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பள்ளிக்குள் 
‘இஸ்கான்’

தலையங்கம்‘பைந்தமிழ்’ ைாபு மா.உ்தயகுமார்

செருபபரசியல் இரகாணுவத்தில் 
சபண்ள்?

இது ப�ொறுப�தில்லை!
சுப.வீ்ரபாண்டியன் 
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ஜமாலியா மிலியா இஸ்ாமியா பல்கல்க் ்கழ்கத்தில, இரண்டு 
மாதங்களுக்கு முன் நூ்்கத்தில நலைபபற்ற ்காவலதுல்றயின் 
தடியடிக் ்காப�ாளி இப்பாது பவளிவந்துள்ளது. 

படிக்கும் மா�வர்கல்ள அடிக்கும் ்காட்டுமிராண்டித்தனம் 
இதுவலரயில நாம் அறிந்திராத ஒன்று. "அபபடி எதுவும் 
நைக்்கவிலல். நூ்்கத்திறகுள ்காவலதுல்ற நுலழயவிலல்"  
என்று அமித் ஷா ப�ான்னது ஒரு பசல�ப பபாய் என்பது 
இப்பாது பதளிவாகிவிட்ைது.  

ஜமியா பல்கல்க்்கழ்கம் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு  
(1920), அலி்காரில நிறுவபபட்ைது. பி்றகு 1925 இல 
திலலிக்கு மாற்றபபட்ைது. 1988 ஆம் ஆண்டு அது மத்தியப  
பல்கல்க்்கழ்கமா்க அறிவிக்்கபபட்ைது. இஸ்ாமிய மா�வர்கள 
எண்ணிக்ல்கயில அஙகு கூடுத்ா்க இருந்த்பாதும், பல்வறு 
மதத்தினருக்கும் அஙகு ்கலவி தரபபடுகி்றது. இந்தியாவின் 
மி்கச சி்றந்த ்கலவிக்கூைங்களில ஒன்்றா்க அது ்கருதபபடுகி்றது. 

சுப.வீ்ரபாண்டியன் 
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இது ப�ொறுப�தில்லை!
2006 ஆம் ஆண்டு அஙகு வந்த �வூதி மன்னர, ஒரு பபரிய 

நூ்்கம் ்கட்டுவதற்கா்க, 30 ் ட்�ம் ைா்ர்கல்ள நன்ப்காலையா்கக் 
ப்காடுத்தார. அந்தப ப�த்தில ்கட்ைபபட்ை ‘ஜாகீர உ்�ன்’ 
நூ்்கத்தில அமரந்து படித்துக் ப்காண்டிருந்த மா�வர்கள 
மீதுதான்  ்காவலதுல்ற உளநுலழந்து  தடியடி நைத்தியுள்ளது.  

இந்தியக் குடியுரிலமச �ட்ைத் திருத்தத்திறகு எதிரா்க 
இன்று இந்தியா முழுவதும் ்பாராட்ைங்கள நலைபபறறு 
வருகின்்றன.

 ்கைந்த டி�ம்பர 15 அன்று, ஜமாலியா பல்கல் மா�வர்களும் 
தங்கள ்பாராட்ைத்லதத் பதாைஙகினர. அப்பாதுதான் 
்காவலதுல்ற ்கலவி வ்ளா்கத்திறகுள நுலழந்து மா�வர்கல்ள 
அடித்து பநாறுக்கியது. 

நூ்்கத்திறகுளளும் உட்புகுந்து, படித்துக் ப்காண்டிருக்கும் 
மா�வர்கல்ளயும் தடி்க்ளால அடித்த ்காட்சிதான் இப்பாது 
பவளியாகியுள்ளது. எங்களின் மல்றவிைங்களிப்ல்ாம் 

அடித்தார்கள என்று மா�வர்கள 
சி்ர கூறுகின்்றனர. அதறகு 
எத்தலன உள்நாக்்கம் 
இருந்திருக்கும் என்பலத நம்மால 
உ�ர முடிகி்றது.  

படிக்கி்றவலன அடிக்கி்ற 
அரசுதான் இன்று மத்தியில 
நலைபபறறுக் ப்காண்டிருக்கி்றது. 
பாரபபனர்களுக்கு மட்டு்ம 
என்று ஏ்க்பா்கமா்க  இருந்த 
்கலவி இன்று அலனவருக்கும் 
என்்றாகிவிட்ைலதப பபாறுக்்க 
முடியாதவர்கள இபபடிக் ப்காடூரமா்க 
நைந்து ப்காண்டுள்ளனர என்்்ற 
்தான்றுகி்றது.  

