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ப�ொங்கல் பண்டிக்க எனபது நாள் நட்சத்திரம் மதக்- 
்ககத ஆதாரம் முதலியகை எதுவுமம இல்்ாமல் 

கத மாதம் ஒன்ாம் மததி எனபதா்கத் கத மாதத்கதயும் 
முதல் மததிகயயுமம ஆதாரமா்கக் க்காண்்டதாகும். 

இதற்கு எவ்விதமான ்ககதயும் கிக்டயாது. இநதப் பண்டிக்க 
உ்கில் எநதப் பா்கத்திற்கும் எநத மக்்களுக்கும் உரிகமயுள்்ள 
பண்டிக்கயாகும். என்ாலும். மற்் இ்டங்களில் மற்் மக்்க்ளால் 
ப் மாதங்களில் ப் மததி்களில் ப் மபர்க்ளால் க்காண்்டா்டப் 
படுைதாகும். இக்க்காண்்டாட்டத்தின தத்துைம் எனனகைன்ால், 
விை்சாயத்கதயும் மை்ளாண்கமகயயும் அடிப்பக்டயா்கக் 
க்காண்டு அறுைக்டப் பண்டிக்ககயனறு க்சால்்ப்படுைதாகும். 
ஆஙகி்த்தில் ஹாரமைஸ்ட கபஸ்டிைல் (Harvest Festival) எனறு 
க்சால்்ப்படுைதின ்கருத்தும் இது தான. 

என்ாலும், பாரப்பனர இகத மத ்சம்பநதம் ஆக்குைதற்்கா்க 
விை்சாயம், கைள்்ளாண்கம, அறுைக்ட ஆகிய ்கருத்கதமய 
அடிப்பக்டயா்கக் க்காண்டு இதற்கு “இநதிரன பண்டிக்க” 
எனறும் அதற்குக் ்காரணம் கைள்்ளாண்கமக்கு முக்கிய 
ஆதாரமான நீகர (மகைகயப்) கபாழிகி்ைன இநதிரன 
ஆத்ால் இநதிரகனக் குறிப்பாய் கைத்து, விை்சாயத்தில் 
விக்ளநது கைள்்ளாண்கமயாகியகதப் கபாஙகி ்சகமத்து 
மகைக்்க்டவு்ளாகிய இநதிரனுக்கு கைத்து பக்டத்து பூசிப்பது 
எனறும் ்ககத ்கடடி விட்டார்கள். 

இநதக் ்ககதகய இவ்ை்ளமைாடு விடடுவி்டவில்க். 

இம் மாதிரியான இநதிர விைாபற்றி  கிருஷணன 
கபா்ாகமப்படடு தனக்கும் அநத விைாகை (பூக்சகய) ந்டத்த 
மைண்டுகமனறு மக்்களுக்குக் ்கட்டக்ள இட்டதா்கவும், மக்்கள் 
அதனபடிச் க்சய்ததா்கவும், இநத இநதிரவிைா கிருஷணமூரத்தி 
விைாைா்க மாறியது இதகனக் ்கண்்ட இநதிரன ம்காபித்து 
ஆத்திரப்படடு, இநத கிருஷணமூரத்தி விைா ஈம்ட்ாமல் 
நக்டகப்ாமல் மபாகும் கபாருடடு கபரிய மகைகய 
உண்்டாக்கி விைாக் க்காண்்டாடுமைார கைள்்ளாண்கமக்கு 
ஆதரைா்க இருநத ்கால்நக்ட்கள்,ஆடு மாடு்கள் அழியும் 

ப�ொங்கல் �ண்டிக்க
ைண்ணமா்கப் கபரும் மகையா்கப் கபய்யச் க்சய்துவிட்டான 
எனறும் இதற்கு ஆ்ளான மக்்கள் கிருஷணமூரத்தியி்டம் 
க்சனறு முக்யிட்டதா்கவும், கிருஷணமூரத்தி மக்்கக்ளயும் 
மாடு்கக்ளயும் ்காப்பாற்் ஒரு கபரிய மக் (ம்காைரத்தனகிரி)
கயத் தூக்கி அகதத் தனது சுண்டுவிர்ால் தாஙகிப் பிடித்து 
்காப்பாற்றியதா்கவும், இதனால் இநதிரன கைட்கமக்டநது 
கிருஷணனி்டம் தஞ்சமக்டநது தனது மரியாகதகயக் 
்காப்பாற்் மைண்டுகமனறு ம்கடடுக் க்காண்்டதா்கவும், அதற்கு 
இரஙகி கிருஷணன, எனக்கு ஒரு நாள் பண்டிக்க, உனக்கு 
ஒரு நாள் பண்டிக்கயா்க, மக்்கள் முதல் நாள் எனக்்கா்க 
கபாங்கல் பண்டிக்கயா்கவும், கபாங்கலுக்கு மறுநாள் 
மாடடுப் கபாங்கல் எனறு க்காண்்டாடும்படியும் ராஜி க்சய்து 
க்காண்்டார்கள் எனறும் சிரிப்பிற்கி்டமான ஆபா்ச முட்டாள் 
தனமான ்ககத்கக்ளச் சுடடிப் கபாருத்திவிட்டார்கள்.

இதிலிருநது மதைர்களுக்கு அர்சனான இநதிரனின 
மயாக்கியகத எப்படிப்பட்டது ? மக்்களுக்குக் ்க்டவு்ளான 
கிருஷணனின மயாக்கியகத எப்படிப்பட்டது எனபகத மக்்கள் 
சிநதித்து உணர மைண்டுகமனறு மைண்டிக் க்காள்கிம்ன. 

மற்றும் இதில் கபாங்கலுக்கு முதல் நாக்ளக்கு 
ஒரு ்ககதகயயும், மறு நாக்ளக்கு ஒரு ்ககதகயயும் 
மபாகிப் பண்டிக்ககயனறும் கபயர கைத்து மூனறு 
நாள் பண்டிக்கயாக்கி, அதில் ஏரா்ளமான முட்டாள் 
தனத்கதயும் மூ்டநம்பிக்க்ககயயும் புகுத்திவிட்டார்கள். 
நமது பாரப்பனர்களுக்கு எநதக் ்காரியம் எப்படியிருநதாலும், 
யார எக்ம்கடு க்கட்டாலும் தாங்கள் மனித ்சமுதாயத்தில் 
உயரநத பி்வி மக்்க்ளா்கவும், உ்டலுகைப்பு இல்்ாமல் 
ைாழும் சு்க ஜீவி்க்ளா்கவும் இருக்்கமைண்டும் எனபதற்்கா்க 
மனித ்சமுதாயம் முழுைதுமம அறிகைப் பயனபடுத்தாத, 
ஆராய்ச்சிகயப் பற்றிமய சிநதிக்்காத முட்டாள்்க்ளா்கவும், 
்காடடுமிராண்டி்க்ளா்கவும் இருக்்கச் க்சய்யமைண்டும் எனபமத 
அைர்களுக்டய பி்விப் புத்தியானதால் அதற்ம்கற்ப உ்்க 
ந்டப்கபத் திருப்பிப் பாது்காத்து கைக்கி்ார்கள்.

பாரப்பனர்களின இம் மாதிரியான அடடூழிய அக்கிரம 
்காரியங்களில் இருநது விடுபடடு மனிதர்க்ளா்க நாம் 
ைாைமைண்டுமானால் கபாங்கல் பண்டிக்க எனகி்கத 
முதல்நாள் அனறு மடடும் நல்் உயரைான உணவு 
அருநதுைகதயும், நல்லுக்ட உடுத்துைகதயும் மகனவி 
மக்்கள் முதலியைர்களு்டன இனபமா்கக் ்கா்ம் ்கழிப்பகதயும் 
க்காண்டு, நம்மால் கூடிய அ்ளவு மற்்ைர்களுக்கும் உதவி 
அைர்களு்டன கு்ாவுைதான ்காரியங்கக்ளயும் க்சய்ைதன 
மூ்ம் விைாக் க்காண்்டா்ட மைண்டியது அைசியமாகும். 

மற்்ப்படியா்க, மதச் ்சாரபா்க உண்்டாக்்கப்படடிருக்கும் 
பண்டிக்க்கள் அகனத்தும் கபரியதும் நம் இழிவிற்கும், 
பாரப்பனர உயரவிற்கும், நம் ம்டகமக்கும், ்காடடுமிராண்டித் 
தனகமக்கும் பயனப்டத்தக்்கதா்கமை இருநது ைருைதால் 
பயனளித்து ைருைதால் அறிவுள்்ள, மானமுள்்ள மக்்கள் மத 
்சம்பநதமான எநதப் பண்டிக்ககயயும் க்காண்்டா்டாமலிருநது, 
தங்கக்ள மானமும் அறிவுமுள்்ள மக்்க்ளா்க ஆக்கிக் க்காள்்ள 
மைண்டுகமனறு ம்கடடுக் க்காள்கிம்ன. மானமும் அறிவுமம 
மனிதருக்்கைகு.

- அறிக்கை - விடுத்ை - 13-1-1970
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ஓராண்டு சநதா ` 300
இரண்டு ஆண்டு சநதா ` 600
நான்கு ஆண்டு சநதா ` 1200
ஐநது ஆண்டு சநதா ` 1500
ஆயுள் சநதா (10 ஆண்டு மட்டும்) ̀  3000

்ைததடி சநதா விெரம் தனி இதழ்
` 30

இ ந்த இ ்தழில்...
தமிழர் திருநாள் 5
ஓரணியில் நிற்க வேண்டிய
வ�ார் வீரர்்கள் நாம்! 7
‘மமய்ம�ாருள் ்காண்�து அறிவு’ 12
ோழதல் இனிது 14
அவயாத்தி அரசியல் 16
மந்திரமா? தந்திரமா? 17
எச்சில் மதாட்டி - மதாடர்்கதத 18
தமிழர் விதையாட்டு்கள் - ்கர்காட்டம் 20
இனதறைய இந்தியாவில்
ம�ண் குழந்தத்களின நிதைமயனன? 22
அயம்�து ஆண்டு திராவிட ்கட்சி்களின ஆட்சியில்
தமிழ்கம் ேைர்ந்திருக்கிறைதா? வீழந்திருக்கிறைதா? 24
ேயதான ம�ண்/ ஆண்்கதை ேததக்கும் 
எலும்பு்புதர வநாய (Osteoporosis) 28
ஒரு வ்கள்விக்குறியின ஊடா்க - ்கவிதத 29
சட்டமும் வ�ஸ்புக்கும் 30
உயிர்மமய - மதாடர்்கதத 32
மசல்ைக்்கண்ணு - ்கவிதத 34
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க்ம.கைா.கிட்டு

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

இதழ் ெடிெனமபபு:
டி்ைன்ஷாப், 76677 55673

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

ைளப்பணிக் குழு: 
அ.சச.சசலவம், சி.வீரகவல,
கைண்மணி, திராவிடராசன்,

சஜரலின் பிரீ்மா, கைவிதாரக்மஷ்.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

சட் ஆலலடாசைர்ைள்: 
ஆர.்சயத் அன்வர பாசா, ெழக்ைறிஞர் 

சஜ. தம்பிபிரபாகைரன், ெழக்ைறிஞர்
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ஆசிரியர் குழு & அலுெலை முைெரி

2/343, ைடாமலடாபுரம் (கி), மல்லிக்குடன் (அ),
ைடாரிமஙைலம் (ெ), தருமபுரி & 635 205.

அனலல்பசி: 73733 33078
மினனஞசல்:kaithadimonthly@gmail.com இதையதைம்:kaithadi.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 மேறறி ம�றுேது எ்�டி எனறு வயாசி்�தத விட, வதால்வி அதடந்தது எ்�டி எனறு வயாசித்து்�ார் 
   நீ ்கண்டி்�ா்க மேறறி ம�றுோய. - ஹிட்்லர்

“த மிழனுக்குள்ை ்கதை்கள் என�னமேல்ைாம் 
தமிழதன அடிதம ஆக்குேனோ்கவே 
இருந்துேருகினறைன. தமிழனுக்கு அடிவயாடு 

சமயம் என�வத இல்ைாமல் வ�ாயவிட்டவத எனைாம். 
மக்்களுக்கு விழா, முக்கியமான வததேயாகும். விழாதே 
முனனிட்டு மக்்களுக்கு, மகிழச்சி, ஓயவு, மக்்களுடன 
அைேைாவுதல், ்கேதையறறை ம்காண்டாட்டம் ம்காள்ளுதல், 
அனபு, ஆதச்�ரிமாறறைம், ்களியாட்டம் முதலியதே்கதை 
அனு�விக்்க முடிகினறைது. இதே்கதை ஏற�டுத்துேதால் 
தான இேறதறை விழா எனறு கூறுகிவறைாம்.

அரசாங்க விடுமுதறைக்கு உரிய �ண்டித்க்கள் வ�ாகி, 
ம�ாங்கல், மாட்டு்ம�ாங்கல், ம்கா சிேராத்திரி, தமிழ 
ேருஷ் பிறை்பு, ஆேணி அவிட்டம், வ்காகுைாஷடமி, 
சரஸ்ேதி பூதை, தீ�ாேளி. விடுமுதறை இல்ைாத 
�ண்டித்க்கள் பிள்தையார் சதூர்த்தி, ்கார்த்தித்க தீ�ம், 
�ஙகுனி உத்திரம், தத்பூசம் இந்த்�டியா்க இனனும் 
�ை.

இதே்களில் தமிழனுக்கு, தமிழச்சமுதாயத்துக்கு 
தமிழன �ண்பிறகு, தமிழன ேரைாறறு நட்புக்கு, 
தமிழனின அறிவு ஆராயச்சி ம�ாருத்தத்துக்கு ஏறறைோறு 
விழா அல்ைது �ண்டித்க என�தா்க எததயாேது 
மசால்ை முடிகிறைதா?

இ்�டி்�ட்ட நிதையில், தமிழர் விழா (�ண்டித்க) 
என�தா்க நான எததச் மசால்ை முடியும்? ஏதாேது 

ஒனறு வேண்டுவம? அதத நாம் ்கறபி்�து 
என�தும், எளிதில் ஆ்கக்கூடியது அல்ைவே எனறு ்கருதி் 
ம�ாங்கல் �ண்டித்க என�ததத் தமிழன விழாோ்க 
ம்காண்டாடைாம் எனறு மு்�து ஆண்டு்கட்கு முன நான 
கூறிவனன. மறறும் யாராேது கூறியும் இருக்்கைாம்.

இந்த் �ண்டித்கயும் அறுேதடத் திருவிழா (Hervest 
Festivel) எனறை ்கருத்தில்தாவன ஒழிய, சங்கராந்தி் 
�ண்டித்க, வ�ாகி்�ண்டித்க, இந்திரவிழா எனறு 
மசால்ை்�டும் ்கருத்தில் அல்ை.

இந்த ம�ாங்கல் �ண்டித்கதய தமிழர் எல்வைாரும் 
ம்காண்டாட வேண்டும்.” (விடுததை : 30/1/1959))

மூட நம்பிக்கைகை்ை மூலதனமாகைக ககைாண்டு ஆரிய 
பார்பபனரகைைால் புகுதத்பபடட பண்டி்கைகைளும் விழாககைளும் 
மககைளின் நநரத்த வீணடிதது, கபாருைாதாரத்தச் 
சீரழிதது, அறி்ைக ககைடுதது நாட்ட பிறநபாககுததனததில் 
ஆழ்ததுை்தககைண்ட கபரியாரின் உளைக ககைாதி்பநப நமநல 
உளை அைரின் கைருதது. சமுதாயத்த ஏற்றம் கப்றச் கசயயவும், 
ைாழ்்ை உயரததவும், நாட்ட முன்நனற்ற்பபா்தயில் 
இடடுச்கசல்லவும் எது பயன்படவில்்லநயா அைற்்ற 
தந்த கபரியார எதிரததார; சாடினார. அறிவுலகை ஆசான் 
கபரியாரால் ககைாண்டாட்பபடநைண்டிய விழாைாகை 
அ்டயாை்பபடுதத்பபடட ஒநர விழா தமிழர திருநாள 
மடடுநம.

தமிழர திருநாள எனும் கபாஙகைல் விழா என்பது சமய 

முதனேர் துரை சந்திைசசகைன்
ம�ாதுச் மசயைாைர், திராவிடர் ்கழ்கம்
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சாரபற்ற விழா மடடுமல்ல இயற்கை சாரநத விழாைாகும். 
எல்லாத தமிழரகைளுககும் கபாதுைான விழாவும் கூட. 
ைான் சாரநது, மண் சாரநது முழு்மயான நைைாண்்ம 
சாரநது உருைான திருநாள ஆகும். தமிழரகைைான 
திராவிட குடியான நமககு மகிழ்ச்சி்ய கபரு்ம்ய 
தருகி்ற விழாகயன்்றால் மி்கையில்்ல. தமிழர தம் 
பண்பாடடு விழாைான கபாஙகைல் முதல் நா்ை நபாகி 
என்றும், தமிழ் புததாண்டின் கதாடககை நா்ை கபாஙகைல் 
என்றும், அடுதத நா்ை மாடடு்பகபாஙகைல் என்றும், 
உ்றவினரகை்ை, அறிவிறசான்ந்றாரகை்ை கைண்டு உ்றைாடும் 
நா்ை கைாணும் கபாஙகைல் என்றும் மககைைால் மகிழ்ைாகை 
ககைாண்டாட்பபடும் மகிழ்ச்சிககுரிய திருநாநை தமிழர 
திருநாள.

ஓர ஆஷ்ட்ப நபாககியது ‘நபாககி’ (நபாகி) எனவும், 
அநநாளில் ப்ழயன கைழிதல் புதியன புகுதல் என்பதாகை 
ப்ழய நத்ையற்ற கபாருடகை்ை எரிததல் நபான்்ற 
ைழககைஙகைளும் உண்டு. இத்ன்ப பயன்படுததி ஆரிய 
பார்பபனரகைள தமிழரதம் ைரலாறறுச் சுைடுகை்ை 
எரிததிட மககை்ைத தூண்டி சூழ்ச்சியாய கைாரியமாறறிய 
கசயதிகைளும் உண்டு. அடுதது கபாஙகைல் நாளில் புததா்ட 
உடுததி, புததரிசி கபாஙகைலிடடு, வீடு கதரு எஙகும் 
நதாரணஙகைள கைடடி, கசஙகைரும்பும் மஞசளும் ககைாண்டு 
வீட்ட அழகு்பபடுததி ‘கபாஙகைநலா கபாஙகைல்’ என்று 
மகிழ்ச்சியாகை ககைாண்டாடுைர. அதறகும் அடுதத நாள 
நைைாண் குடிமககைளுககு உற்ற நதாழனாகை உதவிடும் 
மாடுகை்ை, இயற்கை்ய ஏற்றம் கப்றச் கசயயும்ைண்ணம் 
மாடடு்பகபாஙகைல் கிராம்பபு்றஙகைளில் சீநராடும் சி்ற்பநபாடும் 
ககைாண்டாடிைருை்த கைாணலாம்.

இரு்ை்பநபாககி புதகதாளி ைழஙகிடும் சூரிய்ன்ப 
நபாறறியும், உ்ழ்ப்ப மடடுமல்ல தனககு து்ணநின்்ற 
உயி்ரயும் நபாறறிய சீர உரு பண்பாட்ட கபாஙகைல்விழா 
என்பது எடுததுககைாடடுகி்றது. இன்றும் கிராம்பபு்றஙகைளில் 
மிகைவும் சி்ற்பபான விழாைாகை கபாஙகைல்விழா கபாலிவுடன் 
ககைாண்டாட்பபடுகி்றது. ைடைரால் ஆரியததால் 
ைழஙகை்பபடட ‘தீபாைளி’ ககைாண்டாடுை்த முற்றாகை 
தவிரககை நைண்டும். தமிழர திருநா்ை தமிழர ைாழும் 
ஊகரல்லாம், நாகடல்லாம் ககைாண்டாட நைண்டும்.

“கிறிஸ்தேர்்கள் ்காைத்ததக் ்காட்ட கிறிஸ்தே ஆண்டு 
(கி.பி, கி.மு) இருக்கிறைது. முஸ்லீம்்கள் ்காைத்ததக்்காட்ட 
இஸ்ைாம் ஆண்டு (ஹிஜ்ரி) இருக்கிறைது. இதுவ�ாை 
தமிழனுக்கு எனன இருக்கிறைது? இதறகு தமிழனின 
ஆதாரம் எனன இருக்கிறைது?” (விடுததை : 30/1/1959)

இ்பபடிக நகைடடைர பகுததறிவு்ப பகைலைன் கபரியார. 
தமிழனுகககைன்று ஆண்டு கைணககுமு்்ற இல்்லநய! 
ஆரியரகைைால் சூதாகைகைறபிககை்பபடட பிரபை முதல் அடசய 
ை்ர ைருடஙகைைாகை, அதுவும் சுழறசி மு்்றயில் 60 
ைருடஙகைைாகை! 60 ையதுககு நமல் ைாழும் ஒவகைாரு 
மனிதனின் ையதுககைணககு என்னைாகும்? 60 ஆண்டுகைள 
உருைாககைததுககுச் கசால்ல்பபடட கிருஷணன் – நாரதன் 
கை்த ஏறபடுததிய சீரழிவு?

இநத அைலத்த்ப நபாககைததான் 1921 நம 19-ஆம் நாள 
கசன்்ன பச்்சய்பபன் கைல்லூரியில் தமிழ் அறிஞரகைளும், 

சான்ந்றாரகைளும், புலைரகைளும் அயநூறுககும் நமலாகைக 
கூடி ஆயவு கசயது ஒதத முடிவுககு ைநது நான்கு 
முடிவுகை்ை கைளி்பபடுததினர தமிழ்கைடல் ம்்றம்ல 
அடிகைள த்ல்மயில்!

 தமிழ்ப புத்தடாண்டுத் வதடா்க்ைம் னத முதல் நடாள்

 திருெள்ளுெர் வ்பயரில் வதடா்ர் ஆண்டுக்ைணக்கு

 திருெள்ளுெர் ைடாலம் கி.மு. 31

 திருெள்ளுெர் ஆண்ல் தமிழ் ஆண்டு எை வைடாள்ெது

இம்முடி்ைத தான் 1935 சனைரி 18-ஆம் நாள தமிழ்ககைடல் 
ம்்றம்ல அடிகைள அறிவிததார. திருைளளுைர ஆண்டு 
கைணககிட ஆஙகில ஆண்டுடன் 31-்ன கூடடல் நைண்டும்.

்த முதல் நாநை தமிழ்்ப புததாண்டுத கதாடஙகை 
நாள என்ப்த தமிழ்நாடு அரசு ஏறறு அறிவிககை 
நைண்டும் என்்ற நகைாரிக்கை்ய தமிழகை முதல்ைரிடம் 
திராவிடர கைழகைத த்லைர ஆசிரியர கி.வீரமணி 
அைரகைநை முன்்ைததார. பல்நைறு தமிழ் அ்ம்பபுகைள, 
தமிழறிஞரகைள நகைாரிக்கை்யத கதாடரநதனர.

தி.மு.கை. த்ல்மயிலான தமிழ்நாடு அரசு சாரபில் 
2008-ஆம் ஆண்டு தமிழகை முதல்ைர முததமிழறிஞர 
கை்லஞர ்த முதல் நாநை தமிழ்்ப புததாண்டு என 
அறிவிததார. உலகைம் முழுைதும் ைாழும் தமிழரகைள 
ைரநைறறு மகிழ்நதனர; உை்கை பூததனர. மகிழ்ச்சி நீண்ட 
கைாலம் நி்லகப்றவில்்ல. கைாரணம் 2011-இல் ஆடசிககு 
ைநத அ.தி.மு.கை. அரசின் முதல்ைர கெயலலிதா மீண்டும் 
சிததி்ர முதல் நாநை தமிழ்்பபுததாண்டின் முதல்நாள 
என இநதுததுை மன்பபான்்மயுடன் அறிவிததார.

1971 முதல் தமிழ்நாடு அரசின் நாடகுறி்பபிலும் 1972 
முதல் அரசிதழிலும் திருைளளுைர ஆண்டு எனும் 
ந்டமு்்ற்ய கசயல்கப்றச் கசயதைரும் கை்லஞநர. 
1981 முதல் அரசு சாரநத அ்னதது அலுைலகைஙகைளிலும் 
திருைளளுைர ஆண்டு பின்பற்ற்பபடடு ைருைது பாராடடுககு 
உரியநத! ்த முதல் நாநை தமிழ்்ப புததாண்டு 
கதாடககை நாைாகை மீண்டும் ந்டமு்்றககு ைரச்கசயய 
முயலுநைாமாகை.
“தையே முைற்றிங்கள்; தை முையே ஆண்டு முைல்
பதைன்று; நூறன்று; பன்னூறன்று
பல்ேலாயிரத ைலாண்்லாய்த ைமிழர் வலாழ்வில்
புதைலாண்டு தைம் முைல்்லாள் பபலாங்கல் ்ன்்லாள்
நிததிதரயில் இருக்கும் ைமிழலா!
சிததிதர அல்ே உ்க்குத ைமிழ்ப்புதைலாண்டு
அண்டிப்பிதழக்்கவநை ஆரிேக்கூட்ம் ்கலாடடிேயை
அறிவுக்கு ஒவவலாை அறுபது ஆண்டு்கள்
ைரணி ஆண்் ைமிழர்க்கு
தைமுைல் ்லாயே ைமிழ்ப்புதைலாண்டு”

எனும் புரடசிககைவிஞரின் ைரிகை்ை நி்னவில் 
ககைாளநைாம்! பார்பபன பண்பாடடு ப்டகயடு்ப்ப 
முறியடி்பநபாம்! தந்த கபரியாரின் ககைாள்கை்பபாட்டயில் 
திராவிடர தி்றம் கூடடுநைாம்; தமிழர உரி்ம கைா்பநபாம்! 
தமிழர திருநாளின் சி்ற்ப்ப, மதி்ப்ப ப்்றசாறறுநைாம்!. 
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மகைாராஷடிர மாநிலததில், ொதி, தீண்டா்ம ஒழி்பபு 
மாநாடு இவைைவு சி்ற்பபாகை ந்டகபறுைதறகு 
கைாரணமாகை இத்ன ஏறபாடு கசயது நடததிக 

ககைாண்டிருககைக கூடிய மும்்ப பகுததறிைாைர கைழகைததின் 
கபாறு்பபாைரகைநை,

இஙநகை சி்ற்பபு்ரயாற்ற ைரு்கை தநதிருககின்்ற 
எழுச்சித தமிழர கதால்.திருமாைைைன் அைரகைநை, 
இநத மும்்ப மண்ணில் பகுததறிவு நைரகை்ை நி்ல 
நிறுததச் கசயத தமிழரகைைான மும்்பயில் திராவிட 
இயககைம் என்கி்ற கசாறகைள ஒலிககும் கபாழுகதல்லாம் 
அதறகைான அடி நைராகை இருநது ம்்றநத அயயா 
மநதிரமூரததி அைரகைள, அயயா சு்ப்பயயா அைரகைள, 
அயயா நசாமசுநதரன் அைரகைள, அயயா கபாறநகைா 
அைரகைள, அயயா ஆரிய சஙகைரன் அைரகைள, அயயா 
அன்பழகைன் அைரகைள இ்பபடி இநத திராவிட இயககைததின் 
அடிககைல்லாகை ைாழ்நத அைரகைளு்டய ைழியில் இன்றும் 
இநத இயககைததி்ன நடததிச் கசன்று ககைாண்டிருககின்்ற 
கைழகை்ப கபாறு்பபாைரகைநை,

தமிழ் கலமூரியா மூலமாகை தமிழரகைளின் ைரலாறறுத 
நதட்ல முன்கனடுதது நடததுகின்்ற நதாழர குமணராசன் 
அைரகைநை, திராவிடர கைழகைததின் கைளியு்றவுதது்்ற 
கசயலாைர சி்றநத பகுததறிைாைரும் பகுததறிைாைர 

கைழகைததின் ைழிகைாடடி நதாழர. குமநரசன் அைரகைநை,
மதி்பபிறகுரிய சடடமன்்ற உறு்பபினர நகை்படன் 

தமிழ்ச்கசல்ைன் அைரகைநை ,  நமலும் நி்்றய 
நபரின் கபய்ரச் கசால்ல நைண்டும். அ்னைரின் 
கபயரகை்ையும் நதாழர திருமா அைரகைள குறி்பபிடுைார. 
அைரு்டய உ்ரககைாகை இவைைவு நநரம் எழுச்சிநயாடும் 
கபாறு்மநயாடும் ஆரைதநதாடும், எதிரபார்பபுகைநைாடும் 
கூடி இருககின்்ற உஙகைள அ்னைருககும் என்னு்டய 
ைணககைத்தத கதரிவிததுகககைாளகின்ந்றன்.

தமிழரகைளின் தமிழ்நாடடில் இருநது கைகு தூரம் 
நை்லககைாகைத கதாழில், ைணிகைம், அரசியல் என்று 
எஙககைல்லாம் கசன்று ைாழ்கி்றாரகைநைா அநத இடததில் 
கசன்று தமிழரகை்ைச் சநதி்பபது என்பது தனககு 
மிகைவும் பிடிததமான ஒரு நை்ல என்பது தான் 
ஆசிரியரஅைரகைளு்டய கைருதது. அ்பபடி்பபடடச் சூழலில் 
அைர இஙகு ைர இயலாத அநத ைாய்பபி்ன எனககு 
அளிதது இநதச் சமூகைம், நீதி, ொதி, தீண்டா்ம 
ஒழி்பபு என்கி்ற ைரலாறறு முககியததுைம் ைாயநத 
கைருததரஙகைததில் பஙகு கபறுகி்றச் சூழ்ல உருைாககித 
தநதிருககி்றாரகைள.

இநத ைாய்பபளிதததறகைாகை அயயா அைரகைளுககு 
என்னு்டய நன்றி்யத கதரிவிததுக ககைாளகிந்றன்.

ஓரணியில் நிற்க வேண்டிய
வ�ோர் வீரர்்கள் நோம்!

வழகைறிஞர் அ.அருள்மொழி
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இன்்்றய அரசியல் சூழலில் இநதியா முழுைதிலும் 
ஒவகைாரு மாநிலததிலும் ஒவகைாருவிதமான பிரச்ச்னகைள 
நபச்பபடடு ைருகின்்றன. ஆனால் இநதியா முழுைதும் நபச 
நைண்டிய பிரச்ச்ன என்்றால் ொதி, தீண்டா்ம. அ்த 
ஒழிககி்ற சமூகைநீதி இ்ைதான். மாநிலததிறகு மாநிலம் மற்ற 
பிரச்ச்னகைள மா்றலாம். ஆனால் இநதியாவின் மா்றாத 
பிரச்ச்ன ொதி, ொதி.., ொதி..,

இநத ொதியும், தீண்டா்மயும் மனிதரகை்ை எநத 
இடததிறகுக ககைாண்டு நபாய விடடிருககி்றகதன்று 
அண்்மயில் நீஙகைள பாரததுக ககைாண்டிரு்பபீரகைள. ொதி 
என்பது எ்பபடி்பபடடது? ம்ழ, கைளைம், புயல், சூ்றாைளி 
அடிதது வீகடல்லாம் இழநது முகைாமில் தஙகி இருககின்்ற 
மககைள, நாஙகைள அைரகைநைாடு தஙகை மாடநடாம் என்று 
கசால்கின்்ற இடததில் இருககி்றாரகைள. இது தமிழரகைளுககு 
மடடுமல்ல, கபாதுைாகை இநது மதததினு்டய மிகை்ப 
பழ்மயான ஒரு நநாய, இது எல்நலாருககும் பிடிககைாது. 
மன ைலி்மயற்றைரகை்ைத தான் தாககும். அநத 
நநாயககைான மருநது பகுததறிவு.

