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ம த ம்  எ ன்னும்  விஷயமும்  ஆ ர ா ய த் 
தகுநதததயாகும். மனித வர்க்கம் விலங்கு்களைப் 
த�ால் தனித்தனிதய ்காடு்களில் வாசஞ்சய்து 

வநத நிளலளம மாறி, குடிளச்கட்டி்க கூடி்க குலாவி 
வாழ ஆரம்பித்தத�ாதத அவற்றிற்குச் சில ்்காளள்க்கள 
ததளவயாகி விட்்டன. எப்�டி எனில், எப்�டித் தனிதய 
இரு்ககும் ம்க்கள ஏதாவது ஒரு ்�ாது நன்ளமளய 
உத்ததசித்து, தங்்களு்க்்கன்று ஒரு சங்்கத்ளத நிறுவினால் 
உ்டதன அதற்கு்க ் ்காளள்க்கள நிர்ணயி்ககின்்ற அவசியம் 
ஏற்�ட்டு விடுகின்்றததா அதத த�ால், மனிதர்களின் 
கூட்டு வாழ்கள்க்ககு்க ்்காளள்க்களை நிர்ணயி்க்க 
தவண்டியதாகிவிட்்டது. அ்க்்காளள்க்க்கள தாம் இப்த�ாது 
மதம் எனப்�டுவதா்க இரு்ககின்்றன.

ஆனால், இ்க்்காளள்க்கள நிர்ணயம் ்சய்யப்�ட்்டது 
எப்�டி? எநத ஆதாரங்்்காண்டு என்று �ாரப்த�ாமானால், அது 
அநத்க ்காலத்திய நிளலளம, சீததாஷ்ண ஸ்திதி, ம்க்களின் 
அறிவு நிளல - அதாவது, �ாமர ம்க்களின் அறிவீனம், 
சிலரின் சூழச்சித் தி்றம் முதலாகிய நிளலயில், அதாவது 
்கால ததச வரத்தமானத்திற்கு ஏற்�ச் ் சய்யப்�ட்்டளவ்கள 
என்த்ற ்சால்லதவண்டும். தமலும், ஒரு குறிப்பிட்்ட 
்்காளள்க, பிற்்கால ததசவரத்தமானத்திற்த்கா, சிலரின் 
சுயநலத்திற்த்கா ஏற்்றதாயில்லாவிட்்டால் யாராவது அறிஞர 
அல்லது தநதிர்க்காரர அளத மாற்்ற நிளன்ககும்த�ாது, 
�ாமர ம்க்கள மூ்டநம்பி்கள்கயின் �லனாய்த் தங்்கள 
பிடிவாதம் ்காட்டி மாற்்றச் சம்மதி்க்காத ்காலத்தில், பிரிநது 
த�ாய்்க ் ்காளள்க்கள வகுத்து, அதாவது முன்ளனயளதத் 
திருத்திதயா அல்லது சிலவற்ள்ற மாற்றிதயா அல்லது சில 
புதியளவ்களைச் தசரத்ததா ் சய்ய தநரிடும்த�ாது - அது 
ஒரு புதிய மதமா்க ஏற்�ட்டுவிடுகின்்றதும் உண்டு. இதனால் 
�ாமர ம்க்கள, அதாவது குருட்டுப் பிடிவாதமுளைவர்கள, 
‘என் மதம் ்�ரிது” ‘உன் மதம் சிறிது” என்கின்்ற மதச் 
சண்ள்ட்ககு ஆைாகிவி்டவும் தநரிட்டுவிடுகின்்றது.

இன்ள்றயதினம் எநத மத்க்காரளனயாவது ்கண்டு, 
உன் மதம் என்ன? அதன் தத்துவம் என்ன? - என்்றால் 
சில ச்டங்கு்களையும் குறி்களையும் மாத்திரநதான் 
்சால்லுவாதன ஒழிய, அதன் உண்ளமத் தத்துவம், 
அதாவது எநத்க ்கருத்ளத்க்்காண்டு ஆதியில் 
மதத்ளத உண்்டா்ககினார்கதைா அநத்க ்கருத்து சற்றும் 
அறிநதிரு்க்கமாட்்டான். அததாடு, அதற்கு தநர விதராதமா்க 
அறியாளமயும் ஒழு்க்க ஈனங்்களும் ஏற்�ட்டு விட்்டன. 
அன்றியும், சிலர இவற்ள்ற தங்்கள சுயநலத்திற்கு 
உ�தயா்கப்�டுத்தி்க்்காளைவும் ்கருவியாய் விட்்டது. 
சி்றப்�ா்க இப்த�ாளதய மு்ககிய மதங்்கள என்று 
்சால்லப்�டு�ளவ்கள எல்லாம் �ாமர ம்க்களை 
ஏமாற்றி்க்்காடுளமப் �டுத்திப் �்ணம் �றித்து, புதராகித்க 
கூட்்டமும அரசாங்்கமும் ்சல்வநதனும் பிளழ்க்க 
மார்க்கங்்கைா்க இரு்ககின்்றனதவயன்றி, ்�ாதுவா்க 
மனித வர்க்கத்திற்கு அவற்்றால் எவ்விதப் �லனும் 
இல்லாமற்த�ாய்விட்்டது.

(குடிஅரசு - தலையங்கம் - 11-8-1929: 23-4-1949)

 மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு. - தந்த பெரியார்
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னு
வ
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 -

வாசகர் பார்்வயில்
இன்றைய சூழ்நி்ையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு 

இதழா்க ்்கததடி தனனு்ைய முதைாம் ஆண்ை நி்றைவு 
செய்துள்ளது வாழ்தது்கள, சதாைருங்கள...

- ்கவிதா, திருப்பூர்

பல்சு்வ இதழா்க வைம்வருவதும், புதிய புதிய ்கருததா்ளர்க்்ள 
அறிமு்கம் செய்வதும் நேர்காணல் பகுதியில் அரிய சபரும் 
த்கவல்்க்்ள சதாகுபபதும் வியபபின உசெம் வாழ்தது்கள... ேனறி!

- முரு்கன், தருமபுரி.

எசசில் சதாட்டி சதாைர ெமூ்கததின அவைநி்ை்ய்க 
கிழிதது எறிகிறைது அபபடி ்கருததா்ள்ை அறிமு்கம் செய்து 
சதாைரந்து இைம்சபறைசசெய்யும் ்்கததடி்க குழுவிற்கு 
வாழ்தது்கள... மகிழ்சசி!

- சுதா, பென்்ா்கரம்.

அறிவியல் வ்ளரந்த ்காைததில் இ்்ளநயார முதல் 
முதிநயார வ்ை இ்ணயததில் படி்ககும் நபாது இத்ழ 
அசசிட்டு அத்ை கு்றைவாை வி்ை்ககு ம்க்களு்ககு 
ச்காடுபபது ொதாைண ்காரியம் அல்ை; மி்க்க மகிழ்சசி. உங்கள 
உ்ழபபு எங்க்்ள ஊ்க்கபபடுததுகிறைது, பாைாட்டு்க்கள...

- மாததஸ், கிருட்டிணகிரி.

மதம்
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 மே 1 (1912) - தைல்லி, இந்தியாவின் தழலநகர் ஆனது.

ஏ ப்ரல் 01 காலை 10.00 மணிக்கு செனலனை 
லமைாபபூரில் உள்ள கவிக்்கா மன்றத்தில் எஸ்.
எஸ்.என. ச�ாறியியல் கல்லூரி மாணவரகளின 

வ்ர்வற்�ாடு துவங்கியது... 

நிகழ்ச்சி ச�ாடக்கத்தில் வீ.கயல்விழி அவரகள கடவுள 
மறுபபு கூ்ற இனி்� துவங்கியது விழா. முலனைவர 
கு.முரு்கென அவரகள லகத்�டி க்ளப�ணிக் குழு 
ொரபில் வ்ர்வறபுல்ர ஆறறினைார. அ�ன ச�ாடரச்சியாக 
இ்ரணடாம் ஆணடின மு�ல் இ�லழ (லகத்�டி) ொகித்திய 
விருது ச�ற்ற எழுத்�ா்ளர பி்ர�ஞென அவரகள சவளியிட 
மும்ல�யில் இருந்து வருலக �ந்து இருந்� சவணபு்றா 
செல்வக்குமார ச�றறுக்சகாணடார.

அ�ன ச�ாடரச்சியாக மதி �பளி்கென சவளியீடானை 
‘புத்�கம் 01 கவிஞரகள 50’ நூலிலனை வழக்குல்ரஞர 
அ.அருளசமாழி அவரகள சவளியிட ச�ங்களூரில் இருந்து 
வருலக �ந்து இருந்� கலை உட் சவாரக்ஸ் நிறுவனைர  
இ்ரா.்ராொ அவரகள ச�றறுக்சகாணடார. அ�ன 
ச�ாடரச்சியாக புத்�கத்தில் �ங்குச�றறு கவில�கல்ள 
வடித்து இருந்� கவிஞரகள ச�றறுக்சகாணடனைர. 

லகத்�டி இ்ரணடாம் ஆணடு துவக்க விழாலவ முனனிட்டு 
கவில� மறறும் கட்டுல்ரப ்�ாட்டிகள அறிவிக்கப�ட்டு 
இருந்�து. கட்டுல்ரப ்�ாட்டியில் சவறறிச�ற்ற நியூசெரசி 
ம.வீ.கனிசமாழி, திருப�த்தூர ம.கவி�ா ஆகி்யாருக்கு 
வழக்குல்ரஞர அ.அருளசமாழி அவரகள �ரிசுகல்ள 
வழங்கினைார. கவில�ப ்�ாட்டியில் சவறறிச�ற்ற ஈ்்ராடு 
அ்ொக் பி்ரபு, செனலனை முகமது அலி ஆகி்யாருக்கு 
எழுத்�ா்ளர பி்ர�ஞென அவரகள �ரிசுகல்ள வழங்கினைார.

ச�ாடரச்சியாக வாெகரகள ஆவலுடன எதிர�ாரத்� 
லகத்�டி விருதுகள நிகழ்ச்சி துவங்கியது...

‘துணிச்சல் விருது’
மு�ல் காசணாளித் தில்ரயில் தில்ரயிடப�ட்டது... 

ைாவணயா அவரகள ் மலடயில் அமரந்து இருக்க, கீ்ழ 
உள்ள வரிகள காசணாளியாகத் தில்ரயிடப�ட்டது.

“ைாவணயா - விெயாவாடாலவ பூரவிகமாகக் சகாணட 
இவர லை�்ரா�ாத்தில் பி்றந்�வர, �னனுலடய கல்லூரி 
�டிபல� ைணடனில் முடித்து செனலனையில் உள்ளார 
�கவல் ச�ாழில்நுட்�த் துல்றயில் �ணிபுரிந்து வரு�வர, சிை 
நாட்களுக்கு முனபு சகாளல்ள கும்�ைால் �ாக்கப�ட்டவர, 
அந்�ச் ெம்�வத்தின ்�ாது ைாவணயா அவரகள எப�டி 
துணிச்ெ்ைாடு தி்றம்�ட செயல்�ட்டார என��ற்க 
இந்� விருது வழங்கப�டுகி்றது, சகாளல்ளயரகள 
இவல்ர ஆயு�ங்கல்ள சகாணடு �ாக்க முற�ட்ட 
்�ாது அ�லனை �டுக்க முயனறுள்ளார. அந்� கும்�ல் 
ச�ாடரந்து இரும்பு கம்பி சகாணடு �ாக்கி பு�ருக்குள 
தூக்கி எறிந்திருக்கி்றாரகள. அவரகள அத்�லனை முல்ற 
�ாக்கிய ்�ாதும் அவரிடம் இருந்� துணிச்ெல் அவல்ர 
தி்றம்�ட செயல்�ட லவத்திருக்கி்றது. நாம் எழுந்�ால் 
மீணடும் �ாக்குவாரகள என��லனை உணரந்� ைாவணயா 
�ல்ர்யாடு �ல்ரயாக நகரந்து ொலைலய அலடந்து 
இருக்கி்றார. அங்கு மனி�்நயம் மிக்க காவைரக்ளால் 

கைத்தடி இரண்டாம் ஆணடு துவகை விழடா மற்றும்
மதி பப்ளிகைசன் புத்தை வவளியீட்டு விழடா

லாவண்ா - விஜ்ாவாடா (வலது ஓரம் நிறபவர்)

மு.சி.அறிவழகன்
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காப�ாற்றப�ட்டு மருத்துவ சிகிச்லெ ச�றறு துணி்வாடு 
அவரகல்ள அலடயா்ளம் காட்டி �ணடலனை வாங்கிக் 
சகாடுத்துள்ளார ைாவணயா. அவரின துணிச்ெலை 
்�ாறறும் வி�மாக அவருக்கு ‘துணிச்ெல் விருது’ 
வழங்கப�டுகி்றது.” எனறு காசணாளி முடிந்�து அ�ன 
ச�ாடரச்சியாக சி்றபபு அலழப�ா்ளர அ.அருளசமாழி 
அவரகள இ்ரா ்ராொ, �மிழ்ரென முனனிலையில் விருல� 
வழங்கினைார. விருல�ப ச�றறுக்சகாணட ைாவணயா 
ஏறபுல்ரக் கூறி விருல�ப ச�றறுக்சகாணடார.

‘ஊைகத்தின் நீதிக்குரல் விருது’
இ்ரணடாவது காசணாளி தில்ரயில் தில்ரயிடப�ட்டது... 

ஜீவெகாப�ன அவரகள ்மலடயில் அமரந்து இருக்க, 
கீ்ழ உள்ள வரிகள காசணாளியாகத் தில்ரயிடப�ட்டது.

ஜீவெகாப�ன மதுல்ரயில் பி்றந்து நுணணுயிரியல் 
�ாடத்தில் முதுகலை அறிவியல் �ட்டம்ச�ற்றவர, 
ெமு�ாயத்தின மனைச்ொட்சியாக ச�ாணடாறறுவதும் 
காைத்ல�ப �திவு செயவதும் �னனுலடய இைக்காகக் 
சகாணடு செயல்�ட்டு வரு�வர, அ�ன சவளிப�ாடாக 
ச�ாடரந்து செயதி ஊடகங்களிலும் அச்சு ஊடகங்களிலும் 

�ணியாறறி வரு�வர, குறிப�ாக புதிய �ாரலவ, �ல்சுலவ 
காவியம், கீறறு (இலணய �்ளம்), �த்திரிலக.காம் 
(இலணய �்ளம்) ்�ான்ற இ�ழ்களில் ச�ாடரச்சியாக 
கட்டுல்ரகள மூைம் நிகழ்வுகல்ள �திவு செயது வரு�வர, 
ெத்யம் ச�ாலைக்காட்சியில் செயதியா்ள்ராக 1 ஆணடு 
�ணியாறறிய இவர ெனசெயதிகளில் செயதியா்ளர அனு�வம் 
�்ரந்து �ட்டு விரிவானை �்ளத்தில் வ்ளரத்துக்சகாணடவர, 
அ�ன ச�ாடரச்சியாக ஜிடிவி சி்றபபு செயதியா்ள்ராக 
ஊடகப �யணத்தின அடுத்� கட்டத்ல� துவங்கியவர, 
�ருமபுரி ெம்�வம், தில்ரய்ரங்குகளுக்கும் ்ரசிகரகளுக்கும் 
இலட்ய உள்ள ச�ாடரபு, மது நுகரவு ெமூகத்தில் 
ஏற�டுத்தியிருக்கும் �ாக்கம், மீனைவர பி்ரச்ெலனை, 
விசுவரூ�ம் தில்ரப�ட பி்ரச்ெலனை எனை �ல்்வறு 
விவகா்ரங்கல்ள அல்ர மணி்ந்ர ஆவணப�டமாக 
இயக்கியவர, இமயம் ச�ாலைக்காட்சியில் விவா� 
நிகழ்ச்சிகல்ளயும், ் நரகாணல் நிகழ்ச்சிகல்ளயும் �ா்ராட்டி 
மரியால� செயயும் வி�மாக, 2015ஆம் ஆணடின டாப 
100 மனி�ரகள �ட்டியலில் இவல்ரத் ்�ரந்ச�டுத்து, 
ஆனைந்� விகடன �த்திரிலக சகௌ்ரவம் செய�து 
குறிபபிடத்�க்கது. நியூஸ் 18 ச�ாலைக்காட்சியில் காலை 
7 மணிக்கு தினைெரிகல்ள ஆழமாகத் தி்றனைாயவு செயயும் 

மு�ல் �ாரலவ. இ்ரவு ் ந்ரத்தில் காைத்தின கு்ரல் விவா� 
நிகழ்ச்சி. அ்ரசியல் ஆளுலமகல்ள ் நரகாணல் செயயும் 
சவல்லும் சொல் எனை முக்கிய அ்ரசியல் திருப�ங்களில் 
்ந்ரலை. கருணாநிதி, காம்ராெர, ச�ரியார, மதிமுக, ஆர.
எஸ்.எஸ் வ்ரைாறு, இடஒதுக்கீட்டின வ்ரைாறு, தி்ராவிட 
நாடு ச�ாடரும் �ரக்கம், சிலைகள ெரச்லெ வ்ரைாறு, 
நடிகரகளின அ்ரசியல் எனை �ல்்வறு �லைபபுகளில் 
20 நிமிட ஆவணப�டங்கல்ளயும் எழுதி இயக்கிய 
ஜீவெகாப�ன அவரகளுக்கு ‘ஊடகத்தின நீதிக்கு்ரல் 
விருது’ வழங்கப�டுகி்றது.’’ எனறு காசணாளி முடிந்�து. 
அ�ன ச�ாடரச்சியாக சி்றபபு அலழப�ா்ளர பி்ர�ஞென 
அவரகள சி.்ராமொமி, பி்ரகாெம் முனனிலையில் விருல� 
வழங்கினைார. விருல�ப ச�றறுக்சகாணட ஜீவாெகாப�ன 
அவரகள ஏறபுல்ரக் கூறி விருல�ப ச�றறுக்சகாணடார.

‘சமூகப க்ாராளி விருது’
மூன்றாவது காசணாளி தில்ரயில் தில்ரயிடப�ட்டது... 

குடந்ல� �மிழினி அவரகள ் மலடயில் அமரந்து இருக்க, 
கீ்ழ உள்ள வரிகள காசணாளியாகத் தில்ரயிடப�ட்டது.

குடந்ல�. �மிழினிஅடிப�லடயில் ஆசிரியர. �ை 
வருடங்கள �ளளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியர மறறும் 
மு�ல்வ்ராகப �ணியாறறியவர. ஒடுக்கப�ட்ட மக்களின 
விடு�லைக்காகப பு்ரட்சியா்ளர அம்்�த்கர, �ந்ல� 
ச�ரியார இவரகல்ளப பின�றறி ெமூகப �ணியாறறும் 
எழுச்சித்�லைவர ச�ால்.திருமாவ்ளவன அவரகளின 
�லைலம்யறறு �ல்்வறு ச�ாறுபபுகளில் இருந்து 
எந்� எதிர�ாரபபுமினறி ்ெலவ, �ணியாறறி வரு�வர... 
குறிப�ாகப ச�ணகல்ள �குத்�றிவு உள்ளவரக்ளாக, 
சுயமரியால� உள்ளவரக்ளாக மாறறுவதில் �ந்ல� 
ச�ரியாரின கருத்துக்கல்ள குறிப�ாக ‘ச�ண ஏன 
அடிலமயானைாள?’ புத்�கத்தின வாயிைாகப �்ரபபி வரு�வர.
�ை சுயமரியால�த் திருமணங்கல்ளத் �லைலம்யறறு 
நடத்தியுள்்ளன... இல்ளஞரகளுக்கு கல்வி மறறும் 
்வலை வாயபபில் வழிகாட்டல்கள செயது வருகி்றார.

இல்ளஞரகல்ளயும் இ்ளம்ச�ணகல்ளயும் ெமூக நீதிலய 
நிலைநாட்டும் ் �ா்ராட்டக்க்ளத்தில் பு்ரட்சிக்ரமாகப ் �ா்ராட 
உறொகப�டுத்துவதுடன �யிறசி வகுபபுகளும் நடத்தி 
வரு�வர... அவரின ெமூகப �ணிலய ் �ாறறும் வலகயில் 
அவரக்கு ‘ெமூகப்�ா்ராளி விருது’ வழங்கப�டுகி்றது.’’ 
எனறு காசணாளி முடிந்�து.

குடந்தை. தைமிழினி

ஜீவசகாபதைன்
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 மே 2 (1921) - சத்யஜித் கர பி்றந்த தினம் டிசம்பர் 20176 கைத்தடி மே 2018



 மே 3 - ்த்திரிழக சுதந்திர தினம் - தமிழகத்தில் முதன்முதலாக ராஜாஜி தழலழமயில் சட்ைசழ்க் கூடியது.

அ�ன ச�ாடரச்சியாகச் சி்றபபு அலழப�ா்ளர 
அ.அருளசமாழி அவரகள �ம்பிதுல்ர செங்லக சுந்�்ரம் 
முனனிலையில் விருல� வழங்கினைார. விருல�ப 
ச�றறுக்சகாணட �மிழினி அவரகள ஏறபுல்ரக் கூறி 
விருல�ப ச�றறுக்சகாணடார.

‘மக்கள் தமாழிக் கவிஞர் விருது’
நானகாவது காசணாளித் தில்ரயில் தில்ரயிடப�ட்டது... 

குடந்ல�. �மிழினி அவரகள ் மலடயில் அமரந்து இருக்க, 
கீ்ழ உள்ள வரிகள காசணாளியாகத் தில்ரயிடப�ட்டது.

�ாடைாசிரியர வி்வகா ,  திருவணணாமலை 
மாவட்டத்தில் பி்றந்து அ்� மாவட்டத்தில் �ளளி கல்லூரிப 
�டிபல� முடித்து, செனலனையில் �த்திரிக்லகயா்ள்ராக �ன 
வாழ்க்லகப �யணத்ல�த் துவங்கியவர. �மிழகத்தின 
முனனைணித் தில்ரக் கவிஞரகளுள ஒருவர வி்வகா. 
கவிஞர, �ாடைாசிரியர, ்�ச்ொ்ளர, எழுத்�ா்ளர எனறு 
இனறும் சுறுசுறுப�ாக இயங்கும் இல்ளஞர. ‘நீ வருவாய 
எனை’ என்ற �டத்தில் ‘பூங்குயில் �ாட்டு பிடிச்சிருக்கா’ என்ற 
�ாடலின மூைம் �மிழ்த் தில்ரயுைகப �ாடைாசிரிய்ராக 
அறிமுகமானைார. ‘பூங்குயில் �ாட்டு புடிச்சிருக்கா’ ‘மினொ்ரம் 

எனமீது �ாயகி்ற்�’ ்�ான்ற இ்ரணடாயி்ரம் �ாடலுக்கு 
்மல் எழுதி இருக்கி்றார, ெமீ�த்தில் கருத்�வன எல்ைாம் 
களிொ என்ற �ாடலை எழுதினைார. இந்�ப �ாடல் ெமூகப 
பு்ரட்சிப �ாடைாக கரு�ப�ட்டது. அந்�ப �ாடலுக்காக 
‘மக்கள சமாழிக் கவிஞர விருது’ வழங்கப�டுகி்றது.’’ 
எனறு காசணாளி முடிந்�து. அ�ன ச�ாடரச்சியாக சி்றபபு 
அலழப�ா்ளர பி்ர�ஞென அவரகள �மி்ழந்திவீ்ர்வல் 
முனனிலையில் விருல� வழங்கினைார. விருல�ப 
ச�றறுக்சகாணட கவிஞர வி்வகா அவரகள ஏறபுல்ர 
கூறி விருல�ப ச�றறுக்சகாணடார. 

‘தன்னம்பிக்ழகயாளர் விருது’
ஐந்�ாவது காசணாளித் தில்ரயில் தில்ரயிடப�ட்டது... 

சகௌெல்யா ெங்கர அவரகள ் மலடயில் அமரந்து இருக்க, 
கீ்ழ உள்ள வரிகள காசணாளியாகத் தில்ரயிடப�ட்டது.

சகௌெல்யா ெங்கர ெமூகத்�ால் �ாதிக்கப�ட்டு 
ெமுகத்ல� மாற்ற துடிக்கும் இ்ளம் ச�ண. திருபபூர 
மாவட்டம் உடுமலைப்�ட்லடலய அடுத்� கும்ரலிங்கம் 
கி்ராமத்ல�ச் ொரந்� ெங்கர திணடுக்கல் மாவட்டம் 

�ழனிலயச் ொரந்� சகௌெல்யாலவ 2015ஆம் ஆணடு 
ெூலை 12ஆம் நாள திருமணம் செய�ார, இந்� நிலையில் 
2016 மாரச் மா�ம் 13ஆம் நாள உடுமலைப்�ட்லட 
்�ருந்துநிலையம் அருகில் சகௌெல்யா குடும்�த்தினைர 
கூலிப�லடலய லவத்து இருவல்ரயும் சவட்டிச் ொயத்�னைர. 
இதில் ெங்கர ெம்�வ இடத்தில் உயிர இழந்�ார, 
மருத்துவமலனையில் அனுமதிக்கப�ட சகௌெல்யா உடல் 
நைத்்�ாடும், �னனைம்பிக்லக்யாடும் ் �றினைார, �னலனை 
எந்�ச் ொதி இழிவாகக் கருதிய்�ா அ�றகு எதி்ராகத் 
ச�ாடரந்து ்�ா்ராடி வரு�வர, ஆணவக்சகாலைகளுக்கு 
�னிச் ெட்டம் ்வணடும் எனறு ச�ாடரந்து கு்ரல் 
சகாடுத்து வரு�வர, ெட்டத்தின முன அலனைவரும் 
ெமம் என��லனை உைகிறகு உ்ரக்கச் சொனனை ச�ண. 
குற்றவாளிகள �னனுலடய ச�ற்்றா்ராக இருந்�ாலும் 
அவரகளுக்குத் �ணடலனை வாங்கிக் சகாடுக்க ் வணடும். 
என்ற உறுதி்யாடு செயல்�ட்டு வரு�வர. 

ச�ரியார, அம்்�த்கார புத்�கங்கல்ள வாசித்து அ�லனை 
�ன வாழ்வியல் சநறியாகக் சகாணடு செயல்�டுவ்�ாடு 
புதிய இல்ளஞரகளுக்கு �ல்ற �யிறசி, சிைம்�ம் �யிறசி 
்�ான்றலவகல்ளக் சகாடுப�்�ாடு மட்டும்மல்ைாமல் 
‘ெங்கர ெமூக நீதி அ்றக்கட்டல்ள’லயத் துவங்கிச் ்ெலவ 
செயதுவரு�வர ஒவசவாரு விலெக்கும் அ�றகுச் ெமமானை 
எதிர விலெ உணடு என�ல� இ்ளம் வயதில் இந்� 
ெமூகத்துக்கு செயைால் செயதுகாட்டியப பு்ரட்சிப ச�ண 
சகௌெல்யா அவரின �னனைம்பிக்லகலயப ்�ாறறும் 
வலகயில் ‘�னனைம்பிக்லகயா்ளர’ விருது வழங்கப�டுகி்றது.’’ 
எனறு காசணாளி முடிந்�து. அ�ன ச�ாடரச்சியாகச் 
சி்றபபு அலழப�ா்ளர அ.அருளசமாழி அவரகள செல்வி 
செல்வம் முனனிலையில் விருல� வழங்கினைார. விருல�ப 
ச�றறுக்சகாணட சகௌெல்யா அவரகள ஏறபுல்ரக் கூறி 
விருல�ப ச�றறுக்சகாணடார. 

