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மக்கள் ப�ோற்றும் இயககுனர் விருது 

துணிச்சல் விருது 

மக்கள் மமோழிக ்கவிஞர் விருது 

வளரும் ப�ச்சோளர் விருது 

்சமூ்கப் ப�ோரோளி விருது

சிற்றிதழ் விருது 

தனனம்பிக்்கயோளர் விருது 

மோனமிகு மோணவர்்கள் விருது 

மக்கள் ப்ச்வ விருது

ஊட்கத்தின நீதிககுரல் விருது

வணக்கம்,
க்கத்தடி மா்த இ்தழ் ஒவ்வாரு 
ஆண்டும் அ்தன் ் ்தாடக்கததில், சமூ்க 
்சயல்்ாடடாளர்களுககு “க்கத்தடி” 
விருது்ககள வழங்கி ஊக்க்டுததி 
வருகிறது! அந்த வக்கயில் 2019ஆம் 
ஆண்டிற்கான விருது்கள் பிரிவு்ககள 
அறிவிப்தில் மகிழ்கின்்றாம்!

‘கைத்தடி
விருதுைள்
2019’

 BCR ் மடரிககு்ேசன்
்மல்நிகேப்ள்ளி
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தாய்ார்களே! ளதாழர்களே!

இநத உல்கத்தில் ச�ாத்்தப்பற்றியும், ள்ல் உல்கம் 
என்பதில் ள்ாட�ம் என்ப்தப ்பற்றியும் இலடசியம் 
இல்லாவிட்ால் திரு்ணம் என்பதா்க வாழ்க்்க ஒப்பநதம் 
என்பதா்க்க கூ் எதுவும் ளத்வயில்்ல. நாம் ளதடிய 
ச�ாத்து்ககு நாம் ச்பற்்ற பிள்ே வாரி�ா்க இரு்க்க 
ளவண்டும் என்பளத திரு்ணத்தின  மு்ககிய ளநா்க்க்ாகும். 
அதற்கும் அநதநத �முதாயப்படி ச�ாத்்த அனு்பவி்க்கச் 
சிலரு்ககு ஆண் பிள்ே ளவண்டும். சிலரு்ககு ச்பண் 
பிள்ே ளவண்டும். ளதவதாசி்களும், ்ரு்்க்கள தாயம் 
உளேவர்களும் தங்கள ச�ாத்து்ககு பின �நததியா்க 
உரி்்்ககுப ச்பண் குழந்த்கள ச்ப்றவும் இல்லா்ல் 
ள்பானால் ச்பண் குழந்த்யத் தத்து எடு்க்கவும் 
ஆ்�ப்படுகி்றார்கள. ் ற்்றவர்கள நம் ள்பான்றவர்கள ஆண் 
குழந்த ச்ப்றவும் பி்ற்க்காவிட்ால் ஆண் குழந்த்க்ேத் 
தத்து எடுத்து்கச்காளேவும் ச�யகிள்றாம். இதற்்கா்களவதான 
திரு்ணம் ச்பரிதும் �்ங்கா்க ஒப்பநத்ா்க ்பதிவா்க 
�ட்த்திற்குள அ்ஙகியதா்கச் ச�யயளவண்டியிரு்ககி்றது. 
இநத நி்ல ் ாறிவிட்ால் திரு்ணம் எனகின்ற வாரத்்தளய 
்்றநது ள்பாகும்.

அதனால்தான, நான இநத மு்்றகூ் முடிநத 
முடிவல்ல எனறு அடி்க்கடி ச�ால்லி வருகிள்றன. இனி 
40, 50 வரு்ங்களு்ககு பினபு (1944)- அதாவது இநத 
ச�ாத்து மு்்ற்கள ்ாறி ச்பாது உ்்் மு்்ற வநது 
தாண்்வ்ாடும்ள்பாது இநத மு்்ற கூ் இரு்க்காது 
என்பளதாடு இ்த ஒரு மூ் நம்பி்க்்க ்காடடுமிராண்டி்க ்கால 
மு்்ற எனறு ச�ால்ல ளவண்டிவரும் என்பளதா்ல்லா்ல் 
இனறு உங்களில் ்பலரால் புரடசி்க்காரன எனறு கூ்றப்படுகின்ற 
என்ன ஒரு மூ்நம்பி்க்்க்க்காரனா்க ் வதி்கப பிடுங்கல் 
இரா்�ாமி எனறு ஒருவன இருநதான எனறு என்ன 
உங்கள பிள்ே்கள, ள்பரன்ார்கள ச�ால்லும்்படியான 
நி்லகூ் வநதுவிடும் எனறு நான ச�ால்வதுண்டு.

ஆ்்கயால் திரு்ணத்திற்கு ஒரு ்கடடுப்பாடு தான 
இரு்க்க ளவண்டியிரு்ககி்றளத ஒழிய, மு்்ற ஒனறும் 
இனறு ளத்வ இல்்ல. ்கடடுப்பாள் ளவண்்ாத ்காலம் 
வருச்ன்றால் மு்்ற ளவண்டிய ்காலம் எதற்்கா்க ளவண்டி 
இரு்ககும்? ஒரு �்யம் ்கடடுப்பாடு ளவண்டியதில்்ல 
எனகின்ற தன்் ந்்ச்ப்ற்க ்கடடுப்பாடும் மு்்றயும் 
ளவண்டியதா்க இரு்க்கலாம்.

இனறு நா்ாகிய திராவி்ர்களு்ககு நம்்்ப்பற்றிய 
�ரித்திரமும் நம் நாட்்ப ்பற்றிய தன்்்களும் கூ்த் 
சதரியவில்்லயானால், நம் திரு்ணத்திற்கு எனன 
மு்்ற சி்றநதது எனறு எப்படி்க ்கண்டுபிடி்க்க முடியும்? 
அப்படித்தான ஒனறு இருநதாலும் அ்தப்பற்றி இனறு 
ள்பசுவது எப்படி அறிவு்்்்யும் ச்பாருத்தமு்்யதும் 
ஆகும்.

(இராஜபாளையத்தில், 6-12-1944-இல் ச�ாறசபாழிவு- 
விடுதளை 16-12-1944)

திருமணம் ஏன்?
-
 சி

க
ரன்

 -

வாசகர் பார்்வயில்
இப்புத்தகம் - பார்ககப் பார்கக அழகின் புதிய 

அததியாயம்! இந்த நாவல் - புரட்டப் புரட்ட அலு்ககா்த 
ப்ககஙகள்!! அதுமடடுமல்்ாது, இவவ  - பகுத்தறிவின் 
அவ்டயாளம்!!! இப்புத்தகம் பபயரில் மடடுமல்் 
(வகத்தடி) , வாசி்ககும் வாசகரகளின் ஊன்றுககா்ாகவும் 
உள்ளது. நன்றி! வண்ககம்!. ்தஙகள் வாரதவ்த்ககு 
இணஙகிய வாசகன். 

- சு. ரஞ்சித்.

நான் பாரதது வியரந்த ஒரு இ்தழ், வாடஸ் அப்,  
முகநூல் கபான்்ற சமூக வவ்்தளஙகள் நிவ்றநது 
காணப்படும் இந்த கா்கட்டததில் கருதக்தாடும் 
அழகிய வடிவவமப்கபாடும் இ்தழ் பவளியாவது என்பது 
மகிழ்ச்சிவயத ்தருகி்றது.

- அருள், ச�ைம்

சமரசம் இல்்ா்த கருததுகள்; கா்ததிற்கு ஏற்்ற 
ப்தளிவான விள்ககஙகள் - சமூக அ்ககவ்ற உவ்டய 
விள்ககஙகள் படிப்பவரகவள்க கவரும் வடிவஙகள் 
பகாண்ட அற்பு்தமான இ்தழ்

- பிரகா�ம், மதுளர.
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ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர்: 
மு.சி.அறிவழகன்

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ஆசிரியர் குழு: 
கா. தமிழர�ன்

புலெர் நாளக பாலு, த.மு.எ.ச.
முனைெர் கு. முருசக�ன்

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

புனைப்ப்க் ைனலஞர்:
தனுஷவன்

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ஓவியர்ைள்:
தனுவசி சி.தரமராஜ், ரா.ராஜச�கர,

சிகரன்
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

வமய்பபுத் திருத்தம்:
சம.கா.கிட்டு

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

இதழ் ெடிெனமபபு:
டிளைன்ஷாப், 76677 55673

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ைளப்பணிக் குழு: 
அ.ச�.ச�ல்வம், சி.வீரசவல்,
கணமணி, திராவிடரா�ன்,

சஜரலின் பிரீமா, கவிதாரசமஷ்.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

சட் ஆலலடாசைர்ைள்: 
ஆர.ள�யத் அன்வர பா�ா, ெழக்ைறிஞர் 

சஜ. தம்பிபிரபாகரன், ெழக்ைறிஞர்
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ஆசிரியர் குழு & அலுெலை முைெரி

2/343, ைடாமலடாபுரம் (கி), மல்லிக்குடன் (அ),
ைடாரிமஙைலம் (ெ), தருமபுரி - 635 205.
அனலல்பசி: 73733 33078, 86673 42047

மின்னஞ்சல்:kaithadimonthly@gmail.com இமையதளம்:kaithadi.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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சென்னை தேனைாமதபேட்டை “அனபேகத்தில்” 09/12/2018 
அனறு  ந்டைபபேற்ற திராவிடைச்சி்றகுகள்  கருத்ேரங்கில் 

வழககறிஞர் அ . அருள்பமாழி அவர்கள் பேழ்மயும 
பேகுத்ேறிவும எனனும ே்ைப்பில்  ஆறறிய உ்ர ... 

‘திராவிடைச் சி்றகுகள்’ தோழர்களுககு வணககம.

எனைககுப் பி்றகு தபேராசிரியர் அணணன சுபே.வீ. அவர்கள் 
மிகச் சி்றநே ஒரு வகுப்்பே நடைத்ே இருககி்றார்கள், 
வரதவறபு்ர நிகழ்த்திய தோழர் கார்த்திதகயன அவர்களும, 
இ்ணப்பு்ரயாறறிய தோழர் சூரியா அவர்களும, எங்க்ைப் 
பேறறிப் பபேரு்மயாக அறிமுகப்பேடுத்திய நல்பைணணத்திறகு 
நனறி்யத் பேரிவித்துகபகாள்கித்றன. 

தோழர் சூரியா அவர்கள் ப�ானனை்ே தகடடை பபோழுது 
எனைகதக பேயமாக தோனறியது, அயயயதயா இவவைவு 
தபேசியிருககித்றாமா எனறு. ஏபனைனில் தபேசிய ஒவபவாரு 
ப�ால்லிறகும நாம பபோறுப்போனைவர்கள், ஏதோ ஒன்்ற 
தபேசிவிடடு நா்ை மாறறிகபகாள்கி்றவர்கள் அல்ை. 
நமமு்டைய கருத்து, பகாள்்க, நி்ைப்போடு மா்றைாம. 
ஆனைால் நாம ப�ால்கின்ற ப�ால்லிறகும வாழ்க்கககும 
இ்டைபவளி இருககககூடைாது. அது நமது தநர்்ம்ய 
தகள்விககுள்ைாககி விடும. எனகி்ற பபோறுப்புணர்ச்சிோன 
பேகுத்ேறிவாைருககு அ்டையாைம.  என்னைப் பேறறி இவவைவு 
நீணடை ஒரு போகுப்்பேச் ப�ால்லியிருப்பேது எனைகதக 
வியப்்பேக பகாடுத்திருககி்றது. அேறகாக மீணடும ஒரு மு்்ற 
நனறி்யத் பேரிவித்துகபகாள்கித்றன. 

எனனை ே்ைப்பில் தபே�ப் தபோகிறீர்கள் எனறு தோழர் 
கார்த்திதகயன அவர்கள் போடைர்நது தகடடுகபகாணதடை 
இருநோ ர் ,  எநே  ே்ைப்்பே ப�ால்வது? ந ாம 
தபேசிகபகாணடிருககின்ற ப�யதிகள் அடிப்பே்டையில் மூனத்ற 
மூனறு ோன. �மத்துவம, சுயமரியா்ே, �மநீதி. இநே 
மூனறுககுள் ோன அ்னைத்தும அடைங்குகின்றனை, இதில் 
எநே ே்ைப்்பே எடுத்துகபகாணடு நாம தபேசுவது எனறு 
போடைர்ச்சியாக இரணடு மூனறு நாடகள் போடைர்நது அநே 
தகள்வி வநது பகாணதடை இருநேது, அப்பபோழுது ோன 
நாம நீணடை நாடகைாக  நிோனைமாகப் தபே� தவணடிய ஒரு 
பபோருள்  தபே�ப்பேடைாமதைதய இருககி்றது,  அது ோன இநே 
‘பேழ்ம' எனபேோகும. அ்ே பேகுத்ேறிதவாடு நாம எப்பேடி 
அணுகுவது எனபே்ே இப்பேடி ஒரு கூடடைத்தில்  நமமு்டைய 
தோழர்கதைாடு நிோனைமாக, கைநது்ரயாடிப் தபே� தவணடும 
எனறு விருமபிதனைன, அேனைால் இநேத் ே்ைப்்பே நாதனை 
விருமபி அவரிடைம ப�ானதனைன. 

அ்ேப் தபோை  எனனு்டைய சிறிய தவணடுதகாைாக 
ஒவபவாரு நிகழ்ச்சியிலும எங்களுககு முனனைால் இரணடு 
புதிய இைம தபேச்�ாைர்க்ை தபே� ்வயுங்கள் எனறு 
தகடடுகபகாணதடைன. தபே� விருமபுகி்றவர்க்ைக கணடு 
அவர்கள் தபே�ககூடிய ே்ைப்்பேக பகாடுத்து கணடிப்போக 
அவர்க்ைப் தபே� ் வகக தவணடும. ஏபனைன்றால் புதியவர்கள் 
தபே� ஆரமபித்ோல் ோன நாங்கள் தவறு தவ்ை்ய ப�யய 
முடியும, எங்கள் தநரத்்ே கு்்றத்துகபகாணடு அவர்கள் 

தநரம அதிகமாவது ோன நமமு்டைய 
வைர்ச்சி.

 அேன பேடி தோழர் போைா அவர்கள் மூனறு இடைத்்ே 
எடுத்து அதிகாரம என்றால் எனனை எனறு மிகச் சுருககமாக 
ஆடசி, அர�்மப்பு, நீதித்து்்ற ஆகிய மூனறிலும அதிகாரம 
வழங்கப்பேடடைோ? இல்்ையா? எனகி்ற தகள்விதயாடு 
போடைங்கினைார். 

அ்ே நாம இனனும பகாஞ�ம நீடடித்ோல் 
உண்மயிதைதய இன்்றககு நாம தபே�தவணடிய பபோருள் 
அது, அதிகாரத்தில் பேங்கீடைா? எனறு தகடடைால் உண்மயில் 
அதிகாரத்தில் பேங்கு பகாடுககப்பேடடிருககி்றது எனபேது ோன 
உண்ம, இவர்கள் எ்ே அதிகாரம  எனறு ப�ால்கி்றார்கதைா 
அதில் பேங்கு வழங்கப்பேடடிருககி்றது.

 ஆனைால் நடைப்பேது எனனைபவன்றால் �மூோயத்திதை 
நடைகக தவணடிய மாற்றம இனனும நடைககாமல் இருககி்றது, 
பேேவிககு வநோலும, பபோருைாோரச்சூழ்நி்ை மாறினைாலும, 
அதிகாரத்திதை இடைமபபேற்றாலும, �முோயத்திதை போர்்வ 
எனனைவாக இருககி்றது?

�முோயத்திதை தீணடைா்மயும �ாதியும ஒழிகி்றோ? 
அ்ே மாறறுவேறகு நாம எனனை ப�யகித்றாம, எனனை 
ப�யல்திடடைத்்ே வ்ரய தவணடியிருககி்றது, இ்ேத் 
ோன நாம அதிகமாகப் தபே� தவணடி இருககி்றது. அ்ே 
தநாககி நமமு்டைய சிநே்னை்ய குவிகக தவணடியேறகானை 
போடைககப் புள்ளியாக தோழர் போைா அவர்கள் ் வத்ே அநே 
புள்ளி விவரங்கள் நமககு ஒரு பபேரிய வலி்ம்யக கூடடும. 

அேறகடுத்து ேங்்க தேவி அவர்கள் தபே� நி்னைத்ே்ேப் 
தபேசி விடடைார். அடுத்து வரும நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு பபோரு்ை 
எடுத்து இனனும அதிகமாகப் பேடித்துப் தபே�க கூடிய 
ஆற்ற்ைப் பபே்ற தவணடும எனை எதிர்போர்த்து அவருககும 
எனபோராடடுேல்க்ை பேரிவித்துகபகாள்கினத்றன. 

இன்்றககு பேழ்ம எனபே்ே நாம ஏன தயாசிகக 
தவணடும? எது பேழ்மயானைது?

பேழ்மயானை்ேப் பேறறி ஆராயச்சிப் பூர்வமானை 
தகள்விகளுககுள் தபோவது ஒரு பேககம. ஒரு மேம மிக 
பேழ்மயானைது எனபே்ேப் பேறறி டைாகடைர் போபோ�ாதகப் 
அமதபேத்கர் அவர்கள் ப�ானனை  விைககம மிகவும முககியம.  
ஒரு மேம எவவைவு காைமானைது, எவவைவு பேழ்மயானைது, 
எதில் இருநது எப்பேடி ேப்பித்து பி்ழத்து இருககி்றது 
எனபே்ேப் பபோறுத்து அேனு்டைய சி்றப்பு அ்மவதில்்ை. 
ஒரு நாண்ைப் தபோை ே்ழநது, ம்்றநது, ஒளிநது, ேப்பி 
வாழ்வதில் பபோருள் இல்்ை, அேறகு பேதிைாக நீங்கள் 
சுயமரியா்ேதயாடு எதிர்த்து நினறு அழிநது தபோவதே தமல். 

காைம மிக சுருககமாக இருநோலும கூடை அது 
வாழ்க்கயாக இருகக தவணடும. மிக நீணடை நாள் வாழ்கி்றது 
எனகி்ற காரணத்தினைால் எநே நச்சு விைங்குகளுககும 
மரியா்ே கி்டையாது. ஆகதவ காைம எனபேது மடடுதம ஒரு 
கருத்திறகானை மரியா்ே்யச் த�ர்த்துவிடைாது. 

வழக்கறிஞர். அ.அருள்மொழி
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அடுத்து, ேந்ே பபேரியார் அவர்கள் பேழ்மயானைது 
எனபே்ேப் பேறறி ஒவபவாரு இடைத்திலும ்வககி்ற 
விமர்�னைங்க்ை நாம தேடித் தேடி பேரிநதுபகாள்ை தவணடும. 
அதில் ேனைககு உடைனபோடைானைது எனறு புத்ேர் அவர்களின 
ப�ாறப்றாடைர்க்ைத் ேந்ே பபேரியார் குறிப்பிடுகி்றார். புத்ே்ரப் 
பேடித்துவிடடு தபே�மாடடைார். இநே கருத்்ேத் ோன புத்ேரும 
ப�ால்லியிருககி்றார் எனறு ப�ால்வார். இது எனைது கருத்து 
இநேக கருத்்ே ோன புத்ேரும ப�ால்லியிருககி்றார் எனபோர். 

யா்ரயும பபேரியார் ம்்றத்ேது கி்டையாது, வள்ைைா்ர 
முன ்வககின்ற பபேரியார் அவருககு முனனைால் யா்ரயும 
ப�ால்ைாமல் விடுவார் எனறு ப�ானனைால் ஒருதவ்ை 
அவர்களின கருத்தில் பபேரியாருககு உடைனபோடு இல்ைாமல் 
இருககைாம. ஆனைாலும அவர்க்ைக கு்்ற ப�ால்ை 
மனைமில்ைாமலும இருநதிருககைாம. அப்பேடி சிை தபே்ர 
தவணடைாபமனறு விடடுவிடடைாரா எனபேது பேரியவில்்ை.
ஆனைால் யா்ரயும அவர் குறிப்பிடடுச் ப�ால்லும பபோழுது 
ேன கருத்்ே எடுத்துககாடடி இ்ேத்ோன வள்ளுவனும 
ப�ால்லியிருககி்றான. இ்ேத் ோன இத்ே்னை ஆணடுகளுககு 
முனனைால் புத்ேனும ப�ானனைான எனபோர். 

அப்பேடிப்பேடடை புத்ேரு்டைய எடுத்துககாடடு இது. ஒரு கருத்து 
எவவைவு பேழ்மயானைது எனபேேறகாகதவா, அது யாரால் 
ப�ால்ைப்பேடடைது எனபேேறகாகதவா, அ்ே ப�ானனைவர் 
எவவைவு பபேரிய மனிேர் எனபேேறகாகதவா அ்ே நமபோதே, 
அத்ே்கய காரணங்களுககாக ஒரு கருத்்ே ஏறறுகபகாள்ை 
தவணடும எனகி்ற அவசியம இல்்ை, அே்னை உனைது 
அறிவிறகு உடபேடுத்தி, அது உனைககும உனைது வாழ்க்கககும, 
காைத்திறகும, உனனு்டைய தமமபோடடிறகும எநே அைவிறகு 
பபோறுத்ேமானைது எனபே்ேக பகாணடு ோன அ்ே 
ஏறறுகபகாள்ை தவணடும, எனகி்ற விைககத்்ே மூவாயிரம 
ஆணடுகளுககு முனனைால் புத்ேர் ப�ால்லியிருககி்றார். 

இப்பபோழுது நாம அ்ே ஏன எடுத்துப்தபே� தவணடி 
இருககி்றது? 

ஏன என்றால் இன்்றய காைகடடைமோன குப்ேர் 
காைத்திறகுப் பின பபோறுத்ேமானை காைம, ரிபனைய�ானஸ் 
எனும (Renaissance) மறுமைர்ச்சியின காைம. 

மறுமைர்ச்சி எனறு ப�ானனைாதை அது யாரு்டைய 
மறுமைர்ச்சி எனை போர்கக தவணடும. எது ஒனறு அழிநது 
பகாணடிருககி்றதோ அேறகு மீணடும புத்துயிர் பகாடுப்பேது 
ோன மறுமைர்ச்சி. அநே அடிப்பே்டையில் இநதியாவில் 
சீர்திருத்ேககாரர்கைால் ஒடுககப்பேடடு தேயநது பகாணடிருநே 
�னைாோனை பவறி இப்பபோழுது மறுமைர்ச்சி அ்டைநது 
பகாணடிருககி்றது. 

இநது மேம மறுமைர்ச்சி பகாள்கி்றபேன்றால் ஏறக 
தவணடைாம, இநது மே நமபிக்க மறுமைர்ச்சி பகாள்கி்றது 
என்றாலும அது பபோய. எது மறுமைர்ச்சி பகாள்கி்றது 
என்றால் �னைாோனை பவறி மறுமைர்ச்சி அ்டைகி்றது.
இநே மறுமைர்ச்சிககு அவர்களுககு எது அ்ணயாக 
இருககி்றது, எது காப்போக இருககி்றது என்றால், இநதியாவில் 
இருககககூடிய ஆடசி காப்போறறுகி்றது. அவர்களுககுத் 
து்ணயாக இருககி்றது. அேறகானை பபோருைாோர வைம 
அவர்களுககு உைகம முழுவதிலும இருநது கி்டைககி்றது. 
அேறகு எநேவிே வரி, வரிவிைககு எனபேபேல்ைாம கி்டையாது. 
என.ஜி.ஓ.ககளுககு வருகின்ற பேணம அதிகமாக வருவது 
ஆர்.எஸ்.எஸ். �ார்நே அ்மப்புகளுககு ோன அதிகமாக 
வருகி்றது. அவவைவு பேணமும இங்கு பிள்்ையாராக மாறும, 

ஊர்வைமாக நடைககும. 

ஆனைால் இது எல்ைாவற்்றயும எது காப்போறறும எனறு 
ப�ானனைால், இ்வ யாவும இப்பபோழுது வநேது கி்டையாது. 
இநே நாடடில் இருநேது ம்்றத்து ்வககப்பேடடைது. 
நாங்கள் இப்பபோழுது மீணடும பே்ழய்ே தபேசுகித்றாம. 
இது ோன இநே நாடடின பூர்வ வரைாறு எனறு தபே� 
ஆரமபிககப்பேடுகி்றது, அதுோன காப்போறறுகி்றது.

பேழ்ம எனறு ப�ால்லிகபகாணடு எநே டி.வி.
்யயும போடை முடியாது, �ன டி.வி. உடபேடை, அநே 
டி.வி. ோன எல்ைாவறறிறகும முனதனைாடி, எனபேது 
பராமபே வருத்ேமாக இருககி்றது. �தகாேரர்கள் சிநதிகக 
தவணடும, எல்ைாவறறிறகும முனதனைாடியாக  ஒரு 
முேல் போ்ைககாடசியாக நமககு கி்டைத்ேது. ஆனைால் 
அதில் பிள்்ையாரிலிருநது போடைங்கி இராமாயணம, 
மகாபோரேம, ப�ாப்பேனை சுநேரிகள் வ்ர வநதிருககி்றது. 
இது போர்ப்பேேறகும தகடபேேறகும தவே்னையாகவும 
வருத்ேமாகவும இருககி்றது. மற்ற போ்ைககாடசிகளில் 
போர்த்ோல் ராோகிருஷணன வ்ரககும வநது விடடைார்கள், 
ராோ கிருஷண்னை உண்மயிதைதய பேழ்ம எனறு 
எடுத்துப்  தபே� ஆரமபித்ோல் ராோ யார்? கிருஷணன யார்? 
ரா்ே கிருஷணனு்டைய ம்னைவியா? காேலியா? ரா்ேககு 
திருமணம நடைநேோ? எனனும க்ே்ய அவர்கதை எடுத்து 
ப�ால்ை தவணடும. இன்்றககு அநேமமா ஓடிவிடடைார்கள். 
குழந்ே்யக பகானறு விடடைார். இபேல்ைாம கள்ைக 
காேல் எனறு ப�ால்கித்றாம. கணவ்னை விடடுவிடடு தவறு 
ஒருவருடைன காேல் பகாணடைால் அேறகு பபேயர் கள்ைக 
காேல். இபேல்ைாம அனறு முேல் இருநது வருகி்றது, 
இேல்ைாம ோன பேழ்ம. 

பேழ்ம எனபேது எனனைபவன்றால் பிைாஸ்டிக �ர்்ஜரி எனபேது 
மிகப் பபேரிய அறு்வ சிகிச்்�, சீனியர் ்�னடிஸ்டைானை 
நமது பிரேமர் ப�ால்கி்றார் நாங்கள் புராண காைத்திதைதய 
பிைாஸ்டிக �ர்்ஜரி ்வத்திருநதோம. அநே பிைாஸ்டிக 
�ர்்ஜரிககு பிள்்ையார் ோன உோரணம. �ரியாகச் 
ப�ானனைால் அது ஆர்கன ரீ-பிதைஸ்பமனட (renaissance), 
நாம நி்னைககைாம ஆர்கன எனபேது உள் உறுப்பு ஆனைால், 
இவர்கள் ே்ை்ய மூ்ைதயாடு த�ர்த்து ்வத்து �ர்்ஜரி 
ப�யதிருககி்றார்கள். 

சிை தோழர்கள் விவாேத்தில் ப�ால்வார்கள், நீங்கள் 
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இருப்பே்ே நமபுகிறீர்கைா இல்்ை எனபீர்கைா? எனபோர்கள், 
பபேரியார் இருப்பே்ே நமபுகிறீர்கைா? பபேரியார் பி்றநோரா 
இல்்ையா? அது மாதிரி ோன ராமர் பி்றநோரா இல்்ையா 
எனபேது, அ்ே ஏன நீங்கள் நமபேக கூடைாது, �ரி நமபேைாம 
நீங்கள் பபேரியா்ரப் பேறறி விமர்�னைம ப�யயுங்கள், 
தபேசுங்கள், அ்ேப் தபோைதவ ராம்ரப் பேறறி நாங்கள் 
தகடகும தகள்விககு பேதில் ப�ால்லுங்கள்.

நீங்கள் ப�ால்லும பேழ்ம்ய இைககியம எனத்றா 
காவியம எனத்றா ப�ானனைால் பிரச்�்னை இல்்ை. 
ஆனைால் அ்ே வரைாறு எனறு ப�ால்லும பபோழுது ோன 
தகள்வி தகடகித்றாம. இைககியம என்றால் கூடை இைககியச் 
சு்வககாக ப�ால்ைப்பேடடைது என்றால் அதில் பிரச்�்னை 
இல்்ை. நீ அ்ேப் பினபேற்ற தவணடும எனறு ப�ால்லும 
பபோழுது ோன நான தகள்வி தகடகித்றன. இது ஒரு 
வ்கயானை பேழ்ம. 

இனபனைாரு வ்கயானை பேழ்ம இருககி்றது, நாங்கள் 
ேணணீர் குடித்ேதே ் �யினஸ் ோன எனபேது. தவப்பே மரத்்ே 
�ாமி எனறு போர்த்ே பபோழுது மரங்கள் போதுகாககப்பேடடைனை. 
பேகுத்ேறிவு வநேோல் மரத்்ே பவடடி விடதடைாம எனபேது, 
அடை அறிவாளிகதை, பேகுத்ேறிவாதிகள் யாராவது உன்னை 
மரத்்ே பவடடைச் ப�ானனைார்கைா. எல்தைாரும இயற்க்ய 
காப்போற்ற ோன ப�ானனைார்கள். தவப்பேமரம மிகவும 
நல்ைது. அதுஅரிய மருநது இருககி்றது. நல்ை காறறு 
இருககி்றது எனறு ப�ால்லியிருநோல் உங்கள் பேரமபே்ர 
அ்ேக காப்போறறியிருககும. அ்ே விடடு அதில் தபேய 
இருககி்றது. ராத்திரியில் அநேப் பேககமாகச் ப�ன்றால் 
ஒரு �ாவி அல்ைது கறித் துண்டை எடுத்துகபகாணடு தபோ 
எனறு ப�ால்வார்கள். இ்வபயல்ைாம மனை ரீதியானை ஒரு 
அச்�த்்ே உணடைாககுவது. 

மஞ�ள் மருத்துவத்திறகு உேவும, மஞ�ள் பேயனுள்ைது, 
கிருமி நாசினி, ஆனைால் மஞ�ள் பூசினைால் முகத்தில்  
முடி மு்ைககாது எனறு ப�ால்ைப்பேடடைது. ஆணகள் 
மஞ�ள் பூசினைால் மீ்� மு்ைககாது எனறு யாராவது 
ப�ானனைார்கைா? ஆனைால் புருவம மடடும மு்ைககுமா? 
ஏன ஆண குழந்ேகளுககு மஞ�ள் பூ�வில்்ை, கிருமி 
நாசினி என்றால் ஏன ஆண குழந்ேகளுககு பூ�வில்்ை. 
பபேண குழந்ேகளுககு பூசிக பகாணதடை வநதீர்கள். �ரி 
அதுவும கணவன இ்றநேவுடைன பூ�ககூடைாது. என்றால் 
கணவன இ்றநே பின அப்பபேணணிறகு கிருமி வரைாமா?

மருநது என்றால் மருநது எனை ப�ால். மூடை நமபிக்க 
என்றால் மூடை நமபிக்க எனறு ப�ால். நமபிக்க என்றால் 
நமபிக்க எனறு ப�ால். அது �ரியா ேப்போ எனபே்ே 
அறிவினைால் தயாசிப்தபோம.

எல்ைா நமபிக்க்யயும மூடைநமபிக்க எனறு 
ப�ால்ைவில்்ை. அது ஒரு நமபிக்கயா, மருநோ, 
அறிவா எனபே்ே விைககிச் ப�ால்ை தவணடும. �ாணியில் 
எனபனைனனை �யினஸ் இருககு. அேனைால் �ாணி்ய க்ரத்து 
பேளித்தோம. இப்பபோழுது விடடுவிடதடைாம, எனபோர்கள், 
இனறு மாடடிறகு எனனை உணவு தபோடுகித்றாம, புல் 
தபோடுகித்றாமா? தபோடுவேறகு புல் இருககி்றோ? இனபனைானறு 
�ாணி பேளிப்பேேறகு மண �ா்ையில் குடியிருககித்றாமா? 
இப்பபோழுது மாடு தபோடும �ாணி்ய எடுத்து பேளித்து 
போருங்கள், பேரியும.

கிராம சீர்திருத்ேம பேறறி அயயா ப�ானனைார் அ்ே 
பேடித்து காடடுகித்றன, ஏபனைன்றால் அயயா அவர்களின தபேச்சு 

மனைப்போடைம ப�யது பகாணடு தபே� முடியாது, ஏபனைன்றால், 
நடுவில் ஒரு கமா தபோடடிருப்போர், அவ்ரப் போர்த்ோல் கால் 
புள்ளிகளும, அ்ரப் புள்ளிகளும பேயநது ஓடும எனறு கல்கி 
எழுதியுள்ைார்.

அயயா ப�ால்கி்றார்.

கிைாமதமதக் காபபாற்றுவது எதற்காக?

"கிைாம புைர் உததிைானம் என்பது கிைாமஙகளின் பமழய 
நிமலமய மறுபடியும் புதுபபிபபது என்கிற அர்ததததில் வவமல 
்்சயவதானால் இனி இந்த வத்சததில் கிைாமம் என்பவத 
இல்லாமல் வபாயவிடும், அந்தபபடி இல்லாமல் வபாவவத 
வமல், இருக்கும்படி ்்சயயவவண்டுமானால் கிைாமததிற்குள் 
தன்மமகமளப புகுதத வவண்டும்.

நமது கிைாமஙகமளப பற்றி வமவயா ்்சால்லியிருக்கும் 
நிமலயில் தான் நமது கிைாமஙகள் இருக்கின்றன, நமது 
அைசியல் துமறயில் பாடுபடும் ்பரியார் ஒருவர் ்சமீபததில் ஒரு 
கிைாமதமதப பார்தது, இந்த கிைாமதமத பார்க்கும் ்பாழுது 
எனக்கு பமழய கால கிைாமததின் காட்சி ்தன்படுகிறது, 
நானும் கிைாமவாசி என்பதால் பமழய கிைாமக் காட்சிமய கண்டு 
்நகிழ்ச்சி அமைகிவறன் எனபதாக வபசினாைாம்,  பமழய மாதிரி 
கிைாமஙகள் இருபபதானால் கிைாமஙகள் ஒழிந்வத வபாயவிைட்டும் 
யாரும் கிைாமஙகளில் இல்லாமல் எல்வலாரும் பட்ைைஙகளுக்வக 
வபாயவிைட்டும்" 

கிைாமஙகமள பட்ைைம் ஆக்க வவண்டும், என்று வமலும் 
அயயா ்்சான்னார். 

