் ்பயபிடித்து 
ஆடுைதும்கூ்ட இப்படிப்பட்்ட கி்ளர்சசியுறற 
நிமலதான்.

இதமன எஙகள ஊர்களில் ‘கண்கட்டி வித்மத’ 
என்்பார்கள. எஙகள ஊரில், நாற்சநதியில் , ஒரு 
்ப சு ை ா ட் டி ற கு ள  நு ம ழ ந து  ஒ ரு ை ர் 
தைளி்யறுைதாகக் காட்டியக் கண்கட்டி வித்மத 
என் நிமனவுக்கு ைருகிறது. உண்மையில் அநத 
ந்பர் ைாட்டிறகு தைளியில்தான் நகர்நது 
த்சல்கிறார்.

என்ைதான், இது்்பான்ற நம்பிக்மக 
உள்ளைர்கம்ள மைத்து த்சயயப்படும் கணினி 
கி்ளர்சசி (Computer stimulation) ்்சாதமனகளில் 
த்பறப்படும் முடிவுகள முறறிலும் ்சரியாக 
இருக்கும் என்று த்சால்லிவி்ட முடியாது என்று 
ஃபதரன்ஞச கருதுகிறார் . ்்சாதமனக்கு 
உட்்படுத்தப்படு்பைர்களில் ஒருைர் தைறான 
தகைமலக்தகாடுத்தால், அது ைறறைர்களின் 
அைதானிபம்பயும் ்பாதிக்கும் என்றும் , 
இயறமகக்கு ைாறான நம்பிக்மக உள்ளைர்கள 
(paranormal believers) நிமறயக் கற்பமனத்திறன் 
உள்ளைர்க்ளாக இருக்கிறார்கள என்றும், ந்டக்காத 
ஒன்மறத் தாஙகள ்பார்த்ததாகக்கூறுைதில் 
உறுதியாக இருப்பார்கள என்றும் ஃபதரன்ஞச 
கூறுகிறார்.

உண்மையில், ்்பய பி்சாசுகம்ளவி்டவும், 
அைறறின்மீதான நம்பிக்மகதகாண்்டைர்களின் 
கற்பமனத்திறன் கூடுதல் அச்சமூட்டுைதாக 
இருக்கிறது என்றும் ஃபதரன்ஞச த்சால்கிறார்.

க்டவுளும், சாத்தானும்

ை்டக்கு தல்பனானில், ஒரு ்தைாலயத்தில் 
்சைான்(Fa t h e r  S amaa n ,  a  C l e r g yman ) , 
அருட்தநமதயாகப ்பணியாறறுகிறார். ஒவதைாரு 
கிராைைாகச த்சன்று, அஙகு ்சாத்தானால் 
்பாதிக்கப்பட்்டைர்களுக்குத் ்தைமன ்ைண்டி, 
அைரது த்பயரால் ்்பய பி்சாசுகம்ள 
விரட்டியடித்து அைர்க்ளது ்நாயதீர்ப்பது 
அைரது ஊழியைாகும். அதன் காரைைாக 
அைருக்கு நிமறய த்பான்னும் த்பாருளும் 
கிம்டத்துைநதன.

ஒ ரு மு ம ற ,  அ ரு ட் த ந மத  ்ச ை ா ன் 
ததாமலதூரத்தில் இருக்கும் ஊருக்கு ந்டநது 
த்சன்றுதகாண்டிருக்கிறார் .  ஓரி்டத்தில் , 
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்சாமல்யாரத்திலிருநது ஒரு முனகல் குரல் 
்கட்கிறது. அருட்தநமத எட்டிப்பார்க்கிறார். 
அ ங ்க  ஒ ரு ை ன்  ஆ ம ்ட க ளி ன் றி , 
த ை ட் டு க் க ா ய ங க ளு ்ட ன் ,  இ ர த் த ம் 
த்சாட்்டத்சாட்்ட, அறுைருக்கத்தக்க நிமலயில் 
உயிருக்குப ்்பாராடிக் தகாண்டிருக்கிறான். 
அருட்தநமதயி்டம் தன்மனக் காப்பாறறும்்படி 
அைன் ்ைண்டுகிறான். அருட்தநமதக்கு, 
அைனுக்கு உதை ைனம் இல்மல. அதனால், 
அவவி்டத்மதவிட்டு அகன்று த்சன்றுவி்ட 
முயறசிக்கிறார்.

அநத ைனித்னா அைமர நிறுத்தித் ‘தான் 
யாதரன்று ததரியவில்மலயா’ என்று ் கட்கிறான். 
பிறகு அை்ன தான் ‘்சாத்தான்’ (Satan) என்று 
த்சால்கிறான். அதமனக் ் கட்்டதும் அருட்தநமத 
்சைான் அவவி்டத்மத விட்டு விமரநது ஓ்ட 
ஆரம்பிக்கிறார் .  அப்்பாது ்சாத்தான் , 
அருட்தநமதயி்டம், “ஓ்டாதீர்கள அருட்தநமத்ய. 
நான் இல்மல என்றால் நீவிரும் இல்மல. 
அதனால் நான் த்சால்ைமதக் காது தகாடுத்துக் 
்களுஙகள” என்கிறான். பூமியில், ்சாத்தான் 
உருைான கமதமயயும் த்சால்கிறான்

லா வி்ஸ (La Wiss) என்னும் ைனிதர் முதல் 
்பழஙகுடி இனத்மதச்்சர்நத அறிைாளி. ஒரு 
்சநதிர ைமறபபு நா்ளன்று (lunar eclipse) ்சநதிரன் 
ைமறைமதச சுட்டிக்காட்டி, “ ைானத்தில் 
இரவுக்க்டவுளுக்கும் (night God) , தீயக் க்டவுளுக்கும் 
(evil God) ்சண்ம்ட ந்டக்கிறது. ்சண்ம்டயில் 
இரவுக்க்டவுள தைறறித்பறறால் நாம் 
உயிர்பிமழப்்பாம். தீயக்க்டவுள தைறறித்பறறால் 
நாம் அமனைரும் ைரித்துவிடு்ைாம். அதனால், 
முழஙகாலிட்டு, தமரயில் முகம் புமதத்து, 
கண்கம்ள மூடி இரவுக்க்டவுள தைறறித்பற்ைண்டி 
பிரார்த்தமன த்சயயுஙகள. நான் த்சால்லும் 
ைமரயிலும் ைானத்மத ்பார்க்கக்கூ்டாது. 
அப்படிப  ்ப ா ர்ப்பைர்களின் கண்கள 
குரு்டாகிவிடும்” என்று எச்சரிக்கிறார் லா வி்ஸ.

்சநதிரன் முழுமையாக விலகி ஒளிவீ்சத் 
துைஙகிய உ்டன், லா வி்ஸ, “ ைக்க்்ள, நைது 
்ைண்டுதல் நிமற்ைறிவிட்்டது. இரவுக்க்டவுள 
தைறறித்பறறுவிட்்டது. ைானம் எத்தமன 
ஒளித்பாருநதியதாக இருக்கிறது என்று ்பாருஙகள” 
என்கிறார். ைக்கள ஆரைாரம் த்சயகிறார்கள. 
அதமனக் கண்ணுறற ்பழஙகுடித்தமலைன், “ நான் 
ைலிமையானைன். ஆனால், நீ அறிைாளி. 
அதனால் எனக்குப பிறகு நீ தான் இக்கூட்்டத்திறகுத் 
தமலமை தாஙக்ைண்டும்” என்று த்சால்கிறான். 
ைாத்திரைல்ல, ்பல இரவுகள ்பட்டினி கி்டநத லா 
வி்ஸ அதன் பிறகு ைக்கள தகாடுத்த காணிக்மகயால் 
ை்சதி்பம்டத்தைனாகவும் ைாறிவிட்்டார்.

இநதக்கமதமயச த்சால்லிய ்சாத்தான், 
அதன்பிறகுதான் ்்பய ,  பி்ச ாசுகளும் , 
்சாத்தான்களும் உருைாகி ,  அைர்கம்ள 
வி ர ட்டி யடி க் கு ம்  அருட் த ந மத களும் 

உருைானார்கள என்கிறான்.

இப்படியாக, ்சாத்தானின் இருப்பால்தான் 
அருட்தநமதயின் ைாழவு ந்டக்கிறது என்றும், 
ைக்கள தகாடுக்கும் த்பான் த்பாரு்்ளாடு அைர் 
ைாழவில் ை்ளம் தகாழிப்பதாகவும் கூறும் 
்சாத்தான், தன்மனக் காப்பாறறவில்மலதயன்றால், 
அதன் பிறகு ைக்களுக்கு அருட்தநமதயின் உதவி 
்தமை இருக்காது என்றும் த்சால்கிறான். ் ைறு 
ைழியின்றி, எநத ்சாத்தானி்டம் இருநது ைக்கம்ளக் 
காப்பாறற ்தைனி்டம் ்ைண்டினா்ரா, எநத 
்சாத்தாமன விரட்டியடிக்க தஜ்பம் த்சயதா்ரா, 
அ்த ்சாத்தாமனக் காப்பாறறுைதறகாக, 
அைமனத் ்தாழில் சுைநது த்சல்கிறார், 
அருட்தநமத ்சைான்!

இப்படி, மூ்ட நம்பிக்மகக்கு எதிராக ‘்சாத்தான்’ 
(Satan) என்னும் அருமையான கமத ஒன்மற 
எழுதியிருக்கிறார், கலீல் ஜிபரான். ஆக, ்சாத்தான் 
இருக்கும் ைமரயில்தான் க்டவுள நம்பிக்மக 
்தமைப்படுகிறது என்்பமத மிக அழகாகச 
த்சால்லிச த்சல்கிறது அநதக் கமத. இதன் 
ைறுதமலயாக, ஆலயஙகளும், ் தைாலயஙகளும், 
ைசூதிகளும் இருக்கும் ைமரயில் ் ்பய, பி்சாசுகளும் 
இருக்க்ை த்சயயும் என்்பமத உறுதியாகச 
த ்ச ா ல் ல ல ா ம் .  ை ா த் தி ர ை ல் ல , 
ததயைஙகளின்த்பயரால் ் ்பய ஓட்டும் அமனத்து 
ைதஙகம்ளச ் ்சர்நதைர்களுக்கும் இது த்பாருநதும்.

என்ன த ான்  அறிவியல ா்ள ர் களும் , 
்ப கு த் த றிை ா்ள ர் களும்  ் ்ப ய ,  பி ்ச ா சு 
என்்பனதைல்லாம் மூ்டநம்பிக்மககள என்று 
ஆயநதறிநது த்சான்னாலும், அறிவியல் 
்்சாதமனகளமூலம் நிரூபித்துக் காட்டினாலும், 
க்டவுள நம்பிக்மக இருக்கும் ைமரயிலும் ்்பய, 
பி்சாசு்்பான்ற எதிரிம்ட நம்பிக்மககளும் 
இருக்க்ை த்சயயும்.

தஞம்ச ைண்ைைத்மதப ்பா்டல்களில் 
அ ள ளி த் தத ளி த் த  ை க் க ட் க வி ஞ ன் 
்பட்டுக்்காட்ம்டயார். ‘சின்னப்பயலுக்குச’ 
த ்ச ா ல் லு ம்  ்ப கு த் த றி வு ச த்ச ய தி , 
அமனைருக்குைானதுைாகும்.

“பவப்்பமர உச்சியில் நிண்ணு
ப்பவயாண்ணு ஆடுதுண்ணு
வி்ளயா்ப் ப்பாகுமப்பாது
வசால்லி்வப்்பாஙகை – உன்
வீரத்்ைக வகைாழுந்திபலபயக
கிள்ளி்வப்்பாஙகை
பவ்லயற்ற வீைர்கைளின்
மூ்ளயற்ற வார்த்்ைகை்ள
பவடிக்கையாகைககூ்
நமபிவி்ாபை - நீ
வீட்டுககுள்பள ்பயந்துகி்ந்து
வவமபிவி்ாபை”

கைட்டு்ரயாளர்: பம்னாள் இயற்பியல் ப்பராசிரியர்
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நடைபிணம்
ஐநது மணிக்குப் பிறகு
ப�ோஞசம் �ண அசநதோலும்
பசங�றபட்டு பதோ்டர வைணடிரை
தவைற வி்டைோம்..

நிதமும் இைணடு முரறைோவைது
ர��ட்டி கமைோளரி்டம்
வைசவு வைோங� கவைணடியிருக்கிறது..

ஒவபவைோரு அரைைோணடுக்கும்
ஏதோவைது ஒரு பபைரில்
ஆட்குரறப்பு ந்டக்கிறது..
அதில் நம் பபைர வைைோமலிருக்�
தனிைோய் �்டவுளுக்கு
முடிநது ரவைத்த �ோணிக்ர�யின் வைரிரச
நீணடு ப�ோணக்ட கபோகிறது..

மின்சோைம் சரமைல் எரிவைோயு
விரை எப்கபோது குரறயும்
எனத்பதரிைவில்ரை..
பள்ளி �ட்்டணத் தவைரண�ரள
அதி�ரிக்� க�ட்டிருக்கிகறன் ..
அைசோங� பள்ளியில்
ம�ரளச் கசரக்� பரித்துரைத்தோர�ள்
நட்டு ரவைத்த கைோஜோச்பசடியில்
புதிதோய் இைணடு பூக்�ள் பூத்திருக்கிறதோம்..

வீட்டில் குடியிருக்கும் அணில்
குட்டி�ள் கபோட்டிருக்கிறதோம்
ரமத்துனன் ப�ோடுத்த சீம்போல்
குடித்து விட்டு சிைோகிக்�வில்ரை..

எரதயும் �வைனிப்பதில்ரை
என மரனவிக்கு குரற..
வையிறுக்கு கசோைம் கபோன
வைன்ம வைோழ்க்ர�..
உணரவு�ரள அ்டக்�ம் பசய்ததில்
நர்டபிணமோய் மோறிை
கூட்்டம் பதோ்டர வைணடி முழுவைதும்
நிைம்பி வைழிகிறது..

ச.ஆனநதைகுமார்

அரிதாரம் ததாடைததவர்
வைரு்டநகதோறும்
பவைகு விமரசிைோ�
நர்டபபறறு வைரும்
முத்துமோரிைம்மன் க�ோவில்
கதரத் திருவிழோவின்
பத்தோம் நோள் நி�ழ்ச்சிைோன
வைள்ளித் திருமணம்
நோ்ட�த்திறகுப் பதில்
இநத ஆணடு ஆ்டல் போ்டல்
நி�ழ்ச்சி ந்டத்துவைபதன
முடிவு பசய்ைப்பட்்டது

எங�ள் ஊர பபோதுக்கூட்்டத்தில்
சரிைோ� இைவு எட்டு மணிக்கு
நி�ழ்ச்சி ஆைம்பிக்�
ஸ்பீக்�ர�ளில் அதிரவுரும்
போ்டலுக்க�றறபடி
சுழலும் வைணண விளக்கு�ளில்
தங�ள் அங�ங�ள் பளிச்சி்ட
ந்டனம் ஆடினோர�ள் யுவைதி�ள்

போ்டபைோன்று முடிநத தருணத்தில்
இனி அடுத்து வைரும் போ்டைோ�
ைோத்திரி கநைத்து பூரஜயில்
என்ற ரமக் அறிவிப்போளரின்
�ோநதக் குைலுக்கு
கமர்டயின் முன் அமரநதிருநத
ஒட்டுபமோத்த பதின்மங�ளும்
விசிைடித்து ஆரப்பரிக்�
துளிரக்கும் �ணணீரை
�ட்டுப்படுத்திைபடி
வைோசல் முறறத்தில் படுத்திருநதோர
இதுவைரை நர்டபபறறு வைநத
வைள்ளித் திருமண நோ்ட�த்திபைல்ைோம்
முரு�ன் கவை்டம் தோஙகிை
கவைைோயுதம் மோமோ.

-தே.தைமிழக்கனல்

மகரந்தம்
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கரிசல்நிலத்தின் கரதபசால்லி பா. பச.

்பா. த்சயபபிரகா்சம் என்தறன்மறக்குைாக 
விம்டத்பறறுச த்சன்றுவிட்்டார் என்ற த்சயதி 
க்டநத 23ஆம் நாள ைாமல ததரியைநததும் 
அதிர்நதுதான் ்்பா்னன். அன்மறக்குக் 
காமலயில் தான் ‘நன்றி’ என்று ஒறமறசத்சால் 
குறுஞத்சயதிமய அனுபபியிருநதார். இனி 
அைரி்டமிருநது அமழபபுகளும் த்சயதிகளும் 
ைராது, அைரது ைாஞம்ச நிமறநத குரமலக் 
்கட்க முடியாது, அைரி்டம் ் ்ப்சத் ் தான்றும்்்பாது 
நானாகப ் ்ப்சவும் முடியாது என்கிற நிதர்்சனம் 
உமறக்க ் நரம் பிடித்தது.

த்சயபபிரகா்சத்மத ஒரு விசித்திரைான 
சூழலில்தான் நான் அறிமுகம் தகாண்்்டன். எம். 
ஜி. ஆர். அமைச்சரமையில் அஙகம் ைகித்த ராஜா 
முகம்ைது, அமைச்சர் ஆைதறகு முன்்்ப 
இன்குலாப ைாயிலாக எனக்குப ்பழக்கம். அ.தி.
மு.கழகத்தில் இருநதாலும் இ்டது்சாரியினரு்டன் 
மிகுநத ் தாழமை ்பாராட்டிைநதைர் அைர். நான் 
ந்டத்திய விடியல் இதழின் ைா்சகர் அைர். 
ஒருகட்்டத்தில் விடியல் ததாயவின்றி ைருைதறகுப 
்பலைமகயிலும் உதவி புரிநதைர். அமைச்சரான 
பின்னரும் அைமரப ்பல்்ைறு அலுைல்கள 
நிமித்தம் அடிக்கடிச ்சநதித்துைந்தன்.

அப்படியான ஒரு நாளில் அமைச்சமரப 
்பார்க்கப்்பான்்பாது அைரும்டய அமறயில் 
அைருக்கு முன்்பாகப ்பலர் அைர்நதிருநதனர். 
கவிஞர்கள மு. ் ைத்தா, கஙமகதகாண்்டான், இ. 
முத்துராைலிஙகம் ஆகி்யார் எனக்கு ஏறதகன்ை 
்பரிச்சயைானைர்கள. அைர்களுக்கு அருகில் 
ஒருைர். அைரது ்பக்கத்து இருக்மகயில்்்பாய 
உட்கார்நதுதகாண்்்டன். யாரும் யா்ராடும் 
்்பசிக்தகாள்ளவில்மல. ்சறறு்நரத்தில் அமைச்சர் 
ைவுனம் கமலத்தார்: “ஏன் ்ைணு, உஙகளுக்கு 

த்சயபபிரகா்சத்மதத் ததரியாதா? “ என்று 
்கட்்டார். “ததரியு்ை! அரிதாகக் கடிதஙகள 
எழுதிக் தகாள்ைாம். இதுைமர ்நரில் 
்பார்த்ததில்மல.” என்்றன். “அதுதா்ன 
்பார்த்்தன். நீஙகள ஒருகூட்டுப ்பறமைக்ளாயிற்ற, 
்சரி, இப்்பாது ்பார்த்துக்தகாளளுஙகள. உஙகள 
்பக்கத்தில் உட்கார்நதிருப்பைர்தான் ்ஜ.பி. “ 
என்றார் ராஜாமுகம்ைது. நானும் ்ஜபியும் 
சிரித்துக்தகாண்்்ட மகதகாடுத்துக்தகாண்்்டாம்.

அதறகுப பிறகு அைமர வீட்டிலும் 
அ லு ை ல க த் தி லு ை ா க ப  ்ப ல  மு ம ற 
்சநதித்திருக்கி்றன். தனிப்பட்்ட முமறயிலும் 
எனது இடுக்கண்கம்ளக் கம்ளநதிருக்கிறார். 
அைறமற விரிக்கின் த்பருகும், பிறிததாரு 
ைாயபபில் தனிக் கட்டுமரயாக அைறமறயும் 
அைரது ்பம்டப்பாளுமை குறித்தும் எழுதுகி்றன்.

இரண்டு ைாதஙகளுக்கு முன் ஒருநாள (25 
ஆக்ஸட்’22 ) அைர் ஒரு குறுஞத்சயதிமய 
அ னு ப பி ம ை த் த ா ர் .  அ தி ல்  எ ங க ள 
திருைைத்தின்்்பாது எடுத்த புமகப்ப்டத்மதக் 
குறிபபு்டன் இமைத்திருநதார். ‘ ‘இது ஒரு 
அபூர்ைைான ்ப்டம். ்தாழர் ்க . எம் . 
்ைணு்கா்பால் விடியல் என்ற புரட்சிகர இதழின் 
ஆசிரியராக இருநதைர். அதனால் அ்டக்குமுமறக்கு 
ஆ்ளானைர். அைரும்டய திருைை நிகழவில் 
(18-5-1988) நானும் எழுத்தா்ளர்களும்.

நிற்பைர்கள: ்தாழர்கள அறிவுறு்ைான், 
்பாமைச்சநதிரன், ்பழநி்பாரதி, ்ப. திருநாவுக்கரசு, 
ஓவியர் ்சநதானம், து. மூர்த்தி, அரைமுறுைல், 
்சாநதாராைன், இராைநாதன், த்சல்ை்பாண்டியன்.

அைர்நதிருப்பைர்கள: ்தாழர் விடியல் ்க. 
எம். ்ைணு்கா்பால் & அைர் துமைவியார், 
எழுத்தா்ளர் ்பா. த்சயபபிரகா்சம், என். ஆர். 
தா்சன்.’’

அ ந த ப  ்ப ்ட த் மத  ந ா ன்  கூ ்ட ப 

பத்தி

தவணுமாதவன்
venumadhavan2022@gmail.com

தீயினோற சுட்்ட புண உள்ளோறும் ஆறோகத
நோவினோற சுட்்ட வைடு.

திருககுறள் எண் : 129 அதிகைாரம : 13 / அ்ககைமு்்்ம

விளக்கம் :

தீயி்னால் சுட்் புண் சிறிது கைாலத்தில் ஆறிவிடும. ஆ்னால், 
கைடு்மயா்ன வசாற்கைளால் ஒருவரது வநஞ்சச் சுட்் வடு 
ஒருநாளும ஆறாது.
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்பாதுகாத்துமைக்கவில்மல; ்ஜபிக்கு என்ன 
்தான்றிற்றா ததரியவில்மல 34 ஆண்டுகள 
்பாதுகாத்து மைத்திருநது முகநூலில் ்பதி்ைறறி 
அதன் நகமலக் குறுஞத்சயதியில் இமைத்து 
எனக்கும் அனுபபிமைத்தமத என்னதைன்று 
த்சால்ல? அநதப ்ப்டத்தில் இருப்பைர்களில் ்பலர் 
இன்றில்மல. இப்்பாது ்பா. த்சயபபிரகா்சமும் 
இல்மல.

அமதத் ததா்டர்நது அமழத்தார். “அமழத்ததில் 
ைகிழசசி. ்ப்டப்பகிர்வுக்கு நன்றி” என்று 
குறுஞத்சயதி அனுபபி்னன்.

அடுத்த ைாதம் இன்குலாப நிமனவுநாள 
ைருைமததயாட்டி இன்குலாப அறக்கட்்டம்ள 
உறுபபினர்கள என்கிற முமறயில் அது குறித்து 
விைாதிக்க த்சன்ற ைாரம் ததா்டர்நது ததா்டர்பில் 
இருநதார். “நிகழசசிமய நீஙக்்ள கலநதுமரயாடி 
முடிவு த்சயயுஙகள. உ்டல்நிமல காரைைாக 
்நரிலும் உமரயா்டல் அ்ளவிலும் ்பங்கறக 
இயலாது. ததா்டர்நது எடுத்துச த்சல்லுஙகள” 
என்்ப்த அைர் கம்டசியாக அனுபபிய த்சயதி.

‘ததா்டர்நது எடுத்துத்சல்லுஙகள!’ என்னும் 
ைா்சகம் எத்தமன த்பாருள த்சறிநதது!

கரி்சல்காட்டின் ைாழவியமலச சிறுகமதக்ளாக, 
புதினஙக்ளாக, கட்டுமரக்ளாக இறுதிமூசசு ைமர 
எழுதிக்குவித்த அநதக் க்ளப்்பாராளியின் 
நிமனமை நம் தநஞ்்சாடு மைத்துக் காப்்பாம்

பவணபுள்ளிகள் விழிப்பு்ர்வு இயக்கம்

மூன்று ைாதஙகளுக்கு முன்னர் நண்்பர் 
உைா்பதி என்மனக் மக்்பசியில் அமழத்தார். 
உற்சாகம் ததும்பும் அைரது குரமலப ்பத்து, 
்பதிமனநது ஆண்டுகளுக்குப பின்னர் ் கட்கி்றன். 
அைர் என் அணுக்கைான நண்்பர்; ்தாழர்; 
தைண்புளளிகள விழிபபுைர்வு இயக்கத்தின் 
த்சயலர். கு்சலம் வி்சாரித்தார். பின்னர், “்சார்! 
்பதிமனநது ஆண்டுகளுக்கு முன் இநத 

இயக்கத்திறகுப த்பயர் மைத்தைர் நீஙகள. 
இப்்பாது தைண்புளளிகள இயக்கத்மதச 
சிறப்பாகச த்சயல்்படுத்திக் தகாண்டிருக்கி்றாம்” 
என்றார்; ் கட்க ைகிழசசியாக இருநதது,

இயக்கச த்சயல்்பாடுகம்ளக் காதைாளிக்ளாக 
எனக்கு அனுபபித்தநதார். உண்மையில் இயக்கம் 
நான் எதிர்்பார்த்தமத வி்டவும் மிடுக்காக ஏறு 
்்பால் பீடுநம்ட ்்பாடுகிறது; காைவும் 
ைகிழசசியாக இருநதது.

“நைது ்தாலில் நிறமிக் குமற்பாட்்டால் 
தைண்திட்டுகள ்தான்றினால் அதமன 
தைண்குஷ்்டம் என்று தைறாகக் கூறக்கூ்டாது; 
தைண்புளளிகள என்றுதான் குறிபபி்ட ் ைண்டும் 
என்றும், அது ்நாய அல்ல, ்பரம்்பமரயாகத் 
ததா்டராது, ததாறறாது, குைப்படுத்தக் கூடிய 
நிறமிக் குமற்பா்்ட எனவும், அதனால் 
்பாதிக்கப்பட்்டைர்கம்ளப ்பார்பட்்சைாக 
ந்டத்தக்கூ்டாது என்று தமிழநாடு அரசு 
உத்தரவிட்டுள்ளது ” எனவும் ்பளளித்தலைமனத்தும் 
ைாைை, ைாைவியமர ஒன்றுகூட்டி உறுதிதைாழி 
ஏறகச த்சயதுைருைது மிகச சிறநத முன்தனடுபபு, 
கல்விநிமலயஙகளில் ைட்டுைல்லாைல் அறிவியல் 
இயக்கத்தின் துமையு்டன் அலுைலகஙகளிலும் 
இதமனச த்சயல்்படுத்துகின்றனர்.

த ை ண் பு ள ளி க ்ள ா ல் 
்பாதிக்கப்பட்்டைர்களி்ட்ய திருைைத்மத 
ஊக்குவிக்கும் ைமகயில் சுயம்ைர நிகழசசிகம்ளயும் 
ந்டத்தியுள்ளனர். தமிழில் ைட்டுைல்லாைல் 
ததலுஙகு, கன்ன்டம், ைமலயா்ளம், இநதி எனப 
பிற தைாழிகளிலும் விழிபபுைர்வுச த்சயதிமயக் 
தகாண்டுத்சல்கின்றனர். ்ைலும் விைரஙகள 
அறிய விரும்பு்ைார் த்சயலர் உைா்பதிமய 98400 
52464 என்னும் எண்ணில் ததா்டர்புதகாள்ளவும்.

்பத்தியாளர்: மூத்ை ்பத்திரி்கையாளர், ஊ்கைவியலாளர்
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தேளிப்பம்டயாகப ்பார்த்தால் ைநதிர தநதிர யநதிர சிகிசம்ச 
மூ்டநம்பிக்மக்்பாலத் ததரிநதாலும், இமைதயல்லாம் psychological healing methods 
எனப்படும் ைன ஆறறுப்படுத்தும் முமற்ய, காலப்்பாக்கில் மூ்ட நம்பிக்மககள 
ைறறும் ைத நம்பிக்மககள கலநததால் இைறறின் மீது நைக்கு நம்பிக்மக ் ்பாயவிட்்டது. 
இநத ைநதிர தநதிர யநதிர சிகிசம்சகள குறித்து சித்தர்கள ்பல நூல்கம்ள 
எழுதியுள்ளனர். தீர்க்க முடியாத  ் நாயகம்ள கன்ை்நாயகள என்று த்பயரிட்்டனர். 
அநத ் நாயகளுக்கு, இநத சிகிசம்ச முமறகம்ளச த்சால்லியிருக்கிறார்கள. ஒருைனின், 
எண்ைம்தான் த்சால்லாகவும், த்சால்தான் த்சயலாகவும் தைளிப்படும் என்்பது 
அபதுல்கலாமின் அறிவியல் ் காட்்பாடு. அநத எண்ைத்மத த்சம்மைப்படுத்தவும், 
நம்பிக்மகமய விமதக்கவும், ் நர்ைமற எண்ை அமலகள ைனதில் அதிகரிக்கவும், 
இநத சிகிசம்ச முமறகம்ளச த்சால்லிச த்சன்றுள்ளார்கள.

இ்ளமைக் காலத்தில் ஒருைருக்கு நாம் த்சயயும் து்ராகம் நைக்கு எநதவித குறற 
உைர்மையும் தருைதில்மல. ஆனால், நைக்கு ையதானபிறகு, அநத குறற உைர்வு 
்ை்லாஙகி, நம்மை ஆட்டுவிக்கும். அதனால் உ்டல் ைறறும் ைன ் நாயகள ைரும். 
இது நாம் ்பல ்நாயாளியி்டம் கண்கூ்டாக ்பார்க்கும் உண்மை. இப்படி தீராத 
்நாயக்ளால் அல்லது ையது முதிர்வினால்  ைருநதும்்்பாதும், அநத குறற 
உைர்விலிருநது விடு்ப்ட முடியுைானால், இநதப பிணியின் தகாடூரம் குமறயும். 
இமத எப்படிச த்சயைது என்்பதில்தான் க்டவுளின் ் தமையும் ைதஙகளின் ் தமையும் 
ைருகிறது. இதறகான உ்ளவியல் ஆறறு சிகிசம்சதான் இநத ைநதிரம், தநதிரம், யநதிரம் 
சிகிசம்சகள. இன்மறய நிமலயில் நாம் இத்துமறமய ை்ளர்த்ததடுக்காைல் 
விட்டுவிட்்்டாம். ஆனால், ் ைறகத்திய உ்ளவியல் நிபுைர்கள இமத த்சம்மையாக 
ஆராயசசிகள த்சயது, Psychological councelling, pyschotherapies, spiritual healing என்ற 
த்பயர்களில் நம்டமுமற்படுத்தி உள்ளனர். இமத நாம் ஏறறுக்தகாளைதில் எநத 
தயக்கமும் ்தமையில்மல. இநத சிகிசம்சயானது, புறறு்நாய ைறறும் பிற தீராத 
்நாயகளில் ைாழவின் கம்டசிக்காலத்மத எண்ணிக்தகாண்டிருக்கும் 
்நாயாளிகளுக்கான palliative care ல் மிகவும் ்பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

�ட்டுரை

முரனவர் சித்தமருத்துவர் அருள்அமுதன்

சிதத மருததுவததின் 
மருந்து வடைைளும் 

மருததுவ முடைைளும்

சித்தர�ள் சித்த மருத்துவைத்ரத உைப�ஙகுமுள்ள மனிதகுைத்துக்�ோ�த்தோன் உருவைோக்கியுள்ளோர�ள். 
அது தமிழில் உள்ளது நமக்கு எத்துரண பபருரம! எவவைோறு ஆறறரை அழிக்� முடிைோகதோ, 
அப்படிகை சித்த மருத்துவைத்ரதயும் ைோைோலும் அழிக்� முடிைோது. தமிழ�த்தில், தமிழர�ளோல் சித்த 
மருத்துவைத்ரத வைளரக்� முடிைவில்ரைபைனில், அது அநநிை மணணில்,  அவைர�ளின் �ரைைோ� 

வைளரும் �ோைம் பநருஙகிக் ப�ோணடிருக்கிறது. தமிழர�கள விழித்துக்ப�ோள்ளுங�ள்!

