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                         - டாகடர் ஜி. வெங்கடசாமி





பதிப்பு்ை

எஸ்.ஆர்.வி பள்ளியின் மாற்றுக்கல்வி முயற்சியில் மற்றுமமாரு 
கிளைசமசெயல்பாடா்க எஸ்.ஆர்.வி தமிழ்பபதி்பப்கதளதத மதாடங்கி 
பல நூல்்களை பதி்பபிதது வருகிற�ாம். ஒரு எட்டு ஆண்டு்களுககு 
முன்பா்க குழநளத்களுக்கா்க மாணவர்்களுக்கா்க நல்ல ்களத 
புதத்கங்்களைத றதடிற�ாம். 

்களத புதத்கங்்களை றதடிய மபாழுதுதான், றதடிதறதடி வாசிதத 
றபாதுதான், ஒரு உண்ளம புரிநதது. ஆங்கிலததில் இருககும் 
அைவிற்கு தமிழில் அவவைவா்க குழநளத்களுக்கா� புதத்கங்்கள் 
இல்ளல என்பது. குழநளத்களுக்கா� புதத்கங்்கள் நிள�ய 
இருககின்�� ஆ�ால் அது மபரியவர்்கைால் மபரியவர்்கள் 
மமாழியில் எழுத்பபட்டது. 

குழநளத்கள் எ்பபடி றபசிகம்காள்வார்்கள்? குழநளத்களுககு எது 
பிடிககும்? குழநளத்கள் பயன்படுததுகி� மமாழி எது? ஒரு 
ம ா ண வ னு ம்  இ ன் ம � ா ரு  ம ா ண வ னு ம்  எ ந த  ம ம ா ழி யி ல் 
றபசிகம்காள்வார்்கள்? அவர்்கள் வாழுகி� ்காலததில் அவர்்கள் 
பயன்பாட்டில் உள்ை மபாருட்்கள், நவீ� மதாழில்நுட்ப வசெதி்கள் 
பற்றிமயல்லாம் மபரியவர்்களுககு மதரிய செங்்கதி்கள் ள்கவசெம் 
இல்ளல. 

இநதச சூழநிளலயில் தமிழ எழுததாைர்்கள் சிலளை செநதிதது, 
நாங்்கள் இநதக குள�பாடு்களை மசொல்லி, குழநளத்களுக்கா� 
்களத்கள் எழுத றவண்டும் என்று ற்கட்ட்பமபாழுது, குழநளத்களுககு 
்களத்கள் எழுதுவது சிைமம் என்�ார்்கள். 

அ்பமபாழுதுதான் நண்பர் எஸ்.ைாமகிருஷணன் அவர்்களும் 
அண்ணன் செ.தமிழசமசெல்வன் அவர்்களும் நமககு உதவுவதற்கு முன் 
வநதார்்கள். சில ்களத்ப புதத்கங்்களைத மதாகுதது ம்காடுததார்்கள். 
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பதிம�ான்�ாம் வகு்பபு மாணவர்்களுககு ஒரு நல்ல மதாகு்பளப 
எஸ். ைாமகிருஷணன் ‘வாம�ங்கும் ப�ளவ்கள்‘ என்� தளல்பபில் 
ம்காடுததார். அடுதத ஆண்டு செ.தமிழசமசெல்வன் அவர்்கள் ‘்களத 
றநைம்,' 'பக்கததில் வநத அ்பபா' என்� ்களத மதாகு்பபு்களை 
மதாகுதது ம்காடுததார். யூமா வாசுகி அவர்்கள் 'உயிர்்களிடததில் 
அன்பு றவண்டும்,' '்கண்ணாடி' றபான்� மி்கசசி�நத ்களத்களைத 
மதாகுதது ம்காடுததார். இருநதாலும் கூட ்களத்கள் புதிதா்க எழுத 
றவண்டிய அவசியம் இரு்பபளத நாங்்கள் உணர்நது ம்காண்றட 
இருககிற�ாம். 

அறிவியல், வைலாறு, றதசெ்பபற்று, வாழகள்கத தி�ன்்கள், 
இலககியம், நாட்கம், வாழகள்க வைலாறு எ� இருபதிற்கும் 
றமற்பட்ட தளல்பபு்களில் எஸ்.ஆர்.வி தமிழ்ப பதி்பப்கம் நூல்்களை 
பதி்பபிதது மவளியிட்டிருககி�து. இ்பபடிததான் உங்்கள் ள்க்களில் 
தவழுகின்� ‘இைண்டாம் சுற்றும்‘ ஒரு ்களதயாகி, வைலா�ாகி இன்று, 
நூலாகி இருககி�து. 

2008ஆம் ஆண்டு ஒரு மளழ நாளில், மாளல றநைததில் 
மதன்ம�மல� நம் பள்ளிககு வநதவர் ஆர்.பாலகிருஷணன். மததிய 
றதர்தல் ஆளணயததின் துளண ஆளணயைா்க இருநத ்கால்கட்டததில், 
ஒரு ்கடிதததிற்கு பதில் தரும் விதமா்க, அன்பின் நீரூற்�ா்க 
ந ம் ப ள் ளி க கு  வ ரு ள ்க  த ந த ா ர் .  அ ள � க கு ம வ ளி ற ய 
மபய்தும்காண்டிருநத மளழளய விட அள�ககு உள்றை மபய்த 
மளழ அடர்ததியா� சிநதள�ளய வைர்ததது. அன்று பாலகிருஷணன் 
அவர்்களின் உளை மாணவர்்களின் உள்ைததில் ஒரு புதிய எழுசசிளய, 
மலர்சசிளய ஏற்படுததியது. 

‘சி�குககுள் வா�ம்’ என்� அழ்கா� புதத்கம் ஆர் பாலகிருஷணன் 
ஐ.ஏ.எஸ் அவர்்களுளடய எழுதது வண்ணததில், அண்ணன் டிைாட்ஸ்கி 
மருது அவர்்களின் ஓவியததில் மி்கசசி�நத நூலா்க உருவா�து. 
கிட்டததட்ட 20000 பிைதி்கள் அசசிட்பபட்ட�. தமிழநாட்டில் 
பல்றவறு திளசெயில் இருககும் ஆயிைக்கணக்கா� மாணவர்்களும் 
மபற்ற�ார்்களும் படிதது மகிழநதார்்கள். பல நூறு ்கடிதங்்கள் பதிலா்க 
வநத�. ்கடிதங்்களைமயல்லாம் மதாகுதது்பபார்ததால் இைண்டு 
மூன்று புதத்கங்்கைாகும். அநதக ்கடிதங்்கள் எல்லாம் குழநளத்களும், 
மாணவர்்களும், மபற்ற�ார்்களும் ‘சி�குககுள் வா�ம்‘ படிததுவிட்டு 
எழுதியளவ. 
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ஆ ர் . ப ா ல கி ரு ஷ ண ன்  அ வ ர் ்க ளி ட ம்  ந ா ங் ்க ள் 
ற்கட்டுகம்காண்டமதல்லாம் சி�குககுள் வா�ம் இன்ம�ாரு பா்கம் 
எழுத றவண்டும் என்பதுதான். தங்்களுளடய வாழவில் 20 ஆண்டு்கள் 
அனுபவதளத ‘சி�குககுள் வா�ததில்‘ ம்காண்டு வநது விட்டீர்்கள். 
இன்னும் 20 ஆண்டு ்கால வாழகள்களய நீங்்கள் புதத்கமா்க எழுத 
றவண்டும். அது மாணவர் உல்கததிற்கு பயன்படும் என்று 
றவண்டுற்காள் ளவதத மபாழுது, அன்பா்கவும் பிடிவாதமா்கவும் 
மறுததார். இநத இடததிறல சுஜாதா பாலகிருஷணன் அவர்்களை 
மகிழசசிறயாடும் நன்றிறயாடும் நிள�வுககூை விரும்புகிற�ாம். 
சு ஜ ா த ா  ப ா ல கி ரு ஷ ண ன்  அ வ ர் ்க ள ை  ம த ா ட ர் பு  ம ்க ா ண் டு  
ஆர்.பாலகிருஷணன் அவர்்களை நீங்்கள் எழுத தூண்ட றவண்டும் 
என்று ற்கட்டுகம்காண்றடாம். ‘சுஜாதா விளைவின் ்காைணமா்க 
இைண்டாம் சுற்று நூல்’ எழுதுவதற்்கா� நாள் குறிக்க்பபட்டது. 

்கன்னியாகுமரி மாவட்டததில் ற்காளதயாற்றின் அடர்நத 
்காட்டினிளடறய எழுததாைர் பாஸ்்கர் செகதி, நண்பர் பாைதி நா்கைாஜன்,  
அண்ணன் பாலகிருஷணற�ாடு அமர்நது புதத்கததிற்்கா� 
தயாரி்பபில் ஈடுபட்றடாம். உட�டியா்க இைண்டாம் சுற்று என்� 
வாட்ஸ் அ்ப குழுளவ உருவாககிற�ாம். ஒவமவாரு பகுதியா்க ஆர்.
பாலகிருஷணன் அவர்்கள் ்களதசமசொல்லி முடிக்க முடிக்க 
ற்கட்பவர்்களின் ்கண்்களில் ்கண்ணீர் மபருகியது. 

மி்க அழ்கா்க அறிவியல், செமூ்கம், செமூ்க்பபார்ளவ, உணர்வு, உ�வு 
உளையாடல், தமிழ நிர்வா்கம், மானுட பண்பு, அததள�யும் ்கலநது 
மி்கசசி�நத தமிழ அமுளத பளடததிருககி�ார் இநதத தமிழ அழ்கன். 

இைண்டாம் சுற்று எஸ்.ஆர்.வி மாணவர்்களுக்கா்க மட்டுறம 
எழுத்பபட்டது. ஆ�ாலும் எஸ்.ஆர்.வி மாணவர்்கள் மட்டுறம 
பயன்படுதத றவண்டும் என்று எண்ணுவது சுயநலமாகும். தமிழ்கம் 
தாண்டி உல்க மக்கமைல்லாம் பயன்படுததி பயனு� றவண்டும் 
என்பறத எஸ்.ஆர்.வி பள்ளியின் றநாக்கமாகும். 

இநத றநாக்கதளத செரியா்க பயன்படுதத உதவிய பள்ளியின் 
தளலவர் திரு.A.ைாமசொமி அவர்்கள், மசெயலாைர் P.சுவாமிநாதன் 
அவர்்கள், மபாருைாைர்  S.மசெல்வைாஜன் அவர்்கள், துளணததளலவர் 
M.குமைறவல் அவர்்கள், இளணசமசெயலர் B.செதயமூர்ததி அவர்்கள், 
அததுளண றபருககும் மி்க அன்பா� நன்றி்களை பதிவு மசெய்கிற�ாம். 
குறி்பபா்க பள்ளியின் இளணசமசெயலர் டாகடர்.B.செதயமூர்ததி 
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அவர்்கள் ஆர்.பாலகிருஷணன் அவர்்களின் எழுததிற்கு மி்க சி�நத 
தீவிை ைசி்கர்; வாசெ்கர். அவரின் எழுதளத குழநளத்கள் வாசிக்க 
றவண்டும் என்று விரும்புகி�வர். அவருககு ஒரு சி�்பபு பாைாட்டும் 
நன்றியும். 

இநத நல்ல புதத்கம் மவளிறய வருவதற்கு உதவிய நண்பர் பாைதி 
புதத்காலயம் நா்கைாஜன் அவர்்களுககும், எழுததாைர்்கள் ்கமலாலயன்,  
மபான்.த�றசெ்கைன் அவர்்களுககும் இநத றநைததிறல நன்றிளய பதிவு 
மசெய்வது எங்்கள் ்கடளமயாகும். 

எங்்கள் பள்ளியின் ஆசிரியர்்கள் பரிமைா றதவி, யாஸ்மின், ரூபவதி, 
சுஜாதா, விற�ாதா, தம்பி அநறதாணி அவர்்களுககும் ம�்பபூர்வமா� 
நன்றி்கள். குறி்பபா்க பரிமைா அவர்்களின் ள்கவண்ணம் இநத்ப 
புதத்கததிலும் றநர்ததியா்க மநய்ய்பபட்டிருககி�து. 

ஆர்.பாலகிருஷணன் அவர்்களின் தமிழ எழுததுககும் அவருளடய 
எழுதது நளடககும் ஆ்கசசி�நத எடுததுக்காட்டு இநநூல். அவருளடய 
வாழகள்கயின் வைலாறு என்று மசொல்வளத ்காட்டிலும் அவருளடய 
வாழகள்க பி�ருககு பயன்படும் விதததிறல இங்கு பதிவு 
மசெய்ய்பபட்டிருககி�து என்ற� மசொல்ல றவண்டும். நன்றி எங்்கள் 
அழகிய தமிழ ம்கனுககு. 

எஸ்.ஆர்.வி தமிழ்ப் பதிப்பகம்  



ஒரு தமிழ் மா்ணவனின் இமாலய வவற்றி

  “தீர்மா�மா்க நீ முடிவு எடுததவுடன் அளத  
       நிள�றவற்� பிைபஞசெம் சூழசசி மசெய்கி�து”   
    - ைால்்ப வால்றடா எமர்்ஸன்.

மநதிை   உசசொட�ங்்களின்  வழிறயதான் ்கடவுைரின்  உருவங்்களுககு 
ஆற்�ல்  பி�்பபதா்க   ஆததி்கர்்களின்  ஒரு பகுதியி�ர்  எண்ணுகி�ார்்கள். 
அறதறபால், ‘இைண்டாம் சுற்று’ நூளல்ப படிததவுடன் எமர்்ஸனின் 
றமற்கூறிய கூற்று கூடுதல் வலு்பமபறுவது புல�ாகி�து.

நாட்டின் ்களடகற்காடி கிைாமததிலிருநது ஓர் தமிழ மாணவன். 
தமிழ படிக்க றவண்டும். தமிழிறலறய குடிளமத றதர்வு்கள் எழுதிட 
றவண்டும். தமிழ மாணவன் என்� அளடயாைம் றபாய்விடககூடாது 
என்பதற்்கா்க உலம்கங்கும் ்கல்வி ்கற்்கக கிளடதத வாய்்பபு்களைத 
து�நத விய்பபுககுரிய மசெயல் எ� இைண்டாம் சுற்று நூலின் 
மதாடக்கம் முதல் இறுதி வளை ஒரு தமிழ மாணவனின் இமாலய 
மவற்றி குறிதத இைாஜபாட்ளட என்பதுதான் மபாருததமா்க 
இருககும்.

திரு. பாலகிருஷணன் அவர்்களின் தன் வாழகள்க்ப பயணததில் 
ம�மகிழவுடன் தமிழ மநடுஞசொளலயின் வழிறய மசென்று 
இமயதளத எட்டியிருககி�ார். தமிழமமாழி ம்காண்டு உலள்கத 
ம த ா ட ர் ந து  த ரி சி க கி � ா ர்  எ ன் �  உ று தி ய ா �  மு டி வு க கு 
வைறவண்டியிருககி�து. அமமரிக்க விண்மவளி வீைர் உளையாற்றிக 
ம்காண்டிருககும்றபாது இவர் ம�ம் பாைதியின் ‘வாள� அை்பறபாம்! 
்கடல் மீள� அை்பறபாம்!’ எ� முணுமுணுககி�து. நகசெல்வாதி்கைால் 
நிறுதத்பபட்ட றதர்தல் நளடமுள�்களை றநர்ளமயா்க நடததிட 
இவளை அனு்பபி ளவததால் பஸ்தர் ்காடு்களில் குறிஞசி நில்ப 
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பண்பாட்டுக கூறு்களைத றதடிக ம்காண்டிருககி�ார். இவர் எண்ணம், 
வண்ணம் மசெயல் அள�ததிலும் தமிழ மதாடர்நது நடமாடிக 
ம்காண்டிரு்பபளத உணை முடிகி�து.

மூதத ஐஏஎஸ் அதி்காரியா்க ்கடும் பணி்பபளுவுககு  இளடயிலும் 
இட்ப மபயர் ஆய்வு மற்றும் சிநதுமவளி ஆய்வு குறிதது இவர் 
றமற்ம்காண்ட ஆைாய்சசி்கள் உல்க்ப பு்கழ மபற்�ளவ. தான் பயணம் 
மசெய்த மெலி்கா்படர் விபததுககுள்ைா்கக கூடும் என்� அநதக குரூை 
மநாடியில் கூட தான் பல ஆண்டு்கைா்க முயற்சி மசெய்து மவளியிடாமல் 
ளவததிருநத சிநதுமவளி ஆைாய்சசி குறிதது ்கவளல்பபட்ட மனிதளை 
எ்பபடி விவரி்பபது?

ஒரு சி�நத நிர்வாகி தன்னுடன் பணியாற்றுபவர்்களைத தட்டிக 
ம்காடுதது்ப பணியாற்றுவது மட்டுமல்ல தவறு்களுககு முழுமுதல் 
மபாறு்பபு ஏற்பதும்தான் சி�்பபு வாய்நத தளலளமககு அளடயாைம். 
தி�ளமயா�வளைக ்கண்டுபிடிககும் தி�ளம தளலளம ஏற்று 
நடததுபவர்்களுககு றதளவயா� குணம். செட்டம் ஒழுங்கு்ப 
பிைசசெள�்களைக ள்கயாள்வதில் இருநது வைர்சசித திட்டங்்களை 
நிள�றவற்றுவது வளை திரு. பாலாவின் முததிளை நாடறிநதது.

தமிழநாட்டிலிருநது மசென்�வரின் அலுவல் பயணததில் செமூ்கநீதி 
இைண்ட�க ்கலநததில் என்� ஆசசெர்யம்? விளிம்பு நிளல மக்களின் 
துயர் துளடததிட, ்களடகற்காடி பழங்குடி மக்களை றநாககி பதது  
மணி றநை நளட்பபயணம், தி�ன் வைர் பயிற்சி, நலததிட்டங்்கள் 
எ� அவர் றமற்பார்ளவயில் அைசு இயநதிைம் ்கருளண மு்கம் 
தரிததளத உணை முடிகி�து.

‘இைண்டாம் சுற்று’ எனும் இநத நூலில் சில இடங்்கள் சில 
தருணங்்கள் மற்றும் சில நபர்்களை, ்காலம் முதல் சுற்று முடிநது 
இைண்டாம் சுற்றில் றவறுவள்கயில் அறிமு்க்பபடுததுகி�து. முதல் 
சுற்றின் அனுபவங்்களை இழநது விடாமல் இைண்டாம் சுற்றின் 
அதிர்வளல்களை உணர்வது ஒரு புதிய அனுபவறம. மனிதர்்களை 
அவர்தம் நிள�, குள�்களுடன்  மகிழசசியும், மநகிழசசியும் ்கலநத 
தருணங்்களை மவற்றி றதால்வி இல்லா மவற்றிடதளத உணைச 
மசெய்யும் உன்�த றவளை.

இநநூலில் பைவிக கிடககும் ்கவிததுவ வரி்கள், ்களலததி�ன் மிக்க 
மசொல்லாடல்்கள், செமூ்க்ப மபாறு்பபுணர்வுடன் கூடிய ்கவிளத்கள், 
ஆங்்காங்ற்க இளழறயாடும் அங்்கதம் இவற்ள�மயல்லாம் 
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பார்ககும்றபாது ஒரு சி�நத இலககியவாதியிள� அைசு இயநதிைம் 
சிள�்பபிடிதது ளவததிருககி�து என்ற� றதான்றுகி�து. இநநூலில் 
‘்பறைாற�ாயா’ (Pronoia)  ம�்பபான்ளம குறிததும் 'நாளை குறிதத 
ஞாப்கம்' எ�ச சிக்கலா� ்கருததாக்கங்்களை மி்க எளிளமயா்க 
விைககுவது மி்க அருளம.

திரு. பாலா அவர்்களின் அலுவல் வள்க சொ்கசெ்ப பயணததின் 
உற்சொ்கதளத என்�ால் உணை முடிகி� அறத றநைததில் ஐஏஎஸ் 
றதர்ளவ றநாககிய அவரின் பயணததில் நடநத நி்கழவு்களையும் 
எ�ககு றநர்நத நி்கழவு்களையும் ஒ்பபிட்டு்ப பார்ததால் அபாை 
ஒற்றுளம. ஆசசெர்யம்தான்.

தமிழ்ப பண்பாட்ளடக ்காததிட தமிழததாய் அவவ்பறபாது 
தளலசி�நத பளடவீைர்்களை றபார்க்கைததிற்கு அனு்பபி ளவ்பபாள் 
என்று மசொல்வது உண்டு. தமிழ்ப பண்பாட்டின் றவர்்களைத றதடி்ப 
பயணம் மசெய்திடறவ ளவள்கக ்களையிலிருநது ஒரு தமிழ மாணவன் 
ம்காநதிக்களைககுச மசென்றிட பணிக்க்பபடுகி�ான். றவர்்களைத 
றதடச மசென்� அம்மாணவன் விருட்செமாகி�ான். இமாலய மவற்றி 
மபற்� அதன் விழுது்கள் இைண்டாம் சு�றிலும் பண்பாட்டு 
அதிர்வளல்களை உருவாககிடும்.

வாழதது்கள்.

16.5.2018. த. உதயசந்திரன்





குழநளதககு மபயர் ளவ்பபளத விடவும் ம்காஞசெம் கூடுதலா� 
சிைமமா்கததான் இருககி�து புதத்கததிற்கு தளல்பபு ளவ்பபது.  
குழநளதக்காவது ‘அழ்கா� மபயர்’, ‘சொமி மபயர்’, ‘இநத எழுததில் 
மதாடங்கும் மபயர்’ என்று ளவததுவிடலாம். 

என்�றவா மதரியவில்ளல, ‘சி�குககுள் வா�ம்’, ‘பன்மாயக 
்கள்வன்’ ,‘நாட்டுககு�ள்’, ‘அன்புள்ை அம்மா’  என்� எ�து முநளதய  
நூல்்களுககு மபயர் சூட்டியறபாது எடுததுகம்காண்ட எநத 
சிைதளதளயயும் ்கலநதாறலாசெள�ளயயும் நான்  ‘இைண்டாம் சுற்று’ 
என்� இநதத தளல்பபிற்்கா்க றமற்ம்காள்ைவில்ளல. 

இநத நூலிற்்கா� முதல் வரிளய எழுதும் றபாறத ‘இைண்டாம் 
சுற்று’  என்பது ஒரு ்காட்சி்பபடிமமாய் எ�ககுள் இருநதது. அத�ால் 
அதி்கம் றயாசிக்காமறலறய ‘இைண்டாம் சுற்று’ என்று மபயர் ளவதது 
விட்டு இ்பறபாது இநத என்னுளைளய எழுதும் றபாது றயாசிககிற�ன் 
‘இைண்டாம் சுற்று’ என்�ால் என்�?

வாழகள்கயில் இைண்டாம் சுற்று என்று உண்ளமயில் எதுவும் 
இருககி�தா ? இல்ளல அது மவறும் ம�தறதாற்�மா? இைண்டாம் 
சுற்று என்பது முதல்சுற்றின் மதாடர்சசியா அல்லது ஒரு புதிய சுற்றின் 
மதாடக்கமா ?  ஓட்ட்பபநதய ளமதா�ததில் முதல்சுற்று, இைண்டாம் 
சுற்று, இறுதிசசுற்று என்று ஓடுவது;  கிரிகம்கட் ளமதா�ததில் முதல் 
இன்னிங்ஸ், இைண்டாவது இன்னிங்ஸ் என்று விளையாடுவது 
றபான்�தா இது?

முதல் சுற்று, இைண்டாம் சுற்று என்ம�ல்லாம் வள்க பிரிதது்ப 
பார்க்க யாைால் இயலும்?  அதற்கு இலக்கணம் அல்லது வளையள� 
எதுவும் இருககி�தா?  93 வயதில் மறலசியாவில் ஒருவர் மீண்டும் 
அைசியலுககு வநது ஆட்சிளய்ப பிடிககி�ார். பறிக்க்பபட்ட 

என்னுரர
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மருததுவக்க�ளவ பறிம்காடுக்க முடியாமல் ப�நது றபாகி�ாள் 
அனிதா. இதில் முதல் சுற்று, இைண்டாம் சுற்று, இறுதிசசுற்று 
என்ம�ல்லாம் நூல் பிடிதது அைக்க யாைால் முடியும்?

இருநதாலும், இைண்டாம் சுற்று என்று எதுவுறம இல்ளல என்று 
என்�ால் அடிததுச மசொல்லவும் முடியவில்ளல. ஏம�னில், 
வாழகள்க என்� மதாடர் ஓட்டததில் “இது எ�து இைண்டாம் சுற்று” 
என்று எ�ககுள் நான் மநகிழநது உணர்நத பல தருணங்்கள்  உண்டு. 
அநத நிமிடங்்களுகம்கல்லாம் ஒரு மபாதுததன்ளம உண்மடன்�ால் 
அது என் ்கண்்களில் ்கசிநத, ்கசிகி� ஈைம் தான். 

இறதா விட்டதளத மவறுளமயாய் மவறிதது்ப பார்ததபடி 
ம ல் ல ா ந து  ப டு த து க கி ட க கி ற � ன் — ம செ ன் ள � யி ல்  அ ந த 
மருததுவமள�யின் அவசெை சிகிசளசெ்பபிரிவில்.  

 ம�சில் குறுககும் மநடுககுமாய், ற்காணல் மாணலாய், சின்�தாய், 
மபரிதாய் ஆயிைம் றயாசெள�்கள். மூன்று நாட்்களுககு முன்புகூட 
நன்�ா்கததாற� டில்லியில் ஓடியாடி றவளல பார்தறதன்; இைவு 
ஒன்பதுமணிவளை றதர்தல் ஆளணயததில் எ�து அலுவல்கததில் 
கிடநறதற�;  கிட்டததட்ட றபா�மாதம் முழுவதும் அமமரிக்காவில் 
பயிற்சியில் இருநறதற�; அன்ள� மதைசொவின் ‘தளலளமத தன்ளம’ 
பற்றி மடன்வரில் றபசிற�ற�; றபா� வாைம்தாற� இநதிய்பமபாதுத 
றதர்தளல எ்பபடிததிட்டமிட்றடாம், எ்பபடி நடததிற�ாம் என்பளத 
இநதியாவின் ஐ.நா.  பிைதிநிதி முன்னிளலயில் ஐ.நா. செளப 
அதி்காரி்களுககு நியூயார்ககில் மணிக்கணககில் விைககிற�ன். 
அ ்ப ற ப ா ம த ல் ல ா ம்  ந ன் � ா ்க த த ா ற �  இ ரு ந த து ;  ஒ ன் று ம் 
மதரியவில்ளலறய;  ஏழு நாட்்களில் எல்லாம் தளலகீழா ? இனி எது 
றமல்? எது கீழ ? பாளத இருக்கட்டும், பயணறம சொததியமா ?  நாளை 
என்ம�ாரு நாள் இருககி�தா? 

வலது மபருங்குடலில் புற்றுறநாய் என்பது உறுதியாகிவிட்டது. 
இளத மருததுவர்்கள் என்னிடம் மசொல்வதற்கு முன்�ால், எ�து 
ம ள � வி யி ன்  ்க ல ங் கி ய  ்க ண் ்க ளி ல்  அ ச செ த ள த  ந ள � த து   
அசசெடிததிருநத மருததுவ அறிகள்களய என்�ால் வாசிக்க முடிநதது. 

ஆதங்்கமும், ள்கயறுநிளலயும் என்ள� முழுக்க ஆககிைமிததுக 
ம்காண்டிருநத அநதசசூழலிலும் நான், ‘இைண்டாம் ்கருதது’, 
‘மூன்�ாம் ்கருதது’ என்று றநைதளதச மசெலவிடாமல் டாகடரிடம் 
“அடுதது என்� ?” என்று ற்கட்றடன். அநத டாகடர் எ�து மநடுநாள் 
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நண்பரும் கூட. “உட�டியா்க அறுளவசிகிசளசெ மசெய்து ்கட்டிளய 
அ ்க ற் �  ற வ ண் டு ம் . அ த ற் கு ்ப பி ன்  ற த ள வ ்ப ப ட் ட ா ல்  ம ற் �  
சிகிசளசெ்கள்” என்�ார்.  “அறுளவ சிகிசளசெககு நீங்்கள் எ்பறபாது 
தயாைா்க முடியும்?” என்று ற்கட்டார். நான், “இ்பமபாழுறத” 
என்ற�ன்.  

நல்லறவளையா்க, ‘ ஒ்பபுகம்காள்ை மறுததல்’ , ‘விலகி ஓடுதல்’ 
என்� ம�நிளலககுள் நான் றபா்கறவயில்ளல. அநதக ்கடி�மா�, 
்கசெ்பபா� உண்ளமளய உட�டியா்க ்கண்ணீர் ததும்ப  நானும் எ�து 
மள�வியும், குழநளத்களும் ஏற்றுகம்காண்றடாம். ம�ளத 
றநா்கடிக்க றவண்டாம் என்று மபற்ற�ார் உள்பட குடும்ப்ப 
மபரியவர்்கள் யாரிடமும் என்� ஏது என்று விைக்கமா்கச 
மசொல்லவில்ளல. எ�து மநருங்கிய நண்பர்்கள் அைண் றபால 
நின்�ார்்கள் அருகில்.

ஆ�ாலும் “எ�ககு ஏன் இது றநர்நதது?” என்� ஒற்ள� வி�ா 
எ�ககுள் எழததான் மசெய்தது. அநதக ற்கள்வி எ�ககுள் எழும் 
றபாமதல்லாம் இன்ம�ாரு எதிர்க ற்கள்விளய எ�ககுள் எழு்பபி 
என்ள� நாற� றநர்மசெய்து ம்காண்றடன். 

நூற்று மு்பபதுற்காடி மக்கள் வாழும் இநத நாட்டில், ஐநதாயிைம் 
றபர் மட்டுறம இநதிய ஆட்சி்பபணியாைர்்கள்; அவர்்களுள் நீயும் 
ஒருவன்; அதிலும் முதல் முயற்சியில் மவன்�வன். தமிழ இலககியம் 
படிதது இநதிய ஆட்சி்ப பணியில் அமர்நத முதல் மாணவன். 
இவவைவு மபரிய கூட்டததில், இநத்ப மபருமிதததிற்கு வாழகள்க 
உன்ள� ஏன் றதர்நமதடுததது? இநத “நான் ஏன்?” என்� ற்கள்வி 
அ்பறபாது உ�ககுள் வநததா?  

றதர்வு எழுதும்றபாறத உ�து மபயளை ‘ஆர்.பாலகிருஷணன் 
ஐ.ஏ.எஸ்.’ என்று தி�மணி அலுவல்கததில் யாருககும் மதரியாமல் 
அசசுகற்கார்தது அசசெடிதது ’பர்சில்’ ளவததுகம்காண்டு அழகு 
பார்ததாறய, அநதத ‘மத�ாமவட்டு’ எ்பபடி வநதது என்று  
்காைணம் ற்கட்டாயா ? 

ஐ . ஏ . எ ஸ் .  ஆ வ த ற் ம ்க ன் ற �  ‘ ம ்க ா ம் பு சீ வி  வி ட ்ப ப ட் டு ’ 
வைர்நதவர்்கள் நடுறவ நீ எங்கிருநறதா மசென்று மவன்� றபாது 
திருவிழாககூட்டததில் ்காணாமற்றபா� சின்�ககுழநளதறபால் 
மளலதது நின்�ாறய? அ்பறபாதுகூட இது ஏன், எ்பபடி சொததியம் 
என்று நீ புலன் விசொரிததாயா? 
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ஆைாய்சசி மசெய்வளதறய முழுறநை்ப பணியா்கக ம்காண்ட ஆயிைம் 
றபைாசிரியர்்களுககு நடுறவ நள்ளிைவு்களிலும் விடுமுள�்களிலும் 
சுயவிரு்பபததால் றதாண்டிததுருவி சிநதுமவளியில் தமிழக 
‘ம்காற்ள்க’ முதமதடுதது ம்காண்டு வநதாறய அது ‘உ�க்கா�து’ 
என்�ால் இதுவும் ‘உ�க்கா�து’ தான். அளத்பறபாலறவ இளதயும் 
நீ ஏற்றுகம்காள் என்று ம�சு பணிததது. அநத ம�றசெ அளத 
ஏற்றுகம்காண்டது. அதுவன்றி, அ்பறபாது நான் றவறு என்� 
மசெய்திருக்க முடியும்?  

அறுளவ சிகிசளசெககூடததிற்கு ‘ஸ்ட்மைசசெரில்’ ம்காண்டு 
மசெல்ல்பபடும் நளடவழியில் றமலுள்ை கூளை ந்கர்நது கூடறவ 
வருகி�து.  எ�து ள்க்களை இறுககி்பபிடிதது நம்பிகள்கயூட்டுகி�ார் 
எ�து மள�வி. அன்ள� மதைசொவின் ‘மிஷ�ரீஸ் ஆஃ்ப சொரிட்டீஸ்’ 
அளம்பளபச றசெர்நத செற்காதரி்கள் எ�க்கா்க அங்ற்க வநது 
பிைார்ததள� மசெய்தும்காண்டிருககி�ார்்கள்.  “ மநருநல் உைம�ாருவன் 
இன்றில்ளல என்னும் மபருளம உளடதது இவவுலகு”  என்� கு�ளில் 
உள்ை ‘மபருளம’ என்� வார்தளத மட்டும் எழுததுரு வடிவில் என் 
்கண்முன் றதான்றி மபரிதாய், இன்னும் மபரிதாய் வைர்வதாய் 
எ�ககுத றதான்றியது. நான் நம்பிகள்கயுடன் உள்றை மசென்ற�ன்.  
மயக்கமருநதில் நிள�விழககும் றபாது எ�து ‘்பரியமா�’ 
மு்கங்்களை உள்வாங்கிகம்காள்கிற�ன். ‘மபருளம’ என்� வார்தளத 
றமலும் மபரிதாய் எ�ககுள் வைர்கி�து. அளத உசசெரிக்க முயன்�படி 
நிள�ளவ இழககிற�ன்.

இ ன் று .  2 0 1 8  ஆ ம்  ஆ ண் டு  , ற ம  ம ா த ம்  1 3  ஆ ம்  ற த தி , 
ஞாயிற்றுககிழளம. புவற�ஸ்வைததில் எ�து வீட்டில் எ�து 
மடிக்கணிணியில் இநத என்னுளைளய எழுததாககுகிற�ன். 
‘ இ ை ண் ட ா ம்  சு ற் று ’  இ ன் னு ம்  ஓ ரி ரு  ந ா ட் ்க ளி ல்  அ ச சு க கு 
றபா்கறவண்டும். இநத நூலின் பல்றவறு ்கட்டுளை்களும் ்கவிளத்களும் 
மசொல்லவிரும்பும் உணர்ளவ, மசெய்தியின் சொைதளத துரித்கதியில் 
ஒருமு்க்பபடுதத முயல்கிற�ன். 

எ�து ‘சி�குககுள் வா�ம்’ ஈர்்பபுவிளசெ மீறி றமமலழும்பி்ப 
ப�்பபது பற்றியது என்�ால் இநத ‘இைண்டாம் சுற்று’விழுநதபின் 
மீண்டும் எழுநது நட்பபது பற்றியது.  “அவைவர் வா�ம்; அவைவர் 
சி � கு ”  எ ன் று  சி � கு க கு ள்  வ ா � த தி ல்  எ ழு தி யி ரு ந ற த ன் . 
அளத்பறபாலததான் இநத இைண்டாம் சுற்று. இலக்கணம் எதுவும் 
இல்ளல இதற்கு. அவைவர் சுற்று; அவைவர் ்கணககு. 
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அவைவைது பயணததில் ஏறதா ஒரு புள்ளியில் “இது எ�து 
இைண்டாம் சுற்று” என்� உள்ளுணர்வு றமறலாங்்கக கூடும்.  அது 
றமறலாங்்காமலும் றபா்கலாம். யாருககுத மதரிகி�து அடுதத 
திரு்பபம்? எததள� றபைால் முடிகி�து உட்்கார்நது உயில் எழுத?

பயணம் மசெய்த பாளத்களில் மீண்டும் பயணிககும் றபாது ்கடநத 
்கால நி்கழவு்களுககும் நி்கழ்கால நி்கழவு்களுககும் இளடயிலா� 
மி்க றநர்ததியா�, ்கவிததுவமா� மதாடர்சசி சிலறநைங்்களில் 
்கண்கூடாகி�து. அளத உணர்நது உள்வாங்கும் றபாது அது 
எறதசளசெயா�தா அல்லது நமககு விைங்்காத ஒரு ‘மாயக்கைததின்’ 
முன்ற�ற்பாடா என்� ஓர் இனிளமயா� குழ்பபம் குளடநது 
எடுககும். ம்காஞசெம் ்கவ�மா்க இல்ளலமயன்�ால் அது நம்ளமச 
சில அதீத உணர்வு்களின், மதளிவற்� நம்பிகள்க்களின் மடியில் 
கிடததி மயங்்களவததுவிடும். அதற்கு இடம் ம்காடுததுவிட்டால், 
ள்க விைல்்களின் மீதிருககும் நம்பிகள்களய விட ள்க றைள்க்கள் மீது 
நம்பிகள்க கூடிவிடும்.  

இறதா, 32 ஆண்டு்களுககு முன்�ால் 1986 இல் மணிக்கணக்கா்க 
மளல்களைக ்கடநது  நடநது மசென்� ‘்களடசி ளமலுககு’  2017 இல்  
சொளல றபாட்டு ்காரில் மசெல்கிற�ன்; எ�ககு புற்றுறநாய் சிகிசளசெ 
அ ளி த த  மு ம் ள ப  ட ா க ட ர்  ம ப ந த ர் ்க ர்  ஒ டி செ ா வி ல்  மு ்ப ப து 
மாவட்டங்்களில் மசெயல்படுதத்பபடும் இலவசெ சிகிசளசெத திட்டததின் 
உநதுவிளசெயா்க இருககி�ார்; நான் படி்பபதற்கு றபா்க முடியாத 
சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கததில் சிநதுமவளி பற்றி உளையாற்றுகிற�ன்; 
நான் மதாடாமல் விட்டு விலகிசமசென்� முள�வர் பட்டதளத 
்களடசியில் எ�து ஆய்வு்களுக்கா� மபருமிதமா்க, மதி்பபுறு 
முள�வர் பட்டமா்க என் ள்க்களில் ஏநதி நிற்கிற�ன்; இளவ 
எல்லாவற்ள�யும் விட,  றமலும் றமலும் சொன்று றதடும் முள�்பபில் 
நான் அறிவிக்காமல் அளட்காதத சிநதுமவளியின் ‘ம்காற்ள்க வஞசி 
மதாண்டி வைா்கதளத’ 2010 இல் ற்காளவ மசெம்மமாழி மாநாட்டு 
ஆய்வைங்கில் பதற்�ம் ்கலநத பைவசெததுடன் நான் அறிவிககிற�ன் 
– புற்று றநாய் சிகிசளசெ முடிநது ஒரிரு மாதததில் நான் ்கலநதும்காள்ளும் 
முதல் மபாதுநி்கழவா்க அது அளமகி�து. இது றபான்� தருணங்்களில் 
இ�ம் புரியாத ஓர் ‘இைண்டாம் சுற்று உணர்வு’ என்ள�க 
்கவவிகம்காண்டு ்கண்ணீளை வைவளழககி�து. அவவாறு, இைண்டாம் 
சுற்று உணர்வில் நான் ஆட்பட்டிருககும் ஒவமவாரு முள�யும்,  எ�து 
்கல்லூரி நாட்்களில் நான் மீட்மடடுதத அநத “குன்�ககுடி அடி்கைார் 
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சுழற்ற்கடயதளத” ஒரு குறியீடா்க எ�து ‘நாளை குறிதத ஞாப்கம்’ 
றபால  எ�து ள்க்களில் ஏநதிகம்காண்டு நிற்பது றபால உணர்கிற�ன்.

இநத ‘இைண்டாம் சுற்று’, பள்ளி மாணவ மாணவியர்்களை ம�தில் 
ள வ த து  ந ா ன்  எ ழு தி ய  ‘ சி � கு க கு ள்  வ ா � ம் ’  நூ லி லி ரு ந து 
பலவள்க்களில் றவறுபட்டது. தற்்காலக ்கல்வி மற்றும் செமூ்கச 
சூழல்்களின்  அழுததங்்கள் மி்க விததியாசெமா�ளவ. நம்ளமச சுற்றி 
நி்கழும் சில அண்ளம நி்கழவு்கள் நம்ளம றவறு ற்காணததில் 
றயாசிக்களவககின்��.  மசொநத ஊரில் படி்பபு, மசொநத ஊரில் 
றவளல, மசொநத ஊரில் வாழகள்க என்பமதல்லாம் மளலறயறி 
மவகு்காலம் ஆகிவிட்டது.  நமது குழநளத்கள் தங்்களின்  
தன்முள�்பபிற்கும் அ்பபாற்பட்ட பு�க்காைணி்களின் தாக்கதளத 
எதிர் றநாக்க தயாைா்க இருக்கறவண்டிய ்கட்டாயம் உள்ைது. எ�றவ, 
விடாமுயற்சி, ்கடி� உளழ்பபு, றநைம் தவ�ாளம என்பது றபான்� 
ஆளுளம வைர்ககும் மசொல்லாடல்்களுககும் அ்பபால் மசென்று 
எதார்தத உலகின், நளடமுள� வாழகள்கயின் சில தததுவார்ததமா� 
உண்ளம்களை எ�து அனுபவங்்களின் ஊடா்க்ப றபசெமுயல்கிற�ன். 

எ�து பளட்பபிற்்கா்க மீண்டும் ஒருமுள� நண்பர் டிைாட்ஸ்கி 
மருது த�து பங்்களி்பளபச மசெய்துள்ைார்.  தமிழக்கைததில் 
மதாடர்நது இயங்கும் தூரிள்க்ப றபாைாளி அவர். ‘சி�குககுள் வா�ம்’, 
‘நாட்டுககு�ள்’, ‘பன்மாயக ்கள்வன்’ றபான்� எ�து பளட்பபு்களுககு 
அவைது ஓவியங்்கள் ஓர் அழ்கா�, கூடுதல் பரிமாணதளதக 
ம்காடுதத�. .  உங்்கள் ்கைங்்களில் தவழும் இநத்ப பளட்பபிலும் 
அவைது தூரிள்க மமாழி. 

அவைது ற்காட்றடாவியங்்களைக ம்காஞசெம் கூர்நது ்கவனியுங்்கள்.  
அநதக ்கண்ணாடியின் முன்பு நிற்பது நா�ா்கறவா அல்லது உங்்களில் 
யாருமா்கறவா இருக்கலாம்.  ஆ�ால் அநதக்கண்ணாடியில் மதரியும் 
உருவம் எதிறை நிற்கும் உருவததின் மவறும் பிம்பமா்க இல்லாமல் 
றவம�ான்ள�யும் கூடுதலா்கச மசெய்கி�து.  செக்கை நாற்்காலியில் 
இரு்பபவன் தளலயில் ’பீனிகஸ்’ ப�ளவயின் சி�ள்க்ப பரிவுடன் 
சூட்டுகி�து. ்கண்ணாடி முன் மபருமிதததுடன் நிற்பவன் ள்கயில் 
ஒரு பூங்ம்காதளத ம்காடுககி�து. பாளதளய்ப பார்்பபவன் முன் 
குனிநது மலர்்களைக ்காட்டுகி�து.  அநத எதிர் நிற்கும் உருவம்  
நானும் தான்; நீங்்களும் தான். அறதா, அங்கிருககும் அவர்்களும் 
இங்கிருககும் இவர்்களும் தான். அவர்்களின் மு்கம் மதரியத றதளவ 
இல்ளல. மு்கவரி றதளவறய இல்ளல. அன்பும் பரிவும் தான் அநத 
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மு்கமும் அதன் மு்கவரியும். அநத அன்ளப, பரிளவ, அக்கள�ளய  
அ ை வி ந த  ்க ண்  ம ரு த து வ ம ள � யி ல்  “ ட ா க ட ர் . வி ”  எ ன் று 
அளழததார்்கள்; அளழககி�ார்்கள். அளழ்பபார்்கள். இது பற்றி 
‘அைவிநத என்னும் அற்புதம்’ என்� ்கட்டுளையில் பதிவிட்டிருககிற�ன். 
படிதது்பபாருங்்கள்.

இநத இைண்டாம் சுற்று உருவா� விதறம ஓர் அலாதியா� 
அக்கள� ்கலநத அழகியல். “எழுதுங்்கள் எழுதுங்்கள்” என்று 
மதாடர்நது வற்புறுததி்ப பார்ததுவிட்டு நண்பர் துைசிதாசென் (பள்ளி 
’முதல்வர்’ என்பது எவவைவு மபரிய பதவி. மபா�ாளமயா்கக கூட 
இருககி�து) ’அதிைடியா்க’ நாள் குறிததுவிட்டார் ற்காளதயாறு 
மசெல்வதற்கு. நா்கர்ற்காயிலில் ‘சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட 
அடிததைம்’ என்� எ�து நூலிற்்கா்க த.மு.எ.்க.செ  விருது வாங்கிய 
ள்கறயாடு ‘இைண்டாம் சுற்று’ பற்றி ஆ� அமை அமர்நது விவாதிக்க 
நானும் துைசிதாசென், றதாழர் நா்கைாஜன், எழுததாைர் பாஸ்்கர் செகதி 
ஆகிய நால்வரும் ற்காளதயாறு மசென்ற�ாம். 

அளததமதாடர்நது ‘இைண்டாம் சுற்று வாட்ஸ் அ்ப’ குழு 
உருவா�து. நண்பர் செங்்கை செைவணன், றைாஜா முதளதயா நூல்க 
இயககு�ர்  சுநதர் ்கறணசென் ஆகிறயாரும் குழுவில் இளணநத�ர். 
நூல் உருவாக்கததில் செமயபுைம் எஸ்.ஆர்.வி பள்ளியின் முதல்வர் 
துைசிதாசெற�ாடு ஆசிரிளய்கள் பரிமைா றதவி, ரூபா ஆ�நத, றைாஜா 
முதளதயா நூல்கததின் மணி்கண்ட சு்பபு, சுறைஷ, மபங்்களூர் 
்கார்ததி்கா ற்காபிநாத ஆகிறயாரும் பங்்களி்பபு மசெய்த�ர். இைண்டாம் 
சுற்றிற்்கா்க ஒடிசொ வநது பதது நாட்்கள் என்னுடன் தங்கி உதவி 
மசெய்தார் ்கமலாலயன். இறதா இைண்டாம் சுற்ள� திருசசி  
‘எஸ். ஆர். வி. ப்பளிக ஸ்கூல்’ மதாடக்க விழாவில் மவளியிட்றட 
தீர்வமதன்று அதிைடியா்க நாள் குறிததுவிட்டார்்கள்.  

எ�து பணிசொர்நத மபாறு்பபு்களில் மூழகி ‘தளலளய மவளிறய 
எடுக்கமுடியாமல்’ ஓட்டமும் நளடயுமா்க இருககும் என்ள� 
விடாமல் துைததி இவர்்கள் எல்லாம் ‘இைண்டாம் சுற்று’ என்� இநத 
நூளல ஏன் சொததியமாககுகி�ார்்கள்? என்ள�யும் இவர்்களையும்  
எது ஒரு ற்காட்டில் இளணககி�து? ஒருவள்கயில், இது றபான்� 
ற்கள்விக்கா� விளடளயத தான் இநத ‘இைண்டாம் சுற்று’ றதடுகி�து.

எ�து றபசளசெயும் எழுதளதயும் மாணவ மாணவியரிடம் 
ம ்க ா ண் டு  ற செ ர் ்ப ப தி ல்  அ க ்க ள � யு ம்  ஈ டு ப ா டு ம்  ம ்க ா ண் ட  
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எஸ்.ஆர்.வி றமல்நிளல்பபள்ளி நிர்வா்கததி�ர் ஏ.இைாமசொமி, 
தளலவர்; பி.சுவாமிநாதன் மசெயலர், எஸ். மசெல்வைாஜன் மபாருைர்; 
எம்.குமைறவல் துளணததளலவர்; டாகடர் பி.செதயமூர்ததி இளணச 
மசெயலர் மற்றும் பள்ளியின் முதல்வர் எ�து அருளமததம்பி 
து ை சி த ா செ ன்  ஆ கி ற ய ா ரு க கு  எ � து  ந ன் றி ள ய த 
மதரிவிததுகம்காள்கிற�ன்.

இநத நூலிற்கு அணிநதுளை எழுதுவது யார் என்� ற்கள்வி 
றதான்றும் முன்�றை றதான்றிய விளடயின் மபயர் த. உதயசசெநதிைன். 
இநதிய ஆட்சி்ப பணிககு மபருளம றசெர்ககும் குடிளம்பபணியாைர் 
அவர். நி்கழ்காலத தமிழசசெமூ்கததின் மபாறு்பபுமிக்க ஆளுளம்களில் 
ஒருவர். எ�து மதி்பபிற்குரிய நண்பர். இநத நூலிற்கு அணிநதுளை 
எழுதிய அவருககு எ�து மநஞசொர்நத நன்றி.

எ�து ஆழமா� விரு்பபங்்கள் அடுததடுதது சொததியமாகின்��. 
அது என்ள� றமலும் றமலும் மகிழவிககி�து. இநத உல்கததில் 
என்ள� அறிநத, அவவைவா்க அறியாத பலரும்  எ�து விரு்பபங்்களை 
நிள�றவற்� ‘கூட்டுசசெதி’ மசெய்து  உளழககி�ார்்கள். 

வாழகள்க மி்க ைசெள�யா�து. தனிததனி புள்ளி்கள் றபாலவும் 
இருககி�து;  ஒறை ற்காடு றபாலவும் இருககி�து. கூட்டிக ்கழிதது்ப 
பார்ததால் நிள�வு்களின் மதாடர் ஓட்டமாய் இருககி�து வாழகள்க. 
ஒரு சொயலில் புள�்களத றபால இருககி�து. இன்ம�ாரு ற்காணததில் 
அசசு அசெலா்க ்கண்முன் நின்று ள்ககுலுககி,   ்கண்சிமிட்டிச சிரிககி�து 
நிதர்செ�மாய். 

எ்பபடி்ப பார்ததாலும் மமாததததில் அழ்கா்கததான் இருககி�து 
இநத உல்கம்.

"இப்தா 
நான ஊனறிய விம்தயின
பேரகளில விழுந்தன
எலம்லயில்லா ோனத்தின
ஈர ைமழத்துளி.

எனது ஜனனலில
இ்தைான சூரியன
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சைாழிபுரியா்தேரகளுககும்
புரிகிறது
நான முணுமுணுககும் ோரத்ம்த

விமைகள் ச்தரியா்த
வினாககளும்
கண்சிமிட்டிச் சிரிககும்
வியப்புகளும்
ஊடு�யிராய்
ஒனறாக விமையும்
ேயலப�ால இருககிறது
ோழ்கமக.

ஆனாலும், அ்தனாலும்
அது
ேசீகரைாக இருககிறது.

இப்தா
ேரிநதுகட்டி நிற்கிறது
உ்லகம்
எனமன ேரபேற்க.

ைகிழ்ச்சி.

‘இைண்டாம் சுற்று’  என்� இநத அனுபவதளத எ�ககு 
சொததியமாக்க என்ள� மீட்மடடுதத எ�து மள�வி சுஜாதாளவயும், 
எங்்கைது ம்கள்்கள் ஓவியாளவயும் ஸ்மிருதிளயயும் இநத நூல் 
மி்கவும் மகிழவிககும். 

  அன்புடன்,

புவற�ஸ்வைம் ஆர். பாலகிருஷ்ணன்
13.05.2018
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தமிழ் நெடுஞ்டாரை

இது எ�து மநடுஞசொளல. இதற்கு தமிழ மநடுஞசொளல என்று 
நான் மபயர் ளவததிருககிற�ன். நீண்ட ்காலமா்க இநதச சொளலயில் 
மதாடர்நது பயணம் மசெய்து வருவதால்  இளத நான் மநடுஞசொளல 
என்கிற�ன்.    

இதிலுள்ை மபயர்்பபலள்க்கைாய், ளமல் ்கற்்கைாய் மட்டும் இன்றி 
தமிறழ பாளதயும் பயணமுமாய் இன்னும் மசொல்ல்பறபா�ால் 
இலக்கா்கவும் இரு்பபதால் இளத நான் “தமிழ மநடுஞசொளல” 
என்கிற�ன். நான் மசெய்திருககும், மசெய்தும்காண்டிருககும் பயணங்்கள் 
யாவுறம இநத ஒறை ஒரு மநடுஞசொளலயின் வழியா்கறவ 
நளடமபற்�தா்க, நளடமபறுவதா்கத றதான்றுகி�து. இநத தமிழ 
ம ந டு ஞ செ ா ள ல ற ய  எ � க கு  பி �  ம ம ா ழி ்க ள ை யு ம்  
்கற்றுகம்காடுததிருககி�து. 

நான் ஒரு தமிழ மாணவன். நான் படிததது தமிழ மட்டுறம. எ�து 
மு்கமும் மு்கவரியும் தமிழதான்.  தமிழ மாணவன் என்� அநத ஒற்ள� 
அளடயாைதளதத தவிை றவம�நத அளடயாைமும் எ�ககு்ப 
மபரிதில்ளல என்� உறுதியுடன் எ�து ்கால்்கள் இன்றுவளை 
நடககின்��. 

எ�ககு எ�து பணி மற்றும் பதவி சொர்நத றவறு அளடயாைங்்கள் 
இருக்கலாம். அளவ அவவ்பறபாது எ�து ள்கயில் திணிக்க்பபடுகி� 
எ�து புதிய புதிய அளடயாை அட்ளட்கள். அளவ எல்லாம் 
ஒருவள்கயில் எ�து தமிழ மநடுஞசொளலயில் நான் ்கடநது 
வநதிருககி�, ்கடநது ம்காண்டிருககி� ளமல் ்கற்்கைா்கவும் கூட 
இருக்கலாம். ஆ�ால், ளமல் ்கல் ஓர் அைவுற்கால் அல்லது 
அறிவி்பபு்ப பலள்க அவவைவு தான். ளமல்்கல்்கள் மநடுஞசொளல 
ஆகிவிட முடியாது. அத�ால், எ�து இநத மநடுஞசொளலககு றவறு 
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யாரும் றவறு எநத்ப மபயளையும் ளவததுவிடக கூடாமதன்பதில்  
நான் ்கவ�மா்க இருககிற�ன். 

இ ந த  ம ந டு ஞ செ ா ள ல  எ ன் ள �  இ ந தி ய ா வி ன்  மூ ள ல 
முடுககு்களுககும் உலகின் மி்க்பபல நாடு்களுககும் ம்காண்டு 
மசென்றிருககி�து.  நான் மசெல்ல நிள�தத திளசெ்களும் றதசெங்்களும் 
மட்டுமன்றி நான் மசெல்றவன் என்று நிள�க்காத றதசெங்்களும் கூட 
இநத தமிழ மநடுஞசொளலயிறலறய வநதுவிடுவதால் நான் றவம�ாரு 
மாற்றுச சொளலக்கா� றதளவளயக கூட  ஒருறபாதும் உணர்நததில்ளல. 

இநத மநடுஞசொளல மவறும் பாளத மட்டும் அல்ல. அது எ�து 
பயணமும் கூட என்பதால் எ�து பயண அறிவும் அதன் பல�ா� 
பட்டறிவும் எ�து தமிழ மநடுஞசொளல மி்க்பபரிவுடன் எ�க்களிதத 
ம்காளட்கள்.

  இநதிய ஆட்சி்பபணியின் ஒரு சி�்பபுததன்ளம, அ்பபணி 
அ ளி க கி �  வி ரி வ ா �  ்க ை மு ம் ,  ம வ வ ற வ று  வ ள ்க ய ா � 
அனுபவங்்களுறம ஆகும். ஒவமவாரு புதிய மபாறு்பபும் ஒவமவாரு 
புதிய படி்பபுதான். ஒன்ற�ாமடான்று மதாடர்பில்லாத பலவிதமா� 
பணி்களைச மசெய்கி� றபாது புதிய புதிய படி்பபு்கள் என்பளவ 
மதாடர்்களத்கைா்கறவ மாறி விடுகின்��.  

  சுற்றுலாத துள�ககும்,றதர்தல் றமலாண்ளமககும் மவகு 
தூைம்தான். சுற்றுலாத துள�யில், மு்கதளதச சிரிததபடி ளவததிருக்க 
றவண்டும். றதர்தல் பணி மசெய்யும்றபாது சிரிக்கறவ கூடாது. இளவ 
எல்லாம் பணி சொர்நத றதளவ்கள். இதற்கு மவளிறய புதிய ்கல்வித 
தகுதி்களை வைர்ததுகம்காள்ளும் வாய்்பபு்கள் வநது ம்காண்றடதான் 
இருககும்.  

   இநதிய ஆட்சி்பபணியில் இருநதாலும், நான் செட்டக்கல்வியில் 
ஒரு பட்டம் வாங்கி ளவததுக ம்காள்ைலாம் என்று எ�து நண்பர்்கள் 
அடிக்கடி மசொல்லுவார்்கள். நான் இ.ஆ.ப. றதர்வு எழுதி மவற்றி 
மபற்�றபாது அகில இநதிய அைவில் 99-ஆவது இடம் மபற்றிருநறதன். 
மசூரியில் பயிற்சிக்காலததில் பல்றவறு றதர்வு்களை மீண்டும் எழுத 
றவண்டும். அதறதர்வு்களில் கிளடககும் மதி்பமபண்்களை குடிளமத 
றதர்வின் றபாது கிளடதத மதி்பமபண்்கறைாடு றசெர்தது, புதிய 
தைவரிளசெ்ப பட்டியளல மவளியிடுவார்்கள். இைண்டு ஆண்டு்கால 
பயிற்சியின்றபாது கிளடதத மதி்பமபண்்களின் பய�ா்க நான் 99-
ஆவது இடததிலிருநது,66-ஆவது இடததிற்கு ‘இடம்’ மபயர்நறதன். 
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இதற்கு முககியக ்காைணம்,பல்றவறு செட்டத துள�்களைச சொர்நத 
ப ல் ற வ று  ற த ர் வு ்க ளி ல்  எ � க கு க  கி ள ட த த  அ தி ்க ம ா � 
மதி்பமபண்்கள்தாம்.  

“செட்டத துள�யில் ்கல்விததகுதி மபற்�ால் பலவிதங்்களில் 
உதவி்கைமா்க இருககும்; றதளவ்பபட்டால், வழக்கறிஞைா்கக கூட 
றபாய் விடலாம்” என்று ஆறலாசெள� மசொல்வார்்கள். அடுதது, 
றமலாண்ளமத துள�. மபாதுவா்க இநதிய ஆட்சி்பபணி அலுவலர்்கள், 
மவளிநாடு மசென்று றமலாண்ளமததுள�யில் உயர்்கல்வி மப� 
வாய்்பபு்கள் வரும். அதுமட்டுமன்றி, பணியின் மதாடக்க 
்காலததிலிருநறத நிதி றமலாண்ளம, றபரிடர் றமலாண்ளம,றதர்தல் 
றமலாண்ளம என்று பல்றவறு துள�்களில்  பணியாற்றும் வாய்்பபுக 
கிளடதததால்,இவற்றில் ஏதாவது ஒரு துள�யில் உயர்்கல்வித தகுதி 
மப� றவண்டுமமன்� ஆர்வம் எழுவது இயற்ள்கறய. றமலும் 
றபரிடர் றமலாண்ளம றபான்� துள�்களில் பல்றவறு பயிற்சி 
ளமயங்்களில் பயிற்சியளிக்கவும், றமலாண்ளம நுட்பங்்களை 
விைக்கவும் நாற� அடிக்கடி மசெல்லுறவன்.

ஒடிசொ பழங்குடி்கள் பற்றிய ஆைாய்சசி,  ஒடிசொவின் பண்பாட்டு 
வைலாற்றுடன் மதாடர்புளடய பல்றவறு ஆய்வு்கள் ஆகியவற்ள� 
நான்  மதாடர்நது றமற்ம்காண்டிருநததால், ஒடிசொவிலுள்ை பல்றவறு 
பல்்களலக்கழ்கங்்களில் மானுடவியல், மமாழியியல், வைலாற்றியல் 
ற ப ா ன் �  ப ல் ற வ று  து ள � ்க ளி ல்  உ ள ை ய ா ற் று வ த ற் ்க ா ்க ச 
மசெல்லுவதுண்டு. இவவாறு, செட்டம், மானுடவியல், றமலாண்ளம 
றபான்� பல்றவறு துள�்களில் உயர்்கல்வி்ப பயிற்சி மபறுவதற்்கா� 
வாய்்பபு்கள் பலமுள� ள்ககூடி வநதறபாதும் ஏறதா ஒரு 
முைட்டு்பபிடிவாதததில் நாற� எ�ககு அனுமதி மறு்பறபன்.  

எ�து ம�தில் ஏறதா ஒரு மூளலயில் நான் ஒரு தமிழ மாணவன் 
மட்டுறம என்� தனிததுவ அளடயாைதளத இழநதுவிடக கூடாது 
என்� ஓர் உள்ளுணர்வு எ�ககுள் இரு்பபதுறபால் றதான்றும். 
“இன்ம�ாரு பட்டம் வாங்கி என்� மசெய்ய்பறபாகிற�ாம்?” என்� 
ற்கள்வி எழும். “்கல்லூரி்களில் படிததா நிதி றமலாண்ளம மசெய்கிற�ாம்; 
மாநில வைவு மசெலவு திட்டம் தயாரிதறதாம்” என்று எ�ககுள் 
ற்கள்வியும் அதற்்கா� விளடயும் ஒறை செமயததில் வநது றபாகும். 

அது மட்டுமல்லாமல், அகில இநதிய குடிளம்ப பணியில் 
றநைடிதறதர்வு மூலம் ்கால் ளவதத முதல் தமிழமாணவன் என்� 
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மபருமித உணர்வு அவவைவு சொதாைணமா�து அல்ல. அதிலும் நான் 
தமிழநாட்டில் இருநது மவகுதூைததில் றவம�ாரு மாநிலததிற்குச 
மசென்று ஒரு புதிய மமாழிளயக ்கற்்கறவண்டும் என்� நிளல 
ஏற்பட்டறபாது ம்காஞசெம் மளல்பபா்கததான்  இருநதது. ஆ�ால், 
அதுறவ எ�து அன்ள�த தமிழின் மபறுவதற்கு அரிய வைம் என்பளத 
நான் உணர்நது ம்காள்ை மவகு்காலம் ஆ்கவில்ளல. திைாவிட 
மமாழி்களை்ப றபசும் ஒடியா மாநில்ப பழங்குடி்களின் வாழகள்க 
முள�யில் செங்்க இலககிய  குறிஞசி நில வாழகள்கயின் துல்லியமா� 
ஒ ற் று ள ம ள ய க   ்க ண் ட றி ந த வு ட ற �  இ ந த ச  செ ா ள ல யு ம் 
இநத்பபயணமும் அவவைவு ‘எறதசளசெயா்க’ நி்கழநதுவிடவில்ளல 
என்று றதான்�தமதாடங்கியது. ஆ�ால் அது எவவைவு நீைமா� 
சொளல, எவவைவு ஆழமா� மபாருள் மபாதிநத பயணம் என்பது 
எ�ககுத  மதரியாது. மதரிநதிருக்க நியாயமில்ளல.

நம் அன்ள�த தமிழமமாழியின் மதான்ளமயும் இலககிய 
இ ல க ்க ண  வ ை மு ம்  ்க ா ல த ள த  ம வ ன் று  இ ள ண ய த தி லு ம் 
ம்காடிறயாசசும் அதன் புதுளமததி�மும்  உல்கம் அறிநதறத. ஆயினும் 
பரிதிமாற்்களலஞர் முதல் முன்�ாள் முதல்வர் ்களலஞர் வளை 
தமிழின் மசெம்மமாழி  அங்கீ்காைததிற்கு மதாடர்நது குைல் எழு்பபி 
இறுதியா்க ளமய அைசு தமிழச மசெம்மமாழி அறிவிததறபாது மகிழசசி 
அளடயாத தமிழர் யாரும் இருக்கமுடியாது. இதுபற்றிய எ�து 
மபருமகிழசசிககு ஒரு தமிழ்பபற்�ாைன், தமிழ மாணவன் என்பதால் 
மட்டுமன்றி, நான்  இதுவளை மவளியில் கூடச மசொல்லாத ஒரு 
தனி்பபட்ட ்காைணமும் உண்டு. 

2004-ஆம் ஆண்டு. நாடாளுமன்� மக்கைளவ மற்றும் மாநில 
செட்டமன்�த றதர்தளல ஒருறசெை நடததுவதற்கு றததி அறிவிக்க்பபட்ட 
பின்�ர் ஓர் அவசெைச சூழநிளலயில் ஒடிசொ மாநிலததின் தளலளமத 
றதர்தல் அதி்காரியா்க நியமிக்க்பபட்டிருநறதன். அ்பறபாது 
பு வ ற � ஸ் வ ை ம்  ம த ா கு தி க கு  ற த ர் த ல்  ப ா ர் ள வ ய ா ை ை ா ்க  
நியமிக்க்பபட்ட மவளிமாநில ஐ.ஏ.எஸ் அதி்காரி ஒருவர் 
அவவ்பறபாது எ�து அலுவல்கததிற்கு வநது உளையாடிச மசெல்வார். 

அ்பறபாது எ�து ஆய்வு பற்றியும் றபசசு வநதது. வைலாறு 
இலககியம் றபான்� விஷயங்்களிலும் ஆர்வமுளடயவைா்கத 
மதரிநதார்.  றதர்தல் முடிநது சில மாதங்்களுககு்ப பின்�ால் அவர் 
ஒருநாள் என்ள�த மதாளலறபசியில் அளழததார். அ்பறபாது மததிய 
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அளமசசெைாயிருநத திரு. தயாநிதிமா�னின் தனிச மசெயலைா்க 
இரு்பபதா்கவும் அளமசசெர் றபசெவிரும்புவதா்கவும் கூறி�ார். 
அளததமதாடர்நது அளமசசெர் என்னிடம் றபசி�ார். 

தமிழமமாழிளயச மசெம்மமாழியா்க அறிவி்பபதற்்கா� முயற்சி்கள் 
முழுவீசசில் நளடமபற்று வருவதா்கத மதரிவிததார் அவர். ஆ�ால், 
அநத முன்மமாழிளவ மததிய அளமசசெைளவககுக ம்காண்டு மசென்று, 
அங்கு தீர்மா�தளத நிள�றவற்றுவதற்கு, தமிழ மமாழியின் 
மசெம்மமாழித தன்ளம்களைமயல்லாம்  பல்றவறு ற்காணங்்களில் 
முன்னிளல்பபடுததும் வள்கயில் பின்புலசமசெய்தி்களை ஆங்கிலததில் 
தயார் மசெய்யறவண்டி இரு்பபதா்கவும் அது மதாடர்பா்க அவளை 
றநரில் செநதிக்க முடியுமா என்று ற்கட்டார். அதன்படி அடுதத சில 
நாட்்களில் அவளை டில்லியில் அவைது அலுவல்கததில் செநதிதறதன்.  

    தமிழின் மசெம்மமாழிததன்ளமளய மற்�வர்்களும் எளிதில் 
புரிநது ம்காள்ளும்படியும், அததுடன்  ஆைாய்சசி மமாழியில் 
மட்டுமன்றி அலுவல்க மமாழியிலும் ஒருங்கிளணதது ஆங்கிலததில் 
விரிவா� குறி்பமபான்ள� ஓரிரு நாட்்களில் தயார் மசெய்யறவண்டிய 
றதளவ இரு்பபதா்கச மசொன்�ார். மூன்று அல்லது நான்கு நாட்்களில் 
குறி்பளபத தயார் மசெய்து மின்�ஞசெலில் அனு்பபி ளவ்பபதா்கச 
மசொல்லி  விட்டு ஒடிசொ திரும்பிற�ன். 

அ த ன்  பி � கு ,  த மி ழி ன்  ம செ ம் ம ம ா ழி த த ன் ள ம  ப ற் றி 
பரிதிமாற்்களலஞர் முதல் ஜார்ஜ் எல்.ொர்ட் வளையிலும் பல்றவறு 
அறிஞர்்கள் முன்ளவதத ்கருதது்களை்ப படிததுவிட்டு விரிவா� 
பின்புல அறிகள்க ஒன்ள�த தயார் மசெய்றதன். ஓரிரு நாட்்களில் 
முடிக்க றவண்டியிருநததால்  இளடயில் ஒரு நாள் விடு்பபு எடுததுக 
ம்காண்டு அளத எழுதிற�ன். பின் அதள� மததிய அளமசசெருககு 
மின்�ஞசெலில் அனு்பபி ளவதறதன்.   

அதன் பி�கு சிறிய இளடமவளிககு்ப பி�கு  ஒருநாள் அளமசசெரின் 
தனிசமசெயலரிடமிருநது எ�ககு அளலறபசியில் அளழ்பபு வநதது. 
அ்பறபாது நான் ஒரு மசொநத றவளலயா்க திருசசியில் இருநறதன்.  

“உங்்களுககு ஒரு நற்மசெய்தி : தமிழ மசெம்மமாழியாகி விட்டது” 
என்று மகிழசசியுடன் குறி்பபிட்டார்  அவர்.  மபருமகிழசசியளடநத 
நான், “எ்பறபாது ?” என்று ற்கட்றடன். அவர் சிரிததுக ம்காண்றட,  
“ஐநது நிமிடங்்களுககு முன்புதான் ”  என்�ார். 
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றமலும், “இ்பறபாதுதான் பிைதமர் வீட்டில் அளமசசெைளவக 
கூட்டதளத முடிதது விட்டு மவளிறய வநதிருககிற�ாம். அளமசசெர் 
அவைது ்காரில் ஏறுகி�ார். மதாளலறபசியில் உங்்களுககுத த்கவல் 
மதரிவிககுமாறு அவர் குறி்பபா்கச மசொன்�தால் உங்்களுககு உடற� 
நான் றபான் மசெய்றதன்” என்றும் மசொன்�ார். நான் அவைது த்கவலுககு 
நன்றி மசொன்ற�ன்.                  

தமிளழச மசெம்மமாழியாககும் முயற்சியில், பல அறிஞர்்கள், 
அைசியல் தளலவர்்கள் ்காலங்்காலமா்க  உளழததிருககி�ார்்கள். 
இநநிளலயில் இவவிஷயததில் எநத்பபங்்களி்பபுமற்� எ�ககு, 
தமிழின் மசெம்மமாழிததன்ளம பற்றியும், அதன் மபருளம்களை்ப 
பற்றியும் ஆய்வு நளடயும் அலுவல் நளடயும் ்கலநத ஆங்கிலக 
குறி்பமபழுதும் வாய்்பபுக கிளடததது எ�ககுள் மி்க மகிழசசிளயயும், 
உற்சொ்கதளதயும் ஏற்படுததியது.   

இறதா, நம் தாய்மமாழியா� தமிழமமாழி மசெம்மமாழியாகி 
விட்டது.  “மசெம்மமாழியா� தமிழ  மமாழியாம்” என்� ்களலஞரின் 
பாடல் வரி்கள் ஏ. ஆர். ைஹமானின் இளசெயளம்பபில் உலம்கங்கும் 
ஒலிககின்��. 

ஆபததின் விளிம்பிலிருநது மீண்டு எழுநது நிற்்க முயற்சிததுக 
ம்காண்டிருககும் எ�ககு, ற்காளவ மசெம்மமாழித தமிழ மாநாட்டில் 
உளையாற்� ஓர் அளழ்பபு. எ�து இைண்டாம் சுற்ள� இளதவிட 
றவறு ஓர் அர்ததமுள்ை, ஆ்க்ப மபாருததமா� விதததில் மதாடங்கி 
இருக்க முடியுமா என்று எ�ககுள் நாற� ற்கட்டுகம்காள்கிற�ன்.

2010 ஆம் ஆண்டு பி்பைவரி அல்லது மார்ச மாதம். தஞளசெத 
தமிழ்ப பல்்களலக ்கழ்கததின் அ்பறபாளதய  துளணறவநதர்  
ம.ைாறஜநதிைன், புதுமடல்லியில் ைாமகிருஷணபுைததில் (ஆர். ற்க. 
புைம்),  இருநத எ�து வீட்டிற்கு வநதிருககி�ார், அவர் எ�து 
மநருங்கிய நண்பரும் கூட. அ்பறபாது புற்று றநாய் அறுளவ 
சிகிசளசெககு்ப பின்�ர் கீறமாமதைபி சிகிசளசெ மபற்று வநத என்ள� 
றநரில் பார்தது  நலம் விசொரிக்கவும்,  ற்காளவ மசெம்மமாழித தமிழ 
மாநாட்டில் சிநதுமவளி்ப பண்பாடு பற்றி  ஆய்வுளை நி்கழததுமாறு 
றநரில் அளழ்பபுவிடுக்கவும்  அவர் அன்று வநதிருநதார்.  

  மசெம்மமாழி மாநாட்டின்றபாது சிநதுமவளி்ப பண்பாடு, மற்றும் 
மபாறி்பபு்கள் பற்றி ஒரு சி�்பபு அமர்வு நளடமப� இரு்பபதா்கவும், 
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அதில் நான் ஓர் ஆய்வுக்கட்டுளை வாசிக்க றவண்டுமமன்று 
சிநதுமவளி ஆய்வறிஞர் ஐைாவதம் ம்காறதவன் விரும்புவதா்கவும் 
அவர் மதரிவிததார்.  இநத அமர்வில் அஸ்ற்கா பர்்பறபாலாவும் 
்கலநதும்காள்ை இரு்பபதா்க   ைாறஜநதிைன் றமலும் கூறி�ார்.   

ம செ ம் ம ம ா ழி  ம ா ந ா ட் டி ற் ்க ா �  ஏ ற் ப ா டு ்க ள்  தீ வி ை ம ா ்க 
நடநதுவருவளத மதாளலக்காட்சி மசெய்தி்களின் மூலம் நான் 
அறிநதிருநறதன்.  சிகிசளசெ மதாடர்நத நிளலயில் நான் மி்கவும் 
்களைதது பலவீ�மா்கறவ இருநறதன்.  அத�ால் நான் மசெம்மமாழித 
தமிழ மாநாட்டில் ்கலநது ம்காள்வது பற்றி றயாசிததுக கூட்ப 
பார்ததிருக்கவில்ளல. 

அ ஸ் ற ்க ா  ப ர் ்ப ற ப ா ல ா வு ம்  ஐ ை ா வ த ம்  ம ்க ா ற த வ னு ம்  
அமர்நதிருககும் ஒரு றமளடயில் சிநதுமவளி பற்றி ஓர் ஆய்வுளை 
நி்கழதத எ�ககு அளழ்பபு வருவது  எவவைவு மபரிய அங்கீ்காைம் 
என்பது எ�ககுத மதரியும்.  உல்க்பபு்கழ மபற்� சிநதுமவளி 
ஆய்வறிஞர் அஸ்ற்கா பர்றபாலா ்கலநதும்காள்ளும் அமர்வு 
என்பதால் அதில் ்கலநதும்காண்டு ஆய்வுளை நி்கழதத எ�து மபயளை 
ஐைாவதம் முன்மமாழிநதிருககி�ார் என்பளதயும் முககிய 
அமர்வு்களுககு உரிய மபயர்்கள் அன்ள�ய தமிழ்க முதல்வர் அைவில் 
ஒ்பபுதல் மப�்பபட்டதா்கவும் ைாறஜநதிைன் மதரிவிததார். 

2002  இல் எ�து ஆய்வு்களின் மூலம் நான் ்கண்டறிநத 
“ம்காற்ள்க-வஞசி- மதாண்டி வைா்கம்” பற்றிய என் ஆய்வு முடிவு்கள் 
இ ன் னு ம்  ம வ ளி யு ல ்க த தி ற் கு ச  ம செ ா ல் ல ்ப ப ட ா ம ல்  எ � து 
்க ணி ்ப ம ப ா றி யி ல்  தூ ங் கு வ து  எ � து  ம � ள த க  கு ள ட ந து 
ம்காண்டிருநதது. அதுமட்டுமன்றி திடீமைன்று ஏற்பட்ட மபரும் 
உடல்நலககுள�வு, அறுளவ சிகிசளசெ, கீறமாமதைபி  என்� திடீர்த 
திரு்பபங்்கள் எல்லாம் எ�ககுள் ஏறதா ஓர் அவசெை உணர்ளவ 
விளதததிருநத�.   

  “எல்லா சொன்�ாதாைங்்களையும் ஒன்று திைட்டி  ஒரு ம்கததா� 
நூளல எழுதும் முயற்சியில் ம்காற்ள்க-வஞசி-மதாண்டிளய 
உலகிற்குச மசொல்வளத றமலும் ஒததி்ப றபாடாறத, இதுவளை 
அறிநதளத இ்பறபாறத மசொல்” என்று எ�து உள்ம�ம் எ�ககுக 
்கட்டளையிட்டது. அத�ால் ற்காளவ மசெம்மமாழி மாநாட்டில்  உளை 
நி்கழதத நான் உட�டியா்க ஒ்பபுகம்காண்றடன். 
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ற்காளவயில் சிநதுமவளியில் தமிழ இட்பமபயர்்களைச சொன்�ா்கக 
ம்காண்டு திைாவிடக ்கருதுற்காளுககு வலுசறசெர்ககும் புதிய தைவு்களை 
்க ணி ்ப ம ப ா றி க  ்க ா ட் சி ய ளி ்ப ப ா ்க  த ய ா ர்  ம செ ய் தி ரு ந ற த ன் . 
சிநதுமவளியின்  “ம்காற்ள்க- வஞசி- மதாண்டி வைா்கதளத”  நில 
வளைபடங்்கைா்க அநதக ்காட்சியளி்பபில் றசெர்ததிருநறதன்.  அநத 
உளைளய கிழககு பதி்பப்க நண்பர்்களின் உதவியுடன் ஒரு குறு நூல் 
வடிவில் அசசிட்டு எடுததுக ம்காண்றடன்.   

எ�ககு றவண்டிய மருநது்கள்,பி� மபாருட்்களைமயல்லாம் 
எ டு த து க  ம ்க ா ண் டு  எ � து  ம ள � வி  எ ன் னு ட ன்  வ ந த ா ர் . 
்காவல்துள�ளயச றசெர்நத எ�து நண்பர்்கள் சிலர் ற்காளவயில் ஒரு 
மபரிய விடுதியில் நான் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு மசெய்திருநத�ர். அநத 
வி டு தி யி ல் த ா ன்  மு த ல் வ ர் ,   அ ள ம ச செ ர் ்க ள்  உ ட் ப ட  ப ல  
உயைதி்காரி்களும் தங்கியிருநத�ர்.   

மசெம்மமாழிததமிழ மாநாட்டின் றபைணி, ்கண்்காட்சி, மபாது 
நி்கழவு என்று றவறு எளதயும் பார்ககும் உடல்நிளலயில் நான் 
இல்ளல. அ்பறபாதுதான் கீறமாமதைபி முடிநதிருநதது.

 அஸ்ற்கா பர்்பறபாலாவின் முன்னிளலயில், என்ள� சிநதுமவளி 
ஆய்வுககுள் ஈடுபடுததி வழிநடததும் ஐைாவதம் ம்காறதவனின்  முன் 
நின்று நான் ‘ம்காற்ள்க-வஞசி- மதாண்டி வைா்கதளத முதன்முள�யா்க 
ஆய்வுலகிற்கு அறிவிதறதன். 
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மசெம்மமாழி மாநாட்டு ஆய்வைங்்கக கூட்டததில் எ�து 
பல்்களலக்கழ்க்ப றபைாசிரியர்்கள் தமிழண்ணல், முரு்கைததி�ம், 
எ�து ்கல்லூரி்பறபைாசிரியர்  இ.ற்க.ைாமசொமி, றபைாசிரியர்்கள்  
மணிறவல், திருமளல ஆகிறயாளையும் செநதிதறதன். 

மதுளையில் என்னுடன் தமிழ இலககியம் படிதத  எ�து வகு்பபுத 
றதாழர்்கள் பலளையும் செநதிததது மி்கவும் மகிழசசியளிததது.   
மருததுவ சிகிசளசெககு்பபின், எ�து முதல் மபாது நி்கழவா்க ற்காளவ 
மசெம்மமாழித தமிழ மாநாட்டு அைங்கின் ஆய்வுளை அளமநதது மி்க 
நிள�வளி்பபதாய் இருநதது.

புற்றுறநாயால் பாதிக்க்பபட்டவர்்களுககு ஈடா� ம� 
உளைசசெலுககு ஆைாபவர்்கள் அவர்்களை்ப பக்கததிலிருநது 
்கண்ணும் ்கருததுமா்க்ப பார்ததுக ம்காள்பவர்்கள் தான். என்ள� 
மீட்மடடுததுவநத எ�து மள�வி சுஜாதா, மசெம்மமாழி மாநாட்டில் 
ஐைாவதம் ம்காறதவன் முன்னிளலயில் எ�து ம்காற்ள்க வஞசி 
மதாண்டி வைா்கதளத அறிவி்பபுச மசெய்யும் அநத மநாடிளய த�து 
இருகள்கயிலிருநது எழுநது நின்று ்காமிைாவில் பதிவு மசெய்தார். 
அ்பறபாது அவைது மு்கததில் பல மாதங்்களுககு்ப பின்�ர்  முதன் 
முதலா்க றதான்றிய மகிழசசிளய ஒரு ்கணம் ்கவனிததபடி எ�து 
றபசளசெத மதாடர்நறதன். 

தமிழ மமாழியின் மீதா� எ�து ஆர்வமும், பற்றும் பி� 
மமாழி்களை றநசிக்கக ்கற்றுகம்காடுததறத தவிை மவறுக்கக 
்கற்றுததைவில்ளல. ஒருறவளை, ஒடிசொ றபான்�மதாரு மாநிலததில் 
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அதன் பண்பாட்டு்ப பின்�ணியில் பணியாற்றும் வாய்்பபு கிளடததது 
கூட அதற்ம்காரு கூடுதல் ்காைணமா்க இருக்கலாம். மதால்திைாவிட்ப 
பழங்குடி்கள் இன்னும் மி்க்பபைவலா்க வாழும் மாநிலம். 
வைலாற்றுக்காலததிலும் ஏறதா ஒரு வள்கயில் தமிழ வைலாற்ற�ாடு 
மதாடர்புளடய நில்பபகுதி.

தமிழநாட்ளட ஆண்ட றசெை றசொழ பாண்டியர் என்னும் 
மூறவநதர்்களை  மமாழியால் ஒருளம ்கண்ட ”திைாவிட நட்பைசு்கள்” 
என்று முதன் முதலில் அளடயாைம் ்காட்டியதா்கக ்கருத்பபடும் 
்கலிங்்க மன்�ன் ்காைறவலனின் ெதிகும்பா ்கல்மவட்ளட  எ�து 
பயிற்சி ்காலததிறலறய புவற�ஸ்வைததில் பார்தறதன்.  நகசெளலட் 
பிைசள�யில் பாதிக்க்பபட்டுள்ை  மதன்மாவட்டமா� ்கஜபதி 
மாவட்டததிலுள்ை மற்கநதிை கிரி மளல்பபகுதிககு அளடயாைம் 
மதரியாதபடி வாடள்கக்காரில் மசென்று டில்லியிலிருநது வநதிருககும் 
ஆய்வுககுழு என்� றபார்ளவயில்  ைாறஜநதிை றசொழனின் பு்கழமபற்� 
்கல்மவட்ளட பார்ததுவநத நாள் பசுளமயா்க நிள�வில் உள்ைது.

இருநதாலும் இதுவளையிலா� எ�து பணி அனுபவங்்களில் ஆ்கச 
சி�நத அங்கீ்காைம் என்று நான் நிள�்பபது மற்� துள�்கறைாடு 
றசெர்தது ஒடிசொ மாநிலததின் பண்பாட்டுத துள�்ப மபாறு்பபும் 
என்னிடம் ஒ்பபளடக்க்பபட்டளதத தான். என்� தான் ஒடிசொவின் 
பண்பாட்டு வைலாறு பற்றி நான் ஆய்வுக்கட்டுளை்கள் எழுதிவநதாலும் 
இளத நாற� எதிர்்பபார்க்கவில்ளல.  என்� தான் இருநதாலும் நான் 
அநத மாநிலதளதச றசெர்நதவன் இல்ளலறய. 