 ‘வளரும் த்ரியாரியல் க்ச்சாளர் விருது’
ஆ்றாவது காசணாளித் தில்ரயில் தில்ரயிடப�ட்டது. 

மணியம்லம அவரகள ்மலடயில் அமரந்து இருக்க, 
கீ்ழ உள்ள வரிகள காசணாளியாகத் தில்ரயிடப�ட்டது.

� ா . மணியம்லம செனலனையி்ை்ய பி்றந்து 
செனலனையிலை்ய வ்ளரந்து, ொதிய சகாடுலமகல்ள 
்ந்ரடியாக அறிந்துசகாள்ளா� ச�ண, �ந்ல� ச�ரியால்ர 
�டிக்கத் ச�ாடங்கியதில் இருந்து ொதிய ஆதிக்கத்ல�யும் 
ச�ணணடிலமத்�னைத்ல�யும் ஒழிக்க ்வணடுசமனறு 

பாடலாசிரி்ர் விவவகா

ககௌசல்ா சஙகர்
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�னலனை அரப�ணித்துக் சகாணடவர. மாணவப �ருவத்தில் 
இருந்்� தி்ராவிட இயக்க உணரவு சகாணடவர. �ந்ல� 
ச�ரியார சொனனைல� �ன வாழ்வியல் சநறியாக ஏறறுக் 
சகாணடவர. “மனி�ன �ானைாகப பி்றக்கவில்லை �னைக்காக 
மட்டு்ம வாழாமல் ச�ாணடு செயய ்வணடும் என்ற 
அடிப�லடயில் �ந்ல� ச�ரியா்ரால் உருவாக்கப�ட்ட 
தி்ராவிடர கழகத்தில் ஆசிரியர கி.வீ்ரமணி அவரகளின 
�லைலமயில் ச�ாடரந்து செயல்�ட்டுக் சகாணடு 
இருப�வர. �ந்ல� ச�ரியார காண விரும்பிய ெமத்துவச் 
ெமு�ாயத்ல� ்நாக்கிப �யணம் செய�வர. அணணல் 
அம்்�த்கர, �ச்லெத் �மிழர காம்ராெர, முத்�மிழ் அறிஞர 
கலைஞர மீது �றறுக் சகாணடவர, ச�ாடரந்து தி்ராவிட 

இயக்க ்மலடகளில் �னனுலடய ்�ச்சு கலையால் 
�குத்�றிவுக் கருத்துக்கல்ள வில�த்து வரு�வர... 
அவரகளுக்கு ‘வ்ளரும் ச�ரியாரியல் ்�ச்ொ்ளர விருது’ 
வழங்கப�டுகி்றது.’’ எனறு காசணாளி முடிந்�து. அ�ன 
ச�ாடரச்சியாகச் சி்றபபு அலழப�ா்ளர பி்ர�ஞென அவரகள 
டி.எஸ்.எஸ்.மணி, வனை்வந்�ன முனனிலையில் விருல� 
வழங்கினைார. விருல�ப ச�றறுக்சகாணட மணியம்லம 
அவரகள ஏறபுல்ரக் கூறி விருல�ப ச�றறுக்சகாணடார.

இ�ன ச�ாடரச்சியாகக் லகத்�டி க்ளப�ணி 
குழுவினைருக்கும் எழுத்�ா்ளரகளுக்கும் சி்றபபு விருந்தினைரகள 
�யனைாலட அணிவித்து வாழ்த்துகல்ளப �கிரந்�னைர... இந்� 
நிகழ்ச்சியில்.

களப்ணியாளர்கள் 
�ாரத்தி�ன �, கா.�மிழ்ரென, புைவர நாலக �ாலு, 

அ.செ.செல்வம், சி,வீ்ர்வல், கணமணி, ்�.சு்்ரஷ், 
அ்ரவிந்த், கவி�ா்ர்மஷ், எஸ்.செரலின பிரீமா, ஆர.லெயத் 
அனவர �ாொ, செ.�ம்பிபி்ர�ாக்ரன, �னுவசி �ரம்ராஜ், 
ஓவியர சிக்ரன, �னுஷவன, ்ொதி சவங்கடாெை�தி, 
்ம.கா.கிட்டு, ெணமுக ்ராமநா�ன, செந்தில்குமார,

எழுத்தாளர்கள்
நா. காம்ராென, மு.சி.அறிவழகன, �ாரத்தி�ன �, 

கா.�மிழ்ரென, சிவா ெலடயன, கு. முரு்கென, �ழனி 
மதிவ�னி, உஷாதீ�ன, ச�.்ரங்க்ராென (எ) தி்ராவிட 
்ராென, சநல்லை சுபல�யா, டி எஸ் எஸ் மணி, நாலக 
�ாலு, �ழ.சவங்கடாெைம், மருத்துவர யாழினி, ஷாலின,  
எம் நியானை ்ெகர, பூ சகா ெ்ரவணன, அ.தீ.்ர்மஷ் 
காரத்திக், எஸ்.செரலின பிரீமா, மழலவ சு.ச�.�மிழமு�ன, 

பா.மணி்ம்்ம சார்பாக குயிலகமாழி விரு்தை 
கபறறுக் ககாணடார்கள்.

கசன்்னை முகமது அலி - கவி்தை ‘ககா்ல கசய்யுஙகள்’

நியூகஜர்சி ம.வீ.கனிகமாழி சார்பாக வீரமர்தினி 
விரு்தைப கபறறுக் ககாணடார்கள். - படிக்கும் 
மாணவர்கள் அரசி்லில ஈடுபடுதைல சரி்ா...?

ஈவராடு அவசாக் பிரபு - கவி்தை - ‘கீ்ரக்காரி’

திருபபத்தூர் ம.கவிதைா சார்பாக கசலவி கபறறுக் 
ககாணடார்கள் - திராவிடத்தைால வாழநவதைாமா...? 
வீழநவதைாமா...?
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 மே 3 (1898) - ராஜம் அய்யர், (இரணைாவது தமிழ நாவலான
 ‘கமலாம்்ாள் சரித்திரம்’ எழுதிய எழுத்தாளர்.) - நிழனவு தினம்

மு்ரளிகிருஷ்ணன சினனைதுல்ர, கா.ந.கல்யாணசுந்�்ரம், 
�ா.காரத்தி்கயன, வழக்குல்ரஞர கிரு�ா முனுொமி, 
்ராெ�ாரத்தி�ன இ்ரவிச்ெந்தி்ரன, வழக்குல்ரஞர கனிசமாழி, 
்காலவ சு�ா, மா.்கா. முத்து, உ. திைகவதி, ் �னசமாழி, 
வி.சி.வில்வம், உடுமலை வடி்வல், ெ .அஜி�ன 
ெந்தி்ர்ொதி, கல்�ாக்கம் சீனு, அகில், காம்ராஜ், 
செ.ெனைனி, பு.்வ�வளளி, சகௌெல்யா ெங்கர, புதுலவ 
மு.ந. நட்ராென, ்கா�ாை கிருஷ்ணன, இ்ரா.அன�்ரென, 
சுசிைா, க.அருளசமாழி, 

கல்லூரித் கதாழர்கள் 
�னுஷவன, திருச்சி ெந்தியா, �ா. மணியம்லம, கரிஸ்மா, 

ஓவியா, மகாைட்சுமி, பிரிய�ரசினி, நி்வ�ா பிரியா, 
பி்ரகாஷ், கிரி்ராஜ், வித்தியாொகர, ் ொதி்வங்கடாெை�தி, 
செ்்ராம் ெகரியா, அஜித், ொம், காரத்திக், ்ைா்கஷ், 
ஆகி்யாருக்குச் சி்றபபு செயயப�ட்டது. 

இ�ன பி்றகு இ்ரா சினனைொமி அவரகள எழுத்�ா்ளர 
பி்ர�ஞென அவரகளுக்குப �யனைாலட அணிவித்து சி்றபபுல்ர 
ஆற்ற அலழத்�ார அலழபல� ஏறறுக்சகாணட பி்ர�ஞென 
அவரகள, ‘‘40 ஆணடுக்ளாக இ�ழ் ஆ்ரம்பிக்க ்வணடும் 
எனறு கருதி வருகி்்றன. இனனும் நடந்� �ாடு இல்லை 
இனியும் நடக்கும் என்ற நம்பிக்லக எனைக்கு இல்லை’’ எனறு 
கூறிய்�ாடு மட்டும் இல்ைாமல் ‘‘லகத்�டி எனைக்கு இ்ரணடு 
�க்கம் சகாடுத்�ால் ச�ாடரந்து எழுதுவ�ாக ஒபபு�ல் 
சகாடுத்�ார, இவவ்ளவு �்ரமானை இ�ழ் ச�ாடரந்து சவளிவ்ர 
்வணடும்’’ எனறு வாழ்த்துகல்ளக் கூறி அமரந்�ார.

ச�ாடரந்து வழக்குல்ரஞர அ. அருளசமாழி 
அவரகளுக்கு சி.முனியம்மாள அவரகள �யனைாலட 
அணிவித்து வ்ர்வற்றார. அ�ன பின எழுத்�ா்ளரகள 
இ�லழ வாழ்த்திய்�ாடு மட்டுமல்ைாமல் இனனும் 
கடந்து செல்ை ்வணடிய தூ்ரத்ல�ப �றறிய விரிவானை 

முனசனைடுபல� முனலவத்து சி்றபபுல்ரயாறறினைார. 
அத்்�ாடு இ�ழின சி்றபபுகல்ள எடுத்துல்ரத்�்�ாடு 
இ�ழுக்காக உலழத்�வரகல்ளயும், இ�ழின �்ரத்ல�யும் 
முனலவத்து உல்ரயாறறினைார, ச�ாடரந்து �குத்�றிவுக் 
கருத்துகள மக்கள மத்தியில் சகாணடு ்ெரக்கப�ட 
்வணடும் அ�லனை இல்ளஞரகள லகயில் எடுத்து இருப�து 
மகிழ்ச்சியாக உள்ளது எனறு �திவு செயது உல்ரயாறறி 
அமரந்�ார.

இறுதியாக இ�ழாசிரியர  மு .சி .அறிவழகன 
அவரகள ஏறபுல்ரயாறறினைார. அவர ்�சுலகயில், 
உங்களுக்கு இப்�ாது நனறி சொல்லி உங்கல்ள 
கடந்து ்�ாக விரும்�வில்லை வணக்கம் சொல்லி 
உங்க்்ளாடு ச�ாடரந்து �யணிக்க விரும்புகி்்றன 
எனறு ச�ாடங்கினைார, லகத்�டியின ்�லவ இனறு 
அவசியமானைது எனறு உணரகி்்றாம்! அத்்�ாடு 
மட்டும் அல்ைாமல் இந்� ெமூகத்தின மீ�ானை �றல்ற; 
எங்களுக்கானைப �சியாக உணரகி்்றாம் அ�றகானை 
உணலவ இப்�ாது ்�டி வருகி்்றாம், ச�ாடரது 
உங்க்்ளாடு இலணந்து �யணிப்�ாம் அதில் மாறறு 
கருத்து இல்லை என��லனை முனலவத்து ்�சினைார. 
இவவ்ளவு நாள ்ந்ரடியாக மறறும் மல்றமுகமாக 
உ�விய அலனைவருக்கும் நனறிகள எனறு கணணீ்்ராடு 
உல்ரலய முடித்�ார. 

இறுதியாகக் கா.�மிழ்ரென அவரகள நனறிஉல்ர 
கூறினைார...

நிகழ்ச்சி இறுதியாகச் சி்றபபு அலழப�ா்ளரகள, 
விருந்தினைரகள நண�ரகள, வாெகரகள எனை அலனைவரும் 
ஒ்்ர இடத்தில் ஒனறுகூடி உணவு அருந்தி மகிழ்ந்து 
கலைந்து சென்றனைர. (ஒரு குடும்� விழாவாக அலமந்�து 
குறிபபிடத்�க்க ஒனறு)  

எழுத்தைாளர் பிரபஞசன் வழக்கு்ரஞர் அ. அருள்கமாழி இதைழாசிரி்ர் மு.சி.அறிவழகன்

விழாவில கலநது ககாணடு சிறபபித்தைவர்கள்...
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 மே 3 (1969) - ஜாஹீர் உகசன், (முன்னாள் குடியரசுத் தழலவர்.) - நிழனவு தினம்

மா ணவப �ருவம் என�து ஒரு �னி ந�ரின 
வாழ்வில் முக்கியப �ருவம். எல�யும் 
ஏன ?எ�றகு? எனறு ஆ்ராயும் �ருவம். 

�ளளிக் கல்வி்யாடு இந்� உைக நடபபிலனையும் உறறு 
்நாக்கும் தி்றன எட்டிப �ாரக்கும் �ருவம். �குத்�றிலவப 
�யன�டுத்�த் ச�ரிந்து சகாளளும் �ருவம். எந்� ஒரு 
செயதிலயயும் அப�டி்ய கணமூடித்�னைமாக நம்�ாமல் 

"எபச�ாருள யாரயாரவாயக் ்கட்பினும் அபச�ாருள 

சமயபச�ாருள காண�து அறிவு. "

எனும் திருவளளுவரின கூறல்றப புரிந்து �யிறசி 
எடுக்கும் �ருவம். நம் வாழ்வில் மு�ல் 20 ஆணடுகள 
நாம் கறகும் �ளளி மறறும் கல்லூரிக் கல்வி்ய 
எஞசியிருக்கப்�ாகும் நம் வாழ்நாட்களில் நம் வாழ்லவ 
நடத்� ச�ாரு்ளா�ா்ர �ைம் �்ரக் கூடியது. அந்� கல்வி 
கறகும் �ருவத்தில் ெமூக நடபல�, ெமூகத்தில் நிைவும் 
ஏற்றத்�ாழ்வுகல்ளக் குறித்� �ாரலவலய நாம் வ்ளரத்துக் 
சகாள்ளைா்ம �விரத்து ்ந்ரடி அ்ரசியலில் ஈடு�டுவல� 
�விரத்�ல் நைம். 

படிக்கும் மாணவரகள்
அரசியலில் ஈடுபடுதல் சரியா?

இன்னும் சறக்ற ஆராய்ந்து 
்ார்த்தால் அரசியல் கட்சிகள் 
்றறிய ஒரு தவறுபபு தன்ழம 
மாணவர்களிைம் இருப்ழதப ்ார்க்க 
முடிகின்்றது. அந்த தவறுபக் 
இன்றும் ்ல மாணவர்கள் கதர்தலில் 
வாக்கு அளிக்காமல் தவறறு 
வியாக்கியானம் க்ச ழவக்கின்்றது. 
இந்தப க்ாக்ழக மாறறும் 
நிழலயில் மாணவர்களிைத்தில் 
அரசியல் க்சப்ை கவணடும்.
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 மே 4 (1799) - திபபு சுல்தான், (ஆஙகில ஆதிக்கத்ழத எதிர்த்த ழமசூர் அரசர்.) - நிழனவு தினம்

"மாணவரகள அ்ரசியலில் பி்ர்வசிக்காமல் இருக்க 
்வணடும் என�ல� நாமும் ஒபபுக் சகாளகி்்றாம். ஆனைால், 
அவரகள �ங்கள ெமூக விஷயங்களிலும் சுயமரியால� 
விஷயங்களிலும் முன்னை்ற ்வணடியது அடிலமக் 
கல்விலயவிட முக்கியமானைது."எனகி்றார �குத்�றிவுப 
�கைவன அறிவு ஆொன �ந்ல� ச�ரியார அவரகள. 

ஏன �ந்ல� ச�ரியார அவரகள மாணவரகளுக்கு 
்ந்ரடி அ்ரசியல் கூடாது எனகின்றார எனை எணணிப 
�ாரத்திடும் ்�ாது, அயயா அவரக்்ள அ�றகும் �தில் 
சொல்கின்றாரகள;

"இல்ளஞரகள குழந்ல�களுக்குச் ெமானைமானைவரகள. 
ெமீ�த்தில் உள்ளல�ப �றறுகி்றவரகள; பின வில்ளலவ 
அனு�வித்து, அறியா�வரகள. கண்ணாட்டம் விழுந்�ால் 
�றறிவிடு�வரகள. எழுச்சி என�து எங்சகங்குக் 
காணப�டுகின்ற்�ா கூட்டம், குதூகைம் என�லவ 
எங்சகங்கு காணப�டுகின்றனை்வா அவறல்றசயல்ைாம் 
�றறுவதும், அலவ மல்றந்�ால் லகவிட்டுவிடுவதுமானை 
குணமுலடயவரகள. வாலி�ரகளுக்கு சவறும் உறொகமும், 
துணிவும், தியாக புத்தியும் மாத்தி்ரம் இருந்�ால் ் �ா�ாது. 
நனலம, தீலமலய அறியும் குணமும், ொத்தியம், 
அொத்தியம் அறியும் குணமும், ஆயந்து ஓயந்து �ாரக்கும் 
�னலமயும் இருந்�ால்�ான வாலி�ரகள ச�ாதுவில் 
�யன�டக் கூடியவரகள ஆவாரகள. வாலி�ரகள 
சுயமாகச் சிந்திக்குமாறு �ழக்கப�டுத்துவ்�யில்லை; 
�குத்�றிலவ உ�்யாகிக்கச் ெந்�ரப�மளிக்கப�டுவ்� 
இல்லை; அறிவுக்கும், அனு�வத்துக்கும் ெம்�ந்�ப�டுத்திப 
�ழகுவ்�யில்லை. இத்�லகய நிலைலம மா்றா�வல்ர, 
வாலி�ரகள சுயமாகச் சிந்தித்துப �ாரத்து ஆ்ராயந்து, 
�ாங்க்்ள ஒரு முடிவுக்கு வருவது முடியா��ாகும்".

எவவ்ளவு ஆழமானைச் சொறகள? 

வயதுக் ்கா்ளாறில் ஒரு செயதிலய �றறிக்சகாணடு 
பின அதில் ஒரு �றறு�ல் ்�ானை பின அ�றகு ்நர 
எதி்ரானை செயல்களில் ஈடு�டுவது என�து மாணவரகளின, 
இல்ளஞரகளின குணம், எனை்வ அறிவு சகாணடு 
ஆ்ராயந்து ஒரு செயலைச் செயய அவரகளுக்கு 
மாணவப �ருவம் ஏதுவானை�ல்ை என்்ற �ந்ல� ச�ரியார 
கருதுகின்றார. அதில் முறறிலும் உணலமயும் உள்ளது.

1965ஆம் ஆணடு நடந்� இ்ரணடாம் கட்ட இந்தித் 
திணிபபு எதிரபபு ் �ா்ராட்டத்ல� �ந்ல� ச�ரியார அவரகள 
கணடித்�தும் மாணவரகள ஈடு�ாடு குறித்்�, ஏசனைன்றால் 
மாணவரகள �டிக்கின்ற காைத்தில் இது ்�ான்ற 
்�ா்ராட்டங்களில் ஈடு�ட்டு �ங்கள எதிரகாை வாழ்விலனை 
்களவிக்குறி ஆக்கிவிடக் கூடாது என்ற கா்ரணத்தினைால் 
�ான. அ�லனை இனறு, �மிழர வாழ்வில் அக்கல்ற 
இருப��ாகக் காட்டிக்சகாணடு �மிழரகல்ள ொதியின 
அடிப�லடயில் பிரித்�ாளும் ஆரியத்தின சூழ்ச்சிக்கு ஏதுவாக 
�மிழ்த்்�சியம் ்�சுகி்றவரகள திரித்துக் கூறுகின்றனைர. 

அணலட மாநிைமானை ்க்ர்ளாவில் கல்லூரிகளில் 
மாணவர அலமபபுகள உணடு, அந்� மாணவர அலமபபுகள 
அந்� மாநிைத்தின பி்ர�ானை ஒரு கட்சி்யாடு ச�ாடரபில் 
இருக்கும். இலணந்து இயங்கும், அந்�ச் சூழல் நம் 
மாநிைத்தில் இல்லை. மாணவரகள அலமபபு அ்ரசியலை 

வழக்கறிஞர் ம.வீ.கனிமமாழி 
்�சுவது என�து அவரகள எதிரகாை 
அ்ரசியல் முயறசிக்கு உறுதுலணயாக 
இருக்கும் என்ற ்�ாதிலும், அ�லனை 
கல்லூரி, �ல்கலைக்கழக நிரவாகிகள 
கவனைமாகக் லகயா்ளவும் ்வணடும். 
மாணவரகள அலமபல�த் தூணடி விட்டு 
வைது ொரிகள நடத்தும் வனமுல்றகல்ள, 
ொதிய �டிமங்களின மீட்டுருவாக்கத்ல� 
நாம ஐஐடி ் �ான்ற கல்வி வ்ளாகங்களில் 
கண்டாம். வி்வகானைந்�ல்ர, ்ராமாயணத்ல� ்�ெ 
அனுமதி ஒரு கல்வி நிறுவனைத்திறகுள உணடு எனின 
அ�றகு ்நர எதிர ெமத்துவ சிந்�லனைகள வில�க்கும் 
�ந்ல� ச�ரியார, அணணல் அம்்�த்கர அவரகளின 
�த்துவங்கல்ள எடுத்துச் சொல்லும் உரிலமயும் இடதுொரி 
சிந்�லனை சகாண்டாருக்கு உணடு என�ல� இந்�ச் 
ெமூகத்திறகு புரிய லவத்திட ச�ரியார -அம்்�த்கர 
�டிபபு வட்டங்கள ்�ான்ற அலமபபுகள கல்லூரிக்குள 
்�லவ என�ல� மறுத்திட முடியாது. ெமூக அ்ரசியல் 
்�சுவது மாணவப �ருவத்தில் ்�லவயானைது. ஆனைால் 
்ந்ரடி அ்ரசியல் ஈடு�ாடு சகாணடு செயைாற்ற அவரகள 
மனை�ாலும், சிந்�லனையாலும் முதிரச்சி அலடய 
்வணடி இருக்கின்றது. �ைர ்�ா்ராட்டங்களில் ஈடு�ட்டு 
வழக்குகல்ளச் ெந்தித்து �ங்கள கல்லூரி �டிபபிலனை 
குறித்� காைத்திறகுள முடிக்க முடியாது திணடாடுவல�யும் 
நாம் மனைதில் சகாள்ள ்வணடும். 

இனனும் ெற்்ற ஆ்ராயந்து �ாரத்�ால் அ்ரசியல் 
கட்சிகள �றறிய ஒரு சவறுபபு �னலம மாணவரகளிடம் 
இருப�ல�ப �ாரக்க முடிகின்றது. அந்� சவறுப்� இனறும் 
�ை மாணவரகள ் �ர�லில் வாக்கு அளிக்காமல் சவறறு 
வியாக்கியானைம் ்�ெ லவக்கின்றது. இந்�ப ்�ாக்லக 
மாறறும் நிலையில் மாணவரகளிடத்தில் அ்ரசியல் 
்�ெப�ட ் வணடும். மாற்றம் விரும்புகின்றவரகள, �ாங்கள 
�ங்கள மக்க்ளாட்சியின ஓட்டு ்�ாடும் கடலமலய 
நில்ற்வற்ற ்வணடும் என்ற அடிப�லடத் ச�ளிவிலனை, 
�ங்கள முன்னைற்றத்திறகாக உலழத்� �லைவரகளின 
வ்ரைாறறிலனை, இந்� இனைம் கடந்து வந்� சவறறிப 
�ால�லய மாணவரகளுக்கு கறபிக்க ்வணடுவ்� 
இந்்ந்ரத்தில் ்�லவ. அந்� அடிப�லடப புரி�்ை 
பினனைாளில் அவரகளின ்ந்ரடி அ்ரசியல் ஈடு�ாட்டிறகு 
வலு ்ெரக்கும். உணரச்சிகளின அடிப�லடயில், ஒனறு 
கூடுவது, பின ்�ா்ராட்டங்களில் வனமுல்றலயச் 
செலுத்துவதும் ஆ்்ராக்கியமானை ெமூகத்திறகு ஏற்றது 
அல்ை. எனை்வ மாணவரகள ஒரு �வம் ் �ானறு கல்லூரிக் 
காைங்களில் �டித்து, அந்� �டிப்�ாடு இந்� ெமூக 
அ்ரசியல் அறிலவயும் கறறு, ்ந்ரடி அ்ரசியல் க்ளத்திறகு 
பின வருவ்� அவரகளின வ்ளமானை அ்ரசியல் �ால�க்கு 
ெரியானை�ாக இருக்கும். 

The more informed you are, the less arrogant and 
aggressive you are " 

என�ார கறுபபினை விடு�லைக்குப ்�ா்ராடிய சநல்ென 
மண்டைா அவரகள. அந்� அ்ளவில் நில்றய செயதிகல்ள, 
ெமூக அறிலவப ச�றறுப பின அ்ரசியல் க்ளம் காணும் 
மாணவரக்்ள வனமுல்றயற்ற, திடமானை, ெமூகத்ல� 
உருவாக்கிட முடியும்.                             
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 மே 5 - தைகள தினம் - தமிழக வணிகர் தினம் - கார்ல் மார்க்ஸ் பி்றந்த தினம் (1818)

கனைத்� மனை்�ாடு மனனிபபு ்கட்கி்்றாம். 
மனனித்து விடு ஆசி�ா. லகயாைாகா� உடல் 
வலிலமலய ச�ற்ற உனலனைப ்�ால் என்்றா 

ஒரு நாள காமக்சகாடூ்ரரக்ளால் மடியும் ் ந்ரத்ல� எணணி, 
�யந்து வாழ்க்லக நடத்தும் அக்காமாரகள மனனிபபுக் 
்கட்கி்்றாம். மனனித்து விடு ஆசி�ா.

நாங்கள மனனிபபுக் ்கட்�து மு�ல் முல்றயல்ை. 
ஒவசவாரு வருடமும் ஆயி்ரக்கணக்கானை சமாட்டுக்கள 
உதிரும்்�ாதும் மனனிபபுக் ்கட்டு�ான கடக்கி்்றாம். 
ஆனைால், உனைது சகாடூ்ரக் சகாலைலய எங்க்ளால் 
அவவ்ளவு எளி�ாக கடக்க முடியாது. உ்றக்கத்தில் 
எழுபபி எங்கல்ள ்களவி ்கட்கி்றாய, நான எனனை 
�வறு செய்�ன? எனறு, வீதியில் நடக்கும்்�ாது பிஞசு 
குழந்ல�கள எல்ைாம் எங்கல்ள காரி உமிழ்கி்றது எனறு 

எங்களுக்கு இந்� நிலை வரு்மா? எனறு ்களவி்யாடு 
�தில் சொல்ை முடியாமல் நகரந்� ்�ாது எங்கல்ள 
அறியாமல் ்காவில்கல்ளப �ாரத்து காரி உமிழ்ந்து, 
கடவுல்ள வணங்குகி்றவன காட்டுமி்ராணடி �ான எனறு 
�கி்ரங்கமாகச் சொல்லி நகரகி்்றாம். 