3
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உ்வுச் சிகிச்ரச

சித்தர்  திருைளளுைர் ,  ைருநது  என்ற 
அதிகாரத்தின்கீழ, எநத சித்த ைருநதுகம்ளயும் 
குறிபபி்டாைல், உைவுப்பழக்கத்மதப ்பறறி ைட்டும் 
10 குறளகளில் எழுதியுள்ளார்.

“மருந்வை்ன பவண்்ாவாம யாக்கைககு அருந்தியது
அற்றது ப்பாற்றி உணின்”
 - குறள் 942

்தகஇலக்கைம் என்று சித்த ைருத்துைம் 
த்சால்ைமதத்தான் இஙகு யாக்மக என்று ைளளுைர் 
குறிபபிடுகிறார். அதன்்படி ைனிதர்கம்ள ைளி, 
அழல், ஐயம் (ைாத, பித்த, க்ப) ்தகிக்ளாக 
ைமகப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஒருைரின் உருைத் ்தாறறம், ்பழக்கைழக்கம் 
ைறறும் எண்ைஙகள இநத யாக்மக (்தக) இலக்கை 
அடிப்பம்டயி்ல தான் அமையும். இமத ஒருைரி்டம் 
கண்டுபிடித்தபின்னர், அதற்கற்ப த்பாருத்தைான 
உைவுப்பழக்க ைழக்கஙகம்ள சித்தர்கள 
்பட்டியலிட்டுள்ளனர். அைறமற அநதநத ் தகத்தினர் 
்பயன்்படுத்தி ைருைதன் மூலம், ்பல ்நாயகள 
ைருைமதத் தடுக்க முடியும். உதாரைைாக ைாத 
்தகியினர், ஒல்லியான ்தகத்து்டன், உயரைாக, 
்சமதபபிடிபபு இல்லாைல், எவை்ளவு ்சாபபிட்்டாலும் 
உ்டதலம்ட கூ்டாைல் இருப்பர். இைர்கள அதீத 
சிநதமனயா்ளராக இருப்பர், இைர்களின் ் தாலானது 
உலர்நதிருக்கும். இைர்கள, கடுக்காயஊறுகாய, 
இ ஞ சி ஊ று க ா ய ,  மு ரு ங மக க் கீ ம ர , 
ைைத்தக்காளிக்கீமர, கருமைக்கிழஙகு இைறமற 
அதிகம் உைவில் ்்சர்க்க ்ைண்டும். இைர்கள 
ைலசசிக்கமல அதிகப்படுத்தும் ்படியான 
உைவுகம்ளயும், உலர்தன்மையுள்ள உைவுகம்ளயும், 
துைர்பபு உைவுகம்ளயும், புளிபபு சுமையும்டய 
உைவுகம்ளயும் குமறத்துப ்பயன்்படுத்த ் ைண்டும், 
மீறினால், ைலசசிக்கல், ைாத்நாயகள ைறறும் 
கருபம்ப ்சம்்பநதைான ்நாயகளுக்கு எளிதில் 
ஆ்ளாைர். இப்படி அைரைரின் யாக்மகக்கு உகநத 
உைமை உண்்டால், ைருநது என்ற ஒன்று ் ைண்்டாம். 
தற்்பாது pharmacogenomics, personalized medicine 
என்ற துமறகள, ஒருைரின் ைர்பணுவிற்கற்ப தனித்த 
உைவு ைறறும் ைருநதுகம்ள ைழஙகுைமத்ய 
மிகச்சரியான ைருத்துை முமற என்று கூறுகிறது. 
விமரவில் ,  ைர்பணு அடிப்பம்டயிலான 
சிகிசம்சமுமறகள ைரும். இமத்யதான், நாம் 
்பரம்்பமர ்பரம்்பமரயாக, “உ்டம்பு ைாக்கு” என்றும் 
“உ்டம்பு யாக்மக” என்றும் குறிபபிட்டு ைருகி்றாம். 
இப்படியான ஆழநத சிநதமன தமிழ ைரபில் இருநது 
இருப்பது வியபபுக்கு உரியது.

மூலிமகச ்சாறு, சுர்சம், கறகம், குடிநீர், உட்களி, 
அம்ட, ைருநதுகஞசி எல்லாம் சித்த ைருத்துைத்தில் 
உள்ள உைவுச சிகிசம்சயின் கீழ ைருைதாகும். 
இமைதவிர, அன்றா்ட உைவில் ்பயன்்படுத்தும், 
தூதுைம்ள ்சட்னி, மு்டக்கறுத்தான் ் தாம்ச, நண்டு 
சூப, புளியாமர துமையல் இமையும் நம்மி்டம் 
புழக்கத்தில் உண்டு. இநதியாவி்ல்ய தமிழநாட்டு 
ைக்களிம்ட்யதான் அதிகைாக மூலிமககம்ள 
உைைாகப ்பயன்்படுத்தும் ்பாரம்்பரிய அறிவு 

இருக்கிறது. ஒவதைாரு ்நாயக்கும் ஒரு ்பத்திய 
மூலிமக உைவு த்சயயும் ்பழக்கம் இன்னமும் 
கிராைஙகளில் உண்டு. ஒவதைாரு சித்தைருநது 
தகாடுக்கும்்்பாதும் ஒரு ்பத்தியம் உண்டு, இது 
்பக்கவிம்ளவு ைராைல் தடுக்க்ை. இதுவும் உைவு 
சிகிசம்சயாகும்.

3 மணி தநரத்துக்குள் பயன்படுத்த தவணடிய 
உள்மருநதுகள்

ைாய ைழியாக உளளுக்குத் தரக்கூடிய ைருத்துை 
முமறகம்ள 32 ைமகயாகப பிரித்துள்ளனர். 
ைல்லாமர என்ற ஒரு மூலிமகமய, ்சாறு பிழிநது 
(ஜூ்ஸ) தகாடுத்தால், அது மூலிமகச ்சாறு 
எனப்படும். இநத மூலிமகச்சாறு அநத மூலிமகயின் 
அமனத்து ்ச த்துக்கம்ளயும்  அப்படி்ய 
தகாண்டிருக்கும். அ்த மூலிமகச்சாறமற, அடுபபில் 
மைத்து சிறிது சூ்டாக்கி முறித்து விட்டு, பின் 
்பயன்்படுத்தினால், அது மூலிமக சுர்சம் எனப்படும். 
தயிர் அல்லது ் ைாமர ்சமையலில் இப்படி முறித்து, 
தாளித்து ்பயன்்படுத்தும்்்பாது, அதன் அதீத 
புளிபபுதன்மை நீக்கப்படுைதால் ்சளி பிடிக்காது. 
இதுதான் தயிர் சுர்சைாகும். ்ைறத்சான்ன 
இரண்டு்ை ்பசம்சயாகக் கிம்டக்கபத்பறற 
மூலிமகயிலிருநது த்சயயப்படுைது. காயமைத்து 
்பதப்படுத்தப்பட்்ட மூலிமககளு்டன், நீமரச ் ்சர்த்து 
தகாதிக்க மைத்து, நீர் சிறிது ைறறிய உ்ட்ன அமத 
குடிப்பது குடிநீர் அல்லது கொயம் அல்லது கியாழம் 
ஆகும், நில்ைம்பு குடிநீர், க்பசுர குடிநீர் என்்பமை 
இநத ைமகமயச ்சார்நதமைதான். பூவிதழகள 
்்பான்ற தைல்லிய த்பாருட்கம்ள இரவு ஊற 
மைத்து காமலயில் ைடிகட்டி குடிப்பது, ஊறல் 
குடிநீர் ஆகும். அம்டகுடிநீர் என்னும் ைமகயில், 
தைாத்தைாக மூலிமககம்ள ஒருைாரம் அடுபபி்ல்ய 
மைத்து, தினமும் ைடித்துக் குடிப்பதாகும். ் தமரயர் 
குடிநீர் என்ற ஒரு நூல் முழுைதும் ்பலைமகயான 
்நாயகளுக்கான குடிநீர்கம்ள ைட்டு்ை 
வி்ளக்கியுள்ளது .  கீ ழ ா த ந ல்லி  அல்லது 
கரி்சலாஙகண்ணி ்்பான்ற ்பசம்ச மூலிமககம்ள 
துமையல் ் ்பால அமரத்து, ்பாலில் அல்லது ் ைாரில் 
கலநது காைாமல ்நாயக்கு தகாடுப்பது, கறகம் 
எனப்படும் .  த்பண்களுக்கு கருபம்பமய 
ைலுப்படுத்தவும், முதுகு ைலிமய ்சரித்சயயவும், 
உளுநது களி த்சயது உண்ைச த்சால்்ைாம். 
இமதப்்பால, தைநதய களி, இராகி களி என ்பல 
களி உைவுகள சித்தாவில் உண்டு. இைறமற 
உண்்பதால் உட்களி என்கி்றாம். தைளிபபுறைாக 
பூசும் களியும் தனியாக உண்டு.

மு்டக்கறுத்தான் ்்பான்ற கீமரைமககம்ள 
சிறிதாக அரிநது, அரிசி ைாவு்டன் கலநதமரத்து, 
தநய த்டவி, இமத அம்டயாக த்சயது உண்்டால் 
மூட்டு ைலிக்கு சிறநதது/ இமதத்தான் மூலிமக 
அம்ட என்கி்றாம். ்ைறத்சான்ன ்சாறு, சுர்சம், 
குடிநீர், கறகம், உட்களி, அம்ட இமைகம்ள தயார் 
த்சயத 3 ைணி ் நரத்துக்குள உண்டுவி்ட ் ைண்டும். 
இமைகம்ள ் நாயாளி்ய உைைாக த்சயதுதகாள்ள 
முடியும். மூலிமககம்ள ்நரடியாக அரிசியு்டன் 
கலநது அல்லது மூலிமககம்ள துணியில் முடிச்சாக 
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கட்டி அரிசியு்டன் ்்சர்த்து காயசசி அருநதுைது 
ைருநதுக்கஞசி எனப்படும். கர்பபிணிக்கு உழிஞம்ச 
கஞசி, அடி்பட்்டைருக்கு ைர்ை கஞசி, உ்டல் 
இம்ளத்தைருக்கு ்பஞ்சமுட்டி கஞசி என ்பலவுண்டு.

3 மாதத்துக்குள் பயன்படுத்த தவணடிய உள்மருநதுகள்

உலர்நத மூலிமககம்ள த்பாடித்து ைாைாக 
மைத்துக்தகாளைமத சூரைம் என்கி்றாம். 
அமுக்கரா என்ற கிழஙமக த்பாடித்து மைத்தால், 
அமுக்கரா சூரைம் என்று த்பயர்த்பறும். இநத 
சூரைத்து்டன், ்சர்க்கமரமய கலநது, புட்டு த்சயயும் 
்பாத்திரத்தில் மைத்து அவித்து எடுத்தால், பிட்டு 
எனப்படும். இங்க அவிப்பதறகு, ்பாலும் தண்ணீரும் 
கலநது எரிக்க ்ைண்டும். பிரண்ம்ட ்்பான்ற 
மூலிமககம்ள அரிசிைாவு்டன் அமரத்து, காயமைத்து, 
ை்டகைாக (ை்டகம்) விற்பர். இமத எண்தையில் 
த்பாரித்தும் ்பயன்்படுத்தலாம். தாளி்சாதி ை்டகம், 
பிரண்ம்ட ை்டகம் ் ்பான்றமைகம்ள, த்பாரிக்காைல் 
அப்படி்ய ைாயிலிட்டு, ்சபபித் தின்னலாம். 
மூலிமகபத்ப ாருட்கம்ள த நய  அல்லது 
தைண்தையு்டன் கலநது த்சயயப்படும் ைருநதுகம்ள 
தைண்தைய என்்பர். சூரைம், பிட்டு, ை்டகம் 
ைறறும் தைண்தைய இமைகம்ள த்சயது 3 ைாத 
காலத்துக்குள ்பயன்்படுத்தி வி்ட்ைண்டும்.

6 மாதம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

மூலிமகச ்சாறு அல்லது குடிநீமர ்சர்க்கமர 
அல்லது கருப்பட்டியு்டன் கலநது காயத்து, ்பாகு 
்பதத்தில் எடுத்தால் ைைப்பாகு எனபத்பயர் த்பறும். 
இமத்யதான் உருது தைாழியில் ்சர்்பத் என்கிறார்கள. 
நன்னாரி ைைப்பாகு (்சர்்பத்), ைாதும்ள ைைப்பாகு 
என இநத ைரிம்ச நீண்டு தகாண்்்ட ்்பாகும். 
மூலிமகச்சாறு அல்லது த்பாடிகம்ள தநய, தைல்லம், 
்தன் இமைகளு்டன் கலநது சூ்டாக்கி, நீர் இல்லாத 
்பதத்தில் ைடித்து எடுப்பது தநய எனப்படும். 
மூம்ளமயப ்பலப்படுத்தும் ைல்லாமர தநய, பிரம்மி 
தநய என்்பமை இநத ைமகமயச ்சார்நதமை. 
மூலிமகபத்பாடிமய ்சர்க்கமர ைறறும் தநய ் ்சர்த்து 
பி்சறி எடுத்துக்தகாளைமத இர்சாயனம் என்்பர். 
்தால் ் நாயகம்ள ்சரிப்படுத்தும் கநதக ர்சாயனம் 
இநத ைமகமயச ்சார்நதது. ஆனால் ஆயுர்்ைதாவில், 
உ்டலின் ஆயும்ளப த்பருக்கும் ைருநதுகம்ள 
இர்சாயனா என்று த்சால்கின்றனர். ்சர்க்கமரப 
்பாகில், மூலிமகப த்பாடிகளு்டன் ்தன் தநய 
இைறமறக் கலநது இ்ளகிய ்பதத்தில் தயார் த்சயைது 
இ்ளகம் அல்லது இ்லகியம் எனப்படுகிறது. 
அமுக்கரா ்லகியம், சிட்டுக்குடுவி ்லகியம் 
எல்லாம் இநத ைமகதான். முறப்பா என்கிற உருதுச 
த்சால்லுக்கு ்லகியம் என்று த்பாருள. இஞசி 
முறப்பா என்்பது இஞசி ் லகியம்தான். ைைப்பாகு, 
தநய, இர்சாயனம், இ்லகியம் இைறறின் ஆயுளகாலம் 
6 ைாதைாகும்.

ஒரு வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

மூலிமகச ்சாறுகள அல்லது அைறறின் 
குடிநீர்கம்ள நல்தலண்தையு்டன் கலநது காயத்து 
்பக்குைத்தில் எடுப்பது மதலம் அல்லது எண்தைய 

எனப்படும். கரி்சாமல மதலம் ைறறும் சிைனார் 
்ைம்பு குழித்மதலம் ஆகியமைகள உளளுக்கு 
உண்ணும் குடித்மதலஙக்ளாகும். தமலமுடிமய 
்பராைரிப்பதறகாக ்தயக்கப்படு்பமை முடிமதலம் 
என்றமழக்கப்படுகிறது. உ்டலில் ைலிமயப ் ்பாக்க, 
்ை்ல த்டவி, பிடித்து விடுைதறகு ்பயன்்படும் 
மதலஙகம்ள பிடித்மதலம் என்்பர். புண்கள ைறறும் 
்தால் ்நாயகம்ள ்்பாக்குைதறகு தைளியில் 
த்டைப்படும் எண்தையகம்ள சிமலத்மதலம் 
என்்பர். கண், காது, மூக்கு ்்பான்ற தும்ளகளில் 
துளியாக விடுைதறகாக தயார் த்சயயப்படும் 
மதலஙகம்ள தும்ளத்மதலம் என்று அமழப்பர். 
சுக்கு மதலம் ்ைறத்சான்ன ஐநது ைமகயிலும் 
்பயன்்படுகிறது. ைழக்கைாக மதலம் காயசசும் 
முமறதவிர, சில சிறப்பான முமறகளும் உள்ளன. 
்்சாரியாசி்ஸ என்ற ்தால்்நாமய ்்பாக்கும் 
தைட்்பாமல மதலத்மத தையிலில் சில நாட்கள 
மைத்து எடுத்தால் அது ்பதத்துக்கு ைநதுவிடும். இமத 
சூரியபு்ட மதலம் என்்பர். சில ைருநது்சரக்குகம்ள 
துணிப்பநதம் ் ்பால த்சயது அமத தகாழுத்தி விட்டு 
அதில் ்ைபத்பண்தைமய ஊறறும்்்பாது, 
இரண்டும் கலநது கீ்ழ த்சாட்டும் மதலத்மத சு்டர் 
மதலம் என்்பர். சில மூலிமககம்ள அடியில் 
ஓட்ம்டயுள்ள ைண் ்பாமனயில் ் ்பாட்டு, சுறறிலும் 
தைப்பத்மத தகாடுக்கும்்்பாது, மூலிமகயிலுள்ள 
எண்தைய்பம்சயானது, பிரிநது அடியில் உள்ள 
ஓட்ம்ட ைழியாக தைளி்யறுைமத குழித்மதலம் 
என்்பர். இமைகள சித்த ைருத்துைதுமறயில் ைட்டு்ை 
உள்ள சிறபபு மதலைமககள ஆகும். ்தமரயர் 
மதலைர்க்கம், அகத்தியர் மதலமுமறகள என்ற 
நூல்கள முழுைதுைாக இநத மதலஙகள 
த்சயைமத்பறறியும், ்பலைமகயான மதலஙகம்ளப 
்பறறியும் விைரிக்கிறது.

மூலிமககம்ள எண்தைய அல்லது தநயயு்டன் 
கலநது காயசசும் ்்பாது, அடியில் ்படியும் 
மூலிமகயின் ்பஙமக கடுகு என்்பர். இஞசி, 
தநல்லிக்காய, பூண்டு இமைகம்ள ்தனில் ஊற 
மைத்து எடுப்பது ்தனூறல் எனப்படும் . 
மூலிமககம்ள கலநது ைண்்பாமனயிலிட்டு சில 
ைாதஙகள கழித்து எடுத்தால் அமத ்பக்குைம் என்்பர். 
இஙகு ்பல நாட்க்ளாக நீரில் ஊறியிருப்பதால் 
ஊறுகாய (ஊறிய காய) என்்பர். தநல்லிக்காமய 
்தன் அல்லது கருப்பட்டி அல்லது ்சர்க்கமரயு்டன் 
ஊற்்பாட்்டால், அது ்பக்குைைாகி விடும். 
்சை்ஸகிருதத்தில் இமத ஆ்சைம் ைறறும் அரி்ஸ்டம் 
என்றும் த்சால்கிறார்கள. மூலிமக கலநத கலமைமய 
ைண்்பாண்்டத்தில் ் ்பாட்டு பூமியில் புமதத்து, சில 
நாட்கள கழித்து எடுப்பதால் இமத்ய ்பாண்்ட 
புமதயல் என்றும் அமழப்பர். இநத கலமையில் 
தாதிரிபூவும் ்சர்க்கமரயும் கலப்பதால், ஆல்கஹால் 
உருைாகி, அநத ைருநது ்ைலும் ்பல நாட்கள 
தக்டாைல் வீரியத்து்டன் இருக்கும். ்தமரயர் 
்பாண்்டபுமதயல் என்ற நூல் இமத்்பால எண்ைறற 
்பாண்்டபுமதயல்கம்ளப ்பறறி விைரிக்கிறது. 
ஆனால், அரிஷ்்டம் ைறறும் ஆ்சை ைருநதுகம்ள 
ஆயுர்்ைத துமற ை்ளர்த்து எடுத்தது. சித்த ைருத்துை 
துமற இமத மகவிட்டுவிட்்டது.

மூலிமகச ்சரக்குகம்ள திரைம் (்தன், குடிநீர்) 
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விட்்டமரத்து, உரிய அ்ளவில் உருட்டி எடுப்பதால் 
இமத குளிமக (குளிம்ச, உருண்ம்ட) என்்பர். 
ஒவதைாரு குளிமகயின் அ்ளவும் ஒ்ர அ்ளைாக 
(கடுக்ளவு ,  உளுநத்ளவு ,  ்பட்்டாணிய்ளவு, 
புளியஙதகாட்ம்டய்ளவு, குன்றிைணிய்ளவு, 
கண்்டஙகத்தரிக் காய்ளவு, சுண்ம்டக் காய்ளவு,) 
இருப்பதால் இமத ைாத்திமர என்்பர். ைாத்திமர 
அலஙகாரம் என்ற தமிழ நூல் ்பலைமகயான 
ைாத்திமரகம்ள ைட்டு்ை விைரிக்கிறது. ஓைத்மத 
நீரில் கலநது, எரித்து அதன் ஆவிமய (புமக) 
குளிரத்சயது கிம்டக்கபத்பறுைது ஓைத்தீநீர் 
எனப்படும். இப்படி கிம்டக்கும் நீமர தீநீர், 
திராைகம், புமகநீர், ைாறறு (distillation process) என்று 
்பலத்பயர்க்ளால் அமழப்பதுண்டு. மூலிமககள, 
விலஙகுகளிலிருநது தயார் த்சயயப்படும் (கருங்காழி, 
நாட்டு்காழி முட்ம்ட, ஆடு, ைாடு) எண்ைறற 
ைாறறு ைருநதுகம்ள அகத்தீ்சர் ைாறறு நூல் ைறறும் 
யாக்்காபு மைத்திய சிநதாைணி என்ற நூல்கள 
கூறுகின்றன. தாதுபத்பாருட்கம்ளக் தகாண்டு 
இப்படி த்சயயப்படும் ்சஙக திராைகம், கநதக 
திராைகம் ்்பான்றமை ஆசிட் (அமிலத்தன்மை) 
உம்டயதாக இருக்கிறது. இமதப்்பால கடும் 
காரத்தன்மை ைாயநத திரைத்துக்கு த்சயனீர் என்ற 
த்பயரும் உண்டு. திராைகம் ைறறும் த்சயனீமரக் 
தகாண்டு உ்லாகஙகம்ள ைருநதுக்ளாகச த்சயயும் 
கமலயும் சித்த ைருத்துைத்தில் உண்டு. திராைக 
ைாமல என்ற ைண்ைால் த்சயத கருவிமய 
அக்காலஙகளில் ்பயன்்படுத்தி உள்ளனர். கடுகு, 
்தனூறல், ்பக்குைம், ைாத்திமர, தீநீர் இைறமற 
த்சயது ஓராண்டு காலம்ைமர மைத்திருக்கலாம்.

5 வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

மூலிமகச ்சரக்குகம்ள ைறற மூலிமகச ்சாறறால் 
அமரத்்தா, அல்லது அடுபபி்லறறி காயசசி்யா, 
அல்லது ைணிக்கைக்காக இடித்்தா தைழுகு 
்பதத்தில் கிம்டக்கபத்பறுைது தைழுகு ஆகும். 
எயிட்்ஸ ைறறும் புறறு ் நாயகளுக்கு தகாடுக்கப்படும் 
ர்சகநதி தைழுகு இநத ைமகமயச ்சார்நதது. 
இமத்ய, குழகுழப்பான குழம்பு ்பருைத்தில் 
த்சயதுதகாளைது குழம்பு ஆகும். ைாநதிமய நிறுத்த 
தரப்படும் ்சாதி்சம்பீர குழம்பு இநதைமகயாகும், 
தைழுகு, குழம்பு இரண்டும் 5 ஆண்டுகள 
தகட்டு்்பாகாைல் இருக்கும்.

10 வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

மூலிமக ைறறும் உ்லாகஙகம்ள எரிக்கும்்்பாது 
கி்ளம்பும் ஆவிமய உமறயச த்சயது ைறு்படியும் 
தி்டத்பாரு்ளாக ைாறறுை்த ்பதஙகைாதல் (sublima-
tion) எனப்படும். இநத ்ைதியியல் கமல சித்த 
ைருத்துைத்தில் இன்னமும் இருக்கிறது. அப்படி 
த்சயயப்பட்்ட ைருநதுகள நா்னா அ்ளவில் 
இருக்கும், இமை ்பதஙகம் எனப்படும். புறறு 
்நாமயப ்்பாக்கும். புறறு ்பதஙகம் ைறறும் இர்ச 
்பதஙகம் இமைகளில் ்பல ஆராயசசிகள ந்டநதுள்ளன. 
்பதஙக கருவி என்ற ைண்ைால் ஆன கருவிமயப 
்பயன்்படுத்தி இது த்சயயப்படுகிறது. ்பதஙக 
ைருநதுகளின் ஆயுட்காலம் 10 ஆண்டுகள ஆகும். 

நா்னா துகளகம்ள உருைாக்கப ்பயன்்படும் Subli-
mation apparatus என்ற கருவிக்கான முன்்னாடி 
நைது சித்த ைருத்துைத்தின் ்பதஙக கருவிதான்.

75 வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

உ்லாகஙகம்ள, மூலிமகச ்சாறுகள அல்லது 
திராைகம்/த்சயநீரால் ்பலைணி ்நரம் அமரத்து, 
பின்னர் அதிகப்படியான தைப்பத்மத அதில் 
த்சலுத்தும்்்பாது அநத உ்லாகம் ்சல்ம்படு என்ற 
்பதத்தில் ைாறி சிகபபு நிறத்துக்கு ைாறும். இமத 
த்சநதூரம் என்்பர், இநத ைமகயில் அதிகப்படியான 
கநதகம் கலநது ைருநது கருப்பாக இருநதால் அமத 
கருபபு என்்ற கூறுகி்றாம். இநத முமறமய 
்பயன்்படுத்தி தைர்குரி (இர்சம்), ஆர்்சனிக் (தைளம்ள 
்பா்டாைம்) என அமனத்து உ்லாகஙகம்ளயும் 
அதன்  ்ச ல்ம்படு  ைடிவில்  ைரு ந த ா க ப 
்பயன்்படுத்துகி்றாம். ்சமீ்பத்தில் ைணிப்பால் 
்பல்கமலக்கழத்தில், கருபபு ைருநதுகளில் ந்டநத 
ஆராயசசியின் முடிவு, இர்சம் (தைர்குரி) நா்னா 
அ்ளவில் இருப்பமத உறுதி த்சயதது. இதன் 
ஆயுட்காலம் 75 ஆண்டுக்ளாகும்.

100 வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

உ்லாகஙகம்ள ஆக்ஸிஜன் கலநது ஆக்ம்சடு 
ைடிவில் ைாறறினால் அது தைளம்ளயாக இருக்கும், 
அமத ்பற்பம் (நீறு) என்கி்றாம். ஆயிரக்கைக்கான 
்பற்பஙகள நம்மி்டம் உண்டு. ஒவதைாரு தாதுமையும் 
்பலமுமறகளில் ்பற்பைாக்கலாம். அய்பற்பம் 
ைட்டு்ை ்பலநூறு ைமககள உண்டு, ஒவதைாரு 
அ ய ்ப ற ்ப மு ம்  ஒ வ தை ா ரு  ் ந ா ய க் கு 
தகாடுக்கப்படுகிறது. தஙக ்பற்பம் ைட்டும்தான் 
ைஞ்ச்ளாக இருக்கும், ைறற எல்லா ்பற்பஙகளும் 
தைளம்ளயாக இருக்கும். “வீரத்து மிக்கமை 
்பற்பஙக்்ள – ்பரிகாரத்து மிக்கமை ்பற்பஙக்்ள” 
என்ற சித்த ்பழதைாழிப்படி, ்பற்பஙகள ்நாமய 
்பரிகரிப்பதில் சிறப்பாகப ்பயன்்படும். ்பலைமகயான 
உ்லாகஙகம்ள ஒரு குறிபபிட்்ட தைப்பநிமலயில் 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கலநது உருக்கி பின் ஆறவிட்டு 
எடுத்துக்தகாள்ளைது க்ளஙகு எனப்படும். இது alloy 
எனப்படும். காலராமை குைப்படுத்தும் பிர்ளயகால 
உருத்திரன் என்ற க்ளஙமக இம்பகாப்ஸ என்ற சித்த 
ைருநதுத்சய நிறுைனம் க்டநத 20 ைரு்டஙக்ளாக 
தயாரிக்கவில்மல. இதுதான் கம்டசியாக நாம் 
்பயன்்படுத்திய க்ளஙகு. ்பற்பம் ைறறும் க்ளஙகின் 
ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுக்ளாகும்.

400 வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநது

இரண்டு மூன்று உ்லாகஙகம்ளச ் ்சர்த்து உருக்கி 
எடுப்பது உருக்கினம் எனப்படும். உ்லாகஙகம்ள 
மூலிமககள ைறறும் திராைக /த்சயநீரின் 
துமைதகாண்டு, ்பல ்பக்குைஙகம்ளச த்சயது, 
பின்னர் முடிைாக அமத விரும்பிய ைடிவில் (குசசி, 
உருண்ம்டயான ைணி) த்சயது தகாளைது கட்டு 
எனப்படும். தநருபபில் ் ்பாட்்டால் உருகி புமகயும் 
உ்லாகைானது கட்்டாக த்சயத பிறகு, தநருபபில் 
புமகயாது. இநத நிமலமய அம்டநத கட்டு 
ைருநதுகம்ள, ் தன் அல்லது நீரில் சிறிது உமரத்து, 
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அமத நாக்கில் த்டவி விட்்டா்ல ் நாயகள தீரும். 
400 ஆண்டுகள அழியாைல் ஆயுட்காலத்மத 
தகாண்்ட இநத கட்டு ைருநதுகம்ள அக்காலத்தில் 
்சாமியார்கள ைடியிலும், கும்ட கம்பிக்குளளும் 
மைத்திருப்பர். த்சல்லுமி்டஙகளிதலல்லாம், 
உமரத்து தகாடுத்்த ் நாமய தீர்த்திருநதனர்.

500 வரு்டம் ஆயுள்காலமுர்டய உள்மருநதுகள்

உ்லாகஙகம்ள சில மூலிமக அல்லது த்சயநீமரப 
்பயன்்படுத்தி அதிக தைப்பத்மததகாண்டு, அதிக 
காரத்தன்மையாக (pH>14) ைாறறுைது சுண்ைம் 
எனப்படும். இதன் ஆயுட்காலம் 500 ஆண்டுகள 
ஆகும். இமத ் ்சாதிக்க, ைஞ்சள த்பாடியு்டன் இநத 
சுண்ை ைருநமத கலநது நீர் ்்சர்க்கும் ்்பாது, 
ைஞ்சள சிைக்கும். அதன் காரத்தன்மை pH>14 
த்சன்றால்தான் சிைக்கும். இமத ்பல நூறறாண்டுக்கு 
முன்ன்ை சித்தர்கள எழுதி மைத்துள்ளனர். 
யாக்்காபு சுண்ைகாண்்டம் என்ற நூல் 
சுண்ைஙகம்ளப ்பறறி ைட்டு்ை விைரிக்கிறது. 
தற்்பாது தைடியுபபு சுண்ைம் ைட்டும்தான் 
புழக்கத்தில் உள்ளது.

500 வரு்டத்துக்கும் தமல் ஆயுள்காலமுர்டய 
உள்மருநதுகள்

ஒவதைாரு மூலிமகயிலும் ஒரு உ்லாகச ்சத்து 
உள்ளது. மூலிமககம்ள எரித்து, அதன் ்சாம்்பமல 
தண்ணீரில் கலக்கி அதன் ததளிமை எடுத்து, 
ைறு்படியும் காயக்க்ைா அல்லது தையிலில் 
மைக்க்ைா த்சயதால், நீர் முழுைதும் ைறறி, 
மூலிமகயின் உ்லாகச ்சத்து அல்லது உபபு 
கிம்டக்கும். உதாரைைாக ஆைாமரச த்சடியில் 
தஙக ்சத்தும், கரி்சலாஙகண்ணி கீமரயில் இரும்புச 
்சத்தும் உள்ளது. இமதப்்பால ைண்புழுவில் 
தாமிரச்சத்து உள்ளது. பூமியில் தைட்டிதயடுக்கப்படும் 
தாதுக்களில் (Ore - உ்லாக கலமை) இருநது 
குறிபபிட்்ட உ்லாகத்மத பிரித்ததடுப்பதும் ்சத்து 
எடுத்தல் ஆகும். இப்படி பிரித்ததடுத்த உ்லாக 
்சத்துக்கம்ள மூலதனைாக மைத்து, மீண்டும் 
இைறமற ்பற்பம் த்சநதூரம், க்ளஙகு என ைருநதுக்ளாக 
முடிக்கும் முமறயும் உள்ளது. உ்லாகஙகம்ள 
மைத்து ைருநதுகள த்சயயும்்்பாது, அதன் 
வி்டத்தன்மைமய நீக்குைதறகு ்பலமுமறகள உண்டு. 
அதன்்படி ,  அநத உ்லாகஙகளின் எதிரி 
உ்லாகஙக்ளால் தகான்று, நட்பு உ்லாகஙக்ளால் 
உயிர் தகாடுக்கப்படுகிறது. இப்படி ஒரு உ்லாகத்மதக் 
தகால்ைது அல்லது அதன் தன்மைமய ைாறறுைமத 
ைாரைம் என்்பர்.

