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உயிர்மெய் கல்வி உரிமை முழககமை
காைராசர் வாழ்த்துபுதிய த�ொடர்கத�-இந� இ�ழில் ஆரம்பம

ஆனந்த
சு்தநதிரம்
அமைநது
விடமைாம்..?



டிசம்பர் 20172 கைத்தடி சசப்டம்பர் 2018
“மணமொன ்பண்” எனபதன அடையொளம் “தொலி” என்ொல்,
“மணமொன ஆண்” எனறு அறிய அவனுக்கு எனன அடையொளம்?

்பக�ர்களின்
சிந�தைககு

சில க்கள்வி்கள்

இவண்: கைத்தடி மா்த இ்தழ் 

கைத்தடி வாசைரைளுக்கு ஓர அன்ான வவண்டுவைாள்...!
‘டகததடி மொத இதழ்’ மிகுநத ்பொருளொதொர ்நருக்கடிக்கு 

மததியில் நைததபபட்டு வருகி்து. வொசகர்கள் தஙகளொல் இயன் 
்பொருளொதொர உதவிகடள ்சயயலொம்!

பலரின சநதொ புதுபிக்கபபைொமல் இருபபதொல் ்தொைர்நது 
பயணிக்க சிரமமொக உள்ளது. அறிவுகூர்நது சநதொ ்தொடகடய 
்சலுததியும்,  நன்கொடை வழஙகியும் உதவிைக் ் கட்டுக்்கொள்கி்்ொம்!

நனறி !

வஙகி கணக்கு விவரம் :-
NAME : ARIVAZHAGAN C
A/C NO : 34939017347
IFSC CODE : SBIN0000832
PHONE NO : 73733 33078
STATE BANK OF INDIA, DHARMAPURI



தலைவர் அவர்்களே!  பெரிள�ோர்்களே!  ள�ோழர்்களே!

எத�லைள�ோ ளெர் சோகிறோர்்கள், ஏள�ோ இரணபடோருவர்்கட்குத�ோன் 
நோம் நிலைவு நோள் ப்கோணடோடுகிளறோம். பசததுப் ளெோைவர்்களின் 
ெணதல� உதள�சிதள�ோ, ெடிப்லெ உதள�சிதள�ோ, அதி்கோரம், 
ெட்டம், ெ�வி, அறிவு, சோமர்ததி�ம் மு�லி�லவ்கலேப் ெற்றிள�ோ 
நோம் எவருக்கும் நிலைவு நோள் ப்கோணடோடுவதிலலை. இலவ்கள் 
்கோரணமோ்க நோம் எவலரயும் ளெோற்றுவதுமிலலை; துதிப்ெதுமிலலை.

ெணத�ோல ஒரு மனி�லை மதிப்ெப�ன்றோல, ரிசர்வ் 
ெோங்கில�த�ோன் மதிக்்க ளவணடும். ெடிப்ெோல ஒரு மனி�லை 
மதிப்ெப�ன்றோல பெரி� லைப்ரரில�த�ோன் மதிக்்க ளவணடும். 
அறிவோல ஒருவலை மதிக்்களவணடுமோைோல ‘என்லசக்ளேோபீடி�ோ’, 
ளரடிள�ோ மு�லி�லவ்கலே மதிக்்க ளவணடும். இப்ெடி 
அளை்கவற்லற - உயிரிலைோ�லவ்களிலும் ்கோணைோம். ஆ�ைோல, 
நோம் மதிப்ெது, ளெசுவது நிலைவுறுவது என்ெலவப�லைோம் 
இலவ்கலே உதள�சித�லை.

மற்பற�ற்்கோ்க என்றோல, மனி�ர்்கேோ்க-மனி�த�ன்லம 
உலட�வர்்கேோ்க இருந்து, மலறந்� மனி�ர்்களுக்்கோ்க இரங்கி, 
அவர்்கேது மனி�த�ன்லமல� எடுததுக் கூறி, மற்றவர்்கலேயும் 
மனி�ர்்கேோ்க ஆகுங்்கள் என்ெ�ற்்கோ்களவ �ோகும்.

அப்ெடி�ோைோல, பசததுப் ளெோை மற்றவர்்களும், இப்ளெோது 
இருக்கும் மக்்கள் எலளைோரும் மனி�ர்்கள் அலைவோ என்று ள்கட்பீர்்கள். 
அவர்்கலேப�லைோம் மனி�ர்்கள் என்று பசோலலுகின்ளறோளம ஒழி�, 
மற்ற ஜீவபிரோணி்களுக்கும் மனி�ர்்களுக்கும் ளெ�ம் ்கோணக்கூடி� 
�ன்லமயுலட� மனி�ர்்கள் என்று பசோலலுவ�ற்குரி�வர்்கேோ்க 
மோட்டோர்்கள். ளெ�ம் என்றோல உருவ ளெ�ம் அலை. நடப்பிலும், 
நடப்ெோல ஏற்ெடும் ெ�னிலும் உள்ே ளெ�ளம�ோகும்.

உைகிலுள்ே எலைோ ஜீவபிரோணி்களுக்கும்-மனி�ர்்கள் 
என்ெவர்்கள் உட்ெட, உருவததில ளெ�ம் இருந்�ோலும், குணததில 
ளெ�ம் இருந்�ோலும் நடப்பும் ெ�னும் அளை்கமோய் ஒன்று�ோன்.

அரசர்்கலே மதிக்கிளறோமோ? பெரி� மனி�ர்்கலே, 
ஆழவோர்்கலே மதிக்கிளறோமோ? அலைது ப�ய்வங்்கள் 
என்ெவர்்கலே�ோவது மதிக்கிளறோமோ? மடோதிெதி்கள் அலைது 
ம்கோன்்கள் அலைது ஆசசோரி�ோர்்கலே மதிக்கிளறோமோ? இவர்்கலே 
எலைோம் அவரவர்்களிடததில சம்ெந்�மும், �னிப்ெட்ட நைமும் 
பெறுகிறவர்்கள்�ோன் மதிப்ெோர்்கள்.  மற்றவர்்கள் ஏன் மதிப்ெோர்்கள்.

ஏன் என்றோல, வி�ோெோரம் பசய்து இைோெம் சம்ெோதிப்ெவலை 
�ோர், எ�ற்்கோ்க மதிப்ெோர்்கள்? ஓட்டல்கோரன் ‘அன்ை�ோை பிரபு” 
ஆவோைோ? சம்ெே உெோததி�ோ�ர், ‘குருநோ�ன்” ஆவோைோ? �ோசி, 
‘்கோ�லி”�ோவோேோ? என்ெது ளெோல �ோன் �ன் �ன்நைததுக்கு- �ன் 
�ன் பெோறுப்புக்்கோ்கக் ்கோரி�ம் பசய்யும் எவனுலட� ்கோரி�மும்-
எப்ெடிப்ெட்ட�ோயினும், அது சோ�ோரண ஜீவ சுெோவளம ஒழி� 
ளெோற்றக்கூடி��ோ்கோது. அப்ெடி�லைோ� �ன்லம, பசய்ல்க, 
வோழக்ல்க ப்கோணட மனி�ர்்கள்-அ�ோவது �ன்லைப் ெற்றி� 
்கவலை இலைோமல பிறருக்கு என்று �ன்லை ஒப்ெலடததுத 
ப�ோணடோற்றுகிறவன் மதிக்்கப்ெட்ளட தீருவோன். அதப�ோணடோல 
ெோ�்கமலடயும் �னிப்ெட்டவர்்கள், �னிப்ெட்ட வகுப்புக்்கள், 
கும்ெல்கள் அவலை மதிக்்கோமல இருக்்கைோம்; அவமதிக்்கைோம்; 
அது பெோதுவோய் மதிக்்கோ��ோ்கோது.

ஆ்களவ, நோம் நிலைவு நோள் ப்கோணடோடும் மக்்கலே, 
உணலம�ோை மனி� ர் ்கே ோய்க்  ்கருதி ,  அவர்்கேது 
மனி�த�ன்லமல� மதிதது மற்றவர்்களும் அந்�த �ன்லமக்கு 
வரளவணடுபமன்கிற ஆலசக்்கோ்க எடுததுக்்கோட்டுக்்கோ்க, 
பிரசசோரததிற்்கோ்க ப்கோணடோடுகிளறோம்.

(திருச்சி, தஞ்சை, கும்பக�ோணம ஆகிய இடங�ளில் 1945-இல் 
மோர்ச், ஏப்ரல் மோதங�ளில் சசைோறச்போழிவு – ‘குடி அ்ரசு” 14-4-1945)

நினைவு நாள் ஏன்?
-
 த

னு
வ
சீ
 -

வாசகர் பார்்வயில்
பகுத்தறிவுப் பகலவன் ்தந்்த பபரியார் அவர்களின் 

பிறந்தநா்ைக் பகாண்ாடும் வ்கயில் ்கத்தடி 
ப்தாகுத்த அதது்ைப் ப்்ப்புகளும் பாராட் 
்தகுந்த ஒன்று. குறிப்பாகச் ப�ால்ல வவணடுமானால் 
அட்்ப்ப்ம் மிக அரு்ம !

- முக�ஷ், திண்டுக�ல் 

வழக்கத்்த வி் கூடு்தலான விைம்பரஙகள் 
இ்ம்பபறறாலும் மிகச் �ரியானக் கடடு்ரக்ைக் 
பகாடுததுள்ைார், இ்தழாசிரியர் - ்கத்தடிக்கு 
பாராடடுகள். 

-்வஷ்ணவி, சசைன்னை 

த�ொ்ர்நது புதிய புதிய இ்ைஞர்க்ைக் 
்கத்தடி அறிமுகம் ப�யவது கூடு்தல் சிறப்பு. 
அவ்த வபால,  புகழ் வாயந்த எழுத்தாைர்க்ைத 
ப்தா்ர்நது எழு்த ் வப்பது அ்தனினும் சிறப்பு.  க்ந்த 
மா்த வரி்� அ.அருள்பமாழி, சுப.வீரபாணடியன், 
ப.திருமாவவலன் மிக அரு்ம!

- �ரிஷ்மோ, சசைன்னை

பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

காணிக்க மூலம் பலன் கி்ைககிறது என்றால்,
அந்தக காணிக்க கைவுளுககுத் ்தரும் லஞ்சம் அல்லவா?

நினைவு நாள்
நினைவேந்தல்
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A/C NO: 34939017347
IFSC CODE : SBIN0000832 
NAME : ARIVAZHAGAN.C
PHONE NO : 7373333078 

State Bank of India, Dharmapuri

ஓராண்டு சந்தா ` 250
இரண்டு ஆண்டு சந்தா ` 470
நான்கு ஆண்டு சந்தா ` 950
ஐநது ஆண்டு சந்தா ` 1200

ன்கத்தடி சந்தா விபரம் ்தனி இ்தழ்
` 20

ÝCKò˜ ñŸÁ‹ ªõOf†ì£÷˜: 
º.C.ÜPõöè¡

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
àîM ÝCKò˜:

è£. îIöóê¡ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÝCKò˜ °¿: 
¹ôõ˜ ï£¬è ð£½ î.º.â.ê.
º¬ùõ˜ °. º¼«èê¡

ñ£.A¼†®í¡
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¹¬èŠðì‚ è¬ôë˜:
îÂûõ¡, «ü£F ªõƒèì£üôðF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
æMò˜èœ:

æMò˜ ó£.ó£ü«êè˜
îÂõC C.î˜ñó£x, æMò˜ Cèó¡,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ªñŒŠ¹ˆ F¼ˆî‹:
«ñ.è£.A†´

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Þî› õ®õ¬ñŠ¹:

®¬ú¡û£Š, 76677 55673
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

è÷ŠðE‚ °¿: 

Ü.ªê.ªê™õ‹, C.ió«õ™, è‡ñE, 
«î.²«ów, ÜóM‰ˆ, 

  èMî£ó«ñw.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ê†ì Ý«ô£êè˜èœ: 

Ý˜.¬êòˆ Ü¡õ˜ ð£ê£, õö‚èPë˜ 
ªü. î‹HHóð£èó¡, õö‚èPë˜

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÝCKò˜ °¿ & Ü½õôè ºèõK 

ñF ðŠO«èê¡ 
2/343, è£ñô£¹ó‹ (A), ñ™L‚°†¬ì (Ü),
è£Kñƒèô‹ (õ), î¼ñ¹K & 635 205.

Ü¬ô«ðC: 73733 33078
I¡ù…ê™: kaithadimonthly@gmail.com

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

«ð†®èœ, CøŠ¹‚ è†´¬óèO¡ è¼ˆ¶‚èœ Üõ˜èO¡ 
ªê£‰î‚ è¼ˆ¶‚è«÷. ÞîN™ ªõOò£°‹ M÷‹ðóƒèO¡ 
à‡¬ñî¡¬ñ‚° ¬èˆî® ñ£î Þî› G˜õ£è‹ ªð£ÁŠð™ô.

பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

கல்விககுக காரணம்
்சரசுவதியா? ஆசிரியரா?

இ ந்த இ ்தழில்...
வழககறிஞர் அ.அருள்மாழி - நேர்காணல் 5
ஆனந்த சு்தநதிரம் அ்ைநதுவிடநைாம்..? 8
மூைேம்பிக்ககள பலவி்தம்
அதில் இது ஒருவி்தம் 10
்கத்்தடி வா்சகர் வடைத் துவகக விழா
மற்றும் தினககூலி நூல்்வளியீடடு விழா! 11
்பாதுபுத்தியில் அவள! 12
அயம்பது ஆண்டு திராவிை கடசிகளின் ஆடசியில்
்தமிழகம் வளர்நதிருககிற்தா? வீழ்நதிருககிற்தா? 14
எழுத்்்தனபபடுவது..... 17
்தமிழர் வி்ளயாடடுகள -  ப்ன நுங்கு வண்டி 18
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

பக்தநன நீ ்க ்வககாமல்
கைவுள ேகருமா?

வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழி - நேர்்கொணல் - ் �ொடர்

மு.சி.அறிவழகன் 

ஈழம்
1983
மு்தல்
2009
வரை

இரண்டு
பெண்்களின் 
ெடைப்பு்களில்...
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

ஆறுமுகனுககுப பன்னிரண்டு ்கக்ளப ப்ைத்்தது யார்?
அவனுககுப பன்னிரண்டு கால்க்ளப ப்ைககா்தது ஏன்?

டிசம்பர் 20176 கைத்தடி அக்டோபர் 2018



பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

அன்று ந்தான்றிய, நபசிய கைவுள,
இன்று ந்தான்றவும் காநணாம்; நப்சவும் காநணாநம, ஏன்?
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

இராகு காலமும், ்சகுனமும் ேம் “பார்த ோடடில்” ்தாநன,
நவறு ோடடில் உண்ைா?

நீ ங்கள் ச�ொல்வதை நொன் மறுக்கிறேன், ஆனொல 
நீங்கள் அதை ச�ொல்வைற்கொன “உரிதமக்்கொ்க 
�ொகும் ்வதை ற�ொைொடுற்வன்: என்ேொர் பிைொன்ஸ் நொட்டு 
எழுதைொளர் ்வொலறடேர். 

்கருததுரிதம, எழுததுரிதம, ற�ச்சுரிதம. இநை 
நொட்டில பிேநை அதன்வருக்கும் உண்டு என்�தை இநதிய 
அைசியலதமப்பு உறுதி ச�ய்துள்ளது. 

ஆனநை சுைநதிைம் அதடேநதுவிட்றடேொம் என்று 
ஆண்டுக்கு ஒரு முதே இனிப்பு ்வழஙகி ச்கொண்டேொடி 
மகிழ்வது எைறகு?

இநை நொட்டில பிேநை ஒவச்வொரு குடிமக்்களுக்கும் 
சுைநதிைம் உண்டு என்�ைற்கொ்க. 

�ொ.ஜ.்க. ஆட்சிக்கு ்வநை நொள் முைல மக்்கள் 
�ைட்டேதறைொடும், �யதறைொடும் ்வொழநது ்வருகின்ேனர். 
குறிப்�ொ்க ைலித மக்்கள், சிறு�ொன்தமயின மக்்கள் 
ச�ண்்கள், குழநதை்கள் என்று. 

்கருததுரிதம என்ேொல என்ன? அப்�டி ஒன்று உள்ளைொ? 
என்று �ொ.ஜ.்க.ற்வொடு அைசும், அைசுத துதே நிர்்வொகி்களும் 
ற்கட்கும் நிதல உள்ளைொ?

குறிப்�ொ்க இநதுது்வததிறகு எதிைொ்க, மனிை றநயததிறகு 
ஆைை்வொ்க ற�சும் ்கதலஞர்்கள், �குதைறி்வொளர்்களுறம 
குறித்வதது ைொக்்கப்�டுகின்ேனர். 

ம்கொைொஷைொத்வச் ற�ர்நை நறைநதிை ைற�ொல்கர் 
துப்�ொக்கியொல சுட்டுக் ச்கொலலப்�ட்டேொர். ற்கொவிநத 
�ன்�ொறை, ம.ம.்கலபுர்கி ச்கௌரி லஙற்கஷ ்வதை சைொடேர்நது 
துப்�ொக்கியொல �டுச்கொதல ச�ய்யப்�ட்டேனர்.

இது �குதைறி்வொளர்்களுக்கும், முறற�ொக்்கொளர்்களுக்கும் 
விடேப்�ட்டே �்வொல, அ்வர்்களுக்கு எதிைொ்கத சைொடுக்்கப்�ட்டேப் 
ற�ொர். 

�ொ.ஜ.்க.வின் மொண்புமிகு அதமச்�ர்்கள் ற�சி்வரு்வதையும் 
�ொர்ததுக் ச்கொண்டு ைொன் இருக்கின்றேொம்.

ைொமன் பிேநை இடேததில ற்கொவில ்கட்டித ைொன் 
தீருற்வொம். 

முைலில ைொமன் பிேநை இடேததில ற்கொவில ்கட்டேத ைொன் 
முடியுமொ? அப்ற�ொ, ைொமன் ைறச்கொதல ச�ய்து ச்கொண்டே 
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

இநதியா்வத் ்தவிர நவறு எந்த ந்சா்சலி்ச ோடடிலாவது
ந�ாதிைம் இருககிற்தா?

�ைொயூ நதியில நிதனவிடேம் ்கட்டேத ையொைொ?

மைச்�ொர்பின்தமதயச் சீர்குதலக்கும் ்வத்கயில, 
மை ச்வறிதயத தூண்டும் ்வத்கயில ‘‘ைொமனுக்கும் 
கிருஷ்ணனுக்கும் பிேநை்வர்்கள் இநை நொட்டில 
இருங்கள். மறே்வர்்கள் ச்வளிறயேலொம் �ொகிஸ்ைொனுக்குச் 
ச�லலுங்கள். மொட்டு மூததிைததைக் குடியுங்கள்’’ என்று 
ச�ொல்வைறகு அ்வர்்களுக்கு ்கருததுரிதம உள்ளது 
என்ேொல, ‘‘�சு மொட்டு மூததிைததை நீங்கள் குடியுங்கள், 
மொட்தடே சூப்பு த்வதது நொங்கள் குடிக்கிறேொம்’’ என்று 
ச�ொல்வைறகு நமக்கும் ்கருததுரிதம உண்டு. 

சநறறிக் ்கண் திேப்பினும் குறேம் குறேறம என்று 
உல்கததை ஆளும் �ொது்கொக்கும் ஆண்டே்வன் சி்வதனறய 
்கதைப்�டி ற்கள்வி ற்கட்டே ைமிழநொட்டு ஆழ்வொர்்கள், 
சி்வனடியொர்்கள், ரிஷி்கள், ைொமொனுஜர்்கள் ்வொழநை இநை 
ஆன்மீ்க பூமியில ஏன், எைறகு எப்�டி என்று அறிவு, 
ஆைொய்ச்சி மூலம் ற்கள்வி ற்கட்டு ்கருதது்கதள �ட்டித 
சைொட்டி எலலொம் �ைப்பி மனிைறநயதறைொடும், �குதைறிவு, 
நொ்கரி்கதறைொடு மொறறிய ச�ருதம ைநதை ச�ரியொருக்கும் 
திைொவிடேர் இயக்்கததிறகும் உண்டு. 

்கடேவுள் ற்கொவில்களும், சிதல்களும், சிற�ங்களும் 
அதி்கம் உள்ள ைமிழநொட்டில ைொன், ்கடேவுள் மறுப்பு 
ச்கொள்த்கதய ்கடேவுளுக்கு அருகிறலறய சிதலயொ்க 
த்வதை ்வைலொறும், த்வக்்கப்�ட்டே ்வைலொறும் இஙகு 
உண்டு. 

ச�ொதுக் கூட்டேததிறகு ச�ன்று ச்கொண்டிருநை ைநதை 
ச�ரியொர் மீது ச�ருப்பு ்வநது வீழநைது, ்கடேவுறள இலதல 
என்று ச�ொலலும் ைொம�ொமி ற�ொைொன் என்று ச�ருப்�ொல அடி 
ச�ரியொர் அதை ச�ரிய விஷயமொ்க எடுததுக் ச்கொள்ளொமல 
அறை இடேததில ்கடேவுள் மறுப்த�ச் ச�ொலகிேொர் மீண்டும் 
ஒரு ச�ருப்பு ்வநது வீழநைது. ஒரு றஜொடி ச�ருப்புக் 
கிதடேதைது என்று மகிழச்சிறயொடு ச�ன்ேொர். 

ச�ருப்பு வீசிய அறை ஊரில ைநதை ச�ரியொருக்கு 
�ட்டேப்�டி இநதுக்்களொல சிதல த்வக்்கப்�ட்டேது. 
‘‘ச�ருப்ச�ொன்று ற�ொட்டேொல சிதல ஒன்று முதளக்கும்” 
இதுற்வ ச�ரியொரின் இயக்்கம் என்ேொர். ்கவிஞர் 
்கரு்ணொனநைம்.

இப்ற�ர்�ட்டேத ைமிழநொட்டில இன்தேய நிதல 
்கருததுரிதமக்கு எதிைொ்க மி்க றமொ�மொன சூழநிதல உள்ளது. 
துண்டேறிக்த்க ச்கொடுதைொல த்கது. ஆண்டேொள் ைமிதழ 
ஆண்டேொள் என்று ற�சினொல ற�ொடேொ �ொட்டில வீ�ப்�டும் 
என்ே அச்சுறுதைல. சைொதலக்்கொட்சி வி்வொைததில ைன் 
மனதில �ட்டே  ்கருததை ச்வளிப்�டுததினொல ச்கொதல 
மிைட்டேல. ஜனநொய்க முதேயில ற�ொைொடினொல அடிதது 
உதைதது ்வழக்கு. ைதல்வர்்கள் சிதலக்கு மொதல 
ற�ொட்டேொல த்கது. சடேலலியில ஆய்வு மொ்ணவி “�ொசி� 
�ொஜ்க ஒழி்க”  என்று அ்வர் ற�ொட்டே முழக்்கததிற்கொ்க 
உடேறன அ்வரின் �ொஸ்ற�ொர்ட் வி�ொத்வ முடேக்கி த்வதது 
த்கது ்வழக்கு என்று �ட்டே ஒழுஙத்க உடேனடியொ்க 
்கொப்�ொறறுகிேது �ொ.ஜ.்க.வின் ்வழி்கொட்டுைறலொடு நடேக்கும் 
ைொஜொத்வ விஞ்சிய ைொஜொ விஸ்்வொசியொ்க ைமிழ்க அைசு.  

இநை ்கருததுரிதமக்கு எதிைொன ற�ொர் ஏறைொ 
எழுதைொளர்்களுக்ற்கொ, �குதைறி்வொளர்்களுக்ற்கொ, 
ற�ச்�ொளர்்களுக்ற்கொ, நொததி்கர்்களுக்ற்கொ மட்டும் அலல. 
�ட்டே ஒழுஙத்கப் �ொது்கொக்கும் ்கொ்வல துதேக்கும், 
மக்்களின் ்கதடேசி நம்பிக்த்கயொ்க விளஙகும்  “நீதி 
துதேக்கும்” ச�ொருநதும். 

மக்்களொல மனறநொயொளியொ்க விமர்சிக்்கப்�டும் சில 
ைமிழர் உரிதமக்கு எதிைொன்வர்்கள் “நீதிமன்ேததின் 
மொண்த�றய ைனது திரு்வொதய மலர்நது அநொ்கரீ்கமொ்க 
கீழதைைமொன ச�ொற்கதளப் �யன்�டுததி உள்ளொர்்கள்’’ 
என்�தை மேக்்கக் கூடேொது. 

ந ொட்டில உள்ள மக்்கள் அதன்வரும் சுய 
மரியொதைறயொடும், சுைநதிைதறைொடும் ்வொழநைொல ைொன் 
அது நொடு. இலதலறயல ைநதை ச�ரியொர் கூறியது ற�ொல 
அது ச்வறும் ்கடும் புலி்கள் ்வொழும் ்கொடேொகும். 

எனற்வ ்கருததுரிதமக்கு எதிைொன ற�ொரில நின்று, 
ச்வன்று ்கொட்டுற்வொம்.                            

ஆைந்த சு்தநதிரம் 
அனைநதுவிட்ைாம்..?

ந்தாழர் பா.மணியம்ம

ஆைந்த சு்தநதிரம் 
அனைநதுவிட்ைாம்..?
இபநபர்படைத் ்தமிழ்ோடடில் இன்்றய 

நினல ்கருததுரினைககு எதிரா்க 
மிக நமா்சமான சூழ்நி்ல உளளது. 
துண்ைறிக்க ்காடுத்்தால் ்கது. 
ஆண்ைாள ்தமி்ழ ஆண்ைாள என்று 
நபசினால் ந்சாைா பாடடில் வீ்சபபடும் 
என்ற அச்சுறுத்்தல். ்்தா்லககாடசி 

விவா்தத்தில் ்தன் மனதில் படை  கருத்்்த 
்வளிபபடுத்தினால் ்கா்ல மிரடைல். 

�னோயக மு்றயில் நபாராடினால் அடித்து 
உ்்தத்து வழககு. ்த்லவர்கள சி்லககு 

மா்ல நபாடைால் ்கது.
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

கா்லயில் கருை ்தரி்சனம் ்்சயயும் பக்தர்கள,
கருைன் நகாழிக குஞ்்சத் தூககிச் ்்சன்றால் கல்லால் அடிபபது ஏன்?

ந லல றநைம் - ச்கட்டே றநைம் இைொகு்கொலம், எம்கண்டேம், 
அஷடேமி, ந்வமி எனப் பிரிதது மக்்களின் விதலமதிப்�றே 
றநைததை வீ்ணொக்கிக்ச்கொண்டு இருக்கிேது இநை 

றஜொதிடேமும் �ஞ்�ொங்கமும் என்�ைதனப்  �டிதை்வர்்கள் 
முைல �டிக்்கொை்வர்்கள் ்வதை யொருறம சிநதிப்�திலதல 
என்�து ற்வைதனயொ்க இருக்கிேது!

உலகில உள்ள எலலொ மக்்களுக்கும் ஒரு நொதளக்கு 24 
மணி றநைம் மட்டும் என்�து நிைர்�னமொன உண்தம. இதை 
அதன்வரும் ஒப்புக்ச்கொண்டு ைொன் ஆ்க ற்வண்டும்.

ஆனொல,

இநை 24 மணி றநைததில எஙகு இருநது ்வநைது இநை 
நலல றநைமும்! ச்கட்டே றநைமும்! என, ஒரு ்க்ணம் சிநதிததுப் 
�ொர்க்கும்ற�ொது, 24 மணி றநைததில 3 மணி றநைம் மட்டுறம 
நலல றநைமும் ச்கட்டே றநைமுமொ்க பிரிக்்கப்�ட்டுள்ளது. 

ஆ்க, “ஒரு நொளில 1.30 மணி றநைம் மட்டும் நலல றநைம்! 
1.30 மணி றநைம் மட்டும் ச்கட்டே றநைம்!” இதை நிதனதது 
சிரிப்�ைொ? சிநதிப்�ைொ?

நிச்�யம் சிநதிததுத ைொன் ஆ்க ற்வண்டும். ்கொை்ணம், 
ஒரு நொதளக்கு 24 மணி றநைம், அதில 3 மணி றநைம் நலல 
றநைம், ச்கட்டே றநைம். என்ேொல 365 நொதளக்கு என்ே ற்கள்வி 
எழுகிேது...

365 X 1.30 = 547 மணி றநைம். அைொ்வது, 547.5 மணி 
றநைம் இைொகு ்கொலமும், எம்கண்டேம் றநைம் 547.5 மணி 
றநைமும் சமொதைம் (1095) மணி றநைம் ஓர் ஆண்டில 
வீ்ணொக்்கப்�டுகிேது.

சிநதிக்்க ற்வண்டும்! ஒரு மனிைனுக்கு அ்வசியமொனது 
உ்ணவு, உதடே, இருப்பிடேம் மட்டுமொ? இலதல, இநை 
்வரித�யில ‘றநைமும்’ அ்வசியமொன ஒன்று ைொன்.

ஆ்க, அநை றநைததை நொம் எப்�டிப் �யன்�டுததிக் 
ச்கொள்கிறேொம் என்�ைதனப் ச�ொருததுதைொன் நம்முதடேய 
்வொழக்த்கயின் ச்வறறியும் றைொலவியும் தீர்மொனிக்்கப்�டுகிேது.

நம்முதடேய குடும்�ச் சூழநிதல நம்முதடேய ்வறுதம 
நிதலக்குக் ்கொை்ணம் என்ன? என்�ைதன அறிநது அைறகு 
மொறறு ்வழி என்ன என்�ைதனக் ்கண்டேறிநது அைற்கொனத 
தீர்த்வ ்கொண்�றை �குதைறிவு! அதை விட்டுவிட்டு இைறகு 
்கொை்ணம் “நம்முதடேய ச்கட்டே றநைம் என நம்பு்வது என்�து 
எவ்வளவு ச்வட்்கக்ற்கடேொனது என்�தை நொம் எண்ணிப் �ொர்க்்க 
ற்வண்டேொமொ?”

“எலலொம் ற�ொன்வர்க்கும் எதிர்்கொலம் உண்டு”

நலல றநைம், ச்கட்டே றநைம் ்கணிக்்கப்�ட்டேது �ரி எனில, 
எலலொ நொடு்களிலும் றநைம் ஒன்று ற�ொல உள்ளைொ? �ரி! 
அப்�டி ்கணிக்்கப்�ட்டே எம்கண்டேததில எநைவிை நலல 
்கொரியங்களும் நதடேச�று்வது இலதலயொ? இலதல, நலல 
றநைம் என ்கணிக்்கப்�ட்டே றநைததில எநைக் ச்கட்டே ்கொரியமும் 
நதடேச�று்வது இலதலயொ? ஒவச்வொரு நொட்டிறகும் ்கொலங்கள் 
மொறு�டுகின்ேது! விததியொ�ப்�டுகின்ேது! என்�து உண்தம.