"இது பபாறுபபதிலல்" 
என்னும் நில்க்கு நாட்டில 
ஒரு பதற்றமான சூழல் அரசு 
ஏறபடுத்திக் ப்காண்டிருக்கி்றது. 

பாரபபன-பாசி� அரசின் 
மு்கம் இபபடித்தான் இருக்கும் 
என்பலத ஒவபவாருவரும் 
புரிந்துப்காள்ள ்வண்டும்! 
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அவன் என் கால்ல ககடக்குற கெருப்புக்கு ஈடாவானா?,

அவன் என் கெருப்பு்ல இருக்குற தூசுக்குச் ெமம், யார்டட்ல 
பேசுற கெருப்ே கழ்டடி அடிச்சிருபவன், என்ன எதித்ா பேசுற 
கெருப்பு பிஞ்சுரும் நாபய இப்ேடியான கொல்லாடலகள் 
ெமூகததில இன்றும் இருப்ேத்ப் ோரக்கிபறாம்.

காலில போ்டடு நடக்க ம்டடுபம கண்டுபிடிக்கப்ே்டட  
கெருப்பு இந்ச் ெமூகததில எப்ேடிகயல்லாம் கரு்ப்ேடுகிறது? 
ஒருவதை இழிவுேடுத்,

பகாேதத் கவளிக்கா்டட,

எதிரப்தேப் ேதிவு கெயய,

அதிகாை வரக்கததின் அதடயாளச் சின்னமாக,

உயர ொதியின் உரிதமயாக, 

ஒடுக்கப்ே்டபடாரின் ஏக்கமாக, என 
கெருப்புக்குப் பின்னால இருக்கிற அைசியல 
நீண்ட வை்லாறு ககாண்டது. 

 மனுஸ்மிருதியில கொலலியிருக்கிறேடி  
பிைம்மனின் கால ேகுதி சூததிைத்ன்தமயுதடயது 
என்ே்ால, காலில போடும்  கெருப்பு, ் ாழவாகக் 
கரு்ப்ேடுகிறது. 

ைாமன் கெருப்தே தவததுப் ேதினான்காண்டு  
கா்லம் ேை்ன் ஆண்டான் என்கிறது 
இைாமாயணம். இழிவாகக் கரு்ப்ேடுகிற கெருப்பு 
எப்ேடி நாடாண்டது?  ஆதிக்கவரக்கதத்ப் 
புனி்மாகவும், உதழக்கும் மக்கதளத தீ்டடாகவும் 
ோரக்கிற கோதுப்புததிதய உருவாக்கிடபவ 
இந்  பவ்ஙகளும் புைாணஙகளும் என்ேது 
இப்போது விளஙகுகிற்ா? "உண்தமயிப்லபய 
இந் நா்டதட யார ஆண்டாலும் எனக்குக் 
கவத்லயிலத்ல. ஒரு கா்லததில ஒரு ஆரியனின்  
கெருப்பு 14 வருஷ கா்லம் இந் நா்டதட 
அைொண்ட்ாக உள்ள கத்தயப் ேக்தி 
விசுவாெதப்ாடு ேடிக்கும் மக்களுக்கு மனி்பன அல்லாமல 
ஓர மிருகம் நாய, கழுத் ஆண்டால கூட அது அதிகமான 
அவமானம் என்பறா குதற என்பறா நான் கொல்ல வைவிலத்ல" 
என்றார  ்நத் கேரியார. 

ோரப்ேனரகளும் ஆதிக்கொதியினரும் போடும் கெருப்தே, 
தீண்டப்ேடா்வரகளும், கேண்களும் போடக் கூடாது என்று 
எழு்ப்ேடா் ெ்டடஙகள், இந் நா்டடில பின்ேறறப்ே்டடு வந்ன. 
கெருப்புகள்  உயரொதிச் சின்னமாகத்ான் இருநதிருக்கின்றன 
என்ே்றகான ொன்றுகளும் போைா்டட வை்லாறுகளும் ஏைாளம்.  

எழுத்ாளர பூமணி எழுதிய ‘கவக்தக'  என்ற நாவத்லத 
்ழுவி எடுக்கப்ே்டட கவறறிமாறன் இயக்கிய ‘அசுைன்' 
திதைப்ேடததில வரும் ஒரு கா்டசி இப்ேடி அதமநதிருக்கிறது 
"பகாவிலிலிருநது வீடு திரும்புகிற மாரியம்மாவின்  காலில 
முள் குததிவிடும். உடபன அவளது மாமா  சிவொமி கெருப்பு 
த்ப்ேவரிடம் போய ஒரு  கெருப்பு  ்ச்சுக்குடு என்ோர.  
கெருப்பு த்ப்ேவர மு்்லாளிக்கா எனக் பக்டோர. கெருப்பு 
என்ன மு்்லாளி ம்டடும்்ான் போடணுமா இது இந் 
சிவொமி கோண்டா்டடிக்கு என்ே்றகுள் , எதுக்குப்ோ இந் 
ப்தவயில்லா் பவத்ல என கெருப்புத த்ப்ேவர கூறுவார." 
கெருப்பு என்ேது “உதடதம”யாகக் கரு்ப்ே்டடது அல்ல!!! 

