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பதிப்புடைர
கவளொண்டைமடைE டைமEமொகக் தகொண்ட
கபரரசுகள் உருவொகிE பின்னர், இம்மண்ணில்
திடைT சொர்ந்து உருவொக்கப்பட்ட அறிவு
மரபுகள், தபொருளொ ொரப் பரிமொற்ற முடைறகள்
உழடைவ டைமEப் படுத்திE கசடைவப்
தபொருளொ ொர வழிமுடைறகளொக உருமொற்றம்
அடைடந்து படிப்படிEொக கசடைவத்
த ொழில்களொகவும் மொற்றம் தபற்றன. அதுவடைர
தபொருளொ ொர ரீதியில் னித்துவத்துடன்
விளங்கிE மற்ற சமூக மக்கள் (குறுநில அரசுகள்)
'Autonomy'Autonomy'Autonomy'டைE ( ன்னொட்சிடைE) இழந்து
கபொனதுடன், கவளொண் சமூகத்தின் கீழ்
அடிடைமச் சமூகமொக மொறிப்கபொயினர்.
இத் டைகE படிமுடைறகள் நடைடதபற்றுவிட்ட
பின்னர், மரபுவழிப் தபொருளொ ொர
வொழ்முடைறகடைளக் தகொண்ட இனக்குழுக்கள்
சொதிEக் குழுக்களொகவும் ‘பரிTொம வளர்ச்சி’
தபற்ற கொலகட்டத்திடைனப் புரிந்துதகொள்வது

சிக்கலொனது என்படை விட அ ன் விடைளவுகள்
மிகக் தகொடுடைமEொனடைவ. கமலும், இச்சொதிEக்
குழுக்கள் இEல்பொககவ டைவதீக தநறிக்குக்
கட்டுப்பட்டடைவEொகவும், டைவதீக தநறியின்
துதிபொடிகளொகவும் மொற்றம் தபறத் த ொடங்கிE
கபொது, அடைவ நம் சமூகத்தின் சுEமொன
அறிவுமரபுகடைளயும் பொரம்பரிEங்கடைளயும்
மதிப்பீடுகடைளயும் அழித்த ொழிக்கவும்
தசய் ன. மரபொன அறிவு மரபு
அறிவிEல்களுக்கு எதிரொக ‘ஆன்மீகம்'Autonomy' என்று
விளக்கப் படுகிற தசொல்லொடல் முன்தமொழிEப்
பட்டு இந் அழித்த ொழிப்பு நடந்க றிEது;
நடந்க றி வருகிறது.
முக்கிEமொக ஒகர இடப்பரப்புக்குள் திடைT
சொர்ந்தும் த ொழில் சொர்ந்தும் பல்கவறு
இனக்குழுக்களொகச் தசEல்பட்ட
குழுக்களுக்குள் நொன் மற்றவர், (Egox Other), நொன்
X நீ, (I x You) என்ற வடைரEடைறகள் அதிகொரம்
சொர்ந் தசொல்லொடல்களொக, கடை Eொடல்களொக
உற்பத்தி தசய்Eப்பட்டன. இன்றளவும்
நம்மிடைடE சமத்துவ சமு ொEம், சககொ ரத்துவ
சிந் டைனகள் உருதவடுக்கொமல் இருப்ப ற்கு

நொன் - மற்றவர் (the other - அவன், அவள் /
அவர்கள் ) என்கிற இந் அகச் தசொல்லொடகல
அடிப்படைடEொக அடைமவடை க் கொT முடிகிறது.
இந்திEச் சமூகம் ஏகப்பட்ட குழப்பங்களுடனும்
சிக்கல்களுடனும் ஒருவருக்தகொருர் வஞ்சினம்
மிக்கவர்களொகவும் விளங்கிE கொரTத்தினொல்
விEொபொரத்திற்கொக வந் ஐகரொப்பிEர்கள்,
படிப்படிEொக நம்டைம ஆளுபவர்களொக
மொறிEதில் விEப்தபொன்றும் இல்டைல, அக
சமEம் ஐகரொப்பிE சமூகம், இந்திEொ கபொன்ற
ஆசிE, ஆப்பரிக்க சமூகங்கடைளக் குறித்து
மனங்தகொண்டிருந் கருத்துருவங்கடைள
நிரூபிப்பவர்களொககவ நம்முடைடE
தசEல்பொடுகளும் அடைமந் ன. இந்திEொவில்
அவ்வப்கபொது நிலவிE சமூகக்
தகொடுடைமகடைளப் பொர்த்து அதிர்ந்து கபொன
ஆங்கிகலEர்கள் அ ற்கொன தீர்வுகடைள கநொக்கிப்
பEணித் கபொது, அம்முEற்சிகள் அடைனத்தும்
‘இந்தும த்தின்’ உள்விகொரங்களில்
டைலயிடுவ ொக அறிவிக்கப்பட்டது. இ னொல்
ஆங்கிகலEர்கள் இம்மொதிரிEொன சீர்திருத்

முEற்சிகடைள அரசிEல் தசEல்பொடுகளொக
வளர்த்த டுக்க முன்வரவில்டைல.
அக சமEம் ஆங்கிகலEர்களின் கொலனிEொட்சிக்
கொலத்தில் நம்முடைடE மரபொன தபொருளொ ொர
வழிமுடைறகள் அடைனத்தும்
ககள்விக்குள்ளொக்கப்பட்டன. இந்திE சமூகக்
குழுக்கள் பின்பற்றி வந் மரபொன
வொழ்க்டைகமுடைறகளுக்கு மொற்றொக, அவர்கள்
நவீன த ொழில் மEப்படுத் ப்பட்ட
த ொழில்முடைறகடைள அறிமுகம் தசய் னர்.
விவசொEத்தில் நொம் பின்பற்றி வந் அரிசி,
ககொதுடைம கபொன்ற பயிர்கடைளக் கொட்டிலும்,
ஐகரொப்பிE நொடுகளின் வொணிபத்திற்குத்
க டைவEொன பருத்தி, க யிடைல, கொபி கபொன்ற
பTப்பயிர்கடைள உற்பத்தி தசய்E ஆ ரவொன
நிடைலப்பொடுகடைள கமற்தகொண்டனர்.
கவளொண்டைம கபொன்ற மரபொன வொழ்வொ ொரத்
த ொழில்கடைளப் கபொன்கற நம்முடைடE மரபொன
மருத்துவ முடைறகளும் மிகச் சிக்கலொன
நிடைலக்குத் ள்ளப்பட்டன. சித் மருத்துவம்,
நொட்டுமருத்துவம் கபொன்ற பல்கவறு வி மொன

மருத்துவமுடைறகடைள நம்முடைடE சமூக மக்கள்
பின்பற்றி வந்திருக்கின்றனர்.
கொலனிEொட்சிக்கொலம் அறிமுகம் தசய்
‘அகலொபதி’ எனப்படுகின்ற ‘அறிவிEல்’
மருத்துவம் நம்முடைடE மருத்துவ மரபுகளின்
இருப்டைபக் ககள்விக்குள்ளொக்கிEது.
இந்திE வரலொற்று ஆய்வுக் கழக இளம்
ஆய்வொளர் திரு. ககொ. இரகுபதி கமற்தகொண்ட
"ஆதிமருத்துவர் : சவரத்
த ொழிலொளரொக்கப்பட்ட வரலொறு" என்கின்ற
இந் ஆய்வு, நம்முடைடE மரபொன மருத்துவ
முடைறகடைளப் பின்பற்றி வந் ‘நொவி ர்'Autonomy' சமூகம்
குறித் வரலொற்றுச் தசொல்லொடல்கடைள
முன்டைவக்கின்றது. எந் வி மொன வரலொற்றுப்
பதிவுகளும் எந் வி மொ எழுத்துப் பதிவுகளும்
இல்லொ ஓர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் குறித்து,
அவர் முன்டைவத்திருக்கின்ற ‘கடை Eொடல்'Autonomy'
மிழ்ச் சூழலில் மிக முக்கிE அதிர்வடைலகடைள
ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐEமில்டைல . ஆதி
மருத்துவ சமூகமொக முன்தமொழிEப்படுகின்ற
'Autonomy'நொவி ர் / மருத்துவர் சமூகம்'Autonomy' கொலனிE ஆட்சிக்கு
முன்கப னக்கொன உரிடைமகடைளயும்

நிEொEங்கடைளயும், ருக்கங்கடைளயும் இழந்து,
சவரத் த ொழிலொளரொக்கப்பட்ட வரலொற்றுச்
சுவடுகடைள நூலொக தவளியிடுவதில் வல்லினம்
தபருமி ம் தகொள்கிறது.
இந்நூலிடைன வல்லினம் தவளியீடொக
தவளிவருவ ற்கு சம்ம ம் த ரிவித் திரு.
ககொ.ரகுபதி அவர்களுக்கும் இந்நூல் சிறப்பொன
முடைறயில் தவளிவர பல வடைகயிலும்
துடைTநின்ற திரு. ஆ. னஞ்தசEன்
(துடைறத் டைலவர், நொட்டொர் வழக்கொற்றிEல்
துடைற, பொடைளEங்ககொட்டைட) அவர்களுக்கும்
என் நன்றியிடைனத் த ரிவித்துக் தகொள்கிகறன்.
இந்நூலிடைனச் சிறந் முடைறயில் கணினி அச்சு
தசய்துள்ள திரு. நொ. சுந் ர், நூலொக்கம் தசய்துள்ள
க5ொதி எண்டர்பிடைரசஸ் திரு. ககTச மூர்த்தி
ஆகிகEொரும் நன்றிக்குரிகEொர்.
அடித் ள மக்களின் வரலொறுகடைள
மீட்டுருவொக்கம் தசய்து தவளிக்தகொண்டு
வருவதில் தபரிதும் ஆர்வம் கொட்டி
தநறிப்படுத்திவரும் வல்லினம் பதிப்பொளர்

திருமதி க. புனி ொ அவர்கடைள மிழ்ச் சமூகம்
என்றும் நிடைனவில் தகொள்ளும்.
- மகரந் ன்
5 5ூடைல , 2006
புதுச்கசரி

முன்னுடைர
சொதி குறித் ஆய்வுகள் கொலனிE ஆட்சிக்
கொலத்தில் த ொடங்கப்பட்டன. மு லில்,
அவர்கள் சொதிகள் குறித் பல்கவறு
கவல்கடைளப் பதிவு தசய் னர். கசடைவச்
சொதிகளில் ஒன்றொன மருத்துவச் சொதி குறித் ப்
பதிவுகள் The Madras Country A Manual (Nelson,
1.H.1989;73) என்ற நூலில் உள்ளது, இது 1868 ல்
தவளியிடப் பட்ட து. இ ன் பின்னர் Castes and
Tribes of Southern India (Thurston, 1993; 32 - 44) என்ற
நூலில் தநல்சன் குறிப்பிட்ட டைனவிடவும் சற்று
விரிவொக உள்ளது. இந்நூல் 1909 ல்
தவளியிடப்பட்டது. இ ற்குப் பின்னர், 'Autonomy'Service
Relationship between Barbers and Villagers - In a Small
Village in Ranpur (Nityananda Patnaik, 1960: 737 - 742)
என்ற கட்டுடைர தவளிEொனது. தநல்சன்,
ர்ஸ்டன் ஆகிகEொர் மருத்துவச் சொதி குறித்
பதிவுகடைள மட்டுகம எழுதியுள்ளனர். பட்நொEக்,
மருத்துவச் சொதிக்கும் ஆதிக்கச்சொதிக்கும் உள்ள
சமூகப் தபொருளொ ொர உறவுகள்;

எவ்வொதறல்லொம் அச்சொதியினர், ஆதிக்கச்
சொதியினரிடம் பணிபுரியும் கபொது
கவடைலயிலிருந்து நீக்கப்படுகிறொர்கள்;
ஒடுக்கப்படுகிறொர்கள் கபொன்றடைவ குறித்து
ஆய்வு தசய்துள்ளொர்.
தநல்சன், ர்ஸ்டன், பட்நொEக் ஆகிகEொருக்குப்
பின்னர், மருத்துவச் சொதி குறித் கட்டுடைரககளொ
அல்லது நூற்ககளொ தவளியிடப்பட்ட ொகத்
த ரிEவில்டைல. ஆனொல், சமூக அறிவிEல்
அறிஞர்கள் ங்களின் ஆய்வுகளினூகட அச்சொதி
குறித்துப் பலரும் கபசியுள்ளனர். பல பத் ொண்டு
இடைடதவளிக்குப் பின்னர், விஸ்வநொ
கண்டரொதித் ன், ‘கசொறு கபொடுங்கொயீ'Autonomy' என்ற
கட்டுடைரயிடைன (புதிE பொர்டைவ 2005; 1-15)
எழுதியிருக்கிறொர். மருத்துவச் சொதி குறித் பல
பத் ொண்டுகள் மறதியிடைன இவர்
ஞொபகப்படுத்தியிருக்கிறொர். இந் ஞொபகத்தில்
அவர், மருத்துவச் சொதி குறித்துச் தசொல்லப்படொ
சில தசய்திகடைளக் கூறியிருக்கிறொர்; அக சமEம்
தசொல்லப்பட கவண்டிEவற்றில், அவருக்கக
மறதி ஏற்பட்டிருக்கிறது; இருப்பினும், அந்
மறதிகE, நொன் மருத்துவச் சொதி குறித்

வரலொற்றிடைன ஞொபகப்படுத்துவற்கொன
விடை Eொய் அடைமந்துவிட்டது. விஸ்வநொ
கண்டரொதித் ன், ன் கட்டுடைரயின் இறுதியில்,
'Autonomy' ன்னலமற்ற இவர்களின் வொழ்க்டைக முடைறடைE
கிரொமப்புற
வரலொற்றில் பதிவு தசய்Eொமல்
விட்டுவிட்கடொதமன்றொல்
வர இருக்கும் அடுத் டுத்
நம் கிரொம

டைலமுடைறகளுக்கு

முன்கனொர்களின் மரபு, பண்பொடு, கலொச்சொரம்
இவற்டைறச்
தசொல்லொமல் விட்ட மிகப்தபரிE வரலொற்றுப்
பிடைழடைEச்
தசய் வர்கள் ஆகிவிடுகவொம்'Autonomy' (24)
என்று ஞொபகப்படுத்தியிருக்கிறொர். நம் கிரொம
முன்கனொர்களின் மரபு, பண்பொடு, கலொச்சொரம்
என்தறல்லொம் அவர் கூறியிருப்பது, மருத்துவர்,
வண்Tொர் கபொன்ற கசடைவச் சொதிகளுக்கும்ஆதிக்கச் சொதிகளுக்கும் உள்ள உறவு 'Autonomy'அண்Tன்,

மொமொ'Autonomy' உறவு என்கிறொர். இந் உறவிடைனக்
கூறுவ ன் மூலம் அவர், மருத்துவச் சொதியினர்
ஆதிக்கச் சொதியினருக்குச் தசய் பணிகள்
அடைனத்தும் அருந்த ொண்டு'Autonomy'; ஆதிக்கச்
சொதியினருக்கும் மருத்துவச் சொதியினருக்கும்
இடைடகEEொன உறவு 'Autonomy'சுமூகமொனது'Autonomy'; இதுகவ,
'Autonomy'கிரொமத்தின் உEரிE பண்பொடு'Autonomy' என்கிறொர்.
ஆனொல், ஒடுக்கப்பட்ட சொதிகளின்
விடு டைலக்கொகப் கபொரொடிE அம்கபத்கர்,
தபரிEொர் உட்படப் பலரும் இந் க் கிரொமக்
கட்டடைமப்பு கர்க்கப்பட கவண்டும்;
சீர்திருத் ம் தசய்Eப்பட கவண்டும் என்று
வலியுறுத்தினர். இவ்விடத்தில், விஸ்வநொ
கண்டரொதித் னின் 'Autonomy'மறதிEொனது, கிரொம
அடைமப்பு கர்க்கப்பட கவண்டும்,
சீர்திருத் ப்படகவண்டும்'Autonomy' என்று
கமற்கூறப்பட்டுள்ள சிந் டைனEொளர்கள் கூறிEது
ஏன் என்ற ககள்விக்கொன பதிடைலத் க ட
மறந் க Eொகும். இந்நூல், மருத்துவச் சொதி
மக்களின் பொர்டைவயில், 'Autonomy'கிரொம அடைமப்பு
முடைறயிடைன'Autonomy' அ ொவது, 'Autonomy'ஆதிக்கச் சொதியினடைர'Autonomy'

ஆரொய்கிறது; மருத்துவச் சொதியின் கடந் கொல
வரலொற்றிடைனத் க டுகிறது.
இந் ஆய்விடைனத் த ொடங்குவ ற்குப்
புதுடைமப்பித் னின் 'Autonomy'நொசகொரக் கும்பல்'Autonomy' என்ற
சிறுகடை ஒரு சிக்கல் நிடைறந் புள்ளிEொக
இருந் து. ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள்கபொல்
இவர்கள் தபருமளவில் ம ம் மொறவில்டைல
என்ப ொலும், அவர்கள் மீ ொன ஒடுக்குமுடைற
பரந் அளவில் கபசப்படொ கொரTத்தினொலும்
சிக்கலின் முடிச்சிடைன அவிழ்க்க கவண்டும்
என்ப ற்கொக மருத்துவச் சொதி முதிEவர்கடைள
நொடிகனன். அவர்கள் எனக்கு ொமிரவருணி
ஆற்றங்கடைரகEொரக் கிரொமங்கடைள
அடைடEொளப்படுத்தினர், மு லில் அக்கிரொமங்
கடைள கநொக்கிப் பEணித்க ன். 'Autonomy' ொமிரவருணி
நதிக்கடைர'Autonomy' என்றொகல எப்தபொழுதும் அது
‘ஆதிக்கத்தின் குறியீடொககவ’ இருந்து வருகிறது
என்படை உTர்ந்க ன். பின்னர் மிழகத்தில் பல
கிரொமங்களுக்கும் என் பETத்டை த்
த ொடர்ந்க ன். என் பETங்களில்
சிக்கலின் முடிச்சுகள் பிரிEத்த ொடங்கின;
மறுபுறம் 'Autonomy'சவரத் த ொழிலொளிEொக்கப்பட்ட

ஆதிமருத்துவர்களின்’ முகங்கள் எழுந்துக்
தகொண்டிருந் ன. அந் முகங்கள் மனி ச்
சமூகத்டை அழிவிலிருந்து பொதுகொத்துக்
தகொள்படைவகளொகவும், மனி உடல்களில் டைக,
கொல், மூக்கு கபொன்ற பொகங்கள் துண்டொன
கபொதிலும் அ டைன ஒட்ட டைவத்து அந்
உடலுக்கு இEக்கம் ருபடைவகளொகவும்,
எழுத் றிவு மறுக்கப்பட்ட மக்கள் கூட்டத்திற்கு
பகுத் றிவிடைனப் புகுட்டுபடைவகளொகவுகம
த ரிந் ன. அக சமEம் அந் முகத்தின்மீது
அசிங்கங்கடைள ஆதிக்கக்கூட்டத்தினர் வீசிE
கபொது அந் முகம் னது
சவரக்கத்திEொக்கப்பட்ட அறுடைவக்
கத்திEொகலகE அ டைனத் டுத் து. ஒருவரின்
முகத்டை க் கண்டு அவரின் குTத்டை ப்
பட்டிEலிட்டுவிடும் அந் அறிவு தும்பும்
முகங்களில் என் கண்ணுக்குப் புலப்படொ
முகங்கள் நிச்சEம் இருக்கக்கூடும். அடைவகடைளத்
க ொண்டிக் கண்டுபிடிக்க கவண்டிE பணிகள்
நிடைறEகவ இருக்கின்றன என நம்புகின்கறன்.
இருப்பினும், ற்கபொது நொன் கண்தடடுத்
முகங்கடைளகE, 'Autonomy'ஆதி மருத்துவர்: சவரத்

த ொழிலொளரொக்கப் பட்ட வரலொறு'Autonomy' என்ற நூலொக
மிழ்ச் சமூகத்தின் தவளிச்சத்திற்குக்
தகொண்டுவந்துள்களன். நொன் அறிந் வடைரயில்
மருத்துவச் சொதி குறித் நூல் என்ற முடைறயில்
மிழகம் மட்டுமின்றி இந்திE அளவிலும்
இதுகவ மு ல் நூலொக இருக்கக்கூடும். மருத்து
வச் சொதியினடைரப் 'Autonomy'பொரம்பரிE சவரத்
த ொழிலொளர்கள்'Autonomy' என்று கூறுவடை மறுப்பதில்
த ொடங்கி, இன்டைறE கொலம் வடைரயிலொன
வரலொற்றிடைன உரிE ஆவTங்கடைள
முன்டைவத்து விவொதித்துள்களன்.
- ககொ.ரகுபதி
இளம் ஆய்வொளர்,
இந்திE வரலொற்று ஆய்வுக் கழகம், புதுதில்லி .
ஆய்விடம்: மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர்
பல்கடைலக்கழகம், திருதநல்கவலி
மின்னஞ்சல் : ragupathi_ksc@yahoo.co.in

நன்றி
* என்னுடைடE ஆய்வு முEற்சிகளுக்குத்
க டைவEொன உற்சொகத்டை க் தகொடுத்து வரும்
எனது தநறிEொளர் முடைனவர் கொ.அ.மணிக்குமொர்
அவர்களுக்கு கபரொசிரிEர் வரலொற்றுத் துடைற,
மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர் பல்கடைலக்கழகம்)
நன்றி.
*இந்நூலிடைன வொசித்து திருத் ங்கடைளச்
தசய் க ொடு மட்டுமின்றி இந்நூல்
தவளியிடப்பட கவண்டும் என்ப ற்கொக
வல்லினம் மகரந் ன் அவர்கடைளத் த ொடர்பு
தகொண்டு நூல் தவளிEொவ ற்குத் துடைT நின்ற
கபரொசிரிEர் ஆ னஞ்தசEன் (துடைறத் டைலவர்,
நொட்டொர் வழக்கொற்றிEல் துடைற,
பொடைளEங்ககொட்டைட) அவர்களுக்கு நன்றி.
*இந்நூடைல மு லில் முழுவதுமொக வொசித்து
திருத் ங்கடைளச் தசய் ஆய்வு மொTவி ப.
சித்திரகலகொ (இEற்பிEல் துடைற,

மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர் பல்கடைலக்கழகம்)
அவர்களுக்கு நன்றி. .
*கமலும், நூடைல வொசித் ல், திருத் ம் தசய் ல்
ஆகிE பணிகடைளச் தசய்து தகொடுத் ,
*கபரொசிரிEர் அ. ரொமசொமி அவர்கள் ( மிழிEல்
துடைற, மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர்
பல்கடைலக்கழகம்)
*விரிவுடைரEொளர் மணிககொ. பன்னீர் தசல்வம்
அவர்கள் (மகனொ கல்லூரி, நொகம்பட்டி) தச.
அருட்தசல்வன், விரிவுடைரEொளர், த ொடர்பிEல்
துடைற, இரொ , அருண்குமொர், விரிவுடைரEொளர்.
த ொடர்பிEல் துடைற, மகனொன்மணிEம்
சுந் ரனொர் பல்கடைலக் கழகம். *திரு. டைவடைக.
குமொரசொமி அவர்கள்,
* திருமதி கு னம்மொள் அவர்கள் (முன்னொள்
தபொறுப்பு மு ல்வர், ரொணி அண்Tொ கல்லூரி,
திருதநல்கவலி)
* ந. கவி ொ அவர்கள் (முதுகடைல மொTவி,
மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர் பல்கடைலக்கழகம்)
ஆகிகEொருக்கு நன்றி.

*இந்நூல் உருவொக்கத்திற்கு பல உ விகள் தசய்
விரிவுடைரEொளர் ச. சொமுகவல் ஆசிர்ரொஜ்
அவர்கள் (கமலொண்டைமத் துடைற,
மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர் பல்கடைலக்கழகம்)
*இடைTப் கபரொசிரிEர் சி.லஷ்மTன் அவர்கள்
(தசன்டைன வளர்ச்சி ஆரொய்ச்சி நிறுவனம்,
தசன்டைன)
*விரிவுடைரEொளர் அ.தசல்லப் தபருமொள்
அவர்கள் (நொட்டொர் வழக்கொற்றிEல் துடைற,
பொடைளEங்ககொட்டைட)
*கபரொசிரிEர் அ. மொர்க்ஸ் அவர்கள் (இEற்பிEல்
துடைற, தசன்டைன மொநிலக் கல்லூரி, தசன்டைன)
*திரு. சின்னப்பரொ5ன் அவர்கள் (Senior
Correspondent, UNI, மதுடைர)
*விரிவுடைரEொளர் .சினிகமொள் அவர்கள் (மகனொ
கல்லூரி, சங்கரன்ககொவில்)
*விரிவுடைரEொளர் தவ. விமலொ ரமணி அவர்கள்
(ஆங்கிலத் துடைற, மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர்
பல்கடைலக்கழகம், திருதநல்கவலி)

*ஆய்வு மொTவர்கள் ச. த5கரொம் சொமரொசு
அவர்கள் (தசன்டைன வளர்ச்சி ஆரொய்ச்சி
நிறுவனம், தசன்டைன) .
*த5. பொலசுப்பிரமணிEம் அவர்கள் (தசன்டைன
வளர்ச்சி ஆரொய்ச்சி நிறுவனம், தசன்டைன ) *அ.
த5கநொ ன் அவர்கள், மதுடைர. வொ. இரத்னமொலொ
அவர்கள் (மகனொன்மணிEம் சுந் ரனொர்
பல்கடைலக்கழகம்)
* மு. சதிஷ்குமொர் அவர்கள் (மகனொன்மணிEம்
சுந் ரனொர் பல்கடைலக்கழகம்) ஆகிகEொருக்கும்
நன்றி.
*கள ஆய்வின் கபொது, கபொரொட்டம் நடந்
ஊர்கடைளயும்; கபொரொளிகடைளயும்
அடைடEொளப்படுத்திE தசொக்கலிங்கம் (74)
குழந்டை கவலு (88), முத்துரொசு(73), நடரொசன் 73),
கதிகரசன் (75), த5சுபொலன் 54), ங்ககவல் (47)
ஆகிகEொருக்கு நன்றி .
* ‘அம்பட்டன் அன்டைறE மருத்துவன்'Autonomy' என்ற
என்னுடைடE கட்டுடைரடைE தவளியிட்ட புதிE

ககொடொங்கி, பண்டி ம் ஆகிE இ ழ்களுக்கு
நன்றி.
* நூலுக்கொன பணியில் ஈடுபட்டு
தகொண்டிருந் கபொது கசகரித் ரவுகடைள
அடிப்படைடEொகக் தகொண்டு ’தவள்ளொள பொர்ப்பன ஒடுக்குமுடைறகளுக்தகதிரொக
அன்டைறE மருத்துவர்களின் கலகங்கள்'Autonomy' என்ற
டைலப்பில் வல்லினம் இ ழுக்கு அனுப்பிEக்
கட்டுடைரயிடைன வொசித்துவிட்டு மகரந் ன்
அவர்கள் அ டைன தவளியிடுவ ற்கு
முன்வந் ொர். அடித் ள மக்கள் ஆய்வுகளில்
அதிக கவனம் குவித்து வரும் வல்லினம்
வொயிலொக இந்நூல் தவளிவருவதில்
தபருமகிழ்ச்சி அடைடகிகறன். நூலிடைனச்
சிறப்பொன முடைறயில் தவளியிட்டுள்ள
அவருக்கு என் நன்றி
- ககொ.ரகுபதி

1. அம்பட்டர் அன்டைறE
மருத்துவர்
அம்பட்டர், நொவி ர், நொசுவர், பரிEொரி,
பண்டுவர், பண்டி ர், குடிமகன் ஆகிE
தபEர்களில் அடைழக்கப்படும் மக்கடைள
'Autonomy''Autonomy'பொரம்பரிE பொர்பர்கள்" (traditional barber) என்று
அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். 'Autonomy'பொர்பர்'Autonomy' என்ற
தசொல் முடி தவட்டு ல், சவரம் தசய் ல் ஆகிE
பணிகடைளச் தசய்கவொடைரக் குறித்து நிற்கிறது.
Saturday Review என்ற இ ழ்,
பொர்பர்கள் சவரத்டை மு ன்டைமத் த ொழிலொகச்
தசய்து வொழ்பவர்களொகக் குறிப்பிடுகிறது (quoted
in, The Modern Review, 1919:70).
Traditional barber என்பதின் தபொருள் "பொரம்பரிE
சவரத் த ொழிலொளிகள்” என்ப ொகும். ஆனொல்
இடை ஏற்றுக் தகொள்வதில் சிக்கல்கள் உள்ளன.
ஏதனன்றொல்,

’பொரம்பரிEம்'Autonomy' வரலொற்றுக்குச் சில திறவுககொல்
கடைளத் ரலொம், ஆனொல்
பொரம்பரிEகம வரலொறொக இருக்கொது'Autonomy' (1979;1)
என்கிறொர் ஆட்கர . எனகவ, ’பொரம்பரிEம்'Autonomy'
என்ப ற்கொன இவ்விளக்கம் நொம்
கமற்குறிப்பட்ட மக்கடைள, பொர்பர்கள்
எனக்குறிப்பிடுவதின் மீது, சில அடிப்படைடEொன
ககள்விகடைள எழுப்புகிறது. அவர்கள் எந் க்
கொலத்திலிருந்து முடி தவட்டு ல், சவரம்
தசய் ல் மு லொன பணிகடைளச்
தசய்துவருகின்றனர் என்ற ககள்விக்கொன
பதிடைலத் க டுவ ன் மூலம் அம்மக்களின்
உண்டைமEொன வரலொற்றிடைன மீட்டுருவொக்கம்
தசய்Eமுடியும். இ டைன அறிவ ற்கு
முடிதவட்டு ல், சவரம் தசய் ல் ஆகிE
வழக்கங்கள் க ொன்றிE கொலத்திடைன மு லில்
கொண்கபொம்.
தகொண்டைட X தமொட்டைட
மழித் லும் நீட்டலும் கவண்டொ உலகம்
பழித் து ஒழித்து விடின் –

என்பது வள்ளுவரின் குறளொகும் (குறள் எண்
280).
உலகம் பழிக்கும் தீதEொழுக்கத்டை
விட்டுவிட்டொல் தமொட்டைட அடித் லும்
சடைடவளர்த் லுமொகிE புறக்ககொலங்கள்
கவண்டொம் என்பது இ ன் தபொருளொகும்.
தீதEொழுக்கத்டை க் கடைடபிடித் வர்கள்
தமொட்டைடEடித்திருக்கலொம், சடைட
வளர்த்திருக்கலொம். இங்கு மழித் லும் நீட்டலும்
EொருடைடE பண்பொடொக இருந்துள்ளது என்ற
ககள்வி எழுகிறது. துறவிகளில் டைலமயிடைர
மழிப்கபொரும் - நீட்டிக் தகொள்கவொரும் உண்டு.
திரொவிட இனக்குழுக்களின் சொமிEொர்கள் ங்கள்
டைலமயிடைர மழித்துக் தகொள்வதில்டைல.
இ ற்கொன கொரTத்திடைன ஆரொயும் ககரள
அறிஞர் மொம்தமன் (K.Mammen),
டைலமயிடைர கத் ரித் ொல் எதிர்கொலத்தில்
நடக்கும் தசEடைலக் கணிக்கிற ங்களுடைடE
(பூசொரி) மதிநுட்பமொன சக்தி முழுவதுமொக
மடைறந்துவிடும் –

என்னும் நம்பிக்டைககE கொரTம் என்கிறொர்.
அத்துடன், புனி மொனவர்கள் டைலமயிடைரக்
கத் ரித் ொல் இரண்டு ஆபத்துக்கள் கநரிடும்.
1) டைலயிலிருக்கும் பரிசுத் ஆவிக்கு
இடைடஞ்சல் ஏற்படும்.
2) மயிர், தகட்ட புத்தி உள்ள மனி ர்களொல்
அவருக்தகதிரொக
மந்திரம் தசய்வ ற்குப் பEன்படுத் ப்படலொம்
(1942; 199)
என்று கமலும் கூறுகிறொர். திரொவிட இனக்குழுச்
சொமிEொரின் பண்பொட்டிற்தகதிரொக, இந்து
ம த்தின் குறியீடொகக் கரு ப்படும் சங்கரரின்
மயிர்மழித் ல் குறித்து டி.எம்.பி மகொக வன்,
சங்கரர் சன்னிEொசி; ஆககவ அவர் மழித்
டைலயுடைடEவரொய் இருந் ொர் (1994;9) என்கிறொர்.
மனு.
பிரொமTனுக்குத் டைலடைE முண்டம் தசய் ல்
உயிர்த் ண்டடைனEொகும். ஏடைனகEொர்க்கு
உயிர்த் ண்டடைனகE உண்டு (2000;136)

என்கிறொர் திருகலொக சீ ொரொம். இதிலிருந்து
டைலமயிர் மழிப்பதில் உள்ள திரொவிட,
இந்தும ஆன்மீகவொதிகளின் நிடைலப்பொடுகள்
எதிதரதிர் நிடைலயிலிருந் திடைன
அறிEமுடிகிறது. இனி, தபொது மக்களிடம்
இருந் 'Autonomy'மயிர்மழித் ல் வழக்கம்'Autonomy' குறித்துக்
கொTலொம்.
மயிடைல சீனி. கவங்கடசொமி, டைலமுடியிடைனக்
கத் ரித்துக் தகொள்ளும் வழக்கம் இல்டைல
என்ப ற்குப் பின்வருமொறு விளக்கங்கள்
தகொடுத்துள்ளொர்.
கொம்பறத் டைலசிடைரத்(து) உன்
கடைடத் டைலயிருந்து வொழும்
கசொம்படைர உகத்தி கபொலும் சூழ்பTல்
அரங்கத் ொகன
என்பது த ொண்டரடிப் தபொடி ஆழ்வொர் அருளிE
திருமொடைல 38 ஆம் பொசுரமொகும். இதில் ’ டைல
சிடைரத்து'Autonomy' என்ப ற்கு தபரிEவொச்சொன் பிள்டைள
விEொக்கிEொனம் வருமொறு:

டைலமயிரொகிறது ொன் அபிமொன க³துவிகற
ககொமுற்றவர்(?) ண்டிக்குமிடத்தில் டைலடைEச்
சிடைரக்கிறது என்கிறொர் மயிடைலEொர் 2001:42).
வி.கனகசடைப எழுதிE ’ஆயிரத்த ண்ணூறு
ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட மிழகம்'Autonomy' என்ற நூலில்
மிழர்களிடத்தில் டைலமுடியிடைன கத்திரித்துக்
தகொள்ளும் வழக்கம் இருந் தில்டைல என்கிறொர்.
அ ற்கு அவர்,
தூE னித் மிழரிடைடகE., அவர்கள்
டைலமயிடைர தவட்டுவ
தில்டைல. அடை இEற்டைக வளர்ச்சிEளவுக்கக
வளரவிட்டனர்.
அல்லது ஒரு புறமொக அதில் ஒரு தபரிE
முடியிட்டுக் கட்டினர்.
இந் த் டைலயின் முடிடைEக் கட்ட உEர்
வகுப்பினர்
பளபளப்பொன நீலமணிகள் ககொத் நிறமொர்ந்
இடைழகடைளப்

பEன்படுத்தினர்
என்று விளக்கம் ருகிறொர். கமலும்,
பொர்ப்பனர்கள் ம் டைலமயிடைரக்
குறுகத் றித் னர். ஆனொல் டைலயுச்சியில் ஒரு
குடுமிடைE விட்டு டைவத் னர். ஒரு மிழ்ப்
புலவர் குதிடைரயின் டைலயில் உள்ள
குறுமயிருக்குப் பொர்ப்பன இடைளஞர்
டைலமயிடைர உவடைம கூறியுள்ளொர் (2003; 185186)
என்கிறொர்.
தகொண்டைடடைEக் ’குறுகக் கத் ரித் ல்'Autonomy' என்பது
பொர்ப்பனர்களின் பண்பொடொகவும், அவ்வொறு
தசய்Eொதிருந்திருப்பது மிழர்களின்
பண்பொடொகவும் இருந் து என்படை மயிடைல
சீனி. கவங்கடசொமி , வி.கனகசடைப ஆகிகEொரின்
கூற்றுக்கள் த ளிவொக்குகின்றன.
வி5Eநகர ஆட்சிக் கொலத்தில் குEவர், நொவி ர்,
தநசவொளர்கள் கபொன்ற மிழ்ச் சொதியினர்
பொர்ப்பனர்கடைளப் கபொல் தகொண்டைட டைவத்துக்
தகொள்வ ற்குத் டைடவிதிக்கப்பட்டிருந் து

(Ramasamy, Vijaya 1965,421). கமலும், இவர்கள்
இக்கொலங்களில் பொர்ப்பனர்கள் பின்பற்றும்
வழடைமகடைளப் பின்பற்றுவ ற்கொன
உரிடைமகடைளப் தபற்றுள்ளனர். இதில்
பொர்ப்பனர்கடைளப் கபொல் தகொண்டைட
டைவப்ப ற்கொன உரிடைமயிடைனயும்
தபற்றிருக்கலொம். இவ்விடத்தில்,
பொர்ப்பனர்களின் தகொண்டைடயின் வடிவம்
எவ்வொறு இருந் து? என்ற ககள்வி எழுகிறது,
கத்லீன் கஃப்.
பொர்பர் சொதி ஆண்கள் பொர்ப்பனர் மற்றும்
பொர்ப்பனரல்லொக ொரின் உடல் மயிர் மற்றும்
டைலயின் முன் பகுதியிலுள்ள மயிடைர
மொ த்திற்கு இரண்டு முடைற மழித் னர்,
பொர்ப்பனரல்லொக ொர் சதுரம் வடிவத்திலும்
மயிர் மழித்திருந் னர் (1981 182-3)
என்று குறிப்பிடுள்ளொர், இதிலிருந்து
பொர்ப்பனர்களின் தகொண்டைட வடிவத்டை
த ளிவொக அறிE முடிகிறது கமலும்? வி5Eநகர
ஆட்சிக் கொலத்தில் பொர்ப்பனரல்லொக ொர்,

‘பொர்ப்பனர்கடைளப் கபொல் தகொண்டைட டைவத்துக்
தகொள்வ ற்கொன’ உரிடைமகடைளப்
தபற்றிருக்கலொம் என்று கமகல குறிப்பிட்டுள்ள
‘யூகமும்’ உறுதிEொகிறது. ஆனொல்
பொர்ப்பனர்கடைளப் கபொல் அடைரநிலொ
வடிவத்தில் அல்லொமல் சதுரம் வடிவத்தில் ொன்
மயிர் மழித்துக் தகொள்வ ற்கு அனுமதிக்கப்
பட்டிருக்கிறது என்படை யும் அறிந்து தகொள்ள
முடிகிறது. இந் கவறுபொடுகள் ஒருபுறம்
இருந் கபொதிலும், பொர்ப்பனரல்லொக ொடைரப்
தபொறுத் மட்டிலும் நொம் இங்குக் கவனிக்க
கவண்டிE ொனது, அவர்களுக்குத் டைலயின்
முன்பகுதியில் சிறி ளவு மயிடைர மழித்துவிட்டுக்
தகொண்டைடயிட்டுக் தகொள்வ ற்கொன
வழங்கப்பட்ட உரிடைமEொகும். எனகவ
பொர்ப்பனரல்லொக ொர் வி5Eநகர ஆட்சிக்
கொலத்திலிருந்து ொன் கமற்கண்ட முடைறயில்
தகொண்டைடயிட்டுக் தகொள்ள ஆரம்பித்துள்ளனர்
என உறுதிபடக் கூறலொம்,
பொர்ப்பனர்கள், எந் க் கொலத்திலிருந்து
டைலமயில் மழித்துவிட்டுக் தகொண்டைடயிட்டுக்
தகொள்கின்ற வழடைமயிடைனப் பின்பற்றத்

த ொடங்கினர் என்படை க் கூற இEலவில்டைல,
எனினும், பொர்ப்பனரல்லொக ொருக்கு
முன்பிருந்க அந் வழடைமயிடைனக்
கடைடபிடிக்கத் த ொடங்கியுள்ளனர் என்பது
மட்டும் உறுதி பொர்ப்பனர்கள் ஏன் ங்கள்
டைலமயிடைர அடைரநிலொ வடிவத்தில் மழித் னர்
என்பது குறித்து இங்குக் கொண்பது அவசிEம்,
பொர்ப்பனர்கள். பொர்ப்பனரல்லொக ொர் சமூகத்தின்
மீது ங்களின் ஆதிக்கத்டை த் த ொடர்ச்சிEொகத்
க்க டைவத்துக் தகொள்வ ற்கும் புதிE
வழடைமகடைளப் பின்பற்றுவது அல்லது
ஏற்கனகவ பின்பற்றி வந் வழடைமகடைளக்
டைகவிடுவது என்ற தசEல்பொட்டிடைனக்
கடைடபிடித்து வந்திருப்படை வரலொறு கூறுகிறது.
இந் வரலொற்றுக்கு டி.என்.ஐொ வின் 'Autonomy'பசுவின்
புனி ம்: மறுக்கும் ஆ ொரங்கள்'Autonomy' என்ற நூல் ஒரு
எடுத்துக்கொட்டு ஆகும். இதிலிருந்து
பொர்ப்பனர்களின் மயிர் மழித்து தகொள்ளும்
வழடைமயிடைன ஆய்வு தசய் ொல் மிழ்ச்
சமூகத்தின் மீது ங்களின் ஆதிக்கத்டை த் க்க
டைவத்துக் தகொள்வ ற்கொனக் குறியீட்டுக்
தசEல்பொடுகளில் ஒன்றொககவ அ டைனக்

கரு லொம். எனகவ, டைலயின் முன்பகுதியில்
சிறி ளவு மயிர் மழித் ல் என்ற குறியீட்டுச்
தசEல்பொடு மிழ்ச் சமூகக் கட்டடைமப்பில்
நடைடதபற்ற ஒரு பண்பொட்டு நிகழ்வொகும், இது,
பொர்ப்பனர்களுக்கு ’ஆதிக்கத்திற்கொன’ச்
தசEல்பொடொகவும், பொர்ப்பனரல்லொக ொருக்கு
’சுEமரிEொடை க்கொன’ப் கபொரொட்டமொகவும்
இருந்திருக்கின்றன. இவ்விடத்தில்,
பொர்ப்பனரல்லொக ொர் என்ற வடைரEடைறக்குள்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கடைள இடைTத்துக் தகொள்ள
இEலொது. ஏதனன்றொல், 1930 களில்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் முடிதவட்டிக்
தகொள்வ ற்கு டைட விதிக்கப்பட்டிருந் து
என்படை நிடைனவில் தகொள்க. இ டைன
பின்வரும் பகுதியில் கொTலொம். கமற்கண்ட
ஆய்வில் இரண்டு விடைடகள் கிடைடத்துள்ளன. 1)
டைலயின் முன்பகுதியில் சிறி ளவு மயிடைர
மழித்துவிட்டு தகொண்டைடயிட்டுக் தகொள்ளு ல்
என்ற வழடைம சமூகக் கட்டடைமப்பில் புதி ொக
உருவொக்கப்பட்ட ஒரு தசEற்டைகEொனப்
பண்பொட்டுச் தசEல்பொடொகும்.
2)பொர்ப்பனர்களுக்கு ’ஆதிக்கத்திற்கொன ொகவும்'Autonomy'

பொர்ப்பனரல்லொக ொருக்கு
'Autonomy'சுEமரிEொடை க்கொன ொகவும்'Autonomy'
இருந்திருக்கின்றன. அந் தசEல்பொடு. மயிர்
மழிப்ப ற்தகன்கற ஒரு பிரிவினடைரயும்
உற்பத்தி தசய் து.
இது, பொர்ப்பனர்/கமல்சொதியினர்,
பொர்ப்பனரல்லொக ொர்/ ஒடுக்கப்பட்ட சொதிEொர்
ஆகிகEொடைர இனம் பிரித்துக் கொண்ப ற்கொன
பண்பொட்டுக் குறியீடொக இருந்திருக்கிறது
எனலொம். இனக்குழுச் சமூகத்திலும்
டைலமயிரின் அடைமப்பொனது, 'Autonomy''Autonomy'கவறுபட்ட
இனக்குழுக்கடைள இனம் கொண்ப ற்கொனக்
குறியீடொக இருந்திருப்ப டைன" எல்.ஏ.கிருஷ்T
ஐEர் கூறியுள்ளொர் (1965;867-871) என்பதும்
இங்குக் குறிப்பிடத் க்கது. எனகவ, இதிலிருந்து
இனக்குழு மக்ககளொ அல்லது நிலவுடைடடைமச்
சமூக மக்ககளொ இன்று முடிதவட்டிக் தகொள்வது
மொதிரி அன்று முடிதவட்டிக் தகொள்ளும்
வழக்கத்திடைனக் தகொண்டிருக்கவில்டைல
என்பதிடைன அறிEலொம்.

தபொதுவொக, மிழ் மக்களிடத்தில் டைலமயிர்
முழுவடை யும் மழித்துக் தகொள்கிற வழக்கம்
உள்ளது. இறப்புச் சடங்கின் ஒரு பகுதிEொக ொய்/
ந்டை கTவன்/இவ்வுறவுடைடகEொர் இறந்து
விட்டொல் தமொட்டைடEடித்துக் தகொள்வது மரபு.
கமலும், ககொயில்களுக்குச் தசன்று
தமொட்டைடEடிக்கிற பண்பொடும் மக்களிடத்தில்
உள்ளது. 'Autonomy'த ய்வக்குத் ம்'Autonomy', 'Autonomy' ண்டடைன'Autonomy' ஆகிE
கொரTங்களினொல் தமொட்டைடEடித்துக்
தகொள்வதும் மக்களிடத்தில் கொTப்படுகிறது.
ககொயில்களிலும், இறப்புச் சடங்குகளிலும்
நொவி ச் சொதியினகர தமொட்டைடEடிக்கும்
பணியிடைனச் தசய்து வருகின்றனர்.
வி டைவகளின் டைலமயிடைர நீக்குகின்ற வழடைம
கமல்சொதியினரிடத்தில் உள்ளது.
மகொரொட்டிரொவில், பொர்ப்பன வி டைவகளின்
டைலமயிடைர பொர்ப்பனர்ககள மழித்துள்ளனர்
(Insight, 2005 45). தமொட்டைடEடிக்கும் வழக்கம்
பொர்ப்பனர்களுக்கு மனு வழங்கிE ண்டடைன
முடைறயிலிருந்து க ொன்றினொலும்,
அகEொத்தி ொசர் கபொன்றவர்கள், இறப்புச்
சடங்குகள் உட்படப் பல நிகழ்ச்சிகளில்

தமொட்டைடEடிக்கின்ற பண்பொடு சமT, பவுத் த்
துறவிகளின் டைல மயிர் நீக்கும்
தசEல்பொடுகளிலிருந்க ொன் (1999:444-5)
க ொன்றிE ொகக் கூறுகிறொர். இதிலிருந்து
தமொட்டைடEடிக்கும் வழக்கம் மிழ் மக்களின்
’த ொடர் தசEல்பொடல்ல'Autonomy' என்று முடிவு
தசய்Eலொம்.
முடி தவட்டு ல்
தகொண்டைட டைவத்திருப்ப டைனகE
வழடைமEொகக் தகொண்டிருந் மக்கள் இன்டைறE
நவீன கொலத்தில் பல வடிவங்களில் முடி
தவட்டிக் தகொள்வடை ப் தபொதுவொன
வழக்கமொகக் தகொண்டிருக்கின்றனர். இந்
மொற்றம் எக்கொலத்திலிருந்து நிகழத்
த ொடங்கிEது என்ற வரலொற்றிடைன இங்குக்
கொண்கபொம். கள ஆய்வில் ஈடுபட்டகபொது,
இன்று முடிதவட்டும் பணிகடைளச் தசய்து
வருகிற முதிEவர்களும் பல சொதியிடைனச் கசர்ந்
முடிதவட்டிக் தகொள்ளும் முதிEவர்களும்
குறிப்பொக சுமொர் 60 மு ல் 70 வEதிற்கு
கமற்பட்கடொர் ங்களின் ந்டை கள். ொத் ொக்கள்

தகொண்டைட ொன் டைவத்திருந் னர் என்று
த ரிவித் னர். ஆனொல், தகொண்டைடயில்
முன்பகுதியில் சிறி ளவு மயிர் மழிப்பது
வி5Eநகர ஆட்சிக் கொலத்தில்
த ொடங்கியிருக்கிறது என்ப டைன ஏற்கனகவ
பொர்த்க ொம். இன்டைறE 'Autonomy'கிரொப்'Autonomy' 'Autonomy'கபொலீசு கட்'Autonomy'
கபொன்ற வடிவங்களில் முடி தவட்டிக்
தகொள்வ ொனொது ஆங்கிகலEர் ஆட்சிக்
கொலத்தில் ொன் அறிமுகம் தசய்Eப்பட்டது
என்ப டைனக் கள ஆய்வில் அறிE முடிந் து.
கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில் ஆங்கிகலEர்களின்
படைட மற்றும் கொவல் பணியிலிருந் வர்கள்,
அவர்களின் கல்வி நிறுவனங்களில்
பணிபுரிந் வர்கள், கல்வி கற்றவர்கள் ஆகிகEொர்
ங்கள் டைலமுடியிடைன தவட்டிக் தகொள்ளத்
த ொடங்கினர். இ டைனப் பின்பற்றி தபொது
மக்களும் ங்கள் டைலமுடியிடைன தவட்டத்
த ொடங்கினர். எழுத் ொளர் அழகிE தபரிEவன்
னது நொவலில்,
என்னொ க ொழொ உன்னும் குடுமிகE
தவச்சிக்கின்னு?'Autonomy' என்று

ரங்கசொமி ொன் அம்மொசிடைE முடிதவட்டிக்
தகொள்வ ற்கு
ஒரு கடைடக்குக் கூட்டிக் தகொண்டு கபொனொன்.
நொன்கூட
நொடகக்கொரன் ொன் க ொழொ. எனக்குத் த ரிEொ
உடுக்கடிப்
பொட்டுங்க கிடைடEொது. நீ கம்முன் வொ. பொக்ககவ
நல்லொல்ல,
நீ கொட்டுகலர்ந்து எறங்கினவம் மொதிரி கீற |
என்றும்,
பறக்குடிகளில் முடி தவட்டிக்தகொள்வது
என்றொல் பொக்கொங்
கிழவன் ொன் (2001; 99-100)
என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளொர். பொக்கொங்
கிழவன் ொன் முடிதவட்டிக் தகொண்டொன்
என்றொல், இ ன் தபொருள், கொலனிE ஆட்சிக்
கொலத்தில் அவர்களின் ஆட்சிக்குட்பட்ட
பகுதிகளுக்குச் தசன்றவர்கள் தபொருளொ ொரத்தில்

கமன்டைமEடைடந் பின்னர் முடிதவட்டிக்
தகொள்ளத் த ொடங்கினர் என்ப டைன
தவளிப்படுத்துகிறது. கமலும் இக்கொலங்களில்
நொடகக்கொரர்களும் முடிதவட்டிக் தகொள்ளத்
த ொடங்கினர் என்ப டைனயும் அறிEமுடிகிறது.
கொலனிE ஆட்சியினொலும், முடி தவட்டிக்
தகொள்வ ற்கொன பல்கவறு கருவிகள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட னொலும் கிபி 20 ம்
நூற்றொண்டு மு ல் முடி தவட்டிக் தகொள்வதும்,
அதுகவ ஒரு னித் த ொழிலொகவும் மொறிEது.
(The Encyclopedia Americana, vol. 622)
ஆனொல் கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில் அடைனத்துச்
சொதியினரும் முடி தவட்டிக் தகொள்ளவில்டைல.
இ ற்குக் கொரTம் அச்சொதியினரின் சுEவிருப்பம்
என்ப டைனவிடவும் ஆதிக்கச் சொதியினரின்
’பண்பொட்டு ஆதிக்கம்'Autonomy' எனலொம். இ ற்கு
வலுவொன சொன்றொக 1930 களில் ரொமநொ புரம்
கள்ளர்கள் ொழ்த் ப்பட்ட சொதியிடைனச் கசர்ந்
ஆண்கள் முடி தவட்டிக் தகொள்ளக்கூடொது என்று
டைடவிதித்திருந் ொக ³ட்டன்
குறிப்பிட்டுள்ள டைனக் கூறலொம்
(ஏ.பி.வள்ளிநொEகம்,2004;11). இத் கவலொனது

இக்கொலத்தில் ொன் கள்ளர்கள் முடி தவட்டிக்
தகொள்ள ஆரம்பித்திருக்கலொம் என்று
கருதுவ ற்கு இடம் ருகிறது. கமலும்,
ரொமநொ புரம் பகுதியில் ஆதிக்கச் சொதிEொக
இருக்கும் கள்ளர்கள் ொழ்த் ப்பட்ட மக்கடைளத்
ங்களிடமிருந்து கவறுபடுத்திக் தகொள்ளவும்,
அவர்கள் மீது பண்பொட்டு ஆதிக்கம் தசலுத் வும்
கமற்குறிப்பிட்ட டைடவிதியிடைன
விதித்திருக்கலொம். இவ்விடத்தில் நொம்
ஏற்கனகவ கமகல குறிப்பிட்டுள்ள,
பொர்ப்பனர்கள் கபொல் குEவர், நொவி ர்,
தநசவொளர் கபொன்கறொர் தகொண்டைட டைவத்துக்
தகொள்ளக் கூடொது என்ற டைடயிடைனயும் ஒப்பீடு
தசய் ொல் பொர்ப்பனர்கள் பொர்ப்பனரல்லொக ொர்
மீதும், கள்ளர்கள் ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் மீதும்
தசலுத்திEது பண்பொட்டு ஆதிக்கம் என்பது
தவளிப்படும். ஆனொல்
பொர்ப்பனிEமEமொக்கடைல கமற்தகொண்ட
ொழ்த் ப்பட்ட சொதிகள் முடிதவட்டிக்
தகொள்ளவும், சவரம் தசய்து தகொள்ளவும்
ங்களுக்தகன அ ற்கொன சொதியிடைன
ஏற்படுத்திக் தகொண்டுள்ளனர். த ொண்டைட

மண்டலத்தில் இரண்டு கிரொமங்களில் நுண்
ஆய்வு கமற்தகொண்ட சிவக்குமொர், சித்ரொ
சிவக்குமொர் ஆகிகEொர்,
சமசுகிரு மEமொக்கடைல கமற்தகொண்ட
படைறEர்கள் ங்களின் சவரப் பணிகளுக்கொக
தசங்கல்பட்டிலிருந்து பொர்பர் சொதியிடைன
வரவடைழத் ொகக் (1969;277) குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இ ற்கு முன்னர் அவர்கள் ங்களுக்குள்ளொககவ
முடிடைE தவட்டிக் தகொண்டனர் என்கின்றனர்
அவர்கள். கத்லீன் கஃப்,
பொர்ப்பனரல்லொ கிரொமத்தினருக்கு கசவகம்
தசய் பொர்பர்கள்,
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு பொரம்பரிEமொக
பணிபுரிE மறுத்து
வந் தினொல் அவர்கள் ங்களுக்தகன பொர்பர்
சொதிகடைள ஏற்படுத்திக் தகொண்டனர் (1918; 183)
என்கிறொர். இவர்கள் ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள்
வசிக்கின்ற பகுதிக்கு சுமொர் 1 கிமீ.
தூரத்திலிருந்து வரவடைழக்கப்பட்டனர்.

முகச்சவரம்
இனி, முகச்சவரம் தசய்து தகொள்வது குறித்துக்
கொTலொம். மனி சமூகம் முகச்சவரம் தசய்து
தகொண்ட வரலொற்றிடைன அறிந்து தகொள்வ ற்கு,
நமக்கு அதிக அளவிலொன குறிப்புகள் எதுவும்
கிடைடக்கவில்டைல, எனினும் கிடைடத்திருக்கும்
ஒரு சில குறிப்புகளும் முக்கிEத்துவம்
வொய்ந் டைவEொகும். அது ஒரு சில குறிப்புகள்
என்ப னொல் அல்ல, மொறொக அக்குறிப்புகளின்
ன்டைமயினொல் ஆகும். Saturday Review என்ற
இ ழ்,
உலகம் மழிப்கபொர் நீட்டுகவொர் எனப்
பிரிந்திருக்கிறது. சீனர்கள், எகிப்திEர்கள்
ஆகிகEொர் மழித்துக் தகொள்கவொர் ஆவர்.
முகமதிEர்கள் நீட்டிக் தகொள்கவொர். உலக
வலரொற்றிகலகE பொர்பர்களொல்
அதலக்சொண்டகர அதிகம் பEனடைடந்துள்ளொர்.
அவருடைடE இடைளஞர்கடைள எதிரிகளிடமிருந்து
பொதுகொத்துக் தகொள்வ ற்கொக முகமயிர்கடைள
மழித்துக் தகொள்ளச் தசய் ொர். அறிஞர்களுக்கு

இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டது (1919:7071)
என்று குறிப்பிடுகிறது. படைடவீரர்கள்
கபொரொடுகிற தபொழுது அவர்களின் முகமயிர்
எதிரிப் படைடயினர் எளி ொக இழுத்துத்
ொக்குவ ற்கு ஏதுவொககவ இருக்கும். (இது
டைலமயிருக்கும் தபொருந்தும்) இன்டைறEச்
கொலங்களிலும் ஒருவர் மற்தறொருவடைரத்
ொக்குகிற தபொழுது, டைலமயிர் அல்லது
முகமயிடைர இறுகப்பிடித்துக் தகொண்டு
ொக்குவ டைனக் கொTலொம். எனகவ,
தபொதுவொகப் படைடவீரர்களுக்கு முகமயிர்
மழிப்பது க டைவEொன ொக இருந் னொல்
அவர்கள் முகச்சவரம் தசய்திருக்கின்றனர்
என்பது த ளிவொகிறது. இவ்விளக்கம் மிழ்
இந்திE படைடவீரர்களுக்கும்
தபொருத் மொனக Eொகும். இனி, நொம் முகமயிர்
மழிக்கும் வழக்கம் தபொது மக்களிடத்தில்
இருந் து
குறித்துக் கொTலொம்.