இநத நம்பிகள்கககு எநதவிதமா� குள�பாடும் றநரிடாமல் 
பணியாற்றியதா்கறவ நான் மதி்பபிடுகிற�ன்.  ஒடிசொவின் பண்பாட்டு 
வளைபடத மதாகு்பளப  (Cultural Atlas of  Orissa)  நாங்்கள் 
மவளியிட்டறபாது இநதியாவிறலறய அது தான் ஒரு முன்ற�ாடி 
முயற்சியா்க அளமநதது. பூரி மஜ்கநாதர் ற்காயில் பற்றிய மி்க 
முககியமா� இைண்டு கிழககிநதிய ்கம்மபனி ஆவணங்்களை  (1805 
மற்றும் 1807 ஆம் ஆண்டு்கள்) றதர்நத வைலாற்று அறிஞர் குழு மூலம் 
ஆைாய்நது மூல ஆவணங்்களை அசசுவடிவில் மவளிகம்காணர்நதது 
நிள�ளவ அளிததது. ஒடிசொ ஆய்வாைர்்களும் வாசி்பபாைர்்களும் 
மி்கவும் மகிழநதார்்கள். ற்கா�ார்க பற்றிய எ�து புதிய ஆய்வு்கள் 
பைவலா்க வைறவற்ளப மபற்��. நிள�ய றபர் என்ள�, ற்கா�ார்க 
பற்றி தீவிைமா்க ஆைாய்சசி மசெய்யும் ஆைாய்சசசியாை�ா்கறவ 
பார்ததார்்கள். 2018 ஏ்பைல் மாதம் 28 ஆம் றததி ‘ உத்கல் ்கவுைவ’  என்று 
றபாற்�்பபடும் மதுசூதன் தாஸின் 150 வது பி�நத நாைன்று நி்கழநத 
மி்கமுககியமா� மபாதுச மசொற்மபாழிளவ புவற�ஸ்வைததில் 
நி்கழததிற�ன். 16 ஆண்டு்கைா்க ஆண்டுககு ஒருமுள� நி்கழும் இநதச 
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மசொற்மபாழிளவ நி்கழததிய,  ஒரியாளவத தாய் மமாழியா்கக 
ம்காள்ைாத முதல் மசொற்மபாழிவாைர் என்பதும் எ�து தமிழ  
மநடுஞசொளல எ�க்களிதத மபருமிதததிற்குரிய ம்காளடறய. 

இன்னும் ஒருவள்கயில் பார்ததால் ற்கா�ார்க சூரிய ற்காயில் 
பற்றிய எ�து ஆய்வு்கறை என்ள� இநதிய துளணக்கண்டததின் 
வடறமற்கு நில்பபகுதி்களைக கூர்நது ்கவனிக்களவதத�. அதுறவ 
எ�து ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி வைா்கதளதயும் எ�ககு அவவைவு 
துரிதமா்க அளடயாைம் ்காட்டியது.  ற்கா�ார்க அருற்க ஓடியதா்கக 
்கருத்பபடும் செநதிைபா்கா என்� நதியின் மபயரில் பாகிஸ்தானிலுள்ை 
மூல்தான் அருற்கயுள்ை பழளமயா� சிதிலமளடநத சூரியன் ற்காயில் 
பகுதியிலும் உள்ைது என்� தைவின் துளணறயாடு பாகிஸ்தான் 
இட்பமபயர்்களைத றதாண்டித துழாவிய றபாதுதான் ம்காற்ள்க 
வஞசி மதாண்டி என்� மூன்று முககியமா� அளடயாைங்்களை 
சிநதுமவளி்ப பகுதியில் றதடி்பபார்ககும் எண்ணம் றதான்றியது. 
இநதவள்கயில் சிநதுமவளிளய றநாககிய எ�து றதடல் ம்காநதிக 
்களையின் வழியா்கறவ நளடமபற்றுள்ைது.

“யாதும் ஊறை யாவரும் ற்களிர்” என்� பட்டறிவால் பட்ளட 
தீட்ட்பபட்ட தமிழ்ப பண்பாட்டின் உல்கைாவிய பார்ளவ தான் 
என்ள� ஒரிய்ப பண்பாட்டின் ஊடா்க்ப பயணிககும், ஒடிசொ மாநில்ப 
பண்பாட்டுத துள�யின் மசெயலைா்க்ப பணிபுரிய ஏற்புளடயவ�ா்கவும் 
என்ள� மாற்றியது. 

சைாழி�்ல ச�ருகிய �ழிதீர ப்தயத்து 
பு்லம்ச�யர ைாககள் க்லநதினி துமறயும் 
முட்ைாச்  சிறப்பிற் �ட்டினம் '  

என்� செங்்க இலககிய வரி்களை (பட்டி�்பபாளல 216-18) படிககும் 
றபாமதல்லாம் தமிழும் தமிழ நா்கரி்கமும்  படர்நது விரிநத ஒரு 
தி�நதமவளியா்கவும் மதாடக்கமும் முடிவும் புல்பபடாத ஒரு 
மநடுஞசொளல றபாலவுறம எ�ககுத றதான்றும். 

இநத மநடுஞசொளலயில் நான் எடுததுளவதத முதல் அடிளய 
நிள�தது்பபார்ககிற�ன். றநற்று்ப றபால் இருககி�து. ஆ�ால் 
மநடுங்்காலம் ஆகிவிட்டது. இநத்பபாளத அலுக்கவில்ளல. 
பயணமும் அலுக்கவில்ளல. இநத மநடுஞசொளல எ�ககுள் 
நி்கழததிய றவதியல் மாற்�ங்்கள் எ�கற்க விநளதயா்க இருககி�து.

இநதத தமிழ மநடுஞசொளல மி்கவும் அழ்கா்க இருககி�து. இநத 
ம ந டு ஞ செ ா ள ல யி ன்  வ ழி யி ல ா �  இ ந த ்ப  ப ய ண ற ம  எ � து 
வாழகள்களய எ�ககு அர்ததமுள்ைதாககி எ�ககுள் மநகிழசசியா� 
நிள�ளவ நிதமும் வைர்ககி�து.                                                             





்தமிழ் சநடுஞசாம்ல..

�அகரம்’ எனறு
உயிசராலித்து
‘அம்ைா’ எனறு
உ்தைமசத்்த
அந்தப் பூஙசகாத்து
ஆணா? ச�ண்ணா?

பூமியின எந்தப்புள்ளியில
அந்தப் பூ 
மு்தலில பூத்்தது?

கண் முனபன 
ச�ருகசகடுத்ப்தாடும்
ச�ருநதிகபக பிறந்த இைம்
ப்தாராயம். 

�முனபனார� எனப்�டும்
�முனிேருகபக� 
�மூ்லம்� என�து
குத்துைதிப்�ாகக கூை
பு்லப்�ைா்த �ரகசியம்!�
அது ரிஷி மூ்லம்

�அகரம்’ முமைத்்த
இைத்தின
�பினபகாடு’ பகட்�து
பிற்ப�ாககான ப�்தமை!

இது நிற்க.
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இப்தா
்தமிழ் சநடுஞசாம்ல.
 
இந்தச் சாம்லயில ஊரந்த 
எத்்தமனயாேது பகாடி
எறும்பு நான?

இருந்தால எனன?

எனைட்டில
்தமிழ் சநடுஞசாம்ல
நான
மு்தலஅடி எடுத்துமேத்்த
்தம்லோசல �டி.

நான
நமைேண்டி ஓட்டிய
நடுமுற்றம்.

ஒவசோருேன
்தாய்சைாழியும்
உயரோனப்த.
அேனேன 
்தாமயப் ப�ா்லபே.

எஸ்கிபைாவின
்தாய்சைாழிககுத் 
ச்தரியா்த 
�னியின நிறம், 
இ்தம், குணம், ைணம்
பேசறந்த சைாழிககுத் ச்தரியும்?

என 
்தமிழ்த்்தாய்!
சசம்சைாழி என�து 
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அேைது
சிறப்பு ைகுைம்.

இப்தா நான
உ்லகில விழுநது
உள்ளிழுத்்த மு்தலகாற்றில.
உறிஞசிக குடித்்த
மு்தற்சசாட்டுப் �ாலில.
கண் விழித்துப்
�ாரத்்த காட்சியில.
காதில விழுந்த 
மு்தற் சசாலலில.
நைந்த ைண்ணின
நறுைணத்தில...
குளித்்த மு்தலைமழயில..
�ற்றித்தினற மு்தல�ருகமகயில
�ருகிய நீரில
ோசித்்த எழுத்தில
பயாசித்்த கருத்தில
ேடித்்த கவிம்தயில
்தமிழ்.

என
பிள்மைத்்தமிழின
பிமழச�ாறுத்்த
ச�ரியைனம்.

நான
அமைகக்லம் புகுந்த
அரியாசனம்.

்தமிழ்
எவேைவு 
அன�ானேள்.
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அேள்
நினற இைத்தில 
அழகு நிற்கிறது.
அேள் சசனறதும்
அது
அேபைாடு சசலகிறது.

அேள்
எனககும் ்தாய்.

்தமிழின 
ைகனாய் இருப்�து
எத்்தமன ச�ரிய
ச�ருமி்தைாய் இருககிறது.

இப்தா  
நிமனத்்தம்தப் ப�சுகிபறன
பநசமுைன.

்தாபய ்தமிபழ.
நீ பகாயில.
நான சசருப்பு.

ச்தருமுமனககு அப்�ால
ஒரு 
திமசயறியாச் சிறுேமன நீ
இருதுருேம் �ாரத்து ேர 
ஏன �ணித்்தாய்?

தூரத்தில சசனறால
ச்தாம்லநது விடுபேசனனறு
ஓரத்தில நினறு
உரகக முமறயிட்பைன.

நீ சகாடுத்்த பைமை 
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நீ ப�ாட்ை பூைாம்ல
நீ சகாடுத்்த ்தமிழ்நாககு
பேசறஙகு எனககிருப்பு? 

அழுது புரண்ைாலும் 
ஆரப்�ாட்ைம் சசய்்தாலும்
அழபக. ்தமிழ் உந்தன
ஆமண ைாறவிலம்ல.

சசனறஇைம் �்லநூறு
திமசசயல்லாம் உன�ாம்த.
�ாரத்து ேரத்்தானா
�ணித்து விட்ைாய் எனமன?

சிநதுசேளி ைண்ணுககுள்
முணுமுணுத்்த ்தமிபழாமச
முநதிசயந்தன காதுகமை 
முட்டியப்தன ்தாபய?

ேள்ளுேனின குறள்ப�ச
ேடிேமைத்்த பைமையிப்ல
உள்ளிருநது எனககுள்பை
ஊற்சறடுத்்தாய் நீபய!

உன
கருேமறயின ோசலிப்ல
மககூப்பி நான.

பகாரிகமக மேககாைல 
சகாடுப்�து உன பகாடிக மக
ஏன எனறு ச்தரியாைல
நைப்�து என ோடிகமக





குன்்றக்குடி அடிகளடார் சுழற்்க்யம்

1975 ஆம் ஆண்டு. கிளடதத எநத படி்பபு்களிலும் றசெைாமல் 
இைங்்களல தமிழ இலககியம் படி்பபது என்று தன்னிசளசெயா்க 
முடிவு மசெய்றதன். எநதக ்கல்லூரியில் றசெருவது என்பதிலும் குழ்பபம் 
இல்ளல. அமமரிக்கன் ்கல்லூரியில் பி.யு.சி. எ�்பபடும் புகுமு்க 
வகு்பபில் அறிவியல் பாடம் படிதத நான் தமிழ இலககியம் படிக்க 
தியா்கைாசெர் ்கல்லூரிளயத றதர்நமதடுதறதன். 

தமிழ இலககியம் என்�ாறல தியா்கைாசெர் ்கல்லூரி தான் என்று ஒரு 
‘இறமஜ்’ இருநதது. ்கவிஞர்்கள் மீைா, நா. ்காமைாசென்,  மு. றமததா,  
அ்பதுல் ைகுமான், இன்குலா்ப றபான்�வர்்கள் எல்லாரும் படிதத 
இடம் என்பது மபரிய ஈர்்பபு. அத�ால் அங்ற்க றசெர்நதுவிட்றடன். 

அ்பறபாது நாட்டில் மநருக்கடி நிளல அமலில் இருநதது. 
ஆ�ாலும் 1976 செ�வரியில் அ்பறபாது இருநத தமிழ்க அைசு 
்களலக்க்பபடும் வளை மநருக்கடி நிளல என்�ால் என்� என்பது 
முழுதா்க உணை்பபடவில்ளல.

அ்பறபாது நான் மபருநதளலவர் ்காமைாஜரின் மதாண்ட�ா்க 
மாணவர் அணியிலும் மபாறு்பபு வகிதறதன். அைசியல் றமளட்களில் 
பைவலா்க அறிய்பபட்ட றபசசொை�ா்க இருநறதன். 1975 அகறடாபர் 
2 ஆம் றததி மபருநதளலவர் ்காமைாஜர் மள�நதார். அளதத 
மதாடர்நது ்கட்சியின் எதிர்்காலம் குறிதது இைண்டு முைண்பட்ட 
்கருதது்கள்  நிலவி�. 

இதன் பின்�ணியில் திருசசி ந்கரில் ஒரு மபரிய றபைணியும் 
மாநாடும் நடநதது. அம்மாநாட்டில் நானும் ்கலநது ம்காண்டு 
றபசிற�ன். இதற்்கா்க மதுளையில் பல்றவறு ்கல்லூரி்களில் படிதத 
இயக்கம் சொர்நத மாணவர்்களைத திைட்டி வாடள்கககு றபருநது 
அமர்ததி திருசசிககு மசென்ற�ாம்.
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 அ்பறபாதுதான் எ�ககும் எ�து றபைாசியருககும் ்கருதது றமாதல் 
ஏற்பட்டது.  அவர் ஒரு ்காநதியவாதி.  எனினும், இநத விஷயததில் 
மாற்றுக ்கருதது ம்காண்டிருநதார். திருசசிககு்ப றபா்கககூடாது 
என்றும் என்ள� எசசெரிததார். 

இது எ�து தனி்பபட்ட ்கருததுச சுதநதிைம் என்பதில் நான் 
உறுதியா்க இருநறதன்.  நான் மாணவர்்களைத திைட்டி திருசசிககுச 
மசென்�து அவருககு மிகுநத ற்காபதளத ஏற்படுததியது. மாநாட்டில் 
்கலநது ம்காண்டு திரும்பிய பின்�ர் என்னிடம் மி்கவும் ்கடுளமயா்க 
நடநது ம்காண்டார்.  அதுமட்டுமன்றி எ�து நளட உளட பாவள�்கள் 
பற்றியும் எ�து றபைாசிரியர் மாறுபட்ட ்கருததுக ம்காண்டிருநதார். 
அ்பறபாது நீைமா்க முடிவைர்்பபது; ‘மபல்பாட்டம்’ அணிவது  
‘ஸ்ளடல்’ . “தமிழ இலககிய மாணவன் இ்பபடி எல்லாம் இருக்க 
கூடாது” என்பது அவைது ்கருதது.

இநநிளலயில்,  முதல் ஆண்டு இறுதித றதர்வுக்கா� றததி்கள் 
அறிவிக்க்பபட்ட�. றதர்வு எழுதுவதற்்கா� ‘ொல் டிகம்கட்’ 
வாங்குவதற்்கா்க ்கல்லூரி அலுவல்கததிற்குச மசென்� றபாது அங்ற்க 
எ�ககு்ப மபரிய அதிர்சசி ்காததிருநதது. 

என்னுளடய ொல் டிகம்கட்ளடத தைமுடியாது என்றும் 
துள�ததளலவளைச மசென்று செநதிககும்படியும் அலுவல்க ஊழியர் 
மசொன்�ார். குழ்பபததுடன் றபைாசிரியரின் அள�ககு மசென்ற�ன்.

ஒரு ்கல்வியாண்டுககுத றதளவயா� குள�நதபட்செ பங்ற்கற்ளப 
(term days) விட இைண்டு நாட்்கள் குள�வா்க நான் வகு்பபிற்கு 
வநதிரு்பபதா்கவும் அத�ால் நான் றதர்வு எழுதுவது அறந்கமா்க 
்கஷடம் தான் என்றும் அவர் மசொன்�ார். நான் அதிர்சசியில் உள�நது 
றபாற�ன்.

பல்்களலக்கழ்கததிறலறய முதன்ளம மபற்று தங்்க்ப பதக்கம் 
வ ா ங் கு ற வ ன்  எ ன் று  செ வ ா ல்  வி ட் டு  ப டி த து  வ ந த  ந ா ன்  
றதர்வு எழுத முடியாதா?

“விடுமுள� எடுதது மாநாட்டிற்ம்கல்லாம் றபா�ால் இ்பபடித 
தான் ஆகும்” என்�ார் அவர். இருநதாலும் றதர்வு எழுத முடியாத 
அைவிற்கு நான் விடுமுள�்கள் எடுக்கவில்ளல என்பது எ�ககு 
உறுதியா்கத றதான்றியதால் நான் விடுமுள� எடுதததா்க/ வகு்பபிற்கு 
வைாததா்க குறிக்க்பபட்ட றததி்களின் விவைம் றவண்டும் என்று 
விண்ண்பபிதறதன்.
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அநத விவைதளத்ப  பார்தத றபாது தான் எ�ககு உண்ளம புரிநதது. 
எ�து ்கல்லூரியின் சொர்பா்க நான் பல்றவறு அள�ததுக ்கல்லூரி 
றபசசு்ப றபாட்டி்கள் மற்றும் ்கவிளத்ப றபாட்டி்களில் ்கலநது  
ம்காள்ைச  மசென்� நாட்்களிலும் “நான் வகு்பபிற்கு வைவில்ளல” 
என்று குறிக்க்பபட்டிரு்பபளத அறிநறதன். ்கல்லூரியின் சொர்பில் 
றபாட்டியில் ்கலநது ம்காள்ைச மசென்� நாட்்களில் நான் வகு்பபிற்கு 
எ்பபடி வநதிருக்க முடியும்; அளதக ்கணககில் எடுததால் நான் றதர்வு 
எழுத எநதத தளடயும் இருக்க முடியாது என்று வாதாடிற�ன். 
நியாயம் ற்கட்றடன். அநத ஆண்டில் மட்டும் நான் கிட்டததட்ட  
15 பரிசு்களை ்கல்லூரிக்கா்க மவன்றிருநறதன். இருநதாலும் எ�து 
றபைாசிரியர் செம்மதிக்கவில்ளல.

 “அய்யா, நீங்்கள் ஒரு தீவிைமா� தமிழ மாணவனின் ்க�வு்களைத 
த்கர்ககிறீர்்கள். பல்்களலக்கழ்க முதன்ளம மப�்பறபாகி�வன் நான். 
தங்்க்ப பதக்கம் எ�க்கா�து; றமலும் 25 றபர் படிககும் எ�து 
வகு்பபில் ‘அரியர்’ ளவக்காமல் முதல் முயற்சியிறலறய ஆங்கில்ப 
ப ா ட த தி ல்  ற த ர் ச சி  ம ப � ்ப ற ப ா கி � வ ன்  ந ா ன் ;  எ ன் ள � த   
தடுக்காதீர்்கள்” என்று மசொன்ற�ன்.

“றதர்வு எழுதும் முன்றப தங்்க்பபதக்கம் என்கி�ாய்; ஆங்கிலததில் 
நான் தான் றதர்சசி மபறுறவன் என்கி�ாய். இது ஆணவததின் உசசெ 
்கட்டம்” என்�ார். “இல்ளல அய்யா, இது எ�து தன்�ம்பிகள்க” 
என்ற�ன்.

செற்று றநைம் மவு�மா்க இருநத றபைாசிரியர் “உ�து அ்பபாளவ 
அளழதது வா; அவரிடம் றபசிகம்காள்கிற�ன்” என்�ார்.

அடுதத நாறை, நானும் எ�து தநளதயும் ளசெககிளில் ்கல்லூரிககுச  
மசென்ற�ாம். அங்ற்க றபைாசிரியர் இல்ளல. மறுநாள் றதர்வு என்பதால் 
பதட்டமா்க இருநதது. உடற� நாங்்கள் இருவரும் அவைது வீட்டிற்குச 
மசென்ற�ாம். எ�து தநளதளய மட்டுறம றபைாசிரியர் உள்றை 
அனுமதிததார். நான் வாசெலில் ்காததிருநறதன். சிறிது றநைம் ்கழிதது 
எ�து தநளத ள்கயில் ஒரு சீட்றடாடு வநதார்.

“ொல் டிகம்கட் ம்காடுக்கவும்” என்று அதில் எழுதி றபைாசிரியர் 
ள்கமயா்பபம் இட்டிருநதார். அளத எடுததுக ம்காண்டு ்கல்லூரிககுச 
மசென்ற�ாம். எ�து தநளதயின் மு்கம் என்�றவா இறுக்கமா்க 
இருநதது. தயக்கததுடன்  “அவர் என்� மசொன்�ார்” என்று ற்கட்றடன். 
“உ�ககு பாததிைக்களட ளவதது ம்காடுக்கச மசொன்�ார்”  என்�ார். 
நான் மவு�மா்க இருநறதன்.
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ஒருவழியா்க அனுமதிச சீட்டு வாங்கி, றதர்வு எழுதி, அநத ஆண்டு 
தமிழ இலககியத றதர்வில் பல்்களலக்கழ்க முதன்ளம மபற்று, 
மசொன்�படிறய ஆங்கிலத றதர்வில் ‘அரியர்’ ளவக்காத ஒறை 
மாணவ�ாகி றதர்சசி மபற்ற�ன் என்பது தனிக்களத.

அ்பறபாது தான் எ�ககு ஒரு விஷயம் மதரிநதது. றதர்வு எழுத 
அனுமதிச சீட்டு தரும் றபாறத றதர்வு முடிநததும் நான் ்கல்லூரியில் 
இருநது நீக்க்பபடுறவன் என்றும் எ�றவ இைண்டாம் ஆண்டு முதல் 
நான் றவறு ்கல்லூரியில் றசெர்நது ம்காள்ை றவண்டும் என்றும் எ�து 
றபைாசிரியர் எ�து தநளதயிடம் ்கண்டி்பபா்கச மசொல்லி ஒ்பபுதல் 
வாங்கி இருநதார் என்பது. இளத என்னிடம் மசொன்�ால் றதர்வு 
றநைததில் என்ள� பாதிககும் என்று என்னிடம் மசொல்லாமல் 
மள�தது விட்டார் எ�து தநளத.

அது நான் முன்�றை மசொன்�படி, மநருக்கடி நிளல அமலில் 
இருநத ்காலம். இநத செம்பவம் நடககும் றபாது தமிழ்க அைசு 
்களலக்க்பபட்டு ஆளுநர் ஆட்சி நடநதும்காண்டிருநதது. மாவட்ட 
நிர்வா்கமும் ்காவல் துள�யும் மி்கவும் ்கண்டி்பபுடன் இயங்கிய 
்கால்கட்டம்.  அத�ால், மாணவர்்களைத திைட்டி றபாைாடக கூட 
முடியாத சூழநிளல. அதுமட்டுமன்றி எ�து தநளதறய இதுபற்றி 
மீண்டும் றபசெத தயாைா்க இல்ளல. றபைாசிரியரும் அவர் முடிவில் 
உறுதியா்க இருநதார். அத�ால் றதர்வு முடிவு்கள் வநதவுடன் எ�து 
ள்கயில் ‘மாறுதல் சொன்றிதழ’. 

ஆ�ால், தமிழ மதுளையில்  என்� ்கல்லூரிக்கா பஞசெம்? நான் 
நீக்க்பபட்றடன் என்று மதரிநததும் என்ள�ச றசெர்ததுகம்காள்ை  
இைண்டு ்கல்லூரி்கள் தயாைா்க இருநத�. மதுளை யாதவர் ்கல்லூரி 
றபைாசிரியர் மு. தமிழககுடிம்கன்; ்காளைககுடி அழ்க்பபா ்கல்லூரி 
றபைாசிரியர்  ்கண்ண்பபன் ஆகிய இருவரும் என்ள� அைவளணக்க 
முன்வநதார்்கள்.

அ்பறபாது நாங்்கள் மதுளையில் வசிதததால் அங்ற்கறய படி்பபது 
தான் வசெதி என்று றதான்றியது. எ�றவ எ�து தநளதயாருடன் மசென்று 
றபைாசிரியர் தமிழககுடிம்கள� செநதிதறதன். அவர் என்ள� நடததிய 
விதறம மகிழசசியா்க இருநதது. “நீ படிக்க றவண்டிய இடறம இது 
தான்.  மசென்� வருடறம நீ இங்கு தான் வநதிருக்க றவண்டும். ஒரு 
வருடம் தாமதமா்க வநதிருககி�ாய். அவவைவு தான்.” என்று றதாளில் 
ள்க றபாட்டார் அன்புடன். அடுதத நிமிடறம யாதவர் ்கல்லூரி 
மாணவன் ஆகிவிட்றடன் நான். அளடக்கலம் ற்கட்டவனுககு 
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அரியாசெ�ம் ம்காடுததவர் எ�து நிள�வில் என்றும் வாழும் எ�து 
றபைாசிரியர் தமிழககுடிம்கன். இது நிற்்க.

மீண்டும் குன்�ககுடி சுழற்ற்கடயததிற்கு வருறவாம். இநத 
சுழற்ற்கடயம் மள�நத தவததிரு குன்�ககுடி அடி்கைார் மபயரில் 
தியா்கைாசெர் ்கல்லூரியில் நிறுவ்பபட்டிருநதது. 

ஒவறவாரு  ஆண்டும் எநதக ்கல்லூரி மாணவர்/ மாணவி முதல் 
பரிசு மபறுகி�ாறைா அநதக ்கல்லூரியில் அநத சுழற்ற்கடயம் அடுதத 
ஆண்டு றபாட்டி வளையில் இருககும். அதன்படி  இைங்்களல 
முதலாவது ஆண்டு படிககும் றபாது தியா்கைாசெர் ்கல்லூரியின் சொர்பில் 
அநதக ற்கடயதளத நான் மபற்றிருநறதன்.

இ்பறபாது யாதவர் ்கல்லூரி மாணவன் நான். ்கல்லூரி மதாடங்கி 
இைண்டு மூன்று வாைங்்கள் தான் ஆகியிருககும். ஒருநாள் றபைாசிரியர் 
தமிழககுடிம்கன் என்ள� வைசமசொல்லி கூ்பபிட்டார். நான் 
ஆசிரியர்்கள் அள�ககுச மசென்ற�ன்.

“பாலகிருட்டிணன் (அவர் என்ள� அ்பபடிததான் அளழ்பபார்). 
இறதா அடி்கைார் சுழற்ற்கடயததிற்்கா� றபசசு்ப றபாட்டிக்கா� 
அறிவி்பபு.  அடுதத வாைம் றபாட்டி உ�து பளழய ்கல்லூரியில் 
நளடமப�விருககி�து. மவன்ம�டுதது வா..” என்று அவருகற்க உரிய 
்கம்பீைக குைலில் மசொன்�ார். சிலிர்ததது எ�ககு.

தியா்கைாசெர் ்கல்லூரி அைங்்கம். றமளடயில் ஒரு றமளசெயில் அதற்கு 
முநளதய ஆண்டு தியா்கைாசெர் ்கல்லூரிக்கா்க நான் மவன்ம�டுதத 
அநதக ற்கா்பளப. மவளிக்கல்லூரி்ப றபைாசிரியர்்கள் மற்றும் சி�நத 
றபசசொைர்்கள் நடுவர் நாற்்காலி்களில் அமர்நதிருநதார்்கள். றமளடககு 
முன்ற� முதல் வரிளசெயில் எ�து முன்�ாள் றபைாசிரியர் மற்றும் 
முன்�ாள் ஆசிரியர்்கள்; எ�து முன்�ாள் வகு்பபுத றதாழர்்கள். 
அவர்்களில் சிலர் எ�து மநருங்கிய நண்பர்்கள். 

எ�து புதிய ்கல்லூரியா� யாதவர் ்கல்லூரி ஆசிரியர்  ஒருவரும் 
வகு்பபுத றதாழர்்கள் சிலரும் என்னுடன் வநதிருநதார்்கள்.

எநத்ப றபசசு்ப றபாட்டியும் எ�ககுள் இவவைவு உணர்சசி 
றமலீட்ளட ஏற்படுததியது இல்ளல. நான் அநதக ்கல்லூரியில் 
படிததது; பின்�ர் வில்க றநர்நதது என்� எல்லா விவைங்்களும்  
அ ற � ்க ம ா ்க  அ ங் ற ்க  இ ரு ந த  அ ள � வ ரு க கு ம் ;  
நடுவர்்களுககும் கூடத மதரியும்.
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நான் றபசெ அளழக்க்பபட்றடன். பார்ளவளய அடி்கைார் 
சுழற்ற்கா்பளபயின் மீது ஆழமா்க்ப பதிததபடி றபசெதமதாடங்கிற�ன். 

“தீநதமிழத தியா்கைாசெர் ்கல்லூரியின் படிக்கட்ளடத தட்டி�ாலும் 
தமிறழாளசெ ற்கட்கும் என்பார்்கள். படிக்கட்டிலா இருககி�து 
ளபநதமிழ? தட்டுபவன் தமிழகள்கயில். அவ�து தைைாத தமிழ 
நாவில். இறதா இது யாதவர் ்கல்லூரியின் எளிய படிக்கட்டு. 
தட்டுபவன் நான். தைைாத நாககு; என் தமிழ அன்ள� தநதிருககி�ாள் 
எ�ககு” என்று மசொல்லி அளவளய வணங்கிற�ன். றபசிற�ன்.

நககீைன் வாழநத இடம் மதுளை. அநத அ�ங்கூறும் அளவயம்; 
தமிழச செங்்க்பபலள்க செரியா்கத தீர்்பபளிததது. அடி்கைார் ற்கா்பளப 
மீண்டும் எ�து ள்க்களில். ்கண்்களில் நீர். ம�மசெல்லாம் மகிழசசி. 
எ�து பளழய வகு்பபுத றதாழர்்கள் வாழததுச மசொன்�ார்்கள். 
ற்கா்பளபளய ள்கயில் ஏநதி எ�து முன்�ாள் றபைாசிரியளை வணங்கி 
வாழதது்பமபற்ற�ன்.
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ஏற�ா மதரியவில்ளல அநதக ற்கா்பளபளய வீட்டிற்கு எடுததுச 
மசென்று எ�து மபற்ற�ாரிடம் ்காட்டி ஒருநாள் ளவததிருநது மறுநாள் 
தான் எ�து றபைாசிரியர் தமிழககுடிம்கனிடம் ஒ்பபளடதறதன். 
அ்பறபாது நான் அழுறதன்.

1979  ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாள்.  நான் மதுளை ்காமைாசெர் 
பல்்களலக்கழ்கததில் தமிழததுள�யில் முது்களல படிததுக 
ம ்க ா ண் டி ரு க கு ம்  ற ப ா து  எ � து  மு ன் � ா ள்  ற ப ை ா சி ரி ய ர் 
ப ல் ்க ள ல க ்க ழ ்க த தி ற் கு  வ ந த ா ர் .  த மி ழ த து ள � த த ள ல வ ர் 
அள�யிலிருநது என்ள� கூ்பபிட்டு அனு்பபி�ார். நலம் விசொரிதது 
விட்டு இருவரும் தனிறய நடநறதாம் றபசிகம்காண்றட. 

மதிய உணவு றநைம். “றசெர்நது சொ்பபிடலாமா?” என்�ார். இருவரும் 
பல்்களலக்கழ்கம் அருகில் இருநத முனியாண்டி விலாஸ் ்களடயில்  
சொ்பபிட்றடாம். “உன்ள�்ப பற்றிய எ�து ்கணி்பபு செரியா�தல்ல. 
உன்ள�்ப றபாய் நீககிற�ற�” என்�ார்.  

 “அய்யா,  அளத பற்றி நீங்்கள் எதுவும் நிள�க்க றவண்டாம். 
தவறு என்னுளடயது தான். நான் பததாம் வகு்பபு படிககும் றபாறத 
அைசியலின் பக்கறம வைாறத என்று  மபருநதளலவர் ்காமைாஜர் 
றநரில் அறிவுறுததி�ார். என்ள� நன்�ா்க்ப படிக்கச மசொன்�ார்  
அவர் இ�நதறபாது மசென்ள�ககு ஓடி்பறபாய் அழுது ்கண்ணீர் 
விட்றடற� தவிை நான் மதாடர்நது அைசியலில் இருநறதன்.  
அ்பறபாது தான் உங்்களின் ற்காபததிற்கு ஆைாற�ன். எதுவாயினும் 
என் வாழகள்கயில் மி்க்பமபரிய தாக்கதளத ஏற்படுததியது நீங்்கள் 
தான். அதன் விளைவு ஆக்கபூர்வமா்கறவ அளமநதிருககி�து. நீங்்கள் 
அளத்பபற்றி றயாசிக்கறவ றவண்டாம்” என்று அவரிடம் 
மசொன்ற�ன். 

“்காமைாஜர் உன்னிடம் றநரில் இ்பபடிச மசொன்�ாைா? எ்பறபாது?” 
என்று விய்பபுடன் ற்கட்டார். நான் ்காமைாஜளை செநதிதத சூழளல 
அவருககு விைக்கமா்கச மசொன்ற�ன்.  அ்பறபாது கூட ்காமைாஜர் 
என்ள� ஐ.ஏ.எஸ் எழுதசமசொல்லி இருககி�ார் என்� ‘ை்கசியதளத’ 
அவரிடம் மசொல்லவில்ளல. அது நான் எ�ககுள் அளட்காதத 
உ ப ற த செ ம் .  அ ள த ச  ம செ ா ன் � ா ல்  கூ ட  அ ்ப ற ப ா து  ய ா ரு ம் 
நம்பியிரு்பபார்்கைா என்பது செநறத்கறம. 
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்களட வாசெலில் அவரிடம் மீண்டும் ஆசி மபற்ற�ன். அவளை 
பல்்களலக்கழ்க  றபருநது நிறுததததில் வழியனு்பபி ளவதறதன். 
ஐ.ஏ.எஸ் றதர்சசி மபற்� பி�கு பயிற்சிககு்ப றபாகும் முன் அவளை 
அவைது வீட்டில் செநதிதது விளடமபற்ற�ன். அறத வீடு. அறத வாசெல். 
றபைாசிரியர் மி்கவும் மகிழவுடன் வாழததி விளட ம்காடுததார். என் 
்கண்்களில் நீர்.

இைண்டாம் சுற்று என்பது உண்ளமயா, உருவ்கமா அல்லது 
மவறும் உணர்வா? எதுவாயினும் எ�து இைண்டாம் சுற்று தருணங்்கள் 
யாவிலும் என் ்கண்்கள் ஈைமாயி� என்பது ஒரு மபாதுததன்ளமயும் 
உண்ளமயும் ஆகும்.

குன்�ககுடி அடி்கைார் சுழற்ற்கடயம் ஒரு குறியீடாய், உருவ்கமாய், 
என்ள� மீண்டும் மீட்மடடுததது என்�ால் மள�நத தவததிரு 
கு ன் � க கு டி  அ டி ்க ை ா ர்  த � து  ம செ ா ந த க ்க ை ங் ்க ை ா ல்  எ � து 
மசொல்லாற்�ளல மபாதுறமளடயில் ம்காண்டாடிய றபைன்பிற்கு 
நான் எ்பபடி நன்றி மசொல்றவன். 

யாதவர் ்கல்லூரியில் படிதத ்காலததிலிருநறத மள�நத றபைாசிரியர் 
தமிழகுடிம்கன், சொலமன் பா்பளபயா,  பா.  நமசசிவாயம், 
மசொல்விைங்கும் மபருமாள், செகதி மபருமாள், ைாஜாைாமன் றபான்� 
பட்டிமன்� ஆளுளம்களுடன் பல்றவறு பட்டிமன்�ங்்களிலும் றபசி 
வநறதன். அவர்்கள் எல்லாம் மாநிலம் அறிநத மசொற்மபாழிவாைர்்கள் 
மற்றும் றபைாசிரியர்்கள். நாற�ா அ்பறபாது மவறும் ்கல்லூரி 
மாணவன் மட்டுறம. இநத பட்டிமன்�ங்்களில் பலவற்றிற்கு 
குன்�ககுடி அடி்கைார் நடுவைாய் வீற்றிருநது தீர்பளிததிருககி�ார். 
அத�ால், குன்�ககுடி அடி்கைாரின் றநைடி அறிமு்கமும், றபசசுக 
்களலளய அவரிடமிருநது றமலும் றமலும் ்கற்றுகம்காள்வதற்்கா� 
வாய்்பபும் எ�ககுக கிளடததது. 

1980்களின் மதாடக்கததில், இ்பபடித தான் ஒருமுள� எ�து மசொநத 
ஊைா� நததததில் ்கம்பைாமாயணம் பற்றிய பட்டிமன்�ம் ஒன்று 
நளடமபற்�து. தவததிரு குன்�ககுடி அடி்கைார் பட்டிமன்�ததின் 
நடுவர். றபைாசிரியர் சொலமன் பா்பளபயா, றபைாசிரியர் தமிழகுடிம்கன், 
திரு்பபததூர் றபைாசிரியர் பா. நமசசிவாயம் ஆகிறயாருடன் இநத 
பட்டிமன்�ததின் ஒர் அணியில் நானும் றபசெறவண்டும். அ்பறபாது 
நான் தி�மணி நாளிதழில் பணியாற்றி வநறதன். 
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நி்கழசசிககு வைறவண்டிய றபைாசிரியர் பா. நமசசிவாயம் 
திடீமைன்று உடல்நலககுள�வால் நததததிற்கு வை இயலவில்ளல 
என்று த்கவல் வநது றசெர்நதது. அவர்தான் நான் றபசெ றவண்டிய 
அணியின் தளலவர். ஏற்்க�றவ நததம் வநத றசெர்நதிருநத தவததிரு 
அடி்கைார் பயணியர் விடுதியில் தங்கியிருநதார். றபைாசிரியர் 
நமசசிவாயம் வை இயலாத சூழநிளலயில் உள்ளூர் தமிழாசிரியர் 
ஒருவளை அணி்ப றபசசொைைா்க எ�து இடததில் றபசெசமசொன்� 
அடி்கைார் றபைாசிரியர் நமசசிவாயம் றபசெறவண்டிய அணிததளலவர் 
மபாறு்பளப என்னிடம் ம்காடுததறபாது உண்ளமயில் நான் பயநது 
நடுங்கிவிட்றடன். றபைாசிரியர் தமிழகுடிம்கன், சொலமன் பா்பளபயா 
ஆகிய இருவரும் றபசும் அணிககு எதிைா்க றபைாசிரியர் நமசசிவாயம் 
இடததில் நான் றபசுவது என்பளத என்�ால் நம்பமுடியவில்ளல. 
எ�து அசசெதளதயும் தயக்கதளதயும் மி்க மவளி்பபளடயா்கறவ 
அடி்கைாரிடம் மதரிவிதறதன். அவர் புன்�ள்கயுடன் “உன்�ால் 
முடியும்” என்று இைண்றட வார்தளத்களில் முடிததுவிட்டார்.   

பட்டிமன்�ததில் நான் அணிததளலவைா்க றபசிமுடிதததும் 
கூட்டததில் நீண்ட ்கைமவாலி. தீர்்பபுளை வழங்கும்றபாது தவததிரு 
அடி்கைார் நான் அணிததளலளம ஏற்று றபசுவதற்கு தயங்கியளதயும் 
ஆ�ால் அவர் எதிர்பார்ததளத றபாலறவ நான் சி�்பபா்க 
றபசியளதயும் றமளடயில் குறி்பபிட்டார். அததுடன் நிறுததவில்ளல 
தவததிரு அடி்கைார். “பாலகிருஷணனின் றபசசின் ஆழதளதயும் 
றவ்கதளதயும் பார்ததபின்�ால் எ�து நடுவர் நாற்்காலிளய அவரிடம் 
ம்காடுதது றபசெசமசொல்லறவண்டும் என்று றதான்றுகி�து” என்�ார். 
எ்பறபர்பட்ட மபருநதன்ளம. றமளடயில் அமர்நதிருநத என்�ால் 
உணர்சசி றமலீட்ளட அடக்க இயலவில்ளல. எவவைவு மபரிய 
மவகுமதி அநத வார்தளத்கள். அவர் றபசி முடிதததும் அவைது 
்கால்்களை மதாட்டு ஆசிமபற்ற�ன். 

2016-ஆம் ஆண்டு. தற்றபாது குன்�ககுடி ஆதீ� மடதளத மள�நத 
தவததிரு அடி்கைார் ்காட்டிய அன்பு வழியிலும் அ� வழியிலும் 
தவததிரு மபான்�ம்பல அடி்கைார் நடததிசமசெல்கி�ார். மிகுநத 
இலககிய தி�னும் மசொல்லாற்�லும் தமிழ்பபற்றும் செமூ்க உணர்வும் 
ம்காண்ட அடி்கைார் அன்றப வாழவு என்� மபயரில் நூல் ஒன்ள� 
எழுதி�ார். அநத நூலிற்கு அணிநதுளை எழுதுமாறு தவததிரு 
அடி்கைார் மதாளலறபசியில் மசொன்�றபாது என்�ால் நம்ப 
இயலவில்ளல. 1980்களில் மள�நத தவததிரு அடி்கைாருடன் றநர்நத 
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றமற்மசொன்� அனுபவதளத அவரிடம் குறி்பபிட்றடன். மிகுநத 
மகிழவுடன் எ�து அணிநதுளைளய எழுதி அனு்பபிளவதறதன். 

குன்�ககுடி அடி்கைார் சுழற்ற்கடயம். ஒரு சுழலுககு்ப பின்�ால் 
நான்  எ�து ள்கயில் ஏநதிய முதல் ற்கடயம் அது. எததள� சுழல்்கள்: 
எததள� சூ�ாவளி்கள். ஆ�ாலும் ஒவமவாரு முள�யும் எ�து 
ள்கயில் ்காட்சி்பபடிமமாய் அநதக ற்கடயம்.  என் மசொல்வன்ளம 
த ா ன்  எ � து  ஒ ற ை  ம செ ா த து  எ ன் ப ள த  எ � க கு ள்  ந ா ற � 
உள்வாங்கிகம்காண்ட தருணம் அது. ்காலம் உருண்றடாடுகி�து. 
இ்பறபாதும் கூட அநத சுழற்ற்கடயம் தான் என்ள� இயககும் 
சுயமதி்பபு.  விழுநதவுடன் எழுநது நிற்்க றவட்ள்க தரும் விளசெ.  

 





ோடிகமக நிகழ்வுகள்
சசதுககும் 
ேசந்த ைண்ை�ம் 
ைட்டும் இலம்ல ோழ்கமக
சநருககடிகைால
நிரம்பிய
சநருஞசிப்�ாம்தயும் ்தான

ேசதி ேட்ைத்திற்கு
உள்பை இலம்ல
ோழ்வின ேகுப்�மற

அது
சி்லபநரஙகளில
சேயில சகாளுத்தும்
விளிம்பில நிற்கிறது 
சேறித்்த�டி!

துன�ம் ேரும்ப�ாது
சிரித்ப்தாைா அழுப்தாைா
என�து அல்ல
பகள்வி
துேண்டு விழுநப்தாைா
விழுந்தாலும் எழுநது
ச்தாைரநது நைநப்தாைா என�ப்த!
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ஒரு 
புயல ேநது 
ப�ாக்லாம்.
அதில ஒரு
கைற்கமரபய
காணாைல ப�ாக்லாம்
ஆனாலும்
ைறு�டியும்
கைல அமழககும்
கட்டுைரஙகளின
காலகள் துடிககும்

இப்தா
அேநம்பிகமக
அழுது பு்லம்புகிறது
்தனனம்பிகமக
ஒடிப்ப�ாகாைல
ஓமசயினறி நைககிறது

ேலிகமை ோஙகிப் �ழகு
ேருத்்தஙகள் ்தாஙகிப் �ழகு

ேலிகமை அறியா்த
ோழ்கமக 
உண்மையில ேரம் அல்ல
ஏசனனில 
அது 
நிரந்தரம் அல்ல

ஏற்றுகசகாண்ைதும்
எளி்தாகி விடுகிறது
எதுவும்





விடிநதடால் ்தர்வு

ஒரியா மமாழியில் ஒரு பழமமாழி உண்டு. “பன்னிைண்டு 
மாதங்்கள், பதின்மூன்று திருவிழாக்கள்.” ஒடிசொ மாநிலததில் அதிலும் 
குறி்பபா்க ்கடறலாை மாவட்டங்்களில் எ்பறபாதும் ஏதாவது ஒரு 
திருவிழா, நாட்கம், நட�ம், ்கவியைங்்கம், இளசெ, ஓவியக ்கண்்காட்சி 
என்று நடநது ம்காண்றட இருககும்.  

தமிழநாட்டில் இரு்பபது றபான்று சினிமா திறயட்டர்்கள் 
ஒடிசொவில் அதி்கமா்க இல்ளல.  ஒரு சில மாவட்டங்்களில் ஒரு 
சினிமா திறயட்டர் கூட இல்ளல. அது கூட ஒருவள்கயில் நல்லது 
தான் என்று றதான்றும். ஆ�ால், நாட்கங்்கள் அங்குமிங்கும் நடநது 
ம்காண்றட இருககும்.  கிைாம்பபு�ம் மற்றும் சிறுந்கைங்்களில் 
திளையைங்கு்கள் அதி்கமா்க இல்லாத குள�ளய்ப றபாககுவது 
‘ஓறபைா’ என்� நாட்கக ம்காட்டள்க்கள்.

ஒரியா மமாழியில் மட்டுமன்றி ஆங்கில மமாழியில் நாட்கம் 
நடததுபவர்்கள் கூட புவற�ஸ்வரில் உண்டு. புவற�ஸ்வரில் உள்ை 
அைங்கு்களில் வாைம்றதாறும் ஏறதனும் நி்கழவு்கள் நடநதும்காண்றட 
இருககும். எழுததாைர்்கள், பாட்கர்்கள், நாட்டியக ்களலஞர்்கள் என்று 
பலரும் என்ள�த தனி்பபட்ட முள�யிலும் அறிநதவர்்கள் என்பதால் 
பல்றவறு நி்கழசசி்களிலும் ்கலநது ம்காள்ை அளழ்பபு்கள் வரும். 
இ ்ப ற ப ா ம த ல் ல ா ம்  ற வ ள ல ்ப ப ளு வ ா ல்  ம ப ரு ம் ப ா ல ா � 
அளழ்பபு்களை ஏற்்கமுடிவதில்ளல. 

ஒடிசொ தளலளமச மசெயல்கததிறலறய ஒவமவாரு துள�யிலும் 
ஊழியர்்களின் ்களல்பபண்பாட்டு அளம்பபு்கள் மசெயல்படுகின்��. 
அவவளம்பபி�ர் மபாதுவா்க வருடததிற்ம்காரு முள� நாட்கம் 
நடததுவதில் ்காட்டும் ஆர்வம் விய்பபுத தருவதா்க இருககும். 
மாளலயில் 6, 7 மணிககு வை இயலாத நிளல என்�ாலும் கூட 
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வற்புறுததி அளழதது வநது “குததுவிைக்காவது ஏற்றி ளவததுவிட்டுச 
மசெல்லுங்்கள்” என்பார்்கள். ்கடநத ஆண்டு அ்பபடி ஒருநாள் ஒரு 
நி்கழவிற்குச மசென்றிருநத றபாது என்ள� அறிமு்க்பபடுததி்ப 
றபசியவர் நான் ஒரு ்களலஞன் என்றும் நான் குடிளம்ப பணிககு 
வருவதற்கு முன்�ால் நாட்கங்்களை இயககி நடிததவன் என்றும் 
குறி்பபிட்டார்.  “சொர் ஒரு நாட்கக ்களலஞர் என்� முள�யில் எங்்களில் 
ஒருவர்” என்று அவர் உரிளமயுடன் மசொன்�தும் ்கைமவாலியில் 
அைங்்கம் அதிர்நதது. அறந்கமா்க அவர் எ�து நட்பு வட்டததிலிருநது 
அநதத த்கவளலத திைட்டியிருக்கறவண்டும். அல்லது றவறு ஏதாவது 
நி்கழவில் இது பற்றி நாற� றபசியிருக்கககூடும்; எ�ககு செரியா்க 
நிள�வில் இல்ளல. எதுவாயினும் அநத றமளடயில் அவர் என்ள� 
ஒரு செ்க ்களலஞன் என்று அறிமு்கம் மசெய்ததும் எ�ககுள் பளழய 
நிள�வு்கள் நிழலாடி�. 

1983  ஆம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம். மதுளை செவுைாஷடிைா 
றமல்நிளல்ப பள்ளி அைங்்கம். மதுளை தி�மணி, இநதியன் 
எகஸ்பிைஸ் ஊழியர்்களின் ‘ தி�கஸ் ‘ நாட்கககுழுவின் சொர்பில் 
அ ை ங் ற ்க ற் � ்ப ப ட் ட  ‘ சி ம் ம ற ்க து ’  எ ன் �  ந ா ட ்க ம்  ந ட ந து 
ம்காண்டிருககி�து. பாண்டிய நாட்டு இைவைசென் (!) றவடததில் நான். 

      “றசெளல ்கட்டி வநதமதாரு சிட்டுககுருவிறய 

      ஜீவனுககுள் பாயுமதாரு ்காதல் அருவிறய”  

 என்� பாடலின் வரி்கள் ஒலிததுகம்காண்டிருககின்��. 
இைவைசென் றவடததிலிருநத நான்  ‘மதுகற்கா்பளப’யுடன் பாடலுககு 
வாயளசெததுக ம்காண்டிருநறதன். இைவைசெனின் ்காதலியா்க 
நடிததிருநத நட�்பமபண் பாடலின் வரி்களுககு தீவிைமா்க 
நட�மாடிக ம்காண்டிருநதார்.  

அசசு்பபிரிவில் பணியாற்றிய ஊழியைா� ்கறணசென் சிம்மற்கது 
என்� முககிய றவடததில் நடிததிருநதார். ்காலஞமசென்� நாைாயணன் 
எழுதிய அநத நாட்கதளத நான் இயககி நடிதததுடன் பாடல்்களையும் 
எழுதியிருநறதன். 

பிைமடரிகதாசென் அ்பபாடல்்களுககு்ப பல்றவறு ைா்கங்்களில் 
இனிளமயா்க இளசெயளமததிருநதார்.  அநத்பபாடல்்களை 
சினிமா்பபாட்டு்ப புதத்கம் றபால அசசெடிதது நாட்கம் பார்க்க  
வநத ைசி்கர்்களுககு வழங்கியிருநறதாம். 
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நாட்கததின் ்களடசிக்காட்சியில் விஷம் ்கலநத ‘மது’ அருநதி நான் 
கீறழ விழுகிற�ன். மீதியிருநத விஷதளத நட�்பமபண்மணி அருநதி 
விட்டு விழுகி�ார். 

ைாஜகுரு சிம்மற்கது ‘நம்பியார்’ பாணியில் சிரிதது, நீண்ட வசெ�ம் 
றபசுகி�ார்.சிம்மற்கதுவின் முழக்கம் இ்பறபாளதய மதாளலக்காட்சி 
மநடுந மதாடர்்கள் றபால நீடிததது. நான் அளசெவின்றிக கிடநறதன். 
ம�தில் நான் மறுநாள் எழுதறவண்டிய ஐ.ஏ.எஸ் றதர்ளவ்ப பற்றிய 
எண்ணங்்களும் ஓடிக ம்காண்டிருநத�. விடிநதால் மதுளை 
மருததுவக்கல்லூரியில் ஐ.ஏ.எஸ். முதல் நிளலத றதர்வு. முற்ப்கலில் 
ஒரு தாள்; பிற்ப்கலில் ஒரு தாள். பிற்ப்கலில் விரு்பப்பபாடமா� 
வைலாற்றுத றதர்வு.   

நான் பணியாற்றிய நாளிதழின் மபான்விழாளவமயாட்டி இநத 
ந ா ட ்க ம்  ந ட த த ்ப ப ட் ட த ா ல்  ம ப ா ன் வி ழ ா வு க ்க ா �  ற த தி 
நிர்வா்கததி�ைால் முன்�றை முடிவு மசெய்ய்பபட்டது. அது எ�து 
ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வுககு முதல் நாள் இைவா்க அளமயும் என்று 
எதிர்பார்க்கவில்ளல.   முதல் நாள் இைவு நாட்கம்; விடிநதால்  
ஐ.ஏ.எஸ்.றதர்வு என்� இக்கட்டா� நிளலளம. இ்பபடி்பபட்ட ஒரு 
நி ள ல ள ம ள ய  ற வ று  ய ா ை ா வ து  செ ந தி த தி ரு ்ப ப ா ர் ்க ை ா  
என்பது செநறத்கறம.  
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  நான் ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வு எழுதுவது கூட என் குடும்பததி�ர் மற்றும் 
மி்க மநருங்கிய நண்பர்்கள் தவிை றவறு யாருககும் மதரியாது. எ�றவ 
ந ா ட ்க த  ற த தி ள ய  ம ா ற் று ம ா று  நி ர் வ ா ்க த ள த க  
ற்கட்்கவும் வாய்்பபு இல்ளல.

 அ்பறபாது நான் நாட்கததுள�யில் மி்க ஈடுபாட்டுடன் இருநறதன். 
நாட்க இயக்க முயற்சியில் தீவிைமா்க இ�ங்கியிருநறதன். மவவறவறு 
ஊர்்களின் மபாருட்்காட்சி்களில் ‘தி�கஸ்‘ குழுவின் நாட்கங்்கள் 
றபாட்டு வநறதாம். இவவாறு நாட்க முயற்சி்களை எ�து திளையுல்க 
நுளழவுக்கா� பயிற்சியா்கறவ நான் ்கருதிற�ன். திளையுலகில் 
பாைதிைாஜாவிடம் உதவியாைைா்கச றசெர்நது பாகயைாஜ் றபான்� மபரிய 
திளை்பபட இயககு�ைாகி விட றவண்டுமமன்� ஆர்வம்.  பததிரிள்க 
உதவி ஆசிரியைா்க இருநதும்காண்டு, நான் நாட்கங்்களில் நடிதது, 
இயககி வநததால் ‘அமமசசூர்’ நாட்கககுழுக்களின் செங்்க நிர்வா்கக 
குழுவிற்கும் என்ள�த றதர்வு மசெய்து விட்ட�ர் என்�ால் 
பார்ததுகம்காள்ளுங்்கள்.  

ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வில் மவற்றி மப� மூன்று முள� முயற்சி 
மசெய்யலாம் என்பது அ்பறபாது விதிமுள�. ஆ�ால் நான் 
திளை்பபடததுள�க ்க�வு்களில் இருநததால் ஐ.ஏ.எஸ் றதர்ளவ ஒறை 
ஒரு முள� மட்டும் எழுதுவது; அதிலும்  ஐ.ஏ.எஸ் கிளடததால் 
மட்டும் றசெருவது; இல்ளலமயனில் திளை்பபடததுள�ககு்ப 
றபாய்விடுவது என்பது எ�து திட்டம்.  மபாதுவா்க ஒரு வருடம் 
நளடமபற்� குடிளமத றதர்வின் இறுதி முடிவு்கள் மவளியாவதற்கு 
முன்றப அடுதத ஆண்டிற்்கா� அறிவி்பபு மவளியாகிவிடும். 
அதன்படி ஏற்்க�றவ றதர்வு எழுதியிரு்பபவர்்கள் கூட அடுதத 
ஆ ண் டு த  ற த ர் வி ற் கு  வி ண் ண ்ப ப ம்  ற ப ா ட் டு  த ய ா ர் 
மசெய்யதமதாடங்கிவிடுவார்்கள்.  றநர்மு்கதறதர்விற்கு்ப பின்�ர் 
மவளியாகும் முடிவில் நல்ல றைங்க வாங்கி ஐ.ஏ.எஸ் கிளட்பபது 
உ று தி ய ா கி வி ட் ட ா ல்  அ த ற த ா டு  நி று த தி க ம ்க ா ள் வ ா ர் ்க ள் .  
இல்ளலயன்�ால் ஏற்்க�றவ விண்ண்பபிததபடி மீண்டும் 
எழுதுவார்்கள். ஆ�ால், நான் ஒறை ஒரு முள� மட்டுறம முயற்சி 
மசெய்வது என்று முடிவு மசெய்திருநததால் இைண்டாவது வாய்்பபுககு 
விண்ண்பபம் கூட்ப றபாடவில்ளல.   

நாட்கம் முடியும்றபாது இைவு மணி பததளை. இைவைசென் றவடம் 
என்பதால் ஒ்பபள� ம்காஞசெம் அதி்கம். எ�றவ றமக்க்பளப 
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்க ள ல த து  வி ட் டு  ந ா ன்  அ ள � க கு த  தி ரு ம் பு ம்  ற ப ா ற த  
நள்ளிைளவத தாண்டி விட்டது. 

நான் மறுநாள் ்காளல மதுளை மருததுவக்கல்லூரிககு  றதர்வு 
எழுத்பறபாற�ன். றதர்வு எழுதிகம்காண்டிருககும் றபாது அநதத 
றதர்வு அள�யின் ்கண்்காணி்பபாைர் என்ள�றய சுற்றிச சுற்றி வநதார். 
அவர் என் மீது சி�்பபுக்கவ�ம் மசெலுததி ்கண்்காணி்பபதா்கத 
றதான்றியது.  “ஏறதா பார்ககி�ார் ” என்று றதர்மவழுதுவதில் ்கவ�ம் 
மசெலுததிற�ன். இருநதாலும் “ இவர் ஏன் நம்ளமறய பார்ககி�ார்?” 
எ ன் �  ற ய ா செ ள � யு ம்  வ ந து  எ � து  ்க வ � த ள த ச  சி றி து  
பாதி்பபதா்க இருநதது. 

அவர் திடீமை� என் அருற்க வநதார். “உன் ்காதில் என்� 
சிவ்பபுக்கள� ?” என்று ற்கட்டார். அவர் ்காட்டிய இடததில் விைல் 
ளவததுத றதய்தததும் ள்கயில் ைததக்கள� படிநத மாதிரி ஆ�து. 
உடற� சிறிது புன்�ள்கயுடன், “ றநற்று இைவு வைலாற்று நாட்கததில் 
இைவைசென் றவடம். றமக்க்ப முழுசொ்கக ்களலயவில்ளல றபால 
இருககி�து...” என்ற�ன். அவவைவு தான். அவர் மு்கம் றபா�விதமும் 
அவர் ,என்ள�்பபார்தத பார்ளவயும் இருககி�றத! இன்று வளை  
எ�ககு அநத ‘ரியாக்ஷன்’ நிள�வில் இருககி�து. அதற்கு்ப பின்�ர் 
அவர் எ�து பக்கறம வைவில்ளல.   

2017 டிசெம்பர். வாழகள்க எததள� விய்பபு்களை அளட்காதது 
ளவததிருககி�து! அநத முதல் முயற்சியிறலறய றதர்வு மபற்று 
்கமலகடைாகி ஒடிசொ வநது இைண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் மபாறு்பபு, 
உதவித றதர்தல் ஆளணயைா்க 25 மாநிலத றதர்தல்்கள், இைண்டு 
நாடாளுமன்�த றதர்தல்்கள் மபாறு்பபு, இ்பறபாது ஒடிசொ மாநில 
கூடுதல் தளலளமச மசெயலர். 

இநத ‘விடிநதால் றதர்வு’ மலரும் நிள�வு்களை இைண்டாம் 
சுற்றுக்கா்க புவற�ஸ்வைததில் ஒரு ஞாயிற்றுககிழளம முற்ப்கலில் 
எ�து மடிக்கணிணியில் இது றபால புன்�ள்கததபடி பதிவு 
மசெய்றவன் என்பது யாருககுத மதரியும்? எ�ககும் மதரியாறத.  

வாழகள்க நம் இடு்பபில் முடிநது ளவததுள்ை சுருககு்ப ளபயில் 
எ ன் �  இ ரு க கி � து  எ ன் று  ந ம க கு ம்  ம த ரி ய ா ம லி ரு ்ப ப ற த 
வாழகள்களயச சுளவயாககுகி�து.  
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புவற�ஸ்வைததில் இநத ஆண்டின் இளசெ நட�ம் நாட்க ‘சீசென்’ 
ஆைம்பிததுவிட்டது. எ்பபடியும் ஓரிரு நாட்க நி்கழவு்களைத 
மதாடங்கிளவக்க்ப றபாறவன். ைவீநதிை மண்டபததில் மதாடக்கவிழா 
றமளடயில் உட்்கார்நதிருககி�றபாது எ்பறபாதும் றபால சிம்மற்கது 
நாட்கம் மீண்டும் நிள�வுககு வரும். நான் இைவைசெ�ா்க றமளடயில் 
நிற்றபன். எ�ககுள் சிரிததுகம்காள்றவன். 





�ரநது கிைககிறது
உ்லகம்
அனு�ேஙகளும்
சாத்தியஙகளும்
அள்ை அள்ைக குமறயாைல

�ஙகுச்சநம்தகள்
விழும் எழும்
‘கரடி’களும் ‘காமை’களும்
முட்டிபைாதும்

அம்தவிடு
ஜனனப்லாரத்து
ைாைரத்தில
�றமேகள் இரண்டு
கீச்சிடுகினறன.

ச்தாம்லககாட்சி
பைம்தகளின
ச்தாண்மை கிழியட்டும்.
தூரத்து நி்லா
இனசறனனபோ
கூடு்தல அழகுைன 
கூப்பிடுகிறது.

விடிந்ததும்
ப�ச்லாம்
நாமைபயாடு
இந்த நிமிைம்
�ாைத் ப்தானறினால
�ாடு.





முன்கூட்டி்ய ்�டாட்் ந�டாட்ர்

இநத ‘இைண்டாம் சுற்று’ நூளல நான் எழுதிக ம்காண்டிருககும் 
றபாது பளழய நிள�வு்கள் பலவற்றின் ஊடா்க்ப பயணிதறதன்.  
தனிததனியா்கக  கிடநத ்கரு்பபு மவள்ளை்ப படங்்களையும், பளழய 
வண்ண்ப படங்்களையும் எ�து ்கணி்பமபாறியில் எ்பறபாறதா 
ஒருமுள� ‘டிஜிட்டல்’ வடிவததில் பதிவு மசெய்து ளவததது என் 
நிள�வுககு வநதது. நூற்றுக்கணக்கா� அநத்ப புள்க்பபடங்்களை 
அண்ளமயில், ஒரு மளழ இைவில் பார்ததுக ம்காண்டிருநறதன். 
நானும் எ�து அண்ணன் வைதனும் 1984 இல் டில்லியிலும் 
ஆகைாவிலும் எடுதத புள்க்பபடங்்கள். அ்பறபாதுதான், ‘முன்கூட்டிறய 
றபாட்ட மமாட்ளட’ என்� இநதத தளல்பபுக்கா� ்காைண நி்கழவு, 
்காட்சி்ப படிமமாய் என் ்கண்முன் மீண்டும் றதான்றியது. 

மததிய அைசு்ப பணித றதர்வாளணயததின் 2-ஆம்  ்கட்டமா� 
முககியத  றதர்வில் (மமயின்) றதர்சசி மபற்�ளதத மதாடர்நது 
என்ள� மடல்லியில் நளடமபறும் றநர்மு்கதறதர்வுககு வரும்படி 
்கடிதம் வநதிருநதது. அதுவளையில், மசென்ள�ககு வடகற்க நான் ஒரு 
முள� கூட பயணம் மசெய்ததில்ளல. 

நானும் எ�து அண்ணன் வைதனும் டில்லிககு மசென்ற�ாம்.  
து ள ண க கு த   து ள ண ய ா ்க வு ம்  இ ரு க கு ம் ;  ம ட ல் லி ள ய யு ம் 
ஆகைாளவயும் சுற்றி்ப பார்ததது றபாலவுமிருககும் என்� எண்ணம் 
எங்்கள் இருவர் ம�திலுறம இருநதது.  தாஜ்ம்காளல றநரில் பார்ககும் 
ஆளசெ யாருககுததான் இருக்காது? 

சி ல  ற ந ை ங் ்க ளி ல்  சி ல  வி ஷ ய ங் ்க ள ை த  ம த ரி ந து 
ம்காள்ைாமலிரு்பபதுதான் நல்லது என்று றதான்றுகி�து. எநத்ப 
பயிற்சி நிளலயததிலும் றசெைாமல், பததிரிள்கயில் றவளல பார்ததுக 
ம்காண்றட நாட்கதளத இயககி நடிததுக ம்காண்றட றதர்வு எழுதுவது 
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சிைமம் என்�ாலும் அதற்குள் ஒரு மபரிய ‘உதவி’ ஒளிநதிருநதது 
என்பதுகூட எ�ககுத மதரியாது. ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வுககுத தீவிைமா்க்ப 
படிததுக ம்காண்டிருககும் றவறு எநத்ப றபாட்டியாைளையும் நான் 
செநதிததிருக்கவில்ளல என்பது உைவியல் அடி்பபளடயில் எ�ககு  
வ செ தி ய ா ்க ்ப  ற ப ா ய்  வி ட் ட து  எ ன் ற �  இ ்ப ற ப ா து  
நிள�தது்பபார்ததால் எ�ககு றதான்றுகி�து.

மடல்லிவளை றபாய், அங்ற்கறய தங்கி பயிற்சி நிளலயங்்களில் 
சி�்பபு  பயிற்சி எடு்பபவர்்களில்;  தி�மும் 14 முதல் 15 மணிறநைம் 
வளையில் றதர்வுககு்ப படிததுக ம்காண்டிரு்பபவர்்களில்,   சி�நத 
பல்்களலக்கழ்கததில் படிதது நுனிநாககு ஆங்கிலததில் றபசும் 
எவளைறயனும் நான் அதுவளையில் செநதிததிருக்கவில்ளல. 

அ்பபடி எவளைறயனும் செநதிததிருநதால், நான் பயநது 
ந டு ங் கி யி ரு க ்க வு ம்  கூ டு ம் .  " 2 3 — ஆ ம்  பு லி ற ்க சி 
மவள்ளைகம்காடிளயக்காட்டி, ைததக ்கைறிளயத தவிர்ததது" றபால, 
நான் 'ைாஜதநதிைதறதாடு' பின் வாங்கியிருக்கவும் கூடும்.  யார் 
்கண்டது? 

றபாட்டி  எ்பபடி்பபட்டது; யார் யாறைாடு எல்லாம் றமாதுகிற�ாம் 
என்பளத அறியாத இ்பபடி்பபட்ட ஒரு சூழநிளல எ�ககு வசெதியா்க்ப 
ற ப ா ய்  வி ட் ட து .  எ ன்  ள ்க யி ல்  த ை ா சு ;  நி று ்ப ப வ ன்  ந ா ன் ; 
நிறுக்க்பபடுபவனும் நான் தான். இது எல்லாருககுமா� ஒரு 
வ ழி மு ள �  எ ன் று  ந ா ன்  ஒ ரு ற ப ா து ம்  ம செ ா ல் ல ம ா ட் ற ட ன் . 
ப ரி ந து ள ை க ்க வு ம்  ம ா ட் ற ட ன் .  ஆ � ா ல்  எ ன்  ம ட் டி ல்  இ து 
‘ ஆ க ்க பூ ர் வ ம ா ்க ’  ப ய ன் ப ட் ட து  எ ன் ப ள த த  த ா ன்  ந ா ன்  
இங்ற்க பதிவிடுகிற�ன்.

நான் ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வுககுத தயார் மசெய்து ம்காண்டிருநத நாட்்களில் 
மி்கத மதளிவா்க, ்கண்கூடா்க்ப பார்்பபது றபால ஒரு ்காட்சி எ�ககுள் 
வநது றபாகும். படங்்களில் பார்ததிருநத இமயமளல றபான்� பைநது 
விரிநத மளல்பபகுதி. தூைததில் பனிசசி்கைங்்கள் மதரியும் பை்பபு.  
மைங்்களின் நடுறவ குறு்கலா� மளல இடுககு்ப பாளத்களில், பதது்ப 
பதிள�நது றபர் முைட்டுக ்கம்பளித துணி்களை உடுததிக ம்காண்டு 
மளலறயறிக ம்காண்டிருககி�ார்்கள். அவர்்களுள் நானும் ஒருவ�ாய் 
நடககிற�ன். அவர்்களில் யாருறம எ�ககு மதரிநதவர்்கைாய் 
இல்ளல. எல்லாரும் புதிதா்க இருககி�ார்்கள்.  நிஜததில் அ்பறபாது 
என்னிடம் ஒரு ’ஸ்மவட்டர்’ கூடககிளடயாது. ற்காட்டு, சூட்டு, 
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பூட்ஸ் றபான்� உப்கைணங்்கள் எல்லாம் எ�து வாழகள்கயில் 
அ்பறபாது வநதிருக்கவில்ளல.   

 பிறிமதாரு முள� நாற� றயாசிதது்ப  பார்ததிருககிற�ன்: 
'இமயமளலயில் நடநதுறபாவது றபால் ‘எ�ககு ஏன் றதான்� 
ற வ ண் டு ம் ?  அ ்ப ற ப ா து த ா ன்  எ � க கு  ம ங் ்க ல ா ்க  ஒ ரு  
விஷயம் நிள�வுககு வநதது. 

மதுளை ்காமைாஜர் பல்்களலக்கழ்கததில் குடிளமதறதர்வு 
எழுதுவது பற்றி ஓர் ஆவண்ப படம் இரு்பபதா்கக ற்கள்வி்பபட்டு, 
இளைஞர் நல  மபாறு்பபாைளைச செநதிதது நூல்க அள�மயான்றில், 
ஒரு 16 எம். எம். ‘்பமைாமஜகடரி’ல் அ்பபடதளத சுவரின் மீது திளையிட 
ளவதது அளத நான் பார்ததிருநதது என் நிள�வுககு வநதது. அநத 
ஆவண்பபடததில், குடிளமத றதர்வில் மவற்றி மபற்று பயிற்சி 
ம ப று கி � வ ர் ்க ள்  இ ்ப ப டி ம ய ல் ல ா ம்  இ ம ய ம ள ல ற ய று ம் 
மளலறயற்�ம் மசெய்வளத்ப  பார்ததிருநறதன். அறந்கமா்க 
என்ள�யும் அவர்்களுள் ஒருவ�ா்க என்ள�யறியாமறல பதிவு 
மசெய்து ம்காண்றடன் என்ற� இ்பறபாது றதான்றுகி�து.   

1984 ஏ்பைல் மாதம். மடல்லியில்  ஷாஜ்கான் றைாட்டிலுள்ை 
குடிளம்ப பணி றதர்வு ஆளணய அலுவல்கததில் றநர்மு்கதறதர்வு 
முடிநது மகிழசசியுடன் மவளிறய வநறதன். ற்கட்ட ற்கள்வி்களுககு 
எல்லாம்  நான் நல்ல முள�யில் பதில் மசொன்ற�ன் என்று நான் 
நம்பியறத எ�து மகிழசசிககுக ்காைணம்.  மற்�வர்்கள் எ்பபடி பதில் 
மசொன்�ார்்கள் என்பது எ�ககுத மதரியாமல் இருநததும் அநத 
மகிழசசிககு ஒரு ்காைணம் தான். 

ஆணயததின் மவளிவாயிற் ்கதவருற்கறய ஆர்வததுடன் ்காததிருநத 
என் அண்ணன் என்னிடம், ‘ இண்டர்வியூ எ்பபடி ?’ என்று ளசெள்கயில் 
ற ்க ட் ட ா ர் .  ந ா னு ம்  ள செ ள ்க யி ற ல ற ய   ‘ சூ ்ப ப ர் ’  எ ன் ற � ன் . 
தமிழசினிமாக்களில் அறுளவசிகிசளசெ மசெய்து முடிதததும் மவளிறய 
வரும் டாகடர், ள்கயுள�ளயக ்கழற்றிக ம்காண்றட “ஆபறைஷன் 
செக்ஸஸ்” என்று மசொல்வது றபால இருநதது அது.  

மறுநாள் செ்பதர்ஜங் மருததுவமள�யில் மருததுவ்ப பரிறசொதள� 
முடிநத ள்கறயாடு நாங்்கள் இருவரும் டில்லிளயச சுற்றி்பபார்தது 
வளைதது வளைதது புள்க்பபடங்்கள் எடுதறதாம். குடியைசுத தளலவர் 
மாளிள்க, நாடாளுமன்�க ்கட்டடம் றபான்�வற்ள�்ப பார்ததறபாது  
”இனிறமல் எ்பறபாது இங்ம்கல்லாம் வை்பறபாகிற�ாம்”  என்�ார் 
அண்ணன்.  அடுதது ஒருநாள் பயணமா்க மதுைா, ஆகைா மசென்ற�ாம்.
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தாஜ்ம்கால் முன் நின்று மி்க மகிழசசியா்க்ப புள்க்பபடங்்கள் 
எடுததுகம்காண்றடாம். ஒரு தமிழத திளை்பபடததில் நடி்கர் தில்கம் 
சிவாஜி ‘ ்காவியமா, மநஞசில்  ஓவியமா ?’ என்று பாடிகம்காண்றட 
தாஜ்ம்கால் முன்பா்க ்கம்பீைமாய்க ்காதல் மசெய்த ்காட்சி நிள�வுககு 
வநதது. உண்ளமயில் தாஜ் ம்காளல றநரில் பார்ததறத ஒரு சொதள� 
றபால றதான்றியது.  

றதர்வுககு தயாைா� றபாது நததததிலிருநது நான் மதுளைககு 
றவளலககு்ப றபாகும், வரும் வழியில் றபருநது நடததுநரின் ்களடசி 
சீட் மவளிசசெததில் படி்பறபன். வீடு திரும்பியதும் நள்ளிைவுவளை 
நான் படி்பபளத்ப பார்தது, என் அம்மாவுககு ம�து ்கஷடமா ்கததான் 
இருநதது. அதிலும் ்கமலகடர் ஆவதற்்கா்க்ப படிககிற�ன் என்று 
மகிழசசியும், அறத செமயம் செற்று பதட்டமும் அளடநதிருநதார். 
ஆ்கறவ நான் ்கமலகடர் ஆகிவிட்டால்  திரு்பபதி மவங்்கடாஜலபதி 
மளலககு்ப றபாய் என்ள� மமாட்ளடயடிததுக ம்காள்ைச 
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மசெய்வதா்க றநர்நது ம்காண்டிருநதார். அது நடககும் என்றும்   
உறுதியா்கச மசொல்லிக ம்காண்டிரு்பபார்.  

 மடல்லியிலிருநது நானும் அண்ணனும் ையிலில் மசென்ள�ககுத 
திரும்பிக ம்காண்டிருநத றபாது இநத விஷயங்்கள் எல்லாம் என் 
ம�ததில் ஓடிகம்காண்டிருநத�. அ்பறபாதுதான் எ�ககுள் 
திடீமைன்று ஒரு றயாசெள� றதான்றியது. “மசென்ள�யில் இருநது 
திரு்பபதி பக்கம்தான். எ�றவ மசென்ள�யில் இருநது திரு்பபதிககு்ப 
றபாய் ஒரு மமாட்ளடளய்ப றபாட்டுவிட்டு ஊருககு்ப றபா�ால் 
என்�” என்பது தான் அநத றயாசெள�.

இளத மமதுவா்க அண்ணனிடம் மசொன்ற�ன். “நீ ஐ.ஏ.எஸ். 
றதர்வில் மவற்றி மபற்�பி�குதாற� மமாட்ளட றபாடுவதா்க அம்மா 
றநர்ததிக ்கடன் ளவததிருககி�ார் ? அ்பபடியிருக்க, நீ றதர்வு முடிவு 
மதரிவதற்கு முன்றப மமாட்ளட றபாடுவது எ்பபடி சொததியம்? அது 
ஒரு மதய்வககுற்�மா்கககூட ஆகிவிடும்” என்று ற்காபிததுக 
ம ்க ா ண் ட ா ர் .  அ ்ப ப டி ம ய ல் ல ா ம்  ம செ ய் ய க கூ ட ா து  எ ன் று 
அறிவுறுததி�ார். என்�றவா மதரியவில்ளல; றதர்வு முடிவு 
பததிைமா்க எ�து பாகம்கட்டில் இரு்பபது றபான்� ஓர் உணர்வில் 
நான் இருநறதன். அத�ால் மமாட்ளட றபாடும் முடிவில் உறுதியா்க 
இருநறதன். 

நான் ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வில் மவற்றிமப�்பறபாவது நிசசெயமமன்றும், 
றதர்வு முடிவு றம மாதக ்களடசியில்தான் வரும் என்பதால், 
அதற்கு்பபின் மீண்டும் திரு்பபதிககு வநது மமாட்ளட றபாட்டு 
வி ட் டு  ஆ ்க ஸ் ட்  ம ா த ம்  ம சூ ரி க கு ்ப  ப யி ற் சி க கு ச  ம செ ல் ல 
றவண்டுமமன்�ால், இைண்டு மாதங்்களுககுள் தளலயில் றபாதுமா� 
முடி வைர்நதிருக்காது என்பதால் பார்க்க நன்�ா்க இருக்காது என்று 
மசொன்ற�ன். அது என் அண்ணனின் ற்காபதளத றமலும் கிைறியது. 
ஏறதறதா மு�கிகம்காண்டிருநதார். இளடயில் ‘ லூசு்பபயல் ’ என்று 
அவர் என்ள�த திட்டியதும் எ�ககுக ற்கட்டது.  

“ உ�ககு என்னுடன் திரு்பபதிககு வை இஷடமில்ளலமயன்�ால்  
நீ றநைா்க ஊருககு்ப றபாய்விடு. நான் திரு்பபதிககு்ப றபாய்  
மமாட்ளட றபாட்டுவிட்டு ஊருககு வநது விடுகிற�ன்.. “ என்று 
அண்ணனிடம் மசொல்லிவிட்றடன். “என்�றமா மசெய்” என்று அவர் 
மவு�மாகி விட்டார். ஆ�ால், மசென்ள�ககு வநது றசெர்நததும் 
பாரிமுள�யில் உள்ை பஸ் நிலயததுககு்ப றபாய் திரு்பபதி 
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பஸ்சுக்கா்க நான் ்காததிருநதறபாது அவரும் என்னுடன் ்காததிருநதார்.  
என்ள�த தனிறய விட்டுவிட்டு்ப றபா்க அவருககு ம�சில்ளல. 
பஸ் வநததும் அவரும் என்னுடன் ஏறி உட்்கார்நது ம்காண்டார்.  

 நாங்்கள் திரு்பபதிககு்ப றபாய்சறசெர்நத றபாது நள்ளிைவாகி 
விட்டது. அங்கு ஒரு லாட்ஜில் தங்கி மறுநாள் திருமளலககு்ப றபாய் 
அங்கு மமாட்ளட றபாட்டுக ம்காண்றடன். பி�கு திரு்பபதி லட்டு 
பிைசொதங்்களை  எல்லாம் வாங்கிகம்காண்டு பஸ் பிடிதது நததம் 
றபாய்ச றசெர்நறதாம். 

பைபைமவன்று மபாழுது விடியும் றநைம். வழக்கம் றபால் வீட்டு 
வாசெலில் வாசெல் மதளிதது, ற்காலம் றபாட்டுக ம்காண்டிருநதார் 
எங்்கள் அம்மா. நான் மமாட்ளடத தளலறயாடு வநதளத்ப 
பார்தததுறம அவருககு செநறதாஷததில் தளல்கால் மதரியவில்ளல.  
மடல்லியில் இண்டர்வியூ முடிநததுறம ள்கயிறலறய றவளலக்கா� 
‘ஆர்டளை’யும் ம்காடுதது அனு்பபியிரு்பபார்்கள் என்று அம்மா 
நிள�ததிருக்க றவண்டும். எங்்களை வீட்டுககுள் மகிழசசியுடன் 
அ ள ழ த து ச  ம செ ன் � ா ர் .  செ ா மி  அ ள � க கு  அ ள ழ த து ்ப ற ப ா ய் 
மவங்்கடாஜலபதி படதளத வணங்கியபடி “ என் றவண்டுதல் வீண் 
றபா்கவில்ளல” என்று செநறதாஷ்பபட்டார்.  

அதுவளை மமௌ�மா்க இருநத எ�து அண்ணன் குறுககிட்டு, ‘ 
“அட நீ றவ�, இன்னும் ரிசெல்ட்றட  வைல்ல. உன்ம்கன் முன்கூட்டிறய 
மமாட்ளட றபாட்டுவிட்டு வநதிருககி�ான்” என்று மசொன்�ார். 
அ ம் ம ா வு க கு  ‘ செ ்ப ’ ம ப ன் று  ஆ கி வி ட் ட து .  இ ரு ந த ா லு ம் 
செமாளிததுகம்காண்டு, சொமிபடததின் முன் மீண்டும் ள்கமயடுததுக 
கும்பிட்டுவிட்டு, ‘றதர்வில் நான் மவற்றி மபறுகிற�ற�ா 
இல்ளலறயா,  மதய்வககுற்�ம் ஒன்றும் றநைாமல் இருக்க 
றவண்டு’மமன்று றவண்டிகம்காண்டார்.  

நானும் என் செற்காதைரும் டீ குடிததுக ம்காண்றட  மீண்டும் 
விவாதததில் இ�ங்கிற�ாம் “ஒருறவளை நீ பாஸ் ஆ்காவிட்டால்,என்� 
மசெய்வாய்?” என்று அவர் ற்கட்டார். “நான் ஒன்றும் மசெய்ய மாட்றடன். 
முடி அதுவா்கறவ வைர்நதுவிடும்” என்று நான் மசொன்ற�ன். 

நல்ல றவளை, நான் தி�மணி அலுவல்கததில், அசசுககூடததில் 
’ஆர்.பாலகிருஷணன் ஐ.ஏ.எஸ். ‘ என்று அசசுக ற்கார்தது ஒரு 
ம வ ள் ள ை த த ா ளி ல்  அ ச செ டி த து  அ ள த க   ்க த த ரி த து  ப ர் சி ல் 
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ள வ த தி ரு ந த ள த  எ ன்  அ ண் ண னி ட ம்  ம செ ா ல் ல வி ல் ள ல . 
மசொல்லியிருநதால், அவர் இன்னும் ற்காபம் அளடநதிரு்பபார்.   

1984, றம 25-ஆம் நாள். மவள்ளிககிழளம. ஒவமவாரு வாைமும் 
மவள்ளிககிழளம இைவு ‘சிட்டி எடிசென் ‘ என்று மசொல்ல்பபடும் 
மாந்கை்ப பதி்பபுக்கா� மபாறு்பபு என்னுளடயது. ‘மமய்ன் 
ஷஃ்படுககு’ வநதவர்்கள் எல்லாரும் இைவு ஒன்பதளை மணிககுச 
மசென்று விடுவார்்கள்.மபாதுவா்க இைவு ஒன்பது மணிககுததான் இைவு 
ஷஃ்படுககுச மசெல்றவன். வழக்கம் றபால, அன்று நான்இைவு ஒன்பது 
மணிககு அலுவல்கததுககுள் நுளழயும் றபாறத,  எ�ககுத  
ம த ரி யு ம்  யு . பி . எ ஸ் . சி .  ற த ர் வு  மு டி வு ்க ள்  அ ன் று  
மவளியாகி இருககுமமன்று.  

 ‘மடலிபிரிண்டர்’ அருற்க மசென்று பார்தறதன். ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வில் 
முதலிடம், இைண்டாம் இடம் மபற்�வர்ளுளடய மபயர்்கள், 
அவர்்களை்பபற்றிய மற்� விவைங்்கள் தனியா்க வநது ம்காண்டிருநத�. 
அறத செமயம் றதர்வு மபற்� மற்�வர்்களின் முழு்பபட்டியலும் வைத 
மதாடங்கியது. யார் யாறைா றதர்வாைர்்களின் மபயர்்கள் வநத�. 
’ஆர்.’ (R)  என்� முதல் எழுதது (initial)  மடலிபிரிண்டரில் தட்டசசொகி 
வரும்றபாதும், ’பா’(Ba) என்� மபயரின் முதல் எழுதது வரும்றபாதும் 
நான் மி்க்ப பைபை்பபளடறவன். ஆ�ால், அது றவம�ாருவரின் 
மபயைா்க இருககும். எ�றவ நான் ஒரு முடிவு மசெய்றதன். 

“இ்பபடி மடலிபிரிண்டரின் அருற்க நின்று ஒவமவாரு மபயைா்க்ப 
பார்ததுகம்காண்டு இருக்கககூடாது. என்ள�்பமபாறுததவளை, 
அ்பறபாது அது ஒரு மசெய்தி, அவவைவு தான். முடிவு மவளியாகி�து; 
இனிறமல் எதுவும் மா�்பறபாவதில்ளல; எதற்்கா்க பைபை்பபா்க 
றவண்டும்” என்று எ�ககுள் நாற� மசொல்லிகம்காண்டு எ�து 
இ ரு க ள ்க யி ல்  அ ம ர் ந து  எ ்ப ற ப ா து ம்  ற ப ா ல  ற வ ள ல 
ப ா ர் க ்க த ம த ா ட ங் கி ற � ன் .  ந ்க ை ்ப  ப தி ்ப பு க ்க ா �  உ ள் ளூ ர் 
மசெய்தி்களையும் பி� முககிய மசெய்தி்களையும் மமாழிமபயர்தது 
எ்பறபாதும் றபால அசசுகற்கார்க்க அனு்பபிற�ன்.  

மடலிபிரிண்மடரில் வநதிருநத மசெய்தி்களை ஓர் ஊழியர் 
எடுததுகம்காண்டு வநது என் அருற்க ‘ட்றை’யில் ளவததுவிட்டுச 
மசென்�ார். ஒரு குவியலா்க அளவ கிடநத�.  ம�ளதக ்கட்டுககுள் 
ளவததுக ம்காள்ை முதலில் அன்ள�ய றவளலளய முடி்பபதுதான் 
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முககியம்;  அது ஒன்றுதான் வழி என்று முடிவு மசெய்றதன். ஏள�ய 
மசெய்தி்களை மமாழிமபயர்தது முடிததபின், ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வு 
முடிவு்கள் இடம்மபற்றிருநத மடலி்பரிண்மடர் ்காகிதச சுருளில் 
ஒவமவாரு மபயைா்க்ப பார்ததுகம்காண்றட வநறதன். ஓரிடததில் 
என் ்கண்்கள் நிளலகுததி நின்��. அநத இடததில் என் மபயர், பதிவு 
எண்ணுடன் இடம் மபற்றிருநதது.! ஆம், அது நான்தான்!  