அது “உரிதம”யாகப் ோரக்கப்ே்டடது. என்ே்றகு ொ்டசி 
இந்க் கா்டசி.  இது கறேதனயல்ல அன்தறய ெமூகச் சூழல 
அப்ேடித்ான் இருந்து. இ்ன் மூ்லபம ஒடுக்குமுதறயின் 
அளதவ நாம்  புரிநது ககாள்ள முடியும்.  

்ாழத்ப்ே்டட மக்கள் கெருப்ேணிநது கோதுவில நடக்கத 
்தடயும்,  அப்ேடியும் அணிநது வருேவரகள் உயரொதிக்காைரகள் 
எதிபை வரும் கோழுது அத்க் கழ்டடிக் கக்கததில தவததுக் 
ககாண்டு, அவரகள் கடந் பிறபக போ்டடுக் ககாள்ள 
பவண்டும் என்றுமிருந்து. “உரிதம இல்லா் இடததில உதடதம 

சுதமயாகும்”என்ே்றபகறே கெருப்பு சுதமயாக 
மாறியது.

இந் ெமூக அவ்லஙகளுக்ககதிைாக போைா்டடம் 
நடததி, கெருப்புப் போடும் உரிதமதய கேறறுத 
்ந்வரகள் ்மிழகததில ்நத் கேரியாரும் 
பகைளததில அயயன் காளியும். அ்னால 
்ான் என்னபவா இறநது 40 ஆண்டுகளுக்கு 
பம்லாகியும் ் நத் கேரியார மீ்ான பகாேம் இந் 
ஆதிக்க ொதி கவறியரகளுக்கு குதறயவிலத்ல. 
அவரின் சித்லக்கு கெருப்பு மாத்ல போ்டடு 
அவதை அவமானப்ேடுததி வி்டட்ாகக் கருதி 
ஆனந்மதடகிறாரகள். அந் அறிவிலிகளுக்குத 
க்ரியவிலத்ல, இப்ேடிப்ே்டட எதிரப்தே 
கயல்லாம் பநரிப்லபய எதிரககாண்டவர ் நத் 
கேரியார.

ஒரு முதற கடலூரில ரிக்ொவில  போயக் 
ககாண்டிருந் கேரியார மீது கெருப்பு வீெப்ே்டடது. 
ரிக்ொவில விழுந் அந்ச் கெருப்தேக் தகயில 
எடுதது ககாண்டு, ரிக்ொதவத திருப்ேச் கொலலி, 
மறகறாரு கெருப்தேத ப்டி எடுதது, ஒரு 
ப�ாடியாக இருந்ால ேயன்ேடுபம என்றவர அவர. 
பின்னாளிலஅப் இடததில  கேரியாருக்குச் சித்ல 
எழுப்பி, சித்லயின் பீடததில  ‘கெருப்கோன்று 
போ்டடால சித்ல ஒன்று முதளக்கும்’ என்று 
கவிஞர கருணானந்ம் எழுதிய கவித்யும்  
கெதுக்கப்ே்டடது. 

இத்விடச் பெ்லததில நடந் கெருப்பு வீச்சு ெம்ேவம் ் மிழக 
அைசியலில இன்தறக்கு  கேரும் புயத்லக் கிளம்பியிருக்கிறது. 
துக்ளக் இ்ழின் 50-ம் ஆண்டு விழாவில பேசிய நடிகர ைஜினிகாநத,  
‘‘1971-ல பெ்லததில கேரியார அவரகள் , ஸ்ரீைாமச்ெநதிை 
மூரததிதயயும், சீ்ாதவயும் உதட இல்லாமல கெருப்பு மாத்ல 
போ்டடு ஊரவ்லம் ககான்டு போனாரகள். அத் யாரும் 
கெயதித்ாளில போடவிலத்ல. அத் பொ துக்ளக் அ்டதடயில 
போ்டடுக் கடுதமயாக விமரசித்ார. இ்னால திமுக அைசுக்கு 
கேரிய கக்டட கேயர வந்து. இ்னால துக்ளக் ேததிரிதக 
பிைதிகதளக் தகப்ேறறினாரகள். 

