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மனிதகுல மேம்பாட்டிற்பான ் குததறிவுக் க்பாள்்்்ை தமிழரி்ைமே ் ரவலபா்க்  
க்பாண்டுகெலவதற்பா், அகேரிக்்பாவில 04 -14 -2017  அன்று நிறுவப்ட்ை” க்ரிேபார் 
அமம்த்ர் ்டிபபு வட்ைம – அகேரிக்்பா” அ்ேபபு  கவளியிைவுளை  “The common 
sense “ ேபாத இதழின் வபாெ்ர்்ளுக்கு வணக்்ம!

தந்த க்ரிேபார் , அண்ணல அமம்த்ர் ஆகிமேபாரின் ம்பாட்்பாட்டி்ன  அடிப்்ை
ேபா்க்க்பாண்ை அகேரிக்்வபாழ் மதபாழர்்ளின் சிநத்ன்்ையும, ேற்ற த்லவர்்ளின் 
்குததறிவுக் ் ருதது்்ையும க்பாதுகவளிக்குக் க்பாணர்நது  ெரிேபான புரித்ல உருவபாக்கும 
விதேபா்,  “The common sense “தமிழ், ஆங்கில கேபாழிப ்்ைபபுக்்்ைத  தபாங்கி 
ேபாதநமதபாறும கவளிவரும. 

இசெமூ்ததில நி்ழும அட்டூழிேங்்்ைத தடுக்கும வலி்ேயிருநதும,  எநதகவபாரு 
முேறசியும எடுக்்பாேல ்்்ட்டி மவடிக்்் ்பார்ப்வர்்மை  ெமூ்ததின்மி்பக்ரிே 
எதிரிேபாகும .இ்தததபான் அண்ணல அமம்த்ர் ’்ளைேவுனம’  என்கி்றபார். இநதக் 
்ளைேவுனத்த உ்ைக்கும ெமேட்டிேபா் “The common sense’’ கெேற்டும.

புலமக்ேர் இநதிே ேக்்ட்கதபா்் உேர்வபால அகேரிக்்பாவில க்ருகிவரும   
ெபாதிேவபாதத்தயும ஆதிக்் ேனப்பான்்ே்ேயும, அவற்்றக் ்்ைநது ேட்டுப 
்டுததும  ேருநதபான தந்த க்ரிேபார்,  அண்ணல அமம்த்ரின் ம்பாட்்பாட்டி்னத  கதபாைர்நது 
்ரபபு்ர கெயமவபாம. மேலும இங்குளை தமிழ் அ்ேபபு்ளில நிலவும ெபாதிே,  தனிேனித 
ஆதிக்்த்தக் ்ண்டிக்கும  குரலபா்வும, அவற்்றச சுட்டிக்்பாட்டி கவளிசெததிறகுக் 
க்பாண்டுவரும ் ருவிேபா்வும கெேற்டுமவபாம.

முதன்மு்்றேபா் ஆணவக் க்பா்லக்கு எதிரபான வரலபாறறுச சி்றபபுமிக்் தீர்ப்்ப 
ம்பாரபாடி கவன்க்றடுதத  மதபாழர் ் வுெலேபா்வ வபாழ்ததும விதேபா், அவரது நிழற்ைத்த 
இதழின் அட்்ைப்ைேபா் கவளியிட்டுளமைபாம. நம்ே வபாழ்ததி அட்்ைப்ைத்த   
வழங்கிே ஓவிேர் இரவி ம்லட் அவர்்ளுக்கு நன்றி.

க்ரிேபாரும   அண்ணலும   வகுததுக்க்பாடுதத ் பா்தயில மநர்்ேேபா்வும , கவளிப 
்்ைேபா்வும, தன்னபாட்சியுைனும கதபாைர்நது கெேற்ை,  தங்்ளின் மேலபான ஆதர்வயும 
ஊக்்த்தயும வழங்கிைமவண்டுகேன்று ம்ட்டுக்க்பாளகிம்றபாம. 

தங்்ள ்்ைபபு்ள, ்ருதது்ள, விேர்ெனங்்ள, விைம்ரங்்்ை    
‘thecommonsense .pasc @gmail.com’  மின்னஞெல வபாயிலபா்ப  ் கிர்நதுக்பாண்ைபால  மேலும 
ஊக்்ம க்றுமவபாம.

வபாழ்் தந்த! வபாழ்் அண்ணல! வைர்் ் குததறிவு! கெழிக்் ேனிதமநேம!

நன்றி 

ஆசிரியர் குழு.

2  The common sense  - JAN.2018  



2  3  The common sense  - JAN.2018  The common sense  - JAN.2018  3  The common sense  - JAN.2018  



4  5  The common sense  - JAN.2018  The common sense  - JAN.2018  4  The common sense  - JAN.2018  



4  5  The common sense  - JAN.2018  The common sense  - JAN.2018  

இன்று உலகெங்குமுள்ள தமிழரெள க�ொங்ெல் திருநொள்ளத் தமிழர திருநொ்ளொெ, 
தமிழ்ப்புத்தொண்ொெ கெொண்ொடுகின்்றனர. ஒரு ெொலத்தில் க�ொங்ெலுக்கு மதச் சொயம், 
புரொணச் சொயம் பூசி அளத இந்து மதப் �ணடிளெயொக்ெப் �ொரத்தனர. தீ�ொவளி, சரஸவதி 
பூளச ப�ொன்்ற புரொணக் ெளதெள்ளக் கெொண்ொடுவளத நிறுத்தி விட்டு தமிழர திருநொ்ளொம் 
க�ொங்ெளலக் கெொண்ொடுமொறு தந்ளத க�ரியொர பெட்டுக் கெொண்ொர.

“மக்ெள இன்�த்துக்குப் �ணடிளெ ஒரு சொதனமொெ இருப்�தொல் தமிழரெள அவரெ்ளது 
குடும்�ம் கூடிக்குலொவி இன்�மள்ய ஏதொவது ஒரு �ணடிளெ பவணடுபம அதறகென் 
கசயவது? என்று பெட்் ெொலத்தில் க�ொங்ெல் �ணடிளெளயத் தமிழர �ணடிளெயொெக் 
கெொணடு கெொண்ொ்லொம் என்று சுயமரியொளத இயக்ெம் விள் கூறிறறு.” - விடுதளல 
19.01.1969

ஆரியரெள நமது �ண�ொட்ள் அழித்து அவரெளின் �ண�ொட்ள்ப் புகுத்தி அதன் 
க�யரொபலபய நம்ளம அடிளமப்�டுத்தினர. அதனொல்தொன் தந்ளத க�ரியொர கவறுமபன 
கமொழிப் ப�ொரொட்்ம் மட்டுபம ந்த்தொமல் �ண�ொடு மறறும் இனப் ப�ொரொட்்ம் ந்த்தி அதில் 
கவறறி க�றும்ப�ொதுதொன் ஆரிய அடிளம விலங்கு உள்யும் என்்றொர.

சட்்ம், சொஸதிரம், சமுதொயம், சம்பிரதொயப் �ழக்ெவழக்ெங்ெள, புரொணங்ெள, இதிெொசங்ெள 
இளவ எல்லொவறறிலுபம நம் இழிவு நிளல நிறுத்தப்�ட்டிருக்கி்றது. எனபவ, இளவ 
எல்லொவறறிலிருந்துபம நம் இழிவு நீக்ெமள்ந்தொெ பவணடும். கமொழியொல் பமம்�ொடும் 
கவறறியும் க�றறுவிடுவதொபலபய நமது இழிவும், இழிவுக்கு ஆதொரமொன ெலொச்சொரமும் 
ஒழிந்துவி்மொட்்ொ.” - தந்ளத க�ரியொர (‘விடுதளல ‘ – 27.01.1950)

தந்த பெரியாரும் 
பொங்கல் 
திருநாளும்!
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ஆரிய /  ப ா ர ்ப பன  இ ந்தும த ்ப 
பண்டிகைைகைக் கைாண்்ா்ாதத, 
தமிழரைளுக்கு விழா என்ால் அது 
கபாஙைல்தான, அதுதான ஜாதி மதஙைளுக்கு 
அ்பபாறபட் விழா, அதுதான ‘தீடடு’ 
எனகி் ஆரிய ைருததாக்ைதகத ஏறைாத 
விழா, அதுதான தமிழரைளின புததாண்டு 
விழா எனறு தமிழைததின மூகை 
முடுக்கைல்்ாம் கெனறு பர்பபுகர கெயதவர 
கபரியார. அதன கதா்ரச்சியாைததான 
இனறு கபாஙைல் எனபது தமிழர திருநாைாை 
உ்கைஙகும் கைாண்்ா்்பபடுகி்து.