இஙகு மடடுமல்ல. ஈழததமிழரகைளு்டய மிகைக ககைாடு்ம 
ைாயநதச் சூழ்ல விைரிதது பல கை்தகைள ைநதிருககின்்றன. 
அன்்்றககு அைரகைள அனுபவிதத அநத இன்னல்கை்ையும், 
சிககைல்கை்ையும் விைரிககும் நாைல்கை்ையும் படிககும் 
கபாழுது அதிலும் கசால்கி்றாரகைள.

அகைதி முகைாம்கைளில் தஙகி இருககும் கபாழுது 
பககைததில் இரு்பபை்ர்ப பாரதது, “இநத சாதி்ப பயநலாட 
எல்லாம் நான் இஙகை ைநது இருககை நைண்டியிருககி்றது” 
என்று அநத அகைதி முகைாமில் கசால்கி்றாரகைள.

இநத மன நநாய என்பது எதத்ன ஆண்டு கைாலம், 
எதத்ன ஆயிரம் ஆண்டுகைைாய இநத மனிதரகை்ை்ப 
பிடிதது ்ைததிருககி்றது. அது எ்பபடி எநத இடததிறகு்ப 
நபானாலும் எ்பபடி ஒரு மனிதனு்டய ைாழ்நி்ல்ய, 
சூழ்நி்ல்ய, தி்ற்ம்ய, ஆற்ற்ல, நை்ல 
ைாய்பபுகை்ைத தடடி்ப பறிககி்றது. அரசியல் ரீதியாகை 
நாஙகைள இ்தச் சலு்கையாகை ைழஙகுகிந்றாம் என்று 
அரசுகைள கசால்ல நி்னததால் அநதச் சலு்கை எவைைவு 
கைாலம் என்று நீதிமன்்றம் நகைளவி நகைடகி்றது.

இநத மனநநாய ஒரு மனித்ன ஒடடு கமாததமாகை 
்கை கைால்கை்ை கைடடி்ப நபாடடுவிடடு, என்நனாடு நீ ைநது 
நதரவு எழுத ைா என்று நபாடடி  நபாட ்ைககி்றது. 
அநத்ப நபாடடி சமமான்ப நபாடடி அல்ல. அநத்ப 
நபாடடியிநல நமககுத கதரிநத நம்மு்டய ஆற்றலும், 
தி்ற்மயும் நதரவுககு எடுததுகககைாளை்பபடுைது இல்்ல. 
இநத்ப நபாடடி்ய நடததுகின்்றைர யாநரா, அநத்ப 
நபாடடிககு விதி்ய நிரணயிககி்றைர யாநரா, அநதத 
நதரவு ந்டகபறுகி்ற இடததிறகு நாம் ைநது நசரநை 
கராம்ப நாள ஆகும்.

இ்பகபாழுது பரைாயில்்ல, ககைாஞசம் படிதது 
விடநடாம், பரீட்ச எழுதத தயாராகி விடநடாம். இநதக 
கைைததிறகு ைநது விடநடாம். ஆனால் நபாடடிககு ைநது 
இ்றஙகிவிடநடாம் என்்றால் நகைால் நபாஸ்ட மாறறி 
்ைதது விடுைாரகைள. “நீட ்ை்பபாரகைள”, உஙகைள தாய 
கமாழியில் நதரவு ்ைககை மாடடாரகைள. உஙகைள தாய 

கமாழியில் நகைளவித தாள ககைாடுததால் நகைளவிநய த்பபுத 
த்பபாகைக ககைாடு்பபாரகைள. த்பபாகைக ககைாடுதத நகைளவிககு 
மற்றைரகைளுககு மதி்பகபண் ைழஙகுைாரகைள, எஙகைளுககு 
ஏன் மதி்பகபண் நபாடவில்்ல என்று நகைடடால், நபாட 
முடியாது என்று கசால்ைதறகு மிகை உச்சததில் ஒரு நகைாரட 
்ைததிருககி்றாரகைள. இ்பபடி ஒரு பககைம் நிரைாகைம், 
மறக்றாரு பககைம் அரசு, இன்கனாரு பு்றம் நீதிமன்்றம். 
இநத மூன்றிறகும் நடுவிநல ஓடி ஓடி கை்ைதது்ப நபான 
ஒடுககை்பபடட பிறபடுதத்பபடட சமூகைததினு்டய அடுதத 
த்லமு்்ற, நம்பிக்கை இழககின்்றச் சூழல் இன்்்றககு 
ஏறபடடிருககி்றது.

இனிநமல் இநதியாவில் கைல்வி என்பதும், நை்ல 
ைாய்பபு என்பதும் நமககு கி்டககுமா? சாதாரணமாகை 
அரசு்ப பளளியிநல, அரசு உதவி கபறும் பளளியிநல 
படிததைரகைளுககு உயரகைல்விககு்ப நபாைதறகைான 
ைாய்பபு இருககி்றதா? இன்்்றககு உயர பதவியில் 
இருககின்்ற ஐ.ஏ.எஸ. அதிகைாரிகைள, உயரநி்ல்ப 
பதவியிநல இருககின்்றைரகை்ைக நகைடடால் அைரகைள 
எல்லாம் அரசு்ப பளளியிநல படிததைரகைைாகை இட ஒதுககீடு 
கபற்றைரகைைாகை இருககி்றாரகைள. இட ஒதுககீடடிநல படிதது 
ைநதிரு்பபாரகைள. ஆனால் இனி இட ஒதுககீடு என்பநத 
நகைளவிக குறியாகை மா்றக கூடியச் சூழ்நி்ல ைநது விடடது.

அரசு நை்ல இருநதால் தாநன இட ஒதுககீடு. இனி 
அ்னதது அரசுத து்்றகைளும் தனியார மயமாககை்பபடும். 
இரயில்நை கரகரூகமண்ட நபாரட நதரவு எழுதினால் அதில் 
யார நதரைாகி்றாரகைள. யார அதிகை மதி்பகபண் கபறுகி்றாரகைள 
என்று பாருஙகைள. இனி அரசு ைஙகி என்பது இருககைாது. 

இ்பபடி திககுத தி்ச இல்லாமல் எஙநகைா முடடிக 
ககைாண்டு நிறப்த்ப நபால நிறகின்்ற இநதச் சூழலில் 
நமககு இநத இருடடில் ைழிகைாடடக கூடியைரகைள யார 
என்்றால் இநத இருட்ட விரடட இரண்நட இரண்டு ஒளிக 
கைதிரகைள தான் இருககின்்றன. ஒருைர தந்த கபரியார. 
மறக்றாருைர அண்ணல் அம்நபதகைர.

இன்்்றககு, இவைைவு விழி்பபுற்ற நமககு இவைைவு 
தூரம் கூடடம் நபாடடு கூடுகின்்ற ைாய்பபு உளை நமககு 
இ்பபடி்பபடடத த்டயும் என்ன கசயய்ப நபாகிந்றாம் 
என்கின்்ற தி்கை்பபும் ைருமானால் பா்தநய இல்லாமல் 
புதரகைைாயககிடநத இநதச் சமுதாயததிறகு்ப பா்த 
நபாடட அநதத த்லைரகைளு்டய நபாராடடத்த 
இன்்்றககு நாம் நி்னதது்ப பாரககை நைண்டும். அைரகைள 
எ்பபடி்பபடட எதிரிகை்ை எதிர ககைாண்டிருககி்றாரகைள. 
எ்பபடி்பபடட எதிரிகை்ைச் சநதிததிருககி்றாரகைள என்று 
கதரிநது ககைாளை நைண்டும்.

இஙநகை நபசிய சநகைாதரி சீதாபாயபூநல அைரகைள, 
அைரகைளு்டய முன்நனாரகைளின் ைரலாறறிநல இருநது 
கபருமிததநதாடு நபசினார. புரிகி்றநதா இல்்லநயா, 
அைரகைள என்ன நபசினாரகைள என்ப்த உஙகைள ்கை 
தடடலில் இருநது புரிநது ககைாளை முடியும். அநத 
ைரலாற்்ற யார நிறுவி இருககி்றாரகைள. இைரகைளுககு ஒரு 
நூற்றாண்டிறகு முன்னால் ஆஙகிநலயரகைள கைாலததில் 
சனாதனிகைநைாடு நபாராடுைது என்பது சாதாரண கைாரியம் 
இல்்ல. இநத உலகைததில் கபண்கைள படி்பபது என்பது 
ஒவகைாரு நாடடிலும் பிரச்ச்னயாகைத தான் இருககி்றது.
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கபண்கைள என்ன படிககைலாம் என்ப்த ஆண்கைள தான் 
தீரமானம் கசயகி்றாரகைள. கபண்கைள மருததுைராகை்ப படிககை 
ைநதால் அைரகைள பிரசை மருததுைராகைத தான் நபாகை 
நைண்டும். அறு்ை சிகிச்்ச கசயயும் மருததுைராகை 
ைர நைண்டும் என்்றால் அதறகைான படி்பபும், படி்பபிறகைான 
ைாய்பபும் கபண்கைளுககுக கி்டயாது (என்பது தான் நம் 
சமூகைததின் சிநத்ன). கபண் மருததுைரகைள பிரசைம் 
பாரககின்்றைராகை இருககைலாநம தவிர அறு்ை சிகிச்்ச 
கசயகின்்றைரகைைாகை இருககை முடியாது.

1800-கைளில் இநத நாடடில், இநத மும்்ப மாநகைரததில் 
கபண்கைளுககைான பளளிக கூடத்த தி்றநத சாவிததிரி 
பாயபூநல அைரகைள தான் கபண்கைளு்டய முதல் ஆசிரியர. 
இனி ஆசிரியர தினம் என்்றால் அரு்டய கபய்ரத தான் 
கசால்ல நைண்டும். ஆசிரியர தினம் என்பது சாவிததிரி 
பாயபூநல என்பைரு்டய நாைாகைச் கசால்ல்பபட 
நைண்டும். உலகைததில் கபண் உரி்ம என்று கசால்ல 
நைண்டுமானால், கபண்கைள அடி்மகைைாகை இருககி்றாரகைள 
என்்ற கைருததில் இருநது தான் கதாடஙகை நைண்டும். 
ஆனால், இநதியாவில் கபண்ணுரி்ம்ய்ப பறறி்ப நபச 
நைண்டுகமன்்றால், நைத கைாலததில் கபண்கைள மிகைவும் 
மரியா்தயுடன் நடதத்பபடடனர என்று ஆரம்பி்பபாரகைள. 
நைத கைாலததில் கபண்கைளுககு எல்லா உரி்மகைளும் 
ைழஙகை்பபடடது எனத கதாடஙகுைாரகைள. கைல்வி உரி்ம 
என்்றால் நமது ஊரில் கசால்ைாரகைள கைள்ைககைாரரகைள 
ைநது தான் நமது கைல்வி ககைடடு விடடது. அதறகு 
முன்னால் மிகைவும் சி்ற்பபாகை இருநதது என்பாரகைள. 
என்ன சி்ற்பபாகை இருநதது? குருகுலக கைல்வியாகை 
இருநதது. குருகுலககைல்வியில் யார படிததாரகைள? கைறறுக 
ககைாடுததைர, கைறறுக ககைாண்டைர என இருைரு்டய்ப 
படத்த நபாடுகி்றாரகைள. The Ancinent Education இதில் 
இரண்டு நபரும் குடுமி ்ைததுக ககைாண்டு பூணூல் 
நபாடடுக ககைாண்டிருககி்றாரகைள. இதறகு கபயர குருகுலக 
கைல்வி. இநத குருகுலக கைல்வியில் நமககு எஙநகை இடம் 
இருநதது?

முதன் முதலாகைத திண்்ண்ப பளளி கதாடஙகினாரகைள. 
பி்றகு தான் அநதத திண்்ண்ப பளளி்யத கதருவிறகுக 

ககைாண்டு ைருகி்றாரகைள. அவைா்றான திண்்ண்ப 
பளளி ஆசிரியர வீடடில் தான் இருககும். ஆசிரியர 
ஏன் பளளி்ய திண்்ணயில் நடததினார. வீடடினுள 
நடததியிருககைலாநம? ஏகனன்்றால் அைர மற்றைரகைள 
வீடடிறகுள விட மாடடாரகைள (பணககைாரரகைைாகை 
இருநதாலும் கூட) திண்்ணயில் ்ைததுத தான் 
கசால்லிக ககைாடு்பபார. அநத திண்்ண்ப பளளி்ய 
கதருவிறகு ககைாண்டு ைநது, கபாது வீதிககு ககைாண்டு 
ைநது அ்னைருககுமான பளளிககூடம் கதாடஙகியது 
என்பது ஆஙகிநலயரகைளின் கைாலததில் தான் நடநதது.

அன்்்றககுத கதாடஙகை்பபடட அநதக கைல்வி்ப நபாராடடம் 
ககைாஞசம் ககைாஞசமாகை நம்மு்டய கதருககைத்ை, 
ஊரக கைத்ைத தடடுைதறகு இவைைவு ஆண்டுகைள 
ஆகியிருககி்றது. இ்பபடி்பபடடச் சூழலில் நம்மு்டய 
டாகடர. அம்நபதகைர அைரகைளு்டய கைல்வி்ப படடிய்ல்ப 
பாரககும் நபாது எதத்ன்ப படடஙகைள. படடஙகை்ை்ப 
படடியல் நபாடுைது என்பது இன்்்றககு அவைைவு 
எளிதல்ல. அைர கைற்ற கைல்வியினு்டய படடிய்ல்ப 
படிதது்ப பார்பபதறகுக கூட பல நபருககுத தகுதி இல்்ல. 
ஆனால் இநதியாவின் சி்றநத கைல்வியாைரகைளில் ஒருைராகைக 
கூட நாம் அை்ரச் கசால்ைது இல்்ல. சி்றநத தததுைம் 
படிததைர. மானுடவியல் படிததைர. மானுடவிய்ல 
ஆராயச்சி கசயதைர என்று கசால்ைதில்்ல.

அைரு்டய அறிவும், தி்ற்மயும், அைரு்டய 
முன்நனற்றததிறகு மிகைவும் பயன்படடிருககுமானால் 
அைரின் இறுதிக கைாலம் ைசதியாகை இருநதிருககும். நல்ல 
நல்ல அ்மச்சர பதவிகைளில் நிம்மதியாகை இருநதிருககை 
முடியும். அைருககு்ப பதவியும் நிம்மதியாகை இல்்ல. 
அைர கதாண்டு கசயத அநத ைாழ்க்கையிலும் கைறறி 
கபற்றதறகைான மகிழ்ச்சியும் ைரவில்்ல. ஆனால் 
அைர சாதிததது என்ன? என்று பாரததால், இன்்்றககு 
ை்ரககும் இநத இநதியா இநதியாைாகை இரு்பபதறகைான 
கைாரணம் அைர உருைாககிய சடடம் தான். யாருககைாகை? 
இநத பிரிவினருககைாகை, அநத பிரிவினருககைாகை என்று 
இல்லாமல் இநதிய மககைளுககைாகை, மககைளுககு இரண்டு 
சடட்ப பிரச்ச்னகைள ைரும். ொதி என்பது என்ன? 
தீண்டா்ம என்பது என்ன? இ்ை இரண்்டயும் 
ஒழி்பபதறகு சமூகை நீதி என்பது என்ன? என்ப்ைகைளுககு 
சடட ரீதியான பாதுகைா்பபு நைண்டும். அநத அரசியல் 
சாசனம் எழுத்பபடும் கபாழுது நைறு யாராைது அஙகு 
இருநதிருநதால் அைரகைளுககு இது நதான்றுமா?

இநத ஊரில் ஒரு மனித்ன ஒரு கதருவிறகுள நடககை 
விடமாடடாரகைள. தண்ணீர எடுககை விடமாடடாரகைள. 
நகைாவிலிறகுள விடமாடடாரகைள. பளளிககூடததில் 
விடமாடடாரகைள. அதனால் அ்த அரசியல் சடடததில் 
ககைாண்டு ைரநைண்டும் என்று கசால்ைதறகு அநத 
குழுவில் இருநத நைறு யாருககைாைது நதான்றியிருககுமா? 
அைர அநத இடததில் இருநததினால் நமககு ஆரடிகிள 
14 (அரசியல் சாசனததின் உறு்பபு 14) கி்டததது. இன்று 
எநத நகைாரடடில் நின்று நபசினாலும், எ்தயுநம நபசத 
கதரியவில்்ல என்்றாலும், “அயயா இது அரசியல் 
சாசன்ப பிரிவு 14-ககு எதிரானது என்று கசால்லி அநத 
ைழக்கை ஒரு ைழககைறிஞரால் கைறறி கப்ற ்ைககை 

நம்முதடய ததைேர்்கள் ஒருேதர ஒருேர் 
எ்�டி மதித்தார்்கள். நமது ததைேர்்கள் எ்�டி 

மறறைேர்்களுதடய உதழ்த� நம்முதடய 
சமுதாயத்திறகு் �யன�டுத்தினார்்கள். அேர்்களிடம் 
இருந்து நாம் �ாடம் ்கறறு தந்தத ம�ரியாதர, 

அண்ைல் அம்வ�த்்கர் அேர்்கதை மக்்களிடத்தில் 
எதிர் எதிரா்க நிறுத்துகிறை சுயநைோதி்கதை 

அதடயாைம் ்கண்டு ஒவர அணியில் நிறகினறை 
வ�ார் வீரர்்கைா்க மாறினால் தான நம்மால் 
சமூ்கநீதிதய மேல்ை முடியும். ைாதிதய, 

தீண்டாதமதய ஒழிக்்க முடியும்.
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முடியும் என்று கசான்னால் அது எ்பபடி நடநதது, 
எநத இரண்டு நப்ரயும் நீஙகைள சடடததின் முன்னால் 
சமமாகை நடதத நைண்டும், அவைைவு தான் இருககை 
நைண்டும் சடடததில். ஆனால் அநத சடட்ப பிரிவில் 
என்ன கசால்கி்றது என்்றால் ஒருைரு்டய பி்ற்பபால், 
ொதியால், கமாழியால், மதததால், நி்றததால், ஆண் 
கபண் என்கின்்ற நபதததால் அைரகை்ை கபாது வீதிகநகைா, 
பளளிகநகைா, நீரநி்லகநகைா இன்னும் எநத்ப கபாதுைான 
பயன்பாடடிறகும் ைராமல் தடுககைக கூடாது என்று சடடம் 
கசால்கி்றது. மற்ற நாடுகைளில் எல்லாரும் சமம் என்று 
கசால்லி சடடம், அநதாடு நின்று விடுகி்றது. ஆனால் நம் 
நாடடு அரசியல் சடடம் தான் நீஙகைள சமம் என்பதறகு 
என்ன அரததம் என்்றால் இவைாக்றல்லாம் கசயயக 
கூடாது என்று அரததம் என்று கசால்கி்றது.

ஆனால், இ்தக ககைாண்டு தான் இநதியாவில் இட 
ஒதுககீடடிறகு எதிராகை முதன் முதலில் கசண்பகைம் 
து்ரராென் என்பைருககைாகை ைழககு கதாடுதத, அநத 
அரசியல்  சாசனத்த எழுதியைரகைளில் ஒருைரான அல்லாடி 
கிருஷணசாமி அைரகைள இநத அரசியல் சாசனததின் 14-
ஆம் பிரி்ைச் கசால்லி, ஒருைர தாழ்தத்பபடடைராகை்ப 
பி்றநதால் அைருககுக கு்்றநத மாரக ைாஙகினால் கூட 
மருததுைக கைல்லூரியில் இடம் கி்டதது விடுகி்றது. நான் 
உயரநத சாதியில் பி்றநநதன். அதிகை மதி்பகபண் ைாஙகியும் 
எனககு இடம் கி்டககைவில்்ல. இநத சடடம் சரியா? 
தை்றா? என கைம்யூனல் ஜி.ஓ.்ை எதிரதது ைழககு நபாடடு 
உச்ச நீதிமன்்றம் ை்ர ைாதாடினார, அைரால் கைறறியும் 
கப்ற முடிநதது.

நமககைாகை உருைான கைம்யூனல் ஜி.ஓ. நமககைாகை டாகடர.
அம்நபதகைர அைரகைள உருைாககிய சடடத்தக கைாண்பிததுத 
தகைரககை்பபடடது. சடடத்த உருைாககியைர அைர. அதறகு 
முன்னர கதன்னிநதியாவில் கமடராஸ ராெதானியில் 
இருநத கைம்யூனல் ஜி.ஓ. என்கி்ற சடடம் இநத அரசியல் 
சடடத்தக கைாண்பிததுத தகைரககை்பபடடது. இனி கைம்யூனல் 
ஜி.ஓ. மூலம் இட ஒதுககீடு கி்டயாது, என்று அநத 
இடததில் அருகில் சடடம் நமககு எதிராகை நிறுதத்பபடட 
நபாது அநத இடத்த எ்பபடி அ்டைது என்பதறகைான 
நபாராடடத்த மககைள மன்்றததில் நடததியைர தந்த 
கபரியார.மககைளுககைாகைத தான் சடடம் இநத மககைளுககைான 
திடடததிறகு சடடம் த்டயாகை இருககுமானால் நாஙகைள 
அநதச் சடடத்தக ககைாளுததுநைாம் என்று தந்த 
கபரியார கதருவில் இ்றஙகி மககைள மன்்றததிநல 
நபாராடிய நபாது அநத சடடததில், இன்கனாரு உடபிரிவு 
நசரககை்பபடடது. அது தான் இநதியாவினு்டய முதல் 
சடட திருததம் என்்ற கபய்ர்ப கபற்றது.

இநதச் சடட்ப நபாராடடத்தத கதாடரநது 

இன்்்றககு ை்ர நடததிக ககைாண்நட இருககின்ந்றாம். 
இ்பபடிகயல்லாம் சடடம் நபாடடு நபாராடி படிதது ைரும் 
கபாழுது, நீஙகைள மாநிலக கைல்லூரிகைள ை்ர ைர 
முடியும். இ்தத தவிர இநதியாவில் நி்்றய முககியமான 
படி்பபு மிகை்ப கபரிய கைல்வி நிறுைனஙகைள ்ைததிருககும் 
ஐ.ஐ.டி, ஏ.ஐ.எம்.எம்.எஸ, (IIT, AIMMS) நபான்்ற கைல்வி 
நிறுைனஙகைளுககு பதது கைல்லூரி்ககுத நத்ையான்ப 
பணத்த அநத கைல்லூரிககு அரசு கசலுதத நைண்டும். 
அஙகு நாம் கசன்று படிககை முடியாது. ஏன்? முடியாத படி 
ைடிகைடடும் ஏறபாடுகைள இரு்பபதால் முடியாது. அ்தயும் 
மீறி அஙகு படிககைச் கசன்்றால் நம் மாணைரகைள ஆண்டுககு 
ஒருைர தறககைா்லககுத தளை்பபடுைாரகைள. தறககைா்ல 
இல்்லகயன்்றால் நைறு மாதிரியான ககைா்ல நடககும். 
அைர நபாராடடம் நடததி சாகைத தூண்ட்பபடுகி்றாரா? 
கைாரணமில்லாமல் தறககைா்லககுத தளை்பபடடாரா? 
என்பது நமககுத கதரியாது. ஆனால் ஆண்டுககு ஒருைர 
மததிய பல்கை்லக கைழகைததில் மரமமான மு்்றயில் 
கசததுக ககைாண்நட இருககி்றாரகைள.

அடுதததாகை, மனிதனுககு நநாககைம் சாதாரணமான 
ைாழ்க்கை, கைாதல், திருமணம், இன்்்றய சினிமாவிலும் 
கைாதல் கை்த்ய்ப படமாகை எடுததால் அதுவும் 18 
அல்லது 16 ையதில் கைாதலிததால் படம் பிச்சிககிடடு 
ஓடும். 18 ையதிலும் 16 ையதிலும் கைாதலிககைக கூடாது 
என்பது தான் உண்்ம. கபண்நணா அல்லது ஆநணா 
கைாதலிககை நைண்டுகமன்்றால் அைரகைளுககு ஒரு கு்்றநத 
அைைாைது படி்பபு இருககை நைண்டும், நை்ல இருககை 
நைண்டும், கபாருைாதார்ப பாதுகைா்பபு இருககை நைண்டும், 
திருமணம் கசயது ககைாண்டு ் தரியமாகை ைாழ நைண்டும், 
ைாழ்ைதறகைான சூழ்நி்ல இருககை நைண்டும், இகதல்லாம் 
இல்்லகயன்்றால் என்ன கசயயலாம்? அறிவுளைைரகைள, 
அநத இரண்டு நப்ரயும் தகுதி உளைைரகைைாகை 
ஆககுைதறகு நயாசிககை நைண்டும். ஆனால் இன்்்றககு 
ைைரநது ககைாண்டிருககின்்ற நபாககு கைாதல் திருமணம் 
கசயது ககைாண்டு இரண்டு நபர நிம்மதியாகை ைாழ 
முடியாது என்பது அல்ல. ைாழநை முடியாது, ைாழ விடக 
கூடாது என்பதாகை இருககி்றது.

மாதததிறகு ஒன்்றாகை கைளிைநது ககைாண்டிருநத 
ஒரு கசயதிகைள இன்்்றககு ஒநர மாதததில் இரண்டு 
ஆணைக ககைா்லகைள நடநதுளைன. மற்ற பகுதிகைளிலும் 
நட்பபது உண்டு என்று நமககுச் கசயதி மூலம் கதரிகி்றது. 
ஆனால் தமிழ்நாடடில் நடககி்றது என்பது தான் நாம் 
கைை்ல்பபட நைண்டிய ஒரு கசயதி. மனிதரகைள எ்பபடி 
மாறிகககைாண்டிருககி்றாரகைள? மதம் என்ன, ொதி என்பது 
மனிதனுககு ஏநதா ஒரு சமூகை அநதஸது, உ்றவு என்பது 
மடடுமல்ல. இன்்்றககு மாறுகின்்ற சூழ்நி்ல எ்பபடி 

டிசம்பர் 201710 கைத்தடி ஜனவரி 2019 ்கல்வி அறிவும், சுயமரியாதத எண்ைமும், �குத்தறிவுத் தனதமயுவம
  தாழந்து கிடக்கும் மக்்கதை உயர்த்தும். - தந்த பெரியார்



இருககி்றது என்்றால் 1990-91கைளில் இரண்டு ைழககுகை்ை 
நான் நடததியிருநநதன். இரண்டு ைழககிலும் அநத்ப 
கபண்கைள கைவநைறு ொதி்யச் நசரநதைரகைள. இரண்டு 
படடியல் இனத்தச் நசரநத இ்ைஞரகை்ை விரும்பித 
திருமணம் கசயது ககைாண்டாரகைள. இரண்டு நபருககுநம 
அைரகைள கபறந்றார ைழககு நபாடடாரகைள. அநத 
கபண்கைள நீதிமன்்றததிறகு ைநத நபாது நகைாரடடில் 
கூ்பபிடடுகநகைடடாரகைள. “என்னம்மா கசால்றீஙகை” என்று 
நகைடடதறகு “அை்ரத திருமணம் கசயது ககைாண்நடன். 
அைநராடு தான் ைாழ்நைன்” என்்றனர. நீதிபதி அனு்பபி 
்ைததாரகைள. “அநத்ப கபண் அ்பபடிச் கசால்லும் 
கபாழுது நாஙகைள என்ன கசயய முடியும். அநத்ப 
கபண்ணிறகும் எஙகைளுககும் எநத வித சம்பநதமும் இல்்ல. 
முடிநதால் அநத்ப கபண் கைாதில் கைழுததில் நபாடடிருககும் 
ந்கை்ய ைாஙகிக ககைாடுஙகைள. எஙகைளிடம் கசாதது நகைடடு 
ைரமாடநடாம் என எழுதிகககைாடுககைச் கசால்லுஙகைள” என்று 
கபறந்றார கூறினர. அதன் பின்னர சில நாடகைளுககு்பபின் 
நசரநது ககைாண்டைரகைளும் இருககி்றாரகைள. நசரததுக 
ககைாண்ட கபறந்றாரகைளும் இருககி்றாரகைள. இது 90-கைளின் 
கதாடககைம்.

ஆனால் கைடநத 10, 15 ஆண்டுகைளில் இநத நி்ல்ம 
எ்பபடி மாற்ற்பபடடது. அ்பபடிநய ஒரு அ்பபாநைா, 
அம்மாநைா என் மகைள நபாயவிடடாள, பரைாயில்்ல 
என்று கசான்னால் கூட மற்றைரகைள என்ன கசயகி்றாரகைள 
என்்றால் நீஙகைள இ்பபடி விடலாமா? இ்பபடி விடடா 
நம்ம ொதிககுச் சரியாகுமா? என்்ற அநத்ப கபண்்ண 
கபற்றைரகைளுககு மன உ்ைச்ச்லக ககைாடுதது ஒன்று 
அைரகைைாகை அநத்ப கபண்்ணயும், இ்ைஞ்னயும் 
ககைா்ல கசயய நைண்டும் அல்லது நாஙகைள கசயநைாம் 
என்று யார கசால்ைாரகைள என்்றால், அநத்ப கபண்ணிறகு 
சம்மநதநம இல்லாத ஒருைன், அநத ொதியில் பி்றநதைன் 
என்்ற உரி்மககுரியைன் என்று ் தரியமாகைச் கசால்கி்றான்.

திருகநல்நைலியில் தன் சநகைாதரி நைறு ொதி்யச் 
நசரநத ஒருை்ர விரும்பினார என்று அறிநது 6 நபர நசரநது 
ஒரு இ்ைஞ்னக ககைா்ல கசயதுளைனர. அநத 6 நபரும் 
18 ையதுககு உடபடடைரகைள. அைரகைளுககு ைாழ்க்கை்ய்ப 
பறறி என்ன கதரியும். ஆனால் அைனு்டய சநகைாதரி 
நைறு ொதி்யச் நசரநத ஒருை்ரத திருமணம் கசயயக 
கூடாது என்பது மடடும் கதரிநதிருககின்்றது. அதறகைாகைக 
ககைா்ல கசயயலாம் என்கி்ற ்தரியம் அைரகைளுககு 
இருககி்றது. அைரகைள ைாழ்க்கை இனி என்னைாகும் 
என்ப்த்ப பறறி அைரகைளுககுக கைை்ல இல்்ல. 
இ்பபடி்பபடட ஒரு ககைாடிய நநாய எ்பபடி்ப பரவுகி்றது 
என்ப்தயும் சிநதிககை நைண்டியது நமது கைட்ம.

இட ஒதுககீடு அதறகு சடட ரீதியான நபாராடடம் 
அரசு நிறுைனஙகைள தனியார மயமாகின்்றன. ஆகைநை, 
தனியார நிறுைனஙகைளில் இட ஒதுககீடு நைண்டும் என்கி்ற 
நபாராடடம் அநத நநரததில் சமூகைததில் மககைளு்டய 
மனநி்ல பி்றழ்நது ககைாண்டு நபாகி்றது. “இருடட்்றயில் 
உளைதடா உலகைம் ொதி இருககின்்றகதன்பானும் 
இருககின்்றாநன” (புரடசிககைவிஞர பாரதிதாசன்) என்று 
நபசிய த்லமு்்றயிலிருநது மாறி ொதி என்பது எஙகைள 
கபரு்ம என்று உயர கைல்வி நிறுைனஙகைளில் படிததைரகைள 
அைரகைள கபயருககு்ப பின்னால் ொதி்ய அ்டயாைமாகை்ப 

நபாடடுக ககைாளைதறகைான பிரச்சாரம் கசயய்பபடுகி்றது. இது 
தான் புயல் முகைாம் ை்ரககும் ககைாண்டு நபாய அை்ன்ப 
பிரிதது உடகைாரச் கசால்கி்றது. இ்பபடி்பபடடச்சூழலில் நாம் 
கைளி்பப்டயாகை அ்டகின்்ற கைறறிகைள மடடும் நபாதாது. 
சமூகைததில் கதாடரநது பிரச்சாரம். பிரச்சாரம்.., பிரச்சாரம்…, 
எல்நலாரும் நகைடபாரகைள. தந்த கபரியார என்ன கசயதார 
என்று கபரியார இ்தததான் நபசினார நபசிகககைாண்நட 
இருநதார. கபரியார சாகும் ை்ர நபசிக ககைாண்டிருநதார. 
நாமும் மககைளிடததில் நபச நைண்டும். நபசிகககைாண்நட 
தான் இருககை நைண்டும்.