ஒரு்கணம் எ�ககுள் மவ்பபமும், குளிர்சசியும்  விளைநது பைவியது. 
எ�து மபயளைறய மவறிதது்ப பார்ததுக ம்காண்றட இருநறதன். 
றதர்சசி மபற்�வர்்களின் மபயர்்பபட்டியளல அசசு்பபிரிவுககு 
அனு்பபிற�ன். இளடயில் அலுவல்க உதவி ஊழியளை அளழதது, 
அ ந த  ற ந ை ம்  ஷ ஃ ்ப டி லி ரு ந த  அ ச சு ்ப ப ணி ய ா ை ர் ்க ளு க கு ம் 
பிளழதிருததுறவார்்களுககும்  பன்மைாட்டியும் பாலும் வாங்கி 
வருமாறு மசொல்லி பணம் ம்காடுதது அனு்பபிற�ன். 

ம்காஞசெ றநைததில் பணியாைர்்கள் அள�வரும் வநது “என்� 
விறசெஷம்,  சொர் ்கல்யாணம் நிசசெயமாகியிருககி�தா, என்� ஏது” 
என்று ற்கள்விக்களண்கள் மதாடுதத�ர். எறதனும் விறசெஷம் என்�ால் 
பன்மைாட்டியும், பாலும் வாங்கிகம்காடுதது  ‘ ட்ரீட் ’ அளி்பபது 
அங்ற்க வழக்கம். நான் எநத பதிலும் மசொல்லாமல் மவு�ம் 
சொதிதறதன். ‘சும்மா’ தான் என்று மசொல்லிச செமாளிதறதன்.  ்காைணம், 
நான் ஐ.ஏ.எஸ். றதர்வு எழுதியிரு்பபளதககூட அலுவல்கததில் 
அதுவளை யாரிடமும் மசொல்லியிருக்கவில்ளல. 

  நள்ளிைவுககு றமல், ்காளல நாளிதழ பிைதி்கள் அசசொகி முடிநததும், 
ஊழியர்்கள் ‘சுடசசுட’ என் ள்கயில் ம்காடுதத ஒரு பிைதிளய பிரிதது்ப 
பார்தறதன். என் மபயளை, என் பதிவு எண்ளண மீண்டும் மீண்டும் 
செரிபார்ததுக ம்காண்றடன். அது நான்தான். 

அதி்காளல 4.30  மணியைவில் அலுவல்கததிலிருநது கிைம்பி பஸ் 
பிடிதது நததம் வநது றசெர்நறதன். விடி்காளல. வீட்டுககுச மசென்�றபாது 
எ�து அம்மா வழக்கம் றபால் வாசெளல்ப மபருககி ற்காலம் றபாட்டுக 
ம்காண்டிருநதார்்கள். “அம்மா, நான் ஐ.ஏ.எஸ் பரிட்ளசெயில் 
பா்ஸாயிட்றடன்” என்று மசொன்ற�ன்.  

என்னுளடய தளலயில் அ்பறபாது ‘ றபாதுமா�’ என்� இலகள்க 
றநாககி முடி வைர்நது ம்காண்டு இருநதது. இன்னும் சில மாதங்்களில் 
மசூரிககு நான் ஐ.ஏ.எஸ். பயிற்சிககு்ப றபா்க றவண்டும் அல்லவா!





இனனும் ்தனது
இருப்ம�ப் பு்லப்�டுத்்தா்த
எேசரஸ்ட் எனன
எேசரஸ்ட்?

�திறமைமய�
கககத்தில இடுககிகசகாண்டு
தூஙகித் ப்தாற்ற
�திறமைசாலிமய�
யார எழுப்புேது?

�டித்்தேரகள் எல்லாரும்
அறிோளிகள் எனறால
�டித்்த குற்றோளிகள்?

விம்தககா்த விம்த
�யிர அல்ல.
அறுககா்த கதிர
அறுேமை அல்ல! 

்தஙகப் �்தககம்
என�து
உண்மையில
காரணப்ச�யர அல்ல.
காரியப்ச�யர.

்தஙகபைா 
சேள்ளிபயா
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சேண்க்லபைா
�்தககத்தில �ாதி
வியரமேயின துளி
மீதிப்�ாதி 
விைாப்பிடி

�விருது� என�து
உப்லாகம் அல்ல
உறுதி.

பேண்டு்தல என�து யாது?
விருப்�ம் ்தாபன!

அகத்தில இருப்�ேன
ஆண்ைேன எனறால
பேண்டு்தல என�து
சேளிபநாககியா?
உள்பநாககியா?

அப்�டிபய
ப்தாற்றுப்ப�ானால்தான
எனன?
இருககபே இருககிறது
இரண்ைாம் சுற்று
அதிலும் ப்தாற்றால
மூனறாம் சுற்று.

உமைநதுப�ாகக கூைா்தது
ஒனபற ஒனறு்தான.
உள்ைம்.

உள்ைம் உமையா்த ேமர
உ்லகம் உமைேதிலம்ல.
உள்ைம் உமைந்தேனுககு
ஒனறுபை இலம்ல.





முகவரி அல்ை, முகம்

1984: ஆ்கஸ்டு. மதுளை ையில் நிளலயதளத விட்டு பாண்டியன் 
எகஸ்பிைஸ் கிைம்பியது. என்ள� வழியனு்பப வநதிருநத எ�து 
மபற்ற�ார், உடன் பி�நறதார், மநருங்கிய உ�வி�ர்்கள், நண்பர்்கள் 
எல்லாரும் எ�து பார்ளவயில் இருநது மள�நதார்்கள். அம்மா அழுது 
ம்காண்றட விளட ம்காடுததது ம�சுககுள் ்க�ததது. 

ையில் முழுவதும் கூட்டம் நிைம்பி வழிநதாலும் அருற்க யாருறம 
இல்லாதது றபாலத தனிளமயா்க இருநதது. எ�து றவர்்களை விட்டு 
நான் விலகிசமசெல்வளத நான் ஓர் இ�ம்புரியாத ஒரு றவதள�றயாடு 
உள்வாங்கிக ம்காண்ட அநத ையில் பயணததின் துல்லிய நிள�வும், 
அநத நீண்ட மநடு இைவின் மநடியும் எ�ககுள் இநத மநாடிவளை 
அசசுமா�ாமல் அ்பபடிறய உள்ைது.

உததைா்கண்ட் மாநிலததில் (அ்பறபாது உததிை்பபிைறதசெததின் ஒரு 
பகுதி) மசூரி என்� மளலந்கரில் அளமநதுள்ை ஐ.ஏ.எஸ் அ்காடமியில் 
பயிற்சி மப�ச மசெல்வதற்்கா்க ையில் ஏறிற�ன். மசென்ள� வளை வநது 
என்ள� டில்லிககு ையிறலற்றி விடுவதற்்கா்க எ�து அண்ணன் 
வைதைாஜு என்னுடன் பயணம் மசெய்தார். 

அதற்குச சில மாதங்்கள் முன்பு  ஐ,ஏ,எஸ் றநர்மு்கதறதர்விற்்கா்க 
முதல் முள�யா்க டில்லிககு மசென்று வநதிருநறதன். இ்பறபாது 
டில்லிளயயும் தாண்டிச மசெல்லவிருககிற�ன். 

எ்பபடி இநதியில் றபசெ்பறபாகிற�ாம் என்பதிலிருநது இட்லி 
கிளடககுமா என்பது வளை சிறிதும் மபரிதுமாய் ம�தில் பல 
ற ய ா செ ள � ்க ள் .  ம து ள ை யி ற ல ற ய  ப த தி ரி க ள ்க ய ா ை � ா ்க ்ப 
பார்ததுகம்காண்டிருநத றவளல, ்கவிளத, பட்டிமன்�ம், நாட்கம் 
என்� ஈடுபாடு்கள்; நண்பர்்கறைாடு கூடி நின்று ம்காண்டாடிய 
ற்காரி்பபாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட், மல்லிள்க ்காபி பார் என்று 



இரண்டாம் சுற்று | 71 

எல்லாவற்ள�யும் விட்டுவிட்டு  ்கண் ்காணாத இடததிற்கு 
கிைம்பி்பறபாகிற�ாறம; இமதல்லாம் நமககுச செரி்பபட்டு வருமா 
என்� உள்ம�க ற்கள்வி என்ள� உ�ங்்கவிடவில்ளல. அறியாதளவ 
குறிதத அசசெம் என்ள� ஆட்ம்காண்டிருநதது. நிசசெயமற்� ஒரு 
ம�நிளலயில் நான் இருநறதன். 

இருநதாலும், எழும்பூர் ையில் நிளலயததிறலறய ‘ஏழளை’ 
்காததிருககும் என்று நான் எதிர்பார்க்கறவ இல்ளல. ஆநதிைாவில் 
வன்முள�, ையில்்கள் மீது ்கல்வீசசு, ையில்்கள் ைதது என்�  பததிரிகள்கச 
மசெய்தி்கள் பயமுறுததி�. அ்பறபாது ஆநதிை முதல்வைா்க இருநத 
என்.டி.ைாமாைாவ அமமரிக்காவிற்கு சிகிசளசெககுச மசென்றிருநத றபாது 
அவைது ்கட்சிககுள் நடநத ‘உள்குதது’ றவளல ஆநதிைாளவ 
உலுககிகம்காண்டிருநதது. 

ஆநதிைா வழியா்க டில்லிககு்ப றபாவது ஆபததா�து; ையில் 
வழியில் நிறுதத்பபட்டால், திட்டமிட்டபடி குறிதத றநைததில் மசூரி 
றபாய்சறசெை முடியாது என்� அசசெம் ஏற்பட்டது. “விமா�ததில் 
றபா�ால் என்�” என்று மசென்ள�யில் இருநத உ�வி�ர் ஒருவர் 
றயாசெள� கூறி�ார். ள்கயில் இருநத பணதளத எல்லாம் ளவதது 
விமா� டிகம்கட் வாங்கிற�ாம். திடீமைன்று ையில் பயணம் 
விமா�்பபயணமாகி விட்டது. அதற்கு முன்�ால் நான் விமா� 
நி ள ல ய த தி ற் கு ள்  நு ள ழ ந த ற த  கி ள ட ய ா து .  ம து ள ை யி ல் , 
பள்ளிககூடததில் படிககும் றபாது விமா� நிளலயதளத்ப பார்க்க 
்கல்விசசுற்றுலா றபாய்  விமா�ம் கிைம்புவளதயும் இ�ங்குவளதயும் 
மவளிறய நின்று பார்ததிருநறதன். அவவைவு தான். 

அது ஓர் அதி்காளல றவளை. சூட்ற்கஸ், மபட்டி்களுடன் மசென்ள� 
விமா� நிளலயததிற்குள் மசென்ற�ன். அங்ற்க அடுதத ‘ஏழளை’ 
எ�க்கா்கக ்காததிருநதது. "இவவைவு லகற்களஜ  எடுதது்பறபா்க 
முடியாது, குறி்பபிட்ட எளடககு றமல் கூடுதலா்க எடுததுச மசெல்ல 
றமலும் பணம் ்கட்டறவண்டும்" என்று குண்ளடத தூககி்ப றபாட்டார் 
’மசெக இன்’ ்கவுண்டரில் இருநத ஊழியர். ஏற்்க�றவ, எதிர்பாைாத 
விமா� பயணததிற்கு டிக்கட் வாங்கி மநாடிதது்பறபாய் இருநறதன். 
இன்னும் கூடுதல் பணம் ்கட்டுவதற்கு எங்ற்க றபாவது? லகற்களஜ 
அ்பபடிறய ளவததுவிட்டு வாசெல்வளை வநது பார்தறதன். 
அண்ணள�யும் ்காணவில்ளல. ’டிைா்ப’ பண்ண வநத உ�வி�ருடன் 
றபாய்விட்டிருநதார்.
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அ்காடமிககு வரும் றபாது முடிநதால் ‘றபட்மிண்டன்’ மட்ளட 
ஒன்ள� எடுததுவரும்படி மசூரி அ்காடமியில் இருநது மடலில் 
வநதிருநத  அறிவுளைளய ஓர் அைசொங்்க ஆளணறபால பாவிதது 
மதுளையில் ஒரு பாட்மிண்டன் மட்ளடளய வாங்கி எ�து மபட்டியில் 
திணிததிருநதார் எ�து அண்ணன். ஒரு றவளை, றபட்மிண்டன் 
ம ட் ள ட  இ ல் ள ல  எ ன் � ா ல்  ற வ ள ல  இ ல் ள ல  எ ன் று 
மசொல்லிவிடுவார்்கறைா என்று பயநதாறைா என்�றவா. பாட்மிண்டன் 
மட்ளடளய எ்பபடி பிடி்பபது என்பது கூட எ�ககுத மதரியாது. 
அ ம த ல் ல ா ம் ,  அ ங் ற ்க  ற ப ா � ா ல்  ’ ஆ ட் ற ட ா ற ம டி க ்க ா ்க ’ 
்கற்றுகம்காள்ைலாம் என்று ஆறுதல் றவறு மசொல்லி இருநதார். இநத 
வள்கயா� அ்பபாவிதத�ததுடன், அறத றநைததில் ஒரு பிை்காஷ 
படுற்காற�யிடம் இருக்கறவண்டிய மிடுகற்காடும் வநத எ�ககு 
அநத விமா� நிறுவ� ஊழியரின் அறிவி்பபு அதிர்சசிளய அளிததது. 

மபட்டியில் உள்ை மபாருட்்களை அவசெை அவசெைமா்கத தணிகள்க 
மசெய்றதன். “எளதமயல்லாம் அங்ற்கறய விட்டுச மசெல்லலாம், எளத 
எடுததுச மசெல்லலாம்?” மபட்டிளயத தி�நது ஊறு்காய் பாட்டில், 
முறுககு பாகம்கட் என்று மதாடங்கி, மசெரு்பபு, செட்ளட துணிமணி, 
ள்கலி என்று ள்கயில் கிளடததளத எல்லாம் தூககி எறிநறதன்.  நான் 
மசூரிககு எடுததுச மசெல்வதற்்கா்க ளவததிருநத செங்்க இலககியம் 
மதாகுதி 1, மதாகுதி 2 என்� இைண்டு நூல்்களையும் ள்கயில் 
எடுதறதன். இைண்டும் றசெர்நது கிட்டததட்ட ஒன்�ளை கிறலா றதறும். 
எ�ககுள் சின்� றயாசெள�. இநத்ப புதத்கங்்களை என்� மசெய்வது? 
றவறு வாங்கிகம்காள்ைலாமா? எளத விட்டுசமசென்�ாலும் இளத 
விட்டுசமசெல்லமுடியாது என்று முடிவுமசெய்ய எ�ககு சில மநாடி்கள் 
கூடத றதளவ்பபடவில்ளல.

ஏம�னில், அளவ மவறும் புதத்கங்்கள் அல்ல. நான் இைங்்களல, 
முது்களலத தமிழ இலககியம் படிககும் றபாது நான் திரும்பத 
திரும்ப்ப படிதத புதத்கங்்கள். ஒரு றபசசு்பறபாட்டியில் முதல் பரிசொ்க 
எ�ககு அளிக்க்பபட்டளவ. ஒருவள்கயில் இநத நூல்்கள் எ�து 
இரு்பபின் அளடயாைம். நான் அடிற்காடிட்டு்ப படிதத இநத இைண்டு 
நூல்்களும் நான் அதுவளை ்கடநதுவநத தூைததின் ்காகிதவடிவங்்கள். 
குறியீடு்கைால் நிைம்பிய நிள�வு்கள். 

தமிழ படிததால் என்� றவளல கிளடககும் என்று ற்கட்டவர்்களின் 
வாயளடக்க ளவதது என்ள� ஓர் ஐ.ஏ.எஸ் அதி்காரியாய், அதிலும் 
குறி்பபா்க ஐ.ஏ.எஸ் றதர்ளவத தமிழிறலறய எழுதித றதர்சசி மபற்� 
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முதல் தமிழ மாணவன் என்� தனிததுவ்பமபருளமளய என்ள�்ப 
றபான்� எநதவித்ப பின்�ணியும் அற்� சொதாைண இளைஞனுககுச 
சொததியமாககிய  எ�து தாய்ததமிழ எ�க்களிதத தங்்க்பபதக்கம். 
அநத நூல்்கள் மவறும் எளடயா எ�து மவற்றியின் விளத மநல்்கள் 
அல்லவா! எ�து மதா்பபுள் ம்காடிளயத றதாளில் சுமநது 
மசெல்வளத்பறபால அநத இைண்டு நூல்்களையும் என்னுடன் எடுததுச 
மசென்ற�ன்.

உண்ளமளயச மசொல்கிற�ன். ள்கயில் கிளடததளத எல்லாம் 
விட்மடறிநது விட்டு அநத இைண்டு நூல்்களையும் நான் எடுததுச 
மசென்�றபாது,  இ்பபடிமயல்லாம் நான் றயாசிதது முடிவு 
மசெய்யவில்ளல. அது ஓர் அனிசளசெச மசெயல். அவவைவு தான். 
றயாசிததா சுவாசிககிற�ாம்?

ஒருவழியா்க விமா�ததில் ஏறி, உட்்கார்நறதன். இநத திடீர் 
விமா�்ப பயணறம திட்டமிட்பபடாத ஒன்று. ம்காஞசெம் 
பதட்டமா்கவும் இருநதது. ஜன்�ல் ஓை இருகள்க. மவளிறய விரிநது 
கி ட ந த   ஆ ்க ா ய த ள த ,  ற ம ்க த தி ை ள ை  ற வ டி க ள ்க  ப ா ர் க ்க  
வசெதியா்க இருநதது.

வீட்டிலிருநது ம்காண்டுவநத சில மபாருட்்களை வீசி எறிநது 
விட்டு விமா�ததில் ஏறிய பதற்�ம் இன்னும் ம்காஞசெம் எ�ககுள் 
இருநதது. அண்ணாநது பார்தறத பழகிய றம்கங்்கள் ்கால்்களுககு 
அடியில் ்களைவது றபான்� உணர்வு அநத்ப பதற்�தளத றமலும் 
அதி்கரிததது றபாலத றதான்றியது. என்� மசெய்வது என்று புரியாத 
புதிய சூழல்.  செங்்க இலககியத மதாகுதி்கள் இைண்டில் ஒன்ள� எ�து 
ள்க்பளபயில் இருநது எடுதது  படிக்கதமதாடங்கிற�ன். பழகிய 
பக்கங்்களை மீண்டும் படி்பபது அநதச சூழலில் எ�ககு ஒரு 
பாது்கா்பபா� உணர்ளவ அளிததிருக்கக கூடும்.  

நததததில் இருநது மதுளைககுச மசெல்லும் றபருநதில் தி�மும் 
்களடசி வரிளசெயில் நடதது�ர் இருகள்கயின் மங்கிய மவளிசசெததில் 
உட்்கார்நது எ�து றதர்வுக்கா்க்ப படிதத நாட்்கள் எ�து நிள�விற்கு 
வநத�. ஒரு புதிய திளசெயில் ஒரு புதிய பயணம் என்பது மட்டும் 
புரிநதது. 

2017 ஆம் ஆண்டு.  ஒடிசொவில் புவற�ஸ்வைததில் எ�து இல்லம். 
நூ ல ்க  அ ள � யி ல்  ்க ண் ண ா டி  அ ல ம ா ரி க கு ள்  அ டு க கி 
ளவக்க்பபட்டிருககும் ஏைாைமா� நூல்்கள்.  தமிழ நூல்்களுக்கா� 
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அடுககில் நான் விமா� நிளலயததில் விட்டு விடாமல் ஏநதிவநத 
செங்்க இலககியத மதாகுதி 1, மதாகுதி 2 என்� இைண்டு நூல்்களும் 
இன்றும் எடு்பபா்கறவ இருககின்��.  இ்பறபாமதல்லாம் செங்்க 
இலககியததின் மூலமும் உளையும் இளணயததிறலறய சுளையா்கக 
கிளடததுவிடுகி�து. ஆ�ாலும் இநத இைண்டு மதாகுதி்களையும் 
அவவ்பறபாது பயன்படுததறவ மசெய்கிற�ன். 

பூமிறயா, வா�றமா,  சொளல என்�றவா நான் மவயிலிலும் 
மளழயிலும் நடநது பழகிய எ�ககு்ப பிடிதத தமிழ மநடுஞசொளல 
தான். தமிழ எ�து மூசசுக்காற்று. தமிழ இலககியக ்கல்வி எ�து 
முததிளை றமாதிைம். தமிழ எ�து மகுடம் மட்டுமல்ல; தளலயும் 
கூட. தமிறழ எ�து பாளதயும், பயணமும், அதுறவ எ�து பாடமும் 
ப டி ்ப பி ள � யு ம் .  த மி ழ  எ � து  ப ட் ட றி வி ன்  ஊ ற் று க ்க ண் .  
என்ள�த தாங்கி்ப பிடிதத தாய்மடி.

நான் நடநது வநத தடங்்களை வாசிககும் றபாதும், நான் 
தி ட் ட மி ட ா த  ற ப ா து ம்  எ ன் ள � த  தீ ண் டி த  தி ள செ  ்க ா ட் டி ய 
திரு்பபங்்களைத  திரும்பி்ப பார்ககும் றபாதும் இநத இைண்டு 
நூல்்களும் எ�கற்க விைங்்காத ஏறதா ஒன்றின் சொட்சியமா்க, ஆ�ால் 
கும்பிடததக்க குறியீடா்க எ�து நூல்க அள�யில். அநத இைண்டு 
நூல்்களும் அவவ்பறபாது என் ்கண்்களில் படும்றபாமதல்லாம் 
மசென்ள� மீ�ம்பாக்கம் விமா� நிளலயததின் அநத அதி்காளல 
நி்கழவு எ�ககுள் மீள்நிள�வாய் மின்�ல் மவட்டும்.

இ்பறபாது என்ள� ஒரு 'சிநதுமவளி ஆய்வாைர்' என்று அறிமு்கம் 
மசெய்தும்காள்வதில் தான் கூடுதல் மபருமிதம் ம்காள்கிற�ன். 
சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம் பற்றிய எ�து 
புரிதல்்களுககு மி்க அடி்பபளடயா� சொன்�ாதாைம் செங்்க இலககியம் 
ஆகும். 'சிநதுமவளி விட்ட இடமும், செங்்க இலககியம் மதாட்ட 
இடமும்' ஒன்ற� என்பது தான் எ�து முககியமா� வாதம் ஆகும். 
சிநதுமவளிச சிளதவு்கள் சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் பருண்ளம்ப 
ம ப ா ரு ை ா �  செ ா ன் று  எ ன் � ா ல்  செ ங் ்க  இ ல க கி ய ங் ்க ளி ல் 
மீள்நிள�வு்கைா்க்ப பதிவு மசெய்ய்பபட்டுள்ை மதான்மைபு்களை 
சி ந து ம வ ளி ்ப ப ண் ப ா ட் டி ன்  “ ம ம ன் ம ப ா ரு ள் ”  எ ன் று  ந ா ன் 
்கருதுகிற�ன். அநதவள்கயில் இநதியவியலில், மி்கககுறி்பபா்க 
சிநதுமவளி்பபண்பாடு குறிதத எ�து றதடல்்களில் செங்்க இலககியம் 
மி்க முககியமா� தைவா்க்ப பயன்படுகி�து.
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இதுமட்டுமல்ல. தமிழ மண்ணிலிருநது மவகு மதாளலவிற்கு 
விலகிசமசென்று எ�து வாழவின் மி்க முககியமா� ்காலக்கட்டங்்களை 
இநதியாவின் பி� பகுதி்களில் ்கழிததறபாதும் எ�து மண்ணின் தமிழ 
வாசெள�ளய ம�க்காமல் நான் வாழநது வருகிற�ன் என்பதுதான் 
எ�து ஆ்கசசி�நத மபருமிதம். அன்புள்ை அம்மா, சி�குககுள் வா�ம், 
சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம், நாட்டுககு�ள், 
பன்மாயக ்கள்வன் ஆகிய தமிழ நூல்்களை நான் எழுதி இருககிற�ன் 
என்� உணர்வு என்ள� மகிழவிககி�து. 

வாசெல்றதாறும் வள்ளுவதளத மதளிக்க வள்ளுவர் குடும்பம் 
சொர்பில் நான் திருககு�ளின் இன்பததுபாலின் சில கு�ள்்களை 
நாட்டு்பபு� பாடல் வடிவில் தாஜ் நூர் இளசெயில் ஒலி்பறபளழயாககி 
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மசென்ள�யில் மவளியிட்ட றபாது (நவம்பர் 27, 2016) ்கள்ளி்காட்டு 
இதி்காசெம் பளடதத ்கவி்பறபைைசு ளவைமுதது நாட்டுககு�ளில் வீசிய 
மண்ணின் மணதளத மகிழநது பாைாட்டியது என்ள� மநகிழ 
ளவததது. 

இளதமயல்லாம் விட சிநதுமவளி்ப பற்றிய எ�து ஆய்வு 
மு டி வு ்க ள்  த மி ழ ந ா ட் டு  ப ள் ளி ்ப  ப ா ட   நூ ல் ்க ளி ல் 
குறி்பபிட்பபட்டிரு்பபதும், பதிம�ான்�ாம் வகு்பபிற்குரிய தமிழ 
பாட நூலில் மளல இட்பமபயர்்கள் பற்றிய எ�து ்கட்டுளையும் 
ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி வைா்க வளைபடமும் இடம்மபற்றுள்ைது 
என்பது எ�து இநத இைண்டாம் சுற்ள� றமலும் அர்ததமுள்ைதா்க 
ஆககுகி�து. றவம�ன்� றவண்டும் எ�ககு.

செங்்க இலககிய நூல்்களை்ப பிரியம�மில்லாமல் நான் தூககிச 
மசென்� அநத நாளில் நான் சிநதுமவளி பற்றிய ஆைாய்சசியில் 
ஈடுபடுறவன் என்ற�ா அதற்கு செங்்க இலககியத மதாடர்வாசி்பபு்களும் 
புதிய புரிதல்்களுறம வழி்காட்டும் என்ற�ா எ�ககுத மதரியாது. 

எளடளயக குள�்பபதற்்கா்க அநத இைண்டு நூல்்களையும் நான் 
விட்டுச மசென்றிருக்கலாம். அறத நூல்்களை மீண்டும் ்களடயில் 
வாங்கி்ப பயன்படுததியிருக்கலாம். இ்பறபாது புரிகி�து. நான் விட்டு 
விடாமல் எடுததுச மசென்�து என் விரு்பபதளதத தான். செட்ளட்களை 
விட்டுச மசெல்லலாம். றதாளல உரிதது்பறபாட முடியாது. மு்கமும் 
மு்கவரியும் ஒன்�ல்ல. 

இளத எழுதும் இநத நிமிடங்்கள் எ�து ‘றநற்று’்களின் 
மீள்நிள�வா அல்லது மசென்ள� விமா� நிளலயததில் நடநதது 
எ�து ‘நாளை’்கள் குறிதத ஞாப்கமா? முற்சிநதள�யா?





சதுர அடியில
விம்லப�ச
ஓவியம் எனன
வீட்டு ைமனயா?

விம்லைதிப்பு
என�தில
’விம்ல’
ைதிப்பில இருககிற்தா?
அல்லது
ைதிப்பு 
’விம்ல’யில இருககிற்தா?

ோழ்வில
�நிகர ைதிப்பு�
என�து
துலலியைான 
ேரவு சச்லவுக கணககா?
அ்தற்கும் அப்�ா்லா?

நிறுககும் ’்தராசும்’
நிறுககும் ’ச�ாருளும்’
சேவபேசறனறால
�நிகரைதிப்ம�
நிரணயம் சசய்ேது யார?�

ச்தாம்லநது ப�ாக
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ைறுப்�து ப�ானற
சுயைரியாம்த 
பேசறதுவும் இருககிறப்தா

அடிமையின அரியாசனம்
அேனது �ஆசனம்�
அைரும்
சேறும் நாற்காலி ்தான!

சு்தநதிரைானேன
ப�ாகும் 
இைத்திற்சகல்லாம்
கூைபே ேருகிறது
அேனது அரியமண.





கர்சி ர�ல்

2017 அகறடாபர் மாதம் 26 ஆம் றததி, ்காளல சுமார் 7.30. மணி. 
புவற�ஸ்வைததிலுள்ை எ�து வீட்டில் அவசெைம் அவசெைமா்க கிைம்பிக 
ம்காண்டிருககிற�ன். ம்காஞசெம் தாமதமா்கறவ எழுநததால் 
நளட்பபயிற்சிககு கூடச மசெல்லமுடியவில்ளல. வாசெலில் நான் 
பயணம் மசெய்வதற்்கா� ‘இன்ற�ாவா ’்கார் வநதுவிட்டது. என்னுடன் 
பயணம் மசெய்யவிருககும் இைண்டு அதி்காரி்கள் ஏற்்க�றவ எ�து 
வீட்டு வைறவற்பள�யில் அமர்நதிருநதார்்கள்.

செரியா்க 31 ஆண்டு்களுககு்ப பின்�ால் ந்கடா என்� ஒரு “்களடசி 
ளமல்” கிைாமததிற்கு மீண்டும் பயணம் மசெய்ய்பறபாகிற�ன் என்� 
உணர்வு என்ள� முழுவதுமா்க ஆட்ம்காண்டிருநதது. ந்கடாவுககு 
்காரில் பயணம் மசெய்ய முடியும் என்� நிள�்பறப ஒரு நம்பமுடியாத, 
மிள்கயா� ்கற்பள� றபாலத றதான்றியது. 30 ஆண்டு்களுககு முன்பு 
எததள� மளலதாண்டி, ஏறி இ�ங்கி, ்காடு்களைக ்கடநது ்கால்ளவதத 
்களடசி ளமல் அது. 

இது எ�து அைசு்ப பணியில் வாடிகள்கயா்கச மசெய்யும் இன்ம�ாரு 
பயணம் அல்ல.  எ�ககுள் அழுததமா�  நிள�வளல்களைத 
தூண்டிவிட்ட “இைண்டாம் சுற்று” இது. 

என்னுடன் பயணம் மசெய்யும் இநத இைண்டு அதி்காரி்களில் ஒருவர் 
மபயர் நவகுமார் நாயக. இவர் தான் 1986 ஆம் ஆண்டு முதல் முதலா்க 
நான் இநத கிைாமததிற்கு மசென்�றபாது என்ற�ாடு நடநது வநதவர்.  
இ்பறபாது பணி ஓய்வு மபற்றுவிட்ட இவளை என்னுளடய துள�யில் 
சி�்பபு அதி்காரியா்க மறுநியம�ம் மசெய்திருககிற�ாம். இன்ம�ாருவர் 
ைகு பிைசொத. இநதிய வ�ததுள�ளயச றசெர்நதவர். பழங்குடி மக்கள் 
நல இயககு�ைா்க்ப பணியாற்றுகி�ார். ற்கைைாளவச றசெர்நதவர்.
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புவற�ஸ்வைததிலிருநது 125 கி.மீ தூைததில் ஜாஜ்பூர், ம்கநதுஜர், 
ம த ங் ்க � ா ல்  எ ன் �  மூ ன் று  ம ா வ ட் ட ங் ்க ளி ன்  எ ல் ள ல ்க ள் 
உைசிகம்காள்ளும் ெரிசெநதன்பூர் – மதல்ற்காய் வ�்பபகுதியில் 
மளல்கைால் சூழ்பபட்ட பள்ைததாககு்களில் பதுங்கிக கிடககும்  
ஒரு பழங்குடிச சிற்றூர் ந்கடாவும் அளதசசுற்றியுள்ை இன்னும் மூன்று 
சிற்றூர்்களும்.  

பூற்காை வளைபடததில் ந்கடாவின் அளடயாை்ப புள்ளி 21.139077 
வடககு அட்செறைள்க- 85.712028 கிழககு தீர்க்க றைள்க.ந்கடா என்� 
அநத ந்கைா்பபுள்ளிளய  றநாககி எ�து ்கார் விளைநதது. பின்ற�ாககி்ப 
ப�நத� எ�து நிள�வு்கள்.

1986 ஆம் ஆண்டு, மசெ்படம்பர் மாதம். மசூரியில் பயிற்சிளய 
முடிதது ஒடிசொ மாநில அைசில் அ்பறபாது தான் பணிககுச 
ற செ ர் ந தி ரு ந ற த ன் .  ஜ ா ஜ் பூ ரி ன்  செ ்ப -  ்க ம ல க ட ை ா ்க ,  இ ந தி ய 
ஆட்சி்பபணியில் எ�து முதல் மபாறு்பபு. ம�ளசெ்ப றபாலறவ 
ள்க்களும் ்கால்்களும்  துருதுருமவன்று இருநத�. 

இ்பறபாது தனிமாவட்டமாகிவிட்ட ஜாஜ்பூர் அ்பறபாது ்கட்டாக 
மாவட்டததின் ஒருபகுதியா்க இருநதது, நான் பணியில் றசெர்வதற்கு 
சில நாட்்களுககு  முன்பு ஜாஜ்பூர் அருற்க ஒரு கிைாமததில் மபரிய 
ஜாதிக்கலவைம் நடநது து்பபாககி சூடு வளை நடநதிருநதது. 

திருவாரூரில் திருமணம் முடிநதள்கறயாடு ஒடிசொவிற்கு மசென்� 
என்ள�  றநைடி யா்க  அநத கிைாம ததிற்கு றபா்கசமசொல்லி 
அனு்பபிளவததார் ்கட்டாக மாவட்ட ்கமலகடர். என்னிடம் 
மபாறு்பளப ஒ்பபளடக்க றவண்டியவர் அநத கிைாமததில் 
மு்காமிட்டிருநததால் முள�்பபடி எ�து தளலளமயிடததில் 
மபாறு்பளப ஏற்்காமல் ்கலவை பூமியில் ள்கமயழுததிட்டு 
மபாறு்பறபற்ற�ன். அடுதத ஓரிரு வாைங்்கள் அறத பஞசொயதது தான். 
அளமதி்ப றபசசுவார்தளத்கள் நடததுவதிலும் விசொைளணககு வநத 
உயைதி்காரி்களை;  மததிய மாநில அளமசசெர்்களை செம்பவ இடததிற்கு 
அளழததுச மசெல்வதிலும் ்கழிநதது. 

அதற்கு்ப பின்�ால் தான் எ�து வழக்கமா� பணி்களைத 
மதாடங்்க முடிநதது. வட்டாட்சியர்்கள், வட்டாை வைர்சசி 
அதி்காரி்களை அளழதது ்கலநதாய்வு மசெய்றதன். வநது இ�ங்கியவுடன் 
செ ா தி ச  செ ண் ள ட ்ப  ப ஞ செ ா ய த தி லு ம்  செ ட் ட ம் -  ஒ ழு ங் ள ்க 
”நிளலநாட்டுவதிலும்” ஓரிரு வாைங்்கள் மசெலவாகி விட்ட�றவ 
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என்று றதான்றியது. எ�து ஆளுள்கககு உட்பட்ட ஜாஜ்பூர் 
ற்காட்டததில் பதது வைர்சசி வட்டாைங்்கள் இருநத�. இவற்றில் 
எநத வட்டததிற்கு; எநத கிைாமததிற்கு முதலில் றபாவது? 

வட்டாை வைர்சசி அதி்காரி்கள் கூட்டம் நடநத அள�யில் எ�து 
றமளஜயிலிருநத  வளைபடதளத பார்தறதன். எ�து தளலளமயிடமா� 
ஜாஜ்பூரிலிருநது மி்கதமதாளலவில் இருநதது சுகிநதா என்� 
வட்டாைம். அநத்ப பகுதியின் வட்டாை வைர்சசி அதி்காரி யார் என்று 
ற்கட்றடன். நவகுமார் நாயக எழுநது நின்�ார். அவளை அருகில் 
அளழதது வளைபடதளத பார்ததபடி “உங்்கள் வட்டததிறலறய மி்கத 
மதாளலவில் உள்ை கிைாமம் எது ?” என்று ற்கட்றடன். 

மி்கவும் உள்ளீடா� ்காடு்களைக ்கடநது மளல்பபகுதி்களில் சில 
கிைாமங்்கள் இரு்பபதா்கவும் அங்கு இதுவளை எநத அதி்காரியும் 
மசென்�றத இல்ளல என்று ற்கள்வி்பபட்டதா்கவும் அவர் மசொன்�ார். 
“அ்பபடிமயன்�ால் அநத கிைாமங்்களுககு நாம் றபாறவாம்” என்று 
அவரிடம் மசொன்ற�ன். ஆ�ால் மி்கவும் தயங்கிய அவர், றமலும் 
த்கவல்்களுடன் மறுநாறை வநது செநதி்பபதா்கச மசொன்�ார்.

மறுநாள் ்காளல அவர் என்ள�ச செநதிததார். அவருடன் சில ்கை 
அலுவலர்்களும் வநதிருநத�ர்.  நில வளைபடததில் அநத 
மளலககிைாமங்்கள் இருககுமிடங்்களை அளடயாைமிட்டிருநதார். 
நாம் “அங்ற்க ்கட்டாயம் றபாகிற�ாம்” என்ற�ன். “இதுவளை அங்ற்க 
எநத அதி்காரியும் மசென்�றத இல்ளல” என்� த்கவல் என்ள� 
உசு்பபிவிட்டது என்று நிள�ககிற�ன்.

எ�து முடிவில் நான் உறுதியா்க இரு்பபளத்ப புரிநது ம்காண்ட 
நவகுமார் நாயக சிறிது அவ்காசெம் ற்கட்டார். நான் அங்கு றபாகுமுன் 
சில ்கை்பபணி அலுவலர்்களை அங்கு அனு்பபி அங்குள்ை நிலவைம் 
பற்றி த்கவல்்களைத திைட்டிவைச மசொல்வதா்கத மதரிவிததார்.  
அ்பபடியா�ால் அநத மளலசசிற்றூர்்களில் வசிககும் ஆண்்கள், 
மபண்்கள், சிறுவர், சிறுமியர் எததள� றபர், அவர்்களுளடய 
வாழகள்கச சூழநிளல பற்றிய விவைங்்களைச   றசெ்கரிக்கச 
மசொன்ற�ன்.

அதன்படி, குள�நத வயதுளடய துடி்பபா� சில அலுவலர்்களை 
அங்கு அனு்பபி ளவதது ஒரு ்கணகம்கடு்பபு நடததி�ார். சில 
நாட்்களில், அங்கு மசென்று திரும்பிய அவர்்கள் ம்காண்டு வநத 
விவைங்்களை என்�ால் நம்பறவ முடியவில்ளல.   
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அ ந த  கி ை ா ம ங் ்க ளி ல்  ஜு வ ா ங்  எ ன் �  ப ழ ங் கு டி  ம க ்க ள் 
வாழகி�ார்்கள்; மணிக்கணககில் நடநது வாைசசெநளதககு மசென்று 
பண்டமாற்று மசெய்வது தவிை மவளியுல்கததுடன் அவர்்களின் 
மதாடர்பு மி்கககுள�வு; அநதச செநளத கூட பக்கதது மாவட்டமா� 
மதங்்க�ாலில் உள்ைது; அங்கு மசெல்வது மி்கவும் ்கடி�மா�து 
என்பதால் யாரும் அங்கு மசெல்வறதயில்ளல என்பது அவர்்கள் கூறிய 
த்கவல்்கள்.  ஆ�ால் அளத அவர்்கள் மசொன்�விதம், கிட்டததட்ட, 
எ்பபடியாவது எ�து பயணத திட்டதளதக ள்கவிடசமசெய்யறவண்டும் 
என்� அவர்்களின் விரு்பபதளத மவளி்பபளடயா்கக ்காட்டியது. 
பீதிளயக கிை்பபும் வள்கயில் அவர்்கள் றபசுவதா்கத றதான்றியது 
எ�ககு. ஆ�ால், ந்கடாவுககு மசென்ற� தீைறவண்டும் என்� எ�து 
முடிளவ றமலும் தீவிைமாககியது அநத உளையாடல்.

 ‘நாம் அடுதத வாைம் அங்கு றபாகிற�ாம் ‘ என்று நவகுமார் 
நாயககிடம் திட்டவட்டமா்கச மசொன்ற�ன். நான் அங்கு றபாகும் 
றபாது என்னுடன் ஒரு டாகடரும், மருததுவ்பபணியாைர்்களும் 
்கட்டாயம் வைறவண்டும் என்றும் மசொல்லி விட்றடன். அவர்்கள் 
நல்ல துணிமணி்கள் கூட இல்லாமல் இரு்பபதா்க கிளடதத த்கவல் 
பற்றி நாயககிடம் ஆறலாசெள� மசெய்றதன். 

நவ குமார் நாயக ஒடிசொ மாநில அைசு்ப பணிளயச றசெர்நதவர். 
துடி்பபா்க மதரிநதார். மவள்ைம் தீவிபதது றபான்� பாதி்பபு்களின் 
றபாது நிவாைணமா்க அளி்பபதற்்கா� றவஷடி றசெளல்கள், 
குழநளத்களுக்கா� ஆளட்கள் அவைது அலுவல்க "குறடானில்" 
இரு்பபதா்க மதரிவிததார்.  ஒவமவாருவருககும் இைண்டு 'மசெட்' 
துணிமணி்கள் எடுதது மசெல்லலாம் என்று கூறிற�ன். அதன்படி சுமார் 
300 றபருககு்ப றபாதுமா� றசெளல, றவட்டி்கள், செட்ளட்கள், 
பாவாளட்கள், டிைவுசெர்்கள் றபான்� உளட்களை அவர் ஏற்பாடு 
மசெய்தார்.

 அதன்படி, மறுவாைம் குறி்பபிட்ட நாளில், சுககிநதாவுககுச மசென்று 
தங்கிற�ன்.  மறுநாள் அதி்காளல ஐநது-ஐநதளை மணியைவிறலறய 
அள�வரும் கிைம்பிவிட்றடாம். குறைாளமட் சுைங்்கங்்கள் உள்ை 
பகுதி்களைக ்கடநது சிங்குடிபால் என்� ஊளையும் ்கடநது அறசொகஜர் 
என்� மளலயடிவாைதளத அளடநறதாம்.  அதுவளை தான் ஜீ்பபில், 
றமாட்டார் ளசெககிளில் மசெல்ல முடிநதது. அதற்கு றமல் நடநது தான் 
மசெல்லறவண்டும். 
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எ ன் னு ட ன்  சு ம ா ர்  ப தி ள � ந து  அ ை சு  ஊ ழி ய ர் ்க ள் , 
மளலயடிவாை்பபகுதி்களைச றசெர்நத பல உள்ளூர் இளைஞர்்கள் 
உடன் வநத�ர்.  துணி மூட்ளட்களை பலர் தூககி வநதார்்கள். சொ்பபிட 
எதுவும் கிளடக்காது என்பதால், உணவு, பிஸ்்கட், தண்ணீர் எடுததுக 
ம்காண்டு மசென்ற�ாம். வழியில், றதவ்கான் என்� கிைாமதளத றசெர்நத 
மக்கள் ்கட்டியா� எருளமத தயிளை ‘சொல்’ மை இளலயில் ளவதது 
சொ்பபிடக ம்காடுததார்்கள். அ்பபடி ஒரு ்கட்டித தயிளை நான் பார்ததறத 
இல்ளல. 

 ்காடு்களின் மளல்களின் ஊடா்க்ப பாளத்கள், நடக்க  நடக்க 
வைர்நத�. பல இடங்்களில் ஒற்ள�யடி்பபாளத கூட மதளிவா்க்ப 
புல்பபடவில்ளல.எங்்களுடன் வநத உள்ளூர் பழங்குடியி�ர் சிலர்  
மபரிய மபரிய அரிவாள்்கைால் மசெடி்கள்,ம்காடி்களை மவட்டி 
வழிறயற்படுததிக ம்காண்றட மசென்��ர். ஒரு மளல  ஏறி 
இ�ங்கி�ால் மற்ம�ாரு மளல ; பல இடங்்களில் மி்கச மசெங்குததா� 
்கைடுமுைடா� பாளத்கள். அநத கிைாமங்்கள் ்கண்ணிறலறய 
படறவயில்ளல. அ்பறபாது என் வயது 28 தான். இருநதாலும்  “ஆழம் 
மதரியாமல் ்காளல விட்டு விட்றடாறமா ”  என்று ம�திற்குள் 
மளல்பபுத றதான்றும் அைவுககு செவாலா்க இருநதது அநத 
மளலக்காட்டு்ப பயணம்.  

்களை்பபா்கத றதான்றும் றபாமதல்லாம் அங்்கங்ற்க மைததடியிறலா, 
பாள�்களின்  மீறதா  உட்்கார்நது ம்காண்றடன். எ�க்கா்க பாது்கா்பபா்க 
ம்காண்டுவநதிருநத தண்ணீளைக ம்காடுததார்்கள். எங்்களுடன் 
நடநதுவநத சிலர் நீைமா்க, தடிம�ா்க ம்காடியா்க வைர்நதிருநத ஒரு 
தாவைதளத (மைமா, மசெடியா என்று செரியா்க நிள�வில்ளல) 
மவட்டி�ார்்கள், அகம்காடியிலிருநது செைசெைமவன்று தண்ணீர் றபான்� 
திைவம் ம்காட்டியது. அளத வாய்ககு றமல் ளவதது அண்ணாநது 
ஏறதா குழாயிலிருநது நீர் குடி்பபது றபால குடிததார்்கள். அதற்கு 
அ வ ர் ்க ள்  ம ம ா ழி யி ல்  ம ப ய ர்  எ ன் � ம வ ன் று  ற ்க ட் டு த  
மதரிநது ம்காண்றடன்.

ஒரு நிளலயில் “சொர், மி்கவும் ்கஷடமா்க இருநதால் இ்பபடிறய 
திரும்பி விடலாம்" என்று கூட ற்கட்டார்்கள். "உங்்களில் யாருககும் 
மி்கவும் ்களை்பபா்க  இருநதால் இங்ற்கறய ்காததிருக்கலாம் " என்று 
அனுமதி அளிதறதன். எ�து வற்புறுததலால் நடநது வரும் யாரும் 
மயக்கம் றபாட்டு விடக கூடாது என்� ்கவளலயும் எ�ககிருநதது. 
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என்ள�்ப மபாறுததவளையில் ந்கடா வளை மசென்ற� தீருவது என்பது 
ஒரு ளவைாககியம் மட்டுமல்ல, ஒருவள்கயில் மா�்ப பிைசள�யும் 
கூட. " பாதியில் திரும்பி�ார் செ்ப ்கமலகடர்" என்று ்காதில் படாமல் 
"்கமமண்ட்" அடி்பபார்்கள் என்பது மதரியும்.

்களடசியில் ஒருவழியா்க ந்கடா ்கண்ணில் பட்டது. அநதக ்களடசி 
ளமலிலும் அ்பபழங்குடி மக்களின் பண்பாடு மட்டும் அநத 
மளலக்காடு்களை்ப றபாலறவ பசுளமயா்க இருநதது. த்பபட்ளட 
றபான்� இளசெக்கருவி்களை இளசெதது ஆடியபடி வைறவற்�ார்்கள். 
மபண்்களில் சிலர் சிறு மசெம்பில் நீளை ளவததுகம்காண்டு 
்காட்டு்பபூக்கறைாடு நின்�ார்்கள். விருநதி�ரின் ்காலில் நீரூற்றி 
மலரிட்டு வைறவற்பது அம்மக்களின் வழக்கம் என்�ார்்கள். 
எ�கம்கன்�றவா அ்பபடி்பபட்ட மரியாளதளய ஏற்றுகம்காள்ை 
ம�மில்ளல. பூக்களை மட்டும் ள்கயில் வாங்கிகம்காண்றடன்.

அ்பபடிறய  அடுததடுதத கிைாமங்்களுககும் மசென்ற�ன். அங்ற்க 
நான் பார்தத ்காட்சி்களை என்�ால் ஜீைணிக்கறவ முடியவில்ளல. 
ம்காசுக்கடியிலும், றநாய்்களின் பிடியிலும் சிககிய அநத மக்கள் 
அள�வருறம றநாயாளி்கள் றபால் றதான்றி�ர். குழநளத்கள் றசொள்க 
பிடிதது றநாஞசொன்்கைா்க இருநத�ர். சு்காதாை நிளல ்கற்பள� 
மசெய்யககூட முடியாத அைவுககு அவவைவு றமாசெமா்க இருநதது.  
நீ ற ை ா ள ட த  த ண் ணீ ர்  த ா ன்  கு டி நீ ர் .  ம ள ழ க ்க ா ல த தி லு ம் 
குளிர்்காலததிலும் அருவி நீருககு பஞசெமில்ளல. ஆ�ால் ற்காளட 
்காலததில் நிளலளம மி்கவும் றமாசெமாகிவிடுமாம். பன்றி்களும் 
நாய்்களும் குடிககும் அறத நீளைத தான் அங்குள்ை மக்களும் 
குடிக்கறவண்டிய நிளலளம என்பளத அறிநறதன்.  

என்னுடன் ஓர் இைம் மபாறியாைளையும் ஒ்பபநதக்காைர் 
ஒருவளையும் உடன் அளழததுச மசென்றிருநறதன். “எ்பபடியாவது 
ஒரு அடிகுழாய் றபாட முடியுமா” என்று ற்கட்றடன்.  ’ஆழதுளைக 
கிணறு றதாண்டும் இயநதிைதளத இங்ற்க எ்பபடிக ம்காண்டுவருவது; 
அளதக ்கற்பள� மசெய்து கூட பார்க்க முடியாது” என்று அவர் 
ள ்க வி ரி த து  வி ட் ட ா ர் .  இ ை ண் டு  சி ம ம ண் ட்  ம த ா ட் டி ்க ள் 
றவண்டுமா�ால் ்கட்டி  நீறைாளட நீளைத றதககி அநத மக்களுககு 
குடிநீர் வழங்்கலாம் என்று மசொன்�ார். உடன்வநத டாகடரும் 
மசெவிலிய ரும் அவர்்களுககு முடிநத அைவு மருததுவ்ப பரிறசொதள� 
மசெய்து பார்தத�ர். ஆங்கில மருததுவர் ஒருவர் அநத ஊருககுள் 
மசென்று பரிறசொதிததது அதுதான் முதல்முள�. 
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என்னுடன் வநதவர்்கள் ‘ நீங்்கள்தான் இநத ஊருககு வநத முதல் 
அதி்காரி’ என்��ர். அளதகற்கட்டதும் இ்பபடி்பபட்ட ஒரு 
இடததிற்கு பிடிவாதம் பிடிதது வநதிருககிற�ாறம என்� நியாயமா� 
மபருமித உணர்வு கூட எ�ககுத றதான்�வில்ளல.  மா�ா்க, என் 
ம�ளத ஒருவிதமா� றசொ்கம்  ்கவவிகம்காண்டது.  இன்னும் 
மசொல்ல்பறபா�ால் ஓர் இ�ம் புரியாத குற்� உணர்வும் எ�ககுள் 
றதான்றியது. அது ஏம�ன்றும் எ�ககுத மதரியவில்ளல.

ம்காண்டு வநதிருநத துணிமணி்களை அநத மக்களிடம் 
விநிறயா்கம் மசெய்துவிட்டுத திரும்பிற�ாம். குடிநீர் குழாய் 
றபாடமுடியவில்ளல என்� இயலாளம என்ள� வருததியது. ‘செ்ப-
்கமலகடர்’ மபாறு்பபு என்பது ஒரு மதாடக்கநிளல்ப மபாறு்பபுதான். 
எ�ககிருநத அதி்காை வைம்பிற்குள் இளதததான் மசெய்யமுடிநதது. 
இளதததாண்டி றவறு என்�மசெய்யமுடியும் என்பது கூட எ�ககுத 
மதரியவில்ளல.

 அதி்காளலயில் இருநது மாளலவளை கிட்டததட்ட பதிற�ாரு 
மணிறநைம் பிடிததது இநத்பபயணததிற்கு. அதில் கிைாம மக்களுடன் 
உ ள ை ய ா டி ய  ற ந ை த ள த க  ்க ழி த து வி ட் ட ா ல் ,  ற ப ா ்க வ ை 
மளல்பபாளத்களில் ஏறி இ�ங்கி நடநதது மட்டும் சுமார் எட்டளை 
மணி றநைம். 

மி்கவும் ்களைதது்ப றபாய் ஜாஜ்பூர் திரும்பியபின், ஓரிரு நாட்்கள் 
எ � து   ம ள � வி யி ட ம்  மி ்க  வி ை க தி ய ா ய்   ‘ ந ்க ட ா ’  ப ற் றி 
றபசிகம்காண்டிருநறதன். ந்கடாளவ்ப பற்றி அ்பறபாது நான் ஒரு 
்கவிளத எழுதிற�ன். அது என் பளழய றநாட்டு்களில், ்காகித 
அடுககு்களுககுள் எங்ற்கனும் கிடக்கலாம். ஆ�ால் எங்ற்க என்று 
மதரியவில்ளல. ்கவிளத எழுதிற�ன் என்பது மட்டும் மதளிவா்க 
நிள�விலிருககி�து.   

2016 ஆம் ஆண்டு, ஜூளல மாதம் ஒரு நாள்.  ஒடிசொ அைசின் 
வைர்சசி ஆளணயர் மற்றும் கூடுதல் தளலளமச மசெயலர் (நிதிததுள�)  
ஆ கி ய  இ ை ட் ள ட ்ப  ம ப ா று ்ப பு ்க ளி ல்  ப ணி பு ரி யு ம்  ந ா ன் 
த ள ல ள ம ச ம செ ய ல ரி ன்  அ ள � யி ல்  அ வ ரு ட ன் 
றபசிகம்காண்டிருககிற�ன். அ்பறபாது சு்காதாைததுள� மசெயலர் 
திருமதி ஆர்ததி ஆகுஜா பைபை்பபுடன் உள்றை வநதார். சில மளலயுசசி 
கி ை ா ம ங் ்க ளி ல் ,  ம ற ல ரி ய ா  ற ந ா யி � ா லு ம் ,  மி த மி ஞ சி ய 
ஊட்டசசெததுககுள�வி�ாலும் பன்னிைண்டு குழநளத்கள் இ�நது 
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விட்டதா்கவும்,அநதசசிற்றூர்்களைச மசென்�ளடவதற்ற்க மருததுவக 
குழுவி�ர் சிைம்பபடுவதா்கவும் அவர் குறி்பபிட்டார்.  அததுடன் 
ஜாஜ்பூர் மாவட்டததில் இ்பபடி எளிதில் மசென்�ளடயமுடியாத 
சிற்றூர்்கள் இரு்பபது விய்பபா்க இருககி�து என்றும் மசொன்�ார். 
“ஜாஜ்பூர் மாவட்டம், எளிதில் மசென்�ளடய முடியாத சிற்றூர்்கள்” 
என்�துறம அநத ஊரின் மபயர் “ ந்கடா” வா என்று ற்கட்றடன். 
அவர், ‘ஆமாம்’ என்�ார். நான் அதிர்நது றபாற�ன்.

ந்கடா என்� அநத மளலவாழிடம், தை ந்கடா, மஜி ந்கடா, உ்பபர் 
ந்கடா என்று மூன்று சிறு குடியிரு்பபு்கைா்க அளமநதளவ என்றும் 
அதற்கு அருகிறலறய மளல்களின் இன்ம�ாரு பு�ததில் ெூவாசெலி 
என்� இன்ம�ாரு சிற்றூர் உள்ைது என்றும், இநத இடங்்களுககுச 
மசெல்வது மி்க மி்கக ்கடி�மா்க இருககுமமன்றும் மடமடமவன்று 
மசொன்ற�ன். 

இநத ஊர்்களின் மபயர்்கள் உங்்களுககு எ்பபடித மதரியும் என்று 
தளலளமச மசெயலரும் சு்காதாைத துள�ச மசெயலரும்  விய்பபுடன் 
ற்கட்டார்்கள். “இநத ஊர்்களுககு  மு்பபது ஆண்டு்களுககு முன்�ால் 
நான் ” நாககுததள்ை” நடநது மசென்றிருககிற�ன் என்று மசொன்ற�ன். 
ந்கடா 2016 ஆம் ஆண்டிலும் எட்டமுடியாத ்களடசி ளமலா்கறவ 
இருககி�து என்� உண்ளம என்ள� உள�ய ளவததது.  நான் 
அதிர்சசியில் இருநது மீை முடியாமல் எழுநது எ�து அள�ககுச 
மசென்ற�ன். இநத ஊர்்கள் அள�ததின் மபயர்்களும் அ்பபடிறய 
எ�ககு நிள�வில் இருநத� என்பது எ�கற்க விய்பபா்க இருநதது. 

எ�து அள�யில் நுளழநத அடுதத மநாடிறய நவகுமார் நாயகள்க 
அளழதறதன்.  வட்டாை வைர்சசி அதி்காரியா்க எ�ககு அறிமு்கமாகி 
1986 இல் என்ள� ந்கடாவிற்கு அளழததுச மசென்� நாயக 
்கால்பறபாககில் ஐ.ஏ.எஸ் பணிககு பதவி உயர்வு மபற்று ஓய்வும் 
மபற்றுவிட்டார். நான் ஒடிசொவின் வைர்சசி ஆளணயைா்க்ப 
மபாறு்பறபற்�வுடன் அவளை எ�து துள�யில் சி�்பபு அதி்காரியா்க 
மீள் நியம�ம் மசெய்ய அைசுககு பரிநதுளைதது அதன்படி அவளை 
நியம�ம் மசெய்திருநறதாம்.

ந்கடாவிற்கு என்னுடன் நடநது வநத றபாறத எ�து ம�தில் 
இடம்பிடிதது விட்டார் அவர். அதன் பின்�ர் றபரிடர் றமலாண்ளம, 
றதர்தல் றமலாண்ளம றபான்� செவால்்கள் நிள�நத மபாறு்பபு்களை 
ஏற்கும் றபாமதல்லாம் எ�ககு உதவி மசெய்ய எ�ககு அடுதத 
இைண்டாம் நிளல்ப மபாறு்பபில் அவளை நியம�ம் மசெய்ய ஏற்பாடு 
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மசெய்துவிடுறவன். அைசும் ஒவமவாரு முள�யும் எ�து முன்மமாழிளவ 
ஏற்று அவளை எ�ககு கீழ நியம�ம் மசெய்துள்ைது குறி்பபிடததக்கது. 
அ ந த வ ள ்க யி ல்  அ வ ர்  எ � க கு  கீ ழ  ப ணி பு ரி வ து  
இது நான்்காவது முள�.

எ�து அள�ககு வநத நவகுமார் நாயககிடம் ந்கடா பற்றி நான் 
ற்கள்வி்பபட்டளதச மசொன்ற�ன். அன்ள�ய ஒரியா மசெய்திததாள்்களில் 
இதுபற்றி மசெய்தி வநதிரு்பபதா்கவும் அவர் மசொன்�ார். “ஏன் 
என்னிடம் மசொல்லவில்ளல?” என்று அவளைக ற்கட்றடன். அடுதத 
பதது்பபதிள�நது நிமிடங்்களில் முதல்வர் அலுவல்கததிற்கு மசென்று 
ந்கடா பற்றி ஆறலாசெள�மசெய்றதன். அன்று மாளலறய ந்கடா 
நிலவைதளத ்கண்்காணிதது  நிளலளமளயச சீைளடயசமசெய்ய வைர்சசி 
ஆளணயரின் ( அதாவது எ�து ) தளலளமயில் ஒரு குழுளவ மாநில 
அைசு நியமிததது. 

உடற� நாங்்கள் மசெயலில் இ�ங்கிற�ாம். ந்கடாவுககுச மசென்று 
நிளலளமளய   றநரில் ்கண்டறிய சு்காதாைத துள�, ஊை்க வைர்சசித 
துள�, பழங்குடி்கள் வைர்சசிததுள� றபான்� பல்றவறு துள�்களைச 
றசெர்நத உயைதி்காரி்களை  அங்கு அனு்பபிளவதறதாம். மாவட்ட 
ஆட்சியர், வருவாய் ஆளணயர் ஆகிறயாரும் அங்கு மசென்��ர். 

அவர்்கைது அறிகள்கயின் அடி்பபளடயில் பல வைர்சசித 
திட்டங்்கள் முடுககி விட்பபட்ட�. ந்கடாவின் மளல்ப பகுதி்களில் 
எ்பபாடுபட்டாவது சொளல அளம்பபமத� முடிவு மசெய்றதாம். 
வ�ததுள�யின் ஒததுளழ்பபுடன் குறி்பபிட்ட ்காலகம்கடுவுககுள் 
அநத்ப பணிளய முடி்பபமத�வும், அநதககிைாமததுககு்ப பல்றவறு 
வைர்சசிததிட்ட அலுவலர்்கள் மசென்று வருகி�ார்்கைா எ� மதாடர்நது 
்கண்்காணி்பபமத�வும் முடிவு மசெய்றதாம்.  

தளலயீடு என்�ால்  சொதாைணமா� தளலயீடு இல்ளல இது. 
இன்னும் மசொல்ல்பறபா�ால் இளதத தீவிைமா� தளலயீடு என்பளத 
விட “தீவிைவாதமா�” ஒரு மவறிதத�மா� தளலயீடு என்று கூடச 
மசொல்லலாம்.  “ந்கடா வாட்ஸ் அ்ப குழு” அளமதது செம்பநத்பபட்ட 
அதி்காரி்கள் அள�வளையும் ஒருங்கிளணதது அன்�ாட நி்கழவு்களை 
்கண்்காணிதறதாம்.  

ஒவறவார் ஆய்வுககூட்டததிலும் என்ள� விட மி்கவும் 
இளையவர்்கைா� அதி்காரி்களிடம் நான் ந்கடாவுககு நடநது மசென்� 
்களதளயச மசொல்றவன்.  “எ�ககு இ்பறபாது வயதாகி விட்டது; 
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இரு்பபினும் இ்பறபாதும் கூட அநத ஊருககுச மசெல்லறவண்டுமமன்று 
றதான்றுகி�து. உண்ளமயில் என்�ால் அது  முடியுமா முடியாதா 
என்பதல்ல ற்கள்வி. அநத கிைாமததிற்கு நாம் ்காரில் மசென்று இ�ங்்க 
றவண்டும் என்பது தான் பதில். என்� மசெய்வீர்்கறைா, ஏது 
மசெய்வீர்்கறைா; அடுதத ஆண்டு ஒரு நாள் நான் அங்கு ்காரில் 
மசெல்றவன்” என்ற�ன். 

எங்்கள் மாநில முதல்வர் அைவிலும் ந்கடா நிளலளம 
விவாதிக்க்பபட்டது. ந்கடாவிற்கு சொளலவசெதி உள்பட அடி்பபளட 
வசெதி்கள் அள�தளதயும் மி்கவிளைவில் மசெய்து தைறவண்டும் என்று 
முதல்வர் ஆளணயிட்டார். மசெய்திததாள்்களில் ந்கடாளவ்பபற்றி 
அடுததடுதது மசெய்தி்கள் வநது ம்காண்டிருநததால் ளமய அைசின் 
குழுவி�ரும் அங்கு  வநது மசென்��ர். 

ந்கடாளவக ்கண்்காணிககும் றபாறத எங்்கள் ம�தில் றதான்றிய 
ஒறை ற்கள்வி இது தான். “ந்கடாளவ்ப றபால இன்னும் எததள� 
கிைாமங்்கள் உள்ை�? அ்பபடி்பபட்ட கிைாமங்்களை பற்றிய 
விவைங்்களை மாவட்ட ஆட்சியர்்கள் மூலம் திைட்டிற�ாம். அறத 
றநைததில் விண்ற்காள் படங்்கள் மூலம் பாளத்கள், சொளல்கைற்� 
குடியிரு்பபு்கள் பற்றி விவைம் றசெ்கரிதறதாம். மாவட்ட ஆட்சியர் 
ம ்க ா டு த த  த ்க வ ல் ்க ள ை யு ம்  வி ண் ற ்க ா ள்  ம வ ளி ச செ மி ட் ட 
உ ண் ள ம ள ய யு ம்  ஒ ்ப பி ட் ற ட ா ம் .  அ த ன்  வி ள ை வ ா ்க 
“மதாடர்பற்�வர்்களை மதாடர்பு ம்காள்ளும்” (Connecting the Uncon-
nected) என்� மபயரில் சி�்பபுததிட்டம் ஒன்ள� 2017-2018 ஆம் 
ஆண்டிற்்கா� பட்மஜட்டில் அறிவிதறதாம். 

இதற்கிளடயில் பயிற்சிக்கா்க அமமரிக்கா மசென்றிருநதறபாது 
(2017 ஜ�வரி) வாஷங்டனில் உல்கவங்கி அதி்காரி்களை செநதிதறதன். 
ந்கடா மற்றும் ந்கடா றபான்� கிைாமங்்களை இளண்பபது மற்றும் 
அததள்கய கிைாமங்்களில் வசிககும் மக்களுககு குள�நதபட்செ 
உததிைவாதமுள்ை றசெளவ்களை உறுதிமசெய்வது குறிதத அவர்்கைது 
செர்வறதசெ அனுபவங்்கள்: இததள்கய திட்டததிற்கு உல்கவங்கி நிதி 
உதவி மசெய்வதற்்கா� சொததியங்்கள் பற்றி ்கலநதுளையாடிற�ன். 

இநத ஓைாண்டுக ்காலததில் ந்கடாவின் நிளலளம மவகுவா்க 
மாறி விட்டது.   மாவட்ட ஆட்சியரும் மற்� துள� அதி்காரி்களும் 
விரிவா� த்கவல்்களை மதாடர்நது அளிததுவருகி�ார்்கள். மாறி 
வரும் ந்கடாவிற்கு சொட்சியமா� ்காட்சி்ப படங்்கள் வாட்ஸ் அ்பபில் 
நிைம்பி வழிகின்��.  
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சுகிநதா பகுதியில் உள்ை குறைாளமட் ்கனிம சுைங்்கங்்கள் பற்றி 
இங்ற்க குறி்பபிட றவண்டும்.    இநதியாவின் குறைாளமட் ்கனிம 
வைததில் 93% ஒடிசொவின் சுகிநதா பகுதியில் தான் உள்ைது. மபரிய 
மபரிய ்கனிம நிறுவ�ங்்களின் குறைாளமட் சுைங்்கங்்கள் இயங்கும் 
பகுதியில் தான் ந்கடா என்� இநத ்களடசி ளமலும் உள்ைது. இது 
ஒரு முைண்பாறட.  

இ ய ற் ள ்க  வ ை ங் ்க ள்  நி ள � ய  உ ள் ை �  எ ன் ப த ா ற ல ற ய 
அ்பபகுதி்களில் வாழும் எல்லா மக்களுககும் வைமா� வாழகள்க 
தா�ா்க வநதுவிடுவதில்ளல. இது ்கனிம வைம் நிள�நத உலகின் 
பல்றவறு பகுதி்களிலும் ்காண்பபடுகி� றவதள�ககுரிய நளடமுள� 
எதார்ததம். ஆ்பபிரிக்காவின் ளவைச சுைங்்கங்்களின் வாசெல் படி்களில் 
வயிற்று்ப பசி. 

மீள்நிள�வு்களில் இருநது மீண்டு நி்கழமநாடிககு வருறவாம். 
ந்கடாளவ றநாககி நாங்்கள். இறதா மளல்களையும் ்காடு்களையும் 
்கடநது ந்கடாவிற்கு மசெல்லும் புததம் புதிய சொளல. இ்பறபாது தனி 
மாவட்டமாகி விட்ட ஜாஜ்பூரின் ஆட்சிததளலவர் ைஞசென் குமார் 
தாஸ் எங்்களை மபருளமயுடன் வழிநடததிச மசெல்கி�ார். ்காவல் 
துள�யின் ளபலட் வா்க�ததின் ’ளசெைன்’ அளமதிளயககுளல்பபது 
ற ப ா ல்  இ ரு ந த து .  ள ்க ்ப ற ப சி யி ல்  த ்க வ ல்  ம செ ா ன் � து ம் 
’ளசெைன்’அளமதியா�து. 

அளைமணி றநை  ்கார் பயணததில் ந்கடாளவச மசென்று 
அளடநறதாம். பல்றவறு துள�்களின் உயைதி்காரி்களும் வநதிருநததால் 
ஏைாைமா� அைசு வா்க�ங்்கள் அங்கிருநத�. மின்வினிறயா்க நிறுவ� 
ஊழியர்்கள் ந்கடா பகுதியில் எழுநூறுககும் றமற்பட்ட மின்்கம்பங்்கள் 
நிறுவ்பபட்டுள்ைதா்கத மதரிவிதத�ர். மளல்பபகுதியிலிருநது 
மபருகிறயாடும் அருவி நீளை குழாய்்களின் மூலம் கிைாமங்்களுககு 
ம்காண்டு மசென்று சூரிய ஒளியால் இயங்கும் சிறுகுழாய்்கள் மூலம் 
வழங்குவதா்க குடிநீர் துள� அதி்காரி்கள் மசொன்�ார்்கள்.

அைசின் வீட்டு வசெதிததிட்டததின் கீழ ஏைாைமா� வீடு்கள் 
்கட்ட்பபட்டுள்ை�. ்கட்ட்பபடுகின்��. சிமமண்ட் றபாட்ட 
குறுஞசொளல்கள்: கூளை்களில் சூரிய ஆற்�ல் மின்்கலத த்கடு்கள்; 
வீடு்களில் சூரிய மின்விைககு்கள்: சிறுகுழநளத்களுககு செததுணவளிக்க 
அங்்கன்வாடி ளமயம்; முதன்முள�யா்க ஒரு பள்ளிககூடம். 
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பல ளமல்்கள் தூைததில் றதவ்கான் என்� இடததில் தான் 
பள்ளிககூடம் என்பதால் ்கல்வி என்பது எட்டாக ்கனியா்க இருநத 
ந்கடாவில் ஒரு தற்்காலி்க கூடததில் இயங்குகி�து புதிய பள்ளிககூடம். 
அங்கு மசென்று மாணவர்்களையும் ஆசிரியளையும் செநதிதறதன். இநத 
கிைாமததில் ஒரு மதாண்டு நிறுவ�ததின் ஊழியர்்களும் உற்சொ்கததுடன் 
உ ட னி ரு ந த ா ர் ்க ள் .  மு த ன் மு ள � ய ா ்க  ப ள் ளி க கூ ட ம் 
தி�க்க்பபட்டிருநததால் ஒன்பது வயது ளபயன் கூட ஐநது ஆறு 
வயதுக குழநளத்களுடன் ஒறை வகு்பபில். வகு்பபள�யில் பள்ளிககூட 
மாணவர்்களின் புள்க்பபடம் அசசிட்பபட்ட ஃ்பைகஸ் றப�ரில் 
“ந்கடாவின் எதிர்்காலம்” என்று ஆங்கிலததில் தளல்பபிட்டிருநதார்்கள். 
மாணவர்்களும் மாணவியர்்களும் நீலவண்ணச சீருளடயுடன் ‘ளட’ 
்கட்டி இருநதார்்கள். மி்கவும் மகிழசசியா்க இருநதது.  

மசென்� ஆண்டு இநதக கிைாமததிற்கு ைகுபிைசொதளத நான் 
அனு்பபிளவததிருநறதன். அவர் இ்பறபாது என்னுடன் பயணம் 
மசெய்கி�ார். ஒரு வருடததிற்குள் இவவைவு மாற்�மா?” என்று 
மகிழசசியும் விய்பபும் அளடநதார்.  “அ்பபடி என்�ால் 31 
ஆண்டு்களுககு்ப பின்�ால் இநதக ்களடசி ளமலில் ்கால் ளவககும் 
எ�ககு எ்பபடி இருககும்?” என்று ற்கட்டுச சிரிதறதன்.

யாருறம றபா்காமல் இருநத ந்கடாவிற்கு ்கடநத ஓைாண்டில் 
ம ட் டு ம்  ப த து ்ப  ப தி ள � ந து  ஐ . ஏ . எ ஸ்  அ தி ்க ா ரி ்க ள்  வ ந து 
றபாய்விட்டார்்கள். ந்கடாவில் நடககும் பல்றவறு வைர்சசி்பபணி்கள், 
வாழவாதாைத திட்டங்்களை ஒவமவாரு துள� அதி்காரி்களும் மி்க 
ஆர்வததுடன் விைககி�ார்்கள். ந்கடாளவ ஒரு சுற்று சுற்றிவிட்டு 
சொளலயில் ஏறிய எ�ககு விய்பபு ்காததிருநதது. 

புதிய ்கட்டிடம் ஒன்று.  ’ரி்பபன்’   ்கட்டி தி�்பபுவிழாவிற்கு 
தயாைா்க இருநதது. “என்� இது” என்று ற்கட்றடன். புதிய பள்ளிககூட 
்கட்டிடம். நீங்்கள் தான் தி�நது ளவக்க றவண்டும்” என்�ார் மாவட்ட 
ஆட்சிததளலவர் ைஞசென்குமார்தாஸ். “ரி்பபன் மவட்டுவமதல்லாம்  
றவண்டாறம” என்ற�ன். நிள�ய றபர் ்காததிருநதார்்கள். “நீங்்கள் 
தான் இநத்ப பள்ளிககூடதளத இவவைவு குறுகிய ்காலததில் ்கட்டி 
முடிததிருககிறீர்்கள். அத�ால் நீங்்கறை தி�நது ளவயுங்்கள்: நான் 
உடனிருககிற�ன்” என்று மாவட்ட ஆட்சிததளலவரிடம் மசொன்ற�ன். 
அவர் ’திடுககிட்டு’ மறுததார். பி�கு, அவளை ஒரு பு�மும் நவகுமார் 
நாயகள்க இன்ம�ாரு பு�மும் என்�ருகில் நிற்்களவதது அநதக 
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்கட்டிடதளத தி�நது ளவதறதன். றதங்்காய் உளடக்கச மசொன்�ார்்கள். 
உளடதறதன். ம�சில் ஏறதறதா சிநதள�்கள் வநது றபாயி�. மி்கவும் 
மகிழசசியா்க உணர்நறதன்.

ந்கடா கிைாமதளதச சுற்றிவநத றபாது அங்கிருநத ஊர்மக்களிடம் 
றபசெவிரும்பிற�ன். மபாதுவா்க பழங்குடி மக்கள் அதி்கமா்க 
ற ப செ ம ா ட் ட ா ர் ்க ள் .  அ வ ர் ்க ளி ள ட ற ய  நி ன் று  சி றி து  ற ந ை ம் 
உளையாடிற�ன். ஊைாட்சி மன்� உறு்பபி�ைா்க உள்ை ஓர் இளைஞர் 
ஓைைவு தயக்கமின்றி றபசி�ார். மபண்்கள் சிலர் ்காய்்கறி பயிர் மசெய்ய 
றமலும் உதவும்படி ற்கட்டார்்கள். அவர்்களிடம் சொளல வசெதி 
வருவதற்கு முன்பு இருநதளதவிட  இ்பறபாது வாழகள்க 
எநதவிதததில் மாறியிருககி�து என்று ற்கட்றடன். யாரும் செரியா்க்ப 
பதில் மசொல்லவில்ளல. 

அ்பறபாது நடுததை வயதா� ஒருவர் என் அருகில் வநது 
மசொன்�ார். “முன்மபல்லாம் யாைாவது மவளியாட்்கள் வநதால் 
நாங்்கள் ்காட்டுககுள் ஓடிவிடுறவாம். இ்பறபாது றைாடு வநதுவிட்டது. 
உங்்களை்ப றபால நிள�ய றபர் வருகி�ார்்கள். ்கார்்கள் ஜீ்பபு்கள் 
எல்லாம் வருகின்��. ஆ�ால் இ்பறபாமதல்லாம் பயறம 
வருவதில்ளல. இ்பறபாதுகூட உங்்களை எல்லாம் பார்தது  ம்காஞசெம் 
கூட பயமா்க இல்ளல” என்�ார். அவைது றதாளில் ள்க றபாட்டு 
“நீங்்கள் யாருககும் பய்பபட றவண்டியதில்ளல” என்று சிரிததுக 
ம்காண்றட மசொன்ற�ன். “அது தான் நான் மசொல்லிவிட்றடற�; 
யாருககும் பய்பபட மாட்றடன் என்று” அவர் சீரியசொ்க மசொன்�ார். 
எ�ககு மகிழசசியா்க இருநதது.

ஒரு நாட்டின் செமூ்க, மபாருளியல் வைர்சசி்பபாளதயில் ்களடசி 
ளமல்்கல் என்பது ஒரு ்கடி�மா� பிைசசெள�தான்.புவியியலும், 
செமூ்க்பபடி நிளலயும் வைர்சசிளய மவவறவறு விதங்்களில் 
பாதிககின்��. ஒரு குடும்பததில் பி�நத அள�வருறம ஒறை 
றவ்கததில் ஓடுவதில்ளல. சிலர் துள்ளி்ப பாய்கி�ார்்கள். சிலர் 
மமதுவா்க நடககி�ார்்கள்; சிலர் நின்� இடததிறலறய நிற்கி�ார்்கள். 
உள்ைடககிய வைர்சசியின் மி்க்பமபரிய செவால் இதுதான். 

இநதிய வளைபடததில் ்கண்்களில் படாமல் புள்ளி்கைாய் 
அளமநதிருககும் கிைாமங்்கள் அதி்கம்.  அவற்றிலும் ந்கடா றபான்� 
சிற்றூர்்கள் வளைபடததிலிருநறத உதிர்நது விடுகின்��. இ்பபடியா� 
கிைாமங்்கள் செததீஷ்கர், ஜார்்கண்ட், ஒடிசொவில் மற்றும் வடகிழககு 
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மாநிலங்்களில் இருக்கறவ மசெய்கின்��. பி� மாநிலங்்களிலும் கூட 
இததள்கய கிைாமங்்கள் இருக்கககூடும். 

ஏற்ம்க�றவ விழி்பபுணர்வு மபற்�வர்்கள் வைர்சசியின் திளசெளய 
அறிநது நடக்கத மதரிநதவர்்கள், குைல் ம்காடுக்கத மதரிநதவர்்கள். 
ஆ�ால் ந்கடா றபான்� கிைாமங்்களில் இவர்்களின் குைல்்கள் ஓங்கி 
ஒலி்பபதில்ளல. நானும் என்னுடன் சிலரும் 31 ஆண்டு்களுககு 
முன்�ால் நடநது மசென்�து அங்ற்கயுள்ை யாருககும் நிள�விருநததா்க 
எ�ககுத றதான்�வில்ளல. இதுறவ ஒரு வைர்சசிமபற்� கிைாமமா்க 
இருநதால் நாங்்கள் வநத ்களதளயயும் றபா� ்களதளயயும் நின்� 
இடதளதயும் உட்்கார்நதிருநத இடதளதயும் எங்்களிடறம மசொல்ல 
நான்கு றபர் நிசசெயம் இரு்பபார்்கள். ஆ�ால் ந்கடா றபான்� 
கிைாமங்்கள் ்கவ� ஈர்்பபு மசெய்யதமதரியாத ்களடசி ளமல்்கள். 
இததள்கய சிற்றூர்்களின் வைர்சசிளயயும் உள்ைடககிய வைர்சசி 
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தான் இநதியாவின் உண்ளமயா� வைர்சசியா்க இருககும்.  அதற்கு 
”கூடுதல் ளமல்” நட்பபது என்பது ்கட்டாயத றதளவ.

ந்கடாவிலிருநது புவற�ஸ்வைம் திரும்பும் வழிமயல்லாம் 
றயாசிததுகம்காண்றட வநறதன். வாழகள்க எததுளண விநளதயா� 
தற்மசெயல்்களை த�ககுள் அளட்காதது றபாகி� றபாககில் 
அைங்ற்கற்றுகி�து.

ஒடிசொவில் 1,12,320 குடியிரு்பபு்கள் உள்ை�. விண்ற்காள் 
புள்க்பபடங்்களின் உதவிறயாடு அங்கும் இங்குமா்க மளல்களிலும் 
்காடு்களிலும் சிதறிக கிடககும் சின்�ஞசிறு குடியிரு்பபு்களையும் 
்கணககில் எடுததுகம்காண்டால் மமாதத எண்ணிகள்க 1,47,787. 
இவற்றில் வருவாய் கிைாமங்்கள் மட்டும் 51,681.  இததள� 
குடியிரு்பபு்களில் வளைபடததில் கூட தட்டு்பபடாத ந்கடாளவயும் 
அளதச சுற்றியுள்ை  குற்றூர்்களையும்  குறிளவதது ஏன் நடநறதன் 
1986 இல்?  எ�து அைசு்பபணி பயணததின் முதல் அடிறய இநதக 
்களடசி ளமல் தான் என்பது எ்பபடி நி்கழநதது. செரியா்க 30 
ஆண்டு்களுககு்ப பின்�ால் ஒடிசொவில் உள்ை 1,47,787 குடியிரு்பபு்களில் 
இநத ந்கடா எ�து பயணததில் எ்பபடி வநதது மீண்டும்?  நானும் 
நவகுமார் நாயககும் மீண்டும் ந்கடாளவக ள்கயில் எடு்பபது என்� 
வள்கயா� எறதசளசெ நி்கழவு?

2016 இல் ள்கககுழநளத்களின் இநத மைணம் ந்கடாவில் நி்கழாமல் 
ஒடிசொவின் றவறு ஏறதா ஒரு மூளலயில் றவறு ஏறதா ஒரு கிைாமததில் 
நடநதிருநதால் நான் அளத எ்பறபாதாவது எங்்காவது நடககி� 
இன்ம�ாரு நி்கழவா்க நிள�தது ்கடநது தான் றபாய் இரு்பறபன். 
அது தான் உண்ளம. ஆ�ால் ந்கடா என்� மபயளை என்�ால் ்கடநது 
ந்கர்நது றபா்க முடியவில்ளல. 

எ்பறபாறதா நடநது எ்பறபாறதா ம�நது விட்ட அநதக 
்களடசிளமல் பயணம் திடீமைன்று அ்பபடிறய எ�ககுள் நிள�வுககுள் 
றசெமிததுளவதத நி்கழபடமா்க ஓடியது. நான் 1986 இல் ந்கடா மசென்� 
றபாது எடுதத ்கரு்பபுமவள்ளை்ப படங்்களில் ஏறதா ஒன்று எ்பபடிறயா 
த ்ப பி த து  எ ன் னு ள ட ய  ்க ணி ்ப ம ப ா றி ்க ளி ல் ,  வ ன் த ட் டு 
நிள�வ்கங்்களில் (External Hard Disk Drive)  ஏறதா ஒன்றில் இரு்பபதா்க 
றதான்றியது. 

இநதமுள�  ந்கடாவிற்கு மசெல்வதற்கு நான்ள்கநது நாட்்களுககு 
முன்�ால் எ�து றமளஜக ்கணிணியில் எ�து பளழய ஆல்பங்்களைத 
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துருவிய றபாது ்கண்ணில்பட்டது அநத நிழற்படம். அளத என் 
ள்கறபசிககு ‘்பளூடூத’தில் அனு்பபி றசெமிதறதன். இநத முள� 
ந்கடாவுககு ்காரில் மசென்� றபாது நாயககிடம் இநத படதளத 
்காண்பிதறதன். விய்பபுடன் மகிழநதார். 1986-இல் இநத்ப படதளத 
எ�ககு அளிததறத அவர்தான். தன்னிடம் இநத்பபுள்க்பபடம் 
இல்ளல என்�ார். அவருககு அளத வாட்ஸ் அ்பபில் உடற� 
அனு்பபிற�ன்.

அைசு்பபணி்கள் நி்கழும் விததளத சில றநைங்்களில் ஆளம றவ்கம்; 
”சிவ்பபு நாடா” என்ம�ல்லாம் பததிரிள்க்கள் வர்ணி்பபது உண்டு. 
இநத ஓைாண்டு ்காலததில் ந்கடாவில் நடநதிருககும் வைர்சசி்ப 
பணி்களின் றவ்கதளத எ்பபடி விைக்கலாம். ஒரு பததிரிள்கயாை�ா்க 
வாழகள்களய மதாடங்கிய  எ�ககுள் ஊட்கம் இன்னும் ம்காஞசெம் 
ஒட்டிகம்காண்டுதான் இருககி�து. இநத அைசு றவ்கதளத பததிரிகள்க 
நளடயில் மசொல்வமதனில் “அசுை றவ்கம்” என்று மபருளமயுடன் 
கூ�லாம். ஒரு வள்கயில் இதுவும் கூட “சிவ்பபு” நாடா தான். சீறிச 
சி�நத “சிவ்பபு” நாடா! 

இவவைவு றவளல பாககி இருககும் றபாது 2009 இல் என்� 
மசெய்திருக்கமுடியும் என்ள� அநத்ப புற்று றநாய்?





அட்சபரமககளும்
தீரககபரமககளும்
தீரைானிககும்
சேறும்
பூபகாைப் புள்ளியா
கமைசி மைல?

இலம்ல.

�கமைசி மைல�
என�து 
ஒரு குறியீட்டுச் சசால.

ஒருேமகயில
அது ஒரு 
சமூக அரசியல.

விநிபயாகப்புள்ளியில இருநது
சேகு தூரத்தில
வி்லகி நிற்கும்
அல்லது
வி்லககிமேககப்�ட்ை
விளிம்பு அது.