2. �வறு செய�து யார? எங்கள ஆசி�ாவிறகுத் ச�ரியாது 
அவளுக்சகனறு �னிப�ட்ட ச�ண உறுபபுகள இருக்கி்றது 
எனறு எங்கள ஆசி�ாவிறகுத் ச�ரியாது, ச�ண 
என�வர குழந்ல�யாக இருந்�ாலும் ெரி சிறுமியாக 
இருந்�ாலும் ெரி �னி்ய இந்� இந்திய வீதிகளில் 
நடக்கக் கூடாது எனறு, எங்கள ஆசி�ாவிறகுத் ச�ரியாது 
இங்்க காமக்களியாட்டங்கள நடக்கி்றது எனறு 
எங்கள சமாட்டுக்குத் ச�ரியாது. ஆணாதிக்க வரக்கம் 
சமாட்டுகல்ள கெக்கத் �யங்காது எனறு. எங்கள 

மன்னித்து விடு
செல்லமம...
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 மே 5 (1916) - தஜயில்சிங (முன்னாள் குடியரசுத் தழலவர்) பி்றந்த தினம்

குழந்ல�க்கு ச�ரியாது. இங்்க நடப�து ்ராம்ராஜ்ஜியம், 
அதில் குழந்ல� ஆ்ரம்பித்து குதூகைமாய உைா வரும் 
ச�ணகள வல்ர அலனைவரும் �ாலியல் �ணடங்கள �ான 
எனறு நிச்ெயமாக எங்கள ஆசி�ாவிறகுத் ச�ரிந்திருக்காது. 
‘் காவில்களும், ்�வாையங்களும், மசூதிகளும் இங்்க 
வி�ச்ொ்ரக் கூடங்க்ளாக மாறிவிட்டது எனறு.

3. இழிவானை ஈனைபபுத்தி சகாணட அக்கயவரகள இனிபபு 
�ருகி்்றன எனறு அலழத்துச் சென்றாரக்்ளா எங்கள 
செல்வத்ல�? காமக்சகாடூ்ர கயவரகள கடவுள 
காட்டுகி்்றாம் வா, எனறு அலழத்�ாரக்்ளா எங்கள 
குழந்ல�லய... 

4. �ாயின வயிறறில் பி்றந்து, ஏ்�ா ஒரு ெ்கா�ரி்யாடு 
வ்ளரந்� உங்கள ஆணுறுபபுக்குத் ச�ரியவில்லை 
யாரிடத்தில் அல� புகுத்� ்வணடும் எனறு. உங்கள 
�ாயின மாரபில் �ால் குடித்�்�ாது வ்ரா� காம புத்தி 
எங்கள மழலையின பிஞசு உடம்ல� �ாரத்�தும் 
வந்துவிட்ட�ா? உங்கள ெ்கா�ரிகளின உறுபபுகல்ள 
விட எங்கள குழந்ல� ஆசி�ாவின உடல் ஒனறும் 
வ்ளரந்துவிடவில்லை்ய? 8 நாட்களில் ஒரு நாள கூட 
உங்களுக்கு உங்கள குழந்ல�களின முகம் நிலனைவுக்கு 
வ்ரவில்லையா? கடவுள சிலை�ான என��னைால்�ான 
எனனை்வா, ச�ண கடவுள சிலைகள வனபுணரவுக்கு 
ஆ்ளாக்கப�டவில்லை. 

5. ஆலடலய லவத்து ஒரு ச�ணணின சகாலைக்கு 
நியாயம் கறபிக்கும் கைாச்ொ்ரக் காவைரக்்ள, 
்ெலை அணிந்�ால் எங்கள மா்ராபபு விைகி மாரபு 
ச�ரிந்��ால் வனபுணரவு எனகிறீரகள: �ாவாலட 
அணிந்�ால் ச�ாலட ச�ரிந்��ால் வனபுணரவு 
எனகிறீரகள: சுடி�ார அணிந்�ால் உடைலமபபு 
உங்கல்ள இழுக்கி்றது எனகிறீரகள: முழுவதுமாக மூடி 
மல்றத்து �ர�ா அணிந்�ால் லக, கால் நகங்களும், 
வி்ரல்களும் ச�ரிவ�ால் �ாலியல் வனபுணரவு 
செயயப�ட்டாள எனகிறீரகள. நீங்க்்ள �தில் கூறுங்கள 
எங்கள ஆசி�ாவின ஆலடயில் எனனை கவரச்சிலயக் 
கணடீரகள? எங்கள குழந்ல�யின எந்� உறுபபு 
உங்கல்ள அவல்ள வனபுணரவு செயயத் தூணடியது?

6. மீணடும் மீணடும் உறுதி செயகிறீரகள ச�ணணின 
நி்ற்மா, உலட்யா, வய்�ா, உடல் திட்மா, 
கவரச்சி்யா, நலட்யா உங்கல்ள �ாலியல் 
வனசகாடுலமக்குத் தூணடவில்லை, செத்� பிணமாக 
இருந்�ாலும் ெடைத்தின ் மல் ‘ச�ண’ என்ற வாரத்ல�, 
ஒறல்ற வாரத்ல� எழுதியிருந்�ால் ் �ாதும், அல�யும் 
இந்�க் காவிக் கயவரகள, காமக்சகாடூ்ரரகள, இந்து 
்ராஜ்ஜியம் அலமக்கத் துடிக்கும் ஈனை பி.்ெ.பி., ஆர.
எஸ்.எஸ். ெங்�ரிவார கூட்டங்கள விடாது எனறு.

7. உங்கள மனு�ரமத்தில் ச�ணகள ‘�ாவ்யானியில்’ 
பி்றந்�வரகள எனறு எழுதியிருக்கி்றது. அந்� 
�ாவ்யானியால் �ான உங்கல்ள ்�ான்ற �ாவிகள, 
அப�ாவிக் குழந்ல�கல்ளச் சூல்றயாடுகிறீரகள.

8. மா�விடாய தீட்டு எனறு சொனனீரகள. அந்� 
மா�விடாயின உதி்ர கழிவுகள சவளி்யறும் வலியிலனை 
கூட இதுவல்ர எங்கள ஆசி�ா அனு�வித்திருக்கமாட்டாள. 

சச.மம.மதிவதனி
அபபிஞசு குழந்ல�யின உறுபபில் 
எப�டி நுலழக்கத் துடித்தீரக்்ளா 
உங்கள ஆணுறுபல�? எங்கள 
செல்வத்திறகு ச�ரியாது அவளும் ஒரு 
ச�ண, அவளுக்கும் அப�டிசயல்ைாம் 
மல்றக்கப�ட்ட துவா்ரங்கள இருப�து. 
உங்கள ஆணாதிக்கத்ல� �ல்றொற்ற 
துடிக்கும் ‘ஆணுறுபல�’ ஒருமுல்ற 
ஒருவனுக்கு துணடித்�ால் ஒழிய, 
உங்கள அட்டூழியங்கள ஓயாது.

9. ்�சியக் சகாடி ஏந்தி வீதிக்கு வந்து ஆசி�ாலவக் 
�டுசகாலைச் செய� ் �ெத்தியாகிகள, �ா்ர� மா�ாவின 
பி.்ெ.பி பிளல்ளகளுக்காக சகாடி தூக்கும், ்�சியக் 
சகாடித் தூக்கும் ஈனைபபி்றவிக்்ள, உங்கள �ா்ர� 
மா�ாவும் ச�ண�ான, உங்கள �ை ்காடி கற�லனை 
கடவுளகளும் ச�ண�ான, அவரகல்ளப புணரந்து 
விட்டு வாருங்கள, எங்கள ் காவண துணி�ான உங்கள 
்�சியக் சகாடி என�ல� நிரூபிக்கி்்றாம்.

10. எட்டு நாட்கள கருவல்றலய விட்டு சவளி்ய வந்து 
எங்கள குழந்ல�லய காப�ாற்றா� உங்கள கடவுளக்ளா 
இனி எங்கல்ளக் காப�ாற்றப ்�ாகி்றது. உள்்ள 
இருந்� இந்து கடவுளுக்கு பிடிவா�்மா? ் வறறு ம�க் 
குழந்ல�லய எப�டிக் காப�ாறறுவது எனறு.

11. ஆசி�ாவின ம்ரணம் மனைல� ்ரணப�டுத்தி ஏங்க 
லவக்கம் ்ந்ரத்தில், அதிலிருந்து மீளவ�றகுள 
குெ்ராத்தில் இனசனைாரு ச�ண குழந்ல�. �ா்ர� 
மா�ா ச�ருலம ்�சும் ல�த்திய அ்யாக்கியரக்்ள, 
நிச்ெயம் எங்கள லகயில் ெட்டம் இருந்�ால் உங்கள 
ஆணுறுபல� எல்ைாம் துணடித்து வீதியில் எறி்வாம். 
லகயாைாகா� ெட்டமும், ்கடுசகட்ட மத்திய அ்ரசும், 
வாயமூடி சமௌனியாய இருக்கும் ெமூகமும் ஒனறு 
்ெரந்து மனனிபபுக் ்களுங்கள எங்கள ஆசி�ாவிடம். 
வீடு்�ாறும் எழுதுங்கள.

‘இது குழந்ல�கள வாழும் இல்ைம்

காவிகளுக்கும், காலிகளுக்கும் இடம் இல்லை” எனறு.

12. வலிலய மட்டும் ் �சினைால் மீணடும் ஒரு ஆசி�ாலவப 
�லிசகாடுக்க ்நரிடும். குல்றந்��ட்ெ �றகாபபுகல்ள, 
�றகாபபுக் கலைகல்ளயாவது கறறுக்சகாடுங்கள 
ச�ண பிளல்ளகளுக்கு. ச�ண என்ற �ாலியல் 
்��த்ல� உணடாக்காமல், அ்� ்ந்ரத்தில் �ாலியல் 
கல்விலய கறறுக் சகாடுங்கள. கத்திலய சகாடுத்து 
ச�ண பிளல்ளகல்ள சவளி்ய அனுபபுங்கள. ச�ாட 
வரும் ஆணாதிக்க அ்யாக்கியலனை துணடிப�து 
(ஆணுறுபல�) எப�டி எனறு கறறுக் சகாடுங்கள.

13. ொதியம், ம�வா�ம், ஆணாதிக்கம் எதுவாக இருந்�ாலும் 
ெரி இங்்க �லிக்கு ஆ்ளாக்கப�டுவது எனனை்வா 
ச�ணகள�ான? ச�ண குழந்ல�கள ஆ்ரம்பித்து 
வயது முதிரந்� ச�ணகள வல்ர �றகாபபுக் கலை 
�யினறு மனை வலிலம்யாடு ஆணாதிக்க, ம�வா� 
சிந்�லனைலய ் வ்ரறுக்கும் வல்ர அலனைவரும் சவட்கித் 
�லைகுனிந்து மனனிபபுக் ்கட்்�ாம். மனனித்துவிடு 
ஆசி�ா, மனனித்து விடு எங்கள செல்ை்ம. 
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க ல்வி மறறும் ்வலைவாயபபு மூைமாக 
ெமூகநீதிலய நிலைநாட்டிய ெமூகநீதி ் வரூனறிய 
மணணிலிருந்து ெமூகநீதிலய எவவி�த்தி்ைனும் 

ெமூகநீதிலய சீரகுலைத்து மீணடும் வரணாசி்ரம ் ��த்ல� 
நிலைநாட்டிட ஆட்சியதிகா்ரத்தின துலணசகாணடு 
செயல்�ாடுகல்ள தீவி்ரப�டுத்தியுள்ள கூட்டம் நீட் 
நுலழவுத்்�ரலவ நுலழத்து ொமானய மறறும் நடுத்�்ர 
வரக்க மாணவரகளின உயரகல்விக்கனைலவ �கரத்துவிட்டு, 
அடுத்��ாக கல்வித்துல்ற நியமனைங்கல்ளக் குறிலவத்து 
காய நகரத்துகி்றாரகள. 

சட்டமும் மனுநூலும்
அம்்�த்கர ெட்டப�ல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக 

இருந்� துலண்வந்�ர ��விக்கு �மிழகத்ல�ச் ் ெரந்தி்ரா�, 
இங்குள்ள ெமூகநீதிக் சகாளலகக்கு எதி்ரானை கருத்துலடய 
�ாரப�னிய ஆ�்ரவா்ள்ரானை சூரிய நா்ராயண ொஸ்திரி 
நியமிக்கப�ட்டுள்ளார. 

ஏறகனை்வ இந்திய அ்ளவில் நீதித்துல்றயின 
ஒருொ்ரர மனுநூலை முனனிறுத்தி தீரபபு எழுதுவதும் 
கருத்துக்கள சவளியிடுவது ்�ான்ற வழக்கங்கல்ள 
அநாொயமாக ்மறசகாளளுகி்ற்�ாது மனுநூலை்ய 
முறறுமூச்ொக நீதிசயனை நம்புகி்றவரகல்ள சகாணடுவந்து 
நியமித்துவிட்டலமயின வில்ளவுகல்ள எப�டி 
எதிரசகாளவது?

மனுநூலில் உள்ளவறல்ற ெட்டக்கல்வி �யிலும் 
மாணவரகள மத்தியில் ்�ெ மாட்டாரகள, மனுநூ்ை 
அலனைத்து ெட்டங்களுக்கும் முனமாதிரி ெட்டம் எனை 

கறபிக்கப�டாது என�ல�யும் எவவி�த்தில் நம்பிக் 
சகாணடிருக்க முடியும்?

மனுநூல் �ா்னை ஒவசவாரு வரணத்�ாருக்கும் 
�னித்�னி நீதி எனை சொல்லியிருக்கி்றது. சகாலைலய 
்மல்வருணத்�ான செய�ால் பு்றங்லக ்்ராமங்கல்ள 
மழித்�ால் ்�ாதுசமனைவும் கீழ்வருணத்�ான செய�ால் 
சி்ரச்்ெ�ம் செயதுவிட ்வணடுசமன்ற ெமத்துவமானை 
நீதிக்கு எதி்ரானை அடுக்கடுக்கானை மு்ரண�ாடுகல்ளக் 
சகாணடுள்ளவறல்ற நூைாகக் சகாணடுள்ள மனுநூல் 
ெட்டத்துல்றயில் முழுலமயாக ஊடுருவினைால் நீதியின 
்�ாக்கு எனனைவாகும் என்ற எதிரகாை ஆ�த்ல� உணரந்து 
அ�லனை அ்ற்வ நீக்க அடுத்�கட்ட நடவடிக்லக 
்�லவ�ா்னை!

நுண்கலையும் வேதமும் 
� மி ழ் ந ா டு  க ல ை  ம ற று ம்  நு ண க ல ை 

�ல்கலைக்கழகத்திறகு காலியாக இருந்� ��விக்கு 
்க்ர்ளத்ல�ச் ்ெரந்�வரும் ஆர.எஸ்.எஸ். பினபுைத்ல� 
சகாணடவருமானை பி்ரமி்ளா குருமூரத்தி துலண 
்வந்�்ராக நியமிக்கப�ட்டுள்ளார.கி்ராமிய இலெகள 
பு்றந்�ள்ளப�டுவ�ாக அவவப்�ாது நுணகலைத்துல்ற 
மீது குற்றச்ொட்டு எழுந்திருக்கும் சூழலில் இப்�ால�ய 
துலண்வந்�்ரால் இங்்கயுள்ள நிலை ்மலும் 
தீவி்ரமலடயும் சூழ்ை உருவாகும். 

இலெகளும் நுணகலைகளும் ்வ� காைத்தில் 
்�ானறியலவ எனை முைாம் பூெப�டைாம். 

நியமனஙகளும்
சமூக நீதியும்
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� மி ழ க த் தி ல்  இ ய ங் கு கி ன ்ற 
நுண�ல்கலைக்கழகம் ்வ�காை 
இலெ, கனனைட ெங்கீ� ்�ான்றவறறின 
ஆயவுகளுக்குக் கூடு�ல் கவனைம் 
செலுத்�ப �டும்  என்ற  ஆ�த்து 
இ தி ல்  உ ள ்ள து .  மு ன னை ் ம 
�மிழகலைகளுக்கும்,கி்ராமிய �ண�ாட்டு 
இலெகளுக்கும்குல்றந்� அ்ள்வ 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப�டுகின்ற சூழலில் 

அந்� �ல்கலைக்கழகம் அ�லனை ஆ்ரம்பிக்கப�ட்ட�றகானை 
்நாக்கத்திறகு எதி்ராக இயங்கக்கூடிய சித்�ாந்�ம் 
சகாணடவரகல்ள நியமித்து இப்�ால�ய சூழலுக்கு 
்மலும் அ�ாயத்ல� ஏற�டுத்தியுள்ளது. 

ப�ொறியியலும் புரொணங்களும்
இ ்ர ண ட ா ண டு க ்ள ா க  து ல ண ் வ ந் � ் ்ர 

இல்ைாமல் மந்�மானை சூழலில் இயங்கிய அணணா 
�ல்கலைக்கழகத்திறகு துலண்வந்�ர ்�ரவுக்காக 
�மிழுணரவல்ைா� நீதி�தி வி. எஸ். சிரபுர �லைலமயில் 
்�டு�ல் குழுலவ அலமத்�்�ா்� சிக்கல் எழும் எனை 
நிலனைத்� எணணத்ல� ெறறும் சி�்றடிக்காமல் துலண்வந்�ர 
நியமிக்கப�ட்டு சிக்கலை உருவாக்கிவிட்டாரகள. 

170்�ர விணணப�ம் செய�தில் கலடசியாக எட்டு 
ந�ரகல்ள ்�டு�ல் குழு ்நரகாணல் செயது அதி்ை 
மூனறு ந�ரகல்ள ் �ரவுசெயது ஆளுநருக்கு அனுபபிவிட, 
அதி்ை கவனைமாகத் �மிழ்நாட்லட ்ெரந்தி்ரா�வரும், 
ச�ங்களூரு இந்திய அறிவியல் துல்றயின சமட்டீரியல் 
எனைரஜி துல்ற கவு்ரவப ் �்ராசிரிய்ராக �ணிபுரிந்� சூ்ரப�ா 
அவரகல்ள நியமித்�து. ெரவ்�ெ அறிவியல் மாநாட்டில் 
புட்�க விமானை்ம �ற்�ால�ய விமானைத்தின முனமாதிரி 
எனை ்�சிய ்�்ராசிரியரகள உள்ள நாட்டில் இது்�ான்ற 
நிலைகல்ள ்மன்மலும் தீவி்ரப�டுத்தி பிற்�ாக்குவா� 
கருத்துக்கல்ள உயரகல்வி நிறுவனைங்களில் �்ரவிடச் 
செயயும் உள்நாக்கத்துடன அடுத்�டுத்� நியமனைங்கல்ள 
செயகி்றாரகள.

நாட்டில் உள்ள 16 மத்திய �ல்கலைக்கழகங்களில் 
ஒனறில்கூட �மிழ்நாட்லடச் ் ெரந்�வரகள நியமிக்கப�டா� 
சூழல் நிைவுகி்றது. திட்டமிட்டு ெட்டம், கலை, 
ச�ாறியியல் எனை முபச�ரும் துல்றகளிலும் �மிழகத்ல�ச் 
்ெரந்�வரகல்ளப பு்றக்கணித்து அயல் மாநிைத்�வல்ர 
நியமித்திருப�து உயரகல்வியின ் �ாக்குகல்ள மாறறிவிடும் 
்�்ரா�த்துடன அ்னைக ்வணடிய, கவனைத்தில் 
சகாள்ள்வணடிய விடயமாகும். 

�மிழகத்தில் �ல்துல்றகளிலும் எணணற்ற 
முலனைவரகளும்,்�்ராசிரியரகளும் நில்றந்திருக்க 
அயல் மாநிைத்திலிருந்து ஒவசவாரு துல்றக்கும் 
துலண்வந்�ரகல்ளத் ்�ட ்வணடிய நிரப�ந்�ம் 
ஏன ஏற�ட்டது? உயரகல்வி நிறுவனைங்களில் 
இது்�ான்ற ்�ாக்குகள ச�ாடருமானைால்,அது ெமூகநீதி 
சகாளலகயிைானை உயரகல்வியின ்நாக்கத்ல� 
சீரகுலைத்துவிடும் என�ல� உணரந்து, நியமனைங்களில் 
மாநிை முனனுரிலம நிலைநாட்டி ெமூகநீதிலய 
நிலைநாட்டுவ்� ொைச்சி்றந்� நடவடிக்லகயாகும்.    

மத.மரஙகராசன் என்கிற திராவிடராசன் மெரா. பழ.மவஙகடாசலம் மேஜிக் ை்ைஞர்
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துண்டு சீட்டில் எழுதியலத 
பிரித்துப் ொர்்க்காமல் 
ெடித்து்க ்காட்டுதல்.

மத்ையானப் பொருடைள்

ஒதரஅைவில் 2”×2” உளை சில துண்டு ் வளளைத் தாள, 
மற்றும் ஒரு ்காலி ்டப்�ா.

மேஜிக் பசய்யும் மு்ை

தமஜி்க ் சய்யும் முன் �ாரளவயாைர ்களை உற்சா்கப்�டுத்தி 
ஆரவத்ளதத் தூண்்ட தவண்டும். “நாம் புத்த்கத்ளதப் �ாரத்து 
�டிப்�தத ்கடினம். இப்� என் தமஜி்க தி்றளமயால் உங்்களி்டம் 
தரப்�்ட உளை துண்டு தாளில் நீங்்கள உங்்களு்ககு பிடித்த 
தளலவர ் �யர அல்லது ஓரிரு வாரத்ளத்கள எழுதி யாரி்டமும் 
்காட்்டாமல் த�ப்�ளர சுருட்டி இநத ்டப்�ாவில் த�ா்டவும்” என 
கூ்றவும். ஆங்்காங்த்க உளை சுமார 10 அல்லது 15 த�ரி்டம் 
துண்டு த�ப்�ளர ்்காடுத்து எழுதச் ்சால்லவும். பின்னர 
அவற்ள்ற நண்�ர மூலம் ்காலி ்டப்�ாவில் சுருட்டி த�ா்டச் 
்சால்லவும். 

தச்கரித்த ்டப்�ாளவ தமளை மீது ளவத்து நன்கு குலு்க்கவும். 
பின் ்டப்�ாவில் இருநது ஒரு சீட்ள்ட எடுத்து பிரி்க்காமல் 
்காதருத்க ் ்காண்டு ் சன்று தளலளய அளசத்து ஏததா ்காதில் 
த்கட்�து த�ால் ் சய்யவும். இததா ஒருவர “்காவிரி தமலாண்ளம 
வாரியம் அளமத்திடு” என்று எழுதி இரு்ககி்றார. இப்� நம் 
எல்தலாருள்டய ததளவயும் அதுதான் என த�சி்க ்்காண்த்ட 
சீட்ள்ட விரித்து �ாரத்து ள்கயில் ளவத்து்க ்்காளைவும். 
அடுத்த சீட்ள்ட எடுத்துப் பிரி்க்காமல் மீண்டும் ்சால்லவும். 
இப்�டிதய சில சீட்டு்க்களை �டித்து்க்காட்டும் த�ாது இது 
யாருங்்க எழுதியது என த்கட்டு அவர்கள ள்களய உயரத்த 
இளத �ார்ககும் அவ்வைவு த�ரும் ஆச்சரியப்�டுவார்கள.

மேஜிக் இரைசியம்

முதலில் ஒரு சீட்டில் உளைளத ்காதருத்க ளவத்து த்கட்�து 
த�ால் ்சால்லி விட்டுப் பிரித்துப் �டித்து மனதில் ளவத்து்க 
்்காளைவும்.

அடுத்த சீட்ள்ட எடுத்துப் பிரி்க்காமல் முதல் சீட்டில் எழுதி 
இருநதளத ்சால்லவும். இப்த�ாது இநத சீட்ள்டப் பிரித்து 
்தரிநது ் ்காண்டு அடுத்த சீட்ள்ட எடுத்துப் பிரி்க்காமல் இதற்கு 
முன் �டித்தளதச் ்சால்லவும். இப்�டிதய அளனவளரயும் 
ஆச்சரியத்தில் அசத்துங்்கள.                         
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இ ந்திய அ்ரசு, ஆட்சியா்ளரகள, 
இந்தியாவில் உள்ள மாநிை 
உ ரிலம களில் ,  ஆட் சி 

அதிகா்ரங்களில் �லையிடுவதும் 
அ த் து மீ றி ச்  ச ெ ய ல் � டு வ து ம் 
�னைக்கு எல்லையில்ைா அதிகா்ரம் 

உள்ளது என்ற நிலனைபபில், �ாங்கள 
நிலனைத்�வாச்றல்ைாம் செயல்�டைாம், செயல்�ட முடியும் 
இ�றகு எந்�வி�மானைச�ாரு �லடயும் இல்லை என்ற 
எணணத்்�ாடு செயல்�ட்டுக் சகாணடிருக்கி்றாரகள. 
அது்�ால் அவவாறு செயல்�ட முடியுமா? அ�றகானை 
அதிகா்ரம் அவரகளுக்கு இருக்கி்ற�ா? என்றால்! �தில் 
இல்லைசயன�்�! பி்றகு இவவாறு அடாவடித்�னைமாக 
செயல்�டக்கூடிய கா்ரணம்! மாநிைங்களுக்சகனை 
எந்�வி�மானை உரிலமகளும் இருக்கக்கூடாது. குறிப�ாக 
மாநிைம் எனகின்ற ஒன்்ற இருக்கக்கூடாது என�து�ான 
இனல்றய ஆட்சியா்ளரகளின குறிப�ாக �ா.ெ.க.வின, (இ�ன 
�ாய அலமப�ானை ஆர.எஸ்.எஸ்சின) எணணம், விருப�ம், 
திட்டம் எல்ைாம். இ்� எணணம் சகாணட அலமபபுகள 
இந்துக்களின நைனில் அக்கல்ற சகாணடவரகள என்ற 
்�ாரலவயில் சுறறிக்சகாணடிருக்கும் ம�வா� அலமபபுகள, 
அல்ைக்லககள நில்றய உள்ளனை. இது்�ான்றவரகள 
காங்கி்ரஸ் கட்சிக்குளளும் இருக்கி்றாரகள. அவரகள 
காங்கி்ரஸ்கா்ரரகள அல்ை. �ா.ெ.க.வின சிந்�லனை சகாணட 
காங்கி்ரஸ்கா்ரரகள.

இந்தியாவில் மாநிைங்க்ளற்ற, ஒ்்ர நாடு, ஒ்்ர சமாழி, ஒ்்ர 
கடவுள, ஒ்்ர ஆட்சியா்ளரகள. அது அதி�ரகள ஆட்சிமுல்ற, 
குறிப�ாகச் சொல்ை்வணடுமானைால் மனனை்ராட்சிமுல்ற. இதில் 
்�ர�சைல்ைாம் இல்லை. வாரிசுகள�ான ஆட்சியா்ளரகள. 
ஆலெப�டுவது ெரி அ�றகாக ஈனைமானைமில்ைாமல் 
ஆலெப�ட்டால் எப�டி? இந்தியா முழுலமக்கும் ஒ்்ர 
சமாழியாக, ஒ்்ர சமாழி ்�சும் மக்க்ளாக, ஒ்்ர கடவுள 
அந்� ஒ்்ரக்கடவுல்ள அலனைவரும் ஒன்றாக ஒறறுலமயாக 
வணங்க்வணடும். சூழல் அவவாறு�ான உள்ள�ா? 
அவவாறு அலனைவரும் ஒறறுலமயாக இருந்�ால், அது 
உங்களுக்்க பிடிக்கா்�! பி்றசகப�டி? 