உ்லாகஙகம்ள ்பலவிதைான ்ைதியியல் 
த்சயமககளுக்கு மூலிமகக்ளால் உட்்படுத்தி, பின்னர் 
அைறமற ைருநதாக ைாறறி, உ்டமல அழியாைல் 
மைத்திருக்கும் காயகற்ப ைருத்துைமுமறக்குப 
்பயன்்படுத்தினர். இநத ைருநதுகம்ள கற்பம் 
என்றமழத்தனர் .  இப்படி த்சம்மையாக 
முடியபத்பறற கற்ப ைருநமத எடுத்து, தாமிரம் 
்்பான்ற உ்லாகத்து்டன் கலநது சூ்டாக்கினால் 
தாமிரம் தஙகைாக ைாறும். இநத ்்சாதமனயில் 
தைறிதகாண்்ட ைருநதுக்்ள உண்மையான கற்ப 

ைருநதுக்ளாகும். இமத மைத்து த்சயறமக தஙகம் 
த்சயயும் ்்பாக்கு அதிகைான காரைத்தால், 
சித்தர்கள இநத கற்ப ைருநதுகள ்பலைறமற ஏட்டில் 
எழுதாைல் ைமறத்து மைத்தனர்.

இர்சம் என்ற தைர்குரிமய மூலிமககள ைறறும் 
திராைகஙகள அல்லது த்சயநீரால் ்பலைமகயான 
்ைதியியல் த்சயல்முமறகளுக்கு உட்்படுத்தும்்்பாது, 
திரைைான இர்சம் கல்்்பான்ற தி்டபத்பாரு்ளாக 
ைாறும். இமத ைணியாக, கழுத்தில் ைாமலயாக 
அணிநது தகாளைர். ்ைாதிரைாக அணியலாம். 
்பாத்திரைாக த்சயது அதில் நீமர ஊறறி பின் 
குடிக்கலாம். சிமலயாகச த்சயது ்பால்-தநய 
அபி்ெகம் த்சயது, அதமன ைழித்துக் குடிக்கலாம். 
இநத குருகுளிமக அல்லது இர்சைணி மிகுநத 
்சக்திைாயநததாகக் கருதப்படுகிறது. பூநீறு, 
அண்்டக்கல் ைறறும் சுண்ைக்கல் இநத மூன்று 
உபபுக்கம்ளயும் தனித்தனி்ய சுத்திகள த்சயது, பின் 
்்சர்த்து நுட்்பைான முமறயில் ைருநதாக 
முடித்துக்தகாளைது முபபு எனப்படும். இநத முபம்ப 
ைறற ைருநதுகளு்டன் கலநது தகாடுக்கும்்்பாது, 
ைருநது விமரைாக ் ைமல த்சயயும். இமதப்்பால 
்பல கிரியா ஊக்கி ைருநதுகள உள்ளன, இைறமற 
குருைருநது என்்பர்.

திரிததா்ட சமனச் சிகிச்ரச

மிகினும கு்றயினும பநாயவசயயும நூபலாற்
வளிமுைலாய எண்ணிய மூன்று

இநத ைளளுைன் ைாக்குப்படி, ைளி அழல் ஐயம் 
இமை மிகுநதாலும், குமறநதாலும் ்நாய ைரும். 
என்ை, தன்ன்ளவிலிருநது விலகிப்்பான இநத 
மூன்று உயிர் ் தா்டத்மதயும் ்சைப்படுத்துைதறகான 
சிகிசம்சகள சித்த ைருத்துைத்தில் உண்டு. அதிகைான 
ைாதத்மத ்சைன்த்சயய ்்பதி த்சயவித்தலும், 
பித்தத்மத ்சைன்த்சயய ைாநதி த்சயவித்தலும், 
க்பத்மத ்சைன்த்சயய வியர்மையாக்குதலும் நாம் 
த்சயதுதகாண்்்ட ைருகி்றாம். ஆயுர்்ைதத்தில் 
ஒவதைான்றாக ைாநதியும், ்்பதியும் வியர்மையும் 
்பல நாட்க்ளாக உண்்டாக்குைர். அகத்தியச சித்தர் 
ஒரு்படி ்ை்ல த்சன்று, அகத்தியர் குழம்பு என்ற 
ைருநமத நைக்குக் தகாடுத்துள்ளார். அநத ைருநமத 
உட்தகாண்்டால், ஒருைனுக்கு என்ன ்தா்டம் 
அதிகைாகி இருக்கிற்தா ,  அது ைட்டும் 
்சரித்சயயப்படுகிறது. என்ை, ைாதம் அதிகைானால் 
்்பதியும், பித்தம் அதிகைானால் ைாநதியும், க்பம் 
அதிகைானால் வியர்மையும், மூன்றும் அதிகைானால், 
மூன்றும் ஒ்ர நாளில், ஒ்ர ைாத்திமரயில் ைநதுவிடும். 
ஆயுர்்ைதத்தில் இநத  முக்குறறத்மதயும் 
்சைன்த்சயயும் மைத்தியைாக ்பஞ்சகர்ைாமை 
்பயன்்படுத்துகின்றனர். இமதச த்சயய ்பலநாட்கள 
ஆகும், அதிக த்சலவும் ஆகும். ஆனால், 
சித்தாவிலுள்ள திரி்தா்ட ்சைன சிகிசம்ச மூலம், 
ஒன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குள மிகக்குமறநத 
த்சலவில் நம்ைால் முக்குறறத்மதயும் ்சைநிமலக்குக் 
தகாண்டுைர முடியும்.

கைட்டு்ரயாளர்: ப்பராசிரியர், 
 மணிப்்பால் ்பல்கை்லககைழகைம
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முதற்பதிப்பாக 1979 ஆம் ஆண்டு தைளிைநத இநநூல் 
தற்்பாது அதன் முக்கியத்துைம் கருதி விரிவு்படுத்தப்பட்்ட 
இரண்்டாம் ்பதிப்பாக தைளிைநதிருக்கின்றது. முதல்்பதிபபின் 
முன்னுமரயில் ‘1890 ஆம் ஆண்டில், ஆ்ஸதிரியச 
சிநதமனயா்ளரான ்பாம் - ்பாதைர்க் என்்பைர் ‘Karl Marx 
and the Close of His System’ என்கிற நூமல தைளியிட்டு, 
ைார்க்்ஸ இறநது்்பான ஏழாண்டுகளுக்குபபிறகு 
ை ா ர் க் சி ய த் மத யு ம்  க ல் ல ம ற க் கு 
அனுபபிவிட்்டதாகக்கூறினார். இைர் ைட்டுைல்லாது, 
யாநதிரிகைான முமறயில் ைார்க்சியத்மத வி்ளக்கிய 
இரண்்டாைது ்சர்ை்த்சத் ததாழிலா்ளர் அகிலத்தின் தத்துை 
ஆசிரியர்கள சிலராலும் புமதகுழிக்கு அனுப்பப்ப்டவிருநத 
ைார்க்சியத்மத, 1917 நைம்்பரில் ரஷ்யப ்பாட்்டாளி 
ைர்க்கபபுரட்சியின் மூலம் தலனின் உயிர்த்ததழமைத்தமத 
சுட்டிக்காட்டுகிறார். ்ைலும், இரு்பதாம் நூறறாண்டின் 
பிற்பகுதியிலிருந்த, உலகம் முழுைதுமுள்ள ைார்க்சிய 
இயக்கம் சிக்கலும், குழப்பமும், முரண்்பாடுகளும், பி்ளவுகளும் 
தகாண்்டதாக இருக்கும் அ்த்சையம், உலக முழுைதிலு்ை 
ஒரு ைார்க்சிய ைறுைலர்சசி ஏற்பட்டு ைருைமதயும் கூறுகிறார். 
அநநியைாதல் ்பறறிய ைார்க்சின் ்காட்்பாட்டிறகு மிக 
அடிப்பம்டயானது அைரது, ”த்பாரு்ளாதார, தத்துைக் 
மகதயழுத்து்படிகள 1844” ஆகும். இநநூலானது, 
த ்பரும்்ப ாலும்  ை ா ர் க்சினதும்  ை ா ர் க்சியத்மத 
த்சழுமைப்படுத்தியைர்களினதும் எழுத்துக்கம்ள 
்ைற்காளகாட்டியும் அைர்க்ளது கருத்துகம்ளக் 
மகயாண்டும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் ்நாக்க்ை, 
அநநியைாதல் ்பறறிய ைார்க்சின் ைரலாறறு ரீதியிலான 
ஆயவிமன அறிமுகப்படுத்துைதான்’ என்கிறார் நூலாசிரியர்.

ஆக்ஸடு 2022 இல் தைளிைநதுள்ள விரிவு்படுத்தப்பட்்ட 
இரண்்டாம் ்பதிபபுக்கான முன்னுமரயில்’, ‘இநநூலானது, 
இ்ளம் ைா்சகர்க்ளாலும் ,  ைார்க்சியத்தின் புதிய 
்பரிைாைஙகம்ள அறிநதுதகாள்ள ்ைண்டும் என்று 

நூல் அறிமு�ம்

நிகழ் அயக்கண
ayykan1960@gmail.com

 மோர்க்சியச் சிந்தனையோளர் எஸ்.வி.ஆரின்
அந்நியமோ்ல

விரும்பியைர்க்ளாலும், ஒருபுறம் 
ைர்ைறகப்ப்டசத்சயதமதயும் , 
ை று பு ற ம்  இ ்ட து ்ச ா ரி 
இயக்கத்மதச்்சர்நத சிலராலும் 
தாக்குதலுக்குள்ளானது ்பறறியும் 
விரிைாக விைரிக்கிறார். எனினும், 
’இயறமகயி்டமிருநது ைனிதன் 
அ ந நி யை ா த ல் ’  த த ா்ட ர் ்ப ா க 
சுறறுசசூழல், ்பருை நிமல ைாறறம் 
்பறறிய த்சால்லா்டல்களில் ைார்க்சியர் 
அல்லாதைர்க்ளால் புரிநதுதகாள்ளப 
்ப்டாதமையாக உள்ள ைார்க்சின் 
எழுத்துகம்ளப்பறறி அறிமுகம் 
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த்சயதுமைக்கும் ஒரு அத்தியாயத்மத எழுதி 
இநநூலில் ் ்சர்க்கமுடியாது ் ்பானது த்பருஙகுமற’ 
எனவும் ்பதிவுத்சயகிறார்.

’அநநியைாதல்’ ஒரு ைார்க்சிய அணுகலாகும். 
அநநியைாதல் என்ற நிகழசசிப்்பாக்கு்பறறிய 
்பல்்ைறு ்பார்மைகம்ள எடுத்துக்கூறும் இநதநூல், 
அது்பறறிய ைார்க்சின் புரிதல் எவைாறு 
புரட்சிகரைான முமறயில் ைாறு்பட்டுள்ளது 
என்்பமத வி்ளக்குகிறது. இது்பறறி, ்பத்து 
துமைத்தமலபபுக்களின்கீழ மிகவும் த்சறிவு்டனும், 
ஆழைாகவும் விைரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவதைாரு 
துமைத்தமலபபுக்குளளும் ஆசிரியர் இட்டுள்ள 
அடிக்குறிபபு ்பட்டியல்களும் ,  துமை 
நூற்பட்டியல்களும் ்்சர்நது 32 ்பக்கஙகள 
நீண்டிருப்பதிலிருந்த இதன் தரத்திமன 
உறுதித்சயதுதகாள்ளமுடியும். 

ஒ்ர்சையத்தில் ்பலவித சிநதமன ைாயில்கம்ளத் 
திறநதுவிடுைதாக இநநூல் இருப்பதால் , 
தைறவி்டாைலும் கைனசசிமதவின்றியும் இருநதால் 
ைட்டு்ை, அதன் சிறபபிமன ஒவதைாரு 
ைரியிமனயும் உைர்நதுதகாள்ளமுடியும். 
இநநூலில், ்சஙகிலி்்பால பிமைக்கப்பட்டுள்ள 
அமனத்துக்கருத்துகம்ளயும் விடு்ப்டாைல் 
அறிமு க ம்  த ்ச ய ை த தன் ்பது  மி க வு ம் 
்சைால்மிக்கதாகும். இருநத்்பாதிலும், முக்கியைான 
க ரு த் து களில்  சி லை ற றிமன  ைட்டு ம் 
மிகசசுருக்கைாகத் ததாகுத்து தரப்பட்டுள்ளது.

சில பிரதிபலிப்புக்கள்

அநநியைாதல் என்ற பிரசசிமன முறறிலும் 
நவீன நிகழசசிப்்பாக்கல்ல. அ்த்சையத்தில் 
ைார்க்ஸியசசிநதமனயா்ளர்க்ளால் ைட்டு்ை 
ம க ய ா்ள ப ்படு ம்  க ரு த் த ா க் கமுைல்ல . 
த நடுஙக ாலை ா க ்ை  த த்துைஙகளிலும் 
்சையஙகளிலும் மகயா்ளப்படும் பிரசசிமன்ய 
இது. ்ைலும், ைார்க்சியசசிநதமனயா்ளர்கள 
இதமனத் திட்்டைட்்டைான ்சமுதாய, அரசியல், 
த்பாரு்ளாதார சூழலு்டன் ததா்டர்பும்டயது 
என்்பம த த் ததளிை ா க  எ டு த்தும ர த்து 
ைநத்்பாதிலும், இன்று, த்பரும் கமல, இலக்கியப 
்பம்டபபுகளுக்கான உ்ளவியல் ரீதியான கருைாக 
இருப்பது்டன் ்பல்ைமக அறிவுத்துமறயினராலும் 
விைாதிக்கப்படும் கருத்தாக்கமுைாகும். நைது 
்சமுதாயத்தில் த்சயல்்படுகிற ஒவதைாரு துமறயும் 
நம்மை அநநியைாக்குகிற, அல்லது அநநியைாதமல 
உைர்ை முடியாைல் த்சயகிற ்பணிமயத்தான் 
த்சயகிறது. முதலாளிய உற்பத்திமுமற ஆதிக்கம் 
த்சலுத்தும் ்சமுதாயத்தில் அநநியைாதல் 
நிலவுைமதயும், இத்தமகய ்சமுதாயத்தில் ைாழும் 
ைனிதர்களிம்ட்ய உள்ள உறவு மிகக்்கைலைான 
த்பாருளைமக உறைாக, ்சரக்கு உறைாகசசீரழிநது 
விடுைமதயும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

அநநியமாதல் – மார்க்சியப்பார்ரவ

ை ா ர் க் சு ,  த ன து  சி ந த ம ன யி ன் 
அடிப்பம்டயாகக்தகாளைது, த்சயமல, ்பம்டபபு 
ரீதியான உமழபம்ப, உமழபபின் மூலைாக, 
ைனிதன் இயறமகயு்டனும் ்சக ைனிதர்களு்டனும் 
தகாளளும் ததா்டர்ம்ப, இத்ததா்டர்பின் 
மூலைாக ைனிதன் உலமகயும் தன்மனயும் 
்பம்டத்துக்தகாளைமதத்தான். ்சையம், தத்துைம், 
அரசு ஆகியைறறிமன ைார்க்சு அடுத்தடுத்து 
விைர்சிக்கின்ற அ்த்நரத்தில், ைனிதன் தனது 
உண்மைபத்பாரும்ள, சுதநதிரத்மத, தாைாக 
உருைாக்கிக்தகாள்ளவும் ைழி்காலுகிறார். 
ைார்க்ம்சபத்பாறுத்தைமர ைதம்தான் ைானு்ட 
அநநியைாதலின் மிக அடிப்பம்டயான 
முதன்முதலான தைளிப்பா்டாக இருக்கின்றது. 
ைதம்்சாராத ைரபுைழிப்பட்்ட தத்துைஙகள 
ைதஙகம்ள விைர்சிக்க்ை த்சயகின்றன.

ைார்க்சு, தஹகமலப பின்்பறறியைர்களில் இ்ட
து்சாரிப்்பாக்கும்டயைராகத்ததா்டஙகி, 
ைதத்மதத் தத்துைத்மதக்தகாண்டும், தத்துைத்மத 
அ ர சி யமல க் தக ாண்டும் ,  அ ர சி யமல 
ைானு்டசத்சயல்தகாண்டும் க்டநதுைநது, தனது 
புரட்சிகரசசிநதமனக்கு அடிப்பம்டயான 
கருத்தாக்கைாக ’ைானு்டசத்சயல்’ ’ைனிதன் 
தன்மனத்தா்ன ்பம்டக்கும் ைானு்டசத்சயல்’ 
என்ற கருத்தாக்கத்மத உருைாக்கிக்தகாண்்டார். 
ைானு்டசத்சயல், ்சாரம், ைானு்ட ஆறறல்கள, 
்தமைகள, இயறமகைனிதன், இன ைனிதன் 
ஆ கி ய ை ற மற ப ்ப ற றி ய  ை ா ர் க் சி ய க் 
கருத்தாக்கஙகம்ளப புரிநதுதகாண்்டால்தான் 
‘அநநியைாதல்’ ்பறறியும் புரிநதுதகாள்ள முடியும்.

மானு்ட சாரம்

ைனிதன், இயறமகயு்டன் தனக்குள்ள 
இ ம ்ட யீ ட் டு த் தத ா ்ட ர் ம்ப  அ ை ் ன 
ஏற்படுத்திக்தகாளகிறான். தைறும் உயிரியல் 
பிறவியாக இருநத ைனிதமன ்சமுதாயபபிறவியாக 
ைாறறியது உற்பத்திசத்சயலாகும். இயறமகயானது 
உமழபபுக்கருவிகள, உமழபபுக்கான த்பாருட்கள 
ஆகிய அமனத்துக்கும் மூலாதாரைான 
ஊறறுக்கண்ைாகும். உமழப்பானது, ைனிதமன 
ஒருபுறம் இயறமகயு்டனும் ைறதறாருபுறம் ்சக 
ைனிதர்களு்டனும் ஈடு்படுத்தி ைருகிறது. ைனிதனின் 
்பம்டபபு அமனத்தும் ்சமுதாயத்தன்மை 
ைாயநதமை என்்பது, மிகவும் முன்்னறறைான 
அறிவியல் ததாழிநுட்்பப ்பணிகளிலும், த்பரும் 
த த ா ழி ற ்ச ா ம ல க ளி லு ம் ,  வி ை ்ச ா ய ப 
்பண்மைகளிலும் ததளிைாகப புலப்படுகிறது.

ைார்க்்சால் கருதப்படுகிற இயறமக என்்பது 
ை ர ல ா ற று  ரீ தி ய ா க  உ ம ழ ப பின ா ல் 
ை்ளர்சசியம்டநது ைருகிற ஒன்று. இம்முழுமையின் 
ஒரு குறிபபிட்்ட அம்்சைான ைானு்டம் என்்பது 
ைரலா றறு  ரீதியா க  ை்ளர் நதுைருகிற , 
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இயறமகயிலிருநது பிரிக்க முடியாதது. இயறமக 
உலமக ைானு்டன் தன்ையைாக்குகிற த்சயலில்தான் 
ைனிதனின் ்பம்டபபு ரீதியான ஆறறல்கள நிமறவு 
த்பறுகின்றன. ைனிதனின் தைறும் ‘இயறமக’ 
உ்டல், உமழபபின் மூலம் இயறமகமய 
தன்ையைாக்கும் ் ்பாக்கில் ைானு்ட உ்டலாகிறது. 
ைானு்ட ்சாரம் என்்பது, ஒவதைாரு தனிைனிதனிலும் 
்சார்நதுள்ள அருைைான த்பாரு்ளல்ல. அது 
உ ண் மை யி ல்  ்ச மு த ா ய  உ ற வு க ளி ன் 
கூட்டுத்ததாமகதான். ைார்க்ம்சபத்பாறுத்தைமர 
அநநியைாதல் என்்பது ைனிதனின் ்சாரத்துக்கும் 
அைனது ைாழவுக்கும் இம்ட்யயான 
முரண்்பா்டாகும்.

ைனிதனின் உயிர்நாடியான, அைனுக்கு 
ை்ளமைமய ைழஙகக்கூடிய ்பம்டப்பாறறல், 
ைர்க்கச ்சமுதாயஙகளில் ்சரக்கு உற்பத்திமயயும், 
்சரக்குகம்ள ைைக்கத்துக்குரியதாக்குகிற 
்்பாக்மகயும் தகாண்டுள்ளதாகிறது. சுரண்்டல் 
உறவும், ஆதிக்க உறவும் அநநியைாதமல 
உக்கிரப்படுத்தி அமதப்பரைலாக்குகின்றன. 
உற்பத்திச்சாதனஙகளில் தனியு்டமை ஏற்பட்்டதும், 
்பம்டப்பாளியான ைனிதன், அடிமையாக, 
்பண்மையடிமையாக, கூலி உமழப்பாளியாக 
ைாறுகிறான். தனியு்டமை என்்பது அநநியைாதலின் 
மிக உயர்நத ைடிைம், ்சமுதாய ஆறறல், ஒருசிலர் 
கரஙகளில் ஆறறலாக ைாறியுள்ளது என்கிறார் 
ைார்க்சு. மூலதனம் என்்பது ைனிதர்களுக்கு 
்ைலான ்சக்தியாக, அநநியைான, ைானு்ட 
வி்ராதைான ்சக்தியாக ைாறிவிட்்ட, ைானு்ட 
குலத்தின் அநநியைாக்கப்பட்்ட ஆறற்ல தவிர 
்ைறல்ல.

அநநியமாக்கப்பட்்ட உரழப்பு

மு த ல ா ளி ய ப த்ப ா ரு ்ள ா த ா ர ச 
சிநதமனயா்ளர்களுக்கு ைாறாக, ைார்க்்ஸ தைது 
ஆயமை, யதார்த்தைான த்பாரு்ளாதார 
உண்மைகளிலிருந்த  ததா்டஙகுகிறார் . 
தனிசத்ச ா த்து ,  உமழப பு பபிரிவிமன , 
அநநியைாக்கக்கப்பட்்ட உமழபபு என்்பன 
ஒ்ரமுழுமையின் தைவ்ைறு ்பகுதிகள. 
ஒவதைான்றும் ைறதறான்றின் நி்பநதமனயாகவும் 
வி ரி ை ா க வு ம்  இ ரு க் கி ற து . 
முதலாளியச்சமுதாயத்தில், உற்பத்திசத்சயல் 
என்்பது ‘த்சயல்ைமகப்பட்்ட அநநியைாதல்’ 
‘அநநியைாக்கப்பட்்ட த்சயல் என்று ைார்க்்ஸ 
விைரிக்கிறார். முதலாளியச ்சமுதாயத்தில் 
உற்பத்திசத்சயல் என்்பது ைானு்ட ஆறறல்கம்ள 
ை்ளர்ப்பதறகான ்சாதனைாக இருப்பதில்மல. 
ைாறாக, இைறறின் ்பயன்்பாட்ம்ட்ய த்பருை்ளவு 
குமறப்பதாக்ை உள்ளது. முதலாளியத்தின் 
கீழுள்ள உமழபபுசத்சயல் ைானு்ட ஆறறல்கம்ளச 
த்சரித்துவிடுகிறது .  உமழப்பாளி தன் 
்சக்திமயக்தகாண்டு இயநதிரஙகம்ளப 

்ப ம ்ட க் கி ற ா ன் .  இ ம ை  ை னி த ன ா ல் 
இயக்கப்ப்ட்ைண்டிய ஜ்டபத்பாருட்கள. 
ஆனால், அமை உயிருள்ளமையாக ைாற, இை்னா 
தைறும் ஜ்டபத்பாரு்ளாக ஆகின்றான்.

எநத அ்ளவுக்குத் ததாழிலாளி தன் உற்பத்திமய 
்சக்தியிலும், வீசசிலும் அதிகரிக்கின்றா்னா, அநத 
அ்ளவுக்கு அைன் ஏழமையம்டகின்றான். அைன் 
அதிகச்சரக்குகம்ள உற்பத்திசத்சயயசத்சயய, 
அைன்  அச ்ச ர க் கு களிலும்  ைலிை ான 
்சரக்காகிவிடுகிறான். உமழப்பாளி தன்மன 
் ை ன் ்ை லு ம்  உ ம ழ ப பி ன ா ல் 
்தயத்துக்தகாள்ளக்தகாள்ள அைன் உருைாக்குகிற 
்பமகயான புறஉலகு அைனுக்கு ்ைலான 
்சக்திைாயநததாக ைாறைாற, அைனது உளளுலகம் 
குமறநதுதகாண்்்ட ்்பாகிறது. முதலாளித்துை 
்சமூகத்தில் மூலதனமும், சுதநதிரமும் தனித்துைம் 
தகாண்டுள்ளது. உயிருள்ள ைனிதனுக்கு 
சுதநதிரமில்மல, தனித்துைமில்மல. மூலதனத்தின் 
ஆதிக்கத்திறகு ைனிதன் அடிமையாகிவிட்்டான். 
ைனிதனின் ்பாத்திரத்மதப த்பாருட்களும், 
த்பாருட்களின் ்பாத்திரத்மத ைனிதனும் 
்ைறதகாளளுைது ்்பால ,  உற்பத்தியின் 
்பாத்திரத்மத நுகர்வும், நுகர்வின் ்பாத்திரத்மத 
உற்பத்தியும் ் ைறதகாளளுகின்றன. நுகர்வுசத்சயல் 
த ்ச ய ல் ்ப டு ை த ற க ா ன  அ டி ப ்ப ம ்ட 
்பைம்தா்னயன்றி ைானு்டசத்சயலல்ல என்கிற 
சூழலில், நுகர்வும் அநநியைாக்கப்பட்்ட 
நிமலயில்தான் இருக்கமுடியும்.

உரழப்புப்பிரிவிரனயும் தனிச்பசாத்தும்

ைானு்ட குல ைரலாறறில் உமழபபுபபிரிவிமன 
ஏற்பட்்டது தவிர்க்கமுடியாத ஒன்றாகும் 
என்்பமதயும், அது உற்பத்திபத்பருக்கத்திறகும், 
அ்த்சையத்தில் ைானு்டத்தின் ைறுமைக்கும் 
காரைைாக உள்ளது. ்காட்்பாட்்ட்ளவில், 
உமழபபு என்்பது ஒரு முழுமையான ஒன்றாக, 
ைனிதனின் இன இயல்்பாக கருதப்படுகிறது. 
ை ா ர் க் ்ஸ  இ ரு  ை ம க ய ா ன 
உமழபபுபபிரிவிமனகம்ளச த்சால்கிறார். ஒன்று, 
்சமுதாய உமழபபிபபிரிவிமன, ைறதறான்று, ஒரு 
ததாழிலுக்குள்்ள்ய உள்ள ததாழில்நுட்்ப 
உம ழ ப பு ப பி ரிவிமன .  இ வவிருைம க 
உமழபபுபபிரிவிமனகளும் ஒன்மறதயான்று 
இம்டவி்டாது தழுவிக்தக ாண்்டாலும் , 
இரண்டிறகுமுள்ள ்ைறு்பாடு தைறும் அ்ளவு 
ைமகப்பட்்டதல்ல. ்பண்பு ைமகப்பட்்டதாகும்.

்ச மு த ா ய த் தி லு ள ்ள  த ்ப ா து ை ா ன 
உமழபபுபபிரிவிமனதயன்்பது அமனத்து 
்சமுதாயஙகளிலும் த்பாதுைாகக் காைப்படும் 
அ ம் ்ச ை ா கு ம் .  ஆ ன ா ல் ,  ஒ ரு 
த த ா ழி ற ்ச ா ம ல க் கு ள ்்ள ் ய  உ ள ்ள 
உமழபபுபபிரிவிமனதயன்்பது முதலாளியச 
்சமுதாயத்திறகு ைட்டு்ை உள்ள சிறப்பம்்சைாகும். 
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இவவுற்பத்தி முமறயில் உமழபபுச்சக்தியு்ை ஒரு 
்ச ர க் க ா க  ை ா றி யு ள ்ள து .  ்ச மு த ா ய 
உமழபபுபபிரிவிமன ைானு்ட குலத்மத 
கூறு ்ப டு த் து கி ற த தன் ற ா ல் ,  வி ரி ை ான 
உ ம ழ ப பு ப பி ரி வி ம ன  ை னி த ர் க ம ்ள 
கூறு்படுத்துகிறது. ்சமுதாய உமழபபுபபிரிவிமன 
தனிைனிதமனயும் ்சமுதாயத்மதயும் ்ைலும் 
த்சழுமைப்படுத்தக்கூடியது .  விரிைான 
உமழபபுபபிரிவிமன ைனிதர்களின் ஆறறல்கள 
, திறமைகள ஆகியைறமறக்கருத்தில் தகாள்ளாைல் 
ந ம ்ட மு ம ற ப ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ற து . 
ைார்க்ம்சபத்பாறுத்தைமர, அநநியைாதல் என்்பது, 
முதலாளியத்மத உருைாக்கும் ்சமூக உறவுகளில் 
– உற்பத்திச்சாதனஙகம்ள தன் உம்டமையில் 
மைத்திருக்கும் ைர்க்கம், தனது உமழபம்ப 
விறகின்ற ைர்க்கம்  என்று ்சமுதாயம் 
பி்ளவு்பட்டிருப்பதில், உமழபபிமன ஒரு ்சரக்காக 
ைாறறப்படுைதில் ் ைர்தகாண்டுள்ளது. ைார்க்ஸின் 
கருத்துப்படி, உமழபபுபபிரிவிமனயானது, 
ை னி த னி ன்  அ ந நி ய ை ா க் க ப ்ப ட் ்ட 
உற்பத்திசத்சயலின் ்சமுதாய தைளிப்பாட்ம்ட 
மு ழு ம ை ய ா க ச த்ச ய கி ற து . 
உமழபபுபபிரிவிமனயு்டன் தனிசத்சாத்தும் 
்தான்றுகிறது. தனிசத்சாத்து என்்பது ைனிதனின் 
்பம்டபபு. ஆனால், ்பம்டப்பைன்்ைல் ஆதிக்கம் 
த்சலுத்துகிற  ஒன்றாகும் .  ைனிதனால் 
தன்ையைாக்கப்ப்ட்ைண்டிய, ஆனால், ைனிதமன 
உ்டமையாக்கிக்தக ாளகிற  ஒன்றுதான் 
தனிசத்சாத்து ஆகும். சுருக்கைாகக்கூறின், 
உமழபபுபபிரிவிமன்ய தனிசத்சாத்துக்கான 
நி ்ப ந த ம ன .  த னி ச த்ச ா த் ்த 
உமழபபுபபிரிவிமனக்கான நி்பநதமன.

மார்க்சியப் பபாருைாதாரம்

ஒருநாட்டின் த்சல்ைத்துக்கான ஆதாரஙகள, 
உற்பத்திமுமற, வினி்யாகமுமற ஆகியைறமற 
வி்ளக்கும் ் காட்்பாடுக்்ள த்சவவியல் அரசியல் 
த்பாரு்ளாதாரதைன்்பதாகும். ைார்க்சின் 
த்பாரு்ளாதாரக்்காட்்பாடுகள, அைர் தையயுலகில் 
்பார்க்கும் உறவுகம்ள வி்ளக்குைதறகான 
முயறசிக்ளாகும். அைர் ்பயன்்படுத்தும் த்சாறகள 
– எடுத்துக்காட்்டாக, மூலதனம், உமழபபு, ைதிபபு, 
் ்ப ான் றமை -  ்ச மு த ா ய  உ ற வு க ம்ள 
தைளிப்படுத்துகிறமையாகும்.