மிழகத்தில் கம்மொளர் சொதியினர் ங்களின்
சமூக கமல் நிடைலEொக்கத்தின் கபொது,
பொர்ப்பனர்கடைளப் கபொல் முகச்சவரம் தசய்து
தகொண்ட ொக (1993;106) கபட் என்னும்
ஆங்கிகலEர் குறிப்பிட்டுள்ளொர். சமூகக்
கட்டடைமப்பில் பொர்ப்பனர்களுக்குச் சமமொக
ொங்களும் வரகவண்டும் என்று கருதிE
ஒடுக்கப்பட்ட சொதியினர் பொர்ப்பனர்கள்
கடைடப்பிடித்து வந் பண்பொடுகடைளகE
பின்பற்றினர். அவற்றுள் ஒன்று ொன்
கம்மொளர்கள் முகச்சவரம் தசய்து தகொண்டது.
கமலும் ³ட்டன், மக்கள் த ொடைகக்
கTக்தகடுப்பின் கபொது எடுத் புடைகப்
படங்கடைள அந்நூலில் இடைTத்துள்ளொர்.
(பின்னிடைTப்பு 1 ஐ கொண்க).
இப்புடைகப்படங்களில் கொTப்படும் மக்கள்
பலரும் டைல மயிடைர தவட்டகவொ முகச்சவரம்
தசய்து தகொண்டிருக்ககவொ இல்டைல. இன்றும்
பழங்குடியினர்களொக வொழும் மக்களிடைடகE
குறிப்பொக, நரிக்குறவர்களிடைடகE டைல மயிடைர
தவட்டு ல் மற்றும் முகம்மழித் டைல
அரி ொககவ கொண்கிகறொம். க ொடர் இன மக்கள்

மிகச் சமீப கொலங்களிலிருந்து ொன் ஒப்படைன
தசய்து தகொள்ள ஆரம்பித்திருக்கின்றனர்.
(பின்னிடைTப்பு 2 ஐ கொண்க).
இதுவடைரயில் நொம் விவொதித் திலிருந்து,
டைலயின் முன்புறத்தில் சிறி ளவு மயிடைர
மழித்துக் தகொள்வதும் பொர்ப்பனர்கடைளப் கபொல்
தகொண்டைட டைவத்துக் தகொள்வதுமொகிE
இவ்வழக்கம் வி5Eநகர ஆட்சிக்
கொலத்திலிருந்து உருவொகியிருக்கிறது என்படை
அறிந்து தகொள்கிகறொம். டைலமுடிடைE தவட்டிக்
தகொள்வதும், முகச்சவரம் தசய்து தகொள்வதும்
ஆங்கிகலEர் ஆட்சியினொலும்,
பொர்ப்பனிEமEமொக்கடைல முன்தனடுத் ொலும்
உருவொன வழக்கங்கள் ஆகும். பொர்ப்பனரல்லொ
சொதிகளும், ொழ்த் ப்பட்ட மக்களும் ஒப்படைனப்
பண்பொட்டில் பொர்ப்பனமEமொக்கடைல
கமற்தகொண்டது ஒருபுறம் ங்களின் சமூக
மரிEொடை க்கொன நிகழ்வொகவும், மறுபுறம் சவரத்
த ொழிலொளி என்று ஒரு சொதிடைE
உருவொக்கியிருக்கிற நிகழ்வொகவும் ஆகிEது.
எனகவ, நமக்குக் கிடைடத் ரவுகளிலிருந்து
ஆரொய்ந் தில், வி5Eநகர ஆட்சிக்

கொலத்திலிருந்து ொன் சவரத் த ொழிலுக்தகன ஒரு
னித் சொதி உருவொகியிருக்கிறது என நம்பலொம்.
இங்கு நம்மிடம் எழுகின்ற அடுத்
ககள்விEொனது, இன்று சவரத் த ொழில்
தசய்துவரும் சொதிகள் வி5Eநகர ஆட்சிக்
கொலத்திற்கு முன்னர் தசய்து தகொண்டிருந்
பணிகள் எடைவ? இக்ககள்விக்கொன பதிடைலத்
க டுகவொம்.
ஆதிபட்டர்/ மருத்துவர்
எட்கர் ர்ட்சன் னது நூலில் அம்பட்டர்களின்
பணிகளொக பூடைச மற்றும் சடங்கு தசய் ல்,
மருத்துவம் பொர்த் ல் கபொன்றவற்டைறக்
குறிப்பிட்டுள்ளொர். கள ஆய்வில், அம்பட்டர்
சொதியிடைனச் கசர்ந் முதிEவர்கள்
நொங்கள் மனி ர்களுக்கு தவட்டுக் கொEங்கள்
ஏற்பட்டொல்
அக்கொEத்தினருகக இருக்கின்ற உகரொமங்கடைள
நீக்கிவிட்டுப்

பின்னர் மருந்திட்டு குTப்படுத்திகனொம்.
இச்தசEல்பொகட
எங்கடைளச் ‘சிடைரத் ல்'Autonomy' த ொழிலுக்குள்
ள்ளிவிட்டத ன்றனர்.
இதிலிருந்து பூடைச தசய் ல்; மருத்துவம்;
முடிதிருத்து ல் ஆகிE த ொழில்களுக்குள்
தநருங்கிE உறவும் த ொடர்பும் இருக்கிறது .
என்படை ஊகிக்க முடிகிறது. இந் உறவிடைனக்
கொண்ப ன் மூலம் இன்டைறE சவரத்
த ொழிலொளர்கள் அன்டைறE கொலங்களில் தசய்
பணிகள் என்ன என்பதிடைனக் கொT
முEலுகவொம்.
‘பூசொரி'Autonomy' என்பவர், ககொயிலில் கடவுளிடம்
மக்களின் குடைறகடைள எடுத்துக் கூறு ல்,
அர்ச்சடைன தசய் ல் கபொன்ற பணிகடைளச்
தசய்யும் ஒரு இடைடத் ரகரொககவ இன்டைறE
கொலங்களில் புரிந்து தகொள்ளப்படுகிறொர்.
ஆனொல் ஆதிகொலப் பூசொரிகளின் பணிகள் இன்று
உள்ளது கபொல் இருந்திருக்கவில்டைல. எனகவ
இங்கு ஆதிகொலப் பூசொரிகளின் சடங்குகள்

குறித்துக் கொண்கபொம். 5ொர்ஜ் ொம்ஸன், மந்திரச்
சடங்குகள் குறித்து,
இனக் குழுவின் மக்கள் த ொடைகயில் நிடைறE
இழப்பு ஏற்பட்டு
மக்கள் எண்ணிக்டைகயில் மிகவும் குடைறந்து
விட்டொல் அந்நிEர்
கடைளத் ங்கள் இனத்தில் கசர்த்துக் தகொண்டு
இழப்டைப
ஈடுகட்டுவது வழக்கமொக இருந்து வந் து.
இவ்வொறு அந்நிEர்
கடைளத் ம் இனத்தில் கசர்த்துக்
தகொள்ளும்கபொது தசய்Eப்
படும் சடங்கு பருவதமய் ல் சடங்கு கபொலகவ
இருந் து.
அந்நிEன் மு லில் இறப்பது கபொலவும் பின்பு
ம் இன
உறுப்பினனொகப் பிறப்பது கபொலவும் பொசொங்கு
தசய்வொன் (2005:21),

என்கிறொர்.
ஆதிகொல மனி ன் னது உTவு மு லொன
க டைவகடைளப் பூர்த்தி தசய்து தகொள்வ ற்கு,
பொவடைனகள் தசய் னர்; மந்திரங்கடைளகEப்
பொடினர்
என்கிறொர் சட்கடொபொத்EொEொ. இ டைனச்
தசய்பவர்கள் மந்திரவொதிகள் எனப்பட்டனர்.
கமலும் அவர்,
ஆதிகொல மனி ன் னது அடைனத்துத்
க டைவகளுக்கும் சடங்கு
கடைளகE தசய் ொன். இத் டைகE சடங்குகள்
தபொருள் மு ல்
கூறுகடைளக் தகொண்டிருந் து. கமலும்
மந்திரங்கடைளச் தசய்
புரொ ன மந்திரவொதிகளில் இருந்து பிற்கொலப்
பூசொரிகள்
உதித் ொர்கள் (1999; 83, 52, 271)

என்கிறொர். இதிலிருந்து நொம் ஆதிகொலப்
பூசொரிககள மனி ர்களின் தபொருட் க டைவகடைள
நிடைறகவற்றுபவர்களொக இருந்துள்ளனர் என்பது
த ளிவு. இனி, அப்பூசொரிகள் மனி னுக்கு கநொய்
ஏற்பட்ட கபொது என்ன தசய் னர் என்படை
ஆரொய்கவொம்.
ஆதிகொல மனி ர்களிடத்தில் ஒருவனுக்கு கநொய்
ஏற்படுவ ற்குக் கொரTம் கடவுள், கபய், பிசொசு
கபொன்றடைவககள என்று நம்பினர். அவனுக்கு
கநொய் ஏற்படும் கபொது மருத்துவச் சடங்கக
தசய்Eப்பட்டது (5ொர்ஜ் ொம்ஸன், 2005;21). இது
குறித்து 5ொர்ஜ் ொம்ஸன் பின்வருமொறு
விளக்குகிறொர்:
கநொEொளி, ஒரு மந்திரவொதியினொல் சிகிச்டைச
தசய்Eப்பட்டு,
குTமடைடகிறொன். இந் மந்திரவொதிக்கு
மொEக்கொரன், மருத்துவன்,
சூன்Eக்கொரன் அல்லது கEொகி என்று பல
தபEர்கள் உண்டு.

மந்திரவொதி, கநொEொளியின் உடம்பில்
புகுந்துள்ள
கபயின் தபEடைர உச்சரித்து, மந்திரங்கள்
தசொல்லி, கடைடசியில்
கபடைEக் கட்டுப்படுத்தி கநொEொளியின்
உடம்பிலிருந்து தவளிகEறச்
தசய்கிறொன். இத் டைகE மந்திரச் சடங்குகள்
தசய்வ ன்
மூலமொக அவன் கபடைE ஓட்டிவிடுகிறொன்
(1981;114)
என்கிறொர். திரொவிட மக்களிடத்தில் பூசொரி
என்ப ற்கொன விளக்கத்திடைன மொம்தமன்,
பூசொரி என்ற வொர்த்டை மருத்துவம், மந்திர சக்தி,
கபய் விரட்டு ல்
ஆகிEப் பணிகடைள உள்ளடக்கிEக (1942 199)
என்கிறொர். இந்நூல் ஆசிரிEர், கள ஆய்வின்
கபொது, னது இளடைமக் கொலம் மு ல் பூடைச
மற்றும் மருத்துவப் பணிடைEயும் தசய்துவந்

பள்ளர் சொதிடைEச் சொர்ந் கசொலமடைல என்ற
பூசொரிடைEக் கொT கநர்ந் து (25.12.2005).
த ன்னிந்திE சொதிகள் குறித் இனவடைரவிEல்
ரவுகடைளப் பதிவு தசய்துள்ள எட்கர் ர்ஸ்டன்
சில சொதிகள் பூசொரிகளொகவும்
மந்திரவொதிகளொகவும் மருத்துவர்களொகவும்
இருந் டைனக் குறிப்பிட்டுள்ளொர். அவர்
இனவடைரவிEல் ரவுகடைளச் கசகரித் கொலத்தில்
மிழகத்தில் படைறEர்களில் வள்ளுவன்
எனப்படுகவொர் பூசொரிகளொக இருந்துள்ளனர்.
மலபொர், தகொச்சின், திருவொங்கூர் ஆகிE
பகுதிகளில் படைறEர்கள் முழுக்க முழுக்க
மந்திரவொதிகளொக இருந்திருக்கின்றனர். கமலும்
மிழகத்தில் பொTர், பள்ளர், அம்பட்டர்
கபொன்ற சொதிகடைளச் கசர்ந்க ொர் பூசொரிகளொக
இருந் டை க் குறிப்பிட்டுள்ளொர். எனகவ,
மருத்துவத்தின் ஆரம்பக் கட்டம் கடவுள், கபய்
பிசொசு என்றும் அ ற்குத் தீர்வு மருத்துவச் சடங்கு
என்றும் கரு லொம். இன்று அம்பட்டர், பொTர்,
பள்ளர், படைறEர் எனப்படும் சொதிககள
அன்டைறE கொலங்களில் பூசொரிகளொகவும்,
மருத்துவர்களொகவும் இருந்து அப்பணிகடைளச்

தசய் னர் என்பது த ளிவு. இவ்விடத்தில்
இந்நூலில் டைமEமொன ஆய்வொகச் தசய்Eப்படும்
சொதிEொன அம்பட்டர்களிடத்தில், ‘அம்பட்டர்'Autonomy'
என்பது ‘ஆதிபட்டர்’ என்பதின் திரிபு என்ற
கருத்து வழக்கத்தில் இருப்ப டைன இங்குக்
குறிப்பிடலொம். ‘ஆதிபட்டர்’ என்ற தபEர்,
‘அம்பட்டர்ககள ஆதிபூசொரிகள்'Autonomy', 'Autonomy'ஆதி
மருத்துவர்கள்'Autonomy' என்று கருதுவ ற்கு இடம்
ருகிறது. கமலும், உலக அளவிலும்
மருத்துவத்திடைனச் சமEத் துறவிககள
தசய்திருக்கின்றனர் (Das Mohan, 1929: 164-165).
இ ற்கு கநர்மொறொக பொர்ப்பனப் பூசொரிகள்
இருந்திருக்கின்றனர்; இருக்கின்றனர். இவர்கள்
மருத்துவம் தசய்திருக்கவில்டைல, அ டைனப்
புறக்கணித் னர். (Dharmatheertha, 2004). ஆனொல்
பவுத் த் துறவிகள் மருத்துவம் தசய் டைல,
அச்சமEத்தின் தகொள்டைகEொகக்
தகொண்டிருந் னர் என்பது கவனிக்கத் க்கது.
இ ன் மூலம், பவுத் சமEமும், அம்பட்டர்,
பொTர், படைறEர், பள்ளர் கபொன்ற சொதிகடைளச்
கசர்ந் பூசொரிகளும் ஒத்
கருத்துடைடEவர்களொகவும், இவர்களுக்தகதிரொன

கருத்துடைடEவர்களொக பொர்ப்பனப் பூசொரிகள்
இருந்திருக்கின்றனர் என்ப டைன அறிEலொம்
(Baber, Zaheer, 1998,48)
கடவுள் கபய் கபொன்றவற்றிற்கும் அப்பொற்பட்டு
அன்டைறE மனி ர்களுக்கு கநொய் ஏற்பட்ட
கபொது அ டைனத் தீர்ப்ப ற்கொன மருத்துவர்கள்
ஆதிகொல மருத்துவர்களொன பூசொரிகளிடமிருந்க
க ொன்றியிருக்க கவண்டும். கொலரொ, அம்டைம
கநொய் கபொன்றவற்றிற்கு மக்கள் கடவுடைளயும்,
பூசொரிகடைளயுகம நொடினர். ஆனொல்
தவட்டுக்கொEங்கள் ஏற்படுகிற தபொழுது
அ டைனக் குTப்படுத்துவ ற்கு அ ற் குரிE
முடைறகள் க டைவEொயிருந் ன. தவட்டுக்
கொEங்கள், எலும்பு முறிவு கபொன்றடைவ
தபரும்பொலும் கபொர்கள் நடைடதபறுகின்ற
சமEத்தில் ொன் ஏற்பட்டிருக்கும். இ டைனக்
குTப்படுத்துவ ற்கொன முடைறயிடைன
கண்டுபிடிப்ப ற்கொன முEற்சியில் ஆரம்பக்கொல
மருத்துவர்களொன பூசொரிககள ஈடுபட்டிருக்க
கவண்டும். அறுடைவ சிகிச்டைச முடைறடைEக்
கண்டுபிடித் து குறித்து பண்டைடE
வரலொற்றறி ஞரொன, டி.டி.ககொசொம்பி,

கபொரில் அல்லது கநொயில் மூக்கிழந்க ொருக்கு
மொற்று மூக்குகள்
டைவத்து ஒட்டுறுப்பு அறுடைவ முடைற,
சமூகத்தினர் சற்று
அருவருப்புடன் கநொக்கிE , நொவி ரின்
கண்டுபிடிப்கப (1989; 32),
என்று கூறுகிறொர். அன்டைறE மருத்துவர் பூசொரிEொன அம்பட்டர் / நொவி ர்கள்
மருத்துவத்திடைன ஆரம்பகொலக் கட்டத்திலிருந்து
அடுத் கட்டத்திற்கு முன்தனடுத்துச்
தசன்றுள்ளனர். கன்னிEொகுமரி உட்பட பல
பகுதிகளில் சொTொர் எனப்படும் நொடொர்கள்
எலும்பு முறிவு சிகிச்டைச தசய் னர்;
தசய்துவருகின்றனர்.
பவுத் ர்களின் கொலத்தில் ொன் அறுடைவ
சிகிச்டைசEொனது
தமய்Eொன அறிவிEகலொடு மு ன் மு லில்
க ொன்றி
வளர்ச்சிEடைடந்

ொக (1929; 263)

வொட்ஸ் குறிப்பிடுகிறொர். கமலும் நொவி ர்
சமூகத்திடைனச் கசர்ந் உபொலி என்பவர் பவுத் ச்
சங்கத்தில் முக்கிE தபொறுப்பில் இருந் ொர்
(டி.டி.ககொசொம்பி, 1989,199,
சட்கடொபொத்EொEொ,1999;138). பவுத் ச்
சமEத்க ொடு ஒத் கருத்திடைனக் தகொண்டிருந்
ஆதிபட்டர்கள் அச்சமEத்க ொடு ங்கடைள
இடைTத்துக் தகொண்டு அறுடைவ சிகிச்டைச
முடைறயிடைனக் கண்டுபிடித்திருக்கலொம்.
மருத்துவ சிகிச்டைசயில் அச்சிகிச்டைசயின்
க டைவக்கொக மயிர் மழித் லும் அவசிEமொய்
இருந்துள்ளது. பண்டைடEக் கொலங்களில்
அறுடைவ சிகிச்டைசப் பயிற்சியின் கபொது
உகரொமம் உள்ள க ொலில் பயிற்சி தபறுவதும்
ஒன்றொகும் (Krishnamurthy, 1956: 566).
இவ்விடத்தில் அறுடைவ சிகிச்டைசயின் கபொது
மயிர்மழிக்கின்ற முடைறகE பிற்கொலத்தில்
நொவி ர்கடைள சவரத் த ொழிலுக்குள் ள்ளிE ொக
அம்மக்களிடம் உள்ள வொய்தமொழி வரலொறு
முக்கிEத்துவம் வொய்ந் ொகும்.
இம்மொற்றத்திற்கொன சமூக அரசிEல்
கொரணிகடைளக் கடந் கொல வரலொற்றுப்

பின்னணியிலிருந்து இரண்டொம் இEலில்
கொTலொம். கமகல நொம் விவொதித் திலிருந்து
ஆதிகொலப் பூசொரிகள் மருத்துவர்களொக
இருந் துடன், அவர்களிடத்திலிருந்க அறுடைவ
சிகிச்டைசEொளர்களும் க ொன்றியுள்ளனர்
என்படை அறிந்து தகொள்கிகறொம். இந் அறுடைவ
சிகிச்டைச கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலும் அ ன்
வளர்ச்சியிலும் பொர்ப்பனர் உட்பட இ ர
கமல்சொதியினர்களுக்கு எந் வி பங்கும்
இருந்திருக்கவில்டைல. இ ற்கொன கொரTத்திடைன
சட்கடொபொத்EொEொ,
உடடைல மு ன்டைமப்படுத்திE ொல் ொன் ந்திரர்
ரசவொ ம், ரசொEனம் (கவதியிEல்) கபொன்ற
அறிவிEல்கடைள வளர்க்க முடிந் து. டைவதிகர்
தூE ஆன்மொடைவத் க டிE ொல் உடம்பின் மீது
கவனம் தசலுத் வில்டைல. பிTங்கடைள
டைவத்துக் கீழ்ச் சொதிEொகர அறுத்து
ஆரொய்ந் ொர்கள். இடை கமல்சொதிEொர் தீட்டொகக்
கருதிE ொல் ஒதுங்கினொர்கள். விர ந்திரரின்
'Autonomy'சவ சொ னொ'Autonomy' மனி உடல் பற்றி அவர்கள் அறிE
உ விEது. இன்றும்கூட (1959) பிTத்டை த்

த ொட கமல்சொதிEொர் மறுப்ப ொல் அறிவிEடைல
மறுக்கிறொர்கள் (1999;80-81)
என்கிறொர். பொர்ப்பனர்கள் கண்டிப்பொக
மருத்துவத்தில் ஈடுபடக் கூடொது என்ற
விதிகளும் இருக்கின்றன. கமலும் பொர்ப்பனச்
சட்டங்கள், மருத்துவர்கடைள
விபச்சொரிகடைளவிடவும் இழிவொனவர்களொகவும்,
அசுத் மொனவர்களொகவும்,
மதிப்பற்றவர்களொகவும் கருதுகின்றன
(Chattopadhyaya, 1978:29-31) என்பது
இவ்விடத்தில் கவனிக்கத் க்கது. இ ன் மூலம்
நொம் கமல்சொதிEர்களுக்கு மருத்துவ அறிவு
அதிலும் குறிப்பொக அறுடைவ சிகிச்டைச அறிவு
கிடைடEொது எனலொம். இன்டைறE கொலங்களிலும்
கமல் சொதியினர் னது சொதியின் புனி ம்
கொரTமொக அவர்கள் மருந்து Eொரிப்பதில்
எலும்புகடைளத் தீண்டுவதில்டைல. இ ற்கு மிகச்
சமீபத்திE சொன்று, ³ரிதுவொரில் உள்ள திவ்Eொ
என்ற மருந்து Eொரிக்கும் த ொழிற்சொடைலயில்
பணிபுரிந் கமல்சொதியினர் னது சொதியின்
கொரTமொக எலும்புகடைளத் த ொட மறுத் னொல்

பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர் என்பது
குறிப்படத் க்க ொகும் (The 4 Hindu, 8. 01.06:9).
மருத்துவத்தின் ஆரம்பக் கட்டமொன மருத்துவச்
சடங்கில் த ொடங்கி அறுடைவ சிகிச்டைச
கண்டுபிடித் ல் வடைர ஒடுக்கப்பட்ட சொதிகளொன
அம்பட்டர், பொTர், படைறEர், பள்ளர், நொடொர்
கபொன்ற சொதிகளின் பங்கக முக்கிEமொனது.
எனகவ, நொம் இச்சொதியினடைரத் மிழ்ச் சமூக
மருத்துவத்தின் முன்கனொடிகள் எனலொம்.
இவ்விடத்தில் 'Autonomy'மருத்துவக் கண்டுபிடிப்பிற்கு
வித்திட்டவர்கள் கமற்கூறப்பட்ட சொதிகளின்
ஆண்களொ? அல்லது தபண்களொ?'Autonomy' என்ற ககள்வி
முக்கிEமொன ொகும். ஆதிகொலத்தில்
சடங்குகடைளப் தபண்ககள முன்நின்று
நடத்தினர் (சட்கடொபொத்EொEொ, 1999; 7) என்ப ன்
மூலம் அவர்ககள அன்று மருத்துவமும்
தசய் னர் என்பது தவளிப்படுகிறது. இன்றும்
கிரொமங்களில் ’பொட்டி டைவத்திEம்’ என்ற தபEர்
புழக்கத்தில் இருப்பக அன்று தபண்ககள
மருத்துவம் தசய் னர் என்ப ற்கு எடுத்துக்
கொட்டொகும். கமலும் ஒடுக்கப்பட்ட பள்ளர்,
படைறEர் கபொன்ற சொதிகளில் அப்தபண்ககள

ங்கள் சொதியினருக்குப் பிரசவம் பொர்த்துக்
தகொண்டதும், பொர்ப்பதும், இடைடநிடைலச்
சொதிகள் மற்றும் கமல் சொதியினருக்கு
அம்பட்டப் தபண்களும் பொTர் தபண்களும்
பிரசவம் ( ர்ட்ஸன் எட்கர், 1909; 29-42)
பொர்த் னர், பொர்த்து வருகின்றனர் என்பதும்
குறிப்பிடத் க்க ொகும். மதுடைர மொவட்டம்
உசிலம்பட்டிடைEச் சுற்றியுள்ள பல
கிரொமங்களில் பிரசவம் பொர்ப்பதில் சுகொ ொர
டைமEத்திடைனச் கசர்ந் தபண்ககளொடு
அம்பட்டர் தபண்களும் இடைTந்து
அப்பணிகடைளச் தசய்து வருகின்றனர் (கள
ஆய்வு, உசிலம் பட்டி). அம்பட்டர் சொதிப்
தபண்கள் இன்றும் பல கிரொமங்களில் பிரசவம்
பொர்த்து வருவது என்பது, ஆதிகொலத்தில்
மருத்துவத்டை க் கண்டுபிடித்து அ டைன வளர்த்து
இன்று வடைரயில் க்கடைவத் துள்ளதின்
எச்சமொகும்.
எனகவ பூசொரிககள ஆதிகொல மருத்துவர் ஆவொர்.
ஆனொல், இன்று மருத்துவத் த ொழிடைல
இழந்துவிட்டனர். பல கிரொமங்களில்
பூசொரிகளிடம் அவர்கள் அன்று மருத்துவம்

தசய் ற்கொன சில எச்சங்கள் நிலவுகின்றன.
கிரொமக் ககொயில் தகொடைட விழொக்களின் கபொது
சொமிEொடியிடம், (இவர்கள் தபரும்பொலும்
அக்ககொயில் பூசொரிகளொக இருப்பர்)
தகொடைடவிழொவில் பங்ககற்கின்ற மக்கள் னது
கநொய் உட்படப் பல குடைறகடைளக் கூறும்
தபொழுது பூசொரி ஒரு குறிப்பிட்ட
கொலக்கட்டத்தில் அக்குடைற தீர்ந்துவிடும் என்று
கூறுவொர். இ னொல் குடைறககட்பவர் சற்று
ஆறு லடைடவொர். கமலும் ஒருவருக்கு கநொய்
ஏற்பட்டொல் அ ற்குக் கொரTம் கடவுள், கபய்,
பிசொசு ஆகிEடைவகE என்ற நம்பிக்டைக
மக்களிடத்தில் உள்ளது (Rizvi, 1991;179 - 188).
இத் டைகE நம்பிக்டைக ஏற்பட்டொல்
கநொEொளியின் உறவினர்கள், கநொEொளிடைE
பூசொரியிடம் அல்லது மந்திரவொதியிடம்
அடைழத்துச் தசல்வது இன்றும் வழக்கமொக
உள்ளது. இ ற்குத் மிழ் மக்களிடம்
புழக்கத்திலுள்ள ’கநொய்க்கும் பொர், கபய்க்கும்
பொர்'Autonomy' என்ற பழதமொழிகE சொட்சிEொகும்.
கநொய்க்குப் பொர்க்கும் மருத்துவர்கள் இன்று
தபொருள் மு ல் கூறுகடைளக்

தகொண்டவர்களொகவும், கபய்க்குப் பொர்க்கும்
பூசொரிகள் கருத்து மு ல் கூறுகடைளக்
தகொண்டவர்களொகவும் மொறிவிட்டனர். மிழ்
மக்கள் இன்று கநொய்க்கு மருத்துவர்களிடமும்,
கபய்க்கு பூசொரிகளிடமும் சிகிச்டைச தபற்றுக்
தகொள்கின்றனர்.
இந் இEல் முழுவதும் நம் ஆய்விலிருந்து
கிடைடக்கும்
விடைடகளொனது,
1) ஆதிகொல இப்பூசொரிககள மருத்துவர்களொகவும்
இருந்திருக்கின்றனர். இ டைன அம்பட்டர்கள்
மட்டுமின்றி பொTர், படைறEர், பள்ளர், நொடொர்
கபொன்கறொரும் தசய்திருக்கின்றனர். ஆனொல்
அறுடைவ சிகிச்டைசயிடைனக் கண்டுபிடித் தும்,
அ டைன வளர்த் தும் அம்பட்டர்கள் என்னும்
அன்டைறE மருத்துவர்கள் ஆவர். இவர்களுக்கு
சமT பவுத் ம ங்கள், அ ற்கொன
அடித் ளத்திடைன அடைமத்துக்
தகொடுத்திருக்கின்றன.

2) பொர்ப்பனிEமEமொக்கடைல கமற்தகொண்ட
சொதிகளினொல் மருத்துவச் சொதிகளிடத்திலிருந்து,
அதுவும் குறிப்பொக அம்பட்டர்களிடமிருந்து
சவரத் த ொழிலொளர்கள் உருவொகி
யிருக்கின்றனர்.
இனி நொம் அறுடைவ சிகிச்டைசயில் ஈடுபட்ட
அம்பட்டர்கள் எந் க் கொலத்தில் சவரத்
த ொழிலொளர்களொக மொற்றப்பட்டனர்
என்ப டைன அடுத் இEலில் ஆரொEலொம்.

2. சவரத்
த ொழிலொளிEொக்கப்பட்ட
வரலொறு
நொம் கடந் இEலில் இன்று சவரத் த ொழில்
தசய்துவரும் சொதியினர் கடந் கொலங்களில்
மருத்துவம் தசய்து வந் னர் என்ப டைனக்
கண்கடொம். இப்பகுதியில்
அச்சொதியினரிடமிருந்து மருத்துவத் த ொழில்
அபகரிக்கப்பட்ட வரலொற்றிடைனக் கொண்கபொம்.
இ டைன அறிந்து தகொள்வ ற்கொன புள்ளியிடைன
மருத்துவ சொதியினரிடம் மிருந்க
த ொடங்குகவொம். கள ஆய்வில் ரவுகள்
கசகரித் கபொது, மருத்துவச் சொதி முதிEவர்கள்
தபரும் பொலொகனொர் இரண்டு வொய்தமொழி
வரலொற்றிடைன முன்டைவத் னர்.
1. மனி னுக்கு தவட்டுக் கொEம்
ஏற்பட்டொகலொ அல்லது புண் ஏற்பட்டொகலொ
அந் தவட்டுக் கொEம் அல்லது புண்

குTமொவ ற்கு அ டைனச் சுற்றியிருக்கும்
உகரொமங்கடைள நீக்கிவிட்டுப், பின்னர் அதில்
மருந்திட்டுக் குTப்படுத்தி வந்க ொம். இந்
மயிர் மழிக்கும் முடைற பிற்கொலத் தில் எங்கடைளச்
சவரத் த ொழிலுக்குள் ள்ளிEது.
2. அக்கொலத்தில் எங்களுக்கும்
(மருத்துவர்கள்) ஆன்மீகவொதிகளுக்கும்
இடைடகE கபொட்டி நிலவிEது. நொங்கள்,
மக்களுக்கு உண்டொகும் கநொய்கடைள அதிகப்
தபொருட் தசலவின்றி மிக எளிடைமEொகக்
குTப்படுத்தி வந்க ொம். ஆனொல்
ஆன்மீகவொதிகள் மக்களுக்கு ஏற்படும்
கநொய்களுக்குக் கடவுள், சொஸ்திரம் என்று கூறி
அ ற்கு அதிகப் தபொருட்கடைளயும்
மக்களிடமிருந்து வசூலித் னர். இ னொல் மக்கள்
ஆன்மீகவொதிகளிடம் மருத்துவம் தசய்வ டைனக்
குடைறத்துக் தகொண்டனர். இது, அவர்களின்
வொழ்வொ ொரத்தின் மீது கடும் பொதிப்பிடைன
ஏற்படுத்திEது. இதுகவ எங்களுக்கிடைடகEEொன
கபொட்டிக்குக் கொரTமொக அடைமந் து.
ஆன்மீகவொதிகளுக்கு எங்கள் மீது தீரொ ஆத்திரம்
ஏற்பட்டது, எங்கடைள ஒழிக்கத் திட்டமிட்டனர்.

இச்சூழலில் அரசன் ஒருவனுக்குத் தீரொ கநொய்
ஏற்பட்டது. நொங்கள் அவருக்குத் த ொடர்ச்சிEொக
மருத்துவம் தசய்து வந்க ொம். ஆனொல்,
ஆன்மீகவொதிகள், அரசடைனச் சந்தித்துச் 'Autonomy'சில
மந்திரங்கடைள உச்சரித்து வந் ொல் உங்கள் கநொய்
குTமொகும்'Autonomy' என்றனர். அரசன் அ டைனயும்
தசய் ொர். எங்களின் சித் மருந்து தமதுவொக
கவடைல தசய்E ஆரம்பித் து. இக்கொலத்தில்
அவர் மந்திரமும் தசொல்லிக் தகொண்டிருந் ொர்.
அவரின் கநொய் குTமொனது. இ ற்குக் கொரTம்
ஆன்மீக வொதிகளின் மந்திரம் ொன் என்று நம்பி,
ஆன்மீகவொதிகளின் கவண்டுககொடைள ஏற்று
அரசன் எங்கடைள (மருத்துவர்கள்) எண்தTய்ப்
பொத்திரத்தில் கபொட்டுப் தபொசுக்கினொன்,
கழுவிகலற்றிக்தகொன்றொன். இ ற்குப் பEந்து
பலர் டைசவத்துக்குச் தசன்றனர்"
இடைவ அம்மக்களிடம் உள்ள வொய்வழிச்
தசய்திகளொகும்.
இங்கக, அந் ஆன்மீகவொதிகள் Eொர்? என்ற
ககள்வி எழுகிறது. அந் ஆன்மீகவொதிகளுக்கும்
மருத்துவர்களுக்கும் இடைடகEEொன கபொட்டி

என்பது அவ்விருவரும் கவறு கவறு
ம த்திடைனச் கசர்ந் வர்கள் என்ப டைனப்
புலப்படுத்துகிறது. கமலும், அவர்கடைள
ஆன்மீகவொதிகள் என்று கூறுவ ன் மூலம்,
இவர்கள் சொர்ந்திருந் ம ம்
தபொருள்மு வொ த்டை அடிப்படைடEொகக்
தகொண்டது என்பதும் த ளிவு. இத் ரவில் உள்ள
'Autonomy'கழுகவற்றினர்'Autonomy' என்ற வொர்த்டை அந் ப்
தபொருள்மு ல்வொதிகள் Eொர் என்படை க்
கண்டுபிடிப்ப ற்கொன திறவு ககொடைலயும்
ருகிறது. மருத்துவச் சொதி மக்களிடத்தில்
இருக்கும் கமற்கூறப்பட்ட வரலொறொனது
மிழகத்தில் சமTர்கள் கழுகவற்றப்பட்ட
வரலொற்றுடன் முழுடைமEொகப் தபொருந்தி
நிற்கிறது.
அபகரித் லின் மு ல் கட்டம்
திருஞொனசம்பந் ரும், திருநொவுக்கரசரும்
கவ ொரண்Eத்தில் ங்கியிருந் சமEம்,
பொண்டிE நொட்டில் சமT இருள் சூழ்ந்திருந் து;
மங்டைகEர்க்கரசி மட்டும் டைசவ தநறிடைEப்
பின்பற்றியிருந் ொர் என்கிறது தபரிEபுரொTம்.

இந்நிடைலயில் பொண்டிE அரசன்
கூன்பொண்டிEடைன தவப்பு கநொய் ொக்கிE ொல்,
சமTர்கள் அவருக்கு மருத்துவம் தசய்து
வந் னர். இச்சமEத்தில் டைசவர்கள் மங்டைகEர்க்
கரசியின் உ வியுடன் "சதிச் தசEலில்” ஈடுபட்டு
கூன்பொண்டிEடைனத் ங்களின்பொல் இழுத்து,
பின்னர் சமTர்கடைளக் கழுகவற்றினர். (2000,457477). சமTர்கடைளப் படுதகொடைல தசய்வ ற்கு
மருத்துவம் கொரTமொக இருந்திருப்ப டைனப்
தபரிEபுரொTம் கூறுகிறது. இக
வரலொற்றிடைனத் ொன் மருத்துவச் சொதியினரும்
ொங்கள் வீழ்த் ப்பட்ட ற்குரிE கொரTமொகக்
கூறுகின்றனர். மிழ்ச் சமூக அடைமப்பில்
டைசவத் ொல் வளர்க்கப்பட்டக சித் மருத்துவம்
என்று கூறப்பட்டு வருகிறது. அறிவிEலொன சித்
மருத்துவத்திற்கும் ஆன்மீகத்டை
அடிப்படைடEொகக் தகொண்ட
டைசவசித் ொந் த்திற்கும் நட்புறவு
இருப்ப ற்கொன வொய்ப்புகள் மிகக் குடைறகவ.
இது குறித்து க வ. கபரின்பன்,
டைசவசித் ொந்துக்கும் - சித் மருத்துவத்துக்கும்
எந் த்துவத் த ொடர்பும் இல்டைல. சித்

மருத்துவத்தின் இEல்பு டைசவ சித் ொந் த்தின்
ககொட்பொட்டு அடிப்படைடயில்
அடைமந்துவிடவில்டைல (2005; 14) என்று
கூறியிருப்பது கவனிக்கத் க்கக .
ஆதிகொல மருத்துவர்களொன பூசொரிகளின்
மருத்துவச் சடங்கில் தபொருள்மு வொ க்
கூறுககள நிரம்பியுள்ளன என்கிறொர்கள் க வி
பிரசொத் சட்கடொபொத்EொEொ, 5ொர்ஜ் ொம்சன்
கபொன்ற அறிஞர்கள். மருத்துவத்தின் அடுத்
கட்ட வளர்ச்சிக்கு ஆதிகொலப் பூசொரி
மருத்துவர்ககள வித்திட்டிருக்க முடியும்.
இவர்கள், மருத்துவத்தில் புதுடைமகடைளக்
கண்டுபிடிக்கும்
தபொருள்மு ல்வொதிககளொடு ொன் இEல்பொககவ
இடைTந்திருக்கமுடியும்; கருத்துமு ல்வொ த்டை
அடிப்படைட Eொகக் தகொண்ட டைசவத்க ொடு
இடைTந்திருக்க முடிEொது. இவொட்ஸ்,
மு ன்மு லில் பவுத் கொலத்தில் ொன்
மருத்துவம் அறிவிEல் பூர்வமொன
வளர்ச்சிEடைடந் து என்கிறொர் (1929;262). சுந் ரி
கமொகன் ொஸ், இருப ொம் நூற்றொண்டின்
தசவிலித் ொய்கள் பவுத் தசவிலித்

ொய்கடைளகE பின்பற்றி இருப்ப ொகக் கூறுகிறொர்
(1929,164) கமலும் டிபொனர்ஜி,
கக.கிருஷ்Tமூர்த்தி உட்பட பலரும்
மருத்துவத்தின் வரலொற்றிடைன
ஆயுர்கவ த்திலிருந்து எடுத்துக் கூறினொலும் பல
ஆ ொரங்கடைள பவுத் த்திலிருந்து ொன் முன்
டைவக்கின்றனர். அறுடைவ சிகிச்டைச முடைறEொனது
பவுத் க்கொலத்தில் ொன்
வளர்ச்சிEடைடந் துள்ளது (Krishnamurthy,
1966:563) டிடிககொசொம்பி, ஒட்டுறுப்பு அறுடைவ
சிகிச்டைச முடைற நொவி ரின் கண்டுபிடிப்பு
என்கிறொர். (1989;32) கமலும் அவர், பவுத் சங்கத்
டைலவர்களின் மரபு வரிடைசயில் மு ல்
இடத்டை ப் தபற்றவர் உபொலி. அவர்
சங்கத்திற்குள் கசர்வ ற்கு முன்பு, சொதியில்
ொழ்ந் நொவி ரொக இருந் வர். ஆனொல், அவர்
சொக்கிEர் என்பதும் கிட்டத் ட்ட உறுதி
என்கிறொர். (1989;199). டிபொனர்ஜி, பவுத்
கொலத்தில் "சமூக மருத்துவம்” இருந் ொகக்
கூறுகிறொர் (1974; 1333). 'Autonomy'சமூக மருத்துவம்'Autonomy'
என்பது சமT பவுத் ர்களின் "அரசிEல்
தபொருளொ ொரத்திற்கொனது அல்ல” என்பது

தவளிப்படுகிறது. மருத்துவச் சொதியினரிடம்
உள்ள ொங்கள் மக்களுக்குக் குடைறந்
தபொருட்தசலவில் எளிடைமEொக மருத்துவம்
தசய்துவந்க ொம் என்ற
வொய்தமொழி வரலொறொனது சமT-பவுத் த்தின்
சமூக மருத்துவத்க ொடு தபொருந்திச் தசல்கிறது.
எனகவ, மருத்துவ சொதியினரிடத்தில் இருக்கின்ற
வொய்தமொழி வரலொறு பல ககொTங்களிலும்
சமT - பவுத் த்க ொடு ஒருநிடைலப்பட்டுச்
தசல்வ ொனது, மருத்துவச் சொதியினர் சமT
பவுத் க் கொலத்தில் அவர்ககளொடு ொன்
ஐக்கிEப்பட்டிருந் னர் என்பது த ளிவொகிறது.
இந் ஐக்கிEம், சமT - பவுத் சமEங்கள்
அறிவிEல் அடிப்படைடயிலொன மருத்துவ
வளர்ச்சிக்கு அளித்துவந் முக்கிEத்துவத்தினொல்
உருவொகியிருக்கலொம்.
ஆன்மீகவொதிகளொன டைசவர்கள், டைவTவர்கள்,
டைவதீகர்கள் ஆகிகEொர் மிழகத்தில்
சமTர்கடைள "தமொத் ம் தமொத் மொக”
கழுவிகலற்றி தகொடூரப் படுதகொடைலகள்
தசய் னர் என்பதிலிருந்து, அவர்கள்

பிர ொனமொக சமT மருத்துவர்கடைளக்
தகொன்தறொழித்துள்ளனர் என்பது
தபரிEபுரொTத்திலிருந்து த ரிE வருகிறது.
இந் ‘தமொத் ப் படுதகொடைலக்கு'Autonomy' அஞ்சிE
சமT மருத்துவர்கள் டைசவத்தில் இடைTந் னர்;
பலர் சவரத் த ொழில் தசய்E
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். இதுகவ, வரலொற்றில்
மருத்துவச் சொதியின் மீது நடத் ப்பட்ட மு ல்
ஒடுக்கு முடைறEொகும். டைசவ-டைவTவ டைவதீகர்களொல் தமொத் ப் படுதகொடைல
தசய்Eப்பட்ட சமT மருத்துவச் சொதியினர்
எந் க் கொலம் மு ல் சவரம் தசய்Eத்
த ொடங்கினர்? மு லில் Eொருக்குச் சவரம்
தசய் னர்? என்பது ககள்விக்குரிEது.
மருத்துவர்கடைள சவரத் த ொழிலுக்குள்
வலுக்கட்டொEமொகத் ள்ளிE டைசவ - டைவTவடைவதீகர்கள் ங்களுக்கு மயிர் மழிக்கும்
பணிடைEச் தசய்E டைவத்திருக்கலொம். அன்டைறE
கொலத்தில் பொர்ப்பனர்கள் மட்டுகம ங்கள்
டைலயில் சிறிE பகுதிடைE மழித்திருந் னர்.
எனகவ சவரத் த ொழிலுக்குள் திணிக்கப்பட்ட

மருத்துவர்கள், மு லில் பொர்ப்பனர்களுக்கு மயிர்
மழிக்கும் பணிடைEச் தசய்திருக்கலொம்.
அபகரித்திலின் இரண்டொம் கட்டம்
டைசவ-டைவTவ - டைவதீகர்கள் அடைனத்து
மருத்துவர்கடைளயும் உடனடிEொக
சவரத்த ொழிலுக்குள் புகுத்தியிருக்கவில்டைல.
மருத்துவர்கள், மருத்துவப் பணிகEொடு
மயிர்மழித் ல் பணிடைEயும் இடைTத்க
தசய்துவந்துள்ளனர். ஏதனன்றொல், மருத்துவம்
தசய்வதில், மயிர் மழித் லும் அவசிEமொன ொக
இருந்துள்ளது; இருக்கிறது. ஆனொல்
அம்மருத்துவர்கள், மருத்துவர், மயிர் மழிப்கபொர்
என்று இரண்டொகப் பிரிக்கப்பட்டனர்.
திருதநல்கவலி மொவட்டம், திருடைவகுண்டம்
ககொட்டைடப்பிள்டைளமொர் (தவள்ளொளர்கள்)
குறித்து ஆய்வு தசய் கமலொ ககTஷ்,
மருத்துவர்கள் இரண்டொகப் பிரிக்கப்பட்டது
குறித்து,
எந் பொர்பர் குடும்பமும் உள்நொட்டு
மருத்துவத்தில் நிபுTரொகிக் தகொள்ளலொம்,
ஆனொல் ஒரு முடைற அம்மருத்துவத்தில்

நிபுTரொன பின்னர் பொர்பர் த ொழிலிடைன
தசய்Eக்கூடொது, அது ொழ்வு (1972;70)
என்று பதிவு தசய்துள்ளொர். இதிலிருந்து, டைசவ
தவள்ளொளர் என்று ங்கடைள அடைழத்துக்
தகொள்ளும் ககொட்டைடப் பிள்டைள சொதியினர்,
சமூக மருத்துவர்கடைள, ’மருத்துவர்’ என்றும்
’மயிர்மழிப்பவர்’ என்றும் இரண்டொகப்
பிரித்துள்ளனர் என்பது த ளிவு. மருத்துவர்கள்
இரண்டொகப் பிரிக்கப்பட்ட கொலத்திடைன கமலொ
ககTஷ் குறிப்பிடவில்டைல. மருத்துவர்கடைள,
மருத்துவர்; மயிர்மழிப்பவர் என்று இரண்டொகப்
பிரித் தில், திருடைவகுண்டம் ககொட்டைடப்
பிள்டைளகளுக்கு இருந் அக சிந் டைன
ஆங்கிகலEர்களுக்கும் இருந்திருக்கிறது. இனி
அந் வரலொற்றிடைனக் கொண்கபொம்.
பொர்பர்கள் உலக அளவில் மருத்துவத்தில்
குறிப்பொக அறுடைவ சிகிச்டைசயின் வளர்ச்சியில்
முக்கிEப் பங்கொற்றியுள்ளனர். இ னொல்
ஐகரொப்பிEப் பல்கடைலக்கழகங்களில்
படிப்படிEொன அங்கீகொரத்திடைனப் தபற்றனர்.
1505 ம் ஆண்டு பொரீஸ் பல்கடைலக்கழகம் பொர்பர் -

சர்5ன்கடைளப் கபரொசிரிEர்களொக நிEமனம்
தசய் து. இங்கிலொந்தில் 1540 ல் பொர்பர்கள்
அறுடைவ சிகிச்டைசEொளர்கள் சங்கத்துடன்
இடைTக்கப்பட்டிருந் னர். ஆனொல்
நடைடமுடைறயில் முடி தவட்டு டைலயும் சவரம்
தசய் டைலயும் தசய்துவந் பொர்பர்கள் அறுடைவ
சிகிச்டைசப் பணி தசய்வ ற்குத்
டைடவிதிக்கப்பட்டிருந் து. பிரொன்சில் 1743 ம்
ஆண்டிலும், இங்கிலொந்தில் 1745 ம் ஆண்டிலும்
அறுடைவ சிகிச்டைசEொளர்கள் பொர்பர்களிடமிருந்து
பிரிக்கப்பட்டிருந் னர். 1800 ம் ஆண்டில் ரொEல்
கொகலஜ் ஆப் சர்5ன்ஸ்
க ொற்றுவிக்கப்பட்டதிலிருந்து கமற்கூறப்பட்ட
பிரித் ல் இறுதிEொக நிகழ்ந்துள்ளது. இ ன்
பின்னர் பொர்பர்கள் முடிதவட்டும் த ொழிடைல
மட்டும் தசய்Eத் துவங்கினர். (The Encylopedia of
Americana, vol. 3, 225 ) மருத்துவர்கடைள
இரண்டொகப் பிரித்து ஒருவடைர மருத்துவரொகவும்
மற்தறொருவடைர சவரத் த ொழிலொளிEொகவும்
மொற்றிE வரலொற்றில் இந்திE கமல் சொதியின்
மூடைளயும் தவள்டைளEர்களின் மூடைளயும்

ஒன்றொககவ சிந்தித்திருக்கிறது. இனி, நொம்
மிழக வரலொறுக்குள் தசல்கவொம்.
இறுதிக் கட்டம்
சமூக மருத்துவர்கள் மருத்துவப் பணியிலிருந்து
முற்றிலும் விலக்கப்பட்ட சூழல் கொலனிEக்
கொலத்திலிருந்து த ொடங்குகிறது. த ொழிற்
புரட்சிEொனது நிலவுடைடடைமச் சமூக
தபொருளொ ொர அரசிEல் மீது மட்டுமின்றி மக்கள்
சுகொ ொரத்தின் மீதும் கடும் பொதிப்பிடைன
ஏற்படுத்திEது (Banerji, 1978,925). எனகவ
த ொழிற்புரட்சி க ொற்றுவித் கநொய்கடைளக்
குTப்படுத் கமடைலநொட்டு மருத்துவம்
மிககவகமொக வளர்ந் து. இந்திEொவில்
தமக்கொகல கல்வித் திட்டத்தின் அடிப்படைடயில்
1830 களிலிருந்து அகலொபதி மருத்துவப்
பயிற்சிEளிக்கப்பட்டது. 183 ம் ஆண்டு
தமட்ரொஸ் தமடிக்கல் கொகலஜ்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது (Caplan, Lionel, 1977; 200.
இக்கல்லூரியிலிருந்து பயிற்சி தபற்ற
கமல்நொட்டவரும் உள்நொட்டவரும்
மக்களுக்கு மருத்துவம் தசய் னர். ஆனொல்

இந்திE மருத்துவத் துடைறகளில் கமல் ட்டுப்
ப விகடைள பிரிட்டிஷ் மருத்துவர்ககள
வகித் னர் (Jeffery, Roger, 1978, 102). இவர்களின்
மருத்துவத் த ொழிலொனது இரொணுவம், ஆட்சிப்
பணி அதிகொரிகள், ஐகரொப்பிE வணிகர்கள்
கபொன்ற கமல் ட்டு வர்க்கத்தினருக்கு மட்டுகம
கிடைடத் து (Banerji., 1978;926). கிரொமப்புற
மக்களின் மருத்துவத் க டைவகடைள மருத்துவச்
சொதியிடைனச் கசர்ந் ‘ ொதிகள்'Autonomy' எனப்பட்ட தபண்
மருத்துவர்களும், டைவத்திEர்கள் எனப்பட்ட
மருத்துவச் சொதி ஆண்களும் பொர்த் னர்
(KrishnSwami 1947; 424). மருத்துவச் சொதி தபண்
மருத்துவர்கடைளயும் பயிற்சி Eளிக்கப்பட்ட
தபண் மருத்துவர்கடைளயும் இடைTத்துப்
பிரசவம் பணிகடைள கமம்படுத்துவ ற்கொக
1923 ம் ஆண்டு கொலனிEொட்சிEொளர்கள்
முEற்சிகள் கமற்தகொண்டனர். ஆனொல்
மருத்துவச் சொதி ஆண்கடைள மருத்துவப் பணியில்
ஈடுபடுத்துவ ற்கொன முEற்சிகள்
எடுக்கப்பட்ட ொகக் குறிப்புகள் இல்டைல.
கொலனிEொட்சிEொளர்களின் கமற்குறிப்பிட்ட
முEற்சிEொனது பயிற்சிEளிப்ப ற்கொன கபொதிE

வசதியின்டைமயின் கொரTமொகத்
க ொல்வியிகலகE முடிந் து. (கமலது, பக்.425).
இ ன் பின்னர் 1924 ஆம் ஆண்டு கிரொமப்புற
மக்களுக்கு மருத்துவ வசதியிடைன
வழங்குவ ற்கொக, மீண்டும் பல முEற்சிகள்
கமற்தகொள்ளப்பட்டன (Muraleedharan, 1987,323334). ஆங்கிகலEர்களின் இம்முEற்சிEொனது
மருத்துவச் சொதியின் மருத்துவப் பணிகள் மீது
பொதிப்பிடைன ஏற்படுத் ஆரம்பித் து. அ ொவது,
ஆங்கிகலEர்கள் த ொடங்கிE மருத்துவக்
கல்லூரிகளில் மருத்துவச் சொதியினர் மீது
ஆதிக்கம் தசலுத்திவந் ஆதிக்கச் சொதியினகர
பயின்றனர். விவசொEத்திடைனப் பிரொ ொனத்
த ொழிலொகக் தகொண்டிருந் சித்பவன்
பொர்ப்பனர்களில் 335% மருத்துவத் துடைறக்குச்
தசன்றனர். (Patterson, 1970387). தசன்டைன
நகரத்தில் மட்டும் கிறித் வர்கள் அவர்களுடைடE
எண்ணிக்டைகக்கு அதிகமொகனொர் (disproportionate)
தசவிலிEர், மருத்துவர் மற்றும் ஆசிரிடைEப்
பணிக்குச் தசன்றனர் என்கிறொர் ப ர்கொர் (quoted
in Caplan, Lionel, 1977; 206) மருத்துவச் சொதியினர்
கமல் சொதியினரும் அல்ல குறிப்பிடத் குந்

அளவிற்குக் கிறித்துவத்திற்கு மொறிEவர்களும்
அல்ல. எனகவ, அவர்கள்
கொலனிEொட்சிEொளர்களின் மருத்துவக்
கல்வியிடைனக் கற்றுக் தகொள்வ ற்கொன வொய்ப்பு
இல்டைல. கமலும், இக்கொலங்களில் மருத்துவச்
சமூகத்தின் முன்கனற்றத்திற்கொகப் கபொரொடி
வந் பண்டி ர் எஸ்.எஸ்.ஆனந் ம் சித்
மருத்துவத்திடைனப் பொதுகொப்ப ற்கொகக் கடும்
கபொரொட்டங்கடைள நடத்திEக ொடு
மட்டுமல்லொமல், மருத்துவச் சொதியினர் சித்
மருத்துவத்டை ப் பொதுகொக்க கவண்டும் என்று
த ொடர்ச்சிEொக வலியுறுத்தி வந் ொர். ஆககவ,
மருத்துவச் சொதியினர் ஆங்கிகலE மருத்துவக்
கல்வியிடைனக் கற்றுக்தகொள்ளவில்டைல.
கொலனிE அரசு னக்கு விசுவொசமொன
இந்திEர்கடைள உருவொக்குவ ற்குத் ங்களொல்
க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட இந்திEர்களுக்கு
மருத்துவக் கல்வியும் வழங்கிEது. கொலனிE
தவளிகEற்றத்திற்குப் பின்னர் கமற்கத்திEக்
கல்வி கற்கறொகர அதிகொரத்திடைனயும்
டைகப்பற்றினர் (Banerji, 1978;926). இந்
கமட்டுக்குடி வர்க்கம் இந்திE அரசொங்கத்டை ச்

தசEல்படுத்துவதில் கொலனிE நிர்வொக
முடைறகடைளகE பின்பற்றிEது; இது
மருத்துவத்திலும் கடைடப்பிடிக்கப்பட்டது
(கமலது). இருப்பினும் இந் ஆளும் வர்க்கம்
உள்நொட்டு மருத்துவச் சொதிப் தபண்கடைளச்
தசவிலித் ொய்களொக மொற்றுவ ற்குப் பல
முEற்சிகள் கமற்தகொண்டது. இந்திEொவின்
இரண்டொவது ஐந் ொண்டுத் திட்டத்தில்
உள்நொட்டு மருத்துவச் சொதிப் தபண்களுக்குப்
பயிற்சிEளிக்கும் திட்டத்திற்குக் குடைறந்
எண்ணிக்டைகயிலொன மொநிலங்ககள
முன்னுரிடைம தகொடுத் ன. கமலும்
அத்திட்டத்திடைனப் புறக்கணித் மொநிலங்களும்
உண்டு. இத்திட்டத்தின் தசEல்பொடுகள் குறித்து
பஞ்சொப், ஹிமொச்சல் பிரக ஷ், உத்திர பிரக ஷ்,
ஆந்திர பிரக ஷ், மத்திE பிரக ஷ் மற்றும்
டைமசூர் ஆகிE பகுதிகளில்
பொர்டைவயிடப்பட்டன. ஹிமொச்சல் பிரக ஷ்,
உத்திர பிரக ஷ், மத்திE பிரக ஷ் மற்றும்
பீகொரில் இத்திட்டம்
தசEல்படுத் ப்படவில்டைல. ஹிமொச்சல்
பிரக ொஷத்தில் மட்டும் இப்பயிற்சி

அளிக்கப்பட்டது, ஆனொல் அது மருத்துவச்
சொதிப்தபண்களுக்கு இல்டைல (Brey, 1971:41-52).
ஆனொல் யூனிதசப் மற்றும் உலக சுகொ ொர
அடைமப்புகளின் சுகொ ொரத் திட்டத்திற்கொன
கூட்டுக் குழுவொனது 197 ம் ஆண்டு 70%
பிரசவங்கள் உள்நொட்டு மருத்துவச்
சொதிப்தபண்களொல் பொர்க்கப்பட்ட ொகத்
த ரிவித்துள்ளன. (கமலது, 45-46). கமலும்
மருத்துவச் சொதி ஆண்களின் பல பணிகளிலும்
மருத்துவத் ன்டைம இடைTந்க இருந் து
என்பதும் இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத் க்கது.
இதிலிருந்து நொம், கொலனிE ஆட்சிக்குப்
பிந்டை Eக் கொலத்திலும் உள்நொட்டு மருத்துச்
சொதியினரின் மருத்துவத் த ொழில் முற்றொக
ஒழிந்துவிடவில்டைல என்ப டைன புரிந்து
தகொள்ளலொம்.
இப்பின்னணியில் நொம் மிழக அரசின்
தசEல்பொடுகள் குறித்து அறிந்து தகொள்கவொம்.
தசன்டைனயில் எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப்
பல்கடைலக் கழகத்திடைன இந்திE 5னொதிபதி ஆர்.
தவங்கட்ரொமன் 31.08.1981 ல் திறந்து டைவத் ொர்.
அப்கபொது அவர்,

’இந்திEொவில் ஓரொண்டிற்கு 14,000
மருத்துவர்களும், 9,000 தசவிலித் ொய்களும்
படித்துப் பட்டம் தபறுகிறொர்கள். ஆனொல்
தசவிலித் ொய்களின் க டைவEொனது
மருத்துவர்களின் எண்ணிக்டைகயிலிருந்து மூன்று
மடங்கு ஆகும் (Thomas, 1989;2782)
என்றொர். மருத்துவச் சொதிப் தபண்கள் 70%
பிரசவங்கடைளப் பொர்க்கிற சூழல் நிலவிக்
தகொண்டிருக்டைகயில், இவ்விழொவில் மருத்துவச்
சொதிப்தபண்கடைளச் தசவிலித் ொய்களொகப்
பயிற்சிEளிப்பது குறித்து எதுவும் Eொரொலும்
கபசப்படவில்டைல என்பது
கவனிக்கத் க்க ொகும். இவ்விடத்தில்,
பொடைளEங்ககொட்டைடயில் உள்ள சித்
மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆரம்ப கொலங்களில்
கல்லூரியின் மு ல்வர்களொவும்,
கபரொசிரிEர்களொகவும் மருத்துவச் சொதியினகர
பணிEொற்றியுள்ளனர் என்பது
குறிப்பிடத் க்க ொகும். இவர்களிடம் ஒரு
குறிப்பிடத் குந் அளவுக்கு மொTவர்கள்
பயிற்சி தபற்ற பின்னர் மீண்டும் மருத்துவச்
சொதியினருக்கு அங்கு கபரொசிரிEர் உட்பட இ ர

பணிகளுக்கு முன்னுரிடைம
வழங்கப்படவில்டைல. (கமடைலநொடுகளிலும்
இவ்வொறு நடந்துள்ளது பற்றி ஏற்கனகவ
குறிப்பிட்டிருந் டை இவ்விடத்தில்
நிடைனவுபடுத்திக் தகொள்க) ஆனொல் இந் ஆளும்
வர்க்கங்களின் மருத்துவச் சொதியினர் மீ ொன
கரிசனம் எவ்வொறு இருந் து என்ப டைன அறிந்து
தகொள்வ ற்கு 18.08.1960 ல் மிழக சட்டமன்ற
ககள்வி - பதில்கடைள இங்கு முன்டைவப்கபொம்.
சட்டமன்ற நிகழ்வு
156 கக. எஸ்எம் அண்Tொமடைல: கனம் தபொது
மரொமத்து அடைமச்சர் அவர்கள் Eவு தசய்து
கீழ்க்கண்ட ககள்விகளுக்குப் பதில் அளிப்பொரொ
அ) சர்க்கொர் உத்திரவு எண் 1953 (³ரி5ன்
தவல்பர்) க தி 9 6-1960 ன் படி சலடைவத்
த ொழிலொளி, க்ஷவரத் த ொழிலொளிகளுக்குத் (?)
ரப்படுகின்ற உ விகள் மற்ற
மொவட்டங்களுக்கும் விஸ் ரிக்கப்படுமொ?
ஆ) அப்படிEொனொல், எப்கபொது?