‘‘என்ன வழி மவததிருக்கிறீர்கள், என்ன ்்சயல்திட்ைம், 
பட்ைைவாசிகளின் வாழ்வு முழுவதும் கிைாமவாசிகளின் 
உமழபவபயானாதால், கிைாமவாசிகவள தான் உலக வபாகியஙகமள 
அமைய உரியவர்கள் ஆவார்கள். 

கிைாம வாழ்க்மக ஒரு விதம், நகை வாழ்க்மக ஒரு விதம் 
என்பது பிததலாட்ை காரியவமயாகும். 

கிைாமவாசிகளின் வாழ்க்மகமயப பார்தது கண்ணீர் வடிக்கிற 
பட்ைைவாசிகளான முதலாளியும் வக்கீலும் உததிவயாகஸதரும் 
பார்பபனரும் பிததலாட்ைக்காைர்கவள ஆகும். அவர்களது 
வஞ்சகமும் ்கட்ை எண்ைமும் தான் கிைாமவாசிகளான 
்பரும்பான்மம மக்கமள கால்நமைகளாகவவ மவததிருக்கிறது. 

ஆகவவ, ஒவ்வாரு வி்சயததிலும் கவமல்காண்டு 
பகுததறிமவ பயன்படுததி தக்க முமறயில் வ்சமவ ்்சயய 
வவண்டுகிவறன்," 

எனறு ப�னனிம்ையில் வாலிபேர் �ங்க ஆணடு விழாவில் 
1931-இல் தபேசியுள்ைார். 

இனறு கிராம வாழ்க்க்யப் பேறறி அதிகமாக 
பபேரு்மயாகப் தபேசி வருவேறகு காரணம அது காப்போறறி 
வருகி்ற தபேேங்கள் நி்்றநே வாழ்க்க மு்்ற. அதோடு 
இ்ணககப்பேடடிருககி்ற ்ஜாதி, அநே ்ஜாதிய அ்டையாைம, 
அதில் இவர்கள் காணகி்ற பபேரு்ம. 

இநே ்ஜாதி ஏன இவவைவு ஆதிககம ப�லுத்துகி்றது 
எனறு போர்த்ோல் ்ஜாதி எனபேது பராமபே காைமாக இருநது 
வருகி்றது. பராமபே காைமாக இருப்பேபேன்றால் தநாய 
முறறிப் தபோனைது எனறு அர்த்ேம. அது உடை்ை ஒனறும 
வாழ விடைாது.

எவவைவு காைமாக இருப்பேது பராமபே காைம எனறு 
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போர்த்ோல், இன்்றககுச் ப�ால்ைப்பேடுகின்ற ்ஜாதியின 
பபேயர்க்ை சிை தோழர்கள் பே்ழய இைககியங்கைானை 
�ங்க இைககியங்களில் தேடிப் போர்த்திருககி்றார்கள். �ங்க 
இைககியங்களில் ப�ால்ைப்பேடுகின்ற  இனைம, குைம  எனறு 
ப�ால்லும எல்ைாவற்்றயும  எடுத்துப்தபோடடைால் கிடடைத்ேடடை 
ஒரு 80 - 90 தபேர்கள் வருகின்றது,  ஆனைால் அதில் இன்்றககு 
நாம குறிப்பிடுகின்ற எநே ்ஜாதிப் பபேயர்களும இல்்ை. 

அப்தபோ ஒரு தவ்ை நாம ேமிழரா? இல்்ையா? அல்ைது 
�ங்க இைககியம நமது இல்்ையா? இவர்கள் பபேரு்ம 
தபேசுகின்ற பநயேல் நிைத்து ேமிழர்கள் எல்ைாம ேமிழர்கைா? 
இல்்ையா?. �ங்க இைககியம எனபேது மூன்றாம நூற்றாணடு 
வ்ரககும எனறு கூ்றப்பேடுகி்றது, 

அப்பேடிபயன்றால் ்ஜாதி எனபேது 3-ஆம நூற்றாணடிறகுப் 
பி்றகுோன வருகி்றது, அப்பேடியானைால் இநே ்ஜாதி 
பேழ்மயானைோ? அல்ைது 3-ஆம நூற்றாணடிறகு முந்ேய 
வாழ்க்க மு்்ற பேழ்மயானைோ? பேழ்மயிதைதய எது 
மிகப் பேழ்மயானைது, எனறு போரத்ோல் ்ஜாதிகள் இல்ைாே 
�ங்க காைத்து வாழ்க்கப் பேழ்மயானைது.

 �ரி அது பேழ்மயானைது எனபேேறகாக அநே பேழ்ம்ய 
எடுத்துகபகாள்ை முடியுமா, இநே இடைத்தில் ோன ேந்ே 
பபேரியா்ரப் பேறறியும அவர் ப�ானனை கருத்துகக்ைப் 
பேறறியும கடு்மயானை விமர்�னைங்கள் வநதிருககி்றது, 
எதிர்ப்புகளும அவர் காைத்திதைதய வநதிருககி்றது, அேறகு 
எனனை காரணம எனறு ப�ானனைால் �ங்க இைககியத்தில் 
பேகதி்யயும காே்ையும விடடுவிடடைால் தவறு எனனை 
இருககி்றது எனறு ேந்ே பபேரியார் தகடடைார்.  

புைவர்க்ைப் பேறறி ேந்ே பபேரியார் ப�ானனை 
கருத்துகளில் நி்்றய தபேருககு வருத்ேமும வநேது.  ஆனைால் 
அவர்கள் எனனை விைககம பகாடுத்ோர்கள் எனபேது ோன 
முககியம, அயயா அவர்கள் ப�ால்கி்றார் இன்்றககு 
போல்காப்பிய வாழ்க்க்ய மீணடும பகாணடு வருதவாம 
எனகிறீர்கதை, போல்காப்பியப் பபேரு்மயிலிருநது எ்ே 
நிறுவப் போர்ககிறீர்கள் எனறு தகடடைார், இநே இைககியங்க்ை 
எடுத்துகபகாணடைால் அதில் இரணடு வ்கயானை கருத்தியல் 
இருககி்றது, ஒனறு எல்ைா காேல் போடைல்களிலும (சிை 
நாடகளுககு முனனைர் கருஞ�ட்டைப் பேதிப்பேகத்தின �ார்போக 
4 புத்ேகங்கள் பவளியிடைப்பேடடைனை, அதில் நறறி்ண நயம 
பேறறி ஒரு நூல், அதில் பராமபே முககியமானைது, ஒரு 
பபேணணின புைமபேல், எனனை உங்கள் முேைாளி அங்தகதய 
இருநதுவிடடைாரா? எனறு தகடகும ஒரு ம்னைவியின வருத்ேம 
ோன அநேப்போடைல். அநே ம்னைவி கூறுகி்றாள். 

"அவன வரமாடடைான, ஏபனைன்றால் நான குழந்ே்யப் 
பபேறறுவிடடு அேறகானை உணவு மு்்றகைால் பநய, போல் 
மணம என உடைலின மீது  பேடைர்நதுள்ைோல் என்னை 
அவனுககுப் பிடிககாது, எனைதவ வர மாடடைான;, பேரத்்ேயின 
வீடடிதைதய இருககடடும' எனறு அநே இைம பபேண 
புைமபுகி்றாள். 

�ங்க இைககியத்்ே புகழுபேவர்கள், அநேப் பபேண 
ேனைது மகைாக இருநோல், ேனைது ேங்்கயாக இருநோல், 
எனகின்ற தகள்வி வரும தபோது ோன ஒருவர் தயாசிகக 
முடியும, பேரவாயில்்ை பபோறுத்துகபகாள் எனறு ப�ால்லும 
அப்போககளும உள்ைனைர். அதே �ங்க இைககியப் 
போடை்ை எப்பேடி ரசிககி்றார்கள் என்றால் இவர் அவராக 
நி்னைத்துகபகாணடு ரசிககி்றார்,  

அதே �ங்க இைககியம இயற்க்யப் தபேசுகி்றது, 
அறி்வப் தபேசுகி்றது, அறிவிய்ைப் தபேசுகி்றது, இன்்றககு 
நாம தபேசுகி்ற சுறறுப்பு்றச் சூழலிய்ைப் தபேசுகி்றது. 

நமது கணியன பூங்குன்றனைா்ரப் பேறறி யாதும ஊதர 
யாவரும தகளிர்  என்ற போடைல் மூைம அறிதவாம. அவரது 
மறப்றாரு நறறி்ணப் போடைலில் ஒரு கருத்து உள்ைது, 

‘‘மரஞ�ா மருநதும பகாள்ைார் மாநேர்

உரஞ�ாச் ப�யயார் உயர்ேவம’’

எனபேோகும. ஒனறு மரத்திறகு தீ ்வகக மாடடைான 
மனிேன, மரங்க்ை அழிகக மாடடைான.  2-வது உடைல் 
உரம அழிய ேவம ப�யய மாடடைான.  உயர்நே மனிேன, நீ 
ப�யயம ேவம எனபேது உனைது தி்ற்ம, ஆற்றல், உடைதைாடை 
ஆற்றல் அழியும பேடி ப�யயககூடைாது. "வைம கு்்றய 
பபோன தவணடைார் மனனைர்" எனகி்றார், அப்பேடிஎன்றால் 
வரி  மனனைனுககுத் தே்வ ோன ஆனைால் மகக்ைச் 
�ாகடிககும அைவிறகு வரி வாங்குவது மனனைன தவ்ை 
இல்்ை. இப்பபோழுது தபேசினைால் ஜி.எஸ்.டி.ககு எதிராகப் 
தபேசுவோக வழககு தபோடடுவிடுவார்கள். விவ�ாயிகளுககு 
உேவி இல்்ை, வியாபோரிகள் �ாகி்றார்கள் அவர்களுககு வழி 
இல்்ை,  முனனைர் ப�ானனை கணககுப்பேடி இநதியா முழுகக 
18 பேணககாரர்கள், இப்பபோழுது கு்ஜராத்தில் மடடுதம 10 
பேணககாரர்கள், அவர்களுககாகதவ ஒரு ஆடசி நடைககி்றது. 
மனனைர் இப்பேடி இருககக கூடைாது. ஆகதவ பேழ்மயிலும 
�ரியானை்ே அறிய தவணடும.

இேறகு முனனைால் ஒரு பேழ்ம உள்ைது, போர்ப்பேனைர் 
தபோறறும பேழ்ம, �ங்க இைககிய பேழ்மயில் நம ேமபிகள் 
ோன வருவார்கள். அேறகும முனனைால் தபோனைால் அவாள் 
வநது நிறபோர்கள். அநேப் பேழ்ம எதுவ்ர  எனறு போர்த்ோல் 
தவேங்கள் வ்ர தபோகி்றது, அது ோன அவர்க்ைப் 
பபோறுத்ே வ்ர இநதியாவின பேழ்ம. 

இநே தவேங்களுககு முனனைால் இருநே பேழ்ம சிநது 
�மபவளி நாகரிகம. 

முேலில் ்ஜாதி பேழ்மயானைது என்றால், அேறகு அோவது  
்ஜாதிககு முந்ேய பேணபோடு �ங்க இைககியம. அதில் 
இநே ்ஜாதிதய இல்்ை, அனறு மாடு தமயப்பேவர் யாராக 
இருநோலும அவர ஆயர் எனை குறிப்பிடைப்பேடடைார். அவரின 
மகள் ஆயர் மகள் எனறு ப�ால்ைப்பேடடைார். கு்றவஞசி 
என்றால் ம்ைப் பேகுதியில் வாழ்நேவர் கு்றவர்.  ம்ையில் 
வாழ்நே முருகன கு்றத்தியானை வள்ளி்யக கல்யாணம 
ப�யதிருநோல் அது இயற்கயானைது. அவர்கள் அநே 
நிைத்தின ே்ைவன ே்ைவி எனறு ப�ால்ைப்பேடடிருககும. 
அநே முருகன சுப்பிரமணியன ஆனைது ோனமுரணபோடு. 

அவர்களுமைய பிைச்்சமன எது பழமம என்பது 
அல்ல, அவர்களுக்கு எது உதவும் என்பது 

தான். தனக்கு வவண்டியமத நிறுவுகின்ற ஒரு 
்சதிகாை கூட்ைம் இந்த நாட்டில் எல்லா அறிவுத  
துமறகளிலும் இருக்கிறது. அறிவுத துமற 

முழுக்க அவர்கள் மகயில் இருக்கிறது. இந்த 
ஆைாயச்சிமயத தான்  அவன் என் வைலாறு 

என்று சிததரிக்கப பார்க்கிறான்,  

டிசம்பர் 20178 கைத்தடி பிப்ரவரி 2019 பிபரவரி 4 - பண்டிட் பீம்்்சன் வ�ாஷி – (இந்துஸதானி பாைகர்) பிறந்த தினம்



இேறகு முனனைர் முருகனுககு தேவதைாகத்தில் ஒரு 
கல்யாணம ப�யதிருககி்றார்கள். ஏன என்றால் ம்ையிலிருநது 
தேவதைாகம பேககம, தேவதைாகத்தில் தேவயா்னையுடைன 
திருமணம. தேவதைாகம தபோனைார், தேவயா்னை்ய 
மணநோர் சுப்பிரமணியன ஆனைார் எனறு ஒரு க்ே.

அதேதபோை அநேக காை தவேத்தில் இன்்றககு இருககும 
எநே கடைவுளும இல்்ை, யாகங்கள் பேறறி எழுேப்பேடடு 
இருககி்றது. பகாழுத்ே மாடுக்ை பகாழுநது விடடு எரியும 
தீயில் இ்றககி விடடு,  பநயயிடடு வடியும ஊண, சுறறி நின்ற 
அநே தவே காை மனிேர்கைால், சு்வத்து உணணப்பேடடைனை. 
அப்பபோழுதும சுவாஹா எனறு ப�ால்லிகபகாணடு தீயில் 
தபோடுவதும. சுவாஹா எனறு பேங்கிடுவ்ே ப�ால்லிவிடடு 
உணணுவதும அனறு முேல் உள்ைது. ஆனைால் இனறு 
அேறகு தவறு விைககங்க்ைச் ப�ால்கி்றார்கள். யாகத்தில் 
தீயில் இருப்பேது மாடைல்ை. உங்கள் மனைதில் இருககும 
எணணங்க்ை எப்பேடி பேலி பகாடுப்பேது எனகி்றார்கள். 
மனைதில் இருககும எணணங்க்ைப் பேலி பகாடுப்பேேறகு பநய 
தவணடுமா, உப்பு மிைகாய த�ர்ப்பீர்கைா? எனறு தகடடைால் 
மனைம புணபேடடு விடுகி்றது.

தவேம ோன பேழ்மயா, எனறு போர்த்ோல் அேறகு 
முனனைாடி சிநது �மபவளி நாகரிகம இருககி்றது.  அ்ே ஏன 
போர்ப்பேனைர்கள் இநே நாடடின பேழ்ம எனறு ப�ால்வதில்்ை? 
இநே நாகரிகத்்ே ஏறறுகபகாள்வதில் அவர்களுககு எனனை 
ேயககம?  

இது வ்ரயில் கி்டைத்துள்ை கீழடி ஆயவு  அகழ்வாயவுப் 
பபோருடகள், சிநது பவளி நாகரிகத்தினு்டைய பபோருடகள், 
இ்வ எதிலும இநது மே அ்டையாைம இல்்ை. அவர்கள் 
நாகரீகமாக வாழ்நதுள்ைனைர். ஆனைால் அவர்களிடைம மே 
அ்டையாைம இல்்ை. உன்னை விடை சி்றநே நாகரிகம 
பகாணடு வாழ்நே மனிேனிடைம (எங்கள் முனதனைாரிடைம) 
இநே மே அ்டையாைம இல்்ை. உங்கள் கடைவுள்களின 
அ்டையாைம இல்்ை எனபேோல் எங்கள் பேழ்ம்ய 
மறுககி்றவன ோன எங்களிடைம வநது தபேசுகி்றான நீங்கள் 
பேழ்ம்ய மதிகக மாடதடைனகிறீர்கள் எனகி்றான.  

அவர்களு்டைய பிரச்�்னை எது பேழ்ம எனபேது 
அல்ை, அவர்களுககு எது உேவும எனபேது ோன. ேனைககு 
தவணடிய்ே நிறுவுகின்ற ஒரு �திகார கூடடைம இநே நாடடில் 
எல்ைா அறிவுத்  து்்றகளிலும இருககி்றது. அறிவுத் து்்ற 
முழுகக அவர்கள் ் கயில் இருககி்றது. இநே ஆராயச்சி்யத் 
ோன  அவன என வரைாறு எனறு சித்ேரிககப் போர்ககி்றான.  

ம்்றநே ஐராவேம மகாதேவ்னைப் பேறறி நி்்றயப் 
போராடடி ப�ால்லியிருககி்றார்கள். அவரது பேணி்ய 
மறுப்பேேறகில்்ை. ஆனைால், அவர் ஏன அநே கல்பவடடு 
எழுத்துககு ேமிழ் பிராமி எனறு பபேயர் ்வத்ோர். இநே 
அடிப்பே்டையில் பேகுத்ேறிவாதியாகிய நாம எ்ே எப்பேடி போர்கக 
தவணடும. 

அது பேழ்மயானைது எனபேேறகாக ஏறக முடியாது, 
அநே பேழ்மயில் சி்றநேது இருககுமானைால் நாம அ்ே 
ஏறறுகபகாள்தவாம. 

அப்பேடிதய வாழ தவணடும எனபேேறகாக அல்ை. 

டைாகடைரிடைம தபோகித்றாம, உங்களுககு �ரகக்ர இருககி்றோ 
எனறு டைாகடைர் தகடகி்றார். இல்்ை என்றால், உங்கள் அப்போ 
அமமாவிறகு இருநேோ எனகி்றார் இல்்ை எனகித்றாம. 
அவர்களு்டைய அப்போ அமமாவிறகு இருநேோ எனகி்றார். 
அவர்களுககு இருநோல் நமககும இருகக தவணடும என்ற 

அவசியம இல்்ை. ஆனைாலும நமது வரைாறு தே்வ 
எனபேேறகாகக தகடகப்பேடும தகள்வி.  ஒரு தநாயககு 
மருத்துவம போர்கக தவணடும என்றால் இநே தநாய 
எத்ே்னை ே்ைமு்்றயாக இருநது வருகி்றது எனபே்ே 
பேரிநதுபகாள்ை தவணடும, நாம வலி்மயானைவர்கைாக 
இருநோல் நமது பேணபோடடில் எனனை கூறுகள் இருநேனை. 
எனபேது ஒரு உேவித் ேகவல் மடடுதம. 

அநே ேகவைால் பபேரிய உயர்தவா, புனிேதமா, பபேரு்மதயா 
கி்டையாது, அது பவறும ேகவல் ோன. 

அநேத் ேகவ்ை ஆயவுககு உடபேடுத்துங்கள். இ்ேத் 
ோன ேந்ே பபேரியார் ப�ால்லியிருககி்றார். அணணா 
அவர்கள் உைகத் ேமிழ் மாநாடு நடைத்தியபபோழுது பபேரியார் 
மூனறு நாடகள் விடுே்ையில் கடடு்ர எழுதி அ்ேக 
கணடிககி்றார். இப்பேடிபயல்ைாம பகாணடைாடி ஒரு பமாழி்யக 
காப்போற்ற முடியாது எனறு கணடிககி்றார். 

அேன போடைர்ச்சியாக, பே்ழய இைககியத்்ேப் பேறறி 
எல்ைாம இவவைவு ப�ால்கித்றாதம அ்ேப்பேடிகக தவணடுமா 
என்றால், கணடிப்போகப் பேடிகக தவணடும. பேரிநது பகாள்ை 
தவணடும. அயயா ப�ால்கி்றார் "அதிதைதய மனை்ே 
இழநதுவிடைககூடைாது"  எனகி்றார், 

ேமி்ழப் பேடிகக தவணடும, எ்ேப் போடைமாக ்வகக 
தவணடும, நாங்கள் பேடிககும பபோழுது இனிய்வ நாறபேது, 
இனனைா நாறபேது, மூது்ர, திரிகடுகம, நாைடியார், தபோன்ற 
நல்ை கருத்து்டைய இைககியங்கள் போடைமாக ் வத்திருநேனைர். 
அவற்்றபயல்ைாம ஒழித்துவிடடு கமபேராமாயணத்தில் 4 
போடடும பபேரிய புராணத்தில் 4 போடடும ்வத்ோல் ேமிழ் 
வாழ்நதுவிடும எனறு நமபுகி்ற மடை்ம்ய எப்பேடி நாம 
போராடடுவது எனபேது ோன ேந்ே பபேரியாரின தகள்வி. 

புராணங்க்ைப் போராடடுகி்றவர்கள் நாைடியா்ரயும 
திரிகடுகத்்ேயும போராடடுவது கி்டையாது, அது �மண 
முனிவர்களு்டையது,  ேமிழர்கைானை பபோழுதும �மணர்கள் 
எழுதியது என்ற போகுபோடு,  எதிலும  இநது மேத்தின கூறுகள் 
இருநோல் ோன அது பேழ்ம, மூடைநமபிக்கககு ஏோவது 
இருநோல் ோன அது பேழ்ம, மற்ற பேழ்ம்ய அவர்கள் 
ஏறபேது இல்்ை. 

நாம அப்பேடி இல்்ை. நாம வரைாறறின வழியாக 
பேழ்ம்யப் பேடிப்தபோம. பேழ்மயிலிருநது போடைமும 
பேடிப்தபோம. பேழ்ம எனபேேறகாக ஒன்்ற நிராகரிகக 
தவணடியது இல்்ை. பேழ்ம எனபேேறகாக ஒன்்ற  புனிேம 
எனறு ஏறறுகபகாள்ை தவணடியதும இல்்ை, எனறு 
உணர்வது ோன பேகுத்ேறிவு.

அநே அடிப்பே்டையிதை அயயா அவர்கள் எழுதும 
பபோழுது ஆத்மா்வப் பேறறிககூடை ஆராயச்சிக கடடு்ர 
எழுதி இருககி்றார். இபேல்ைாம சுயமரியா்ேககாரரு்டைய 
தவ்ையா  எனறு ஒரு தகள்வி்ய தோழர்கதை எழுப்பினைார்கள். 
அநே தகள்வி்ய எல்ைாம ஒதுககிவிடடு "நாம தவ்ை்ய 
போர்ப்தபோம"  எனறு பபேரியார் கூறுகி்றார். 

வருங்காை அறிவிய்ையும, �மகாை அரசியல் 
சூழ்நி்ை்யயும பேழங்காை வாழ்க்க வரைாறுக்ையும 
ஒரு த�ர ஆயவுககு உடபேடுத்தி அேறகுரிய இடைத்்ேக 
பகாடுத்து ஆயநது போர்த்து ஏறறுகபகாள்வதும மறுப்பேதும 
ோன பேகுத்ேறிவாைர்களு்டைய தவ்ை.

நனறி வணககம.                                 
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கு டி தபோ்ே. இமமனைநி்ை ஒருவரின பமாத்ே 
வாழ்வி்னைதய புரடடிப்தபோடைககூடியது எனபேது 
நாம அ்னைவரும அறிநேதே. நம அ்னைவருககும 

ஒரு நணபேர் இருப்போர். குடிககாமல் இருக்கயில் 
�ாோரணமாக இருப்பேவர், குடித்ேப்பின தவப்றாரு நபேராக 
மாறியிருப்போர். மருத்துவத் து்்றயில், எனனு்டைய 
மிகக கு்்றநே அனுபேவத்திதைதய, குடியால் பேை 
குடுமபேங்கள் சி்ேநே்ே, பேைரின போழில் நசிநே்ே, 
தவ்ையி்னைப் பேைர் இழப்பே்ேப் போர்த்திருககித்றன. 
அதோடு பேை பிரபேைங்கள் ேங்களின நமபேகத்ேன்மயி்னை 
இழநே்ேயும முககியமாக பேறபேை குழந்ேகள் 
பபேறத்றாரில் ஒருவரு்டைய குடிப்பேழககத்தினைால் தமா�மானை 
வீடடுச்சூழலில் வைர்வே்னையும கணடிருககித்றன. 

2018 தீபோவளியின தபோது நமது ேமிழக அரசின 
டைாஸ்மாககின மது விறபே்னை புதிய �ாே்னைக்ை 
பே்டைத்ேது என்ற ப�யதி பேரவைாகப் தபே�ப்பேடடைது. 
இது ஏதோ தபோகி்றதபோககில் கடைநது தபோகக கூடிய 
ப�யதியல்ை, இது ஒரு எச்�ரிக்க. நமது மாநிைத்தில் 
மது எநே அைவிறகு நுகரப்பேடுகின்றது எனபேேறகானை 
அடிப்பே்டை ஆோரம. நம்மச் சுறறி மது அருநதும பேழககம 
அதிகமாகும இவதவ்ையில், குடிப்பேழககமும அேனைால் 
ஏறபேடும தபோ்ே உணர்வு பேறறியும நாம அறிநதுபகாள்ை 
தவணடியது அவசியமாகின்றது. நம பேைருககுத் பேரியாேது 
எனனைபவன்றால், அைவாய குடிககும பேழககம எப்பபோழுது 
பிரச்�்னைககுரியோகின்றது எனபேது ோன. 

குடிபபழக்கததிற்கு ஆளாகக் கூடியவர்கள் யார்யார்?
1. குடிப்பேழககம �ார்நே பிரச்�்னைகள் பேை தநரங்களில் வழி 

வழியாகக குடுமபேங்களில் காணப்பேடைககூடியது. இேறகு 
காரணம, குடிப்பேழககத்தில் ஒருவர் வீழ்வேறகு மரபேணு 
�ார்நே காரணங்களும இருப்பேோகச் ப�ால்ைப்பேடுகின்றது. 
ஆக அத்ே்கய குடுமபேத்தில் இருநது வரும ஒருவர் 
குடிகக ஆரமபித்ோல், அவர் குடிப்பேழககத்தில் 
வீழ்வேறகானை �ாத்தியங்கள் மிக அதிகமாக இருககும. 

2. பபேணக்ை விடை ஆணகளுகதக குடிப்பேழககம �ார்நே 
பிரச்�்னைகள் ஏறபேடுவேறகானை �ாத்தியங்கள் அதிகம 
இருககின்றது. முககியமாக 18 இல் இருநது 25 வயதிறகுள் 
இருப்பேவர்களுககு. அதே �மயம, குடிப்பேழககம �ார்நே 
பிரச்�்னைகள் எனபேது ஆணக்ை விடை பபேணகளுககு 
கு்்றவானை மது அருநதினைாதை ஏறபேடும எனபேது 

கவனைத்திறகுரியது. காரணம எனனைபவனில் ஒரு ஆணும 
பபேணணும ஒதர அைவு மது அருநதினைாலும இரத்ேத்தில் 
உள்ை மதுவின அைபவனபேது அப்பபேணணுகதக 
அதிகமாக இருககும, அதுதவ அவ்ைத் தீங்கிறகு 
உள்ைாகும சூழலிறகு ஆைாககும எனபேே்னையும நாம 
மனைதிற பகாள்ைல் தவணடும.

3. மனைம �ார்நே பிரச்�்னைகைானை தீவிர மனை 
அழுத்ேம, பேேடடைம தபோன்ற்வ இருககும ஒருவர் 
குடிப்பேழககத்திறகு ஆைானைால் அவர் அதில் வீழ்வேறகு 
பபேரும �ாத்தியங்கள் இருககின்றனை. ஒரு ஆயவு 
பேரிவிப்பேது எனனைபவன்றால் குடிப்பேழககத்தில் வீழ்நே 
100 இல் 37 தபேருககு முனனைோகதவ மனைநைம �ார்நே 
பிரச்�்னைகள் இருநேது ோன. 

4. இைம வயதிதைதய குடிகக ஆரமபிப்பேவர்கள் 
குடிப்பேழககத்தில் முற்றாக வீழ்வேறகு �ாத்தியங்கள் 
அதிகமாய இருககின்றது. 21 வயதிறகு பின குடிகக 
ஆரமபிப்பேவர்க்ைக காடடிலும மிக இைம வயதிதைதய  
குடிகக ஆரமபிப்பேவர்களுககு குடிப்பேழககத்தில் 
வீழ்வேறகானை �ாத்தியங்கள் எனபேது நானகு மடைங்கு 
அதிகம எனபேதே ஆயவுகளின முடிவாக உள்ைது. 

மது வபாமத்யன்றால் என்ன? 
மது தபோ்ேககு ஆைானைவர்களுககானை பிரச்�்னைகள் 

எனபேது பேை. இப் பிரச்�்னைகள் எநே அைவிறகு 
அதிகமாகின்றதோ அநே அைவிறகு அவர்கள் மது 
தபோ்ேயில் வீழ்நதிருககி்றார்கள் எனறு அர்த்ேம. 

1. ஒவபவாரு மு்்ற குடிககும பபோழுதும நி்னைத்ே்ே 
விடை அதிகமாகதவா அல்ைது நி்னைத்ே தநரத்தி்னை 
விடை அதிகமாகதவா குடிப்பேர். 

2. மது அருநதுே்ை நிறுத்ே தவணடுபமனறு 
எணணினைாலும அவர்கைால் அது �ாத்தியப்பேடைாது. 

3. ஒரு நாளின பபேரும பேகுதியி்னை மது்வ பபேறுவதுககும, 
குடிப்பேதிலும குடி தபோ்ேயிலிருநது மீள்வதிலுதம 
ப�ைவழிப்பேர். 

குடி பபா்ை
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4. மது அருநே தவணடுபமன்ற தீவிர 
உநதுேல் இருககும. 

5. மது அருநதும பேழககத்தினைால் 
அன்றாடைக கடை்மகைானை தவ்ைககு 
ப�ல்லுேலும பேள்ளிககுச் ப�ல்லுேலும 
குடுமபே நிகழ்வுகளில் பேங்தகற்றலும 
போதிககப்பேடும. 

6. மது பேழககத்தினைால் குடுமபே உ்றவுகள் 
சி்ேநோலும �மூகத்தில் �ரியாய பேணியாற்ற முடியாது 
தபோனைாலும அவர்கைால் குடியி்னை நிறுத்ே முடியாது 
தபோேல். 

7. அவர்கள் விருமபி தநரத்தி்னை ப�ைவழிககும 
ப�யல்க்ைத் ேள்ளி்வத்ேல். 

8. ஆபேத்து எனறு அறிநதிருநதும குடிப்பேர், குறிப்போய 
குடிதபோ்ேயில் வாகனைங்க்ை ஓடடுவது. 

9. குடி தபோ்ேயினைால் ோன ேங்களுககு மனைம �ார்நதும 
உடைல் �ார்நதும உபேத்திரவங்கள் ஏறபேடுகின்றது 
எனபேே்னை அறிநதிருநதும அவர்கள் குடித்துகபகாணதடை 
இருப்பேர். 

10. குடிககு ஒருவர் வீழ வீழ, ஒரு குறிப்பிடடை அைவு 
மது, முனபு அவருககு ேநே்ே விடை பேடிப்பேடியாக 
கு்்றவாகதவ தபோ்ேயி்னைத் ேர ஆரமபிககும. ஆக, 
உச்� தபோ்ேயி்னை அ்டைய அவர் தமலும தமலும 
குடித்துகபகாணதடை இருப்பேர். 

11. குடிப்பே்ே நிறுத்தினைால் அதீே வியர்த்ேலும, 
அதிகப்பேடியானை இேயத்துடிப்பும, பேேடடைமும, உடைல் 
நடுககமும. தூககமின்மயும, குமடடைலும, அதீே 
கவ்ை உணர்வும, ஓயவின்மயும ஏறபேடும. 

அதீத குடிபபழக்கததின் விமளவுகள் 
அதீே குடிப்பேழககம, ேவிர்ககப்பேடைககூடிய பேை உயிர் 

பேறிககும காரணிகளுககு இடடுச்ப�ல்லும. முககியமாக, 
குடி தபோ்ேயில் வாகனைத்தி்னை ப�லுத்தி இ்றத்ேல், 
ேறபகா்ை, நீரில் மூழ்கி இ்றத்ேல், குடிப்பேழககத்தினைால் 
ஏறபேடும கல்லீரல் �ார்நே உபோ்ேகள், குறிப்பிடடை சிை 
புறறுதநாய வ்ககள், குடுமபே அ்மப்புச் சி்ேவோல் 
ஏறபேடும மனைநைம �ார்நே உபோ்ேகள், மனைச்த�ார்வு, 
இேய தநாயகளில் சிை தபோன்ற்வ. 

சிகிச்ம்ச 
குடிப்பேழககத்திறகு ஆைானைவர்களுககு மனைநைம 

ஆதைா�்னைகள், மருநதுகள் எனறு பேை சிகிச்்� 
மு்்றகள் இருககின்றனை. இப்பேழககம உள்ைவர்களுககு 
சிகிச்்�யளிககப்பேடைவில்்ைபயனில் தமறப�ானனை 
வி்ைவுகதை ஏறபேடும. நாம கவனிககதவணடியது 
எனனைபவனில், மு்்றயானை சிகிச்்�யினைால் ஒருவர் 
குடிப்பேழககத்தில் இருநது முற்றாய பவளிவர இயலும. 
தமறப�ானனை குடி தபோ்ே �ார்நே பிரச்�்னைகளில் 
இரணடிறகு தமறபேடடை பிரச்�்னைகள் ேங்களுககு இருப்பின 
ேயவு கூர்நது மருத்துவரிடைம ப�ல்லுங்கள். மு்்றயானை, 
காைத்ோல் ப�யயப்பேடும சிகிச்்�தய உங்களுககும 
உங்கள் குடுமபேத்திறகும உேவும.                    

இ நத ள்ஜி்க ச�யயும் ள்பாது அதி்க ்கவனத்து்ன ச�யய 
ளவண்டும். ்பார்வயாேர்க்ே ஈர்ககும் உ்ரயா்்ல 
ள்ற்ச்காளே ளவண்டும்.