இநதியொவில 8 மணி என்ேொல சிங்கப்பூர், மறலசியொ, 
அசமரிக்்கொ ற�ொன்ே நொடு்களில 2 . 30 மணி றநை 
விததியொ�ததுடேன் 10.30 மணி என இருக்கும் ற�ொது நலல 
றநைமும் ச்கட்டே றநைமும் எப்�டி உண்தமயொ்க இருக்கும்? 

இநதியொவில �்கல என்ேொல அஙற்க இைவு; இநதியொவில 
இைவு என்ேொல அஙற்க �்கல. அப்புேம் எப்�டி ‘இைொகு்கொலமும், 
எம்கண்டேமும்’ ஒன்ேொ்க அதமயும்.

ஒரு நொதளக்கு ‘எம்கண்டேம்’ என்�த்வ 1.30 மணி றநைம் ! 

கிழ்ம இ்ரோகு�ோலம குளி்� எம�ண்டம

ஞாயிறு 04.30 - 06.00 03.00 - 04.30 12.00 - 01.30

திங்கள 07.30 - 09.00 01.30 - 03.00 10.30 - 12.00

்்சவவாய 03.00 - 04.30 12.00 - 01.30 09.00 - 10.30

பு்தன் 12.00 - 04.30 10.30 - 12.00 07.30 - 09.00

வியாழன் 01.30 - 03.00 09.00 - 10.30 06.00 - 07.30

்வளளி 10.30 - 12.00 07.30 - 09.00 03.00 - 04.30

்சனி 09.00 - 10.30 06.00 - 07.30 01.30 - 03.00

அதை, ஒரு ்வொைததிறகு ஒவச்வொரு நொதளக்கும் எப்�டி 
பிரிததுக் ்கொட்டி இருக்கிேொர்்கள் என்�ைதனப் �ொருங்கள்.  

இ்வர்்கள் ச�ொலலும் இநைக் ச்கட்டே றநைததில உலகில 
எதைதனறயொ குழநதை்கள் பிேநதிருக்்கலொம். ச்கட்டே 
றநைம் உண்தமயொனொல, அநை குழநதை்கள் அதனததும் 
இேநது அலலது  ஊனமுறறு அலல்வொ பிேநது இருக்்க 
ற்வண்டும்? அநைக் ச்கட்டே றநைததில �ொதல்களில 
எதைதனறயொ ்வொ்கனங்கள் �யணிததுக் ச்கொண்டு ைொன் 
இருக்கிேது. அப்�டியொனொல, அநை ்வொ்கனங்கள் அதனததும் 
வி�ததுக்குள்ளொகி இருக்்க ற்வண்டும் அலல்வொ?

�ரி,

அப்�டிசயன்ேொல, மறே றநைங்களில அைொ்வது நலல 
றநைததில பிேநை குழநதை்கள்அதனததும்  ஊனம் 
இலலொமல அலல்வொ இருக்்க ற்வண்டும்? �ரி �ை்வொயிலதல! 

மூடநம்பிக்கைகைள் பலவிதம்
அதில் இது ஒருவிதம்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

பகதியுளளவன் படிககாமல்
“பாஸ்” ஆவானா?

நலல றநைததில �யணிக்கும் ்கொர்்கள், 
விமொனங்கள், ற�ருநது்கள், இையில்கள்  
ற�ொன்ே அதனதது  ற�ொக்கு்வைதது 
்வொ்கனங்களும்  வி�ததுக்கு உட்�டேொமல  
அலல்வொ இருக்்க ற்வண்டும்? அப்�டி 
நடேப்�து ற�ொன்று சைரியவிலதலறய? 

இத்வ்களின் மூலம் நொம் ்கறறுக் 
ச்கொள்ள ற்வண்டியத்வ என்ன?

இைண்டு ற�ர் ற�சிக் ச்கொள்கிேொர்்கள். 
“நலல ்கொரியங்கள்” ச்கட்டே றநைததில ச�ய்யக்கூடேொது 
என்ேொல நொன் ஒரு �நறை்கம் ற்கட்கிறேன். அைறகுப் �தில 
ச�ொலலுங்கள் என்ேொைொம். அ்வர் �ரி ற்களுங்கள் என்ேொர்.

அ்வர் ஒரு நி்கழத்வக் கூறுகிேொர்.

‘‘ஒரு குழநதை ஆழதுதளக் கி்ணறதே எட்டிப் �ொர்க்கிேது.
அப்ற�ொது, ை்வறிப் ற�ொய் உள்றள விழுநதுவிடுகிேது. 
(ைமிழ்கததிலும் மறே இடேங்களிலும் சைொடேர்நது 
இநை நி்கழவு நடேநது ச்கொண்டுைொன் உள்ளது) .                                                       
நொனும் மறே்வர்்களும் �ொர்ததுக் கூச்�லிட்றடேொம். ஓடிப்ற�ொய் 
கீறழ உள்ள குழநதைதயக் ்கொப்�ொறே முதனகிறேொம்.
அது நலல ்கொரியம் ைொறன” என்று நண்�ர் ற்கட்டேொர். ஆம், 
நிச்�யம் நலல ்கொரியம் ைொன் என்ேொர். அ்வரும், அப்ற�ொது 
ஒரு்வர் குறுக்கிட்டு, இப்ற�ொது ைொகு்கொலம் இது ச்கட்டே றநைம், 
ச்கட்டே றநைததில எநைவிை நலல ்கொரியமும் ச�ய்யக்கூடேொது 
என்று ச�ொலலி ைொகு்கொலம் முடிநை பிேகு ்கொப்�ொறேலொம் 
என்று ச�ொல�்வரின் ்கருததைக் ற்கட்டு ்கொப்�ொறேொமல 
நின்றுவிட்டேொல குழநதைதயக் ்கொப்�ொறே முடியுமொ? இவ்வொறு 
நலல றநைமும் ச்கட்டே றநைமும் �ொர்ததுத தீயத்ணப்பு வீைர்்கள் 
அ்வர்்கள் �ணிதயச் ச�ய்ைொல அ்வர்்களொல ஆ�ததில உள்ள 
ஒரு்வதைக் ்கொப்�ொறே முடியுமொ? நலல றநைமும் ச்கட்டே 
றநைமும் �ொர்தது ைொணு்வ வீைர்்கள் �ொது்கொப்புப் �ணியில 
ஈடு�ட்டேொல நம்மொல �ொது்கொப்�ொ்க இருக்்க முடியுமொ? 
ஒரு்வருக்கு எதிர்�ொைொை விைமொ்க வி�தது ஏற�ட்டுவிட்டேது, 
அைனொல, அ்வர் உடேலில இருநது அதி்க அளவு இைதைம் 
ச்வளிறயறுகிேது. அ்வருக்கு உடேறன இைதைம் ஏறேப்�டே 
ற்வண்டும் என்று டேொக்டேர் ச�ொலலும் ற�ொது,

இலதல, அ்வருக்குக் ச்கட்டே றநைததில வி�தது 
ஏற�ட்டுவிட்டேது.இைொகு்கொலம், எம்கண்டேம் எலலொம் முடிநை 
பிேகு அ்வருக்கு இைதைம் ஏறறுங்கள் என்று ச�ொன்னொல அது 
எவ்வளவு ச�ரிய முட்டேொள்ைனமொன ச�யல

“காலத்தினாற் செய்த நன்றி சிறிச்தனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் செரிது”

இநை இடேததில பிேரிடேம் �லன் எதிர்�ொர்க்்கொமல அ்வருக்கு 
உை்வலொம் என்று ைொன் நிதனக்்க ற்வண்டுறம ைவிை 
றநைததைப் �ொர்தறைொ (�லதனப் �ொர்தறைொ) ஒரு ச�யதலச் 
ச�ய்யக் கூடேொது. நொம் றநைததைப் பிரிததுப் �ொர்க்்கலொம்.
அது முன்�்கல, பிற�்கல என்று பிரிக்்க ற்வண்டுறம ைவிை 
இைொகு்கொலம், எம்கண்டேம் என்று பிரிக்்கக் கூடேொது.

அப்�டி நலல விைமொ்கப் பிரிதைொல ைொன் றநைம் 
எவ்வளவு முக்கியமொனது என்�தை உ்ணர்நது நம்முதடேய 
்வொழக்த்கயில ்வொழ, ்வளை ச்வறறிறயொடு இருக்்க முடியும்.

நம்முதடேய ச்வறறிக்கு இநைப் �ழசமொழி

“ெகுத்்தறிவு ஓர் இயலொன உணர்வு - அது
அதிகம் இருந்தால பெரறிஞன்.”                     

கைத்தடி வாசைர் வட்டத துவகை விழா
மற்றும் ‘தினககூலி’ நூல்வளியீடடு விழா!

மு.சி.அறிவழகன் 

த ருமபுரியில் செப்டம்பர் 16 அன்று கைத்தடி மா்த இ்தழின் 
ஏற்பாட்டில் கைத்தடி வாெைர் வட்்டம துவஙைப்பட்்டது. 

இந்நிைழ்வில் ைலந்துசைாண்ட கைத்தடி இ்தழாசிரியர் மு.சி.
அறிவழைன் ்தருமபுரி மாவட்்ட கைத்தடி வாெைர் வட்்டப 
ச்பாறுப்பாளர்ைகள அறிவித்தார்.

மாவட்்டத ்தகலவர் : மா.கிருட்டிணன் அவர்ைள்

மாவட்்டச் செயலாளர் : பி.சி.ஆர்.மன�ாைரன் அவர்ைள்

மாவட்்ட அகமப்பாளர் : புலவர் நாகை ்பாலு அவர்ைள்

புலவர் நாகை ்பாலு அவர்ைளின் வரனவறபுகரயில் நிைழ்ச்சி 
இனின்த துவஙகியது, இந்நிைழ்ச்சிக்கு மா.கிருட்டிணன் 
அவர்ைள் ்தகலகமனயறறு ்தகலகமயுகர ஆறறி�ார். அ்தக� 
ச்தா்டர்ந்து புலவர் னவட்ராயன், இரா.சிசு்பாலன் ஆகினயார் 
வாழ்ததுகர வழஙகி�ர்.

மு.சி.அறிவழைன் எழுதிய ‘தி�க்கூலி’ நூலிக� பி.சி.
ஆர்.மன�ாைரன் அவர்ைள் சவளியி்ட, திராவி்டர் ைழை 
மாநில அகமபபுச் செயலாளர் ஊகம செயராமன் அவர்ைள் 
ச்பறறுக்சைாண்டார். 

மு்தல் பிரதிகயப ச்பறறுக்சைாண்ட ஊகம செயராமன் 
அவர்ைள் நூலின் ச்பருகமகயயும ஆசிரியரின் ச்பருகமகயயும 
வாழ்த்தாைப ்பகிர்ந்்தார். 

நூலிக� சவளியீடு செய்த பி.சி.ஆர்.மன�ாைரன் அவர்ைள் 
உறொைம ஊட்டும வகையில் ்தன்னுக்டய சிறபபுகரகய 
நிகறவு செய்தார்.

மு .சி .அறிவழைன் அவர்ைளின் ஏறபுகரனயாடும , 
திராவி்டராென் அவர்ைளின் நன்றியுகரனயாடும நிைழ்ச்சி 
நிகறவு ச்பறறது.

இந்்த நிைழ்ச்சியில் 50க்கும னமற்பட்்ட இகளஞர்ைள், 
நண்பர்ைள், உறவி�ர்ைள், வாெைர்ைள் எ� ்பலரும 
ைலந்துசைாண்ட�ர். இ்தக� இலக்கியா அவர்ைள் ச்தாகுதது 
வழஙகி�ார்.                                      
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

நகாகுல கண்ணன் இன்று பிறந்தால்,
நகாபி்ககள ்தயாரா?

அ பிராமி பற்றிய ் ்சயதி்யப பார்த்து ேம்மில் பலர் நீதிமன்ற 
தீர்பபுகளுககுத் முன்னநர தீர்பபு எழுதி விடநைாம். 
்கா்லக்ள நியாயபபடுத்்த இங்கு யாரும் மனி்தம் 

அற்றவர்கள அல்ல என்பதில் இருநந்த ்்தாைங்க விரும்புகின்நறன். 
அபநபாது ்தான் முன்முடிவுகநளாடு இந்தக கடடு்ர்யப படிககாது 
இந்தக கடடு்ரச் ்்சால்ல வருகின்ற கருத்தின் ்பாருள நபாயச் 
ந்சரும் என எண்ணுகிநறன். ்தன் ம்னவியின் ேைத்்்தயில் ்சநந்தகம் 
்காண்டு ்காடூரமாக ்தன் ம்னவி்யயும் குழந்்தக்ளயும் 
்கான்ற கணவன்களின் க்்த இங்கு ஏராளம் உண்டு. ஒரு ோள 
கூை முழு்தாய ேம் ஊைகங்கள அ்்தப பற்றி விவாதிகக முன் வரத் 
்தயங்குவர்; ஆனால் ் பாதுபுத்தியில் இருநது ் பண் மடடுநம ஒழுகக 
மதிபபீடுகளுககுள இங்கு மீண்டும் சுழற்றி துரத்்தபபடுகின்றாள.

2013ஆம் ஆண்டு ம்னவியின் ேைத்்்தயில் ்சநந்தகபபடை 
திருச்்்சநதூ்ரச் ந்சர்ந்த பாஸ்கர் என்பவர், ்தன் ம்னவி ராமலஷ்மி 
மற்றும் மூன்று குழந்்தக்ள அம்மிககல்்லத் ்த்லயில் நபாடடுக 
்கான்றார்; 2018ஆம் ஆண்டு மூன்றாவ்தாகப பிறந்த குழந்்த ்தன் 
முக �ா்ையில் இல்்ல என்றுக கூறி பிறநது மூன்று மா்தநம ஆன 
்கககுழந்்த்ய அடித்ந்த ் கான்றார் கைலூ்ரச் ந்சர்ந்த கண்மணி 
ரா�ா என்பவர்.

நமநல குறிபபிடை இரண்டு ்சம்பவங்களும் மிகக ்காடூரமானது. 
இதில் பாஸ்க்ரநயா, கண்மணி ரா�ா்வநயா ஊைகங்கநளா, 
்பாது மககநளா இபபடி கூறுபநபாடடு ்தங்கள ேடுநி்ல்ய 
நிரூபிககவில்்ல.  

ஆனால் ஒரு ்பண், ்தாய என்ற நி்லயில் இருநது ்்சய்த 
்கா்லகளுககு ோம் அந்தப ்பண்ணின் படுக்கய்ற்யக 
கூறுபநபாடடு நபசிக்காண்டு இருககின்நறாம். ்கா்லகள 
்காடூரமான்வ என்ற ரீதியில் ்சடைம் ்தன் கை்ம்யச் ்்சயயும். 
அ்்தத்்தாண்டி பாஸ்கர், கண்மணி ரா�ாகக்ள கைநதுபநபாக 
முடிந்த ்சமூகத்்தால் ஏன் அபிராமிகக்ள கைகக முடியவில்்ல?  
என்ற நகளவி்ய மடடுநம முன் ்வகக விரும்புகின்நறன். 

களளக கா்தல் என்று ்பண்கள நவறு உறவில் ஈடுபடும் 
நபாது ்பாது புத்தியில் இருநது மிகச் சுலபமாகச் ்்சால்லிவிை 
முடிகின்றது. exra-marital affair என ஆங்கிலத்தில், திருமணம் 
்தாண்டி நவறு உறவு எனப ்பாதுவாக இருபாலினத்தினர்ககும் 
பயன்படுத்தும் ப்தத்்்தப பயன்படுத்தும் முதிர்ச்சி, மனத்்்தளிவு 
இநதிய மனபபான்்மயில் கி்ையாது. அ்்தத் ்தாண்டி நமற்கத்திய 
ோடடு மககளின் உளவியல், திருமணங்க்ள புனி்தப படுத்்தா்த 
அந்த இயல்பான நபாககு, ஆண் -்பண் இருவருககுமான அந்த 
புரிநதுணர்வு இ்வ ோம் கற்றுக்காளள நவண்டியது. பிடிககவில்்ல 
எனின் உைநன விலகி அவர்களால் நவறு ஒரு வாழ்க்க அ்மத்துக 
்காளள இயலும். நீங்கள நி்னபப்்த விை அவர்கள திருமண 
வாழ்க்கயில் உண்்மயும் அன்பும் நி்றநந்த இருககும்; ஏ்னனில் 
எந்த நிர்பபந்தங்களுககாகவும் அவர்கள திருமணத்தில் இருபபதில்்ல. 

குழந்்தகள அவர்களுககு நவறு உறவில் ஈடுபைத் ்த்ையாக 
இருபபதில்்ல. மு்தல் திருமணம் மூலம் பிறககும் குழந்்தக்ள 
்பண்நணா ஆநணா யார் பிரிநது ் ்சன்றாலும் அவரின் இரண்ைாவது 
கா்தல் இ்ண ஆண் /்பண் இருவரும் இயல்பாக ஏற்றுக ் காளளும் 
பககுவம் அங்கு உளளது. அந்தக குழந்்தகளும் இவர் என் 

அம்மாவின் இரண்ைாவது கணவர் என்ப்்த விை, he is my step 
-father என ் ்சால்லக கூடிய மனபபான்்ம  உண்டு. அந்த ஆணும் 
she /he is my step daughter /son என இயல்பாகச் ்்சால்லித் 
்தங்களுைன் ்தங்கள குழந்்தகநளாடு வளர்ககும் பாங்கு உண்டு.

ஆனால் ோம் ேம் ஊரில் “Your children, my children, playing 
with our children “ என அ்த்ன ே்கபபாக மாற்றி ஏந்தா உலக 
பண்பாட்ை விை இநதியப பண்பாநை சிறந்தது என்பதுப நபால் மனக 
நகாட்ை கடடி, அபிராமிகக்ள உருவாககி அவர்க்ள இறுதியில் 
்கா்லயாளிகளாக மாற்றி, ்தாய்ம, ்பண்்ம இவற்றிற்குக 
களங்கம் கற்பித்து விடைனர் எனக கூககுரலிடுகிநறாம். 

இந்தக கருத்்்தக கூறினால் “அை, நீங்கள அந்தக குழந்்தகளின் 
்கா்லக்ள நியாயபபடுத்துகின்றீர்களா?” என்று நகடகும் ஒரு 
கூடைம். எந்தக ்கா்ல்யயும் நியாயபபடுத்்தநவ முடியாது. உயிர் 
என்பது வி்ல மதிபபில்லா்தது என்ப்்த ேன்கு அறிநவாம். ஆனால் 
்கா்ல ் ்சயயத் தூண்டுவது இந்தச் ்சமூக அ்மபபு அ்்தத் ்தான் 
நகளவிககு உடபடுத்்த நவண்டி உளளது. இபபடிச் ்்சால்கிறவர்கள 
ஒரு ் பண்்ண ஒருவன் பாலியல் வன்மு்ற ் ்சயதுவிடைான் என்ற 
நபாது அபபடிபபடை கயவன் உயிருைன் இருககநவ கூைாது என்று 
கத்துவார்கள. அங்கு ் கா்ல பற்றி அவர்கள சிநதிபபதில்்ல. ஏன் 
என்றால் இரண்டு சூழலிலும் ஒரு ் கா்ல்ய நியாயபபடுத்திடுவதும், 
நியாயம் இல்்ல என ஒதுககுவதும் அவர்கள ்பண் என்ற மனி்த 
உயிர் மீது ்்சலுத்தும் ஆதிககத்தின் ்வளிபபாநை. 

அபிராமியின் வழககில் குழந்்தகளின் ் கா்லகள நியாயமானது 
இல்்ல எனச் ்்சால்வ்தற்குக காரணம் அங்கு ்பண்்மயின் அதி 

ப�ொதுபுத்தியில் அவள்!
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

பிள்ள ்பற அர்சமரம் சுற்ற நவண்டினால்,
‘‘பிள்ள நவண்ைாம்” என்ப்தற்கு எந்த மரத்்்தச் சுற்றுவது?

புனி்தக கடை்மபபு ்தாய்ம நகளவிககு உடபடுத்்தபபடுவ்தால், 
பாலியல் வன்புணர்வில் அந்த ஆ்ணக ்கா்ல ்்சயயலாம் என 
அவர்கள ஏற்றுக ் காளவ்தற்குக காரணம் ் பண் என்ற உயிரின் மீது 
கற்பு என்ற புனி்தத் ்தன்்ம்ய ஏற்றி ்வத்திருபப்தால். 

அபிராமியின் விையத்தில் அவர் கா்தல் திருமணம் ்்சயது 
்காண்ைவர். அ்தனால் இன்்னாருவ்ரத் திருமணத்திற்குப பின் 
கா்தலிககக கூைாது என்ப்்தல்லாம் மிகப பிற்நபாககு மடடுமல்ல, 
வன்மம் கூை.  கா்தல் என்பந்த மூ்ளயில் ஏற்படும் இர்சாயன மாற்றம் 
்தாநன? அந்த இர்சாயனம் திருமணத்திற்குப பின் சுரககாமல் நபாக 
பல்நவறு காரணங்கள உளளது. குடும்ப அ்மபபில் கா்தலன் கணவன் 
என்ற ஆதிககத்்்தச் ்்சலுத்திடும்நபாது, அல்லது இயல்பாகநவ 
நவறு ஒருவர் மீது வரும் ஈர்பபு அ்தற்குக காரணமாக இருககலாம். 
அபபடி நவறு ஒரு உறவில் ோடைம் வரும் நபாது மிக இலகுவாக 
பிரிநதுச் ்்சல்ல குடும்பங்களும், ்சடைமும் அனுமதிபபதில்்ல. ்தன் 
எண்ணங்க்ளக கடடுபபடுத்தி குழந்்தகளுககாக என வாழ்வது 
்தான் ்சரி என இந்தச் ்சமூகம் திரும்பத் திரும்பப நபாதிககின்றது. 
கா்தல் இல்லாமல் எபபடி ஒரு உறவில் இருகக முடியும்? என்ற 
அடிபப்ைப புரி்தல் இல்லா்த ்சமூகம்,  இந்த அழுத்்தங்கள 
நூற்றாண்டு அழுத்்தங்கள!

ஒரு ஆண் நவறு உறவில் ஈடுபடைாலும் அ்்த களளககா்தல் என 
இந்தச் ்சமூகம் அ்ையாளபபடுத்துவந்த இல்்ல. குழந்்தகளும் 
அவனுககுத் ்த்ையல்ல. ஆனால் ஒரு ்தாயின் நவறு உறவு அந்தக 
குழந்்தக்ளச் சி்்தத்துப நபாைக காரணம் இந்தச்்சமூகம். இந்த 
அடிபப்ைப பிரச்்ச்னநய ்பண் நவறு முடிவுகள எடுபப்தற்குக 
காரணம். 

உ்ைந்த குடும்பங்களில் வளரும் குழந்்தகள அன்பிற்கு 
ஏங்குவார்கள என்பதில் உளள உண்்ம்ய விை,  குடும்ப 
வன்மு்றயில் வளரும் குழந்்தகள, அன்பற்றப ்பற்நறார்களிைம் 
வளரும் குழந்்தகள மனச் சி்்தவிற்கு ஆளாகுவர். அ்்தயும் ோம் 
எண்ணிப பார்கக நவண்டும். ்தனி மனி்த உரி்ம என்று ்்சால்லிக 
குடும்பங்க்ள உ்ைத்து விடைால் ஒழுககம் சி்்தநது ்பண்கள 
்தான் பாதிககபபடுவார்கள என்பந்த பலரின் வா்தம். இங்நக குடும்ப 
அ்மபபுகள ஆண்ைாண்டு காலங்களாக ்பண்கள மீது ேைத்தும் 
வன்மு்ற ்தான் அவர்க்ளச் சி்்தத்து அவர்கள ஆளு்ம்ய 
கூறுநபாடடு அதில் குடும்பங்க்ள வாழ ் வத்துக ் காண்டிருககின்றது 
என்ற உண்்ம்ய புரிநது ்காண்டுச் ்்சயல்பை நவண்டியது 
காலத்தின் கடைாயம். 

 ஒரு பிரபல ்பண் மனேல மருத்துவர் இந்தச் ்்சயதி்யப 
பற்றி ஒரு ்்தா்லககாடசியில் நபடடித் ்தருகிறார், “ஆண்கநள 
உங்கள ேண்பர்க்ள, நவறு ஆண்க்ள உங்கள ம்னவிகளிைம் 
அறிமுகம் ்்சயயாதீர்கள” என்று கூறிவிடடு ோன் அ்னவ்ரயும் 
்்சால்லவில்்ல என்கிறார். இந்த அளவுநகால் ்சநந்தகபபடடு 
ம்னவி்யக ்கால்லும் ்பண்களுககும் ்்சால்ல இவர்களால் 
முடியுமா? “்பண்கநள நீங்கள கணவன்க்ள ேம்பாதீர்கள” என்று; 
அங்கு அவர்களாகநவ முன்வநது எல்லா ஆண்களும் அபபடி அல்ல; 
என ஆண்களுககு பாராடடுப பத்திரம் வாசிககின்றனர். ஏன் இந்த 
பாகுபாடு? குடும்பக கடை்மபபு உ்ையாமல் இருககநவண்டும் 
அல்லவா? பாஸ்கரனும், கண்மணி ரா�ாவும் இந்த நபான்று 
்தங்கள குழந்்தக்ளக ்கான்றநபாது எந்த மனேல மருத்துவரும் 
கலங்கிய கண்கநளாடு நபடடி ்காடுககவில்்லநய!? ஏ்னனில் 
இங்கு ்கா்லகள இரண்ைாம் பட்சம் ்தான் இந்தச் ்சமூகத்திற்கு? 
அவர்கள ப்தறுவது ஒரு ்பண் இபபடிச் ்்சயவாளா? ்பண்ணுககு 
நவறு உறவா? என்கிற ப்தடைத்தில் மடடுநம.

“பிள்ள ்பறும் ்்தால்்லயினால் 
்தங்களுககும் பிறர் உ்தவி நவண்டியிருபப்தால், 
அங்கு ஆண்கள ஆதிககம் ஏற்பை இைமுண்ைாகி 
விடுகின்றது. எனநவ உண்்மயான ்பண்கள 
விடு்த்லககுப பிள்ள்பறும் ்்தால்்ல 
அடிநயாடு ஒழிநதுபநபாக நவண்டும். அது 
ஒழியாமல் ்சம்பளம் ்காடுத்து புருஷ்ன 
்வத்துக ்காளவ்தாயிருந்தாலும் ்பண்கள 
்பாதுவாக உண்்ம விடு்த்ல அ்ைநதுவிை 
முடியாது என்நறச் ் ்சால்லுநவாம். இம்மாதிரி இதுவ்ர நவறு யாரும் 
்்சான்ன்தாகக காணபபைா்த்தால், ோம் இபபடிச் ்்சால்லுவ்்தப 
்பரிதும் முடைாள்தனம் என்ப்தாகப ்பாதுமககள கருதுவார்கள. 
இருந்தாலும், இந்த மார்ககத்்்தத் ்தவிர - அ்தாவது ்பண்கள 
பிள்ள ் பறும் ் ்தால்்லயில் இருநது விடு்த்லயாக நவண்டு்மன்ற 
மார்ககத்்்தத் ்தவிர, நவறு எந்த வ்கயிலும் ஆண்்ம அழியாது 
என்பந்தாடு, ்பண்களுககு விடு்த்லயும் இல்்ல என்கின்ற முடிவு 
ேமககு கல்லுபநபான்ற உறுதியு்ைய்தாய இருககின்றது.’’

இ்்த ்தந்்த ்பரியார் அவர்கள ்பண் ஏன் அடி்மயானாள? 
என்ற நூலில் மிகத் ் ்தளிவாகத் ் ்தரிவித்துளளார். திருமணம் என்பந்த 
கூைாது. ந்சர்நது வாழ்்தல் சிறபபு, பிடிககவில்்ல எனின் பிரிநது 
விடு்தல் இலகுவாக இருகக நவண்டும் என்ற ்தந்்த ்பரியாரின் 
எழுத்துகள ்தான் ்பண்ணின் முழு விடு்த்லககானத் தீர்வுகள, 
அ்வ இன்றும் ே்ைமு்றககு வரநவ இல்்ல. 

்பரியா்ரப படித்்த ஆண்களால் கூை இந்தத் தீர்வு ே்ைமு்றககு 
வரநவ வராது என்பந்த உண்்ம. ஏ்னனில் இந்தக குடும்ப அ்மபபு 
ஆண்களுககு உண்்மயில் மிகுநது ேன்்ம ்தரககூடியது. ் பண்கள, 
குறிபபாகப ்பரியா்ரப படித்்த ்பண்கள ்தான் இந்த அ்மப்ப 
உ்ைத்து ் வளிநய வர நவண்டும். ் பண்கள விடு்த்லககு ஆண்்ம 
ஒழிய நவண்டும் என்ற ்த்லபபில் ்தந்்த ்பரியார் இபபடித்்தான் 
கூறுகின்றார். 

“்பண்களுககு மதிபபுக ்காடுபப்தாகவும், ்பண்கள 
விடு்த்லககாகப பாடுபடுவ்தாகவும் ஆண்கள காடடிக்காளவ்்தல்லாம், 
்பண்க்ள ஏமாற்றுவ்தற்குச் ் ்சயயும் சூழ்ச்சிநய ஒழிய நவறில்்ல. 
எங்காவது பூ்னகளால் எலிகளுககு விடு்த்ல உண்ைாகுமா? 
எங்காவது ேரிகளால் ஆடு, நகாழிகளுககு விடு்த்ல உண்ைாகுமா? 
எங்காவது ்வள்ளககாரர்களால் இநதியர்களுககுச் ்்சல்வம் 
்பருகுமா? எங்காவது பார்பபனர்களால் பார்பபனரல்லா்தவர்களுககுச் 
்சமத்துவம் கி்ைககுமா? என்ப்்த நயாசித்்தால் இ்தன் உண்்ம 
விளங்கும். அபபடி ஒருககால் ஏ்தாவது ஒரு ்சமயம் நமற்படி 
விஷயங்களில் விடு்த்ல உண்ைாகி விடைாலும் கூை ஆண்களால் 
்பண்களுககு விடு்த்ல கி்ைககநவ கி்ைககாது என்ப்்த மாத்திரம் 
உறுதியாய ேம்பலாம்.’’

என மிகத் ்்தளிவாகப ்பண்கள மடடுநம ்பண்களின் 
உரி்மகளுககாக, விடு்த்லககாகப நபாராடுவது சிறந்தது, 
அதுநவ உண்்மயான விடு்த்ல்யப ்பற்றுத் ்தரும் என்று பல 
ஆண்டுகளுககு முன்னநர மிகத் ்்தளிவாகக குறிபபிடடுளளார். 