ைார்க்சின் முக்கியைான ்பஙகளிபபுகளிதலான்று 
‘அருை உமழபபு’ (abstract labour) என்ற 
கருத்தாக்கைாகும். அருை உமழபபு என்்பது 
ைதிபபின் (value ) ்சாரைாகும். ைார்க்சின் 
த்பாரு்ளாதாரத்துக்கான மையக்கரு, ைதிபபு 
்ப ற றி ய  உ ம ழ ப பு க் ்க ா ட் ்ப ா ்ட ா கு ம் . 
இக்்காட்்பாட்டு்டன் இமைநது த்சல்கிற 
ைறதறாரு ்காட்்பாடு உ்பரி ைதிபபு ்பறறிய 
்காட்்பா்டாகும். ைதிபபு என்்பது உமழபபுப 
பிரிவிமன நிலவும் ்சமுதாய உறவுகம்ள 

தைளிப்படுத்துகிற ைடிைம். உமழபபுப பிரிவிமன 
என்்பது அநநியைாக்கப்பட்்ட உமழபபின் 
ைடிைைாக இருப்பதால் ைதிபபு என்்பதும் 
அநநியைாக்கப்பட்்ட உமழபபும் ஒன்்ற 
எனக்கூறலாம். ஒரு ்சரக்கின் ைதிப்பானது அமத 
உற்பத்தி த்சயய, ்சமுதாயரீதியில் அைசியைான 
்சரா்சரி உமழபபு ்நரத்மதக்தகாண்டு 
நிையிக்கப்படுகிறது. ைதிபபுகள என்ற ைமகயில் 
எல்லாச  ்ச ர க்குகளு்ை  ைமற நதுள்ள 
உமழபபுச்சக்தியின் திட்்டைட்்ட திரட்சிதான். 
உ்பரி ைதிபம்பப்பறறிக் கூறும்்்பாது, ஒரு 
குறிபபிட்்ட கட்்டத்துக்கு அப்பால் நீட்சி 
த்சயதால், அது உ்பரி ைதிபம்ப உற்பத்தி த்சயயும் 
இயக்கைாகிறது.

புதிய  கச்ச ாபத்பாரும்ளயும் ,  புதிய 
உ ம ழ ப பு க் க ரு வி க ம ்ள யு ம் ,  பு தி ய 
பிமழபபுச்ச ா தனஙகம்ளயும் உற்பத்தி 
த ்ச ய ை த ற க ா க  ்ப ய ன் ்ப டு த் த ப ்ப டு ம் 
கச்சாபத்பாருட்களும் உமழபபுக்கருவிகளும் 
அமனத்துைமகயான பிமழபபுச்சாதனஙகளும் 
அ்டஙகிய்த முலதனைாகும் .  எல்லாச 
்சரக்குகளுக்கும் ்பயன்ைதிபபும், ்பரிைர்த்தமன 
ைதிபபும் உள்ளன. இது உமழபபுச்சக்தி என்ற 
்சரக்குக்கும் த்பாருநதும்.. ைதிபபு என்்பது 
முதலாளியச்சமுதாயத்தில்  உற்பத்திச 
த்சயயப்படும் த்பாதுைான, அருைைான 
த்சல்ைைாகும் .  இது ஒரு  குறிபபிட்்ட 
சூழநிமலமைகளி்ல்ய அது மூலதனைாகவும், 
்சரக்காகவும், ்பைைாகவும் ைாறுகிறது என்கிறார் 
ைார்க்சு.

வர்க்கஙகளும் வாழ்வும்

கம்யூனி்சபபுரட்சிமயத் ’தன்ையைாக்கும்த்சயல்’ 
என்று ைார்க்சு குறிபபிடுகிறார். அதாைது, 
தனிசத்சாத்மத ஒழித்துக்கட்டுைதன் மூலம் 
ைனிதர்கள தம்மி்டமிருநது அநநியைாக்கப்பட்்ட 
உலகத்தின் மீதும், ்சக ைனிதர்கள மீதும் ஓர் 
உ ண் மை ய ா ன ,  ை ா னு ்ட  ரீ தி ய ா ன 
உறமைக்தகாளைதுதான் தன்ையைாக்கும் 
த்சயலாகும். ’ைர்க்கம்’ என்்பதறகு ைார்க்சியம் 
ஈரம்்ச வி்ளக்கம் தருகிறது. புறநிமல ரீதியாக 
ைர்க்கம் என்்பது உற்பத்தி முமறயு்டன் 
ை னி த ர் க ளு க் கு ள ்ள  உ ற ம ை 
அ டி ப ்ப ம ்ட ய ா க க் தக ா ண் ்ட 
்சமுதாயபபிரி்ையாகும். ைர்க்கஙக்ளாக ்சமுதாயம் 
பிரிக்கப்பட்டிருப்பது, தனிைனிதசசுதநதிரத்திறகு 
முறறிலும் எதிரானது. இஙகு சுதநதிரம் அருைைான 
கருத்தாக ைாறுகிறது. ஒருைன் தனது ைர்க்கம் 
எநதஅ்ளவுக்குச சுதநதிரைாக உள்ள்தா அநத 
அ்ளவுக்குத்தான் அைனும் சுதநதிரைாக உள்ளான். 
அைனது தனித்துைத்தின் ை்ளர்சசி, அைனது 
ைர்க்க எல்மலக்குள ைமரயறுக்கப்படுகிறது. 
அைன் ஒரு ைர்க்க ைனிதன் என்ற முமறயி்ல்ய 
ை்ளர்கிறான், ைர்க்கஙக்ளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள 
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்சமுதாயத்தில், அதிலும் முதலாளிகள- கூலி 
உமழப்பாளிகள என்ற இரு அடிப்பம்ட 
ைர்க்கஙகள உள்ள ்சமுதாயத்தில், ஒருைர்க்கம் 
தனது நலன்கம்ளபத்பற ்ைண்டுைானால், 
ைறதறாரு ைர்க்கத்தி்டமிருநது அைறமற 
ைலுக்கட்்டாயைாகவும், ைன்முமறதகாண்டும் 
தட்டிப்பறிக்க்ைண்டிய சூழநிமலயில் இரு 
ைர்க்கஙகளின் நலன்களும் ஒன்றுக்தகான்று 
்பமகத்தன்மை தகாண்்டதாக்ை இருக்க முடியும்.

க்டநது பசல்லுதல்

ைனிதனின் முழுமையான ை்ளர்சசிக்குத் 
தனிசத்சாத்தும், உமழபபுபபிரிவிமனயும் 
கு று க் கீ ்ட ா க  இ ரு ப ்ப ம த யு ம் ,  ந வீ ன 
இயநதிரையைாக்குதல் உமழபபுபபிரிவிமனமய 
்ைலும் ஆழைாக்குைமதயும் ைனிதர்கம்ள 
அ ந நி யை ா க் குைமதயும்  மு தல ாளிய த் 
தனியும்டமைச ்சமுதாயஙகள உருைாக்குைமத 
சுட்டிக்காட்டும் ைார்க்சு, அநத முதலாளியத் 
தனிசத்சாத்து்டமை ஒழிக்கப்பட்்டபின், 
இயநதிரஙகளின் ,  தத ாழில்நுட்்பத்தின் 
து ம ை த க ா ண் டு  ஒ ன் றி ம ை ந த 
உற்பத்தியா்ளர்க்ளால் ்ைறதகாள்ளப்படும் 
உற்பத்தி முமறயில்தான் - கம்யூனி்ச ்சமுதாயத்தில் 
்சாத்தியைாகும் உற்பத்தி முமறயில்தான் – உற்பத்தி 
்பறறிய ஒட்டுதைாத்தைான அறிமையும் 
கட்டுப்பாட்ம்டயும் ைனிதர்கள த்பறுைது்டன், 
்ைமல ் ந ர த்மதக்குமறத்து ,  ்ைலும் 
ஆக்கபூர்ைைான த்சயலில் ஈடு்படுைர்.

வழிமுர்றகளும் இலக்குகளும்

்ைலும் திரட்்டப்பட்்ட நம்டமுமற ரீதியான 
விைரஙகம்ளக்தகாண்டு குறுக்கி ைடித்து சுருக்கும் 
முமறயில் ் காட்்பாடுகம்ள உருைாக்கும் இயறமக 
அறிவியல் ்்பால்ை, ைார்க்சும் ஏரா்ளைான 
தகைல்களின் அடிப்பம்டயில் ்காட்்பாட்டு 
ைமகப்பட்்ட அருைைாக்கல் (abstract ion ) 
என்்பமதசத்சயது, பின்னர் அதிலிருநது உயர்நது 
த்சன்று அருைைாக்கமல தூலைாக்குதலாக்கும் 
(making the abstract in to the concreate)்பணிமய 
முக்கியைாக மூலதனம் நூலில் த்சயதார்.

சுரண்்டலுக்கு ்பாதுகாப்பாக இருக்கும் 
அரசுஇயநதிரத்மத உம்டத்து எறியவும், மீண்டும் 
சு ரண்்டல் ஆட்சி  ைருைமதத் தடுத்து , 
ஜனநாயகத்மத உண்மையி்ல்ய ஆழப்படுத்தி 
விரிைாக்கவும், புதியைமக அரசு – ்பாட்்டாளி 
ைர்க்கச  ்சர்ைாதிகார  அரசு அல்லது 
்பாட்்டாளிைர்க்க ஜனநாய அரசு இரண்டும் 
ஒன்றுதான். ஒவதைாரு கட்்டத்திலும் த்பருகி 
ை்ளர்கிற உற்பத்திச ்சக்திகளுக்கு ஏறறைாறு 
உற்பத்தி உறவுகம்ள – ்சமூக உறவுகம்ள – ைானு்ட 
உறவுக்ளாக இம்டவி்டாது ைாறறியமைத்து 
ைருைதில்தான், கம்யூனி்சம் ்படிப்படியாக 
நனைாக்கப்படும். கம்யூனி்சம் என்்பமத 

ைானு்டபபிரச்சமனகளுக்கான தீர்ைாக ைார்க்சு 
காண்கிறார் .  ்்சா்சலி்ச நிர்ைாைத்மத 
்ைறதகாண்்ட நாடுகள எல்லாைறறிலு்ை 
்ப ாட்்ட ாளி  ை ர் க் க ச  ்ச ர்ை ாதி க ா ர ம் , 
அதிகாரைர்க்கத்தின் ்சர்ைாதிகாரைாகவும், பிறகு 
புதியமுதலாளிய ைர்க்கத்தின் ்சர்ைாதிகாரைாகவும் 
சீரழிநதமத ் ்சா்சலி்ச இலட்சியத்திறகு ஏற்பட்்ட 
ைாத்பரும் பின்னம்டவு எனக் காைத்தைறவும் 
கூ்டாது.

இைம் மார்க்சு – முதிய மார்க்சு

’த்பாரு்ளாதார, தத்துைக் மகதயழுத்துப்படிகள 
1844’ என்ற தமலபபில் ததாகுக்கப்பட்டுள்ள 
அைரது  கட்டுமரகளில் க ாைப்படும் 
‘அநநியைாதல்’ என்ற கருத்தாக்க்ை இன்றுைமர 
ைார்க்சிய, ைார்க்சியரல்லாத ைட்்டாரஙகளில் 
ததா்டர்நது விைாதிக்கப்படும் பிரசசிமனயாக 
உள்ளது. அதிகாரைர்க்க ்்சா்சலி்சத்தின் 
ஒடுக்குமுமறகம்ள விைர்சித்துைநத ைார்க்சிய 
சிநதமனயா்ளர்கள ைட்டுமின்றி, அநநாடுகளுக்கு 
த ை ளி ் ய யி ரு ந த  ை ா ர் க் சி ய ர ல் ல ா த 
சிநதமனயா்ளர்கள ்பலரும் கூ்ட, இ்ளமைக்கால 
ைார்க்சுதான் அ்சலான ைார்க்சு என்ற கருத்மத 
்பரப்பத்ததா்டஙகினர்.ஆனால், ்்சா்சலி்ச 
நாடுகளிலிருநத அதிகாரபபூர்ை தத்துைைாதிக்்ளா, 
ைார்க்சின் இ்ளமைக்கால ்பம்டபபுக்கள இன்னும் 
தஹகலிய, ஃ்பயர்்பாஹிய தாக்கத்திலிருநது 
விடு்ப்டாதமையாக இருநதன என்றும் , 
அநநியைாதல் என்ற நிகழவுப்்பாக்கு ்்சா்சலி்ச 
்சமுதாயஙகளில் நிலைவில்மல என்றும், என்ை 
இ்ளம் ைார்க்ஸின் கருத்தாக்கஙகள அநத 
்சமுதாயஙகளுக்குபத்பாருநதா என்றும் , 
ைானு்டத்துைம் அல்லது ைானு்ட ்நயம் என்ற 
கருத்து முதலாளியக் கருத்்ததான் என்றும் கூறி 
ைநதனர். அதுைட்டுமின்றி, 1844 இல் எழுதப்பட்்ட 
ைார்க்சின் இ்ளமைக்கால த்பாரு்ளாதார, தத்துை 
மகதயழுத்துப்படிகளுக்கும், மூலதனம் ்்பான்ற 
அைரது முதுமைக் காலப்பம்டபபுகளுக்குமிம்ட்ய 
தத ா்டர்சசியான சி ந தமன ை்ளர்சசி 
இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். உண்மையில் 
‘இரண்டு ைார்க்சுகள’ என்்பது தைறும் கற்பமன. 
இரண்டு ைார்க்சுகளிலும் விரவி நிற்பது ஒ்ரஒரு 
்பார்மைதான். அது்ை இயஙகியல் ரீதியாக 
ததா்டர்சசியாக ை்ளர்சசியம்டநது ைநதுள்ளது.

ஆசிரியர்: எஸ்.வி. ராஜது்ர

வவளியீடு: கரியா, புதியஎண் 2, ்ப்ழய எண் 25, 
17வது கிழககுவைரு, திருவான்மியூர், 
வசன்்்ன 600 041.

முைற்்பதிப்பு: 1979, 
விரிவாககைப்்பட்் இரண்்ாம ்பதிப்பு: ஆகைஸ்ட்-2022.

்பககைஙகைள்: 303

வி்ல: ரூ்பாய 350
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தமா ழித்பயபபுக்கான ்சாகித்ய 
அகாததமி விருதுத்பறறைரும், ‘திம்சஎட்டும்’ 
ஆசிரியருைான குறிஞசி்ைலன் அைர்களுக்கு 
அகமை எண்்பது. ்பத்ததான்்பது ஆண்டுக்ளாக 
தைாழியாக்கத்திறகாகத் ‘திம்சஎட்டும் ’ 
காலாண்டிதமழத் ததா்டர்சசியாக வி்டாைல் 
ந்டத்திைருகிறார்.

நல்லி சின்ன்சாமி த்சட்டி நிறுைனமும் 
குறிஞசி்ைலன் முத்துவிழா குழுவும் இமைநது 
புதுச்்சரியில், ் ஹாட்்டல் ்சறகுருவில், ்பன்னாட்டு 
தைாழித்பயர்பபு நா்ளான த்சப்டம்்பர் 30 அன்று 
குறிஞசி்ைலன் அைர்களுக்கு முத்து விழா 
எடுத்தன. கூடுதல் நிகழசசியாகப ்பத்ததான்்பதாைது 
ஆண்டு நல்லி-திம்சஎட்டும் தைாழியாக்க 
விருதுகள ைழஙகும் விழாவும் இமைந்த 
ந்டத்தப்பட்்டது.

நானும் நண்்பர் முமனைர் கு.்பத்ைநா்பனும் 
முத்துவிழாவிறகுச த்சன்றிருந்தாம். விழா காமல 
10.30 ைணிய்ளவில் ததா்டஙகியது. திரு.்பால்கி 
அைர்கள விழாமைச சிறப்பாகத் ததாகுத்து 
ைழஙகினார். முன்னதாகக் குறிஞசி்ைலனின் 
ஆைைப்ப்டத்மதத் ததன்னிநதிய நடிகர் ்சஙகத் 
துமைத்தமலைர், திருமிகு த்பான்ைண்ைன் 

தைளியிட்்டார். ்பத்ை நல்லி குபபு்சாமி 
த்சட்டியார் த்பறறுக்தகாண்்டார். நடிகர் 
த்பான்ைண்ைன் அைர்கள ததா்டக்கக் காலத்தில் 
இருநது தறகாலம் ைமரக்குைான திம்ச எட்்்டாடு 
இருக்கக் கூடிய உறமை விரிைாக வி்ளக்கினார். 
குறிஞசி்ைலன் அைர்க்்ளாடு தகாண்்ட 
உறமைப த்பரும் ்்பறாகக் கருதுைதாகவும் 
கூறினார்.

நிகழவில் ்ைர்கள மு .இராைலிஙகம் 
ைர்ைறபுமர நிகழத்தினார். விருதா்ளர்கம்ள 
அறிமுகம் த்சயது மைத்தைர் திரு.எ்ஸைார்சி. 
நல்லி குபபு்சாமி த்சட்டியார் அைர்கள 
தமலமையுமரயாறறினார். நல்லி-திம்சஎட்டும் 
விருதுகள ைழஙகி, சுைாமி ஆத்ைகைானநத 
ைகராஜ சிறபபுமரயாறறினார்.

விழாவின் சிறப்பம்்சைாக எழுத்தா்ளர் எ்ஸ.
ராைகிருஷ்ைன் அைர்க்ளால் கீழக்காணும் 
தைாழித்பயர்பபு நூல்கள தைளியி்டப்பட்்டன. 
ைமலயா்ளத்திலிருநது தமிழுக்குக் குறிஞசி்ைலன் 
அைர்க்ளால்  தைாழித்பயர்க்கப்பட்்ட 
‘முழுமைமயத் ்தடும் முழுமையறற புளளிகள’ 
நூலின் முதல் பிரதிமய திரு.இ்ளம்்பாரதி 
த்பறறுக்தகாண்்டார். தமிழிலிருநது ஆஙகிலத்திறகு 

நி�ழ்வு

பபாருரந க.மாரியப்பன்

குறிஞ்சிவேலன் 
முத்துவிழா
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்டாக்்டர் ஆர் . ந்டராஜன் அைர்க்ளால் 
த ை ா ழி த ்ப ய ர் க் க ப ்பட்்ட  தி ரு க் கு றள 
தை ாழித்பய ர் ப பு  நூமல  திரு . ர ா ஜ ா 
த்பறறுக்தகாண்்டார். ஆஙகிலத்திலிருநது 
தமிழுக்கு நல்லி குபபு்சாமித்சட்டியார் 
அைர்க்ளால் தைாழித்பயர்க்கப்பட்்ட தம்ை்பதம்-
த்பௌத்த ைத அறநூல் என்ற நூமல சுைாமி 
ஆத்ை கைானந த  ை க ர ாஜ  அைர் கள 
த ்ப ற று க் தக ா ண் ்ட ா ர் .  த மி ழி லி ரு ந து 
ைமலயா்ளத்திறகுத் திருைதி ம்சலஜா ரவீநதிரன் 
அைர்க்ளால் தைாழித்பயர்க்கப்பட்்ட ைால்மீகி 
தர்ைம் நூமல திரு.ட்டி.டி.ராைகிருஷ்ைன் 
த்பறறுக்தகாண்்டார்.

எழுத்தா்ளர் எ்ஸ. ராைகிருஷ்ைன்தைது 
உமரயில் ‘தைாழித்பயர்பபுக்கான அைசியம், 
தமிழ எழுத்தா்ளார்களின் ்பம்டபபுகம்ள 
தைாழியாக்கம் த்சயது தைளிவுலகிறகுக் 
தகாண்டுைர்ைண்டும். உலக அரஙகில் தமிழப 
்பம்டபபுகள த்சல்கின்றத்பாழுதுதான் தமிழப 
்பம்டப்பாளிகளுக்கு உயர்நத விருதுக்ளான 
்நா்பல் ்பரிசு ் ்பான்ற ்பரிசுகளும் அஙகீகாரமும் 
கிம்டக்கும். இம்டவி்டாது திம்ச எட்டும் 
இப்பணிமயச த்சயதுைருகிறது’ என்றார். 
ஆஙகிலத்திலிருநது தமிழுக்கு தைாழித்பயர்பபு 
த்சயயும் ஆயிொ இரா. ந்டராஜன் அைர்களுக்கும், 
தமிழிலிருநது பிதரஞசுதைாழிக்கு தைாழித்பயர்பபு 
த்சயயும் புதுச்்சரி காஞசி ைாமுனிைர் அரசு 
்பட்்ட்ைற்படிபபு ஆயவு நிறுைனத்தில் பிதரஞசு 
தைாழித்துமறயின் ்்பராசிரியர் ைறறும் 
துமறத்தமலைருைாகப ்பணியாறறுகிற திரு.
தைஙக்ட சுபபுராய நாயக்கர் அைர்களுக்கும், 
தமிழிலிருநது ஆஙகிலத்திறகு தைாழித்பயர்பபுச 
த்சயயும், இநதிய ஒலி்பரபபுத் துமறயில் புதுச்்சரி 
ைாதனாலியில் இயக்குநராகப ்பணியாறறித் 
தற்சையம் ஓயவுத்பறற திரு.கண்மையன் 
தட்சிைாமூர்த்தி அைர்களுக்கும், தமிழிலிருநது 

ைமலயா்ளத்திறகுத் திருக்குறம்ள முதன்முதலில் 
தைாழித்பயர்த்த திருைதி.மெலஜா ரவீநதிரன் 
அைர்களுக்கும் நல்லி-திம்ச எட்டும் விருதுகள 
ைழஙகிச சிறபபிக்கப்பட்்டது. நிமனவுப்பரிசும், 
விருதுச ்சான்றிதழும், கா்்சாமலயும் ைழஙகி 
தகௌைரப்படுத்தப்பட்்டனர். விருதா்ளர்களின் 
்சார்்பாக, ஆயிொ இரா. ந்டராஜன் அைர்கள 
விருதுக்கான ஏறபுமரமய ைழஙகினார்.

“்பன்தைாழிக் காைலர் குறிஞசி்ைலன் 
முத்துவிழா ைலர்” 80 என்ற முத்துவிழா ைலமர 
நல்லி-குபபு்சாமி த்சட்டியார் அைர்கள தைளியி்ட, 
்டாக்்டர் ஆர்.ந்டராஜன் த்பறறுக்தகாண்்டார். 
361 ்பக்கஙகம்ளக் தகாண்்ட முத்துவிழா ைலர் 
சிறப்பாக  ைடிைமைக்கப்பட்டிருநதது . 
ஊரன்அடிக்ளார் முதறதகாண்டு முமனைர் 
நை்ஜாதி  ைமரயிலான த்பருைக்கள 
வி ழ ா ை ல ரு க் க ா ன  ை ா ழ த் து ம ர ம ய 
ைழஙகியிருநதார்கள. ைநதிருநத அமனைருக்கும் 
விழா ைலர் அன்்பளிப்பாகத் தாம்பூல ம்ப்யாடு 
ைழஙகப்பட்்டது.

விழாவில் குறிஞசி்ைலன் ்பறறிய ஆைைப்ப்டம் 
தைளியி்டப்பட்்டது. அைரின் இ்ளமைக்காலம் 
ததா்டஙகித் தறகாலம் ைமர மிகச சிறப்பாகப 
்ப்டம் ஆக்கப்பட்டிருநதது. ஆைைப்ப்டத்மத 
தநய்ைலி ந.த்சல்ைன் உருைாக்கியிருநதார்.

விழாநாயகர்க்ளான திரு.குறிஞசி்ைலன்- 
காநதிைதி அம்மையார் இமையர்கள ்கக் 
தைட்டி விழாமைக் தகாண்்டாடினர். குறிஞசி 
்ைலனின் மூத்த ைகள ைருத்துைர் த்ச.்பார்ைதி, 
த்சன்மன, ைகன்கள த்பாறிஞர் த்ச.்சரைைன், 
அறிவியல் அறிஞர் த்ச.மைத்தியநாதன்,்ைடி்சன், 
ைறறும் உறவினர்கள இமைநது விழாவிமன 
சிறப்பாக ஏற்பாடு த்சயதிருநதனர்.

=
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தசப்டம்்பர் 25, 2022 அன்று ைார்க்சிய 
அறிஞர் திறனாயைா்ளர் ் ்பராசிரியர் முமனைர் 
்கா. ்க்சைன் அைர்களின் 25ஆைது ஆண்டு 
நிமனவுக் கருத்தரஙகம் திருசசி அருண் ் ஹாட்்டல் 
சுைஙகலி ைஹாலில் முழுநாள நிகழைாக 
நம்டத்பறறது. தமிழகத்தின் ்பல ்பகுதிகளில் 
இருநதும் ் தாழர்கள, ஆர்ைலர்கள, ஆயைா்ளர்கள, 
எழுத்தா்ளர்கள ைறறும் முப்பதுக்கும் ் ைற்பட்்ட 
ைாைைர்கள, இம்ளஞர்கள என அரஙகு நிரம்பிய 
கூட்்டைாக இருநதது. எண்்பதுகளில் நிகழும் ஒரு 
திறனாயவு அரஙகு ்்பான்றததாரு உைர்மை 
உருைாக்கக்கூடியதாக இருநதது. நிகழவு முற்பகல் 
10.30க்குத் துைஙகியது. முதல்அைர்வு தைாழியியல் 
அறிஞர், த்சன்மனப ்பல்கமலயின் முன்னாள 
தைாழியில் துமறத் தமலைர், ்்பரா. ந . 
ததயைசுநதரம் அைர்கள தமலமையில் ந்டநதது. 
நிகழமை ்சரைை்பாலு ்பதிப்பகம் ்ச. ்சநதிர்்சகரன் 
ஒருஙகிமைத்தார்.

முற்பகல் அமர்வு

்கா. ்க்சைன் அைர்களின் எழுத்மதப 
்பதிபபித்து ்பரைலாக்கியமத தனது ைாழநாள 
்பணியாக ் ைறதகாண்்ட ்சரைை்பாலு ்பதிப்பகம் 
உரிமையா்ளர் விழுபபுரம் ் தாழர் ்ச. ்சநதிர்்சகரன்  
ைர்ைறபுமரயு்டன் துைஙகியது முற்பகல் அைர்வு. 

அைர்வின் முதல் கட்டுமரமய முமனைர் ஏ. 
்சாநதகுைார் “்கா. ் க்சைனின் ்பார்மையில் தமிழ 
இலக்கிய ைரலாறு” என்ற தமலபபில் ைாசித்தார். 
்க்சைனின் எழுத்துக்கள தமிழ இலக்கிய 
ைரலாறறில் த்பறும் இ்டம், அதன் த்பறுைதி 
ஆ கி ய ை ற மற  த ை ளி ப ்ப டு த் து ை த ா க 
அமைநதிருநதது கட்டுமர.

இரண்்டாைதாக ைாநிலக்கல்லூரி முதல்ைர் 
்்பரா. கல்யாைராைன் அைர்கள “்கா. 
்க்சைனின் ்பார்மையில் ்பாரதியும் த்பரியாரும்” 
என் ற  த ம ல பபில்  தனது  உம ரம ய 
்ைம்டப்்பசசிறகு உரிய ்பாைத்து்டன் 
முன்மைத்தார். தனது உமரயில் த்பரும்்பகுதி 
த்பரியாரின் ்சைர்சைாதப ்்பாக்கு, ைழக்கைாக 

கறார் கட்சி ைார்க்சியர்கள முன்மைக்கும் 
த்பரியார் இநதியாவில் த்பருகிைநத புரட்சிமய 
குறுக்்க ்படுத்துத் தடுத்துவிட்்டார் என்கிற 
ரீதியில் அமைநதிருநதது. த்பரியார் ஏன் 
ைார்க்சியராகவில்மல? கம்யுனி்ஸ்டாகவில்மல? 
என்்பது்்பான்ற அ்பத்தைானக் ் களவிக்ளாக்ை 
இருநதது. ் க்சைனின் த்பரியார் குறித்தப ்பார்மை 
விைர்்சனத்திறகு உரியது என்்பமத முன்மைக்காைல், 
அதமன உ்டன்்பாட்டுநிமலயில் முன்மைத்தார்.

அடுத்து, ைழக்கறிஞர் திரு. தகன்னடி அைர்கள 
“்கா. ்க்சைன் ்பார்மையில் நாட்டுபபுற 
இலக்கியஙகள” என்ற தமலபபில் ைக்களின், 
ைண்்ைாடு உறவுதகாண்்டைர்களின் குரமல 
்க்சைன் ஆயவுகள எப்படி தைளிப்படுத்தின 
என்்பமத சுருக்கைாகவும், ்நரஙகருதியும்கூறி 
முடித்துக்தகாண்்டார்.

எ்ஸ. ஆர். எம். ்பல்கமலக்கழக ்்பராசிரியர் 
கவிஞர் யாழினி முனு்சாமி என்கிற தஜ. முனு்சாமி 
அைர்கள “்கா .  ்க்சைன் ்பார்மையில் 
இலக்கியமும் இலக்கியப ்்பாக்குகளும்” என்று 
்க்சைனின் நூலான இலக்கியமும் இயக்கப 
்்பாக்குகளும் என்ற நூமல முன்மைத்து 
சுருக்கைாக (்நரமின்மை காரைைாக) தனது 
உமரமய முடித்துக் தகாண்்டார். ்க்சைனின் 
ஆயவுத்திறன் அைரி்டம் ஏற்படுத்திய 
தாக்கத்மதயும், அதன் ்சமூக முக்கியத்துைத்மதயும் 
தைளிப்படுத்துைதாக அமைநதிருநதது.

்்பரா. ந. ததயைசுநதரம் தனது தமலமை 
உமரயில் ்க்சைனின் ஆயவுப்பணிகளின் 
முக்கியத்துைம் ,  தமிழ ஆயவுப்பரபபில் 
ைானைாைாமல, க. மகலா்ச்பதி, கா. சிைத்தம்பி 
ஆகி்யாருக்கு பிநமதய ஆயவில் அைரது இ்டம் 
ஆகியைறமறத் ததளிவு்படுத்தினார். ் க்சைனு்டன் 
அைர் ்பழகிய நாட்கள, அைரது த்சயல்்பாடுகள, 
ைார்க்சியத்தில் மைத்திருநத அதிதீவிர நம்பிக்மக, 
அதமன இறுதிைமர வி்டாைல் ்பறறிக்தகாண்டு 
தனது ஆயவுகம்ள முன்மைத்த தன்மை 
ஆகியைறமற அைரது நூல்களின் ைழி 
தைளிப்பட்்டமத விைரித்தார். அைரது ்பன்முக 

நி�ழ்வு

சா. நநதன்

மோரகசியத் திறனோயைோைர 
்கோ. ்கசைன் நூலகள் 
திறனாய்வுக் கருத்தரங்கு
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ஆயவுத்திறன் ஆளுமை ைட்டும் இன்றி ் ்பாராட்்ட 
ைாழவு ்பறறியும் நிமனவு கூர்நதார்.

பிற்பகல் அமர்வு

பிற்பகல் அைர்வு 2.30 ைணி அ்ளவில் துைஙகியது.  
அைர்வுக்கு அ.ைார்க்சு தமலமை தாஙகினார்.

அைர்வின் முதல் உமரயாக, ைதுமரப 
்பல்கமலக்கழக ஆயைா்ளர் ் தாழர் க. அன்்பரசு 
“்கா. ் க்சைனின் ஆயவுகளில் திராவி்ட இயக்கம்” 
என்ற த்பாருண்மையில் தனது உமரமய 
முன்மைத்தார். ்நரமின்மை காரைைாகவும் 
்பதறறத்திலும் தனது முழுமையான கட்டுமரமய 
ைாசிக்க இயலவில்மல என்று சுருக்கைாகக் 
கருத்துக்கம்ள முன்மைத்தார். த்பரியார், திராவி்ட 
இயக்கம் குறித்து ் க்சைனின் ஆயவுகளில் உள்ள 
் ்ப ா த ா ம ை க ம ்ள ,  இ று க் க ங க ம ்ள ச 
சுட்டிக்காட்டினார்.

அடுத்துப ் ்பசிய எழுத்தா்ளர் ஜைாலன் “்கா. 
்க்சைனின் ைார்க்சியத் திறனாயவு” என்ற 
தமலபபில், ்க்சைமனயும் ைார்க்சியத் 
திறனாயமையும் பிரிக்க முடியாது என்று 
துைஙகினார். ் க்சைனு்டன் திருசசியில் ஈ்ைரா. 
கல்லூரியில் அைர் ்பணியாறறியக் காலஙகளின் 
நிமனவுகம்ளப ்பகிர்நது தகாண்்டார். ் க்சைனின் 
ைார்க்சியத் திறனாயவு தமிழ இலக்கிய ைரலாறறில் 
ைர்க்க ஆயமை நிகழத்தியமதயும், அைரது 
்ப ா ர் மை  ை ா ர் க் சி ய  இ ய ங கி ய ல் 
த ்ப ா ரு ள மு த ல் ை ா த ம் ,  ை ர ல ா ற று ப 
த்பாருளமுதல்ைாதம், அரசியல் த்பாரு்ளாதாரம், 
விஞஞான ்்சா்சலிெம் அடிப்பம்டயில் 
அமைநதிருநதமதயும் குறிபபிட்்டார்.

