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கீழடி தநத நெருக்கடி

அறுதிப் பெருமெபான்மையிலும பெருமெபான்மையபாய் 
ஒரு கட்சி ஆட்சி அ்மைகக மைககள் அதிகபாரம அளித்பால், 
இந்தியபாவின ஒனறிய அரசு எப்ெடிபயல்்பாம குதியபாட்்டம 
பெபாடும எனெ்ற்கு அ்்டயபாளமைபாய் அதிகபாரம 
பெய்துபகபாண்டிருககிறது ெபாரதிய ஜன்பாககட்சி. அடித்ட்டு 
மைககளுககபான கல்வி்ய மைறுககும புதிய கல்விக பகபாள்்க; 
எளிய மைககள் மைருததுவம ெடிப்ெ்ற்கபான வபாய்ப்்ெ 
மைறுககும நீட் ப்ர்வு, இயற்்க வளஙக்ள அந்நியர்கள் 
சூ்றயபா்டத து்ைபெபாகும ழல் பகபாள்்க , 
விவெபாயத்்பய சீரழிககத துடிககும புதிய விவெபாயக 
பகபாள்்க, ெமூகநீதி்ய மைறுககுமை இ்டஒதுககீட்டுக பகபாள்்க 
என மைககளின வபாழ்வியப்பாடும வபாழ்வபா்பாரஙகபளபாடும 
வி்ளயபாடிக பகபாண்டிருககிறது ஒனறிய அரசு.

ஒரு திட்்டத்் முன ்வககுமபெபாப்பா அல்்து 
ந்்டமு்றப்ெடுத் முற்ெடுமபெபாப்பா மைககள் கருததுபகட்கும 
வபாெ்்பய அ்்டதது நிற்கிறது இந்் அரசு. நபா்டபாளுமைனறத்் 
ஒரு பெபாருட்்டபாகபவ கருதுவதில்்். இந்் நபாட்டில் 
எதிர்ககட்சிகள் இருப்ெ்பாகபவ இந்் அரசு நி்னப்ெதுமில்் ;் 
அவற்்றக  கண்டுபகபாள்வதுமில்்் .  இருககிற 
பெருமெபான்மை்ய ்வதது அவர்்ம கனவுத 
திட்்டஙக்ளபயல்்பாம பகள்வி பகட்ெபாரினறி நி்றபவற்றத 
துடிககிற ஆைவமும அகஙகபாரமும நி்றந்் ஒரு 
அரெபாட்சியபாகபவ இந்் ஒனறிய அர்ெப் ெபார்கக 
பவண்டியிருககிறது.

மைககள் பிரதிநிதிகளுககு மைதிப்ெளிப்ெதில்்் ; 
பெபாதுபவளிகளில் விவபாதிகக முனவருவதில்்். மைககள் 
பெபாரபாட்்டஙகளுககு மைதிப்ெளிப்ெதில்்். எதிர்ககிறவர்கள் 
எனன பெபால்் வருகிறபார்கள் எனெ்் பெவிமைடுததுக 
பகட்கிற பெபாறு்மைகூ்ட இந்் அரசி்டம இல்்். 
பெபாரபாட்்டத்்யும பெபாரபாட்்டககபாரர்க்ளயும 
ஒ டு க கு வ ் ் யு ம  ் பா க கு வ ் ் யு ம 
பகபாடுஙகபாயப்ெடுததுவ்்யும அவமைபானப்ெடுததுவ்்யும, 
சிறு்மைப்ெடு ததுவ்்யும  உளவியல்  ரீதிய பா க 
துனபுறுததுவ்்யுபமை வழ்மையபாகக பகபாண்டுள்ள இந்் 
அரசு, இரபாணுவத்்யும, கபாவல்து்ற்யயும முனனிறுததி 
சீரு்்ட அணியபா் ‘ப்ெ ெக்ர்’க்ள ஊடும ெபாவுமைபாய் 
களததிலிறககிவிட்டு ெழிதீர்ககும ெபாசிெ பவறிபிடித் 
ெயஙகரவபா் அரெபாக மூர்ககம கபாட்டுகிறது. அதிகபாரம 
பகபாடுத் மைகக்ளபய அஞ்சி நடுஙகச் பெய்கிறது.

கட்்டக க்்டசியபாய் கீழடி ் ந்் பநருககடி, வர்பாற்்றபய 
திருத்ப்ெபார்ககும அவசியத்்யும அவெரத்்யும 
இந்தீயர்களுககு ஏற்ெடுததியிருககிறது. இந்் வபாய்ப்்ெ 
வர்பாற்்றத திரிதது எழுதுவ்ற்கு மைட்டும ெயனெடுத்பாமைல் 
எந்் வ்்யிலும சிககிவி்டபாமைல் துள்ளித திரியும ் மிழ்நபாடு 
இந்தியபாவில் உள்ள பவறு எந்் மைபாநி்ஙக்ளவி்டவும 
பெபாருளபா்பார வளர்ச்சியிலும அடித்ளக கட்்ட்மைப்பு 
வெதிகளிலும பமைமெட்டுள்ளநி்்யிலுள்ளப்பாடு, 
உ்கிலுள்ள வளர்ந்துவரும சினனஞ்சிறு நபாடுகபளபாடு 
ஒப்பி்டத்கக அளவுககு பூபகபாள அ்மைப்்ெயும ெபாதுகபாப்பு 
அரண்க்ளயும எல்்்யற்ற இயற்்க வளத்்யும 
மைனி்வளத்்யும பகபாண்டு வலுவபாகக கபாலூனறி நிற்கும 
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்மிழகததின இருப்பு அவர்களின கண்க்ள உறுத்த 
ப்பா்டஙகிவிட்்டது.

மைட்டுமினறி ,  பிறப்பிப்பய மூ்ளெ்ம 
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இந்துககளின வபாழ்வபா்பாரஙகளும வபாழ்வபா்பார 
உ ரி்மைகளும  ப க பாஞ்ெம  ப க பாஞ்ெமை பாய்ப் 
ெறிபெபாய்கபகபாண்டிருககிறது. குறிப்ெபாக மூனறு 
ெ்விகி் இந்துககளின வீடுகளிலிருந்து உமி்யயும 
ப்பானனூற்பறழு ெ்விகி் ெபாதி இந்துககளின 
வீடுகளிலிருந்து அரிசி்யயும பகபாண்டுவந்து 
இரண்்்டயும ஒனறபாகக க்ந்து அ்் ஊதிஊதித 
திஙகும பவ்் கனகச்சி்மைபாக ந்டந்துபகபாண்டிருககிறது.

இந்்ப் பிரச்சி்னகளின மீப்ல்்பாம ்மைது 
அரசியல் பெயல்ெபாட்்்ட கூர்்மைப்ெடுத்பாமைல் 
நபாடு்ழுவிய அ்மைப்்ெக கட்்டபாமைல் ஒத் கருததுள்ள 
ஜனநபாயக ெகதிக்ள ஒருஙகி்ைககிற ெணிக்ளச் 
பெய்யபாமைல், ஓரணியில் திரட்டுகிற வல்்்மை்ய 
முனபனடுககபாமைல் திரபாவி்டத ப்சியம, ் மிழ்தப்சியம, 
இ்டதுெபாரித ப்சியம எனத ்மிழர்க்ள 
கூறுபெபாட்டுகபகபாண்டும யபார் ்்்வர்? யபார் 
மு்ல்வர் ?  எனெதில் குடுமிபிடிச் ெண்்்ட 
பெபாட்டுகபகபாண்டும வீட்டுககுள்பளபய உட்கபார்ந்து 
க பா பைபாளியில்  க பாட்சியளிப்ெ ் ற்கு ககூ்ட 
மைணிககைககில் ஒப்ெ்ன பெய்வதில் கவனத்்ச் 
பெலுததிகபகபாண்டும அல்்பாடுகிற ்மிழ்நபாட்டு 
அரசியல் கட்சிக்ள நி்னத்பால் ெரி்பாெமைபாக 
இருககிறது.

ெபாதிமை் அ்்டயபாளஙக்ளக க்டந்து ்மிழர்கள் 
்மிழர்களபாய் முகம பகபாடுததுக பகபாண்டிருப்ெ்ற்குக 
கபாரைம அவர்்ம ப்பான்மையும நீட்சியுமைபாய் 
நிற்கினற ்மிழர் வர்பாறு்பான. அந்் வர்பாற்றுககு 
இனனும அரண் பெர்ககினற வ்கயில் கீழடியும 
பகபாந்்்கயும அகரமும மைைலூரும ஆதிச்ெநல்லூரும 
அள்ளிஅள்ளித ்ருகினற ெபானறபா்பாரஙகளும 
்்டயஙகளும இனனும சி் ஆயிரம ஆண்டுகள் 
முனபனபாககிய ெழ்மை்ய உ்குககுப் ெ்ற 
ெபாற்றியிருககிறது. இப்ல்்பாம்பான இந்தீயர்களின 
உறககத்்த ப்பா்்ததிருககிறது.

இந்் நி்்யில்்பான அவெர அவெரமைபாய் 
வர்பாற்்றத திருததுவ்பாகச் பெபால்லி திருத்ஙக்ள 
்யபாரிதது ் வததுகபகபாண்டு இருககிற ெபானறுக்ள 
அழிககும  அல்்து  பு்் ககும  ெணியில் 
ஈடுெட்டிருககிறபார்கள் இந்தீயர்கள். ்மிழர்களுககு 
இவவளவு ெபானறபா்பாரஙகள் கி்்டத் பிறகும 
வர்பாற்்றத திரிககவும திருத்வும துணிகிறபார்கள் 
எனறபால் இந்தீயர்கள் எவவளவு நயவஞ்ெகமைபானவர்கள்! 
ஒருபவ்ள அது ந்டந்்பால் ் மிழர்கள் ப்ற்கிலிருந்து 
வர்பாற்்ற எழு்தப்பா்டஙகும நி்்்ய உருவபாகக 
பவண்டும. அ்ற்குரிய ஆளு்மைமிகக ஒரு ் ்்்மை்ய 
்மிழர்கள் கண்்ட்்டய பவண்டும. இது்பான 
இப்பெபாது ்மிழர்களின முனநிற்கும ்்்யபாயப் 
ெணி.
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ைட்டுகர

=ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்

தமிழெநாட்டின் நதநாடக்க ்கநால 
்கநாலனிய ஆட்சியின் ஆவணங்கள்

தமிழ்நபாட்டில் கபா்னிய ஆட்சி எனுமபெபாது, நம உள்ளததில் 
ெளிச்சிடுவது கிழககிந்தியக கமபெனியும, அ்்னயடுதது வந்் 
ஆஙகி் ஆட்சியும்பான. ஆஙகி்ககபா்க கபா்னியம ் மிழ்நபாட்டில் 
ஆதிககம பெலுத்த ப்பா்டஙகிய கபா்ததில்்பான புதுச்பெரி, 
கபா்ரககபால் ெகுதிகளில் பிபரஞ்சுக கபா்னியம பவரூனறியது. 
ஆனபால் இவவிரண்டு கபா்னியவபாதிகளின வரு்கககு முனபெ 
்மிழ்நபாட்டின க்டற்க்ரப் ெகுதிகளில் ெதினபாறபாம நூற்றபாண்டில் 
பெபார்ச்சுககல் ஆதிககம நி்வியது. 17ஆம நூற்றபாண்டில் 
இப்ெகுதிகளில் பெபார்ச்சுககீசியர்க்ள பவற்றிபகபாண்டு 
்டச்சுககபாரர்கள் ்ம ஆதிககத்் நி்்நிறுததினர். இவவபாறு 
ஆஙகிப்யர்கள், பிபரஞ்சுககபாரர்கள் ஆகிபயபாருககு முனபெ 
பெபார்ச்சுககீஸ் மைற்றும ்டச்சுககபாரர்கள் ் மிழ்நபாட்டின க்டப்பாரப் 
ெகுதிகளின ஆட்சியபாளர்களபாக மைபாறினர். இவவிரு நபாட்டின்ரயும 
இ்ன அடிப்ெ்்டயில், ்மிழ்நபாட்டின ப்பா்டககககபா் 
கபா்னியவபாதிகள் எனற்ழகக்பாம. இவர்கள் ் ம ் பாய்பமைபாழிகளில் 
்மிழ்நபாட்டின அரசியல் நி்், வபாணிெம, ெமையம ஆகியன குறித் 
பெய்திக்ள ஆவைப்ெதிவபாககியுள்ளனர். இ்வபய ப்பா்டககககபா் 
கபா்னிய ஆவைஙகள் ஆகும.

தமிழ்நாட்டில் ப�நார்ச்சுக்கீசியர்

ெதினபாறபாம நூற்றபாண்டில் அபரபியர்களின பகபாடூரமைபான 
்பாககு்லுககு ப்னமைபாவட்்டக க்டற்க்ரப் ெகுதியில் வபாழ்ந்து வந்் 
ெர்வர்கள் ஆளபாகினர். இதிலிருந்து ்ப்பிககும வழிமு்றயபாக 
பகபாச்சியிலிருந்் பெபார்ச்சுககீசியத ் ளெதியின உ்வி்ய நபாடினர். 
ெர்வர்கள் கதப்பாலிககர்களபாக மைபாறினபால் உ்வுவ்பாகச் 
பெபானன்ன அடிப்ெ்்டயில் ெர்வர்கள் மை்ம மைபாறி 
பெபார்ச்சுககீசியரின ெ்்ட உ்வி்யப் பெற்றனர். இந்நிகழ்ச்சி ந்டந்் 
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கபா்ம 1533ஆம ஆண்்டபாகும. முததுககுளிதது்ற எனற்ழககப்ெட்்ட இக 
க்டற்க்ரப் ெகுதியில் கபால்பகபாண்்ட இவர்கள், இ்ங்கயிலிருந்து 
யபா்னக்ளயும அபரபியபாவிலிருந்து குதி்ரக்ளயும தூததுககுடித 
து்றமுகததில் இறககுமைதி பெய்து மைது்ர நபாயகக மைனனருககும உள்நபாட்டுச் 
சிற்றரெர்களுககும விற்ெ்ன பெய்்னர். முததுககுளித்லில் கி்்டககும 
முததுகக்ளச் பெகரிதது பவளிநபாடுகளுககு அனுப்பினர். பவடி மைருந்துககு 
மூ்ப் பெபாருளபான பவடியுப்்ெ உள்நபாட்டுப் ெகுதியில் பெகரிதது 
ஐபரபாப்பிய நபாடுகளுககு விற்ெ்ன பெய்்னர்.

பெபாப்ெபாண்்டவரின ஆ்ர்வப் பெற்றவர்கள் எனற நி்்யில், 
கதப்பாலிகக ெமையத்் இஙகு நி்்ககச் பெய்வதில் ஆர்வம கபாட்டினர். 
இ்னபெபாருட்டு ் ம நபாட்டிலிருந்தும பிரபானஸ் இத்பாலிய நபாடுகளிலிருந்தும 
மை்ககுருகக்ள வரவ்ழத்னர். இவவ்கயில் வந்்வர்களில் பிரபானசிஸ் 
பெவியர், அண்டிரிக அடிகளபார் ஆகிபயபார் குறிப்பி்டத்ககவர்கள். இவவபாறு 
வபாணிெம, ெமையம ஆகியனவற்றில் ஆதிககம பெலுததிய இவர்கள் மைது்ர 
நபாயகக மைனனர்களின ஆட்சியதிகபாரததுககுக கட்டுப்ெ்டபா்வர்களபாகத 
்ம்மைப் ெடிப்ெடியபாக ஆககிகபகபாண்்டனர்.

பெபார்ச்சுககீசிய ஆட்சியினபெபாது உருவபான ஆவைஙக்ள 
(1) அரசியல் ப்பா்டர்ெபான்வ (2) வபாணிெம ப்பா்டர்ெபான்வ 
(3) ெமையம ப்பா்டர்ெபான்வ என மூனறபாகப் ெகுகக்பாம. மு்லிரு 
வ ் க  ஆ வ ை ங க ள்  இ ன று ம  மு ழு ் மை ய பா க ப் 
ெயனெடுத்ப்ெ்டவில்்் எனெ்்வி்ட அது குறிதது அதிக 
அளவில் நமைககு எதுவும ப்ரியபாது எனெது்பான உண்்மை. 
இ்ற்கபான அடிப்ெ்்டக கபாரைம இ்வ பெபார்ச்சுககீசிய 
பமைபாழியில் இருப்ெது்பான. பெபார்ச்சுககல் நபாட்டின ் ்்நகரபான 
லிஸ்ெனில் மைட்டுபமை இ்வ இ்டமபெற்றுள்ளன எனெ்் 
மைற்பறபாரு கபாரைமைபாகக குறிப்பி்ட்பாம.

சமய ஆவணங்கள்

பெபார்ச்சுககீசியர்களின ஆ்ரவு்டன ரபாபமைஸ்வரம ப்பா்டஙகி 
கனனியபாகுமைரி வ்ரயி்பான க்டற்க்ரப் ெகுதியில் கதப்பாலிககம 
ெரவி நி்்த்து. இப்ெகுதிகளில் ெமையப் ெணியபாற்ற பெபார்ச்சுககீசிய 
நபாட்டுக குருககளும, பரபாமிலிருந்் பெசுெ்ெ எனற துறவியர் 
அ்மைப்்ெச் பெர்ந்், பிரபானஸ், இத்பாலி, ஸ்பெயின ஆகிய 
நபாடுக்ளச் பெர்ந்் குருககளும அனுப்பி ்வககப்ெட்்டனர். 
இவர்கள் ்பாம வபாழும ெகுதிகளில் ்மைககு ஏற்ெட்்ட 
அனுெவஙக்ளயும, அப்ெகுதிகளின அரசியல் மைற்றும ெமூக 
நிகழ்வுக்ளயும கடி்ஙகள், அறிக்ககள், ்னிப்ெட்்ட 
நபாட்குறிப்புகளில் ெதிவு பெய்துள்ளனர். குறிப்ெபாக பெசு 
ெ்ெயினரின ஆண்டு மை்டல்கள் இவற்றில் முககியமைபான்வ.

விககி எனற பெசு ெ்ெத துறவி இந்தியபாவிலிருந்து பெசுெ்ெயினர் 
எழுதிய கடி்ஙக்ளத ப்பாகுதது ‘்டபாககுபமைண்்டபா இந்தியபா’ எனற 
்்்ப்பில் ெதினபாறு ப்பாகுதிகளுககு பமைல் பவளியிட்டுள்ளபார். 
இதப்பாகுப்பில் ்மிழ்நபாட்டிலிருந்து ெதினபாறபாவது நூற்றபாண்டில் 
எழு்ப்ெட்்ட கடி்ஙகள் இ்டமபெற்றுள்ளன. இககடி்ஙகளுள் அவர்கள் 
ெணிபுரிந்் கபா்ததின முககிய அரசியல் நிகழ்வுக்ளப் ெதிவு பெய்துள்ளனர். 
ஓர் அயற்ெண்ெபாட்டினர் எனற மு்றயில் ஆர்வதது்டன இஙகுள்ள 
வழிெபாட்டு மு்றகள் ெழகக வழககஙகள் ஆகியவற்்றயும ெதிவு 
பெய்துள்ளனர். ஓரளவுககு இவர்களின இப்ெதிவுகளில் ஐபரபாப்பிய இன 
்மையவபா்ச் சிந்்்ன இ்டமபெற்றிருகக வபாய்ப்புண்டு. எனறபாலும, 
இ்ககியம ்விர எவவி் எழுத்பாவைமும கிட்்டபா் கபா்த்்ய 
ெமூகத்்ப் புரிந்துபகபாள்ள இப்ெதிவுகள் உ்வும ் ன்மையன. ெபவரியபாரின 
கடி்ஙகளில் ெதினபாறபாவது நூற்றபாண்டில், புன்னககபாயல் எனற 
க்டற்க்ரச் சிற்றூரில் மைதுவி்க்க அவர் ந்்டமு்றப்ெடுததியதும அ்் 
மீறும ஆண்களுககும, பெண்களுககும ் ண்்டம மைற்றும சி்றத்ண்்ட்ன 
விதிககப்ெட்்டதும இ்டமபெற்றுள்ளன.

தமிழக சமூக 
வரலாற்றுககான தரவுகள் 
ஆங்கில ம�ாழியில் 
�ட்டுமின்றி 
ப�ார்ச்சுககீஸ், இததாலி, 
ஸ்�ானிஷ் ஆகிய 
ம�ாழிகளில் உள்்ளதத 
மவளிப�டுததுகின்்றன. 
இவற்த்ற ஆங்கிலம் 
அல்லது தமிழில் 
ம�ாழிம�யர்ததுப 
�யன்�டுததும்ப�ாதுதான், 
முழுத�யான தமிழக 
வரலாற்த்ற எழுத 
முடியும்.
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பெண்க்ளச் சி்றப்பிடிதது சி்கபா்ம 
அவர்க்ள அனுெவிததுவிட்டு, பினனர் 
அவர்க்ள விற்றுவிடும பெய்் பெபார்ச்சுககீசிய 
அதிகபாரிகள் பமைற்பகபாண்்ட பகபாடு்மை, 
அடி்மைமு்ற ஆகியனவற்்ற சி் கடி்ஙகள் 
ப வளிப் ெ டு த து கின றன .  வி ெ ய ந க ர ப் 
பெரரசிலிருந்து வந்் வித்பா்ரபாயனின 
ெ்்டபயடுப்பும, அ்னபால் க்டற்க்ர மைககள் 
ெ ட் ்ட  அ வ ் மு ம  இ க க டி ் ங க ளி ல் 
இ்டமபெற்றுள்ளன.

அரசு ஆவணங்கள்:

பெபார்ச்சுககீசிய பமைபாழியில் எழு்ப்ெட்்ட 
அரசு ஆவைஙகள், முததுக குளித்லில் அவர்கள் 
பமைற்பகபாண்்ட ஏகபெபாக உரி்மைமு்ற , 
முததுககுளிப்பெபாரி்டம மிகவும பமைபாெமைபாக வரி 
வபாஙகிய்மை, உள்நபாட்டுச் சிற்றரெர்களு்டனபான 
அவர்களது பமைபா்ல் ,  பெபார்ச்சுககீசிய 
ஆண்களுககும, ் மிழ் பெண்களுககும ஏற்ெட்்ட 
உறவின அடிப்ெ்்டயில் உருவபான ‘கெபாதுகள்’ 
எனற புதிய மைககள் பிரிவு, ஏற்றுமைதி, இறககுமைதி 
குறித் வபாணிெச் பெய்திகள் ஆகியனவற்்றக 
குறிப்பிடுகினறன. இவற்றுள் ஒருசி் பகபாவபாவில் 
உ ள் ள  ஆ வ ை க க பா ப் ெ க ங க ளி லு ம , 
பெருமெபா்பான்வ லிஸ்ென நகரததிலுள்ள 
ஆவைககபாப்ெகஙகளிலும இ்டமபெற்றுள்ளன.

டச்சுக் ்கநாலனியம்:

கி.பி.1658இல் பெபார்ச்சுககீசியர்களி்டமிருந்து 
தூததுககுடி்யக ்கப்ெற்றிய ்டச்சுககபாரர்கள் 
்ம வபாணிெ மைற்றும அரசியல் ஆதிககத்் 
க்டற்க்ரப் ெகுதியில் நி்்நிறுததினர். 
நபாகப்ெட்டினம, ெரஙகிப்பெட்்்ட, ெழபவற்கபாடு, 
தூததுககுடி ஆகிய ெகுதிகளில் ்ம ெண்்டக 
ெபா்்க்ள அ்மைததுகபகபாண்்டனர் . 
்மிழ்நபாட்டிலிருந்து கச்்ெத துணிக்ள வபாஙகி 
அ்் ஏற்றுமைதி பெய்்னர். இ்னபெபாருட்டு 
உள்நபாட்டு பநெவபாளர்க்ள தூததுககுடி நகருககு 
அ்ழதது வந்து ெட்்ட்ற பெபானற அ்மைப்்ெ 
நிறுவி அவர்கள்னவரும ஒபர இ்டததில் 
ெணிபெய்யச் பெய்்னர்.

பெபார்ச்சுககீசியர்க்ளவி்ட பமைபாெமைபாக 
அடி்மை வியபாெபாரததிலும ஈடுெட்்டனர். 
இஸ்்பாமியர்களுககும, இவர்களுககும இ்்டபய 
இைககமைபான உறவு நி்வவில்்். பெதுெதி 
மைனனரின ஆ்ரவு்டன பெரிய்மபி மை்ரககபாயர் 
எனெவர் ்டச்சுககபாரர்களு்டன பமைபாதினபார். 
இ்வபயல்்பாம ்டச்சு ஆட்சியில் நிகழ்ந்் 
முககிய நிகழ்வுகள். இந்நிகழ்வுகள் ப்பா்டர்ெபான 
பெய்திகள் ்டச்சு பமைபாழியியல் எழு்ப்ெட்்ட 
ஆவைஙகளில் ெதிவபாகியுள்ளன.

சசயயபவண்டிய �ணி:

மிகச் சுருககமைபாகக கூறப்ெட்டுள்ள பமைற்கூறிய 
பெய்திகள், ்மிழக ெமூக வர்பாற்றுககபான 
்ரவுகள் ஆஙகி் பமைபாழியில் மைட்டுமினறி 

பெபார்ச்சுககீஸ், இத்பாலி, ஸ்ெபானிஷ் ஆகிய 
பமைபாழிகளில் உள்ள்் பவளிப்ெடுததுகினறன. 
இவற்்ற  ஆஙகி்ம அல்்து ்மிழில் 
பமைபாழிபெயர்ததுப் ெயனெடுததுமபெபாது்பான, 
முழு்மையபான ் மிழக வர்பாற்்ற எழு் முடியும. 
ஆ ன பா ல்  ந பா டு  வி டு ் ் ்  ப ெ ற் று 
அறுெ்பாண்டுகளுககு பமை்பாகியும இதுவ்ர இது 
ப்பா்டர்ெபான முயற்சி்ய ்மிழக அரசும, 
் மி ழ க ப்  ெ ல் க ் ் க  க ழ க ங க ளு ம 
பமைற்பகபாள்ளவில்்் .  ‘ புதிய வர்பாறு 
ெ்்டப்பெபாம’ எனற முழககம மைட்டும அரசியல் 
பமை்்டகளில் அவவப்பெபாது ஒலிககிறது.

்ஞ்்ெ்ய ஆண்்ட மைரபாததிய மைனனர்கள், 
அரசின ரகசியத்்க கபாககும வ்கயில் பமைபாடி 
எழு தது  என ற  எழு தது  மு் ற்ய க 
்கயபாண்டுள்ளனர். பமைபாடி எனற மைரபாததி 
பமைபாழிச்பெபால், உ்்டத்ல் எனற பெபாரு்ளத 
்ரும. மைரபாததி எழுததுக்ள சி்்தது ஒரு புதிய 
எழுதது மு்றயில் அரசு ஆவைஙக்ள 
எழுதியுள்ளனர். மைரபாததி்யத ் பாய்பமைபாழியபாகக 
பகபாண்்டவர்களபாலும கூ்ட பமைபாடி எழுததுக்ளப் 
ெடித்றிய முடியபாது. ஆனபால் ெ் அறிய 
வர்பாற்றுச் பெய்திகள் பமைபாடி எழுததில் 
எழு்ப்ெட்்ட ஆவைஙகளில் பு்்ந்துள்ளன. 
இ்் பவளிப்ெடுத் ் மிழ்ப் ெல்க்்ககழகததின 
து்ைபவந்்ர் வி .அய் .சுப்பிரமைணியன 
முயனறபார். அ்ன மு்ற்ெடியபாக ்ஞ்்ெயில் 
வபாழ்ந்து வந்் மைரபாததிய ெமூகததிலிருந்து 
சி்்ரத ப்ர்ந்ப்டுதது அவர்களுககு 
உ்விதப்பா்க வழஙகி பமைபாடி எழுததுக்ளப் 
ெடித்றியும ெயிற்சி்ய வழஙகினபார்.

இதுபெபானபற ்மிழ்நபாட்டின வர்பாற்றில் 
ஆர்வமும, ஆற்றலும பகபாண்்ட பவ்் ஆய்வு 
மைபாைவர்க்ளத ப்ர்ந்ப்டுதது நல்் 
உ்விதப்பா்க வழஙகி பெபார்ச்சுகீஸ், ்டச்சு 
பமைபாழிக்ளப் ெயிலுமெடி பெய்ய பவண்டும. 
பினனர் அவர்க்ள முழுபநரப் ெணியபாளர்களபாக 
நியமிதது இவவிரு பமைபாழிகளிலும உள்ள 
ஆவைஙக்ள பமைபாழிபெயர்ககச் பெய்ய 
பவண்டும.

்ற்பெபாது பெரபாசிரியர். எஸ்.பஜயசீ் ஸ்டீென 
ப்பா்டககககபா்க கபா்னிய ஆவைஙக்ளப் 
ெயனெடுததி ஆஙகி் பமைபாழியில் எழுதிய நபானகு 
நூல்கள் ்மிழில் நூல் வடிவம பெற்றுள்ளன. 
‘பெபாழ மைண்்ட்க க்டற்க்ரயும அ்ன உள்நபாடும 
(2017), கபா்னியத ப்பா்டககககபா்ம (2018), 
பநெவபாளர்களும துணிவணிகர்களும (2019), 
்மிழகக க்டல்ெபார் பெபாருளபா்பாரமும 
பெபார்ச்சுககீசிய கபா்னியமையமைபாககலும (2020) 
எனற ் ்்ப்பி்பான நபானகு நூல்களும 16ஆவது 
17ஆவது நூற்றபாண்டுக கபா்ததின ் மிழ்ச் ெமூக 
வர்பாற்றில் புதிய ஒளி்யப் ெபாய்ச்சியுள்ளன. 
இ்ற்கு உறுது்ையபாக, ப்பா்டககககபா்க 
கபா்னிய ஆவைஙகள் அ்மைந்துள்ளன.

்கட்டுரரயநாளர்: தமிழப் ப�ரநாசிரியர்
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�ண்டைய இந்தியக் காப்பியஙகளான மகாபாரதமும் 
ராமாயணமும் முன்வைக்கும் திரரௌபதி, சீதா பபான்ற 
ரபண கதாபாத்திரஙக்ள விடை, தமிழ்க் காப்பியஙகளின 
கதாநாயகிகள் வீரியம் மிக்கவைரகளாகத் ரதனபடுகி்றாரகள். 
கணணகி, மாதவி, மணிபமக்ை பபானப்றா்ரத்தான 
குறிப்பிடுகிப்றன. அஞ்ாடி.. நாவைலின ஆசிரியரான 
திரு பூமணி அவைரக்ள பநரில் சந்தித்தபபாது அவைர 
ரசானன ஒரு ரசய்தி எனக்கு நி்னவுக்கு வைருகி்றது: 
“இந்த நாவை்ைப் படித்து முடிக்கும் பபாது , 
அதனுள்ளிருந்து ஒரு ரபணணின அழு்கக் குரல், ஓர 
ஓைம் உஙகளுக்குக் பகட்கி்றதா?” எனறு அவைர 
வினவினார .  அப்பபாது ந ான எதுவும் பதில் 
ரசால்ைவில்்ை. ஆனால் பயாசித்துப் பாரக்கும்பபாது, 
மகாபாரதத்திலும் ராமாயணத்திலும் கனமாக மிஞசுவைது 
இரணடு ரபணகளும் அவைரகளின ஓைஙகளும்தாபன, 
எனறு பதானறியது. ஐந்து தமிழ்க் காப்பியஙகளின 
நாயகிராகவும் ரபணகதாபாத்திரஙகள், அவைரகளின 
அவைதிகள், பபாராட்டைஙகள் உள்ளன.. ஆனால் அவைரகள் 
ரவைகுவைாக ஓைமிடுவைதாகத் ரதரியவில்்ை. திரரௌபதி, 
சீ்த்ய விடைவும் கணணகியும் மணிபமக்ையும் நனகு 
பபாராடைத் ரதரிந்தவைரகளாகபவை உள்ளனர. அவைரகளுக்கு 
எந்த ஆணகளின து்ணயும் பத்வைப்படைவில்்ை.

மணிபமக்ையில் இரணடு நி்ைகளில் தத்துவைம் 
பபசப்பட்டுள்ளது. ஒனறு “சமயக் கணக்கர தம் தி்றம் 
பகட்டை கா்த” என்ற பகுதியில். இப்பகுதியில் அன்்றய 
நாட்களில் தமிழில் மட்டுமல்ை, வைடைநாட்டிலும் 
உைகாயதம், பூத வைாதம் என்ற த்ைப்புகளில் 
அறியப்பட்டிருந்த ரபாருள் முதல்வைாதத் தத்துவைம் 
வை்ரயறுத்து வைழஙகப்பட்டுள்ளது. ஆயின கூடுதைாக, 
மணிபமக்ைக் காப்பியக் க்தயின வைழியாகவும் 
தத்துவைம் பபசப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தத்துவைப் 
பிரிவுகளில் ஒன்றான ரபாருள்முதல்வைாதம் குறித்த 
உ்ரயாடை்ை நாம் மணிபமக்ைக் க்தப்பகுதியிலிருந்து 
அறிகிப்றாம்.

மணிபமக்ை நூலில் அமுத சுரபி எனும் குறியீடு 
புழஙகி வைருவை்த நாம் அறிகிப்றாம். அமுதசுரபி எதன 
குறியீடு? பசியின குறியீடு. வைற்றிய வையிறு. நி்்றந்த 
வையிறு. காலியான பிச்சப் பாத்திரம். நி்்றந்த பாத்திரம். 
இருவை்கக் குறியீடுக்ளயும் பசரத்தால், பசியும் பசி 
நீக்கலும். துக்கமும் துக்கம் நீக்கலும் என்ற புத்த இைக்கு 
எளிதாக்கப்பட்டுள்ளதா? துக்கத்்தவிடை துக்கம் நீக்கல் 
மணிபமக்ைக் காப்பியத்தில் தூக்கைாகபவை உள்ளது. 
துக்கத்்த ரவைனறுவிட்டை திருப்தி ரதனபடுகி்றது.

மணிபமக்ை தமிழின முதல் இரணடு காப்பிய 
நூல்களில் ஒனறு. எனில் தமிழ்த் தத்துவைத்தின முதல் 
பிரசசி்ன பசி எனபதாகக் கூடை இருக்கைாம். பசி என்ற 
தத்துவைப் பிரசசி்ன்ய எட்டும்பபாது, தமிழ் 
ரமய்யியலில் ஒரு குறிப்பிடைத்தக்க எல்்ை்ய எட்டி 
விடுகிப்றாம். ஓர ஆழத்்த எட்டி விடுகிப்றாம். ஒரு 
தனித்துவைத்்த எட்டி விடுகிப்றாம். பிரம்மபமா முக்திபயா 
தமிழின முதல் தத்துவைப் பிரசசி்ன ஆக வில்்ை. 
ரவைகுமக்க்ளப் பற்றிப் பிடிக்கும் பசி என்ற ரமய்யான 
பி ர ச சி்ன  மணிபம க்ை க்  க ா ப் பி ய த்தில் 
முன்வைக்கப்படுகி்றது.

மணிபமக்ை மிகவும் பு்றக்கணிக்கப்பட்டை நி்ையில் 
தள்ளப்பட்டை ஒரு ரபண, அவைளுக்கு விதிக்கப்பட்டை 
குடும்ப மற்றும் குைச சூழ்ைத் துணிசசைாக மீறும் 
க்த்ய மணிபமக்ை பபசுகி்றது. காப்பியத்தின பை 
இடைஙகளில் வைரணமீ்றல்கள், ்வைதீக மீ்றல்கள் 
சுட்டிக்காட்டைப்படுகின்றன. ரபௌத்தத்தின அடிப்ப்டைப் 
பிரசசி்ன துக்கம் எனறு வை்ரயறுக்கப்படுகி்றது. 
துக்கத்்த பவைறு எப்படிரயல்ைாம் ரசால்ைைாம்? புத்தர 
பைவை்கயாக முயற்சித்திருக்கி்றார. துக்கம், சாவு, 
முது்ம, பிணி (பநாய்), ஏழ்்ம, பிரிவு, பபார, பி்றப்பு, 
இ்றப்பு இனனும் பைவைாக. பசி எனபதும் அதுபவை. பசி 
எனபதும் துக்கபம. துக்கம் நீக்கல் எனபது பசி 
நீக்கைாகவும் ஆகும். மானுடைத் துயரத்தின விரிந்த 

ைட்டுகர

=ந. முத்துமமோகன்
nmohanmuthu054@gmail.com

பசி என்பது, 
தத்துவப் 

பிரச்சினை 
ஆகுமநா?
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பரப்்ப முழுதும் கணடைறிந்து விடை பவைணடும் என 
புத்தர முயனறிருக்கி்றார. ஏபதனும் ஒன்றாகபவைா 
சிைவைாகபவைா துக்கத்்தச சுருக்கிக் கூறிவிடை முடியுமா? 
பமலும் பமலும் விரித்துக் கூ்றைாம். காை ஓட்டைத்தில் 
மனித்ரத் துக்கப்படுத்தும் பை புதிய மு்்ற்மகள், 
கருவிகள் பதான்றைாம். அ்வை கு்்றயப் பபாவைதில்்ை.

மணிபமக்ையில் தத்துவைத்தின ரபாருள்முதல்வைாத 
எல்்ை்ய எட்டுகிப்றாம். பசி எனும் பிரசசி்ன 
ரபாருள்முதல்வைாதமா? எனறு சிைர ஆசசரியப்படைைாம். 
பசி எனபது தத்துவை ரமய்யியல் பிரசசி்னயா, எனப்ற 
சிைர பகட்கைாம். பசி்ய விடை ரமய்யான ஒன்்றக் 
காணபவைா, பகட்கபவைா முடியுமா? பசி எனபது உடை்ையும் 
உயி்ரயும் ரதாடும் ரபரும் உண்ம. பசியினால் 
பாதிக்கப்பட்டைவைன அவைனது இருத்தலிய சமநி்ை்ய 
இழந்து விடுகி்றான. நிதானமாக அவைனால் ரசயல்படைபவைா, 
சிந்திக்கபவைா முடியாது. மனித இருத்தல் பசியால் 
அதிகபட்சம் பாதிக்கப்படுகி்றது. பசி எனபது பவைறு எந்த 
தத்துவைப்பிரசசி்ன்ய விடைவும் அதிக உைகியல் 
(உைகாயதத்) தன்ம ரகாணடை பிரசசி்ன. மணிபமக்ை 
பசி்ய மட்டும் கணடைறியவில்்ை, ரமய்யான உைகியல் 
பிரசசி்ன ஒன்்றத் தத்துவைமாக்க பவைணடும் 
எனப்தயும் கணடைறிந்துள்ளது.

பசி குறித்து பண்டைத் தமிழ் இைக்கியஙகள் 
பபசியுள்ளன. பு்றநானூறும் பி்ற சஙகப் பாடைல்களும் பசி 
குறித்துப் பபசியுள்ளன. நமது புைவைரகளும் பாணரகளும் 
பசியால் வைருந்தியுள்ளனர. ஆற்றுப்ப்டை இைக்கியஙகள் 
பசி, வைறு்ம ஆகியவைற்றுக்குச சாட்சியமாகும் 
இைக்கியஙகள். ஔ்வையின பாடைல்களில் பசி பற்றிய 
குறிப்புகள் பை கி்டைக்கின்றன. வைள்ளுவைரும் பாரதியும் 
பசி, வைறு்ம குறித்துக் கனத்த குரலில் பபசியுள்ளனர. 
இருப்பினும் முழுக் காப்பியம் ஒனறின நடுவில் பசி 
்வைக்கப்பட்டுள்ளது மணிபமக்ையில்தான. ஆசசரியம் 
தான, இருப்பினும் நமது பக்தி இைக்கியஙகளில் 
மிகமிகக்கு்்றவைாகபவை பசி, ஏழ்்ம பற்றிய பாடைல்கள் 
இடைம் ரபற்றுள்ளன. மணிபமக்ைக்குப் பி்றகு சுமார 
1500 ஆணடுகள் தமிழ் பசி்யப் பற்றிப் பபசவில்்ை!

நீணடை ரநடிய ஈராயிரம் ஆணடுகளுக்குப் பி்றகு 
தமிழில் வைள்ளைார இராமலிஙக சுவைாமிகள் பசித்த 
மக்க்ளப் பற்றி எழுதியுள்ளார. பசியின ஊடைாகபவை அவைர 
இ்்றவை்னயும் அவைனது அரு்ளயும் உருவைகித்துள்ளார. 
இ்்ற அனுபவைம் ராமலிஙகருக்கு ஏ்ழயர அனுபவைத்தின 
ஊடைாகபவை கிட்டியுள்ளது. பசி்யயும் பசித்பதாருக்கு 
உணவிடுத்ையும் ்மயமாக்கி அவைர இ்்றவை்னக் 
கணடுள்ளார. அவைர இ்்றவைனுக்கு அ்ணயா விளக்கு 
ஏற்்றவில்்ை, பசித்பதார உணவைருந்த கஞசி காய்க்கும் 
அடுப்புக்கு அ்ணயா ரபரு ரநருப்்ப ஏற்றினார. 
பசி்ய அடிப்ப்டையாகக் ரகாணடு வைள்ளைார 
இ்்றக்கருத்்தபய வை்ரயறுத்தார. ரபருஙகரு்ண 
இ்்றவைனின பணபு, சிறுகரு்ண மனிதரின பணபு 
என்றார. பரமாத்மா்வையும் ஜீவைாத்மா்வையும் மனித 
விழுமியமான கரு்ண்யக் ரகாணடு அளந்திருக்கி்றார!

மனிதபநயம் என்ற பிரசசி்ன்ய தத்துவைஙகள் 
பபசியுள்ளன. கடைவு்ளப் பற்றிப் பபசிய இ்டைக்காைத்்த 
இருணடை காைம் என அ்டையாளப்படுத்திய ஐபராப்பியத் 
தத்துவைம், அதிலிருந்து மனித்ன பநாக்கித் திரும்பிய 
காைத்்த மறுமைரசசிக் காைம் என்றது. மனித 
உணரசசிகள் இயல்பான நி்ையில் அஙகு பபசப்பட்டைன. 
மனித உடைல், ரபண அழகு க்ையின தத்துவைத்தின 

பிரசசி்னகளாகின. மறுமைரசசிக் காைத் தத்துவை 
அறி்ரகள் பசி்ய அறியாமலிருந்திருக்க முடியாது. 
எனினும் அவைரகள் பசி்யப் பற்றிப் ரபரிதாகப் 
பபசிவிடைவில்்ை. பசி என்ற பிரசசி்ன்யக் காரல் 
மாரக்ஸ் உ்ழப்பின தத்துவைமாகவும் புரட்சியின 
தத்துவைமாகவும் மாற்றினாரா? பசி்யக் கரு்ணயால், 
இரக்கத்தால் மட்டும் தீரக்க முடியும் எனறு மாரக்ஸ் 
நம்பவில்்ை.

பசி்யயும் பாலியல் பிரசசி்ன்யயும் ஒப்பிடை 
முடியுமா? இரணடுபம மனிதரிடைம் கட்டைாயமாக 
இடைம்ரபறும் (உயிரியல், உடைலியல்) பபாதா்மகள் 
அல்ைது பற்்றாக்கு்்றகள் (Lack) எனறு சிை அறி்ரகள் 
கூறுவைர. இந்தப் பபாதா்மக்ள இட்டு நிரப்ப 
நிரந்தரமாக முயற்சித்துக் ரகாணபடை இருக்கிப்றாம். 
அ்வை நி்்றபவைற்்றப்படைாதபபாது, மனித ஆளு்மயில் 
சி்தவுகள் ஏற்படுகின்றன. பசியினால் அவைதிப்படும் 
மனிதரின ஆளு்ம சி்தக்கப்படுகி்றது. பாலுணரவுப் 
பபாதா்மயில் வைருந்தும் மனிதருக்கும் மு்்றயாக 
உதவுஙகள் எனறு வைள்ளைார எழுதுவைார. இருவை்கப் 
பபாதா்மகளிலும் மனிதர அந்நியமாகின்றனர. 
இரணடுபம ரபாருள்முதல்வைாதப் பணபு ரகாணடை 
பி ர ச சி்ன கள்  த ா ம் .  இ்வை  இ ரணடுப ம 
ரபாருள்முதல்வைாதப் பிரசசி்னகள் எனப்த அஙகீகரிக்க 
மாரக்சியரும்கூடை தயஙகுவைர.

நவீன காைத்தில் பபசப்படும் பை பிரசசி்னக்ள 
அமுதசுரபி இ்ணத்துப் பபசியுள்ளது. உணவுக்கான 
உரி்ம, உயிர வைாழ்வைதற்கான உரி்ம (Right to Food, 
Right to Live) பபான்றன. பகுத்துணடு வைாழ்தல் எனபது 
தாபன அமுதசுரபி. மணிபமக்ையின து்றவு “அ்றப் 
பி்ழகள்” ரசய்பதாருக்குக் கடுந் தணடை்ன விதிக்க 
பவைணடும் எனறு கூ்றவில்்ை. குற்்றவைாளிகள் எனக் 
கருதப்பட்படைா்ரயும் அணுகி அரவை்ணத்துக் 
ரகாள்கி்றது. அ்றத் தணடை்னகளின இடைத்தில் 
இரக்கமும் கரு்ணயும் முகிழ்க்கின்றன. சி்்றக் 
பகாட்டைத்்த மணிபமக்ை அ்றக்பகாட்டைமாக்குகி்றாள். 
சமணத்தின வி்னக் பகாட்பாடு அ்றப்பி்ழகளுக்குக் 
க்ற ா ர ான தணடை்னக்ள முனரமாழிகி்றது . 
மணிபமக்ையின ரபௌத்தம் வி்னக்பகாட்பாட்்டை 
ரநகிழ்வைாக்குகி்றது.

பசி என்ற ஒரு பிரசசி்ன்ய காப்பியத்தின 
பிரசசி்னயாக மாற்றியதன மூைம் மணிபமக்ைக் 
காப்பியத்தில் ரபௌத்த சிந்த்ன ரபாருள்முதல்வைாதப் 
பணபி்ன ஈட்டுகி்றது. பசித்த மனிதரகபளாடு 
தனக்குள்ள உ்ற்வை ரபௌத்தம் ரநருக்கமானதாக 
ஆக்கிக்ரகாள்ளுகி்றது. பசி, பசி நீக்கல் பபான்ற 
எடுப்புகளின மூைம் தத்துவைத்தின பூடைகமான, அருவைமான 
நி்ைப்பாடுகளிலிருந்து ரபௌத்தம் பருமனான 
நி்ைப்பாடுக்ள பநாக்கி நகருகி்றது. காப்பியம் அல்ைது 
க்த என்ற ரவைகுமக்களிய இைக்கிய வைடிவைத்்த 
ஏற்கும்பபாது தத்துவைத்திற்கும் மக்களுக்கும் நடுவிைான 
இ்டைரவைளி ம்்றகி்றது எனப்தயும் காணகிப்றாம். 
“சமயக் கணக்கர தம் தி்றம் பகட்டை கா்த” என்ற 
பகுதியில் நாம் காணும் பூதவைாதத்்த விடை ரசழு்மயான 
ரபாருள்முதல்வைாத ரமய்யிய்ை நாம் மணிபமக்ைக் 
காப்பியத்தின க்தப் பகுதியில் காணுகிப்றாம்.

்கட்டுரரயநாளர்: தத்துவப் ப�ரநாசிரியர்
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=தோமஸ் ஹைலண்ட் எரிக்சன்
மேரோசிரியர்,்சமூக மோனிடவியல் துஹை, ஒஸ்மலோ ேல்கஹலககழகம்

க்கநாவிட்-19:

எதிர்வினையும் 
‘கெநார்டிக’ ெநாடு்களின் ெம்பிகன்க மு்கமும்

தமிழில்: ரூேன் சிவரோஜோ

இனறு நபாம முகம பகபாடுககும நிகழ்வு எம வபாழ்நபாளில் நபாம 
அனுெவிககினற மிகப் ெபாரதூரமைபான உ்களபாவிய நிகழ்வு எனெ்்த 
்பாமை்மைபாகபவனும பெருமெபான்மையினர் உைரத ்்்ப்ெட்டுள்ளனர். 
கு்றந்்ெட்ெம ஐபரபாப்ெபாவில் அது உைரப்ெட்டுள்ளது. நபாம பெய்வ்றியபாது 
்டுமைபாறிய இந்் நி்்்ய ‘பநருககடி’ எனும பெபாற்பிரபயபாகததினூ்டபாகக 
குறிப்பிடுவது ஒரு வ்கயில் கு்றமைதிப்பீ்டபாகும. இந்்ப் பூமியில் நபாம 
ஏழ்ர பில்லியனுககு பமைலுள்பளபாம. அமமைககளில் இ்னபால் 
ெபாதிககப்ெ்டபா்வர்கள் யபாபரனும இருப்பின அவர்கள் மிகச் 
பெபாற்ெமைபானவர்கபள.

இ்்ன எழுதிக பகபாண்டிருககும ்ருைததில் (பமை, 2020) பகபாவிட்-19 
இன உ்களபாவிய இறப்பு எண்ணிக்க 3 ்ட்ெத்்த ்பாண்டியிருந்்து. 
க்்டக்ள மூ்டபவண்டிய நிர்ப்ெந்்ம ஏற்ெட்்டது. ந்டமைபாட்்ட சு்ந்திரம 
கணிெமைபாக மைட்டுப்ெடுத்ப்ெட்்டது. பெரு வணிக நிறுவனஙகள் 
திவபா்பாவபாகும அச்சுறுத்ல்க்ள எதிர்பகபாண்டுள்ளன. சிறுவணிக 
நிறுவனஙகள் கபாைபாமைற்பெபாகும நி்் ஏற்ெட்டுள்ளது. வீட்டுக க்டன 
மீள்பெலுத்ல் ் பாமை்மைபாகினறது. மைபாைவர்கள் ப்ர்வு எழு் முடியபா் நி்். 
உ்கின ப்ற்கிலுள்ள (global south) நிரந்்ர ப்பாழி்ற்ற ப்பாழி்பாளர்கள் 
பமைலும பமைபாெமைபான நி்்ககு இட்டுச் பெல்்ப்ெட்டுள்ளனர். மைனி்ர்கள் 
ஒருவருகபகபாருவர் ஒனறு அல்்து இரண்டு மீற்றர் இ்்டபவளி்யப் 
பெணுமைபாறு அறிவுறுத்ப்ெட்டு வருகினறனர்.

்க குலுககு்ல் இனி இல்்். நட்பு ரீதியபான கட்டிய்ைப்பு இனி 
இல்்். கண்ணுககுப் பு்ப்ெ்டபா்- அப்பவ்ள ஒருவபரபாப்டபாருவர் 
எம்மைப் பி்ைககும உற்ெததிச் ெஙகிலி, விநிபயபாகம, ப்பா்டர்ெபா்டல் 
ஆகிய ெ் பில்லியன இ்ழகளு்டனபான உ்களபாவிய அ்மைப்பு எப்ெடி 
இயஙகுகிறது எனெ்் இப்பெபாழுது்பான ெ்ரும மு்னமு்றயபாக 
ப்ளிவபாக (அல்்து மைஙக்பாக) அறிந்து பகபாள்கினறனர்.

நமபிக்ககளும பநருககடிகளும பநருககடிகளின பெபாப், ஒரு 
ெமூகததினு்்டய கூட்டி்ெவு – அது நமபிக்க அல்்து ெயததின 
அடிப்ெ்்டயிலிருந்்பாலும பெபா்்னககு உட்ெடுத்ப்ெடுவது பெபாதுவபாக 
நிகழககூடியது. ப்பா்டர் பநருககடிகளுககு முகமபகபாடுககும ெமூகஙகளில் 
ஒப்பீட்்டளவில் நமபிக்க கு்றவபாகபவ இருககும

நமபிக்க ப்பா்டர்ெபான எண்ணிக்க ெபார் கைகபகடுப்புகளில்  (quan-
titative surveys)  பநபார்டிக நபாடுகள், உச்ெததிற்கு அருகில் அல்்து பமை்பாக 
இருந்துவந்துள்ளன. ் வரஸ் ெரமெல் கபாரைமைபாக அவெரகபா் ந்்டமு்ற 
அமுல்ெடுத்ப்ெட்டு இரண்டு மைபா்ஙகள் க்டந்துவிட்்ட நி்்யில், 
பநருககடியின வி்ளவபாக ‘பநபார்டிக நமபிக்க’ எந்் அளவில் 
ெபாதிககப்ெட்டிருககினறது எனற பகள்விக்ள நபாம பகட்கத ப்பா்டஙக்பாம.

இந்் நனகு ஒழுஙக்மைககப்ெட்்ட, அ்மைதி பெபாருந்திய உ்கின வ்டககு 

Thomas Hylland Eriksen: 
ஒஸ்பைா பல்க்ைக்கழகம் 
சமூக மானிடைவியல் து்்ற 
பபராசிரியர. சரவைபதச 
கல்வியாளரகள் மத்தியில் 
அறியப்பட்டை, பநாரபவையின 
முதன்மயான 
கருத்தாளரகளில் ஒருவைர. 
தனது ஆய்வு மற்றும் 
அறிவூட்டைல் 
ரசயற்பாடுகளுக்கான 
‘கல்வியாளர விருதி்ன’ 
2019இல் ரபற்்றவைர. 
உைகமயமாக்கல், 
பதசியவைாதம், அ்டையாளம், 
சமூக அறிவியல், 
இனத்துவைம், சூழலியல், 
காைநி்ை மாற்்றம் ஆகிய 
து்்றகளில் காத்திரமான 
ஆய்வுக்ள பமற்ரகாணடு 
வைருபவைர. மட்டுமல்ைாது 
அவைற்்்ற ரவைகுமக்கள் 
மத்தியில் எடுத்துசரசனறு 
அறிவூட்டுவைதிலும் 
காத்திரமான பஙகி்ன 
ஆற்றிவைருபவைர.

அவைரு்டைய புத்தகஙகள்:

Globalization: The Key 
Concepts (2006/2014),
Overheating (2016)
Boomtown (2018)
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மூ்்யில் (corner of the Global North) பெரும 
திரள்்மையப்ெட்்ட நமபிக்க நி்வுகினறது. 
ஆனபால் இந்் வி்்மைதிப்ெற்ற வளததி்னக 
கட்டிபயழுப்புவ்ற்கு  நீண்்ட ஆயுளின கபா்ஙகள் 
ப்்வ. அழிப்ெ்ற்கு பநபாடிப்பெபாழுதுகள் 
பெபாதுமைபான்வ. இஙபக மைககள் இந்நி்்்ய 
எதிர்பக பாள்ள முன  ்ய பாரிப்புக்ளக 
பகபாண்டிருககவில்்் .  இ்ற்கு முனனர் 
இ்்னபயபாத் ஒரு வீழ்ச்சி்யயும நிச்ெயமைற்ற 
்ன்மை்யயும தூரததிற்கூ்ட அனுெவித்தில்்்.

உண்்மையில் ெனமுகப்ெட்்ட, குறிப்ெபாக 
பெருகிவரும அதி-ெனமுகப்ெட்்ட ெமூகஙகளின 
நமபிக்க ப்பா்டர்ெபான பகள்விகள் ெமூக 
அறிவிய்பாளர்கள் மைற்றும ெமூக பெபாறியிய்பாளர்கள் 
மைததியில் சி் ஆண்டுகளபாக இருந்துவருகினறன. 
இந்் வி்டயததில் உ்களபாவிய வ்டககிற்குள் முககிய 
பவறுெபாடுகள் உள்ள்பாக ெர்வப்ெ ஆய்வுகள் 
கூறுகினறன: ஸ்கனடிபநவிய மைககள் பெபாதுவபாக 
பிறமைனி்ர்கள் மீது நமபிக்க பகபாண்டுள்ளனர். 
அப்பவ்ள அபமைரிககர்கள் பெபாதுவபாக 
அவவபாறில்்். ஆனபால் நமபிக்கயின இரண்டு 
மு்ன்மை வடிவஙக்ள நபாம பவறுெடுததிப் 
ெபார்கக பவண்டும: நீஙகள் ஒரு யபாரபாவது ஒரு நெ்ர 
அல்்து நெரல்்பா் ஏ்பாவப்பான்ற நமெ்பாம. 
பிற மைனி்ர்க்ள நமபுகினற ஒரு ெமூகததில் நீஙகள் 
வபாழ்பாம, ஆனபால் அரெபாஙகததின மீது நமபிக்க 
இல்்பாமைல் இருகக்பாம. இ்ன ் ்்கீழ் நி்்யும 
ெபாததியம: அ்பாவது நீஙகள் அரெபாஙகத்் 
நமபுெவரபாக இருககககூடும. ஆனபால் அயலிலுள்ள 
ெக மைனி்ர்க்ள நமெபா்வரபாக இருககககூடும. 
அப்ெடியபாயின உண்்மையில் நீஙகள் ெமூகபவளி்யப் 
ெகிர்ந்து பகபாள்ளும ெந்ப்கததிற்கி்டமைபான 
மைனி்ர்களி்டமிருந்து உஙக்ளப் ெபாதுகபாததுக 
பகபாள்வ்ற்கு அரெபாஙகததில் ் ஙகியுள்ளீர்கள்.

பநருககடி கபா்ஙகளின பெபாது இந்் இரண்டு 
வ்கயபான நமபிக்ககளும பெபா்்னககு 
உட்ெடுகினறன. உ்பகஙகிலுமுள்ள அரெபாஙகஙகள் 
பகபாபரபானபா ்வரசின கட்்டற்ற ெரமெ்்த 
்டுப்ெ்ற்கு ஒப்பி்டககூடியவபாறபான ெ் 
கட்டுப்ெபாடுக்ளயும விதிமு்றக்ளயும 
அமுல்ெடுததின. சி் ்்ட்வகள் துப்ெபாககி 
மு்னயிலும சி் ்்ட்வகள் ்யவபான 
அறிவுறுத்ல்கள் மூ்மும பெய்்ன.

ப்நார்பவயின் எதிர்விரை

ஏ்னய நபாடுகள் ெபார்ந்் ஒரு ெககவபாட்டுப் 
ெபார்்வயு்டன பநபார்பவ மீது ெபார்்வ்யச் 
பெலுததுபவபாம. பகபாவிட் - 19 இற்கு எதிரபாக 
பநபார்பவ வி்ரந்து கடு்மையபான ந்டவடிக்கக்ள 
முனபனடுத ்து  ( ப வளி ந பாடு களிலிரு ந்து 
வந்்வர்க்ளத ்னி்மைப்ெடுத்ல் உட்ெ்ட கல்வி 
நிறுவனஙக்ள மூடியது வ்ர) . ்ற்பெபாது 
ப்பாற்றுத்டுப்புப் ெபாதுகபாப்பு ந்டவடிக்ககளுககு 
முககியததுவம பகபாடுதது ெடிப்ெடியபாக மீள்திறப்பு 
ந்்டபெறுகிறது.

பின்பாந்த, ப்டனமைபார்க, சுவீ்டன பெபானற 
ஏ்னய பநபார்டிக நபாடுகளு்டன ஒப்பிடு்கயில் 
பநபார்பவயில் இறப்பு வீ்ம மிகக கு்றவு எனெப்பாடு 

ெதிவு பெய்யப்ெட்்ட ப்பாற்று எண்ணிக்கயிலும 
இரண்்டபாவது மிகக கு்றந்் நி்்யிலும உள்ளது. 
எப்ெடியிருப்பினும க்்டப்பிடித் மூப்பாெபாயம 
பவற்றியளித்்பா எனெ்் பநருககடியின முடியும 
சூழலில் மைட்டுபமை கண்்டறிய முடியும

 ‘்னனபார்வப் பெபாதுப்ெணி’ (dugnad ) எனெது 
பநபார்பவ ப்சியப் ெண்ெபாட்டின ் னிச்சிறப்ெபான 
அமெமைபாகப் ெரவ்பாகக கரு்ப்ெடுகினறது. 
உண்்மையில் இது சி் ஆண்டுகளுககு முனனர், 
ஒரு புகழ்பெற்ற வபாபனபாலி நிகழ்ச்சியின (Nitimen) 
பநயர் வபாகபகடுப்பில் “ப்சியச் பெபால்” எனறு 
பெயரி்டப்ெட்்டது. ்னனபார்வப் பெபாதுப்ெணி 
எனெது ெமூகததின ஒவபவபாரு உறுப்பினரும 
அவர்களின ெமூக நி்்ககு அப்ெபாற்ெட்டு, 
அவர்களின ெஙபகற்பி்னக பகபாருகினற ஊதியம 
பெறபா், கூட்டுைர்்வ, கூட்டுச்பெயற்ெபாட்்்டக 
குறிககிறது.

வ ழ க க மை பான  ்னன பா ர் வ ப்  ெணிகள் 
ப ெ ற் பற பா ர் கள பா ல்  முனபனடுக க ப் ெடும 
முனெள்ளிகளின உட்கட்டுமைபான ெரபாமைரிப்பு 
மைற்றும சிறிய திருத்பவ்்க்ளக குறிககினறன. 
இ்வ வழ்மையபா க  ெனிககிழ்மைகளில் 
முனபனடுககப்ெடுவன. அதப்பாடு பிள்்ளகள் 
அஙகததுவம வகிககும வி்ளயபாட்டுக குழுககள் 
அல்்து இ்ெ அணிவகுப்புக குழுககளுககபான 
வருமைபான ஈட்்டல் பெயற்ெபாடுகளுககுள் 
அ்டஙகககூடிய ெயனெடுததிய பெபாருட்களின 
விற்ெ்ன, சிற்றுண்டிச் ெபா்் ந்டபாததுவதில் 
ெஙகளித்ல், குடியிருப்புகளின பெபாதுப்ெகுதிக்ளத 
துப்புரவபாககி அழகுெடுதது்ல் பெபானறன 
பெபாதுவபான ்னனபார்வப் ெணிகள் எனும 
வ்ரய்றககு உட்ெட்்ட பெயற்ெபாடுகளபாகும. 
நிச்ெயமைபாக இ்்னபயபாத் ந்்டமு்றகள் உ்கின 
பவபறந்்ப் ெகுதிகளிலும கபாைககூடிய்வ. 
ஆனபால் பநபார்பவஜியர்க்ளப் பெபாறுத்வ்ர, 
்னனபார்வப்ெணி எனெது பமைபாழிபெயர்ப்ெ்ற்குக 
கடினமைபான ஒரு உள்ளூர் பெபால் எனெ்ற்கு 
அப்ெபால், ஒரு வ்கயில் ெமைததுவவபா்ததின 
குறியீ்டபாகவும, புரபா்னமைபாக பி்ைப்பி்னக 
பகபாண்்ட ஒரு்மைப்ெபாட்டின குறியீ்டபாகவும 
உள்ளது.

இந்் இ்்துளிர் கபா்ம, அரசியல்வபாதிகள் 
் த ் மை து  ப ் ர் ் ல்  ப ் பா கு தி க ் ள 
அணிதிரட்டுவ்ற்கபாக ‘ப்சிய ்னனபார்வப் 
பெ பாதுப்ெணி ’  எனற  பெ பால்்பா்ட்்த 
திருமெததிருமெ  ெயனெடுததியுள்ளனர் . 
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இச்பெபால்்பா்டல் ,  ப ் ெமை பா க ச்  சி ந்திதது 
்னிததுவமமிகக ் னிநெரபாக ந்டந்துபகபாள்வ்்ப் 
ெரிந்து்ரககினறது. – அ்பாவது ்னிநெர்களின 
கூட்டுைர்வு மைற்றும கூட்டுைர்வபாகச் சிந்திககும 
்னிநெர். மைபானி்டவிய்பாளர் Louis Dumont 
பெரி்டர்களிலிருந்து பவளிவர மு்னயும நவீன 
ப்ெத்் இப்ெடியபாகச் சித்ரித்பார்.

உ ண் ்மை யி ல்  இ ந் ் ச்  ப ெ பா ல் ் பா ட் சி 
மி்கமைதிப்பிற்கு உட்ெட்டுவிட்்ட்பாகவும 
்்்வர்களி்டமிருந்து கி்்டககப்பெறும 
அறிவுறுத்ல்க்ளப் பினெற்றுவ்ற்கபாக, ்மைது 
வ ழ ் மை ய பா ன  வ ழி மு ் ற க ளி லி ரு ந் து 
பவளிபயறுகினறனர். இது நிறுவனஙகள் மைற்றும 
அரசு மீ்பான நமபிக்க மைற்ற நபாடுக்ள வி்ட 
பநபார்பவயில் ஆழ பவரூனறியுள்ளது எனெ்்யும 
உறுதிப்ெடுததுகினறது. ஒரு சி் பமைப்பாட்்டமைபான 
உ்பாரைஙகள் மூ்ம இந்் வி்டயத்் விளகக 
முடியும . ஏப்ரல் ஆரமெததில் ,  மைககளின 
ந்டமைபாட்்டத்்க கண்்டறியும திறனபெசிச் பெயலி 
புதி்பாக அரெபாஙகததினபால் பவளியி்டப்ெட்்டது.