மொண்புமிகு பிகண்Tன்: (அ) மற்றும் (ஆ)
இத்திட்டம் கசலம் மொவட்டத்தில்
அமல்படுத் ப்பட்டு வருகிறது. அடுத்து
மொவட்டங்களுக்கு விரிவுபடுத்துவது குறித்து
கசலம் மொவட்டத்தின் அ ன் தவற்றிடைEக்
கவனித் பின்னர் கவனத்தில் தகொள்ளப்படும்.
கக.- எஸ்.எம் அண்Tொமடைல: இந் சலடைவத்
த ொழிலொளர்களுக்கும், க்ஷவரத்
த ொழிலொளர்களுக்கும் என்ன சலுடைககள்
தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன? மொண்புமிகு
பிகண்Tன்: சலூன் டைவத்துள்ளவர்களுக்கு ஒரு
சலூனுக்கு ரூ.250 வீ ம் தகொடுக்கப்படுகிறது.
சலடைவத் த ொழிலொளர்கள் லொண்டரி
டைவத்திருந் ொல் ஒரு லொண்டரிக்கு ரூ150 வீ ம்
தகொடுக்கப்படுகிறது. தடயிலரிங் ஷொப்
டைவத்துநடத்துகிறவர்களுக்கு ரூ.400
தகொடுக்கப்படுகிறது.
இக்ககள்வி பதிலொனது மருத்துவச்
சமூகத்தினடைரச் சவரத் த ொழிலொளிகளொக
மொற்றுவதிகல அதிகக்கவனம் தசலுத்தியுள்ளனர்
என்படை த் த ளிவுபடுத்துகிறது. கொலனிE

ஆட்சிக் கொலம் த ொடங்கி சு ந்திர இந்திE
அரசுகளின் ஆட்சிக்கொலமொன இன்று
வடைர, உள்நொட்டு மருத்துவச் சொதியினடைர
மருத்துவர்களொக மொற்றுவ ற்குத்
திட்டவட்டமொன எந் முEற்சியும்
எடுக்கப்படவில்டைல. சமT பவுத் க்
கொலத்திற்குப் பின்னர் மருத்துவம் அதிகொரம்
சொர்ந் ொகவும், தபொருளொ ொரத்டை க் குவிக்கின்ற
த ொழிலொகவும் மொறிEது. அன்று மு ல் கொலனிE
ஆட்சிக் கொலம், அ ன் பின்னர் சு ந்திர
இந்திEொ எனப் படிப்படிEொக மருத்துவத்
த ொழில் மருத்துவச் சொதியிடமிருந்து
அபகரிக்கப்பட்டு விட்டது. இவ்விடத்தில்
மொர்க்ஸ், ஏங்கல்ஸ் ஆகிகEொர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
அறிக்டைகயில் மு லொளிEச் சமூகம் குறித்து
கூறியிருப்ப டைன நிடைனவு கூறலொம்.
இதுகொறும் கபொற்றிப் பொரொட்டப்பட்டு,
பணிவுக்கும் பக்திக்குமுரிE ொய்க் கரு ப்பட்ட
ஒவ்தவொரு பணித்துடைறடைEயும் மு லொளித்துவ
வர்க்கம் மகிடைம இழக்கச் தசய்துள்ளது.
மருத்துவடைரயும், வழக்கறிஞடைரயும் சமE

குருடைவயும் கவிஞடைரயும் விஞ்ஞொனிடைEயும்
அது னது
கூலியுடைழப்பொளர்கள் ஆக்கிவிட்டது (1975:46)
எனக் கூறியுள்ளனர். நொம் இவ்வொறு கூறலொம்,
இந்திEச் சொதிமுடைற உள்நொட்டு
மருத்துவர்கடைளக் கூலியுடைழப்பொளர்களொகக்கூட
மொற்றொமல், மொறொக அவர்களிடமிருந்து
மருத்துவ அறிடைவயும் - த ொழிடைலயும்
அபகரித்துவிட்டது *.
* அழுத் ம் ஆசிரிEருடைடEது

3. சமூக உறவு :அன்றும்
இன்றும்
மிழக நிலவுடைடடைமச் சமூக அடைமப்பில்
பல்கவறு கசடைவச் சொதிகள் இருந் ன.
அச்சொதிகளுள் மருத்துவப் பணிகடைள
அம்பட்டர், நொவி ர், நொசுவர், குடிமகன், பரிEொரி,
பண்டுவர், பண்டி ர் என்று பல தபEர்களில்
அடைழக்கப்பட்ட அடைழக்கப்பட்டுவரும்
சொதிகடைளச் கசர்ந்க ொர் (இனி மருத்துவர்கள்)
தசய் னர். ஆனொல் இவர்கள் ஆதிக்கச்
சொதியினரொல் ’டொக்டர்’, ’மருத்துவர்’ என்று
அடைழக்கப்படவில்டைல. மருத்துவர்கள் னது
இருப்பிடத்திலிருந்து தகொண்கட மருத்துவப்
பணிடைEச் தசய்வ ற்கு
அனுமதிக்கப்படவில்டைல. ஆதிக்கச்
சொதியினரொல் “ஊர்க்குடிமகன்" என்று க ர்வு
தசய்Eப்பட்டவகர மருத்துவம் உட்பட பல
பணிகடைளச் தசய்துவந் ொர். இவர் னித்தும்,
ன்னுடைடE உறவினர்ககளொடு இடைTந்தும்

ஊரொருக்குச் கசடைவ தசய் ொர். மருத்துவச்
சொதியில் மருத்துவத்திடைன மட்டுகம
த ொழிலொகக் தகொண்டவர்களும் இருந் னர்.
இனி, ஊர்க் குடிமகன் க ர்வு முடைற, அவரது
பணிகள் - கூலி கபொன்றடைவ குறித்துக்
கொTலொம். இங்கு இடைடநிடைல - கமல்நிடைலச்
சொதிகடைள ’ஆதிக்கச் சொதியினர்'Autonomy' என்று
வடைகப்படுத்திக் தகொள்கவொம். இடைடநிடைல கமல்நிடைலச் சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய்
மருத்துவர்கள், ொழ்த் ப்பட்ட மக்களொன
பள்ளர், படைறEர்கடைளத்தீண்டத் கொ வர்களொகக்
கருதி அவர்களுக்குச் கசவகம் தசய்E மறுத் னர்.
அக சமEம் பள்ளர், படைறEர் ஆகிE சொதியினர்
ங்களுக்குச் கசவகம் தசய்துவந் சொதிகள் மீது
ஆதிக்கம் தசலுத்தினர். ொழ்த் ப்பட்ட
மக்களுக்தகன கசவகம் தசய் மருத்துவச்
சொதியிலிருந்து பள்ளர்
படைறEர்கடைள ஆய்வு தசய் ொல் அவர்களும்
’ஆதிக்கச் சொதியினகர'Autonomy'. பள்ளர் - படைறEருக்குச்
கசவகம் தசய்E மறுத் மருத்துவச் சொதியின்
உறவு முரண்கடைளத் னிEொக ஆய்வு

தசய்கவொம். இப்பகுதியில் இடைட கமல்நிடைலச்
சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய் மருத்துவச்
சொதிகள் குறித்துக் கொTலொம். இவர்கள் தசய்
தசய்துவரும் கசவகத்திடைன மூன்று
வடைககளொகப் பிரிக்கலொம். மு லொவது,
மருத்துவம் சொர்ந் து. இரண்டொவது சடங்கிEல்
த ொடர்பொனது, மூன்றொவது ஒப்படைனEொகும்.
இன்று கிரொமப்புற கட்டடைமப்பு
சிடை ந்துள்ள ொல் நிலமொனிEக் கொலத்தில்
ஆதிக்கச் சொதிகளுடன் அவர்கள் தகொண்டிருந்
சமூகப் தபொருளொ ொர உறவுகடைளயும், இன்டைறE
கொலங்களில் நிலவுகின்ற உறவுகடைளயும்
னித் னிEொகக் கொண்கபொம். மு லில்
நிலமொனிEக் கொல உறவுகடைளக் கொண்கபொம்.
குடிமகன் நிEமனம்
ஒவ்தவொரு கிரொமத்திலும் சுமொர் இரண்டு மூன்று
குடும்பங்கள் மு ல் அதிகபட்சம் 10/15
குடும்பங்கள் வடைரயில் மருத்துவர்கள் வசித்து
வந் னர் (Gough, Kathleen, 1981;20) இவர்களின்
வசிப்பிடங்கள் ’அம்பட்டர் த ரு'Autonomy', 'Autonomy'நொசுவக் குடி’
மு லிE தபEர்களில் அடைழக்கப்பட்டன. இது,

ஆதிக்கச் சொதியினரின் வசிப்பிடத்திலிருந்து
சற்றுத் த ொடைலவில் அடைமந்திருந் து.
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்குச் கசவகம் தசய்
பரிEொரிகளின் வீடுகளும், ொழ்த் ப்பட்ட
மக்களின் வசிப்பிடத்திலிருந்து சற்றுத்
த ொடைலவில் ொன் அடைமந்திருந் து (Beteille,
Andre, 1971; 38). கிரொமங்களில் இவர்களுடைடE
மக்கள் த ொடைக எண்ணிக்டைகEொனது, அவர்கள்
எச்சொதியினருக்குச் கசவகம் தசய்கின்றனகரொ
அச்சொதியினரின் எண்ணிக்டைகக்கு ஏற்ப,
அ ொவது ஆதிக்கச் சொதியினருக்குப்
பணிவிடைடகள் தசய்கின்ற அளவுக்கு
அடைமந்திருந் து. இவர்களின் எண்ணிக்டைக
கபொ ொடைமEொக இருந் ொல் ஆதிக்கச் சொதியினர்
அருகிலுள்ள கிரொமங்களிலிருந்து
மருத்துவர்கடைள அடைழத்து வந் னர்.
திருதநல்கவலி மற்றும் கசலம் மொவட்டங்களில்
ஒவ்தவொரு சொதிக்தகன்று தவள்ளொள நொவி ர்,
மறநொவி ர், இடைடநொவி ர் என்று
னித் னிEொகச் கசவகம் தசய் னர்;
தசய்கின்றனர். இ ர மொவட்டங்களில்
கமல்நிடைலச் சொதி - இடைடநிடைலச் சொதி

ொழ்த் ப்பட்ட சொதியினர் ஆகிகEொருக்குத்
னித் னிEொக மூன்று பிரிவொன மருத்துவர்கள்
இருந் னர். ஆனொல் தபரும்பொலொன பணிகள்
அடைனத்துச் சொதிகளுக்கும் தபொதுவொகவும் சில
பகுதிகளில் கவறுபட்டும் இருக்கின்றன.
மருத்துவர்கள் கிரொமத்திற்குப் தபொதுவொகவும்,
சில குடும்பங்களுக்கு மட்டுமொகவும் கசடைவகள்
தசய் னர். ஊருக்குப் தபொதுவொகச் கசவகம்
தசய்யும் மருத்துவர் “குடிமகன்" எனப்பட்டொர்.
"குடிமகன்" பணியிடைனப் பரம்படைர
பரம்படைரEொக ஒரு குடும்பத்தினர் அல்லது
அவரது தநருங்கிE ரத் உறவு தகொண்ட
குடும்பத்தினர் தசய் னர். அப்பணி பரம்படைர
பரம்படைரEொகச் தசய்Eப்பட்டு வந் கபொதிலும்,
அப்பணிடைE அம்மருத்துவர் ன்னுடைடE
'Autonomy'சுEவிருப்பத்தின்’ அடிப்படைடயில் ொன்
தசய்கிறொர் என்படை தவளிக்கொட்டுவ ற்கு,
ஆதிக்கச் சொதியினர் ஆண்டில் ஒருநொள் கூடி,
கடந் கொலத்திE சொ க பொ கங்கடைள
எடுத்துடைரக்குமொறு அம்மருத்துவரிடம் கூறுவர்.
அவரும் கூறுவொர். பின்னர், இந் ஆண்டு
உனக்கு இவ்வளவு கூலி, இடைவ இடைவ

ரப்படும்'Autonomy' என்று ஆதிக்கச் சொதியினர்
பட்டிEலிட்டுக் கூறுவர். அம்மருத்துவர்
அ ற்கும், 'Autonomy'சரி, இந் ஆண்டும் நொன் பணி
தசய்கிகறன்'Autonomy' என்று கூறுவொர்.
இவ்வொறு க ர்வு தசய்Eப்படும், ஊர்க் குடிமகன்
னது வீட்டில் சடைமEல் தசய்Eமொட்டொர்; அது
அவருடைடE சுEவிருப்பம் அல்ல. அவர் கசவகம்
தசய்கின்ற ஆதிக்கச் சொதியினர் வீடுகளில் ொன்
கசொறு வொங்குவொர். இது 'Autonomy'ஊர்ச் கசொறு'Autonomy'
எனப்படும். குடிமகனொகப் பணிதசய்பவருக்குக்
குடைறந் ொனிEமும், குடைறந் கூலியும்
தகொடுத்து, அ டைன ஏற்றுக் தகொள்ளச்
தசய்வ ற்கொன, அ ொவது அவருடைடE
உடைழப்பிடைனச் சுரண்டுவ ற்கொன ஒரு ஏற்பொகட
ஊர்ச் கசொறு தகொடுத் லொகும். ஊர்க்குடிமகன்
க ர்வு தசய்Eப்படுவதில் ஒரு சனநொEகக் கூறு.
இருப்ப ொக தவளிப்புறத்தில் த ரியும். ஆனொல்,
அம்மருத்துவரொல் ஆதிக்கச் சொதியினரின்
முன்னிடைலயில் அவர்களுடைடE நல்ல - தகட்ட
தசEல்கடைள தவளிப்படைடEொகக் கூறமுடிEொது;
அவ்வொறு ஆதிக்கச் சொதியினரில் ஒருவர் மீது
குற்றம் சுமத்தினொல் அவர் மீண்டும்

ொக்கு லுக்குள்ளொவொர். குடிமகன் க ர்வு
என்பது நடைடமுடைறயில், அவருடைடE
விருப்பத்தின் அடிப்படைடயில் அடைமவதில்டைல.
குடிமகன் க ர்வில், 'Autonomy'ஆதிக்கச் சொதியினரின்
விருப்பகம'Autonomy', 'Autonomy'மருத்துவர்களின் விருப்பம்'Autonomy';
மருத்துவர் ஒப்பு ல் தகொடுத் ொர்
என்படை விடவும், பலர் முன்னிடைலயில்
ஒப்பு டைலப் பிடுங்கினர் என்கற கூறலொம். இந்
’ஒப்பு டைலப் பிடுங்கிE'Autonomy' தசEலிடைன கமல்நிடைல
- இடைடநிடைல - ொழ்த் ப்பட்கடொர் ஆகிகEொர்
அடைனவருகம தசய் னர். ஆனொல் பல ஊர்களில்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் ங்களுக்தகன மருத்துவச்
சொதியினடைரக் தகொண்டிருக்கவில்டைல
என்ப டைனயும் நிடைனவுபடுத்திக் தகொள்க.
1) கநரடி மருத்துவம்
நிலமொனிEச் சமூக அடைமப்பில் மருத்துவத்
த ொழிலிடைனப் தபரும்பொலும் அம்பட்டர்,
நொவி ர், நொசுவர், குடிமகன், பரிEொரி, பண்டுவர்,
பண்டி ர் என்று அடைழக்கப்பட்டவர்ககள
தசய் னர். அவர்களுள், மருத்துவத்திடைன

மட்டுகம தசய்க ொரும் உண்டு; சடங்கு மற்றும்
சவரத் த ொழிலுடன் மருத்துவத்திடைனயும்
கசர்த்துச் தசய்க ொரும் உண்டு. இப்பிரிவினகர
எண்ணிக்டைகயில் அதிகமொனவர்கள்.
மருத்துவத்திடைன, கநொய்களுக்கு மருந்துகள்
தகொடுத்து நீக்கு ல்: கடவுளுக்குப் பரிகொரங்கள்
தசய்வது கபொன்ற முடைறகளொல்
தசய் னர். மருந்துப் தபொருட்கடைள அவர்ககள
உற்பத்தி தசய் னர், பிற சொதியினர் அ டைனத்
Eொரித்துக் தகொடுப்பதும் உண்டு. (Kumar,
Dharma, 1987,380). மிழகத்தில் படைறEர்,
வள்ளுவப் படைறEர்கள் கபொன்ற சொதியினர்
மருந்து Eொரித்துக் தகொடுத்துள்ளனர்
(தசொக்கலிங்கம், 74).
’மருத்துவச்சி'Autonomy' என்று அடைழக்கப்படும்
மருத்துவச் சொதிப் தபண்கள் ொங்கள் கசவகம்
தசய்கின்ற கமல்சொதியினர் குடும்பங்களில்
பின்வரும் பணிகடைளச் தசய் னர்:
1. ’பூப்தபய்தும்’ இளம் தபண்களின் உடல்
ஆகரொக்கிEத்திற்குத்

க டைவEொன உTவுப் தபொருட்கடைளத்
Eொரித்துக் தகொடுத் ல்,
2. 'Autonomy'கருவுற்றிருக்கும்’ தபண்களுக்குக் கரு
ஆகரொக்கிEமொக வளர்ச்சிEடைடவ ற்குத்
க டைவEொன ஆகலொசடைனகள் வழங்கு ல்,
3. பிரசவம் பொர்த் ல், குழந்டை க்குச் சங்கு மூலம்
பொல் ஊற்று ல்,
4. பிரசவமடைடந் நொளிலிருந்து ொய் தினமும்
குளிப்ப ற்குத் க டைவEொன கவம்பு, தநொச்சி,
ஆடொக ொடொ கபொன்ற மருத்துவக் குTமுள்ள
இடைலகடைளத் ண்ணீரில் கலந்து நன்றொக
தகொதிக்க டைவத்துக் குளிப்ப ற்குக் தகொடுத் ல்.
5. அப்தபண்கள் குளித்து முடித் தும் நல்லமிளகு
அடைரத்து தகொடுத் ல்.
6. குழந்டை டைEப் பொதுகொத் ல்
கபொன்ற பணிகடைளத் த ொடர்ந்து சில மொ ங்கள்
தசய் னர். இப்பணிகளின் கநொக்கம் ொய்க்கும்
கசய்க்கும் கநொய் வரொமல் டுப்பக ஆகும்.
( கவல்: பத்மொக வி (58), ஞொனசுந் ரி (54)).

மருத்துவச் சமூக ஆண்கள் அறுடைவ சிகிச்டைச
உட்பட பல மருத் வப் பணிகடைளச் தசய் னர்.
சில கநொய்களுக்குக் கொரTம் கபய், பிசொசு
கபொன்வற்றின் ொக்கம் என்று கருதினொல்,
அ டைன விரட்டும் சடங்கிடைனயும் இவர்கள்
தசய் னர். இவர்கள் மருத்துவம் தசய்கின்ற
கபொது கநொEொளியும் அவரது குடும்பத் ொரும்,
அவர்கள் ஆதிக்கச் சொதியினரொக
இருந் கபொதிலும், மருத்துவர்கள் என்ன
தசொல்கின்றனகரொ அ டைனக் ககட்ககவண்டும்.
இ டைன அடிப்படைடEொகக் தகொண்கட
மக்களிடத்தில்
எத்டை ச் தசொல்வொகனொ பரிகொரி, அத்டை க்
ககட்பொன் கநொEொளி
என்ற பழதமொழியும் புழக்கத்திற்கு வந் து.
மருத்துவச் சொதியினர் ஆதிக்கச் சொதியினருக்கு
கமற்கண்ட மருந்துவங்கடைள கநொEொளி மருத்துவன் என்று நிடைலயில் தசய் ொல்,
அ டைன கநரடி மருத்துவம் என்று வடைரEறுத்துக்
தகொள்கவொம். இந் கநரடி மருத்துவப் பணிக்கு

ஆதிக்கச் சொதியினர் ங்களுடைடE தபொருளொ ொர
வசதிக்ககற்ப உடனடிEொக மருத்துவர்களுக்குக்
கூலி தகொடுத் னர்.
2) சடங்கு - மருத்துவம்
சடங்கிEல் பணிகடைள இரண்டொக
வடைகப்படுத் லொம். அடைவ இன்ப-துன்ப
நிகழ்ச்சிகளில் நிகழ்த் ப்பட்டடைவ /
நிகழ்த் ப்படுபடைவ. இந்நிகழ்ச்சிகளின் கபொது,
மருத்துவச் சொதியினர் ொங்கள் கசவகம் தசய்கிற
வீட்டிற்குச் சில நொட்களுக்கு முன்னகர வந்து,
அங்கககE ங்கியிருந்து பின்வரும் பணிகடைளச்
தசய்E கவண்டும் என்பது நடைடமுடைறகளொகும்.
சில சடங்குகள் மருத்துவச்
கசொ டைனகளுக்கொககவ தசய்Eப்படுவது
வழக்கமொக இருந்திருக்கிறது.
2.1) பூப்பு - திருமTம்
1) ஒரு குடும்பத்தில் தபண் பருவமடைடந் தும்
அச்தசய்தியிடைன

அப்தபண்ணின் உறவினர்களுக்கு த ரிவித் ல்.
2) இ ற்கொன சடங்கு நிகழ்ச்சியின் கபொது
பொர்ப்பனருக்கு உ விEொய் இருத் ல்
3) ஒரு குடும்பத்தில் திருமT நிகழ்ச்சி ஏற்பொடு
தசய்Eப்பட்டதும் அச்தசய்தியிடைன தவற்றிடைல
பொக்குடன் திருமT வீட்டொரின்
உறவினர்களுக்குத் த ரிவித் ல்
4) திருமTத்தின் கபொது பந் ல்கொல் நடு ல்;
ஏடைனE சில சடங்குகடைளச் தசய் ல், சடங்கு
தசய்கின்ற பொர்ப்பனருக்கு உ விEொக இருத் ல்.
ஆனொல், மதுடைர, புதுக்ககொட்டைட கபொன்ற
மொவட்டங்களில் முத் டைரEர், கள்ளர், பள்ளர்,
படைறEர் கபொன்ற சொதிகளின் திருமT வீட்டில்
மருத்துவச் சொதியினருக்கு எந் வி ப் பங்கும்
இல்டைல. திருதநல்கவலி - தூத்துக்குடி
மொவட்டங்களிலும், ககொEம்புத்தூர் - கசலம் மொவட்டங்களில் ஆதிக்கச் சொதியினரின் திருமT
நிகழ்வுகளில் பொர்ப்பனருக்கு உ விEொக இருந்து
பணிEொற்றுவொர், பொர்ப்பனரின்றித் ொன்
மட்டுகம இருந்தும் மTச் சடங்குகடைளச்

தசய்வர் (Thurston Edgar, 1993,34, Ghurey G.3.1994:12, 27, தூகப 1996 08, சுப்பிரமணிEன், 1997:48 - 50)
5) திருமTத்தின் கபொது, மTமகனுக்கு
’மொப்பிள்டைளச் சவரம் தசய் ல்'Autonomy' என்ற தபEரில்
மTமகனின் அந் ரங்கப் பகுதியிலிருக்கும்
மயிடைர மழிக்கின்ற சமEத்தில் மTமகனின்
உடல் ஆகரொக்கிEம் கசொ டைன தசய்Eப்படும்.
இது மொப்பிள்டைளச் சவரம் எனப்படும்
(விசுவநொ கண்டொரொதித் ன், 2005, 22).
மருத்துவச் சொதிப் தபண்கள்
மTப்தபண்ணுக்குச் கசடைல கட்டிவிடுவது
கபொல், அப்தபண்ணின் உடல்
ஆகரொக்கிEத்திடைன அறிந்து தகொள்வொர்
(சிவக்குமொர், சித்ரொ சிவக்குமொர், 1979: 2771).
கமலும் மTப்தபண்ணின் 'Autonomy'கூச்ச சுபொவமும்’
அறிந்து தகொள்வ ற்கு கசடைல கட்டிவிடுகின்ற
சடங்கு நிகழ்த் ப்பட்டது. கூச்ச சுபொவத்திடைன
அறிந்து தகொள்வ ன் மூலம் அப்தபண்
கTவனுக்கு அடங்கி நடப்பவளொ? இல்டைலEொ?
என்பதும் அறிEப்படும் (ஞொனசுந் ரி, (54),
05062005). மொப்பிள்டைளச் சவரமும், கசடைல
கட்டிவிடு லும் சடங்கு என்ற

அடிப்படைடயிகலகE உடல் ஆகரொக்கிEத்டை ச்
(physical normalcy) கசொ டைன தசய்Eகவ
கமற்தகொள்ளப்பட்டு வந் ன.
6) திருமT நிகழ்ச்சிEன்று திருமTக் குடும்பம்
மற்றும் அக்குடும்பத்தினரின் உறவினர்களுக்குக்
கொல் கழுவு ல் (Patnaik, Nityananda, 1960;739-741),
விருந்தினர்கள் உண்ட பின்னர் எச்சில்
இடைலகடைள எடுத் ல் (Shama K.L, 197373),
அவர்கள் அமர்ந்து விருந்துண்ட இடத்திடைனச்
சுத் ம் தசய் ல் (சி.சுப்பிரமணிEன், 1997;48)
விருந்தின் கபொது உறவினர்கள்
டைககழுவுவ ற்குத் ண்ணீர் தகொடுத் ல் :
7) மங்கலச் சங்கு ஊது ல் (கள ஆய்வு , 01.05.05),
சீர் வரிடைசப் தபொருட்கடைள சுமந்து தசல்லு ல்
(Patnaik, Nityananda, 1960739 741) 8) இன்ப
நிகழ்ச்சிகளிலும், ககொயில்களிலும் கமளம்
வொசித் ல்
9) திருமTம் முடிந் அடுத் நொள் மTமகனின்
டைகயில் கட்டப்பட்டிருக்கும் மஞ்சள் கயிற்டைற
அறுத் ல் (த ொபரமசிவன், 1997; 120).

திருமT நிகழ்ச்சி த ொடங்குவ ற்கு முன்னர்,
மTமகன் அல்லது மTமகளுக்கு முடைறகE
சவரம் தசய் ல், கசடைல கட்டு ல் என்னும்
கசடைவகள், மடைறமுகமொகச் தசய்Eப்பட்ட
மருத்துவச் கசொ டைனககள ஆகும். எனகவ,
இ டைன மடைறமுக மருத்துவம் என்று கூறலொம்.
இப்பணிகளுக்தகனப் புத் ொடைடகள், க ங்கொய்பழம் கபொன்றவற்றுடன் சிறி ளவு பTமும்
மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள், ங்களின் மTமகன்
மற்றும் மTமகளின் உடல் ஆகரொக்கிEத்திடைனச்
கசொ டைன தசய் ல், பிரசவம் பொர்த் ல் உட்பட
இ ர கநரடி மற்றும் மடைறமுக மருத்துவத்திடைன
ொங்களொககவ தசய்து தகொண்டனர் என்பது கள
ஆய்வில் த ரிEவந் து.
2.2) இறப்பு
1) இறப்புச் தசய்தியிடைன உறவினர்களுக்குத்
த ரிவித் ல்
2) குழிதவட்டு லுக்கொன ஏற்பொடுகடைளச்
தசய் ல்

3) ஆண் பிTத்டை ஆணும், தபண் பிTத்டை
தபண்ணும் Gornuun. Gigou (Kolenda, Pauline,
1991:80)
4) இறப்புச் சடங்கிடைனப் பொர்ப்பனரின்றித்
ொகன தசய் ல் மற்றும் சொவுச் சங்கு ஊது ல்
5) பிTத்திற்குச் சவரம் தசய் ல்
6) இறந் வரின் வொரிசுகளுக்கும்
உறவினர்களுக்கும் டைலமயிர் மழித் ல்
7) பிTம் எரித் ல் - திருதநல்கவலி, தூத்துக்குடி
மொவட்டங்களில் பிTம் எரிப்ப ற்குக் கட்டைட
அடுக்கு ல், அடை மண் டைவத்துப் பூசு ல்
உட்பட அடைனத்துப் பணிகடைளயும் கமல்நிடைல இடைட நிடைலச் சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய் தசய்கின்ற மருத்துவச் சொதியினகர
தசய்கின்றனர். விருதுநகர், மதுடைர கபொன்ற
மொவட்டங்களில் கமற்குறிப்பட்ட பணிகடைளத்
த ொட்டி என்ற சொதியினகரொடு இடைTந்தும்
தசய்கின்றனர்.
8) சவச் சடங்கு முடிந் பின்னர் சில நொட்கள்
கழித்து கமலும் சில சடங்கு தசய் ல். நற்குடி

தவள்ளொளர் என்ற சமு ொE மக்களிடம்
கருமொதிச் சடங்கில் மருத்துவச் சொதியினர்
ஒருசிறு துணிக்குடில் அடைமத்து அ ன் முன்பு
புகரொகி ர் இறந் வர்களின் ஆத்மொ சொந்திக்கொக
மந்திரம் தசொல்வர் நொரொEன் பிள்டைள , 1997; 165).
இறப்புச் சடங்கு முடிந் பின்னர், இறப்புச்
சடங்கில் குழிதவட்டு ல் மு ல் பல
பணிகடைளச் தசய் வர்களுக்கொன கூலி
மருத்துவர் மூலகம தகொடுக்கப்பட்டது.
இப்பTத்டை க் கிரொமத்தில் உள்ள முதிEவர்
அல்லது நொட்டொண்டைம கபொன்கறொர்கள் 'Autonomy'இழவு
வீட்டில்'Autonomy' (இறப்பு நடந் வீடு) டைலகீழொகப்
கபொடப்பட்ட உரலில் அமர்ந்து தகொண்டு,
பTம் வொங்கும் மருத்துவரின் முகத்டை ப்
பொர்க்கொமல் னது இடதுடைகEொல் தகொடுப்பொர்.
இடது டைகEொல் பTம் தகொடுப்பது என்பது
இழவு வீட்டில் மட்டுகம உள்ள
நடைடமுடைறEொகும் ( கவல்: பத்மொக வி,
29.01.05, திநொரொEன பிள்டைள, 1997:162). இதில்,
மருத்துவர்களுக்கு எதுவும் கூலிEொகக்
தகொடுக்கப்படுவதில்டைல. இறப்புச் சடங்கில்
பிTத்திற்கு அவரது உறவினர்கள் ’வொய்க்கரிசி'Autonomy'

கபொடுகிற தபொழுது வொய்க்கரிசிப் தபட்டியில்,
சில்லடைற கபொடுவொர்கள் இ டைன மருத்துவர்
எடுத்துக் தகொள்ளலொம். கமல்நிடைலச் சொதியினர்
16 ம் நொளன்று ங்கள் வீட்டின் முற்றத்தில்
இறப்புச் சடங்கு தசய்யும் கபொது, விரிக்கப்படும்
'Autonomy'மொத்து'Autonomy' துணியில் (இத்துணி சடங்கு தசய்யும்
மருத்துவச் சொதிEொர் விரிப்பது வழடைம)
இறந் வரின் உறவினர்கள் சில்லடைறக் கொசுகள்
கபொடுவொர்கள். இக்கொசுகடைள மருத்துவச்
சொதியினர் எடுத்துக் தகொள்ளலொம். நற்குடி
தவள்ளொளர்களிடத்தில், சவத்டை
பொடைடயிகலற்றிக் தகொண்டு தசல்லுகிற கபொது,
உறவினர்கள் வீட்டுக்கு முன் நிறுத்தி மருத்துவச்
சொதியினருக்கு மரக்கொலில் தநல் வழங்கப்படும்.
தநல் இல்லொ வர்கள் பTம் தகொடுப்பொர்கள் (தி
நொரொET பிள்டைள , 1997;162)
சங்கு ஊது ல்:
பல சொதியினர் ங்களின் இன்ப-துன்ப
நிகழ்ச்சிகளின் கபொது சங்கு ஊவதுவற்குத் டைட
இருந் து, இத் டைட
வி5Eநகர ஆட்சிக்கொலத்தில் நீக்கப்பட்டு சங்கு

ஊதுவ ற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
(Ramasamy Vijaya 1985;435) இதிலிருந்து
மருத்துவச் சொதியினர் பல ஆதிக்கச்
சொதியினருக்கு வி5Eநகர ஆட்சிக் கொலத்திற்கு
முன்னர் மங்கலச் சங்கு, இறப்புச் சங்கு
ஆகிEன ஊதியிருக்கவில்டைல.
3) ஒப்படைன
1) மொ ம் ஒன்று இரண்டு முடைறகள் முகச் சவரம்
தசய் ல் : சவரம் தசய்து தகொள்பவர் ொனிEம்
வழங்கும் அளவிற்ககற்பகவ
ஒருமுடைறகEொ/இருமுடைறகEொ சவரம்
தசய்Eப்படும் (Gough, Kathleen, 1981:182-3, Srinivas,
1996:45) மொ ம் ஒருமுடைற டைல மயிர்
கத் ரித் ல். சவரம் தசய் ல் ஆகிEவற்டைற
ஒவ்வொ நொட்கள் எனக்கரு ப்படும் தினங்களில்
தசய்து தகொள்வது கிடைடEொது. (கமலது)
2) மொ மொ ம் அந் ரங்க மயிர் மழித் ல்: இது,
மழிப்பவடைரயும் மழிக்கப்படுபவடைரயும் விர
பிற Eொரும் அறிEொ வொறு மிக ரகசிEமொககவ
தசய்Eப்படும். கமல் சொதியினரில்
இருபொலருக்கும் தசய்Eப்பட்ட ொகத் த ரிகிறது.

இடைடநிடைல - ொழ்த் ப்பட்ட சொதிகளிடத்தில்
இவ்வழடைம இருந் ொகத் த ரிEவில்டைல.
3) டைக மற்றும் கொல் நகங்கடைள தவட்டு ல் :
இப்பணிகள் தபரும்பொலும் ஆறு, குளம்
கபொன்ற நீர் நிடைலகளின் அருககயுள்ள, மரத் டி
அல்லது மருத்துவரின் வீட்டின் பின்புறம்,
அல்லது ஆதிக்கச் சொதியினரின் வீட்டின்
தகொல்டைலப்புறம் கபொன்ற இடங்களில் ொன்
நடந் ன. சவரப் பணிகளுக்கொன கூலி உடகன
வழங்கப்படவில்டைல. குழந்டை க்கு தமொட்டைட
அடிக்கும் சடங்கில் கூலிEொக ரூ.2, துண்டு,
க ங்கொய் மற்றும் ொம்பூலம் வழங்கப்பட்டது
(Ganesh, Kamala, 1992:70).
கமற்கூறப்பட்ட பல பணிகள் சடங்குகளொககவ
தசய்Eப்பட்டுள்ளன. சடங்குகள் தசய்கிற
தபொழுது மருத்துவர்கள் கூறும் கட்டடைளடைE
ஏற்றுக் தகொண்டு அ டைன அமுல்படுத்துவர்
ஆதிக்கச் சொதியினர். அவ்வொறு தசய்Eவில்டைல
என்றொல் அவருக்குத் ொன் பொ கம் உண்டொகும்
என்ற நம்பிக்டைக இருப்ப னொல், சடங்கு
தசய்கின்ற சமEத்தில் மருத்துவர் கூறுவடை

ஆதிக்கச் சொதியினர் ககட்டொக கவண்டும். சொதி
எண்ணிக்டைகயிலும் தபொருளொ ொரத்திலும்
வலுவற்ற மருத்துவர்கள் கூறுவடை ப் தபரும்
கூட்டமொன ஆதிக்கச் சொதியினர் ஏற்றுச்
தசEல்படுவ ன் கொரTமொககவ "குலத்தில்
சிறிEவன், கூட்டத்தில் தபரிEவன்” என்தறொரு
பழதமொழி வழங்கத் த ொடங்கிEது ( கவல் ஞொ.
ஸ்டீதபன்).
தகொத் டிடைம முடைற
ஊர்க் குடிமகன் என்ற தபEரில் பணி தசய்கின்ற
மருத்துவச் சொதியினருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்
மொனிE நிலம் (Maclean, 1987:166 -8), ஆண்டுக்கு
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வழங்கப்படும்
ொனிEங்கள், அவ்வப்தபொழுது தசய்Eப்படும்
சில சடங்கு நிகழ்ச்சியின் கபொது
மருத்துவர்களுக்குக் கிடைடக்கும் சில்லடைறகள்,
தினமும் இரவு கநரங்களில் 'Autonomy'ஊர்ச் கசொறு’
எடுத் ல் கபொன்றடைவ அவர்களின் வொழ்க்டைகத்
க டைவகடைளப் பூர்த்தி தசய் னவொ? என்ற
ககள்விக்குக் கள்ள ஆய்வில் பதில்
கிடைடக்கவில்டைல. பிறப்பு - இறப்பு - பூப்பு -

திருமTம் கபொன்ற சடங்குகளில் வழங்கப்படும்
கூலி கிரொமத்திற்குக் கிரொமும், ஒகர கிரொமத்தில்
குடும்பத்திற்குக் குடும்பமும் கவறுபடும்.
டிடிககொசொம்பி,
ஒவ்தவொரு த ொழில் வடைகயிலும் ஒரு குடிடைE
மட்டுகம ஒரு கிரொமம் டைவத்துக் கொப்பொற்ற
முடியும் (1989; 37). என்கிறொர் தவ.கிருஷ்Tமூர்த்தி.
…..வண்Tொர், நொவி ர் கபொன்ற ஏவலொளர்களும்
ஊரொரின் இக்குடைறந் பங்கிகலகE ங்கள்
வொழ்க்டைகத் க டைவடைE நிடைறவு தசய்E
கவண்டிE ொய் இருந் து (1995;39)
என்கிறொர். இ ன்மூலம், மருத்துவச் சொதியினர்
கிரொம வொழ்க்டைகயில் தபொருளொ ொர
தநருக்கடிக்குள்கள ொன் வொழ்ந் னர் என்பது
த ளிவொகிறது. மொனிE நிலங்கள் இடைடநிடைலச்
சொதியினருக்குச் கசவகம் தசய்துவந்
மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந் ொகத்
த ரிEவில்டைல. நிலவுடைடடைமக் கட்டடைமப்பில்

தபொருளொ ொர தநருக்கடிக்குள் வொழ்ந் இவர்கள்
சமூகத்தில் இழிவொகக் கரு ப்பட்டனர். எட்கர்
ர்ட்ஸன் அம்பட்டர் புனி மற்றவரொகக்
கரு ப்பட்ட ொகக் கூறுகிறொர் (1993; 39) ஆதிக்கச்
சொதியினர் தவளியில் தசல்கிற தபொழுது
மருத்துவர்கள் எதிகர வருவதுகூடக்தகட்ட
சகுனதமன்று நம்பினர்; அவர்கள் முகத்டை ப்
பொர்ப்படை கE விர்த் னர். பொர்ப்பனர்கள், மருத்துவர்களிடமும் அறுடைவ சிகிச்டைச
தசய்பவர்களிடமும் உTவு வொங்கி உண்Tக்
கூடொத ன்று வஸிஷ்டர், தகள மர் மற்றும் மனு
மு லொனவர்களின் சட்டங்கள் கூறுகின்றன
(Chattopadhyaya, 1978;29). மருத்துவர்களின்
த ொடு ல் கமல்சொதியினடைர அசுத் ப்படுத்துவது
குறித்து எம்.எஸ், சீனிவொஸ் பின்வருமொறு
கூறியுள்ளொர்,
சவரத்த ொழிலொளர் மற்றும் சலடைவத்
த ொழிலொளர்களின் பணிகள் அழுக்கிடைனக்
டைகEொளும் கவடைலயில் ஈடுபடுவ ொல்
அவர்களது த ொழில் அசுத் மொகிறது.
உடலிலிருந்து நீக்கப்படும் மயிர் மற்றும்
நகத்திடைனத் த ொடுவ ொல் அ டைனத்

த ொடுபவர்கள் அசுத் த்திற்குள்ளொகிறொர். அக
கநரத்தில் சவரத் த ொழிலொளர்களின்
த ொடு லும் கமல் சொதியிடைனடைரத்
தீட்டுப்பட்டவர்களொகக் கரு ச் தசய்கிறது (1996:
59). தமன்ச்சர், மருத்துவச் சொதியினடைர "அடைரத்
தீண்டத் கொ (Semi - untouchable) சொதி" என்கிறொர்
(1998; 39).
தபொருளொ ொர மற்றும் சமூக அளவில்
சுரண்டலுக்கும் இழிவுகளுக்கும் உள்ளொன
மருத்துவச் சொதியினருக்குக்
கிரொமங்களில் இEங்கிE எந் ஒரு
நிர்வொகத்திலும் பிரதிநிதித்துவம் கிடைடEொது.
இவர்கள் ங்களுடைடE நிடைற-குடைறகடைள
ஆதிக்கச் சொதியினரிடம் மட்டுகம கூற முடியும்.
ஊர்க் குடிமகன் க ர்வு மு ல் கூலி, சமூக மதிப்பு
ஆகிE கட்டுமொனங்கள் வடைரயில் மருத்துவர்கள்
தபரும்பொலும் ஒடுக்கப்பட்கட வந் னர்.
கமலும், இதில் குறிப்பிட கவண்டிE ஒன்று
எதுதவன்றொல், ஊர்க் குடிமகன், 'Autonomy'குடிமகன்
பணி’யிலிருந்து தவளிகEறகவ முடிEொது
என்பது ொன். ஆனொல், நிலவுடைடடைமEொளர்கள்
ங்களுக்தகன மட்டும் டைவத்திருக்கும்

குடிமகடைன, ொங்கள் நிடைனத் கநரத்தில்
பணியிலிருந்து நீக்கவும், மற்தறொருவடைர
பணியில் அமர்த்திக் தகொள்ளவும் தசய் னர்
(Patnaik, 1960; 737-742) இது, மருத்துவர்களுக்கு
கவடைலப் பொதுகொப்பின்டைம இருந் டைனக்
கொட்டுகிறது. நிலவுடைடடைமக் கொலத்தில் ஊர்க்
குடிமகனின் நிடைல தகொத் டிடைம
முடைறயிலிருந்து கவறுபட்டிருக்கவில்டைல. ஊர்ச்
கசொறு எடுக்கும் முடைறEொனது, 'Autonomy'நொங்கள்
ருகின்ற உTடைவ சொப்பிட்டுக் தகொண்டு
எங்களுக்கு வொழ்நொள் முழுவதும் கசவகம்
தசய்து தகொண்கட இரு'Autonomy' என்ப ொகும். கமலும்,
இம்முடைற மருத்துவர்கள் ங்களுக்தகன
உTவுகூட சுEமொகத் Eொரித்துக்
தகொள்ளக்கூடொது என்பதில் த ளிவொக
இருந்துள்ளனர் என்படை யும் தவளிப்படுத்து
கிறது. மருத்துவச் சொதியினரிடம் சிறி ளவு
பTம் இருந்தும்கூட அவர்களின் உTவு
உண்ணும் ருசிEொனது ஆதிக்கச்
சொதியினரொகலகE தீர்மொனிக்கப்பட்ட தசEல்
இந்திE சொதி அடைமப்பின் தகொடூர
முகங்கடைளகEக் கொட்டுகிறது. ஊர்ச் கசொறு

தகொடுக்கும் வழடைம மிழகத்தில் முற்றிலுமொக
மடைறந்து விடவில்டைல. இன்றும் இந்திEொவின்
பல கிரொமங்களிலும் மருத்துவர் சொதியினர்
நிலவுடைடடைமக் கொல தகொத் டிடைம
வொழ்க்டைகயிடைனகE வொழ்ந்து வருகின் றனர்.
அரசு இவர்கடைள தகொத் டிடைமகள் என்று
அறிவிக்க கவண்டும் என்ற கபொரொட்டம்
ஒரிசொவில் நடைடதபற்று வருகிறது (Frontline,
November, 15) என்ப டைன இங்கக நிடைனவிற்
தகொள்ள கவண்டும். (பின்னிடைTப்பு 3-ஐ
கொண்க).
கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்திலிருந்து கிரொமக்
கட்டடைமப்பில் மொற்றம் ஏற்பட்ட கபொது அது
மருத்துவச் சொதியின் மீது சொ கமொன விடைளவு
கடைள ஏற்படுத்தியிருக்கவில்டைல. கொலனிE
ஆட்சிக் கொலத்தில் க யிடைலத்
க ொட்டங்களுக்குப் பணிபுரிE மிழ்நொட்டுச்
சொதிகள் இடம் தபEர்ந்து தசன்ற கபொது,
மருத்துவர்களும் தசன்றனர். அவர்கள் அங்கும்
மிழ்நொட்டில் தசய் அக பணிகடைளத் ொன்
தசய் னர் (Pfafenberger, 1982;34-59, Jayaraman,
1964: 395). ங்கடைள ஒடுக்கு முடைறயிலிருந்து

விடுவித்துக் தகொள்ளப் கபொரொடிE
மருத்துவர்கடைளத் விர இ ர மருத்துவர்களின்
சமூகப் தபொருளொ ொர - அரசிEல் நிடைலகள்
முன்பு கபொலகவ த ொடர்ந் ன. ஆனொல்
கொலனிEத்திற்குப் பின்னர் பல மொற்றங்கள்
ஏற்படத்துவங்கின. இது மருத்துவர்களொல்
ஏற்படுத் ப்பட்டது அல்ல; ஆதிக்கச் சொதியினகர
ஏற்படுத்தினர். அ ொவது, ஆதிக்கச் சொதியினர்
அடைனவரும் விவசொEம் தசய்Eவில்டைல,
விவசொEக் கூலிகளொகவும் இல்டைல. கொலனிE
ஆட்சிக் கொலக் கல்விடைEக் கற்றுக் தகொண்டு
பல்கவறு பணிகளுக்குச் தசன்றனர். இ னொல்,
ஊர்க் குடி மகனொகத் க ர்வு தசய்Eப்படும்
மருத்துவருக்கு ஆண்டுக ொறும் ொனிEம்
வழங்குவ ற்கு ஒரு கிரொமத்திலுள்ள எல்லொக்
குடும்பங்களிலும் ொனிEம் இருப்பதில்டைல .
மருத்துவம்-சவரப் பணிகளுக்கும் கசர்த்து ொன்
ொனிEம் கூலிEொகக் தகொடுக்கப்பட்டது.
கொலனிக்குப் பிந்டை E இளம் டைலமுடைறகள்
ங்களுடைடE சிடைக அலங்கொரப் பண்பொட்டில்,
முன்பு கிரொமப்புறங்களில் முடி தவட்டிக்
தகொண்ட வடிவங்கடைள விரும்பொமல் பல்கவறு

புதிE வடிவங்கடைளத் க ர்ந்த டுத் னர்.
கமலும், கிரொமப்புறங்களில் அந் வொய்ப்புகள்
இல்லொ ொல் நகரங்களிலுள்ள சலூன்
கடைடகளுக்குச் தசல்லத் த ொடங்கினர்.
தபண்களின் பிரசவம், உடல் ஆகரொக்கிEம்
உட்பட பல மருத்துவத் க டைவகளுக்கொகப்
படித் மருத்துவர்கடைள நொடிச் தசன்றனர்.
இங்கக மருத்துவச் சொதிப் தபண்கள் மற்றும்
ஆண்களின் மருத்துவப் பணி பறிக்கப்பட்டது.
இ னொல் திருமT - இறப்புச் சடங்குகடைளத்
விர மருத்துவச் சொதியினருக்கு கவறு பணிகள்
இல்லொமல் கபொனது. இத் டைகEச் சடங்குகள்
தசய்வ ற்குத் ற்கபொது கூலிEொகப் பTம்
தகொடுத்து வருகின்றனர். மிழகத்தின் பல
பகுதிகளில் கள ஆய்வு தசய்Eப்பட்ட கபொது,
இரண்டு மொற்றங்கடைளத்
த ளிவொகக் கொTமுடிந் து:
1. ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்குச் கசவகம் தசய்
மருத்துவர்கள் கிரொமங்களில் இல்டைல.
இவர்களின் இறப்புச் சடங்கிடைன நகரங்களில்
குடியிருந்து வரும், அல்லது கவறு கிரொமங்களில்
வசித்து வரும் ொழ்த் ப்பட்டவர்களுக்கொன

மருத்துவச் சொதியினர் தசய்துவருகின்றனர்.
இ ற்குக் கூலிEொக பTம்
தகொடுத்துவிடுகின்றனர்:
2. இடைடநிடைலச் சொதிகளுக்தகன இறப்புச்
சடங்கு தசய்கின்ற சொதியினர் முன்பு வசித்
கிரொமங்களில் ொன் இன்றும் வசித்து
வருகின்றனர். மதுடைர மொவட்டம் கமலக்கொல்,
பொப்பொபட்டி கபொன்ற கிரொமங்களில் வசித்து
வரும் மருத்துவர்கள் அக்கிரொமங்களிகலகE
சலூன் கடைடகள் நடத்திவருகிறொர்கள். இவர்கள்
ங்கள் சலூன் கடைடகளில் ொழ்த் ப்பட்ட
மக்களுக்குச் சவரம் தசய்வதில்டைல.
கமலக்கொலில் சலூன் கடைட நடத்தி வரும்
த5Eரொஜ் (77), “நொங்கள் ொழ்த் ப்பட்ட
மக்களுக்குச் சவரம் தசய்வது இல்டைல” என்றொர்.
ஏன் என்று ககள்விக்கு, "அது அப்படித் ொன்'Autonomy''Autonomy'
என்றொர். கமலும், ’இவர் னது மகடைன
இத்த ொழிலுக்குள் வரவிடமொட்கடன்'Autonomy' என்றும்
கூறினொர். இவடைரப் கபொல் பல மருத்துவர்களும்
ங்கள் வொரிசுகடைளச் சவரத் த ொழில்
தசய்வ ற்கு அனுமதிக்கக்கூடொது என்பதில்
உறுதிEொக இருக்கின்றனர். தபரும்பொலொன

கிரொமங்களில் கமல்நிடைலச் சொதியினர்
இடம்தபEர்ந்து
நகரங்களுக்குச் தசன்றுவிட்டனர். இடைடநிடைலச்
சொதியினகர கிரொமங்களில் வசித்து வருகின்றனர்.
இவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு வொழ்ந்து வரும்
மருத்துவச் சொதியினர் பல்கவறு
ஒடுக்குமுடைறகளுக்கு ஆளொகிவருகின்றனர்.
பிற்படுத் ப் பட்கடொர் நலக்குழுவின்
அறிக்டைகயில் மருத்துவர்கள் மிக கமொசமொன
சூழ்நிடைலயில் வொழ்ந்து வருகின்றனர் என்பது
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சில கிரொமங்களில்
மருத்துவச் சொதியினர் ங்கள் மீது நடத் ப்படும்
வன்முடைறகளுக்தகதிரொகப் பொதுகொப்புக் ககொரி
கொவல் நிடைலEத்திற்குச் தசல்லமுடிEொ
நிடைலயிகலகE உள்ளனர். (முத்துரொசு, (74),
231005)
கிரொமங்களில் சடங்கு தசய் ல், சவரம் தசய் ல்
ஆகிE கவடைலக்களுக்குக் கூலிEொகப் பTம்
தகொடுக்கப்படுகிறது. இந் க் கூலியும் ற்கபொது
அவர்களுக்குக் கிடைடப்பது குடைறந்து தகொண்கட
வருகிறது. வொய்க்கரிசிப் தபட்டியில் சில்லடைறக்
கொசுகள் கபொடுவது கவண்டொம் என்கிற நிடைல

உருவொகிக் தகொண்டிருக்கிறது (த5Eகுமொரி,
2001; 253-4). கமலும், சில இறப்புச் சடங்குகள்
தசய்வ ற்கு அடைழப்படை யும் விர்த்து
வருகின்றனர். ஆதிக்கச் சொதியினரிடத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள கமற்கூறப்பட்ட மொற்றங்களில்
முன்னது மருத்துவர்கடைளச் சுரண்டுகிறது,
பின்னது அவர்களுக்குப் பTகம
தகொடுக்கக்கூடொது என்ற சொதி இந்துக்களின்
உளவிEடைல தவளிப்படுத்துகிறது. சில
சடங்குகளுக்கு அடைழக்கப்படுவது, சவத்டை க்
குளிப்பொட்டி, சவரம் தசய்து சுத் மொக
பரகலொகத்திற்கு அனுப்புவத ன்பது, இறந்து
கபொனவரின் (ஆதிக்கச் சொதி குடும்பத்திற்கு
நன்டைம உண்டொகட்டும் என்ற சுE நலகன
ஆகும். மிகக் குடைறந் அளவிலொன
எண்ணிக்டைகயில் இருப்ப ொல் இவர்களொல் பல
கிரொமங்களில் பஞ்சொEத்து உறுப்பினர்
ப விடைEக்கூட அடைடEமுடிEொ நிடைலகE
நிலவுகிறது. இன்டைறE கிரொமங்களில் மருத்துவச்
சொதியினர் மிக கமொசமொன சமூகப் தபொருளொ ொர
- அரசிEல் ஒடுக்குமுடைறக்கு உள்ளொகி
வருகின்றனர். பிற ஒடுக்கப்பட்ட சொதிககளொடு

ஒப்பிடுடைகயில் இவர்கள் மீ ொன
ஒடுக்குமுடைறக்குத் தீர்வு கொT,
ஒடுக்குமுடைறகடைளப் கபசுவ ற்கும்
கபொரொடுவ ற்கும் சொதிE ரீதிEொலொன எந்
அடைமப்புகளும் இல்லொ ொல் தமளமனமொக
இருக்கின்றனர்.