கபாஙைல்  எனபது தமிழனுக்கு, பார்பப 
னரல்்ாதாருக்கு உளை ஒரு 
பண்டிகை. இந்த்ப பண்டிகை 
யின கபாருள எனனகவன்ால், 
விவொயிைள தாஙைள கெயத 
விவொயததில் உறபததியான 
கபாருகை, அவவாண்டு முதல் 
த்கவயாைச் ெகம்பபது மூ்ம் 
பயனபடுததிக் கைாளளும் 
நிைழ்ச்சி எனபதாகும். இது 
தமிழனுக்தை உரியதாகும் என 
கபாஙைக் தமிழர திருநாைாை 
உறுதி கெயகி்ார தந்கத 
கபரியார.

தந்த பெரியார் கேட்ட 
பொஙேல் ெரிசு :

1949 கபாஙைல் திருநாைனறு 
கபரியார விடுதத வாழ்ததுச் 
கெயதியில் “ஆைதவ இந்த ஆண்டு - கபாஙைல் 
ஆண்டு கதா்க்ைததில் தமிழ் மக்ைளுக்கு 
எனது வாழ்ததாைவும் கபாஙைல் பரிொைவும் 
கு்கைக் கைாடுக்கித்ன. இக்கு்ள 
ஆயிரக்ைணக்ைான ஆண்டுைைாைத தமிழ்்ப 
க ப ரி த ய ா ர ை ை ா ல்  க ை ா டு த து 
வர்பபட்ததயாகும். அதுதபால்தான 
கபாஙைல் விழாவும் பல்்ாண்டுைைாைத 
தமிழ் மக்ைளுக்கு தமிழ்்ப கபரிதயாரைைால் 
கைாடுதது வர்பபட்ாலும் நான 
கைாடு்பபதறகும் அவரைள கைாடுதது 
வந்ததறகும் தபதம் உண்டு. அதாவது 

அவரைள தீபாவளி, அஷ்மி, நவமிைளு்ன 
அகவதபால் கபாஙைக்யும் ைருதிக் 
கைாடுதது வந் தாரைள. அ்பபடிதய பாரதம், 
கீகத, இரா மாயண புராணம், மனுதரமம் 
தபால் கு்கையும் ஒன்ாை ைருதிக் கைாடுதது 
வந்தாரைள. இதன பயனாய பனறியு்ன 
தெரந்த பசுவின பண்புதபால் கபாஙைலும், 
கு்ளும் அதனால் ஏறப் தவண்டிய ந்ம் 
கைடடு தைடு ஏறபடும்படி ஆயிறறு.

ஆனால் நான கைாடு்பபது ஆரிய்ப 
பண்டிகைைகை ஒழிதது விடடுவிடடு அந்த 
இ்ததில் அதறகு பதி்ாை்ப கபாஙைக் 

யும், ஆரியக் ைக ,் தரம ொஸ்திரம் 
ஆகியகவைைான தவத ொஸ்திர 
புராண இதிைாெஙைகை - கீகத, 
இ ர ா ம ா யணம் ,  ப ா ர த ம் 
ஆகியகவைகை அடிதயாடு 
நீக்கிவிடடு, மக்ைள உளைததில் 
இருந்து ஒழியச்கெயது விடடு 
அதறகு்ப பதி்ாை அகவ இருந்த 
இ்ததில் கு்கை - கு்ள 
ஒனக்தய கைாடுக்கித்ன. 
ஆ த் ா ல்  த மி ழ ர ைளு க்கு 
இ்பகபாஙை்ாண்டில் எனது 
கபாஙைல் பரிொைக் கு்கைக் 
கைாடுக்கித்ன. இகத எ்பபடிக் 
கைாடுக்கித்ன என்ால், தமிழ் 
மக்ைளுக்கு எனது ைாணிக்கையாை 
அவரைள எனபால் கைாண்டுளை 
அ ரு ளு க் கு ,  அ ன பு க் கு , 

ந ம் பி க் கை க் கு  த ட சி க ண ய ா ை க் 
கைாடுக்கித்ன.”  என்ார. அதததாடு 
இதறகு பதில் பரிொை தமிழ் மக்ைள தீபாவளி 
தபான் ஆரிய பண்டிகைைகை விடுதது 
கபாஙைக் மடடுதம கைாண்டுதவாம் 
எனறும், பாரதம், இராமாயணம், கீகத, 
புராணம் முதலிய ஆரிய இ்க்கியம், 
இதிைாெம், தரம ொஸ்திரம் முதலியகவைகை 
ஒழிதது, வி்க்கி, கு்கை ஏறறு படிதது 
உணரந்து அதனபடி ந்்பபது எனறும் உறுதி 
எடுததுக் கைாளை தவண்டும்.

கபாஙைக் மடடுமல்் திருக்கு்கையும் 

முஸலிம்ெள மீது 
கெொளல கவறித் 
தொக்கு தல்ெளும், 
அவரெ்ளது 
திருமண 
விழொக்ெளில் 
புகுந்து பசொதளன 
கசயயும் ப�ொக்கும் 
அங்ெங்பெ 
அரங்பெறி 
க்கெொணப் 
இருக்கின்்றது.
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மக்ைளி்ம் கைாண்டு கென்து 
தந்கத கபரியாரதான !

கபாஙைத் தமிழரின புததாண்டு 
என தமிழறிஞரைள ப்ரும் கூடி 
முடிவு கெயதனர. அதிலும் 
கபரியாரின பஙகு உண்டு.

1921ஆம் ஆண்டு கெனகன்ப 
பச்கெய்பபன ைல்லூரியில் தமிழ்க் 
ை்ல் மக்மக் அடிைைார 
தக்கமயில் 500க்கும் தமறபட் 
பு்வர கபருமக்ைள கூடி எடுதத 
மூனறு முக்கிய முடிவுைள. 

1)  திருவளளுவர கபயரில் 
கதா்ர ஆண்டு பினபறறுவது.

(2)  அகததய தமிழர ஆண்டு 
எனக் கைாளவது

(3)  திருவளளுவர ைா்ம் கி.மு.31

திருவளளுவர ஆண்டுக்கு முதல் 
மாதம் கத. இறுதி மாதம் மாரைழி. 
புததாண்டுத கதா்க்ைம் கத 
முதல் நாள, கிழகமைள வழக்கில் 
உளைகவ எனறும் முடிவு கெயய்ப 
பட்து.

அதனபின திருச்சியில் 1937 
டிெம்பர 26 இல் தமிழர மாநாடு, 
அதன தக்கம ந ாவ்ர 
தொமசுந்தர பாரதியார.

அந்த மாநாடடில் தந்கத 
கபரியார, ைா.சு.பிளகை, கத.
கபா.மீனாடசிசுந்தரனார, தமிழ்த 
கதன்ல் திரு.வி.ை., தமிழ்க் ை்ல் 
ம க ் ம க ்  அ டி ை ை ா ர 
உளளிடத்ார கூடினர.

தமிழ்க் ை்ல் மக்மக் அடி 
ைைார ொனறுைளு்ன கத முதல் 
ந ாள  தமிழ்்ப  பு த த ாண்டு 
கதா்க்ைம், கபாஙைத் தமிழர 
விழா எனறு அறுதியிடடு்ப 
தபசினார.

நான ஏறறுக் கைாளகித்ன எனறு தந்கத 
கபரியார கூறியதுதான தாமதம் - மாநாத் ைகை 
ைடடியது!