ஆக அந்த அடிபப்ையில் இருநந்த இதுநபான்று ் பாது புத்தியில் 
இருநது ்பண்ணுககு ்சமூகம் தீர்ப்பழுதும் நபாது ்சாடுகின்நறாநம 
ஒழிய நவறில்்ல. ்பரியார் நபசியது Radical Feminism;  
இ்த்ன நீங்கள விரும்பினாலும் விரும்பாவிடைாலும் காலம் அ்்த 
ேனவாகக உங்க்ள அ்ழத்துக்காண்நைச் ்்சல்லும். பயணபபைத்  
்தயாராகுங்கள!                                      

வழககறிஞர் ம.வீ. கனிமமாழி
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

ோற்பத்்்தடடு ோளகள ஒழுககமாக இருககும் அயயபப பக்தர்கள,
மற்ற ோடகளில் எபபடி இருபபார்கள?

்டாக்்டர் டி எம நாயர்

‘‘அ ்வர் ்கொட்டிய ்வழியிறலறய நொம் இப்ற�ொது 
்களததில நிறகிறேொம் நொம் நம்முதடேய 
முன்றனறேப் �ொதையில ச�ன்று ஆறே 

ற்வண்டிய ்கடேதம்களுக்கும் அ்வறை ைதல்வைொய் இருநது 
்வழி்கொட்டே ற்வண்டும்’’ என்று டேொக்டேர் ைை்வொட் மொை்வன் நொயர் 
அ்வர்்கதளப்�றறி தியொ்கைொயர் ைனது ைதலதம உதையில 
1917ஆம் ஆண்டு டி�ம்�ர் திங்கள் 25ஆம் நொள் நதடேச�றே 
சைன்னிநதிய நல உரிதமச் �ங்கததின் முைல மொநொட்டில 
குறிப்பிட்டேொர். 

டேொக்டேர் நொயர் நீதிக்்கட்சிக்குத ைொழதைப்�ட்டே மக்்களின் 
ற�ைொைைத்வத திைட்டித ைநைதில நி்கைறே்வைொ்க விளஙகினொர் 
என்�றைொடு நீதி (Justice) என்ே ஆஙகில இைழின் ஆசிரியர் 
ச�ொறுப்த�த ைவிர்தது ச்வறும் ைன்தன ஒரு ச�யறகுழு 
உறுப்பினர் என்கிே அநை்வத்கயிறலறய அதடேயொளம் 
்கொட்டிக்ச்கொண்டேொர்.

ஸ்�ர்டேஙக் �ொதலக் கூட்டேம் என்று அதழக்்கப்�டும் 

சைொதடேயில இருநது பிேநை்வன் த்வசியன் என்றும் அநை 
ஆண் ்கடேவுளின் ்கொலில இருநது பிேநை்வன் சூததிைன் என்றும் 
கூறி திைொவிடே அப்�ொவி்கதள நம்�த்வதைனர் �ொர்ப்�னர்்கள் 
என்ேொர்.

இவ்வொறு ஆண் ்கடேவுளின் சநறறியில இருநது பிேநை 
ஆரியர்்கள் இநை நொடு றைொட்டேம் துேவு ஆடு மொடு அதனததுச் 
ச�ல்வங்களும்; ஆ்க அதனததும் ைங்களுக்ற்க ச�ொநைம் 
என்று ஆக்கிக்ச்கொண்டுவிட்டேொர்்கள். இைற்கொ்க �லப்�ல �ொ்வ 
புண்ணிய மறுபிேவி ்கர்மொ விதன ற�ொன்ே ்கட்டுக்்கதை்கதள 
்கடேவுள் ச்கொள்த்க எனும் ற்கொவில்களின் மூலமொ்கவும் 
மைததின்மூலமொ்கவும் �டேஙகு்கள் மூலமொ்கவும் ைநதிைமொ்க 
உங்களின் மூதளயில திட்டேமிட்டு ்வலிய திணிதைறைொடேன்றி, 
உங்கள் ்வொயொறலறய உங்கதளச் சூததிைர்்கள் என்று 
ச�ொலலத்வதது நம்�த்வததும்விட்டேனர் என்று அநை 
மொநொட்டில விளொசிதைள்ளிவிட்டேொர் டேொக்டேர் நொயர்!

ச்தன்னிந்திய நல உரிகமச் ெஙைம
முைலொ்வது உல்கப்ற�ொருக்குச் ச�ய்ை ்கொநதியின் 

அய்ம்பது ஆண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில்
தமிழக்ம வளர்ந்திருக்கிறதா? வீழ்ந்திருக்கிறதா?
கூட்டேம் ஒன்தே 1917ஆம் ஆண்டு அக்றடேொ�ர் 7ஆம் றைதி 
ச�ன்தன எழும்பூர் ஏரிக்்கதை தமைொனததில ச�ன்தன ந்கை 
ஆதிதிைொவிடேர் அதமப்பு்கள் ஒன்று ற�ர்நது டேொக்டேர் நொயதை 
அதழதது ்வநது ச�ரு்வொரியொன மக்்கள் திைண்டே மொநொடேொ்க 
நடேததினொர்்கள். இதில டேொக்டேர் நொயர் ற�சும்ச�ொழுது என் 
ஆதி திைொவிடேத றைொழர்்கறள றைொழியர்்கறள என்று சைொடேஙகி 
உங்கதள ஆதிதிைொவிடேர்்கசளன ச�ருதமயுடேன் கூறிறனன் 
்கொை்ணம் இஙற்க இைண்டு இனங்கள் மட்டுறம உண்டு; 
ஒன்று இநை நொட்டின் ச�ொநைக்்கொைைொன திைொவிடேர் இனம் 
மறசேொன்று நொம் அயர்ச்சி மிகுதியில தூஙகும்ச�ொழுது 
நம்முதடேய வீட்டிறகுள் நுதழநதுவிடும் திருடேன் ற�ொன்ே 
�ொர்ப்�ன இனம் என்று ஆற்வ�ம் ச�ொங்கப் ற�சினொர்.

�ொர்ப்�னைலலொை மக்்கதளப் �ல ்வத்க்களிலும் றமம்�ொடுேச் 
ச�ய்்வறை அலலொமல, �ொர்ப்�னர்்கதள வீழதை ற்வண்டும் 
என்� ைலல நீதிக்்கட்சியின் றநொக்்கம். எங்களுக்்கொன �மூ்க 
நீதிதய நிதேற்வறறு்வைறகுரிய அைசியல உரிதமதய 
பிரிட்டிஷ அைசு; அைறகு ஏறே�டி �லுத்க்கதளப் ச�ருக்கித 
ைைற்வண்டும். நீதிக்்கட்சி இநதியொவிறகுத ைன்னொட்சி 
உரிதம ற்கொருகிே அறைறநைததில பிற�டுதைப்�ட்றடேொர், 
ைொழதைப்�ட்றடேொர், �ழஙகுடியினர் ஆகிறயொருக்கு முழு 
உரிதமயும் �ொது்கொப்பும் அளிக்்கக் கூடியைொ்க அநைத 
ைன்னொட்சி இருக்்க ற்வண்டும் என்று ற�சினொர்.

�ொர்ப்�னர்்களின் சூழச்சி்கதள நொர் நொைொ்கக் கிழிதசைறிநைொர் 
இநைப் ற�ருதையில டேொக்டேர் நொயர் என்ேொல மித்கயலல. 
ச்வள்தள நிேதறைொதலக்்கொட்டி ைன்தன உயர்நை்வன் 
என்றும் ்கருப்புநிேதறைொதலக்்கொட்டி அ்வனினும் ைொழநை்வன் 
என்று கூறு்வறைொடேன்றி; ஒரு ஆண் ்கடேவுளின் ைதலயில 
இருநது பிேநை்வன் பிைொம்ணன் என்றும் றைொளில இருநது 
பிேநை்வன் �தரியன் என்றும் ்கடேவுளின் இடுப்பில அலலது 

ைாகைர் டி எம் ோயர்

த்கம்மொேொ்க இநதியதைத திருப்திப்�டுததும் ்வத்கயில 
Government of India Act எனும் இநதிய அைசியல 
�ட்டேம் 1919இல ஐக்கிய இைொஜய நொடேொளுமன்ேததில 
ஒரு �ட்டேமொ்க நிதேற்வறேப்�ட்டேது. 1919இல பிரிதைொனிய 
இநதியொவின் ைதலதம ஆளுநைொ்க இருநை ச�ம்ஸ்ற�ொர்டு 
பிைபு மறறும் பிரிதைொனிய இநதிய அைசின் ச�யலொளர் 
எட்வின் �ொமுற்வல மொண்றடேகுவும் இத்ணநது, ச�ன்தன 
்வங்கொளம் �ம்�ொய் மததிய மறறும் �ஞ்�ொப் மொ்கொ்ணங்களில 
்வதையறுக்்கப்�ட்டே அதி்கொைங்களுடேன், மக்்கள் பிைதிநிதி்கள் 
ச்கொண்டே �ட்டேமன்ேங்கள் நிறு்வப்�டேற்வண்டியும், பிரிதைொனிய 
இநதிய மொ்கொ்ண நிர்்வொ்கங்களில இநதியர்்களுக்குச் சுயொட்சி 
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

அயயபப்ன ேம்பிக நகரளாவுககுப நபாகும் பக்தர்கநள,
்தமிழ்ோடடுக கைவுளக்ள என்ன ்்சயயலாம்?

்வழங்க ஏது்வொ்கவும்; புற�நதிைநொத ற�ொஸ், ரிச்�ர்டு றேலி-
ேட்சின்�ன், விலலியம் டியூக் மறறும் �ொர்லஸ் ச்வன்றி 
ைொ�ர்ட் ஆகிறயொருடேன் ்கலநதுதையொடி மொண்றடேகு-
ச�ம்ஸ்ற�ொர்டு சீர்திருதைங்கள் எனும் ச�யரில அறிக்த்க 
1917ஆம் ஆண்டின் இறுதியில ையொரிக்்கப்�ட்டு பிரிதைொனியப் 
ற�ைைசுக்கு அனுப்�ப்�ட்டேது.

�ட்டேம், நிதி, உள்துதே முைலிய முக்கியத 
துதே்கள் பிரிதைொனிய ஆளுனர் அலலது த்வசிைொயின் 
நிர்்வொ்கக் குழுவின் றநைடிக் ்கட்டுப்�ொட்டிலும்; 
்கலவி, சு்கொைொைம், உள்ளொட்சி, வி்வ�ொயம், சைொழில 
முைலியத்வ மக்்களொல றைர்நசைடுக்்கப்�ட்டே இநதியச் 
�ட்டேமன்ேங்களின் ்கட்டுப்�ொட்டிலும் இயஙகும் விைமொ்க 
மததிய மறறும் மொ்கொ்ண அளவில நிர்்வொ்கத துதே்கள் 
இரு ்வத்கயொ்கப் பிரிக்்கப்�ட்டு; அைொ்வது இைட்தடே ஆட்சி 
என்கிே புதிய முதேதய அறிமு்கம் ச�ய்்வைொ்க இச்�ட்டேம் 
அதமநைது

றமற்கண்டே ஐக்கிய இைொஜய ச�யல�ொடு்களின் ஒவச்வொரு 
அத�விலும் அ்வர்்களுக்்கொனத ைனிப்�ட்டே அைசியல 
�ொர்பு்கள் இருப்�தைத சைளி்வொ்கக் ்கொ்ணமுடிகிேது. 
இன்னும் ச�ொலலப்ற�ொனொல இநதிய ்வளங்கதளசயலலொம் 
இஙகிலொநதிறகு எப்�டிப் �்ணமொ்க மொறறு்வது அலலது 
�ண்டேமொ்கற்வ எடுததுச்ச�ல்வது �றறிய ்க்வதல்கறள 
அ்வர்்களுதடேய பிைைொனமொ்க அதமநைது. அைனொல 
அ்வ�ை அ்வ�ைமொ்க உரு்வொக்்கப்�ட்டே ்கலவிக்ச்கொள்த்கறய 
சமக்்கொறல ்கலவிததிட்டேம் என்்க. இ்வர்்களின் இநை ைநதிை 
மறறும் அசுை ்வளர்ச்சிக்குச் �மூ்கம், �ண்�ொடு, ்கலொச்�ொைம், 
அைசியல, ற�ொர்முதே, ச�ொருளொைொைம், சிதைொநைம் என 
ஒவச்வொன்றும் ச�ரும் �ங்கொறறியுள்ளன என்�துைொன் 
சைொடேர் ்வைலொறறு உண்தம்கள். முைலில எநை ச்கொள்த்க 
ற�ைொத� ற்கொட்�ொடு ச�ொருளொைொைம் �றறிய அறிவு இத்வ 
ஏதுமிலலொை நொறடேொடி்களொ்கத திரிநது ஆறேங்கதையில 
ச்வறும் இனக்குழுக்்களொ்க ்வொழதசைொடேஙகி பின்பு அனு�்வம் 
்வொய்நை குழுத ைதல்வனின் சநறிப்�டி ்வொழதசைொடேஙகியதின் 
அடுதை்கட்டே �ரி்ணொம ்வளர்ச்சிைொன் அைசு என்கிே 
ஆட்சிமுதே உரு்வொகியது.

3% க்கும் கீறழயிருநை சைன்னிநதிய �ொர்ப்�னர்்கள் 
்வடே இநதியப் �ொர்ப்�னர்்கதளவிடே �மூ்க அதமப்பிலும் 
ச�ொருளொைொை ்கலவி ைற�ொர்பு நிதலயிலும் முைலிடேததைப் 
ச�றறிருநைனர் .  இைனொல ச�ரும்�ொன்தமயொன 
உயர்நிதல முைன்தம இநதிய நிர்்வொ்கப் �ணி்கள் மறறும் 
ந்கர்ப்புேங்களில புதிைொ்க உரு்வொனத சைொழில்களிலும் 
�ொர்ப்�னர்்கறள 19ஆம் நூறேொண்டிலும் 20ஆம் நூறேொண்டின் 
து்வக்்கததிலும் ச�ருமளவு ஆதிக்்கம் ச�லுததினர். 
அன்னிச��ண்டின் �ொர்ப்�னிய அடிதம நிதலயும் அைனொல 
ஏற�டுதைப்�ட்டே றேொம்ரூல இயக்்கததினொலும் சூததிைர்்கதள 
விடே �ொர்ப்�னர்்களுக்்கொனக் ்கலவி ற்வதல்வொய்ப்பு்கள் 
அதி்கரிக்்கப்�ட்டேன. இைனொல மி்கப்ச�ரிய அளவிலொன 
சூததிைர்்களுக்கும் �ொர்ப்�னர்்களுக்குமிதடேறயயொன அைசியல, 
�மூ்க, மறறும் ச�ொருளொைொை ஏறேதைொழவு்கள் சைொடேர்நது 
அதி்கமொயின.

தி இநது, இநதியன் சைவியூ, சுறை�மிததிைன் 
மறறும் ஆநதிைப் �ததிரிக்்கொ எனும் நொன்கு இைழ்கள் 
�ொர்ப்�னர்்களொல ச�ன்தன மொ்கொ்ணததில அப்ச�ொழுது 

�ொர்ப்�னர்்களின் குறிப்�ொ்க அ்வர்்களின் 
நலன் �ொர்நறை நடேதைப்�ட்டேத்வ என்�து 
குறிப்பிடேதைக்்கது. 1910 லிருநது 20 
்வதையிலொன ்கொல்கட்டேததில ஆளுனைொல 
�ட்டேமன்ேததுக்கு நியமிக்்கப்�ட்டே ஒன்�து 
நிர்்வொ்க உறுப்பினர்்களில எட்டு ற�ர் 

�ொர்ப்�னர்்கள்; நியமிக்்கப்�ட்டே்வர்்களில 
ம ட்டுமலல ொது ,  உள்ள ொ ட்சி 
அதமப்பு்களொல றைர்நசைடுக்்கப்�ட்டே 
உ று ப் பி ன ர் ்க ளி லு ம் 
ச�ரும்�ொன்தமயினர் �ொர்ப்�னர்்கள். இநதியத 

றைசியக் ்கொஙகிைசின் ச�ன்தன மொ்கொ்ணக் குழுவிலும் 
�ொர்ப்�னர்்கறள ஆதிக்்கம் ச�லுததினர்.

SOUTH INDIAN LIBERAL FEDERATION என்று 
அறியப்�ட்டே சைன்னிநதிய நல உரிதமச் �ங்கம் எனும் 
அதமப்பு 1916-இல ச�ன்தனயில JUSTICE PARTY எனும் 
நீதிக்்கட்சியொ்க ச�ொதுமக்்களொல அறியப்�ட்டேது. நீதிக்்கட்சி 

 ஒரு வரலாற்று ஆய்வு
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்பாறியாளர் பார்த்திபன்.ப

உரு்வொ்க முக்கிய ்கொை்ணங்கள் ஏைொளம் உண்டு எனினும் 
குறிப்�ொ்க அன்னிச��ண்ட் அம்தமயொரின் �ொர்ப்�னிய 
அடிதமதைனதைொல ஏற�ட்டே அைசியல ற்கொளொறு்களொல 
அ்வைது இநதியொ குறிதை �ொர்த்வ �ொர்ப்�னிய ்கருதது்களின் 
அடிப்�தடேயில அதமநதிருநைதும்; ச��ண்ட் நடேததிய 
நியூ இநதியொ இைழ மறறும் அதில இடேம்ச�றறிருநை 
அறிக்த்க்கள் சைொடேர்நது சூததிைர்்கதள விமர்சிததிருநைைொலும்; 
நீதிக்்கட்சியினரிதடேறய அ்வர் சமலல சமலல ச்வறுப்த� 
ஈட்டேலொனொர் என்�ைறகு �ொன்றே, றேொம் ரூல இயக்்கததை 
எதிர்தை நீதிக்்கட்சி, ைனது இைழ்களில ச��ண்ட்தடே 
“ஐயர்லொநது �ொப்�ொததி” என்று ்வருணிதைது என்�றை 
ஆைொைம் என்்க.

ச்வள்ளுதடே ற்வநைர் என்று எலறலொைொலும் அறியப்�ட்டே 
தியொ்கைொயர் 1916ஆம் ஆண்டு ்வதை ைன் நண்�ர் டேொக்டேர் 
டி.எம். நொயருடேன் இத்ணநது இநதியத றைசியக் ்கொஙகிைசில 
ச�யலொறறி ்வநைொர் எனினும், அநை ்கொல்கட்டேததில 
நடேநை �ல ்க�ப்�ொன �ம்�்வங்கள் இரு்வர்்கதளயும் ்வடே்வர் 
ஆதிக்்கமும் �ொர்ப்�னர் ஆதிக்்கமும் மிகுநதிருநைதை 

நீதிககடசி ஆடசிப்பாறுபபில் இருந்தநபாதும் 
அது வெள்னளையர்கனளை மீறி என்தயும் வசயய 
இயலா்த நி்ல இருந்த்தால், அவர்களுைன் சில 
கநரங்களில் இணக்கைா்ககெ நடநதுவ்காள்ளும் 
சூழலும் இல்லாமல் இல்்ல எனலாம். இ்தற்கு 
்காரணம் ைததிய அரசு ,ைா்காண அரசாங்கம் 
என்ற இரட்ை ஆடசிமு்றயின் கீழ் கு்றவான 
அதி்காரங்கள் ைட்டுகை சட்டசனபககு இருந்தக்தாடு; 
நிதி ஒதுககீடு குறித்்த பிரச்்ச்னகளில் நிதி நகாரி 
சட்டசனபயில் தீரைாைங்கள் ைட்டுகை நினைகெறை 
உரி்ம உண்நை ்தவிர; அ்்தச் ்சடைமாக மாற்ற 

அனுைதி அளிக்கபபடவில்னல.
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

அககினி பகவா்ன வணங்கும் பக்தர்கள,
வீடு தீபபற்றி எறிந்தால் அலறுவது ஏன்?

உ்ணர்ததியது. றைசியக் ்கொஙகிைசுக் ்கட்சி �ொர்ப்�னர்்களின் 
நலனுக்்கொ்கற்வ இயஙகி ்வநைது என்�தையும் உ்ணர்நைனர்.

இநநிதலயில ச�ரும் ச�ல்வநைைொன தியொ்கைொயர் 
சிேநை ்வணி்கர் என்�றைொடு ்கொநதிக்ற்க சந�வுதசைொழிலின் 
நுணுக்்கங்கதளக் ்கறறுக்ச்கொடுதை்வர். சைொடேக்்கததில அதி்க 
ச�ொருள்ச்கொதடே்களும் நிதிதயயும் ்கொஙகிைசிறகு இ்வர் 
அளிததிருநதும், இ்வருக்்கொன உரிய மரியொதை அஙகிருநை 
�ொர்ப்�னர்்களொல இ்வர் சூததிைர் என்கிே ்கொை்ணதைொல 
சைொடேர்நது அ்வமதிக்்கப்�ட்டு ்வநைது. இைறகு முதைொய்ப்�ொ்க 
ஒருமுதே ச�ன்தன மயிலொப்பூரில நடேநை ற்கொவில விழொவில 
இ்வதை சூததிைர் என்�ைொல உரிய மதிப்பிதனத ைைொது 
�ொர்ப்�னர்்கள் இ்வதை மி்கவும் அ்வமதிததுவிட்டேனர். இைனொல 
சினம்ச்கொண்டே தியொ்கைொயர் மீண்டும் ச்வகுண்டு ச்வளிறயறி 
றநைொ்க டேொக்டேர் டி.எம். நொயருடேனொன நட்பிதனப் புதுப்பிததுக் 
ச்கொண்டேொர்.

இநை நீதிக்்கட்சிதய ஆைம்பிதை்வர்்களின் முக்கிய 
றநொக்்கம் �மூ்கததில பின்ைஙகிறயொர் முன்றனே 
ற்வண்டும் என்�துைொன். ைமிழ்கம், ஆநதிைொ, 
்கர்நொடே்கததில சில �குதி்கள், ற்கைளததின் சில 
�குதி்கதள உள்ளடேக்கிய �குதி்களொ்க இருநை 
சமட்ைொஸ் பிைசிசடேன்சி; நொலதை ற்கொடி மக்்கள் 
சைொத்கதயக் ச்கொண்டிருநைது.1892 முைல 1904 
்வதை மொ்கொ்ண சிவில �ர்வீஸ் றைர்வில ச்வறறி 
ச�றே 16 ற�ரில 15 ற�ர் உயர் �ொதி ்வகுப்பினர். 
அறைற�ொல உைவிப் ச�ொறியொளர் றைர்வில 21 
ற�ரில 17 ற�ர் றமட்டுக்குடியினர். அப்ச�ொழுது 
�ைவியில இருநை உைவி ்கசலக்டேர்்களில 140 ற�ரில 
77 ற�ர் றமலைட்தடேச் �ொர்நறைொர். அப்�டிறய 
நீதிததுதேயில, 1913-இல ஜிலலொ முன்சீப்்களின் 
128 ற�ரில 93 ற�ர். அறைற�ொல அகில இநதிய 
்கொஙகிைஸ் ்கமிட்டியில றைர்நசைடுக்்கப்�ட்டே 
ச�ன்தன மொ்கொ்ணப் பிைதிநிதி்களில 16-இல 15 
ற�ர் இ்வர்்கறள என்�தை நமது ்கடேநை சைொடேரில 
�ொர்தைதை இஙற்க மீண்டும் றைத்வ ்கருதி நிதனவு 
கூர்கிறேொம்.

டேொக்டேர் சி. நறடே� முைலியொர் ற�ொன்றேொர்்களொல 
்வளர்க்்கப்�ட்டே ச�ன்தன ஐக்கிய ்கழ்கம் 1912 
ந்வம்�ர் மொைததில ச�ன்தன திைொவிடே �ங்கம் 
என்று ச�யர் மொறேம் ச�றேது. பிேகு பிட்டி 
தியொ்கைொய ச�ட்டி, டேொக்டேர் டி.எம். நொயர், பி. 
ைொமைொய நிங்கர் (�ன்கல அை�ர்) மறறும் சி. நறடே� 
முைலியொர் ற�ொன்ே ைதல்வர்்கள் சைொடேர்நது 
�ங்கொறறியைன் விதள்வொ்க உரு்வொனதுைொன் சைன்னிநதிய 
நல உரிதமச் �ங்கம். ஜஸ்டிஸ் எனும் ஆஙகில ஏட்தடே 
இவவியக்்கம் சைொடேர்நது நடேததி �ொர்ப்�னைலலொறைொருக்்கொன 
உரிதம்கதள சைொடேர்நது எழுதி்வநைது.

்கன்க �ங்கை ்கண்்ணப்�தை சநடுங்கொலமொ்க 
ஆசிரியைொ்கக்ச்கொண்டு நீதிக்்கட்சியின் �ொர்�ொ்க 1916இல 
ச்வறும் எட்டு �க்்கங்கதளக் ச்கொண்டு ச்வளி்வநை 
மறறுசமொரு "திைொவிடேன்" எனும் நொளிைழ; ைமிழ்கததின் 
இைண்டேொ்வது ைமிழநொளிைழ என்ே சிேப்பிதனப் ச�றேது. 
இைனொல நீதிக்்கட்சி சைொடேர்நது �ொர்ப்�னைலலொை இதளஞர் 
அணி்கதள மொ்வட்டேநறைொறும் உரு்வொக்கி, �ொர்ப்�னைலலொைொர் 
இயக்்கததின் �ணி்கதளயும் உதற்வ்கததையும் உரு்வொக்்க 
ஏது்வொ்க �ல ச�ொதுக்கூட்டேங்கள் ,  மொந ொடு்கள் , 
ச�ொறச�ொழிவு்கள் எனத சைொடேர்நது �ைப்பி ்வநைது.

மொண்றடேகு - ச�ம்ஸ்ற�ொர்டு சீர்திருதைங்களின் 
அடிப்�தடேயில நடேதைப்�ட்டே 1920 ஆம் ஆண்டு நடேநறைறிய 
ச�ன்தன �ட்டே �த�த றைர்ைல்களில 98 இடேங்களில 
63 இடேங்கதள ச்வறறி ச�றே நீதிக்்கட்சி; ஏ. சுப்�ைொயலு 
சைட்டியொர் ைதலதமயிலொன அதமச்�ைத்வப் �ைவிறயறறு 
ஆட்சிக்கு ்வநைது. மீண்டும் அடுதை மூன்ேொண்டு்களில 
நதடேச�றேத றைர்ைலில நீதிக்்கட்சி சுயைொஜயக் ்கட்சிதய 
எதிர்தது ற�ொட்டியிட்டு ச்வறறிச�றறு �ன்கல அை�ர் 
ைதலதமயின்கீழ இம்முதே அதமச்�ைத்வதய அதமதைது. 
இவ்வொேொ்க 1920-க்குப் பிேகு ்வநை 17 ஆண்டு்களில நடேநை 
றைர்ைல்களில �ைவிறயறே ஐநது அதமச்�ைத்வ்களில நொன்கு 
முதே நீதிக்்கட்சிறய அதமச்�ைத்வ அதமதது சமொதைம் 
13 ஆண்டு்கள் அது ஆட்சியில இருநது ஆட்சி நடேததியது.

ம ொண் றடே கு  -  – ச � ம்ஸ்ற� ொ ர் ட்  சீ ர் தி ரு த ை ம் 
அடிப்�தடேயிலச்கொண்டு்வைப்�ட்டே �ட்டேததின்�டி ச�ொதது 
�தடேதை்வர்்களுக்கு மட்டுறம ்வொக்்களிக்கும் உரிதம இருநை 

மறறும் மி்கக் குதே்வொன அதி்கொைங்களுடேன் ஆட்சி 
நடேதை இநதியர்்கதள அனுமதிததிருநை அன்தேய 
ஆஙகிறலய ஆட்சியில; இநை அளவிலொன 
ஆட்சி அதி்கொைங்கள் உரிதம்கள் மக்்களிதடேறய 
்வலுப்ச�றறு ்வநை விடுைதல ற்வட்த்கயின் 
விதள்வொ்கதைொன் கிதடேதைன என்�தை யொைொலும் 
எளிதில மறுததுவிடேமுடியொது.

நீதிக்்கட்சி ஆட்சிப்ச�ொறுப்பில இருநைற�ொதும் 
அது ச்வள்தளயர்்கதள மீறி எதையும் ச�ய்ய 
இயலொை நிதல இருநைைொல, அ்வர்்களுடேன் சில 
றநைங்களில இ்ணக்்கமொ்கற்வ நடேநதுச்கொள்ளும் 
சூழலும் இலலொமல இலதல எனலொம். இைறகு 
்கொை்ணம் மததிய அைசு ,மொ்கொ்ண அை�ொங்கம் 
என்ே இைட்தடே ஆட்சிமுதேயின் கீழ குதே்வொன 
அதி்கொைங்கள் மட்டுறம �ட்டே�த�க்கு இருநைறைொடு; 
நிதி ஒதுக்கீடு குறிதை பிைச்�தன்களில நிதி ற்கொரி 
�ட்டே�த�யில தீர்மொனங்கள் மட்டுறம நிதேற்வறே 
உரிதம உண்றடே ைவிை; அதைச் �ட்டேமொ்க 
மொறே அனுமதி அளிக்்கப்�டேவிலதல. இதை 
உ்ணர்நதுச்கொண்டே நீதிக்்கட்சி அதமச்�ைத்வ 
�ொர்ப்�னைலலொறைொதை அதி்க அளவில அை�ொங்கப் 
�ணி்களில ச்கொண்டு ்வை ற்வண்டுசமன்ேொல, 
ஆட்சி அதி்கொைம் றைத்வ என்கிே நிதலப்�ொட்தடே 
எடுதைறைொடேன்றி சமலல சமலல ்வகுப்பு்வொரிப் 
பிைதிநிதிதது்வம் என்ே அை�ொத்ணதய நீதிக்்கட்சி 
அை�ொங்கம் ச்கொண்டு ்வநைது.