இது சண்்ட்ப நபாடடு தீரும் பிரச்ச்ன அல்ல. 
மககைளிடததிநல கதாடரநது  பிரச்சாரம் கசயய நைண்டி 
இருககி்றது. அரசுகைநைாடு நபச்சு ைாரத்த நடதத 
நைண்டியது. நீதிமன்்றஙகைநைாடு நபாராட நைண்டியது. 
நீதி மன்்றஙகைளில் நமககைான பிரதிநிதிகைள இரு்பபதறகு 
நபாராட நைண்டியிருககி்றது.

கை்டசியாகை ஒரு கைருத்த மடடும் கசால்லி முடிககிந்றன். 
சநகைாதரி புதிய மாதவி அைரகைள நி்்றய என்்ன்ப பறறி்ப 
பாராடடிச் கசான்னாரகைள. ஆனால் இநதியா முழுககை 
இருககின்்ற கபண்கைள. எழுததாைரகைள, கைவிஞரகைள வியநது 
பாராடடுகின்்ற சி்றநத ஆளு்மயான கைவிஞர புதிய மாதவி 
அைரகைள என்்ன்ப பாராடடியதறகு நன்றி.

இன்்்றககு இருககைக கூடிய நநர கநருககைடியில் ஒநர 
ஒரு கைருததி்ன மடடும் தான் இஙநகை பகிரநது ககைாளை 
விரும்புகிந்றன் நண்பரகைநை, உச்சநீதிமன்்றம் தினம் தினம் 
ஒரு தீர்ப்ப கசால்கி்றது. ஆனால் அநதத தீர்பபில் எதுவுநம 
நமககுச் சாதகைமானது கி்டயாது. அைரகைள யா்ர்ப 
பறறிக கைை்ல்பபடுைாரகைள. உயர ொதி மாணைரகைளுககு 
இரண்டு சீடடு நபாய விடடால் கைை்ல்பபடுைாரகைள. 
ஆனால் இதத்னயாயிரம் மாணைரகைள இநத நதரவுகைைால் 
பாதிககை்பபடுகி்றாரகைள என்்றால் அதறகு நாஙகைள என்ன கசயய 
முடியும்? ஒநர ைாரத்தயில் கசால்கி்றாரகைள. ஏன் அநத 
உச்சநீதிமன்்றததிநல இருககும் இதத்ன நீதிபதிகைளில் ஒருைர 
பிறபடுதத்பபடடைர. பிறபடுதத்பபடடைரகைள எண்ணிக்கைககு 
இரு்பபது ஒநர ஒருைர. தாழ்தத்பபடடைரகைளுககு அதுவும் 
இல்்ல. இ்பபடி ஒரு நீதிமன்்றம் இருககி்றது. அநத 
நீதிமன்்றததின் த்ல்மயில் தான் மாநிலஙகைளுககு 
நீதிபதிகைள நியமிககை்பபடுகி்றாரகைள. அைரகைள தான் 
மககைளுககு கைடவுளகைைாகை இருநது நமது சடட உரி்மகை்ை 
எல்லாம் கைா்பபாறறுகி்றாரகைள.

அ்பபடிகயன்்றால் எதத்ன இடததில் நம்மு்டய 
நபாராடடஙகைள நடககை நைண்டுமாய இருககி்றது என்ப்த 
கபாறு்பநபாடு உணரநது நதாழரகைள கசயல்பட நைண்டும்.

நம்மு்டய த்லைரகைள ஒருை்ர ஒருைர எ்பபடி 
மதிததாரகைள. நமது த்லைரகைள எ்பபடி மற்றைரகைளு்டய 
உ்ழ்ப்ப நம்மு்டய சமுதாயததிறகு்ப பயன்படுததினாரகைள. 
அைரகைளிடம் இருநது நாம் பாடம் கைறறு தந்த கபரியா்ர, 
அண்ணல் அம்நபதகைர அைரகை்ை மககைளிடததில் எதிர 
எதிராகை நிறுததுகி்ற சுயநலைாதிகை்ை அ்டயாைம் கைண்டு 
ஒநர அணியில் நிறகின்்ற நபார வீரரகைைாகை மாறினால் 
தான் நம்மால் சமூகைநீதி்ய கைல்ல முடியும். ொதி்ய, 
தீண்டா்ம்ய ஒழிககை முடியும்.

நன்றி ைணககைம்.                                
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பமாததம் : அயவர்

ைருபபொருள் : நைள்விைள், விவாத நம்ை, தன்மானம், ெகுததறிவு,  
  தமிழ் பமாழிச் சிறபபு

ெங்குபெறுநவார் : புததன், யாழினி, ராம், ௮க்ஷரா 

பநறியாளர் : திருவள்ளுவர்

த்்லபபு : பதான்்மயான பமாழி தமிழா? சமஸ்கிருதமா?

உ்ை : திருவள்ளுவர் with coat suit

உ்ை நிறம் : புததன் - ைருபபு உ்ை

  யாழினி - பவளிர் சிவபபு உ்ை
  ராம் - ைாவி உ்ை
  அக்ஷரா - மஞசள் உ்ை

திருவள்ளுவர : அ்னைருககும் ைணககைம்! இது தமிழர 
கதா்லககைாடசி ைழஙகும், "கமய்பகபாருள கைாண்பது 
அறிவு" நிகைழ்ச்சி. இநத நிகைழ்வில் ஓர அதிமுககியமான 
த்ல்ப்ப்ப பறறி விைாதிககை இருககிந்றாம். இது பரபர்பபான 
சூடான விைாதமாகை இருககும் என்பதில் எளைைவும் அயயம் 
இல்்ல. ஆம்! நாம்விைாதிககை இரு்பபது, நம் ‘இனம்’ 
சாரநதது, நம் ‘கமாழி’ சாரநதது, நம் ‘பண்பாடு’ சாரநதது, 
‘அறிவியல்’ சாரநதது. நாம் விைாதிககை இருககும், அநத 
அதி முககிய த்ல்பபு, "கதான்்மயான கமாழி? தமிழா? 
ெம்்ஷுகிரதமா? மன்னிககைவும் - சமஸகிருதமா? அறிவியல் 
ஆதாரஙகைள என்ன?" விைாதி்பநபாம்!  நம்நமாடு நான்கு 
ஆளு்மகைள இ்ணகி்றாரகைள. திரு. புததன், திருமிகு.யாழினி, 
திரு.ராம், திருமிகு.௮க்ஷரா

(திருைளளுைர அ்னைருககும் ைணககைம் கதரிவிககி்றார. 
அ்னைரும் திருைளளுைருககு ைணககைம் கதரிவிககின்்றனர)

திருவள்ளுவர : முதலில் திரு.ராமிடம் நகைடநபாம், 
கதான்்மயான கமாழி என்று நீஙகை எ்த கைருதுறீஙகை? ஏன்?

ராம் : நீஙகை பாதநதளனா, இநத நலாகைததிநலநய நப்ான 
பா்்ன்னாலும் கதான்்மயான பா்்ன்னாலும்…… 
சமஸகிருதம்தான். ஏன்னா சமஸகிருதம் பல்லாயிரம் 

பல்லாயிரம் யுகைமா இருககு. கைடவுள நலாகைதத படச்ச, கநகஸட 
கசகைண்ட சமஸகிருததத படச்சுடடார. அதனாலதான், 
சமஸகிருதம் நதை பா்்யாககும். ஆங..புரிஞசுநதான்நனா?

திருவள்ளுவர : அடுதது, திருமிகு.யாழினியிடம் நகைடநபாம். 
உஙகை கைருதது என்ன யாழினி? கதான்்மயான கமாழி என்று 
நீஙகை எ்த கைருதுறீஙகை? ஏன்?

யாழினி : தமிழ்தான்னு நான் கநனககிந்றன். கைல் நதான்றி 
மண் நதான்்றா கைாலதநத ைாகைாடு முன் நதான்றிய கமாழி 
தமிழ். தமிழ் கைண்டி்பபா நதை பா்்கயல்லாம் இல்ல. 
ஆனாலும், நிச்சயமாகை மககைளின் கமாழி.

திருவள்ளுவர : அடுதது, திருமிகு.அக்ஷராவிடம் நகைடநபாம். 
அக்ஷரா, உஙகைள கைருதது என்ன? கதான்்மயான கமாழின்னு 
நீஙகை எ்த கைருதுறீஙகை? ஏன்?

௮க்ஷரா : நலாகைம் சிருஷடிககை்ப படடநை, சமஸகிருதம் 
ப்டககை்ப படடதா கபரியைா…… கசால்்றா. அதனால 
கதான்்மயான கமாழி சமஸகிருதநம.

திருவள்ளுவர : அடுதது, திரு.புததனிடம் நகைடநபாம். புததன், 
நீஙகை கசால்லுஙகை. உஙகை கைருதது என்ன?

புத்தன் : நிச்சயம் தமிழ்தான். ஏன்னா உலகைம்ன்னு 
ஒண்ணு உருைாகி, ஒரு கசல் உயிரி உருைாகி, பரிணாம 
ைைரச்சியில் உயிர உருைாகி, பின் மனிதர உருைாகிய பின்னர; 
மனிதரி்டநய ஒலிகைள பரிமா்ற, ஒலிகைள இயற்கையாய 
பககுைம் அ்டநது, பரிணாமம் அ்டநத கமாழி 'தமிழ்' 
என்று கமாழிச்சான்ந்றார கூறுகின்்றனர. ஆ்கையால் தமிழ் 
கமாழிநய கதான்்மயான கமாழி.

திருவள்ளுவர : மிகைவும் சுைாரசியமான ைாதஙகை்ை 
எடுதது ்ைததுளைாரகைள முதல் சுறறில். விைாதத்த 
அடுதத கைடடததிறகு எடுததுச் கசல்நைாம். சரி, உணரவின் 
அடி்பப்டயில் கைருததுகை்ை்ப பகிரநதீரகைள. அடுதது 
கமாழியியலில் கசால்லாய்ைச் சாரநது சில கைருத்த இநத 
சுறறில் கூறுஙகைள. கசால்லுஙகைள திரு.ராம் 

ராம் : உதாரணமாகை “நலாகைம்” அ்படிஙகை்ற சமஸகிருத 
கசால்லில் இருநநத “உலகைம்” அ்பபடிஙகை்ற தமிழ் கசால் 
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ைநதது. மறுககை முடியுமா?

புத்தன் : ஏன் முடியாது? “நலாகைம்” அ்படிஙகை்ற சமஸகிருத 
கசால்லுககு நைர கசால் என்ன ?

ராம் : அது ைநது ைநது ைநது …….. (த்ல்ய கசாறிகி்றார 
ராம்)

புத்தன் : அது என்னஙகை ைநது நபாயின்னு இ..........ழு்ை? 
தமிழில் “உலகைம்” எனும் கசால்லுககு "உல்", “உலம்” 
அ்பபடின்னு நைரச் கசாறகைள இருககின்்றன. சமஸகிருதததில் 
இருககி்றதா? இல்்லநய! 

உல் - உலம் = உருடசி, திரடசி, உருண்ட கைல்.

உலக்கை = உருண்டு நீண்ட கபருநதடி.

உலண்டு = உருண்டு நீண்ட புழு.

உலம் - உலவு. உலவுதல் = சுறறுதல், திரிதல்.

ராம் : அது…. அது…. (முழிககி்றார)

யாழினி : அது சரி “நாைாய” அ்பபடிஙகி்ற தமிழ்ச் கசால் 
சமஸகிருத கசால்லா தமிழ் கசால்லா ? 

௮க்ஷரா : சநநதகைம் என்ன? சமஸகிருத கசால்தான். 
சமஸகிருத கமாழியிநலநதுதான் தமிழ் கமாழிநய பி்றநதது. 
அ்பப நாைாய சமஸகிருத கசால்தாநன! (த்ல்ய 
குதூகைலததில் ஆடடுகி்றார)

யாழினி : அதான் இல்்ல. சமஸகிருத கைலாச்சாரததில் கைடல் 
பிரயாணம் கசல்ைநத பாைம். அதாைது ‘நதா்ம்’. ஆனால் 
தமிழரகைள கைடநலாடிகைள. கை்பபலில் கைடல் கைடநது ைாணிபம் 
கசயதுளைாரகைள. கைடல் கைடநது நாடுகை்ை ைா்கைச் சூடி 
உளைனர. கைடடுமரம் அ்பபடிஙகை்ற கசால்லிநல இருநநத 
catamaran அ்பபடிஙகை்ற ஆஙகில கசால்நல ைநதுளைது. 
‘நாைாய’ என்கி்ற தமிழ் கசால்லில் இருநநத NAVY என்று 
ஆஙகிலததில் ைநதுளைது. இதறகு என்ன கசால்கிறீர? (்கை 
விரல்கை்ை விரிதது நகைளவி நகைடகி்றார)

திருவள்ளுவர : பநல பநல!! விைாதம் சூடு பிடிககி்றது. சரி 
கதால்லியற து்்ற்யயும் கதாடடு பார்பநபாம். கதால்லியற 
ஆதாரம் சமஸகிருதம் மறறும் தமிழில் எவைைவு இருககி்றது?

ராம் : சமஸகிருத இலககியஙகைள மிகைத கதான்்மயான்ை. 
பல கச்பநபடுகைள கைல்கைடடுகைள சமஸகிருதததில் இரு்பபதாகை 
கசால்ைதாகை நம்புைதாகை கைருத்பபடுகி்றது?

புத்தன் : யார கூறினாரகைள? (்கையால் நகைளவி நகைடகி்றார)

ராம் : அது….. ைநது…. ைநது (முழிததுக ககைாண்நட) 
யாநரா கசான்னாஙகை?

புத்தன் : இநதியாவில் இது ை்ர கைண்கடடுககை்பபடட கதால்லியல் 
கைல்கைடடுகைளில் 60 விழுககைாடடுககும் நமலான கைல்கைடடுகைள 
தமிழ்க கைல்கைடடுகைள என இநதிய அரசாஙகைததின் 
கதால்லியல் து்்றநய கசால்கி்றது. அ்பபடின்னா, தமிழ் 
கமாழியின் கதால்லியல் சான்று எவைைநைா இருககி்றது 
என்பது இதிநலநது கதரியலியா? அது மடடுமா!

திருவள்ளுவர : ஓ! இன்னும் கதால்லியல் சான்றுகைள நைறு 
இருககி்றதா?

புத்தன் : ஆமாம். உலகைததின் த்ல சி்றநத ஆராயச்சியாைர 
திரு. அஸநகைா பார்பநபாலா (Asko Parpola), சிநது சமகைளி 
நாகைரிகைம் திராவிடர (தமிழர) நாகைரிகைம் என்றும், சிநது 
சமகைளி நாகைரிகை எழுததுகைள, திராவிட கமாழிக குடும்பததின் 

மூதத கமாழியான தமிழ்தான் என்றும் 
அறிவியல் சான்றுகைளுடன் நிறுவி உளைார. 
அது மடடுமா? தமிழ் ஈழததில் மறறும் 
தமிழ் நாடடில் உளை ஆதிச்சநல்லூரில், 
பூம்புகைாரில் ஏராைமான அகைழாயவுகைள 
தமிழ் கமாழிச் சான்்்றத தாஙகி நிறகி்றது. 
மிகை மிகை சமீபததில் கீழடி எனும் ஓர ஊ்ரநய 
அகைழ்ைாயவில் கைண்டு பிடிததுளைனர. 
இவைாறு சமஸகிருதச் சான்றுகைள உளை 
ஊரகைள அகைழ்ைாயவில் எஙகைாைது கைண்டுபிடிககை்ப படடுளைதா? 
அதறகு அறிவியல் சான்றுகைள உளைதா?

ராம் : அஅஅஅ..... து ( தடுமாறுகி்றார)

௮க்ஷரா : சமஸகிருதததில் பல சு்ையான இலககிய சாரம் 
இருககி்றது.

யாழினி : எ்பபடி்பபடட இலககிய சாரம்? பி்ற்பபால் ஒருைர 
நமல், ஒருைர கீழ் என்பகதல்லாம் ஒரு இலககியமா? தமிழிநல 
இலககிய சாரம் என்்றால் எவைைநைா இருககி்றது. எடுதது 
கைாடடுககு, 'பி்ற்பகபாககும் எல்லா உயிரககும்' , 'யாதும் ஊநர 
யாைரும் நகைளிர', 'கமய்பகபாருள கைாண்பது அறிவு' நபான்்ற 
இலககிய சு்ை மறறும், மானுட மாண்புகைள நி்்றநது 
உளைன. இைறறிறகு இ்ணயான அல்லது இ்தககைாடடிலும் 
சி்றநத கைருததுகைள ஏதாைது சமஸகிருதததில் உளைனைா? 
நைதததில்தான் இருககி்றதா? மணு ஸமிருதியில்தான் 
இருககி்றதா? அல்லது இராமாயணம், மகைாபாரதம், 
பகைைதகீ்தயிலாைது இருககி்றதா? கசால்லுஙகைள!

௮க்ஷரா : அ......து, அ......து (விழிககி்றார. நயாசிககி்றார)

ராம் : அது சரி. அகதல்லாம் இருககைடடும் … கபரும்பாலான 
தமிழரகைள, தமிழ் தமிழ்ன்னு ைாய கிழிய நபச்றாஙகைநை, ஆனா, 
ஏன் அைஙகை ைாழ்வியல் சடஙகு எல்லாத்தயும், அதாைது 
திருமணச் சடஙகு, வீடடு ம்ன பூ்ெ, கிரகை்பபிரநைச பூ்ெ, 
நகைாவிலில் பூ்ெ, கசால்ல்ப நபானா, ஏன் இ்றநத பி்றகு, 
திதி ககைாடு்பப்தயும் தாயகமாழி தமிழிலா கசயகி்றாரகைள? 
சமஸகிருதததில் தாநன கசயகி்றாரகைள? அ்பப தமிழ விட 
சமஸகிருதததுககு தாநன மதி்பபு ககைாடுககை்றாஙகை.

புத்தன் : அது என்னநைா உண்்மதான். அது சில தமிழரின் 
அறியா்ம. அறியா்ம நி்லயானது அல்ல. 'அறிவு அற்றம் 
கைாககும் கைருவி' என்று உணரும் நபாதும், ‘கமய்பகபாருள 
கைாண்பது அறிவு’ என்ப்தயும் உணரும் நபாது, நி்ல்ம 
மாறும், தன்மானமும் பகுததறிவும் நி்்றநத மகிழ்ச்சியான 
தமிழ்ச் சமூகைம் நிச்சயம் உருைாகும்.

புததன் + யாழினி : இது உறுதி! உறுதி !!! (உரதத குரலில்)

திருவள்ளுவர : அரு்ம! நல்ல ஆநராககியமான உணரவு 
பூரைமான, ஆழமான அறிவியல் சான்றுகைளுடன் கூடிய 
விைாதம். தமிழ் கசம்கமாழி ஆகும். அ்பபடி்பபடட உயரதனி 
கசம்கமாழி பறறி பலச் கசயதிகை்ையும், பல்நைறு 
பார்ைகை்ையும் அறிவியல் து்ண ககைாண்டும், அனுபைம் 
து்ண ககைாண்டும் பாரதநதாம். மீண்டும் இன்கனாரு 
அமரவில் நைறு ஒரு த்ல்பபில் விைாதி்பநபாம்.

இது, "கமய்பகபாருள கபாருள கைாண்பது அறிவு”.

எடடு திககும் எடடடடும் பகுததறிவு !

அ்ைவரும் உரத்தக குரலில: ைாழ்கை தமிழ்! கபறுகை 
தன்மானம்!! ைைரகை  பகுததறிவு !!!                   

ஹரிஷ் கமுகக்குடி மொரிமுத்து, ்லண்ைன்விோத அரங்கம்
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உயிர எ்பபடித நதான்றியது என்பது நமககுத கதரியும். 
ஆனால் இநத உயிர ஏன் நதான்றியது?

உயிரின் பயன் என்ன?

உயிருளைைறறுககும் உயிரற்றதறகும் என்கனன்ன 
விததியாசஙகைள இருககின்்றன?

உயிருளை்ை  சுை ா சி ககும்  என்கி றீ ர கைை ா ? 
மருததுைம்னகைளின் தீவிர சிகிச்்ச்ப பிரிவில் இருககும் 
கைண்டிநலடடர எனும் கைருவி, நம் நு்ரயீரல் நை்ல 
கசயயாவிடடால், நமககு்ப பதிலாகை மூச்்சத தருகி்றநத..
ஆனாலும் அது உயிரற்ற கைருவிதாநன. ஆகை, மூச்சு விடடால் 
மடடும் உயிர இரு்பபதாகை அரததமில்்ல!.

உணரச்சி இருககை நைண்டும், அ்பநபாதுதான் அது உயிர 
ைாழ்ைதாகை அரததம் என்கிறீரகைைா? பல ஓடடல்கைளில் 
்கைகைழுவும் இடததில் உளை குழாயடியில் நீஙகைள ்கை்ய 
நீடடினால் மடடும்தான் தண்ணீர கைளிநய ைருகி்றது, 
நீஙகைள அருநகை ைநதால் தான் கைண்ணாடிக கைதவு தி்றககி்றது, 
மின்விைககு எரிகி்றது. அவைைவு ஏன், சுனாமி ைருகி்றதா 
இல்்லயா, என்று கைடல் அடியில் இருநது உணரநது 
கசால்ைநத ஒரு கைருவி தான். இ்பபடி பல சமிக்ஞகை்ை 
உணரும் கைருவிகைள இன்று உபநயாகைததில் இருநதாலும், 
இ்ை எைறறுககுநம உயிர கி்டயாநத. 

அ்பபடியானால், அறிவு நைண்டும், அ்பநபாதுதான் அதறகு 
உயிர இருககி்றது என்று அரததம் என்றும் பலர பதில் 
அளி்பபதுண்டு. பாகடீரியா, ்ைரஸ, கைாைானுகககைல்லாம் 
மூ்ைநய இல்்லநய. அ்பபடி்ப பாரததால் எநதச் கசடி, 
ககைாடி, மரததிறகும் மூ்ைநய இல்்லநய, ஆனால் அ்ை 
எல்லாநம உயிருளை ஜீைன்கைளதாநன!

அ்த எல்லாம் விடுஙகைள, ஆதமா இருககை நைண்டும், 
அ்பநபாதுதான் உயிருளைகதன்று அரததம் என்றும் சிலர 
கசால்ைதுண்டு. ் ைரஸ எனும் நுண்கிருமிககு ஏது ஆதமா? 
ஏதாைது ஒரு ் ைர்ச்ப பிடிதது அ்த பத்பபடுததி கிறிஸடல் 
கைல் மாதிரி உணததி எடுதது ஒரு ட்பபாவில் நபாடடு 
அ்டதது ்ைததால் எதத்ன யுகைஙகைள ஆனாலும் அது 
அ்பபடிநய உ்்றநநத கிடககும். இநத நி்லயில் அ்த யார 
பாரததாலும் உயிரற்ற ஏநதா கபாடி என்ந்ற நி்ன்பபாரகைள. 
ஆனால், அ்தநய ககைாஞசம் நலசாயத தி்றநது, ககைாஞசநம 
ககைாஞசம் கைாற்றாடவிடடால் நபாதும், புசுக என்று பு்டதது 

கபரிதாகி, உயிர கபறறுவிடும்.

இ்பநபாதும் ஆரடிக, அண்டாரடிக பனி உருகும் 
நபாது, விஞஞானிகைள அஞசும் மிகை்ப கபரிய அச்சுறுததல் 
என்ன கதரியுமா? அநத்ப பனியில் பல யுகைஙகைைாய 
உ்்றநது நபாயிருககும் கிருமிகைள மீண்டும் உஷணம் படடு 
உயிரகபறறுவிடடால் என்ன ஆகும் என்பதுதான்!

உயிர கபறறுவிடும் என்்றால் என்ன அரததமாம்? 
அது ைைரும். சரி, ைைரநதால்தான் உயிர இருககி்றது 
என்்றால், நம்மூரக கு்ப்ப நமடுகைள கூடததான் நைகைமாய்ப 
கபரிதாய ைைரகின்்றன. ஆங, அகத்பபடி, கு்ப்ப்ய நாம் 
ககைாடடிததாநன ைைரககிந்றாம், தானாய ைைரநதால்தாநன 
ைைரச்சி என்கிறீரகைைா? அ்பபடி்ப பாரததால், ம்லகைள 
கூடததான் தானாகைநை உயரமாய ைைரகின்்றன! ஆனால் 
அைறறுககு உயிர இல்்லநய! 

ஆகை, கைறும் ைைரச்சி மடடும் நபாதாது, அது குடடியும் 
நபாட நைண்டும், அ்பநபாது தான் அது உயிருளைகதன்று 
எடுததுகககைாளை முடியும். குடடி நபாடுைது என்்றால் 
எ்பபடி? தன் மரபணுககை்ை பிரதி எடுதது அடுததடுதத 
த்லமு்்றககுள அனு்பபி ்ைககை நைண்டும்.

ஆகை, மரபணுககை்ை அழியவிடாமல், மீண்டும் மீண்டும் 
மறுத்லமு்்ற மூலமாய அ்பபடிநய நி்லககை ்ைககும் 
தன்்ம ககைாண்டைற்்ற மடடும்தான் உயிருளை்ை 
என்கிந்றாம். இநத ஆற்றல் இல்லாத மற்ற எல்லாைற்்றயுநம 
உயிரற்ற்ை என்ந்ற கைருதுகிந்றாம்.

அ்பபடியானால், குழந்தநய இல்லாதைர உயிரற்றைரா, 
என்ன நபததல் இது என்று நகைடகைத நதான்றுகி்றதா? 
குழந்த இல்லாத மனிதரின் எல்லா கசல்கைளும் 
குடடிநபாடடுகககைாண்நட தான் இருககின்்றன. நகைததின் கசல், 
முடியின் கசல், நு்ர ஈரலின் கசல்கைள என்று எல்லாநம 
குடடி நபாடும், மூ்ையின் நியூரான் கசல்்லத தவிர. 
இ்பபடி ் மடாடடிக குடடிநபாடடால் நபாதாது, இன்பகபருககை 
கசல் மூலமாகை மியாடிக குடடி நபாடடால் தான் ஏறபீரகைள 
என்்றால், அைரின் ஒநர ஒரு கசல்்ல எடுதது அதிலிருககும் 
மரபணுககை்ை அபிவிருததி கசயது ஒரு புதிய மனிதக 
குடடி்ய உருைாககைலாம் கதரியுமா? 

இ்பபடிததான் என்பதில்்ல, எ்பபடியாைது, தன் 
மரபணுககை்ை அபிவிருததி கசயயும் ஆற்றல் இருநதாநல 
நபாதும், அது உயிருளை ெநது என்று கைருத்பபடும். மற்ற 
எல்லாநம உயிரற்ற ைஸதுைாகிவிடும்.
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  ம்காண்டானானால் அேவன ோழக்த்கயில் ம�ரிய மனிதன ஆோன. - தந்த பெரியார்



இநத பிரபஞசததில் எதத்னநயா கிரகைஙகைள உளைன. 
ஆனால் உயிர உலாவும் கிரகைஙகைள எதத்ன? நமககுத 
கதரிநது இநத பூமி ஒன்றுதான். இநத அண்ட சராசரததின் 
நைறு ஏதாைது நகைாடியில், இன்னும் கபயநர ்ைககைாத 
ஏநதா ஒரு கிரகைததில் நைறு விதமான உயிரகைள இருககைலாம். 
ஆனால் அது பறறி நமககுத கதளிவு கி்டககும் ை்ர 
இ்பநபா்தககு்ப கபரு்மபடடுகககைாளைலாம், நாம் 
எல்நலாருநம இநத பிரபஞசததின் நபரதிசயஙகைள என்று!

சரி, இன்கனாரு மனவி்ையாடடு: உஙகைளுககு்ப பிடிதத 
ஏதாைது ஒரு ஜீைராசி்ய நி்னததுகககைாளளுஙகைள. மரம், 
கசடி, ககைாடியா? விலஙகினமா? ப்ற்ையா? அல்லது 
பாகடீரியா, ்ைரஸ, கைாைான் மாதிரியான குடடி ஜீைனா? 
மனிதரகைள ைைரககும் ஜீைன்கை்ை விடடு விடுஙகைள. மனித 
ைாச்னநய அறியாத ஏதாைது ஒரு கைாடடு உயிரினத்தத 
நதரநகதடுஙகைள. 

இ்பநபாது கூடு விடடுக கூடு பாயநது, உஙகைளுககு்ப பிடிதத 
ஜீைனாகைநை நீஙகைள ஒரு கைணம் மாறிவிடடதாயக கைறப்ன 
கசயயுஙகைநைன். 

உதாரணததிறகு, உஙகைளுககு்ப புலிதான் பிடிககும் 
என்று ்ையுஙகைள. புலியாகை உஙகை்ைக கைறப்ன கசயது 
ககைாளளுஙகைள. இ்பநபாது நீஙகைள கைாடடில் நைட்டயாடித 
திரிநது ககைாண்டிருககும் ஒரு புலி மடடுநம.

இ்பநபாது கசால்லுஙகைள, புலி ஆகிவிடட உஙகைள 
ைாழ்க்கையின் குறிகநகைாள என்னைாகை இருககும்? நல்லா 
சா்பபிடணும், தூஙகைணும், நல்லா நைட்டயாடணும், 
என்்றால், எல்லாம் சரிதான். அதறகும் நமநல? எதிரபாலின்ப 
புலிநயாடு கூடி ொலியா என்ொய பண்ணனும்! என்கிறீரகைைா, 
சரி. அ்த எதறகைாகைச் கசயய நைண்டும்? அ்பநபாதுதான் 
நி்்றய குடடிகைள பி்றககும். அது ைைரநது ஆைாகி, 
நாலா்பபககைமும் நபாய, அதன் து்ணநயாடு நசரநது மீண்டும் 
பல குடடிகை்ை்ப நபாடடு உஙகைள மரபணுககை்ை்ப பர்பபும். 
இ்பபடி மரபணுககை்ை மறு்மககு்ப பர்பபிகககைாளைதுதான் 
புலியின் ஒநர குறிகநகைாள.

இ்த யாரும் புலிகை்ைக கூ்பபிடடு ்ைததுச் கசால்லி 
எல்லாம் தருைதில்்ல. புலிகைளின் மனதில் இயற்கையிநலநய 
அ்மநத உநதுதல் இது. அதனால் புலி ைாழ்ைதும், ைைரைதும், 
உணரைதும், புணரைதும், இ்த இலககைாகை ்ைததுததான். 
இநத்ப புலி்ய்ப நபாலததான் எல்லா உயிரினஙகைளுநம. தம் 
மரபணுககை்ை அழியாமல் கைா்பபாற்ற்ப நபாராடுகின்்றன. 