ஒரு வபாரததிற்கும கு்றவபான கபா்ப்ெகுதியில் 
1.4 மில்லியன பநபார்பவஜியர்கள் (பமைபாத்ச் 
ெனதப்பா்க 5.5 மில்லியன) ் னனியல்ெபாக அந்்ச் 
ப ெ ய லி ் ய  ் மை து  தி ற ன பெ சி க ளி ல் 
்ரவிறககியிருந்்னர். அந்்ச் பெயலி மூ்ம 
பெகரிககப்ெடும இ்ததிரனியல் ்கவல்க்ள 
அரெபாஙகம ் வறபாகப் ெயனெடுத்பாது எனெப்பாடு, 
ஏ்னய அ்னததுப் பெபாறுப்புமிகக குடிமைககள் 
பெபா் ப்சிய சிரமை்பானததிற்குப் ெஙகளிககினற 
ெமிக்ஞை இ்ன மூ்ம வழஙகப்ெடுகிறது. 
இருப்பினும, இந்்ச் பெயலி்யத ்ரவிறககிய 
அ்னவரும அ்்னச் பெயற்ெடுததியுள்ளனர் 
எனறு அர்த்மில்்்.

ஒரு மைபா்ததிற்கு முனனர் ,  நகரததிற்கு 
பவளிபயயுள்ள ்னியபார் ஓய்வுககுடில்களுககும 
ஏ்னய பெபாது ஓய்வுககுடில்களுககும பெனறு 
்ஙகுவ்ற்கு அரெபாஙகம ்ற்கபாலிகத ்்்ட 
விதிததிருந்்து. ஒரு நபாட்டின மைததிய்ர வர்ககததின 
பெருமெகுதி இந்்க கபா்ப்ெகுதியில் ஒரு ெமைய 
உள்ளுைர்பவபாடு ஒபர ெழஙக்ளச் சு்வப்ெ்ற்கும 
நீள்தூரப் ெனிச்ெறுககலுககபாகவும ்மைது 
மை்்ககுடில்களில் ஈஸ்ரர் கபா்த்்க கழிப்ெது 
வழ்மை. இத்்கய சூழலில் ஓய்வுககுடில் ்்்ட 
எனெது நுண்ணுைர்வற்ற  ெ ர்வபாதிகபா ர 
அரெபாஙகததி்டமிருந்து வந்் ஆததிரமூட்டுகினறதும 
அவமைபானப் ெடுததுகினறதுமைபான அறிவித்்பாகப் 
ெபார்ககப்ெட்டிருககககூடியது.

இருப்பினும எதிர்வி்னகள் மிகுந்் புரி்்் 
பவளிப்ெடுததின. 80 வீ்ததிற்கு பமை்பான மைககள் 
்்்ட்ய ஏற்றுகபகபாண்்ட்பாக கணிப்பு ஒனறு 
கூறியது. அப்பவ்ள மிகச் பெபாற்ெமைபான 
ப்பா்கயினபர ் ்்ட்யத தீவிரமைபாக எதிர்த்னர்.

பகபாபரபானபா ் வரசினபால் ஏற்ெட்்ட ் னனபார்வக 
கூட்டுைர்வின இ்ெவுச்சூழல் உச்ெததிலிருப்ெ்் 
பவறு புறநி்்களில் ் வததும அவ்பானிகக்பாம. 
உ்பாரைமைபாக மைபார்ச் இறுதியிலிருந்து ஓட்்டப்ெயிற்சி 
ப்பா்டர்ெபான ெர்ச்்ெ ஊ்டகத்ளஙகளில் முககிய 
இ்டமபிடித்து. உ்டற்ெயிற்சி நி்்யஙகள், மைற்றும 

ஏ்னய பெபாது இ்டஙகள் மூ்டப்ெட்டிருககும 
நி்்யில் ஓட்்டம (பஜபாககிங )  எனெது 
அர்த்முள்ளதும ஆபரபாககியமைபானதுமைபான 
பெபாழுதுபெபாககு எனெது ஒரு ெபார்்வ. ் விர ந்்ட 
அ்மைதியபாக ந்்டெபா்்களில் பெல்ெவர்கள் 
மைற்றும ்ள்ளுவண்டிகளில் குழந்்்கபளபாடு 
பெல்வெர்கள், குறுகிய ெபா்்களின ெபா்ெபாரிகள் 
மீது பவர்்வ, மூச்சுத துளிக்ள உமிழ்ந்து 
பெல்கினற பெபாறுப்ெற்றவர்களபாக ந்்டெபா்்களில் 
பஜபாககிஙகில் ஈடுெடுெவர்கள் உள்ளனர் எனற 
எதி ர் ப் ெ பா ர்்வயும  க பாைப்ெடுகினறது . 
இரண்்டபாவது ெபார்்வ ெமைததுவததின ெபாற்ெட்்டது. 
ெலு்ககள் மைற்றும ெபாரெட்ெ ந்டவடிக்கக்ள 
நிரபாகரிககிறது.

்னிப்ெட்்ட ப்பா்டர்பு வ்்ய்மைப்புகள் 
மைற்பறஙகிலுமவி்ட பநபார்பவயில் கு்றவபான 
முககியததுவம வபாய்ந்்தில்்் எனற பெபாதிலும, 
குறிப்ெபாக ப்பாழிற்ெந்்், பெபாருளபா்பாரத 
்ளஙகளில் அவற்றின முககியததுவம கு்றவபானது. 
அதப்பாடு ஊழல் ெற்றிய ெபார்்வ ெபார்ந்் ெர்வப்ெ 
ஆய்வுகள் பநபார்பவஜியர்கள் அ்்ன மிகககு்றவு 
என நமபுவ்பாகக கூறுகினறது. ்னனபார்வப் 
பெபாதுப்ெணி எனும கருததியல் ெற்றியும அ்ன 
மீ்பான அதீ் நமபிக்கயின அளவீடு ெற்றியும 
இ ங கு  கு றி ப் பி ட் டு ள் பள ன .  அ து 
மை னி ் ர் க ளு க கி ் ்ட யி ் பா ன 
பெபாது்மைப்ெடுத்ப்ெட்்ட நமபிக்க்யயும 
்னிப்ெட்்ட உறவுதப்பா்டர்ெற்ற அதிகபார 
நிறுவனஙகள் மீ்பான நமபிக்கககும பெபாருந்தும.

பநபார்பவஜியர்களின சுய புரி்ல் ெபார்ந்் 
வி்டயத்்க குறிககினற, கவர்ச்சிகரம கு்றந்் ஒரு 
அமெததி்னச் சுட்டிககபாட்டுவ்ன மூ்ம; 
இரண்்்டயும புரிந்து பகபாள்ள்பாம. அது Janteloven, 
the Law of Jante இது பநபார்டிக நபாடுகளின ெமைததுவம 
ெற்றிய புரி்லுககு அடிப்ெ்்டயபாகக கரு்ப்ெடும 
ஒரு இ்ககியப் ெ்்டப்பில் இ்டமபெற்ற அமெம. 
Aksel Sandemose (1899 - 1965) எனும ப்டனிஸ்-
பநபார்பவஜிய எழுத்பாளரின 1933 இல் பவளிவந்் 
்நயபாண்டி நபாவ்பான A Fugitive Crosses His Tracks 
(En flyktning krysser sitt spor) இல் இ்டமபெற்றிருந்்து. 
அதில் ெததுக கட்்ட்ளகள் வடிவ்மைககப் 
ெட்டிருந்்ன. பமைலும அடிப்ெ்்டயில் அது 
மைற்றவர்க்ளவி்ட உயர்ந்்வர்கள் எனறு கருதும 
உரி்மை எவருககும இல்்் எனறு அது கூறுகினறது. 
Law of Janteஇற்குள் ஸ்கனடிபநவிய ப்சியப் 
ெண்புகளின கு்றெபா்டபாகப் ெரவ்பாகக கரு்ப்ெடும 
பெபாறபா்மை, ெமூக அஙகீகபாரம மிகக ந்டத்்கள், 
மைற்றும சிறு்மைத்ன முனதீர்மைபானஙகள் 
உள்ள்டககப்ெட்டிருப்ெ்பாக கரு்ப்ெடுகிறது. 
இருப்பினும ,  மைபாறுெட்்ட பவளிச்ெததில் 
புரிந்துபகபாள்ளப்ெட்்டபாலும, Law of Jante also 
சுயந் ஆ்ெக்ளப் பினெற்றுவ்்வி்டவும, 
மை க க்ள  மை்றமுகமை பா க  கூட்டுைர்்வ 
பவளிப்ெடுத்வும அ்ற்கபாக பெயற்ெ்டவும 
வழிபகபாலுகிறது.

பநபார்பவஜிய இ்ககியததில், Law of Jante வி்ன 
மிகப் பிரெ்மைபாக மீறிய ெ்்டப்பு இப்ெனின பெர் 
கி ந்த .  அந்்ப்  ெ பா ததிரம  இப்பெபா்்ய 
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்னி்மைப்ெடுத்ல் விதிமு்றக்ளப் பினெற்ற 
விருமபியிருககபாது. அதப்பாடு ஆெதது நி்றந்் 
வ ய து ப் பி ரி வி ன ் ர  ் வ ர சி லி ரு ந் து 
ெபாதுகபாப்ெ்ற்குரிய எவவி் அகக்ற்யயும 
பெலுததியிருகக மைபாட்்டபாது. மைபார்ச் 12 இல் 
பிரக்டனப்ெடுத்ப்ெட்்ட ப்சிய கூட்டு ந்டவடிக்க 
அ்னவரி்டமிருந்தும அர்ப்ெணிப்பி்னக 
பகபாரியிருந்்து. இ்ன மு்ன்மை அழுத்ம தீவிர 
க்ட்மைக்ளச் பெய்யச் பெபால்லி வலியுறுததும 
வ்கயபான்ல்். மைபாறபாக கட்டிய்ைத்ல், 
அலுவ்கஙகளுககுச் பெல்வ்்த ்விர்த்ல் 
பெபானறவற்்றக க்ட்மையபாக அறிவுறுத்ப்ெட்்டது. 
பெற்பறபார்கள் ் மைது ெதினமை வயதுப் பிள்்ளகளுககு 
இப்ெடிச் பெபானனபார்கள்: உஙகளுககபாக அல்். 
உஙகள் ்பாத்பா, ெபாட்டிக்ளக கருததிற்பகபாண்டு 
நீஙகள் பவளியில் பெனறு உஙகள் நண்ெர்களு்டன 
களிததிருப்ெ்்த ்விர்கக பவண்டும எனச் 
பெபால்் பநர்ந்்து.

க்்டகளுககுள் மைககள் ் னிநெர் இ்்டபவளி்யக 
க்்டப்பிடிககபா்வி்டதது ஒருவ்ரபயபாருவர் 
கடிந்துபகபாள்கினற நி்்யில், அந்நியர்களுக 
கி்்டயி்பான ெமூகக கட்டுப்ெபாடு எனெது 
வி்ளவுத்பாககம மிககது.

மூனறபாவது, மைககட்ப்பா்க ஒப்பீட்்டளவில் 
சிறியது. இ்னு்டன மு்ல் இரண்டு வி்டயஙகளு்டன 
இ்ைந்து, ்விர்கக முடியபாமைல் அதிகளவில் 
ஒரு்மைப்ெபாட்டிற்கு வழிவகுககினறது. இ்னபால் 
ெரஸ்ெரம உருவக அய்வர்களபாக மைபாறுகிபறபாம. 
நபானகபாவது , அரசுககும குடிமைககளுககும 
இ்்டயி்பான இ்ைவபாககம எனெது வலுவபானதும, 
பெருமெபாலும ஒததி்ெவும பகபாண்்டதுமைபாகும. 
அ்பாவது அவர்களுககுத ப்்வயபான பெ்வக்ள 
அரெபாஙகம வழஙகும, பமைலும ப்்வபயற்ெடின 
க பாவல்து்ற  உ்விககு  வரும  பெ பானற 
பெபாதுவபானப்பாரு ெபார்்வ பநபார்பவஜியர்கள் 
மைததியில் உள்ளது. இந்நி்் பெயினட் நுலீயிசில் 
உள்ள ஆப்பிரிகக அபமைரிககருகபகபா அல்்து 
ெபாகிஸ்்பானில் உள்ள சுயபாதீன சிந்்்னயபாளர் 
ஒருவருகபகபா பெபாருந்்பாது.

இது ெமூக ஒததி்ெவு மைற்றும கூட்டுைர்வி்ன 
உருவபாககுகினறது. ஆனபால் ெமைததுவமின்மைககு 
மை்றப்பிடுகிறது. பமைலும இதுபவபாரு ெமூகக 
கட்டுப்ெபாட்டு வடிவததிற்கு விததிடுகிறது. ெமூகக 
கட்டுப்ெபாடு எனெது இ்ெவபாககததிற்கபான 
வலுவபான அழுத்ம, விழிப்புைர்வுககபான 
பெபாககுக்ள மைககள் மைததியில் ஏற்ெடுததுவப்பாடு, 
எல்்் பரபாந்துகள், மு்றெபாரபா ்்்டகள், 
அ்பனபாடு பமைலும முககியமைபாக இன ரீதியபான 
அந்நியப்ெடுத்ல்கள், ஏ்னய சிறுெபான்மையின்ர 
வி ் க கி ் வ த ் ல்  ப ெ பா ன ற வ ற் றி ற் கு ம 
இட்டுச்பெல்லும.

்ற்பெபா்்ய விவபா்ம எனனபவனில், 
ந ் ்ட ெ பா ் ் யி ல்  ் ள் ளு வ ண் டி க ளி ல் 
இளம்பாய்மைபார்க்ளக க்டந்து வியர்்வ்யப் 
ெறககவிடுவதும ,  மூச்சுவபாஙக ஓடுவதும 
பெபாருத்ப்ெபா்டபான்பா? அல்்து அய்வர்கள் 
்ம்மை மைறந்து முஷ்டியில் இருமுவ்பாப்பா, அல்்து 
்ககுலுகக மு்னவ்பாப்பா அவர் ் வறபானவரபாகப் 
ெபார்ககப்ெடுவபாரபா எனெ்பாகும. இது சிறியளவு 
பெயல்பவளி்யக பகபாண்்ட ெபாததியமைபான 
்கவ்றிந்் அல்்து பெருமெபான்மையினரின 
வி ழு மி ய ங க ளு க கு  இ ை க க மி ல் ் பா ் 
பநகிழ்வுத்ன்மைக்ளக பகபாண்்ட ெமூகத்்கக 
குறிககினறது.

‘பெரியண்ைபா’ துண்டுவிர்்ககூ்ட உயர்த்த 
ப்்வயில்்பா், அப்பவ்ள சிறிய ெபகபா்ர 
ெபகபா்ரிகள் பநறிமு்றக கட்்ட்மைப்பின 
எல்்்க்ள உறுதியபாகவும கூர்்மையபாகவும 
பெணுகினற ெமூ்பாயத்் பநபாககி, Sandemose 
ெரிந்து்ரத் Law of Janteவின மூ் வடிவததுககு 
முழுவட்்டத்்யும நபாஙகள் நகர்ததியுள்பளபாம.

இநதக் கட்டுரை https://www.coronatimes.net/
norway-covid-19-nordic-trust/ தளத்தில் 

(15-5-2020) வெளிெநதது.

்கட்டுரரயநாளர்: எழுத்தநாளர்

ப்நார்பவஜியர்்களின் ் ம்பிக்ர்கயின் அடிப்�ரட என்ை?

முடிவபாக நபானகு ெபாததியமைபான விளககஙக்ளப் 
ெட்டியலிடுகிபறன. பநபார்பவ மீ்பான உயர்ந்் 
நமபிக்கயும நபாட்டின வலு்வயும பகபாண்டு, 
அச்சுறுததுவ்ற்கு மைபாறபாக பவண்டுபகபாளின 
ஊ்டபாக இந்்ப் பெரி்டர் கபா்ததில் அரெபாஙகததின 
கடு்மையபான கட்டுப்ெபாடுக்ள ந்்டமு்றப் 
ெடு ததுவ் ற்குரிய  மு்றயில்  மை க க்ள 
அணிதிரட்்டவும Law of Janteவின பநர்மை்றயபான 
அமெஙகளின ெயனெபாடு ஏதுவபாக அ்மைந்துள்ளது.

மு்்பாவது ெமூக இ்்டபவளி எனெது 
்ற்கபாலிகம. பிர்மை்ர அறிந்் ஒருவ்ர அறிந்் 
இனபனருவ்ரப் ெ்ருககுத ப்ரிந்திருககும. 
உய ர்மைட்்டததிற்கும  அடிமைட்்டததிற்கும 
இ்்டயி்பான இ்்டபவளி பவகுசி் நீககல்களபால் 
ஆ ன து .  இ து  ஆ ளு ெ வ ர் க ளு க கு ம 
ஆளப்ெடுெவர்களுககும இ்்டயி்பான குறுகிய 
இ்்டபவளி்யக குறிககினறது. இ்ன ஒரு வி்ளவு 
எனெது வலுவபானப்பாரு கூட்டு அ்்டயபாளம. 
இரண்்டபாவது, மைற்்றய பமைற்கு ஐபரபாப்பிய 
ந பா டு க்ளவி்டத  ் பா மை ் மை பா க  ப ந பா ர் பவ 
ந க ர மை ய மை பா க க மை்்ட ந் ் து .  கி ர பா மை ப் பு ற 
விழுமியஙகளபான ஒருஙகி்ைவு, ெமைததுவம 
பெபானறன இனறும நீடிககினறன. ஆ்கயினபால் 
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ைட்டுகர

=சு.இரோமசுப்பிரமணியன்

மரணத்தில் 
உடல்தநான் 
அழிகிறது;
‘உயிர்’ 
வநாழகிறது

“உறங்குவது ப�ோலும் சோக்ோடு - உறங்கி
விழிப�து ப�ோலும் பிறபபு” (குறள் – 339)

பூமியில் மு்ல் மைனி்ன ப்பானறிய நபாள்மு்ல் இனறுவ்ர ெபா்பாரை மைனி்ர்கள் 
மைரைத்்ககண்டு அஞ்சியெடிபய்பான வபாழ்கிறபார்கள். மைரைததினபெபாது, உயி்ரத்பாஙகிய உ்டல் 
அழிந்துவிடுகிறது. உ்டலில் இருந்் உயிர் எனன ஆகிறது எனெது இனறுவ்ரப் புரியபா் புதிரபாக 
இருப்ெப், மைரை ெயததிற்கபான கபாரைம என்பாம. அ்னபெபாருட்ப்ட, இ்றவழிெபாடும அதுெபார்ந்் 
ெ்டஙகுகளும, அ்வ ெபார்ந்் மை்ஙகளும உயிர்ப்பு்டன உள்ளன எனறும அவ்பானிகக்பாம.

மைனி்னின மைரைததின மீ்பான அச்ெத்் மூ்்னமைபாககபகபாண்டு, மைரைததிற்குப்பிறகபான 
மைறு்மை்யப்ெற்றிப் பெசும பெபாலிச்ெபாமியபார்கள்,, பகபாடிகளில் ெமெபாதிதது, இம்மையில் வெதியபாக 
வபாழ்கிறபார்கள். அரசுகபள அவர்களது கட்டுப்ெபாட்டினகீழ் இயஙகககூடிய்பாக மைபாறிவிடுகிறது.

இந்்ச் சூழலில்்பான, மைரைததினபெபாது உயிர் அழிவதில்்் எனறு ரபாெர்ட் ்பானெபா (Robert 
Lanza) எனனும அறிவிய்பாளர் கூறுவது கவனம பெறுகிறது. ‘அண்்டம’ (Universe) ெற்றிய ‘உயிர்-
்மையகபகபாள்்க’ (Bio-centrism) எனகிற புதிய பகபாட்ெபாட்டின து்ையு்டன மைரைததிற்குப்பிறகும 
உயிர், உயிர்ததிருப்ெ்பாக ரபாெர்ட் ் பானெபா கூறுகிறபார். ெபாப் பெர்பமைன (Bob Berman) எனெவபரபாடு 
இ்ைந்து ‘உயிர்-்மையகபகபாள்்க’ (“Bio-Centrism) எனனும நூ்் எழுதியிருககிறபார்.

ஆரமெததில், பூமி ் ட்்்டயபாக இருப்ெ்பாக மைககள் நமபிவந்்னர். 
ஆனபால் உண்்மையில் பூமி ்ட்்்ட அல்், உருண்்்ட எனெது 
ப்ரியவந்்தும, ஓர் அறிவியல் புரட்சி ஏற்ெட்்ட்பாக வர்பாறு 
ெதிவுபெய்கிறது. இதுபெபானற, உ்்கப் புரட்டிப்பெபாடும 
பகபாள்்ககளும, பகபாட்ெபாடுகளும அவவப்பெபாது வந்துபகபாண்டு்பான 
இருககினறன. அவற்றில் ஒனறபாக, ரபாெர்ட் ் பானெபா முன்வககும 
அறிவியல் அடிப்ெ்்டயி்பான புதிய பகபாள்்கயும ’ெபார்ககப்ெடுகிறது..

சூரிய்ன ்மையமைபாககபகபாண்டு, நீள்வட்்டப்ெபா்்களில் 
சுற்றிவரும பகபாள்க்ளயும, து்ைகபகபாள்க்ளயும உள்ள்டககிய 
சூரியககுடுமெமும, வபானில் மினனும கைககி்்டஙகபா் 
விண்மீனகளும பெர்ந்் பக்கசி (Galaxy), இருள்பவளி (Dark Space) 
என எல்்பாம பெர்ந்்து்பான அண்்டம (Universe)..

அண்்டத்்ப்ெற்றிய பகபாள்்ககள், பகபாட்ெபாடுகள், கைககீடுகள் 
அ ் ன த து ம  இ ய ற் பி ய ் ்  ் மை ய மை பா க ் வ த ப் 

�ரணததிற்குபபின் என்ன நிகழ்கி்றது என்று 
அறியாதவதரயில்தான், �னிதனுககு 
�ரண�யம் இருககும். �ரண�யம் இருககும் 
வதரயில்தான், அவன் மகாஞச�ாவது 
‘�னிதனாக’ இருப�ான். அதுபவ, இநத 
பூமிககான வாழ்வியல் அ்றம் என்றும் 
மசால்லலாம்.

ரநா�ர்ட் லநான்சநா
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பமைற்பக பாள்ளப்ெடுகினறன .  இது்பான , 
‘இயற்பியல்-்மையகபகபாள்்க’ (Physics Centered 
hypothesis) எனப்ெடுகிறது. அண்்டம்பான மு்லில் 
ப்பானறியது எனவும, அ்ன பிறபக உயிர்கள் 
ப்பானறின எனறும இயற்பியல்-்மையகபகபாள்்க 
கூறுகிறது.

இ ந் ்  க ரு த ்் த  ் ் ் கீ ழ பா க ப் 
புரட்டிப்பெபாடுகிறது, உயிர்-்மையகபகபாள்்க 
(Life-centered hypothesis ) அ்பாவது, மு்லில் உயிர் 
ப்பானறியது எனறும, உயி்ர (life) ்மையமைபாக 
்வதப் அண்்டம ப்பானறியது எனறும ‘உயிர்-
்மைய’ பகபாள்்க கூறுகிறது.

மைபாததிரமைல்், இயற்பியல்-்மையக பகபாள்்க, 
ஒபர ஒரு அண்்டம்பான (Universe) இருககிறது 
எனறு கூறுகிறது. இ்ற்கு மைபாறபாக, உயிர்-்மையக 
பகபாள்்க, ெ் அண்்டஙகள் (mult iverse ) 
இருப்ெ்பாகவும ,  அ்வ ஒவபவபானறும 
உறுதியபாகத ் னிததிருப்ெ்பாகவும கூறுகிறது.

அபமைரிககபா்வச்பெர்ந்் ரபாெர்ட் ்பானெபா, 
மைருததுவததில், எம.டி.(M.D) ெட்்டம பெற்றவர். 
உயிரியல் (Biology) ஆய்வில் சிறந்் அறிவிய்பாளர். 
‘நவீன பெல் ப்பாழில்நுட்ெததின அறிவியல் 
்்்்மை அலுவ்ர்’.(Chief Scientific Officer Of 
Advanced Cell Technology).. ்்டம இ்ழ் (Time 
magazine) ப்ர்வுபெய்் 100 பிரெ்ஙகளில், 
ரபாெர்ட் ் பானெபாவும ஒருவர்.

உயிர்-்மையகபகபாள்்கயின அடிப்ெ்்டயில், 
மைரைம ஒரு மைபா்ய; மைரைததில் உயிர் 
அழிவதில்்்; மைரைததிற்குப் பிறகும உயிர் 
வபாழ்கிறது.; இப்ெடி அறிவியல் இ்ழ்களில், 
ரபாெர்ட் ் பானெபா மைரைம ெற்றிய ் னது ஆய்வு 
முடிவுக்ள பவளிப்ெடுததியுள்ளபார்.

அ ப் ெடி ககூறுவ் ற் க பான  அறிவியல் 
கபாரைஙக்ளயும அவர் முன்வககிறபார் 
குவபாண்்டம இயற்பியல்.சி் கபாட்சிப்ெதிவுக்ளத 
்னிததிருப்ெ்பாகக (absolute) கரு் இய்பாது 
எனறும, நிகழ ெபாததியமைபான கபாட்சிப்ெதிவுகளின 
ப்பாகுப்ெபாகபவ கரு் இயலும எனறும கூறுகிறது. 
இந்் பநடுககததில் (range) அ்மைந்் ஒவபவபாரு 
கபாட்சிப்ெதிவும, ‘ெல்-அண்்டஙகளின’ (Multiverse) 
பவவபவறு அண்்டஙக்ளச் பெர்ந்்்வயபாகபவ 
இருககும எனறும புதிய பகபாள்்க கூறுகிறது. 
அ்பாவது, ெல்பவறு அண்்டஙகளிலும, உயிர்கள் 
வபாழ்வ்ற்கபான ெபாததியககூறபாகவும இ்்னக 
கரு்்பாம.

உயிர் எனறு வருமபெபாது, கபா்மும, பவளியும 
(space & Time) மு்ன்மைப் ெஙகபாற்றுெ்வ. 
‘இயற்பியல்-்மையக’பகபாள்்க, கபா்மும, 
பவளியும தி்டப்பெபாருட்கள் (solid matter) 
எனகிறது .  மைபாறபாக ,  கபா்மும ,பவளியும 
அ்னத்்யும ஒருஙகி்ைககும கருவிகள் 
( too l s ) மைட்டுபமை எனகிறது புதிய உயிர்-
்மையகபகபாள்்க.

இந்் அடிப்ெ்்டயில் ெபார்த்பால், கபா்மும, 

பவளியும இல்்பா் உ்கில், மைரைமும இல்்் 
எனறபாகிறது. மைரைமைற்ற நி்்்ய , கபா்தது்டன 
முடிவுற்றநி்் ( t e rm i n a t e d  w i t h  t im e ) 
எனககரு்்பாம. அ்னபால், மைரைத்்க 
கபா்ததிற்குப் புறதப் (outside time) அ்மைந்் 
ஒனறபாகபவ கரு்பவண்டும எனறும புதிய 
பகபாள்்க கூறுகிறது.

அருகருபக இருககும இரண்டு பிளவுகள் 
வழிபயயும (double slit), ஒரு துகள், ஒபர பநரததில் 
பெல்்ககூடிய நிகழ்்கவு (probability) இருப்ெ்பாக, 
குவபாண்்டம இயற்பியல் (Quantum Physics) 
கூறுகிறது . இ்்னச் சுட்டிககபாட்டுவ்னமூ்ம, 
உயிருமகூ்ட ஒபர பநரததில் மைரிததும, உயிர்ததும 
இருப்ெ்ற்கபான ெபாததியககூறுகள் உள்ள்பாக 
உயிர்-்மையக பகபாள்்க கூறுகிறது.

“ஆற்ற்் ஆககவும முடியபாது, அழிககவும 
முடியபாது; ஒருவ்க ஆற்ற்் இனபனபாருவ்க 
ஆற்ற்பாக மைபாற்ற்பாம” எனெது இயற்பியலின 
‘ஆற்றல் அழிவின்மை விதி’.(Law of conservation 
of Energy). அதுபெபா்பவ, உயிரும அழிவதில்்் 
எனறு பெபால்கிறது புதிய பகபாள்்க.

்னித்னி மைனி் உ்டல்கள், ் ஙக்ளத்பாஙகபள 
அழிததுகபகபாள்ள விதிககப்ெட்டிருந்்பாலும, 
மூ்ளயின ஒரு ெகுதியில் பெயல்ெடும இருெது 
வபாட் ஆற்றல் (20 watt energy) மைரைதப்பாடு 
மை்றந்துவிடுவதில்்். மைபாறபாக, மைரைததிற்குப் 
பிறகுமகூ்ட உயிர்ததிருககிறது. அந்் இருெது 
வபாட் ஆற்றல், மைரைததிற்குப் பிறகும, ‘நபான 
யபார் ? ’  எனற எண்ைம உயிர்ததிருகக 
வ் கப ெ ய்கி றது  எனெ ் பா க ,  ‘ உ யி ர் -
்மையகபகபாள்்க கூறுகிறது.

இந்் புதிய புரட்சிகரமைபான பகபாள்்க்ய 
ஏ ற் று க பக பா ள் வ தி ல் , அ றி வி ய ல் 
வல்லுநர்களி்்டபய கருதது முரண்கள் உள்ளன. 
ஒருசி் அறிவிய்பாளர்கள் , இ்்ன ஏற்ெப்பாடு 
ெபாரபாட்டியும பெசுகினறனர். பவறு சி்ர், ‘இது 
அறிவியப் அல்், ஆனமிகமபெபால் உள்ளது’ 
என பகலிபெசுகினறனர்.

எனினும, ‘பெபார்ககம, நரகம’ எனறும ‘பமைப் 
ஏழு உ்கம, கீபழ ஏழு உ்கம’ எனறும, ‘ஆவி, 
பிதுர்’ எனறும பெசிவரும ஆனமிகவபாதிகளுககு 
இந்் புதிய பகபாள்்க உவப்ெபான்பாகபவ 
இருககும.

மைரைததில் உயிர் அழிவதில்்் எனறு 
பெபால்லும ரபாெர்ட் ்பானெபா, மைரைததிற்குப் 
பிறகு அந்் உயிர் எனனவபாகிறது எனபறபா, 
எப்ெடி நீடிககிறது எனபறபா எதுவும கூறவில்்். 
இந்்ச் சூழலில்்பான, பெருமெ்பான மை்ஙகளின 
நமபிக்கயபாக இருககிற ஆனமைபாெற்றியும 
பெசுபவண்டியுள்ளது.

ஆனமைபாவும, உயிரும ஒனறு்பானபா எனனும 
பகள்வியும எழுகிறது .  ‘ உயிர் -்மைய ’ க 
பகபாள்்கயின அடிப்ெ்்டயில், மைரைததிற்குப் 
பிறகும உயிர் நீடிததிருப்ெ்பால், உயிரின நீட்சிபய 
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ஆனமைபா என்பாம. கபா்ம, இ்டத்்ப்பெபாறுதது பெயர் பவறுெடுகிறது 
எனெ்பாகும.

உ்ட்்விட்டு உயிர் பிரிந்்பிறகு, அது ஆனமைபா ஆகிவிடுவ்பாக நமெப்ெடுகிறது. 
அந்் ஆனமைபா அ்மைதியபாக இருந்்பால், அது நல்் ஆனமைபா. குடுமெததினருககு 
இனன்்க பகபாடுத்பால் அது பகட்்ட ஆனமைபா. அ்ன கபாரைமைபாகபவ, 
அ்பாவது, உயிர், ஆனமைபாவபாக மைபாறியபிறகு, அது வபாழ்ந்துபகபாண்டிருககும 
்ஙகளுககு எந்் வி்ததிலும பகடு்ல் பெய்துவி்டககூ்டபாது எனெ்ற்கபாகபவ, 
ெல்பவறு ெபாவுச்ெ்டஙகுகள் பெய்யப்ெடுகினறன. அ்னபிறகும, நி்னவுநபாள் 
மைற்றும அமைபாவபா்ெகளில் பெய்யும ‘ நீத்பார் க்டனகளும’, ஆனமைபா்வ 
அ்மைதிப்ெடுததுவ்ற்கபாக எனபற புரிந்துபகபாள்ளபவண்டும.

முது்மைவ்ர வபாழ்ந்து மைரித்வர்க்ளவி்டவும, இளம வயதில் மைரணிககும 
(பகபா்் பெய்யப்ெடும அல்்து ்ற்பகபா்்ககுத தூண்்டப்ெடும) இளம 
பெண்களின ஆனமைபாவி்டம்பான அதிக அளவி்பான ெயமும அதுெபார்ந்் 
ெகதியும ஏற்ெடுகினறது.. குடுமெததின்ர விட்டுச்பெனற அப்ெடிப்ெட்்ட 
ஆனமைபா, அவர்களது கட்டுப்ெபாட்டிற்குள், வரபா்பெபாது, அல்்து அவர்கள் 
அப்ெடி நி்னககுமபெபாது, அந்் ஆனமைபா்வ அ்மைதிப்ெடுததுவ்பாகச்பெபால்லி 
ஏமைபாற்றிப் பெரும பெபாருள் ஈட்டும கூட்்டமும உருவபாகி, நி்்பெற்றுவிட்்டது.

குமைரி மைபாவட்்டததில், பெருமெபா்பான வீடுகளில், இனறும ‘கனனி வழிெபாடு’ 
ப்பா்டர்ந்துபகபாண்டு்பான இருககிறது. ப்னபமைற்கு மூ்்ககுப் பெயபர, ‘கனனி 
மூ்்’ எனறபாகிவிட்்டது.

்னது பநருஙகிய நண்ெர் பெஸ்பஸபா (Besso) மைரைமை்்டந்்பெபாது, “நம்மைப் 
பெபானறவர்களுககு க்டந்்கபா்ம, நிகழ்கபா்ம, எதிர்கபா்ம எனெப்ல்்பாம 
மைபாயதப்பாற்றஙகபள” (illusions) எனறு அயினஸ்்்டன கூறியது கூர்ந்து 
சிந்திககத்ககது.

அயினஸ்்்டனுககு மைட்டுமைல்், கிபரககநபாட்டு ெட்்டத்் மைதிககபவண்டும 
எனெ்ற்கபாக விருமபி நஞ்்ெ அருந்திய ் ர்ககவிய்பாளர் ெபாகரடீஸ், கபாவ்ர்கள் 
தூககுபமை்்டககு அ்ழககவந்் அந்் கைததிலும ப்னின எழுதிய நூல் 
ஒன்ற வபாசிததுகபகபாண்டிருந்் புரட்சியபாளர் ெகதசிங, “கபா்்னக கபா்பால் 
எட்டி உ்்ப்பென” எனறுபெபானன புரட்சிககவிஞைன ெபாரதி ஆகிபயபாருககுமகூ்ட 
மைரைம துச்ெம்பான. ஆனபால் நம்மைப் பெபானறவர்களுககு மைரைம எனறுபமை 
அச்ெம்பாபன!

பஜபாெஃப் பிளபாஙபகபா ஒயிட் (Joseph Planco White) எனனும ஆஙகி்க கவிஞைர் 
‘இரவும, மைரைமும’ (Night and Death) எனனும 14 வரி கவி்் (sonnet) ஒன்ற 
எழுதியிருககிறபார். அதில் ெகலில் ெ்்டககப்ெட்்ட மு்ல் மைனி்ன, சூரியன 
மை்றந்து இருள் கவியததுவஙகிய உ்டன, அச்ெமபகபாள்கிறபான. ஆனபால், ெகல் 
மை்றந்து, இருள் சூழ்ந்்தும ெகலில் ப்ரியபா் ஒளிவீசும, நி்வு, மினனும 
விண்மீனகள் எல்்பாம அவனது கண்ணுககுப் பு்ப்ெ்ட்பாயின. இர்வககண்டு 
அச்ெமபகபாண்்ட மு்ல் மைனி்ன, மைகிழ்ச்சியில் ெரவெமை்்டகிறபான. ெகல் 
இத்்ன அற்பு்ஙக்ள நமமி்டம இருந்து மை்றதது ்வத்்ப்பெபா், 
மைரைமும மைனி் வபாழ்க்கயில் கபாைககி்்டககபா் ஓர் அற்பு் உ்கத்் 
நமைககுக கபாட்்டககூடும. அ்னபால், மைரைத்்ககண்டு அச்ெமபகபாள்ளபாப் 
மைனி்பா எனறு அந்்ககவி்்யில், பஜபாெஃப் பிளபாஙபகபா ஒயிட் கருதது 
பெபால்கிறபார்.

அந்் கவி்்பயபாடு, ரபாெர்ட் ் பானெபா-வின ‘உயிர்-்மையக பகபாள்்க்யயும’ 
பெர்ததுப் ெபார்த்பால், மைனி்ர்கள் மைரைத்்ககண்டு அஞ்ெத ப்்வயில்்் 
என்பாம. எனன்பான மைரைததில் உயிர் அழிவதில்்் எனறு அறிவியப் 
கூறினபாலும, மைரைததில் உ்ட்்விட்டுப் பிரியும உயிர், ஏப்பா ஒரு வடிவில் 
மீண்டும நமமி்டம வந்து, மைரைததிற்குப்பின எனன நிகழ்ந்்து எனெ்்ககூறும 
வ்ரயில், நபாம அ்்ன நமெப்பெபாவதில்்் எனெது்பான ந்்டமு்ற உண்்மை.

அப் பவ்ளயில், மைரைததிற்குப்பின எனன நிகழ்கிறது எனறு 
அறியபா்வ்ரயில்்பான, மைனி்னுககு மைரைெயம இருககும. மைரைெயம இருககும 
வ்ரயில்்பான, அவன பகபாஞ்ெமைபாவது ‘மைனி்னபாக’ இருப்ெபான. அதுபவ, இந்் 
பூமிககபான வபாழ்வியல் அறம எனறும பெபால்்்பாம.

்கட்டுரரயநாளர்: இயற்பியல் ப�ரநாசிரியர்

காலமும், 
மவளியும் 
இல்லாத 
உலகில், 

�ரணமும் 
இல்தல 

என்்றாகி்றது. 
�ரண�ற்்ற 
நிதலதய, 
காலததுடன் 

முடிவுற்்ற நிதல 
எனக 

கருதலாம். 
அதனால், 

�ரணதததக 
காலததிற்குப 

பு்றதபத 
அத�நத 

ஒன்்றாகபவ 
கருதபவண்டும் 
என்றும் புதிய 

மகாள்தக 
கூறுகி்றது.
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்கமலநா ஹநாரிஸ் 
்கறுப்பநா? ்கநாவியநா?!

அபமைரிகக ெனபாதிெதித ப்ர்்ல் குறிதது 
மு ன பன ப் பெ பா து ம  இ வ வ ள வு 
கவ்்ெபாட்டிருப்ெபார் களபா  அல்்து 
கவனிததிருப்ெபார்களபா நமைது இந்திய ்மிழ் 
மைககள் எனறு கருதுமைளவிற்கு ஏப்பா ்மைது 
பெபாந்் வபார்டில் உள்ளூர் ப்ர்்லில் 
பெபாட்டியிடுவது பெபா் ஒரு ப்பாற்றத்்க 
பகபாடுததிருககிறது அபமைரிகக அதிெர் ப்ர்்ல். 
அதிலும முககியமைபாகத து்ைஅதிெரபாகச் 
ெனநபாயககட்சியின ெபார்பில் பெபாட்டியிடும 
கமை்பாஹபாரிஸ் ெற்றிய பெய்திகள். அது ெற்றிய 
கவனஈர்ப்பும ,  அதீ ்மும  முற்றிலும 
பவபறபான்ற பெபால்வ்பாக இருககிறது.

இக க பா்ததில்  அவ்ரத  ப்ரி ந்து 
பகபாள்ளபா்த ் மிழர்கள், ் மிழர்கபள அல்் பவனறும. அவர் யபாபரனறு பகட்ெப் ப்ெததுபரபாகம்பான 
எனறும ப்ெெக்ர்கள் இனி பெபால்்ககூடும. கமை்பாஹபாரிஸ் அவர்களுகபக உஙகள் ஓட்டு எனறு 
அபமைரிகக மைகக்ள, அபமைரிககவபாழ் இந்திய மைகக்ள, அபமைரிகக குடியுரி்மை பெற்றுள்ள 
இந்தியர்க்ளத, ்மிழர்க்ள இஙகுள்பளபார் பவண்டிக பகபாள்கிறபார்கபளபா இல்்்பயபா நிச்ெயம 
இஙகுள்பளபாருககு அபமைரிகக வபாககுரி்மை இல்்்பயனறபாலும ெரவபாயில்்் கமை்பாஹபாரி்ெ 
ஆ்ரிதப் ஆகபவண்டும எனறு பெபால்்த ப்பா்டஙகியிருககிறபார்கள்.

அபமைரிககபாவின குடியரசுத து்ைத ்்்வர் ெ்வி இந்தியபாவிலும நீட்சி பெற்றிருககிறது. 
பெற்பறயபாகபவண்டும கமை்பாஹபாரிஸ் இந்தியபாவமெபாவளி. ் மிழர். ் மிழச்சி. பென்னவபாசி எனபவ 
அபமைரிகக து்ை அதிெர் ப்ர்்ல் இந்திய து்ை அதிெர் ப்ர்்்பாகத்பான இருகக முடியும. கமை்பா 
ஹபாரிசின ் பாய்வழி ெபாட்டியின வீடு திருவபாரூர் மைபாவட்்டம துபளபெந்திரபுரம ஊரபாட்சி ் ெஙகபாநபாட்டில் 
இருககிறது. அவரது ் பாய்மைபாமைன பகபாெ்ன அஙகு வந்து பெல்வது உண்டு. அவர்களுககு பெபாந்்மைபான 
பகபாவில் ஒனறு கிரபாமைததில் இருககிறது. அ்ன பூ்ெ புனஸ்கபாரததுககு கமை்பாவின குடுமெம நிதி 
உ்வி பெய்வ்பாக கிரபாமைததினர் ஊ்டகததில் பெசுகினறனர். பகபாவில் அறஙகபாவ்ர் ெட்டியலில் 
அவரது பெயர் கற்ெ்்கயில் பெபாறிககப்பெற்றிருககிறது. ஊரின ஆதிககெபாதிகளின பமைட்டுககுடி, 
பமைல்ெபாதியினர் கமை்பாஹபாரிசுககு வபாழ்ததுககள் பெபால்லி சுவபரபாட்டி ஒட்டுகிறபார்கள். 
வ்்்ளஙகளிலும அவற்்ற ஒட்டி ் வககிறபார்கள். இ்்வி்ட பவபறனன பவண்டும, அவர் இந்தியர் 
்மிழச்சி எனறு பெபால்வ்ற்கு எனெ்பாக 
இருககிறது அ்வ.

அ ப மை ரி க க பா வி ல்  க மை ் பா ஹ பா ரி ஸ் 
து ் ை ெ ன பா தி ெ தி த  ப ் ர் ் லி ல் 
பெபாட்டியிடுவ்ற்கபான கபாரைஙகள், நியதிகள், 
நீதிகள் எனென எனனவபாகவும இருந்துவிட்டுப் 
பெபாகட்டும. இஙகு அது ப்்வயில்்். இஙகு 
ஒரு கபாரைம மைட்டும பெபாதுமைபானது அவரது 
பெயர் கமை்பாவபாக இருககிறது. அவரது 
வமெபாவளி, இந்தியபாவின பமைட்டுககுடி 
அதிகபாரவர்ககத்்ச் பெர்ந்்ப் ெபார்ப்ென 
குடுமெமைபாக இருககிறது. எனபவ அவர் 
ெபார்ப்ெனரபாக அ்்டயபாளப்ெடுத்ப்ெடுகிறபார். 
அ்்டயபாளப்ெடுத்ப்ெ்ட பவண்டும. அபமைரிகக 
து்ைெனபாதிெதி எனெ்்வி்ட ெபார்ப்ென 
அ்்டயபாளபமை மிக முககியமைபான்பாகும.

கமை்பா, ்பான ெபார்ப்ெனர் எனறு பெபால்் 
பவண்டும எனெதில்்். பென்னயிலுள்ள 
அவரது மைபாமைன குடுமெமும கூ்ட அப்ெடி 
பெபால்் பவண்டும எனெதில்்். அ்் 
பெபால்வ்ற்கு இஙகு ஆட்கள் இருககிறபார்கள் 
எனபவ கமை்பாஹபாரிஸ் ெபார்ப்ெனர் எனெதும, 
அவர் ெபார்ப்ெனரபாக இஙகு அறியப்ெடுவதும 
முககியமைபான்பாகிறது. ்மிழர் எனெ்்வி்ட 
ெபார்ப்ெனர் எனெது பமை்பானது. எனபவ கமை்பா 
ஹபாசுககபான முககியததுவம இந்தியப் 
ெபார்ப்ெனத ் ன்மை பெறுகிறது.
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கமை்பா, கமை்பாவபாக அறியப்ெடுவ்ற்கு அவரது 
பெயரு்டன பெர்தது அறியப்ெடுவ்ற்கு அ்ன 
உள்ளபார்ந்் ்வதீகதது்டன பெர்தது அல்்து 
ெபார்ப்ென நியதிகளு்டன அறியப்ெடுவ்ற்கு 
மைபாமிெம ெபாப்பிடும அவர் விருமெ பவண்டும 
எனெதில்்். இஙகு அப்ெடி அறியப்ெ்ட பவண்டும 
எனெதிலுள்ள அரசியல் ,  அவர்  எனன 
ெபாப்பிடுகிறபார். அவரது அபமைரிககப்பினனணி 
எனெனபவல்்பாம இப்பெபாது ப்்வப்ெ்டககூடிய, 
பவண்டிய ஒனறல்்.

அவர் ெபாப்பிடும மைபாமிெ உைவு இஙகு ெ் 
உயிர்க்ள கபாவு வபாஙகக கூடியது எனெப்பா, அது 
மிக பகவ்பாமைபான உைவரசிய்பாக இருப்ெப்பா 
இப்பெபாது கமை்பாவுககும முககியமைபான்பாகபவபா, 
அறிய பவண்டும எனெப்பா இல்்். அவது 
ப்பாப்புள் பகபாடி உறவுகளுககும ப்்வப்ெ்டவில்் .் 
ெசு்வ சூததிரன பகபால்வ்ற்கும, ெண்்டபாளன 
பகபால்வ்ற்கும, ெபார்ப்ெனன பகபால்வ்ற்கும 
ப்ளிவபான வ்ரய்ற இருககுமி்டததில் கமை்பா 
ெபாப்பிடும மைபாசிெததிற்கு பவபறபாரு மைைமும, 
குைமும உண்டு. பவபறபாரு நீதியும உண்டு.

அவரது ப்பாப்புள் பகபாடி இஙகு உள்ளவ்ர 
அவர் ெபார்ப்ெனரபாகத்பான இருகக முடியும. 
இருந்்பாக  பவண்டும .  வ்்்ளஙகளில் , 
ப்பா்்ககபாட்சிகளில், ெல்பவறு அரசியல், 
ஊ்டகஙகள் என ெணியபாற்றும அவரது ெபாதிெபார், 
ெமூகமெபார் உறவுகள் அப்ெடித்பான ெபார்ககிறபார்கள். 
ெபார்ப்ெபார்கள். ெபார்ககவும வலியுறுததுகிறபார்கள். 
ெபார்கக ் வககும இ்டததில் அவர்கள் இருககிறபார்கள் 
இந்தியபா எனெது ெபார்ப்ெனக கண்களபாலும, 
ெபார்ப்ென நீதியபாலும ஆனது. அபமைரிககபா எப்ெடி 
பவண்டுமைபானலும கமை்பா்வ ெபார்ககட்டும. இஙகு 
அவ்ர பவபறபாரு கண்களபால் கபாண்ெது 
ப்ெததுபரபாகம.

ஹபாரிஸ் யபார், கமை்பாவின ் பாய் சியபாமைளபா யபார் 
எனெப்ல்்பாம அவர்களது அ்்டயபாள 
அரசியலுககு அத்்ன முககியமைபான்பாக இருகக 
முடியபாது. கூ்டபாது. சியபாமைளபா இஙகு ஓடுகபாலி. ெபாதி 
பிர்ஷ்ட்்டம பெய்யப்ெட்்டவர். உ்டன கட்்்ட 
ஏறுவ்்யும, வி்்வக பகபாடு்மைக்ளயும, 
மைறுமைை மைறுப்பிலிருந்தும, ெபாதி ஆைவக 
பகபா்்களிலிருந்தும ்ப்பிததுச் பெனறவர். 
பெருஙக்ட்்யும, ெபாததிரகக்ட்்யும ஏகக 
கபா்ததில் க்டந்து பெனறவர்.

கமை்பாவின ் பாயர் சியபாமைளபா நி்னவுகூற்ககப் 
பெயரபாக இருகக முடியபாது. சியபாமைளபாவின ் ந்்் 
பவள்்ளயர் கபா் ஆட்சியில் அரசு பெபாறுப்பில் 
இருககிறபார். சியபாமைளபா புற்று பநபாய் ஆய்வுகபகன 
அபமைரிககபா பெல்கிறபார். அஙகு ஜ்மைககபா்வச் 
பிறப்பி்டமைபாகக பகபாண்்ட ஹபாரி்ஸ ெந்திதது 
கபா்ல் மைைமபுரிகிறபார். பினனர் கைவரின 
நபா்டபான ஜ்மைககபா பெனறு அஙகு வசிககிறபார். 
அஙகு நிறபவறிககு எதிரபான அன்றய 
கபா்ககட்்டததின ெ் உககிரமைபான பெபாரபாட்்டஙகளில் 
க்ந்து பகபாள்கிறபார்.

் மைது  பிள்்ளக்ள  அககி க பா ர ததுப் 
பிள்்ளகளபாக அவர் வளர்ககவில்் .் பமைட்டுககுடி 
உயர்ெபாதிப்பிள்்ளகளபாக வளர்ககவில்்். 

ஹபாரி்ெப் பெபானபறபாப்பாரு கறுப்பினத்வரபாக 
வளர் ககி ற பா ர் .  கறுப்பினததிற்பகதி ர பான 
ஒடுககுமு்ற்ய எதிர்தது அ்ன நீதிககபாகப் 
பெபாரபாடுகிறபார் .  ்மைது பிள்்ளக்ளயும 
அப்ெடியபான களததிலும, கருததியலிலும்பான 
வளர்ககிறபார். ஹபாரி்ெவிட்டுப் பிரிந்து, திருமைை 
உறவு முறிந்து அபமைரிககபாவில் குடிபயறிய பினனும 
இரண்டு பிள்்ளகளு்டன அபமைரிககபாவின 
மிகபநடிய நீண்்டக கறுப்பினப் பெபாரபாட்்டததின 
ப்பா்டர்ச்சியபாக நிறபவறிககு எதிரபானப் 
பெபாரபாட்்டஙகளில் ெஙபகடுததுக பகபாள்கிறபார். 
குடிபயற்ற அடி்மைகளபாகக கருதும பவள்்ள 
அரசிய்் எதிர்ககும  களத்்  அவர் 
அபமைரிககபாவிலும தீவிரப்ெடுத்பவ பெய்கிறபார். 
் ன்ன ,  ் னது  பிள்்ள க்ள  அவ ர் 
கறுப்பினதது்டன பெர்தது அ்்டயபாளப்ெடுததிக 
பகபாள்கிறபார்.

இது்பான சியபாமைளபாவின அ்்டயபாளம. அ்்த 
ப்பா்டரும கமை்பாஹபாரிசின அ்்டயபாளம. 
இந்தியபாவில் சியபாமைளபாவின, கமை்பாவின ப்பாப்புள் 
ப க பா டி க ளு க கு  இ ந் ்  வ ர ் பா று க ள் 
ப்்வப்ெடுவதில்்். இந்் அ்்டயபாளஙகள் 
ப்்வப்ெடுவதில்்். கமை்பா எனற பெயரும, 
அவர் இட்டிலி ெபாப்பிடுவதும, இந்திய-்மிழ் 
அ்்வி்ட ெபார்ப்ென இரத்உறவில் உள்ளவர் 
எனெது மைட்டும பெபாதுமைபானது. அககிரகபாரதது 
குருதி ஆட்சி பெய்வ்ற்கபான குருதி, ஆளு்மைககபான 
குருதி. எஙகிருந்்பாலும அது ஆட்சி பெய்யும. 
இது்பான கமை்பா ஹபாரி்ெ அ்்டயபாளப்ெடுததும 
அரசியல் பநடுக ஓடுகிறது. ஓடும.

கமை்பாஹபாரிஸ் இந்் அ்்டயபாளத்் ஏற்க 
பவண்டும எனெதில்்். அககிரகபாரம ஏற்கிறது. 
எனபவ இந்தியபா ஏற்கும, ெபார்ப்ென ஊ்டகஙகள் 
ஏற்கும. அபமைரிககபாவில் கறுப்பின பவறுப்பு எனகிற 
ஒருவி் ெபார்ப்ெனியத்் எதிர்தப் கமை்பாஹபாரிஸ், 
அவரது  ் பாய்  சிய பாமைளபா  ஆகிபய பா ரது 
பெபாரபாட்்டஙகள் இருந்்ன இருககினறன. 
ெரவபாயில்்். இஙகு சி் ெபார்ப்ெனர்கள் 
்லிததுகளுககபாக பெெவில்்்யபா. பெெட்டும. 
பெபாரபா்டட்டும. எல்்பாவற்றிற்கும பமை்பாக அவர் 
இந்தியவமெபாவளி ெபார்ப்ெனர்  எனெது 
முககியமைபான்பாகும. பமை்பான்பாகும.

கமை்பாஹபாரிசின ் பாய் சியபாமைளபா அபமைரிககபாவில் 
ஹபாரி்ெ கபா்லிதது மைைமபுரிகிறபார். இஙகு 
்மிழக ததில்  ப ென்னயிப் பா  அல்்து 
்ஞ்்ெவட்்டபாரததிப்பா இப்ெடியபானப்பாரு 
கபா்்்பயபா, திருமைைத்்பயபா சியபாமைளபாவபால் 
கற்ெ்ன பெய்து கூ்ட ெபார்கக இய்பாது. கறுப்பின 
இ்ளஞை்ர திருமைைம பெய்வது எனெது 
நிறபவறியும, நிற பவறுெபாடும, அதது்டன ெபாதிநிறமும 
நி்றந்் ் மிழ் ெபார்ப்ென ெமூகததில் சூததிரனுககு 
கீழபாகபவ ெபார்ககப்ெடும. ெபார்ககப்ெடுகிறது. 
அ்னபால்்பான சியபாமைளபா்வப் ெற்றி பெசுவ்்வி்ட 
அவர்களுககு கமை்பா ெற்றி பெசுவது முககியமைபான்பாக 
இருககிறது.

க்டந்் கபா்ஙகளில் ்மிழ்-ெபார்ப்ெனச் 
ெமூகததில்(்மிழ் பெசும ெபார்ப்ெனச் ெமூகததில்) 
பெண் ஒடுககுமு்ற ஒரு ெண்ெபா்டபாகபவ 
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வளர்தப்டுககப்ெட்டு வந்துள்ளது. பிறப்புத 
ப்பா்டஙகி இறப்புவ்ரயிலுமைபான பெண் 
ஒடுககுமு்றயின எல்்பா உச்ெ வடிவஙக்ளயும 
அ ச் ெ மூ க த தி ன  ப ெ ண் க ள் 
ெ ந் தி த து க பக பா ண் டு ள் ள ன ர் . 
அவற்றிலிலிருந்ப்ல்்பாம்பான சியபாமைளபா ்ப்பிச் 
பெனறுள்ளபார். கமை்பா ்ப்பிச் பெனறுள்ளபார். 
கமை்பாஹபாரிசு ெற்றி பெசுபவபார், பெண் உரி்மை 
ெற்றி பெெ பவண்டும, ஆைபாதிககம ெற்றி பெெ 
பவண்டும, ெபாதி ஒடுககுமு்றப் ெற்றி பெெ 
பவண்டும. ஆதிககத்், ெபாதி்ய நிறுவும அரசியல் 
ெட்்ட நூ்பான மைனு்ர்மைம ெற்றி பெெ பவண்டும 
.கறுப்பின விடு்்்ப்ெற்றி பெெ பவண்டும 
ெபார்ப்ெனப் பெண்கள் ெற்றி பெெ பவண்டும. 
்னெமூகப் பெண்கள் ெற்றிய க்டந்் கபா், இககபா் 
நி்்ப் ெற்றி பெெ பவண்டும.

ஆண்கள் வழி ெமூகததிலிருந்து சியபாமைளபா பெண் 
வழி ெமூகமைபானக கறுப்பினததுககு, ்நஜருககு 
பெல்வது அவரது வபாழ் மு்ற்ய மைபாற்றுகிறது. 
மைபாற்றம இஙகிருந்து ப்பா்டஙகுகிறது. ்னது 
்பாய்வழியில் கமை்பாவும கறுப்பின அ்்டயபாளத்் 
ஏற்கிறபார். எஙகும ெபார்ப்ென அ்்டயபாளத்் 
ஏற்ற்பாக பெய்திகள் இல்்் .  இருககப் 
பெபாவதுமில்்். கமை்பா அபமைரிககக குடிபயற்றப் 
ெபார்ப்ென, ெனியபா இவர்களின பிரதிநிதி அல்். 
அஙகு இரண்்டபாம்ர குடிமைககளபாக ந்டத்ப்ெடும 
கறுப்பின மைககளின பிரதிநிதிகளில் ஒருவரபாகபவ 
அரசியலிலும ,  ெமூக இயககஙகளிலிரும 
அ்்டயபாளம கபாைப்ெடுகிறபார். கமை்பாஹபாரிசின 
க்டந்்கபா் வர்பாறுகளும அப்ெடித்பான 
இருககினறன.

அவரது ் பாய்வழித ப்பா்டர்பு அல்்து ெபார்ப்ெனத 
ப்பா்டர்பு எனெ்ற்கு இஙகு எதுவி் ்்டயமும 
இல்்். அவரது ் பாய்மைபாமைன பகபாெ்ன மைட்டுபமை 
சியபாமைளபா ெற்றியும, அவரது மைகள் கமை்பா ெற்றியும 
நி்னவு கூர்ெவரபாக இருககிறபார். கமை்பாவின 
நி்னவும அந்் அளவி்பானப். அ்்த்பாண்டி 
கமை்பா அககிரகபாரத்்யும, துளசிச் பெடி்யயும, 
்ர்ப்்ெப் புல்்்யும, பூணூ்்யும நி்னவு 
கூறுவபார் எனறு இவர்களது ஆ்ெ்ய, விருப்ெத் ,் 
எதிர்ெபார்ப்்ெ அவர் நி்றபவற்றுவபார் எனறு 
பெபால்வ்ற்கில்்்.

கமை்பாஹபாரி்ெ ்மைது ெமூகதது்டன, அல்்து 
அதிகபாரவர்ககதது்டன, அல்்து ஆதிககநி்்யு்டன 
்வதது ெபார்ப்ெ்ற்கு எந்் நீதியும இருப்ெ்பாகத 
ப்ரியவில்்். இனனும பெபால்்ப்பெபானபால் 
சியபாமைளபா்வ அப்ெடியபான இ்டததில் ்வததுப் 
ப ெ சு வ ் ற் கு  எ து வு மி ல் ்் .  அ ப் ெ டி 
்வததுப்பெசுபவபாருககு எதிரபான வர்பாறபாகபவ 
சியபாமைளபா, அவரது மைகளும அபமைரிகக து்ை 
ெனபாதிெதிககுப் பெபாட்டியிடும கமை்பாவின 
வர்பாறுகளும இருககினறன.

கமை்பா்வ ெபார்ப்ென ெமூகதது்டன, பமை்பாண்்மை 
ெமூகதது்டன இ்ைதது பயபாசிப்ெவர்கள், 
இந்தியபாவில் கறுப்பு நிறபவறிககும பமை்பான, 
நுட்ெமைபான ெபாதி ெடிநி்்ககு எதிரபான ஓர் 
அரசியல் இயககததிப்பா, அ்மைப்பிப்பா ்வதது 
பயபாசிகக பவண்டும. எனெ்்பயல்்பாம ெபார்கக 

பவண்டும. அவவபாறபான ்்்்மைககு அவ்ர 
ெபார்ப்ெனிய கருததியல் அதிகபாரததில் இயஙகும 
இந்தியபா பெபானற நபாடு அவரது ்்்்மைககு, 
கட்சியிப்பா, அ்மைப்பிப்பா அல்்து அந்்க 
கருததியலுகபக ெனநபாயக வழியில், வழிவிடுமைபா 
எனெ்் நீதியபாக பயபாசிகக பவண்டும. அபமைரிகக 
ெனநபாயகததுககுள் கமை்பாவுககபான இ்டம ெற்றி 
பெரு்மைெடுவர்கள், பெபாற்றுெவர்கள், கு்றந்்ப் 
ெட்ெம ஒரு பெபாது ப்பாகுதியில் ்லித ஒருவ்ர 
நிற்க ் வககும அரசியல் ெமூக ெனநபாயக பவளி்ய 
இஙகு நபாம உருவபாககி ்வததிருககிபறபாமைபா 
எனெ்் இதது்டன ்வததுப்புரிந்து பகபாள்வது 
நீதியபாக இருககும.

அபமைரிகக அரசியலில் இன்றககு கறுப்பின 
ெமூகததின ெமூக நீதி அரசியல் எனறுமில்்பா் 
வ்கயில் பமைலுககு வந்திருககிறது. பெ;ண், 
்்்்மைககு வரபவ முடியபா் ஆைபாதிகக 
பவள்்ள ெனநபாயக அரசியலில் கறுப்பின வழி 
வந்் பெண் அ்ற்கு ்்்்மை ஏற்கவும, து்ை 
ெனபாதிெதிககுப் பெபாட்டியி்டவும முடிகிறது. 
இப்ெடியபான ெனநபாயக பவளி இந்தியபாவில் 
இருககிற்பா? கமை்பாவுககு அப்ெடியபான இ்டம இஙகு 
இருகக முடியுமைபா, கமை்பா அல்்து கமை்பா்வப் 
பெபானறவர்களுககு அப்ெடியபான இ்டம இஙகு 
எனனவபாக இருககும, இருககிறது எனெ்்யும 
கமை்பாஹபாரி்ெ ் ஙகளு்டன அ்்டயபாளப்ெடுததிக 
பகபாள்ளுெவர்கள் இவற்்றயும பெர்ததுப் பெெ 
பவண்டும.

கமை்பாஹபாரிசு அவர்கள் ்மைது ்ந்்்வழி 
இனதது க க பா க ப்  ப ெ சு வ் ் ப யல்் பா ம , 
பெபாரபாடுவ்்பயல்்பாம இஙகு நீஙகள், ஓடுககும, 
ஓடுககுகிற  மை க களில்  ்வததுப்  புரி ந்து 
பகபாள்ளுமபெபாது்பான நீஙகள் கமை்பா்வப் 
புரிந்துபகபாள்ள முடியும ,  அவரது ்பாய் 
சியபாமைளபா்வப் புரிந்து பகபாள்ள முடியும. அவரது 
பெபாரபாட்்டத்், ஏன அவரது அரசியல் வரவு, 
து்ை ெனபாதிெதித ப்ர்்லுககுப் பெபாட்டியிடுவது 
எனறு ெக்த்்யும புரிந்துபகபாள்ள முடியும. 
அப்பெபாது்பான சியமைபாளபா்வயும, கமை்பா்வயுபமை 
உஙகளபால் புரிந்து பகபாள்ள முடிவ்பாக இருககும.

இந்திய ் ந்்்ககும, இத்பாலி ் பாய்ககும பிறந்் 
பெபானியபாவின மைக்ள அல்்து பெபானியபாகபாந்தி்ய 
ஏற்கபா் நீஙகள் கமை்பாஹபாரி்ெ பகபாண்்டபாடும, 
ஏற்கும நீதியின அரசியல் ஆெபாெமைபான்பாகும. 
பவள்்ள அரசியலில் ஒரு கறுப்பின பெண் 
து்ைெனபாதிெதிககுப் பெபாட்டியி்ட முடிகிறது. 
முடியும. அ்ற்கபான ெனபாநபாக பவளி்ய அஙகு 
பவள்்ள இனம ஏற்க பவண்டிய நி்்யில் 
இருககிறது. இஙகு அப்ெடியபான ெனநபாயக 
பவளி்ய கமை்பா்வக பகபாண்்டபாடுெவர்களபால் 
மைன்ளவில் கூ்ட ஏற்க முடியபாது. அப்ெடியபான 
ெனநபாயக பவளி யபாப்பானறும கபா்ந்ப்பாறும 
அ்்டதது ் வககப்ெட்டுள்ளது.

கமை்பா ்ன்ன ்னது ்பாய்வழி நபா்டபாகவும, 
்பாய்மைபாமைன பகபாெ்ன வழியபாகவும மைட்டுபமை 
அ்்டயபாளப்ெடுததிக பகபாண்டுள்ளபார். அவரது 
்பாய் ் மிழில் அவருககு பெயரிட்டுள்ளபார். இந்தியபா 
ெற்றிய சிததிரஙகள் எனென அவரது ்பாயின 
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வழியபாக வ்ரயப்ெட்்ட ஒனறு அ்்னயும க்டந்து 
அவர் இந்தியபாெற்றி அறிவ்ன வழி ்ன்னப் 
ெற்றியும அறிந்திருககககூடும. ்ன்ன ெபார்ப்ென 
க ் பா ெ பா ர  அ ் ்ட ய பா ள ங க ளு ்ட ன , 
அ்்டயபாளப்ெடுததிக பகபாண்டுள்ள்பாக 
பகபாஞ்ெமும கரு் நியபாயம இல்்். இட்லி ெற்றி 
பெசுவப்ல்்பாம ெபார்ப்ெனர், அககரகபாரம ெற்றி 
பெசுவ்பாகபாது. நிச்ெயமைபாக இஙகுள்பளபாரின கமை்பா 
அவர்களுககபானவரபாக இருகக முடியபாது. கமை்பா 
ெற்றி இஙகுத தீட்டும சிததிரஙகள் மிக 
ஆெபாெமைபான்வ. அவ்ர அவமைபானப்ெடுத்க 
கூடிய்வ .  அவரது பெபா ர பாட்்டஙக்ள 
இழிவுெடுத்ககூடிய்வ.