4. லித்துகளுடனொன
முரண்பொடு
கசடைவச் சொதியில் மருத்துவச் சொதியினருக்கும்
அவர்கள் கசவகம் தசய்கின்ற சொதிகளுக்கும்
உள்ள உறவொனது ’பரஸ்பர ஒத்துடைழப்பு'Autonomy'
தகொண்டது, (தூகப, 1996,106 - 109, விஸ்வநொ
கண்டொரொதித் ன், 2005, 21-24) என்று கூறுகவொர்
உள்ளனர். மற்தறொருபுறம், மருத்துவச் சொதியினர்,
லித்துகடைளத் தீண்டத் கொ வர்களொகக் கருதி
ஒடுக்குகின்ற சொதியினர் என்ற கருத்தும் உள்ளது.
'Autonomy'பரஸ்பர ஒத்துடைழப்பு'Autonomy' என்ற தசொல்
இருவர்களுக்கிடைட கEEொன பின்னிப்பிடைTந்
பொசப்பிடைTப்பிடைன தவளிப்படுத்துகிறது.
மருத்துவர்கள் லித்துகடைள ஒடுக்குகின்றனர்
என்னும் கருத்திடைன நடைடமுடைறயில் மருத்துவச்
சொதியினரின் E ொர்த் வொழ்க்டைக முடைறகEொடு
ஒப்பிட்டு ஆரொEொலொம்.
நிலவுடைடடைமச் சமூக அடைமப்பில் மருத்துவச்
சொதியினர் மீதிருந் , தீண்டொடைம - சுரண்டல்

கபொன்ற ஒடுக்குமுடைறகள், கொலனிE ஆட்சிக்குப்
பிந்டை E கொலத்தில் மிகுதிEொனடை க் கடந்
இEலில் கண்கடொம். அவ்விEலில்
பொர்த் டைனவிடவும் கூடு லொன
வன்முடைறகடைள மருத்துவச் சொதியினர்
சந்தித் னர்; சந்தித்து வருகின்றனர். அவற்டைற
இங்கு மு லில் வரிடைசப்படுத்திக் தகொள்கவொம்.
1) ஆண்டுக்கு ஒருமுடைற கூலிEொகக்
தகொடுக்கப்படும் ொனிEம் மு ல் ரக
தநல் அல்ல;
‘தபொக்கு'Autonomy' ொனிEங்கடைளக் கலந்து
தகொடுத்துவிடுவர்.
2) 2 அன்றொடப் பணிகளுக்கு வருகிற
தபொழுது, ொம மொக வந் ொல்
ஆதிக்கச் சொதியினரின் ‘வடைச'Autonomy'
பொடல்கடைளக் ககட்ககவண்டிE
நிடைல ஏற்படும்.
3) சடங்கு தசய்கிற கபொது சில வறுகடைளச்
தசய் ொல் ஆதிக்கச் சொதியினரின் டைககள்
"ப ம்” பொர்த்துவிடும். இது தபரும்பொலும்
இறப்பு நிகழ்ச்சிகளின் கபொது நடைடதபறும்.

சவத்டை அடக்கம்/எரிப்ப ற்கொன பணிகள்
நடைடதபறும் கபொது, ஆதிக்கச் சொதியினரில்
பலரும் மது கபொடை யில் இருப்பது வழடைம.
ஆனொல், சடங்கு தசய்கின்ற மருத்துவச் சொதிEொர்
அச்சமEத்தில் மரு அருந் க்கூடொது.
இச்சமEத்தில் சடங்கு தசய்வதில் ொம ம்
அல்லது வறு ஏற்பட்டொல் மருத்துவச்
சொதியினர் ொக்கப்படுவர். அவ்வொறு
ொக்கப்பட்டொல் 'Autonomy'மது குடித் கபொடை யில்
அடித்துவிட்டொன் நீ வருத் ப்படொக ’ என்று
சமொ ொனம் கூறுவொர்கள். மிழகக் கிரொமங்களில்
கமல்சொதிEொர் கீழ்சொதிEொடைர, கTவன்
மடைனவிடைE, ஒகர சொதிக்குள் கமல்வர்க்கத்தினர்
கீழ்வர்க்கத்தினடைரத் திட்டமிட்டுத்
ொக்கினொலும் (தபரும்பொலொன ொக்கு ல்கள்
திட்டமிட்கட நடைடதபறும் கபொடை யில்
அடித்துவிட்டொன் என்று ஆளும் வர்க்கம்
சமொ ொனம் கூறும்.
4) ஆதிக்கச் சொதியினர் வீடுகளில் இன்ப துன்ப
நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிட்டு / எதிர்பொரொமல்
நடைடதபறும். அக சமEத்தில் அவ்வூர்
மருத்துவச் சொதிEொரின் - குறிப்பொக, ஊர்க்

குடிமகனொகப் பணி தசய்பவருக்கு இன்ப /
துன்ப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிட்டு / எதிர்பொரொமல்
நடைடதபற்றொல் அவர் அந்நிகழ்ச்சிக்குச் தசல்வது
முடிEொது; ஆதிக்கச் சொதியினர் அ டைன
ஒருகபொதும் அனுமதித் தில்டைல. இன்ப / துன்ப
நிகழ்ச்சிகளுக்கு உள்ளொன குடும்பத்தினர் ஊர்க்
குடிமகனுக்கு ரத் உறவுகளொக இருந் ொலும் சரி,
அவர் ஆதிக்கச் சொதியினருக்குச் சடங்குகடைளச்
தசய்து முடித் பின்னகர அவரது தசொந்
நிகழ்ச்சிகளுக்குச் தசல்லமுடியும். கள ஆய்வின்
கபொது, பல முதிEவர்கள் இ டைனக் கூறித்
ங்களின் வருத் ங்கடைளயும் ககொபத்டை யும்
தவளிப்படுத்தினர்.
5) 'Autonomy'ஊர்ச் கசொறு’ எடுப்ப ற்கொக ஆதிக்கச்
சொதியினரின் வீடுகளுக்கு அன்றொடம் மருத்துவச்
சொதிப் தபண்ககள தசல்வர். ஆதிக்கச் சொதியினர்
த் ம் குடும்பங்களுக்குத் க டைவEொனது கபொக
மீ மிருப்பதிடைனக் தகொடுப்பக ஊர்ச் கசொறு.
’கசொற்றுக்குத் ண்ணீர் ஊற்றிவிட்கடொம், கசொறு
இன்னும் சடைமக்கவில்டைல, கசொறு
தீர்ந்துவிட்டது'Autonomy' என்பது கபொன்ற கொரTங்கடைளக்
கூறிச்கசொறு எடுக்க வரும் தபண்களின் மனடை ப்

புண்படுத்துவதும் அப்தபண்களிடம் பொலிEல்
வன்முடைறயில் ஈடுபடுவதும்
வழக்கமொகிவிட்டிருந் ன. கமலும்,
கிரொமங்களில் மிகச் தசொற்ப எண்ணிக்டைகயில்
மருத்துவர்கள் இருப்ப ொல் அச்சமூகப்
தபண்களிடம் பலரும் வறொக நடந்து
தகொண்டனர். இக்கொரTகம அவர்கடைளக்
கிரொமங்கடைள உ றித் ள்ளவிட்டு
நகரங்களுக்குக் குடிதபEரச் தசய் து
(தசொக்கலிங்கம், 74).
கமற்கூறப்பட்டடைவ தபொருளொ ொரச் சுரண்டல்
மு ல் பொலிEல் வன்முடைறகள் வடைரயில்
அன்றொடம் நடைடதபற்ற நிகழ்வுகளொகும்.
ஆதிக்கச் சொதியினரின் ஒடுக்குமுடைறகளுக்கு
ஆளொகிE மருத்துவச் சொதியினர் மற்தறொருபுறம்,
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கடைளத் தீண்டத்
கொக ொரொகக் கருதி அவர்களுக்குச் சவரம்
தசய்E மறுத் னர். ஏன் ொழ்த் ப்பட்ட
மக்களுக்குச் சவரம் தசய்E மறுத் னர்? இ டைன
மருத்துவச் சொதியினகர சுEமொகச் தசய் னரொ /

தசய்து வருகின்றனரொ? இ ற்கொன பதிடைல
வரலொற்றில் நடந் சில சம்பவங்கடைள
முன்டைவத்து ஆரொEலொம்.
சம்பவம் 1
கங்டைக ஆற்றின் கடைரயில் அமர்ந்திருந் சவரத்
த ொழிலொளியிடம் தீண்டத் கொ சொதியிடைனச்
கசர்ந் ஒருவர் னக்குச் சவரம் தசய்யுமொறு
ககொரினொர். அவர் என்ன சொதி என்ப டைனக்
ககட்கொமகலகE முடிதவட்டத் த ொடங்கினொர்.
அச்சமEம் அங்கு வந் மற்தறொரு சவரத்
த ொழிலொளி,
’இவன் ஒரு பு ொல்கர்'Autonomy', நீ ஏன் அவனுக்கு முடி
தவட்டுகிறொய்? நீ அவனுக்கு முடி தவட்ட
கவண்டிEதில்டைல
என்றொர். உடனடிEொக முடி தவட்டுவதிடைன
நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்குச் தசன்றொர்.
அவருடைடE உறவினர்கள் சிலர்
தீண்டத் கொ வடைனத் த ொட்டுவிட்ட
கொரTத்தினொல் அவனுக்கு தீட்டு ஏற்பட்டு
விட்ட ொகக் கூறினர். இ னொல் அவர் தீட்டு

நீக்கம் தசய்யும் ர்மொதிகொரிடைEச்
(Dharmadhikari)? சந்தித்து அவரிடம் னக்கு தீட்டு
நீக்கக் ககொரினொர். (Kotani, Hiroyuki, 1999: 248-9)
சம்பவம் 2
படைறEர் என்படை த் த ரிEொமல் இளம்
அம்பட்டர் ஒருவர் அவருக்குச் சவரம்
தசய் ற்கொகத் தீட்டுக் கழித் ொர் (Thursto,
Edgar, 1993:38)
சம்பவம் 3
தகொட்டக்குடி கிரொமத்தில் முடிதிருத்தும்
த ொழிலொளி முடிதிருத் மறுத் ொல் கொவல்
துடைறயினர் அவர் மீது வழங்குப் கபொட்டு, சப் மொஜிஸ்ட்கரட் ண்டடைன விதித் ொர். ஆனொல்,
அ ன்பின் சொதி இந்துக்கள் ³ரி5னங்கடைளச்
சொவடிக்கு வரவடைழத்து அந் முடி திருத்தும்
த ொழிலொளிடைE அவர்கள் கூப்பிட்டொல் கூட்டு
அபரொ ம் விதிக்கப்படும் என்று எச்சரித் ொர்கள்.
(அம்கபத்கர், த ொகுதி 9. 1999; 180)
மு ல் இரண்டு சம்பவங்களிலும்
தீண்டொடைமயின் ன்டைம மிக

இறுக்கமொக இருந்திருப்பது த ரிகிறது.
இக்கொலங்களில் மருத்துவச் சொதியினர்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் மீது தீண்டத் கொக ொர்
என்ற கருத்திடைனக் தகொண்டிருந்திருக்கலொம்
என்று உறுதிEொக நம்பலொம். இக்கருத் ொனது
அவர்களிடத்தில் மன ளவில் மட்டுகம
இருந் து. ஆனொல் லித்துகடைளச்
சுரண்டிE ொககவொ, வன்முடைறயில்
ஈடுபட்ட ொககவொ பதிவுகள் இல்டைல; ஆனொல்,
முடி தவட்ட மறுத் னர். த ரிEொமல் முடி
தவட்டிE ொல் தீட்டுப்பட்டுவிட்ட ொகக் கருதி
சுத் ப்படுத்திEது என்பது, அன்று மிகக்
கடுடைமEொன இறுக்கத்க ொடு சமூகத்தில் நிலவிE
சுத் ம் - அசுத் க் ககொட்பொட்டின் கொரTமொக
ஏற்பட்ட விடைளவொகும். தீண்டத் கொக ொன்
என்று த ரிEொமல் சவரம் தசய் கொரTத்தினொல்
ஏற்பட்ட தீட்டிடைன நீக்கவில்டைல எனில், சவரம்
தசய் வர் சொதியிலிருந்து விலக்கி
டைவக்கப்படுவொர். எனகவ, அன்று நிலவிE சமூக
நிர்ப்பந் கம மருத்துவச் சொதியினடைரத்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு முடி தவட்டுவடை
டுத் து. கமற்குறிப்பிட்ட மு ல் இரண்டு

சம்பவங்கள் முடைறகE 1795 மற்றும் 1909
அல்லது அ ற்கு முன்னகர
நடைடதபற்றிருக்கிறது. இக்கொலங்களில்
தீண்டொடைமக்தகதிரொன எந் ச் சட்டங்களும்
இEற்றப்பட்டிருக்கவில்டைல என்பதும் இங்கக
நிடைனவுகூரத் க்கது.
ஆனொல், மூன்றொவது சம்பவமொனது, சமூக
ரீதிEொன ஒடுக்கு முடைறக்கு எதிரொகச் சட்டம்
நடைடமுடைறக்குக் தகொண்டுவரப்பட்ட ற்குப்
பின்னர் நிகழ்ந் ொகும். இச்சம்பவத்தில்
சட்டத்திடைன நடைடமுடைறப்படுத் ொ மருத்துவச்
சொதிடைEச் கசர்ந் வர் ண்டடைனக் குள்ளொகிறொர்.
இ னொல் ஆதிக்கச் சொதியினர் ொழ்த் ப்பட்ட
மக்கடைள மிரட்டுகின்றனர். ஒருகவடைள
சட்டத்டை நடைடமுடைறப்படுத் கவண்டி,
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு முடி
தவட்டியிருந் ொல், அவர் ஆதிக்கச் சொதியினரொல்
ஒடுக்கப்படுவது உறுதிEொககவ
நடைடதபற்றிருக்கும். இச்சம்பவங்கள் மூலம்
அறிந்து தகொள்ள கவண்டிEது என்னதவனில்,
மருத்துவச் சொதியினர் ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு
முடி தவட்ட மறுத் து என்பது அவர்களின்

சுEமுடிவல்ல; மொறொக இந்து சமEமும் ஆதிக்கச்
சொதியினரும் அவர்கடைளக்
கட்டுப்படுத்திE னொல் ஏற்பட்ட ொகும். இ டைன
கமலும் விளக்குவ ற்கு நொம் சமீப கொலங்களில்
நடைடதபற்ற சில சம்பவங்கடைள எடுத்துக்
தகொள்கவொம்.
இன்டைறE கொலங்களில்
தீண்டொடைமக்தகதிரொகவும், மனி
உரிடைமயிடைனப் பொதுகொக்கவும் சட்டங்கள்
உள்ளன. இருப்பினும், அடைவ
நடைடமுடைறப்படுத் ப்படுவதில்டைல.
இன்றும்கூட மருத்துவச் சொதியினர் சலூன்
கடைடகளில் ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு
ஒப்படைன தசய்E மறுக்கின்றனர். கவலூர்
மொவட்டம் கத்திEவொடியிலும் (மக்கள் களம்,
5ூடைல 05; 2) தபரம்பலூர் மொவட்டம்
கவப்பந் ட்டைடயிலும் மக்கள் களம், 5ூடைல 05;
34) ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு ஒப்படைன
தசய்E மறுத்து வருகின்றனர். இச்தசEலுக்கு
அங்கு வசிக்கின்ற ஆதிக்கச் சொதியினர் ொன்
கொரTம் என்று தவளிப்படைடEொகத் த ரிகிறது.
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு முடி தவட்ட

மறுக்கும் சலூன் கடைடகளில் முடிதவட்டக்ககொரி
விவசொEச் சங்கத்தினர் கபொரொடினர். அச்சங்கம்,
லித் மக்களுக்கு முடிதவட்டொமல் அவர்கடைளப்
புறக்கணிக்கும் இது கபொன்ற
தீண்டொடைமயிடைனக் கடைடபிடிக்கும் கடைடகடைள
இழுத்து மூடக்ககொரியும், லித்துகளுக்கு முடி
தவட்ட கவண்டும்
என்றும் கபொரொட்டம் நடத்திEது. இங்கு சலூன்
கடைடயிடைன மூட கவண்டும் என்ற ககொரிக்டைக
சரிEொன ொ? என்று பரிசீலடைன தசய்E
கவண்டும். சலூன் கடைடக்கொரடைரத்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு முடி
தவட்டக்கூடொது என்று டைட கபொடுவது
அங்குள்ள ஆதிக்கச் சொதியினர் ொன் என்று
கமகல கூறிகனொம். எனகவ, விவசொEச்
சங்கத்தின் கபொரொட்டமும் ஆதிக்கச்
சொதியினருக்கு எதிரொககவ இருந்திருக்க
கவண்டும். ஆனொல், சலூன் கடைடக்கு எதிரொன
கபொரொட்டமொனது, ஆதிக்கச் சொதியினரின்
டைகப்தபொம்டைமகளொககவ இருத்தி
டைவக்கப்பட்டிருக்கும் மருத்துவச் சொதியினடைர

கமலும் ஒடுக்குகிறது. சலூன் கடைடடைE இழுத்து
மூடகவண்டும் என்ற ககொரிக்டைக அக்கடைடயின்
உரிடைமEொளரின் தபொருளொ ொரத்திடைன
முடக்கும் தசEலொகும்.
மருத்துவச் சொதியினருக்கு எதிரொன இத் டைகE
கபொக்கு கமலும் விவொ த்திற்குரிEது.
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் மீது நடத் ப்படும்
ஆதிக்கச் சொதிகளின் வன்முடைறக்கு எதிரொன
இEக்கங்கள் இங்கு நடைடதபறுகின்றன; அது
எந் அளவுக்கு தவற்றி தபற்றுள்ளது என்பது
கவறு விடEம். ஆனொல், அக வன்முடைற
மருத்துவச் சொதியினர் மீதும் நடத் ப்பட்டும்
அ ற்தகதிரொன கபொரொட்டம் மட்டுமல்ல அவர்களின் மீ ொன ஒடுக்குமுடைற பற்றியும்
கபசப்படொமகலகE உள்ளது. அவர்களின்
மீ ொன சமீபகொல் ஒடுக்குமுடைறகள் சிலவற்டைற
இங்குக் கொTலொம்.
சம்பவம் 1

திருதநல்கவலி மொவட்டம், சங்கரன்ககொவில்
அருகக உள்ள ஒரு கிரொமத்திடைனச் கசர்ந்
அங்கப்பன் வட்டொர வளர்ச்சி அலுவலரொகப்
பணிபுரிந் ொர். அவர் ொன் வொங்கிE புதிE இரு
சக்கர வொகனத்டை த் னது வE ொன ந்டை யிடம்
கொண்பிக்க கவண்டும் என்று விரும்பினொர்.
ஆனொல், அவருக்கு அவ்வொகனத்டை த் னது
கிரொமத்திற்குக் தகொண்டு தசல்ல பEம். கொரTம்,
அரசு அலுவலரொகப் பணிபுரியும் அவர், நன்றொக
ஆடைடEணிந்து கிரொமத்திற்குள் தசல்லும்
கபொத ல்லொம் ஆதிக்கச் சொதியினர் அவடைரக்
கிண்டல் தசய்துள்ளனர். நன்றொக ஆடைடEணிந்து
தசன்ற ற்கக கிண்டல் தசய் கமல் சொதியினர்,
இரு சக்கர வொகனத்தில் தசன்றொல் என்ன
தசய்வொர்கள் என்று பEந் ொர். இ னொல், இவர்
திருதநல்கவலியிலிருந்து மொடைல கநரத்தில்
புறப்பட்டு சங்கரன்ககொவில் தசன்று,
அங்கிருந்து புறப்பட்டு நள்ளிரவு வீட்டிற்குச்
தசன்று னது ந்டை யிடம் ொன் வொங்கிE
அப்புதிE வொகனத்டை க் கொண்பித் ொர். பின்னர்,
அதிகொடைலயில் எழுந்து திருதநல் கவலிக்குப்

புறப்பட்டொர். இதில் நொம் கவனிக்க
கவண்டிE ொனது,
1) அவர் னது கிரொமத்திற்குச் தசன்று, திரும்பி
வரும் வடைர ஒருவி ப் ப ற்றத்துடன் இருந் து.
2) இந் நடுக்கம், ஆதிக்கச் சொதியினர் அவடைரக்
கிண்டல் தசய் வ டைனவிடவும்,
ொக்குவ டைனவிடவும் மிகக் தகொடூரமொனது.
இது கமல் மற்றும் இடைடநிடைலச் சொதி
இந்துக்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கும் குரூரமொன
உளவிEல் வன்முடைறEொகும். இச்சம்பவம்
1980 களில் நடந் து.
சம்பவம் 2
திருதநல்கவலி அருகக உள்ள ஒரு கிரொமத்தில்
பள்ளர்கள் மருத்துவச் சொதிடைEச் கசர்ந்
ஒருவடைர 1990 களில் மிகக் தகொடூரமொன
முடைறயில் ொக்குகினர். அவடைரத் ொக்கிEவர்
மீது கொவல்துடைறயில் புகொர் தகொடுப்ப ற்கொக
விசுவநொ ொஸ் கபரடைவயின் மொநிலத் டைலவர்
முத்துரொசு, வன்முடைறக்குள்ளொனவடைர
சந்தித் ொர். ஆனொல் புகொர் தகொடுத் ொல் மீண்டும்

ொக்கப்படுகவொம் என்று அஞ்சி புகொர்
தகொடுப்ப ற்கு மறுத்துவிட்டொர்.
கமற்கூறப்பட்டுள்ள இரண்டு சம்பவங்களிலும்
ஆதிக்கச் சொதியினரின் ஒடுக்குமுடைறக்கு
மருத்துவச் சொதியினர் உள்ளொவது தவளிப்படைட
இ டைன எதிர்த்து அவர்கள் கபொரொட்டம் நடத்
இEலொ நிடைலயிகலகE உள்ளனர். இ ற்கு
அடிப்படைடக் கொரTமொக இருப்பது,
கிரொமங்களில் உள்ள அவர்களின் தசொற்ப
அளவிலொன மக்கள் த ொடைககE ஆகும்.
இத் டைகE நிடைலடைமகடைளக் கTக்கிதலடுத்துக்
தகொண்ட மருத்துவச் சொதியினர், ங்கடைளத்
ொழ்த் ப் பட்கடொர் பட்டிEலில் கசர்க்க
கவண்டும் என்று பல ஆண்டுகளொக
முடைறயிட்டு வருகின்றனர். (பின்னிடைTப்பு 4 -ஐ
கொண்க). ொழ்த் ப்பட்ட மக்ககளொடு
ஒப்பிடுடைகயில், இவர்களின் சமூக நிடைலகE
மிகவும் கமொசமொக உள்ளது. இவர்கள் மீ ொன
ஒடுக்குமுடைறகள் தவளியில் அதிகம்
கபசப்படொமகலகE இருப்ப ற்கு அவர்கள்
பிற்படுத் ப்பட் கடொர் பட்டிEலில்
இடைTக்கப்பட்டிருப்பதும் ஒரு கொரTமொகும்.

இ னொல் இவ்தவொடுக்குமுடைறகள்
தபொதுத் ளத்தில் விவொதிக்கப்படொமகலகE
உள்ளன. தீண்டொடைமக்தகதிரொகவும், சொதி
ஒழிப்பிற்கொகவும் கபொரொடி வருகின்ற
இEக்கங்கள் இ டைனக் கTக்கிதலடுத்துக்
தகொள்ளவில்டைல. இ ன் தபொருள், இன்றும்
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் மருத்துவச் சொதியினடைரப்
பிற்படுத் ப்பட்ட, அ ொவது கமல்
சொதியினரொககவ கருதுவ ொகும். பல
பத் ொண்டுகளுக்கும் முன்னர் ொழ்த் ப்பட்ட
மக்கடைளத் தீண்டத் கொ வர்களொககவ கருதிE
அக மருத்துவச் சொதியினர், இன்று அ டைனத்
வதறன உTர்ந்துள்ளனர். இம்மொற்றம் இன்று
கTக்கிதலடுத்துக் தகொள்ளப்படவில்டைல.
எனகவ லித் இEக்கங்கள் தீண்டொடைம - சொதிE
ஒடுக்கு முடைற - சொதி ஒழிப்பு இEக்கங்களில்
மருத்துவச் சொதியினடைரத் னது கநச
சக்திEொககவ அணுக கவண்டும். ’ ொழ்த் ப்பட்ட
மக்கடைளத் தீண்டத் கொக ொர்'Autonomy' என்று கருதுகின்ற
சில மருத்துவச் சொதியினரும் ங்களின்
கருத்திடைன மொற்றிக் தகொள்வது அவசிEமொக
உள்ளது.

அடிக்குறிப்பு
1. இக்கொலங்களில் ஒருவர் என்ன சொதி என்று
த ரிந் பின்னகர சவரம் தசய்Eப்பட்டொர். இது
சலூன் கடைடகளிலும் இருந் து.
2. ர்மொதிகொரி என்ற சமூகப் ப வி அரசு
நிர்வொகத்திற்குட்டபட்டது அல்ல. சில
பொர்ப்பனக் குடும்பங்களின் ஆண்வொரிசுகள்
பரம்படைர பரம்படைரEொக இப்ப வியிடைன
வகித்து வந் னர். இத் ர்மொதிகொரி உள்ளூரின்
சொதிEக் கொட்டுமொனத்டை க்கடைவப்ப ற்கொன
'Autonomy'பிரொEச் சித் ச்’ சடங்கிடைன தசய்துவந் ொர்.
இப்பிரொEச்சித் நிகழ்ச்சியின் கபொது
தீட்டுக்குள்ளொன நபர் ர்மொதிகொரியிடம்
"க ொஷப் பத்திர”த்திடைன (dosha patra - the
statement of sin} தகொடுப்பொர். ர்மொதிகொரி, அந்
நபரிடம் தீட்டு நீக்கிE ற்கொன "சுத்தி
பத்திர”த்திடைனக் (Suddhi patra - the Certificate of
purification) தகொடுப்பொர்.

5.மருத்துவர் கபொரொட்டமும்
எதிர் வன்முடைறயும் - 19242004
எதவதனொருவன் கீழ் நிடைலயிலுள்ள ன்
இனத்திற்கும், ன் நொட்டிற்கும், ன்
தமொழிக்கும், ன் சமEத்திற்கும் கவடைல
தசய்கிறொகனொ அவகன உண்டைமEொன
மனி னொவொன். ன் சுற்றம் ன் வீடு, ன்
பிள்டைளகள் என்தறண்ணி இனமொவது,
நொடொவது என்று ன்னலம் கபசி விலகி
நிற்பவன் மனி கனEல்ல, அவன் தநல்லினுள்
ப ர் கபொன்றவன் -பண்டி ர் எஸ்.எஸ் ஆனந் ம்
கடந் சில பத்து ஆண்டுகளொககவ வரலொற்று
அறிஞர்கள் சொதிE ஆதிக்கத்திற்கு எதிரொக
ஒடுக்கப்பட்ட சொதியினரின் கபொரொட்ட
வரலொற்றிடைன எழுதுவதில் கவனம் தசலுத்தி
வருகின்றனர். இக்கவனம் தபரும்பொலும் லித்

மக்களின் வரலொற்றிடைனப் பதிவு தசய்வதி லும்
குவிந்துள்ளது. மிகவும் பிற்படுத் ப்பட்கடொர்
என வடைகப்படுத் ப்பட்டிருக்கும் மருத்துவச்
சொதியினர் கிரொமப் புறங்களில் லித் மக்களுக்கு
ஒப்பொன ஒடுக்கு முடைறயிடைனயும்
தீண்டொடைமயிடைனயும் சந்தித் னர்; சந்தித்து
வருகின்றனர். இந் ஒடுக்குமுடைறக்கு எதிரொன
கபொரொட்டங்கள் நடைடதபற்றிருப்ப ற்கொன
சமூகப் தபொருளொ ொரச்சூழல்கள்
இருந்திருக்கின்றன. ஆனொல் அது, குறித்
பதிவுகள் கட்டுடைர வடிவிகலொ அல்லது நூல்
வடிவிகலொ, மிழ்ச் சூழலில்
எழு ப்படவில்டைல எனலொம்; ஆனொல்
கபொரொட்டங்கடைள டைமEப்படுத்தி
இலக்கிEங்கள் படைடக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுடைமப் பித் னின் 'Autonomy'நொசகொரக் கும்பல்’ என்ற
மிழ்ச் சிறுகடை யும், முல்க் ரொஜ் ஆனந்தின்
'Autonomy'பொர்பர்களின் த ொழிற்சங்கம்'Autonomy' என்ற ஆங்கிலச்
சிறுகடை யும் கபொரொட்டத்டை டைமEப்படுத்திகE
படைடக்கப்பட்டுள்ளன. மருத்துவர்களின்
கபொரொட்டத்டை யும் - ம மொற்றத்டை யும்
கருவொகக் தகொண்கட நொசகொரக்கும்பல்

படைடக்கப் பட்டுள்ளது. இக்கடை கE
மருத்துவர்களின் கபொரொட்ட வரலொற்டைறத்
க டுவ ற்கு அடிப்படைடEொக அடைமந் து.
புதுடைமப்பித் ன், இக்கடை யின்
ஆரம்பத்திகலகE கபொரொட்டம் நடந் இடத்டை
'Autonomy'அழகிE நம்பிEொபுரம்'Autonomy' என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு,
அவ்வூர் திருதநல்கவலி மொவட்ட வடைரபடத்தில்
இல்டைல என்கிறொர். எனகவ, அவர்
குறிப்பிட்டிருக்கின்ற அழகிEநம்பிEொபுரம்
புடைனப்தபEரொக இருக்கலொம். ஆனொல்
அக்கடை யில் குறிப்பிட்டிருக்கும்
கபொரொட்டத்டை க் கற்படைன என்று ஒதுக்கித்
ள்ளிவிடமுடிEொது. நொசொகொரக் கும்படைல
எடுத்துக் தகொண்டு ஆய்டைவ கமற்தகொண்ட
கபொது, மருத்துவச் சொதியினர் கபொரொட்டம்
நடத்திE ொக நமக்குத் த ரிகிறது. எனகவ, நொம்
இப்பகுதியில், மிழகத்தில் சொதிE ஒடுக்கு
முடைறக்கு எதிரொக மருத்துவச் சொதியினரொல்
நடத் ப்பட்ட கபொரொட்டம்; அ ற்தகதிரொக
ஆதிக்கச் சொதியினர் நடத்திE எதிர் வன்முடைற,
கபொரொட்டத் ொல் ஏற்பட்ட சொ க பொ க
விடைளவுகள் ஆகிEவற்டைற ஆரொய்கவொம்.

இப்கபொரொட்ட வரலொற்டைறக் கொலனிE ஆட்சிக்
கொலம், கொலனிEத்திற்குப் பிந்டை E கொலம் எனப்
பிரித்து ஆய்விடைன கமற்தகொள்கவொம்.
இழிவுகளுக்தகதிரொன மு ல் கபொரொட்டம் - 1924
மருத்துவச் சொதியினர் ஆதிக்கச் சொதியினருக்குச்
தசய்துவந் பணிகடைளச் சமூக உறவுகள்:
அன்றும் இன்றும் என்ற பகுதியில்
பட்டிEலிட்டிருந்க ொம். அப்பணிகள் ங்கடைள
இழிவு படுத்துவ ொகக் கருதினர். குறிப்பொக,
மொப்பிள்டைளச் சவரம், இறப்புச் சடங்கில்
சவத்திற்குச் சவரம் தசய் ல்-பிTம் எரித் ல்
ஆகிEவற்டைற இழிதவன்றும், அ டைனச்
தசய்வதிலிருந்து விடுபட கவண்டும் என்றும்
முEற்சி தசய் னர். இத் டைகE முEற்சிகள், கள
ஆய்வில் கிடைடத் கவலின்படி,
திருதநல்கவலி நகரத்தில் தவள்ளொளர்களுக்குச்
கசவகம் தசய்துவந் ’தவள்ளொளநொவி ர்'Autonomy' என
அடைழக்கப்பட்ட பிரிவினரொல் மு ன்மு லில்
த ொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்கபொரொட்டம்
அவர்களொல் 'Autonomy'சுEமொக'Autonomy' த ொடங்கப்பட்டது
என்றும், பண்டி ர் ஆனந் ம்

அப்கபொரொட்டத்திற்கு வித்திட்டொர் என்றும்
கருத்துக்கள் அம்மக்களிடத்தில் நிலவுகின்றன.
பண்டி ர் ஆனந் ம் 1927 ம் ஆண்டு
தசன்டைனயில், ’தசன்டைன மொநில மருத்துவர்
சங்கம்'Autonomy' என்ற ஓர் அடைமப்பிடைனத் த ொடங்கினொர்
(பண்டி ர் எஸ். எஸ். ஆனந் ம் - டைவரவிழொ
மலர், 1966). இவ்வடைமப்பின் மூலம் அவர்
மிழகத்தின் பல ஊர்களுக்கும் சுற்றுப் பETம்
தசய்து மருத்துவச் சொதியினர் ொங்கள்
இழித ொழில் தசய்வடை ப் புறக்கணிக்குமொறு
ககொரினொர். இக்கொலத்தில் திருதநல்கவலி
நகரத்தின் சொலிEர், மொ ொக் ககொயில்,
மொ ொப்பூங்குடி, கருகவலங்குண்டம் ஆகிE
த ருக்களில் வசித் மருத்துவச் சொதியினர்
தவள்ளொளர்களுக்கும் பொர்ப்பனர்களுக்கும்
’இழிவு கவடைலகள் தசய்Eமொட்கடொம்'Autonomy' என்று
கபொரொடினர் (குழந்டை கவலு (88), 06.05.05)
இ டைனEறிந் பண்டி ர் ஆனந் ம்
திருதநல்கவலிக்கு வந்து, மருத்துவச் சொதியினர்
அடைனவடைரயும் னித் னிEொகவும் கூட்டொகவும்
அவர்களது இல்லங்களில் சந்தித்துப்
கபொரொட்டத்டை த் த ொடரும்படியும், அ ற்கு,

ொன் முழு ஒத்துடைழப்புத் ருவ ொகவும்
உறுதிEளித் ொர். இ னொல் ’தவள்ளொள பொர்ப்பனர்களுக்கு இழிவு கவடைல தசய்E
மொட்கடொம் என்ற கபொரொட்டம்’ வலுப்தபற்றது.
இவர்கடைளப் பின்பற்றி தபொற்தகொல்லர்களுக்குச்
கசவகம் தசய்து வந் மருத்துவர்களும், இழிவு
கவடைலகள் தசய்Eமொட்கடொம் என்று கபொரொடத்
த ொடங்கினர். இ னொல் தவள்ளொளர்களும்
பொர்ப்பனர்களும் மருத்துவர்கடைளத்
ொக்குவ ற்குத் திட்டம் தீட்டினர். இடை Eறிந்
பின்னரும் அவர்கள் கபொரொட்டத்டை த்
த ொடர்வதில் உறுதிகEொடு இருந் னர்.
திருதநல்கவலி சொலிEர் த ருடைவச் கசர்ந்
ரொசொமணி, முருகொனந் ம் ஆகிகEொர்,
நொங்கள் தசத் ொலும் இந் இழித ொழிடைலச்
தசய்Eமொட்கடொம்
(தசொக்கலிங்கம் (74), 17.04.05).
என்று சப கமற்றனர். சொதி இந்துக்கள்
மருத்துவர்கடைளத் ொக்குவ ற்கொன அடைனத்து
ஏற்பொடுகடைளயும் தசய்து தகொண்டிருந் டை க்
ககள்வியுற்ற மருத்துவர்கள் பண்டி ர்

ஆனந் த்திற்குத் த ரிEப்படுத் கவ, அவர்
திருதநல்கவலிக்கு வந் ொர்.
கபொரொட்டக்கொரர்களும் பண்டி ர் ஆனந் மும்
கூடி ஆகலொசடைன தசய் னர். இறுதியில், இழிவு
கவடைலகள் தசய்E மறுத்துத் த ொடங்கப்பட்ட
இப்கபொரொட்டத்தில் தவற்றி தபறகவண்டும்
என்றொல் அடைனவரும் இலங்டைகக்குச் தசன்று
அங்கு த ொழில் தசய்வது ொன் ற்கபொடை க்கு
உள்ள ஒகர வழி என்ற முடிவுக்கு வந் னர்.
இம்முடிவு மருத்துவர்கடைளத் விர இ ர
சொதியினருக்குத் த ரிEொமல்
பொதுகொக்கப்பட்டது. இறுதியில்
கபொரொட்டக்கொரர்கள் அடைனவரும் ங்கள்
மடைனவி மக்கடைள இங்கககE விட்டுவிட்டு
இலங்டைகக்குச் தசன்றனர். இ னொல் தவள்ளொள
- பொர்ப்பனர்களுக்கும், தபொற்தகொல்லர்களுக்கும்
கசவகம் தசய்வ ற்கு மருத்துவச் சொதியினர்
இல்டைல என்ற நிடைல ஏற்பட்டு விட்டது.
இப்கபொரொட்டகம மிழகத்தில் மருத்துவச்
சொதியினர் இழிவு கவடைலகளிலிருந்து
விடுபடுவ ற்கொக நடத்திE மு ல் கபொரொட்டம்
ஆகும்.

மருத்துவச் சொதியினர் இலங்டைகக்குச்
தசன்றுவிட்ட தசய்திடைE மிகத் ொம மொககவ
அறிந் சொதி இந்துக்கள் ஆத்திரமுற்று மருத்துவச்
சொதி தபண்கடைளயும், குழந்டை கடைளயும் ொக்கத்
த ொடங்கினர். அவர்களின் வீடுகடைளத் தீயிட்டுக்
தகொளுத்தினர், உTவுப் தபொருட்களில் மண்
எண்தTய், மலம் கபொன்றவற்டைறக் கலந் னர்,
கிTறுகளில் ண்ணீ ர் எடுப்படை த் டுத் னர்
(தசொக்கலிங்கம், (74), 17.04.05). பண்டி ர்
ஆனந் ம் சொதிE இந்துக்களின் வன்முடைறக்கு
முற்றுப்புள்ளி டைவப்ப ற்கொன ஏற்பொடுகடைளச்
தசய்Eத் த ொடங்கினொர். 31.09.1924 ல் தசன்டைன
சவுந் ரிE மகொலில் ஐக்ககொர்ட்டு நீதிபதி
சர்.டி.ச ொசிவ ஐEர் டைலடைமயில் கூட்டம் கூடி,
திருதநல்கவலியில் மருத்துவச் சொதியினர் பிTம்
எரித் ல் பணிடைEச் தசய்E மறுத் ொல்
கமல்சொதியினரொல் ொக்கப்படுவ டைனத்
டுப்பது குறித்து விவொதித் னர். பண்டி ர்
எஸ்.எஸ். ஆனந் ம், மணி, திருநொவுக்கரசு
மு லிEொர், ச ொசிவ ஐEர், ஐககொர்ட் வழக்கறிஞர்
எஸ். கவணுககொபொல் தசட்டிEொர்,
க5என்ரொமநொ ன், டிவிசுப்பிரமணிEம்

ஆகிகEொர்கள் மருத்துவர்கள் திருதநல்கவலியில்
ஒடுக்கப்படுவது குறித் இக்கூட்டத்தில்
பங்ககற்றனர். கூட்டத்தில், டொக்டர் நகடச
மு லிEொர்
திருதநல்கவலி மருத்துவர்கள் அநிEொE
கஷ்டங்களுக்கு உட்பட்டிருப்ப ொல்,
அக்கஷ்டங்கடைளப் பற்றி விசொரித்து
மருத்துவர்கடைள கவர்தமண்டொர் கொப்பொற்றத்
குந் நடவடிக்டைககள் எடுக்க கவண்டுதமன்று
தீர்மொனம் தகொண்டு வந் ொர். அ டைன
உEர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் எஸ்.
கவணுககொபொல் தசட்டிEொர் ஆகமொதித்துப்
கபசிE பின்னர் அத்தீர்மொனம் அடைனவரொலும்
அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பி
டைவக்கப்பட்டது (த ன்னிந்திE மருத்துவர்கள்
சங்கம், பக். 28). திருதநல்கவலியில் மருத்துவச்
சொதியினர் ஒடுக்கப்பட்டது குறித்து தசன்டைன
சட்டசடைபக் கூட்டத்தில் 4121924 அன்று டி.
ஆதிநொரொET தசட்டிEொர் ககள்வி ககட்டொர்.
அ ற்கு

திருதநல்கவலியில் மருத்துவர்களின்
முன்கனற்றத்திற்கு ஒரு இEக்கம் நடந்து
வருவது த ரியுதமன்றும், திருதநல்கவலியில்
மருத்துவர்கள் தசய்துவந் த ொழில்களில்
ஒன்டைற நிறுத்தி விட்ட ொல் தபொது
5னங்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் சிறிது
மனஸ் ொபம் ஏற்பட்டிருப்பது த ரியுதமன்றும்,
ஆனொல் மருத்துவருடைடE தசொத்திற்ககொ
உயிருக்ககொ ஆபத்து வந் ொகக்
கவர்தமண்டொருக்குத் த ரிEவில்டைல
என்றும் பதிலளிக்கப்பட்டது. இப்பதில்
ஏமொற்றத்டை த் ருவ ொக இருக்கிறத ன்று
17.12.1924 திருதநல்கவலி நகரம் சொலிEர் த ரு
மருத்துவர் மடத்தில் நடந் தபொதுக்கூட்டத்தில்
பண்டி ர் ஆனந் ம் கபசினொர் (த ன்னிந்திE
மருத்துவர் சங்கம், பக் 28-29).
திருதநல்கவலி நகரத்தில் த ொடங்கப்பட்ட
இப்கபொரொட்டம், ொமிரபரணி
ஆற்றங்கடைரகEொர ஊர்களில் வசித்துவந்
மருத்துவச் சொதியினரொலும் நடத் ப்பட்டது.
திருதநல்கவலி மொவட்டத்தில் த ன்கொசி,

கசரன்மகொக வி, மூலக்கடைரப்பட்டி,
கல்லிடைடக்குறிச்சி, அம்பொசமுத்திரம்,
ரமTசமுத்திரம், இடைடகொல் கபொன்ற
ஊர்களிலும், இன்டைறE தூத்துக்குடி
மொவட்டத்தில் உள்ள திருடைவகுண்டம், ஆழ்வொர்
திருநகரி, த ன்திருப்கபடைர, ஆத்தூர்,
ஆறுமுகமங்கலம், கசதுக்குவொய்த் ொன்,
தகொற்டைக, கொEல்பட்டினம்,
அம்மன்புரம் கபொன்ற ஊர்களில் வசித்து வந்
மருத்துவர்களும் கபொரொட்டத்டை ஆரம்பித் னர்.
இவர்களும் இழித ொழில் தசய்E மறுத்துவிட்டு
இலங்டைகக்குச் தசன்றனர். இவர்கடைள,
ஏற்கனகவ இலங்டைகக்குச் தசன்றிருந்
மருத்துவர்கள் அடைழத்துக் தகொண்டனர்.
இலங்டைகயிலும் மருத்துவர் சங்கம்
அடைமக்கப்பட்டது. இச்சங்கத்தினர் மிழகத்தில்
மருத்துவர்கடைளப் கபொரொட்டம் நடத்
டைவப்பதும், பின்னர் கபொரொடுபவர்கடைள
இலங்டைக, மகலசிEொ, பர்மொ கபொன்ற
நொடுகளுக்கு அனுப்புவதுமொன கவடைலகடைளச்
தசய் னர். திருதநல்கவலி மொவட்டத்தில்
கபொரொட்டங்கள் நடந்து தகொண்டிருந் கபொது,

ஆதிக்கச் சொதியினர் மருத்துவர்கடைளத் ொக்கத்
த ொடங்கினர். இத் ொக்கு லிலிருந்துத் ப்பித்துக்
தகொள்வ ற்கொகச் சிலர் ம ம் மொறினர். ரமT
சமுத்திரத்தில் உள்ள மருத்துவர்கள் சிலர்
இசுலொம் ம த்திற்கு மொறினர். கமலும்
கமல்சொதியினருக்குப் பணிகடைளச் தசய்வ டைன
விட்டுவிட்டு தநசவு தசய் னர்
(வி.எஸ்.சுப்டைபEொ, (81)8.07.05.).
புதுடைமப்பித் னின் நொசகொரக் கும்பலில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் முசுலீம் ம மொற்றம்
ரமTசமுத்திரத்தில் நடந் து என்று உறுதிப்படக்
கூறுவ ற்கு இடமில்டைல. கொரTம் அக்கடை யில்
ம ம் மொறும் மரு ப்பன் அவர் ொக்கப்படும்
கபொது திருடைவகுண்டம் கொவல் நிடைலEத்திற்குப்
புகொர் தகொடுக்கச் தசன்ற ொகக் கூறுகிறொர்.
திருதநல்கவலிக்கு கமற்கக ரவTசமுத்திரமும்,
கிழக்கக திருடைவகுண்டமும் இருக்கிறது.
எனகவ, இக்கடை டைE மட்டுகம டைவத்து ம ம்
மொற்றம் நடந் இடத்டை மிகச் சரிEொகக்
குறிப்பிட இEலொது. இப்கபொரொட்டங்களின்
கபொது தவள்ளொளர்கள் கநரடிEொக
மருத்துவர்கள் மீது வன்முடைறயில் ஈடுபட்டனர்;

சமூகப் புறக்கணிப்பு தசய் னர்; மொனிE
நிலங்கடைளத் திருப்பிக் ககட்டனர். ஆத்தூரில்
மருத்துவர்களிடம் மொனிE நிலத்டை க் ககட்ட
கபொது, மருத்துவச் சொதியினர் ’இந் நிலங்கள்'Autonomy'
எங்களுக்கு ரொணி மங்கம்டைம தகொடுத் து,
நொங்கள் அ டைன உங்களுக்குத் ர மொட்கடொம்
என்று கூறிவிட்டனர் (நடரொசன் (73) 02.06.05).
திருவிடைடமருதூர் தகொடூரம்
திருதநல்கவலி மொவட்டத்டை த் த ொடர்ந்து,
ஞ்சொவூர் அருகக உள்ள திருவிடைடமரு ொர்
மருத்துவச் சொதியினர் கபொரொட்டத்திடைனத்
த ொடங்கினர். இ னொல் அவ்வூர் ஆதிக்கச்
சொதியினர் மருத்துவர்கடைளச் சமூகப்
புறக்கணிப்பு தசய் ொல், குடிக்கத் ண்ணீர்
மற்றும் உTவின்றி அவதிக்குள்ளொனொர்;
வீடுகடைள விட்டு தவளிகE வர முடிEொமல்
டுக்கப்பட்டனர். மிகவும் அச்சமடைடந்
அவர்கள் ங்களின் பொதுகொப்பிற்கொக
அடைனவரும் ஒன்றொகக்கூடிE ஒகர வீட்டில்
கத்திககளொடும் டிககளொடும் இருந் னர்.
பின்னர் பண்டி ர் ஆனந் ம் அவ்விடத்திற்கு

இரவு கநரத்தில் வEல்தவளி வழிEொக அடைழத்து
வரப்பட்டொர். கொரTம், அவ்வூர்ப்
பொர்ப்பனர்களும் இ ர கமல்சொதியினரும்
பண்டி ர் ஆனந் ம் குறித்து, இவன்
திருதநல்கவலி ஜில்லொடைவயும் இப்படித் ொன்
தகடுத்து விட்டொன் என்றும், நன்றொக
அடிவொங்கப் கபொகிறொன் என்றும்
கபசிக்தகொண்டனர். கமலும் ஆனந் த்திடம்
சிலர் கநரிடைடEொககவ,
உன்மீது ொன் இந் ஊரொருக்கு (கமல் சொதியினர்)
ககொபம்
மிகுதிEொக இருக்கின்றது; நீ உயிகரொடு ஊர்
கபொய்ச் கசர்
என்று கூறினர். இச்சூழலில், அவர் நண்பர்கள்
இருவகரொடு மொறுகவடத்தில்
கடைடத்த ருவிற்குச் தசன்றொர். இவடைர
அடைடEொளம் கண்டு தகொண்ட கமல்சொதியினர்
அவடைரச் சூழ்ந்து தகொண்டு டிகளொல்
கடுடைமEொகத் ொக்கிவிட்டு ஒரு வீட்டில்
கபொட்டுச் தசன்றனர். அவ்வீட்டொர்
ஆனந் த்டை த் த ரிந்திருந் கொரTத்தினொல்

அவருக்கு உ வி தசய் னர். பின்னர் அவர்
வEல்தவளி வழிEொக கவதறொரு வீட்டிற்குச்
தசன்றொர். அவ்வீட்டொர் அவடைர பக்கத்து
ஊருக்கு அனுப்பி டைவப்ப ற்கு உ வினர்.
ஆனந் ம் அவ்வீட்டொரிடம் ஒரு புடடைவடைE
வொங்கிப் தபண் கபொல் கவடமிட்டுக் தகொண்டு
அவ்வீட்டில் உள்ள இடைளஞரின் உ விகEொடு
கும்பககொTத்திற்குச் தசன்றொர். ன் நண்பர்கள்
மூலமொக திருவிடைடமருதூரில் உள்ள
மருத்துவர்களின் அபொE நிடைலயிடைன ஞ்சொவூர்
மொவட்ட ஆட்சிEருக்கும், கொவல்
கண்கொணிப்பொளருக்கும் த ரிவிக்கச் தசய் ொர்.
கொவல்துடைறயினர் அங்கு தசன்று
கமல்சொதியினர் மருத்துவர்களுக்கு எதிரொக
இருப்படை த் த ரிந்து தகொண்டனர்; ஆனொல்
அவர்களுக்கு உ வி தசய்Eொமல் சமொ ொனம்
கூறிவிட்டு வந் னர். மொனத்டை ப் தபரி ொக
நிடைனத் பலர் அவ்வூடைர விட்டு
தவளிகEறிவிட்டனர் (த ன்னிந்திE மருத்துவர்
சங்கக் குறிப்புகள், பக்.25-27).
திருவிடைடமருதூரில் பண்டி ர் ஆனந் ம்
தகொடூரமொகத் ொக்கப்பட்ட பின்னரும் அவர்,

மருத்துவச் சொதியினடைர இழிவுகளிலிருந்து
விடு டைலEடைடEச் தசய்கின்ற பணியிடைனத்
த ொடர்ந் ொர். திருவிடைட மருதூர் சம்பவம் எந்
ஆண்டு நடந் து என்படை அறிE
முடிEவில்டைல. ற்கபொது கிடைடத்திருக்கும்
ஆவTத்தில் சம்பவம் நடைட தபற்ற ஆண்டு
குறித் பதிவு இல்டைல. திருவிடைட மருதூரில் கள
ஆய்வின் கபொது சம்பவத்தில்
த ொடர்புடைடEவர்கடைளகEொ அல்லது அது
குறித் தசய்தியிடைன அறிந்திருப்பவர்கடைளகEொ
கொT முடிEவில்டைல. எனினும் இச்சம்பவம்
திருதநல்கவலி கபொரொட்டத்திற்குப் பின்னர்
நடைடதபற்றது என உறுதிEொகக் கூறலொம்.
இந் க் கொலக்கட்டத்தில், ஞ்சொவூர் அருகக
கும்மொப்கபட்டைடயில் மருத்துவர்களும்
குEவர்களும், தபொது இடத்தில் வசித்து வந் னர்.
1920 களில் மருத்துவர்களின் ந்டை மற்றும்
மகன்கள் மலEொவில் இருந்து பTம்
அனுப்பிE ொல் அவர்கள் தபொருளொ ொர அளவில்
முன்கனற்றம் அடைடந் னர். இ ன் மூலம்
கும்மொப்கபட்டைடயில் 5 ஏக்கர் நஞ்டைச நிலம்
வொங்கினர். அவர்களின் நிலத்தில்

வளர்ந்திருந் மரங்கடைள தவட்டுவ ற்கு முடிவு
தசய் னர்; ஆனொல், பொர்ப்பனர்கள் இந் நிலம்
ங்களுக்கொனது என்று கூறி மரம்
தவட்டுவ டைனத் டுத் னர். ஆனொல்
மருத்துவர்களும் குEவர்களும் அந்நிலம்
ங்களுக்குச் தசொந் மொனது என்று கூறினர்.
பொர்ப்பனர்கள் அவர்கடைள தவளிகEற்ற முடிவு
தசய் னர். மருத்துவர்களும் குEவர்களும்
தவளிகEற மறுத்துவிட்டனர். பின்னர் இது
த ொடர்பொக வழக்கு நடந் து. மருத்துவச்
சொதியினர் கீழ் ககொர்ட்டில் தவற்றி தபற்றனர்.
ஆனொல் பொர்ப்பனர்கள் தசன்டைன
உEர்நீதிமன்றத்தின் மூலம் அவ்தவற்றிடைE
முறிEடித் னர்; மருத்துவச் சொதியினரின் 4
குடும்பத்தினடைரயும் தவளிகEற்றினர். அவர்கள்
ஞ்சொவூருக்குச் தசன்று சலூன் ஆரம்பித்து
வொழத்த ொடங்கினர். பொர்ப்பனர்கள்
ங்களுக்குச் கசவகம் தசய்வ ற்கொக புதிE
மருத்துவர்கடைள ஏற்படுத்திக் தகொண்டனர்
(Gough, Kathleen, 1981; 204.)
தரட்டிEொர்களின் சமூகப் பEங்கரவொ ம் - 1926

திருதநல்கவலி மொவட்ட மருத்துவகுலச்
சங்கத்தின் "சவத்திற்குச் சவரம் தசய்Eவும்
அ டைன எரிக்கவும் மறுத் ல்” என்ற
தீர்மொனத்திடைனப் பின்பற்றி மூலக்கடைரப்பட்டி
மருத்துவச் சொதியினர் 1926 ம் ஆண்டு
தரட்டிEொர்களுக்கு இழித ொழில் தசய்E
மறுத் னர். அக்கொலத்தில், இங்கு 500 தரட்டிEொர்
குடும்பங்களுக்கு, 12 மருத்துவச் சொதிக்
குடும்பங்கள் வசித் னர். இவர்களின் தமொத்
எண்ணிக்டைக 60 ஆகும். ங்களுக்குச் கசவகம்
தசய்E மறுத் , மருத்துவச் சொதியினர் மீது
தரட்டிEொர்கள் வன்முடைறயில் ஈடுபட்டனர்;
சமூகப் புறக்கணிப்பு தசய் னர்; தபொதுக்
கிTற்றில் குடிநீர் எடுப்பதிடைனத் டுத் னர்.
இ னொல் அம்மக்கள் பிச்சொண்டி பண்டி ரின்
கிTற்றில் ண்ணீர் எடுக்கத் த ொடங்கினர்.
தரட்டிEொர்கள் அக்கிTற்றில்
மண்தTண்தTய் ஊற்றி மொசுபடுத்தினர்.
பின்னர் ஊற்றுத் க ொண்டி அதில் சுமொர் மூன்று
மொ கொலமொக ண்ணீர் எடுத்துக்
தகொண்டிருந் னர். பின்னர் பிச்சன்
பண்டி ருக்குச் தசொந் மொன நிலத்தில் கிTறு

தவட்ட முடிவு தசய் னர். திருதநல்கவலிக்கு
அருகில் உள்ள திருப்பணிகரிசல்குளத்டை ச்
கசர்ந் , சுடடைலமுத்துக் குடும்பன், மொடன்,
உ Eன், ஈனன், சண்முகம் ஆகிE 5 பள்ளர்
சொதிடைEச் கசர்ந்க ொர் கிTறு க ொண்டும்
பணிகடைளச் தசய்துவந் னர். அப்பணி
முடிவடைடவ ற்குள் தரட்டிEொர்கள் கிTறு
தவட்டக்கூடொது என்று மிரட்டகவ பள்ளர்கள்
திரும்பிச் தசன்றுவிட்டனர். மருத்துவர்களின்
வEல்களில் விவசொEப் பணி தசய்து
தகொண்டிருந் ஆதிதிரொவிடர்கடைளயும் பணி
தசய்Eவிடொமல் துரத்தினர். (மொவட்ட ககொர்ட்
மொஜிஸ்ட் கரட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட புகொர்
மனு, பக் 3) மருத்துவச் சொதியினரின் ஆடு
மொடுகள் அரசு புறம்கபொக்கு நிலங்களில்
கமய்வடை த் டுத் னர். மருத்துவச் சொதிப்
தபண்களும் குழந்டை களும் த ருக்களில்
டைவத்துத் ொக்கப்பட்டனர். அப்தபண்கள்
வீட்டைட விட்டு தவளிகE
வந் ொல், அவர்களிடம் பொலிEல் வன்முடைறயில்
ஈடுபட்டனர். கTபதி பிள்டைள என்பவர்,
13.04.1926 அன்று அரசுக்குச் தசொந் மொன

குளத்தில் பிச்டைசக்கொர பண்டி ரின் மடைனவி
கவயிலு கொந் ொள் குளித் கபொது, அவடைரக்
குளிக்கவிடொமல் துரத்தினொர்; அவரின் உலர்ந்
துணிகடைள குளத்திற்குள் வீசினொர். கமலும்,
கமற்குறிப்பிட்ட நொளன்று முத்டை Eொ
பண்டி டைர அக்குளத்தில் குளிக்கவிடொமல்
டுத் னர். இரவு கநரங்களில் மருத்துவர்களின்
வீடுகளில் கல் எறிந் னர். நடைடபொடை யில்
கூர்டைமEொன முட்கடைளப் கபொட்டுடைவத் னர்.
பிச்சன் பண்டி ன் நிலத்தில் அவர் கபொட்டிருந்
உரங்கடைள 27.09.1926 அன்று கமல் சொதியினர்
அள்ளிச் தசன்று விட்டனர். இ னொல் அவர்
நொங்குகநரி கொவல் துடைறயில் 01.10.1926 அன்று
புகொர் தகொடுத் ொர் (பின்னிடைTப்பு 5-ஐ கொண்க).
கமலும் தரட்டிEொர்கள் பல வடைககளில்
மருத்துவச் சொதியினர்களின் தசEல்பொடுகடைள
முடமொக்கினர் (கசரன்மகொக வி
மொஜிஸ்ட்கரட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட புகொர் மனு,
16.04.1926). ங்களுக்குப் பொதுகொப்பு கவண்டும்
என்று கொவல் துடைறயில் புகொர் தகொடுத் கபொது
அங்கு பொதுகொப்பிற்கொக ஒரு டைலடைமக் கொவலர்
உட்பட நொன்கு கொவலர்கள் அமர்த் ப்பட்டனர்.