ஆனால் எல்லா உயிரகைளுநம இநத மரபணு ஆடடததில் 
கைறறி அ்டய முடியாநத. இரு்பபநத ஒநர ஒரு பூமி, 
ஒநர ஒரு சூரியன். இநதக கிரகைததில் கெனிதத அ்னதது 
உயிரினததிறகும் இதன் ைைஙகைளின் மீது உரி்ம உண்டு. 
பஙகு உண்டு. ஆனால் எல்நலாரும் சம ைாய்பபு்ப கபறறு 
உயிர ைாழ்ைகதன்பது முடியாத கைாரியம், கைாரணம், இயற்கை 
ைைஙகைள அைநைாடுதான் இருககின்்றன. 

அதன ால்  ஜீை ர ா சி கைள  அ்னததிறகுளளும் 
உயிரைாழ்ைதறநகை கபரும் நபாடடி நிகைழ்கி்றது. இநத Strug-
gle for existence எனும் ைாழ்வியல் நபாடடியில் கெயிககை 
நைண்டும் என்்றால், எநதச் சூழலிலும் பி்ழககும் ைல்ல்ம 
நைண்டும். இயற்கையில் எதுவுநம நி்லயானதல்ல, 
எல்லாநம கைாலதநதாடு மாறிகககைாண்நட இருககும், இநத 
மாற்றஙகைளுககு ஈடுககைாடுததுத தானும் அதறகுத நதாதாகை 
மாறி, adapt கசயதுககைாண்நட இருநதால்தான், இயற்கையின் 

இநதச் சைால்கை்ை மீறி்ப பி்ழககை 
முடியும். இ்பபடி, இயற்கைநயாடு இ்ணநது 
மாறிகககைாண்நட இருககும் ைல்ல்ம 
ககைாண்ட ஜீைராசிகைைால் மடடும்தான் 
தாமும் பி்ழதது, அதிகை எண்ணிக்கையில் 
தன் இனத்தயும் பர்பபிகககைாளை முடியும். 
இ்தத தான் இயற்கைத நதரவு, Natural 
selection என்்றார சாரகலஸ டாரவின். 
இநதத நதரவில் நத்ற ஒநர ஒரு விதிதான்: 
survival of the fittest, சூழ்நி்லககு ஏறப, தன்்னத 
தாநன மாறறிக ககைாண்டு எதறகும் ஃபிடடாயத தன்்னத 
தயாரபடுததிகககைாளளும் ைல்ல்ம கபற்ற்ை மடடும்தான் 
பி்ழததுகககைாளை முடியும். 

சூழ்ல உணராமல் இரு்பபது, அதறநகைறப மா்றாமல் 
இரு்பபது, கபாருததமாய மா்றாமல் இரு்பபது என்று பி்ழககைத 
கதரியாமல் கசாத்பபும் ஜீைன்கை்ை அ்பபு்ற்பபடுததிவிடடு, 
நபாடடியில் பஙநகைறகும் தயார நி்லயில் இரு்பபனைற்்ற 
மடடும் ஆடடததில் நசரததுகககைாளகி்றது இயற்கை.

survival என்்றால், இன்று ஒரு கபாழுது மடடும் 
பி்ழததிருநது நன்்றாகை மூககு பிடிககைச் சா்பபிடடு, நி்்றய 
கசாதது சுகைஙகை்ை அனுபவி்பபதில்்ல. சா்பபாடடிறநகை ைழி 
இல்்ல என்்றாலும், எநத உ்ட்மகைளுநம இல்லாவிடடாலும், 
தன் உயிருகநகை ஆபதது நநரநதாலும் விடா்பபிடியாகைக குடடி 
நபாடடு, தன் மரபணுககை்ை அடுதத த்ல மு்்றயினுள 
பததிர்பபடுததி ்ை்பபதுதான் நிெ சர்ைைல்.

இநத மரபணு ஆடடம் ஒரு பிரமாண்டமான பரமபத 
வி்ையாடடு மாதிரியானது. இதில் ஒருைரின் கைா்ல 
ைாரிவிட்ப பல பாம்புகைளும், திடீர ஏற்றத்தத தர்ப பல 
ஏணிகைளும் ஒளிநதிருககின்்றன. எ்பபடியாைது கைாயகை்ை 
நகைரததி ைம்சாவிருததி எனும் பரமபத கபாறகைதவுகை்ை 
அ்டநதால்தான் கெயிதததாகை அரததம்.

எதத்னநயா நகைாடி ஆண்டுகைளுககு முன்பு, இநத 
உலகில் நதான்றிய முதல் உயிருககுள இருநத சாடசாத 
அநத மரபணுககைளதான், உஙகைள ை்ரககும் அறுபடாமல் 
அ்பபடிநய பததிரமாகை ைநது நசரநதிருககின்்றன. உஙகைள 
மரபணுககை்ை்ப பரிநசாத்ன கசயது பாரததால் அைறறின் 
மிகை நீண்ட தூர்ப பயணததின் ைரலாறும், அ்ை கைடநது 
ைநத பா்தகைளின் அ்டயாைமும் கதரியும்.

இதத்ன யுகைஙகைைால் அறுபடாமல், அழியாமல் மற்ற 
விதமான மரபணுககை்ை கெயிததுகககைாண்நட ைநத உஙகைள 
மரபணுககைள இனிநமலும் நதாறறுவிடக கூடாகதன்்றால் 
நீஙகைள என்ன கசயய நைண்டும்? உஙகைள கபறந்றார 
கபாககி்மாய பாதுகைாதது உஙகைளிடம் ஒ்பப்டதத உயிர 
எனும் இநத அதிசயத்த அடுதத த்லமு்்றககுக ககைாண்டு 
கசலுதத நீஙகைள உஙகை்ை எ்பபடித தயார்பபடுததிகககைாளை 
நைண்டும்?

சும்மா, உலகில் மற்ற எல்லா ஜீைராசிகை்ை்ப நபால, நீஙகைளும் 
இன்ப கபருககைம் கசயது, உஙகைள குடடிகை்ை்ப பாதுகைாதது 
ைைரதது, அைரகைள மூலமாய உஙகைள மரபணுககை்ை அழியாமல் 
கதாடரச் கசயய நைண்டும். நகைடபதறகு மிகை எளிதாகை இருககி்றநத, 
ஆனால் ந்டமு்்றயில் இது எவைைவு கைடினமான கைாரியம் 
கதரியுமா?

(கைருஞசட்்டப் பதிப்பகைம் சவளியீடு சசயத "சகைாஞசம் 
டாரவின் சகைாஞசம் டாககின்ஸ்" என்்ற நூலிலிருந்து...)

மனந்ல மருததுவர் ஷொலினி

டிசம்பர் 2017 15கைத்தடி ஜனவரி 2019  ம�ாதுோழவில் இரு்�ேர்்களுக்கு அைவுக்கு மீறிய நாையமும்,
  ்கட்டு்�ாடும், உறுதியும், தியா்க உைர்வும் வேண்டும். - தந்த பெரியார்



அய�ோத்தியின் ஆரம்பம
உததர்பபிரநதச மாநிலம் ்பசாபாத மாைடடததில் 

சரயூ நதிககை்ரயில் உளைது அநயாததி நகைரம் 
இஙகுளை 2.77 ஏககைர நிலததில் தான் ஆரம்பிககி்றது 
அநயாததி அரசியலின் ஆரம்ப்ப புளளி 1528ஆம் ஆண்டு 
பாபர கைடடிய மசூதியில் 1853 ை்ர இஸலாமியரகைள 
கதாழு்கை நடததி ைநதனர. பின்னர 1863இல் எழுநத 
நலசான சரச்்சயில் பிரிததானிய அரசு த்லயிடடு 
இநதுககைளும் இஸலாமியரகைளும் நசரநநத ைழிபடலாம்  
என தீர்ப்ப ைழஙகியது. சுமார 200 ஆண்டுகைள 
அ்மதியாகை கசன்று ககைாண்டிருநத சூழ்ல மாற்றவும் 
இநத பிரச்ச்ன்ய ்மய்பபடுததி தஙகைளின் அரசியல் 
அதிகைாரத்த நமம்படுததிக ககைாளைவும் தீடட்பபடட 
திடடம்தான் பாபர மசூதிககுள ராமர சி்ல்ய நிறுை 
நைண்டும் என்பது 1947இல் பல்ராம்பூர அரசர ஏறபாடு 
கசயதிருநத யாகை நிகைழ்ச்சியில் உததர்பபிரநதச மாநில 
இநது மகைா ச்பயின் த்லைர திகவிெய நாத, 
்பசாபாத மாைடட நீதிபதி நயயார ஆகிய முககிய 
பிரமுகைரகைள கைலநது ககைாளை பாபர மசூதியின் உளநை 
ராமர சி்ல்ய நிறுை அைரைர தஙகைளு்டய அதிகைார 
து்ண ககைாண்டு உதை நைண்டுகமன தீரமானம் 
நி்்றநைறியது. அதனடி்பப்டயில் மதைாத்ப பணிகை்ை 
அதிகைாரத து்ணநயாடு கசயய ஆரம்பிதது 1949ஆம் 
ஆண்டு டிசம்பர முதல் ைாரததில் ராமர சீதா திருமண 
நிகைழ்ச்சி்ய ஒன்பது நாடகைள நடததுைதும் கை்டசி 
நாைான ஒன்பதாைது நாளில் ராம பகதரகைள ஒன்்றாகை 
நசரநது பாபர மசூதியின் உளநை ராமர பி்றநததாகை 
நம்புகி்ற இடததில் குழந்த ராமர அதாைது ராம் லல்லா 
சி்லயாகை நதான்்ற ராம்ன நைண்டிக ககைாளைது என 
நிகைழ்ச்சி ஏறபாடு கசயய்பபடடு அரஙநகைற்ற்பபடடது.

 ஒன்பதாம் நாள முடிவில் நைண்டுதல் பலிககைவில்்ல. 
நைண்டுதல்கைள எ்பநபாதும் சூழ்ச்சியின் து்ணககைாண்டு 
தாநன பலிககை்பபடுகி்றது அநதநபால நிகைழ்ச்சி முடிநது 
நான்கு நாடகைள கைழிதது டிசம்பர 22 1949 இரவில் 

மசூதி ைைாகைததிறகுள கைாைல்து்்ற பாதுகைா்ப்ப மீறி 
நு்ழநத மதைாதிகைள 26 அஙகுலம் ககைாண்ட குழந்த 
ராமர சி்ல்ய ்ைதது சரச்்சககு சுழி நபாடடனர. 
அடுததநாள இநத பிரச்ச்ன்ய விசார்ண கசயத 
பண்டிட ராம் திநபத துநப என்கி்ற நநர்மயான அதிகைாரி 
50ககும் நமறபடடைரகைள மீது இநதிய தண்ட்னச் சடடம் 
147, 148 ,295 ன் கீழ் ைழககு பதிவு கசயதார ஆனால் 
அதன் பி்றகு மதகைறிககுத து்ணநபான கைாைல் அதிகைாரி 
மததா பிரசாத என்பைர அபிராம் தாஸ, ராம் சகைல் தாஸ, 
சுதரசன் தாஸ ஆகிய மூன்று நபர மடடும் சம்பைததில் 
ஈடுபடடதாகை இவைழக்கைச் சுருககி ைழககின் நபாக்கை 
மாறறி அ்மததார.

இநதச் கசயல்கை்ை எல்லாம் கைண்டிககை நைண்டிய 
மாைடட நீதிபதி நயயாநரா முழு்மயான மதைாதி. 
அைர அரசுககு அனு்பபிய அறிக்கையில், அநயாததியில் 
எநத பிரச்ச்னயும் இல்்ல அ்மதி நிலவுைதாகை 
பச்்ச கபாய்ய எழுதி அனு்பபினார. உததர்பபிரநதச 
முதல்ைரராகை இருநத ைல்லப பநத என்பைநரா கைடவுள 
இல்்ல என்பைருககு ைாககைளிககைாதீரகைள என்று 
பிரச்சாரம் கசயதைர, இநது மகைாச்பயின் அபிமானி. 
இவவிதமாகை எல்லா அதிகைார ் மயஙகைளும் மதகைறிககு 
ஆடபடடு ் கைநகைாரதது நின்று சரச்்சககுரிய ை்கையில் 
்ைககை்பபடடச் சி்ல்ய அகைற்றாமல் அநத மசூதி்ய 
அரசு ைசம் ககைாண்டு ைநது மதகைறியுடன் அததுமீறி 
உளநை நு்ழநது பிரச்சி்னககுக கைாரணமான 
குற்றத்தச் கசயதைரகை்ைத தண்டிககைாமல் குற்ற 
ைழக்கை உரி்மயியல் ைழககைாகை மாறறி அ்மதது 
குழந்த ராமரின் சாரபாகை உரி்மயியல் ைழககும் 
கதாடுககை்பபடடது.

நமது நாடடின் உரி்மயியல் சடடததின் படி இநது 
நகைாவில் கைடவுளகைள நநரடியாகை ைழககு கதாடுககை சடட 
உரி்ம உளைது இது நமது நாடடின் விநனாதமான 
சடடம்.

இவைா்றாகை ந்டகபற்ற டிசம்பர 22 1949 ஆம் நததி 
இரவு நடநத ைரலாறறில் ம்்றககை்பபடட நிகைழ்்ை 
"Ayodhya  the dark night" the secret history of ramas 
appearance in babri masjid ("அநயாததியின் இருண்ட 
இரவு" ரகைசியமாகை ராமர அைதரிதத ைரலாறு) என்்ற 
நூலில் ஆதாரஙகைநைாடு கிருஷணன் ொ திநரநதிர ொ 
என்கி்ற பததிரிக்கையாைரகைள அம்பல்பபடுததினாரகைள.

ரத்்தமும ர்தமும
1949இல் சரச்்ச்யத கதாடஙகை ஆயததக கூடடமாகை 

1947இல் யாகைம் நடததியது நபான்்ற 1992 டிசம்பர 
6 நிகைழ்்ை நடதத மதகைறி்ய திரடட 1990இல் 
ஆயததமானாரகைள. 1990 ரத யாததி்ர மூலமாகை 
ஆயததபணிகை்ை கதாடஙகியைர அதைானி. இைர ரத 
யாததி்ர்ய கதாடஙகியதறகு்ப பரிசாகை 1984இல் பாபர 

அய�ொத்தி அரசி�ல்
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மசூதி்ய ்கை்பபறறுைநத நநாககைமாகை ஆரம்பிககை்பபடட 
பஜரஙதள ஆடகைள தஙகைளு்டய ரததத்த ஒரு 
நகைா்ப்பயில் பரிசாகை அளிததனர என்்றால் அதன் 
கைறிததனத்த அறிய முடியும். ரததத்த ஆ்றாகை ஓட 
விடுைதறகு தயாரான ரத யாததி்ரககு ரததநம பரிசாகை 
அளிககை்பபடடிருககி்றது. எ்பநபாகதல்லாம் நாடடில் ரததம் 
ஆ்றாகை ஓட நைண்டும் என இைரகைள விரும்புகி்றாரகைநைா 
அ்பநபாகதல்லாம் ரதயாததி்ர நடககும், அறிவியல் 
நூல்கைளும் ஆயவுகைளும் நசுககை்பபடும், சிநத்னயாைரகைள 
முறநபாககைாைரகைள படுககைா்ல கசயய்பபடுைாரகைள, 
சிநத்ன்ய ைைரககும் நூல்கைள எரிககை்பபடடு மதகைறி 
உண்டாககும் நூல்கைள பர்பப்பபடும்.

எஙககைல்லாம் புததகைஙகைள எரிககை்பபடுகி்றநதா 
அஙககைல்லாம் மனிதரகைள எரிககை்பபடுைது நிச்சயம் 
என்கி்றார ்ைன்ரிஷ ்ைநன எனும் கெரமானிய 
புரடசிககைவிஞர. இதறகு நம் கைண்முன்நன நடநத சாடசி 
யாழ் நூலகைம் எரிககை்பபடடதும் இலங்கை மககை்ை 
படுககைா்ல கசயது நடதத்பபடட யுததஙகைளும்.

அரசி�ல் லோ்பம
ராம் லல்லா என்கி்ற குழந்த ராம்ன பாபர 

மசூதிககுள ் ைககைவும் ,அத்ன அகைற்றாமல் நடைடிக்கை 
நமறககைாளைதறகும் து்ணநின்்ற ்பசாபாத மாைடட 
நீதிபதி நயயாருககு 1967இல் ென சஙகைம் சாரபாகை 
நாடாளுமன்்ற உறு்பபினர நதரவுககும் பதவிககும் ைாய்பபு 
கி்டததது இதிலிருநது கதாடஙகுகி்றது அரசியல் 
லாபஙகைள .

இ்பநபாது 2018இல் கூட நமகைாலயா உயர நீதிமன்்ற 
நீதிபதி எஸ.ஆர. கசன் என்பைர மதச்சாரபற்ற 
நாடாகை இல்லாமல் இநது நாடாகை இநதியா இருககை 
நைண்டும் என ஆ்ச்பபடடு அைரது கைருத்த 
கைளி்பபடுததுகி்றார. இைரும் எதிரகைாலததில் தனககைான 
ைாய்பபு இருககும் என்று ஒரு விண்ண்பபம் நபாடுகி்றார 
என்ந்ற நதான்றுகி்றது.

17 நிமிடஙகைளில் மசூதி்ய இடிததுவிடநடாம் ஆனால் 
ராமர நகைாவில் கைடட எவைைவு கைாலம் ஆகி்றது என 
மதகைறி ஆதஙகைம் மதைாதிகைளி்டநய எழுகி்றது 
அதனால்தான் ராமர நகைாவில் கைடட சடடம் நைண்டும் 
என இநதுததுைைாதிகைள நகைடகி்றாரகைள.

  ரவிசஙகைர என்பைர இநதியாவில் மாநில 
கைடசிகை்ைத த்ட கசயய நைண்டும் என்கி்றார. 
ஏகனனில் மாநில கைடசிகைள பலவும் அைரகைளு்டய 
மதகைறி நநாககைததிறகு த்டயாகை இருககி்றது. இநது 
சடட மநசாதா்ை நி்்றநைற்ற முயறசிதத அம்நபதகைரின் 
உருைகபாம்்ம்ய எரிதது, கை்டசியில் அம்நபதகைர 
அ்மச்சர பதவி்ய ராஜினாமா கசயய கைாரணமாகை 
இருநதைரகைள ஆயிறந்ற. இைரகைள ைைரச்சி என்கி்ற கைறறு 
முழககைம் நதரதலுககு ஆதாயம் அளிககைாத சநதர்பபம் 
ஏறபடும் நபாது மதகைறி உணரச்சி்ய தஙகைளின் அரசியல் 
ஆயுதமாகை ்கையில் எடுககி்றாரகைள என்பது ஆதார்பபூரை 
ைரலாறறு உண்்மயாகும். மதகைறி அரசிய்ல  
ஒழிதது மனிதம் கைா்பநபாம்.                         

நத்வயானப பொருட்ைள்

முக்்கால் முதல் ஒரு அடி நீ்ளம் உள்்ள க்கப்பிடியு்டன 
கூடிய ஒரு ்கத்தி

நமஜிக பசயயும் மு்ற

மமஜிக் க்சய்யும் மபாது பாரகையா்ளர்களி்டம் நாம் தயாரா்க 
கைத்துள்்ள ்கத்திகயக் ்காண்பித்து ‘இமதா இநத ்கத்தியால் 
கைடடினால் நமது உ்டம்பில் இரத்தம் ைரும். நான இப்மபாது 
இநத ்கத்திகய விழுஙகுகிம்ன பாருங்கள்' எனக்கூறி ்கத்தி 
முகனகய ைாயில் கைத்து க்காஞ்சம் க்காஞ்சமா்க விழுங்க 
ஆரம்பிக்்க மைண்டும். தக்கய மமல்மநாக்கி பாரத்து ்கத்தி 
மமலிருநது நமது ைாயின உள்ம்ள க்சரு்க மைண்டும். க்கப்பிடி 
மடடும் கைளியில் கதரியும் படி இருக்கும். இகத பாரப்பைர்கள் 
ஆச்்சரியத்தில் மூழ்கி விடுைார்கள்.

வமஜிக் ்கதைஞர்

வ�ரா. பழ.்ெஙகடொசலம்

"்கத்திதய விழுஙகுதல்"

வதாழர் திைொவிடைொசன்

வோசகரகளுக்கு ஓர அறிவிப்பு
டிசம்்பர் 2018 இதழில் வெளியடாை வீழ்த்தப்ப் 

முடியடாதெர் வீரமணி! என்ற ைடடுனரயில் ஆசிரியர் 
கி.வீரமணி அெர்ைளின இயற்வ்பயர் தண்்்படாணி எை 
தெறுதலடாைப ்பதிவு வசய்யப்பட்து! அய்யடாவின இயற்வ்பயர் 
“சடாரஙை்படாணி” என்பதனைத் வதரிவித்துக்வைடாள்கில்றடாம்!

நமஜிக ரைசியம்

மமஜிக் க்சய்யும் ்கத்தி சுருளும் தனகம க்காண்்டது. ைாயில் 
்கத்திகய கைக்கும் மபாது ்கத்தி நுனிகய நாவின மூ்ம் சுருடடி 
விட்டால் மீதி பகுதி தானா்க ைாயினுள் சுருண்டு க்காள்ளும். 
இதற்க்கன தனிமய கிக்டக்கும் ்கத்திகய மடடுமம பயனபடுத்த 
மைண்டும்.                                         
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  ஆயுதமாய நான மாறிவிடுேது என ்கடதம. - அம்நெதைர்



 ஆடு்கதைத்தான வ்காவில்்கள் முன�ா்க மேட்டுகிறைார்்கவைமயாழிய சிங்கங்கதை அல்ை;
  ஆடு்கைா்க இருக்்க வேண்டாம்; சிங்கங்கதை் வ�ானறு வீறும்காண்மடழுங்கள். - அம்நெதைர்

அ திகைா்ல நான்கு மணி அமாைா்ச வீடடின் 
குடி்ச பட்லத தடடினாள கசல்லாயி. ‘‘ஏய 
புளை ஏய எநதிரிடி இன்னுமா  தூஙகை்ற’’ என்்றபடி 

பட்ல தடடினாள கசல்லாயி. 

‘‘நதா ைநரன்கைா’’ என்்றபடி எழுநது ைநது குடி்ச 
பட்லத தி்றநதாள அமாைா்சயின் ம்னவி. 

‘ ‘புள்ைஙகை தூஙகுதா முழிச்சிருககுதா?’ ’ என 
குசுகுசுததபடி நகைடடாள.

‘‘தூஙகை்றாஙகை’’ என குசு குசுததபடி கசான்னாள 
கசல்லாயி. 

‘‘சரி சீககிரமா நாலு கசாம்பு தண்ணி ஊததிகிடடு 
ககைைம்பு. ஆலமரததுகிடட ைா கமாத பஸசுகநகை நபாயடடு 
ைநதுடலாம்.’’  

‘‘ம் சரிககைா. பதது நிமிசததுல ைநரன்.’’ என்்றபடி 
ககைால்்ல்பபு்றமாய ஒதுஙகிவிடடு நை்பபஙகுச்சி்ய 
உ்டதது பல் நதயதத படிநய கபாடககைாலி பககைம் ைநது 
தண்ணீர கதாடடியில் தண்ணீர எடுககை குனிநதாள. 

கைண்ணுககு ஏநதா புல்பபடநை கைண்்ண கூர்ம்பபடுததி 

பாரததாள. கபாடககைாலி தண்ணீர கதாடடியின் கீநழ 
இ்ரகயான்்்ற விழுஙகிவிடடு அ்சய முடியாமல் கீநழ 
கபரிய பாம்கபான்று படுததுகிடநதது.

சததம் நபாட எததனிததைள. தன்்கை்ய தானாகைநை 
ைாயில் ்ைதது கபாததிகககைாண்டாள ‘‘நைணாம் 
புள்ைஙகை முழிச்சிரும். கபா்றவு கமாத பஸசுககு 
நபாைமுடியாது. பாம்புகை இருககை்ற எடததுல நாம வீடட 
கைடடிகிடடு அதுகைை ககைா்ற கசால்லி என்ன பண்்றது. 

அது இல்லாத எடம் எஙகை இருககுது நடககை்றது 
நடககைடடும் நபா’ ’ என மனதிறகுள நபசியைாந்ற 
குடி்சககுள நு்ழநது டாரச் ்லட்ட எடுதது 
ககைாண்டு ்கையில் ைாகைாகை ஒரு தடி்ய எடுததுககைாண்டு 
கபாடககைாலியின் உளநை நு்ழநது டாரச்்ச அடிததாள 
‘உஸ’ என்்ற நைகைததுடன் சீறியது அநத பாம்பு நன்கு 
அகைலமாய த்ல்ய படம் எடுதது சீறியது. ஆனால் 
அதனால் ககைாஞசம் கூட நகைர முடியவில்்ல நகைர 
முயறசிததது ஆனாலும் முடியவில்்ல. 

‘‘ஏய சும்மா இரு ஒன்்னய நான் என்ன பண்ணநபாந்றன்.  
நீ ைாழ்ற எடததுல குடியிருககை்றது எஙகை த்பபு என்ன 
பண்ணி கதா்லககை்றது கைாசு பணம் ் கையில் இருநதாககை 
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 ஒரு இைட்சியத்தத வமறம்காள்ளுங்கள். அதத அதடேதற்கா்க
  விடா முயறசியுடன உதழத்து முனவனறுங்கள். - அம்நெதைர்

நல்ல கபாழ்பபு கபாழககைலாம் கைாலததுககும் ஒழச்சு ஓடா 
நதய்ற எஙகைளுககு மடடும் நசரி ைலவு ைாழ்க்கைனு 
ஆகி்பநபாச்சு. என்ன பண்்றது எஙகை கபா்ற்பபு அ்பபடி’’ 
என முணுமுணுததபடிநய அ்த லாைகைமாய தடியால் 
தூககினாள. 

‘ ‘அ்பபடிநய ககை ாஞசம் கத ா்லவு நப ாய 
கபா்ழச்சு்பநபா’’ என்்றபடி பாம்்ப தூககி எறிநதுவிடடு, 
நைகைநைகைமாய கபாடககைாலியில் நு்ழநது தண்ணீ்ர 
ஊறறிகககைாண்டு விடுவிடுகைன குடி்சககுள நு்ழநது 
ககைாஞசம் நல்ல புட்ையாய நதடி எடுதது  கைடடிககைாண்டு 
விறுவிறுகைன கிைம்பினாள. 

மணி 5: 10 

நைகை நைகைமாய சரக சரகககைன சதததநதாடு ைநதாள 
‘‘கசல்லாயி நபாலாமா ?’’ என்்றாள 

‘‘நபாலாம்ககைா!’’ என்்றபடி முதல் பஸ ைருை்த 
எதிரபாரததபடி நின்்றாள கதா்லவில் பஸசின் முகை்பபு 
விைககு மஙகைலான கைளிச்சததுடன் ைநதது. 

‘‘அககைா பஸ ைருது’’ 

‘‘ம்ம் ைரடடும்’’ என்்றபடி முன்நனாககி ைநதாள 

பஸசில் ஏறி இடம் பிடிதது அமரநதுககைாண்டாள 
நபாகுமிடம் கசால்லி டிககைட்ட ைாஙகிககைாண்டு. 

‘‘ஏன்ககைா ஒன்கிடட ஒரு விசயம் நகைககைடடுமா?’’

‘‘நகைளுபிளை’’ என்்றாள 

‘‘நீ எ்பப  இருநதுககைா இநத நை்ல கசயய்ற’’ என்்றாள 
நகைடடுவிடடு யாநரனும் நம்்ம பாரககி்றாரகைைா என 
திரும்பி்ப பாரததுகககைாண்டாள. 

கசல்லாயி ககைாஞசமாய உதடு பிரியாமல் சிரிததாள 
‘‘ஒம்புருசனும் எம்புருசனும் எைன் வூடலநயா எழவு 
உழுவுதுனு மசுரா்பநபாச்சுனு மீ்சய நீவிகிடடு நபாய 
கெயிலுல ்கைல புடிச்சிகிடடு ஒககைாநதுகிடடானுகை ஊர 
சாதி சனம் மககைள னு துடியா துடிச்சு பண்்ணயககைாரன 
ககைான்னுபுடடு நபானானுஙகைநை, அநத அநத ஊரககைாரனுை 
சாதிஙகை்றானுகை, சனம்ஙகை்றானுகை சம்பைம் நடநது பதது 
பதி்னஞசு நாள ை்ரககும் நான் இருகநகைன் நீ 
இருகநகைன்னு பிச்்ச நபாட்றமாதிரி பதது அஞசுனு 
ககைாடுததானுகை கைால்பநபாககுல கைாசுபணம் குடுககை்றநம 
அதுககு ்கைமாறு ஏதுமில்்லயானு பல்ல இளிச்சிகிடடு 
ைநதானுகை. ககைா்லகைாரன் கபாண்டாடடினு சுததுபடடு 
கைாடு கை்ர ைாயககைா ைர்பபுல எஙகையுநம கைால் ்ைககை 
விடல கைளியூர பககைம் நை்லகைடடி எதாச்சும் 
ககை்டககுமானு பாததாககை பஞச பரநதசியாடடம் 
ைட நாடடானுகை ்கையில் ஒன்னு இடு்பபுல ஒன்னுனு 
தூககிடடு நாம 200 ரூைா கூலிககு கசஞசா அைனுை 
100 ரூைா கூலிககு மாரடிககை்றானுை. மகைளிர குழுவுல 
ைாஙகுன நலான கைடட முடியல குழு த்லவி அஞசலம் 
இருககைாநை திஙகை  ககைழ்ம கைாலம்ப்ற ஏழு மணிககு 
நலானு கைடடலனா ஊநர நகைளு நாநட நகைளு னு கைதத்றா .

கசாநத பநதம் சாதி சனம்னு நபசுன  ஒரு நாயிஙகை 
கூட ஒதத ரூைா குடுககைமுன் ைரல. ைாஙகுன கைடன  

கைடடமுடியாம ஊரககைாரிகை கிடடயும் 
நலானு கைகலககைசனுககு ைரைன் 
கிடடயும் திடடு ைாஙகை்ற்பப நடு நராடடுல 
அம்மணமா நம்மை நிககை்ைச்சு ஊநர 
்கைககைாடடி சிரிககை்றா்பநபால ஒரு 
அைமானம் டி எனககு. 

கசதது்பநபாயிரலாம்னு கரண்டு 
தட்ை அரளி கை்தயும் ஒடுைநத்லயும் 
குடிககைலாமுன்னு முடிவு பன்னிடநடன் டீ. 
ஆனா எஙககைாழந்தஙகை பச்ச மண்ணுஙகை அடுததநை்ை 
நசாததுககு ைழியில்லாம அனா்தயா திரியுநம னு 
சாகைணும்னு நதாணல அ்பபததான் விெயா இது மாதிரி 
ஒரு ைாய்பபு இருககுதுககைா னு கசான்னா அை அடிககைடி 
நபாயைரை நாலு மனுச்ற பழகி ்ைச்சிருககைா கமாத 
தட்ை எனககும் ஒரு மாதிரியாததான் இருநதுச்சு நபாை 
நபாை பழகிடுச்சு ்பச்’’ என சளிததுககைாண்டாள. 