தமிழ்த கதன்ல் திரு.வி.ை., எழுந்து “எனனுக்ய 
அருகம நண்பர ஈ.கவ.ரா. அவரைள எனதனாடு 
இருந்து பாடுபட்வர. நானும் அவரும் இந்தச் 
சுயமரியாகத இயக்ைதகத - நான தாயாை இருந்ததன; 
அவர தந்கதயாை இருந்து வைரததார. இனறு அதத 
சுயமரியாகத இயக்ைததினுக்ய தக்வர 
எனனுக்ய அருகம நண்பர ஈ.கவ.ரா. அவரைள 
அந்த்ப கபாஙைக் ஏறறுக் கைாண்்கமக்கு இந்தத 
தமிழைதம பாராடடுதக் கெயவதறகுக் ைாததுக் 
கைாண்டிருக்கி்து” எனறு குறி்பபிட்ார.

பார்பபனர பிடியில் ெஙைராந்தியாை,இந்திர 
விழாவாை இருந்த கபாஙைல் பண்டிகைகய ஒடடு 
கமாதத தமிழருக்குமான தமிழர திருநாைாை, தமிழர 
புததாண்்ாை மாறறியது தந்கத கபரியாரும், சுய 
மரியாகத இயக்ைமுந்தான.

கபாஙகுை கபாஙைல்!

கபாஙகுை தமிழ் மக்ைள மானமும் அறிவும்!!

கா.ஆசிப் (கனடா)
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இ ந் தி ய த  தி ரு ந ா ட டி ல் 
பார்பபனீய பயஙைரவாதததிறகு்ப 
பைக் உருடடும் ப் மாநி்ஙைளில் 
முதனகம மாநி்மாம் குஜராத 
மாநி்ததில் பார்பபனீயததின 
கைாடூரத தாக்குதலில் தைடபாரினறி 
சிக்கித தவிதத ஓர ெமூைததின 
அவ்தகதக் குரல் கைாடுக்ைத 
துணிந்த புரடசி இகைஞகன்ப 
பறறிததான இக்ைடடுகர விரிவாை  
விைக்ைவிருக்கி்து. ஆம் நீஙைள 
அறிந்த  பார்பபனீய நச்சு மண்ணில் 
முகைதத கநரு்பபுச் கெடி, இந்துதவா 
இழிவுைகை இடிததுகரதது இயஙை 
வழியினறி இருந்த ெமூைததின 
இனனலின ஈரததில் வைரந்த 
ஜிக்தனஷ நடவர்ால் தமவானி 
என் புரடசி  இகைஞகன 
பறறிததான இக்ைடடுகர விவரிக்கி்து.
தமாைனதாஸ் ைரம்ெந்த ைாந்தி, ெரதார 
வல்்பாய படத்ல் தபான் 
ஊரறிந்த, இந்துததுவததில் ஊறிய, 
தமலும் அகத பததிரமாை பாதுைாததுக் 
ைட்கமதத தக்வரைைால் 
அக்யாைம் ைாண்பபட் குஜராத 
வர்ாறறில் முதல் முக்யாை விளிம்பு 
நிக்ச் ெமூைததில் ததானறிய இைம் 
தக் வனால்  அக்யாை்பபடுதத்பபடு 
கி்து என்ால் மிகையல்். திெம்பர 
திஙைள 11 -ம் நாள 1982 -ம் வரு்ம் 
அைமதாபாததில் பி்ந்த ஜிக்தனஷ 
பளளி்ப பளளி்பபடி்பகப முடிதததும் 
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ஹரிவல்்பதாஸ்-ைாளிதாஸ் ைக்க் 
ைல்லூரியில் 2003 -ம் ஆண்டு ஆஙகி் 
இ்க்கியததில் பட்ம் கபற்ார. பி்கு 
2004-ம் ஆண்டு பததிரிக்கைத துக்க்ைான 
பட்்பபடி்பகபயும் முடிதது குஜராததிய 
கமாழியில் பிரச்சுரமான அபியான என் 
இதழின பததிக்கையாைராை சி் நாள 
பணிபுரிந்தததாடு 2013 -ம் ஆண்டு ெட்்ப 
படி்பபிகன முடிதது வழக்ைறிஞரானார.

இைம் வயதில் எந்த ஒரு ொதிய 
இழிவுைகையும் , மத வனமுக்ைகையும் 
ைாணவிய்ாத ஒரு மாநி்ததி்ா வாழ்ந்தார? 
கமாதத்ப பார்பபனீயததின தைாரக் 
கைாடுகமைகை கமதத படிததவரும் 
வாழ்விய்ாைக் கைாண்் மாநி்ததி்ல்்வா 
வாழ்ந்தார , வைரந்தார . 
எனதவ பார்பபனீயததின 
கைாடுகமைகையும் இதனால் 
விகையும் வனமஙைகையும் 
பாரதது வைரந்ததினால் 
இயல்பித்தய இந்துததுவா 
எதிர்பபும் , வனகைாடுகம 
ைகை எதிரதது  கு ரல் 
கைாடுக்கும் மதனாப வமும் 
கைாண்டிருந்தார எனபது 
விய்பபல்். பதவி, அதிைார 
தபாகதக்கு மயஙகி இந்துததுவ 
கும்பலின ஏவல் தவக் 
ைளுக்கு சி் தக்வரைள 
அ்மானம் கவக்ை்பபட் 
இனக்ய சூழலில் ைைததில் 
இ்ஙகியது எனபது ஒடுக்ை்பபட் மக்ைளின 
குரக் ஒலிக்ை வாராது வந்த மாமணி 
தபா்ததான என்ால் மிகையல்்.

ஒரு தக்வன எனபவதனா அல்்து ஒரு 
இயக்ைதமா  அனக்ய அடி்பபக்த 
ததகவயின சூழக்்ப கபாறுதது ைா்ததின 
ைட்ாயதத ால்  உருவாக்ை்பபடுப 
வரைளதாதன தவிர தனனியல்பாை 
உருவாகி்வரைைல் .் அ்பபடி தனனியல்பாை 
நாதன தக்வன எனறு வந்தவகன ைைம் 
அனுமதிதததும் கிக்யாது அ்பபடிதய 
ஒருதவகை ைைததில் இ்ஙகிவிட்ாலும் 

கநடுநாள தாக்கு்பபிடிதது நின்தும் 
கிக்யாது. தமறகுறி்பபிட்படி அபியான 
என் இதழில் பணியாறறியகத கைவிடடு 
பின ெட்்ப படி்பகப முடிததுவிடடு 
வழக்ைறிஞராை தானுண்டு தன தவக்யுண்டு 
எனறிருந்த இந்த இகைஞகன உணரவு்ன 
தூண்டியது உனா(una ) என் கிராமததில் 
ந்ந்த வனகைாடுகம ெம்பவம். அதாவது 
இ்ந்த பசு மாடடின ததாக் உரிதததாை 
கொல்லி நானகு தலித  இகைஞரைகை பசு 
பாதுைாவ்ரைள என் தபாரகவயில் உளை 
இந்துததுவ ெஙை பரிவார குண்்ரைள ைடடி 
கவதது அடிதது உகதததனர.இந்த ெம்பவம் 
ந ாடு  முழுவதும் ை ாகணாளியாை 
வக்ததைஙைளிலும், கெயதியாை அச்சு 

ம றறும்  ை ாடசி  ஊ்ைங ைளிலும் 
பிரச்சுரமானது தமலும் மக்ைளிக்தய ப் 
அதிரவுைகையும் உருவாக்கியது.இந்த 
ெம்பவதகத ப் முறதபாக்ைாைரைள , 
ைருததிய்ாைரைள விவாதிததாரைள, 
ைண்டிததாரைள. ஆனால் ஜிக்தனஷ 
தமவானிதயா இக்கைாடுகமகயக் ைண்டிதது 
குஜராத மாநி்ததின தக்நைரான 
அைமதாபாததிலிருந்து கபருந்திரைாை 
இகைஞரைளு்ன உனாகவ தநாக்கி 
யாததிகரயாைச் கென்ார. 