ள்ஜி்க ச�ய்பவர ள்பசி்கள்காண்ள் லிங்கபுராணத்தில்  
ஒருசில ்பா்ல்்க்ேப ்பாடி அ்னவரது ்கவனமும் தம்்ப்க்கம் 
திருப்ப ளவண்டும். த்து இரண்டு ்்க்க்ேயும் உயரத்தி 
அ்�த்து ்காடடி ் நதிர்க ள்கா்லச் சுழற்றிய ்படி இளதா லிங்கம் 
்ாய்ாய வருகி்றது எனவும் வயிற்றிலிருநது லிங்கம் எடுத்து 
தருகிள்றன எனவும் கூறிய்படி வா்யத் தி்றநது ்காட்வும். 
ஒனறும் இல்்ல என்ப்த உறுதிப ்படுத்தவும். 

பி்றகு �ற்று ளநரத்தில் அடிவயிற்றிலிருநது லிங்கம் வருவது 
ள்பால் கு்டடி வாநதி எடுப்பது ள்பால் ச�யயவும். இளதா 
லிங்கம் வயிற்றிலிருநது வருகி்றது வாய்ககு வநதுவிட்து 
என ச�ால்லி்கச்காண்ள் வாயிலிருநது லிங்கத்்த எடுத்து்க 
்காட்வும். அ்னவரும் ஆச்�ரியத்தில் மூழகி விடுவர.

குறிபபு : இநத மு்்றயில் தான புட்்பரத்தி �ாய்பா்பா, 
பிளர்ானநதா ள்பானள்றார ச�யது ்்க்க்ே ஆச்�ரியப 
்படுத்தினர நம்பியவர ஏ்ாநதனர சிலர சி்்ற ச�ன்றனர.

(எப்படி ச�யவது என்பது அடுத்த இதழில்.)

வமஜிக் கமலஞர்
வபைா. பழ.்ெங்கடொசலம்மருததுவர் யொழினி

வயிற்றிலிருந்து லிஙகம் வைவமழததல்
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அ து குளிர்கி்ற மார்கழி மாேம என்றாலும, அப்தபோது 
பகாளுத்தும பவயிலிலும கபேடி வி்ையாடிக 
பகாணடிருககின்றனைர் சிறுவர்கள். அதுவும 

ஞாயிறறுக கிழ்ம தவறு; தகடகவா தவணடும. தநரம 
காைம தபோவது பேரியாமல் உற�ாகமாக கபேடி வி்ையாடிக 
பகாணடிருககின்றனைர். இரு அணியாக இருநது ஒருவதராடு 
ஒருவர் தோதைாடு தோள் நினறு, ேங்கள் அணி பவறறி 
பபே்ற வி்ையாடுகின்றனைர். ஆடடைம முடிநேது. அ்னைவரும 
ஆைமரத்ேடியின நிழலில் உடகார்நது அைவைாவுகின்றனைர். 
அப்தபோதுோன ஆைமரத்ேடிககு வநது த�ர்கி்றார் 
கிருஷணன.

கிருஷண்னைப் போர்த்து இனியன, “எனனை கிருஷ? ஏன 
பவையாடை வரை” எனகி்றார்.

கிருஷணன இனிய்னைப் போர்த்து, “ஆத்துை தஹாமம 
இருநதுச்சுடைா. அப்போ பவையாடை விடைை. அோன வர முடியை” 
என்றார்.

இனியன சிரித்துக பகாணதடை, “தஹாம பவார்க மிஸ் 
பேணணாலும பேனனுவ, தஹாமத்ே மிஸ் பேனனை மாடடை தபோை 
இருகதக!” எனை தவடிக்கயாய ப�ால்லிகபகாணதடை, “நீ 
வநதிருநோ நமம அணிககு ஆள் இல்ைாம இருநேதுககு 
ஒரு வாயப்போ இருநதிருககும” எனகி்றார்.

கிருஷணன போவமாய முகத்்ே ்வத்துகபகாணதடை, 
“நா எனனைடைா பேண்றது? நா எவவைதவா ட்ர பேணதணன. 
ப்ச்… முடியலிதய” என்றார் பேரிோபேமாக.

இனியன, “�ரி பேரவாயில்ை கிருஷ. உடு இனபனைாரு வாரம 
போத்துப்தபோம”.

தபேச்சு பமதுவாக அப்தபோதுோன போடைங்கிய ஆங்கிை 
புத்ோண்டை ஒடடி திருமபியது. அ்னைவரும ஒருவருககு 
ஒருவர் ்ஜனைவரி ஒனறு அனறு எனனை ப�யேனைர் எனறு 
பேரிமாறிகபகாள்கின்றனைர்.

இனியன, “நீங்கல்ைாம இநே ஆணடுககு ஏோவது 
உறுதிபமாழி எடுத்துருககீங்கைா?” எனை நணபேர்க்ைப் 
போர்த்து வினைவினைார்.

ஒரு நணபேர், “நா இநே வரு�த்திை, எனைககு கி்டைககி்ற 
பேணத்ே த�மிச்சு ஒரு வி்ையாடடு பபோருள் வாங்கைாமனு 
உறுதிபமாழி எடுத்திருகதகன.”

மறப்றாரு நணபேர், “நா எங்க அப்போகிடடை திடடு 
வாங்காம இருககணுமனனு உறுதிபமாழி எடுத்திருகதகன” 
எனறு ப�ால்லியதுோன ோமேம, நணபேர்கள் அ்னைவரும 
சிரித்துவிடடைனைர்.

மறப்றாரு நணபேர், “நா இநே வருஷம எப்பேடியாச்சும, ஒரு 
்க கடிகாரம வாங்கணுமனு இருகதகன” என்றார்.

கிருஷணன, “நா இநே வருஷமாச்சும கா்ையிை எடடு 
மணிககாவது எநதிரிச்சு, ஸ்கூலுககு பரடியாகணுமனு விஷ 
பேணணி இருகதகன.” என்றார். 

உடைதனை இனியன, “இப்தபோ பேரியுது கிருஷ. நீ ஏன 
பேள்ளிககூடைத்துககு ோமேமா வரனனு?” எனை சிரிககி்றார். 
“அது �ரி! எல்ைாரும உறுதிபமாழிபயல்ைாம நல்ைாோன 
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எடுககித்றாம. ஆனைா இனனும பரணடு வாரத்திை ேமிழ்ப் 
புத்ோணடு வரப்தபோதே. அது வ்ரககாவோச்சும நமம 
உறுதிபமாழிபயல்ைாம ஞாபேகத்திை இருககுமா?“ எனை 
தகடகி்றார்.

இனியன தபேசி முடிப்பேேறகுள் குறுககிடடு இ்டைமறித்ே 
கிருஷணன, “தடைய ேமிழ்ப் புத்ோணடுககு இனனும நாலு 
மா�ம இருகதக. சித்தி்ரயிைோனைடைா ேமிழ்ப் புத்ோணடு” 
எனை ப�ால்ை.

இனியன, “அப்பேடியா? எங்க வீடை ேமிழ்ப் புத்ோணடு 
்ே ஒனனுோன பகாணடைாடைத்றாம. ஒதர கனபீ�ன ்ம 
ைார்ட கிருஷ” எனை பேதில் ப�ால்ை, நணபேர்களும ேங்கள் 
இல்ைங்களில் ்ே ஒன்்றதய ேமிழ்ப்புத்ோணடு ஆக 
பகாணடைாடுவோகச் ப�ால்கின்றனைர். 

இனனும சிறிது தநரம நணபேர்கள் அரட்டை அடித்துவிடடு, 
ஞாயிறு ம்்றயும தநரம வர, மா்ை தவ்ை போடைங்க, 
ஒருவருககு ஒருவர் நா்ை பேள்ளியில் �நதிககைாம எனறு 
ப�ால்லிகபகாணடு ேங்கள் இல்ைம தநாககிச் ப�ல்கின்றனைர்.

ஆைமரதமா ஆள் அரவம இனறி அடுத்ே ஞாயிறறுக 
கிழ்மககாகக காத்திருககி்றது.

இல்ைம வநேதும, இனியன ் க, கால், முகம கழுவிவிடடு, 
அமமாவுககு வீடடு தவ்ைககு உேவி ப�யகி்றார். பினனைர் 
மறு நாள் பேள்ளிககுத் தே்வயானை புத்ேகங்கள், தநாடடுகள் 
ஆகியவற்்ற ஒழுங்குபேடுத்தி ் பேயில் ் வககி்றார். பவளிதய 
ப�ன்ற அப்போவும இல்ைம வர. மா்ை தவ்ைச் சிறறுணடி்ய 
குடுமபேமாக எடுத்துக பகாணதடை, போ்ைககாடசியில் எநே 
த�னைல் போர்த்து ேங்க்ை போ்ைத்துக பகாள்ைைாம எனறு 
தேடுகின்றனைர். ஒரு த�னைலில், சிறுவர்கள் போர்கக ஏதும 
இல்ைாே, பேயங்கரமானை அடிேடிக காடசிகள் மறறும ரத்ேம 
நி்்றநே தி்ரப்பேடைம ஓடிகபகாணடிருககி்றது. 

அ்ேப்போர்த்ே இனியனுககு, “அமமா, இநே தி்ரப்பேடைம 
போர்ககைாமா?” எனறு தகடக.

அமமா, “இபேல்ைாம சிறுவர்கள் போகக்ற பேடைம இல்ைப்போ. 
இது தவணாம. தவ்ற பேடைம போப்தபோம” அப்டினனு ப�ால்ை.

அமமா அப்போ்வ போத்து, “உங்களுககு ஏோவது பேடைம 
போககனுமா?” எனறு தகடக.

அப்போ, “ஓ! போ்ைககாடசியில் நா விருமபே்ற பேடைத்ே 
போகக்ற உரி்மபயல்ைாம எனைககு இருககா?” எனறு 
சிரித்துக பகாணதடை தகடக, அமமா �றத்ற மு்்றகக. 
அப்போ அ்மதியாய ேன படைசிபே்ை கு்்றத்துகபகாணடைார். 
ோயும த�யும போர்ககும தி்ரப்பேடைமோன ேந்ேயும போர்கக 
தவணடும எனகி்ற எழுேப்பேடைாே விதி்யப் பினபேறறினைார் 
ேந்ே.

விைமபேர இ்டைதவ்ைககு இ்டையில் ஓடிய தி்ரப்பேடைத்்ே 
�லிப்பில்ைாமல் போர்த்ேனைர் குடுமபேத்துடைன. பபேருமபோைானை 
விைமபேரங்கள் புத்ோணடு வாழ்த்துக்ை பேரிவித்துக 
பகாணடிருநேது.  புத்ோணடு விைமபேரங்க்ைப் போர்த்ே 
இனியன அமமாவிடைம, “அமமா, புத்ோணடுனனைா எனனைமமா? 
அது எதுககாக இருககு?” எனறு தகடகி்றார்.

இ்ேக தகடடை அமமாவும அப்போவும இனிய்னைப் 
போர்த்ேனைர். அப்போ ரிதமாடடில் மியூட பேடடை்னை அமுககினைார்.

அமமா இனிய்னைப் போர்த்து, “ஒரு ஆணடு அப்பேடினனைா, 
உைகம சூரிய்னை ஒரு மு்்ற சுத்தி வநதிருககு அப்பேடினனு 
அர்த்ேம.”

இனியன, “ஓ!”

அப்போ, “்ஜனைவரி 1 போடைங்கி, டி�மபேர் 
31 வரும தபோது, உைகம சூரிய்னை ஒரு 
மு்்ற உைா வநதிருககும. அநே ஒரு 
சுறறுோன ஒரு ஆணடு”

இனியன, “ஓ!”

அ ப் பே ா ,  “ ஏ ன  பு த் ே ா ண டு 
பகாணடைாடைத்றாமனைா, புது ஆணடுை, 
புத்துணர்ச்சிதயாடு பேை புதிய தவ்ைக்ை உத்தவகமா 
ப�யயத்ோன. மகிழ்ச்சி்ய எல்ைார்கிடடையும பேகிர்நதுகக. 
அன்பே எல்ைார்கிடடையும பேகிர்நதுகக. இபேல்ைாத்துககும 
ஒரு வாயப்புோன புத்ோணடு”

இனியன, “ேமிழ்ப்புத்ோணடு எநே மா�ம? ்ே மா�மா? 
சித்தி்ர மா�மா? இன்னைககு கபேடி பவையாடிடடு 
இருநதோம. பவையாடி முடிச்சிடடு தபேசிடடு இருநேப்பே 
ேமிழ்ப்புத்ோணடு பேத்தியும தபேசிதனைாம. எல்தைாரும 
்ே மா�மோன ேமிழ்ப்புத்ோணடு பகாணடைாடைத்றாம. 
அப்பே ஏன கிருஷணன வீடை மடடும சித்தி்ர மா�ம 
ேமிழ்ப்புத்ோணடு பகாணடைாடை்றாங்க? அப்பேடினனைா நமககு 
மடடும பரணடு உைகம இருககா? ்ே உைகம, சித்தி்ர 
உைகம அப்பேடினனு?” பரணடு விர்ை காடடியபேடிதய, 
இப்பேடி அடுககடுககாக தகள்வி தகடகி்றார் இனியன. 

அமமாவும அப்போவும இனியன தகடடை தகள்விக்ைக 
தகடடுச் சிரிககின்றனைர்.

இப்தபோது, அப்போ ேன ்கயில் இருநே ரிதமாடடினைால், 
போ்ைககாடசி்ய நிறுத்திவிடடைார்.

அப்போ, “அபேல்ைாம இல்ைப்போ. ஒதர ஒரு உைகமோன 
இருககு. ஒரு சிைருககு ்ஜனைவரி 1 புத்ோணடைா போடைங்குது. 
ஒரு சிைருககு ் ே 1 புத்ோணடைா போடைங்குது. ஒரு சிைருககு 
சித்தி்ர 1 புத்ோணடைா போடைங்குது. அவதைாோன. தவ்ற 
ஒனனும இல்ை.”

இனியன, “ஆனைா ஆங்கிைப் புத்ோணடுை ஒரு மா�ம 
மடடுமோனை வருது. ேமிழ்ப்புத்ோணடுை மடடும ஏன பரணடு 
மா�ம வருது?”

அப்போ பபோறு்மயாகவும நிோனைமாகவும, 

“ேமிழர்ககு புத்ோணடு ஒனனுோன. 

 அது ்ே ஒனனுோன.” 

அமமா இநே ்ரமிங்்க தகடடுவிடடு, “நீ எங்க 
கணணுோன…….” எனை ப�ால்ை இனியன மகிழ்கி்றார்.

அப்போ தமலும, “பகாஞ�தம பகாஞ�ம தபேர், 
அதுவும அறியா்மயால் சித்தி்ர 1-அய புத்ோணடைா 
பகாணடைாடை்றாங்க. அவதைாோன. ேமிழ்பமாழிப் பேறறு 
இருகக்றவங்களுககு ்ே ஒனறுோன ேமிழ்ப்புத்ோணடு. 
அதுோன பபோங்கல் விழாவும. உழவர் திருநாளும.”

இனியன, “ஏன சித்தி்ர ஒனறு ேமிழ்ப்புத்ோணடு இல்ை?”

அப்போ, “சித்தி்ர 1 வருஷப் பி்றப்பு அப்பேடிங்க்றது, 
�மஸ்கிருேம ோயபமாழியா பகாணடைவங்களுககு தவணா 
இருககைாம. பமாத்ேம 60 வருஷப் பபேயர் இருககு. 
ஒவபவாரு சித்தி்ர ஒனறு அனறும, அநே 60 வருஷத்திை 
ஒனனு பி்றககும. அோவது ‘பிரபேவ’, ‘விபேவ’, ‘சுககிை’, ‘தஹ 
விைமபி’, ‘குதராதி’, ‘விதராதி’ அப்பேடினனு பமாத்ேம 60 
வருஷப் பபேயர் இருககு. இதிை ஒனனு கூடை ேமிழ்ப்பபேயர் 

ஹரிஷ் கமுகக்குடி மாரிமுத்து, லண்ைன்

டிசம்பர் 2017 13கைத்தடி பிப்ரவரி 2019  பிபரவரி 8 - �ாஹிர் உம்சன் (முன்னாள் இந்தியக் குடியைசுத தமலவர்) பிறந்த தினம்



கி்டையாது.”

இனியன, “ஓ! ஆனைா நீங்க 60 வருஷத்தோடை தபேரும 
�மஸ்கிருேத்தில் இருககுனனு ப�ானனீங்க. நீங்க 
ப�ால்லுமதபோது 6 தபேரத்ோனை ப�ானனீங்க. மீதி 54 வருஷப் 
தபேரயும ப�ால்லுங்க”

கி்டைத்ே தநரத்தில் எல்ைாம அப்போவுககு எதிராக கிடைா 
பவடடுவதுோன அமமாவுககு பிடித்ேோயிறத்ற. 

அமமா, “மககும. 6 வருஷ தபேர ஞாபேகத்தில் பவச்சி 
ப�ானனைதுகதக, கணிேத்தில் தநாபேல் பேரிசு பகாடுககனும உங்க 
அப்போவுககு. இதிை 60 வருஷ தபேரயும ப�ால்லிடடைாலும….” 
எனை நீடடி முழங்க, இனியன புனனை்கககி்றார். இனியனும 
அமமாவும Hi-fi ேடடி சிரிககின்றனைர்.

இனியன விறு விறு எனறு ப�னறு, அப்போவின 
மடிககணினி்ய எடுத்து வநது, அதில் கூகுள் தேடு பபோறியில் 
60 �மஸ்கிருே வருஷப் பபேய்ரயும தேடி வாசித்து, அ்வ 
�மஸ்கிருேமோனைா எனறு �ரி போர்ககி்றார். 

�ரி போர்த்ேபின, அமமா்வப் போர்த்து, “அமமா! ஆ…
மாமமா… அப்போ ப�ானனை மாதிரிோன இருககு. எநே ஆணடு 
தபேரும ேமிழ்ை இல்ைமமா.”

இனியன சிறிது தநரம தயாசித்துவிடடு, “ஆனைா ஒரு 
�நதேகமப்போ”

அப்போ, “ம. ப�ால்லுங்க. �நதேகம வரைனனைாோன 
வியப்பு. எனனை ப�ால்லுங்க.”

இனியன, “60 வருஷம இருககு. 61 எங்க? 62 எங்க? 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69,70 ………”

அப்போ சிரித்துகபகாணதடை, “யப்போ! தபோதுமபோ. அப்டிதய 
ஆயிரம, ைட�ம, தகாடி வ்ரககும தபோயிடைாதீங்க. �றத்ற 
நிறுத்ேவும”

இனியன சிரிககி்றார்.

அப்போ போடைர்கி்றார், “�மஸ்கிருேத்தின அடிப்பே்டையில் 
வருஷப்பி்றப்பு பகாணடைாடை்றவங்க நமபிக்க பேடி, இநே 
60 ஆணடும சுழறசி மு்்றயில் இருககும அப்பேடினனு 
நமபே்றாங்க. அோவது 60ககு அப்பு்றம திருமபேவும 1-தைநது 
போடைரும.”

இனியன, சிரித்துக பகாணதடை, “எனனைது? மறுபேடியும 
பமாேல்தைநோ? ப�ம ்ஜாலியா இருககுப்போ. இப்பே 
ோத்ோதவாடை வயசு 85. போடடிதயாடை வயசு 75. அப்பேடினனைா 
இநே சுழறசி மு்்றயில் எணணினைா, ோத்ோ வயசு 25, போடடி 
வயது 15. ப�ம காபமடியா இருககுப்போ”

அப்போ, “ஆமா இனியா. அப்போவுகதக இப்பே வயசு 45, 
அமமாவுககு 40. அப்பே அமமாவுககும அப்போவுககும ோத்ோ 
போடடிய விடை வயசு அதிகமை. உங்களுககு 10 வயசு. அோவது 
போடடிய விடை அஞசு வயசுோன பகா்றச்�ல்”

அமமா, அப்போ, இனியன மூவரும சிரிககின்றனைர்.

இனியன, “அது ஏமப்போ 60 ஆணடு சுழறசி? ஒரு 10 
பவச்சிருககைாமை? இல்ை ஒரு 50 பவச்சி இருககைாமை? 
உங்களுககும தவணாம எனைககும தவணாம, ஒரு 100-னைாவது 
பவச்சிருககைாமை?”

அப்போ, “அநே காைத்தில் இருநே அறியா்மயில், அப்பே 
எே உண்மனனு பநனைச்�ாங்கதைா அதுப்பேடி 60-னனு நமபே 
ஆரமபிச்சிடடைாங்க. இநே 60, ஏன வநதிச்சுங்க்றதுககு ஒரு 
சுவாரசியமானை புராண க்ே இருககு. அநே க்ேயிதைநதுோன 

இநே 60 வருஷமும பி்றநேோ நமபே்றாங்க”

இனியன க்ே தகடகும ஆவலுடைன, ”அது எனனை 
க்ேப்போ?” எனை அப்போ்வ ்வத்ே கண ்வத்ேபேடிதய 
போர்ககி்றார்.

அப்போதவா அமமா்வப் போர்ககி்றார்.

அமமாதவா அப்போ்வ மு்்றககி்றார்.

அமமா, “ஏங்க, இபேல்ைாம சினனை புள்ைங்க தககக்ற 
க்ேயா? அநே க்ேபயல்ைாம ப�ால்ைாதீங்க. சினனை புள்ை 
பகடடு தபோ்றதுககா” எனை கடிநது பகாள்கி்றார்.

இனியனுககு இப்தபோோன அநேக க்ே  தகடக 
தவணடும எனும ஆவல் டைபுள் தடைாஸ் ஆகி்றது.

இனியன, “ஏமமா அப்போவ க்ே ப�ால்ை தவணாமனு 
ப�ால்ைறீங்க. நீங்க ப�ால்லுங்கப்போ.”

அமமா, “பகாஞ� தநரத்துககு முனனைாடி ஒரு 
தி்ரப்பேடைத்்ே போ்ைககாடசியில் போககைாமானனு 
தகடடீங்கள்ை. நாங்க கூடை அநே தி்ரப்பேடைத்்ே நீங்க போகக 
கூடைாது அப்பேடினனு ப�ானதனைாமை. அநே மாதிரிோன இநே 
க்ேயும.”

இனியன விடுவோய இல்்ை, “நா போகக கூடைாதுனனு 
ப�ானனை தி்ரப்பேடைத்துககும இநே புராண க்ேககும 
எனனைமமா �மமநேம?”

அமமா பபோறு்மயாக, “சிை தி்ரப்பேடைத்்ே, சிறுவர்கள் 
ேனியாதவ போககைாம. சிை தி்ரப்பேடைத்்ே சிறுவர்கள், 
பபேறத்றாதராடுோன போககைாம. சிை தி்ரப்பேடைத்்ே, 
பபேரியவங்க மடடுமோன போககைாம. அது மாதிரிோன இநே 
ஹிநது மே புராண க்ேயும. இநே க்ே்ய பபேரியவங்க 
மடடுமோன தககக முடியும. சிறுவர்கள்கிடடை ப�ால்்றதுககு 
ஏத்ே க்ே இல்்ை அது. அேனைாைோன.”

இனியன, “ஓ! �ரிமமா…”

அமமா, அப்போவின மண்டையில் நங்பகனை ஒரு 
குடடு குடடி,  “இேப்பேத்திபயல்ைாம உங்கை ப�ால்ை 
ப�ானனைாங்கைா? இவன வயசுககு எனனை ப�ால்ைனுதமா, 
எே ப�ால்ைனுதமா, அே மடடும ப�ால்லுங்க” எனகி்றார்.

அ ப் பே ா  மண்டையில்  குடடு ப் பே டடை  இடைத்்ே 
ேடைவிகபகாணதடை, “பயஸ் யுவர் ஆனைர்” எனைச் ப�ால்ை, 
அமமாவும இனியனும மகிழ்ச்சியுடைன சிரிககின்றனைர்.

அமமாவும அப்பே ாவும க்டைசி வ்ரயிலும , 
கிருஷணனுககும நாரேனுககும பி்றநே்வதய அநே 60 
�மஸ்கிருே வருஷம எனும புராணக க்ே்ய இனியனிடைம 
ப�ால்ைதவ இல்்ை.

இனியனுகதகா மடிககணினியும கூகுள் தேடுபபோறியும 
இனனும ்கயிதைதய இருககி்றது.                    

அபபா, “அந்த காலததில் இருந்த அறியாமமயில், 
அபெ எத உண்்மன்னு பநனசசாஙைள�ா 

அதுபபடி 60-ன்னு நம்ப ஆைம்பிச்சிட்ைாஙக. இந்த 
60, ஏன் வநதிசசுஙைறதுக்கு ஒரு சுவாரசியமான 
புைாை கமத இருக்கு. அந்த கமதயிவலந்துதான் 

இநத 60 வருஷமும் பிறநததா நம்ெறாஙை”
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ம ்்றப்பேது - அ்ேப் போர்ககும தவட்க்ய 
அதிகப்பேடுத்துகி்றது.

ேடுப்பேது –- மீறும தவகத்்ேப் பேனமடைங்காககுகி்றது.

தபோராடடைங்கள் - அதிகாரத்தின ேடுப்புக்ைத் 
ேகர்த்பேறியும உள்மனை தவட்கயின பவளிப்போதடை; 
�மூகக குற்றமல்ை.

தேவோசிமு்்றயும, போல்ய விவாகமும, �தியும 
தவே விதிகளின மீ்றககூடைாே ஒழுககமு்்றயாய 
கடடை்மககப்பேடடிருநே காைத்தில்ோன அநேக 
கடடை்மப்்பேத் ேகர்த்பேறியும மீ்றல்களும வலுப்பேடடு 
ேம்ம வடிவ்மத்துக பகாணடைனை. அநே மீ்றல்கதை 
மறுமைர்ச்சியாய வடிபவடுத்ேனை.

ஒவபவாரு காைத்திலுதம உ்டைத்பேறியப்பேடடை 
ே்டைகளின ஊடைாகதவ புத்துைகு சிருஷடிககப்பேடடிருககி்றது. 
ப�ார்ககத்தின (?) ஒவபவாரு வா�லும ே்டைகளின 
ேகர்ப்போல் மடடுதம தி்றககப்பேடடிருககின்றனை.

அரசும மேங்களும ேத்ேமது வ�திகளுககாகதவ 
விதிக்ைக கடடை்மககின்றனை. அநே விதிமு்்றகள் 
இனபனைாரு பபேருங்கூடடைத்தின உடை்ை - உரி்ம்ய 

- உணர்வுக்ை - சுயமரியா்ே்ய 
ஒடடுபமாத்ேமாக உோசீனைப்பேடுத்துமதபோது, அநே 
பபேருங்கூடடைம விதிகளின நிநே்னை்ய - நிராகரிப்்பே 
- மறுப்்பே நி்்றதவற்ற முயறசிககி்றது; பவறறி 
பபேறுகி்றது அல்ைது ே்டைமீறும இநேச் ப�யறபோடுக்ை 
நிநதிப்பேதும - நியாயப்பேடுத்துவதும - விதித்ேவர்ககும 
ேகர்ப்பேவர்ககுமானை மனைபவளி �ார்நேதே ஆயினும நீதி 
ேனனைைவில் பநடிதோங்கி நிறகதவ ப�யகி்றது.

�பேரிம்ை �ார்நே நிகழ்வுகள் கூடை தநற்்றய 
பேளிப்பின இன்்றய மு்ைப்பேல்ை. பநடுங்காை 
உணர்வுகதை.

ஆறுைட�ம ே்ைகளுகபகதிராக அறுபேதுைட�ம 
உடைல்கள் 620 கிதைாமீடடைர் அைவுககு சீனைச்சுவராய 
கரமதகார்த்து நின்றபேன்றால் அது ே்டைககும 
ேகர்ப்புககுமானை தநபரதிர் உணர்வுகளின உநதுேதை. 
இது நடைககும! இப்பேடித்ோன நடைககும இத்ே்கய ேகர்ப்பு 
முயறசிகளுககுப்பினனைால்ோன மறுமைர்ச்சியின உேயம 
�ாத்தியமாகி்றது.

ஏதேன தோடடைத்து விதி்ய ஏவாள் ேகர்த்ேோல் ோன 
உைகில் மானுடைக கனிகளின வி்ைச்�ல் ஏகத்துககும 

பபேருகியது. போவமும �ாபேமுமாகிய 
கறபே்னைகள் ேகர்ககப்பேடடைக கணங்களில் 

ோன �நேதிப்பபேருககம எனும 
அறபுேத்துககானை அடித்ேைம 
�ாத்தியமாயிறறு.

“நடடைகல்லும தபேசுதமா?” என்ற 
சித்ே(ர்) வினைாோன தபே�ாது எனகி்ற 
தபோேத்துககும வித்திடடைது. அநே 
வினைா இனபனைாரு பபேருபவளியின 

வாயிலுககுத் தி்றவுதகாைானைது.

“ இ் ்ற ச் சி ,  த ே ா ல் ,  எலும பிலும 
இைககமிடடிருககுதோ? எனபேோனை தகள்விகள் 
பவறும �ாதிககானைேல்ை; இனபனைாரு நீதிககானை 
தகாரிக்க எனபேதே காைத்தின குரல்.

காைத்தின சுழறசியில் முனனைது பினனைோகி்றது. 
பினனைது இனனும தபேபராளியாகி்றது. இதுநடைககும! 
இது ோன வைர்ச்சி! இருப்்பே மறுப்பேதும வைர்ச்சியின 
கூறுோன.

�டடைமறுப்பும ஒத்து்ழயா்மயும அகிம�ாவின 
அ்டையாைங்கள் மடடுமல்ை. காைமும சூழலும கணடுபிடித்ே 
புதுவ்கப் தபோராயுேங்கள். அ்வயும காைனியுகத்்ேப் 
பு்றங்கணடைனை. ே்டைகள் உ்டைபேடும. உ்டைபேடைத்ோன 
ே்டைகள். “மாற்றம மடடுதம மா்றாேது”               

நாகக பாலுஎழுத்தெனப்படுவது…
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காலனியாதிக்க எதிர்பபுப வபார் (1790 - 92)
வாருங்கள் தோழர்கதை  நாம மீணடும “்டைம பமஷினில்” 

பேயணிககதவணடியுள்ைது. வரைாறறில் முனனும பினனும 
பேயணிககாமல்  உண்ம நி்ை்ய ஆயநேறிவது அவவைவு 
சுைபேமல்ை எனபேோல், நாம முனபு நி்னைத்ேதுதபோல் 
இல்ைாமல் இநதிய சுேநதிர முழு வரைாற்்றயும ஓரைவு 
புரிநதுபகாணடைாபைாழிய இநே இரணடு நூற்றாணடு 
வரைாறு புரியாமதை தபோயவிடுதமா எனகி்ற அச்�த்தினபோல் 
எழுநேதுோன எனைது இநே ்டைம பமஷின யுகதி எனக.

இன்்றய இநதிய து்ணககணடைம என்ற்ழககப்பேடும 
இநதிய ஒனறியத்தில் பவள்்ையர்களுககு எதிரானை 
தபோராடடைங்களில்  பேறகில் போடைங்கிய முேல் விடுே்ை 
தபோராளிகைானை கடடைபபோமமன, மருது �தகாேரர்கள், 
தகாபோல் நாயககர், தீரன சினனைம்ை, தகரை வர்மா, 
தூநோஜி வாக தபோன்ற எணணற்ற தபோராளிகதை. ஆனைால் 
அவர்களுககு எல்ைாம உநது �கதியாக திகழ்நேவர் ் மசூ்ர 
ஆணடுபகாணடிருநே திப்புசுல்ோன ஆவார். இனனும 
ப�ால்ைப்தபோனைால் கிழககிநதியக கமபபேனிககு   �வாைாக 
இருநேவர் திப்பு. இேனைால் இநதியாவில் பிரிடடிஷ ஆடசி 
நி்ைககமுடியுமா எனகி்ற ஐயத்்ேயும உருவாககியவர் 
திருவாைர் திப்பு என்றால் மி்கயல்ை. 

ேனைது 32ஆவது வயதில்  அரசுரி்ம்ய பபேறறிருநே  
திப்பு, டி�மபேர் 1784இல் தமறகுக கடைறக்ரயிலிருநது 
ஆங்கிதையர்க்ைத் து்டைத்பேறிநது விடை தவணடும 
என்ற தவகத்துடைன ேனனுடைன இ்ணநது தபோரிடடை 
பிரஞசுப் பே்டைகளுடைன தபோ்ரத் போடைர்நோர். ஆனைால் 
திப்புவின ஆ்�்ய ஒனறுமில்ைாமல் ப�யதுவிடடைார் 
அன்்றய பிரஞசு அதிகாரத்தின உச்சியில் இருநே 16ஆம 
லூயி; எனைதவ திப்புவுககு தபோ்ரத் போடைரமுடியாமல் 
போதியிதைதய நிறுத்ேதவணடியோயிறறு. அேறகு  முககிய 
காரணமாகச் ப�ால்ைப்பேடுவது லூயி பிரிடடைனுடைன 
ப�யதுபகாணடை இரகசிய ஒப்பேநேம எனபேதே. ஆனைாலும 
சுமார் நானகாயிரத்திறகும தமைானை ஆங்கிைச் சிப்போயகள் 
திப்புவால் சி்்ற பிடிககப்பேடடு பினபு அவர்களின ேைபேதி 
உள்பேடை விடுே்ை ப�யயப்பேடடைார்கள். இது பிரிடடைனுககு 
பபேருத்ே அவமானைமாக பேதிவானைது.