நல்ை �லைவனுக்கு அழகு! எவவா்றாயினும் மக்கள 

ஒறறுலம�ான பி்ர�ானைசமனறு செயல்�டுவான கா்ரணம் 
நாட்டில் வறுலம நிலையில் வாழ்வல�க்கூட புரிந்துசகாள்ள 
முடியும் கா்ரணம், இது பு்றக்கா்ரணம். இ�லனை மிகச்ெரியாக 
அலனைவரும் ஒனறிலணந்து ஒறறுலமயுடன செயல்�ட்டால் 
மிகவில்ரவில் வறுலமலய ஓட்டிவிட, ஒழித்துவிட முடியும். 
அப�வும், ஏன அலனைத்திறகும் அடிப�லட இந்� ஒறறுலம�ான. 
இல� நாட்டில் ஏற�டுத்துவது�ான அவசியம். ஏசனைனில் 
நாட்டில் ஒறறுலமயில்ைாமல், ்வறு�ட்டு இருப��றகு 
அகக்கா்ரணம்�ான முழுமு�றகா்ரணம். அ�ாவது நாம் 
அன்றாடும் கலடபபிடிக்கும் �ழக்கவழக்கங்கள, நமது 
சிந்�லனை �னித்�னியாக இருப�்� �ங்களுக்கானை �குதி, 
மரியால�, உயரந்�வசனைனை மூல்ளயில் ஏறறிவிடப�ட்டுள்ள 
விஷமபபி்ரொ்ரத்ல�, நயவஞெக திட்டத்ல� உணலமசயனை 
நம்பி மக்கள �னித்�னியாக ஒதுங்கி இருப�து, ஒதுக்கி 
லவத்திருப�து. இல�, இந்� மக்களும் எந்�வி� எதிரபபும் 
இல்ைாமல் இல� ஏறறுக்சகாணடது�ான, இந்�க் 
கயவரகளின சவறறி. அது இனியும் காைசமல்ைாம் 
இவவா்்ற இருக்க ் வணடுசமன�து�ான இந்�க் கயவரகளின 
விருப�ம். �வறி, மக்கள ஏ�ாவச�ாரு �லைவனைா்ைா 
அல்ைது �னசனைழுச்சியாக்வா ஒனறு�ட்டால் அது 
இது்�ான்ற மக்கல்ளப பிரித்�ாலும் சூழ்ச்சிசகாணட கட்சி, 
அலமபபுகளுக்குப பிடிக்காது. மக்களுக்குள ஒறறுலம அ்ற்வ 
இருக்கக்கூடாது ஆனைால் நாடு மறறும் ஒறறுலமயாக இருக்க 
்வணடுசமன�ாரகள. மனனிக்கவும், ஒறறுலமயாக அல்ை! 
ஒ்்ர மாதிரி மனனைரின கட்டல்ளக்கு அடி�ணிந்து நடக்கும் 
அடிலம்�ால் இருக்க ் வணடுசமன�து. இது்வ இவரகளின 
இவரகள கூறும் ஒறல்ற்�(சிய)ெம்.

இவரகளுக்கு ஒனறு வி்ளங்கவில்லையா? இல்லை 
இது அவசியமில்லைசயனறு நிலனைத்துவிட்டாரக்ளா? 
ச�ரியவில்லை. இந்தியாவில் உள்ள அலனைத்து மாநிை 
மக்களும் அவரகளின �னித்� அலடயா்ளங்க்்ளாடு, 
சுயமரியால�்யாடு, அவரகளின உரிலமக்்ளாடு வாழும் முழு 
அதிகா்ரத்ல�, அந்�ந்� மாநிை மக்களுக்கு அளித்�ால்�ான 
இந்தியா என்ற ஒனறு இப�டி கூட்டாக இருக்கும். ஒறல்ற்�ெம் 
எனறு கூவிக்சகாணடிருக்கும் கூட்டத்�ாருக்கு ஒரு சிறிய 
்வணடு்காள. நாட்டில் உள்ள அலனைத்து மக்கல்ளயும் 
ஒ்்ரமாதிரி ஆக்குவ�றகு முன்னைாட்டமாக நாட்டில் உள்ள 
அலனைத்து அ்ரசியல் கட்சிகல்ளயும், இது ்வணடாம் 
அலனைத்து ்�சிய கட்சிகல்ளயும், இதுவும் ்வணடாம், 
�ா.ெ.க மறறும் காங்கி்ரஸ் இந்� இரு கட்சிகல்ளயும் 
ஒனறிலணத்து, ஐந்து ஆணடுக்கு காங்கி்ரசில் உள்ளவரகள 
யா்ராவது �லைவ்ராகவும் நாட்லட ஆள�வரக்ளாகவும் 
இருந்து, நாட்லட வழி நடத்�ட்டும், அ�னபி்றகு அடுத்� 
ஐந்து ஆணடுக்கு �ா.ெ.க மீதி�ணிலயத் ச�ாடரும் என்ற 
எணணத்திறகு ஒறல்ற ்�ெசமனை கூக்கு்ரலிடும் கும்�ல்கள 
இல� ஏற�ாரக்ளா? முடியுமா? முடியா�து மட்டுமல்ை, இல� 
ஏறக்வ முடியாது என�்�ாடு ்கா�ம் �லைக்கு சுரச்ரனறு 
ஏறும். 

அது்�ாை்வ, ஏன? அல�விட �ைமடங்கு ்கா�ம்�ான 
எங்களுக்கும் வருகி்றது. நீங்கள ஒறல்ற அலடயா்ளத்துடன, 
ஒறல்ற �ழக்கவழக்கங்கள சகாணட, ஒறல்றக் கடவுள, ஒ்்ர 
மாதிரியானை காவி நி்றம் சகாணட இந்(தியா)துத்துவா நாடு 
எனறு சொல்லும்்�ாது.

இந்தியா என�து �னித்� அலடயா்ளத்ல�்யா 
அதிகா்ரத்ல�்யா சகாணட ்�ெமல்ை என��றகு இந்திய 
அ்ரசிைலமபபுச் ெட்டமும், ்�ர�ல் முல்றயும் ொனறு. 
(்�ர�லில் விகி�ாச்ொ்ரப பி்ரதிநிதித்துவம் ்வணடும், 

தமிழ்ாடு
இந்தியாவின்

அண்ட ்ாடா?
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்�ர�ல் சீரதிருத்�ம் ்வணடு்மனச�து ஒருபு்றம், இந்� 
அ்ரசுகளின செயல்�ாட்டால் இனறுள்ள ்�ர�ல் முல்ற்ய 
்வணடாசமனறு கூக்கு்ரலும் ஒருபு்றம் ஓங்கி ஒலிக்கி்றது.) 
இது ஒருபு்றமிருக்க ்ம்ை சொனனைவறல்றப �ாரப்�ாம். 

இந்திய அ்ரொங்கத்திறகு பி்ர�மரும் மற்ற அலமச்ெரகள 
அலனைவரும் ்வணடுசமன்றால் இ�றகு மக்க்ளலவக்கு 
நலடச�றும் ்�ர�லில், இந்தியா முழுலமக்கும் உள்ள 
அலனைத்து மாநிை மக்களும், அந்�ந்� மாநிைங்களில் 
�ங்களுக்குப பிடித்� எ�ாவது ஒரு �னிந�ல்ர்யா அல்ைது 
எ�ாவது ஒரு கட்சிலயச் ொரந்� ் வட்�ா்ளல்ர்யா ஓட்டுப்�ாட்டு 
்�ரந்ச�டுத்து மக்க்ளலவக்கு அனுபபினைால்�ான, பி்ர�மர 
மறறும் அலமச்ெரகள, உளவிவகா்ரம், சவளிவிவகா்ரம், 
திட்டம், ெட்டம் மறறும் இந்திய நாட்டின பி்ர�மர இந்தியாவில் 
சுறறிப �ாரப��ா? இல்லை மறு�டியும் இந்�ப ��வியும் 
அதிகா்ரமும் கிலடக்கு்மா, கிலடக்கா்�ா? வாயத்�்�ா்� 
உைக நாடுகல்ளச் சுறறிப �ாரத்துக்சகாள்ளைாம். ஒ�ாமா நம் 
நாட்டுக்கு வந்�ால் அவர ்வணடுமானைால் ஒரு நால்ளக்கு 
ஒரு ஆலட அணியட்டும் நாம் மூனறு, நானகு ஆலட 
அணியைாம். அதி்ை நமது ச�யர �தித்� ஆலடலயகூட 
அணியைாம் எவன ்கட்�ான, எவன அப�ன ெம்�ாதித்� 
துட்டு. எவ்னைா கஷ்டப�ட்டு ்வரலவலய, ்ரத்�த்ல� சிந்தி 
ெம்�ாதித்�, வரிகட்டிய �ணம்�ா்னை. இதில் நமக்சகனனை! 
இங்்க வந்�து நஷ்டம், கஷ்டம். ்�ாடா எவன ்கட்�ான? 
அப�டி்ய ்கட்டாலும் நாம் அவரகல்ள கணடுசகாள்ள 
்வணடுமா எனனை? நமக்குத்�ான கா்� கிலடயா்�, வாய 
மட்டுந்�ான உள்ளச�னை இ்ரணடு மூனறு ஆணடுகளுக்குப 
பி்றகு மக்க்்ள புரிந்துக் சகாணடாரகள. நமக்சகனனை நாம் 
கடிவா்ளம் கட்டிய குதில்ர. நமக்குத் ச�ரிந்�ல�, நாம் செயய 
நிலனைப�ல� எல�ப�றறியும் கவலைப�டாமல் செயகின்ற 
்வலைலய செயதுசகாண்ட இருப்�ாம்.

்�்ரா�த்துகள சகாணட திட்டசமனை �ை மாநிைங்கள 
எதிரக்கின்றனைவா அப�டிசயன்றால் அந்�த் திட்டத்ல� 
�மிழ்நாட்டுக்கு அனுபபு. ச�ருசவள்ளம் வந்து நில்றய 
மக்கச்ளல்ைாம் வீடுவாெல் இல்ைாமல் வீதியிை 
�விக்கின்றாரகள அயயா! ‘’கணடுக்கா�’’. �மிழ்நாட்டு 
மு�ல்வர �ாதிபபுக்குணடானை நிவா்ரண நிதி ் கட்கி்றாங்லகயா! 
‘’கம்முனுசகட.’’ அயயா மலழயில்ைாம விவொயம் �ணண 
முடியை! ‘’அது வருண�கவானுக்கும் அவரகளுக்கும் உள்ள 
பி்ரச்ெலனை’’. வ்றட்சியாை �யிச்ரல்ைாம் கருகிப்�ாச்சியா! 
‘ ’அது அக்னிப�கவானுக்கும் அவரகளுக்கும் உள்ள 
பி்ரச்ெலனை’’. �மிழக மீனைவரகல்ள இைங்லக ்ராணுவம் 
அடித்து வி்ரட்டுகி்றாரகள, சுடுகி்றாரகள நில்றயப்�ரகள 
இ்றந்தும் இருக்கி்றாரகள! ‘ ’அது �மிழ்நாட்டுக்கும், 
இைங்லகக்கும் உள்ள பி்ரச்ெலனை.’’ ஆந்தி்ராவில் �ாைாறறின 
குறுக்்க �டுப�லணகள கட்டுகி்றாரகள, செம்ம்ரம் 
சவட்டினைாரகள எனறு இரு�து �மிழரகல்ள ஆந்தி்ர 
வனைத்துல்ற சுட்டுக்சகாலை செயதுள்ளனைர. ‘ ’அது 
�மிழ்நாட்டுக்கும், ஆந்தி்ராவிறகும் உள்ள பி்ரச்ெலனை.’’ 
கரநாடகா காவிரி நீல்ரத் �மிழ்நாட்டுக்குத் �்ர மறுக்கி்றாரகள 
்மக�ாதுவில் புதிய அலணகட்ட முயறசிக்கி்றாரகள ‘’அது 
�மிழ்நாட்டுக்கும், கரநாடகாவிறகும் உள்ள பி்ரச்ெலனை.’’ 
முல்லைபச�ரியார அலணயிலிருந்து ் க்ர்ளா �மிழ்நாட்டுக்கு 
�ணணீர �்ர மறுக்கி்றாரகள ‘’அது �மிழ்நாட்டுக்கும், 
்க்ர்ளாவிறகும் உள்ள பி்ரச்ெலனை.’’ 

அயயா! ‘’எனனையயா’’? இதுமட்டுமல்ை இதுமாதிரி எல்ைா 
மாநிைங்களிலும் குறிப�ாகத் �மிழ்நாட்டுை ஏகப�ட்ட 
பி்ரச்ெலனை! ‘’ெரி.’’ எனனை ெரினனு எனைக்குப புரியலையா? 

இப�டி்ய ்�ானைா அலனைத்து மக்களும் 
செத்துவிடுவாரகள. நீ இப�த்�ான 
விெயத்திற்க வந்திருக்க. ‘’அது�ாலனையா 
நம்ம ஆலெ விருப�ம் எல்ைாம்.’’ அபபு்றம் 
எ�றகு இந்� நாட்டுக்கு பி்ர�மச்ரனை 
நீங்களும் மற்ற அலமச்ெரகளும் பி்றகு 
இந்� மக்களுக்கு யார�ான நல்ைது 
செயவது? �ாதுகாப�து? ‘’யார்ரா இவன’’? 
இருக்கி்ற இடம் ச�ரியா� இருந்�, நம்ம்ள 
இந்� நாட்டு மக்கள முனனைாடி நிறுத்தி, 
இவர நல்ைவர, வல்ைவர குெ்ராத்ல� வ்ள்ரச்செய�வர, 
நாடு வ்ளரச்சிச�்ற, இல்ளஞரகள ்வலைவாயபபு ச�்ற 
இவல்ர பி்ர�ம்ராக்குங்கள எனறு சொல்லி, �ை ஆயி்ரம் 
்காடி ரூ�ாய செைவு செயது, அ�றகாக்வ �ை ஆயி்ரம்்�ர 
ஆட்கல்ள நியமித்து ஊரில் உள்ள அலனைத்து �த்திரிக்லக 
மறறும் ச�ாலைக்காட்சி, ட்விட்டர, ்�ஸ்புக், வாட்ெப எனை 
அலனைத்திலும் என முகம் ச�ரியும்�டி செயது, தினைமும் 
மக்கள ஏ�ாவச�ாரு வடிவத்தில் என முகத்ல�ப �ாரத்்� 
ஆக்வணடும், எனலனைப�றறி ்�சி்ய ஆக்வணடுசமன்ற 
சூழலை ஏறப�டுத்திய்�ாடு எனலனை இந்�ப��வியிலும் 
அமரத்திய காரப�்்ரட் மு�ைாளிகளின காலுக்கு நான 
விசுவாெமாக இருக்க்வணடுமா? அல்ைது இந்� நாட்டு 
வீணாப்�ானை மக்களுக்கு விசுவாெமாக இருக்க்வணடுமா? 
அயயா இப�டி ் �சினைால் எப�டி! ் �ர�ல் வந்�ா மக்கல்ளப 
்�ாயப�ாரக்க ் வணடு்ம? ‘’்�ாய �ாரப்�ாம்.’’ உங்களுக்கு 
்�ாட மாட்டாங்க்்ள! ‘’�்ரவாயில்லை’’ பி்றகு எப�டி 
சவறறி ச�றுவீங்க? ‘’அடப்�ாடா ஈ.வி.எம் சமஷின நம்ம 
கட்டுப�ாட்டில் இருக்கு அபபு்றம் எனனை கவலை. ்�ாய 
்வலைலயப�ார! ‘’்�ா நாம இப�டி ் �சிக்சகாணடிருப�ல� 
எந்� காரப�்்ரட் மு�ைாளிகள �ாரத்�ால் ் கட்டால் நம்மீது 
்காபித்துக்சகாளவாரகள.’’

இது்�ான்ற சூழ்நிலையில்�ான நம்லம ஆள�வரகள 
லவத்திருக்கி்றாரகள. இதுமட்டுமல்ைாமல்! ‘’வ்ளரச்சி எனகின்ற 
ச�யரில்’’ நமது மாநிைங்களில் உள்ள அலனைத்து இயறலக 
வ்ளங்கல்ளக் சகாளல்ளயடிப�்�ாடு மட்டுமல்ைாமல், இங்கு 
வாழும் மக்கல்ளக் சகானறு குவிக்கின்ற ்வலைலயயும் 
செயது சகாணடிருக்கி்றாரகள. இது்�ான்ற சூழ்நிலையில் 
இந்� மணலணயும், மக்கல்ளயும் அந்�ந்� மாநிைத்தில் 
வாழும் மக்க்்ள �ங்கல்ளத் �ாங்க்்ள காப�ாறறிக்சகாள்ள 
்வணடிய கடலமயும், ச�ாறுபபும் �ங்களிட்ம உள்ளது, 
என�ல� உணரந்து செயல்�ட ்வணடியுள்ளது. அ�றகு 
நாம் செயய ்வணடியது எனனை?

அலனைத்து மாநிை மக்களும் ஒன்றாகச்்ெரந்து 
மக்க்ளலவக்கு ஓட்டுப்�ாட்டு ்�ரந்ச�டுத்து அனுபபும் 
உறுபபினைரகள மூைம்�ான பி்ர�மர மறறும் அலனைத்து 
அலமச்ெரகளும் இந்� ஆட்டமும், இந்�க்கூத்தும் என�ல� 
ம்றந்து செயல்�டுகி்றவரகளுக்கு அவரகள உணரும்�டி 
செய�ால்? எவவாறு? நியாயமானை ் காரிக்லகலய வலியுறுத்தி 
இந்� மணலணயும், மக்கல்ளயும் காப�ாற்ற ்வணடி 
அலமதியானை முல்றயில் ் �ா்ராடினைால் அதிகா்ரத்திலிருக்கின்ற 
திமிரில் அடக்குமுல்றலய ஏவிவிடும் அ்ரசுக்கானை அதிகா்ரத்ல� 
அளிப�து நாங்கள�ான! என�ல� அலமதியாக, ச�ரும் 
பு்ரட்சியாகத் �மிழ்நாட்டில் உள்ள அலனைத்து அ்ரசியல் 
கட்சிகளும், மக்களும் ஒனறு்ெரந்து வருகின்ற நாடாளுமன்றத் 
்�ர�லை பு்றக்கணித்�ால்! எனனை நடக்கும்? 

நடப�ல�ப �ாரப்�ாமா?                         

கா.தமிழரசன்
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 மே 11 - கதசிய ததாழில்நுட்் தினம் - இந்தியாவின் முதல் அணுகுணடு கசாதழன தவடிபபு. (1998)

வவ �காைம் மு�ல் மாமிெபபிரியரக்ளாய இருந்� 
�ாரப�னைரகள மாட்டுக்கறிலயயும். மற்ற 
இல்றச்சிகல்ளயும் உணணும் �ழக்க�ல� 

லகவிட்டு அ�ன மூைம், ெமண, புத்�த்து்றவிகல்ளவிட 
�ாங்கள உயரந்�வரகள எனறு சொல்ைத்துணிந்�ாரகள 
என��றகு அணணல் அம்்�த்கர அவரகள காட்டிய 
ஆ�ா்ரங்கல்ளப �ாரத்்�ாம். இவவாறு �ாரப�னைரகள 
லெவமாகி அ�னைடிப�லடயில் ெமூகத்தில் உயரந்� இடத்ல�க் 
லகப�றறிய�ால் அவரகல்ளப ்�ாை நடந்� சகாளவ�ன 
மூைம் �ங்க்ளது உயரொதித் �னலம �ாதுகாக்கப�டும் எனறு 
நம்பிய �ாரப�னை்ரல்ைா� சிை உயர ொதியினைர �ாங்களும் 
லெவ உணவரக்ளானைாரகள. அடுத்� நிலையில் இருக்கும் 
பிற�டுத்�ப�ட்ட (சூத்தி்ர) மக்க்்ளா மற்ற இல்றச்சிகல்ளத் 
�விரக்க முடியாமல், மாட்டுக்கறிலய மட்டும் உணணாமல் 
இருந்�ால் உயரொதிக்கு இலணயாகிவிடு்வாம் எனறு 
நம்பினைாரகள. மாடுகள அவரக்ளது விவொயத்திறகுத் ் �லவ 
என�தும் அ�னுடனைானை உணரவு ரீதியானை பிலணபபும் 
அவரகள மாட்டுக்கறிலயத் �விரப��றகானை கூடு�ல் 
கா்ரணங்க்ளாகச் சொல்ைப�ட்டனை. ஆனைால் அத்�லகய 
�ாெமும் பிலணபபும் அனபுடன வ்ளரக்கும் ஆடுகள 
மீது வ்ராமல் ்�ானை�றகு எனனை கா்ரணம்?. மாடு �ான 
�ாரப�னைருக்கு செல்வம். ஆடு அல்ை. �ாரப�னைருக்கு எது 
உயரந்�்�ா அ�லனை வணங்குவ்� அடிலமச் ொதிகளுக்கு 
வழக்கம். அப�டி மாட்டுக்கறிலய மட்டும் உணணாமல் 
�விரப��ன மூைம் �னைது விவொயச்ொதிக்கானை (சூத்தி்ர 
ொதிகளின) ச�ருலமலயயும், �ாழ்த்�ப�ட்ட �ஞெம் 
ொதிகளிடம் இருந்து �னலனை உயரத்திக் சகாளளும் 
வாயபல�யும் சூத்தி்ரரகள �க்க லவத்துக் 
சகாணடாரகள. அ்� ்ந்ரத்தில் �ான வ்ளரத்� 
மாட்லட அடிமாடாக விற�லனை செயவதில் 
எந்� விவொயிக்கும் �லடயில்லை. அது ஒரு 
மு�லீடும் ைா�மும் ்ெரந்� வணிகமாக்வ 
�ாரக்கப�டுகி்றது. மாட்டுப புனி�ம் �ான 
உணணாமல் இருப�து�ான. மற்றவரகள 
உண��றகாக �ன மாட்லட விற�தில் அது 
குறுக்கிடுவதில்லை.

ெ ாதியின ஏணிப�டியில் அலனைத்து 
�ா்ரத்ல�யும் சுமக்கும் நிைமற்ற கூலிச் 
ெமு�ாயமாக வாழ்கின்ற (�லித்துகளின) 
ச�ாரு்ளா�ா்ர நிலை, ஆடு வ்ளரக்க முடியா� 
அதிக விலை சகாடுத்து ஆட்டுக்கறி வாங்க 
முடியா� நிலை, மாட்டுக்கறியின இயல்�ானை ெத்தும் 
சகாழுபபும் ்�லவப�டும் கடுலமயானை உலழபபு இலவ 
அலனைத்தும் ் ெரந்து மாட்டுக்கறி மட்டு்ம உணணும் ெமூகச் 
சூழலை உறுதி செய�து. ் மலிருக்கும் மூனறு ொதிக்கும் மாடு 
்வணடும், ஆனைால் மாட்டின உடல் ்வணடாம். மாட்லட 
�ாரத்துக்சகாள்ளஅ�றகு மருத்துவம் �ாரக்க, செத்�ால் 

சுமந்து செல்ை ஆட்கள ்�லவ. அதில் �ண ைா�மும் 
�ாரக்கும் வாயபல� இழந்து விடாமல் செத்� மாட்டிலனை 
வாரி வழங்கும்வள்ளைாகக் காட்டிக் சகாணடு, அம்மாட்டின 
இல்றச்சிலய உணணும் �ழக்கத்ல� இழிவானைச�னறு 
கட்டலமபபு கருத்து ரீதியாகக் கட்டலமத்துக் சகாணடாரகள. 
மாட்டுக்கறி உண��ால் �ான தீணடாலம ஏற�ட்டது எனறு 
வியாக்கியானைங்கள பி்றந்�னை. இந்� இடத்தில் �ந்ல� 
ச�ரியார அவரகள ்�சுவல�க் சகாஞெம் ்களுங்கள.

‘மாடு தின�தும் மதுவருந்துவதும் நீங்கள �ல்றயரக்ளாக 
இருப��றகுக் கா்ரணசமனறு சொல்வது சகாஞெமும் 
்யாக்கியமானை காரியமல்ை. மாடு ொபபிட்டுக்சகாணடும், 
மதுவருந்திக்சகாணடும் இருப�வரகள �ான இனறு 
உைகத்ல�்ய ஆணடுசகாணடிருக்கி்றாரகள. �வி்ரவும் 
நீங்கள மாடு ொபபிடுவ�ன குற்றம் உங்கல்ளச் ொரந்��ல்ை. 
உங்கல்ள, மற்றவரகல்ளப ் �ாை ெரியானை�டி ெம்�ாதிக்கவும் 
�ா்ரா்ளமாயச் ொபபிடவும், ச�ருவில் நடக்கவும், 
�ா்ரா்ளமாய எங்கும் ்�ாய ்வலைசெயது ெம்�ாதிக்கவும் 
வழியில்ைாமல் செயதுவிட்ட�ால், சகாஞெப �ணத்தில் 
அதிக ஆகா்ரம் ஆகக்கூடிய�ானை மாட்டு மாமிெத்ல�ப 
புசிக்க ் வணடிய�ாயிறறு, மாட்டு மாமிெத்ல� அனுமதிக்கும் 
ம�த்ல�ச் ் ெரந்� முகமதியரிலும் கிறிஸ்�வரிலுங்கூட சிைர 
லகப �ணந்�ா்ரா்ளமாயக் கிலடப��ாயிருந்�ால், 'நாங்கள 
மாட்டு மாமிெம் ொபபிடும் வழக்கம் இல்லை" எனறு சொல்லி 

விடுகின்றாரகள, ஆ�ைால், நமது நாட்டில் 
மாட்டில்றச்சி ொபபிடுவ�றகுத் �ரித்தி்ரந்�ான 
முக்கிய கா்ரணம். அல்ைாமலும், மாட்டு 
மாமிெம் ொபபிடுவது ஆடு, ்காழி, மீன �னறி 
இலவகல்ள விட எனனை அவவ்ளவு அதிகமானை 
�ாவமாயப ்�ாயவிட்டது? ்காழியும் மீனும், 
�னறியும், எச்சிலையும் பூச்சி புழுக்கல்ளயும் 
அழுக்கல்ளயும் மைத்ல�யும் தினகின்றனை. 
இப�டி இருக்க, இல�ச் ொபபிடுகி்ற வடநாட்டு 
'பி்ராமணரகள" மு�ல் ச�னனைாட்டு சூத்தி்ரரகள 
வல்ர, நல்ை ொதியும் ச�ாடக்கூடியவரக்ளாயும் 
இருக்கும்்�ாது, புல்லும் �ருத்திக்சகாட்லடயும் 
�விடும் பிணணாக்கும் தினகி்ற மாட்டின இல்றச்சி 
ொபபிடுவ�னைால் மாத்தி்ரம் எப�டி ஒரு மனி�ன 
�ாழ்ந்�வனைாவான? அப�டிப �ாரத்�ாலும் 

மாடு ொபபிடுகி்றவரகல்ள சயல்ைாம் 'ச�ாடா்�: ச�ருவில் 
நடக்கா்�: கு்ளத்தில் �ணணீர ொபபிடா்�: ஊருக்குள குடி 
இருக்கா்�" எனறு சொல்லுகி்றாரக்ளா? இது ் வணடுசமன்்ற 
வீணாய உங்கல்ளத் �ாழ்த்தி லவப��றகாகச் சொல்லும் ஒரு 
்யாக்கியப ச�ாறுப�ற்ற கா்ரண்மயல்ைாமல் உணலமயானை 
கா்ரணமல்ை என�து�ான எனைது முடிவு.” 