ஆண்்ாண்டு ைா்மாை ெமூைததில் 
ஒடுக்ை்பபட் மக்ைளின மனவலிைள 

1 0  The common sense  - JAN.2018  



1 0  1 1  The common sense  - JAN.2018  The common sense  - JAN.2018  

நிக்ந்த வாழ்க்கையிகன பா்மாை படிததாலும் வராத 
தொைம், அவரைகை தநரில் ெந்திக்கும் கபாழுது அவரைளின 
ைண்ைளில் வழியும் ஒரு துளி ைண்ணீர ஓராயிரம் தொை 
ைகதைள படிதத வலியிகன தரும். ஒடுக்ை்பபட் மக்ைள 
மடடும்தான இததகைய வறுகமயிலும், ஏழ்கமயிலும் 
வாழ்கி்ாரைைா என்ால் - இல்க்; மற் ெமூைஙைளிலும் 
வறுகமயும் ஏழ்கமயும் உண்டு,  ஆனால் வனகைாடுகமைள 
(ஆணவக்கைாக்ைள, ொதியச்சீண்்ல், கபாதுததைததில் 
பஙகைடு்பபதில் சிக்ைல்) எனபது ஒடுக்ை்பபட் ெமூைததிறகு 
எதிராைததான நிக்ய ந்க்கி்து.உனாகவ அக்ந்ததும் 
அஙகு கபருந்திரைாை கூடியிருந்த மக்ைள முனனால் 
உகரயாறறினார. அந்த கூட்ததில் கபரும் முழக்ைஙைைாை 
எழு்பப்பபட்து யாகதனில் தலிததுைள இ்ந்த மாடுைகை 
அைறறுதல் தபான் இழிதகதாழில்ைகை விடக்ாழிக்ை 
தவண்டும். அதததபா் ஊராடசிைளில் உளை ைக்நிக் 
கதாழி்ான ததாடடி(mineal) தபான் கதாழில்ைகை வி் 
தவண்டும். அம்பானிைளுக்கும் , அதானிைளுக்கும் இ்வெமாை 
நி்ஙைகை கைாடுக்கும் இந்த அரசு பஞெமி நி்ஙைகை மீடடு 
தலிததுைளுக்கு த்ா 5 ஏக்ைர கைாடுக்ை தவண்டும்.இந்த 
முழக்ைஙைள மாநி்ம் முழுவதும் பரவியததாடு குக்ந்தபடெம் 
இகைஞரைளி்ம் கைாஞெம் சுரகணகய தூண்டியது. இதன 
விகைவாை இ்ந்த மாடுைகை அைறறுவகத கைவிட்ாரைள, 
ஆனால் வழக்ைம் தபா் அரசிறகு எந்த சுரகனயும் வரவில்க .் 
குஜராத மாநி்ததின முக்கிய நைரஙைளின வீதிைள இ்ந்த 
மாடடிகன அ்பபு்்பபடுததாதன ைாரணமாை நாற்மாய நா்த 
கதா்ஙகியது விகைவு நாத் திரும்பி பாரததது. இந்திய 
திருநாடடின பிரதமர திருவாைர தமாடி தனது திருவாய 
தி்ந்தார “தலிததுைகை தாக்குவதாை இருந்தால் முதலில் 
எனகன தாக்குஙைள” எனறு தபாலி மறறும் நீலி ைண்ணீர 
வடிததார.

மண்்ல் ைமிஷன பரிந்துகர்பபடி கைாண்டுவர்பபட் 
பிறபடுதத்பபடத்ாருக்ைான இ்ஒதுக்கீடக் எதிரதது 
உததிர பிரததெததிலிருந்து கதறதை குமரி வகர ரத யாததிகர 
என் கபயரில் இரதத யாததிகரைள ந்ந்த இந்நாடடில் 
வனகைாடுகமைகை ைண்டிதது ஜிக்தனஷ தமவானியின 
தக்கமயில் ந்தத்பபட் அம்ருதா யாததிகர மிை்பகபரிய 
எழுச்சிகய உண்்ாக்கியது என்ால் அது மிகையல்்.இந்த 
யாததிகரயின எழுச்சியில் விகைந்த கபாறி ைருததிய்ா 
ைரைகையும் தடடி உணரவூடடியது. இதறகு உதாரணமாை 
கொல்் தவண்டுகமனில் அம்ருத ்ால் என் எழுததாைர 
குஜராத மாநி் அரசின ொரபாை வழஙை்பபட் விருகத 
திரு்பபி கைாடுதது தனது எதிர்பகப பதிவு கெயதார.உனாகவ 
தநாக்கி ந்ந்த யாததிகரயில் ைருவாகி, கபருஙகூட்ததின 
எழுச்சியில் உருமாறி இறுதியில் ராஷடிரிய தலித அதிைார 

இறந்த மாடுகளை 
அகற்று்தல் 

ப�ானற இழித் 
த்தாழில்களை 
விடதடாழிகக 
பேண்டும். 

அப்த ப�ால 
ஊராடசி களில் 

உளை களடநிளல 
த்தாழிலான 

ப்தாடடி 
(mineal) ப�ானற 

த்தாழில்களை 
விட பேண்டும்.
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அகம்பபு மறறும் உனா தலித அடயாச்ொர ் தாத ெமிதி என் 
இயக்ைம் உருவானது, ஜிக்தனஷ அதன ஒருஙகிகண்ப 
பாைரானார. ஒருஙகிகண்பபாைரானதும் தலித மக்ைளுக்கு 
வழஙை்பப் தவண்டிய பஞெமி நி்ம் வழஙை்பப்ாமல் 
இரு்பபகதக் ைண்டிதது ரயில் மறியல் தபாராட்தகத 
அறிவிததார. இகதக் ைண்் அரசு உ்னடியாை அவகர 
அகழதது இது இந்திய , பாகிஸ்தான எல்க்யில் ததகவயற் 
பதற்தகத உண்்ாக்கும் எனதவ தபாராட்தகத கைவி் 
தவண்டும் எனறும், அவரின தைாரிக்கை நிக்தவற்படும் 
எனறும் உறுதியளிததது. தமலும் பல்்ாண்டு ைா்மாை ஒ்பபந்த 
அடி்பபக்யில் பணியாறறிய து்பபுரவு பணியாைரைளுக்ைான 
தவக்கய நிரந்தரமாக்கியது தபான்கவ இவரின 
தபாராட்ததிறகு கிக்தத கபரும் கவறறிைள.