காரியம் சாதிககும் 
�கம்லமய� இனனும்
கற்றுகசகாள்ைா்த 
இைம்
கமைசி மைல.
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அஙபக
பகள்வி பகட்கவும்
யாரும் இலம்ல.
�தில சசால்லவும்
நாதி இலம்ல.

�கட்- அவுட்கள்�
எதுவுபை இல்லா்த
’கனனித்தீவு’ 
கமைசி மைல.

அதிகாரத்தின ’மையம்’ 
எது என�ம்தப் ச�ாறுத்து 
கமைசி மைல 
முனபனாககிபயா 
பினபனாககிபயா 
�ககோட்டிப்லா 
நகரே்தற்கும் 
ோய்ப்பிருககிறது. 

இப்தா
�டுகமகயில விழுநது
கிைககிறது
�மழய ��ாைலிபுத்திரம்�
�ாய்நது �றககிறது
�புதுதிலலி�

ஒருேமகயில
கமைசி மைல
என�து
சேறும் �தூரம்�
�ற்றியது அல்ல
�இமைசேளி�
�ற்றியதும்
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கமைசி மைல 
ஒனறில்தான
முனேரிமசககு
முந்தப்�ாரத்்த
ஏகம்லேன 
்தன கட்மைவிரம்லப்
�றிசகாடுத்்தான.

�அேன� ப�த்தி 
�அனி்தா� கூை
அஙபக்தான 
அழுதுைடிந்தாள்.

ஏசனனில
�இமைசேளி�
�தூரம்� ஆகிய
இரண்டும் 
ஒனறல்ல..

பகாட்மையின
சகாலம்லப் புறத்தில
ஒரு 
�கமைசி மைல�
மகபயநதி நிற்க்லாம்.

ஆைரேைற்ற
ஒரு
்தனிககாட்டில
ஓர
அந்தரஙகக பகாட்மை
அதிரடியாக 
�ஆட்ைம்� ப�ாை்லாம். 
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இனனும் 
�ாம்தகள் ச்தாைா்த
�டிப்�றிவு �ைா்த 
குககிராைஙகள்
கமைசி மைலகள்
எனறால
ச�ருநகரப் �ா்லஙகளின
அடியில
�டுத்துககிைப்�ேரகள்
கமைசி ைனி்தரகள்.

�தீண்ைாமை� என�து
கமைசி ைனி்தனின
மீது
சசலுத்்தப்�ட்ை
மு்தல ேககிரம்.
�பிறப்ச�ாககும்� எனற
ச�ருமையில அடித்்த
ச�ரிய ஆப்பு.

இனனும்
பகாயிலகள் கட்ைா்த
சகாடிைரம் ஊனறா்த
பூசாரிகள் குடிபயறா்த
ைரத்்தடியில
அந்தக
கமைசி மைலின
மு்தற்கைவுள்
அமசவினறி 
இருககிறான
அம்ைணைாய்

கமைசி மைலின 
கைவுள் கூை  
�கந்த(ல) சாமி� ்தான. 
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�ச�ரியசாமிகள்� இனனும்
குடிபயறா்த இைஙகளில
பகாயிலகளும் இலம்ல.
உண்டியலகளும் இலம்ல

அ்தனால
பூசாரிகளும் இலம்ல.





அரவிநத் என்்்றடார் அற்புதம்

"அளத நான் ்கடநது மசென்ற�ன்” என்று சில றநைங்்களில் நாம் 
மசொல்கிற�ாம். உண்ளமயில் நாம் அளதக  ‘்கடநது’ தான் மசென்ற�ாமா? 
அளத்ப றபாலறவ மதாடர்நது மசெல்கிற�ாம் என்று நாம் நிள�ககி� 
பலவற்ள� உண்ளமயில் ‘மதாடர்நது’ மசெல்கிற�ாமா? ்கட்பபதும் 
மதாடர்வதும் மசெயலா, நிள�வா அல்லது இைண்டுமா? அல்லது 
இைண்டுறம இல்ளலயா?

1980 முதல் 1984 வளை அநத நான்கு ஆண்டு்களில் மதுளை 
அ ை வி ந த  ்க ண் ம ரு த து வ ம ள � ள ய  கு ள � ந த ப ட் செ ம் 
ஆயிைம்முள�யாவது நடநது ்கடநதிரு்பறபன். நததததிலிருநது 
றபருநதில் வநது அண்ணா றபருநது நிளலயததில் இ�ங்கியதும் 
ளவள்க ஆற்றின் மறுபு�ம் உள்ை தி�மணி அலுவல்கததிற்குச 
மசெல்ல ந்கை்பறபருநதுக்கா்கக ்காததிருக்கறவண்டும் என்று 
றதான்�றவ றதான்�ாது. இ�ங்கிய றவ்கததில் நளட. றபாகும் 
வழியில் ளவள்க ஆற்�ங்்களைககு மி்க அருகில் அண்ணா ந்கர் 
மதாடங்கும் புள்ளியில் சொளல முள�யில் அைவிநத ்கண் 
மருததுவமள�. தி�மும் பார்ததுகம்காண்றட ்கடநது மசெல்றவன். 
அநத்ப பளழய மபயர்்பபலள்கதான் இன்னும் ம�சில் ஆணியடிதது 
மாட்டியிருககி�து.

ஞாயிற்றுககிழளம்கள் றதாறும் மதுளைளயச சுற்றியுள்ை 
கிைாமங்்களில் பல இடங்்களில் அைவிநத ்கண்சிகிசளசெ மு்காம்்கள் 
நளடமபறும். அநதமு்காம்்கள் பற்றிய மசெய்தி ஞாயிற்றுககிழளம 
இைவு மசெய்திககுறி்பபா்க வரும். அது திங்்கட்கிழளம பததிரிள்கயில் 
சிறிய மசெய்தியா்க மவளிவரும். பலமுள� அநதச மசெய்தி்களை நாற� 
மமாழிமபயர்ததும், அல்லது ’எடிட்’ மசெய்தும் அசசுககு அனு்பபி 
இருககிற�ன். 
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இைதததா� மு்காம், அரிமா செங்்கம், றைாட்டரி கிை்ப றபான்� 
அளம்பபு்களின் தன்�ார்வச மசெயல்்கள் பற்றி அவவ்பறபாது 
மசெய்தி்கள் மவளியிடுவது வழக்கமா� ஒன்ற� என்�ாலும் அைவிநத 
்கண்மருததுவமள� வாைாவாைம் தவ�ாமல் மு்காம்்கள் நடததுவதும் 
அது தி�மணியில் ஒருவாைம் கூட தவ�ாமல் மசெய்தியாவது பற்றியும் 
நான் அ்பறபாது அவவைவா்க றயாசிததது இல்ளல. மற்� 
நாளிதழ்களிலும் அைவிநத குறிதத மசெய்தி்களை நான் பலமுள� 
படிததிருககிற�ன். அைவிநத குறிதத மசெய்தி்களை மதாடர்நது 
மவளியிடுவது பற்றி ஊட்கங்்களிளடறய ஆக்கபூர்வமா� ஒருமிதத 
்கருதது நிலவியதா்கறவ றதான்றுகி�து. 

அநதக்கால்கட்டததில் அைவிநத மருததுவமள� மதாடர்பா்க 
டாகடர்  மவங்்கடசொமி, டாகடர்  நாசசியார் என்� இைண்டு 
மபயர்்களை நான் அறிநதிருநறதன். அவர்்களிருவரும் அண்ணன் 
தங்ள்க என்பளதயும் ற்கள்வி்பபட்டிருநறதன். ஆயிைம்முள� ்கடநது 
மசென்றிருநதாலும் ஒருமுள� கூட நான் அநத மருததுவமள�ககுள் 
மசென்�தில்ளல. றதளவயில்லாமல் ஏன் ஒரு மருததுவமள�ககுள் 
றபா்க்பறபாகிற�ாம்? றதளவ்பபடுவளத ற்காயிலில் றவண்டுவதும் 
றதளவ்பபட்டால் மட்டும் மருததுவமள�ககு்ப றபாவதும் 
எல்றலாருககும் இயல்புதாற�. நானும் அ்பபடிததான்.

 அ்பறபாமதல்லாம் எ�து ம�நிளல றவறு மாதிரி இருநதது. 
மபயர்்பபலள்க்களை்ப பார்தததும் அதிலிருநது செங்கிலிதமதாடைா்க 
ம�ததிளையில் ஒன்ற�ாமடன்று மதாடர்புளடய த்கவல்்கள் 
ந�றவாளடயாய் ஓடும்; வைலாறு, புவியியல், அறிவியல், 
மபாருளியல் என்று. ‘பூட்ளட’்ப பார்தததும் அலி்கார், அலி்கார் 
முஸ்லீம் பல்்களலக்கழ்கம்; ளசெயத அ்கமது ்கான், சி்பபாய்க ்கல்கம், 
மீ ை ட்  எ ன் று  ம � ம்  கு றி ்ப ம ப டு க கு ம் .  அ ை வி ந ள த ்ப  ப ற் றி 
றயாசிததிருநதாலும் அைவிநதர், புதுசறசெரி, பிமைஞசு, டியூ்பறை, 
்கண்்கள், ‘்கார்னியா’, ‘மைடி�ா’ என்று தான் ம�சு ஓடியிருககும். 
அைவிநத ்கண் மருததுவமள� பற்றி ஐ.ஏ.எஸ்   றநர்்காணலில் ற்கள்வி 
வருறமா என்று தான் றதான்றியிருககும். அ்பறபாது நான் எ�க்கா� 
அ்பறபாளதய றதடலில்.
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2017 ஆம் ஆண்டு, பி்பைவரி 4 ஆம் றததி. ஒடிசொ மாநில அைசின் 
த ள ல ள ம ச மசெ ய ல்க த தி ல்  சி ல  அள ம ச செ ர் ்க ளு ம்  அள � த து 
உயைதி்காரி்களும் அைங்கில் கூடியிருககிற�ாம். எங்்களிளடறய 
மசொற்மபாழிவாற்றுகி�ார் டாகடர் அைவிநத சீனிவாசென்.  இவர் 
அ ை வி ந த   ்க ண்  ம ரு த து வ ம ள � ள ய  நி று வி ய  ட ா க ட ர்  
மவங்்கடசொமியின் உடன்பி�நத தம்பி சீனிவாசெனின் ம்கன். அைவிநத 
்கண் மருததுவ நிறுவ�ததின் இயககுநர். “மனித றநய மருததுவம்: 
உலகிறலறய மபரிய ்கண்மருததுவமள�யிலிருநது சில பாடங்்கள்” 
என்� தளல்பபில் தங்குதளடயற்� ஆங்கிலததில் அருவிறபால்ப 
மபாழிகி�ார் அவர். ்கண் மருததுவம், றமலாண்ளம ஆகிய இரு 
துள�்களிலும் உல்க்பபு்கழமபற்� அவைது றபசசில் மதானிககும் 
முதிர்சசி, மு்கததில் மதரியும் அளமதி; உடல் மமாழி கூறும் 
தன்�ம்பிகள்க. திளையிலும் உளையிலும் புள்ளி  விவைங்்கள் 
புைண்றடாடுகின்��. உலகின் மி்க்பமபரிய ்கண் மருததுவமள� 
அைவிநத தான்; “அைவிநத-மாதிரி” (Arvind Model) இன்று உல்கம் 
மு ழு வ து ம்  ற ப செ ்ப ப டு கி � து ;  ெ ா ர் வ ர் ட்  ற ப ா ன் �  உ ல ்க ்ப 
பல்்களலக்கழ்கங்்களில் பாடமா்க்ப படிக்க்பபடுகி�து அைவிநத 
்கண்மருததுவ அளம்பபு. 

“அைவிநத சீனிவாசெள� இநதச மசொற்மபாழிவிற்கு அளழக்கலாம்” 
என்று றயாசெள� மசொன்� சு்பைத பாக ஷ எ�ககு அடுதத இருகள்கயில் 
தான் அமர்நதிருநதார். சு்பைத பாக ஷ  தற்றபாது அளமசசெர் அநதஸ்தில் 
ஒடிசொ தி�ன் றமம்பாட்டுக ்கழ்கததின் தளலவைா்க  இரு்பபவர்.  
அைவிநத சீனிவாசெனின் உளை றபாகும் திளசெ, அவர் உளையாற்றும் 
விதம், அநத உளையின் உள்ைடக்கம் அநத அைங்கில் அமர்நதிரு்பறபார் 
மததியில் ஏற்படுததும் அதிர்வளல்கள்- மி்க மகிழவா்க உணர்நத 
நான் எ�து அருகில் அமர்நதிருநத சு்பைத பாக ஷயிடம் “நன்றி சொர்” 
என்ற�ன். சு்பைத பாக ஷ ஒரு புன்�ள்கயுடன் எ�து ள்க மீது ள்க 
ளவதது அங்கீ்கரி்பபது றபால அழுததுகி�ார். 

இநத அைவிநத ்கண்சிகிசளசெ மருததுவமள�ககு அ்பபடி என்� 
சி�்பபு? யார் இநத டாகடர் மவங்்கடசொமி? டாகடர் அைவிநததின் 
மசொற்மபாழிவால் எ�ககுள் அைவிநத மருததுவமள� பற்றியும் 
டாகடர் மவங்்கடசொமி பற்றியும் புதிய ஆர்வமும் மதி்பபும் புததுயிர் 
மபற்�ாலும் டாகடர்  மவங்்கடசொமியார்  என்� ற்கள்விக்கா� விளட 
்க ா ணு ம்  ற த ட லு க ்க ா ்க  ந ா ன்  ற ம லு ம்  ப த து  ம ா த ங் ்க ள் 
்காததிருக்கறவண்டியிருநதது. உண்ளமயில் அ்பபடி ஒரு வாய்்பபு 
கிளடககும் என்பது கூட எ�ககுத மதரியாது.
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2017  டிசெம்பர் 21  ஆம் றததி.  மசென்ள�யில் புதிதா்க 
தி�க்க்பபட்டுள்ை அைவிநத ்கண் மருததுவமள�ககு எ�து மள�வி 
மற்றும் எங்்கைது இளைய ம்களுடன் நான் மசென்றிருககிற�ன். ்கண் 
சிகிசளசெ நிபுணர் திருறவங்்கடதளத செநதிததபின் டாகடர் அைவிநத 
சீ னி வ ா செ னி ன்  வ ரு ள ்க க ்க ா ்க  ந ா ங் ்க ள்  ்க ா த தி ரு க கி ற � ா ம் . 
ளநஜீரியாவுககு மசென்று அன்று ்காளல தான் மசென்ள�ககுத 
திரும்பியிருநதார்.  “எ்பறபாதும் றபால  வநதுவிடுகிற�ன்; ்கட்டாயம் 
செநதிக்கலாம்” என்று மதாளலறபசியில் மசொல்லியிருநதார். 

அைவிநத அளம்பபில் மி்க முககிய்ப பங்ற்கற்புச மசெய்யும் 
மசெவிலியர்்கள் றநாயாளி்களிடம் அக்கள�றயாடு றபசுவதும் 
ம ரு த து வ ள ை ச  செ ந தி க கு மு ன்  ற ந ா ய ா ளி ்க ளி ன்  ்க ண் ்க ளி ல் 
ம செ ா ட் டு ம ரு ந து  ஊ ற் று வ து ம்  ம ரு த து வ ள ை ச  செ ந தி க ்க 
தயார்மசெய்ய்பபட்ட றநாயாளி்களை மருததுவரின் அள�ககு 
ள்களய்ப பிடிதது அளழததுச மசெல்வதுமா்க இருககி�ார்்கள். 
றநாயாளி்களை தாததா, பாட்டி, அம்மா, அ்பபா என்று அசமசெவிலியர் 
அளழதது அன்பு ்காட்டுவது மகிழசசி தரும் புதுளமயா்க இருககி�து. 
அவர்்கள் விளைவா்க இயங்குகி�ார்்கள். ஆ�ாலும் அநத விளைவிலும் 
ஒரு நிதா�மும் அளமதியும் இருநதது. அநதச மசெவிலியர்்களின் 
றதாற்�ததிலிருநறத அவர்்கள் சொதாைணமா� குடும்பங்்களைச 
றசெர்நதவர்்கள்,  அதிலும்  குறி்பபா்க கிைாம்பபு�ங்்களைச றசெர்நதவர்்கள் 
என்பது மதரிகி�து. அளத்பபற்றியும் றயாசிததுகம்காண்டிருககிற�ன். 

டாகடர் அைவிநளத்ப பார்்பபதற்்கா்க ்காததிருககிற�ாம் என்று 
மதரிநததும் மசெவிலியர் ஒருவர் அைவிநதின் அள� இருககும் 
தைததிற்கு வழிநடததிச மசெல்கி�ார். அங்குள்ை அலுவலர் ஒருவர் 
எங்்களை ்கலநதாய்வு அள�மயான்றில் அமைச மசொல்கி�ார்.  
இருநதாலும் எ�ககு இரு்பபுகம்காள்ைவில்ளல. அநதத தைதளத 
சுற்றி்பபார்ககிற�ன். அநத மருததுவமள� இயங்கும் றநர்ததியில் 
சுறுசுறு்பபில் றநாயாளி்களைக ள்கயாளும் விதததில் ஏறதா ஒரு 
விததியாசெம் இருககி�து. புதுளமயா்கவும் இருககி�து; புதிைா்கவும் 
இருககி�து.  

டாகடர் அைவிநத வநதுவிட்டார். ஒடிசொ மசொற்மபாழிவிற்கு்ப 
பின்�ர் அ்பறபாதுதான் செநதிககிற�ாம். மபாதுவா்க நலம் 
விசொரிககி�ார். சிகிசளசெபற்றி ற்கட்டுதமதரிநதும்காள்கி�ார். சிகிசளசெ 
அளிககும் டாகடர் பற்றி குறி்பபிடுகி�ார். ளநஜீரியா பயணம்பற்றி 
விசொரிககிற�ன். விளடமபறும் றபாது எ�ககு ஒரு நூளல அவர் 
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பரிசெளிககி�ார். ''ஒளிளய றநாககி ஒரு பயணம்” என்பது  அநத நூலின் 
தளல்பபு. அைவிநத உருவா� விதம் பற்றிய நூல் என்�ார். 
ஆங்கிலததிலும் இநநூல் மவளிவநதிரு்பபதா்கவும் நான் தமிழில் 
படிக்கவிரும்புறவன் என்று நிள�தததா்கவும் புன்�ள்கறயாடு 
கூறுகி�ார். நாங்்கள் விளடமபற்றுச மசெல்கிற�ாம்.

்காரில் ஏறியதும் என் முதல்்கவ�ம் அநத்ப புதத்கததின் மீதுதான். 
பவிதைா றமததா, சுசிதைா மஷ�ாய் ஆகிய இருவரும் எழுதியது; 
‘INFINITE VISION’ என்� ஆங்கில நூலின் தமிழமமாழிமபயர்்பபு 
இநநூல் என்பளத அறிநதும்காள்கிற�ன். புதத்கதளதத தி�நது 
பார்க கிற�ன். நல்வாழதது்களைத மதரிவிதது றததியுடன் 
ள்கமயா்பபமிட்டிருககி�ார் டாகடர் அைவிநத. முதல் இரு 
ப க ்க ங் ்க ளி ல்,  ப ா ர் ள வ ய ற் � வ ர் ்க ள்  இ ல்லா த  உ ல ்க த ள த ்ப 
பார்க்கததுடிககும் உல்க மனிதர்்கள், நிறுவ�ததளலவர்்கள், 
நிபுணர்்கள் அைவிநத மருததுவமள� பற்றி மசொல்லிய ்கருதது்கள், 
றமற்ற்காள்்களை படிககிற�ன். மு்க்பபு்ப பக்கததிலுள்ை டாகடர் 
மவங்்கடசொமியின் படதளத பார்ககிற�ன்; உள்ைடக்க பக்கதளத 
படிககிற�ன். 

அநத மநாடியில் எ�ககுத மதரியாது, அைவிநத என்� உலகிற்குள் 
என்ள�யும் அறியாமல் நான் நுளழகிற�ன் என்பது. அடுதத சில 
ந ா ட் ்க ளி ல்  ந ா ற �  ஒ ரு  ம ரு த து வ ம ள � யி ல் 
அனுமதிக்க்பபட்பறபாகிற�ன் என்பதும் அடுதத சிலவாைங்்கள் 
மசென்ள�யில் தங்கி இருமுள� மூககு அறுளவசிகிசளசெககு 
ஆைாறவன் என்பதும் படுகள்கயில் படுதது ஓய்மவடுததபடி 
அவசெைமின்றி இநநூலின் பக்கங்்களின் ஊடா்க மலரும் ஓர் 
உன்�தமா� வாழகள்கயில், ஒரு ‘மாதிரி’ உல்கததில் பயணிதது 
ஒன்றி்பறபாறவன் என்பதும் எ�ககுத மதரியாது. 

அநத வாழகள்க நம் ்கண்முன் நிறுததும் உன்�த றநாக்கம்; தைைாத 
உளழ்பபு, தைகற்காட்பாடு, செமைசெம் மசெய்து ம்காண்டு செரிநது றபா்காத 
அ ழ கி ய  ்க ம் பீ ை ம் ,  அ ள த ச  செ ா த தி ய ம ா க கி ய  ம னி த ர் ்க ள ை 
உணர்வுபூர்வமா்க செநதிக்க்ப றபாகிற�ன் என்பதும் இநத நூளல்ப 
படிககும் றபாது ஓரிரு முள� என் ்கண்்களில் ்கசிநத நீர் ்கன்�ததில் 
வடிவளத துளடக்கக கூட முயலாமல் அதன் றபாககில் விட்டுவிட்டு 
அைவிநதின் ஆழ உணர்வு்களில், மசெயல்தி�னில், ்கட்டு்பபாட்டில், 
்கண்ணியததில் ்களைநது உரு்க்பறபாகிற�ன் என்பதும் கூட எ�ககு 
மதரியறவ மதரியாது. 
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1918 ஆம் ஆண்டு அகறடாபர் முதல் றததி. தமிழநாட்டிலுள்ை, 
தற்றபாது விருதுந்கர் மாவட்டதளதச றசெர்நத வடமலாபுைம் என்� 
கிைாமததில் பி�நதவர் மவங்்கடசொமி. தநளதயார் மபயர் ற்காவிநத்பப 
நாயக்கர், தாயார் மலட்சுமி. ஓளலககூளை வீடு. ்காளலயில் எழுநததும் 
மபற்ற�ாருககு உதவியா்க இைண்டு ்காளை மாடு்களை றமய்சசெலுககு 
அளழததுச மசெல்வது மவங்்கடசொமியின் அன்�ாட வாடிகள்க. 

பாதங்்களைச சுட்மடரிககும் மவயிலில் தகிககும் மவறும் ்கால்்கள். 
்கல்லூரிககு்ப றபாகும் வளை ்காலில் மசெரு்பபு அணியும் வாய்்பபு 
இல்லாத ஒரு வாழகள்க; ம�சில் மருததுவைாகும் ்க�வு; அதிலும் 
குறி்பபா்க ம்க்பறபறு மருததுவைாகும் ்க�வு. அவைது கிைாமததில் 
பிைசெவததின் றபாது ‘ஜன்னி’ ்கண்டு அடுததடுதது மூன்று 
இைம்மபண்்கள் உயிரிழநதது அவைது ம�ததில் ம்க்பறபறு 
மருததுவைாகும் விரு்பபதளத ஆழமா்க விளதததிருநதது.

 மவங்்கடசொமி சிறு வயதிலிருநறத ்கடுளமயா� றதால் அழற்சி 
றநாயால் (Psoriasis) பாதிக்க்பபட்டிருநதார். அநத றநாயின் ்கடுளமளய 
தாங்கிகம்காண்டு ்கடி� உளழ்பபால் மவற்றி மபறுகி�ார். 1944 ஆம் 
ஆண்டில் மருததுவ்பபடி்பபில் இைண்டாம் இடதளத்ப மபற்று 
றதர்சசி மபறுகி�ார். அவைது கிைாமததின் முதல் மருததுவர் 
மவங்்கடசொமி தான். 

தன் தநளதயின் மள�வுககு்ப பின்�ர் குடும்பசசுளமளய த�து 
றதாளில் தூககிச சுமநத அவர் இநதிய ைாணுவததில் மருததுவைா்கச 
றசெர்நதார். ஆ�ால், ம்க்பறபறு துள�யில் றமற்படி்பபு படிககும் 
அவைது ்க�ளவ அவர் ம�க்கவில்ளல. ஆ�ால் ைாணுவததில் நான்கு 
ஆண்டு்கள் பணியாற்றிய பின் அவர் பணியிலிருநது விடுவிக்க்பபட்ட 
றபாது அவைது உடல்நிளல மி்க றமாசெமா்க இருநதது. முடககு வாதம் 
(Rheumatoid arthritis) என்� றநாய் டாகடர் மவங்்கடசொமிளய 
மி்கக்கடுளமயா்கத தாககியது. அது அவைது ஒட்டுமமாதத 
வாழகள்களயயும் புைட்டி்பறபாட்டது. முடககு வாதததின் 
விளைவா்க அவைது  மூட்டு்கள் வீங்கி தாங்்கமுடியாத வலி ஏற்பட்டது 
மட்டுமின்றி அவைது ்கால்விைல்்களும் ள்கவிைல்்களும் தமது 
வ ழ க ்க ம ா �  இ ட ங் ்க ளி லி ரு ந து  த ட ம் பு ை ண் டு  வி ை ல் ்க ள் 
முறுககிகம்காண்ட�. அ்பறபாது அவருககு வயது மு்பபது. திருமணம் 
நிசசெயமாகி இருநதது. 
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ம்க்பறபறு மருததுவைா்க்ப பயிற்சி மபறுவதற்்கா்க திட்டமிட்டிருநத 
அவர் மருததுவமள�யில் அனுமதிக்க்பபட்டு படுததபடுகள்கயா்க 
இருநதார். அவருககு உதவிமசெய்வதற்்கா்க கிைாமததிலிருநது 
வநதிருநத அவைது தங்ள்க நாசசியாருககு அ்பறபாது பததுவயது கூட 
ஆகியிருக்கவில்ளல. “என் செற்காதைரின் றதால் அழற்சி றநாளயயும் 
முடககுவாததளதயும் மதாழுறநாய் என்று மக்கள் தவ�ா்க்ப 
புரிநதும்காண்ட�ர். அநநாட்்களில் “மதாழுறநாயாளி்களுககு 
அனுமதியில்ளல” என்று எழுதிய அட்ளட்கள் பல இடங்்களிலும் 
மதாங்்கவிட்பபட்டிருககும். சில செமயங்்களில், உணவ்கங்்களிறலா 
அல்லது ையில்்களிறலா எங்்களுககு அனுமதி மறுக்க்பபட்டது. 
அநநாட்்களில் நான் அழுதபடிறய தூங்கிற�ன். என் செற்காதைளை 
மக்கள் ஏன் இ்பபடி றமாசெமா்க நடததி�ார்்கள் என்று என்ள� நாற� 
ற்கட்டுகம்காள்கிற�ன்” என்று த�து அண்ணன் மவங்்கடசொமியும் 
தானும் பட்ட ்கஷடங்்களை  டாகடர் நாசசியார் அளமதியா்க 
நிள�வுகூர்கி�ார். 

மவங்்கடசொமி ம்காஞசெம் ம்காஞசெமா்க உடல்நலம் றதறி மீண்டும் 
மருததுவக ்கல்லூரிககுத திரும்புகி�ார். ஆ�ால் அவைது மூதத 
டாகடர்்கள் மற்றும் செ்க ஊழியர்்கள் அவைது உடல் நிளலளய 
்கருததில்ம்காண்டு ம்க்பறபறு சி�்பபு பயிற்சி ஒததுவைாது; அதற்கு்ப 
பதிலா்க ்கண்சிகிசளசெ பிரிவில் றசெரும்படி பரிநதுளைககி�ார்்கள். 
அளத ஏற்று ்கண்   அறுளவ சிகிசளசெ சி�்பபு்ப பயிற்சியில் றசெருகி�ார். 
அவைது ம்க்பறபறு சிகிசளசெ ்க�வு நிள�றவ�ாமல் றபா�து. 
இவவா�ா்க டாகடர் மவங்்கடசொமி ்கண்மருததுவைா�து ஒரு 
தற்மசெயலா� நி்கழவு தான். ஆ�ால், அநத நாள் உல்க ்கண் ்கா்பபு 
வைலாற்றில்  மபான்ம�ழுதது்கைால் மபாறிக்க்பபடறவண்டிய நாள்.   
ஆ�ால் அன்ள�ய றததியில் டாகடர் மவங்்கடசொமி உள்பட யாருககு 
மதரியும் அது? . 

்கண்சிகிசளசெ பயிற்சியில் றசெர்நத ள்கறயாடு தன்னுளடய திருமண 
நிசசெயதார்தததளத முறிவு மசெய்கி�ார். அதற்கு்ப பின் டாகடர் 
மவங்்கடசொமி திருமணம் மசெய்தும்காள்ைறவ இல்ளல. 

1960  ்களின் துவக்கம். மபருநதளலவர் ்காமைாஜர் தமிழ்க 
மு த ல் வ ை ா ்க  இ ரு ந த  ்க ா ல ்க ட் ட ம் .   இ ந தி ய ா வி ற ல ற ய 
கிைாம்பபு�ங்்களில் ்கண்மருததுவச றசெளவ்களை வழங்குவதில் 
தமிழ்கறம முன்ற�ாடி மாநிலமா்கத தி்கழநதது. ்கண் பரிறசொதள� 
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மு்காம் என்� ற்காட்பாடு அ்பறபாதுதான் உதயமா�து. இநத புதிய 
முயற்சிக்கா� தளலளம்ப மபாறு்பறபற்�ார் டாகடர் மவங்்கடசொமி. 
அநதக்கால்கட்டததில் அவர் ஓர் அைசொங்்க மருததுவமள�யில் 
பணியாற்றிகம்காண்டிருநதார். கிைாமங்்களில் ்கண் சிகிசளசெ மு்காம் 
நடததி ஒறை நாளில் 200 முதல் 300 அறுளவ சிகிசளசெ்களை மசெய்த�ர் 
அவரும் அவருளடய குழுவி�ரும். ்காளல 5 மணிகற்க மதாடங்கும் 
சிகிசளசெ இைவு ஏழு அல்லது எட்டு மணிவளை கூட மதாடரும். 

ஒவமவாரு மு்காமிற்கும் அைசு ம்காடுககும் பணம் றபாதாது என்� 
சூழநிளலயில் ள்கக்காளசெக கூட மசெலவழி்பபாைாம் டாகடர் 
மவங்்கடசொமி.  இவர் ஏன் மசொநத்பபணதளதச  மசெலவழிககி�ார் 
என்று மதாடக்கததில் கிைாம மக்கறை செநறத்க்பபட்டார்்கைாம். 
மருததுவ உல்கமும் அளத வைறவற்்கவில்ளல. உடன்பணியாற்றிய 
மற்� மருததுவர்்களின் ற்கலிககும் கிண்டலுககும் ஆைா�ார் அவர். 

டாகடர் மவங்்கடசொமியின் நல்ல றநாக்கதளதயும், றசெளவ 
உ ண ர் ள வ யு ம் ,   அ ய ை ா த  உ ள ழ ்ப ள ப யு ம்  ப ா ர் த த  ம க ்க ள் 
்கால்பறபாககில் தங்்கைது எண்ணதளத மாற்றிகம்காண்ட�ர். அவைது 
மு்காமிற்கு சொதாைண கிைாம மக்களில் மதாடங்கி, அரிசி ஆளல 
உரிளமயாைர்்கள், எண்மணய் ஆளலஉரிளமயாைர்்கள் என்று பலரும் 
பலவிதங்்களிலும்,  உதவமுன்வநதார்்கள். விவசொயி்கள் மு்காமிற்கு 
்காய்்கறி, பழங்்கள் என்று ம்காடுதது உதவி�ார்்கள். மு்காமில் சிகிசளசெ 
ம ப �  வ ந த வ ர் ்க ளு க கு ம்  சி கி ச ள செ  த ை  வ ந த வ ர் ்க ளு க கு ம் 
செளமதது்பறபாட முன்வநதார்்கள் மபண்்கள். ்கண் சிகிசளசெ மு்காம் 
என்� ற்காட்பாடு அ்பறபாது ஒரு மக்கள் இயக்கமா்க உருமவடுததது. 
இநதியாவில் ்கண்்கா்பபு சிகிசளசெகம்கன்று ஒரு வைலாறு எழுதி�ால் 
தமிழ்க கிைாமங்்களில் 1960 ்களின் மதாடக்கததில் டாகடர் 
மவங்்கடசொமியின் அயைாத உளழ்பபால் உருவா� இநத மக்கள் 
இயக்கம் மி்கமுககியமா� திரு்பபுமுள�யா்க குறிக்க்பபடும்.

1976  ஆம் ஆண்டு. டாகடர் மவங்்கடசொமிககு 58 வயது 
ஆகிவிட்டதால்  அைசு்பபணியிலிருநது ஓய்வு மபறுகி�ார். அ்பறபாது 
அவர் ஒரு லட்செததிற்கும் அதி்கமா� ்கண் அறுளவசிகிசளசெ்களைச 
மசெய்திருநதார். குடியைசுத தளலவரிடமிருநது பதம� விருதும் 
மபற்றிருநதார். மபாதுசு்காதாைம், குறி்பபா்க ்கண் மருததுவத 
துள�யில் நாடறிநத ்கல்வியாைைா்க தி்கழநதார். றவம�ன்� 
றவண்டும்? படிககும் றபாறத றதால் அழற்சி றநாய், டாகடைா� பின் 
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முடககுவாதததால் வளைநது முறுககிக ம்காண்ட ள்க்கால் விைல்்கள், 
இைண்டு ஆண்டு படுததபடுகள்கயில் மருததுவம், மீண்டும் 
மருததுவக்கல்லூரியில்  ்கண்சிகிசளசெககு்ப  பயிற்சி; முறிவு 
மசெய்துவிட்ட நிசசெயதார்ததம்; கிைாம்பபு�ங்்களில் ்கண்சிகிசளசெமு்காம் 
என்� ற்காட்பாட்டின் உதயததின் உயிர்நாடி என்� அளடயாைம். 
முடககு வாதததால் பாதிக்க்பபட்ட ள்க்களை ளவததுக ம்காண்டு 
்க ண்  அ று ள வ  சி கி ச ள செ  ம செ ய் ய  ்க த தி  பி டி க கு ம்  து ணி வு 
எததள�றபருககு வரும்? அைசு்பபணியிலிருநது ஓய்வுமபறுவதற்கு 
முன்றப ஒரு லட்செததிற்கும் றமல் அறுளவசிகிசளசெ என்பது 
சொதாைணமா� விஷயமா? நாடறிநத பு்கழ! றவம�ன்� றவண்டும்? 

அைசு்ப பணியிலிருநது ஓய்வு மபறும் டாகடர்்களில் பலர் 
ஏற்்க�றவ வழக்கமா்க மசெய்கி� ‘பிளைறவட் பிைாகடீள்ஸ’ இன்னும் 
தீவிைமாககுவார்்கள். சிலர் ற்காயில் குைம் என்று கிைம்புவார்்கள்; 
இன்னும் பலர் வீட்டில் கிடநது புலம்புவார்்கள். ஆ�ால் இநத 
மவங்்கடசொமி கூட்டததில் கூட்டமா� இன்ம�ாரு டாகடர் அல்ல. 
தனி ஒருவர்! ஓய்வு மபறுவளத றநாககி ந்கர்வதில்ளல அவைது 
நாட்்காட்டி. அவைால் ஓய்வு மப�முடியாது. அவருககு அது மதரியாது. 

மவங்்கடசொமி  “ஓய்வுமபற்�” பின்�ால் தான் அைவிநதின் அ்கைம் 
மதாடங்குகி�து. அது ஒரு வாழகள்கயின் ஓய்வு்பபுள்ளியல்ல. ஒரு 
வைலாற்றின் மதாடக்க்பபுள்ளி. 

பணி ஓய்வு மபற்� மவங்்கடசொமி த�து நாட்குறி்பபில் த�ககுள் 
ம்காழுநதுவிட்டு எரிநத பல ற்கள்வி்களைக குறிதது ளவததிருககி�ார். 
“மபரும்பாலா� மக்களுககு ்கட்டுபடியா்கககூடிய மசெலவில் 
்கண்புளை அறுளவ சிகிசளசெ்களை வழங்குவது சொததியமா, அதற்கு 
எவவைவு மசெலவாகும். எ்பபடி்பபட்ட மருததுவ உதவியாைர்்கள் 
உதவி்கைமா்க இரு்பபார்்கள். றநாயாளி்களுககு எநமதநத வசெதி்களை 
வழங்்கமுடியும். ஒரு வாைததிற்கு மு்பபது றநாயாளி்களுககு அறுளவ 
சிகிசளசெ மசெய்ய றவண்டும் என்�ால், எததள� படுகள்க்கள் நமககுத 
றதளவ்பபடும்” இ்பபடி்பபட்ட ற்கள்வி்கறைாடு தான் அைவிநத ்கண் 
மருததுவமள�ககு அஸ்திவாைம் றபாடுகி�ார்  ‘ஓய்வுமபற்�’ டாகடர் 
மவங்்கடசொமி. 

முதல் மருததுவமள�ளயக ்கட்டுவதற்்கா்க தன் மசொநதவீட்ளட 
அடமா�ம் ளவததார். அவருளடய செற்காதை செற்காதரி்களும் 
தங்்களுளடய  றசெமி்பபு்களை அநத மருததுவமள�க்கா்கக 
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ம்காடுதத�ர். அவர்்கள் ஒவமவாருவரும் 500 ரூபாளய அதில் முதலீடு 
மசெய்த�ர். அது றபாதுமா�தா்க இல்ளல. ்கட்டுமா�்ப பணி்கள் 
நடககும்றபாது பணியாைர்்களுககு செனிககிழளம றதாறும் செம்பைம் 
ம ்க ா டு க கு ம்  ற ப ா து  அ வ வ ்ப ற ப ா து  கு டு ம் ப  ந ள ்க ்க ள ை 
அடகுளவக்கறவண்டியதாயிற்று. இ்பபடித மதாடங்கியது தான் 
அைவிநதின் ்களத.

‘நல்ல குடும்பம் ஒரு பல்்களலக்கழ்கம்’ என்ம�ல்லாம் 
படிததிருககிற�ன். ஆ�ால் டாகடர் மவங்்கடசொமியின் செற்காதை 
செற்காதரி்கள், அவர்்களின் இளணயர்்கள், அவர்்களின் பிள்ளை்கள், 
றபைன் றபததி்கள் என்� இநதககுடும்பம் மவங்்கடசொமியின் உயரிய 
றநாக்கதளத உள்வாங்கி ஒததுளழததவிதம், றதாறைாடு றதாள் நின்று 
பாடுபட்ட விதம் பற்றி படிககும் றபாது   நல்ல குடும்பம் என்பது 
பல்்களலக்கழ்கறமா இல்ளலறயா அது வழிபாட்டுத தலங்்களை 
விட றமலா�து, புனிதமா�து  என்� உணர்றவ எ�ககுள் 
றமலிடுகி�து.  “ளவயததுள் வாழவாங்கு வாழபவன் வானுள�யும் 
மதய்வததுள் ளவக்க்ப படும்” என்� திருககு�ள் தான் நிள�வுககு 
வருகி�து.

பரிவுடன் கூடிய தைமா� ்கண்சிகிசளசெளய அள�வருககும் 
்க ட் டு ப டி ய ா ்க க கூ டி ய  ம செ ல வி ல்  அ ளி த து ,  ற த ள வ ய ற் � 
பார்ளவயிழ்பளப இல்லாமல் மசெய்வது என்� உன்�தமா� 
மதாளலறநாககு குறிகற்காள்தான் அைவிநத மருததுவமள�ளய 
வழிநடததும் உநதுவிளசெயும் கூட. 

அள�வருககும் ்கண்சிகிசளசெ, பார்ளவ இழ்பபு தடு்பபு 
என்பமதல்லாம் இநதியா றபான்� மி்க்பமபரிய மக்கள்மதாள்க 
ம்காண்ட நாட்டில் மததிய மாநில அைசு்கள் மசெய்யறவண்டிய றவளல; 
‘்கட்டுபடியா்கக கூடிய மசெலவில்’ என்பது மபாதுவா்க தனியார் 
மருததுவமள�்களின், குறி்பபா்க நட்செததிை றொட்டல் றபால 
‘மார்பிள்’ பதிக்க்பபட்ட ”ஆடம்பை மருததுவமள�்களின்” 
சிநதள�யில் கூட றதான்�ாத விஷயம். அள�வருககுமா� சிகிசளசெ 
என்பது மபாதுவா்க அைசொங்்கங்்கள் மட்டுறம ்கவளல்பபடறவண்டிய 
வி ஷ ய ம் .  ஆ� ா ல்  ம ப ரி ய  எ ண் ணி க ள ்க க கு ம்  த ை த தி ற் கு ம் 
மதாடர்புகிளடயாது என்பது ்காலம் ்காலமா்க ஒ்பபுகம்காண்டு 
செமைசெமாகிவிட்ட மபாதுவா�  “நம்பிகள்க”. ஆ�ால், எல்லாரும் 
றபா� பாளதயில் றபாகி� செைாசெரி்ப பாதசொரி அல்லறவ மவங்்கடசொமி. 
புது்பபாளத றபாடுபவர். முடககுவாதம் ள்களயமுறுககியதும் 
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முடங்கி்பறபா்காமல் அறுளவசிகிசளசெககு அறதள்கயில் ்கததி 
பிடிததவர் அவர். றதால் அழற்சிளய மதாழுறநாய் என்று ஒரு 
மருததுவளை ஒதுககிததள்ளிய செமூ்கததின் பார்ளவளயச செரிமசெய்ய 
பரிவுடன் பு�்பபட்ட புதுவிளசெ அல்லவா மவங்்கடசொமி.

2017 ஆம் ஆண்டு நிலவை்பபடி அைவிநததின் சொதள�்ப பட்டியல் 
இறதா:

சி�்பபு ்கண் சிகிசளசெ ளமயங்்கள்- 6; ்கண் புளை மற்றும் சி�்பபு 
றநாய் அறி ளமயங்்கள்  6; செமூ்க ்கண்சிகிசளசெ மருததுவமள�்கள் 6; 
மதாடக்கநிளல பார்ளவ பரிறசொதள� ளமயங்்கள் 61; ்கண் சிகிசளசெ 
மு்காம்்கள் - 2016-மார்ச முதல் 2017 மார்ச வளை ஓைாண்டில் 
கிைாம்பபு�ங்்களில் 2500 மு்காம்்கள்: 5,77,350 றநாயாளி்கள் 
பரிறசொதிக்க்பபட்டு 92022 றபருககு அறுளவ சிகிசளசெ. அைவிநத ்கண் 
வ ங் கி ்க ளி ல்  5 3 5 6  ்க ண் ்க ள்  த ா � ம்  ம ப � ்ப ப ட் டு  2 7 9 2 
பயன்படுதத்பபட்ட�. ஒறை ஆண்டில்  அைவிநத ்கண் அளம்பபில் 
4,067,265 மவளிறநாயாளி்கள் சிகிசளசெ மபற்��ர். 4, 63, 124 அறுளவ 
சிகிசளசெ்கள், றலசெர் சிகிசளசெ்கள் மசெய்ய்பபட்ட�

அைவிநத ்கண்சிகிசளசெ ்கல்வி அளம்பபில் 100 நாடு்களைச றசெர்நத 
9 0 0 0  ற ப ர்  ப யி ற் சி  ம ப ற் � ா ர் ்க ள் .  1 4 0 1  ்க ட் டு ள ை ்க ள் 
மவளியிட்பபட்டுள்ை�. 19 ்கண்சிகிசளசெ நிபுணர்்கள் முள�வர் 
பட்டம் (பி.எச.டி) மபற்றுள்ைார்்கள். 28 நாடு்களைச றசெர்நத 335 
மருததுவள�்கள் அைவிநததின் அனுபவ்பபகிர்ளவயும் ஆறலாசெள� 
உதவிளயயும் மபற்��.
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்கண்சிகிசளசெயில் பயன்படும் மலன்ஸ், ளதயல் றபாடும் ஊசி்கள், 
மற்றும் ்கருவி்களை சில உல்க நிறுவ�ங்்கறை தயார் மசெய்து 
ம்காள்ளை லாபததில் விற்றுவநத�.  அள�வருககும் ்கட்டுபடியாகும் 
மசெலவில் தைமா� ்கண்சிகிசளசெ அளி்பபமதன்� அைவிநதின் 
குறிகற்காளை மசெயல்படுததும் முயற்சிககு அநத ஏ்கறபா்க ஆதிக்கம் 
முட்டுக்கட்ளடயா்க இருநதது. 

இதற்கு ஒறை தீர்வு, இநதக ்கருவி்களையும் மலன்சு்களையும் தாற� 
தயாரி்பபது தான் என்று அைவிநத அளம்பபு முடிவுமசெய்தது. 
இததள�ககும் தயாரி்பபு, விற்பள� என்� துள�்களில் எநதவிதமா� 
முன்�னுபவமும் இல்லாத அைவிநத அநத முயற்சியில் இ�ங்கியது. 
அதன்விளைவா்க இன்று உலகின் 160 நாடு்களில் அைவிநதின் 
தயாரி்பபு்கள், மலன்சு்கள் பயன்படுதத்பபடுகின்��. மற்� 
நிறுவ�ங்்கள் விற்கும் விளலளயயும் அைவிநதின் விளலளயயும் 
ஒ்பபிட்டு கூட்ப பார்க்கமுடியாது. அநத அைவிற்கு மலிவா�து. 
அதி்க லாப றநாக்கம்,  இைண்டு மூன்று அடுககு வினிறயா்கஸ்தர்்களின் 
லாபம், மருததுவருககு “ஊக்கதமதாள்க” என்று பல்றவறு 
்காைணங்்கைால் தயாரி்பபு மசெலவிற்கும் சில்லளை விற்பள� விளல, 
அது றபா்க மருததுவமள�்கள் அநத மருநது்கள், ்கருவி்கள், 
ம ல ன் சு ்க ள்  ற ப ா ன் � வ ற் ள �  ற ந ா ய ா ளி ்க ளி ன்  சி கி ச ள செ க கு 
பயன்படுததும்றபாது ளவககி� “கூடுதல் விளல” என்று எல்லாம் 
றசெர்நது றநாயாளி்களின் தளலயில் ள்க. இதுதான் இன்ள�ய 
நிளலளம. 

ஆ�ால். அன்பாலும் மனிதறநயததாலும் அ� உணர்வாலும் 
வழிநடதத்பபடுகி� “அைவிநத-மாதிரி..” இநத அவல நிளலககு றநர் 
எ தி ை ா �  ம ா தி ரி .  ஆ யி னு ம்  ‘ இ ந த  ம ா தி ரி ’ ம வ ற் றி ்க ை ம ா ்க 
்கட்டுபடியாகும் வள்கயில் மசெயல்படுகி�து என்பது ஆறுதல் 
மட்டுமல்ல; எதிர்்காலததிற்்கா� நம்பிகள்கயும் கூட.

அைவிநத வைா்கததில் வீசும் ்காற்றில் ’ஈடுபாடு” என்� உணர்வின் 
இ�ம்புரியாத வாசெம். அங்கு பணிபுரியும் மபண்்கள் வளைநதுள்ை 
வ ண் ண ா ம ா க ற ்க ா ல ங் ்க ளு ம்  பூ க ற ்க ா ல ங் ்க ளு ம்  ந ம் ள ம 
வைறவற்கின்��. அநத ற்காலங்்களின் வடிவங்்களின் றநர்ததியும் 
ஒழுங்கும், அழகும் அதன்பின் உள்ை முயற்சியும் ஈடுபாடும் ஏறதா 
மசொல்கின்��. அளவ மவறும் ற்காலங்்கறைா புள�வா� 
வடிவங்்கறைா என்று றதான்�வில்ளல. அளதத மதளிவா்க 
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மசொல்லமுடியாவிட்டாலும் அநத வைறவற்பு வண்ணகற்காலதளதக 
்கடநது மசெல்லும் றபாது ஆைவாைமற்� ஓர்  அழகு நமது உணர்வுககுள் 
நிள�வளத நம்மால் உணைமுடிகி�து. 

இன்று அைவிநத ்கண் ்கா்பபு அளம்பபு என்பது பு்கழமபற்� ்கண் 
மருததுவமள� மட்டுமல்ல. அது ஒரு ற்காட்பாடு. அது ஓர் அ�ம். 
அது ஓர் ஆற்�ல். அநத அ�ததின் ஆற்�லால் ஈர்க்க்பபட்டு உல்கததின் 
பலபகுதி்களிலுமுள்ை அ� மனிதர்்களும் மனித றநயததால் 
உநத்பபட்டவர்்களும் நிறுவ�ங்்களும் தங்்களை அைவிநதின் 
்கண்்கா்பபு பணி்களில் பங்்களி்பபவர்்கைா்க தன்�ார்வலர்்கைா்க 
இளணததுக ம்காண்டுள்ைார்்கள். இதில் உல்க்பபு்கழமபற்� டாகடர் 
றடவிட் சொங், டாகடர் ஃபிமைட் மன்சென், த�து பன்னிைண்டாவது 
ஆண்டில் பார்ளவ இழநது அதற்்கா்க வருநதிவாடாமல் உலகில் 
பார்ளவ இழ்பளப தடுககும் பணியில் த�து வாழநாளை 
அர்்பபணிததுகம்காண்ட செர் ஜான் வில்சென், அவைது மள�வி ஜீன் 
வில்சென், டாகடர் கிறிஸ்டீன் மமல்ட்டன், டாகடர் புலின் ஷா, டாகடர் 
்கார்ல் கூ்பபர், டாகடர் ரிசசெர்டு லிட்வின், அவைது மள�வி ஜூடித,  
டாகடர் சூறசென் கில்பர்ட், றடவிட் கிரீன், புரூஸ் ஸ்ளபவி, சூசென் றட 
என்� நீண்ட பட்டியல் அது. 

இதற்கு எநத வள்கயிலும் மாற்றுக குள�யாதது அைவிநத 
அளம்பபின் மீது செ்கமனிதர்்கள் ளவததிருககும் நம்பிகள்க. 
அவர்்களில் ஒருவர் ஆநதிை்பபிைறதசெதளதச றசெர்நத ைங்்கசொமி. 
்கண்புளை றநாயால் பார்ளவளய இழநத த�து தநளதளயயும் 
தாளயயும் 480 கிறலாமீட்டர் தூைததில் உள்ை மதுளை அைவிநத 
மருததுவமள�ககு அளழததுவநதார். மபற்ற�ார் இருவரும் 
்கண்புளை அறுளவசிகிசளசெ மூலம் பார்ளவளய திரும்ப்ப மபற்��ர். 
மி்கவும் மகிழசசியளடநத ைங்்கசொமி “நன்றி” மசொல்லிவிட்டு்ப 
றபா்கவில்ளல.  தான் வாழும்பகுதியிலுள்ை ்கண்புளை றநாயாளி்களை 
ஊ க ்க ்ப ப டு த தி  ஒ வ ம வ ா ரு  வ ா ை மு ம்  அ ை வி ந தி ற் கு 
அளழததுவைதமதாடங்கி�ார். 15 ஆண்டு்களில் 1,50,000 ககும் 
றமற்பட்ட றநாயாளி்களை அளழததுவநது சிகிசளசெமப� 
ளவததிரு ககி�ார்,  இ்பறபாது அவரு ககு உதவியா்க பதது 
தன்�ார்வலர்்கள் இயங்குகின்��ர்.  அதுதான் அைவிநதின் 
அடி்பபளடயா� பலம். அைவிநததின் அ�ம் சொர்நத மனித றநயததின் 
்காநத செகதிறய நல்லவர்்களை மதுளைககு ம்காண்டுவருகி�து. அ�மும் 
அன்பும் பரிவும் ஓர் அழ்கா� “மதாற்று”. ஆ�ால், அநதத ’மதாற்று’ 
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றநாய் அல்ல; அது தீர்ககும் மருநது. இநத அ�வளல்பபின்�லின் 
வ லு வ ா ல்  உ ல ்க ்ப பு ்க ழ  ம ப ற் று  ஒ ரு  மு ன் ம ா தி ரி ய ா ்க  
விைங்குகி�து அைவிநத.

 “ அ ை வி ந த - ம ா தி ரி ”  எ ன் ப து  1 9 9 3  இ ல்  ெ ா ர் வ ர் ட் 
பல்்களலக்கழ்கததில் ஆய்வுக்கட்டுளையா்க மவளியிட்பபட்டது. 
2007 இல் அண்றடானியா செம்பமலிமாட் விருது; 2008 இல் ற்கட்ஸ் 
உல்க சு்காதாை விருது, 2010 இல் ்கான்ைாடு என். ஹில்டன் மனித 
றநய்பபரிசு, 2011 இல் மபர்லின் நிறுவ�ம் வழங்கிய ‘விஷன் விருது’, 
2012 இல் சீதாைாம் ஜிநதல் பரிசு; அறத ஆண்டில் ‘மெர்ம்ஸ் விருது’ 
என்று அைவிநதின் மபருமிதததிற்குரிய மனிதறநய்ப பயணம் 
மதாடர்கி�து.

அைவிநததின் தாக்கம் இன்றும் உல்கம் முழுவதும் உணை்பபடுகி�து. 
எததிறயாபியா, ம்கன்யா, ளநஜீரியா, ருவாண்டா, மதன்�ா்பபிரிக்கா, 
தான்சொனியா, ஜிம்பா்பறவ உள்ளிட்ட பல ஆ்பபிரிக்க நாடு்களிலும், 
றநபாைம், வங்்கறதசெம், சீ�ா, ்கம்றபாடியா, எகி்பது, இநறதாற�சியா, 
இலங்ள்க, எல் சொல்வடார் என்று பல இடங்்களிலும் த�து 
முததிளைளய பதிததுள்ை அைவிநத  அமமரிக்காவிலும் இயங்குகி�து.

அைவிநத நடததிய பயிலைங்கு ஒன்றில் ்கலநதும்காண்டு 
அைவிநதின் பணி்கைால் ஈர்க்க்பபட்ட ஜாவியர் ஒகய்மசெனும், 
்க ா ர் ற ல ா ஸ்  ஓ ம ை ல் ல ா � ா வு ம்  அ ை வி ந த  ற ப ா ன் �  ஒ ரு 
்கண்மருததுவமள�ளய மமகசிற்கா ந்கரில் துவங்கியுள்ைார்்கள். 
அ ந த  ம ரு த து வ ம ள � யி ல்  ட ா க ட ர்  ம வ ங் ்க ட செ ா மி யி ன் 
மபான்மமாழியுடன் கூடிய அவைது புள்க்பபடம். அநதபுள்க்பபடததின் 
அருகில் ஜாவியரும் ்கார்றலாஸீம் மகிழவுடன் நிற்கி�ார்்கள். அநத்ப 
படததிலுள்ை மவங்்கடசொமியின் வாசெ்கதளத வாசிககிற�ன். 

 “புததிசொலிதத�மும் தி�ளமயும் மட்டும் றபாதுமா�தல்ல; 
அழ்கா� ஒன்ள�ச மசெய்கி� மகிழசசியும் அதில் இருக்க றவண்டும்”.

புததிசொலி்கைால் மட்டும் நிைம்பிய உலள்க ம�திற்குள் நிள�ததுச 
சிரிககிற�ன். ்கண் சிகிசளசெககு வருகி� றநாயாளி்களை வயதிற்கு 
தக்கபடி பாட்டி, அம்மா, அக்கா, தாததா, அ்பபா, அண்ணன் என்று 
பரிவுடன் முள�மசொல்லி அளழதது ள்களய்ப பிடிதது ்கவ�முடன் 
அ ள ழ த து ச  ம செ ல் லு ம்  அ ை வி ந த  ம செ வி லி ய ர் ்க ள ை யு ம் 
நிள�தது்பபார்ககிற�ன். 
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அைவிநத அளம்பளப றதாற்றுவிதது ்கட்டளமதது உலகிற்கு 
ம்காளடயளிதத மவங்்கடசொமியும் அவைது குடும்பததி�ர் 
அள�வரும் கிைாம்பபு� மனிதர்்கறை. ஏறதறதா ம �தில் 
றதான்றுகி�து. ந�றவாளடயாய் என்னுள் ந்கரும் எண்ணங்்களையும் 
உணர்வு்களையும் புன்�ள்கயாய் மளடமாற்�ம் மசெய்கி�து எ�து 
ம�மும் இதழ்களும்.

மீ�ாட்சி அம்மன் ற்காயில், மத்பபககுைம், ்கற்பள�யில் 
எ்பறபாதும் வற்�ாத ளவள்க. இ்பறபாது அைவிநத. எவவைவு 
மநரிசெலா்க இருநதாலும் மதுளை எவவைவு அழ்கா்க இருககி�து. 
மதுளையில் மவள்ைம் என்�தும் சிவன் புட்டுககு மண் சுமநத 
்களதளய நிள�தது்ப பார்ககிற�ன்.  

இநதியாவிற்கு வநத ்காநதியடி்கள் தன் றமல்செட்ளடளய ்கழற்றி்ப 
றபாட்ட ளவள்க மநாடி்களை நிள�தது்பபார்ககிற�ன். எளிளம 
எவவைவு அழ்கா்கவும் ்கம்பீைமா்கவும் இருககி�து. வட்டறமளஜ 
மாநாட்டில் ்காநதியடி்கள் ற்காட்-சூட் றபாட்டு அமர்நதிருநதால் 
எ்பபடி இருநதிருககும் எ� நிள�தது்ப பார்ககிற�ன்.  எ�ககுள் 
சிரிககிற�ன். ்காநதி விடுதளலக்கா்க சொட்ளடளயச சுழற்�ாமல் 
செட்ளடளயக ்கழற்றி�ார்; செரிததிைம் சுழன்�து. ்காநதியடி்களின் 
எளிளமயா� வன்முள�யற்� அகிம்ளசெ றபாைாட்டததின் 
‘உடல்மமாழி’ றமல் செட்ளட இல்லாத அநத ‘அளைநிர்வாணம்’ தான். 
அநத மாற்�ம் நி்கழநத மண் மதுளை மண்.  

ம�ம் முன்னும் பின்னுமாய் நடககி�து. அலுவல்கததிற்கு 
உரியறநைததில் மசெல்லும் அவசெைததில் அைவிநளத ஆயிைம் முள� 
நடநது ்கடககிற�ன். எ�து றமளஜயில் அைவிநத ்கண்சிகிசளசெ 
மு்காம்்கள் பற்றி ஆங்கிலததில் தட்டசசு மசெய்துளவததிருநத 
ம செ ய் தி ்க ள்  கி ட க கி ன் � � .  அ வ ற் ள �  ந ா ன்  த மி ழி ல் 
மமாழிமபயர்ககிற�ன். ்காலம் சுழல்கி�து. “அைவிநத என்ற�ார் 
அற்புதம்” என்� இநதக ்கட்டுளைளய எங்ற்கா மவகுமதாளலவில், 
பு வ ற � ஸ் வ ை த தி ல்  எ ன்  வீ ட் டி ல்  எ � து  ம டி க ்க ணி ணி யி ல் 
தமிழவிளசெ்பபலள்கயில் தட்டசசு மசெய்து ம்காண்டிருககிற�ன். 

டாகடர் மவங்்கடசொமியின் இநத அற்புதமா� நிள�வா� 
வாழகள்கயில் எநத நி்கழவு, அல்லது எநத்பபுள்ளி அவைது முதல் 
சுற்றின் முடிவு? எது இைண்டாம் சுற்றின் மதாடக்கம்? ம்க்பறபறு 
மருததுவைாகும் ்க�ளவத த்கர்தத முடககுவாதம் அவளை முடககி்ப 
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ற ப ா ட் ட  ்க ா ல ம ா ?  அ வ ர்  த � து  மு று க கி ய  வி ை ல் ்க ளி ல் 
அறுளவசிகிசளசெக்கா� ்கததிளய இறுககி்பபிடிதத ளவைாககியததின் 
முதல் மணிததுளியா? றவளலயிலிருநது ஒய்வுமபற்�பின் த�து 
மசொநதவீட்ளட அடமா�ம் ளவதது அைவிநதிற்கு அடிக்கல் நாட்டிய 
அநத நிமிடமா? எது? உண்ளமயில் முதல் சுற்று இைண்டாம் சுற்று 
என்பது கூட மவறும் ்கற்பிதமா? ம�தறதாற்�மா? உண்ளமயில் 
அ்பபடி ஒன்ற� இல்ளலயா?

இநத மநாடியில் அைவிநதின் பு�க ்கட்டுமா�ங்்களுககு 
அ்பபாற்பட்ட  அ்கக “்கட்டளம்பபின்” அழகின் விளிம்பில் 
நிளலகுததி நிற்கி�து எ�து ம�சு அைவிடமுடியாத விய்பபுடனும் 
வி�ாக்களுடனும். 

ஒரு புதிய புரிதலுக்கா� றவட்ள்கயும் தவி்பபும் என்ள� ஏறதா 
மசெய்கி�து..





"திமரககு ேநது 
சி்லைா்தஙகபை ஆன"
‘அதிரடி’ �ைம்  ஒனமற
ச்தாம்லககாட்சியில
�ாரத்்த அசதியில
அப்�டிபய தூஙகிவிட்பைன.

கனவில கைவுள்!.

கைவுளின
மககளில எல்லாம்
ேமக ேமகயாய்  
ஆயு்தஙகள்

யாபரா ஒரு
‘கருப்பு’ அசுரனின
குைல
கைவுளின மககளில.
விழித்து எழுகிபறன 
திடுககிட்டு

யார அந்தச் சிற்பி?
எது அேரது உளி?

தூககபை ேரவிலம்ல.
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இப்தா
விடியாதிருந்த இருட்டின
மூச்சுமுட்டும் 
குருட்டுத் ்தனிமையில
்தவித்துககிைந்த
அந்த �ாட்ைனும் �ாட்டியும்
கண்விழித்துப் �ாரத்்தாரகள்
அந்த சநாடியில ்தான
மீண்டும் பிறந்தது
அேரகளின ‘உ்லகம்’

கைவுளின விரலகள்
பகாண்லாய்
ேமைநதிருந்தன!

சாமி
ைாகைர சேஙகைசாமி!

எளிமை எவேைவு
அழகானது
கருமண எவேைவு
ேலுோனது

்தனன்லமினமை
்தரும்
்தனனம்பிகமகபய
துணிவின உனன்த உச்சம்

அனபு என�து
ஒரு ்தம்லமைப் �ண்பு
அருள் அ்தன
அழகிய முகம்
்தைரந்தேமன
அேன அறியாைப்ல
்தாஙகும் அறம்.
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அறம் என�து
சேறும் பநாககம் அல்ல
சேறும் சசயல அல்ல
பநாககமும் சசயலும்

அருள் சநஞசம்
்தனனுயிர அஞசா்த
்தமகமையின 
உமறவிைம்

மகம்ைாறு பேண்ைா்த 
கைப்�ாடு ்தான 
கருமணயின உச்சம்.
ைற்றமே சேறும்
சகாடுககல ோஙகல

முகம் ச்தரியா்தேரகளிைம்
காட்டும் 
�ரிவு்தான முழுமையானது.

ைனி்தரகளில உண்டு 
ேமக இரண்டு.
எல்லாம் ்தைககுரியர
எனபும் பிறரககுரியர.

எல்லாம் ்தைககுரியர 
இருநதும் இல்லா்தேர
எஙகும் நில்லா்தேர
எம்தயும் சேல்லா்தேர
ஏசனனறால 
அேர 
அனபு இல்லா்தேர.

்தனமனத் ்தாபன
சுற்றிேரும் இேரகளின
பிர�ஞசத்தில
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இேரகபை சூரியன
இேரகபை பூமி.
இேரகளின
‘�ால வீதி’ முழுேதும்
�ாலிதீன ம�கள்.

இேரகளின �சி
அைஙகாப் �சி.
இேரகளின ்தாகம்
அைஙகாத் ்தாகம்.

எனபும் பிறரககுரியர

இேரகளின 
�ாரமே பேறு 
அ்தனால 
�ாம்தயும் பேறு.

இேள்
ைா்தவி ைகள்
ைணிபைகம்ல.
�சிப்பிணி தீரத்்தாள்.
அனபினால
அறம் காத்்தாள்.

எனபும் பிறரககுரியர 
குருதிக சகாமை 
சகாடுப்�ர.
கண் ்தானம் 
சசய்து காத்திருப்�ர.

அட்சய �ாத்திரம் 
பித்்தமையா 
சேண்க்லைா
என�தி்லா பிணககு?
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அள்ைககுமறயா்த 
அனபின குறியீடு.
அககமற 
அதிப்ல �த்திரம்
அ்தனால அது
அட்சய �ாத்திரம்.

அட்சய�ாத்திரம்
ஒரு க்தா�ாத்திரைா?
அப்�டிசயனறால
அனமன ச்தரசா
அயலநாட்டு 
அமு்தசுரபியா?

ச�யரில எனன
இருககிறது..?
அனப� சைாழிசயன�்தால
அனபிற்கு எ்தற்கு 
அமை சைாழி?

ஆண்ைேரகள் 
எனப�ார யார? 
ைாண்ைேரகள் ்தாபன 
ஆண்ைேரகள். 

ஆண்ைேரகள்
அன�ால உயிரகமை
ஆட்சகாண்டு 
ஆண்ைேரகள்.
ைனி்தமர 
ைனி்தராய்க
மகயாண்ைேரகள்.

அறம் எனற 
அழகிய ேம்லப்பினனலின
எளிய ேலுபே 
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பூமிமய முன நகரத்தும் 
சநம்புபகால ்தத்துேம்.

அனபு என�து 
அகத்தின உறுப்பு
அகத்தின அழகுககு
அனப� ச�ாறுப்பு...

அனபு என�து
ஆரேத்தின அகரம்.
அமைககும் ்தாழ் இல்லா்த 
அருள் நகரம்.

அனபு
�குத்துண்டு 
�லலுயிர ஓம்பும்.
பநாய்ககு ைருந்தாகும்.
அற்றார அழி�சி தீரககும்.

ைனி்தமனத் ச்தாைா்த
ை்தம் எனன ை்தம்?

கைவுளுககு 
ஆயிரம் ச�யர இருகக்லாம்
ஆனால
கைவுளின ஆகச்சிறந்த ச�யர
‘கருமண’ என�து ்தான.

கருமணயற்ற 
யாரும் எதுவும்
்தனமனக
கைவுள் எனறு
‘ஆ்தார’ சகாடுத்்தாலும்
நம்�ாதீரகள்!
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உ்தவும் கரஙகள்
ேணககத்திற்குரியமே!

அமே
கைவுளின மககள்

பசமே என�ப்த
சிறப்பிற்குரிய
ஆனமீகம்.

அன்பிலார் எல்லாம் தமககுரியர் அன்புளடயார்
என்பும் உரியர் பி�ர்ககு. 

கு�ள்- 72





்கடாரடாபுட் �க்கம் தடான் சிகடா்கடா

யார் மீதும் நம்பிகள்க இல்லாமல், அள�வரும் த�கம்கதிைா்க 
மசெயல்படுவதா்க நிள�தது அஞசும் ஒரு ம�நிளலககு உைவியலில் 
‘பாைற�ாயா’ (Paranoia) என்பது மபயர். இது ஒருவள்கயா� ‘சிதத 
பிைளம”. இதற்கு றநர்மா�ா� ஒரு ம�நிளலக்கா� புதிய 
மசொற்பளட்பபு “்பறைாற�ாயா” (Pronoia) என்பதாகும்.  அண்டமும் 
அ கி ல மு ம்  த � க கு  ஆ த ை வ ா ்க  ‘ செ தி ’  ம செ ய் வ த ா ்க  ந ம் பு கி � 
ம�நிளலயாகும் இது. 

பிறைசில் நாட்ளடச றசெர்நத உல்க்பபு்கழ மபற்� எழுததாைர் 
பவுறலா ற்காய்றலா (Paulo coelho). இவைது பளட்பபு்களிறலறய   ‘தி 
ஆல்ம்கமிஸ்ட்’  என்� புதி�ம் மி்கசசி�நததா்கக ்கருத்பபடுகி�து. 
இ வ ை து  ப ள ட ்ப பு ்க ள்  5 0 க கு ம்  ற ம ற் ப ட் ட  ம ம ா ழி ்க ளி ல் 
மமாழிமபயர்க்க்பபட்டிருககின்��. ‘தி ஆல்ம்கமிஸ்ட்’ என்� இவைது 
புதி�ததின் ளமய்ப பாததிைமா� சொண்டியாற்கா என்� சிறுவனிடம் 
முதியவர் ஒருவர் இ்பபடிச மசொல்லுவார். “ நீ ஒன்ள� தீவிைமா்க 
றவண்டும் றபாது பிைபஞசெம் முழுவதும் உன்னுளடய விரு்பபதளத  
நீ அளடய, உன் ்க�ளவ நீ சொதிக்க உ�ககு உதவுவதற்்கா்க வரிநது 
்க ட் டி க ம ்க ா ண் டு  வ ரு ம் ” .  ‘ ்ப ற ை ா னி ய ா ’  எ ன் �  உ ை வி ய ல் 
்கருததாக்கததின் பளட்பபிலககிய்ப பதிவு என்று இளதககூ�லாம். 

“தீர்மா�மா்க நீ முடிவு எடுததவுடன் அளத நிள�றவற்� 
பி ை ப ஞ செ ம்  சூ ழ ச சி  ம செ ய் கி � து ”  எ ன் று  ை ா ல் ்ப  வ ா ல் ற ட ா  
எமர்்ஸன் கூறுகி�ார். 

“நாம் எடுககும் முடிவு்களிறலறய மி்க முககியமா� முடிவு நாம் 
நட்பு�வா� இணக்கமா� பிைபஞசெததில் இருககிற�ாம் என்று 
நம்புகிற�ாமா அல்லது விறைாதமா�, பள்களமயால் நிைம்பிய 
பிைபஞசெததில் இருககிற�ாம் என்று நம்புகிற�ாமா என்பது தான்” 
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என்பது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்ட்டீனின் ்கருததாகும். இநத இைண்டில் எளத 
அதி்கம் நம்புகிற�ாம் என்பளத்ப மபாறுதது நமது ம�நிளல 
ம ட் டு ம ன் றி  ந ம து  அ னு ப வ ங் ்க ளு ம்  வி ள ை வு ்க ளு ம்  கூ ட 
அளமகின்��.

‘்பறைாற�ாயா’ என்� ற்காட்பாட்ளட அணுகும் முள�ளய்ப 
மபாறுதது அதற்்கா� விைக்கம் மாறுபடுகி�து. மத நம்பிகள்கயின் 
ஊடா்க்ப பார்்பபவர்்கள்  இளத ‘மதய்வக ்கட்டளை’யா்கவும், இளத 
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்தும் மனித ஆற்�லின் மறுசொயலா்கக 
்கருதுபவர்்கள் ‘முற்சிநதள�’யா்கவும் ்கருதுகி�ார்்கள். 

உல்கம் நமககு உதவுவதற்்கா்கக ்காததிரு ககி�து என்� 
்கண்றணாட்டதளத ஆன்மி்கம், ்கடவுள் நம்பிகள்க, அதிர்ஷடம் என்� 
நி ள ல ்ப ப ா டு ்க ளி ன்  ஊ ட ா ்க  அ ணு கு வ ள த  அ ள � வ ரு ம் 
விரும்பமாட்டார்்கள். இதில் மாற்றுக்கருதது இரு்பபதற்கும் 
வாய்்பபிருககி�து. 

ஆ�ால் நாம் தீவிைமா்க விரும்புவளத நிள�றவற்றிக ம்காடுக்க 
பிைபஞசெம் வரிநது ம்காண்டு வருகி�து என்பளத உைவியல் சொர்நத, 
ஒருவ�து மசெயல்்கள் சொர்நத நளடமுள� சொததியம் என்று 
விைககுவதற்கும் பகுததறிவு சொர்நத ்காைணங்்களும் உண்டு. 

ஒருவன் விரு்பப்பபட்டது உடற� நி்கழநதுவிட்டால் அளத தான் 
எடுதத முயற்சி்கள், அதற்்கா்க உதவியவர்்கள் என்று எளிதா்கத 
மதாடர்புபடுததி்ப பார்க்கமுடிகி�து. ஆ�ால், விரும்பிய ்காலததிற்கும் 
அது ள்ககூடிய ்காலததிற்கும் இளடயில்  மபரிய ்கால இளடமவளி 
இருநதால், அநதக ்காரியம் ள்க கூடும் றபாது அது “கூளைளய 
மபாததுகம்காண்டு ம்காட்டிய பரிசு” றபாலத றதான்றும். அதுறவ 
“்கண்ணுககு்ப புல்பபடாத ்கைங்்கள்”, ‘அதிர்ஷடம்’ றபான்� 
பு�க்காைணி்கள் பற்றிய சிநதள�ளய ஏற்படுததும்.

இது உண்ளமயா, மிள்க்பபடுதத்பபட்ட நம்பிகள்கயா என்று 
நான் றயாசிததது உண்டு. இநத இைண்டில் எது உண்ளம என்பளதவிட 
முககியமா�து அததள்கய ‘நிள�ததது நிள�றவறும்’  மநகிழசசிமிக்க 
தருணங்்கள் நம் அள�வைது வாழகள்கயிலும் அவவ்பறபாது 
நி்கழகின்�� என்பது தான். சிலர் சிறியறதா மபரியறதா ள்க கூடிய 
்காரியங்்களை; ள்க கூடிய நிமிடங்்களை நிள�தது மநகிழநது 
ம ்க ா ண் ட ா டு கி � ா ர் ்க ள் .  சி ல ர்  அ தி லு ள் ை  வி ய ்ப பு க கு ரி ய 
புள்ளி்களையும் ற்காடு்களையும் ம்காண்டாடாமல் ்கடநது 
றபாகி�ார்்கள். சிலர் உண்டியலில் ்காசு றபாடுகி�ார்்கள்.
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1989 ஆம் ஆண்டு அது. ஒடிசொவின் மதன்ற்காடியில் ஆநதிைா 
எல்ளலளய ஒட்டியுள்ை ற்காைாபுட் மாவட்டததில் ஒருங்கிளணநத 
பழங்குடி வைர்சசித திட்ட அதி்காரியா்க பணியாற்றி வநறதன்.  

்கதபா என்� பழங்குடி மக்கள் வசிககும் மாசகுண்ட், லம்ட்டாபுட், 
அ�க்காடல்லி ஆகிய பகுதி்களில் சுற்று்பபயணம் மசெய்து விட்டு 
ஜீ்பபில் ற்காைாபுட்  திரும்பிக ம்காண்டு இருககிற�ன். மளழ றலசொ்க 
தூ�த மதாடங்கி இருநதது. மளழ எங்ற்க மபய்தாலும் அழ்கா்கததான் 
இருககி�து. ஆ�ால் அநத ஆைைவமற்� அததுவா�க ்காட்டில் தார் 
றைாட்டில் மபய்யும் மளழ றபைழ்கா்க இரு்பபதா்க பலமுள� 
உணர்நதிருககிற�ன்.

மைங்்கள் அடர்நத அநதச சொளலயில் யாறைா ஒரு மவளிநாட்டுக்காைர் 
நின்று ம்காண்டிருநதார். ள்கயில் குளட.  அநத்ப பகுதியில் அ்பறபாது 
டவுன் பஸ் எல்லாம் கிளடயாது. ‘ட்ைாகஸ்’ எ�்பபடும் மபரிய ளசெஸ் 
ஜீ்பபில் மக்கள் பயணம் மசெய்வார்்கள். இ்பறபாதுள்ை  ‘றஷர்’ 
ஆட்றடா மாதிரி. 

அன்று அ�்காடல்லியில் வாைச செநளத நாள் என்பது ஞாப்கம். 
ஜீ்பபு்களில் நிள�ய றபர் மதாற்றிகம்காண்டு மசென்��ர்.

அநத மவளிநாட்டுக்கார் சொளலயில் நிற்பளத முன் கூட்டிறய 
்கவனிதது விட்றடன் நான். எ�ககு முன் மசென்� ஒரு வண்டிளய 
நிறுததும் வள்கயில் ள்களய நீட்டி�ார். அநத வண்டி நிற்்காமல் 
மசென்�து. அவளைக ்கடநது மசெல்லும் றபாது அவளைக ்கவனிதத நான் 
டி ள ை வ ரி ட ம்  வ ண் டி ள ய  நி று த த ச  ம செ ா ன் ற � ன் .  “ எ ங் ற ்க 
றபா்கறவண்டும்” என்று ற்கட்றடன். “ற்காைாபுட்” என்�ார். “நானும் 
அங்ற்க தான் றபாகிற�ன், ஏறிகம்காள்ளுங்்கள்” என்ற�ன். 

அவளை்ப பார்ததால் சுற்றுலா்ப பயணிறபாலத மதரியவில்ளல.  
அவரிடம் நான் என்ள� அறிமு்கம் மசெய்தும்காண்றடன். அவைது 
மபயர்  நார்மன் ஜீறட. சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்க மமாழியியல் 
றபைாசிரியர் என்று அவர் அறிமு்கம் மசெய்து ம்காண்டார். அவர் 
எ ்ப ற ப ர் ்ப ப ட் ட  ஆ ய் வ ா ை ர்  எ ன் ப து  அ ந த  நி மி ட த தி ல்  
எ�ககுத மதரியாது.  நான் தமிழநாட்ளடச றசெர்நதவன் என்றும் 
தற்றபாது ஒடிசொவில் பணிபுரிகிற�ன் என்�தும் “நீங்்கள் ஒரு  ஐ.ஏ.எஸ் 
அதி்காரியா” என்று திரு்பபிக ற்கட்டார். இநதிய நிர்வா்க முள� பற்றி 
நன்கு அறிநதவர் றபாலத மதரிநதார். 
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அவர் ஒரு மமாழியியல் றபைாசிரியர் என்று அறிநத உடற� எ�து 
ஆர்வம் பன்மடங்கு அதி்கரிததது. எநத மமாழிளய ஆைாய்சசி 
மசெய்கி�ார்;  என்� மாதிரியா� ்கை்பபணி என்று ற்கள்வி றமல் 
ற்கள்வி ற்கட்டுக ம்காண்றட வநறதன். அவரும் மபாறுளமயுடன் 
பதில் மசொன்�ார். 

ஆஸ்தறைா - ஆசியாட்டிக மமாழிககுடும்பதளதச றசெர்நத முண்டா 
மமாழி்களில் குறி்பபா்க மதற்கு முண்டா மமாழி்களில் அவைது சி�்பபு 
ஈடுபாடு என்று அறிநறதன். நான் ஒரு தமிழ மாணவன் என்பளத 
அறிநது மி்கவும் மகிழநதார். திைாவிட மமாழி்கள் பற்றியும் 
றபசிற�ாம். 

த�து ்கை்பபணிக்கா்க பல ஆண்டு்கைா்க இநதியாவிற்கு குறி்பபா்க 
ற்காைாபுட் பகுதிககு வநது றபாகி�வர் என்பளத அறிநறதன்.  
ற்காைாபுட் மாவட்டததில் றபாண்டா, ்கதபா உள்ளிட்ட பல்றவறு 
ஆஸ்தறைா ஆசியாட்டிக மமாழிறபசும் பழங்குடி்கள் வாழகின்��ர் 
என்பது குறி்பபிடததக்கது. 

அவர் ற்காைாபுட்ளட விட்டு சி்காற்கா கிைம்புவதற்கு முன்பு 
மீண்டும் ஒருமுள� அவளை செநதிதது உளையாடிற�ன். பழங்குடி 
மமாழி்களில் ஒன்�ா� ற்காயா மமாழிளய நான் ்கற்று வருவது 
பற்றியும், ்கதபா பழங்குடி்களின் ‘்கததர்’ (Gutor Parab) செடங்குமுள� 
பற்றி ்கை ஆய்வு மசெய்து வருவது பற்றியும் அவரிடம் மதரிவிதறதன்.

அதற்கு சிலநாட்்களுககு பின்�ால் தான் எ�ககு விய்பபு 
்காததிருநதது. அ்பறபாது ற்காைாபுட் மாவட்டதளத உள்ைடககிய 
மதன் வருவாய் மண்டல ஆளணயாைைா்க எஸ்.ற்க.றம�ன் என்� 
மூதத ஐ.ஏ.எஸ் அதி்காரி பணியாற்றி வநதார். அவைது தளலளமய்கம் 
மபர்்காம்பூர் என்� ந்கரில் இருநதது. அவைது துளணவியார் உத்கல் 
பல்்களலக்கழ்கததில் பண்பாட்டு மானிடவியல் மதாடர்பா்க உயர் 
படி்பபு மற்றும் ஆைாய்சசி மசெய்து வநதார்.

அமமரிக்காவிற்கு திரும்பும் முன்�ர் நார்மன் ஜீறட மபர்்காம்பூரில் 
றம�ள�ச செநதிதது இருககி�ார். அ்பறபாது ற்காைாபுட்டில் என்ள� 
எறதசளசெயா்க  செநதிததது பற்றி குறி்பபிட்ட ஜீறட அவரிடம் ஒரு 
றயாசெள�யும் மசொல்லி இருககி�ார். 

“அநத இளைஞர் ஐ.ஏ.எஸ் ஸில் இருக்கறவண்டியவர் இல்ளல; 
உட�டியா்க றவளலளயத தூககி்ப றபாடசமசொல்லுங்்கள். சி்காற்கா 
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பல்்களலக்கழ்கததிற்கு வநது  ஆைாய்சசி மசெய்யச மசொல்லுங்்கள். 
மமாழி மானிடவியலில் அவர் பிை்காசி்பபார்..” என்பது தான் அவைது 
்கருததும் பரிநதுளையும்.

எ�ககு இ்பபடி எல்லாம் மமாழியியல், மானிடவியல் றபான்� 
மறுபக்கம் இரு்பபறத அதுவளை அைசொங்்க வட்டாைததில் யாருககுறம 
மதரியாது. அத�ால் விய்பபளடநது றபா� றம�ன் சொர் என்னிடம் 
மதாளலறபசியில் மதாடர்பு ம்காண்டார். “நார்மன் ஜீறட உல்க்ப பு்கழ 
மபற்� றபைாசிரியர். அவறை இ்பபடி மசொல்கி�ார். அ்பபடி என்� தான் 
அவரிடம் றபசி�ாய்?” என்று என்ள�க ற்கட்டார்.

“எவவைவு சீககிைமா்க என்ள�ச செநதிக்க முடியுறமா அவவைவு 
சீககிைமா்க வநது பார். இதுபற்றி றமலும் றபசெலாம்” என்�ார். ஒருவாைம் 
்கழிதது புவற�ஸ்வைம் மசெல்லும் வழியில் றம�ள� மபர்்காம்பூரில் 
செநதிதறதன்.  அவைது வீட்டிற்கும் என்ள�அளழததுச மசென்�ார்.

மானிடவியல் ஆைாய்சசி மசெய்துவநத அவைது  மள�வியிடம் 
எ ன் ள �  அ றி மு்க ம்  ம செ ய் து ள வ த த ா ர் .  “ ந ா ர் ம ன்  ஜீற ட ற ய 
மசொல்லிவிட்டார். இன்னும் மறுறபசசு கிளடயாது. எ்பறபாது 
றவளலளய விட்டு விட்டு சி்காற்கா றபா்க்பறபாகி�ாய்” என்று 
ற ்க ட் ட ா ர் .  அ வ ை து  இ ந த  ற ந ை டி ய ா �  ற ்க ள் வி  எ ன் ள � 
திடுககிடளவததது. “உ�து இடததில் நான் இருநதால் நிசசெயம் 
ஜீறடயின் ஆறலாசெள�்பபடி நட்பறபன்”  என்றும் அவர் மசொன்�ார். 
அ வ ர்  அ வ வ ை வு  ஆ ணி த த ை ம ா ்க  ற ப சி ய ள த க  ற ்க ட் டு 
விய்பபளடநறதன்.  குழ்பபமா்கவும் இருநதது. நாற�, டாகடர் 
பட்டததுககு ஆைாய்சசிமயல்லாம் மசெய்யமாட்றடன் என்று வீ�ா்பபு 
றபசிவிட்டு பததிரிள்கயாை�ாகி அங்கிருநது ஐ.ஏ.எஸ் வநது 
திருமணமாகி அ்பறபாது ஒரு குழநளதககு த்க்பப�ா்கவும் 
இரு்பபவன். கிளடதத றவளலளய திடீமைன்று விடச மசொல்கி�ாறை 
என்று றதான்றியது. 

“சொர், இது பற்றி நான் றயாசிக்க றவண்டும். வீட்டில் எ�து 
மள�வியிடம் ்கலநதாறலாசிக்க றவண்டும்” என்ற�ன்.  “மைாம்ப 
றயாசிசசொ ஐ.ஏ.எஸ் ள்ஸ எல்லாம் விடமுடியாது” என்�ார் அவர். 
“இவன் இதுகம்கல்லாம் செரி்பபட்டு வைமாட்டான்” என்று 
அற�்கமா்க அவைது ‘ளமண்ட் வாய்ஸ்’ மசொல்லி இருககும் என்று 
இ்பறபாது நிள�ககிற�ன். 
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நார்மன் ஜீறடளய செநதிதது உளையாடியளதயும் றம�ன் 
மதாளலறபசியில் றபசியளதயும் ஏற்்க�றவ அவவ்பறபாது  எ�து 
மள�வியிடம் மதரிவிததிருநறதன்.ற்காைாபுட் திரும்பியதும் றம�ன் 
ம்காடுதத ஆறலாசெள� பற்றி விரிவா்க விவாதிதறதன்.