ஏப்ைல 11, 1921இல, சுப்�ைொயுலு சைட்டியொர் உடேல நலக் 
குதேவு ்கொை்ணமொ்க முைல்வர் �ைவியிலிருநது விலகினொர். 
அ்வருக்குப் பின் �னங்கன்டி ைொமைொயநிங்கொர் என்னும் 
இயறச�யர் ச்கொண்டே �ன்கல அை�ர் முைல்வைொ்கப் 
�ைவிறயறேொர். 1921 ஆம் ஆண்டு �ன்கல அதமச்�ைத்வயொல 
இநது �மய அேநிதலயச் �ட்டேம் ச்கொண்டு்வைப்�ட்டு 
ஆலய நிர்்வொ்கங்களில நிலவிய ஊழதல ஒழிப்�ைறகு 
முயறசி றமறச்கொள்ளப்�ட்டேறைொடு நீதிக்்கட்சி ச�ொருளொைொை 
நிதி சீர்திருதைங்கதளயம் இநை அதமச்�ைத்வ 
அறிமு்கப்�டுததியது. 1929ல �ணியொளர் றைர்வு ஆத்ணயமொ்க 
மொறேப்�ட்டே �ணியொளர் றைர்வுக் ்கழ்கறம �ன்கல 
அதமச்�ைத்வயொல 1924 ஆம் ஆண்டு உரு்வொக்்கப்�ட்டேது 
என்்க

- ஆய்வு சதோடரும

ைாகைர் சி.ேநை்ச மு்தலியார்

்சர் பிடடி தியாகராயர்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

பார்பபான் –பாதிரி –முல்லா ஆகிநயார்
பரநலாகத் ்தபால்காரர்களா?

அ ந்்த வரிைள் என்னுள் ்பதிந்து முப்பது ஆணடுைள் 
நைர்ந்திருக்ைலாம. இன்றும அகவ என்க�த 
தீணடுகின்ற�. தூண்டவும செயகின்ற�. 

எத்தக�னயா எழுததுைள் நமமில்்பட்டு, நமகமவிட்டு எஙனைா 
மகறந்துவிடும நிகலயில், ‘சிலமட்டும’, நமமில் நின்று நமகம 
சவன்று தீணடியும, தூணடியும உறவாடிக்கி்டக்கின்ற�.

முப்பது ஆணடுைள்! நீண்ட சநடுஙைாலம!...

அது ஒரு சு்தந்திரத திருநாள் என்று ஞா்பைம!

திஙைளி்தழ் ‘தீ்பததின்’ அட்க்டப்பதிவு .மு்தல் ்பக்ைததின் 
மு்தல் வரிைள்....

“னெமிக்ைப்பழகு!...” மு்தல்வரிகயக் ை்டக்கினறன். மறு்படியும 

தீணடி�. ம�ம சைாதிபபில் மூழ்கிக் 
சைாந்்தளித்தது. நீண்ட னநரததுக்குபபின்�ால் 
மீணடும மீணடும அகென்பாட்ன்டன். ைாகி்த 
எழுததுைள் ைல்சவட்்டாய மாறி சநஞ்சில் 
நின்ற�. இன்றும அவறகற எழுதுகினறன்! 
ன்பசுகினறன்!

சிறியர், இகளஞர், ச்பரினயார் என்று 
னைட்கும எவகரயும ஈர்க்கும ஆறறல் இந்்தக் 
ைவிக்தக்கு இன்றும இருக்கிறது.

சொல்லச் ெலிபபின்றி சொல்லவும முடிகிறது 

னைட்்பவர் சநஞ்கெ ஈர்க்ைவும முடிகிறது 

எழுத்தெனப்படுவது.....

ோ்க பாலு 

“னெமிக்ைப்பழகு!....” வியபபுமில்கல. ெலிபபும இல்கல. 
ெல�ம இன்றி ்பார்கவ னமனலறுகிறது. அடுத்தவரி இப்படித 
ச்தா்டர்ந்்தது; “இந்்த நாட்டில் அழுவது கூ்ட அ�ாவசியச் 
செலவு்தான்...” எந்்தச் ெல�முமின்றி னமனலறிய ்பார்கவ நின்று 
நி்தா�ம சைாள்கிறது! மீள்கினறன்.

“பெமிககப்ெழகு!
பெமிககப்ெழகு!
இந்த நாட்டில 
அழுவது கூட 
அனாவசியச் செலவு்தான் !
பெமிககப்ெழகு...”
இயல்பு  நிகலயிலிருந்து 

எதிர் நிகலக்குச் சென்ற ம�ம 
ச்தா்டர்கிறது!

“.....கண்ணீரரச் பெமித்துக 
கனலாக மாற்று!
உன் விழிச் சிவப்பின் 
சவம்ரமெட்டு 
அந்த 
சூரியனுககும் 
ஜுரம் வரட்டும்.....”
‘வணடிக்குதிகர’ ்பந்க்தயக் குதிகரயாய ்பாயச்ெசலடுக்கிறது! 

ைவ�ம வரிைளுக்குள் புக்தகிறது. ்பதிந்்த ்பார்கவகய 
மீட்ச்டடுதது, னமல்னநாக்கி னமயவிடுகினறன்...

“.... உரெெயநது ஓயநது கிடந்தால 
தீககுச்சிரய 
விளககுககூட 
விவாகரத்து செயதுவிடும்...
ெசித்்த மனஙகள் 
ொடத்ச்தாடஙகினால
ராகஙகள் கூட 
ஆயு்தபமநதும்...” எழுததுைள் சநருப்பாயமாறி சநஞ்கெத 

‘னமத்தா’வின் ச்தாகுபபில் இது இருக்கிற்தா என்று 
ன்தடிப்பார்க்ைனவணடும. அவரது வாலி்ப ைாலதது வரிைள். 
்பாதுைாத்த அந்்தப ்பக்ைம ைால ஓட்்டததில் ைாணாமல் 
ன்பாயவிட்்டது. ்பதிவுமட்டும இன்றுவகர சநஞ்னெறிக் 
கி்டக்கிறது.

சிலநாட்ைளுக்கு முன்�ர் ‘ைகலஞருக்கு அஞ்ெலி’ 
நிைழ்ச்சியில் – ச்தாகலக்ைாட்சியில்- அவர் ன்பசி�ார். இந்்த 
சநருபபுக் குழமக்ப உமிழ்ந்து தீர்த்த எரிமகலயின் நிழகல 
அவரில் ்பார்தன்தன். ைாலம அவகரக் ைகரததிருந்்தது. 
ஆ�ால் இந்்தக்ைவிக்த ‘னவைம குகறயா்த பிரவாைமாய’ 
மீணடும என்னுள் ச்பருக்சைடுத்தது...

‘அழுவச்தல்லாம அ�ாவசியச் செலவு!’- ‘ன்தமபி 
அழும குழந்க்த சநாணடி’ என்ற ்பாரதியின் வரினயாடு 
அந்்த வரிக்கு எத்தக� இகெவு!

‘உரெ்பயந்து.... செயதுவிடும”

“உன் விழிச்சிவபபின்.. . ெுரம வரட்டும”-என்ற 
வரிைள்  ‘தி்டம சைாணடு ன்பாரா்டவும, சரௌதரம 
்பழைவும’ ைறபித்த ்பாரதியின் வரிைளுக்குத ச்தளிவுகர 
ன்பான்ற உணர்கவ நான் ஆயிரம முகற அனு்பவித்தது 
உணடு.

‘்பசித்த ம�ஙைள் ்பா்டதச்தா்டஙகி�ால் ராைஙைள் 
கூ்ட ஆயு்தனமந்தும’ என்ற வரிைகள உச்ெரிக்கும 
ன்பாச்தல்லாம ‘ஏகழ அழு்த ைணணீர் கூரியவாள் ஒக்கும’ 
என்ற ச்தான்சமாழியும நிக�வில் ன்தான்றாமல் ன்பாைாது.

மரக்ப மீட்டு, மறுவார்பபுச் செயயும ைகலம�ம 
எத்தக� அழைாய இன்ச�ான்கற சிருஷ்டிதது விடுகிறது.

இத்தகைய எழுததுைனள, உள்வாஙகும ம�கெ 
ஏவுைகணயாய இ்ட(ம) மாறறிப ன்பாடுகின்ற�.

‘்பாரதியின் ்பாட்டு ்பரஙகியர்க்கு னவட்டு’ என்்பார்ைள். 
ஒரு ்பக்டப்பாளியின் ெமூைப்பஙைளிபபு அது்தான். எந்்த 
எழுததும ஒரு துணடுச் சீட்்டாய உகறந்து வி்டக்கூ்டாது. 
ஒடுக்ைப்பட்்ட எவனும எழுச்சிச்பறுவ்தறைா�  உந்து 
ெக்தியாய இருந்்தாை னவணடும. இந்்தக் ைவிக்த அந்்த 
னவகலகய அறபு்தமாய செயதிருக்கிறது!செயயும!

- சதோடரும
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

விண்்வளிககுப பயணம் ்்சயயும் ோடுகளில்
ஆயு்த பூ்� உண்ைா?

உல்கததைறய ைன் உள்ளஙத்கக்குள் த்வததிருக்கும் 
இன்தேய அறிவியல மறறும் சைொழில நுட்�த 
சைொதலத சைொடேர்பு ்கொலததில புளுற்வல என்னும் 

ச்கொடூைமொன விதளயொட்டிலிருநது மீள்்வைறகுள் றமொறமொ 
என்னும் விதளயொட்டு நம் உயிதை ்வொங்க ்வநது விட்டேது. 
உலத்கறய உலுக்கி எடுக்கும் இது ற�ொன்ே விதளயொட்டு்களில 
இருநது ைமது பிள்தள்கதள ்கொப்�துைொன் இன்தேய 
ச�றறேொர்்களுக்கு இருக்கும் மி்கப்ச�ரிய �்வொல. அறைற�ொல 
இன்தேக்கு பிளொஸ்டிக் த�்கள் மறறும் பிளொஸ்டிக் 
ச�ொருட்்கதளப் �யன்�டுததிய பிேகு குப்த�்களில வீசி 
எறியப்�டும்ற�ொது அது சுறறுச்சூழலுக்கு மி்கப் ச�ரிய 
�ொதிப்த�யும் அடுதைத ைதலமுதேக்கு மி்கப்ச�ரிய 
அச்சுறுதைதலயும் ைருகிேது. இது ற�ொன்ே பிைச்�தன்கள் 
உள்ள றநைததிலைொன் நமது ைமிழர் விதளயொட்டு்களின் 
அருதம சைரியும். �தன நுஙத்க உண்டேபின் �யன் இலதல 
என்று தூக்கி எரிநை �னங்கொயில இருநது ையொரிக்்கப்�டு்வது 
ைொன் நுஙகு ்வண்டியொகும். ைமிழ நொட்டின் கிைொமததுத 
சைருக்்களில குழநதை்கள் விதளயொடிய �தன நுஙகு ்வண்டி 
விதளயொட்தடே எப்�டி விதளயொடு்வது என்று �ொர்ப்ற�ொம்.

�தனமைம் உல்கததில உள்ள 108 நொடு்களில இருநைொலும் 
அது ைமிழரின் மைம் ைமிழ மொநிலததின் மைம் என்ே 
ைனிதை அதடேயொளதறைொடு விளஙகு்வைறகுக் ்கொை்ணம் 
உலகிலுள்ள சமொழி்களுக்ச்கலலொம் மூதை சமொழியொன ைமிழ 
சமொழியின் எழுதது்கள் முைன் முைலில �தியப்�ட்டேது �தன 
ஓதலயிலைொன் என்�ைொலும் றமலும் இஙகுள்ள ்வேட்சிதயத 
ைொஙகி ்வளர்்வைொலும் �தனதயப் ற�ொறறிப் �ொது்கொதைொன் 
ைமிழன். �தனமைம் ைொன் ைமிழரின் அதடேயொளம் என்�ைொல 
ைமிழன் ்வொழநை மறலசியொ, ஈழம், சமொரீசியஸ் தீவு, 
சைன்னொப்பிரிக்்கொ, ைமிழ்கம் என ைமிழர்்கள் ்வொழநை 
இடேங்களில எலலொம் �தனமைததையும் ்வளர்தைொன். 

ைமிழ்கததின் மொநில மைம் என்ே ச�ருதமயும் ்கடுதமயொன 

்வேட்சிதயயும் ைொஙகி ்வளரும் ைன்தமச்கொண்டேதுமொன �தன 
மைததிலிருநதுைொன் குளிர்நை �தன நுஙகும், ்கள்ளும், �ைநீர் 
அலலது சைளுவும் கிதடேக்கின்ேன. றமலும் �ைநீரிலிருநது 
�னங்கருப்�ட்டி, �னங்கற்கண்டு ற�ொன்ே மருதது்வ கு்ணம் 
நிைம்பிய ச�ொருட்்களும் ையொரிக்்கப்�டுகின்ேன. இது கிைொமப்புே 
மக்்களுக்கு ற்வதல ்வொய்ப்த�த ைரு்வறைொடு அ்வர்்களின் 
ச�ொருளொைொை றமம்�ொட்டுக்கும் த்கச்கொடுக்கிேது. இத்வ 
அதனததும் ச�ரிய்வர்்களின் பிைச்�தன, ஆனொல குழநதை்கள் 
மறறும் சிறு்வர்்கதளப் ச�ொறுதை்வதையில �தனமைததில 
இருநது கிதடேக்கும் �தன நுஙத்கக் ்கடும் ற்கொதடே 
ச்வய்யிலில ருசிதது உண்�தும் �தன நுஙகு எடுதை பின்பு 
உள்ள �னங்கொதயக்ச்கொண்டு �தன நுஙகு ்வண்டி அலலது 
�தன ்வண்டிதய ஓட்டி மகிழைலும்ைொன் அ்வர்்களுக்கு �தன 
மைதறைொடு உள்ள உேத்வ �லப்�டுததுகிேது. ஒருற்வதள 
�தன நுஙத்க மனிைன் மைததின் மீது ஏறி ச்வட்டேவிலதல 
என்ேொல அது றமலும் ்வளர்நது �னம்�ழமொ்க மொறித 
ைொனொ்க மைததிலிருநது விழுகிேது. அதையும் இதளஞர்்களும் 
சிறு்வர்்களும் ச�ரிய்வர்்களும் உண்டு மகிழ்வதுண்டு.

ந்கைததில ்வொழும் குழநதை்கள் விதளயொடே ஏறைொ ஒரு 
விதளயொட்டுப் ச�ொம்தம்கதளறயொ அலலது விதளயொட்டுப் 
ச�ொருட்்கதளறயொ ்கதடேயிலிருநது ்வொஙகி விதளயொடுகின்ேனர். 
ஆனொல கிைொமததில ஒவச்வொரு ்கொல்கட்டேததிலும் அஙகு 
கிதடேக்கும் ஏறைொ ஒரு ச�ொருதளக் ச்கொண்டு பிள்தள்கள் 
விதளயொடு்வொர்்கள். ந்கைததுத ைொக்்கம் ஏதுமின்றி, சில 
கிைொமததுச் சிறு்வர்்கள் �தன நுஙகு ்வண்டி, டேயர் ்வண்டி, 
மொட்டு ்வண்டி ற�ொன்ே விதளயொட்டுப் ச�ொருட்்கதள ையொர் 
ச�ய்து, மண்்வொ�தன மொேொை கிைொமததுத சைருக்்களில 
ஆடு, மொடு்களுக்கு நடுற்வ கிைொமங்களில விதளயொடு்வதைப் 
�ொர்க்்கற்வ �ை்வ�மொ்க இருக்கிேது.

குறிப்�ொ்கப் �ள்ளி ற்கொதடே விடுமுதே சைொடேஙகும் ற�ொது 
�தன மைததில இருநது நுஙகு கிதடேக்கும் அதிலிருநது 

ப்ை
நுங்கு
வண்டி
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

ரஷ்யா, சீனா ஆகிய ோடுகளில்
கைவுளகள வாழ முடியா்த்தற்குக காரணம் என்ன?

சிறு்வர்்கள் விதளயொடே நுஙகு ்வண்டி கிதடேக்கும்.

கிைொமததில ஏரிக்்கதை குளக்்கதை �ொதல ஓைம் என ச�ொது 
இடேங்களில உள்ள �தன மைததில இருநது �னங குதலதய 
ச�ரிய்வர்்கள் இேக்கி ்வநைவுடேன் அ்வர்்கதளச் சிறு்வர்்கள் 
சூழநது ச்கொள்்வொர்்கள். இநைச் சிறு்வர்்களுக்கு �ைமொன 
நுஙத்க �னங்கொயின் றமல�குதிதயச் சீவி ச்கொடுக்்க, அதை 
அப்�டிறய ்வொயில த்வதது ஆட்்கொட்டி விைல அலலது ்கட்தடே 
விைலொல குததி நுஙத்க உைட்றடேொடு ஒட்டி உறிஞ்சி �ொப்பிடும் 
சுத்வறய ைனி. அப்ற�ொது நுஙகில இருநது ச்வளிப்�டும் 
சுத்வயொன நுஙகின் இளநீர் மு்கததில பீச்சியடிப்�தும் 
ைனிசு்கம்.அப்�டி நுஙத்க உண்டே பின்னர், �க்்கை ்வடிவில 
மீைமொகும் நுஙகு குைக்த்க்கள் இைண்தடே எடுததுக் ச்கொண்டு 
ஒரு அதை அடி முைல முக்்கொல அடி நீளமுள்ள ஒரு 
குச்சிதய அச்�ொ்கக் ச்கொண்டு இைண்டு குைக்த்க்கதள அைன் 
தமயப் �குதிறயொடு இத்ணததுக் ச்கொள்ளற்வண்டும். அதை 
இயக்கு்வைறகு அருகில இருக்கும் ஏறைொ ஒரு மைததில 
கிதள பிரியும் இடேமொ்க �ொர்தது Y ்வடி்வததில ்க்வட்தடே 
அலலது ்கப்புக்ற்கொதல நீளமொனக் குச்சிதயக்ச்கொண்டு ையொர் 
ச�ய்துச்கொள்ளற்வண்டும்.  இைண்டு நுஙகு குைக்த்கதய 
இத்ணதை ்வண்டிதய ்கப்புக் ற்கொல அலலது ்க்வட்தடே 
குச்சிதய நடுவில ச�ொருததி ந்கர்ததும் ற�ொது ந்கைத 
சைொடேஙகுது சிறு்வர்்களின் நுஙகு  ்வண்டி. நுஙகு ்வண்டியில 
இருநது �தைம் ்வரு்வைறச்கன நுஙகு ்வண்டியின் �க்்கைததில 
ைப்�ர் �ட்தடேதய ்கொை முள்ளின்  உைவியொல ச�ொருததியும் 
ஓட்டு்வதுண்டு. அப்�டி இலதல என்ேொல சிறு்வர்்கள் ைொங்கள் 
ஒட்டும்ற�ொறை ்வொயிலிருநது �தைம் எழுப்பிக்ச்கொண்றடே 
்வண்டிதய ஓட்டு்வொர்்கள். சிறு்வர்்கள் ைங்களுக்்கொன 
்வண்டிதய ைொங்கறள உரு்வொக்கிக்ச்கொண்டு அநை ்வண்டி 
ஓட்டும்ற�ொது கிதடேக்கும் மகிழச்சிதய ்வொர்ததை்களொல 
வி்வரிக்்க முடியொது. 

்வண்டி ஒட்டு்வறைொடேலலொமல யொர் ்வண்டி ற்வ்கமொ்க 
முநதிச் ச�லலும், யொர் ச�ய்ை ்வண்டி நன்ேொ்க இருக்கிேது 
என்று அ்வர்்களுக்குள் ஆறைொக்கியமொனப் ற�ொட்டி்களும் 
நதடேச�றும். நுஙகு ்வண்டி என்ேொலும் சிறு்வர்்கள் நடேநறை 
ைொன் அநை ்வண்டிதய ஓட்டு்வொர்்கள். அப்�டி ஓட்டு்வது 
அ்வர்்களுக்கு ்வண்டியில ஏறிச் ச�ல்வது ற�ொன்ேசைொரு 
மகிழச்சிதயத ைரு்வதை அருகிலிருநது �ொர்தைொறலொ 
அலலது அனு�விதைொறலொ ைொன் புரிநதுச்கொள்ள முடியும். 
�ொைொை்ணமொ்க சிறு்வர்்கதள ்கதடேக்கு அலலது ஏைொ்வது 
உேவினர் வீட்டிறகுச் ச�ன்று ஏைொ்வது ்வொஙகி ்வைச்ச�ொன்னொல 
ற�ொ்கமொட்றடேன் என்று அடேம் பிடிக்கும் சிறு்வர்்கள் கூடே, 
இ்வர்்கள் ையொரிப்பில உரு்வொன நுஙகு ்வண்டி இருநைொல, 
மறுப்ற�தும் ச�லலொமல ்வண்டிதய ஓட்டிக்ச்கொண்டு 
ஆனநைமொ்கச் ச�ன்று ்வரு்வொர்்கள்.

நுஙகு ்வண்டி ச�ரும்�ொலும் இைண்டு �க்்கைம் 
ச்கொண்டுைொன் ையொரிக்்கப்�டுகிேது சில றநைங்களில ஒறை 
�க்்கைததைக் ச்கொண்டும் ையொரிக்்கப்�டுகிேது. றமலும் அதி்க 
எண்ணிக்த்கயிலொன �க்்கைததைக்ச்கொண்டு ையொரிக்கும் 
ற�ொது அைன் உரு்வம் மறறும் அதை இயக்்கம் முதே்களும் 
மொறு�டுகிேது.  

விளம்�ை மயமொகிப்ற�ொன ந்கர்ப்புே விதளயொட்டு்களுக்கு 
மததியில சுயமொ்க உரு்வொக்கி விதளயொடி மகிழநை நுஙகு 
்வண்டி இன்னும் ந்கைததின் ்வொ�ம் வீ�ொை ஒரு சில 
கிைொமங்களில விதளயொடு்வதும் நுஙகு ்வண்டி உயிர்ப்புடேன் 
ஓடு்வதும் மகிழச்சியொ்க இருக்கிேது. 

நுஙகு ்வண்டி விதளயொட்டு நம் 
குழநதை்களுக்கு �ல ்வொழக்த்கப் 
�ொடேங்கதள ச�ொலலிக்ச்கொடுக்கிேது. 
குறிப்�ொ்க சிறு்வர்்கறள அ்வர்்களுக்்கொன 
நுஙகு ்வண்டிதயத ையொரிப்�ைொல 
அ்வர்்களின் �தடேப்�ொறேலும், சிநைதனத 
திேதனயும் ்வளர்க்கிேது.

இன்தேக்ச்கலலொம் ச�ொறியியல 
்கலலூரி்களில ஒரு லட்�ததிறகும் றமல 
இடேங்கள் ்கொலியொ்க உள்ளது என ச�ய்திதயப் �ொர்க்கிறேொம். 
அைறகு ற�ொதுமொன ற்வதல ்வொய்ப்பின்தமறய ்கொை்ணம் 
என்கிேொர்்கள். இது ற�ொன்ே விதளயொட்டு்கதள அ்வர்்கள் 
சிறு்வயதில விதளயொடி இருநைொல அ்வர்்கள் இயநதிை 
ைள்வொடேப் ச�ொறியியல துதேயில �டிக்கும்ற�ொது நவீன புதிய 
்கருவி்கள் ்கண்டுபிடிப்�ைறற்கொ அலலது ையொரிப்�ைறற்கொ 
இநை விதளயொட்டுத தூண்டுற்கொலொ்க அதமநதிருக்கும்.

வீ்ணொகும் ச�ொருட்்கதளக் ச்கொண்டு புதிய ச�ொருட்்கள் 
ையொரிக்கும் அறிவுததிேதன  ்வளர்க்கும் ற்வதலதய இநை 
நுஙகு ்வண்டி விதளயொட்டு லொ்வ்கமொ்க ச�ொலலிக்ச்கொடுக்கிேது.

�தனமைததிலிருநது கிதடேக்கும் ஓதலயில இருநது   
ச�ரிய்வர்்கள் வீட்டுக் குடித�தயயும் மொட்டுக்குடித�தயயும் 
்கட்டுகிேொர்்கள் ஆனொல சிறு்வர்்கறளொ ்கொய்நை ஓதலயில 
இருநது ்கொதைொடி ச�ய்து விதளயொடுகிேொர்்கள். அநை 
ைதது்வததிலைொன் இன்தேய ்கொறறிலிருநது மின்�ொைம் 
எடுக்கும் ்கொறேொதல மின் நிதலயங்கள் இயஙகுகின்ேன. 
ைமிழன் விதளயொட்டேொ்கச் ச�ய்ை்வறதே அறிவியலும் 
சைொழில நுட்�மும் ்கண்டு பிடிப்�ொ்க நி்கழததிக்்கொட்டியுள்ளன. 

ஒரு �தன மைம் உயிர்நீதது ைதல வீழநது �ட்டுப்ற�ொன 
நிதலயிலும், �தன மைம் �ல �ேத்வ்களுக்கு கூடு்கதள 
அதமதது முட்தடேயிட்டு குஞ்சு்கள் ்வளர்க்்கச் சிேநை 
�ொது்கொப்�ொன இடேமொ்க விளஙகுகிேது என்�தை ைறற�ொதைய 
்கவிஞன் ஒரு்வன் அழ்கொ்கக் கூறுகிேொன்  

“�ட்டுப்ற�ொன ஒறதேப் �தனமைம்

என நிதனக்்கொறை!

அது ஒறதே குருவியின் சிம்மொ�னம்”

இப்�டி �தனமைம் ்வொழும் ்கொலததிலும் ைன் மீது இடி 
வீழநது �ட்டுப்ற�ொன பிேகும் �ல உயிரினங்கள் ்வொழ உைவும் 
�தன மைம், இன்று அழிவின் விளிம்பில இருப்�ைொ்கப் �ல 
ஆைொய்ச்சி்கள் ச�ொலகின்ேன, எனற்வ அைசு �தனமைததைக் 
்கொக்்க முயறசி எடுக்்க ற்வண்டும். அைனொல ைமிழததின் 
மொநில மைம் ்கொக்்கப்�டு்வறைொடு அதிலிருநது கிதடேக்கும் 
மருதது்வ கு்ணம் நிைம்பிய �ைநீர், �னங்கற்கண்டு, 
�னங்கருப்�ட்டி ற�ொன்ேத்வயும் ்கொக்்கப்�டும் சிறு்வர்்களின் 
�தன நுஙகு ்வண்டி விதளயொட்டும் ்கொக்்கப்�டும். 

�தன நுஙகு ்வண்டிதய இப்� உள்ள ந்கைததுப் 
பிள்தளங்களுக்கு சைரியற்வ ்வொய்ப்பிலதல. கிரிக்ச்கட்டும் 
்கணிப்ச�ொறியும் அ்வர்்களுக்கு அளவிலலொ �நறைொ�ம் 
ச்கொடுப்�ைொ்க நிதனக்கிேொர்்கள். உண்தமயொன �நறைொஷம் 
நொம் ஓட்டி மகிழநை டேயர் ்வண்டி, நுஙகு ்வண்டி, ற்கொட்டிபுலலு, 
்க�டி ற�ொன்ே விதளயொட்டிலைொன் இருநைது. ஆ்கற்வ 
அ்வறதே நமது குழநதை்களுக்குச் ச�ொலலிக் ச்கொடுதது 
அ்வர்்களுக்கு உண்தமயொன மகிழச்சிதயக் ச்கொடுப்ற�ொம். 

- இனனும வி்ையோடலோம

ப்ை
நுங்கு
வண்டி

நபராசிரியர் கு.முருககசன்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

மநதிரத்்தால் ்தாலி்யக ்காண்டு வருவ்தாகக கூறும் ்சாயிபாபா, மநதிரத்்தால் உயிர் உளள
யா்ன்யக ்காண்டு வநது காடடுவானா?

“சூ ரியன் எழுகிேொன்”

எழலொமொ... ற்வண்டேொமொ... ச்கொஞ்� றநைம்... நிதனதை�டிறய  
ற�ொர்த்வதய இழுதது ்கழுதது்வதை ற�ொட்டே�டி உேஙகினொன் 
அரிமொ அழ்கன்.

்கடேநை ஒரு ்வொைமொ ்கடுதமயொன �ணி, அலு்வல்க 
ற்வதல்களுடேன் அண்்ணன் அறிற்வநதி ச�ொன்ன சில 
ற்வதல்கதளயும் ச�ய்ய ற்வண்டியிருநைது. இைவு 2 
மணியளவில ைொன் �டுதைொன். அரிமொவின் உதழப்பும் 
ச�யலும் அ்வனுக்ற்க ஆச்�ரியமொ்க இருநைது.

்வழக்்கமொ்க ற்வதல றநைம் ற�ொ்க நண்�ர்்களுடேன் 
அைட்தடே, ஊர்சுறேல என �ொைொை்ணமொ்க எதையும் 
விதளயொட்டேொய் எடுததுக் ச்கொள்ளும் அரிமொ, அண்்ணன் 
இட்டே ற்வதளயில இவ்வளவு ஆர்்வமொய் இருப்�ைறகுக் 
்கொை்ணம் இது்வதை அ்வர் ச�ொநை ைனிப்�ட்டே ற்வதலதயச் 
ச�ொன்னறையிலதல. இது ைொன் முைன்முதே.

அறிற்வநதி, ்கொதலயில நொளிைழ்கதளப் �ொர்ததுக் 
ச்கொண்டிருநைொர். �தமயலதேயில ச�ொன்மதி, அ்வ�ைமொ்க 
(சிறறுண்டி) ்கொதல உ்ணவுத ையொரிப்பில இருநைொள். ஆனொல 
அ்வள் சிநைதன முழு்வதும் அரிமொவிடேம் அ்வர் ச�ொன்ன 
ற்வதல என்னொயிறறு, ஏைொ்வது உருப்�டியொன ை்க்வல 
இருக்்கொ.. இலதலயொ? என்�திறலறய இருநைது. அப்ச�ொழுது 
அஙகு ்வநை ம்கன் கு்ணநீதி ஊருக்குக் கிளம்புே அ்வ�ைததில 
இருநைொன். �ொப்பிட்டுவிட்டு கிளம்பிய்வனிடேம்  ச�ொன்மதி 

“றடேய், கு்ணொ..... சிதைப்�ொத்வ எழுப்பி விடு.”

“ற�ொம்மொ, சிதைப்�ொத்வ இப்�ைொன் அப்�ொ ச�ொன்னொங்கன்னு 
எழுப்பிப் �ொர்தறைன், ம்...கும்.. அத�யற்வயிலதல” நொன் 
ஊருக்குப் ற�ொறேன். அப்�ொவிடேம் ச�ொலலிவிட்றடேன்” 
ற�ொகிறேன். ச�ொன்மதிக்கு அரிமொத்வ சைொம்�ப் பிடிக்கும். 
அண்ணி அண்ணியினு �ொ�மொயிருப்�ொன். அ்வதனச் 
ச�ொநை ம்கனொ்கற்வ ச�ொன்மதியும் அ்வனிடேம் அன்�ொ்கவும் 
உரிதமயொ்கவும் இருப்�ொள். அறிற்வநதியும், அரிமொவும் ற��ே 
�தைம் ற்கட்்க ச�ொன்மதி உடேறன அஙகு ற�ொனொள்.