இேன வி்ைவாக 1790 -20இல் மூன்றாவது 
்மசூர்ப் தபோர் எனறு அ்ழககப்பேடும 
காைனியாதிகக எதிர்ப்புப் தபோர் திப்புவிறகும 
அன்்றய பிரிடடிஷ ப்ஜனைரல் கவர்னைர் 
ப ்ஜ னை ர ல்  க ா ர் ன வ ா லி ஸ் - க கு ம 
ந்டைபபேற்றது. இ்ே ஒரு துதராகதபோர் 
எனறுகூடை ப�ால்ைைாம. இநே 
தபோருககு அடிப்பே்டைககாரணதம 
ஆங்கிதையக ்கககூலியானை 
திருவிோங்கூர் மனனைர்ோன. 
அதுமடடுமனறி திப்புவுககு 
எ தி ர ா க  திருவிே ா ங்கூ ர் , 
ஐேராபோத் நி்ஜாம, ்மசூர் 

அரசின முனனைாள் போ்ையககாரர்கள், ஆறகாடடு நவாப், 
போண்டைமான ஆகிய அ்னைவரும ஆங்கிதையன பினனைால் 
அணிதிரணடைனைர். அவர்க்ை அ்னைவ்ரயும எதிர்பகாணடை 
திப்பு ் மசூருககு அருகிலிருககும சீரங்கப்பேடடினைம தகாட்டை 
30 நாடகளுககும தமைாக எதிரிகளின முறறு்கககு 
இைககானை தபோதிலும எதிரிகைால் தகாட்டைககுள் 
நு்ழய முடியவில்்ை. பினனைாளில் ஆங்கிதைய அதிகாரி 
மனத்றா “30 நாடகள் முறறு்கயிடடும எங்கைால் அநேத் 
தீ்வயும தகாட்டை்யயும தூரத்திலிருநது ேரிசிகக 
மடடுதம முடிநேது” குறிப்பிடுகி்றார். எனினும திப்புவின 
தோல்வியால் ஆங்கிதையருடைன த�ர்நது உடைனபேடிக்க 
ப�யது பகாள்ைதவணடிய கடடைாயம திப்புவுககு ஏறபேடடைது.

இதில் 

1. திப்புசுல்ோன ேன ஆடசியில் போதி்ய பவள்்ையருககு 
விடடுகபகாடுத்துவிடைதவணடும 

2. மூனறு தகாடிதய முப்பேது இைட� ரூபோ்ய 
இழப்பீடடுத்போ்கயாக ேரதவணடும 

3. இநே போ்க முழுவதும ப�லுத்தி முடிககுமவ்ர 
திப்புவின ேன இரணடு மகனக்ையும பவள்்ையர்களிடைம 
பி்ணக்கதிகைாக ஒப்பே்டைககதவணடும. இதில் 
ேனனு்டைய ஒரு மகனுககு  14 வயது மற்றவனுகதகா 
எடடு வயது எனபேது குறிப்பிடைத்ேககது.

திப்புசுல்ோன கணணீருடைன ஒப்புகபகாணடு ேனைது இரணடு 
மகனக்ையும பிப்ரவரி   23 ஆம தேதியனறு கார்னவாலிஸின 
போ�்்றககு அனுப்பி்வத்ோன. இ்ே கார்னவாலிஸின 
ேரப்பு பபேரிய பவறறி விழாவாகக பகாணடைாடியதுடைன 
திப்புவிடைமிருநது  ் கப்பேற்றப்பேடடை பேகுதிகள் மராத்தியருககும 
நி்ஜாமுககும பிரித்துகபகாடுககப்பேடடைனை. தபோரில் ஈடுபேடடை 
மனை அழுத்ேத்தின காரணமாக கார்னவாலிஸின உடைல் நைம 
பவகுவாக குனறியிருநேநி்ையில்; 1793இல் ேனைது கவர்னைர் 
ப்ஜனைரல் பேேவி்ய ஷர் ்ஜான தஷாரிடைம ஒப்பே்டைத்துவிடடு 

இங்கிைாநதிறகுப் பு்றப்பேடடுவிடடைார். பேணயத்போ்க்ய 
அ்டைத்து குமபினிக பகாள்்ையர்களிடைமிருநது ேன 
மகனக்ை மீடடைதுடைன ஆங்கிதையருககு எதிரானை 
அடுத்ே தபோருககும ஆயத்ேம ப�யயத் போடைங்கினைார் 
திப்பு. 1792 தபோரில் ஏறபேடடை இழப்புக்ைச் �ரி 
ப�யேது மடடுமல்ை, முனனிலும வலி்மயாகத் 
ேனைது பபோருைாோரத்்ேயும இராணுவத்்ேயும 
திப்பு கடடிய்மத்துவிடடைார்!

இேறகு முககிய காரணமாக ஓரைவு 
ஞாயமாகச் ப�யல்பேடடைவர் ஷர் ்ஜான தஷார். 
தபோர்குணமற்ற அவரிடைம நல்ை நிதி நிர்வாகதம 
இருநேது. திப்புசுல்ோன ்ஹேராபோத் நி்ஜாமிடைம 
தபோர்த்பேடுத்ேபபோழுது  ஷர் ்ஜான தஷார் நடுநி்ை 

வகித்ோர். அோவது போதிப்பு மராத்திய்ரதயா 
நி்ஜா்மதயாத் ோககினைால் ஆங்கிதையர்கள் 

அய்ம்பது ஆண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில்
தமிழக்ம வளர்ந்திருக்கிறதா? வீழ்ந்திருக்கிறதா?

ஒரு வரலாற்று ஆய்வு
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அவருககு உேவதவணடும எனபேது உடைனபேடிக்க; ஆனைால் 
�மயம போர்த்து மராத்தியர் திப்புவுடைன த�ர்நதுபகாணடைோல் 
அநே உடைனபேடிக்க ப�ல்ைாது எனறு ஷர் ்ஜான தஷார் 
ேனனு்டையப் பே்டைக்ை அனுப்பே மறுத்துவிடடைார். இதுதவ 
திப்புவின மறுபவறறிககு காரணமாக அ்மநேது எனைைாம. 
1795-இல் பவள்்ையருகபகதிராக திப்பு நடைத்திய தபோரில் 
போடைங்கி, 1806-இல் தவலூர் தகாட்டைச் சி்்றயில் 
சிப்போயகள் நடைத்திய புரடசி வ்ர நீடித்ே இநேப் தபோர்ோன 
இநதியாவின உண்மயானை முேல் சுேநதிரப் தபோர். 
ஆனைால் பேனனிநதிய வரைாற்்றப் பு்றககணிப்பேது, 
இசுைாமியர்க்ை பு்றககணிப்பேது என்ற இநது தேசியக 
கணதணாடடைத்தின காரணமாக, ேமிழகம மறறும 
பேனனிநதியாவின பபேரு்மமிகக இநே விடுே்ைப் தபோராடடை 
மரபு இநதிய வரைாறறில் பு்றககணிககப்பேடடிருககி்றது. 
நிர்வாகம, வணிகம, விவ�ாயம, �மூகம, இராணுவம 
தபோன்ற பேை து்்றகளில் ேனனி்்றவு பபே்றதவணடுமானைால் 
ஒரு போழில் மு்்றயில் பேயிறறுவிககப்பேடடை, பபேரிய, 
நவீனை இராணுவத்்ே உருவாககியாக தவணடும என்ற 
பு்றவயமானை நிர்ப்பேநேம திப்பு்வ நவீனைமயமாககத்்ே 
தநாககி உநதித் ேள்ளுகி்றது. ஆனைால், அரசுககானை 
வருவா்ய விவ�ாயமோன வழங்கியாக தவணடுபமன்ற 
சூழ்நி்ை்யப் புரிநது பகாணடு விவ�ாயிகளின 
வைர்ச்சி குறித்து அவர் பபேரிதும அகக்்ற காடடுகி்றார்.

அோவது எடகர் ேர்ஸ்டைன என்ற ஆயவாைர் 
கூறுகி்றார்.....

எநேச் �ாதி மேத்்ேச் த�ர்நேவரானைாலும �ரி, 
உழுபேவர்களுககுத்ோன நிைம ப�ாநேமாக இருககதவணடும” 
எனறு திப்பு பிரகடைனைம ப�யகி்றார். இராணுவம மறறும 
து்ண இராணுவப் பே்டையினைர் 3 ைட�ம தபேருககு நிைம 
வழங்கியிருககி்றார். ப�ன்னை மாகாணத்்ேப் தபோை 
அல்ைாமல் ்மசூர் அரசில் ேலித் �ாதியினைருககுப் பேை 
இடைங்களில் நிைஉ்டை்ம இருநேோக;  1792 தபோருககுப்பின 
திப்புவிடைமிருநது ஆங்கிதையர்கள் ்கப்பேறறிக பகாணடை 
த�ைம மாவடடைம தவலூர் ோலூககாவிலிருநது வரிகபகாடு்ம 
ோைாமல் 4000 விவ�ாயிகள், திப்புவின அரசுககுக குடி 
பபேயர்நே்ே 1796தைதய பேதிவு ப�யதிருககி்றான ஆங்கிதைய 
அதிகாரி ோமஸ் மனத்றா.

பேணப்பேயிர் உறபேத்தி, பபேங்களூர் ைால் போக என்ற 
ோவரவியல் பூங்கா, பேடடுப் பூச்சி வைர்ப்பு எனை விவ�ாயத்்ே 
பி்ற உறபேத்தித் து்்றகளுடைன இ்ணப்பேதிலும, போ�னை 
வைத்்ேப் பபேருககி விவ�ாயத்்ே விரிவுபேடுத்துவதிலும 
கவனைம ப�லுத்தி இருககி்றார் திப்பு.1792 தோல்விககுப் 
பி்றகும கூடை ஆங்கிதைய்ரத் ேன எல்்ைககுள் வணிகம 
ப�யய திப்பு அனுமதிககவில்்ை. 1911இல் ஆங்கிதையப் 
பபோறியாைர்கள் கிருஷணரா்ஜ �ாகர் அ்ண்யக 
கடடுவேறகானை பேணிக்ைத் துவககிய தபோது அதே இடைத்தில் 
அ்ணககடடு கடடுவேறகு 1798இல் திப்பு நாடடியிருநே 
அடிககல்்ையும, இநே அ்ணநீ்ரப் பேயனபேடுத்தி 
உருவாககப்பேடும புதிய வி்ைநிைங்களுககு வரிவிைககு 
அளிப்பேது குறித்ே திப்புவின ஆ்ண்யயும கணடைனைர். 

இருமபு, ேங்கம, பந�வு தபோன்ற போழில்களின 
அடிப்பே்டையிைானை நகரங்கள் உருவாகியிருநேனை; உறபேத்தியின 
அைவிலும ேரத்திலும அ்வ ஐதராப்பியப் பபோருடகளுககு 
நிகராக இருநேனை; முேைாளித்துவத் போழிலுறபேத்தியின 
வாயிலில் இருநேது திப்புவின ்மசூர் எனறு ஆங்கிதைய 
அதிகாரிகளின ஆவணங்க்ைதய ஆோரம காடடி 

எழுதுகி்றார்கள்  வரைாறறு ஆயவாைர்கள்.

பிரானசுடைனைானை அவரது உ்றவில் 
ஐதராப்பியத் போழில் புரடசி்ய அப்பேடிதய 
இங்கு பபேயர்த்துக பகாணடு வநது விடும 
ஆர்வம பேரிகி்றது. 1787 இல், பேல்து்்ற 
அறி்வயும வைர்த்துக பகாள்வேறகாக 70 
தபே்ர பிரானசுககு அனுப்பி ்வககி்றார்; 
அது மடடுமல்ை, போழிறபுரடசியின 
உநதுவி்�யானை நீராவி எநதிரத்்ே உடைதனை 
அனுப்பி ்வககுமாறு பிபரஞசுக குடியரசிடைம தகாருகி்றார் 
திப்பு. காைனியாதிகக எதிர்ப்புணர்வால் உநேப்பேடடு 
போழி்ையும வணிகத்்ேயும வைர்கக விருமபிய திப்பு, 
1793இல் கிழககிநதியக கமபபேனிககுப் தபோடடியாக அரசு 
வணிகக கமபபேனி்யத் துவககுகி்றார். இநதுஸ்ோனைம 
முழுதும 14 இடைங்களில் வணிக ்மயங்கள், 20 வணிகக 
கப்பேல்கள், 20 தபோர்ககப்பேல்கள், கானஸ்டைானடி தநாபிளில் 
்மசூர் அரசின கப்பேல் து்்ற.. எனறு விரிநது ப�ல்கி்றது 
திப்புவின திடடைம. அனறு கிழககிநதியக கமபபேனி்ய 

விஞசுமைவு வணிகம ப�யது பகாணடிருநே பேனியா, 
மார்வா, போர்ஸி வணிகர்கள் குமபினியின தபோர்களுககு 
நிதியுேவி ப�யது பகாணடிருகக, வணிகத்்ேதய 
ஒரு அரசியல் நடைவடிக்கயாக, மகக்ையும 
ஈடுபேடுத்தும காைனியாதிகக எதிர்ப்புப் தபோராக மாற்ற 
வி்ழநதிருககி்றார் திப்பு.

ஆங்கிதையக காைனியாதிககவாதிகளிடைமிருநது ஒரு 
தபேச்சுககுக கூடை நாகரிகமானை சிநே்னை அனறு பவளிப்பேடைாே 
சூழலில்; ‘ ‘தபோர்க்ை தபோர்ககைத்தோடு முடித்துக 
பகாள்ளுங்கள். அப்போவி மககள் மீது தபோர் போடுககாதீர்கள். 
பபேணக்ைக கவுரவமாக நடைத்துங்கள். அவர்கைது மே 
நமபிக்கககு மதிப்புக பகாடுங்கள். குழந்ேகளுககும 
முதிதயாருககும போதுகாப்பு பகாடுங்கள்” எனறு ேன 
இராணுவத்துககு எழுத்து பூர்வமாக ஆ்ண பி்றப்பிககி்றார் 
திப்பு இது அவரது தமன்ம்யக காடடுகி்றது.

1857 வை இந்திய சுதந்திைப வபார்!
“மனிே குை வரைாறறில் பேழி வாங்குேல் எனை ஒனறு 

இருககி்றது இங்தக பேழிவாங்குவேறகானை கருவிக்ை 
உருவாககுபேவன வனமு்்றககு இைககானைவன அல்ை, அநே 
வனமு்்ற்ய ஏவியவனோன (ேனைகபகதிரானை) அநேக 
கருவி்யதயத் ேயார் ப�யகி்றான. இதுோன வரைாறறுப் 
பேழிவாங்குேலின விதி. பிரிடடிஷாரால் சித்திரவ்ே 
ப�யயப்பேடடு அவமானைப்பேடுத்ேப்பேடடு நிர்வாணமாககப்பேடடை 
விவ�ாயிகளிடைமிருநது போடைங்கவில்்ை இநதியாவின கைகம; 
அவர்கைால் த�ாறும துணியும ேநது சீராடடி வைர்ககப்பேடடை 
சிப்போயகளிடைமிருநதுோன போடைங்கியிருககி்றது எனகி்றார் 
கார்ல் மார்கஸ், ப�ப்,4,1857.

போழிறபுரடசி தோறறுவித்ே நவீனை எநதிரங்கைால் 
உறபேத்தி ப�யயப்பேடடை துணிக்ைக காடடிலும இநதியக 
்கத்ேறி ேரமானைோகவும மலிவானைோகவும இருககதவ, 
இநதியாவின துணி ஏறறுமதி்ய 1820இல் முறறிலுமாகத் 
ே்டை ப�யேது குமபினியாடசி. பிரிடடைனின துணிகள் இநதியச் 
�ந்ே்ய ஆககிரமிககத் போடைங்கினை. உைகப் புகழ் பபேற்ற 
இநதியாவின ் கவி்னைஞர்களும பந�வாைர்களும பி்ழகக 
வழியறறு விவ�ாயத்்ே தநாககித் ேள்ைப்பேடடைனைர்.

இேன வி்ைவாக 1770 முேல் 1857 வ்ர தோனறிய 
12 பபேரும பேஞ�ங்கள் ைட�ககணககானை மகக்ைக 

்பாறியாளர் பார்த்திபன்.ப
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காவு பகாணடைனை. ஒரு தவ்ைச் த�ாற்்ற வயி்றார 
உணபேது என்றால் எனனை பவனத்ற 50% விவ�ாயிகளுககுத் 
பேரியாது எனறு அன்்றய நி்ை்ம்ய வருணித்ோன 
ஒரு ஆங்கிை அதிகாரி. அபினியும அவுரியும பேயிரிடைச் 
ப�ால்லி விவ�ாயிக்ையும பேழங்குடி மகக்ையும 
கடடைாயப்பேடுத்தியேன மூைம உணவு உறபேத்தி்ய தமலும 
அழித்ேது ஆங்கிை ஆடசி.

்ஜமீனோர்களுககும, கநதுவடடிககாரர்களுககும, அவர்க்ை 
ஏவிவிடடை குமபினியாடசிககும எதிராக விவ�ாயிகளின 
கைகங்கள் பவடித்பேழுநேனை. அ்வய்னைத்தும பகாடூரமாக 
நசுககப்பேடடைனை. வரவிருககும எழுச்சிககுக கடடியம 
கூறுவது தபோை 1855இல் எழுநேது �நோல் பேழங்குடி 
மககளின ஆயுேப்தபோராடடைம. வங்காைத்திலும பீகாரிலும 
பேை பேகுதிக்ை ஆங்கிதையரின நிர்வாகத்திலிருநதே 
இரணடு ஆணடுகள் விடுவிககுமைவு தபோர்ககுணத்துடைன 
ந்டைபபேற்ற அநேப் தபோராடடைம ஒரு ஆயுேதமநதிய மககள் 
எழுச்சியின வலி்ம்ய நிரூபித்துக காடடியது. எனினும 
�மூகமனைத்்ேயும ேடடிபயழுப்பும வல்ை்ம அநே 
எழுச்சிககு இல்்ை. எனைதவ அத்ே்கயபோரு கிைர்ச்சிக 
காக நாடு காத்திருநேது.

பிரபுககுைத்்ேதய இழிவாக நடைத்திய ஆங்கிதைய ஆடசி, 
சிப்போயக்ை அறபேப் புழுகக்ைப் தபோை நடைத்தியது. “”நீகதரா 
எனறும பேனறி எனறுமோன சிப்போயக்ை அ்ழககி்றார்கள் 
அதிகாரிகள். ்ஹே்ரப் தபோன்ற இராணுவ தம்ேயாக 
இருநோலும அவன எநேக காைத்திலும ஒரு கீழ்நி்ை 
ஆங்கிதையச் சிப்போயின ஊதியத்்ே எடடைதவ முடியாது. 
30 ஆணடுகள் விசுவா�மாகச் த�்வ புரிநதிருநோலும 
தநறறு வநதி்றங்கிய ஒரு ஆங்கிதைய விடை்ைப் ்பேயனின 
கிறுககுத்ேனைமானை உத்ேரவுகளிலிருநது அவன ேப்பே 
முடியாது’’ எனறு சிப்போயகளின அன்்றய நி்ை்ம்யப் 
பேதிவு ப�யதிருககி்றார்கள் ஆங்கிை வரைாற்றாசிரியர்கள்.

 1824இல் பேரகபூரின இநதுச் சிப்போயகள் கடைல் மார்ககமாக 
பேர்மா ப�ல்ை மறுத்ேதபோது அநேப் பே்டைப்பிரிதவ க்ைககப்பேடடு 
அ்னைவரும பீரங்கி வாயில் ் வத்துப் பிைநபேறியப்பேடடைார்கள். 
ஆப்கன தபோரின தபோது ோங்கள் தகவைமாக நடைத்ேப்பேடடை்ே 
எதிர்த்ே ஒரு இநதுச் சிப்போயும முசுலிம சிப்போயும ஒன்றாக 
நிறக்வத்து சுடடுக பகால்ைப்பேடடைார்கள். போரகபூரின 
இைம சிப்போய மங்கள் போணதடை தமைதிகாரி்யத் ோககிய 
குற்றத்துககாக மார்ச் 1857இல் தூககிலிடைப்பேடடைான. 
இ்வகளினைால் ஒரு பபேரும கிைர்ச்சி பவடிப்பேேறகுத் ேயாராக 
இருநேது; துப்போககியின குதி்ர்ய அழுத்தியவுடைதனை 
சீறிப்போயவேறகுத் தோோனை பகாழுப்பு ேடைவிய தோடடைா்வ 
வழங்கியேன மூைம கைகத் துப்போககியின குதி்ர்யத் 
ோதனை ேடடிவிடடைது பிரிடடிஷ அரசு. ஆம, அது கைகத்தின 
தோறறுவாய அல்ை, ஒரு தூணடுேல் !

ப�ன்னை மாகாணத்திலிருநது ் பே�ாபோத் ப�னறு மககள் 
மத்தியில் ஆயுேப்புரடசி்யப் பிரச்�ாரம ப�யது அணிதிரடடி, 
1857இதைதய பிரிடடிஷ இராணுவத்்ே எதிர்பகாணடு 
தோறகடித்ேவர் மவுல்வி அகமதுல்ைா. சிப்போயப் புரடசி 
அவ்ர மாபபேரும ே்ைவராககியது. பிரிடடிஷ  ஆடசியால் 
ப�ாத்து பேறிககப்பேடடை ்ஜமீனோரானை குனவர்சிங்கின 
(வயது 80) எழுச்சிககுத் ே்ை்ம வகித்து கைத்திதைதய 
வீர மரணம்டைநே அவ்ரப் பேறறிப் பேை ோைாடடுகள், 
க்ேப்போடைல்கள். குனவர் சிங் இனனைமும மககளின நாவில் 
போடடைாய நடைககி்றான.

இேறகி்டையில், போர்சி �மூகத்்ேச் த�ர்நே ்ஜமபஷடஜி 

டைாடைா 1877இல் ேனைது நூறபோ்ை்ய நிறுவி அேறகுப் 
“தபேரரசி ஆ்ை’ எனறு பபேயரிடடைார். கிழககிநதியக 
கமபபேனிககாகச் சீனைாவுககு கப்பேல் மூைம அபினி 
கடைத்தியதில் கி்டைத்ே ேரகுப் பேணத்்ேயும, 1857இல் ஈரான 
மீதும, 1868இல் எத்திதயாப்பியா மீதும பிரிடடிஷ இராணுவம 
தபோர் போடுத்ேதபோது அவர்களுககு உணவு �ப்்ை ப�யது 
அநே “காணடீன கானடிராகட’ மூைம கி்டைத்ே பேணத்்ேயும 
்வத்து இநே நூறபோ்ை துவங்கப்பேடடைோல், அநே 
நனறி “தபேரரசி ஆ்ை’ எனறு வா்ை ஆடடியது. இப்பேடிப் 
தபோ்ேப் பபோருள் கடைத்திய டைாடைா்வத்ோன போழில் 
ேந்ே எனறு பபேரு்மயுடைன குறிப்பிடுகி்றது “சுேநதிர’ 
இநதியா”. இநதியாவின சுதேசி வணிகர்கள் இப்பேடியாகத் 
தி்ரகடைல் ஓடித் திரவியம தேடிக பகாணடிருநேதபோது 
பவள்்ைய்னை விரடடை தவணடும என்றால் அவ்னை 
எதிர்த்துப் தபோடடி வர்த்ேகம நடைத்ே தவணடும எனறு 
ஒரு குரல் தூத்துககுடியிலிருநது உரத்துக கூவியது. 
அநேக குரலுககுச் ப�ாநேககாரர் வணிகரல்ை விவ�ாயக 
குடுமபேத்்ேச் த�ர்நே வழககு்ரஞரானை வ.உ.சிேமபேரம ஒரு 
பேரிோபேத்துககுரிய சுேநதிரப் தபோராடடைத் தியாகி.

“பவள்்ைய்னை விரடடுவது என்றால் நமமவர்ககு கடைல் 
ஆதிககம தவணடும. எனைதவ ேமிழர்கள் மீணடும கடைல் 
தமல் ப�ல்வது எவவாறு எனபே்ேத் திடடைமிடதடைன” எனறு 
சுதேசிக கப்பேலுககானை வி்ே’ பேறறிக குறிப்பிடுகி்றார் வ.உ.சி. 
சுதேசிக கப்பேல் எனபேது வியாபோரம அல்ை, அது பிரிடடிஷ 
ஏகாதிபேத்தியத்திறகு எதிரானை தபோராடடைத்தின வீரியமிகக 
வடிவம என்ற புரிேல் வ.உ.சி.ககு இருநேது. எனைதவ 
ேனனு்டைய கமபபேனிககு மிகச் �ாோரண மககளிடைபமல்ைாம 
பேங்கு வசூல் ப�யோர் வ.உ.சி. 1906 அகதடைாபேர் 16ஆம நாள் 
“சுதேசி ஸ்டீம தநவிதகஷன கமபபேனி” என்ற பபேயரில் 
சுதேசிக கப்பேல் நிறுவனைம பேதிவு ப�யயப்பேடடைது. 1907 
தம மாேம ‘காலிதயா’, ‘ைாதவா’ என்ற இரணடு சுதேசிக 
கப்பேல்கள் தூத்துககுடி து்்றமுகத்தில் மிேககத் போடைங்கினை. 
கிலி பிடித்ே பவள்்ையர்களின பிரிடடிஷ இநதியன ஸ்டீம 
தநவிதகஷன கமபபேனியும (பி.ஐ.எஸ்.என) பிரிடடிஷ அரசும 
இ்ணநே ்ககதைாடு சுதேசிக கப்பேலுககு எதிராகச் 
�திகள் ப�யய ஆரமபித்ேனை. தூத்துககுடிககும பகாழும 
புககும இ்டையில் 5 ரூபோயாக இருநே மூன்றாம வகுப்புக 
கடடைணத்்ே 75 ்பே�ாவாகக கு்்றத்ேது பி.ஐ.எஸ்.என 
நிறுவனைம. அடுத்ே �தியாக, இநதிய இைங்்க ரயில்தவ 
நிர்வாகம, பி.ஐ.எஸ்.என நிறுவனைக கப்பேல்களில் ஏற்றப்பேடும 
�ரககுகளுககும பேயணிகளுககும ரயிலில் கடடைணச் 
�லு்க எனறு அறிவித்ேது. கப்பேதைாடடியது மடடுமோன 
வ.உ.சியின ஏகாதிபேத்திய எதிர்ப்பு நடைவடிக்க என்ற 
சித்திரம ேவ்றானைது. பிரிடடிஷ ஆடசியின சுரணடை்ையும 
பகாடுங்தகான்ம்யயும எதிர்த்ே மககள் தபோராடடைங்களின 
மூைமோன விடுே்ை்யச் �ாதிகக முடியும என்ற போர்்வ 
வ.உ.சி.ககு இருநதிருககி்றது.

ஆம 

பவள்்ை முேைாளிகைால் நடைத்ேப் பேடடை தூத்துககுடி 
தகாரல் ஆ்ைககு எதிராக அவர் நடைத்திய தபோராடடைம இேறகுச் 
�ான்றாகும. இநே ஆ்ையில் 10 வயது சிறுவர் சிறுமியர்கள் 
கடு்மயாகத் போழிைாைர்கைாக தவ்ை வாங்கப்பேடடைனைர். வார 
விடுமு்்ற எனபேதே கி்டையாது. கூலியும  மிகக கு்்றவு. வ.உ.சி, 
சுப்பிரமணிய சிவா, பேத்மநாபே அயயங்கார் ஆகிய மூவரும  இநே 
பகாடு்மகளுககு எதிராக முடிவு கடடைதவணடி்க தகார்த்ேனைர். 
பபோதுவாக முேைாளிக்ை முடைமாககுவேறகு இரணடு வழிகள் 
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இருககின்றனை. ஒனறு இயநதிரங்களுககு ஊறு வி்ைவிப்பேது, 
இனபனைானறு தவ்ை நிறுத்ேம. இதில் இரணடைாவது வழிதய 
சி்றநேது” எனறு போழிைாைர்களிடைம உ்ரயாறறினைார் 
சிவா. பினனைர் தபேசிய வ.உ.சி, இரணடு வழிக்ையும 
்கயாளுமாறு போழிைாைர்க்ைக தகடடுகபகாணடைார். 
எழுச்சி பகாணடை கூடடைத்தின மீது துப்போககிச் சூடு நடைத்ே 
தபோலீசு ஆயத்ேமானைதபோது “எங்கதைாடு த�ர்நது பகாணடு 
பவள்்ைய்ரச் சுடுங்கள்” எனறு தபோலீ்�க தகாருகி்றார்கள் 
மககள். தூத்துககுடியிலும க்டைய்டைப்பு. வீடுகளின 
மாடிகளிலிருநது தபோலீ�ார் மீது �ரமாரியாகக கறகள் 
வீ�ப்பேடுகின்றனை. ேமது முககிய வாடிக்கயாைர்கைானை 
பவள்்ையர்க்ை எதிர்த்தும க�ாப்புக க்டைககாரர்கள் தவ்ை 
நிறுத்ேம ப�யகி்றார்கள்.

இேனைால் வ.உ.சி, சிவா இருவர் மீதும அரசு நிநே்னை 
வழககு போடைர்கி்றான கபைகடைர் விஞச். 1908 சூன 7ஆம 
நாைனறு வ.உ.சிககு ஆயுள் மறறும நாடு கடைத்ேல் 
ேணடை்னை விதிககி்றான நீதிபேதி பினதஹ! அநேமான 
சி்்றயில் இடைப்பேற்றாககு்்றக காரணமாக நாடு கடைத்ேல் 
ேவிர்ககப்பேடுகி்றது. தமல் மு்்றயீடடில் ஆயுள் ேணடை்னை 
கு்்றககப்பேடடு, 1912 டி�மபேர் 24 அனறு கணணனூர் சி்்றயில் 
இருநது விடுே்ையானை வ.உ.சி.ககு கி்டைத்ே வரதவறபு, 
காங்கிரஸ் இயககத்தின ் கயாைாகாத்ேனைத்்ேக காடடியது. 
சுப்பிரமணிய சிவா, கணபேதிப் பிள்்ை என்ற இருவ்ரத் ேவிர 
வ.உ.சி்ய வரதவறகககூடை யாரும வரவில்்ை.

காநதியின பகாள்்ககளில் நமபிக்க இல்ைாேதபோதிலும 
தவறு வழியினறி அவர் காநதியின ே்ை்ம்ய ஆேரித்தே 
தபேசியிருககி்றார். காநதியுடைன க�ப்போனை ேனிப்பேடடை 
அனுபேவமும அவருககு இருநேது. சி்்றயிலிருநது திருமபிய 
வ.உ.சியின குடுமபே வறு்ம்ய  தபோகக, 5000 ரூபோய 
நிதி திரடடி வ.உ.சியிடைம ஒப்பே்டைககுமாறு காநதியிடைம 
பகாடுத்திருககி்றார்கள் பேன ஆப்பிரிககாவில் இருநே 
ேமிழர்கள். கடிேம மூைமும தநரிலும பேைமு்்ற தகடடும 
காநதி அநேப் பேணத்்ே வ.உ.சியிடைம ேரதவயில்்ை. 
எனினும வ.உ.சி. அ்ேப் பபோருடபேடுத்ேவில்்ை. காநதியின 
அகிம்�க பகாள்்கோன அவ்ரப் பபேரிதும இம்� 
ப�யதிருககி்றது. பினனைாளில் இது காநதிககணககு 
என்ற ்நயாணடியாகவும வரைாறறில் நிரநேரமாக 
இடைமபபே்றச்ப�யதுவிடடைது எனபேதும மறுககமுடியாே 
உண்ம. காங்கிரசில் ஏறபேடடை க�ப்போனை அனுபேவங்களினைால் 
பபேரிதும போதிககப்பேடடிருநே வ.உ.சி, அனனிபபே�னதடைாடு 
த�ர்நது ப�யல்பேடுவேறகாக, ோன ே்ைவராகக கருதிய 
திைக்ரயும கணடித்ோர் எனபேது குறிப்பிடைத்ேககது.

1925ஆம ஆணடு ேந்ே பபேரியாரால் ஆரமபிககப்பேடடை 
சுயமரியா்ே இயககம, ேமிழக அரசிய்ை இரணடைாகப் 
பிைககி்றது; 19.6.27 அனறு தகாவில்பேடடியில் நடைநே ஒரு 
கூடடைத்தில் பபேரியாருடைன வ.உ.சியும கைநது பகாள்கி்றார். 
“எனைது ே்ைவர்’ எனறு பபேரியா்ர பபேரு்மயுடைன குறிப் 
பிடடுப் தபேசுகி்றார் பினனைர் தபேசிய பபேரியார், ேனைகதகயுரிய 
பேணதபோடு அ்ே மறுககி்றார் (ஆோரம: குடி அரசு, 26.6.27)

பினனைர் காங்கிரசில் மீணடும இ்ணநே வ.உ.சி, 
1927 த�ைம காங்கிரஸ் மாநாடடில், “”இமமகாநாடடில் 
குழுமியுள்தைாரில் பபேருமபோதைார் பிராமணரல்ைாதோர். 
நானும பிராமணரல்ைாோர்ோன” எனறு தபேசுகி்றார். 1928இல் 
கா்ரககுடியில் ்�வ �மயத்தோர் மத்தியில் தபேசுமதபோது 
அவரு்டைய தபேச்சில் பபேரியாரின ோககம அதிகமாகதவ 
பேரிகி்றது. பி்றப்போல் உயர்வு ோழ்வு கறபிப்பே்ேயும 

மனுஸ்மிருதி்யயும கணடிககி்றார், சிரார்த்ேம ப�யவ்ேக 
தகலி ப�யகி்றார். போர்ப்போன என்ற ப�ால்்ை எதிர்ப்போகதவ 
பேயனபேடுத்துகி்றார். பபேணகளின உரி்ம பேறறிப் தபேசுகி்றார். 
“ேவறு எனறு பேரிநோல் வள்ளுவபரனனை, சிவபபேருமாதனை 
ஆனைாலும ேள்ளி ் வகக தவணடியதுோன” எனறு தபேசுகி்றார்

சி்்றயில் இருநே தபோது அவரிடைம நிைவிய �ாதி 
மதனைாபோவத்்ே அவரது குறிப்புகதை கூறுகின்றனை. “போர்ப்போன 
அல்ைது போணடிய தவைாைன �ாப்போடைாககித் ேநோல்ோன 
உணதபேன” எனறு ப்ஜயிைரிடைம தபோராடிய வ.உ.சி, 
பபேரியாரின ோககத்ோல் பபேருமைவு உருமாறியிருககி்றார் 
எனபே்ே தமறப�ானனை நிகழ்வுகள் நிரூபிககின்றனை.!!