எனினும் பிளாக்கில துக்ளக் ேததிரிதக விறேதனயாகியது ” என 
பேசினார.  உண்தமக்கு புறம்ோக ஆ்ாமின்றி பேசிய்றகு எதிைாக  
திைாவிட இயக்கததினர ம்டடுமின்றி கோதுமக்களிடமிருநதும் 
கேரும் கண்டனஙகள் கிளம்பின. ஊரவ்லததில என்ன நடந்து 
என்ேத்ப் கேரியாபை விளக்குகிறார

 ‘‘பெ்லததில மூடநம்பிக்தக ஒழிப்பு மகாநாடு நடததி்டடு 
இருநப்ன். �னஙகளிடம் இருநது ஆ்ைவு இருந்து. அது்ல கடவுள் 

செருபபரசியல்
‘லபநதமிழ்’ பாபு

த�ொடர்ச்சி 3-ஆம் பக்கம்
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பளளியில படிக்கும் ஏலழ மா�வர்களுக்கு இ்வ� 
உ�வுத்திட்ைத்லத இந்தியாவிற்்க முதல முத்ா்க 
முன்பமாழிந்தார ராவ �ாகிப எல.சி.குரு�ாமி. அலத 
முதலமுல்றயா்க ப�ன்லன மாந்கராட்சி அ்ளவில 
நலைமுல்றபபடுத்தினார �ர.பிட்டி.தியா்கராயர. 

பின்வந்த ்கா்ங்களில பபருந்தல்வர ்காமராஜர, அறிஞர 
அண்�ா, ்கல்ஞர, எம்.ஜி.ஆர, பஜய்லிதா  ஆகிய 
முன்னாள தமிழ்க முதலவர்கள இந்த உ�வுத்திட்ைத்லத 
�த்து�வுத் திட்ைமா்கப படிபபடியா்க மாறறினார்கள. 

இதில எந்த ் வறுபா்ைா, �ாதி்யா, மத்மா இலல். 

குறிபபா்கச ப�ான்னால ‘மனுவாதம்’ என்்ற 
�ாதிய, மத ்வறுபாடு்களுக்கு இைமிலல் என்்்ற 
ப�ால்்வண்டும். இந்தத் திட்ைமும், திட்ைத்லதச 
ப�யலபடுத்திய முல்றயும் மா�வர்களுக்குப பபரிதும் 
பயன்பட்ைன. 

இந்தத் திட்ைத்தால �த்து�வுப பணியா்ளர்க்ளா்க   
ஒடுக்்கபபட்ை, மி்கமி்கப பின்தஙகியவர்களுக்கு ் வல் 
வாய்பபு்கள கிலைத்தன. 

ஆனால, இபபபாழுது நில்லம தல்கீழா்க 
மாறிவருகி்றது. ப�ன்லன மாந்கராட்சியில உள்ள 24 
பளளி்களில, 5,785 மா�வர்களுக்கு மட்டும் ்கால்ச 
சிறறுண்டி ப்காடுக்கும் திட்ைத்லத தமிழ்க அரசு 
பதாைஙகியிருக்கி்றது. 

இந்தத் திட்ைத்லத ‘இஸ்கான்’ என்்ற நிறுவனத்திைம் 
தமிழ்க அரசு ஒபபலைத்திருக்கி்றது. 

‘அ்ர கிருஷ�ா’ என்்ற இயக்்கத்லத பதாைஙகிய 
அலமபபுதான்,  1966-ஆம் ஆண்டு இந்த  ‘இஸ்கான்’ 
என்்ற நிறுவனத்லதத் பதாைஙகியது.

ப�ன்லனயில லமயபபகுதியில அலமந்துள்ள கிரீம்ஸ 
�ால்யில 20,000 �துர அடியும், பபரம்பூர ்பரக்ஸ 
பகுதியில 35,000 �துர அடியும் ப்காண்ை நி்ங்கல்ள 
இஸ்கான் அலமபபுக்குத் தமிழ்க அரசு தாலர வாரத்துக் 
ப்காடுத்திருக்கி்றது. 

இந்த இரு இைங்களில உள்ள நி்ங்களின் இன்ல்றய 
மதிபபு ஏ்றத்தாழ 500 ் ்காடிக்கும் ் மல என்கி்றார்கள 
வலலுநர்கள. 

இது்பாதாபதன்று தமிழ்க ஆளுநர பன்வார்ால பு்ராகித் 
ரூ.5 ் ்காடிலய இ்வ� நிதியா்க அளளிக்ப்காடுத்திருக்கி்றார.
எல்ாம் அரசுப ப�ம், மக்்களின் ப�ம். 