தலித்திய ஆயைா்ளர், அதைரிக்கன் கல்லூரி 
்்பராசிரியர் ்ஸ்டாலின் ராஜாஙகம் “்சாதியம் 
குறித்து ் க. ் க்சைன் ஆயவுகள” என்ற தமலபபில் 
தனது உமரமய முன்மைத்தார். ்க்சைனின் 
நூலான ்பளளு இலக்கியம் ஒரு ்சமூவியல் 
்பார்மை ்படித்து அதிலிருநது தான் அைமர 
்சநதிக்க ஆைல் தகாண்்டமத ்பதிவு த்சயதார். 

அநநூல் தன்னுள த்பரும் தாக்கத்மத 
உருைாக்கியமதயும் எடுத்துமரத்தார்.

்சாதி ஒழிபபு முன்னணிச த்சயல்்பாட்்டா்ளர் 
்தாழர் ை. ரைணி “்கா. ் க்சைனின் ்பார்மையில் 
்சாதியும் ைர்க்கமும்” என்ற தமலபபில் உமர 
நிகழத்தினார். குறிப்பாக த்சஙகல்்பட்டு 
ைாைட்்டத்தில் ந்டநத க்ள ஆயவு ைறறும் 
புளளிவி்பரஙகம்ளக் தகாண்டு தலித்துகள 
்சாதியாகவும், ைர்க்கைாகவும் ஒடுக்கப்பட்டிருப்பது 
குறித்த ்க்சைனின் ஆயவுப்பார்மைமய 
முன்மைத்துப ் ்பசினார்.

்்பரா. அ. ைார்க்்ஸ அைர்கள தனது தமலமை 
உமரமய ்க்சைனு்டன் ஆன அைரது இயக்க 
அனு்பைஙகளில் துைஙகினார். ்க்சைன் தனது 
முதல் நூல் முதல் இறக்கும் ைமர தீவிரைான 
ஒருமுகப்பட்்ட ைார்க்சியப ்பார்மைமயக் 
தகாண்டிருநதார் என்்பமத சுட்டிக்காட்டினார். 
அைர் ைார்க்ம்ச்ய ைறுத்தைர் என்றைமகயில் 
த்பரியாமர ைறுப்பதில் ஆச்சர்யப்ப்ட 
ஒன்றுமில்மல என்றார்.

இறுதியாக, ்க்சைனின் அறக்கட்்டம்ள 
நிர்ைாகியும், ைகனுைாகிய திரு. ைது்பாலன் 
்க்சைன் நன்றியுமர ைழஙகினார். ‘தநமதயாரி்டம் 
நான் கறறது, கடின உமழபபு ஒருைமர 25 
ஆண்டுகள கழித்துக்கூ்ட ்்ப்சமைக்கும் 
என்்பதுதான்’ என்று உைர்சசி ்ைலி்டக் 
கூறினார். 

அைரது அமனத்து நூல்கம்ளயும் 5 
ததாகுதிக்ளாகத்  ததாகுத்து ்க்சைன் 
அறக்கட்்டம்ள மூலம் தைளியிட்டுள்ளார்.  
நிகழவு, கலநதுதகாண்்ட அமனைருக்கும் 
ைனநிமறமைத் தரக்கூடியதாக இருநதது. ் க்சைன் 
அறக்கட்்டம்ள ைது்பாலன் ்க்சைன் ைறறும் 
்சரைை்பாலு ்பதிப்பகம் ்ச. ்சநதிர்்சகரன் 
ஆகி்யார் இமைநத த்சயல்்பாட்டிலும் கடின 
உமழபபிலும், த்பாருட்த்சலவிலும் இநநிகழமை 
த்பாறுபபு்டன் ந்டத்தி தைறறி த்பறச 
த்சயதுள்ளனர்.

=



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ந
வம
்பர்
 2
02
2

50

புதுக்்காட்ம்ட நண்்பர் ந. ராையயா ைறறும் 
உளளூர் கூட்டுறவுச ்சஙகச த்சயலா்ளர்களு்டன் 
அக்னி ஆறறுச ்சைைப ்பண்்பாட்டில் திம்ளத்துக் 
தகாண்டிந்தாம். அப்்பாது-

“ைகு்டத்தின் முடிைணி ் ்பான்றது என்்பதால் 
என் காபபியம் சூ்ளாைணி என்ற த்பயர் த்பறறது. 
என் ஆசிரியர் ் தாலாதைாழித் ் தைர் “த்சஙகண் 
தநடியான் ்சரிதம்” என்றுதான் குறிபபிடுகிறார்.” 
என்று கனவு அறிமுகம் த்சயது தகாண்்டான் 
சூ்ளாைணியின் கதாநாயகன் திவிட்்டன்.

திவிட்்டன் சுரமை நாட்டின் இ்ளைர்சன். 
அைன் வித்தியாதர இ்ளைரசி ஒருத்திமய 
ைைப்பதில் ஏற்பட்்ட சிக்கல்கம்ளயும் அதன் 
பின்னணியில் திவிட்்டன் நிகழத்திய வீரச 
த்சயல்கம்ளயும் கூறிச ்சைை ்சையத் தத்துைஙகம்ள 
வி்ளக்கி உள்ளார் ் தாலாதைாழித் ் தைர். அைரது 
இயறத்பயர் ைர்த்த ்தைர். இன்மறய 
கர்நா்டகத்தில் சிரைை த்பலதகா்ளாவில் உள்ள 
ை்டதைாழிக் கல்தைட்டு, “சூ்டாைணிமய 
ைர்த்த ் தைர் இயறறினார்!” என்கிறது. 10 ஆம் 
நூறறாண்டிறகு முன் வி்சயன் என்ற ைன்னனின் 
ஆதரவில் ைாழநத ்சைை அடிகள அைர்.

“நான் சுரமை நாட்டின் தமலநகர் ்்பாதன 
ைாநகரில் பிறநதைன். என் தநமதயார் ்பயா்பதி 
ைன்னர். அைருக்கு மிகா்பதி, ்சசி ஆகிய இரண்டு 
ைமனவியர். நான் கருப்பன். என் அண்ைன் 
விஜயன் தைளுபபு. வித்தியாதர (ைானைர்) நாட்டு 
இ்ளைரசிமய நான் ைைப்்பன் என்று ஒரு முமற 
அரண்ைமனச ் ்சாதி்டர் கூறினார்.” என்று தன் 
கமதமயச த்சால்லத் துைஙகினான் திவிட்்டன்.

ோனைர் உலகின் இரதநூபுரம் என்ற நகரில் 
சுைலன்சடி ைன்னன் ஆட்சி புரிநது ைநதான். 

அைன் தன் ைகள சுயம்பிரம்பக்குச சுயம்ைரம் 
ந்டத்த எண்ணினான். பூ்லாகத்தில் உள்ள 
திவிட்்ட்ன இ்ளைரசிமய ைைப்பான் என்று 
நிமித்திகம் உமரக்கப்பட்்டது. ைைைகன் ஒரு 
ைாதத்திறகுள காட்டுச சிஙகத்மத அ்டக்குைான் 
என்று அதறகுச ்சான்றும் ்பகரகப்பட்்டது.

“்்பாட்டியும், த்பாறாமையும் நிமறநதது தா்ன 
உலகம், எழுத்தா்ள்ர! சுைலன்சடி த்பண் 
தகாடுக்க விரும்புைமத அறிநது அமதக் தகடுக்க 
விரும்பினான் ைறதறாரு வித்தியாதர அர்சன் 
அசுைகண்்டன். தனக்குத் திமற த்சலுத்த 
ஆமையிட்டுத் என் தநமத ்பயா்பாதிக்குத் 
தூதனுபபினான் அைன். அத் தூதமன நான் 
விரட்டியடித்்தன். அர்சனி்டம் த்சல்ல அஞசி, 
அமைச்சன் அரிைஞசுவி்டம் த்சன்று விெயத்மதக் 
கூறியிருக்கிறான் தூதன்!” என்று ததா்டர்நதான் 
திவிட்்டன்.

அ ம ை ச ்ச ர் க ள  ்ப ல  ் ந ர ங க ளி ல் 
த்பால்லாதைர்கள! ்பமக என்று ைநதவிட்்டால் 
எதிரிமய ஒழிக்க எநத உ்பாயத்மதயும் 
மகயா்ளலாம் என்்பது அைர்கள நீதி! என்ை 
ைநதிர-தநதிரத்தில் ைல்ல அரி்கது என்ற 
ைாயக்காரமன அமழத்தான் அரிைஞசு. ைாயா 
வி்நாத அரிைா உருதைடுத்துப ்பயா்பதி 
நாட்டுக்குச த்சன்று க்்ள்பரத்தில் ஈடு்பட்்டான், 
அரி்கது. அநதப த்பால்லாத சிஙகத்மதத் 
துரத்திச த்சன்றான் திவிட்்டன்.

உண்மைச சிஙகம் உறஙகும் ஒரு குமகக்குள 
புகுநது ைமறநதான், அரி்கது. அது பி்டரிமயச 
சிலிர்த்துக் தகாண்டு குமகமய விட்டு ஆ்ை்சைாக 
தைளி்ய ைநதது. திவிட்்டன் அஞ்சாைல் 
சிஙகத்மத எதிர்த்துப ் ்பாரிட்டு அதன் ைாமயப 
பி்ளநது தகான்றான். நிமித்திகம் ்பலித்ததால் 
வித்தியாதர ைன்னன் சுைலன்சடி இ்ளைரசி 
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சுயம்பிரம்பமயத் திவிட்்டனுக்கு ைைம் த்சயது 
தகாடுத்தான்.

“்தால்வி எப்்பாது்ை ்பழி ைாஙகும் 
உைர்மைத் தா்ன தூண்டும் எழுத்தா்ள்ர! 
த்பரும்்பம்டயு்டன் ைநது எஙகள நாட்ம்டத் 
தாக்கினான் அசசுை கண்்டன். திருைாலின் 
ஆயுதஙக்ளான ்பாஞ்ச ்சன்னியமும் ்சக்கரமும் 
என்னி்டம் ைநது த்பாருநதின. கரு்டன் என் 
்தாளில் தஙகினான். ் ்பாரில் எனக்்க தைறறி! 
என்மன ைாசு்தைன் என்றும், வி்சயமனப 
்பலராைன் என்றும் ைாழத்தி முடி சூட்டினார் 
என் தநமத.” என்று ்்பார்க்க்ளக் காட்சிமய 
ைர்ணித்தான் திவிட்்டன்.

“எனக்கு ஒரு ைகனும் ைகளும் பிறநதனர்; 
சுயம்பிரம்பயின் ்ச்காதரன் அருக்ககீர்த்தி. 
அைனுக்கும் ஒருைகனும் ைகளும் பிறநதனர். 
அமனைரும் ை்ளர்நது திருைை ையதுக்கு 
ைநததும், சுயம்ைரம் ந்டத்தித் திருைைம் 
முடித்்தாம். என் தநமத ்பயா்பதி தன் ் தவியரு்டன் 
துறவு பூண்டு தைம் ்ைறதகாண்டு முக்தி 
அம்டநதார். நானும் என் ்ச்காதரன் வி்சயனும் 
இரட்ம்டத் தமலமையாக நாட்ம்ட நல்ல 
முமறயில் ஆண்்்டாம்.” என்று தன் காபபியக் 
கமதமய நிமறவு த்சயதான் திவிட்்டன்.

இப்படியாகத் தா்ன ்பயா்பதி ைன்னன் 
உலகின் முடிக்்கார் சூ்ளாைணியானான் என்று 
முடிகிறது காபபியம். . ஆறறல், வீரம், காதல் என்று 
்பார்த்தால் ,  திவிட்்ட்ன கதாநாயகன். 
கிட்்டத்தட்்ட மூன்று தமலமுமறகளின் ைாழமைச 
த்சால்கிற காபபியம் சூ்ளாைணி. நிலை்ளம், 
நாட்டுச சிறபபு, நகரச சிறபபு, ைநதிரா்லா்சமன, 
தூது, ்்பார், தைறறி, ்ைனில் விழா, சுயம்ைரம், 
ததயைப ்்பார், அறம், த்பாருள, இன்்பம், 
வீடு்்பறு என்று முழுக்க அநதக் கால அர்ச 
ை ர பு க ள  வி ை ரி க் க ப ்ப ட் டு ள ்ள ன . 
ஆருகதைாபுராைம் என்ற ை்டதைாழிக் 
காபபியத்தின் தழுைல் சூ்ளாைணி. ்சைை ்சையக் 
தகாளமகமயக் தகாண்டு த்சல்ல ்ைண்டும் 
என்்பது குறிக்்காள. எனினும் பிற ்சையப ்பழிபபு 
இல்மல.

“கவிமதச சுமையில் சீைக சிநதாைணிமயக் 
காட்டிலும் சூ்ளாைணி சிறநதது!” என்்பது 
்்பராசிரியர் மையாபுரிப பிளம்ளயின் கருத்து. 
அருகமன ைைஙகும் துதிப்பா்டல்கள 
அறபுதைானமை. இைறறில் ்பல ஒருத்பாருள்ைல் 
மூன்றடுக்கி ைநத “தகாச்சக ஒரு்்பாகுப 
்பா்டல்கள”. ஒரு்்பாகு என்்பது சிறறிலக்கியத்தில் 
உறுப்பாக ைரும் ஒருைமக யாபபு. அது கலிப்பா 
ைமககளில் ஒன்று.

கைாம்்னக கைடிந்ை்்ன கைால்்னக கைாயந்ை்்ன
பைமலர் மாரி்ய திருமறு மார்்ப்்ன
பைமலர் மாரி்ய திருமறு மார்்ப்்ன
மாமலர் வைஙகிநின் மலரடி வைஙகி்னம 
 
 (சூளாமணி-97)

்சைைக் காபபியஙகளில் அருக ைழி்பா்்ட 
உயர்ைாகச த்சால்லப்படும். ஆனால் பிரைன், 
சிைன், திருைால் ஆகிய மும்மூர்த்திகம்ள 
அருகனாக்ை கண்டு ைழி்படும் ்பத்தாம் 
நூறறாண்டுச ்சைைச சிநதமன சூ்ளாைணியில் 
உள்ளது. “ைனித ைாழக்மக என்்பது என்ன? அது 
துன்்பைா? இன்்பைா? இரண்டும் கலநத்த.” என்று 
அது வி்ளக்கும் விதம் அறபுதம்!

யா்்ன துரப்்ப அரவுஉ்ற ஆழ்குழி
நால்நவிர் ்பற்றுபு நாலும ஒருவன்ஓர்
பைனின் அழிதுளி நககும திறத்ைது
மானு்ர் இன்்பம மதித்ை்்ன வகைாள்நீ 
 
 (சூளாமணி-1989)

தன்மன விரட்டிய ைதயாமனயு்டமிருநது 
தபபிக்க ஓடும் ஒருைன் ்பாதா்ள ்பள்ளத்தில் 
வீழகிறான். அஙகிருநத தைல்லிய தகாடிமயப 
்பறறிக் தகாண்டு அைன் ததாஙகுகிறான்; கீ்ழ 
ஒரு நாகம் ்ப்டதைடுத்து ஆடுகிறது; தகாடிமய 
விட்டுக் கீ்ழ விழுநதால் ்பாம்பு கடித்து 
இறநதுவிடுைான்; ்ை்ல த்சன்றால் யாமன 
மிதித்துக் தகான்றுவிடும்.

இவைாறு உயிருக்குப ்்பாராடும் நிமலயில் 
உசசியில் ்தன் கூட்டிலிருநது ைமலத்்தன் 
அைன் நாக்கில் த்சாட்டுகிறது. அைன். “ஆஹா, 

ஆனந்தூர் ம்காவீரர் குடுமியானமலைமங்களா க்காவில்
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சம்ப்பள்ளிகள்

விருதுநகைர் கைாரியா்பட்டி புல்லூர் கிராமம அருகில் சுமார் 
1100 ஆண்டுகைளுககு முந்்ைய சமைப் ்பள்ளியின் 
சுவடுகைள் கைண்வ்டுககைப்்பட்டுள்ள்ன. வமாத்ைம ஒன்்பது 
உ்்ந்ை கைல்வவட்டுககைள்! மாறன் ச்்யன் & ராஜ ராஜ 
பசாழன் ஆகிய இரண்டு மன்்னர்கைளின் வ்பயர்கைள் 
குறிப்பி்ப்்பட்டுள்ள்ன. புல்லூரின் ்ப்ழய வ்பயர் 
திருப்புலூர் என்றும உள்பள இருககும இ்றவன் அருஹர் 
(அரிஹந்த்) ்பட்்ாளகைர் என்றும உள்ளது. விளககு ஏற்ற 
ஆடுகை்ள ைா்னமாகை (்பலி வகைாடுககைவில்்ல) 
வகைாடுத்ைைாகைவும கைல்வவட்டில் உள்ளது.

மாவ்பரும மது்ர (மதிராய) சாமராஜயத்தின் ஒரு 
்பகுதியா்ன நிலத்தில் (ம்ல, கு்கைகைள் அல்ல) கைாைப்்படும 
இரண்்ாவது சமைப் ்பள்ளி இது. ்பாண்டிய மன்்னன் 
சுந்ைர ்பாண்டியனின் நி்்னவாகை கைட்்ப்்பட்் திருச்சுழி 
பகைாயிலில் முைல் சமைப் ்பள்ளி கைண்வ்டுககைப்்பட்்து. 
அருகில் உள்ள குரண்டி திருககைாட்்ாம்பள்ளியில் 

இன்வ்னாரு சமைப் ்பள்ளியின் 
மிச்சஙகைள் அறியப்்படுள்ள்ன.

பைனி மாவட்்ம ஆண்டி்பட்டி 
ம்லயின் ஓ்்கைளில் இருந்து 
உருவாகும ்பருவ கைால ஆறு. 
குண்்ாறு. அைன் கை்ரகைளில் 
சமைம வசழித்து இருந்ைைற்கு 
இ்வ சான்று. மது்ர, விருதுநகைர், 
இராமநாைபுரம மாவட்்ஙகைள் 
வழியாகைச் வசன்று வைற்கு 
மூக்கையூர் அருகில் வஙகைாள 
வி ரிகு ் ாவில்  கை ல க கி ற து 
குண்்ாறு. உருவாகும ்பகுதி பமல் 
குண்்ாறு. வஙகைக கை்லில் 
கைலககும ்பகுதி கீழ் குண்்ாறு. 
இந்ை இரண்டு ்பகுதிகைளிலும 
விரிவா்ன ஆயவு ந்த்தி்னால் 
்பாண்டியநாட்டின் சமைச் வசழிப்பு 

்பற்றி பமலதிகைத் ைகைவல்கைள் கி்்ககைலாம.

ராமநாைபுரம மாவட்்ம ஆ்னந்தூர் சிவன் பகைாவிலில் 
புதிைாகை மகைாமண்்்பம கைட்டும்பணி ந்ந்ைது. அஙகு 
கி.பி.10-ம நூற்றாண்்்ச் பசர்ந்ை கைருஙகைல்லால் ஆ்ன 
மகைாவீரர் சிற்்பம இருந்ை்ைக கைண்டுபிடித்துள்ள்னர். இந்ை 
சிற்்பம 3 அடி உயரம, 1½ அடி அகைலம உள்ளது. கீபழ 
பீ்ம, பீ்த்தில் 3 சிஙகைஙகைள் உள்ள்ன. அர்த்ை ்பரியஙகை 
ஆச்னத்தில் மகைாவீரர் அமர்ந்துள்ளார். பின்புறம ஒளிவட்்ம 
உள்ளது. ை்லககு பமல் இருந்ை முககு்், அபசாகைமரம 
உ்்ந்து பசைமாகியுள்ள்ன. சமைத் துறவியின் இருபுறமும 
உள்ள இயககைர்கைளின் சிற்்பஙகைள் உ்்ந்துள்ள்ன. சிஙகைம 
மகைாவீரரின் வாகை்னம.

ராமநாைபுரம மாவட்்த்தில் வ்பரிய்பட்டி்னம, 
பமலககி்ாரம, கீழச்சீத்்ை, கீழச்சாககுளம, ்பசுமவ்பான், 
கைமுதி, வ்பாககை்னாபரந்ைல், பமலஅருமபூர், அருஙகுளம, 
திருப்புல்லாணி, புல்லககை்ம்பன், புல்லுகுடி, புல்லூர், 
புல்லஙகுடி, சூடியூர், மஞசூர், வசழுவனூர், மாரந்்ை 
உள்ளிட்் இ்ஙகைளில் சமை மைம ்பரவி இருந்ைைற்கைா்ன 
ை்யஙகைள் ஏற்கை்னபவ கைண்டுபிடிககைப்்பட்டு உள்ள்ன.

என்ன ருசி!” என்று தன்மனயும் அறியாைல் 
கூறுகிறான் அைன்.

ைானு்ட ைாழக்மக துன்்பஙக்்ள 
நிமறநதது. இம்டயிம்ட்ய கிம்டக்கும் 
இன்்பம் சிறிய அ்ளவு தான். ஆயினும் 
அமதத் துயக்க விரும்புை்த ைனித இயறமக. 
நரககதி, விலஙகுகதி, ைனிதகதி, ்தைகதி 
என்று நான்கு நிமலகள ைாழும் 
காலத்தி்ல்ய ைனிதனுக்கு ைாயக்கின்றன. 
தானம், தைம், சீலம், ஒழுக்கம் ஆகிய 
நறகுைஙக்்ள முக்திக்கு ைழிைகுக்கும். 
இரக்க சிநதமன இல்லாதைன் வீடு்்பறு 
அம்டய முடியாது. நல்ல நூல்கம்ளக் 
கல்லாதைனி்டம் திருைகள ைநது தஙக 
ைாட்்டாள. இத்தமகய உயரிய ்சைைக் 
கருத்துகம்ள அளளி ைழஙகுகிறது 
ஐஙகுறுஙகாபபியஙகளில் சூ்ளாைணி

திவிட்்டனின் கனவுக் 
கமதயில் நாம் திம்ளத்துக் 
தகாண்டிருந்தாம். “குடுமியான் 
ைமல ைநது விட்்்டாம்!” என்று 
கூறி நம்மை நனவுலகிறகு 
அமழத்து ைநதார் நண்்பர் 
ர ா ை ய ய ா .  அ து 
புதுக்்காட்ம்டயில் இருநது 
சுைார் 18 கி. மீ. தூரம்.

ைமலக்குன்றின் ்ைல் 
்பகுதியில் ஏரா்ளைான ்சைைப 
்படுமககள காைப்பட்்டன. 
“இஙகுள்ள குமகக் ்காயிலின் 
ததன் ்பகுதியில், கர்னா்டக 
்சஙகீத விதிகள குறித்த அகில 
இநதியப புகழ ைாயநத 
க ல் தைட்டு  இரு க் கி றது . 
இம்சமயப ்பறறியும் அதன் 
அடிப்பம்ட ராகஙகம்ளப ்பறறியும், ஏழு 
ராகஙகளுக்கு உரிய விதிகம்ளப ்பறறியும் 
்பாலி கிரநத எழுத்தில் அழகாகச 
த்சதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.” என்றார் 
உ்டன் ைநதிருநத கூட்டுறவு ்சஙகச 
த்சயலா்ளர்.

குடுமியான் ைமலக் குன்மறச சுறறிதான் 
ஊர் அமைநதிருக்கிறது. அடிைாரத்தில் 
உள்ள சிகாநாத்சாமி ்காவில் முழுைதும் 
அ ம ை ந து ள ்ள  நு ட் ்ப ை ா ன 
்ைமலப்பாடுகளு்டன் கூடிய சிற்பஙகள 
வியப்பளிக்கின்றன. ைமலமயக் கும்டநது 
அமைக்கப்பட்்ட கும்டைமரக்்காயில்! 
்ைற்பகுதிக்குச த்சல்லும் ைழியில் ்சைைர் 
்படுமககள!!

“ஒரு காலத்தில் திருநிலக்குன்றம் என்று 
அமழக்கப்பட்்ட ஊர் இது. இஙகு ைட்டும் 
120 கல்தைட்டுகள இருக்கின்றன. ்சைைர் 
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சிங்கதலதை அடககும் திவிடடன

்படுமககள காலத்தால் முநதியமை. அதன் 
பின்னர்  முதல ாம்  ை ா றை ர்ைன் 
சுநதர்பாண்டியன் காலத்தில் சிைாலய ைறு 
சீரமைபபு நம்டத்பறறு இருக்கிறது. ்சைை 
்படுமககளும், சிைன் அல்லது விஷ்ணு 
்காவில்களும் ஒ்ர குன்றுப ்பகுதியில் 
இருக்கும் அமைபபு தமிழகம் எஙகும் 
உள்ளது. அது்ை ்சைைத்தின் இ்டத்மதச 
ம்சைமும், மைைைமும் பிடித்துக் 
தகாண்்டதறகான ்சான்று என்று 
ஆயைா்ளர்கள கருதுகின்றனர்!” என்றார் 
நண்்பர் ராையயா.

இநதிய தத்துை ைரபின்்படி ்சையஙகள 
மைதிகம், அமைதிகம் என்று இருைமக! 
்ச ைைர் களும் .  த ்பௌ த் த ர் களும் 
அமைதிகர்கள! ஜீைமன ைருத்தாது 
ைாழைது என்்ப்த அடிப்பம்டக் 
தகாளமக .  ்ைதஙகள த்சான்ன 
கருத்துகம்ள ஏறற ்சையஙகள மைதிக 
்சையஙகள. ்ைத ைாக்கிமன ஏறகாத 
்சையஙகள அமைதிக ்சையஙகள. ் ைதஙகள 
க்டவுள என்ற ்பரம்த்பாருள உண்டு 
என்றன. அப்படி இல்மல என்றன 
அமைதிக ்சையஙகள.

்சைைம் மூன்று பிரிவுக்ளாக ை்ளர்நதது. 
அமை சு்ைதாம்்பரம், திகம்்பரம், 
்ஸதானகைாசி என்்பன. சு்ைதாம்்பர 
துறவிகள தைண்ணிற ஆம்ட அணிைர். 
என்ை அைர்களின் ஆலயஙகளில் உள்ள 
உருைஙகளுக்கு தைண்ணிற ஆம்ட 
அ ணி வி க் க ப ்ப டு ம் . 
(சு்ைதாம்்பரம்=தைண்ணிற ஆம்ட) 
திகம்்பர ்சைைத் துறவிகள ஆம்ட 

அணியைாட்்டார்கள. (திம்சக்்ள ஆம்ட) என்ை 
திருவுருைஙகளுக்கு ஆம்ட கிம்டயாது.

சு்ைதாம்்பர ்சைைரும், திகம்்பர ்சைைரும் 
உருைைழி்பாட்டினர். ்ஸதானகைாசி ்சைைர்களுக்கு 
உருை ைழி்பாட்டில் உ்டன்்பாடு கிம்டயாது. அைர்கள 
்காயில்களில் ்சைை ஆகை நூல்க்்ள ைைஙகப்படுகின்றன. 
இது்ை ்சைை ஆயைா்ளர் ையிமல சீனி ் ைஙக்ட்சாமியின் 
அறிமுகம்.

‘சையம்’ என்னும் த்சால் ்சஙகப ்பா்டல்களிலும், 
சிலப்பதிகாரத்திலும் இல்மல. ததயைம் என்னும் த்சால் 
உள்ளது. ்பண்ம்டய நூல்களில் ைணி்ைகமல, ்பழதைாழி 
ஆகியைறறில் ைட்டும் அச த்சால் ைருகிறது.

“தமிழநாட்டில் த்பரும்்பாலும் ்சைைர் திரு்ைனிகள 
தி க ம் ்ப ர  உ ரு ை ை ா க  ( ஆ ம ்ட யி ல் ல ா ை ல் ) 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ்சா்ஸதா, இயக்கி முதலிய 
்பரிைார மூர்த்திகளுக்கு ஆம்ட உண்டு. தீர்த்தஙகரர்களின் 
திருவுருைஙகள நின்ற ்காலைாகவும் வீறறிருக்கும் 
்காலைாகவும் உள்ளன. மைைை, த்பௌத்தக் 
்காயில்களில் சில இ்டஙகளில் கி்டநத (்படுத்த) 
ைண்ைைாகக் காைப்படுகிற ்பளளிதகாண்்ட 
திருவுருைஙகம்ளப ்்பாலச ்சைைத் திருவுருைஙகள 
அமைக்கப்படுைது இல்மல.” என்றார் நண்்பர் ராையயா.

“புதுக்்காட்ம்ட கநதர்ைக்்காட்ம்ட அரு்க 
ைஙக்ளா்காவில் கிராைத்தில் அக்னி ஆறறுக்கு ை்டபுறம் 
முரு்க்சன் என்்பைரின் விை்சாய நிலத்தில் 11ஆம் 
நூ ற ற ா ண் ம்ட ச  ் ்ச ர் ந த  ்ச ை ை  சி ற ்ப ம் 
கண்த்டடுக்கப்பட்்டது.” என்றார் உ்டன் ைநதிருநத 
கூட்டுறவு ்சஙகச த்சயலா்ளர். அது ஒன்றமர அடி 
அகலம், மூன்றமர அடி உயரம் உள்ள ைகாவீரர் 
(்சைைத்தின் 24 ஆைது தீர்த்தஙகரர்). திகம்்பரராக, 
தியான ் காலத்து்டன் காைப்பட்்டது. முகம் ததளிைறறு 
்தயநத நிமலயில் இருநதது.

ெ ண்்பர்  ர ா ையய ா  ை றறும்  கூட்டுறவுச 
த்சயலா்ளர்களு்டன் ் ்பசிக்தகாண்்்ட சித்தனனைா்சல் 
ைநது விட்்்டாம். புதுக்்காட்ம்ட-விராலிைமல ைழியில் 
சுைார் 25 கிமீ ததாமலவில் அன்னைா்சல் அரு்க உள்ள 
ஊர் அது. ஏழடிப்பட்்டம் ்சைைர் ்படுமககள ைறறும் 
கல்தைட்டுகள அஙகு உள்ளன.

அப்்பாது நைக்கு ைட்டும் ் கட்்டது அநதக் குரல்.

“என் தநமத ் காைலனின் துயர ைரைத்திறகுப பிறகு 
தாய ைாதவி என்மனப புத்தத் துறவியாக ை்ளர்த்தாள. 
ஒருமுமற ்தாழியு்டன் பூப்பறிக்கச த்சன்றிருந்தன் 
அப்்பாது ந்டநத ்சம்்பைம் எனக்கு அமுதசுரபி 
கிம்டக்கக் காரைம் ஆயிறறு எழுத்தா்ள்ர!”

ஆஹா, அம்மை ைணி்ைகமல!

(கமலும் ேளரும்)

பார்ரவ

ைமிழ் இ்ையக கைல்விககைழகைம- ப்பராசிரியர் இரா. கைாசிராசன்
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தைமிழநாட்டின் ஒவதைாரு ைாைட்்டத்துக்கும் 
ஒரு மக்யடு (District Manual)உண்டு. அது அநத 
ைாைட்்டத்தின் அரசியல், ைரலாறு, ்சமூகஙகள 
்பறறிய வி்பரம் ,நிலவியல், ததாழில்கள, 
கனிைை்ளஙகள ்பறறியதாக இருக்கும். ஆனால், 
கமல இலக்கியஙக்்ள ஒரு ைட்்டாரத்தின் 
ஆன்ைாைாகும். தைாழியும் ைரலாறும் ைக்கள 
்சமூகத்தின் அம்டயா்ளஙகள.அமை ஒரு ைனிதன் 
எநத ்ைர்மூலத்திலிருநது கிம்ளத்து ைநதைன் 
என்்பமத அைனுக்கு உைர்த்துகின்றன.

ைரலாறு ்பம்டபபிலக்கிய ைமகமைமயச 
்்சர்நததல்ல; ஆனால் கவிஞர். நநதலாலா 
எழுதியுள்ள “ஊறும் ைரலாறு” என்ற கட்டுமரத் 
ததாகுபபு ்பம்டபபிலக்கியம் எனும்்படியான 
ைரலாறறு நூல். தகாளளி்டம் கா்ைரியின் 
புறகமரப பூமியில் ததாட்்ட இ்டதைல்லாம் நீர் 
ஊறும்;ைட்டுமின்றி ைரலாறும் ஊறிைரும் என்று 
நூலின் தமலபபு சுட்டுகிறது.