தமிழ இலககியம், இட்பமபயர் ஆய்வு, மானிடவியல் றபான்� 
துள�்களில் எ�ககிருநத ஈர்்பளப நன்கு அறிநதவர் எ�து மள�வி. 
அ்பறபாது நான் ற்காைாபுட்டில் மல்்கான்கிரி பகுதியில் ற்காயா என்� 
திைாவிட்ப பழங்குடி்களின் ற்காயா மமாழிளயக ்கற்று வநறதன். 
இதற்்கா்க ஒவமவாரு ஞாயிற்றுககிழளமயும் பதமநாப மட்்காமி 
என்� ற்காயா மமாழி றபசும் பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் எ�து வீட்டிற்கு 
வருவார். நான் ஒரு பள்ளி மாணவள�்ப றபால அவரிடம் ற்காயா 
மமாழி  படி்பபது பற்றி பலமுள� எ�து மள�வி குறி்பபிட்டுள்ைார்.  
"பார்ததால் ஆபிசெர் மாதிரிறய இல்ளல" என்பார்.

றபைாசிரியர் நார்மன் ஜீறட, றம�ன் சொரிடம் மசொன்�து றபால 
ஆைாய்சசியும் ்கல்விச சூழலும் என்ள� மி்கவும் மகிழவிககும் என்பது 
எ�து மள�வியின் ்கருதது. "அது இது என்று நிள�ய றயாசிக்காமல் 
ம�திற்கு எது பிடிததிருககி�றதா அளதச மசெய்யுங்்கள்." என்�ார். 

ஐ.ஏ.எஸ் றபான்� றவளலளய விட்டு விட்டு மீண்டும் படிக்க்ப 
றபாவதா என்று ஒறை குழ்பபமா்க இருநதது. அ்பறபாது எ�து மூதத 
ம்கள் ஓவியா ஏமழட்டு மாதக ள்கககுழநளத.  றமலும் எ�து தங்ள்க 
திருமணததிற்கு ஏற்பாடு மசெய்து ம்காண்டு இருநறதாம்.  பல 
ற்காணங்்களில் றயாசிதது்ப பார்ததுவிட்டு அநத றயாசெள�ளயக 
ள்கவிட்றடன். ஆ�ால் வாழகள்க எ�ககு றவறு திட்டங்்களை 
ளவததிருநதது. ஆ�ால் யாருககு அது மதரியும் அ்பறபாது?

2010  ஆம் ஆண்டு.  எங்ம்கங்ற்கா எ்பபடி எ்பபடிறயா பயணிதது 
மசென்ள�யில் ளமய அைசு்பபணியில் மசென்ள� மபட்றைாலிய 
நிறுவ�ததில் தளலளமக ்கண்்காணி்பபு அதி்காரியா்க இைண்டு 
ஆண்டு்கள் பணியாற்றிற�ன். 2009 ஆம் ஆண்டு உடல்நலககுள�வு 
ஏற்பட்டதால் ம்காஞசெம் ஓய்வா்க இருக்க வசெதியா்க பணி அழுததம் 
குள�நத இநத்ப மபாறு்பளப ஏற்றிருநறதன். அ்பறபாது ஒருநாள் 
சி ்க ா ற ்க ா  ப ல் ்க ள ல க ்க ழ ்க த ள த ச  ற செ ர் ந த  ற ஜ ம் ஸ்  ள ந  
றத�ாம்றபட்ளடயிலுள்ை எ�து அலுவல்கததிற்கு வநது என்ள�ச 
செநதிததார். மசென்ள�யிலுள்ை றைாஜா முதளதயா ஆைாய்சசி 
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நூல்கததின் இயககு�ர் சுநதர்  அவளை என்னிடம் அளழதது 
வநதிருநதார்.

றைாஜா முதளதயா நூல்கததின் ஓர் அங்்கமா்க இயங்கும் சிநது 
மவளி ஆய்வு ளமயததின் மதி்பபுறு ஆறலாசெ்கைா்க மசெயல்பட 
முள�்பபடி அளழ்பபதற்்கா்க  அவர் என்ள�ச செநதிததார்.

றஜம்ஸ் ளந மதற்்காசிய நாடு்களுககு குறி்பபா்க இநதியாவிற்கு 
புதியவர் அல்ல. சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கததில் மதற்கு ஆசியா 
ம ற் று ம்  ம த ன் கி ழ க கு  ஆ சி ய ா  ம த ா ட ர் ப ா �  அ ள � த து 
ஆ வ ண ங் ்க ளு க கு ம்  ம ப ா று ்ப ப ா � வ ர் .  ம த ற் ்க ா சி ய 
மமாழிஆவணங்்களை மின்னியமாககி அள�வருககுமா�துமாய் 
இளணயததில் தரும் திட்டததின் ஒருங்கிளண்பபாைர். 

றைாஜா முதளதயா ஆைாய்சசி நூல்கததின்  ஓர்  அங்்கமா்க இயங்கும் 
சிநதுமவளி ஆய்வு ளமயம் ஆய்வறிஞர் ஐைாவதம் ம்காறதவன் 
அவர்்கைால் நிறுவ்பபட்டது. அதன் மதி்பபுறு ஆறலாசெ்கைா்கவும் 
ஜைாவதம் ம்காறதவன் மபாறு்பபு வகிததார். பின்�ர் த�து உடல்நலம் 
்கருதி ஆய்வு ளமயததின் மதி்பபுறு ஆறலாசெ்கர் மபாறு்பபிலிருநது 
ஓய்வுமப� முடிவு மசெய்த றபாது அ்பமபாறு்பளப ஏற்று நடதத எ�து 
மபயளை ஐைாவதம் பரிநதுளைததிருநதார்.  அளதத மதாடர்நது தான் 
இநதச செநதி்பபு. நான் மி்க மகிழவுடன் அநத அளழ்பளப ஏற்ற�ன். 

சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கம் என்� மபயளைகற்கட்டவுடன் நார்மன் 
ஜீ றட  ம � சி ற் கு ள்  வ ந து  றப ா � ா ர் .  சு நத ரு ம்   ஜிம்  எ ன் று 
அளழக்க்பபடும் றஜம்ஸ் ளநயும் எ�து அள�ளய விட்டுச மசென்� 
அடுதத நிமிடறம எ�து றமளஜக ்கணினியில் நார்மன் ஜீறட என்� 
மபயளை கூகுளில் றதடி அவளை்பபற்றிய அண்ளமதத்கவல்்களையும் 
படிதறதன். அவைது றதாற்�ம் அவவைவா்க நிள�வில் இல்ளல. 
கூகுளில் அவைது புள்க்பபடதளதயும் பார்தறதன்.

பின்�ர் சிநதுமவளி ஆய்வு மசெய்வதற்்கா்க விடுமுள� எடுதது 
றைாஜா முதளதயா நூல்கததிற்கு தி�மும் மசென்று வநத றபாது ஜிம் 
மசென்ள�ககு வரும்றபாமதல்லாம் செநதிக்க வாய்்பபு கிளடததது. 
அற்புதமா� மனிதர் அவர். நடமாடும் ஆவணக ்கைஞசியம் என்று 
அவளைச மசொன்�ால் அது மிள்கயா்காது. நமது வைலாறு மற்றும் 
பண்பாட்டு ஆவணங்்கள் குறிதத அவைது அறிவும் ஈடுபாடும் என்ள� 
விய்பபில் ஆழததியது.
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2016 ஆம் ஆண்டு . மசென்ள�யிலிருநது மீண்டும் டில்லி மசென்று 
(2013) இநதியத றதர்தல் ஆளணயததில் இைண்டாவது முள�யா்க 
பணியாற்றிவிட்டு பதவி உயர்வில் ஒடிசொ மாநில அைசு்பபணிககு 
திரும்பியிருநறதன் (2014). ஒடிசொ மாநிலம் மமாழிஅடி்பபளடயில் தனி 
மாநிலமா்க (1936) உருவா�தன் 80 ஆவது ஆண்டு நிள�ளவ முன்னிட்டு 
சில ஆவண்பபதிவு்களை மதாகுதது மவளியிட முடிவு மசெய்றதாம்.

ஒடிசொ தனிமயாரு மாநிலமா்க ஆ� பின்�ர் செமர்்பபிக்க்பபட்ட 80 
ஆண்டு வைவு - மசெலவு திட்டங்்களையும் (பட்மஜட்) மதாகுதது நவீ� 
ஒடிசொவின் செமூ்க மபாருைாதாை வைர்சசியின் றபாககு்களை 
ஆவண்பபடுததும் திட்டததில் நானும் எ�து துள�யி�ரும் 
ஈடுபட்டிருநறதாம்.  இதற்்கா� ஆசிரியர் குழுவின் தளலவைா்க நான் 
மசெயல்பட்டு வருகிற�ன்.

அ்பறபாது ஒடிசொளவ மமாழி அடி்பபளடயில் தனிமாநிலமா்க 
உருவாககும் ற்காரிகள்க மதாடர்பா்க பீ்கார் மற்றும் ஒடிசொ செட்ட்ப 
றபைளவயில் நடநத விவாதங்்கள் மற்றும் சில ஆவணங்்கள் எங்்களுககு 
கிளடக்கவில்ளல.  இது மதாடர்பா்க சுநதர் மூலமா்க சி்காற்காவிலுள்ை 
ஜிம் ளம மதாடர்பு ம்காண்றடாம். ஆயிைக்கணக்கா� பக்கங்்கள் 
ம்காண்ட ஆவணங்்களை சி்காற்காவிலிருநது குறுநத்கடு வடிவில் 
அனு்பபி ளவததார். அது மி்கவும் உதவியா்க இருநதது. இதற்கிளடயில் 
2016 ஆ்கஸ்ட் 2 அன்று ஒடிசொ அறிவு்பபுலததில் (OKH)மாநில அைசு 
அதி்காரி்களுக்கா்க தளலளமச மசெயல்கததில் ஜிம் ஒரு சி�நத 
மசொற்மபாழிளவ ஆற்றி�ார். அைசு நூல்கம், ஆவணக்கா்பப்கதளதயும் 
பார்ளவயிட்டு ஆறலாசெள� வழங்கி�ார். 

2017 ஆம் ஆண்டு ஜ�வரி மாதம்.  நான் அமமரிக்காவிலுள்ை 
மபர்கலி பல்்களலக்கழ்கததில் மூன்று வாைங்்கள் பயிற்சிககு 
மசென்றிருநறதன். அ்பறபாது சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கததிற்கு வரும்படி 
ஜிம் அளழததார். அதுமட்டுமன்றி பல்்களலக்கழ்கததிற்கு வரும் 
றபாது மதற்்காசிய மமாழி்பபுலததில் சிநதுமவளி பண்பாடு பற்றிய 
எ�து ஆய்வு்கள் குறிதது உளை நி்கழததவும் அளழததார்.

ஆ்கா...! சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கததில் உளை. இங்கு தாற� படிக்க்ப 
றபாவதா றவண்டாமா என்று 28 ஆண்டு்களுககு முன்பு குழம்பி 
நின்ற�ன். ஜிம்மின் அளழ்பபின்படி சி்காற்கா றபாகும் றபாது எ�து  
மள�விளயயும் உட�ளழததுச மசெல்ல விரும்பிற�ன். 
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மபர்கலி பல்்களலக்கழ்கததில்  பயிற்சி முடிநததும்  திட்டமிட்டபடி  
சொன்பிைான்சிஸ்ற்கா   ந்கரிலிருநது நாங்்கள் இருவரும் சி்காற்கா 
மசென்�ளடநறதாம். 

அன்று ஞாயிற்றுககிழளம. சி்காற்கா விமா� நிளலயததில் ஜிம் 
அன்புடன் வைறவற்�ார். சி்காற்கா ந்கைததின் முககியமா� 
இடங்்களுகம்கல்லாம் எங்்களை அளழததுச மசென்�ார். அவரும் 
அவைது மள�வியும் எங்்களை இைவு உணவிற்கு அளழததுச 
மசென்��ர். 

அ்பறபாது றபசிகம்காண்டிருககும் றபாது எ�ககுள் பளழய 
நிள�வு்கள் எழுநத�. 1989 ஆம் ஆண்டு  ற்காைாபுட்டில் நார்மன் 
ஜீறடளய செநதிதது உளையாடியது பற்றி மசொல்லிவிட்டு "இ்பறபாது 
நார்மன் ஜீறட எங்ற்க இருககி�ார் என்று உங்்களுககு மதரியுமா" 
என்று ற்கட்றடன்.

''நார்மன் ஜீறட இறத ந்கரில் தான் இருககி�ார்.  நாம் உணவு 
உண்ணும் இநத விடுதியிலிருநது அளை கிறலாமீட்டர் தூைததில் தான் 
இருககி�து அவைது வீடு" என்�ார். மநருககி 90 வயதாகும் அவர் 
'ம்காஞசெம் உடல்நலம் குன்றி இருககி�ார்' என்�ார்.

"அவளை எ்பபடியாவது மதாடர்பு ம்காள்ை முடியுமா?" என்று 
ற ்க ட் ற ட ன் .  “ ம த ா ள ல ற ப சி யி ல்  ற ப செ  மு டி யு ம ா  எ ன் ப து 
மதரியவில்ளல. இருநதாலும் உங்்களின் ற்காைாபுட் செநதி்பளபயும் 
நீங்்கள் சி்காற்காவில் உளைநி்கழததுகிறீர்்கள் என்பளதயும் உங்்கைது 
வணக்கதளதயும் அவருககு குறுஞமசெய்தி வாயிலா்க மதரிவிககிற�ன்'' 
என்�ார்.

மறுநாள் சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கததில்  விளசெக ம்காள்ள்க 
நிறுவ�ததின் (Energy Policy Institute at University of Chicago) இயககு�ர் 
ளமகற்கல் கிரீன்ஸ்றடாள�ச செநதிதறதன். அதன் பி�கு அவரும் 
ஒடிசொவிற்கு வநது அருளமயா�  உளைநி்கழததி�ார்.  அளதத 
மதாடர்நது நான் தளலவைா்க்ப மபாறு்பபு வகிககும் ஒடிசொ மாநில 
மாசுக்கட்டு்பபாட்டு வாரியததில் தற்றபாது சி்காற்கா விளசெக 
ம்காள்ள்க நிறுவ�ததின் கிளை ளமயம் மதாடங்்க்பபட்டு இைண்டு 
ஆய்வாைர்்கள் அங்கு ஆய்வு மசெய்கி�ார்்கள் என்பது கிளைக ்களத.

மீண்டும் சி்காற்காவுககு மசெல்றவாம். சி்காற்கா பல்்களலக்கழ்கததின் 
இளணயற்� நூல்கதளத நானும் எ�து மள�வியும் ்கண்டு 
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வியநறதாம். அதன்பி�கு மதற்கு ஆசிய மமாழி்கள் துள�யில் 
சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம் குறிதத புதிய 
சொன்று்கள் பற்றி றபசிற�ன். 

பழநதமிழ செங்்க இலககியம் தான் இநதியாவின் முழுமுதல் 
ந்கர்்பபு� இலககியம் என்று குறி்பபிட்ட நான் கீழடியில் அண்ளமயில் 
கிளடததுள்ை  அ்கழவாய்வுத தடயங்்கள் பற்றியும் றபசிற�ன்.

நான் சி்காற்காவில் உளை நி்கழததுவளத மகிழவுடன் புள்க்பபடம் 
எடுததார் எ�து மள�வி.

"அங்கும் இங்கும் ஓடி ்களடசியில் சி்காற்காவிற்கு வநது ஆய்வுளை 
நி ்க ழ த தி வி ட் டீ ர் ்க ள் .  ம கி ழ ச சி  த ா ற � . . . ! " எ ன் று  ம கி ழ ச சி   
மபாங்்கக ற்கட்டார் எ�து மள�வி..

"மகிழசசி" என்ற�ன். 

வாழகள்க மி்க ைசெள�யா�து. தனிததனி புள்ளி்கள் றபாலவும் 
இருககி�து;  ஒறை ற்காடு றபாலவும் இருககி�து. கூட்டிக ்கழிதது்ப 
பார்ததால் நிள�வு்களின் மதாடர் ஓட்டமாய் இருககி�து வாழகள்க. 

ஒரு ்கணம் புள�்களத றபால் முன்நின்று  ்கண்சிமிட்டிச சிரிததது 
நிஜம்.  

எ்பபடி்ப பார்ததாலும் மமாததததில் அழ்கா்கததான் இருககி�து 
இநத உல்கம். 





சாம்லகள் எஙகும் ப்தேம்தகள்
யார இேரகள்?

ப்தேம்தகள் எனறால
சிறகுகள் என�து
கட்ைாயைா?
அமே
சிற்பிகளின உளிகளும்
ஓவியரகளின தூரிமககளும்
கட்ைவிழ்த்து விட்ை
கற்�மன ்தாபன

இப்தா
நம்மைப் ப�ா்லபே
நைநதுேரும் ப்தேம்தகள் 
நல்ல ைனி்தரகைாய்
நண்�ரகைாய்
ேழித்துமணகைாய்

அஙகும் இஙகும்
நான 
அள்ளித்ச்தளித்்த 
ஆமசப்புள்ளிகமை
அழகுக பகா்லைாககிய
அககமற..
இது யாரின மக?
எனககுள் நான
ப�சிய ோரத்ம்தகள்
எப்�டி விழுந்தது
இேரகளின சசவிகளில?
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எனபறா எஙபகா
விம்தத்்த விம்த
எஙபக இருந்தது
இதுேமர?

எப்�டி முமைத்்தது?
எப்ப�ாது ்தமழத்்தது?

யாரும் யாருககும்
உயிலஎழுதிக சகாடுககா்தம்த
சைாத்்தைாய் எனககு
�சைாய்� எழுதிச் சசனறது
யார?

அல்லது
இது 
�சைாய்� என�து
சைய் இலம்லயா?

உண்மையில அது
�சைய்ேருத்்தககூலி�யின
இனசனாரு ேடிேைா?

முகம் ச்தரியா்தேரகளுககு
என முகேரிமயக
சகாடுத்்தது யார?

நாபன ்தானா?

இப்தா 
நான ஊனறிய விம்தயின
பேரகளில விழுந்தன
எலம்லயில்லா ோனத்தின
ஈரத்துளிகள்
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எனது ஜனனலில
இ்தைான சூரியன

சைாழிபுரியா்தேரகளுககும்
புரிகிறது
நான 
முணுமுணுககும் ோரத்ம்தகள்

விமைகள் ச்தரியா்த
வினாககளும்
கண்சிமிட்டிச் சிரிககும்
வியப்புகளும்
ஊடு�யிராய்
ஒனறாக விமையும்
ேயலப�ால இருககிறது
ோழ்கமக.

ஆனாலும், அ்தனாலும்
அது
ேசீகரைாக இருககிறது.

இப்தா
ேரிநதுகட்டி நிற்கிறது
உ்லகம்
எனமன ேரபேற்க!

ைகிழ்ச்சி.




ெவரங்பூர்

1989-ஆம் ஆண்டு, ஏ்பைல்,28-ஆம் றததி.  நள்ளிைவு சுமார் 12  
மணி. யாறைா எ�து வீட்டின் அளழ்பபு மணிளய அழுததி�ார்்கள். 
“இநறநைததில் யார்” என்� நிள�்பபுடன் எழுநது மசென்று ்கதளவத 
தி�நறதன். ்கமலகடர் வீட்டில் பணிபுரியும் ஊழியர் மாவட்ட 
ஆட்சிததளலவர் என்னிடம் அவசெைமா்க்ப றபசெவிரும்புவதா்கக 
கூறி�ார். நான் மாவட்ட ஆட்சித தளலவர் திரு எஸ்.பி. நநதாளவ 
மதாளலறபசியில் மதாடர்பு ம்காண்றடன்.  உட�டியா்க கிைம்பி 
அவைது வீட்டிற்கு வருமாறு கூறி�ார். நடநது மசெல்லும் தூைததில் 
தான் ்கமலகடர் பங்்கைா என்பதால் உடற� நான் அங்கு மசென்ற�ன். 

அ்பறபாது நான் ஒடிசொவின் மதன்ற்காடியில் அளமநத ற்காைாபுட் 
மாவட்டததில் பழங்குடியி� மக்கள் வைர்சசி அதி்காரியா்க்ப 
பணியாற்றி வநறதன்.  இம்மாவட்டம் 1936 ஆம் ஆண்டுவளை 
மசென்ள� மா்காணததின் ஒருபகுதியா்க இருநதது.  ஒரிய மமாழி 
றபசெ்பபடும் பகுதி்கள் தனிமாநிலமா்க உருவாக்க்பபட்ட றபாது 
ஒடிசொவுடன் இளணநதது.

்கமலகடர் அவைது வீட்டிலுள்ை அலுவல் அள�யில் ்காததிருநதார். 
ம்காஞசெம் பைபை்பபா்கவும் றதான்றி�ார். நவைங்பூரில் மபரும்  
மதக்கலவைம் மூளும் சூழநிளல ஏற்பட்டிரு்பபதா்கவும் அத�ால் 
நான் அங்கு மசென்று நிளலளமளயக ள்கயாைறவண்டும் என்றும் 
கூறி�ார். நவைங்பூர் செ்ப-்கமலகடர் விடுமுள�யில் இரு்பபதா்கவும் 
அத�ால் நான் உட�டியா்க அங்கு மசெல்லறவண்டும் என்றும் 
கூறி�ார்.  அவறை ஆளை அனு்பபி எ�து டிளைவளை ஜீ்பபுடன் 
வைவளழததார்.

அ ்ப ற ப ா து  ற ்க ா ை ா பு ட்  ம ா வ ட் ட ம்  ந ா ன் ்க ா ்க 
பிரிக்க்பபட்டிருக்கவில்ளல. நவைங்பூர் என்பது ற்காைாபுட் 
மாவட்டததின் நான்கு உபற்காட்டங்்களில் ஒன்�ா்க இருநதது.  
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மற்�படி நவைங்பூர் றபாலறவ உபற்காட்டங்்களில் ஒன்�ா� 
ற்காைாபுட் உபற்காட்டததின் பழங்குடி வைர்சசிததிட்ட அதி்காரியா� 
எ�ககும் நவைங்பூரில் நடககும் செட்ட ஒழுங்கு பிைசள�ககும் 
அலுவல் அடி்பபளடயில் மதாடர்பு இல்ளல. றமலும் நவைங்பூர் 
பகுதி எ�து ஆளுள்கககு உட்பட்டதும் இல்ளல. 

மபாதுவா்க இநத மாதிரியா� பிைசள�்களை மாவட்டம் 
முழுவதற்குமா�  நிர்வா்கததிலுள்ை கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் 
றபான்ற�ார் ள்கயாளுவார்்கள். ஆ�ால், மாவட்ட ஆட்சிததளலவறை 
மாவட்ட குற்�வியல் நளடமுள�ச செட்டததின் கீழ மாவட்ட 
மாஜிஸ்டிறைட் என்பதால் த�ககு கீழபணிபுரியும் நிர்வா்க 
அதி்காரி்களை த�து மாவட்டததிற்குள் எநத இடததிற்கும் செட்ட 
ஒழுங்கு்ப பணியில் ஈடுபடுததும் அதி்காைம் அவருககு உண்டு. அதன் 
அடி்பபளடயில் தான் நவைங்பூருககு என்ள� அனு்பபிளவததார்.

அதற்கு சில நாட்்களுககு முன்பு தான் ற்காைாபுட்டுககும், 
நவைங்பூருககும் இளடறய அளமநதுள்ை  மஜய்்பபூர் என்� ஓர் ஊரில் 
ஒரு சிறிய செட்ட ஒழுங்கு்பபிைசசெள� நி்கழநதிருநதது. அது ம்காஞசெம் 
ம்காஞசெமா்க்ப மபரிதாகி இரு மதததி�ருககு இளடயிலா� 
பிைசசெள�யா்க வைர்நது பக்கதது ஊர்்களுககும் பைவியிருநதது. இதன் 
பின்�ணியில் நவைங்பூரிலும், சுற்றியுள்ை பகுதி்களிலும் முழுக 
்களடயளட்பபுச மசெய்யவும்,்கண்ட� ஊர்வலம் நடததவும் ஒரு 
பிரிவி�ர் திட்டமிட்டிருநத�ர். 

அவசெை அவசெைமா்க நவைங்பூருககு்ப  றபாகும் வழியில் அைசு 
விருநதி�ர் விடுதியில் தங்கியிருநத ஐ.ஏ.எஸ்.பயிற்சி நிளல 
அதி்காரியா� துகின் ்காநத பாண்றடளயயும் அறத விடுதியில் 
தங்கியிருநத சுனில்ைாய் என்� இநதியக ்காவல்துள�்ப பயிற்சி 
அதி்காரிளயயும் என்னுடன் வரும்படி அளழததுகம்காண்றடன். 
பயிற்சி மபறும் அதி்காரி்கள் ்கை்பபணி்களில் றநைடி அனுபவம் மப� 
இததள்கய செம்பவங்்கள் உதவும். 

நாங்்கள் மூவரும் அதி்காளல மூன்று மணியைவில் நவைங்பூர் 
மசென்�ளடநறதாம். விருநதி�ர் விடுதியில் உள்ளூர் அதி்காரி்கள் 
்காததிருநதார்்கள். உட�டியா்க ்காவல் துள�, வருவாய்த துள� 
அதி்காரி்களை வைவளழதது நிளலளமளய ஆய்வு மசெய்றதன். மத 
நல்லிணக்கததுககுக குநத்கம் விளைவி்பபவர்்கள் யாைாயிருநதாலும் 
மு ன் ம � ச செ ரி க ள ்க  ந ட வ டி க ள ்க ய ா ்க  ள ்க து  ம செ ய் யு ம ா று 
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உததைவிட்றடன்.  ்காவல் துள� அறிகள்கயின் மபயரில் சில 
குறி்பபிட்ட நபர்்களின் றபரில் ‘வாைண்டும்’ ம்காடுதறதன்.

அ்பறபாது ஒடிசொவில் முககிய்ப மபாறு்பபிலிருநத ஓர் அளமசசெர் 
அநத்பபகுதிளயச றசெர்நதவர். அவறை முன்னின்று மற்�வர்்களுடன் 
றசெர்நதும்காண்டு ்களடயளட்பளப ஏற்பாடு மசெய்வதா்கத த்கவல் 
கிளடததிருநதது. விடிவதற்கு முன்�ால் முன்ம�சசெரிகள்க 
நடவடிகள்க்களை முடுககி விட்டு விட்டு, நான் ந்கை ்காவல் 
நிளலயததிற்குச மசென்று பி� அதி்காரி்களுடன் அங்கு அமர்நதிருநறதன். 

அ்பறபாது அளமசசெரும், அவரின் ஆதைவாைர்்களும் என்ள� 
வநது செநதிதத�ர். ஊர்வலமும், ்கதவளட்பபும் அளமதியா்க 
நளடமபறுமமன்றும், அத�ால் நான் ்கடுளமயா� நடவடிகள்க்கள் 
எளதயும் எடுக்க றவண்டிவைாது என்றும் அவர்்கள் மசொன்�ார்்கள். 
அ ள ம தி க கு  கு ந த ்க ம்  ற ந ை ா ம ல்  ப ா ர் த து க  ம ்க ா ள் ளு ம் ப டி 
ற்கட்டுகம்காண்றடன். 

முழுஅளட்பபு நி்கழநதாலும் செ்ப-்கமலகடர் அலுவல்கம் 
எ ்ப ற ப ா து ம்  ற ப ா ல  இ ய ங் ்க  ற வ ண் டு ம ம ன் று  ம ா வ ட் ட 
ஆட்சிததளலவரின் ஆறலாசெள�யுடன் முடிவு மசெய்றதாம். 

இநநிளலயில், நவைங்பூரூககு அருற்க 20 கி.மீ. மதாளலவில் ஒரு 
சிறிய ஊரில் வன்முள� என்று ற்கள்வி்பபட்டு அங்ற்க விளைநறதாம். 
அங்கு நான் மசென்றிருநத செமயம் நவைங்பூர்  செ்ப-்கமலகடர் அலுவல்கம் 
நிர்்பபநதததால் மூட்பபட்டதா்க  அறிநறதன். நானும், பயிற்சி 
அதி்காரி்கள் இருவரும் உட�டியா்க நவைங்பூர் திரும்பி செ்ப-்கமலகடர் 
அலுவல்கததுககுச மசென்ற�ாம்.  உட�டியா்க அலுவல்கதளதத 
தி�ககுமாறு  எழுதது மூலம் நான் உததைவிட்றடன். அலுவல்கம் 
மீண்டும் தி�க்க்பபட்டது.

இளதக ற்கள்வி்பபட்டதுறம ஏற்ம்க�றவ ஊர்வலமா்க்ப றபாய்க 
ம்காண்டிருநத ்களடயளட்பபுக்காைர்்கள்  ற்காபமளடநதார்்கள்.  
அவர்்கள் ஒரு வழிபாட்டுததலதளத றநாககி ஆறவசெமா்கச மசென்று 
ம்காண்டிருநதார்.  குறி்பபிட்ட ஒரு ்கடவுள் உருவதளதச சிளததது 
எலும்பு்கைாலும், மசெரு்பபு்கைாலும் மாளல றபாட்டு “ம்காடும்பாவி” 
யா்க ம்காண்டுமசென்�ார்்கள். நிளலளம ள்க மீறி்ப றபாய்விடககூடாது 
என்பதற்்கா்க, குறுககுச செநது்கள் வழிறய புகுநது அநத ஊர்வலதளத 
்காவல் நிளலயததிற்கு செற்று முன்பா்க றபாலீஸ் பளடயுடன் மசென்று 
இளடமறிதறதன். வழிபாட்டுததலததின் அருற்க மசெல்ல அனுமதிக்க 
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முடியாது என்றும் மீறி�ால் ்கடுளமயா� நடவடிகள்க எடுக்க்பபடும் 
என்று எசசெரிதறதன். ஊர்வலததில் இருநதவர்்கள் ்கல்வீசசு 
வன்முள�யில் ஈடுபட்டதால் தடியடி நடததறவண்டிய ்கட்டாயம் 
றநர்நதது. 

என்னுளடய நடவடிகள்க்களின் ்காைணமா்க நான் சொர்நத மதம் 
பற்றி வதநதி்கள் கிை்பப்பபட்ட�. நான் அ்பறபாது ்கரு்கருமவன்று 
தாடி ளவததிருநதது வதநதியாைர்்களுககு வசெதியா்க்ப றபாயிற்று. 
ஆ யி ை த து க கு ம்  ற ம ற் ப ட் ட வ ர் ்க ள்  ்க ா வ ல்  நி ள ல ய த ள த ச 
சூழநதும்காண்டு முற்றுள்கயிட்டார்்கள்.  நானும் இரு பயிற்சி 
அதி்காரி்களும் ்காவல் நிளலயததின் உள்றை இருநறதாம். 
ஆய்வாைரின் நாற்்காலியில் நான் அமர்நதிருநறதன். மற்� ்காவல்துள� 
அதி்காரி்கள் மவளிறய இருநதார்்கள்.

வன்முள�யில் ஈடுபட்ட ஒரு நபளை நாங்்கள் ள்கறயாடு 
பிடிததுவநது ஏற்ம்க�றவ ்காவல் நிளலயததுககுள் உட்்காை 
ளவததிருநறதாம். உள் அள�க்கதவு அருகில் உட்்கார்நதிருநத அநத 
நபர் யாரும் எதிர்பாைாத  றநைததில் ்கதவுககு பின்�ால் கிடநத 
்கண்ணாடி பாட்டில் ஒன்ள�ச செட்மடன்று எடுதது தளையில் அடிதது 
உளடதது என்ள� றநாககி்ப பாய்நது தாக்க முயன்�ார். அதற்குள் 
நான் சுதாரிதது விலகிக ம்காண்றடன். நானும் மற்� இருவரும் அநத 
நபளை மடககி ்கட்டுககுள் ம்காண்டு வநறதாம். 

இதற்கிளடறய தடியடியால் ற்காபமளடநத கூட்டததி�ர் ்காவல் 
நிளலயததிற்குள் நுளழய முயன்��ர். வாசெல் ்கதவருற்க நின்� 
்காவலர்்களுககும் கும்பலில் இருநதவர்்களுககும் தள்ளுமுள்ளு 
நடநது ம்காண்றட இருநதது. மவளிக்கதவு எநத மநாடியும் 
த்கர்க்க்பபடும் றபாலதறதான்றியது. வன்முள�யாைர்்கள் உள்றை 
புகுநதால் என்� நடககும் என்� நிசசெயமற்� நிளலளம.  பாட்டிளல 
ளவதது ஒருவன் தாக்க முயன்�தால் துகின் பாண்றடயும் சுனில் 
ைாயும் அநதக ்காவல்நிளலயததில் தாககுதலுககு வசெதியா்க றவறு 
என்� என்�மவல்லாம் இருககி�து என்று “தணிகள்க” மசெய்தார்்கள்.  
ஆய்வாைரின் றமளஜயில் இருநத ்கண்ணாடி்ப பலள்களய அவர்்கள் 
எடுதது எங்ற்க ஒளி்பபது என்று மதரியாமல் ்களடசியில் ஒரு 
பீறைாவின் பின்�ால் மள�ததுளவதத ்காட்சிளய இன்றும் ம�க்க 
முடியவில்ளல. 



142 | இரண்டாம் சுற்று

இதற்கிளடறய, ்காவல்துள� அதி்காரி ஒருவர் என்னிடம் வநது 
நிளலளம ்கட்டுமீறி்ப றபாவதா்கவும் “நான் என்� மதம்” என்பது 
பற்றி வதநதி நிலவுவதா்கவும்; அவர்்கள் என்� மசொன்�ாலும் நம்ப 
மறுககி�ார்்கள் என்றும் நான் மவளிறய வநது ஒலிமபருககியில் ‘ 
உண்ளமயில் “என் மதம் இதுதான்” என்று றநைடியா்க அறிவிக்க 
றவண்டுமமன்று அநதக கூட்டததி�ர் நிபநதள� விதி்பபதா்கவும் 
மசொன்�ார். 

ஆ�ால், அ்பபடி்பபட்ட றயாசெள�ளய என்�ால் நிள�ததுக 
கூட்ப பார்க்கமுடியவில்ளல.  மததளத வீட்டில் ளவததுவிட்றட 
றவளலககு றபாகி�வன் நான். எ�றவ அ்பபடி எல்லாம் அறிவிதது 
முற்றுள்களய, அல்லது என்ள� தாககும் முயற்சிளயத தவிர்்பபது 
என்பது எ�து பணிககு ்கைங்்கமாகிவிடும் என்று மசொல்லி உறுதியா்க 
ம று த து வி ட் ற ட ன் .  இ த ற் கி ள ட ற ய  ம ப ா து ம க ்க ள்  ப ல ர் 
்காவல்நிளலயததிற்கு மதாளலறபசி மசெய்து ந்கரில் ஆங்்காங்ற்க 
வன்முள� நட்பபதா்கவும் அசசெம் நிலவுவதா்கவும் கூறி�ர். 
பள்ளிககுச மசென்றிருககும் த�து ம்கள் பததிைமா்க வீடு திரும்புவது 
பற்றி ்கவளலயுடன் ்கலங்கியபடி றபசி�ார் ஒரு மபண். ஆ�ாலும் 
அநதக கூட்டததி�ர் ்காவல் நிளலயததின் மீது ்கல்மலறிவளதயும் 
்காவல் நிளலயததிற்குள் நுளழய முயல்வளதயும் பார்ததறபாது 
்க ல க ்க ம ா ்க த  த ா ன்  இ ரு ந த து .  ம � தி ற் கு ள்  ஏ ற த ற த ா  
எண்ணங்்கள் வநது றபாயி�.  

்காவல்நிளலயததிற்குள் உள்ை ்கழி்பபள�ககுள் மசென்று ்கதளவச 
சொர்ததிற�ன். தளல்பபிைசெவததிற்குச மசென்றிருநத எ�து மள�வி 
இன்னும் திருவாரூரில் தான் இருநதார். அவரும் எ�து ம்கள் 
ஓவியாவும் எ�து எண்ணதளத முழுவதுமா்க ஆககிைமிததார்்கள். 
ஏறதறதா றதான்றியது. ஒரு ்கணம் ஓளசெயின்றி அழுறதன். பின் 
்கண்ணீளைத துளடததுவிட்டு தீர்மா�மா்க மவளிறய வநறதன்.

கூ டு த ல்  ஆ யு த ்ப ப ள ட   ற ்க ட் டு  ஏ ற் ்க � ற வ  வ ய ர் ல ஸ் 
அனு்பபியிருநறதன். என்னுடன் மதாடர்பிலிருநத உைவுததுள� 
அதி்காரியிடம் கூடுதல் பளட எ்பறபாது வநது றசெரும் என்று 
ற்கட்றடன். நவைங்பூளை மநருங்குவதா்கத  மதரிவிததார். முற்றுள்க 
மதாடங்கி இைண்டு மணி றநைம் ஆகியிருநதது.

கூடுதல் பளட ந்கருககுள் வநத அடுதத மநாடிறய தளடயுததைவு 
பி�்பபிதறதன். ஒலிமபருககி மபாருததிய வா்க�ததில் தளடயுததைளவ 
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அறிவிததது ்காவல் பளட. டி.ஐ.ஜியும் நானும் ஆயுத்பபளடககுத 
தளலளமயா்க  முன் மசென்ற�ாம். ்கல்வீசிததாககியவர்்கள் மீது 
மதருதமதருவா்க தடியடி நடததி நிளலளமளயக ்கட்டுககுள் 
ம்காண்டு வநறதாம்.  ந்கரில் தளடயுததைளவ்ப பி�்பபிதது தடியடி 
நடததி கூட்டதளத ்களலதறதாம். அநத ந்கைததின் முககிய மதருக்கள் 
அள�ததிற்கும் ்காவல்பளடயி�ருடன் மசென்று அளமதி நிளலககு 
ம்காண்டுவநறதாம். இதில் சில ்காவல் துள�யி�ர் உள்பட பலர் 
்காயமளடநத�ர். ஆ�ால், அளதததவிை றவறு வழிறய இல்ளல. 

இநத நி்கழசசிளயத மதாடர்நது அளமசசெர் தன் பதவிளய 
ைாஜி�ாமா மசெய்வதா்க அன்ள�ய முதல்வருககு வயர்மலஸ் மூலம் 
மசெய்தியனு்பபியிரு்பபதா்கத மதரிய வநதது. இத�ால் அடுதத நாள் 
மதன்மண்டல வருவாய் ஆளணயாைர் எஸ்.ற்க. றம�ன் ஐ.ஏ.எஸ்  
றநரில் வநது விசொைளண நடததி�ார். அதற்கு அடுதத நாள் தளலளமச 
மசெயலறை றநரில் மெலி்கா்படரில் வநது விசொைளண றமற்ம்காண்டார்.  
இ்பபடி விசொைளண றமல் விசொைளண நடநதது. 

“வன்முள�யா� ஓர் ஊர்வலததில் ஓர் அளமசசெரும் இருநதார் 
என்பதற்்கா்க நான் நடவடிகள்க எடுக்காமல் இருநதிருக்க முடியாது” 
என்று நான் மீண்டும் மீண்டும் மதரிவிதறதன். பின்  மற்ம�ாரு 
முதுநிளல தளலளமச மசெயலர் அநதஸ்தில் இருநத அதி்காரிளயக 
ம்காண்டு மற்ம�ாரு விசொைளண நடதத்பபட்டது. 

என்ள� உடற� பணியிளட நீக்கம் மசெய்யறவண்டுமம�வும், 
இடமாற்�ம் மசெய்ய றவண்டுமம�வும் அைசியல் ரீதியா்க சிலர் 
ற்காரி�ார்்கள். “ நான் என் ்கடளமளயததான் மசெய்றதன்.இறதறபான்� 
நிளல எதிர்்காலததில்  ஏற்பட்டால், நான் அ்பறபாதும் இளதறய 
மீண்டும் மசெய்றவன் “ என்று உறுதியுடன் மசொன்ற�ன். உண்ளமயில் 
நடநதது என்� என்பளத விசொரிதது அறிநதிருநததால் என்ள� 
இடமாற்�ம் மசெய்யறவண்டும் என்� ற்காரிகள்களய அைசு 
ஏற்்கவில்ளல. அதற்கு பின்�ரும் ஓன்�ளை ஆண்டு்கள் ற்காைாபுட்டில் 
பணியாற்றிற�ன்.  

நானும் டி.ஐ.ஜி.யும் தனி்பபட்ட விறைாதததால் தடியடி 
நடததியதா்க சிலர் வழககு மதாடர்நதார்்கள். இநத வழககில் நாற� 
றநரில் வாதாடுறவன் என்று மதரிவிதறதன். நல்லறவளையா்க அநத 
வழககு தள்ளுபடி மசெய்ய்பபட்டது.
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ஆ�ாலும் அநத நி்கழவு்கள், என் மீது நடநத தாககுதல் முயற்சி, 
பலர் ்காயமளடநத தடியடி, விசொைளண்கள் என்று யாவும்  என் 
ம�தில் ஆழமா� வடுக்கைாகி நிளலதது விட்ட�.  ஒவமவாரு 
முள� அநத ஊரின் மபயளை உசசெரிககும் றபாதும் அநத நி்கழவு்கள் 
எ�ககுள் வநது றபாகும். 

இ்பபடி நவைங்பூர் என்ள�மபாறுததவளை ம�க்க முடியாத ஓர் 
இடமா்கவும், ஏ்பைல் 29-ஆம் நாள் ஒரு ம�க்கமுடியாத நாைா்கவும் 
எ � க கு ள்  ப தி வ ா கி  இ ரு ந த து .  வ ன் மு ள � ய ா ை ர் ்க ளி ன் 
்கல்வீசசு்களுககும் முற்றுள்கககும் பயநது  என் மதம் இதுதாம�ன்று 
அறிவிதது நிளலளமளயச செமாளிததிருநதால் பிற்பாடு என்ள� 
நாற� மதிததிருக்க மாட்றடன். இநத நி்கழளவ ஆட்சி்பபணி 
அனுபவங்்களில், இன்னும் மசொல்ல்பறபா�ால் மபருமிதங்்களுள் 
ஒன்�ா்க எ�து ம�தில் பதிவு மசெய்து ளவததிருநறதன்.  

என்னுடன் இருநத ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் பயிற்சி அதி்காரி்களும் 
இநத நி்கழளவ  ம�க்கமுடியாத ஓர் அனுபவமா்க ம�தில் 
குறி்பமபடுததுகம்காண்டார்்கள் என்ற� நிள�ககிற�ன். அநத ஆண்டு 
மசூரியில் உள்ை ஐ.ஏ.எஸ் அ்காடமியில் துகின் பாண்றடயும் 
ளெதைாபாததிலுள்ை ஐ.பி.எஸ் அ்காடமியில் சுனில் ைாயும் தங்்கைது 
்கை்பபயிற்சியின் அனுபவ்ப பகிர்வா்க இநத நி்கழளவ்ப பற்றி 
றபசியதா்கச மசொன்�ார்்கள். இ்பறபாதும் கூட நாங்்கள் மூவரும் 
செநதிததுகம்காள்ளும் றபாது இளடயிளடறய இநத நவைங்பூர் 
செம்பவதளத நிள�வுகூர்றவாம்.  ஏற�ா மதரியவில்ளல; அநத 
நி்கழவிற்கு்ப பி�கு நான் அங்கு மசெல்லும் வாய்்பபு றநர்நதது இல்ளல; 
ஒருறவளை நாற� தவிர்தறதற�ா என்�றவா மதரியவில்ளல.

2016-ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட் மாதம்.  மீண்டும் நவைங்பூரில் நான்.  
இநத்ப புதிய மபாறு்பளப நான் எதிர்பார்க்கறவ இல்ளல. இதற்கு்ப 
பின்�ணி இது தான். டில்லியில் இருநது மவளிவரும் ஒரு றதசிய 
நாளிதழில் 2016 ஆம் ஆண்டு சுதநதிை தி�தளதமயாட்டி ஒரு நீண்ட 
்கட்டுளை முதற் பக்கததில் மவளியா�து.  நவைங்பூளை இநதியாவின் 
“பூஜ்ஜியம் மாவட்டம்” (Zero District) என்று அளடயாை்பபடுததி  
அநதக ்கட்டுளையில் எழுதியிருநதார்்கள். அநத மாவட்டததின் 
பின்தங்கிய நிளலளய்பபற்றி ஒைாண்டு ்காலம் மதாடர்நது 
எழுத்பறபாவதா்கவும் அதில் அறிவிததிருநதார்்கள்.  
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     ஒடிசொ, செததீஷ்கர், ஜார்்கண்ட் றபான்� கிழககிநதிய  மாநிலங்்களில்  
வ�்பபகுதி்கள் நிள�நத, பழங்குடி்கள் வாழகின்� மாவட்டங்்கள் 
பல உள்ை�.  இவற்றில் பல மாவட்டங்்கள் மற்� மாவட்டங்்கறைாடு 
ஒ்பபிடுள்கயில் வைர்சசியில் பின் தங்கியளவறய. என்�ாலும், 
இம்மாவட்டதளத  ”ஜீறைா மாவட்டம்” என்று முததிளை குததுவது  
ஏன் என்� ற்கள்வி அைசு வட்டாைததில் எழுநதது. அததள்கய முததிளை 
அம்மாவட்ட மக்களின் கூட்டு உைவியளல, சுய மரியாளதளய்ப  
பாதிககும் என்பதில் ஐயமில்ளல. “எ�து மசொநத மாவட்டம் 
இநதியாவின் ்களடசி மாவட்டம்”  என்று மசொல்லிகம்காள்ை 
யார்தான் ஆளசெ்பபடுவார்்கள்?

நவைங்பூர் உண்ளமயிறலறய ஜீறைா மாவட்டமா இல்ளலயா என்� 
விவாதததில் ஈடுபடுவளதவிட, இளதறய ஒரு வாய்்பபா்க, செவாலா்க 
எடுததுகம்காண்டு அநத மாவட்டததின் வைர்சசித திட்டங்்களை 
முள�்பபுடன் தீவிைமா்க மசெயல்படுததுவறத செரியா்க இருககும்  எ� 
அைசு முடிவு மசெய்தது. மாநில முதல்வர் அைவில் இநத விஷயம் 
ஆறலாசிக்க்பபட்டது. இத�டி்பபளடயில் நவைங்பூர் மாவட்ட 
வைர்சசி்பபணி்களை றபார்க்கால அடி்பபளடயில் றமற்பார்ளவ 
மசெய்து நிளலளமளயச சீர்படுததும் மபாறு்பளப என்னிடம் 
ஒ்பபளடததது அைசு.

நவைங்பூர் மாவட்டததுடன் நின்று விடாமல், மல்்கான்கிரி, 
்கநதமால், நுவாபடா ஆகிய மூன்று மாவட்டங்்களையும் றசெர்தது, 
மமாததம் நான்கு பின்தங்கிய மாவட்டங்்களுககு கூடுதல்  தளலளமச 
மசெயலர் நிளலயில் நான்கு ஐ.ஏ.எஸ். அதி்காரி்களை சி�்பபு 
்கண்்காணி்பபு அதி்காரி்கைா்க மாநில அைசு நியமிததது.. 

நவைங்பூரூககு நான் மீண்டும் மசெல்ல்பறபாகிற�ன் என்� உணர்றவ 
எ�ககுள் 28  ஆண்டு்களுககு முன்�ால் நடநத ம�க்கமுடியாத 
நிள�வளல்களை மீண்டும் எழு்பபியது. என் மள�வி கூட 
என்ள�கற்கட்டார்: “அங்கு றபா்கததான் றவண்டுமா?”  என்று.

ஒடிசொ மாநிலததளலந்கர் புவற�ஸ்வரிலிருநது மதன்றமற்்கா்க 
612 கி.மீ. தூைததில் உள்ைது நவைங்பூர். அங்ற்க நகசெளலட் பிைசள� 
அநத அைவிற்கு இல்ளலமயன்�ாலும், நகசெல் பிைசள�யுள்ை சில 
பகுதி்களைக ்கடநது தான் மசெல்லறவண்டும்.  இளதக ்கருததில் 
ம்காண்டும் தூைம் மவகுதூைம் என்பதாலும் மெலி்கா்படரில் மசென்று 
வருமாறு மசொன்�ார்்கள். அதற்்கா� அைசு உததைவும் மவளியா�து. 
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இருநதாலும், “ஜீறைா மாவட்டம்” என்று மசொல்ல்பபடுகி� 
இடததிற்கு மெலி்கா்படரில் மசென்று இ�ங்குவது எதிர்மள�யா� 
்கவ�தளத  ஈர்ககும் என்று நிள�தறதன். அத�ால் விசொ்க்பபட்டி�ம் 
வளை பயணி்கள் விமா�ததில் மசென்று அங்கிருநது சுமார் 275 கி.மீ. 
மதாளலவிலுள்ை நவைங்பூருககுக ்காரில் மசென்ற�ன்.

 என்னுடன் அ்பறபாது றவைாண்ளமத துள� ஆளணயாைைா்க 
இருநத பிைறமாத மமஹைதா ஐ.ஏ.எஸ்.சும், ைகுபிைசொத என்� பழங்குடி 
வைர்சசி அலுவலைா்க இருநத இநதிய வ�ததுள� அதி்காரியும் 
வநத�ர். இவர்்களில் பிைறமாத மமஹைதா 18 ஆண்டு்களுககு முன்பு 
நான் மயூர்பன்ஜ் மாவட்டததில் ்கமலகடைா்க இருநதறபாது அங்ற்க  
பயிற்சி நிளல அதி்காரியா்க என்னிடம் பயிற்சி மபற்�வர். 

நவைங்பூர் மாவட்டததின் முககியமா� பிைசள�்களை ்கமலகடர் 
மற்றும் மாவட்ட அதி்காரி்களிடம் ்கலநதாறலாசிதறதன். மபாது 
மக்கள், ஊட்க்ப பிைதிதி்களிமும் ்கருததுக ற்கட்றடன். சில 
கிைாமங்்களுககும் மசென்று பழங்குடி்கள், விவசொயி்களை செநதிதது்ப 
றபசிற�ன். அ்பறபாது உள்ளூர் பததிரிள்கயாைர் “ஜீறைா மாவட்டம் 
ஹீறைா மாவட்டம்” ஆகுமா என்று ‘ளைமிங்’ ்கா்க ற்கட்டார். 
’எங்்கைால் முடிநதவளை அதற்்கா்க ்கடுளமயா்க உளழ்பறபாம் ” 
என்று மசொன்ற�ன்.

அநத மாவட்டததில் உட�டியா்கச மசெய்யறவண்டிய பணி்கள் 
பற்றியும் அங்கு ள்கயாைறவண்டிய உததி்கள் பற்றியும் முதல்வர் 
சீைாய்வு மசெய்தார்.   அநத மாவட்டததின் வைர்சசிககுச  மசெய்யறவண்டிய 
அள�தளதயும் துரித நடவடிகள்கயா்க றமற்ம்காள்ை முதல்வர் 
உததைவிட்டார். 

முதலில் வைர்சசி்ப பணி்களில் உள்ை முட்டுக்கட்ளட்களை்ப 
பட்டியலிட்றடாம். மாவட்ட ஆட்சிததளலவருடன் அணிறசெர்நது 
பணியாற்� முககிய்ப மபாறு்பபு்களில் தி�ளமயா� அதி்காரி்களை 
நியமிதறதாம். ்காலி இடங்்களை நிை்பபிற�ாம். மின்னிளண்பபு 
ம்காடுக்காமல் ்காததிரு்பபில் இருநத இைண்டாயிைததிற்கும் 
றமற்பட்ட ஆழதுளை்ப பாசெ�ககிணறு்களுககு ஆற� மாதங்்களுககுள் 
மின்னிளண்பபு வழங்கிற�ாம். மக்காசறசொைம் அதி்கம் விளையும் 
மாவட்டம் என்பதால் மின்செநளத மூலமா்க மக்காசறசொைதளத 
ஏலததில் விற்கும் புதிய செநளத முள�ளய அறிமு்கம் மசெய்றதாம். 
ற த ா ட் ட ்ப ப யி ர் ்க ள் ,  மீ ன் வ ை  ற ம ம் ப ா டு  ஆ கி ய  து ள � ்க ள் 
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முடுககிவிட்பபட்ட�. மி்கமுககியமா்க ்காலியா்க கிடநத 
மருததுவததுள� பணியிடங்்கள் நிை்பப்பபட்ட�. 

மி்க உள்ைடங்கிய கிைாம்பபகுதி்களில் பணிபுரிய அதி்க ஊதியம், 
ஊக்கதமதாள்க மற்றும் வசெதி்களை அளிதது தற்்காலி்க டாகடர்்களை 
நியமிக்க மாவட்ட ஆட்சிததளலவருககு முழு உரிளம அளிதது 
அதற்்கா்க ஒரு ற்காடி ரூபாளய ள்கயிரு்பபுத மதாள்கயா்க 
வழங்கிற�ாம். இது றபான்� நடவடிகள்க்கைால் இம்மாவட்டததில் 
சு்காதாை றசெளவ்கள் றமம்பட்ட�. 

மாவட்ட அைவிலா� இலவசெ புற்றுறநாய் சிகிசளசெ ளமயமும் 
முதன்முதலா்க நவைங்பூரில் மதாடங்கியது. 21,000 றபருககு வீடு்கள், 
11,000 றபருககு இலவசெ வீட்டுமள�, 4127 றபருககு வ� உரிளமச 
செட்டததின் கீழ பட்டாக்கள், 213 சிற்றூர்்களுககு புதிய மின் இளண்பபு;  
டிஜிட்டல் மருததுவமள�்கள் என்� புதிய திட்டம் முதன்முதலா்க 
அறிமு்கம் என்று நவைங்பூர் மாவட்டம் வைர்சசி்பபாளதயில் விளைநது 
நளடறபாடுகி�து. புதுளமயா�  சு்காதாை விழி்பபுணர்வுத திட்டதளத 
நளடமுள�்பபடுததியதற்்கா்கவும், பசசிைங்குழநளத்கள் இ�்பபு 
விகிதம் மவகுவா்கக குள�யும் வள்கயில் மசெயல்படுததியதற்்கா்கவும் 
மசென்� ஆண்டு (2017) இைண்டு விருது்களை முதல்வரிடம் இநத 
மாவட்டம் மபற்�து.

நவைங்பூரில் நளடமபறும் வைர்சசி்பபணி்களை ஊட்கங்்களும் 
பாைாட்டி வருகின்��.  எநத றதசிய நாளிதழ நவைங்்கபூளை  
“பூஜ்ய மாவட்டம்” என்று மசொன்�றதா அறத மசெய்திததாள் 
“மாறிவரும் நவைங்பூரின் புதிய மு்கம்” பற்றி மசெய்தி்கள் மவளியிட்டது.

   2017 டிசெம்பர் மாதம்.  ளமய அைசின் திட்ட ஆளணயம் 
்களலக்க்பபட்டு அதற்கு பதிலா்க புதிதா்க உருவாக்க்பபட்டுள்ை  
“ நீ த தி  ஆ ற ய ா க ”   எ ன் �  அ ள ம ்ப பு   த � து  ம தி ்ப பீ ட் டி ன் 
அடி்பபளடயிலும் மற்� அளமசசெை்கங்்களின் ்கருதளதயும் ்கணககில் 
ம ்க ா ண் டு  அ ண் ள ம யி ல்  இ ந தி ய ா வி ல்  மி ்க வு ம் 
“்கவனிக்க்பபடறவண்டிய” மி்க்ப பின் தங்கிய மாவட்டங்்களின் 
பட்டியமலான்ள� மவளியிட்டது. இதில் 120 ககும் றமற்பட்ட 
மாவட்டங்்கள் இடம் மபற்றுள்ை�.  அநத்ப பட்டியலில் நவைங்பூர் 
மாவட்டததின் மபயர் இல்ளல!!!

நவைங்பூர் மாவட்ட ஆட்சிததளலவர் திருமதி ைஸ்மிதா பண்டா 
என்ள�ச செநதிததறபாது இநத விஷயதளதச மசொல்லி அநத்ப 
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பட்டியலின் ந்கல் ஒன்ள�க ம்காடுதறதன். மி்கவும் மகிழசசி 
அ ள ட ந த ா ர்  அ வ ர் .  மி ்க த தி � ள ம ய ா �  அ தி ்க ா ரி  அ வ ர் . 
பாைாட்டிற்குரியவர். அதன்பின்�ர் மாநில அைசின் பரிநதுளையின் 
றபரில்தான் முள�்பபு மாவட்டங்்களின் பட்டியலில் நவைங்பூரும் 
றசெர்க்க்பபட்டது.

இைண்டு ஆண்டு்களுககு முன்�ால் ‘ஜீறைா மாவட்டம்’ என்று 
பட்டம் சூட்ட்பபட்ட அநத மாவட்டம் மி்க முள�்பபா� துரித 
நடவடிகள்க்கைால் எ்பபடி வைர்சசி்பபாளதயில் முன்ற�றி 
வருகி�து  என்பளத தற்றபாது பயிற்சி மபறும் ஐ.ஏ.எஸ் 
அ தி ்க ா ரி ்க ளு க கு  வி ட ய  ஆ ய் வ ா ்க  ( c a s e  s t u d y )  வி ை க கி 
உளைநி்கழததுவதற்்கா்க மசூரி அ்காடமி தன்ள� அளழததிரு்பபதா்க 
ைஸ்மிதா மதரிவிததார். வாழததிற�ன். 2017 டிசெம்பர் 15 ஆம் நாள் 
மசூரியில் நவைங்பூர் வைர்சசித திட்டம் பற்றி அவர்  உளை 
நி்கழததி�ார்.
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2017  டிசெம்பர் 18 ஆம் நாள்.  பசசிைம்குழநளத்களின் 
இ�்பபுவிகிததளதக குள�்பபதில் முதலிடம் மபற்�தற்்கா� முதல் 
ப ரி செ ா �  ரூ ப ா ய்  6 0  இ ல ட் செ ம்  ந வ ை ங் பூ ர்  ம ா வ ட் ட த தி ற் கு 
வழங்்க்பபட்டது. அம்மாவட்டததின் சொர்பா்க அ்பபரிளசெ மாநில 
மு த ல் வ ரி ட மி ரு ந து  ம ா வ ட் ட  ஆ ட் சி த த ள ல வ ர்  ை ஸ் மி த ா 
மபற்றுகம்காண்டார். அநத றமளடயில் நானும் அமர்நதிருநறதன். 
மி்கவும் மகிழசசியா்க இருநதது.

இது என்� வள்கயா� தற்மசெயல் நி்கழவு என்பது எ�ககு்ப 
புரியவில்ளல. 28 ஆண்டு இளடமவளியில் இநத ஊரில் செட்டம் 
ஒழுங்கு, வைர்சசி்பபணி என்� இைண்டு மவவறவறு சூழல்்களில் 
நான் ஈடுபட்டு, இன்னும் செரியா்கச மசொல்வமதனில் ஈடுபடுதத்பபட்டு, 
அநத இரு நி்கழவு்களுறம மசூரி ஐ.ஏ.எஸ் அ்காடமியில் இைம் 
அதி்காரி்கைால் படி்பபிள�யா்க விவாதிக்க்பபட்டுள்ை� என்பது 
விய்பபா்க இருககி�து.

எறதசளசெயா� நி்கழவு்கள் என்�ாலும் எ�ககுள் இ�ம் புரியாத 
மகிழசசியும் மநகிழசசியும்.  நவைங்பூர் எ�து நி�வு வடுக்களுககு 
மருநது றபாடுகி�தா அல்லது அதன் ்காயததிற்கு நான் மருநது 
றபாடுகிற��ா? மதளிவா்க்ப புரியவில்ளல. அத�ால் என்�?

எதுவாயினும் இநத ‘இைண்டாம் சுற்று’ ஏற்புளடயறத!







நிழற்குமைகைால
நிரம்பியமே அல்ல
சநடுஞசாம்லகள்

அடுத்்த ேமைவில
காத்திருகக்லாம்
ஓர அமையாைம் ச்தரியா்த
அதிரச்சி

�ளிஙகுப�ால �ாம்த
கனவில ேர்லாம்.
நிஜத்தில
பேகத்்தமைகள்
வீசி எறிய்லாம்.

சேளியில எனறு
வீட்டிற்குள் எனறு
வித்தியாசம் �ாரப்�திலம்ல
வி�த்து

இருந்தாலும்
சேட்ைசேளியில்தான 
கிமைககிறது
வி்தம்வி்தைாய்
�ட்ைறிவு.

காயஙகளும்
ேடுககளும்
ேனைம் ேைரகக அல்ல.
ேந்தேழிமய
நிமனவுறுத்்த.
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இனறு புதி்தாய்ப்
பிறநப்தாம் எனினும்
தூஙகி விழித்்தால்தான
இருப்ம� உணரகிபறாம்.

ஆ்த்லால
சூரிய சேளிச்சத்தில
நமன.

கமைசியில
அனு�ேம்்தான
சசாத்து எனறு
நிமன.

பூமியில
கால�தித்து
கம்பீரைாய் நிமிரநது
ோனபநாககி
அண்ணாநது
உயிரேளிமய
உள்ோஙகி 
உனககுள் சசால

"இனறும் இருககிபறன.
இது எனது நாள்."

நாமை கூை
‘ைற்றுசைாரு நாபை’    



�ெடாரள� குறித்த ஞடா�கம்

நாடு்களும் ந்கைங்்களும் கூட்ப பி�ககின்�� ; வைர்கின்��; 
றதய்கின்��; இ�ககின்��.  சில றநைங்்களில் அளவ மீண்மடழுநது 
நடககின்��, ்கடககின்��. 

‘முடிநது றபா�து’ என்று நிள�தத முதல்சுற்றின் சொம்பலில் 
இருநது, முட்டி றமாதி, மூகள்கத துருததிச சிலிர்ககி�து இைண்டாம் 
சுற்றின் சி�கு.

 சிநதுமவளியின் “இருபால் மபயரிய உரும்கழு மூதூர்”்களின்  
சிதிலமளடநத மசெங்்கல் சுவர்்கள் மசெவவிதழ விரிததுச சிரிதத�, 
நான்்காயிைமாண்டு மவு�ம் ்களலதது.    

இறதா, கீழடியில் அ்கழநதறிநத ஆ�ாம் அடுககின் இடுககில் 
புளதநது மவு�ததில் உள�நத ஒரு மண்பாள� உயிர்தமதழுநது 
இளணய வீதி்களில் உலா்பறபாகி�து உல்கம் முழுவதும். 

இது கீழடியின் ‘இைண்டாம் சுற்�ா’ ?  ‘முதல் சுற்றில்’ முதமதடுதத 
ம்காற்ள்க  துள�மு்கததின் ்க்பபல் துள� எங்ற்க ? அதன் ‘இைண்டாம் 
சுற்று’ வைலாம் ; வைாமலும் றபா்கலாம். வைலாறு என்பது, வைல்+ஆறு. 
‘ஆறு’ என்பது ‘வழி’. அத�ால் வைலாறு என்பது ‘வநத வழி”.

நடநது றபாகும் நாம், றபா� பாளத்களிலும் றபாகிற�ாம் ; புதிய 
பாளத்களையும் றபாடுகிற�ாம். இதற்கிளடறய, புளதநதிருககும் 
ப ா ள த ்க ள்  பு ல � ா கு ம்  அ தி செ ய ங் ்க ளு ம்  அ வ வ ்ப ற ப ா து 
நி்கழநதும்காண்டுதான் இருககின்��. 

சிங்்க்பபூருககும் ஜ்பபானுககும், மதன்ம்காரியாவிற்கும் மசென்� 
றபாமதல்லாம் தவ�ாமல்  அநநாடு்களின் இைண்டாம் சுற்று்கள் 
பற்றிய நிள�்பபு எ�ககுள் முளைககும்.  
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இது சிங்்க்பபூரின் ்களத.

1965 ஆம் ஆண்டு. மறலசியாவிலிருநது சிங்்க்பபூர் தனியா்க்ப 
பி ரி ந த ற ப ா து ,  இ ல் ள ல ,  பி � ந த  ற ப ா து  சி ங் ்க ்ப பூ ரி ன் 
‘ ஜ ா த ்க த ள த ’ ள ்க யி ல்  வ ா ங் கி க  ்க ணி த த வ ர் ்க ள்  இ ந த ச 
“செவளலககுழநளத” பிளழ்பபறத ்கஷடமமன்றுதான் உதட்ளட்ப 
பிதுககி�ார்்கள். ‘இைங்்கல்  மசெய்தி’ளய  முன்கூட்டிறய  எழுதி 
ளவததுக ம்காண்டு எதிர்பார்ததுக  ்காததிருநதார்்கள், முன்ற�றிய 
உலகின் முன்�ணி்ப பண்டிதர்்கள். 

ஆ�ால், சிங்்க்பபூர் பதறதாடு பதிம�ான்�ா�  இன்ம�ாரு 
எண்ணிகள்க இல்ளல. அதன் ள்கறயட்டில், அதன் ்கடநத ்காலம் 
ஒற்ள�வரியில் குறிதது ளவக்க்பபடுகி�து. எதிர்்காலம் பக்கம் 
பக்கமாய் ஞாப்கததில் ளவக்க்பபடுகி�து. நி்கழ்காலம் நிற்்காமல் 
விளைகி�து.   அது மவறும் ந்கைம் அல்ல. ‘நாளை’ குறிதத 
ஞாப்கங்்களுடன் ந்கரும் ந்கைம்.

‘ ற ந ற் று  கு றி த த  நி ள � வு ’ ;  ‘ ்க ட ந த  ்க ா ல ம்  ப ற் றி ய 
ஞாப்கம்’என்ம�ல்லாம் அடிக்கடி ற்கள்வி்பபட்டிருககிற�ாம். 
முன்பி�வி பற்றிய நிள�வு்கள் என்று கூட எ்பறபாதாவது யாைாவது 
எழுதுகி�ார்்கள். ஆ�ால், ‘நாளை குறிதத ஞாப்கம்’ என்று ஒன்று 
இருககி�தா ? “இருககி�து” என்று தான் அடிததுச மசொல்லுகி�ார் 
றபைாசிரியர் மவண்டல் மபல் (Bell, Wendell (2011). Memories of the Fu-
ture. Transaction Publishers.  ISBN 978-1-4128-4262-4.) 

இருறவறு சொளல்கள் மவவறவறு திளசெ்களில் கிளைபிரியும் 
புள்ளியில், எநதச சொளலயில் றபாவது என்பளத முடிமவடுககும் 
அநத மநாடிககுள் மநாடியாய் நுளழநதிருககும் நுண்மபாழுதில் தான் 
எதிர்்காலததின் திளசெ தீர்மானிக்க்பபடுகி�து. 

ஆ�ால், எநத்பபாளதயில் றபாவது என்பளதத தீர்மா�ம் 
மசெய்வதில்  ஒருவரின் ‘நாளை குறிதத ஞாப்கம்’ தன் ்கண்ணுககுத 
மதரியாத மாயவிைல்்கைால் அவளை வழி்காட்டி அளழததுச 
மசெல்கி�து. இது எல்றலாருககும் புல்பபடுவதில்ளல. ்கடநத ்கால 
நிள�வு்கள் எல்றலாருககும் இருககின்��. ஆ�ால், ‘நாளை குறிதத 
ஞாப்கம்’ என்று ஒன்று இரு்பபது சிலருககு்ப புல�ாகி�து; பலருககு்ப 
புல�ாவறதயில்ளல. 
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இது ந்கர்்களுககும் நாடு்களுககும் கூட்ப மபாருநதும். சிங்்க்பபூர் 
அ்பபடி ஒரு ந்கைம். அதன் நாட்குறி்பபின் ஒவமவாரு பக்கததிலும்  
‘நாளை குறிதத ஞாப்கம்.’

  2015 -ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட் 5-ஆம் நாள் சிங்்க்பபூரின் 
மபாருைாதாை நிளல பற்றி விவாதிக்கக கூடியிருககி�து அநத மாநாடு. 
சிங்்க்பபூரின் மபாருைாதாை, நிதிகம்காள்ள்க்களை வடிவளமககும்,  
“மானிட்டரி  அதாரிட்டி ஆஃ்ப சிங்்க்பபூர்” (MAS -மாஸ்) என்னும் 
முககியமா� நிறுவ�ததின் றமலாண்ளம இயககுநைா� ைவிறம�ன் 
அநத மாநாட்டில் உளை நி்கழததுகி�ார் ; தளல்பபு :“சிங்்க்பபூரின் 
மபாருைாதாை வைலாறு : 2015 முதல் 2065 வளை”.

 இதில், 2065 என்பது, அசசு்பபிளழயல்ல. திட்டமிட்ட மசெயல். 
எதிர்்காலததிற்்கா� மபாருைாதாை திட்டம் என்று தளல்பபு 
ளவக்காமல் அளத ‘வைலாறு’ என்று அளழததது மபாருட்பிளழ  
அல்ல, தன்�ம்பிகள்க. அது சிங்்க்பபூரின் ‘நாளை குறிதத ஞாப்கம்.’  
இநத நிறுவ�ததின் தற்றபாளதய தளலவர் தர்மன் ஷண்மு்கைததி�ம் 
என்� தமிழர் என்பது குறி்பபிடததக்கது.       

 1965-இல் தனிநாடா� சிங்்க்பபூர் 2065-இல் த�து நூற்�ாண்டு 
விழாளவகம்காண்டாடும். அநத ஆண்டு உல்க ஆசிய மபாருைாதாை 
மதி்பபாய்வு  நி்கழவாய்வில்   (Global Asian Economic Review- G.A.E.R)   
(இ்பபடி ஒர் அளம்பறப இ்பறபாது இல்ளல.  ஆ�ால், அ்பபடி 
மயான்று இளடயில் உருவாகிவிடும் என்பது ைவிறம�னின்  
ஞாப்கம்.)  அநத மதி்பபாய்வில்  ‘தான்’ உளை நி்கழததுவதா்க ைவி 
றம�ன் ்கற்பள� மசெய்து ம்காள்கி�ார். அநத உளைளயததான் 2015-
இல் நி்கழததுகி�ார் ; அதாவது 50 ஆண்டு்கள் முன்கூட்டி !  அத�ால் 
என்�?

சிங்்க்பபூர் வநத வழிளயக ம்காஞசெம் திரும்பி்ப பார்்பறபாம் : 

�  1 9 6 5 - இ ல் ,  சி ங் ்க ்ப பூ ரி ன்  ம ம ா த த  உ ள் ந ா ட் டு  உ ற் ப த தி 
(பணவீக்கதளதக ்கணககில் ம்காள்ைவில்ளல)நபர் ஒருவருககு 
500 அமமரிக்க டாலர்; அ்பறபாளதய நிளலயில் அது மமகசிற்கா, 
மதன் ஆ்பபிரிக்கா றபான்� நாடு்கறைாடு ஒ்பபிடததக்கது.    

�  1990 -இல், இது 26 மடங்கு அதி்கமாகி, நபர் ஒருவருககு 13,000 
அமமரிக்க டாலைாகி�து.  அ்பறபாது மதன்ம்காரியா, இஸ்றைல், 
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றபார்சசு்கல் றபான்�  நாடு்களை்ப பின்னுககுத தள்ளிவிட்டு 
சிங்்க்பபூர் முன்ற�றியது.   

�  2015-இல், இதுறவ நபர் ஒருவருககு 56,000 டாலைாகி�து. அதாவது, 
அமமரிக்காவின், மஜர்மனியின் மபாருைாதாை வைர்சசிளய  
சிங்்க்பபூர் மதாட்டுவிட்டது.  

  இனி வருவது,  சிங்்க்பபூரின் நாளை குறிதத ஞாப்கம்: 
ைவிறம�ன், சிங்்க்பபூரின் சொர்பில் மதாடர்நது றபசுகி�ார்:  

   2040-இல் சிங்்க்பபூரின் மமாதத உள்நாட்டு உற்பததி, நபர் 
ஒருவருககு 96,000 டாலைா்க உயர்கி�து. அ்பறபாது உலகின் முதல் 
10 நாடு்களின்  தைவரிளசெயில் சிங்்க்பபூர் இடம்மபறுகி�து. அ்பறபாது 
சிங்்க்பபூரின் மபாருைாதாை றமம்பாட்டுக்கா� சுய அைவுற்கால் 
‘நாடு’ என்� நிளலயிலிருநது ‘ந்கைம்’ என்� நிளலககு மாறுகி�து. 
அதாவது சிங்்க்பபூர் என்� நாட்டின் றபாட்டி, உலகின் சி�நத 
ந்கைங்்கறைாடுதான்; நாடு்கறைாடு இல்ளல. 

 2065-ஆம் ஆண்டுக்கா� த�து உளைளய 2015-இல் வாசிககும் 
ைவிறம�ன் மதாடர்நது றபசுகி�ார் :  

“இன்று,  2065-இல் நமது மமாதத றதசிய உற்பததி, நபர் ஒருவருககு 
1,20,000 அமமரிக்க டாலர். உலகின் மி்க்ப பலமா� ந்கைங்்களின் 
பட்டியலில் 5-ஆவது இடததில் நாம் இருககிற�ாம்.”  



இரண்டாம் சுற்று | 157 

   நாளை குறிதத ஞாப்கதளத புள்ளிவிவைங்்கறைாடும், 
தன்�ம்பிகள்கறயாடும் ஏறதா ்கண்முன் நடககும் கிரிகம்கட் 
ற ப ா ட் டி ள ய  ற ந ர் மு ்க  வ ர் ண ள �  ம செ ய் வ து  ற ப ா ல்  அ வ ர் 
றபசிகம்காண்டிருககி�ார்.  

  மீண்டும்  சிங்்க்பபூரின் ‘பிைசெவ வார்டுககு’ வருறவாம். 1965-இல் 
மறலசியக கூட்டைசிலிருநது சிங்்க்பபூர் மவளிறயறியறபாது அது 
எநதவித இயற்ள்க வைமும் இல்லாத, எநதத  மதாழிற்சொளல்களும் 
இல்லாத 580  செதுை கிறலா மீட்டர் பை்பபைறவ ம்காண்ட  
ஒரு சிறு தீவுதான். 

இளதச செரியா்க்ப புரிநது ம்காள்ை சில ஒ்பபீடு்கள் உதவியா்க 
இருககும்: ஒடிசொவிலுள்ை சிலிக்கா ஏரி 1165 செ.கி.மீ. பை்பபைவு 
ம்காண்டது. அதாவது, இநத ஓர் ஏரியின் பாதியைவுதான் சிங்்க்பபூர்! 
மசென்ள�ககு அருகிலுள்ை பழறவற்்காடு ஏரியின் பை்பபைவு 450 
செ.கி.மீ.  அதாவது பழறவற்்காடு ஏரிளயவிட சிங்்க்பபூர் இன்னும் 
்கால்மடங்கு மபரிதா�து.  தற்றபாது, மசென்ள�்பமபரு ந்கை 
வைர்சசிக்கழ்கததின் ( சி.எம்.டி.ஏ.) ஆளுள்கககு உட்பட்ட பகுதி 
சிங்்க்பபூளைவிட இைண்டு மடங்கு அதி்கம்.   

1965-இல் சிங்்க்பபூரின் உணவு, எரிமபாருள் மற்றும் குடிநீர் கூட 
மவளிறய இருநதுதான் வநதது. றவளல இல்லாத திண்டாட்ட அைவு 
9 விழுக்காடு.  1968-இல் பிரிட்டிஷ ைாணுவம் திரும்ப்ப மப�்பபட்டது.  
ைாணுவதறதாடு மதாடர்புளடய றவளல்களைச மசெய்து வநத 
ஆயிைக்கணக்கா� மதாழிலாைர்்கள் றவளலயிழநதார்்கள்.  இத�ால், 
சிங்்க்பபூரின் மபாருைாதாைததில் ஐநதில் ஒரு மடங்கு முடங்கும் 
நிளலககு வநதது. 

1960-்களில் சிங்்க்பபூரில் முதன்முதலில் மதாழிற்சொளல்கள் 
மதாடங்்க்ப பட்ட றபாது, தீ்பமபட்டி, மீன்பிடி வளல்கள், ம்காசுவர்ததி 
றபான்�ளவ மட்டும் தான் அங்ற்க தயாரிக்க்பபட்ட�. 1980-இல் 
உலகின் மி்க்பமபரிய ்கணி்பமபாறி உற்பததித தைங்்களில் ஒன்�ா்க 
வைர்நதது சிங்்க்பபூர். இளடயில் 1985-ஆம் ஆண்டிலும் 2008-ஆம் 
ஆண்டிலும்  உல்க்ப மபாருைாதாைச சூழல்்கைால்  மபரும் றதக்க 
நி ள ல ள ய ச  செ ந தி த த து  சி ங் ்க ்ப பூ ர் .  ஆ � ா ல் ,  இ ந த ச 
செவால்்களைமயல்லாம் மீறி சிங்்க்பபூர் இன்றும் மதாடர்நது  
முன்ற�றி வருகி�து. 
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இதன் பின்�ணியில்தான் இநதியாவின் ரிசெர்வ வங்கிளய்ப 
றபான்� சிங்்க்பபூர் அளம்பபின் றமலாண்ளம இயககுநைா்க தற்றபாது 
பணிபுரியும்  ைவிறம�ன், சிங்்க்பபூரின் அடுதத 50 ஆண்டு்களுக்கா� 
நிள�வு்களை,  அதாவது அநத நாட்டின் ‘நாளை குறிதத ஞாப்கங்்களை’ 
ஏறதா ஒரு பளழய நாட்குறி்பளப்ப பார்தது வாசி்பபளத்பறபால 
வாசிததுக ம்காண்டிருககி�ார். தன் முடிவுளையில், றம�ன்  
இவவாறு கூறி�ார்.   

“முடிவுளையா்க, ஒன்ள�ச மசொல்லவிரும்புகிற�ன். நமது 
மபாருைாதாைததின் ்கடநத 100-ஆண்டு்கால வைலாற்ள� (1965-2065), 
மதாழில் வைர்சசி, மதாழில்நுட்ப்பறபாககு்கள் மற்றும் உல்க 
நி்கழவு்களின் றநாககிறலறய விவரிததிருககிற�ன். இது இளடவிடாத 
சீர்திருததங்்கைால்  ்கட்டளமக்க்பபட்ட வைலாறு. வணி்கசசெநளதயின் 
்கண்ணுககுத மதரியாத ்கைங்்களின் மற்றும் தி�னுளடய நல்ல 
ஆட்சிமுள�யின் மவளி்பபளடயா� ்கைங்்களின் கூட்டளசெவால் இது 
சொததியமாகி இருககி�து. ஆ�ாலும் இதற்்க்பபால் இநத்ப 
ம ப ா ரு ை ா த ா ை ்ப ப ய ண த ள த ச  செ ா த தி ய ம ா க கி ய து  ந ம து 
ம க ்க ளி ன் ம ப ரு ள ம க கு ரி ய  ப ண் ப ா ற ட ய ா கு ம் .   இ து 
பு து ள ம ள ய ்ப ற ப ா ற் றி  வ ை ர் க கு ம்  ப ண் ப ா டு .  ந ம து 
மதாழிலாைர்்கள்ஆற்�ல் மிக்கவர்்கள். அவர்்கள் மதாழிளலக 
்கற்றுகம்காள்கி�ார்்கள். புதிய மதாழில் நுட்பங்்களைஅைவளணததுக 
ம்காள்கி�ார்்கள். ்கற்றுகம்காள்ளுதல், இங்கு வாழநாள் முழுவதும் 
நீ ளு ம்  ஓ ர்  அ னு ப வ ம் .  இ து  ஒ ட் டு � ள வ ,  ஒ த தி ள செ ள வ 
வைர்ககும்பண்பாடு. நாம் றசெர்நது உளழககிற�ாம்; றசெர்நது 
வ ா ழ கி ற � ா ம் . ஓ ய் வு  ம ப ற் � வ ர் ்க ளு க கு  உ த வு ம் 
வள்கயில்அவர்்களுக்கா்க கூடுதல் வரி்கட்ட நாம் தயாைாய் 
இருககிற�ாம். நமககுள் ஒரு மதாண்டு ம�்பபான்ளம ஆழமா்க 
றவரூன்றி இருககி�து. ஆழமா� கூடிவாழும் பண்பி�ால்தான் இநத 
றதசெம் ஒரு நாடாய் ஒருங்கிளணநது இருககி�து.”

இநத உளைளய நி்கழததிவிட்டு த�து மசொற்மபாழிவின் 
றநாக்கதளதயும், அளத்பபற்றிய த�து விமர்செ�தளதயும் ைவி றம�ன் 
தாற� முததாய்்பபாய் முன்ளவககி�ார்.:  

“முன்ற�ாககி்ப பார்்பபமதன்பது எ்பறபாதும் புததிசொலித 
த�மா�து. ஆ�ால், நாம் பார்க்கக  கூடிய தூைததிற்்க்பபாலும் 
பார்்பபமதன்பது ்கடி�மா�து என்கி�ார் வின்மசென்ட் செர்சசில். 
எதிர்்காலம் பற்றி நான் இங்ற்க மசொன்�ளவமயல்லாம் முழுக்க  
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முழுக்க ்கற்பள�றய. இது எநதவள்கயிலும் சிங்்க்பபூர் நிதியளம்பபின் 
அல்லது என்னுளடய ்கணி்பபும் கூட அல்ல. சொததியமா்கககூடிய 
ஒரு ்காட்சி்ப படிமதளத வார்தளதச சிததிைமா்க முன்ளவ்பபறத 
எ�து றநாக்கம். 2065-இல் இக்கட்டுளைளய்ப படிககி� யாறைா ஒருவர், 
இதில் ்கற்பள�றயா அல்லது நளடமுள� எதார்ததறமா அல்லது 
இைண்டுறம றபாதுமா� அைவுககு இல்ளல என்� விமர்செ�தளதச 
மசெய்வார் என்பது மட்டும் எ�ககு உறுதியா்கத மதரியும்."    

“்கம்மபனியார் ஜவா்பதாரியல்ல” என்று சின்� எழுததில் ஒரு 
முன்ம�சசெரிகள்களய ைவிறம�ன் மசொல்லிவிட்டாலும் கூட, 
அவருககும் மதரியும்,சிங்்க்பபூர் மக்களுககும் மதரியும், ஏன், 
உல்கததுகற்க  கூடத மதரியும். அவர் த�து நாட்டின் ‘நாளை குறிதத 
ஞாப்கதளத’ மி்கத தன்�டக்கதறதாடு  எழுதியிருககி�ார் என்பது. 

   நாளை பற்றிய ஞாப்கம், உண்ளமயில் விழிததிருககும் றபாறத 
்காணும் ்க�வு;  அடுதத பயணததிற்்கா்க ஆழநிளலயில் ்கட்டும் 
மபட்டி படுகள்க. இடதளத அளடயும் முன்றப எடுககி�  
உள்ளுணர்வு்ப ‘புள்க்பபடம்.’  ‘நாளை’ யின் ஞாப்கம்,   உண்ளமயில் 
‘நாளை’யில் இல்ளல ; நமககுள்தான் இருககி�து. 

சீ�ர்்கள், மலாய் மக்கள், தமிழர்்கள் மற்றும் ஏள�ய இநதியர்்கள் 
என்� பன்மியக ்கட்டளம்பபில், ஒற்றுளமயாய்  இயங்குகி�து 
சிங்்க்பபூர். தி�ளமதான் இங்ற்க மு்கவரிச சீட்டு. அத�ால்தான் 
இன்ள�ய றததியில் சிங்்க்பபூர் பணநிதி ஆளணயததின் தளலவர் 
தமிழர்; றமலாண்ளம இயககுநர் மளலயாளி.

அைவிலும் மக்கள் மதாள்கயிலும் சிறியதா�, முழுக்க முழுக்க 
ந்கர் மயமா� சிங்்க்பபூர் றபான்� ஒரு நாடு, இநதியா றபான்� ஒரு 
மபரிய நாட்டிற்கு, தமிழ்கம் றபான்� ஒரு மபரிய மாநிலததிற்கு 
அ்பபடிறய மபாருநதககூடிய முன்மாதிரியா்க இருக்கமுடியாது 
என்பதில் ஐயமில்ளல. ஆ�ால், அளத ்காைணம் மசொல்லி சிங்்க்பபூரின் 
ந ா ள ை  கு றி த த  ஞ ா ப ்க த தி ல்  உ ள் ை  ம வ ளி ்ப ப ள ட ய ா � 
இ ல க கு ்க ள ை யு ம்  அ த ற் ்க ா �  மு ள � ்ப பு ்க ள ை யு ம் 
குறி்பமபடுததுகம்காள்ைாமல் நாம் பு�க்கணிததுவிடவும் கூடாது. 