அபமைரிககபாவில் ஒரு பெண் அதிலும கறுப்பின 
பெண் எனகிற வ்கயில் அவரது உ்ழப்பும, 
பெபாரபாட்்டமும, நீதியபான அரசியல் வழியுபமை 
அவ்ர ெனபாதிெதி ப்ர்்லுககு ப்ரிவு 
பெய்ய்வததிருககிறது. இஙகு பெபா், இஙகுள்பளபார் 
நி்னப்ெது பெபா் அ்்டயபாளப்ெடுததிக பகபாள்வது 
பெபா் பிறப்பு வழியில் ெபார்ப்ெனரபாக இருககும 
பிறப்்ெ மைட்டுபமை ஒபர ்குதியபாகக பகபாண்டு 
அவர் பெனட் ெ்ெககு பெபாட்டியி்டவில்்். 
அப்ெடி முடியபாது. பிறிப்பானறு அவர் பெண்ைபாக 
அரசியலில் நீடிப்ெது. பவள்்ளயர் அரசியலில், 
பவள்்ளயர் மைட்டுபமை நி்றந்திருகக கூடிய 
அரசியல் கட்சிகளில் பிர்பான எதிர் கட்சி ஒனறின 
மு்ல் பெண் பிரதிநிதியபாக மைட்டுமைல்் கறுப்பின, 
ப்னனபாசிய பெண் எனறு நீண்டு பகபாண்ப்ட 
பெபாகிறது அவருககபான இ்டம.

பவள்்ளப் பெண்ைபாக அரசியல் அனுெவம 
இருந்தும ஹி்பாரிகிளிண்்ட்ன அபமைரிகக 
ஆைபாதிககச் ெமூகம ஏற்கவில்்் எனெ்்யும 
அ வ ர்  ப வ ள் ்ள  ஆ ை பா தி க க த ் பா ல் 
ப்பாற்கடிககப்ெட்்டபார் எனெ்்யும கமை்பா ஹபாரிசு 
எனற கறுப்பினப் பெண்ணின ப்ர்்ல் ப்ரி்வ, 
ெமூகதப்ரி்வ, அரசியல் வரவின அவசியத்், 
ெவபால்மிகக அவரது அரசியல் எதிர்கபா்த்் 
இ்னு்டன ்வதது ெபார்ப்ெதும பெசுவதும 
முககியமைபான்பாககுகிறது.

அஙகுள்ள அபமைரிகக இந்தியர்கள், குறிப்ெபாக 
இந்தியத ் மிழர்கள் இ்ங்கத ் மிழர்கள் அவ்ர 
்மிழரபாக ெபார்ககினறனர். ஈழத ்மிழர்கள் 
பெபாரபாடும ஒரு ஆளு்மையபாகப் ெபார்ககினறனர். 
இட்லிபயபாடும, பமைபாழிபயபாடும, ெமைகபா் இன பவறி 
பெபாரபாட்்டஙகளு்டனும அவர் அவர்களுககு 
உறவபாக இருககிறபார். சிததியபாக இருககிறபார். 
இப்ெடித்பான இருகக முடியும. இப்ெடித்பான 
அவ்ர ்ஙக்ள அ்்டயபாளப்ெடுததிக 
பகபாள்பவபார் அ்்டயபாளப்ெடுததிக பகபாள்ள 
முடியும. பெபாரபாடும, ஒடுககப்ெடும ஈழத ்மிழ் 
உறவுகளுககு்பான அவர் உறவபாக இருகக முடியும. 
ஒடுகக மு்னபவபார் அவ்ர உறபவனறு பெபால்லிக 
பகபாள்வது அவ்ர இழிவுெடுததுவ்பாகும.

அபமைரிகக அரசியலில் ெனநபாயக கட்சியின 
அதிெர் பவட்ெபாளர் பஜபா்ெ்டன இந்திய கறுப்பின 
ஓட்டுகக்ள கணிெமைபாகப் பெற்றுக பகபாள்வ்ற்கபாக 
கமை்பா்வ முனநிறுததுவ்பாக பெபால்வது ஒரு ெககம 
இருந்்பாலும அபமைரிககபா்வப் பெபாறுத் 

வ்ரயிலும அ்்டயபாள அரசியல் அஙகு எடுெ்டபாது 
எனெப் பமைய்யபாகும. கமை்பாவும அ்்டயபாள 
அரசியலுககு அப்ெபாற்ெட்டு நீதிககபான அரசி்் 
முனபனடுப்ெவர்  எனற  வ்கயிப்பய 
அறியப்ெடுெவரபாக இருககிறபார் எனெது 
முககியமைபான்பாகும.

ஹி்பாரிகிளிண்்டனுககு அரசியல் அனுெவம 
்கபகபாடுத் அளவிற்கு பெண் எனற அ்்டயபாளம 
்ககபகபாடுககவில்்். கமை்பா ஹபாரிசும இ்்பய 
எதிர் பகபாள்ள பநர்ந்திருககும பெபாதிலும 
அ்்த்பாண்டிய, க்டந்் நீதிககபான அ்்டயபாளமைபாக, 
ஒடுககும அரசியலுககு எதிரபாக அவர் களமிறஙகிக 
பகபாண்டுள்ளபார். ஒடுககும அரசியலுககுள்ளும 
பெண் ஒடுககுமு்ற இருககபவ பெய்கிறது. 
கறுப்பின ஆைபாதிககக கண்பைபாட்்டம மைபாற்றம 
பெறுபமைனில் கமை்பாவிற்கு இந்் ப்ர்்ல் அது 
கூடு்ல் ெ்மைபாகவும அ்மையககூடும.

கமை்பாஹபாரிசு அபமைரிககபாவில் ்ம்மை 
கறுப்பினதது்டபன அ்்டயபாளப்ெடுததி 
வந்திருககிறபார். அவர் கல்வி கற்கப் புகழ் பெற்ற 
கறுப்பினப் ெல்க்்ககழகத்்பய ப்ரிவு 
பெய்திருந்்பார். அதுபெபா் அபமைரிககபாவில் 
பெயற்ெடும கறுப்பின மைகளிர் அ்மைப்புகளிலும 
்ன்ன இ்ைததுக பகபாண்டிருந்்பார். ஒரு 
வழககறிஞைரபாக அவரது ெணி இருந்் பெபாதிலும, 
ெமூக இன ஒதுககல் பெபாரபாட்்டஙகள், அ்ற்கபான 
ெணிகள் எனறு இருந்் பெதிலும ஒரு அரசியல் 
வபாதியபாக, ெனநபாயகககட்சியின பிரதிநி எனகிற 
வ்கயில் கறுப்பின ஆண்கள், பெண்களி்்டபய 
கமை்பா ஹபாரிசுககு ெ்த் ஆ்ரவு பவறுெபாடுகள் 
கபாைப்ெடுவ்பாக பெபால்்ப்ெடுகிறது. கறுப்பின 
பிரதிநிதியபாக, பெபாரபாடும பெண்ைபாக ெமூக 
நீதியின அ்்டயபாளமைபாக இன ஒதுககலுககு 
எ தி ர பா ன  ப ெ ண் ை பா க  அ வ ர் 
அ்்டயபாளஙகபாைப்ெடுவப் இன்றககு 
அபமைரிகக இனபவறிககு எதிரபான ஓர் மைதிப்பு மிகக, 
மைரியபா்்யபான அரசியல் ப்ரிவபாக இருகக 
முடியும. அப்ெடித்பான அவர் அ்்டயபாளம 
கபாைப்ெடுகிறபார்.

அவர் ெபார்ந்் கறுப்பின பெண்கள் கழகமைபானது 
இன ஒதுககள்பகபாள்்ககளுககு எதிரபான ெ் 
்்்வர்க்ள ் ந்் அ்மைப்ெபாகும. எனபவ அந்் 
அ்மைப்பும, அ்ன பெயற்ெபாடும கமை்பா ஹபாரிசின 
ெஙகளிப்்ெயும அபமைரிகக மைககள் நனகு அறிந்து 
்வததுள்ளனர் ப்ர்்ல் அரசியலுககு அப்ெபால் 
அவரது ெமூக பெயற்ெபாடுகள் ப்ர்்லில் 
எனனவி்மைபாக எதிபரபாளிககும எனெ்் 
இப்பெபா்்ககு பெபால்் முடியபாவிட்்டபாலும 
அண்்மைக கபா் கறுப்பின எழுச்சி கமை்பாஹபாரிசு்டன 
இ்ைததுப் ெபார்ககப்ெடுவ்ற்கபான வபாய்ப்்ெ 
மைறுப்ெ்ற்கில்்். அவரும ்னது ப்ர்்ல் 
பிரெ பா ரஙகளில் ெ பாகுெபாட்டுகபகதிர பான 
கண்்டனஙக்ள முன்வதது உ்ரயபாற்றுகிறபார்.

நிறபவறி இன்றககும நீடிததுக பகபாண்டிருப்ெது. 
அ்ன இரககமைற்ற, பகபாடூரப் பெபாககுகள், நிகழ்வுகள், 
ஜபார்்ப்பளபாய்ட் பெபானற கறுப்பின இ்ளஞைர்களின 
ெடுபகபா்், கறுப்பின இ்ளஞைர் ஒருவர் துவககுச் 
சூட்டில் பகபால்்ப்ெட்்டது, அ்்த ப்பா்டர்ந்் 
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இனப்ெபாகுப்ெபாட்டிற்பகதிரபான எழுச்சிகள் 
எனென இயல்ெபாகபவ நிற ெபாகுெபாட்டிற்கு எதிரபாக 
க று ப் பின த ் வ் ர  அ்மை ப் பு  வழியில் 
திரட்டியிருககும அப் பவ்ளயில் நிற 
ெபாகுப்ெபாட்டிற்கு எதிரபாக பவள்்ளயினத்வரும 
கறுப்பினத்வருககு ஆ்ரவபாக பெபாரபாட்்டக 
களஙகளில் ெஙகுபெறுவதும, முனபனடுப்ெதும 
எனறுமில்்பா் வ்கயில் நமபிக்கத ்ருவ்பாக 
இருககிறது. இது அபமைரிகக பவள்்ளயின 
மைககளின மைனஙகளில் ஏற்ெட்டுள்ள சிறப்ெபான 
மைபாற்றம நீதி உைர்்வ அ்்டயபாளம கண்டுள்ள்மை 
எனபற பெபால்் பவண்டும. நிறபவறி்ய தூண்டும 
அரசிய்் அவர்கள் நனகு புரிந்து ்வததுக 
பகபாண்டுள்ளனர். எனபவ இந்் எதிர்ப்புைர்வு 
ப்ர்்லில் எதிபரபாளிகக பவண்டும எனெப் 
நீதியபான எதிர்ெபார்ப்ெபாக இருககிறது. இருககும.

ஏற்கனபவ பவள்்ள இனபவறியர் குழுககள், 
பவள்்ள இனவபா்க குழுககள் அஙகு அரசியல் 
வழியிலும ெமூகததின நடுவிலும பெயற்ெட்டு 
வருவது்டன அ்வ அபமைரிகக ப்ர்்லிலும 
கணிெமைபான ் பாககத்் பெலுத்த ் வறுவதில்்். 
இந்நி்்யில் ெபாகுெபாட்டிற்பகதிரபான பவள்்ள 
இன மைககளின நமபிக்க ் ரும ெஙகளிப்பு கமை்பா 
ஹபாரிசுககபான அரசியல் எதிர்கபா்ததுககபான 
நல்ப்பாப்பாரு ெமிஞ்்ஞை்ய அது ் ரககூடும.

கமை்பா ஹபாரி்ெ பகபாண்்டபாடும இந்திய 
ெனபா்பானிகள், இந்திய ெமூகநீதியில் விளிமபு நி்் 
மைககளின ெககம நினறப்பா, நிற்ெது எனெப்பா ஒரு 
கபா்ததிலும ந்டந்துவி்டவில்்். கறுப்பின 
மைககளுககு பவள்்ளயின மைககள் ்ரும கு்றந்் 
ெட்ெ ஆ்ரபவணும இஙகு விளிமபு நி்் 

மைககளுககு ெபார்ப்ென பமைட்டுககுடி ெமூகம வழஙகி 
து்ை நிற்ெதில்்். மைபாறபாக இ்ட ஒதுககீடு, கல்வி, 
பவ்் வபாய்ப்புகளில் அது ப்பா்டர்ச்சியபான ெ் 
்்்டகள் வழி ்ம்மை ்கக ்வததுகபகபாண்ப்ட 
வருகினறன. பகபாடும ெபாதி ெடிநி்்்ய உருவபாககி 
்மைது இருப்்ெ ்்்மு்ற ்்்மு்றயபாக 
நிறுவிக பகபாண்டுள்ள ெபார்ப்ெனர்களி்டம பெரியபார் 
பெபானற ் ்்வர்கள் பெபாரபாடி, பெபாரபாடிபய சிறு 
உரி்மை்யயும பெற பவண்டிய நி்் இருந்்து. 
இருககிறது. நி்்்மை இப்ெடி இருகக கமை்பா்வ 
அவர்கள் நிெந்்்னயற்று ஆ்ரிப்ெது எனெது ந்க 
முரைபாகபவ இருகக முடியும.

வரும நவமெர் 3 ஆம திகதி அதிெர் ப்ர்்ல் 
ந்ட க கவிரு ககும  நி்்யில்  அபமைரி க க 
கறுப்பினத்வர் ,  இந்தியவமெபாவளியினர், 
ெபார்ப்ெனர், ெனியபாககள், குெரபாததிகள், இனனும 
பிற இந்திய ெமூகததின்ரக குறி ்வதது 
ெனநபாயகககட்சித ்்்வரும, அதிெர் ப்ர்்லில் 
பெபாட்டியிடும பஜபா்ெ்டன கமை்பாஹபாரி்ெ 
து்ைெனபாதிெதிககு நிறுததியிருககிறபார் எனெது 
ஒரு ெககமிருந்்பாலும, அபமைரிகக ெனபாதிெதி 
ப்ர்்்் வழ்மைபெபா் பெரு மு்்பாளிகளும, 
ஊ்டகப் பெரு நிறுவனஙகளுபமை முடிவு பெய்கினறன. 
அபமைரிகக மைககளும, ெமூகமும ப்ரிவு பெய்வ்பாக 
இருந்்பால் பெனற மு்ற ஓரளவிற்கு ஹி்பாரி ப்ரிவு 
பெய்யப்ெட்டிருப்ெபார். கருததுககணிப்புககளுபமை 
அப்ெடித்பான பெபால்லின. அ்் ரசிய உ்வியு்டன 
ட்ரமப் முறியடித்பாக பெய்திகள் வந்்ன. ஆனபால் 
அபமைரிககபாவிற்கு, ட்ரமபிற்கு மைரெபான எதிரிநபா்டபான 
ரசியபா இ்ற்கு ப்்வப்ெ்டவில்்் எனெது 
அவருககு ப்ரியும. ஏபனனில் அவர் ரசியபா்வ 
நமபித ப்ர்்லில் பெபாட்டியி்டவில்்். ்னககு 
இ்ெவபான பெரு மு்்பாளிகளின குழுமைத 
்்்வரபாகபவ அவர் ப்ர்்லில் களமிறஙகினபார். 
ட்ரமப் அபமைரிகக மு்்பாளிகளின ப்ரிபவ ் விர 
அபமைரிகக ெமூகததின பமைய்யபான ப்ரிவல்்.

க மை ் பா ஹ பா ரி சு க கு ம  அ ப் ெ டி ய பா ன 
பெருமு்்பாளிகளின பினனணியும, ஆ்ரவும 
இருககபவ பெய்யும. பெய்கிறது.. அவ்ர ப்ரிவு 
பெய்ய கபாததிருககும கறுப்பின மு்்பாளிகள், 
அபமைரிகக குடிபயறி இந்திய ெனியபாககள், 
குெரபாததிகள், ெபார்ப்ெனர்கள் இவர்க்ளக க்டந்ப் 
அவர் கறுப்பின ஒடுககுமு்ற மைற்றும ெபாகுெபாட்டு 
அரசியலுககு எதிரபாகப் ெணியபாற்ற பவண்டியிருககும 
இது ஒரு ெகக அபமைரிகக அவ், ஆெபாெ 
அரசிய்பாகும.

பிரபானசிஸ்பகபாவில் அரசு்ரப்பு வழககறிஞைரபாக 
ெணியபாற்றிய பெபாது(2004-2011) கலிபெபார்னிபயபா 
அ ர சு  ் ் ் ் மை வ ழ க க றி ஞை ர பா க 
ெணியபாற்றியபெபாதும(2011-2017) 2017 லிலிருந்து 
அபமைரிகக பெனட்்டரபாக நீடிதது வரும நி்்யிலும 
பு்மபெயர்ப்பாருககு ஆ்ரவபாகபவபா அல்்து 
அவ ற் றி ற் பக தி ர பான க  க பா வ ல்து் றயின 
அ்டககுமு்றககு எதிரபாகபவபா கமை்பாஹபாரிசு குரல் 
பகபாடுத்தில்்். எனறு குற்றமெபாட்்டப்ெடுகிறது. 
பமைலும, அபமைரிகக ரபாணுவ பமை்பாதிககத்் 
விருமபும ஆ்ரிககும, ஆககிரமிப்பு அபமைரிககபாவின 
ஒரு ெரபாெரி அபமைரிககரபாக, பெனட்்டரபாகபவ 
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கமை்பா்வ அணுகுபவபாரும உளர்.

அபமைரிகக குடியரசுத ்்்வரபாக ஒெபாமைபா, 
அவ்ரப் பெபானற பவகுசி் கறுப்பின 
அபமைரிககர்கள் அபமைரிகக ெனநபாயக அரசியலில் 
உயரததுககு வந்திருந்்பாலும, உயர்ந்திருந்்பாலும 
அவர், அவருககு முந்்யவர்கள் என அபமைரிகக 
பவள்்ள மைபாளி்கயின பவள்்ள சிந்்்னககுப் 
ெழககப்ெடுத்ப்ெட்்ட கறுப்பினத்வரபாகபவ 
இருந்துள்ளனர். இருககினறனர். இருப்ெபார்கள். 
அண்்மைகபா்ததில் ஓெபாமைபாவும பவள்்ள 
சிந்்்னயின ப்பா்டர்ச்சியபாகபவ இருந்்பார். 
அப்ெடித்பான இருகக முடியும. ஏபனனில் 
அபமைரிகக பவள்்ள சிந்்்ன எனெது நிறததில் 
இல்்். அரசியலில் இருககிறது. அபமைரிகக 
அரசியல் எனெது பவள்்ள அரசியல். பவள்்ள 
அரசியல் எனெதும, அபமைரிகக அரசு எனெதும 
ஒனறு்பான. பவள்்ள மைபாளி்க அரசு எனெதும, 
பவள்்ள மைபாளி்க அதிெர் எனெதும பவள்்ள 
மைபாளி்கயின பவள்்ள அரசியப். எனபவ 
பவள்்ள மைபாளி்க்ய கறுப்பு மைபாளி்கயபாக, 
கறுப்பு அரசிய்பாக, கறுப்பு அபமைரிககபாவபாக ஒபர 
வினபாடியிப்பா, ஒபர நபாளிப் மைபாற்றிவி்ட முடியபாது.

கமை்பா கறுப்பினததின ப்பா்டர்ச்சியபாக 
இருப்ெபாரபா அல்்து பவள்்ளயினததின கறுப்புப் 
பிரதிநிதியபாக இருப்ெபாரபா எனெப்ல்்பாம 
அபமைரிகக பவள்்ள ெனநபாயகததின நீதியபான 
அரசிய்்ப் பெபாறுதப் இருககிறது. இஙகு எப்ெடி 
கமை்பா்வக பகபாண்்டபாடும ெபார்ப்ென இன, மை் 
பவறி அரசியலின ெனநபாயக பவளி ஒடுககப்ெடும 
மைககளுககபான நீதி்ய, ெனநபாயகத்் ஏற்கிறப்பா 
அப்பெபாப் இஙகும அப்ெடியபான அரசியல் 
ெனநபாயகம பி்ழககும.

“ஒரு பூஙகபாவுககுள் நு்ழகிபறன பவ்்ப்ெபாடுகள் 
பெய்் இருமபு இருக்கயில் முது்கச் ெபாய்தது 
அமைர்ந்து பகபாண்டு, ்கபயபாடு எடுததுச் பெனற 
புத்கத்் நி்பானமைபாக வபாசிககிபறன. வபானில் 
நட்ெததிரஙகள் ப்பானறுமவ்ர, ெற்வகள் 
கூடுவந்து பெருமவ்ர மு்ல் மை்ழததுளி எனமீது 
விழும வ்ர வபாசிததுக பகபாண்ப்ட இருககிபறன.

மைனம ப்ெபானது பெபா் இருககிறது. பவளியில் 
வருகிபறன. அந்்ப் ெககமைபாகச் பெல்லும பெருந்து 
என்னக கண்்டதும பவகம கு்றந்து என அருகில் 
வந்து என்ன ஏற்றிக பகபாள்கிறது. அடுதது எஙபக 
பெல்்பாம? நீண்்ட நபாட்களபாகினறன ஒரு ெ்டம 
ெபார்கக்பாமைபா? எனககுப் பிடித் தி்ரயரஙகு 
அருகில் இறஙகிக பகபாள்கிபறன. புனன்கயு்டன 
சீட்டு கிழிதது என ் கயில் பகபாடுககிறபார்கள். நல்் 
இருக்கபயபானறில் அமைர்கிபறன. மிக நி்பானமைபாகத 
தி்ரப்ெ்டத்் ரசிககிபறன.

பவளியில் வருகிபறன. நல்் ஒரு ெட்்்ட 
எ டு த ் பா ல்  எ ன ன ?  அ ரு கி லு ள் ள 
அடுககுமைபாடிககட்டி்டததிற்குள் நு்ழகிபறன 
கண்ைபாடிக க்்வபமைதுவபாகத திறந்து என்ன 
அனுமைதிககிறபார் சீரு்்ட ெணியபாளன. பகபாஞ்ெ 
பநரம அஙகுமிஙகும சுற்றிவிட்டு துணிகக்்டககுப் 
பெபாய் எனககுப் பிடித் ஒரு ெட்்்ட்ய எடுதது 
அளவு ெரியபாக இருககிற்பா எனறு அணிந்து 
ெபார்தது வபாஙகிக பகபாள்கிபறன. நனறி மீண்டும 

வருக என க்்டககபாரர் நட்பெபாடு புனன்கககிறபார். 
ெபா்ட்் முணுமுணுத்ப்ெடி உற்ெபாகதது்டன 
பவளிபய வந்து உைவகம ஒனறில் நு்ழந்து, 
எனகபகபாரு பகபாப்்ெ ப்நீர் கி்்டககுமைபா? 
பகட்கிபறன. ெணியபாளர் வருமவ்ர புத்கததின 
சி் ெககஙக்ள ெடிககிபறன ப்நீர் வருகிறது. 
மைனம முழுகக இனம ப்ரியபா் மைகிழ்ச்சி.

பகபாப்்ெ்ய கீபழ ்வககும பெபாது ஒரு 
குழந்்் என கண்க்ளப் ெபார்ததுப் புனன்க 
பெய்கிறது. நபான என ்க்ய நீட்டுகிபறன. 
பநருஙகிவந்து என விரல்க்ளப் பமைன்மையபாகப் 
ெற்றுகிறது. இது கனவு. கறுப்பினப் பெபாரபாளி 
மைபார்ட்டின லூ்ர் கிஙகின கனவு. ஆம கனவு 
மைட்டுபமை. ஓர் எளிய கனவபாகத ப்பானறினபாலும 
நி்றபவறபா் கபா்ததின கனவு. இனறு மைபார்ட்டின 
லூ்ர் கிங இல்்். அவரது கனவு இருககிறது.

லூ்ர்கிஙகின கனவு இனறும ெ் பகபாடிக 
கைககபான கறுப்பினத்வரின கனவபாக இருககிறது. 
அபமைரிககபா அப் அபமைரிககபாவபாகத்பான 
இருககிறது. எனபவ்பான அந்் கனவும, கனவபாகபவ 
இருககிறது. இந்் கனவின சிறு ெகுதிபயனும 
ெலி்மைபாவதில்்பான கறுப்பினத ்்்வர்களபாக 
அபமைரிகக உயர் பீ்டஙகளுககுச் பெல்லும, ் ம்மை 
க று ப் பி ன ப்  பி ர தி நி தி ய பா க  அ ல் ் து 
ெபாகுெபாட்டிற்பகதிரபான பெபாரபாளிகளபாகச் பெல்லிக 
பகபாள்ெவர்கள். ஒெபாமைபா பெபானறவர்கள் 
நி்றபவற்றி்ர இய்பா ,் லூ்ர் கிங பெபானறவர்களின 
கறுப்பினக கன்வ நி்றபவற்றுெவர்களபாக 
கமை்பாஹபாரிசு பெபானறவர்கள் நி்றபவற்றும, 
நி்றபவற்ற பவண்டிய, எளிய ஆனபால் மிகக 
கடினமைபான ெவபால் மிகுந்் இ்டததில் இருககிறபார்கள்.

பவள்்ள சிந்்்ன்பான அபமைரிககபாவபாக 
இருககுமபெபாது, ெபார்ப்ெனிய சிந்்்ன்பான 
இந்தியபாவபாக இருககிறது. இருககும எனெது மைறுகக, 
மை்றகக முடியபா் பமைய்்மையபாக இருககும 
நி்்யில் இஙகு கமை்பா்வப்பெபா் ஓடுககப்ெட்்ட 
இன த தின  அ ர சி ய ல்  பி ர தி நி  ஒ ரு வ ர் 
ஒடுககப்ெட்்டவர்களின பிரதிநிதியபாக பெயற்ெ்ட 
இய்பாது. ெனபாதிெதி, பிர்மைர் பெபானற உயர் பீ்ட 
ெ்வி, அரசியல் எனென ெபார்ப்ெனியத்பால் 
ஆன்வ. எனபவ ஒரு ் லித அல்்து இசு்பாமியர் 
அந்் இ்டததிற்கு வருவது எனெது ெபார்ப்ெனியத்் 
ஏற்ெ்பால் மைட்டுபமை ெபாததியமைபாகககூடிய்பாகும. 
ஒெபாமைபாவின பவள்்ள சிந்்்ன்யப் பெபா் ் லித, 
ெழஙகுடி, இசு்பாமியர்களின ெபார்ப்ெனச் 
சிந்்்னபய வழிந்டததுவ்பாக இருககும. அெல் 
கறுப்பின சிந்்்னபயபா, அெல் ்லித, ெழஙகுடி 
அல்்து இசு்பாமிய சிந்்்னபயபா அல்்.

கமை்பாஹபாரிஸ் அவரது பெயரபால், து்ை 
ெனபாதிெதி எனற அபமைரிகக உயர் ெ்வியில் 
அறியப்ெடுவ்்க கபாட்டிலும, அ்்வி்ட பிற 
எல்்பாவற்்றயும வி்ட உயர்ந்் ெபார்ப்ெனரபாக 
அறியப்ெடுவப் அவருககும, அவரு்்டய 
இருத்லுககுமைபாக ஆகப்பெரிய ெ்வியும , 
அ்்டயளமும ஆகுபமைன இந்திய ெபார்ப்ெனிய 
உ்கு கருதுகிறது. கருதும.

்கட்டுரரயநாளர்: எழுத்தநாளர்
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இனி, இனவ 
முதலநாளி ெலச்்சட்டங்கள்

சசப்டைம்பர 23ஆம் பததி கா்ையில், இந்திய நாடைாளுமன்றத்தின 
மாநிைஙகள்வையில், ரதாழிைாளர சட்டை ரதாகுப்பு மபசாதாக்கள் மூன்்ற 
நி்்றபவைற்றித் தருமாறு பகாரி, ரதாழிைாளர து்்ற அ்மசசர (தனிப் ரபாறுப்பு) 
சந்பதாஷ்குமார கஙகுவைார, 2 நிமிடைம் 54 ரநாடிகள் உ்ரயாற்றினார! ‘இந்தியில்’ 
எனப்த ரசால்ை பவைணடுமா எனன?

அதன சுருக்கம் வைருமாறு: “2003இல் இருந்து ரதாழிைாளர சட்டைஙக்ள 
திருத்தி அ்மப்பது பற்றி பபசப்படுகி்றது. காஙகிரஸ் அரசாஙகத்துக்கு 
ரதாழிைாளரகள் மீது அக்க்்ற இல்ைாததால், திருத்துவைதற்கு எந்த முயற்சியும் 
ரசய்யவில்்ை. திருத்துவைபத நல்ைது என பமாடி நி்னக்கி்றார. ரதாழிைாளிகளுக்கு 
நல்ைது நடைக்க கூடைாது எனறு நி்னக்கும் எதிரக்கட்சிகள் இ்த எதிரக்கின்றன. 
ரதாழிற்சஙகஙகள், முதைாளிகள் அ்மப்புகள், மாநிை ரதாழிைாளர 
அ்மசசகஙகள் ஆகிபயாருடைன கைந்தாபைாசித்து இ்தத் தாக்கல் ரசய்கிப்றாம். 
பதச நைனுக்கும் சூழலுக்கும் தகுந்ததாகச சட்டைம் இருக்க பவைணடும். அது 
இறுக்கமானதாக அ்மயக்கூடைாது. எனபவை பத்வை எனக் கருதும் பநரத்தில், 
அறிவிக்்ககள் மூைமாகபவை அவவைப்பபாது திருத்தி ரகாள்ள அரசுகளுக்கு 
அதிகாரம் அளிக்கும் வை்கயில் ரநகிழ்வுத் தன்ம ரகாணடைதாகச சட்டைஙக்ள 
மாற்றிய்மத்திருக்கிப்றாம். இனி ரதாழிைாளர நி்ை பமம்படும்; ரபாருளாதாரம் 
உயரும்; புது பவை்ை வைாய்ப்பு உருவைாகும். வைரைாறு காணாத ரபரும் பணி 
ரசய்து இருக்கிப்றாம். மபசாதாக்க்ள நி்்றபவைற்றிக் ரகாடுஙகள்”.

அனறு, எதிரக்கட்சிகள் ரவைளிநடைப்பு ரசய்திருந்தன. அ்வைத் த்ைவைராக 
இருந்த பிஜு ஜனதா தளத்்தச பசரந்த டைாக்டைர சாஸ்மித் பத்ரா, மபசாதா்வை 
குரல் வைாக்ரகடுப்புக்கு விட்டைார. ஏற்பபார ‘ஆம்’ எனக என அவைர பகட்க, அ்வை 
ஆம் என்றது. அடுத்து, மறுப்பபார ‘இல்்ை’ எனக என்றார. அஙகு இல்்ை 

இதுவதரயில் 
மதாழிலா்ளர் சட்டங்கத்ள 

நாடாளு�ன்்றம் 
�ட்டும்தான் திருதத 
முடியும். இனிப�ல் 
சட்டததின் முககிய 

அம்சங்கத்ள அதிகாரிகள் 
அவவபப�ாது திருததி 

விடலாம்.

ைட்டுகர

=டி.எம். மூர்த்தி
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ரசால்வைதற்கான ஆட்கபள இல்்ை. “இல்்ை 
எனப்தவிடை ஆம் அதிகமாக உள்ளதாக நான 
நி்னப்பதால், மபசாதாக்கள் நி்்றபவைறின” எனறு 
முடித்து விட்டைார. இந்த மபசாதாக்க்ள நி்்றபவைற்்ற 
அவைர ரமாத்தமாக எடுத்துக் ரகாணடைது ரவைறும் 44 
ரநாடிகள்தான. எனபன ஜனநாயகம்!!

இந்த மபசாதாக்கள் ரசப்டைம்பர 19-ஆம் பததிதான 
தாக்கல் ரசய்யப்பட்டைன. 20ஆம் பததி பவைளாண 
மபசாதாக்கள் எடுக்கப்பட்டைன. ஆளும் கட்சி்யவிடை, 
மாநிைஙகள் அ்வையில் எதிரக்கட்சிகள் உறுப்பினர 
எணணிக்்க அதிகம். மபசாதா மீது விவைாதிக்கபவைா 
திருத்தஙகள் ரசய்யபவைா, அ்வைத் து்ணத்த்ைவைர 
மறுத்துவிட்டைார. வைாக்ரகடுப்புக்கு விடுமாறு பகாரிய்த 
நிராகரித்து, குரல் வைாக்ரகடுப்புக்கு விட்டு மபசாதாக்கள் 
நி்்றபவைறி விட்டைதாக அறிவித்தார. 21ஆம் பததியனறு 
மாநிைஙகள்வையில் எதிரக்கட்சிகள் அ்வைத் து்ணத் 
த்ைவைர மீது நம்பிக்்க இல்ைாத் தீரமானம் 
ரகாணடுவைந்தன. அ்வைத் த்ைவைரான ரவைங்கயா 
நாயுடு நம்பிக்்கயில்ைா தீரமானத்்த எடுக்க 
மறுத்தபதாடு, எதிரக்கட்சி உறுப்பினரகள் 8 பப்ர 
கூட்டைத்ரதாடைர முடியும் வை்ர நீக்கி ்வைப்பதாக 
அறிவித்தார. அதாவைது மபசாதாக்கள் தாக்கல் ஆகும்பபாது 
எதி ர த்து  வை ா க் களிப்பவை ர களில் எட்டு பப ர 
ரவைளிபயற்்றப்பட்டுவிட்டைனர. இ்தக் கணடித்து 
எதிரக்கட்சியினர அ்னவைரும் கூட்டைத்ரதாடைர முடியும் 
வை்ர ரவைளிநடைப்பு ரசய்வைதாக அறிவித்தனர. 22ஆம் 
பததியனறு எதிரக்கட்சியினர அ்வைக்கு வைரவில்்ை. 
அனப்ற ரதாழிைாளர சட்டை மபசாதாக்கள் மக்கள்வையில் 
நி்்றபவைற்்றப்பட்டைன .  2 3ஆம்  ப ததியனறு 
மாநிைஙகள்வையில் நி்்றபவைற்்றப்பட்டைன. எதிரத்துப் 
பபச ஆள் இல்ைாததால், 3 மணி பநரத்தில் 15 
மபசாதாக்க்ள நி்்றபவைற்றி விட்டு, அனப்ற 
நாடைாளுமன்றக் கூட்டைம் முடிக்கப்பட்டைது.

ரதாழிைாளர நன்மக்காக இந்த மபசாதாக்கள் தாக்கல் 
ரசய்யப்படுவைதாக ரதாழிைாளர அ்மசசர ரசானனதில் 
இம்மியளவும் உண்ம இல்்ை எனப்த பமற்ரசானன 
நிகழ்வுகபள எடுத்து்ரக்கும்.

இந்த மூனறு மபசாதாக்களும், சம்பளம் பற்றிய சட்டை 
ரதாகுப்பபாடு பசரத்து, 2019ஆம் ஆணடில் தாக்கல் 
ரசய்யப்பட்டை்வைதான. சம்பளச சட்டைத்ரதாகுப்பு 2019 
ஆகஸ்ட் 2ஆம் பததியனறு நி்்றபவைற்்றப்பட்டு விட்டைது. 
அ்த மற்்ற ரதாழிற்சஙகஙகள் எதிரத்தாலும், 
ஆரஎஸ்எஸின ரதாழிற்சஙக பிரிவைான பிஎம்எஸ் 
ஆதரித்தது.

இப்பபாது நி்்றபவைற்்றப்பட்டு இருப்ப்வை 2019ஆம் 
ஆணடு மபசாதாக்கள் அல்ை. அவைற்்்ற அரசு திரும்பப் 
ரபற்று விட்டைது. இந்த 2020ஆம் ஆணடு மபசாதாக்கள் 
புதிதாக தாக்கல் ரசய்யப்பட்டை்வை. ரதாழிற்சஙகஙகபளாடு 
கைந்து ஆபைாசித்ததாக அ்மசசர கூறுகி்றாபர! அது 
பச்சப் ரபாய். ரதாழிற்சஙகஙக்ள அ்ழத்தது 

எனனபவைா உண்மதான. ஆனால் அந்தக் கூட்டைஙகளில் 
பிஎம்எஸ் உள்ளிட்டை மத்திய ரதாழிற்சஙகஙகள் ரசானன 
கருத்துக்கள் எ்தயுபம அரசு ஏற்கவில்்ை. மா்றாக, 
“ரதாழிற்சஙகஙகள் முனபு இ்வை ்வைக்கப்பட்டைன” 
(placed before the trade unions) என அரசாஙகம் கூறியது. 
இவவைாறு ரசால்வைதற்காகபவை இந்தக் கூட்டைஙகள் 
நடைத்தப்படுவை்த அறிந்த ரதாழிற்சஙகஙகள், அதன 
பினபு மபசாதாக்கள் சம்பந்தமாக அரசு அ்ழக்கும் 
கூட்டைஙகளுக்குப் பபாவைதில்்ை எனறு முடிவு எடுக்க 
பநரிட்டைது.

2019ஆம் ஆணடு மபசாதாக்கபள ஏராளமான 
ரதாழிைாளர விபராத அம்சஙக்ளக் ரகாணடிருந்தன. 
அவைற்்்ற எதிரத்து ரதாழிற்சஙகஙகள் ரதாடைரசசியாக 
பபாராடி வைந்திருக்கின்றன. அவைற்்்றத் திரும்பப் ரபற்்ற 
அரசாஙகம், அதில் இருந்த்த விடை இனனும் 
படுபாதகமான, ரதாழிைாளர விபராத அம்சஙக்ள புதிய 
மபசாதாவில் பசரத்துள்ளது.

முதலில் அந்த மூனறு சட்டை மபசாதாக்கள் எனரனனன 
எனப்த பாரக்கைாம்.

 1. ரதாழிற்சஙகஙகள் சட்டைம்- 1926, ரதாழில் தகராறு 
சட்டைம் -1047, ரதாழிைகஙகள் நி்ையா்ண சட்டைம் 
ஆகியவைற்்்ற உள்ளடைக்கிய ரதாழிலு்றவு சட்டைத் 
ரதாகுப்பு (Industrial Relations Code)

2. ரதாழிைாளர இழப்பீட்டுச சட்டைம், ரதாழிைாளர 
அரசு காப்பீட்டு (இஎஸ்ஐ) சட்டைம், ரதாழிைாளர 
வைருஙகாை ் வைப்பு நிதி (பிராவிடைணட் பணட்) சட்டைம், 
மகப்பபறு நைசசட்டைம், பணிக்ரகா்டை (கிராஜுவிட்டி) 
வைழஙகும் சட்டைம், சினிமா ரதாழிைாளரகள் நை நிதி 
சட்டைம், கட்டைடைம் மற்றும் இதர கட்டுமான ரதாழிைாளரகள் 
நை வைரிசசட்டைம், அ்மப்பு சாரா ரதாழிைாளர சமூக 
பாதுகாப்பு சட்டைம் ஆகிய 8 ஆகிய சட்டைஙக்ள 
உள்ளடைக்கிய சமூக பாதுகாப்பு சட்டை ரதாகுப்பு (Social 
Security Code)

3. ரதாழிற்சா்ைச சட்டைம், சுரஙகஙகள் சட்டைம், 
து்்றமுக ரதாழிைாளர சட்டைம், கட்டைடைம் மற்றும் 
கட்டுமானத் ரதாழிைாளரகள் சட்டைம், பதாட்டைத் 
ரதாழிைாளர சட்டைம், ஒப்பந்த ரதாழிைாளர சட்டைம், 
புைம்ரபயர ரதாழிைாளர சட்டைம், உ்ழக்கும் 
பத்திரி்கயாளரகள் சட்டைம், பமாட்டைார டிரானஸ்பபாரட் 
ரதாழிைாளர சட்டைம், விற்ப்னப் பிரதிநிதிகள் சட்டைம், 
பீடி மற்றும் சுருட்டு ரதாழிைாளர சட்டைம், சினிமா 
ரதாழிைாளரகள் சட்டைம் உள்ளிட்டை 13 சட்டைஙக்ள 
உள்ளடைக்கிய, ரதாழில்வைழி பாதுகாப்பு சுகாதாரம் மற்றும் 
பவை்ைச சூழல் சட்டைத் ரதாகுப்பு (Occupational Safe-
ty Health and Working Conditions Code).

இந்தச சட்டைத் ரதாகுப்புகளின மிக முக்கியமான 
அம்சம், இனி ஒருபபாதும் விவைாதிக்கப்படை இயைாத 
வை்கயில் நாடைாளுமன்றத்தில் இருந்து முற்றிலுமாக 
இந்த சட்டைஙக்ள ரவைளிபய எடுத்து வைரப்பட்டு விட்டைன 
எனபதுதான. பகட்பதற்கு ரகாஞசம் விபனாதமாக 

நாம்ளான்றுககு 8 �ணி பநர பவதல என்�து நீககப�ட்டுவிட்டது. அபத 
பநரததில் எதததன �ணி பநர பவதல என்�து மசால்லப�டவில்தல. 
இனி நாள் ஒன்றுககு எதததன �ணி பநர பவதல என்�தத 
சம்�நதப�ட்ட அரசு அவவபப�ாது தீர்�ானிதது அறிவிககும்.
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இருந்தாலும் இதுதான உண்ம. இதுவை்ரயில் 
ரதாழிைாளர சட்டைஙக்ள நாடைாளுமன்றம் மட்டும்தான 
திருத்த முடியும். இனிபமல் சட்டைத்தின முக்கிய 
அம்சஙக்ள அதிகாரிகள் அவவைப்பபாது திருத்தி 
விடைைாம்.

தற்பபாது நி்்றபவைற்்றப்பட்டுள்ள 2020ஆம் ஆணடு 
மபசாதா இனனும் ஒரு படி பமபை பபாகி்றது. புதிதாக 
வைரும் ஒரு ரதாழிைகம் அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்டை 
ரதாழி்ைச ரசய்யும் ரதாழிைகஙகளுக்கு, இந்தச 
சட்டைஙகள் எ்வையும் ரபாருந்தாது எனறு நீக்கும் 
அதிகாரம் மத்திய, மாநிை அரசுகளுக்கு வைழஙகப்பட்டுள்ளது. 
இவவைாறு அரசு  தீ ரம ானிப்பதற்கு எந்தவித 
வை்ரய்்றகபளா, அடிப்ப்டைகபளா சட்டைத்தில் 
ரசால்ைப்படைவில்்ை. எனபவை எந்த பநரத்திலும், எந்த 
ஒரு சட்டைத் ரதாகுப்்பயும், எந்த ஒரு ரதாழிைகத்துக்கும் 
ரபாருந்தாது எனறு அறிவிக்க அரசுக்கு அதிகாரம் 
உள்ளது எனப்த மனதில் ரகாணடு, புதிய சட்டை 
ரதாகுப்புகள் ஏற்படுத்தியுள்ள பாதகமான அம்சஙகளில் 
சிைவைற்்்ற கீபழ பாரக்கைாம்.

நாரளானறுக்கு 8 மணி பநர பவை்ை எனபது 
நீக்கப்பட்டுவிட்டைது. அபத பநரத்தில் எத்த்ன மணி 
பநர பவை்ை எனபது ரசால்ைப்படைவில்்ை. இனி நாள் 
ஒனறுக்கு எத்த்ன மணி பநர பவை்ை எனப்த 
சம்பந்தப்பட்டை அரசு அவவைப்பபாது தீரமானித்து 
அறிவிக்கும்.

ரதாடைரந்த ரசயல்பாடு, ரதாழிைாளி -முதைாளி 
உ்றவு, உற்பத்திபயா அல்ைது பச்வை்யபயா 
பமற்ரகாள்ளுதல் என்ற மூனறு அம்சஙகள் இருக்குமாயின 
அது ரதாழில்தான என்ற ப்ழய வை்ரய்்ற கூறியது. 
ஆனமீகம் அல்ைது மத சம்பந்தமான ரசயல்பாடுகளில் 
முழு்மயாகபவை ா  பகுதிய ாகபவை ா  ஈடுபடும் 
நிறுவைனஙகளின ரதாழிைாளரகளுக்கு இனி ரதாழிைாளர 
சட்டைஙகள் ரபாருந்தாது. (மதிய உண்வை அ்னவைருக்கும் 
இைவைசமாக வைழஙகும் ஒரு டிரஸ்ட் , ஒரு ரதாழிற்சா்ை்ய 
நடைத்தினால் அந்தத் ரதாழிைாளரகளுக்கு சட்டைம் 
ரபாருந்தாது எனறு கூடை இதன மூைம் ரசால்ை முடியும்)

ரதாழில் தகராறு சட்டைம் 1947இன ஐந்தாவைது 
அத்தியாயம் ரதாழிைாளரகளுக்கு சிை பாதுகாப்புக்ள 
வைழஙகியிருந்தது. 100 பபருக்கு பமல் பவை்ை ரசய்கி்ற 
ஒரு ரதாழிற்சா்ை்ய, மூடை பவைணடும் அல்ைது 
கதவை்டைப்பு ரசய்ய பவைணடும் அல்ைது ரதாழிைாளரக்ள 
ஆட்கு்்றப் பு  ர ச ய்ய  பவைணடும்  அல்ைது 
ரதாழிைாளரகளுக்கு பவை்ை தராமல் பை-ஆஃபில் 
அனுப்ப பவைணடும் எனறு ஒரு முதைாளி முடிவு 
ரசய்தால், அவைர அரசிடைம் அனுமதி ரப்ற பவைணடும். 
2019ஆம் ஆணடு மபசாதாவிலும் இப்படித்தான 
இருந்தது. இப்பபாது அந்த எணணிக்்க 300 ஆக 
உயரத்தப்பட்டு விட்டைது. அதாவைது 299 பபர வை்ர 
பணிபுரியும் ஆ்ை்ய, முதைாளி இஷ்டைம் பபாை 
மூடைைாம், ஆட்கு்்றப்பு ரசய்யைாம். (பிக்்ஸட் ரடைரம் 

எம்பிளாய்ரமணட் மற்றும் காணட்ராக்ட் ரதாழிைாளரகள் 
இந்த எணணிக்்கயில் பசரக்கப்படைமாட்டைாரகள்)

அ்தப்பபாைபவை இனி 300 பபருக்கும் அதிகமாக 
பவை்ை பாரக்கும் ரதாழிற்சா்ைகளுக்குத் தான 
நி்ையா்ணகள் ரபாருந்துமாம். எந்ரதந்த வை்கயிைான 
ரதாழிைாளரக்ள, ஒரு ரதாழிற்சா்ை ்வைத்து 
ரகாள்ளைாம், ரதாழிைாளியின ஒழுஙகீனஙகளாக எ்வை 
கருதப்படைபவைணடும், அதற்கான எனன நடைவைடிக்்ககள் 
அவைர மீது எடுக்க பவைணடும் உள்ளிட்டை விஷயஙகள் 
நி்ையா்ண மூைம் வை்ரயறுக்கப்படுகின்றன. இனி 
300 பபருக்கும் கு்்றவைாக பவை்ை ரசய்யும் 
ரதாழிற்சா்ைகளில் நிரவைாகம் ரசால்வைது தான சட்டைம். 
அதன நியாய, அநியாயஙகளில் நீதிமன்றம் உள்படை 
யாரும் த்ையிடை முடியாது என்றாகி்றது.

ஒரு  ர த ாழிைக த்தில் ,  அஙகு  மினச ா ர ம் 
பயனபடுத்தப்பட்டைால் 10 பபரும், மினசாரம் 
பயனபடுத்தப்படைாவிட்டைால் 20 பபரும் பணி புரிந்தால், 
அது ரதாழிற்சா்ை எனறு வை்ரயறுக்கப்பட்டு வைந்தது. 
இப்பபாது இது மினசாரம் இருந்தால் 20, மினசாரம் 
இல்ைாவிட்டைால் 40 எனறு மாற்்றப்படுகி்றது. இந்த 
எணணிக்்கக்கு கு்்றவைாக உள்ள ரதாழிைாளரகளுக்கு. 
ரதாழிைாளர சட்டைஙகள் ரபாருந்தாது.

ஒரு ரதாழிற்சஙகம் 51 சதவீத உறுப்பினரக்ள 
ரகாணடிருந்தால், அதபனாடு மட்டும்தான நிரவைாகம் 
பபசும். எந்தச சஙகத்துக்கும் 51% இல்்ை எனில், 
வைாக்ரகடுப்பு நடைத்தி 20%க்கு பமற்பட்டை உறுப்பினரகள் 
உள்ள சஙகத்துடைன மட்டும் நிரவைாகம் பபசும். (2019ஆம் 
ஆணடு மபசாதாவில் இது 10% உறுப்பினரகள் எனறு 
இருந்தது)

ரதாழிற்சஙக த்ைவைராக குறிப்பிட்டை காைத்துக்கு 
பணிபுரிய கூடைாது என யார ஒருவைருக்கும் ரதாழில் 
தீரப்பாயம் உத்தரவிடைைாம்.

ரதாழிற்சஙகத்தில் அ்மப்புநி்ை பிரசசி்ன 
ஏற்பட்டைால் அதில் த்ையிட்டு தீரப்பளிக்க அரசாஙக 
அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் தரப்படுகி்றது

அத்தியாவைசிய ரதாழில்களில் மட்டும் ரதாழிைாளரகள் 
பவை்ை நிறுத்தம் ரசய்ய பவைணடுமானால் 14 
நாட்களுக்கு முனபு முனனறிவிப்பு தரபவைணடும் எனபது, 
அ்னத்து ரதாழில்களிலும் 60 நாட்களுக்கு முனபு 
முனனறிவிப்பு தரபவைணடும் எனறு மாற்்றப்படுகி்றது. 
நீதிமன்றஙகள் முனபபா சமரச பபசசுவைாரத்்தகளிபைா 
பிரசசி்ன இருக்குமாயின, முனனறிவிப்பு தந்தும் 
பவை்ை நிறுத்தம் ரசய்ய முடியாது. (நீதிமன்றம் அல்ைது 
விசார்ண அதிகாரி இந்தப் பிரசசி்ன்ய எவவைளவு 
காைத்துக்குள் தீரவு ரசய்வைார எனபதற்கு சட்டைத்தில் 
எதுவும் இல்்ை). 50 சதவீதத்துக்கு பமற்பட்டை 
பணியாளரகள் ரசாந்த விடுப்பி ரசன்றாலும் அது 
பவை்ைநிறுத்தம் எனப்ற ரபாருள்ரகாள்ளப்படும்.

ஒவரவைாரு ரதாழிைகத்திலும், ரதாழிைாளர மற்றும் 

நான்கு ததலமுத்ற மதாழிலா்ளர்கள் த�து இன்னுயிதர இழநது, 
எண்ணற்்ற தியாகங்கள் மசய்து 150 ஆண்டுக்ளாக ப�ாராடிப ம�ற்்ற 
உரித�கத்ள மவறும் 44 மநாடிகளில் இவர்கள் மகாதல 
மசய்திருககி்றார்கள்.
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முதைாளி தரப்பில் சம எணணிக்்கயில் பிரதிநிதிக்ளக் 
ரகாணடை பத்துக்கு பமற்படைாத பிரதிநிதிக்ளக் ரகாணடை 
கு்்ற தீரக்கும் குழு அ்மக்கப்படும். எந்த ரதாழில் 
தகராறு எழுந்தாலும், இந்தக் குழு பபசி தீரவு ரசய்யுமாம். 
ஷிப்ட் மாற்்றம் உள்ளிட்டை பவை்ை சூழ்ை மாற்றும் 
எந்த ஒரு நடைவைடிக்்கயும் நிரவைாகம் இந்த குழுவிடைம் 
ரசானனால் பபாதுமானது. (முனபுபபாை 21 நாட்களுக்கு 
முனனதாக ரதாழிைாளரகளுக்கு முனனறிவிப்பு 
தரபவைணடும் எனபது இப்பபாது அவைசியமில்்ை)

இந்தக் குழு ரபரும்பான்மயின அடிப்ப்டையில் 
முடிரவைடுக்கும். முதைாளி தரப்பு பிரதிநிதி சரிபாதி 
எனபதாலும் ரதாழிைாளர தரப்பு பிரதிநிதிக்ளயும் 
நிரவைாகபம நியமிக்கி்றது எனபதாலும், முடிவு எனனவைாக 
இருக்கும் எனப்த யூகிக்க சிரமப்படை பவைணடியதில்்ை.

ஒரு ரதாழிைாளி்ய இ்டைநீக்கம் (சஸ்ரபணட்) 
ரசய்தால், அவைருக்கு முதல் 90 நாட்களுக்கு 50 சதவீத 
சம்பளமும் அடுத்த 90 நாட்களுக்கு 75 சதவீத சம்பளமும் 
150க்கும் பமற்பட்டும் அவை்ர ரதாடைரந்து இ்டைநீக்கத்தில் 
்வைத்திருந்தால் 100 சதவீத சம்பளமும் பி்ழப்பூதியமாக 
இதுவை்ர இருந்த சட்டைப்படி வைழஙக பவைணடும். இனி 
90 நாட்களுக்கு மட்டும் அ்ரச சம்பளம் தரப்படும்; 
அதற்குப் பினபு எத்த்ன நாள் இ்டைநீக்கத்தில் 
இருந்தாலும் 75 சதவீதம் மட்டுபம பி்ழப்பூதியமாக 
வைழஙகப்படும்.

நிரந்தர ரதாழிைாளரகளுக்கு ஏராளமான உரி்மகள் 
இருப்பதாகவும், நிரந்தரமற்்ற மற்றும் அ்மப்புசாரா 
ரதாழிைாளரகளுக்கு உரி்மகள் ஏதுமில்்ை எனறும், 
எல்பைா்ரயும் ஒருபசர பாவிப்பதற்காகபவை இந்தச 
சட்டைம் எனறும் அவவைப்பபாது பாஜகவினர கூறி 
வைருகி்றாரகள். அவவைா்றானால் நிரந்தரம் அல்ைாத 
ரதாழிைாளரகளுக்கு இது எந்த வை்கயிைாவைது நன்ம 
ரசய்து இருக்கி்றதா எனப் பாரக்கைாம்.

இதுவை்ரயில் 20 ரதாழிைாளரக்ள ்வைத்துள்ள 
காணட்ராக்டைரும், அவைருக்கு காணட்ராக்ட் ரகாடுக்கும் 
முதன்ம பவை்ை அளிப்பவைரும் சட்டைப்படி பதிவு 
ரசய்து ரகாள்ள பவைணடும் எனறு இருந்தது. இப்பபாது 
இது 50 பபர என உயரத்தப்பட்டு விட்டைது. அதாவைது 
49 ரதாழிைாளரக்ள ்வைத்திருக்கும் பத்து 
காணட்ராக்டைரகளுக்கு ஒரு நிறுவைனம் பவை்ை தந்தால், 
சட்டைப்படி எந்த இடைத்திலும் பதிவு ரசய்து ரகாள்ளாமலும் 
அந்தத் ரதாழிைாளரகளுக்கு உரிய எந்த நன்ம்யயும் 
வைழஙகாமலும் ரதாழில் நடைத்தி விடை முடியும்.

காணட்ராக்ட் ரதாழிைாளரகளுக்கு காணட்ராக்டைரகள் 
சரியாக சம்பளம் வைழஙகுகி்றாரகளா எனப்தக் 
கணகாணிப்பதற்கான கடை்மயும், அ்தச சரிவைர 
வைழஙகாவிட்டைால் அ்த ரகாடுப்பதற்கான கடை்மயும் 
முதன்ம பவை்ை அளிப்பவைரகளுக்கு இதுவை்ரக்கும் 
இருந்தன. இனி இந்தக் கடை்மக்ள முதைாளி 
நி்்றபவைற்்றத் பத்வையில்்ை.

கட்டைடை, கட்டுமான. உடைலு்ழப்பு ரதாழிைாளரகளுக்கு, 
இது ஏதாவைது நன்ம ரசய்து இருக்கி்றதா என்றால் 
அதுவும் இல்்ை. இந்தியாவில் முதைாவைதாக பகரளாவும், 
அதன பினபு தமிழ்நாடும், கட்டுமான ரதாழிைாளரகளுக்கும் 
இதர உடைலு்ழப்பு ரதாழிைாளரகளுக்கும் நை 
வைாரியஙக்ள ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. விமரசனஙகள் 
இருந்தாலும், அ்வை ரதாடைரந்து ரசயல்பட்டுக் 
ரகாணடும் இருக்கின்றன. வைடை மாநிைஙகளில் இந்த 
வைாரியஙகள் சரியாக ரசயல்படைவில்்ை. கட்டைடைத் 

ர த ா ழி ை ாளி  க ட் டி ர யழு ப் பு ம்  ஒ வ ரவை ா ரு 
கட்டுமானத்துக்கும் அதன ரமாத்த மதிப்பில் ஒரு 
சதவீதம் நை நிதிக்காக மாநிை அரசால் வைசூலிக்கப்பட்டு 
வைருகி்றது. ரதாழிைாளரகளுக்காக தருவைதற்கான நிதிப் 
பைனக்ள அதிகப்படுத்துதல், புதிய திட்டைஙக்ள 
வைடிவை்மத்தல் உள்ளிட்டை பணிக்ள தற்பபாது மாநிை 
அரசும் வைாரியமும் ரசய்து வைருகின்றன.

இனி இந்த முடிவுக்ள எல்ைாம் மத்திய அரசுதான 
பமற்ரகாள்ளும். மாநிை வைாரியஙகளில் மத்திய அரசின 
பிரதிநிதிகள் இருப்பாரகள் . ஒரு மாநிைத்தின 
தன்மக்பகற்ப, எந்த வை்கயான நிதி பைனகள் தமது 
ரதாழிைாளரகளுக்கு பத்வை எனப்த தீரமானிக்கும் 
உரி்ம, மாநிை அரசுகளிடைமிருந்து பறிக்கப்படுகி்றது. 
நை நிதி வைசூலிக்கும் உரி்ம மத்திய அரசுக்கு 
மாற்்றப்படுகி்றது.

கட்டுமான ரதாழிைாளர நை நிதியில் உள்ள 
பகாடிக்கணக்கான ரூபாய்க்ள, வைடை மாநிைஙகளின 
அரசுகள் தவை்றாக பயனபடுத்தி வைருகின்றன. அண்மயில் 
நைவை ா ரி யங களில்  “ ப யனபடை ா மல் ”  உள்ள 
பகாடிக்கணக்கான ரூபாய்க்ள அரசாஙகம் பவைறு 
பணிகளுக்குப் பயனபடுத்த மு்னந்தது. இ்த 
நீதிமன்றஙகளும் ஒப்புக் ரகாணடிருக்கின்றன. 
வைசூலிக்கப்பட்டை  ரத ா்க்யக்  கட்டும ான 
ரதாழிைாளரகளுக்கு நிதிப் பைனகளாக வைழஙகாமல் 
பசரத்து ் வைத்திருந்த குற்்றத்்தச ரசய்த அரசாஙகத்்தத் 
தணடிப்பதற்கு பதிைாக, பவைறு பணிகளுக்கு அந்த 
ரதா்க்ய எடுத்துக் ரகாள்ளைாம் எனறு ஊக்குவித்து 
இருப்பது எவவைளவு அநியாயம், அநீதி?!.

இதில் கூ்றப்பட்டுள்ள ஃபிக்்ஸட் படை ரம் 
எம்பிளாய்ரமனட் உள்ளிட்டை பை அம்சஙக்ள, 
மாநிைஙகளில் அமல் நடைத்தி விடுமாறு மத்திய அரசு 
வைலியுறுத்தியது. அதற்கான கடிதப் பபாக்குவைரத்து 
ஆதாரஙகள் உள்ளன. குறிப்பாக பாஜக ஆளும் மாநிை 
அரசுகள் இவைற்்்ற அமல் நடைத்தின. இப்பபாது மாநிை 
அரசுகள் இந்த மாற்்றஙக்ளச ரசய்து விட்டைதால், மத்திய 
சட்டைத் ரதாகுப்்பக் ரகாணடு வைருகிப்றாம் எனறு 
நியாயம் பபசுகி்றாரகள்

இந்த விஷயஙக்ள எல்ைாம் எடுத்து்ரத்துப் 
பபசிப்பபசி ரதாடைரசசியாகப் பபாராடிப் பபாராடி, 
புலிவைருது க்த பபாை ஒரு சலிப்பு நி்ை வைந்திருக்கி்றது. 
இ்த ஏற்படுத்தத்தான மத்திய அரசும் விரும்பியது; 
விரும்புகி்றது.

ஜாரஜ் ஃபிளாய்ட்்டைக் ரகால்ை, அந்த அரமரிக்க 
பபாலீஸ்காரனுக்கு 8 நிமிடைம் பத்வைப்பட்டைது. ஆனால் 
நானகு த்ைமு்்ற ரதாழிைாளரகள் தமது இனனுயி்ர 
இழந்து, எணணற்்ற தியாகஙகள் ரசய்து 150 ஆணடுகளாக 
பபாராடிப் ரபற்்ற உரி்மக்ள ரவைறும் 44 ரநாடிகளில் 
இவைரகள் ரகா்ை ரசய்திருக்கி்றாரகள்.

சட்டைஙக்ள பகாரிப் பபாராடியதும், வைந்த தீய 
சட்டைஙக்ள எதிரத்து பபாராடி முறியடித்ததும், இந்திய 
ரதாழிற்சஙக வைரைாறு ரநடுகிலும் காணக் கிடைக்கின்றன. 
நிரந்தரத் ரதாழிைாளரக்ள எல்ைாம் ஒழித்துவிட்டைால், 
ரதாழிற்சஙகமும் உரி்மக் குரல்களும் ஒழிந்து விடைாது; 
ஓய்ந்து விடைாது. இந்தத் திருத்தஙகளின வைலி உணரப்படும் 
பபாது, ஒரு பபரரழுசசி வைரும். அந்தப் பிரவைாகத்தில் 
குறுக்பக கட்டிய இந்த மதில்கள் உ்டைத்ரதறியப்படும்.

்கட்டுரரயநாளர்: ச�நாதுச் சசயலநாளர், ஏஐடியுசி தமிழ்நாடு
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சந்திப்பு

இநதிய கவளநாணனமககு கபரநாபத்து!
மதவீநதர் ்சர்மோ மநர்கோணல்

தமிழில்: வோன்முகில்

உைகம் முழுதும் தன எழுத்துகளால் நனகறியப்படை பவைளாணது்்ற வைல்லுநரான பதவீந்தர 
சரமா, இந்தியன எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழில் பை ஆணடுகள் பவைளாணது்்ற ரசய்தியாளராகப் 
பணியாற்றினார. பநரடியாகக் களத்தில் ரபற்்ற அனுபவைஙகள், விவைசாயம் குறித்த அவைரது அறிதல் 
மு்்ற்ய மாற்றி அ்மத்தது. முப்பது ஆணடுகளுக்கும் பமைாக பவைளாண்ம குறித்தும் 
விவைசாயிகளின பிரசசி்னகள் குறித்தும் ரதாடைரந்து எழுதியும் பபசியும் வைருகி்றார. உைகின பல்பவைறு 
பல்க்ைக்கழகஙகளில் உ்ரயாற்றியிருக்கி்றார. ரவைனிசுபவைைாவில் இவைர உ்ரயாற்றியபபாது, அந்த 
நாட்டு அதிபர சாபவைஸ் இவை்ர விருந்துக்கு அ்ழத்து ரகௌரவித்தார. அப்பபாது சாபவைஸ் இவைரு்டைய 
கட்டு்ரக்ளப் படித்து விவைாதித்திருக்கி்றார. வைாடிகனில் பபாப் ஆணடைவைர முனனி்ையில் மரபீனித் 
ரதாழில்நுட்பத்திற்கு எதிராக இவைர பபசிய்தக் பகட்டு, மரபீனிப் பயிரகளுக்கு எதிரான நி்ைபாட்்டை 
எடுத்துள்ளார பபாப். இந்தியாவிலுள்ள அ்னத்து விவைசாய இயக்கஙகபளாடும் ரதாடைரபு உள்ளவை 
இவைர, தமிழகத்திற்கு பைமு்்ற வைந்து கூட்டைஙகளில் பபசியுள்ளார. விவைசாயிகளுக்கு நிரந்தர வைருமானம் 
வைரும் வை்கயில் ஊதிய ஆ்ணயம் அ்மக்க பவைணடுரமனறு 25 ஆணடுகளுக்கும் பமைாகப் 
பபசியும் எழுதியும் வைரும் பதவீந்தர சரமா, அ்னத்து ஊடைகஙகளிலும் விவைசாயிகளின குரைாக 
ஒலிப்பவைர. ‘ Agriculture Today’ இதழுக்காக கடைந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பதவீந்தர சரமா அளித்த 
பநரகாணலின ஒரு பகுதி தமிழில்.