அறிற்வநதி ்கடு்கடுதை மு்கததுடேன் அரிமொத்வ �ொர்ததுக் 
ச்கொண்டிருநைொர். அரிமொ ைதலகுனிநை�டி 

“அண்ற்ண, ஒரு மணி றநைம் ்கொததிருநறைன், முததையொ 
்வைற்வயிலதல....”

“ எனக்கு த்கப்ற�சியில என்ன �ண்ேதுன்னு 
ற்கட்டிருக்்கலொம்... ஏன்? ற��தல.’’

“அண்ற்ண... ச�ல... �ொர்ஜ இலதல... அங்க ற�ொய்ைொன் 
�ொர்தறைன்... நீ எப்� ச�ொலறீறயொ... அப்�” என அரிமொ 
ச�ொலலும் ற�ொறை அறிற்வநதி ்கடுப்�ொ்க “ச�ொன்னதைச் ச�ய்ய 
முடியறல....ற�... நொன் எவறளொ... பிைச்�தனயில இருக்ற்கன்னு 
உனக்குத சைரியொது. �ரி.. நொறன �ொர்ததுக்குறேன். நீ உன் 
ற்வதலதயப் �ொர்” என்ேொர்.

“அண்ற்ண முததையொ ற்வதலதய நொறன �ொக்குறேன். 

நீங்க ்க்வதலப்�டேொதீங்க’’ என்ே�டி அ்வர் என்ன ச�ொல்வொறைொ 
என �யநை�டி அ்வதைறயப் �ொர்தைொன்.

இரு்வதையும் �ொர்தை ச�ொன்மதி... மனநிதலதய 
ச்வளி்கொட்டிக் ச்கொள்ளொமல “்கொபி குடிங்க அப்புேம் 
ற��லொம்” என்ே�டிறய உள்ள ற�ொனொள். அ்வள் அரிமொ 
ச�ொன்னதை முழு்வதுமொ்க நம்�விலதல. அண்்ணன் 
ச�ொலதல எப்ற�ொதும் �ரியொ்கச் ச�ய்�்வன் என்�து 
மட்டுமிலதல. ச�லற�சி �ொர்ஜ இலதல என்�து ச�ொய். 
ச�ொன்மதி ைொன் ைனது ச�லதல �ொர்ஜ ற�ொடே அரிமொவின் 
ச�ல முழு்வதும் �ொர்ஜ ஆகியிருநைதைப் �ொர்தது எடுதது 
அ்வன் த்கயில ச்கொடுதைொள். அதை ்வொஙகிக் ச்கொண்டு ைொன் 
அரிமொ ற�ொனொன். ஆனொ அறிவிடேம் ஏன் ச�ொய் ச�ொலகிேொன். 
குழப்�ததில அ்வளுக்கு அச்�மும் இருநைது.

�றறு றநைததில அறிற்வநதி சிறறுண்டி முடிததுக் 
கிளம்பினொர். �ரியொ்கப் ற��விலதல. திைொவிடேப் �ொ�தே 
அலு்வல்கம் ற�ொ்வைொ்கவும் மதியம் உ்ணவு ற்வண்டேொம். 
மொதல அலலது இைவு ்வரு்வைொ்கவும் ச�ொலலிவிட்டு 
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

பச்்்ச இரத்்தம் குடித்துக காடடும்
பூ்சாரி பாலிைால் குடித்துக காடடுவானா?

ச�ொன்மதிதயப் �ொர்தது “�யப்�டேொறை நொன் எஙகிருநைொலும் 
ற��றேன். நீ நிதனச்�ப்�டி நலலவிைமொ நடேக்கும்” 
ச�ொலலிவிட்டுப் ற�ொனொர்.

அ்வர் ற�ொனப்பிேகு அரிமொ... ்வழக்்கமொன சிரிப்பு இலலொமல 
ச�ொன்மதி முன்னொல ச�ொறுதமயொ்க ்வநது நின்ேொன் 
விததியொ�மொன சூழல. ச�ொன்மதி ்கலக்்கததுடேன் “ைம்பி, இங்க 
என்ன நடேக்குது? நீ ஏன் ச�ொய் ச�ொன்ன? ச�ொலலு அரிமொ, 
எனக்கு ஒரு மொதிரியொ இருக்கு” என்று ச�ொலலிய�டி ஒரு அடி 
எடுதது த்வதது ்கைத்வப் பிடிததுக் ச்கொண்டேொள். 

“அண்ணி, என்ன இப்�டி ற�சுறீங்க. ்க்வதலப்�டேொதீங்க 
நொன் இருக்கிறேன். அண்்ணனுக்்கொ்க எதையும் ச�ய்ற்வன். 
நீங்க எனக்கு அம்மொ. ்கலங்கொதீங்க. என்னொல �ொர்க்்க 
முடியல” என்று அ்வன் ்கலங்க, ச�ொன்மதி, 

“அரிமொ, நீ இப்�வும் ஆறுைல ைொன் ச�ொலே. அைொன் 
எனக்கு �யததை அதி்கமொக்குது. அப்�டிசயன்ன எனக்கு 
சைரியக்கூடேொை பிைச்�தன. விருப்�ம் இருநைொ ச�ொல” 
என்ேொள், ”உங்ககிட்டே ச�ொலலதைொன் அண்ணி ்வநறைன். நீங்க 
ஆறலொ�தன ச�ொலலுங்க. உங்க தைரியம் எனக்குத சைரியும்” 

“அசைலலொம் �ரி, முைலல நடேநைதைச் ச�ொல”

“அண்ணி, அண்்ணன் ைனது அலு்வல்க உைவியொளர் 
முததையொத்வப் �ொக்்கச் ச�ொலலிச்சி, அ்வன் அண்்ணனுக்கு 
நம்பிக்த்கயொ்க இருநதிருக்கிேொன்”

“எனக்கு சைரியும் வீட்டுக்கும் ்வரு்வொன். அ்வதன ்வை 
ச�ொன்னொ ்வைொன். அ்வதன உன்ன ற�ொய் �ொக்்கச் ச�ொன்னது. 
எனக்குப் புரியல அரிமொ? அ்வதனப் �ொததியொ இலதல?”

“அண்ணி நொன் �ொதறைன்”

“அண்்ணஙகிட்டே இலதலனு ச�ொன்ன?”

“அ்வன் முன்னமொதிரி இலதல .  அண்்ணதன 
மரியொதைக்குதே்வொ ற�சினொன். ற்கொ�ம் ்வநது அடிக்்க 
ற�ொயிட்றடேன். அ்வனும் ற்கொ�மொ்கவும் அலட்சியமொ்கவும் “றடேய், 
ஓ அண்்ணதன ்வை ச�ொன்னொ.. உன்தன அனுப்�ேொர். என்ன 
நிதனப்பு. �தழய நிதனப்�ொ... றைொ.. �ொர் நொதளக்குள் என்ன 
�ொக்்கதலன்னொ நடேக்்கேறை ற்வறு. ற�ொய் ச�ொலலுன்னு”... 
ற்வ்கமொ ற�ொயிட்டேொன். எனக்கும் என்னனு புரியல,”

“அ்வருகிட்டே ச�ொலல ற்வண்டியதுைொன. என்னற்வொ, 
முக்கியமொனைொ இருநைொ.. அரிமொ. இதுநொள் ்வதை அ்வதை 
நொன் இப்�டி �ொதைதிலதல. எைொயிருநைொலும் அ்வர்கிட்டே 
ச�ொலலிடு, நீ மதேச்�து ைப்பு”.

அரிமொ ைதலயத�தது விட்டு ‘நொன் ச�ொய் ச�ொன்னதுக்கு 
்கொை்ணம் முததையொ றமல அண்்ணனுக்கு இருநை நம்பிக்த்க. 
அ்வைொல ைொன் அ்வன் ்வொழக்த்கயில மொறேம். ‘‘அய்யொ, 
அய்யொ”, என்�்வன் அ்வர் இ்வர் என்று ற�சியதை �கிக்்க 
முடியல அண்ணி. அ்வதன நொன் சும்மொ விடேேைொயிலதல.
அ்வறன அண்்ணதனச் �நதிச்சு ்கொலல விழுநது ்கைே 
த்வக்்கணும்னு முடிவு �ண்ணிட்டு ைொன் ்வநறைன். 
அண்்ணனுக்குத சைரிஞ்�ொ ்வருதைப்�டு்வொறு திட்டு்வொறு. 
நொதளக்கு ்கொதலல �ொருங்க அநை நொய் நம்ம வீட்டு 
்வொ�லல நிக்கும்” என்று அரிமொ ச�ொன்ன ற்வ்கம் றமலும் 
ச�ொன்மதிதய அச்�திறகுள்ளொக்கியது. எதுவும் அ்வனிடேம் 
ச�ொலலொமல அறிற்வநதி ற�ொனது, அ்வளுக்குள் ச�ரும் 
்கலக்்கததை உண்டேொக்கியது     

“அரிமொ, உடேறன அண்்ணதனப் ற�ொய்ப் �ொர். ச�ொறுதமயொ 

நடேநைதைச் ச�ொல. அைொன் நலலது. நீ 
எதுவும் அ்வ�ைப்�ட்டு ச�ய்து விடேொறை. 
ஒண்ணு கிடேக்்க ஒண்ணு ஆயிடேப்ற�ொவுது.
உடேறன ற�ொ... அ்வர் ்வநைதும் வி�ைததைக் 
ற்கட்டுக்்கலொம். அதுக்குள்ள ச�ம்சமொழி 
்வநதுட்டேொ என்கிட்டேப் ற��ச் ச�ொலலு” என்று 
ச�ொலலிவிட்டு ச�லலில அறிற்வநதியிடேம் 
சைொடேர்புக் ச்கொள்ள முயறசிதது “சைொடேர்பு 
எலதலக்கு அப்�ொல” உள்ளைொ்கத ை்க்வல 
்வநைதும் இடிநது ற�ொய்விட்டேொள். 

“அண்ணி, நொன் உடேறன ற�ொறேன். நீங்க ச�ொன்னமொரி 
நடேநதுக்கிறேன்” என்று ச�ொலலிவிட்டுப் ற�ொனொன். திடீர்னு 
ச�ம்சமொழிதய ற�� ச�ொலேது எதுக்கு? அரிமொவுக்கு 
குழப்�மொயிருநைது.

‘திைொவிடேப் �ொ�தே’ அலு்வல்கததில அறிற்வநதியிலலொைைொல 
அ்வர் சநருஙகிய நண்�ர் ைமிழ ஆசிரியர் நலலைம்பி 
வீட்டுக்குப் ற�ொனொன்.

ச�ரும்�ொலொன நொட்்கள் கூட்டேம், ்கருதைைஙகு என 
ச்வளியூர் சுறறுப்�ய்ணததில இருக்கும் நலலைம்பி , வீட்டில 
இருநைது அரிமொவுக்கு மகிழத்வத ைநைது. 

“்வொ...அரிமொ.. என்ன திடீர்னு ்வநதிருக்்க. நொறன அறித்வப் 
�ொக்்க ்வைணும்னு இருநறைன். ஏைொ்வது அறிவு ச�ொன்னொனொ? 
்வொ.. உட்்கொநது ற��லொம்... பூ்வைசி அரிமொ ்வநதிருக்கு 
றைநீர்...” ச�ொலலி முடிப்�ைறகுள் பூ்வைசி ்வநது,

‘‘எவ்வறளொ நொளொயிடுச்சி அரிமொ, அண்ணி எப்டியிருக்்கொங்க.
அண்்ணனும் ்வைற்வயிலதல. சைண்டு ற�ர்கிட்டேயும் நொன் 
ற்கொ�மொயிருக்ற்கன்னு ச�ொலலு” சிரிததுக் ச்கொண்றடே உள்றள 
ற�ொனொள்.

“என்ன வி�ைம் ச�ொலலு” - நலலைம்பி 

“அண்ற்ண, றநறறிலிருநது அண்்ணன் ்வழக்்கமொயிருக்கிே 
மொதிரியிலறல... அண்ணிகிட்டே கூடே, ஏன்? கு்ணொக்கிட்டே கூடே 
�ரியொ ற��றல... அ்வர்கிட்டே ற்வதலப் �ொர்தை முததையொத்வ 
என்தனப் �ொர்க்்கச் ச�ொன்னொர், ற�ொறனன். அ்வதனப் 
�ொக்்க முடியதலன்னு ச�ொன்றனன். அப்புேம் திைொவிடேப் 
�ொ�தேக்குப் ற�ொேைொ ச�ொலலிட்டு ற�ொனொர்” ்வநதுட்டு 
உடேறன ற�ொயிட்டேொருன்னு அங்க ச�ொன்னொங்க” -– அரிமொ.

“அப்�டியொ அரிமொ, எனக்ற்க என்னனு சைரியல. �ரி, 
அ்வர் அலு்வல்கம் ற�ொய் �ொததியொ” என நலலைம்பி ற்கட்்க, 
அரிமொ “�ொதறைன்ற்ண அஙற்கயும் இலதல. எப்�டியும் 
உங்கதள �ொக்்க்வரு்வொர்னு நம்பிக்த்கயொ ்வநறைன். இப்� 
என்னொண்ற்ண �ண்ேதுன்னு “ ்கலஙகிட்டேொன்.

“ஒண்ணும் ஆ்கொது. அநை முததையொ �ய வீட்டுக்கு 
ற�ொலொம். நொனும் ்வறைன்”.

“றைநீர் குடிச்சிட்டு ற�ொங்க... ஏம்�ொ அரிமொ, வீை அைசு 
ஒஙகிட்டே ற�சுேொனொ? என்று ைன் ம்கதனப்  �றறிக் ற்கட்டேொள் 
பூ்வைசி.

‘‘இலலண்ணி, எப்�்வொ்வது ற�சு்வொன். ற�சி �தது நொள் 
இருக்கும். என்னண்ணி எைொ்வது நலலற�தியொ?’’ அரிமொ 
ஆ்வலுடேன் ற்கட்்க 

‘‘ஆமொம்�ொ... நீங்க ற�ொயிட்டு ்வொங்க ற��லொம்” என்று 
சிரிதை�டிறய உள்றள ற�ொனொள்.

- சதோடரும

கைலூர் இள.புககழந்தி்்தாைர் க்்த
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“சிவாய ேம” என்றால், “அபாயம் இல்்ல” என்நபார்
மின்்சாரக கம்பி்யத் ்்தாடுவார்களா?

அ ை சு  எ ன் � து  ந ொ ம்  நி த ன ப் � து ற � ொ ல 
அதன்வருக்குமொனது அலல. நமக்்கொ்க ற்வதல 
ச�ய்யும் அைசும் இலதல. ஆ்கற்வ நொம் இநை 

அைசு்கதளக் ்கண்மூடிதைனமொ்க நம்�த றைத்வயிலதல. 
பிேகு, றைர்ைல முதேயில ஓட்டுப்ற�ொட்டு றைர்நசைடுதது 
அ்வர்்கதள அநைப் �ைவிக்கு, அதி்கொைததிறகு நொம்ைொறன 
அனுப்புகிறேொம். அ்வர்்கள் நமக்்கொன அை�ொ்க, நமக்்கொ்க 
ற்வதல ச�ய்யும் அை�ொ்கதைொறன இருக்்க முடியும் என, 
‘’சிறுபிள்தளதைனமொ்க’’ ற்கட்்கக்கூடேொது. ஏசனன்ேொல 
அ்வர்்கள் நமக்்கொ்கச் ச�யல�டே மொட்டேொர்்கள். அஙற்க 
அ்வர்்களுக்கு றமறல எஜமொனர்்கள் உள்ளொர்்கள். அ்வர்்கள் 
ச�ொல�டிைொன் ற்கட்�ொர்்கள், 

இஙற்க முைலொளி்கறள அைசியல்வொதி்களொ்கவும், 
அைசியல்வொதி்கறள முைலொளி்களொ்கவும் உள்ள நிதலயில, 
்கொர்ப்�றைட் ச்கொள்தளயர்்களொலைொன்  அைசு, அை�ொங்கம் என 
இநை இைண்தடேயும் தீர்மொனிக்கும் நிதல உள்ளது. இநதியொவின் 
விதி ஏ்கொதி�ததியங்களொல, ச்கொள்தளக்கூட்டேங்களொல  
எழுைப்�டும் நிதலயில ஒட்டுசமொதைமொ்க இன்று நொடு 
இருக்கும் நிதலயில நொம் இது நமக்்கொன அைசு என்று 
நிதனதைொல, ை்வறு நம்முதடேயதுைொன். பிேகு நொம் 
ஓட்டுப்ற�ொட்டு றைர்நசைடுதைது? அசைலலொம் ஒரு 
நதடேமுதே (நம்தம) ச�ொதுமக்்கதள ஏமொறே. ஆனொல 
அதை மொறேற்வண்டிய ்கடேதமயும் ச�ொறுப்பும் நம் 
அதன்வருக்கும் உள்ளது.           

ச�ொது்வொ்க, அைசியல �ொர்த்வயறே, ஈடு�ொடேறே 
ச�ொதுமக்்கள் மட்டுமலல, ்வர்க்்கப் �ொர்த்வயறே அைசியல 
றநொக்்கர்்கறளகூடே அைசு என்�து அதனதது மக்்களுக்கும் 
ச�ொது்வொனசைன்றும், ஜனநொய்கப் பூர்்வமொனசைன்றும் 
நம்புகிேொர்்கள். இது அறியொதம மட்டுமலல ச�ரும் ை்வறும்கூடே. 
்கொை்ணம், நொம் இவ்வொறே நம்பிக் ச்கொண்டிருநைொல நமது 
அறியொதமதய நொம் இன்னும் உ்ணைொமல இருநைொல 
அ்வர்்களொல விதளயும் ச�ரும் ஆ�ததிலிருநது நம்மொல 
ைப்� முடியொது.

நமது நொட்டில என்று ைனியொர்மயம், ைொைொளமயம், 
உல்கமயம், என மறு்கொலனியக் ச்கொள்த்க்கள் புகுதைப்�ட்டேறைொ 

அன்றே அைறனொடு ற�ர்தது, அைசின் ச்கொள்த்க்களும், 
ச�யலதிட்டேங்களும் மொறறியதமக்்கப்�ட்டுள்ளது. அது, 
உதழக்கும் மக்்கதள அடேக்கி ஒடுக்கு்வைற்கொன ஒரு எநதிைம், 
ஒரு ்வன்முதேக் ்கருவி என்ே அைன் �ொததிைம். றமலும், 
றமலும் அைன் த்க்கள் ச்கொடூைதைன்தம ச்கொண்டேைொ்க 
மொறேப்�ட்டுள்ளது என்�து சைளி்வொ்கத சைரிகிேது. இஙற்க 
ச�ொலலப்�டுகின்ே ற�ொலி ஜனநொய்கததில ்வழங்கப்�ட்டுள்ள 
ஒரு சில சிவில, ஜனநொய்க உரிதம்கள்கூடே ச்வட்டிச் 
சுருக்்கப்�ட்டுக்ச்கொண்றடே ்வருகின்ேன, ்வநதிருக்கின்ேன. 

அைன் விதளவு்கதள இன்று நொம் றநைடியொ்கக் 
்கொண்கின்றேொம் குறிப்�ொ்க ஊர்்வலங்கள், ற�ைணி்கள், 
மொநொடு்கள், ச�ொதுக்கூட்டேம், ஆர்ப்�ொட்டேம், சைருமுதனக் 
கூட்டேங்கள் நடேததும் இடேங்கள், மக்்கள் கூடேொை ஒதுக்குப்புேமொன 
இடேங்களொ்க ்வதையறுக்்கப்�டுகின்ேன. �தது மணிக்கு றமல 
கூட்டேங்கள் நடேதைப்�டேக் கூடேொது, சு்வசைொட்டி்கள் ஒட்டேத 
ைதடே, சைொழிற�ங்க உரிதம்கள் �றிக்்கப்�டு்வது – என 
இைறகு எடுததுக்்கொட்டு்கள் ஏைொளமொ்க உள்ளன. இைறற்கற�ச் 
�ட்டேங்களும் ்கடுதமயொக்்கப்�ட்டுள்ளன. �டிப்�டியொ்க ஒரு 
ற�ொலீசு அை�ொ்க, �ொசி�தைன்தம ச்கொண்டேைொ்க அைசு 
மொறேப்�ட்டு ்வருகின்ேது. 

நொம் �ொப்பிடும் அதனததுவிைமொன உ்ணவுப்ச�ொருட்்களிலும், 
உ்ணவு உற�ததி முதேயிலும் உடேலுக்குக் ச்கடுைல 
ைைக்கூடிய நஞ்சு நிதேநதுள்ளது. இத்வ்கதளத சைரிநறை, 
அைசு அதனதது உ்ணவுப் ச�ொருட்்கதளயும் விற�தனக்கு 
அனுமதிதது மக்்கதள றநொயொளி்களொக்கும் ற்வதலதய அைற� 
ச�ய்ைறைொடு மட்டுமலலொமல, மருதது்வததை மக்்களுக்கு 
எட்டேொக்்கனியொக்கி அதை ைனியொர் ்வ�ம் ஒப்�தடேதது மக்்கள் 
றநொயிலிருநது விடு�டே முடியொமல �ொ்கற்வண்டும், அலலது 
ைங்களிடேம் எைொ்வது ச�ொதது என்று இருநைொல அதையிழநது, 
அலலது ைங்களின் உயிதைக் ்கொப்�ொறே ்கடேன் ்வஙகி 
த்வததியம் �ொர்தது ்கடேன்்கொைர்்களொ்க மொறி  நடுதசைருவுக்கு 
்வநதுவிடே ற்வண்டும்.

அைசு ்கலவிதய அதனதது மக்்களுக்கும் இல்வ�மொ்கத ைை 
ற்வண்டும் ஆனொல இஙற்க நிதல என்ன? ச�ரும்�ொன்தமயொன 
்கலவி நிறு்வனங்கள்  ைனியொரின் த்க்களில, அைசியல 

(அரசு) அதிகாரவர்க்கத்தின் அடியாள்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

தீககுண்ைம் மிதிபபது ்்தயவ்சகதி என்றால்,
அதில் படுத்து உருண்டு காடடுவார்களா?

்வொதி்களின் த்க்களில உள்ளது. இதில ச�ொதுமக்்கள்  ைங்கள் 
பிள்தள்கள் 12-ஆம் ்வகுப்பு்வதை �டிக்்க இதுநொள்்வதை 
ைொங்கள் �ம்�ொதிதைதை, தினம்தினம் �ம்�ொதிப்�தைச் 
ச�லவு ச�ய்யற்வண்டும், அைன் பிேகு உயர்்கலவிக்கு அைற� 
்வஙகியில ்கடேன் ச்கொடுக்கும், ்கலலூரி நடேததும் அைசியல 
்வொதி்களுக்கு வியொ�ொைம் நடேக்்க ற்வண்டுமலல்வொ? அைனொல, 
பிேகு ்கலவிதய முழுதமயொ்க முடிதைொர்்கறளொ இலதலறயொ? 
ஆனொல ்கலலூரிதய விட்டு ச்வளிறய ்வரும்ற�ொது நிச்�யம் 
ஒவச்வொரு மொ்ண்வர்்களும் ்கடேன்்கொைர்்களொ்கவும், உளவியல 
சநருக்்கடியுடேனும் ச்வளிறய ்வரும் இ்வர்்கள், எைொ்வது 
ஒருற்வதளக்கு ச�ன்றுவிடே ற்வண்டிய சநருக்்கடி மறறும் 
அநை ற்வதல ்கடினமொ்க, �ம்�ளம் குதே்வொ்க, ச்கொடுதம்கள் 
நிதேநைைொ்க இருநைொலும், அநை நிறு்வனங்கள் ச�ொல�டி 
ஆடும் ச�ொம்தமற�ொல ஆகிவிடுகிேொர்்கள். ்கொை்ணம் இளம் 
்வயதிறலறய ைொன் �டிதை ்கலவிக்்கொ்க ்வொஙகிய ்கடேன் சுதம.

ற்வதல ்கடினமொ்க உள்ளது, �ம்�ளம் குதே்வொ்க உள்ளது. 
ஆ்கற்வ  இதைவிடே ற்வறு நலல நிறு்வனததில ற்வதல 
றைடிக்ச்கொள்கிறேன், என இதளஞர்்கள்,  ற்வதலக்குச் 
ச�ல்வதிலிருநது நின்ேொல, அலலது ற்வதலக்குச் ச�லல 
சில நொட்்கள் எடுததுக்ச்கொண்டேொல கூடே, நமது ச�றறேொர்்கறள 
அநைப் பிள்தள்கதள, நீ �டிக்்க ்வொஙகிய ்கடேன் அப்�டிறய 
ைதலக்குறமல உள்ளது, நீ என்னடேொன்னொ ற்வதலக்குப் 
ற�ொ்கொம ஊதைச் சுறறிக்ச்கொண்டிருக்கிே என்று ற�� 
ஆைம்பிதது ஒரு்வழி ச�ய்துவிடு்வொர்்கள். இவ்வொறுைொன் 
நடேக்்க ற்வண்டுசமன்�து அதி்கொை்வர்க்்கமும், அைசும் 
திட்டேமிட்டுச் ச�யல�டுகிேது. பிேகு, இது ற�ொன்ே இதளய 
�முைொயததினரின் மனநிதலயும் ச�யல�ொடும் அைத� 
றநொக்கி ற்கள்வி எழுப்புமொ? எழுப்�ொது, எழுப்�க்கூடேொது 
என்�துைொன் அைசின், அதி்கொை்வர்க்்கததினரின் திட்டேம். 
ஒருற்வதள இநைக் ்கண்டேததிலிருநது ைப்பி, அலலது ைொண்டி 
்வநை்வர்்கதள சும்மொ விட்டுவிடுமொ? மக்்கள் நல அைசு்கள்.

இருக்்கற்வ இருக்கிேது அடுதை அஸ்திைம். ‘’�ொைொயக்்கதடே’’. 
மக்்களுக்கு அததியொ்வசியமொன ‘’மதுத்வ அளிப்�தில’’ 
எநைச்சூழநிதலயிலும், எக்்கொை்ணததைக் ச்கொண்டும் இநைச் 
ற�த்வதய நிறுதை மொட்றடேன் என்று உறுதி எடுததுக்ச்கொண்டு 
இநைச் ற�த்வதய ச�ய்து்வரும் அைசு்கள், சைொடேர்நது 
இப்�ணிதய �லசநருக்்கடிக்கு மததியிலும் சிேப்�ொ்கச் 
ச�ய்து ச்கொண்டிருக்கின்ேன, நமது மக்்கள் நல அைசு்கள். 
்கொை்ணம். நமது நொட்டு மக்்கள் மீது அவ்வளவு அக்்கதே. 
குடிக்கு அடிதமயொகி த�ததியம் ற�ொல ைன் சுயம் இழநது 
சுறறிததிரிய ற்வண்டுமலல்வொ அைனொலைொன். ஆண்டேொன் 
அடிதம முதேதய நதடேமுதேப்�டுதை ஒரு சிறுக்கூட்டேம் 
ச�ரும்�ொன்தம மக்்கதள முட்டேொள்்கள் என நிதனததுச் 
ச�யல�டுகிேது. அைறகு எதிைொ்க யொைொ்வது குைல ச்கொடுதைொல, 
ற�சினொல, எழுதினொல ்வன்முதே ச�ய்து அதி்கொைததைப் 
�யன்�டுததி மிைட்டி �ணிய த்வக்கிேது. அடேஙகிப்ற�ொ்க 
த்வக்கிேது, �ணியொவிட்டேொல ச்கொதலயும் ச�ய்கிேது. 
இதுைொன் இ்வர்்களின் உண்தம மு்கம். இ்வர்்கதளதைொன் 
நொம், நமக்்கொன அைசு்கள் என்று நம்பிக்ச்கொண்டும், 
ச�ொலலிக்ச்கொண்டும் இருக்கின்றேொம். 

நிலததிறகும் மக்்களுக்கும் இதடேயில உள்ளத சைொடேர்த� 
முழுதமயொ்கத துண்டிப்�துைொன் ச்கொள்தளக் கூட்டேதைொர்்களின் 
திட்டேம். அதை, இநை அடியொட்்கள் ச�வ்வறன ச�ய்து 
முடிப்�ொர்்கள். ச�ய்து ச்கொண்டிருக்கிேொர்்கள். உைொை்ணமொ்க 
்கருநொடே்கொவின் நீர்ப்பிடிப்புப் �குதியில ச�ய்ை ்கனமதழயொல 
அஙற்க உள்ள அத்ண்கள் அதனததும் நிைம்பியைன் 

விதள்வொ்க நீர் திேக்்கப்�ட்டு றமட்டூர் 
அத்ணக்கு ்வநை நீைொல அநை அத்ண 
இைண்டுமுதே அைன் முழுக்ச்கொள்ளளத்வ 
அதடேநதும், லட்�க்்க்ணக்்கொன ்கனஅடி 
நீர் திேநதுவிட்டு ஒருமொை ்கொலததிறகுப் 
பிேகும் நீர் இன்னும் ்கதடேமதடேப் 
�குதிக்குச் ச�ன்ேதடேயவிலதலசயன்ேொல. 
இசைலலொம் இயறத்கயொனது இலதல. 
திட்டேமிட்றடே ச�ய்யப்�டுகிே �தி. ்கொை்ணம் 
நீர் ச�ன்ேொலைொன்  வி்வ�ொயம் ச�ய்யத 
சைொடேஙகிவிடு்வொர்்கறள, பிேகு எப்�டி அநை �குதியிலிருநது 
அநை மக்்கதள விைட்டு்வது, பிேகு அநைப் �குதியில, 
நிலததிற்கடியில உள்ள ்வளங்கதள ச்கொள்தள அடிப்�து, 
ஆ்க அதைத ைடுப்�ைற்கொன ற்வதலைொன் இசைலலொம். ்கடேல, 
ஆறு, மதல, நிலம் என அதனததும் ச்கொள்தளக்கூட்டே 
்கொர்ப்�றைட் முைலொளி்களின் த்க்களுக்கு ச்கொஞ்�ம் 
ச்கொஞ்�மொ்க ச�ன்று ச்கொண்டிருக்கிேது. இப்ற�ொறை 
ச�ரும்�ொன்தமயொன மக்்கள் ைொங்கள் ்வொழநை ச�ொநை 
மண்ணிறலறய அ்கதி்களொக்்கப்�ட்டு ்வருகிேொர்்கள்.   