விஜயநகரப ்்பரரசின் தமலநகரம் இன்று 
்தடுைாரறற  சிறறூர் ; கஙமகதகாண்்ட 
்்சாழபுரத்தின் அம்டயா்ளைாய இன்றிருப்பது 
ைண்்ைடிட்்ட ைாளிமக்ைடு.ஆனால் இநத 
இருத்பரும் ்்பரரசுகம்ளயும் கண்்ட திருசசி 
அன்றும் இன்றும் ைட்டுைல்ல என்றும் ைரலாறு 
கால்தகாள்ள ைாயத்த ைண் என்்பமத “ஊறும்” 
என்ற விமனத்ததாமகச த்சால் உைர்த்துகிறது 
எனலாம்.

அரசியல், ைமறயியல் என்ற ்பல சிநதமனப 
்பளளிகளின் கூடுதுமற திருசசிராப்பளளி. 
உசசிபபிளம்ளயார் ்காவில் ஒரு சிைாலயம். 
அதன் அடிைாரத்தில் புனித லூர்து அன்மனப 
்்பராலயம். நம்டதூரத்தில் நத்தர்ைலி தர்கா; 
கூபபிடு ததாமலவில் சீரஙகத்தில் த்பருைாள 
்காவில்.இைறறுக்கு நடு்ை ்பகுத்தறிவுப ்பகலைன் 
த்பரியாரின் திராவி்ட ைாளிமக.

அரசியல் ைரலாறறில் காநதியார் ஆறுமுமற 
இஙகுைநது 13 நாட்கள தஙகியிருநததும் அைரது 
கம்டசி ைருமகயின்்்பாது அநதக் காலத்தி்ல்ய 
இரண்டு லட்்சம் ைக்கள திரண்்டதும் 
திருசசியில்தான்.

 “திரும்பிப்பார் திருசசிமய”  என்று 
தைாழிப்்பாரில் முன்மக எடுத்து “த்சன்மன 
ைாகாைத் தமிழர் ைாநாடு” கூடியதும் முதல் இநதி 
எதிர்பபுப ்்பாருக்குத் “தமிழர் த்பரும்்பம்ட” 
திரண்்டதும் திருசசியில்தான்.

சிஙகபத்பண் ்பாப்பா உைாநாத், ைக்கள 
்தாழர். எம்.கல்யாைசுநதரம் என்று ைார்க்சீயப 
புயல்கள மையம்தகாண்்டதும் திருசசியில்தான். 
என்ைதான் திருசசி ஆயிரம் பூக்கள ைலரும் 
தனித்துைம் தகாண்்ட ைண்.இஙகு ்சாதிச 
்சண்ம்டகள ைதக்கலைரஙகள ந்டநததில்மல.

அதற க ான  ்பை்பாட்டுக்கூறு இநத 
ைரலாறுகளில் ்ைர்தகாண்டுள்ளது என்கிறார் 
நூலாசிரியர். தமிழநாட்டின் ஜாலியன் ைாலா்பாக் 
ஆனத்பான்ைமல துப்பாக்கிச சூட்டில் 

திறனோய்வு

நவஜீவன்

ஊறும ைைலைோறு

பதன்னிநதிைோவிகைகை மி�ப்பபரிதோன �ோவிரிப்போசனப் பைப்ரப 
உருவைோக்கி �ோவிரியின் மீது தமிழ�த்தின் உரிரமக்கு அன்கற 
அடிக்�ல் நோட்டிை �ரி�ோைன் என்று ஆளுரம�ளின் சோதரன�ரள 
சம�ோைத்து்டன் பதோ்டரபுபடுத்திச் பசோல்லும் விதத்தில் �ட்டுரை�ள் 
சுரவைமிக்�தோகின்றன.
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ையிரிமழயில் உயிர்தபபிய ைக்களின் ் தாழர்.எம்.
கல்யாைசுநதரம் ்சட்்டைன்றத்தில் தகாண்டுைரச 
த்சயத ்சட்்டத்தால் தபபிப பிமழத்தமைதான் 
திருசசி, ைதுமர, த்சன்மன, ் காமை நகரஙகளின் 
குடிம்ச ைக்கள ைாழவி்டஙகள.ைருத்தப்பட்டுப 
்பாரம் சுைப்பைர்களுக்காக சிலுமை சுைநத 
்தாழர் ்பறறிய கட்டுமர தநகிழ மைக்கிறது

 ைகனது ைரைசத்சயதி ்கட்்டபின்னும் 
்்பாராட்்ட க்ளத்தில் நின்ற கி.ஆ.த்ப.விசுைநாதம்; 
மகபத்பாரும்ளச த்சலவிட்டு ைக்களுக்குக் 
குடிநீர்க்தகாம்ட அளித்த பி.ரத்ன்ைல் ்தைர்; 
அதிகார பீ்டத்தின் அதி்சய ைனிதர் என்று 
இன்றும் ததாழு்தத்தப்படும் ைக்கள கதலக்்டர் 
ைமலயப்பன் என்று ஆளுமைகள ்பறறிய அரிய 
த்சயதிகம்ளத் தருகின்றன கட்டுமரகள. ்்பசும் 
்காடுகளின் பிரைன் ஆதிமூலம். கறுத்து தைலிநத 
த்பாக்மகைாயக் கிழைரின் முகத்தில் நூறு 
தத்துைஙகம்ளத் தரிசித்த ைகாகமலஞன். ததா்டக்க 
காலத்தில் நூறு ரூ்பாயக்கும் விமல்்பாகாத 
அைரது காநதியார் ் காட்்்டாவியம் ைதப ்பாசி்ச 
அரசியல் ் ைதலழுநத காலத்தில் அறு்பதாயிரம் 
ரூ்பாயக்கு ைாஙகப்பட்்டது என்்பது தைறும் 
த்சயதியல்ல; “காநதி இன்று அைசியம் 
்தமைப்படுகிறார்” என்ற ைரலாறறுப பிரக்டனம் 
என்கிறார்.

ததன்னிநதியாவி்ல்ய மிகபத்பரிதான 
காவிரிப்பா்சனப ்பரபம்ப உருைாக்கி காவிரியின் 
மீது தமிழகத்தின் உரிமைக்கு அன்்ற அடிக்கல் 
நாட்டிய கரிகாலன் என்று ஆளுமைகளின் 
்சாதமனகம்ள ்சைகாலத்து்டன் ததா்டர்பு்படுத்திச 
த ்ச ா ல் லு ம்  வி த த் தி ல்  க ட் டு ம ர க ள 
சுமைமிக்கதாகின்றன.

்்சரன்ைா்தவி குருகுலப பிரசமனயில் ை.
்ை.சு ்சனாதனியாகச த்சயல்்பட்்டாரா என்ற 
்சர்ம்சக்குள நூலாசிரியர் இறஙகவில்மல. “ை.
்ை.சு தகாஞ்சம் பிடிைாதத்மதத் த்ளர்த்தி 
இருக்கலாம்.அநத அைகா்சத்மத இயறமக 
அைருக்குத் தரவில்மல” என்கிறார்.த்பாருமந 
நதிசசுழலில் சிக்கிய ஐயரின் உ்டமல நான்கு 
நாட்கள கழித்து மீட்்டார்கள.அைரது ைாண்பின் 
மீது ஒளி்பாயசசி 96 ஆண்டுகள கழித்து ை.்ை.சு 
த்பயமர மீட்த்டடுத்துள்ளார் நநதலாலா. 
எனினும் தான் ்்சகரித்த தகைல்களில் 
்சா்சம்சக்குரியைறமறத் தவிர்த்துவிட்டுச 
்சாரைானைறமற்ய தநதுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கி.பி.7–9 ஆம் நூறறாண்டுகளில் 
இ்ஸலாம் ்பரவுைதறகான சூழமல விைரிப்ப்தாடு 
அப்்பாது ைாழநத ்பல்லாயிரக் கைக்கான 
்பவுத்தர்களும் ்சைைர்களும் எஙகு ் ்பானார்கள 
என்ற ைரலாறறின் புதிருக்கு விம்டயாக அைர் 
தரும் தரவுகள ஏறபும்டயதாக இருக்கின்றன.

திருசசி ்ை்ளாண்மை த்சழித்த பூமி.ஆனால் 
்ை்ளாண்மை ைட்டு்ை ைக்கள ்சமூகத்துக்கு 
ை்ளைான ைாழகமகமயத் தநதுவி்ட இயலாது. 

அதறகுக் கல்வியும் ததாழிலும் ைழியாறற 
்ைண்டும். திருசசி நூறாண்டுகளுக்கு முன்ன்ர 
புகழைாயநத கல்லூரிகம்ளக் தகாண்டிருநதது. 
அரசியல், அறிவியல், கமல, இலக்கியம் என 
த்பரும் ஆளுமைகம்ள அமை உருைாக்கின;

அைறறில் த்பரிய த்பரிய அறிஞர் த்பருைக்கள 
கல்விப்பணி ஆறறியுள்ளனர். திருசசி ததன்னக 
ரயில்்ை மையைானதும் ்பாரத மிகுமின் நிமலயம் 
அமைநததும் ைரைாய அமைநதது எனலாம்.
ஏதனனில் கல்வி நிமலயஙகள அறிதைாளி 
ஏறறின;ரயில்்ை தைகுைக்கள ைாழவில் 
ஒளி்யறறியது. ஆயிரக்கைக்கான குடும்்பஙகளின் 
ைாழக்மக நகர்நதி்ட ரயில்ைதான் ்பசம்ச 
வி்ளக்குக் காட்டியது என்்பது கவித்துைைான 
கூறறு. அ்த்ைம்ள த்பல் நிறுைனம் நாட்டுக்்க 
ஒளி்யறறியது. ்்சாறூட்டும் ததாழில்களுக்கு 
உயிரூட்டியது. அநதப ்பாயலர் ஆமல த்பரும் 
்பகீரத முயறசியின் விம்ளவு என்்பமத விைரிக்கிறது 
“மின்்சாரக் கனவு”.

கட்டுமரகளில் கவித்துைைான த்சால்லா்டல்கள 
மிகவுண்டு. “ஓ”வுக்கு ைம்ளயலாய ஒரு சுழி; 
தையதயழுத்துகளுக்குப த்பாட்டிட்்டது ் ்பாலப 
புளளி என்று தமிழுக்குச சீைநதம் த்சயது 
மைத்தைர் வீரைாமுனிைர்.இதனால் தமிழர் 
இதயஙகளில் ஈரைாமுனிைராய இருக்கிறார்.

இைமரக் “குதிமர்யறிைநத தமிழ” என்று 
நநதலாலா அமழக்கிறார். நூலாசிரியரின் சில 
கருத்தாக்கஙகள நயக்கத்தக்கமை.எழுத்தா்ளர் 
சுஜாதாவின் தனித்தன்மை அைரது contempora-
neity ஆகும். இமதக் காலம்க்டநத நவீனம் 
என்கிறார். சுஜாதா ்பறறிய இநதக் கம்டசிக் 
கட்டுமரமயப ்படித்து முடிக்மகயில் “சூ்டாய 
ஒரு்காபம்பத் தமிழ” குடித்த நிமறவு ைருகிறது. 
என்றாலும் முன்னுமரயில் நூலாசிரியர் 
குறிபபிட்டுள்ளது ் ்பால இன்னும்்பல ைரலாறுகள 
ைரவிருப்பது எதிர்்பார்பம்ப உண்்டாக்குகிறது.
ஏதனனில் இநதியாவி்ல்ய ஆஙகி்லயருக்கு 
எதிராக அரசியல் ததளி்ைாடு ைக்கம்ள 
அணிதிர்ள அமறகூைல் விடுத்த “ஜம்புத்தீவுப 
பிரக்டனம்” திருசசியில்தான் தைளியி்டப்பட்்டது. 
தமிழநாட்டின் ைண்்்டலா இராைநாதபுரம் 
ைன்னர் முத்துராைலிஙக ் ்சது்பதி ஆஙகி்லயரால் 
2 7  ஆண்டுகள சிமறமைக்கப்பட்்டது 
திருசசியில்தான். இலக்கிய ைமகமையில் “ஊறும் 
ைரலாறு”  புதிய எழுத்து .முமனப்பான 
்படிப்பாளிகள கூ்ட இங்க கூறப்பட்டுள்ள 
ஆளுமைகள, நிறுைனஙகள, ்சமூகம் ்பறறிப 
புதிதாகத் ததரிநதுதகாள்ள ் ைண்டிய த்சயதிகள 
ஏ ர ா ்ள ம்  உ ண் டு .  க ா ை ற க ரி ய 
ைண்ைப்ப்டஙகள;ைழைழப்பான தாளில் 
்பளிசத்சன்ற அசத்சழுத்து என்று விக்டன் தன் 
த்பருமைக்்கற்ப நூமல அசசிட்டிருக்கிறது.
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‘‘எல்்லாரும் இநதுதான் இ்ஸலாம் ஆனைர் 
உட்்ப்ட, இநதியாவில் ைதியும் எல்்லாரும் 
இநதுதான்” என்ற ஆர்.எ்ஸ.எ்ஸ. தமலைர் 
்ைாகன்்பைத் இநதியப ்பண்முகப்பட்்ட 
ைக்களினப த்பருஙக்டமல இநதுச சிமிழுக்குள 
அம்டப்பமத ஆ.ரா்சாவின் முழக்கம் இநது என்ற 
அ ம ்ட ய ா ்ள த் தி ற கு ள 
சிமற்படுத்தப்பட்டிருப்்பாருக்கான விடுதமலக் 
குரலாக ஒலிக்கிறது.

பி்ளவு அரசியமல்ய, ்பாசி்ச அரசியமல்ய 
த்சயதுைரு்பைர்களுக்கு ரா்சாவின் இநது உம்டபபு 
த்பரும் கலக்கத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ் ைலும், 
ைநுதர்ைம் குறித்து அைர் எடுத்துக்காட்டிப 
்்பசியதறகான எதிர்விமன என்்பது மிக 
்ைடிக்மகயான அரசியலாகும் . தைக்கு 
முரண்்பா்டகத் ்தான்றும் கருத்து, நூல் 
இைறறிலிருநது ் ைற்காள காட்டிப்்பசும் ் ்பாது 
அநத நூல் குறித்துப ் ்பசுைமதத் தவிர்த்துவிட்டு, 
அமதச சுட்டிக்காட்டிப ்்பசு்பைமரக் கட்்டம் 
கட்டும் அரசியல் புதிய ்பாசி்சைாகும். இநதப 
புதிய ைமகப ்பாசி்சத்மதத்தான் இநதுத்துை 
அரசியல் ததா்டர்நது த்சயதுைருகிறது.

ைநு தர்ைநூமல, நகல் எநதிரத்தில் நகல் 
எடுத்தால், நூலில் உள்ளதுதான் ைரும். அதறகாக 
நகல் எநதிரத்மத்யா, நகல் காகிதத்மத்யா 
குறறம் ்சாட்்ட முடியாது. குறறம் ்சாட்்ட 
முடிதைடுத்தால் நகல் எநதிரம் மைத்திருக்கும் 
கம்டமய, கம்டக்காரமர என்று குறறம் த்சால்லிக் 
தகாண்்்ட ்்பாக்ைண்டும். இது நகல் 
எடுக்கப்படும் நூமல ைமறத்து மைத்துக் தகாண்டு 
்்பசும் ்ைடிக்மகயும், நசசும் கலநத அரசியல் 
ஆகும்.

ரா்சா ்்பசியதறகான எநத ஒரு நீதியான 

்பதிமலயும் அளிக்காைல் அைர் ைன்னிபபுக் 
்கட்க ் ைண்டும் என்று ் ்பசுைமத இப்படித்தான் 
புரிநதுதகாள்ள ் ைண்டும். அப்படி ைன்னிபபுக் 
்கட்க ்ைண்டியைர் ரா்சா அல்லர். பி்ளவு 
அரசியமல ஒர் தநறியாக ைகுத்தளித்த ைநுதான். 
ைன்னிபபுக் ்கட்க ்ைண்டும். அநதப பி்ளவு 
அரசியமல இநதிய நீதி, அரசியல், ்சமூக 
நிறுைனஙகளில் ் நரடியாகவும், ைமறமுகைாகவும் 
திணிக்கும், திணித்துக் தகாண்டிருப்பைர்கள தாம் 
ைன்னிபபுக் ் கட்க ் ைண்டும்.

தி ரி பு கம்ளயு ம் ,  தி ரு த் த ங கம்ளயு ம் 
த்சய்பைர்களுக்கு ரா்சாவின் திருத்தமும், திரிபுைறற 
்ைற்காள ஏன் ததா்டர்பும்டயைர்கம்ளக் 
தகாதிக்கச த்சயகிறது. பி்ளவும், ைர்ை 
்ைலாதிக்கமும் புண்்படுத்தாத இநதுமை 
ைநுதர்ைம் , ைநுதர்ைைாதிகம்ள வி்டைா 
புண்்படுத்தச த்சயய ்ைதறான்று ்ைண்டும்.? 
தையயான இநதுக்கள இப்படியான நூமல 
ஏறகிறார்கள என்றால் அமதவி்டப புண்்ப்டச 
த்சயயும் ஒன்று எப்படி இருக்க முடியும்.? 
இருக்கும்.

ைநு தநறி குறித்து அரசியல், எழுத்துத் த்ளத்தில் 
ததா்டர்நது விைாதஙகள ந்டநது ைருைதுப 
புதிதல்ல. இ்டது்சாரிகள ைறறும் முற்்பாக்கு 
கருத்தா்ளர்கள அதுகுறித்த விைாதஙகம்ள 
முன்தனடுத்து ைருகின்றனர். இநத நிமலயில் 
ரா்சா ைட்டு்ை ைநு நூமலப புதிதாகக் 
கண்டுபிடிபபுச த்சயததுப ்்பால அைமர 
முன்நிறுத்திக் கண்டிப்பதும், அைருக்கு எதிராக 
ைலது ்சாரிகள அணி திரட்டுைதிலும் ததளிநத 
அரசியல் இருக்க்ை த்சயகிறது.

ைநுச்சட்்டஙகள, ைநுவில் கூறப்பட்டுள்ள 
வி்டயஙகம்ள, குறிப்பாக த்பண்கள குறித்த 
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“சமத்துவைம் கபசோத இநது, சனோதன இநது. எல்கைோரும் சமம் என்று கபசுகிற இநது சோமோனிை 
இநது. சனோதன இநது எங�ளுக்கு எதிரி. சோதிைோல் ஒடுக்�ப்பட்டு, தோழ்த்தப்பட்்டவைனோ�, 
பிறபடுத்தப்பட்்டவைனோ�, �ல்வி மறுக்�ப்பட்்டவைர�ளோ� வைோழ்கிற சோமோனிை இநதுக்�ளுக்கு 

நோங�ள்தோன் எல்ைோம். நோங�ள் இநதுக்�ள்தோன். ஆனோல் நீங�ள் பசோல்லும் இநதுக்�ள் 
அல்ை!” - ஆ.ைோசோ
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ைனுவின் ்பார்மைகம்ளப த்பாதுவில் விைாதிக்க 
அல்லது த்பாதுைக்களி்டம் எடுத்துச த்சால்ல 
ரா்சாவின் கருத்துக்கம்ள எதிர்ப்பதாகக் கூறிக் 
தகாள்பைர்கள முன்ைருதல் நலம்.

எவை்ளவு த்பரிய தத்துைைானாலும் 
கருத்துக்க்ளானாலும் அது நம்டமுமறக்கு 
ைராத்்பாது ைர இயலாத்்பாது அது தத்துைத்தின் 
்தால்வியாக்ை இருக்க முடியும். மிகவும் 
இழிைான பிற்்பாக்கான காலத்திறகு ஒவைாத 
எக்கருத்மதயும் எவை்ளவு அரசியல், அதிகாரப 
்பலத்தால் தூக்கி நிறுத்தினாலும் அது 
நிமலப்பதில்மல. ததா்டர்நது ்சமூக அழுத்தமும், 
மூம்ளச ்சலமையாலு்ை அது இயலும். ஒர்ளவிறகு 
ைநு நம்டமுமறயில் இருப்பதறகு அது்ை 
காரைம்.

்ைல், கீழ என்்பமத ைனித ைனம் இயல்்பாக 
ஏறகும் என்று சித்தரிப்பதன் ைழியாக்ை 
ைநுஅதர்ைம் ைலிநது ஏறபிக்கச த்சயயப்படுகிறது. 
எநத ஒரு விலஙகும் தனது இனத்திறகுள 
ஏறறத்தாழமைக் கறபிக்க்ைா அல்லது 
இயல்்பாக்ைா தகாண்டிருக்கவில்மல. ைனிதன் 
ஒரு ்சமூக விலஙகு என்ற நிமலயிலும் ஆண்்டான், 
அடிமை என்ற ்சமூக, த்பாரு்ளாதார, அரசியல் 
கட்்டமைபபிலும் கூ்ட ைலிநத நிமலயி்ல்ய 
ஏறபிக்கப்படுகிறது. இது ைனித அரசிய்லயன்றி 
இயறமகயான இயல்பு அல்ல. அரசியல் என்று 
ைரும்்்பாது கூ்ட்ை ைர்க்க நலன் ைருகிறது. 
பி்ளவு அரசியல் ைருகிறது. ்ைல் கீழ ைருகிறது. 
என்ை தான் இயறமக அரசியல் என்று 
ஒன்றில்மல .  இ ய றமகமய  அ ர சி யல் 
ை ய ப ்ப டு த் து ம் ்்ப ா ் த  இ ய ற மக 
அரசியலாகிவிடுகிறது. ைனித ைனம் இயல்்பாக்ை 
பி்ளமையும், ஏறறத்தாழமையும் தகாண்டிருப்பதாக 

ைநு ்்பான்ற அதிகாரைர்க்கத்தின் நூல்கள 
பிதறறுகின்றன.

மநுமை எதிர்பபின்றி ஏற்பைர்கள , 
த க ா ண் ்ட ா டு ்ப ை ர் க ள ,  அ ம த 
நம்டமுமறப்படுத்துைதில் முன்நிற்பைர்கள 
அதிகாரைர்க்கத்தினராக்ை இருப்பார்கள. 
இன்னும் த்சால்லப்்பானால் ரா்சா குறிபபிடுைது 
்்பாலச ்சாைானிய இநதுக்கள அைறமற ஏறக 
ைநுவில் எதுவு்ை இல்மல. ைாறாகச ்சாைானிய 
இநதுக்கம்ள ைருை அடிப்பம்டயில் கீழநிமலயில் 
மைக்கப்பட்டிருக்கும், அடிமைக்ளாக ஒபபுக் 
தகாள்ளச த்சயயும், கீழநிமல ்ைமலகம்ளச 
த்சயயத் தம்மை ஒபபுவித்துக் தகாளளும் அநத 
அடிமை ்சா்சனத்மதச ்சாைானியன் ஏறகவியலாது.

கீழ நிமலயில் மைக்கப்பட்டிருக்கும் ்சாைானிய 
ைனிதமன அடிமைப்படுத்தும் அடிமைக்கான 
்சட்்டத்மத்ய ைதம் என்கிற த்பயரில் 
அதிகாரைர்க்கம் திணிக்க முயறசிக்கிறது. 
தி ணி ப ்ப ை ர் க ளு க் க ா ன  த ந றி க ள , 
அதிகாரைர்க்கத்தினருக்கான, ்பார்ப்பனருக்கான 
தநறிகள நீதியாகவும், விடுதமலயாகவும், ்சாதாரை 
எளிய ைனிதனுக்கான ்சட்்டஙகள அடிமைச 
்சா்சனைாகவும், அடிமைப்படுத்துைதறகான 
மக்ய்டாகவு்ை ைநு்சட்்டம் இருக்கிறது. ைநுவின் 
நீதி ்பார்ப்பனருக்கு தர்ைைாகவும், சூத்திரனுக்கு 
அதர்ைைாகவும் எழுதுகிறார்.

்பார்ப்பனர்கள ைநுமைக் தகாண்்டாடுைதும், 
சூத்திரன் அமத எதிர்ப்பதும் புரிநது 
தகாள்ளக்கூடிய்த. இநதிய நீதி, ைறறும், ்சட்்ட 
ஒழுஙகாறறுத் துமறகம்ளப ்பார்ப்பனர்கள, 
அல்லது அதிகாரைர்க்கத்தினர் எதிர்த்து நிற்ப்தா, 
அல்லது எதிர்விமனயாறறுை்தா அடி்யாடு ைநு 
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்சட்்டஙகம்ளத் திணிக்கும் ்நரடி ைறறும் 
ைமறமுகச த்சயற்பாடுகம்ள எதிர்ப்ப்தா 
இப்்பாதிருக்கும் ்சமூக, அரசியல் 
த்பாரு்ளாதார நிமலகம்ள தைாத்தைாக 
ை ா ற றி  அ ம ை க் க ப  பு ர ட் சி க ர 
ந ்ட ைடி க்மக களில்  இ ற ங க ் ை ா 
்பார்ப்பனர்கள முன்ைரைாட்்டார்கள 
எனப த்பரியார் கூறுைது நிரம்்பப த்பாருள 
மிக்கது. ஏதனனில் ைநு அைர்க்ளது 
்சட்்டம். அைர்க்ளது ைதைாக்ை இருக்கிறது. 
அதனால்தான் அமத ஏறகும் அதிகாரைர்க்க 
இநது, அமத எதிர்க்கும் ்சாதாரை இநது 
என்று ைமகப்படுத்துகிறார்.

அடிமைகள இட்்ட க்டமைகம்ள, 
் ை ம ல க ம ்ள ச  த ்ச ய ய ப 
த்பாறுபபும்ட்யா்ர அன்றி ்களவி 
்கட்க அைர்களுக்கு உரிமை இல்மல. 
ஆண்்டான், அடிமை என்கிற ்நரடி 
இயஙகு முமறயில் இதறகு இ்டம் உண்டு 
்சட்்டமும் இருநதது. ஆனால் அப்படி எநத 
ஒரு ்சட்்டமும் இயறறப்ப்டாை்ல 
கீழைருைத்மத அடிமை ்ைமலகம்ளச 
த்சயய ைநுவின் நூல் இநது என்கிற ைத 
க ட் ்ட ம ை ப பி ன்  ை ழி  அ ம த ச 
்சட்்டைாக்குகிறது. ்சட்்டத்மத ைறுக்கத் 
திருத்த முடியும். ைதத்மதத் திருத்தமுடியாது. 
கூ்டாது. ஏதனனில் ைதம் ்பகுத்தறிவுக்கு 
அப்பாலானதாக த்சயயப்பட்டிருக்கிறது. 
என்ைதான் அம்்்பத்கர் ்சட்்டத்திறகு 
ை த த ை ன் று  த ை ற ா ன  த ்ப ய ர் 
சூட்்டப்பட்டிருக்கிறது என்றார்.

்ைதஙகள, ்ஸமிருதிகளுக்குப த்பாருள 
கூறுைதில் ்பகுத்தறிமைப ்பயன்்படுத்துைது 
முழுமையாகக் கண்்டனத்திறகுரியதாகும். 
்பகுத்தறிமை இவைாறு ்பயன்்படுத்துைது, 
நாத்திகத்மதப்்பால்ை ்பாைகரைானது 
என ைநு குறிபபிடுைமத அம்்்பத்கர் 
சுட்டிக் க ாட்டுகிற ா ர் . ( ்ச ா தி கம்ள 
அழித்ததாழிப்பது எப்படி)

அடிமை, தன்மன முழுமையாக 
அடிமை என்்பமத உைரும்்்பா்த புரட்சி 
்சாத்தியம் என்று ைார்க்்ஸ கூறுைது இஙகு 
முறறிலும் அடி்பட்டுப்்பாகக் காரைம் 
ைநு விதிமயக் கட்்டமைப்பதாகும். 
விதிமயக் ்களவி ்கட்்பது க்டவும்ளக் 
்களவிக் ் கட்்பதாகும். ் களவி ்பகுத்தறிவுத் 
ததா்டர்பும்டயது. ்பகுத்தறிவு ்பா்பம் 
என்்பதால் ்பகுத்தறிவு விலக்கப்பட்்ட 
கனியாக இருக்கிறது.

்சாதி, ைர்ைஙகள ஆகியைறமறப 
த்பாறுத்தைட்டில் ்பகுத்தறிமைப 
்பயன்்படுத்தச ்சா்ஸதிரஙகள இநது 
ை த த் தைமர  அனுைதிப்பதில்மல 
என்்பது்டன்- ைர்ைஙகள ் ைல் தனக்குள்ள 

நம்பிக்மகயின் அடிப்பம்ட என்ன என்்பமதப ்பகுத்தறிவு 
ைழி நின்று ்பரிசீலிப்பதறகான எதுவிதைான ைாயபபும் 
்தான்றாத்படியும் ்சா்ஸதிரஙகள ததா்டர்நதுக் 
கைனைாகப ்பார்த்துக் தகாளகின்றன என்கிறார் 
அம்்்பத்கர்(்சாதிகம்ள ஒழிக்கும் ைழி-அம்்்பத்கர்.)

தகாளமக, தத்துை தநறி இைறமற்ய ைதம் என்கி்றாம். 
ஆனால் இநதுைதத்தில் தகாளமக, தத்துைம் எல்லா்ை 
்சட்்டஙக்ளாக இருக்கின்றன. ்ஸமிருதிகள தத்துைஙகள 
அல்ல. ைநுவும் அப்படி்ய அமை ்சட்்டத் ததாகுபபு. 
்சட்்டம் என்றால் ைாறறத்திறகு இ்டம் உண்டு. ைதத்திமன 
ைாறறவியலாது. என்ைதான் அம்்்பத்கர் இநதுைத்திமனச 
்சட்்டத் ததாகுபபு என்கிறார். இநதிய அரசியலமைபபு 
ைறறும் ்சட்்டத் ததாகுபபுகம்ளக் தகாண்்ட ஒன்மற 
ைதம் என்று த்சான்னால் எப்படி ஒபபுக் தகாள்ளவியலா்தா 
அப்படியான்த ்சட்்டத்மத ைதம் என்று த்சால்ைதாகும்.

இநதிய அரசியல் ்சா்சனத்மத எழுதியது 
அம்்்பத்கர்தா்ன என்்பைர்கள, அைர் ஏன் அரசியல் 
்சா்சனக் குழுவிலிருநது தைளி்யறினார் என்்பமதப 
்்பசுைதில்மல அது்்பால இநதிய நீதிச ்சட்்டஙகள 
்ைறகத்திய நீதி ைழஙகுச்சட்்டஙகம்ள ைாதிரியாகவும், 
அதன் அடிப்பம்டயிலானது என்றும் இதில் ைநு நீதி்யா, 
்சட்்டஙக்்ளா எஙகுப பின்்பறறப்படுகிறது என்்பைர்களும் 
இநதிய நீதி ைழஙகு நிறுைனஙகள ததா்டர்நது 
அளித்துைரும் தீர்பபுகம்ள அைதானிக்கலாம்.

குறிப்பாக அண்மையில், குஜராத் ்படுதகாமல 
ததா்டர்்பானப பில்கி்ஸ்பானு ைழக்கில் ஆயுள 
தண்்டமன த்பறறிருநத 11்்பர் விடுதமலக் காலத்திறகு 
முன்்பாக்ை விடுதமல த்சயயப்பட்்டதும், அைர்கம்ள 
விடுதமல த்சயயக் குஜராத் அர்சால் அமைக்கப்பட்்ட 
குழுவிலிருநதப ்பாஜக அமைச்சர்கள, தமலைர்களின் 
கருத்துக்க்்ள ்்பாதுைானமைக்ளாகும். விடுதமல 
த்சயயப்பட்்டைர்கள பிராைைர்கள: பிராைைர்கள 
்சன்்ஸகாரைானைர்கள. ்சர்்ைாத்தைர்கள அதாைது 
ஒழுக்கமிக்கைர்கள என்று த்பாருள. என்ை அைர்கம்ள 
விடுதமல த்சயகி்றாம் என்றனர். இது்ை சூத்திரன் 
என்றால் இநத விடுதமல த்பாருநதாது. இப்படியான 
கருத்துக்களும், விடுதமலயும் அப்பட்்டைாகப த்பாதுச 
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்சட்்டத்மதத் தாண்டி ைநு ்சட்்டஙகள 
நம்டமுமறயில் இருப்பமத்ய காட்டுகின்றன. 
்ைலும் த்பாதுச ்சட்்டஙகளிலும் மிக நுணுக்கைாக 
ைநுச ்சட்்டஙகள புகுத்தப்பட்டிருக்க்ை 
த்சயகின்றன. அதனால்தாம் ்சட்்டத்திறகும் 
நீதிக்கும் ்சம்்பநதமில்லாத நீதி ்ஸதலஙகளதான் 
நிமறநதிருக்கின்றன என்கிறார் த்பரியார்.
(விடுதமல -28தி்சம்்பர் 1968)

்ைலும் அைர், ்பார்ப்பனருக்கு ை்சதியான, 
த்பாதுநலத்துக்குக் ்க்டான, நீதிக்குக் ்க்டான 
குறறைானக் காரியஙகள நிமறநத, தர்ைஙகம்ளக் 
தகாண்்ட நூல், எப்படி ைத(ைநு) தர்ைைாக 
இருக்கிற்தா, அது ் ்பால் ்சமுதாயக் ் க்டானதும் 
்பார்்பனருக்குக் ்க்டாயிருநதால் ஆட்சிமய்ய-
்பாழ ்பண்ைக்கூடியதுைானத் தன்மைகள 
நிமறநத்த அரசியல்(்சட்்ட) தர்ைைாக இன்று 
வி்ளஙகுகிறது.