இக்கொவலர்கள் தரட்டிEொர்களுக்கு
ஆ ரவொககவ தசEல்பட்டனர். (மொவட்ட
ககொர்ட் மொஜிஸ்ட் கரட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட
புகொர் மனு, பக்2, 17.7.1926). தரட்டிEொர்களின்
சமூக வன்முடைறடைEதEொட்டி அங்கு ஒரு கொவல்
அதிகொரி வந்து தசன்ற பின்னர், சுப்டைபEொ
தரட்டி, குருடைவEொ தரட்டி ஆகிகEொர்,
நீங்கள் பொர்பர்கள், நொங்கள் பண்டைTEொர்கள்
இருக்கிற தபொழுது, எப்படி அரசொங்கத்திடம்
முடைறயிடலொம். எங்கடைள எதிர்த் ொல் உங்கள்
வொழ்க்டைகக்கு முற்றுப்புள்ளி
டைவத்துவிடுகவொம். உங்களுக்கொக இந் ப்
பகுதியில் Eொரும் சொட்சி தசொல்லப்
கபொவதில்டைல. எங்களுக்குக்
கட்டுப்படவில்டைல என்றொல் உங்கடைள
அழித்துவிடுகவொம்
என்று மருத்துவர்கடைள மிரட்டினர்.
(கசரன்மகொக வி மொஜிஸ்ட் கரட்டுக்கு
அனுப்பப்பட்ட புகொர் மனு, 16.04.1926 : 3).
இப்பிரச்சடைன த ொடர்பொக மீண்டும் 16.11.1926
அன்று மொவட்ட மொஜிஸ்ட்கரட் நொன்குகநரியில்

முகொமிட்டிருந் கபொது புகொர்
தகொடுக்கப்பட்டது. தரட்டிEொர்கள், மருத்துவச்
சொதியினர் மீது வன்முடைறயில் ஈடுபட்ட கபொது
அவர்களுடன் தவள்ளொளர்களும், ஆசொரிகளும்
இடைTந்து தகொண்டு ொக்கினர்.
மருத்துவச்சொதியினருக்கொக வழக்கறிஞர்
எம்.க வ ொசு வொதிட்டொர். மருத்துவச் சொதியினர்
6 கபர், தரட்டிEொர்கள் 11 கபர், தவள்ளொளர்கள் 2
கபர், ஆசொரிகள் 2 கபர் இவ்வழக்கில்
வொதிகளொகவும் பிரதிவொதிகளொகவும்
இடைTக்கப்பட்டிருந் னர். இப்கபொரொட்டத்தின்
கபொது மருத்துவச் சொதியினர் நீதிமன்றம்,
கொவல்துடைற என அங்குமிங்குமொக
அடைலவடை ப் பொர்த் ஒரு பொதிரிEொர்
அம்மருத்துவர்களிடம் அவர்கள்
அடைலவ ற்கொன கொரTத்டை க் ககட்டுள்ளொர்.
அவர்கள் கொரTத்திடைனக் கூறகவ
அவர்களுக்குத் ொன் ஆ ரவு ருவ ொக
உறுதிEளித் ொர். இ னொல் அவர்களில் நடரொசன்,
பரக சி ஆகிகEொர் கிறித்துவ ம த்திடைனத்
ழுவினர் நடரொசன் (73) 02.0605). ம ம் மொறிE
பிச்டைசப் பண்டி ன் னது தபEடைர சகவரி

பிச்டைசப் பண்டி ன் என மொற்றிக் தகொண்டொர்.
இப்கபொரொட்டத்தின் கபொது மருத்துவச்
சொதியினர் தரட்டிEொர்களின் வன்முடைறயிடைனச்
சுமொர் ஓரொண்டுகொலம் சந்தித்து, அ டைன எதிர்
தகொண்டு தவற்றி தபற்றனர். திருதநல்கவலி
தவள்ளொளர் - பொர்ப்பனர், திருவிடைட மருதூர்
பொர்ப்பனர் - வொண்டைடEொர்
ஆகிகEொடைரவிடவும் மூடைலக் கடைரப்பட்டி
தரட்டிEொர் - தவள்ளொளர் - ஆசொரிககள மிகக்
தகொடூரமொன முடைறயில் மருத்துவச்
சொதியினருக்கு இன்னல்கள் தசய் னர்.
மூடைலக்கடைரப்பட்டியில் இப்கபொரொட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் நடைடதபற்ற
மருத்துவச் சொதியினரின்
மொநொடுகளும் கூட்டங்களும் கீகழ
ரப்பட்டுள்ளன.
01.09.1926 ல் திருதநல்கவலி ஜில்லொ மருத்துவர்
சங்க மு ல் மொநொடு
17.09.1926 ல் பத் மடைட கூட்டம்
12.09.1926 ல் த ன்கொசி ொலுக்கொ மொநொடு

14.09.1926 ல் கல்லிடைடக்குறிச்சி கூட்டம்
16.09.1926 ல் பொபநொசம் கூட்டம்
28.09.1926 ல் திருதநல்கவலி மருத்துவர் மடத்தில்
கூட்டம்
இதில் பண்டி ர் ஆனந் ம், டொக்டர் எம்பி
சங்கரசுப்பு பிள்டைள, வி.எம்.சொமி பண்டி ர்
உட்பட பலர் பங்ககற்றனர். இக்கூட்டங்களிலும்
மொநொடுகளிலும் பண்டி ர் ஆனந் ம் மருத்துவச்
சொதி தபண்களும் ஆண்களும் கல்வி கற்க
கவண்டிE அவசிEத்டை யும், மருத்துவ சமூக
முன்கனற்றத்திற்கொன வழிவடைககள் குறித்தும்
கபசினொர். 1926 ல் மூடைலக்கடைரப்பட்டியில்
மட்டுமல்லொது மிழகத்தில் கசலம் பகுதி யிலும்
இப்கபொரொட்டம் நடைடதபற்றிருக்கிறது.
பண்டி ர் த ொடர்ச்சிEொகத் மிழகத்தின் பல
பகுதிகளுக்கும் சுற்றுப் பETம் தசய்து
மருத்துவச் சொதியினடைர அணிதிரட்டிப் பல
கபொரொட்டங்கடைள நடத்தியுள்ளொர்.
சலூன்: ஐக்கிEத்தின் குறியீடு

மருத்துவச் சொதியினர் நடத்திE
கபொரொட்டத்தினொல் பல மொறு ல்கள் நிகழ்ந் ன.
அவற்றில் குறிப்பிடத் க்க மொற்றமொனது :
1) தீண்டத் கொ வர்கள் என்று தவள்ளொளர்கள்
கருதிE இடைட நிடைலச் சொதிகளுக்கொன
மருத்துவச் சொதியினடைரத் தீண்ட கவண்டிE
நிர்ப்பந் ம் உருவொனது
2) சலூன் கடைடகள் உ Eமொனது
என்னும் இவ்விரு நிடைலகடைளக் குறிப்பிடலொம்.
தவள்ளொளர் - பொர்ப்பனர்கள், தபொற்தகொல்லர்
ஆகிகEொருக்குச் கசவகம் தசய்து வந்
மருத்துவச் சொதியினர் அ டைனச் தசய்E
மறுத்துவிட்ட ொல், கமல்சொதியினர்
திருவனந் புரத்திற்குச் தசன்று அங்கிருந்து
ககொவிந் ன், கிருஷ்Tன், பொலன், நொரொETன்,
அப்புக் குட்டன் ஆகிகEொடைர அடைழத்து
வந் னர். இவர்கள் அடைனவரும் ஒகர
குடும்பத்டை ச் கசர்ந் வர்கள். புதுடைமப்பித் ன்
னது நொசகொரக் கும்பல் கடை யில் மருத்துவர்கள்
இறப்புச் சடங்கு தசய்E மறுப்ப ொல்
'Autonomy''Autonomy'மடைலEொளத்து அம்பட்தடன குடிகEத்திப்

புடுகவொம்" என்று கூறியிருப்பது இங்குக்
குறிப்பிடத் க்கது. தவள்ளொள - பொர்ப்பனர்
கடைளப் பின்பற்றிப் தபொற்தகொல்லர்களும்
ககரளொவிலிருந்து ரொகவன், ககசவன் ஆகிE
இருவரது குடும்பத் ொடைரயும் அடைழத்து
வந் னர். தவள்ளொள - பொர்ப்பனர்களொல்
அடைழத்து வரப்பட்டவர்கள் அவர்களின்
எண்ணிக்டைகக்கு கபொதுமொனவர்கள் அல்லர்.
எனகவ, கூடு ல் எண்ணிக்டைகயிலொன
மருத்துவர்கள் க டைவப்பட்டனர்.
இக்கொலங்களில் திருதநல்கவலிடைEச்
சுற்றியுள்ள கிரொமப்புறங்களில் இடைட நிடைலச்
சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய்து வந்
மருத்துவர்கள் கடுடைமEொன
ஒடுக்குமுடைறகளுக்கு ஆளொகிக்
தகொண்டிருந் னர். அவர்கள்
அவ்தவொடுக்குமுடைறயிலிருந்து
விடுபடுவ ற்கொன வழிகடைள கநொக்கிக்
தகொண்டிருந் சூழலில் திருதநல்கவலி
நகரத்தில் கமல் சொதி இந்துக்களுக்கு ஆட்கள்
க டைவ என்படை அறிந்து, தவள்ளொளபொர்ப்பனர்களின் அடைழப்பிடைன ஏற்றுக்

தகொண்டு அவர்களுக்குச் கசவகம்
தசய்வ ற்கொகத் திருதநல்கவலிக்கு வந் னர்.
திருதநல்கவலி நகரத்தில் கொட்சிமண்டபம்
அருகக கவடர் த ருவில் அவர்கள்
குடிEமர்த் ப்பட்டனர். அங்கிருந் கவடர்கள்
எங்குச் தசன்றனர் என்பது த ரிEவில்டைல.
மருத்துவச் சொதியினர் குடிEமர்த் ப்பட்ட
பின்னர் அத்த ரு ‘த5Eபிரகொஷ் த ரு'Autonomy' என
புதிE தபEர் சூட்டப்பட்டது. இன்று
இத்த ருவில் வசிக்கும் மருத்துவச் சொதியினர்
திருதநல்கவலிடைEச் சுற்றியுள்ள கEத் ொறு,
கழுகுமடைல, த ன்கொசி கபொன்ற
பகுதிகளிலிருந்து இங்கு வந் வர்ககள. இவர்கள்
அடைனவரும் இடைடநிடைலச் சொதியினருக்குச்
கசவகம் தசய்து வந் வர்கள். இவர்கடைள
கமல்நிடைலச் சொதி இந்துக்கள் ஒருகபொதும்
தீண்டியிருக்கவில்டைல; ஆனொல் ற் கபொது
மு ன் முடைறEொக அவர்கடைளத் தீண்ட
கவண்டிE நிர்ப்பந் ம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இது
தவள்ளொள மருத்துவச் சொதியினர் நடத்திE
கபொரொட்டத்தின் விடைளவொகும். கமல்சொதி
இந்துக்கள் அடைழத்து வந் சொதியினர்

சவரப்பணிகடைள மட்டுகம தசய் னர்.
ககரளொவிலிருந்து அடைழத்து வரப்பட்ட
மருத்துவர்கள் இறப்புச் சடங்கு தசய் ல்,
பிTம் எரித் ல் ஆகிE பணிகடைளச் தசய் னர்.
ககரளொவிலிருந்து அடைழத்து வரப்பட்டவர்களில்
ஒருவரின் வொரிசொன ரொமகிருட்டிTன் என்பவர்
தவள்ளொர்களுக்கு மட்டும் இறப்புச்
சடங்குகடைள இன்றும் தசய்து வருகிறொர். (கள
ஆய்வு 09.09.05).
சலூன் கடைடகளும் இக்கொல கட்டத்தில் ொன்
உருவொனது. தவளியிலிருந்து
அடைழத்துவரப்பட்ட இம்மருத்துவர்களில் சிலர்
சலூன் கடைட அடைமத்துச் சவரம் தசய்Eத்
த ொடங்கினர். திருதநல்கவலியில் மு ன்
மு லில் தநல்டைலEப்பர் ககொயிலிருந்து கிழக்கக
சுமொர் 100 மீ தூரத்தில் த ப்பக்குளம் அருகக
தசொக்கப்படைன முக்கு என்ற இடத்தில்
த ன்கொசிடைEச் கசர்ந் மொரி என்பவர்
1920 களின் கடைடசிப் பகுதியில் சலூன் கடைட
ஆரம்பித் ொர். இ ன் பின்னர் திருதநல்கவலி
நகரத்டை ச் சுற்றிப் பல சலூன்கள் உ Eமொயின.

சலூன் கடைடகளின் க ொற்றத் தினொல் இ ற்கு
முன்னர் ஆற்றுக்கடைரகEொரங்களில் சவரம்
தசய்Eப்பட்டு வந் "பட்டடைற" முடைற அழிEத்
த ொடங்கிEது; வீடுகளுக்குச் தசன்று சவரம்
தசய்வதும் குடைறEத் த ொடங்கிEது. இச்சலூன்
கடைடகளில் ொழ்த் ப்பட்கடொர், நொடொர் ஆகிE
சொதிகளுக்குச் சவரம் தசய்E மறுக்கப்பட்டது.
தவள்ளொள - பொர்ப்பனர் அல்லொ சொதியினர்
சலூன் கடைடகளில் சவரம் தசய் ொல் உடகன
சலூன் கடைடகள் ண்ணீரொல் சுத் ம்
தசய்Eப்பட்டன. சலூன் கடைடகள் கொலனிE
ஆட்சிக் கொலத்தில் உருவொகிE மு லொளிE
சமூகத்தின் விடைளவு அல்ல; அது மருத்துவச்
சொதியினர் விடு டைலக்கொக நடத்திEப்
கபொரொட்டத்தின் உற்பத்திEொகும்.
மிழகத்தின் வடமொவட்டத்தில்
த5Eங்தகொண்டொன் என்ற ஊரில் ககரகுநொ ன்
என்பவர் பண்டி ர் ஆனந் த்டை ச் சந்தித்து
மருத்துவர் குல சங்கம் ஆரம்பித் ொர். கமலும்
15.02.1947 ல் த5Eங்தகொண்டொன் ொலுகொ
மொநொட்டைடயும் நடத்தினொர். அ ன் பின்னர்
அப்பகுதியில் உடைடEொர்பொடைளEத்தில்

தபொன்னுசொமி என்பவடைரச் சலூன் கடைட
திறக்கச் தசய் ொர். அங்குள்ள 5மீன் ொர்
சலூடைனத் திறக்கவிடொமல் டுத் ொர். ரகுநொ ன்,
மொவட்ட ஆட்சித் டைலவர், மொவட்ட கொவல்
கண்கொணிப்பொளர், மு லடைமச்சர்
ஆகிகEொருக்குப் புகொர் தகொடுத் ொர்.
கொவல்துடைறயினர் டைலயிட்டுச் சலூன்
திறப்ப ற்கொன ஏற்பொடுகடைளச் தசய் னர் (கக.
ரகுநொ ன், பண்டி ம் - ஆக்2002). ஏன் 5மீன் ொர்
சலூன் திறப்ப ற்கு முட்டுக்கட்டைட
கபொடகவண்டும் என்ற ககள்வி இவ்விடத்தில்
முக்கிEமொன ொகும். மருத்துவச் சொதியினர்,
ஆதிக்கச் சொதியினரின் இருப்பிடத்டை த் க டிச்
தசன்று சவரம் தசய்வது ஒரு வி த்தில் ங்கடைள
அடிடைமப்படுத்துவ ொக கருதிE அவர்கள்
அதிலிருந்து விடுபட முEற்சி தசய் னர்.
ஆதிக்கச் சொதியினர் வீடுகளுக்குச் சவரம்
தசய்வ ற்கு ஒரு சிறிE தபட்டியில் சவரக்
கருவிகடைளச் சுமந்து தகொண்டு தசல்வடை ,
"தபட்டிடைE எடுக்கொ " என்று கிண்டலொகவும்,
கபொர்குTத்துடனும் கண்டித்துவந் னர். சவரம்
தசய்E கவண்டும் என்றொல் ங்களின்

இருப்பிடத்டை த் க டி வரட்டும் என்ற
கநொக்கில் ொன் சலூன் கடைடகள் ஆரம்பித் னர்.
இ டைன ஆதிக்கச் சொதியினர் பல ஊர்களிலும்
எதிர்த் னர். முல்க் ரொஜ் ஆனந்தின்
பொர்பர்களின் த ொழிற்சங்கம் என்ற கடை டைE
இவ்விடத்தில் குறிப்பிடுவது
தபொருத் மொன ொகும். இக்கடை யில் வரும் சந்து
ஆதிக்கச் சொதியினரின் வீடுகளுக்குச் தசன்று
சவரம் தசய்E மறுத்துவிட்டு, மருத்துவச்
சொதியினருடன் கூட்டொக இடைTந்து நகரத்தில்
சலூன் கடைடகடைள ஆரம்பித் ொர். சொதி இந்துக்கள்
சவரம் தசய்E விரும்பினொல் ங்களின் சலூன்
கடைடகளுக்கு வரட்டும் என்று முடிதவடுத் னர்.
எனகவ, சலூன் கடைடகள் க ொற்றம்
தபற்ற ொனது, சொதிE ஆதிக்கத்தின்
ஒடுக்குமுடைறயிலிருந்து விடு டைல
தபறுவ ற்கொன ஒரு வழிமுடைறEொக இருந் து.
கமலும், பண்டி ர் ஆனந் ம் சலூன்
கடைடகளுக்குத் மிழகம் முழுவதும் ஒகர நொளில்
விடுமுடைற அறிவிக்க கவண்டும், இ ன் மூலம்
சொதிE ஒடுக்குமுடைறக்கு எதிரொன மருத்துவச்
சொதியினரின் ஒற்றுடைமடைE அறிவிக்க முடியும்

என்று நம்பிக்டைக தகொண்டு, அ டைன
அமுல்படுத் கவண்டும் என்று சலூன்
கடைடக்கொரர்களுக்கு அறிவுறுத்தினொர் (சிவ
பொலன், பண்டி ம், நவ 2004, 2-3). இது
முடைறEொகச் தசEல்படுத் ப்பட்ட கபொது
இ டைனக் கண்ட ஆதிக்கச் சொதியினரும்,
த ொழிற்சங்கங்கத்தினரும் அ டைனத் ங்களுக்கு
வழிகொட்டு லொக எடுத்துக் தகொண்டனர். முல்க்
ரொஜ் ஆனந்தின் 'Autonomy'பொர்பர்களின் த ொழிற்சங்க'Autonomy'க்
கடை யில், மருத்துவச் சொதியினரொல்
உருவொக்கப்படும் “ரொஜ்ககொட் மொவட்ட பொர்பர்
சககொ ரர்களுடைடE முடிதிருத்தும் - சவர சலூன்”
என்ற த ொழிற்சங்கத்டை அங்குள்ள இ ர
ஊக்கமொன த ொழிற்சங்கத்தினர்
பின்பற்றிE ொகக் கூறியிருப்பது இவ்விடத்தில்
குறிப்பிடத் க்க ொகும். எனகவ, சலூன்
கடைடயின் க ொற்றமும் அ ற்கு ஒருநொள்
விடுமுடைறயும் மருத்துவர்களின்
கபொரொட்டத்டை யும் ஒற்றுடைமடைEயும் மிழ்
சமூகத்திற்குப் பகிரங்கமொக அறிவிக்கும் ஒரு
குறியீடொக இருந் து எனக்கூறுவது மிடைகEல்ல.

கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில் கரூரில் மருத்துவச்
சொதியினர் மு லிEொர்களுக்கு எதிரொக ஒரு
கபொரொட்டத்டை நடத்தினர்.
இப்கபொரொட்டத்திடைனக் கரூரிலுள்ள சலூன்
கடைடகள் அறிவித்துக் தகொண்டிருந் ன. கரூர்
பகுதியில் மு லிEொர் சொதியினர் இன்ப
நிகழ்ச்சிகளில் கமளம் வொசிப்பொர். ஆனொல்,
இவர்கள் மருத்துவச் சமூகத்தினர், கீழ் சொதியினர்
என்று கூறி அவர்களின் வீட்டு டைவபவங்களுக்கு
கமளம் வொசிக்க மறுத் னர். இ னொல்
கரூரிலுள்ள மருத்துவர்கள்,
தபரு கநொய்க் கொரர்கள், மு லிEொர்கள் உள்கள
நுடைழEக் கூடொது –
என்று மரப்பலடைகயில் எழுதித் ங்களின்
சலூன்களில் த ொங்க விட்டிருந் னர். இ டைன
ஒரு முடைற கரூர்ப் பகுதியில் சுற்றுப் பETம்
தசய் ந்டை தபரிEொர் பொர்த்திருக்கிறொர்.
இ ற்கொன கொரTத்திடைன பண்டி ர்
ஆனந் த்திடம் தபரிEொர் ககட்ட தபொழுது,
பண்டி ர்,

மு லிEொர் சொதியினர் எங்களுக்கு கமளம்
வொசிக்க மறுத் ொல்
நொங்களும் அவர்களுக்குச் சவரம் தசய்E மறுத்து
வருகிகறொம்
என்று கூறினொர். ந்டை தபரிEொர்
இச்தசய்தியிடைன 22.05.1944 ல் திருச்சியில்
நடைடதபற்ற மிழ்நொடு மருத்துவர் சங்க
மொநொட்டில் பின்வருமொறு கபசினொர்:
இந் நொட்டிகல பிறந்துவிட்ட கொரTத் ொல்
இந் ச் சமு ொEம் மருத்துவச் சமூகத்டை மிகவும்
இழிவொக நிடைனக்கிறது. இடை நொம்
மறக்கக்கூடொது - மடைறக்கக்கூடொது,
எவ்வளவுக்தகவ்வளவு ொழ்டைவ இழிடைவ
மடைறத்து டைவக்கிகறொகமொ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு ககடு ொன் சூழும்.
நன்றிEறி லற்ற மக்கட் சமு ொEத்திகலகE
தபருங் கூட்டமொன நீங்கள் ொழ்டைமEொகக்
கரு ப்படுகிறீர்கள். நம் நொடு என்று
தசொல்லப்படுகிற இங்கு என்ன கொரTத் ொகலொ பிற்பட்ட நிடைலக்குச் தசல்ல கவண்டும் தமன்று
உள்ளது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந் நிடைல

என்ன? அனுபவித் த ன்ன? என்று துருவிப்
பொர்த்து அவற்டைற மீண்டும் தபறலொம் என்பதில்
க சிE குழுவிற்கும் - பண்டி குழுவிற்கும்
கருத்து தசொல்லுகிறக தEொழிE இன்றிருக்கின்ற
நிடைலக்ககற்ப உலகத்க ொடு முன் தசல்லலொம்
என்கின்ற அறிவும் - உTர்ச்சியும் ஏற்படுகிறக
இல்டைல. இ ன் பEனொககவ உங்களுக்கு
மட்டும் சமு ொEத்தில் இழிவு இருக்கிறது
என்ப ல்லொமல் 5ொதி இந்துக்கள் என்று
தசொல்லப்படும் எங்களுக்கும் சமு ொEத்திகல
ொழ்த் ப்பட்ட நிடைலகE உள்ளது. நம்டைமச்
சுரண்டிப் பிடைழப்பவர்கள் - நம்மினின்றும்
கவறொன அEலொர் ஆகிE கூட்டத் ொர் இன்று
நம்டைமச் சுரண்டி பிடைழக்கக்
கொத்திருக்கிறொர்ககள விர நம்முடைடE
இழிவுகள் ஒழிE அவர்களொல் Eொத ொரு
உ வியும் இல்டைல. எனகவ, கட்டுப்பொடொன
உTர்ச்சியுள்ள வொலிபர்கடைளக் தகொண்ட
தபருங்கூட்டமொன நீங்கள் கிளர்ச்சி தசய்து
உங்கள் சமூகத்டை க் கடைரEொன் கபொல்
அழித்துவரும் இழிடைவத் த ொடைலத் த ொழிக்க
முEற்சி தசய்யுங்கள். நீங்கள் முடி

எடுக்கிறவர்கள் என்றும் சவரம் தசய்கிறவர்கள் முக அலங்கொரம் பண்ணுகிறவர்கள் என்றும்
தசொல்லப்படுகிறீர்கள். இவற்றில் இழிவு
சிறி ளவும் இருப்ப ொக நொன் கரு வில்டைல .
ஆனொல் நீங்கள் அத்த ொழில் தசய்கிறீர்கள்
என்ப ற்கொக உங்கடைள இழிவொகக்
கருதுவது ொன் மடடைம. இன்டைறE தினம்,
பலரும் தசொந் மொகச் சவரம் தசய்து
தகொள்கிறொர்ககள. ஆககவ, இத் டைகE இழிவு
வகுப்பிற்கு ஏற்பட்டக ஒழிE த ொழிலுக்கு
ஏற்பட்ட இழிவு அல்ல. - - கரூரில் ஒரு சம்பவம்
நிகழ்ந் டை கநரில் கண்டு
சந்க ொஷமடைடந்க ன். ஒவ்தவொரு சவரக்
கடைடயிலும் தபருவிEொதிக்கொரரும் - கமள
வொத்திEக்கொரரும் உள்கள நுடைழEக்கூடொது
என்று கநொட்டிஸ் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது.
கொரTம், கமள வொத்திEக்கொரர் ங்கடைள உEர்ந்
சொதிEொர் என்று கருதி உங்கள் வீடுகளில் கமளம்
வொசிக்க மறுத் க என்று தசொல்லப்பட்டது.
இது மட்டும் கபொ ொது எவதனொருவன் உங்கடைள
இழிவுபடுத்துகிறொகனொ அவன் உள்கள
நுடைழEக்கூடொத ன்று கநொட்டிஸ் கபொடுங்கள்.

இதில் வறு ஒன்றுமில்டைல. துணிவு கவண்டும்,
சுEமரிEொடை உTர்ச்சி கவண்டும். ஒகர
சொதி ொன் சவரத் த ொழிடைல நடத்துகிறது; நடத்
கவண்டும் என்ற நிடைல ஒழிE கவண்டும்"
(பண்டி ம், ஏப்ரல் 2003, கம 2003).
கரூர் மருத்துவர்கள் கபொரொடிEது கபொல்,
வடமொநிலத்திலும் மருத்துவர்கள் இத் டைகE
கபொரொட்டம் ஒன்றிடைன நடத்தியுள்ளடை
பிளண்ட் குறிப்பிட்டுள்ள ொக லூயி துகமொ னது
நூலில் குறிப்பிட் டுள்ளொர் (1998;176). ஞ்சொவூர்
மொவட்டம், திருவிடைடமருதூரில் 1950 களில்
திருடைவEொறு இடைசக் கல்லூரிடைEச் கசர்ந்
வீரொசொமிப் பிள்டைள, மருத்துவர்களுக்கு கமளம்
வொசிக்கக்கூடொது என்று கூறிE ொல் பலரும்
மருத்துவச் சொதியினருக்கு கமளம் வொசிக்க
மறுத்து விட்டனர். இ ற்குப் பதிலடிEொக
மருத்துவச் சொதியினரும் கமல்சொதியினருக்குச்
சவரம் தசய்E மறுத் னர். இ னொல்,
கமல்சொதியினர் அருகிலுள்ள கிரொமங்கடைளச்
கசர்ந் மருத்துவச் சொதியினடைர அடைழத்து
வந் னர். மருத்துவர்களும், ங்களுக்கு கமளம்
வொசிப்ப ற்கு அருகிலுள்ள கிரொமங்களிலிருந்து

ஆட்கடைள அடைழத்து வந் னர் (ககொவிந் ரொசு,
04.09.05).
இலங்டைக சலூன் : கபொரொட்டத்டை த்
திட்டமிடும் டைமEம்
மிழகத்திலிருந்து கபொரொட்டம் நடத்தி
இலங்டைகக்குச் தசன்ற மருத்துவர்கள் அங்கும்
மருத்துவர்களுக்கொன சங்கத்டை க்
கட்டிதEழுப்பினர்; த ொடர்ந்து கபொரொடினர்.
இலங்டைகக்குச் தசன்ற மருத்துவர்கள் ங்கள்
மகன்கடைள இலங்டைகக்கு அடைழத்துக்
தகொண்டனர். அவ்வொறு அடைழத்துச்
தசல்லப்பட்ட பலரும் இலங்டைகயில் கல்வி
கற்றனர். இலங்டைகயில் மிழக
மருத்துவர்களொல் நடத் ப்பட்ட சலூன் கடைடகள்
மிழகத்தில் கபொரொட்டம் நடத்துவ ற்கொன
வழிமுடைறகடைளயும், அப்கபொரொட்டங்கடைள
அடுத் கட்டத்திற்குக் தகொண்டு தசல்வது
குறித்து விவொதிப்ப ற்கொன கபொரொட்டக் களமொக
மொறி விட்டது. நடரொசன் (73) 1940 களில் னது
11-வது வEதில் இலங்டைகக்குச் தசன்றொர். அங்கு
அவரது ந்டை இலங்டைக கண்டியில் சலூன்

கடைட நடத்தினொர். இவர் இலங்டைகயில் ொன்
கண்ட நிகழ்வுகடைளப் பின்வருமொறு நிடைனவு
கூர்ந் ொர்:
அங்கு மருத்துவர் சங்கம் இருந் து. நொன்
சிறிEவனொக இருந் கபொது தகொழும்பு கடைடக்கு
(சலூன்) திருதநல்கவலியிலிருந்து ரொடைமEொ
என்பவர் வந்து கபசினொர். அவர் “நமக்கு
‘ஐம்பட்டர்கள்'Autonomy' என்று தபEருண்டு என பண்டிட்
ஆனந் ம் கூறுவொர்", என்று கூறினொர். கண்டியில்
நடந் கூட்டத்தில் அடைனவரி டமும்
டைகதEழுத்து வொங்கப்பட்டது.
டைகதEழுத்து ககொTல்மொTலொக இருந் து.
இ டைனப் பொர்த் பண்டிட் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம்,
"நொதமல்லொம் ககொட் சூட் அணிந்து தகொண்டு
இப்படிக் டைகதEழுத்துப் கபொடக்கூடொது.
நன்றொகக் டைகதEழுத்துப் கபொடகவண்டும்.
நன்றொகப் படிக்க கவண்டும். உங்கள்
பிள்டைளகளுக்கு இரவு டியுசன் கிளொஸ்
நடத்துங்கள்" என்றொர். இ னொல் சி ம்பரம்
பிள்டைள ககொபமடைடந் ொர். இவருக்கு பண்டிட்
எஸ்.எஸ். ஆனந் ம் கடி ம் கபொட்டொர். அதில்,
'Autonomy''Autonomy'நொன், நம் பிள்டைளகள் நன்றொக இருக்க

கவண்டும் என்ப ற்கொகத் ொன் அவ்வொறு
கபசிகனன்”, என்று எழுதியிருந் ொர்.
இக்கடி த்டை சி ம்பரம்பிள்டைள முத்துரொஜ்
வீட்டில் (வண்Tொர்கபட்டைட) டைவத்து
என்னிடம் கொட்டினொர். பண்டிட் எஸ். எஸ்.
ஆனந் ம் 1927 அல்லது 1928 ல் ஒரு மொநொடு
நடத்தினொர். 64 கொர்கள் டைவத்து அவடைர
ஊர்வலமொக அடைழத்து வந்துனர். அந்
மொநொட்டிற்கு “அகில இலங்டைக மருத்துவர்கள்
மொநொடு" என்று தபEர். அந் க் கூட்டத்டை ப்
பொர்த்துவிட்டு, எங்க மொமொ கண்டியில்
பிளொட்பொர டிக்தகட் டைவக்க கவண்டும் என்று
கூறினொர். பண்டிட் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம் ரொ5ொ
கபொல் வந் ொர். மொநொட்டில் கபொடப்பட்ட
தீர்மொனங்கள் குறித்து எனக்குத் த ரிEவில்டைல.
இவர் 1950 களில் மிழகத்திற்கு வந்துவிட்டொர்.
ஆவுடைடEப்பன் (75) என்பவர் ன்
நிடைனவுகடைளப் பின்வருமொறு கூறினொர்:
நொன் 9 வது வEதில் இலங்டைகக்குச் தசன்கறன்.
அங்கு 12 ம் வகுப்பு வடைர படித்க ன். 1946 ல்
அகில மருத்துவர் மொநொடு தகொழும்பு நகரொட்சி

மன்றத்தில் நடந் து. இதில் 263 கபர் கலந்து
தகொண்டனர். மொநொட்டில், மருத்துவத்
த ொழிடைல உEர்வொகச் தசய்E கவண்டும், சவரம்
தசய்வது இடைடயில் வந் து, மருத்துவ சொதிப்
தபண்கள் பிரசவம் பொர்க்க கவண்டும் என்பது
கபொன்ற தீர்மொனங்கள் நிடைறகவற்றப்பட்டன.
நொன் இலங்டைகயில் "நொம்" என்ற பத்திரிடைகடைE
நடத்திகனன். மருத்துவர்களுக்கொக
“பிரம்மநொEகம்” என்ற மருத்துவச் சொதிடைEச்
கசர்ந் வர் உண்டிEல் கடைட நடத்தினொர்.
மருத்துவர்களுக்தகன ஒரு வங்கியும் இருந் து.
கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில் மருத்துவர்கள்
நடத்திE கபொரொட்டத்தின் கநொக்கம்
"இழிவுகளிலிருந்து” விடுபடு ல் என்ப ொகும்.
அவர்கள் இழிவு என்று கருதிEவற்றில்
மொப்பிள்டைளச் சவரம் / கொல்சவரம், சவத்திற்கு
சவரம் தசய் ல் - எரித் ல் ஆகிEன அடங்கும்.
கள ஆய்வின் கபொது தபரும்பொலொன
முதிEவர்கள் மொப்பிள்டைளச் சவரம் குறித்து
எதுவும் கூறவில்டைல . தசொக்கலிங்கம் (74) என்ற
முதிEவர் மட்டும் ொன் திருதநல்கவலியில்
நடந் கபொரொட்டத்தில், மொப்பிள்டைளச்

சவரத்திலிருந்து விடுபடு லும் இலக்கொக
இருந் து என்றொர். இதிலிருந்து மொப்பிள்டைளச்
சவரம் குறித்துக் கூறுவடை க்கூட அவர்கள்
இழிவொகக் கருதுகின்றனர் என்பது
புலப்படுகிறது. இழிவுகளிலிருந்து விடு டைல
அடைடவ ற்கொன கபொரொட்டத்தில் தபரும்பொலும்
பங்ககற்றது கமல்சொதி இந்துக்களொன
தவள்ளொளர், பொர்ப்பனர், தரட்டிEொர் கபொன்ற
சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய்து வந் பிரிவினர்
ஆவர். இவர்ககளொடு இடைடநிடைலச்
சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய்துவந்
மருத்துவர்களும் இடைTந்திருந் னர்.
மருத்துவர்கள் எந் இழிவுகளிலிருந்து
விடு டைலEடைடE கவண்டும் என்று
உறுதிகEற்றனகரொ, அந் இழிவுப் பணிகளொனது
கமல்சொதி இந்துக்களுக்கு நன்டைம பEப்ப ொக
அவர்கள் கருதினர். இறந் வர்கடைள
குளிப்பொட்டி சவரம் தசய்து சுத்துமொக
பரகலொகத்துக்கு அனுப்பினொல் அவரது ஆத்மொ
சொந்தி தபறும், இறந் வரின் குடும்பத் ொர்
வொழ்க்டைகக்கும் இறந்து கபொனவரொல் பொ கம்
ஏதும் ஏற்படொது என்பது கமல்சொதி இந்துக்களின்

நம்பிக்டைக. ஆ லொல், இறந் வர்கடைளச்
சுத் ப்படுத்து ல் என்பது சடங்கிEலொகச்
தசய்Eப்பட்டு வந் து. இச்சடங்கிடைனச் தசய்E
மறுப்பது என்பது கமல்சொதி இந்துக்களின்
வளமொன வொழ்வுக்குக் குந் கம்
விடைளவிப்ப ொகும். மருத்துவர்கள் ங்களின்
சமூகப் தபொருளொ ொர முன்கனற்றத்திற்கொக எந்
'Autonomy'இழிவு கவடைலகடைளக்’ டைகவிடுவ ற்கொகப்
கபொரொடினொர்ககளொ, அந் இழிவு கவடைலகள்
ங்களது தபொருளொ ொர வளத்டை ச் சிடை Eொமல்
பொதுகொத்துக் தகொள்ளும் என்று கமல்சொதி
இந்துக்கள் நம்பினர். அ ொவது, மருத்துவர்கள்
எச்சடங்கிEல் பணிகடைள விட்தடொழிக்கப்
கபொரொடினொர்ககளொ அச்சடங்கிEல் பணிகள்
ங்களின் தபொருளொ ொர வளத்திற்கொனது என்பது
கமல்சொதி இந்துக்களின் நம்பிக்டைக.
மருத்துவர்களுக்குச் சடங்குகடைள
விட்தடொழிப்பது சொ கமொனது, கமல் சொதி
இந்துக்களுக்குப் பொ கமொனது. கமல்சொதி
இந்துக்களின் சடங்கு நன்டைம ரும் என்பது
கருத்திEல் சொர்ந் நம்பிக்டைகEொகும். ஆனொல்
மருத்துவர்கள், சடங்கு குறித்து எந்

அபிப்பிரொEங்களுக்கும் இடம் ரொமல்,
சடங்கொகச் தசய்Eப்படும் அப்பணிகடைள
"இழிவு" என்று கருதினர். எனகவ, சவச்
சடங்கிற்கு எதிரொன மருத்துவர்களின்
கபொரொட்டம் முற்கபொக்கொனது. ‘சவச் சடங்கில்
சீர்திருத் ம்’ கவண்டும் என்ற
கட்டுடைரதEொன்றிடைன மயிடைல சீனி.
கவங்கடசொமி குடிEரசு இ ழில் (06.11.1932)
எழுதியுள்ளொர். இக்கட்டுடைரயில், சவச்சடங்டைகப்
பற்றிE சீர்திருத் த்தில் ஒருவரும் கவனம்
தசலுத் வில்டைல.
சவச்சடங்டைகச் சீர்திருத் கவண்டுமொனொல்
பகுத் றிவுச் சீர்திருத் க்கொரர்களொகிE
சுEமரிEொடை இEக்கத்தினரொல் ொன் முடியும்.
ஏதனன்றொல் டைவதீகர்கள் சீர்திருத் த்திற்கு
உடன்படமொட்டொர்கள்; தபொது 5னங்ககளொ
படைழE வழக்கம் என்று தசொல்லிப் பழடைம
பொரொட்டுவொர்கள். அரசொங்கத் ொகரொ என்றொல்
சமE சம்பந் மொன
விஷEங்களில் டைலயிடமொட்கடொம் என்று
தசொல்லிவிடுவொர்கள். ஆககவ, இந் ச்

சீர்திருத் ப் தபொறுப்பு சுEமரிEொடை
இEக்கத்தின் கமல் விழுகிறது (ப 168) என்றும்,
இந்துக்களில் சில வகுப்பொர் ங்கள் பிTங்கடைள
உட்கொர டைவத்து முகத்டை த் திறந் படிகE
வீதிகளின் வழிEொகக் தகொண்டு கபொகிறொர்கள்.
இவ்வி ப் பிTங்கடைளத், த ருவில் கபொகிற
5னங்கள் பொர்க்கும் கபொது ஒருவி அருவருப்பு
உண்டொகிறது. பிTங்களின் விகொரமொன
முகத்டை ப் பொர்க்க Eொர் ொன்
இஷ்டப்படுவொர்கள்? பிTத்தின்
தசொந் க்கொரர்களுக்கு விகொரமொகத் க ொன்றொது.
ஆனொல் மற்ற தபொது 5னங்கள் பிTங்களின்
முகத்டை த் த ருக்களில் கொணும்கபொது
அருவருப்படைடகிறொர்கள். அன்றியும் இறந்து
கபொனவர் த ொத்து விEொதிகளினொல்
இறந்திருக்கலொம். அப்படிப்பட்ட பிTங்கடைள
வீதிகளில் திறந் படிகE தகொண்டு
கபொவது எவ்வளவு கமொசமொன கொரிEம்
பொருங்கள் (ப 168)
என்று கூறியுள்ள கவங்கடசொமி சில சீர்திருத் க்
கருத்துக்கடைளயும் முன்டைவத்துள்ளொர்.

பிTங்கடைளப் தபட்டிக்குள் டைவத்து தகொண்டு
தசல்ல கவண்டும், சடங்குகளில் எவ்வி மொன
வொத்திEங்களும் கூடொது, தபொரி இடைறத் ல்,
வொய்க்கரிசி இடு ல், குடம் உடைடத் ல் மு லிE
மூடச்சடங்குகள் அனொவசிEம், புடை ப்படை விட
எரிப்பக கமலொனது (பக்.169-170)
என்கிறொர். பிTங்களின் திறந் முகத்டை ப்
பொர்ப்ப ற்கக தபொது 5னங்களுக்கு
'Autonomy'அருவருப்பொக இருக்கிறத ன்றொல்,
இEற்டைகEொகவும், கநொயினொலும் இறந்து
கபொனவர்களுக்குச் சவரம் தசய் தசய்து
வருகின்ற மருத்துவர்களுக்கு எந் ளவுக்கு
அருவருப்பொக இருந்திருக்கும்; இருக்கும்.
கமலும், பிTங்கடைள எரிக்க கவண்டும் என்று
ககொரும் கவங்கடசொமி, Eொர் எரிப்பது?
பிTங்கடைள எரிக்கின்ற மருத்துவர்,
தவட்டிEொன் கபொன்ற சொதிகடைளக் தகொண்டொ?
அல்லது அந் ந் ச் சொதியினரொ? என்பது குறித்து
எதுவும் கூறவில்டைல . 1920 களில் இருந்து,
இறந் பிTங்களுக்கு சவரம் தசய்E
மொட்கடொம், பிTம் எரிக்க மொட்கடொம்'Autonomy' என்ற
கபொரொட்டம் மருத்துவர்களொல்

ஆரம்பிக்கப்பட்டு சுமொர் 10 ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர் ொன் இக்கட்டுடைர தவளிEொனது.
ஆனொல் கவங்கடசொமி சவத்திற்குச் சவரம்
தசய் ல் - எரித் ல் குறித்து எதுவும்
கபசொமலிருப்ப ொனது, அவரின் ’க ர்ந்த டுத்
மறதி'Autonomy' எனக் கரு லொம். கமலும் அவர்,
"சவச்சடங்கின் சீர்திருத் த்திற்கு டைவதீகர்கள்
ஒத்துக் தகொள்ளமொட்டொர்கள்”, என்கிறொர்.
ஆனொல் மிழகம் முழுவதும் இழித ொழில்
தசய்E மொட்கடொம் என்று கபொரொட்டம் நடத்திE
கபொது அ ற்தகதிரொன ஒடுக்குமுடைறயில்
முன்னின்ற சொதிகளொனது ங்கடைள ‘டைசவர்கள்'Autonomy'
என்று அடைழத்துக் தகொள்கின்ற தவள்ளொளர்கள்,
பொர்ப்பனர்கள், தரட்டிEொர்கள், ஆசொரி,
வொண்டைடEொர் ஆகிEனவொகும். எனகவ,
சீர்திருத் முற்கபொக்கு அறிஞரொகக் கரு ப்படும்
சீனி. கவங்கடசொமி, மருத்துவர்களின்
சவச்சடங்கு தசய்E மறுத் கபொரொட்டத்தில், ஒரு
பிற்கபொக்குவொதிEொககவ திகழ்கிறொர். எனகவ,
சவச் சடங்கில் சீர்திருத் ம் என்பதில்
முற்கபொக்கொன பொத்திரத்டை யும்
கபொரொட்டங்கடைளயும் நடத்திEது

மருத்துவர்ககள. சவச் சடங்கில் இருந்து
மருத்துவர்கள் விடு டைலEடைடந்து விட்ட ொல்
கமல்சொதி இந்துக்கள் ங்கள் பிTங்களுக்குச்
சடங்கு தசய்வதிடைன நிறுத்திவிடவில்டைல.
கமல் சொதி இந்துக்களுக்தகன கசவகம்
தசய்துவந் மருத்துவர்கள் அப்பணிகள் தசய்E
மறுத்து தவளிகEறிE பின்னர், ஆதிக்கச்
சொதியினர், ககரளொவிலிருந்து
அடைழத்துவரப்பட்ட மருத்துவர்கடைளயும்,
இடைடநிடைலச் சொதிகளுக்குச் கசவகம் தசய்து
வந் மருத்துவர்கடைளயும் சவச் சடங்குப்
பணிகடைளச் தசய்E டைவத் னர். இப்பணிகடைளச்
தசய்E முன்வந் மருத்துவர்களுக்குச் சலுடைககள்
கிடைடத் ன; அன்று தசய்E மறுத்துப் கபொரொடிE
மருத்துவர்கள் ஒடுக்குமுடைறக்கு உள்ளொயினர்,
பல இன்னல்கடைளயும் சந்தித் னர்.
வடமொநிலங்களில், கமல் சொதியினர் சொப்பிட்ட
எச்சில் ட்டுகடைளக் கழுவ மறுத்து
மருத்துவர்கள் கபொரொடிEகபொது, ட்டுக் கழுவ
முன்வந் மருத்துவர்களுக்குச் சலுடைககடைளயும்;
மறுத் வர்கள் தபொருளொ ொரச் சிக்கல்கடைளயும்
எதிர் தகொண்டனர் (Sharma, 1973; 73). எனகவ,

ஒடுக்குமுடைறயிலிருந்து விடுபடுவ ற்கொகப்
கபொரொடும் ஒடுக்கப்பட்ட சொதிகள் சடங்கு
தசய் டைலயும், கமல்சொதிககளொடு உள்ள
சடங்கிEல் ரீதிEொன உறவுகடைளயும்
அறுத்த றிவது விடு டைலக்கொன முன்
நிபந் டைனEொகும்.
இப்கபொரொட்டத்தில் மருத்துவர்கள் மிழகம்
முழுவதும் ங்களுக்குள் கட்டுக்ககொப்புடன்
ஐக்கிEமொயிருந் னர். இந் ஐக்கிEமொனது,
மூலக்கடைரப்பட்டியில் தரட்டிEொர்களுடன்
தவள்ளொளர்களும் ஆசொரிகளும் இடைTந்து
தகொண்டு ொக்கிEகபொதும், இத் ொக்கு லுக்கு
கொவல்துடைற உடந்டை Eொக இருந் கபொதிலும்
மருத்துவர்கள் அ டைனத் துணிவுடன் எதிர்த்து
நின்ற ன் மூலம் அறிEலொம்.
மூலக்கடைரப்பட்டியில் தரட்டிEொர்கள் மட்டுகம
500 குடும்பங்கள், மருத்துவர்கள் 12 குடும்பங்கள்
தமொத் ம் 60 கபர் என்று அவர்களின்
எண்ணிக்டைகயிடைன ஏற்கனகவ
குறிப்பிட்டிருந் டைன இப்கபொரொட்டத்க ொடு
இடைTத்து நிடைனவுபடுத்திக் தகொள்க.
தரட்டிEொர்களின் பல்கவறு சமூகப்

தபொருளொ ொரக் தகொடூரங்கடைளச் சந்தித்
கபொதும், மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு இறப்புச்
சடங்கு தசய்E மறுத்துப் கபொரொடிEது
மருத்துவர்களின் துணிச்சல், உறுதிEொன
ஐக்கிEம் ஆகிEவற்டைறகE
தவளிப்படுத்துகிறது.
இத்துணிச்சலுக்கும் கபொரொட்டத்டை த்
த ொடர்ந்து நடத்திE ற்கும் ‘இலங்டைகக்குச்
தசல்வது'Autonomy' என்பது ஒரு தவற்றியின்
குறியீடொனது. அவர்கள் இலங்டைகக்குச்
தசன்றடை மட்டும் கTக்கில் எடுத்துக் தகொண்டு
அவர்கடைள ‘ஒடுகொலி’ என்று கூறுவது இEலொது.
அன்று கொலனிE ஆட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டு
இருந் ொல், இலங்டைகக்கு மருத்துவர்கள்
மட்டுமல்ல மிழகத்திலிருந்து தபரும்பொலொன
சொதியினர் தசன்றனர். ஆனொல் மருத்துவச்
சொதியினருக்கு இலங்டைக விடு டைலக்கொன
இடமொக மட்டும் இருந்திருக்கவில்டைல.
இலங்டைக, மிழகத்தில் எவ்வொறு எந் ஊரில்
கபொரொட்டம் நடத்துவது, எவ்வொறு விடுவிப்பது
என்பது குறித்து விவொதிக்கும் இடமொக
இருந்திருக்கிறது. பண்டி ர் ஆனந் ம் உட்படப்

பலரும் இலங்டைகக்குச் தசன்று அங்குள்ள சலூன்
கடைடகளில் கூட்டம் நடத்தியுள்ளனர். கமலும்
இலங்டைகயில் சலூன் கடைடகளின் எண்ணிக்டைக
தமள்ள தமள்ள கூடிக்
தகொண்கடயிருந்திருக்கிறது. ஆனொல்
மிழகத்தில் அவ்வொறு
நடைடதபற்றிருக்கவில்டைல. சலூன் கடைட என்பது
ஆதிக்கச் சொதிகளின் வீடுகளுக்குச் தசன்று சவரம்
தசய்E மறுக்கின்ற கபொரொட்டத்தின்
விடைளதபொருள் என்படை ஏற்கனகவ
குறிப்பிட்டிருந்க ொம். இலங்டைகயில் சலூன்
கடைடகளின் எண்ணிக்டைக அதிகரித் து என்ப ன்
தபொருள் மிழகத்தில் கபொரொட்டம்
நடைடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கிறது என்ப ற்கொன
அடைடEொளமொகும். இலங்டைகயில் ொன்
தபரும்பொலொன மருத்துவர்களின் வொரிசுகள்
படித் னர். படிக்கொ வொரிசுகள் பலரும்
அங்கு ொன் சவரத் த ொழிடைலக் கற்றுக்
தகொண்டனர். மிழக மருத்துவச் சமூகத்திடைனப்
தபொறுத் மட்டிலும், இலங்டைக அவர்களொல்
உருவொக்கிக் தகொள்ளப்பட்ட ஒரு விடு டைலப்
பிரக சமொகும். அப்பிரக சம் மிழக

மருத்துவர்களின் கபொரொட்டம். விடு டைல,
முன்கனற்றம் கபொன்றவற்டைறத் தீர்மொனித் து.
கொலனிE ஆட்சிக்குப் பின்னர், இலங்டைகயில்
வசித் மருத்துவர்களுக்குச் சில சிக்கல்கள்
ஏற்பட்டன. இலங்டைக அரசொங்கம்
இந்திEர்கடைள தவளிகEறக் கூறிE கபொது
மிழக மருத்துவர்கள் ங்களது தசொந்
ஊர்களுக்குச் தசன்றொல் என்ன த ொழில்
தசய்வது? Eொருக்குச் தசய்வது? என்ற
பிரச்சிடைனகள் ஏற்பட்டன. ஆனொல் அவர்கள்
மிழ் நொட்டு கமல் சொதி இந்துக்களுக்கு மட்டும்
பணிகள் தசய்Eக்கூடொது என்பதில் உறுதிEொக
இருந் னர். மிழகம் வந் அவர்கள் ககரள
மொநிலம் மற்றும் தசன்டைன, பம்பொய் கபொன்ற
நகரங்களுக்கும் தசன்று சலூன் கடைடகள்
ஆரம்பித் னர். இவர்களின் இந்
இடப்தபEர்ச்சிEொனது திட்டமிட்டுத் ொன்
நடந்திருக்க முடியும். இந் இடப் தபEர்ச்சிடைE
அவர்கள் ங்கள் வொழ்வொ ொரத்திற்கொகத் க டிக்
தகொண்டது என்படை விடவும், கமல்சொதி
இந்துக்களுக்கு எந் ப் பணிகளும் தசய்வது
கூடொது என்ற உறுதிப்பொட்டின் தவளிப்பொடு

என்கற தசொல்ல கவண்டும். இ ற்குப் பின்னர்
மிகப் தபரும் அளவில் கபொரொட்டங்கள்
நடந்திருக்கவில்டைல. இ ற்கொன அடிப்படைடக்
கொரTம், அவர்களொல் உருவொக்கிக்
தகொள்ளப்பட்ட விடு டைலப் பிரக சமொன
இலங்டைகயிலிருந்து அவர்கள்
தவளிகEற்றப்பட்டக Eொகும். இந்
தவளிகEற்றத் ொல், மிழகத்தின்
கபொரொட்டத்திடைன திட்டமிடு ல், இழித ொழில்
தசய்E மறுத்து தவளிகEறுபவர்களின்
குடும்பங்களுக்குப் தபொருளொ ொரத்திடைன
ஏற்படுத்திக் தகொடுத் ல் எனப் பல பணிகடைள
இலங்டைகயிலிருந்து தசய்து வந் ’ டைலடைமக்
குழு'Autonomy' உடைடந்து கபொனது. இக்குழு மிழகத்தில்
மீண்டும் ஒருங்கிடைTக்கப்படவில்டைல.
இவர்கள் னித் னிEொன த ொடர்பில்லொ
தீவுகளொககவ மொறிவிட்டனர். இருப்பினும்,
கமல்சொதி இந்துக்களுக்கு எந் ப் பணிடைEயும்
தசய்Eவில்டைல; தபரும்பொலும்
தவளியூர்களுக்குச் தசன்றுவிட்டனர்.
இலங்டைகயிலிருந்து திரும்பிE தசல்டைலEொ
னது தசொந் ஊரொன கல்லிடைடக்குறிச்சியில்

சலூன் கடைட ஆரம்பிக்க இருந் ொர்.
இ டைனEறிந் மருத்துவர்கள் அவரின்
முEற்சிக்கு எதிர்ப்பும் கண்டனமும்
த ரிவித் னர். இடை மீறியும் அவர் கடைட
திறந்துவிட்டொர். இ னொல் இ ர
மருத்துவர்களொல் கண்டனத்திற்கு கமல் எதுவும்
தசய்E இEலொமற்கபொனது. ஆனொல்
தசல்டைலEொவின் வொரிசுகளுக்குத் திருமTம்
என்று வந் கபொது மருத்துவர்கள் அவருடன்
திருமTச் சம்பந் ம் தசய்துக் தகொள்ள
முன்வரவில்டைல; மறுத்துவிட்டனர். இ னொல்
தசல்டைலEொ கல்லிடைடக்குறிச்சியில்
மருத்துவர்களின் எதிர்ப்டைபயும் மீறித் திறந்
சலூன் கடைடடைE அடைடத்துவிட்டொர், கமலும்
ககரளொவிற்குச் தசன்றொர். இ ன் பின்னர் அவரது
வொரிசுகளுக்குத் திருமTம் நடைடதபற்றது.
உள்ளூரில் சலூன் கடைட திறந் தசல்டைலEொடைவ
சமூகப் புறக்கணிப்பு தசய் ற்கொன அடிப்படைட
கநொக்ககம கமல் சொதி இந்துக்களுக்குப் பணிகள்
தசய்Eக்கூடொது என்பதின் உறுதிகE ஆகும்.
அன்று இலங்டைகயில் சலூன் கடைடகள்
நடத்திவிட்டு, பின்னர் இந்திEொவில் பல

பகுதிகளில் அத்த ொழில் தசய்துவந்
மருத்துவர்கள் மிழகத்தில் சலூன் கடைடகள்
திறக்கவில்டைல என்பக ொடு மட்டுமல்லொமல்
ங்களின் வொரிசுகடைளயும் கல்வி கற்க டைவத்து
கவறு த ொழில்களில் ஈடுபட டைவத் னர்.
1920 களில் இழித ொழில் தசய்E மறுத்துப்
கபொரொடிE பிரிவினர் 1920 மு ல் 1950 கள் வடைரத்
ொங்கள் ஏற்றுக் தகொண்ட தகொள்டைகயில்
உறுதிEொக இருந் க ொடு மட்டுமல்லொமல்
ங்களின் வொரிசுகடைளயும் சொதிE
ஒடுக்குமுடைறயிலிருந்தும், சொவுச் சடங்கு
கபொன்ற இழித ொழில்கள் தசய்வதிலிருந்தும்
விடுவித்துவிட்டனர். கொலனிEக் கொலத்தில்
த ொடங்கப்பட்ட கபொரொட்டம் சு ந்திர
இந்திEொவின் ஆரம்ப கொலத்திகலகE
மருத்துவர்களின் தவற்றிகEொடு முடிவுக்கு வந்து
விட்டது.
கொலனிEத்திற்குப் பிந்டை E கபொரொட்டங்கள்
கொலனிEத்திற்குப் பின்னர் பண்டி ர் ஆனந் ம்
பல மொநொடுகடைள நடத்தினொர். ஆனொல்
மிகப்தபரும் அளவிலொன கபொரொட்டங்கள்

கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில் நடைடதபற்றது
கபொன்று நடைடதபற வில்டைல. ங்களின்
ககொரிக்டைககடைள நிடைறகவற்றுவ ற்கொக
அரசிடம் முடைறயிடத் த ொடங்கினர். அத் டைகE
ககொரிக்டைகயில் முக்கிEமொனது மருத்துவச்
சமூகத்டை (சவரத் த ொழிலொளர், நொ சுரக்
கடைலஞர்) ஆகிகEொடைர ொழ்த் ப்பட்ட
பழங்குடியினப் பிரிவில் கசர்க்க கவண்டும்
என்ப ொகும். இக்ககொரிக்டைகயிடைன
நிடைறகவற்றுவ ற்கொக 1969 ம் ஆண்டு
அக்கடொபர் மொ த்தில் தசன்டைன ரொEபுரம்
ரொபின்சன் பூங்கொவிலிருந்து மருத்துவச்
சமூகத்தினர் சுமொர் 1500 கபர் ஊர்வலமொகச்
தசன்று பண்டி ர் ஆனந் ம், அய்Eொசொமி,
டொக்டர் ஆனந் குமொர் ஆகிகEொர் டைலடைமயில்
மு லடைமச்சர் கருTொநிதியிடம், ங்கடைளத்
ொழ்த் ப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினப் பிரிவில்
கசர்க்கு மொறு ககொரினர் (சுக சமித்திரன், 15, 10,
1969 பக்). அடைமப்பு ரீதிEொக இEக்கம்
நடைடதபற்றுக் தகொண்டிருந் சூழலில் சில
கிரொமங்களில் ஒடுக்கப்பட்ட சொதியினர்
ொங்களொககவ ஆதிக்கச் சொதியினருக்குச் கசடைவ

தசய்E மறுத் னர். கொஞ்சிபுரம் பகுதி
கிரொமப்புறங்களில் திருவிழொக் கொலங்களில்
பிரொமTரல்லொக ொர் ஆதிக்கச் சொதியினர்
வீட்டிற்குச் தசன்று அவர்கடைள மரிEொடை Eொக
வTங்க கவண்டும். இந் வழடைமயிடைன
1950 களின் த ொடக்கத்தில் மருத்துவச் சொதியினர்
டைகவிட்டுவிட்டனர். இ னொல் ஆதிக்கச்
சொதியினர் சவரம் தசய்து தகொள்வ ற்கொக
நகரத்திற்குச் தசன்றனர் (Mencher, 199884-50).
திருதநல்கவலி மொவட்டம்
தசண்பகரொமநல்லூரில் தவள்ளொளர்களுக்குச்
கசவகம் தசய்து வந் மருத்துவர்கள் 1950 களின்
த ொடக்கத்தில், ’இறந் வர்களுக்குச் சங்கு
ஊ மொட்கடொம்'Autonomy', என்று கபொரொடினர். அதில்
தவற்றி கண்ட அவர்கள் பின்னர் படிப்படிEொகப்
பல சடங்குப் பணிகடைள நிறுத்திவிட்டு
அவ்வூடைரவிட்டு தவளிகEறிவிட்டனர்
(ஆழ்வொரப்ப பிள்டைள, (83), 13.
105) பல கிரொமங்களில் ஊர்ச் கசொறு எடுக்கும்
வழடைமடைE நிறுத்தினர். ஊர்ச் கசொறு
எடுப்பதிடைனப் புறக்கணித் ல் என்பது அவர்கள்
கசவகம் தசய்கின்ற ஆதிக்கச் சொதியினடைரகE

புறக்கணித் ல் என்ப ொகும். இ னொல் ஆதிக்கச்
சொதியினர் ஏன் ஊர்ச்கசொறு எடுக்க வரவில்டைல?
என்று மிரட்டு ல், அடித் ல் கபொன்ற
தசEல்களில் ஈடுப்பட்டனர். இருப்பினும்
மருத்துவர்கள் பல கிரொமங்களில்
அவ்வழடைமடைE நிறுத்தினர். கிரொமங்களில்
திருமTம் தசய்து தகொண்டொல் ஊர் கசொறு
எடுக்க கவண்டிE நிடைல வரும் என்று கருதி
நகரத்தில் வசித்து வந் மருத்துவச் சொதியினர்
கிரொமங்களில் மTஉறவு க டுவதிடைன
விட்டுவிட்டனர்.
மருத்துவர்களின் சொதி ரீதிEொன
கபொரொட்டமொனது 1969 ல் மீண்டும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இவ்வொண்டில் சில
ஆண்டுகளொகச் தசEல்படொமலிருந் மிழ்நொடு
மருத்துவர் மத்திE சங்கத்டை ச்
தசEல்படுத்துவ ற்கொகவும், பல கவடைலத்
திட்டங்கடைள நிடைறகவற்றுவ ற்கொகவும் பல
முEற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. இச்சூழலில்,
18061972 ல் மருத்துவச் சமூகத்திற்கொகப்
கபொரொடிE பண்டி ர் எஸ். எஸ். ஆனந் ம்
கொலமொனொர். ஆனொல் அவர் இறப்ப ற்கு

முன்னர், பி. சங்கரசுப்பு மிழகத்தில் படித்துப்
பணிபுரியும் மருத்துவச் சமூகத்திடைன
ஒருங்கிடைTத்து 'Autonomy'டீம்'Autonomy' என்றத ொரு அடைமப்டைப
உருவொக்கினொர். இச்சங்கம் மிழக அளவிலொன
அடைமப்பொக 1977 ம் ஆண்டில் மொறிEது.
இச்சங்கம், கிரொமப்புறங்களில்
தபொருளொ ொரத்தில் மிகவும் பின் ங்கிE
நிடைலயில் வொழ்கின்ற மருத்துவச்
சமூகத்தினடைரக் கல்வி கற்க டைவத்து முன்கனறச்
தசய் ல், பிற்படுத் ப்பட்கடொர் நலக் குழுவின்
அறிக்டைகடைE அமுல்படுத் க் ககொருவது
கபொன்றவற்றிற்கொகப் கபொரொடத்து வங்கினர்.
இ ற்கொக பண்டி ர் ஆனந் த்தின் மகன்
ஆனந் குமொர், நடரொசன் உட்பட பலரும்
மிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பETம் தசய் னர்.
இக்கொலங்களில் ஒடுக்குமுடைறக்கு எதிரொன
கபொரொட்டங்களும் ஆங்கொங்கக நடைடதபற்றன.
மிழ்நொடு பிற்படுத் ப்பட்கடொர் நலக்குழு
அறிக்டைகயில் நொவி ர், வண்Tொர் ஆகிகEொடைர
அவர்கள் விருப்பத்துக்கு மொறொக இழிவொன
பணிகடைளச் தசய்யுமொறு கட்டொEப்படுத்தும்
வழக்கம் 1955-ம் ஆண்டின் தீண்டொடைம (குற்றச்)

சட்ட வரம்பின் கீழ் தகொண்டு வரகவண்டும்
என்று கூறிEது. கமலும் மருத்துவச்
சமூகத்திற்கொக முன்டைவத் சில பரிந்துடைரகள்
கீகழ ரப்பட்டுள்ளன. 1
) பொடைளEங்ககொட்டைடயில் உள்ள இந்திE
மருத்துவக் கல்லூரிக்கு மொTவர்கடைளச்
கசர்க்கும் கபொது இந் ச் சொதிக்கு என்று
னிச்சலுடைக அளிக்கப்பட கவண்டும்.
முடிதிருத்தும் த ொழிலில் ஒரு டிப்ளகமொ
படிப்புத் த ொடங்க கவண்டும். –
2) சிடைக அலங்கொரக் கடைடகள் த ொடங்குவ ற்கு
அளிக்கப்படும் கடன் நகரங்களில் ரூ.1000
என்றும், பஞ்சொEத்து எல்டைலகளில் ரூ 500
என்றும் இருக்ககவண்டும்.
3) கபண்டு வொத்திEக் ககொஷ்டி ஒன்றுக்கு 9
கருவிகள் க டைவப்படுகின்றன என்றும்
இக்கருவிகடைள வொங்குவ ற்குக் கடன் வசதி
அளிக்கப்பட கவண்டும் என்றும்
வடஆற்கொட்டில் ககட்டுக் தகொண்டொர்கள்.