1857 புரடசி மறறும 1857ன முேல் சுேநதிரப் தபோராடடைம 
இநதிய கைகம, மகத்ோனை இநதிய கைகம, சிப்போய 
கைகம, சிப்போய புரடசி, 1857 புரடசி எனப்றல்ைாம பேை 
பபேயரிடடு அ்ழககப்பேடும இநே தபோர் சுயமரியா்ே்யயும, 
சுேநதிரத்்ேயும தவணடி; போரேத்ே்ை்மககும மககளுககும 
இது இநதியாவின முேல் சுேநதிரப் தபோராக மைர்நேது. 
1857ஆம ஆணடு தபோ்ர, பவறும சிப்போயக கைகம எனறும, 
சிப்போய புரடசி எனறும புரடடுப் தபே�த் தூணடுகி்றது; இநே 
துதராகப் பேடடியலில் அநநியர், நமமவர் எனறு பகாடுமதி 
பகாணடை பகாடுமதியாைர்களும, ோயப்போ�ம அற்ற 
புல்ைர்களும, மண பேறறு அற்ற நனறி பகான்றவர்களும, 
பி்ற்ர வ்ேத்து, பகாடு்மப்பேடுத்தி, க�ககிப் பிழிநது அவர் 
கணணீரில் பி்ழப்பு நடைத்தும ஆங்கிதையத் ேனைம நிரமபிய 
சுதேசிகள், ஆங்கிதையர்கள் எனை பேை வ்கப்பேடதடைார் 
அடைககம. வரைாறறின ம்்றககப்பேடடை, கணணுககு 
மறுககப்பேடடை பேடைைங்க்ைப் புரடடிப் போர்த்ோல், சுதேசிகளும, 
விதேசிகளும அனறு போடடு இனறு வ்ர ப�யது வரும 
பேச்்� துதராகங்களும, தபோடும தவஷங்களும, பேறறி 
நி்னைகக ்வத்ேத்தின வி்ைவாக; ஆங்கிை கிழககிநதியக 
கமபபேனிககு எதிராக வடைககு மறறும மத்திய இநதியாவின 
பேை பேகுதிகளில் புரடசிகள் பவடித்ேனை. அேறகு அச்�ாரமாக 
1857 �னைவரி மாேதம இராணுவ ேைங்களில் புரடசிககானை 
பவளிப்போடு பேரியத் போடைங்கியது. அது முழு வீச்சில் 
தம மாேம பவடித்து ஓயநே தபோது, இநதியாவில் பிரிடடிஷ 
கிழககிநதியக கமபபேனியின பகாடுங்தகாைாடசி முடிவுககு 
வநது, 1858 முேல் பிரிடடிஷ �ர்ககாரின அடைககுமு்்ற, 
அடி்மத்ேனை ஆடசி உருபவடுத்ேது. சிை �மஸ்ோனைங்கள் 
பபேயரைவுககு ேனனைாடசி பபேறறிருநோலும, இநதிய 
து்ணககணடைம பிரிடடைனின தநரடி ஆடசிககு உடபேடடைது.

இந்தியாவில் ஆஙகிவலயர்கள் விரிவாக்கம்
பிரிடடிஷ கிழககிநதியக கமபபேனி 1757இல் ராபேர்ட 

க்ைவ ே்ை்மயில் நடைநே பிைாஸிப் தபோருககுப் பினனைர், 
வங்காைத்தில் சிவில் உரி்ம பபேற்றது. பினனைர் 1764ஆம 
ஆணடு பேக்ஸர் தபோருககுப் பி்றகு முழு ஆடசி ப�யயும 
உரி்ம பபேறறு, அ்ே ்கயகப்பேடுத்தியது. இேன பி்றகு 
அவர்கள் இநதியா முழுவ்ேயும ்கப்பேற்ற தீவிர முயறசி 
தமறபகாணடைார்கள். 1845இல் கமபபேனி பகாடூரமானை தபோ்ர 
நிகழ்த்தி, சிநது மாகாணத்்ேக ்கப்பேறறியது; 1848இல் 
2வது ஆங்கிதைய சீககியப் தபோர் ந்டைபபேறறு கமபபேனி 
பேஞ�ா்பேயும ்கப்பேறறியது; 1853இல் மராடடியர்களின 
ே்ைவர் நானைா �ாதஹபின விருதுகள் பேறிககப்பேடடு அவரது 
ஓயவூதியம நிறுத்ேப்பேடடைது. 1854இல், பபேரார் கமபபேனி 
ப�ாத்ோகியது 1856இல் அவத் ராஜ்ஜியம ் கப்பேற்றப்பேடடைது..

ம்்றககப்பேடடை வரைாற்்றத் போடைர்நது தபேசுதவாம... 

- ஆயவு சதாடரும்
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‘‘அயயப்பேன தகாயிலுககுள் பபேணகள் நு்ழவோ? 
இது எனனை அநியாயம! �மபிரோயங்க்ைச் 
�ாமபேைாககைாமா? புனிேம பகடடு விடைாோ?

ஒவபவாருக தகாயிலுகபகனறும ஒவபவாரு �மபிர 
ோயம உள்ைனைதவ. அே்னை உருககு்ையச் ப�யயைாமா?

கடைவுள் இல்்ை எனறு கூறும தி.க.வும, கமயூனிஸ் 
டுகளும இதில் மூக்க நு்ழககைாமா?

�டடைமும, தீர்ப்பும எனனை ப�ானனைால் எனனை? 
�மபிரோயங்களும, �ாஸ்திரங்களும எனனை ப�ால்லுகின்றனை 
எனபேதுோன முககியம! எனறு வானைத்துககும, பூமிககும 
குதித்துவரும ஆனமிகப் தபோர்்வயில் ஒளிநதிருககும 
போர்ப்பேனைர்களின, ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்களின தயாககிய்ே 
எனனை?

‘’�பேரிம்ை அயயப்பேன தகாயிலுககுள் பபேணகளும 
தபோக அனுமதி தவணடும எனறு வழககுத் போடுத்ேவர்கள் 

"பபேண ஒருவர் தகாயிலுககுள் ப�ல்லுகி்றார் என்றால் 
அ்ேத் ேடுகக ேனி மனிேருகதகா அ்மப்பிறதகா 
உரி்மயில்்ை; அப்பேடி ப�யவது  ேவ்றானை வழி 
காடடுேலுககு எடுத்துககாடடைாகி விடும; �பேரிம்ை 
அயயப்பேன தகாயிலுககுப் பபேணக்ையும அனுமதிகக 
தவணடும" எனறு வழககுத் போடுத்ே ஆர்.எஸ்.
எஸ்.காரர்கள். இனறு தவறு எ்ேதயா தினறுவிடடு 
தபேசுவதுதபோல் உைறினைால் எனனை அர்த்ேம? நாம பராமபே 
தயாசிகக தவணடிய அவசியமில்்ை. 

காரணம  இநே ஆர்.எஸ்.எஸ்., போ.்ஜ.க., போர்ப்பேனைர் 
வடடைாரம பேல்டி என்றால் �ாோரண பேல்டியல்ை - அநேர் 
பேல்டி அடிககின்றனைர் என்றால், இநேக கூடடைத்தின 
அறிவு நாணயம, தயாககிய்ே எனனைபவனறு பேரிய 
தவணடைாமா? 

இவர்கள் எநே தமா�மானை எல்்ைககும ப�ல்ைக 
கூடிய "ஏயப்பேர்கள்" எனபேது விைங்கிடைவில்்ையா?

தகாணிப்புளுகன தகாயபேல்சும இவர்களிடைம பிச்்� 
வாங்க தவணடுமல்ைவா! இநே இரு பபேணகளும இநே  
வழக்கத் போடுப்பேேறகு முன ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின 
முககியமானைவர்க்ைபயல்ைாம கைநது ஆதைாசித்தோம 
எனறு கூறியுள்ை்ே நாம நன்றாகக கவனிகக தவணடும. 

இேன மூைம ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின முககிய ே்ைவர்களின 
தயாககிய்ேயும எனனைபவனறு புரிநதுபகாள்ை தவணடும. 
வழககு போடுப்தபோம தீர்ப்பு இதுதபோல் வராது எனறு 
இவர்கள் எணணியிருகக தவணடும அல்ைது இதுதபோனறு 
இநே தீர்ப்்பே பகாடுங்கள். வடைகதக ராமன மூைம 
கைவரம ப�யது பி்ழப்பு நடைத்துவதுதபோல், இ்ே 
்வத்து பேறதக கைவரம ப�யது அேன மூைம கால் 
்வத்து அரசியல் பி்ழப்பு நடைத்ே, இது அ்மயடடும 
எனறு நி்னைத்து ப�யல்பேடுகி்றார்கைா? ஆம இது 
உண்மோன... இதோ ஆோரம:-  

கடைநே மாேம தகாவில் தி்றநே தபோது நடைநே போ்ஜக 
கூடடைம ஒனறில் தகரைா போ்ஜக ே்ைவர் சிறீேரன பிள்்ை 
தபேசி இருககி்றார். போ்ஜக உறுப்பினைர்கள் முனனி்ையில் 
தபேசியுள்ைார் எனபேதுோன முககியம. இதில் எடுககப்பேடடை 
வீடிதயா ேறதபோது கசிநது இருககி்றது. ம்ையாை 
அ்ை வரி்�கள் இநே வீடிதயா்வ பவளியிடடுள்ைனை. 
அதில் தகரைா போ்ஜக ே்ைவர் சிறீேரன பிள்்ை, 
‘‘இநே �பேரிம்ை பிரச்சி்னைோன தகரை போ்ஜகவிறகு 
பபோனனைானை வாயப்பு. இ்ே நாம �ரியாகப் பேயனபேடுத்ே 
தவணடும. இநதுககள் எல்தைாரும நமமிடைம �ரண 
அ்டையும நி்ைககு வநதுள்ைனைர். அர�ால் இநேப் 
பிரச்சி்னை்ய எளிோகத் தீர்கக முடியாது.

நாம �பேரிம்ைககுச் ப�னத்றாம. அங்கு நாம ப�யய 
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தவணடிய்ே ப�யது வருகித்றாம. நாம இதில் பபேரிய 
பவறறி அ்டைநது இருககித்றாம. சிறீஜித் அயபிஎஸ் 
அநே தகாவிலுககுள் பபேணக்ை அ்ழத்துச் ப�ல்ை 
முயன்ற தபோது, மகக்ை அ்ழத்து வநது அ்ே 
ேடுத்து நிறுத்தியது நாமோன. பவளி உைகத்திறகு இது 
பேரியாது. இனனும நாம இதில் ப�யய தவணடியது 
நி்்றய இருககி்றது. �பேரிம்ை ே்ை்ம ேநதிரி எனனிடைம 
தபேசினைார்.  அவர் முேலில் பபேணகள் உள்தை நு்ழநோல் 
தகாவி்ை மூடிவிடை முடிபவடுத்து இருககி்றார். அேனபின 
நீதிமன்றத்திறகுப் பேயநதுள்ைார். நானோன தகாவி்ை 
மூடுங்கள் போர்த்துக பகாள்கித்றன எனறு கூறிதனைன. 
அவர்களுககு போ்ஜக்வ ேவிர தவறு யாருமில்்ை. அவர் 
நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழககிறகுப் பேயநோர். ஆனைால் 
நானோன, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழககு வநோல் எங்கள் 
மீதுோன வரும, நீங்கள் துணிநது நடைவடிக்க எடுங்கள் 
எனறு கூறிதனைன" எனறு அநேக கூடடைத்தில் தபேசியுள்ைார். 
இதுோன இவர்களின தயாககிய்ே.

இது ஒரு பு்றம இருகக 1950. �பேரிம்ை அயயப்பேனின 
நி்ை எனனை?

இரணடைாம உைகப்தபோர் முடிவுற்ற தநரம. அோவது 
1950. �பேரிம்ை அயயப்பேன தகாவிலுககுத் தீயிடடுவிடடு 
ஓடிவிடடைனைர் பி்ற�மயத்ேவர்கள். �பேரிம்ைக தகாவில் 
மடடுமினறி அயயப்பேன சி்ையும தீயில் பேழுோகினை. 
தகரைத்தில் அனறு ஆணடை அரசும, இநதுககள் எனறு 
பபேரு்ம தபேசுதவாரும தகாவி்ைப் புதுப்பிககவும, மீணடும 
அயயப்பேன சி்ை்ய நிறுவவும எவவிே முயறசியும 
ப�யயவில்்ை. பேை ஆணடுகள் �பேரி ம்ையில் வழிபோதடை 
இல்்ை. ஆம! வழிபோதடை இல்்ை.

தகரைத்்ேச் த�ர்நே அயயப்பே பேகேர்கள் சிைர் 
ேமிழதவள் பி.டி. இரா�்னை அணுகிக தகாயில் திருப்பேணி, 
அயயப்பேனசி்ை புதிோக உருவாககுவது குறித்து 
உருககமாக தவணடியதபோது, மறுககாமல் அவர் 
ஏறறுகபகாணடு அவர்கள் விருமபியவாறு அயயப்பேன 
சி்ை்யக குமபேதகாணத்தில் ப�யய ஏறபோடு ப�யோர்.

பி.டி.ரா�ன அயயப்பேன சி்ை்யச் ப�யது ைாரி 
ஒனறின முனபு்றம தமதை ்வத்து ஊர்வைமாகப் பேை 
ஊர்களுககு எடுத்துச்ப�ன்றார். இேறகு எனனை பபேயர் 
பேரியுமா? "அயயப்பேச்�ாமி திக வி்ஜயம". ஒவபவாரு 
ஊரிலும உள்ை முேன்மகதகாவில்களில் அயயப்பேன 
சி்ை்ய ்வத்துக தகாவில் மூர்த்திககும, அயயப் 
பேனுககும ஒதர �மயத்தில் அர்ச்�்னை, அபிதடைகம, 
தீபோராே்னை எல்ைாம ந்டைபபேற்றனை.

இன்்றககு ஏதோ அயயப்பேனுககுச் ப�ாநேக காரர்கள் 
தபோல், போரமபேரியம, மரபு, வழககம எனறு தபேசும 
்வதீகப் போர்ப்பேனைர்கள் அனறும எதிர்ப்புத் பேரிவித்ேனைர். 
அயயப்பேன - அயயனைார், அவ்ர ஊர் எல்்ை கடைநது 
உள்தை பகாணடு வரககூடைாது எனறு காடடிய எதிர்ப்பு 
�ை�ைப்பிறகு அஞ�ாமல் �ட்டை ப�யயாமல் அயயப்பேன 
திக வி்ஜயம போடைர்நேது.

�பேரிம்ையில் அயயப்பே்னைப் பிரதிட்டை ப�யய பி.டி.
ஆர் - ஆம! திராவிடை இயககத் ே்ைவர் 60 கி.மீ. தூரத்்ே 
நடைநதே ப�ன்றார். அவ்ரக கணடை தகரை அயயப்பேப் 

பேகேர்கள்அவ்ரப் போணடியநாடடு 
அர�ர்?' எனறு கூறி அவ்ரத் போடடு 
வணங்கினைர். பினனைதர தகாடிககணககில் 
�பேரிம்ை யாத்தி்ர வரத் போடைங்கினைர்.

பேரமபே்ர, 1200 ஆணடுககாைப் 
பேழககம எனபேதும கப்�ா. 1955 வ்ர 
பபேணகள் அ்னைவரும வயது தவறு 
போடினறிச் ப�ன்றார்கள். அேறகுப் 
பினனும அர� குடுமபேத்து வி.அய.
பி.பபேணகள் ப�னறு வநேது உண்ம. எனைதவ போரமபேரியம 
எனபேது புருடைா. 1200 ஆணடுககாை மரபு எனபேேறகு 
ஆோரம காடடைச் ப�ானனைதே உச்�நீதிமன்றம. காடடுவது 
ோதனை. 1955 வ்ர  பபேணகள் வயது தவறுபோடினறி 
வழிபேடடைனைர் எனபேேறகு ஆோரம இருககி்றது. சிவாகமம, 
்வணவ ஆகமம ஏோவது அயயப்பேன தகாயிலுககுச் �பேரி 
ம்ைககுப் பபேணகள் வயதுதவறுபோடினறி வரககூடைாது 
எனறு கூறுகின்றனைவா, இல்்ை தவேம ோன கூறுகி்றோ? 
இல்்ை. அயயப்பேன கூறினைாரா? இல்்ை. எல்ைாம இநே 
ஆணகள் உருவாககிய்வ.

இநே நி்ையில் ்நஷடிக பிரமச்�ாரி, �பேரிம்ைக 
தகாவிலுகபகனறு உள்ை �மபிரோயம, எனப்றல்ைாம 
கூறி வாதிடுதவார், 41 நாடகள் பபேணகள் மாேவிடைாய 
ஏறபேடுவோல்  தகாவிலுககுச் ப�ல்ை இயைாது எனறும, 
கடு்மயானை போ்ே எனபேோல் பபேணகைால் இயைாது 
எனைவும, புலி இரத்ே வா்டைககு அடித்து விடும 
எனைவும ப�ாத்்ே வாேங்க்ைப் பிடித்துத் போங்கிக 
பகாணடிருககின்றனைர்.

நடைநது ப�னறு ேரிசிகக இயைாே ஆணக்ை தடைாலி 
எனபேதில் ் வத்துச் சுமநது ப�ல்கி்றார்கள். 41 நாள் விரேம 
எல்ைாம எல்தைாரும இருப்பேதில்்ை. முேல் நாள் ரயிலில் 
பு்றப்பேடடு, கா்ையில் பேம்பேயில் இருமுடி�ாமானக்ை 
வாங்கி ம்ைதயறித் ேரிசித்து ரயி்ை அனத்ற பிடித்து 
மறுநாள் வீடு வநது த�ரும அைவிறகு விதிகள் 
ேைர்நதுள்ைனை. இனறு 100ககு 90 தபேர் 41 நாள் விரேம 
கி்டையாது.

தமலும ஒரு ேகவல்: 41 நாள் விரேம எனபேது 18 
பேடிகள் வழி ஏறிச்ப�ல்ை தவணடும என்றாதை, இருமுடி 
கடடைாேவர்களுககு எனறு உள்ை ேனிவழிதய ப�னறு 
அயயப்பே்னை வணங்கியும வர அனுமதி உணடு. இ்ே 
வாதிடுகின்றவர்கள் �வுகரியமாக ம்்றத்து 41 நாள், 41 
நாள் எனறு பபோயப் பிரச்�ாரம ப�யகின்றனைர்.

இவர்கள் எ்ே நி்னைத்து இதுதபோல் ப�யல் 
பேடடைார்கதைா? அநேக கனைவு இவவைவு சீககிரம சுககு 
நூ்றாக பநாறுங்கும எனறு இநேக கூடடைங்கள் ஒரு நாளும 
நி்னைத்திருககாது. காரணம

தகரைாவில் ந்டைபபேற்ற உள்ைாடசி மன்றங்களுககானை 
இ்டைத்தேர்ேலில்  போ்ஜக கூடடைணி 2 இடைங்க்ை மடடுதம 
பிடித்தும, ஒற்்ற இைகக எணகளில் வாககுக்ைப் 
பபேறறும  மரண அடி வாங்கி க்டைசி மூச்்� விடடுக 
பகாணடுள்ைது. இது போ்ஜக ே்ை்மககுக கடு்மயானை 
அதிர்ச்சி்ய ஏறபேடுத்தி உள்ைது.

மாநிைத்தில் காலியாக இருநே உள்ைாடசிப் 

வதாழர் கா.தமிழரசன்
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பேகுதிகளுககு இ்டைத்தேர்ேல் அறிவிககப் பேடடு தேர்ேல் 
நடைத்ேப்பேடடைது. வாககு எணணிக்க நடைநேது.

�பேரிம்ை விவகாரத்ோல் கமயூனிஸ்டு அரசுககு 
எதிராக மககள் வாககளிப்பேர்.  இ்டைத் தேர்ேல்களில் 
நாம பபேரும பவறறி்யச் சு்வககைாம என்ற 
நப்போ்�யில் ோன அயயப்பேனதகாவில் விவகாரத்தில் 
ேனனு்டைய முழு பேைத்்ேயும காடடினை, பித்ஜபி ஆர்.
எஸ்.எஸ். வ்கய்றாககள். ஆனைால் அங்கு நி்ை்மதயா 
தவ்றாக இருநேது. 100 �ேவிகிேம பேடிப்பேறிவு பபேற்ற 
மாநிைமானை தகரைாவில் பபோதுமககள் மாநிைத்தின 
வைர்ச்சி, முனதனைற்றம தபோன்றவற்்ற தயாசித்து, 
வகுப்பு வாேத்்ே தவரறுககும வ்கயில், ேங்கைது 
வாககுக்ைப் பேதிவிடடு உள்ைனைர். அேனபேடி 39 
உள்ைாடசிககானை தேர்ேல் வாககுப்பேதிவில், தகரை 
ஆளும இடைது�ாரி கூடடைணி 22 இடைங்க்ைக ் கப்பேறறி 
�ாே்னை பே்டைத்துள்ைது. காங்கிரஸ் ே்ை்மயிைானை 
கூடடைணி 13 இடைங்க்ையும, போ்ஜக கூடடைணி ேனித்துப் 
தபோடடியிடடை இடைங்களில் பவறும ஒற்்ற இைகக 2, 
5, 9 என்ற வாககுக்ை மடடுதம பபேறறுள்ைனை. சிை 
போழிைாைர் அ்மப்புகளுடைன கூடடைணி ்வத்ே 
இடைங்களில் 2-இடைங்க்ை மடடுதம பபேறறுள்ைது.

�பேரிம்ை விவகாரத்்ே ்கயிபைடுத்ே போ்ஜக 
ேனைது கடசியின வைர்ச்சிககு, இநே உள்ைாடசித் 
தேர்ேல் முனதனைாடடைமாக இருககும எனை நி்னைத்துக 
பகாணடிருக்கயில், தகரை மககள் போ்ஜக ேங்களுககுத் 
தே்வயில்்ை எனபே்ே நிரூபிககும விேமாக 
வாககளித்து உள்ைனைர்.

குறிப்போக �பேரிம்ை அ்மநதுள்ை பேகுதியானை 
பேநேனைநதிடடைா மறறும �பேரிம்ை தகாவி்ை 
நிர்வகித்து வரும பேநேைம, நிைககல் பேகுதியில் 
போ்ஜக தமா�மானை தோல்வி்யதய �நதித்து உள்ைது.  
பேநேனைநதிடடைாவில் 7500 வாககுகள் பபேறறு கமயூனிஸ்ட 
கடசி பவறறிபபேறறுள்ைது குறிப்பிடைத் ேககது. 
பேநேைத்தில் ந்டைபபேற்ற உள்ைாடசித் தேர்ேல் 
வாககுப்பேதிவில் போ்ஜகவுககு பவறும 2 வாககு 
களும,  பேநேனைநதிடடைாவில் பவறும 5 வாககுகளும, 
புனனைப்புரா பேகுதியில் பவறும 9 வாககுகள் மடடுதம 
கி்டைத்துள்ைனை. 3 இடைங்களிலும த�ர்த்து பமாத்ேதம 
பவறும 16 வாககுகள்ோன பபேறறுள்ைனை. இது 
போ்ஜகவுககுக கடும அதிருப்தி்யயும, அதிர்ச்சி்யயும 
ஏறபேடுத்தி உள்ைது. அடுத்ே ஆணடு நாடைாளுமன்றத் 
தேர்ேல் ந்டைபபே்ற உள்ை நி்ையில், தகரை 
மாநிைத்தில் போ்ஜகவுககுக கி்டைத்துள்ை வாககுகள், 
வகுப்புவாேத்்ே ஊககுவித்து வரும போ்ஜகமீது  
மககள் ்வத்துள்ை எணணத்தின பவளிப்போதடை 
எனபேதில் அயயமில்்ை.

இநேத் ேகவ்ை அகிை இநதிய அைவில் பகாணடு 
தபோவது அவசியம. தகரை மககளின உணர்தவ 
அ்னைத்து மாநிைங்களின உணர்வு என்ற எணணத்்ே 
தமலும தமலும வைர்த்து எடுகக தவணடியது மேச் 
�ார்பேற்ற �கதிகள், �மூகநீதியாைர்களின முககிய 
கடை்மயும அவசியமும ஆகும.                  

ச்பானமதி புகார் பகாடுத்ேவுடைன ஆயவாைர் ரவி 
வி�ார்ண போடைங்கினைார்.

“அறிதவநதி �ார் வீட்டைவிடடுப் தபோய 
மூணு நாள் ஆச்சுனறீங்க நாைாவது நாள் ோன புகார் 
பகாடுககறீங்க ஏன?”

பபோனமதி நிோனைமாக

“�ார், பபோதுவாக காணாமல் தபோகும வாகனைங்க்ை 
பேறறி உடைதனை புகார் பகாடுத்ோல் ஓரிரு நாடகள் தேடி 
போர்கக ப�ால்்றதும, அேறகு பினதபே FIR தபோடை்றதும 
பேரிநேதினைாலும, அவர் ப�ல்லுமிடைபமல்ைாம போர்த்து 
நணபேர்களிடைம வி�ாரித்தும மூணுநாள் முயறசித்தும ஒரு 
விபேரமும கி்டைககாேதினைால் இனறு புகார் பகாடுத்தேன” 
எனறு ப�ானனைவுடைன, ரவி.

“DRO wife இல்்ையா �ரியாத்ோன ப�யதிருககீங்க. 
உங்களுககு யார் தமதையாவது �நதேகம உள்ைோ”

“ஆமா…. �ார். ஆனைா நீங்க”

“ஏமமா, இழுககறீங்க சுமமா ப�ால்லுங்க”

“ப�ால்்றதுசுமமாயில்லீங்க…. வீடடிலிருநது தபோகும 
முன ்கப்தபேசியில் அவர் து்்ற அ்மச்�ர் தபேசினைார். 
தபேசும தபோதே இவர் முகம மாறிச்சி…. நான அருகில் 
இருநேோதை  எனைககு பேயமாயிடுச்சி, பகாஞ� தநரத்தில் 
பு்றப்பேடடு, வதரன எனறு மடடும ப�ால்லிடடு தபோயிடடைார். 
அப்பு்றம இநே நிமிடைம வ்ர போடைர்பில்்ை”.

ரவி, தகடடுவிடடு, “வழககமா கூடை தபேசியிருககைாம. 
நாம உடைதனை ேப்போ நி்னைகக கூடைாது. இருநோலும 
வி�ாரிககித்றன. �ரி ேகவல் ஏோவது வநோ 
உடைதனை பேரிவிங்க. பேத்திரிக்கயாைர்களிடடை போத்து 
தபேசுங்க. ஒணணுபகடுகக ஒணணு எழுதி பிரச்�்னை 
ஆககிடுவானுங்க…. எனனைா �ார், நான ப�ால்்றது 
�ரிோதனை” நல்ைேமபி்யதவறு து்ணககு த�ர்த்ோர் ரவி. 
உடைதனை நல்ைேமபி

“தகள்விககுப் பேதில் ப�ால்வாங்க. அவுங்கைா எதுவும 
ப�ால்ைமாடடைாங்க. �ரிோதனை ரவி” ப�ால்லிவிடடு 
அவ்னைப் போர்த்ோர். ரவி அவரிடைம பேடித்ே மாணவன 
அவருககு மிகவும பிடித்ேமானைவன. காவல்நி்ையத்தின 
வா�லில் பேத்திரிக்கயாைர்கள், முத்்ேயா நல்ைா ஏறபோடு 
பேணணியிருநோன. மாறி, மாறி நிருபேர்கள் பபோனமதியிடைம 
தகள்வி தகடடைனைர்.

“ஆயவாைர் எனனை ப�ானனைார்”
“வி�ாரிககித்றன எனறு ப�ானனைார்”
“அறிதவநதி �ார் மீது இதுவ்ர எநே புகாரும 

இல்்ையா
“இல்்ை. க்ைஞர் காைத்தில் அவரின பேணிகளுககாக 

போராடடு பபேறறிருககி்றார்”.
“அப்பே இப்பே �ரியில்்ைன்றாங்கைா”
“அப்பேடித்ோன ்வச்சுககுங்கதைன”
“�ாரி தமடைம, உங்க �நதேகம”

“ஆயவாைரிடைம ப�ால்லியிருகதகன. அவர் தபோனை 
அனறு க்டைசியா அவர் து்்ற அ்மச்�ர் தபேசினை்ேயும 

்தாைர் கமத
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ப�ால்லி இருகதகன”

“முேல்வ்ர போர்ப்பீர்கைா”

“நடைவடிக்க்ய போர்த்து நீங்க தபோடை்ற ப�யதி்ய 
பபோறுத்தும முடிபவடுப்தபேன. எனைககு என கணவர் 
தவணடும”

பபோனமதி்ய அரிமா அ்ழத்துச் ப�ன்றான.

முேல்வர் இல்ைம. வருவாயத்து்்ற அ்மச்�ரும 
மற்ற அ்மச்�ர்களும இருநேனைர். முேல்வர் கடு்மயானை 
தகாபேத்தில்

“என்னையா…. பேணணனீங்க அறிதவநதி்ய, 
அவன பபோணடைாடடி பிரஸ்ை ப�ால்லிடடைா. அரசு 
ஊழியர்கள் கிைமபிடுவானுங்க. ஏறகனைதவ பபேரும 
போல்்ை. இதில் எதிர்ககடசிகள் அறிதவநதி 
பிரச்�்னை்ய எடுத்துடடைாங்க. �டடைமன்ற எதிர்ககடசித் 
ே்ைவர் அறிக்கயில் “மககள் புரடசி வரும. உடைதனை 
நடைவடிக்க தே்வ” எனகி்றார். எனனை நடைவடிக்க 
எடுககி்றது. படைல்லிககாரன கணபடையனைர் பேணம 
எனனைாச்சு எனகி்றான. முேல்ை அறிதவநதி வநதிடடைா 
�மாளிச்சிடைைாம. தயாவ, வருவாய….. நீ எனனை 
இஞசித்தினனை குரங்கு தபோை உடகார்நதிருகக, உனனிடைம 
ோதனை இநே தவ்ை்ய பகாடுத்தேன. பேத்ோயிரம 
தகாடியா…. த�…. உன்னை நமபிதனைன போரு”.

வருவாய மநதி……ரி எரிச்�லுடைன வா்யத் தி்றநோன.

“அணதண, எனனைா எல்ைாத்்ேயும என ே்ையில் 
தபோடைறீங்க…. உங்க தபோலீ்� நமபி ோன இ்றங்கிதனைன. 
க்டைசியா கி்டைச்� ேகவல் எனனைானனு உங்களுகதக 
பேரியும. அறிதவநதிககு நல்ை தபேரு தவ்ற. அநே ஆளு 
காணாமப் தபோனை மறுநாள் கணபடையனைர் கடைத்ேப்பேடுது. 
நான எனனைா பேண்றது நமம ஆளுங்கை ்வச்சி 
அறிதவநதி்ய பிடிச்சு வி�ாரிச்சுடடு ஆை தீர்த்துகடடி, 
எ்ேயாவது ப�ால்லி, எதிர்ககடசிகள் தமை பேழி்யப் 
தபோடை திடடைம தபோடதடைன. நீங்களும �ரினனு ப�ானனீங்க. 
எனனைாச்சு ஒரு எழவும நடைககை, இப்பே எனனைா 
ப�யயைாமனு ப�ால்லுங்க…. உங்களுககும து்ணககும 
நடைகக்ற அரசியல் ோன முககியமா தபோச்சு. இ்ே 
மாதிரி எத்ே்னை கணபடையனைர் விவகாரங்க்ை நமம 
இேயபேயவம �ர்வ �ாோரணமாக ப�ஞ�ாங்க…. ம….. 
அவுங்க ப�த்ே இன்னைககு உங்ககிடடை மாடடிககிடடு….. 
த�….. �ரி நாம �ண்டைய தபோடடைா �நதிககு வநதிடுதவாம. 
இப்பே ப�ால்லுங்க எனனைா ப�யய்றது”. தவகமா தபேசிடடு 
உடகார்நோன வருவாய.

ஆதைா�்னை நடைநேது. அறிக்க ேயாரானைது, 

காவல்து்்ற ே்ைவர் முேல்வரிடைம, “அறிதவநதி்ய 
பநருங்கிடதடைாம” என்றார்.

“அப்பே காபி குடிச்சிடடு �ாே்னை கூடடைம நடைத்துங்க….. 
எனனைா �ார் பநருங்கிடதடைாம, பநருங்கிடதடைாம. இங்க 
நாங்க பநாறுங்கிடதடைாம” எனனை து்ண முேல்வர் எகி்ற 
இரணடு மநதிரிங்க ்கேடடிய்ே முேல்வர் போர்த்து 
மு்்றகக, முழித்ேபேடி பரணடு தபேரும அடைங்கினைானுங்க, 
காவல்து்்ற ே்ைவர் மனைதுககுள் “இநே மாதிரி 
முடடைாபேயலுங்ககிடடை தவ்ை ப�யய தவணடியுள்ைதே…. 

த�…..” எனை நி்னைத்ேபேடிதய பவளியில்

“�ார்…….. பரணடு நாள்ை நீங்க நி்னைச்�பேடி 
ப�யது ேதரன. ஆனைா” 

“எனனை �ார் ஆனைா ஆவனனைா” முேல்வர் எரிய

“�ார், நான ப�ால்்ற்ே பபோறு்மயா தகளுங்க, 
நாங்க அறிதவநதி்ய கணடுபிடிப்பே்ே ப�ால்ைைாம. 
நீங்க ப�ால்லும கணபடையனை்ர எப்பேடி? எ்ேச்ப�ால்லி 
நியாயப்பேடுத்ே முடியும. எங்க்ை அறிதவநதிதயாடு 
விடடுவிடுங்க, நான வதரன” எனறு பேதி்ை எதிர்போர்ககாமல் 
தபோயவிடடைார். போ்ைககாடசிகளில் பபோனமதியின தபேடடி 
போர்த்துகபகாணதடை மநதிரிகள் கூடடைம முடிவ்டைகி்றது. 
அறிக்க்ய பவளியிடை முேல்வர் ்கபயாப்பேம 
தபோடைப்தபோகுமதபோது…… ஒரு மநதிரி

“அணணா……… எனைககு தவணடிய வடைநாடடு �ாமியார் 
ஒருத்ேர் இருககார். பிணத்்ே தினனைா புணணியமனு 
ப�ானனைவரு, தபோனைவாரம, அ்ே ஆேரிச்சு நமம ஊர் 
ஒய ராசு கூடை இனிதம பிணத்்ேத் தினனைப் தபோவோகவும 
அதிலும �ாதி உணடு எனை ப�ால்லியிருககாரு, என்றார்.