ககள்வி: மத்திய அைசால் கெளாண் உற்பத்தி 
சநரதக்கானக் குழு, அத்தியாெசியப் வ்பாருள்களுக்கான 
மகசாதா ஆகியெறறில் வகாண்டுெைப்்பட்்ட சட்்டத் 
திருத்தஙகள், இநதிய விெசாயத்தில் புதிய திரசரய 
உருொக்கும் மாற்றஙகள் என்று ெைகெறகப்்படுகின்்றன. 
ஆனால் இநதச் சட்்டத் திருத்தஙகள் இநதிய 
கெளாண்ரமக்கக க்பைா்பத்து என்று நீஙகள் கூறுகிறீரககள.

ப்வீந்்ர் ெர்மைபா: பரபானபால்டு ரீகன வ்ட அபமைரிகக 
அதிெரபாக இருந்் ெ் ெத்பாண்டுகளுககு முனபு, அந்நபாட்டின 
பவளபாண்து்ற பெய்ரபாக இருந்் பயர்ல் புட்ஷ் (Earl Butz) 
விவெபாயிகளி்டம கூறிய பிரெ்மைபான வபாெகம ‘ மிகப்பெரும 
ெண்்ை மு்்பாளிகளபாக மைபாறுஙகள்; இல்்்பயனில் 
விவெபாயத்் விட்டு பவளிபயறுஙகள்’ ( Get Big or Get Out). 
இந்்க பகபாள்்க- நல்்ப்பா, பகட்்டப்பா - வ்ட 
அபமைரிககபாவிற்கு மைட்டுபமை உரியது எனறு நி்னதப்ன. 
ஆனபால் ஒரு சி் ஆண்டுகளுககு முனனர் அ்னதது ப்சிய 
உைவுக பகபாள்்க ஆய்வு நிறுவனததின ்்்்மை 
இயககுநர் மு்னவர் பெனகபாண் ஃபென, பவளபாண் 
பநருககடியிலிருந்து இந்தியபா்வ மீட்க -வ்ட அபமைரிகக 
பவளபாண் பெய்ர் கூறிய அப் தீர்்வத - திட்்டமைபாக முன 
பமைபாழிந்்பார். இந்்த தீர்வு நம நபாட்டிற்குப் பெபாருத்மைபான்பா, 
ப்்வயபான்பா எனெ்்க கூ்ட அறிய முயற்சிககபாமைல், 
பகபாள்்க வகுககும அரசு அதிகபாரிகள் இததீர்்வ பவகமைபாக 
ந்்டமு்றப்ெடுத் வி்ழந்்பார்கள். இப்ெடி ந்டககும எனறு 
ஒருபெபாதும நபான எதிர்ெபார்ககவில்்்.

 பதவீநதர் சர்மநா
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அவர் கூறினபார்: ‘பவளபாண்்மையில் முனபனறிச் 
பெல்லுஙகள் அல்்து விவெபாயத்் விட்டு 
பவளிபயறுஙகள்’ ( Move Up or Move Out). இ்ன 
பெபாருள் பெருமெபான்மை மைகக்ள கிரபாமைததிலிருந்து 
ந க ர் ப் பு ற ங க ளு க கு  ப வ ளி ப ய ற் றி , 
மீ்மிருப்ெவர்களுககு விவெபாயததில் முனபனற்றும 
வ்கயில் பெபாருளபா்பாரத திட்்டஙக்ள 
உருவபாககுவது எனறு விளககினபார். நகரஙகளுககுத 
ப்்வப்ெடும உ்டல் உ்ழப்ெபாளிக்ள உருவபாகக 
ெ் ெத்பாண்டுகளபாக பெருமெபான்மையபான 
மைகக்ள கிரபாமைஙகளிலிருந்து பவளிபயற்றுவது 
எழு்ப்ெ்டபா் ெட்்டமைபாகபவ உள்ளது. ்ற்பெபாது 
நி்றபவற்றப்ெட்்ட மூனறு ெட்்டத திருத்ஙகளும 
திட்்டததின மிஞ்சியுள்ள ெகுதி்ய- கிரபாமைததில் 
மீ ் மு ள் ள வ ர் க ் ள  ப வ ள பா ண் ்மை யி ல் 
முனபனற்றுவது - எனெ்் ந்்டமு்றப்ெடுத்பவ 
உருவபாககப்ெட்டுள்ளன. இந்் மூனறு ெட்்டத 
திருத்ஙகளும இந்திய பவளபாண்்மை்ய 
கபார்ெபரட்டுகளுககுக ்கயளிப்ெ்ற்கபான 
ப்ளிவபான பெயல் திட்்டமைபாகும. இச்ெட்்டததில் 
கூறப்ெட்டுள்ள, அரசு பெ்வில் அ்மைககப்ெட்டுள்ள 
விவெபாயிகள் உற்ெததி அ்மைப்புகளுககபான 
வழி க பாட்டு ் ல் கள் ,  இவவ்மை ப் பு க்ள 
கமபெனிகளுககபான ப்பா்டர் பகபாள்மு்ல் 
களஙகளபாக மைபாற்றிவிடும.

 பெபாது மு்டககம அமைல்ெடுத்ப்ெட்்டபின, 
மிகப்பெரும அளவில் மைககள் நகரஙகளிலிருந்து 
்ஙகள் கிரபாமைத்் பநபாககி பு்ம பெயர்ந்்னர். 
இ ந் நி க ழ் ்வ ப்  ெ பா ர் த ்  பி ற க பா வ து  ‘ 
பெருமெபான்மையபான மைகக்ள கிரபாமைததிலிருந்து 
பவளிபயற்றுவது’ எனற திட்்டம ் வறபானது எனறு 
ஆட்சியபாளர்களின கண்்ைத திறககும என 
நி்னதப்ன. ் ஙகள் கிரபாமைத்் பநபாககி திருமபி 
ந்டந்் ெ் ்ட்ெகைககபான மைகக்ள, பவளபாண் 
அகதிகள்  எனபற  ந பான  அ்ழப்பென . 
ெ ல் ் பா ண் டு க ள பா க த  தி ட் ்ட மி ட் டு 
ந்்டமு்றப்ெடுத்ப்ெட்்ட பவளபாண் அழிப்புத 
திட்்டத்பால் அகதிகளபான மைககள் ்ஙகள் 
வபாழ்வபா்பாரத்்த ப்டி கிரபாமைஙக்ள விட்டு 

பவளிபயறினர். இந்் பெருந்ப்பாற்று கபா்கட்்டம 
அந்் மைகக்ள மீண்டும ்ஙகள் கிரபாமைஙகளுககு 
பு்ம பெயர்வ்ற்கபான நல்வபாய்ப்பி்னத 
்ந்துள்ளது. இனறுள்ள பவளபாண்்மையின மிக 
பமைபாெமைபான நி்்்ய மைபாற்றி, அ்் இந்தியப் 
பெபாருளபா்பாரததின உந்துெகதியபாகக உறுதிபயற்க 
பவண்டும.

ககள்வி: கெளாண்துர்றயில் இநதிய அைசு 
தறக்பாது வகாண்டுெநதுள்ள மாற்றஙகள் 
ெ்டஅவமரிக்க மாதிரிரய அடிப்்பர்டயாகக் 
வகாண்்டது என்று கூறியுள்ளீரகள். ெ்டஅவமரிக்க 
கெளாண் முர்றயு்டன் எநவதநத ெரகயில் நமது 
முர்ற ஒத்திருக்கி்றது?

ப்வீந்்ர் ெர்மைபா: நமைது பவளபாண் வல்லுநர்கள் 
வ்டஅபமைரிககபாவில் ந்்டமு்றயிலிருககும 
திட்்டஙகளிலிருந்து பவட்டியும, ஒட்டியுபமை 
நமைககபான பகபாள்்கக்ள உருவபாககியிருககிறபார்கள் 
எனெது வியப்ெபாக உள்ளது.  இனறு நம 
ஆட்சியபாளர்களபால் முனபமைபாழியப்ெடும அ்னதது 
விெயஙகளும, வ்ட அபமைரிககபாவில் க்டந்் 60 
ஆண்டுகளபாக ந்்டமு்றயில் இருப்ெ்வ்பான. 
அஙகும ‘ஒபர நபாடு; ஒபர ெந்்்’ எனெது்பான 
ந்்டமு்ற. விவெபாயிகள் ்ஙகள் உற்ெததிப் 
பெபாருள்க்ள நபாட்டிற்குள்பளயும, பவளிபயயும, 
எஙகு பவண்டுமைபானபாலும விற்றுக பகபாள்ள்பாம. 
அஙகும ஒப்ெந்் விவெபாயம உள்ளது. பெரும 
சில்்்ற வணிகர்கள்/நிறுவனஙகள் ெரககுக்ள 
வரமபினறி இருப்பில் ் வததுக பகபாள்ள அனுமைதி 
உண்டு. இத்்கயச் ெந்்்ச் சீர்ததிருத்ஙகள் 
இருந்தும, வ்டஅபமைரிகக விவெபாயிகள் மிகக கடும 
பநருககடியில் உள்ளனர்.

 திறன மிகக்பாகவும, சிறப்ெபான்பாகவும 
பெபால்்ப்ெடும கட்்டற்ற ெந்்் மு்ற ஐபரபாப்பிய, 
வ ்ட அ ப மை ரி க க  வி வ ெ பா யி க ் ள  ஏ ன 
கபாப்ெபாற்றவில்்் எனெது ஆரபாயப்ெ்ட பவண்டும. 
வ்டஅபமைரிகக பவளபாண் தி்ைககளததின 
மு்ன்மைப் பெபாருளபா்பார வல்லுநர் கூறுவது: ‘ 
1960ஆம ஆண்டுகளிலிருந்ப் பவளபாண் வருவபாய் 
ப்பா்டர்ச்சியபாக மிக பமைபாெமைபான ெரி்வச் ெந்திதது 

வ்ளர்நத நாடுகளில் 
ஏற்கனபவ 
காலாவதியாகிவிட்ட 
பவ்ளாண் 
மகாள்தககளுககு 
நம் நாட்டில் 
மீண்டும் கததவத 
தி்றப�து ஏன்? வட 
அம�ரிககாவிலும், 
ஐபராபபியாவிலும் 
மநாறுங்கிப ப�ான 
ஒரு அத�பத� 
நாம் மீண்டும் 
நிறுவத 
துடிப�பதன்?
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வருகிறது. பெருமெபான்மையபான விவெபாயிகள் 
ஓட்்டபாண்டியபாகியுள்ளனர். திவபா்பான ப்பா்க 
240 பில்லியன ்டபா்ர்கள். நகரஙக்ளக கபாட்டிலும 
கிரபாமைஙகளில் ்ற்பகபா்்கள் 45 விழுககபாடு 
அதிகம.

 ஐபரபாப்பிய, வ்டஅபமைரிகக விவெபாயிகள் அரசு 
பகபாடுககும மைபானியஙகளபால் ்பான உயிர் 
வபாழ்கினறனர். 1995ஆம ஆண்டு உ்க வர்த்க 
அ்மைப்பு உருவபாககப்ெட்்ட கபா்ததிலிருந்ப் 
மைபானியஙகள் வழஙகுவது எனெது ெர்ச்்ெககுரிய 
விெயமைபாகபவ உள்ளது. 20 18ஆம ஆண்டு 
பெபாருளபா்பார ஒதது்ழப்பு, வளர்ச்சிககபான 
அ்மைப்பு (OECD) பமைபாத்மைபாக 240 பில்லியன ்டபா்ர் 
மைபானியம ் ந்துள்ளது. 2007ஆம ஆண்டு இந்தியபாவும, 
ஐககிய நபாடுகள் ெ்ெயின வர்த்கம, வளர்ச்சிககபான 
அ்மைப்பும பமைற்பகபாண்்ட ஆய்வினெடி, வல்்ரசு 
நபாடுகளில் உள்நபாட்டு உற்ெததி்ய கபாப்ெபாற்ற 
வழஙகப்ெடும ெச்்ெபெட்டி மைபானியஙகள் 
நிறுத்ப்ெட்்டபால், ஐபரபாப்பிய ,அபமைரிகக, கன்டபா 
நபாடுகளின ஏற்றுமைதி 40 விழுககபாடு கு்றந்துவிடும.

வ ள ர் ந் ்  ந பா டு க ளி ல்  ஏ ற் க ன ப வ 
கபா்பாவதியபாகிவிட்்ட பவளபாண் பகபாள்்ககளுககு 
நம நபாட்டில் மீண்டும க்்வத திறப்ெது ஏன? வ்ட 
அபமைரிககபாவிலும, ஐபரபாப்பியபாவிலும பநபாறுஙகிப் 
பெபான ஒரு அ்மைப்்ெ நபாம மீண்டும நிறுவத 
துடிப்ெப்ன? நமைது ப்ெ ந்னுககு உகந்், 
நபாட்டிற்குத ப்்வயபான, எதிர்கபா்ததில் ெந்திகக 
பவண்டிய ெவபால்க்ள எதிர்பகபாள்ளும வ்கயில் 
நமைது ஆட்சியபாளர்கள் பகபாள்்கக்ள உருவபாகக 
பவண்டும.

ககள்வி: ெ்ட அவமரிக்கா கெளாண்ரமயில் 
உலகின் முன்னணியில் உள்ள நாடுகளில் ஒன்று. 
ெ்டஅவமரிக்க கெளாண் மாதிரிரயகய 
அப்்படிகய இநதியா பின்்பறறுகி்றது. அவமரிக்க 
கெளாண்துர்ற ்படுகமாசமான வநருக்கடியில் 
உள்ளதாக ெல்லுநரகள் கூறுகி்றாரகள். மிக 
அதிகமாக மானியஙகள் வகாடுக்கப் ்பட்்ட 

பின்பும் ஐகைாப்்பாவில் ஒரு நிமி்டத்திறகு ஒரு 
விெசாயி, விெசாயத்ரத ரகவிட்டுவிட்டு 
வெளிகயறுகி்றார .  கெளாண் திருத்தச் 
சட்்டத்திறகுப் பிற்பட்்ட காலத்தில் இநதியாவில் 
கெளாண்ரம எப்்படி இருக்கும்?

ப்வீந்்ர் ெர்மைபா: இந்்க பகள்விககுத்பான நபான 
வி்்ட ப்டிக பகபாண்டிருககிபறன. நமைது பவளபாண் 
பகபாள்்க்ய உருவபாககுெவர்களுககு, இந்்க 
பகபாடு்மையபான நி்வரஙக்ள அறிந்திருககிறபார்களபா 
எனெப் பகள்விககுரிய விெயம. அவர்கள் 
்ஙகளது குளிரூட்்டப்ெட்்ட அலு்க அ்ற்ய 
விட்டு பவளிபய வருவதில்்். அ்னபால்்பான 
நமது பகபாள்்க முடிவுகளபால் பவளபாண்்மை 
கபார்ெபரட் மையமைபாகிக பகபாண்டிருககிறது.

 ெ் ெத்பாண்டுகளுககு முனபு ்ண்்டனில் 
ந்டந்் மைபாநபாட்டில், ஐபரபாப்ெபாவில் ஒவபவபாரு 
நிமி்டததிற்கும ஒரு விவெபாயி, விவெபாயத்் விட்டு 
பவளிபயறிக பகபாண்டிருககிறபார்  எனறு 
கூறப்ெட்்டது. வ்ட அபமைரிககபாவின பமைபாத் மைககள் 
ப்பா்கயில் 2 விழுககபாட்டிற்கும கு்றந்்வர்கபள 
விவெபாயததில் ஈடுெட்டுள்ளனர். இவர்களில் ெ்ரும 
விவெபாயத்் விட்டு பவளிபயற முயற்சிககினறனர். 
இ்ற்கு அடிப்ெ்்டக கபாரைம இந்நபாடுகளில் 
பெபாருளபா்பாரம கட்்ட்மைககப்ெட்டுள்ள வி்பமை. 
பமைபாத் உள்நபாட்டு உற்ெததி்ய ( GD P ) 
அதிகரிப்ெ்ற்கு, பெருமெபான்மையபான மைகக்ள 
விவெபாயத்் விட்டுவி்டச் பெய்து நகரஙகளுககு 
பவளிபயற்ற  பவண்டும .  பெபாருளபா்பா ர 
சீர்திருத்ஙக்ள ெபாததியமைபாகக பவளபாண்்மை்யக 
கபாவு பகபாடுகக பவண்டும. பெருமப்பாற்று நி்வும 
இககபா்ததில் பெருமெபான்மையபான மைககள் ் ஙகள் 
கிரபாமைஙகள் பநபாககி பு்ம பெயர்ந்்னர். வஙகப்ெம, 
ெபாகிஸ்்பான பெபானற அ்னதது வளரும 
நபாடுகளிலும இத்்கய பு்ம பெயர்வு ந்டந்துள்ளது. 
இந்நபாடுகளில் ந்்டமு்றயிலுள்ள பெபாருளபா்பாரக 
பகபாள்்க எந்் அளவுககுத ் வறபானது எனெ்் 
இந்நிகழ்வு பமைய்ப்பிததுள்ளது .  விவெபாய 

விவசாயிகளுககான 
ஊதிய நல 
ஆதணயததத 
அத�கக பவண்டும். 
இநத ஆதணயததின் 
முககிய பநாககப� 
ஒவமவாரு 
விவசாயிககும் 
அரசுப�ணியில் 
கதடநிதல 
ஊழியருககுத 
தரப�டும் �ாதாநதிர 
வரு�ானததிற்குச் 
ச��ான ஊதியததத 
உறுதிமசய்வபத.
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ந்டவடிக்கக்ள மீண்டும உயிர்ப்பிப்ெப் 
இ்ற்கபான தீர்வபாகும. இ்் விவெபாயிகளுககு 
ஒவபவபாரு மைபா்மும நிரந்்ரமைபான வருமைபானம 
கி்்டகக உறுதிபெய்வ்ன மூ்பமை ெபாததியமைபாகக 
முடியும.

ப வ ள பா ண் ்மை ் ய  மீ ட் ப்ட டு க கு ம 
ந்டவடிக்கயபாக, விவெபாயிகளுககபான ஊதிய ந் 
ஆ்ையத்் அ்மைகக பவண்டும எனற 
கருத்்த்பான நபான ெ் ஆண்டுகளபாக வலியுறுததி 
வருகிபறன. இந்் ஆ்ையததின முககிய பநபாககபமை 
ஒவபவபாரு விவெபாயிககும அரசுப்ெணியில் 
க்்டநி்் ஊழியருககுத ்ரப்ெடும மைபா்பாந்திர 
வருமைபானததிற்குச்  ெமைமைபான ஊதியத்் 
உறுதிபெய்வப். விவெபாயிகளுககு உரிய ஊதியத்் 
வழஙகினபால் ,  அவர்கள் விவெபாயத்் 
பெபாருளபா்பார வளர்ச்சியின உந்து ெகதியபாக 
மைபாற்றிவிடுவபார்கள்.

ககள்வி: சில வதாழிலதி்பரகள் இநத கெளாண் 
சட்்டத் திருத்தஙகரள ‘ 1991ஆம் ஆண்டு 
கெளாண்ரமயில் நிகழநத மாற்றஙகளு்டன் ‘ 
ஒப்பிடுகி்றாரகள். இநத சட்்டத் திருத்தஙகள் 
விெசாயிகளுக்கு சநரதரய தி்றநதுவிடும் என்றும் 
, அதனால் கெளாண் விரளவ்பாருட்களுக்கான 
விநிகயாக ெரலப் பின்னலில் மிகப் வ்பரும் 
மாற்றத்திறகு இட்டுச் வசல்லும் என்றும் 
கூறுகி்றாரகள். ஆனால் பீகார மாநிலத்தில் க்டநத 
14 ஆண்டுகளாக கெளாண் உற்பத்தி சநரதக்கான 
குழுவின் மண்டிகள்,- விற்பரனக் கூ்டஙகள்- 
்பயன்்படுத்தப்்ப்டவில்ரல. விெசாய உற்பத்தி 
கநைடியாக சநரதக்குத் தி்றநது வி்டப்்பட்்டது. 
இநதப் ்பரிகசாதரன முயறசியும் கதால்வியிகலகய 
முடிநதது.

ப்வீந்்ர் ெர்மைபா: நீஙகள் ெரியபாகச் பெபானனீர்கள். 
இன்றய பவளபாண் ெட்்டத திருத்ஙக்ள 1991ஆம 
ஆண்டு நிகழ்ந்் மைபாற்றஙகபளபாடு ஒப்பிடுெவர்களும 
ப் பாழிற்து்றயின ந்னுகக பா க க  கு ரல் 
பகபாடுப்ெவர்களும. ப்பாழிற்து்றககு நன்மையபாக 
இருககும ந்டவடிக்ககள் இயல்ெபாகபவ பவளபாண் 
து்றககும நன்மையளிப்ெ்பாக இருகக பவண்டும 
எனெதில்்் எனெ்்ப் புரிந்து பகபாள்ள 
பவண்டும.

இந்தியபாவில் கு்றந்்ெட்ெ ஆ்பார வி்் (Min-
imum Support Price -MSP) நிர்ையத்பால் 6 விழுககபாடு 
விவெபாயிகபள ெயன அ்்டகிறபார்கள். மீ்முள்ள 
94 விழுககபாடு விவெபாயிக்ள ெந்்்்யச் ெபார்ந்ப் 
உ ள் ள ன ர் .  வி வ ெ பா யி க ளு க கு ச்  ெ ந் ்் 
நன்மையளிககுபமைனில் ,  விவெ பாயிகளின 
அவ்நி்்- நபாள்ப்பாறும அதிகரிததுக பகபாண்ப்ட 
பெல்வ்் எனனபால் புரிந்து பகபாள்ள முடியவில்் .் 
ஆண்டுப்பாறும ெல்்பாயிரககைககபான விவெபாயிகள் 
்ற்பகபா்் பெய்து பகபாள்வ்ன கபாரைத்்யும 
விளஙகிக பகபாள்ள முடியவில்்். கட்்டற்ற ெந்்் 
ெயனளிககும எனறபால் 90 ்ட்ெம மைககள் 
விவெபாயத்்க ்கவிட்டு, கூலி பவ்்ககபாக 
நகரததிற்கு இ்டமபெயர்ந்்ப்ன?

பீ க பா ரி ல்  ெ ந் ்் ச்  சீ ர் தி ரு த ் ங க ள் 
ப்பால்விய்்டந்்்ன கபாரைஙக்ள விளககுகிபறன. 
இது எதிர்கபா்ததிற்கு நல்் ெடிப்பி்னயபாக 

இருககும. 2006இல் பவளபாண் உற்ெததி ெந்்்ககபானக 
குழுச் ெட்்டத்் பீகபார் அரசு ்கவிட்்டபெபாது 
ெல்பவறு ்ரப்புகளிலும ஏற்ெட்்ட உற்ெபாகம 
இனறும என நி்னவில் இருககிறது. ெந்்்்யபய 
முழு்மையபாக ெபார்ந்் பவளபாண் புரட்சிககு பீகபார் 
மைபாநி்ம முனனு்பாரைமைபாகத திகழப் பெபாவ்பாக 
ஆரவபாரக குரல்கள் எழுப்ெப்ெட்்டன. ்னியபார் 
மு்லீடுகள் அதிகரிதது, ் னியபார் ெந்்்க கூ்டஙகள் 
பெருகி விவெபாயிகள் ்ஙகள் உற்ெததிப் 
பெபாருட்களுககு அதிக வி்் பெறுவபார்கள் எனறு 
முழஙகினர். கிரபாமைஙகளின வளம பகபாழிககும 
எனறு பெபால்்ப்ெட்்டது. 14 ஆண்டுகள் கபாததிருந்தும 
இந்் அதிெயம ந்டககவில்்்.

ஆனபால் ந்டந்்து பவறு. மைனி்பாபிமைபானமைற்ற சி் 
வணிகர்கள் அதிக அளவில் பகபாது்மை்யயும, 
அரிசி்யயும ெஞ்ெபாப், ஹரியபானபாவில் உள்ள 
விற்ெ்னக கூ்டஙகளுககுக க்டததினபார்கள். 
இவவிரு மைபாநி்ஙகளிலும பகபாது்மைககும, 
பநல்லுககும ஆண்டுப்பாறும அரசு நிர்ையிககும 
கு்றந்்ெட்ெ ஆ்பார வி்்யபாவது கி்்டதது 
வந்்து. பீகபார் முழுதும பவளபாண் உற்ெததி 
ெந்்்ககபான மைண்டிக்ள, விற்ெ்னக கூ்டஙக்ள 
அ்மைதது, கு்றந்்ெட்ெ ஆ்பார வி்்்ய 
ஆண்டுப்பாறும உறுதிெடுததியிருந்்பால், பீகபார் 
மைககள் பவளி மைபாநி்ஙகளுககுப் பு்ம பெயர்வது 
பெருமைளவிற்குக கு்றந்திருககும.

பவளபாண்து்றயில் ெந்்்யின ப்பால்விககு 
ெரியபான முனனு்பாரைம பீகபார் .  இந்்ப் 
ெரிபெபா்்ன ெ் ்ட்ெககைககபான விவெபாயக 
குடுமெஙகளில் பமைபாெமைபாக வி்ளயபாடியுள்ளது. 
அ வ ர் க ள்  வ பா ழ் வி ன  1 5  ஆ ண் டு க ள் 
வீைடிககப்ெட்டுவிட்்டன. இத்்கய ஒரு 
ெரிபெபா்்ன்ய மீண்டும ப்பா்டர பவண்்டபாம.

மூனறு பவளபாண் ெட்்டததிருத்ஙகளும 
விவெபாயிகளின உற்ெததிப் பெபாருட்களுககு அதிக 
வி்்யும அவர்களுககு அதிக வருவபாயும- 
கி்்டப்ெ்ற்கபாகக பகபாண்டுவரப் ெட்்ட்பாகச் 
பெபால்்ப்ெடுகிறது. இது உண்்மைபயனில் 
கு்றந்்ெட்ெ ஆ்ரவு வி்்்ய விவெபாயிகளின 
அடிப்ெ்்ட ெட்்ட ரீதியபான உரி்மையபாககும 
நபானகபாம ெட்்டத திருத்த்்க பகபாண்டு வர 
பவண்டும .  இப்பெபாதுள்ள 6  விழுககபாடு 
விவெபாயிகளுககு ெதி்பாக 100 விழுககபாடு 
விவெபாயிகளும கு்றந்்ெட்ெ ஆ்பார வி்்்யப் 
பெறுகினற நபா்ள நபான எதிர்பநபாககிக 
கபாததிருககிபறன.

இப்பெபாது இந்தியபா முழுதும பவறும 7200 
பவளபாண் உற்ெததி ெந்்்ககபான விற்ெ்னக 
கூ்டஙகள் மைட்டுபமை உள்ளன. இந்் எண்ணிக்க 
5 கி.மீட்்டருககு ஒரு விற்ெ்னக கூ்டபமைன 42 
ஆயிரமைபாக உயர்த்ப்ெ்ட பவண்டும. அதது்டன, 
பெமிப்புக கி்டஙகுக்ள கிரபாமைஙகள்ப்பாறும, 
அ்னததுப் ெஞ்ெபாயததுகளிலும, அ்னதது 
வட்்டஙகளிலும அ்மைகக பவண்டும. இந்் 
ந்டவடிக்க்பான புதி்பாய் மை்ரும இந்தியபாவில் 
விவெபாயிக்ளயும ெஙபகற்ெபாளர்களபாக மைபாற்றும.
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ேத்தி
=மவணு மோதவன்

venumadhavan2020@gmail.com

“  தோயின் ரததம்
�ோலோகிறது
எனது ரததம்
�ோடலோகிறது”
- இன்குலோப

க்டந்் ஆகஸ்ட் மைபா் ‘எழுதது – பெபால் – பெபாருள்’ 
ெததியில் மைனனர் மைனனன ெற்றிய இரஙகற் குறிப்பு 
பநடுக நபான ெபாரதி ்பாெ்னப் புரட்சிக கவிஞைர் 
எனபற குறிப்பிட்டிருந்ப்ன. அந்் விளி, மைககள் 
கவிஞைர் இனகு்பாப் எனனுள் ஆழ ஊனறிய வி்். 
அ்னபால் தூககததில் எழுப்பிக பகட்்டபாலும நபான 
அவவண்ைபமை பெ பால்பவன .  இனகு்பாப் 
பெபால்லிகபகபாடுததுச்பெனற பினனர் புரட்சிக 
கவிஞைருககும ெபாபவந்்ருககுமைபான நுண்ைரசியல் 
பிடிெட்டுவிட்்ட்பால் சுட்டுப்பெபாட்்டபாலும எனககுப் 
’ெபாபவந்்ர்’ எனறு பெபால்்வரபாது. அந்்ச் பெய்திககபான 
புரட்சிக கவிஞைரின ெ்டததின கீழ் வடிவ்மைப்ெபாளர் 
‘ெபாபவந்்ர் ெபாரதி ் பாென’ எனறு குறிப்பிட்டிருந்்பார். 
அது ’வபானபி்ழ’ அல்். மைனனர் மைனனன ெற்றிய 
அ்்பயபாட்டிய கட்டு்ரயில் பெரபாசிரியர் ெஞ்சு 
அவர்களும ’ெபாபவந்்ர்’ எனபற சிறப்பிததிருந்்பார் 
எனெது பவறு விெயம. பமைப்பாட்்டமைபாகப் ெபார்த்பால் 
இரண்டும ஒனறு்பாபன எனறு ப்பானற்பாம. ஆனபால் 
நுணுகிப்ெபார்த்பால் இரண்டு ஒனறல்் எனெது 
விளஙகும. ‘முழஙகு ெஙகும பகபா்்வபாளும ‘ எனற 
கவி்்யில் இனகு்பாப் அ்வ இரண்டுககுமைபான 
ப வ று ெ பா ட் ்்ட த  து ல் லி ய மை பா க ச் 
சுட்டிககபாட்டியிருப்ெபார். நபாம ப்ளிவுபெற பவண்டி 
அ்்னக கீபழ ் ருகிபறன :

தஙகள் பவைர்வை்யத்
தஙகள் கணணீ்ரத்
தஙகள் குருதி்யத்
தஙகள் தமி்ழ
அ்டையாளம் காட்டிய
அந்தக் கவி்்னத்
 தமிழர அ்ழத்தனர –
 ‘புரட்சிக் கவி்ன’ எனறு.

ஏமாந்த காைத்தில்
ஏற்்றம் ரபற்றுப்
புலிபவைஷம் பபாட்டுப்
பபான பவைந்தரக்ள
வைரைாற்றில் படிந்த
மணிமுடி மா்யக்ளக்
கவி்தயால் வீழ்த்திய
அந்தக் கவி்்ன
மக்கள் அ்ழத்தனர -
’புரட்சிக் கவி்ன’ எனறு.

நூற்்றாணடு முடிவில்
அவைனது கல்ை்்றயில்
அவைனது கனலும்
அடைஙகியது எனறு
துணிந்த இன்்றய
து்ரத்தனஙகள்
அவை்ன அ்ழக்கின்றனர
‘பாபவைந்தர’ எனறு.

்க முறிந்துபபான அரிய்ணக்ளயும்
காணாமற்பபான ரவைணகு்டைக்ளயும்
சிதிைம்டைந்த ரசஙபகா்ையும்
சீரழித்துக்ரகாணடிருக்கும் விருதுக்ளயும்
இனறும் நிறுவும் அதிகாரவைரக்கம்
அவை்ன அ்ழக்கின்றது
‘பாபவைந்தர’ எனறு.

பாராட்டுபவைாரக்கவைன பாபவைந்தன ஆகட்டும்
பபாராடும் எனக்கவைன
புரட்சிக் கவி்ன …
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ைட்டுகர

=ேஞ்சோஙகம்
drpanju49@yahoo.co.in

குரலறறவர்்களின் 
குரலநாய் 

ஒலிககும்
மநா.அரங்கெநாதன் 

்கனத்கள்

புதிர்கள் நி்றந்்து இயற்்க எனறபால், அந்் இயற்்க்ய எதிர்பகபாள்ள 
மைனி்ன அ்மைததுகபகபாண்்ட ெமூகமும அ்்வி்டப் பெருமபுதிரபாகத திரண்டு 
கி்டககிறது. இத்்கய புதிர் பவளிகளில் ்ஙகள் கவனம முழுவ்்யும 
குவிப்ெவர்களபாக எழுத்பாளர்கள் விளஙகுகிறபார்கள். எனபவ்பான ̀இ்ககியததின 
ெயன’ எனற ் ன புகழ்பெற்ற கட்டு்ரயில் இ்டபாப்பா கபால்விபனபா, “ெமூக பவளி்ய 
ஆட்டிப்ெ்்டககும அரசியல்கபாரர்களின பெவிகளுககுக பகட்கபா் குரல்க்ள 
எல்்பாம பகட்கககூடிய கபாதுக்ளயும, அவர்களின கண்களுககுப் ெபார்கக இய்பா் 
கபாட்சிக்ள எல்்பாம ெபார்ககககூடிய கண்க்ளயும இ்ககியககபாரர்கள் ் னனகதப் 
பகபாண்டிருககிறபார்கள்’’ எனகிறபார் பெபாலும. அவர் பமைலும இ்ககியம, குரல் 
அற்றவர்களுககுக குரல் பகபாடுககிறது; அ்்டயபாளம அற்றவர்களபாக 
ஆககப்ெட்்டவர்களுககு அ்்டயபாளம அளிககிறது எனகிறபார். மைபா.அரஙகநபா்ன 
எழுத்பாககததின அடிப்ெ்்ட ஆற்றற்பாக நினறு இயககுவதும பமைற்கண்்ட இந்்ப் 
ெண்பு்பான ;  ்மிழ்ச் சூழலில் குர்ற்றவர்களபாகவும அ்்டயபாளம 
அழிககப்ெட்்டவர்களபாகவும நூறபாண்டு கபா்ஙகளபாக ஓரம கட்்டப்ெட்்ட 
்லிததுகளின குர்்த ் ன ெ்்டப்பில் ஓஙகி ஒலிககிச் பெய்கிறபார். அப்ெடி ஒலிககிற 
ஒரு க்்்பான “மீட்சி”(1995) அமபெதகர் நூற்றபாண்டுக பகபாண்்டபாட்்டத்் ஒட்டித 
்மிழில் பெரும உ்ரயபா்ட்பாகத ் லித இ்ககியம ப்பானறிய ப்பாண்ணூறுகளில் 
இந்்க க்் பவளிவந்துள்ளது.

சிககனமைபான பெபாற்களபால் ஒடுககப்ெட்ப்டபாருககு இ்ழககப்ெடும 
நூற்றபாண்டுககபா்க பகபாடு்மைகளின வர்பாற்்ற வடிததுத ்ருவப்பாடு, 
இகபகபாடு்மைகளுககு எதிரபான குரல்கள் திரண்டு வரும இன்றய ய்பார்த் 
நி்்்யயும பெரும நமபிக்கபயபாடு இகக்் எடுதது்ரககிறது. ஊர்ககபாரர்களுககும 
பெரிககபாரர்களுககும பிரச்சி்ன ஒனறு வழககமைபாக வந்்பால் ஒடுககப்ெட்்டவர்களுககபான 
‘நீதி’ கி்்டப்ெதில்்் எனெ்்யும ் பாண்டிப் ெபாலியல் வனமு்ற, பகபா்், குடி்ெ 
எரிப்பு மு்லிய அ்னததும ந்டந்ப்றுவது்பான இந்்ச் ெபாதியச் ெமூகததின 
வழககமைபாக இருககிறது எனெ்்யும இந்்க க்் பெபால்லிவிடுகிறது. சினனச் 
சிமிழுககுள் சூரிய்னப் பிடிதது அ்்டதது்வககும விந்்் மைபா.அரஙகநபா்னுககுக 
்க வந்் க்் எனெ்ற்கு இந்்க க்்யும ஒரு ெபானறு.

முப்ெது குடி்ெகளும எரிந்்ப்பாடு ் ப்பிதது ஓடியவர்கள் பெபாக முததுககறுப்ெனின 
்ந்்் சிவனபாண்டியும, அமமைபா பெச்சியும எரிந்்வர்கபளபாடு பெர்ந்து 
எரிந்துபெபானபார்கள். அ்ற்கு முனபெ ் ப்பிதது ஓடிய முததுககறுப்ென மைது்ரககுப் 
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பெபாய் ஒடுககப்ெட்ப்டபாருககபான அ்மைப்்ெக கட்டுவதில் தீவிரமைபாகச் 
பெயல்ெட்டுக பகபாண்டிருககிறபார். மைது்ர நகரம அவனுககுப் ெ்வற்்றக கற்றுக 
பகபாடுததிருககிறது. அவற்றுள் முககியமைபானது மீட்சிபெற பவண்டுபமைனறபால் 
ெஙகம அ்மைதது ஒனறு திரண்டு பெபாரபாட்்டத்்க கட்டி எழுப்புவது எனற 
புரி்ல்்பான. இந்்ப் புரி்லின வி்ளவபாக முற்றும எரிந்துபெபான முப்ெது 
வீடுக்ளயும ் ன பெற்பறபார் வபாழ்ந்் ‘குடி்்’ மைட்டும விட்டுவிட்டு புதி்பாகக 
கட்டி முடிககிறபார்கள்; ்ந்்் சிவனபாண்டியின குடில் இப்பெபாழுது ்ன 
கு்ப்பெயபரபாடு கூடிய “வீரன முததுககறுப்ென மைனறம” எனற வபாெகம 
எழு்ப்ெட்்ட பவள்்ளத துணியில் மை்றககப்ெட்டிருககிறது. குடி்ெகள் 
எரிந்்்ற்கபான அ்்டயபாளம இப்பெபாழுது இல்்்; மைனறததில் கூட்்டம ந்டககிறது; 
கூட்்டததில் இப்ெடிப் ெல்பவறு ஊர்களில் எரிககப்ெட்்ட குடி்ெகளின வர்பாறு 
பெெப்ெடுகிறது; அவவபாறு பெசுகிறவர் துககம ்பாஙகபாமைல் அழு்பால், அது 
மைனறததின உறுப்பினர்களுககுப் பிடிககபாமைல் பெபாகிறது எனறு க்் பெபால்லி 
ெதிவு பெய்வ்னமூ்ம “அழுவ்ற்குப் பிறந்ப்பாம அல்ப்பாம; பெபாரபா்டப் 
பிறந்ப்பாம” எனறு குர்ற்றவர்களின குர்் ஓஙகி ஒலிககிறது இந்்க க்்;

இந்்க க்்்ய நல்்பவ்ள பென்னயில் இருந்துபகபாண்டு எழுதினபார்; 
ஊரில் இருந்துபகபாண்டு எழுதியிருந்்பால் ஊர்ககபாரர்களபால் ஊர்வி்ககிற்கு 
ஆளபாகியிருப்ெபார் க்்பெபால்லி. அந்் அளவிற்கு உயர்ெபாதிககபாரர்களின 
உள்ளததில் உ்றந்து கி்டககும ெபாதி வனமைம அழுத்மைபாகக கபாட்சிப்ெடுத்ப்ெட்டுள்ளது. 
ஆழமைபான ெ் அடுககுக்ளத ்னனகதப் பகபாண்்ட அழகபான க்். ்லித 
இ்ககியத்்த ்லிததுகள்்பான ெ்்டகக முடியும எனற ஒரு வபா்ம முன 
்வககப்ெடுகிறது; அப்ெடிப் ெபார்த்பால் இது ் லித சிறுக்் இல்்்்பான; ஆனபால் 
்லிததுகளபாலும எளி்பாக எழுதிவி்ட முடியபா் அரு்மையபான ்லித இ்ககியப் 
ெ்்டப்பு எனெது உண்்மை.

‘மைண்ப்ட்பா்வ பநசிககிபறன” எனபறபாரு க்். முனறில் இ்ழில் 1990-ப்பய 
பவளிவந்துள்ளது. இந்்க க்்யிலும 
ஒடுககப்ெட்ப்டபாரின குர்்த்பான ஓஙகி 
ஒலிககச் பெய்கிறபார்.

பமைய்கண்்டபுரம எனற அந்் ஊரில் 
வபாழும சுந்்ர ெர்மைபா - முததுககறுப்ென 
எனற இரண்டு ப்ெ ெக்ர்கள் “இந்் 
நபாடு்பான ெழமபெரும நபாடு; ்ருமைம 
இஙகு்பான ப்பானறியது; உ்கபமை ஒரு 
குடுமெம எனறு பெபானன நபாடு இது” 
எனறு பெரு்மை பெசிகபகபாண்டிருப்ெவர்கள். அப் பநரததில் ‘இந்் நபாட்டின 
சீர்கு்்விற்குக கபாரைமைபான ெபாதி்ய ஒழிககக கபாந்தியத்் விட்்டபால் 
க தியில்்்  என ற  க ரு த்் ச்  ப ெ பா ல்்  ப வண்டிய  வி ் ததில் 
பெபால்லிகபகபாண்டிருப்ெவர்கள். அ்னபால் ஊரின கிழகபக ெள்ளத்பாககுப் 
பெபானற இ்டததில் வபாழும பெருமெபான்மையபான பெரி மைகக்ளக கபாந்தியின 
வழியில் ‘க்டவுளின குழந்்்கள்’ (ஹரிஜன) எனறு கருதினபார்கள்; இப்ெடியபான 
‘புதது்கவபாதிகளபான’ இருவரும ்பாஙகள் ந்டததும நூ்கததிறப்பு விழபாவிற்கு 
அந்் மைககளுககும அ்ழப்புக பகபாடுததிருந்்னர். அந்்ச் பெரியில் ெடித்வனபாக 
அறியப்ெடும ெபாமெபான அந்் விழபாவிற்கு வந்திருந்்பான. க்டவுளின குழந்்்கள் 
பமைல் பெரிதும ெரிவுற்ற ெர்மைபாவும முததுககறுப்ெனும ெபாமெபா்னயும பெசுமைபாறு 
பகட்டுகபகபாண்்டனர்.

‘கபாந்தி வபாெகெபா்்’ எனறு பெயரி்டப்ெட்்ட அந்் நூ்க விழபாவில் பெசிய 
ெபாமெபான கபாந்தி்யப் ெற்றி ஒரு வபார்த்் பெெவில்்்; மைபாறபாக “நபான 
மைண்ப்ட்பா்வ பநசிககிபறன” எனறு பெசிய்்ப் ெபார்தது இருவரும 
பநளிகிறபார்கள். கூட்்டம முடியட்டும பெசிகபகபாள்ள்பாபமைனறு அ்மைதி 
கபாககினறனர். ஏற்பகனபவ ஊரில் சி்ர் இந்்க க்டவுளின குழந்்்்யப் பெெ 
்வத்்ற்கபாக ் வது பகபாண்டிருககுமபெபாது இவன இப்ெடிச் பெய்துவிட்்டபாபன 
எனறு பகபாெப்ெட்்டனர்.

‘நமமை கபாந்தி பவண்்டபாம; ப்னனபாப்பிரிககபா மைண்ப்ட்பா்பான பெரியவர், 
அப்ெடித்பாபன’ எனற  முததுககறுப்ெனின பகபாெததிற்குச் ெபாமெபான இப்ெடி 
ெதில் பெபால்லுகிறபான.

“இரண்டுமிப் - என்னப் பெபாறுத்வ்ர நபான்பான பெரியவன.

என்னப் பெபா் யபாருபமையில்ப் - உன்னப் பெபா்வும்பான”

தமிழ்ச் சூழலில் குரலற்்றவர்க்ளாகவும் 
அதடயா்ளம் அழிககப�ட்டவர்க்ளாகவும் 
நூ்றாண்டு காலங்க்ளாக ஓரம் கட்டப�ட்ட 
தலிததுகளின் குரதலத தன் �தடபபில் 
ஓங்கி ஒலிககிச் மசய்கி்றார்.
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இந்் ெதிலில் குர்ற்றவர்களின குரல் ஓஙகி 
ஒலிப்ெ்்ப் ெதிவு பெய்கிறபார் க்் பெபால்லி. 
பமைலும “யபாபரபா சி்ர் ்பாழ்ந்் ெபாதினனு 
பெபால்லிட்டுப் பெபாயிட்்ட்பால் நம முனபனபார் 
எல்்பாம (கபாந்தி உட்ெ்ட) பகட்்டவபா அப்ெடினனு 
பெபால்ற்பா” எனற ெர்மைபாவுககும ெபாமெபான ெதில் 
பெபால்லுகிறபான:

“நான முனபனா்ரப் பற்றிப் பபசல்பை. இப்ப 
இஙக ஒரு மணபடைைா பத்வைப்படுது. ‘அபாரத்திட்’ 
(இன ஒதுக்கல் அரசியல் - ரதனனாப்பிரிக்க 
ரவைள்்ளயர அரசால் 1948இல் இருந்து 1998-
வை்ர இன ஒதுக்கல் மு்்ற சட்டைரீதியாக 
அமுல்படுத்தப்பட்டைது) பபச நமக்குத் 
தகுதியில்்ை - ஆனாலும் பபச்றதுக்கு ஒபர 
காரணந்தான, ஒரு பவை்ள - 
முத்துக்கறுப்பனுக்குத் ரதரியும்- 
தன்னயறிந்தினபமு்றத்தான - இரதல்ைாம் ஒரு 
தந்திரம்தான - எனன நான ரசால்்றது”

இப்ெடியபான ஒரு ெதில்மூ்ம இந்்க க்டவுளின 
குழந்்்கள் அன்றககுத “்பாழ்வ்்டந்் 
எல்ப்பாருககும கல்வி மு்லில் அவசியம” எனறு 
பெபானன ஓர் ஆளு்்டய குர்்ப் புரிந்துபகபாண்டு 
கல்வி கற்றுத ப்ர்ந்் நி்்யில் எந்் அளவிற்குச் 
சிந்திகக முடிகிறது, சிந்தித்்் எப்ெடிச் ெரியபான 
இ்டததில் ெயனெடுத்த ப்ரிந்திருககிறது 
எனெனவற்்றபயல்்பாம  க்்பெபால்லி 
சுருகபகனறு ் ்ககுமெடியபாகப் ெதிவு பெய்துள்ளபார்.

பமைலும “முனபனபார்களபா - யபாரு்்டய 
முனபனபார்கள்” எனறு ெபாமெபான பகட்ெ்பாகக 
க்்்ய முடிககிறபார். அமபெதகருககும கபாந்திககும 
இ்்டயில் ந்டந்் பமைபாழியபா்டல்க்ளயும புபன 
ஒப்ெந்்ம பெபானற பெபாரபாட்்டஙக்ளயும 
அறிந்்வர்கள்்பான இந்்க க்்யபா்டலுககுள் 
இ ய ங கு ம  நு ட் ெ மை பா ன  அ ர சி ய ் ் 
உள்வபாஙகிகபகபாள்ள முடியும; பமைதுவபாகபவ 
மைபா.அரஙகநபா்ன எழுததுகக்ள அவற்றிற்குரிய 
கனதப்பாடும ஆழதப்பாடும உள்வபாஙகிகபகபாள்ள 
பவண்டுபமைனறபால் வபாெகர்களும அரஙகநபா்ன 
பெபா்பவ ெமைகபா் அரசியல் ்ெவ சித்பாந்்ம, 
புரபாைம, வ்டபமைபாழி இ்ககியம, உ்க இ்ககியம, 
உ்கச் சினிமைபா, ் மிழ்ச் பெவவியல் இ்ககியபமைனப் 
ெரந்து விரிந்் வபாசிப்பு அனுெவதப்பாடு விளஙக 
பவண்டும.

இந்்க க்்யின ஊப்ட “இ்ட ஒதுககீடுககு” 
எதிரபாக முன ்வககப்ெடும “்ரம” எனற 
வபா்த்்யும பகள்விககு உட்ெடுததுகிறபார் க்் 
பெபால்லி. ஓரி்டததில் ெர்மைபா பெசுகிறபார் இப்ெடி: 
“இந்் முததுககறுப்ெனுககுத ப்ரிஞ்ெ பவ்மும 
புரபாைமும எனககுத ப்ரியபாது; தீெபாரபா்்ன 
கபாட்்டறதின ்பாதெர்யம எனககு இனனமும 
ப்ரியபாது; இவனுககுத ப்ரியும, ஒததுககணும. 
்ரம முககியம”.

இந்்ப் பெச்சுககுச் ெபாமெபான பெபால்லுகிற ெதில் 
இப்ெடி அ்மைகிறது:

அ்தத்தான நானும் ரசால்ைப் பாக்கப்றன. 
முத்துக்கறுப்பனுக்குப் பூ்ச்யப் பற்றித் ரதரியும் 
- உஙக்ளவிடை. ஆனால் பகாயில்பை அவைன 
தீபாராத்ன காட்டினா பகாயிலுக்கு யார 

வைருவைாஙக? தரத்்த நிரணயிக்கி்ற விதம் 
இப்படித்தானிருக்கு - இனனமும்.”

இந்்ப் ெதிலிலும குர்ற்றவர்களின குரல் ஓஙகி 
ஒலிப்ெது மைட்டுமைல்் அதிகபாரததின குர்்யும 
பமைௌனமைபாககி உ்றய ் வததுவிடுகிறது.

்ரபமைனெது எனன? ெமூக பவளியில் அதுவும 
விளமெ ர ததினபால்  -  அதிக பா ர ததினபால் 
கட்்ட்மைககப்ெ்டக கூடிய ஒனறு்பான எனெ்்ப் 
பு்ப்ெடுத்க க்்பெபால்லி இந்்க க்்யில் 
“பமைய்கண்்டபுரததில் இரண்டு அஞ்ெல் நி்்யம, 
நபானகு உைவு விடுதிகள், இரண்டு ெள்ளிகள் 
இருந்தும, குறிப்பிட்்ட ஒரு உைவு விடுதிககும 
அஞ்ெல் நி்்யததிற்கும ெள்ளிககுபமை மைககள் 
பெல்வ்ற்கு விருமபினபார்கள். ஏன எனறு பகட்்டபால் 
அஙபக ் ரம இருந்்்பாகச் பெபானனபார்கள்” எனறு 
இரண்டு இ்டததில் பவண்டுபமைனபற ெதிவு 
பெய்துள்ளபார்; பமைலும க்டவுளின குழந்்்கள் 
எனறபால், க்டவுளின குழந்்்கள் ் ரமைற்றவர்களபாக 
எப்ெடி இருகக முடியும? எனற பகள்வியும 
க்்ககுள் ஓடுகிறது.

‘மைனததுககண்’ (2011) எனபறபாரு க்். ஒவபவபாரு 
பெபால்்்யும கவனமைபாகப் ெயனெடுததுவது 
எவவபாறு எனெ்ற்கு எடுததுககபாட்்டபாக அ்மையும 
ஒரு க்். ெ்ரும ந்்ட ெயிலும பூஙகபாவில் அவர் 
அ மை ர் ந் து  ஆ ங கி ் த  தி ன ெ ரி ் ய ப் 
ெடிததுகபகபாண்டிருககுமபெபாது, மைறுமு்னயில் 
முப்ெதிலிருந்து நபாற்ெதுககுள் மைதிககத்கக ஒரு 
பெண்மைணி வந்து அமைர்கிறபாள்; இவரி்டம அந்்த 
தினெரி்ய வபாஙகிப் ெடிககத ப்பா்டஙகுவதிலிருந்து 
இருவருககும இ்்டயி்பான உ்ரயபா்டல் 
ப்பா்டர்கிறது; கபாரல் மைபார்கஸ் குறிதது - குறிப்ெபாக 
பெகஸ் ெற்றி அவர் கூறியிருப்ெது - சினிமைபா ெற்றி 
- பஜ.கிருஷ்ை மூர்ததி ெற்றி, என்னவி்டப் 
பெரியவனும இல்்்; சினனவனும இல்்் எனறு 
இரண்்டபாயிரம வரு்டததிற்கு முனபெ பெபானனவன 
ெற்றி - எனறு அந்் உ்ரயபா்டல் ப்பா்டர்கிறது; 
உ்ரயபாடிகபகபாண்ப்ட அவர் ெபாப்பிடும உைவு 
விடுதியிப்பய கபா்்ச் ெபாப்ெபாடும ந்டககிறது. 
வி்டபாமைல் அவர் ் ஙகியிருககும அ்றககுபமை அவள் 
வந்து விடுகிறபாள்; அப்பெபாழுது அவரு்்டய 
அலுவ்க நண்ெ்ரப் ெபார்கக அவர் கீபழ பெபாகும 
பநரததில் இவர் பெபாருட்டு பஜ.பக.-வின பகள்வி-
ெதில் புத்கத்் எடுததுக பகபாடுததுவிட்டுச் 
பெபால்லுகிறபார். நண்ெ்ரப் ெபார்ததுவிட்டுத திருமபி 
அ்றககுள் வருகிறபார்; ‘மைதியம ெபாப்ெபாட்டிற்கும 
பெபால்லிவிட்ப்டன’ எனகிறபார். அவபளபா இவர் 
கீபழ பெபாகுமபெபாது எந்் இ்டததில் எப்ெடி 
நினறபாபளபா அப்ெடிபய நினறுபகபாண்டிருககிறபாள். 
‘முகததில் வியப்பு, பகபாெம, அதிர்ச்சி எதுவும 
இல்்். இவன எதுவும புரியபா் நி்்யில் எப்ெடி 
இருகக முடியுபமைபா அப்ெடி ஆனபான:

மு்னமு்றயபாக “நண்ெபர” எனறு அ்ழதது 
“நீஙகள் திருமபி வந்்வு்டன உஙகளது ் கக்ளப் 
ெற்றிகபகபாண்டு ‘டியர், ப்டக மீ டு பெட்’ எனறு்பான 
பெபால்லியிருப்பென; அந்்ப் புத்கத்்ப் பிரிததுப் 
ெபார்ககபாமைல் இருந்திருந்்பால்” எனறபாள். அப்ெடி 
எனன அந்்ப் புத்கததில் கண்்டபாள்? அ்ற்குள் 
ஒரு ெ்ழய பெப்ெர். அதில் அவரு்்டய ் கப்ெனபார் 
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ெ்டம; பகபாட்்்ட எழுததில் “அரிஜன 
ெஙகத ்்்வர் ”  எனறு பவறு 
அச்ெடிககப்ெட்டிருககிறது.

வபாெகருககு அதிர்ச்சியபாக இருககிறது 
- உ்டல்ப்பாழில் பெய்து பி்ழககும 
ஒ ரு ததிய பா  இவள் ?  அ்்வி்ட 
அதிர்ச்சியபாக பவளிப்ெடுவது அத்்கய 
ஒருததிககுள்ளும ஒடுககப்ெட்்ட 
ெபாதியினர் குறிதது இச் ெமூகததில் 
நி்வும தீண்்டபா்மை உைர்வு எந்் 
அளவிற்கு ஆழமைபாகப் ெரவி வி்னபுரிந்து 
பகபாண்டிருககிறது எனெது்பான. 
ெமூகததின கபால்களில் கழிவபாகக கரு்ப்ெடும 
ஒருததிககுககூ்ட ஒடுககப்ெட்்டவர்கள் பமைல் - 
அதுவும நனறபாகக கற்று அறிந்் ஒருவரபாக 
இருந்்பாலும கூ்ட - ஒவவபா்மை எந்் அளவிற்கு 
வலுவபாக இருககிறது? ெபாதியததின இருப்பு 
இருந்்வபாறு எனபன!

க்்  ப ெ பால்லி  இதது்டன க்்்ய 
முடிததுவி்டவில்்்; உ்டல் ப்பாழில் பெய்து 
பி்ழககும அவ்ளயும - ெமூக அடுககில் 
க்்டபகபாடியில் வபாழும அவ்ளயும ெரிபவபாடு 
கபாப்ெபாற்ற முயலுகிறபார்.

“என அப்பாதான; இப்பபாது அதற்ரகனன?” 

எனறு அவர் பகட்பெபாது அவள் இவவபாறு ெதில் 
பெபால்லுகிறபாள்:

“அந்தப் ரபயர எனனிடைம் மிசசமிருக்கி்ற மாசு 
நீஙகவில்்ை எனப்த இப்பபாது நிரூபித்துள்ளது. 
உஙக்ள யார எனன ரசால்ை முடியும்? தருமமும் 
கடைவுளும் சிைரது வையிற்றுக்காகபவை ஆனது இந்த 
நாட்டில்தான ஆரம்பமாயிருக்க பவைணடும்’

“நான பஜ.பக. மாரக்ஸ் படிக்கத் தகுதியற்்ற ஒருத்தி 
எனறு எனக்பகப் புரிகி்றது. நான இருட்டிலிருந்து 
விடுபடை பவைணடும். நணபபர என்னக் கீபழ 
அ்ழத்துச ரசல்லுஙகள்”

இவவபாறு ெமூகததின க்்டபகபாடியில் இருககும 
ஒரு பெண்ணின வபாய்வழியபாக, நீ பஜ.பக.ெடித்பால் 
எனன? மைபார்கஸ் ெடித்பால் எனன? உனககுள்பள 
உ்றந்து கி்டககும இந்்ச் ெபாதி மைனப்ெபான்மை ஒரு 
சிறிதும பெபாகவில்்்பய எனறு ஒரு நூற்றபாண்டுத 
்மிழ்ச் ெமூகத்்யும பநபாககிக க்்பெபால்லி 
பகள்வி பகட்ெ்பாகத ப்பானறுகிறது. ் லித இ்ககியம 
எத்்கய பெறிபவபாடும ப்பானிகபளபாடும 
ெ்்டககப்ெ்ட பவண்டும எனெ்ற்கு இந்்க 
க்்யும ஒரு ெபானறபாகும.

“வ்ரந்து பெய்யும” - எனற க்்யில் 
ஊர்ச்ெபாதிககபாரர்களின ெபாதிவனமைத்்ப் 
பு்ப்ெடுத் ெபாமிககண்ணு ் பாத்பா பெபால்லும ஒரு 
ப் பானமைக  க்்்யயும  ெயனெடுததிக 
பகபாள்ளுகிறபார். ஊ்ரவிட்டு ஐந்து கல் ப்பா்்வில் 
இருககும குழுவர்கள், ஊருககுள்பளபய நு்ழய 
அனுமைதி கி்்டயபாது. அந்் அளவிற்குத தீண்்டபா்மை; 
ஊருககுள் ெபாமபு ப்ரிந்்பால் அ்்ப் பிடிததுச் 
பெல்் மைனுமைதிககப்ெடுவபார்கள்; அவர்கள் 
ப்பாழிப் ெபாமபு பிடிககிற ப்பாழில்்பான.

மைபாணிகக வபாெகம பிள்்ள மை்னவி்ய 
இழந்்வர்; எனபவ இரண்டு மூனறு வீடுகள் 

இருந்்பாலும அமெ்ததில்்பான 
குடியிருப்பு; ஒருநபாள் கருப்்ெயன 
எனற அந்் மை்் அடிவபாரதது 
குழுவர்கள் ெமூகத்்ச் பெர்ந்் ஒருவன 
இடி, மினனல் எனறு பமைகம சூல் 
பகபாண்டு முழஙகும இரவு பநரததில் 
நி்றமைபா் சூலி ஒருததிககு ஆட்க்ளக 
கூப்பிட்டுவரும வ்ர அந்் அமெ்ததில் 
சிறிது பநரம உட்கபார மைபாணிகக வபாெகம 
பிள்்ளயி்டம அனுமைதி பகட்கிறபான. 
அ்ற்கு அவர் ெபாதி வனமைத்பால் 
அவ்னப்  ப ெ சி ய  ப ெ ச்்ெ ச் 
“பெபால்லிவி்ட முடியபாது” எனகிறபார் 

க்் பெபால்லி. “பெய் நபாய்ககும பிறந்்வபன 
யபாரி்டம எனன பகககணுமனு இல்லியபாப்? - 
ெவபமை - பெபாப் இஙகிருந்து” எனறு திட்டி அனுப்பி 
விடுகிறபார் ;  அந்்ச்  சூலி்யத ப்பாளில் 
்பாஙகிகபகபாண்டும தூககிக பகபாண்டுமைபாக ஊ்ர 
பநபாககி அ்ழததுச் பெல்லுகிறபான; மைபாணிகக 
வபாெகம பிள்்ள அவ்னத திட்டிய திட்்்ட 
பமைப் ்வழ்ந்து பகபாண்டிருந்் கருபமைகஙகளும 
பகட்்ட்பால் அவன கூ்டபவ மை்் அடிவபாரததில் 
இருககும அவன ஊ்ர பநபாககி நகர்ந்்ன. 
ஊருககுள் பெனறு அவள் குழந்்் பெறவும பமைகம 
வபானத்்ப் பெபாததுகபகபாண்டு மை்ழயபாய்க 
பகபாட்டுவதும ஒபர பநரததில் நிகழ்ந்்ன. அந்் 
நிகழ்வுககுப் பிறகு ஊரில் மை்ழபய இல்்பாமைல் 
பெ பாயிற்று ;  குழுவர்கள்  வ பாழும  மை்் 
அடிவபாரததில்்பான ஆண்டுப்பாறும வி்டபாமைல் 
மை்ழ பெய்்து; இப்பெபாழுது ெபாமபு பிடிதது 
வ பா ழ் ந் ்  குழுவ ர் க ள்  விவ ெ பா யி க ள பா க 
மைபாறிவிட்்டபார்கள்; விவெபாயிகளபாகச் பெழிதது 
வபாழ்ந்் ஊர்ககபாரர்கள் ெபாமபு பிடிததுப் 
பி்ழப்ெவர்களபாக மைபாறிப்பெபானபார்கள்.

ஊர்ககபாரர்களி்டம இருககும ெபாதிவனமைத்் 
‘வபான நினறு அமிழ்்ம’ வழஙகும இயற்்கயபாப்பய 
பெபாறுததுகபகபாள்ள முடியவில்்்; கூடு்்பாகத 
்ண்டிககவும பெய்கிறது எனகிற இந்்த ப்பானமைக 
க்்்யக க்்பெபால்லி எடுத்பாளுவ்ற்கபான 
கபாரைபமைனன? பகபாடு்மைகளுககு எதிரபாக நமமைபால் 
ஒனறும பெய்யமுடியபா் சூழலில் இப்ெடித்பான 
க்டவுள் அல்்து இயற்்கயின மூ்மைபாக வஞ்ெம 
தீர்ததுகபகபாள்ள முடிகிறது. உண்்மையில் ெபாதிக 
பகபாடு்மைகளுககு எதிரபான கடுஙபகபாெம 
இகக்்ககுள் உள்ளு்றந்து கி்டககிறது. பகபாெததில் 
க ண் ை கி  ப ெ பா ் க  க ் ் ப ெ பா ல் லி யு ம 
ெபாெமிடுவதுபெபா்த ப்பானறியது எனககு.

இவவபாபறல்்பாம மைபா.அரஙகநபா்ன அனறு 
ப்பாட்டு இனறுவ்ர உ்க இ்ககியம முழுவதும 
இ ் க கி ய  அ ற மை பா க  நி ன று  இ ய க கு ம 
“ெபாதிககப்ெட்்டவர்கள் ெககம நினறு பமைபாழியபாடு்ல்” 
எனகி ற  மு்றய பா ப் ப ய  ் பானும  ்ன 
எழுததியககத்் ந்டததிக கபாட்டியுள்ளபார். ்லித 
அல்்பா்பான ெ்்டத் ்லித இ்ககியபமைனறு 
யபாரபாவது ப்பாகுகக மு்னந்்பால் இந்் நபானகு 
க்்க்ளயும மைறககபாமைல் பெர்ததுகபகபாள்ள 
ப வ ண் டு ம  எ ன று ம  இ ந் ்  இ ்ட த தி ல் 
பெபால்லி்வககிபறன.

்கட்டுரரயநாளர்: தமிழப் ப�ரநாசிரியர்
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சிறுைகத

=நோஞசில் நோடன்

அன்ைக ந்கநானட

முத்பாரமமைனுககுக பகபா்்ட எனறபால் 
அவன ஊரில் எப்பெபாதும அது அனனக பகபா்்ட. 
சி் ஊர்களில் ஊட்டு எனெபார்கள். உை்வ 
ஊட்டுவ்பால் ஊட்டு. அமைர்ந்து உண்ணும இ்டம 
ஊட்டுப்பு்ர . ெத்பான உைவு ஊட்்டம. 
அதிலிருந்ப் ஊட்்டச்ெதது. கபாளியூட்டு, ் மபிரபான 
ஊட்டு எனறு நபாஞ்சில் நபாட்டில் பகபாயில் 
திருவிழபாககள் உண்டு. உ்டன்பாபன ஊட்டு 
மை்்யபாளம எனறு ்்ழந்துவிட்டுப் பெயரபாதீர். 
அகநபானூறும புறநபானூறும நற்றி்ையும 
கலிதப்பா்கயும ெரிெபா்டலும ஐஙகுறுநூறும 
ெட்டினப்ெபா்்யும பநடுநல்வபா்்டயும 
சி று ெ பா ை பா ற் று ப் ெ ் ்ட யு ம 
ப ெ ரு ம ெ பா ை பா ற் று ப் ெ ் ்ட யு ம 
பெபாருநரபாற்றுப்ெ்்டயும ெயனெடுததிய பெபால். 
கு்றந்்ெட்ெம ‘ெபால் நி்னந்தூட்டும ்பாயினும 
ெபா்ப்ெரிந்து’ பகட்டிருகக்பாம. இனபனபாரு 
பகபாண்்டபாட்்டமைபான பெபால் உண்்டபாட்டு எனறபால் 
பமைர்ெல் ஆகபாதீர் நபாயனமைபாபர! இ்ஞ்ெததுககு 
்கயூட்டு எனெது மைபாற்றுத ் மிழ்ச்பெபால்.