4) இச்சொதிடைEச் கசர்ந் தபண்களுக்குப்
பரம்படைரEொககவ மகப்கபறு மருத்துவ
டைவத்திEத்தில் நல்ல க ர்ச்சி இருந்து
வந்திருக்கிறது என்கிற கொரTத்திடைன
முன்னிட்டு மருத்துவமடைனகளில்
ஆEொக்கடைளயும், நர்சுகடைளயும் க ர்ந்த டுக்கும்
கபொது இச்சொதிப் தபண்களுக்குத் னிச்சலுடைக
தகொடுக்க கவண்டும்.
5 ங்கடைள தஷட்யூல் சொதியினரொகக் கரு
கவண்டுதமன்று இவர்களும் முடைறயிட்டொர்கள்.
’மற்ற மொநிலங்களில்'Autonomy' இச்சொதியினர் எவ்வொறு
நடத் ப்படுகிறொர்கள் என்று ககட்டு
எழுதியிருந்க ொம். எந் மொநிலத்திலும் சவரத்
த ொழிலொளர்கள் தஷட்யூல் சொதியினரொக
நடத் ப்படுவதில்டைல. எனகவ, நொங்கள்
கமலும் வலியுறுத் க் கூடிE நிடைலயில் இல்டைல
-என்று அவ்வறிக்டைக கூறுகிறது.
இவ்வறிக்டைகயில் பல இடங்கள்
மருத்துவர்களின் வொழ்க்டைக ொழ்த் ப்பட்ட
மக்களின் வொழ்க்டைகக்கு ஒப்பொக இருக்கிறது

என்கின்றன. ஆனொல் ொழ்த் ப்பட்கடொர்
பட்டிEலில் கசர்ப்ப ற்கொக வலியுறுத் க்கூடிE
நிடைலயில் இல்டைல என்று அவ்வறிக்டைக
கூறியிருப்ப ொனது ககள்விக்குரிE ொககவ
இருக்கிறது.
1970 களில் சிவகங்டைகடைEத் டைலடைமயிடமொகக்
தகொண்டு ’ மிழ்நொடு மருத்துவர் நல உரிடைமச்
சங்கம்'Autonomy' தசEல்பட்டது. இச்சங்கத்தின்
தசEல்பொடுகள் குறித் பதிவுகள்
கிடைடக்கவில்டைல . 1980 களில் த5Eங்
தகொண்டத்தில் மருத்துவர்கள் வசித் பகுதி
இழிவொன தபEரொல் அடைழக்கப்படுவடை
எதிர்த்து அந்நகர் மருத்துவர் சங்கத் டைலவரொக
இருந் கக.ரகுநொ ன் அத்த ருவின்
இழிதபEடைர நீக்கிவிட்டு, புத் ர் த ரு என்று
மொற்றினொர் (பண்டி ம், ஆக தசப் 2002;12-13),
திண்டுக்கல் அருகக உள்ள வக்கம்பட்டியில்
தசட்டிEொர்களும் வன்னிEர்களும் ஆதிக்கச்
சொதியினரொவர். இவ்வூரில் மருத்துவர்கள்
ஊர்கவடைல தசய்E மறுத்துவிட்ட னொல்
ஆதிக்கச் சொதியினர் மருத்துவர்கடைளச் சமூகப்
புறக்கணிப்பு தசய் னர். கவறு ஊரிலிருந்து

மருத்துவர்கடைள ஊர் கவடைலக்குக் தகொண்டு
வருவ ற்கு முடிவு தசய் னர்.
ஆனொல் வக்கம்பட்டி மருத்துவர்கள்,
கமல்சொதியினர் எங்கிருந்து மருத்துவர்கடைள
அடைழத்து வந் ொலும் அவர்கள் நிச்சEம் நம்
உறவினர்களொகத் ொன் இருப்பொர்கள்; எனகவ,
அவர்களிடம்
நொங்கள் ஊர் கவடைல தசய்E மறுத்துப் கபொரொடி
வருகிகறொம்; நீங்கள் இங்கு வரகவண்டொம்,
என்று கூறி அவர்கடைளத் டுப்ப ற்கொன
ஏற்பொடுகடைளச் தசய்து தகொண்டிருந் னர்.
இந்நிடைலயில் கமல்சொதியினர் ொங்களொககவ
மருத்துவர்கடைள இறக்குமதி தசய்வடை
நிறுத்திவிட்டனர். இ னொல் வக்கம்பட்டி
மருத்துவர்கள், 'Autonomy'ஊர் கவடைல தசய்Eமொட்கடொம்'Autonomy'
என்று கூறி நடத்திE கபொரொட்டத்தில் தவற்றி
தபற்றனர். அவ்வூரில் மருத்துவர் குடும்பங்களில்
Eொரொவது இறந்துவிட்டொல் ஆதிக்கச் சொதியினர்
இறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வரும்தபொழுது

மருத்துவர்கள் டைரயில் படுத்துக் தகொண்டு
அவர்கள் அடைனவரின் கொல்கடைளத் த ொட்டு
வTங்க கவண்டும் என்ற மரடைபச் தசய்E
மறுத் னர். ங்ககவல் என்பவரின் ந்டை 1985 ம்
ஆண்டு இறந் தபொழுது அவடைரத் விர
அவருடன் பிறந் சககொ ரர்கள் மட்டுகம
ஆதிக்கச் சொதியினரின் கொலில் விழுந்து
வரகவற்றனர். ங்ககவலிடம், 'Autonomy'நீ கொலில்
விழுந்து வTங்க கவண்டொம்'Autonomy' என்று
அவருடைடE சககொ ரர்கள் கூறிவிட்டனர்,
கொரTம் ங்ககவல் ஐடிஐ படித் வர். கொலில்
விழுந்து வTங்கிE ங்ககவலின் சககொ ரர்கள்
சவரத் த ொழில் தசய்து வருபவர்கள். 1995 ம்
ஆண்டு ங்ககவலின் சித் ப்பொ இறந்
சமEத்தில் படித் வர்கள், சவரத் த ொழில்
தசய்பவர்கள் என அடைனவரும் கமற்குறிப்பிட்ட
வTங்கு டைலச் தசய்E மறுத்து நின்று
தகொண்டிருந் னர். அப்கபொது அங்கு வந்
ஆதிக்கச் சொதியினர் இ டைன எதிர்த் னர்.
மருத்துவர்கள் கொலில் விழுவதில்டைல என்பதில்
உறுதிEொக இருந் கொரTத்தினொல் அவர்களொல்
எதுவும் தசய்E முடிEொமற் கபொனது. பின்னர்

கொலில் விழுந்து வTங்கும் மரபு நின்று கபொனது
( ங்ககவல், 47, 10.09.05) - - 1980 களில்
மருத்துவர்கடைளத் மிழகம் முழுவதும் ஒருங்
கிடைTக்கும் பணியில் தசன்னிEவிடுதி
டைவத்திEநொ ன் தசEல்பட்டொர். இவர் 1987-ம்
ஆண்டு மருத்துவர் சங்கத்தின் மொநிலப் தபொதுச்
தசEலொளர் ஆனொர். இவர் தபொறுப்கபற்றவுடன்
1988 ல் மதுடைரயில் மொநொடு நடத்தினொர்.
மருத்துவச் சமூக மக்களின் விடு டைலக்குப்
கபொரொடிE அக சமEம் அம்மக்கடைளச்
சீர்திருத்துவ ற்கொன பணிகடைளயும் தசய்து
வந் ொர். குறிப்பொக, மருத்துவச் சமூக
இடைளஞர்கள் குடிப்பழக்கத்டை க் டைகவிட
கவண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந் ொர். "
னது 50 வது பிறந் நொள் அன்று அவர்,
'Autonomy'எனக்கு வொழ்த்து த ரிவிக்கும் வி த்தில் ஒரு
சப ம் ஏற்க கவண்டுகிகறன். நொன் இனிகமல்
குடிப்பதில்டைல என்று சப ம் ஏற்று அடை கE
எனக்கு பரிசொக அளிக்க கவண்டுகிகறன்.
என்று கூறினொர். (பண்டி ம், அக் 2004).
மருத்துவச் சமூக மக்கடைள ொழ்த் ப்பட்கடொர்

பட்டிEலில் கசர்க்கக் ககொரிப் பல
கபொரொட்டங்கடைள நடத்தினொர் (சமு ொE மடல்,
நவம்பர், 1995) 27.12.1999 அன்று தூத்துக்குடி
மொவட்டம் சொத் ொன்குளத்தில் மருத்துவச்
சமூகத்டை ச் கசர்ந் சவரத் த ொழிலொளி இசக்கி
என்பவரின் மகள் கவலம்மொள் பொலிEல்
வன்புTர்ச்சிக்குள்ளொன கபொது இவர்
மிழகத்தின் பல பகுதிகளில் அச்தசEடைலக்
கண்டித்து ஆர்ப்பொட்டம் நடத்துவ ற்கொன
பணிகடைளச் தசய் ொர். திருதநல்கவலியில்
05.03.1999 அன்று அடைனத்து சலூன் கடைடகளும்
அடைடக்கப்பட்டு உண்Tொவிர ப்
கபொரொட்டமும் நடைடதபற்றது (சமு ொE மடல்,
ஏப்ரல், 1999:1). ஞ்டைச மொவட்டம் தநய் லூர்
என்ற கிரொமத்தில் முடிதிருத்தும் த ொழிலொளி
கருப்டைபEன் மகன் அன்பரசன் ன் ந்டை
இறந் பின்னர் அடிடைம கவடைல
தசய்Eமொட்கடன் என்று கூறிE ற்கு, 'Autonomy'ஊர்
கவடைல தசய்Eவில்டைல என்றொல் ஊரில் இருக்க
முடிEொது, என்று மிரட்டப்பட்டொர்.
இப்பிரச்சிடைனயில் டைவத்திEநொ ன்
டைலயிட்டொர். னது தசEல்பொடுகடைளத்

மிழ்நொட்டில் மட்டுமல்லொது ககரளொ,
பொண்டிச்கசரி, ரொ5ஸ் ொன், ஆந்திரொ, பம்பொய்
என விரித்துக் தகொண்ட டைவத்திEநொ ன்
25.12.2001 ல் மரTமடைடந் ொர்.
சடங்குகளுக்தகதிரொன கபொரொட்டம்
கொலனிE ஆட்சிக்குப் பிந்டை E மருத்துவர்களின்
அடைமப்பு ரீதிEொன கபொரொட்டத்தில்,
அவர்கடைளத் ொழ்த் ப்பட்கடொர் மற்றும்
பழங்குடியினர் பிரிவில் கசர்க்க கவண்டும், அரசு
மருத்துவமடைனயில் தசவிலிEர் பணிகடைள
மருத்துவச் சமூகப் தபண்களுக்கு வழங்க
கவண்டும் (தினமலர், 05.07.01)
ஆகிE இரண்டு ககொரிக்டைககளும் முக்கிEமொன
இடம்பிடித்துள்ளன. ஆனொல் அரசு இரண்டு
ககொரிக்டைககடைளயும் நிடைறகவற்றவில்டைல.
மொறொக, அவர்களுக்குச் சலூன் கடைடகள்
டைவப்ப ற்கொன கடன் உ விகடைள மட்டுகம
கொலனிE ஆட்சிக்குப் பிந்டை E சு ந்திர அரசுகள்
தசய்திருக்கின்றன. மருத்துவத் த ொழிலில்
அவர்களுக்கு முன்னுரிடைம தகொடுக்கொமல்

அவர்களின் ககொரிக்டைகயிடைனப் புறக்கணித்து
வருகிறது. கொரTம், இன்டைறE நவீனச் சூழலில்
மருத்துவம் அதிகொரம் சொர்ந் ொகவும்,
தபொருளொ ொரம் குவியும் த ொழிலொகவும்
இருந்துவருகிறது. எனகவ, அரசு, மருத்துவச்
சொதியினருக்கு மருத்துவத் த ொழிலில்
முன்னுரிடைம அளிக்க மறுக்கிறது. ஆனொல்
மதுடைர மொவட்டம் உசிலம்பட்டிடைEச்
சுற்றியுள்ள பல பகுதிகளில் மருத்துவச் சொதிப்
தபண்கள் ஆரம்ப சுகொ ொர நிடைலE
தசவிலித் ொய்ககளொடு இடைTந்து பிரசவப்
பணிகடைளச் தசய்துவருகின்றனர். இவர்களுக்கு
மொ ம் சில நூறு ரூபொய் பTம்
தகொடுக்கப்படுகிறது. இப்பTம் சரிEொகக்
கிடைடக்கொ கொரTத்தினொல் உசிலம்பட்டிக்கு
உட்பட்ட தசல்லம்பட்டி ஒன்றிEத்திடைனச்
கசர்ந் மருத்துவச் சொதிப் தபண்கள் அரசுக்குப்
புகொர் அனுப்பியுள்ளனர் (கள ஆய்வு.
தசல்லம்பட்டி, பொப்பொபட்டி, 18.09.05).
உசிலம்பட்டி ஒன்றிEம், பொப்பொபட்டியில்
மருத்துவச் சமூகத்திடைனச் கசர்ந் வர் ஓடைலச்
சுவடி மூலம் மருத்துவம் தசய்து வருகிறொர்.

மருத்துவச் சொதியினர் மருத்துவம்
தசய்வத ன்பது இன்றும் பல கிரொமங்களில்
இருக்கின்றது. ஆனொலும் அரசு இவர்களுக்கு
மருத்துவத்துடைறயில் முன்னுரிடைம அளிக்க
மறுத்து வருகிறது.
மருத்துவத் துடைறயில், மருத்துவச்
சமூகத்தினருக்கு முன்னுரிடைம அளித் ல்,
ொழ்த் ப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவில்
கசர்த் ல் ஆகிE ககொரிக்டைககளுக்கொன
கபொரொட்டம் கூட வலுவொக நடத் ப்படொமல்
இருக்கிறது. கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில்
இவர்கள் நடத்திE கபொரொட்டத்துடன் ஒப்பிடும்
தபொழுது இன்று அவர்கள் ங்களுக்குள்
ஐக்கிEமின்றிகE இருக்கின்றனர். கமலும்
இவர்களிடைடகE பல பிரிவுகளும்,
படைகடைமகளும் உருவொகியுள்ளன. இது
தபரும்பொலொன சொதிகளிடம் இன்று உள்ள
நடைடமுடைற ொன். கமலும் அன்று பண்டி ர்
ஆனந் த்தினொல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட, சலூன்
கடைடகளுக்கு ஒரு நொள் விடுமுடைற என்ற
நடைடமுடைற ற்கபொது கடைடபிடிக்கப்
படுவதில்டைல. இ ற்குக் கொரTம் இன்டைறE

தபொருளொ ொரச் சூழல் அவர்களின்
ஒற்றுடைமடைEக் குடைலத்து வருகிறது என்பக .
அவர்கள் ங்களின் "சமூக விடு டைல"
என்படை விடவும் " னிநபர்களின் தபொருளொ ொர
முன்கனற்றம்” என்பதில் ொன் கவனம் தசலுத்தி
வருகின்றனர். சில னிநபர்கள் குடும்பங்கள்
தபொருளொ ொரத்தில் வலுவடைடந் தும் ங்கடைள
மருத்துவச் சொதியிலிருந்து விடுவித்துக் தகொண்டு
நொடொர், ஆசொரி, தவள்ளொளர் கபொன்ற
சொதிகளுடன் ஐக்கிEமொகி விட்டனர் என்படை க்
கள ஆய்வில் அறிE முடிந் து. இடைச அறிஞரொன
ஆபிரகொம் பண்டி ர் மருத்துவச் சொதிடைEச்
கசர்ந் வர் என்ற கருத்து ஞ்சொவூர் உட்படப் பல
ஊர்களிலும் நிலவுகிறது. இது குறித்துத்
ஞ்சொவூரில் வசித்துவரும் அவருடைடE
குடும்பத் ொரிடம் ககட்டகபொது அவர்கள்
ங்கடைள நொடொர் சொதியினர் என்கற கூறினர்.
கன்னிEொகுமரி மொவட்டத்தில் நொEர்களுக்குச்
கசவகம் தசய்து வந் விளக்கு டைல நொEர் என்ற
பிரிவினர் விளக்கு டைலடைE நீக்கி விட்டு
நொEரொககவ மொறிவிட்டனர். இவ்வொறு
சொதிமொற்றம் தசய்து தகொண்டவர்கள் ஆதிக்கச்

சொதியினருடகன திருமT உறடைவயும்
ஏற்படுத்திக்தகொண்டனர்.
மருத்துவர்களின் ஐக்கிEத்தின் வலுக்குன்றி
இருந் ொலும் கபொரொட்டங்கள் த ொடர்ந்து
நடைடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. இ ற்குச்
சமீபத்திE எடுத் க்கொட்டொக, 02.07.02 அன்று
கவ ொரண்E ஒன்றிE மருத்துவர் சங்கப்
தபொதுக்குழுவில் 'Autonomy'மங்கல'Autonomy', 'Autonomy'அமங்கல 'Autonomy'
நிகழ்ச்சிகளில் மருத்துவர்கள் பங்ககற்பது
இல்டைல என்று தீர்மொனம் நிடைறகவற்றப்பட்டது.
இத்தீர்மொனம் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
மு ல் பஞ்சொEத்து உறுப்பினர்கள் வடைர
அனுப்பி டைவக்கப்பட்டது. இ ற்குப் பின்னர்
அவ்வூரில் கமல்சொதிக்கொரர் ஒருவர் இறந்து
விட்டொர். மருத்துவச் சமூகத்தினர்
அப்பிTத்திற்குச் சவச் சடங்கு தசய்E
மறுத் னர். இ னொல் இத்தீர்மொனத்டை க்
தகொண்டுவந்து அமுல் படுத்துவதில்
முன்னணிEொகச் தசEல்பட்ட த5Eரொமன்
என்பவடைர 'Autonomy'மருதுபொண்டிEர் இடைளஞர்
அடைமப்டைப’ச் கசர்ந்க ொர் தகொடைல தசய்யும்
கநொக்கில் 26.10.02 அன்று அவரது வீடுவடைர

வந் னர் (பண்டி ம், பிப்ரவரி 03,15. இ னொல்
பல்கவறு புகொர்கள் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டன.
பின்னர் 28.04.03 அன்று லித் அடைமப்புகள்,
இடதுசொரி அடைமப்புகள் கபொன்றவற்றுடன்
இடைTந்து மருத்துவச் சமூகத்தினர்
உண்Tொவிர ப் கபொரொட்டம் நடத்தினர்
(பண்டி ம், ஏப் கம 03; 17) சிவகங்டைக மொவட்ட
மருத்துவச் சங்கத்தினர் பிTத்திற்குச் சவரம்
தசய்வதில்டைல என்று ங்களின் சங்கக்
கூட்டத்தில் தீர்மொனம் நிடைறகவற்றினர்
(தினத் ந்தி, 13.03.03) 02.09.2003 அன்று திருச்சி
தமயின் ககட் மிழ்ச் சங்கக் கட்டிடத்தில்
நடைடதபற்ற முடி திருத்தும் த ொழிலொளர்
நலச்சங்கக் கூட்டத்தில்,
இறந் பிTங்களுக்குச் சவரம் தசய்வ ற்குத்
டைடவிதித்துத்
மிழக அரசு சட்டம் நிடைறகவற்ற கவண்டும்
என்று தீர்மொனம் நிடைறகவற்றினர். 12.10.2004
திண்டுக்கல் மொவட்ட மருத்துவர் சமூகச் சங்கக்
கூட்டத்தில்,

மத்திE அரசு எங்கள் இனத்தின் அவல நிடைலடைE
மொற்ற ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் கசர்த்திட
கவண்டும், மிழகக் கிரொமப் பகுதிகளில்
மருத்துவர் இனமக்கள் இன்னும்
தகொத் டிடைமகளொகவும்.
தீண்டத் கொ வர்களொகவும்
நடத் ப்படுகிறொர்கள்; எனகவ, இவர்களுக்குச்
சட்டப் பொதுகொப்பு வழங்க கவண்டும்
என்பது உட்பட பல தீர்மொனங்கள்
நிடைறகவற்றப்பட்டன (பண்டி ம், அக்.04; 17).
இத் டைகE தீர்மொனங்கள் எவற்டைறச்
சுட்டுகின்றன என்றொல், பண்டி ர் எஸ்.எஸ்
ஆனந் ம் 1920 களில் இழிவுச் சடங்குகடைள
விட்தடொழிப்கபொம் என்று ஊன்றிE முற்கபொக்கு
வித்துக்கள் மருத்துவச் சொதியினரின்
உள்ளங்களில் கனலொய் இருக்கிறன; அது
மிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் தீர்மொனங்களொய்
தவடித்துக் கிளம்புகின்றன. ஆதிக்கச் சொதியினர்
மருத்துவச் சொதியினர் மீது அத் டைகE
சடங்குகடைளத் திணிக்கும் வடைர அ ற்தகதிரொன
கபொரொட்டங்களும் த ொடர்வது விர்க்க
இEலொ து.

அடிக்குறிப்பு:
* உண்டிEல் கடைட என்பது கொலனிE
ஆட்சிக்கொலத்தில் இலங்டைகயில் வசித்து வந்
மிழ்நொட்டைடச் கசர்ந் வர்களிடம் இருந்
பTப்பறி மொற்றம் தசய்து தகொள்ளும்
முடைறEொகும். இலங்டைகயில் கவடைல தசய்கின்ற
மிழ்நொட்டைடச் கசர்ந் ஒருவர், மிழ்நொட்டில்
வசித்து வரும் னது குடும்பத் ொருக்குப் பTம்
அனுப்புவ ற்கு விரும்பினொல்
இலங்டைகயிலுள்ள உண்டிEல் கடைடக்கொரரிடம்
அப்பTத்டை க் தகொடுத்துவிடுவொர். கமலும்
ொன் தகொடுத் பTத்தின் த ொடைகடைEக்
குறிப்பிட்டு ன் குடும்பத் ொருக்குக் கடி ம்
அனுப்பி விடுவொர். இ டைனக் தபற்றுக் தகொண்ட
அக்குடும்பத் ொர், மிழ்நொட்டில் இருக்கும்
இலங்டைகயில் உண்டிEல் கடைட நடத்துபவரின்
குடும்பத் ொரிடம் அக்கடி த்திடைனக் கொண்பித்து
பTம் தபற்றுக் தகொள்வர். இலங்டைகயில்
ஒருவரிடம் பTம் தசலுத்தினொல்
அத்த ொடைகயிடைன மிழ்நொட்டில்
தபற்றுக்தகொள்வ ற்கொன ஒரு ஏற்பொகட
உண்டிEல் கடைடEொகும். உண்டிEல் கடைட

நடத்துபவருக்கு பTம் தசலுத்துபவர்கள் ரகு
தகொடுப்பர்.

6. சலூன்: பகுத் றிவுப்
பிரச்சொர டைமEம்
மிழகத்தில் முடிதவட்டு ல், சவரம் தசய் ல்,
முக அழகுபடுத்து ல் ஆகிE பணிகள்
நடைடதபறும் இடங்கள் பொர்பர் ஷொப், சலூன்,
க³ர் டிரஸ்சிங் என்று அடைழக்கப்படுகின்றன.
தபொதுவொக, பொர்பர் ஷொப் என்ற தசொல்
இன்டைறE முதிEவர்களிடத்திலும், சலூன், க³ர்
டிரஸ்சிங் ஆகிE வொர்த்டை கள் இன்டைறE
இடைளE டைலமுடைறயினரிடத்திலும் உள்ளன.
முடி தவட்டு ல், சவரம் தசய் ல் கபொன்ற
பணிகள் நடைடதபறும் இடத்திடைன அ ற்கொன
மிழ்ப் தபEகரொடு அடைழக்கொமல், மிழ் மக்கள்
பொர்பர் ஷொப், சலூன் என அடைழப்பது ஏன்?
இ ற்கொன வரலொற்றுப் பின்னணிகடைள
ஆரொய்வக இப்பகுதியின் கநொக்கமொகும்.
'Autonomy'பொர்பர்'Autonomy' என்ற தசொல் 'Autonomy'பொர்பொ'Autonomy' என்ற லத்தீன்
தசொல்லிலிருந்து உருவொன ொகும். சலூன் என்பது

பிதரஞ்சுச் தசொல்லொகும். உலக அளவில் சலூன்
என்று
அடைழக்கப்பட்ட இடங்களில் தபொதுவொக
படித் வர்கள், கடைலஞர்கள், அரசிEல்
பிரமுகர்கள் கபொன்கறொர் சங்கமித்து ஆன்மீகம்,
த்துவம், அரசிEல் விவொ ங்கடைளயும்
உடைரEொடல்கடைளயும் நடத்தினர். சில சலூன்கள்
அரசிEல் ஆதிக்கம் நிடைறந்து கொTப்பட்டன (The
Encyclopedia Americana, vol. 241). கமலும்
விடைளEொட்டு, நடனம், சவரம் கபொன்றடைவயும்
நடைடதபற்றன. The Oxford English Dictionary, vol. 9,
57). சலூன்களின் வரலொறு 17 ம்
நூற்றொண்டிலிருந்து இருக்கிறது (The Encyclopedia
Americana, vol. 24: 160). பொர்பர் ஷொப் கருத்துப்
பகிர்வு, புறம் தசொல்லு ல், சவரம் தசய் ல்
கபொன்றடைவ நடைடதபறும் டைமEமொக
இருந்துள்ளது (The New Encyclopedia Britanica, vol.
1; 887).
மிழகத்தில் ஆறு குளக்கடைரகEொரங்கள்,
மரத் டிகள், ஆதிக்கச் சொதியினரின் வீடுகள்,
மருத்துவச் சொதியினரின் வீடுகள் ஆகிE

பகுதிகளில் ொன் ஒப்படைன தசய்Eப்பட்டன.
இவ்விடங்கள் பலரும் வந்து தசல்லும்
இடங்களொக இருந் ன. இங்கு முடி
தவட்டுவ ற்கு அல்லது சவரம் தசய்வ ற்கு
வருபவர்கள் அன்டைறE நடப்பு நிகழ்வுகள்
உட்பட பல தசய்திகடைளத் ங்களுக்குள்
பகிர்ந்து தகொள்வர். இது முடி
தவட்டுபவருக்கும், முடி
தவட்டப்படுபவருக்கும் இடைடயிகலEொனது
மட்டுமின்றி அங்கக முடி தவட்டுவ ற்கொகக்
கொத்திருக்கும் நபர்களும் இப்பரிமொற்றத்தில்
பங்ககற்பது உண்டு. இத் கவல்
பரிமொற்றங்கடைளக் கொலனிEக் கொலத்தில்
ஆங்கிகலEர்கள் கண்டிருப்ப ற்கொன
வொய்ப்புகள் உள்ளன. எனகவ ொன் அவர்கள்
முடிதிருத்தும் மருத்துவச் சொதியினடைரப் ’பொர்பர்'Autonomy'
என்று அடைடEொளப்படுத்தினர் எனக் கரு லொம்.
கமல் மற்றும் இடைடநிடைலச் சொதிகளின்
ஆதிக்கத்திற்தகதிரொகப் கபொரொடிE மருத்துவச்
சொதியினர் படிப்படிEொக நகரங்களில்
அப்பணிகடைளத் னி அடைறகளில் தசய்Eத்
த ொடங்கினர். இ னொல் கிரொமங்களில்

கமற்குறிப்பிட்ட அடைனத்து இடங்களிலுமிருந்து
சவரம் தசய்வது மடைறEத் த ொடங்கிEது.
ஆனொல் படைழE இடங்களில்
நடைடதபற்றுவந் அக உடைரEொடல்கள்
த ொடர்ந்து நடைடதபற்று வந் ன.
அரசிEல் பிரச்சொரம்
இச்சலூன்களில் நடைடதபறத் த ொடங்கிE
கருத்துப் பரிமொற்றங்களின் பண்புகளில் மொற்றம்
தபற்றன. அ ொவது, மருத்துவச் சொதியினர் ங்கள்
மீ ொன ஒதுக்கு ல் மற்றும் ஒடுக்கு லுக்தகதிரொக
அவர்கள் ங்கடைள சுEமரிEொடை இEக்கம்,
தபொதுவுடைடடைம இEக்கம், கொங்கிரசு இEக்கம்
ஆகிEவற்றில் இடைTத்துக் தகொண்டனர்.
அவ்விEக்கங்கள் தவளியிடும் பத்திரிடைககள்,
பிரசுரங்கள், இ ர தினசரி பத்திரிடைககள்
கபொன்றவற்டைறத் ங்கள் சலூன்களுக்கு
வரவடைழத் னர். இ னொல் சலூன்கள் சொதிE
ஒடுக்குமுடைறகளுக்கு எதிரொன உடைரEொடல்,
சுEமரிEொடை க்கொன க டல், கொலனிE ஆட்சிக்கு
எதிரொன சிந் டைன ஆகிEவற்டைறப் பரிமொறிக்
தகொள்ளும் களமொக மொறின. ஆனொல் அக

சமEம் படைழE னிப்பட்ட உறவுகள், சண்டைட
சச்சரவுகள் குறித் பரிமொற்றங்களும்
த ொடர்ந் ன. சலூன்களில் ஏற்பட்ட இப்பண்பு
மொற்றம், அலங்கொரம் தசய்வ ற்கு வருகின்ற
நபர்கடைளத் ொங்கள் கொத்திருக்கும் கநரத்தில்
அங்கு இருக்கின்ற பத்திரிடைககள் மற்றும்
பிரசுரங்கடைளப் படிக்க டைவத் ன. கமலும்
சலூன்களுக்கு பத்திரிடைக வொசிப்ப ற்கொகவும்
மக்கள் வரத்த ொடங்கினர். இ னொல் சலூன்
கடைடகள் அ ன் இEல்பிகலகE அறிவிடைன
அரசிEடைல, ஒடுக்குமுடைறக்தகதிரொன
கருத்திEல்கடைளப் பரப்புகின்ற டைமEமொக
மொறிவிட்டன.
தபரிEண்Tன் என்பவர் சலூன் கடைடகள்
குறித்து,
பகுத் றிவு இEக்கம் மிழகத்தில் கவரூன்ற நம்
சககொ ரர்களின் த ொழிற்கூடங்ககள கொரTமொக
இருந் ன. அய்Eொவின் அறிவுடைரப்படி ொன்
பகுத் றிவு, குடிEரசு மு லிE பத்திரிடைககடைள
நம் சககொ ரர்கள் த ொழிற்கூடங்களில் கபொட்டு,
வருகவொரிடதமல்லொம் பிரசொரம் தசய் ொர்கள்.

இவ்வொறு ொன் மிழகத்தில் அறிவிEக்கம்
வளர்ந் து என்கிறொர் (டீம், 161977, 7).
எழுத் ொளர் தடொமினிக் ஜீவொ,
எனது சவரக் கடைட என்பது ஒரு சர்வகலொ
சொடைலEொகும்.
ஏதனனில், இங்கு கற்றுக் தகொடுக்கப்படுவதும்
உண்டு,
கற்றுக் தகொள்வதும் உண்டு (பண்டி ம் 2003; 1011)
என்று கூறிEதும் இவ்விடத்தில்
குறிப்பிடத் க்கது.
தபரிEண்Tன் பகுத் றிவு இEக்கம் கவரூன்ற
கொரTமொயிருந் து சலூன் கடைடகள் என்று
கூறியிருப்பது தபொதுவுடைடடைம இEக்கத்திற்கும்
தபொருந்தும். இ டைனப் பல பத் ொண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்க இன்றும் சலூன் நடத்திவரும்
முதிEவர்களின் அன்று மு ல் இன்று
வடைரயிலொன அனுபவங்களிலிருந்து புரிந்து
தகொள்ளலொம். இத் டைகE முதிEவர்கள்

ற்கபொது மிக அரி ொககவ சலூன்
நடத்திவருகின்றனர்.
திருதநல்கவலி நகரத்தில் சலூன் நடத்தி
வருபவர் தசொக்கலிங்கம் (70). இவரது ந்டை
அவர் மீ ொன சொதிE ஒடுக்குமுடைறக்கு எதிரொகத்
னது கிரொமத்திலிருந்து திருதநல்கவலிக்கு
இடம்தபEர்ந்து வந் ொர் என்பது
குறிப்பிடத் க்கது. திருதநல்கவலி நகரத்தில்
தசொக்கலிங்கம் 1950 களில் ஒரு சலூன்
ஆரம்பித் ொர். ஆரம்பக் கொலங்களில் இவர் னது
சலூனிற்கு 'Autonomy'தினமணி'Autonomy' பத்திரிடைக வொங்கிவந் ொர்.
இக்கொலத்தில் அவர் ன்டைன இந்திEக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இடைTத்துக் தகொண்டொர்.
இ ன் பின்னர் தினமணி பத்திரிடைகடைE
நிறுத்திவிட்டு, அவ்விEக்கம் தவளியிட்டுவந்
5னசக்தி, ொமடைர ஆகிE பத்திரிடைககடைள
வொங்கத் த ொடங்கினொர். இந்திEக் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி பிளவு பட்ட பின்னர் இந்திEக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மொர்க்சிஸ்ட்) இEக்கத்தில்
இடைTந் ொர். இ னொல் அவ்விEக்கம்
தவளியிட்டு வந் தீக்கதிர் பத்திரிடைகயிடைன
வொங்க ஆரம்பித் ொர். இன்றுவடைர அவர்

'Autonomy'தீக்கதிர்’ பத்திரிடைகயிடைன வொங்கி வருகிறொர்.
இங்கு வருகின்ற இடதுசொரி இEக்கத்திடைனச்
கசர்ந் வர்களும் அவ்விEக்கத்திடைனச்
கசரொ வர்களும் ’தீக்கதிர்’ பத்திரிடைகடைEப்
படிக்கின்றனர். அரசிEல், சமூகப் தபொருளொ ொரப்
பிரச்சிடைனகள் குறித்து விவொதிப்பதும் இங்கு
நடைடதபறுகிறது. கமலும், இச்சலூன் இடதுசொரி
இEக்கத் க ொழர்கள் சந்திப்ப ற்கொன
டைமEமொகவும் விளங்குகிறது. தசொக்கலிங்கம்
இச்சலூனிற்கு 'Autonomy''Autonomy'கஸ்ட்கரொ" என்று தபEர்
டைவத்துள்ளொர். தசொக்கலிங்கம் நடத்தி வரும்
சலூனில் இன்று அன்றொடம் நடைடதபற்றுவரும்
நிகழ்வுகள், கொலனிEக் கொலத்தில் நடைடதபற்றுக்
தகொண்டிருந் சுEமரிEொடை ப் கபொரொட்டம்,
இடதுசொரி இEக்கத்தின் கபொரொட்டம்,
கொங்கிரசின் சு ந்திரப் கபொரொட்டம்
ஆகிEவற்கறொடும், அன்டைறEக் கொலத்தில்
இருந் சலூன்களில் நடைடதபற்றுவந்
அப்கபொரொட்ட உடைரEொடல் ககளொடும்
ஒப்பிட்டொல், அன்டைறE சலூன்களின்
தசEல்பொடுகளின் பண்புகடைள நொம் புரிந்து
தகொள்ள முடியும். இச்தசEல்பொடுகடைளக்

கண்டுதகொண்டிருந் கொலனிE ஆட்சிEொளர்கள்
கமல்நொட்டு பொர்பர் ஷொப் அல்லது சலூன்
ஆகிEவற்றின் தசEல்பொடுகடைளக் கருத்தில்
தகொண்டு மிழகத்தில் இEங்கிவந் முடி
தவட்டும் இடங்களுக்கு ’பொர்பர் ஷொப்'Autonomy' அல்லது
’சலூன்'Autonomy' என்று தபEரிட்டுள்ளனர்
என்படை நம்பலொம். இதுகவ, ’பொர்பர் ஷொப்’
அல்லது ’சலூன்’
ஆகிEவற்றிற்கொன வரலொறொகும்.
ஆரம்பக் கொலங்களில் பொர்பர் ஷொப் என்று
மட்டுகம அடைழக்கப்பட்டது. இன்று பலரும்
சலூன்களுக்குத் ங்களின்
விருப்பத்திற்கிTங்கப் தபEர்கள் சூட்டியுள்ளது
கபொல் அன்று Eொரும் தபEர்கள்
சூட்டியிருக்கவில்டைல. இப்தபEர்கள்
சூட்டுவ ொனது கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்திற்குப்
பிந்டை E பழக்கமொகும். கொலனிEத்திற்குப்
பின்னர் சலூன் கடைட உரிடைமEொளர்கள் அரசிEல்
இEக்கம் சொர்ந் பத்திரிடைககளும், தவகுசனப்
பத்திரிடைககளும் வொங்கிவருகின்றனர். சுமொர்
1980 கள் வடைர மொர்க்சு, தபரிEொர், அண்Tொ,
மு.கருTொநிதி கபொன்ற டைலவர்களின்

புடைகப்படங்கடைளயும் ங்களின் சலூன்களில்
ஒட்டிடைவத்திருந் னர். ஆனொல் எம் ஜி ஆர்
படங்கள் ஒட்டிடைவக்கப்பட்டிருந் ொகத்
த ரிEவில்டைல. இன்டைறE இளம்
டைலமுடைறயினர் நடத்திவருகின்ற சலூன்
கடைடகளில் சினிமொ க ொநொEகர் - நொEகிகளின்
புடைகப்படங்கள் மற்றும் கவர்ச்சிப்படங்ககள
உள்ளன. கமலும் பல சலூன்களில் பொடல்கள்
ஒலிக்கின்ற நவீனக் கருவிகள், த ொடைலக்கொட்சிப்
தபட்டி மு லொனடைவ உள்ளன.
இம்மொற்றங்களொனது மருத்துவச் சொதியினரின்
சுEவிருப்பத் ொல் மட்டும் விடைளந் ல்ல.
மொறொக இடைவ இன்டைறE அரசிEல்
தபொருளொ ொரத்தின் விடைளவினொல் ஏற்பட்ட
மொற்றங்களொகும்.
இன்டைறE உலகமEமொக்கல் சூழலில் இளம்
டைலமுடைறயினர் ங்கடைள அழகு
படுத்திக்தகொள்வதில் மிகுந் ஆர்வம் கொட்டி
வருவ ொல் சலூன் கடைடகள் அதிக வருமொனம்
ருகின்ற த ொழிலொககவ மொறிவிட்டது.
இ னொல் கமல் சொதியினரும் சலூன் கடைடகடைள
நடத்துகின்றனர், ஆனொல் அவர்கள்

முடிதவட்டும் த ொழிடைலச் தசய்வதில்டைல.
அக சமEம், கமல்சொதிப் தபண்கள்
தபண்களுக்கொன அழகு நிடைலEங்கடைளத்
ொங்ககள நடத்திக்தகொண்டு முடி தவட்டும்
பணிடைEயும் தசய்து வருகின்றனர். ஒரு த ொழில்
இழிவொகக் கரு ப்பட்ட கபொதிலும் அத்த ொழில்
அதிகப் தபொருளொ ொரத்டை ருகின்றது என்று
த ரிந் ொல் கமல் சொதியினர் அத்த ொழில் மீது
ங்களின் கவனத்டை க் குவிக்கத்
த ொடங்கிவிடுவர். அந் அடிப்படைடயில் கமல்
சொதியினர் இன்டைறE கொலங்களில் முடிதவட்டும்
த ொழிலில் அ ன் உரிடைமEொளரொக இருப்பது
விEப்புக்குரிE ல்ல. ககொயில்களில் மயிர்
மழிக்கின்ற பணியிடைன மருத்துவச் சொதியினர்
தசய் கபொதிலும் மழிக்கப்பட்ட மயிர்
ககொடிககொடிEொகப் பTத்டை க் குவித்து
வருகிறது. இ னொல் கமல் சொதியினர்
மழிக்கப்பட்ட மயிரிடைன ஏலம் எடுக்கும்
த ொழிலில் கபொட்டி கபொட்டுக் தகொண்டு
ஈடுபடுகின்றனர். இன்று மழிக்கப்பட்ட மயிர் ஓர்
கருப்புத் ங்கமொக மொறிவிட்டது.
(பின்னிடைTப்பு -ஐ கொண்க). சலூடைனப்

தபொருத் மட்டிலும் நொம் கவனிக்க
கவண்டிE ொனது, கமல் சொதியினகர அதிகம்
பங்ககற்கும் அழகி மற்றும் அழகன் கபொட்டிகள்
சலூனிடமிருந்து அ ன் பகுத் றிவுப் பிரச்சொரச்
தசEல்பொட்டிடைன சீரழித்து வருகின்றன
என்பக . இந் ச் சீரழிவு சலூன் மீது மட்டும்
பொதிப்புகடைள ஏற்படுத்திக்
தகொண்டிருக்கவில்டைல; அது மிழ்/இந்திEச்
சமூகத்தின் பகுத் றிவின் மீதும் அமிலத்டை
ஊற்றிக் தகொண்டிருக்கிறது.

7. டைலவர்களும்
இ ழ்களும்
மருத்துவர் சமூகத்தின் விடு டைலக்கொன
கபொரொட்டத்தில் பலரும் முன்னணிப் பங்கு
வகித்துள்ளனர். அவர்களில் குறிப்பிடத்
குந்க ரொகிE பண்டி ர் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம்,
எம். அய்Eொச்சொமி, டொக்டர். ஆனந் குமொர்,
தசன்னிEவிடுதி டைவத்திEநொ ன், முத்துரொஜ்,
நடரொசன் ஆகிகEொரின் வொழ்க்டைக குறித்து சில
குறிப்புகள் மட்டும் இங்கு கொண்கபொம். இந் ச்
சிறு குறிப்பொனதுகள் ஆய்வில் கிடைடத்
ரவுகளின் அடிப்படைடயில் எழு ப்படுகிறது.
பண்டி ர் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம்
இவர் 16.03.1876 அன்று ஞ்டைச
மொவட்டத்திலுள்ள கும்பககொTத்தில்
ரொ5கEொகி சொமிநொ ன் - திருமதி
கமலம்மொளுக்கு மகனொகப் பிறந் ொர்.
ன்னுடைடE இளடைமக் கொலங்களில் மிழ்

இலக்கிEம் மற்றும் மிழ் மருத்துவ நூல்கடைள
ஆர்வமொகப் படித் ொர். டைசவத்தின் மீது அதிக
ஈடுபொட தகொண்ட இவருக்கு நந் ன் மீது
ஈடுபொடு அதிகம். திருமT வொழ்டைவத் ள்ளிப்
கபொட்டு வந் இவடைர உ.கவ.சொமிநொ
அய்Eரிடம் அடைழத்துச் தசன்றனர் அவரது
தபற்கறொர். உகவசொ. அய்Eரின்
ஆகலொசடைனகடைளக் ககட்ட இவர் திருமT
வொழ்விற்குச் சம்மதித் ொர். மடைனவிக்கு கநொய்
ஏற்பட்ட ொல் அவகரொடு வொழக்கூடொது என்று
மருத்துவர்கள் கூறிE ொல் திண்டுக்கல்டைலச்
கசர்ந் அம்மொக்கண்ணு அம்மொடைள
இரண்டொவது திருமTம் தசய்து தகொண்டொர்.
கொலனிEக் கொலத்தில் அழியும் நிடைலயிலிருந்
சித் மருத்துவத்டை மீட்தடடுத் ொர். இடைச,
கூத்து, நொடகம் கபொன்ற கடைலகளில் ஈடுபொடு
தகொண்ட இவர் ம் மக்கள் மிழ் தமொழி கற்று
சித் மருத்துவம் தசய்E கவண்டும் என்று ொன்
கபசிE கூட்டங்களில் கூறிவந் ொர். மருத்துவர்
சொதி விடு டைலக்கு இவகர மிழகம் முழுவதும்
விடை கடைள விடை த் ொர். இந் விடு டைலப்
பETத்திற்கு டைடEொய்த் ன் உறவினர்கள்

இருந் ொலும் அவர்கடைள இவர் தவறுத் ொர்.
இவரின் சககொ ரி திண்டுக்கலில்
வசித்திருக்கிறொர். இவரின் கTவர் உயிர்நிடைலப்
பள்ளியில் டைலடைம ஆசிரிEரொகப்
பணிEொற்றினொர். ன் சொதி குறித்து தவளிகE
கூறிக் தகொள்ளொ இவர் கவதறொரு சொதியில்
ஐக்கிEமொனொர். இ னொல் பண்டி ர்
அவ்வப்கபொது திண்டுக்கல் மருத்துவர் சங்கக்
கூட்டத்திற்கு அல்லது மருத்துப் பணிக்கொக
தசன்றொலும் சககொ ரி வீட்டிற்குச்
தசல்வதில்டைல என்பதில் உறுதிEொக இருந் ொர்
என்பக அவர் ன் சமூக மக்களின்
விடு டைலகEொடு ஈடுபொடொக இருந் திற்கொன
சொட்சிEொகும்.
சித் மருத்துவத்டை க் கொப்பொற்றிE பண்டி ர்,
பொடைளEங்ககொட்டைட அரசு சித் மருத்துவக்
கல்லூரி நிறுவப்பட்டதில் முக்கிEப்
பங்கொற்றினொர். தபரிEொர், ரொ5ொஜி ஆகிகEொர்
இவருக்கு தநருக்கமொன நண்பர்கள்.
தபரிEொருக்குப் தபரிEொர் என்று தபEர்
சூட்டிEக ஆனந் ம் என்ற கருத்து உள்ளது.
இவர் மருத்துவர் சமுகத்தினர் இழிவொக

நடத் ப்படுவது குறித்து அறிந் ொல் அச்சமூக
மக்கள் விடு டைலக்கொகப் கபொரொடினொர்.
பல்கவறு ொக்கு ல்கடைளயும் எதிர்தகொண்டு
சமொளித்து இறுதிக் கொலம் வடைர கபொரொடிE
பண்டி ர் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம் 18.06.1972 ல்
மரTமடைடந் ொர்.
எம். அய்Eொச்சொமி
இவர் 06.05.1913 ம் ஆண்டு மதுடைரயில்
முத்டை Eொ - கபச்சிEம்மொள் ம்பதிகளுக்கு
மகனொகப் பிறந் ொர். னது இளடைமக்
கொலங்களில் மருத் வர் சமுக மக்களின் நரக
வொழ்விடைன எண்ணி மனம் தவதும்பிE
அய்Eொச்சொமி இளம் வEதில் மருத்துவ பொலகர்
சங்கத்டை நிறுவி அ ன் தசEலொளரொகச்
தசEல்பட்டொர். 1933 ல் சுEமரிEொடை வொலிபர்
சங்கச் தசEலொளரொனொர். 1935 ல் த ன்னிந்திE
மருத்துவர் வொலிபர் சங்கத்தின் தசEலொளரொனொர்.
க நீர் கடைடகளில் இரட்டைட டம்ளர் முடைறடைE
எதிர்த்து கபொரொடினொர். சலூன்களுக்கு உரிமம்
வொங்க கவண்டும் என்ற விதிடைE எதிர்த்து
நடத் ப்பட்ட கபொரொட்டங்களில் பங்ககற்றுக்

தகொண்டொர். 1947 ல் மதுடைர மொநகர் தி.க.
துடைTத் டைலவரொகவும், 1949 ல் அ ன்
டைலவரொகவும், 195 ல் மதுடைர மொவட்ட திமுக
துடைT தசEலொளரொகவும் இருந் ொர். சினிமொ
மற்றும் நொடகங்களுக்கு கடை வசனம்
எழுதியுள்ளொர். இவரது ’இன்பக் கனவு'Autonomy' நொடகம்
பிரபலமொனது. திமுகவுடன் ஏற்பட்ட கருத்து
கவறுபொட்டொல் அதிலிருந்து 1955 ல் விலகி
கொங்கிரசில் இடைTந் ொர். பின்னர் னது
சுEசொதிEொன மருத் வர் சமூக மக்களின்
முன்கனற்றத்திற்கொகப் பொடுபட்டொர்.
1957 ல் மதுடைர மருத்துவர் கூட்டுறவு சிக்கன
நொTEச் சங்கம் ஒன்டைற மருத்துவச் சமூக
மக்களுக்கொக நிறுவி அம்மக்கள் கடனு வி
தபற்று தபொருளொ ொர கமம்பொடடைடவ ற்கொன
பணிகடைளச் தசய் ொர். 1960 ல் மதுடைர மருத்துவர்
மத்திE சங்கத் டைலவரொகவும், மிழக
மருத்துவர் மத்திE சங்கத்தின் மொநிலத்
டைலவரொகவும் க ர்வு தபற்றொர். டீம் என்ற
சங்கத்தின் தபொதுச் தசEலொளரொக
பணிEொற்றினொர். மருத்துவச் சமூகத் ொடைரத்
ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் கசர்க்க

கவண்டும் என்ற ககொரிக்டைகக்கொக பல
கபொரொட்டங்கள் நடத்தினொர். மிழ்நொடு
கமல்சடைப உறுப்பினர் ப வியும் வகித்
அய்Eொச்சொமி 1977 ம் ஆண்டு கொலமொனொர்.
டொக்டர் ஆனந் குமொர்
இவர் பண்டி ர் எஸ்.எஸ். ஆனந் த்தின் மகன்
ஆவொர். டீம் சங்கத்தின் மொநிலத் டைலவரொக
இருந்து தகொண்டு மிழ்நொடு முழுவதும் சுற்றப்
பETம் தசய்து மருத்துவர் சமூக
முன்கனற்றத்திற்கொகப் கபொரொடினொர். மருத்துவ
சமூகத் ொடைர ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில்
கசர்க்க கவண்டும் என்ற ககொரிக்டைகக்கொக பல
கபொரொட்டங்கள் நடத்தினொர். இவகரொடு பல
பகுதிகளுக்கும் கசது சுப்பிரமணிE புரத்டை ச்
கசர்ந் நடரொசன் தசன்றொர். தசன்னிEவிடுதி
டைவத்திEநொ ன்
தசன்னிEவிடுதி டைவத்திEநொ ன்
20.10.1950 ல் அசி ம்பரம் - மீனொட்சி
ம்பதிகளுக்கு மகனொகப் பிறந் ொர். 1970 களில்
உழவர் விவொ க் குழு என்ற அடைமப்பு மூலம்