��ல ஆயசைாடு �தி �ழகி,
பேறு பேறு உயரந்த, முதுோய் ஒககல
சாறு அயர மூதூர சசனறு ச்தாககாஙகு,
சைாழி�்ல ச�ருகிய,  �ழிதீர ப்தஎத்துப்
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பு்லம்ச�யர ைாககள் க்லநது, இனிது உமறயும்,
முட்ைாச் சிறப்பின, �ட்டினம்...�  (�ட்டினப்�ாம்ல 213-218)
என்�  ்கடியலூர் உருததிைங்்கண்ண�ாரின் வரி்கள் (எளிய உளை 

்கட்டுளை முடிவில்*) ்கடநத ்காலதது நிள�வா, அன்ள�ய நி்கழ்காலம் 
குறிதத பட்பபிடி்பபா அல்லது செங்்க ்கால்ப பளட்பபாளி 
குறிததுளவதத ‘நாளை குறிதத ஞாப்கமா?’ இதில் எது உண்ளம 
என்�ாலும் அது நம்ளம உற்சொ்க்பபடுததுவறத.

றசெைர் றசொழர் பாண்டியர்; வில், புலி, ்கயல் என்� அளடயாை 
எல்ளல்களுககு அ்பபால் நின்று, சிற்�ைசெர்,  றபைைசெர் என்� 
அைவுற்கால்்களை எல்லாம் ்கடநது, செமயம், குடி, மன்�ர் என்� 
வட்டங்்களுககுள் தன்ள�ச சிள�்பபடுததிக ம்காள்ைாமல் தமிளழத 
தமிழாய், ஒரு இளண்பபு்ப பாலமாய் பார்தது, “யாதும் ஊறை யாவரும் 
ற்களிர்” என்று பன்மியம் பாைாட்டும் செங்்க இலககியம் ஓருவள்கயில் 
நமக்கா� நாட்குறி்பறப. 

சிநதுமவளிச சிளதவு்களிலிருநது இநதியாவின் பண்பாட்டு 
ம த ா ன் ம ங் ்க ளி ன்  பு ரி த லி ன்  ‘ இ ை ண் ட ா ம்  சு ற் று ’  எ ்ப ப டி 
மதாடங்கியறதா; வ�ண்டாலும் ளவள்க ஆற்றின் ்களை்களில் வைலாறு 
எ்பபடி த�து இைண்டாம் சுற்றில் ‘்களை புைைத’ மதாடங்கியுள்ைறதா 
அ்பபடிறய சிங்்க்பபூரின் இைண்டாம் சுற்றிலும் எல்லாருககும் 
இருககி�து ஒரு பாடம். 

ைவ்ிறம�னின் மசொற்மபாழிளவ படிககும்றபாது  பட்டி�்பபாளல 
வரி்கள் எ�ககுள் நிழலாடுவது ஏன் என்பது துல்லியமா்க 
புரியவில்ளல என்�ாலும் அநத ஒ்பபீட்டு ம�சசிததிைதளத என்�ால் 
முற்றிலும் தவிர்தது ்கடநது மசெல்லவும் முடியவில்ளல. 

மதான்ளமளய விடவும் முககியமா�து மதாடர்சசி.  அத�ால் 
“நாளை குறிதத ஞாப்கம்” என்பது ‘நாளை’ பற்றிய ்கவளல அல்ல. 
உண்ளமயில் அது ‘நாளை’ குறிதத ்கவிததுவமா�, ்கட்டுகற்கா்பபா� 
்கவ�ம். 

* “பல மக்கள் கூட்டங்்களுடனும் பல்றவறு நாடு்களிலும் மசென்று பழகி, மவவறவறு 
உயர்நத அறிவுளடய சொன்ற�ாைாகிய சுற்�ததார் விழாக்கள் நடததும் மதான்ளமயா� 
ஊருககுச மசென்று கூடி�ாற்றபால், பழி இல்லாத நாடு்களில் மமாழி்கள் பலவற்ள� 
அறிநத, தம்முளடய நாட்டிலிருநது புலம் மபயர்நத மக்கள், ஒன்�ா்க இனிளமயா்க 
வாழும், குள�யாத சி�்பபிள�யுளடய ்காவிரி்பபூம்பட்டி�ம்”



கைந்த கா்ல ஞா�கம்
நிகழ்கா்ல பிரகமஞ
எதிரகா்லக கனவு 
எனறு
கா்லத்ம்தயும் நிமனமேயும்
ேமகபிரித்்தது  யார?

எந்தப் �ாம்த 
என�து எப்தச்மசயா?

குலுககிப் ப�ாட்டு
எடுத்்த 
குருட்டு அதிர்ஷைைா?
அல்லது
குருட்டு துரதிர்ஷைைா?

உள்ளுணரவு என�து
இனனும்
ோரத்ம்தயாகக கூை
ேடிேம் ச�றா்த 
ோழ்கமகயின
வீரிய விம்தயா?
இலம்ல
ஓமசயற்ற கவிம்தயா?
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திரும்பிப் �ாரத்து
ேந்த ேழியில
பினபனாககி நைககிபறன.
முச்சநதியில நிற்கிபறன.

அனசறாரு நாள்
நான
நினற புள்ளியில
நிற்கிபறன.

இந்த மீள் நிமனவு
எனது
கைந்த கா்லத்தின
நிமனேம்ல எனறால
அந்த சநாடியில
எனமன ேழி நைத்தியது
நாமை  குறித்்த ஞா�கைா?





அநதரத்தில் ஊஞ்ல்

நிசசெயமின்ளமளய விட நிசசெயமா�து றவம�ான்றுமில்ளல. 
அடுதது என்� நடக்க்பறபாகி�து என்று மதரிவதில்ளல. அத�ால் 
என்�? மதரியாமல் இருநதால் இருநதுவிட்டு்ப றபாகி�து. 
நிசசெயமின்ளம என்பது கூட நீடி்பபதில்ளல தாற�. ஒரு நாள் அதுவும் 
மதளிவாகும். எல்லாம் முன்கூட்டிறய மதரிநது தான் என்� 
மசெய்ய்பறபாகிற�ாம்? நிம்மதிளய இழ்பபளதத தவிை! 

“நிசசெயமின்ளமளய ஆைத தழுவு; நம் வாழவின் மி்க அழ்கா� 
பல அததியாயங்்கள் மநடுங்்காலம் வளை ‘தளல்பபு’ இல்லாமல் 
தான் இருககின்��” என்று எங்ற்கா படிததது நிள�விற்கு வருகி�து. 
உண்ளமயில் புரிநதும் புரியாத ஒரு மதளிவின்ளமயால் தான் 
வாழகள்க அலுதது்பறபா்காமல்  இருககி�து.

யாருககுத மதரிகி�து அடுதது வரும் திரு்பபம்? விநாய்கர் என்� 
ம செ ய் ய ்ப ற ப ா கி � ா ர்  எ ன் ப து  ம த ரி ந த ா ல்  மு ரு ்க ன்  ஏ ன்  
ஏ�்பறபாகி�ார் மயிலின் முதுகில்! 

இன்ம�ாரு ற்காணததில் எதுவும் நிசசெயமில்ளல என்� 
நிதர்செ�ததின் மவளிசசெததில் தான் எல்லாம் சொததியமாகின்��. 

 2007 ஆம் ஆண்டு ஏ்பைல் மாதததில் ஒரு நாள் பிற்ப்கல் றநைம். 
உததிை்ப பிைறதசெததின் தளலந்கைமா� லகற�ாவிலிருநது பாைாபங்கி 
எ ன் �  இ ட த ள த  ற ந ா க கி  எ � து  ம ெ லி ்க ா ்ப ட ர்  ப � ந து 
மசென்றும்காண்டிருககி�து.  அ்பறபாது அநத மாநிலததின் செட்டமன்�த 
றதர்தல் றநைம். என்னுடன் உததிை்பபிைறதசெ மாநில தளலளமத 
றதர்தல் அதி்காரியா� அனுஜ் பிஷறணாய் என்� ஐ.ஏ.எஸ் அதி்காரி 
பயணம் மசெய்கி�ார். இைட்ளட எஞசின்்கள் ம்காண்ட அநத 
மெலி்கா்படர் விமா�ததிற்கு இைண்டு ளபலட்டு்கள்.
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அறமதி, றைபறைலி, ற்காண்டா, ஃளபஜாபாத, சிைாவஸ்தி, மற்றும் 
லகற�ா றபான்� பல மாவட்டங்்கைால் சூழ்பபட்டது பாைாபங்கி. 
டி ல் லி யி லி ரு ந து  வி ம ா � த தி ல்  ல க ற � ா  வ ந த ள ட ந த து ம் 
மெலி்கா்படருககு மாறிவிட்றடன்.  இைண்டு மாவட்டங்்களில் 
றதர்தல் அலுவலர்்கள் மற்றும் றதர்தல் பார்ளவயாைர்்களிடம் 
்கலநதாய்வு மசெய்துவிட்டு லகற�ா திரு்பபி உடற� டில்லி மசெல்லும் 
விமா�தளத்ப பிடிக்க றவண்டுமமன்பதால் மதிய உணவு பாகம்கட் 
கூட மெலி்கா்படரில் ளவக்க்பபட்டிருநதது. லகற�ாவிலிருநது 
கிைம்பும் றபாது ற்காளட மவயில் ம்காளுததிகம்காண்டிருநதது.

மெலி்கா்படர் கிட்டததட்ட பாைாபங்கிளய மநருங்கிக 
ம்காண்டிருநத றபாது திடீமைன்று சூ�ாவளிக்காற்று வீசெத 
மதாடங்கியது. றம்கம் திைண்டது. ்காற்றுடன் கூடிய மளழ. சுழற்்காற்று 
அடிததவிதம் மி்கவும் அசசெமூட்டுவதா்க இருநதது. 

குளிர்்காலததில் ‘ஜீறைா’ டிகிரிளயயும் ற்காளடயில் சில றநைம் 50 
டிகிரிளயயும் மதாடுகி� வட இநதிய வானிளல விற�ாதமா�து; 
வி ப ரீ த ம ா � து ம்  கூ ட .  ற ்க ா ள ட  ்க ா ல த தி ல்  வீ சு ம்  ‘ ந ா ர் த 
ம வ ஸ் ட ர் ’ எ ன் கி �  சூ � ா வ ளி க  ்க ா ற் று ம் ,  தூ சி க ்க ா ற் று ம் 
அபாய்கைமா�ளவ. 1888 ஆம் ஆண்டு மமாைாதாபாத பகுதியில் வீசிய 
ஆலங்்கட்டி மளழயில் 246 றபர் மைணமளடநதது இது வளையில் 
ஆலங்்கட்டி மளழச றசெதததில் உல்க அைவில் மபரிய றசெதம் ஆகும்.

எங்்கைது மெலி்கா்படர் திட்டமிட்ட  திளசெளய றநாககிச 
ம செ ல் ல மு டி ய ா ம ல் ,  ப க ்க வ ா ட் டி ல்  இ ங் கு ம்  அ ங் கு ம் 
அளழக்கழிக்க்பபட்டு  அநதைததில் ஊசெலாடுவது றபால இருநதது.  
நானும் அனுஜ் பிஸ்றணாயும் ஒருவளை ஒருவர் அசசெததுடன் பார்ததுக 
ம்காண்றடாம்.  விமானியுடன் த்கவல் பரிமாறிக ம்காள்ளும்  
சொத�ததின் மூலமா்க ற்கட்டது றபாதாமதன்று விமானி ஒருவரின் 
றதாளைத மதாட்டுக கூட ்கவளலளயத மதரிவிததார் அனுஜ். 

 எங்்கைது பீதிளயக ்கவனிதத விமானி “்கவளல றவண்டாம்” 
என்று ஆறுதல் மசொன்�ார்.  அ்பபடிமயாரு சூழநிளல ஏற்பட்டால் 
ஏதாவது ஒரு தார் றைாட்டில் அல்லது ்காலி நிலததில் மெலி்கா்படளை 
இ�ககிவிடுவதா்கவும் அவர் மசொன்�ார். நானும் அனுஜூம் 
்கண்ணாடி வழிறய கீறழ பார்தறதாம்,  தார் றைாடு எதுவும் 
்கண்ணில்படுகி�தா என்று.
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ம ா டு ்க ளு ம்  ஆ டு ்க ளு ம்  அ ங் ற ்க யு ம்  இ ங் ற ்க யு ம் 
ஓடிகம்காண்டிருநத�. றமய்்பபவர்்கள் அவற்றின் பின்ற� ஓடிக 
ம்காண்டிருநத�ர். ற்காதுளம வயல்்கள்,  சிறு சிறு நீர்நிளல்கள்,  
நீ ர் ்ப ப ா செ �  ற ம ா ட் ட ா ர்  ப ம் பு  அ ள � ்க ள்  ய ா வு ம்  சி று  
உருவங்்கைா்கத மதரிநத�. 

அநத ‘இயநதிை்ப ப�ளவ’யின் முதுகில் விமானி்களின் 
வார்தளத்களை மட்டுறம நம்பி இயற்ள்கயின் மசெயற்ள்கயா� 
பிளணகள்கதி்கள் றபால் நாங்்கள் பதற்�ததுடன் உட்்கார்நதிருநறதாம். 
கீறழ  தளையில் ஓடிகம்காண்டிருநத மனிதர்்களையும் ஆடு 
மாடு்களையும் பார்ககும்றபாது மி்கவும் மபா�ாளமயா்க இருநதது. 
தளையில் ்கால் ளவததால் றபாதும் என்று இருநதது. 

அசசுறுததும் அநத 30 நிமிடங்்களில் எ�ககுள் பல எண்ணங்்கள் 
றதான்றி மள�நத�. டில்லியிலுள்ை எ�து மள�வி, இளைய ம்கள், 
்கல்்கததாவிலிரு நத மூதத ம்கள் ம�தில் றதான்றி�ார்்கள். அவர்்களின் 
எதிர்்காலம் பற்றி ்கவளல்பபட்றடன். ஊரிலுள்ை மபற்ற�ார்்கள், 
கூட்பபி�நதவர்்கள் என்று அள�வளையும் ஒரு ‘ைவுண்டு’ 
நிள�ததுகம்காண்றடன். 

திடீமைன்று என் ம�தில் ஏறதா மபாறி தட்டியது றபால இருநதது. 
எ�து அருற்க இருநத எ�து ‘றல்ப டா்ப’ ளபளய அவசெை அவசெைமா்க 
ஆறவசெமா்கத தி�நது பார்தறதன்.  எ�து மடிக்கணினி, மபன்டிளைவ, 
எகஸ்டர்�ல் டிளைவ ஆகிய அள�ததும் எ�து ளபயில் கிடநத�. 

நான் பல ஆண்டு்கைா்கத மதாடர்நது றமற்ம்காண்டிருககும் 
சிநதுமவளி, இநதியவியல் ஆய்வு்கள் மதாடர்பா� எல்லா்ப 
பதிவு்களும் அதில் தான் றசெமிக்க்ப பட்டிருநத�.2002-ஆம் 
ஆண்டிறலறய நான் ்கண்டறிநது, ஆ�ால், இன்னும் ஆய்வுல்கததுககு 
அறிவிக்காத  “ம்காற்ள்க-வஞசி-மதாண்டி வைா்கம்” முதலா� எல்லா 
விவைங்்களும் இதில்தாற� இருககின்��;  இதில் எளதமயல்லாம் 
வீட்டிலுள்ை றமளஜக ்கணிணியில் ந்கலா்க்ப பதிவு மசெய்திருககிற�ன்; 
எது அங்ற்க இருககி�து எது இல்ளல; அதுமட்டுமின்றி எது எங்ற்க 
இருககி�து என்று யாருககும் மதரியாறத;  ஒருறவளை ஏறதனும் 
ற ந ர் ந த ா ல்  அ வ வ ை வு ம்  அ ழி ந து  ற ப ா கு ற ம ;  எ வ வ ை வு 
அரும்பாடுபட்டு இநத ஆய்வு்களை மசெய்து வநதிருககிற�ாம் ? 
எல்லாறம ஒரு மநாடியில் இல்லாமல் றபாகுறம, என்� ்கழிவிைக்கம் 
என்ள�த தீவிைமாய் அளலக்கழிக்கத மதாடங்கியது. 
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உயிளைவிட எதுவும் மபரிதில்ளலதான்; ஆ�ாலும் அநத 
நிமிடங்்களில் உயிர் பயதறதாடு றசெர்நது இநத எண்ணங்்களும் 
என்ள� அளலக்கழிதத� என்பறத உண்ளம.  

நான் இநத றயாசெள�யில் இருககும் றபாது அனுஜ் பிஷறணாய்  
மதளிவா� ஒரு முடிவுககு வநது விட்டார். விமானிளய்பபார்தது, 
்கண்டி்பபா� மதானியில், “இதற்கு றமல் ரிஸ்க எடுக்க றவண்டாம். 
அறதா தூைததில் மதன்படும் சொளலயில் மெலி்கா்படளைத தளை 
இ�ககுங்்கள் “ என்று உததைவிட்டார். 

அதன்படிறய அநத விமானி ற்காதுளம வயல்்களினூறட மசென்� 
ஒரு தார்சசொளலயில் வா்க�ம் எதுவும் வருகி�தா என்று ‘ைவுண்டு’ 
அ டி த து  ப ா ர் த து  வி ட் டு  ப த தி ை ம ா ்க  ம ெ லி ்க ா ்ப ட ள ை த 
தளையி�ககி�ார்.  “அ்பபாடா” என்று தளையி�ங்கிற�ாம். அது எநத 
இடம், எநத ஊர் என்பளத அறிய விமானி்கள் உதவி�ார்்கள்.  

பிஷறணாய் த�து அளலறபசியின் மூலம் அதி்காரி்கள் சிலருடன் 
மதாடர்பு ம்காண்டு றபசி�ார். சிறிது றநைததில் உள்ளூர் அதி்காரி்கள்,  
றபாலீஸ் அதி்காரி்கள் பலரும் ்கார்்களிலும் ஜீ்பபு்களிலுமா்க அங்கு  
வநது றசெர்நது விட்ட�ர்.  பி�கு நாங்்கள் ்காரில் பயணம் மசெய்து 
லகற�ா மசென்ற�ாம்.  லகற�ாவுககு றபாகும் வழியில் இருவரும் 
இறுக்கம் குள�நது ம்காஞசெம் சிரிக்க ஆைம்பிதறதாம்.  உண்ளமயில் 
மி்கவும் பயநதுவிட்டதா்க இருவரும் ஒ்பபுகம்காண்றடாம். 
திடீமைன்று ஏறதா நிள�ததவர் றபால,. “அது செரி,  பாலா, 
மெலி்கா்படர் அநதைததில் ஊசெலாடும் அநத றவளையில் றல்ப-டா்ப 
ளபயில் அ்பபடி எளத்ப பைபை்பபா்கத றதடி�ாய்?” என்று  என்னிடம் 
ற்கட்டார். 

எ�து சிநதுமவளி ஆைாய்சசி பற்றியும், தமிழத மதான்மங்்கள் 
குறிதத எ�து றதடல்்கள் பற்றியும், எ�து ‘ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி 
வைா்கம்’ பற்றிய புள்ளிவிவைங்்களை இன்னும் அறிவிக்காமல் ஐநது 
வருடமா்க அளட்காககிற�ன் என்று அவருககு சுருக்கமா்கச மசொல்லி 
விைக்க முயன்ற�ன். எ�து ஆய்வு முயற்சி்கள் பற்றி அவருககுத 
மதரியும் என்�ாலும் அவர் அநதச சூழநிளலயில் அளத ைசிததது 
றபாலத மதரியவில்ளல. நானும் றவறு றபசசுககு தாவிற�ன்.

இைவு ்களடசி விமா�ததில் டில்லி திரும்பிய நான் எ�து 
மள�வியிடம் நடநத விவைங்்களைச மசொன்ற�ன். மெலி்கா்படர் 
ஊசெலாடிய றபாது ம�தில் றதான்றிய அள�தளதயும் கூறிற�ன். 
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மறுநாள் முதல் றவளலயா்க எ�து றல்ப-டா்ப, மபன்டிளைவ, 
எகஸ்டர்�ல் டிளைவிலுள்ை ஆவணங்்கள், தைவு்களை எல்லாம் 
தளல்பபு வாரியா்க தனிததனி ‘ஃறபால்டர்’்களில் றசெமிதறதன். தமிழச 
சிநது (Tamil Indus) என்� தளல்பபில் “ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி 
வைா்கம்” (KVT Complex) உள்ளிட்ட அள�தது தைவு்களையும் 
றசெமிதறதன்.

சி ல  ந ா ட் ்க ள்  ்க ழி த து  மீ ண் டு ம்  உ த த ை ்ப பி ை ற த செ த தி ற் கு 
றபா்கறவண்டிய றதளவ ஏற்பட்டது. வீட்ளடவிட்டு கிைம்பும் றபாது, 
என் மள�வியிடம் அள�தது ஆவணங்்களையும் தி�நது ்காட்டி 
விைககிற�ன். அன்ள�ககும் நான் மெலி்கா்படரில் பயணம் 
மசெய்ய்பறபாகிற�ன் என்பது எ�து மள�விககுத மதரியும். 
‘மபன்டிளைவ’ உள்ளிட்டவற்ள�க  ம்காடுதது விட்டு விளடமபற்� 
றபாது, அவர் என்ள� முள�தது்ப பார்தது விட்டு , “ உங்்கள் ஆைாய்சசி 
விவைங்்கள் எ�ககுத மதரிநதிருக்க றவண்டும்; அதுதாற� உங்்கள் 
றநாக்கம்?” என்று ற்கட்டார். 

  அறத ஆண்டு இன்ம�ாருமுள�.  உததை்பபிைறதசெ அைசின் மெலி 
்கா்படர்  பைாமரி்பபு்ப பணிககு அனு்பப்பபட்டிருநததால் நான் இநதிய 
விமா�்பபளட மெலி்கா்படர் ஒன்றில் ஆகைா, அலி்கார் ஆகிய 
இடங்்களுககுச மசென்று றதர்தல் பணி்களை ஆய்வு மசெய்து விட்டு 
மடல்லிககுத திரும்பிக ம்காண்டிருநறதன்.  இநத முள�யும் 
என்னுடன் அனுஜ் பிஷறணாய் பயணம் மசெய்தார். அவவாறு 
திரும்புள்கயில் மெலி்கா்படர் மடல்லிளய மநருங்கிய றபாது 
ளபலட்டின் இருகள்க அருற்க திடீமைன்று ஓர் எசசெரிகள்க மணி 
ஒலிக்கத மதாடங்கியது.  

  ‘மபட்றைால் அைவு குள�நது விட்டது’ என்பதற்்கா� 
எசசெரிகள்க அது. சிவ்பபு விைகற்காடு அது மதாடர்நது ஒலிததுக 
ம்காண்டிருநததால், எங்்கள் இருவருககும் மீண்டும் பயம் 
மதாற்றிகம்காண்டது  மடல்லி விமா� நிளலய மதாழில் நுட்ப்ப 
பகுதியில் அவசெைமா்க மெலி்கா்படளைத தளையி�க்க அனுமதி 
ற்காரி�ார் விமானி. அனுமதி கிளடக்க தாமதமா�தால் அவைது 
்கண்்கள் அங்குமிங்கும் அளலபாய்நது ம்காண்டிருநத�. கீறழ 
மதன்பட்ட ஒரு தி�நதமவளி  ளமதா�தளத வட்டமிட்டுக 
ம்காண்றட இருநதார். அது அற�்கமா்க ஏறதனும் பள்ளி அல்லது 
்கல்லூரி ளமதா�மா்க இருக்கலாமமன்று றதான்றியது.  இதற்குள் 
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விமா� நிளலய அனுமதி கிளடததுவிட்டதால், செட்மடன்று 
மெலி்கா்படளைத திளசெ திரு்பபி ‘மதாழில்நுட்ப’்ப பகுதியில் 
பததிைமா்கத தளையி�ககி�ார் விமானி.  

ந ா ங் ்க ள்  வி ம ா னி யு ட ன்  ள ்க கு லு க கி  அ வ ரு க கு  ந ன் றி 
மதரிவிதறதாம். பி�கு, ஒரு குறுகுறு்பபுடன்  “எசசெரிகள்க மணி 
ஒலிததறத, எவவைவு றநைம் ப�க்கக கூடிய அைவு மபட்றைால் 
இருநதது?” என்று ற்கட்றடாம்.  அவறைா  சிரிததபடி, “றநா  ்பைா்பைம். 
இன்னும் சில நிமிடங்்கள் ள்கயில் இருநத�.   அ்பபடிறய அனுமதி 
கிளடததிைாவிட்டாலும்,நான் அநத ளமதா�ததில் பததிைமா்கத தளை 
இ�ககியிரு்பறபன்” என்�ார்.  

்காரில் அனுஜ் என்னிடம் ற்கட்டார். “என்� பாலா.. இநத முள� 
றல்ப-டா்ப ளபயில் ள்களயறய ளவக்கவில்ளல”  என்று சிரிததபடிறய 
ற்கட்டார்.  “வீட்டில் ம்காடுதது ளவததிருககிற�ன்” என்ற�ன். 
அ்பறபாதும் அவர் என்ள� பார்தத பார்ளவ அவவைவா்க செரி 
இல்ளல.

அன்றிைவு மள�வியிடம் இநத விவைங்்களைச மசொன்� றபாது 
அ வ ர் ,  “ இ ன் று  உ ங் ்க ள்  ஆ ை ா ய் ச சி  ப ற் றி ய  நி ள � வு  
வநதிருக்காறத” என்�ார்.

வாழகள்க உண்ளமயில் விற�ாதமா�துதான். சிலறநைங்்களில் 
எது விய்பபுககுறி, எது வி�ாககுறி,எது அளை்பபுள்ளி, எது 
முற்று்பபுள்ளி என்று புரியாத வள்கயில் ஏறதா ஒரு ள்க எழுதி எழுதிச 
மசெல்கி�து, ஏறதா ஒன்ள�! 

2017 டிசெம்பர் 20 ஆம் நாள். இநத மெலி்கா்படர் அதிர்சசி்களுககும் 
ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி வைா்கததிற்குமா� விற�ாத முடிசசு 
முடிநதுவிட்டது என்று தான் நிள�ததுக ம்காண்டிருநறதன். ஆ�ால் 
அது அவவா�ா்க இல்ளல.

வி்கடனில் பணிபுரியும் எழுததாைர் தமிழம்கன் ‘றவங்ள்க 
நங்கூைததின் ஜீன் குறி்பபு்கள்’ என்� நாவல் ஒன்ள� எழுதியிருககி�ார். 
அவர் எ�து மு்கநூல் நண்பர். “உயிர்ளம” பதி்பப்க மவளியீடா� 
இநத நாவளல மசென்ள�யில் 2017 டிசெம்பர் 23 ஆம் றததி நளடமபறும் 
மவளியீட்டு விழாவில் ்கலநதுகம்காண்டு றபசெறவண்டும் என்று 
அவர் என்ள� ற்கட்டிருநதார்.  இநத றவண்டுற்காளுக்கா� 
பின்புலதளத அவர் விைககிய றபாது தான் ்காைணம் புரிநதது. 
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்கடற்ற்காள்்கள், சிநதுமவளி்ப பண்பாடு, செங்்க்காலம், இளடக்காலச 
றசொழர் ்காலம், நி்கழ்காலச சு�ாமி, சிநதுமவளி்ப பண்பாடு பற்றிய 
ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி வைா்கம், கீழடி ஆைாய்சசி மதாடர்பா� 
விவாதங்்கள் என்று பல்றவறு நிள�வுத தைங்்களில் பயணிககும் 
விஞஞா�்ப புதி�ம் இது. வைலாறு, மதான்ம மீள் நிள�வு்கள், 
மதால்மபாருள் ஆைாய்சசி்கள், மமாழியியல், இட்பமபயர் ஆய்வு, 
மைபு அணுத தடயங்்கள் என்று “ம�கள்க” ்கட்டி்ப ப�ககி�து இநத 
நாவல்.

இநத நாவலுக்கா� அடி்பபளட உநதுதறல திைாவிட அடிததைம் 
பற்றி சிநதுமவளியில்  நீங்்கள் மசெய்துள்ை ஆய்வு்கறை என்று 
மதாளலறபசியில் தூபம் றபாட்டுவிட்டு  ‘கூரியரில்’ அசசு்ப 
பிைதிமயான்ள� ஒடிசொ மு்கவரிககு அனு்பபிவிட்டார் தமிழம்கன். 
சொதாைணமா்கறவ, முள�்பபடி குறி்பமபடுதது எழுதுவளத, 
றபசுவளத வழக்கமா்கக ம்காண்டவன். ஜீன் குறி்பபு்களை குறி்பபு 
எடுக்காமல் றபசெமுடியுமா. உடற� படிக்க ஆைம்பிதது ்கால்வாசி 
படிதது முடிதறதன். மதாடர்நது படிக்க முடியாதபடி றவளல. உல்க 
ொககி லீக விளையாட்டு்ப றபாட்டி்கள் புவற�ஸ்வைததில் 
நடநதுவநத�. மசென்ள�ககு டிசெம்பர் 21 ஆம் றததி   பயணம் மசெய்ய 
டிகம்கட் றபாட்டிருநறதன்.  23 ஆம் றததி ்காளல நி்கழவு என்பதால் 
அதற்குள் நாவல் முழுவளதயும் படிதது விடறவண்டும்.
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2 0  ஆ ம்  ற த தி  டி செ ம் ப ர் ,  2 0 1 7 .  பு வ ற � ஸ் வ ை த தி லிரு ந து 
ரூர்ற்கலாவிற்கு ஒரு ்கலநதாய்விற்்கா்க மெலி்கா்படரில் பயணம். 
்காளல 8.30 கற்க கிைம்பிவிட்றடாம். துகின் ்காநத பாண்றட 
(நிதிததுள� மசெயலர்) மதிவதணன் (வீட்டுவசெதி மற்றும் ந்கர்்பபு�ச 
மசெயலர்) ஆகிய இரு ஐ. ஏ. எஸ் அதி்காரி்கள் என்னுடன் பயணம் 
மசெய்கி�ார்்கள். றமற்கு வங்்கததிலுள்ை ்கலய்குண்டா விமா� 
்கட்டு்பபாட்டு அள�யின் உததைவின்படி றவறு பாளதயில் ம்காஞசெம் 
சுற்றி மசெல்வதா்கவும் எதிர்பார்ததளதவிட ம்காஞசெம் தாமதம் ஆகும் 
என்றும் பின்்காற்றும் (Tailwind) சொத்கமா்க இல்ளல என்றும் ளபலட் 
ற்கட்புச சொத�ததில் மதரிவிததார்.

அருற்க எ�து ‘றல்ப டா்ப’ ளப இருநதது. தி�நது பார்தறதன். 
“றவங்ள்க நங்கூைததின் ஜீன் குறி்பபு்கள்” ஓ. வசெதியா்க்ப றபா�து. 
எடுதது்பபடிக்கத மதாடங்கிற�ன். அநத நாவலில் வரும் 
்கதாபாததிைங்்கள் “பாலகிருஷணன் என்� ்கமலகடர்” (!) மசெய்த 
ஆ ய் வு ்க ள்  ப ற் றி  2 0 3 7 -  2 0 3 8  ஆ ம்  ஆ ண் டு ்க ளி ல் 
உளையாடிகம்காண்டிருககி�ார்்கள். 

்கண்ணாடி வழிறய மவளிறய பார்தறதன். டிசெம்பர் ்காலதது 
இதமா� வானிளல. கீறழ மடி்பபு ்களலயாத மளல்கள். பசுங்்காடு்கள், 
ஏறதா ஒரு நதி.

என்�றவா றதான்றியது. அருகில் அமர்நதிருநத பாண்றடயிடம் 
எ�து “றநாட் 8” ஐ ம்காடுதது ஒரு புள்க்பபடம் எடுக்கசமசொன்ற�ன். 
ஜீன் குறி்பபு்களை ்காமிைா மலன்சுககு ்காட்டியபடி சிரிதறதன்.

மதாளலறபசிளய்ப பார்தறதன். சிக�ல் இரு்பபது றபாலவும் 
இருநதது. இல்லாதது றபாலவும் இருநதது. றல்ப-டா்ப ளபயிலிருநது 
‘ொட் –ஸ்பாட்ளட’ எடுதது ’ஆன்” மசெய்றதன். சிக�ல் கிளட்பபது 
றபால மதரிநதது.

வாட்ஸ் அ்பபில் அநத்ப புள்க்பபடதளத தமிழம்கனுககு 
அனு்பபிளவதறதன். 





�ாலவீதி முழுேதும்
நட்சத்திரஙகளின 
ப�ாககுேரத்து சநரிசல.

குறுகபக சநடுகபக
ஒனமற ஒனறு 
கைநது மி்தந்தாலும்
ஒனறின இருப்ம�
பேசறானறு 
உணரந்த்தாகபே ச்தரியவிலம்ல.

ஒவசோரு நைசத்திரமும்
்தனமன  
பிர�ஞசஙகள் 
ேழி�டுே்தாக
்தாபன நிமனத்துக சகாண்ைன.

தூரத்திலிருநது �ாரககும்
ப�ாது
அந்த துருே நட்சத்திரம்
கிறுககு பிடித்து 
அம்லே்தாகபே ப்தானறியது.

இலம்லசயனறால
எதிபர இருககும்
இனசனாரு துருே நட்சத்திரம்
்தனனிைம்
"ஆட்பைாகிராப் "ோஙக 
ேநதிருப்�்தாக
எப்�டி நிமனககும் 
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அது?

இப்தா 
இந்த ோல நட்சத்தித்தின
ோலில ச்தாஙகுகிறது
அது 
்தனககு ்தாபன 
அமைத்்த
ேரபேற்பு ேமைவு!

அந்த 
எரி நட்சத்திரம்
நிமனத்்தது 
்தனமன ஒரு
"சுயம் பிரகாசம்" எனறு.
எரிேது தீ அல்ல! 
ஒளித்துமேகக முடியா்த
ஞானத்தின
ஒளிககசிவு!

உண்மையில 
எரிேது
பேசறதுவும் இலம்ல 
எரி நட்சத்திரத்தின
இருப்பு ்தான.

இப்தா..
பிர�ஞசத்தின
நட்சத்திரககுப்ம�யில
கருகி விழுநது
காணாைல ப�ானது
அது.

இது நிற்க.
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காம்ல விடியும்
எனற
நம்பிகமகயில ்தான
தூஙகப்ப�ாகிபறாம்.

‘நைககு’ விடிந்தால ்தான 
‘நாம்’ எழுகிபறாம்!

அமனத்தும் 
ச்தாஙகுகிறது
ஆகாயத்தில
அந்தரைாய்…

சு்தநதிரம் என�து
பேசறானறும் இலம்ல
எதுவும் 
நிரந்தரம் இலம்ல எனற
புரி்தல ்தான
சு்தநதிரம்..

இப்தா..
காற்று மி்தககிறது
காற்பறாடு காற்றாக





�ஸதர் என்னும் தடாய�டி

்காஷமீளைத ‘ தளல ‘ என்றும் , ்கன்னியாகுமரிளய்ப ‘பாதங்்கள்’  
என்றும் உருவ்க்பபடுததி�ால்  செததீஷ்கரில் உள்ை பஸ்தர் பகுதிளய 
‘ இளட‘ என்றுதான் மசொல்ல றவண்டும். அது இன்ம�ாருவள்கயிலும் 
மபாருததமா�தாகும்.   ’இளட’ யில்தாற� மதா்பபுள்ம்காடி 
இருககும் ? இநதிய்ப பன்மு்க்ப பண்பாட்டின் அடிததைமா�, 
கீழடுக்கா� பழங்குடி மைபு்கள் இன்றும் அளட்காக்க்பபடும் தாய்மடி 
றபான்�து; மதான்மங்்கள் இன்னும் தூங்கும் மதாட்டில் றபான்�து 
பஸ்தர். இநதியாவின் றவம�நத்ப புள்ளியில் நிற்கும் றபாதும் 
றநரிடாத ஓர் உணர்வுக்கலளவ எ�ககுள் விளைநது பைவும். 
ஆதிமூலததின் அடிறவளைத மதாட்டு அதன் ஆழததில் உள�வது 
றபால் அ்கம் சிலிர்ககும். 

  செங்்கத தமிழ இலககியங்்கள் சிததரிககும் அ்கததிளண மைபு்களும், 
குறி்பபா்க மளலயும் மளலசொர்நத குறிஞசி நில வாழகள்க முள�யும் 
‘நவீ�யு்கத தமிழர்்கைாகிய’ நமகம்கல்லாம் அருங்்காட்சிய்கததில் 
‘பாடம்’ மசெய்து ளவக்க்பபட்டிருககி� ‘ஆவணங்்கள்’ றபான்� 
அளைகுள�்பபுரிதல்தான். ஒருவள்கயில் அளவ உளையாசிரியர்்களின் 
பதவுளை்கள், மபாழி்பபுளை்கள் ஆகியவற்றின் மவளிசசெததில் நாம் 
விைங்கிகம்காண்ட ‘குததுமதி்பபா�’ வாழவியல்தான்.   

ஆ�ால், செங்்க இலககியங்்களில் நாம் படிதத குறிஞசி, முல்ளல 
வாழவியளல, ற்காண்டு இ�்பபழங்குடி்களின் தாய்கமா� பஸ்தரின் 
மவயில் பு்காத அடர்நத மளலக்காடு்களின் இடுககு்களில்  
அ ள ம ந து ள் ை  சி று சி று  கு டி யி ரு ்ப பு ்க ளி ல் , 
ப ள் ை த த ா க கு ்க ளி ல் , ற ம ய் ச செ ல்  ்க ா டு ்க ளி ல்  இ ன் னு ம் 
உயிறைாட்டததுடன் நம்மால் ்காணமுடிகி�து. 
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திைாவிடக குறிஞசி நில வாழவின் ‘நி்கழ்கால ஆய்வுககூடம்’என்று 
ஓரிடதளத அளடயாைம் ்காட்ட றவண்டுமமன்�ால், ்கண்்களை 
மூடிகம்காண்டு என் ள்க்களை நீட்டுறவன் – பஸ்தளை றநாககி.  

பஸ்தர் எ�ககு்பபுதிய இடமில்ளல. ஓர் ஆைாய்சசியாை�ா்கவும், 
மாறவாயிஸ்ட் தீவிைவாதததின் ளமய்பபகுதிமயன்று ்கருத்பபடும் 
இ்பபகுதி்களில் றதர்தல் நடததிய துளணத றதர்தல் ஆளணயைா்கவும் 
பலமுள� நான் இங்கு வநதிருககிற�ன்.    

2001 ஆம் ஆண்டு. ‘ நாடு ‘ என்� இட்பமபயர் மபாதுசமசொல்லின் 
ஆக்கமுள� வைலாற்ள�்ப புரிநதும்காள்ளும் முயற்சியில் இ�ங்கி 
இருநறதன். இதற்்கா்க  தமிழ இலககியம், தமிழக்கல்மவட்டு்கள் 
ம ட் டு ம ல் ல ா ம ல்  இ ந தி ய ா வி லு ள் ை  அ ள � த து  தி ை ா வி ட ்ப 
பழங்குடி்களின் பண்பாடு மற்றும் மமாழி்களின் ஊடா்க எ�து றதடல் 
பை்பளப விரிவு மசெய்றதன். (அநத ஆைாய்சசியின் முடிவு்களை 2005-
ஆம் ஆண்டு மார்ச மாதததில் ளமசூரில் நளடமபற்� இநதிய 
இட்பமபயர் ஆய்வுசசெங்்கததின் மவள்ளிவிழா நி்கழவில் நான் 
நி்கழததிய றபைா. ஜவாறை ்கவுடா அ�க்கட்டளைச மசொற்மபாழிவில் 
மவளியிட்றடன். அநத ஆய்வின் முடிவு்கள் ்கட்டுளையா்கவும் 
வளைபடங்்களுடன் இநதிய இட்பமபயர்வு ஆய்வுச செங்்கததால் 
மவளியிட்பபட்டுள்ைது. )  

அ ்ப ற ப ா து  ஒ ரு ங் கி ள ண ந த  ப ஸ் த ர்  ம ா வ ட் ட த தி ன் 
இட்பமபயர்்களில் 235 இட்பமபயர்்கள் ‘ நாட் ‘ ( நாடு ) என்� 
மபாது்பமபயறைாடு முடிவளதக ்கண்டறிநறதன்.அவற்றில் 
றசொல்நாட், குல நாட், ளவநாட், மல்நாட், முள்நாட், றதக்க நாட், 
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பைல்நாட், றதால் நாட், ம்காடநாட், எடநாட், வயநாட், இ்பபா நாட், 
மநல் நாட், தல நாட்,பல் நாட், முககி நாட், எைம்நாட், ம்காய்நாட், 
உள்நாட் --றபான்� ஊர்்பமபயர்்களைக ்கண்டு விய்பபளடநறதன். 

‘நாடு ‘  (  நாடு—நாட் )  என்� மசொல் தற்றபாது தமிழில் 
உள்ைளத்பறபால ஒரு மபரிய நில்பபை்பளபக குறிக்காமல், 
பழங்குடிமக்களின் ஓர் ஊர், கிைாமம் றபான்� குறுகிய நில்பபை்பபு 
என்�   மபாருளைறய குறிககி�து. இளத ’நாட்’ என்� இட்பமபயர் 
விகுதியின் நளடமுள�்ப பயன்பாடு மட்டுமின்றி அ்பபகுதி்களில் 
வழங்கும் நாட்டு்பபு�்ப பாடல்்களும்  உறுதிமசெய்கின்��. வட 
ஆநதிைததில் உள்ை அடிலாபாத பகுதியில் வாழும் ைாஜ் ற்காண்ட் 
என்� பழங்குடியி�ரின் வாழகள்க முள� பற்றி ஆய்வு மசெய்த 
மானிடவியல் அறிஞர் சி.எம். ளெறமாண்மடர்்ப  பதிவு மசெய்த 
நாட்டு்பபு�்பபாடல்்களின் மூலமும் இது மதளிவாகி�து.  

பஸ்தர் பகுதியில் வாழும் “முரியா ற்காண்ட்” எ�்பபடும் முரியா 
மதால்திைாவிட்பபழங்குடி்களின் ’ற்காட்டுல்” எ�்பபடும் ‘இளைஞர் 
கு ழ ா ம் ’  வ ா ழ க ள ்க மு ள �  ம த ா ல் ்க ா ்ப பி ய ம்  ம ற் று ம்  செ ங் ்க 
இலககியங்்களில் குறி்பபிட்பபடும் ‘பாங்்கர் கூட்டம்’, மற்றும் 
‘பாங்கியர் கூட்டம் ‘,  ‘ மசெவிலிததாய் மைபு ‘ ்கைவுக்காதல் வாழகள்க, 
’உடன்றபாககு’ றபான்� வாழவியல் மைபு்களை நளடமுள� 
நி்கழவு்கைா்க நம் ்கண்முன்ற� படம் பிடிததுக்காட்டுவளதக ்கண்டு 
விய்பபளடநறதன். 

இநத விய்பபு, செங்்க இலககியதளத முழுவதும் உள்வாங்கி்ப 
படிதத ஒருவன் பஸ்தர் வாழகள்கமுள�ளயக கூர்நது ்கவனிககும் 
றபாது மட்டும் தான் றநரிட முடியும்.  இததள்கய ்காைணங்்கைால் 
பஸ்தர் பகுதியின் மீது எ�ககுள் ஓர் இ�ம்புரியாத ஈர்்பபு எ்பறபாதும் 
உண்டு.  

 2009 ஆம் ஆண்டு. நாடாளுமன்�த றதர்தல் நளடமபற்றுக 
ம்காண்டிருககி�து. நாடு முழுவதற்குமா� றதர்தலுக்கா� ்கால 
அட்டவளணளயத திட்டமிடுதலில் மதாடங்கி, பாது்கா்பபு 
ஏற்பாடு்கள், றதர்தல் பார்ளவயாைர்்கள் நியம�ம், வாககு்பபதிவு 
இயநதிைங்்கள் என்று பல முககியமா� மபாறு்பபு்கள் என்னிடம். 

அ்பறபாது மாறவாயிஸ்ட்டு வன்முள�்கள் நிள�நத பஸ்தர் 
பகுதியிலுள்ை மாவட்டங்்களுககுச மசென்று ்கலநதாய்வு மசெய்றதன்.  
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றதர்தலுககு சில நாட்்களுககு முன்�தா்க  இ்பபகுதியில் பயணம் 
மசெய்தறபாது எ�ககுள் நான் மசொல்லிகம்காண்றடன்: “ பஸ்தருககு 
இனி நான் எ்பறபாது வை்பறபாகிற�ன் ? “பஸ்தறை, வணக்கம்!” 
என்று ம�துககுள் அஞசெலி மசெலுததிற�ன். ம�சு ்க�மா்க இருநதது. 
எளதறயா மி்க மநருக்கமா� ஒன்ள� விட்டுச மசெல்கிற�ாம் 
என்பதுறபால எ�ககுள் ஓர் இழ்பபுணர்வு. என்னுடன் பயணிதத 
உயைதி்காரி்கள் இருவருடனும் எதுவும் றபசொமல் பஸ்தர் ்காடு்களை 
றமலிருநது மவறிததபடி மெலி்கா்படரில் ப�நது மவளிறயறிய 
அநத நாள் இன்னும் நிள�விலிருககி�து.  

2013 ஆம் ஆண்டு றம 25 ஆம் றததி பஸ்தர் பகுதியில், சுகமா 
மாவட்டததிலுள்ை தர்பா பள்ைததாககில் மாறவாயிஸ்டு்கள் நடததிய 
திடீர்த தாககுதலில் ஒரு முககிய றதசியக்கட்சியின் மி்க மூதத 
த ள ல வ ர் ்க ள்  உ ட் ப ட  2 7  ற ப ர்  உ யி ரி ழ ந த � ர் .  ம ா நி ல 
செட்டமன்�்பமபாதுத றதர்தலுககு சில மாதங்்கறை இருநத 
சூழநிளலயில் நடநத இநதத தாககுதல் நாடுமுழுவதும் மபரிய 
அதிர்வளல்களை ஏற்படுததியது. பஸ்தரிலும், அளதச சுற்றியுள்ை 
பகுதி்களிலும் பாது்கா்பபா� முள�யில் றதர்தல் நடததவது பற்றி 
ற்கள்விககுறி்கள் எழுநத�. மி்கககுறி்பபா்க றவட்பாைர்்களின் 
ப ா து ்க ா ்ப பு ,  வ ன் மு ள � ய ற் �  ற த ர் த ல்  பி ை ச செ ா ை ம்  ப ற் றி  
விவாதங்்கள் நடநத�.  

்காஷமீர், மாறவாயிஸ்டு்கள் இயங்கும் பகுதி்கள் மற்றும் 
வடகிழககு மாநிலங்்களில் றதர்தல் நடததுவது என்பது மற்� 
மாநிலங்்களில் றதர்தல் நடததுவதிலிருநது முற்றிலும் மாறுபட்டது. 
பாது்கா்பபு றநாககில் கூடுதல் செவால்்கள் நிள�நதது 

தர்பா பள்ைததாககு தாககுதல் நளடமபற்�றபாது நான் ஒடிசொ 
அைசிடமிருநது இைண்டாண்டு ்கல்வி விடு்பபு மபற்று மசென்ள�யில் 
தங்கி சிநதுமவளி பற்றி ஆைாய்சசி மசெய்தும்காண்டிருநறதன். அத�ால் 
செததீஷ்கரில் நடநத இததாககுதளல மதாளலக்காட்சி மசெய்தி்களின் 
மூலமா்க மதரிநதும்காண்றடற� தவிை, மற்�படி அளத்பபற்றி 
மபரிதா்க றயாசிககும் ம�நிளலயில்  நான் இல்ளல. 2009-ஆம் ஆண்டு 
நான் ்கடும் உடல்நலககுள�வுககு உள்ைாகி மீண்டபி�கு, மி்கவும் 
்கடி� உளழ்பளபக ற்காரும், ம� அழுததம் தரும் செவாலா� 
மபாறு்பபு்களிலிருநது செற்று விலகி நிற்கும் ம�நிளலயில்தான் நான் 
இருநறதன். 
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மபருங்குடியிலுள்ை எ�து வீட்டிலிருநது தி�மும் ்காளலயில் 
கிைம்பி தைமணியிலுள்ை றைாஜா முதளதயா ஆய்வு நூல்கததிற்குச 
மசென்றுவிடுறவன். மடிக்கணினிறயாடு மதிய உணளவயும் 
எடுததுசமசெல்றவன். நூல்கததில்,சிநதுமவளி ஆய்வு ளமயததிற்ம்கன்று 
உள்ை ஓர் அள�யில் எ�கம்காரு நாற்்காலி. மற்ம�ாரு ஆய்வாைைா� 
சு்பைமணியமும் அநத அள�யில் அமர்நது தி�மும் ஆைாய்சசி மசெய்து 
வநதார். மதிய உணளவ நூல்கததின் இயககுநர் சுநதர் மற்றும் நூல்க 
ஊழியர்்கள் அள�வருடனும் றசெர்நது சொ்பபிடுறவாம். இ்பபடி 
அலுவல்கததிற்கு்ப றபாவது றபால தி�மும் நூல்கததிற்கு்ப றபாய் 
படிதது குறி்பபு எடுதது எழுதி வநததால் எ�து ஆய்வு்பபணியில் 
சீைா� முன்ற�ற்�ம் இருநதது. 

எ�து இைண்டாண்டு ்கல்வி விடுமுள� 2014, ஜூளலயில் 
மு டி வ த ற் கு ள்  சி ந து ம வ ளி யி ன்  தி ை ா வி ட க ்க ரு து ற ்க ா ள ை 
வலு்பபடுததும் எ�து ஆய்ளவ முடிதது நூல்வடிவம் தநதுவிட 
றவண்டும் என்பது எ�து திட்டம். அ்பறபாதுதான் நான் செற்றும் 
எதிர்பாைாத ஒரு திரு்பபம் நி்கழநதது.  

நாடாளுமன்�தறதர்தல் 2014—ஆம் ஆண்டு நளடமப�விரு்பபளத 
ம � தி ற் ம ்க ா ண் டு  ற த ர் த ல்  ஆ ள ண ய த தி ல்  ந ா ன்  மீ ண் டு ம் 
துளணதறதர்தல் ஆளணயைா்க்ப மபாறு்பறபற்்க றவண்டுமமன்று 
றதர்தல் ஆளணயம்  ற்கட்டுகம்காண்டது. இது மதாடர்பா்க 
மதாளலறபசியிலும், என்ள� மடல்லிககு றநரில் அளழததும் 
தளலளமத  றதர்தல் ஆளணயர் திரு.செம்பத றபசி�ார்.  ஒடிசொ 
அைசிடமிருநது முழு ஊதியததுடன் கூடிய ்கல்வி விடுமுள�ளய 
2014-ஜூளலவளை மபற்றிருநத நான் எ�து ஆைாய்சசியில் 
முழுக்கவ�ம் மசெலுததுவதா்க கூறிற�ன். றமலும் நான் 2009-ஆம் 
ஆண்டில் மபரும் உடல்நலககுள�வுககு ஆைா�து றதர்தல் 
ஆளணயததுககுத மதரிநதறத என்பளதயும் சுட்டிக்காட்டிற�ன். 

இரு்பபினும் மபாது நன்ளமளயக ்கருததிற்ம்காண்டு ்கல்வி 
விடுமுள�ளயக ள்கவிட்டு விட்டு றதர்தல் ஆளணயததில் மீண்டும் 
பணியில் றசெருமாறு ஆளணயம் என்ள�த மதாடர்நது வற்புறுததி 
வநதது. இது மதாடர்பா்க அடுதது என்� மசெய்வது என்று என்மீது 
எல்லா வள்க்களிலும் அன்பும் அக்கள�யும் ம்காண்ட முன்�ாள் 
தளலளமதறதர்தல் ஆளணயர் திரு என். ற்காபாலஸ்வாமி 
அவர்்களிடம் ஆறலாசெள� ற்கட்றடன்.  அவர் பணி ஓய்வுககு்ப 
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பின்�ர் தற்றபாது மசென்ள�யில் வசிதது வருகி�ார்.  றைாஜா 
முதளதயா நூல்கததிற்கும் ற்காபாலஸ்வாமி சில தடளவ 
வநதிருககி�ார். 

எ�து ஆய்வு்பபணி பற்றிய எல்லா விவைங்்களும் அவருககுத 
ம த ரி யு ம் .   “ உ ட ல்நலம்  மி்க வு ம்  மு க கி ய ம் ;  அ த ற் ்க டுத து, 
ஆய்வு்பபணி்களும் முககியம். இருநதாலும் றதர்தல் ஆளணயம் 
உ�து முன் அனுபவதளதக ்கருததிற்ம்காண்டு உன்ள� மீண்டும் 
அளழககும்றபாது மபாதுநன்ளமளயயும் ்கணககில் எடுததுகம்காள்ை 
றவண்டும்” என்�ார் அவர். றமலும், ‘ றதர்தல் ஆளணயததில் 
இதுவளை பல ஐ.ஏ.எஸ். அதி்காரி்கள் பணியாற்றியிருககி�ார்்கள். 
இருநதாலும் ஏற்ம்க�றவ பணியாற்றிய ஓர் அதி்காரிளய றதர்தல் 
ஆளணயம் குறி்பபா்க மீண்டும் பணியாற்� அளழ்பபமதன்பது 
இதுறவ முதல் தடளவ. இது உ�து ஆளுளமக்கா� அங்கீ்காைம் ‘ 
என்றும் அவர் மசொன்�ார். 

அதுமட்டுமன்றி, ்களடசியா்க அவர் மசொன்� ஒரு விஷயம் 
என்ள� மி்கவும் றயாசிக்க ளவததது. “ பாலா, உன்ள� எ�ககு மி்க 
நன்�ா்கத மதரியும். ஆட்சி்பபணி, இலககிய்பபணி இைண்டுககுறம 
முககியததுவம் ம்காடு்பபவன் நீ.  இநத இைண்ளடயுறம இதுவளை 
மதாய்வில்லாமல் மசெய்து வநதிருககி�ாய். றதர்தல் ஆளணயம் 
பலமுள� வற்புறுததிய பி�கும் ்கல்வி விடுமுள�ளயக ள்கவிட்டு 
றதர்தல் பணிககு நீ மசெல்லாமல் இருநதுவிடும் பட்செததில், ஒரு 
்கட்டததில் ஓர் அர்்பபணி்பபு உணர்வுள்ை அதி்காரி என்� முள�யில் 
அதுபற்றி நீறய வருதத்பபடுவாறயா  என்று நான் நிள�ககிற�ன்…” 
என்�ார் அவர். இளத்பபற்றி நானும் திரும்பததிரும்ப றயாசிதறதன். 
எ�ககும் அ்பபடிததான் றதான்றியது. 

்களடசியில், றதர்தல் ஆளணயததின் விரு்பபதளத ஏற்்க செம்மதம் 
மதரிவிதறதன். மபாதுவா்க ளமய அைசு்பபணியில் பணிபுரிநது மாநில 
அைசு்பபணிககுத திரும்பியவர்்கள் குள�நதபட்செம் மூன்று ஆண்டு்கள் 
இளடமவளிககு்ப பி�குதான் மீண்டும் ளமய அைசு்பபணிககுத 
திரும்ப அனுமதிக்க்ப படுவார்்கள். என்ள�்பமபாறுததவளை, 2012-
-ஆம் ஆண்டு ஜூளல மாதம் ஒடிசொ மாநில அைசு்பபணிககுத திரும்பி, 
உடற� ்கல்வி விடுமுள� மபற்றிருநததால் நளடமுள�யிலுள்ை 
விதிமுள�்களின்படி 2015, ஜூளல மாதததிற்கு்ப பின்புதான் ளமய 
அைசு்பபணிககுத திரும்ப எ�து மபயர் பரிசீலிக்க்பபட றவண்டும். 
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ஆ�ால், அைசியலளம்பபுச செட்டததின்படி உருவாக்க்பபட்ட 
றதர்தல் ஆளணயததிற்கு சில முன்னுரிளம்கள் உண்டு. அதன் 
அடி்பபளடயில், அ்பறபாதிருநத தளலளமத றதர்தல் ஆளணயைா� 
வி.எஸ்.செம்பத, அன்ள�ய பிைதம மநதிரிககு இதுபற்றி ்கடிதம் 
எழுதி�ார். மபாதுதறதர்தல்்கள், மற்றும் ்கடி�மா� இடங்்களில் 
றதர்தல் நடததுவதில் எ�ககுள்ை முன்�னுபவதளதக ்கருததிற் 
ம்காண்டு றதர்தல் ஆளணயததில் என்ள�த துளணத றதர்தல் 
ஆளணயைா்க நியமிக்க அனுமதிக்க றவண்டுமமன்று ்கடிதததில் 
ற்காரியிருநதார். நியம�ங்்களுக்கா� மததிய அளமசசெைளவககுழுவின் 
ஒ்பபுதல் மபற்�பின் ஒடிசொ மாநில அைசி அனுமதியுடன் நான் 
துளணதறதர்தல் ஆளணயைா்க, மீண்டும் நியமிக்க்பபட்றடன்.   

அ்பறபாது மசென்ள�யில் வசிதத நான், எ�து குடும்பதளத 
மடல்லிககு அளழததுச மசெல்ல இயலாத நிளலயிலிருநததால் தனிறய 
மடல்லிககுச மசென்று ளமய அைசின் மசென்ள� எண்மணய் நிறுவ� 
விருநதி�ர் விடுதியில் தங்கி மீண்டும் றதர்தல் ஆளணயததில் 
பணியாற்� ஆைம்பிதறதன். 

2010—ஆம் ஆண்டில் மி்கசசி�்பபா� வழியனு்பபுதலுடன் 
றதர்தல் ஆளணயததிலிருநது விளடயளிக்க்ப மபற்� நான், மீண்டும் 
அநதச சிவ்பபுச மசெங்்கல் ்கட்டிடததில் பணிபுரிய வருறவன் என்று 
்க�விலும் நிள�தது்ப பார்தததில்ளல. 

றதர்தல் ஆளணயததில் மீண்டும் மபாறு்பறபற்� உடற� 
செததிஸ்்கர்உள்ளிட்ட ஐநது மாநிலத றதர்தலுக்கா� பணி்கள் 
மதாடங்கி�.    செததிஸ்்கர் மாநிலத றதர்தளல றமற்பார்ளவயிட்டு 
நடததும் மபாறு்பபு என்னிடம் அளிக்க்பபட்டது. இறதா, 
2013,அகறடாபர்-நவம்பரில் மீண்டும் பஸ்தர் பகுதியில் நான்.  

எநத்ப பகுதிககு மீண்டும் வருவதற்கு வாய்்பபு இல்ளல என்று 
2009 இல் ‘வணக்கம்’ மசொல்லி வநறதற�ா அறத பஸ்தருககு மீண்டும் 
வ ந தி ரு க கி ற � ன் .  உ ண் ள ம யி ல்  ஒ ரு வ ள ்க யி ல்  ‘ மீ ண் டு ’ 
வநதிருககிற�ன்.

தர்பா பள்ைததாககுத தாககுதலின் பின்�ணியில், பஸ்தரில் 
றதர்தல் நடததுவது கூடுதலா� அழுததம் தருவதா்க இருநதது. 
றதர்தல், அளமதியா்க நடக்க றவண்டும்; நம்ப்கத தன்ளம 
ம்காண்டதா்க இருக்க றவண்டும்; இளவயள�தளதயும் விட, மபரும் 
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உயிர்சறசெததளதத தவிர்ககும் வள்கயில் சொததியமா� எல்லா 
முயற்சி்களையும் றமற்ம்காள்ை றவண்டும் என்பது றதர்தல் 
ஆளணயம் த�ககுததாற� வகுததுகம்காண்ட இலககு்கள்.  

இநத  இலககு்களைக ்கருததிற் ம்காண்டு, பஸ்தர் வ�்பபகுதி்களில் 
றதர்தல் நடதத மி்க விரிவா்கத திட்டமிட்றடாம். த்கவல் மதாடர்பு 
வசெதி்கள் குள�நத அடர்நத ்காட்டு்பபகுதியில் றதர்தல் அலுவலர்்கள் 
சிலளையும், ஆயுத்பபளடயி�ளையும் வாககுசசொவடிககு அனு்பபி 
விட்டு அவர்்கள் திரும்பி வநது ‘உள்றைன் அய்யா’ மசொல்லும்வளை 
சும்மா உட்்கார்நது ம்காண்டிருக்க முடியாது. அவர்்கள் றபாவது, 
வருவது, தங்கியிரு்பபது, பணி மசெய்வது எல்லாவற்ள�யும் 
்கண்்காணிக்க றவண்டும். 

ஒவமவாருமுள� மபாதுத றதர்தல் நடததும்றபாதும், றதர்தளல்ப 
பு�க்கணிக்க றவண்டுமம� மாறவாயிஸ்டு்கள் அறிவிதது, 
அ்பபு�க்கணி்பளப நளடமுள�்பபடுததவும் முயற்சி மசெய்வார்்கள். 
அ்பபடி்பபட்ட இடங்்களில் வாகம்கடு்பபு நடததச மசெல்பவர்்கள் 
உயிளைக ள்கயில் பிடிததுகம்காண்டுதான் மசெல்வார்்கள். செததீஷ்கர், 
ஜார்்கண்ட் றபான்� மாநிலங்்களில் றதர்தல் நடதத்பறபாகும் றபாதும், 
திரும்பி  வரும்றபாதும் சில இடங்்களில் ்கண்ணிமவடி்களுககு்ப 
பலியாகி�வர்்கள் அ்பபாவித றதர்தல் ஊழியர்்கள்தாம். அ்பபடி்பபட்ட 
இடங்்களில் றதர்தல் ஊழியர்்களையும், ஆயுத்பபளடயி�ளையும் 
றநரில்  செநதிதது உளை நி்கழததி உற்சொ்க்பபடுததி அனு்பபி 
ளவததாலும் ம�துககுள் ஏறதா அசசெ உணர்வு இருநதும்காண்றட 
இருககும். அவர்்களில் யாருககு, எ்பறபாது, என்� றநை்பறபாகி�றதா 
என்� அசசெம் உறுததிக ம்காண்றட இருககும். 

எ�றவ, 2013--ஆம் ஆண்டுத றதர்தலின்றபாது, உயிர்சறசெதங்்களைத 
தடு்பபதற்கு எல்லா வள்க்களிலும் முயற்சி மசெய்வது என்று முடிவு 
மசெய்றதாம். பாது்கா்பபு பற்றிய மிகுநத அசசெம் நிலவும் இடங்்களில், 
சில வாககுசசொவடி்களை அைசியல் ்கட்சி்கள் / றவட்பாைர்்கள் 
செம்மதததுடன் ளமயமா� றவறு இடங்்களுககுத தற்்காலி்கமா்க 
இடம் மாற்றிற�ாம்.   

  என்�தான் இருநதாலும் உயிர் பயம் என்பது எல்லாருககும் 
இருககும்தாற� ? இளத ம�தில் ளவதது றதர்தல் அலுவலர்்களுககு 
ஒரு விஷயதளதத மதளிவுபடுததிற�ாம். “எல்லா பாது்கா்பபு 
ஏற்பாடு்களையும் மீறி ஒரு குறி்பபிட்ட வாககுச சொவடியில் 



இரண்டாம் சுற்று | 183 

அளமதியா்கத றதர்தல் நடதத முடியாமற்றபா�ால், அதற்்கா்கக 
்கவளல்பபட றவண்டாம். உண்ளமயா� அறிகள்க அளிததால் 
றபாதும்; அதற்கு யாரும் மபாறு்பபு ஏற்றுகம்காள்ை றவண்டியதில்ளல. 
மீண்டும் பலதத பாது்கா்பபுடன் அங்கு றதர்தல் நடததிக ம்காள்ைலாம் 
“ என்று உறுதியளிதறதாம். இநத மவளி்பபளடயா� உறுதிமமாழி 
றதர்தல் ஊழியர்்களின் ம�தில் நிலவிய அசசெதளத மபருமைவிற்கு 
றபாககியது என்ற� கூ�லாம். அதுமட்டுமன்றி பாது்கா்பபு 
முன்ம�சசெரிகள்க விதி்களை்ப பு�க்கணிதது, நிர்்பபநதததின் 
அ டி ்ப ப ள ட யி ல்  அ ப ா ய ்க ை ம ா ்க  ப ய ண ம்  ம செ ய் யு ம்  
றபாகள்கயும் இது குள�ததது.

மாநிலத தளலளமத றதர்தல் ஆளணயர், உயர்றபாலீஸ் 
அதி்காரி்கள், மததிய ஆயுத்பபளட்களின் ஒருங்கிளண்பபாைர்்கள், 
மாவட்ட ஆட்சியர்்கள், மாவட்டக ்காவல்துள� அதி்காரி்கள், என்று 
றமலிருநது கீழ வளை செம்பநத்பபட்ட அள�வரும் றதர்தல் 
ஆளணயததிலிருநது நிளலளமளயக ்கண்்காணிதத எங்்களுடன்   
‘நி்கழமநாடி’ அடி்பபளடயில் மதாடர்பில் இருநதார்்கள்.  இத�ால், 
செநறத்கங்்களை உடனுககுடன் தீர்ததுக ம்காண்டு அடுதத்கட்ட 
நடவடிகள்க்களைத தீர்மானிக்க உதவியா்க அளமநதது. நவீ� த்கவல் 
மதாடர்பு சொத�ங்்கள் இதற்கு மி்க உதவியா்க இருநத�.        

ஜி.பி.எஸ். வசெதியுடன் கூடிய மதாளலறபசி்களை, ‘மிஸ்டு ்கால்’ 
அல்லது எஸ்.எம்.எஸ். அனு்பபும் வசெதியுடன் பயன்படுததி றதர்தல் 
ஊழியர்்கள் பயணம் றபாகுமிடம், தங்குமிடம் எ� அள�தளதயும் 
்கண்்காணி்பபதற்கு உதவும் ஒரு மசெயலிளய உருவாககிற�ாம்.    

்கான்ற்கர் மாவட்டததில் ஓர் இடததில் றதர்தல் ஊழியர்்களும், 
ஆயுத்பபளடயி�ரும் முன்கூட்டிறய திட்டமிட்டபடி அதி்காளலயில் 
ஒரு நதிளயக ்கடநது மறு்களையிலுள்ை வாககுசசொவடிககுச மசெல்ல 
முயன்�றபாது, நதியின் எதிர்க்களையிலிருநது து்பபாககித 
தாககுதலுககு உள்ைா�ார்்கள். உடற� பின்வாங்கிய அவர்்கள், 
்களைககு வநததும் அங்கிருநத ஆயுத்பபளடயி�ர் மூலம் மாவட்ட 
ஆட்சியர், மாவட்டக ்காவல்துள� ்கண்்காணி்பபாைர், ்கட்டு்பபாட்டு 
அள� அதி்காரி்கள் ஆகிறயாருடன் மதாடர்பு ம்காண்டு, அடுதது 
என்� மசெய்வது என்று ற்கட்ட�ர். அவர்்களை இளண்பபில் ளவததுக 
ம்காண்றட மாவட்ட ஆட்சியர் என்ள� அளழததார்; இல்ளல, 
எழு்பபி�ார். அ்பறபாது றநைம் அதி்காளல ஐநது மணி. மடல்லியில் 
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என் விடுதி அள�யில் நான் தூங்கிக ம்காண்டிருநறதன். “அன்று அநத 
வாககுசசொவடியில் றதர்தல் நடதத றவண்டியதில்ளல. பின்�ர் பலதத 
பாது்கா்பபுடன் றதர்தல் நடததிகம்காள்ைலாம்” என்று அநத மநாடிறய 
முடிவு எடுதறதாம். மபாதுவா்க இம்மாதிரி மநருக்கடியா� 
றநைங்்களில் ்கைததிலிரு்பபவர்்கள் குழ்பபமா� முடிவு்களை 
எடுககுமாறு றநர்நதுவிடும். நவீ� த்கவல் மதாடர்பு சொத�ங்்களின் 
உதவியால், அம்மாதிரியா� அவசெைமா� தருணங்்களில் உட�டித 
தளலயீடு மசெய்ய முடிநதது.  

இநதியா முழுவதிலுமிருநது வைவளழக்க்பபட்ட மததிய ்காவல் 
பளடயி�ர், மற்றும் மாநில ்காவல்பளட உதவியுடன் செததிஸ்்கர் 
றதர்தல் கூடுமா�வளை அளமதியா்கவும், நம்ப்கததன்ளமயுடனும் 
நளடமபற்�து. 

உசசெ நீதிமன்�ததின் தீர்்பபு அடி்பபளடயில்  மின்�ணு வாககு 
இயநதிைததில் ‘றநாட்டா’ (None Of The Above) முள� முதன் முள�யா்க 
அறிமு்கம் மசெய்ய்பபட்டது 2013 செததிஸ்்கர் றதர்தலில்தான் என்பது 
கு றி ்ப பி ட த த க ்க து . அ தி லு ம்  கு றி ்ப ப ா ்க ,  ப ஸ் த ர்  ப கு தி யி ல் 
முன்ம�்பறபாதும் இல்லாத அைவுககு அதி்க எண்ணிகள்கயில் 
வ ா க கு ்ப ப தி வு  ந ள ட ம ப ற் � து  ம � நி ள � ள வ  அ ளி க கு ம் 
அனுபவமாகும்.  

  ஒ ரு  ப ணி  ம செ ம் ள ம ய ா ்க  ந ள ட ம ப ற் � த ா  எ ன் ப ள த 
மதி்பபிடுபவர்்கள் உயைதி்காரி்கள் மட்டுமல்லர், நமககுககீறழ 
பணிபுரியும் மற்� அதி்காரி்களும்தான் என்� உணர்வு எ�ககுள் 
எ்பறபாதுமுண்டு. அளதவிட றமலா்க ஒரு பணியின் றநாக்கமும், 
மசெயலும், நிள�வும் மபாதுமக்களிளடறய பைவலா்கத றதான்றும் 
மபாதுக்கருததின் அடி்பபளடயிறலறய மதி்பபிட்பபட றவண்டும். 
இதற்கு தனிறயார் அைவு ற்கால் இல்ளலமயன்�ாலும் மபாதுக்கருதது 
என்பது ஒரு நிதர்செ�மா� உண்ளமயும், ்கண்கூடா� அைவீடுமாகும். 
இதற்கு  2013 செததிஸ்்கர் றதர்தல் ஓர் எடுததுக்காட்டாகும்.  

தமிழநாட்ளடச றசெர்நத ஐ.ஏ.எஸ். அதி்காரி அலர்றமல்மங்ள்க. 
இவர் 2013—இல் ்கான்ற்கர் என்� மாவட்டததில் ஆட்சிததளலவைா்க்ப 
பணியாற்றிக ம்காண்டிருநதார். இம்மாவட்டததில் 11.11.2013 அன்று 
வாககு்பபதிவு நளடமபற்�து. மி்கக்கடுளமயா� இநதத றதர்தளல, 
மி்கத துணிசசெறலாடும்   தி�ளமயுடனும் அவர் நடததி�ார். எல்லாத 
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றதர்தல் ஊழியர்்களும் திரும்பி வநதுறசெர்நதபின், எல்லா மின்�ணு 
வாககு்பபதிவு இயநதிைங்்களையும் பாது்கா்பபு அள�யில் 
ளவதது்பபூட்டி ‘சீல்’ ளவதத ள்கயுடன் அவர் எ�ககு ஒரு 
மின்�ஞசெளல அனு்பபி�ார்.  

“இ்பறபாதுதான் மூன்று பாது்கா்பபு அள�்களையும் பூட்டி சீல் 
ளவதறதன். அள�வரும் பாது்கா்பபுடன் திரும்பி வநதுவிட்ட�ர்…” 
என்று மதாடங்கும் அநத மின்�ஞசெலின் ஒவமவாரு வார்தளதயிலும் 
அவரின் நிள�வும் மபருமிதமும் மதானிததது. பஸ்தர் றதர்தல் 
உண்ளமயில் ஒரு வைலாற்றுச சி�்பபுமிக்க றதர்தலா்க நடநதிருககி�து. 
இதற்குக ்காைணம் வன்முள�ச செம்பவங்்கள் குள�வு என்பது 
மட்டுமன்றி, றதர்தலின் நம்ப்கததன்ளமயும் ஆகும் என்று அவர் 
எழுதியிருநதார். மாறவாயிஸ்ட் தீவிைவாதம் தளலதூககிய பின்�ர் 
நடநத றதர்தல்்களில் இதுதான் நம்ப்கததன்ளம வாய்நத றதர்தல்” 
என்றும் அவர் குறி்பபிட்டிருநதார். 

றமலும், ஒரு குறி்பபிட்ட வாககுசசொவடி பற்றிய த�து றநைடி 
அனுபவதளதயும் அவர் என்னுடன் பகிர்நதிருநதார்.   

‘ஆன்ட்ட்கார்’ என்� செட்டமன்�த மதாகுதிககுட்பட்ட ஒரு 
வாககுசசொவடி,  நா்கல்்கண்ட் ‘( வாககுசசொவடி எண்; 97 ). றதர்தலுககு 
ஒரு வாைததுககு முன் றதர்தல் பு�க்கணி்பபு ஊர்வலமமான்ள� 
நகசெளலட்  தீவிைவாதி்கள் இநதக கிைாமததில் நடததியிருநத�ர். 
பு�க்கணி்பளப மீறி வாக்களிததால் என்� நடககும் என்று 
அசசுறுததும் வள்கயில் மனித உருவ மபாம்ளம்களை மைததில் 
்கட்டித மதாங்்க விட்டிருநதார்்கள். 

ஆ�ால் அநத வாககுச சொவடியில் வைலாறு ்காணாத அைவிற்கு 
90 விழுக்காடு வாககு்கள் பதிவாயி�. வாககுச சீட்டிற்கும் து்பபாககி 
குண்டு்களுககுமா� (Ballot Vs Bullet)  இநத்ப றபாட்டியில் மக்கைாட்சி 
என்� ம்கததுவத தததுவம் மவன்�து. இதற்கு முககியக ்காைணம் மி்க 
மவளி்பபளடயா்க ஒளிவுமள�வின்றி தகுநத பாது்கா்பபுடன் றதர்தல் 
நடதத்பபட்டறத ஆகும். 

வ ா க கு ச செ ா வ டி க கு ச  ம செ ல் லு ம்  ற த ர் த ல்  ஊ ழி ய ர் ்க ள் 
வாககுசசொவடிககுமுன் நின்று றததியிட்ட மற்றும் றநைம் குறி்பபிட்ட  
புள்க்பபடம் எடுததுகம்காள்ை றவண்டும்; வாககு்பபதிவின் 
ஒவமவாரு நிளலயிலும் றததியிட்ட புள்க்பபட்ப பதிவு்கள் இருக்க 
றவண்டுமம� ்கட்டளையிட்டிருநறதாம். இளத அநத ஊழியர்்கள் 
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மசெய்திருநதார்்கள்.  அநத வாககுச சொவடியின் முன்�ர் நூற்றுக்கணககில் 
ஆண்்களும் மபண்்களும் வரிளசெயில் நின்று வாக்களிககும் 
புள்க்பபடங்்களை அலர்றமல்மங்ள்க எ�ககு அனு்பபிளவததிருநதார். 
பஸ்தர் பகுதியில் அளமதியா்க றதர்தல் நடதத முடியுமா என்� 
ற்கள்வி்களுகம்கல்லாம் பதில் மசொல்லும் ஆவண்பபதிவு்கைாய் 
அளமநத� இநத்ப புள்க்பபடங்்கள். மி்கவும் மகிழசசியா்க இருநதது.  

பாது்கா்பபா� றதர்தல்்களை நடதத வாககுசசொவடி வாரியா்க 
சி�்பபுத திட்டங்்களை வகுததுச மசெயல்படுததியிருநத அவரின் 
தி�ளமளய்ப பாைாட்டி, 2014—ஆம் ஆண்டு,ஜ�வரி, 22 அன்று 
மடல்லி விகயான்பவனில் நடநத றதசிய வாக்காைர் தி� 
நி்கழவின்றபாது, இநதிய றதர்தல் ஆளணயம் அலர்றமல்மங்ள்கககு 
விருது வழங்கி பாைாட்டியது. அவர் விருதுமபற்� றபாது எ�ககு 
மி்கவும் மகிழசசியா்கவும், மபருளமயா்கவும் இருநதது.   

உ ல ்க  ந ா டு ்க ளி ல்  அ ள � வ ரு க கு ம ா �  வ ா க கு ரி ள ம 
தவளணமுள�யில் வநதது. அளத சுதநதிை இநதியாவின் அைசியல் 
சொசெ�ம் ஒறை நாளில் தநதது. மபாதுதறதர்தல்்களை அடி்பபளடயா்கக 
ம்காண்ட மக்கைாட்சி முள�யில் எததள�றயா குள�பாடு்கள் 
இருக்கலாம். எனினும், இதற்கு நி்கைா� இன்ற�ார் ஆட்சிமுள� 
இல்ளலமயன்பறத உண்ளம. 
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மக்கைாட்சி முள�ககு எதிைா� வன்முள�்கள் தளலவிரிததாடும் 
ஓர் இடததில் நடககும்  றதர்தல் என்பது, ஒரு றவட்பாைருககும் 
மற்ம�ாரு றவட்பாைருககும், ஒரு ்கட்சிககும் மற்ம�ாரு ்கட்சிககும் 
இளடறய நளடமபறுகி� றதர்தல் அல்ல.  உண்ளமயில் அது 
மக்கைாட்சியின் மீது நம்பிகள்க ம்காண்டவர்்களுககும், அதன்மீது 
நம்பிகள்க அற்�வர்்களுககுமிளடயிலா� றதர்தறல. அவவாறு 
மக்கைாட்சி மீது நம்பிகள்க வ�ட்சி தளலதூககும் இடங்்களில் 
அளதசசெரி மசெய்யும் ஒறை மருததுவம், நம்ப்கததன்ளம ம்காண்ட 
றதர்தல் மட்டுறம. இநத நிறுவ� அ�ம் றமலும் நிளலமபறுவளத 
மபாறுததறத இநதிய மக்கைாட்சி முள�யின் எதிர்்காலம்.

பஸ்தரின் பசுளமக்காடு்கள் என் ம�ததில் இ�ம்புரியா ஒர் 
உணர்ளவ ஏற்படுததிய வண்ணறம இருககின்��. இம்முள� மி்க 
இக்கட்டா� ஒரு சூழலில் பஸ்தரில் யாரும் குள�மசொல்லமுடியாத 
ஒரு றதர்தளல நடததிக்காட்டும் முயற்சியில் மீண்டும் பங்்களிக்க 
வருறவன் என்று நிள�தறத பார்க்கவில்ளல. இதயதளத மதாட்ட 
இைண்டாம் சுற்று இது.

இறதா,எ�து மெலி்கா்படர் பஸ்தர் பகுதி்களை விட்டு தளலந்கர் 
ைாய்பூளை றநாககி விளைகி�து. நான் மவு�மா்க அநதக ்காடு்களின் 
பசுளம்ப புதிர்முடிசசு்களை வானிலிருநது பார்ததபடி ம�திற்குள் 
மசொல்கிற�ன் மீண்டும் ஒரு வணக்கம்.





ஒவசோரு பசய்ககும் 
ஒவசோரு ்தாய்.. 
அேள் ைடி 
்தாய் ைடி.. 
 
�ண்�ாடு �ாலகுடித்்த 
ஆதி ைம்லகள் 
ச்தானமையின ச்தாட்டிலகள்.. 
 
இப்தா.. 
 
கா்ல ைணலசேளியில  
காணாைல ப�ாயின...  
எஙகள் 
�ண்மையப் �யணஙகளின  
�ா்தச்சுேடுகள்.  
 
காடுகளில ச்தாம்லந்தன  
எஙகளின  
�ாட்டிகள் குளித்்த  
�மழய ஓமைகள்.  
 
மகவிைப்�ட்ை ைரஙகளின  
நிழலகளில  
க்தறி அழு்தன,  
�மையல இழந்த  
எஙகைது சாமிகளும்,  
குட்டிச் சாமிகளும்..  
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இனி, ஒரு ப�ாதும்  
மீைாச்தன  
ஒபரயடியாய் ைமறந்தது  
எஙகளின உைனடி உ்லகம்.  
 
இப்தா சேகுதூரத்தில,   
ஒரு புதிய ோனத்தின கீழ்  
எஙகளின  
�மழய நிமனவுகைால  
�தியம் ப�ாட்ை  
புதிய ஊரகளும்..  
அேற்றின  
�மழய ச�யரகளும்.  
 
எஙகள்  
�ச்மச ரத்்தத்தில  
�ச்மச குத்திய  
�ழந்தா்லாட்டுகள்... 
 
எஙகளின  
புதிய ச்தம்ைாஙகுகளில 
பும்தநது கிைககும்  
�மழய குபராபைாபசாம்கள்.. 
 
கருத்்தரிககிபறாம் நாஙகள்  
மீண்டும் மீண்டும்...  
எஙகளின,  
புரா்தனச் கருப்ம�மய  
மீண்டும் பிரசவிகக...





மிக்க ென்றி

2017—ஆம் ஆண்டு. றம 30-ஆம் றததி.  ஒடிசொ முதல்வரின் 
்கலநதாய்வு அள�.  முதல்வர், சு்காதாை அளமசசெர், தளலளமசமசெயலர், 
சு்காதாைத துள�சமசெயலர் மற்றும் உயைதி்காரி்கள் அள�யிலுள்ை�ர். 
நானும் அமர்நதிருககிற�ன். எங்்கைது சி�்பபு அளழ்பபின் றபரில் 
இநதியாவின் முன்�ணி புற்றுறநாய் மருததுவர்்களில் ஒருவைா�, 
மும்ளபளயச றசெர்நத டாகடர் மபநதார்்கரும் அநதக கூட்டததில் 
்கலநது ம்காள்கி�ார். 

்காமணாளிக ்கலநதாய்வின் மறுமுள�்களில் 30 மாவட்டங்்களில்  
மாவட்ட ஆட்சித தளலவர்்களும் மாவட்ட மருததுவ அதி்காரி்களும்  
மற்றும் பலரும் அமர்நதிருககின்��ர். 

ற செ ா த ள �  அ டி ்ப ப ள ட யி ல்  ஏ ற் ம ்க � ற வ  ப தி ள � ந து 
மாவட்டங்்களில் மசெயல்படுதத்பபட்டு வரும் மாவட்ட புற்றுறநாய் 
சிகிசளசெத திட்டம்,  (டிஸ்ட்ரிகட்ற்கன்செர் ற்கர் ்பமைாகைாம் —டி.சி.சி.
பி.) எ்பபடி நளடமபற்று வருகி�து என்பளத முதல்வர் அைவில் 
ஆய்வு மசெய்வதற்்கா்கவும், இநதத திட்டததின் மசெயல்பாட்டு முள� 
பற்றிய ள்கறயட்ளட மவளியிடுவதற்்கா்கவும் அநதககூட்டம் ஏற்பாடு 
மசெய்ய்பபட்டிருநதது. 

இநதத திட்டம் ஏற்ம்க�றவ மசெயல்பட்டுவநத 15 மாவட்டங்்களில் 
இததிட்டததால் பயன்மபற்� சில புற்று றநாயாளி்களும், அவர்்களின் 
கு டு ம் ப த ள த ச  ற செ ர் ந த வ ர் ்க ளு ம்  ்க ா ம ண ா ளி யி ல்  
முதல்வருடன் றபசுவதற்்கா்க அமர்நதிருநதார்்கள். 

சு்காதாைச மசெயலர் இததிட்டம் எ்பபடி மசெயல்படுகி�து என்று 
விைககி�ார். திட்டம் சி�்பபா்கச மசெயல்படுவது பற்றி மகிழசசி 
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மதரிவிதத முதல்வர் இததிட்டம், மாநிலததில் உள்ை அள�தது 
மாவட்டங்்களுககும் (30 மாவட்டங்்கள்) விரிவுபடுதத்பபடுவதா்க 
அறிவிததார்.  

அளதத மதாடர்நது ்காமணாளி மூலம் இததிட்டம் பற்றி 
பின்னூட்டம் மப�்பபட்டது. நவைங்பூரிலிருநது புற்றுறநாய் சிகிசளசெ 
மபற்றுவரும் றநாயாளி ஒருவர் ்காமணாளியில் றதான்றி ்கண்ணீர்மல்்க 
உணர்சசி மபாங்்க்ப றபசி�ார்.  ஒவமவாரு முள�யும் நூற்றுக 
்கணக்கா� ளமல்்கள் பயணம் மசெய்து சிகிசளசெ மப�சமசென்று 
துன்ப்பபடுவளத விட மசெதது்பறபாவளதறய நான் விரும்பிற�ன். 
இ்பறபாது எ�து மாவட்டததிறலறய சிகிசளசெ மபறுகிற�ன். இது 
எ�ககு வைம் றபான்�து; மிக்க நன்றி” என்�ார். அவர் மபரிதும் 
உணர்சசிவசெ்பபட்ட றபாது, அவருககு சிகிசளசெ அளிககும் மருததுவர் 
அவரின் றதாள் மீது ள்களவதது ஆறுதல்  அளிததளதக ்காமணாளியில் 
்கண்றடாம்.   அ்பறபாது எ�து ்கண்்கள் ஈைமாகிவிட்ட�.

“மாவட்ட அைவில் புற்றுறநாய் சிகிசளசெயளி்பபதால் றநாயாளி்கள் 
மபரிதும் பய�ளடகி�ார்்கள். வீணா்க அளலயறவண்டியதில்ளல; 
ஏளழ மக்களுககு இது ஒரு வை்பபிைசொதம். இநத முயற்சியில் 
பங்்களி்பபதன் மூலம் நான் படிதத மருததுவ்பபடி்பபுகற்க ஒரு புதிய 
அர்ததம், புதிய நியாயம் கிளடததிருககி�து”, என்று  இைம் மருததுவர் 
ஒருவர் உணர்சசிவசெ்பபட்டுக கூறி�ார். 