இஙற்க நிலம், மறறும் ச�ொதது என்�து அதி்கொைததின் 
குறியீடு. ஆ்கற்வ அதைப் �றிப்�துைொன் அதி்கொை்வர்க்்கததின் 
முைல ற்வதல (அரிப்பு) எலலொம். ்கொை்ணம், மக்்கள் அதன்வரும் 
எதிர்தது நின்று ற்கள்வி ற்கட்்கத துணிவிலலொை அடிதம்களொ்க 
இருக்்க ற்வண்டுசமன்�துைொன் அதி்கொை ்வர்க்்கததினரின் 
எண்்ணம். அதைப் ச�ரும்�ொன்தம மக்்களின் த்கயில இருக்்க 
அனுமதிப்�ொர்்களொ? ஆ்கற்வ, அைசு என்கின்ே ைங்களின் 
த்கக்கூலி்களின் மூலம் அதைப் �றிததுக்ச்கொள்கிேொர்்கள். 
மக்்கள் எப்ற�ொது ்வொழ்வொைொைததிற்கொ்க ைங்களின் ்வொழவிடேததை 
விட்டு, ந்கைததை றநொக்கி ந்கர்நைொர்்கறளொ அது அநைநைத 
ைனிப்�ட்டே ந�ர்்களுக்கு ்வொழவில ஏறேம் ச�றறிருக்்கலொம் 
ஆனொல அதுைொன் ச்கொள்தளக் கூட்டேதைொர்்களின் திட்டேமும் 
அ்வர்்களின் அநைத திட்டேததின் ச்வறறிக்்கொன சைொடேக்்கமும் 
அப்ற�ொதுைொன் சைொடேங்கலொயிறறு. 

்வறுதமயின் ்கொை்ணமொ்கவும், ்கலொச்�ொை நு்கர்வின், 
றமொ்கததின் விதள்வொ்கவும், அைற்கொன �்ணம் �ம்�ொதிக்்க 
ற்வண்டியும் ந்கர்ப்புேங்கதள றநொக்கி விசிறியடிக்்கப்�டும் 
ற்கொடிக்்க்ணக்்கொன உதழப்�ொளி மக்்கள் ச�ரும் �ட்டேொளமொ்கத 
திைண்டு நிறகின்ேனர். இதைப் �யன்�டுததி அ்வர்்கதள மி்கக் 
குதேநை கூலிக்கு அதி்க றநைம் ற்வதல ்வொஙகுகிேொர்்கள். 

ஆனொல அ்வர்்களின் உதழப்த�ச் சுைண்டி முைலொளி்கறளொ 
ச்கொள்தள இலொ�ம் அதடேகிேொர்்கள். அறைற்வதளயில 
ைங்களுக்்கொ்க உதழக்கும் மக்்களுக்கு எைொ்வது ச�ய்்வொர்்களொ? 
ச�ய்ைொர்்களொ? என்ேொல, எதுவும் இலதல. ஆ்கொ இது 
அ்வர்்களின் கு்ணம் அப்�டிதைொன் இருக்கும். ஆனொல 
உதழக்கும் மக்்களொகிய நொம் இப்�டிறய இருக்்கப் 
ற�ொகின்றேொமொ? இலதல! இழநை நமது மண்த்ண, 
உரிதமதய மீட்சடேடுக்்கப் ற�ொகின்றேொமொ? ஆம் என்ேொல 
எப்�டி? அதமதியொ்க்வொ? உைக்்க குைல எழுப்பி, ற�ொைொடே 
வீதிக்கு ்வைொவிட்டேொல இஙற்க எதுவும் நடேக்்கொது. ஆதிக்்கச் 
�க்தி்களின் அடேக்குமுதே இருக்கும், அைறச்கலலொம் 
அஞ்சினொல நமக்ச்கன ஒன்றும் மிஞ்�ொது. உண்தம 
என்னச்வன்று அறிற்வொம். உைக்்கக்குைல ச்கொடுப்ற�ொம். 
உரிதமதயப்ச�ே உயிர் உள்ள்வதை ற�ொைொடுற்வொம். 
ச்வறறி ச�றுற்வொம். உதழக்கும் மக்்கறள ஒன்றுற�ர். இநை 
உல்கம் அதன(ததிறகும்)்வருக்கும் ச�ொநைமொனது. அதி்கொை 
்வர்க்்கததினருக்கு மட்டும் உரியைலல.                   

ந்தாழர் கா.தமிழரசன்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

தீச்்சடடி எடுபபது கைவுள ்சகதி என்றால்,
பக்தர்கள ்காதிககும் எண்்ணயயில் ்கவிைத் ்தயாரா?

திலகரும் ்தாககநரவும்  கூறுநபாடை பங்கும ைொட்டிய மொநிலததில பிறளக் றநொய் �ைவு்வதைத 
ைடுப்�ைற்கொ்க  எலி்கதளக் ்கட்டுப்�டுதை ஆஙகிறலய 
அைசு முயன்ேற�ொது எலி்கதளக் ்கட்டுப்�டுதது்வது 

இநது மைததைக் ்கட்டுப்�டுதது்வது ற�ொன்ே ச�யல  
எனவும், எலி்கள் மீைொன நடே்வடிக்த்க ஆஙகிறலறய அைசின் 
மை ைதலயீடு என்ே  அறிவியலுக்கு முைண்�ட்டே மை ்வொை 
ைதலப்பு்களில தில்கர் நடேததி ்வநை ற்க�ரி, மைொட்டேொ ஆகிய 
�ததிரித்க்களில சைொடேர் ்கட்டுதை்கதள எழுதி ்கதடேசியில 
எலி்கதளக் ்கட்டுப்�டுததும் நடே்வடிக்த்க்கதளறய ஆஙகிறலறய 
அைசு த்கவிட்டேது.  விதளவு, பிறளக் றநொயொல றமலும்  
�லலொயிைக்்க்ணக்்கொன மக்்கள் மொண்டு ற�ொயினர் இநை 
மொச�ரும் �ொைதனக்்கொ்கற்வ ைன் ச�யருக்கு முன்னொல 
றலொ்கமொன்ய என்ே �ட்டேததை சூட்டிக்ச்கொண்டு ைன்தன 
மை்வொைத ைதல்வைொ்க முன்னிதலப் �டுததிக்ச்கொண்டு 
சைொடேர்ச்சியொ்க மை ்கல்வைம் ஏற�டுதது்வைற்கொ்க 
அது ்வதையில ்வடே நொட்டில வீட்டிறகுள்றள ்வழி�ட்டே 
விநொய்கதன வீதியில ச்கொண்டு ்வநது த்வதது மைக் 
்கல்வைததை  சைொடேஙகி த்வதை்வறை றலொ்கமொன்ய தில்கர்.

தில்கரின் சைொடேக்்கப் புள்ளிதய ்வடே மொநிலமொன 
மைொட்டியததில  நீண்டேசைொரு மை ்வொைக் ற்கொடேொ்கவும், 
ற்கடேொ்கவும் விரிவு�டுததி விநொய்கச் சிதல்கதள வீதி்களில 
த்வதது அைசியல ்களம் ்கண்டு ஆைொயம் அதடேநை்வறை 
�ொலைொக்்கறை என்னும் மை்வொதி, இ்வைொல 1966ஆம் ஆண்டு 
விநொய்கர் �ண்டித்க ஊர்்வலததில நூறறுக்்க்ணக்்கொன 
�லி்களும், 1992இல விநொய்கர் �ண்டித்கக் ்கல்வைததில 
1000க்கும் றமற�ட்டே �லி்களுறம மக்்களுக்கு இ்வர்்களொல 

கிதடேதை �லன்்கள். இதுற�ொன்ே 
�லன்்கள் ைமிழ்கததிறகும் ஏற�டேற்வ 
்கடேநை இரு�து ஆண்டு்களொ்க முயன்று 
்வருகிேொர்்கள்.  

காவிகளின் களளவழி
மை்வொைக் ்கல்வைததை ஏற�டுததி 

ஆட்சிதயப் பிடிக்்க எதைனிக்கும் 
�ொ.ஜ.்கவுக்கும் அைற்கொன ்களப்�ணி்கதளச் 
ச�ய்து ்வரும் �ங�ரி்வொைங்களுக்கும் மொச�ரும் ்கல்வைத 
துருப்புச் சீட்டுைொன்  விநொய்கர் �ண்டித்க.  எஙச்கலலொம் 
புதிய விநொய்கர் சிதல சைருவில த்வக்்கப்�டுகிேறைொ 
அஙச்கலலொம் சிதலதய ்கதைதைபின்பு நொன்த்கநது ற�ர் 
ற�ர்நது ச்கொண்டு ்கொவிக்ச்கொடி ஏறறு்வதும் அநை இடேததில 
அதுநொள் ்வதை இலலொை மை பிைச்�தன்கதள றைடிதறைடி  
உரு்வொக்கியும், ்கண்டுபிடிததும் மை்வொை பிைச்�தனதய 
ஏற�டுதது்வதும் ்வடேநொட்டு �ர்மொக்்களின்  ைடிதை 
ற�ச்சு்களுக்கு அறியொதம ஆைைவு்கதள அள்ளி வீசு்வதும்  
என இதுற�ொன்ே அறியொதம ச�யல�ொடு்களினொறலறய 
்கழ்கம் இலலொை ைமிழ்கம் ற்வண்டுசமன �்கல ்கனவு 
சு்வசைொட்டி்கதள ஒட்டி, ்கொனல நீதை ்வொரி  குடிக்்க 
�ங�ரி்வொைங்களும் �ொ.ஜ.்க.வும் முயலகிேொர்்கள். 

்தமிழ் விழா அல்லா்த பண்டி்க
விழொ என்�சைலலொம் ைமிழரின் ச்கொண்டேொட்டேங்கள், 

�ண்டித்க என்�சைலலொம் ்வடே நொட்டேொனின் ச்கொண்டேொட்டேம் 
மட்டுமலல திைொவிடேைொன ைமிழர்்களுக்கு விறைொைமொனத்வ  
என்ேொர் ைநதை ச�ரியொர். எஙற்கொ ்வடே நொட்டில மைக் 
்கல்வைததை ஏற�டுததி  ஆைொயம் ்கொ்ண ஏற�டுதைப்�ட்டே 

விநாயக
விடையரசியல்

ந்தாழர் திராவிடராசன்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

ஆடு, நகாழி ஆகிய வீடடு மிருகங்க்ளப பலி ்காடுககும் பக்தர்கள, புலி, சிங்கம் ஆகிய
காடடு மிருகங்க்ளப பலி ்காடுபபது இல்்லநய, ஏன் பயமா?

விநொய்கர் �ண்டித்க நமக்கு சிறிைளவும் சைொடேர்�றேது 
என்�ைறகு ைமிழ்வழியொன �ொன்று, "�ங்க இலக்கிய நூல்கள் 
எதிறலயும் எநைச்வொரு சிறு ்வரி கூடே விநொய்கர் �றறி 
இலதல" புேநொனூறறில எருக்்கம் பூத்வச் சூடி ்வழி�டு்வது 
�றறிய �ொடேல இருப்�ைொ்கக்  கூறு�்வர்்கள் அநை ்வரி்களுக்கு 
முநதைய, பிநதைய ்வரி்களில எஙகும் விநொய்கர் �றறி 
இது்வதைக் ்கண்டேறிநைதிலதல. உண்தம என்னச்வனில 
பிை்கஸ்�தி ்வழி�ொடு �றறி கூறும் புேநொனூறறுப் �ொடேல்கதள 
விநொய்கர் �ொடேல்கறள என்று ச�ொய் ச�ொலகிேொர்்கள். 
இைதன றமலும் எளிதமயொ்க விளக்்க ற்வண்டுமொனொல 
விநொய்கப் �ண்டித்கயின் பிேப்பிடேமொன மைொட்டியததில 
எருக்்கம் பூவுக்கும் விநொய்கனுக்கும் சைொடேர்ற� இலதல, 
அஙகு எருக்்கம் பூக்கூடே இலதல. ஒௌத்வயொறை �ொடியுள்ளொர் 
என்சேொரு ச�ொய்தயத திரும்�த திரும்�ச் ச�ொலகிேொர்்கள்.  
ஒௌத்வயொர் என்�்வர் ஒறைசயொரு்வர்  இலதல �லற்வறு 
்கொலங்களில ்வொழநை �லற்வறு ச�ண்�ொற புல்வர்்கதள 
ஒௌத்வயொர் என்ேதழக்கிேது இலக்கியம். ஆ்கற்வ �ங்க 
இலக்கியததிலும் �ங்க ்கொல ஒௌத்வயொரின் �ொடேல்களிலும் 
்கொ்ணப்�டேொை விநொய்கர் �ண்டித்க ைமிழருக்கு சைொடேர்�றேது 
என்�றை உண்தம.

குறி்வககபபடும் சிறுபான்்மயினர்
விநொய்கர் �ண்டித்கயின் ஊர்்வலங்களுக்கு பிைைொன 

்வழி்கள் �ல இருநைொலும் எஙச்கலலொம் மொறறு மைதை்வரின் 
இருப்பிடேங்களும் ்வழி�ொட்டு இடேங்களும் இருக்கின்ேனற்வொ 
அநைப் �குதியில ஊர்்வலம் நுதழ்வதையும் அநை 
�குதியில மைச்வறி முழக்்கததை எழுப்பு்வதுறம இநது 
உரிதம என்கிேொர்்கள்.  சிறு�ொன்தம மக்்கள்  ்வசிக்கும் 
�குதி்களின் ்வழிறய ச�லலும் ஆடி மொை விழொக்்களுக்கும், 
புைட்டேொசி ற்கொவிநைொக்்களுக்கும், ்கொர்ததித்க மொை ஐயப்� 
பூத�்களுக்கும், மொர்்கழி �ஜதனக்கும் ஏற�டேொை எதிர்ப்பு  
எழு்வைறகு ்கொை்ணம் விநொய்கர் �ண்டித்கயலலொை 
பிே்வறறில மொறறு மைததை மைச்வறியுடேன் ற�சும் 
்கல்வைத தூண்டுைல முழக்்கங்கள் இலதல.  ஆனொல, 
விநொய்கர் �ண்டித்கதய சைருவில த்வததுக் ச்கொண்டேொடும் 
பிைைொன றநொக்்கறம மை ச்வறி ைொன்.  விமொனததில 
ற�ொஃபியொ முழக்்கம் இடு்வதை விமர்�னம் ச�ய்யும் 
�ரி்வொைங்களும் �ொஜ்கவும் ைொன் மொறறு மைதை்வரின் 
இருப்பிடேப் �குதி்களிலும் ்வழி�ொட்டுப் �குதி்களிலும் 
மைச்வறி முழக்்கம் இடு்வதை உரிதம என்கிேது.

ஏமாற்று வ்லயில் இநதுவல்லா்த மககள
இநது மை ச்வறிதய ஏற�டுததி மைக் ்கல்வைங்களின் 

மூலம் �லன் றைடே எதைனிக்கும் �ொர்ப்�னியததிறகு 
்களப்�லியொகும் ச�ரும்�ொன்தம மக்்களும் நம்ம்வர்்கள் 
ைொன். மைச்வறிதய ஏற�டுதைற்வ நொசமலலொம் இநது 
என்கிேொன். மறே றநைங்களில சைொட்டேொல தீட்டு �ொர்தைொல 
தீட்டு என்கிேொன் தீட்டேொகும் றநைங்களில மட்டும் நொசமலலொம் 
இநது என்ே ஏமொறறு முழக்்கம் எஙற்க ற�ொனது?  

�ன் சைொதலக்்கொட்சி ஒளி�ைப்பும் விநொய்கர் புைொ்ணம் 
சைொடேர் றமலும் இதுற�ொன்று மக்்கதள ஏமொே ்வத்க 
ச�ய்கிேது. விநொய்கர் விதன அைசியதல ஈறைொட்டு 
்கண்ச்கொண்டு �ொர்தைொசலொழிய மை ச்வறியிலிருநது 
விடுைதல கிதடேக்்கொது என்�றை நிைர்�னம்.          

க்தனெயாைப வபாருட்்கள்

இரணடு மீட்டர் நீேம் உள்ே இரணடு ்கயிறு்கள்

கைஜிக வசயயும் முனை

இரணடு ்கயிறு்கலேயும் எடுததுப் ெோர்லவ �ோேர்்களிடம் 
்கோணபிக்்க ளவணடும். பின்ைர் இரணடு ்கயிறு்கலேயும் 
ஒன்றோ்கச ளசர்தது முடிளெோடளவணடும். ெோர்லவ�ோேர்்கலே 
ெக்்கததுக்கு ஒருவர் வீ�ம் நிற்்க லவதது ்கழுததில ்கட்டி� 
உள்ே ்கயிற்றின் இரணடு ெக்்கங்்கலேயும் ஒருவர் வீ�ம் 
பிடிததுக் ப்கோள்ேச பசய்�வும். அவர்்களிடம் நோன் பசோலலும் 
ளெோது இழுக்்க ளவணடும் என்று பசோலைவும் ஆைோலும் 
நமது ல்கயில ்கயிற்லற பிடிதது ப்கோள்ே ளவணடும். பின்ைர் 
மந்திரம் ளெோடுவது ளெோல ெைமுலற ஓம் ரீம் என்று பசோலலிள�ோ 
அலைது "மனி� ளந�ம் மைர்்க!" என்ற ெோர்லவ�ோேர்்கள் 
ல்க்கலே உ�ர்ததி முழக்்கம் ளெோடச பசய்�வும்.�ற்ளெோது 
்கயிற்லற ளவ்கமோ்க  இழுக்்க  ளெோட்ட ்கழுததுமுடி மோ�மோய் 
மலறந்து ்கயிறு ்கழுததிலிருந்து விடுெட்டு இருவர் ல்கயிலும் 
பசன்று விடும்.

ெோர்ப்ளெோர் ஆரவோரம் பசய்து ஆசசரி�ததில மூழகுவர்.

கைஜிக இர்கசியம்

இரணடு ்கயிற்றின் நடுப் ெகுதியில சிறி� நூைோல ்கட்டி 
விட ளவணடும்.

்கழுததின் பின் ெகுதிக்கு ்கயிற்லறக் ப்கோணடு பசலலும் 
ளெோது ஒரு்கயிற்றின் இரு ெக்்கமும் ஒரு ெக்்கததிலும் 
இரணடோவது ்கயிற்றின் இரு ெக்்கமும் ஒரு புறம் இருக்்க 
ளவணடும்.

அவசி�ம் நன்கு ப�ரிந்�வரிடம் ெயிற்சி பெற்று பசய்� 
ளவணடும்.                                        

நபரா. பழ.மவங்கடாசலம

்கழுததில் ்கட்டிய ்கயிறு முடியில் 
இருநது விடு்தனலயா்தல்

நமஜிக க்லஞர்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

எந்தப பார்பபானாவது தீமிதித்து,
காவடி எடுத்து ஆடியது உண்ைா?

பேறு ்கொல ஆறைொக்கியம் குறிதது அைசு மி்கவும் 
சிைததைறயொடுப் �ணியொறறி்வரும் ்கொலம் இது. 
்கொை்ணம், ற�று ்கொல ஆறைொக்கியம் ைொய் மறறும் 

பிேக்்கப்ற�ொகும் ற�ய் என இரு்வறைொடும் சைொடேர்புதடேயது. 
ற�று்கொலததில ஊட்டேச்�ததுக் குதே�ொடு ்வைொமல 
�ொர்ததுக்ச்கொள்்வது மி்க அ்வசியம், முக்கியமொ்க இரும்புச் 
�தது. ்கொை்ணம், உல்கம் முழுதும் நி்கழும் ற�று்கொல 
இேப்பில சுமொர் 20% ற�று்கொல இைதைச்ற�ொத்கறயொடு 
சைொடேர்புதடேயது. இநதியொவில, அண்தமயில நி்கழநை 
றைசிய குடும்� நல ்க்ணக்ச்கடுப்பு 3 (National Fam-
ily Health Survey - NFHS 3) இன் �டி 59% ்கர்ப்பிணிப் 
ச�ண்்களும் 63% ைொய்ப்�ொலூட்டும் ச�ண்்களும் இைதைச் 
ற�ொத்கயினொல �ொதிக்்கப்�ட்டுள்ளனர். ச�ண்்களில, 
இைதைச்ற�ொத்கசயன்�து குழநதைப் �ரு்வததினில 
ஆைம்பிதது, இளம் �ரு்வததினில றமொ�மொகி, ்கர்ப்�ம் 
ைரிதைப் பின் றமலும் றமொ�மதடேகின்ேது. ஆ்க, 
்கடேநை 30 ஆண்டு்களுக்கும் றமலொ்க ச�ொதுச் சு்கொைொை 
நடே்வடிக்த்க்கள் மூலம் ச�ண்்களின் இைதைததில உள்ள 
இரும்புச் �ததுத சைொடேர்நது ்கண்்கொணிக்்கப்�ட்டு, 
முக்கியதது்வம் ைைப்�டுகின்ேது. சைொடேர் முயறசிக்குப் 
பின்றனயும், ற�று ்கொல இைதைச் ற�ொத்கசயன்�து ச�ரும் 
உடேலநலப் பிைச்�தனயொ்க இருநது ்வருகின்ேது. இைதைச் 
ற�ொத்கசயன்�து �லற்வறு ்கொை்ணங்களொல ஏற�டுகின்ேது. 
அக்்கொை்ணங்களில முக்கியமொனது: 

1. இரும்புச் �ததுக் குதே�ொட்டேொல ஏற�டும் இைதைச் 
ற�ொத்க 

2. ற�ொலிக் அமிலக் (Folic Acid) குதே�ொட்டேொல ஏற�டும் 
இைதைச் ற�ொத்க 

3. த்வட்டேமின் பி 12 �ததுக் குதே�ொட்டேொல ஏற�டும் 
இைதைச் ற�ொத்க 

4. தைைொய்டு சுைப்புக் குதே�ொடு, சநடுநொதளய சிறுநீை்க 
றநொய் 

5. சி்வப்பு இைதை அணுக்்களில உள்ள ஹீறமொகுறளொபினில 
உள்ள குதே�ொடு்கள். 

இநதியொ மறறும் ்வளரும் நொடு்களில றமறகூறிய்வறறில, 
இரும்புச் �ததுக் குதே�ொட்டேொல ஏற�டும் இைதைச் ற�ொத்க 
மி்கப் �ை்வலொ்கக் ்கொ்ணப்�டுகின்ேது. இைறகுக் ்கொை்ணம்: 

1. றைத்வக்கும் குதே்வொன உ்ணவு உட்ச்கொள்ளுைல 

2. உ்ணவிலிருநது �ததுக்்கள் ச�ேப்�டு்வது குதேைல 

3. குடேறபுழுக்்கள் ச�ருகுைல 

4. ்கொ� றநொய், சேச்ஐவி றநொய்த றைொறறு ற�ொன்ே சநடு 
நொதளய றநொய்்கள் 

5. மறலரியொ 

6. ்கர்ப்�ம் ைரிக்கும் முன் ்கடுதமயொன றநொய்தசைொறறு 

7. ்கர்ப்� ்கொலங்களுக்கு இதடேறய குதே்வொன இதடேச்வளி 
(இைண்டு ்வருடேங்களுக்குக் குதே்வொ்க) 

நம் உடேலில 2/3 �ஙகு இரும்புச்�தது ஓட்டேததில 
இருக்கும் இைதைததிலும் 1/3 �ஙகு ச�ரிட்டின் (Fer-

இரும்புச்
சத்தும்

பிரசவமும்
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

எந்தப பார்பபனத்தியாவது
்சாமி, நபய வநது ஆடியது உண்ைா?

ritin) என்ே புைைமொ்கவும் இருக்கும். ஆ்க, உடேலில 
எப்ச�ொழுறைனும் இரும்புச் �ததுக் குதே�ொடு 
ஏற�டுமொயின் ச�ரிட்டினில உள்ள இரும்புச் �ததிதன 
உடேல உ�றயொகிததுக் ச்கொள்ளும். ்கர்ப்�ம் ைரிக்கும் முன் 
உடேலில இரும்புச்�தது ற�மிப்பு 300 மிலலி கிைொமிறகும் 
றமலொ்க இருநது ற�று்கொலததின் ற�ொது �ரிவிகிை உ்ணவு 
உட்ச்கொண்டேொல ைொன் ற�று்கொலததில உடேலுக்குத 
றைத்வயொன இரும்புச்�தது கிதடேக்கும் என்று ஆய்வு்கள் 
சைரிவிக்கின்ேன. அநை ்வத்கயினில, 3/4 இநதியப் 
ச�ண்்கள் றமறச�ொன்ன அடிப்�தடேத றைத்வயிதன 
பூர்ததி ச�ய்யும் நிதலயில இலதல. றமலும் முன்பு 
ச�ொன்னது ற�ொல, இைதைச் ற�ொத்கசயன்�து சிறு ்வயதில 
இருநறை இருப்�ைொல, உடேலில ற�மிதது த்வக்்கப்�ட்டே 
இரும்புச் �ததும் குதே்வொ்கற்வ இருக்கும். அறைொடு, நொம் 
நிதனவில த்வததுக்ச்கொள்ளற்வண்டியது என்னச்வனில, 
ஒவச்வொரு நொளும் வியர்த்வ, சிறுநீர் மறறும் மலததின் 
்வழிறயவும் 1 மிலலிகிைொம் அளவு இரும்புச் �ததிதன 
இழக்கிறேொம். 

்கர்ப்� ்கொலததில ஒரு ச�ண்ணிறகு இருக்கும் 
இரும்புச் �தது றைத்வ என்ன என்�ைதன நொம் அறிநது 
ச்கொள்ளுைல ற்வண்டும். ்கர்ப்�ம் ைரிதைதில இருநது ற�று 
்கொல முழுதமக்கும், �ைொ�ரியொ்க 55 கிறலொ எதடேயுள்ள 
ச�ண்ணிறகு றைொைொயமொ்க 1200 மிலலிகிைொம் இரும்புச் 
�தது றைத்வ. ற�று ்கொலததின் ற�ொது மறதேய 
்கொலததிறனொடு அதி்கமொ்க இரும்புச் �தது றைத்வசயன்�து 
இருக்கின்ேது. ்கர்ப்�ம் ைரிதை இரும்புச் �தது இழப்பிதன 
ஏற�டுததும் மொைவிடேொய் நின்று விடு்வைனொல இரும்புச் 
�தது றைத்வ உடேனடியொ்க உயர்நதுவிடு்வதிலதல. 
ஒரு நொதளக்கு 0.8 முைல 1 மிலலிகிைொம் அளவிலொன 
றைத்வசயன்�து இருக்கும். இைண்டேொம் டிதைசமஸ்டேர் 
முைல இைதைததில உள்ள பிளொஸ்மொவின் அளவு 30 
முைல 50 % உயர்நது அறை �மயம் இைதைததில உள்ள 
சி்வப்பு இைதை அணுக்்கள் 15 - 30 % உயரும். இநை 
திடீர் பிளொஸ்மொ அளவு உயர்வினொலும் சி்வப்பு இைதை 
அணுக்்களின் உயர்வினொலும், மிைமொன இைதைச் ற�ொத்க 
ஏற�டும். ஆ்க, அக்்கொலததில ஒரு நொதளக்்கொன இரும்புச் 
�ததுத றைத்வசயன்�து 4 - 5 மிலலிகிைொம் அளவிறகு 
உயரும். மூன்ேொம் டிதைசமஸ்டேர் ற�ொது, ைொய்க்கும் 
ற�ய்க்குமொன றைத்வ அதி்கமொ்வைொல, ஒரு நொதளக்்கொன 
றைத்வ 6 - 7 மிலலிகிைொம் அளவிறகு உயரும். 

இக்்கொலததில, அஸ்்கொர்பிக் அமிலம் அதி்கமுள்ள 
்கறி, மீன் மறறும் உ்ணவு ்வத்க்கள் அடேஙகிய �ரிவிகிை 
ஊட்டேச்�ததுடேனொன உ்ணவிதன உட்ச்கொள்ளுைல ்வழி, 
3 முைல 4 மிலலிகிைொம் அளவிறகு இரும்புச் �ததிதன 
உடேல ச�றறுக்ச்கொள்ள முடியும். �ைொ�ரியொன இநதிய 
உ்ணவிறலொ, ைொனியங்கள் மிகுநதிருப்�ைொல, அதில உள்ள 
த�ட்றடேட்ஸ் (phytates) மறறும் நொர்ச் �தது இரும்புச் 
�தது உடேலினொல உறிஞ்�ப்�டு்வைதன மட்டுப்�டுததும். 
றமலும், இநதிய உ்ணவில 50% இரும்புச் �தது மொததிைறம 
உடேலினொல உறிஞ்�க்கூடிய ்வத்கயினில இருக்கின்ேது. 
ஆ்கற்வ, நமது உ்ணவினொல ச�ேப்�டும் இரும்புச் �தது 
என்�து ஒரு நொதளக்்கொன றைத்வயிதன அதை்வொசி கூடே 
பூர்ததிச�ய்ய இயலொை�டிக்கு உள்ளது. 

உ்ணவினொல பூர்ததிச�ய்ய இயலொை 
றைத்வ்களுக்்கொ்கற்வ �ததுக்்கள் 
மருநது்களொ்க ்வழங்கப்�டுகின்ேது. 
இநைத றைத்வ்கள் பூர்ததிச�ய்யப்�டேொமல 
ற�ொனொல, அது இரும்புச் �தது 
குதே�ொட்டினொல ஏற�டும் இைதை 
ற � ொ த ்க க் ற்க  இ ட் டு ச் ச� லலும் . 
இைதைததில ஹீறமொகுறளொபின் அளவு 
முைல டிதைசமஸ்டேரில 11கிைொம்/
சடேசிலிட்டேர் அளவிறகு குதே்வொ்க, இைண்டேொம் 
டிதைசமஸ்டேரில 10.5 கிைொம்/சடேசிலிட்டேர் அளவிறகு 
குதே்வொ்க மறறும் மூன்ேொம் டிதைசமஸ்டேரில 11 கிைொம்/
சடேசிலிட்டேர் அளவிறகு குதே்வொ்க இருப்பின் அது 
ற�று்கொல இைதைச் ற�ொத்கசயனப்�டும். ற�று்கொலததின் 
ச�ொது ஏற�டும் இைதைச்ற�ொத்கத ைொய்க்கும் ற�ய்க்கும் 
உடேல நலன் �ொர்நை சிக்்கல்கதள உண்டேொக்கும், 
உைொை்ணமொ்கக் குதேப்பிை�்வம், ற�ய் குதேநை உடேல 
எதடேறயொடு பிேதைல, ற�ய் இேப்�ைற்கொன ்வொய்ப்பு 
அதி்கரிதைல, ைொய் இேப்�ைற்கொன ்வொய்ப்பு அதி்கரிதைல. 

ைொய்க்கு இரும்புச் �ததுக் குதே்வொ்க இருநைொல 
இரும்புச் �தது ற�மிப்�ொனது உ�றயொ்கப்�டுதைப்�ட்டுவிடும். 
ஆ்க, ைொயின் இைதைததில குதே்வொ்க இரும்புச் �தது 
இருக்குமொயின் ற�யின் உடேலில இரும்புச் �தது 
ற�்கைமொ்வது குதேநதுவிடும். ஆ்க, பிேக்கும் ற�ொறை 
குதே்வொன இரும்புச் ற�்கைததிறனொடு பிேக்கும் குழநதை 
இரும்புச் �தது குதே்வொன ைொய்ப்�ொலும், உ்ணவிதனயும் 
உட்ச்கொண்டு, அைன் ்வழி பிேநை 6 மொைததிறலறய இைதைச் 
ற�ொத்க ஏற�ட்டுவிடும். 