தபொது கசடைவ தசய்துவந் ொர். பட்டு வளர்ச்சி
கூட்டுறவு சங்கத்தில் டைலவரொகச் தசEல்பட்டு
வந் ொர். இப்ப வியிலிருந்து விலகிவிட்டு
மருத்துவர் சொதிக்குப் பொடுபடும் சங்கத்தில்
இடைTந் ொர். 1987 ம் ஆண்டு இச்சங்கத்தின்
மொநிலப் தபொதுச் தசEலொளரொனொர். பின்னர்
மிழகத்தின் பல பொகங்களுக்கும் சுற்றுப்
பETம் தசய்து மருத்துவ சொதி மக்கடைள
ஒருங்கிடைTத் ொர். 1988 ல் மதுடைர, 1990 திருச்சி,
ஆகிE இடங்களில் மருந்துவர் சங்க
மொநொட்டிடைன நடத்தினொர். மொநொட்டிடைன
நடத்திE இவகர, அது தபொருளொ ொர விரEத்டை
மட்டுகம ஏற்படுத்துகிறது என்று உTர்ந் ொர்.
ன் கவ டைனடைEப் பின்வருமொறு கூறினொர்;
கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், மொநொடு
இடைவகளினொல் நம் மக்கள் சக்தியும், தபொருளும்
விரEமொகிறக விர பEன் என்பக இல்டைல.
நமது கூட்டங்களில், மொநொடுகளில்
தபரும்பொலும் திமுகடைவ நீங்கள் ொன்
வளர்த்தீர்கள் என்று ஒரு அழிக்க முடிEொ
முத்திடைரடைE பல ஆண்டுகளொகப் பதிக்கப்பட்டு
இருக்கிகறொம். இடை Eொரும் மறுக்ககவ

முடிEொது. அரசு மொறிE கபொதும் நொம் எந் ச்
சலுடைகடைEயும் தபறவில்டைல. எந் அரசு
வந் ொலும் அரசிEல் சொர்பற்ற சங்கம், ஆளுகின்ற
கட்சிக்கு ஆ ரவு என்று தீர்மொனம். இது எனக்கு
மிகவும் கவ டைனEொக இருக்கும்
கமற்குறிப்பிட்டுள்ள டைவத்திEநொ னின் வரிகள்
அவர் மொநொடுகள் நடத்துவது, ஆளும் ஆட்சிக்கு
ஆ ரவொகத் தீர்மொனம் நிடைறகவற்றுவடை
விட்டுவிட்டு நடைடமுடைறயில் மருத்துவர் சொதி
முன்கனற்றத்திற்கொன பணிகடைளச் தசய்E
கவண்டும் என்று அவர் விரும்பியுள்ளடை
தவளிப்படுத்துகிறது. அவர் அத் டைகE
முEற்சிகடைளயும் கமற்தகொண்டொர். மருத்துவச்
சமூக இடைளஞர்கடைள தவளிநொட்டிற்குத்
த ொழில் தசய்வ ற்கு அனுப்புவ ற்கொன
ஏற்பொடுகடைளச் தசய்து வந் ொர். இந்நிடைலயில்
அவர் னது சொதிக்கொக நடத்திE பத்திரிடைக
தபரும் தபொருளொ ொர நடவடிக்டைகக்கு
உள்ளொனது. இ டைன அவர் அச்சமூகத்திற்கு
பின்வருமொறு த ரிEப்படுத்தினொர்;
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ஆண்டு கொலமொக மிகவும்
சிரமத்தில் தபொருள் இழப்பில் கபப்பர் நடத்தி
வருகிகறன். ஆ ரவு குடைறவு,
ஆ ரவு ரொ வர்கள் மிக அதிகம். நொன் மிகவும்
சொ ொரTமொனவன். ஆனொல் சக்திக்கு மீறிE
தபொருள் இழப்பில் இன்று இருக்கிகறன். நம்
சொதி பத்திரிடைகடைE நம்மவர்ககள அலட்சிம்
தசய்வது எனக்கு கவ டைன ொன். கவம்பு உடல்
நலத்திற்கு மிகவும் நல்லது. அடை Eொரும்
விரும்பி சொப்பிடுவதில்டைல அது கபொல
நம்மவர்களுக்கு சமு ொE மடல் கவம்பொய்
உள்ளது. ஒவ்தவொரு இ ழும் ஓர் டைலப்
பிரசவம் கபொல் தவளிவருகிறது
டைவத்திEநொ ன் னது ஐம்ப ொவது பிறந் நொள்
அன்று னது சொதி இடைளஞர்களிடம், 'Autonomy''Autonomy'நொன்
இனிகமல் குடிப்பதில்டைல என்று சப ம் ஏற்று
அடை கE எனக்கு பரிசொக அளிக்க
கவண்டுகிகறன்" என்றொர். இந் அளவுக்குப்
தபொருளொ ொரம் விரEமொவடை விரும்பொ அவர்,
பத்திரிடைகயினொல் ன் சக்திக்கு மீறிE

தபொருளொ ொரத்டை இழக்க கநரிட்டது.
இச்சுடைமடைE அவரொல் ொங்கிக் தகொள்ள
இEலவில்டைல . இ னொல் அவர் ன்
வொழ்க்டைகக்கு 25.12.2001 அன்று முற்றுப்புள்ளி
டைவத்துவிட்டொர்.
முத்துரொசு
இவர் 1932 ல் திருதநல்கவலி அருகக உள்ள
ச்சநல்லூரில் டைவத்திEக் குடும்பத்தில்
பிறந் ொர். இடதுசொரி இEக்கத் த ொழிற்
சங்கத்தில் பணிEொற்றிE இவர், அதிலிருந்து
விலகி ’ மிழ்நொடு திEொகி விஸ்வநொ ொஸ்
கபரடைவ'Autonomy' என்ற அடைமப்பிடைன 1990 களின்
ஆரம்பத்தில் திருதநல்கவலிடைEத்
டைலடைமயிடமொகக் தகொண்டு த ொடங்கினொர்.
இப்கபரடைவ த ொடங்கப்பட்ட கொலத்திலிருந்து
மிழ்நொடு அரசு, சு ந்திரப் கபொரொட்ட திEொகி
விஸ்வநொ ொஸ் உருவச்சிடைல அடைமக்க
கவண்டும் என்ற ககொரிக்டைகயிடைன முன்
டைவத்துப் பல கபொரொட்டங்கடைள நடத்தி அதில்
தவற்றி அடைடந் ொர். மருத்துவச் சொதி மக்கடைள

ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் இடைTக்க
கவண்டும் என்று த ொடர்ந்து ககொரிவருகிறொர்.
இவருடைடE ொத் ொ டைவத்திEர் சுப்பிரமணி
பண்டி ர், திருதநல்கவலி
வண்Tொர்கபட்டைடயில் விநொEகர் ககொயிடைலக்
கட்டினொர். இக்ககொயில் க ொற்றுவிக்கப்பட்டப்
பின்னர், பல ஆண்டுகளொகப் பிற சொதியினர்
'Autonomy'நொசுவ விநொEகர்'Autonomy' என்கற அடைழத் னர். ஆனொல்,
ற்கபொது அப்தபEர் மடைறந்து வருகிறது;
அடைனத்துச் சொதியினரும் வTங்குகின்றனர்.
கடவுள் நம்பிக்டைகEற்ற முத்துரொசு, னது ொத் ொ
கட்டிE ககொயில் என்ப ொல் இன்றும்
அக்ககொயிடைல, பரொமரித்து வருகிறொர்.
ரொம 5வகர்
16.02.1946 ல் பிறந் இவர் அரசுத் துடைறயில்
பணிபுரிந் ொர். 1962 ல் ஆர்எஸ்எஸ் இEக்கத்தில்
ன்டைன இடைTத்துக் தகொண்டொர். 1986 ம்
ஆண்டு இந்து முன்னணி இEக்கத்தின்
த ன்னொற்கொடு மொவட்டச் தசEலொளரொகப்
தபொறுப்கபற்றொர். 1977 ல், 'Autonomy'டீம்'Autonomy' சங்கத்தில்
இடைTந் ொர். இச்சங்கத்தின் மொநிலச்

தசEலொளரொகத் க ர்வு தசய்Eப்பட்ட பின்னர்
சி றுண்டு இருந் பல்கவறு மருத்துவச்
சொதிEனர்களின் சங்கங்கடைள ஒகர குடைடயின்
கீழ் அணிதிரட்டுவ ற்கொன முEற்சிகடைள
கமற்தகொண்ட இவர் 10.02.1999 ல்
இறந்துவிட்டொர்.
பத்திரிடைககள்
ஒடுக்கப்பட்ட சொதிகள் ங்களின் சமூக
விடு டைலக்கொன ஆயு மொக பத்திரிடைகடைE
நடத்தியுள்ளனர்; நடத்துகின்றனர். மருத்துவர்
சமூகமும் அந் ஆயு த்டை வலுவொககவ
எடுத்துள்ளனர். கொலனிEக் கொலம் மு ல்
இன்றுவடைர அவர்களொல் 13 பத்திரிடைககள்
நடத் ப்பட்டுள்ளன. இதில் நமக்கு கள ஆய்வின்
கபொது 7 பத்திரிடைககடைளச் கசகரிக்க முடிந் து.
1) மருத்துவன் (1929)
எஸ்.எஸ். ஆனந் ம்
2 வழிகொட்டி
மொணிக்கம் –

பண்டி ம்
திருச்சி மனச்சநல்லூர்

3) அம்பட்டன்
த ரிEவில்டைல
4) நொம்

தபEர்
ஆவுடைடEப்பன்

5) டீம்

ஏ.வி.பி.இளங்கீரன்

6) சமு ொE மடல் (1989)
சி.டைவத்திEநொ ன்
7) சமு ொEக் கொவலன்

சி.டைவத்திEநொ ன்

8) ஒற்றுடைமக் குரல் (1992)

பி.தசல்வரொஜ்

9) கசொடைல மலர் (1997-1999)
ஐ. ங்ககவல்

ஆசனொ

10) பண்டி ஆனந் ம் (2000-2002)
ஐ. ங்ககவல்

ஆசனொ

11) மருத்துவர் சமூக முரசு (2003)
எஸ்.எம்.சொமி
12) பண்டி ம் (2003) (2003)
ஐ. ங்ககவல்

ஆசனொ

13) ஆனந் ர் குரல்
இளங்கீரன்

ஏ.வி.பி.

பண்டி ர் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம் மருத்துவன்
(PHYSICIAN) என்ற பத்திரிடைகடைEத் த ொடங்கி
அவகர அ ன் ஆசிரிEரொக இருந் ொர்.
இப்பத்திரிடைக மருத்துவச் சமூக
விடு டைலக்கொன குரல்கடைளயும் சித்
மருத்துவத்டை க் கொப்பொற்றுவ ற்கொன
வழிகடைளயும், பல மருத்துவ முடைறகடைளயும்
பதிவு தசய் து. இப்பத்திரிடைக எந் ஆண்டு
த ொடங்கப்பட்டு எந் ஆண்டில் நின்று கபொனது
என்பது குறித்துத் த ரிEவில்டைல. ஆனொல்
1929 ல் தவளிEொன பத்திரிடைகயின் முகப்புத்
க ொற்றம், அவ்வி ழில் தவளிEொயிருந்
த ன்னிந்திE மருத்துவர் சங்கத்தின் ஆண்டு
வரவு - தசலவு கTக்கு, மருத்துவர்கள் மீ ொன
ஒடுக்கு முடைறகள் குறித் இப்பதிவுகள்
கபொன்றடைவ கள ஆய்வில்
கிடைடத் ன. (பின்னிடைTப்பு 7-ஐ கொண்க)
வழிகொட்டி, அம்பட்டன், நொம் ஆகிE
பத்திரிடைககள் கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில்
தவளிவந்திருக்கிறன. இ ர பத்திரிடைககள்

கொலனிE ஆட்சிக்குப் பின்பு தவளிEொகியுள்ளன.
இப்பத்திரிடைககளில் மருத்துவச் சொதியினரின்
சமூகப் தபொருளொ ொரப் பிரச்சிடைனகள், சவரத்
த ொழிலொளர் சங்கக் கூட்டங்கள்,
அச்சொதியிடைனச் கசர்ந்க ொரின் இன்ப துன்ப
நிகழ்ச்சிகள் குறித் ச் தசய்திகள் கபொன்றடைவ
பிர ொனமொக இடம்பிடித்துள்ளன. அடைனத்துப்
பத்திரிடைககளும் முடிதிருத்தும் த ொழிலொளர்கள்
மற்றும் மருத்துவர் சங்கம் சொர்ந் து. டீம்,
மருத்துவர் சொதியிலுள்ள படித்துப்
பணிபுரிபவர்களொல் தவளியிடப்பட்டது.
இப்பத்திரிகடைளகள் தபரும்பொலும் அம்கபத்கர்,
தபரிEொர், மொர்க்சு கபொன்கறொரின் கருத்துக்கடைள
ஆ ரிப்படைவகE. எல்லொ பத்திரிடைககளிலும்
கநொய்களுக்கொன சிகிச்டைச முடைறகள் குறித்துப்
பதிவு தசய்Eப்பட்டுள்ளன.
பண்டி ம் இ ழில் அம்கபத்கர், தபரிEொர்,
மொர்க்சு கபொன்கறொரின் கருத்துக்கள், ரஷ்Eச்
சிறுகடை கள் மு லொனடைவகள் த ொடர்ச்சிEொக
தவளியிடப்படுகின்றன. இ ன் ஆசிரிEர் ஆசனொ
ஐ. ங்ககவல் ஒரு னிEொர் கல்லூரி
ஆய்வுக்கூடத்தில் பணிபுரிகிறொர். கடுடைமEொன

தபொருளொ ொர தநருக்கடிகடைளச் சந்தித்துக்
தகொண்கட அ டைன தவளியிட்டு வருகின்றொர்.
கமற்குறிப்பிட்ட பத்திரிடைககள் அடைனத்தும்
தபரும்பொலும் மருத்துவர் சொதி
மக்களுக்கிடைடகE ொன் புழங்குகின்றன.

8. ஒடுக்குமுடைறடைE
உTர் லும் கபொரொடு லும்
மருத்துவச் சமூகம் குறித்துப் பல கடை கள்
படைடக்கப்பட்டுள்ளன. நொம் இங்கு மருத்துவர்
சமூகத்தின் மீ ொன ஒடுக்குமுடைறகள்
அ ற்தகதிரொகக் கிளர்ந்த ழும் கடை கடைள
மட்டும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் தகொள்கவொம்.
இக்கருவிடைன டைமEமொகக் தகொண்ட
கடை களொகப் புதுடைமப் பித் னின் 'Autonomy'நொசகொரக்
கும்பல்’, முல்க் ரொஜ் ஆனந்தின் ’பொர்பர்களின்
த ொழிற் சங்கம்'Autonomy', வண்T நிலவனின் 'Autonomy'மEொன
கொண்டம்'Autonomy' ஆகிE சிறுகடை கடைளக்
குறிப்பிடலொம்.
தபொருளொ ொர ஒடுக்குமுடைற
நொசொகொரக் கும்பலில் மரு ப்பன் என்ற பொத்திரம்
மருத்துவர் சொதிடைEச் கசர்ந் வர். இவர்
இலங்டைகயில் சலூன் கடைட நடத்திEக ொடு
அங்கு மருத்துவமும் கற்றுக் தகொண்டு னது

தசொந் ஊருக்குத் திரும்புகிறொர். இலங்டைகயில்
த ொழில் தசய் தின் மூலம் தபொருளொ ொரத்தில்
உEர்வடைடந்துள்ளொர். ஊருக்கு வந் சமEத்தில்
மூக்கன் என்பவரின் வEடைல வொங்ககவண்டும்
என்று விரும்புகிறொர். னது நிலம் வொங்கும்
விருப்பத்டை ச் சுப்புப் பிள்டைளயிடம் கூறுகிறொர்.
சுப்புப் பிள்டைளகEொ "இது உனக்கு கவண்டொம்,
அந்நிலத்டை பண்டைT Eொரொல் மட்டுகம வொங்க
முடியும்" என்கிறொர். ஆனொலும் மரு ப்பன் னது
நிலம் வொங்கும் விருப்பத்தில் உறுதிEொக
இருக்கிறொர். இ னொல் சுப்புப் பிள்டைள அவ்வூர்
பண்டைTEொர் சி ம்பர பிள்டைளயிடம்
மரு ப்பன், உங்கடைளயும் பிள்டைள
சமூகத்திடைனயும் திட்டிE ொக தபொய்
தசொல்கிறொர். இ னொல் ஆத்திரமடைடந்து
பண்டைTEொரும் சுப்புப் பிள்டைளயும்
விசுவநொ ப் பிள்டைளடைEச் சந்தித்து அவடைர
அந்நிலத்டை வொங்கக்கூறகவ, அவர் அ டைன
வொங்கிவிடுகிறொர். நிலம் தவள்ளொளர்களொல்
வொங்கப்பட்ட தசய்தி மரு ப்பனுக்குத்
த ரிEவருகிறது. இச்சூழலில் தவள்ளொளர்களில்
ஒருவரின் மடைனவி இறந்துவிடுகிறொர். சொவுச்

சடங்கு தசய்வ ற்கு ஊர்க் குடிமகன்
அடைழக்கப்படுகிறொர்; ஆனொல் அவர்
வரவில்டைல. மீண்டும் குடிமகடைன அடைழக்கச்
தசன்ற தபொழுது மரு ப்பன், “அவர் இனி அந்
கவடைலடைEச் தசய்Eமொட்டொர்" என்று
கூறிவிடுகிறொர். தவள்ளொளர்களொல்
அனுப்பப்பட்டவர் மரு ப்பன் கூறிE
தசய்திடைE கூறுகிறொர். இ னொல் ஆத்திரமடைடந்
பண்டைTEொர் நீதEல்லொம் 'Autonomy''Autonomy'சொதி மறவனொ"?
என்று கூறி குடிமகடைனயும் மரு ப்படைனயும்
அடித்து இழுத்துவரக் கட்டடைளயிடுகிறொர்;
அக்கட்டடைள நிடைறகவற்றப்படுகிறது. பின்னர்
அவர்கள் இருவரும் கட்டி டைவக்கப்பட்டுக்
கடுடைமEொகத் ொக்கப்படுகின்றனர்.
மரு ப்படைன அடித் கபொது அவரின் இரண்டு
பற்கள் விழுந்துவிடுகிறது; ரத் ம் வடிகிறது.
இ டைனப் பொர்த் குடிமகன் சொவுச் சடங்கிடைன
தசய்Eத் துவங்குகிறொன்; அவன் சொவுச் சங்டைக
ஊ ஆரம்பித்துவிடுகிறொன். பலத் அடிEொல்
வலி ொங்க முடிEொ மரு ப்படைன அவரின்
மடைனவி அடைழத்துச் தசல்கிறொள். பின்னர்
மரு ப்பன் கொவல்துடைறக்குச் தசன்று புகொர்

தகொடுக்கக்கூடொது என்று மற்றவர்கள் மூலம்
மிரட்டப்படுகிறொர். இடை யும் மீறி மரு ப்பன்
திருடைவகுண்டம் கொவல் நிடைலEத்தில் புகொர்
தகொடுக்கச் தசன்றொர். ஆனொல் கொவல்துடைற
புகொடைர வொங்க மறுத் க ொடு அவடைரத் திட்டி
அனுப்புகின்றனர். திடீதரன மரு ப்படைனயும்
அவரது மடைனவியும் கொTவில்டைல, வீடு பூட்டிக்
கிடக்கிறது. இ டைன அறிந் பண்டைTEொர்
மரு ப்பன் இலங்டைகக்குச் தசன்றிருப்பொன்
என்று கருதுகிறொர். அச்சமEத்தில் மரக்கொEர்
பண்டைTEொடைரச் சந்திக்க வருகிறொர். அவரிடம்,
அவர்களொல் வொங்கப்பட்ட நிலம் (மரு ப்பன்
வொங்க நிடைனத் மூக்கனின் நிலம்) ன்னிடம்
மூக்கனொல் அடமொனம்
டைவக்கப்பட்டுள்ள ொகவும், கமலும்
மரு ப்பனும் அவரது மடைனவியும் இசுலொம்
ம த்டை த் ழுவி இலங்டைகக்குச் தசன்ற ொகவும்
கூறினொர். பண்டைTEொர் நிலப்பிரச்சிடைனயிடைனக்
ககொர்ட்டில் சந்தித்துக் தகொள்கவொம் என்று
கூறுவக ொடு கடை முடிவடைடகிறது.
பண்பொட்டு ஒடுக்குமுடைற

முல்க் ரொஜ் ஆனந்தின் பொர்பர்களின் த ொழிற்
சங்கத்தில் வரும் சந்து என்னும் க ொ பொத்திரம்
பொர்பர் சொதிடைEச் கசர்ந் வன். இக்கடை அவனது
கமல்சொதி நண்பனொல் தசொல்லப்படுகிறது.
சந்துவின் ந்டை கநொயினொல் இறந் பின்னர்
அவன் சவரப் பணியிடைனச் தசய்Eத்
த ொடங்கினொன். இப்பணிடைE னது இளடைமக்
கொலம் மு ல் னது ந்டை யிடமிருந்து கற்றுக்
தகொள்கிறொன். கமலும் இளம் வEதில் சில
மருத்துவ சிகிச்டைச முடைறகடைளயும்
கற்றிருந் ொன். அடிக்கடி நகரத்திற்குச்
தசன்றுவரும் சந்து அங்கு பல வடைகEொன
ஆடைடகள் அணிவடை த் த ரிந்து தகொள்கிறொன்.
அவன் நகரத்தில் பொர்த் பல் மருத்துவர் கள்ளன்
கொன் கபொல் ஆடைட அணிE கவண்டும் என்று
ஆடைச. இ டைனத் னது நண்பனிடம் கூறுகிறொன்.
சந்து நிடைனத் மொதிரி அந் வடிவிலொன
ஆடைடடைE வொங்கிவிடுகிறொன். அந் ஆடைடடைE
அணிந்து தகொண்டு சவரப் பணி தசய்யும்
நிலக்கிழொர் வீட்டைட கநொக்கி நடக்கிறொன்.
நிலக்கிழொர் பொர்ப்பனச் சொதிடைEச் கசர்ந் வர்.
நடைடபொடை யில் மொட்டுச் சொTங்கள் மீதும்,

அழுக்குத் ண்ணீரிலும் னது கொல்கள்
பட்டுவிடொமல் இருப்ப ற்கொக மிகக் கவனமொக
நடந்து தசல்கிறொன். சந்து மருத்துவடைரப்கபொல்
ஆடைடEணிந்து தகொண்டு த ருவில் நடந்து
தசல்லும் கபொது மக்களில் சிலர் ொன்
இருக்கின்றனர். சந்து நிலக்கிழொரின்
வீட்டைடEடைடந் தும் அவரின் மகன் டைக ட்டிக்
தகொண்கட உற்சொகத்தில் சந்துவின் வருடைகடைE
அறிவிக்கிறொன். நிலக்கிழொர் சந்துடைவ,
‘பன்றியின் மகன், கபயின் மகன்; நீ என் ம த்டை
அசுத் ப்படுத்துகிறொய், தவளிகE தசல்,
உன்னுடைடE கீழ்சொதிக்கு ஏற்ற ஆடைடடைE
அணிந்து தகொள், என் அருகக வரொக 'Autonomy', என்று
கத்துகிறொர். சந்து சிவந் கண்களொல்
தவளிகEறிவிடுகிறொன். பின்னர் ஒரு கடைடடைE
கநொக்கிச் தசல்கிறொன். கடைடக்கொரன் தபொருடைள
எடைட கபொட்டுக் தகொண்கட மற்தறொருபுறம்
சந்துடைவப் பொர்த்து திட்டுகிறொன், அழுக்குத்
துணிகடைள அணிEக்கூறுகிறொன்.
இச்சம்பவத்தின் கபொது, சந்துவின் கூடகவ
தசன்றிருந் அவனது கமல்சொதி நண்படைனயும்
சந்துடைவயும் நிலக்கிழொரின் வீட்டிலிருந்

ஒருவன் இழிவொகத் திட்டுகிறொன்.
இவ்வொர்த்டை கடைள சந்து ககட்க கநரிடுகிறது.
இ னொல் சந்து வருத் த்க ொடு ஓடிவிடுகிறொன்.
இ ன் பின்னர் சந்து அவடைன
இழிவுபடுத்திEவர்களுக்குப் பொடம் புகட்ட
உறுதி எடுக்கிறொன். அவன் ஒரு டைசக்கிள் வொங்கி
அ டைன ஒட்டிக் கற்றுக் தகொள்ள முEற்சி
தசய்கிறொன். இ டைனப் பொர்த் கமல்சொதியினர்
அவடைனக் கிண்டல் தசய்கின்றனர். சந்து
அவர்களின் கிண்டல்களுக்கிடைடகEயும்
டைசக்கிள் ஓட்டக் கற்றுக் தகொள்கிறொன். ஒருசில
நொட்களுக்குப் பின்னர் சந்துவும் அவனது
நண்பனும் சந்தித்துக் தகொள்கின்றனர். சந்து
அவனது நண்பனுக்கு நிலக்கிழொர் உட்படப்
பலரின் சவரம் தசய்Eப்படொ முகங்கடைளக்
கொட்டுகிறொன். அவர்கடைளப் பொர்த் நண்பன்
உற்சொகத்தில் சிரிக்கிறொன். சந்து அவனது
நண்பனிடம் அவர்களின் அருகக தசன்று
அவர்கடைளக் கிண்டல் தசய்யுமொறு கூறுகிறொன்.
அவன் அவர்களருகக தசன்று மிருகங்கள்!
மிருகங்கள்! மிருகங்கள்! என்று கத்திக்

தகொண்கட கவகமொய் ஓடி, ப்பிச்
தசன்றுவிடுகிறொன்.
சந்து கமல்சொதியினருக்குச் சவரம் தசய்E மறுத்து
நடத்திக் தகொண்டிருக்கிற கபொரொட்டச் தசய்தி
தவளிகE பரவிEது. நிலக்கிழொரின் இளம்
மடைனவி அவர் முகச்சவரம் தசய்Eவில்டைல
என்றொல் Eொருடனொவது ஓடிப்கபொய் விடுகவன்
என பEமுறுத்திEொக
வ ந்தி பரவிEது. இக்கொலங்களில் சந்து
நகரத்தில் நன்றொகத் த ொழில் தசய்து
சம்பொதித்துக் தகொண்டிருக்கிறொன். கிரொமத்தில்
உள்ள முதிEவர்கள் அவன் இக்குற்றத்டை ச்
(சவரம் தசய்E மறுப்ப ொல்) தசய்து
தகொண்டிருப்ப ொல் சந்துடைவச் சிடைறயில்
அடைடத்துவிடுவ ொக அவனது ொயிடம்
மிரட்டுகிறொர்கள். பின்னர் அவர்கள்
தவர்கொவிலிருந்து ங்களுக்குச் சவரம்
தசய்வ ற்குப் பொர்படைர அடைழத்து வந் னர். சந்து
நகரத்தில் ஒரு சலூன் கடைடடைE பொர்த்துவிட்டு,
ொனும் னது டைமத்துன்னும் இ ர முதிE சவரத்
த ொழிலொளிகளுடன் ஆகலொசித்து நகரத்தில்

சலூன் கடைடடைEத் த ொடங்குவத ன்றும்;
கமல்சொதியினர் சலூன் கடைடகளுக்கு வந்து
சவரம் தசய்து தகொள்ளட்டும் என்றும் முடிவு
தசய்கிறொன். இவர்களொல் மு ன் மு லொக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட 'Autonomy'ரொஜ்கொட் மொவட்ட பொர்பர்
சககொ ர்களின் க³ர் டிரஸ்ஸிங் & கஷவிங்
சலூன் " அப்பகுதியில் உள்ள உடைழக்கும்
மக்களின் த ொழிற்சங்களின் முன்கனொடிEொகும்.
சொதிகள் கவறு; மூடைள ஒன்று
நொசகொரகும்பலுக்கும், பொர்பர்களின்
த ொழிற்சங்கத்திற்கும் பல ஒற்றுடைமகள்
இருக்கின்றன. மு லில் இக்கடை கள் இரண்டும்
கொலனிEக் கொலத்தில் ொன் எழு ப்பட்டன.
நொசொகொரக் கும்பல் 1937 ல் எழு ப்பட்டது
( கவல். குமொரொசொமி, இக்கடை 1937 ம் ஆண்டு
தினமணி - தீபொவளி மலரில் தவளிவந் ொக
அவர் த ரிவித் ொர்) பொர்பர்களின்
த ொழிற்சங்கமும் கொலனிE ஆட்சிக்
கொலத்திகலகE எழு ப்பட்டிருக்க கவண்டும்.
(முல்க் ரொஜ் எழுதிE அன்டச்சபிள், கூலி கபொன்ற
பல கடை கள் கொலனிE ஆட்சிக் கொலத்தில்

எழு ப் பட்டன. (The Hindu, Literary Review,
04.12.05; 2) நொசகொரக் கும்பல் அடிப்படைடயில்
தபொருள் சொர்ந் ஒடுக்குமுடைறயிடைன
முன்டைவக்கிறது. பொர்பர்களின் த ொழிற்சங்ககமொ
பண்பொடு சொர்ந் ஒடுக்குமுடைறயிடைன
முன்டைவக்கிறது. நொசகொரக் கும்பலின் மரு ப்பன்
தபொருளொ ொர ரீதியில் தவள்ளொளச் சொதிடைEச்
சொர்ந்து இருக்ககவண்டிE அவசிEம் இல்டைல.
ொன் தபொருளொ ொரத்தில் உEர்ந்துவிட்ட ற்கு
அவரின் ’கொடைரவீடு'Autonomy' அடைடEொளமொக
இருக்கிறது. இது மரு ப்பனின் தபொருளொ ொர
உEர்விற்கொன அடைடEொளமொக மட்டுமின்றி
அவ்வூடைர அடைடEொளப்படுத்துவ ற்கொன
குறியீடொகவும் இருக்கிறது. தபொருளொ ொரச்
சு ந்திரமடைடந் மரு ப்பன் விருப்பப்பட்டு
வொங்க நிடைனத் நிலத்டை , தவள்ளொளச்
சொதியினர் ந்திரமொகத் டுக்கின்ற அடைனத்து
முEற்சிகடைளயும் மரு ப்பன் உTர்கிறொர். இந்
உTர் ல், ொன் நிலம் வொங்கவிருக்கும்
எண்Tத்டை அவர் சுப்புப் பிள்டைளயிடம்
தவளிப்படுத்துவதும், அ ற்கு அவர்
மரு ப்பனின் விருப்பத்திற்கு எதிரொக

இருப்பதிலிருந்து த ொடங்குகிறது. இந் நிலம்
பண்டைTEொரொல் மட்டும் ொன் வொங்க முடியும்
என்று சுப்புப் பிள்டைள கூறுகிற தபொழுது,
அக்கூற்று ன்னுள் மரு ப்படைனத்
ொழ்ந் வன்; பண்டைTEொர் உEர்ந் வர் என்ற
தபொருடைளயும் தவளிப்படுத்துகிறது. இந் க்
கீழ்டைமப்படுத் டைல உTர் லும்; அ ற்கு
எதிரொன குரலும் பின்வரும் பகுதியில்
தவளிப்படுகின்றன,
'Autonomy'என்னய்Eொ, அவுகளுக்குப் பTமிருந் ொ
அவுகமட்கடொகட; அவுக பண்டைTEொர்ன்னொ
தகொடிகட்டிப் பறக்கு ொ? அத த் ொன் பொர்த்து
விட்ரணும்பொ! நொன் அதுக்கு அஞ்சுனவனில்தல.
நொதளக்கக முடிக்ககன். என்ன ொன் வருது
பொப்பகம! என்று மரு ப்பன்
தவளிப்படுத்துகிறொர்.
பொர்பர்களின் த ொழிற்சங்கத்தில் சந்து னது
ந்டை இறந் பின்னர் சுEமொகத் த ொழில்
தசய்கிறொன்; தபொருளொ ொர ரீதிEொகச் சு ந்திரம்
அடைடந்து தகொண்டிருக்கிறொன்; நகரத்தில்
மனி ர்கள் ஆங்கிகலEர்கள் கபொல் பல வி மொக

ஆடைடEணிவடை க் கொண்கிறொன். இ னொல்
ொனும் அவ்வொறு மொறகவண்டும் என்ற
எண்Tம் ஏற்படுகிறது; அடை
நிடைறகவற்றுகிறொன். அவனிடம் ஏற்படும்
இந் ப் பண்பொட்டு மொற்றத்டை நிலக்கிழொர்
உட்பட கமல்சொதியினர் ன் நண்பன் உட்பட
பலர் முன்னிடைலயில், அ டைன மிருகத் னம்'Autonomy',
'Autonomy'கபய்'Autonomy', 'Autonomy'பிசொசு'Autonomy' என்று திட்டுவக ொடு
மட்டுமல்லொமல் 'Autonomy'கீழ்சொதிக்கொன'Autonomy' ’உனக்கொன'Autonomy'
’அழுக்கொன ஆடைடகடைள அணி'Autonomy', என்று
கட்டடைளயிடும் கபொது, சந்து அவமொனப்
படுத் ப்படுவடை யும் ஒடுக்கப்படுவடை யும்
உTர்கிறொன். இந் ’உTர் ல்'Autonomy' சொதி
ஆதிக்கத்திற்தகதிரொக அவடைனக் கிளர்ந்த ழச்
தசய்கிறது. மரு ப்பன், சந்து ஆகிகEொர் மீ ொன
ஒடுக்குமுடைறகள் தபொருளொ ொரம், பண்பொடு
என்று தவவ்கவறொக இருந் கபொதிலும்
அவ்தவொடுக்குமுடைறக்குக் கொரTமொக இருப்பது
அவர்கள் ”கீழ்சொதியினர்" என்பக .
ங்கள் மீ ொன ஒடுக்குமுடைறக்கு எதிரொகக்
கிளர்ந்த ழும் மரு ப்பனும் சந்துவும்
தவவ்கவறு உத்தி வடிவங்கடைளப்

பின்பற்றுகின்றனர். மரு ப்பன் எவ்வொறு
’தவள்ளொளச் சொதியினரொல்’
ஒடுக்கப்படுகிறொகரொ அக கபொல் அவரும்
தவள்ளொளச் சொதியினருக்கு எதிரொகத் ன்
சுEசொதியினடைர அணிதிரட்டிப் கபொரொடுகிறொர்;
கமல்சொதியினருக்குச் சொவுச் சடங்கு தசய்வ ற்கு
மறுக்கிறொர். பின்னர் வன்முடைறEொல்
அச்சடங்டைக குடிமகடைனச் தசய்E
டைவக்கின்றனர். சந்து கமல்சொதியினருக்குச்
சவரம் தசய்E மறுத்து நகரத்தில் த ொழில் தசய்து
தபொருளொ ொர உEர்வடைடகிறொன். கமலும் னது
கமல்சொதி நண்பன் மூலம் அவர்கடைளக் கிண்டல்
தசய்கிறொன். சந்துவின் கபொரொட்டம் கமல் சொதி
ஆதிக்கத்டை க் ககள்விக்குள்ளொக்கிEது
மட்டுமல்லொமல், நிலக்கிழொர் சவரம்
தசய்Eவில்டைலதEன்றொல் அவரது மடைனவி
இன்தனொருவனுடன் தசன்றுவிடுவ ொகக் கூறும்
நிடைலக்கு வந்துவிடுகிறது. எனகவ, இரண்டு
கடை களிலும் சந்துடைவயும், மரு ப்படைனயும்
வன்முடைறEொல் ஒடுக்குவ ற்கு
முற்படுகின்றனர். இதில் சொதிக்குள் இருக்கும்

வர்க்க கவறுபொடுகடைள மறந்து ஆதிக்கச்
சொதியினர் ஒன்றொகவும்,
மருத்துவச் சொதியினர் (இரண்டு கபர் மட்டுகம)
ஒரு பிரிவொகவும் இடைTந்து நிற்கின்றனர்.
பண்டைTEொருடன் இடைTந்து மரு ப்பனுக்கு
எதிரொகச் சதிச்தசEல்களில் ஈடுபடும்
சுப்புப்பிள்டைள பண்டைTEொடைரவிடவும்
தபொருளொ ொரத்தில் குடைறந் வர்.
மரு ப்பகனொடு சொதிE ஒடுக்குமுடைறக்கு
எதிரொகப் கபொரொடும் குடிமகனும்
மரு ப்படைனவிட தபொருளொ ொரத்தில்
குடைறந் வகர. பண்டைTEொகரொடு
சுப்புப்பிள்டைள இடைTந்து மருத்துவச்
சொதியினருக்கு எதிரொகச் சதிச்தசEல்களில்
ஈடுபடுவ ற்கு அவர்கள் கீழ்சொதி என்ற
கருத்திEல் மட்டும் கொரTமல்ல; மரு ப்பன்
தபொருளொ ொரத்தில் உEர்ந்துவிட்டொல் இ ர
மருத்துவச் சொதியினரும் அவடைரப் பின்பற்றுவர்;
கமல் சொதியினருக்கு அடிடைம கவடைல தசய்E
மறுப்பொர்கள்; அவ்வொறு மறுப்பதிடைனப்
கபொரொடுவதிடைனத் ற்கபொதிருக்கும் குடிமகன்
மரு ப்பகனொடு இடைTந்து தசய்கிறொர்.

குடிமகன் கமல் சொதியினருக்குச் சொவுச் சங்கு
ஊ மறுத் ொல், சடங்கு
தசய்Eவில்டைலதEன்றொல் அது ங்கள்
வொழ்க்டைககE கE பொதிக்கும் என்ற கருத்திEல்
அவர்களிடம் உள்ளது. இக்கருத்திEல்
தபொருளொ ொரத் க டைவகடைள அடிப்படைடEொகக்
தகொண்டது. அ ொவது மருத்துவச் சொதியினர்
தசய்யும் சடங்குகள் கமல் சொதியினரின்
தபொருளொ ொரத்திற்கொன அடிப்படைடத்
க டைவகளொக உள்ளன. சடங்கு
தசய்Eவில்டைலதEன்றொல் இறந்து கபொனவரொல்
ங்களின் இEல்பொன வொழ்க்டைகக்கு ஆபத்து
ஏற்பட்டுவிடும் என்பது கருத்திEல் சொர்ந்
நம்பிக்டைக. எனகவ அச்சடங்கிடைன மருத்துவச்
சொதியினர் தசய்E கவண்டும் என்பதில்
விடொப்படிEொக இருக்கின்றனர் தவள்ளொளர்கள்
(இது அடைனத்துச் சொதியினருக்கும் தபொருந்தும்).
அவர்களின் இத்க டைவEொனது மற்தறொருபுறம்
மருத்துவச் சொதியினடைரப் தபொருளொ ொர பண்பொட்டு ரீதிEொக ஒடுக்கிவருகிறது. இந்
ஒடுக்குமுடைறயிலிருந்து மருத்துவச் சொதியினர்
விடுபடுவ ற்கு ஆதிக்கச் சொதியினருக்குச் சடங்கு

தசய் டைலப் புறக்கணித் லும்; மறுத் லும்
க டைவEொய் இருப்படை இந் க் கடை கள் மூலம்
அறிE முடிகிறது.
நொசகொரக் கும்படைலயும், பொர்பர்களின்
த ொழிற்சங்கத்திடைனயும் இடைவ புடைன கடை கள்
என்று ஒதுக்கித் ள்ளிவிட முடிEொது. சடங்கு
தசய்E மறுத்து மருத்துவச் சொதியினர்
கபொரொடிEது குறித்தும், நகரங்களில் த ொழில்
தசய்Eச் தசன்றது குறித்தும் முற்பகுதியில்
ஒடுக்குமுடைறக்தகதிரொன கபொரொட்ட
வரலொற்றில் பொர்த்க ொம். திருதநல்கவலி மற்றும்
அ டைனச் சுற்றியுள்ள தவள்ளொள ஊர்களில்
மருத்துவச் சொதியினர் நடத்திE
கபொரொட்டத்டை கE நொசகொரக்கும்பல் பதிவு
தசய்துள்ளது. இதில் குடிமகன் வன்முடைறEொல்
சடங்கு தசய்E டைவக்கப்பட்ட பின்னர்,
தவள்ளொள சொதியினர் பலரும்,
சவத்துப் பEல்கடைளச் சரிக்கட்டிப் பொருங்க,
இல்லொட்டொ
அங்தகதEப் கபொல் மடைலEொளத்து
அம்பட்டதன குடிகEத்திப் கபொடுகவொம்..

என்று ஆகலொசடைன கூறினர். திருதநல்கவலி
நகரத்தில் வசித் தவள்ளொளர்களுக்கு அடிடைமச்
கசவகம் தசய்E மறுத் கபொது அவர்கள்
ககரளொவிலிருந்து மருத்துவச் சொதியினடைர
அடைழத்து வந் வரலொற்றிடைன இங்கு
நிடைனவுப்படுத்திக் தகொள்க. பொர்பர்களின்
த ொழிற்சங்கத்தில் சந்து கமல் சொதியினருக்குச்
சவரம் தசய்E மறுத் கபொது அவர்களும்
தவளியூர்களிலிருந்து சவரம் தசய்வ ற்கு
அடைழத்துவந் னர். அவருக்கு சந்துவுக்கு
தகொடுத் க் கூலிடைEவிடவும் அதிகக் கூலி
தகொடுத் னர். இந் நிகழ்வுகள் கமல்சொதியினர்
ங்களுக்தகன அடிடைமச்சொதிகள் இல்லொமல்
வொழ்வக இல்டைல என்ற ’சொதிE
உளவிEடைலகE'Autonomy' தவளிப்படுத்துகிறது. இந்
உளவிEல் இந்திEொவில் உள்ள அடைனத்து
ஆதிக்கச் சொதியினருக்கும் ஒன்றொககவ
இருக்கிறது என்படை இரண்டு கடை களும்
தவளிப்படுத்துகின்றன.
வண்Tநிலவனின் 'Autonomy'மEொன கொண்ட'Autonomy'த்தில் வரும்
க ொபொத்திரம் தசல்டைலEொ பண்டி ர் ஒரு
தவட்டிEொன். அவருக்கு இறந் வர்கடைள

எரிப்பது மட்டுகம த ொழில். ஊரில் Eொரும்
இறக்கவில்டைல என்றொல் தசல்டைலEொ
பண்டி டைர வறுடைம கடுடைமEொகத் ொக்கிவிடும்.
இப்படைடப்பில் அவருக்கு கவடைலயில்லொ ொல்,
அ ொவது ஊரில் Eொரும் சொகொ ொல் அவர்
பட்டினிEொல் வொடுகிறொர். இ னொல் கTவன்
மடைனவிக்கிடைடகE கடும் வொய்ச் சண்டைடயும்
நடைடதபற ஆரம்பித்துவிடுகிறது. இ னொல்
மடைனவி தசல்லம்மொ அழுது தகொண்டிருக்கிறொர்.
தசய்வ றிEொது திடைகத்துக் தகொண்டிருக்கும்
தசல்டைலEொ பண்டி ர் னது சங்குகடைள
எடுத்துக் தகொண்டு சுடுகொட்டில் இருக்கும்
சுடடைலமொடக் ககொவிலில் னது கஷ்டத்டை த்
தீர்க்கக் ககொரி நீண்ட கநரமொகச் சங்கு ஊதிக்
தகொண்டிருக்கிறொர். பின்னர் ஒரு கட்டத்தில்
அங்கு ஆலமரத்தில் த ொங்கிக் தகொண்டிருந்
உண்டி Eடைல எடுத்துச் தசன்றுவிடுவக ொடு
கடை முடிந்துவிடுகிறது. கடை கடை EொசிரிEர்
பொர்டைவயிலிருந்து தசொல்லப்படுகிறது.
கடை EொசிரிEர் தசல்டைலEொ பண்டி னுக்கு
"தவட்டிEொன் த ொழிடைலப் பரம்படைரத்
த ொழில்", "பரம்படைரEொகச் கசொறு கபொட்டு

வந்திருக்கிற நன்றியுTர் தவல்லொம்
தசல்லுபடிEொகொது" என்கிறொர். மருத்துவச்
சொதிடைEச் கசர்ந் பலரும் பொர்பர் ஷொப்
டைவத்துப் தபொருளீட்டுவது இவருக்கு
வருத் மொக இருக்கிறது. கொரTம் அத்த ொழிலில்
தினமும் வருமொனம் கிடைடக்கிறது. தவட்டிEொன்
த ொழிலில் அவ்வொறு இல்டைல என்பக .
கவடைல இல்லொ கொரTத் ொல் வீட்டில் சில
நொட்களொய்ச் சடைமEல் தசய்Eவில்டைல. னக்கு
கவடைல கிடைடக்குமொ? Eொரொவது
சொகமொட்டொர்களொ? என்று கொத்துக்கிடக்கிறொர்.
இறப்பு நிகழவில்டைல; வறுடைம
டைலவிரித் ொடுகிறது. இ னொல் கTவன்
மடைனவிக்கிடைடகE வொய்த் கரொறு ஏற்பட்டு
மடைனவி அழுது தகொண்டிருக்கிற தபொழுது,
சட்தடன்று ஏக ொ நிடைனவுக்கு வந் மொதிரி
தசல்லம்மொடைவ விட்டு விலகி, மண்சுவரில்
க வு நிடைலக்கருகக பம்பரக் கயிற்றில் கட்டித்
த ொங்கவிட்டிருந் இரட்டைடச் சங்டைக
எடுத்துக்தகொண்டு தவளிகE வந் ொன்
தசல்டைலEொ பண்டி ன். தசல்லம்மொவின்
அழுடைகயில் இப்தபொழுது முன்டைபவிட

தகொஞ்சம் சுரத்து இறங்கியிருந் து.
சொய்மொனத்திண்டின் மீது கிடந் சிட்டைடத்
துண்டைட எடுத்து இரண்டு சங்குகடைளயும்
துடைடத் ொன். நன்றொகத் துடைடத் திருப்தி
ஏற்பட்டவுடன் முதுகிலும் மொர்பிலுமொக
இரண்டு சங்குகடைளயும் க ொளிலிருந்து
த ொங்கவிட்டுக் தகொண்டு தசொள்ளமொடசொமி
ககொவிடைலப் பொர்க்க நடந் ொன்.
பின்னர்,
தசொள்ளமொட ககொவிலில் தசன்று, 'Autonomy'சொமி
எங்கஷ்டத்டை தீருடைமEொ'Autonomy' என்று சத் ம்
கபொட்டு ஆலமரகம அதிர்ந்து விழுகிற மொதிரி
கத்திவிட்டு, க ொளில் கிடந் சங்குகடைள எடுத்து
வொயில் டைவத்து மூச்தசடுத்து ஊதினொன்.
மரத்திலிருந்து நொடைரகள் கிடைளகள் முறிவது
கபொல் சடச்தடன்று இறக்டைகEடித்துக் தகொண்டு
பறந் ன. அக்கடைரகEறிவிட்ட வண்டிக்கொரர்கள்
வண்டிடைE நிறுத்திவிட்டுத் திரும்பிப் பொர்த்துக்
தகொண்டொர்கள். வயிற்றுப் பசிடைEதEல்லொம்
வொய் வழிகE கொற்றொக்கி சங்குகடைள ஊதினொன்.
தசல்லம்மொ வீட்டு வொசலுக்கு வந்து எட்டிப்

பொர்த்து அப்படிகE நின்றுவிட்டொள்.
பண்டி னின் சங்தகொலி ஆற்றங்கடைர மTல்
ஆற்றுத் ண்ணீர், அக்கடைரயிலுள்ள பச்டைச வEல்
தவளிகள், வண்டிப் பொடை சுற்றிக் தகொண்டு
கபொகிற தவள்ளிமடைலக் குன்று
இடை தEல்லொம் த ொட்டுத் ொண்டிப் கபொய்க்
தகொண்கடயிருந் து. அன்டைறக்கு தரொம்ப
அபூர்வமொய், ஒரு சங்கீ க்கொரடைனப் கபொன்ற
கம்பீரத்துடன் மூச்சடைடக்க, கண்களில் நீர் வழிE
வழிE ஊதினொன். மனசில் தகொட்டிக் கிடந்
ஆகவசம் தீரும் மட்டும் ஊதிவிட்டு
நிறுத்தினொன்
இந் மொதிரி தசல்டைலEொ பண்டி ரின் ந்டை
ஊதிEடை அவர் னது சிறுவEதில்
பொர்த்திருக்கிறொர். இப்தபொழுது தசல்டைலEொ
பண்டி கர ஊதுகிறொர். அவர் ஊதுவதின்
கநொக்ககம னது பசிடைE அடக்குவ ற்குப்
தபொருள் கவண்டும் என்பக தபொருளீட்ட
கவண்டுதமன்றொல் அவருக்கு கவடைல
கவண்டும். கவடைல என்ப ன் தபொருள்
Eொரொவது இறந்து கபொககவண்டும் என்ப ொகும்.
ஆனொல் கவடைல கிடைடக்கவில்டைல, அ ொவது

Eொரும் சொகவில்டைல. இ னொல் ககொயிலருகக
ஆலமரத்திலிருந் உண்டிEடைல பிடுங்கிச்
தசன்றுவிடுகிறொர். இந் உண்டிEடைலப்
பிடுங்கு ல் என்படை த் திருட்டு என்று கூற
இEலொது. தவட்டிEொன் கவடைல பொர்க்கும்
பலரும் அவ்கவடைலடைEத் விர இ ர
கவடைலக்குச் தசல்வதில்டைல. ஆதிக்கச்
சொதியினர் அவ்வொறு அவர்கள் கவடைலக்குச்
தசல்வதிடைன அனுமதிப்பதில்டைல. பிTம்
எரிப்ப ொல் இவர்களுக்கு இ ர கவடைலகள்
கிடைடப்பது அரிது. சொவு என்பது அடிக்கடி
நிகழ்வதில்டைல. ஒவ்தவொரு சொதியினடைரயும்
நம்பி வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கிற அவர்களுக்கு
ஆதிக்கச் சொதியினர் சொவு கநரம் விர இ ர
கநரங்களில் தபொருளொ ொர ஏற்பொடுகடைளச்
தசய்துத் ருவதில்டைல. இ னொல் ொன் Eொடைரச்
சொர்ந்திருக்கிறொகரொ அவர்களில் Eொரும்
சொகொ தினொல் கவடைலயின்றி வறுடைமEொல்
பட்டினியில் வொழ கநரிடுகிறது. இக்கடை யில்
தவட்டிEொனொக வரும் தசல்டைலEொ பண்டி ன்
வறுடைமEொல் வொழ்வ ற்குக் கொரTகம அவர்
சொர்ந்திருக்கும் சொதியினர் கவடைல ர

மறுத் தினொல் இறப்பு என்பது இEற்டைகயின்
கபொக்குக்கக விட்டுவிட்டொலும், அவர்
வொழ்வ ற்குப் தபொருளொ ொர ஏற்பொடு தசய்து
தகொடுக்க கவண்டிE தபொறுப்பு
கமல்சொதியினருக்கு உள்ளது. ஆனொல்
அவர்களுக்கு அந் ச் சிந் டைனகE இல்டைல.
இ னொல் ஏற்பட்ட ககொபமும் கபொரொட்ட
உTர்வுகம தசல்டைலEொ பண்டி டைர
உண்டிEடைல பிடுங்கிச் தசல்லத் தூண்டிEது. இது
தசல்டைலEொ பண்டி னின் கபொரொட்டகம.
மEொன கொண்டத்தில் வரும் தசல்டைலEொ
பண்டி டைரப் கபொலகவ நடைட முடைறயில் பல
தவட்டிEொன்களுக்கும் கமற்குறிப்பிட்ட
பிரச்சிடைனகள் உண்டு. தநல்டைல நகரத்தில் கள
ஆய்வு தசய் கபொது பிTம் எரிக்கும் மருத்துவச்
சொதிடைEச் கசர்ந் வர் பலநொள்
கவடைலயில்லொமல் வறுடைமயில் வொழ்ந் டை
நிடைனவுகூர்ந் ொர். எனகவ, இப்பகுதியில் நொம்
ஆரொய்ந் புதுடைமப்பித் ன், முல்க் ரொஜ் ஆனந்த்,
வண்Tநிலவன் ஆகிகEொரின் நொசகொரக் கும்பல்,
பொர்பர்களின் த ொழிற் சங்கம், மEொன கொண்டம்

ஆகிE கடை கள் புடைனவுகள் மட்டுமல்ல, அடைவ
E ொர்த் ங்கடைளகE கபசுகின்றன.

முடிவுடைர
இந் நூல், ஆதி பூசொரிகள் மருத்துவர்களொக
இருந் கொலத்திலிருந்து த ொடங்கி,
அவர்களிடமிருந்து மருத்துவத்டை ப் பறித் ல்,
சவரத் த ொழிலொளிகளொக்கு ல் கபொன்ற
ஒடுக்குமுடைறகடைளயும் கபொரொட்டங் கடைளயும்
ஆய்வு தசய்துள்ளது. இதில் திரொவிடர் X
பொர்ப்பனர் ஆகிE இரண்டு பிரிவினரும்
எதிதரதிர் பண்பொடுகடைளகE
தகொண்டிருக்கின்றனர். இது எதிதரதிர்
பண்பொடுகளுக்கிடைடகEEொன கபொட்டியும்
கமொ லொகவும் மட்டுமின்றி, அறிவிEலுக்கும்
அ டைன மறுப்பவர்களுக்கும் இடைடகEEொன
கபொட்டிEொகவும் இருக்கிறது. இவ்விடத்தில்
திரொவிடர் என்பது அடைனத்து மிழ்ச்
சொதிகடைளயும் குறித் து என்று தபொருள்
தகொள்வது கூடொது. கொரTம், டைசவ,
டைவTவர்களின் வொரிசுகளொகத் ங்கடைள
இன்றும் அடைழத்துவரும் பிரிவினர்கடைளத்
திரொவிடர் பட்டிEலில் பொர்ப்பனர்களுக்கு

எதிரொனவர்களொக நிறுத்துவது இEலொது.
டைசவர்களும் டைவTவர்களும் பண்பொட்டு
அளவில் பொர்ப்பனர்களுக்கு எதிரொக இருந்
கபொதிலும், மருத்துவ அறிவிEடைல வளர்த்
பவுத் சமTர்கடைளப் படுதகொடைல தசய் தின்
மூலம் அவர்கள் டைவதீகர்களின் பக்கம் நின்று
தகொண்கட அறிவிEடைல மறுத்துள்ளனர்
என்படை அறிE முடிகிறது. அறிவிEடைல மறுத்
இந் ப் பிரிவினகர, அ ொவது டைசவ
தவள்ளொளர்கள், பொர்ப்பனர்கள் கபொன்ற
கமல்சொதியினகர ஆங்கிகலEர்களின்
தவளிகEற்றத்திற்குப் பின்னர் ஆட்சிடைEப்
பிடித் னர். இவர்கள் ங்களின் ஆட்சியின் கீழ்
உள்நொட்டு மருத்துவ அறிவிEடைல
வளர்ப்ப ற்குப் பதிலொகக் கொலனிE மருத்துவ
முடைறகடைளகE வளர்த் னர். இவர்களின்
'Autonomy'கொலனிE மூடைளகE’ மருத்துவச்
சொதியினரிடத்திலிருந் உள்நொட்டு மருத்துவ
அறிவிEடைல நிரொகரித் து, அவர்கடைள
முழுவதுமொகச் சவரத் த ொழிலொளிகளொககவ
மொற்றிவிட்டது.