‘‘ஏன்ககைா ஒருநை்ை நாம எஙகையாச்சும் எககுத்பபா 
மாடடிகிடடா என்ன பண்்றதுககைா இநத ஊர ஒலகைம் 
சாதிசனம்லாம் நம்மை நதைடியா னு நபசுநம கராம்ப 
நகைைலமா பாககுநம பயமா இருககுதுககைா எனககு’’ 
என்்றாள அமாைா்சயின் ம்னவி 

‘‘அடி நபாடி இநத நாயஙகை ககைடககுது அடுததநை்ை 
நசாததுககு ைழியில்லாம மாததி கைடடிககை துணி இல்லாம  
ஞாயிதது ககைழ்ம நாளுல ஊநர கைறிச்நசாறு ஆககி 
திஙகை்ற்பப நானும் எம்புள்ைஙகைளும் எம்புடடு ஏஙகி 
இரு்பபம் கதரியுமா? புள்ைஙகை பககைதது ஊடல  
கைறியாககு்ற ைாசம் ைநதாககை அம்மா கைறி மா கைறிமா னு 
ஏஙகி ஏஙகி வீஙகிநபாய ஆததரததுல ககைாழந்தஙகைை 
நான் புடிச்சி அடிச்சி தூஙகை ்ை்பநபன். 

பாைம் எம்மககை ைாயககு ருசியா நசாறு தின்னு  பல 
நாைாவுது பச்ச மண்ணுஙகை என்ன பாைம் பன்னுச்சுஙகை 

அடுததவூடடு புள்ைஙகை நல்ல நசாறு சாறு திஙகு்ற்பநபா 
நல்ல துணிமணி நபாடு்ற்பப எம்புள்ைஙகை ஏககைமா 
பாததுடடு நகைடடாககை அம்மாகைாரி அடி்பபாநைஙகை்ற 
பயததுல புழுஙகி புழுஙகி சாவுதுஙகை. 

அடுததைஙகைநைாட பசி்ய ஏககைதத நத்ைய 
ைறு்மய பததி ககைாஞசம் கூட நயாசிககைாத இநத 
நாயிஙகை நமககு நதைடியா படடம் ககைாடுககுதுனா 
அைளுகை தான் கமாத நதைடியாளுகை. இைளுகை கசால்்ற 
கைறபு மசுரு மண்ணாஙகைடடிகயல்லாம் பசினு ஒண்்ண  
அனுபவிச்சா கதரியும். 

நம்ம்ை நதைடியா னு கசால்லநைா கைறகபாழுககைம் 
ககைடடைளநனா கசால்்றதுககு இஙகை எைனுககுநம 
எைளுககுநம தகுதியில்ல புரியுதா நாம ைாழததான்டி 
கபா்றநநதாம் சாகை்றதுககு இல்ல இதுகககைல்லாம் 
பயநதுகிடடு நாம சாகைனும்னா சாகைநைண்டியது நாம இல்ல 
இதத்ன சாதி சனம் ஒ்றவுனு இருநதும் நம்ம துன்பததுல 
பஙககைடுததுககைாத இைளுகைதான் இைனுகைதான் கமாதல்ல 
நாண்டுகிடடு சாகைணும் நீ எதுககும் கைை்ல்பபடாத 
என்்றாள கசல்லாயி.

- சதாடரும்

வதாழர் சிெொ சரடயன்மதாடர் ்கதத
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ஒ வகைாரு ஆஙகில்ப புததாண்டும் பி்றககி்றநபாது அ்தக 
ககைாண்டாடி மகிழும் மு்்றகை்ை்ப பாரககும் நபாது 
நாம் இன்னும் ஆஙகிநலயரகைளின் கைடடு்பபாடடில்தான் 

இருககிந்றாமா அல்லது நாம் அைரகைள கைலாச்சாரம், 
ைாழ்க்கை மு்்றகை்ை நமதாககிக ககைாண்நடாமா என்கி்ற 
ஐயம் ஏறபடுகி்றது. இதறகு கைாரணம் தமிழ்்ப புததாண்டின்நபாது 
இது நபான்்ற ககைாண்டாடடஙகைளும் குதூகைலஙகைளும் 
கு்்றநது கைாண்பபடுதநலயாகும். உண்்மயிநலநய 
தமிழரகைள ககைாண்டாடி மகிழ நைண்டியது தமிழ்்ப 
புததாண்்டததான். ஆஙகில்ப புததாண்டுக ககைாண்டாடடம் 
என்்ற கபயரில் நடசததிர ஓடடல்கைளில் அரஙநகைற்ற்பபடும் 
நடனஙகைளும், பாடல்கைளும் தமிழரகைளின் பாரம்பரிய ஆடல், 
பாடல், கை்லகை்ை பின்னுககுத தளளிவிடுநமா என்்ற 
பயமும் அவைாறு பின்னுககுத தளளி விடககூடாது என்கி்ற 
ஆதஙகைமும் தமிழ் உணரைாைரகைளுககு இயல்பாகைநை 
எழும். ஆகைநை நமது கை்ல நடனஙகை்ை்ப பறறி நாம், நம் 
குழந்தகைளுககு கசால்லிக ககைாடு்பபதன் ைாயிலாகை இநத 
பயம் மறறும் ஆதஙகைததில் இருநது சறறு விடுபடலாம் 
என்பதால் கைரகைாடடம் பறறி கசால்ல இநத கைடடு்ர விரிகி்றது.

கைரகைாடடம் தமிழகைததில் நசாழரகைள ஆண்ட 
தஞ்சயில் நதான்றினாலும், அது விரிை்டநது 
புதுகநகைாட்ட, ராமநாதபுரம், மது்ர, திருகநல்நைலி, 
நசலம், திருைண்ணாம்ல, நைலூர, கசன்்ன என 
தமிழகைம் முழுைதும் பரவிய தமிழரகைளின் பாரம்பரியக 
கை்லயாடடமாகும். பின்பு கைரநாடகை, ஆநதிரா என பரவி இன்று 
நாடடின் எல்்லகை்ைக கைடநது தமிழரகைள குடிகபயரநதுளை 
சிஙகை்பபூர, மநலசியா,இலங்கை,லண்டன் என தனது 
எல்்லகை்ை விரிததுகககைாண்டாலும், கைரகைாடடத்தத 
தமிழகைததின் மூ்லமுடுககுகைளுககும் படடி கதாடடிகைளுககும் 

எடுததுச் கசன்்ற கபரு்ம 1989 ஆம் ஆண்டில் கைளியான 
கைரகைாடடககைாரன் என்னும் தி்ர்பபடத்தநய சாரும்.  இன்று 
நுனி நாககில் ஆஙகிலத்த தடவி விடடு இதயததில் 
இருநது தமி்ழயும் தமிழ் கைலாச்சாரத்தயும் நைநராடு 
பிடுஙகிகககைாண்டிருககும் ஆஙகில ைழிககைல்வி பயிலும் 
நம் தமிழ்க குழந்தகைள மனதில், நம் கமாழி்யயும் 
கைலாச்சாரத்தயும் நைரூன்்ற ் ை்பபது நமது கைட்மயல்லைா?

சஙகை கைாலம் கதாடநட இயல், இ்ச, நாடகைம் என 
பல  கை்லகைளின் பி்ற்பபிடமாகைவும் அைறறின் பாதுகைா்பபான 
ைைர்பபிடமாகைவும் தமிழகைம் விைஙகியுளைது. அதறகு 
தமிழகைத்த ஆண்ட நசர, நசாழ, பாண்டியரகைள அதறகு 
உறுது்ணயாகை இருநததும் ஒரு முககிய கைாரணமாகும். 
இைஙநகைாைடிகைள எழுதிய சில்பபதிகைாரததின் நாயகைன்கூட 
கை்லககு அடி்மயாகை நடன மங்கை்யநய சுறறி ைநதுளைான். 
அதில் கூ்ற்பபடட குடககூதது என்்ற ஆடல் கை்ல்யததான் 
இன்று கைரகைாடடம் எனக கூறுைதாகை ஆராயச்சியாைரகைள 
குறிபிடுகி்றாரகைள. மண், கசம்பு, பிதத்ை நபான்்றைற்றால் 
கசய்பபடட ைாய்பபு்றம் குறுகியும் அடி்பபாகைம் அகைன்றும் 
கைாண்பபடும் குடம் கைரகைம் என்பபடும். நீர, அரிசி, தானியம் 
நபான்்றைற்றால் நிர்பபி அதன் ைாய்பபு்றத்தநதஙகைாயால் 
மூடி அலஙகைரிககை்பபடட கைரகைத்த த்லயில் ்ைதது அது 
கீநழ விழாமல் ஆடும் தமிழரின் பாரம்பரிய நாடடு்பபு்ற 
நடனககை்லயாகும். கைரகைாடடம் என்ப்த நீர்ப பா்ன நடனம் 
என்றும் அ்ழககி்றாரகைள, கைாரணம், கைரகைம் என்பது ஒரு 
பா்ன ைடிை கைமண்டலத்தக குறிககும். மாரியம்மன் (மாரி 
என்்றால் ம்ழ என்று கபாருள) நகைாவில் திருவிழாககைளில், 
அம்மனின் ைடிைமாகைக கைருத்பபடும் நதிகைளில் இருநது 
நீகரடுதது ைநது பூ்ெகைள கசயைது ைழககைம். அவைாறு 
குடஙகைளில் நீகரடுதது ஊரைலமாகை ைரும்நபாது, பகதரகைள 
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அருள ைநது ஆடுைதுண்டு. அதுதான் கைரகைாடடக கை்லயின் 
ஆதி ைடிைம். கபாதுைாகை பல விதஙகைளில் அலஙகைரிககை்பபடட 
மண் குடததில் நை்பபி்ல, பூ நபான்்றைற்்றக ககைாண்டு 
உருைாககிய கைரகைத்த த்லயில் ்ைததபடி, 

”ஒண்்லாங ்கர்கமடி எங்க முததுமலாரி
ஒசநை ்கர்கமடி எங்க முததுமலாரி
பரண்்லாங ்கர்கமடி எங்க முததுமலாரி
பரததி்க் ்கர்கமடி எங்க முததுமலாரி”

என்று நகைாயில் திருவிழாவில் மாரியம்ம்ன்ப புகைழ்நது பாடி 
ஆடிய பண்்டய நாடடு்பபு்ற நடனம். கைால மாற்றததால் மண் 
குடததிறகு பதில் கசம்பு, பிதத்ை நபான்்றைற்றாலான குடத்த 
அலஙகைரிதது அதில் அரிசி அல்லது தானிய வி்தகை்ை நிர்பபி 
அதன் நமல் பகுதி்ய மூடி கிளி, அன்னம், பு்றா நபான்்ற 
அலஙகைார கபாம்்ம்ய கபாருததிய கைரகைத்த த்லயில் 
எடுதது ்ைதது ்நயாண்டி நமைம் மறறும் நாதஸைரததில் 
இருநது பி்றககும் இ்சககு தகுநதைாறு ஆடினால் ஊநர 
கூடி நின்று நைடிக்கை்ப பாரககும் கைரகைாடடத்த. நகைாயில் 
திருவிழாவில் இருநத கைரகைாடடம் மககை்ை மகிழ்விககும் 
ஒரு கை்லயாகை பயணிககை ஆரம்பிததது. நகைாயில்கைளில் 
ஆடிய கைரகைத்த சகதி கைரகைம் என்றும் கபாது மககை்ை 
மகிழ்விககும் கைரகைத்த ஆடடகைரகைம் என்றும் அ்ழததனர. 
நமலும் கைரகைம் எநத பாததிரததில் கசயய்பபடுகி்றது 
என்ப்த்ப கபாருதது நதாண்டிககைரகைம் என்றும் கசம்புககைரகைம் 
என்றும் அ்ழததனர. நதாண்டிககைரகைம் என்பது மண்ணால் 
கசயய்பபடுைது, கசம்புககைரகைம் என்பது பிதத்ையால் 
கசயய்பபடுைது. கதாடககைததில் ஆண்கைள மடடுநம ஆடிய 
இநத ஆடடத்த இன்று கபண்கைளும் ஆடுகின்்றனர. 
இவைாடடததிறகு ்நயாண்டிநமைம் மடடுமன்றி தவில், 
பம்்ப, உடுக்கை, சததுககுழல், கசண்்ட நமைம், ப்்ற என 
பல இ்சககைருவிகைளும் இ்சககை்பபடுகின்்றன. நமைம் முழஙகை, 
நாதஸைரததில் பாடல் ைாசிககை அநத இ்சகநகைறப கைரகைாடடக 
கை்லஞரகைள தன் உட்லமடடும் அ்சதது த்லயில் உளை 
கைரகைம் கீநழ விழாதபடி ஆடி மகிழ்வி்பபாரகைள. 

இன்று தி்ர்பபடக கை்ல, கைணினி கதாழில்நுடபத்த 
தனககுள இ்ணததுகககைாண்டு பல கிராபிகஸ சாகைசஙகை்ை 
கசயைது நபால கைரகைாடடக கை்லயும் கைால்பநபாககில் 
ரசிகைரகை்ை ஈரககை, த்லயில் கைரகைம் ்ைததபடி ஏணிகைளில் 
ஏறுைது, கைரகைம் விழாமல், கைண் இ்மகைைால் கீழிருககும் 
ஊசி்ய எடு்பபது, ்கைககுட்ட்ய எடு்பபது என சில 
சாகைசஙகை்ை தன்னுடன் இ்ணததுகககைாண்டன. 
அதுமடடுமன்றி கைராகைடடம் ஆடிக ககைாண்டிருககும் 
நபாது ஒருை்ர்ப படுககை ்ைதது அைரது கநஞசில் 
ைா்ழககைா்ய ் ைதது, கைராகைடடம் ஆடுபைரகைள கைண்்ணக 
கைடடிக ககைாண்டு, கைரகை ஆடடம் ஆடிகககைாண்நட, கைரகைம் 
கீநழ விழாமல், கைததியால் ைா்ழககைாய கைடடுை்த்ப 
பார்ையாைரகைள உறசாகைததுடன் கைண்டு கைளிககின்்றனர. 
அநதநபால் கைரகைாடடககைாரரகைள ைடடமான தீ்பபநதததிறகுள 
நு்ழநது கைளிநய ைருைது, சிறு ஏணியின் மீது ஏறி 
தீ்பபநத வி்ையாடடு கசயைது நபான்்ற ஆபததான சரககைஸ 
சாகைசத்தயும் கசயகின்்றனர.  கைரகைாடடககைாரரகைள அகைன்்ற 
பிதத்ைத தடடு மீது இருகைால்கை்ையும் ்ைதது தட்ட 
நகைரததிக ககைாண்நட கைரகைாடடம் ஆடுகின்்றாரகைள. இன்று 
நகைரஙகைளில் கபாதுமககைள மததியில் கைரகைம் ஆடுபைரகைள 
ஒருகைரகைததின் நமல் மறக்றான்று என ஏழு கைரகைத்த 
த்லயில் ஒன்றின் நமல் ஒன்்றாகை அடுககி அது கீநழ 
விழாமல் மககை்ை ஆடி மகிழ்விககின்்றனர.நமலும், 

சில கைரகைாடடக கை்லஞரகைள ்சககிள 
கபடல் மீது நின்று ்சககிள ஓடடிக 
ககைாண்நட கைரகைாடடம் ஆடுகின்்றனர 
என்பதும் குறி்பபிடததககைது. இவைாறு 
கைரகைாடடக கை்லஞரகைள கைரகைாடடததில் 
பல சாகைசச்கசயல்கை்ை நிகைழ்ததிக 
கைாடடி கைரகைம் ஆடி ைருைது அைரகைள 
ையிறறு்ப பி்ழ்பபுககைாகைவும் மறறும் 
தனககு நசாறுநபாடட கைரகைாடடக கை்ல்ய 
அழிவின் விளிம்பிலிருநதும் கைா்பபதறகும்தான். 

கை ர கை ா ட ட க  கை்ல்ய  ந ம்  குழ ந்த கைளும் 
கதரிநதுககைாளைநைண்டும் என்பதறகு முககியககைாரணம் 
நமது பாரம்பரியக கை்ல அடுதத த்லமு்்றயிலும் 
பயணிககை நைண்டும் என்பதறகுததான். பளளிகைள மறறும் 
கைல்லூரிகைளில் ந்டகபறும் கை்ல விழாககைளில் மாணைரகைள 
கைரகைாடடம் ஆடுைதன் மூலமும், தமிழ்்ப புததாண்டு, 
கபாஙகைல் மறறும் கிராமியத திருவிழாககைளில் கைரகைாடடம் 
ஆடுபைரகைளுககு ைாய்பபு ககைாடு்பபதன் மூலமும் கைரகைாடடக 
கை்ல்ய ைாழ்ைககைலாம். நமலும் அரசு விழாககைள, 
கைடசி விழாககைள நபான்்ற நிகைழ்ச்சிகைளில் கசண்்டநமைம் 
நபான்்ற நகைரைாவின் கை்லநிகைழ்ச்சி்யத தவிரதது கைரகைாடடக 
குழுவிறகு ைாய்பபு ைழஙகைலாம்.   

தி்ர்பபடததின் தாககைததால் கைகுைாகை்ப பாதிககை்பபடட 
கிராமீயக கை்லகைளில் கைரகைாடடமும் ஒன்று என்பது 
குறி்பபிடததககைது. கைரகைாடடக கை்லயில், பரத நாடடியததின் 
நளினத்தயும், உடல் மறறும் மன நலததிறகைாகை, 
நயாகைாசனததில் ்கைகைைால் கசயய்பபடும் முததி்ரகைைான, 
ைஸத முததி்ரகை்ையும் கைரகைாடடததில் கைாணலாம் என 
ஆடட ைல்லுனரகைள கூறுகின்்றனர. ஆகைநை கைரகைாடடத்த 
கைறறுகககைாளைதன் மூலம் நளினத்தயும் முததி்ரகை்ையும் 
அதன் பயன்கை்ையும் நம் குழந்தகைள கபறுைாரகைள. 
தறநபாது இநத  கைரகைாடடம் என்னும் நடனககை்ல 
பல்நைறு உடறபயிறசி நி்லயஙகைளில்  உடலி்னச் சீராகை 
்ைததுகககைாளை கைறறுகககைாடுககை்ப படுகி்றது. கைரகைாடடததில் 
கைரகைத்த த்லயில் ்ைதது அது கீநழ விழாமல் உட்ல 
ை்ைதது ஊசி்ய எடுததல், ்கைககுட்ட்ய எடுததல், 
உருளும் பல்கையில் நடததல் நபான்்ற சாகைசஙகைள நம் 
குழந்தகைளுககு கைறறுகககைாடு்பபதன் ைாயிலாகை நல்ல 
உடறபயிறசியும் மன்த ஒருமுகை்பபடுததும் பயிறசி்யயும் 
அைரகைள கைறறுகககைாளை முடியும். இன்றும் கை்லயம்சம் 
நி்்றநத கைரகைாடடத்தக கிராம்பபு்றஙகைளில் ஒருசில 
பகுதிகைளில் கைாண முடிகி்றது என்்றால் அதறகுக கைாரணம் 
படிதத கபண்கைள சிலர கைரகைாடடம் கைறறுகககைாண்டு 
ஆட ைநததுதான். இது கதாடரநைண்டுகமனில் இ்ைய 
த்லமு்்றககுள கைரகைாடடம் கசல்லநைண்டும்.

எனநை கபறந்றாரகைநை உஙகைள குழந்தகை்ை கைறும் 
நமறகைததிய நடனத்தக கைறகைவும், பரத நாடடியத்தக 
கைறகைவும் ஊககுவிதது அைரகை்ை பயிறசி ைகு்பபிறகு 
அனு்பபுைது நபால கைரகைாடடக கை்ல்யயும் கைறறுகககைாளை 
ஊககைமளியுஙகைள. அது கைறும் நடனம் அல்ல நம் 
கைலாச்சாரம் பண்பாடு. நமது முன்நனாரகைள நமககு 
விடடுச்கசன்்ற நல்ல உடறபயிறசி, மன்பபயிறசி என்னும் 
மிகை்பகபரிய கசாதது. அ்த்ப நபணிககைாககைநைண்டியதும் 
அடுதத த்லமு்்றககு கசால்லிகககைாடு்பபதும் நமது 
கைட்ம. நமது கைட்ம்ய நி்்றநைறறுநைாம்.

- இன்னும் வி்ையாடைாம்

கு.முருசகசன்
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ஜ னைரி 24 நதசிய கபண் குழந்தகைள தினம். இநத 
நாடடில் அதாைது இநதியாவில் கபண்கைளின் நி்ல 
என்ன? சுதநதிரமாகை இநத நாடடில் கபண் (கைள) 

குழந்தகைள ைாழ முடியுமா? அதறகு இன்று நம் நாட்ட 
ஆளும் பா.ெ.கை  மறறும் அதன் பரிைாரஙகைள அ்த 
அனுமதிககுமா? நிச்சயம் இது நடககைாது கைாரணம் இநதா:-   

உலகிநலநய கபண்கைளுககு மிகைவும் ஆபததான நாடு 
என்்ற கபரு்ம்ய இநதியாவுககு பிநெபி கபறறுக 
ககைாடுததிருககின்்றது. அைரகைள நடததிய நபாராடடம் வீண் 
நபாகைவில்்ல. கைாஷமீரில் 8 ையது சிறுமி ஆசிஃபா மிகைக 
ககைாடூரமாகை பிநெபி- ஆர.எஸ.எஸ கைாவி பயஙகைரைாதிகைைால் 
பாலியல் பலாதகைாரம் கசயய்பபடடு ககைால்ல்பபடட நபாது, 
குற்றம் சுமதத்பபடடைரகைளுககு ஆதரைாகை பாெகை்ைச் 
நசரநத இரண்டு அ்மச்சரகைள நபரணியில் கைலநது 
ககைாண்டாரகைள. 

நாடு முழுைதும் மனச்சாடசி உளை ஒவகைாருைரும் 
ஆசிஃபாவுககைாகை குரல் ககைாடுததநபாது கைாவி பயஙகைரைாதிகைள 
ஆசிஃபாவின் ககைா்ல்ய நியாய்பபடுததி ைநதாரகைள. 
கைதநை இல்லாத நகைாயிலில் எ்பபடி அ்டதது ்ைதது 
பாலியல் பலாதகைாரம் கசயதிருககை முடியும் என்று நகைளவி 
நகைடடபுண்ணியைான் நமது தமிழ்நாட்டச் நசரநத எச்.
ராொ. ஆனால் அது அ்பபடடமான பார்பபன்ப கபாய என்பது 
நிரூபிககை்பபடடது. 

“அநத்ப கபண் ககைால்ல்பபடடது நல்லது, ஏகனனில் அைள 
ககைால்ல்பபடவில்்ல என்்றால் நா்ைககு இநதியாவுககு 
எதிராகை மனித கைடிகுண்டாகை உருைாகியிரு்பபாள” என்று 

நகைரைாவில் ைஙகி நமலாைராகை்ப பணியாறறி ைநத ஓர 
ஆர.எஸ.எஸ பயஙகைரைாதி கசால்லியதும் உண்டு..

இவைைவு நடநதும் நமது பிரதமர என்பைர (நமாடி) 
ைா்யத தி்றககைவில்்ல. அய.நா.வின் கபாதுச் கசயலாைர 
அன்நடானிநயா ககைடடரஸ இநத ககைாடூரத்தக 
கைண்டிககும் நி்ல உருைான பி்றநகை நமாடி ைாயதி்றநதார; 
அ்மச்சரகை்ையும் பதவி விலகை ்ைததுளைார.

இதுதான் கபண்கைள பறறிய ஆர.எஸ.எஸ – பிநெபி 
கைாவி பயஙகைரைாதிகைளின் உண்்மயான நி்ல்பபாடு. 
அைரகை்ை இயககிக ககைாண்டிருககும் பார்பபனிய 
சிததாநதம் அடி்பப்டயில் கபண்கை்ை மிகைக கீழ்ததரமான 
உ்ட்மயாகைக கைருதும் கைருததிய்லக ககைாண்டது. நாடு 
முழுைதும் கபண்கைளுககு எதிராகை நடககும் ைன்மு்்ற 
அதிகைரிததிரு்பபதறகுக கைாரணம்.

நதசிய குற்ற ஆைணக கைா்பபகைம் கைளியிடட 
புளளிவிைரததின் படி 2015 ஆம் ஆண்டு மடடும் 34651 பாலியல் 
ைன்ககைாடு்ம ைழககுகைளும், 4437 பாலியல் ைன்ககைாடு்ம 
முயறசி ைழககுகைளும் பதிவு கசயய்பபடடுளைன. சிறுைரகைள, 
சிறுமிகைள மீதான ைல்லு்றவுத தாககுதல் ைழககுகைளும், 2012-
2016 இ்ட்பபடட கைாலததில் இரண்டு மடஙகைாகை அதிகைரிதது 
இருககின்்றது. 2015 ஆம்  ஆண்டு மடடும் குழந்தகைளுககு 
எதிரான பாலியல் ைழககுகைளில் 14913 ைழககுகைள பதிவு 
கசயய்பபடடுளைன. கபண்கைளுககு எதிராகை ைன்மு்்ற 
குறிதது ஒரு மணி நநரததுககு 26 ைழககுகைள பதிவு 
கசயய்பபடுகின்்றன.

கதாடரச்சியாகை கபண்கைள மீதான ைன்மு்்ற 
அதிகைரி்பபதறகுக கைாரணம் இநதியாவில் கபரும்பான்்மயான 
மககைள பார்பபனியத்த தீவிரமாகைக கை்ட்பபிடி்பபைரகைைாய 
இரு்பபநத ஆகும். பார்பபனியம் ஒடடுகமாததமாகை 
கபண்கைளின் உரி்மகைள அ்னத்தயும் நிராகைரிககின்்றது. 
தறநபாது கைளியிட்பபடடிருககும் இநத ஆயவுகைள கூட 
சுகைாதாரம், பாகுபாடு பாரததல். கைலாசார மரபுகைள, பாலியல் 
ைன்ககைாடு்ம, பாலியல் அல்லாத ைன்ககைாடு்ம, 
ஆளகைடததல் என்்ற ஆறு பிரிவுகைளின் கீழ் ஆயவு 
நமறககைாளை்பபடடதில் பாகுபாடு பாரததல், பாலியல் 
ைன்ககைாடு்ம, ஆளகைடததல் ஆகிய மூன்று பிரிவுகைளில் 
இநதியா முதலிடததில் உளைதாகைக கூ்ற்பபடடுளைது. இநத 
ஆயவுகைளில் எதுவும் மி்கை்பபடடது என்று நாம் கைருதவில்்ல. 
கைலாசார மரபுகைள என்்ற பகுதியில் கபண் பி்ற்பபுறு்பபு சி்தவு, 
குழந்த திருமணம், கைடடாயத திருமணம், உடல்ரீதியான 
துன்புறுததல், கபண்சிசுக ககைா்ல நபான்்ற்ையும், பாலியல் 
ைன்ககைாடு்ம என்்ற பிரிவில் பாலியல் ரீதியான ைன்மு்்ற, 
குடும்ப ைன்மு்்ற, யாகரன்று கதரியாத நபரால் பலாதகைாரம் 
கசயய்பபடுைது நபான்்ற்ையும், ஆளகைடததல் பிரிவில் 
வீடடில் அடி்ம்பபடுததுதல், ககைாததடி்மயாகை நடததுதல் 
நபான்்ற்ையும் கைணககில் எடுததுக ககைாளை்பபடடு 
இநதியாவில் உளை 550 அறிஞரகைளிடம் கைருதது நகைடகை்பபடடு 
அதன் அடி்பப்டயிநல முடிவுகைள அறிவிககை்பபடடுளைன.

இன்றைய இந்தியொவில்
ப�ண் குழந்்தகளின நி்ைபயன்ன?
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இதில் இநதியா முதலிடததிலும், ஆஃகைானிஸதான் 
இரண்டாமிடததிலும், சிரியா மூன்்றாமிடததிலும், நசாமாலியா 
நான்கைாம் இடததிலும், கசைதி அநரபியா ெநதாம் 
இடததிலும், பாகிஸதான் ஆ்றாம் இடததிலும், கைாஙநகைா 
குடியரசு ஏழாம் இடததிலும், ஏமன் எடடாம் இடததிலும், 
்நஜீரியா ஒன்பதாைது இடததிலும் அகமரிககைா பததாைது 
இடததிலும் உளைது. நமறகூறிய நாடுகைளின் படடியலில் 
இநதியா்ையும், அகமரிககைா்ையும் தவிர கபரும்பாலான 
நாடுகைள இஸலாமிய நாடுகைள என்பது குறி்பபிடததககைது. இ்த 
்ைததுகககைாண்டுதான் கபண்கை்ை பாலியல் அடி்மகைைாகை 
நடததும் இஸலாமிய நாடுகை்ை எல்லாம் விடடுவிடடு 
இநதியாவிறகு முதலிடம் ககைாடுததது இநதியாவின் கபய்ரக 
ககைடுககை நடககும் சதி என்று கூ்பபாடு நபாடடுகககைாண்டு 
இருககின்்றனர. அநத நாடுகைள எல்லாம் பாலியல் ைல்லு்றவு 
குற்றைாளிகைளுககு ஆதரைாகை்ப நபாராடடம் கசயபைரகைள 
இல்லாமல் இரு்பபதால் ஒரு நை்ை அநத நாடுகைளுககு 
முதலிடம் ககைாடுககை்பபடாமல் இருநதிருககைலாம். ஆனால் 
நமாடி பதவிநயற்றவுடன் சநது கபாநதுகைளில் கைஞசா விற்றைன், 
விபச்சார கதாழில் கசயது ைநதைன், நலகியம் விற்றைன் 
என அ்னைரும் சாமியாரகைள என்்ற கபயரிலும், எம்.எல்.
ஏககைள, எம்.பிககைள என்்ற கபயரிலும் சுதநதிரமாகை உலாைர 
ஆரம்பிததாரகைள. பாலியல் ைழககில் மாடடிய நிததியானநதா, 
ஆஸராம்பாபு, ராம் ரஹீம் என அதத்ன சாமியரகைளுடனும் 
நாடடின் பிரதமர கநருககைமான உ்றவில் இருநதார. ஒரு பிடடு 
பட நடிகை்ர உததிர்ப பிரநதச முதல்மச்சர ஆககினர. 
நாடடிநலநய அதிகைபடசமாகை பாலியல் குற்றைாளிகை்ை 
எம்.எல்.ஏ, எம்.பிககை்ை ககைாண்ட கைடசியாகை பாெகைநை 
விைஙகுகின்்றது. பாெகைவில் மடடும் 12 நபர மீது பாலியல் 
குற்றச்சாடடுகைள உளைது. அநத நபால மறக்றாரு கைாவிக 
கைடசியான சிைநசனாவில் 7 நபர உளைாரகைள.

தமிழ்நாடடில் பல கைாவி பயஙகைரைாதிகைள ககைால்ல்பபடட 
ைழககுகைளில் அைரகைளின் மு்்றநகைடான பாலியல் உ்றவுதான் 
ககைா்லககுக கைாரணம் என கைாைல்து்்ற விசார்ணயில் 
கதரியைநதது. அரியலூர நநதினி்ய கைருைறுததுக ககைான்்ற 
மணிகைண்டன் இநது முன்னணி அ்ம்ப்பச் சாரநதைன். 
தமிழ்நாடடு்ப கபண்கை்ை ் ைதது விபச்சார கதாழில் கசயய 
முயன்்ற நிரமலா நதவி பிநெபி்யச் நசரநதைர. இதுநபான்்ற 
நி்ல்ம்ய நாம் மற்ற நாடுகைளில் பாரககை முடியாது. அஙநகை 
பாலியல் குற்றைாளிகைள மாடடிக ககைாண்டால் சடட்பபடி 
தண்டிககை ைாய்பபிருககின்்றது. இஸலாமிய நாடுகைளில் பல, 
மிகைக ககைாடூரமான தண்ட்னகை்ை விதிககின்்றன . ஆனால் 
இநதியாவில் நி்ல்ம அ்பபடியல்ல. நாடடின் பிரதமர 
பாலியல் குற்றைாளிகைநைாடு நசரநது பு்கை்பபடம் எடுததுக 
ககைாளகின்்றார. அைரது கைடசியினர பாலியல் ககைா்ல 
குற்றைாளிகைளுககு ஆதரைாகை்ப நபரணி நபாகின்்றாரகைள. அைரது 
கைடசி்யச் நசரநதைரகைள அ்த ஆதரிதது்ப நபசுகின்்றாரகைள.