“அடைப்தபோயா, பிணத்்ே தினனுடடு, மாடடு மூத்திரத்்ே 
குடிப்தபோமனு ப�ால்லுவானுங்க. சுடுகாடடுை தபோலீஸ் 
தபோடைனும தபோை இருககு” முேல்வர் �லித்துக பகாணடைார். 
மநதிரி போடைர்நது, “அநே �ாமியார்கிடடை தபோதவாம. யார் 
கணணுககும பேரியாம கணபடையனை்ர கூடை ம்்றய 
வச்சிடுவார். ஒரு பேய ஒணணும பேணண முடியாது. எப்பேடி 
அயடியா?” எனறு ஐாலியா முேல்வ்ர போர்கக” சீ… 
தபோடைா அறிவுகபகடடைவதனை! எனறு ப�ால்ை தவணடிய 
முேல்வரும, து்ணயும “நல்ை அயடியாோன………ம……. 
போர்ககைாம, நீ தபோய அநே பிணநதிணணி மகா்னைப் 
போர்த்துவா” என்றார்கள்.

அநே இடைத்தில் இருநே க்டைநி்ை ஊழியர் ஒருவர், 
பவளியில் வநது “காைகபகாடு்மடைா, இநே போவிகள் 
ஒழிநோல்ோன நாடடுககு நல்ைது. மககள் பேரிஞசுககனும” 
எனறு முணுமுணுத்ேபேடி தபோனைார்.

- சதாடரும்

கைலூர் இள.புகழழந்தி
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தகடபேேறகுத்ோன அறிவாளியாகவும சிநதிப்பேவனைாகவும 
இருகக தவணடும எனபே்ே ம்றநதுவிடுகித்றாம. 
குழந்ேக்ைச் �ரியானை தகள்வி தகடகவும �ரியானை பேதில் 
ப�ால்ைவும பேை பூககளின பபேயர்கள் மறறும அது எநே 
மாேங்களில் பூககும எனபே்ேப்பேறறி பேரிநதுபகாள்ைவும 
உேவும வி்ையாடடு ோன பூப் பேறிகக வருகித்றாம 
எனனும வி்ையாடடு. இனி அநே வி்ையாட்டை எப்பேடி 
வி்ையாடுவது எனறு போர்ப்தபோம.

பூப் பேறிகக வருகித்றாம எனனும வி்ையாட்டை 
பபேருமபோலும பேத்துவயதிறகு உடபேடடை பபேணகுழந்ேகள் 
வி்ையாடுவார்கள் சிை தநரங்களில் ஆடகள் 
கு்்றயுமதபோது ஆணபிள்்ைகளும கைநதுபகாணடு 
வி்ையாடுவது உணடு. ”பூப் பேறிகக வருகித்றாம” 
என்ற வி்ையாடடு தகள்வி பேதில் வடிவில், ஒரு 
போடை்ைப் போடிகபகாணதடை மகிழ்ச்சியாக வி்ையாடும 
வி்ையாடடைாகும. இநே வி்ையாட்டை ஐநது தபேர், பேத்து 
தபேர் வி்ையாடைைாம எனை ஒரு எல்்ைககுள் இல்ைாமல் 
எவவைவு தபேர்கள் வி்ையாடை விருமபினைாலும, அவர்க்ை 
�ம எணணிக்கயில் இரணடு குழுககைாகப் பிரித்து, 
தி்றநே பவளியில் ஒரு தகாடு தபோடடு, தகாடடின இரணடு 
பேககத்திலும எதிர்-எதிர் தி்�யில் ஒவபவாரு குழுவினை்ர 
நிறக ்வத்து வி்ையாடைைாம. வி்ையாடுவேறகு 
முனனைால் ஒரு குழுவில் உள்ை ஒவபவாருவருககும 
ஏோவபோரு பூவின பபேய்ர ் வத்துக பகாள்ை தவணடும. 
அதேதபோல் மறப்றாரு குழுவில் உள்ை ஒவபவாருவருககும 
ஒரு மாேத்தின பபேய்ர ்வத்துகபகாள்ை தவணடும. 
ஒவபவாரு குழுவில் இருககும அ்னைத்து குழந்ேகளும 
ேங்கள் ் கக்ைச் �ங்கிலி தபோல் தகார்த்துகபகாணடு கீதழ 
வரும போடை்ை போடிகபகாணதடை வி்ையாடை தவணடும.

குழு 1: ெருகில�டாம்...ெருகில�டாம்....பூப ்பறிக்ை ெருகில�டாம்...

குழு 2: பூப ்பறிக்ை ெருகிறீர் ெருகிறீர் எநத மடாதத்தில் 
ெருகிறீர்?

குழு 1: ெருகில�டாம் ......ெருகில�டாம்....... பூப ்பறிக்ை 
ெருகில�டாம்.ெருகில�டாம்..... ெருகில�டாம்  ...............
(எநத மடாதம் லதனெலயடா அனதச் வசடால்ல லெண்டும்)
மடாதத்தில்  ெருகில�டாம்.

குழு 2: ்பறிக்ைடாதீர்..... ்பறிக்ைடாதீர்..... அநதப பூனெப 
்பறிக்ைடாதீர். ்பறிக்ைடாதீர் ்பறிக்ைடாதீர் இநத மடாதத்தில் 
அநதப பூனெப ்பறிக்ைடாதீர்.

ஆ ங்கிைப் புத்ோண்டை நகரத்து நணபேர்கதைாடும ேமிழர் 
திருநாைாம ்ேப்பபோங்கல், மாடடுப்பபோங்கல் 
மறறும உழவர் திருநாள் ஆகியவற்்றக கிராமத்து 

ப�ாநேங்கதைாடும பகாணடைாடிவிடடு இப்பபோழுது 
அவரவர்கள் தவ்ையில் மூழ்கி இருப்பீர்கள் எனை 
நி்னைககித்றன. உழவர்களின அறுவ்டைத் திருநா்ை, 
அவர்களின வயலில் வி்ைநே பநறபேயி்ர அறுவ்டை 
ப�யேதிலிருநது கி்டைத்ே பேச்�அரிசியில் பபோங்கல் 
்வத்து, கருமபு , மஞ�ள் மறறும பூகக்ை ்வத்து 
குழந்ேகள், பபேரியவர்கள், வாலிபேர்கள், ப�ாநே 
பேநேங்கள் எனை அ்னைவருடைனும த�ர்நது  பகாணடைாடி 
மகிழ்நே்ே நி்னைககுமதபோது அநே மகிழ்ச்சி்ய 
ேகக்வத்துகபகாள்ை தவணடும என்ற எணணம நம 
அ்னைவருககும இயல்போகதவ எழும. ஆனைால் இநே 
மகிழ்ச்சி்ய எப்பேடி இழநதோம? கிராமத்தில்  மனிேன 
ே்ரதயாடு வி்ையாடி மகிழ்நே்ே விடடுவிடடு இனறு 
கணினி, போடுதி்ரக கணினி, போடுதி்ர ப�ல்தபேசி 
எனை தி்ரதயாடு வி்ையாடுவோல் மகிழ்ச்சிதயாடு 
ஆதராககியத்்ேயும  பேறிபகாடுத்துவிடடைான. 

கிராமத்தின காடு தமடு வாயகால் வரப்புகளில் 
பூத்துககுலுங்கும மைர்க்ைக காணுமதபோது கி்டைககும 
மகிழ்ச்சி்ய தவறு எங்கு வி்ைபகாடுத்து வாங்கி 
விடை முடியும? அவவாறு பூத்துககுலுங்கும பூககளில், 
பேை பூககளின பபேயர்கள் இனறு நம குழந்ேகளுககு 
பேரிநதிருகக வாயப்பில்்ை. ஆனைால் கபிைர் போடிய 
குறுஞசிப் போடடு எனனும �ங்க இைககியத்தில் மடடும 
99 பூககளின பபேயர்க்ைக குறிப்பிடடுள்ைார் எனறும 
இைங்தகாவடிகள் போடிய சிைப்பேதிகாரத்தில் மடடும சுமார் 
23 பூகக்ைப் பேறறி போடியுள்ைார் எனறும இைககிய 
ஆயவாைர்கள் கூறுகி்றார்கள். இனறு ோவரவிய்ைதய 
முககியப் போடைமாக எடுத்து பேடிககும மாணவர்கள் கூடை ஒரு 
சிை பூககளின பேடைங்க்ை வ்ரநது அதில் அல்லிவடடைம, 
புல்லிவடடைம, சூல், மகரநேக குழாய எனை போகங்க்ைக 
குறித்து அேன ோவரவியல் பபேய்ர எழுதுவதோடு �ரி. 
அ்ேயும ோணடி நி்்றய பூககள் இருககி்றது எனபே்ே 
ேமிழர்களின �ங்க இைககியம வாயிைாக அறியைாம. 
அநேப் பூககளின பபேயர்க்ை எல்ைாம பேரிநதுபகாள்ை 
தவணடுமானைால் அநே இைககியத்்ே பேடித்திருகக 
தவணடும ஆனைால், அே்னை குழந்ேகளுககு மிக 
எளிோகவும வி்ையாடடைாகவும ப�ால்லிகபகாடுகக 
ேமிழர்கள்  பேயனபேடுத்திய ஒரு வி்ையாடடுோன பூப் 
பேறிகக வருகித்றாம எனனும வி்ையாடடு. இனறு நமமில் 
பபேருமபோதைார் நமது குழந்ேகள் நன்றாகக கல்வி 
கறக தவணடும நல்ை மதிப்பபேணகள் பபே்றதவணடும 
எனறு முககியமானை தகள்விகளுககு பேதில் ப�ால்ைவும 
பேதில் எழுேவும பேயிறசி பகாடுககித்றாம. பேதில் எழுேத் 
பேரிநேவ்னை புத்தி�ாலி எனைகபகாணடைாடுகித்றாம. 
உண்மயிதைதய பேதில் ப�ால்வ்ே விடை �ரியானை தகள்வி 
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குழு 1: ெருகில�டாம்... ெருகில�டாம்.... பூப ்பறிக்ை ெருகில�டாம்.....

குழு 2: ெருகிறீர் ெருகிறீர் பூப ்பறிக்ை ெருகிறீர் ....எநத 
மடாதத்தில் ெருகிறீர்?

குழு 1: பூப ்பறிக்ை ெருகில�டாம் ெருகில�டாம் ...............(எநத 
மடாதம் லதனெலயடா அனதச் வசடால்லலெண்டும்) மடாதத்தில்

குழு 2: எனைப பூனெப ்பறிக்ை ெருகிறீர் ெருகிறீர் இநத 
மடாதத்தில்.

குழு 1:................(எநத பூ லதனெலயடா அநத பூவின வ்பயனர 
வசடால்ல லெண்டும்) பூனெ ்பறிக்ை ெருகில�டாம் 
ெருகில�டாம் இநத மடாதத்தில்.

குழு 2: அநதப பூனெப ்பறித்துக் வைடாள்ளுஙைள் ்பறித்துக் 
வைடாள்ளுஙைள் இநத மடாதத்தில்.

எனறு போடி முடிககும தபோது எநே மாேம மறறும 
பூவின பபேயர்வநேதோ அநே பூ மறறும மாேத்தின 
பபேயர்க்ைக பகாணடை நபேர்கள் முனனைால் வநது ேங்கள் 
்க்ய நீடடை எதிர் அணியில் இருப்பேவர்கள் ேங்கள் 
பேககம இழுப்போர்கள். ஆனைால் அவரவர்கள் அணியில் 
இருககும மற்றவர்கள் அவருககு உேவியாக பினனைால் 
நினறு இழுகக ஆரமபிப்போர்கள். அப்பேடி இழுககுமதபோது,  
ஏோவது ஒரு குழுவில் இருககும முேல் நபேர் தகாட்டைத் 
ோணடி மறப்றாரு பேககம இழுககப்பேடுவார். அேன 
பி்றகு மீணடும முேலிலிருநது வி்ையாடை தவணடும.  
அப்பேடி இழுககுமதபோது இழுககும குழுவினைர் கீதழ 
விழுநதுவிடடைால், அவர்கள் எதிர் குழுவிறகு ஒருவ்ர 
ேர தவணடும. இதேதபோல் பேை சுறறுகள் வி்ையாடி 
இறுதியில் எநேக குழுவிலுள்ைவர்கள் எதிர் குழுவில் 
உள்ை அ்னைவ்ரயும ேன பேககம இழுககி்றார்கதைா 
அநே குழுதவ பவறறி பபேற்ற குழுவாகும. ஒரு 
மாேத்தின பபேய்ரச் ப�ால்லுமதபோது அநே மாேத்துடைன 
போடைர்பு்டைய பூ்வ மடடுதம இழுகக தவணடும 
எனபே்ேயும கவனைத்தில்பகாணடு வி்ையாடை தவணடும.

இதே பூப் பேறிககவருகித்றாம எனனும வி்ையாட்டை 
�றறு தவறு மாதிரியும சிை ஊர்களில் பிள்்ைகள் 
வி்ையாடுவதுணடு. அோவது, சினனை பிள்்ைகள் 
இரணடு தபேர் எதிரும புதிருமாகக ்க தகார்த்து 
வீடடுககூ்ர தபோை தமதை ேங்கள் ்கக்ை உயர்த்தி 
பிடித்ேபேடி போடிகபகாணதடை நிறபோர்கள். இனபனைாரு 
குழு அவர்கள் இருவருககும மத்தியில் போடிகபகாணதடை 
்கககுள் நு்ழநது பவளிதய வரதவணடும. நு்ழயும 
பபேணகள் எதிர்போராே �மயம போர்த்து ் கக்ை உயர்த்தி 
நிறகும பபேணகள், நு்ழயும பபேணகளில் ஒருவ்ர 
அவர்கள் ்ககளுககுள்ைாகப் பிடித்துக பகாள்வார்கள். 
அவவாறு பிடிககப்பேடடை பபேண ஆடடைத்திலிருநது அவுட, 
பவளிதய்ற தவணடும. அவவாறு பிடிகக முடிய்ைனைா 
்க தகார்த்ேவர்கள் இருவரும அவுட.

உள்தை நு்ழயும பபேணகள் இவவாறு போடிகபகாணதடை 
நு்ழவார்கள் 

“பூப்பறிகக வருகிச�ாம்

பூப்பறிகக வருகிச�ாம்”

அேறகு ்க தகார்த்திருககும இரணடு பபேணகளும 

கீழ்ககணடைவாறு பேடுவார்கள்.

“என்்ன பூளவப் பறிககிறீர?

என்்ன பூளவப் பறிககிறீர?

இனி ஒவபவாரு பூவாக வரும

�ாமந்திப் பூ

மல்லிப் பூ

சராஜாப் பூ

தாமளரப் பூ

அல்லிப் பூ

அரளிப் பூ

ச�ம்பருத்திப் பூ

முல்ளைப் பூ

பிச்சிப் பூ

எனை ஒவபவாரு பூவாகச் ப�ால்லிக பகாணடு 
வருவார்கள். அப்பேடி வருபேவர்க்ை, எதிர்போராே தநரம 
போர்த்து அவர்க்ைப் பிடித்துக பகாள்வார்கள். இவவாறு 
வி்ையாடி மகிழ்ச்சிய்டைவார்கள். 

இ ப் தபே ா பேல்ை ாம  பே ா்ைகக ா டசிகளும , 
இணடைர்பநடடுகளும குழந்ேக்ை உடகார்நே 
இடைத்திதைதய சி்்றபிடித்து விடுகின்றனை. இது 
அவர்களுககு உடைல் மறறும மனை ரீதியானை போதிப்புகக்ை 
ஏறபேடுத்துகின்றனை. அநே நி்ை்ம்ய மாற்ற 
பபேறத்றார்களும பபேரிதயார்களும நமது போரமபேரிய 
வி்ையாடடுகக்ை நடைத்தி மககளி்டைதய விழிப்புணர்்வ 
ஏறபேடுத்ே தவணடும. கு்்றநே பேட�ம குழந்ேகள் தினைம, 
பபோங்கல் திருநாள் தபோன்ற ேமிழர் பேணடி்ககளிைாவது 
நம குழந்ேகளுககு நமது போரமபேரிய வி்ையாடடுகக்ை 
வி்ையாடைச் ப�ால்லிகபகாடுப்தபோம.

பூப் பேறிகக வருகித்றாம எனனும வி்ையாடடின 
பேயனகள்ோன எனனை?

இநே வி்ையாடடு உைகில் உள்ை பேை பூககளின 
பபேயர்க்ைத் பேரிநது பகாள்ைவும அதிலும குறிப்போக 
ஒவபவாரு மாேத்திலும எநபேநே பூககள் சி்றப்பு 
பபேற்ற்வ எனபேது பேறறிய ேகவல்க்ையும இநே 
வி்ையாடடின மூைம குழந்ேகள்  பேரிநது பகாள்ை 
முடியும. குரு இல்ைாமல் போடும குயில் தபோை, 
குழந்ேகளும ேங்களுககுள் இருககும போடும தி்ற்னையும 
தகள்வி தகடகும தி்ற்னையும பேதில் ப�ால்லும தி்ற்னையும 
ோங்கைாகதவ வைர்த்துகபகாள்வேறகு இநே வி்ையாடடு 
உேவுகி்றது. 

பபேறத்றார்கதை, நமது குடுமபேம எனனும தோடடைத்தில் 
மைர்நே பூககைானை குழந்ேகளின பபோனனைானை தநரத்்ே 
போ்ைககாடசியும, இனடைர்பநடடும, வீடிதயா தகமகளும 
திருடிகபகாள்ை அனுமதிககாதீர்கள். பூககளும, பூகக்ைப் 
பேறறி வி்ையாடித் பேரிநது பகாள்ைடடுதம!

- இன்னும் விளையாடைாம்

வபைாசிரியர் கு.முருழகசன்
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பி ்றப்பின அடிப்பே்டையில் நான இநதுவா ... இஸ்ைாமியனைா... 
கிருத்துவனைா... அல்ைது பே்்றயனைா... வணணானைா... 
�ககிலியனைா... வனனியனைா... இல்்ை பிராமணனைா... 

எனப்றல்ைாம எனைககு பேரியாது என பபேயருககு முனபு 
ேகப்பேனைார் பபேயரின முேல் எழுத்து பபோறிககப்பேடடை அடுத்ே 
பநாடி என பபேயருககு பினனைால் “பபேரியார் பிஞசு” எனறு 
எழுேப்பேடடைது. எழுேப்பேடடைது முேல் இனறு வ்ர அநேப் 
பபேயருககு ஏற்றார்தபோல் வைர்ககப்பேடடு இருககித்றன 
வைர்நதும வருகித்றன அதில் என பபேறத்றாதர எனமீது 
மாறறு கருத்து ் வகக முடியாது எனறு உறுதியாகச் ப�ால்ை 
முடியும...! 

இநே நி்ையில் இனறு ஒரு சிை பேணிக்ைச் ப�யது 
வருகித்றன, பேல்தவறுபேடடை இனனைல்களுககும உடபேடடு, 
அே்னை உங்கதைாடு பேகிர்நதுபகாள்ை வி்ழகித்றன...

அனபுககுரிய தோழர்கதை, நணபேர்கதை, பபேரிதயார்கதை, 
எழுத்ோைர்கதை, பே்டைப்போைர்கதை, உ்றவினைர்கதை, 
எனனு்டைய பபேறத்றார் உள்ளிடடை அத்து்ண சுய 
சிநே்னையாைர்களுககும எனனு்டைய அனபு வணககங்கள் ...

சுமார் 23 மாே காை அைவில்  நான எடுத்து இருககும 
பேயிறசியும முயறசியும எனபேது �ாோரணமானை ஒரு ப�யல் 
இல்்ை எனபே்ே பேைமு்்ற பேை அனுபேவங்களின மூைமாக 
உணர்நது இருககித்றன. இேறகு முன இதுதபோன்ற ஒரு 
ப�ய்ை முயறசி்ய யாராவது ப�யது இருகி்றார்கைா! 
எனபேே்னை கணடைறிநது;  அநே முயறசி்ய முறியடிகக 
தவணடும எனத்றா நான இ்ே ்கயில் எடுககவில்்ை... 
நான எ்ேச் ப�ால்ை வருகித்றன எனபேே்னை அறிநது இருகக 
வாயப்பு உள்ைது எனறு கருதுகித்றன. நான 23 மாேங்கைாக 
நடைத்தி வரும ் கத்ேடி மாே இே்ழப் பேறறி ோன பேகிர்கித்றன.

2017ஆம ஆணடு ஏப்ரல் 2ஆம நாள் துவங்கப்பேடடை 
இேழ் ோன “்கத்ேடி மாே இேழ்”, மிகவும எளி்மயாகவும 
கு்்றநே அச்சு ப�ைவிலும அச்சிடைப்பேடடு கு்்றநேபேட�ம 100 
இே்ழ மடடும அறிமுகம ப�யதேன. இனறு ேமிழகத்தில் 
மடடும அல்ைாமல் கர்நாடைகம, போணடிச்த�ரி, தகரைம, 
மும்பே எனறு பேை இடைங்களுககும “்கத்ேடி இேழ்” 
ப�ல்கி்றது என்றால் முேலில் ்கத்ேடி வா�கர்களுககு 
எனனு்டைய நனறி்யப் பேகிர்நதுபகாள்ை விருமபுகித்றன 
்கத்ேடி கைப்பேணிக குழு �ார்போக...

ஏப்ரல் 2இல் கருப்பு பவள்்ையில் துவங்கிய இேழ் 
தம மாேத்தில் வழககு்ரஞர் அ.அருள்பமாழி அவர்களின 
தநர்காணல் உடைன வணணத்தில் முேன முேலில் இடைமபபே்ற 
பேைரின வியப்புககு உள்ைானைது, எனபேே்னை மறுககவும 
ம்்றககவும முடியாது... அே்னைத் போடைர்நது சூன மாேத்தில் 
பபோறியாைர், மார்கசின மூைேனைம ஒரு பபோறியாைனின 
போர்்வயில் நூைாசிரியர் போர்த்திபேன பே அவர்களின “மார்கசின 
மூைேனைம ஒரு பபோறியாைனின போர்்வயில் போகுதி 2” 
போடைர் இேழ் அறிமுகத்்ே தமமபேடுத்தியது. போடைர்ச்சியாக 
�டடைககல்லூரி மாணவி மதிவேனி அவர்களின கடடு்ரகள் 
வா�கர்க்ைக கவர்நேது. புதியோகப் தபேராசிரியர் முருதக�ன 
அவர்களின ேமிழர் வி்ையாடடுகள் பேகுதி போடைங்கப்பேடடு 
இனறுவ்ர மாேம ஒரு ேமிழர் வி்ையாடடுககள் பேகுதி 
இடைமபபேறறு வருகி்றது. ஆகஸ்டடில் வழககு்ரஞர் கிருபோ 
முனு�ாமி அவர்களின ஒற்்ற வரி உகநேோ என்ற கடடு்ர 

GST பேறறிய பேளி்வ ஏறபேடுத்தியது. அத்தோடு மாேம ஒரு 
மருத்துவக கடடு்ர்ய மருத்துவக கல்லூரி மாணவர்கள் 
ரா்ஜபோர்த்திபேன ரவிச்�நதிரன மறறும யாழினி அவர்கள் 
போகுத்து வழங்க இேழ் பேல்சு்வ அறிவு விருநோக 
வா�கர்களுககு விருநேளித்ேது, போடைர்நது ப�ப்டைமபேர் 
மாேத்தில் “ேந்ே பபேரியார் அயயா” அவர்க்ைப் தபோறறும 
விேமாக ேந்ே பபேரியார் பி்றநே நாள் சி்றப்பிேழாக பவளியீடு 
ப�யேது ்கத்ேடி மாே இேழ் கைப்பேணிக குழு.

ப�ப்டைமபேர் சி்றப்பிேழ் எனபேோல் எழுத்ோைர் ஓவியா 
அவர்கைால் எழுேப்பேடடை “புத்துைகின தீர்ககேரிசி”... என்ற 
கடடு்ர்ய பவளியீடு ப�யது வா�கர்கள் மத்தியில் 
போடைர்நது கருத்துகக்ை வி்ேத்ேது அத்தோடுகூடைதவ 
எழுத்ோைர் ஷாலின அவர்களின எழுச்சி மிகுநே உணர்ச்சி 
கடடு்ரகள் மாேம மாேம இடைமபபேற்றது... அே்னைத் 
போடைர்நது அகதடைாபேர் மாேத்தில் திடடைமிடடைப்பேடி 
எழுத்ோைர் தவ.மதிமா்றன அவர்களின நடைப்புகள் நமககுச் 
ப�ால்வபேனனை? என்ற தநர்காணல் பேை பேளிவுக்ையும 
தகள்விக்ையும உருவாககியது அேதனைாடு மாணவர் 
தபோராடடைம மாணவர் போர்்வயில் �.அஜிேன எழுதிய 
கடடு்ர மாணவர்கள் மத்தியில் நல்ை வரதவற்பே 
பபேற்றது, போடைர்நது �ாதியின பபேயரால் மககள் எவவைவு 
துனபேப்பேடுகி்றார்கள் எனபேே்னை விைககும விேமாக சிவா 
�்டையன அவர்களின ‘எச்சில் போடடி’ நாவல் இடைமபபேறறு 
வநேது வநதுபகாணடு இருககி்றது... எதிர்போராே விேமாக 
நவமபேர் மாேத்தில் பேத்திரி்கயாைர் பே.திருமாதவைன 
அவர்களின �ாணககியன ப�ால்பேடிோன ஆடசி நடைககி்றது 
கடடு்ர அ்மநேது அநே தநர்காணல் போடைர்நது நிைவி 
வநே பேை �நதேகங்களுககு வி்டையாக அ்மநேது. 
அத்தோடு நடைப்பில் எனனை நடைககி்றது எனபே்ே உணர்த்தும 
விேத்தில் கா. ேமிழர�ன அவர்களின ஆேங்க கடடு்ரகள் 
மகக்ை வா�கர்க்ைப் பபேரிதும கவர்நேது எனபேது 
மகிழ்ச்சி்ய அளிககி்றது. இப்பேடியாக வநதுபகாணடு இருகக 
டி�மபேர் மாேம இடைஒதுககீடடு நாயகர் மானைமிகு கி.வீரமணி 
அயயா அவர்களின பி்றநேநா்ை பகாணடைாடும விேத்தில் 
பேைரும அறிநதிடைாே கடடு்ரத் போகுப்்பே பவறுப்புககு 
அஞ�ாே பபேருபநருப்பு எனறு பேதிய வா�கர்க்ை வியப்பில் 
ஆழ்த்தியது மீணடும ஒரு சி்றப்பிே்ழக பகாடுகக வாயப்பு 
கி்டைத்ேது.

ஆம, �னைவரி மாேத்தில் பபோங்கல் சி்றப்பிேழ் ேமிழன 
பிர�னனைா, மருத்துவர் இரா.ப�நதில், மு்னைவர் மு.ராத�நதிரன, 
A.டில்லி போபு , சித்ே மருத்துவர் திருத்ேணிகா�ைம 
ஆகிதயாரின தகள்விகள் ஒருமுகம பேதில்கள் பேைமுகம 
தநர்காணல் பேைருககுத் பேளி்வ ஏறபேடுத்தியது. அத்தோடு 
கூடைதவ திராவிடைரா�ன கடடு்ரகள், பேழ.பவங்கடைா�ைம 
அவர்களின ‘மநதிரமா? ேநதிரமா?’ விைககங்கள் கூடுேைாக 
மகக்ைக கவர்நேது எனறு ப�ால்ைைாம. போடைர்நது 
பபேணணுரி்ம்யப் தபோறறும விேத்தில் TSS மணி அவர்களின 
‘பபேண என்றால் மானுடைம’ கடடு்ர பபேண்ம்யப் தபோறறும 
விேத்தில் அ்மநது வருகி்றது... பிப்ரவரியில் திமு கழகத்தின 
மாணவரணிப் பபோறுப்போைர் இை.புகதழநதி அவர்களின 
தநர்காணல் உடைன பேை சி்றப்பு கடடு்ரக்ைத் ோங்கி 
11வது இேழும பவளிவநேது அே்னைத் போடைர்நது இனறும 
அேன ேன்ம கு்்றயாமல் இனறும பவளிவநது பகாணதடை 

மனம் திறந்து ஒரு மடல்மனம் திறந்து ஒரு மடல்
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இருககி்றது. பேல்தவறுபேடடை பநருககடிகளுககு மத்தியில் ...

என வலிக்ை முேல் மு்்றயாக இேழில் பேதிகித்றன, 
போடைர்நது 23வது  இே்ழ இனறு நீங்கள் வாசிககும இநே 
தநரத்தில்... 

கடைநது வநே 23 மாே காை இேழ் பேணியில் நான 
பபேற்ற துனபேங்களுககும பேயிறசிககும எல்்ை இல்்ை 
எனத்ற ப�ால்ைைாம “எனனை ப�யவது விருமபி ோதனை” 
ஏறறுபகாணடைாய என்ற ஆறுேல்கள் பேைரிடைம இருநது 
கி்டைககும �ரி எனறு கடைநது ப�ல்ை தவணடிய சூழல், 
பேைரின போர்்வயில் நான வ�தியாக இருப்பேோக அறிநது 
வருகித்றன. போர்்வயில்்ை; போர்்வககாவது வ�தியாகப் 
பேடுதவாம! உண்மயில் அறிவழகன என்ற உணர்வு 
பேைமு்்ற �ாப்பிடுவ்ேக கூடை கு்்றத்து சிைமு்்ற �ாப்பிடும 
சிைமு்்ற �ாப்பிடுவ்ேதய விடடுவிடடு கடைநது ப�ல்லும 
எனனை ப�யவது விருமபி ஏறறுபகாணடைது ஆகிறத்ற!

குறிப்போகச் ப�ால்ை தவணடும என்றால் எனனு்டைய 
உடைல் உ்ழப்்பே எவவைவு நாளும பகாடுககத் ேயார். 
காரணம எனைககானை கடை்ம இநே �மூகத்தின மீது உள்ைது. 
ஒருதவ்ை இனறு எனைது பபேறத்றார் நி்னைககைாம நாம ஏதோ 
மகன பேகுத்ேறி்வ கறறு வைமாக வாழ்வான எனறு ஆனைால் 
இனறு பேகுத்ேறிவுககாக இவவைவு துனபேத்்ே நம்ம மீறி 
ப�யகி்றாதனை ேவறு ப�யது விடதடைாதமா எனறு “ஒருதவ்ை 
நி்னைகக தநரிடடைால் அதில் ேவறு ஒனறும இல்்ை. நீங்கள் 
எனைககுப் பினனைால் 2005ஆம ஆணடு நமது ஊரில் தி்றககப்பேடடை 
ேந்ே பபேரியார் சி்ையில் கல்பவடடில் அறிவழகன - 
பபேரியார் பிஞசு எனறு பேதிவு ப�யதீர்கதை அ்ேக காப்போறறி 
வருகித்றன எனறு மார்ேடடி பகாள்ளுங்கள்”...

தோழர்கதை, ்கத்ேடி வா�கர்கதை ஒரு இேழ் வரும 
தபோதும எங்கள் உயிர் எங்கள் ்கயில் இல்்ை எனத்ற 
ப�ால்ைைாம, காரணம இேழ் பேணி முடிநதுவிடும அச்சுககு 
பேணம இருககாது, அச்சு பேணி முடிநதுவிடும ேபோல் 
அனுப்புவேறகு பேணம இருககாது ேபோல் பேணி முடிநதுவிடும 
பேணி ஆடகளுககு பகாடுகக பேணம இருககாது. ஒருவழியாக 
அ்னைவரின பேணத்்ே ப�லுத்திய பி்றகு எங்கள் கணகளிலும 
ஒனறும இருககாது, எங்கள் வயிறறிலும ஒனறும இருககாது. 
ேணணீர் குடிகக தவணடும என்றால் கூடை பேணம பகாடுத்து 
வாங்க தவணடி வரும. ்மல்கள் கடைநது தநரங்கள் கடைநது 
நள்ளிரவில் அ்்றககுச் ப�ல்ை தநரிடும. ேணணீர் மடடும 
அருநதி உ்றங்க தநரிடும. உ்றககமும வராது அடுத்ே மாே 
இேழ் பேறறிய கவ்ைப் பேறறிகபகாள்ை அடுத்ே மாே இேழ் 
பேணி அப்தபோது இருநதே துவங்கும ... 

இப்பேடியாகப் பேயணிககக கூடிய தநரத்தில் ோன பேகுத்ேறிவு 
பேல்சு்வ இேழ்கள் பேை வநது பகாணடு இருககி்றதே இப்பேடி 
ஒரு இேழ் தே்வோனைா எனறு! எனனை ப�யவது பேதில் 
ப�ால்ை தநரம இருப்பேது இல்்ை அமமா �ாப்டியா எனறு 
ஆ்�யாக தகடடைாதை அேறதக பேதில் ப�ால்ை தநரமில்ைாே 
நி்ையில் இேறகு பேதில் ப�ால்ை தவணடுமா எனறு கடைநது 
ப�ல்ை தநரிடுகி்றது அப்பேடி கடைநோலும இனறு அேறகு பேதில் 
ப�ால்ை தவணடிய நி்ை உள்ைோக கருதுகித்றன.

இனறு RSS  தபோன்ற பேை ஒனறுககும உேவாே 
அ்மப்புகள் ேங்கள் கடடுப்போடடில் 50 ககும தமறபேடடை 
குழுகக்ை, பிரிவுக்ை ்வத்துபகாணடு நாட்டை சினனைா 
பினனைமாகி வருகின்ற இநே தநரத்தில் இது தபோன்ற 
பேை இேழ்கள் தே்வப்பேடுகி்றது இநே இேழ்கள் மடடும 
அல்ைாமல் இனனும பேை பேகுத்ேறிவு இேழ்கள் போடைர்நது 

வர தவணடும எனபேது எனனு்டைய ோழ்்மயானை கருத்ோக 
்வககித்றன, ஆனைால், அது அவவைவு �ாோரணமானை 
காரியமும இல்்ை எனபே்ே உணர்நதே என கருத்்ே  
முன்வககித்றன!  

பபோதுவாக பேை தோழர்கள் நணபேர்கள் முன்வககும 
கருத்துககள் இவவாத்ற அ்மகி்றது. அோவது பேை இேழ்கள் 
வருவோல் அத்து்ண இேழ்க்ையும வாங்கிப் பேடிகக 
தநரமில்்ை ஆ்கயால் தவணடைாம தோழர் எனகி்றார்கள். 
உங்கைால் இே்ழ வாங்க முடியும என்றால் வாங்கி 
மற்றவர்களுககுக பகாடுங்கள்! மற்றவர் பேகுத்ேறிவாதியாக 
மா்றடடும உங்கைால்... நான ்கத்ேடி இேழுககாக மடடும 
பேதியவில்்ை முறதபோககானை இேழ்கள் மடடுதம �மூக 
மாற்றத்திறகானை ஊனறுதகாைாய அ்மயும எனபேதில் 
எனைககு மாறறுக கருத்து இல்்ை... எனைககு வநோல் ரத்ேம 
மற்றவருககு வநோல் ேககாளி �டனி எனபேது தபோல் இல்்ை 
முறதபோககு இேழ் நடைத்தும அ்னைவருககும இநே நி்ை 
எனபேே்னை யாரும மறுகக முடியாது ...