மாட்டிறைச்சியும்
மனிதக்காறையும்!

ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி

சென்ற இதழ் சதொடர்ச்சி...
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 மே 11 (2000) - இந்தியாவின் மக்கள்ததாழக 100 ககாடிழயத் தாணடியது.

இது எவவ்ளவு உணலமயானை கூறறு. 

இனி �ாரப�னைரகள உட்�ட ெங்ககாைத் �மிழரகள 
எப�டி மாட்டுக்கறி உணடாரகள என��றகுச் சிை 
எடுத்துக்காட்டுகல்ளப �ாருங்கள”. 

பு்றநானூறறுப ்ாைல்கள்
 1. (புறம் 14:12-19)

்ெ்ரமான செல்வக்கடுங்்கா வாழயா�ன கபிைர லகலயப 
பிடித்து, ‘உம் லக சமல்லி�ாயிருக்கி்ற்�! கா்ரணம் எனனை?” 
எனறு ்கட்ட�றகு

‘புலவு நாற்றத்த பைந்தடி
பூநாற ்றத்த புபைகைாளீஇ ஊன்றுபை
ைறிச�ாறுண்டு ைருநதுக்தாழி லலலது
பிறிதுக்தாழி லறியா ைாைலின் நன்றும்
கெலலிய கைருெ ்தாசெ.....
க�ருமிகு ச�எய்நிற ைாடுநர் பைசய.”

எனறு அவர கூறிய விலடயால், கலடக்கழகக் காைத்துப 
பி்ராமணனும் ஊனுணடலம அறிப�டும்.

2. புறநானூறு : 384

கரும்�னூர கிழான எனனும் சிறறூரத் �லைவன 
வழங்கிய விருந்து குறித்து நனனைாலகயர எனனும் புைவர 
பு்றநானூறறில் குறிபபிடுவது...

‘நிணம் கைருத்த கைாழுஞ் ச�ாறறிபை
ெண்ணாணப் புைழ் சைட்டு
நீர்நாண கநய் ைழங்கிப்
பு்றநச்தாகெநப்த யாகெைன்க்றாபலைப்த
அன்சொபெயுபைய கென்ை வினிை்றட்கி
யாண்டு நிறை கைள்ளி ொண்ைை
உண்ைநன்ைலம் கைய்து நுைகைவும்
தின்்ற நன் ைல ஊன் ச்தாண்ைவும்
ைந்தபைைலலலது
க�ன்்ற கைலபலச் க�லைறிசயசெ”.....

கரும்�னூரக்கிழான வழங்கிய ஊன கைந்� ் ொறறுணவில் 
நீல்ர விட அதிக்ளவு சநயயிட்டுச் சுலவ மிகக் கூட்டி சூடு 
குன்றாது நாள்�ாறும் �ானும் உணடு மற்றவரகளுக்கும் 

�ந்�ான. உணணமுடியாமல் மீ�மானை உணலவ இலை்யாடு 
மடித்து எறிந்� நாட்கல்ளயும், �ல்லில் சிக்கிக்சகாணடவறல்றத் 
்�ாணடி எடுப��றகுமாகக் கழிந்� நாட்கல்ளயும் எணண 
முடியாது. 

புறநானூறு: 113
3. ெட்டுைாய் தி்றப்ைவும், பெவிபை வீழ்ப்ைவும்,
அட்டுஆன்று ஆொக கைாழுநதுபை ஊன்ச�ாறும்
கைட்ைாங்கு ஈயும் கைருைளம் ைழுனி
நட்ைபெ ென்சொ முன்ெ: இனிசய,

ைாரி ொய்நக்தெக, ைலங்கிக பையறறு
நீர்ைார் ைண்சணம் க்தாழுதுநிற ைழிச்சிச்
ச�றும் ைாழிசயா கைரும்கையர்ப் ை்றம்சை:
சைாலதிரள் முன்பைக குநறக்தாடி ெைளிர்

நாறுஇருங் கூந்தல கிழைபரப் ைைர்நச்த

(�்றம்பு மலை்ய முனபு, உனனிடத்துக் கள நில்றந்� 
�ாழியின வாய தி்றந்்� இருந்�து. ஆட்டுக் கிடாலவ 
சவட்டிச் ெலமத்� கறியுடன கூடிய சகாழுலமயானை 
துலவயலும் ் ொறும் குல்றயாது விரும்பிய அ்ளவு அளிக்கும் 
முதிரந்� வ்ளமும் இருந்�து. அலவ மட்டுமல்ைாமல் 
எம்்மாடு நட்�ாகவும் இருந்�ாய, ச�ரும் புகழ் ச�ற்ற 
�்றம்பு மலை்ய! இபச�ாழுது, �ாரி இ்றந்துவிட்ட�ால் 
கைங்கிச் செயைறறு நீர வடியும் கண்ணாடு உனலனைத் 
ச�ாழுது வாழ்த்தி, அழகிய தி்ரணட முனலககளில் சிறிய 
வல்ளயல்கல்ள அணிந்� �ாரி மகளிரின மணமுள்ள கரிய 
கூந்�லுக்கு உரிலமயுலடயவல்ர ்�டிச்செல்கி்்றாம்.)

அகநானூறறுப ்ாைல்கள்
1. குடவாயில் கீரத்த்ார்: அ்கநானூறு (129):

‘ைலங்கு முபெச் சீறூர் பை ்தபல பைப்ைக
கைாழுப்பு ஆ தின்்ற கூர்ம் ைபை ெழைர்”

சகாழுபபு ஆ தின்ற”-சகாழுத்� மாட்டிலனை (ஆ) 
மழவரகள ொபபிட்டாரகள எனகி்றது அகநானூறு 

2. ்கருவூர் ்கநதப்பிளலளைச் சாத்த்ார். அ்கநானூறு (309)
‘ையைாள் எறிநது விலலின் நீககி
ையம் நிபர ்தழீஇய ைடுங்ைண் ெழைர்
அம்பு ச�ண் ைடுதது ைன் புலதது உய்்தக்தெத
க்தய்ைம் ச�ர்ந்த ைராபர சைம்பில
கைாழுப்பு ஆ எறிநது குருதி தூஉய்ப்
புலவுப் புழுககுண்ை ைான் ைண் அைல அப்றக”

சகாழுத்� மாட்டிலனை சவட்டி ்வப� ம்ரத்தின அடியில் 
கடவுளுக்கு காணிக்லகயாக்கி அ�ன ்ரத்�த்ல� கீ்ழ விட்டு, 
மாட்டுக் கறிலய மழவரகள உணடனைர.

5. ொனறு (1) ‘�ணலடத் �மிழ் நாகரீகமும் �ண�ாடும்”. 
்�வ்நயப �ாவாணர (2) பு்றநானூறு புலியூர ் கசிகன உல்ர 
(3) �மிழர வ்ரைாறு. புைவர கா.்காவிந்�ன.

- தநர்்காணல் பதாடரும்

வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழி - நேர்்கொணல் - ் �ொடர்

மு.சி.அறிவழகன்
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 மே 11 (1897) - சுத்தானந்த ்ாரதி (சுதந்திரப க்ாராட்ை வீரர்) பி்றந்த தினம்

மா �விடாய காைங்களில் நிகழும் உதி்ரப்�ாக்கிறகாக 
துணியிலனை �யன�டுத்துவது சமல்ை சமல்ைக் 

குல்றந்து sanitary napkins என்ற ்�டுகல்ள நமது 
ெமூகம் �யன�டுத்�ப �ழகும் இவ்வல்ளயில், சுறறுச் 
சூழல் ்�ணல் என்ற நிலையில் இருந்து ்�டுகள 
�யன�டுத்துவது சுறறுச் சூழலை மாசு�டுத்தும், அ�லனைத் 
�யாரிக்கப �யன�டுத்தும் ச�ாருட்கள செயறலகயாக 
உருவாக்கப�ட்டது, எளிதில் மக்காது என்ற கா்ரணத்திலனை 
முனனிறுத்தி, ்�டுகளுக்கு �தில் reusable menstrual 
cups (மறு உ�்யாகம் செயயக்கூடிய மா�விடாய கப) 
�யன�டுத்�ைா்ம எனறு ஒரு சிைர இபச�ாழுது கு்ரல் 
சகாடுத்து வருகின்றனைர. மா�விடாய கபபுகள 50-60 
வருடங்களுக்கு முன�ாக்வ உைகில் �யன�ாட்டிறகு 
வந்திருந்�ாலும், அல�ப �யன�டுத்துவதில் உள்ள 
சி்ரமங்க்ளால் ச�ரும்�ானலமயானை �யன�ாட்டிறகு 
அது வ்ரவில்லை. அ�னைால் �ான ்மலை நாடுகளில் 
மா�விடாயிலனை எதிரசகாள்ள ச�ணகளுக்கு இருக்கும் 
ொ�னைங்களின �யன�ாசடன�து ்�டுகளில் இருந்து 
்ந்ராக tampon என்ற ்யானியில் வழி உட்செலுத்தும் 
உறிஞசு �ஞசிலனை ்நாக்கிச் சென்றது. 

ெமூக வலைத்�்ளங்களில் அணலமயில் மா�விடாய 
கப குறித்து ஊடகப பி்ர�ைங்கள நறொனறி�ழ் சகாடுத்து 
காசணாளிகல்ள சவளியிட்டல�த் ச�ாடரந்து, ச�ணகள 
�ைருக்கு மா�விடாய கப என�து மருத்துவரக்ளால் 
அங்கீகரிக்கப�ட்ட�ா, நமது சூழலுக்கு ஏற்ற�ா, மறு 
உ�்யாகம் செயயக்கூடியது என��ால் இது ்நாயத் 
ச�ாறறு உருவாக வழிவகுக்குமா ்�ான்ற ்�ான்ற 
்களவிகள மனைதினுள எழும்பி, �ங்கள மருத்துவ 
நண�ரகல்ளக் ்கட்க ஆ்ரம்பித்�னைர. அப�டி என ்�ாழி 
்கட்ட ்களவியின வில்ளவாக அலமந்�து �ான இந்� 
சிறு கட்டுல்ர. 

மா�விடாய கப எனறு இலணயத்தில் �ட்டினைால் �ை 
விலைகளில், �ை பி்ராணடுகளில் இலவ விற�லனைக்கு 

இருக்கின்றனை என�ல� நாம் அறிந்துசகாள்ளைாம். ஆக, 
இவறறில் எது சி்றந்�து ஏற்றது என்ற ்களவிக்கு �தில், 
ச�ாதுவாய இலவ சிலிக்்கான மறறும் இயறலக ்ரப�ரினைால் 
செயயப�ட்டலவயாக இருக்கின்றது. இவவி்ரணடில் 
இயறலக ்ரப�ர சிைருக்கு ஒவவாலமலய ஏற�டுத்�க்கூடியது 
என��னைால் சிலி்கானைால் �யாரிக்கப�ட்ட மா�விடாய 
கபபிலனை நாம் �யன�டுத்�ைாம். இதில் குறிபபிட்வணடியது 
எனனைசவன்றால் மாரக்சகட்டில் மலிவானை, �்ரமற்ற 
சிலி்கான மா�விடாய கபகள �ை இருக்கின்றனை என��லனை 
கவனைத்தில் சகாள்ள்வணடும். வழிகாட்டு�லுக்கு, உங்கள 
மருத்துவல்ர அணுகு�ல் நைம். 200 - 300 ரூ�ாயக்கு 
விறகப�டும் இலவ, மருத்துவ உ�்யாகத்திறகானை 
�்ரத்துடனைானைலவயாக இருப�தில்லை என�ல� எப்�ாதும் 
நிலனைவில் நிறுத்திக்சகாள்ள்வணடும். 

மா�விடாய கபகள �யன�டுத்தும் ச�ாழுது, லகயிலனை 
்ொப சகாணடு நன்றாக சுத்�ப�டுத்திக்சகாள்ள்வணடும். 
சிலி்கான �னனை்ளவில் எவவி� நுணணுயிரகளும் �ல்கிப 
ச�ருக விடாது என்றாலும் நாம் நமது லகயினைால் ச�ாடும் 
�ை �்ரபபுகள (surface) எ.கா. லகபபிடிகள, ்மலெ 
்�ான்றலவ �ை வி�மானை நுணணுயிரிக்ளால் நில்றந்�து. 
எனை்வ, மிக சுத்�மாக நமது லககல்ள கழுவிக்சகாளவதும், 
மா�விடாய கபகல்ள �யன�டுத்தியபபின, அதில் உள்ள 
உதி்ரத்ல�ப �ாதுகாப�ாக அபபு்றப�டுத்தியபபி்றகு, அ�லனை 
சுத்�ப�டுத்தி �யன�டுத்து�லும் மா�விடாய நாட்களுக்குப 
பினனைர அ�லனை உற�த்தியா்ளர சொல்லியிருப�து 
்�ானறு, �ாதுகாப�ாய லவத்திருத்�லும் மிக முக்கியம். 

அ்�ாடு முக்கியமானை விஷயம், உதி்ரப்�ாக்கு ஏற�டும் 
்�ாது அது மா�விடாய கபபினில் வந்து ்ெரந்துவிடும், 
அந்� உதி்ரம் 12 மணி்ந்ரத்திறகு ்மைாக கபபினில் 
�ங்கவிடுவது நல்ை�ல்ை. கா்ரணம், அது்வ ஈஸ்ட் (yeast) 
ச�ாறறு ஏற�டுவ�றகு வாயப�ாய அலமந்துவிடும். எனை்வ 
உதி்ரப்�ாக்கு குல்றவாய இருந்�ாலும் அவவப்�ாது 
சுத்�ம் செயது உ�்யாகிப�து நல்ைது. கடும் உதி்ரப்�ாக்கு 

மாதவிடாய் கப்
நில்
கவனி
சசல்
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 மே 12 - உலக தாதியர் தினம் ஃபிளாரன்ஸ் ழநட்டிஙககல் (தசஞ்சிலுழவச் சஙகம் அழமயக்
 காரணமானவர்) பி்றந்த தினம் (1820)

இருக்கும் ்�ாது ஒரு நால்ளக்கு 4 மு�ல் 5 முல்றயும் 
குல்றவாக இருக்கும் ச�ாழுது 2 மு�ல் 3 முல்றயும். 

உதி்ரம் 12 மணி்ந்ரத்துக்கும் ் மல் சுத்�ப�டுத்�ப�டாமல் 
உடம்பில் இருந்�ால், அந்� உதி்ர்ம ச�ாறறு உணடாக்கும் 
நுணணுயிரகல்ள �ல்கிப ச�ருகச் செயயும் உணவாய 
அலமந்துவிடும். இது, Staphylococcus aureus என்ற சகாடிய 
ச�ாறறு பி்றபபுறுபபினில் ஏற�ட வாயபல� ஏற�டுத்தும், 
அ்�ாடு ் யானியில் இருக்கும் அமிைத்�னலம சகாணட 
சூழலை (acidic microenvironment in vagina) அது 
ெமநிலை இழக்கச் செயது, நுணணுயிரகள �ங்கா��டிக்கு 
இருக்கும் சூழலை �ாழ் செயது புதிய ்நாயத் ச�ாறறு 
ஏற�ட வழிவகுக்கும் எனறும் சொல்ைப�டுகின்றது. 

ஆக ,  மா�விடாய கபபிலனைப �யன�டுத்� 
நிலனைப�வரகள, நீங்கள உங்கள உடலினுள ஒரு 
ச�ாருளிலனை லவக்கப்�ாகிறீரகள என்ற புரி�்ைாடு 
இ�லனை அணுகு�ல் ் வணடும். �க்க ஆ்ராயந்து, மா�விடாய 
கபபிலனை ச�ாடரந்து உ�்யாகப�டுத்து�வரகளின 
அனு�வத்திலனைக் ்கட்டு அறிந்து பின ஒரு முடிவிலனை 
எடுப�து ொைச் சி்றந்�து. அ்�ாடு, உங்கள மருத்துவரிடம் 
இது குறித்� ெந்்�கங்கல்ளத் ச�ளிவு�டுத்தி, முல்றயாய 
எப�டி இக் கபபுகல்ள அணிய்வணடும் என��லனையும், 
மறு உ�்யாகம் செயயும் முன எவவாறு அ�லனை சுத்�ம் 
செயவது, எந்� solution சகாணடு சுத்�ம் செயவது ் �ான்ற 
்களவிகளுக்கு �திலிலனைத் ச�ளிவு�டுத்திக்சகாணடு, 
ச�ாறறு ஏற�ட்டால் எனனை செயவது எனறு ஆ்ைாெலனைப 
ச�றறுக்சகாணடு, உ�்யாகப�டுத்திய பி்றகு எச்சூழலில் 
இ�லனைப �த்தி்ரப�டுத்துவது என��லனை அறிந்து, 
மா�விடாய கபபிலனை அணிய முற�டைாம். ்�டுகள 
அணிவ�ால் சுறறுச் சூழல் �ாதிக்கப�டுகின்ற்� எனறு குற்ற 
உணரவு சகாள்வார கவனைத்திறகு: ்�டுகல்ள முல்றயாக 
அ�றகுரிய குபல�த்ச�ாட்டியில் ்ெரபபித்து, ்�டுகல்ள 
எரித்து ொம்�ைாக்கும் இயந்தி்ரம் இருக்குமானைால் (Incin-
erators) அ�னில் ்ெரபபித்து, முல்றத்�வறி கழிவல்றயில் 
்�டிலனை அபபு்றப�டுத்�ாமல் இருந்�ா்ை முக்கால் வாசி 
பி்ரச்ெலனை என�து இது குறித்து ஆயவு செய�வரகளின 
கருத்து. அ�லனையும் மீறி, சூழல் ்மல் அக்கல்றக் 
சகாணடு மா�விடாய கபபிலனைப �யன�டுத்�ைா்ம 
எனறு எணணினைால், உங்கள ஆ்்ராக்கியத்தின மீது 
சி்ரத்ல� எடுத்து ்மறசொனனைவறல்ற மனைதில் சகாணடு, 
ெந்்�கங்கல்ளத் ச�ளிவுப �டுத்திக்சகாணடு முல்றயாக 
�யன�டுத்�வும். ஆக முக்கியமானை விஷயம் ஒன்்ற ஒனறு 
�ான, �்ரமானை மா�விடாய கபபிலனைத் ் �ரந்ச�டுத்�ல் மிக 
மிக முக்கியம்.                                    

மருத்துவர் யாழினி
தக்ை ஆராய்நது, ோதவிடாய் 
ைப்பி்ன பதாடர்நது 
உெமயாைப்ெடுததுெைர்ைளின் 
அனுெைததி்ன மைடடு அறிநது 
பின் ஒரு முடிவி்ன எடுப்ெது 
சாைச் சிைநதது. 

பிடிகைா்தைன் கூை ை�தியாெ �ைொய் ைாழ்ைப்தவிை 
பிடித்தைனுைன் ஏபழ �ம்�ாரொய் ைாழசை
ைா�ல ்தாண்டிசென் நான் 

நீங்ைள் இலலாெல நைககின்்றச்த என்்ற ஏகைததுைனும் 
எங்சை ைநதுவிடுவீர்ைசளா என்்ற ையததுைனுசெ
நைநச்தறியது எெகைாெ திருெணம் 

எத்தபெசயா ைெவுைள் நிப்றந்த இந்த ைாழ்கபை 
இலல்றம் ஆரம்பிககும் முன்சை 
இருள் அடிகைப்ைட்ைது உங்ைளால

அைங்ைா்த உங்ைள் �ாதி கைறியின் ச்தைல 
அர�ாங்ை ெருததுைெபெ �ை அப்றயில 
என்ெைபெப் பிணொய் ைார்த்தப் பின்சை முடிந்தது 

ஆததிரததின் ைாரணம் என் மீ்தாெ அன்கைன்்றால 
உங்ைள் வீட்டு க�லல கைண்பெ
பைம்கைண்ணாைக ைாணத துணிநதிருகைாச்த ெெம் 

எங்ைள் மீ்தாெ அன்பை கைளிகைாட்ை 
ஆணைக கைாபல க�ய்ய சைண்ைாம் - உங்ைள் 
ஆணைதப்தக கைாபல க�ய்யுங்ைள். 

- ்கவிஞர் மு்கமது அலி

க�ொலை
கெய்யுங�ள்...!
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 மே 13 - உலக ஒறறுழம நாள் - ஆர்.கக.நாராயண, (எழுத்தாளர்.) - நிழனவு தினம் (2001)

நாசடங்கும் கொஷ்மீரில் நடநத சகொடுமை பற்றிய 
ஒரே ரபச்சு. எட்டு வயதுச் சிறுமிமயப் பொலியல் 

பலொதகொேம் செயத சகொடியவர்கள், எததமை சகொடிய 
ைைது சகொணடவர்கள்? நொரடொடி பழங்குடி ெமூகதமதச் 
ரெர்நத சிறுமி எனபது சதரியவநதுள்்ளதொம். அதுவும், 
சபரும்பொனமை ைகக்ளொல் நம்பப்படும் "ரகொவிலுககுள் 
எததமை நொள் மவதது" இநதக சகொடுமை நடததப்பட்டுள்்ளது. 
மூனறு ைொதங்களுககு முனபு நடநத ெம்பவம். சிறுமிமயக 
கொணவில்மலரய எனபதொகததொன அப்ரபொது, புலம்பலும், 
ரபொேொட்டங்களும், இருநதை. எல்லொ இடங்களிலும் ரதடிய 
ைககள், ரகொவிலுககு உள்ர்ள செனறு ரதடுவது பற்றி 
சிநதிககரவயில்மல. எததமை சகொடுமை பொருங்கள். கூட்டு 
பொலியல் வனபும்றச்சி நடததப்பட்டுள்்ளது. ெொகும்வமே 
சிறுமிமய, பலொதகொேததிற்கு உட்படுததி இருககி்றொர்கள். 
கொவல்தும்ற அதிகொரிகளும், உதவி இருககி்றொர்கள். 
செயதிமய ைம்றதது இருககி்றொர்கள். ரபொேொடிய ைககம்ள 
அடிதது துேததியிருககி்றொர்கள். அரத அதிகொரிகள் உட்பட 
இப்ரபொது, எட்டு ரபர் மகதொகியிருககி்றொர்கள். நீதிைன்றததின 

தமலயீட்டிரலரய இது சவளி வநதிருககி்றது.

கொஷ்மீரிலிருநது செயதி வநததொக ஒரு 
ரதொழி கூறிைொர். இதுரபொனறு சிறுமிகம்ள 
பொலியல் வனமும்றககு உள்்ளொககுவது 
சபொதுவொகரவ அங்ரக நடககுைொம். 
ஆைொல் வழமையொக ேொணுவம் தொன 
அமதச் செயயுைொம். இப்ரபொது, ெொதொேண 
சகொடியவர்கர்ள இமதச் செயதிருககி்றொர்கள். 
கொவல்தும்ற ஒததுமழப்புக சகொடுததுள்்ளது. 
கதுஹொ ைொவட்டததில் நடநத சகொடுமை இது. ைொவட்ட, ைொநில, 
உச்ெநீதிைன்ற வழககறிஞர்கள் ரகள்விககு உள்்ளொகி்றொர்கள். 
வழககறிஞர்கள், குற்்றவொளிகளுககு ஆதேவொக, பொதிககப்பட்ட, 
சகொமல செயயப்பட்ட சிறுமிககு ஆதேவொக வழககொட வநத 
சபண வழககறிஞமே மிேட்டியிருககி்றொர்கள். இமத மவதது, 
உச்ெநீதிைன்றம், "அகில இநதிய பொர் கவுனசில், ைொநில பொர் 
கவுனசில் உயர்நீதிைன்ற வழககறிஞர் ெங்கம், கதுஹொ ைொவட்ட 
வழககறிஞர் ெங்கம்" ஆகியவற்றிடம் வி்ளககம் ரகட்டுள்்ளது. 
சிறுமி மீது வனசகொடுமை செயதவர்கள் ைட்டுமினறி, 
அவர்களுககு ஆதேவொக, கொவல்தும்றயும், வழககறிஞர்களும் 
செயல்பட்டொல், இது இநத ெமூகததின, "சபணகளுககு 
எதிேொை" ஆணொதிகக சவறி பிடிதத சிநதமைப் ரபொககினறி 
ரவறு எனை ? 

அடுதது இரதரபொல, உததேப் பிேரதெததில், உணணொவ 
பகுதியில், உள்ளூர் எம்.எல்.ஏ. ஒரு சபணமணப் பொலியல் 
பலொதகொேம் செயதுவிட்டு, அதற்கொக அநதப் சபணணும், 
அவேது தநமதயும் முதல்வர் முனைொல் ரபொேொடிைொல், 
கொவல்தும்ற மூலம் தநமதமய அடிதது, மகது செயது, அவர் 
இ்றநதுவிட்ட நிமல உருவொககி உள்்ளது. கொவி உமட தரிதத 
ஆளும்கட்சி எம்.எல்.ஏ. சதொடர் ரபொேொட்டங்களுககுப் பி்றகு, 
நீதிைன்றத தமலயீட்டிற்குப் பி்றகு, மகது செயயப்படுகி்றொர். 
இமவ எல்லொம் எமதக கொட்டுகி்றது?. சவறி பிடிதது 
ஆணொதிகக உலகம் ஆடுகி்றது எனறு கொட்டவில்மலயொ? 
இதற்கு இனி அமைதி வழியில், ெட்ட வழியில் ைட்டுரை தீர்வு 
கொண முடியுைொ? சபரும் அ்ளவு ைககள் ரபொர் நடததப்பட்டு 
ஆகரவணடும் என்ற உணமைமய அல்லவொ இநத நிகழ்ச்சிகள் 
நிரூபிககின்றை?. 