நாடடில் கபண்கைள மீது நிகைழ்தத்பபடும் அ்னதது 
ஒடுககுமு்்றகைளுககும் பார்பபனியம் அஙகீகைாரம் 
ைழஙகுகின்்றது. ைட மாநிலஙகைளில் ந்டகபறும் 
கை்ப பஞசாயததுககைள முழுககை முழுககை மனுநீதி்ய 
அடி்பப்டயாகைக ககைாண்டு கபண்கைளுககு எதிராகை 
நடதத்பபடுப்ை. கபண்கைளுககு எதிரான ைன்மு்்ற 
என்று எடுததுகககைாண்டால் ைரதடச்ணக ககைா்லகைள, 
கைணை்ன இழநத கபண்கைள மறுமணம் புரிநதுககைாளளும் 
நபாது அல்லது அதறகு சமூகைம் மறுககும் நபாது, தஙகைைது 
பாலியல் நத்ைகை்ை மாறறுைழியில் பூரததிகசயது ககைாளை 
முயலும் நபாது ககைால்ல்பபடுைது, அல்லது அைரகை்ை சமூகை 

பு்றககைணி்பபு கசயைது, கபண் குழந்தகைள 
பி்றநதால் கசாதது கைளிநய கசன்றுவிடும் 
என்று அ்தக கைருவிநலநய அழி்பபது, 
நை்லககுச் கசல்லும் கபண்கைள எல்லாம் 
நடத்த ககைடடைரகைள என்று கசால்லி 
அைரகை்ை வீடடிநலநய அ்டதது்ைதது 
அடி்மயாகை நடததுைது, தஙகைைது 
ைாழ்க்கை து்ண்ய்ப பறறி சுதநதிரமாகை 
முடிகைடிககும் ையது ைருைதறகுள 
ைலுககைடடாயமாகை சிறுையதிநலநய 
திருமணம் கசயது்ை்பபது, கபண்கை்ை பாலியல் ரீதியான 
கபாருைாகைக கைருதி அைரகை்ை அழகு்ப பது்மகைைாகை 
நடததுைது, சாதிக கைலைரஙகைள ஏறபடும் நபாதும் 
மதககைலைரஙகைள ஏறபடும் நபாதும் கபண்கை்ை பாலியல் 
ைன்புணரவு கசயை்த இலககைாகைக ககைாண்டு கசயல்படுைது 
என அ்னததுநம பார்பபனியததாலும், அது உருைாககிய 
சாதியாலும் இநதிய சமூகைததில் உருைாககை்பபடடது.

அதறகைாகை மற்ற மதஙகைள எல்லாம் கபண்கைளுககு 
எல்லா உரி்மகை்ையும் ககைாடுததிருககின்்றது என்பது 
அரததமில்்ல. அ்னதது மதஙகைளுநம கபண்கைளுககு 
எதிரான கைருததுககை்ை ககைாண்டதுதான். கபண்கைளின் மீது 
ைன்மு்்ற கசலுததுைதுதான். பல இஸலாமிய நாடுகைள 
மதரீதியான சடடத்த ைரிததுக ககைாண்ட்ை. அஙநகை 
ெனநாயகைம் என்பது மதச்சடடஙகைளுககு உடபடட்ைதான். 
ஆனால் இநதியா தன்்ன ஒரு மதச்சாரபற்றதாகை அறிவிததுக 
ககைாண்ட நாடு. இஙநகை கபண்கை்ை மத ரீதியான 
கைருததியலின் அடி்பப்டயில் ஒடுககுை்தயும், அைரகைள 
மீது ைன்மு்்ற்ய கைடடவிழ்தது விட்பபடுை்தயும் எநத 
ை்கையிலும் ஏறறுகககைாளை முடியாது. நாம் கைைனிககை 
நைண்டிய விடயம் என்னகைன்்றால் ஒரு இஸலாமிய்ப 
கபண்நணா அல்லது கிருஸதை்ப கபண்நணா பாலியல் 
ைன்மு்்றககு பலியாககை்பபடடால் எநத ஒரு இஸலாமிய, 
கிருஸதை அ்ம்பபுகைளும் அநதக ககைாடுஞகசய்ல கசயத 
குற்றைாளிகைளுககு ஆதரைாகை்ப நபாராட மாடடாரகைள. 
அைரகைள யாராகை இருநதாலும் அைரகை்ைத தண்டிககை 
நைண்டும் என்றுதான் நபாராடுைாரகைள. ஆனால் இநது 
அ்ம்பபுகைள மடடும்தான் பாதிககை்பபடடைன் என்ன சாதி, 
குற்றம் புரிநதைன் என்ன சாதி என்று பாரதது, நபாராடலாமா 
நைண்டாமா என்று முடிவு கசயயும்.

இநதியா்ை்ப கபாருததை்ர கபண்கைள மீதான 
ைன்மு்்ற்யத தீரமானி்பபதில் சாதியும், அ்தக கைா்பபாறறும் 
மதமும் முககிய பஙகு ைகிககின்்றது. கபண்கை்ை்ப பறறி 
ஆண்கைள ககைாண்டிருககும் ஆணாதிககை சிநத்ன மா்ற 
நைண்டும் என்்றால் நாம் கபண்ணடி்மததனத்த்ப 
நபாறறி பாதுகைாககும் பார்பபன இநதுமதத்த ஒழிககை 
நைண்டும். நமலும் கபண்கைள தஙகை்ை இழிவுபடுததும், 
அடி்ம்பபடுததும் மதஙகைள எதுைாகை இருநதாலும் அ்தத 
தூககி கு்ப்பதகதாடடியில் வீசிவிடடு அதிலிருநது கைளிநய்ற 
நைண்டும். கபண்கைளின் மீது நிகைழ்தத்பபடும் அ்னதது 
ஒடுககுமு்்றகைளுககும் எதிராகை நபாராடும் முறநபாககு 
அ்ம்பபுகைளில் தஙகை்ை இ்ணததுக ககைாண்டு, ஆதிககை 
சகதிகைளுககு எதிராகை கைைமாட நைண்டும்.  ைருகின்்ற 
நாடாளுமன்்றத நதரதலில் இன்்்றககு மததியில் ஆளும் பாெகை 
அர்ச ஆடசி அதிகைாரதிலிருநது அ்பபு்ற்பபடுத நைண்டும். 
அதறகு அ்னதது மககைளும் ஒன்றி்ணநது அ்பபணி்ய 
சி்ற்பபாகை கசயது முடி்பநபாம் என்று உறுதிநயறநபாம்.    

வதாழர் கொ.தமிழைசன்

டிசம்பர் 2017 23கைத்தடி ஜனவரி 2019  உங்களின ேறுதம உடன பிறைந்தது; தவிர்க்்க முடியாதது, தீர்க்்க முடியாதது எனமறைண்ணுேது மடதம ஆகும்.
  அடிதம ோழவுதான கிதடத்த ்கதி எனறை எண்ைத்ததக் குழிவதாண்டி் புததயுங்கள். - அம்நெதைர்



"பலா்லில் பழமுதற பே்த் என்பயைலார் 
்கலாடு முழுதும் ்கண்்பின் ்கத்சிேலாய்ச் 
சுப்ரமணிே பலாரதி யைலான்றி பேன் 
பலாடடுக்கு புதுமுதற புது்த் ்கலாடடி்லார்"

எ ன்று பாரதிககு புகைழாரம் சூடிய சு்பபுரததினம்; 
தான் எ்பபடி பாரதிதாசன் ஆனதுபறறி குயிலில் 
எழுதுகி்றார. ை.நை.சு. ஐயர, பாரதியாருடன் 

புது்ையில் சில கைாலம் தஙகியிருநதநபாது பாநைநதருககு 
ஐயருடன் பழககைம் ஏறபடடது. இதனால் ஐயரின் 
இ்ற்பபிறகுககூட பாநைநதர இரஙகைறபா எழுதினார என்பர. 
ஐயருடன் இவைைவு கநருககைமாகை இருநத பாநைநதர 
நசரன்மாநதவி ஆசிரமததில் கதாடரநது நடநதுைநத 
அககிரமஙகைளும் சாதிய ைன்மு்்றகைளும் பாநைநதர 
கநஞசில் சாதி மத எதிர்பபுததீ்ய உண்டாககிறறு.

இதறகி்டயில் தந்த கபரியார எஸ.இராமநாதன் 
அைரகைளின் கைடடு்ரகைைான மூட்பபழககைைழககைஙகை்ை 
எதிர்பபது, புராண இதிகைாசஙகை்ை விமரசி்பபது 
நபான்்ற்ைகைள குடியரசில் கதாடரநது இடம்கபறறு 
ைநதன. இ்ைகைள கைகுைாகை்ப பாநைநத்ர பாதிததது 
மடடுமன்றி 1928ஆம் ஆண்டு தந்த கபரியார புது்ைககு 
கசன்றிருநதகபாழுது பாநைநத்ரச் சநதிதது்ப நபசினார. 
அநத ஆண்டுமுதல் தீபாைளி ககைாண்டாடுை்தநய 
விடடுவிடடார பாநைநதர. அநதாடு நில்லாமல் 1929இல் 
புது்ையில் நடநத சுயமரியா்த மாநாடடில் பாநைநதரும் 
கைலநதுககைாண்டு தந்த கபரியாருககு மாநாடடு்பபநதலில் 
ஒரு ைரநைறபு்ப பததிரத்தயும் ைசிததுககைாடடினார 
பாநைநதர . அநத ஆண்டில் தாழ்தத்பபடநடார 
சமததுை்பபாடடு எனும் நூ்ல எழுதி அது சுயமரியா்த 
நூலாகை கைளிைநதது. 

பாநைநதர புது்ை முரசில் எழுதிய கைவி்தகைள 
அ்னததும் திரடட்பபடடு முதல் கதாகுதியாகை 
கதாகுககை்பபடடு 1938இல் தமிழரின் புததாண்டு பரிசாகை 
தந்த கபரியாரின் சி்ற்பபு்ரயுடன்(குடியரசில்) 
கைளிைநதது.

இநத நூலில் இடம்கபறறுளை கபரும்பான்்மயான 
கைவி்தகைள அ்னததும் மதைாதத்த சாடும் 
அைவில் இடம்கபறறிருநதது என்பது குறி்பபிடததககைது. 
இநநூ்ல்பபறறி தந்த கபரியார நபசு்கையில் 
கபண்ணடி்ம மூடநம்பிக்கைகை்ை அகைறறுதல் சாதியியல் 
எதிர்பபு வித்ைகககைாடு்ம சாதிநபதம் கபாருைாதார 
ஏற்றததாழ்வு நபான்்ற்ைகை்ை கைண்டிததும் எதிரததும் 
முககியமாகை பாமரரகைளுககும் புரியும்படியாகை எழுத்பபடட 
புததகைம் இது என்று பாராடடினார. தந்த கபரியாரின் 
சுயமரியா்த சிநத்னகைள பாநைநதரிடம் தீவிரம்டநத 
கைாலமிது என்ப்த நாம் இஙநகை புரிநதுககைாளைநைண்டும்.

கைம்யூனல் ஜி.ஒ, சமூகைநீதி, ைகு்பபுைாரி்ப பிரதிநிதிததுைம், 

இடஒதுககீடு, ைகு்பபுரி்ம மறறும் ரிசரநை்ன் 
என்்ற்ழககை்பபடும் ைகு்பபுைாரி்ப பிரதிநிதிததுை 
நபாராடடஙகைநை திராவிட இயககை ைரலாறறில் மிகை 
முககியமான நபாராடடஙகைள என இன்றுை்ர 
அ்ழககை்பபடுகின்்றன என்்றால் மி்கையாகைாது. இநத 
மாகபரும் நபாராடட ைரலாறறில் அநயாததிதாசர கதாடஙகி 
கரட்டம்ல சீனிைாசன், பிடடி தியாகைராயர, டாகடர.
டி.எம்.நாயர, முத்தயயா முதலியார, தந்த கபரியார, 
அறிஞர அண்ணா மறறும் கை்லஞர மு. கைருணாநிதி 
ை்ர என்்றாலும் இதில் ஓமநதூர இராமசாமி கரடடியார 
மறறும் கபருநத்லைர கைாமராசர ஆகிநயாருககும் இநத 

நபாராடடஙகைளில் பஙகுண்டு என்ப்த மறுககைமுடியாது 
என்கை.

எல்லாம் சரி ஆஙகிநலயரகைள ஆடசியில் 
ைரணநபதம் எ்பபடி சாததியம் என்கி்ற நகைளவி நம்முள 
இயல்பாகைநை இநத இடததில் எழநைண்டுமல்லைா? 

18 ஆம் நூற்றாண்டின் கதாடககைததில் ஆஙகிநலயரகைள 
எண்ணிக்கையில் கு்்றைாகை இருநததினால் இவைைவு 
கபரிய பரநது விரிநத ஆனால் சி்தநது கிடநத நதசத்த 
ஆளைதில் சிககைல் எழுநதது. அநதாடின்றி இருககி்ற 
ஒருசில அரசு பணிகை்ையும் அைரகைளுகநகை ககைாடுககை 
நநரநதது. இது அன்்்றய எழுத்பபடிககைதகதரியாத 
நம்மு்டய பாடடன் பூடடன்மாரகைளுககு கதரியவில்்ல 
மா்றாகை அன்்்றய நி்லயிநலநய நைதம் கைறறிருநத 
பார்பபனர தஙகைளுககும் கைணிதம் கதரியும் எனநை 

6

அய்ம்பது ஆண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில்
தமிழக்ம வளர்ந்திருக்கிறதா? வீழ்ந்திருக்கிறதா?

ஒரு வரலோற்று ஆய்வு

டிசம்பர் 201724 கைத்தடி ஜனவரி 2019 �ைம், �ட்டம், �தவி்களுக்்கா்க நாம் வ�ாராடவில்தை, நமது ோழவின அடி்�தட உரிதம்களுக்்காவும்,
  மனிதர்்கைா்க ோழேதற்காவுவம வ�ாராடுகிவறைாம். - அம்நெதைர்



குமாஸதா பணிகை்ை எஙகைளுகநகை தாருஙகைள 
என்்றாரகைள. கைள்ையரகைளின் அன்்்றய நத்ை்ய 
இது ஒருை்கையில் பூரததிகசயைதாகை இருநதபடியால், 
பார்பபனரகைளுககு கதாடககைததில் சிலபல அடி்பப்ட 
கைணககைர பணிகைள அரசு பணிகைைாகை ககைாடுககை்பபடடன. 
பி்றகு கமல்ல கமல்ல எல்லா்பபணிகைளும் தஙகைள பிராமண 
சமூகைததிறநகை தரநைண்டுகமறு பிரிடடிஷ அரசிடம் 
நகைாரிக்கை ்ைததனர. அதன் பயனாகை பணிகை்ையும் 
பதவி உயரவுகை்ையும் கபற்றனர. ஆஙகிநலயரகைளுககு 
கதாடககைததில் இநத நாடடின் அ்ம்பபு மு்்ற பறறிய 
புரிதல் இல்லாத கைாரணததால்; 1853இல் கநல்லூர 
மாைடட ைருைாயத து்்றயில் ஒநர சாதி்ய நசரநத 
சுமார 50 நபரகைள ககைாண்ட பார்பபனரகைள ஆதிககைம் 
கசலுததி ைநதனர. இது கமல்ல கமல்ல உயரநது 1894 
முதல் 1904 ை்ரயிலான கைாலகைடடஙகைளில் அ்னதது 
அரசு்பபணிகைளிலும் பிராமணரகைநை ஆதிககைம் கசலுததினர.

இது பிராமணரல்லாநதாருககும் பார்பபனரகைளுககும் 
மனககைச்ப்பயும் விநராத மன்பபான்்மயும் உருைாகை 
கைாரணமாகை இருநதநதாடு, நபாராடடஙகைைாகை கைடிததன. 
இநத நி்ல நீதிககைடசி ஆடசிககு ைரும்ை்ர பல 
ைடிைஙகைளில் கதாடரநதது எனினும்; கைள்ையரகைள; 
கபருைாரியான சாதிய அ்ம்பபுமு்்றகைள இரு்பப்தயும் 
இைரகைளின் ஒறறு்மயின்்ம்யயும் பயன்படுததிகககைாளை 
எதுைாகை எ்பகபாழுதும் ஒருவித கைடடு்பபாடடிநலநய 
்ைததிருநதனர. அதறகு அரசு உயர பதவிகைளில் எல்லாம் 
பார்பபனரகைநை எல்லா இடஙகை்ையும் நிர்பபிகககைாண்டனர 
என்பதும் ஒரு கைாரணமாயிறறு.

உண்்மயில் கசால்ல்பநபானால் கைள்ைககைாரரகைள 
ைரும்ை்ர நமககு அதாைது சூததிரரகைளுககு கைல்வி உ்ட 
நாகைரீகைம் எல்லாம் எடடாககைனியாகைநை இருநதுைநதது. 
கைள்ையரகைள ைநதபின்புதான் அ்னைருககும் சமமான 
கைல்வி அடி்பப்ட அதிகைாரஙகைளின் நை்லைாய்பபில் 
உரி்மகைள என கி்டககை்பகபற்றது. அதனால்தான் தந்த 
கபரியார சுதநதிர இநதியா்ை கைறுததார. நீஙகைள 
(கைள்ைககைாரரகைள) நபாயவிடடால் நாஙகைள மீண்டும் 
இஙநகை உயர சாதி இநதுககைளுககு அடி்மகைைாகிவிடுநைாம் 
எஙகைள சுதநதிரம் மீண்டும் மறுககை்பபடும் என்று 
சுதநதிர தினத்த கைரு்பபு நாைாகை ககைாண்டாட முடிவு 
கசயதநதாடன்றி அ்த நடததியும் கைாடடினார தந்த 
கபரியார என்ப்த பி்றகு விரிைாகை பார்பநபாம்.

1 8 3 5 இல்  கம க கை ா ந ல  அறிமுகை ்ப ப டு ததிய 
கைல்விமு்்ற்யததான் சில சில மாற்றஙகைள கசயது 
இன்்்றககும் ந்டமு்்றயில் பயன்படுததிைருகிந்றாம்; 
கமககைாநல எனும் கைல்வி்பபுரடசியாைன் ைரும்ை்ர 
நமககுக கைல்விநய கி்டயாது. இராமாயணமும், 
மகைாபாரதமும், நைதஙகைளும், சாஸதிரஙகைளும்தான் 
இநதியாவில் பாடஙகைள. அதுவும் பார்பபனரகைளுககு 
மடடுநம அ்ை கி்டககும். பார்பபனர அல்லாத மற்ற 
ொதியினர அ்னைருககும் அதுவும் இல்்ல. எழுததறிவு 
கபறறிடக கூட நமககு உரி்ம இல்்ல. எனநைதான் 
நமது முன்நனாரகைள ்கைநாடடுகைைாகை இருநதாரகைள.

இநதியாவில் ஆஙகிநலயரகைள ைரும்ை்ர நமககு; 
இன்னும் கசால்ல்பநபானால் பாண்டிய, நசர, நசாழ, 

கதலுஙகு, கைன்னட, மராடடிய மறறும் 
ைடநாடுகைளின் அரசுகைளிலும் கைல்விநய 
கி்டயாது. இ்த அ்னத்தயும் 
கநாறுககிததளளியைர 1835இல் தாமஸ 
நபபிஙடன் கமககைாநல. பின்னாளில் 
ைகு்பபுரி்ம, இடஒதுககீடு என்க்றல்லாம் 
நாம் நபாராடி்ப கபற்ற அ்னதது 
உரி்மகைளுககும் மிகைவும் அடி்பப்டயாகை 
அ்மநதது அநதக கைல்வி மு்்றதான் 
என்ப்த நன்றியுடன் நாம் நி்னதது்பபாரககைததான் 
நைண்டியுளைது.

“ைாரதா” எனும் குலககைல்விததிடடததிறகு முன்நனாடிநய 
மிஸடர கைாநதிதான் சனாதானியான அைரால் 
கமககைாநலயின் கைல்விகககைாள்கை்ய ஒ்பபுகககைாளை 
இயைவில்்ல; 1937ஆம் ஆண்டு அகநடாபர 22, 23 ஆகிய 
நாளகைளில் மராடடிய மாநிலததில் உளை ைாரதா என்னும் 
ஊரில் மிஸடர கைாநதியின் த்ல்மயில் நதசியக கைல்வி 
மாநாடு கூடியது. ‘ைரிென்’ இதழில் நாடடின் கைல்வி குறிதது 
விரிைான ஒரு கைடடு்ர்ய கைாநதி எழுதினார. அதில் 
கைல்விமு்்றயின் 10 பலவீனஙகை்ை்ப படடியலிடடிருநதார.

1. நமது மரபுககும் பண்பாடடுககும் முரண்படடதாகை இநத 
கமககைாநல குமாஸதா கைல்வி உளைது.

2. இநதக கைல்வி, குழந்த்ய நநரடியான சமுதாயச் 
சூழ்நி்லயிலிருநதும் உடல் உ்ழ்பபிலிருநதும் 
பிரிததுவிடுகி்றது

3. கைற்றைரகை்ைத தனி இனமாகை, பிரிைாகை இன்்்றய 
கைல்வி உருைாககிவிடடது

4. அரசு மறறும் தனியாரககு பணியாைரகைைாகை 
மாணைரகை்ை மாறறுைதறகைான பயிறசி மடடுநம 
இன்்்றய கைல்வி.

5. மாணைரகைளின் மனதில் சமுதாய உணரவு இன்றி 
சுயநல தனிமனித உணரவு புகுநதுவிடடது.

6. ஒரு நூற்றாண்டாகைத கதாடரும் இநத அநநியர கைல்வியில் 
கதாடககை்ப பளளி என்பது எநத முன்நனற்றமுமின்றி 
ைதஙகிவிடடது

7. கைல்வித திடடததின் கபரும்பகுதி ைாழ்க்கைககு்ப 
பயன்படாததாகை வீணானதாகை உளைது.

8. கபாதுமககைள கைல்வி முன்நனற்றம் பறறி இன்்்றய 
கைல்வி எண்ணி்பபார்பபநத கி்டயாது.

9. இயநதிர மு்்றயில் ஒநர மாதிரி கைல்வி்ய அ்னததுக 
குழந்தகைளுககும் - அைரைர நத்ை உணராமல் 
ைழஙகுகி்றாரகைள.

10. கைல்விமு்்றயும் நதரவுகைளும் கைல்வி்ய மாணைரகைளின் 
உளைததில் பயத்த உருைாககி்ப கபரிய சு்மயாகைநை 
மாறறிவிடுகி்றது

இதறகு மாற்றாகை கைாநதியக கைல்வி ஆறு முககிய 
அம்சஙகை்ைக ககைாண்டது. அதன் முதல் அம்சம், 
ஏழாண்டு ஆதாரக கைல்வி்யக கைடடணமின்றி அரநச 
தரதநதாடு ைழஙகை நைண்டும் என்பது. இரண்டாைது 

ம�ாறியாைர் பொர்த்திபன்.ப
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அம்சம், ஆதாரக கைல்வி முழுககை முழுககைத தாயகமாழியில் 
அதாைது ஒநர கமாழியில் “இநதியில்” மடடுநம ந்டகப்ற 
நைண்டும். மூன்்றாைது அம்சம், ் கைதகதாழில் மூலநமா, 
ஆககை்பபணி மூலநமா கைல்வி கைறறுததர்பபடும். நான்கைாைது 
அம்சம், பளளியின் சடட திடடஙகைளிலிருநது தாஙகைள 
கைறகை நைண்டிய கதாழில் உடபட மாணைரகைநை 
தீரமானிதது சுயகைடடு்பபாடடுடன் ஒரு சமூகைமாகை பளளி்ய 
ைழிநடததுைாரகைள. தஙகைைது சூழநலாடு கபாருநதுகி்ற 
கைல்வி என்பது ஐநதாைது அம்சம். ஆ்றாைது அம்சம், 
குடி்ம்ப பயிறசி. நாடடின் உயரநத லடசியஙகைைாகை கைாநதி 
கைருதிய மதச்சாரபின்்ம, ைாய்ம, நநர்ம, கபாது 
ைாழ்வியல், சமுதாய்ப பஙநகைறபு, அகிம்்ச ைழியில் 
உரி்மகை்ை்ப கபறும் ைழிகை்ை அறிதல் என அைரது 
கைல்வி விரிை்டகி்றது என்பது நபால் கதரிநதாலும் உறறு 
படிததால் அதன் ஆபதது புரியும் என்பது நம் நபான்ந்றார 
கைருதது.

இநதிய நாடு முழுககை கதாடககைக கைல்வி மு்்ற்ய 
மாறறி அ்மககை டாகடர சாகிர உநசன் த்ல்மயில் 
அம்மாநாடடில் குழு அ்மககை்பபடடு அதறகு “ைாரதா 
கைல்வித திடடம்” என்று கபயர ககைாடுககை்பபடடது. இநத 
திடடததில் ஏடடு்ப படி்பநபாடு உடலு்ழ்பபும் நத்ை 
என்றும் மதம் கதாடரபான கைல்வி இடம்கப்றாது என்றும் 
கசால்ல்பபடடது. இநதிய பண்பாட்ட மாணைரகைளுககு 
பாடமாகை ்ை்பபநத இதன் முககிய நநாககைமாகை 
இருநததால், இ்த முசுலிம் லீககும் தந்த கபரியாரும் 
கைடு்மயாகை எதிரததாரகைள.

கைாநதியின் கபருமுயறசியால் ைாரதாவிலும் 
கசகைாநைானிலும் சரநைாதய மாதிரி்ப பளளிகைள 
கதாடஙகை்பபடடன என்்றாலும், வி்ரவில் அ்ை 
நதால்விநய கைண்டன. மதநபாத்ன இல்லாத கைல்வி 
என்பதால், இஸலாமிய மதரஸா கைல்வியாைரகைளும், 
சாதி பாரககைாத கைல்வி என்பதால் இநதுததுைைாதிகைளும் 
கைாநதியக கைல்வி்ய எதிரததாரகைள. ஆரம்பததில், 
கைாநதியின் ககைாள்கை்ப பிடி்பநபாடு கசயல்படுைதுநபால 
ஈடுபாடு கைாடடிய கமககைாநலைாதிகைள சரநைாதய்ப பளளித 
திடடத்த்ப பகிரஙகைமாகைநை எதிரததாரகைள.

1948-இல் அ்மககை்பபடட டாகடர ராதாகிருஷணன் 
கைல்விக குழு இநதியக கைல்வி்ய - ஆகஸநபாரடு 

கைல்விககு நிகைராகை ஆககை என்ன கசயய நைண்டும் என்று 
பரிநது்ரககைநை அ்மககை்பபடடது. கைாநதியின் ராட்டயும் 
கைல்ப்பயும் நம் கைல்விககூடஙகைளுககுள நு்ழநதுவிடாமல் 
தடு்பபதில், அைரது ைழிைநததாகைக கூறிகககைாளளும் 
இநதிய ஆடசியாைரகைநை அதிகை உககிரதநதாடு 
கசயல்படடுளைாரகைள என்பநத ைரலாறு. விதிவிலககைாகை 
நகைாததாரி கைல்விக குழு நமது ைகு்பப்்றகைளுககுள 
தறி ைாததியார ஒருை்ர அனு்பபி்ைததது. மற்றபடி, 
எல்லாக கைல்விக குழுககைளுநம கமககைாநலைாதிகைைால் 
அ்மககை்பபடட்ைநய. நமலும் மத ஒருஙகி்ண்பபில் 
கசயத அநத நபாலகதாரு மாகபரும் பி்ழ்யததான் 
கமாழி சாரநத ஒருஙகி்ண்பபிலும் கசயதுளைார கைாநதி.

தன்னு்டய கைறப்ன சகதிககு முககியததுைம் 
ககைாடுததாநர தவிர, நிலவியல் ரீதியாகை நிலவும் 
யாதாரததமான கைருததிய்ல கைாநதி உணரநதிருககைவில்்ல. 
இநதிய சுயாடசிககைாகை நாட்டநய ஒருஙகி்ணநத நதசிய 
நீநராடடததில் இ்ண்பபதறகைாகை “இநதி” என்்ற கமாழி்ய 
கபாதுகமாழியாகை அறிவிததார. அைர அன்று கசயத இநத 
தைறுதான், தமிழகைததில் இன்்றைவும் “இநதி” கமாழி 
திணி்பபு நடதத்பபடடு ைருைதறகும், அ்த தமிழரகைள 
கதாடரநது எதிர்பபதறகும் கதாடககை்பபுளளி ஆகும். 
குறி்பபாகை கடல்லி இநதிமயம் ஆககை்பபடடதறகும் கைாரண 
கைரததா மிஸடர கைாநதிநய.

இ்ை அ்னததும் கைாநதியின் தைறுகைள மடடுமல்ல 
அைரது அரசியல் நதால்விகைளும் கூட. ஒவகைாரு 
அரசியல்ைாதியும் கைாநதியின் ககைாள்கைகை்ையும், அைரது 
தைறுகை்ையும் கதரிநதுககைாளை நைண்டும். இதன் மூலம் 
சுதநதிர இநதியாவின் ஒளிமயமான எதிரகைாலததி்ன 
நநாககி மககை்ை இ்ணதது ந்டநபாட நைண்டும் 
என்பநத இநத ைரலாறறு ஆயவுதகதாடரின் முககிய 
நநாககைம் ஆகும். ஒரு மாமனிதரின், நாடடின் புனிதரின், 
மகைாதமாவின் இரு பககைஙகை்ையும் கதரிநதுககைாளைதில் 
தைறு ஒன்றும் இல்்லநய?

இ்த எதிரதது 09.01.1938 மறறும் 06.02.1938இல் 
குடிஅரசில் தந்த கபரியார இ்பபடி எழுதுகி்றார; 

அதாேது, ்காந்தியார் விரும்பும் ோர்தா ்கல்வித்திட்டம் 
அமுலுக்கு ேந்து அேனேன ைாதித்மதாழிவை 
அேனேனுக்கு ்கறபிக்்க்�டவேண்டும் எனகினறை 
முதறை ஆரம்பித்துவிட்டால் �திமனனகுடி மக்்கள் 
்கதி அவதா்கதிதான என�தத எடுத்துக்்காட்ட 
வேண்டியதில்தை. ஆ்கவே இந்த நிதையில் இருக்கும் 
இந்தியர்்களில் முஸ்லீம்்களுக்கும் தாழத்த்�ட்ட 
மக்்களுக்கும் இந்த பிறைவியில் தீண்டாதமவயா, இழிவோ 
ஒழிேது என�து ்காந்தி ராஜ்யத்திவைா, ்காஙகிரஸ் 
ராஜ்யத்திவைா சுை�த்தில் எதிர்�ார்க்்கக் கூடிய 
்காரியமல்ை என�வத நமதபி்பிராயம்.