ஒன்று ்பார்ப்பனர், இல்லாவிட்்டால் தமிழர் 
அல்லாதைர், இல்லாவிட்்டால் ்பார்ப்பனத் தா்சர் 
தவிர ் ைறு யாரும் ்பதவிக்கு ைரமுடியாததானத் 
தன்மையில் அரசியல் ்சட்்டம், ந்டைடிக்மக 
இருப்பதால் என்தறன்றும் திருத்த முடியாதத் 
தன்மையில் ஜனநாயக ஆட்சி தர்ைம் இருநது 
ைருகிறது .  இைறறிறகு  ஓரு  ்பரிக ா ரம் 
்ைண்டுைானால், ஜனநாயகம் ஒழிக்கப்பட்டு 
அர்சநாயகம் ஏற்ப்ட ்ைண்டும். அது எளிதில் 
முடியாத காரியைானால், தமிழநாடு தனி முழுச 
சுதநதிரமுள்ள நா்டாக ஆக்கப்ப்ட ்ைண்டும். 
அது முடியவில்மலயானால்  இநதியா 
அநநியனு்டய ஆட்சிக்கு ைர்ைண்டும்.

இநதியாைானது, இநதியர்கள ஆட்சி புரிகிற 
ைமரயில் ் ைறகண்்ட ைாதிரியான ைநு தர்ைம்தான் 
ஆட்சித் தர்ைைாக இருக்க முடியும். ஆதலால் 
ைக்கள ைனித தர்ை ஆட்சியில் இருக்க 
்ைண்டுைானால் இநதியாவுக்கு அநநிய 
ஆட்சிதான் தகுதி உம்டயதாகும்.(விடுதமல 
நா்்ளடு ்ைலது திகதியில்) ரா்சாவுக்கான 
இநதுத்துைாதிகளின் எதிர்விமனக்குப 

த்பாருத்தைாகப த்பரியாரின் ்பதில் இன்மறக்குப 
்்பால்ை இருக்கிறது. இருக்கும்.

எவை்ள்ைா ் ்பர், த்பரியாரியர்கள உட்்ப்டச 
்சனாதானத் தர்ைத்மத எதிர்த்துக் கருத்துச 
த்சால்லும்்்பாது ரா்சாமை ைட்டும் ஏன் இைர்கள 
கட்்டம் கட்்ட ்ைண்டும்? அைர் ்ைல் ஏன் 
்பாய்ைண்டும்? ஏதனன்றால் அம்டயா்ள 
அரசியமலத் தற்்பாதுத் தைது ைத அரசியலுக்கு 
நன்குப ்பயன்்படுத்திக் தகாளளும் ைதைாதச 
்ச க் தி க ள ,  த லி த் து க ள  ்ச ா தி ய ா க ப 
பி்ளவுப்படுைமதயும், ்சாதியாகத் திரளைமதயும் 
தைக்கு ஆதரைானதாகப ்பார்க்கின்றனர். 
்சாதியாக உைரும் ஓர் தலித் தைக்கான இருபம்ப 
ைதத்திறகுள, த்பரும்்பான்மை ைதத்திறகுள 
த்பாருத்திக் தகாள்ள்ை விரும்புகிறார். அப்்பாது 
தான் தனிஆள இல்மல என்கிற உ்ளவியல் 
தறகாபம்ப ைநதம்டகிறார். இநத இ்டத்மதத்தான் 
ஓர் தலித்தாக ரா்சா அதமன உம்டக்கிறார்.

அம்்்பத்கர் ,  த ாம்  ஓர்  இநதுைாகச 
்சாகைாட்்்டன் என்்பதறகுத் தைது நூறகளிலும், 
்்பாராட்்டச த்சயற்பாடுகள ைழியும் அழுத்தைாகப 
்பதிவு த்சயதிருக்கிறார். எனினும் அம்்்பத்கமர 
உண்டுச த்சரிக்க முயலு்பைர்க்்ள ரா்சாமை 
த்சரிக்க முடியாதைர்க்ளாக இருக்கிறார்கள. 
அம்்்பத்கர் இல்மல. ரா்சா இருக்கிறார். என்ை 
அைரது த்சாறகம்ள, த்சயற்பாடுகம்ளத் திரிக்க 
முடியவில்மல. ்ைலும் ரா்சா ்்பான்றைர்கள 
அம்்்பத்கமர இநதுத்துைைாதிகள த்சரித்து 
ஏப்பம் விடுைதறகு ஓர் தம்டயாக இருக்கின்றனர். 
இததல்லாம்தான் ரா்சாமை எதிர்ப்பதறகு 
முக்கியக் காரைைாக இருக்கின்றன.

ரா்சா தையமைமயப ்்பசுகிறார். திராவி்ட 
இயக்கஙகள இல்மலதயனில் ரா்சா ் ்பான்்றார் 
ைநுைால் தம்ட த்சயயப்பட்்ட ஒருைராக, 
கம்டநிமல ஊழியனாக, ்சமூக அரசியல் நீதி 
கிம்டக்கப த்பறாதைராக ஏன் ஓர் ைனிதராகக்கூ்ட 
ஏறறகப்ப்டதைராக, தீண்்டப்ப்டாதைராக 
இருநதிருக்க்ககூடும். ரா்சா ஓர் எடுத்துக்காட்டு 
ைட்டு்ை. ரா்சா ் ்பான்றைர்கள இன்மறக்கு ் ைல் 
நிமலக்கு ைநதிருப்பது ்சமூக நீதியால் அன்றி ைநு 
்சட்்டஙக்ளா்லா, இநதுத்துைாவின் திருதுராட்டிர 
ஆலிஙகத்தினா்லா அல்ல.

ரா்சாமை எதிர்ப்பது என்்பது ரா்சாமை 
ைட்டும் எதிர்ப்பதல்ல. திராவி்ட இயக்கத்மத 
ைட்டும் எதிர்ப்பதல்ல. ்சமூக நீதிமய எதிர்ப்பதாகும். 
சூத்திரன் ்சமூகத்தின் ் ைல் நிமலக்குச ்சமூக நீதி 
த்பறறு ைருைமத எதிர்ப்பதாகும். ரா்சா, ்சமூகத்தின் 
்ைல்நிமலக்கு ைநத தலித் இநதுமை, ்சமூக நீதி 
ைறுக்கப்பட்்ட இநதுமை, அல்லது தீண்்டப்ப்டாத 
இநதுமை புண்்படுத்திவிட்்டரா என்்பமத 
ைநுமைத் தர்ைைாக ஏற்பைர்களதாம் வி்ளக்க 
்ைண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 ந
வம
்பர்
 2
02
2

60

எழுத்தா்ளர் இரா. முத்துநாகு, சுளுநதீ என்னும் நாைலின் 
ைழி்ய த்பரிதும் அறியப்பட்்டைர். அைர் ததாகுத்திருக்கும் 
நூ்ல குப்பமுனி. சித்த மைத்தியத்தில் ்தர்நத முத்துநாகுவின் 
மூதாமதயரான குப்பன் – குபபு்சாமி ஆகி குப்பமுனி ஆனார். 
குப்பமுனி தன்னும்டய ்பண்டுை ைாழவில் கறற – ்பயன்்படுத்திய 
ைருத்துை முமறகளின் சீரிய ததாகுப்்ப குப்பமுனி. 

ைருநதுகளும் ைருத்துைமும் அது ்சார்நத எல்லா 
ந்டைடிக்மககளும் அரசியலும் வியா்பாரமுைாகிவிட்்ட சூழலில் 
குப்பமுனியின் தரவுகள வியபபிலாழத்துகின்றன. 481 ைமகயான 
்நாயகம்ளக் குறிபபிடுை்தாடு அந்நாயகளுக்கான ைருத்துைம் 
– ைருநது த்சயமுமறதயன எல்்லாமரயும் ைருத்துைராக ைாறறும் 
வித்மதமய எளிதாகச த்சயகிறது இநநூல். 

இன்மறய நவீன ைருத்துைம் திைறிக் தகாண்டிருக்கும் 
்பல்்ைறு ்நாயகளுக்கான ைருத்துைத்மத மிக ்நர்த்தியாக 
முன்மைக்கிறது குப்பமுனி.கருவில் இறநத குழநமதமய 
அறுமையின்றி தைளி்ய எடுப்பதறகான ைருத்துைம், 
பிர்சவிப்பதில் ஏற்படும் சிரைஙகம்ளயும் சுகப பிர்சைம் 
ஆைதறகுைான ைருத்துைத்மதயும் காட்டுகிறது இநநூல்.  
இன்மறய ைருத்துைம் ததாழில்நுட்்பத்தில் உயர்நதிருபபினும் 
சுகப பிர்சைத்மதத் திட்்டமிட்்்ட அறுமையாக ைாறறுகிறது. 
இைறறுக்தகல்லாம் த்பருஞத்சலவின்றி ைருத்துைம் த்சால்கிறது 
குப்பமுனி.ம்பத்தியம், தைறிநாயக் கடி ்்பான்ற ்சைால் 
நிமறநதைறறுக்கும் ைருத்துைத்மதக் கூறுகிறது. இன்னும் ்பலப்பல 
்நாயகளுக்கான முடிவுமரமய எழுதுைதறகான ்சாரமு்டன் 
துலஙகுகிறது இநநூல். 

அறிவியலும் ததாழில்நுட்்பமும் த்பரிதும் ை்ளர்நதுவிட்்ட 
நிமலயில், சித்த ைருத்துைத்தின் மீதான நம்பிக்மகயும் ஈர்பபும் 
குமறநதுவிட்்டது. சித்த ைருத்தைத்தின் மீது அடுக்கடுக்கான 
ஐயஙகளும் நீளகின்றன. எல்லாைறமறயும் ்்பால்ை 
ைருத்துைத்திலும் த்சம்ைார்நதிருநத தமிழன் பிறைறமறப 
்்பால்ை சித்த ைருத்துைத்மதயும் இழநது நிறகிறான். ைக்களின் 

திறனோய்வு

தஜ. பஜகத்ரட்சகன்
Jegath126@gmail.com

குப்ேமுனி

குப்பமுனியில் கூறப்படும் மருத்துவைக் குறிப்பு�ள், மருநது�ள், அதறகுரிை மூைப் பபோருட்�ள் என 
ைோவும் எளிரமைோ� உள்ளன. இத்தகு நல்ை மருத்துவைத்ரத ஏன் ர�நழுவை விட்க்டோம் என்கிற 
குறறஉணரரவை இநநூல் நம்கமல் ரவைக்கின்றது. மறபறோருபுறம், நோம் போரத்துவிட்டு எளிதோ�க் 
�்டநதுவிடும் பல்கவைறு பபோருட்�ளின்,பசடி ப�ோடி�ளின் மருத்துவைக் குணங�ரள எடுத்துக்�ோட்டும் 

குப்பமுனியின் அறிவும் நுட்பமும் விைக்�ரவைக்கிறது.
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அலட்சியம்தான் சித்த ைருத்துைத்தின் வீழசசிக்குக் 
காரைம் என்ற தைறறுைாதம் உண்மைக் 
காரைத்மத மூடி ைமறக்க்ை ்பயன்்படு்ைதயாழிய 
்ைதறான்றுக்கும் உதைாது. 

தமிழச ்சமூகம் ்பாரம்்பரிய ைருத்துைத் 
த்டத்திலிருநது ைம்டைாறியது ஏன்? என்ற வினா 
நம்முன் எழும்பிநிறகிறது. அதறகு நவீனத்திறகுச 
சித்த ைருத்துைம் ஈடுதகாடுப்பதில்மல என்ற 
உளளீ்டறற காரைம் நைக்குப ்பதிலளிக்கப்படுகிறது. 
அது உண்மைதானா? என்்பமத எண்ணிப ்பார்க்க 
்ைண்டியது நம் க்டமை.இன்மறய நவீன 
ைருத்துைம் ை்ளரை்ளர புதுபபுது ்நாயகளும் 
எழுகின்றன.  ஆக, ைருத்துைம் அது்சார்நத 
கண்டுபிடிபபுகள, ்நாயகள என யாவும் 
உட்ததா்டர்பு்டன் இயஙகுகின்றன. ஆனால் இநத 
உட்ததா்டர்புகள தைளிப்பம்டயாகப புலனாகா 
ைண்ைம் அரசு இயநதிரஙகளும்  ைருத்துை 
ைாஃபியாக்களும் ஒருமித்துச த்சயல்்படுகின்றனர்.

இநநூலின் ைதிபபுமரயில் ைருத்துைர் மு. 
அருண் என்்பார் முநமதய சித்த ைருத்துைர்களுக்கும் 
தற்்பாது ்படிக்கின்ற சித்த ைருத்துைப 
்பட்்டதாரிகளுக்குைான ்ைறு்பாட்ம்ட மிக 
நுட்்பைாகக் குறித்துச த்சல்கிறார். ‘சித்த ைருத்துைக் 
கல்லூரியில் ்படித்துைரும் ்பட்்டதாரிகளில் 
த்பரும்்பாலா்னார்க்குப ்பா்டத் திட்்டத்தில் 
உள்ள குழப்பஙகளும், கறறுக்தகாடுப்பதில் உள்ள 
சுைக்கமும் சித்த ைருத்தைத்தின் மீது உள்ள ்பறறு 
குமறயக் காரைைாகின்றன என்கிறார்(்ப. 25)

்நாயநாடி ்நாயமுதல் நாடி அதுதணிக்கும் 
ைாயநாடிைாயப்பச த்சயல்(9 4 8 )  என்ற 
குறளுக்தகாப்ப ,  ்நாயாளின் உ்டல் -  
ைாழக்மகமுமற – சூழல் என எல்லாைறமறயும் 

உறறு்நாக்கி, சீரான புரிதலுக்குபபின் மைத்தியம் 
்ைறதகாள்ளப்படுகிறது. இதனால் உ்டனடியாக 
்நாய தீர ்ைண்டுதைன்ற எதிர்்பார்பபுகம்ள 
சித்த ைருத்துைம் நிமற்ைறறுைதில்மல என்ற 
க ரு த்தும்  சி த் த  ை ரு த்துை த்தின்  மீது 
மைக்கப்படுகின்றது. ஒ்ர ்நாயக்கு ஒவதைாரு 
ைனிதனின் இயல்புக்்கற்ப ைருத்துைமும் ைருநதும் 
ைாறு்பட்டு  ைழஙகப்படுைமத இநநூலின்ைழி்ய 
உைரமுடிகின்றது. ைருநது ைருத்துைம் எவைாறு 
்ைறதகாள்ளப்ப்ட ்ைண்டுதைன்று ைளளுைர் 
ைருநது என்ற அதிகாரத்தில் ்பதிவிட்டிருக்கும் 
குறட்்பாக்களின் ்சாரம் சித்த ைருத்துைத்தில் 
கசசிதைாகப பின்்பறறப்படுகிறது என்்பதறகு மிகப 
த்பாருத்தைான ்சான்று ்பகர்கிறது குப்பமுனி. 

அறிஞர் த.வி. ்சாம்்பசிைம்பிளம்ள 1938 ஆம் 
ஆண்டு எழுதியளித்த ைருத்துை அகராதி(இநத 
அகராதி SRM தமிழப்்பராயத்தால் ைறு்பதிபபும் 
த்சயயப்பட்டுள்ளது).  சித்த ைருத்துைம் ்சார்நத 
மிக முக்கிய நூலாகும். சித்த ைருத்துைம் ்சார்நத 
மிக முக்கிய நூலாகக் கருதப்படுகிறது. சித்த 
ைருத்துைச த்சாறகளின் த்பருநததாகுப்பாயுள்ள 
அநத அகராதி, சித்த ைருத்துைத்திலுள்ள 
த ்ச ா ற கம்ளதயல்ல ா ம்  த ்ப ாருளு்டன் 
ததாகுத்தளிக்கிறது. சித்த ைருத்துைத் துமறயில் 
அறிஞர் ்சாம்்பசிைத்தின் அகராதி தனி 
முத்திமரமயக் தகாண்்ட நூலாகும். சித்த 
ைருத்துைத்தில் அரிய நூதலன்ற தகுதிப ்பாட்ம்ட 
இன்ற்ளவும் தக்க மைத்துக் தகாண்டுள்ளது. 
ஆனால் குப்பமுனி ் நாய – ைருத்துைம் – ைருநது 
த்சயமுமற என ்ைதறாரு ்பரிைாைத்து்டன் 
வி்ளஙகுகிறது.

கண்மூடித்தனைாக இயறமகமய ஆதிக்கம் 
த ்ச ய த ழி த் து வி ட் டு ,  ை ரு ை ா ன த் தி ன் 
த்பரும்்பகுதிமய ைருத்துைத்திற்க த்சலவிடும் 
அைலநிமலயிலிருநது மீண்த்டழுைதறகான 
மக்ய்டாக இநநூல் துலஙகுகிறது. 

நீண்்ட தநடிய ைருத்துைத் ததா்டர்சசியில், 
குப்பமுனி ஒரு ்பகுதி்ய. இது்்பால் ஏரா்ளைான 
குப்பமுனிகள நம் மககளுக்கு எட்்டப்ப்டாை்ல்ய 
ததாமலநதிருப்பமதக் குப்பமுனி த்சால்லாைல் 
த்சால்லுகிறது.

த்பருஞத்சல்ைக் குவியமல ஏ்ளனைாகத் 
ததருவில் வீசிவிட்டு இரநதுண்ணும் ்பமழய 
த்சல்ைநதன்்்பால, நம்மிம்ட்ய இருநத எளிய 
ைலுைான ைருத்துைத்மத இழநதுவிட்்டமத 
குத்திக் காட்டுகிறது குப்பமுனி. 

இநநூமலத் ததாகுத்தளித்த எழுத்தா்ளர் இரா. 
முத்துநாகுமை எவை்ளவு ்பாராட்டினாலும் தகும். 
எழுதப ்படிக்க அறிநத எைரும் ஒருமுமற்யனும் 
ை ாசி த்திருக் க  ்ைண்டிய  நூல்  இது . 
எதறதகடுத்தாலும் த்பருநததாமகமயச 
த்சலைாக்கி, அமரகுமற ைனத்து்டன் தயஙகி 
நிறகும் ்சமூகத்திறகுக் குப்பமுனி த்பருஙதகாம்ட்ய. 

கைட்டு்ரயாளர்: ைமிழ்த் து்ைப் ப்பராசிரியர்.
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‘்காக்கைச் சிறகினிபல’ அகப்ா்பர் இைழில் அ்்னத்துக 
கைட்டு்ரகைளும அரு்ம. ‘எஸ்.வி.ஆ்ரப் ்பற்றி’ ைமிழின் 
அரசியல் இலககியத்திற்கும இலககிய அரசியலுககும கைாலம 
உவந்ைளித்ை நன்வகைா்் எ்னக குறிப்பிட்டிருப்்பது 
முற்றிலும வ்பாருந்தும. பில்கிஸ்்பானு ைன் சுற்றத்ைார், 
குழந்்ை எ்ன அ்்னவ்ரயும இழந்ைபின்னும ைன்னி்ல 
ைாழாமல் இருப்்ப்ை அவரு்்ய வசயதியாளர் சந்திப்பில் 
வவளிப்்படுத்தியிருககிறார் . ‘ ’இன்்றய இந்தியச் 
சூழநி்லயில் வர்ககைப் ப்பாராட்்த்து்ன் ்பண்்பாட்டுப் 
ப்பாராட்்மும இ்ைய பவண்டியைன் அவசியத்்ை 
முத்ைாயப்்பாகைக குறிப்பிட்டு முடித்துள்ளார் ஆசிவசு. இந்ைக 
கைட்டு்ர்யயும  ை்லயஙகை க  கைட்டு்ரய ா்ன 
‘’சித்ைாந்ைவாதிகைள் ைனி்மப்்படுத்ைப் ்படுகிறார்கைளா?’’ 
என்்ப்ையும இ்ைத்துப் ்பார்ககிபறன்.

்பண்்பாட்டின் முககியக கூறுகைளா்ன சாதி, மைம, வமாழி, 
கை்ல இலககியத்்ை முன்வ்னடுத்து வர்ககைப் ப்பாராட்்த்்ைப் 
பின்னுககுத் ைள்ளிய திராவி் இயககைம வளர்ந்ைதும 
அை்்னபய வர்ககைப் ப்பாராட்்த்திற்கு து்ையாககைாமல் 
கை்வுள் இல்்ல என்று முைலில் கூறி “ஒன்பற குலம 
ஒருவப்ன பைவன்” எ்ன சரிந்து தி.மு.கைஆட்சி ஆன்மீகைத்திற்கு 
எதிரா்னது அல்ல என்று முைல்வபர கூறுமளவிற்குப் 
ப்பா்னதும தி.மு.கை.வின் ‘்பரிைாம வீழ்ச்சி’ என்றுைான் 
வசால்லபவண்டும. இனி திராவி் இயககைமும ஆன்மீகைமும, 
‘இரட்்்க குழல் துப்்பாககி’ என்று வசால்லி ஆட்சி்யத் 
ைககை்வத்துக வகைாள்வதில் வவற்றிவ்பறலாம. ஆ்னால், அது 
வ்பரியார் கைட்டிய சுயமரியா்ை இயககைத்திற்கும ச்னாை்ன 
எதிர்ப்புககும கைல்ல்ற கைட்டியைாகை அ்மயும. 1960-70கைளில் 
இ்துசாரிகைள் ்பண்்பாட்டுக கூறுகை்ள வலியுறுத்ைாமல் 
வர்ககைப் ப்பாராட்்த்்ைபய முன்னிறுத்தியைால் திராவி்க 
கைட்சிகைள் வளர்ந்ைைற்கும இ்துசாரிகைள் பையந்து அவர்கை்ளபய 
இன்றுவ்ர சார்ந்திருப்்பைற்கும கைாரைமாயிற்று. 
இப்ப்பாைாவது இ்துசாரிக கைட்சிகைள் விழித்துகவகைாண்டு 
அரசியலில் மது்ர நா்ாளுமன்ற உறுப்பி்னர் திரு சு.
வவஙகைப்சன் ப்பான்பறா்ர கை்ல, இலககியம, வமாழி 
உள்ளிட்் ்பண்்பாட்டுக கூறுகை்ள தூககிப்பிடிககும 
்பணிகைளில் ஊககுவிப்்பதில் கைவ்னம வசலுத்துகிறார்கைபள 
என்்பது சற்று ஆறுை்லத் ைருகிறது.

தி.மு.கை. ை்னது ஆட்சியதிகைாரத்தில் மட்டுபம அதிகை  
அககை்ற கைாட்டுவைால்ைான் திரு ஆ.இராசா ப்பான்றவர்கை்ள 
ச்னாைா்னத்திற்வகைதிராகை கிளர்ந்ைப்பாதும கைண்டுவகைாள்ளாமல் 
இருககிறது. வி.சி.கை., இ்துசாரிகைள், திராவி்ர் கைழகைம, நாம 
ைமிழர் கைட்சி, ம.தி.மு.கை மற்றும ச்னாை்ன எதிரிப்புச் சகைகைள் 
மனிை சஙகிலி ப்பாராட்்ம ந்த்தியப்பாது தி.மு.கை 
இ்ையாைது எந்ை விைத்திலும நியாயமில்்ல. ைற்ப்பா்ைய 
நி்லயில், தி.மு.கை கை்ல, இலககியம, வமாழி, சாதி ஆகிய 
்பண்்பாட்டுக கூறுகை்ள அைன் து்ை, இ்ை 
அ்மப்புகை்ளக வகைாண்டு மீண்டும கைட்்்மப்்பதும, 
இ்துசாரிகைள் வர்ககைப் ப்பாராட்்த்பைாடு ்பண்்பாட்டுத் 
ைளத்திலும முன்வ்னப்ப்பா்ையுமவி் இப்ப்பாது அதிகை 
கைவ்னம வசலுத்துவதுமைான் இன்்றய கைாலகைட்்த்தின் 
பை்வ .  இ்வ இரண்டும இரட்்்க குழல் 

துப்்பாககியா்னால்ைான் ைமிழகை அரசியல் ைனிச்சிறப்ப்பாடு 
உயிர்வ்பறும.

- சு. அன்பழ்கன், தைஞசாவூர்

அகப்ா்பர் ‘கைாக்கை’ இைழில் வவளிவந்திருககும 
ஆ.சிவசுப்பிரமணியனின், ‘வர்ககைப் ப்பாராட்்மும, 
்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்மும’ என்னும கைட்டு்ர வாசித்பைன். 
வர்ககைம எப்்படி உருவாகிறது, வர்ககை நலன்கை்ள 
அடிப்்ப்்யாகைகவகைாண்டு வர்ககைப்ப்பாரட்்ஙகைள் ஏன் 
உருவாகின்ற்ன என்்ப்ைப் ்பற்றிய வைளிவா்ன ்பார்்வ்ய 
மார்கசியப் பின்புலத்து்ன் மிகை அரு்மயாகை விளககிச் 
வசால்லும கைட்டு்ரயாகை அ்மந்துள்ளது. வைாழிற்சஙகைம 
சார்ந்ை வர்ககைப் ப்பாராட்்ஙகைள் அரசியல்மயப்்படுத்ைல் 
இல்்லவயன்றால் அ்வ கைாலப்ப்பாககில் பையந்துவிடும 
வாயப்பு உள்ளது என்்ப்ையும சான்றுகைளு்ன் விளககியுள்ளார்.

ைஞ்சயிலும, வநல்்லயிலும விவசாயக கூலிகைளா்ன 
ஒடுககைப்்பட்்ப் வ்பண்கைள் எப்்படிவயல்லாம ்பாலியல் 
அடிப்்ப்்யில் துன்புறுத்ைப்்பட்்ார்கைள் என்்ப்ையும, 
அன்்றய கைமயூனிஸ்ட் ை்லவர்கைள் முன்வ்னடுத்ைப் 
ப்பாராட்்ஙகைள் அவற்்ற எப்்படி மாற்றிய்மத்ை்ன 
என்்ப்ையும சான்றுகைளு்ன் விவரித்துள்ளார். ‘ஏ.ஜி.பகை. 
என்னும ப்பாராளி’ நூலில், ைஞ்ச மண்்லத்தில் 
ஒடுககைப்்பட்்ப் வ்பண்கைளுககு இ்ழககைப்்பட்் ்பாலியல் 
வகைாடு்மகை்ளப் ப்பாராட்்ஙகைள் வழிபய எப்்படி 
ைடுககைமுடிந்ைது என்்பைற்கு, ்பல ப்பாராட்்ஙகைள் சான்றுகைளாகைக 
கைாட்்ப்்பட்டுள்ள்ன. அ்வ எல்லாபம ்பண்்பாட்டுப் 
ப்பாராட்்ஙகைள்ைான். அவற்்ற முன்வ்னடுத்ைவர்கைள் 
அ்்னவருபம வர்ககைப்ப்பாராளிகைள்ைான். ப்பாராட்்ஙகை்ள 
முன்வ்னடுத்ை அன்்றய ை்லவர்கைளுககு, வர்ககைம, 
்பண்்பாடு ்பற்றிய வைளிவா்ன ்பார்்வ இருந்திருககிறது 
எ ன் ்ப ் ை யு ம  பு ரி ந் து வ கை ா ள் ள  மு டி கி ற து . 
வர்ககைப்ப்பாராட்்த்து்ன், ஒடுககைப்்பட்் மககைளின் குரலாகைப் 
்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்ஙகை்ளயும நிகைழ்த்ைபவண்டியது 
அந்ைந்ை கைாலகைட்்த்தின் பை்வயாகை உள்ளது என்்பது மறுககை 
முடியாைது. இன்்றய பமாசமா்ன அரசியல் சூழலில், 
்பள்ளிககுச் வசல்லும இஸ்லாமியச் சிறுமிகைள் ஹிஜாப் 
அணியககூ்ாது என்று வ்பரும்பான்்ம மைத் தீவிரவாதிகைள் 
அச்சுறுத்துமப்பாது, அச்சுறுத்ைப்்படும இஸ்லாமியச் சிறுமிகைள் 
்பககைம நின்று ப்பாராடுவதுைாப்ன சரியாகை இருககும. அது 
ஒரு அரசியல்சார்ந்ை ்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்ம அல்லாமல் 
பவறு என்்ன? “இன்்றய இந்தியச் சூழலில் , 
ஓடுககைப்்பட்ப்ாரின் வாழ்வியல் சிககைல்கைளுககுத் தீர்வுகைாை 
அரசியல் ப்பாராட்்ம, வர்ககைப் ப்பாராட்்ம என்ற இரண்டு்ன் 
்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்மும இ்ைககைப்்படுைல் 
அவசியமா்னைாகும” என்னும ஆ.சிவசுப்பிரமணியனின் 
கூற்று முற்றிலும சரிபய. மார்கசியம, ்பண்்பாட்டியல் என்னும 
இரண்டிலும பைர்ந்ை ஒருவரால் மட்டுபம இப்்படி ஒரு 
கைட்டு்ர எழுைமுடியும. மககைளின் உைர்வுகை்ளப் 
புரிந்துவகைாள்ளாை, அவற்றின்மீது அககை்றவகைாள்ளாை எந்ை 
ஒரு பகைாட்்பாடும, கைருத்தியலும வவற்றிவ்பறாது என்்பதுைான் 
உலகை வரலாறாகைஉள்ளது.

-எஸ்.ஆர்.எஸ். ்கன்னியாகுமரி

இைழ் வந்து பசர்ந்ைது. ை்லயஙகைம வைா்ஙகி 
அ்்னத்தும சிறப்்பா்ன்வ .

-கபரா.ொ்கொதைன், தசன்்ன

்காக்கைச் சிறகினிபல 2022 அகப்ா்பர் இைழில் 
வந்துள்ள வர்ககைப் ப்பாராட்்மும ்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்மும 
என்னும கைட்டு்ர நுட்்பமா்ன கைருத்துகை்ளத் வைளிவா்ன 
எளிய ந்்யில் விளககியுள்ள்ம ்பாராட்டிற்குரியது. 
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வர்ககைம,்பண்்பாடு என்னும வசாற்கைளுககைா்ன வ்ரய்றகைள் 
சான்றுகைளு்ன் விளககைப்்பட்டுள்ள்ம மிகைவு ம சிறப்பு. 
வர்ககைமும ்பண்்பாடும அரசியபலாடு நீககைமறப் 
பி்ைந்திருப்்பதும இது ப்பாராட்்ஙகைளில் வவளிப்்படுவதும 
வைள்ளத் வைளிவாகை விளககைப்்பட்டுள்ள்ன. அ்்னவரும 
்படிககை பவண்டிய கைட்டு்ர.

-கபராசிரியர் இராமசாமி தசம்தமாழித 
தைமிழ நிறுேனததின் கமனாள் இயககுெர், 

அரியலூர்

அகப்ா்பர் மாைக கைாக்கைச் சிறகினிபல இைழில், வர்ககைப் 
ப்பாராட்்மும ்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்மும என்ற  கைட்டு்ர்ய 
வாசித்பைன். வசறிவா்ன கைருத்துகை்ளத் ைாஙகிய சிறப்்பா்ன 
கைட்டு்ர. ைககை ைருைத்பையா்ன கைட்டு்ரயாகை உைருகிபறன். 
இைன் வைா்ர்ச்சியாகை ்பல கைட்டு்ரகை்ள எதிர்்பார்ககிபறன். 
உ்ல் நலம ்பாராது இயககைத்திற்கைாகை எழுத்துப்்பணி ஆற்றி 
வரும ப்பராசிரிய்ர வைஙகி மகிழ்கிபறன்.