்ட்�க்்க�க்்கான �த்து�வுபபணியா்ளர்களின் 
உலழபபில நலைபபறறு வந்த இச�த்து�வுத் திட்ைம், 
யாருக்கும் பதரியாமல, எந்த ஒபபந்ததாரர்களுக்கும் 
அறிவிக்்காமல தனி உைலமயான ‘இஸ்கான்’ என்்ற 
தனியாரிைம் ஒபபலைக்்க ் வண்டிய ்கார�ம் என்ன?

இந்த ‘இஸ்கான்’ இந்து மத ‘மனுவாத’த்லத முழுலமயா்கக் 
்கலைபபிடிக்கும் நிறுவனம். ‘பவளல்ளபபூண்டு-
பவங்காயம்’ ் பான்்ற மருத்துவ கு�ப பபாருள்கல்ள 
உ�வில ்�ரக்்கமாட்ைார்கள. ்கார�ம் அது 
தாழத்தபபட்ைவர்களுக்குரிய உ�வு வல்க என்கி்றது 
்வத மனுவாதம். 

ஆர.எஸ.எஸ - பாஜ்க இந்துத்துவ அரசின் �னாதனக் 
ப்காளல்கலய, மத்திய அரசின் அடிலமயான தமிழ்க  
அரசு ‘இஸ்கான்’ மூ்ம் முன்னில்பபடுத்தியது 
்கண்ைனத்திறகுரியது.         

ைள்ளிக்குள் ‘இஸ்ான்’

ேததின ஆோெதத் ேததியும்்ான் கவளியி்டடு இருநப்ன். 
கடவுள் இலத்ல கண்டிக்குற மாதிரி. அஙபக ைாவணதன 
ககாளுததினா, இஙபக ைாமதனக் ககாளுத் ஏறோடு ேண்ணி 
அ்றகுக் காைணம் கொலலுற வி்மா இ் ேண்ணான், அ் 
ேண்ணானு அ்டதடயில எழுதி, துணியில எழுதி ஊரவ்லததில 
வி்டபடன். ஊரவ்லததில ைாமன், அவன் கோண்டா்டடி சித்லயா 
இருக்கிற மாதிரி, புைாணததில என்ன இருக்குப்ா அத்பய 
கெயப்ன், நானா கறேதன கெயய்ல. அந் ஊரு்ல இருந் 
ப்வா்லயப் ோதுகாப்புச் ெஙகம் கருப்பு ககாடி காமிச்சுக்கி்டடு 
வந்ான். நம்ம ஆளுஙக ைாமன் ஒழிகன்னு கொல்ல, ஆனா 
அவன் நம்ம பேதை கொலலி ஒழிகன்னு கொலலி்டடான். 
அந் கூ்டடததி்ல இருந் ஒருத்ன் கால்ல இருந் கெருப்தே 
கழ்டடி எறிஞ்சி்டடான். நம்ம கூ்டடததி்ல வநது விழுந்து. 
அத் எடுத்வஙக அ்வச்பெ ைாமன் ேடதத் அடிச்ொஙக. 
ஒருத்ன் அடிச்ொன், இைண்டு பேர  அடிச்ொன், அப்புறம் 
சுததி அந் ேடதத் அடிச்ொஙக..இ் எடுததுகி்டடாஙக. 

ைாமதன கெருப்ோ்ல அடிச்சு்டடாஙக, கெருப்ோ்ல 
அடிச்ெவஙகளுக்கா உஙகபளாட ஓ்டடுனு பிைச்ொைம் ேண்ணான். 
ஒரு ேததிரிதக நடததினான் இன்னமும் நடக்குது..பொ னு 
என்னபமா. 3 ்ல்டெம் சுவகைா்டடி விளம்ேைம், அது்ல நான் 
கெருப்போட இருக்குற மாறியும் எதுத்ாப்்ல ைாமன் ேடம், 
ேக்கததி்ல கருணாநிதி ெோஷ்னு கொலலுற மாறியும் ஊகைல்லாம் 
ஒ்டடுனாஙக ” . இைாமதனச் கெருப்ோல அடிப்ே்றகு முன்ோக 
138 இடஙகளில கவன்றிருந் திமுக பெ்லம் நிகழவிறகு பின் 
நடந் ப்ர்லில 183 இடஙகளில கவறறி கேறறு வை்லாறு 
ேதடத்து. 

இனி இைாமதனச் கெருப்ோல அடிதது வி்டடுத்ான் ஓ்டடு 
பக்டக பவண்டும் என்றனர அன்தறய திமுகவினர . 