ரூர்ற்கலா என்� இடதளதச றசெர்நத றநாயாளி ஒருவர், தான் 
ஒவமவாருமுள�யும் மும்ளப வளை மசென்று மி்க்பமபரும்  
மதாள்க்கள்  மசெலவு  மசெய்து சிகிசளசெ மபற்று வநததா்கவும், இ்பறபாது 
மாவட்டததிறலறய சிகிசளசெ மபறுவதால் மிகுநத பய�ளடநது 
இரு்பபதா்கவும் மதரிவிததார்.

டாகடர் மபநதார்்கர், இநதத திட்டம் றசொதள�முள�யில் 
ந ள ட ம ப று ம்  1 5  ம ா வ ட் ட ங் ்க ளு க கு ம்  ப ல மு ள �  ற ந ரி ல் 
மசென்றிருககி�ார்.

 இததிட்டததின் முதும்கலும்பா� டாகடர் மபநதார்்கர் எ�ககு்ப 
புற்று றநாய் சிகிசளசெயளிதத (கீறமாமதைபி ) டாகடர் என்பதும் 
முதல்வருககுத மதரியும். இநதக ்காமணாளி நி்கழவின் றபாதும் 
இது்பபற்றிக குறி்பபிட்றடன். 
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டாகடர் மபநதார்்களை 2009 இல் இநதியத தளலளமத றதர்தல் 
ஆளணயைா்க இருநத நவீன் சொவலா,எ�ககு அறிமு்கம் மசெய்து 
ளவததார். அவரிடம் மும்ளபயிலும்,மடல்லியிலும் நான் சிகிசளசெ 
மபற்ற�ன். அ்பபடி்பபட்ட ஒரு மருததுவ நிபுணர் ஆயிைக்கணக்கா� 
பழங்குடி மக்களுககும், ஏளழ்களுககும் சிகிசளசெ அளிககி�ார். 
இ்பபடிமயாரு  திட்டதளத நாங்்கள் ஒடிசொவில் வடிவளமதது 
மசெயல்படுததி வருகிற�ாம் என்பது எ�து  ‘இைண்டாம் சுற்ள�’ 
நியாய்பபடுததும்; மபாருள் உள்ைதா்க ஆககும்; மநகிழசசிளய 
உண்டாககும் ்காைணங்்களுள் ஒன்�ா்க இருககி�து.  

 இநதியாவில் புற்றுறநாயாளி்களின் எண்ணிகள்க மி்கவிளைவா்க 
அதி்கரிததுவருகி�து. 2021ஆம் ஆண்டில் புற்றுறநாயாளி்களின் 
எ ண் ணி ள ்க  7  ற்க ா டி ள ய த  மத ா ட் டுவிடும்  எ ன் �  ்க ணி ்பபு 
அசசுறுததுகி�து. மி்கக குள�நத ்காலததிறலறய மவகு விளைவா்க 
மாறிவிட்ட நமது வாழகள்க முள�, உணவு்பபழக்கங்்கைால் 
புற்றுறநாய் மி்க்பமபரிய அபாயமா்க அதி்கரிததுவருகி�து. இன்ள�ய 
நிலவை்பபடி  இநதியாவில் 1250 புற்றுறநாய் சிகிசளசெ நிபுணர்்கள் 
தான் இருககி�ார்்கள். அதாவது 2000 புற்றுறநாயாளி்களுககு ஒரு 
ம ரு த து வ ர்  எ ன் �  வி கி த ா ச செ ா ை ம்  உ ள் ை து .  இ ள த  1 0 0 0 
பு ற் று ற ந ா ய ா ளி ்க ளு க கு  ஒ ரு வ ர்  எ ன் �  நி ள ல ள ம க ்க ா வ து 
ம்காண்டுவநதால் நிளலளமயில் ம்காஞசெம் மாற்�ம் றநரிடும். உயர் 
ம த ா ழி ல் நு ட் ப  வ செ தி ்க ளு ட ன்  கூ டி ய  சி கி ச ள செ  ள ம ய ங் ்க ள் 
மபரும்பாலும் மி்க்பமபரிய ந்கைங்்களில் மட்டுறம உள்ை�. 
சிறுந்கைங்்களில்  வசி்பபவர்்களுகற்க றபாதுமா� சிகிசளசெ வசெதி 
இல்ளல. இதில் கிைாம  மக்களின் அவல நிளலளய மசொல்லிமாைாது. 

றமலும், புற்றுறநாய் சிகிசளசெ மபரும் மசெலவு ளவககும். 
நான்ள்கநது லட்செம் ரூபாய் மசெலவழி்பபது என்பது குள�நத 
வ ரு வ ா யு ள் ை  கு டு ம் ப ங் ்க ள ை க  ்க ட னு க கு ள் ை ா க கி  
நடுதமதருவில் நிற்்களவததுவிடும். 

புற்றுறநாய் ஒரு சி�்பபு மருததுவ்ப பிரிவு என்பதால், மற்� 
றநாய்்களுககு றபால மாவட்ட அைவில் ஆங்கில மருததுவ சிகிசளசெ 
கிளட்பபதில்ளல.  ‘கீறமாமதைபி’ என்� மருததுவம் கூட எல்லா 
இடங்்களிலும் கிளட்பபதில்ளல. இநதியாவின் மதன்மாநிலங்்களில் 
ஓைைவு பைவாயில்ளல.  ஆ�ால், வடமாநிலங்்களிலும்  மற்றும் 
கிழககிநதிய மாநிலங்்களிலும்  நிளலளம அ்பபடியில்ளல. இங்கு 
மபரும்பாலும் மருததுவக்கல்லூரி மருததுவமள�்களிலும், 
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புற்றுறநாய் சிகிசளசெ சி�்பபுளமயங்்களிலும் மட்டுறம சிகிசளசெ 
கிளடககும் என்பதால், றநாயாளி்கள் ஒவமவாருமுள�யும் 
‘கீறமாமதைபி’, மற்றும் ்கதிர்வீசசு சிகிசளசெ  (‘றைடிறயா மதைபி’) மப� 
நூற்றுக்கணக்கா� ளமல்்கள் பயணம் மசெய்து அல்லல்படுகி�ார்்கள்.  

இத�ால் புற்றுறநாளயவிடவும் ம்காடுளமயா�து புற்றுறநாய் 
சிகிசளசெ என்� அசசெ உணர்வு மபரும்பான்ளமயா்க நிலவுகி�து. 
அதுமட்டுமன்றி, புற்றுறநாய் சிகிசளசெளய முள�்பபடி குறி்பபிட்ட 
இளடமவளியில் மப�ாதவர்்களும், மதாடர்நது சிகிசளசெ மப�ாமல் 
பாதியில் ம�ம் தைர்நது, உடல் தைர்நது ள்கயிலிருககும் ்காளசெயும் 
இழநது சிகிசளசெளய ள்க விடுகி�வர்்களும் ஏைாைம். 

2009 – 2010 ஆம் ஆண்டில் மும்ளபயிலும், மடல்லியிலும் பல்றவறு 
மருததுவமள�்களில் பல்றவறு நிபுணர்்களின் உதவிறயாடு நான் 
சிகிசளசெ மபற்றுவநத றபாது அடிக்கடி  எ�ககுள் ஓர் எண்ணம் எழும்: 
என்ள�சசுற்றி,  என்ள�க ்கவனிததுக ம்காள்ை, என் மீது 
அக்கள�ம்காண்ட எததள� றபர்  இருககி�ார்்கள்.  ஆ�ால், சொதாைண 
ஏளழ மக்களின் நிளலளம என்�?

நான் உடல் நலம் குன்றிய றபாது இநதியத றதர்தல் ஆளணயம் 
என்ள� தாங்கி்பபிடிததது. றதளவ்பபட்டால் மவளிநாட்டிற்கு 
அனு்பபிளவக்கவும் தயார் என்று தளலளமத றதர்தல் ஆளணயறை 
எ�ககு ளதரியம் ம்காடுததார். ஒவமவாருமுள� ‘கீறமாமதைபி’ 
சிகிசளசெ மபறுவதற்கு மருததுவமள�ககுச மசெல்லும் றபாதும் 
என்ள� ்கண்ணும் ்கருததுமா்கக ்கவனிததுகம்காண்டார்்கள். 

ஆ�ால் இநத ்கவனி்பபு, வசெதி வாய்்பபு்கள் குறிதத ஏறதா ஒரு  
றயாசெள� எ�ககுள் உறுததிகம்காண்றட இருநதது.  ஒருமுள� 
அளடயாறு புற்றுறநாய் மருததுவமள�ககு மூதத மருததுவர் 
ஒருவளை்பபார்க்கச  மசென்றிருநதறபாது அங்கு அளலறமாதிய 
கூட்டம் அதிர்சசி ஊட்டியது. 2013 -14 ்களில் இறத றநாயால் 
பாதிக்க்பபட்ட எ�து தம்பி மஜயசசெநதிைள� ற்காளவயிலும் 
மசென்ள�யிலும் பல்றவறு மருததுவமள�்களிலும் ளவதது 
கிட்டததட்ட மூன்று ஆண்டு்கள் பல்றவறு சிகிசளசெ அளிததும் 
பயனில்லாமல் றபா�து. இறுதியில் அவளை 2016 இல் இழநறதாம்.

2014-டிசெம்பரில் உதவித தளலளமச மசெயலைா்க்ப பதவி உயர்வு  
மபற்று நிதிததுள�்பமபாறு்பறபற்று ஒடிசொவுககுத திரும்பிய பின்�ர், 
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ம ப ா து  சு ்க ா த ா ை த  து ள � க ்க ா �  நி தி  ஒ து க கீ டு  ப ற் றி ய 
விவாதங்்களின்றபாது புற்று றநாய் சிகிசளசெ பற்றியும் றபசசு வநதது. 
கீ ற ம ா ம த ை பி ள ய  எ ளி த ா க கு வ து  எ ்ப ப டி  எ ன் று  
தீவிைமா்க விவாதிதறதாம். 

இதற்கிளடயில் ஒருமுள� எ�து டாகடர் மபநதார்்களை 
எறதசளசெயா்க மடல்லியில் செநதிதறதன். அ்பறபாது அவர் எ�ககு 
மருததுவர் என்� ற்காட்ளடத தாண்டி மநருக்கமா� நண்பைா்கவும் 
ஆகியிருநதார்.  டில்லியில் ‘நீததி ஆறயாக’ வாசெலில் நின்�படி 
றபசிகம்காண்டிருநறதாம். எ�து தம்பியின் சிகிசளசெ பற்றி 
றபசிகம்காண்டிருநத நாங்்கள் மபாதுவா்க நமது நாட்டில் புற்றுறநாய் 
சிகிசளசெயில் உள்ை பிைசசெள�்கள் பற்றியும் விவாதிதறதாம். 

புற்றுறநாளயக ்கண்டுபிடி்பபது. அறுளவ சிகிசளசெ மசெய்வது; 
றநாயாளிககு என்� மாதிரியா� கீறமாமதைபி, ்கதிர்வீசசு சிகிசளசெ 
அளி்பபது றபான்� பணி்களுககு சி�்பபு மருததுவர்்கள் றதளவ. 
மற்�படி, கீறமாமதைபி ம்காடு்பபது, பக்கவிளைவு்களை செமாளி்பபது 
இன்னும் மசொல்ல்பறபா�ால் புற்றுறநாயின் ஆைம்ப  அறிகுறி்களைக 
்க ண் ட றி ந து  ற ந ா ய ா ளி ்க ள ை  சி � ்ப பு  ம ரு த து வ ர் ்க ளி ட ம் 
அனு்பபிளவ்ப்பபது றபான்� பணி்களைச மசெய்ய மபாதுவா� 
ஆங்கில மருததுவர்்கறை றபாதும் என்�ார்.  

அதற்்கா்க, ஒவமவாரு மாவட்டததிலும் ஓரிரு ஆங்கில மருததுவர் 
மற்றும் மசெவிலியருககு டில்லியிலும் மும்ளபயிலும் சி�்பபு  சிகிசளசெ 
அளி்பபதற்்கா� பயிற்சி தநது  தயார் மசெய்துவிடலாம் என்�ார். 
மததிய்பபிைறதசெ மாநில அைசும் அவரும் இளணநது ஒரு புதிய 
முயற்சிளய பரிறசொதள� அைவில் றமற்ம்காண்டிரு்பபதா்கச 
ம செ ா ன் � ா ர் .   இ ந த  மு ள � ள ய  ஒ டி செ ா வி ல்  மி ்க ச சி � ்ப ப ா ்க 
மசெயல்படுததலாம்,  அதற்்கா� எல்லா உதவி்களையும் மசெய்யததயார் 
என்றும் கூறி�ார். 

நான் இதுபற்றி எங்்கைது சு்காதாைததுள�ச மசெயலர் ஆர்ததி 
ஆகுஜாவிடம் மதரிவிதறதன். அடுதத வாைறம டாகடர் திற�ஷ 
மபநதார்்களை மும்ளபயிலிருநது வைவளழதறதாம். அவர் மததிய்ப 
பிைறதசெ மாநில புற்றுறநாய்ச சிகிசளசெத திட்டததின் ஒருங்கிளண்பபா 
ை ை ா �  ட ா க ட ர்  சி . எ ம் .  தி ரி ப ா தி  எ ன் ப வ ள ை யு ம்  உ ட ன் 
அளழததுகம்காண்டு வநதார். 
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அவர்்களிருவரும் தமது அனுபவதளத விைககி�ர். தளலளமச 
மசெயலர் அைவில் ஆறலாசெள� நடநதது. அதன்பி�கு ஒடிசொளவச 
றசெர்நத மருததுவக குழுவி�ளை மததிய்பபிைறதசெததுககு அனு்பபி 
ளவதறதாம். அவர்்களின் அனுபவங்்கள் பற்றி அறிகள்க செமர்்பபிக்கச 
மசொன்ற�ாம். 

அவர்்கள் அளிதத அறிகள்கயுடன் டாகடர் மபநதார்்கருடன் மாநில 
முதல்வளைச செநதிதது திட்டதளத விைககிற�ாம். ஏளழ மக்களுககு 
புற்று றநாய் சிகிசளசெ  கிளடக்க எல்லாவள்கயா� முயற்சி்களையும் 
மசெய்யுமாறு ்கட்டளையிட்டதுடன் இதற்்கா்க வைவு மசெலவு 
திட்டததில் றபாதுமா� நிதி ஒதுககீடு மசெய்யவும் முதல்வர் 
ஆளணயிட்டார். அதன் அடி்பபளடயில் டாகடர் மபநதார்்கரின் 
வழி்காட்டுதலில் இலவசெ புற்றுறநாய் சிகிசளசெ ளமயத திட்டதளத 
முதல் ்கட்டமா்க ஏழு மாவட்டங்்களில் றசொதள� முயற்சியா்கச 
மசெயல்படுதத முடிவு மசெய்ய்பபட்டது. 

ஒவமவாரு மாவட்டததிலும் ஓர் ஆங்கில மருததுவர், இைண்டு 
மசெவிலியர்்களுககு மடல்லிககு அருகிலுள்ை பரீதாபாததில் 4 
வாைமும், மததிய்பபிைறதசெததில் உள்ை உஜ்ஜயினி மாவட்ட 
மருததுவமள�யில் 2 வாைமும் சி�்பபு்ப பயிற்சி அளிதறதாம். முதல் 
அணி பயிற்சிமபற்று திரும்பியதும் டாகடர் மபநதார்்கரின் 
மநறியாளுள்கயில் ஒடிசொ மருததுவ நிபுணர்்கள்    புற்றுறநாய் 
மருததுவ சி�்பபு மு்காம்்களை நடததி�ார்்கள். கீறமாமதைபி சிகிசளசெ 
றதளவ்பபடும் நூற்றுக்கணக்கா� றநாயாளி்களைக ்கண்டறிநத�ர். 

 2016—ஆம் ஆண்டு ஏ்பைலில் நவைங்பூர் என்� இடததில் மாவட்ட 
ம ரு த து வ ம ள � யி ல்  6  ப டு க ள ்க ்க ள்  ம ்க ா ண் ட  ‘ கீ ற ம ா ’ 
சிகிசளசெயளிககும் ளமயம் மதாடங்்க்பபட்டது.  பின்�ர் 15 
மாவட்டங்்களுககு விரிவாக்க்பபட்ட இநதத திட்டம் இ்பறபாது 
மாநிலம் முழுளமககுமா� திட்டமா்கச மசெயல்படுதத்பபடுகி�து, 
இது மட்டுமின்றி ஒடிசொவில் புதிதா்க அள�தது வசெதி்களுடன் கூடிய 
நான்கு ்கதிர் இயக்கச சிகிசளசெ ளமயங்்களைத தி�க்கவும் நிதி 
ஒதுககீடு மசெய்ய்பபட்டு அக்கருவி்களை வாங்குதல், ்கதிர் இயக்க 
மருததுவ்ப பணியாைர்்களுககு பயிற்சி அளிததல் றபான்� பணி்களும் 
துரிதமா்க நடநது வருகின்��.
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இததிட்டததின் கீழ இதுவளை 30 ஆங்கில மருததுவர்்களும் 60 
மசெவிலியர்்களும் சி�்பபு்ப பயிற்சி மபற்றுள்ை�ர். மாவட்ட அைவில் 
பல மு்காம்்கள் நளடமபற்றுள்ை�. 12,000 றபருககும் அதி்கமா� 
புற்று றநாயாளி்கள் பய�ளடநதுள்ை�ர். 8000 -ககும் றமல் 
‘ கீ ற ம ா ம த ை பி ’  சி கி ச ள செ ்க ள்  அ ளி க ்க ்ப  ப ட் டு ள் ை � .  இ து 
இன்றுவளையா� நிலவைம். 

புற்றுறநாயால் பாதிக்க்பபட்ட அள�வருககும் இலவசெ 
சிகிசளசெயும், மருநது்களும் வழங்்க்பபடுகின்��. மாவட்ட அைவில் 
சி�்பபு்ப பயிற்சி மபற்று இதற்கு சிகிசளசெயளிக்க முன்வரும் 
மருததுவர்்கள், மசெவிலியர்்கள் யாரும் நிர்்பபநதிக்க்பபட்டவர்்கள் 
அல்லர்; தன்�ார்வ அைவில் முன்வநதவர்்கள். 

மாவட்ட அைவிலா� இநத கீறமாமதைபி ளமயங்்களை 
்க ட் ட க கி லு ள் ை  ஆ ச செ ா ர் ய  அ ரி ்க ர்  ம ண் ட ல  பு ற் று ற ந ா ய் 

மாெடட புற்றுந�ாய் சிகிச்ச திடடம், ஒடிசா
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ஆய்வுளமயதறதாடு மதாழில்நுட்ப அடி்பபளடயில் ்காமணாளி 
மற்றும் ்கணினி்கள் மூலம் இளணததுள்ைதால் சி�்பபு மருததுவ 
ளமயங்்களுககுத றதளவயா� ஆறலாசெள�்களை வழங்்க முடிகி�து. 
டாகடர் மபநதார்்கர் அடிக்கடி ஒடிசொவிலுள்ை மாவட்டங்்களுககு 
வநது றபாகி�ார். றதளவ்பபடும் றபாமதல்லாம் றநாயாளி்களின் 
மருததுவ அறிகள்க்கள் த்கவல் மதாடர்பு சொத�ங்்கள் மூலம் 
அவருககு அனு்பப்பபட்டு ஆறலாசெள� மப�்பபடுகி�து.

இ்பறபாமதல்லாம் நான் மாவட்ட சுற்று்பபயணங்்கள் மசெல்லும் 
றபாது இலவசெ புற்றுறநாய் ளமயததிற்கு தவ�ாமல் மசெல்கிற�ன். 
சி�்பபு பயிற்சி மபற்று றசெளவயாற்றும் மருததுவர்்கள், மசெவிலியர்்கள், 
மற்றும் சிகிசளசெ மபறும் றநாயாளி்களைச செநதிதது்ப றபசுகிற�ன். 
றநாயாளி்களின், அவர்்கைது குடும்பததி�ர்்கள் மநகிழசசியுடன் 
உ ள ை ய ா டு ம்  ற ப ா து  அ ந த  ம ரு த து வ ர் ்க ளி ன்  மு ்க ங் ்க ளி ல் , 
மசெவிலியர்்களின் மு்கங்்களில் மதரியும் மபருமிததளதயும் 
நிள�ளவயும் ்கவனிக்கததவறுவதில்ளல. 

இதன் அடுதத ்கட்டமா்க ஒடிசொ முழுவதும் புற்றுறநாய் 
சிகிசளசெளய ஒருங்கிளணக்கவும் மும்ளபயில் உள்ைது றபால மி்க 
நவீ� புற்றுறநாய் சி�்பபு மருததுவமள�ளய புவற�ஸ்வைததில் 
அளமக்கவும் ஒடிசொ மாநில அைசு டாடா அ�க்கட்டளையுடன் ஒரு 
புரிநதுணர்வு ஒ்பபநதததில் ள்கமயழுததிட்டுள்ைது. 

எவவைறவா அவநம்பிகள்க்களுககிளடறய, வாழகள்க நம்பிகள்க 
தருவதா்கததான் இருககி�து. 

   �இருட்டு ேணிகரகள் 
    ஏப்தனும் சசால்லட்டும்,
    சேளிபய உ்லகம் 
    சேளிச்சைாகத்்தான இருககிறது.
 எது சநகிழ்ச்சி அளிககிறப்தா 
 அதுபே ைகிழ்ச்சி அளிககிறது �     என்று 
எ�து “சி�குககுள் வா�ம்”  நூலில் நான் எழுதியிருநத வரி்களை 

றமலும்  றமலும் மபாருளுள்ைதா்க ஆககுகி�ார்்கள் டாகடர் 
மபநதார்்கரும் இநத மருததுவர்்களும் மசெவிலியர்்களும்.







’நனறி’ என�து
சசால அல்ல
சசயல.

சசய்்தேனுககுச் சசய்ேது
சைாய்.
ஆனால 
சசய்யாைல 
சசய்்த  உ்தவி 
சைய்.
அது கணககில 
அைஙகா்த 
ஒரு கணககு.
உண்மையில 
அது ஓர அறம்.

"மேயகமும் ோனகமும்
ஆற்றல" அரிச்தனறால
இந்தக 
மகைாறு பேண்ைா
கைப்�ாட்மை
எந்த 
"சைாய்"க கணககு
முழு்தாய் பநரசசய்யும்?

சி்ல பநரம்
சசய்யாைல சசய்்த
உ்தவிககு
சசலுத்்த முயலும்
சில்லமர விம்ல
அந்த
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அறத்தின ச�ருமைமய
காயப்�டுத்தும்.

’நனறி’  என�து 
சேறும்
சகாடுககல ோஙகல எனறால 
அம்தப் 
ச�ாருட்�ாலில
மேத்திருப்�ார ேள்ளுேர.
"நனறி" எனனும் "நனமை"
அகத்தில ஊறும் 
அறத்துப்�ால. 

�யன ச்தரி்தல
என�து 
ஒரு �ககுே நிம்ல.
்தனிைனி்த ஒழுககம்.
சமூக சநறி.

�மனத்துமண
திமனத்துமண 
என�ச்தல்லாம்
�ாரமேமயப் ச�ாறுத்்தது.
கைல நடுவில
்தவித்்த ோய்ககு
்தண்ணீர
திமனயா? �மனயா?

இடுககண் கமைந்த
நண்�னின மக
ே்லகமகயா
இைகமகயா
என�்தா முககியம்?
அது
ேரகமக
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என�ப்த முககியம்.

நனறியும் நனமையும்
பேறு பேறா?
அல்லது 
இரண்டிலும் ‘நல’ / ‘நன’
ஒபர பேரா?

"நனமை சசய்யப்�டுகிறது
நனறி நிமனககப்�டுகிறது"
என�து 
எவேைவு தூரம் உண்மை?

நனமைமய நிமனககாைல
நனமை சசய்லாகுைா?
நனறி ‘இல்லாைல’
நனறி" இருககுைா? 

‘நனறி’மய 
எந்தத் து்லாகபகால
துலலியைாய்
எமை ப�ாடும்?
எந்தப் "�ஙகுச்சநம்த"
அ்தன 
நிகர ைதிப்ம� 
நிரணயிககும்?

‘�யன’ தூககியேன
�ல்லககு தூககினான.
நயனதூககினான
அந்த நல்லறத்தின
வீரியத்ம்த ்தன 
நரம்பில ஏற்று 
ந்லம் �ாராட்டினான.
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உறவுகளின 
ஐநச்தாமக கணககில
எண்கள் அல்ல 
முககியம்.
�்ல தீமைகமை 
பநர சசய்யும்
ஒரு நனமை.

நைது 
ேரவு -சச்லமே 
நாம் ்தாபன 
�ாரககிபறாம்?

"உ்தவி சசயப்�ட்ைார
சாலபின மேத்்தது 
உ்தவி" என�்தால
தீமைகமை ைறநது
நனமைமய 
நிமனப்�து 
நைது மகயில.

ஏசனனில இது
சேளித் ்தணிகமக 
அல்ல.
உள் ்தணிகமக.

சகாடுத்்த மக
சிேககிறப்தா இலம்லபயா
ோஙகிய மக
ைறககக கூைாது.

‘நனறி’ எனற
‘நனமை’ ்தான
கைவுள் எனற 
‘�ட்ைப்ச�யர’
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்தாஙகிய 
அறம்.

அறம் ஒரு 
ேம்லப்பினனல.
ஓர அறத்ம்தத்
்தாஙகும் 
இனசனாரு அறம்.

இந்த
‘சைலலிய’
அறேம்ல ்தான
சுைககிறது
பூமியின எமைமய... 
மிகக நனறி.





உைகத்ரத முத்தமிட்்வர்
 அநத மனிதளை றநரில் பார்க்க றவண்டும் என்று அவவ்பறபாது 

றதான்றும். பார்க்க றவண்டுமமன்று முயற்சி மசெய்திருநதால் எளிதில் 
பார்தது விடககூடிய தூைததில்தான் அவர் இருநதார். அவர் 
மபங்்களூரில் வசிதது வநதாலும் அவைது நிறுவ�ததின் மி்க்பமபரிய 
கி ள ை  ஒ டி செ ா வி ல் ,  பு வ ற � ஸ் வ ை த தி ல் த ா ன்   இ ரு க கி � து . 
அதுமட்டுமன்றி ஒடிசொ மாநில முன்�ாள் தளலளமச மசெயலாைர் 
றதபி பிைசொத பாக ஷயின் உடன் பி�நத தம்பி அவர். எ�றவ நான் 
அவளை எளிதில் செநதிததிருக்கலாம். ஆ�ாலும் அநத வாய்்பபுக 
கிளடக்கவில்ளல.நானும் ஏற்படுததிக ம்காள்ைவில்ளல, 2016  
பி்பைவரி மாதம் வளை.  

அவர் மபயர் சு்பைத பாக ஷ. “ளமண்ட் ட்ரீ” என்� உல்க்பபு்கழ 
மபற்� த்கவல் மதாழில் நுட்ப நிறுவ�தளத நிறுவியவர். அநத 
நிறுவ�ம், 2014-2017 நிதியாண்டில் சுமார் 5200 ற்காடி ரூபாய் 
வருமா�ம் ஈட்டியுள்ைது. இநத நிறுவ�ததில் 16,500-ககு 
றமற்பட்டவர்்கள் பணிபுரிகி�ார்்கள்.   

 2016 பி்பைவரி. ஒடிசொ மாநில அைசின் மதாழில் துள� மசெயலைா� 
செஞசீவ றசொ்பைா என்ள� அவைது வீட்டுககு இைவு விருநதுககு 
அளழததிருநதார். அ்பறபாது பட்மஜட் (2016-17 ) தயாரிககும் பணியில் 
நான் மூழகி இருநறதன். 'ம்காஞசெம் தாமதமா்க வருறவன்' என்று 
மசொன்� நான்,  “றவறு யார் யாளை எல்லாம் விருநதுககு 
அளழததிருககிறீர்்கள் ? ” என்று ற்கட்றடன். அவர் சில மபயர்்களைச 
மசொல்லும் றபாது சு்பைத பாக ஷயின் மபயளையும் மசொன்�ார்.   
“அ்பபடிமயன்�ால், ்கட்டாயம் வருகிற�ன்” என்று மசொன்� நான், 
குறிதத றநைததுககு முன்�தா்கறவ விருநதுககுச மசென்ற�ன். நான் 
அங்கு மசென்�ளடநத றபாது, சு்பைத பாக ஷ ஏற்ம்க�றவ அங்கு 
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வநதிருநதார். நாங்்களிருவரும் ள்ககுலுககிக ம்காண்ட றபாது, “ 
உங்்களை்ப பார்க்க றவண்டுமமன்று பல வருடங்்கைா்க நிள�ததுக 
ம்காண்டிருககிற�ன்” என்று நான் மசொன்ற�ன். “மசொல்லியிருநதால் 
நாற� வநதிரு்பறபற�…” என்�ார் சிரிததுக ம்காண்றட.  அது தான் 
சு்பைத பாக ஷ. றபசசில் இனிளமயும் ்கவிளதயும் வழியும்.  ஒவறவார்  
அளசெவிலும் எளிளம இயல்பா்கறவ இருககும்.

அ்பறபாதுதான் ‘ஒடிசொ அறிவு்ப புலம்‘  (Odisha Knowledge Hub) 
சுருக்கமா்க, OKH  என்� மபயரில் எ�து துள�யில் ஓர் அளம்பளப 
முதல்வரின் அனுமதியுடன் மதாடங்கியிருநறதாம். மவவறவறு 
துள�்களில் பட்டறிவுளடய நிபுணர்்களை அளழதது, வநது றபசெ 
ளவதது அளமசசெர்்கள் உட்பட உயைதி ்காரி்கள்   அள�வரும் அமர்நது 
ற ்க ட் கு ம்  அ னு ப வ ்ப ப கி ர் வு த  த ை ம்  அ து .  இ து  ஒ ரு 
மசொற்மபாழிவுதமதாடர். அவவ்பறபாது, உல்க்பபு்கழ மபற்�, றதசிய 
அைவில் சொதள�்கள் மசெய்த வல்லுநர்்களை அளழதது வநது இங்கு 
உளையாற்� ளவததுக ற்கட்பது எங்்களுளடய வழக்கம்.   

நி்கழவின் றபாது, மசொற்மபாழிவாைர் மட்டுறம றமளடயில் அமை 
ள வ க ்க ்ப ப டு வ ா ர் .  அ ள ம ச செ ர் ்க ள் ,  த ள ல ள ம ச  ம செ ய ல ர் , 
மசெயலர்்களுட்பட ஏள�ய அள�வரும் றமளடககுக கீறழ அைங்கில் 
ற ப ா ட ்ப ப ட் டி ரு க கு ம்  ந ற் ்க ா லி ்க ளி ல்  அ ம ர் ந தி ரு ்ப ற ப ா ம் . 
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இநதககூட்டம், ஒடிசொவின் 30 மாவட்ட ஆட்சியர்்களுடனும் அவைவர் 
அலுவல்க ்காமணாளி அைங்கின் இருவழிதமதாடர்பு மூலம் 
இளணக்க்பபடும். மசொற்மபாழிவுத தளல்பபிற்கு மபாருததமா� 
வ ள ்க யி ல்   அ ந த ந த  ம ா வ ட் ட த ள த  ற செ ர் ந த  அ தி ்க ா ரி ்க ள் , 
்கல்வியாைர்்கள், இளைஞர்்கள், மாணவர்்கள் ஆகிறயாருடன் 
ம ா வ ட் ட  ஆ ட் சி ய ரு ம்  அ ம ர் ந து  ற ப ச ள செ க  ற ்க ட் ப ா ர் ்க ள் . 
அ ங் கி ரு ந த ப டி ற ய  ்க ா ம ண ா ளி  மூ ல ம்  ற ்க ள் வி ்க ள ை யு ம் 
எழு்பபுவார்்கள்.    

திட்டமிட்ட றநைததில், ஒரு நிமிடம் கூடத தாமதமின்றி கூட்டம் 
மதாடங்கும். இநத அறிவு்பபுலததின் அளம்பபாைர் என்� முள�யில், 
நான் அன்ள�ய மசொற்மபாழிவாைளை அறிமு்கம் மசெய்து இைண்டு 
நிமிடம் றபசுறவன். ஐம்பது முதல் அறுபது நிமிட உளை, அளதத 
மதாடர்நது 15 முதல் 20  நிமிட ற்கள்வி பதில் அமர்வு என்று நி்கழவு 
ஒழுங்கு மசெய்ய்பபட்டுள்ைது. இநநி்கழளவ சில செமயங்்களில் மாநில 
முதல்வர் த�து அள�யிலிருநதவாற� ்காமணாளி மூலம் 
பார்்பபதுண்டு. 

நான் சு்பைத பாக ஷ ளய செநதி்பபதற்கு முன், ஒடிசொ அறிவு்பபுலததில் 
இைண்டு மசொற்மபாழிவு்கள் நி்கழதத்பபட்டிருநத�. ஒன்று 
றவைாண்ளம, றவைாண் விற்பள� மதாடர்பா� ஒரு வல்லுநரின் 
உளை; மற்ம�ான்று நிதி-வங்கிததுள� மதாடர்பா� உளை. 

1936 ஆம் ஆண்டு ஏ்பைல் முதல் றததி ஒடிசொ தனி மாநிலமா்க 
உருவாக்க்பபட்டது.  2016 ஏ்பைல் முதல் றததி  அநத வைலாற்று 
நி்கழவின் எண்பதாம் ஆண்டு மதாடங்கும் என்பளத ம�தில் ளவதது  
ஏ்பைல் முதல் வாைததில் ஒரு மசொற்மபாழிவு நி்கழதத்பபட 
றவண்டுமம�த திட்டமிட்றடாம்.  அளத ஒடிசொவில் பி�நத 
'மண்ணின் ளமநதர்' ஒருவறை  நி்கழதத றவண்டுமமன்று நிள�தறதாம்.  
இ்பபடி நிள�தததுறம ம�தில் றதான்றிய மபயர் சு்பைத  
பாக ஷயினுளடயதுதான். இைவு விருநதிற்கிளடறய அவரிடம் என் 
விரு்பபதளதச மசொன்ற�ன். ஏ்பைல் முதல் நாள், அைசு விடுமுள� 
என்பதால்,2-ஆம் றததி மசொற்மபாழிளவ ளவததும்காள்ைலாமா 
என்று ற்கட்றடன். அடுதத மநாடிறய மகிழசசிறயாடு அவர் அநத 
அளழ்பளப ஏற்றுக ம்காண்டார்.  

   ஏ்பைல் இைண்டு. றநைம்  ்காளல 10.15 மணி. எ�து அலுவல்க 
அள�யில் என் றமளசெக்கணினியில் நான் தட்டசசு மசெய்து 
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ம்காண்டிருநறதன். சு்பைத பற்றிய எ�து அறிமு்க உளைளய அவர் 
வநதுறசெருமுன் தட்டசசு மசெய்து சுமார் 10.40 மணியைவில் பிைதி 
எடுததுவிட றவண்டுமமன்று நிள�தறதன். ஆ�ால், 10.20 மணிகற்க 
எ�து அள�ககுள் அவர் தன் மள�வியுடன் நுளழநதார். 'வணக்கம்' 
கூறி அவர்்களை றசொபாவில் அமைச மசெய்துவிட்டு   தட்டசசு மசெய்யும் 
பணிளயத மதாடர்நறதன். “மன்னிக்கவும்.  இது உங்்களை்ப பற்றிய 
அறிமு்க உளைதான் ” என்று கூறிய றபாது எ�கற்ககூடக கூசசெமா்கறவ 
இருநதது -  ்களடசிமநாடி வளை அநத றவளலளய பாககி 
ளவததிருநறதன் என்பளத நிள�தது.

சு்பைத பாக ஷயின் வாழகள்க பற்றி இங்ற்க ம்காஞசெம் பார்்பறபாம்.   

   ஒடிசொவிலுள்ை பட்�ா்கட் என்� இடததில், 1957-இல் ஓர் அைசு 
ஊழியரின் ம்க�ா்க்ப பி�நதவர். அ்பறபாது அவர்்கள் வசிதத வீட்டில் 
மின்சொை இளண்பறபா, குடிநீர்க குழாறயா கூட இருக்கவில்ளலயாம். 
(இநத வீட்டின் தற்றபாதய படம் கீறழ)அவருளடய தநளதயின்  
பணியிட மாற்�ங்்களின் ்காைணமா்க பல பின்தங்கிய மாவட்டங்்களின் 
அைசு்பபள்ளி்களில் பயின்�வர். புவற�ஸ்வரில் அைசியல் அறிவியல் 
பட்ட்பபடி்பபு்ப படிககி�ார். அ்பறபாது பல்றவறு துள�்களில் சி�நது 
விைங்கி�ார். றபசசு்பறபாட்டி்களில் எ்பறபாதும் முதலிடம். றதசிய 
மாணவர் பளடயின் பாைாசூட் பிரிவில் பதக்கம் மபற்�வர். 
மடல்லியில் நடநத குடியைசு தி� அணிவகு்பபில் 1975-ஆம் ஆண்டு, 
சி�நத  (என்.சி.சி.) றதசிய மாணவர்்பபளட வீைைா்கத றதர்வு 
மசெய்ய்பபட்டு பிைதமர் இநதிைா ்காநதியிடம் விருது மபற்�வர். அறத 
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ஆண்டு உத்கல் பல்்களலக்கழ்கததின் சி�நத றபசசொைைா்கவும் 
ற்கா்பளப மவன்�வர்.   

1 9 7 6 - இ ல்  த � து  மு து ்க ள ல ்ப ப டி ்ப ள ப ்ப  ப ா தி யி ற லற ய 
விட்டுவிட்டு ஒடிசொ மாநில அைசின் தளலளமச மசெயல்கததின் 
மதாழிற்துள�யில் கீழநிளல எழுததைா்க்ப பணியாற்றி�ார். பின்�ர் 
அைசு்பபணியில் இருநது விலகி 1977-இல் தனியார் துள�யில் 
றசெர்நதார்.     

“ஒடிசொ தனிமாநிலமா� 80-ஆம் ஆண்டு விழாளவ  உங்்கள் 
உளைறயாடு ம்காண்டாட விரும்பிற�ாம்” என்று நான்  மசொன்�தும், 
த�து ள்கறயாடு ம்காண்டுவநதிருநத ற்கா்பபு ஒன்றிலிருநது பளழய 
அைசு ஆளணமயான்ள� மவளிறய எடுததுக ்காண்பிததார் அவர். 40 
ஆண்டு்களுககு முன்�ால் சு்பைத பாக ஷ தளலளமச மசெயல்க எழுததர் 
பணியிலிருநது விடுவிக்க்பபட்ட ஆளணயின் புள்க்பபட்ப பிைதி 
அது.  “எ�ககும் இது ஒரு ளமல்்கல் தான்” என்�ார் அவர். எ�ககுள் 
மமல்லியதாய் ஒரு மின் அதிர்வு.  

எநதசமசெயல்கததிலிருநது கீழநிளல எழுததர் பணிளய விட்டு 
விலகி அவர் மசென்�ாறைா அறத மசெயல்கததில்  அளமசசெர்்கள், 
த ள ல ள ம ச  ம செ ய ல ர் ,  ம செ ய ல ர் ்க ள் ,  அ ள � வ ரு ம்  அ வ ரி ன் 
றபசளசெகற்கட்்க வநதிருககும் விஷயம் சுளவயா�தா்க  இருநதது. 
அவர் ஒருறவளை மசெயல்கததிலிருநது வில்காமல் இருநதிருநதால் 
அவர் இ்பறபாது என்�வா்க ஆகியிரு்பபார் என்று றயாசிதறதன். 
ஒரு புன்�ள்க மட்டுறம எழுநதது. 

எநத உத்கல் பல்்களலக்கழ்கததின் படி்பளப பாதியில் விட்டு 
வி ட் டு  ம வ ளி ற ய றி � ா ற ை ா ,  அ ற த  ப ல் ்க ள ல க ்க ழ ்க ம்  சி ல 
ஆண்டு்களுககு முன் அவருககு ‘மதி்பபுறு முள�வர்’ பட்டதளத 
வழங்கியிருநதது. இளதக ற்கள்வி்பபட்ட நான், உத்கல் பல்்களலக்கழ்க  
துளணறவநதளையும் இநத உளை நி்கழசசிககு அளழததிருநறதன்.

றமளடயில்  சு்பைத பாக ஷ அமர்நதிருநதார். அவளை நான் 
அறிமு்கம் மசெய்றதன். ‘தைமும்  றநாக்கமும்’ ( Platform and Purpose) 
என்� தளல்பபில் அவர் றபசி�ார். அவைது றபசளசெகற்கட்டு அைங்்கம் 
வியநது றபா�து. அ்பபடி்பபட்ட ஓர்  உளை அது. அநதச மசொற்மபாழிவு, 
அளத நி்கழததிய சு்பைததின் ம�ததிலும் பல உணர்வளல்களை 
எழு்பபியிருநதது என்பளத என்�ால் உணை முடிநதது.  பாக ஷயின் 
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மசொற்மபாழிளவ ஒடிசொ மாநில முதல்வர் த�து  அள�யிலிருநது 
்காமணாளி மூலம் ற்கட்டுகம்காண்டிருநதார்.  அ்பறபாது தளலளமச 
மசெயல்கதளத விட்டு மவளிறயறிய 40 ஆம் ஆண்டில் சி�்பபுச 
மசொற்மபாழிவாைைா்க மலரும் நிள�வு்களை ம�தில் ஏநதியபடி 
றபசிய சு்பைத பாக ஷககு வாழகள்க இன்னும் இைண்றட நாட்்களில் 
த ை வி ரு ந த  எ தி ர் ப ா ை ா த  தி ரு ்ப ப த ள த  அ ங் கி ரு ந த  ய ா ரு ம் 
அறிநதிருக்கவில்ளல. 

அநதச மசொற்மபாழிவு முடிநது இைண்டு நாள் ்கழிதது, சு்பைத 
பா�ககு ஒரு மதாளலறபசி அளழ்பபு வநதது. அது ஒடிசொ மாநில 
முதல்வரின் அளழ்பபு. ஒடிசொ அைசில் “ற்கபி�ட் அளமசசெர்” 
அநதஸ்தில் மாநில தி�ன் றமம்பாட்டுக ்கழ்கததின் தளலவைா்க்ப 
மபாறு்பபு ஏற்குமாறு சு்பைததிற்கு முதல்வர்  அளழ்பபு விடுததார். 
சு்பைத அநத அளழ்பபு பற்றி தீவிைமா்க றயாசிததுவிட்டு ஓரிரு 
நாட்்களில் செம்மதம் மதரிவிததார்,  ஒறை ஒரு நிபநதள�யுடன்.   த�ககு 
ஓர் ஆண்டுககு செம்பைம் ஒறை ஒரு ரூபாய் தை றவண்டும் என்பது தான் 
அநத நிபநதள�.

இன்ள�ய நிளலயில், சு்பைத  பாக ஷககு மசெல்வம் ஒரு 
மபாருட்டல்ல. இன்னும் மசொல்ல்பறபா�ால், பல்றவறு தனியார் 
துள�்களில் மபாறு்பபு வகிதது, மதாழில்நுட்பததுள�யில் ‘ளமண்ட் 
ட்ரீ‘ நிறுவ�தளத றவறு சிலருடன் றசெர்நது மதாடங்கி பல்றவறு 
செவால்்களுககிளடயில் அளத மி்க்ப மபரிய மரியாளதககுரிய 
நிறுவ�மா்க வைர்தமதடுதது அதன் தளலவைா்க்ப பணியாற்றி விட்டு 
2016-ஆம் ஆண்டுதான் அநநிறுவ�ததின் அன்�ாட்பபணி்ப 
மபாறு்பபு்களிலிருநது ஓய்வு மபற்றிருநதார் அவர்.

ஒடிசொவில் ஒரு மளலசூழ கிைாமம் ஒன்றில், த�து மசொநத்ப 
பணததிலிருநது 100 ற்காடி ரூபாய் முதலீட்டில்  ‘எதிர்்காலததிற்்கா� 
இடம்'  (Space for Tomorrow) என்� தி�ன் றமம்பாட்டு நிறுவ�தளத  
த�து மள�வி சுஷமிதாவுடன் றசெர்நது தன்�ார்வ நிறுவ�மா்க 
மதாடங்்கலாம் என்று திட்டமிட்டு மசெயல்பட்டுக ம்காண்டி ருநதார். 
அ்பறபாதுதான் இநத  மசொற்மபாழிவும் அளதத மதாடர்நது நி்கழநத 
திடீர் திரு்பபமும்.

முதல்வரிடமிருநது  அளழ்பபு வநததும் அவர் பல ஆண்டு்காலமா்க 
ம�தில் ளவததிருநத றமற்்கண்ட திட்டதளதக ள்கவிட்டு விட்டு  60 
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வயதில் அைசுத துள�யில் மீண்டும் ்காலடி எடுதது ளவததார் இநத 
ஓய்வு மபற்� / மப�ாத மனிதர்.    

“மவளிக்காற்று உள்றை வைட்டும்” என்� மசொல்லாடளல்ப பல 
செமயங்்களில் படிததிரு்பபவன் நான்.  ‘மவளிக்காற்று’ என்�ால் என்� 
என்று எங்்கள் அைசினுள் சு்பைத பா� வநதபின்தான் மதரிநதது. புதிய 
்காற்று, புதிய சிநதள�, புதிய ஆற்�ல், இ்பபடி,பல தி�ன்்களின் 
ஊற்றுக்கண் அவர். மி்கசசி�நத எழுததாைருமாவார். உல்க்ப பு்கழ 
மபற்� றமலாண்ளம நூல்்களை எழுதியிருககி�ார். எததள� 
மமாழி்களில் அளவ மமாழிமபயர்க்க்பபட்டி ருககின்��?   எததள� 
தைங்்களில், எததள� துள�்களில் சொதிததிருககி�ார் இவர்? 
இததள்கய பின்�ணியுடன் அைசுத துள�ககுள் வருபவர்்கள் ‘இது 
செரியில்ளல, அது செரியில்ளல’ என்று ்கட்டிய வீட்டுககுக குற்�ம் 
மசொல்வார்்கள். ஆ�ால், இவர் விததியாசெமா�வர்.  ‘தான் 
மசொல்வதுதான் செரி’ என்று அடம் பிடி்பபவர் அல்ல. என்ள�யும், 
தளலளமச மசெயலளையும், சில மூதத அதி்காரி்களையும் அவர் 
மசெல்லமா்க ‘குடியைசு’ என்று தான் அளழ்பபார்.    

 ஒ டி செ ா  அ ை சு ்ப ம ப ா று ்ப பு க கு  வ ந த  ற வ ்க த தி ல்  3 0  
மாவட்டங்்களுககும் மசென்று நூற்றுக்கணக்கா�வர்்களைச  
செநதிதது்ப றபசிவிட்டு அவர் மசொன்�ார்: ஒடிசொவிலுள்ை 40 
மதாழிற்பயிற்சி பள்ளி்களையும் (ஐ.டி.ஐ.) உல்கததைததிற்கு உயர்தத 
ற வ ண் டு ம் ,  அ து  செ ா த தி ய ற ம  எ ன் � ா ர் .  இ ந த  மு ய ற் சி யி ன் 
ளமய்பபுள்ளி்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்்கள் என்றும் மசொன்�ார். 

எல்லாவற்ள�யும் தளைமட்டமாககி விட்டு புதிய அளம்பளப 
நிறுவச மசொல்லாமல் , இருககும் அளம்பளபத திருததியளம்பபது 
என்� அவரின் தி�நத மவளிக ம்காள்ள்க எங்்களை விய்பபில் 
ஆழததியது. 

1950-்களில் ்காககிச செட்ளட, ்காககி டவுசெர் றபாட்டு விட்பபட்ட 
ஐ.டி.ஐ. மாணவர்்கள் ஒரு தாழவு ம�்பபான்ளமயுடன்  இருநததில் 
ஆசசெரியமில்ளல. ‘முதலில் சீருளடளய மாற்றுறவாம்’ என்று 
முடிமவடுதது, றதசிய ஆளட வடிவளம்பபு நிறுவ�தளத்ப 
பயன்படுததி வகு்பபள�ச சீருளட, விளையாட்டுச சீருளட, 
ஓ ய் வு ச சீ ரு ள ட  எ ன் று  மூ ன் று  வ ள ்க ய ா �  சீ ரு ள ட ்க ள ை 
மாணவர்்களைகம்காண்றட றதர்நமதடுததார். அநத வண்ணமிகு 
சீருளட்களை அணிநது ம்காண்டு ஐ.டி.ஐ. மாணவ மாணவியர் 
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அழ்கா்க ஒரு றமளடயின் மீது நடநது ்காட்டியறபாது அவர்்களின் 
மு்கங்்களில் மகிழளவயும் மபருமிததளதயும் ்காண முடிநதது. 
மூன்�ாண்டு்களில் எட்டு லட்செம் றபருககு்ப பயிற்சி. இ்பறபாது 
தி�ன் றமம்பாட்டு்ப பயிற்சிறய ஒடிசொவின் எதிர்்காலத தாை்க 
மநதிைம்.   

சு்பைததின் அலுவல்கததில் ‘ஒடிசொவின் முன்மாதிரி்கள்’  
(Role Models  of  Odisha)  என்று தி�ன்மிக்க இளைஞர்்களின் 
புள்க்பபடங்்களை மாட்டி ளவததிருககும் விதம்; அவைது 
அலுவல்கதளத ஒரு மதாழிற்கூடம்றபால்  அவர்  வடிவளமததிருககும் 
முள� என்று சு்பைத மசெயல்படுகி� ஒவறவார் அங்குலததிலும் 
புதுளம பூததிருககும். 

இநத நாற்பது ஆண்டு்காலததில் அவர் ஆற்றிய சொதள�்களின் 
நிள�ளவ ஒரு தட்டிலும் இநத இைண்டாண்டு ்காலச சொதள�்களின் 
ம�நிள�ளவ இன்ம�ாரு தட்டிலும் ளவதது நிறுததால், இநத 
இைண்டாண்டு ்கால்ப பணி்கள்தான் கூடுதலா� நிள�ளவத 
தருகின்�� என்கி�ார் இநத ஒரு ரூபாய் செம்பைம் வாங்கும் அளமசசெர் 
அநதஸ்து - அைசு ஊழியர்.  

அவரின் நிபநதள�்பபடி ஓர் ஆண்டு முடிநததும் அவருக்கா� 
செம்பைமா்க ஒரு ரூபாய்க்கா� ்காறசொளல அனு்பப்பபட்டது. அளத்ப 
மபற்றுகம்காண்டதும், அநத ்காறசொளலயின் ந்களல முதல்வர், 
தளலளமசமசெயலர், மற்றும் எ�ககு அனு்பபியிருநதார்.  

“இன்று பிற்ப்கல் எ�து வீட்டிற்கு வநததும் இநத ஒரு ரூபாய் 
்காறசொளல கிளடக்க்ப மபற்ற�ன். எ�து வாழகள்கயில் நான் 
செம்பாதிததிருககி�, றமலும் செம்பாதிததிருக்கக கூடிய  செம்பைம், 
றவறு எளதயும் விடக கூடுதலா� மகிழசசிளய இது எ�ககு  
அளிததிருககி�து”   என்று அநத மின்�ஞசெலில் அவர் எழுதியிருநதார்.  

சு்பைத பாக ஷ மசொற்மபாழிவாற்றுவதற்்கா்க வநது  அைங்கிற்குச 
மசெல்வதற்கு முன்�ால் எ�து அள�ககு வநது அமர்நதபின்�ர் 
அவைது தளலளமச மசெயல்க முதல் சுற்று பற்றி அறிநது அளத எ�து 
அறிமு்க உளையில் ்கவிளத மசொட்டசமசொட்ட எ�து மடிக்கணினியில் 
வார்தளத்கைாககி அவசெை அவசெைமா்க ்காகிதததில் அசசெடிதது 
எடுததுகம்காண்டு அவறைாடு அைங்கிற்கு விளைநத அநத மநாடி்களை 
நிள�தது்பபார்ககிற�ன். வாழளவ உணர்வுபூர்வமா்க உள்வாங்கி 
அ து  வ ழ ங் கு ம்  வி ய ்ப பு ்க ள ை க  ம ்க ா ண் ட ா டு ம்  ம � ம்  
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உள்ைவர்்களுககு்ப புரியும்  அநத மநாடி்களின் ஆைவாைமற்� அடர்ததி.

ஒருவள்கயில் இது சு்பைததின் இைண்டாம் சுற்று. இதற்கு முநளதய 
எல்லாசசுற்று்களையும் பின்னுககுத தள்ளிவிட்டு முநதிச மசெல்லும் 
முழுநிள�வா� சுற்று. 

இவளை எது இயககுகி�து என்று றயாசிதது்ப பார்்பறபாம். 
“்காைணமில்லாமல் எதுவும் நளடமபறுவதில்ளல” என்று அவர் 
அடிக்கடி மசொல்லுவார். 37 ஆண்டு ்காலம் ஐ.ஏ.எஸ். பணிமசெய்து 
உசசெபட்செ பதவி உயர்ளவயும் அளடநது விட்ட நான், ஒருநாள் 
அவரிடம் மசொன்ற�ன்:    

“ உ ங் ்க ளி ட ம்  உ த வி ய ா ை � ா ்க ்ப  ப ணி ய ா ற் � க  கூ ட  
எ�ககுச செம்மதம்”. 

அவர் என் இரு ்கைங்்களையும் இறு்க்ப பற்றிகம்காண்டு  
“குடியைறசெ”  என்�ார்.    

சு்பைத பாக ஷளய செநதிககும் ஒவமவாரு முள�யும் எ�ககுள் ஒரு 
ற்கள்வி றதான்றும். இவைது ஆக்கபூர்வமா� அழகியல் மசெறிநத 
வாழகள்களய, இவைது, எ்பறபாதும் மபாங்கி வழியும் குள�வற்� 
நிள�ளவ வழிநடததுவது எது? உண்ளமயில் இவைது முதல் சுற்று 
எ து ?  இ ை ண் ட ா வ து  சு ற் று  எ து ?  இ து  ப ற் றி  அ வ ரி ட ற ம 
றபசியிருககிற�ன். அவர் எழுதிய நூல்்களின் மூலம் அவளை றமலும் 
புரிநதும்காள்ை முயன்ற�ன்.

‘உல்கதளத முததமிட்டவர்’ என்� இநதக ்கட்டுளையின் தளல்பறப 
அவைது “மசெல். உல்கதளத முததமிடு” என்� ஆங்கில நூலின் 
தாக்கறம. இநத நூலின் தளல்பபுகற்க ஒரு மநகிழவா� பின்�ணி 
உண்டு. அளத சு்பைத பாக ஷறய விைககுகி�ார்.

அ்பறபாது சு்பைத அமமரிக்காவில் பணியாற்றுகி�ார். ஏற்்க�றவ 
பல ஆண்டு்களுககு முன்றப த�து ்கண்பார்ளவளய முற்றிலும் 
இழநதிருநத அவைது தாயார் மாைளட்பபு ஏற்பட்டு அைசொங்்க 
ம ரு த து வ ம ள � யி ல்  ப டு த த ப டு க ள ்க ய ா ய்  கி ட க கி � ா ர் . 
அமமரிக்காவிலிருநது வநது இைண்டு வாைம் த�து தாளய அருகில் 
இருநது பார்ததுகம்காண்ட பாக ஷ பணிககு திரும்பறவண்டிய அவசெை 
சூ ழ நி ள ல .  வி ம ா �  நி ள ல ய த தி ற் கு  ம செ ல் லு ம்  வ ழி யி ல் 
மருததுவமள�ககுச மசென்று த�து தாளய மீண்டும் பார்ககி�ார். 
விளடமபறும் வள்கயில் த�து தாயின் மநற்றியில் முததமிடுகி�ார். 
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சு்பைததின் ஆளுளமயின் அடிததைமா� அவைது தாய் மமதுவா்க 
முணுமுணுககி�ார். “எ�ககு ஏன் முததம் ம்காடுககி�ாய்?” சு்பைத 
திரும்பக ற்கட்கி�ார். “ஏன் முததம் தைககூடாது?” அவைது தாய் 
மசொல்கி�ார். “மசெல். உல்கதளத முததமிடு”. 

சு்பைத எழுதுகி�ார். “பார்ளவயற்� எ�து தாய் என்னிடம் றபசிய 
்களடசி வார்தளத்கள் அளவதான். அநத வார்தளத்கள் தான் எ�து 
வாழகள்களய வழிநடததும் ற்காட்பாடாகிவிட்ட�”.

உண்ளம தான். சு்பைத உலள்க உசசி மு்கர்நது முததமிட்டவர். 
இன்னும் முததமிட்டுகம்காண்றட இரு்பபவர். 

2004 ஆம் ஆண்டு மபங்்களூரிலுள்ை இநதிய றமலாண்ளம 
நிறுவ�ததில் (IIM, Bangalore) “மசெல். உல்கதளத முததமிடு” (‘Go, Kiss 
the World’) என்� தளல்பபில் உளையாற்றுகி�ார். சிறு ந்கை இநதியாவில் 
பி�நது வைர்நத அவர் த�து தாய் தநளதயரின் வாழவிலிருநது 
்கற்றுகம்காண்ட பாடங்்கள் த�து வாழகள்களய வழிநடததியளத, 
த�து வாழவின் ்களதளய மாணவர்்களுககு விைககுகி�ார். அவைது 
அநத உளை வளலததைங்்களில் ம்கததா� வைறவற்ளப மபறுகி�து. 
அத�ால் ஊக்கமளடநத சு்பைத த�து வாழவின் ்களதளய, தான் 
பட்டறிநத பாடங்்களை அறத தளல்பபில் ஆங்கில நூலா்க 2008 ஆம் 
ஆண்டு மவளியிட்டார். 

அநத நூளலக ள்கயில் ளவததுகம்காண்டு தான் இநதக 
்கட்டுளைளய அவைது அனுமதியுடன் நான் ்கணி்பமபாறியில் தட்டசசு 
மசெய்கிற�ன். அவைது வாழகள்க மி்க அழ்கா�து. மி்கவும் 
ைசெள�யா�து. அவைது இநத நூளல நீங்்கள் படிக்கறவண்டும் என்று 
பரிநதுளைககிற�ன்.

சு்பைத மசொல்கி�ார்.

 “ எ � து  ம ப ற் ற � ா ள ை ்ப  ப ற் றி யு ம்  எ � து 
குழநளத்பபருவதளதயும் படிததுவிட்டு நான் மி்கவும் ்கஷட்பபட்டு 
வைர்நததா்க நீங்்கள் நிள�க்கககூடும். ஆ�ால் நான் அ்பபடி 
நிள�க்கவில்ளல. எ�து குழநளத்ப பருவம் ஒரு றபாைாட்டமல்ல; 
ஆ�ால் எளிளமயா�து. எ�து ்களத வறுளமளய, விைகதிளய 
மவன்ம�டு்பபது பற்றியது அல்ல; ஆ�ால், அது நிள�வு பற்றியது; 
சொதாைணமா�வர்்கைால், எளியவர்்கைால் அசொதாைணமா� 
மசெயல்்களைச மசெய்யமுடியும் என்� நம்பிகள்களய விளதக்க 
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முயலவது. எ�து வாழகள்க மபரிய அைவுககு வைர்வது பற்றியது 
அல்ல; நல்ல வள்கயில் வைர்வது பற்றியது”.

“நதி மதாடங்கும் இடததில், அது ்கடலில் செங்்கமிககும் முன்�ால் 
மதாட்பறபாகி� பாளத்கள் பற்றி எதுவும் மதரியாது.” என்� சு்பைததின் 
வரி்களை அடிக்கடி றயாசிதது பார்ககிற�ன்.

வசெதி வட்டததிற்கு மவளிறய நின்று விள�யாற்றுறவ நான் 
விரு்பபம் ம்காண்டிருககிற�ன்; அதற்்கா்கறவ நான் ஏங்குகிற�ன். 
இயக்கமற்று இருககும், ஒரு மநாடிளயககூட என்�ால் நிள�ததுக 
கூட்ப பார்க்க முடியவில்ளல.” என்� அவைது வரி்களை படிககும் 
றபாது எ�து ‘சி�குககுள் வா�ததின்’ சில ்கவிளத வரி்கள் நிள�வுககு 
வருகின்��.

நிசசெயமற்� திரு்பபங்்களை எதிர்றநாககும் விததளத சு்பைத 
்கற்றுகம்காடுககி�ார். பரிசசெயமற்� புதிய இடங்்களில் தான் நாம் 
எளிதா்க நண்பர்்களை ்கண்மடடுககிற�ாம்; பழக்கமற்� இடங்்களில் 
நமது எதிர்பார்்பறப குள�வா்கததான் இருககி�து. அத�ால் வாழவில் 
ஏற்� இ�க்கங்்கள் நி்கழும் றபாது நாம் விைகதியளடவளத விட 
விய்பபளடவது தான் அதி்கமா்க இருககி�து; அததள்கய சூழல்்களில் 
நாம் ‘யாைா்க’ இருககிற�ாம் என்� பலதளத மட்டும் நம்பி, இநத 
நாளுக்கா்க, அதாவது ‘இன்ள�ககு’ என்று வாழ்பபழகுகிற�ாம். 
அததள்கய சூழல்்களில் நாம் றமலும் புததிசொலியாகிவிடுகிற�ாம். 
முன்பின் மதரியாத அநநியர்்களையும் நாம் நம்பதமதாடங்குகிற�ாம்; 
முன்பின் அறிமு்கமில்லாதவர்்கள் நம்ளம நம்புவளத நாம் 
உணர்கிற�ாம். மசொல்வதற்ம்கன்று பல ்களத்கள், நி்கழவு்கள், 
அனுபவங்்கள் இரு்பபதால் நாம் சுளவயா�, ைசெள�ககுரிய 
மனிதர்்கைாகிவிடுகிற�ாம். ்களடசியில் நாம் றதங்கி்பறபா்காமல் 
ந்கை்ப பழகிகம்காள்கிற�ாம்” என்கி�ார் அவர்.

எவவைவு எளிளமயா� ஆ�ால் வலுவா� வாழவியல் உண்ளம 
இது. என்னிடமும் மசொல்வதற்கு சுளவயா� ்களத்கள் சில உள்ை� 
என்று நான் நம்புவதால் தான் இநத இைண்டாம் சுற்ள� நான் 
எழுதிகம்காண்டிருககிற�ன்.





ேசிப்�்தற்கும்
ோழ்ே்தற்கும் 
வித்தியாசம் இருககிறது.

�சும்ைா� 
விழுநது கிைப்�தும் கூை
ேசிப்�தில அைஙகும்.
ஆனால
ோழ்ேச்தன�து
எழுநது நிற்�து
ச்தாைரநது நைப்�து

ோழு்தல என�து 
சாகாைல
பிமழத்திருப்�து அல்ல
ோழ்ேது.

உள்ைத்்தமனயது
உயரவு ைட்டுைல்ல
உள்ைத்்தமனயப்த
உ்லகமும்

உ்லகம் 
சுருஙகி விரிகிறது
உள்ைத்ம்தப் ச�ாறுத்து

சி்லருககு
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மூககின நுனிபய
அண்ைமும் ஆகாயமும்.

கூட்டுககுள் 
அேரகளின 
்தமரயும் கூமரயும்

உள்ளூரின
ஒரு முமனயில
ச்தன துருேம்
இனசனாரு முமனயில
ேை துருேம்.

குண்ைாச் சட்டியில
குதிமரயின
�குைம்ச�ாலி�

பகாப்ம�ககுள்
புயல

இப்தா
இேன ோழ்�ேன
இேன 
நைகக நைகக
ேைரகிறது சாம்ல

புதிய ஊரகள்
புதிய ைனி்தரகள்
புதிய சைாழிகள்
புதிய புரி்தலகள்

எந்தப்புள்ளியில
எந்தத்துளியில
்தனச�யர ைாறியது
எனற
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உணரவினறி
ஓடுகிறது உ்லக நதி

இப்தா
உ்லகம் அமழககிறது
ஓடிேநது ்தழுவு
ஓமசயினறி
முத்்தமிடு
மூச்சு முட்டும்ேமர

உ்லகின அமழப்பு
உன
காதில விழுந்தால
நீ ஒடும் நதி

இலம்லசயனில நீ
சிமறப்�ட்ை
உமற கிணறு

உன பேட்மகயில
இருககிறது.
உன
திமசயும் விமசயும்

�யாதும் ஊபர யாேரும் பகளிர�
எனற புரி்தலின
உள்ளீைாய் இருககிறது
உ்லகத்ம்த முத்்தமிை
ஓர அமழப்பு

�சசல..
சசனறு
உ்லகத்ம்தத் ்தழுவி
உச்சியில முத்்தமிடு''





�திப்புறு முரைவர்

2017 ஆ்கஸ்டு 28 ்காளல. முதல் நாளிைவு மசென்ள�யிலிருநது 
்காரில் திருசசி வநது தங்கிவிட்டு இன்று ்காளல தஞசொவூர் 
அருகிலுள்ை வல்லம் றநாககி ்காரில் மசென்று ம்காண்டிருககிற�ன். 
எ�து நண்பர் ஒருவர் என்னுடன் பயணம் மசெய்கி�ார்.

வல்லததில் உள்ை மபரியார் மணியம்ளம பல்்களலக்கழ்கததின் 
25 ஆவது பட்டமளி்பபு விழாவில் தளலளம விருநதி�ைா்கக ்கலநது 
ம ்க ா ள் ை  எ ன் ள �  அ ள ழ த தி ரு ந த ா ர் ்க ள் .  அ து ம ட் டு மி ன் றி 
அ்பபல்்களலக்கழ்கம் எ�ககு “மதி்பபுறு முள�வர்"  ( Doctor of 
Letters- Honoris Causa) பட்டம் வழங்்க முடிவு மசெய்து இருநதது. நானும் 
ஒ்பபுதல் அளிததிருநறதன். 

சிநதுமவளி நா்கரி்கம் பற்றிய எ�து ஆய்வு்பபணி்களுக்கா்க, 
குறி்பபா்க 2016 ஆம் ஆண்டில் மவளிவநத எ�து ஆய்வு நூலா� 
"சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம்" என்� நூலிற்்கா்க 
இநத மதி்பபுறு முள�வர் பட்டம். 

திருசசி- தஞளசெ மநடுஞசொளலயில் ்கார் விளைகி�து. ஆ�ாலும் 
எ�து ம�ம் மீள்நிள�வாய் மதுளைளய றநாககி்ப பயணம் 
மசெய்கி�து. றநற்று றபால இருககி�து. மநடுங்்காலம் ஆகிவிட்டது. 
38 ஆண்டு்கள்.

1979ஆம் ஆண்டு. மதுளை ்காமைாசெர் பல்்களலக்கழ்கததில் 
முது்களல இைண்டாம் ஆண்டு படிததுக ம்காண்டு இருககிற�ன். 
தமிழததுள�யில் ‘வியாழவட்டம்’, ‘மவள்ளி வட்டம்’ என்� மபயரில் 
ஆய்வுக ்கட்டுளை்களை  வாசிககும், விவாதிககும் நி்கழவு்கள் மாதம் 
றதாறும் நி்கழும்.
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அ்பபடி ஒரு நி்கழவில் மதால்்கா்பபியம் பற்றி றபைாசிரியர் ஒருவர் 
வாசிதத ஆய்வுக்கட்டுளை பற்றி விவாதம் நடநதது. விவாதததில் 
நானும் ்கலநது ம்காண்டு எ�து ்கருதளதச மசொன்ற�ன். அ்பறபாது 
விவாதம் ம்காஞசெம் ்காைசொமாகி விட்டது. 

“நீ ஆைாய்சசி மசெய்ய வரும்றபாது என்� மசெய்கி�ாய் என்று 
பார்க்கலாம்" என்று அவர் மசொல்ல, "நான் டாகடர் பட்டததிற்்கா்க 
ஆைாய்சசி மசெய்ய வைமாட்றடன்" என்று அள�வைது  முன்னிளலயிலும் 
அறிவிதறதன்.

 "றவறு என்� மசெய்வாய்?" என்று எதிர்கற்கள்வி வை நானும் 
ம்காஞசெம் கூட றயாசிக்காமல் "்க�ளவ மாடு வாங்கி  பால் ்க�நது 
விற்றபன்" என்று அறிவிதறதன். அநத ஆய்வைங்கிற்குத தளலளம 
தாங்கிய ்காலஞமசென்� றபைாசிரியர் தமிழண்ணல் தளலயிட்டு 
செமாதா�்பபடுததி�ார்.

உணர்சசி றமலீட்டால் தான் திடீமைன்று இ்பபடி்பபட்ட பகிைங்்க 
முன்�றிவி்பளப நான்   மசெய்துவிட்றடன்.   ஆ�ால் ்காைணம் 
எதுமவன்பளத விட அன்ள�ய நி்கழவும் விவாதமும் எ�ககுள் 
ஆணியடிதது ஆழமா்க இ�ங்கி விட்டது என்பது தான் முககியம். 

இது நடநது சில மாதங்்களில் பல்்களலக்கழ்க இறுதித றதர்வு 
முடிநதது.  இதற்கிளடயில் பால் வியாபாைம் மசெய்வது பற்றி  
தீவிைமா்க றயாசிக்கத மதாடங்கி இருநறதன். மதுளை- சிவ்கங்ள்க 
மநடுஞசொளலயில் உள்ை மதுளை ஆவின் பால் அலுவல்கததிற்கு 
மசென்று றமலதி்காரி ஒருவளைச செநதிதது ஆறலாசெள� ற்கட்றடன். 
வங்கிக ்கடன் உதவி பற்றியும் அவரிடம் றபசிற�ன். 

நான் ஆைாய்சசி மசெய்வதற்்கா்க பதிவு மசெய்ய்பறபாவதில்ளல 
என்று விளையாட்டா்கச மசொல்லவில்ளல என்பளத அறிநத எங்்கள் 
துள�ததளலவர் ்காலஞமசென்� றபைாசிரியர் முததுசசெண்மு்கம் எ�து 
மசொநத ஊர் மு்கவரிககு (நததம் மு்கவரி) ஒரு அஞசெல் அட்ளடளய 
அனு்பபி ளவததார். உட�டியா்க வநது அவளை செநதிககும்படி அதில் 
எழுதி இருநதார். நானும் சிலநாட்்களில் அவளைச செநதிதறதன்.         
நான் ்கட்டாயம் எம்.பில் படிதது மதாடர்நது முள�வர் பட்ட 
ஆய்விற்கு  ்கட்டாயம் விண்ண்பபிக்க றவண்டும் என்று அவர் 
மசொன்�ார். ஆ�ால் நான் பணிவுடன் மறுதது விட்றடன். 
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“பல்்களலக்கழ்க அைவில் முதலிடம் மபற்றுவிட்டு ஆைாய்சசி 
மசெய்யாமல் றபாவது என்� நியாயம்” என்று கூட அவர் ற்கட்டார். 
நான் றவறு றவளலககு்ப றபா�ாலும் றவறு மதாழில் எதுவும் 
மதாடங்கி�ாலும் தமிழ இலககிய ஆைாய்சசிளயத மதாடர்றவன்;  
துள�சொைாத, சுறயசளசெயா� ஆய்வா்க அது இருககும் என்று நான் 
மசொன்ற�ன்.

இது நடநது சில வாைங்்களில் தி�மணி பததிரிள்கயின் ஆசிரியர் 
்காலஞமசென்� ஏ.என்.சிவைாமனிடமிருநது எ�ககு ஒரு ்கடிதம் வநதது. 
மதுளை தி�மணி அலுவல்கததில் வநது செநதிககும்படி எழுதி 
இருநதது. அதன்பின்�ர் நான் தி�மணியில் உதவி ஆசிரியைா்க நான்கு 
ஆ ண் டு ்க ள்  ப ணி ய ா ற் றி  ஐ . ஏ . எ ஸ்  ற த ர் வு  எ ழு தி  ம வ ற் றி  
மபற்று ஒடிசொ வநதது தனிக்களத.

்காலம் என்ள� ளவள்கக ்களையிலிருநது ம்காநதிக ்களைககு 
ம்காண்டு மசென்�து. திைாவிட்ப பழங்குடி்கள் வசிககும் ற்காைாபுட் 
மாவட்டததில் பணியாற்றும் றபாது இட்பமபயர் ஆைாய்சசியிலும் 
மானிடவியலிலும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது.  மி்கவிளைவில் நான் ஒரு 
தீவிைமா� பகுதி றநை ஆைாய்சசியாை�ா்க மா�த மதாடங்கிற�ன்.

விடுமுள� நாட்்களில் எல்லாம் ்கை்பபணி. எ�து ஆய்வு்களுக்கா்க 
ஒடிசொவிலும் றவறு மாநிலங்்களிலும் அடிக்கடி பயணிதறதன். ்கை 
ஆய்வின் றபாது ்கண்டறிநத மசெய்தி்களைக ்கட்டுளையா்க எழுதுவது; 
பதி்பபி்பபது என்� றயாசெள� அநதக்கால்கட்டததில் எ�ககுள் 
றதான்�றவ இல்ளல. எ�து புரிதளலத மதளிவுபடுததிகம்காள்ளும் 
றநாக்கறம உநதுவிளசெயாய் இயககியது. 

 ஆய்வுக்கட்டுளை்கள் எழுதி மவளியிடத மதாடங்கியது 90 
்களின் மதாடக்கததில் தான். 1994 முதல் 1998 வளை நான் ளமய அைசு்ப 
பணியில் மசென்ள�ககு மாற்�லாகி வநறதன். அ்பறபாது மசென்ள�ளய 
அடுதத மசெம்மஞறசெரியில் ஆசியவியல் நிறுவ�ம் (Institute of Asian 
Studies) இயங்கி வநதது.

முள�வர் ஜான் சொமுறவல் முயற்சியில் உருவா� இநத 
நிறுவ�ததில் எ�து முன்�ாள் றபைாசிரியர் முததுசசெண்மு்கம் பணி 
ஓய்விற்கு பின்�ர் ஆறலாசெ்கைா்க ஆய்விதழ ஆசிரியர் குழுவில் 
இருநதார்.  மபரும்பாலும் செனிககிழளம றதாறும் ஆசியவியல் ஆய்வு 
நிறுவ� நூல்கததிற்கு மசெல்வது எ�து வழக்கம்.
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அ்பறபாதுதான் நான்  தமிழ என்� மபயர்சமசொல்ளல இட்பமபயர் 
ஆய்வு றநாககில் அலசி ஆைாய்நது எழுதிய " Term Tamil: A Toponymic 
Probe" என்� ஆங்கிலக ்கட்டுளை ஆசியவியல் நிறுவ�ததின் ஆய்வு 
இதழில் மவளியா�து. 

அதற்கு கிட்டததட்ட 18 ஆண்டு்களுககு முன்பு அவர் எவவைறவா 
மசொல்லியும் நான் முள�வர் பட்டததிற்கு ஆய்வு மசெய்ய  மறுததளத 
றபைாசிரியர் முததுசசெண்மு்கம் நிள�வு கூர்நதார். "இநத ஒரு 
்கட்டுளைகற்க உ�ககு டாகடர் பட்டம் தைலாம்" என்று அவர் 
ம�முவநது பாைாட்டிய றபாது நான் மி்கவும் மகிழநது மநகிழநது 
றபாற�ன்.

எ�து அடுதத ்கட்ட ஆய்வு்களில் நான் செநதிதத மி்க்பமபரிய 
ஆளுளம தஞளசெ தமிழ்ப பல்்களலக ்கழ்கததின் முதல் துளண 
றவநதைா�  இருநது ஓய்வு மபற்� மதி்பபிற்குரிய ்காலஞமசென்� 
அறிஞர் வ.அய்.சு்பைமணியன். அ்பறபாது  திருவ�நதபுைததில் 
திைாவிட மமாழி ஆைாய்சசி நிறுவ�தளத நடததி வநதார். 
அநநிறுவ�ததின் IJDL (International Journal of Dravidian Linguistics) 
ஆய்விதழில் எ�து இைண்டு ஆய்வுக்கட்டுளை்களை மவளியிட்டார். 

அவற்றில் ஒடிசொவில் வசிககும் திைாவிட்ப பழங்குடி்களின் 
ஆ்பபிரிக்க மதாடர்பிற்்கா� இட்பமபயர்ச சொன்று்களையும் நிலவளை 
ப ட ங் ்க ள ை யு ம்  உ ள் ை ட க கி ய  ்க ட் டு ள ை  உ ல ்க  அ ை வி ல் 
்கவனிக்க்பபட்டது.

ஒருமுள� ஒடிசொவிற்கு வநத வ.அய்.சு எங்்கள் வீட்டிற்கும் வருள்க 
புரிநதார். நான் ஏன் முள�வர் பட்ட ஆய்வு மசெய்யவில்ளல 
என்பளதக ற்கட்டறிநதார். "நீ டாகடர் பட்டம் வாங்குகி�ாயா 
இல்ளலயா என்பது எ�ககு முககியம் இல்ளல. ஆ�ால் மதாடர்நது 
ஆைாய்சசி மசெய்து ்கட்டுளை்கள் எழுத றவண்டும்"  என்�ார். 

அதுமட்டுமன்றி  “பாலகிருஷணள� ஆைாய்சசி பணி மசெய்ய 
மதாடர்நது ஊக்க்பபடுததுவது உன் ள்கயில் தான் அம்மா இருககி�து. 
அவவாறு மசெய்றவன் என்று எ�ககு நீ  உறுதிமமாழி தைறவண்டும்” 
என்று என் மள�வியிடம் ற்கட்டது எ�து ்கண்முன் நிற்கி�து. 
எவவைவு மபரிய றபைறிஞர். பகுதி றநை ஆைாய்சசியாை�ாகிய எ�து 
ஆைாய்சசிககு அவவைவு முககியததுவம் ம்காடுததார் என்பளத 
என்�ால் நம்ப முடியவில்ளல. 
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1990்களின் மதாடக்கததில் ஒருமுள� சிநதுமவளி ஆய்வறிஞர் 
ஐைாவதம் ம்காறதவள� மசென்ள�யில் அவைது வீட்டில் செநதிதறதன். 
எ�து இட்பமபயர் ஆய்வு்களை பற்றி அவரிடம் விைககிற�ன். 
உன்னி்பபா்க ற்கட்ட அவர், “எதிர்்காலததில் உ�து இட்பமபயர் 
ஆய்வு்களின் ்கவ�ம் சிநதுமவளியின் மீது திரும்ப றவண்டும். 
சி ந து ம வ ளி ்ப  ப ண் ப ா ட் டி ன்  தி ை ா வி ட  ்க ரு து ற ்க ா ளு க கு 
இட்பமபயைாய்வு மபரிய துளணயாய் இருககும்” என்�ார். 
இ்பறபாதும் இநத வார்தளத்களின் தாக்கம் என்ள� வழிநடததுகி�து. 
என்�றவா மதரியவில்ளல எ�து ஆைாய்சசி பற்றி மிகுநத அக்கள� 
ம ்க ா ண் ட  அ றி ஞ ர் ்க ள்  ்க ள ட சி யி ல்  எ ன் ள �  ்க வ � ம ா ்க 
பார்ததுகம்காள்ளும் மபாறு்பளப எ�து மள�வியிடம் ஒ்பபளடதது 
விடுகி�ார்்கள். எங்்களை த�து குடும்ப உறு்பபி�ர்்கள் றபால 
நிள�தது அன்பு ்காட்டும் ஐைாவதம் சொர் ஒரு முள� எ�து 
மள�வியிடம் மசொன்�ார், “இவள� ்கவ�மா்க பார்ததுகம்காள் 
அம்மா”.

மீண்டும் முள�வர் பட்டததிற்கு வருறவாம். திைாவிட்ப 
பழங்குடி்கள் பற்றியும் ஒடிசொ இட்பமபயர்்கள், சிநதுமவளி நா்கரி்கம் 
பற்றிய எ�து ்கட்டுளை்கள் 90்களில் மவளிவைத மதாடங்கி�. 
பல்றவறு பல்்களலக்கழ்கங்்கள்; மற்றும் ்கருததைங்கு்களில் ஆய்வுச 
மசொற்மபாழிவு்கள் நி்கழததிற�ன். அ்பறபாது பலரும் என்ள� 
"டாகடர் பாலகிருஷணன்" என்று அளழ்பபார்்கள். நான் உடற� 
"நான் டாகடர் பாலகிருஷணன் இல்ளல" என்று திருததுறவன். 
கிளைட் அ்கமது விண்டர்ஸ் றபான்� ஆய்வாைர்்களின் ஆய்வுக 
்க ட் டு ள ை ்க ளி லு ம்  ‘ ட ா க ட ர்  ப ா ல கி ரு ஷ ண ன் ’  எ ன் று 
குறி்பபிட்பபட்றடன். ஓரிரு முள� சுட்டிக ்காட்டி விட்டு றசொர்வாகி 
விட்டு விட்றடன். 

மணிபால் பல்்களலக்கழ்க துளணறவநதர் இ்பபடி ஒருமுள� 
குறி்பபிட்ட றபாது நான் குறுககிட்டு "நான் டாகடர் இல்ளல" 
எ ன் ற � ன் .   " அ ்ப ப டி ய ா   ம ை ா ம் ப  செ ந ற த ா ஷ ம் .   ந ா ங் ்க ள் 
வழங்குகின்ற�ாம். இன்ள�ய ஆய்வுளைக்கா்க" என்று சிரிததுக 
ம்காண்றட கூறி�ார். நானும் சிரிதறதன்.

இ்பபடி ஒவமவாரு முள� எ�து "இல்லாத டாகடர் பட்டம்" 
குறி்பபிட்பபடும் றபாமதல்லாம் அநத 1979 ஆம் ஆண்டு மதுளை 
்காமைாஜர் பல்்களலக்கழ்கததில் நடநத விவாதம் தான் நிள�வுககு 
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வரும். கூடறவ  முது்களல்ப பட்டம் மபற்று மவளிறய வநத பி�கு 
நான் ்காமைாஜர் பல்்களலக்களலக்கழ்கத தமிழத துள�யில் 
்கால்ளவக்கறவ இல்ளல என்பதும் ம�தில் றதான்றி மள�யும். 

நான் ஐ.ஏ.எஸ் றதர்சசி மபற்� ்கால்கட்டததிலும் அதற்கு்ப 
பின்�ரும் நான் படிதத பள்ளி,  படிக்காத பள்ளி; படிதத ்கல்லூரி,  
படிக்காத ்கல்லூரி என்று தமிழநாட்டில் பலமுள� பல நி்கழவு்களுககு 
அளழக்க்பபட்டு ்கலநது ம்காண்டிருககிற�ன். ஆ�ால் ஒரு முள� 
கூட நான் படிதத பல்்களலக்கழ்க தமிழததுள�ககுச  மசெல்லும் 
வாய்்பபு றநர்நததில்ளல.   நானும் அளத்பபற்றி மபரிதா்க 
றயாசிக்கவில்ளல.  

2012 ஆம் ஆண்டு.  இததள� ஆண்டு்கள் ்கழிதது  மசெம்மமாழி 
செங்்க இலககிய பயிலைங்கிற்்கா்க ்காமைாஜர் பல்்களலக்கழ்க 
தமிழததுள� சொர்பா்க எ�ககு அளழ்பபு வநதது; பயிலைங்ள்க 
மதாடங்கி ளவதது ஆய்வுளை நி்கழததுவதற்்கா்க.  நானும் 
ஒ்பபுகம்காண்றடன். 

அநத நி்கழவிற்குச  மசென்று றமளடயில் அமர்நதறபாதுதான் அநத 
நி்கழவு உைவியல் ரீதியா்க எ�ககு எவவைவு முககியமா�து 
என்பளத உணர்நறதன்.  விய்பபும் வி�ாக்களும் ்கலநத ஒரு  விற�ாத 
ம�நிளல என்ள� முழுளமயா்க ஆட்ம்காண்டது. 1979 ஆம் ஆண்டு 
ஒரு மின்�ல் கீற்றுறபால எ�ககுள் ஊடுருவிச மசென்�து. 

அறத இடம். அறத அைங்்கம். அளதவிட விய்பபு றமளடயில் 
தளலளம ஏற்று அறத றபைாசிரியர் தமிழண்ணல்.  பார்ளவயாைர்்கைா்க 
முன்வரிளசெயில் ஓய்வு மபற்� மற்றும் பணியாற்றும் றபைாசிரியர்்கள் 
பலர். அவர்்களில் சிலர் 1979 ஆய்வைங்்க விவாதததில் ்கலநது 
ம்காண்டவர்்கள். சொட்சியம் ஆ�வர்்கள்.

எநத அைங்கில் யார் முன்னிளலயில் முள�வர்  பட்டம் மப� 
ஆய்வு மசெய்ய மாட்றடன் என்று அறிவிதறதற�ா அறத அைங்கில் 
அவர் முன்னிளலயில் ஆய்வுளை ஆற்� வநதிருககிற�ன். இளத நான் 
ஓர் " இைண்டாம் சுற்று" நி்கழவு றபால உணர்நறதன்.  ஊமைல்லாம் 
சுற்றி விட்டு பு�்பபட்ட இடததிற்கு திரும்பிவநது, வநத வழியின் 
வைவு மசெலளவ ஒரு மநாடியில் உற்று்பபார்்பபது றபால் ஓர் உணர்வு.