ஏப்ேல் 15ஐ தமிழ்நொட்டு திருநங்மககள் தங்கள் 
திைைொகக சகொணடொடுகின்றைர். அதற்கொக, "ெணமடககொரி" 
எனறு ஒரு நொடகதமத அேங்ரகற்றிைொர்கள். அதில், 
"சபொறியியல் கல்லூரிககு ெட்டப் ரபொேொட்டம் மூலம் சவனறு 
சபொறியியலொ்ளேொக, வநதுள்்ள கிரேசி பொனு, ரபொேொடி 
ைட்டுரை பிசிரயொ சதேபிஸட்டொக அேசு பணி கிமடதத 
செல்வி, ரபொேொடி கொவல்தும்ற அதிகொரியொை திருநங்மக, 
ெட்டப் ரபொேொட்டம் மூலரை சிததொ ைருததுவக கல்லூரிககுள் 
நுமழநதுள்்ள தொரிகொ ரபொல பல திருநங்மககளின வொழகமக 
சவற்றிகம்ள சதொகுதது வழங்கிைொர்கள். அதுரவ, அவர்க்ளது 
முனரைற்்றததிற்கு, "நம்பிகமக" ஊட்டுவதொக அமைநதது. 
ெொேொம்ெததில், திருநங்மககளின இநத சவற்றிகளும், 
"ஆணொதிககதமத எதிர்தத சவற்றிகள்தொன". ஒருபு்றம் 
சவற்றிச் செயதிகளும், ைறுபு்றம் வனமும்றச் செயதிகளும் 
சகொணடதொக நம் வொழும் பூமி உள்்ளது ரவதமைதொரை? 

- பதாடரும்

டி.எஸ்.எஸ்.மணி

பெண்
என்றால்
மறானுடம்
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 மே 13 (1952) - இந்திய நாைாளுமன்்றத்தில் முதல் மக்களழவக் கூட்ைம் துவஙகியது.

கைத்தடி இரண்டாம் ஆணடு துவகை விழடா மற்றும்
மதி பப்ளிகைசன் புத்தை வவளியீட்டு விழடா ைடாட்சிைள்
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 மே 14 (2002) - ஏழு கிரகஙகள் ஒகர கநர்ககாட்டில் வந்தன.

பேஸ்புககா?
ஸ்கூல் புககா?
ஒரு சிை ஆணடுகளுக்கு முனபு கல்வி கறக 

்வணடுமானைால், �ல்்வறு ்வலைகல்ள, அந்� 
கல்வி கறறுக்சகாடுக்கும் ஆசிரியர (குரு)க்கு 

செயது சகாடுத்து கல்விலயக் கறக ்வணடிய காை 
கட்டம் இருந்�ல� நாம் அறி்வாம்..!

இருந்� ்�ாதிலும் அலனைவரும் கல்விலயக் கறக 
முடியுமா.? என்றால் நிச்ெயம் இல்லை. ஏசனைனில், 
அவரகள அங்கு ொதி �ாரத்து, ம�ம் �ாரத்�ல்ைவா 
கல்விலயக் கறறுத் �ந்�ாரகள.

ொதியில் உயரந்�வன ்மலெயில் அமரந்து �டிக்க 
்வணடும், ொதியால் �ாழ்த்�ப�ட்டவன ் காணிபல�யில் 
அமரந்து �டிக்க ்வணடும் எனச்றல்ைாம் சொனனை 
காைங்கல்ள நாம் ம்றக்கவா முடியும்..? அதுமட்டுமா.? 
ொதிக்கு ஏற்ற உலடயுமல்ைவா இருந்�து. ஆனைால், அந்� 
�ை சகாடுலமகல்ளயும் �ாணடி, அந்� கல்வி முல்றயி்ை 
�டித்துப �ட்டம் ச�றறு வந்� ெட்ட்மல� அணணல் 
அம்்�த்கல்ரயும், கல்வி வள்ளல் காம்ராெல்ரயும் நாம் 
ம்றக்கவா முடியும்..? 

்மல்ொதிக்கு ஒரு கல்வி, கீழ் ொதிக்கு ஒரு கல்வி 
அல்ைாமல் அலனைவருக்கும் கல்வி, அதுவும் ெமச்சீர 
கல்வி எனச்றல்ைாம் கல்வி முல்றயி்ை �ல்்வறு 
வலகயானை மாற்றத்ல�, சீர திருத்�த்ல�க் சகாணடு 
வந்து வருங்காைத் �லைமுல்றயினைர நல்ைச�ாரு 
கல்வியுடன நாட்லட முன்னைற்றப �ால�யில் சகாணடு 
செல்ை ்வணடும் எனறு ்�ா்ராடிய �லைவரகல்ள நாம் 
அறிந்திருக்கி்்றாம்.

அவவாறு அவரகள இனனைல் �ட்டு, துன�ப�ட்டு 

வாங்கித் �ந்� கல்விலய, இனறு நாம் புத்�கத்தின 
மூைம் �டித்து வருகி்்றாம். புத்�கங்கல்ள நாம் ெரியாகப 
�டிக்கி்்றாமா.? என்றால், ஆம்.! எனறு சிை �தில்கல்ளயும், 
இல்லை எனறு சிை �தில்கல்ளயும் நாம் அறி்வாம்.

இனல்றய ெமு�ாயச் சூழ்நிலையில் ்�ஸ்புக் ்மாகம் 
அதிகமாக உள்ளது என�து ச�ரிந்� ஒனறு�ான. இந்� 
்மாகம் நா்ளலடவில் அவரகல்ள அ�றகு அடிலமயாக 
மாறறுகி்றது. �ளளிக்கு (ஸ்கூல்) செல்லும் மாணவரகள 
�ாடபபுத்�கத்ல� எடுக்கி்றாரக்்ளா.! இல்லை்யா.! 
நிச்ெயம் அவரகள ்�ஸ்புக்கில் இருக்கி்றாரகள என�து 
நி�ரெனைமானை உணலம. அப�டிப �ாரக்கும் ்�ாது, 
்�ஸ்புக்கா.? ஸ்கூல் புக்கா.? என்ற ்களவி எல்்ைார 
மனைதிலும் நிச்ெயம் எழுகி்றது. அவவாறு ்களவிகள 
்�ான்றக் கா்ரணம் நான முன்� கூறியது ்�ாை்வ 
்�ஸ்புக்கின மீது சகாணட ்மாகம் �ான.

்�ஸ்புக்லகயும் வாட்ஸ்அபல�யும் மாணவரகள, 
இல்ளஞரகள, மட்டும் �ான �யன�டுத்துகி்றாரக்ளா? 
எனறு ்கட்டால் அ�றகு இல்லை என�்� �திைாகும்.

ஏசனைனில்,

“இரு�தில் இருந்து அறு�து வல்ரக்கும் 

எல்்ைார லகயிலும் செல்்�ான” 

அறிவியல் வ்ளரச்சிப  � ால�யில் செனறு 
சகாணடிருக்கி்றது என��றகு இலவக்்ள முன 
உ�ா்ரணமாக நமக்கு அலமயும். ஒரு மாணவன எனனை 
�ான அவன �ாடபபுத்�கத்ல�ப �டித்�ாலும் 100 ெ�வீ�ம் 
புரிந்து �டிக்க முடியுமா.? எனறு ் கட்டால் இல்லை என�து 
�தில். கா்ரணம், ஒவசவாரு மாணவனின எணணங்களும் 

டிசம்பர் 201724 கைத்தடி மே 2018



 மே 14 (1923) - மிருணாள் தசன் (வஙகத் திழரப்ை இயக்குநர்) பி்றந்த தினம்

ஒவசவாரு ் காணங்களில் இருக்கும் என�து மனைரீதியானை 
உணலம.

ஒரு மாணவனுக்குப �ாடல் ் கட்டுப �டிக்கப பிடிக்கும், 
ஒரு மாணவனுக்கு எழுதிப �டிக்கப பிடிக்கும், நடந்து 
�டிக்கப பிடிக்கும், �டம் �ாரத்து �டிக்கப பிடிக்கும்... 
இப்�ாச�ல்ைாம் மாணவரகளுக்கு அந்�ப �ாடத்ல�்ய 
�டமாக அல்ைவா �ாரக்கப பிடிக்கி்றது. மாணவரகள 
�ாடத்ல� �டமாகப �ாரக்கும் ்�ாது அவரகளுக்கு 
எளிலமயாகப புரிந்து �திந்து விடுகி்றது.

அது்� ாை்வ இனறு முகநூலில் சவறும் 
ச�ாழுது்�ாக்கு அல்ைாமல் அதிலும் �ல்்வறு 
வலகயானை செயல்�ாடுகள உள்ளது.

(1) கல்வி

(2) வில்ளயாட்டு

(3) ச�ாழுது்�ாக்கு

எனை செயலியில் (App) �ல்்வறு வலகயானை சி்றபபுகல்ளப 
ச�ாருந்திய�ாக ்�ஸ்புக்கானைது வி்ளங்குகி்றது. 
அதுமட்டுமல்ைாமல் மாணவரகல்ள மட்டுமல்ைாமல் 
அலனைவல்ரயும் கவரந்து இழுக்கும் வலகயில் இருப��ால் 
அ�னுலடய �யன�ாட்டா்ளரகள அதிகரித்� வணணம் 
உள்ளனைர.

இனனும் சி்றபபு எனனைசவன்றால் P.hd முடித்�வரகள 
�ான ்�ஸ்புக்லக �யன�டுத்� முடியும் எனறில்ைாமல் 
யார்வணடுமானைாலும் �யன�டுத்�ைாம் என்ற வலகயில் 
அலமந்திருப��ால் �ான அலனைவரும் ்�ஸ்புக்லகயும் 
வாட்ஸ்அபல�யும் அதிக அ்ளவில் �யன�டுத்தி 
வருகி்றாரகள. இ�னுலடய �யன�ாட்டில் �ல்்வறு 
வலகயானை நனலமகள இருக்கி்றது. அவறல்ற நாம் 
தீய வழியில் �யன�டுத்தினைால் தீலம �்ரக்கூடிய�ாக்வ 
அலமயும்.

முகநூலில் இருக்கும் ந�ர நமக்கு எனனை ொதி, எனனை 
ம�ம் என�லவசயல்ைாம் ச�ரியாது. நாம் நம்முலடய 
உரிலமலய, எணணத்ல�ப �திவிடும் ஓர இடமாக 
முகநூல் அலமந்து வருகி்றது. நாம் �ாடபபுத்�கத்தில் 
�டித்திருப்�ாம்... ஓர ஊரினுலடய பி்ரச்ெலனைகள, 
முடிவுகல்ளசயல்ைாம் ஒரு ஊரின ஆை ம்ரத்தினைடியில் 
ஒனறு ்ெரந்து அமரந்து ்�சி முடிசவடுப�ாரகள எனறு 
�டித்திருக்கி்்றாம்.

ஆனைால்..,

இன்்றா..! ஒரு �ாய �ந்ல� கூட �னனுலடய 
பிளல்ளலய ெந்தித்துப ்�ெ முடியா� அ்ளவில் 
அவரகளுலடய காை அட்டவலணலயத் தீட்டி செயல்�ட்டு 
வருகி்றாரகள. அவரகள ஒருவல்ரசயாருவர ெந்திக்கும் 
இடமாக முகநூல் �யன�ட்டு வருகின்றது. நாட்டில் 
நடக்கும் செயல்கல்ள உடனுக்குடன ச�ரிந்துசகாள்ளவும் 
இந்� முகநூல் �யன�ட்டு வருகி்றது.

இனல்றய இல்ளய �லைமுல்ற மாணவரகள நால்ள 
நம்முலடய நாட்லட முன்னைறறுவ�றகாக இந்� 
வலைத்�்ளங்கல்ளப �யன�டுத்துவாரகள என�தில் 
ெந்்�கம் இல்லை. அதுமட்டுமல்ைாமல் அ்ரசியல், 

ைாலிைதப்த

ஏொறறுைது

சைஸ்புக.

ைாழ்கபைபய

ொறறுைது

ஸ்கூல புக.

இப்சைாப்தககு (இப்கைாழுது)

உன்சொை

ஃசைஷன் ஆகும்

ஸ்கூல புக்தான்

இந்த உலைததில

உன்பெ

ஃசைெஸ் ஆககும்.

ச�ாரு்ளா�ா்ரம், அறிவியல், ் ொதிடம் எனை அலனைத்ல�யும் 
இனல்றய ெமு�ாயம் முகநூலில் �யன�டுத்தி வருகி்றது. 
இந்� நிலைமாறி நல்ைச�ாரு �குத்�றிவுச் சிந்�லனைகள, 
அறிவியல் வ்ளரச்சி, செயல்�ாடுகள ்�ான்ற �கவலை 
மாணவரகள மத்தியில் சகாணடு செனறு அவரகளினுலடய 
ச�ாது அறிலவ, இந்�ப ச�ாழுது்�ாக்குச் செயலியின 
(App) மூைம் �யனுள்ள செயல்�ாடாக மாறறியிருந்�ால் 
நால்ளய �லைமுல்ற �றறிய கவலை இல்ைாமல் 
்�ாயிருக்கும்.

்�ஸ்புக்கா.? ஸ்கூல் புக்கா.? என்ற ் களவி ் �ானறும் 
்�ாது.. நாம் இந்�ப �ாரலவயில் �ாரத்�ால் அ�றகானை 
�தில் கிலடக்கும் எனறு சொல்ைைாம். நம்முலடய 
கடந்� காை வ்ரைாறல்றக், கடந்� காை அறிவியல் 
கணடுபிடிபபுகல்ளக், ்காட்�ாடுகல்ளக், கணி� 
வல்ரயல்றகல்ளக், கணி�ப புதிரகல்ளத், �மிழ், ஆங்கிைம் 
இைக்கண இைக்கியங்கல்ளத் ச�ரிந்து ச�ளிவு ச�்ற 
ஸ்கூல் புக்லகயும் இனல்றய நிகழ்வுகல்ள உணலமயுடன 
உடனுக்குடன ச�ரிந்து சகாள்ள ்�ஸ்புக்லகயும் 
�யன�டுத்தினைால் சி்றபபு எனறு சொல்ைைாம்.
“அளவுககு மீறிொல அமிர்்தமும் நஞ்�ாகும்”

என்ற �ழசமாழி நிலனைவுடன செயல்�டு்வாம். 
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 மே 15 - குடும்் தினம் - ழ்கரான்சிங தெகாவத், (முன்னாள் குடியரசுத் துழணத் தழலவர்.) - நிழனவு தினம்

த றச�ாழுச�ல்ைாம் �மிழகத்தின நக்ரம் மறறும் 
மாநக்ரங்களில் �ளளியில் முழு ஆணடுத் ்�ரவு 
முடிந்�தும் பிளல்ளகல்ளப �ல்்வறு தி்றன 

்மம்�ாட்டுப �யிறசிக்காக அனுபபுவல� காணமுடிகி்றது. 
குறிப�ாக நீச்ெல் �யிறசி, ஓவியப �யிறசி, லகவிலனைப 
ச�ாருட்கள செயய �யிறசி, ஸ்்கட்டிங் �யிறசி, ்டபிள 
சடனனிஸ், மட்லடப�ந்து �யிறசி, இ்றகுப�ந்து வில்ளயாட்டு 
எனறு �ை ஆயி்ரங்களில் சிை இடங்களில் இைட்ெங்களில் 
கட்டணம் கட்டி �யிறசி வகுபபுகளில் ்ெரப�ல�ப 
�ாரக்கைாம். அதுவும் அடுத்� ஆணடில் ச�ாதுத் ்�ரவு 
எழுதும் �த்�ாம் வகுபபு அல்ைது +1 அல்ைது +2 மாணவரகள 
என்றால் அதுவும் இல்லை. ஆனைால் கி்ராமங்களில் அ�றகானை 
வெதியும் வாயபபும் இல்ைா��ால் அங்குள்ள குழந்ல�களும் 
சிறுவரகளும் சிை கி்ராமத்து வில்ளயாட்டில் கவனைம் 
செலுத்தி �ங்களின தி்றலமகல்ள வ்ளரத்துக் சகாளவ்�ாடு 
கூரலம�டுத்திக்சகாளகின்றனைர. 

மனி�ன �ன குழந்ல�ப �ருவத்தில் இருந்்� �னைது 
தி்றலனை ஏ்�னும் ஒரு வழியில் சவளிப�டுத்திக்சகாண்ட 
இருக்கும் இயல்ல�ப ச�றறிருக்கி்றான. குழந்ல�கள 
லக கால்கல்ள அலெப��ாக இருக்கட்டும் கவிழ்ந்து 
�டுத்துக்சகாளவ�ாக இருக்கட்டும், �ல்ரயில் நகருவ�ாக 
இருக்கட்டும், ெறறு வ்ளரந்� பினபு ஓடுவது, திணலணயிலிருந்து 
குதிப�து, �ாணடுவது, க�வின மீது ஏறி க�வுச் ெட்டத்தில் 
நினறுசகாணடு வணடி ஓட்டுவது எனறு ஏ்�ாசவாரு 
வலகயில் �னைது தி்றலனை சவளிப�டுத்திக்சகாண்ட 
இருக்கி்றாரகள குழந்ல�களும் சி்றாரகளும். ஆனைால் 
குழந்ல�கள வ்ளரந்து, �ளளிக்கூடம் அவரகள வாழ்வில் 
ஒரு அங்கமாக மாறும்்�ாது, அவரகள இயறலகயி்ை்ய 
வில்ளயாட்டாகப ச�்றக்கூடிய தி்றலமகளுக்கானை வழிகல்ள 
எல்ைாம் அலடத்து விட்டு, மூல்ளலய மட்டும் வலுப�டுத்தும் 
வழிலய மட்டும் தி்றந்து விடுகி்்றாம். மனி� இனைத்தின 
வ்ளரச்சி என�து சவறும் அறிவு வ்ளரச்சி்யா அல்ைது சவறும் 
உடல் மறறும் மனை வ்ளரச்சி்யாடு நினறுவிடுவதில்லை. 
எல்ைாவறறின ஓட்டுசமாத்� வ்ளரச்சி�ான உணலமயானை 
வ்ளரச்சிலயக்குறிக்கி்றது. �மிழரகளின கி்ராமபபு்ற 
வில்ளயாட்டுகளில் ஒன்றானை அஞொங்கல் என்ற வில்ளயாட்டு 
எப�டி உடல் வ்ளரச்சிக்கும், மனைவ்ளரச்சிக்கும், தி்றலமகளின 
வ்ளரச்சிக்கும் �யன�டுகி்றது எனறு �ாரப்�ாம். 

ச�ாதுவாக்வ வில்ளயாட்டு என�து ஒரு செயல், 
அதில் மனை நில்றவு என�து ஒரு �குதி்ய என்றாலும் அது 
தி்றலமகல்ள வ்ளரத்துக் சகாள்ளவும் சவளிப�டுத்�வும் 
ஓர க்ளமாகத் திகழ்கி்றது எனறு ச�ருமாள எனனும் 
ஆயவா்ளர குறிபபிடுகி்றார. ச�ரும்�ாைானை வில்ளயாட்டுகள 
ச�ாழுது்�ாக்குக்காக வில்ளயாடினைாலும் அலவ மனை 
மகிழ்ச்சிலயத் �ருவ்�ாடு தி்றலமகல்ளயும் வ்ளரத்து 
விடுகி்றது, ்மலும் வில்ளயாட்டு�ான குழந்ல�களுக்கு 
ெமூக வாழ்லவ சொல்லிக்சகாடுக்கி்றது. வில்ளயாடுவ�ன 
மூைம் குழந்ல�கள ஒருவருடன ஒருவர உ்றவுகல்ள 
வ்ளரத்துக்சகாள்ளவும் ஒத்து செயல்�டவும் ்�லவயானை 
மானுடத் தி்றலமகல்ள கறறுக்சகாளகி்றாரகள எனறு அ�ன 
பின வந்� ஆயவா்ளரகள குறிபபிடுகின்றாரகள. 

ச�ாதுவாக அஞொங்கல் வில்ளயாட்லட சிறுமிகள 
�ான வில்ளயாடுவாரகள, சிறுவரகளும் வில்ளயாடைாம். 

அஞொங்கல் வில்ளயாட்டு வில்ளயாடுவது மிகவும் சுை�ம். 
இந்� அஞொங்கல் வில்ளயாட்டில் சிறுமிகள கறகல்ள 
கீ்ழ வீசி விட்டு வீசிய கறகளில் ஒனல்ற எடுத்து ்ம்ை 
தூக்கிப ்�ாட்டுவிட்டு அந்� கல் கீ்ழ விழுவ�றகுள 
கீ்ழயுள்ள கறகல்ள லகயால் எடுத்துக்சகாணடு ்ம்ை 
தூக்கிப ் �ாட்ட கல்லையும் கீ்ழ விழாமல் பிடிக்க்வணடும். 
இவவாறு கீ்ழ உள்ள கல்லை எடுப�திலும் ் ம்ை தூக்கிப 
்�ாட்ட கல்லை பிடிப�திலும்�ான வில்ளயாடும் சிறுமியின 
சவறறி இருக்கி்றது. லகயும் கணணும் மூல்ளயும் ஒருங்்க 
இலணந்து வில்ரவாகச் செயல்�ட்டால்�ான கல்லை 
எடுப�தும் பிடிப�தும் ொத்தியமாகும்.

இந்� வில்ளயாட்லட எப�டி வில்ளயாடுவது எனறு 
காண்�ாம். இந்�வில்ளயாட்டு வில்ளயாட ஐந்து அல்ைது 
ஏழு கறகல்ளப �யன�டுத்துவாரகள. குல்றந்�து இ்ரணடு 
சிறுமிகளும் சிை ்ந்ரங்களில் இ்ரணடுக்கும் ்மற�ட்ட 
சிறுமிகளும் ் ெரந்து இந்� வில்ளயாட்லட வில்ளயாடுவதுணடு. 
இந்� வில்ளயாட்லடப �ை சுறறுக்ளாக வில்ளயாட 
்வணடும் அதில் அலனைத்திலும் யார சவறறிச�றுகி்றாரக்்ளா 
அவரக்்ள சவன்றவரகள ஆவர. 

ஆட்டத்தின மு�ல் சுறறில் அஞசு கல்லையும் லகயில் 
எடுத்து ஒனனுசகானனு முட்டாம �ல்ரயிை வீெணும். அதுை 
ஒரு கல்லை லகயில் எடுத்துக்கணும், அதுக்கு லக கல்லுனனு 
்�ரு. லக கல்லை எடுத்து ்மை ்ந்ரா தூக்கிப்�ாட்டுட்டு, 
கீழ இருக்க்ற ஏச�ாசவாருக் கல்லை எடுத்துக்கிட்டு ்மை 
தூக்கிப்�ாட்ட கல்லையும் அ்� லகயாை புடிக்கணும். 
இப�டி்ய “ஒவசவாரு கல்ைாக மற்ற கல்லைசயல்ைாம் 
எடுத்து முடிச்ொத்�ான மு�ல் சுறறு ஆட்டம் முடிஞெதுனு 
அரத்�ம். இதுை எப�வாவது ் ம்ை தூக்கிப ் �ாட்ட கல்லை 
புடிக்காம வுட்டா்ைா, கீழ இருக்கி்ற கல்லை எடுக்காம 
விட்டா்ைா, அல்ைது ஒரு கல்லை எடுக்கும் ்�ாது மத்� 
கல்லில் லக �ட்டுவிட்டா்ைா ஆட்டம் ஆடு�வர ஆட்டம் 
இழப�ர, ஆட்டம் அடுத்�ாளுக்கு ்�ாயிடும். அடுத்�ாளும் 
இ்� மாதிரி அஞொங்கல்லை �ல்ரயிை ் �ாட்டுட்டு கல்லை 
ஒவசவானனைா எடுக்க ் வணடும். அப�டி கல்லை எடுக்கைனைா 
மீணடும் ஆட்டம் உங்களுக்்க அ�ாவது மு�ல் ந�ருக்்க 
வரும். மு�ல் ந�ர மறு�டியும் விட்ட இடத்திலிருந்து 
ஆ்ரம்பிக்கனும். இது முடிந்�தும் இ்ரணடாம் சுறறுக்குப 
்�ாகணும். 

இ்ரணடாம் சுறறில் மறு�டியும் அஞசு கல்ையும் லகயிை 

அஞசாஙகல்
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 மே 17 - உலக ததாழல ததாைர்பு தினம் - அக்னி-2 ஏவுகழண ஏவப்ட்ைது.

எடுத்து �ல்ரயிை வீெணும். இப� ஒரு கல்லை லகயிை 
எடுத்துகிட்டு அல� ்ம்ை தூக்கிப்�ாட்டுட்டு இ்ரணடு 
இ்ரணடு கல்ைாக �ல்ரயில் இருந்து எடுத்துகிட்டு அ்� 
லகயாை ்மை தூக்கிப ்�ாட்ட கல்லையும் பிடிக்கணும். 
அ�றகுத் �குந்�ாற்�ாை கல்லை �ல்ரயிை வீசும்்�ா்� 
�க்குவமாக வீெணும். இப� நாலு கல்லையும், இ்ரணடு 
்ொடியா எடுக்கணும். மு�ல் சுறறு மாதிரி்ய இப�வும் 
்ம்ை தூக்கிப ்�ாட்ட கல்லை புடிக்காம வுட்டா்ைா, 
கீழ இருக்கி்ற கல்லை இ்ரணடு இ்ரணடாக எடுக்காம 
விட்டா்ைா, அல்ைது கல்லை எடுக்கும் ் �ாது மத்� கல்லில் 
லக �ட்டுவிட்டா்ைா ஆட்டம் ஆடு�வர ஆட்டம் இழப�ர, 
ஆட்டம் அடுத்�ாளுக்கு ் �ாயிடும். அடுத்�ாளும் அவர விட்ட 
சுறறில் இருந்து ஆட்டத்ல� ச�ாடங்குவார. இந்� சுறறு 
முடிந்�தும் அடுத்� சுறறுக்குப ்�ாகணும்.

மூன்றாவது சுறறில் அஞசுகல்லையும் �ல்ரயிை எடுத்து 
வீசும்்�ாது மூணு கல்லு ஒணணா இருக்கி்ற மாதிரி வீசினைா 
நல்ைது, ஏனனைா இந்� முல்ற மூணு கல்லை ஒட்டுசமாத்�மா 
எடுத்துட்டு, ஒரு கல்லை �னியா எடுக்கணும். ஒரு கல்லை 
சமா�ல்ை எடுத்துட்டு பி்றகு மூணு கல்லையும் கூட எடுக்கைாம். 

நானகாவது சுறறில் இந்�ாட்டம் சகாஞெம் ்வ்ற மாதிரி 
வில்ளயாடனும். அ�ாவது அஞசு கல்லையும் கயிை 
சவச்சுட்டு அதுை ஒரு கல்லை மட்டும் ்மை தூக்கிப 
்�ாடணும். அந்�க் கல்லு ்மை ்�ாயிட்டு வ்ரதுக்குள்ளா்ர 
லகயிை இருகி்ற மீதி நாலு கல்ையும் கீழ சமாத்�மா 
லவச்சிட்டு ்மை தூக்கிப்�ாட்ட கல்லைப புடிக்கணும். 
அபபு்றம் சமா� மூணுசுறறு மாதிரி்ய அந்�க் கல்லை 
்ம்ை தூக்கிப்�ாட்டுட்டு கீழ இருக்க்ற நாலு கல்லையும் 
ஒட்டுசமாத்�மா எடுக்கணும்.