அைனொல ைொன் அை�ொங்கம் ்கர்ப்�ம் ைரிததிருக்கும் 
ச�ண்்கள் இரும்புச் �ததிற்கொன ஊட்டேச்�தது 
மொததிதை்கதள உட்ச்கொள்ள அறிவுறுததுகிேது. 
இம்மொததிதை்கள், இரும்புச் �தது மறறும் ற�ொலிக் அமில 
மொததிதை்களொ்க, ற�று்கொலததில �ன்னிசைண்டேொ்வது 
்வொைததில இருநது ற�று்கொலம் முடிநது 8 ்வொைம் 
உட்ச்கொள்ளச் ச�ய்யப்�டுகின்ேொர்்கள். 

 இச்�தது அதி்கம் இருக்கும் உ்ணவுப்ச�ொருட்்கள், கீதை, 
மொட்டின் ஈைல, மொட்டின் சிறுநீை்கம், ஆட்டின் மண்ணீைல, 
உலர்நை திைொட்த� , ச்வலலம், ற�ரிச்த�, �ொைொம். 
அைனினும் முக்கியமொ்க நிதனவிலிருக்்க ற்வண்டியது, 
இரும்புச் �ொது மொததிதை்கள் உட்ச்கொள்ளும் ச�ொழுது 
ஆைஞ்சு அலலது எலுமிச்த� �ொறுடேன் உட்ச்கொள்ளுைல 
நலம். ்கொை்ணம் அதில இருக்கும் அஸ்்கொர்பிக் அமிலம் 
இரும்புச் �தது உடேலொல உறிஞ்�ப்�டே உறுதுத்ணயொய் 
இருக்கும். அறை �மயம், �ொல, ்கொபி, டீ ற�ொன்ேத்வறயொடு 
இம்மொதிரி உட்ச்கொள்ளப்�ட்டேொல, இரும்புச் �தது உடேலொல 
உறிஞ்�ப்�டுதைல மட்டுப்�டும். ஊட்டேச்�தது �ரிவிகிை 
அளவில இருக்கும் உ்ணவு மறறும் இரும்புச் �தது மறறும் 
ற�ொலிக் அமில மொததிதை்கள் மொததிைறம ற�று்கொல 
இைதைச் ற�ொத்க ஏற�டேொமல ைடுக்்க ்வழிச�ய்யும். 
எனற்வ, ஊட்டேச்�ததின் றைத்வயிதன மேக்்கொமல 
இருநது, நிதே்வொன ற�று்கொலததிதனயும் இனிதமயொன 
குழநதைப்ற�றிதனயும் உங்கள் வீட்டுப் ச�ண்்களுக்கும் 
சுறேததினருக்கும் உறுதிச�ய்யுங்கள்.                 

மருத்துவர்  யாழினி
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�ா்தகப ்பாருத்்தம் பார்த்து ேைககும் திருமண வாழ்க்கயில்
்தரித்திரமும், ்சண்்ையும், ்சாவும் வரலாமா?

ச�ோைதன்கள் நடேதைப்�ட்டேன. அதன்வதையும் 
அ்வ ை்வ ர்  ச � லலுக்குள்  அனுப்பி க் 
ச்கொண்டிருநைனர். 

அமொ்வொத� றயொசிதை�டிறய ்வநைொன். ‘இ்வனு்க 
ச�ருப்புல ்கஞ்�ொ எடுததுட்டு ்வர்ே வி�யம் சந�மொற்வ 
எஸ்்கொர்ட் ்வநை்வனுங்களுக்கு சைரியொைொ இலல 
சைரியொை மொதிரி நடிக்்கேொனு்களொ... ற்வன்ல ற�ொகும் 
ற�ொது எஸ்்கொர்டுங்க ்கொதுல விழேமொதிரிைொறன 
ற�சுனொனு்க ஆனொலும் அ்வனு்களும் நம்மளப்ற�ொலற்வ 
�ொைொை்ணமொதைொறன ்வைொனு்க... ற�ொைதனல எதுறம 
பிடி �டேதலறய...’ என றயொசிதை�டிறய ச�லதல றநொக்கி 
நடேநைொன். 

அ்வனுக்கு �க்்கதது அதேைொன் அநை ஆண்டே �ொதி 
த்கதி்களுதடேயது. அ்வர்்கள் அதேக்குள் நுதழநைவுடேன் 
ஒறை கூச்�ல சிரிப்பு கும்மொளம். 

‘‘றடே மச்�ொன் ச�ருப்புல த்வச்சிருக்்கே �ைக்கு 
என்றனொடேது.  மதை �ைக்கு உன்றனொடேது.’’ 

‘‘�ரிடேொ ச�ருப்புல �ைக்கு ்வநதுருச்சு மீதி எங்க...’ 
‘‘றைொ அ்வன்கிட்டே ற்களு’’ 
‘‘றடேய் எங்கடேொ குடுடேொ!’’
‘‘தைொ குடுக்்கறேன் டீல என்ன?’’ 
‘‘என்ன டீல!?’’
‘‘விக்்கேதுல எனக்கு 30 �ர்�ன்ட் ைைணும்டேொ’’ 

‘‘றடேய் ற�ச்சு என்ன �திதனஞ்சு �ர்�ன்ட் ைொனடேொ?’’
‘‘ஆமொ நொ இலதலனு ச�ொலலலிறய றைொ அ்வனுக்கு 

ச�ருப்புல த்வச்சி குடுதைொனு்க அ்வன் ஈசியொ  
ச்கொண்டேொநதுட்டேொன் அ்வனுக்கு ்வலிக்்கல. தைொ எனக்கு 
ச�ொட்லமொ குடுதைொனு்வ �ொதரூம்ல உக்்கொநது சுருட்டி 
சூததுல ஒளிச்சு த்வச்சு ச்கொண்டு ்வநை எனக்குதைொன்டேொ 
அநை ்வலி சைரியும் மரியொதையொ 30 குடுததுடு இலதலனொ 
அப்டிறய ்கக்கூஸ்ல உக்்கொநது எலலொததையும் முக்கி  
ைண்ணிய ஊததி உள்ள ைள்ளிடுற்வன் யொருக்குறம 
இலலொம ற�ொய்டும் என்ன டீல...’’ 

‘‘�ரி �ரி ச்கொடுததுத சைொதலயுறேன் ற�ொய் முக்கி  
எடுததுட்டு்வொ...’’ 

‘‘றைொ ்வறைன்’’ என்று ்கழிப்�தேக்குச் ச�ன்ேொன். 
இதைசயலலொம் ்கொது ச்கொடுததுக் ற்கட்டுக்ச்கொண்டிருநை 

அமொ்வொத�, அதிர்ச்சியதடேநைொன். ‘அடேப்�ொவி்களொ 
ற�ொதையும் �்ணச்வறியும் ்வநதுட்டேொ என்னச்வலலொம் 
ச�ய்ய றைொணும்டேொ உங்களுக்கு... ’ ஆ�ன்வொயில 
்கஞ்�ொத்வக் ்கடேதது்வதை சிதேக்த்கதி்கள் நிதேய 
ற�ர் ச�ய்்வதை அ்வன் இப்ற�ொதுைொன் புதியைொய்க் 
ற்கள்விப்�டுகிேொன்.

‘‘இநை ற�ொதை �ழக்்கததிறற்கொ ்கொசு �்ணததிற்கொ்க 
எப்�டிப்�ட்டே இழி்வொன ற்வதல்கதளயும் ச�ய்திடே 
துணிநறை இருக்கின்ே மனறநொயொளி்கள் கூட்டேம் 
இ்வர்்கள். இது ற�ொன்ே ந�ர்்கள்ைொன் முைலொளிதது்வமும் 

்்தாைர் க்்த
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சில க்கள்வி்கள்

ேல்ல ோளும், நேரமும், �ா்தகமும், ்சகுனமும்
பார்த்துச் ்்சயகின்ற ்்சயல்கள பாழாபநபாவது ஏன்?

�ொர்ப்�னியமும் உயிர்ப்புடேன் இருக்்க இயங்க �ொடு 
�டும் �லி்கடேொக்்கள் என்�தை அ்வர்்கள் ஒருக்்கொலமும் 
அறிநதிருக்்க விலதல. 

ற�ொதைப் �ழக்்க ்வழக்்கங்கறளொ அலலது ச�ண் 
�்க்வொ�ம் ற�ொன்ே �ழக்்கங்கறளொ இத்வ்கள்ைொன் சிறு 
திருட்டு ச்கொதல ்கற�ழிப்பு ்வழிப்�றி றமொ�டி ற�ொன்ே 
குறேச்ச�யல்களுக்கு அடிதைளம் ்கொை்ண்கர்தைொ 
என்�தை இநைச் �மூ்கமும் அைசும் அதி்கொை 
்வர்க்்கமும் நன்ேொ்கற்வ அறிநது த்வததுள்ளது. 

ஆ ்க ற ்வ ை ொ ன்  அ தி ்க ொ ை ்வ ர் க் ்க ம் 
�ொைொயக்்கதடேதயக்கூடே ச�ரும்�ொன்தம உதழக்கும் 
்வர்க்்கததின் குடியிருப்புப் �குதி்களிறலொ அலலது 
சைொழிற�ொதல்கள் ற�ொன்ே �குதி்களில நிறுவி ்கொசு 
�்ணததை மக்்களின் உதழப்த�ப் �றிக்கிேது. 

ஒரு அய்டி ்கம்ச�னி அருகிறலொ  அக்ைேொைததுப் 
�குதியிறலொ ச�ரும்�்ணக்்கொை மக்்கள் ்வசிக்கும் 
�குதி்களிறலொ �ொைொயக்்கதடே ஒன்தேக் ்கொட்டிடே முடியுமொ? 
இலதல அநை துணிவு ைொன் இநை அதி்கொை ்வர்க்்கததின் 
அடிதம அைசு்களுக்கு உண்டேொ? இலதல... இலலற்வ 
இலதல. 

என்னைொன் ஆண்டே �ொதி ச�ருதம ற�சினொலும் 
ஆ�ன்வொய் ்வழிறய ்கஞ்�ொத்வ சுருட்டி உள்றள ைள்ளி 
நிதனக்்கற்வ ஒரு விை அரு்வருப்�ொ இருக்குறை. 

இைறகு �ொதி ற�ைங்கள் என்�திலதல இ்வர்்கதள 
ஒருவிை மனறநொயொளி்களொ்கற்வ த்வததிருதைல முைலொளி 
்வர்க்்கததிறகுப் �ொது்கொப்பு. 

அைனொல ைொன் இநை அைசு குறித்வதது �க்கிலிதசைரு 
�ேதசைரு �ள்ளதசைரு ற� ொன்ே  �குதி்களில 
�ொைொயக்்கதடே்கதள நடேததி ்வருகிேது. 

என்னச�ய்ய எலலொம் சைரியும் ஆனொல ற்கள்வி ற்கட்்க 
யொர் முன்்வரு்வது? பூதனக்கு மணி ்கட்டு்வது யொர் என்�றை 
முைறற்கள்வி... 

சிதேக்குள்றள ்கட்டுப்�ொடு �ொது்கொப்பு என்�சைலலொம் 
ச்வறும் ்கட்டுக்்கதை இஙற்க அதைதனயும் கிதடேக்கும். 
ச�ண் �்க்வொ�ததைத ைவிை ்கஞ்�ொ பீடி �ொைொயசமலலொம் 
இஙற்க �ொைொை்ணம். 

அப்�டிறய உடேல உ்ணர்ச்சி றமலிட்டேொலும் �்க 
த்கதி்களிதடேறய பீடி ்கஞ்�ொ ற�ொன்ே �ழக்்க்வழக்்கததிறகு 
அடிதமயொகிப்ற�ொன இதளஞர்்கதள ஓரினச்ற�ர்க்த்கயில 
ஈடு�டுதது்வசைன்�து �ொைொை்ணம். 

சிதேக்குள்றள 100 / 40 விழுக்்கொடு ஓரினச்ற�ர்க்த்க 
என்�து �ொைொை்ணமொ்கற்வ எவவிை ைஙகுைதடேயும் இன்றி 
நடேக்்கற்வ ச�ய்கிேது. சஜயிலுக்குள்ள ்வநது இதைதன 
நொள்ல  எதைதனறயொ ற�தை ்க்வனிதைொகி விட்டேது. 

இது எவ்வளவு ச்கொடுதம இைனொல ஏற�டும் றநொய்த 
சைொறறு உளவியல சிக்்கல மனறநொய் ற�ொன்ே்வறதே இநை 
சிதேததுதே நிர்்வொ்கம் அலலது அைசு ச்கொஞ்�றமனும் 
சிநைதன ச�ய்யுமொ? இலதல... இலலற்வ இலதல. 

இஙற்க ்கொசு �்ணம் உள்ள்வனுக்கு ஒரு நீதி 
இலலொை்வனுக்கு ஒரு நீதி. இநைக் ச்கொடுதம்களுக்கு 
முடிவு என்�து உண்டேொ?’’ 

� ற ்க த ள  ந ே  ந ே ச ்வ ன  ்க டி த ை � டி 

புலம்பிக்ச்கொண்டிருநைொன் அமொ்வொத�. 
‘ ‘றடேய் மொப்ள அநை ைவீநதிைன் 

றைொழர் அண்்ணன்கிட்டே ை்க்வல குடுக்்க 
ச�ொன்னொறை ச�ொலலிட்டியொ?’’ என்ேொன் 
சின்னச்�ொமி.

‘‘இலதல மொப்ள இதுக்குறமல 
ற�ொ்கமுடியொது ்கொதலல றநைமொ 
ற�ொய் ற�சிக்்கலொம் நீ தூஙகு’’ 
என்று ச்கொட்டேொவி விட்டுத தூங்கப் 
ற�ொனொன் அமொ்வொத�.
்கொதல எழுநது ்கொதலக்்கடேன்்கதள முடிதது 

�ொப்பிட்டேபின் அமொ்வொத�, சலனின் ்கொமைொசு 
றைொழர்்கதளச் �நதிக்்க அ்வர்்களது �குதிக்குச் ச�ன்ேொன். 

‘ ‘்வொப்�ொ அமொ்வொத� ்வொய்ைொவுக்கு ற�ொய்ட்டு 
்வநதுட்டீங்களொ? றநதறை நீங்க றநைமொ ்வருவீங்கனு 
சநதனச்ற�ன்’’ 

‘‘ஆமொ  றைொழர் ்வர்ே ்வழியில ச்கொஞ்�ம் ைொமைமொகிடுச்சு. 
றைொழர் ஒருதைர் ்வநது உங்ககிட்டே ஒரு ை்க்வல ச�ொலலச் 
ச�ொன்னொர்’’ 

‘‘ச�ொலலுங்க என்ன ச�ொன்னொர்?’’ 
‘‘றைொழர் ைமிழை�தன அநை ச்கமிக்்கல ்கம்ச�னி 

பிைச்�தன சைொடேர்�ொ நடேநை மி்கப்ச�ரிய ற�ொைொட்டேததுல 
சுட்டுக்ச்கொன்னுட்டேொங்களொம்’’ 

‘‘ஆமொ றைொழர் அது சைரியும்.’’ 
‘‘ற்வே என்ன ச�ொன்னொர்.’’ 
‘‘அ்வர் மட்டுமிலலொம அ்வறைொடு 13 ற�தை சுட்டு 

ச்கொன்னுட்டேொங்க.’’
‘‘அதுவும் சைரியும்’’
‘ ‘இப்ற�ொ அங்க நிலதம சைொம்� றமொ�மொ  

இருக்குதுன்னும்  ற�ொலீற�ொடே சநருக்்கடி்கதளச் 
�மொளிக்்க முடியல. ்கட்சிக்கு, றைொழர்்களுக்கு ஆைை்வொ 
இருநது �்ண உைவி ச�ொருளொைொை உைவி �ன்னுன 
அதைதன ற�ர்றமலயும் ச�ொய்்வழக்கு ற�ொட்டு சிதை்வதை 
�ன்ேொங்கனு ச�ொன்னொர்.’’ 

‘‘ம் அப்புேம்’’
அமொ்வொத� சுறறும் முறறும் �ொர்ததுவிட்டு சமலலிய 

குைலில ச�ொன்னொன். ‘‘றைொழர் உங்கறளொடே ைண்டேதன 
இன்னும் ஆறுமொ�ததுல முடியப்ற�ொகுைொம் இலல. 
அைனொல உங்கறமல றமலும் ்வழக்கு்கதளப் ற�ொட்டு 
நீங்க ச்வளிய ்வைமுடியொை�டி ச�ய்யேதுக்்கொன ையொரிப்பு 
ற்வதல்கள் நடேக்குைொம். அப்�டி அது முடியலனொ 
சிதேக்குள்ளறய த்வச்சி உங்க சைண்டுற�தையும் 
ச்கொலல ஏற�ொடு நடேநதிட்டு இருக்குைொம். அைொன் 
றைொழர் ச�ொன்னொர் சிதேயில இருநது உங்கதள ைப்பிக்்க 
த்வக்்க ஏற�ொடு ச�ய்யேொங்களொம்.  அதுக்கு உங்கதளத 
ையொைொ்கச் ச�ொன்னொர் இவ்வளவுைொன் றைொழர் ை்க்வல’’ 

‘‘�ரிங்க றைொழர் நொன் என்றனொடே ச�லலுக்குப் ற�ொறேன் 
மதியம் ்வொக்குல ்வறைன் றைொழர் என்று விதடேச�றேொன் 
அமொ்வொத�’’. 

்கொமைொசு ச்கொஞ்�ம் அதிர்ச்சியொ்க சலனிதனப் �ொர்தைொர்.

- த�ொடரும்

ந்தாழர் சிவா ச்டயன்
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ந�ாதிைனும், மநதிரவாதியும் இருககும்நபாது,
காவல் நி்லயம் ந்த்வ்தானா?

கோ மைொ�தைப் �றறி எழுதியொ்க ற்வண்டிய அதி்கமொ்கப் 
ற�� ற்வண்டிய ைரு்ணததில இருக்கிறேொம். 
அைசுப் �ள்ளி்கதள மூடிக் ச்கொண்டிருக்கிேொர்்கள், 

‘றைத்வயொன எண்ணிக்த்கயில குழநதை்கள் ற�ைவிலதல’ 
எனக் கூறி. ஆனொல �ள்ளிக்ற்க பிள்தள்கள் ்வைொை 
்கொலததில அ்வர்்கதளப் ச�றறேொறை அனுப்� மறுதை 
்கொலததில அலல்வொ இைொஜொஜியொல மூடேப்�ட்டே �ள்ளி்கதளத 
திேநைதுடேன் நொசடேஙகும் குக்கிைொமததிசலலலொம் �ள்ளி்கள் 
்கட்டினொர் ்கொமைொ�ர்?  அய்நது தமல தூைததிறகுள் ஒரு 
�ள்ளிக்கூடேம் இருக்்க ற்வண்டும் என்�து அ்வைது அளவுற்கொல. 
ஒரு குழநதை �ள்ளிக்கூடேம் ச�ல்வைறகு அய்நது கிறலொ 
மீட்டேருக்கு றமல நடேக்்கக் கூடேொது என்று அ்வர் நிதனதைொர். 
அய்நது குழநதை்களுக்கு ஒரு �ள்ளி நடேதை முடியுமொ என்�து 
இ்வர்்களின் ற்கள்வி. ஒரு �ள்ளியில ச்வறும் அய்நறைொ �தறைொ 
மொ்ண்வர்்கள் இருப்�து ற்வைதனக்குரியதுைொன். ஆனொல 
அைதன மொறறு்வைறகு எநை நடே்வடிக்த்கயும் எடுக்்கொமல 
�ள்ளி்கதள மூடு்வைற்கொன ்கொைணியொ்க அைதனக் ச்கொள்்வது 
உண்தமயில உள்றநொக்்கமுதடேயது.  

்கொமைொ�ர் ்கொலததை �லரும் �லற்வறு ்கொை்ணங்களுக்்கொ்கக் 
ச்கொண்டேொடுகின்ேனர். அ்வர் ச�ொதது ற�ர்க்்கவிலதல 
என்�ைற்கொ்க… நம்� முடியொை அளவுக்கு எளிதமயொ்க 
்வொழநைொர் என்�ைற்கொ்க… நீர் நிதல்கதள உரிய முதேயில 
்கட்டேதமப்புக்குள் ச்கொண்டு ்வநைொர் என்�ைற்கொ்க… ஆனொல 
ச�ரியொரியலொளைொ்க நொம் ்கொமைொ�தை முைன்தமயொ்கக் 
ச்கொண்டேொடு்வது அ்வர்ைம் ்கலவிப் �ணி்களுக்்கொ்கதைொன். 
்கலவிதயச் �ொைொை்ண மனிைனுக்குக் ச்கொண்டு ற�ர்தைதில 
அ்வர் ஆறறிய �ணி்கதளப் �ொர்ததுைொன் அ்வதை இறுதி 
்வதையில ஆைரிக்கும் முடித்வ ச�ரியொர் எடுக்கிேொர்.  
அலலொமல அ்வதைப் �ொைொட்டும் பிே ்கொரியங்களுக்்கொ்க 
ஒருற�ொதும் ைனது எதிரியொ்க அ்வர் நிதனதை ்கொஙகிைசில 
இருநை ்கொமைொ�தை அ்வர் ஆைரிததிருக்்க மொட்டேொர்.  இைதன 
அ்வருதடேய ்வொர்ததை்களிறலறய �ொர்ப்ற�ொம்

இநதியாவிநலநய எந்த மாநிலத்திலும் கல்வித் து்றயில் 
்்சயய முடியா்த புரடசி்ய எளிதில் காமரா்சர் ்்சயது முடித்து 
விடைார்.  எல்லாரும் பத்்தாவது வ்ர படித்து விடைால் 
இன்னும் 10, 15 வருைத்தில் ்சாதி ஒழிநது விடும் என்பது அவர் 
கருத்து.  பத்்தாவது படித்்த ்பயன் மலககூ்ை எடுபபானா?  
பத்்தாவது வ்ர படித்்த ்பண் ்கயில் க்ளக ்காத்்்த 
எடுபபாளா?   உ்ழககா்த ்சாதிநய இருககாது.  உ்ழககிற 
ஒரு ்சாதி உ்ழககாமல் ்்சாகு்சாகச் ்சாபபிை இன்்னாரு 
்சாதி இருககநவ இருககாது.  ஒழிநந்த நபாகும் என்பது ேம்பி 
நவ்ல ்்சயகிறார்.

- ச்பரியோர் - விடுத்ல 27.04.61

ஆ்க ைனது இலட்சியமொன �ொதி ஒழிப்பிறகு மொச�ரும் 
�ங்களிப்த� அைறகுரிய  உ்ணர்ற்வொடு ்கொமைொ�ர் ச�ய்கிேொர் 
என்கின்ே ஆழமொனப் புரிைலிலைொன் ச�ரியொர் ்கொமைொ�தை 
முழுதமயொ்க ஆைரிக்கிேொர். அ்வதை ஆைரிக்கும் ைனது 
நிதலப்�ொட்தடே ச�ரியொர் எப்�டி குறிப்பிடுகிேொர் என்று �ொருங்கள் 

எங்கள ் காள்க்ய நி்றநவற்றிக ் காளள காமரா்ச்ர 
ஆ்தரிபபதும் பல திடைங்களில் ஒன்நறயாகும்.

- விடுத்ல 23.4.61

்கொமைொ�ர் ஆட்சிப் ச�ொறுப்ற�றே அநை ்கொல்கட்டேததில 15 
�ைவீைம் ற�ர்ைொன் ்கறே்வர்்கள். அதில 90 விழுக்்கொட்டிறகும் 
றமலொ்கப் �ொர்ப்�னர்்கறள இருநைொர்்கள்.  மீதி 10 விழுக்்கொட்டில 
ச�ரும்�குதி �ொர்ப்�னைலலொை பிே முற�டுதைப்�ட்றடேொறை 
இருநதிருப்�ர்.  இநை நொட்டின் 90 விழுக்்கொடு மக்்கள் 
குதேநைது ஒரு �ைவீைம் கூடே �டிததிைொை நிதல.  ்கொமைொ�ர் 
்கொலததில இநை ்கறறேொர் �ைவீைம் 35 ஆ்க உயர்நைது என்�து 
மட்டும் முக்கியமிலதல. அநை உயர்நை விழுக்்கொட்டின் 
ச�ரும்�குதிதய இநை நொட்டின் சூததிை. �ஞ்�ம �ட்டேம் 
சுமநது நின்ே நம் மக்்கள் நிைப்பினொர்்கள் என்�துைொன் 
முக்கியம்.

இன்று இநை நொட்டில ்கலவி ்கறறேொர் �ைவீைம் 90அய்த 
ைொண்டி விட்டேது.  இன்று நொங்கள் மலம் சுமக்்க மொட்றடேொம்… 
�ொவு வீட்டுக்குப் �தேயடிக்்க மொட்றடேொம்… ஏ்வல ற்வதல 
ச�ய்ய மொட்றடேொம் என்கின்ே சுயமரியொதைக் குைல்கள் 
ஒலிக்்கத சைொடேஙகி விட்டேன.  �டிதை ச�ண் ைன் ச�ொநை 
�ொதிக்குள் ைொன் திரும்ணம் ச�ய்து ச்கொள்ள ற்வண்டும் 
என்கின்ே நியதிதய ஏற்க மறுக்கிேொள். அடிதமதைனததை 
ஒரு ்வொழக்த்க அதமப்�ொ்கவும் முதேயொ்கவும் அதுற்வ 
ைர்மசமன்றும் ஏமொறறித ைனது ஆதிக்்கக் ற்கொட்தடேதயக் 
்கொப்�ொறறி ்வநை �முைொயததிறகு இத்வசயலலொம் 
�றறிசயரிகின்ே வி�யமொ்க இருக்கிேது. உண்தமயில 
்வொய்ப்பு கிதடேக்கும் ற�ொசைலலொம் ்கலொச்�ொைம் சீைழிநது 
விட்டேது என்று கூப்�ொடு ற�ொடுகிே்வர்்களின் உள் மனதின் 
பிைச்சிதன இதுைொன்.  அதிலும் குறிப்�ொ்க இநதியொவிறலறய 
ைமிழநொடுைொன் மி்கவும் றமொ�மொன ஊழல மலிநை �ொதி 
ஆ்ண்வம் நிைம்பிய மொநிலம் என்�ைொ்கத திட்டேமிட்டே ச�ொய்ப் 
பிைச்�ொைததை அ்வர்்கள் ்கட்டேவிழதது விட்டேது கூடே இநை 
ச�ொது்வொன ்கலொச்�ொைம் சீைழிநது விட்டேது என்கின்ே புலம்�ல 
பிைச்�ொைததின் அைசியல ்வடி்வம்ைொன்.  

்கலவிைொன் இநைக் ்கல்கக் குைல்கதள உரு்வொக்குகிேது 

கல்வி உரிமை முழக்கமை காைராசர் வாழ்த்து
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களளபபணம் – கருபபு பணம் உளள இைத்்்த
ந�ாதிைன் கூறுவானா?

என்�தைத சைளி்வொ்கப் புரிநது ச்கொண்டுைொன் அ்வர்்கள் 
்கலவிதய மொநிலப் �ட்டியலிலிருநது மததிய அைசின் 
்கட்டுப்�ொட்டிறகுள் ச்கொண்டு ்வநைொர்்கள். இைனொல 
ைமிழ்கம் ற�ொல ்கலவிதய �ொைொை்ண மனிைனின் 
வீட்டுக்குக் ச்கொண்டு ற�ர்ததிைொை மொநிலங்களுக்கு எநை 
�ொதிப்புமிலதல. �ரியொ்கச் ச�ொலலப் ற�ொனொல இநை 
முயறசி்கசளலலொம் ைமிழ்கததைக் குறி த்வதறை ச�ய்யப் 
�டுகின்ேன. இநை மொதிரியொன ஒவச்வொரு முய்றசிக்குப் 
பின்னும் அ்வர்்கள் மொநில ஆட்சியொளர்்களின் ை்வறு்கதள 
முன்னிறுததி தூய்தம்வொைததைக் ்கட்டேதமக்கிேொர்்கள். இநை 
்கட்டேதமப்புக்குள் அறிவுஜீவி்கள் மி்க எளிைொ்க ்வ�ப்�ட்டு 
விடுகிேொர்்கள். அைன்பின் இது ற�ொன்ே மொறேங்கதளக் 
ச்கொண்டு ்வரு்வதில அ்வர்்களுக்குத ைொர்மீ்க �லம் கிதடேதது 
விடுகிேது. உண்தமயில இநைத தூய்தம்வொைம் என்கின்ே 
்கம்�ளததின் மீறை அ்வர்்கள் ைங்கள் ச்வறறி �்வனிதயத 
திட்டேமிடுகிேொர்்கள்.

ஒரு சநருக்்கடி ்கொலததில ்கலவி உரிதம மொநிலங்கள் 
�ட்டியலிலிருநது ்கள்வொடேப்�ட்டேது. சநருக்்கடி ்கொலம் 
முடிநைது.  திருட்டு ச்கொடுதை்வர்்கள் யொரும் ைங்கள் 
ச�ொருதளத திரும்� ற்கட்்கவிலதல. 2015இல குடும்�த 
சைொழில குழநதை உதழப்பு �ட்டேததின் கீழ ்வைொது 
என்�தைச் �தைமிலலொமல �ட்டேததுக்குள் ச�ொருகினொர்்கள். 
இைொஜொஜி ச்கொண்டு ்வநை குலக்்கலவித திட்டேததிற்கொன 
எதிர்ப்ற� ்கொமைொ�தை அரியத்ண ஏறறியது. அநைக் குலக் 
்கலவித திட்டேததின் �ொைொம்�மொன நஞ்சு இநைச் �ட்டேத 
திருதைம். திைொவிடேர் ்கழ்கம் மட்டும் எதிர்ப்பு சைரிவிதைது.  
இன்ேளவும் �லருக்கு இது சைரியொை வி�யமொ்கற்வ இருக்கிேது. 
இநைச் �ட்டேததின் விதளத்வ இநை நொடு இப்ற�ொது 
உ்ணைொமலிருக்கிேது. ்கலவியிறல இன்னும் இ்வர்்கள் 
நிதனக்கிே மொறேங்கதளசயலலொம் இ்வர்்கள் நி்கழததி 
விட்டேொல அநைப் �ொம்பு ச்கொதைத து்வஙகும்.  அது்வதை இநைச் 
�ட்டேததிருதைம் என்ன ச�ய்யும் என்�து நமக்கு சைரியொது.