�தழய ்காைத்து அரசர்்கவைா ஆரிய ஆதிக்்கத்திறவ்க 
அடிதமயாய இருந்ததால் ஆரியர்்கள் தவிர மறறைேர்்கள் 
�டிக்்கக் கூடாது எனகிறை ஆரியக் ம்காள்த்கதய 
அ்�டிவய ்கா்�ாறறிக் ம்காடுத்தேர்்கள். அதனால் 
்கல்வி �யிலுேதறகு ஆரியர்்கதைத் தவிர மறறைேர்்களுக்கு 
ோய்வ�யில்தை. ்கடவுள்்கவை அரசாண்ட ்காைம் 
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எனனும் ராமன கிருஷைன ்காைத்திலும், அதனபிறைகு 
அரசாண்ட வசர, வசாழ, �ாண்டியர்்கள் ்காைம் ேதர 
�ார்்�னர் தவிர மறறைேர்்களுக்குக் ்கல்வியில்தை.

என்கி்றார தந்த கபரியார.

23.10.1938 குடிஅரசு இதழில் எழுதிய கைடடு்ரயில் 
இ்பபடி நகைடகி்றார தந்த கபரியார; 

அதாேது, பிரிட்டிஷ அரசாங்கத்தால் உங்களுக்கு 
ஏற�ட்ட நனதமயும் �ார்்�னரல்ைாதார் இயக்்கத்தால் 
ஏற�ட்ட நனதமயும் அடிவயாடு ஒழிந்து வ�ாகும்வ�ால் 
இருக்கிறைது. புதிய அரசியல் உங்கள் சமூ்கத்துக்கு 
எமனாயத் வதானறி இருக்கிறைது எனறு தான 
மசால்ை வேண்டும். உங்கள் ்கல்வி ஒழிந்தது எனறு 
தேத்துக்ம்காள்ளுங்கள். ோர்தா ்கல்வித் திட்ட்�டி இனி 
உங்கள் ைாதித் மதாழில்்கள் என�தே புதி்பிக்்க்�ட் 
வ�ாகினறைன. அ்�டியானால் உங்கள் மதாழில் எனன? 
எனகிறைார். வேதத்தத உச்சரித்தால் நாக்த்கயறுக்்க 
வேண்டும், வ்கட்டால் ்காதில் ஈயத்தத ்காயச்சி 
ஊறறைவேண்டும், மனதில் இருத்தினால் மநஞதச பிைக்்க 
வேண்டும் என�ன வ�ானறை ம்காடிய தண்டதன்கள் 
விதிக்்க்�ட்டன!

மேள்தைக்்காரர்்கள் ஆட்சி ேந்த பிறைகுதான 
�டிக்்கக் கூடாமதனறை சமூ்கங்கள் �டிக்்க முன 
ேந்தது; இ்�டி் �டிக்்க முன ேந்ததன �யனா்க 
தாழத்த் �ட்டேர்்கைா்க இதுேதர இருந்தேர்்களும் 
பிறவ�ாக்்கா்கவும், ம்காடுதம் �ட்டேர்்கைா்கவும், இருந்து 
ேருகிறைேர்்களும் �டிக்்க முன ேந்து உத்திவயா்கத்துக்கு 

வ�ாட்டிவ�ாட ஆரம்பித்துவிட்டார்்கள். இதத்�ார்த்த 
்காங்கரஸ்்காரர்்கள் இதன ததையில் த்கதேக்்க யுக்தி 
மசயது தந்திரமா்க ோர்தா ்கல்வித் திட்டத்ததக் ம்காண்டு 
ேந்து திணிக்்க் �ார்க்கிறைார்்கள்.”

1939இல் இராொஜி இநதத திடடத்த அமல்படுததிய 
நபாது கைடு்மயாகை எதிரததார தந்த கபரியார. 
இராொஜி பதவி விலகிய்தத கதாடரநது, அ்பநபா்தககு 
இததிடடம் ்கைவிட்பபடடது; மீண்டும் 1952இல் 
தமிழ்நாடடு முதல்மச்சராகை இராொஜி பதவிநயற்றார. 
பதவிநயற்றவுடன் கிராம்பபு்றஙகைளில் இருநது 6000 
கதாடககை்பபளளிகை்ை இழுததுமூடினார. மீதியுளை 
பளளிகைளில் பாதி நநரம் கைல்வியும், மீதி நநரம் அைரைர 
தமது ொதியின் குலதகதாழி்லச் கசயய நைண்டும் 
என்றும் உததரவிடடார. 13ஆம் நாள ெூன் 1953இல் 
திராவிடரகைழகைம் நிரைாகைககுழு்ை கூடடி, குலககைல்வி 
எதிர்பபுககைாகை ெூ்ல14 முதல் சடடச்ப மறியல் 
நபாராடடம் நடததுைது என முடிவுகசயய்பபடடது; 20 
நததி முதல் தமிழ்நாடடின் மற்ற பகுதிகைளிலும் மறியல் 
நடததுைகதன முடிவுகசயய்பபடடது.

சடடச்ப மறியல் கதாடஙகிய நாளில் இருநத அரசு 
நபாராளிகை்ைக கைடு்மயாகை ஒடுககியது. தி.கை.வின் முககியத 
த்லைரகைள சி்்ற்பபடுதத்பபடடனர. கசன்்னயில் 
மடடும் தி.கை. நதாழரகைள 1700 நபர ் கைது கசயய்பபடடனர. 
தூததுககுடி, கைல்லககுடி ஆகிய ஊரகைளில் நடநத 
து்பபாககிச்சூடடில் 10 நதாழரகைள வீரமரணம் அ்டநதனர. 
கைாைல்து்்ற தாககுதலால் 50 நதாழரகைள படுகைாயமுறறு 
மருததுை ம்னயில் நசரககை்ப படடனர. 10 நதாழரகைள 
்கை, கைால்கை்ை இழநதனர; கசன்்ன நீஙகைலாகை தமிழ் 
நாடடின் பி்ற பகுதிகைளில் நடநத மறியலில் 2450 திராவிடர 
கைழகைத நதாழரகைள சி்்ற்பபடுதத்பபடடனர; 27ஆம் நாள நம 
1953இல் புததர விழா்ைக ககைாண்டாடி அதன் இறுதியாகை 
கைணபதி உருை கபாம்்ம்ய உ்டதது மண்நணாடு 
மண்ணாககி விடுஙகைள; நானும் திருச்சியில் உ்ட்பநபன் 
என முன்னநம அறிவிததிருநதார தந்த கபரியார. 
திடடமிடடபடி விநாயகைர கபாம்்ம உ்ட்பபு்ப நபாராடடம் 
ந்டகபற்றது. அ்ததகதாடரநது கிருஷணன் கபாம்்ம 
உ்ட்பபு்ப நபாராடடத்தயும் அறிவிககை்பநபாைதாகை 
அறிவிததார கபரியார பி்றகு அது ்கைவிட்பபடடது.

1953 டிசம்பர 2 மறறும் 3 நததிகைளில் மது்ரயிலும் 
ஈநராடடிலும் ந்டகபற்ற குலககைல்வி எதிர்ப்பத கதாடரநது 
1954 ெனைரி 24இல் ஈநராடடில் குலககைல்விததிடட 
எதிர்பபு மாநாடு கூடட்பபடடது. நமலும் கதாடரச்சியாகை 
தமிழ்நாடு முழுைதும் குலககைல்வி எதிர்பபு மாநாடுகைள 
நடதத்பபடடன. மாரச் 30இல் உடல்நலம் சரியில்்ல 
என்று கூறி இராொஜி பதவி விலகிய்தத கதாடரநது; 
அநத ஆண்டு ஏ்பரல் 14இல் கைாமராசர கபாறு்பநபற்றார. 
ஏ்பரல் 18ஆம் நாள குலககைல்விததிடடத்த நீககுைதாகை 
அறிவி்பபு கைளியானது. தந்த கபரியார என்்ற ஒரு 
தன்னலம் கைருதாத மாமனிதர இல்லாமல் நபாயிருநதால்...... 
இநநநரம் என்ன ஆகியிருககும்? அதுவும் இன்்றய கைாவி 
பயஙகைரைாத ஆர எஸ எஸ ஆடசியில் என்ப்த உஙகைளின் 
கைறப்னகநகை விடடுவிடுகிந்றன் !

- ஆயவு சதாடரும்

டிசம்பர் 2017 27கைத்தடி ஜனவரி 2019  நீங்கள் உங்கள் நண்�தரயும் உங்கள் நண்�ர் உங்கதையும் நனறைா்க அறிந்து ம்காண்டால்
  நனதமதய யார் அதி்கம் மசயதார்்கள் என�து விைஙகிவிடும். - ைாமராஜர்



ந மக்கு ெயதடாகும் ல்படாது எலும்புைளும் லசர்்நலத 
்பலவீைமடாை ஆகும். எலும்புைளின நுண்ணிய 
ைட்னமபபு மடாறி எலும்புத்தடாது அ்ர்த்தி குன்ற்நது 

எலும்புைள் ெலுவிழ்நது இருக்கும். சடாதடாரணமடாை கீலழ 
விழுதல் ல்படான்றனெைளில் கூ் எலும்பு முறிய ெடாய்பபு 
அதிைம். இதுலெ எலும்புபபுனர (Osteoporosis) வியடாதி 
என்றனழக்ைப்படும்.

இ்நத எலும்புபபுனர வ்படாதுெடாை மடாதவி்டாய் நினறுவிட் 
பி்றகு வ்பண்ைளுக்கு ஆரம்்பமடாைலடாம். முக்கிய ஹடார்லமடானைள் 
இல்லடாதலத இதற்கு ைடாரணம். இது “மடாதவி்டாய்க்கு பி்நனதய 
எலும்புபபுனர” எனல்ற அனழக்ைப்படும். ஆண்ைளுக்கும் ெயது 
முதிர்வின ல்படாது இத்தனைய எலும்புபபுனர லநடாய் ஏற்்படும்.

இபல்படானதக்கு உலகில் ஒவவெடாரு 3 விைடாடிக்கும் ஒரு 
எலும்புமுறிவு எலும்புபபுனர வியடாதியடால் ஏற்்படுகி்றது. 50 
ெயதுக்கு லமற்்பட் மூனறு வ்பண்ைளில் ஒரு வ்பண்ணும், 
ஐ்நது ஆண்ைளில் ஒரு ஆணும் எலும்புபபுனர வியடாதியடால் 
அெதிப்படுகி்றடார்ைள். (2017 data)

இ்நத வியடாதி வ்படாதுெடாை முதுகு முள்ள்நதண்டு(Spine), 
இடுபபு ்ப்நது கிண்ணமூடடு, லதடாள்்படன் எலும்பு மற்றும் 
னை மணிக்ைடடு ்பகுதிைளில் எலும்பு ்பலமினனமனய 
உண்்டாக்கி சிறு அடி மற்றும் ்படாரம் விழு்நதடாலும் கூ் 
எலும்புமுறினெ உண்்டாக்கும்.

எப்படி ைண்டுபிடிப்பது?
50 ெயதுக்கு லமலடாைெர்ைள் தஙைளது இரத்தத்தில் 

னெட்மின D அளவு மற்றும் எலும்பு அ்ர்த்தி லசடாதனை 
எனும் BMD – Bone Mineral Densitytest  வசய்து 
தஙைளது எலும்பு அ்ர்த்தினய அறி்நது வைடாள்ளலடாம். 
எலும்பு அ்ர்த்தி குன்றெடாை இருபபின மருத்துெர் 
அறிவுனரப்படி சிகிசனச வ்பற்று எலும்பு அ்ர்த்தினய 
அதிைரிக்ைச வசய்யலடாம்.

ெருமுன ைடாப்பலத லமல் - உ்ற்்பயிற்சி
சிறுெயதில் இரு்நலத  உ்ற் ்பயிற்சி  மற்றும் 

வினளயடாடடு  ஆர்ெத்னத ஊக்குவிப்பதன மூலம் 
எலும்பு அ்ர்த்தினய ்பரடாமரிக்ைலடாம். முக்கியமடாை 
ெயதடாைெர்ைளுக்கு  நன்ப்பயிற்சியு்ன உ்ற்்பயிற்சியும் 
அெசியம்.

உணவுப்பழக்ைம்
 ை டா ல் சி ய ம்  எனனும்  எலு ம் பு ச ச த்து  மி க் ை 

உணவுபவ்படாருடைளடாை ்படால் மற்றும் ்படாலடான் ைடடி, 
பீனஸ், ்படாதடாம் மற்றும் ்பருபபு ெனைைள் அதிைம் 
லசர்க்ைவும்.

 நமது உ்லில் வெயில்்படுமடாறு (Sunlight enposure) 
வசய்ெதைடால் தடாைடாைலெ னெட்மின D சத்து 
கின்க்கும்.

 னெட்மின D சத்து அதிைம் உள்ள மடாமிச உணவுப 
வ்படாருடைளடாை மீன மற்றும் மீன ஈரல் எண்வணய், 
முடன் மஞசள் ைரு, மடாடடு ஈரல் ல்படான்றனெைனளச 
லசர்க்ை லெண்டும்.

 ைடாய்ைறிைள் மற்றும் ்பழ ெனைைள் அன்றடா் 
உணவில் லசர்த்துக் வைடாள்ளுதல்.

 புரதசசத்து மிக்ை உணவுப வ்படாருடைனளச 
லசர்த்தல்.

 சிைவரட மற்றும் மது அரு்நதுெனதத் 
தவிர்த்தல்.

இெற்று்ன உ்ல்  உனழ ப ்ப ற் ்ற 
ெடாழ்க்னை முன்றனய (Sedentary Life 
Style) மடாற்றி உ்ற்்பயிற்சி/ நன்ப்பயிற்சி 
லமற்வைடாள்ளுெது்ன, ஊட்சசத்து 
மிக்ை உணவு ெனைைனளயும் லசர்த்து, 
60 ெயதிற்கு லமற்்பட்ெர்ைள் ெரு்ம் 
ஒரு முன்ற மருத்துெரி்ம் ்பரிலசடாதனை 
வசய்துக் வைடாள்ெதைடால் இ்நத எலும்புபபுனர 
வியடாதியிைடால் முதியெர்ைள் அெதிப்ப்டாமல் 
ெடாழலடாம்.                           

மருததுவர் எஸ்.சிெைொஜ்

வயதான பெண்/ ஆண்்களை வளதக்கும் 
எலும்புப்புரை ந�ோய் (Osteoporosis)

சாதாரண எலும்பு எலும்புப்புரரயால் பாதிக்கப்பட்ட எலும்பு

டிசம்பர் 201728 கைத்தடி ஜனவரி 2019 நாடு முனவனறை ேறுதமயும் அறியாதமயும் வ�ா்க வேண்டும். இதே இரண்டும் வ�ானாைனறி
  நாடு முனவனறியதா்க மசால்ை முடியாது. - ைாமராஜர்



“ஆடுயவலாயம 
பள்ளு பலாடுயவலாயம 
ஆ்நை சுைநதிரம் 
அத்நது விடய்லாபமன்று ...!!
இது 
எ்து 
பலாட்னின் குதூ்கேம் ...!!
அநை சுைநதிரம் அத்நது 
முப்பயை ஆண்டு்களுக்குள் 
எ்து ைநதை 
முணு முணுதைலார்...!!!!
“இநதிேக் ப்கலால்தேயில் 
முல்தே ைலான் இல்தே ....!!
்கள்ளியும் ்கலாேலானுமலாவது 
்கதேபரப்பலா 
திருநதிருக்்கக் கூ்லாைலா ..!! என்று 
ஆரம்பக் ்கவதே   
அ்ேலா்க மலாற 
பதயை ஆண்டு்களில் 
பதைபதைதது சலாகிறலார்...!
“பவள்தேக்்கலாரத் 
பவளியேற்றி விடடு 
ப்கலாள்தேேடிக்கும் உரிதமதே 
உள்ளூர்்கலாரனி்ம் 
ஒப்பத்க்்கதைலா்லா – இநை சுைநதிரம் ?
என்றபடி ....!!
அவரது சிதைக்கு எரியூடடிே 
அடுதை ்லாள் முைல் 
எ்து சய்கலாைரன் 
இப்படிப் புேம்புகிறலான் .....!!
“இரவில் வலாஙகிய்லாம் 
விடிேயவ இல்தேயே....!!!”
பைளிவுக்கு வநைலாய் ைவிர 
அவன் 
பைருவுக்கு வரவில்தே ...!!
இருளின் அ்ர்ததி 
இன்னும் கூ் 
விடிேல் என்பது 
வி்லாக்குறிேலா்க
இநதிேச் சுைநதிரம் 
இன்றேவும் மேக்்கததில் ...!!

சலாதிக் ப்கலாடுதம 
தீரவில்தே ..!!
சமைர்மம் 
வநது யசரவில்தே ...!!
எண்பது ய்கலாடி மக்்கள் 
இன்றேவும் 
வறுதமக் ய்கலாடடுக்குக் கீயழ ைலான் 
வதைபடடுக் கி்க்கிறலார்்கள் ...!!!
ஆ்லாலும் 
அபமரிக்்க அதிபர் 
அஙகிருநைபடியே 
பலாரலாடடுகிறலார் ...!!
“இநதிேலா இனி 
உேகிற்ய்க வழி்கலாடடும் ..!!” என்று 
எைற்கு ..?
ஊழலுக்்கலா..?
ேஞசததுக்்கலா ..?
ப்கௌரவக் ப்கலாதே்களுக்்கலா ...??
மைபவறிேலால் மலானு்ம் 
ப்கலாததுக் ப்கலாதைலா்கக் 
குழியைலாண்டிப் புதைக்்கப்படுகிறயை 
அநை ப்கலாடுதமக்்கலா ?
எைற்கு இநதிேலா இனி 
வழி்கலாட்ப் யபலாகிறது ..?
யமடத் யம்லாக்்க 
யமலும் குழிபறிக்கும் 
ரலாடசை ேநதிரமலாய் 
அரசலாங்கம் 
ய்கட்லால் உயிர்பறிக்கும் 
சலாடத்ச் பசலாடுக்ய்கலாடு 
அதி்கலாரம் ...!!
இரண்டுக்கும் இத்யே 
நீ ... ்லான் ?
சுரண்்லுக்கும் அறிேலாதமக்கும் 
எதிரலா் யபலாதர 
சுேமரிேலாதையுள்ே எவனும் 
ைலாய் ைலான் முன்ப்டுக்்க யவண்டும் ...!!
ைனிதைனிேலா்க அல்ே ..!!
அதேேதேேலா்க...!!
புற்றின் ஈசேலாய் 
புறப்ப் யவண்டும் 
புலியின் பவறியேலாடும் 
புேலின் யவ்கதயைலாடும்....!!!              ஒரு

 க
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நாத்க பொலு
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  மாறறைம் என�ததத் தவிர மாறைாதது உைகில் இல்தை. - ைார்ல் மார்கஸ்



சுதநதிர நாடடில் அ்னைரும் சுதநதிரமாகை இருககும் 
உரி்ம இருநதாலும் நாம் அ்னைரும் அரசியல் 
அ்ம்பபுச் சடடம் மறறும் சடடதிடடஙகைளுககுக 

கைடடு்பபடடு நடககை நைண்டும் என்பது விதி. விதி என்றுதான் 
குறி்பபிடுகிந்றன், த்லவிதி என்று குறி்பபிடவில்்ல, 
அரசியல்  சடடஙகைளுககுக கைடடு்பபடடு நடககை நைண்டும் 
என்பது விதிமு்்ற என்று தான் குறி்பபிடுகிந்றன்.

குற்றம் கசயயாத நபரகைநை கி்டயாது என்று 
கசால்லும் கைாலகைடடததில் தான் இருநது ைருகிந்றாம். 
இன்க்றல்லாம் மககைள அதிகைம் பயன்படுததுைது முகைநூல் 
நபான்்ற சமூகை ை்லதைஙகை்ைத தான். அைரகைள இன்று 
கைறும் கபாழுதுநபாககிறகு மடடும் பயன்படுததாமல் 
தன்னு்டய கைறு்பபு, விரு்பபஙகை்ை முகைநூல் நபான்்ற 
சமூகைை்லதைஙகைள மூலம் பகிரநது ைருகி்றாரகைள.

அ்பபடி அைரகைள பகிரும் கைருததுககைளில் பல்நைறு 
ை்கையில் பாதிககை்பபடுகின்்றனர. அைரகைள அ்பபடி 
பாதிககை்பபடுை்தத தவிரககைநை சில சடடதிடடஙகை்ை 
ைகுதது உளைனர. அ்பபடி ைகுககை்பபடட சடடதிடடஙகை்ை 
அ்னைரும் கதரிநது இருககி்றாரகைைா? என்்றால் இல்்ல, 
என்்ற பதிநல அதிகைம் ைருகி்றது.

ஏ எனை வசடால்கி்றது?
இநதியாவில் சுதநதிரமாகை கைருததுககை்ை கதரிவிககைவும், 

கைளியிடவும் நபச்சுரி்ம ைழஙகை்பபடடுளைது. ஆனால் 
கைடநத 2000-ைது ஆண்டு தகைைல் கதாழில்நுடப சடட்ப பிரிவு 
66ஏ மறறும் அதில் 2009-ஆம் ஆண்டு நமறககைாளை்பபடட 
திருததஙகைளின்படி, சுதநதிரமாகை கைருததுககைள கைளியிட 
த்ட விதிககை்பபடடுளைது. பி்ற்ர எரிச்சலூடடும் 

ைாரத்தகைள, அச்சுறுததல், ஏைனம்,  புண்படுததுதல், 
ப்கை உணர்ைத தூண்டுதல் நபான்்ற கைருததுககை்ை 
சமூகை ை்லதைஙகைளில் கைளியிடுநைா்ரக ்கைது 
கசயயலாம் என்று அச்சடடததில் கூ்ற்பபடடுளைது.

இச்சடடததின் கீழ் ்கைது கசயய்பபடுபைரகைளுககு 
மூன்று ஆண்டுகைள ை்ர சி்்ற தண்ட்ன மறறும் 
அபராதம் விதிககை முடியும். தறநபாது இச்சடட்பபிரிவு 
ரதது கசயய்பபடட்தயடுதது, ை்லதைக கைருததுச் 
சுதநதிரம் மீடகை்பபடடுளைது. இதுநபான்்ற தகைைல்கை்ை 
முழு்மயாகை விரிைான ஆதாரஙகைளுடன் இநத்ப பகுதியில் 
தநதுளநைாம்.

தைெல் வதடாழில்நுட்பச சட்ம்
இலககைமு்்ற (டிஜிடடல்) ்கைகயழுதது,  பாதுகைா்பபு,  

மறறும் திருடடு கசயதல் (நைககிங) உளளிடட இ்ணய்ப 
பயன்பாடு மறறும் ைரததகைத்தக, கைடடு்பபடுதத ஒரு சடடக 
கைடட்ம்ப்ப அளிககை ெூன் 2000-ஆம் ஆண்டில் இநதிய்ப 
பாராளுமன்்றம் தகைைல் கதாழில்நுடப (IT) சடடத்த 
உருைாககியது. சடடம் மின்னணு ஆபாசத தகைைல்கை்ை 
கைளியிட குற்ற நடைடிக்கையாககுகி்றது. நமலும் சடடத்த 
மீறும் தனிநபரகை்ைக ் கைது கசயயவும் எவவிடஙகை்ையும் 
ஒரு ஆ்ண இல்லாமல் நதடவும் கைாைலரகைளுககு 
(நபாலீஸஷுககு) அதிகைாரஙகை்ை ைழஙகுகி்றது.

தைெல் வதடாழில்நுட்ப சட்த் திருத்தம்(2008)
இ்ணய தைஙகைள மறறும் உளைடககைம் நமலும் 

தூண்டக கூடிய அல்லது குற்றமுளைதாகைக கைருத்பபடும் 
குற்றச் கசயதிகை்ைத தடுககை அரசு அதிகைாரத்த 

டிசம்பர் 201730 கைத்தடி ஜனவரி 2019 நல்ை குறிக்வ்காதை அதடேதற்கா்கத் மதாடர்ந்து முயலும் மனிதனின மசயல்�ாவட பிற்காைத்தில்
  அதனேரும் �டிக்கும் ேரைாறைா்க மாறுகிறைது. - ைார்ல் மார்கஸ்



ைலு்பபடுததியது. தகைைல் கதாழில்நுடப சடடததிறகு 
(2000) (ITA) ஒரு நிகைராகை “2011 தகைைல் விதிகைள” 
ஏறகை்பபடடன.அதிகைாரிகைைால் ஆடநசப்ணககுரியதாகை 
கைருத்பபடும் குறி்பபாகை “சி்றாரகைளுககுத தீ்மயானது”, 
“கைறு்பபானது”, ‘‘தீஙகைானது”, அல்லது “பதி்பபுரி்ம்ய 
மீறுைதாகை” உளைதாகை இருககும் எநத உளைடககைத்தயும் 
இ்ணய நிறுைனஙகைளுககு கதரிவிககை்பபடட 36 மணி 
நநரததிறகுள அகைற்ற நைண்டும் என நத்ையளிககி்றது. 
இ்ணயககை்ட உரி்மயாைரகைள ைாடிக்கையாைரகைளின் 
பு்கை்பபடஙகை்ை்ப பாதுககைாககை நைண்டும்.

அைரகைளு்டய கை்டகை்ை எ்பபடி அ்மககைநைண்டும்?.  
அ்னதது கைணினித தி்ரகைளும் பார்ையில் படும்படி 
இருககைநைண்டும். ைாடிக்கையாைரகைளின் அ்டயாைஙகைள 
மறறும் அைரகைளின் உலாைல் ைரலாறறின் பிரதிகை்ை ஒரு 
ஆண்டு ை்ர ் ைததிருககைநைண்டும். இவை்கை்ப பதிவுகை்ை 
ஒவகைாரு மாதமும் அரசுககு அனு்பபி ்ைககை நைண்டும் 
நபான்்ற ப்ரநது்ரகைள உளைன. 2003-இல் இநதிய அரசு  
இ்ணய்ப பாதுகைா்ப்ப உறுதி்பபடுதத “கசயல்தி்றனுடன் 
நடைடிக்கை மறறும் பயனுளை ஒதது்ழ்பபு மூலம் 
இநதியத தகைைல் கதாடரபு மறறும் தகைைல் உடகைடட்ம்பபு்ப 
பாதுகைா்ப்ப நமம்படுதத” இநதிய கைணினி அைசரநி்ல்ப 
பிரதிகசயல் (CERT-IN)  நிறுைனத்த நிறுவியது. 

அ்னதது உரிமம் கபற்ற இநதிய ஐஎஸபி-ககைள 
சிஇஆரடி-இன் முடிவுகைளுககு இணஙகை நைண்டும். மறு 
ஆயவு அல்லது மு்்றயீடுகைள இல்்ல. இது குறி்பபிடட 
ை்லதைஙகைளில் அணுககை்ை  தடுககி்றது மறறும் 
நைண்டுநகைாளகை்ை மறு ஆயவு கசயகி்றது. கதா்லத 
கதாடரபுத து்்றககு (DOT) த்ட உததரவுகை்ை ைழஙகும் 
தனி அதிகைாரத்த்ப கபற்றது.

பிரிவு 66 முதல் 69 ெனர
66 ஏ பிரிவு: தகைைல் கதாழில் நுடபச் சடடம் 2008 கராம்ப 

விரிைானது. சமூகை ை்லதைம் சாரநத குற்றஙகைளுககைானது 
மடடுமில்்ல. தானியஙகி பணம் அளிககும் இயநதிரஙகைள, 
ை்லதை தகைைல்திருடடு, கைா்பபுரி்ம இகதல்லாமும் 
நசரநதது. இ்ணய தைததில் தை்றான, அைதூ்றான 
தகைைல்கை்ை பதிை்த்ப பறறியது தான் 66 ஏ பிரிவு.  
இநத சடடததின் 66 முதல் 69 ை்ரயிலான எல்லா்ப 
பிரிவுகைளிலும் இ்ணய தைம் சாரநத குற்றஙகைள விரிைாகை 
எடுதது்ரககை்பபடடுளைது.

யாநரனும் ஒருைர கைணினி சாதனத்த்ப பயன்படுததிநயா 
அல்லது கதா்லதகதாடரபு சாதனத்த்ப பயன்படுததிநயா 
விகைல்பமான மு்்றயிநலா (ஒருைரு்டய மனதுககு 
ைருததத்த ஏறபடுததககூடிய மு்்றயில்) அல்லது 
பயமுறுதத்ல வி்ைவிககும் மு்்றயிநலா தகைைல்கை்ை 
அனு்பபினாநலா; அல்லது தைறு என்று கதரிநதும் 
ஒரு தகைை்லத கதால்்ல கசயயும் விதமாகைநைா; 
அசவுகைரியத்த ஏறபடுததும் விதமாகைநைா; அபாயம் 
ஏறபடுததும் விதமாகைநைா; தடஙகைல் ஏறபடுததும் 
விதமாகைநைா; அைதூறு கசயயும் விதமாகைநைா; ஊறு 
வி்ைவிககும் விதமாகைநைா; பயமுறுததும் விதமாகைநைா; 
ப்கை்ம வி்ைவிககும் விதமாகைநைா; கைறு்ப்பத 
நதாறறுவிககும் விதமாகைநைா ; அல்லது ககைடட 
நநாககைததுடன் மற்றைருககு அனு்பபினாநலா; அல்லது 

யாநரனும் ஒருைருககுத கதாநதரவு தரும் 
விதததில் அல்லது அசவுகைரியத்த 
வி்ைவிககும் விதததில் அல்லது தகைைல் 
எஙகிருநது அனு்பப்பபடடது என்று 
கதரியாத விதததில் (ஏமாறறும் நநாககில்) 
அல்லது தி்ச திரு்பபும் விதததில் 
தகைைல்கை்ை அனு்பபினாநலா அைருககு 
(தகைை்ல அனு்பபியைருககு)மூன்று 
ஆண்டுகைள ை்ர சி்்ற தண்ட்ன 
மறறும் அபராதம் விதிககை்பபடும்.

பிரிவு 67 : பாலு்றவு கதாடரபான கைாடசிகை்ை 
எலகடரானிக ைடிைததில் கைளியிடுநைா்ர முதல் தட்ை 
தண்டிககும்நபாது ஐநது ஆண்டுகைள சி்்றததண்ட்னயும், 
மறுமு்்ற இநத தை்்ற மீண்டும் கசயதால் பதது 
ஆண்டுகைள சி்்றததண்ட்னயும்,  இைறந்றாடு இரண்டு 
லடச ரூபாயை்ர அபராதமும் விதிககைலாம்..

69(1) பிரிவு மற்றும் 69(2) பிரிவு
மததிய அரசு, மாநில அரசு அல்லது  அதன் 

அதிகைாரிகைள இதறககைன சி்ற்பபாகை அதிகைாரம் அளிககை்பபடடு 
அைரகைளின் விரு்பப  அதிகைாரததிறகு உடபடடு, இநதிய 
அரசின் இ்்றயாண்்ம அல்லது ஒரு்ம்பபாடு, பாதுகைா்பபு, 
நடபு நாடுகைளின் நலன்கைள அல்லது கபாது ஒழுஙகு 
ஆகியைற்்றக கைாததிட, நமறகுறிதத்ைகைள மீது உடனடி  
நடைடிக்கை நமறககைாளைக கூடிய குற்றம் ஏநதனும் 
இ்ழ்பப்தத தடுததிட, அககுற்றஙகைள குறிதது புலன் 
ஆயவு ஏநதனும் நமறககைாளை, எழுதது மூலம் கைாரணஙகைள 
பதிவு    கசயது, எநத ஒரு அரசாஙகைத்தநயா அல்லது 
ஒரு முகைைாண்்ம்யநயா, கைணினி ைழியாகை அனு்பப்பபடும் 
எநத ஒரு தகைை்லநயா, கைணினியில் கைாதது ்ைககை்பபடும்         
தகைை்லநயா, இ்டயீடு கசயது கைண் கைாணிககை, மறிததிட, 
உததரவு அளிதது கசயல்பட முடியும்.  இவை்கை 
கசயல்பாடடிறகு உகைநத ைழிமு்்றகைள ஏறபடுதத்பபட 
நைண்டும் எனவும் குறி்பபிட்ப படடுளைது.