எவருகபகனும ் னிப்ெட்்ட பநர்ச்்ெ இருந்்பால் 
அ்்னச் சிறப்பு எனெபார்கள். சிறப்பு எனெது 
பகபா்்ட அல்்து ஊட்டு அல்். திஙகள் இரவு 
குடி அ்ழப்பு. பெவவபாய் கபா்் ெ்ழயபாற்றில் 
இருந்து நீரபாட்டுககு மைஞ்ென நீர் பகபாைர்்ல். 
மைததியபானம தீெபாரபா்்ன ந்டந்து முடிந்்தும 
அ ன ன க பக பா ் ்ட .  ஊ ர் ச் ெ பா ப் ெ பா டு . 
அககமெககததுககு கிரபாமைஙகளில் இருந்து 
வருபவபார்ககும வழிப்பெபாககருககும பகபா்்ட 
ெபார்கக பவளியூரில் இருந்து வந்திருககும 
விருந்்பாளிகளுககும எல்ப்பாருககும.

பெவவபாய் இரவு வில்லுப்ெபாட்டுககபாரர்களின 
வரததுப் ெபாடு்ல், தீெபாரபா்்ன, ஆரபாெ்ன, பூ 
எடுப்பு, ெ்டப்புப் பெபாடு்ல், வபாகனம எடுப்பு, ஊர் 
சுற்றி வரு்ல், தி்ெெலி. வபாகனம பகபாயில் ந்்டககு 
வந்து இறஙகி, அமமைன சி்்்ய அகற்றி பகபாயில் 
கருவ்றககுள் பகபாண்டு பெர்தது தீெபாரபா்்ன 
ஆகுமபெபாது மு்ற்பகபாழி கூவும. பு்ன மைததியபானம 
உச்சிகபகபா்்ட, பகபாமைரத்பாடிகள் ஊர் சுற்றிவந்து 
மைஞ்ெள் நீரபாட்டு, பகபாயிலுககுள் வந்்பால் வபாழி 
ெபாடு்ல், மைபா்் ஆறுமைணி ஆகிவிடும. இதுபவ 
வழ்மை.

அவனுககு நி்னவில் நீந்திக பகபாண்டிருககும 
மு்ல் அனனகபகபா்்ட ந்டககுமபெபாது 

ெததுப்ெனனிரண்டு பிரபாயம இருககும. அந்்க 
பகபா்்ட ெதினபாறு ஆண்டுகளுககுப் பிந்தி ந்டந்் 
பகபா்்ட. எவர் பெசிக பகபாண்டிருந்்பாலும எழும 
ெந்ப்கஙக்ளக பகட்டுத ப்ளிந்து பகபாள்வபான. 
முத்பாரமமைன, ெந்்னமைபாரி, சூ்்ப்பி்டபாரி, 
பூவத்பான, ் வரவன, அரவ்ைப் பெபாற்றி ெற்றிய 
்கவல்க்ள மைபாறி மைபாறிக பகட்ெபான. ஆத்பா, 
அம்மை, சிததி, அத்்மைபார், அப்ெபா, சித்ப்ெபா, 
ெககதது வீட்டுப் பெரியம்மைகள் என. அவன 
பிறப்புககு முனபெ,அவன அப்ெபா கல்யபாைததுககு 
முனபெ, ஊர்வ்கக பகபாயில் எனெ்பால் ஊர்க 
கூட்்டததினபெபாது கைககுக பகட்டு, விளககு 
அ்ைககப்ெட்டு, அடிவயிற்றில் அவன ்பாத்பா 
பிச்சுவபாவபால் குததி இழுககப்ெட்டு கு்டல் ெரிந்் 
ெமெவம வ்ர.

ஒவபவபாரு இரவும ெபாப்ெபாட்டுக க்்ட ஒதுஙகிய 
பினனர் ஈெபான மூ்்யின அடுததிருந்் ப்ற்குப் 
ெபார்த் வீட்டுப் ெடிப்பு்ரயில், ப்ரு ந்்டயில் 
எனறு ஏபழட்டுத ்பாயர் கூடியிருந்து உறககம 
வருமவ்ர வர்த்மைபானம ெ்றவபார்கள். ெ் 
ெஙகதிகளும ெரிமைபாறப்ெடும. அவள் வபாய்ெபார்ததுக 
கி்டப்ெபான. அமமைபா, “பெபாய்ப் ெடுப்!” எனறபாலும 
அனுெரிகக மைபாட்்டபான. ெபா்டெபா்்ககு பவளிபய 
அவனுககு அ்மைந்் கல்விககூ்டஙகளில் அதுவும 
ஒனறு.

பகபா்்டககுக கபால் நபாட்டிய பிறகு அவன 
மைனமும உ்டலும ெரெரததுக கி்டந்்து. ெள்ளிககு, 
மைபாடு குளிப்ெபாட்்ட, மைபாட்டுககுப் புல்்றுகக, 
அடுப்பெரிகக சுள்ளி பெபாறுககப் பெபாகும பநரம 
கழிய மிச்ெம எல்்பாம பகபாயில் ந்்டயில். சினனச் 
சினன பெப்ெனி்டல், பவள்்ளயும கபாவியும 
அடித்ல், பமைபாட்டுக கபாமைைம ்ட்டுக கபாமைைம 
பெபாடு்ல் என பவடிக்க ெபார்ததுக பகபாண்ப்ட 
வி்ளயபாட்டும.

அறுெ்பாண்டு கபா் நி்னவுகள் அவனுககு. 
அஃ்பாவது ்மிழ் ஆண்டுகள் அறுெ்ன 
சுழற்சிபயபானறு முடிந்து விட்்டது. எந்் ஊரில் 
வபாழ்ந்்பாலும முத்பாரமமைன க்ஙக்ர விளககம, 
நஙகூரம, ெ்டகின ெபாய் ்ள்ளும தி்ெககபாற்று. 
வஞ்ெகச் சுயந்த்் ெமூக ந்மைபாக அபிநயிததுக 
க பாட்டிய  வி்ட விருட்ெததின பவர் கள் 
மைண்ணுககுள்ளும கி்ளகள் நிர்மை் பவளியிலும 
ெ்டரத ப்பா்டஙகிய கபா்ம அது.

பூனபாவில், ெமெபாயில், ஆமை்பாெபாததில், சூரததில், 
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பென்னயில் இருந்ப்ல்்பாம ஊரமமைன பகபாயில் 
பகபா்்டககுப் புறப்ெட்டு வருவபார்கள். வ்டககன 
குளம, கபாவல் கிைறு, ெைகுடி, களககபாடு, 
நபாஙகுபநரி, மூனற்்டப்பு, தி்ெயனவி்ள, 
பகபாககரகுளம பெபானற ெ் ஊர்க்ள இ்ககபாககி. 
குடுமெதது்டன யபாததி்ரயபாகும அந்் மைன எழுச்சி 
நகர்ப்புறஙகளில் பிறந்து வளர்ந்்வர்ககு ஒருபெபாதும 
அர்த்மைபாகபாது. எந்் மை்ம, எனன ெபாதியபாக 
இருந்்பாலும ெர்ககபார் உதபயபாகஸ்்ர் பிள்்ளகளின 
மைன வபார்ப்பு பவறு, கபாடு க்ரபயன அ்்ந்து 
திரிந்து கண்்ட்்ப் ெறிததுத தினறு வபாழும எளிய 
ெமெபாரி வீட்டுப் பிள்்ளகளின மைனநி்் 
பவறு்பான.

மு்னமு்ற முத்பாரமமைன பகபாயில் பகபா்்ட 
ெபார்த் ெததுப் ெனனிரண்டு வயதுப் பிரபாயததில் 
இருந்து ஊரமமைனுககு இந்் அறுெ்பாண்டு 
க பா் ததில்  இருெ த்் ந்து  ப க பா்்டகள் 
ந்ட ந் திரு க க ் பா ம .  எ ப் ெடியும  இருெது 
பகபா்்டகளுககபாவது அவன இருந்திருககிறபான.

அனனபகபா்்டயின அடியந்திரச் ெபாப்ெபாப்டபா, 
பெவவபாய் இரவு ெபாமிகளுககுப் ெ்்டககப்ெட்்ட 
ெ்டப்புச் பெபாறு வரி விகி்மைபாக மைறுநபாள் கபா்்யில் 
பித்்ளத தூககு பெபாணிகளில் விளமெரப்ெட்்ட்்த 
தினற்ன சு்வபயபா ,  ெ பாமிககு பநர்ந்து 
பவட்்டப்ெட்்ட பவள்ளபாட்டுக க்டபாவின குழமபு 
மைைபமைபா அல்். கருஙகுளம நபாரபாயை பிள்்ள, 
புனனபார் குளம பகபா்ப்ெ பிள்்ள, ப்பாவபா்ள 
சுந்்ரம பிள்்ள வில்லுப்ெபாட்ப்டபா, வரததுப் 
ெபாட்ப்டபா, ்னிதப்பாலிககும உடுகபகபா அல்். 
்ஙகப்ெழம குழுவினரின ்நயபாண்டி பமைளம 
அல்். கரகபாட்்டம அல்். சு்ட்்யபாண்டிக 
கமெரின உட்பகபாயில் ரபாஜபமைளம அல்். புததுருககு 
பநய்பெபால், ப்பாவபா்ளப் பிச்சிப்பூ பெபால், 
பெந்்பா்ழ பெபால் மைைககும புதுப்ெபாவபா்்ட 
உடுததித ்பாவணி பெபாட்்ட ெ்மைந்் குமைருகள் 
அல்் .  மை்றவபாகத ்னிச்சுற்றுககு என 
விநிபயபாகமைபாகும வபாற்றுச் ெபாரபாயம அல்். பிறகு 
எது? அமமைன எனும பெபால் மைனதின ஆழததில் 
கி்டந்து அ்்யடிககும வபாெ நறுமபு்க.

ெமு்பாயக பகபாயில். ெதிபனட்டு வயது ் பாண்டிய 
எல்்பா ஆண்களுககும வரியுண்டு. எந்் ஊரில், 
எந்் நபாட்டில் வபாழ்ந்்பாலும, பகபா்்டககு வர 
வபாய்த்பாலும வரபாமைற் பெபானபாலும வரி 
மு்டஙக்பாகபாது. மு்டஙகபாது. அமமைனுககு க்டன 
பெபால்்ல் ஆகுமைபா? எஙகு புரட்டிபயபா, ் கமைபாதது 
- க்டன வபாஙகிபயபா வரி ெபாககி இல்்பாமைல் 
ெபார்ததுக பகபாள்வபார்கள். ் பான பநரில் பகபாடுககபவபா 
அனுப்ெபவபா ெபாததியப்ெ்டபாவிட்்டபால், அண்ைபனபா 
்மபிபயபா பகபாடுகக ஏற்ெபாடு பெய்வபார்கள்.

பெருமெபாலும மைபாசி மைபா்ம ப்பா்பானப்பார் 
பெவவபாயில் பகபா்்ட ந்டத் ஏற்ெபாடு ந்டககும. 
முககியமைபாக அனறு மைண்்்டககபாட்டுப் ெகவதி 
அமமைனுககு பகபா்்ட இல்்் எனறு உறுதி பெய்து 
பகபாள்வபார்கள் .  கனனியபாகுமைரி ெகவதி , 
மைண்்்டககபாட்டுப் ெகவதி, ஆற்றுகபால் ெகவதி, 
பெபாற்றபாணிகக்ர ெகவதி, பகபாடுஙகல்லூர் ெகவதி, 
கபா்டமபுழ ெகவதி, மீனகுளததி ெகவதி, பூககுளததி 
ெகவதி என அந்்ந்் பிரப்ெ பகபா்்டகபகபா 

ஊட்டுகபகபா கைககில் பகபாள்வர்.

ஊர் மு்்டி எழுதிய கடி்ம வந்்து. பகபா்்ட 
நபாள் குறிததும வரிப்ெைம பெபால்லியும. 
வரிப்ெைத்்த ்மபி மூ்மைபாக அவனுககும 
மைகனுககுமைபாகக பகபாடுககச் பெபானனபான. 
்்்ககட்டு எனறபால் முனபெல்்பாம கல்யபாைம 
ஆன ஆண். இனறு வபாககபாளர் ெட்டியல் ்குதி. 
எதுவபானபாலும அமமைன கபாரியம்பாபன!

பகபா்்டககுப் பெபாவ்பா பவண்்டபாவபா என 
அவன உள்ளம அ்்ககழிந்்து. அடுத் 
பகபா்்டககு இருப்பெபாமைபா மைபாட்ப்டபாமைபா என 
உட்பகள்வியும. பெபான பகபா்்டககு பகபாயிலின 
இ்டதுெககச் சிறகில் பெபா்டப்ெட்்ட ெந்திப்ெபாயில் 
ெககததில் அமைர்ந்து ெபாப்பிட்்டபான முத்்யபா. 
பவளியூர்ககபாரன அவியலுககு அ்ந்து கி்டப்ெபான 
எனறுைர்ந்து இ்்யில் இருந்் அவிய்்க 
பகபாத்பாக அள்ளி இவன இ்்யில் ்வத்பான. 
இந்்க பகபா்்டககு இல்்். அ்ற்கு முந்திய 
பகபா்்டககு, ெ்டப்புச் பெபாறு பகபாண்டு பெபான 
பித்்ளத தூககுவபாளி்யத திருமெக பகபாண்டு 
வந்து அமமைன பகபாயில் ந்்டயில் நினறு ஆவ்பாதி 
பெபானனபான அழகப்ென -

“இது எனன பவ? ெ்டப்புச் பெபாறபா? இல்ப் 
கூட்்டபாஞ்பெபாறபா? ெ்டப்புச் பெபாறு எந்்க 
கபா்தி்யபாம ஊசியிருககபா ப்?” எனறு. அழகப்ென 
பிரபாது உண்்மை்பான எனறு ெபாப்பிடுமபெபாப் 
உைர்ந்்பான. அழகப்ெனும இந்்க பகபா்்டககு 
இல்்்.

அ்ற்கும முந்திய பகபா்்டககு, உச்சிகபகபா்்ட 
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அனறு, கபா்் ெதிபனபாரு மைணிவபாககில் அவனது 
ெள்ளித ப்பாழர்களு்டன குமெபாட்்டம ெபார்ததுக 
பகபாண்டிருந்்பான. வ்டககுப் ெபார்ததிருந்் பகபாயில் 
முகப்பில் கிழபமை்பாகப் பெபா்டப்ெட்டிருந்் ் ட்டுக 
க பா மைைம .  இருெ்டி  நீளததுககு  நீட்டி 
ஆடிகபகபாண்டிருந்்பாள் இரு குமெககபாரிகளும. 
பமைற்குப் ெககம நினறு வபாசிததுக பகபாண்டிருந்்னர் 
்நயபாண்டிபமைளம. ெள்ளிதப்பாழர்கள் குமெல் 
பகபாயில் சுவபரபாரம கி்டந்் பெஞ்சில் அமைர்ந்து 
பெபாககளி பெசிகபகபாண்டிருந்்து.

வியர்ததுப் பூதது ஆடிக பகபாண்டிருந்் 
குமெபாட்்டககபாரி ஆடியவபாபற கபாதது எனப் 
ெட்்டப்பெயர் பகபாண்்ட குமைபாரபவல் ெககம வந்து, 
அவன ப்பாளில் கி்டந்் ்டர்ககித துவபா்்்ய 
உருவினபாள். ஆடிய ப்பார்ையிப்பய நினறு, 
துண்்்ட நீளவபாககில் கவுட்டுககி்்டயில் ் வதது 
வியர்்வ து்்டத்பாள். அககுள்களில் ஒற்றினபாள். 
கழுததில், முதுகில், பநஞ்சில் து்்டத்பாள். 
அ்ற்குள் ்நயபாண்டி பமைள நபா்சுரககபாரர் 
ஒருவரும ெம்ெ முரசுககபாரரும எஙகள் ெககததில் 
வந்து ஆட்டி ஆட்டி வபாசிகக ஆரமபித்னர். 
குமெபாட்்டககபாரி எல்்பா இ்டஙகளிலும ்ன 
வியர்்வ்ய ஒததிவிட்டுத துண்்்ட கபாதது 
ப ் பாளில்  அணிவிதது ,  ெ ் பா ம  ்வதது 
ஆடிப்பெபானபாள்.

“அ்மைபாரிப் பகபாண்டு ெததிரமைபா ்வப்... 
து்வச்சுக கபாய வச்சிரபாப்!” எனறபான முத்்யபா. 
சிரிப்பும குமமைபாளமுமைபாக இருந்்து. கபாததும இந்்க 
பகபா்்டககு இல்்்.

அவன கபா்ததிப்பய ெபாமி பகபாண்்டபாடிகள் 
இப்பெபாது மூனறபாம ்்்மு்றயினர். மூத் 
்்்மு்றயின்ர நி்னத்பால் மைனதுள் ெயம, 
ெரவெம எல்்பாம மி்்டந்து ஊற்பறடுககினறன. 
கண்மூடி நமபிய கபா்ம பமைன்மையபானப்பா எனற 
க்ககம மீதுறுகிறது. இயந்திரமையம, ப்பாழில்நுட்ெம, 
அ்ரகு்றச் சுயந்மிகள் கற்பித்்வ, எல்்பாம 
நமைககுத ப்ரியும எனற மி்ப்பு எல்்பாமுமைபாகக 
கபா்த்்க க்ரயபான பெபா் அரிதது விட்்டன.

உறஙகுமபெபாது வபாஙகுகிற மூச்சு சுழி மைபாறிப் 
பெபானபாலும பெபாச்சு! மூப்பும குறுகின கபாண்! 
பநருநல் உளன ஒருவன இனறில்்்! பெத் மைரம 
அடுககித தீமூட்டி விடுவபார்கள். 
அல்்து மினமையபானம. கபா்் ் கனம. 
மைபா்் ெபால். மைறுநபாள் கபா்் உத்ர 
கிரி்ய. அனறு மைபா்்பய இரயிப்பா, 
கபாபரபா, டீ்கஸ் பெருந்ப்பா, விமைபானபமைபா 
ெணியி்டம பநபாககிய ெபாய்ச்ெல்.

ெ்டப்புச் பெபாறின பமைல் இனனும 
மைபாறபா் பகபாதி, வில்லுப்ெபாட்டு 
உடுககின தூண்டில், கழுத்றுெட்்ட 
கருஞ்பெவல் குழமபின மைைம ஏப்பா 
ஒனறு இந்் மு்றயும அவ்ன 
ஊரமமைன பகபாயில் ந்்டயில் பகபாண்டு 
நிறுததியது. ்பாத்ன குமபிட்்ட, 
அப்ென குமபிட்்ட பகபாயில் ந்்ட. 
‘சினனஞ்சிறிய மைருஙகினில் ெபாததிய 
பெய்ய ெட்டும, பெனனம பெரிய 
மு்்யும, முத்பாரமும, பிச்சி பமைபாய்த் 

கனனஙகளில் குழலும, கண் மூனறும கருததில் 
்வதது’ கண் மூடிப் பிரபார்ததிதது நினறபான அவன. 
அபிரபாமி அந்்பாதி ஓடியது வரிவரியபாக.

மைணிகள் பகபார்த் வில்்டிதது வரததுப் ெபாட்டு, 
ஆரபாெ்ன, உள்பகபாயில் பமைள மைஙக்ம, பூபவடுப்பு 
எல்்பாம முடிந்்பின, பகபாயில் முகப்பிலும இ்டம 
வ்ம சிறகுகளிலும ெககததில் இருந்் ் மிழர் நூல் 
நி்்யததிலும ெந்தி விளமெ யத்னித்னர்.

துவட்்டல், அவியல், எரிபெரி, ெச்ெடி கிச்ெடிகள், 
ெப்ெ்டம, சிவந்் ெமெபா அரிசிச்பெபாறு, ெருப்பு, 
ெபாமெபார், புளிபெரி, ரெம, ெமெபாரம, சிறுெயற்றம 
ெருப்பு பிர்மைன, ெபா்ளயஙபகபாட்்டன ெழம... 
நி்வபாய்களின, சிப்ெல்களின, வபாளிகளின, 
்விகளின, மூககனகளின, ்மளர்களின உப்பாக 
உரெல் ெத்ம. விளமபுகிறவர் ஒச்ெம. க்ந்ப்டுதது 
கபாற்றில் அ்்ந்் அனன மைைம.

மூனறபாம ெந்தியில் உட்கபார்பாம எனற 
முடிவு்டன பமைற்பக ெபாத்பாஙபகபாயில் பநபாககி 
ந்டந்்பான. நல்் மைஞ்ெள் பவயில். ஊரின 
பமைற்பகல்்் நீர் நி்ற கபாவு பகபாண்்ட ெபாஸ்்பா. 
க்டந்்பால் மை்டத்பாமெதது. அ்ற்கும பமைற்பக 
ெ்ழயபாறு. பெககபாளிகள் ெ்ரும அவெரப்ெட்டுப் 
பெபாய்ச் பெர்ந்து விட்்டனர். மூதப்பார் சி்ர் 
்கத்டியு்டன ந்டமைபாடினர். பெபால்்ப்பெபானபால், 
நபாஙகல் தூஙகல் ந்்ட ் பாழ்ந்்து. கூன குருடு குண்டு 
ெபாய்ந்்து, பெப்பு நவுண்்டது பெண்ெகம ெபாய்ந்்து 
சூ்்ககூறு வயிற்றுப்புண் வபாயுக பகபாளபாறு, என...

இவவபாண்டுக பகபா்்ட விழபாவில் மிகத 
்னியனபாய் உைர்ந்்பான. அவ்ன அண்ைன என 
விளிப்பெபார் மைரியபா்்யு்டன ஒதுஙகித ் விர்ததுப் 
பெபாயினர். மைபாசிமைபா் பவயில் சுள்பளன உ்றத்து. 
ெபாத்பாஙபகபாயில் இ்டப்ெககம கி்டந்் ஊருணி 
தூர்ககப்ெட்டுப் பூஙகபா ஆகிவிட்்டது. ெஙகுனி 
உததிரததுககுக பகபாடிபயறி, ஆறபாம நபாள் ந்டககும 
நமபிரபான வி்ளயபாட்டு ் மை்பானம சுருஙகிவிட்்டது. 
பகபாயிலின வ்ப்ெகக ஊர்ப்புறக கி்ள நூ்கம. 
வபான பெரிய அரெமைரம நினற இ்டததில் பமைல்நி்் 
்ண்ணீர்த ப்பாட்டி. அறுத்டிப்புக கபா்ஙகளில் 
நினற புளிய மைரஙகள் ெட்டுப் பெபாயினபவபா, ் றிதது 
விறகபாககினபரபா! ெபாத்பாஙபகபாயில் உள் வளபாகததில் 
ெததுககும பமைல் பவமபுகள் நினறன ஒரு கபா்ததில். 

ெஙகுனியில் பூதது சிததி்ர 
்வகபாசியில் கபாய்தது ஆனி ஆடியில் 
ெழுதது உதிரும. கிளிகள் பவப்ெம 
ெழந்தினன கி்ளகளில் ்ததும. 
இனறு ஒனறிரண்டு மைரஙகள் ெபாறி 
நினறன.

ெபாத்பாஙபகபாயிலின வ்டககுப் 
ெககமைபாக ந்டந்து, மை்டத்பாம ெதது 
வயல் வரப்பில் நினறு பெ்வபாதிககுப் 
பெபாக்பாம என மைந்்கதியில் 
ந்டந்்பான. ெபாத்பாஙபகபாயில் வ்டககு 
ந்்டயின வரிககல்லில் இரண்டு 
வி ்ட ் ் ப்  ் ெ ய ன க ள் 
உட் க பா ர் ந் தி ரு ந் ்ன ர் .  கீ ப ழ 
மைண்்்ரயில் இ்டதும வ்துமைபாக 
இ ர ண் டு  ப ெ ர் . . .  இ ரு ெ து 
இருெததிரண்டு பிரபாயம இருககும. 

முததாரம்�னுககுக 
மகாதட என்்றால் 
அவன் ஊரில் 
எபப�ாதும் அது 
அன்னக மகாதட. 
சில ஊர்களில் 
ஊட்டு என்�ார்கள். 
உணதவ 
ஊட்டுவதால் 
ஊட்டு. அ�ர்நது 
உண்ணும் இடம் 
ஊட்டுபபுதர.
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கபால் முட்டுககுக கீழிறஙகிய பெர்மு்டபா 
அணிந்திருந்்னர் நபால்வரும. இடுப்புககு பமைப் 
கட்்டம பெபாட்்ட அ்ரக்க ெட்்்டகள். ் ்ரயில் 
இருந்் ஒருத்ன ப்பா்்டப் ெககம பிரபாந்திக குப்பி 
ஒனறு நினறது. ெககததில் ்ண்ணீர் பெபாத்லும. 
நபால்வர் ்கயிலும பிளபாஸ்டிக ்மளரில் ெபானம. 
ஒரு ரூெபாய் ஊறுகபாய்த ்்்ட யபாவர் மைடியிலும 
கி்டந்்து. ஓரககண்ைபால் ெபார்ததுவிட்டுக க்டந்து 
பெபானபான.

மூததிரம பெய்துவிட்டுத திருமபுமபெபாது ஒரு 
்ெயன பகட்்டபான – “அண்ைபாச்சி ஒரு கிளபாஸ் 
ஊத்ட்்டபா?”

ெற்றுத தி்கப்ெபாக இருந்்து அவனுககு. 
அவர்க்ள இனனபார் எனற பெபாததியம இல்்். 
இவர்களு்்ட அப்ெனமைபா்ரப் ெபார்த்பால் அறிந்து 
பகபாள்வபான. அவர்கள் அவ்னச் சித்ப்ெபா 
எனபறபா, பெரியப்ெபா எனபறபா, மைபாமைபா எனபறபா 
விளிப்ெபார்களபாக இருககும .  ஒருபெபாதும 
அண்ைபாச்சி எனறு அ்ழகக மைபாட்்டபார்கள். 
இவர்க்ள இனனபார் மைகனபா எனறு விெபாரிகக 
இய்பாது. அபிவபா்்பய பெபால்் மைபாட்்டபார்கள்.

ஊ்ரவிட்டு பி்ழப்புககபாக நீஙகி 48 ஆண்டுகள் 
வடிந்து பெபாயிருந்்ன. அவ்ன இளககபாரம பெய்ய 
அவர்கள் அப்ெடிக பகட்கவில்்் என முகெபாவமும 
ப்பானியும உைர்ததின. தி்கப்பெ்பாம அவர்கள் 
அண்ைபாச்சி என விளித்தில் இல்்்.

அவனும இவர்களின வயது க்டந்து வந்்வன்பான. 
பகபா்்டககும, கல்யபாைம, மைறுவீடு, ெ்டஙகு 
பெபானற அடியந்திரஙகளின பெபாதும சி்ர் ப்றல் 
மைபாந்தினர். ஆள் ந்டமைபாட்்டமில்்பா் ஒதுககஙகளில் 
இரண்டு அல்்து மூனறு பெர் நினறவபாபற 
ெருகுவபார்கள். அடியந்திர வீட்டு ஆககுப்பு்ரயில் 
இருந்து வபா்ழ இ்்த தூமபில் மை்டககிய அவியல், 
துவட்்டல் அல்்து எரிபெரி்பான ்ெட் டிஷ். 
சி்ருககு ப்பாட்டு நகக நபாரத்ஙகபாய் ெச்ெடி. 
ப்ஙகபாய்ச் சிரட்்்ட்பான கிளபாஸ்.

அப்பெபாது முற்பெபாககு ெமூக நீதி திரபாவி்ட 
அரசியல் IMFL அறிமுகம பெய்திருககவில்்். 
்டபாஸ்மைபாக க்்டகளும திறககப்ெட்டிருககவில்்். 
ெனஙகள், பெபால்லி ்வத்பால் கி்்டத்து. 
எனறபாலும ெ்ருககு எனனுமபெபாது பெரிய 
ெபா்னகள் சி்வற்றில் வரபவண்டும. ஊற்றிக 
குடிககப் ெ்னபயபா்்ப் ெட்்்ட மு்்டய இளம 
ெ்னபயபா்்கள் பவண்டும. கள்ளின குழூஉககுறி 
பவள்்ள.

ஔ்வயபாரமமைன பகபாயில் பெபாத்்யில், 
நபாவற்கபாட்டு மை்்ப்ெறமபின அடிவபாரதது 
வி்ளகளில், ்பா்ட்கமை்் மைடிப்புகளில் 
கபாய்ச்ெப்ெட்்ட சுத்மைபான வபாற்றுச் ெபாரபாயமும 
கி்்டத்து. ெபாரபாயத்்க கறுப்பு எனறனர் 
குழூஉககுறியபாக. மைருந்து எனற பெபால்லும 
புழககததில் இருந்்து. ெரககு எனற பெபால் 
ப்டினபால் அகரபாதிகளில் கி்்டககும. விர்் 
முககி தீயில் கபாட்டினபால் நீ் நிறததில் 
பகபாழுந்துவிடும.

ப ் ் வ ய பா ன வ ர் க ள் ,  மு ன ெ ை ம 
பகபாடுததிருப்ெவர், ஈட்்டபானுககு வந்து, ப்ஙகபாய்ச் 

சிரட்்்டயில் ஊற்றித ் ரப்ெடுவ்் ஒபர உறிஞ்சில் 
குடிததுவிட்டு, முகத்்க பகபாணி “மஹ்ம... மஹ்ம” 
எனறு ப்பாண்்்ட்யச் பெருமிவிட்டு இ்டத்்க 
கபாலி பெய்வபார்கள். ஈப்ல்்பாபமை விளககு 
்வத்பிறகு ந்டககும கபாரியஙகள். எததுககுத்பாக, 
மை்றவில் எனன ந்டககிறது எனறு எட்டிப் 
ெபார்த்பால் – வெகபக்டபான ெகல் பநரஙகளில் – 
துரததி விடுவபார்கள். அவர்களுககு ஏதும ப்்வ 
இருந்்பால் – “யபாருப் அது? பகைவதி அண்ைனுககு 
மைகனபா? மைககபாப்! ஒரு கபாரியம பெய் நீ... ஆககுப் 
ப ெ் ர க கு ப்  ப ெ பா யி  கி ருஷ்ைபிள்்ள 
அண்ைனகிட்ப்ட பெபால்லி நபான பகட்ப்டனனு 
ஒரு இ்்யிப் பகபாஞ்ெம அவியலு மை்டககிக 
பகபாண்டுககிட்டு வபா எனனபா!” எனறு பெபால்வபார். 
கூ்ட இருககும இனபனபாருவர் பெபால்வபார், 
“அஙகிை கனகண்ைன நிண்ைபா பகட்டிரபா் 
எனனபா! ெவம கடுவபா... ெபாடி விழுந்து கடிச்சிரும...!” 
எனெபார். இனபனபாருவர் பெபால்வபார், “்மபி ப்! 
ஒரு உவகபாரம பெய்யி எனனபா! அஙகிை பகபாயில் 
ந்்டயிப் எஙக அப்ெபா நிப்ெபாரு... பகபாஞ்ெம 
இஙகிை வந்திட்டுப் பெபாகச்பெபால்லு எனனப்பெபா...” 
எனெபார்.

ஆளுககுக பகபாஞ்ெம ெைம பெபாட்டு 
வபாஙகுவ்பால், உ்டனபிறப்புகளுககும ரத்ததின 
ரத்ஙகளுககும ்கவல் பெபாகும. ஒரு சிரட்்்ட, 
கூடிப்பெபானபால் இரண்டு சிரட்்்ட. மிகசிங எனறு 
எதுவும கி்்டயபாது. இனறு பெபால்கிறபார்கள் 
அல்்வபா Raw அல்்து Neat எனறு அதுபெபா் 
அப்ெடிபய உறிஞ்சுவது. ஒனறிரண்டு பெர் ் பாஙகு 
ெகதி கு்றந்்வர் ெற்றுத ்ள்ளபாடி ந்டப்ெபார்கள். 
இயல்ெபாக இருப்ெ்பாகக கபாட்டிகபகபாள்ள 
பகபாஞ்ெம வலிய அதிகம சிரிப்ெபார்கள். சி்ர் 
அ்மெல் பெய்வதுண்டு. பெபாககளி பெசுவதும 
உண்டு. ஆனபால் ெச்ெரவு, அடி்டி, ெபாதிச்ெண்்்ட, 
கட்்டப் ெஞ்ெபாயதது எனறு எனனறிவில் 
பெபானதில்்். எனபவ குறுந்்்்வர்களுககு 
கட்்டப் ெஞ்ெபாயதது ெமெபாததியமும இல்்். 
எவரபாவது ெற்று மு்றதப்பா சினந்ப்பா பெசினபால் 
்னியபாகத ்ள்ளிகபகபாண்டு பெபாய்விடுவபார்கள் 
ெகபாககள்.

ப க பா ் ்ட  எ ன ற பா ல்  ் ந ய பா ண் டி 
பமைளககபாரர்களுககும குமெபாட்்டக குட்டிகளுககும 
ஒரு ெஙகு பெபாகும. சி் அரிசி ்வப்புககபாரரும 
பவண்டிப் பெறுவபார்கள்.

ஆனபால் ெட்்டப் ெகலில், ெபாத்பாஙபகபாயில் 
ந்்டயில் அமைர்ந்து குடிககிறபார்கபள எனறு 
தி்கத்பான அவன. ‘‘நமமைள இனனபாருண்ணு 
ப்ரியபாமை அண்ைபாச்சிண்ணு பவற கூப்பிடுகபான” 
எனறு நி்னத்வபாறு ந்டந்்பான. சிரிப்ெபாகவும 
வந்்து.

மூனறபாவது ெந்தி பெபாய்க பகபாண்டிருந்்து. 
ெசியும முற்றி விட்்டது. கி்்டத் இ்டததில் பெபாய் 
உட்கபாரத ப்பானறியது. இதுவ்ர அவன ெஙபகடுத் 
எல்்பா அனனகபகபா்்ட ெந்திகளிலும ெககததில் 
அமைர்ந்து ெபாப்பிட்்டவன முத்்யபா. இனறு அவன 
இல்்் எனற ஆயபாெம அ்்ககழித்து.
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eœõ£CŠ¹

ñ¬ù M÷‚è£? ñ¬ô M÷‚è£?
= º.ªê™ô£

kavignarchella@gmail.com

êƒè è£ô‹, êƒè‹ ñ¼Mò è£ô‹, è£ŠHò è£ô‹, Þ¬ì‚è£ô‹, 
CŸPô‚Aò è£ô‹ ñŸÁ‹ ïiù è£ô‹ âù Þô‚Aò„ ªê¿¬ñ»‹, 
ïô¡èÀ‹ Þ¬ìfìŸø Þô‚Aò ñó¹‹ (unbroken literary tradition) 
ªè£‡´ Fè›õ¶ îI›ªñ£NJ¡ CøŠð£°‹. ð‡ð£†´„ 
ªê¿¬ñJ¡e¶ åšªõ£¼ è‡Eò£è ªè£‡´ è†ì¬ñ‚èŠ ªðŸø¶ 
îI› ªñ£Nò£°‹. ÞF™ â‰î‚ è‡E¬òˆ ªî£†ì£½‹ ¬õóñ£Œ 
IO˜õ¶ è¡Qˆ îI›.

Þ¬ì‚è£ô‚ è‡EJ™ âN½ì¡ Fè›õ¶ ‘ºˆªî£œ÷£Jó‹’ 
â¡ð¬î ï£ñP«õ£‹. êƒè‹ ñ¼Mò è£ôˆ«î «î£¡Pòî£è‚ 
è¼îŠð´‹ ðFªù‡ W›‚èí‚° Ë™èÀ‚°‹ H‰¬îòî£è‚ 
è¼îŠð´õ¶ ºˆªî£œ÷£Jó‹. Þî¬ù Þ¬ì‚è£ô Ëªô¡Á‹ 
Þò‹¹õ¶ à‡´.

ÞõŸÁœ Üƒªè£¡Á‹ Þƒªè£¡Áñ£è Üî¡ ð£ì™èœ CôõŸP¡ 
ïôƒè¬÷ º¡ù«ó ð®ˆ¶„ ²¬õˆF¼‚A«ø¡. à¼‡«ì£´‹ 
è£ôªõœ÷ˆF™ ºˆªî£œ÷£Jóˆ¬î ñø‰F¼‰«î¡. îŸ«ð£¶ Þ‰î 
ªè£«ó£ù£ (Covid-19) «ï£Œˆ ªî£ŸÁ‚ è£ô‹ ñÁõ£CŠHŸ° 
¬èªè£´ˆF¼‚Aø¶.

ñù‹ M¼‹¹‹ Þô‚Aòˆ¬î eœõ£CŠ¹‚° à†ð´ˆ¶õF™î£¡ 
âˆî¬ù Þ¡ð‹?

ªî£†ì ÞìˆFªô™ô£‹ àõ¬ñèœ, à¼õèƒèœ, ÞòŸ¬è 
âN™è¬÷‚ è£†CŠð´ˆî™èœ, è¬ó¹ó‡´ æ´‹ è¡QòK¡ è£î½‹, 
è£ñº‹; Üî¬ù ñ¬ìñ£Ÿø‹ ªêŒ»‹ Ü¡¬ùòK¡ î‰Fó 
ïìõ®‚¬èèœ, «êó, «ê£ö, ð£‡®ò ñ¡ù˜èO¡ ió‹, «ð£˜ˆFø‹ 
Ü¬î‚ è‡´ ªê£‚A GŸ°‹ ñì‰¬îòK¡ ðêŠ¹ «ï£Œ âù â¬î 
M´õ¶, â¬î â¿¶õ¶ â¡ø «ðîLŠ¬ð ãŸð´ˆ¶A¡øù ÞF™ 
àœ÷ 110 ªõ‡ð£‚èœ.

«êó, «ê£ö, ð£‡®ò «õ‰î˜èO¡ ñ£‡¹‚°Š ªð¼¬ñ «ê˜‚è 
ñ¡ù˜ å¼õ¼‚° 900 ð£ì™èœ iî‹, Í«õ‰î˜èÀ‚°‹ 2700 
ð£ì™èœ ºˆªî£œ÷£JóˆF™ ¹¬ùòŠ ªðŸøî£è¾‹, ÞF™ è£ôˆî£™ 
C¬î‰¶ «ð£ù Ü™ô¶ îõPŠ«ð£ù, ïñ¶ ¬èèO™ A¬ì‚èŠ ªðø£î 
ð£ì™èœ «ð£è, ªõÁ‹ 110 ð£ì™èœ ñ†´«ñ îŸ«ð£¶ A¬ì‚èŠ 
ªðŸÁ ªî£°‚èŠ ð†´œ÷î£è ÜP»‹«ð£¶ ªï…² èù‚Aø¶.

êƒè Þô‚AòƒèÀ‚° å¼ à.«õ.ê£. A¬ìˆî¶ «ð£ô, ÞîŸªè£¼ 

Ãì‹, ñ£ì‹, ªõOˆ 
F‡¬íèO™ ãŸPò¬õ 

Þ™ô£ñ™, i†®Ÿ«è 
àœ÷£è ãŸP ¬õ‚°‹ 

M÷‚«è ÞŠð£ìL™ ðJ¡Á 
õ¼‹ °ìˆF™ Þ†ì 

M÷‚è£°‹. è¡QòK¡ 
ªõOˆ ªîKò£î è£ñˆF¡ 

°Pf´ Ü¶.
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ªð¼ñèù£˜ A¬ì‚è£ñ™ «ð£ù¶ îIN¡ 
«ðKöŠ¹èÀœ å¡ø£°‹ .  ªõÁ‹ 110 
ªõ‡ð£‚èÀ‚° àœ«÷«ò Þˆî¬ù îó¾èœ, 
õóô£Áèœ, M¿Iòƒèœ A¬ìˆ¶œ÷ù â¡ø£™, 
eîºœ÷¬õ»‹ ïñ‚°‚ A¬ìˆF¼‰î£™ âˆî¬ù 
ªðKò ªê£ˆî£A Þ¼‚°‹? ºˆªî£œ÷£Jó‹ 
â¿Fò¶ å¼õó£? ðôó£? ªî£°ˆîõ ,̃ ªî£°ŠHˆîõ˜ 
ò£˜? â¡ð¬õ ÜPòº®ò£î¶ ªð¼‹ «ê£è«ñ!

îIö¼¬ìò Þô‚Aò ¬õŠ¹ º¬øè¬÷ ï£¡ 
ðô «ïóƒèO™ Mò‰¶ C‰FŠð¶‡´. ä‰¶ 
F¬íèÀ‚°‹, F¬í‚° 100 ð£ì™èœ iî‹ 
ð¬ì‚èŠð†ì ‘äƒ°ÁËÁ’ ÜîŸ°Š ð£ì™èœ ò£ˆî 
èMë˜èœ äõ˜. ñŸÁ‹ ðFŠ¹„ ªêŒî ªð¼‹ ¹ôõ˜ 
å¼õ˜, ðFŠHˆî Üóê˜ å¼õ˜; ðˆ¶ «êó ñ¡ù˜èœ 
e¶ ñ¡ù˜ å¼õ¼‚° 10 ð£ì™èœ iî‹ ò£ˆ¶ˆ 
ªî£°‚èŠð†ì ËÁ ð£ì™è¬÷ à¬ìò ‘ðFŸÁŠ 
ðˆ¶’ âù ªî£¬è Ë™èœ, Cø‰î ñ‚èœ ñó¹ˆ 
îˆ¶õˆF¡ð® ïiù è£ô îI› Þô‚Aòƒè¬÷‚ 
è£†®½‹ êƒèè£ô, êƒè‹ ñ¼Mò è£ô (ðFªù‡ 
W›‚èí‚°) Ë™èœ, Þ¬ì‚è£ô Þô‚Aòƒèœ 
C‰î¬ùˆ Fø¡, ÜE ïô¡è«÷£´ ¬õŠ¹ 
º¬øèÀ‚°‹ ºî¡¬ñ î‰¶œ÷¶ CøŠ¹‚°Kòî£°‹. 
Üšõ¬èJ™ ºˆªî£œ÷£Jóº‹ Cø‰î ¬õŠ¹ 
Ëô£è ÝAø¶. ÞF™ 104 Ýõ¶ ð£ì™ å¡Á, 
ð£‡®ò¡ ñ£ø¡ õ¿FJ¡ e¶ ð£ìŠªðŸø¶ 
Ý°‹. ÜŠð£†®¡ CøŠHò™¹è¬÷ ÝŒ¾ ªêŒõ«î 
Þ‚è†´¬óJ¡ «ï£‚èñ£°‹.

«õ‰î˜èœ îñ¶ º¬ø îõø£î Ý†CJ¡ W›, 
«ð£˜‚è÷ˆ«î ªð¼‹ ªõŸPªðŸø «ð£«î£ Ü™ô¶ 
ð‡®¬è ï £†èO«ô£ ,  ïè ˜õô‹ â¡ø 
êìƒ°º¬øèO™ ªð¼‹ iFèO™ ð†ìˆ¶ 
ò£¬ùJ¡ e¶ ðõQ õ¼õ¶‹, Üšõ£Á õ¼‹«ð£¶ 
ñ‚èO¡ â‡í æ†ì‹ ñŸÁ‹ â¿„Cè¬÷ «ï«ó 
è‡´ ÜPõ¶‹, ñA›õ¶‹ Üî¡ «ï£‚èñ£è 
Þ¼‰î¶.

ð£‡®ò¡ õ¿F Üšõ£Á ïè˜õô‹ õ‰¶Ÿø«ð£¶ 
ñ£ïèó °®èO™ å¼ˆF»‹, Ìƒªè£® «ð£¡ø 
âN½¬ìòõ÷£è¾‹ Fè›A¡ø è¡Q å¼ˆFJ¡ 
ñùF™, õ¿FJ¡ e¶ â¿‰î è£ñˆ¬î„ Cø‰îªî£¼ 
C‰î¬ù õ÷I‚è àõ¬ñ«ò£´ â´ˆFò‹¹Aø¶ 
ÞŠð£ì™.

“Ìƒªè£‹¹ «ð£¡ø ÜöAò ñèOK¡ è£ñ‹, 
âOF™ ªõOŠð´õF™¬ô. Ü¶ °ìˆF™ Þ†ì 
M÷‚ªè£O «ð£™ ñ¬ø‰«î Þ¼‚°‹. Ýù£™ 
ð£‡®ò ñ¡ù¡ àô£ õ¼õîŸè£è Üó‡ñ¬ù¬ò 
M†´‚ A÷‹H M†ì£«ô£, ‘ÝG¬óèœ Þ¬ó«î® 
«ñŒ‰¶ ð†® F¼‹¹‹ ñ£¬ô «ïóˆF™, ñ¬ôJ¡ 
e¶ «î£¡Á‹ bò£ù¶ áó£˜ Ü¬ùõK¡ è‡èO½‹ 
ð´õ¶ «ð£ô’ Üõ÷¶ è£ñº‹ Ü¬ùõK¡ 
è‡èO½‹ ð†´Š ðN„ªê£™½‚° Ý÷£Aø¶” 
â¡ð«î ÞŠð£ìL¡ è¼ˆî£°‹. ð£ì™ Þ«î£&

°ìˆ¶ M÷‚«è«ð£Ÿ ªè£‹ð¡ù£˜ è£ñ‹
¹øŠðì£, Ì‰î£˜ õ¿F ¹øŠð®¡
Ý¹° ñ£¬ô òEñ¬ôJ™ b«ò«ð£™
ï£ìP ªè÷¬õ î¼‹  - (104)

ÞŠð£ì™ CPò¶î£¡, Ýù£™ Ü¶î¼‹ ªð£¼À‹, 
àõ¬ñ»‹, Ü¶ õ£CŠðõ˜ ñùƒèO™ ãŸð´ˆ¶‹ 
è£†C Þ¡ðƒèÀ‹ ß´Þ¬íòŸø¬õ.

áó£K¡ ðN„ªê£™½‚° (ªè÷¬õ) 
Ý÷£°‹ Þ‰î‚ è£ñŠ ªð¼‰b¬ò, Þ‰îŠ 
ªð‡ Üì‚èô£è£î£? ãQõÀ‚° Þ‰î 
G¬ô? âùŠ ð®Šðõ˜ ñù‰¶®‚°‰î£¡. 
ï£õì‚è‹, Ü¬õòì‚è‹ «ð£ô ÞŠªð‡ 
iìì‚è‹ ªè£‡®¼‚è‚ Ãì£î£? âù‚ 

«èœMèœ «è†èˆ «î£¡Á‹.

ªð¼õö‚è£è è£˜ˆF¬è ï£O½‹, ã¬ùò 
ð‡®¬è ï£œèO½‹, Üõóõ˜èœ î°F‚° ãŸð¾‹, 
Þ™ôˆF¡ ÞìõêF‚° ãŸð¾‹, M÷‚°è¬÷ ãŸP 
¬õŠð¬î Þ¡Á‹ è£‡A«ø£‹. ïè˜Š¹øˆ¬î‚ 
è£†®½‹ Aó£ñƒèO™ i†®¡ î£›õ£óƒèO½‹, 
i†®Ÿ° ªõO«ò Ü¬ñˆ¶œ÷ ñ£ì‚°NèO½‹, 
°®¬êèO¡ º¡ù£™ Þ¼‚°‹ F‡¬íèO½‹ 
MîMîñ£è M÷‚°è¬÷ ãŸP ¬õˆ¶ Aó£ñˆ¶ 
Üö¬èŠ «ðóöè£è Ý‚A ¬õŠð£˜èœ. Ü‰î 
ï£†èO™, âù¶ Þ÷‹ Hó£òˆF™ î£ò£¼‚«è£ 
Ü™ô¶ îñ‚¬èò¼‚«è£ ï£Â‹ àìQ¼‰¶ 
M÷‚°èœ ãŸP àîMò ï£œèœ F¼‹ð õó£î 
«ð¼õ¬è ï£†è÷£°‹. Ãì‹, ñ£ì‹, ªõOˆ 
F‡¬íèO™ ãŸPò¬õ Þ™ô£ñ™, i†®Ÿ«è 
àœ÷£è ãŸP ¬õ‚°‹ M÷‚«è ÞŠð£ìL™ ðJ¡Á 
õ¼‹ °ìˆF™ Þ†ì M÷‚è£°‹. è¡QòK¡ 
ªõOˆ ªîKò£î è£ñˆF¡ °Pf´ Ü¶.

ñ£ø£è, áóèŠ ð°FJ™ å¼ CŸÚK¡ Ü¼A™ 
àœ÷ °¡Á Ü™ô¶ èó´èO¡ à„CJ™ Ü¬ñ‰î, 
ªð¼ñ£œ Ü™ô¶ Cõ¡ «è£J™èÀ‚° º¡ù˜ 
GÁõŠð†®¼‚°‹, åŸ¬ø‚ è™ô£™ Ýù â†ì®‚°‹ 
°¬øò£î àòóºœ÷ bðˆ É‡è¬÷ àƒèO™ 
ðô¼‹ ð£˜ˆF¼‚èô£‹. ÉE¡ à„CJ™ Üèô¾‹, 
Ýö¾‹ °Nªõ†ìŠð†®¼‚°‹. Ü«î ð‡®¬è 
ï£†èO™, ªïŒÎŸP FKò¬ñˆ¶ «ñŸð® bðˆ 
É‡èO™ ãŸøŠð´‹ M÷‚A¡ åO, °¡Á º¿¶‹ 
ð†´ˆ ªîP‚°‹, «ñ½‹ î¡ åOòö¬è á˜ 
º¿¶‹ è£†®„ CK‚°‹. Ü¶, ÞŠð£ìL™ ðJ¡Á 
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õ¼‹ ‘ñ£¬ô ÜEñ¬ôJ™ b«ò’ «ð£¡øî£°‹. 
ªð£¶ªõOJ™ è¡QòK¬ì«ò ªð£ƒAõ¼‹ 
è£ñˆb«ò Þî¡ °Pfì£°‹. ñ£ø¡ õ¿FJ¡ 
«ðóöA™ ß´ð†ì, ÞŠð£†®¬ì‚ è¡Qªò£¼ˆFJì‹ 
â¿‰î è£ñˆb‚°, Þ¬îMì„ Cø‰î åŠ¹¬ñ «õÁ 
â¡ù ÃPMì º®»‹?

áó£K¡ ðN„ªê£™½‚° (ªè÷¬õ) Ý÷£°‹ 
Þ‰î‚ è£ñŠ ªð¼‰b¬ò, Þ‰îŠ ªð‡ Üì‚èô£è£î£? 
ãQõÀ‚° Þ‰î G¬ô? âùŠ ð®Šðõ˜ 
ñù‰¶®‚°‰î£¡. ï£õì‚è‹, Ü¬õòì‚è‹ «ð£ô 
ÞŠªð‡ iìì‚è‹ ªè£‡®¼‚è‚ Ãì£î£? âù‚ 
«èœMèœ «è†èˆ «î£¡Á‹.

ÞŠªð‡¬í «ï£‚Aò «ñŸð® «èœMèÀ‚° 
F¼‚°øO™ õœÀõŠ «ðó£ê£¡ è£ñˆ¶Šð£™ 
‘G¬øòNî™’ ÜFè£óˆF¡ Í¡ø£õ¶ ð£ìL™ è¡Q 
å¼ˆFJ¡ õ£Œªñ£Nò£èŠ ªð£¼ˆîºø 
ðFôO‚Aø£˜.

‘ï£¡ è£ñˆ¬î Üì‚è ºò¡ø£½‹ º®òM™¬ô. 
â¡ G¬ùM¡ð®»‹ ïì‚èM™¬ô. â¡Qìˆ«î 
¶‹ñ™ õ¼î™ «ð£ô è£ñ‹ î£ù£è«õ 
ªõOŠð†´M†ì¶’ â¡Aø£˜ ïƒ¬è.

“ñ¬øŠ«ð¡ñ¡ è£ñˆ¬î ò£«ù£ °PŠ¹Þ¡Pˆ
¶‹ñ™«ð£™ «î£¡P M´‹”  

(°øœ.1253)

Þˆî¬èò áó£K¡ ðN„ªê£™ õ¼õîŸ° 
º¡ù«ñ â„êK‚¬è ÝAM´Aø£œ, ‘ä‰F¬í 
ä‹ð¶’ â¡Â‹ ðFªù‡ W›‚èí‚° Ë™ è£†´‹ 
è£î™ ïƒ¬è å¼ˆFJ¡ «î£N. ðFªù‡ 
W›‚èí‚° Ë™èÀœ ‘è‡í…«ê‰îù£˜’ ÞòŸPò 
ä‹ð¶ ªõ‡ð£‚è÷£™ Ýù Ë™ ä‰F¬í 
ä‹ðî£°‹.

«î£N ÃÁAø£œ, ‘ò£¿‹, °ö½‹, ºö¾‹ 
åLŠð¶«ð£™ Ü¼Mè¬÷ à¬ìò Cø‰î ñ¬ô 
ï£†®¡ î¬ôõ«ù’ Þó¾‚ °PJ™ c ñ¬ø‰¶ õ‰¶ 
õ‰¶ «ð£°‹ î¡¬ñ â‡E, â‹ î¬ôM 
õ¼‰¶Aø£œ. Þó¾ õ¼¬è àù‚° Ýðˆî£èô£‹, 
Ü¡P»‹ áó£˜ ðN„ªê£™ à¬óŠð£ó£èô£‹. âù«õ, 
Þó¾‚ °P¬ò M´ˆ¶ â‹ î¬ôM¬ò ñí‹ 
ªè£‡´ Ü¬öˆ¶„ ªê™è’ â¡Aø¶ ÞŠð£ì™.

‘ò£¿‹ °ö½‹ ºö¾‹ Þ¬ò‰ªîù
i¿‹ Ü¼M Mø™ñ¬ô ï¡ù£ì!
ñ£¬öñ£¡ «ï£‚A»‹ ÝŸø£œ ÞóõK¡
áóP ªè÷¬õ î¼‹’ (ä‰F¬í ä‹ð¶7)

ÝŒ¾‚° â´ˆ¶‚ªè£‡ì, º¡ù˜‚ °PŠH†ì 
ºˆªî£œ÷£Jó‹ ð£ì™ õKèœ, áŸªø´‚°‹ 
èMë¡ å¼õQ¡ ÜÂðõ‹ ê£˜‰î ¹ôŠð£†´ 
ªïPJ™ â¿îŠð†´œ÷î£™, åˆî C‰î¬ù»œ÷ 
F¼‚°øœ ñŸÁ‹ ä‰F¬í ä‹ð¶ «ð£¡ø Hø 
Þô‚Aòƒè¬÷»‹ åŠ¹ «ï£‚è «õ‡®ò¶ àœ÷¶.

Þ‰G¬ôJ™ ‘Ý¹° ñ£¬ô òEñ¬ôJ™ 
b«ò«ð£™’ â¡ø åŠ¹õ¬ñJ¡ e¶ «ñ½‹ ïñ‚° 
«èœMèœ â¿A¡øù. Ý¹° ñ£¬ô‚°‹, 
ÜEñ¬ôJ¡ bJŸ°‹ â¡ù ªî£ì˜¹? â¡ð¶«õ 
Ü¶õ£°‹.

Aó£ñŠ¹øƒèO™ è¡Á è£Lèœ è£¬ô «ïóƒèO™ 
«ñŒ„ê™ Gô‹ «ï£‚A Ü¬öˆ¶„ ªê™ôŠð´‹. á˜Š 

ªð£¶M™ Ü¬ùˆ¶ è¡Áè£LèÀ‹, GòI‚èŠð†ì 
å¼ Côó£™ «ñŒ„ê½‚° Ü¬öˆ¶„ ªê™½‹ 
õö‚èº‹ à‡´.

è£¬ô «ïóƒèO™ c˜G¬ôèœ ñŸÁ‹ ð²‹¹ŸèO¡ 
«ñŒ„ê™ GôƒèO¡ eî£ù Ý¬êJù£™ ñ£´èœ 
àŸê£èñ£èŠ ð£Œ‰¶ ªê™½õ¬î‚ è£íô£‹. 
«ñŒ„ê™ è‡ì è¡Á è£Lèœ, ñ£¬ôJ™ 
Ü‰Fñòƒ°‹ «ïóˆF™ «ñŒ„êô£™ õJÁ‹, ñùº‹ 
G¬ø‰î Ýò£êˆF™ î÷˜ï¬ìJ™, è¿ˆ¬î Ý†® 
Ü¬ê «ð£†ìõ£Á á˜ F¼‹¹‹ Üö¬è»‹ 
è£íô£‹. ñ‡ ê£¬ôªòƒ°‹ ¹¿F A÷‹ð, 
è¿ˆ¶èO™ è†®ò ñE ‘A‡AE’ åLªò¿Šð, 
ÜõŸP¡ e¶ Üñ˜‰î èK„ê£¡èœ Ag„Cì, ñ£´èO¡ 
è£L´‚A™ ¬ñù£‚èœ ¹°‰¶õó, ÝG¬ó ð†® 
F¼‹¹‹ è£†Cèœ èMˆ¶õñ£è MKõ¬ì»‹.

Ü¶«ð£¡øªî£¼ è£†C, ‘î£ñv A«ó’ (Thomas 
Gray) â¡Aø ÝƒAô‚ èMë¡ ÞòŸPò ‘«îõ£ôò 
è™ô¬øJL¼‰¶ â¿îŠð†ì ÞóƒèŸð£’ (Elegy 
Written in a country Churchyard) â¡ø ªï´ƒèM¬îJ¡ 
¶õ‚èˆF™ Üö°ø CˆFKˆ¶‚ è£†ìŠð†®¼‚°‹.

‘ñ£¬ô«ïó Aó£ñ‹ å¡P¡ «îõ£ôò‚ è™ô¬øJ™ 
èMë¡ Üñ˜‰F¼‚Aø£¡ (Narrator). Þ¼œèM»‹ 
«ïó‹, «îõ£ôòˆF¡ ñE«ò£¬ê «è†Aø¶, 
«ñŒ„ê™ GôˆFL¼‰¶ ð†® F¼‹¹‹ è¡Á è£Lèœ 
ªð¼ï¬ìJ™ Aó£ñ„ ê£¬ôJ™ õK¬ê è†®ˆ 
F¼‹H‚ ªè£‡®¼‚A¡øù. ¬èJ™ èôŠ¬ð»ìÂ‹, 
î÷˜ ï¬ì»ìÂ‹ Mõê£ò GôƒèOL¼‰¶ 
àöõ˜èœ á˜ F¼‹H‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜èœ. è¡Á 
è£LèO¡ è¿ˆ¶ ñE«ò£¬ê ªñ™ô ªñ™ô «è†´ 
ñ¬øAø¶’ â¡ðî£è Ü‰î‚ èM¬î cÀ‹.

Þ¶«ð£¡øªî£¼ õ˜EŠ¹ˆ Fø¬ù ‘Ý¹° 
ñ£¬ô’ â¡ø Þó‡«ì ªê£ŸèO™ ºˆªî£œ÷£JóˆF¡ 
Þ‰îŠ ð£ì™ àí˜ˆF GŸAø¶.

Üˆ«î£´ è£ôƒè£†´‹ è¼Mèœ ã¶‹ Þ™ô£î 
Ü‰î‚ è£ôˆF™ «îõ£ôò ñE«ò£¬ê¬ò ¬õˆ«î£ 
Ü™ô¶ ñÅFèO¡ ð£ƒ°„ êˆîˆ¬î ¬õˆ«î£î£¡ 
è£ôˆ¬î‚ èEˆ¶, Þ¼œ èM»‹ «ïóI¶, 
M÷‚«èŸø Cø‰î «ïó‹ â¡Á á˜Š ¹øˆF™ è‡´ 
ªîO‰î£˜èœ.

«ñ½‹, ñÅFèO™ ð£ƒ° ªê£™½‹ «ïóº‹, 
«è£M™èO™ ñE«ò£¬ê«ò£´ ÌT‚°‹ «ïóº‹, 
ªð¼‹ð£½‹ ð†® F¼‹¹‹ è¡Á è£LèO¡ 
æ¬êJL¼‰«î Aó£ñŠ¹øƒèO™ ÜP‰î£˜èœ. 
âù«õ, è£™ï¬ìèœ á˜ F¼‹¹‹ «ïó«ñ, 
°¡ÁèO™ M÷‚° â¡Â‹ ªï¼Š«ðŸÁ‹ «ïóñ£è 
Ü¬ñ‰î¶ â¡ø ̧ †ðˆ¬î ÜP‰î ºˆªî£œ÷£Jóˆ¶‚ 
èMë˜ Aó£ñ‹ ê£˜‰î îù¶ àõñ£ù ÜP¬õ, ïè˜ 
ê£˜‰î ñ¡ùõQ¡ ïè˜õôˆ¶ì¡ åŠH†´‚ 
è£†´Aø£˜.

ªðò˜ ÜP‰Fì£î ÞŠð£ìL¡ ÝCKò˜, î£¡ 
è‡´í˜‰î Üèñù‚ è£†Cè¬÷ è£ôˆî£™ ÜNò£î 
CˆFóñ£‚A, ð®ŠðõK¡ àœ÷‚ Aì‚¬è‚° 
ãŸø £ Ÿ «ð £™  MK¾‚° MˆF†´œ÷ £ ˜ . 
ºˆªî£œ÷£Jó‹ Ü¬ùõ¼‹ ð®ˆ¶„ ²¬õ‚è 
«õ‡®ò Þô‚Aò‹ â¡ðF™ îI¿‚°Š ªð¼¬ñ«ò 
Ý°‹.
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ைட்டுகர

=ஏ.ரோயப்ேன்

வருமுன் ்கநாப்பது அறிவு

ஒரு ெமு்பாயததின அதிகபாரஙக்ளப் ெததிரமைபாகப் ெபாதுகபாககும 
‘பெட்்டகம’ மைகக்ளத ்விர பவறில்்் எனறபார் அபமைரிகக 
விடு்்்ப் பிரக்டனததின சிற்பி ்பாமைஸ் பஜெர்ென. ஆனபால் 
இப்பெபாது அவர் உயிரு்டன இருந்்பால் ் னது கருத்் மைறு ஆய்வு 
பெய்ய பநர்ந்திருககும. ஏபனனில் அபமைரிகக மைககள், 4 
ஆண்டுகளுககு ஒருமு்ற ந்டககும அதிெர் ப்ர்்லில்கூ்ட, 50 
ெ்வீ்ததுககு பமைல் வபாககளிப்ெதில்்். எனபவ்பான ‘ப்ர்்ல் 
நபாளில் பெருமெபான்மையபான அபமைரிககர்கள் க்டற்க்ரயில் 
உல்்பாெமைபாகப் பெபாழுதுபெபாககுகிறபார்கள்’ எனறு கிண்்டல் 
பெய்கிறபார் கியூெபா அதிெர் பி்டல் கபாஸ்ட்பரபா.

இது ெற்று மி்கப்ெடுத்ப்ெட்்ட கருத்பாகத ப்பானறினபாலும, 
மைககளின ஈடுெபாடு நபாளுககுநபாள் கு்றந்துவருவது ெற்றி அந்நபாட்டுத 
்்்வர்கள் கவ்்ப்ெ்டத ப்பா்டஙகியுள்ளனர். மைககள் விரகதி 
அ்்டந்துவிட்்ட்பாகக கூற முடியபாவிட்்டபாலும, விட்ப்டததியபாக 
இருப்ெது உண்்மை. இ்ற்குக கபாரைம எனன? ப்ர்்ல் எனெப் 
சி் குறிப்பிட்்ட குழுககளின பெபாந்் ஆ்பாயததுககபான ஆடுகளம. 
ெைமும பமைபாெமைபான ்ந்திரஙகளுபமை பவற்றி / ப்பால்விக்ள 
நிர்ையிககினறன எனெது அவர்களின கருதது.

இந்்ச் ெலிப்பும ெந்ப்கஙகளும உ்கின சு்ந்திர ஒளிவிளககபாகச் 
சிததிரிககப்ெடும அபமைரிககபாவின ஜனநபாயக அ்மைப்பு மு்றகபக 
அவப்பெய்ர ஏற்ெடுததிவிடும எனற அச்ெம அருமெத 
ப்பா்டஙகியுள்ளது. மைககளின மைனநி்்்ய மைபாற்றும முயற்சிகள் 
அண்்மைக கபா்ததில் பமைற்பகபாள்ளப்ெட்டுள்ளன. இது ப்பா்டர்ெபான 
ஆய்வுகளும தீவிரமைபாக ந்டந்து வருகினறன.