2016இல புதிய/றைசிய ்கலவிக் ச்கொள்த்க என்ேொர்்கள்.  
ைமிழ்கததின் ்கலவியொளர்்களில ஒரு்வைொன பிரின்சு ்கறஜநதிை 
�ொபுைொன் அதில எவ்வளவு �தி இருக்கிேது என்�தை 
ச்வளிச்�ததுக்குக் ச்கொண்டு ்வநைொர். திைொவிடேர்்கழ்கம் 
அதனதது ்கட்சிக் கூட்டேததைக் கூட்டி ்கண்டேனம் சைரிவிதைது. 
அைன்பின் திமு்க, �ொம்க உள்ளிட்டே எதிர்க் ்கட்சி்களும், ச�ரிய 
்கலவி நிறு்வனங்களும் அதில ்வை இருக்கும் �ொதிப்பு்கதள 
உ்ணர்நது எதிைணியில திைளத து்வஙகியதும் அைதன 
�தைமிலலொமல ஓைததில த்வதது விட்டேொர்்கள். ஆனொல 
அதி்கொைப்பூர்்வமொ்கப் பின்்வொங்கவிலதல.  அைதன மேநது பிே 
ற்வதல்கதளப் �ொர்க்்கப் ற�ொய்விட்டேொர்்கள் எலறலொரும். மததிய 
அைசு இநை எதிர்ப்பு �ணியில ஈடு�ட்டே ்கலவி ்வளொ்கங்கதள 
ைனது ்கண்்கொணிப்புக்குள் நிறுததி ்வருகிேது.  அஙகு நடேநது 
ச்கொண்டிருக்கும் �முைொய நடே்வடிக்த்க்கள் ்கட்டுப் �டுதைப் 
�டுகின்ேன.  எழுதைொளர்்கள், சிநைதனயொளர்்கள் றை�த 
துறைொகி்களொக்்கப் �டுகிேொர்்கள். இைறகிதடேயில மததிய 
அைசு எநை றநர்தமயுமிலலொமல அநைக் ச்கொள்த்கயின் 
ஒவச்வொரு திட்டேங்கதளயும் �ொைொளுமன்ே வி்வொைததிறற்க 
ச்கொண்டு ற�ொ்கத றைத்வயிலலொை அளவில அை�ொத்ண்கள் 
மூலமொ்க நிதேற்வறேத சைொடேஙகி விட்டேது.  நீட் றைர்வும், 
ற�ொதிய மொ்ண்வர்்கள் இலலொை �ள்ளி்கதள மூடி அரு்கொதமப் 
�ள்ளி்களில இத்ணப்�து உள்ளிட்டே திட்டேங்கள் எலலொம் 
அநைப் புதிய ்கலவிக் ச்கொள்த்கயின் திட்டேங்கள்ைொம்.  

நீட் றைத்வைொன் என்று மக்்கதள ற�� த்வக்்க 

மொநில ்கலவித துதேயின் ஊழல்கதளக் 
்கொை்ணம் ்கொட்டு்வொர்்கள்.  �ள்ளி்கதள 
மூடு்வைறகு அைசு ஆசிரியர்்கள் ற்வதல 
�ொர்ப்�திலதல என்�ொர்்கள். அ்வர்்கள் 
ச�ொல்வது உண்தமயொ்க இருக்்கலொம். 
ஆனொல இ்வர்்கள் றநொக்்கம் அைதனச் �ரி 
ச�ய்்வைலல. இநை நொட்டில எலறலொரும் 
�டிக்்க ற்வண்டும் என்கின்ே குறிக்ற்கொள் 
அ்வர்்களுக்கு எதிைொனது .   ்கலவி 
சிலருக்்கொனைொ்கைொன் இருக்்க ற்வண்டும். 
ச�ொன்ன ற்வதலதய ச�ய்்வைறகு ஆட்்களிருக்்க ற்வண்டும். 
அ்வர்்கள் �டிதை்வர்்களொ்க இருக்்க முடியொது. இ்வறதேயும் 
ைொண்டி ்கலவி அறிவின் அதடேயொளமொ்க மட்டுமலலொமல 
�முைொயப் �்கட்டேொ்கவும் இருக்கின்ே சூழலில அைன் ஒவச்வொரு 
அம்�ததையும் �நதைப் �டுதது்வது அைசியல்வொதி்களுக்கு 
அ்வர்்களின் றநைடி ைனிமனிை நலன்்கறளொடு சைொடேர்புள்ளைொ்கப் 
ற�ொய் விடுகிேது. மததிய அை�ொங்கததிலிருப்�்வொ்கள் அதிலும் 
பிறஜபி்கொைர்்கள் ஊழல ச�ய்ய மொட்டேொர்்கள் என்று பிைச்�ொைம் 
ச�ய்யவும் அைதன நம்�வும் ஆட்்களிருக்கிேொர்்கள். ஆனொல 
றைர்வு நடேதது்வைறகும் ற்கள்விதைொள் எழுது்வைறகும் றைர்வு 
மய்யங்கதள ்வொடேத்கக்கு எடுப்�ைறகும் ைனியொர்்களுக்கு 
சடேண்டேர் �ேப்�து றநர்தமயொன நிர்்வொ்கததின் ்வடி்வமொ்க 
்கொட்டேப்�டு்வதும் அது மக்்களொல ஏற்கப்�டு்வதும் நமது 
ைதலமுதேக்கு நி்கழநதிருக்கும் ற�ொ்கம்.  உண்தமயில 
நமது மக்்களுக்கு ைங்கள் ்கண்ணுக்குத சைரியொை்வர்்களொல 
ச்கொள்தளயடிக்்கப்�டு்வதை ஏறறுக் ச்கொள்ளற்வ ச�ய்கிேொர்்கள்.  
அ்வர்்கள் �க்்கதது வீட்டுக்்கொைன் �்ணக்்கொைனொ்வறை 
அ்வர்்களின் உடேனடிப் பிைச்சிதனயொ்கத சைொடேர்கிேது.

ஆ்க எளிய மக்்களின் உண்தமத ைதல்வர் ச�ரியொரின் 
சமொழியில �ச்த�த ைமிழர் ்கொமைொ�ரின் ்கலவிப் �ணி அ்வர் 
உரு்வொக்கிய ்கலவித திட்டேங்கள் ்கலவி அதமப்பு்கள் இன்று 
மி்கப் ச�ரிய அச்சுறுதைல்களுக்்கொளொகி நிறகின்ேன.  அறிஞர் 
அண்்ணொ கூறினொர்.  

எனது ஆடசி நபாய நவ்றாரு ஆடசி வரலாம்.  அபநபாது 
அவர்கள ோன் உருவாககியச் ்சடைங்க்ள மாற்ற நி்னபபார்கள.  
ஆனால் அபபடி மாற்ற நி்னககும் நபாது மககள நகாபத்்்த 
நி்னத்து பயநது அந்த எண்ணத்்்தக ்கவிடுவார்கள. 
எனநவ ோன் உருவாககிய மாற்றங்கள ்்தாைரும். அதுவ்ர 
அண்ணாது்ர ஆடசி ்்தாைரும்.  

இநை ்வொர்ததை்கதள நொம் இப்ற�ொது ்கொமைொ�ருக்கு 
ச�ொருததிப் �ொர்க்்க ற்வண்டும்.  ்கொமைொ�ர் துதி �ொடு்வைலல, 
அண்்ணொவின் ்வொர்ததை்களில ச�ொன்னொல ்கொமைொ�ரின் 
ஆட்சிதய நொம் சைொடேர்நது ்கொப்�ொறே ற்வண்டும். எனில 
்கலவிதய முைலில மொநிலப் �ட்டியலுக்குக் ச்கொண்டு ்வை 
ற்வண்டும்.  ்கலவிதயப் பிேக்கும் குழநதை்களின் அடிப்�தடே 
உரிதமயொ்கப் �ொர்க்்க ற்வண்டும்.  ்கலவி ்கட்டே்ணமிலலொமல 
மட்டுறம ்வழங்கப் �டே ற்வண்டும். ஏசனனில நீங்கள் 
எநை அதமப்த� அதில ்வொழ்வைற்கொன திேதம்கதள 
இம்மண்ணில பிேக்கும் குழநதை்களுக்கு மறுக்கிறீர்்கறளொ 
அநைக் குழநதை்கதள �ட்டேப்�டி ்கட்டுப் �டுததும் ைொர்மீ்க 
உரிதமதய நீங்கள் இழநது விடுவீர்்கள்.  

்கலவிக் கூடேங்களில ்கடேவுள் ்வொழததுப் �ொடேதல நிறுததி 
விட்டு ்கொமைொ�ர் �ொடேல �ொடுங்கள் என்று நம் ைதல்வர் 
ச�ரியொர் ச�ொன்னொர். இன்தேய நமது ்கலவி உரிதம 
முழக்்கறம நொம் �ொடும் உண்தமயொன ்கொமைொ�ர் ்வொழதது. 
்வொழ்க ்கொமைொ�ர்.                                   

எழுத்்தாளர் ஓவியா
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பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

காநதி, ்கன்னடி, இநதிரா, ராஜீவ படு்கா்ல ேைககும் என்ப்்த
முன்கூடடிநய ந�ாதிைர்கள கூறா்தது ஏன்?

அன்று ஆண்டு இறுதிதறைர்வு. அதுவும் ்கணிைதறைர்வு. 
அனிைொ அதி்கொதலயிறலறய எழுநது, குளிதது, 
�டிதது, �ள்ளிக்குக் கிளம்பி ைன் நண்�ர் ஜொ 

இலலததிறகு ச�ொன்ன றநைததிறகு ்வநது ற�ர்கிேொர்.

ஜொ இலலததிறலொ ்கைவு அருற்க ஒறை �ை�ைப்பு. 
ஜொவின் ைொயும் ைநதையும் ்கை்வருகில நின்று ச்கொண்டு 
்கடி்கொைததைப் �ொர்ததுக் ச்கொண்டு குறுக்கும் சநடுக்குமொய் 
நடேநது ச்கொண்டிருக்கின்ேனர். அனிைொவிறற்கொ ஒன்றுறம 
புரியவிலதல. அ்வர்்கதள வியப்�ொய்ப் �ொர்க்கிேொர். 
இப்�டி மனிைர்்கள் குறுக்கும் சநடுக்குமொய் �ை�ைப்�ொய் 
நடேநது இயஙகும் ்கொட்சிதயத திதைப்�டேங்களில மட்டுறம 
�ொர்ததுள்ளொர். அதுவும் ம்கப்ற�று அதே முன்னொல.

அனிைொ ்வநைதைப் �ொர்ததுவிட்டு, ஜொவின் அம்மொ, 
“்வொம்மொ. ஜொ இறைொ ்வநதிடு்வொம்மொ” என்று கூறிவிட்டு 
மீண்டும் �ை�ைப்பு நதடே�ய்ணததைத சைொடேர்நைொர்.

திடீசைன்று ஜொவின் அப்�ொ, “ஆயிடுதது” என்ேதும் 
�ை�ைப்புச் சூழல சமலல குதேயதசைொடேஙகியது. 
அதன்வரும் ்வொ�ல்கைத்வறய உறறுப் �ொர்க்கின்ேனர். 
அனிைொ மட்டும் உறறுப் �ொர்ப்�்வர்்கதளறய வியப்�ொய்ப் 
�ொர்ததுக் ச்கொண்டிருக்கிேொர். வீட்டின் உள்றள இருநது 
ஜொ ைன் புதை்கப் த�யுடேன் ச்வளிறய ்வருகிேொர். 
ச்வளிறய ்வநது �ொர்தைொல, அஙற்க ைன் நண்�ர் அனிைொ 
்வநது ்கொதது இருப்�தைக் ்க்வனிக்கிேொர்.

ஜொ, “ஏய் அனிைொ. �ொரிடி. ச்கொஞ்�ம் றலட்டேொயிடுதது. 
றைஙக்ஸ் �ரியொன றநைததுக்கு ்வநைதுக்கு” என்ேொர்.

அனிைொ, “�ை்வொயிலல” என்ேொர்.

ஜொ, “அப்�ொ! இப்� எக்்ொம்க்கு ற�ொ்கலொமொ?”

அப்�ொ, “ற�ொலொம் �ட்டு. ற�ொய் நலலொ ச�ஸ்டேொ 
எக்்ொம் எழுது” என்ேொர்.

ஜொ, “�ரிப்�ொ”

அம்மொ, “ஏண்டி சநததியில குஙகுமம் எங்க? 
‘ைொமசஜயம்' 1000 முதே ச�ொலலச் ச�ொன்றனறன. 
ச�ொன்னிறயொன்றனொ? சநறறியில குஙகுமம் இலதலறய.” 
என்ேொர் �ொ்வமொ்க மு்கததை த்வததுக்ச்கொண்டு.

ஜொவின் அம்மொ வீட்டு உள்றள ச�ன்று குஙகுமச் 
சிமிதழ எடுதது ்வநது, ஒரு சிட்டித்கக் குஙகுமததைக் 
கிள்ளி எடுதது ஜொவின் சநறறியில குஙகுமம் த்வததுக் 
ச்கொண்றடே, “மொர்க் கீர்க் ச்கொேஞ்�ொ என்னடி ஆ்வேது?” 
என்ேொர் ச்வறறிப் ச�ருமிைததுடேன்.

இவ்வளவு றநைம் ச�ரிய்வர்்கள் ற�சு்வதை அதமதியுடேன் 

யாருக்கு நல்ல நநரம்?
ற்கட்டுக் ச்கொண்டிருநை அனிைொ, குஙகுமம் த்வக்்கவிலதல 
என்ேொல மொர்க் குதேஞ்சிடும் என்று ஜொவின் அம்மொ 
ச�ொன்னதைக் ற்கட்டேவுடேன், மனதுக்குள் சமன்தமயொய் 
சிரிததுக் ச்கொண்டேொர்.

ஒரு்வழியொ்க ஜொ வீட்டு ்வொ�ல ்கறள�ைங்கள் முடிய, 
ஜொவும் அனிைொவும் சைருவில நடேக்்கத சைொடேஙகினர்.

்க்ணக்கு றைர்வு என்�ைொல, அனிைொ ைன் மனதுக்குள் 
Formula-த்வ ஒப்புவிததுப் �ொர்ததுக் ச்கொண்றடே நடேநது 
்வருகிேொர்.

ஜொற்வொ மனதுக்குள் ‘ைொமசஜயம்’ ச�ொலல 
ற்வண்டியது �ொக்கி இருக்கிேறை என்று அ்வறதே 
மனதுக்குள் ச�ொலலிக் ச்கொண்றடே நடேநது ்வருகிேொர்.

மூன்று சைரு நடேநதிருப்�ொர்்கள்.

ஜொ,”இன்தனக்கு நலலொ �டிச்சிட்டு ்வநதிருக்கியொ?” 
என்ேொர்.

அனிைொ, “ம். ஏறைொ முடிஞ்�ை �டிச்சிருக்ற்கன். 
�ொப்ற�ொம். நீ எப்�டி �டிச்சிருக்்க?”

ஜொ, “ஏறைொ �டிச்சிருக்ற்கன். �டிக்்கேது கூடே 
�ொதிைொன். பூதஜ புனஸ்்கொைம், நலல றநைம், அநை 
றநைம், இநை றநைம் அப்�டின்னு எங்க வீட்ல ஏ்கப்�ட்டே 
்கட்டுப்�ொடு.”
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ஆண்களின் மறுமணத்்்த ஏற்கும் உலகம்,
்பண்களின் மறுமணத்்்தப பழிபபது ஏன்?

அனிைொ, “நொ கூடே ற்கக்்கனும்னு சநனச்ற�ன். ்கொதலல 
உங்க வீட்ல ்வொ�லல நின்னு எலலொரும் �ை�ைப்�ொ 
நின்னுட்டு இருநைொங்கறள. அது ஏன்?”

ஜொ ,  “ஓ !  அது்வொ .  இன்தனக்கு �ப்ளிக் 
எக்்ொறமொன்றனொ, அைொன் றைர்வுக்கு புேப்�டேேச்ற� நலல 
றநைததில கிளம்பிப் ற�ொ்கச் ச�ொலலி ச�ொன்னொ, அைொன். 
நீ ச�ொன்ன றநைததுக்கு டேொன்னு ்வநதிட்டிறய. சூப்�ர்டி. 
எங்க வீட்ல அது முடியல.”

அனிைொ, “அசைன்ன நலல றநைம்? அப்�டின்னொ 
என்ன?”

ஜொ, “அது என்னற்வொ எனக்குத சைரியொது. எனக்கு 
சைரிஞ்�ை ச�ொலறேன். தினமும் எங்க அம்மொவும் 
அப்�ொவும் சு்வறறில சைொஙகும் ்கொலண்டேர்ல ஏறைொ Tabu-
lar columnல ஒரு லிஸ்ட் �ொப்�ொங்க அதுல ஒரு row ‘நலல 
றநைம்’ row. நலல றநைம் அப்�டின்னொ அநை றநைததில 
சைொடேங்கே ்கொரியம் சு�மொ நடேக்கும் அப்�டின்னு எங்க 
ஆததுல ச�ொன்னொங்க.”

அனிைொ, “தினமும் �ொப்�ொங்களொ?”

ஜொ, “ஆமொம்.”

அனிைொ, “நொதளக்கு உள்ள நலல றநைம் இன்தனக்ற்க 
சைரியுமொ என்ன?”

ஜொ, “ஆமொம். ்கொலண்டேர்ல அசைலலொம் இருக்குமொம்.” 
என்ேொர் அப்�ொவியொ்க மு்கததை த்வததுக்ச்கொண்றடே.

அனிைொ, “அது எப்�டிடி? ற�ருநது எலலொ றநைமும் 
ஓடிட்டு இருக்கு. ட்சையின் எலலொ றநைமும் ஓடிட்டு 
இருக்கு மின்�ொைம் எலலொ றநைமும் கிதடேச்சிட்டு இருக்கு. 
விமொனம் எலலொ றநைமும் �ேநதிட்டு இருக்கு.ஆம்புலன்ஸ் 
எலலொ றநைததிலயும் இயஙகிட்டு இருக்கு. ்கொ்வலதுதே 
எலலொ  றநைததிலயும் இயஙகிட்டு இருக்கு. உ்ணவுக்்கதடே 
எலலொ றநைததிலயும் இயஙகிட்டு இருக்கு. இசைலலொம் 
மட்டும் ஏன் நலல றநைததில மட்டும் இயங்கொம எலலொ 
றநைததிலயும் இயஙகுது?”

ஜொ, “உன்கிட்டே ்வொய் ச்கொடுதது 
என்னொல மொளொதுடி. ஏறைொ ஐதீ்கம், 
�ழக்்கம், ்வழக்்கம், நம்பிக்த்க, மைபு, 
�ொைம்�ரியம், ்கலொச்�ொைம் அப்�டின்னு 
எங்க ஆததுல ச�ொன்னை ச�ொன்றனன். 
�ொர்ப்ற�ொறம மொர்க் ்வநைவுடேன் யொருக்கு 
எவறளொ மொர்க் ்வருதுன்னு.” என்ேொர் 
சிணுங்கலுடேன்.

அனிைொ, “�ரிடி ற்கொச்சுக்்கொை. நீயும் 
நலல மதிப்ச�ண் எடு. நொனும் நலல மதிப்ச�ண் 
எடுக்்கறேன். எங்க அம்மொ அப்�ொ, எனக்கு ‘அநை றநைம்-
இநை றநைம்’ ‘நலல றநைம்-சநொலல றநைம்’ எலலொம் 
ச�ொலலித ைைலடி. அன்பு, அறிவு, உதழப்பு, அர்ப்�ணிப்பு 
இருக்்கனும்னு ச�ொலலி இருக்்கொங்கடி. அவறளொைொன்”

ஜொ, சிறிது றயொசிததுக்ச்கொண்றடே “ம். எனக்கும் 
அதுைொன் �ரின்னு �டேேது”

ற�சிக்ச்கொண்றடே ்வநைதில இரு்வரும் �ள்ளிக்கூடேம் 
்வநதிருநதினர். றைர்வு அதேதய சநருஙகினர்.

இரு்வரும் றைர்வு அதேக்குள் ச�லகின்ேனர். றைர்வு 
நதடேச�றுகிேது. றைர்வு முடிநது இரு்வரும் மீண்டும் 
�நதிக்கின்ேனர்.

ஜொ, “ஏய் அனிைொ எப்�டிடி �ரீட்த� ச�ஞ்�?”

அனிைொ, “ஏறைொ ச�ஞ்ற�ன். ஓைளவுக்கு நலலொ ச�ஞ்� 
மொதிரி இருக்கு. மொர்க் ்வைட்டும் �ொர்ப்ற�ொம். �ரி நீ எப்�டி 
ச�ஞ்�.”

ஜொ, “அை ஏண்டி ற்கக்்கே? �ரீட்த�யில �ொதியில For-
mula எழுைே �மயததில ைொமசஜயம்ைொன் ஞொ�்கததுக்கு 
்வநது சைொதலயேது. ஒரு Formula எழுதும் ற�ொது, 
ைொமசஜயம்னு எழுதித சைொலச்சிட்றடேண்டி. அை 
புரிஞ்சுகிட்டு சுைொரிச்சு திருதைேதுக்குள்ள ற�ொதும் 
ற�ொதும்ன்னு ஆயிடுததுடி”

அனிைொ ்வொய் விட்டுச் சிரிக்கிேொர்.

ஜொ,”ஏண்டி? என்ன �ொதைொ ்கொசமடியொ இருக்்கொ?”

அனிைொ, “ஆமொம் இருக்்கொைொ பின்ன. ‘த� ஆர் ஸ்ச்கொயர்’ 
(πr2) எழுைே றநர்ததில ‘த� ைொமர்' ன்னு ஞொ�்கம் ்வநைொ 
பின்ன சிரிக்்கொம என்னடி ச�ய்ற்வன். சநனச்�ொறல சும்மொ 
கிர்ருன்னு ைல சுததுது. சநனச்� எனக்ற்க இப்�டின்னொ, 
எழுதுன உனக்கு எப்�டி இருக்கும்ன்னு சநனச்ற�ண்.
அைொன் சிரிப்பு ்வநதிட்டு” என சிரிக்கிேொர்.

இரு்வரும் ைம் இலலம் ற�ர்கின்ேனர்.

்கொலம் ்கொலண்டேருக்குள்ளொ ்கட்டுண்டு இருக்கிேது? 
்கொலம் ைன் ்கடேதமயொய் ைன் இயக்்கததை இயக்கியது. 
ஒருமொைம் உருண்டு ஓடுகிேது. றைர்வு முடிவு ச்வளியொகிேது. 
இத்ணயததில றைர்வு முடிவு ச்வளியொன றநைம், ்கொலண்டேர் 
�டி நலல றநைம்ைொன்.

ஜொ எடுதை மதிப்ச�ண், 850/1200

அனிைொ எடுதை மதிப்ச�ண், 1176/1200

ஆனொல, உண்தமயில யொருக்கு நலல றநைம்?     

திடீ்ரன்று �ாவின் அபபா, 
“ஆயிடுத்து” என்றதும் பரபரபபுச் சூழல் 

்மல்ல கு்றயத்்்தாைங்கியது. 
அ்னவரும் வா்சல்க்த்வநய உற்றுப 
பார்ககின்றனர். அனி்தா மடடும் உற்றுப 
பார்பபவர்க்ளநய வியபபாயப பார்த்துக 

்காண்டிருககிறார். வீடடின் உளநள இருநது 
�ா ்தன் புத்்தகப ்பயுைன் ்வளிநய 
வருகிறார். ்வளிநய வநது பார்த்்தால்...

ஹரிஷ் கமுகக்குடி மாரிமுத்து, லண்ைன்
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கணவ்ன இழந்த ்பண்ணின் ்பயர் “வி்த்வ” என்றால்
ம்னவி்ய இழந்த ஆணின் ்பயர் என்ன?

"ம்ழவருது ம்ழவருது
்ேல்லு வாருங்க
ோன் நபாயி ்கணத்துல விழுநறன்
என்்னப புடிங்க"
்சாயங்கால புழுதிககாத்து
சூறாவளியாய சுழன்றடித்்தது;
்சாணிபபூசிய வா்சலில்
சிறுவர்கள குதுகலமாய
வரநவற்றார்கள நகா்ைம்ழ்ய!

மூணுநபாகமா ம்ழ இல்்ல
ஆடடு மாடடுககுத் தீனியில்ல
காடு கரம்்பல்லாம்
பாளபாளமாய ்வடிச்சு ்கைககுது;
ஊ்ரத்்தாண்டி சிலநபரு
கரிசூ்ளககு மரம்்வடைவும்,
்்சங்கல் சூ்ளககுமாய
திககுககு ஒருத்்தராய
சி்தறிக கிைந்தார்கள!

மதிய ந்சாத்துககாய
பளளிககூைம் நபான சிறார்களும்
வாழ்க்கச் சுவடுக்ள
முகத்தில் கிறுககிக்காண்ை
பாடைன் பாடடிகளும்
ஒத்்்தத் திண்்ணயில்
ஏககத்ந்தாடு காத்திருந்தார்கள
இடிமுழககங்கநளாடு
்காடடித்தீர்ககும் ்பரும்ழககாய!

்்தககத்தி ம்ழ
்சல்சலனு ்காடடித்தீர்த்்தது;
எரவானத்துத் ்தண்ணீர்
ஓ்ல்யத்்தாண்டி
்்தறித்்தது;
சிறிதுசிறி்தாய மண்வா்சம்
வா்சல்்தாண்டி வந்தது
குடி்்சககுள;
இந்தா ஊ்ரல்லாம்
்்தரு்வளளம்;

காகி்தக கபபல் சுமநது
்்சன்றது;
கிழிந்த நகாவணங்களின்
சிரிபபுச் ்சத்்தங்க்ள!
சிலிர்த்துக்காண்டு
ஓடிவந்தன நமயச்்சல்
திரும்பிய கா்ளகள;
்காடை்கயில் அகபபைாமல்
ஆடைம் காடடிக்காண்டிருந்தன
ந்சங்க்னக கன்றுகள!
நகாணி்யப நபார்த்தியபடி
நபாராடிக்காண்டிருந்தான்
பண்்ணயாள முனியன்;
வானம் ்வளுத்துக்காண்டிருந்தது!

களத்துநம்ைங்கும்
ஈ்சல்கள;
தும்பிகள எல்லாம்
வடைமடித்்தது
இன்்னாரு ம்ழககாய;
்த்லககயி்ற உருவிக்காண்ை
்காம்நபறி மூககன்கா்ள 
களத்துநமட்ை புழுதிககாைாககியது
கூர்தீடடிய ்காம்புகளில்!
மந்்த்வளியானது
களத்துநமடு!

ஆத்்்தத்்தாண்டிய அந்த
மானாவரிக ்காள்ளயில்
ந்சாளம் வி்்தககும் ்சத்்தம்;
ஏர்மு்னககு பின்னாநல
எ்சபபாடடு நகடகும் ்சத்்தம்;
குலச்்சாமி நபரச்்்சால்லி
்்தம்மாங்கு பாடும் ்சத்்தம்;
வானம்பார்த்்த பூமி்யல்லாம்
ஏர்மு்னயின் பாடடுச்்சத்்தம்!

்வடித்்த பூமியில்
சிலிர்த்து எழுந்தது
சிறுபுற்கள; 
பசு்மயின் ஈரம்
அந்தா அந்த ்சம்வளி்யங்கும்
சி்தறிககிைந்தது;
எங்கிருநந்தா சிறிதுசிறி்தாய
வநது காதுககுள நு்ழந்தது
சின்னஞசிறு சிடடுககுருவியின்
்மடடுச்்சத்்தம்!

அந்தா புழுதிககாடும்
புஞ்்சககாடும்
கண்ணுக்கடடும் தூரம்வ்ர
பச்்்சயா்ை உடுத்திய
பசுஞந்சா்லயாயப பைர்நது
நின்றது;
கும்பமாய பைர்நது விரிந்தது
ந்சாளககதிர்கள;
பற்வகளின் பாடடுச்்சத்்தம்
ந்சாளககா்ைங்கும் ஏகாந்தமாய
எதி்ராலித்்தது!
ந்சாளககாடடு ்பாம்்மயின்
கிழி்சல்கள ்்சால்லியது
வாழ்க்கத் துயரங்கள
வலிகள அத்்த்னயும்!

பற்வகள கூடு திரும்பும்
சூரியன் நமற்கில் ம்றயும்
அநதிப்பாழுது சிற்க விரிககும்
ோங்கள மடடும் காத்திருபநபாம்
ஊ்ளயிடும் ேரிக்ள
காடடுபபககம் துரத்தும்வ்ர!

இந்தா ஊ்ரல்லாம்
ேரிகள;
குருதி குடிககும்
ஓோயகள;
மண்ணும் நிலமும்
்வடடுபபடடு கிைககிறது
ஊ்ரங்கும்;

குடு்வயில் மூச்்சைங்கி
்கைககுது அளளிககுடித்்த
ஆத்துத்்தண்ணி;
ந்சாளககாடடு ்பாம்்ம
இந்தா காவலுககு இருககிறது!
காங்கிரீட மரங்களாய
வளர்நது நிற்கும் மாளி்ககளில்!

இந்தா காகி்தக கபபல்கள
திககுத்்்தரியாமல் முடடிநமாதி
்தவிககிறது; க்ரந்சரா்த
ஏககத்தில்;
வழி்யங்கும் வானுயர்நது
நிற்கிறது;
காங்கிரீட காடுகள!

கவிஞர். நா.காமராசன் மண்ை்காளத்தூர்

ச�ோளக்ோட்டு
ப�ோம்மை!
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டிசம்பர் 2017 35கைத்தடி சசப்டம்பர் 2018 பக்தர்களின்
சிந்தனைககு

சில க்கள்வி்கள்

ஆண் பெயருக்குப் பின்னால் “ஜனாதிவனால்” பெனாடுபவனார்,
பெண் பெயருக்குப் பின்னால் பெனாடனாதது ஏன?
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கதை, சிறுகதை, நாவல்,
கவிதை, கட்டுதை, பகுதைறிவு,

ைமிழ் இலக்கியம், ஆன்மிகம், சூழலியல்,
அைசியல், சினிமா, கம்யூனிசம், வைலாறு,
ைமிழ்த்ைசியம், அறிவியல் ஆைாய்ச்சி,
ைதலவரகளின் வாழ்க்தக வைலாறு,

சிறுவர நூல்கள், காமிக்ஸ்,
சிதைரகள், ்�ாதிடம் ்பான்்ற
எண்ணற்ற ைதலப்புகளில்
நூல்கள் வாஙக ஒ்ை இடம்.
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