அடுத்� ஐந்�ாவது சுறறு சகாஞெம் ச�ரிய சுறறு, இதுை 
மு�ல்ை நாைாவது சுறறு மாதிரி்ய அஞசு கல்ையும் லகயிை 
சவச்சுட்டு அதுை ஒரு கல்லை ்மை தூக்கிப்�ாட்டுட்டு, 
அ்� லகயிை ஆட்காட்டி வி்ரைாை சுணடி கீழ �ல்ரலயத் 
ச�ாடணும். மீணடும் ஒருமுல்ற இ்�மாதிரி செயயணும். 
அடுத்து நாைாவது சுறறு மாதிரி்ய அஞசு கல்லையும் 
லகயிை வச்சுகிட்டு அதுை ஒரு கல்லைமட்டும் ்ம்ை 
தூக்கிப்�ாட்டுட்டு மீதி நாலு கல்லையும் கீழ �ல்ரயிை 
சமாத்�மா லவச்சிட்டு, ் மை ் �ாட்ட கல்லைப புடிக்கணும். 
இப� ஒரு கல்லு லகயிை இருக்கும் மீதி நாலு கல்லும் 
கீழ �ல்ரயிை இருக்கும். இப� லகயிை இருக்க்ற ஒரு 
கல்லைத் தூக்கிப்�ாட்டுட்டு ச்ரணடு லகயாையும் கீழ 
�ல்ரலயத் �ட்டணும். அபபு்றம் ்மை ்�ாட்ட கல்லைப 
புடிக்கணும். இப� லகயிை இருக்க்ற ஒரு கல்லை ்மை 
தூக்கிப்�ாட்டுட்டு, கீழ இருக்க்ற கல்லைசயல்ைாம் 
எடுத்துகிட்டு ்ம்ை தூக்கிப்�ாட்ட கல்லைப புடிக்கனும். 
அடுத்து ஆட்டத்்�ாட முக்கியமானை கட்டம். ்�ானை 
ஆட்டத்து முடிவிை ஆட்றவங்க உள்ளாங்லகயிை அஞசு 
கல்லும் இருக்கும். அந்� கல்லைசயல்ைாம் தூக்கிப்�ாட்டு 
ச�ா்றங்லகயாை (லகயின பின�க்கமாக) புடிக்கணும். 
அப�டி புடிக்கும்்�ாது எல்ைாக் கல்லையும் புடிக்கணும்னு 
அவசியமில்லை, முடிஞெவல்ரக்கும் சகாஞெமா புடிக்கி்றது 
நல்ைது. ஆனைா அப�டி முயறசிக்கும்்�ாது எல்ைாக் கல்லும் 
கி்ழ விழ்றதுக்கும் வாயபபு இருக்கு. இந்� ்ந்ரத்திை�ான 
மிகவும் கவனைமாக வில்ளயாடனும். அப�டி்ய எல�யும் 
புடிக்காம வுட்டுட்டாலும் உட்னை ‘சமாட்டக்லகயிை ்மார 
ஊத்து' னனு சொனனை எதி்ராளி மறு�டியும் எல்ைா கல்லையும் 
ஆடுகி்றவருக்கு லகயிை குடுக்சகாணும். ஆனைா அப�டி 

சொல்ை்றதுக்கு முனனைாடி எதி்ராளி ‘தூ' 
அப�டினனு சொல்லீட்டா ஆடுகி்றவரின 
ஆட்டம் காலி. இப� ச�ா்றங்லகயிை 
இருக்க்ற கல்லை அப�டி்ய வீசி 
புடிக்கணும். இல� சுங்கனும் அல்ைது 
சுங்கிபபுடிக்கணும்-னு சொல்லுவாங்க. 
அ�ாவது உள்ளாங்லக கீழ �ல்ரலயப 
�ாரத்துத்�ான இருக்கும் அப்�ாது வீசினை 
கல்லை சொக்கிப புடிக்கனும் அல்ைது 
சுங்கிப புடிக்கணும். இதுை ச்ராம்� முக்கியம் 
வீசுனை எல்ைாக் கல்லையும் புடிக்கனும். இ்�மாதிரி மீணடும் 
இ்ரணடுமுல்ற சுங்கிப புடிக்கணும். அடுத்� �டியாக அஞசு 
கல்லையும் எடுத்து வீசி ச�ா்றங்லகயிை புடிச்சு, எதி்ராளிலய 
புடிச்ெ கல்லுை ஏ்�னும் ஒனல்ற ச�ாடச்சொல்ைனும். 
எந்�க் கல்லைத் ச�ாட்றாங்க்்ளா அந்�க் கல்லைச் சுங்கிப 
புடிக்கணும். எதி்ராளி சவவ்ரமா இருந்�ா புடிக்க முடியா� ஒரு 
கல்லைத் ச�ாடுவாங்க. நீங்க இனனும் சவவ்ரமா இருந்�ா 
ஒ்்ர ஒரு கல்லை மட்டும் கூட புடிக்கைாம். ஆனைா அல� 
ஆட்டத்்�ாட ச�ாடக்கத்தி்ை்ய ் �சி முடிவு �ணணிக்க்றது 
நல்ைது. அபபு்றம் மு�ல் சுறறு மாதிரி்ய, லகயிை இருக்க்ற 
கல்லை ்ம்ை தூக்கிப்�ாட்டுட்டு கீழ �ல்ரயில் இருக்க்ற 
கல்லை ஒவசவாணணா எடுக்கணும்.

இந்� ஆட்டம் வல்ரக்கும் யாரு சமா�ல்ை ஆடி 
முடிக்க்றாங்க்்ளா அவங்க�ான செயிச்ெவங்க.

இந்� அஞொங்கல் ஆட்டத்தில் ஆடு�வர கவனைமாக 
லகலயயும் கணலணயும் மனைல�யும் ஒருங்கிலணத்து 
ஆடினைால்�ான சவல்ைமுடியும் ஆக்வ ஆடு�வரக்கு 
இவறல்ற ஒருங்கிலணக்கும் தி்றன வ்ளரகி்றது. ்மலும் 
அஞொங்கல் வில்ளயாட்டில் சிறுமிகள கறகல்ள ்ம்ை 
விட்டுப பிடிப��ால் அவரகளின லகவி்ரல்கள மறறும் 
லககளின மணிக்கட்டுக்கு நல்ை �யிறசி கிலடக்கி்றது. இந்� 
ஆட்டத்ல� ஆடு�வர �வறு செயகி்றா்ரா எனறு எதிரில் 
இருப�வர உறறுப �ாரத்துக் சகாணடிருப��ால் அவரின 
உறறு்நாக்கும் தி்றனும் கணகளின இயக்கமும் �ைப�டும்.

சினனை வயதில் �ளளி ஆசிரியர ஒரு மாணவல்ரப �ாரத்து 
்களவி ் கட்டார. அ�ாவது ஒரு �லழய �ாைத்தில் உங்க்ளால் 
இ்ரணடு எலுமிச்ெம் �ழத்ல� மட்டும்�ான எடுத்துக் சகாணடு 
ஒரு �க்கத்தில் இருந்து அடுத்� �க்கத்திறகு �த்தி்ரமாக 
செல்ைைாம், அ�றகும் ்மல் எடுத்துச் சென்றால் அந்� 
�ாைம் உலடந்து ்�ாகும். ஆனைால் நீங்கள ஒ்்ர ்ந்ரத்தில் 
நானகு �ழத்ல�யும் �ாைத்தின அடுத்� �க்கத்திறகு எடுத்துச் 
செல்ை்வணடும் அல� எப�டி எடுத்துச் செல்வீரகள 
எனறு ்கட்டார. அந்� மாணவனுக்கு அஞொங்கல் ஆடத் 
ச�ரிந்திருந்��ால் இ்ரணடு �ழத்ல� ்ம்ை தூக்கிப்�ாட்டு 
விட்டு அது கி்ழ வருவ�றகுள அடுத்� இ்ரணடு �ழத்ல� 
்ம்ை ் �ாட்டுவிட்டு முனபு ் �ாட்ட �ழம் கி்ழ வரும்்�ாது 
அல� லகயில் பிடித்துக்சகாணடு நகரந்து சகாண்ட 
சென்றால் �ாைத்தின அடுத்� �க்கத்திறகு நானகு �ழத்துடன 
செனறுவிடைாம் எனறு செயல் முல்ற வி்ளக்கத்்�ாடு �தில் 
�ந்�ானைாம் மற்ற மாணவரகள எல்ைாம் அந்� மாணவனின 
அறிவுத்தி்றலனை வியப்�ாடு �ாரத்�ாரக்ளாம். 

எனை்வ ச�ற்்றாரக்்ள உங்கள குழந்ல�களுக்கும் 
அஞொங்கல் வில்ளயாட்லடச் சொல்லிக்சகாடுங்கள. 
அ வ ர க ளு ம்  வ ா ழ் க்லக யி ல்  தி ்ற ல ம ் ய ா டு ம் 
அறிவுக்கூரலம்யாடும் வ்ளரவாரகள. 

- இன்னும் விலளையாடைாம்

கு.முருசகசன்
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 மே 18 (1872) - த்ர்ட்ரணட் ரஸ்்ஸல் (ஆஙகிலத் தத்துவஞானி) பி்றந்த தினம்

இ ரு �்ரபல�யும் ஆ்ளாளுக்கு ெமா� ானைம்  
செய�னைர. 

‘‘அமாவாலெ வாப�ா ்�ாகைாம்’’ எனை அலழத்�னைர 
சைனினும் காம்ராசுவும்.

அமாவாலெ சீறிய�டி்ய நாக்லக மடித்து எச்ெரித்�ான. 
‘‘்டய ்�லவயில்ைாம இனி்ம என �ெங்க கிட்ட 
பி்ரச்ெலனை �னனுனை நடக்க்ற்� ் வ்ற ொக்்ரல�’’ என்ற�டி 
நகரந்�ான, 

‘‘ஏன�ா அமாவாலெ அவ்னைாட எனனை ெணலட. 
அவன ஒரு மாதிரி ஆளு. வருெத்துை �ாதி செயில்ை்ய 
வாழ்க்லகய கழிக்க்றவன. அவன கூட எனனை பி்ரச்ெலனை 
்வணடி சகடக்கு’’ 

‘‘அவசனைல்ைாம் ொதிசவறி புடிச்ெவன’’ என்றார 
சைனின. 

‘‘ஆமா ொர உணலம�ான. நானும் உள்ள வந்� நாளை 
இருந்து �ாத்துகிட்்ட�ான இருக்்கன’’ 

‘‘வ்ரப� ்�ா்றப� எல்ைாம் ொதிய �த்தி ச்ராம்� 
இழிவா ்�ெ்றது. துணசடடுத்து கக்கத்துை லவச்சிட்டு 
இருந்� நாசயல்ைாம் இப� லகயில் கத்தி எடுக்குது 
�ாருனு எகத்�ா்ளமா ்�ெ்றான ொர. இனலனைக்கு 

மதியம் ொப�ாடு ்�ாட்ற எடத்துை வந்து ்�ெ்றான 
ொர. ெக்கிலி �ல்றயன ச�ாம்�ல்ளங்க எல்ைாம் நாங்க 
சமா�ல்ை ருசி �ாத்�ச�ா்றவு�ான நாங்க கல்யாணம் 
�ன்றானுகனு அசிங்கமா ்�ெ்றான ொர. நாங்க 
காைத்துக்கும் ஒலழச்சு�ான ொர ்ொறு திங்க்்றாம். 
எவன குடியும் சகடுத்து ச�ாலழச்ெதில்ை உலழச்சு 
உ்ர்மறுனை ஒடம்பு ொர. உலழச்சு உலழச்சு விசுவாெமா 
ஆணலடக்ள �ை காைமா காப�ாத்தி குடுத்துட்டு�ான 
நாங்க இனனைமும் ஏலழக்ளா்வ இருக்்காம். இவனுக 
எனனை்மா.... �ாழ்த்�ப�ட்ட ெமூகத்துை பி்றந்�து எங்க 
�ப�ா ொர?... 

இங்க செயிலுக்குள்ளயும் வந்து எங்க்ள எ்ளக்கா்ரமா்வ 
�ாக்க்றதும் ் �ெ்றதும் எத்�லனை நால்ளக்கு ொர ச�ாறுத்து 
்�ா்றது. அ�ான இனலனைக்கு ஆத்தி்ரம் �ாங்க முடியை 
லகய நீட்டிபபுட்்டன’’ 

‘‘ெரி விடு அமாவாலெ. ்காவப�ட்டு இங்க எனனை 
ஆக்வணடியது இருக்கு. அவனஅவனுலடய புத்தி 
அப�டி. இந்� செயில்ை எனைக்கும் சொந்� வீடு 
மாதிரி�ான. நானும் அடிக்கடி ஆரப�ாட்டம் ்�ா்ராட்டம் 
வனமுல்ற வழக்குனு �திலனைஞசு வருெமா இங்க வந்து 
்�ாயகிட்்ட இருக்க்ற�ாை சொல்்்றன. 
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 மே 19 (1913) - சஞ்சீவதரட்டி (முன்னாள் குடியரசுத் தழலவர்) பி்றந்த தினம்

செயில்கள எல்ைா்ம இப� சில்றத்துல்ற கட்டுப�ாட்டுை 
இல்லை முழுக்க முழுக்க காவி கும்�ல்களுலடய 
கட்டுப�ாட்டுை வந்துருச்சு. அடுத்��டியா ொதி சவறி 
புடிச்ெ ஆதிக்க ொதி கட்டுப�ாட்டுக்குள்ளயும் வந்துடுச்சு 
அப�டிங்க்றது �ான உணலம. உள்ள வர்றவன எனனை 
குற்றம் �ணணிட்டு வ்ரானங்க்றது முக்கியமில்ை. 
்�ாகும்்�ாது அவன ஒரு ொதி சவறியனைாவும் ம� 
சவறியனைாகவும்�ான ்�ா்றான. 

சினனை சினனை ்கசுை வர்ற சினனை �ெங்க்ள 
எல்ைாத்ல�யும் �ாருங்க மணிக்கட்டு கட்லடவி்ரல் 
�க்கத்துை ஓம் னு வடசமாழி எழுத்து �ச்லெ 
குத்தியிருக்கும். இவனுக சவளியிையா குத்திட்டு வ்ரானுக 
இல்ை்வ இல்லை ெங்க �ரிவா்ர கும்�ல் RSS BJP 
கும்�ல்கள எல்ைாம் சில்றக்குள்ள ் வணும்்னை எ�ாச்சும் 
குற்றச்செயல்கள செஞசிட்டு இங்க வந்து வர்ற சினனை 
�ெங்க்ள அ்ரசியல் அனு�வம் ஏதும் இல்ைா� கா்ரணத்ல� 
வச்சு இந்துங்க்றதும் இந்தியனங்க்றதுமா �த்துவங்கள 
ஏதுமில்ைா� வ்ரட்டு இந்து �த்துவ காட்டுமி்ராணடிக்ளா 
சமா�ல்ை மாத்திருவானுக. 

பி்றகு இவனுக சவளியிை ்�ானைபபி்றகு அந்� ்ரவுடி 
�ட்டா்ளங்கல்ள ்ெரத்துகிட்டு இசுைாமியரகளுக்கும் 
ச�ாதுவுடலமவாதிகளுக்கும் �லித்துகளுக்கும் 
ச�ரியாரிஸ்ட்டுகளுக்கும் எதி்ரானைவனைா அந்� �ெங்கல்ள 
திருபபிவிடுவானுக. இவனுகளுக்கு ஒழுக்க விதிகளனு 
எதுவும் கிலடயாது. ொ்ராயம் கஞொ ் �ால� ச�ாருளகள 
ச�ண ெகவாெம் எனை அலனைத்ல�யும் சகாடுத்து அவலனை 
சிந்திக்க்வ விடமாட்டானுக. 

இதுை எனனை ச�ரிய சகாடுலமனனைா, மாரக்ஸ் 
அம்்�த்கர �ந்ல�ச�ரியார ்�ான்ற �லைவரகள 

இந்� சில்றச்ொலையும் உங்கல்ள 
விட்வ விடாது. 

கறறுக்சகாள்ள ்வணடியது நில்றய 
இருக்கு. மு�ல்ை நீங்க சவளிய 
்�ா்ற வழிலய �ாருங்க. பி்றகு எனனை 
செயயணும்னு நான சொல்்்றன. 

் � ா  ஒன்னைாட வந்�  மத்� 
�ெங்கல்ளயும் நீ�ான �ாதுகாக்கணும். 

ஓயவா இருந்�ா காலைை என்னைாட செல்லுக்கு 
வா’’ என்ற�டி காம்ராசுலவ அலழத்துக்சகாணடு அவ்ரது 
செல்லை ்நாக்கி நடந்�ார சைனின. 

‘‘ஏன ்�ாழர இவன அடிக்கடி இ்� ்�ாை பி்ரச்ெலனை 
�ண்றான. இவலனை ஒரு முல்ற கவனிச்சி விடைாமா 
்�ாழர?’’ என்றார காம்ராசு 

‘‘் வணடாம் ் �ாழர இவலனை அடிக்க்ற்�ா உல�க்க்ற்�ா 
ச�ரிசில்ை அது உட்னை தீரலவ சகாடுத்திடுமா? அல்ைது 
அவன திருந்திடப்�ா்றானைா. விடுங்க ்�ாழர ஒருத்�லனை 
அடிக்க்ற�ால் அவன திருந்திட்�ா்றதில்ை. அது ்மலும் 
அவனுக்கு அந்� ெமூகத்து்மை சவறுபபுணரச்சி �ான 
ஏற�டுத்தும். விடுங்க அவன ஒரு ஆளுனனு அவலனை 
�த்தி்�சி ்ந்ரத்ல� வீணடிக்கத்்�லவயில்லை. 

அடுத்�வா்ரம் �மிழ்ரென ்�ாழர நம்ம்ள �ாக்க 
வர்ற�ா �கவல் குடுத்திருக்காரு. அந்� சகமிக்கல் 
கம்ச�னிலய மூட்றதுக்கு அவரும் ச்ராம்� காைமா 
முயறசி �ணணிக்கிட்்ட இருக்காரு. 

உளளூர ்�ாலீஸ் அ்ரசியல் வாதிகள அதிகாரிகள 
�லையீடு கா்ரணமா அவ்ராை அங்க ஒனனும் �ணண 

எல்ைாம் எந்� மக்களுக்காக, எந்� மக்களின உரிலமக்காக 
்�ா்ராடுனைாங்க்்ளா அவங்களுக்கு எதி்ராக அந்� ்ெரி 
வ்ளவு மக்கல்ள்ய, பிற�டுத்�ப�ட்ட மக்கல்ள்ய 
மூல்ளச்ெைலவ செயது உருவாக்கு்றானுக �ாருங்க அது்வ 
அவனுகளுக்கானை சவறறி. இனனைமும் செயிலுக்குள்ள 
இ்ரட்லடக் குவல்ள முல்ற மட்டும்�ான வ்ரை மீதி 
எல்ைா்ம இங்க நடக்குது இல�சயல்ைாம் நானும் �ை 
வருெமா �ாத்துகிட்்ட�ான இருக்்கன. ஆத்தி்ரப�ட்ற�ாை 
இங்க எதுவும் மாறிடப்�ா்றதில்ை. 

்�லவயில்ைாம இவனுக்்ளாட ெணலட்�ாட்டுகிட்டு, 
வனமத்ல� வ்ளரத்துகிட்டு, மனை உல்ளச்ெலுக்கு ஆ்ளாக 
்வணடாம். ச�ாறுலம ச்ராம்� அவசியம். நீங்க கத்துக்க 
்வணடியது நில்றய இருக்குது. ச�ரிஞ்ொ ச�ரியாம்ைா 
ஆதிக்கத்ல� எதிரத்து அழித்ச�ாழிபபு ்வலைலய 
லகயில் எடுத்துட்டீங்க. இனி இந்� ெட்டமும் ெமூகமும் 

முடியை. ஊரமக்கல்ள ஒருங்கிலணச்சு நடத்துனை 
ஆரப�ாட்டம், ்�ா்ராட்டம் எல்ைா்ம வீணாத்�ான 
்�ாயகிட்டு இருக்கு. உளளூர �ெங்க ்மை நில்றய 
ச�ாயவழக்குகல்ளப ்�ாட்டு இருக்குது ்�ாலீசு. 

ச்ரணடு �டலவ ்�ாழர �மிழ்ரெலனையும் சகாலை 
�ணண முயறசி நடந்திருக்கு. ் �ாழர ச்ராம்�்வ மனை�்ளவில் 
�ாதிபபுக்கு உள்ளாயிட்டார. அ�ான �லழயமாதிரி 
அழித்ச�ாழிபபு ் வலைலய ஆ்ரம்பிச்சுடைாம்னு ் �ாணுது 

சகமிக்கல் கம்ச�னிலய �கரத்துவிடுவது அந்� 
மு�ைாளிலய தீரத்துக்கட்டுவது. ச்ரணடு திட்டமும் 
ெரியா்வ ்�ாட்டு லவச்ொச்சு அடுத்�கட்ட நகரவுக்காக 
நம்மல்ளப �ாரக்க வர்றாரு.’’

- த�ொடரும்

சிவா ச்டயன்
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 மே 20 (2010) - தெபக்ர்ட் க்ரன், (தானியஙகி ்ணம் வழஙகும் இயந்திரத்ழத
  (ஏ.டி.எம்.) கணடுபிடித்தவர்.) - நிழனவு தினம்

சபரியால்ர �மிழகத்ல�த் �ாணடி இமயம் வல்ர, 
ஏன? உைகத்தின �ல்்வறு நாடுகளில் சகாணடு 

்�ாய ்ெரத்� ச�ருலம �மிழர �லைவர ஆசிரியருக்்க 
உணடு. ‘மணலடச் சு்ரபல� உைகு ச�ாழும்” என்றார பு்ரட்சிக் 
கவிஞர. அல� செயைாக்கியிருப�வர ஆசிரிய்்ர.  அ�னைால் 
�ான �ந்ல� ச�ரியார �மிழர �லைவர என்ற நிலைலயத் 
�ாணடி உைகத் �லைவ்ராகப ்�ாற்றப�டுகி்றார.

�ந்ல� ச�ரியால்ரக் கடுலமயாக விமரெனைம் 
செய�வரகள இனல்றக்கு ச�ரியார விழா சகாணடாடக் 
கூடிய நிலை ஏற�ட்டது �மிழர �லைவரின அருஞசெயைால் 
�ான. எல்்ைாரும் ச�ரியால்ர இனறு சகாணடாடும் நிலை 
உருவானை�றகு ச�ரியார மல்றவுக்குப பின அயயாலவ 
நிலைப�டுத்� ஆசிரியர �ட்ட�ாடுகள ஏ்ரா்ளம் எனைைாம். 
�ந்ல� ச�ரியாரின எழுத்துக்கல்ள ் �ச்சுக்கல்ள நூைாக்கித் 
�லைபபு வாரியாக எளிலமப�டுத்தி ஆயி்ரமாயி்ரமாய 
�லடக் கருவிக்ளாக நாட்டின வாசிப்�ார வெம் 
சகாணடு்�ாய ்ெரத்�வரும் அவ்்ர. ச�ரியார நகரவு 
புத்�கச் ெந்ல�, புத்�கக் கணகாட்சியில் ச�ரியார புத்�க 
அ்ரங்கு, வாெகர வட்டம், �டிப�கங்கள, நூைகங்கள 
எனை அயயாவின அரிய கருத்துக் கருவூைம் கணக்கிட்டு 
சொல்ை முடியா� அ்ளவுக்கு �்ரப�ப�ட்டுள்ளது - கா்ரணம் 
ஆசிரியரின திட்டமிட்ட ஏற�ா்ட.

ச�ரியார �னனைாட்டு மயயம் மூைம் �ை 
நாடுகளில் ச�ரியார சகாளலக �்ரபபு மயயங்கள, 
சுயமரியால� மாநாடுகள செரமன ்�ான்ற 
நாடுகளில், �ல்கலைக்கழகங்களில் ச�ரியார 
இருக்லக, �குத்�றிவுப �்ரபபும் சுறறுப 
�யணங்கள எனை �ை்வறு வலககளில் 
ச�ரியாரியலை உைகம் முழுவதும் சகாணடு 
்�ாய ்ெரப�தில் அொத்தியமானை �ணி 
ஆசிரியருலடய்�.

IHEU எனறு சொல்ைக்கூடிய உைக 

மனி�்நயரகள, நாத்திகரகள அலமபபில் தி்ராவிடர 
கழகத்துக்கு முக்கிய �ங்கு கிலடக்கச் செய�லம...  உைக 
நாத்திக, மனி� ் நய அறிஞரகல்ள அலழத்து �ம்ழகத்தில் 
ச�ரியாரின அரிய ச�ாணலட, சி்றபல� உறறு ்நாக்கச் 
செய� செயல் ொ�ா்ரணமானை�ல்ை.

�மிழகத்தி்ை கூட சகாளலகலயயும் �ாணடி மனி� 
உரிலமகல்ள நிலைநாட்டுவ�றகாக, ொதி இழிலவ 
ஒழிப��றகாக, வழி�ாட்டுரிலமலய நிலைப�டுத்துவ�றகாக 
அலனைத்துச் ொதியினைரும் அரச்ெக்ராக ்வணடும் என்ற 
அயயாவின எணணத்ல� ஈ்டறறிட ஆசிரியர உலழத்திட்ட 
உலழபபு வியபபுக்குரிய்�. ஆம். ச�ாடரந்� ் �ா்ராட்டம், 
அ்ரசுக்குக் சகாடுத்� அழுத்�ம், நாடு �ழுவிய �்ரபபுல்ர 
இப�டியாய கழகம் எடுத்திட்ட முயறசிகள.

இந்துத்துவ சவறியரகளும், மத்திய ம�வா� அ்ரசும் 
ச�ாடரந்து �மிழகத்தின வ்ளரச்சிலய �டுத்திடும் ் நாக்கில் 
சகாணடு வரும் நாெகா்ர திட்டங்களுக்கு எதி்ராக, 
ெட்டங்களுக்கு எதி்ராக, மக்கல்ள அணிதி்ரட்டும் �ங்கு�ணி 
ஒரு�க்கம், �மிழகத்தின உரிலமகள �ரி்�ாகா வணணம் 
�டுத்திடும் முயறசி இனசனைாரு �க்கம், ஆணடாள 
பி்ரச்ெலனை ச�ாடங்கி காவிரி ்மைாணலம வாரியம் 

அலமத்திட வலியுறுத்தும் பி்ரச்ெலனை வல்ர 
ெல்ளக்காது ்�ா்ராடும் ்�ாரக்குணம் 

சென்ற இதழ் சதொடர்ச்சி...

திராவிடர
கழகத்தின் த்லவர
ஆசிரியர கி.வீரமணி பற்றி...

வடலூர் துரர. சந்திரசசகரன
பொதுச் பசயைாளர் - திராவிடர் ைழைம் தநர்்காணல்
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 மே 21 - கதசிய ்யஙகரவாத எதிர்பபு நாள்

எனை ஆசிரியர அயயாவின அரிய �ணிகள 
மகத்�ானைலவ.

�த்துவரீதியாக அறிவாரந்� சி்றபபு 
சொறச�ாழிவுகள இலடஇலட்ய - 
�ல்ைாயி்ரம் ்�ரகள �யனச�றும் வணணம் 
- உரிலம உணரவு ச�றும் வணணம்.