எநத 
அரசியல்வாதிகளுககுப 
பின்னணியில் யார் யார் 
இருககி்றார் என்�தத 
அறிநதுமகாள்வது 
வாககா்ளர்களுககு 

�ட்டு�ல்ல. 
ஜனநாயகததின் 

ஆபராககியததுகபக 
அவசிய�ானது.
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பிரிட்டிஷ் கபா்னி ஆதிககததிலிருந்து ஆயு்ப் 
பெபாரபாட்்டம மு்ம விடு்்் பெற்ற அபமைரிககக 
கபா்னிகள் (மைபாநி்ஙகள்), கூட்்டபாட்சி (ெமைஷ்டி) 
மு்றபய ்ஙகளுககு ஏற்ற அ்மைப்ெபாக 
வ ரி த து க பக பா ண் ்ட ன .  வி டு ் ் ் ப் 
பெபாரபாட்்டததின ் ளநபாயகர் எனற கரு்ப்ெடும 
ஜபார்் வபாஷிங்டன நி்னததிருந்்பால் , 
மைபாமைனனரபாக முடிசூட்டிகபகபாண்டிருகக 
முடியும என நி்னப்பெபார் இன்றககும 
உள்ளனர். அவர் மீது மைககளுககு அவவளவு 
அபிமைபானம; அெரிமி்மைபான நமபிக்க. ஆனபால் 
கூட்்டபாட்சி மு்ற்ய உருவபாககுவதில் அவரும 
இ்ர விடு்்்ப் பெபாரபாட்்டத ்்்வர்களும 
கபாட்டிய உறுதி அெபாரமைபானது. இரண்டு மு்றககு 
பமைல் ஒருவர் ப்பா்டர்ந்து அதிெரபாக 
இருககககூ்டபாது எனறு பினனபாளில் முடிவு 
பெய்வ்ற்கு முனனு்பாரைமைபாகத திகழ்ந்்வரும 
வபாஷிங்டபன. இந்் உனன் மைனி்ர் நிச்ெயம 
பெபார்ககததிற்குத்பான பெனறிருப்ெபார் எனெது 
அபமைரிககர்களின நமபிக்க. அ்னபால்்பான 
அவர் விண்ைரசில் வீற்றிருப்ெ்்ப் பெபானற 
சிததிரம நபா்டபாளுமைனறக கட்்ட்ட (கபாபி்டபால்) 
வி்பானததில் தீட்்டப்ெட்டுள்ளது.

கூட்்டபாட்சி மு்ற்ய உருவபாககிய 
மைபாநி்ஙகள், ப்சிய அரசுகபகனறு சி் 
அதிகபாரஙக்ள வழஙகின. ெபாதுகபாப்பு, 
பவளியுறவு ,  பெ்பாவணி ஆகிய்வபய 
ஆரமெததில் ப்சிய அரசின முககியப் 
பெபாறுப்புகள். மைககளுககு பநருககமைபான மைபாநி் 
அரசுகளி்டபமை பெருமெபா்பான அதிகபாரம 
இருகக பவண்டும எனெது 1787இல் அபமைரிகக 
அரசியல் ெபாெனத்் உருவபாககிய மூ்வர்களின 
பநபாககம.

ஆனபால் 1929இல் ப்பா்டஙகிய மைபாபெரும 
பெபாருளபா்பார மைந்்நி்் மைததிய-மைபாநி் 
அதிகபார எல்்்கபகபாடுகளில் மைபாற்றத்் 
ஏற்ெடுததின. மைககளுககுத ப்்வயபான சுகபா்பாரம 
மைற்றும பிற பெ்வக்ளப் பூர்ததி பெய்ய 
இய்பாமைல் மைபாநி்ஙகள் ்டுமைபாறின. ப்சிய 
அரசின உ்வி்ய நபாடின. பவ்்வபாய்ப்பு, 
முதிபயபார் ஓய்வூதியம ப்பாழி்பாளர் ந்ன 
உள்ளிட்்ட ெமூகத திட்்டத்் அதிெர் 
பிரபாஙகளின டி. ருஸ்பவல்ட் அறிவித்பார். ப்சிய 
அரசின அதிகபாரஙகள் ெடிப்ெடியபாக 
அதிகரித்ன. வீட்டு வெதி, கல்வி உள்ெ்ட சிவில் 
உரி்மைத து்றகளிலும அது கபா்டி எடுதது 
்வத்து .  சு ற்றுச்சூழல் ,  ந ல்வ பாழ்வுத 
திட்்டஙகளிலும தீவிரம கபாட்்டத ப்பா்டஙகியது. 
இ்்யடுதது மைபாநி்ஙகளின அதிகபாரததில் 
ப்சிய அரசு ்க்வப்ெ்பாக எதிர்ப்புககுரல் 
எழுந்்து.

அபமைரிககபாவில் 50 மைபாநி்ஙகள்; 78,000 
உள்ளபாட்சி அ்மைப்புகள்; இ்வ ்விர 
பூர்வகுடிகளபான பெவவிந்தியர் களின 
்னனபாட்சிப் பிரப்ெஙகள் பவறு. இ்வ 
ஒவபவபானறும குட்டிக குடியரசுகள், ப்சிய 

அர்ெப் பெபா் மைபாநி்ஙகள் ஒவபவபானறுககும 
்னி அரசியல் ெட்்டஙகள் உள்ளன. ஆனபால் 
இ்வ ப்சிய அரசியல் ெபாெனம, ெட்்டஙகள், 
பிரக்டனஙகளுககு முரைபாக இருககககூ்டபாது.

மை பா நி ் ங க ளி ன  ் ் ் மீ து 
ப்பாஙகிகபகபாண்டிருககும கததியபாய் நமைது 
நபாட்டில் கரு்ப்ெடும அரசியல் ெபாென 356வது 
பிரிவு பெபானறு அபமைரிகக அரசியல் ெபாெனததில் 
இல்்். ஆனபால் நபாட்டின இ்றயபாண்்மைககும 
ஒற்று்மைககும ஆெதது ஏற்ெடுததும வ்கயில் 
க்ககபகபாடி உயர்ததும மைபாநி் அரசுக்ள 
ஒடுககும அதிகபாரம ப்சிய அரசுககு உள்ளது. 
அஙகு உள்நபாட்டு யுத்ம (1861 -- -1865) ந்டந்்பெபாது 
இந்் அதிகபாரம ெயனெடுத்ப்ெட்்டது.

அண்்மைக கபா்ததில் மைபாநி்ஙகளின 
நியபாயமைபான உைர்வுகளுககு மைதிப்ெளிககும 
பெபாககு அபமைரிககபாவில் அதிகரிதது வருகிறது. 
இ்ற்கு அச்ெபாரமிட்்டவர் அதிெர் பரகன. ப்சிய 
அரசி்டமிருந்து சி் அதிகபாரஙக்ள 1981இல் 
மைபாநி்ஙகளுககு அவர் திருப்பிக பகபாடுத்பார். 
இது பமைதுவபாக பவகம பெற்று 1996இல் உச்ெத்் 
எட்டியது; நல்வபாழ்வு சீர்மைப்பு மைபெபா்பா 
நி்றபவற்றப்ெட்்டது. மைபாநி்ஙகளுககுப் 
பெருமைளவு அதிகபாரஙகள், பெபாறுப்புகள், நிதி 
ஆ்பாரஙகள் கி்்டகக வழி பிறந்்து.

இ்ற்கி்்டயில் மைககள் பிரதிநிதிகளின 
பெயல்ெபாடுக்ளக கண்கபாணிககும வ்கயில் 
வபாககபாளர்களி்்டபய விழிப்புைர்்வ 
ஏற்ெடுததும முயற்சிகளும பமைற்பகபாள்ளப்ெட்டு 
வருகினறன. ப்ர்்லில் நிற்ெவர் யபார்? அவரது 
பூர்பவபாததிரம எனன? நிதி நி்்்மை எனன? 
்குதிகள் எனன? ப்ர்ந்ப்டுககப்ெட்்ட பின 
எப்ெடிச் பெயல்ெடுவபார் எனெ்் அறிவ்ற்கபான 
வெதிகள் ஏற்ெடுத்ப்ெட்டுள்ளன.

குறிப்ெபாக நபா்டபாளுமைனற இரு அ்வகளின 
உ று ப் பி ன ர் க ளி ன  ப ெ ய ர் க ள் 
ெட்டியலி்டப்ெட்டுள்ளன. ப்பா்்பெசிப் 
புத்கஙக்ளப் புரட்டினபாப் ் ஙகள் பிரதிநிதி 
யபார் எனெ்் எளிதில் ப்ரிந்துபகபாள்ளும 
வ்கயில் ப்சிய மைபாநி் அரசுகளுககபான பிரிவில் 
அது பெர்ககப்ெட்டுள்ளது.

நபா்டபாளுமைனற ந்டவடிக்ககள் ெற்றிய 
விவரஙகள் அ்டஙகிய ஏடு ஒனறு மூனறு 
மைபா்ஙகளுககு ஒருமு்ற பவளியி்டப்ெடுகிறது. 
எந்்ப் பெபாது நூ்கததிலும இது கி்்டககும, 
இந்் ஏட்்்ட எடுததுப் ெடிதது ்ஙகள் 
பிரதிநிதிகளின பெயல்ெபாட்்்ட மைககள் 
ப்ரிந்துபகபாள்ள முடியும. அடுத் ப்ர்்லில் 
அவரது கதி்ய நிர்ையிகக இது உ்வும.

இது கமப்யூட்்டர் யுகம. இன்டர்பநட் கபா்ம. 
பவட்ெபாளர்கள், மைககள் பிரதிநிதிகள் ெற்றிய 
விவரஙக்ளத துல்லியமைபாக அறியும வ்கயில் 
ஒரு திட்்டம (Project voice smart) பெயல்ெட்டு 
வருகிறது. இ்் ஆரமபித்வர்கள் முனனபாள் 
அதிெர்கள் கபார்ட்்டர் மைற்றும ஃபெபார்டு, இது 
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்பாெபநபாககம இல்்பா் பெ்வ அ்மைப்பும, 
இ்ன ் கவல்்ளம நுட்ெமைபானது. புது்மையபானது; 
நபாடு ்ழுவியது. ப்ர்்லில் பெபாட்டியிடுபவபார் 
ெற்றிய விவரஙகள் இயனற அளவு விரிவபாகவும 
ஆழமைபாகவும திரட்்டப்ெட்டு கமப்யூட்்டரில் 
ெதிவு பெய்யப்ெடுகினறன. நபாட்டின எந்் 
மூ்்யில் உள்ளவரும இ்வெமைபாக இந்் 
விவரஙக்ள இன்டர்பநட் மு்ம அறிந்து 
பகபாள்ளும வ்கயில் வெதி பெய்யப்ெட்டுள்ளது. 
எனபவ  ்ங கள்  பவட்ெ பாளர்  எனன 
ெடிததிருககிறபார்? எஙகு பவ்் ெபார்ககிறபார்? 
அவரது பெபாதது எவவளவு? வியபாெபாரம 
பெய்கிறபாரபா? ப்பாழிற்ெபா்் ் வததிருககிறபாரபா? 
ெண்்ைகளுககுச் பெபாந்்ககபாரரபா? ் னிப்ெட்்ட 
வபாழ்க்கயில் இவர் எப்ெடிப்ெட்்டவர்? 
பெபாதுவபாழ்வில் இவரது ஈடுெபாடு எத்்கயது? 
வகித் ெ்விகள் எனன? பிரெபாரததிற்கபான 
பெ்்வ எப்ெடி ஈடுகட்டுவபார் எனெது பெபானற 
எல்்பா விவரஙக்ளயும ப்ரிந்து பகபாள்ள்பாம. 
பெப்ஸி பிரியரபா, பகபாகபகபா்பா ஆ்ரவபாளரபா 
எனெ்்ககூ்ட அறிய முடியும.

இ்னபால் ெரியபானவர்க்ளத ப்ர்ந்ப்டுதது 
அனுப்ெவும அவர்களின பெயல்ெபாடுக்ள 
மைதிப்பிட்டு மைறுப்ர்்லில் ெபா்டம கற்பிககவும 
மைககளுககு வபாய்ப்பு உள்ளது.

ெல்க்்ககழகஙகளிலும இத்்கய 
்கவல்க்ளத திரட்டி கமப்யூட்்டர்களில் 
பெமிதது ்வககும முயற்சிகள் ந்டககினறன. 
ப ் ் வ ய பா ன வ ர் க ள்  இ வ ற் ்ற ப் 

ê‰î£ Mõó‹
îQ Þî› M¬ô ..................................Ï. 25

Ý‡´‚ è†ìí‹ ...............................Ï. 275

Þó‡´ Ý‡´‚ è†ìí‹ ...............Ï. 500

ä‰î£‡´‚ è†ìí‹ ..........................Ï. 1250

ñ£íõ˜ ê‰î£ ........................................Ï. 200
(ñ£íõ˜èœ, è™M GÁõùˆ î¬ôõ˜ 
Ü™ô¶ ¶¬øˆ î¬ôõ˜ ê£¡ÁªðŸÁ 
M‡íŠH‚è «õ‡´‹)

ªõOï£†´ ê‰î£

Ý‡´‚ è†ìí‹ (ªõOï£´) .......$ 30

M÷‹ðó‚ è†ìí Mõó‹
Ü†¬ì (õ‡íŠ ð‚è‹)

H¡ Ü†¬ì (õ‡í‹).....................Ï. 10,000

àœ Ü†¬ì (õ‡í‹) .....................Ï. 7,500

àœ ð‚è‹ (è¼Š¹ ªõœ¬÷)

º¿Š ð‚è‹ ...........................................Ï. 2,000

è£«ê£¬ôèœ, õƒA õ¬ó«õ£¬ôèœ Ü¬ùˆ¶‹ KAAKKAI, A/c No. 60111010005660 
SYNDICATE BANK,TrIplICANE, ChENNAI - 5. IFSC: Synb0006011 â¡ø ªðò¼‚°, ªê¡¬ùJ™ 

ñ£Ÿøˆî‚èî£è ÜÂŠð «õ‡´‹. ðíM¬ì (ñEò£˜ì˜) Íôº‹ ê‰î£ ªê½ˆîô£‹.

è£‚¬è, 288, ì£‚ì˜ ï«ìê¡ ê£¬ô, F¼õ™L‚«èE, ªê¡¬ù&600 005.
ªê™«ðC: 98414 57503, ªî£¬ô«ðC : 044-28471890
I¡ù…ê™: kaakkaicirakinile@gmail.com

ªî£ì˜¹ ºèõK:

ெயனெடுததிகபகபாள்ள முடியும. இத்்கய வெதி 
வபாய்ப்புகள் அபமைரிககபாவில் மைட்டுமினறி 
ஜனநபாயகத்் பநசிககும எல்்பா நபாடுகளிலும 
இருப்ெது அவசியம.

பெபாதுவபாழ்வில் பநர்்மையபானவர்கபள 
நீடிககும நி்் வரபவண்டும எனற குரல் நமைது 
நபாட்டிலும ஓஙகி ஒலிதது வருகிறது. பெபாதுத 
ப்ர்்ல்கள் வருவ்ற்கு முன இதுபெபானற 
அ்மைப்பு ஒனறு ஏற்ெடுமைபானபால் விவரமைறிந்் 
வபாககபாளர்கள் அ்ன மு்ம ்குதி வபாய்ந்் 
பவட்ெபாளர்க்ள அ்்டயபாளம கபாை முடியும. 
மைற்றவர்களுககுத ப்பாண்டு நிறுவனஙகள் மைககள் 
ப்பா்டர்புச் ெபா்னஙகளுககும எடுததுககூறி 
விழிப்புைர்்வ ஏற்ெடுத் இயலும.

எந்் அரசியல்வபாதிகளுககுப் பினனணியில் 
யபார் யபார் இருககிறபார் எனெ்் அறிந்துபகபாள்வது 
வபாககபாளர்களுககு மைட்டுமைல்். ஜனநபாயகததின 
ஆபரபாககியததுகபக அவசியமைபானது. குற்றக 
குமெல்களின ்்்வர்கள் அரசியலில் 
நு்ழவ்் ஆரமெததிப்பய அ்ைபெபாட்டுத 
்டுததுவிட்்டபால் ஆட்சியில் அமைர்ந்து அநியபாயம 
புரிவ்ற்கு வழியில்்பாமைல் பெபாய்விடும.

(தினமணியின் முன்னாள் வசய்தி 
ஆசிரியைான ஏ. ைாயப்்பன் அவமரிக்க 
அைசின் அரைப்பின் க்பரில் 1997ஆம் 

ஆண்டில் அவமரிக்கா வசன்று திரும்பிய 
பி்றகு தினமணியில் எழுதிய கட்டுரை, 
தறக்பாரதய அவமரிக்கத் கதரதரலக் 

கருத்தில் வகாண்டு மீண்டும் பிைசுைமாகி்றது.)
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FKCó¹ó‹ eù£†C ²‰îó‹ Hœ¬÷ 
F¼õ£õ´¶¬ø ÝbùˆF™ ªðKò¹ó£íˆFŸ° 
ð£ì‹ ïìˆF‚ªè£‡®¼‰î «ð£¶î£¡ 
à.«õ. ê£Iï£î ÜŒò¼‚° àì‹H™ ªè£Š¹÷‹ 
è‡ì¶. àì«ù Ýbùˆ î‹¹ó£¡ Üõ¬ó 
õ¬÷‰î ÍƒA™ ð™ô‚A™ ãŸP ÅKò Í¬ô 
i†®Ÿ° ÜÂŠð ãŸð£´ ªêŒî£˜. Ü‰îŠ 
ð™ô‚° ÍìŠðì£î¶. Ü¬î à.«õ. ê£M¡ 
i†®Ÿ°‚ ªè£‡´ ªê™ôM™¬ô. å¼ 
ªî¡ù‰«î£ŠH™ ð™ô‚¬è Þø‚Aù£˜èœ. 
H¡ ò£¼‹ °®J¼‚è£î å¼ i†®™ Üõ¬ó 
ð´‚è ¬õˆîù˜. à.«õ. ê£¾‚° õ‰î Ü‹¬ñ 
«ï£J¡ ªðò˜ ð¬ù ãP Ü‹¬ñ. Þ¶ 1872-
Ý‹ Ý‡´ Gè›¾.

ªðKò‹¬ñ

ªð£¶õ£è ªðKò‹¬ñ (Small box) â¡Á ï£‹ 
ªê£™½Aø Mò£F¬ò ¬õÅK, õÅK, ðÅK, 
ñÅKè£, °¼«ï£Œ, î†ì‹¬ñ, Ü‹¬ñ âùŠ 
ð™«õÁ ªðò˜èO™ Ü¬ö‚Aø£˜èœ. 
ñ£Kò‹¬ñ î£ô£†´ (²Š¬ðò£ ï£ì£˜, 
F¼ªï™«õL ð£ô‹ 1872) ªðKò‹¬ñJ¡ 
õ¬èè¬÷Š ð†®ò™ Þ´Aø¶.

Þ‰îŠ ð†®òL™ àœ÷¬õ â™ô£‹ 
î£Qòƒèœ, ðôêó‚° ªð£¼†èO¡ 
ªðò˜èœî£‹. ÞõŸP™ è´° Ü‹¬ñ, õó° 
Ü‹¬ñ, I÷° Ü‹¬ñ, ªõ‰îò Ü‹¬ñ 
â¡ð¬õ îMó «õÁ î£QòƒèO¡ 
ªðò˜èO™ Ü¬ñ‰î¬õèÀ‹ à‡´. Þ¬õ 
«ï£J¡ î¡¬ñò£™ °P‚èŠð†ì¬õ Ü™ô. 
ªî£¡ñ‚è¬îèOL¼‰¶ â´‚èŠð†ì¬õ.

ñ‰Fó«ñ ñ¼‰¶

îIöèˆF™ ï£†´¬õˆFò‹ ¬è¬õˆFò‹, 
ð£†® ¬õˆFò‹, â¡ð¬õ â™ô£‹ Cˆî 

ªî£¡ñ‹

Yî÷£ Ü‹ñÂ‹ 
ªè£«ó£ù£ «îM»‹

=Ü.è£. ªð¼ñ£œ

¬õ ˆFò ˆ F½‹  Ý» ˜ «õ î ˆ F½‹ 
ªê£™ôŠð†ì¬õ; õ£Œªñ£Nò£èŠ 
ðóMò¬õ î£‹. Mò£F¬òˆ ªîŒõˆ¶ì¡ 
Þ¬íŠð¶ ñ¼‰¶ Ü™ô£î õN¬òˆ 
«î´õ¶ â¡ø ï¬ìº¬ø Þ¡Á‹ 
ªî£ì¼Aø¶. Mû ü‰¶èœ è®ˆî¶‹ ñ‰Fó‹ 
æ¶õ¶‹ õJŸÁõL, õ£»H®Š¹ âù„ 
CôMò£FèÀ‚° ñ‰Fó‹ æ¶õ¶‹ â¡ð¬õ 
Þ¡Á‹ ï¬ìº¬øJ™ àœ÷ù. ÞŠð® 
ªêŒðõ˜èœ Ü‰î Mò£F‚° ñ†´‹ 
¬õˆFò‹ ªêŒðõó£Œ Þ¼Šð˜. ð£‹¹è®‚° 
ñ‰Fó‹  Íô‹ Gõ˜ˆF ªêŒðõ˜ 
õJŸÁõL¬ò‚ °íñ£‚è ñ£†ì£˜.

è£ôó£

Þ¬õ Ü™ô£ñ™ CøŠ¹ Mò£Fèœ& - 
ªè£œ¬÷ Mò£Fèœ ªî£ŸÁMò£FèÀ‚° 
º¬øò£è ¬õˆFò‹ ªêŒòŠðìM™¬ô. 
ñ£†´ õ£è£ì Ë™ å¡P¡ (M¼¶Šð†® 
1902) H¡Q¬íŠH™ àœ÷ ð£ì™èœ 
ªðKò‹¬ñ‚° ¬õˆFò‹ A¬ìò£¶. 
«ï£ò£O¬òˆ îQ¬ñJô£‚è «õ‡´‹ 
â¡Á ÃÁA¡øù. â¡ø£½‹ è£ôó£ «ð£¡ø 
Mò£FèÀ‚° ¬õˆFò‹ ªêŒòŠð†ì¬î 
ñ£†´õ£è£ì‹ ËL¡ H¡Q¬íŠ¹ 
ÃÁAø¶. ºœ÷‹ð¡PJ¡ è™hó™ ÅŠ¹ì¡ 
â½I„ê‹ðö‹ ê£Ÿ¬ø‚ èô‰¶ °®ˆî£™ 
è£ôó£ °íñ£°‹. Þîù£™ è£ôó£ ðóMò 
è £ ô ˆF™  ºœ÷‹ð¡P  «õ†¬ì 
êèüñ£J¼‰î¶. è£ôó£¾‚° Þ¡ªù£¼ 
¬õˆFò‹ à‡´. Ü¶ ê‡ì£÷ ñ¼‰¶. 
Üî£õ¶ è£ôó£ õ‰îõ˜ ªêˆ¶Š«ð£õ£˜ 
â¡Á ªîK‰î¶‹ è¬ìCò£è‚ ªè£´‚èŠð´‹ 
ñ¼‰¶. è£‰î£K I÷¬è Ü¬óˆ¶ «ï£ò£O‚°‚ 
ªè£´Šð¶ Ü‰î ¬õˆFò‹. Þ¶ â™ô£ 
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A¼Iè¬÷»‹ ªè£™½‹ â¡ð¶ 
ï‹H‚¬è.

«õèñ£èŠ ðó¾‹

å¼ Mò£F ðŸPò à‡¬ñ ÜP¬õ 
Mì Ü¶ ðŸPò ªî£¡ñ‹, õî‰Fèœ 
â™ô£‹ «õèñ£èŠ ðóMM´‹ 
â¡ðîŸ° H«÷‚ C‰¶, ªðKò‹¬ñ 
î£ô£†´ «ð£¡ø ï£†ì£˜ ð£ì™èO™ 
ê£¡Á àœ÷ù. ÞõŸP¡ Þìƒè¬÷ 
Þ¡Á õ£†vÜŠ, ºèË™ H®ˆ¶‚ 
ªè£‡´œ÷ù.

ñ…êœ

ªðKò‹¬ñ «ï£¬òˆ î£Œˆ -
ªîŒõˆ¶ì¡ ªî£ì˜¹ð´ˆ¶õ¶ 
ðóõô£è Þ¼‰î¶. Þ‰«ï£»ì¡ ñ…
êœ Gøˆ¶ì¡ ªî£ì˜¹ð´ˆ¶õ¶ 
«ð£™ âAŠF™ CõŠ¹õ‡íˆ¶ì¡ 
ªî£ì˜¹ð´ˆFù˜. Þ«î ï‹H‚¬è 
üŠð£Q™ Þ¼‰î¶ .  Üîù£™ 
ªðKò‹¬ñ õ‰î «ï£ò£O‚° 
CõŠ¹Ý¬ì¬ò à´‚°‹ õö‚è‹ 
üŠð£Q™ à‡´. Þªî™ô£‹ º‰Fò-
è£ô Gè›¾èœ.

Yî÷£ Ü‹ñ¡

õìÞ‰Fò£M™ ðóõô£è ÜPòŠ-
ð†ì Yî÷£Ü‹ñ¡ ªõŠ¹«ï£Œ‚° 
àKòõœ. dè£K™ Þõœ °ö‰¬îèO¡ 
õò¶‚«èŸð ªõŠ¹«ï£¬ò‚ ªè£´‚-
Aø£œ. Ü‰î «ï£Œ‚° ãŸð ªðò¼‹ 
ªðŸø£œ. Üî£õ¶ °ö‰¬îJ¡ ãö£‹ 
õòF™ ªõŠ¹ «ï£¬ò à‡ì£‚°‹ 
Yî÷£¬õ ðôñ£î£, ð£œ êCñ£î£ 
â¡Á‹ ðF¬ù‰¶ õò¶‚-°ö‰¬î‚° 
«ï£Œ ªè£´Šðõ¬÷Š ð£®ñ£î£ 
â¡Á‹ õòî£ùõ˜èÀ‚° «ï£Œ 
ªè£´Šð-õ¬÷‚ °ô Yô£ ñ£î£ 
â¡Á‹ Ü¬öˆîù˜.

àˆFóŠ Hó«îê‹, ð…ê£Š ÝAò 
ñ£Gô Aó£ñƒèO™ õ®õñŸø 
ªîŒõñ£è õNï¬ìŠð£¬îèO™ 
Þì‹ªðÁ‹ Yî÷‹ñ£, Üvú£I™ 
êŠî -è¡Q¬èèO™ å¼ˆFò£è , 
å®ê£M™ î£‚°øQ â¡Á‹ Ü¬ö‚èŠ-
ð´Aø£œ. õƒè£÷ˆF™ ê£‡®, 
ó£†êêè£O â¡Â‹ ðô ªðò˜èO™ 
õN-ð£´ ªðÁAø£œ.

¬ñÅK™ êèü‹ñ£, ªð™ô£KJ™ 
ê ƒ è ú ‹ ñ £  è ˜ ï £ ì è £ M ½ ‹ 
Ý‰Fó£-M½‹ H¼° ºQõK¡ ñ¬ùM, 
ÜˆK ÜÂÅ¬ò»ì¡ ªî£ì˜¹¬ìò-
õ÷£è è£íŠð´Aø£œ. ÞŠð®ò£è 
Þ‰Fò£ º¿‚è ªõŠ¹«ï£Œ ªîŒõñ£è 
Yî÷£ Þ¼‚Aø£œ.

«üwì£

«ü.â¡. ð£ù˜T è¼ˆ¶Šð® «üwì£«îM 
Yî÷£¾ì¡ ä‚Aòñ£ùõœ. îIN™ Þõ¬÷Š 
ªðKò‹¬ñ â¡Á‹ ªê£™½õ˜. è‹ð˜ îQŠð£ì™ 
å¡Á “ñ†®™ ªðKò‹¬ñ” â¡Á «üwì£¬õ‚ 
°PŠH´‹. Aó£ñƒèO™ Í«îM â¡ð£˜èœ. 
ÞŠð®ò£è ªñ£ˆî Þ‰Fò£M¡ ªõŠ¹«ï£Œ 
Yî÷£«îM Ü™ô¶ õ†ì£ógFò£ù ªð‡ 
ªîŒõˆ¶ì¡ ªî£ì˜¹¬ìò¶ â¡Aø£˜ «ü.â¡. 
ð£ù˜T.

CôŠðFè£óˆF™

îIöèˆF™ ªð‡ªîŒõˆFŸ°‹ ªõŠ¹«ï£Œ‚°‹ 
àœ÷ àø¾ õìÞ‰Fò ªî£ì˜ð£™ õ‰îî™ô. 
CôŠðFè£ó è£Mòè£ôˆFL¼‰«î Þ¶ ªî£ì¼Aø¶. 
CôŠðFè£ó‹ à¬óªðÁ è†´¬óJ™ ð£‡®ï£†®™ 
ªõŠ¹«ï£»‹ °¼°‹ ªî£ì˜‰îî£™ ªè£Ÿ¬èŠ 
ð£‡®ò¡ è‡íA‚° Mö£ â´ˆî£¡. ñ¬ö 
ªðŒî¶; «ï£Œ b˜‰î¶. Þƒ° ªõŠ¹«ï£ò£è‚ °¼ 
°PŠHìŠð´Aø¶. ªðKò‹¬ñ‚° °¼ â¡ø ªðò˜ 
õö‚A™ à‡´. °¼ â¡ðîŸ° M¬î â¡ø 
ªð£¼À‹ à‡ .́ ªî¡ñ£õ†ì‚ è¬îŠð£ì™èO™ 
Þ¶ MKõ£ù è¬îò£è õ¼Aø¶.

îIöèˆF™

õìÞ‰Fò Yî÷ ªîŒõˆFŸ° êññ£ù «õÁ 
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ªîŒõƒèœ àœ÷ù. î…¬ê ñ£õ†ì‹ 
å¿¬è ñƒèôˆF™ õNð£´ ªðÁ‹ ñè£ñ£K 
Ü‹ñ¬ù Yî÷ ðó«ñvõK â¡Á‹ 
ÃÁA¡øù˜ .  õìîIöèˆF™ àœ÷ 
« óµè£« îM ,  ñ £ Kò‹ñ¡ ,  ª î¡ -
ñ£õ†ìƒèO™ õNð£´ ªðÁ‹ ºˆî£ó‹ñ¡ 
ê‰îùñ£K Hó‹ñê‚F â¡Â‹ ªîŒõƒè¬÷„ 
ªê£™ôô£‹. ªî¡Q‰Fò Yî÷«îM 
î‡a¼ì¡ ªî£ì˜¹¬ìò Fó£Mìˆ 
ªîŒõñ£è Þ¼‚Aø£œ.

ºˆî£ó‹ñ¡

ªî¡ñ£õ†ìƒèO™ Iè¾‹ Hóðôñ£è 
àœ÷ ºˆî£ó‹ñ¡ ªõŠ¹«ï£¬ò 
à‡ì£‚°ðõ÷£è ÜPºèŠð´ˆîŠð´Aø£œ. 
ð£˜õFJ¡ Ü‹êñ£ù ÞõÀ‚° ªõŠ¹ 
«ï£Œ Mˆ¶è¬÷ õóñ£è‚ ªè£´‚Aø£˜ 
Cõ¡. Þ‰î ÞìˆF™ ªðKò‹¬ñJ¡ 
ªðò˜èœ â™ô£‹ ïõî£Qòƒèœ, ªï™õ¬è-
èO¡ ªðò˜è«÷ õ¼A¡øù.

CÁñ‡í¡ ªð¼ñ‡í¡

Fó‡ìñ‡í¡ à¼‡¬ìñ‡í¡

ªð¼‹ðJÁ è£íM¬î Þø‰î ï™ô 
è¼‰F¬ùò£‹

ªê‰F¬ùò£‹ è£ì‚è‡E ªð¼…
«ê£ö¡ è‹¹‹¹™½

âù ÞŠð®ò£è å¼ ð†®ò¬ô»‹ Ü´ˆ¶ 
66-‚° «ñ™ ªï™õ¬èèO¡ ªðò˜è¬÷»‹ 
î¼Aø¶.

ºˆî£ó‹ñ¡ è¬î 18-Ý‹ ËŸø£‡®ù¶. 
1896-™ Ü„ê£J¼‚Aø¶. ªðKò‹¬ñJ¡ 
õ¬è¬ò ºˆî£ó‹ñ¡ è¬î ñ†´ñ™ô 
Üù‰î£J ã´, ªð£¡Qøˆî£œ Ü‰î£F, âù 
«õÁ Cô è¬îŠð£ì™èÀ‹ ÃÁA¡øù. 
Üè£ô ñóíñ¬ì‰¶ CõQì‹ õó‹ªðŸø 
ªð‡ªîŒõƒèœ “ªõŠ¹ «ï£¬ò” à‡ì£‚è 
õó‹ «è†ðî£ù ªêŒF àœ÷¶.

îIöèˆF™ Ýó‹ðè£ôˆF™ ªõŠ¹«ï£Œ 
ªî£ì˜ð£è «ðêŠð†ì è‡íA õNð£†®¡ 
â„êˆ¬î «èó÷ˆF™ «îìº®»‹.

õÅKñ£ô£

«èó÷‹, FKÅ˜ ñ£õ†ì‹ ªè£´ƒè™Ö˜ 
«è£ML™ àœ÷ ðKõ£óˆ ªîŒõƒèÀœ 
«êˆFóð£ô¡, õÅKñ£ô£ Þó‡´‹ 
îI›ð‡ð£†´ì¡ ªî£ì˜¹¬ìòù. 
«êˆFóð£ô¬ù CôŠðFè£ó‹ ÃÁ‹ 
ê¶‚èÌî‹ â¡Aø£˜ «ðó£. A¼wí ²õ£I 
ÜŒòƒè£˜; õ†ì£ó õö‚A½‹ õ£Œªñ£N 
õö‚A½‹ «è£õô¡ â¡A¡øù˜.

õÅKñ£ô£¬õ åŸ¬øº¬ô„Cò‹ñ¡, (å¼ 
ñ£˜¹) °Á‹ð£«îM (°Á‹ðK¡ ªîŒõ‹) 
ê£º‡®, è‡íA â¡Á ÃÁA¡øù˜. 

õì«èó÷ ñóH™ Þõœ è‡íAò£è«õ 
ªè£œ÷Š-ð´Aø£œ.

õÅKñ£ô£ (è‡íA) «è£M™ õ÷£èˆF™ 
õì‚° «ï£‚A Þ¼‚Aø£œ. Üñ˜‰î «è£ô‹; 
è™CŸð‹; è¿ˆF™ ªê‹ñPò£†´‚°†®; 
ÞˆªîŒõˆ¶ì¡ ªî£ì˜¹¬ìò¶ ªê‹-ñP-
-ò£´. Þ¬î õ÷˜Šðõ˜ °Á‹ð˜. Þîù£™ 
Þ¶ °Á‹ð£´ âùŠð´‹. è‡íA¬ò 
ñ¬ôJ™ ºîL™ è‡ìõ˜ °Á‹ð˜. 
«èó÷ˆF™ è‡íA¬ò‚ °Á‹ð£«îM 
â¡ð˜. °Á‹ð£«îM Ýôòƒèœ è‡íA 
Ýôòƒ-è«÷.

ñ¬ôò£÷ «î£Ÿø‹ ð£†®™ õÅKñ£ô£ 
ðŸPò îèõ™èœ àœ÷ù. ªîŒò‹ ªè†´ 
Ý†ìˆF™ õÅKñ£ô£ «õìI†´ 
Ý´A¡øù˜. «èó÷‚è¬îŠð® î£¼èQ¡ 
ñ¬ùM ñ«ù£îK«ò õÅK¬òŠ ðóŠ¹Aø£œ. 
è£O î´‚Aø£œ; è£OJ¡ ÞìˆF™ è‡íA 
Þ¼‚Aø£œ. Þ‰î ð‡¬ìò ñóH¡ â„ê‹ 
«èó÷ˆF™ ªî£ì¼Aø¶.

ð£í˜ â¡Â‹ «èó÷Šðöƒ°® ñ‚èO¡ 
ð£ì™èO™ è‡íA ªõŠ¹«ï£Œ ªîŒõñ£è 
õ¼E‚èŠð´Aø£œ.

ªè£´ƒè£O ðèõF GƒèÀì «ï˜ Þ÷ò‹ñ
åŸøºô„C è£O GƒèÀì Ã®»œ÷ õ«÷

â¡ð¶ õÅKñ£ô£M¡ «î£Ÿø‹ ð£†´,

ÞŠð®ò£è ªõŠ¹«ï£¬òŠ ðŸPò 
ï‹H‚¬è»‹, Þ‰«ï£Œ ªî£ì˜ð£ù êìƒ°-
èÀ‹ ªñ™ô ñ¬ø‰¶ ªè£‡´ õ¼õîŸ° 
å¼ H¡ùE à‡´. ªðKò‹¬ñ Ü™ô¶ 
õÅK å¼ àJ˜‚ªè£™L «ï£Œ. 1967 àôè 
²è£î£ó ÜP‚¬èJ¡ð® Þó‡´ I™Lò¡- 
«ð˜ Þø‰F¼‚Aø£˜èœ.

õÅK‚° 1796 -™ â†´õ˜´ ªü¡ù˜ 
â¡ðõ˜ ñ¼‰¶ è‡´ H®ˆ¶M†ì£˜. 1980 
«ñ 8-Ý‹ «îF àôè‹ º¿‚è Þ‰î «ï£Œ 
ÜN‚èŠð†ìîŸè£ù ÜP‚¬è¬ò äï£ 
ªõOJ†ì¶. 1980-‚°Š H¡ù˜ Þ‰î «ï£Œ 
ºŸP½‹ ÜN‚èŠð†ìH¡ ð¬öò 
ªî£¡ñƒèœ ªè£…êñ£Œ ñ¬ø‰¶ õ¼A¡øù.

«èó÷ˆF™ èì‚è£L™ ÜQô¡ â¡ðõ˜ 
«è£M† 19 Ü‹ñ¡ â¡ø ªð‡ªîŒõˆ¬îˆ 
î¡ Ì¬êÜ¬øJ™ ¬õˆ¶ õNð£´ 
ªêŒõî£ù îèõ™ ñ¬ôò£÷, ÝƒAôŠ 
ðˆFK‚¬èèO™ õ‰¶œ÷¶. Þ¶ Þ¡Â‹ 
ªð¼èô£‹. ªè£ó£ù£«îM â¡Â‹ 
ªîŒõˆFŸ° (è£O) «è£ð‹ õ‰î«î 
è£O«îMJ¡ ï‹H‚¬è °¬ø‰¶ õ¼õ«î 
â¡Â‹ è¬î à¼õ£A õ£†vÜŠH™ ðóõ 
Ýó‹Hˆ¶M†ì¶.  â™ô£‹ ð¬öò 
ªî£¡ñˆF¡ ªî£ì˜„C, ªè£ó£ù£MŸ° 
ñ¼‰¶ è‡´H®Šð¶ õ¬ó Þ‰îˆ ªî£¡ñº‹ 
ï‹H‚¬è»‹ ªî£ìóô£‹.

è†´¬óò£÷˜: îI›Š «ðó£CKò˜
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பைாடுைளின் நடுவில்

=ஓவியர் டிரோட்ஸ்கி மருது

்கறபனை உலகின் 
நபரும் சுதநதிரம்!

பு்கப்ெ்டம, தி்ரப்ெ்டம, ப்பா்டர் சிததிரம, 
அனிபமைென பெபானற க்்கள் ஓவியததின 
கூறுக்ளக பகபாண்டு ஆரமெததில் ஓவியர்களபால் 
வளர்தப்டுககப்ெட்்ட்வ என அ்னவரும 
அறிவர். பமைல்் பமைல்் கணினியின ெயனெபாடு 
வந்்வு்டன ப்ர்ந்் க்்ஞைர்களின ெ்்டப்பு 
அவர் ெ்மைத் ெட்்டஙகளின உள்பள உள்ள 
ஒவபவபாரு PIXEL ம முனனும பினனும ப்ர்ந்் 
க்்ஞைனபால் வ்க மைபாற்றி மைபாற்றி புதிய 
அ ர் த ் த ்் யு ம   ப ் பா ற் ற த ்் யு ம 
பெற்றுகபகபாண்ப்ட இருகக இயஙக வழி 
பெய்கிறது. இப்பெபாது ெயனெபாட்டினவழி 
உ்கபமை அறிந்து முனந்டககிறது.

மூனறு நபாட்களுககு முனபு நபான ெயனெடுததி 
வருகிற ஒரு பமைனபெபாருள் அடுதது பமைலும 
வெதிக்ளக க்்ஞைர்களுககு அளிககுமெடி 
பிரதி்ய பவளியிட்்டது. இனனும ஒரு வபாரததில் 
பவளியி்டப் பெபாகிறது எனறு உ்கக க்்ஞைர்கள் 
எனனு்டன ப்பா்டர்பில் இருப்ெவர்கள் 
வ்்்ளததில் பெசிகபகபாண்டிருப்ெது பகட்டும 
அறிவிப்புக்ளப் ெபார்ததும ஒவபவபாரு மூனறு 
மைணி பநரததிற்கும பவளியிட்டு விட்்டபார்களபா? 
பவளியிட்டுவிட்்டபார்களபா? எனறு வ்்்ளததில் 
பெபாய் ெபார்ததுகபகபாண்ப்ட இருந்ப்ன. 
பவளியிட்்டவு்டன மைகிழ்ந்து உ்டபன அந்் 
பமைனபெபாரு்ள எனது ஐபெடில் ( ipad ) 
ெதிவிறககம பெய்து ெயனெடுத் மு்னந்் 
மைகிழ்வில் ெள்ளி மைபாைவனுககுக கி்்டத் 
மைகிழ்்வபய உைர்ந்ப்ன.  ப்பா்டர்ந்து 

இரவுகளிலும தூககமில்்பாமைல் பகபாண்்டபாட்்ட 
மைனநி்்யிப்பய இயஙகிபனன.

உ்கம முழுவதும ஓவியம ெபார்ந்து இயஙகும. 
அ்ன உட்பிரிவுகளின வழியிப்ல்்பாம 
இயஙகுகிற க்்ஞைர்களுககு இந்் வெதிகள் 
ெயிற்சியின வழி பெயல் பநரத்்க கு்றதது 
கற்ெ்ன உ்கில் பெரும சு்ந்திரதது்டன இயஙக 
வழிபெய்கிறது எனறு்பான பெபால்் பவண்டும. 
்ஙகளது ஸ்டுடிபயபா, அலுவ்கம, வீடு எனறு 
இயஙகும  க்்ஞைர் களின பவளி்ய 
விரிததுவிட்்டது. ெபாரமெரியமைபான ஓவியரின 
பெயல்மு்றயபான பெப்ெர், கித்பான மைற்றும 
ஓவிய உெகரைஙகள் இச்பெயல்ெபாட்டின ஒரு 
ெகுதியபாக மைபாறிகபகபாண்ப்ட வருகினறன. நவீன 
வழிமு்றக்ளக கண்டு ப்ர்ந்து வரபா் 
க்்ஞைர்கள் இதது்றயின வீச்சின பெபாக்க 
முழு்மையபாக அறியபா்வரபாகபவ இனி 
கரு்ப்ெடுவர் .  இப்பெ பாதும  சி்  மை்ட 
ெபாமபிரபாணிகள் குறுகிய பவளியில் அ்்டயபாளச் 
சிககப்பாடு ெழ்மைவபாதிகளபாகச் சுருஙகுகிறபார்கள் 
அல்்து நீண்்ட பநடிய உ்ழப்பிற்குத 
்யஙகுெவர்கள் எனறும அறிய்பாம.

இந்் வெதி பெரும பவளி்ய ெடிமைம வழி 
பெசும, இயஙகும க்்ஞைர்களுககு பெரும 
வரப்பிரெபா்மைபாகும .  பு்கப்ெ்டதது்ற , 
தி்ரப்ெ்டதது்ற இரண்டிலும கட்டுகக்டஙகபா் 
பவளி்யத  திறந்துவிடுகிறது. நமைது ் மிழ் ெமூகம 
பமைதுவபாகத்பான எழுந்து வருகிறது.

கதலஞர்களுககு இநத வசதிகள் �யிற்சியின் வழி 
மசயல் பநரதததக குத்றதது கற்�தன உலகில் 
ம�ரும் சுதநதிரததுடன் இயங்க வழிமசய்கி்றது.
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க்டந்் இரண்டு கட்டு்ரகளில் இரண்டு வரிகளில் 
‘சுருககமைபாகப் பெெ பவண்டியது ெற்றிச் பெபானனபால் 
அ்ற்கு இரண்டு கட்டு்ரபய திருமெவும எழுதுகிறபான. 
விரிவு ப்்வ இல்்் எனறு பெபால்ெவர் வீைர் எனறு 
தி்ரப்ெ்டததில் வந்து்பான க்்டசியில் பவ்் பெய்ய 
பவண்டியிருககிறது எனறும பெபானனவு்டன 
இடிததிருககிறது எனறும கரு்பவண்டியிருககிறது.

ெடிமைவழி ப்பா்டர்பு பகபாள்ள பவண்டிய்பாகி 
வந்துவிட்்டது உ்க ெமூகம. “புளித்மைபாவு” எனற 
வபார்த்்யின அர்த்ம ெடிமைமைபாக இனி என வபாழ்நபாளில் 
மைனதில் மு்லில் ப்பானறும ெடிமைம. ஒருவர் மைருததுவமை்ன 
கட்டிலில் ்ண்ணீர் பெபாத்லு்டன அமைர்ந்திருககும 
ெடிமைம்பான. ‘புளித்மைபாவு’ இல்்் இது்பான ெடிமைததின 
ெகதி.

க்டந்் 25 ஆண்டுகளுககு பமை்பாக பவறும ெ்டம 
பெபாடும பெயலில் எனறு ் வததுக பகபாண்்டபாலும நபான 
நிரபாகரித் எழுதது. இ்் ்மிழகததின அ்னததுப் 
ெததிரிக்க ஆசிரியர்கள் உ்வி ஆசிரியர்கள் அ்னவரும 
அறிவர். ப்ரியபாது ெததிரி்க அலுவ்கம அனுப்பிவிட்்ட 
ப ெ பாதும  திருமெ  அவபவழுத்் த  திருமெ 
அனுப்பியிருககிபறன. க்டந்் 30 ஆண்டுகளில் பவகு 
மைககள் ெததிரிக்க, சிறுெததிரிக்க பவளியில் இயஙகுகிற 
ெபார்ப்ெனர்கள் இப்ெடிப்ெட்்டவருககு முககியததுவம 
பகபாடுகக இயஙகியெடி அவர்கள் ஒனறபாக அமைர்ந்து பெசி 
முடிவு பெய்கிறபெபாது நபானும ெ் பநரம அருகில் 
அமைர்ந்திருககிபறன. அவர்களும நபான ெ்டம்பாபன 
வ்ரெவன எனறு கருதிகபகபாண்டு நபான அருகில் 
இருந்்பாலும பெபாருட்ெடுத்பாது இயஙகிய்்க கண்டு 
வந்்வன. ெண்பு கருதி ெ்வற்்ற நபான பவளியில் 
பெெவில்்். அவவளபவ. மைற்றெடி ெ்்டப்பு பவளி 
இயககமும அ்் விட்டு பவளியில் வபாழ்வதும 
பெர்ததுத்பான ெடிககும ெமூகம. பவளியில் வபாழ்கிற 
பநர்்மை்யக பகபாண்ப்ட ெ்்டப்்ெ மைதிப்பீடு பெய்யும 

1993 �நா�ர் மசூதி இடிக்்கப்�ட்ட ப�நாது 
‘அரஙப்கற்்றம்’ இதழில் சவளிவநத 

ஓவியர் டிரநாட்ஸ்கி மருதுவின் ப்கலிச்சித்திரம்

உ்கம. அதில் யபாரும ்ப்ெ முடியபாது. 
ெ்்டப்பும ெ்்டப்ெபாளியும பவறுபவறு 
எனெது வியபாெபாரியின கூற்று. எனது 
பகபாப்ட என உைர்்வப் பெெ பவண்டும.

மைற்றெடி உ்கு து்றெபார்ந்் சிறப்்ெ 
பநபாககிச் பெல்லுகிற வழியில் கெடுகள் 
கழியும .  ெடிமைம வழி எனெதில் 
சிததிரஙகள் கு்றவபாக இருககிற பவறும 
எழுததுகபளபாடு மைட்டும உள்ள 
புத்கஙக்ளபய அள்ளிகபகபாண்டு 
திரிந்் ்மிழ்ெமூகம, பெசிகபகபாண்ப்ட 
இருந்் சினிமைபா ,  அடுககுபமைபாழி 
ெட்டிமைனறப் பெச்சு இவற்றிப்பய 
மையஙகி இருந்் ் மிழ்ச் ெமூகத்் கபா்ம 
பிடிததுத ் ள்ளுகிறது.

யூ டியூபில் கபாபைபாலி, முகநூல் மீமஸ் 
எனறு  க பாட்சி  ஊ்டக த ப்்வ 
்ள்ளுகிறது. இப்பெபாது கல்விததிட்்டம 
சிததிரஙகள் நி்றந்் ெபா்டப்புத்கம, QR 
பகபாட் வழி கபாபைபாலி எனறும இயஙக 
பவண்டி அவசியம கண்டுவிட்்டது. ஏன 
இந்் பவளியிலும ெபா்டப்புத்க 
பவளியின உள்ளும அடிப்ெ்்டவபாதி 
பவறு பவறு வடிவஙகளில் ெபாதி்ய, 
ெனபா்னத்், அடிப்ெ்்டவபா்த்் 
்மிழகம பவற்று மைபாநி்ததிலிருந்து 
்னிததிருந்்்் மைபாற்ற பவண்டும 
எனறும தி்ர மை்றவில் பவ்்யும 
பெய்கிறபார்கள். மைததிய அரசும அ்ன 
அடிவருடி களும ,  ் மி ழ க த திள் 
அ்்டயபாளத்் அழித்பால்்பான அது 
மைததிய ெபார்ப்ெனிய பெபால் பகட்டும 
எனறு கல்விததிட்்டததின வழி இ்ளய 
ெமூகத்் மூ்ளச்ெ்்வ பெய்ய 
கடு்மையபாக பவ்் பெய்கிறது . 
வபார்த்்கள் பெபால்லும பெபாய்்ய 
ெடிமைம மைறுககும-ெடிமைம இ்்த 
்விர்ககும .  க ற்றுகபக பாடுககும . 
அ வ ர் க ் ள ச்  ெ மூ க த தி ற் கு 
கபாட்டிகபகபாடுககும .  ெமூகததின 
வபார்த்்களபால் ஆன பெபாய்்ய 
்கர்த் அனுமைபானத்்த ்விர்தது 
கபாட்சிப்ெடுததும. அ்ெயும சிததிரமைபான 
தி்ரப்ெ்டமும அ்ன ெகதியும இனனும 
ஒருெடி பமைப் பெனறு இயஙக முடிகிற 
க்பாப்பூர்வமைபாக ெபாததியஙக்ள அறிந்து 
முன ந்டககும.

எனககு இதது்றயின (குறிப்ெபாகத 
தி்ரப்ெ்டம, அனிபமைென) பமைன்மை 
வழி உரிய இந்் பநரததிப்பய ் ன்ன 
மு ன ்ெ வி ்ட  ் மி ழ்  ெ மூ க ம 
பமைமெடுததிகபகபாள்ள விழிப்பு்டன 
இயஙகபவண்டும எனெப் கவ்்.

வதா்டரநது க்பசலாம்.
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புத்தை விைரசனம்

=சூரியதீேன்

குமிழி
நிர்க்கதியநாகிப் கபநாை 

ஒரு நூறறநாணடுக ்கைவு

ஆவைணம் எனபது வைரைாறு. வைரைாறு ஒருபபாதும் 
நாவைைாகாது. மணல் என்ற எனது நாவைலின ரசாந்த 
அனுபவைத்தில் இ்த விளக்க முடியும்.நான பசகரித்து 
்வைத்த ஆவைணஙகள் மடி நி்்றந்து ரகாட்டியது. க்த 
ரசால்வைதினூடு அஙகஙகு ஆவைணஙக்ள இ்ணத்து 
இருந்பதன. ”ஆவைணப்படுத்தி, ரதாகுத்து , வைாசிக்க 
அளிப்பது எனில் அது வைரைாறு ; ஆனால் க்த 
ரசால்ைலில் உஙகள் வைாசகன ரநட்படைாட்டைமாய் 
ரதாடைரந்து ஓடிவைரபவைணடும், மட்டுமல்ை, நீஙகள் 
பபாகாத தி்சக்ரகல்ைாம் அவைன பயணிப்பான – நீஙகள் 
க்த ரசால்லுஙகள்” எனறு பதிப்பாளர உணரத்தினார. 
ஒருபவை்ள அந்த ஆவைணஙகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால், 
இனறு ’பிபளாட் ’ எனப்பட்டை தமிழீழ விடுத்ைக் 
கழகத்தினதும், பி்ற ஆயுதக் குழுக்களினதும் ரதளிவைான 
சித்திரஙகள் தீட்டைப்பட்டிருக்கும்.

 சிறு பிராயம் முதபை இவை்ன உருவைாக்கிய அப்பா, 
ஒரு இைகுவைான கற்பித்தல் ஆசிரியர. (ப-22) தமிழ் 
எவவைாறு கற்பிக்கப்படை பவைணடும் எனறு அவைர எளிதான 
புரிதலுக்கு உரித்தான வைழிமு்்றக்ள கணடிருந்தார.
எழுத்து கற்பிக்கும் மு்்றயில் புதிய உத்திக்ளக் 
்கயாணடைார.பிள்்ளகள் முதலில் எழுதப் பழகுகி்ற 
எழுத்து ‘ டை ’ வைாக இருக்கும். பினனர ’ ப ‘ என அது 
இைகுத் தன்மயிலிருந்து பயணிக்கத் ரதாடைஙகும்.
வைகுப்ப்்றயின எல்்ைக்ள அவைர குறுகைாக 
உணரந்தார.

 தந்்த குடும்பத்துக்கு ரவைளியில் இயஙகுவைதில் 
தான அதிக கவைனம் ரசலுத்திக் ரகாணடிருந்தார - 
பினனர இந்தக் குழந்்த ஆயுதக் களத்தில் நின்றதற்கான 
மூை சூத்திரம் இது.

” மணணுக்காய் மரித்தவைரகளின சாம்பலிலிருந்து 
தமிழ் அன்ன என்ற அ்டையாளத்துடைன, தமிழன என்ற 
அ்டையாளத்துடைன நான எழுந்தது ரபாய்யில்்ை; 
எல்ைாப் ரபாய்க்ளயும் நம்பியதும் கூடைப் ரபாய்யில்்ை” 
(பக்கம் 26)

நடுக்கடைல் கள்ளத்பதாணி . வைானத்திலிருந்து 

”படிப்பு, குடும்பசசு்ம என காய்ந்துபபான வைரப்பில் 
சிறு ஓ்டையாக ஓடிக்ரகாணடிருந்த என பாலிய காை 
வைாழ்்வை ம்டைமாற்றி புதிய பா்தயில் தி்றந்து 
விட்படைன. துணிசசைா, அப்பாவித்தனமா, விடுத்ை 
பவைட்்கயா எதுபவைா ரதரியாது. புைனாகாத அந்தப் 
பா்தயில் முழு நம்பிக்்கயுடைன பரவிபனன எனபது 
மட்டும் உண்ம. உண்மயிலும் உண்ம.

 ”இந்த நம்பிக்்கக்ள எல்ைாம் பின தளம்( 
தமிழகத்தில் பயிற்சிக் களம்) கிழிசல் ஆக்கியது. உயிர 
தப்பி ஊரவைந்து பசரதபை வைாழ்வின மிகப்ரபரும் 
ப ாக்கியம் ஆகிப்பப ானது .  இைட்சியமாகவும் 
பதய்ந்திருக்கைாம் ; எப்படிபயா ஊர திரும்பும் சந்தரப்பம் 
கி்டைத்தது. பினனர எனது நாட்்டை விட்டும் 
ரவைளிபயறிபனன. அகதியாய் இஙகுவைந்து பசரந்பதன” 
ரமாத்த நாவைலின ரபாருளடைக்கம் இது. ஒவரவைாரு 
எழுத்தாய், ஒவரவைாரு வைாரத்்தயாய், ஒவரவைாரு 
ரசால்ைாடைைாய் 223 பக்கஙகளில் விரிகி்றது.

” என குழந்்த அவைன” என வீட்டுக்கு முன 
நட்டு்வைத்த பவைம்பு க்த ரசால்ைத் ரதாடைஙகுகி்றது. 
க்த்ய நி்னவுகூரந்து ் ாபக அடுக்குகளில் இருந்து 
உருவிஉருவி, த்ைகீழாய் மூழ்கி முத்ரதடுக்கும் சாகசம் 
பபாை ரவைளியில் ரகாணடுவைந்து ‘ குழந்்த ரகுவின’ 
வைாழ்்வைப் பபசுகி்றது.

ரகு ஒரு பபாராளி . பபாராளியின ்கவைசம் நி்்றய 
ஆவைணஙகள் இருந்தன . ” நான நாட்்டைவிட்டு 
விைகியபபாது எழுதி்வைத்திருந்த விசயஙக்ள, 
அனுபவைஙக்ள நணபர ஒருவைரிடைம் ரகாடுத்துவிட்டு 
வைந்பதன.அவைர அ்தப் பு்தத்து பாதுகாப்பாக 
்வைத்திருந்தார. இந்திய ராணுவைம் ஈழத்தின மீது 
ஆக்கிரமிப்புச ரசய்த பபாது அவைர பதுகாப்புக் கருதி 
அவை்்ற ரவைளிபய எடுத்து எரிக்க பநரிட்டைது.

” 35 ஆணடுகளின பின அந்த ஆவைணஙகள் என 
மூ்ளக்குள் இல்்ை, இருக்கும் ்ாபகஙக்ள 
்கக்ரகாணடு நாவைல் வைடிவில் எழுத தீரமானித்பதன”

க்தரசால்ைல் எனபது சுயானுபவைத்தின விரிவு. 
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ர த ா ங க வி டை ப் ப ட் டை  நீ ர  ஊ ஞ ச லி ல் 
ஆடிக்ரகாணடிருக்குக்கும் ஆபத்தான வி்ளயாட்டு என 
விவைரிக்்கயில், ஒரு வைரைாற்று ஆசிரியனினும் 
கூடுதைான ஒரு க்ை்ன பமல்்க எடுக்கி்றான. 
”தீப்பந்துகள் இப்பபா எமது பதாணிக்கு சற்றுத் 
ரதா்ைவில் விழுந்தன. பி்றகு அ்வை தூரத்தில் 
விழுந்தன.நாஙக நடுக்கடைல் இப்பபா தாணடி 
விட்டிருந்த்த யூகிக்க முடிந்தது. சி்்றப்பட்டிருந்த 
மூசசுக் காற்று எட்டிப் பாரத்தது. (பக் -33)

 பபாரக்கள நாயகரக்ள அல்ைது ஆயுதபமந்திய 
யுத்தப் பிரபுக்க்ள ரபயர ரசால்லி விமரசித்து எழுதுகி்ற 
ஈழ  எழுத்துக்கள் இப்பப ாது  நி்்றய வை ர த் 
ரதாடைஙகிவிட்டைன. பபரழிவுக்குப் பினனரான நி்ை்ய 
- அதற்ரகல்ைாம் மூை காரணமான ந்டைமு்்ற்ய 
பபசாமல் இருக்க இயைாது. ”அவவைாறு பபசாமல் 
வைாழ்ந்தால் அது மக்களுக்கு ரசய்யும் துபராகம்” இந்தப் 
புதினம் பபாகி்றபபாக்கில் அல்ைாது , ரசவிளில் அ்்றகி்ற 
மாதிரி நிறுத்தி பகள்விகள் எழுப்பி விமரசனஙக்ள 
ரகாக்கியிட்டு நடைக்கி்றது. சுயாதீனமான எழுத்தின 
கம்பீரம் இது.

தற்பபாது இயக்கஙகள் களத்தில் இல்்ை, த்ை்மகள் 
உயிபராடுமில்்ை, எது பவைணடுமானாலும் பபசைாம் , 
எழுதைாம் எனறு ஒரு தரக்கம் முனரனடுக்கப்படைைாம். 
இத் தரக்கத்தினூடு சனநாயக இயஙகுதல் மறுக்கப்பட்டை 
உண்மயும் பூ்னக்குட்டி பபால் ம்்றந்துள்ள்ம 
ரவைளிப்படுகி்றது. தன்ன, தம்்ம மறு விமரசனத்துக்கு 
உட்படுத்தும் ஒரு சுய ஆய்வு நாவைல் இந்த சந்தரப்பத்்த 
மிகச சரியாகபவை ்கப்பற்றிப் பபசுகி்றது. இப்பபாது 
விட்டைால் பவைறு எப்பபாது சுய விமரசனத்துக்கு 
ஆட்படுவைது?

“விடுத்ை அரசிய்ைப் புரிந்துரகாள்ளாமல், ஒரு 
பபாராளியாக ஆவைதிலுள்ள பபாதா்மயின சாட்சியாக 
அவைரகளிருந்தாரகள்”(பக்-193).என உணரந்த்த, 
பட்டை்த ரவைளிக் ரகாட்டுகி்றார ப்டைப்பாளி. இந்தப் 
பபாதா்மயின ரதாகுப்பு பூதாகரமான இயக்கஙகளாகி 
ரவைறு்மயில் முடிந்தன. தனிரயாரு பஜான உதிரக்கி்ற 
மனசாட்சியின வைாசகம் அல்ை; இந்த நாவைல் 
பபாதா்மகளின கூட்டுக்குரல்களது சாட்சியம்.

 “ ஆரம்பத்தில் காட்டுக்குள் ஒரு சிறிய குழுவைாக 
இருந்தபபாது நடைத்தத் ரதாடைஙகிய துபராகிகள் அழிப்பில் 
இருந்து ரதாடைஙகி இயக்கஙகளின உட்ரகா்ை ஊடைாகப் 
பயணித்து, ் வைத்தியசா்ைகளில் ் வைத்துப் படுரகா்ை 
ரசய்வைதிலும், எணபதுகளின நடுப்பகுதியில் கூட்டைாக 
சகஇயக்கத் பதாழரக்ள சுட்டுத்தள்ளி உயிபராடு ரயர 
பபாட்டு எரித்ததிலும் ,பள்ளிவைாசலுக்குள் ரதாழு்கயில் 
இருந்தவைரக்ளப் படுரகா்ை ரசய்ததிலும் , 
அனுராதபுரத்தில் சிஙகளப் ரபாதுமக்க்ள கூட்டைாக 
சு ட்டு த் த ள்ளியதிலும் ,  க ந் த ன  க ரு்ணப் 
படுரகா்ையிலும், சுழிபுரத்தில் ஆறு இ்ள்ரக்ளக் 
ரகானறு பு்தத்ததிலும், இயக்க உட்படுரகா்ையிலும், 
சமூக விபராதி அழிப்பிலும் எனத் ரதாடைரந்த 
இ ய க் க ங களின  வை ர ை ா று  பூ ர ா வு ம்  இ ந் த 
காட்டுமிராணடித்தனம் தன்ன பைமு்்ற நிரூபித்துக் 
காட்டியிருக்கி்றது ” பக்கம் 194)

 கூடைபவை இதபனாடு தனது மூ்ளயின கக்கத்தில் 
இடுக்கிக் ரக ாணடிருந்த ஒரு உண்ம்ய 
ரவைளிப்படுத்துகி்றார. ” எஙக்டை சனம் விடுத்ை 
அ்டைவைதற்கு தகுதியில்ைாத சனம். நாஙகள் உள்ளுக்்க 

காட்டுமிராணடித் தனத்பதாடுதான இருந்திருக்கிப்றாம் 
எணடு ரதரியுது. விடுத்ைக்ரகணடு ரவைளிப்பட்டு, 
உள்ளுக்குள் இருந்தவைன, பக்கத்தில் நின்றவைன, எதிரத்து 
நின்றவைன எல்பைா்ரயும் பபாட்டுத் தள்ளுகி்ற கூட்டைம். 
இந்த பகட்டுக்கு எஙகளுக்கு விடுத்ை பகக்குது”

இது ஆயுத அரசியல்; பதரதல் அரசியலிலும் 
இதுபபாைரவைாரு விரக்தியின குரல் எழும்புவைதுணடு. 
படிப்பறிவில்ைாத கூட்டைம்; வைாக்கு என்றால் எனன, 
வைாக்களிப்பின முதன்ம பநாக்கம் யாது எனப் 
பகுத்தறியும் அரசியல் ரதளிவில்ைாச சனம்.இந்த சனம் 
ரகட்டை பகட்டுக்கு வைாக்குசசீட்டு பவைணுமா எனனும் 
சாதாரண மக்கள்மீதான பாய்சசல், இதிலும் பகட்கி்றது. 
இ்வை யாவும் மக்களின பி்ழயல்ை. ஆயுதக் குழுக்களின 
சணடித்தனத்தால் வி்ளந்த்வை.ஒரு இனத்தின 
விடுத்ைப் பபார ஒரு பசாப்புக் குமிழி பபால் 
ஆயுதஙகளால் உ்டைக்கப்பட்டை பபாது பாதிக்கப்பட்படைார, 
அந்த அதிரசசியிலிருந்து மீள முடியாது பபாபனார 
அவைரகள்தாம்.

மனிதன இயந்திரத்்த இயக்க ஆரம்பித்ததும், 
இயந்திரமாக மாறிவிடுகி்றான.இயந்திரம் பவைகம் அவைனது 
பவைகமாகி்றது. அவைனால் மட்டுப்படுத்த முடிவைதில்்ை.
அதுபபாைபவை ஆயுதம் ஏந்தியவைன ஆயுதமாக 
ஆகிவிடுகி்றான.