ஆம் ஆதமி ைடசியில் இகணந்து கெயல்படடுக்கைாண்டிருந்த 
அவர தலித மக்ைளுக்கு தபாதிய முக்கியததுவம் தரவில்க் 
எனறு கொல்லி அதிலிருந்து வி்கினார. இனறு தனது 
அகம்பபிறைாை அல்லும் பைலும் அயராது உகழக்கி்ார. 
பததிரிக்கையாைர ஒருவர உஙைள அகம்பகப குஜராதகதத 
தாண்டி விரிவுபடுததுவீரைைா எனறு தைட் தைளவிக்கு, ஆம் 
உததிர பிரததெம் , ராஜஸ்தான , தைரைம் , ைரநா்ைம் மறறும் 
மராடடிய மாநி்ஙைளிலும் விரிவுபடுதத்பபடும் மறறும் குஜராத 
மாதிரி என்பபடும் கபாய்பபிம்பம் பிரச்ொரமாக்ை்பபடும் 
என்ார.இஙகு நாம் ைவனிக்ை தவண்டியது எனனகவன்ால் 
அருகித் உளை தைரைா , ைரநா்ைதகத குறி்பபிடடு்ப 
தபசியவர ம்ந்தும் கூ் தமிழ்நாடக்க் குறி்பபி்வில்க் 
ஏகனனில் இது கபரியார பண்படுததிய மண் எனபகத நனகு 
புரிந்திரு்பபதுதான அவரின அரசியல் அறிவு.குஜராத 
மாநி்ததின வடைம் ெட்மன்த கதாகுதியில் ைாஙகிரஸ் 
தபரியக்ைததின ஆதரவு்ன சுதயடகெயாை தபாடடியிட்ார, 
ததரதல் பிரச்ொரததில் தமக்ததாறும் மிைவும் தீரக்ைமாை்ப 
கபரியார, அம்தபதைர கபயகர உச்ெரிததார இறுதியில் கபரும் 
கவறறிகய்ப கபற்ார.ப் ஆண்டுைா்மாை பாஜை -வின 
ைடடுபாடடிலிருந்த கதாகுதியில் தனகன எதிரதது்ப 
தபாடடியிட் பாஜை தவடபாைர ெக்ைரவரததிகய 
இருபதாயிரம் வாக்குைள விததியாெததிறகும் தமல்  வீழ்ததி 
தனது ொம்ராஜயதகத நிறுவினார. இனக்க்கு குஜராத 
மாநி்ததின ெட் மன்ததில் சுதயச்கெயாைத 
ததரந்கதடுக்ை்பபட் இைம் ெட்மன் உறு்பபினராை வ்ம் 
வருகி்ார. கமனதமலும் அவர ெமூை்ப பணி கதா்ர 
வாழ்ததுதவாம், தமலும் அவரு்ன ெட்மன் உறு்பபினராை 
ததரந்கதடுக்ை்பபடடுளை பிறபடுதத்பபடத்ாருக்ைான 
அகம்பபின தக்வர அல்தபஷ தாக்குர என் இகைஞகரயும் 
வாழ்ததுதவாம்.வாழ்ை இவரைள தபாராட்ம்... வைரை 
இவரைள அரசியல் பணி...கவல்ை இவரைள இ்டசியம்...

-திருமலைஞானம்

�ல்லாண்டு 
காலமாக ஒப�ந்த 
அடிப�ளடயில் 
�ணியாற்றிய 
துபபுரவு 
�ணியாைர் 
களுககான 
பேளலளய 
நிரந்தரமாககியது 
ப�ானறளே 
இேரின 
ப�ாராடடத்திற்கு 
கிளடத்்த த�ரும் 
தேற்றிகள.
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 பாரம்பரியம், ை்ாச்ொரம்  
தபசும் தமிழ்ச் ெமூைததில் ைா்ம் 
ைா்மாை  இருக்கி்து  ஆணவக் 
கைாக்ைள. ைணியன கூததிலும் 
வில்லு்பபாடடிலும் இதறை ான 
ொனறுைள இருக்கின்ன. 

ைனனிச்ொவு எனனும்  நாடடு்பபு் 
இ்க்கியததில் , இகவ தீடடுச் ெ்ஙகு 
கைாக் என விவரிக்ை்ப்படுவதாை 
கூறுகி்ார ஆயவாைர எ .தை கபருமாள 
. கி பி பதினா்ாம் நூற்ாண்டு ைா்ம் 
முதல்  ொனறுைள இரு்பபதாை கூறும் 
அவர , இது கதா்ரபான ஐம்பது 
ைகதைகையும் தெைரிதது உளைார.  
ொதியால் ைட்கமக்ை்பபட் ைாடடுச் 
ெமூைமாை நாம் இருந்துளதைாம். 

இருந்ததாம் இல்க் ,இனனும்  
அ்பபடிததான இருக்கினத்ாம் 

நி்ைவில் 
்காடுள்ள 
மிரு்கங்கள!
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எனபகத அதிர, அதிர பக் அடிததுச் 
கொல்கி்ார கைௌெல்யா. 

நவீனேேேபாக்்லும, உல்ேேேபாக்்லும , 
கதபாழிலநுட்் முன்மனற்றங்்ளும  ்ண்்்ை 
ே்்றக்்  எலலபாவிைததிலும எளிதபா் 
ம்ட்்ப்டும ம்ளவி- இப் எலலபாம ேபாருங்் 
ெபாதி ் பாக்கு்றபா ?

நிகனவில் ைாடுளை மிருைஙைள நம்மில் 
பரவ்ாை உ்ாவிக் கைாண்டுதான 
இருக்கின்ன. இந்த ஐந்தறிவுவாதிைள 
பண்பாடு, பாரம்பரியம் எனறு தபசி 
,ொதிகய மடடும் ைாதது , ொதிச் ெஙைஙைளின 
கிகைைகை இகணயததில், கைதபசியில் 
ந்ததி ,   அதகன வீ ரம ா ைவும்  , 
கபருகமயாைவும் தபசித திரிகின்னர .

கவறு்பபிகன மடடுதம மூ்தனமாைக் 
கைாண்டு அதகனக்  குக்யாமல் ைாக்ை 
மிருைததனம் முறறி்பதபாய  ெஙைரைகை 
இகரயாக்கிக்  கைால்கின்னர. 

யார ொதி பாரக்கி்ாரைள எனபதறகு 
ைவுெல்யாவின முன கவக்ை்பபடும் 
விமரெனஙைளும், தீர்பகப விமரசிதது 
இ்்பபட் பதிவுைளும் பதில்ைைாை 
கைாடடிக் கி்க்கின்ன . பி்்பபில் இருந்து 

இ்்பபு வகர ொதி தன விைாரதகத 
ைாடடிக்கைாண்த் இருக்கி்து . பிரிதது்ப 
பார்பபதால் ப்ன அக்பவரைள 
கதா்ரந்து அதறகு தீனி தபாடுகி்ாரைள . 

வாழ்க்கைததரம் , உக் , பாவகன , 
நுைரகபாருடைள என அகனததும் 
நவீனமக்ந்தாலும்  இந்த ஐந்தறிவுவாதி 
ைளின மனம்  அ்பபடிதய இருக்கின்து .
பாவம் ஐந்தறிவுதாதன !!! 

ைாதல், ைல்யாணம் ,ைண் முன ைணவனின 
கைாக் , தானும் தாக்ை்பபட் அதிரச்சி  
,மன அழுததம், தறகைாக் முயறசி, ஏறறுக் 
கைாளை முடியாத இழ்பபு , இததகனகயயும்  
எதிரகைாண்் பினபும் ,  மனதி்ம் 
குக்யாமல்  ொதி மறு்பபு தபாராளியாை 
ைைததில்  நிறகி்ார ைவுெல்யா . அதுவும் 
தநரமக்யான தபாராட்க் ைைததில்.

ெ ாதி  மறு்பபு  தமக்ைளிலும் , 
திருமணஙைளிலும்  அக்யாைமாை 
மாறிவிட் ைவுெல்யா கதா்ரந்து தன 
எதிர்பகப தன கெயல்ைைால் இக்வி்ாது 
பதிவு கெயகி்ார . தன மீது கதாடுக்ை்பபட் 
அநீதிக்கு எதிராை வழக்கு கதா்ரந்தததாடு 
மடடுமில்்ாமல் , 58 த்கவ குற்வாளிைளின 
ஜாமீன மனுக்ைளுக்கு உறுதியாை எதிர்பபு 
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கதரிவிதது இருக்கி்ார . இவரின வழக்கும் 
அதன தீர்பபும் ,  மனதில் ைாடுளை 
மிருைஙைளுக்குக் ைடிவாைம்  தபாடடிருக்கி்து.

தனது  அம்மா உடப் விடுவிக்ை்பபட் 
குற்வாளிைளுக்கு   எதிராை முக்யீடு 
கெயதவன எனறு நீதிமன் வைாைததிலிருந்து 
உறுதியாைச் கொனனகதல்்ாம் தவ் 
க்வல். இது பழிவாஙகும் கெயல் அல்் , 
தனகன வி் , தன  குடும்பதகத வி் 
எனக்ைான நீதி முக்கியம் என் உறுதி . 

ஒதர வரு்ததில் இந்த மாற்ம் எ்பபடிச் 
ொததியம் ?  இந்த  தீரக்ைமும் , கதளிவும்  
எஙகிருந்து வந்தது ?  ெஙைர கைாக்க்கு நீதி 
தைடடுத கதா்ஙகிய பயணம் , ொதி 
ஒழி்பபாைவும் , ெமூை நீதியாைவும் எ்பபடி  
தமம்ப்  முடிந்தது ?   ைவுெல்யாவின 
வாரதகதைளில் கொல்் தவண்டுகமனில் 
“இ்பதபாது இருக்கும் நான கபரியாரால் 
கபறக்டுக்ை்பபட்வள” . 