‘நம்மால் முடியா�து ்வறு எவ்ராலும் 
முடியாது: ் வறு எவ்ராலும் முடியா�து நம்மால் 
மட்டு்ம முடியும்” என்ற �னனைம்பிக்லக 
முழக்கம் ச�ாணடரகளுக்கு மட்டுமல்ை.... 
�லைவரும் �னைது முயறசியில் முனநிறகி்றார. 
்வறு எவரிடமும் காணமுடியா அருங்குணம்- 
ந ாட்டுக்குலழத்திட்ட ,  இயக்கத்திறகு 
�ாடு�ட்டுள்ள மூத்� ்�ாழரகல்ள நைம் 
விொரிபபும், உரிய மருத்துவ உ�விகளும் - 
இவ்ரால் மட்டு்ம ொத்தியம்.

� ன னை ை ம்  க ரு � ா  � ல க ல ம ய ா ்ள ்ர ா க 
செல்லுமிடசமல்ைாம் ்�ாழரகளின நைத்தில் அக்கல்ற, 
மரித்துப ்�ானை ்�ாழரகளின இல்ைத்�ாரக்கு ஆறு�ல், 
அ்றக்கட்டல்ள சிறுவனைங்களின வ்ளரச்சிக்கானை 
நலடமுல்றகள, நாள்�ாறும் ச�ரியார சகாளலக �்ரபபும் 
ச�ாணட்றம்.... அடடா... �மிழர �லைவரின ச�ாடர 
�ணிகள ச�ரும் ஓட்டமாய....

�ந்ல� ச�ரியால்ர சுவாசிப்�ாம்... �மிழினைத்தின - 
ஒடுக்கப�ட்ட மக்களின மூச்சுக்காறல்ற ்மலும் ்மலும் 
சுவாசிப்�ாம்... அபச�ாழுது�ான மனி� குைத்ல� ் நசிக்க 
முடியும். �மிழர �லைவருக்கு பினனைால் அணிவகுப�து 
�மிழ்நாடு முன்னை்ற - முனசெல்ை உ�வும்.

தி்ராவிடர கழகத்ல� இல்ளஞரகளின �ாெல்றயாக, 
மகளிரின �ாடிவீடாக ஆக்கிடவும், உைகின ஒ்்ர �குத்�றிவு 
நா்்ளடானை விடு�லைலய ைட்ெக்கணக்கில் �்ரவிடும் வலக 
செயயவும் அய்ராதுலழக்கி்றார அவர. ச�ரியார உைகு 
பி்றக்கட்டும்: ச�ருலமகள எங்கும் நிலைக்கட்டும்.

சாதாரண மாணவர் ததாழரா்க இருநது ்கழ்கத்தின் 
பொதுச் பசயைாளைரா்க உயர்நதுளளை உங்கலளைப் ெற்றி...?

�லழய ச�னனைாரக்காடு மாவட்டம் – இனல்றய கடலூர 
மாவட்டம் குறிஞசிப�ாடி நான பி்றந்� ஊர �ளளிக்கல்வி 
குறிஞசிப�ாடி்ை்ய கல்லூரிக் கல்வி கடலூர மறறும் 
அணணாமலைப �ல்கலைக்கழகம் ெட்டப�டிபபு செனலனை 
டாக்டர அம்்�த்கர �ல்கலைக்கழகம், முலனைவர �ட்டம் 
�ஞலெ �மிழ் �ல்கலைக்கழகம் 

எளிய ்வ்ளாணகுடியில் பி்றந்்�ன. எனைது �ந்ல�யார 
பி்ர�ை மந்தி்ரவாதி ஆவார. எங்கள �குதியில் குத்துச் 
ெணலட �யில்வானும் கூட �க்தியில் தில்ளத்� குடும்�ம். 
எங்கள குடும்�த்தினைர இல்ளப�ாறுகின்ற இடங்கள �ழனி, 
திருப�தி, இப�டியாய பி்ரசித்தி ச�ற்ற �க்தி �்ரபபிடும் 
�திகள �ாம். 

எனைது அப�ா இல்ைா� ்�ாது நா்னை ்�ய 
பிடித்துள்ள�ாகக் கூறி வரு்வாருக்கு ்வபபிலை ொத்து 
செயதுள்்ளன – மந்தி்ர உச்ொடனைங்கள உச்ெரிபபும் 
உணடு ஏகா�சி வி்ர�ம் இ்ரவு முழுவதும் கண விழிபபு, 

ெனிக்கிழலம வி்ர�ம் – ஒரு ்வல்ள மட்டு்ம 
உணவு..... இருந்திருக்கி்்றன. �ழலமயின 
மீது �றறு�ல் சகாணட மனை்நாயாளிலயப 
்�ாை என ச�ாடக்க காைம். 

ஒன��ாம் வகுபபு �டித்� ் �ாது சநய்வலி 
நக்ரத்தில் �ந்ல�ப ச�ரியால்ர �ாரத்�தும்  
அவரின �குத்�றிவு உல்ரலயக் ்கட்டதும் 
சிறு ெைனைத்ல� எனனுள ஏற�டுத்தியது. 
சகாளலகத் ச�ாடரபுக்கு ஆளில்ைாமல் 
தூணடல் இல்ைா��ால் துவங்கல் இல்ைாமல் 
்�ானைல�ப ் �ால் ஆனைது. 1970 - 71 புகுமுக 
வகுபபு �டித்� ் �ாது கடலூர கல்லூரி எனைக்கு 
�குத்�றிவு �ாய விரித்�து என்்ற சொல்ை 
்வணடும். மாவட்ட லமய நூைகத்தில் 
செயதித்�ாளகல்ள வாசிக்கச் சென்ற என 
கணணில் “விடு�லை” �ட்டது. ச�ாட்்டன... 

வாசிக்கத் ச�ாடங்கி்னைன. இனறுவல்ர விடு�லை எனலனை 
விடவில்லை. அைாதியானை கா�ைன விடு�லைக்கு நான 
ஆகிப்�ா்னைன. �றறிக்சகாணடது �குத்�றிவுக்சகாளலக 
- ச�ாறறிக்சகாண்டன ச�ரியார இயக்கசமனும் 
தி்ராவிடர கழகத்ல�. ஆம்... மடலமயில் ஊறிப்�ானை 
மந்தி்ரவாதியின மகன மானைத் �லைவ்ராம் ச�ரியாரின 
ச�ாணட்ரா்னைன. �டித்� கல்லூரியில் மாணவர 
�குத்�றிவுக் கழகம் கண்டன. �மிழ் வகுபபில் எனைது 
ச�ருலமக்குரிய ்�்ராசிரியர �.�ழமைய கடவு்ளர 
கல�கல்ள கிணடிக் கி்ளறுவார. அவரின �குத்�றிவு 
நலகச்சுலவ �ை மாணவரகல்ள இயக்கத்தின �ால் 
ஈரத்�து.

கடலூர மஞலெ நகர திடலில் கழகப ச�ாதுச் 
செயைா்ளர ஆசிரியர அயயாலவ அலழத்து ச�ாதுக்கூட்டம் 
நடத்தி்னைாம். அக்கூட்டத்தில் �ான என கனனிப 
்�ச்சு. அவ்ரால் ்மலும் ்வகம் ச�ற்்றன- சவகுவாக 
கழகத்தின�ால் கவ்ரவும்�ட்்டன. கடலூரில் �மிழர 
ெமு�ாய இழிவு ஒழிபபு மாநாட்டுக்காய சுறறுப�யணம் 
வந்� �ந்ல� ச�ரியால்ர ச�ாட்டு �ாரக்கும் வாயபபு 
- அவருடன வணடியில் புதுலவ செல்லும் வாயபபு 
- அவரின ்�ச்லெ மீணடும் மீணடும் ்கட்கும் 
வாயபபு சீரிய க்ளப்�ா்ராளியாக கழகத்தில் நான 
உருபச�்ற உ�வியது. மாவட்டத்துக்குள �மிழர �லைவர 
வரும் ்�ாச�ல்ைாம் அவருடன ச�ாதுக்கூட்டங்களில் 
�ஞகுச�றும் அருலமயானை சூழல் ம்றக்க முடியா�லவ.  
எனைக்கு ்�சுகி்ற வாயபல� வழங்கி அழகு �ாரப�ார 
�லைவர. இப�டித்�ான நான இயக்கவாதியா்னைன, 
முழு்ந்ரத் ச�ாணடலனைப ்�ால் உலழக்கைா்னைன.

திருச்சியில் ஐயா மல்றவுக்குப பின அனலனை 
மணியம்லமயார நடத்திய �குத்�றிவுப �யிறசிப �ட்டல்ற 
சீரிய சகாளலகயா்ளனைாகவும், சொறச�ாழிவா்ளனைாகவும் 
மை்ர வழிவகுத்�து. 

மாவட்ட தி்ராவிட மாணவர கழக துலண அலமப�ா்ளர, 
மணடை தி்ராவிடர மாணவர கழகச் செயைா்ளர, கழக 
மாணவ்ரணிச் செயைா்ளர, மாநிை கழக மாணவ்ரணி 
செயைா்ளர, மாநிைக் கழக இல்ளஞ்ரணி செயைா்ளர, 
மாநிை மாணவர இல்ளஞ்ரணிச் செயைா்ளர, தி்ராவிடர 
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 மே 24 - காமன்தவல்த் தினம் - நிக்ககாலஸ் ககா்ர்னிகஸ், (க்ாலந்துநாட்ழைச் கசர்ந்த விஞ்ஞானி.) - நிழனவு தினம்

மாவட்ட கழகச் செயைா்ளர, மாவட்ட �லைவர, கழக 
பி்ரச்ொ்ர அணிச் செயைா்ளர, கழக துலணப ச�ாதுச் 
செயைா்ளர, கழக ச�ாதுச் செயைா்ளர எனைப �ல்்வறு 
ச�ாறுபபுகல்ள ஏறறு – ஏறறுக் சகாணட ச�ாறுபபுக்குரிய 
சி்றப�ானை செயல்�ாடுகல்ளயும் செயது வருகி்்றன 
ச�ாறுபபு என�ல� நாம் செயயும் இயக்கப �ணிக்கு 
கிலடத்� அங்கீகா்ரமாக மட்டு்ம கருது�வன. ச�ாறுபபு 
இல்ைாமலும் எப்�ாதும் ்�ால் வழலமயாக க்ளப�ணி 
செயதிட்ட அனு�வமும் உணடு. 

இ ய க் க ம்  அ றி வி த் �  ் � ா ்ர ா ட் ட ங் க ள 
ச�ரும்�ாைானைவறறிலும் �ங்கு ச�றறுள்்ளன. கடலூர, 
செனலனை, ்வலூர மத்திய சில்றகளில் �ைமுல்ற 
்�ா்ராட்டவீ்ரனைாக விொ்ரலணக் லகதியாக இருந்திட்ட 
நல்வாயபபும் உணடு.

“புத்�ம் ெ்ரணம் கச்ொமி,

�ம்மம் ெ்ரணம் கச்ொமி 

ெங்கம் ெ்ரணம் கச்ொமி” – என�ல�ப ்�ால் 
சகாளலக ,  இயக்கம் ,  �லைலம மூனறுக்கும் 
எப்�ாதும் கட்டுப�ட்டவனைாக �ணியாறறி வருகி்்றன. 
47, 48 ஆணடு காை ச�ாது வாழ்க்லக அனு�வம் – 
�ைநூறு இல்ளஞரகல்ள இயக்க ைட்சியப �ால�யில் 
�யணிக்கச் செயய உ�வி இருக்கி்றது. 1600 க்கும் 
்மற�ட்ட சுயமரியால�த் திருமணங்கல்ள நடத்தி 
லவத்திருக்கி்்றன என�தும் ொ�லனை �ான. இனறு 
வல்ர ெம்ரெமற்ற க்ளப�ணியா்ளனைாக கழகத்தில் க்ளமாடி 
வருவல�ப ச�ருலமயாகவும் கருது�வன நான. ச�ரியார 
சகாளலகலய வாழ்க்லக சநறியாக்கிக் சகாணடு 
வாழுவ�ால் 100 க்கு 100 சவறறிச�்ற முடியும் என�ல� 
உணரந்திருக்கி்்றன. சமயபபித்திருக்கி்்றன. சமாழி 
உணரவும், இனை உணரவும், பி்றந்� ெமு�ாயத்துக்கு 
ச�ாணடாறறிடும் ்ெலவ மனைப�ானலமயும் மிக்க 
இ்ளம் ்�ாழரகல்ள நூறறுக்கணக்கில் உருவாக்கியதில், 
அவரகட்கு நல்ை ்�ாழனைாய-வழிகாட்டியாய இருந்து 
வருவதில் மனை திருபதி அலடகி்்றன. ச�ரியார 
சகாளலகலய உைகமயப�டுத்திவரும் �மிழர �லைவரின 
�லைலமயில் ச�ரியாரியலை சவல்ைச் செயயும் 
ச�ரும்�ாணியில் �ங்காறறுவல�ப ச�ருலமயாகக் 

கருதுகி்்றன.

தாங்கள வாழநாள சாதல்யா்க்க ்கருதுெலவப் ெற்றி...

‘காைம் �ந்� �லைவர” - �மிழர �லைவல்ர �றறிய 
ச�ாகுபபு நூலிலனையும் ‘அறிவின தி்றவுக்்கால்” 
எனும் நூலிலனையும் ஆக்கியுள்்ளன. �ஞலெ �மிழ்ப 
�ல்கலைக் கழகத்தில் ‘மனி� உரிலமக்கு தி்ராவிடர கழக 
�ங்களிபபு” எனும் ஆயவிலனை ்மறசகாணடு முலனைவர 
�ட்டம் ச�ற்றதும் மனைதிறகுள ச�ருமி�த்ல� �ந்�து. 
கா்ரணம் அயயா ச�ரியால்ரத் ச�ாடரந்து அனலனை 
மணியம்லமயார, ஆசிரியர காைத்தில் கழகம் நடத்திய 
்�ா்ராட்டங்கள, ச�றறுக்சகாடுத்� உரிலமகள, செயதிட்ட 
�்ரபபுல்ரகள, ஆறறிவரும் அருந்ச�ாணடுகள அலனைத்தும் 
மனி� உரிலமகள �றறியலவ�ாம் என�ல� எனைது 
ஆயவில் நிறுவியுள்்ளன. இயக்கத்திறகு நான ஆறறிய 
நனறிக்கடனைாக்வ �ாரக்கி்்றன. சி்றந்� �லைலமயும், 
சீரிய �த்துவமும் பினனிப பிலணந்� தி்ராவிடர கழகம் 
எவவி� எதிர�ாரபபுமினறி மக்கள ச�ாணடாறறி வருகி்றது 
என�தும் - அப�டிப�ட்ட அலமபபில் ச�ாணடனைாக 
எனனைால் ஆனை �ணிகல்ளச் செயதுவருகி்்றன என�து்ம 
எனைது வாழ்நாள ொ�லனையாகக் கருதுகி்்றன. கூடு�ைாக 
நான ஆயவு ்மறசகாணட ‘மனி� உரிலமக்கு தி்ராவிடர 
கழக �ங்களிபபு” என்ற ஆயலவ “மனி� உரிலமகளின 
மறுச�யர ச�ரியார” என்ற �லைபபில் எழுதிமுடித்துள்்ளன 
அ�லனை மதி �பளி்கென சவளியீடு செயய உள்ளது 
என�து குறிபபிடத்�க்கது.   
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 மே 27 (1964) - ஜவஹர்லால் கநரு, (இந்தியாவின் முதல் பிரதமர்.) - நிழனவு தினம்

மணியூருச் சந்ழதயில
மணணுருகும் தவயிலில
அணியணியாக் கட்டுக்கட்டி
அகத்திக்கீர விறகவந்தா

அஙகம்மா இவக்ரு
அகழவகயா அறுவத்தாறு
தசஙகீர விறகாட்டி
தீராது இவ்ாடு

சும்மாடு கூட்டிவச்சு
கீழரச்சுழமயத்தான் தூக்கிவந்து
”அம்மாடி”ன்னு இடுபபுபபுடிக்க
அலுஙகாம எ்றக்கிவச்சா

சந்ழதக்கை வரிழசயில
தக்கததாரு எைம்புடிச்சு
கந்தல் துணிவிரிச்சு
கணக்காகக் கழைக்ாட்ைா

ஒருகட்டுச் தசஙகீழரகய
ஒழுஙகா விறகுமுன்ன
வரிககட்டு வந்துநின்னான்
வாட்ைமான தணைல்காரன்

மூட்ழைக்கு அம்்துன்னு
தமாழ்றப்டி அவஙககட்க
ககட்ை காதசடுத்து
ழகநடுஙக தகாடுத்துவச்சா

கீழரக்கட்டு எல்லாத்துக்கும்
ககட்ைதவல தகைச்சுபபுட்ைா
காரச்கசவு வாஙகலாமின்னு
கணமுழிச்கச கனாக்கணைா

புடிகீர அத்தழனயும்
த்ாழுதுக்குள் வித்துபபுட்ைா
மடிபபிச்ழச எடுக்கி்றதா
மாரியம்மன கவணடிக்கிட்ைா

தகாணடுவந்த கீழரத்தான்
கசஙகாம கழலயாம
தசணடுக்ால பிரிச்தசடுத்து
சூசகமாக் கூறுவச்சா

முத்தாத தமளக்கீர
முதிராத சிறுகீர
சத்தான தசஙகீர
சாமிகளா! வாஙகன்னு

ஆவி துடிக்கமட்டும்
அடித்ததாணை கிழியமட்டும்
கூவி வித்தக்ாதும்
கீழரவாஙக ஆருமில்ல

சீமாட்டி அவகழையில
தசத்தமீனுக்கக மதிபபிருக்க;
மூதாட்டி எஙகழையில
முருஙககீழரக்கு 
தவழலயில்ழலகய ..?
சிந்தாத தவப்த்ழதச்
சூரியனும் சிந்திவர
முந்தாழன சீலதயடுத்து
முக்காடு க்ாட்டுக்கிட்டு

தணடுஞ் சுருஙகாதிருக்க
தழழதயல்லாம் வாைாதிருக்க
கணணீரத் தணணீர்க்ால
கீழரகமல ததளிச்சுவச்சா

கறகணடு வியாவாரிக்கும்
கருப்ட்டி வியாவாரிக்கும்
விறகாட்டி அவுகளுக்குப
த்ருநட்ைம் ஏதுமில்ல

இந்தச் சந்ழதயில
எஞ்சின சரக்தகல்லாம்
அடுத்த சந்ழதவழரக்கும்
அவிஞ்சு விைபக்ா்றதில்ல

ஆனா ……
எம்த்ாழபபு அப்டியா?

சாரப்ாம்பு வாயில்புகுந்த
தவழளகதி எப்டிகயா
கீரவிக்கும் தகழுட்டுச்சிறுக்கி
எம்த்ாழபபும் அப்டிகய
 
அந்திக்குள் விறககலனா
அகத்திக்கீர அழுகிபக்ாகும்
த்ாழுதுக்குள் விறகாட்டி
த்ான்னாஙகணணி 
த்ாசுஙகிபக்ாகும்

்ஞ்சப்ாட்ழைகய ; கிழவி
்ாடிப்ாடி அழுழகயில
மஞ்சபபுைவ கட்டினவ
மயில்க்ால கிட்ைவந்தா

கன்னியிவ அஙகாளி
கர்ணனுக்குப ்ஙகாளி
கஞ்சபழ்யன் வயித்தில்
கருத்தரித்த சீமாட்டி

்ட்டுப பூச்சிக்ால
ழ்யவந்த சிறுக்கிமக
ததாட்டுதூக்கி கீரதவல என்ன?
தகழவின்னு அவககட்ைா

்த்துக்கு தரணடுகட்டுன்னு
்த்றாம தவலச்தசால்ல
எட்டுக்கு தரணடுகட்டுன்னா
எடுத்துகிக்றன்னு இவதசான்னா

அசலுக்கக ஆகாத்டி
அடிவயித்தில் அடிக்கி்றகய
முசக்குட்டிய நாய்வாலில்
முடுஞ்சுழவக்கப ்ாக்குறிகய

புலம்பிய தகழவி்ாட்ைப
புரியாத சிறுக்கிமக
தவலகிப க்ாழகயில
வா! தாயி வா !ன்னு

தகாடுக்கி்ற காழசகய
கும்பிட்டு வாஙகிக்கி்ற
”எடுத்துக்க தாயி! எடுத்து”கன்னு
ஏஙகிய்டி தகழவி தசான்னா

கருகுக்கும் தவயிலில
கழைசிவழரக்கும் வித்ததுல
சுருக்குப ழ்விரிச்சு
தசாரணடிப ்ாத்ததுல
 
அம்்துரூவாய்கக இன்னும்
அஞ்சு்ணம் கசராதிருக்க
சம்்ாதித்த காசதயல்லாம்
சுஙகவரிக்கக சரியாபக்ச்கச

ககழதவ்றகு வாஙகவும்
காசு்ணம் கூைல்ழலகய
வால்மிளகு வாஙகதறகு
வராகஞ் கசரழலகய

வித்த கீழரகட்தைல்லாம்
வரிக்குமட்டுகம க்ானியாச்சு
விறகாத கீழரதயல்லாம்
தவள்ளாட்டுக்குத் தீனியாச்சு

கருவாைாப க்ானமீனு
கைல்நீந்த விதியிருக்கா
கருமாரித்தாகய நானினி
கஞ்சிகுடிக்க வழியிருக்கா..?

கீரைக்காரி…
(ஒரு ைசயாதிை மூ்தாட்டி சைைா்த 
கையிலில �நப்தயில கீபர 
விறகின்்றாள். அநதி ைபர விற்ற 
சைாதும் சைாணியாை ச�ாைததில 
அைள் ைண்ணீர்ெலைப் புலம்பி 
விசும்புைப்த அைள் �ாயலில 
இங்கு ைவிப்தயாை….)

அசசாக் பிரபு
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 மே 31 - புழகயிழல எதிர்பபு நாள்

மூணாம் வகுபபு
முதல் ்ாைகவழள!

பூஙகணண வாத்தியார்தான்
வருழகப்திகவட்ழை
்டித்தார்!

அனா ஆவன்னா வரிழசயில்
உள்களன் அய்யா குரல்
ஒலித்தது!

ராமு கவலய்யன் குமாரு
ஏன்ைா இன்ழனக்கு ்ள்ளிக்கு
வரல
பூஙகணண வாத்தியாரின்
குரலில் அதட்ைல் ததரிந்தது!

நீஙக மூணுக்ரும் க்ாயி
அவஙக எஙக இருந்தாலும்
புடிச்சிட்டு வாஙக!

நான் ்ழனி கவடியப்ன்தான்
அந்த மூணுக்ரு
வீட்டுக்குலாம் க்ாயி கதடிப்ார்த்கதாம்
மூணுக்ருகம இல்ல

முள்களலித்கதாட்ைம்
கலுகுட்டு கால்வாய்லாம்
கதடிப்ார்த்கதாம்
ஈ காக்காக்கூை இல்ல!

அபக்ாதான் ்ழனி தசான்னான்
கணக்கமுட்டு புளியமரத்தாணைாதான்
ககாலி தவழளயாடிட்டு இருப்ாஙகனு!

எஙகள தூரத்துல ்ார்த்ததுகம
மூணுக்ரும் மரத்துகமல
ஏறி ஒளிஞ்சிட்ைானுஙக!

்ள்ளிக்கூை ழ்தயல்லாம்கூை
மழ்றச்சி வச்சிட்ைானுஙக!
கவடியப்ன் தூரத்துலகய
இததல்லாம் ்ார்த்துட்ைான்!

நாஙகளும் ஒணணுந்ததரியாத
மாதிரிகய மரத்துகிட்ை நின்கனாம்
மூணுக்ரும் உச்சிக்கிழளயிகல
உட்கார்ந்திருக்காஙக!

்ழனிதான் என்னகமல ஏ்றச் தசான்னான்
தமதுவா நானும் கமல ஏறுகனன்!

ைவிஞர். ்ா.காமராசன் ேண்டபைாளததூர்

ராமு என்னப்ார்த்துட்டு
திட்்றான்
நாஙக ்ள்ளிக்கூைம் வரமாட்கைாம்
க்ாைான்னாஙக

நா விைகவயில்ழல
உஙகள புடிச்சிட்டுக்ாகலனா
வாத்தியார் எஙக கதால
உறிச்சிடுவாருன்கனன்!

ஆளுக்தகாரு கிழளக்கு தாவுனாஙக
மூணுக்ரும்
குமாருதான் தமாதல்ல
கீழகுதிச்சான்
்ழனியும் கவடியப்னும்
அவன புடிச்சிட்ைாஙக
ராமு கசத்துல குதிச்சி
ஓடிட்ைான்
கவலய்யன் தநல்தணணி
தகாளத்துக்கா ஓடிட்ைான்
ழ்தயல்லாம் மரத்துகமகலகய
ததாஙகுது

தரணைாவது ்ாைகவழள முடிஞ்சி
மூணாவது ததாைஙகியிருக்கும்
குமாரு ழ்யன மட்டும்
மூணுக்ரும் புடிச்சிட்டு க்ாகனாம்!

இபக்ா குமாரு அகத ்ள்ளிக்கூைத்துல
வாத்தியாரு

கநத்துகூை என்ன கூபபுட்டு
தசான்னான்
உன் ழ்யன ஒழுஙகா
்ள்ளிக்கூைம் வரச்தசால்லு
்சஙகக்கூை கசர்ந்துட்டு
கணக்கன் கதாட்ைத்துல
கிரிக்தகட் விழளயாடிட்டு
இருக்கானு!

இகதா நானும் கதடிக்தகாணடிருக்கிக்றன்
வாழக்ழகழயயும்
்ள்ளிக்கு க்ாகாத என்
மகழனயும்!  

பள்ளிக்கூடம்
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மனித நேயத்தின் மறுபரிணாமம்

வெண்புறா
இது கல்விககான மாபபரும் புரட்சி வழி

இலவச மது மற்றும் புகையிகல ஒழிப்பு முைாம் மும்கபை மற்றும் 
சிறுகுறு த�ாழில் தசயவ�ற்ைான இலவச பையிற்சி முைாம்

மமலும் விபைரஙைளுக்கு

Venpura Foundation
Venpura Corporation P.Ltd.,

Jora Life Care IIP, SPJ Enterprises
250/B, 2nd Floor, Phonex Paragon Plaza, Kamani, Kurla (West),

Mumbai- 400 070. www.venpura.in info@venpura.in

022-29744514/ 022-49744515, 99307 20123

ச.தசல்வகுமார்
நிறுவனர் மற்றும் தலைவர்

எமது �யாரிப்புைள்

இயற்கை மற்றும் 
ஆர்ைானிக் ம�யிகல

மது பைழக்ைத்தில் 
இருந்து விடுபைட

பைான், பீடி, 
புகையிகல 
பைழக்ைத்தில் 
இருந்து விடுபைட

புத்துணர்ச்சி தபைறும் 
ம�ாய எதிர்ப்பு சக்தி 

அதிைரிக்கும்

சிறுவர் மு�ல் 
தபைரியவர்ைள் வகர 

அகனவருக்கும் 
தபைாருந்தும்
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