அண்தமயில நீ்லகிரியில நதடகேறற விழாவுக்குச் கென்றிருந் 
்மிழக வனததுதற அதமச்ெர திண்டுக்கல சீனிவாென் அஙகிருநது 
ஒரு ேழஙகுடியினச் சிறுவதன "படய இஙக வாடா வநது கெருப்ே 
கழ்டடி விடுடா" என்றது கேரும் ெரச்தெக்குள்ளானது. பின்னர 
அதமச்ெர அந் சிறுவனிடமும் அவனது குடும்ேததினரிடமும் 
மன்னிப்புக் பக்டடத் நாம் அறிபவாம். 

இத்ப் போ்லபவ உததிைப்பிைப்ெததில சிறுக்ாழில 
பமம்ோ்டடுததுதற அதமச்ெைாக இருக்கும்  ்ல்டசுமி நாைாயன் 
சிங, பயாகா நாள் அன்று பயாகா கெயது முடித்தும் அவருக்கு 
அதிகாரி ஒருவர கெருப்பு மா்டடிவி்டடார. இது குறிதது 
ேததிரிக்தகயாளரகள்  பகள்வி எழுப்பும்  போது - இது 
ைாமன் வாழந் பூமி, இஙகு 14 ஆண்டுகள் கவறும் கெருப்தே 
தவதப் ஆ்டசிநடந்து, ஆதகயால கெருப்பு புனி்மானது, 
எனக்குச் கெருப்பு மா்டடிவி்டட அதிகாரிக்கு புண்ணியம் 
கிதடக்கும்  என்று ேதி்லளித்ார. 

இப்ேடிப் ேலபவறு நிகழவுகதள உ்லக வை்லாறு கெருப்பு ேறறி  ேதிவு 
கெயதுள்ளது. காைணம் அது கவறும் கெருப்பு  அன்று.  அ்றகுப் பின்னால   
வை்லாறும், வலியும், அைசியலும் உள்ளன.

2-ஆம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி
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்காத்ர நாள உ்்கம் முழுவதும் 
ப்காண்ைாைபபடுகி்றது. பபண்்கள 
்காதலிக்கும் உரிலமலய இன்று உ்்கம் 
ஏறறுக் ப்காளகி்றது. இந்தியாவில ஓர்ளவிறகு 
ஏறறுக்ப்காள்ளபபடுகி்றது. ்காதல் மறுத்த 
�மூ்கத்தில ்காத்ர நாள ஒரு பவறறிக்குறியீடு. 
ஆனால பபண்்கல்ள பமன்லமயா்க அழகு 
்தவலதயா்க  வரணித்துக் ்காதலிக்கும் 
ஆண்்கள மனம், பபண்்கள ்கட்ைல்ளயிடுவலத 
ஏறறுக் ப்காள்ள மறுக்கி்றது. பபண்்கள ்காதல 
உரிலமலய ஏறறுக்ப்காளளும் ஆண்்கள, 
பபண்்கள ்கட்ைல்ளயிடும் உரிலமலயயும் 
ஏறறுக்ப்காள்ள ்வண்டும்.

உச�நீதிமன்்றத்தில நைந்து வரும் இந்திய இராணுவத்தின் பபண் 
அதி்காரி்களுக்்கான ்கட்ைல்ளயிடும் பணி்களுக்்கான வழக்கு 
இதறகுச �ான்்றா்க உள்ளது. இவவழக்கில நீதிபதி்கள அதிரந்து 
்பாகும் அ்ளவிறகு மத்திய அரசு ஒன்ல்றச ப�ாலலியிருக்கி்றது. 
இராணுவத்தில அதி்க அ்ளவில ஆண்்கள இருபபதாலும், 
அதிலும் அவர்கள கிராமப பகுதி்கல்ளச ்�ரந்தவர்க்ளா்க 
இருபபதாலும், இஙகு நி்வும் �மூ்க ்கட்ைலமபபின் படியும், 
பபண் அதி்காரி்களின் ்கட்ைல்ளலய ஏறறுக் ப்காள்ளப 
பலை்கள மனத்ளவில உருவாக்்கபபைவிலல் என்று ப�ாலலி 
இருக்கி்றது. ் மலும் ப�ாலிசிட்ைர பஜனரல துஷார ் மத்தா 
"பபண்்கள ஆண்்களுக்குச �மமா்க வருவதறகுப ் பாராைக் 
கூைாது. அவர்கள ஆண்்கல்ள விை இன்னும் ் ம்ானவர்கள" 
என்ப்றாரு வாதத்லத லவத்திருக்கி்றார. இதில அபபட்ைமான 
அவரின் இந்துத்துவ மனநில் பதரிகி்றது.