தந்த க்ரிேபார் - இ்றநது 44  ஆண்டு்ளு்கு 
பி்றகும இநத ேனிதரபால  , ெபாதிேபால ் பாதிக்்ப்ட்ை 
, ்ணவ்ன இழநத ்வுெலேபா்வ முைங்கிப 
ம்பா் விைபாேல ,ஒமர வருைததில  ம்பாரபாளிேபா் 
ேபாற்ற  முடிகி்றது . பி்றபபு , இ்றபபு என்று ஒரு 
ெ்பாபதத்த அைவிை முடியுேபா ?  ்டிக்கும 
ஒவகவபாரு மு்்றயும ேனிதன் ்ண்்டும 
வி்த்ே அலலவபா எழுததுக்்ைபா் வி்தததுச 
கென்றிருக்கி்றபார்?  

ெமூை நீதிக்கு எதிராை எஙகைல்்ாம் 
அ்க்குமுக்ைள  ைட்விழ்க்ை்பபடுகி்ததா 
அஙகைல்்ாம் ைவுெல்யாக்ைள முகைதது 
வருவாரைள . ஏகனனில் இது  “கபரியார 
மண்” . ைவுெல்யாவின  ப்ம்   எனபது  
பகுததறிவின,  சிததாந்தததின ப்ம், 
உஙைைாலும் முடியும் ஜாதியவாதிைதை 
கபரியாகர   படியுஙைள  , துரு்பபிடிதத 
சிந்தகனைளில் இருந்து கவளிதய வருவது 
ைடினம் தான . முயறசி கெயயுஙைள, 
மனதநாயிலிருந்து விடுபடடு, குக்ந்தபடெம்  
மனிதரைள ஆை்ாம். 

அறிவூடடு , உணரவூடடு , அணிதிரடடு 

-  எனறு நீஙைள கதா்ஙகிய  “ெஙைர 
தனி்பபயிறசி கமயம்’’ விருடெமாை வைரவும் 
, ஆணவக் கைாக்க்கு   எதிராை தனிச் 
ெட்ம்  என் தைாரிக்கை கவறறி கபறறு 
, தமலும் ப் பரிமாணஙைளில் ொதி  
எதிர்பகப வாழ்விய்ாைக் கைாண்டுளை  
தஙைளின பயணம் கதா்ரவும் வாழ்ததுக்ைள 
ெதைாதிரி !!!

இது கைௌெல்யாவின தபாராட்ம் 
மடடுமல்்!  நமது பஙைாை, ெஙைரைளும்-
கைௌெல்யாக்ைளும் தாஙைள விரும்பிய 
வாழ்க்கை வாழ,  ொதி ை்ந்த ெமததுவமும் 
, மதம்  ை்ந்த மனிததநயமும் நம் ெமூைததின  
அஙைமாய மா் , ஆணவக் கைாக் 
எனனும் வாரகதகயதய தமிழைததின 
வர்ா றறில்இருந்து  அைற ் ,  ந ா ம் 
எதிர்பபததாடு மடடுமல்்ாமல் நமது 
பிளகைைளுக்கும் கொல்லிக் கைாடு்பதபாம்  
“ொதி எனபது கைட் வாரதகத”

-பாவி 
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பசுக்ைகை்ப புனிதம் எனறும் அகவைள 
முனிைள, ததவரைள, ை்வுளைள குடியிருக்கும் 
தைாவில், ஆைதவ தைாமாதா எனறும் தஙைள 
முனதனாரைள அதாவது ஆரியரைள 
இக்ச்சிகய உண்்தில்க் எனறும் 
குறி்பபாை்ப பசுகவ உண்்தில்க் எனறும் 
அடுக்ைடுக்ைான கபாயைகை வர்ாறறு 
ஆதாரஙைளுக்கு மா்ாை தபசியும் எழுதியும் 
வருகின்னர. உண்கமயில் உயிரினஙைகை்ப 
பலி தரும் தவளவிைள ஆரியரைைால் 
க ை ா ண் டு வ ர ்ப ப ட ் து  எ ன ப து 

வ ர ் ா ற ் ா ய வு  அ றி ஞ ர ை ை ா ல் 
நிறுவ்பபடடுளைது.

இந்திரனுக்குக் ைாகைைள, அக்னி, வருண, 
மிதரா பைவானுக்கு கெந்நி் பசு, புளளிைகைக் 
கைாண்் பசு என விதவிதமாை பசுக்ைள 
பலியி்்பபடடு விருந்தளிக்ை்பபட்து 
எனறு ரிக் தவதம் விைக்குகி்து. அஸ்வதமதம், 
ர ாஜசூயம் ,  வாஜதபயம் தபான் 
தவளவிைளில் பசு ,  எருது ,  ைாகை 
ஆகியவறறின இக்ச்சிைள அவசியமானதாை 
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இருந்தன. மாடடிக்ச்சிகயயும், உணவு 
தானியஙைகையும் பார்பபனரைளுக்கு 
தடெகணயாைத தர்பபட் பசுக்ைள பறறி 
அதரவண தவதததில் கூ்்பபடடுளைது.

 பார்பபனரைள மாடடிக்ச்சி பறறி விரிவாை 
ஆயவு கெயது அண்ணல் அம்தபதைர எழுதியது 
“ பார்பபனரைள மிை்ப கபருமைவில் மாடடிக்ச்சி 
ொ்பபிடுபவரைைாை இருந்துவந்த ஒரு ைா்ம் 
இருந்தது. அச்ெமயம் பார்பபனர அல்்ாததாரும் 
மாடடிக்ச்சி ொ்பபிடுபவரைைாைததான 

இருந்தாரைள. ஆனால், நாளததாறும் 
அதகனச் ொ்பபி்க்கூடிய நிக்யில் 
அவரைள இல்க். .... பார்பபனர 
விெயம்  அ்பபடியல்் .  அவர 
புதராகிதராை  இருந்தார .  பசு 
பலியி்்பப்ாத நாதை இல்க் 
என்ாம். பார்பபனருக்கு  ஒவகவாரு 
நாளும் மாடடிக்ச்சி விருந்து 
நாளதான.  இதன ைாரணமாை 
அந்நாடைளில் பார்பபனரைள மிை 
அதிைமாை மாடடிக்ச்சி ொ்பபிடு 
பவரைைாை இருந்து வந்தனர.’’ (பக். 153. 
பாபா ொதை்ப ்ாக்்ர அம்தபதைர 
நூல் கதாகு்பபு, தமிழ் கதாகுதி 14. 
பக்ைம் 153, தீண்்்பப்ாதவரைள யார?)

இ்பபடி கெந்நி்ம், புளளிகவததது, 
கவக்ைாதது என வகை வகையான 
பசுக்ைகைச் சுகவதத பார்பபனரைள 
ம ாடடிக்ச்சி  உணகவ ஏன 
கைவிட்னர? அகத்ப புனிதமாக்கி  
வழிபடுவது ஏன? என் ஆயகவ 
அண்ணல் அம்தபதைர தமறகைாண்்ார. 
சுமார 400 ஆண்டு ைா்ம் பவுததததிறகும், 
பார்பபனியததிறகும் இக்தயயான 
தபாராட்ததில் இதறைான விக்ைள 
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இரு்பபகத அவர ைண்்ார.  பவுததமும், ெமணமும் இக்ச்சி உணகவ 
எதிரக்ைவில்க். தவளவிைகையும் ஏராைமான வி்ஙகுைகைக் 
குறி்பபாை பசுக்ைகை, எருதுைகை பலியிடுவகதயும் கைாண்் 
பார்பபனிய தைாடபாடுைகை நிராைரிததன மக்ைள பவுததரைளின 
பிரச்ொரதகதயும், தைாடபாடுைகையும் ஆதரிததனர, பார்பபனர 
தஙைள அதிைார நிக்கய இழந்தனர. 