” துப்பாக்கி ஒரு மரண வைாயிைாகவும் அபதபநரம் 
மரண வைாயில் காவைைாளியாகவும் மாறி மாறித் ரதரிந்தது 
” (பக்கம் 200.) ரதளிவைாக பஜான வை்ரயறுக்கி்றான

 ப்டைப்பின பிற்பகுதி, ( 200 முதல் 223 ஈ்றாக) 
ஒரு துப்பறியும் நாவைல் பபால் விறுவிறுப்பாய் ஓடுகி்றது.
பின தளத்திலிருந்து தளத்துக்கு வைந்த பினனும் 
ரதாடைருகி்ற பதடுதல் பவைட்்டை, த்ைம்்றவு, 
ரவைளிநாட்டுக்குத் தப்பிபயாடைல், ரகா்ை ,காணாமல் 
ஆக்குதல் என அத்த்னயும் துப்பாக்கியால் இயக்கப்படும் 
காட்சிகள் தாம்.

 அரசுக்கு எதிரான அதிகாரம் துப்பாக்கியிலிருந்து 
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பி்றப்பதாக ஒவரவைாரு இயக்கமும் கூறிக்ரகாணடு 
திரிந்தனர.மா்றாக அது மக்களுக்கு எதிரான நகரவைாகபவை 
அ்மந்தது. சிஙகள ராணுவைம் நிகழ்த்தும் அட்டைகாசஙக்ள 
பபசுவைதற்குப் பதிைாக, அ்த ஈடு ரசய் கடை்ம பபாை 
பயிற்சி முகாமி்ன ராணுவை ஒழுஙகுகள் குவிப்பாக 
ஆக்கிஇருந்தனர. இவவிடைத்தில் குணா.கவியழகனின 
’நஞசுணடை காடு’ நாவைல் பபாராளிகள் பயிற்சி மு்்ற 
எனப் பைவைற்்்ற ஒப்பிடை முடிகி்றது.

“ அடிப்ப்டையில் நாம் ஒரு முதைாளித்துவை இராணுவைக் 
கட்டை்மப்புடைன இயஙகுகிப்றாம். பபாராளிகள் பிரக்்் 
பூரவைமாக இயஙக பயிற்றுவிக்கப் படைாதவை்ர, 
அரசுக்ரகதிரான அதிகாரரமனப்த விடைவும் 
மக்களுக்ரகதிரான அதிகாரம் எமது துப்பாக்கியிலிருந்து 
பி்றக்காது எனபதற்கு எந்த உத்தரவைாதமும் இல்்ை.
மக்கள் சாரந்த பிரக்்் எனபது பபாராளி எனப்ரபயர 
ரபற்றுவிடுவைதால் வைருவைதில்்ை.”

 அறிவைாரந்து ,மக்கள் சாரந்து, உணரவு பூரவைமாக, 
காஸ்பரா பபாை சுய சிந்த்ன்யக் பகாதிவிட்டுக் 
ரகாள்கினப்றாரும், அதில் தம்்மக் ரகாளுவிக் 
ரகாள்பவைாருமுள்ளனர. ரவைளிப்ப்டையாக சிந்திப்்பப் 
பறிமாறிக் ரகாள்ள முடியா நி்ை அஙபக.

 முகாம் பதாழரகள் எல்பைாரும் பமாட்டைார ் சக்கி்ள 
நனகு ரசலுத்தக் கற்றுக் ரகாணடிருந்தனர. எப்பபாதும் 
ரபண பதாழரகளுக்கு அந்த வைாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருந்தது, 
அல்ைது அவைரகள் கணடுரகாள்ளப்படைாமல் இருந்தனர. 
முகாம் ரபாறுப்பாளர ’பதி ‘ அல்ைது ரபண பதாழரகள் 
உட்படை எவைருபம இதுகுறித்துக் க்தக்கவில்்ை. 
சிந்திக்கவில்்ை எனறும் ரசால்ைைாம். பசாசலிச 
தமிழீழத்துக்கான பபாராளியம் இப்படியாய் வைளரந்தது 
என ரகு கசந்து பபாகி்றான.

ஆயுதஙகள் பற்றியும் அ்த கழட்டிப் பூட்டுவைது 
பற்றியுமான வைகுப்புக்ள எடுத்துக்ரகாணடிருந்த 
பதவைன ஒரு கட்டைத்தில் ’எஸ்.எல்.ஆர. துப்பாக்கி்ய 
்கயில் ்வைத்திருந்து அ்த கட்டுவைதற்கு 
எத்தனித்தபபாது ரகாஞசம் வில்ைஙகமாக இருந்தது. 
அதனபடிபய சீமந்து (சிரமணட்) த்ரயில் ரமல்ை 
ரசல்ைமாகக் குத்தினான. ”ஆயுதத்்த ரபணக்ளக் 
்கயாள்வைது பபாை பக்குவைமாக ்கயாள பவைணடும்” 
எனறு அவைன ரசால்லியபபாது, அதிலிருந்து ரபாறி 
கிளம்பியது. “ அரதனன ரபணக்ளக் ் கயாளுவைது?” 
எனறு பகட்டை ான பய ா கன .  பதவைன அ்த 
எதிரபாரத்திருக்கவில்்ை. ” ரபணகள் எனன, ஆணகளால் 
்கயாளப்படை பவைணடியவைரகளா? அவைரக்ளயும் 
ஆயுதத்்தயும் ஒப்பிடுகிறீரகள் , அவைரகரளனன 
பணடைமா?” எனறு பகட்டைான பஜான.” ரபண விடுத்ை 
பற்றி க்தக்கி்றம், பசாசலிசம் பற்றி, சமத்துவைம் பற்றிக் 
க்தக்கி்றம் . நாம் இப்படி ஒப்பிடைைாமா?” எனக் 
பகட்டைான எரனஸ்பரா. ” பி்ழதான” என மனனிப்பு 
பகட்டுவிட்டு வைகுப்்பத் ரதாடைரந்தான பதவைன.

 தமிழகப் பின தளப் ’பிம்ப உருவைாக்கம்’ தாயகத்தின 
தளம் வை்ர ரதாடைரந்தது .அ்ைஅ்ையாய் பரிணமித்தது. 
பிளாட்டில் ”ரபருசு” : புலிகள் இயக்கத்தில்’ ’அண்ண’ 
: இனரனாரு இயக்கத்தில் த்ைவைர.

 ”ஆனால் ஆயுதம் தாஙகிய குழு தாபன நாம். முந்திக் 
ரகாள்பவைர தான பி்ழக்கைாம் என்ற ஒரு உள்விதி 
இதற்குள் இயஙகுகி்றது. அரசியல் மபனாபாவைத்தில் 
பதாழ்ம எனறு நாம் வை்ரயறுக்்கயில், அது சக 
மனிதரகளின அனனிபயானனியத்்தக் பகாருது ; சக 

மனிதரகளில் தன்னக் காணக் பகாருது. ராணுவை 
மபனாபாவைத்தில் தற்காப்பு என்ற பவைட்்க, அது சக 
மனித்ர சந்பதகிக்கி்றது ; அவைஙக்ள தன எதிரியாய்க் 
காணக் பகாருது“

பயாகன அந்த ந்டைமு்்ற உணடுபணணும் 
மபனாபாவைத்்தச சுட்டிக் காட்டுகி்றான. பதாழ்ம 
மபனாபாவைத்துக்கும் இராணுவை மபனாபாவைத்துக்குமான 
பாரதூரமான பவைறுபாடு அடிக்பகாடு பபாட்டுக் 
காட்டைப்படுகி்றது.

“தீப்ரபாறி இதழ்” தளத்தில் இருந்து ரவைளியானபபாது 
பின தளமான தமிழகத்துள்ளும் எஙக்ள வைந்து பசரந்தது.
மனஓ்ச, பகடையம், புதிய கைாசசாரம், புதிய ஜனநாயகம் 
– பபான்ற இதழ்களுக்கும் வைழஙகப்பட்டைது பின தளத்தில் 
’பிபளாட்’ பபான்ற இயக்கஙகளில் இனனுமிருப்பபார 
க்ைசசல் மாடுகளாய் ஓடிக் ரகாணடிருந்தனர.

ஒரு இரஙகற்பா பபால் வைருகின்றன துயர வைரிகள் .

” அணணாந்து பாரத்த நி்ை பபாய் கவி்ரகள் 
கற்ப்னயில் கவிரயறியும் முகில் திரளுக்கு பமைாக 
மும்்பயிலிருந்து விமானத்தில் ப்றந்து ரகாணடிருந்பதாம். 
பு்கப்பா்ை வைனத்தில் குனறுகளாய்த் திரட்சியுற்றிருந்தன 
இளம் சாம்பல் நி்ற முகில் கூட்டைஙகள் ! அ்வைகளின 
பினனாலும் பதடிப் பாரக்கிப்றன. ஏந்திய கனவுக்ளக் 
காணவில்்ை; மாலி்யயும்( பிரியத்துக்குரியவைள்) 
காணவில்்ை.”

 ரகு, பஜான, பயாகன., அனபு, காஸ்பரா,ஏரரனஸ்பரா 
பபான்ற அரப்பணிப்பாளர பைரும் ரசய்த பி்ழ எனன? 
ஆயுதக் குழுக்க்ள பபாராளிக் குழுக்கள் என நம்பியது! 
இந்நூற்்றாணடின விடுத்ைக் கனவு நிரக்கதியாகி, 
உ்டைத்து சில்லுசில்ைாய் வீசப்பட்டுப் பபானது. ஒரு 
இனவிடுத்ைப் பபா்ர எப்படி நடைத்தபவைணடுரமன்ற 
உணத்தி இல்ைாமல் நடைத்தியதால், ைட்சக்கணக்கில் 
உயிரகள் இழப்பு. பை பத்தாயிர எணணிக்்கயில் 
பபாராளிகள் இழப்பு. இறுதியில் ஈழம் இழப்பு.

ஒரு ்கயறு நி்ைப் பாடை்ைப் பாடும் ரவியின 
எழுத்தில் ஒரு நாதம் உணடு.அது ரவைஙகை உபைாகத்தில் 
எழும் நாதம். அந்த இ்ச அதிரவு அதிரவுகளாய் நடைந்து 
பபாகும்.அதனால்தான பகாவிலில் ரவைஙகை மணி்யக் 
கடினாரகள். நகரமய மாக்கலில், ரதாழில் வைளரசசி என்ற 
ரபயரில் மாசு ரகட்டிக்காத ைகுவைான காற்று அனறிருந்தது. 
காற்று ரவைஙகை இ்ச்ய ரதா்ைதூரம் எடுத்துச 
ரசன்றது.

ரவியின இந்த நாவைல் ரவைளிவைராது பபாயிருந்தால், 
ரவைஙகை ஒலியின இ்ச்ய இழந்து பபாயிருப்பபாம். 
இந்த எழுத்து கி்டைக்காமல் இருந்திருக்குமாயின, ஈழ 
விடுத்ையின முக்கியமான வைரைாற்று மாணவைர 
கி்டைக்காமல் பபாயிருப்பார; எழுத்தில் க்ைவைணணம் 
ரதளித்த பதரந்தரதாரு க்ை்ன பமல்வைாராது 
பபாயிருப்பார.

குமிழி : நாவைல்.

ப்டைப்பாளி: ரவி

க்தக்களம்: ஈழம், தமிழகம்.

காைம்: 1984-1985

ரவைளியீடு: 2020

விடியல் பதிப்பகம், பகா்வை.
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Ëô÷«õ Ý°ñ£‹ ¸‡íP¾

â™ô£õŸPŸ°‹ åšªõ£¼ ï£œ ªè£‡ì£ìŠð´õ¶«ð£™ 
¹ˆîƒèÀ‚ªèù å¼ ï£¬÷ »ªùv«è£ 1996 Þ™ ãŠHó™ 23ä 
àôèŠ¹ˆîè ï£÷£è‚ ªè£‡ì£ìˆ b˜ñ£ù‹ G¬ø«õŸPò¶. 
Üî¡ð® Ý‡´«î£Á‹ ¹ˆîè ï£œ ªè£‡ì£ìŠð´Aø¶. 
¹ˆîèƒè¬÷‚ ªè£‡ì£´«õ£‹. âƒ° ð£˜ˆî£½‹ ¹ˆîè‚ 
è‡è£†Cèœ, õ£CŠ¹ Ã†ì‹ âùŠðóõô£A‚ ªè£‡®¼‚°‹ 
Ý‚è„ªêò™èœ â™ô£‹ Ü´ˆî î¬ôº¬øJù¬ó ÜPõ£˜‰î 
êºî£òñ£è ñ£Ÿø‚Ã®ò ªêò™èœî£¡ Þ¬õ«ð£¡ø¬õ. õ£CŠ«ð 
«ïCŠ¬ð à¼õ£‚°‹. õ£CŠ¹ ñQî¬ù ñQîù£‚°Aø¶; 
ñ£ñQîù£‚°Aø¶. Þ¬î º¡Q†´ˆî£¡ ËôèƒèÀ‚° 
õ£êèê£¬ô â¡Á ªðò˜ õ‰î¶. î˜ñê£ô£- Þôõê ñ¼ˆ¶õñ¬ù, 
ð£ì ê£ô£- ðœO‚Ãì‹, ð‡ìèê£¬ô- ªð£¼œèœ MŸ°‹ Þì‹, 
Ü¶«ð£ô Ë™è¬÷ õ£C‚è‚Ã®ò Þì‹ õ£êèê£¬ô Ýù¶. 
ÞŠªð£¿¶‹ Aó£ñƒèO™ ï£œ«î£Á‹ ï£Oî›è¬÷ õ£C‚è¾‹, 
CÁ ¹ˆîèƒèœ õ£C‚è¾‹ âù à¼õ£‚èŠð†ì Ëôèƒè¬÷ ò£¼‹ 
Ëôè‹ â¡Á ªê£™õF™¬ô õ£êèê£¬ô â¡Áî£¡ ªê£™Aø£˜èœ. 
ãªù¡ø£™ õ£êè˜è÷£™ Gó‹Hò¬õ Ëôèƒèœ. ËôèˆFŸ°„ 
ªê™ô£î ï£œè¬÷ Í„²Mì ñø‰îï£œè÷£è«õ â‡µA¡øù˜ 
ÜPë˜èœ. õ£CŠ¹ â¡ð¶ å¼ îõ‹. i†®Ÿ°œ ºìƒA‚Aì‚°‹ 
ñQîÂ‚° å«ó ÝÁî™ ¹ˆîè õ£CŠ¹î£¡.

¹ˆîèƒèœ êºî£òˆ¬îŠ HóFðL‚°‹ à¡ùî ð¬ìŠ¹è÷£°‹. 
å¼ êÍèˆ¬îŠ ðŸP ÜP‰¶ªè£œ÷ ð¬ìŠ¹èœ «ð¼îMò£è 
Þ¼‚A¡øù. êÍè õóô£Á, ÜóCò™, ªð£¼÷£î£ó‹, ð‡ð£´, 
ðö‚èõö‚èƒèœ, õ£›‚¬è õóô£Á âù ñQîQ¡ õ£›Mò™ 
M¿Iòƒè¬÷Š ¹ˆîèƒè«÷ â´ˆ¶¬óA¡øù. ¹ˆîèƒè¬÷Š 
ð®ˆî êÍè‹ æ˜ ÜPõ£˜‰î êÍèñ£èˆ Fè¿‹ â¡ðF™ âšMî 
äòºI™¬ô.

î£Œ, î‰¬î, Ü‡í¡, î‹H, Ü‚è£, îƒ¬è, ñ£ñ£, ñ„ê£¡, 
Üˆ¬î, î£ˆî£, ð£†® «ð£¡ø àø¾è¬÷Š ªð£F‰¶ 
¬õˆF¼‚A¡øù ¹ˆîèƒèœ. â‰îˆ ¶¬íJ™¬ô â¡ø£½‹ ðô 
àø¾è«÷£´ àøõ£´‹ à¡ùî ñùˆ¬îˆ î¼õF™ ¹ˆîèƒèÀ‚° 
Þ¬í «õÁ â¶¾I™¬ô. èùˆî Þîòˆ¬î Þô°õ£‚°Aø¶. 
èˆFº¬ù¬òMì «ðù£º¬ù Ã˜¬ñò£ù¶. ¹ˆîèƒè«÷ 
¹ó†C¬ò M¬î‚°‹ M¬îè÷£°‹. ÜPõ£˜‰î êÍèˆ¬î i›ˆî 
Ëôèƒè¬÷ Þ¬óò£‚Aò õóô£Á à‡´. ÜŠð®ˆî£¡ ï£ô‰î£ 
ð™è¬ô‚ èöèº‹, ò£›Šð£í Ëôèº‹ ÜN‚èŠð†ìù. 
ðˆFK¬èèÀ‹, Þî›èÀ‹, ï£Oî›èÀ‹, ¹ˆîèƒèÀ‹ õ£êèQ¡ 
ñùˆ¬îŠ ¹ì‹«ð£†ìù. àôèˆ î¬ôõ˜è¬÷»‹, ñ£ªð¼‹ ¹ó†C-
ò£÷ -̃è¬÷»‹, ÜPë˜è¬÷»‹, îˆ¶õ-õ£Fè¬÷»‹, ë£Qè¬÷»‹ 

É‚°«ñ¬ì‚° 
Ü¬öˆ¶„ 

ªê¡ø«ð£¶‹Ãì, 
‘Þ¼ƒèœ, å¼ ¹ó†C‚-
è£ó¡, ñŸªø£¼ ¹ó†C-‚-
è£óÂì¡ à¬óò£®‚-
ªè£‡®¼‚Aø£¡’ 
â¡ø£˜ ðèˆCƒ. 
¹ó†CJ¡ õ®õ£è 

õ£Cˆ¶‚-ªè£‡®¼‰î 
¹ˆîè‹ ªôQQ¡ 
‘Üó²‹ ¹ó†C»‹’. 
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õ£CŠ¹ à¼õ£‚Aù. õ£CŠ¹ ñQî¬ù 
ñQîù£‚°-Aø¶. ñQîˆ¬îŠ ¹Qîñ£‚°Aø¶.

ïìŠHòL™ îQ¬ñJ™ Þ¼‚°‹ ðô˜ 
ªê£™ô‚ «è†®¼‚A«ø£‹ ¹ˆîèˆ-«î£´--î£¡ 
â¡Â¬ìò ÞÁF‚è£ô‹ è¬óAø¶. Ü¼A™ 
Þ™ô£î àø¾è¬÷Š ¹ˆîèƒèœ ªè£´‚A¡øù. 
õ£CŠ¹ å¡Áî£¡ âù‚° ÝÁîô£è¾‹ 
ñùˆFŸ° ñ£ñ¼‰î£è¾‹ Þ¼‚Aø¶. ¹ˆîè 
õ£CŠ¹î£¡ àì¬ô»‹ ñùˆ¬î»‹ ïôˆ¶ì¡ 
¬õˆ¶‚ªè£œAø¶. àì™G¬ô êKJ™ô£ñ™ 
ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ Þ¼Š«ð£¼‚° êˆ¶I‚è 
ðöƒèÀ‹ àí¾èÀ‹ âŠð® àì¬ô ïôˆ¶ì¡ 
¬õˆ¶‚ªè£œ÷ àî¾Aø«î£ Ü¶«ð£ô ï™ô 
¹ˆîèƒèœ ñù‚è£òƒè¬÷ ÝŸÁ-õîŸ° 
ªð¼‰¶¬íò£è Þ¼‚A¡øù.

îI›ˆî£ˆî£ ì£‚ì˜ à.«õ.ê£Iï£¬îò˜ 
Üõ˜èœ «î®ˆ«î® ²õ®è¬÷„ «êèKˆ¶ 
ðFŠH‚èM™¬ôªò¡ø£™ ðö‰îIö˜èO¡ 
ªð¼¬ñ«ð²‹ Þô‚Aòƒèœ A¬ìˆ-F¼‚-è£¶. 
ÜšMô‚AòƒèO¡ õ£CŠð£™î£¡ Wö® 
Üèö£ŒM™ A¬ìˆî ªî£¡ñˆFŸ° õ½«ê˜‚è 
º®‰î¶. èì‰îè£ô õóô£ŸP¡ ²õ´è¬÷ 
ÜPò„ªêŒõ¶ ¹ˆîèƒèÀ‹ õ£CŠ¹‹î£¡. 
åšªõ£¼ ð¬ìŠ¹‚°œÀ‹ ð¬ìŠð£÷¡ àJ˜ 
õ£›Aø£¡ â¡A«ø£‹. Ü¶î£¡ à‡¬ñ. 
áCJ¡ è£F¡ õN«ò Ë™ ¸¬ö‰¶ ¶E 
¬î‚èŠð´õ¶«ð£ô ñQîQ¡ è£F¡ õN«ò 
Ë™õ£CŠ¹ ªê¡Á ñù¬îˆ ¬î‚Aø¶. 
Ëôèƒèœ ÜP¾‚«è£J™èœ. à¡ùîñ£ù-õ˜-
èO¡ õ£›M™ ¹ˆîƒèœ ðôF¼Šðƒè¬÷„ 
ªêŒ-F¼‚A¡øù.

ê†ì«ñ¬î ì£‚ì˜ Ü‹«ðˆè˜ Üõ˜èœ î‹ 
õ£›‚-¬è--J™ ð®Š¹‹ õ£CŠ¹«ñ ñQîQ¡ 
îóˆ¬î àò˜ˆ¶‹ â¡ð¬î ï¡° ÜP‰îõ˜. 
âŠ«ð£¶‹ ¹ˆîƒèÀì«ù î‹ õ£›‚¬è-¬òŠ 
ðòEˆîõ˜. Ëôè‹ Fø‰î¶ ºî™ Ëôè‹ 
Í´‹ «ïó‹õ¬ó ËôèˆF™ ¹ˆîèƒèOÛ«ì 
²õ£Cˆîõ˜. õ£CŠ¹‚° Þô‚èíñ£Œˆ 
Fè›‰îõ˜. ñ£ªð¼‹ ê£¡«ø£˜èO¡ H¡ù£™ 
ê£†Còƒè÷£èˆ Fè›‰î¬õ ¹ˆîèƒè«÷. 

Ü‹«ðˆè˜ Þô‡ì¡ ªê¡ø«ð£¶ Üõ¼¬ìò 
«î£ö˜èœ âƒ«è îƒè M¼‹¹-Al˜èœ â¡Á 
«è†ì«ð£¶ â‰î M´F ËôèˆFŸ° Ü¼A™ 
àœ÷«î£ Üƒ«è îƒA‚ ªè£œA«ø¡ â¡ø£ó£‹.

àôèŠ ªð£¼÷£î£ó ñ£«ñ¬î, ªð£¶-¾¬ì-
¬ñ„ Cˆî£‰î£ˆF¡ ÝE«õó£ù è£ó™ 
ñ£˜‚v Þô‡ì¡ ËôèˆF™ ð®ˆ¶ ÝŒ¾ 
ªêŒ¶ H¡ù£O™ àôè õóô£ŸP™ 
Þì‹H®ŠðîŸ°‚ è£óí‹ ÜõK¡ õ£CŠ¹î£¡.

C.â¡.Ü‡í£¶¬ó «ðóPë˜ Ü‡í£¶¬ó 
âÂ‹ Ü÷¾‚° àò˜‰îîŸ°‚ è£óíñ£è 
M÷ƒAò¬ñ Üõ¼¬ìò ¹ˆîè õ£CŠ¹î£¡. 
å¼ i†®™ ê¬ñòô¬ø, ð´‚¬èò¬ø, 
õó«õŸð¬ø âùŠ ð™«õÁ Ü¬øèœ Þ¼‚°‹-
«ð£¶ ¹ˆîèˆFŸªèù îQ Ü¬ø Ü¬ñ‚è 
«õ‡´ªñù õL»ÁˆFù£˜. i´«î£Á‹ 
Ëôè‹ «õ‡´‹ â¡ø£˜ «ðóPë˜ Ü‡í£.

¶Šð£‚AèO¼‰¶ ªõOõ¼‹ °‡´è¬÷--Mì 
ðòƒèóñ£ù ÝŒîƒèœ ¹ˆîèƒèœ â¡Á 
ñ£˜†®¡ Öî˜Aƒ °PŠH´Aø£˜.

ñ£ió¡ ðèˆCƒ ¹ˆîèŠ HKòó£è 
Þ¼‰F¼‚Aø£˜. C¬ø„ê£¬ôJ™ Þ¼‚°‹«ð£¶ 
è£˜™ LŠ«ù‚A¡ ‘IL†KJê‹’, ñ£ió¡ 
ªôQQ¡ ‘Þì¶ê£K è‹ÎQê‹’ ÜŠì¡ 
C¡‚«ôòK¡ ‘ F v¬ð’ «ð£¡ø ¹ˆîèƒè¬÷‚ 
ªè£´ˆ-îÂŠ¹-ñ£Á î¡ ï‡ð˜ ªüŒ«îš‚° 
è®î‹ â¿¶Aø£˜. ‘¹ó†C‚-è£ó¡ âQ™ 
°‡´èÀ‹, ¶Šð£‚AèÀ‹ ¬õˆF¼Šðõ¡ 
â¡ð¶ ªð£¼œ Ü™ô. ¹Fò êÍèˆ¬îŠ 
ð¬ì‚è ñ‚èO¬ì«ò ðEò£ŸÁðõÂ‹ 
¹ó†C‚è£ó«ù âù ºöƒAòõ˜. ¹ˆîèƒèœ ðô 
ÜÂðõƒè¬÷‚ èŸÁ‚ªè£´ˆîù. ¹ˆîèƒè¬÷Š 
¹ó†CJ¡ õ®õ£èŠ ð£˜ˆîõ˜. É‚°«ñ¬ì‚° 
Ü¬öˆ¶„ ªê¡ø«ð£¶‹Ãì, ‘Þ¼ƒèœ, å¼ 
¹ó†C‚-è£ó¡, ñŸªø£¼ ¹ó†C-‚-è£óÂì¡ 
à¬óò£®‚-ªè£‡®¼‚Aø£¡’ â¡ø£˜ ðèˆCƒ. 
¹ó†CJ¡ õ®õ£è õ£Cˆ¶‚-ªè£‡®¼‰î 
¹ˆîè‹ ªôQQ¡ ‘Üó²‹ ¹ó†C»‹’.

å¼ Ëôè‹ Fø‚èŠð´‹«ð£¶ 100 C¬ø„ 
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ê£¬ôèœ ÍìŠð´A¡øù â¡Aø£˜ ²õ£I 
M«õè£ù‰î˜. «ê°«õó£M¡ õ÷K÷‹ 
ð¼õˆF«ô ð£Š«ô£ ªï¼ì£M¡ õ£˜ˆ¬î 
Ü¬ôèœ èM¬îè¬÷ «ïCˆîõ˜. è£˜™ 
ñ£˜‚v, «õ˜«ù, ªôQ¡, ãƒªè™v, 
üõý˜ô£™ «ï¼, «ð£¡«ø£K¡ Ë™è¬÷ 
M¼‹H õ£CˆF¼‰îF¡ Ü®Šð¬ìJ™ 
¹ó†CJ¡ Cˆî£‰îñ£èˆ Fè›‰îõ˜.

AÎð£M¡ ÜFð˜ Hì™ è£v†«ó£ Ü‰ï£†´ 
ñ‚èœ ÜP¾¬ìòõ˜è÷£èˆ Fèö «õ‡´‹ 
â¡ðF™ Ý˜õ‹ è£†®ù£˜. ²óƒèˆ ªî£N-ô£-
÷˜-èœ ðE º®‰î¶‹ ñ£¬ôJ™ «ïó£è 
õ°Š¹-èÀ‚°„ ªê¡øù˜. èìŠð£¬ø ¬õˆF¼‰î 
¬èèO™ â¿¶«è£™ ã‰F â¿î‚ èŸÁ‚ 
ªè£‡ìù˜. èˆF ¬õˆF¼‚°‹ ñó‹ 
ÜÁŠðõ˜èœ Ë¬ô ñ®J™ ¬õˆF¼‰îù˜. 
å«ó Ý‡®™ â¿îŠ ð®‚èˆ ªîK‰îõ˜èO¡ 
â‡E‚¬è ÜFèKˆîî£è õóô£Áèœ à‡´.

ñQî è‡´H®Š¹èO™ Iè„ Cø‰î¶ 
¹ˆîèƒè«÷ â¡ø£˜ M…ë£Q Ý™ð˜† 
ä¡v¯¡ â‰î i†®™ Ë™ G¬ôò‹ Þ¼‚Aø«î£ 
Ü‰î i†®™î£¡ åOM÷‚° Þ¼‚Aø¶ 
â¡Aø£˜ H÷£†«ì£. ªð‡è¬÷Š «ð£ŸÁ‹ 
êºî£ò‹, å¼õK¡ ÜPõ£˜‰î è¼ˆ¶-èÀ‚°„ 
ªêMê£Œ‚°‹ êÍè‹ Üõ¬ó ïìñ£´‹ Ëôè‹ 
â¡Aø¶. Ëôèƒèœ Þ™ô£î á˜èœ á«ó 
Ü™ô â¡Aø£˜ ªôQ¡.

î‰¬î ªðKò£˜ ð°ˆîP¬õ M¬îˆî-«î£´ 
ñ†´ñ™ô£ñ™ ñ‚èOì‹ ªè£‡´-ªê™ô 
ñ£ªð¼‹ àˆFò£è î£¡ ªê™½‹ ÞìƒèO-
ªô™-ô£‹ ¹ˆîè Í†¬ì¬ò„ ²ñ‰¶ªê¡Á 
â™«ô£¼‹ ð®‚è«õ‡´‹ â¡Á M¼‹H ñL¾ 
M¬ôJ½‹, Üì‚è-M¬ôJ½‹ ¹ˆîƒè¬÷‚ 
ªè£‡´«ð£Œ„ «ê˜ˆî ªð¼¬ñ‚°Kòõ˜. 
Üõ˜õN õ‰î «ðóPë˜ Ü‡í£, è¬ôë˜ 
è¼í£GF, ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡ «ð£¡«ø£¼‹ 
õ£C‚°‹ ðö‚èˆ¬î»‹ ãŸð´ˆFù£˜èœ.

ªî£ìƒ¬èJ™ õ¼‰¶‹ð®
Þ¼ŠHÂ‹ á¡PŠð®
Üìƒè£ Þ¡ð‹ ñÁð®
Ý°‹ â¡ø Ý¡«ø£˜ ªê£Ÿð® â¡Aø£˜ 

ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡.

Cô ¹ˆîèƒè¬÷„ ²¬õŠ«ð£‹, CôõŸ¬ø 
ÜŠð®«ò M¿ƒ°«õ£‹, Cô ¹ˆîèƒè¬÷ 
ªñ¡Á ªêKñ£ù‹ ªêŒ«õ£‹ â¡ø£˜ îˆ¶õ 
ÝCKò˜ Hó£¡Cv«ðè¡ (‘some books are to 
be tasted, others to be swallowed, and some 
few to be chewed and digested”). Cô˜ 
¹ˆîèƒè¬÷‚ ¬è‚°†¬ìò£èŠ ðò¡ð´ˆ¶-
A¡øù˜. Cô˜ ¹ˆîèƒè¬÷ Ý¬ìò£è 
ÜEAø£˜èœ â¡ø£˜ ªõ.Þ¬øò¡¹ Þ.Ý.ð. 
Þ¶ ñ£ªð¼‹ à¡ùî õKèœ. Cô ¹ˆîèƒè¬÷ 
ªð£¿¶-«ð£‚AŸè£è õ£CŠ«ð£‹. Cô 
¹ˆîèƒè¬÷Š ð®‚è«õ‡´«ñ â¡ðîŸè£è 
õ£CŠ-«ð£‹. Cô ¹ˆîèƒè¬÷ G¡Á Gî£ùñ£è 
àœõ£ƒA‚ ªè£‡´ G¬ôGÁˆ¶«õ£‹.

âF˜ñ¬ø â‡íƒèœ «î£¡Á‹-«ð£ªî™ô‹ 
å¼ ¹Fò ËL¬ù õ£ƒA õ£C‚èˆ ªî£ìƒ°ƒèœ 

â¡ø£˜ Þƒè˜-ê£™. Ý‹ ï‹ â‡íƒè¬÷ 
õ‡íƒ-è÷£‚°‹ õL¬ñ ¹ˆîèƒèÀ‚° 
à‡´.

å¼ ï£†®™ ¹ó†C¬ò à¼õ£‚è «õ‡´-
ñ£ù£™ Üƒ° ºîL™ Þø‚°ñF ªêŒò-
«õ‡®ò¶ ÝŒîƒè¬÷ Ü™ô ¹ˆîèƒè¬÷ˆî£¡ 
â¡Aø£˜èœ ¹ó†C-ò£÷˜èœ. ¶EM™ô£îõ¬ù 
ióù£‚°--õ¶‹ ¹ˆîƒèƒè«÷. ¹ˆîèƒèœ êÍèŠ-
¹ó†C¬ò à‡ì£‚°‹ ÜPõ£Œ-îƒèœ Ý°‹.

àø¾èœ Þ™ô£î i´ âŠð® õ£›¬õ 
º¿¬ñ-ò¬ìò„ ªêŒõF™¬ô«ò£ Ü¶«ð£ô 
õ£CŠ¹ Þ™ô£î ñù¶ ñA›„Cò£™ G¬øõ-
F™¬ô. Þ™ôƒèœ ð™«õÁ àø¾è÷£™ 
H¬í‰-F¼Šð¶-«ð£ô Ëôèƒèœ ð™«õÁ 
C‰î¬ùèœ àœ÷ Ë™èœ, è÷…Còƒèœ. 
Üèó£Fèœ, Gè‡´ -èœ , ñ†´ñ™ô£¶ 
ï£Oî›èœ, CŸPî›èœ âùŠ ð™«õÁ ÜP¾‚-
°ö‰¬îè÷£™ Gó‹Hò¬õ. åšªõ£¼ 
¹ˆîèˆ¬îˆ ªî£´‹«ð£¶‹ °ö‰¬î¬òˆ 
ªî£†´ˆ É‚°õ¶ «ð£ô àí˜¬õˆ î¼A¡øù.

ï£À‹ ªð£¿¶‹ â¡«ù£´ ï£õ£®‚ 
ªè£‡®¼‚Aø â¡¬ù âŠ«ð£¶‹ i›ˆFì£î 
ï‡ð˜èœ ¹ˆîèƒè«÷ â¡Aø£˜ èMë˜ ó£ð˜† 
è«î àì½‚° àìŸðJŸC «ð£ô ñù¶‚° 
ðJŸC ¹ˆîè õ£CŠ¹ â¡Aø£˜ à÷Mò™ 
ÜPë˜ C‚ñ‡† çŠó£Œ†. õ£C‚è õ£C‚è 
ñù¶ ð‡ð´‹.

¹ˆîèƒè¬÷ ñ£íõ˜èÀ‚° ÜPºèŠ-ð´ˆF 
õ£CŠ¹Š ðö‚èˆ¬î»‹ ¹ˆîèˆ «îì¬ô»‹ 
à¼õ£‚èô£‹. ð£ì‹ èì‰¶ ð¡ºèŠð†ì 
õ£CŠ¹ˆFø¡ Þ¼‚°‹«ð£¶ âF˜è£ôˆ 
î¬ôº¬øJù¼‚° º¡ñ£FKò£è¾‹ 
Fèöº®»‹ .  õ£CŠ¹ å¡«ø  ï‹¬ñ 
Gó‰îó-ñ£‚°‹. ªê‹¬ñ-ò£‚°‹. õ£CŠ¹ õ†ìƒ-
èÀ‹, õ£êèê£¬ô Ü¬ñŠ¹èÀ‹, ð™«õÁ 
Þô‚Aò‚ Ã†ìƒèÀ‹, îI› Ü¬ñŠ¹èÀ‹ 
õ£CŠ¬ð á‚°M‚A¡øù. ð™õ¬èò£ù 
CŸPî›èÀ‹ è£ˆFóñ£ù è†´¬óè¬÷ 
ªõO-J†´ ð¬ìŠð£Oèœ ñŸÁ‹ â¿ˆî£÷˜-
èO¡ ð¬ìŠ¹è¬÷ˆ î£ƒA»‹ á‚èŠð´ˆF»‹ 
õ¼A¡øù. âF˜è£ôˆ î¬ôº¬ø õ£CŠHù£™ 
ñ†´«ñ î¬ôGI˜‰¶ õ£¿‹ â¡ðF™ âšMî 
äòºI™¬ô. àô¬è à½‚A»‹ õ™ôó² 
ï£´è¬÷«ò Ü„²ÁˆFõ¼‹ àJ˜‚ªè£™L 
ªè£ó£ù£ ï„² ï£¬÷ò õóô£ŸP™ cƒè£î 
Þì‹ ªðÁAø¶ â¡ø£½‹ áóìƒè£™ ªêŒî 
ï¡¬ñèÀœ å¡Á õ£CŠ¹. ð™«õÁ Þ¬íò 
ªêòLèœ õN«ò»‹, I¡Û™èœ õN«ò»‹ 
¹ˆîèƒè¬÷ õ£C‚è ¬õˆF¼A¡øù. ¹ˆîèƒèœ 
ï™ô É‚è‹ õ¼õîŸè£ù á‚è ñ£ˆF¬óè÷£°‹. 
°ö‰¬îèÀ‚° ï™ô ï‡ð˜è¬÷ ÜPºèŠ-
ð´ˆ¶õ¶-«ð£ô ï™ô ¹ˆîèƒè¬÷ ÜPºèŠ-
ð´ˆF õ£CŠ¹ ðö‚èˆ¬î à¼õ£‚A-ù£«ô 
âF˜è£ô„ êºî£ò‹ õ÷‹ I‚è ïôI‚è 
êºî£ò-ñ£è õ÷¼‹.

è†´¬óò£÷˜: àîMŠ «ðó£CKò˜, 
àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù‹è£
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«ü£êŠ °ñ£˜

Þ‰Fò ï£´ Þ¡¬øò ÜóCò™ ÅöL™ âF˜«ï£‚A»œ÷ ðô 
C‚è™èO™ î¬ôò£ò¶, Üî¡ ð¡ºèˆî¡¬ñ. Ýœðõ˜è÷£«ô«ò 
Ýù£™, Ü¶,  C¬î‚èŠð†´ õ¼õ¶‹, ªð¼‹ð£¡¬ñ Þ‰¶‚è¬÷ˆ 
îM˜ˆî Hø CÁð£¡¬ñJù˜ ðô ªê£™ªô£í£ˆ ¶¡ðƒè¬÷ 
âF˜ªè£œ÷ «ïK†®¼Šð¶‹î£¡ ªè£´¬ñ. Þ²ô£Iò˜, APˆ¶õ˜ 
ÝA«ò£¬ó àœ÷ì‚Aò CÁð£¡¬ñ êÍèˆFù˜ ðô˜,  ªð¼‹ 
ÜPë˜è÷£è¾‹, è¬ôë˜è÷£è¾‹ Þ¼‰¶, Þ‰FòŠ ð‡ð£†´‚°„ 
ªêP×†®, õóô£ŸP™ îƒè÷¶ ºˆF¬ó¬òŠ ðFˆ¶M†´„ 
ªê¡Áœ÷ù˜. Þˆî° ñ£ñQî˜èO¡ ê£î¬ùè¬÷ G¬ù¾Ã˜õ¶, 
õ‚Aóñù‹ ªè£‡ì å¼ Cô è£›Š¹í˜„C‚°‹, î£‚°î½‚°‹ 
àœ÷£AJ¼‚°‹ CÁð£¡¬ñ-JùK¡ ¶ò¼œ÷ˆFŸ° F‡¬ñ¬ò»‹ 
â¿„C¬ò»‹ îó‚Ã®òî£°‹.

Þ‰Fò£M™, ïiù æMò‚ è¬ôJ¡ ºèñ£»‹ ºèõKò£»‹ 
è¼îŠð´‹ ñ‚Ì™ çHì£ à«ê¡, Þˆî° ñ£ñQî¼œ å¼õ˜. 
Þõ¼¬ìò õ£›‚¬è¬ò»‹, ê£î¬ùè¬÷»‹, «ð£ó£†ìƒè¬÷»‹ 
ï£‹ Ýó£»‹«ð£¶, ÞŠð®»‹ å¼ ñQî˜ Ü‡¬ñ‚ è£ôˆF™ 
ï‹I¬ì«ò õ£›‰¶ ªê¡P¼‚Aø£«ó â¡ø MòŠ¹ ïñ‚°œ 
â¿Aø¶.

è¬ô õ®õˆF¡ ¹Fò â™¬ôè¬÷ àôAŸ°ˆ 
Fø‰¶ è£†®ò ªð¼ƒè¬ôë¡

ைட்டுகர

ñó£†®ò ñ£GôˆF™ àœ÷ 
ð‰î˜ÌK™ Hø‰îõ˜; Þ÷‹ 

õòF«ô«ò î£¬ò 
Þö‰îî£™ î£ˆî£,ð£†® 
Üóõ¬íŠH™ Þ‰ÉK™ 

õ÷˜‰îõ˜. HøM‚ 
è¬ôëù£èŠ ¹è› ªðŸøõ˜; 

º‹¬ð ïèK™ îù¶ 
õ£›¬õˆ ªî£ìƒAòõ˜. 

ðˆñÿ, ðˆñÌû¡, 
ðˆñMÌû¡ àœO†ì 

ï£†®¡ àòKò M¼¶è¬÷Š 
ªðŸøõ˜. HŸè£ôˆF™ 
Ü®Šð¬ìõ£FèO¡ 

Ió†ì½‚°Š ðò‰¶ ¶ð£J™ 
î…êñ¬ì‰¶ ô‡ìQ™ 

ñóíñ¬ì‰îõ˜.
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à«ê¡, 1913-Ý‹ Ý‡´, ñó£ˆFò ñ£GôˆF™ 
àœ÷ ð‰î˜Ì˜ â¡ø áK™ Hø‰î£˜ â¡Á Üõó¶ 
ñ¼ñèœ ïxñ£ à«ê¡ îñ¶ ‘à«êQ¡ æMò‚ è¬ô’ 
(HUSAIN’S ART)  â¡ø ¹ˆîèˆF™ °PŠH†´œ÷£˜. 
Ýù£™, “F ¬ì‹v” ÞîN™ ðEò£ŸPò M™Lò‹ 
A¬ó‹v â¡ðõ˜, îù¶ è†´¬óªò£¡P™, à«ê¡ 
17.09.1915 Ü¡Á Hø‰î£˜ â¡Á °PŠH´Aø£˜. 
î‰¬îò£˜ çHì£ à«ê¡ ºîL™ F¼ñí‹ ªêŒî 
ªð‡ñE, Cô ï£†èO«ô«ò è£ô-ñ£AMì, Üõ˜ 
îù¶ ñ¬ùMJ¡ îƒ¬è¬òˆ F¼ñí‹ ªêŒ¶ 
ªè£‡ì£˜. ¬üùv â¡ø Ü‰îŠ ªð‡ñE»‹ 
à«ê¡ Hø‰¶ Þ¼ Ý‡´è†°Š Hø° è£ôñ£A-
M†ì£˜ . Ýù£™, î£¡ àJ¼ì¡ Þ¼‰î 
è£ôˆF«ô«ò, îù¶ Ý¬ê ñèÂ‚° ñ‚Ì™ 
(“Ü¬ùõ¼‚°‹ H®ˆîñ£ùõ¡”) â¡Á ªðò˜ 
Å†® ñA›‰F¼‰î£ .̃ îù¶ °ö‰¬îŠ ð¼õˆF«ô«ò, 
à«ê¡ î¡ Ü¡¬ùò£¬ó Þö‰¶ M†ìî£™ Üõó¶ 
ºè«ñ, à«êÂ‚° G¬ùM™ õó£¶ «ð£JŸÁ. îù¶ 
Ü¡¹‚°Kò Ü¡¬ùJ¡ ºèˆF¡ °Pfì£è, 
Üõó£™ ÞÁFõ¬ó â¬î»‹ èŸð¬ù ªêŒ¶ 
ð£˜‚èº®òM™¬ô. H¡ù£O™, Üõ˜ ËŸÁ‚-
èí‚è£ù Ü¡¬ù-ò -̃èO¡ «î£Ÿøƒ--è¬÷ æMòñ£è 
õ®ˆî£½‹, Üš-«õ£-Mòƒ--èOªô™ô£‹ ºè‹ 
ñ†´‹ õ¬óòŠ-ðìM™¬ô. Ü¡¬ùJ¡ ÞöŠ¹ 
Ü‰î Ü÷MŸ° Üõ¼¬ìò Ü®ñùF™ î£‚èˆ¬î 
ãŸð´ˆFJ¼‰î¶. «è£®‚èí‚è£ù Ïð£Œ‚° 
MŸð¬ùò£ù Üõó¶ Ü¡¬ù ªîóê£M¡ æMò‹ 
Þ«î º¬øJ™ ºèˆF¡ Üõòõƒèœ ã¶I¡P 
(è‡èÀ‹, àî´èÀ‹ Þ¡P) õ¬óòŠð†ì¶.

à«êQ¡ î‰¬îò£˜ çHì£ å¼ CPò GÁõùˆF™ 
èí‚è£÷ó£»‹ à«êQ¡ ð£†ìù£˜ îèó M÷‚°èœ 
ªêŒðõó£»‹ Þ¼‰îù˜. îù¶ Þó‡ì£õ¶ 
ñ¬ùMJ¡ ñóíˆFŸ°Š Hø°, çHì£, ð‰î˜ÌK™ 
Þ¼‚è M¼‹ð£ñ™, Þ‰É˜ ïè¼‚° °®ªðò˜‰î£˜. 
Ü¡¬ùJ¡ Üóõ¬íŠ¹ à«êÂ‚°‚ A¬ì‚è£î 
G¬ôJ™, î£ˆî£-«ðó¡ Þ¼õ¼‚A¬ì«ò Ýöñ£ù 
ð£ê àí˜¾ «õ˜M†ì¶. î£ˆî£ îù¶ CPò 
ð†ì¬øJ™, ËŸÁ‚èí‚è£ù CÁ è¼MèÀ‚° 
ñˆFJ™ å¼ «ñ¬ê º¡ Üñ˜‰¶ è®ùñ£ù 
îèóˆ¬î îù¶ õ½õ£ù èóƒè÷£™ âOî£è 
õ¬÷ˆ¶‹ à¼†®»‹ M÷‚¬è ªêŒ»‹ ÝŸø¬ô, 
CÁõ¡ à«ê¡ ï£œ º¿õ¶‹ Üõ˜ Üõ¼«è 
Üñ˜‰¶ ð£˜ˆ¶‚ ªè£‡®¼Šð£¡.

Þ‰G¬ôJ™ å¼ ï£œ, î£ˆî£ i†®™ 
Þ™ô£î«ð£¶, à«ê¡ Üõ¼¬ìò ð†ì¬ø‚°œ 
¸¬ö‰¶, îèó M÷‚ªè£¡¬ø ªêŒò º¬ù‰î£¡. 
Ýù£™, Üõù¶ C¡ù…CÁ Mó™è÷£™, ²ˆFò¬ôˆ 
É‚è º®òM™¬ô. Ü«î«ð£ô, îèóˆ¬î»‹, 
Üõù£™ õ¬÷‚è«õ£ à¼†ì«õ£ º®òM™¬ô. 
Üõù¶ ªð¼‹ ºòŸCèÀ‹ «î£™MJ™ º®ò 
Üõù¶ è‡èO™ c˜ õ®ò Ýó‹Hˆî¶. ÜŠ«ð£¶, 
î£ˆî£M¡ «ñ¬êJL¼‰î å¼ è£Aîº‹, ªð¡C½‹ 
Þ¼‰î¶. àì«ù Üõ¡ Ü‰î‚ è£Aîˆ¬î»‹, 
ªð¡C¬ô»‹ â´ˆî£¡. ‘M÷‚¬è ªêŒò 
º®ò£M†ì£™ â¡ù, õ¬ó‰î£™ «ð£JŸÁ’ â¡ø 
C‰î¬ù»ì¡, M÷‚¬è æ˜ æMòñ£è, Ü¡Á Üõ¡ 
õ¬ó‰î¶ î£¡ à«êQ¡ ºî™ è¬ôŠ ð¬ìŠð£°‹.

çHì£M¡ °´‹ð‹ Þ‰ÉK™ °®«òP Cô 

Ý‡´èœ èNˆ¶, Üõ˜ e‡´‹ Í¡ø£õ¶ 
º¬øò£èˆ F¼ñí‹ ªêŒ¶ ªè£‡ì£˜ . 
ÞˆF¼ñíˆFŸè£è ,  Ü¬ùõ¼‹ °üó£ˆ 
ñ£GôˆF½œ÷ ð«ó£ì£ ïè¼‚°„ ªê¡øù˜. 
ðòíˆF¡ áì£è, à«ê¡ î£¡ è‡ì ¹Fò 
Þìƒè¬÷»‹, ñ‚è¬÷»‹ Üõ˜è÷¶ õ‡íI° 
Ý¬ìè¬÷»‹ ªõ°õ£è óCˆî£˜. Þ‰ÉK™, 
Üõ˜è÷¶ i†®Ÿ° Ü‡¬ñJ™ Þ¼‰î ïõô‚è£ 
«î£†ì‹ (Þî¡ ªð£¼œ “å¡ð¶ ô†ê‹ 
ñóƒè¬÷»¬ìò «î£†ì‹”) ªè£‡®¼‰î ð™Mî 
õ‡í‚èô¬õò£™ ñù‹ Iè¾‹ ß˜èèŠð†®¼‰î 
à«ê¡, îù¶ õ‡íI° ðòí ÜÂðõƒèO™ 
áPˆ F¬÷ˆî£˜. ÞòŸ¬è îù‚°œ ÝJó‹ 
Mîñ£ù õ‡í„ «ê˜‚¬è¬òˆ îù‚°œ ªð£F‰¶ 
¬õˆF¼‰î¶ Üõ¼¬ìò Ý˜õˆ¬î‚ A÷P, 
HóIŠÌ†®ò¶.

F¼ñí‹ º®‰¶ Ü¬ùõ¼‹ Þ‰É˜ F¼‹Hù˜. 
à«êQ¡ CŸø¡¬ù SK¡, à«êQì‹ Iè¾‹ 
ð£êˆ¶ìÂ‹ HKòˆ¶ìÂ‹ ïì‰¶ ªè£‡ì£˜. 
Ýè«õ à«êÂ‚°‹ Üõ¬ó Iè¾‹ H®ˆ¶Š 
«ð£JŸÁ. à«ê¡ M¼‹¹‹ àí¾è¬÷ªò™ô£‹ 
Üõ˜ ê¬ñˆ¶ˆ î‰î£˜. à«êÂ‚°Š H®ˆîñ£ù 
õ‡í Ý¬ìè¬÷ªò™ô£‹ Üõ˜ õ£ƒAˆîóˆ 
îõøM™¬ô. Üõ˜ I°‰î èQ¾ì¡ à«êQì‹ 
«ïê‹ ð£ó£†®ò «ð£¶‹, î¡ G¬ùM™ Þ™ô£î 
î¡ Ü¡¬ùJ¡ ºèˆ«î£´, î¡ CŸø¡¬ùJ¡ 
ºèˆ¬îŠ ªð£¼ˆFŠ ð£˜‚èº®òM™¬ô.

Ý‡´èœ Cô èN‰î H¡ù˜, çHì£, îù¶ 
ñè¬ù Üõù¶ î£ŒõN î£ˆî£M¡ i†´‚° 
ÜÂŠHù£˜. Üƒ°, ÜõK¡ ðó£ñKŠH½‹, 
«ñŸð£˜¬õJ½‹, à«ê¡ å¼ ñîó£ê£ ðœOJ™ 
«ê˜‚èŠð†ì£¡. Þò™ð£è«õ â¬î»‹ Ýö‰¶ 
«ï£‚°‹ ð£˜¬õ»‹ Ã˜ˆî ÜP¾ˆ FøÂ‹ à¬ìò 
à«ê¡, ðœOJ«ô«ò ºî™ ñ£íõù£è 
M÷ƒAù£¡. Ü‰î Ý‡´ Ü‚«ì£ð˜ Fƒèœ 
Þó‡ì£‹ ï£œ, è£‰Fò®èœ Hø‰î ï£œ Mö£ 
ï¬ìªðŸø¶. Mö£ «ñ¬ìJL¼‰î è¼‹ðô¬èJ™, 
à«ê¡ õ¬ó‰î è£‰Fò®èO¡ æMò‹, Ü¬ùˆ¶ 
ÝCKò˜èO¡ ð£ó£†¬ì»‹ ªðŸø¶. î¬ô¬ñò£CKò˜ 
à«ê¬ù «ñ¬ì‚° Ü¬öˆ¶ Cô ªï£®èœ «ðêŠ 
ðEˆî£˜. êŸÁ‹ îòƒè£ñ™ à¬óò£Ÿøˆ ¶õƒAò 
à«ê¡, ÞÁFJ™, “Iè„ Cø‰î è¬ôŠ 
ð¬ìŠð£Oè¬÷ àôè‹ àÁFò£è «ïC‚°‹; 
è¬ô»í˜„C Ü™ô£î£˜ Ü¬ùõ¼‹ Ü‰Gòñ£ŒŠ 
«ð£ŒM´õ˜” â¡ø ð£óYè‚ èM¬î õKè«÷£´ 
à¬ó¬ò º®ˆî«ð£¶, å†´ªñ£ˆî ñ£íõ˜&ÝCKò˜ 
°ö£º‹ ¬èî†®ò¶.

ðœOŠ ð®Š¬ð º®ˆ¶, e‡´‹ Þ‰É¼‚°‚ 
F¼‹Hò à«êÂ‚°, ¹¬èŠðì‚ è¬ôJ™ ß´ð£´ 
Hø‰î¶. Üõù¶ Ý˜õˆ¬î ¹K‰¶ ªè£‡ì 
Üõù¶ î‰¬îò£˜ ÜõÂ‚° å¼ ¹¬èŠðì‚ è¼M 
õ£ƒA‚ ªè£´ˆî£˜. Þ‰É˜ ïèK¡ õóô£ŸÁ„ 
C¡ùƒèÀ‹, è£¡ â¡ø ÝŸP¡ Üö°‹ Hø 
ÞòŸ¬è‚ è£†Cèœ Ü¬ùˆ¶‹, ÜõÂ¬ìò 
¹¬èŠðì‚ è¼MJ™, H‹ðñ£Œ‚ Ã´è†® ñA›‰îù. 
å¼ º¬ø, Ü‰î Mì¬ôŠ ð¼õˆF™, î¡ i†´Š 
ðEèO™ àîM ªêŒò Üñ˜ˆîŠð†®¼‰î å¼ CPò 
ªð‡¬í ¬ê‚AO™ à†è£ó ¬õˆ¶‚ ªè£‡´, 
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ªî£¬ôÉó‹ ªê¡Á, Üõ¬÷Š ðô «î£ŸøƒèO™ 
¹¬èŠðì‹ â´ˆî¶, ÜõQ¡, ð£½í˜¾ ß˜ŠH¡ 
ºî™ ªõOŠð£ì£Œ Ü¬ñ‰î¶. ÜŠ¹¬èŠðìƒèœ 
Ü¬ùˆ¶‹, à«êQ¡ ï‡ð˜ õ†ìˆF™ 
ð£ó£†ìŠð†ì£½‹, Ü‰îŠ ªð‡µ‚° à«ê¡ e¶ 
â‰îMî ß´ð£´‹ õó£ñŸ «ð£JŸÁ!.

Þ‰ÉK™ Ý‡´«î£Á‹ ïì‚°‹ ó£‹ hô£ 
Mö£M™, ºè‹ñ¶ è£C‹ â¡ø è¬ôëK¡ 
Þ¬ê‚°¿ ðƒ«èŸ°‹ Gè›¾èœ Ü¬ùˆ¬î»‹ 
ªõ°õ£Œ óCˆî à«ê¡, Ü‚è£†Cè¬÷ªò™ô£‹ 
ãó£÷ñ£ù æMòƒè÷£èˆ b†®ù£˜. Üõ˜, æMòƒèœ 
b†´õîŸè£ù ªð£¼†è¬÷ õ£ƒè, îù¶ 
ð£ìŠ¹ˆîèƒè¬÷ MŸè¾‹ îòƒèM™¬ô. ñèQ¡ 
è¬ôò£˜õˆ¬î àí˜‰î çHì£, ÜõÂ‚ªè¡Á 
îQ«ò æ˜ Ü¬ø¬ò ãŸð£´ ªêŒ¶ ªè£´ˆî£˜. 
æMòƒèœ õ¬óõîŸ°ˆ «î¬õò£ù õ‡í‚ 
èô¬õ Ü¬ùˆ¶‹ õ£ƒA‚ ªè£´ˆ¶, Üõ¬ù 
á‚èŠð´ˆFù£˜. Ü«î «õ¬÷J™, à«ê¡ îù¶ 
î‰¬îJ¡ ï‡ðó£ù ð˜èˆ ÜL â¡ðõKìI¼‰¶ 
ÝƒAô ªñ£N¬ò‚ ¬èò£Àõ¶ ðŸP èŸÁ‚ 
ªè£‡ì£˜. ÞîŸè£è, à«ê¡, ð˜èˆ 
ÜLJìI¼‰¶ ãó£÷ñ£ù ¹ˆîèƒè¬÷ 
õ£ƒAŠ ð®ˆî£˜. Ü¶õ¬ó, °ó£¡ â¡ø 
ñ¬øŠ ¹ˆîè‹ å¡¬ø ñ†´«ñ 
ð®ˆF¼‰î à«êÂ‚° Þ¶ å¼ ¹Fò 
ÜÂðõñ£J¼‰î¶. Þ‰ÉK½œ÷ 
APv®ò¡ è™ÖK ËôèˆFŸ° 
ï‡ð˜èÀì¡ ªê¡Á, Üƒ°œ÷ 
¹ˆîèƒè¬÷Š ð®Šð¶‹ õö‚èñ£JŸÁ.

Þ‰î è£ôè†ìˆF™î£¡, à«êQ¡ 
âF˜è£ôˆ¬î G˜íJ‚è‚Ã®ò õ¬èJ™, 
Üõ¼‚° H‰ˆ«ó â¡ø æMòK¡ ï†¹ 
A ¬ ì ˆ î ¶ .  Þ ¼ õ ¼ ‹  å ˆ î 
õòî£J¼‰îù˜. à«êQ¡ æMòƒè÷£™ 
ß ˜‚èŠð†ì H‰ˆ«ó ,  à«êQ¡ 
î‰¬îJì‹, à«ê¬ù Þ‰ÉK½œ÷ 
æMò‚ è™ÖKJ™ «ê˜ˆ¶ M´‹ð® 
Ý«ô£ê¬ù õöƒAù£˜. î¡ ñè¡ 
ãî£õ¶ å¼ ¶¬øJ™ è£Ö¡P, ²òñ£è ªð£¼œ 
ß†ì Ýó‹H‚è ñ£†ì£ù£ â¡ø èõ¬ô«ò£®¼‰î 
çHì£, îù¶ ñè¬ù æMò‚ è™ÖKJ™ «ê˜ˆî£˜. 
æMò‚ è™ÖKJ™ «ê˜‰î¾ì¡î£¡ à«êQ¡ 
è¬ôˆ Fø¬ñ Ü¬ùˆ¶‹ ªõOŠðìˆ ¶õƒAù. 
M¬óM«ô«ò, è™ÖK ºî™õK¡ èõùˆ¬î 
ß˜ˆî£˜; Ýîó¬õŠ ªðŸø£˜. ÞõŸPŸªè™ô£‹ Cèó‹ 
¬õˆî£Ÿ «ð£¡Á, Ü‰î Ý‡´, «ý£™è˜ â¡ø 
áK™ ï¬ìªðŸø æMòŠ «ð£†®J™ ºî™ 
M¼¬îŠ ªðŸø£˜. Þ‰î M¼¶ î£¡ Üõó¶ ªï®ò 
è¬ôŠðòíˆF™ Üõ¼‚°‚ A¬ìˆî ºî™ 
ÜƒWè£óñ£°‹.

æMò‚ è™ÖKJ™ Üõ¼‚°‚ A¬ìˆî ðJŸC, 
ºî¡ ºîô£è æ˜ M¼¶ ªðŸø¬ñJ¡ M¬÷õ£Œ 
ñùF™ A¬÷ˆî ªð¼Iî‹, á‚è‹, àŸê£è‹, 
ÞõŸP¡ ¶¬í«ò£´, Üõ˜, î¡ âF˜è£ôˆ¬îˆ 
î£«ù Ü¬ñˆ¶‚ ªè£œ÷«õ‡´‹ â¡ø 
«õ†¬è»ìÂ‹, ñùˆF‡¬ñ»ìÂ‹ 1933-Ý‹ 
Ý‡´, ð‹ð£Œ ïè¼‚°‚ A÷‹HM†ì£˜. Ü¡¬øò 
ð‹ð£Œ, Fø¬ñ»‹ î£èº‹ à¬ìò âõ¬ó»‹ 

õó«õŸ°‹ ïèó£Œˆ Fè›‰î¶. ðè™ º¿õ¶‹ 
ð‹ð£Œ ê£¬ôèO™ Ü¬ô‰î£ ˜ .  ÞóM™ 
ï¬ìð£¬îJ™ ð´ˆ¶ àøƒAù£˜. Cô ï£†èÀ‚°Š 
Hø° F¬óŠðì Þò‚°ïó£è «õ‡´‹ â¡ø 
°P‚«è £«÷£´ ð‹ð £Œ õ‰î Üõ¼‚° 
F¬óŠðìƒèÀ‚è£ù M÷‹ðóŠ ðî£¬èèœ õ¬ó»‹ 
«õ¬ôî£¡ A¬ìˆî¶. ðî£¬è îò£ó£ù¾ì¡, ê¶ó 
Ü®‚° ï£¡° Üí£ â¡ø MîˆF™ áFò‹ 
A¬ì‚°‹. Þó¾ «ïóƒèO™ å¼ ÜK‚«è¡ 
M÷‚A¡ ¶¬í«ò£´, ï¬ìð£¬îJ™ c‡ì 
¶E¬ò MKˆ¶ ¬õˆ¶, õ‡í‚ èô¬õè¬÷‚ 
ªè£†® æMòƒèœ b†´õ£˜. Üõ¼‚°Š H®ˆîñ£ù 
æMòŠ ðE â¡ðî£™, àì™ è¬÷Š¹ CP¶I¡P, 
å«ó ÞóM™ ðô ðî£¬èè¬÷ õ¬ó‰¶ M´õ£˜.

Þšõ£Á Þó¾ «ïóƒèO™, ÜK‚«è¡ M÷‚A¡ 
¶¬í«ò£´, F¬óŠðìƒèÀ‚è£ù M÷‹ðóŠ 
ðî£¬èè¬÷ õ¬ó»‹ à«ê¬ù, Ü¼AL¼‰î å¼ 
i†®¡ ñ£®JL¼‰¶, å¼ ªð‡ñE è‡´ 
ÜFêJˆî£˜. ªï´ªï´ ªõ¡ø àòóˆ¶ìÂ‹ 
å™Lò£ù àì™ õ£°¾ìÂ‹ Þò‰FóèFJ™ 

ªêò™ð†ì à«ê¬ù, î£»œ÷‹ 
ð¬ìˆî Ü‰îŠ ªð‡ñE, å¼ ï£œ 
àí¾‡í Ü¬öˆî£˜. ºîL™ 
îòƒAò à«ê¡, ÜŠªð‡ñEJ¡ 
õŸ¹ÁˆîL¡ «ðK™ ,  Üõó¶ 
Ü¬öŠ¬ð ãŸÁ, Üõó¶ Þ™ôˆF™ 
àíõ¼‰Fù£˜. ÜšM™ôˆF™, 
ÜŠªð‡ñE»‹ Üõó¶ ñèÀ‹ 
õCˆ¶ õ‰îù˜. Üõ˜è÷¶ èQõ£ù 
àðêKŠ¹‹, ²¬õI‚è i†´„ ê£Šð£´‹ 
à«êÂ‚° Iè¾‹ H®ˆ¶Š «ð£Jù. 
ï£÷£-õ†ìˆF™, à«ê¡, ð£C™ â¡ø 
Ü‹ñè«÷£´ è£î™ õòŠð†ì£˜. 
Þ¬ìŠð†ì è£ôˆF™, à«êQ¡ 
ÝŸø¬ô»‹ ,  ïŸð‡¹è¬÷»‹ 
àí˜‰î ªð‡E¡ î£Œ, Üõ˜è÷¶ 
F¼ñíˆFŸ° ê‹ñî‹ ªîKMˆî£˜. 
C¡ù£†èO«ô«ò, à«ê¡, ð£C½‚° 
ï£Ÿð¶ Ïð£Œ ñè˜ ðí‹ ªè£´ˆ¶, 

F¼ñí‹ ªêŒ¶ ªè£‡ì£˜. ªð‡ i†ì£˜ ðô¼‹, 
ð£‡´ õ£ˆFò‹ ºöƒè, ¶¼‚Aò ªî£ŠHèœ 
ÜE‰¶ F¼ñíˆFŸ° õ‰¶ CøŠHˆî «ð£¶‹, 
à«ê¡, î¡ i†ì£¼‚°ˆ î¡ F¼ñíˆ¬îŠ ðŸPˆ 
ªîKM‚èM™¬ô.