பவுத் சமT படுதகொடைலக்குப் பின்னர்
மருத்துவர்கள் உடனடிEொகச் சவரத் த ொழிலில்
ஈடுபட்ட ொகத் த ரிEவில்டைல . மிழகத்திற்கு
வந் பொர்ப்பனர்களின் டைலமயிர் மழிக்கும்
தசEல்பொடும், அ டைனப் பின்பற்றித் ொங்களும்
சமூகத்தில் கமன்டைமEொன நிடைலடைE எட்ட
கவண்டுதமன்று எண்ணிE சொதிகளின்
பண்பொட்டுப் கபொரொட்டமும் சவரத்
த ொழிலொளர்கடைள உற்பத்தி தசய் ன.
பொர்ப்பனிE மொக்கல் என்ற பண்பொட்டுச்
தசEல்பொடு அவர்களது சமூக கமன்டைமக்கொன
பண்பொட்டுச் தசEல்பொடு என்ற அளவில்
மட்டும் நின்றுவிடொது மருத்துவர்கடைள மயிர்
மழிக்கின்ற சொதிEொக மொற்றி, மயிர் மழித் கல
அச்சொதியின் ’பொரம்பரிEத் த ொழிலொகவும்'Autonomy'
மொற்றி விட்டது. ஒரு சொதியின் சமூக
கமன்டைமக்கொன பண்பொட்டுச் தசEல்பொடு
மற்தறொரு சொதித் க ொற்றத்திற்கொன
அடித் ளமொகவும், அதுகவ, அவர்கள் மீ ொன
ஒடுக்குமுடைறக்கொன அடித் ளமொகவும்
இருக்கின்றது. இங்கு, பொர்ப்பனிEப் பண்பொடு
என்பது சமூக கமன்டைமயிடைன விரும்பும்

சொதிக்குத் திறவு ககொலொகவும், ஒடுக்கப்படும்
சொதியின் மீது ஆதிக்கம் தசலுத்தும்
கருவிEொகவும் மொறிவிடுகிறது. ஆககவ,
பொர்ப்பனிEமEமொக்கல் என்படை
ஒடுக்கப்படுவ ற்தகன்று புதிE புதிE சொதிகடைள
உற்பத்தி தசய் ல் என்று புரிந்து தகொள்ளலொம்.
இந் ச் சொதி உற்பத்தி பொர்ப்பனர்களொல்
மட்டுமல்ல பொர்ப்பனரல்லொ திரொவிட
சொதிகளொலும் நிகழ்ந்துள்ளது.
ஒரு சொதி எ ன் அடிப்படைடயில்
ஒடுக்கப்படுகிறக ொ அந் அடிப்படைடயிலிருந்து
விடுபடுவக அச்சொதியின் விடு டைலக்கு
வழிவகுக்கும். தவள்ளொள மருத்துவர்கள் எந்
இழிவுகளொல் ஒடுக்கப் பட்டொர்ககளொ அந்
இழிவுகளிலிருந்து விடுபடுவ ற்கொக, ொங்கள்
தவள்ளொளர்களுக்குச் தசய்துவந் இழிவுப்
பணிகடைள முற்றிலுமொகச் தசய்E மறுத் னர்.
இந் இழிவுப் பணிகள், சமூகத்தில்
கமல்சொதியினருக்கு ‘கமன்டைமயின்'Autonomy'
குறியீடொகவும், தவள்ளொள மருத்துவர்களுக்கு
'Autonomy'கீழ்டைமயின்'Autonomy' குறியீடொகவும் இருந் ன.
கீழ்டைமயின் குறியீட்டைட விட்தடொழிப்ப ற்குப்

கபொரொடிE தவள்ளொள மருத்துவச் சொதியினர்
சொதிE ரீதிEொககவ அணிதிரண்டனர். இதில்,
அவர்களுக்கிடைடகE இருந் உறுதிEொன
ஐக்கிEம், இலங்டைகயிலும் இந்திEொவிலும்
நடந் த ொடர் கபொரொட்டம் மு லிEன
அவர்கடைள கீழ்டைமயின் குறியீட்டிலிருந்து
விடு டைல தசய் ன. மருத்துவச் சொதி ஆண்கள்
மிழகத்திலும் இலங்டைகயிலுமொயிருந்து
கபொரொட்டத்திடைன வழி நடத்திக்
தகொண்டிருக்டைகயில் அப்கபொரொட்டம்
தவற்றிEடைடவ ற்கு, மருத்துவச் சொதிப்
தபண்களும் அவர்களின் வொரிசுகளும் ஆதிக்கச்
சொதியினர் தசய் தகொடூரங்கடைளயும் ொங்கிக்
தகொண்டு, அ டைனயும் எதிர்த்து நின்றதிலிருந்து
கீழ்டைமயின் குறயீட்டைட
விட்தடொழிப்பதில் அச்சொதி முழுடைமயும்
ஐக்கிEப்பட்டிருந் டை அறிEமுடிகிறது.
இப்கபொரொட்டத்தில் தவள்ளொள மருத்துவச்
சொதியினர் பொர்ப்பனிE மEமொக்கல்
பண்பொட்டிடைன கமற்தகொள்ளொ ொல்
அச்சொதிக்தகனப் புதி ொகச் கசடைவச் சொதி
உற்பத்தி தசய்Eப்படவில்டைல. ஆனொல், கமல்

சொதியினர் ங்களின் கசடைவச் சொதியிடைன இழந்
கபொதிலும் ங்களின் கமன்டைமக்கொன
குறியீட்டைட டைகவிடவில்டைல. கமன்டைமக்கொனக்
குறியீட்டுப் பணிகடைளச் தசய்வ ற்கொக
ஏற்கனகவ இடைட நிடைலச் சொதிகளுக்குச் கசவகம்
தசய்துவந் மருத்துவச் சொதியினடைர அபகரித்துக்
தகொண்டனர். இப்கபொரொட்டம் தவள்ளொள
மருத்துவர்கடைள விடு டைலEடைடEச் தசய் து,
ஆனொல் அது கமல் சொதியினருக்கு எந் வி
இழப்பிடைனயும் ஏற்படுத் வில்டைல.
அவர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படொ வொறு இங்கு
இருக்கின்ற சொதிEக் கட்டடைமப்பு பொதுகொத் து.
இப்கபொரொட்டமொனது, பொர்ப்பனிEப்
பண்பொட்டிடைனப் பின்பற்றொமலும், னக்தகன
ஒரு அடிடைமச் சொதிடைE உற்பத்தி தசய்Eொமலும்
கபொரொட்டம் நடத்தி தவற்றி தபறுவ ற்கொன
வொய்ப்புகள் இச்சொதிE அடைமப்பில் இருக்கிறது
என்ப டைன தவளிப்படுத்துகிறது. அக சமEம்,
இந் சொதிE அடைமப்பு கமல்சொதியினருக்கொன
அடிடைமச் சொதிகள் இருந்து
தகொண்டிருப்படை யும் உத்திரவொ ம் தசய்து
தகொண்டிருக்கிறது.

கொலனிE ஆட்சிக்குப் பிந்டை E கபொரொட்டங்கள்,
இழிவுப் பணிகடைளச் தசய்வதிலிருந்து
விடு டைலEடைட ல், ொழ்த் ப்பட்கடொர்
பட்டிEலில் இடைTத் ல், ங்கள் தபண்களுக்கு
மருத்துவமடைனகளில் தசவிலித் ொய் பணியில்
முன்னுரிடைம அளித் ல் என்பது கபொன்ற
ககொரிக்டைககடைள மு ன்டைமEொனடைவEொகக்
தகொண்டிருக்கின்றன. ஆனொல்
இக்ககொரிக்டைகக்களுக்கொன கபொரொட்டம்
வலுதபறொமலிருக்கிறது. கமலும் அவர்களின்
சொதிE இEக்கங்களும் பலகீனமொன
நிடைலயிகலகE இருந்து வருகின்றன. மருத்துவச்
சொதியினரின் ஒற்றுடைமயின் குறியீடொக இருந்
'Autonomy'சலூன் கடைடகளுக்கு மிழகம் முழுவதும்
ஒருநொள் விடுமுடைற'Autonomy' என்ற தசEல்பொடும்
வலுவிழந்து தகொண்டி ருக்கிறது. ஆனொல் இ ற்கு
கநர்மொறொகக் கிரொமப் புறங்களில் அவர்கள்
மீ ொன வன்முடைறகள் அதிகரித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றன. இதிலிருந்து விடு டைல
அடைடவ ற்கு அவர்கள் சொதி ரீதிEொன அணி
திரட்டல்களில் அதிகக் கவனத்டை க் குவிக்கொமல்
ஒவ்தவொரு வரும் ங்களின் வொரிசுகடைளக் கல்வி

கற்க டைவத்து ஊர்க் குடிமகன் பணி தசய்வடை
யும் சவரப் பணியில் ஈடுபடுவடை யும் நிறுத்தி
வருகின்றனர். இது ஒருவி த்தில்
னிநபர்களுக்கு விடு டைலயிடைனக் தகொடுத்
கபொதிலும் அது தமொத் ச் சமூகத்திற்குமொன
விடு டைலEொக இல்டைல, நகரங்களிலும்
கிரொமங்களிலும் சவங்களுக்குச் சவரம் தசய் ல்
உட்படப் பல ’சடங்கிEல்'Autonomy' பணிகடைளச் தசய்து
வரும் மருத்துவச் சொதியினர் அ டைன
விட்தடொழிப்ப ற்கொன கபொரொட்டத்திடைனத்
த ொடங்க கவண்டும், மறுபுறம் ங்களின் ’சமூக'Autonomy'
மருத்துவப் பணிகடைளச் தசய்Eத் த ொடங்க
கவண்டும் என்பதும் அவசிEமொனக .

துடைTநூற்பட்டிEல்
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படம் 1, படம் 2, 1907-ல் The Modern Review
இ ழிலிலும் Frontline இ ழிலிலும்
தவளிEொனடைவ. 1907 ல் தவளிEொன
புடைகப்படம் த ொடர் இனமக்கள் ங்கள்

டைலமுடியிடைன இEற்டைகயின் வளர்ச்சிக்கக
வளர விட்டிருக்கின்றனர் என்படை
கொட்டுகின்றது. இ னொல் நொம் அவர்களிடம்
'Autonomy'சவரத் த ொழிலொளி'Autonomy' என்ப த ொரு பிரிவினர்
இருந்திருக்கவில்டைல என உறுEொகக் கூறலொம்.
2004 ல் தவளிEொன புடைகப்படம், அவர்கள் முடி
தவட்டிக் தகொள்ளு ல் முகச் சவரம் தசய்து
தகொள்ளு ல் ஆகிE வழடைமகடைளக்
தகொண்டிருந் னர் என்படை க் கொட்டுகிறது,
இ னொல் க ொடர் இன மக்களிடம் 'Autonomy'சவரத்
த ொழிலொளி'Autonomy' என்பத ொரு பிரிவினர்
க ொன்றிவிட்டனர் என்று கூற முடிEொது.
கொரTம் அவர்கள் சலூன் கடைடகளில் ஒப்படைன
தசய்E த ொடங்கியிருக்க கவண்டும்.
ங்களுக்குள்களகE முடி தவட்டிக் தகொண்ட
ொழ்த் ப்பட்ட மக்கள் (குறிப்பொக
வட மிழகத்டை ச் கசர்ந் வர்கள் ங்களுக்தகன
சவரத் த ொழிலொளிடைE உருவொக்கிக்
தகொள்ளொமல் சலூன் கடைடகளுக்ககச் தசன்றனர்
என்பது இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத் க்கது,
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சொதிEத்தின் பEங்கரம்
ஒரிசொவின் நன்தசய் நிலங்களில் சொதிEம் பரந்
அளவிலொன அழிடைவ ஏற்படுத்திக்
தகொண்டிருக்கிறது. புவகனஸ்வரத்தின் புறநகர்
பகுதியில் உள்ள கிரொமச் சொடைலயில் மிதி
வண்டியில் தசன்ற கொரTத்திற்கொக ஒரு லித்
சிறுமி சொதி இந்துக்களொல்
ககவலப்படுத் ப்பட்ட சம்பவம் நடந் இரண்டு
மொ ங்களுக்குள், பூரி மொவட்டத்தில் ஒரு
கிரொமத்தில் பொர்பர் சமூகத்திடைனச் கசர்ந் ஐந்து
தபண்கள் சொதி இந்துக்களொல்
வடை க்கப்பட்டனர். பூபன்பட்டி கிரொமத்தில்,
கன்டொEத் சொதியிடைனச் கசர்ந் ஆண்கள்,
தசப்டம்பர் 19 ந் க தி அன்று நொன்கு
தபண்கடைள உடை த்து, ஒரு தபண்டைT
நிர்வொTமொக்கி வீதி உலொ வரடைவத் னர். சில
மொ ங்களுக்கு முன் நடந் ஒரு சொதி இந்து வீட்டு
திருமTத்தின் கபொது இவர்களின்
கTவன்மொர்கள் சம்பிர ொEப்படி ஒரு மTமகன்
மற்றும் அவனது விருந்தினர்களின் கொல்கடைள

கழுவ மறுத் கொரTத்திற்கொக இவர்கள்
ண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.
அப்தபண்கடைள சித்திரவடை க்குள்ளொக்கிE
பின்னர் சொதி இந்துக்கள் அவர்கடைள சமூகக்
கூடத்தில் அடைடத்து டைவத்துவிட்டு,
அக்கிரொமங்களில் உள்ள நொன்கு பொர்பர்
குடும்பங்களின் வீட்டைடச் சூடைறEொடிEனர்.
'Autonomy''Autonomy'என்டைன எனது வீட்டிலிருந்து
வலுக்கட்டொEமொக தவளிகE இழுத்துப்
கபொட்டு உடை த் னர். என் மகளின்
திருமTத்திற்குச் கசர்த்து டைவத்திருந்
அடைனத்டை யும் எனது வீட்டிலிருந்து
தகொள்டைளEடித்துச் தசன்றனர்'Autonomy''Autonomy', என்று
பொதிக்கப்பட்ட பிரதிமொ பொரிக் கூறினொர்.
ங்களுக்கு கநர்ந் இக்கதியிடைன தபொது
மக்களின் கவனத்திற்கு தகொண்டு வருவ ற்கொக
புவகனஸ்வர் வந்துள்ள அப்தபண்கள், மீண்டும்
ங்களின் வீடுகளுக்குச் தசல்ல அஞ்சுகின்றனர்.
நொங்கள் எப்தபொழுது எங்களின் வீடுகளுக்குச்
திரும்பிச் தசல்கவொம் என்பது நிச்சEமற்ற ொக
உள்ளது. “நொங்கள் எல்லொவற்டைறயும் இழந்து

விட்கடொம்” என்று பொதிக்கப்பட்ட மற்தறொரு
தபண்Tொன சொவித்ரி பொரிக் கூறினொர். இந்
சம்பவத்தில் த ொடர்புடைடE 29 கபர் மீது வழக்கு
பதிவு தசய்Eப்பட்டும், அதில் 5 கபடைர மட்டுகம
இவ்வழக்கிடைன விசொரித்துவரும் பிரம்மகிரி
கொவலர்களொல் டைகது தசய்E முடிந் து. இருந்
கபொதிலும், அந் 5 கபரும் கூட 5ொமினில்
விடப்பட்டனர்.
ஒரு மTமகன் மற்றும் அவனது
விருந்தினர்களின் கொல்கடைள கழுவொ ொல், 75
வEது முதிEவர் உட்பட இரண்டு கபடைர
அடித்து சித்திரவடை தசய் கவதறொரு
சம்பவத்திற்கொக பிரதிமொவின் கTவர் ³டி
பந்து பரிக் (51) மொர்ச் மொ த்திலிருந்து னது
கிரொமத்திற்குச் தசல்லவில்டைல.
அச்சம்பவத்திற்கு பின்னர் பொர்பர்
குடும்பத் வர்கடைளச் சமூக புறக்கணிப்பு
தசய் னர். கிTற்றில் ண்ணீர் எடுப்படை
டுத் க ொடு மட்டுமின்றி கடைடயில்
அத்திEொவசிEப் தபொருட்கள் வொங்குவ ற்கும்
டைடவிதித் னர்.

"நொன் எனது கிரொமத்திற்கு திரும்பிச் தசல்ல
பEப்படுகிகறன். ஏதனன்றொல் கன்டொEத்
சொதிEனர் என்டைனத் ொக்குவொர்கள்'Autonomy''Autonomy', என்கிறொர்
³டி பந்து பரிக். "எங்கள் குழந்டை கள் கல்வி
கற்றுவிட்டனர். அ னொல் அவர்கள்,
பரம்படைரEொகச் தசய்துவந் உEர் சொதியினரின்
கொல்கடைளக் கழுவு ல், திருமT விருந்தில்
இடைல எடுப்பது மற்றும் பொத்திரம் கழுவு ல்
கபொன்றவற்டைற தசய்E விரும்புவதில்டைல.'Autonomy''Autonomy'
உண்டைமயிகலகE பூரியிலுள்ள இச்சொதியிடைனச்
கசர்ந் வர்கள், ஒடுக்குமுடைறப் பழக்க
வழக்கங்கடைள எதிர்த்து கடந் பல
வருடங்களொகப் கபொரொடி வருகின்றனர்.
ஆனொலும் இப்பிரச்சிடைன த ொடர்வக ொடு
மட்டுமின்றி சொதி இந்துக்களொல்
ண்டிக்கப்படவும் தசய்கின்றனர். எல்லொ
கிரொமங்களிலும் பொர்பர்கள்
சிறுபொன்டைமகEொரொக இருப்பது அவர்கடைள
வலிடைமEற்றவர்களொக்குகிறது. ற்கபொது
பூபன்பட்டியில் 60 கன்டொEத் சொதிக்
குடும்பங்களுக்கு 4 பொர்பர் குடும்பங்ககள
உள்ளது.

பூபன்பட்டி கமொ ல் னிEொனத ொரு
நிகழ்வன்று. மொவட்டத்தின் மற்றப் பகுதிகளொன
பூரி சடொர் மற்றும் சத்Eபடி ஆகிEவற்றிலும் இது
கபொன்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. கடந் 20
ஆண்டுகளொக எங்கள் மொவட்டத்தில்
த ொடர்ச்சிEொக மனி த் ன்டைமEற்ற
ொக்கு ல்கள் எங்கள் சொதியினர் மீது
நடந்துள்ளன'Autonomy''Autonomy', என்கிறொர் சனதபனகுடி
கிரொமத்டை ச் கசர்ந் 5லந் ர் பொரிக் (40). இவர்
1992 ம் ஆண்டு ஒரு மTமகன் மற்றும் அவனது
உறவினர்களின் கொல்கடைள கழுவ
மறுத் டைமக்கொக சித்திரவடை க்குள்ளொனவர்.
பூரி மொவட்டத்தில் 1988 ம் ஆண்டு மனி த்
ன்டைமEற்ற முடைறயில் 5லந் ரின் ந்டை Eொன
பிரொமர்பர் பொரிக்கின் முதுகின் மீது ஒரு உEர்
சொதிடைEச் கசர்ந் வன் உட்கொர்ந்து அவடைர
அடித்துக் தகொண்கட முட்டுக்களொலும்
டைககளொலும் கிரொமச்சொடைலகள் வழிEொக நடக்க
டைவக்கப்பட்டக , பொர்பர்கள் மீது நடத் ப்பட்ட
மு ல் வன்முடைறத் ொக்கு லொகும். உடல்
ரீதிEொன சித்திரவடை க்கும் தபொது
அவமதிப்புக்கும் உள்ளொன எனது ந்டை

மனநிடைல பொதிக்கப்பட்டு சம்பவம் நடந் ஒரு
சில மொ ங்களிகலகE இறந்துவிட்டொர்” என்றொர்
5லந் ர். பொர்பர்களுக்கொகப் கபொரொடிE
அடைமப்புகள் 2003 ம் ஆண்டு பூரி மொவட்ட
ஆட்சிEர் வீட்டிற்கு முன் ர்Tொ நடத்தினர். 271
நொட்கள் வடைர நீடித் இத் ர்Tொவினொல் ஒரு
ஒப்பந் ம் ஏற்பட்டது. அ ன்படி, பொர்பர்கடைள,
சொதி இந்துக்கள் அவர்களின் கொல்கடைளக் கழுவ
நிர்ப்பந் ம் தசய்Eக்கூடொது என்றும், ஆனொல்
பொர்பர்கள் Eொரொவது விருப்பப்பட்டு
அப்பணிடைE தசய் ொல் அடை Eொரும் டைட
தசய்Eக்கூடொது என்றும் ஒப்பந் மொனது.
ஆனொல் அப்பிரச்சிடைன இருந்து தகொண்கட
இருந் து. சொதி இந்துக்கள் தவளியூர்களிலிருந்து
சடங்குகடைளச் தசய்வ ற்கொக
த ொடைலதூரங்களிலிருந்து பொர்பர்கடைள
அடைழத்து வந் னர். கமலும் உள்ளுர்
பொர்பர்களின் மீ ொன ஒடுக்குமுடைறகEொ
த ொடர்ந் து.
இந் க் கொலக் கட்டங்களிதலல்லொம் மொவட்ட
நிர்வொகம் இப்பிரச்சிடைனயிடைன இரண்டு
சொதிகளுக்கிடைடகEEொன கமொ லொக மட்டுகம

பொர்த் க ொடு, பொர்பர்களின் மீது திணிக்கப்பட்ட
இத் டைகE கவடைலகள்
தகொத் டிடைமத் னமொனது என்படை யும்
நிரொகரித் து. "அவர்கடைள இடை ச் தசய்வ ற்கு
நிர்ப்பந்திக்கக் கூடொது'Autonomy''Autonomy' என்றொர் பொர்பர்
சொதிக்கொக கபொரொடிவரும் ‘ஒடிசொ ககொட்டி முக்தி
அந்க ொலன்'Autonomy' என்ற அடைமப்பின் ஆகலொசகர்
பக்கம்பர் பட்நொEக். தபரும்பொலொன க ர் ல்
அரசிEல் கட்சியினர் கமல் சொதியினரின் வொக்கு
வங்கிடைE கTக்கில் தகொண்டு பொர்கடைள
கொப்பொற்றுவ ற்கு முன்வருவதில்டைல'Autonomy''Autonomy',
என்கிறொர் அவர். பட்நொEக் இப்தபொழுது
புவகனஸ்வர் சிடைறயில் உள்ளொர். அரசொங்கம்
பொர்பர்கடைள தகொத் டிடைமகளொக அறிவிக்கும்
வடைர 5ொமீனில் தவளிவர மறுத்துள்ளொர்.
இக்ககொரிக்டைகயிடைன வலியுறுத்தி பொர்பர்
சொதிEனரொல் கடந் தசப்டம்பர் 4 ம் க தி
நடத் ப்பட்ட அடைமதிப் கபரணியிடைன
முன்னின்று நடத்திE ற்கொக இவர் டைகது
தசய்Eப்பட்டொர்.
"நீண்ட கொலமொககவ, பொர்கள் பல வழிகளில்
ஒடுக்கப்பட்டும் அரசு அவர்களின்

வொழ்க்டைகடைEகEொ, சு ந்திரத்டை கEொ
இன்றுவடைர பொதுகொக்க முடிEொமலிருப்பது
தூரதிர்ஷ்ட வசமொனது'Autonomy''Autonomy', என்கிறொர் ரபி ப³ரொ.
இவர் அம்கபத்கர் கலொகிE விசொர் மஞ்ச்"
என்ற அடைமப்பின் தசEலொளர். இவ்வடைமப்கப
இப்பிரச்சிடைனயிடைன பல துடைறகளுக்கும்
தகொண்டு தசல்கிறது. 'Autonomy''Autonomy'பூபன்பட்டி கிரொமத்தில்
பொதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு க டைவEொன
நிவொரTங்கடைள வழங்க கவண்டும்'Autonomy''Autonomy' என்று
அவர் கூறினொர். பூபன்பட்டி வழக்கில்
சம்பந் ப்பட்ட அடைனத்து குற்றவொளிகளின்
தபEர்களும் பதிவு தசய்Eப்பட்டது என்பதிடைன
பூரி மொவட்ட நிர்வொகம் உறுதிEளிக்க கவண்டும்
என்று, ’ஒடிசொ ககொட்டி முக்தி அந்க ொலன்'Autonomy'
அடைமப்பின் ஒருங்கிடைTப்பொளர் சுவொதி கசரி ொ
கூறினொர். 'Autonomy''Autonomy'பொர்பர்களுக்கு கநர்ந் கதி
ஊடகங்களில் விரிவொகப் கபசப்பட்ட பின்னரும்
மொவட்ட நிர்வொகம் அ டைன மூடிமடைறக்க
முEற்சி தசய்கிறது. எங்களுக்கு
இப்பிரச்சிடைனக்கு ஒரு நிரந் ரமொன தீர்வு
கவண்டும்" என்று அவர் கூறினொர்.

கடந் பல வருடங்களொக சொதி த ொடர்பொன
வன்முடைறகளின் அறிக்டைககள் இம்மொநிலத்தின்
இ ர பொகங்களிலிருந்தும் பதிவு
தசய்Eப்பட்டிருக்கிறது. மொர்ச், 2000 ம் ஆண்டு
பிரம்மகிரியிலுள்ள கடகரொடங்கொ கிரொமத்தில்
வண்Tொர் சொதிடைEச் கசர்ந் இடைளஞர்
ஒருவரின் திருமTத்திற்கொக
கபொட்டப்பட்டிருந் பந் டைல சொதி இந்துக்கள்
பிரித்த றிந் னர். 2004 ம் ஆண்டு த ன்கனல்
மொவட்டத்தில் சிவன் ககொயில் நந்திக்கு ண்ணீர்
தகொடுத் ற்கொக கபடொ நொEக் என்ற லித்
உடை க்கப்பட்டொர்.
நன்றி. பிரஃபுல்ல ொஸ், பிரண்ட்டைலன், நவம்பர்
2005. 42-3.

பின்னிடைTப்பு - 4
மிழ்நொடு மருத்துவ சமு ொE சங்கம்
திருதநல்கவலி கட்டதபொம்மன் மொவட்டம்
27-C, சொடைலத்த ரு திருதநல்கவலி - 627 003
*
ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் கசர்க்க
மருத்துவ சமு ொE மக்களின்
ககொரிக்டைக

மிழ்நொடு மருத்துவ சமு ொE சங்கம்
திருதநல்கவலி கட்டதபொம்மன் மொவட்டம்
27 - C, சொடைலத் த ரு, திருதநல்கவலி - 5
உEர்திரு ________________________ அவர்கள்,
பொரொளுமன்ற/ சட்டமன்ற உறுப்பினர்,
_______________________________
மதிப்பிற்குரிE ஐEொ,
மிழ்நொடு மருத்துவ சமு ொE சங்கம்,
திருதநல்கவலி கட்டதபொம்மன் மொவட்டத்தின்
சொர்பொக, எங்கள் சமு ொE ககொரிக்டைககள்
அடங்கிE விண்Tப்பத்டை கடந் 6-9-90 அன்று
மிழக மு ல்வர் டொக்டர் கடைலஞர் அவர்களின்
த ம்டைப, குமரி, சி ம்பரனொர், மொவட்ட
சுற்றுப்பET வருடைகயின் கபொது, குற்றொலம்
விருந்தினர் மொளிடைகயில் டைவத்து, அவரிடம்
கநரில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

எங்கள் சமு ொE மக்கன் பல ஆண்டுகளொக,
கிரொமங்கள் பொலினம், நகரங்களிலும்
அனுபவிக்கும் இன்னல்கடைள ொங்கள் நன்கு
அறிவீர்கள். எங்கள் சமு ொEத்தின்
இழிநிடைலடைE இத்துடன் இடைTத்துன்ன
மனுவில் த ளிவுபட விளக்கி உள்களொம்.
அ னொல் எங்களது சமு ொEத்டை
ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் இடைTத்திட
கவண்டி, பணிந்து ககட்டு உள்களொம்.
எங்களது ககொரிக்டைகடைப, ொங்களும் பரிகவொடு
கருத்தில் தகொடு எங்கள் சமு ொEம் கல்வி,
கவடைலவொய்ப்பு, அரசுப் பணி, தபொருளொ ொர
நிடைல கபொன்றவற்றில் எங்கள் சமு ொEத்டை
ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் (Scheduled caste)
கசர்ப்பிக்க, சட்டமன்றத்தில் பொரொளுமன்றத்தில்
முடைறயீடு தசய்E கவண்டி ங்கடைள பணிந்து
கவண்டி ககட்டுக் தகொள்கிகறொம்.
நன்றிகளுடன்,
ங்களின் உண்டைமயுள்ள

இடம் : திருதநல்கவலி – 3
டைலவர்
நொள் : -10-90
சங்கம்

மிழ்நொடு மருத்துவ சமு ொE

மிழ்நொடு மருத்துவ சமு ொE சங்கம்
திருதநல்கவலி கட்டதபொம்மன் மொவட்டம்
__________
மிழ் நொட்டைடச் கசர்ந் , சுமொர் 10 லட்சம்
மக்கட்த ொடைக தகொண்ட மருத்துவர் (நொவி ர்)
சமு ொE மக்கள், ங்களது இப்பொடை E வித்
நிடைலயினின்னும் விடுபட்டு, சமூக
தபொருளொ ொர முன்கனற்றத்டை கநொக்கமொக
தகொண்டு கல்வி, கவடைல வொய்ப்பில் சலுடைக
தபற, ங்களது சொதியிடைன ொழ்த் ப்பட்கடொர்

பட்டிEலில் கசர்க்கக்ககொரி, இந் மனு
சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவர் (நொவி ர்) சமு ொE மக்களொகிE
நொங்கள், மிழ்நொடு முழுவதும்,
சவரத்த ொழிடைலகE முக்கிEத் த ொழிலொகக்
தகொண்டுள்களொம். நொங்கள் ”மருத்துவர்,
ொவி ர், பண்டி ர், அம்பட்டர், மங்கலொ,
கவளக்கட்டனவர், கவளக்கட்டனநொEர்,
பகரொTகொரி'Autonomy''Autonomy' என்றும் இன்னும் பல
தபEர்கடைளக் தகொண்டும் அடைழக்கப்பட்டு
வருகிகறொம்.
எங்கள் சமு ொEத்தின் நொட்டு
டைவத்திEர்களொகவும், நொ ஸ்வரம் மற்றும்
கமளம் அடிப்பவர்களொகவும் த ொழில் தசய்து
வருகின்றனர். ஊர்களில் ஏற்படும் சொவு (மரTம்)
பற்றிE தசய்தியிடைன மற்ற ஊர்களுக்கு கநரில்
தசன்று கவல் ந்து பின் இறுதிEொத்திடைர
ஊர்வலத்தின் முன் சங்கு ஊதிச் தசன்று,
சுடுகொட்டில், ம ச்சடங்குகள் முடைறப்படி தசய்து
பிTத்டை புடை க்கவும், மற்றும் கனம் தசய்யும்
த ொழில் தசய்பவரொகவும் உள்ளனர்.

பிTத்திற்கும் கூட சவரம் தசய்E கவண்டிE
நிடைலயில் இருக்கிகறொம்.
எங்கள் தபண்களில் பலர் ஊர்களில்
நடைடதபறும் 'Autonomy'பிரசவங்கள்’ பொர்க்கும்
மருத்துவச்சிகளொக இருந்து வருகின்றனர்.
ஆண்ககளொ ொழ்த் ப்பட்ட சமூக மக்களுக்கும்,
மற்ற எல்லொ சொதியினருக்கும் சவரம் தசய்யும்
த ொழிடைல கமற்தகொண்டுள்ளனர். இது கபொன்ற
கவடைலகளுக்கு, மிகக் குடைறந் கூலி மட்டுகம
ரப்பட்டு வருகின்றது.
எங்களின் வொழ்க்டைகத் ரம் மற்றும் சமூக
மரிEொடை Eொனது ொழ்த் ப்பட்ட சமூக
மக்களடை விட மிக கமொசமொக உள்ளது. ொங்கள்
உயிர்வொழ்வ ற்கொக, மற்ற சொதியினடைரகE
தபரிதும் நம்பி இருக்க கவண்டியுள்ளது. ஆனொல்
அவர்ககள, எங்கடைள 'Autonomy'அடிடைமகளொக’ நடத்தி
வருகின்றனர்.
உ ொரTமொக, எங்கள் சமு ொEத்டை ச் கசர்ந்
ஒருவன் ஒரு கிரொமத்தில் அல்லது கொரில், ஒரு
வீட்டில் சவரத்த ொழில் தசய்பவனொக
இருந் ொல், சிறிது தநல் அல்லது ொனிEம் என்ற

மிகக்குடைறந் கூலிக்கொக ன் வொழ்நொள்
முழுவதும், சவரத் த ொழில் தசய்து,
தகொத் டிடைமEொக இருந்து வரகவண்டியுள்ளது.
அ ற்கு மறுத் ொல் அவனும் அவன்
குடும்பத் ொரும், அவ்வூடைரவிட்கட மிகக்
தகொடுடைமEொன வழிகளொல்
தவளிகEற்றப்படுகின்றனர்.
எங்கள் சமு ொEத்டை ச் கசர்ந் தபண்ககளொ,
கவறு மொதிரிEொன தகொடுடைமகளுக்கு
ஆளொகின்றனர். அவர்கள் இரவில் ஊரில் உள்ள
மற்ற சொதியினரின் வீடுகளுக்குச் தசன்று இந்திE
படைழE கசொறு, மற்றும் உTடைவ கூவிEொக
தபற்று வருகிறொர்கள். இது மொதிரிEொன
உTடைவகE இலர்கள் தபரிதும் நம்பி ங்கள்
குடும்பத்டை நடத் கவண்டியுள்ளது. இவ்வொறு
இரவில் தசல்லும் தபண்கள் சிலசமEங்களில்,
பலவந் ப்படுத் ப்பட்டு ங்கள் கற்டைபகE
இழக்கும் நிடைலக்கும் ஆளொகின்றனர், ஆனொலும்
மற்ற சொதியினர் அவ்வொறு உTவு
அளிக்கவில்டைலEொனொல், இவர்களுக்கு 'Autonomy'பசி’
மட்டுகம தசொந் மொகிறது. ஆககவ அவர்கள்

அனுசரித்க தசய்Eகவண்டிE கொலக் கட்டொEம்
உள்ளது.
எங்கள் சமு ொE மக்கள், கமற்கூறிE
தகொடுடைமகளிலிருந்தும், துன்பங்கள் கருத்தும்,
மரிEொடை குடைறவினன்னம் விடுபட்டு சமூக
அந் ஸ்க ொடு கூடிE வளமொன வொழ்வு தபற,
சில சலுடைககள் ககட்டு நொடு விடு டைலEொக
கொலந்த ொட்டு அதிகொரிகடைளயும், அரடைசயும்
அணுகி வந்துள்ளனர். இ ற்கு ங்கள் சொதியிடைன
ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் இடம் தபறச்
தசய்E ககொரிக்டைக விடுத் னர். இவ்வொறு
பலமுடைற பலவழிகளிலும், ங்களது
ககொரிக்டைககடைள எடுத்து முடைறயிட்டும்,
அரசினொல் நிEமிக்கப்பட்ட பல கமிஷன்கள்
முன் முடைறயிட்டும் இந் நிEொEமொன
ககொரிக்டைக இன்னும் ஏற்கப்படொமகலகE
இருந்து வருகிறது.
கீழ்க்கண்ட பட்டிEலிடப்பட்ட விவரங்கள்
எங்கள் மருத்துவ சமு ொEத்தினர்
எவ்வொதறல்லொம், சமூகத்தில்,

தீண்டத் கொ வர்களொக நடத் ப்படுகின்றொர்
என்படை விளக்குகின்றன.
1) எங்கள் சொதி மக்கள், மற்ற சொதியினரின்
வீடுகளுக்குச் தசய்E
அனுமதிக்கப்படுவதில்டைல, எப்கபொ ொவது,
அவர்களது பொத்திரங்கடைளகEொ, மற்ற
தபொருட்கடைளகEொ, இவர்கள் த ொடகநர்ந் ொல்,
அவற்றின் மீது ண்ணீர் த ளித்து அல்லது
ண்ணீரொல் கழுவி, அப்பொவத்டை நீக்கிE
பின்னர், அடைவ மீண்டும்
உபகEொகிக்கப்படுகின்றன,
2) சில கிரொமங்களில், இன்னமும், எங்கள்
சமு ொE மக்கள் கொலில் தசருப்பு மற்றும்
உடம்பில் சட்டைட அணிE உரிடைமயில்டைல,
கமலும் கவட்டியும், கொல் மூட்டுக்குக் கீழ்
அணிEக் கூடொது என்ற நிடைல உள்ளது.
3) அது கபொன்கற அங்குள்ள சுமொர் பத்து
வEதிற்கு கமற்பட்ட எங்கள் சமு ொE
சிறுவர்கடைள மற்ற சொதியினர் பள்ளி
கல்லூரிகளுக்கு தசல்ல விடொமல் டுத்து சவரத்
த ொழிடைலகE கமற்தகொள்ள

கட்டொEப்படுத்துகின்றனர், கவறு த ொழிடைல
தசய்E அனுமதிப்பது இல்டைல.
4) கிரொமப் பகுதிகள் மற்றும் நகர்ப் பகுதிகளில்
எங்கள் சமு ொEம் மக்கள் ஊடைர விட்டு
ஒதுக்கப்பட்ட தவளிப்புற பகுதிகளில் மட்டும்
கூட்டமொக வசிக்க கவண்டும். ஊருக்குள் வசிக்க
உரிடைமயில்டைல
5) நகரப்பகுதிகளிலும் கூட எங்கள் சமு ொE
மக்களுக்கு குடியிருக்க வொடடைக வீடுகள், மற்ற
சொதியினரொல் மறுக்கப்படுகின்ற்ன. எப்படிகEொ
மீதி கிடைடத் ொலும் எப்கபொது இவர்களது சொதி
தவளிப்படுகின்றக ொ, அப்கபொக வீட்டுச்
தசொந் க்கொரர்களொல்
தவளிகEற்றப்படுகின்றனர், அ னொல் இவர்கள்
ங்களது சொதியிடைன மடைறத்தும், மடைறந்தும்
வொழ வண்டிEவர்களொக இருக்கின்றனர்.
1871 ல் மிழ்நொடு பிற்படுத் ப்பட்கடொர் நலக்
குழு ன் அறிக்டைகயில் கீக்கண்டவொறு
கூறியுள்ளது.

"மருத்துவ சமு ொEத்தினர் தபரும்பொலும்
விவசொயிகள் அல்ல. இவர்களிடம் குடைறந்
அளவு நிலம் கூட இல்டைல என்பது உண்டைம..
ஒரு விவசொயிEொககவொ த ொழிலதிபரொககEொ
ஆககவண்டும் என்ற இவர்களது முEற்சி
கமல்சொதியினரொல் முறிEடிக்கப்பட்டு விட்டது.
இவர்களது குடைறவொன மக்கட்த ொடைகயின்
கொரTமொகவும், நலிந் டைலடைமயின்
கொரTமொகவும் இவர்களொல் அவர்களுடன்
கபொட்டியிட முடிEவில்டைல!
ொழ்த் ப்பட்ட மக்களுக்கு சவரத்த ொழில்
தசய்யும் எங்கள் சமு ொE மக்கள் ொழ்த் ப்பட்ட
சமு ொEத்தினரொகலகE கூட
தகொடுடைமப்படுத் ப்படுகின்றனர், அ னொல்
ொங்கள் ொழ்த் ப்பட்ட நிடைலயிலும்
“கமொசமொன” நிடைலயில் ொன் உள்களொம்.
எங்கள் சமு ொE மக்கள் எண்ணிக்டைகயில்
குடைறந் வர்கள், அரசுப்பணியில் எங்களது
பிரதிநிதித்துவமும் தவகு குடைறவு. உ ொரTமொக,
Group 1 கவடைலகளில் இதுவடைர எவருகம
கநரிடைடEொக க ர்ந்த டுக்கப்படவில்டைல. இது

கபொன்கற மற்றப்பணிகளிலும் குறிப்பிடும்
படிEொக எவரும் திEொனம் தசய்Eப்படவில்டைல.
அரசிEல் ரீதிEொகவும் எங்கள் இழிநிடைலடைE
எடுத்துக்கூற ஒரு MLA கEொ அல்லது MP கEொ
எங்கள் சமுகத்தில் இல்டைல. ொழ்த் ப்பட்ட
சமூகத்தினருக்கு கிடைடக்கும் கல்வி, கவடைல
வொய்ப்பு, சட்டசடைபயில் பிரதிநிதித்துவம்
கபொன்ற சலுடைககள் எங்களுக்கும்
கிடைடத் ொலன்றி நொங்கள் முன்கனற கவறு
வழியில்டைல. ொழ்த் ப்பட்ட சமூகத்தினருக்கு
அளிக்கப்படும் சலுடைககள் எங்களுக்கு
கிடைடக்குகமEொனொல் கல்வி, அரசுப்பணி,
கவடைலவொய்ப்பு அரசிEல் ஆகிEவற்றில்
எங்களுக்கு சரிEொன பிரதிநிதித்துவம்
கிடைடப்பக ொடு இவ்வுலகில் மற்ற
சமு ொEத்தினர் கபொல், சுE மரிEொடை யுடன்
வொழவும், விவசொEம் த ொழில் ஆகிEவற்றின்
முன்கனறவும் முடியும் என்றும் உறுதிEொக
நம்புகிகறொம்.
கன்னிEொகுமரி மொவட்டம், மற்றும்
திருதநல்கவலி மொவட்டம் தசங்ககொட்டைட
ொலுகொவில் மட்டும் உள்ள சவரத் த ொழில்

தசய்யும். "கொவொரொ?'Autonomy' என்று அடைழக்கப்படும்
எங்கள் சொதியினர் ொழ்த் ப்பட்கடொர்
பட்டிEலில் கசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இ டைனயும்
கருத்தில் தகொண்டு மிழ் நொடு முழுவதும் உள்ள
இந் சிறுபொன்டைமEொன “மருத்துவர்”
சமு ொEத்தினடைரயும் ொழ்த் ப்பட்கடொம்
பட்டிEலில் கசர்க்க கவண்டும். அப்கபொது ொன்
எங்களது சமூக இழிநிடைல நலிந் நிடைல.
தபொருளொ ொர ொழ்வு கல்வியில் பின் ங்கிE
நிடைல தீண்டொடைம ஆகிEடைவ நீங்கி, சம ர்ம
சமு ொEம் நொங்கள் கொT முடியும்.
கமகல கூறப்பட்ட கருத்துக்களின்
அடிப்படைடயில், மருத்துவர் சமு ொE மக்கள்,
ங்களிடம் பணிவன்புடன் ககட்டுக்
தகொள்வத ல்லொம் எங்களது சொதியின்
ொழ்த் ப்பட்கடொர் பட்டிEலில் கசர்த்து
எங்கடைள தகொத் டிடைம நிடைலயிலிருந்து,
விடுவித்து, துன்பங்கடைளப்கபொக்கி சமூக
தபொருளொ ொர நிடைலயில் உEர்த்திட உ வுமொறு
அன்புடன் கவண்டிக் ககட்டு தகொள்கிகறொம்,
மருத்துவ சமு ொE மக்கள்
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கல்Eொணி நதியின் கடைரயில் டைவத்து முடி
மழித்திருக்கிறொர்கள். இப்தபொழுது
திருப்பதியில் சுமொர் 20 "கல்EொTகட்டகள்"
உள்ளன. லொட்5ுகளின் அருகக உள்ளடைவகளில்

மழிப்ப ற்கு டைலக்கு பத்து ரூபொய் தகொடுக்க
கவண்டும். ஆனொல் ககொவிலின்
அருகக இலவசமொக மழிக்கப்படுகிறது. ஒரு
டைல மழிப்ப ற்கு பத்து நிமிடத்திற்கும்
குடைறவொககவ ஆகிறது. தினந்க ொறும் அடைர
லட்சத்திற்கும் கமலொன பக் ர்கள் வரும் இங்கக
பொர்பர்களின் ஷிப்ட் மொறும் அடைர
மணிகநரத்டை விர மீதி கநரங்களில் டைல
மழித் ல் நடந்து தகொண்டிருக்கும். இங்கக
நொன்கு ஷிப்டுகளில் 650 க்கும் அதிகமொன
பொர்பர்கள் கவடைல தசய்கிறொர்கள். பொர்பர்கள்
தவள்டைள கவட்டியும் சட்டைடயும்
அணிகிறொர்கள்.
இவர்களின் சம்பளம் கமொசமொன ொக இல்டைல.
இங்கு எங்களுக்கு நல்ல சம்பளம்
தகொடுக்கப்படுகிறது. இங்கக பொர்பரொக
முடிந் தில் மகிழ்ச்சEடைடகிகறன். என்னுடைடE
அப்பொ தவங்கட்டரொEலுவும் இங்கக பொர்பரொக
இருந் ொர். எங்கள் சங்கத்தின் தபEர் நொEர் பிரொமT கசவொ சங்கம். நொன் பதிதனட்டொம்
வEதில் இந் கவடைலக்கு வந்க ன். எல் கபொர்டு
டைவத்துத் த ொடங்கும் ஒருவருக்கு 4 ஆயிரம்

ரூபொய் வடைர கிடைடக்கிறது. 15 ஆயிரம் ரூபொய்
வடைர வொங்கும் வE ொனவர்களும்
இருக்கிறொர்கள்'Autonomy', என்று குமொர் தவங்கட்டரொEலு
(37) சிரித்துக் தகொண்டு கூறுகிறொர்.
கல்EொTக்கட்டகளில் பொர்பர்கள் தமொடைசக்,
மொர்பிள் டைரகளில் வரிடைசEொக
அமர்ந்திருப்பொர்கள். ண்ணீரொல் டைலடைE
நடைனத் ப் பிறகு பக் ர்கள் சிறிது கநரம்
டைலகுனிந்திருந் ொகல கபொதும் முடி
மழிக்கப்படும். அருகிகலகE டைவத்திருக்கும்
தபரிE ஸ்டீல் பொத்திரங்களில் முடிகள்
உடகனகE கசகரிக்கப்பட்டு பிறகு அவற்டைற
கொE டைவத்து ரம் பிரித்து சொக்குகளில்
நிரப்பப்படும். இ ற்தகன நன்கு பயிற்சி தபற்ற
த ொழிலொளர்கள் உள்ளனர். டைல முடிடைE
குறிப்பொக 5 வடைககளொகப் ரம் பிரிக்கிறொர்கள்.
16 இஞ்ச்சிற்கும் கூடு லொன நீளமுள்ளடைவ, 8-16
இஞ்ச் நீளமுள்ளடைவ, 8 இஞ்ச்சிற்கும் கீகழ,
நடைரத் முடி, மிகச் சிறிE முடி (த லுங்கில் –
துக்கு) எனப் பிரிக்கப்படுகிறது. எல்லூர்,
தபங்களூர், தசன்டைன மு லொன இடங்கடைளச்
கசர்ந் குறிப்பொக சுமொர் பத்து கபர் முடிடைE

ஏலத்தில் எடுக்கிறொர்கள். இம்முடி மீண்டும்
த ொழிற்சொடைலகளில் ரம் பிரிக்கப்பட்டு, சுத் ம்
தசய் பின்னர் புடைக கபொட்டு கட்டப்படும். 16
இஞ்ச்சிற்கும் அதிகமொன நீளமுள்ள 200 முடி
இடைழகள் ஒரு கட்டொகும். இ ர வடைககளும் இது
கபொன்று பிரிக்கப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு
கட்டின் விடைல மட்டும் இத் ொலியில் 30 தசன்ட்.
இது அதமரிக்கொவிற்குச் தசல்லும் தபொழுக ொ
கட்டிற்கு 15 டொலர் கிடைடக்கிறது. ஒரு கிகலொ
முடிக்கு
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கறுப்புத் ங்கம்
திருப்பதியில் வரும் பக் ர்களின் டைலகள்
மின்னல் கவகத்தில் தமொட்டைடகளொய்
மின்னுகிறது. நம்பிக்டைகயின் கவர்கள்
திருப்பதிடைEயும் டைலமுடிடைEயும்
இடைTக்கிறது. இங்கக டைலமுடிடைEயும்
தகொண்டைட முடிடைEயும் இடைTப்பக ொ
ககொடிகளின் வணிகம். கடந் வருடத்தில்
இந்திEொ முடி. ஏற்றுமதி தசய் தில்
திருப்பதியிலுருந்து மட்டும் கிடைடத்
வருமொனம் 30 ககொடி ரூபொய்க்கும் அதிகம்.
கடந் மொர்ச் மொ த்தில் நடந் ஏலத்தில் மட்டும்
4 ககொடி ரூபொய் ஈட்டிEது. தபொதுவொக
இரண்டடைர மொ த்திற்கு ஒருமுடைற தடண்டர்
அறிவித்து ஏலம் நடத்துகிறது. டைலகளுக்கு
அலங்கொரமொன முடிடைE கடவுளுக்கு
கொணிக்டைகEொக சமர்பிப்பக ொடு னது
அகங்கொரத்டை யும் சமர்பிப்ப ொக இங்கக
நம்பப்படுகிறது. விஷ்ணுவின் ஓர் அவ ொர
கவடைளயில் அவர் னது ஆடம்பரமொன

திருமTத்டை நடத் குகபரனிடம் கடன்
வொங்கிE ொகவும் அந் க் கடடைன
அடைடப்ப ற்கொக பக் ர்கள் ங்கள் முடிடைE
கொணிக்டைகEொக நல்குவ ொகவும் திருப்பதியில்
ஓரு ஐதீகம் உள்ளது. நம்பிடைகயின் மதிப்டைபப்
கபொன்கற திருப்பதியின் முடியின் மதிப்பும்
உள்ளது. இங்கக தபEரளவிலும் முடி ஒரு
புடை Eலொககவ பொர்க்கப்படுகிறது. அ னொல்
பலத் க் கொவலில் முடி கிட்டங்கிடைE, ரிசர்வ்
வங்கியின் லொக்கடைரப் கபொன்று,
பொதுகொத்துவருகின்றனர். திருப்பதியில்
டைலமுடி “கறுத் ங்கம்” என்று
அடைழக்கப்படுகிறது. நமது "கறுத் ங்க"மொன
மிளகின் விடைல நொளுக்குநொள் குடைறயும்
தபொழுது திருப்பதியின் "கறுத் ங்க”த்தின்
விடைலகEொ நி5த் ங்கத்தின் விடைலடைEயும்
பின்னுக்குத் ள்ளுகிறது. மு ல் ரத்திலுள்ள 1
கிகலொ முடிக்கு பன்னொட்டுச் சந்டை யில் 8
ஆயிரம் ரூபொய் வடைர விடைல உள்ளது.
திருப்பதியில் உண்டிEல் வருமொனத்டை அடுத்து
மிக அதிகமொன வருமொனம் ஈட்டுவ ொக

டைலமுடி உள்ளது. இங்கக சரொசரிEொக 188 டன்
முடி ஏலம் தசய்Eப்படுகிறது.
டைலமழிக்கும் இடத்திற்கு 'Autonomy''Autonomy'கல்EொTக்கட்ட”
என்று தபEர். த லுங்கில் “கட்ட” என்றொல்
ஆற்கறொரம் என்று தபொருள். முன்னர் ரூ.7
ஆயிரம் மு ல் ரூ.8 ஆயிரம் வடைர மதிப்பு உண்டு.
அதமரிக்க அழகு நிடைலEங்களில் டைல
ஒன்றிற்கு தசEற்டைக முடி டைவப்ப ற்கு ரூ.65
ஆயிரம் மு ல் ரூ.1.25 லட்சம் வடைர
வசூலிக்கப்படுகிறது. இத் ொலியின் 'Autonomy'கிகரட்
தலங்த் இன்டர்கநஷனல்'Autonomy' கபொலுள்ள
பன்னொட்டு நிறுவனங்கள் திருப்பதி
ஏத5ண்டுகளிடமிருந்து டைலமுடிடைE
வொங்குகிறொர்கள். அதமரிக்கொவிற்கும் ஏற்றுமதி
தசய்Eப்படுகிறது. கடந் வருடத்தில் மட்டும்
ரூ.202 ககொடிக்கும் அதிகமொக அதமரிக்கொ
டைலமுடிடைE இறக்குமதி தசய் து. சீன
முடிடைEவிட இந்திE முடிக்கு உலக அளவில்
அதிகமொன வரகவற்பு உள்ளது. இ ற்கு கொரTம்
ஐகரொப்பிE முடிகளுக்குள்ள குTொதிசEங்கள்
இந்திE முடிகளுக்கும் உள்ளக Eொகும்.
அடை விடவும் க³ொலிவுட்டில் பல

நடிடைககளுக்கு ஐகரொப்பிE முடிடைEவிட கூடு ல்
விருப்பம் இந்திE முடிகளொல்
உருவொக்கப்பட்டன. 'Autonomy'விக்'Autonomy' மீது உள்ளது.
நிடைலடைம இவ்வொறிருக்க எப்படி முடி விடைல
அதிகரிக்கொமல் இருக்கும்....
நன்றி; ரொ5ு மொத்யூ, மடைலEொள மகனொரமொ,
திருவனந் புரம் பதிப்பு, 08.05.05.
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இப்புடைகப்படம் மருத்துவச் சங்க மொநொட்டின்
கபொது எடுக்கப்பட்டது. இப்புடைகப்படத்திடைன
டொக்டர் எஸ்.எஸ். நடரொசன் தகொடுத் ொர். வEது
முதிர்ந் அவர் கநொயினொல்
பொதிக்கப்பட்டுள்ள ொல் இப்புடைகப்படம் எந்
மொநொட்டின் கபொது எடுக்கப்பட்டது என்படை
அவரொல் கூற இEலவில்டைல.

3. 10, 1945 ல் தூத்துக்குடி மொவட்டம்
கசதுசுப்ரமணிEபுரத்தில் நடைடதபற்ற
மருத்துவச் சொதியினரின் கூட்டத்தில் அவர்கள்
ங்கள் தபEருடன் பண்டி ன் என்ற

தபEடைரயும் இடைTத்க
டைகதEழுத்திட்டிருப்ப டைனக் கொTலொம்.

மிழ்நொடு மருத்துவர் நல உரிடைமச் சங்கத்தினர்
ங்களின் சங்க கூட்ட அறிவிப்பிடைன பொல்

அட்டைடயில் அச்சிட்டு அனுப்பியிருப்ப டைன
படம் தவளிப்படுத்துகிறது.
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இத்துண்டறிக்டைக பண்டிட் எஸ்.எஸ். ஆனந் ம்
அவரது மகன் ஆ. ஆனந் குமொர் ஆகிகEொர் சித்
மருத்துவ வல்லுனர்களொக விளங்கிEடை
அறிவிக்கிறது. இத்துண்டறிக்டைகயிடைன
தவளியிட்ட டொக்டர் எஸ்.எஸ். நடரொசன் ொன்
டைவத்திருந் சித் மருத்துவம் குறித் ஓடைலச்
சுவடிகள் அடைனத்டை யும் மத்திE அரசிடம்
ஒப்படைடத் ொர்.
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COMPULSORY SERVICE FROM BARBERS

A reference to veth (enforced service) by the potters of
Gujarat has already appeared in the Harijan. The
following letter from Shri Purushottam Parekh, Secretary
to the Committee for the Removal of veth appointed by the
Gujarat. Nayi Brahman Sabha, relates to veth which the
nayis (barbers) are requried to perform in Gujarat. Their
demands appear to be quite just and there should be no
difficulty in complying with them.
“There are, in the villages of Gujarat, only two castes
which have to undergo the harassment of veth ( enforced
service) from amongst the so-called vasvays (artisansettlers). They are the potter (kumbhan and the nayi
(barber). Everywhere it is complusory for the kumbharto
fetch water. But I shudder to describe the humiliating
duties which the nayi is forced to render for a whole day.
"In the early morning he is required to present himself
before the officer visiting the village. He waits upon him
while he cleans his teeth and washes his mouth, giving
him tooth-stick, water etc. Then he fetches milk and makes
tea for him, and sweeps the premises. That over, he gives
a massage to the officer and then the bath, and after-

wards washes his clothes. Then he has to fetch from the
market articles required for his mid-day meal. He has
also to wash the utensils used by him during cooking and
taking food. Then at 3p.m. he has to attend upon him
again, for his evening tea. This entails the bringing of
milk, sugar and tea powder, boiling the deeoction, serving
it to the officer and again cleansing the vessels.
Thereafter he must find cots, beds, and covers from
various places in the village for the officer'Autonomy's sleeping
arrangements at night, and arrange them properly. Then
he brings again articles needed for the evening meal, and
again cleanses the vessels. He has also to keep ready and
kindle the lamps in the evening, and when the officer
retires to bed at night he has to shampoo his legs. Thus it
is nearly at midnight that he returns home after
performing all these tasks. Thus for centuries past, there
prevails in the large Statges of Gujarat this tyrannical
veth by the village servants. The only return for this is an
annual remuneration of Rs.8 to 10.
"There are usually about 10 to 15 houses of potters and
barbers each in a village, and the members of both these
castes have to suffer this unbearable harassment. We

wonder how long it will be allowed to continue even with
Congress leaders in office!
"I suggest that a paid nayi should be appointed for the
village and so too a blacksmith, a carpenter, a
kumbharand others. The blacksmith and the carpenter are
not required to perform any duty when Government
officers visit the village, but these artisans are necessary
for the service of the peasants of the village, and when the
villages were founded, they were expressly made to settle
down there and lands were assigned to them. These lands
must be deemed their rightful heritage.
"It is the nayis and the kumbhars who have to perform the
veth. The kumbhars have to supply free of cost earthen
pots and fetch water. In the same way, over and above the
work of shaving and other services connected with the
barber'Autonomy's profession, nayishave to render the above
mentioned services. All these can be got done by payment
of wages, and no one would have any objection if it is got
done from a person of any other caste of community. He
may be even a dharala or a waghari, a bajania or a mali,
a kundior a brahman - who ever is willing to do it for the

payment of wages offered. Instead of this, this compulsory
service is being exacted from these communities by the
rule of the rod. There have been agitations in the past to
do away with it and it should now be done away with
forthwith, and compulsory enforcement of veth must be
penalized by law.
"Hundreds of years ago when the villages were founded,
these communities were made to settle down there for the
social and economic benefit of the people of the village
concerned and in consideration of their services they were
given small rent - free pieces of land in perpetuity in the
village for their subsistence. These communities live in
villages even today, and serve a useful purpose in the
economic life of the people. But it is believed that the
system of veth by nayis and kumbhars was introduced
during the British regime. Hence there is no connection
between those services and their occupancy rights. All the
same, a vasavaya (artisan-settier) who is unwilling to
perform the veth would be prepared to pay the ordinary
assessment, if Government thinks it proper to demand it,
as the price for doing away with this type of slavery."

Bombay, 9-11-48
(From the original in Gujarati)
K.G. MASHRUWALA
இது, 19-12-19.48 (353-354) க தியிட்ட ³ரி5ன்
இ ழிலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
இந்திE மொநிலங்களில் மருத்துவச் சொதியினரின்
தபEர்கள்
மிழ்நொடு
: மருத்துவர், நொவி ர்,
பகரொபகொரி, கவடைல கட்டடைளயிட்டொன்
ககரளொ
கவலகில்.

: அம்பட்டர், மொரொEன், நொEர்,

ஆந்திரொ

: நொவி, மங்கல், ககலசி, டை³சொம்

மகொரொஷ்டிரொ
: பொலந்து, நொபிக், ககலசி, டைந
பிரொமின், பொனந்து

உத்திரப்பிரக சம்
: டைநபொண்கட , ொகூர்,
டைந பிரொமின், பொண்கட பிரொமின்
ரொ5ஸ் ொன்

: டைந, தசயின், டைந பிரொமின்.

தடல்லி
: டைந, டைந பிரொமின், பண்டி
ரொ5ன், கமக் ொ, ொகூர்
கொஷ்மீர்
பிரொமின்

: ³சொம், நொபித், டைந, தநள், சபி ொ,

ஒரிசொ

: பத்திரி, வரிக், பண்டொர்

அஸ்ஸொம்

: டைந, சந்துர கவதிEர்

பீகொர்
டைந, பிரொமின்

: ொகூர், டை³சிம், டைந, நொபித்,

நன்றி: பண்டி ம், நவம்பர் 2004; 11.
கள ஆய்வின் கபொது, அம்பட்டர், பரிகொரி,
நொவி ர், நொசுவர், பண்டி ர், பண்டுவர்,
மருத்துவர், புதிடைரவண்Tொர், ஆEவண்Tொர்,

கொவதி, குடிமகன் நொவி ர், மறநொவி ர், நொடொர்
நொவி ர், பர்மக்கிழவி, கபொன்ற தபEர்கள்
மக்களிடம் புழக்கத்தில் இருப்படை க் கொT
முடிந் து.