 பசு இக்ச்சியின முக்கியததுவம் குறிததும், பார்பபனரைளின அந்த 
புரடடு குறிததும் தந்கத கபரியார தபசுகி்ார, ததாழரைதை! 
பார்பபனரைள எல்்ாம் மாடு எருகம தின்வரைள. இராமாயணம் 
பாரதம் மனுதரமம் பாரததாத் கதரியும் யாராவது விருந்தாளி வந்தால் 
ைனறுக்குடடிகய அறுததுததான விருந்து கவதததாைக் ைாண்ாம். 
பி்கு, அதகன பார்பபனர  விடடு விடடு ொ்பபிடுகின் நம்மவரைகைக் 
கீழ்மக்ைள எனறு கூறி விட்ாரைள. மலிவு விக்யில் கிக்க்ை கபரிய 
கபரிய மாடடு்ப பண்கணைள ஏறபடுதத தவண்டும். மாடு தினபது 
பாவம் அல்். அ்பபடிதய பாவம் என்ாலும், தைாழித தினபதில் 
எவவைவு பாவதமா அவவைவு பாவம் தான மாடு தின்ாலும் ஆகும். 
நமது ொமிக்தை மாடு, எருகம, தைாழி, பனறி முதலியன ைாவு கைாடுததுக் 
கைாண்டுதாதன வருகின்ாரைள. ஆைதவ மக்ைள தாராைமாை 
மாடடுக்ைறி முதலிய இக்ச்சி ொ்பபிடடு ப்ொலியாை ஆைதவண்டும். 
- “விடுதக்” 03.02.1964. மாடடுக்ைறி உண்ணதவண்டும் எனறு 
வலியுறுததியததாடு மடடும் இல்்ாமல் தனது கபாதுக்கூட் 
மாநாடுைளில் மாடடிக்ச்சி விருந்தும் கவதது தாழ்தத்பபட்வரைகைக் 
கைாண்டு ெகமக்ை கெயதவர. 

இ்பபடி ப் சீரதிருதத தக்வரைள மாடடிக்ச்சி உணகவ 
வலியுறுததினாலும் இக்ச்சி ொ்பபிடுபவரைள அதயாக்கியரைள, 
கபாயயரைள, திரு்ரைள, தநரகமயற்வரைள, ஏமாறறுக்ைாரரைள, 
ெண்க் தபாடுபவரைள, வனமுக்யாைரைள,பாலியல் குற்ம் 
புரிபவரைள எனறு முததிகர குததி 6-ம் வகு்பபு புததைததில் 
“ஆதராக்யமான வாழ்க்கைக்கு வழி” என் தக்்பபில் பா்மாை எழுதி 

முஸ்லிம்கள மீது 
தகாளல தேறித் 
்தாககு ்தல்களும், 
அேர்கைது 
திருமண 
விழாககளில் 
புகுநது ப�ா்தளன 
த�ய்யும் 
ப�ாககும் 
அஙகஙபக 
அரஙபகறி 
கதகாண்பட 
இருககினறது.
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கு ழ ந் கத ை ள  மனதில்  விஷ தகத 
விகதததுளைது மததிய ைல்வித திட் குழு.  

மனிதருக்கு ந்ன தரும் மாடடுக்ைறிகய 
உண்பவரைகை இழிவானவரைைாை 
ந்ததுவதும், இழிவானவரைைாைக் 
ைருதுவதும் இனறும் நக் முக்யில் 
இருக்கி்து .  மாடடுக்ைறிகய மிைக் 
தைவ்மான உணவாைவும் அதகன 
உண்பவரைகை தீட்ாை ைருதுவது 
பார்பபனிய மனநிக். மாடடிக்ச்சி 
உண்பவரைள, பக் இகெக்ைருவி, 
இகெக்ைக் ஞரைள, என இவரைள மீதான 
தீண்்ாகமைளும் கதா்ரகின்ன. 

இந்துததுவ பாஜை ஆடசிக்கு வந்தது 
முதல் சிறுபானகமயினர மாடடிக்ச்சி 
ொ்பபிடுகி்ாரைள எனறும், கவததிருந்தாரைள 
எனறும் குறி்பபாை முஸ்லிம்ைள மீது 
கைாக்கவறித தாக்கு தல்ைளும், அவரைைது 
திருமண விழாக்ைளில் புகுந்து தொதகன 
க ெ ய யு ம்  த ப ா க் கு ம்  அங ை ங தை 
அரஙதைறிக்கைாண்த் இருக்கின்து. அதத 
தபானறு மாடடிக்ச்சிக்கும் படு 
திண்்ாட்ம், அவரைள கை்பபறறும் 
ஒவகவாரு மாநி்ததிலும் மாடடிக்ச்சிக்குத 
தக் இல்க் தைாழி, மீன, ஆடு என 
ஒடடுகமாதத இக்ச்சிக்தை தக், இல்க் 
ைக்ைகை நைரஙைளில் இருந்து நீண்் 
கதாக்வு கெல்் கூறி வியாபாரிைகை 
கதால்க்க்குடபடுததுவது, இல்க் 

ைக்ைள நி்ந்தரமாை மூ் நிரபந்தி்பபது. 
இ்பபடி பசுகவ பாதுைாததுகைானத். 
இவரைள கெயயும் அடுதத புனித பணி 
மாடடிக்ச்சிகய ஏறறுமதி கெயது உ்ை 
அைவில் முதலி்ம் பிடி்பபது.

 இ்பபடி ஏறறுமதி கெயயும் மிை்பகபரிய 
மாடடிக்ச்சி ெந்கதகய கவததிரு்பபவர 
ைளில் கபரும்பா்ாதனார இந்துக்ைள 
அதிலும் பார்பபனரைள ,  மறறும் 
மாரவாடிைள (இவரைள பூமிக்கு கீதழ 
விகைவகதக் கூ் உண்ணமாட்ாரைள 
அந்த அைவு கெவ்ப பிராணிைள) தான.

 ஆனால் தாழ்தத்பபட், முஸ்லீம் 
மக்ைளின உணவாை உளை மாடடிக்ச்சிக்கு 
தக்விதிதது அதன மூ்ம் இந்துததுவ 
முத்ாளிைகை தமலும் முத்ாளிைைாை 
மாறறுவது மடடும் தான தநாக்ைம். 
இவரைளின மாட்ரசியல் எனபது உயர 
ெ ா தி யி ன ரு க் ை ா ன  த னி ்ப ப ட ் 
ஆ த ா ய த தி ற ை ா ை வு ம்  அ ர சி ய ல் 
ஆதாயததிறைாைவும் முனனிறுதத்பபடும் 
தைாடபாத் தவிர மாடுைள மீதான உயிர்ப 
பாெதமா,உயிர தநயதமா கிக்யாது. 

ஒரு பு்ம் மாடு புனிதம் மறுபு்ம் 
மாடடிக்ச்சி ஏறறுமதி வணிைம்! எனபதத 
ஆர.எஸ்.எஸ் இந்துததுவ அடி நாதம். 

-சுபாசு சந்திரன்
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இந்த உ்கில் மிை்ப கபரியது ை்வுள 
ெக்தி எனறு ஒரு ொராரும், இல்க் ! இல்

க் ! அறிவியலின ெக்திதான மிை்ப கபரியது எனறு ஒரு 
ொராரும், இகவ இரண்டும்  இல்க் மனிதம்தான மிை்ப 
கபரியது எனறு ஒரு ொராரும் நிகனதது வாழ்ந்து 
கைாண்டிருக்கி்ாரைள. இதில் ை்வுள ெக்திதய மிை்ப 
கபரியது எனறு வாழ்பவரைள தன ெை மதததினகரக் 
ைாடடிலும்  தவறறு மதததவகன எவவாறு 
மதிக்கி்ாரைள  எனபகத நாம் தினெரி உ்கைஙகும் 
ந்க்கும் வனமுக்ச் ெம்பவஙைள மூ்மாை பாரததுக் 
கைாண்டுதான இருக்கித்ாம்.