 2010ஆம் ஆண்டு பைலலி உயர நீதிமன்்றத்தால பபண் 
அதி்காரி்களுக்குப குறுகிய்கா் ் �லவஆல�யத்திறகுப(Short 
Service Commission) பின் நிரந்தர ஆல�யத்லத(permanent 
commission) ப்காடுக்்க ்கபபல பலைக்கு உத்தரவிைபபட்ைது. 
இலத எதிரத்துத் தான் இந்திய அரசின் பாது்காபபுத்துல்ற 
உச�நீதிமன்்றத்தில ் மலமுல்றயீடு ப�ய்திருக்கி்றது. இவவழக்கில 
அரசுத் தரபபில ப�ய்யபபடும் வாதங்கள மி்கவும் பிற்பாக்்கானதா்க 
இருந்துவருகின்்றன. ஆ�ாதிக்்கத்லத எதிரத்துப பபண்்க்்ள 
இவவழக்ல்கத் பதாடுத்திருக்கி்றார்கள. பபிதா புனியா மறறும் 
ப்ர,  இராணுவத்தில இருக்கும் பபண் அதி்காரி்களின் 
�ாரபில பதாடுத்த இவவழக்கில �னாதன (அ)தரமங்கல்ள 
நீதிமன்்றத்தில வாதங்க்ளா்க எடுத்து லவக்கி்றது மத்திய அரசு.

பபண்்க்ளால 'Front-line combat' என்று ப�ால்பபடும் 
்நரடியா்கப ் பார நைக்கும் இைங்களில ்கட்ைல்ளயிட்டுப 
பணி ப�ய்ய முடியாது என்றும் அவர்களுலைய உைலியல 
அலமபபு அதறகு ஏறபுலையது அல் என்றும் வாதங்கல்ள 
அரசு முன்லவத்திருக்கி்றது. பபண்்கள வீட்டிறகு பவளி்ய 
வரக்கூைாது என்று ப�ான்னவர்கள படிபபடியா்க 
ஒவபவாரு ்கா்்கட்ைத்திலும் அந்தந்த ்கா்்கட்ைத்தில 
ஏறபைக்கூடிய முன்்னற்றங்கல்ள மறுத்தும், பின்னர ஏறறும் 
ப்காண்டிருக்கின்்றனர. பபண்்கல்ள ்வல்க்கு அனுபபக் 
கூைாது என்று ப�ான்னவர்கள ் வல்க்கு அனுபபினார்கள. 
பின்னர மி்க பமன்லமயான பணி்களுக்கு அனுபபினார்கள. 
பின்னர ்காவல துல்ற இராணுவம் ்பான்்ற பணி்களுக்கும் 
அனுபபினார்கள. இபபடிப பபண்ணின் உைல மீது ப�ால்பபட்ை 
பபாய்யுலர்கல்ள எல்ாம் உலைத்து இன்று பபண்்கள நலை 
்பாட்டுக் ப்காண்டிருக்கின்்ற இவ்வல்ளயில மீண்டும் 
அ்த பலழய ்கார�ம் ப�ால்பபட்டிருக்கி்றது. இந்தக் 
்கார�ம் எவவ்ளவு ப்வீனமானது என்பலத உ்்கம் அறியும். 

இராணுவத்தில பணிபுரியும் உயரதி்காரி்க்்ள 
இதலன மறுத்துள்ளனர. 30 ஆண்டு்க்ளா்க 
இராணுவத்தில பபண்்களுலைய இந்த 
உைலியல பிரசசிலன்கல்ள மி்கவும் பக்குவமா்க 
இராணுவம் ல்கயாண்டு வந்திருக்கி்றது 
என்று இராணுவத்தில பணிபுரியும் உயர 
அதி்காரி்கள ப�ாலகி்றார்கள. இருபபினும் 
இபபடிபபட்ை வாதங்கல்ள லவக்கும் 
ஆட்சியா்ளர்களிைமும் பாரபபனிய 
அதி்காரி்களிைமும் மண்டிக்கிைக்கும் மதக் 
குபலப்கல்ள்ய இந்நி்கழவு நமக்குக் ்காட்டுகி்றது. 
்மலும் எதிரி்க்ளால ல்கபபற்றபபடும் ் பாது 
பபண்்கள அனுபவிக்கும் உைல மறறும் 

மனரீதியான பதாலல்்கள அர�ாங்கத்திறகு மி்கவும் அழுத்தமான 
சூழல் உருவாக்கும் என்றும் ப�ாலலியிருக்கி்றார்கள. இந்த 
வாதங்கல்ள எல்ாம் நீதிபதி்க்்ள ்கண்டித்து இருக்கின்்றனர.