இதன்படி ,  கை ாைல்து்்றககு எல்்ல மீறிய 
அதிகைாரத்த இச்சடடம் அளிககி்றது. அரசாஙகைஙகைள 
உஙகைளின் மின்னஞசல், குறுநதகைைல், கதா்லநபசி 
உ்ரயாடல் நபான்்ற, அ்னதது  தகைைல் கதாடரபு  
நடைடிக்கைகை்ையும், கைண்கைாணிததிட முடியும். நீதிமன்்ற 
உததரவு ஏதும் இல்லாமநல, கைாைல்து்்ற ஆயைாைர  
ஒருைர, ஒரு இல்லததில் நு்ழநது நதடுதல் நடைடிக்கை 
கசயதிடமுடியும், கைணினி்யக ்கை்பபற்ற முடியும், புலன் 
விசார்ண நடைடிக்கையில் ஈடுபடமுடியும்.

ஆதாரம்: ைாயரஸ் ்ைன் ்மாத இதழ்

இவைாறு லாயரஸ ்லன் மாத இதழ் மூலம் நாம் 
அறிநத கசயதிகைள அ்னததும் உண்்மயான்ைகைநை! 
இதன் மூலம் நாம் அறிைது முகைநூலில் ஏறபடும் 
பிரச்ச்னகைள மறறும் தை்றான பதிவுகை்ை்ப பதிவிடுநைார 
சடடததின் மூலம் தண்டிககை்பபட முடியும்  இதனால் 
இைரகைள  இநத தைறுகை்ைச் கசயயாமல் இருககை இநதக 
தகைைல் பயன்படும் என்று கைருதி கைளியிடுகிந்றாம்.

“தெறுைள் ந்ப்பனதக் குன்றபல்படாம்...!

தெறுைள் இல்லடா உலனைப ்பன்பல்படாம்...!            

மு.சி.அறிெழகன்

டிசம்பர் 2017 31கைத்தடி ஜனவரி 2019  சமுதாய ரீதியில் துணிந்து மசயைாறறும் சக்தி �தடத்த ேர்க்்கம் மதாழிைாைர் ேர்க்்கம் தான. - ைார்ல் மார்கஸ்



ந ல்ல தம்பியும், அரிமாவும் கபான் மதியிடம் நபசிக 
ககைாண்டிருநதாரகைள. கபான்மதியின் கைண்கைளில் 
நைத்னயின் ைலி கைண்ணீராய ைழிநதது. அத்ன்ப 

பாரதது அரிமா, 

“அண்ணி நான் நீஙகை கசான்னதால் இரண்டு நாைாய 
அ்மதியாயிருநநதன். இனிநமல் என்னால் முடியாது. 
எஙகிருநதாலும் அண்ண்ன கைண்டுபிடிச்சி ககைாண்டு 
ைநதிடந்றன். உஙகை கைண்ணீ்ர பாககை்ற சகதி எனககில்்ல”... 
என்்றபடிநய குமுறிவிடடான்.

அை்ன்ப பிடிததுக ககைாண்டு கபான்மதி. “இன்னும் கரண்டு 
நாள கபாறு. உஙகை அண்ணன் நல்லயிருககைாரனு நல்லதம்பி 
அண்ணன் தாநன கசல்நபசியில் நபசிடடு கசான்னார. நாம 
நல்லைஙகைைா மடடும் இருநதா நபாதாதுன்னு அைரு அடிககைடி 
கசால்ைாரு. அ்த நி்னச்சிகநகைா. நான் கைலஙகியதறகு 
கைாரணம் அைர உயிருகநகை ஆபததான நி்லயில் நான் 
அருகில் இல்்லநய என்பது தான். அண்நண இ்பப என்ன 
நிலைரம் ஏதாைதுகதரிஞசா கசால்லுஙகைண்நண” என்று 
நல்லதம்பியிடம் நகைடடாள. 

“பய்பபட ஒண்ணுமில்்ல. அறிநைநதி விநைகைமாய 
நபாராடுகி்றான். இநத நாடடில் அதிகைாரததில் இன்னும் 
நல்லைஙகைளும்  இருககை ாங கைம்ம ா .  கை ட்மயும் 
நநர்மயும் உளைைரகைள பழிைாஙகை்பபடடிருககைலாம் 
ஒதுககை்பபடடிருககைலாம். ஆனா சடட்பபடி நீககை முடியாமல் 
இருககி்றாரகைள. எனககு நம்பிக்கையிருககி்றது. நாம நம்மால் 
முடிநத பணிகை்ை கசயநைாம். அறிநைநதி மனபலம் 
ககைாண்டைன்” என்று முடிககும் முன் “என்னண்நண, 
கூடடததில் நபசு்றா மாதிரி நபசுறீஙகை. இ்பப நான் 
என்ன கசயயணும்னு கசால்லுஙகை. அண்ணியின் 
மனநைத்ன்ய கைை்ல்ய என்னால் பாரதது 
ககைாண்டிருககை முடியல. குணா ைநதா நான் என்னண்நண 
கசால்லுநைன்” நல்லதம்பியின் ் கை்ய்ப பிடிததுக ககைாண்டு 
கமௌன அழு்கை்ய அரிமா த்லகுணிநது கைளி்பபடுதத, 
கபான்மதி கதளிைாகைவும் உறுதியாகைவும் “அண்நண, நீஙகை 
கசான்னது தான் கமய, அரிமாவும் நீஙகைளும் என்்ன 
மன்னிககைவும்...”

நல்லதம்பியும், அரிமாவும் விய்பபுடன் அை்ை்ப 
பாரததாரகைள. அைள கதாடரநதாள. 

“கைண்கடயனரகைள பறறி மநதிரிகைள, பணதது அடி்மயாகி 
வி்ல்பநபான அதிகைார ைரககைம் எல்லாம், மிரடடிய 
இரநை, அைர வீடடிறகு ைநதவுடன் என்னிடம் கசால்லி 
ைருநதியிருககி்றார. ககைாஞசமும் அச்ச்பபடவில்்ல. எ்பபடி 
இநத அநியாயத்த மககைள அறிய கசயைது என்று தான் 
துடிததார. நானும் அைருடன் ைாழ்பைள, அதிலும் கைாதலிதது 
மணநதைள. அைரின் பகுததறிவு, நநர்ம, ப்ட்பபாற்றல், 
மனிதநநயம், பண்பு, இநத குணநலன்கைள கபரியார 
பாச்்றயில் உருைான என்்ன ஈரததது. அதன் வி்ைநை 
எஙகை்ை்ப கபாறுததை்ர கைாதலானது. அண்நண நீஙகை 
அறியாததா.! அரிமாவுககைாகைச் கசால்கிந்றன். தம்பி, ஆததிரம் 
முழு்மயாகை எ்தயும் சாதிககைாது. அறிவு்ப பார்ையின் 
பயணநம நி்ன்ப்ப நி்லககை ்ைககும். உடநன 
கூடடததில் நபசுைதாகை கூறி சாதாரணமாககி விடாநத. நீ 
எதிரபாரதத்தச் கசால்ந்றன். உஙகை அண்ணன் விபரத்த 

கசான்னவுடன், நானும் சராசரி்ப கபண்ணின் மனநி்ல்ய்ப 
கபறறு முதலில் கைலஙகினாலும், அைரின் அஞசாமன 
நி்ல்ய்ப பாரதது கபருமிதம் ககைாண்நடன். மககைளிடம் 
ககைாண்டு நசரதது நபாலிததனமும் கைாலிததனமும் ககைாண்ட 
அரசியல்ைாதிகைளின் முததி்ர்ய கிழிதகதறிய நைண்டும் 
என அைர உயிருககு துணிநது கமய்ய நி்லநாடட நிமிரநது 
நிறகும் நபாது அைரது ைாழ்வின் அ்னதது நி்லகைளிலும் 
சமமாய இரு்பநபன். அயயா கபரியாரின் திருமணமு்்ற 
உறுதிநயறபில் மனம் ஒன்றி உறுதிகமாழி்ப படிதது ஏறறுக 
ககைாண்ட நான், என்்னநய ஆயநது ஒரு கைணததில் 
கதளிைாநனன். எதுைநதாலும் பார்பநபாம் என்று எனககு 
நதான்றியதுதான் ஒரு கைண்கடயன்ர கைடததும் திடடம்.” 
கபான்மதி கசால்ல..கசால்ல இருைரும் வியநது நபாய 
அைரின் மன உறுதியிலும், தன் கைணைனுடன் இ்ணநது 
ைாழ்்ைநய பணயம் ்ைதத சமூகை்பபார்ை கசயலிலும் 
மனம் கநகிழ்நது அடுதது கபான்மதி கசால்ல்பநபாை்த 
ஆைலுடன் எதிரநநாககினாரகைள. கபான்மதி கதாடரநதாள.

“அண்நண, அரிமா என்னுடன் இரு்பப்த்பநபால குணநீதி 
தன் திராவிட மாணைரகைள அ்ம்பபு நதாழரகைளுடன் 
அைருககு து்ணயாகை இருககி்றான். எனககு பாதுகைா்பபாய 
அரிமா்ை ்ைததுக ககைாளை அைர கூறி குணா்ை 
அன்றிரநை கதாடரபு ககைாண்டு கைல்லூரியில் இருநது 
ைரை்ழததார. வீடடுககைல்ல பாச்்ற அலுைலகைததிறகு 
...மிகைவும் ரகைசியமாகை திடடம் நபாட்பபடடது.”

அரிமா குறுககிடடான் 

“அண்ணி, உஙகை பாதுகைா்பபுககு என்பதால் உண்்ம்ய 
என்னிடம் கசால்லாதது நியாயமா அண்ணி”.

“அரிமா விைககை இது நநரமில்்ல. இன்னும் நாம் 
அபாயககைடடத்தத தாண்டவில்்ல. யாரும் அறிய 

முடியாத ை்கையில் இன்கனாருைர து்ணயும் பககை 
பலமும் நமககு இருககி்றது.” சறறு நிறுததினாள.

“அ்பபடியாம்மா, கசால்்றதுன்னா கசால்லு.... நாஙகை 
என்ன கசயயணும். புகைழ இது நநரமில்்லன்னு நீநய 
கசால்லிடட முதல்ல அறிநைநதியின் அ்ற்பநபா்ர 
கைறறிய்டய ்ைககைணும். கசால்லும்மா.” நல்லதம்பி 
சறறு உணரச்சிைய்பபடட்த ைாரத்தகைள கைளி்பபடுததின. 

“அண்நண, அ்மதியாவுஙகை, அரிமாவுககு நைண்டியைஙகை 
தான் நமககு எல்லாவுமாயிருககைாஙகை. நான் இநதைவுககு 
்தரியமா இருககை அவுஙகை ஒரு கைாரணம்”அரிமா, மகிழ்வுடனும் 
குழ்பபததுடனும் கபான்மதி்ய்ப பாரதது “அண்ணி யார 
அண்ணி” என்று நகைடகை கபான்மதி “கசம்கமாழி IPS” 
என்்றாள. கைல்லு்டககும் கதாழிலாளியின் மகைைாகை்ப பி்றநது 
இன்்னககு IPS அதிகைாரி. கபரியாரின் இட ஒதுககீடு, 
கபண்ணுரி்மச் சின்னம். 

“கசம்கமாழி நம்ம கபான்னாச்நச ....கசம்கமாழி என்ன 
கசயதது அண்ணி” அரிமா உறசாகைததுடன் நகைடகை. அை்ன்ப 
பாரதது கபான்மதி இைந்கை புரிநத படிநய, நல்லதம்பியிடம்.

“அண்நண, பாததீஙகைைா அரிமா்ை, கசம்கமாழின்னா 
எவைைவு ஆரைமா இநத நி்லயிலும் நகைககை்றான்.”

“ஆரைத்தவிட ஆ்சயா நகைககை்றான்னு கசால்லு, 
பிரச்ச்ன முடியடடும்.. . . அரிமாவின் எண்ணத்த 
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நி்்றநைறறுநைாம்... என்னம்மா நான்கசால்்றது.’சரியாதான் 
கசான்னீஙகை..அண்நண அைரு என்கிடட நபான்னவுடன் 
கசம்கமாழியிடம்நபசலாம்னு முடிகைடுதநதன். ஆனா...
அைரு நயாசிச்சாரு, நம்மைால கசம்கமாழிககு கதால்்ல 
ைநதுட்ப நபாவுது. இரண்டு அரசாஙகைம் சம்மநத்பபடடது. 
நல்லகபாண்ணு கைட்ம்ய கசயதுன்னு நல்ல நபரு. நம்ம 
திடடததுககு ஒததுைருமா? என்க்றல்லாம் சிநதிதது, அ்பபு்றம் 
ஒரு முடிவுககு ைநநதாம். கைறறியா மககைள முன்னிறுததும் 
நபாது கசம்கமாழிககு பாராடடும் புகைழும் கி்டககும். 
கசால்லலாம்னு கதாடரபு ககைாண்நடன். நம்ம நாடடு 
நி்ல்ய்ப பாருஙகை PM 60-ைது மு்்றயா நபாகைாத ஒரு 
நாட்ட கைண்டுபிடிச்சி ... அைர நண்பருடன் கைளிநாடடு்ப 
பயணமாம். கடல்லியில் இருநது கசம்கமாழி நபசிச்சி. 
மததிய அரசு்ப பணியில் இ்பப கசம்கமாழி. PM விமானம் 
ஏறும்  ை்ர பாதுகைா்பபு்ப பிரிவில் உளைதாம். எ்த்ப பறறியும் 
கைை்ல்பபடாமல் இனமா்றன் IPS-்ச கதாடரபு ககைாளை 
கசால்லிடடுது. அ்பபு்றம் நபசிநனாம். இனமா்றன், கைாஞசிபுரம் 
நம்ம நதாழர அண்ணா நம்பி மகைன். இனமா்றநன, கைைததில் 
ம்்றமுகைமாகை இ்றஙகி குணநீதி குழுவினருடன்நபசியதுடன், 
2008-இல் அன்்்றய முதல்ைர கை்லஞரால் பணி உயரவு்ப 
கபற்ற நல்ல அதிகைாரியிடமும்நபசி யூகைம் ைகுததுளைார.”

நல்லதம்பி குறுககிடடு,

“அைரால் ைநதைரனா....விடடு ் ைககை மாடடானுஙகைநை”

“ஆமாம் அண்நண கைாததிரு்பநபார படடியல்ல 
்ைச்சிருககைானுஙகை.. . .இருநதாலும் கைாைல்து்்றயின் 
புததி சாலிததனமான யுகதியுடன் அைர இனமா்ற்ன 
ஊககை்பபடுததினார” என்்றாள நமலும் 

“இைனுஙகை ஆடசி்ய முடிவுககு ககைாண்டு ைர நல்லைழி” 
என்்ற கபான்மதியிடம் 

அரிமா,

“எ்பபடிண்ணி, கசால்றீஙகை” என்று நகைடகை அைள 

“அரிமா, கடல்லிககு கை்பபம் கைடட்ற மாதிரி ஒரு கைண்கடயினர 
நபரம் நபசியிருககைானுஙகை. அது நபாை்லன்னா... கைடு்பபாகி, 
ஏறகைனநையிருககி்ற பிரச்ச்னகை்ை ் ைதது, தாஙகைள தான் 
பிடிதததாகைக கூறி, ஊடகைஙகைளில் திடீர கைாநதியாயிடுைானுஙகை. 
எ்பபடிநயா.! மககை்ை ஏமாறறி அதிலும் மருததுைம், 
கைல்வி, பால் நர்ன் கபாருடகைளில், விைசாயம் நபான்்ற 

து்்றகைளில் கபற்ற கைமி்ன்கைள தாநன 
கைண்கடயினராநிககுது. அது கைளியில் 
நம்மால் ைர்பநபாகுது. அ்பபு்றம் இநத 
ஆடசி்ய அைன் கை்லககைடடும். அைன் 
ஆடசி்ய மககைள விரடடடடும். நமககு நல்ல 
நை்லயிருககி்றது” என்்ற கபான்மதியிடம் 
“அறிவு நை்ற எதாைது நபசனானா... இ்பப 
என்ன நி்ல” நல்லதம்பி நகைடகை,

“அண்நண, அை்ர நதடி ஒரு 
கூடடநம அ்லயுது. மூணுநாள ஆயிடுச்சி..... நாம நபாய 
கைாைல்நி்லயததில் அை்ர கைாநணாம்னு புகைார கசயயலாம். 
ஊடகைஙகைளில் எ்பபடியும் என்்ன நகை்பபாஙகை து்்ற மநதிரி 
அைசரமாகை ைரச் கசால்லி்ப நபானைர தான் ைரவும் இல்ல. 
கதாடரபும் இல்ல பயமாயிருககுன்னு கசால்லிடந்றன். அரசு 
அலுைலரகைள சஙகைததிலும் கசால்லிடுநைாம். நாம கபாய 
ஒண்ணும் கசால்ல்லநய. நடநததுல கதாடககைத்த 
கசால்ந்றாம். என்னண்நன கசால்றீஙகை.”

“சரியான திடடம் மநதிரி பய பதில் கசால்லடடும். கடல்லி 
முழிககைடடும். DRO –ன்னா சும்மாைா. அரசியல் கைடசிகைள 
த்லயிடடடும். நானும், அரிமாவும் எதிரகைடசித த்லைரகிடட 
கசால்லிடந்றாம். சடடமன்்றததில் கசயல்நைகைததில் 
பிரச்ச்ன்ய ் ை்பபார. மககைள நபச்கசல்லாம் கைண்கடயனர 
பததிநயயிருககைடடும். எைனும் அறிவுககிடட நபாகை பய்பபடடு 
ஓடிடுைானுஙகை. இதுை்ர நம்ம நாடடில இ்பபடி நடநதது 
இல்்ல. சீன்பபுரடசியாைர மாநைா கசான்னபடி “நாம எடுககை 
நைண்டிய ஆயுதத்த எதிரிதான் தீரமானிககி்றான்”எவைைவு 
கபாறுததமாயிருககுது பாததியாம்மா,”

“அண்நண அ்தததான் “முள்ை முளைால் 
எடுககைணும்னு” அநத கைாலததிநலநய நம்மைஙகை கசான்னது” 
கபான்மதி கசால்லி முடி்பபதறகுள முத்தயா நைகைமாகை 
ைநதான். அைன் ்கையில் அறிநைநதி்ய அட்ட்பபடமாகை 
நபாடட நககீரன் இதழ்.

“அம்மா அயயா்ை்ப பததி நல்லா எழுதியிருககி்றான் 
ஆனா உயிருககு ஆபததுன்னு நபாடடுயிருககி்றது பயமா 
இருககும்மா” முத்தயா பதற்றததுடன் கசால்ல, கபான்மதி,

‘‘நககீரன்னா சரியாகைததான் இருககும்.’’

“அண்நண, கைாலம் ைநதுடுச்சி, நான் கசான்னபடி கைாைல் 
நி்லயம் நபாலாம். அரிமா புகைார எழுது. முத்தயா நீ 
பததிரிக்கையாைரகை்ை அஙகை ைர கசால்லிடு” என்்றபடிநய 
மூைரும் கைாைல்நி்லயம் பு்ற்பபடடாரகைள. 

கைாைல்து்்றயினர பல ைழககுகைளில் ்கை்பபறறிய 
ைாகைனஙகைள நீதிமன்்ற உததரவுடன் நிறுதத்பபடும் இடததில் 
எ்பகபாழுதும் இல்லா அைவுககு கைண்கடயனரகைநை பததுககும் 
நமறபடட்ை நின்று ககைாண்டிருநதன. மாநகைர கைாைல் 
அலுைலர இனமா்றன் பார்ையிடடுக ககைாண்டிருநதார. 
அருகில் ைநத ஆயைாைர அயயனார. 

“சார, நீஙகை கசான்னமாதிரி நபசியதால் தான் து்்ற 
முகைததில் கைாததிரு்பபு கைண்கடயனரகை்ை ஒருைாரக 
கைாலததிறகு இஙகை ககைாண்டு ைநது நிறுததிடநடாம்”.

“குட .....அயயனார, நாம ககைாண்டு ைநத கைண்கடயனர”

“அது நடுவுநல கைாவிககைலரல இருககு சார”

“எச்சரிக்கை, எை்னயும் எை்ரயும் கநருஙகைவிடககூடாது”

“சார...அயயனார கைாைல் சார”, கைம்பீரமாகை அயயனார 
கசால்ல அரதத்ப புன்ன்கையுடன் இனமா்றன் நடநதார. 

- சதாடரும்

்கடலூர் இள.புகசழந்தி

அயயா ம�ரியாரின திருமைமுதறை உறுதிவயறபில் 
மனம் ஒன்றி உறுதிபமாழிப ெடிதது ஏற்றுக 
ம்காண்ட நான, எனதனவய ஆயந்து ஒரு 
ைணததில் பதளிவாநனன். எதுவநதாலும் 
�ார்்வ�ாம் எனறு எனக்கு வதானறியதுதான 

ஒரு ைண்பையன்ர ைைததும் திட்ைம்.” பொன்மதி 
மசால்ை..மசால்ை இருேரும் வியந்து வ�ாய 

அவரின் மன உறுதியிலும், தன் ைணவனுைன் 
இதைந்து ோழதேவய �ையம் தேத்த 

சமூைபொர்்வ பசயலிலும் மனம் பநகிழ்நது 
அடுத்து ம�ானமதி மசால்ை்வ�ாேதத ஆேலுடன 

எதிர்நநாககினார்ைள்.

மதாடர் ்கதத
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ேயலும் ேயல்சார்ந்த 
மருத நிைம்தான அேன ோழவிடம்;
ஆத்தங்கதரவயாரம் மாமரத்வதா்பில்
மாட்டுக் ம்காட்தடத்கவயாடு
இேனும் ஒட்டிக்ம்காள்ை ஒத்த
�தனவயாதைக் குடிதச!

நாதைந்து மதனதன மரமும்
ஒரு கிச்சிலி மரமும்
ேைர்ந்திருந்த ோயக்்காலில்தான
�ம்புமசட் நீர் இதறைக்கும்; ோயக்்காவை
குைம் மாதிரிதான இருக்கும்;
மினசாரம் ததட�டாமல் இருந்தால்
ேறறைாமல் இதறைக்கும் ஆறறுநீரூறறு;
சிைவநரம் எங்கள் �ள்ளிக்கூட �யைம்
இஙகிருந்துதான மதாடஙகும்!

ஒரு �தழய வேட்டியும்
வதாள்மீது ஒரு துண்டும்
மாடு்கள் ஓட்டிச்மசல்ை
துதையா்க ஒரு மூஙகில் ம்காம்பும்
இேனின ஒட்டுமமாத்த மசாத்து!

இேன மனிதர்்கவைாடு
வ�சியததவிட இந்த மண்வைாடும்
அந்த மாடு்கவைாடும் வ�சிய
நாட்்கவை அதி்கம்; மாடு்களும் வ�சுமா?
வ�சும்,எங்கள் மசல்ைக்்கண்ணுவின
மு்கத்தில் அவே்வ�ாது முத்தமிட்டு!

இ்வ�ாதும் மசல்ைக்்கண்ணு மீது
எனக்கு ம�ாறைாதமதான; நாங்கள் ோழ
நிதனத்த ோழக்த்கதய இேன மட்டுவம
ஒட்டுமமாத்தமாய ோழந்ததத!

இேன சண்தடயிட்டும் இேவனாடு
யாரும் சண்தடயிட்டும்
ஒருநாளும் �ார்த்ததில்தை;
மண்தை வநசி்�ேனால் எ்�டி
மானுடத்தத வநசிக்்காமல் இருக்்க முடியும்!

்கரடுமுரடான �ாதத்களிலும்
்கருவேைங்காடு்களிலும்
மாடு்கதைவிட வே்கமா்கவே �யணித்தது
இேன ்கால்்கள்; வமற்காை மசங்காடுமுதல்
ம்கழக்்காவை மநரு்வ�ாதட ேதர
அத்ததன ஒறதறையடி்�ாததயும்
இேனுக்கு அத்து்�டி!

வமயச்சலுக்கு வ�ான மாடு
மதாதைந்து விட்டது எனறு
யாராேது வதடி ேந்தால், "வ்காைாஙகுட்தட
�க்்கம் வ�ாய �ார்த்தியா,அங்கதான ஆள்
ஒசரத்துக்கு வ்காதர்புல்லு ேைர்ந்திருக்கு, 
திக்குத்மதரியாம
்கத்திக்கினு இருக்கும் வ�ாய்�ாருடாம்�ாரு"

நாஙகூட சிைவநரம் மாடுவமயக்்க
வ�ாேதுண்டு, ஆத்தங்கதரத்தாண்டிதான
ஓட்டி்வ�ாவோம்; "ஊவராரமா
்கழனிக்்கரம்புை வமயக்்காம இவேைவு
தூரம் எதுக்குடா ம்காழந்ததங்க ஓட்டி
ேர்றீங்கனு" வ்க்�ாரு "அ்�்வ�ா
ஆத்துை குளிக்்கவும் மீனபிடிக்்கவும்னு
மசால்லுவோம் "அேர்கிட்ட!

ம்கால்தையிை மேயிச்ச மமாச்சக்்காய
துண்டுை ்கட்டி எடுத்துட்டு ேந்து
எங்க எல்ைாத்துக்கும் குடு்�ாரு;
நாஙகூட வ்கட்டதுண்டு, ஏம்ம�ரிய்�ா
ஊர்்�க்்கவம ேரமாட்வடஙகுறீங்க,இந்த 
்கழனி,ஆறு,ஏரி இ்�டிவய இருக்குறீங்க"
"இதாண்டா என ஒை்கம்,இததத்தாண்டி
வேறை எனன இருக்குனு" மசால்லி
ம�ாழுது சாயும்வ�ாது மாம்பிஞசு்கதை
த்கயில் திணித்து அனு்புோரு
எங்களிடம்!

எ்�ோேது மதருக்கூத்து
நடக்குது எனறு மதரிந்தால்
மட்டுவம அ்வ�ாது அேர் ததைதய
ஊருக்குள் �ார்க்்க முடியும்;புழுதி் �றைக்கும்

ஆட்டத்தத 
்கண்ம்காட்டாமல் 
�ார்்�ார்;
விடியலுக்கு முனவன 
்காடு திரும்பியிரு்�ார்!

்காைங்கள் ்கடந்தது
ஊருக்குள் �யணித்த 
ஓர்நாள்,
இைதமக்்காை இரவு்கதை
இரேல் ோஙகிய �ாரதக்ம்காட்டாய
எங்கள் மசல்ைக்்கண்ணுவுக்கும் இனறு
அதடக்்கைம் தந்திருந்தது;

மாடு்கதை வமயத்துத் திரும்பிய
ஒரு ்கறுக்்கல்ம�ாழுதில்
ேழுக்கி விழுந்ததில் நடக்்கமுடியாமல்
�டுத்த �டுக்த்கயாய இந்த 
�ாரதக்ம்காட்டாயில் முடஙகிக்கிடந்தது
ஓடியாடித்திரிந்த ஓயாத அேரின ்கால்்கள்!

இவதா எங்கள் ்கண்்களில்
நீர்த்திேதை்கள்;
சிை மனிதர்்கதை இ்�டியா்க
மட்டுவம �ார்க்்க வேண்டுமமன
நிதனத்திரு்வ�ாம்;
அ்�டியான மனிதனதான மசல்ைக்்கண்ணு;
எந்திரம்வ�ால் உதழக்்கக்கூடிய
்கால்்கதை முடக்கி ்காைம்
அேனுக்கு ஓயதேத் தந்திருக்கிறைது!

அந்தக்்காடு ்கழனி்கள்,
ோயக்்கால் ேர்பு்கள்,
ஆறறைங்கதர ஓதைக்குடிதச,
ம்காஞசித்தழுவிய மாடு்கள்
இதேயதனத்தும்
ஏஙகித்தவித்துதான கிடக்கும்
இேன குரலுக்்காவும் இேன ேருத்கக்்காவும்!

இவதா உறைஙகிக்ம்காண்டிருக்கிறைான
எங்கள் மசல்ைக்்கண்ணு; 
இனி விழித்துவிடாத தூரத்தில்
அேன �யைம்!
தாைாட்டுகிறைது
மாமரத்துத் மதனறைல்;
்கண்ணீர் சிந்துகிறைது ோனம்!



்கவிஞர். நொ.கொமைொசன் மண்டம்காைத்தூர்

டிசம்பர் 201734 கைத்தடி ஜனவரி 2019 அறிவே அதனத்திலும் சிறைந்தது. மனம் அதறகு அடஙகி நடந்தால் ோழவு சிறைந்து விைஙகும். - ொரதிதாசன்



டிசம்பர் 2017 35கைத்தடி ஜனவரி 2019

மேலும் விபரங்களுக்கு

JORA LIFECARE LLP MUMBAI
4th Floor of  'Chandreshwar Bhavan' 178, Road: Laxmibai Kelkar Marg,, 
Location: Sion Hospital, near videophone gallery Sion, Mumbai - 400022

022 24010280     9321220209 Call:9930720123

ச.சசல்வகுோர்
நிறுவனர் மற்றும் தலைவர்

எங்களது தயாரிப்பு ப�ாருட்களள விற�ளை பெயய
மாவட்ட வாரியா்க மு்கவர்கள் மறறும் விநியயா்கஸதர்கள் யதளவ!

அலுவலகத்தில் பணிபுரிய அலுவலக ஊழியரகள் தேவவ! 
ேகுதியின் அடிபபவையில் சமபளம வழஙகபபடும 

கல்வி ேகுதி: 10 முதல் அனைத்து டிகிரி. சமபள அளவு: 10000 முதல் 30000 வனை

எேது
தயாரிப்பு்கள்

ஓய்வும் சலிப்பும் தறச்காலைக்கு சேம்.

- தந்த பெரியார்

ேமிழர திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்

புத்துணர்ச்சி சபறும் ம�ாய் எதிர்ப்பு சக்தி 
அதி்கரிக்கும் சிறு்வர் முதல சபரிய்வர்்கள் ்வலர 
அலை்வருக்கும் சபாருந்தும்

இயறல்க ்வாழ்வியல முலை ேறறும் உணவு பழக்்க 
்வழக்்கங்கள் மூைோ்க அலைத்து விதோை 
ம�ாய்்களுக்கும் நிரந்தர தீர்வு

Special for
 இருதய ம�ாய்  புறறும�ாய்  உடலபருேன்
 ்கணம�ாய்  எய்ட்ஸ்  மதால ம�ாய்்கள்
 இரத்த குலைபாடு்கள்  முடி உதிர்தல
 இளலேயாை மதாறைத்திறகு 
 பக்்க்வாதம் ஆகிய அலைத்து விதோை

ம�ாய்்களிலிருந்து விடுதலை சபைைாம்
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அஞ்சல் வழியாக
‘ககத்தடி’ இ்தழ் பெற விரும்புெவரகள்

ஆண்டுக் கட்டணம் ரூ.300
ப்சலுததிப் பெற்றுக் பகாள்்ளலாம்.

வங்கி வழியாக ஆண்டுக் கட்டணம் ப்சலுத்த...

73733 33078 / 86673 42047
ப்தா்டரபுக்கு:

NAME : KAITHADI
A/C NO : 20160200001582
IFSC CODE : FDRL0002016

A/C TYPE : CURRENT ACCOUNT 
FEDERAL BANK, DHARMAPURI

kaithadimonthly@gmail.com          kaithadi.com

ஓராண்
டு

சந்ா
 சசலு

த்தி

சசமி
ப்பீர்

ரூ.60/-
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