்காலம், இடம் என்� இருபரிமாணங்்களில் பயணிககும் 
வாழமவன்னும் அனுபவம். இருநதாலும் சில தருணங்்கள் இ�நத 
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்காலதளத நி்கழ்காலததில் ்கண்முன் நிறுததி றவடிகள்க பார்ககும். 
தி�மும் ்காளலயில் எழுநது பல் துலககி ்காபி குடிதது றப்பபர் 
படி்பபது றபான்� வாடிகள்க நி்கழவு்கள் அல்ல அளவ. வாழகள்களய 
வாழநத விததளத தணிகள்க மசெய்து அறிகள்க அளிககும் அதிசெய 
மநாடி்கள் அளவ. 

மீண்டும் றதர்தல் ஆளணயம்; மீண்டும் ஒடிசொ நிதிததுள�்ப 
மபாறு்பபு என்று பயணிததாலும் எ�து ஆய்வு்கள் சில றநைங்்களில் 
தீ வி ை ம ா ்க வு ம்  சி ல  ற ந ை ங் ்க ளி ல்  சு ண க ்க ம ா ்க வு ம்  ஆ � ா ல் 
இளடமவளியின்றி மதாடர்நதது.

ம செ ன் �  ஆ ண் டு  கூ ட  ( 2 0 1 7  ஜு ள ல )  ம ப ர் ெ ா ம் பூ ர் 
பல்்களலக்கழ்கததில் நடநத றதசிய மமாழியியல் ்கருததைங்கில் 
என்ள� "டாகடர் பாலகிருஷணன்" என்று அறிமு்க்பபடுததி�ார்்கள். 
நானும் மசொல்லிச மசொல்லி அலுதது்ப றபாய்விட்டதால் எ�ககுள் 
றலசொ்க சிரிததபடி சும்மா இருநது விட்றடன். அ்பறபாது கூட அடுதத 
ஒரு மாதததில் ஒரு விய்பபு ்காததிரு்பபது எ�ககு மதரியாது. 

இறதா எ�து ்கார் வல்லததில் அளமநதுள்ை மபரியார் மணியம்ளம 
பல்்களலக்கழ்கததின் பசுளம வைா்கதளத அளடநதுவிட்டது. இநதக 
்கல்விநிறுவ�ம் 1988 ஆம் ஆண்டு ம்களிருககு மட்டுமா� 
மபாறியியல் ்கல்லூரியா்க மதாடங்்க்பபட்ட றபாது அது உலகிற்ம்காரு 
புதுளமயா�து. ஆமாம். உலகின் முதல் ம்களிர் மபாறியியல் 
்கல்லூரியா்க இநநிறுவ�ம் மலர்நதது. பின்�ர் பல்்களலக்கழ்கமா்க 
வைர்நதது. மபண்்கள் ்கல்வியும் மபண்ணுரிளமயும் சுயமரியாளத 
இ ய க ்க த தி ன்  ஆ ணி ற வ ை ா �  அ டி ்ப ப ள ட  மு ன் னு ரி ள ம . 
அளத்பறபாலறவ "கிைாமம்" என்� அளடயாைம் ஏற்�ததாழவு என்� 
றவற்றுளமளய வைர்ககும் குறியீடா்க இருக்கககூடாது என்பதும் 
தநளத மபரியாரின் ்கருததாகும். கிைாமியச சூழலில் நவீ� மதாழில் 
நுட்பததுடன் ்கட்டளமக்க்பபட்ட இ்பபல்்களலக்கழ்கம் மபரியாரின் 
ற்காட்பாடு்களின் உருவ்க எழுசசியாய் எ�ககுத றதான்றியது.

பட்டமளி்பபு விழாவில் இ்பபல்்களலக்கழ்கததின் றவநதர் 
கி.வீைமணி அவர்்கள் எ�ககு மதி்பபுறு முள�வர் பட்டம் வழங்கும் 
்காைணதளத விைககி்ப றபசி�ார். இன்று முதல் பாலகிருஷணன்  
“டாகடர் பாலகிருஷணன்" என்று மகிழசசியுடன் அவர் அறிவிததார். 
பல்்களலக்கழ்கத துளணறவநதர் தகுதியுளைளய (c i ta t ion) 
வாசிததளிததார்.
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திைாவிட இயக்கதளத, சுயமரியாளத இயக்கதளதத றதாற்றுவிதத 
தநளத மபரியார் மபயரில் அளமநத பல்்களலக்கழ்கததில் 
“சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம்” நூலிற்்கா்க 
மதி்பபுறு முள�வர் பட்டம் மபறுகிற�ன் என்பது மிக்க மகிழசசியா்க 
இருநதது. இதற்்கா்கததான் தமிழ படிதறத�ா? இதற்்கா்கததான் 
முள�வர் பட்டம் மப� பதிவு மசெய்ய மாட்றடன் என்று வீம்பு 
மசெய்றத�ா? இதற்்கா்கததான் தமிழநாட்ளட விட்டு மவகு தூைம் 

மசென்று நின்று தமிழின் மதான்ம றவர்்களைத துருவிற��ா?

பட்டமளி்பபு விழா முடிநததும் பிற்ப்கலில் "சிநது நாள் முதல் 
இநத நாள் வளை" என்� தளல்பபில் அநத்ப பல்்களலக்கழ்கததில் 
உளை நி்கழததிற�ன். 

்காமைாஜர் பல்்களலக்கழ்கததிற்கும் மபரியார் மணியம்ளம 
ப ல் ்க ள ல க ்க ழ ்க த தி ற் கு ம்  இ ள ட யி ல ா � இ ந த  3 8  ஆ ண் டு 
்கால்பபயணதளத நான் உண்ளமயில் றநசிககிற�ன். முது்களல 
படிதத ள்கறயாடு ஏறதா ஒரு தளல்பபில் ஆைாய்சசி மசெய்து ஒரு 
முள�வர் பட்டம் வாங்கியிருநதால் இவவைவு மகிழசசியும் 
மநகிழசசியும் எ�ககுள் றதான்றியிருக்காது என்பதில் எ�ககு 
ஐயமில்ளல. 

முதல் சுற்று றபாலறவ இநத இைண்டாம் சுற்றும் இனிககி�து.





உண்மையில
எனமனத் ்தவிர
பேறு எேரும்
உற்றுப்�ாரககவிலம்ல
எனமன.

�எனககான� 
ஒபர சாட்சி
உண்மையில
நான ைட்டுபை.

எனது ம�ககுள்
எனது மககள்.
இருந்தாலும் எனது
கவிம்த அரஙகின
கமைசி மக்தட்ைல
எனனுமையப்த.

எனது கனனத்தில
எனமனயும் அறியாைல
விழும்
மு்தல அமறயும் 
எனனுமையப்த.

எனமன நான
மகவிடும் சநாடியில
ஓடி ஒளிகிறது
நான கற்�மன
சசய்துமேத்்த உ்லகம்.
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இப்தா 
கமரயின விளிம்பில
நிற்கிபறன நான.

கண்முன விரிகிறது
எனககான கைல

ஓைம் கைப்லாடுகிறது.
கைல காணபேண்டுைாம்
கமரயின மகத்துடுப்பு.

அம்லகள் கமரபயறுகினறன
கமர காணபேண்டுைாம்
கைலின நுமரத்துடிப்பு.

ஆழககைல
அமைதியாகத்்தான
இருககிறது.
ஓரககைல ்தான
ஓய ைறுககிறது.

ைணலில பைய 
அம்லயாய்ப்�ாய்கிறது அம்ல.
அ்தற்கு காலகட்டு ப�ாட்டு
கட்டுககுள் நிறுத்துகிறது
கடிோைக கைல.

சி்ல பநரம் கைல சீறுகிறது
கமரஏறி அம்ல பைய்கிறது
மீண்டும் ஓய்கிறது.

ஓைம்.
கமர ப்தடி ஓடி ேருகிறது
கசககும் கைல
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மீண்டும் அமழககிறது.
துடுப்ம�த் ச்தாை
மக அரிககிறது.

கமரககும் கைலுககுைான
இந்த முடிவில்லா்த 
ப�ச்சுோரத்ம்த 
யுகம் யுகைாய் நைககிறது.

எனககும் எனககுைான
ப�ச்சும் கூை.





ரவரக முதல் ரவரக வரர

2016—ஆம் ஆண்டு, அகறடாபர் மாதம். மதுளையிலுள்ை 
பாததிமா ம்களிர் ்கல்லூரியில் ‘செங்்கம் நான்கு ‘ நி்கழவில் மதாடக்க 
நாைன்று ‘கீழடி” என்� தளல்பபில் உளை நி்கழததுவதற்்கா்க 
வநதிருககிற�ன். 

எழுபது்களின் இறுதியில் நான் மதுளையில் படிககும்றபாது 
றபசசு்பறபாட்டிக்கா்கவும், எண்பது்களின் மதாடக்கததில் நான் 
தி�மணியில் பணியாற்றும்றபாது ஓர் இலககிய நி்கழவிற்்கா்கவும் 
இநத ்கல்லூரிககு  வநதிருககிற�ன்.கிட்டததட்ட 35 ஆண்டு்களுககு்ப 
பி�கு அறத அைங்கில் நான்.  

‘செங்்கம் 4’ மசொற்மபாழிவிற்கு “கீழடி” என்� இட்பமபயளைறய 
தளல்பபா்கத மதரிவு மசெய்ததற்கு இைண்டு ்காைணங்்கள்.  கீழடி 
அ ்க ழ வ ா ை ா ய் ச சி  ப ற் றி ய  ்க வ �  ஈ ர் ்ப பு ம் ,  வி வ ா த ங் ்க ளு ம் 
அ்பறபாதுதான் (2016) மதாடங்கியிருநத�. ெை்பபா , மமா்கஞசெறதாறைா 
றபான்� சிநதுமவளி ந்கைச சிளதவு்களில் கிளடதத அ்கழவாய்வுத 
தடயங்்களுககும் கீழடி அ்கழாய்வுத தடயங்்களுககும் இளடறய 
றமறலாட்டமா� பார்ளவயிறலறய தட்டு்பபடககூடிய ஒற்றுளம்ப 
பண்பு்கள் பற்றிய மசெய்தி்கள் மவளியாகி இருநத�. 

அதற்கு சில மாதங்்களுககு முன்புதான் (ஏ்பைல் 13, 2016) மசென்ள� 
றைாஜா முதளதயா நூல்கததில் நளடமபற்� ஓர் எளிய விழாவில் 
எ�து “சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம்” என்� நூல் 
மவளியிட்பபட்டது.  சிநதுமவளி ஆய்வில் அதிலும் குறி்பபா்க 
திைாவிடக ்கருதுற்காளின் முன்�ணி ஆய்வறிஞைா�  எ�து ஆசொன் 
ஐைாவதம் ம்காறதவன் இநத நூலிற்கு அணிநதுளை வழங்கியும் நூளல 
மவளியிட்டும்  வாழததி�ார். 
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இநத நூலின் ளமயக ்கருதறத ‘றமல்-றமற்கு கீழ-கிழக்கா்க’ இரு 
பிரிவு்கைா்க ்கட்டளமக்க்பபட்ட சிநதுமவளி ந்கைளம்பபின் 
உள்ளீடா� சிநதள� ஆக்கதளத ‘கீழ- கிழககு, றமல்-றமற்கு’ என்� 
திைாவிடத திளசெ்பமபயைாக்க வைலாற்றின் ஊடா்க மீட்டுருவாக்கம் 
மசெய்ய முடியும் என்பறத. 

இநத மநடுவீசசுச சிநதள�யின் தாக்கம் ‘கீழ-றமல்; கிழககு-
றமற்கு’ என்� அடி்பபளடயில் அளமநத தமிழ்க இட்பமபயர் 
இளண்களிலும் எதிமைாலிககி�து என்பளத பற்றியும் அநநூலில் 
பட்டியலிட்டுள்றைன். இநத நூல் மவளியாகி இைண்டு மாதங்்கள் 
ஆவதற்கு முன்றப எ�ககு ஒர் ஆ�நத அதிர்சசி ்காததிருநதது. 2016 
றம மாதம் 30 ஆம் றததியும் 31ஆம் றததியும் மவளியா� ‘ளடம்ஸ் 
ஆ்ப இநதியா’ நாளிதழின் மதுளை பதி்பபில் கீழடி அ்கழவாைாய்சசி 
பற்றியும் அங்கு கிளடததுள்ை அ்கழாய்வுத தடயங்்கள் ெை்பபா 
ந்கர்மய்ப பண்பாட்ளட நிள�வுபடுததுவது பற்றியும் விரிவா� 
மசெய்தி்கள் மவளியாகி இருநத�. இசமசெய்திளய இளணயததில் 
படிதததுறம மி்கவும் மகிழசசியா்க இருநதது. சிநதுமவளியின் 
‘ம்காற்ள்க வஞசி மதாண்டி வைா்கம்’ மவறும் ஊ்கம் அல்ல என்� 
எ�து உறுதியா� ்கருதது றமலும் வலுவளடநதது றபாலத 
றதான்றியது. 

ஒடிசொவில் இருநத எ�ககு இரு்பபுகம்காள்ைவில்ளல. கீழடி 
அ்கழவாைாய்சசியாைர் அமர்நாத ைாமகிருஷணள� மதாடர்பும்காண்டு 
றபசிற�ன். கீழடி அ்கழவாய்வுத தடயங்்களை றநரில் ்காண்பதற்்கா்க 
ஒடிசொவிலிருநது 2016 ஜூன் 5 ஆம் றததி (அதாவது றமற்சுட்டிய 
‘ளடம்ஸ் ஆ்ப இநதியா’ மசெய்தி மவளிவநத ஒருவாைததிற்குள்) 
மதுளைககு வநறதன். தஞளசெத தமிழ்பபல்்களலக்கழ்கததின் 
சுவடி்பபுலததளலவர் கு.ைாஜறவலுடன் கீழடிககுச மசென்ற�ன். 
கீழடியில் அமர்நாத ைாமகிருஷணன் த�து அ்கழவாய்வில் 
கிளடததுள்ை தடயங்்கள் அள�தளதயும் த�து அ்கழாய்வு 
குழுவி�ருடன்  ஆர்வததுடன் அருளமயா்க விைககி�ார். இநத 
அ்கழவாைாய்சசியாைர்்கறைாடு றபசிகம்காண்டிருநத றபாது, 
மமா்கஞசெதாறைாளவயும் ெை்பபாளவயும் அ்கழநமதடுதது, 
அறிவிதது அதன்மூலம் இநதிய வைலாறு பற்றிய ற்காணல் மாணலா� 
புரிதல்்களை நிமிர்ததி றநர்மசெய்த செர் ஜான் மார்ஷலும், ஆர்.டி. 
பா�ர்ஜியும் என் நிள�வுககுள் வநது றபா�ார்்கள்.
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நமது மதான்மங்்களின் மதா்பபுள் ம்காடிளயத மதாட்டு்பபார்ததது 
றபான்� ஓர் உணர்வு எ�ககுள் றதான்றியது. 

 இநத்பபின்�ணியில் தான் மதுளையில் நி்கழநத “செங்்கம் 4” 
நி்கழவில் மசொற்மபாழிவாற்� ‘கீழடி’ என்� தளல்பளபத 
றதர்நமதடுதறதன். கீழடி என்� இட்பமபயறை சிநதுமவளிக 
குடியிரு்பபு்கள் ‘கீழ-கிழககு, றமல்-றமற்கு’ என்� பாகுபாட்ளட 
நிள�வு படுததுகி�து.

 இதுவளை றதாண்ட்பபட்ட”கீழடி” ககு கீழ அடியிலும் அதற்கும் 
றமல்- றமற்்கா்க இன்னும் றதாண்ட்பபடாத ஏறதா ஒரு புள்ளியிலும் 
இன்னும் அறிய்பபடாத உண்ளம்கள் பல ஒளிநதிரு்பபது றபாலத 
றதான்றுகி�து இளத்ப பற்றிய முதல் மசொற்மபாழிளவ நி்கழதத 
மதுளைளய விடச சி�நத ஊர் உல்கததில் றவறு எங்கு இருககி�து? 

மதுளை, சிவ்கங்ள்க மாவட்டங்்களின் எல்ளலயில் அளமநதுள்ை 
சின்�ஞசிறு கிைாமமா� கீழடிளய்பபற்றி நான் மதுளையில் வாழநத 
நாட்்களில் ற்கள்வி்பபட்டதில்ளல.  ஆ�ாலும், சிளலமான் வழியா்க 
எததள�றயாமுள� றபாய் வநதிருககிற�ன்.தமிழ்கததின் 
வைலாற்ள�்ப புைட்டி்பறபாட்டு்ப புது மவளிசசெம் பாய்சசெ்பறபாகும் 
ஆதாைங்்களை அநத பூமி  தன் அடிமடியில் ளவதது அளட்காககி�து 
என்பது யாருககுத மதரிநதிருநதது அ்பறபாது?

தன்ள�ச சுற்றி நடககும் ஒவமவாரு நி்கழவுடனும் ஒவமவாரு 
மனிதனும் தன்ள� ஒவமவாரு விதமா்க, மபாருததி்ப பார்ககி�ான். 
சில றநைம் அநத நி்கழறவாடு மநருக்கம் ம்காள்ைாமல் விலகி நின்று 
றவடிகள்க பார்ககி�ான். எதுவாயினும் த�து சூழல் பற்றிய சுய 
உணர்வு ம்காண்ட ஒவமவாருவன் மீதும் அவ�து செம்கால  நி்கழவு்கள் 
மட்டுமின்றி அவ�து மதான்மங்்கள் மைபு்கள் பற்றிய சிநதள�்களும் 
கூட தாக்கம் புரியறவ மசெய்கின்��. 

ளவள்கக்களையிலிருநது கிைம்பி எங்ம்கங்ற்கா றதடித திரிநது 
ளவள்கக ்களைகற்க வநது றசெர்நதது றபான்� ஓர் உணர்வு  
எ�ககுள் இருககி�து. 

செங்்க இலககியங்்களில் ளவள்க (ளவளய) நதிபற்றி பல 
இடங்்களில் றபசெ்பபடுகி�து; பரிபாடலில் ளவளய நதிககுச 
சி�்பபிடம் என்பமதல்லாம் படிததறிநதிருநத விஷயம் தான் 
என்�ாலும் ளவள்க நதியின் இரு்களை்களிலும் ஒரு விரிவா� 
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பண்பாட்டிற்்கா� மதால்மபாருள் தடயங்்கள் புளதநது கிடககின்�� 
என்பது பற்றிய ்கருதது எதுவும் பைவலா்க இல்ளல. 

இன்ள�ய மதுளை செங்்க இலககிய மதுளையின் மதாடர்சசி தா�ா 
என்� ஐயம் கூட பலருககும் றதான்றியது உண்டு. மபாதுவா்க நீரின்றி 
வ�ண்டிருககும் ளவள்கககும் செங்்க இலககியம் பாடும் ளவள்கககும் 
உள்ை இருதுருவ இளடமவளி இநத ஐயதளத அதி்கமாககும்.  
ஆ�ாலும் எ்பறபாறதா ஒருமுள� ளவள்க ்களைபுைண்டு ஓடும் றபாது 
்கல்பாலததின் வட்களையில் நின்று அல்லது றமம்பாலததில் நின்று 
மவள்ைதளத றவடிகள்க பார்்பறபாம். அ்பறபாது பரிபாடல் 
மசொல்லும் ளவளய, செங்்க இலககியம் சிததிைம் றபாலத தீட்டும் 
மதுளை ந்கை வாழகள்க பற்றிய றயாசெள� எழும். மமாததததில் 
மதுளை ந்கரின் பழளம பற்றிய ற்கள்வி்கள் ம�தில் வநது றபாகும். 

ஆ�ாலும், மமா்கஞசெதாறைா -ெை்பபா பண்பாட்டுடன் ஒ்பபிட்டு்ப 
பார்க்கததக்க தடயங்்கள் மதுளைககு மி்க அருற்க கீழடியில் புளதநது 
கிட்பபது யாருககும் மதரியாது. மதால்மபாருள் ஆைாய்சசியாைர்்கள் 
மற்றும் வைலாற்�ாய்வாைர்்களுககு இதுகுறிதத உள்ளுணர்வு 
இருநதிருக்கககூடும். ஆ�ால், என்ள�்ப றபான்� “பகுதிறநை 
ஆய்வாைனுககு” அது சொததியமா்க இருக்கவில்ளல.

ஒருவள்கயில் எ�து ஆய்வு்பபயணததில் எல்லாம் மசொல்லிளவதது 
நட்பபதுறபால இருககி�து. மததிய்பபிைறதசெததில் சிநதுவாைா 
பகுதியில் திைாவிட்பபழங்குடி்கள் வாழும் பகுதி்களில் இடுககி, 
றதனி, றதக்கடி, பழனி றபான்� இடங்்களை இருபது ஆண்டு்களுககு 
முன்�ால் ்கண்டறிநத றபாறத அளத எறதசளசெயா� நி்கழவா்கக 
்கருதி  என்�ால் ்கடநது றபா்க முடியவில்ளல. அதற்கு “சிநதுவாைா 
இளண்பறபாககு” (Chhindwara Syndrome) என்று மபயரிட்ட றபாது 
இநத ” இளண்பறபாககு” றவறு ஏறதா ஒரு மபரிய உண்ளமயின் 
தடயச சுவடு என்ற� எ�ககுத றதான்றியது. இ்பபடி்பபட்ட மபயர் 
ஒற்றுளம எறதசளசெயா்க நி்கழநதிருக்க வாய்்பபு இல்ளல; இதற்கு்ப 
பின்�ால் வைலாற்றுககு முற்பட்ட திைாவிட வாழவியல் அதாவது 
பழநதமிழத மதான்ளம பற்றிய ஏறதா ஓர் உண்ளம ஒளிநதிருக்க 
வாய்்பபிருக்கக கூடும் என்று றதான்றியது. 

இநதியத துளணக்கண்டததின் மதன்பகுதியில்  இன்றுவளை  
மி்கவும் பயன்படுதத்பபடுகி� முககியமா� சில இட்பமபயர்்கள் 
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இநதியாவின் நடு்பபகுதியா� மததிய்ப பிைறதசெததில் திைாவிட 
மமாழிறபசும் மக்கள் வாழும் பகுதியில் இட்பமபயர்்கைா்க  உள்ை�. 
ம க ்க ளி ன்  பு ல ்ப ம ப ய ர் வி ன்  ஊ ட ா ்க  இ ட ்ப ம ப ய ர் ்க ளு ம் 
ப ய ணி க கி ன் � �  எ ன் ப து  உ ண் ள ம ய ா � ா ல்  ” சி ந து வ ா ை ா 
இளண்பறபாககு” மததிய்பபிைறதசெததிற்கு வடககிலும் மதற்கிலும்  
உள்ை இரு புள்ளி்களுககு இளடயிலா� ஒரு மதாடர்பின் இளண்பபுச 
செங்கிலியின் ஒரு பகுதிறய என்று றதான்றியது. 

சி ந து வ ா ை ா  இ ள ண ்ப ற ப ா க ள ்க  உ ற் று க ்க வ னி த து    
அதன் மதாடர்பு்களை ஆைாய்நதால் “தளலளயயும்-வாளலயும்” 
மதாட்டுவிடலாம் என்று றதான்றியது. எது தளல எது வால் 
என்பளதவிட எ�ககு முககியமா்க்ப பட்டது இநத புள்ளி்களுககு 
இளடயிலா� உ�வுதான். அதாவது பயணததின் திளசெ்களை விட 
முககியமா�து பயணமும் பயணம் மசெய்தவர்்களும் தான் என்று 
றதான்றியது.

அத�ால், இளத்ப பற்றி மதாடர்நது ஆைாய்சசி மசெய்து வநறதன்.  
சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டு நில்பபை்பபில், ம்காற்ள்க, வஞசி, மதாண்டி 
உள்ளிட்ட ஏைாைமா� மதால்தமிழ இட்பமபயர்்கள் இன்றுவளை 
நிளலததிரு்பபளத 2002-ஆம் ஆண்டு ஒரு நள்ளிைவில் என் 
்கணி்பமபாறி ஆய்வில் ்கண்டறிநத ‘யுறை்கா’ மநாடி்கள், எ�து 
பி�வி்பபயன். இருநதாலும் அதற்கு்பபின்�ால் றமலும் எட்டு 
ஆண்டு்கள் ஆைாய்சசி மசெய்து உறுதி்ப படுததிகம்காண்ட பின்�றை 
ற்காளவ மசெம்மமாழி மாநாட்டில் (2010) இதுபற்றி முதன்முதலா்க 
அறிவிதறதன் 

2012-ஆம் ஆண்டு, இது பற்றிய எ�து ஆங்கில ஆய்வுக்கட்டுளை 
(‘The ‘High-West: Low-East’ Dichotomy of Indus Cities: A Dravidian Paradigm’) 
மவளியா� பின்�ாலும் அது சிநதுமவளி பற்றிய ஆய்வுல்கததில் 
அங்குமிங்கும் ்கவனிக்க்பபட்டறத  தவிை, தமிழ மக்களிடம் 
பைவலா்கச மசென்று றசெைவில்ளல. சிநதுமவளி்ப பண்பாடு பற்றிய 
முன்�ணி இளணயதைமா� ெை்பபா.்காம் (www.harappa.com) 
இக்கட்டுளைளய மீள்பதிவு மசெய்தபின்�ால், ஏைாைமாற�ார் என்ள� 
மின்�ஞசெலில் மதாடர்பும்காண்டு இநத ஆய்வறிகள்க தமிழில் 
மவளிவநதிருககி�தா என்றும், தமிழில் எழுதி மவளியிட முடியுமா 
எ ன் று ம்  ம த ா ட ர் ந து  ற ்க ட் டு க ம ்க ா ண் டி ரு ந த ா ர் ்க ள் .  அ த ன் 
விளைவா்கறவ ‘சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டின் திைாவிட அடிததைம்’ 
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என்� எ�து தமிழ நூல் பாைதி புதத்காலயததின் மவளியீடா்க 2016 
இல் மவளிவநதது.

சிநதுமவளி மக்கள் றபசிய மமாழி ஒரு திைாவிட மமாழி என்று 
நிறுவ்பபடுமா�ால், அநத்பமபருளமககு உரிளமம்காண்டாடும் 
சொததியககூறு்கள் அதி்கம் உள்ை மமாழி தமிழ மமாழியாகும். 
ஏம�னில், சிநதுமவளி்பபண்பாட்டில் மி்க முககியமா� கூறு்கைா� 
ந்கை வாழகள்க, மவளிநாட்டு வணி்கம், செமய வாழகள்கககு 
மிதமிஞசிய முககியததுவம் தைாத வாழவியல்முள�, தாய்தமதய்வ 
வ ழி ப ா டு  ற ப ா ன் �  கூ று ப ா டு ்க ளு க கு  இ ந தி ய  இ ல க கி ய ்ப 
பை்பபில்,குறி்பபா்க திைாவிட இலககிய்ப பை்பபில், கிளடககூடிய 
ஆ்க்பபழளமயா� இலககிய்ப பதிவு்கள் செங்்க இலககியங்்கறை 
ஆகும்.   

உன்�தமா� ஒரு ந்கர்மய்ப பண்பாட்டின் ஆழமா� புரிதல்்களை 
செங்்க இலககியம் உள்ைடககியிருநதாலும், அளத நிறுவுவதற்்கா� 
அ ்க ழ வ ா ை ா ய் ச சி த  த ட ய ங் ்க ள்  த மி ழ ந ா ட் டி ல்  அ ்க ழ ந து 
எடுக்க்பபடவில்ளல என்� ஒரு மபரிய குள� இருநது வநதது. 
இககுள�ளய நீககும் வள்கயில் கீழடி அ்கழவாைாய்சசியின் 
தடயங்்கள் அளமநதுள்ை�. கீழடியில் மட்டுமன்றி,ளவள்க நதியின் 
இரு ்களை்களிலும் அ்கழவாைாய்சசிககு உ்கநத இடங்்கள் என்று 
்கண்டறிய்பபட்டுள்ை ஏள�ய இடங்்களிலும் அ்கழவாைாய்சசி்கள் 
நடநதால் தமிழதமதான்மங்்கள் புதிய மவளிசசெம் மபறும்  
என்பதில் ஐயமில்ளல.  

வைலாறு என்பது வா�ததில் இருநது குதி்பபதில்ளல. அடிததை 
மக்க ளின் பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்்கள், வாழவியல்முள�, அைசியல் 
மாற்�ங்்கள் என்� பல்றவறு தைங்்களிலும் ்காலம், இடம் என்� இரு 
பரிமாணங்்களில் ்கட்டளமக்க்பபடுவறத வைலா�ாகும். அைசெர்்கள், 
பி�நதளதயும்,  இ�நதளதயும், முடிசூடியளதயும், முடியிழநதளதயும், 
அ வ ர் ்க ள்  த ங் ்க ளு க கு ள்  செ ண் ள ட யி ட் டு க  ம ்க ா ண் ட ள த யு ம் 
குறி்பமபடுததுக ம்காள்வது மட்டும் அல்ல வைலாற்றின் றவளல.   

தாய்மமாழி மற்றும் தாய்நாட்டு வைலாறு பற்றிய புரிதல்்கள் 
எல்லாததை்பபு மக்களிளடறயயும் பைவலா்க றவண்டும். அததள்கய 
ஒரு விழி்பபுணர்ளவ கீழடி அ்கழவாைாய்சசி தமிழநாட்டில் 
ஏற்படுததியிருககி�து. 
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இநத அ்கழவாைாய்சசி இன்னும் முடிவு மப�ாத நிளலயில், 
சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டிற்கும், ளவள்க நதி்பபண்பாட்டிற்கும் 
இளடயிலா� ஒற்றுளம-றவற்றுளம்கள் பற்றி இ்பறபாது இறுதி 
முடிவா்க எதுவும் கூ�முடியாது என்பது உண்ளமதான். ஆயினும், 
சிநதுமவளி்பபண்பாட்டின் மி்க முககியமா� அளடயாைமா� சுட்ட 
மசெங்்கற்்கள், ்கரு்பபு-சிவ்பபு நி� மட்பாண்டங்்களின் மபருக்கம், 
சுட்ட மசெங்்கல்லால் ஆ� தளை, மசெங்்கல் மற்றும் சுட்டமண் 
ஓடு்கைாலா� சொக்களட்கள், விளையாட்டு்ப மபாருள்்கள் என்று 
கீழடியில் கிளடததிருககும் பல்றவறு சொன்று்களும் சிநதுமவளியின் 
முககியமா� கூறுபாடு்கைாகும்.  இநத அடி்பபளடயா� 
ஒற்றுளமளய்ப பு�க்கணிததுவிடவும் முடியாது.

ம்காற்ள்க, வஞசி, மதாண்டி வைா்கம் என்� இட்பமபயர்ச 
சொன்று்களை நான் ்கண்டறிநதறபாறத அ்பபகுதியில் இன்றுவளை 
வழககிலுள்ை ‘ மதிளை ‘ என்� ஊரின் மபயரும் எ�து ்கவ�தளதக 
்கவர்நதது.   

கீழடிககுச மசென்று அமர்நாத ைாமகிருஷணனுடன் உளையாடி 
இதுவளை கிளடததுள்ை சொன்�ாதாைங்்களை நான் ்கண்கூடா்க்ப 
பார்தத பின்�ால், எ�து சிநதுமவளி இட்பமபயர்வுத தைவு்களை 
மீண்டும் துருவிற�ன். 

மதுளை, சிவ்கங்ள்க, ைாமநாதபுைம், றதனி, திண்டுக்கல், விருதுந்கர், 
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திருமநல்றவலி, தூததுககுடி, மற்றும் ்கன்னியாகுமரி உள்ைடங்கிய 
மதன் தமிழநாட்டு மாவட்டங்்களில் தற்றபாது பயன்படுதத்பபட்டு 
வருகின்� ஊர்்பமபயர்்கள் அள�தளதயும் சிநதுமவளி்ப பண்பாட்டு 
நில்பபை்பபில் இ்பறபாது புழக்கததிலுள்ை ஊர்்பமபயர்்கறைாடு 
ஒ்பபிட்றடன். அவற்றில் 97 இட்பமபயர்்கள் அசசு மா�ாமல் 
அ்பபடிறய பயன்படுதத்பபடுகின்��. ்கற்பள�ளயவிட அழ்கா்க 
இருககி�து உண்ளம! 

 இளத்பறபாலறவ இநத 97 இட்பமபயர்்களும் றமற்கு 
இநதியாவில் குஜைாத, ம்காைாஷடிைம் றபான்� பகுதி்களிலும் 
பயன்படுதத்பபடுவது குறி்பபிடததக்க ஒன்று .இநத ஒற்றுளம 
மபாததாம் மபாதுவா�தா அல்லது அதற்கும்  அ்பபால், ஆழமா� 
மபாருள்ம்காண்டதா என்பளத அறிவதற்்கா்க ளவள்க நதியின் இரு 
்களை்களிலும் இநதிய அ்கழவாய்வு நிறுவ�ததின் (A.S.I) அ்கழவாய்வு 
வல்லுநர்்கள் பலரும் றசெர்நது அளடயாை்பபடுததியுள்ை 200 
இட்பமபயர்்களை சிநதுமவளியிலுள்ை ஊர்்களின் மபயர்்கறைாடு 
ஒ்பபிட்டு ஆைாய்நது பார்தறதன். இவற்றில் 100ககும் றமற்பட்ட 
மபயர்்கள் சிநதுமவளி இட்பமபயர்்கறைாடு மி்க மநருக்கமா்க 
ஒதது்பறபாவளத விபதது என்று என்�ால் எடுததுகம்காள்ை 
முடியவில்ளல.  

வைல்+ஆறு —> வைலாறு = வநத வழி. ்கடநது வநத வழிளய்பபற்றிய 
புரிதல்்கள் வநதவண்ணறம உள்ை�. அளவ வநத வண்ணம்தான் 
இருககும். சிநதுமவளி நா்கரி்கம் என்று ஒன்று இருநதளத 1924—இல் 
அ்கழவாைாய்சசியாைர்்கள் ்கண்டறிநது உல்கததிற்குச மசொல்லியிருக்கா 
விட்டால், ஐைாவதம் ம்காறதவன்,அஸ்ற்கா பர்்பறபாலா றபான்� 
அறிஞர்்களின் அளை நூற்�ாண்டு்கால உளழ்பபு சிநதுமவளி 
ஆைாய்சசிககு கிளடக்காமல் றபாயிருநதால், இநதிய வைலாறு பற்றிய 
புரிதல்்கள் றவறு விதமா்கததான் இருநதிருககும்.  

குறிதது ளவததுகம்காள்றவாம். கிழககு மவளுககி�து, கீழடியில்! 
இது மதாடக்கம்தான்; இது மதாடரும், மதாடை றவண்டும். 
சி ந து ம வ ளி க கு ம்   ள வ ள ்க க ்க ள ை க கு ம்  ம ப ா து வ ா � 
இட்பமபயர்்களைக ம்காண்ட, அ்கழவாைாய்சசிககு வாய்்பபுள்ை 
இடங்்கள் என்று ்கண்டறிய்பபட்ட (Archaeologically Potential Sites) 
இடங்்களில் ்காலதாமதமின்றி  ’்கட்பபாளை’ றபாடறவண்டும். 
வைலாற்றில், அக்கள�யுள்ைவர்்கள் வாய் தி�நது றபசெறவண்டும்.
அ்கழவாய்வுத தடயங்்களை ்கவ�மா்க ஆவண்பபடுதத றவண்டும்.
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கீழடி நமது தாய்மடி. சிநதுமவளி நில்பபை்பபில் இன்றுவளை 
பிளழததிருககும் ம்காற்ள்க--வஞசி-மதாண்டி வைா்கம் நமது 
மதான்மங்்களின் மதா்பபுள்ம்காடி்களின் புைாத� மிசசெம்.   

 ளவள்கக்களையில் வைர்நதவன் நான். முதல் வகு்பபிலிருநது 
மு து ்க ள ல  வ ள ை  ம து ள ை யி ற ல ற ய  ப டி த த வ ன்  ந ா ன் .  
எங்்கைது குடும்பம் மதுளையிலிருநது நான் பி�நத ஊைா� 
நததததுககு்ப மசென்�றபாதும் கூட, மதுளையில் ளவள்கயின் 
வட்களையில் ஒரு விடுதியில் தங்கி்பபடிதறதன்; மதுளையில் 
தி�மணியில் பணியாற்றியறபாது ஒவமவாரு நாளும் றபருநது 
நிளலயததிலிருநது வட்களையிலிருநது ளவள்களயக ்கடநது 
மதன்்களைககுததான் மசெல்ல றவண்டும். 

ளவள்க நதியில் எ்பறபாறதா ஒருமுள� மவள்ைம் ்களைபுைண்டு 
வநதறபாது கூட்டமாய்க கூடி நின்று றவடிகள்க பார்தத குதூ்கலம் 
இன்னும் ம�சில் இருககி�து. ளவள்க கீழ்பபாலதளதமயாட்டி, 
ளவள்க மணற்படுள்கயில் ்கட்டணககுளியல் மதாட்டி்களில் குளிதத 
நாட்்கள் நிள�விலிருககின்��. 

அறத ளவள்க நதியில் ஒரு புது்பபாலதளதக ்கடநது பாததிமா 
ம்களிர் ்கல்லூரியில் கீழடி பற்றி உளையாற்� வநதிருககிற�ன். 
றமளடயின் முன் பார்ளவயாைர் வரிளசெயில் எ�ககுத தமிழ 
மசொல்லிக ம்காடுதத பள்ளி, ்கல்லூரி, பல்்களலக்கழ்க ஆசிரியர்்கள் 
பலரும், என் மதுளை நண்பர்்களும், வகு்பபுத றதாழர்்களும் கூட.  

ள வ ள ்க க ்க ள ை யி லி ரு ந து  ள வ ள ்க க ்க ள ை க ்க ா �  எ � து 
இநத்பபயணம் ம்காநதி வழியா்க சிநதுமவளிளயத மதாட்டு, 
பு�்பபட்ட இடததிற்ற்க வநது றசெர்நதிருககி�து. 

ஊமைல்லாம் சுற்றி�ாலும் றதர் நிளலககு வநதால்தான் நிம்மதி. 
உல்கம் ஒரு சின்� உருண்ளட என்பளத, எததள� முள�, எததள� 
விதங்்களில் ்கற்றுகம்காடுககி�து வாழகள்க !  





எனககுள்பை நீ 
இஙகிருப்�்தறியாைல 
எஙசகல்லாம் சுற்றி 
எப்�டித் ப்தடிபனன. 
 
எத்்தமன ைம்லகள் 
ஏறி இறஙகி 
என ச்தாட்டிம்லத் 
ச்தாட்பைன? 
 
விம்தத்்த இைத்தில 
ைரஙகளும் 
பும்தத்்த இைத்தில 
ைனி்தரகளும் 
ஒருப�ாதும்   
உமறந்ததிலம்ல... 
 
ைரபு ச்தாைரகிறது 
ோமழயடி ோமழயாய்! 
 
ோசலுககும் 
ோசலுககும் 
எத்்தமன தூரம்.. 
இருந்தாலும் 
காயவிலம்ல  
உன 
"�னிககுைத்தின" ஈரம்!  
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ஆறுகள் பேறு பேறு 
ஆனால 
நீர ஒனறு... 
 
சிநதுசேளியிலும் 
மேமகககமரயிலும் 
எஙகள்  
பேர ஒனறு... 
 
"யாதும் ஊபர யாேரும் பகளிர 
தீதும் நனறும் பிறர ்தர ோரா" 
எனற  
புரி்தல எஙகளின 
�ண்�ாட்டுப் பும்தயல.. 
 
இப்தா 
சிநதுசேளிக காமையின 
திமிலில ்தமிழ்... 
 
கீழடிப்  
�ாமனயில  
சிநதுசேளி எழில..





எல்ரையற்்ற பிர�ஞ்ம்

விரிநது பைநத வா�ம் பற்றிய விய்பபு்கறைாடும் வி�ாக்கறைாடும் 
மமாட்ளட மாடியில் படுததுத தூங்கி எவவைவு ்காலம் ஆகிவிட்டது? 
பூமிககு றமலும் வா�ம்; கீழும் வா�ம்; எநத்பபக்கம் திரும்பி்ப 
பார்ததாலும் திரும்பத திரும்ப அறத வா�ம். அ்பபாலும், அதற்கு 
அ்பபாலும். 

“்கட்டுமைததில் வாழவது அழ்கா்க இருககி�து. அண்ணாநது 
பார்ததால் நட்செததிை்ப புள்ளி்களை்ப மபாட்டா்க அழகு அழ்காய் 
ளவததுகம்காண்டு ஆ்காயம்; நாங்்கள் ்கட்டுமைததில் மல்லாநது 
கிடநதபடி வா�தளதயும் அநத நட்செததிைங்்களையும் பார்்பறபாம். 
அளவ எல்லாம் மசெய்ய்பபட்டளவயா அல்லது தாமா்கறவ 
றதான்றியளவயா என்று நாங்்கள் எங்்களுககுள் றபசிகம்காள்றவாம்” 
என்று மார்க ட்மவய்ன் எழுதி�ார்.

்க ட் டு ம ை த தி ற் கு  எ ங் ற ்க  ற ப ா வ து ?  எ � க கு  எ ன் � ற வ ா 
அ்பறபாமதல்லாம் மவட்ட மவளியும், மபாட்டல் ்காடும், 
அதி்கபட்செம் மமாட்ளட மாடியுறம றபாதுமா�தா்க இருநதது. 
இ்பறபாது தான் ‘மபாய்க கூளை’ என்ள� மபாததி ளவக்க்ப 
பார்ககி�து.

்க ட் டு ம ை த தி ல்  ம ல் ல ா ந து  ப டு த த ா ல்  ம ட் டு ம்  எ ன் � 
்கண்டுபிடிததுவிடவா றபாகிற�ாம்? இறத விய்பபு தான் அ்பறபாதும் 
இருககும். முழுவதுமா்க எதுவும் புரிநதுவிட்ப  றபாவதில்ளல. நீல் 
டீகிைாறசெ ளடசென் (Neil deGrasse Tyson)மசொல்வளத்ப றபால யாருககும் 
தன்ள�்ப புரிய ளவககும் ்கடளமறயா ்கட்டாய்ப மபாறு்பறபா 
பிைபஞசெததிற்கு இல்ளல. அத�தன் ்கதியில் அது அது இயங்குகி�து. 
இன்ம�ாரு ற்காணததில் தாமஸ் பிஞசமசொன் (Thomas Pynchon)
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ற்கட்பது றபால “எதுவும் அவவைவு எளிதா்க்ப புரிநதும்காள்ளும்படி 
ஏன் இருக்கறவண்டும்?” 

வா�ம் இவவைவு புதிைா�தா்க இல்ளலமயன்�ால் பூமியில் கூட 
வாழகள்க வாடிகள்கயா�தா்க சுளவ குன்றி்ப றபாய்விடும் என்ற� 
றதான்றுகி�து. பூமிறய து்கள். இதில் மபருந்கைம் என்�? சிறுந்கைம் 
என்�? தளலந்கைமமன்�? வால்ந்கைம் என்�?

மவட்டமவளியில் நின்று மீண்டும் அண்ணாநது பார்ககிற�ன். 
அண்டமும் அ்கண்டமுமா� எல்ளலயற்� வா�ம், நமது ்கண்்களின் 
மூலம் தாற� தன்ள�த த�ககுத தாற� புல்பபடுததிகம்காள்கி�து; 
''நமது மசெவி்களின் மூலம்தாற� பிைபஞசெம் த�து ஒததிளசெவின் 
ஒழுங்கு நிைளல தாற� ற்கட்கி�து; விரிநது படர்நத வா�ததின் 
அ்கன்� அழகிற்கும் பு்கழுககும் அதன் பிைமாண்டததிற்கும் நாம் 
த ா ற �  செ ா ட் சி ய ம ா ய்  இ ரு க கி ற � ா ம் ”   எ ன் று  ப டி த த து  
நிள�விற்கு வநதது. 

விண்மவளிளய்ப பற்றி எ�து இநத இைண்டாம் சுற்றில் 
றபசுவதற்கு தததுவமா� மபரிய ்காைணம் எதுவும் இல்ளல. 
உ ண் ள ம யி ல்  த ற் ம செ ய ல ா �  அ ண் ள ம  நி ்க ழ வு  ஒ ன் ற �  
இதற்்கா� தூண்டுதல்.

2017 ஆம் ஆண்டு, டிசெம்பர் 6 ஆம் நாள். ்காளல றநைம். அ்பறபாது 
தான் எ�து அலுவல்க அள�ககுள் நுளழநது எ�து இருகள்கயில் 
அமர்நதிருநறதன். எ�து தனிச மசெயலர் உள்றை நுளழநதார். சொய் 
பன்�ாட்டு்ப பள்ளியின் தளலவைா� பிஜய் சொெு என்ள�்ப 
பார்க்கவிரும்புவதா்கவும் அது மதாடர்பா்க என்னுடன் றபசெ 
விரும்புவதா்கவும் கூறி�ார். அநத்ப பள்ளிககூடததில் மசென்� ஆண்டு 
ந ட ந த  “ ம ா தி ரி  ஐ க கி ய  ந ா டு ்க ள் ”  கூ ட் ட ம்  ம த ா ட ர் ப ா � 
விழாமவான்றிற்கு நான் முககிய விருநதி�ைா்கச மசென்றுவநதிருநறதன். 
அநதவள்கயில் அநத்ப பள்ளிககூடம் பற்றி எ�ககு நன்�ா்கத 
மதரியும். அவருடன் மதாளலறபசியில் றபசிற�ன். 

சொெுவின் குைலிறலறய உற்சொ்கம் மதானிததது. “அமமரிக்க 
விண்மவளி வீைர் றஜக றடவிட் ஃபிஷருடன் (Jack David Fischer)
உடற� வநது உங்்களைச செநதிக்கவிரும்புகிற�ன்” என்�ார். 
“அமமரிக்க விண்மவளி வீைைா? அவர் இங்ற்க எதற்கு வநதிருககி�ார்?” 
என்று ற்கட்பதற்கு முன்றப பிஜய் சொெு றமலும் விைககி�ார். 
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அமமரிக்கவிண்மவளி நிறுவ�மா� நாசொவுடன் அவைது பள்ளி 
மசெய்திருககும் ஓர் ஒ்பபநதததின் அடி்பபளடயில் விண்மவளி பற்றிய 
விழி்பபுணர்வு நி்கழசசிக்கா்க றஜக றடவிட் வநதிரு்பபதா்க அவர் 
மதரிவிததார். நான் வைச மசொன்� அடுதத 20 நிமிடங்்களில் அவர்்கள் 
இருவரும் எ�து அள�யில்.  

இதற்கிளடயில், றஜக றடவிட் பற்றிய எல்லா விவைங்்களையும் 
‘கூகுள்’ மூலம் மதரிநதும்காண்றடன். பன்�ாட்டு விண்மவளி 
ஆய்வுககூடததில் 135 நாட்்கள் 18 மணி றநைம் 8 நிமிடங்்கள் தங்கி 
ஆைாய்சசி மசெய்துவிட்டு 2017, மசெ்படம்பர் 17 ஆம் றததி தான் அவர் 
பூமிககு திரும்பியுள்ைார். பூமியின் இயல்பு வாழகள்கககு திரும்பறவ 
ஒரு மாதம் ஆகுமாம். பூமிககு வநது செரியா்க 80 வது நாள் அவர் 
என்ள�ச செநதிககி�ார். 

விண்மவளி ஆய்வுக்கலததில் பயணிககும்றபாது அணியும் 
நீலவண்ணச சீருளடயில் மி்க எளிளமயா� ்கம்பீைததுடனும் 
வசீ்கைமா� ஒரு புன்�ள்கறயாடும் றஜக றடவிட். “ெறலா, நலமா? 
நான் றஜக றடவிட்” என்று ள்ககுலுககியதும், “பூமிககு நல்வைவு; 
ஒடிசொ உங்்களை வைறவற்கி�து” என்ற�ன். 

றதநீர் அருநதியபடி ஆர்வமா்க அவருடன் றபசிகம்காண்டிருநறதன். 
திடீமைன்று ம�திற்குள் ஒரு றயாசெள� றதான்றியது. ”இன்னும் 
எததள� நாள் இங்ற்க இருக்க்பறபாகிறீர்்கள்?” என்ற�ன். ”இன்னும் 
இைண்டு நாட்்கள்” என்�ார். அ்பபடியா�ால், நாளை மறுநாள் ஒடிசொ 
அறிவு்பபுலததில் (Odisha Knowledge Hub – OKH) இவளைச 
மசொற்மபாழிவாற்� நாம் அளழக்கலாமா? அது சொததியமா? என்று 
அவர்்கள் இருவளையும் மபாதுவா்க்ப பார்ததுகம்காண்றட ற்கட்றடன். 
தி டீ ம ை ன் று  அ ்ப ப டி க  ற ்க ட் ்க க  கூ ட ா து த ா ன் .  ஆ � ா லு ம் 
ற்கட்டுவிட்றடன். “அது என்ள�யும் மகிழவூட்டும்” என்று றஜக 
றடவிட் அடுதத மநாடியில் பதில் மசொன்�றபாது நான் அசெநது 
றபாய்விட்றடன்.

ஒரு நாள் தான் இளடமவளி இருநதது. மபாதுவா்க OKH 
மசொற்மபாழிவு்களை முன்கூட்டிறய திட்டமிடுறவாம். அது 
மட்டுமின்றி அதற்கு ஒரு வாைம் முன்பு தான் சுற்றுசசூழலுககு பாத்கம் 
வி ள ை வி க ்க ா த  “ ம ப ா று ்ப பு ண ர் வு ள் ை  சு ற் று ல ா ”  ப ற் றி 
அமமரிக்காளவச றசெர்நத உல்க்பபு்கழ மபற்� றபைாசிரியர் டாகடர் 
ெைால்டு குட்வின் எங்்களிளடறய உளையாற்றிச மசென்றிருநதார்.  



இரண்டாம் சுற்று | 245 

அத�ால் என்�? அட்டவளண பார்ததா ஆசசெரியங்்களும் 
அதிசெயங்்களும் நி்கழகின்��? பூமிககு திரும்பிய ள்கறயாடு ஒருவர் 
ஒடிசொ மாநில அதி்காரி்களுககும் மாநில இளைஞர்்களுககும் 
எறதசளசெயா்க வநது மசொற்மபாழிவாற்� முடியுமமன்�ால் அநத 
வாய்்பளபத தவ� விடமுடியுமா?

“என்� தளல்பபில் றபசெ நிள�ககிறீர்்கள்”  என்று றஜகள்க 
ற்கட்றடன். “அைசின் உயைதி்காரி்கள் அள�வரும் அைங்கில் 
அமர்நதும், 30 மாவட்ட ஆட்சிததளலவர்்கள் சி�நத மாணவ 
மாணவியருடன்  ்காமணாளியின் மூலமும் உளைளயக ற்கட்பார்்கள். 
புவற�ஸ்வைததிலுள்ை அறிவியல் சொர்நத ்கல்வியாைர்்களும் உங்்கள் 
உளைளயக ற்கட்பார்்கள்” என்றும் அவரிடம் மதரிவிதறதன். 
“பல்றவறு நாடு்கள் விண்மவளியில் ஓைணியாய்ச றசெர்நது 
பணியாற்றிய கூட்டு முயற்சி (Team Spirit) பற்றி றபசெவா” என்று 
ற்கட்டார். செற்று றயாசிததுவிட்டு,  “நான் ஒரு தளல்பபு மசொல்லலாமா” 
என்று ற்கட்றடன். “செரி” என்�தும் “Borderless Universe” (எல்ளலயற்� 
பிைபஞசெம்) என்ற�ன். அவரும் உடற� ஒ்பபுகம்காண்டார்.

ஒறை நாளில் எல்லா ஏற்பாடு்களையும் மசெய்து முடிதறதாம். 
அளமசசெர்்கள், துள�சமசெயலர்்கள், சில துளணறவநதர்்கள், 
றபைாசிரியர்்கள், 30 மாவட்ட ஆட்சிததளலவர்்கள் என்று ‘டிஜிட்டல்’ 
அளழ்பபிதழ அனு்பபிற�ாம். ்கால அவ்காசெம் குள�மவன்�ாலும் 
எ்பறபாதும் றபால அளழ்பபிதழும், மசொற்மபாழிவாைரின் 
புள்க்பபடததுடன் கூடிய ஆளுளமக குறி்பபும் அசசிட்பபட்ட�. 

அ்பறபாது தான் திடீமைன்று நிள�வுககு வநதது.  அதற்கு சில 
மாதங்்களுககு முன்�ர் ்கல்லூரி மாணவ- மாணவியருக்கா� ஆசிய 
ைாகம்கட் ஏவும் றபாட்டியில் மவற்றி மபற்� சில மாணவர்்களும் 
அவர்்கைது ஆசிரியரும் முதல்வளைச செநதிதது வாழதது்ப மபற்றுச 
மசென்�ார்்கள் என்பது. அநத மாணவர்்கள் றமற்கு ஒடிசொவில் புர்லா 
என்� ந்கரிலுள்ை மதாழில்நுட்ப்ப பல்்களலக்கழ்க மாணவர்்கள் 
என்பளத நான் அறிநதிருநததால், துளணறவநதளை மதாளலறபசியில் 
அளழதறதன். 

தளலளமச மசெயல்கததில்  அமமரிக்க விண்மவளி வீைர்  றஜக 
றடவிட் உளைநி்கழதத்பறபாவளத அவரிடம் மதரிவிதறதன். 
முதல்வளைச செநதிதது வாழதது்ப மபற்� மாணவர்்களையும் 
செ ம் ப ந த ்ப ப ட் ட  ஆ சி ரி ய ள ை யு ம்  ம று ந ா ற ை  ஒ ரு  ்க ா ரி ல் 
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புவற�ஸ்வைததிற்கு அனு்பபிளவககும்படி அவரிடம் கூறிற�ன். 
அநத மாணவர்்கள் முதல்வளைச செநதிததறபாது ள்கயில் எடுததுவநத 
ைாகம்கட் மாடளலயும் ்காரில் அனு்பபிளவககும்படி அவரிடம் 
கூறிற�ன். 

அநத மாணவர்்களில் பலருககு பல்்களலக்கழ்கத றதர்வு 
நட்பபதா்கவும் அன்ள�ககு றதர்வு இல்லாத மாணவர் சிலளை  
எ்பபடியாவது அனு்பபிளவ்பபதா்கவும் அவர் மசொன்�ார். மாவட்ட 
்கமலகடரிடமும் அளத உறுதிமசெய்யச மசொன்ற�ன். 

ஒடிசொவில் ஹீைாகுட் அளணக்கட்ளடயும் அதன் சுற்றுச 
சூழளலயும் ஆைாய வானில் சின்�ஞ சிறிய  துளணகற்காளை ஏவி 
விட  மசொநதமா்க ைாகம்கட் மசெய்யும் மாணவர்்களில் ஒரு சிலைாவது 
றஜக றடவிட்டின் றபசளசெ அைங்கில் அமர்நது ற்கட்டு அவருடன் 
றபசி புள்க்பபடம் எடுததுகம்காள்ைறவண்டும் என்று நான் 
விரும்பிற�ன்.

ஒடிசொ அறிவு்ப புலசமசொற்மபாழிவுத மதாடளை 2016 ஆம் ஆண்டு 
ஜ�வரி இறுதியில் நாங்்கள் மதாடங்கிற�ாம். றஜக றடவிட் 14 வது 
றபசசொைர். இதுவளை உளை நி்கழததியுள்ை அள�வரும் அவைவர் 
துள�யில் உல்க அைவில் அறிய்பபட்டவர்்கள். இநதத மதாடரில் 
6வது மசொற்மபாழிளவ இநதியாவின் முதல் விண்மவளி வீைைா� 
ைாற்கஷ செர்மா ஏற்்க�றவ 2016 அகறடாபர் மாதம்  நி்கழததி இருநதார் 
என்பது எறதசளசெ நி்கழவுதான் என்�ாலும் விய்பபா�றத. அைவிட 
முடியாத அதிசெயம் அல்லவா ஆ்காயம்! எததள� றபர் வநது 
மசொன்�ால் தான் என்�?

�ோமன அைப்ப�ாம்! கைல மீமன அைப்ப�ாம்!
சநதிர ைண்ை்லத்தியல கண்டு ச்தளிபோம்!�

என்று எட்டயபுைததின் எநத்ப புள்ளியில் நின்று றயாசிததான் அநத 
ம்கா ்கவிஞன்? 

2017 டிசெம்பர் 8 ஆம் நாள். அைங்்கம் நிள�நதிருநதது. உட்்காை 
இடம் இல்ளல. முன்கூட்டிறய அைங்கிற்கு வநதுவிட்ட றடவிட் 
த�து ்காமணாளி்ப படம் மின்திளையில் மதளிவா்க இருககி�தா; 
ஒலி நன்�ா்க ஒததிளசெகி�தா என்ம�ல்லாம் றநைடியா்கறவ றசொதிதது்ப 
பார்ததுவிட்டு எ�து அள�ககு வநதார். றதநீர் அருநதிவிட்டு அவளைச 
செரியா� றநைததில் மீண்டும் அைங்கிற்கு அளழததுச மசென்ற�ன். 
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மி்கததுல்லியமா்க அளழ்பபிதழில் குறி்பபிட்ட றநைததில் 

உளைநி்கழளவத மதாடங்குவது; றமளடயில் மசொற்மபாழிவாைர் 
மட்டுறம அமருதல்; அறிவி்பபு என்று எதுவும் இல்லாமல் தை்பபடும் 
பூங்ம்காதது; மசொற்மபாழிவாைர் பற்றிய எ�து அதி்க பட்செமா்க 
இைண்டு நிமிட அறிமு்கமும் வைறவற்பும்; சுமார் 45 அல்லது 50 
நிமிடம் உளை; பதிள�நது நிமிடங்்கள் றநைடியா்கவும் ்காமணாளி 
மூலமா்கவும் வி�ா விளட நி்கழவு; அளமசசெர் ஒருவர் றமளடறயறி 
வழங்கும் நிள�வு்ப பரிசு; ஓரிரு வரியில் நன்றி என்பது ஒடிசொ 
அறிவு்ப புலச மசொற்மபாழிவுத மதாடர் இதுவளை ்களட்பபிடிதது 
வரும் அளவஒழுங்கு.

அ்பபடிமயாரு நி்கழளவ அநத அைங்்கம் பார்தததில்ளல. அதுவளை 
நாங்்கள் எவருறம ்கண்டிைாத விண்மவளிக்காட்சி்கள் வண்ணமயமாய் 
்கண்முன் விரிகின்��. ைஷயாவிலுள்ை ஏவுதைததிலிருநது விண்்கலம் 
எரிதழல் ்கககிச சீறி்பபாயும் மநாடி்கள்; அடுதத மநாடியில் ஆ்காயம்; 
ஆ்காயம்; அதற்கு அ்பபாலும் ஆ்காயம். 

ஏ ற் ்க � ற வ ,  1 9 9 8  ஆ ம்  ஆ ண் டி லி ரு ந து  வி ண் ணி ல் 
ப�நதும்காண்டிருககும் பன்�ாட்டு விண்மவளி ஆய்வுககூடததுடன் 
இநத விண்்கலததிலிருநது ்கழன்று பிரியும் இளண்பப்கம் 
துல்லியமா்கச மசென்று இளணநதும்காள்ளும் லாவ்கம்; றஜக 
றடவிட்டின் ்காமணாளி 
அ க கு ற வ று 
ஆ ணி ற வ � ா ்க ்ப 
படம்பிடிததுக ்காட்டிய 
ஆய்வுககூடததின் உள் 
அளம்பபு; விண்மவளி 
வீைர்்கள் அங்கு மிதநது 
ம்காண்றட இயங்கும் 
முள�; உணவு உண்பது; 
உடற்பயிற்சி மசெய்வது;  
ஆ ை ா ய் ச சி  ம செ ய் வ து ; 
குறுகிய இடததிற்குள் 
நி ்க ழு ம்  ம வ வ ற வ று 
வ ள ்க ய ா � 
றசொதள�்கள்: அதற்்கா� 
்கருவி்கள்; அங்ற்கறய 
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ம்காண்டாட்பபடும் நி்கழவு்கள் என்று ்காட்சி்பபடங்்கள் திளையில் 
விரிகின்��.

றஜக றடவிட் மி்க றநர்ததியா்க றபசிகம்காண்றட மசெல்கி�ார். ஒரு 
மதாழில் நுட்ப விஞஞானியின் மதளிளவயும்; விண்மவளி 
வீைருக்கா� ்கம்பீைதளதயும் ்கடநது அள�வளையும் ்கவர்நதது அவர் 
றபசிய விதம்; அவைது உடல் மமாழி. 

விண்மவளி ஆய்வுககூடததில் மசெய்ய்பபட்ட பல்றவறு ஆய்வு்கள் 
பற்றி றபசிய அவர் புற்று றநாய்க்கா� கீறமாமதைபிளய றநாயால் 
பாதிக்க்பபட்ட திசுக்களில் மட்டும் துல்லியமா்கச மசெலுததும் 
ம செ ய ல் மு ள �  ப ற் றி ய  ஒ ரு  ற செ ா த ள � யு ம்  வி ண் ம வ ளி யி ல் 
மசெய்ய்பபடுவதா்கத மதரிவிததார். 

அ்பறபாது அவைது குைல் திடீமைன்று ்கம்மியது. சில வார்தளத்கள் 
தட்டுததடுமாறி�. “எ�து ம்கள் ஒரு புற்று றநாயாளி. தற்றபாது 
அவர் அமமரிக்காவில் சிகிசளசெ மபறுகி�ார். அநத மருததுவமள�யின் 
சின்�ம் மபாறிதத அவைது விளையாட்டு மபாம்ளம ஒன்ள�யும் 
என்னுடன் விண்மவளிககு நான் எடுததுச மசென்றிருநறதன்” என்று 
அவர் மசொன்�றபாது நான் உணர்சசிறமலீட்டால் உள�நது உடற� 
்களைநறதன். என் ்கண்்களில் நீர். அநத அைங்கில் பலைது ்கண்்களிலும் 
அது தான் என்பளத பின்�ர் அறிநறதன். அன்பிற்கும் உண்றடா 
அளடககும் தாழ?

எவவைவு அற்புதமா� றபசசு; எவவைவு அருளமயா� ஆ்காய 
தரிசெ�ம். எவவைவு அழ்கா� பணிவுடளம; அறிநதவனின் அடக்கம் 
றபால றநர்ளமயா�தும் ்கம்பீைமா�தும் றவம�துவும் இருககி�தா? 
”வா�ததிலிருநது பூமிளய்ப பார்தததும் எ�ககுள் அடக்கமும் 
பணிவும் நிைநதைமா்கக குடிறயறிவிட்ட�” என்�ார் அவர். 

ஒரு மனிதன் த�து  “ஜன்�லுககு” மவளிறய ஒரு நாளைககு 16 
முள� சூரியன் உதி்பபளதயும் 16 முள� சூரியன் மள�வளதயும் 
--அதாவது 90 நிமிடங்்களில் மாறும் இைவு ப்களல- பார்ககும் றபாது 
றவம�ன்� றதான்றும்? 

யாரின் ப்கல் இது? யாரின் இைவு இது? யார் ள்கயில் திணிதத 
யாருளடய ்கடி்காைம்? 

ந�றவாளடயில், 
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�விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் ஒரு விண்ணாய் 
விண்ணறு விண்ணாய் விண்ணிம்ல விண்ணாய்� 

என்� வள்ைலாரின் வரி்கள் மின்�லிட்டு மள�நத�. 

றஜக றபசிய அைங்கின் றமளட அருற்க ஒடிசொ மாணவர்்களின் 
‘ைாகம்கட் மாடல்’ அடக்கமா்க அமர்நதிருநதது. முன்வரிளசெயில் 
அமர்நதிருநத நான் திரும்பி்பபார்தறதன். சில மாதங்்களுககு முன்�ர் 
முதல்வரிடம் ைாகம்கட் றபாட்டியில் மவன்�து பற்றி மகிழசசியுடன் 
றபசிய மாணவர் ஒருவளை அளடயாைம் ்கண்டு ளசெள்கயில் 
அளழதறதன். ஜஜ்வதி ஜஜ்வத சொெு என்� அவைது மபயளைக 
ற்கட்டுத மதரிநதும்காண்டு அவர்்கைது ைாகம்கட் திட்டம் பற்றி றஜக 
றடவிட்டின் முன்னிளலயில் ஓரிரு நிமிடம் மட்டும் றபசெச 
மசொன்ற�ன்.

த�து ’மபன் டிளைவிலிருநது’ ்காமணாளிளய திளையில் மசெலுததிய 
அநத மாணவர் மி்க நம்பிகள்கயுடன் றமளடயில் றபசி�ார். ஒரு 
கிறலாமீட்டர் உயைததிற்கு ைாகம்கட்ளட ஏவிச சுற்�ளவதது மீண்டும் 
தளையி�ககி மீட்மடடுததளத விைககி�ார். றஜக றடவிட் அநத 
ம ா ண வ ள �  த ன் � ரு கி ல்  அ ள ழ த து ்ப  பு ள ்க ்ப ப ட ம் 
எடுததுகம்காண்டார். 

அநத்ப புள்க்பபடம் அநத மாணவள� எதிர்்காலததில் ஒருநாள் 
விண்ணின் வியததகு உயைங்்களுககும் உநதிவிடக கூடும். யார் 
்கண்டது? மதுளையில் றசொமநாதன் என்� தமிழாசிரியர் எ்பறபாறதா 
ஒருநாள் என்ள� றமளடயில் ஏற்றிவிட்டதால் தான்  இ்பறபாது 
நான் இங்ற்க இருககிற�ன். ஒருவள்கயில் இநத ‘இைண்டாம் 
சுற்றும்’கூட இத�ால் தான் சொததியம்.

என்�றவா மதரியவில்ளல. ்கடநத ஓைாண்டில் இைண்டு 
விண்மவளி வீைர்்களை றநருககு றநர் செநதிதது விட்றடன். 1984 ஏ்பைல் 
இ ை ண் ட ா ம்  ற த தி  மு த ல்  இ ந தி ய  வி ண் ம வ ளி  வீ ை ர்  எ ன் � 
மபருளமககுரிய  ைாற்கஷ  செர்மா  றசொவியத விண்்கலததில் ப�நது 
அங்கிருநதபடிறய பாைத்ப பிைதமர் இநதிைா ்காநதியுடன் றபசியளத 
தி�மணியில் மசெய்தியா்க எழுதிற�ன். அ்பறபாது அடுதத ஓரிரு 
வாைங்்களில் ஐ.ஏ.எஸ் றநர்்காணலுககு டில்லி மசெல்லவிருநறதன். 
விண்மவளி வீைர் ைாற்கஷ செர்மா பற்றியும் இநதிய விண்மவளி திட்டம் 
பற்றியும் ற்கள்வி ற்கட்்க வாய்்பபிரு்பபதா்க அனுமானிதது அவளை்ப 
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பற்றி எல்லா விவைங்்களையும் திைட்டி குறி்பமபடுதது படிதறதன். 
அறத ைாற்கஷ செர்மா 2016 இல் ஒடிசொ அறிவு்பபுலததில்   உளையாற்� 
வநத றபாது இளத அவரிடம் நிள�வுகூர்நறதன்.  

விண்மவளி ஆய்வுகூடதளத பற்றி றபசும்றபாது எ�ககு பளழய 
நி்கழமவான்று மலரும் நிள�வா்க ம�தில் றதான்றுகி�து. 

1979  ஆம் ஆண்டு ஜுன் – ஜூளல மாதங்்களை எ்பபடி 
ம�க்கமுடியும்?  எங்கும் ‘ஸ்ள்க றல்ப’ என்பறத றபசசு. உசிலம்பட்டி 
உள்பட உலகின் பல பகுதி்களிலும் மக்களுககு தூக்கம் றபாசசு. 

‘ஸ்ள்க றல்ப’என்பது ஓர் அமமரிக்க விண்மவளி ஆய்வுககூடம். 
அதில் விஞஞானி்கள் யாரும் பயணம் மசெய்யவில்ளல.  அது ஆைற்� 
ஓர் ஆய்வுககூடம். 1973 ஆம் ஆண்டு றம மாதம் விண்மவளியில் 
மசெலுதத்பபட்ட இநத ஆய்வுககூடம் ஒன்பது ஆண்டு்கள் விண்ணில் 
சுற்றி வரும்வள்கயில் வடிவளமக்க்பபட்டது. ஆ�ால் ஐநது 
ஆண்டு்கறை முடிநதிருநத நிளலயில் 1978 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 
‘ஸ்ள்க –றல்ப’பின் றவ்கம் மவகுவிளைவா்க குள�நதுவருவளத 
அமமரிக்க விஞஞானி்கள் ்கண்டுபிடிததார்்கள். 

இதில் ஒரு றவடிகள்கயா� உண்ளம என்�மவன்�ால் றமறல 
மசெலுததுவதற்்கா� மதாழில்நுட்ப வசெதி ம்காண்ட அநத ‘ஸ்ள்க 
-றல்ப’பில் அளத மீண்டும் பததிைமா்க பூமிககு ம்காண்டுவரும் 
வசெதிறயா அதற்்கா� திட்டறமா இல்ளல என்பது தான். அநத 
வள்கயில் அது ஓர் ஒருவழி்பபயணம். சிக்க� நடவடிகள்கயா்க 
அ்பபடி திட்டமிட்பபட்டது. அதுறவ ்களடசியில் சிக்கலாகி விட்டது. 
“வலவன் ஏவிய அநத வா� ஊர்தி” பற்றிய ்கவளல விஞஞானி்கள் 
வட்டாைதளத விட்டு ம்காஞசெம் ம்காஞசெமா்க உல்க நாடு்களின் 
்கவ�தளத ஈர்ததது. 

‘ஸ்ள்க-றல்ப’ விவ்காைம் அ்பறபாது அமமரிக்காவில் ஓர் அைசியல் 
ளநயாண்டியா்கவும் மற்� ்கண்டங்்களில் ‘எம ்கண்டமா்கவும்’ 
மாறியது. அதிலும் குறி்பபா்க, அநத ‘ஸ்ள்க-றல்ப’ இநதிய்ப 
மபருங்்கடல் மற்றும் அளதமயாட்டிய பகுதி்களில் 7400 கிறலா மீட்டர் 
பை்பபைவில் எங்ற்க றவண்டுமமன்�ாலும் விழலாம் என்று 
அமமரிக்க விஞஞானி்கள் அறிவிதததும் பீதி ்கவவிகம்காண்டது; 
குறி்பபா்க இநதியா உள்ளிட்ட மதற்்காசிய நாடு்களில் இதுதான் 
தளல்பபுசமசெய்தி. தமிழநாட்டு நிளலளமளயச மசொல்லறவ 
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றவண்டியதில்ளல. ஒறை அல்பபள� தான். பயததால் மக்கள் மசெய்த 
மசெயல்்களும் அளத தமிழ்பபததிரிள்க்கள் ள்கயாண்ட விதமும் 
இ்பறபாது நிள�ததாலும் சிரி்பபா்க இருககி�து. 

அ்பறபாது நான் மதுளை ்காமைாஜர் பல்்களலக்கழ்கததில் முது்களல 
தமிழ இலககியம் படிததுக ம்காண்டிருநறதன். இதழியல் எ�து 
சி�்பபு்பபாடம். முள�வர் அ.சொநதா எ�து றபைாசிரிளய.

‘ஸ்ள்க -றல்ப’ மசெய்தி்கள் பற்றிய விவாதம் இதழியல் துள�யிலும் 
நடநதது. அநத ஆண்டு இதழியல் மாணவ மாணவியருக்கா� 
‘ ்ப ை ா ம ஜ க ட் ’ ட ா ்க  ‘ ஸ் ள ்க - ற ல ்ப ’  ம செ ய் தி ்க ள ை ற ய 
ளவததுகம்காள்ைலாம் என்று சொநதா றமடம் மசொன்�ார். ‘ஸ்ள்க-
றல்ப’ செம்பவதளத மவவறவறு தமிழ்ப பததிரிள்க்கள் குறி்பபா்க 
சில பததிரிள்க்கள் உணர்சசிவசெதறதாடு ள்கயாண்ட விதம் பற்றி 
நாங்்கள் விரிவா� ஆய்வுக்கட்டுளை எழுதிச செமர்்பபிததது நிள�வில் 
இருககி�து.

‘ஸ்ள்க -றல்ப’ அறந்கமா்க த�து வீட்டுககூளையில் றநைம் 
செரியில்ளல என்�ால் செரியா்க உசசெநதளலயில் சிதறி விழககூடும் 
என்று பலரும் பயநததா்கத றதான்றியது. 36 அடி உயைம்; 82 அடி 
உயைம்; 77 டன் எளட என்� புள்ளிவிவைங்்கள் அள�வரின் 
வயிற்றிலும் புளிளயக ்களைதத�. “ 77 டன் என்பது எததள� லாரி 
எளட ”என்று மதருமுள�்களில் றபசிகம்காண்டார்்கள்.

‘ஸ்ள்க-றல்ப’ பற்றிய பயததின் பக்க விளைவு்கள் ஏைாைம். 1979 
ஆம் ஆண்டு ஜீளல 11 ஆம் றததி ‘ஸ்ள்க-றல்ப’ பூமியில் சிதறிவிழும் 
என்� விஞஞானி்களின் ்கணி்பளப ம�தில் ளவதது ள்க றைள்க 
பார்ததார்்கள், குறி ற்கட்டார்்கள். எது றவண்டுமா�ாலும் நடககும் 
என்� அசசெம் ஆடு, ற்காழி்களுககு ஆபததா்க மாறியது. ்கறி விருநது்கள் 
ஏைாைமாய் நடநத�. பிரியாணி வியாபாைம் சூறடறியது.  தீவிைமா்க 
்காதலிததவர்்கள் சிலர் அவசெை அவசெைமா்க ்கல்யாணம் மசெய்து 
ம்காண்டதா்கக கூட றபசசு அடிபட்டது.  நாள் மநருங்்க மநருங்்க 
‘ கி லி ’  அ தி ்க ம ா � து .  ம செ ன் ள �  ற ப ா ன் �  ம வ ளி யூ ர் ்க ளி ல் 
றவளலபார்ததவர்்கள் பலர் குடும்பதறதாடு இருக்கலாம் (அல்லது 
இ�க்கலாம்) என்� எண்ணததில் மசொநத ஊர்்களுககு பயணமா�ார்்கள். 
மற்� இடங்்களை்ப பற்றி எ�ககு அவவைவா்கத மதரியாது. ஆ�ால், 
மதன் மாவட்டங்்களில் பல இடங்்கள் ‘முண்டாசுபட்டி’ யா� பதற்�ம் 
்கலநத முழு நீை நள்கசசுளவ அது.
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இதுதான் எ�து பிைசசெள�. எங்ற்கா எல்ளல்கைற்� பிைபஞசெததில் 
ஆைம்பிதது விண்மவளி ஆய்வுகூடதளத பற்றி றபசசுவநததும் ‘ஸ்ள்க-
றல்ப’ நிள�வுககு வநது பளழய்களதககுள் புகுநது முண்டாசுபட்டி 
வளை வநதுவிட்றடன். எவவைறவா முயன்றும் இநத முழுநீை 
நள்கசச்ுளவயா� ‘்பைாஷ-றபக’ள்க என்�ால் தவிர்க்க இயலவில்ளல.

மீண்டும் புவற�ஸ்வைம் மசெல்றவாம்.  றஜககின் மி்க அருளமயா� 
அநதச மசொற்மபாழிவு முடிநததும் அள�வரும் அவளை எழுநது 
நின்று ்கைமவாலி எழு்பபி பாைாட்டி�ார்்கள். உயைதி்காரி்கள் பலர் 
அவருடன் ஆர்வமா்க ‘மசெல்ஃபி’ எடுததுகம்காண்டது ஒரு புது 
வழக்கமா்கவும் புததுணர்சசி ஊட்டுவதா்கவும் இருநதது. 

எல்ளலயற்� பிைபஞசெததின் ்கடலில் மூழகிககிடநத நான் அநத 
அைங்ள்க விட்டு மவளிறயறும் றபாது ஓர் ‘எறும்ளப்ப றபால’ ஊர்நது 
மசெல்வதா்க  எ�ககுத றதான்றியது.

அதன் பின்�ர்,  றஜக றடவிட்டும் நானும் எ�து ்காரில் மதிய 
உணவிற்்கா்கச மசென்ற�ாம். “இளைய தளலமுள�ககு  அவர்்கள் 
மசெல்லககூடிய உயைங்்களையும் அநத அைங்கில் அமர்நதிருநத 
என்ள�்ப றபான்�வர்்களுககு நாங்்கள் இருககும் தளைளயயும் 
அளடயாைம் ்காட்டியது உங்்கள் உளை” என்ற�ன். அவர் 
புன்�ள்கததார். 

திடீமைன்று ஏறதா றதான்றியது.  “நானும் புற்று றநாறயாடு றபாைாடி 
மீண்டவன் தான்” என்று அவரிடம் மசொன்ற�ன். எ்பறபாது என்� 
என்� விவைம் ற்கட்டார். மசொன்ற�ன். அவைது ம்களின் உடல் நலம் 
பற்றி விசொரிதறதன். தற்றபாது குணமளடநது வருவதா்கக கூறி�ார்.

ஆ�ால், அ்பறபாதும் கூட றஜக றடவிட்டின் விண்மவளி்ப 
பயணததின் ஊடா்க்ப பயணிதத அவைது உணர்வு்களின் முழுவிவைமும் 
எ�ககு மதரியாது, அதன் பின்�ர் இளணயததில் படிததுத 
மதரிநதும்காண்றடன். 

றஜக றடவிட் விண்மவளி்ப பயணததின் றபாது அணிநதிருநத 
விண்மவளி உளடயின் (Space Suit) மபயர் ‘யூனிட்டி’ அதாவது 
‘ஒற்றுளம’. அநத ஆளடயின் மீது அமமரிக்காளவச றசெர்நத புற்று 
றநாயால் பாதிக்க்பபட்ட குழநளத்கள் வளைநத துகிறலாவியங்்கள் 
ஒட்டிளவதது ளதக்க்பபட்டிருநத�. பன்�ாட்டு விண்மவளி ஆய்வுக 
கூடததின் கூட்டாளி நாடு்கைா� ைஷயா, மஜர்மனி, ஜ்பபான், ்க�டா 
ஆகிய நாடு்களைச றசெர்நத குழநளத புற்று றநாயாளி்களும் இநத 
படம் வளையும் திட்டததில் பங்ற்கற்று இருநதார்்கள். 
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றஜக விண்மவளியில் வசிககும் றபாது ஒரு நாள் புற்று றநாய் 
சிகிசளசெ மபறும் குழநளத்கள் பலர் ெுஸ்டனிலுள்ை ஜான்சென் 
விண்மவளி  ளமயததின் ்கட்டு்பபாட்டு அள�ககு வநது விண்மவளி 
வீைர்்களுடன் ்காமணாளியில் றபசி மகிழநதார்்கள். அ்பபடி வநதிருநத 
குழநளத்களில் றஜக றடவிட்டின் ம்களும் ஒருவர்.

விண்மவளியில் ப�நதும்காண்டிருககும் த�து தநளதயிடம் 
“ ெ ற ல ா  ட ா ட் ,  வி ண் ம வ ளி யி ல்  ற ்க ன் செ ர்  சி கி ச ள செ  ப ற் றி 
ஆ ை ா ய் வ த ற் ்க ா ்க  உ ங் ்க ள்  அ ள � வ ரு க கு ம்  ந ன் றி 
மசொல்லவிரும்புகிற�ன். நீங்்கள் மபரிய மசெயமலான்ள�ச மசெய்து 
ம்காண்டிருககிறீர்்கள். அதற்்கா்க மீண்டும் நன்றி” என்று அவைது ம்கள் 
குைல் தழதழக்க, முட்டி வரும் ்கண்ணீளை விழி்களில் தாங்கியபடி 
மசொன்�தா்க நான் இளணயததில் படிததறபாது மநகிழநது றபாற�ன்.

1979 ஆம் ஆண்டு ‘ஸ்ள்க-றல்ப’ ்கட்டுளைககு மசெய்தி றசெ்கரிதததில் 
மதாடங்கி, 1984 இல் ைாற்கஷ செர்மா விண்ணில் ப�நத மசெய்திளய 
தமிழில் மமாழிமபயர்தது பததிரிள்கயில் எழுதி,  2016 இல் அறத 
ைாற்கஷ செர்மாளவ உளையாற்� அளழதது அவருடன் மநருங்கி 
உளையாடி, ற்கள்வி்கள் பல ற்கட்டு, அடுதத  ஆண்றட விண்ணில் 
இருநது மண்ணுககு  திரும்பி   ஒரு புற்று றநாயாளியின் தநளதயா்க 
அள�வரின் முன்னும் ்கலங்கி நின்� ்கம்பீைமா� றஜக றடவிட்ளட 
செநதிதது….

புரியவில்ளல…

ஏன் புரிய றவண்டும்? 

இறதா. றஜக றடவிட் உணவுவிடுதியின் வாசெல்வளை வநது 
என்ள� வழியனு்பபுகி�ார். ஊர்நது மசெல்லும் எ�து ்காரில் நான் 
றமலும் சிறுதது ஒரு ‘சிற்ம�றும்பாய்’ உட்்கார்நதிரு்பபதாய் 
உணர்கிற�ன். 





எலம்லயற்ற பிர�ஞசம்
எனன சசாலகிறது?

இப்தா
�ாலவீதியின
�ரநது விரியும் 
புறசேளியில
பூப்�ந்தாய்ப் புரள்கிறது
பூமிப்�நது.

மீமிமசப் �ாரமேயில 
மினனல பூச்சிகைாய்
பகாள்கள்
�ாரமேயில �ைா்த
�ாற்கைலகள்

இப்தா
யுகம்யுகைாய் ஓடும் 
கா்லநதிக கணககில
கா்லண்ைர காட்டும் 
நாள், ோரம் 
ைா்தம் ஆண்சைல்லாம்
துளிககுள் துளியான 
துணுககு.

ேநது ப�ானேரகள்
ேநது இருப்�ேரகள் 
ேரப் ப�ாகிறேரகள்
ேரிமசயில, 
இருப்�ேரிைம் ைட்டும் 
இருககிறது
ஏப்தா ஒரு கணககு

நிம்லயாய் நிற்கும் 
ைம்லகள்
நிற்காைல ஓடும் 
ஆறுகள்
�ஞசாஙகம் �ாரககா்த
�ருேைமழ

ைமறநச்தாழிந்த 
ைாமிச ைம்லகள்
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ைமறயா்த சிறுபூச்சி
�ாம்த ைறககா்த
�றமேகள்

எஙபக அச்லகசாண்ைர?
எஙபக சசஙகி்ஷகான?
எஙபக சநப்ப�ாலியன?

ேஞசினம் உமரத்ப்தார
ோழ்ந்த ்தைம் எஙபக?

ஏன குமரககிறாரகள்
பைமைகளில?
ஏன நிமறககிறாரகள்
�ாமனகளில?

கலசேட்டுகமைபய
கமரயான தினறுவிட்ைது
ஏன இேரகள்
இனனும்
‘கட்-அவுட்’ மேககிறாரகள்?

இப்தா
�அைககைானேன� 
ைட்டும்்தான
அைரனாகிறான

�நீத்்தார ச�ருமை� ்தாபன
கைவுளின 
பிறப்பு ரகசியம்

நிம்லயின திரியாது
�அைஙகியேன� 
ப்தாற்றம் ்தாபன
ைம்லயிலும் ச�ரிய ைாண்பு

�ஒனறுமிலம்ல� என�ம்த
உணரநதுசகாள்ே்தற்கு
எவேைவு �உயரம்� 
ப்தமேப்�டுகிறது.

நாட்டு எலம்லகளின
சதுர மைலகளும்
வீட்டுக சகாலம்லகளின
சதுர அடிகளும்
சைைாய்த் ச்தாம்லந்தன
சப்்தமில்லாைல
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ச்தாம்லககாட்சியின
விோ்த அரஙகுகளின
‘கூககுரல’ எதுவும்
பகட்கா்த 
இந்த அதிசய உயரம்
எவேைவு 
ஆறு்த்லாக இருககிறது?

இந்தக 
குண்ைாச் சட்டிககுள்
ஏன கட்டிபனாம்
இத்்தமன பகாட்மைகள்?

இப்தா
அம்ைணைாய் 
இருப்�்தால்தான
அழகாக இருககிறது ோனம்.
அது ்தான 
ோனத்தின ேசியம்
அது ஒரு
திறந்தசேளி �ரகசியம்.’

“அப்�டிசயல்லாம்
ச�ரிய சகாம்�ன 
இலம்ல நாம்”
எனற புரி்தல து்லஙகும்
சநாடிகளில ்தான
அமைதியாகிறது 
ைனசு.

சீனப்ச�ருஞசுேர
ஒரு 
சிறுபகாைாகக கூைத்
ச்தரியா்த உயரத்தில
இேரகளின 
சிம்ைாசனஙகள்
எம்ைாத்திரம்?

நாபை ச்தரியவிலம்ல
ஏன இனனும்
�சசாம்ம�� கட்டி அழுகிறான
இந்த நாட்ைாமை?

ைம்லகமைபய காணவிலம்ல
்தம்லகமை எஙபக ப்தடுேது? 