ð‹ð£J™, î¡ °´‹ð áFòˆ¬îŠ ªð¼‚A‚ 
ªè£œõîŸè£è, Üõ˜ è¬ôïòˆ¶ì¡ Ã®ò CÁ 
ñóŠªð£‹¬ñè¬÷»‹ ªêŒî£˜. Üõ¼¬ìò 
ð¬ìŠ¹‚èœ Ü¬ùˆ¶‹ Þ‰FòŠ ð‡ð£´, 
èô£„ê£ó‹ ÝAò¬õè¬÷ˆ î¿Mò¬õè÷£è«õ 
Þ¼‰îù. Þ‰¶ ¹ó£íƒèO™ ªê£™ôŠð†´œ÷ 
Ý‡ ªð‡ èì¾÷˜è¬÷, î£¡ å¼ Þ²ô£Iòó£è 
Þ¼‰î«ð£¶‹ âšMî ñù„ C‚è½I¡P, õ‡í 
æMòƒè÷£èˆ b†® ÜèñA›‰î£˜. 1947-™ Þ‰Fò 
M´î¬ô‚°Š H¡ù˜, à«êQ¡ êñè£ôˆîõó£ù 
åMò˜èœ ðô˜, ªõO-ï£ -́èÀ‚°„ ªê¡Á, Üƒ° 
Gè›‰î è¬ôŠ ¹ó†C-¬ò»‹, è¬ôˆ¶¬øJ™ 
ãŸð†ì ñ£ªð¼‹ ñ£Ÿøƒè¬÷»‹ è‡ìù˜. Ýù£™, 
à«ê«ù£, M´î¬ô‚°Š H¡ù˜, î£Œ ñ‡E¡ 
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Ü¬ùˆ¶ˆ F‚°èO½‹ ðòEˆ¶, ñ‚è¬÷ 
«ïó®ò£è„ ê‰Fˆ¶, î£¡ è‡ì-õŸ¬ø-ªò™ô£‹ 
â‡E‚¬èJôìƒè£ æMòƒè¬÷ˆ b†® îù¶ 
è¬ôˆ î£èˆ¬îˆ îEˆ¶‚ ªè£‡ì£˜. “bð‚ ó£è£” 
â¡ø î¬ôŠH™, Üõ˜ õ¬ó‰î å¼ i¬í‚ 
è¬ôëK¡ æMò‹, à«ê¡, î¡ ð¬ìŠ¹‚èO™ 
âšõ÷¾ Ýöñ£è Þ‰FòŠ ð‡ð£†¬ìŠ 
HóFðLˆî£˜ â¡ðîŸ°„ ê£¡Á. îù¶ ðòí‹ 
º®‰¶ e‡´‹ ð‹ð£Œ F¼‹Hò¾ì¡, îù¶ 
æMò‚ è‡è£†C å¡¬ø Ü¬ñˆî£˜. å«ó «ïóˆF™ 
ÝÁ F¬ó„Y¬ôèO™ ÝÁ æMòƒè¬÷ è£¬ô 
ºî™ ñ£¬ô õ¬ó õ¬ó‰î£˜. Þ‰î ê£î¬ù¬ò 
Üõ˜ Gè›ˆFò«ð£¶, îù¶ æMòƒè¬÷‚ è£í 
õ‰F¼‰î ªð£¶ñ‚è¬÷‚ «èœM «è†è ÜÂñFˆî£ .̃ 
Üõ˜ æMò‹ õ¬ó»‹ ð£E»‹, ñ‚èO¡ 
«èœMèÀ‚° ïòºì¡ ðF™ ªê£¡ù º¬ø»‹, 
Üõ¼‚° ãó£÷ñ£ù óCè˜è¬÷ ß†®ˆ î‰îù. 
ªî£ì˜‰¶, ðô á˜èO™ Üõ˜ æMò‚ è‡-
è£†Cè¬÷ Ü¬ñˆFì, Þ‰Fò£ º¿¬ñ»‹ Üõó¶ 
¹è› ðóMò¶. ðô ªñ£N Þî›èÀ‹, Üõ¬óŠ ðŸP 
â¿îˆ ¶õƒAù. 1952-Ý‹ Ý‡´ vMv ï£†®¡ 
ÅK„ ïèK™, à«ê¡ îù¶ è¬ôŠ ð¬ìŠ¹èÀ‚è£è 
ñ†´«ñ å¼ è‡è£†C ïìˆFù£˜. Þ‰î Gè›M¡ 
Íôñ£èˆî£¡ Üõ˜ ºî¡ ºîô£è ÜAô àôA¡ 
èõùˆ¬î ß˜ˆî£˜.

1967-Ý‹ Ý‡´, ªü˜ñQJ¡ ªð˜L¡ ïèK™, 
ï¬ìªðŸø æ˜ æMò‚ è‡è£†C‚°, à«ê¡, CøŠ¹ 
M¼‰Fùó£è Ü¬ö‚èŠð†ì£˜. Þ‰Gè›M™, 
à«êÂ‚°, “îƒè‚ èó®” M¼¶ ÜO‚èŠð†ì¶. 
Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶, Üõ˜ å«ó ï£O™ àôè ï£´èœ 
Ü¬ùˆF½‹ ÜPòŠð†ì£˜. Üõ¼¬ìò æMòƒèœ, 
ô‡ìQ½œ÷ APv® ãô GÁõù‹ Íô‹ 
MŸèŠð†´, Üõ¼‚°‚ «è£®‚èí‚A™ 
õ¼ñ£ùˆ¬î ß†®ˆîó Ýó‹Hˆîù. æŒM¡P 

æMòƒèœ b†®ù£˜; æŒõPò£¶, àôèï£´èœ 
Ü¬ùˆFŸ°‹ ðòEˆî£˜. îù¶ æMòƒèœ Íô‹ 
Þ‰Fòˆ F¼ï£†®Ÿ°Š ªð¼‹ ¹è¬öŠ ªðŸÁˆ 
î‰î£˜. àôè ï£´èœ Ü¬ùˆF½ºœ÷ æMò‚ 
è¬ôë˜èœ Üõ¼‚° ï‡ðó£Jù˜. GÎò£˜‚ ïèK¡ 
ä‚Aò ï£´èœ ñ¡øˆF™ àœ÷, Þ‰Fò 
Ü½õôèˆF¡ ²õ¬ó, “ñè£ ðL” (ªð¼‰Fò£è‹) 
â¡ø î¬ôŠH™ Üõ˜ õ¬ó‰î å¼ Hó‹ñ£‡ìñ£ù 
æMò‹ Þ¡ø÷¾‹ ÜôƒèKˆ¶‚ ªè£‡®¼‚Aø¶ 
â¡ð¶ Þ‹ñ‡µ‚°‹, Þ‹ñ‡E¡ ñèˆ-î£ù 
¬ñ‰î¼œ å¼õó£ù à«êÂ‚°‹ âšõ÷¾ ªð¼¬ñ 
«ê˜‚A¡ø¶?

1971-‹ Ý‡´ H«óC™ ï£†®¡ ê£¡ ð£š«ô£ 
ïèK™ ï¬ìªðŸø Mö£MŸ°, à«êÂ‹, ¹è›ªðŸø 
Þˆî£Lò æMò˜ H‚è£-«ú£¾‹ Ü¬ö‚èŠð†´, 
CøŠ¹„ ªêŒòŠ-ð†ìù˜. Þ‰Fò ñ‡E™, ðˆñÿ 
(1955) ðî‹Ìû¡ (1973) ðˆñ MÌû‡ (1991) 
ÝAò M¼¶èª÷™ô£‹ Üõ¼‚° ÜO‚èŠ-ð†ìù. 
ðô ð™è¬ô‚èöèƒèœ, Üõ¼‚° ªè÷óõ ì£‚ì˜ 
ð†ì‹ õöƒA, îƒè¬÷ˆ î£ƒè«÷ ªè÷óõŠ--ð´ˆF 
ªè£‡ìù. 1986-Ý‹ Ý‡´, à«êÂ‚° ó£xòêð£ 
àÁŠHù˜ ðîM ÜO‚èŠð†ì¶. Ü‰î ï£†èO™ 
â¿ˆî£÷˜ Ý˜.«è. ï£ó£òíÂ‹ ó£xò êð£ 
àÁŠHùó£è Þ¼‰î-î£™, Üõ˜èO¼õ¼‹ õ£í£œ 
ï‡ð˜è÷£Jù˜.

à«êQ¡ æMòƒèO™, °F¬óèO¡ î£‚è‹ 
ÜFèñ£è Þ¼‚°‹. ðô «è£íƒèO™ ð£Œ‰¶‹ 
YP»‹ õ¼‹ °F¬óèœ Üõó¶ ÉK¬è Íôñ£è 
àJ˜ ªðŸ«ø õ‰F¼‚A¡øù. Üõ˜ Þ÷¬ñJ™ 
Þ‰É˜ ïèK™ ªñ£èó‹ á˜õôƒèO™ è‡ì 
°F¬óè«÷, Ü¬õèœð£™ î£¡ ªè£‡ì ôJŠ¹‚°‚ 
è£óí‹ â¡Á Üõ˜ °PŠH†´œ÷£˜. Þõó¶ ðô 
æMòƒèœ, å«ó ¹ˆîèñ£èˆ ªî£°‚èŠ- -ð†´, 
“Cô‰F‚°‹ ÜK‚«è¡ M÷‚°‚°‹ Þ¬ì«ò” â¡ø 
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î¬ôŠH™, ì£†ì£ GÁõùˆî£™ Hó²K‚èŠð†ì¶.

à«ê¡ å¼ Cø‰î èMëó£è¾‹ Fè›‰î£˜. 
Þô‚Aò àô°‚° Üõó¶ ðƒèOŠ¹ Iè‚ °¬øõ£è 
Þ¼‰î£½‹, 1966-Ý‹ Ý‡´ Üõ˜ â¿F, Üõó¶ 
ï‡ð˜ ²õ£Iï£î¡ â¡ø æMò‚ è¬ôë˜ ïìˆF 
õ‰î “è£¡†ó£” â¡ø ÞîN™ ªõOõ‰î “à¬ì‰î 
ªó‹Hó£‡† æMò‹ (Cracks in Remlovandt)” â¡ø 
èM¬î, Ýöñ£èŠ ðKYL‚è «õ‡®òªî£¡ø£°‹. 
Þ¶ à«ê¡ ÝƒAô ªñ£NJ™ â¿Fò èM¬îò£°‹. 
Üî¡ îI› õ®õ‹.

“ªó‹Hó£‡† æMò‹ å¡Á
CîP‚ Aì‚A¡ø¶.
ÉC ð®‰î è£ôEè÷£™
Þ¶ ªè£Çóñ£è ï²‚èŠð†®¼‚è«õ‡´‹
Þ¼‰¶‹, ÅKò„ ²ìªó£¡¬ø
ÞF™ ï£¡ è£‡A«ø¡”

(Þ‰îˆ îIö£‚èˆF™ ï£¡ G¬øò ê½¬èèœ 
â´ˆ¶‚ ªè£‡®¼Šð¶‹ à‡¬ñ«ò.)

ªó‹Hó£‡† 1600èO™ õ£›‰î å¼ ì„² æMò˜. 
è£ôˆ¬î ªõ¡ø Üõó¶ æMòƒèœ, Þ¡Á‹ 
ä«ó£ŠHò è¬ô‚ ÃìƒèO™ I°‰î ªð£¼†ªêôM™ 
ð£¶è£‚èŠð†´ õ¼A¡øù. Ýù£™, ªê¡ø 
ËŸø£‡®™, Þ†ôK¡ î¬ô¬ñJ™ ï£T‚èœ 
ÜFè£óˆ¬î‚ ¬èŠðŸPò«ð£¶, Üõ˜èœ ªü˜ñQJ¡ 
ðö‹ªð¼¬ñ ê£ŸÁ‹ C¡ùƒè¬÷ªò™ô£‹ 
ÜNˆF†ìù˜. àôèŠ ¹è›ªðŸø æMò˜èO¡ 
è¬ôŠ ð¬ìŠ¹èª÷™ô£‹, Üõ˜è÷¶ ÜFè£ó 
ªõPò£†ìˆFL¼‰¶ îŠðM™¬ô. ªó‹Hó£‡®¡ 
æMòƒèœ ðô Üšõ£«ø C¬î‚èŠð†ìù. Þ‰î 
Üõôˆ¬î G¬ù¾Ã˜‰¶î£¡, 1966-™, à«ê¡ 
Þ‰î‚ èM¬î¬ò â¿FJ¼‚è «õ‡´‹.

1996-™, Þ‰Fò£M½œ÷ Þ‰¶ˆõ Ü®Šð¬ì-
õ£Fèœ, à«êQ¡ e¶ î£‚°î™ ïìˆîˆ ªî£ìƒA-
ù£˜èœ. Þ‰¶, Þ²ô£Iò ñîƒèO¡ å¼¬ñŠð£†¬ì 
õL»Áˆ¶‹ õ¬èJ™, Üõ˜ b†®ò “A¼wíÂ‹ 
ñKò‹º‹” â¡ø æMò‹, Üõó¶ â™¬ô èì‰î 
C‰î¬ùè¬÷»‹, ðó‰¶ð†ì ð£˜¬õ-¬ò-»‹ 
ð¬øê£ŸPJ¼‰î«ð£¶‹, Ü¬î-ªò™ô£‹ Þ‰î 
Ü®Šð¬ìõ£Fèœ è¼ˆF™ ªè£œ÷M™¬ô. à«ê¡ 
Þ‰¶ ñî‚ èì¾œè¬÷ G˜õ£í‚ «è£ôˆF™ 
æMòƒè÷£èˆ b†®M†ì£˜ â¡ð¶î£¡ Üõ˜è÷¶ 
Ã‚°óL¡ ¬ñò‚è¼. ÞîŸè£è, Üõ˜èœ îƒèœ 
«è£óŠ ðŸè÷£™ à«ê¬ù‚ è®ˆ¶ è£òŠð´ˆFù˜. 
ÜõÉÁè¬÷ ÜœO iCù˜. ªè£¬ô Ió†ì™ 
M´ˆîù˜. Þ‰Fò£M¡ ªð¼‹ ïèóƒèOL¼‰î 
è¬ô‚ ÃìƒèO¡ ²õ˜è¬÷ªò™ô£‹ ÜôƒèKˆ¶‚ 
ªè£‡®¼‰î Ü‰î à¡ùî‚ è¬ôëQ¡ æMòƒ-
-è¬÷ C¡ù£H¡ùŠð´ˆFù˜; âKÎ†® G˜-Íô-
ñ£‚Aù˜. Üõ¬ó‚ ªè£™-ð-õ¼‚° 51 «è£® ðK² 
â¡Á‹, ¬èè¬÷ ªõ† -́ðõ¼‚° 11 «è£® ðK² 
â¡Á‹, Üõ¬ó‚ °¼ì£‚°ð-õ˜èÀ‚° 1 A«ô£ 
îƒè‹ ðK² â¡Á‹ ÜPMˆîù˜. (Ýî£ó‹: F¼. «ü. 
ªõƒè«ìê¡, “F Þ‰¶” ÝƒAô‚ ÞîN™, 
09.06.2011 Ü¡Á â¿Fò è†´¬ó). Ü¬ùˆ¶ 
ïèóƒèO½-I¼‰î cFñ¡øƒèO½‹ Üõ˜e¶ ªð£Œ 
õö‚° ¹¬ù‰îù˜. å¼ è†ìˆF™, à«ê¡ ªõOŠ-
ð¬ìò£è, î£¡ âõ˜ ñù¬î»‹ ¹‡ð´ˆ¶‹ 
«ï£‚èˆ«î£´ ªêò™ðìM™¬ô â¡Á ÃP»‹, 

Ü®Šð¬ìõ£FèO¡ ªõPò£†ì‹ ªî£ì˜‰î¶. 
2008-™, Þšõö‚¬è Mê£Kˆî ªì™L àò˜cFñ¡ø 
cFòóê˜ âv.«è. è£™, à«ê¬ù, Üõ˜ e¶ 
²ñˆîŠð†ì °ŸøƒèOL¼‰¶ M´Mˆî¶ 
ñ†´ñ™ô, “90 õòî£ù å¼ æMò˜ î¡ i†®™ 
Ü¬ñFò£è æMòƒèœ b†ì «õ‡´‹ â¡ð¶î£¡ 
º¬øò£ù º®¾” â¡Á‹ ÃPù£˜. (Þ«î cFòóê˜ 
âv.«è. è£™ î£¡ ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡øˆF™, 
“ñ£ªî£¼ ð£è¡” Ë™ õö‚A™, â¿ˆî£÷˜ «ðó£. 
ªð¼ñ£œ º¼è¡ Üõ˜è¬÷ M´Mˆ¶, “â¿ˆî£÷˜ 
ªð¼ñ£œ º¼è¡ e‡´‹ îù¶ â¿ˆ¶ˆ î÷ˆF™ 
àôõ õó«õ‡´‹” â¡Á b˜ŠðOˆî£˜”).

ÞÁFò£è Þ‰î õö‚° à„ê cFñ¡øˆFŸ°„ 
ªê¡ø«ð£¶, à„ê cFñ¡ø cFòóê˜èÀ‹, 
“Þ‰Fò£M™ àœ÷ «è£M™èO™ àœ÷ CŸðƒè-
ª÷™ô£‹ G˜õ£íñ£èˆ î£¡ Þ¼‚-A¡øù” â¡Á 
ÃP, à«ê¬ù M´Mˆîù˜. “Þ‰FòŠ ð‡ð£†´ 
è£õô˜èœ” â¡Á îƒè¬÷ˆ î£ƒè«÷ Ü¬öˆ¶‚ 
ªè£œÀ‹ °ÁñFò£÷˜, ªî£ì˜‰¶ à«êÂ‚° àJ˜ 
Ió†ì™ ªî£ì˜‰¶ M´ˆî è£óíˆî£™, Üõ˜ 
«õÁõNJ¡P 2006-Ý‹ Ý‡´ Þ‰Fò£ML¼‰¶ 
cƒA, ¶ð£Œ ªê¡ø£˜. ¶ð£Œ Ü‹ñ£ªð¼‹ 
è¬ôë¬ù Þ¼ èó‹ c†® õó«õŸÁ, °®»K¬ñ 
î‰¶ Üóõ¬íˆ¶‚ ªè£‡ì¶. «ñ½‹, Üó£Hò 
Üóê °´‹ðˆFùK¡ «è£K‚¬è‚Aíƒè, Üó¹ 
ï£èKè‹, Þ‰Fò ï£èKè‹ ÝAò¬õ °Pˆ¶, 
ËŸÁ‚èí‚è£ù æMòƒè¬÷ˆ b†´‹ ºòŸCJ™ 
ß´ð†ì£˜. Þ¶ Üõ¼‚° I°‰î ñùG¬ø¬õˆ 
î‰î ðEò£Œ Þ¼‰î«ð£¶‹, Üõ˜ Þ‰Fò£ML¼‰î 
Üõó¶ ï‡ð˜èOì‹ “ï£¡ Þ‰Fò£ F¼‹ð«õ 
M¬öA«ø¡. «õŸÁ ï£†®¡ ñ‡E™ â¡ àJ˜ 
HKõ¬î ï£¡ M¼‹ðM™¬ô” â¡«ø Ü®‚è® 
ªê£™L‚ ªè£‡®¼‰î£˜.

¶ð£J™ Üõ˜ Þ¼‰î è£¬ô, å¼ ï£œ Üõ¼‚° 
ªï…² õL ãŸð†´, ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ «ê˜‚èŠ-
ð†ì£˜. Cô ï£†èÀ‚°Š H¡ù˜, ñ¼ˆ¶õ G¹í -̃
èO¡ Ý«ô£ê¬ù¬ò ãŸÁ, ô‡ì¡ ªê¡Á, 
Üƒ°œ÷ å¼ ñ¼ˆ¶õ-ñ¬ùJ™ «ê˜‰î£˜. Ýù£™, 
ñ¼ˆ¶õ˜èO¡ ºòŸC¬ò»‹ eP, Üõó¶ àJ˜ 
09.06.2011 Ü¡Á, Üî£õ¶ Üõó¶ 97-õ¶ õòF™, 
HK‰î¶. îù¶ Ü¡¬ùJ¡ ºè‹ îù‚°ˆ 
ªîKò£ñŸ «ð£ŒM†ì«î â¡ø ã‚èˆ¬î 97 Ý‡ -́
è÷£èˆ î¡ ªï…C™ ¹¬îˆ¶ ¬õˆF¼‰î Ü‰î 
åŠðŸø è¬ôë¡ ñÁ¬ñJ™ î¡ Ü¡¬ùJ¡ 
ºèˆ¬î‚ è£µ‹ Ýõ«ô£´, î¡ ªð¼ õ£›¬õ 
º®ˆ¶‚ ªè£‡ì£˜.

à«êQ¡ ¶¬íMò£¼‹ å¼ ñèÀ‹ ãŸèù«õ 
è£ôñ£AM†ì G¬ôJ™, Üõó¶ Hø ï£¡° 
ñè¡èœ, Þ¼ ñèœèœ º¡Q-¬ô-J™ à«ê¡ 
ô‡ì¡ ñ£ïèK™ Üì‚è‹ ªêŒòŠð†ì£˜.

ô‡ìQ½œ÷ Þ‰Fòˆ Éîóè‹ îù¶ Ü…êL 
ªêŒFJ™ Þšõ£Á ÃPò¶: “à«êQ¡ ñóí‹, 
Þ‰Fò -̃èÀ‚° ñ†´ñ™ô, Þ‰Fò£&ÞƒAô£‰¶‚° 
ñ†´ñ™ô, àôªèƒA½-ºœ÷ Üõó¶ «è£ì£Â-«è£® 
èô£ óCè˜èÀ‚° «ðKöŠ--ð£°‹. è¬ô àôA¡ ¹Fò 
â™¬ô-è¬÷ ïñ‚°ˆ Fø‰¶ è£†®ò Ü‰î «ñ¬îJ¡ 
ñóíˆFù£™ M¬÷‰¶œ÷ ï†ìˆ¬î âîù£½‹ 
«ï˜ ªêŒò º®ò£¶.”
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ைட்டுகர

=மணி ச்சநதில் 

பநாடு நிலநாகவ... 
கதன் ்கவினத..

எனக்கு பாரக்கபவை பரிதாபமாக இருந்தது. என எதிபர 
அமரந்திருந்த சாந்தினி தன அழு்க்ய கட்டுப்படுத்தபவை 
முடியாமல் அழுதுரகாணபடை இருந்தாள். உண்மயில் 
மானுடை இனத்தின அழு்க தனித்துவைமானது. யார 
அழுதாலும் அழு்க அவைரக்ள வையது கு்்றவைானவைரகளாக 
காட்டிவிடுகி்றது. அழு்க எனபது சிறுவைரகளுக்கான 
ரசய்்க எனபது பபாை ஒரு மனத்தடைம் நம் மனதில் ஆழ 
பதிந்திருக்கி்றது. துயர மிகுந்து ஒருவைர அழும் விழிகளில் 
அவைரின பால்யத்தின நிழல் படிந்து ரகாணபடை இருப்பதுதான 
வைாழ்வின விசித்திரம்.

சாந்தினியும் ஒரு சிறுமி்யப் பபாை மாறி விட்டிருந்தாள்.
அழுது அழுது அவைளது கணகள் வீஙகி இருந்தன. எனபனாடு 
அமரந்திருந்த குமார அவைளது அழு்க்ய ரபாருட்படுத்தாமல் 
அைட்சியமாக இருப்பது பபாை வைலிந்து காட்டிக்ரகாணடைது 
எனக்கு எனனபவைா பபால் இருந்தது. “நான பவைணடுமானால் 
ரவைளிபய இருக்கட்டுமா.. ? “என்ற எனது தயஙகிய 
பகள்விக்கு “சும்மா அனத்தாம உட்காருடைா..” என உறுதியான 
குரலில் பதிைளித்தான குமார.

குமார எனபனாடு பள்ளியில் படித்தவைன. ரபஙகளூரில் 
பணிபுரியும் பபாது மும்்ப்யச பசரந்த சாந்தினி்ய 
காதலித்து திருமணம் ரசய்து ரகாணடைான. ஓரிரு 
வைருடைஙகள் மகிழ்சசியாக வைாழ்ந்த அவைரகள் எனனபவைா 
காரணத்தினால் பிரிய முடிவு ரசய்துவிட்டைாரகள். குமார பை 
காரணஙக்ள ரசானனான. சாந்தினியிடைம் இருந்தது ஒபர 
ஒரு காரணம் தான. “குமாருக்கு என்ன பிடிக்கவில்்ை.”

அப்பபாது ஒரு இளம் வைழக்கறி்ராக இருந்த எனது 
சட்டை ஆபைாச்ன பகட்கத்தான இருவைரும் என வீட்டிற்கு 
வைந்திருந்தாரகள். குமாருடைன அவைனது ரபரியப்பா 
வைந்திருந்தார. நடிகர வினு சக்கரவைரத்தி பபாை காட்சி அளித்த 
அவைர கடுகடுத்த குரலில் “சீக்கிரமாக ரசல்ை பவைணடும்..” 
என அவைசரப்படுத்திக் ரகாணபடை இருந்தார. சிை வைருடைஙகள் 
காதலித்து இருந்திருக்கி்றா ரகள் .  ஓரிரு வைருடைம் 
வைாழ்ந்திருக்கி்றாரகள். ஆனால் பிரிவி்ன மட்டும் சிை 
நிமிடைஙகளில் எடுக்கச ரசால்லும் குமாரின ரபரியப்பா 
எனக்கு மூரக்கமான மனிதராக ரதரிந்தார.

குமார கிளம்ப தயாரானான. “சரி மாப்பிள்்ள.. நீ 
மீயூசுவைல் ்டைவைரஸ் ரபட்டிஷன தயார ரசய். நாஙகள் 
திஙகட்கிழ்ம வைந்து ்கரயழுத்து பபாடுகிப்றாம்..” 
என்றான. சாந்தினி “சார.. உஙகள் பபான நம்பர பவைணடும்.” 
என பகட்டைாள். “அதுதான எல்ைாபம முடிந்துவிட்டைபத.. 
எதற்கு அவைனு்டைய பபான நம்பர  ...” என குமார அதிரந்து 
பபச.. நான அ்மதியாக எனது விசிட்டிங கார்டை அவைளிடைம் 
ரகாடுத்பதன.

அனறு இரபவை சாந்தினி என்ன அ்ழத்தாள். பபானில் 
ஒபர அழு்க.யாபரா ரசாந்தக்காரப் ரபண்ண திருமணம் 
ரசய்து ரகாள்வைதற்காகத்தான குமார இப்படி நடிக்கி்றான 

என ரசால்லி அழுதாள். எனக்கு எனன ரசால்லி பதற்றுவைது 
எனப்ற புரியவில்்ை. எப்பபாதும் பநசிப்பதற்கு ஓராயிரம் 
காரணஙகள் பத்வையாக இருக்கின்றன. ஆனால் 
ரவைறுப்பதற்கு எந்த காரணமும் பத்வையில்்ை. பநாக்கம் 
மட்டும் இருந்தால் பபாதுமானது.

“நீஙக ரசால்லுஙக சார..நான அவைசியம் ்டைவைரஸ் 
ரபட்டிஷனில் ் கரயழுத்து பபாடைணுமா..?” என சாந்தினி 
பகட்டைதற்கு எனனிடைத்தில் பதில் இல்்ை.

“அது . .  உஙக விருப்பஙக .  ஆனால் இப்படி 
ரவைறுப்பவைபனாடு இனி எப்படி வைாழ்வீரகள்..?” எனக் 
பகட்படைன.

சாந்தினி அ்மதியாக இருந்தாள்.

அதன பி்றகு நீதிமன்றத்தில் ்கரயழுத்துப் பபாடை 
வைரு்கயில் சாந்தினி்ய பாரத்பதன. ரதளிவைாகவும் ஏபதா 
ஒரு சிந்த்னபயாடும் அவைள் இருப்பதாக பதானறியது. 
அ்மதியாக ்கரயழுத்து பபாட்டுவிட்டு அஙகிருந்து 
பவைகமாக ரசனறு விட்டைாள். இதுபபான்ற விவைாகரத்து 
வைழக்குகளில் நீதிமன்றத்திபைபய கதறியழும் பை 
ரபணக்ளயும், சிை ஆணக்ளயும் நான பாரத்திருக்கிப்றன. 
வைாழ்க்்க எனபது இத்த்ன கடினமானதா.. ஒரு பநசிப்பின 
முறிவு எனபது ஏ்றக்கு்்றய மறுபி்றப்பு பபாை 
அ்மந்துவிடுகி்றபத.. எனர்றல்ைாம் பயாசித்திருக்கிப்றன. 
இந்த அனுபவைஙகளால் எனக்குள் திரும்பத் திரும்ப நான 
ரசால்லிக்ரகாள்வைது எனனரவைன்றால் ...

“எது அதிக இனபம் தருகி்றபதா.. அதுபவை அதிகத் துனபம் 
தரும்.”

சிை மாதஙகளுக்குப் பி்றகு சாந்தினி அ்ைபபசியில் 
வைந்தாள். நீதிமன்ற வைாய்தா பததி உறுதிப்படுத்திக் 
ரகாள்ளவும், ஆரடைர காப்பி எப்பபாது வைாஙகிக் ரகாள்ளைாம் 
எனப்த அறிந்து ரகாள்ளவும் எனபனாடு பபசுவைதாக 
கூறினாள்.

தற்பபாது தான மும்்பயில் ஒரு தனியார நிறுவைனத்தில் 
பவை்ை பாரப்பதாகவும், விடுதியில் தஙகி இருப்பதாகவும் 
கூறினாள். நான விவைரஙகள் ரசானனதும் சரியாக அபத 
நாளில் வைந்து மீணடும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி தஙகளது 
விவைாகரத்்த உறுதிப்படுத்திக்ரகாணடு சாந்தினியும், 
குமாரும் பிரிந்து பபானாரகள்.

நீதிமன்றத்தில் காத்திருந்தபபாது சாந்தினி வைாக்பமனில் 
ஏபதா பாடைல்க்ள பகட்டைவைாறு சற்று துணிவைாக 
அமரந்திருந்தது வைழக்கமான அந்த நீதிமன்ற சூழலுக்கு 
ரபாருந்தாது பபாை எனக்குத் பதானறியது. அனறு இரவு 
மீணடும் சாந்தினி அ்ழத்தாள். இந்த மு்்ற சற்று 
ரதளிவைாக பபசினாள்.

“நீஙக ரசானன பி்றகு தான சார புரிஞசிசசு. ஏன 
பிடிக்காதவைஙகபளாடு வைாழணும்.. ? நம்பிக்்கயும் அனபும் 
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இல்ைாத வைாழ்க்்க எனன வைாழ்க்்க சார..?” எனர்றல்ைாம் 
அவைள் பபசிக்ரகாணபடை பபானாள்.

“எப்படி குறுகிய காைத்தில் எவவைாறு மீணடு வைந்து 
இருக்கிறீரகள்..?” என பகட்படைன.

“நி்்றய ஊர சுத்திபனன சார. நி்்றய பாட்டு பகட்படைன. 
குறிப்பா உஙக ஊர எஸ்பிபி சாஙஸ். அந்தக் குரல் 
எப்பபாதுபம ்ைட்டைா இருக்கும் சார. அபத சமயத்தில் 
கம்பீரமாகவும் இருக்கும். எவவைளவு கடினமான பாட்டைா 
இருந்தாலும், எஸ்பிபி அ்த அைட்டிக்காம ்ைட்டைா 
பாடுவைார சார. அந்தக் குரபை ஒரு ரமபசஜ் சார.எ்தயும் 
்ைட்டைா எடுத்துக்கணும் எனச ரசால்வைது பபாை இருக்கும்.”

எனக்கு ஒபர ஆசசரியம். எஸ்பிபி தமிழ் தி்ரப்படை 
பாடைல்கள் நி்்றய பாடி இருக்கி்றார என ரதரியும். ஒரு சிை 
ஹிந்தி பாடைல்கள் பாடியிருக்கி்றார என அப்பபாது 
பகள்விப்பட்டும் இருந்பதன. ஆனால் ஒரு தீவிரமான 
எஸ்பிபி ரசி்க தமிழகத்தில் இல்ைாமல் மும்்ப்யச 
பசரந்த ஒரு ரபண என எனனால் நி்னத்துக்கூடை 
பாரக்கவில்்ை.

ஆனால் சாந்தினி பபசிக்ரகாணபடை பபானாள். “ஹம் 
ஆப் பக ் ஹன பகான..படைத்தில் எல்ைா பாட்டும் எஸ்பிபி 
தான பாடி இருப்பார. அபதபபாை “ஏக் துபஜ பகலிபய” 
படைத்தில் எல்ைா பாட்டும் எஸ்பிபி தான பாடியிருப்பார. 
இன்னக்கு பகாரட்ை கூடை நான இருந்தபபா “ஹம் ஆப் 
ப க  ்ஹன ப க ான . . ”  ப ா ட்்டை  த ான  ச ா ர 
பகட்டுக்ரகாணடிருந்பதன என்றாள் அவைள். விவைாகரத்து 
வைாஙக வைந்திருந்த அவைள் பகட்டுக்ரகாணடிருந்தது 
திருமணக் ரகாணடைாட்டைத்்த பற்றிய படைமான “ஹம் ஆப் 
பக ் ஹன பகான” படைத்தின பாடை்ை எனபதுதான  சற்று 
விபனாதமாக இருந்தது.

“எஸ்பிபி”  என நம் அ்னவைராலும் 
அ்ழக்கப்பட்டை திரு எஸ்.பி. பாைசுப்பிரமணியம் அவைரகள் 
சுமார 42 ஆயிரம் தி்ர இ்சப் பாடைல்க்ளப் பாடி 
இருப்பவைர. ரதலுங்கத் தாய்ரமாழியாகக் ரகாணடை 
எஸ்பிபி 1946 ஆம் வைருடைம் ஜூன 4 இல் ஆந்திர மாநிைம் 
ரகாபகணாட்டைம் பபட்்டையில் பி்றந்தார. இயற்ரபயர சீறீபதி 
பணடிதரதயுை பாைசுப்பிரமணியம். பழம்ரபரும் நடிகர 
ரஜமினி கபணசன நடிப்பில் ரவைளிவைந்த சாந்தி 
நி்ையம்(1969) படைத்தில் “இயற்்க எனனும் இ்ளய 
கனனி..”எனறு எஸ்பிபி பாடிய பாடைல் தான அவைர பாடிய 
முதல் பாடைல். சி்றந்த பாடைகருக்கான பதசிய விரு்த ஆறு 
மு்்ற ரவைனறிருக்கும் அவைர 60 படைஙகளுக்கு 
இ்சய்மப்பாளராகவும் பணிபுரிந்திருக்கி்றார.

எஸ்பிபி பாடைகரான புதிதில் தமிழ்த் தி்ர உைகில் டி.எம் 
ரசௌந்தரராஜனின ரகாடி பட்ரடைாளி வீசி ப்றந்து 
ரகாணடிருந்தது. அழுத்தம் திருத்தமான ரதளிவைான 
உசசரிப்பிற்கு பபரபபான டிஎம்எஸ் குரலில் இருந்து எஸ்பிபி 
முற்றிலுமாக பவைறுபட்டைவைர. ரமாழி அழகின வை்ளவு 
ரநளிவுகபளாடு தன குர்ை இ்ழய விட்டு தன பாடும் 
தி்ரயி்சப் பாடை்ை பவைறு வைடிவைத்திற்கு கடைத்தி ரசனறு 
எல்்ையில்ைா பபரினபத்்த பகட்பபாருக்கு அளித்தவைர 
எஸ்பிபி.

இவைரின சக பாடைகராக திகழ்ந்த பஜசுதாஸ் ரகாஞசம் 
கடினத்தன்ம வைாய்ந்த குரல் ரகாணடைவைர. ஆனால் எஸ்பிபி 
ஒரு ரமல்லிய பகாடு பபாை எத்த்ன கடினமான இ்சக் 
பகார்வை களாக இருந்தாலும் அதபனாடு ஒட்டி இ்ணந்து 
பாடுவைதில் பதரந்தவைர. தமிழ், ரதலுஙகு, ம்ையாளம், 
கனனடைம், இந்தி, ரபஙகாலி, மராத்தி என பை இந்திய 
ரமாழிகளில் பாடியவைர. எஸ்பிபி தன வைாழும் காைத்தில் 
இ்சய்மப்பாளரகளின பாடைகராக திகழ்ந்தார.தன குரைால் 
ஒரு பாடை்ை எவவைளவு பமம்படுத்தி தர முடியும் எனகின்ற 
பமத்ம அவைரிடைம் இயல்பிபைபய இருந்தது.

கடைந்த 15 வைருடைஙகளுக்கு முனனால் “ைட்சுமண-
ஸ்ருதி” சாரபில் கும்பபகாணத்தில் நடைந்த கசபசரி 
ஒனறினில் எஸ்பிபி அவைரக்ள பநரில் சந்திக்கும் வைாய்ப்பு 

எனக்கு கி்டைத்தது. அந்த நிகழ்சசிக்கு நான தான சட்டை 
ஆபைாசகராக இருந்பதன. அதனால் நிகழ்சசி முடிந்து இரவு 
உணவு அவைபராடு சாப்பிடும் வைாய்ப்பு எனக்கு கி்டைத்தது. 
ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்டை எ்தயும் மீதம் ்வைக்காமல் அவைர 
சாப்பிட்டு மகிழ்ந்தது எனக்கு ஆசசரியமாக இருந்தது. 
இப்படி எல்ைாம் குளிரசசியாக சாப்பிடுகிறீரகபள.. உஙகள் 
குரலுக்கு எதுவும் ஆகாதா..?” எனக் பகட்படைன. “இதுவை்ர 
அப்படி ஆனதில்்ை. ஏன அப்படி ஆகவில்்ை என நானும் 
ஆராய்ந்ததில்்ை...”

 என ரசால்லிவிட்டு சிரித்தார.

அந்த இ்ச இரவில் அவைர பாடும் நிைாபவை பாடிய 
பபாது.. எனது பக்கத்து இருக்்கயில் அமரந்திருந்த ஒரு 
வையதான அம்மா கணகைஙகி ரநகிழ்ந்து கூறியது இனனும் 
எனக்கு நி்னவிருக்கி்றது.

“இவைன பாடும் பபாரதல்ைாம் அந்த நிைாபவை 
வைானத்திலிருந்து இ்றஙகி வைந்து பகட்கும் பபாை..”

உண்மதான. எஸ்பிபி தன பாடும் பாடைலுக்கு 
அவவைளவு பநர்ம ரசய்யக்கூடிய மனிதராக திகழ்ந்தார. 
“ம்ைபயாரம் வீசும் காற்று..” என அவைர பாடும் பபாரதல்ைாம்  
நம் காபதாரத்தில் ம்ைபயாரம் வீசுகி்ற காற்று ரதாட்டுத் 
தீணடியது. ரதா்ை தூரப் பயணஙகளில் காரில் ரசல்லும் 
பபாது ரமௌன ராகம் படைத்தில் வைருகி்ற “மன்றம் வைந்த 
ரதன்றலுக்கு..”பாடை்ைக் பகட்கும்பபாரதல்ைாம் நாம் 
பயணம் ரசய்யும் கார ஏபதா மிதப்பது பபாை உணர்வை 
நாம் அ்டைந்திருக்கிப்றாம். அவைர பாடிய பாடைல்களில் எனக்கு 
மிகவும் பிடித்த பாடைல் சிப்பிக்குள் முத்து படைத்தில் “துள்ளித் 
துள்ளி நீ பாடைம்மா சீ்தயம்மா..” என்ற பாடைல். இதன 
ரதலுஙகு வைடிவைம் ரமாழி புரியாவிட்டைாலும் நமக்கு அது 
இனனும் ரநருக்கமாக இருக்கும். அதுதான மூை வைடிவைம். 
ரவைறும் பாடைைாக மட்டும் பகட்பு வைாய்ப்பாக மட்டும் 
இல்ைாமல் அ்த பபரினப அனுபவைமாக அ்ர 
நூற்்றாணடுகாைம் மாற்றியவைர எஸ்பிபி அவைரகள். 
அபமசானின “அரைக்ஸ் இன ரவைாணடைரைாணட்” நிகழ்வில் 
கூடை நிகழ்க்ை க்ை்ர அரைக்ஸ் ரசானனது பபாை 
தமிழில் புகழ்ரபற்்ற “மாசி மாசம் ஆளான ரபாணணு..” 
என்ற பாடை்ை ரதலுஙகில் எஸ்பிபி குரலில் பகட்டைவைரகள் 
புணணியவைானகள்.

எஙகளது எத்த்னபயா இரவுகள் அவைரால் தான முழு்ம 
அ்டைந்தன . எஙகளது துயரஙகள், இழப்புகள், பிரிவுகள் 
என மனித வைாழ்வின இயல்பான வைலிகளில் இருந்து 
மிக்கவைராக அவைரது குரல் விளஙகியது.

உண்மயிபைபய ரசால்கிப்றன.

எஙகள் த்ைமு்்றயின ஈடு இ்ணயற்்ற பாடைகர 
அவைரதான.

இனறு ரதா்ைக்காட்சித் தி்ரகளில் எஸ்பிபி 
மரணமுற்்ற ரசய்தி பகட்டை பகட்டைபபாது எனக்கு ஏபனா 
சாந்தினியின நி்னவு வைந்தது. அவைளது அ்ைபபசி 
எணணிற்கு முயற்சி ரசய்தபபாது அது சுவிட்ச ஆப் ஆகி 
இருந்தது.

விவைாகரத்து நாளின பபாது கூடை அழாமல் அவை்ள 
காப்பாற்றிய எஸ்பிபி இனறு அவை்ள கைஙகி அழ 
்வைத்திருப்பார என நான பயாசித்த பபாது...

எஸ்பிபி எதிபர இருந்த ரதா்ைக்காட்சி தி்ரயில் பாடைத் 
ரதாடைஙகினார.

“பபாகும் பா்த தூரபம..

வைாழும் காைம் ரகாஞசபம..

ஜீவை சுகம் ரப்ற ராக நதியினில்

நீ நீந்தி வைா..

இந்தத் பதகம் ம்்றந்தாலும் இ்சயாய் மைரபவைபன..

பகளாய் பூ மனபம..”
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அறிஞைர் ் னிநபாயகம அடிகளபார் நி்னவு சிறப்பி்ழில், ஆ. சிவசுப்ரமைணியன, 
அமு்ன அடிகள், நபா. இரபாமைச்ெந்திரன, மு்னவர் பெபா. திரபாவி்டமைணி 
ஆகிபயபாரது மை்ரஞ்ெலி கட்டு்ரகள் மிகச் சிறப்ெபாக இருந்்ன. ் னிநபாயகம 
அடிகளபாரது “்மிழ்ப் ெண்ெபாடு” (Tamil Culture) கபா்பாண்டி்ழ், ் னது இறுதி 
இரு ஆண்டுகளில், பென்ன ்பயபா்பா கல்லூரியில் ்ன அலுவ்கத்்க 
பகபாண்டு பெயல்ெட்டு வந்்து.

அவபவ்ளயில், இஞ்ஞைபாசி இரு்யம அடிகளபார், ்பயபா்பா கல்லூரியில் 
இருந்து, இவவி்ழின பமை்பாண்்மை ஆசிரியர் பெபாறுப்்ெ ஏற்றிருந்்பார். 
்பான ப்பா்டஙகத திட்்டமிட்டுள்ள ஐககிய ஆ்யப் ெணிககபாக, அவர் 
ெபாந்ப்பாமுககுச் பெனற நி்்யில், ்மிழ்ப் பெரபாசிரியர் வி.மை. 
ஞைபானப்பிரகபாெம அடிகளபார் இ்ழ்ப் பெபாறுப்்ெ ஏற்றபார். ஆனபால் 
ஒரு சி் திஙகள்களுககுள், இ்ழ் பவளிவருவது முற்றிலுமைபாய் 
நினறுவிட்்டது. அந்் கபா்கட்்டததில், நபான இவவி்ழ் அலுவகததில் 
உ்வியபாளரபாகப் ெணிபுரிந்் அனுெவம இனறும என நி்னவில் 
ெசு்மையபாய் இருககினறது. இஙகு நபான ஒரு வி்டயத்்க குறிப்பி்ட 
பவண்டும. இ்ழின ெடிகள் அச்ெகததிலிருந்து வரும பவ்ளயில், 
கூ்டபவ கட்டு்ர ஆசிரியர்களது ஒவபவபாரு கட்டு்ரயும ெதது 
ெடிகள் ்னிபய அச்ெடிககப்ெட்டு வரும. கட்டு்ர ஆசிரியர்கள், 
்ஙகளது நண்ெர்களுககு அனுப்பி்ட ஏதுவபாய், இந்் ெதது ெடிகளும 
அவர்களுககு அனுப்ெப்ெடும. இன்றய இ்ககிய இ்ழ்கள் இத்்கய 

மு்ற்யக க்்டப்பிடிககினறனவபா எனெது ப்ரியவில்்். அந்நபாட்களில் 
பஜரபாகஸ் வெதி ெயனெபாட்டில் இல்்்.

பெஙகளுர் நபாகரததினமமைபா்வப் ெற்றி ஓரிரு வபார்த்்கள். வீ்ை 
்னமமைபாள், பெ்ம ் ட்சுமி அமமைபாள், மையி்பாப்பூர் பகௌரி அமமைபாள் பெபானற 
ப்வ்பாசி இனக க்்ஞைபரல்்பாம, க்் விற்ெனனரபாக இருந்்னர் எனெதில் 
மைபாற்றுக கருதது இல்்். ஆனபால் நூற்றுககுத ப்பாண்ணூறு விழுககபாட்டுககும 
பமைல், ப்வ்பாசி இனக க்்ஞைர்கள், ஆண்களபால், சிறு்மைப்ெடுத்ப்ெட்டு 
வந்் கபாரைததினபால்்பான, ்டபாக்டர் முதது்ட்சுமி பரட்டி அவர்கள், 
ப்வ்பாசிமு்ற ஒழிப்பு மைபெபா்பா்வக பகபாண்டு வந்்பார். இ்ற்கு 
எதிர்வி்னயபாய், பெஙகளுர் நபாகரததினமமைபா உட்ெ்ட ெ் ப்வ்பாசி இனக 
க்்ஞைர்கள் ஒனறி்ைந்து, ஓர் அ்மைப்்ெத துவஙகி, அவவ்மைப்பின மூ்ம 
்டபாக்டர் முதது்ட்சுமி பரட்டி அவர்களது முயற்சிககு முட்டுககட்்்ட பெபா்ட 
மு்னந்்னர். பமைலும அற்்றநபாள் பமைட்ரபாஸ் ரபாஜ்பானியில் ெட்்ட 
உறுப்பினரபாக இருந்் ெர்.சி.பி. ரபாமைெபாமி ஐயர் மூ்மைபாகவும கபாய் நகர்ததினர். 
ஆனபால், அவர்களது எண்ைம ஈப்டற முடியபாமைற்பெபாய்விட்்டது எனெது 
வர்பாறு. அவர்கள் துவஙகிய ப்வ்பாசி க்்ஞைர்களுககபான அ்மைப்பும சி் 
நபாட்களில் க்்ககப்ெட்டுவிட்்டது.

- எம்.எப்.ஐ. க�ாசப் குமார, திருச்சி

ñì™ FøŠ¹

«î£ö˜è«÷ / ï‡ð˜è«÷,
ð¬ìŠð£÷˜èœ, â¿ˆî£÷˜èœ îƒè÷¶ ð¬ìŠ¹è¬÷»‹ 
â¿ˆ¶è¬÷»‹ åšªõ£¼ ñ£îº‹ 20Ý‹ «îF‚°œ 
è£‚¬è‚°‚ A¬ì‚°ñ£Á ÜÂŠH àî¾ƒèœ. unicode 

â¿ˆ¶¼M™ ÜÂŠH ¬õŠð¶ Iè¾‹ º‚Aò‹.
- ÝCKò˜



è£
‚¬

è„
 C

øA
Q
«ô

Ü
‚«

ì£
ð˜
 2
02
0

65

ைகைசிப் ேக்ைம்

=இரோ. எட்வின்

65/66
்கநாகன்கச் சிறகினிகல...

“வமாழிப் பிரச்சி்னயபாகட்டும, 
கல்விப் பிரச்சி்னயபாகட்டும எல்்பா 
மைபாநி்ஙகளும எஙகபளபாடு ஒததுப் பெபாகினறன. 
்மிழ்நபாடு மைட்டும்பான ஒவபவபாரு மு்றயும 
முறுககிக பகபாண்டு நிற்கிறது” எனறு அ்மைச்ெர் 
ஒருவர் கூறிய்ற்கு, ் முஎகெ திருச்சியில் ந்டததிய 
கல்வி உரி்மை மைபாநபாட்டில் ெதி்ளித் மைககள்வ 
உறுப்பினர் திரு சு.பவஙகப்டென, “பவௌஞ்ெ 
நி்ததுககபாரன்பான மைபாடுகள் பமைய்ந்துவி்டக 
கூ்டபாது எனறு கவ்்ப்ெடுவபான. ்ரிசு 
பூமிககபாரனுககு அந்்க கவ்் ஒருபெபாதும 
இல்்். பமைபாழி, க்், இ்ககியம, அறிவியல், 
க்பாச்ெபாரம எனறு ெக்மும வி்ளந்து பெளித் 
பூமி ்மிழ்நபாடு. அ்னபால்்பான ெ்றுகிபறபாம” 
எனறபார். உததிரப்பிரப்ெம, பீஹபார் பெபானற 
மைபாநி்ஙகபளபாடு ஒப்பிட்டுப் ெபார்ககுமபெபாது 
இதில் உள்ள உண்்மை பு்ப்ெடும.

எப்பெபாது ெபார்த்பாலும பமைபாழி அரசியல் 
பெய்்ெடிபய இருககிறீர்கபள எனறு நம மீது 
குற்றம பெபால்கிறபார்கள். உண்்மை எனனபவனில், 
இதுவ்ர பமைபாழி அரசிய்் நபாம பெய்்ப் 
இ ல் ்் .  அ வ ர் க ள்  ப ் பா ்ட ர் ந் து 
பெய்துபகபாண்டிருககும பமைபாழித திணிப்பு 
அ ர சி யலுககு  எதி ர்வி்ன  மைட்டு ப மை 
பெய்துபகபாண்டிருககிபறபாம.

இனி்பான பமைபாழி அரசிய்் நபாம ப்பா்டஙக 
பவண்டும. பமைபாழி அரசிய்் இனியும நபாம 
ப்பா்டஙகவில்்் எனறபால் வி்ளந்து பெழித் 
நமைது பூமி ெபாழபாய்ப் பெபாகும.

ப மை பா ழி  அ ர சி ய ் ்  ந பா ம 
பெய்துபகபாண்டிருப்ெ்பாகவும திமிபரடுதது 
முறுககிக பகபாண்டிருப்ெ்பாகவும இன்றய 
மைததிய அ்மைச்ெர்கபளபா இந்திபமைபாழி 
பவறியர்கபளபா மைட்டும பெபால்கிறபார்கள் எனறு 
பகபாள்ளககூ்டபாது. ஆயிரதது ப்பாள்ளபாயிரம 
ப்பா்டஙகிய ெதது ஆண்டுகளுககுள் ஒருநபாள், 

“பென்ன மைபாகபாைதது மைககள் இந்தி்ய ஏற்க 
மைறுககிறபார்கபள ”  எனறு கபா ந்தியி்டம 
பகட்கிறபார்கள். இ்ற்கு ெதில் பெபால்்கயில் “அது 
சிறுெபான்மையினரின பகபாடுஙபகபான்மை” 
எனகிறபார் கபாந்தி. இந்்த ் கவ்் ் னது “பமைபாழி 
எஙகள் உயிருககு பநர்” எனற நூலில் ஆழி 
பெந்தில்நபா்ன சுட்டிககபாட்டியுள்ளபார்.

்மிழர்க்ளப் பெபாறுத்வ்ர இந்தி எனெது 
்மி்ழப் பெபா் ஒரு பமைபாழி. நமைககு எப்ெடி 
்மிழ் ்பாய்பமைபாழிபயபா அதுபெபா் இந்தி 
இந்திககபாரர்களின ்பாய்பமைபாழி எனெ்் 
எனெ்் மிகச் ெரியபாக உைர்ந்்வர்கள் 
்மிழர்கள். சி் ெததுக பகபாடி மைககளின 
்பாய்பமைபாழி்ய ஒருபெபாதும ்மிழர்கள் ெகடி 
பெய்வது இல்்்.

எனககு ் மிழ் ் பாய் எனில் அவர்களுககு இந்தி 
்பாய். எல்்பாத ்பாய்மைபார்க்ளயும பநசிககவும 
மைதிககவும பவண்டும எனெப் நமைது நி்். 
இனனும பெபால்்ப் பெபானபால் இந்தி நம மீது 
திணிககப்ெடுவ்் மைட்டும அல்் எந்் 
பமைபாழி்ய யபார்மீது திணித்பாலும நபாம அ்் 
எதிர்ககபவ பெய்பவபாம.

இனனும பெபால்்ப்பெபானபால் ் மி்ழ ஏப்பா 
ஒரு மைபாநி்ததில் திணிகக முயற்சித்பாலும 
்மிழர்கள் எதிர்ககபவ பெய்பவபாம.

இ ப் ெ டி ய பா ன  ந ம ்மை ப்  ெ பா ர் த து 
சிறுெபான்மையினர் எனெதும ,  நம மீது 
திணிககப்ெடும ஒரு அனனிய பமைபாழி்ய 
எதிர்ககும நமைது பெய்் பகபாடுஙபகபான்மை 
எனெதும அ்் பெபானனது கபாந்தி எனறபாலும 
மூர்ககத்னமைபான பமைபாழி அரசியல்.

”பெச்சு வழககில் மைட்டுபமை உள்ள பமைபாழிக்ள 
வளர்ப்ெ்ற்கு ெபாடுெடுவப்பா அல்்து அவற்றிற்கு 
எழுதது வடிவம பகபாடுப்ெ்ற்கபாக உ்ழப்ெப்பா 
ப்ெத துபரபாகம மைட்டுமைல்் உ்கத துபரபாகம. 
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இந்் பமைபாழிகள் எல்்பாம இல்்பாமைல் அழிந்து 
இந்தியில் க்ப்ெது எனகிற தியபாகத்் பெய்ய 
பவண்டும” எனறு,

27.08.1925 நபாளிட்்ட ”யங இந்தியபா”வில் கபாந்தி 
எழுதுகிறபார். இது்பான பமைபாழி அரசியல். எழுதது 
வடிவம இல்்பா் பமைபாழிகள் அழிந்துபெபாக 
பவண்டும  எனறு  க பா ந் தி  ப ெ பா ல்லிக 
பகபாண்டிருந்்பெபாது, ”இந்தியபாவில் உள்ள 
அ்னதது பமைபாழிகளும மை்றந்து, பகபா்டபான 
பகபாடி இந்திய மைககளின ஒரு ்னிப் பெபாது 
பமைபாழியபாக ஆஙகி்பமை விளஙகும நனனபாள் வர 
பவண்டும” எனறு ரபாஜபாரபாம பமைபாகனரபாய் கனவு 
கண்்ட்பாய் ் னது “இந்தியபாவின பமைபாழிச்சிககல்” 
எனற நூலில் இந்தியக கமயூனிஸ்ட் கட்சியின 
மு்ல் ் ்்்மைக குழுவில் உறுப்பினரபாய் இருந்் 
பமைபாகன குமைபாரமைஙக்ம ெதிவு பெய்கிறபார்

1 9 6 1 ஆ ம  ஆ ண் டு  மை க க ள் ப் பா ் க 
கைகபகடுப்பினபெபாது இந்தியபாவில் உள்ள 
்பாய்பமைபாழிகளின எண்ணிக்க 1652 எனறு 
கைகபகடுககப்ெட்டுள்ளது. 2,23,781 இந்தியப் 
பிர்ஜகளின ்பாய்பமைபாழி ஆஙகி்ம எனகிறது 
அந்் அறிக்க. மூனறு பகபாடி மைககளுககும பமைல் 
பெெககூடிய ஐந்து பமைபாழிகள், ஒனற்ர 
மைககளுககும பமைல் பெெககூடிய ஒனெது பமைபாழிகள் 
என, 87 ெ்ம மைககள் பெெககூடிய 22 பமைபாழிக்ள 
அட்்டவ்னககுள் அரசு பகபாண்டு வருகிறது. 
விடுெட்டுப்பெபான ெதிமூனறு ெ்ம மைககள் 
பெெககூடிய பமைபாழிக்ளயும மைதிகக பவண்டும, 
எழுதது வடிவம இல்்பா் பமைபாழிகள் எழுதது 
வடிவம பெறுவ்ற்கபான முயற்சிக்ள ஊககுவிகக 
பவண்டும எனபற நபாம ஆ்ெப்ெடுகிபறபாம.

எஙகளி்டம இத்்ன பமைபாழிகள் உள்ளன 
எனெதில் பெரு்மைபகபாள்ள பவண்டும 
எனகிபறபாம. அத்்ன பமைபாழிக்ளயும ெமைமைபாகப் 
ெபாவிகக பவண்டும எனகிபறபாம. அவரவரும 
அவரவர் பமைபாழியில் கல்வி கற்க பவண்டும, 
நீதியும, அரசு நிர்வபாகமுமகூ்ட அவரவர் 
பமைபாழிகளிப்பய ந்டத்ப்ெ்ட பவண்டும 
எனகிபறபாம .  இது ெபாததியம இல்்் 
எனகிறபார்கள். நபாம ெபாததியம எனகிபறபாம.

எத்்ன பமைபாழிகளில் அறிக்கக்ள 
அச்ெடிப்ெது எனகிறபார்கள் .  அத்்ன 
பமைபாழிகளிலும அடிகக பவண்டும. அதுவும 
இன்றய இ்ைய கபா்ததில் இது மிக மிக 
சு ் ெ மை பா ன  க பா ரி ய ம ் பா ன .  அ ல் ் து 
அட்்டவ்ையில் உள்ள பமைபாழிகள் அ்னததிலும 
மைததிய அரசின நிர்வபாக ந்டவடிக்கக்ள 
பவளியிட்டு அ்்ன அந்்ந்் மைபாநி் அரசுகள் 
்ஙகள் ்ஙகள் பமைபாழிகளில் பமைபாழிபெயர்தது 
பவளியிட்டுக பகபாள்ளுமெடி பெய்ய பவண்டும. 
அப்பெபா் அந்்ந்் மைபாநி்ஙகளின நிர்வபாக 
குறிப்புக்ள மைததிய அரசு அட்்டவ்ை 

பமைபாழிகளில் பமைபாழிபெயர்ததுக பகபாள்ள 
பவண்டும

இந்திய பமைபாழிகள் இல்்பாமைல் பெபாய் ஆஙகி்ம 
வரபவண்டும எனறு ரபாஜபாரபாம பமைபாகனரபாய் 
பெபானனபெபாது, ”ரபாஜபாரபாம மைட்டும ்னது 
ப ெ பா ந் ்  பமை பாழியில்  வ ர் பாறுக்ளப் 
ெடிததிருந்்பால் இந்திய சு்ந்திரப் பெபாரபாட்்டததிற்கு 
அவர் இனனும கூடு்்பான ெஙகளிப்்ெ 
பெய்திருப்ெபார்” எனறு கபாந்தி பெபானன்பாகவும 
பமைபாகன குமைபாரமைஙக்ம குறிப்பிடுகிறபார்

கபாந்திககும பெபாந்் பமைபாழியின வலி்மை 
புரிந்ப் இருந்திருககிறது. அ்னபால்்பான அவர் 
குஜரபாததிகள் குஜரபாததியிப்பய கல்வி கற்க 
பவண்டும எனகிறபார். ஜப்ெபான எழுததுககள் 
கடினமைபான்வ எனறபெபாதும ஜப்ெபான 
பிள்்ளகள் பெபாந்் பமைபாழியில் மைட்டுபமை 
ெடிப்ெ்் அவர் குறிப்பிடுகிறபார் .  பிற 
பமைபாழிகளில் உள்ளவற்்ற ்ம பமைபாழியில் 
பகபாண்டு வருவ்ற்கபாக அந்் பமைபாழிக்ள சி்ர் 
கற்றுத ப்றினபால் பெபாதும எனகிறபார்.

அந்நிய பமைபாழிவழி ெடிப்பு மைபாைவர்களின 
ெகதி்ய உறிஞ்சி அவர்களது ஆயு்ளக 
கு்றதது விட்்ட்பாகக கவ்்ப்ெடுகிறபார். அப் 
கபாந்தி்பான இந்தித திணிப்்ெ ஏற்க மைறுத் 
நம்மைப் ெபார்தது “சிறுெபான்மையினரின 
பகபாடுஙபகபான்மை” எனகிறபார் எனறபால் ்வறு 
அவரி்டம்பான இருந்திருககிறது.

ஒருவர் ஒரு பமைபாழியில் பெசினபால் மைற்றவர்கள் 
அ்் அவரவர் பமைபாழிகளில் பகட்கககூடிய 
கருவிகள் நி்றந்துள்ளபெபாது அவற்்ற எல்்பாம 
நபான ெயனெடுத் மைபாட்ப்டன

எனககுத ப்ரிந்் என பமைபாழியபான 
இந்தியில்்பான பெசுபவன. நீஙகள் பகட்க 
பவண்டுமைபானபால் என பமைபாழியபான இந்தி்யக 
க ற்று க  ப க பாண்டு  வ பாருங கள் .  இ ந்தி 
ப்ரியபாவிட்்டபால் எழுந்து பெபாஙகள் எனறு 
கருத்ரஙகததிற்கு வந்திருந்் மைருததுவர்க்ளப் 
ெபார்தது ஆயுஷ் பெய்பாளர் கூறுகிறபார். இது்பான 
ஆதிகக பமைபாழி அரசியல்.

அ்் நியபாயப்ெடுததிய ஊ்டகஙகளும 
்்்வர்களும “இந்தி ப்ரியபாது பெபா்டபா” எனற 
எமைது  பிள்்ளகளின எதிர்வி்ன்ய 
ப்ெததுபரபாகம எனறு பெபால்்த துணிகிறபார்கள். 
எஙகளுககு இவர்க்ளயும எதிர்பகபாள்ள 
பவண்டும

“இருபமைபாழிக பகபாள்்க்பான எஙகளு்்டயது. 
முமபமைபாழிக பகபாள்்க குறிதது ஆரபாய்ந்து 
ெரிந்து்ரகக ஒரு குழு அ்மைககப்ெடுகிறது” 
எனறு பெபால்லுகிற எமைது மைபாநி் அரசி்னயும 
எதிர்பகபாள்ள பவண்டும. கஷ்்டம்பான. ஆனபால் 
அ்் பெய்ப் தீரபவண்டும. பெய்பவபாம.
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ªè£í˜‰Fƒ° «ê˜Šd˜!” â¡ø èù¬õ ïùõ£‚°‹ ºòŸCèO™ å¡Á. 
àôªèƒ°‹ Mò£Hˆîõ˜è÷£A ªî£ì¼‹ õ£›M™ Ü´ˆî´ˆî 
î¬ôº¬øJù˜ â‡íƒè¬÷‚ ªè£‡ì â¿ˆ¶è¬÷»‹ ð¬ìŠ¹è¬÷»‹ 

á‚°M‚°‹ ºèñ£è ÞŠ «ð£†® Ü¬ñAø¶.

   ‘ò£¶‹ á«ó ò£õ¼‹ «èO˜’ âù õ£¿‹ îI› ñ‚èO¡ Ì˜iè‹ & 
¹ôŠªðò˜¾ Üî¡ c†Cªòù õ£öˆ î¬ôŠð†ì õ£›Mùó¶ âF˜è£ô‚ 
è¬îè¬÷ ðóõô£è âF˜ð£˜‚A«ø£‹.

è£‚¬è„ CøAQ«ô ñ£î Þî› º¡ªù´‚°‹ Ýø£õ¶ Ý‡´
èMë˜ A H ÜóM‰î¡ G¬ù¾ Þô‚AòŠ ðK²

àôèˆîI› ÜPMò™ ¹¬ù¾ CÁè¬îŠ «ð£†® 2021
õœÀõó£‡´ 2052

(ï¡P : ÞŠ«ð£†®‚è£ù ðíŠ ðKC¬ù 
õöƒ°‹ AH ÜóM‰î¡ °´‹ð‹ ê£˜ð£è 
F¼ñF ²ñF ñŸÁ‹ Þô‡ì¡ ¶O˜ 
ï‡ð˜èœ)

kaakkaicirakinile@gmail.com 
www.facebook.com/kakkai.cirakinile    
kaakkai.in

Þî›‚ °¿ñ‹

 ºî™ ðK² : 
10000 
Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

 Þó‡ì£õ¶ ðK² : 
7500 
Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

 Í¡ø£õ¶ ðK² : 
5000 
Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

 ï£¡° 
ÝÁî™ ðK²èœ : 
îô£ 2000 
Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

 á‚èŠ ðK² : 
ê£¡Pî›

ð¬ìŠ¹ ÜÂŠð «õ‡®ò I¡ù…ê™ ºèõK: 
kipian2021kaakkaicirakinile@gmail.com
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«ð²‹ ðìƒèœ
ªì™L»‹ ªè£¿‹¹‹ 2020
èó‹ «è£˜ˆ¶-ˆ ªî£ì¼‹ ðòí‹; Þ¼ŠH¡ H¡«ù 
âF˜è£ôˆ¬î‚ è†®òI´‹ F†ì‹.
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