்கத்ேடி இே்ழ பபோறுத்ே வ்ர சிை தோழர்களின 
நனபகா்டை மறறும விைமபேரத்ோல் போடைர்நது நடைநது 
வருகி்றது. போடைர்நது நடைகக தவணடும எனபேதே எனனு்டைய 
ஆ்�யும, �நோோரர் ஆக இ்ணத்து ஓராணடு இரணடைாணடு  
நி்்றவு பபேறும இநேச் சூழலிலும பேைரின பேங்களிப்பு 
இனனைமும எங்க்ை வநது அ்டையவில்்ை எனபேே்னை 
வருத்ேத்துடைன பேதிவு ப�யகித்றன... குறிப்போகச் ப�ால்ை 
தவணடுமானைால் பேைரின �நோ போ்க கி்டைககாமலும 
அவர்களுககு இேழ் போடைர்நது அனுப்பேப்பேடடுத்ோன 
வருகி்றது எனபேே்னை மிகுநே மனை வருத்ேத்துடைன 
கணணீருடைன பேதிவு ப�யயதவ விருமபுகித்றன.

 �நோோரர் பேைரும �நோ போ்க்ய பகாடுககவில்்ை 
அ்ேக கடைநதும இப்பேடிப்பேடடை சூழலில் ப�யல்பேடுமதபோது 
எங்கள் மனைம புணபேடுகி்றது, வருநதுகி்றது. பேைர் ப�யே 
கைப்பேணியில் இது பபேரிய பேணி இல்்ை என்றாலுமகூடை 
உங்கதைாடு த�ர்நது போடைர்நது இநே �மூகத்தோடு 
பேயணிககதவ விருமபுகித்றன...

அறிவழகன என்ற ேனி மனிேனுககாக உங்கள் மத்தியில் 
்கதயநதி நிறகவில்்ை நான பகாணடை முயறசிககாக 
நான பகாணடை அகக்்றககாக ்கதயநதி நிறகித்றன; 
வாயப்பு உள்ைவர்கள் �நோ போ்க்ய ப�லுத்தி உேவ 
தகடடுகபகாள்கித்றன. எங்களுககு உேவி ப�யய விருப்பேம 
உள்ைவர்கள் நிதி உேவி ப�யயைாம. ஒரு ரூபோய ஆனைாலும 
உேவி உேவிதய ! 

என பேதிவு யா்ரயாவது புணபேடுத்தியிருநோல் எனனு்டைய 
வருத்ேத்்ேப் பேதிவு ப�யதுபகாள்கித்றன !

நனறி!

உேவ நி்னைப்பேவர்கள் உேவைாம:

விபரஙகளுககு அளழயுஙகள்: 73733330, 8667342047
வஙகிக கணககு விபரஙகள்:

NAME : KAITHADI   A/C NO : 20160200001582
IFSC CODE : FDRL0002016 PH. NO: 7373333078

A/C TYPE : CURRENT ACCOUNT 
FEDERAL BANK, DHARMAPURI

மின்்னஞ்�ல்: arivazhagancm@gmail.com
kaithadimonthly@gmail.com இளணயதைம் : kaithadi.com
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“பூட்டிய இரும்புக் கூட்டின் கதவு
 திறக்கப் பட்்டது! சிறுத்தயய வெளியிலெவா!”

எனறு அ்ழப்போர் போதவநேர். கூட்டைத் தி்றநேவுடைன 
சீறிப் போயநது வருவதுோதனை சிறுத்்ேயின இயல்பு. 
அப்பேடியிருகக, ‘சிறுத்்ேதய பவளியில் வா’ எனறு 
தவறு ஏன அ்ழகக தவணடும? நீணடை காைமாக 
இருமபுச் சி்்றககுள் அ்டைபேடடுக கிடைநே காரணத்ோல், 
சிறுத்்ேத் ேன தபோர்ககுணத்்ே,  வலி்ம்ய, ேன 
இயல்்பே ம்றநது தபோயிறறு. அேனைால்ோன போதவநேர், 
கேவு தி்றககப்பேடடிருப்பே்ே நி்னைவூடடி, பவளியில் 
வரச் ப�ால்லி அ்ழககி்றார். பவளிச்சி்்ற அோவது 
�மூகச் சி்்ற உ்டைநோல் மடடும தபோோது, அகச் 
சி்்ற அோவது மனைச்சி்்றயும உ்டைககப்பேடை தவணடும 
எனபே்ேதய போதவநேரின போடைல் உணர்த்துகி்றது.

இப்பேடி இரணடு விேமானை சி்்றகளுககுள்ளும 
அ்டைககப்பேடடும, அ்டைபேடடும பபேணகள் காைங்காைமாகத் 
ேங்கள் வாழ்வுரி்மக்ை இழநது வருவ்ேப் 
போர்ககித்றாம. திராவிடை இயககத்தின நூற்றாண்டைத் 
ோணடிய பேணிகளின வி்ைவாக, பபேணகளுககு எதிரானை 
�மூகச் சூழலின இறுககம ேைர்நதிருககி்றது. பபேணகளின 
எல்்ைகள் விரிவ்டைநதிருககின்றனை. �மூகச் ப�யல்போடடுத் 
ேைங்கள் அவர்களுககுத் தி்றககப்பேடடிருககின்றனை. 
இனனும இனனும அவர்களுககானை �மத்துவம, 
�மவாயப்புகளுககானை தபோராடடைங்கள் போடைர்நது 
பகாணடுோனிருககின்றனை. ஆயினும, சி்ற்க விரிப்பேேறகுப் 
பபேருமபோன்ம பபேணகளிடைம ஒருவிேமானை ேயககம 
இருககத்ோன ப�யகி்றது. அேறகுக காரணம, பபேணகளின 
மனைச்சி்்ற - அோவது சிநே்னைச் சி்்ற.

மனைச்சி்்றககுள் அ்டைபேடடுக கிடைககும பபேணகள், 
இநேச் �மூகம அனுமதித்திருககும எல்்ைககுள் 
நினறுபகாணடு, போதுகாப்போனை, உத்திரவாேமானை வாழ்க்க 
வாழ்வதில் நி்்றவ்டைகி்றார்கள். மறுமணம ப�யது 
பகாள்ை முனவரும பபேணகளில் பேைர், �ாதி மறுப்புத் 
திருமணத்திறகுத் ேயாராக இல்்ை.  அனறு போடைங்கி 
இனறுவ்ர பபேணகள் ேங்களுககுக கி்டைத்துள்ை 
வாயப்புக்ைப் பேயனபேடுத்திக பகாள்வதில் பினேங்கிதய 
இருககின்றனைர். �மூகத்திலும இரணடு விேமானை 
நி்ைகள் நிைவிய்ேக காணமுடிகி்றது. வீடடுககு 
பவளிதய பபேணகளுககானை பபோதுபவளி எனை ஒனறு 
இல்ைாே நி்ைதய அனறு நிைவியிருககி்றது. ஆனைாலும, 
இநநி்ை பபேணகளின �மூக வாழ்நி்ைககு ஏறபே �றறு 
தவறுபேடடிருநே்ேயும போர்கக முடிகி்றது.

உ்ழககும �மூகத்துப் பபேணகள், வாழ்க்கயின 
பபோருடடு, காடு, கழனி, க்டைத்பேரு தபோன்ற 
பவளிகளுககு வநதிருககி்றார்கள். குறி ப�ால்லுவது, 
தமார் விறபேது தபோன்றவறறிலும அவர்கள் ஈடுபேடடு 

வநே்ே �ங்க இைககியங்களின வழி அறிநது பகாள்ை 
முடிகி்றது. அதே இைககியங்கள், தமல்ேடடுப் பபேணகளின 
நி்ை்யயும நமககுக காடடுகின்றனை. அப்பபேணகள், 
வீடுகளுககுள் - வீடடின பினகடடு எனறு ப�ால்ைப்பேடடை, 
�்மயை்்ற, பூ்�ய்்ற, பேடுக்கய்்ற, பிர�வ அ்்ற 
- இவறறுககுள்தைதய வாழ்க்க்ய முடித்துக பகாள்ை 
தவணடிய �மூக நி்ையிதைதய இருநதிருககி்றார்கள். 
�றத்ற்றககு்்றய 19ஆம நூற்றாணடின போடைககம 
வ்ரயிலும கூடை இநநி்ை நீடித்திருககி்றது எனறு 
ப�ால்ைைாம.

எனில், இனறு ஏறபேடடிருககின்ற கு்்றநே அைவிைானை 
மாற்றங்களின பினனைணி எனனை?

ேன முேல் நாவைானை, ‘பிரோபே முேலியார் �ரித்திர’த்தில், 
ஐநது வயது சிறுமியின மூைம, உடைன கட்டை ஏறும 
பகாடூரத்்ே பபோடடிைடித்ோறதபோல் இநேச் �மூகத்திறகு 
உணர்த்தினைார் மாயூரம தவேநாயகம.

�ாதித் தூய்ம காகக குழந்ேகளுககுத் திருமணம 
ப�யவித்ே �னைாேனிகளின அடைாே ப�யலுககு 
முறறுப்புள்ளி ் வத்ோர், ஹர்பிைால் �ார்ோ. உ்ழககாமல் 
உணடு பகாழுத்ே கூடடைத்தின தகவைமானை இச்்�ககு 
வடிகாைாகப் பபேணகள் பபோடடுககடடி விடைப்பேடும �மூக 
இழி்வ நீகக, �த்தியமூர்த்திகளின முதுகில் �ாட்டையடிக 
பகாடுத்ேனைர், மூவலூர் ராமாமிர்ேம அம்மயாரும, 
மருத்துவர் முத்துபைடசுமியும.

“பபேணணடி்மத் தீரு மடடும தபேசுந திருநாடடு ; 
மணணடி்ம தீர்நது வருேல் முயறபகாமதபே” எனறு 
�ரிபோதிப் பபேணகள் அடி்ம விைங்கறுத்திடை புரடசிப் 
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போககள் போடினைார் போதவநேர். “பேடடைங்கள் ஆள்வதும 
�டடைங்கள் ப�யவதும போரினில் பபேணகள் நடைத்ே 
வநதோம” என்றார் போரதியார்.

்கமபபேணகளின மறுவாழ்வுககும, பபேண கல்விககும 
கடு்மயானை ோககுேல்க்ை எதிர்பகாணடைனைர் மகாத்மா 
பூதையும, �ாவித்திரி அம்மயாரும. 

பபேணகளின உரி்ம்ய அரசியல் அ்மப்புச் 
�டடைத்தில் பேதிவு ப�யோர், அணணல் அமதபேத்கர்.

எல்ைாவறறிறகும சிக ரம  ்வத்ேதுதபே ாை , 
‘ஆ்ணப்தபோைதவ பபேணணுககும வீரம, வன்ம, 
தகாபேம, ஆளுநதி்றம உணபடைனபே்ே ஆணமககள் 
ஒப்புகபகாள்ை தவணடும - ஆண காவல் இழிவானைது 
- பபேண குழந்ேக்ை ஆண குழந்ேக்ைப் தபோை 
வைர்கக தவணடும. தோற்றத்திலும அவர்க்ைப் தபோைதவ 
உ்டையணியச் ப�யய தவணடும - பபேணகள் முனதனை்ற 
குழந்ேப் பபேறுவ்ேத் ேவிர்கக தவணடும’ எனறு 
ப�ால்லி, ஆணாதிககச் சி்்றயின அடித்ேைத்்ேதய 
கடைப்போ்ரயால் பநமபித் ேகர்த்ோர் ேந்ே பபேரியார்.

இத்ே்னை அடிகளுககுப் பி்றகுோன பபேணக்ைச் 
சுறறி இருநே சி்்றக கேவின கமபிகள் ஒவபவான்றாகப் 
பபேயர்நது விழுநேனை. பபேணகள் பேடித்ோர்கள், பபேணகள் 
சுயமரியா்ே பகாணடைார்கள், பபேணகள் அறிவுத்ேைத்தில் 
நின்றார்கள், பபேணகள் தவ்ைககுப் தபோனைார்கள், பபேணகள் 
வருமானைம ஈடடினைார்கள், பபேணகள் முடிபவடுத்ோர்கள் 
- இனறு ேனித்தியங்கும தி்றன பபேற்றவர்கைாக ஆகி 
இருககி்றார்கள். நாடடில் இப்டிப்பேடடை பபேணகளுககானை 
இடைம எனனை எனறு போர்த்ோல், அவர்கள் மிகவும 
சிறுபோன்மயினைராகத்ோன இருககி்றார்கள்.

�மூகச் சி்்றகைானை, மேவாேம, �ாதியம, 
ஆணாதிககம ஆகிய்வ, மகாத்மா பூதை, பபேரியார் 
தபோன்ற �மூகப் புரடசியாைர்களின போடைர் ோககுேைால் 
ஆடடைம கணடிருநோலும, பபேண விடுே்ை எனபேது 
இனனும முழு்மயானை இடைத்்ே வநே்டையவில்்ை 
எனபே்ேயும நாம ஒப்புக பகாள்ைத்ோன தவணடும. 
காரணம, பபேணகளின மனைத்தில் எழுப்பேப்பேடடிருககும 
சி்்ற. ஆணடைாணடு காைமாகப் பபேணகளின மனைத்தில் 
வி்ேககப்பேடடு வநே, பபேணணடி்மச் சிநே்னையின 
எச்�ங்கள், அவர்க்ைப் பினனுககுத் ேள்ளிக பகாணதடை 
இருககின்றனை. சிறு �ை�ைப்புக தகடடைாலும, ஒடடு பமாத்ே 
உடை்ையும உள்ளிழுத்துக பகாள்ளும ஆ்ம்யப் தபோை, 
கைாச்�ாரம, குடுமபேப் பேணபோடு, பேத்தினித் ேன்ம 
எனனும கூழாங்கறகள் வநது விழுமதபோது, பபேணகள் 
�டபடைனைத் ேங்க்ைப் பினனிழுத்துக பகாள்கின்றனைர்.

இனறு  ப பேணகளின  முன தனை ற ்ற ம ா னைது , 
தமதைாடடைமானைோகவும, பவளிப்பூச்�ாகவும, ஒரு பேககச் 
�ார்பு்டையோகவும இருப்பே்ேப் போர்கக முடிகி்றது. 
பபோம்ம்யக காடடிக குழந்ேயின அழு்க்ய 
நிறுத்துவதுப் தபோை, உரி்மகள் எனனும பபேயரில் 
சிை �லு்கக்ைக பகாடுத்துப் பபேணகள் ேங்களின 
கடடுக்ை மீறிப் தபோயவிடைாமல் இநே ஆணாதிககச் 
�மூகம போர்த்துக பகாள்கி்றது. விண்ணத் போடடை 
பபேணகளும, மண்ண ஆளும பபேணகளும, பபேண 

விடுே்ையின ஒரு வைர்சிககுறியீடு 
எனறுோன போர்கக தவணடுதம ேவிர, 
ஒடடுபமாத்ேப் பபேண �மூகத்தின 
முனதனைற்றமாகக பகாள்ை முடியாது.

இனறு பபேணகள் பேடிககி்றார்கள், 
த வ ் ை க கு ப்  த பே ா கி ்ற ா ர் க ள் , 
பபோருளீடடுகி்றார்கள், முனனிருநேவ்ரக 
காடடிலும இனறு பபேணகள் பேை மடைங்கு 
முனதனைறியிருககி்றார்கள். உண்மோன 
மறுப்பேேறகு இல்்ை. ஆனைால், பபேரியார் முன்வத்ே 
பபேண விடுே்ை எனபேது இ்வதபோன்ற பு்றவய 
எல்்ைகதைாடு நினறுவிடுவது அனறு. அகம�ார்நே 
“சிநே்னையிலும விடுே்ை” பபேற்றவர்க்ைப் பபேணகள் 
விைங்க தவணடும எனபேதே பபேரியாரின முழு்மயானை 
பபேண விடுே்ைக தகாடபோடைாகும.

�ரி, அது எனனை சிநே்னையில் விடுே்ை?

தவ்ை முடிநேதும, வணடியில் பூடடைப்பேடடிருககும 
மாடுக்ை நுகத்ேடியில் இருநது விடுவித்து, அேன 
முதுகில் ேடடித் ேள்ளினைால்ோன அ்வ அங்கிருநது 
நகர்நது ப�ல்லும. இல்்ைபயன்றால், ோன இனனும 
நுகத்ேடியில் பி்ணககப்பேடடிருககித்றாம எனனும 
உணர்விதைதய நினறு பகாணடிருககும. இ்ேத்ோன, 
மூ்ை்ய அோவது சிநே்னை்ய அடி்மப்பேடுத்துவது 
எனறு ப�ானனைார் பபேரியார்.

எனனைோன பேடித்திருநோலும, ோன ஒரு பபேண, 
ஆணுககு அடைங்கியவள் எனபேது உள்ளிடடை கறபிககப்பேடடை 
கருத்தியல்களிலிருநது விடுபேடடு, சுயமாகச் சிநதிககத் 
போடைங்குவதுோன சிநே்னையில் விடுே்ை எனபேது.

என மகள் பேடித்ே பேள்ளியில் (இருபோைர் பேள்ளி) நடைநே 
ஒரு விழாவில், சி்றப்பு அ்ழப்போைராகக கைநது பகாணடை 
ஒருவர் (ேனிப்பேயிறசி நிறுவனைம நடைத்துகின்ற ஊர் ஆண) 
இப்பேடிப் தபேசினைார்...

“ ப பேணகள்  உய ர் கல்விகக ானை  து்்ற்யத் 
தேர்நபேடுப்பேதில் மிகவும கவனைமாக இருகக தவணடும. 
மா்ை 5 மணிகபகல்ைாம வீடடிறகு வநதுவிடுவது தபோன்ற 
தவ்ை தநரம பகாணடை து்்றக்ைதய தேர்நபேடுகக 
தவணடும. இல்்ைபயன்றால், குழந்ேக்ைக கவனிகக 
முடியாது, வீடடு தவ்ைக்ைச் �ரியாகச் ப�யய 
முடியாது, குடுமபே வாழ்க்க சிககைாகிவிடும”   

இவர் ப�ால்வதுதபோனறு, சிககதை இல்ைாமல் குடுமபேம 
நடைத்துகின்ற பபேணகளுககு மடடுதம இநே நாடடில், 
‘குடுமபேப் பபேண’ தபோன்ற பேடடைங்கள் வழங்கப்பேடுகின்றனை. 
பேல்க்ைக கழகப் பேடடைங்க்ைக காடடிலும, இநேப் 
பேடடைங்கதை பபேணணுககுப் பபேரு்ம ேரககூடிய்வ 
எனபே்ே வலியுறுத்ே, பபேணகள் நடித்து, பபேணகதை 
இயககுகின்ற, ேயாரிககின்ற சினனைத் தி்ரச் சித்திரங்கள் 
ஏராைமாக வைம வருகின்றனை. ஏறகனைதவ சீ்ேக 
க்ே்யயும, கணணகி க்ே்யயும ப�ால்லிச் ப�ால்லி 
வைர்ககப்பேடடை பபேணகள், மனைச்சி்்றககுள் தபோயத் 
ோங்கைாகதவ கே்வச் �ாத்திக பகாள்கின்றனைர்.

பபோதுவாக நம நாடடில், ‘இல்ைத்ேரசிகள் உணடு 

வதாழர் இரா.உமா, ஊடைவியலா�ர்
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- இல்ைத்ேர�ர்கள் கி்டையாது ; கறபுககரசிகள் உணடு - 
கறபுககர�ர்கள் கி்டையாது ; குடுமபேப் பபேணகள் உணடு - 
குடுமபே ஆணகள் கி்டையாது ; மைடிகள் உணடு - மைடைனகள் 
கி்டையாது ;  விே்வகள் உணடு - விேவனகள் கி்டையாது 
; விபேச்�ாரிகள் உணடு - விபேச்�ாரனகள் கி்டையாது - 
இப்பேடி எல்ைாச் ‘சி்றப்பு’க்ையும பபேணகளுககு மடடுதம 
உரித்ோககி இருககி்ற பபேருநேன்மமிகக �முோயம இது.

எநேதவார் ஆணும, ‘அயயதகா, எனனைால் குடுமபேப் 
பபோறுப்புக்ைச் �ரியாகச் ப�யய முடியவில்்ைதய, என 
மனைச்�ாடசி என்னைக தகள்வி தகடகி்றதே. நான தவ்ை்ய 
விடடுவிடடு, எனனு்டைய குடுமபேக கடை்மக்ைக 
கவனிககப்தபோகித்றன” எனறு ஒரு தபேச்சுககுககூடை 
ப�ால்வதில்்ை. �ரி, தபோகடடும. வீடடு தவ்ைக்ையாவது 
�ரிபோதியாகப் பேகிர்நது பகாள்தவாதம என்ற கு்்றநேைவு 
நியாயத்்ேயாவது ப�யய முனவருகி்றார்கைா என்றால், 
பபேருமபோலும இல்்ை.  அண்மயில் எனதனைாடு, 
போ்ைககாடசி விவாேம ஒனறில் கைநது பகாணடைவர், 
‘இப்பே இருககி்ற பபோமபே்ைங்க, ஆமபே்ைங்கை வீடடு 
தவ்ை ப�யய ்வககி்றாங்க. தவ்ைககுப் தபோ்றதுனைாை, 
நா போதி தவ்ைய ப�ஞ�ா, நீ போதி தவ்ைய ப�யயினனு 
பபேணணுரி்ம தபே� ஆரமபிச்சிடு்றாங்க’ என்றார். இது 
மனிே உரி்ம. மனிே உரி்மோன பபேணணுரி்ம எனறு 
அவருககுப் புரிய ்வப்பேதில், பேணபோடு, கைாச்�ாரம எனைப் 
பேை ே்டைகள் குறுகதக நிறகின்றனை.

தகடடைரிங் பேடிப்பு பேடித்துவிடடு, பபேரிய உணவு 
விடுதிகளில் உணவு ேயாரிப்போைர்கைாகப் பேணியாறறுகின்ற 
ஆணகள், வீடடில் ம்னைவிககு உடைல்நைமில்ைாே 
சூழலில் கூடை, �்மயல்கடடுப் பேககம தபோவதில்்ை 
எனகி்ற ‘ஆண்ம’ச் ப�றுகதகாடு இருககி்றார்கள். 
கணவன மருத்துவராக இருநோலும, வீடடில் குழந்ேககு 
உடைல்நைமில்்ை என்றால், அலுவைகத்தில் அனுமதி 
தகடதடைா, விடுப்பு எடுத்தோ ம்னைவிோன குழந்ே்யக 
கவனித்துக பகாள்ை தவணடும. பபேணகளும இப்பேடிப்பேடடை 
மனைநி்ைதயாடு வாழப் பேழகிக பகாள்கி்றார்கள். ‘வநேதும 
ஓடுறிதய, ஒரு பரணடு நாள் ேங்கிடடுப் தபோதயணடி’ 
எனறு அமமா வீடடில் ஆ்�தயாடு ப�ானனைாலும, 
‘அயயயதயா, நா இல்ைாடடி அவருககு எநே தவ்ையும 
ஓடைாதுமமா... நா பகௌமபுத்றன’ எனறு ப�ால்லும 
பபேணணுககுத் பேரியும, ோன இல்ைாவிடடைாலும எல்ைாம 
ந்டைபபேறும எனறு. இருநதும, பபோதுப்புத்தியில் ஏறறி 
்வககப்பேடடிருககும, இல்ைத்ேரசிககானை இைககணம, 
அவ்ை அப்பேடி ஓடை ்வககி்றது.

ஆனைால் ஆணகளில் பபேருமபோன்மயும, ‘எம 
பபோணடைாடடி ஊருககுப் தபோயடடைா...எம பபோணடைாடடி 
ஊருககுப் தபோயடடைா... ’ எனறு துள்ளிக குதிககும 
்ஜனைகராஜ்கைாகத்ோன இருககி்றார்கள்.

கணவன தவ்ைககுப் தபோவது, குடுமபேத்தின 
நைனுககாக என்றால், ம்னைவி தவ்ைககுப் தபோவதும 
குடுமபேத்தின நைனுககாகத்ோன. இருவரின தநாககமும 
ஒனறுோன எனறு ஆகுமதபோது,  ம்னைவியின தவ்ை 
மடடும குடுமபேப் பபோறுப்புகளுககுத் ே்டையாக இருககி்றது 
எனபேது எப்பேடிச் �ரியாகும? ஆண எனபேோதைதய, 
ஓர் ஆணால், ேன வாழ்க்கயின எநே நி்ையிலும 

ேனனு்டைய அ்டையாைத்்ே இழநது விடைாமல், ேனைககானை 
அ்னைத்்ேயும பபேறறுக பகாள்ை முடிகி்றது. பபேண 
எனபேோதைதய, தவ்ைககுக கூடை குற்ற உணர்வில்ைாமல் 
தபோக முடிவதில்்ை. இ்ேத்ோன ‘மூ்ையில் தபோடைப்பேடடை 
விைங்கு’ என்றார் ேந்ே பபேரியார்.

கணணுககுத் பேரியாே அநே விைங்கு, பபேண என்றால் 
இப்பேடித்ோன இருகக தவணடும எனறு இநேச் �மூகம 
வகுத்து்வத்ே விதிகைால் பூடடைப்பேடடுள்ைது.

கணவ்னைக கூ்டையில் ்வத்து, ோசி வீடடில் 
பகாணடுதபோய விடடைது வ்ர, பேணடை போத்திரம 
தபோல் �ந்ேயில் கூவி ேன்னை விறகவிடடைது வ்ர, 
கணி்கயரிடைம ்கப்பபோருள் அ்னைத்்ேயும இழநது 
வருபேவனிடைம, காலில் இருநே சிைம்பேயும கழடடி 
பகாடுத்ேது வ்ர, கணவனின முடடைாள் ேனைத்தில் 
மு்ைத்ே �நதேகமாக இருநேதபோதும, ேன்னை 
நிரூபிககத் தீககுளித்ேது வ்ர - பபேணகளின இடைம இநேச் 
�மூகத்திறகு மிகவும வ�தியானைோகதவ இருநேது.

என்்றககுத் ேனனு்டைய இருத்ே்ைப் பேறறிய ேன 
மதிப்பீடடுச் சிநே்னைப் பபேணகளிடைம ஏறபேடடைதோ, 
அனறிலிருநது அவர்கள் இநேச் �மூகத்திறகுப் பிரச்சி்னைக 
குரியவர்கைாய ஆகிப்தபோனைார்கள். அவர்க்ை மீணடும 
ேன கடடுககுள் பகாணடு வருவேறகுப் பேல்தவறு 
ஆயுேங்க்ை இநேச் �மூகம ்கயில் எடுககி்றது. �ாதிப் 
பபேரு்ம, மேக கடடுப்போடு, குடுமபே மானைம, கைாச்�ாரம, 
பேணபோடு தபோன்ற இனனும பேைப்பேை ஆயுேங்க்ைக 
பகாணடு, பபேணணின மீது வனமு்்ற்யக கடடைவிழ்த்து 
விடுகி்றது. அநே வனமு்்றயானைது, உடைல் மீோனைோகதவா, 
உைவியல் �ார்நேோகதவா இருககி்றது.

ஒரு பபேணணின முனதனைற்றம, வைர்ச்சி மறறும அவள் 
இருககின்ற இடைம, எடுககின்ற முடிவுகள் எனபே்வ, �மூகம 
அல்ைது குடுமபேத்தோடு போடைர்பு்டையோகதவா அல்ைது 
அவறறின நீடசியாகதவா மடடுதம இருககுமவ்ர அநேப் 
பபேணணின போதுகாப்பு உறுதி ப�யயப்பேடடை ஒன்றாக 
இருககும. மா்றாக, அப்பபேணணின சுய �ார்புககுரியோக 
இருககுதமயானைால், அவள் மீது இநேச் �மூகம நிகழ்த்தும 
வனமு்்ற்ய அவள் எதிர்பகாணதடை ஆக தவணடும.

ஒரு பபேண தவ்ைககுப் தபோவது, குடுமபேத்தின 
பபோருைாோர தே்வ �ார்நேது. எனைதவ, இரவு தநர 
தவ்ையாக இருநோலும தபோய வரைாம. அதில் ஒனறும 
சிககலில்்ை. ஆனைால் இரவு 9 மணிககுத் ேன ஆண 
நணபேதராடு தபேருநதில் பேயணிககக கூடைாது. அப்பேடிப் 

குடும்பம், மதம், ்சாதி, ்சமூகம் என அமனததுவம 
ஆணுக்கானதாக இருக்கிறது. அதற்குள் ்பண் 
தனக்கான இைதமத உருவாக்கிக் ்காள்ள 

கடுமமயாகப வபாைாை வவண்டியுள்ளது. தனக்குரிய 
வதமவகள் தன்னுமைய ்சக உயிருக்கும் 

வதமவயாக இருக்கும் என்னும் எளிய உண்மமமய 
ஒவ்வாருவரும் உைை முன்வைவவண்டும். 
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பேயணிககும பபேண, போலியல் வனபுணர்வு ப�யயத் 
ேகுதியானைவள். கைாச்�ாரப் பபேரு்மமிகு இநதிய 
திருநாடடின ே்ைநகர் தில்லியில், ஓடும தபேருநதில், கூடடு 
வனபுணர்வுககு ஆைாகி உயிரிழநே மாணவியின நி்ை 
நமககு அ்ேத்ோதனை உணர்த்துகி்றது. பேன ேமிழகத்தில், 
பேள்ளிச் சீரு்டையுடைன, புத்ேகப் ் பே அருகில் இருகக, இ்றநது 
கிடைநோதை புவனைா - த�ைம �திராயமபோ்ையத்தில் 10 வயது 
குழந்ே 5 தபேரால் போலியல் வனபகாடு்ம ப�யயப்பேடடு, 
கால்களுககி்டைதய ரத்ேம வழிநதோடை மருத்துவம்னை 
பேடுக்கயில் பிணமாகக கிடைத்ேப்பேடடிருநோதை - சிறுமியாக 
இருநோலும, பபேண்ண உடைைாக மடடுதம போர்ககின்ற 
ஆணாதிககச் �மூகத்தின அழுகிப் தபோனை சிநே்னையின 
குறியீடைல்ைவா அககாடசிகள்.

ஒரு பேககம பபேண்ண பவறும உடைைாக மடடுதம 
போர்ககும இச்�மூகம, மறுபேககத்தில் �ாதித் தூய்ம்யக 
காககின்ற அ்டையாைமாக ்வத்திருககி்றது. பபேணணின 
வழியாகச் �ாதிக கைப்பு நடைநதுவிடைக கூடைாது எனபேதில் 
மிகக கடு்மயானை தபோக்கக பகாணடுள்ைது. வி்ைவு 
�ாதிவிடடுச் �ாதி காேலித்துத் திருமணம ப�யயுமதபோது, 
‘கவுரவக பகா்ை’்யச் ப�யது, �ாதிச் �மநி்ை்ய 
தபேணிக பகாள்ை நி்னைககி்றது. ஒரு பபேண ோன 
வாழதவணடிய இடைத்்ே, வாழ்க்க்யத் தீர்மானிககின்ற 
உரி்ம்ய ேனனிடைம ்வத்துக பகாள்ைக கூடைாது. ஒரு 
தவ்ை அப்பேடி நடைநோல், மகா பேஞ�ாயத்துக கூடும. 
50 ஆயிரம ரூபோய ேணடைம விதிககப்பேடும அல்ைது 13 
தபேர் பகாணடை குமபேல் அவளுடைன உடைலு்றவு பகாள்ை 
தவணடும எனறு தீர்ப்பேளிககப்பேடும.

இத்ே்னை அநீதிககும நியாயம தகடகப் பு்றப்பேடடைால், 
நம முனனைால் நீதி வருவதில்்ை, மா்றாக முடடி்ய 
உயர்த்திக பகாணடு தகள்விகள்ோன வருகின்றனை. 
அவள் ஏன இரவு 9 மணிககுத் ேன நணபேதராடு தபேருநது 
நிறுத்ேத்தில் நினறு பகாணடிருநோள்? அவள் எேறகாக 
ஆணக்ைக கவரும விேத்தில் உ்டை அணிநதிருநோள்? 
ோழ்த்ேப்பேடடைவைானை அவள் எப்பேடி உயர்�ாதிப் ் பேயதனைாடு 
பேழகைாம? த�ர்நது வாழ ஆ்�ப்பேடைைாம? இநேச் �மூகம 
அனுமதிககின்ற எல்்ைககுள் நினறு, ேனைககானை்ேப் 
பபேறறுகபகாள்ை தவணடும. அ்ேவிடடுவிடடு, �மூக 
வரமபுக்ைத் ோணடிப் பேயணிகக  முயன்றால், பேயணம 
போதி வழியிதைதய முடித்து ்வககப்பேடும.

பபேண என்றால்...இப்பேடித்ோன இருகக தவணடும 
எனைப் பேை விதிமு்்றகள் இங்தக வகுககப் பேடடுள்ைனை. 
முேைாவது அவள் ஓர் ஆணின தே்வகளுககாகப் 
பே்டைககப்பேடடிருககி்றாள். அவனுககு அடைங்கி நடைகக 
விதிககப்பேடடிருககி்றாள். எனைதவ ஓர் அடி்மககு சுய 
உரி்ம இருககக கூடைாது. அநே ஆணின விருப்பேங்க்ை 
நி்்றவு ப�யவதே, பபேண எனனும பபேரு்ம்யத் ேகக 
்வத்துக பகாள்ளும வழி. இதிலிருநது ஒரு பபேண 
இமமியைவும அகனறு விடைாமல், �ாதி, மே, �ாத்திர, 
�டைங்குகள் கவனைமாகப் போர்த்துக பகாள்கின்றனை. 
குடுமபேமும, திருமணமும இநேப் ‘புணணிய காரியத்தில்’ 
காைம காைமாக மிகப்பபேரிய பேங்காறறி வருகின்றனை.