இந்த வழக்குத் பதாைரந்த பபண் அதி்காரி்கள இந்திய 
பாது்காபபுத்துல்றயின் அலனத்து வாதங்களுக்கும் தகுந்த 
பதி்டி்கல்ளச �ான்று்களுைனும் ஆதாரங்களுைனும் 
ப்காடுத்திருக்கின்்றனர. ்கட்ைல்ளயிைக் கூடிய ‘்கரனல' என்று 
ப�ால்பபடும் அதி்காரி இல்ாத ்நரங்களிலும் அதறகு 
அடுத்தபடியான அதி்காரியும் உைல ந்ம் இல்ாத ் நரங்களிலும்  
பபண்்கள தல்லம ஏறறுப பலை்கல்ளச சி்றபபா்க வழிநைத்தி 
இருக்கின்்ற நி்கழவு்கள இராணுவத்தில ப்முல்ற நைந்திருபபதா்க 
இராணுவ அதி்காரி்கள பதரிவித்திருக்கின்்றனர.

இவவ்ளவு �ான்று்கள, ஆதாரங்கள இருந்தும் அதி்காரி்களுக்கும் 
ஆட்சியா்ளர்களுக்கும் மனம் இலல். அதனால தான் நீதிபதி்கள 
மி்கத் பதளிவா்க ‘administrative will' மறறும் ‘change of mindset'  
்தலவ என்று மத்திய அரசின் வாதங்கல்ள மறுத்துள்ளனர. 
இதில நாம் குறிபபா்கக் ்கவனிக்்க ் வண்டியது 'administrative 
will' என்பலதத்தான். இந்த நாட்டில ஆட்சியா்ளர்கல்ளப 
்பா்்வ அதி்காரி்களிைமும் பாரபபனியம் ் வரூன்றியிருக்கி்றது. 
ஆட்சியா்ளர்கள கூை வாக்கு்களுக்்கா்க மாறறிப ் பசுவார்கள. 
ஆனால நிரவா்கம் ப�ய்யும் பாரபபனிய அதி்காரி்க்்ள 
அவர்கல்ளவிை ஆபத்தானவர்கள. 

பபண் விடுதல்க்்கா்கப பபண்்கள இன்று நீதிமன்்றத்லத 
நாடி ்பாராடிக் ப்காண்டிருக்கின்்றார்கள. அந்த பபண் 
அதி்காரி்களுக்கு நாம் பாராட்டு்கல்ளத் பதரிவித்துக் 
ப்காள்ள்ாம். இது குறிபபிட்ை சி் பபண் அதி்காரி்களுக்்கான 
்பாராட்ைம் மட்டுமிலல். பபண்ல� வீட்டுக்குள்்ள்ய 
அலைத்துலவத்து ஆல�பபபண்ணுக்கு எஜமானனா்க 
நிறுவிய �மூ்க ்கட்ைலமபபின் மீது நைத்தபபடும் ஒரு துலலியத் 
தாக்குதல. ் வலு நாசசியாரும், ஜான்சி ராணியும் வர்ாறறில 
நில்த்திருக்கி்றார்கள. பபண்ணின் ்கட்ைல்ளலய ஏறறு 
ஆண்்கள இராணுவத்தில பணிபுரியும் நாள்கல்ள ்நாக்கி 
நாம் ந்கரந்து ப்காண்டிருக்கி்்றாம். நம்லம ந்கரத்துபவர 
"அர�ாங்கம் பபண்்களுக்குப ் பாலீஸ உத்தி்யா்கம் ப்காடுக்்க 
்வண்டும்" என்று ்பாரக்குரல எழுபபிய பபரியார. 

இதுகுறித்து நீதிபதி �ந்திரசூட் தல்லமயி்ான அமரவு ் நறறு 
பி்றபபித்த உத்தரவில ராணுவத்தில பபண்்களுக்குரிய உயர பதவி 
குறித்து அரசு ப�ாலலும் விதிமுல்ற்கள ஏறறுக்ப்காளளும்படி 
இலல். ராணுவத்தில பபண் அதி்காரி்கள நிரந்தரமா்கப 
பணியாற்ற 3 மாதத்திறக்குள மத்திய அரசு அனுமதிக்்க 
்வண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளனர. இது ்கலைசியா்கக் 
கிலைத்த ப�ய்தி.    

மா.உதயகுமார்

இந்திய இராணுவத்தில் 
பெண் விடுதலை!