ெ.கச்கரன். 94431 20051, 63743 55885

அகப்ா்பர் கைாக்கை இைழ் ்படித்பைன். மகிழ்ச்சி! இன்னும 
சில ஆண்டுகைள்  அண்ைா நலமாகை இருந்திருந்ைால் உலகை 
இலககியஙகைள் அ்்னத்்ையும ்படித்து முடித்திருப்்பார் என்று 
பைான்றுகிறது. அவர் ்படித்ை புத்ைகைஙகைளின் ்பட்டிய்லப் 
்பார்த்ைால் ை்ல சுற்றுகிறது! ை்லயஙகைம துலாகபகைால் 
ப்பால் அரு்மயாகை அ்மந்துள்ளது. திருமதி சுப்புலட்சுமி 
வஜகைதீசன் அவர்கைள் கைழகைத்தின் உண்்மயா்ன, உறுதியா்ன 
தூண்கைளில் ஒருவர். ஈழத் ைமிழர்கைளுககு ஆைரவு ைந்து 
உைவும உ்்யும உ்றவி்மும மருத்துவ உைவியும 
ைந்ைை்னால் வசால்வலாைாத் துன்்பஙகைளுககு ஆளா்னவர். 
அவர் தி. மு. கை. விலிருந்து விலகியைால் அவ்ரப் ்பற்றியும 
கைழகைத்்ைப் ்பற்றியும ஒவவவாருவரும ஒவவவாரு விைமாகைப் 
ப்பசத் வைா்ஙகிவிட்்்னபர! இந்ை நி்ல்ம ஏற்்பட்டிருககைக 
கூ்ாது.

-பி.டி. தைானபபன். புதுடில்லி.

அகப்ா்பர் மாை கைாக்கைச் சிறகினிபல இைழ் எழுத்தும 
வீச்சும மிகை அரு்ம. இலககிய கைாைல் முைல், லித்தியம, 
திராவி்ம, வ்பாதுவு்்ம, இலககியம எ்ன ம்ழ புரட்டிப் 
ப ்ப ா ட்்  உைர்வு .  கை ட்டு் ரய ா ள ர் கைளுககும , 
சுட்டு்ரயாளர்கைளுககும மிககை நன்றி

-மு்னேர் சின்னசாமி. ேட அதமரிக்கா

்காக்கைச் சிறகினிபல வழககைமப்பால சிறப்்பாகை இருந்ைது. 
அகப்ா்பர் மாை இைழின் வைா்ககைத்திபலபய இந்து என்றால் 
யார் என்ற ை்லப்பில் அறிஞர் அண்ைா ைந்திருககும 
புத்ைகைப் ்பட்டியல் அவரு்்ய விரிவா்ன வாசிப்புககு 
சான்றாகை விளஙகுகிறது. ஆரிய மா்ய என்ற நூலில் இருந்து 
அந்ை புத்ைகைப் ்பட்டியல் எடுத்துத் ைரப்்பட்டுள்ளது. 
வமா்ககுறிச்சி சுப்புலட்சுமி திமுகை்வ விட்டு வவளிபயறியது 
குறித்து ‘சித்ைாந்ைவாதிகைள் ைனி்மப்்படுத்ைப்்படுகிறார்கைளா’ 
என்ற ை்லயஙகைம சிறப்்பா்ன அலசல். ‘வர்ககைப் ப்பாராட்்மும 
்பண்்பாட்டுப் ப்பாராட்்மும’ குறித்ை ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் 
அவர்கைளின் கைட்டு்ரயில் ்பல வரிகை்ள நான் அடிகபகைாடிட்டு 
குறிப்வ்படுத்து ் வத்திருககிபறன். முதுகை்ல மாைவர்கைள் 
்படிககை பவண்டிய ்பா்நூலில் இ்மவ்பறத் ைககை ைகுதியு்்ய 
ஒரு ்பா்ம. மகைாராணியா்ரப் ்பற்றிய கைட்டு்ரயில் 
சுந்ைரலிஙகைம ்பற்றிய ஒரு கைற்்ப்்னக கை்ை கைாலஙகைாலமாகை 
இருந்து வருவ்ை சுட்டிககைாட்டி இருந்ைது ்படு சுவாரஸ்யம. 
கைாைல் ்பற்றி சு ராமசுப்பிரமணியன் எழுதிய கைட்டு்ர 
அண்்மயில் நான் அறிவியல் பநாககில் கைாமத்துப்்பால் என்ற 
ை்லப்பில் எழுதி வவளியிட்் கைட்டு்ர்ய எ்னககு 

நி்்னவு ்படுத்தியது. பில்கிஸ் ்பானு ்பற்றிய ைகைவல்கைள் 
ஏற்கை்னபவ முழு்மயாகை வாசித்து இருந்ைாலும கூ் இந்ை 
மு்றயும அை்்ன வாசிககைாமல் ைவிர்ககை இயலவில்்ல. 
நல்ல வமாழி ந்்யில் சரளமாகை பமாகைன் ராஜ அவர்கைள் 
எழுதியிருந்ைார்கைள் . வகைாடு்மயிலும வகைாடு்ம 
வன்வகைாடு்ம, அந்ைக குற்றவாளிகை்ள விடுவித்து மை 
ரீதியா்ன ்பாலியல் வல்லுற்வ நியாயப்்படுத்தியது.

‘லத்தின் அவமரிககைாவில் நமபிக்கையின் கீற்று’ என்று 
அமரந்ைா எழுதிய கைட்டு்ரயில் ‘பிரதிநிதித்துவ ஜ்னநாயகைம’, 
‘மககைள் ்பஙபகைற்பு ஜ்னநாயகைம’ ்பற்றிய ைகைவல்கைள் 
சிறப்்பா்ன்வ.  ‘யாருககு வளர்ச்சி யாருககு வீழ்ச்சி’ என்ற 
ை்லப்பில் உலகைமயமாைல் வகைாள்்கை ்பற்றி மு. நாகைநாைன் 
அவர்கைள் எழுதிய கைட்டு்ர நம சிந்ை்்னயத் தூண்டுகிறது.  
‘எது கிராமிய பமம்பாடு?’ என்ற ்பழனித்து்ரயின் கைட்டு்ர 
வநஞசுககு வநருககைமா்னைாகை அ்மந்ைது. ைராசு ஷயாம 
எழுதிய அமைமாகிய சமைம ்ப்ழயனூர் நீலியின் 
கை்ை்ய அலசி ஆராயந்துள்ளது. இருண்்மயியல் 
வகைாள்்கைகைளும ்பயில் மு்றகைளும நூல் ்பற்றிய மு. 
வசல்லாவின் கைட்டு்ரயில் இருண்்மயியல் என்்பைற்கு 
‘ஒளிவுஇயல்’ , ‘புதிரியல்’ ப்பான்ற வசாற்கை்ளப் 
்பயன்்படுத்ைலாமா என்று பகைட்டிருப்்பது சிந்திககைத் ைககைது. 
இருண்்ம என்ற வசால்்ல வி் பமற்கைாணும வசாற்கைள் 
இன்னும சிறப்்பாகை, வ்பாருத்ைமாகை இருப்்பைாகை நான் 
கைருதுகிபறன். கை்்சி உள்்பககை அட்்்யில் உள்ள ‘இப்்ப 
யாருஙகை சாதி ்பார்ககிறா? என்ற ்பதிவு ஒரு முககிய வரலாற்று 
நிகைழ்வாகை உற்று பநாககைப்்படும.

 -மு்னேர் தச.இராகேஸ்ேரி, மது்ர

தை்லயஙகைத்தில் மூன்று நிகைழ்வுகை்ளக கைண்டித்துள்ளீர்கைள். 
இப்ப்பாது இது ஒன்றுைான் இருககிறது. அ்ையும பிடுஙகை 
எதுவும ந்ககும. பில்கிஸ் ்பானு, அது ஒரு முடியாை வைா்ர். 
உறுதி கு்லயாை அவ்ர நி்்னத்ைால் வியப்பூட்டுகிறது. 
்பாஞசாஙகுளம நிகைழ்வு - இையத்தில் வ்பருமுள் குத்துகிறது. 
குருதி மட்டும கைசியவில்்ல .  விழிப்புைர்்வ 
முன்வ்னடுப்்பதில் சமூகை நல்லுைர்வாளர்கைளின் எண்ணிக்கை 
கு்றந்துவிட்்ைா? ஒரு கைவி்ை ஆஙகிலத்தில் இப்்படி, 
“Miles to go before I sleep” சீர்திருத்ைம இன்னும 
முற்றுப்வ்பறவில்்ல. உலகைம இயஙகுமவ்ர இருககும.

-பனிமலர், கீழக்க்ர.

அகப்ா்பர் இைழில் எலிசவ்பத் ்பற்றிய இவவளவு 
விரிவா்ன கைட்டு்ர பை்வயா? என்ற எண்ைம பைான்றியது. 
ராமசுப்பிரமணியனின் ‘கைட்டு்ர’ அறிவியல் சான்றுகைளு்ன் 
அழகைாகை உள்ளது. பில்கிஸ் ்பானு வைா்ர்்பா்ன வன்மு்றகைள் 
கைண்கை்ளக குளமாககி்ன. எத்ை்்ன மககைளுககு இது வைரியும. 
நாகைநாை்னனின் கைட்டு்ர ஆழமா்ன வாசிப்பிற்குரியது. 
உலகைமயமாைல் ்பற்றிய நல்ல புரிைல் இை்்னப் ்படிப்ப்பார்ககு 
உண்்ாகும. எது கிராமிய பமம்பாடு, கைட்டு்ர வநஞசில் 
ைஙகிவிட்்து. ்பழனித்து்ரககு ்பாராட்டுகைள். இருண்்மயியல் 
்பற்றிய கைட்டு்ர, சிறப்்பா்ன, அழகிய, புதிய கைட்டு்ர. 
மு.வசல்லா இன்னும எழுைபவண்டும இது ்பற்றி.

-தபான். முத்தையன், திருவி்டமருதூர்

்க ா க்கைச் சிறகினிபல வாசித்து பகை ாடிட்டு 
்வத்திருககிபறன்- முகைநூலில் எழுை. ஜும மீட்டிங 
அ்பாரமாகை இருந்ைது. மீண்டும பகைட்கை இருககிபறன். சில 
பைாழர்கைளுககு அனுப்பி ் வத்திருககிபறன்.

கதைாழர் தேள்ளிஙகிரி. க்கா்ே
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 சச்சிதானநதன் சுகிர்தராஜா

முமனைர்.்சசசிதானநதன் சுகிர்தராஜா இஙகிலாநது 
நாட்டில் ்பர்மிஙகாம் ்பல்கமலக்கழகத்தில் 
்்பராசிரியராகப ்பணிபுரிநது ைருகிறார்..காலசசுைடு, 
காலம் ைறறும் சில ்சஞசிமககளில் தைளிைநத ்பல 
கட்டுமரகளின் ததாகுபபு .்்பராசிரியர் அல்லைா? ..
ஒவதைாரு கட்டுமரயும் மிக நுண்ணிய விைரஙகளு்டன் 
,ஆழைாகவும் ,அகலைாகவும் அலசி ஆராயநது 
எழுதியிருக்கிறார்..சிறிது பி்சகினாலும் ்பல்கமலக்கழக 
ஆராயசசிக் கட்டுமரயாகி நைக்கு த்பருநதூக்கம் 
தரக்கூடும் அ்பாயம் ்பாரிய அ்ளவில் இருபபினும் , 
அமனைரும் ்படிக்கும்்படி ,மிக கசசிதைாக 
கட்டுமரகம்ள எழுதித் தநதிருப்பது மூலம் 
்்பராசிரியரின் த்பருநதன்மைமய அறிநதுதகாள்ள 
முடிகிறது.ஒவதைாரு கட்டுமரயும் ்பல கமதகம்ள 
எழுதக்கூடிய ்சாத்தியமிருபபினும் , கமதகள எளிதில் 
கண் கலஙகு்பைர்களுக்கானமை என்றுதான், கட்டுமர 
ைடிமைத் ்தர்நததடுத்து ்பறறி முன்னுமரயில் 
குறிபபிடுகிறார். இநதக் கட்டுமரகள அமனத்தும் 
குறிப்பாக அைர் இஙகிலாநதிறகு குடி்யறிய பிறகு 
,்ைறகத்திய கலாச்சார நம்டமுமறகம்ள அைதானித்து 
எழுதிய மிக நுண்ணிய விைரமைகள..

யுைன் ்சநதிர்்சகரின் குள்ளச சித்தன் ்சரித்திரம் 
நாைலில் “்தனீ ்தன் எடுப்பதறகும் ,ைமலக்குறைன் 
்தன் எடுப்பதறகும் வித்தியா்சம் உண்டு தா்ன.” என்று 
்சாதாரை ைனிதனுக்கும் ,அ்சாதாரை ைனிதனுக்கும் 
(அறிஞன்) உள்ள வித்தியா்சத்மதப ்பறறி குறிபபிடுைார் 
. நம்ைைர்கள (என்மனயும் ்்சர்த்து) எத்துமை ்்பர் 
புலம்த்பயர் நது  ்ை ற க த்திய  ந ாடு களுக்கு 
த்சன்றிருக்கிறார்கள..அைர்கம்ள ்ைமலநாட்டுக் 
கலா்சாரத்மத ்பறறி எழுதச த்சான்னால் ைமலக்குறைன் 
்தன் எடுத்த கமத தான்.. முமனைர் அைர்கள இரு 
ைாறு்பட்்ட கலாச்சாரஙகளுக்கு இம்ட்யயுள்ள 
்ைறு்பாடுகம்ளயும், முரண்கம்ளயும், நிமற - 
குமறகம்ளயும் மிக விரிைாக அலசியிருக்கிறார். 

நூல் திறனோய்வு

ஆனநதன் வசநதா கிருஷ்மூர்த்தி
Anandan.vssnmoorthy@gmail.com

கச்சி்மோன கைனிப்புகள்

தீவிரமானலதை எல்ைாம் எளிலமப்்படுததைக கூடாது எனகிறீர்்கள்.
தீவிரமானலை எல்ைாகம எளிலமயா்கததைாகன இருககிறது.

- வண்ைைாசன்

 இது நோள் வைரை நோன் படித்த 
தமிழ் �ட்டுரைைோளர�ளில் உச்சம் 

என்று அ.முத்துலிங�ம் , 
பி.ஏ.கிருஷ்ணன் (�வைனிக்� நோன் 
படித்த) கபோன்றவைர�ள் என்று 

மட்டுகம நிரனத்திருநகதன்.. அநத 
வைரிரசயில் இன்னும் ஒருவைரையும் 
�ணடிப்போ� கசரத்கத ஆ�கவைணடும்.

இரத எழுதும்கபோது மனதில் 
ஏறபடும் மட்்டறற மகிழ்ச்சிரை எப்படி 

வைோரத்ரத�ளில் வைடிப்பபதன்று 
பதரிைவில்ரை.. பபோதுவைோ� தமிழ் 
கூறும் நல்லுை�ம் கசரநத �ைோநிதி 
பட்்டம் வைோஙகிைவைர�ள் எழுதிை 
நூல்�ள் ,�ட்டுரை�ள் என்றோல் 
எனது ஓட்்டம் , சிறுத்ரதயின் 
கவை�த்ரத மிஞசக்கூடிைதோ�கவை 
இருக்கும்.. ஏபனன்றோல் அவைர�ள் 
�ட்டுரை�ள் பல்�ரைக்�ழ� தைத்தில் 
இருக்கும்.. சோமோன்ைனோல் படிக்� 
இைைோது. ..விதிவிைக்கு�ள் உணடு 

தோகன..அப்படிைோ� 
ஓடிக்ப�ோணடிருக்கிற ஒரு நோளில் , 
எழுத்தோளர  சோம்ைோஜ் அணணோவின் 

பரிநதுரையில் முரனவைர.
சச்சிதோனநதன் சுகிரதைோஜோவின் 
�ட்டுரைத் பதோகுப்பு�ரளப் 

படித்கதன்.
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அதனால் தான் என்னால் நிச்சயைாகச 
த்சால்ல முடியும் இநதக் கட்டுமரகள யாவும் 
்தனீ்ய எடுத்த ் தன் ் ்பான்றமை .

இநதக் கட்டுமரகளில் நான் தைகுைாக 
ரசித்த நான்கு விெயஙகம்ளப ்பறறி இநத 
க ட்டும ரயில்  எழு த ல ா ம்  என்று 
நிமனக்கி்றன். 1.்சசசிதானநதன் அைர்களின் 
கூரிய அைதானிபபு 2. கட்டுமரயின் கசசித 
ைடிை ் நர்த்தி 3. தைாழியின் அழகு அல்லது 
கசசிதைான ்பயன்்பாடு. 4 .  அைரது 
்பரநது்பட்்ட ்பல்்ைறு துமற ்சார்நத 
புலமைத்திறன்.

முதலில் ்சசசிதானநதன் அைர்களின் 
கூரிய அைதானிபபுப ்பறறி ்பார்க்கலாம்..
இஙகிலாநது ஐ்ராபபியா, இநதியா, 
இலஙமக ைறறும் ்பல உலக நாடுகளின் 
கலாச்சார,அரசியல் ைறறும் ்பல்்ைறு 
இனஙகம்ளப ்பறறிய கூரிய அைதானிபபு.. 
்பல நூறு புத்தகஙகள ்பறறி ்ைண்டிய 
நுணுக்கை ான  விெயஙகம்ள சில 
கட்டுமரகளில் நாம் அறிநதுதகாள்ள 
முடிகி ற து . இ ங கி ல ா ந தி ல்  க ்ட ந த 
நாற்பதாண்டுகளில் ஏற்பட்்ட அரசியல் 
,த்பாரு்ளாதார கலாச்சார ைாறறஙகள 
,குறிப்பாக ைார்கதரட் தாட்்சரின் 
த்பாரு்ளாதாரக் தகாளமககள ஏற்படுத்திய 
விம்ளவுகள ,தகார்ம்பன் ,்்டானி பி்்ளர் 
,தத்ர்சா ்ை ஏற்படுத்திய அரசியல் 
ைாறறஙகம்ள நாம் அறிநது தகாள்ளமுடிகிறது. 
ந ான் ்பர்மிஙகாமில் ஒரு ைரு்டம் 
ைசித்திருநதாலும் ,அநத நகரத்மதப ்பறறி 
ஒரு சுக்கும் எனக்குத் ததரியாது என்்பமத 
இநத கட்டுமரகளின் மூலம் ததரிநது 
தகாண்்்டன். இஙகிலாநதில் கிம்டக்கும் 
இ ந தி ய  உ ை வு க ம ்ள ப  ்ப ற றி க் 
குறிபபிடும்்்பாது ,எவைாறு இநதிய 
உைவுகள (குறிப்பாக ்பட்்டர் சிக்கன் ) 

ஆஙகி்லயர்களின் ஏ்காபித்த கண்டுபிடிப்பானமத 
த்சால்லிவிட்டு, உைவின் சுமையறிய ்சலீமின் கண்கள 
்ைண்டுைல்ல ,நாக்கு ் ைண்டுதைன்கிறார் .குடியிருபபு 
்தர்வு (citizenship test), ஓட்டுநர் அறிவு ் தர்வு (Driving 
Knowledge test) எவைாறு ஆஙகி்லயர்கள ைந்தறிகம்ள 
ைமதக்கும் க்ளஙக்ளாக ைாறறப்படுைமத, “துன்புறறு 
இன்்பைம்டைமத கமல ைடிைைாக்குைதில் 
ஆஙகி்லயர்கள ைன்னர்கள” என்று குறிபபிடுகின்றார். 
ஒரு்பக்கம் ஆஙகி்லயர்களின் குமறகம்ள 
சுட்டிக்காட்டினாலும் ,அைர்களின் நிமறகம்ள 
தயஙகாது ்பாராட்டுகிறார்…குறிப்பாக ைாடிக்மகயா்ளர் 
்்சமை (்பழுது்பட்்ட மின்னணு ்சாதனத்மத ைாறறித் 
தருதல்) ,்தசிய சுகாதார ்்சமையில் ்பணியாறறிய 
தாதியின் கருமைமிகு த்சயல்்பாடுகள. ் ்பராசிரியரின் 
த்சாநத க்ளத்தில் அதாைது இமறயியல்,் ைதாநத அறிவு 
,்ைதாகை ஆயவு ததா்டர்்பான கட்டுமரகம்ள 
எைர்க்கும் ்சலிபபு தராைல் ்படிக்கும் ்படி எழுதியுள்ளமத 
கண்டிப்பாகக் குறிபபிட்்்ட ஆக்ைண்டும் ,குறிப்பாக 
தத்ைைஸி ,்ைதாகைத்தில் ஆசியாவின் ்பாதிபபுகள 
,்சைரிராயரின் இ்யசு ்சரிமத ்பறறிய கட்டுமரகள.

இரண்்டாைதாக கட்டுமரகளின் ைடிை ்நர்த்தி. 
புகழத்பறற ஆஙகில எழுத்தா்ளர் ைர்ஜினியா உல்ப, ” 
ஒரு கட்டுமரயில் இலக்கியத்திறகு ்சம்்பநதமில்லாத 
க்சடுகளுக்கு இ்டமில்மல…. கட்டுமர என்்பது 
அப்பழுக்கறறதாக இருக்க ்ைண்டும் – தண்ணீமரப 
்்பால அல்லது ைதுமைப ் ்பால தூயமையானதாக்ை 
இருக்க ்ைண்டும், ஆனால் இக்கட்டுமரயானது 
அலுபபு , ் ்ச ார்வு ,  ைறறும் கட்டுமரக்கு 
்சம்்பநதமில்லாதமைகளிலிருநது அமை ்பாரிய தூரம் 
தளளி இருக்க ் ைண்டும். ” என்று கட்டுமரயின் ைடிை 
்நர்த்தி ்பறறி குறிபபிடுைார்.. இநத ்ைற்காளுக்கு 
தமிழிலுள்ள நல் உதாரைஙகள இைரின் கட்டுமரகள 
.ஒரு நல்ல கட்டுமரயின் ததா்டக்கம் எவைாறு இருக்க 
்ைண்டு்ைா ,அமத வி்ட கட்டுமரயின் முடிவு நம்மைக் 
கலஙகடிக்க ் ைண்டும். குறிப்பாக சில கட்டுமரகளின் 
ைடிை ் நர்த்திமய நான் குறிபபிட்்்ட ஆக்ைண்டும்..
அைரது அம்ைாமைப ்பறறிய கட்டுமரயின் 
ததா்டக்கமும், அைமரப ்பறறிய மிக ்நர்மையான 
நிமனவுக்குறிபபுகளும் தைகு ் நர்த்தியாக த்சால்லிய 
பிறகு இறுதியாக இப்படி முடித்திருப்பார் ” நாஙகள 
பி ர ்ய ா ்சனைற ற  ஊழியக் க ா ர ர் . த ்ச யய க் 
க்டமைப்பட்டிருப்பமத தான் த்சய்தாம்” .
ஜமைக்காமை ்பறறிய கட்டுமரயின் இறுதியில் ” 
ஜமைக்காகாரர் இைமரப ்பார்த்து இநதியரா என்று 
்கட்்பதறகு இைர் நான் இலஙமக என்று த்சால்லிய 
பிறகு அைர் ைன்னிபபு ்கட்்பார்.அதறகு இைர் 
“ைன்னிபபுக் ்கட்க ்ைண்டியைர் நீஙகள இல்மல 
..தகாலம்்ப்ஸ ..அைருக்கு எல்்லாரு்ை இநதியர்களதான்” 
என்று மிக நுட்்பைாக முடித்திருப்பார். நான் ்படித்த 
மிகசசிறநத அஞ்சலிக்கட்டுமர ைண்்்டலா ்பறறிய 
“முடிைம்டநத தநடும்்பயைம் “. ைண்்்டலாவின் 
த்பருநதன்மைமய ்பமற்சாறறும் மூன்று முக்கியைான 
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நிகழவுகம்ளக் குறிபபிட்்ட பிறகு அைரது 
்பன்மைத்தன்மை குறித்தும் மிக அழகாக 
எழுதியிருப்பார்.முடிக்கும்்்பாது ஒ்பாைாவின் 
்ைற்காளு்டன் மிக கசசிதைான ைரிகம்ள 
இமைத்திருப்பார். “ைண்்்டலா சிமறயிலிருநத 
அரசியல்ைாதிகம்ளயும் விடுதமலயாக்கினார் .
சிமற அலுைலர்கம்ளயும் விடுதமல த்சயதார்.” 
மிகபத்பாருத்தைான ,ஆத்ைார்த்தைான ைரிகள .

மூன்றாைது அைரது எழுத்துக்களில் துளளி 
விம்ளயாடும் தமிழதைாழியின் நயம் ..எல்்லாரும் 
கட்டுமர எழுத முடியும்.. அநதக் கட்டுமரகளில் 
நம்ைால் ைறறைரது ்பாதிபம்ப உைர முடியும்.. 
்சசசி்யா தனது தனித்துைம் ைாயநத தைாழி 
நம்டயின் அழகில் நம்மை ைசீகரம் த்சயகிறார். 
்ஜா்சப கான்ராட் எனும் ஆஙகி்லய எழுத்தா்ளர் 
” என்னும்டய ஆகசசிறநத ்பணி என்்பது , எனது 
எழுதப்பட்்ட ைாக்கியஙகளின் ைல்லமையால், 
உஙகம்ளக் ்கட்க மைப்பது, உஙகம்ள 
உைரமைப்பது – எல்லாைறறிறகும் ்ைலாக, 
உஙகம்ளப ்பார்க்க மைப்பதுதான். அது ைட்டு்ை 
,அதறகு ்ைலாக எதுவும் இல்மல, அது தான் 
எல்லாம்” என்று எழுத்தின் ைல்லமைமயப ்பறறி 
குறிபபிடுைார்.இங்க கட்டுமரயாசிரியர் தைது 
கசசிதைான எழுத்தின் ைல்லமையால் நம்மைக் 
்கட்க ,உைர ,்பார்க்க ைறறும் ்பரை்சப்ப்ட 
மைத்துக் கட்டிப்்பாடுகிறார்.. நான் மிகவும் 
ரசித்த ைற்றார் விெயம் ,்பல்்ைறு ஆஙகிலச 
த்சாறகளுக்கு மிகச்சரியான தமிழப்பதஙகம்ள 
அமைத்திருக்கும் ்பாஙகு. குறிப்பாக சில ஆஙகில 
ைார்த்மதகளுக்கு அைர் ்பயன்்படுத்திய 
தமிழசத்ச ா ற கள  எவைாறு  மூலத்தின் 
அர்த்தத்திலிருநது ைழுைாைல் இருக்கிறது 
என்்பமத நாம் கைனிக்க ்ைண்டும் . 
ஆதிக்கமிமகபபும்டமை (Es tab l i shmen t ) , 
ைல்லாண்மையா்ளர் (fascist ) ,ைான்கலம் (drone 
),ஈரிமை அ்ளவீடுமுமறமை (double standards), 
ைழஙகுதிறன் (presentation) ,கிரீசத்சாலியான் (twit-
ter), முகசசுைடி (facebook), ஒழுஙகவிழபபு(anarchy) 
ைறறும் ்பல இனிய தமிழப்படுத்தப்பட்்ட 
த்சாறகம்ள கட்டுமரகள ்தாறும் காை 
முடிகிறது ... BREXIT குறித்தான ்பதிவில் “ைஙகியில் 
எவை்ளவு காசு இருக்கிறது என்்பமத வி்ட 
கலப்ப்டமில்லாத ஒரு குறுகிய ஆஙகிலக் 
க ல ா ்ச ா ர ் ை  ஆ ங கி ் ல ய ர் க ளு க் கு 
முக்கியைாகப்பட்்டது. ”தாட்்சமர ்பறறி 
குறிபபிடும்த்பாழுது “எநத தைறறிகரைான 
த்பண்ணும் த்பண்ணியத்தின் திருவுருைல்ல” 
என்்பதும், இனைாதத்மத ்பறறிய ்பதிவில் 
,நாகப்பாம்பின் நாக்கில் விெம் இருக்கிறதா 
என் ்பம த ப  ் ்ப ான் ற து  ் ை ற க த் தி ய 
்பல்கமலக்கழகஙகளில் இனைாதம் உள்ளதா 

என்று ் கட்்பது ” என்்பதும் தமிழ தைாழிமய மிக 
அழகாக எடுத்தாண்டுள்ளதறகு உதாரைஙகள .

்கம்டசியாக அைரது ்பல்்ைறு துமற ்சார்நத 
்பரநது்பட்்ட நுண்ைாண் நுமழபுலம்..இஙகிலாநது 
ந ாட்ம்ட  எழுதும்்்ப ாது  அைர் களின் 
ர்சமனமயயும் ,ைக்களின் ்பல்்ைறு ்பழக்க 
ைழக்கஙகம்ளயும் , அரசியல்ைாதிகளின் 
அ ணு கு மு ம ற க ம ்ள யு ம்  அ ை ற றி ன் 
்பாதிபபுகம்ளயும் மிகக் கூர்மையாக அைதானித்து 
எழுதியுள்ளார்.அைரது இமறயியல் ,தத்துைம் 
துமற ்பறறிய ்பதிவுகள மிக அ்பாரம்…
்பயஙகரைாதம் ைறறும் அது ததா்டர்்பான 
அசசுறுத்தல்கள ,விைானப ்பயைஙகள , விைான 
்்சமை நிறுைனஙகள ,விம்ளயாட்டு – கிரிக்தகட் 
,கால்்பநது ,ஒலிம்பிக்்ஸ , ்பல்்ைறு ஆளுமைகள ( 
ைண்்்டலா ,ைார்தகதரட் தாட்்சர் ,ட்ரம்ப ) 
ைறறும் ்பல. ஒவதைாரு கட்டுமரயும் ்பல 
நூல்கம்ளப ்படித்து ததரிநது ,ஆராயநது எழுதிய 
்பதிவுகள ..ஒவதைாரு ்பதிவிலும் அநத நூல்கம்ள 
்பறறிய வி்பரஙகம்ளத் தநதுள்ளார்..ஒவதைாரு 
கட்டுமரயின் பின்னால் உள்ள கடும் உமழபம்ப 
அறிநது தகாள்ள முடிகிறது.

..அைரது கட்டுமரகம்ளப ்பறறி இவைாறு 
த்சால்லிக்தகாண்்்ட த்சன்றால் அைரது 
முழுக்கட்டுமரகம்ளயும் எழுத்ைண்டி ைரும் . 
முன்்்ப கூறிய்படி ,மிகத் தீவிரைான விெயஙகம்ள 
,தீபத்பாறி ்பறக்க எழுதுைதறகும் ,்்பசுைதறகும் 
தமிழ கூறும் நல்லுலகில் ்பலர் உண்டு. . . 
எளிமையாகவும் ,ஆழைாகவும்,புரியும்்படியும் 
எழுதும் விெய ஞானமுள்ள ஆட்கள மிகவும் 
குமறவு என்்பது ஒரு விதத்தில் ைருத்தைளித்தாலும் 
,ஒருைராைது இருக்கிறா்ர என்று ைனது 
்சந்தா்சப்ப்டத்தான் த்சயகிறது.

கை்ல்பயில் வைளிவு கைட்டு்ர வன்்ம
நிலமம்ல நி்றபகைால் மலர்நிகைர் மாட்சியும
உலகியல் அறிபவாடு உயர்குைம இ்ையவும
அ்ம்பவன் நூலு்ர யாசிரியன்ப்ன

– என்னும் நன்னூலார் கூறறுப்படி ததளிவு 
கட்டுமர ைன்மையும் ,உலகியல் அறிவும் 
்பம்டத்தமை ்சசசிதானநதன் சுகிர்தராஜாைாவின் 
கட்டுமரகள என்்பதில் எநத ஐயமும் இல்மல. 
்பாரதியார் “திறைான புலமைதயனில் 
தைளிநாட்்டார் அமத ைைக்கம் த்சயதல் 
்ைண்டும் ” என்று ஏக்கம் தகாளைார். . 
்சசசிதானநதனின் கட்டுமரகள உலகத்தின் எநத 
தைாழியிலுள்ள தமலசிறநத கட்டுமரகளுக்குச 
சிறிதும் தரத்தில் குமறநதமை இல்மல. . 
தைளிநாட்்டார் இநதக் கட்டுமரகம்ள ைைக்கம் 
த்சயைமத வி்ட நம் ைக்கள முதலில் ்படிக்க 
்ைண்டும் .

கைட்டு்ரயாளர்: வமன்வ்பாருள் வ்பாறியாளர்
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சிந்தித்துச் 
செயல்படுங்கள்முகநூலில் உலொெந்த ்பதிவுகள்
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