இன்்றய நவீனை சூழலில், ஊடைகங்கள் தமறப�ானனை 
அ்னைத்திறகும க ாடசி  வடிவம பக ாடுத்துக 

பகாணடிருககின்றனை. தி்ரப்பேடைங்கள், அச்சு ஊடைகங்கள், 
போ்ைககாடசி எனை அறிவியல் பகா்டைகள் அ்னைத்துதம, 
ஆணின நுகர்வுககானை பேணடைம எனபேோகப் பபேண்ணச் 
சித்ேரிப்பேதில் சிறிதும பவடகப் பேடுவதில்்ை. இநே 
ஊடைகங்களின ோககமோன �மூகத்தில், பபேணகளின 
மீோனை தகலி, கிணடைல், போலியல் வனமு்்றகைாக 
பவளிப்பேடுகின்றனை எனபேது மறுகக முடியாே உண்ம.

“நூறவா யிரக்கணக் கவாகச் வெலவிட்டு

நூற்றுக் கணக்கவாய்த தி்ரப்ப்டம் ஆக்கினர்

மவாறவான எணணத்த மட்்டக் க்தக்ை

மக்களுக் கீநதனர் அணயண - அது

தக்கது யெவாபுகல அணயண” எனறு தகடகி்றார் 
புரடசிககவிஞர் போரதிோ�ன. தகாடிககணககாக பேணத்்ேக 
பகாடடி, அதில், ‘அடிடைா அவை...ஒேடைா அவை’ எனறு 
மடடைக க்ேக்ைச் ப�ால்வேறகா, பேடைத் போழில் 
பேயனபேடுத்ேப்பேடை தவணடும?

ேன பேககமுள்ை நியாயத்்ேச் ப�ால்ை, ஒரு பபேண 
ஆணித்ேரமாக வாதிடடைால், எனனை இருநோலும ஒரு 
பபேணணுககு இத்ே்னை ஆணவம கூடைாது, ேனனு்டைய 
விருப்பேம இதுோன எனறு  உறுதிபேடை பவளிப்பேடுத்தினைால் ஒரு 
பபேணணுககு இத்ே்னை திமிர் ஆகாது எனறு தி்ரப்பேடைங்களில் 
காடடைப்பேடும வ�னைங்கள், ந்டைமு்்றயில் இனனும 
அழுத்ேமாக எதிபராலிககின்றனை. நடைத்்ே, ஒழுககம, கறபு 
எனனும கறபிேங்கள் அ்னைத்தும பபேணணின மீது ஏறறி 
்வககப்பேடடுள்ை இநேச் �மூகத்தில், அவற்்ற எதிர்த்துக 
தகள்வி தகடகும பபேண, ‘நடைத்்ே’ �ரியில்ைாேவள், ‘ஒழுககம’ 
பகடடைவள், ‘கற’பில்ைாேவள் ஆகிவிடுகி்றாள். ஆணுககு நிகராக 
தவ்ைககுப் தபோகி்றாயா, தபோ... பகாடுககப்பேடும தவ்ை்ய 
மடடும போர்த்துவிடடு, ஊதியத்்ேப் பபேறறுகபகாள். அேறகு 
தமல் தபோக எத்ேனித்ோல், சி்றகுகள் பவடடைப்பேடும எனறு 
அச்சுறுத்துகி்றது இநேச் �மூகம.

குடுமபேம, மேம, �ாதி, �மூகம எனை அ்னைத்துதம 
ஆணுககானைோக இருககி்றது. அேறகுள் பபேண ேனைககானை 
இடைத்்ே உருவாககிக பகாள்ை கடு்மயாகப் தபோராடை 
தவணடியுள்ைது. ேனைககுரிய தே்வகள் ேனனு்டைய 
�க உயிருககும தே்வயாக இருககும எனனும எளிய 
உண்ம்ய ஒவபவாருவரும உணர முனவரதவணடும. 
பபேண எனபேவள் ஆ்ணப்தபோைதவ அத்ே்னை பேைத்்ேயும, 
பேைவீனைத்்ேயும ேனனைகத்தே பகாணடுள்ை ஓர் உயிர்.

�ாதி ஆதிககமும, மேவாேமும எப்பேடிப் புதுப்புது 
வடிவங்க்ை எடுத்து, ேம்மப் புதுப்பித்துக பகாணதடை 
வாழ்நது பகாணடிருககின்றனைதவா, ஆணாதிககமும 
அப்பேடிதய ேன்னை நி்ைநிறுத்திக பகாணடு வருகி்றது.
“ஆண...
ஒவவெவாரு வீட்டிலும்
ஒரு பவார்ப்பவான்”

எனறு திணடுககல் தோழர் விஜி ப�ால்வார்.

ஆணகளின மனை அழுககுகள் கழுவப்பேடை தவணடும! 
பபேணகளின மனைச்சி்்றகள் உ்டைககப்பேடை தவணடும!!

‘கருஞ்�ட்ளடப் பதிப்பகம்’ சவளியீடு ச�யத ‘சகாட்ச�யின் 
துப்பாககி பத்திரமாயிருககி�து’ - என்� நூலிலிருந்து
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‘‘எ ல்ைாம �ரிோனககா ஆனைா ஊர் ஓைகம �ாதி 
�னைம னு பந்னைச்சி போத்ோ பந�மாதவ ஒரு 
பேயம வருதுககா!’’  

‘ ‘எதுககுடி பேயப்பேடு்ற நாம திருடைை பபோயதபே�ை 
மத்ேவங்க ப�ாத்ே புடுங்கி திங்க ஆ�ப்பேடைை. உனைககு ஒரு 
உண்மய  ப�ால்ைடடுமா பபோடை்வககு ஒருத்ேனகிடடை 
பேவுனுககு ஒருத்ேனகிடடை ்கச்ப�ைவுககு ஒருத்ேனகிடடை 
தபோ்றவளுகளும நமம ஊர்ை இருககாளுக ோதனை?’’ 

‘‘ஆமாககா’’ 

‘ ‘புரு�னகாரனுக கூத்தியா கள்ைனைா இருநோலும 
�கிச்சிகிடடு வாழ்றவங்க எத்ேனைதபேரு. இங்க எல்ைாத்்ேயும 
ேப்பு ப�ால்ைை. �நேர்ப்பே சூழ்நி்ைங்க அப்பேடி அவங்கை 
ேள்ளுது ஆதணா பபோணதணா �நேர்ப்பே சூழ்நி்ை 
அ்மய்றவ்ரககும எல்ைாருதம தயாககியமாத்ோன 
தபேசுவாங்க’’ 

‘‘தோ நமம பேககத்து வீடடு ப்ஜயநதிய எடுத்துகக  அவ 
புரு�ன ஒரு கூத்தியா கள்ைன. அவளுககு அது நல்ைாதவ 
பேரியும. உண்ம பநைவரம எனனை அவ புரு�னைாை 
ஒருத்தியககூடை முழு�ா ஏதும பேணணமுடியாது மருநது 
க்டைை மாத்தி்ரய வாங்கிடடு வநது அடடை அட்டை யா 
வூடடுககுள்ை ஒளிய ்வச்சு தினனுகிடடு இருநோன. அநே 
மாத்தி்ரய தினனைாத்ோன இவனுககு எழுமபேதவ ப�யயும 
ஆனைா அவன தபே�்ற்ே போரு பபேரிய ரப்பு மயிராத்ோன 
தபேசுவான. 

ஒருநா ப்ஜயநதி வூடடை சுத்ேம பேன்றப்தபோ அட்டை 
கணககுை மாத்தி்ர ய போத்துடடைா அவ பேடிககாே முணடை. 
எதுககு இநே மாத்தி்ர னு அவளுககு புரியை பேககத்து வீடடு 
ைோவ கூப்பிடடு தகடடிருககா, 

ைோ பேடிச்� பபோணனு பேடடுனு ஒ்டைச்சுபுடடைா ‘இநே 
மாத்தி்ர ஆமபி்ைங்க �மாச்�ாரம தவ்ை ப�யய்றதுககு 
ககா’னு ப�ால்லிபிடடைா. 

அதுை  இருநதே ப்ஜயநதிககு �நதுருதமை ஒரு 
எைககாரம ஏனடைா மயிறு எநதிரிச்சி நிககதவ வககில்ை 
நீபயல்ைாம எனனை எப்பே  போத்ோலும அடிகக்ற ஒ்ேகக்ற னு 

�நதுருதவாடை ப�ாநேககாரப்்பேயன சிவா ்வ 
த�த்திககிடடைா ஆறுமா�ம ஒருவரு�ம கழிச்சு பரணடுதபேருதம 
மாடடிகிடடைாங்க. இவன அவ்ை அடிககப்தபோயி கணணாடிை 
்கய குத்தி இவதனைாடை ்க நரமபபேல்ைாம துணடைாகி 
�ாககபகடைநது பபோ்ழச்�ான. வீராப்போ அவ மூஞசிை 
முழிச்�ாகூடை ஆவாதுனு ஒதுககி ்வச்சிருநோன. 

எனனை பேன்றது பபோ்றநேது பரணடும பபோடடைபுள்்ையா 
தபோயிருச்சுனு ஊர் �னைபமல்ைாம �மாோனைம தபேசி 
த�த்து்வச்�ாங்க மறுபேடியும இப்பே ஒரு ்பேயன அஞசு 
வய�ாகுது. 

அதோடை அவனும திருநதுனை போடில்ை மறுபேடியும 
அநே டீகக்டைககாரி மீனைா கூடை பராமபே பேழககவழககமா 

இருநோன இவளுககு மறுபேடியும பே்ழய மாதிரி தவோைம 
முருங்க மரத்துை ஏ்ற ஆரமபிச்சுடுச்சு. �நதுருதவாடை உயிர் 
நணபேன னு ஒரு ்பேயன சுத்துவாதனை அவனை  பேரியுமா?’’ 

‘‘ஆங் பேரியுமககா அநே ்பேயனதபேரும சிவா ோன’’ 

‘‘ஆங் உட்றாே அவதனைோன அவன வீடடுககு தபோக வர 
இருக்கயிை அவனகிடடை இவதனைாடை வணடைவாைமைாம 
அடிககடி ப�ால்லிஇருககா!’’ 

அவனும நணபேனைாச்த� இ்ே பேத்தி நாம கணடுககதவ 
கூடைாது னு விைகி விைகி தபோயிருககான. 

ஒருவாடடி அவ புரு�னகாரன  பகாடு்ம பபோறுககமாடடைாம 
ப்ஜயநதி புள்்ைங்க மூ்னையும கூடனிககிடடு �ாக்றனனு 
பகைமபிடடைா. பபோ்றவு சிவா வி�யம பேரிஞசு அவளுகை 
அவங்க வீடை பகாணடுதபோய விடிய விடிய ்வச்சிருநது 
புத்திமதி ப�ால்லி அனுப்பி ்வச்சிருககான ஆனைாலும 
இவளுககு சிவாதமை இருநே அநே ஈர்ப்பு பகா்்றயை. 

ஒரு ேபோ �நதுரு பவளியூர் தபோனைப்பே இவன அவங்க 
்பேயனுககு பபோ்றநே நாளுனனு தகக துணிமணிைாம 
வாங்கிடடு வீடடுககு தபோயிருககான. அவ ஒதர புடிவாேமா 
என புரு�னுககு அடிககடி பநஞசு வலி வருதுனும, அநே 
மாத்தி்ரய தினனைாத்ோன அவனைாை முடியுதுனும ப�ால்லி 
இவ்னை பேைவநே பேடுத்தியிருககா. இவதனைா நானும 
�நதுருவும 20 வரு�த்து நடபு உனனைாை எங்க நடபு 
பகடடுப்தபோயி்றககூடைாது னு அவ்ை ஒரு அ்்ற விடடுடடு 

இநே வி�யத்்ே இதோடை விடு நானும யார்கிடடையும 
ப�ால்ைமாடதடைன நீயும �நதுருகிடடை ப�ால்ைாேனு 
கணடி�ன பேனனிடடு பவளிய வநதுடடைான. 

அநே போவி மவ எனனை பந்னைச்�ாதைா பேரியை 
�நதுருகிடடை தபோன பேனனி ஒனதனைாடை சிதநகிேன எனகிடடை 
ேப்போ நடைகக போககு்றானனு ப�ால்லிப்புடடைா. அநே 
குடிகாரனும இவ்னை வாயககு வநேபேடிைாம ஓயா ஒமமா 

்தாைர் கமத

டிசம்பர் 201732 கைத்தடி பிப்ரவரி 2019 பிபரவரி 25 - கா்சவநாய எதிர்பபு தினம்



னு தபேசி இருவது வரு�த்து நடதபே பகடடுப்தபோச்சி.’’ 

‘‘பேஸ்தடைணடைாம எ்றங்கு’’ எனை கணடைகடைர் விசி்ை 
அடித்ோர். 

‘‘வாபுள்ை ஒரு டீ குடிச்சிபுடடு தபோவைாம’’ 

‘‘�ரிககா’’

டீ்யக குடித்து அரககபே்றகக நடைநேனைர் நகர்ப்பு்றத்்ே 
ஒடடிய பேரு ஒனறு. ஆைாளுககு அவரவர் தவ்ை்ய 
போர்கக அவ�ர அவ�ரமாய மககள் தவ்ைக்ைச் ப�யது 
பகாணடிருநேனைர். 

டீகக்டை பபேஞசில் அமர்நேபேடி பீடி்ய இழுத்துகபகாணடு 
பேத்திரி்க ப�யதிக்ை பகாஞ�ம தபேர் அரசியல் 
�ை�ைப்புக்ைப் தபேசிகபகாணடிருநேனைர். 

டீகக்டைகளில் பேகதிபோடைல்கள் ஒலித்துகபகாணடு 
இருநேது. 

மருேம்ைககு நீங்க வநதுபோருங்க ஈ�ன மகதனைாடு 
மனைமவிடடு தபேசிப்போருங்க தீராே தநாயகபைல்ைாம தீர்நது 
தபோகுங்க அப்பேடி தீராவிடடைால் வநது என்னைகதகளுங்க 
எனை போடைல் முழங்கிபகாணடு இருநேது.

‘‘இேபோடுனைவன மடடும என்கயிை பக்டைச்�ா 
ப�ருப்பு பியய பியய அடிககணுமடி. எங்கப்பேன 
புறறுதநாய வநது ஏ்றாே ஆசுபேத்திரி இல்ை ஏ்றாே 
தகாயில் பகாைம இல்ை. தகாயிலுககு தபோனைா தநாவு 
தீநதுதபோவுமனைா எனனை மசுருககுடி இத்ேனை ஆசுபேத்திரி 
கட்றாணுவ.’’ எனை பேறக்ை ந்ற ந்றபவனை கடித்ேபேடி 
திடடிதீர்த்ோள் ப�ல்ைாயி 

‘‘விடுககா நமம பபோ்றப்பு அப்பேடி...’’ எனை புைமபியபேடிதய 
வநது த�ர்நேனைர். 

ஓடு தமயநே பகாஞ�ம பே்ழய வீடு பகாஞ�ம நீை 
அகைங்கதைாடு விஸ்ோரமாய கமபீரமாய நின்றது அநே வீடு 

‘‘அமமா அமமா’’ எனை குரல் பகாடுத்ோள் ப�ல்ைாயி. 

‘‘தோ வாரன’’ என்றபேடி நனகு சிவத்ே கணத்ே உடைதைாடு 
கணணாடி அணிநே அநே 45 வயது மதிககத்ேகக வி்ஜயா 
வநோள். 

‘‘வா ப�ல்ைா. எனனை இன்னைககு காைமபே்ற பராமபே 
தநரத்துைதய வநதுடடை உள்ை வா டீ காபி எதும குடிககறியா?’’ 

‘‘தவணாமமா’’ 

‘‘�ரி உடகாரு’’ 

‘‘நான ப�ானதனைனைமா எஞப�ாநேககாரப்பபோணனு னு 
இவோன’’ 

‘‘ஓ... �ரி ப�ல்ைா. ப�ால்த்றனனு தகாவிச்சுககாே நமம 
பபோழப்பே பேத்தி ஒனைககு பேரியும. இங்க வரவனுக ஒரு நா 
போத்ே்ேதய அடுத்ேநா போகக மாடதடைங்க்றானுவ. ஒடைமபு 
கைர்னு பேை பநாடடை ப�ால்லுவானுவ இநே பபோணனு  
போவம கறுத்துதபோய எலுமபும தோலுமா இருகக்றா. 
பகாஞ�மாவது மினுககுனைாோன இங்க தவ்ையாவும 
ஒனைகதக நல்ைா பேரியும. இது தவ்ைககாவது. நீ அநே 
பபோணனை  தபோவப�ால்லிடு.’’ 

‘‘அமமா போவமமா நான ஏறகனைதவ ப�ானதனைனில்ை அவ 
குரள்வ்ைய பநருககி பிடிகக்ற அைவு பிரச்�னை அவளுககு 
நாதனைா அல்ைது நீங்கதைா எதும உேவுனைாத்ோன உணடு.’’ 

‘‘ம �ரி பகாஞ�ம பபோறு கணக்ை மூடி தயாசித்ோள்.’’ 
வி்ஜயா 

‘‘ஒமதபேர் எனனைமா?’’

‘ ‘ராணி’ங்க’ ’ என்றாள் ப�ல்ைாயி. 
ப� ால்லிகபகாடுத்ே்ே தபே ாைதவ 
ேடுமா்றாமல் பபேய்ர மாறறிச் ப�ானனைாள். 

‘‘ப்ச் தபே்ர ராணி னு வச்சிகிடடு 
எனனை பேன்றது பபோழப்பு ஒனைககு இப்பேடி 
ஆயிடுச்த�’’ 

‘‘�ரி ஒனனு பேணணு ராணி...’’ 

‘‘இங்க வர தபோ்றவனுகை போத்துகக 
பந்்றயதபேர் இருககாங்க. ஒனைககும 
ஒனதனைாடை ஒடைமபு அ்மப்புககும அது ஒத்துவராது. வர 
கஸ்டைமருங்க பரணடுநா மூணு நா ேங்க்ற மாதிரி வருவானுக. 
அவனுகளுககு தநரத்துககு �்மச்சு பகாடுககணும கறி 
மீனு-னு தகப்போனுவ. �மயத்துககு சுடுேணணி வச்சு ேரனும 
தே்வப்பேடடைா க்டைககுதபோயி அவங்களுககு தே்வயானை 
சிகபரட ேணணிபயல்ைாம கூடை க்டைப்பேககம தபோயி 
வாங்கியாரணும �ரியா ஒனனைாை அப்பேடி தவ்ை போகக 
முடியுமா?’’ 

‘‘ப�யயத்றனமா எமபுள்்ைங்க பேசியா்றனும நீங்க பபேரிய 
மனைசு பேனனுனீங்கதை கடைவுைாடடைம அது தபோதுமமா 
எனைககு.’’ 

‘‘அடி தபோடி கடைவுைாவது மசு்றாவது. கடைவுள்னு 
ஒருத்ேன இருநோ ஏனடி இப்பேடி தேவடியா போழில் 
பேணணி பபோ்ழகக்றே தவடிகக போகக்றான. 

�ரி உடு ப�ல்ைா உனனைபேத்தி எல்ைாதம ப�ானனைா 
மா�ம ஆ்றாயிரம �மபேைம வாங்கிகக ஒனைககு இங்க 
எநே பிரச்�்னையும வராது. எோச்சும ஒரு தநரத்துககு 
தபோலீசுககாரனுவ வருவானுவ வநோ நீபயதுககும 
கவ்ைப்பேடைாே அே நா போத்துககத்றன. 

இநோ  புடி இதுை  பேத்ோயிரம பேணம இருககுது  தபோயி 
பமாேல்ை பகாழநே குடடிகளுககு நல்ை த�ாறு �ாறு 
ஆககிப்தபோடு பபோ்றவு தபேசிககைாம.’’ 

கணகளில் நீர் ேதுமபே ்ககள் நடுங்க பேணத்்ே வாங்க 
்க்ய நீடடினைாள் ஒருமு்்ற ப�ல்ைாயி்யப் போர்த்ோள். 

வாங்கிகதகா எனபேது தபோை ே்ையாடடினைாள். 

பேணத்்ே பபேறறுகபகாணடு தநரடியாக வி்ஜயாவின 
காலில் விழுநோள். 

ஏய ராணி எனனை பேழககம இது காலுை விழுநதுகிடடு 
எனை தூககி நிறுத்தினைாள். 

‘‘ஆங் ப�ல்ைா இனனிககு ஏதோ புது இனஸ்பபேகடைர் பரயடு 
வரானைாமா அேனைால் கஸ்டைமர் யா்ரயும வர தவணாமனு 
ப�ால்லிப்புடதடைன. நீ ராணிய கூடடிகிடடு பகைமபு நா்ை 
கழிச்சு ப�ால்லுமதபோது ராணிய கூடடிகிடதடை வநதுரு.’’ 

‘‘�ரிமமா’’ என்றாள் ப�ல்ைாயி 

கணணீதராடு ்கபயடுத்து குமபிடடு ராணி ப�ல்ைாயி 
இருவரும கிைமபினைார்கள். 

பேஸ்ஸ்டைாணட வநேவுடைன ‘ ‘அககா பமாேல்ை 
எமபுள்்ைங்களுககு நல்ை துணி மணி எடுககணுமககா’’ 
என்றாள் 

‘‘�ரி வாதபோைாம’’ எனை துணி மணிக்ை எடுத்துகபகாணடு 
புள்்ைங்க கறி கறி னு அ்ையா அ்ையுதுககா எனறு 
கறி காய எல்ைாம வாங்கிகபகாணடு ஊருககுப் தபோகும 
பேஸ்சுககாக நின்றார்கள். 

- சதாடரும்

வதாழர் சிவா சகையன்
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வாக்கபபட்ை ஊர்ல இருந்து
மூணு புள்மளகவளாை வாழா்வட்டியா
வந்தவதான் நம்ம வவலாயி;
வரும்வபாவத மூணு புள்மளவயாை
மவைாக்கியதமதயும் வ்சர்தவத
்காண்டு வந்தவ!

்பாறந்தவீட்டு திண்மையில
நாலு ்தன்னஙகீதது மமறபபுதான்
அவளுக்கும் அவ புள்மளஙகளுக்கும்
புழக்கமையானது; கூைவவ அவள்
தன்னம்பிக்மகயும் வ்சர்ந்வத வாழ்ந்தது!

கட்டுனவவன வச்சி கஞசி ஊதத
துபபில்லாதவபாது அவன் கட்டுன
தாலிஎதுக்குனு தூக்கிவீசி எறிஞசிட்டு வந்தவ;
ஆததா வீட்ல வபாட்ை குண்டுமணி
நமகமய விததுதான் ஒருவ்சாடி
்வள்ளாட்டு குட்டிய வதவிகாபுைதது
்சந்மதல வாஙகிட்டு வந்தா!

அக்கம் பக்கதது வீட்டு
்கால்மலயிவலவயா இல்ல
கழனியிலவயா கூலி வவமல ்்சயஞசி
மூணு புள்மளகவளாை பசியாததிட்டு
கால்வயிறு அமைவயிறு பசிவயாடுதான்
்தனமும் படுபபா; சிலவநைம் ஈைததுணிதான் 
அவ பசியாததும்!

புள்மளஙக படிச்சி ்பரிய ஆளா
வைனும்வனா நல்லா ்சம்பாதிக்கனும்வனா
பள்ளிக்கூைம் அனுபபுல; ஒரு வவள 
்சாபபாைாவது வயிறாை உண்ைட்டுவமனுதான் 
பள்ளிக்கூைம்
அனுபபுனா!

நாதது நைவவா கமள்யடுக்கவவா
வபாற எைததுல ்வள்ளாட்டு குட்டி
்ைண்மையும் இடுபபுல கட்டி வமயச்்சலுக்கு
கூைவவ இழுததுட்டு வபாவா; குட்டிஙக
்ைண்டும் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும்

இழுததுத தள்ளும்,”கட்டுனவந்தான் என்
உயிை வாஙகுனான்,இந்த ்சனியன்களும் என் 
உயிமை எடுக்குவதனு “ திட்டிக்கிவன
இழுததுட்டு வபாவா!

கைம்புகாட்லவயா வாயக்கா வமட்லவயா
கூட்ைமடிச்சி கட்டிட்டு பக்கததுல 
அறுவமைக்வகா நாததுநைவவா 
கூலிவவமலக்வகா வபாயிடுவா;
சிலவநைம் கூட்ைம் புடுஙகிக்கினு பக்கதது
கழனியிவல பயி்ைல்லாம் வமயஞசி
வச்சிரும் ்வள்ளாட்டு குட்டிக;
கழனிக்காைன் பார்ததுட்ைா அவவவளாதான்
பஞ்சாயததுல தண்ைம் கட்டிட்டுதான்
ஓட்டிட்டு வைனும்!

பூவாயி இபவபாலாம் அவவளவா
கூலி வவமலக்கு வபாறதுல்ல;
்பரிய ஆடுஙக குட்டி ஆடுஙக
அபபடி இபபடினு வ்சர்தது ஒரு
முபபது நாற்பது ஆடுகளா ஆயிருச்சு;
மா்சததுல ்ைண்டு மூணு ஆடுகள
விததுருவா; அத வச்சுதான் குடும்பதமதயும் 
ப்சஙக படிபபு ்்சலமவயும் பாததுக்குறா!

இபவபாலாம் பூவாயி ஒரு மகயில
்தாைட்டிக் ்காம்வபாடும் மகயில
குட்டி ஆட்வைாடுதான் கைம்புக்காட்ல
பார்க்க முடியும்; முள்வளலி மைததாண்ைவயா 
நுைா மைததாண்டிவயா
தமழ அறுதது வபாட்டுக்கினு இருபபா;
எல்லா ஆடுகளும் “ம்ம்மானு’ கததிக்கிவன
அவள சுததிக் ்கைக்கும்!

பூவாயிவயாை மூததமகன் இபவபா
வாததியாைாயிட்ைான்;
நடுபமபயன் இஞசினியரிங
படிச்சிட்டு பக்கதது ைவுனுவலவய
வவமலக்கு வபாயிட்டு வைான்;
சின்னவன் கல்லூரிக்கு வபாயிட்டு
வந்துட்டு இருக்கான்!

மூததமகன்தான் இபபடி வபச்ம்ச
ஆைம்பிததான்,”அம்மா இன்னும்
எததமன நாமளக்குததான் இந்த
ஒததததிண்மைல வாழபவபாவறாம்;நமக்குனு 
ஒரு வீடு வவைாமா,நானும் 
வவமலக்குபவபாவறன்,

கூைவவ இந்த 
ஆடுகமளயும் ்காஞ்சம்
விதது ஒரு வீடு 
கட்டுவவாம்னு” 
்்சான்னான்

காட்டுலயும் வமட்லயும் 
தன்வனாடு
உயிவைாடு உயிைாக 
இருந்த ஆடுகள
விக்க மனமில்லனாலும் இந்த
ஒததகுடிம்சல எவவளா நாள்
காலதத ஓட்றதுனு ்நனச்சி ஆடுகள
விக்க ்சம்மதிச்்சா;
புள்மளகளுக்கும் காலாகாலததுல
நல்லது ்கட்ைது நைததுனுவமனு
மன்ச வதததிக்கிட்ைா பூவாயி!

ஒண்ைகைதது வியாபாரிகிட்ை
ஆட்ை ஓட்டிவிட்டு வந்த காசுல
கூை்காஞ்சம் கைனவுைன வாஙகி
ஒரு ்மதமதவூை வாஙகி மூணு
புள்ளகமளயும் கமைவ்சர்ததி
விட்ைா பூவாயி!

தூைததில் கண்ணுக்குள் மமறயும்
வமை “ம்ம்மானு” கததிச்்்சல்லும்
ஆடுகளின் ்சததம் க்சக்கி பிழிந்தது
மனமத; முந்தாமன முழுதும்
கண்ணீர்த திவமலயின் ஈைஙகள்!

யாவைா ஓடிவந்து ்்சான்னார்கள்
“உன் வீட்டுக்காைன் குடிகுடிச்சி குைல்்வந்து 
்்சதது வபாயிட்ைான்,ஒரு எட்டு வந்து 
பார்ததுட்டு வந்துடு தாயீ”
அபபடினு ்்சான்னான், அமதவகட்டு
வீட்டுக்கு பின்புறம் ்்சன்றவள்
தமலமுழுகி வந்தாள்!

விற்கபபைாத ஒரு வ்சாடி குட்டி ஆடும்
வதாளில் ்தாைட்டிக்கம்வபாடும்
கம்மாக்கமை வநாக்கிப பயணிததது
எபவபாதும் விட்டுவிைாத மவைாக்கியதமத
்நஞசில் சுமந்து பூவாயியின் கால்கள்!

இபவபாது வ்சதி ்்சால்ல வந்தவவனாடு
ஊரும் வ்சர்ந்து பார்ததது
அவள் கால்கள் பயணிதத தைதமத!     

கவிஞர் நா.காமராசன் மண்ை்காளததூர்

‘வேலாயி’
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தலைலை அலுவைகம்:
16, ராமுகாலனி முதல் வீதி, தனலட்சுமி திரரயரஙகம் பின்புறம், ககாஙகு கெயின் ரராடு, திருப்பூர்-641607.
ContaCt: 90426 25725, 95851 16796, 80129 36465  Mail iD: MjMktaMilnaDu2017@gMail.CoM Website:WWW.MjMktaMilnaDu.CoM

Fb : MjMktaMilnaDu Fb likepage: ெககள் ஜனநாயக முன்ரனறற கழகம்

எநதக�ாரு பின்புலமும் இன்றி எளிய இரைய சமுதாயததால் கடநத �ருடம் ஜன�ரி 28 ஞாயிறறுக கிழரெ ெககள் ஜனநாயக 
முன்ரனறறக கழகம் என்ற அரசியல் கட்சி ெககள் ெததியில் அறிமுகம் கசயயப்்பட்டது. எநதவித ஆர்ப்்பாட்டததிலும் ர்பாராட்டததிலும் 
்பஙரகறகாத நிரலயில் அரதத தவிர்தது உள்ை ெககள் ரசர� ்பணிரய ெட்டும் கசயது �ருகின்ரறாம்.

 க்பாது நீரராட்டதரதாடு ்பயணிததுக ககாண்டிருககும் எஙகரை இரண்டாம் ஆண்டில் ்பயணிககச் கசயது எஙகளுககு ஆககமும் 
ஊககமும் உறசாகமும் ககாடுததுக ககாண்டிருககும் ்பல்ர�று அரசியல் கட்சிரய சார்நத தரல�ர்கள், அரெப்புகள், சஙகஙகளின் 
தரல�ர்கள், சமூக ஆர்�லர்கள் ெறறும் சமூக �ரலதைம் மூலம் ர்பராதரவு அளிதது �ரும் சரகாதர சரகாதரிகளுககும் ெககள் ஜனநாயக 
முன்ரனறற கழகததின் அரனதது சரகாதர சரகாதரிகளின் சார்பில் கநஞசம் நிரறநத நன்றிகள்!!! 

எஙகைது கசயதிகள் ெறறும் விைம்்பரஙகரை உண்ரெத தன்ரெரயாடு க�ளிப்்படுததி உறசாகம் அளிதத ொண்புமிகு 
்பததிரிரக ஆசிரியர்கள், கசயதியாைர்கள் ெறறும் ரகததடி ொத இதழுககும் எண்ணிலடஙகா நன்றிகள்!!!

இப்ராஹீம் பராதுஷரா 
- நிறுவனர் & தலைவர்

நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!!

கிருஷ்ணா எலக்ட்ணானிகஸ்
46-A, வெள்ளிவ�ொட்டல் வெரு, க்டலூர் - 2.

அலைபேசி : 93445 66999 பேொன் : 04142 - 289 636
மின்்னஞ்சல் : wingodrej@gmail.com

122, 123 ்சஙகரன் வெரு, திருபேொதிரிபபுலியூர், க்டலூர் - 607 002.

அலைபேசி : 93445 66999 பேொன் : 04142 - 236 636

எைகடரொனிகஸ் �ற்றும் ேர்னிச்சர்கள் ெொஙகி்ட “லகரொசியொ்ன நிறுெ்னம்”

விண் எலக்ட்ணானிகஸ் & பர்னிச்சர்ஸ்

அபலளையன்்சஸ்டிஸ்டரிபியூட்டர்ஸ் 
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வராழ்விலையரகள் :

சி.ல�ோகலகேஷ் - அ.போரதி

இலையயற்பு இடம் :

“சின்னதுல் - பராஞ்ராலை, இைட்சுமி” இலைம்,
ச்வததரானசகராட்டராய், ைராணிககனூர, லபயூர, கராயவரிபபட்டைம் (வ), கிருட்டிைகிரி.

இலையயற்பு நராள்:
சபரியரார ஆண்டு 140, (10/02/2019) ஞராயிற்றுககிழலை கராலை 9.00 ைணி அளவில

வாழ்க்கை இ்ையேற்பு
ஒப்பந்த விழா அ்ழபபி்தழ

�ாழக க்பரியார்! �ைர்க ்பகுததறிவு!!

அழைக்க : 9972440873 / 8088261544

திருெணம் என்்பது �யது �நத, அறிவு �நத ஒரு ஆணுககும் ஒரு க்பண்ணுககும் சம்ெநதப்்பட்ட காரியரெ 
ஒழிய ெறற யாருககும் ர�று எநதக கட்டுப்்பாடுகளுககும் சம்்பநதப்்பட்டதல்ல.

- தநலத சபரியரார

தங்களை உளைன்போடு அளைக்கும்...
கிருட்டிணகிரி, தருமபுரி - கிளைகேழகே, ஒன்றிய, நகேர, மோவட்்ட

திரோவி்டர் கேழகே லதோழர்கேள், பபோறுபபோைர்கேள்
& போசமிகு உறவுகேளும்... லநசமிகு நட்புகேளும்....

வ்யவற்புல் :

ொனமிகு. மு.சி.அறிவழகேன்,
ஆசிரியர், ரகததடி ொத இதழ.

தலைலை :

ொனமிகு. பப.மதிமணியன்,
ொ�ட்ட தரல�ர், தி.க, கிருட்டிணகிரி.

வராழ்கலக இலையயற்பு ஒபபநத விழராலவ
நடததிலவதது சிறபபுல்:

ொனமிகு. முரன�ர். துளர சந்திரலசகேரன்,
க்பாதுச்கசயலாைர், திராவிடர் கழகம்.

நனறியுல் :

சி.சிவபபருமோன்,
கிரை கழக அரெப்்பாைர், தி.க, ொணிககனூர்.
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