 சி் மததகத்ப பினபறறுபவரைள தவறறு மதததவகன 
இழி கொல் கைாண்டு அகழ்பபதும், சி் மதததவரைள 
மற் மதததின ை்வுளைகை்ப பழி்பபதும், சி் 
மதஙைள தனனுக்ய கொந்த மதததவகனதய ொதிய 
ஏற்த தாழ்தவாடு ந்ததுவதும் உ்கைஙகும் இனறும் 
ந்ந்து கைாண்டுதான இருக்கி்து. இதுவா 
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உண்கமயான இக் பக்தி? ஏன இந்த 
ம த ம்  எ ன னு ம்  த ப ரி ல்   ப ்  
ெண்க்ச் ெச்ெரவுைள வரு கி்து?  மத்பபிதது 
ை ா ர ண ம ா ?  இ ல் க்  ம க் ை ளி ன 
அறியாகமயா? எந்த மதததின ை்வுள மற் 
மதததவகன இ்பபடி ந்தது எனறு 
கொல்கி்து? தபாதாக் குக்க்கு மதமும் 
அரசியலும் பினனி்ப பிகணந்து சிக்ை்ாை 
மாறி இருக்கி்து. 

மியானமரில் தராஹிஙகியாக்ைள மீதான 
இன அழி்பகபத திட்மிடடு நிைழ்ததுகி்து 
புதத தபரினவாதம் .  இகைஞரைள 
கைாக ,் நடுததர வயதினர கைது, கபண்ைள 
மீதான பாலியல் வனமுக ,் வீடுைள தீக்கிகர 
என அவரைளமீது  நக்கபறும்  வனமு
க்ைள  ைாரணமாை  அவரைள அண்க் 
ந ாடுைளில் அைதிைைாை   தஞெம் 
அக்ந்துளைனர. அதத தபா் சிரியா 
-ஈராக்கில் ஐஎஸ் ஐஎஸ் தீவிரவாதம் தன 
ெை மதததவருக்தை கபரும் ெவா்ா 
ைவும், உ்கின அச்சுறுததல் ஆைவும் 
இருக்கி்து.

ஆனமீை ததெம் எனறு உ்ைததவரால் 
அகழ க் ை ்ப ப டு ம்  இ ந் தி ய ாவிலும் 
அண்கமயில்  மாடடிக்ச்சி உண்ணுதல் 
கதா்ரபாை அடிதடிைளும் , கைாக்யும் 

ந்ந்துளைது. மதஙைளில், ை்வுளைளில் 
யார கபரியவர என் தபாடடி உ்ைம் 
முழுவதும் இந்த  நூற்ாண்டிலும் கதா்ரந்து 
நக்கபறறுக் கைாண்டிரு்பபது எவவைவு 
கபரிய தொைம். அனகப விகதக்ை தவண்டிய 
இ்ததில் நாம் விஷதகத விகதததுக் 
கைாண்டிருக்கித்ாம். இகதல்்ாம் மா் 
தவண்டுமாயின மக்ைளின அறியாகம 
இருள வி்ை தவண்டும். 

மக்ைளிக்தய ெகி்பபுணரவினகமயின 
ப ய ங ை ர ம ான  விகைவு ைகையு ம் 
ெகி்பபுததனகம மறறும் அகிம்கெயின 
ததகவகய அவரைளுக்கு எடுததுச் 
க ெ ா ல் வ த ற ை ா ை வு ம்   ஒ வ தவ ா ர 
ஆண்டும்  நவம்பர 16 ஆம் தததிகய உ்ை 
ெகி்பபுததனகம தினமாை  யுகனஸ்தைா 
நிறுவனததால் உ்கைஙகும்  கைாண்்ா்்ப 
படுகி்து. இந்த நாளில்  மக்ைளிக்தய 
ெகி்பபுணரவு இல்்ாததால் ஏறபடும் 
தமாெமான விகைவுைள பறறி எடுததுச் 
கொல்்்பபடுகி்து. தமலும் ஒவகவாருவரும் 
மற்வரின அடி்பபக் உரிகம, ைருததுைள
, சுதந்திரம், ை்ாச்ொரம், மத நம்பிக்கை 
தபான்வறக் அஙகீைரிக்ைவும் மதிக்ைவும் 
தவண்டும் எனபகதயும்  இததினம் 
வலியுறுததுகி்து. 

ெை மனிதகன மதி்பபகத வி் கபரிய 
மததமா, ை்வுள நிக்தயா, அறிவியத்ா 
இருந்து வி் முடியாது. நாம் நாைரிைம் 
அக்ந்த மனிதரைள எனபதன முதல் 
நிக்தய ெை மனிதகன மதி்பபதத. ஆைதவ 
அ க ன வ ரு ம்  ெ ை  ம னி த ர ை க ை 
மதி்பதபாம், மனித தநயம் ைா்பதபாம்.

வியன் பிரதீப் 
thooral9@gmail.com
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எனக்குத் கதரியொது
இது நொன் தொனொகவன
மரவொனொளவ புளெத்து
உள நுளழயும் வளர

ஆணின் விலொ எலும்பிலிருந்து
�ள்க்ெப்�ட்் 
எனது்லில் சி்றகெொன்று முள்ளக்குகமன
எனக்பெ கதரியொது
கதொணள்க்குள வொளின் கூரளமபயொடு
இ்றங்கும் புளிப்ப�றிய ளவனின் சுளவயில்
எனது்ல் ஒரு �ருந்கதன 

நளளிரவின் சு்ர இருள்ள
முழு நிரவொணத்தினொல் கிழித்து
எறிய முடியுகமன

 மூள்ளயில் �துங்கியிருந்த
ள�சொசுெளின் சுளமளய
சில முத்தங்ெ்ளொல்

இ்றக்கி ளவப்ப�கனன
யொபரொ கசொன்னது ப�ொலன்றி
 
எனது இந்த உ்ல்
நிலத்தின்  அழுக்ெொலொனது
ெளலந்து திரியும்
பமெத்ளதயும் ப�ொல
தீவிரமொனது

இன்றிரவு
முதல் முள்றயொெ
நொனறியொத 
எனது்ளல
என்பனொடு 
அளழத்து 
வருகிப்றன்
அறிந்துகெொள்ளச் கசயத
மரவொனொவிறகு
நன்றி!

- ரொஜொத்தி சல்மொ

நன்றி 
மர்வானவா
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ஆதி மனிதன உக் இனறி ைாடுைளில் 
அக்ந்து திரிந்த தபாது கபண்ணின உ்ல் 
அடிகம்பபடுதத்பப்வில்க், இழிவாை்ப 
பாரக்ை்பப்வில்க் . நாைரிைம் அக்ந்த 
மனிதன , ஆக்ைகை ைண்டு பிடித 
தான, மததகத உருவாக்கி னான , இந்த 
இரண்டு கூறுைளுதம கபண்ைகை, அவரைள 
உ்க் இழிவாை்ப பாரக்ை இந்தச் 
ெமூைதகத பழக்ை்பபடுததியது. எ்பபடி 
கபண்ணின இயறகை மாதவி்ாய குருதி 
தீடடு என அருவரு்பபாை்ப பாரக்ை்பபடு 
கி்ததா அதத தபானறு தான கபண்ணின 
உ்லும் இஙகு அவமானம், இழுக்கு என 
பாரக்ை்பபடுகின்து. அந்த நிக்யில் 
இருந்து தான , 

அவள உ்க் கவளிக்ைாட்க் 
கூ்ாது ,   அவள ஆணின கபாருள 
எனனும்  , மதஙைளின அரசியல் உளைது. 
அதனால் தான அவள உ்லின சி் 
அஙைஙைள  கதரியும்படி ந்ந்தால் 
அவளுக்கு தவசி எனும் பட்ம் கவகு 
இயல்பாய இந்தச் ெமூைததில் தர்பபடுகி்து. 

 ஒரு கபண் தன உ்ல் கதரியும்படி 
உக் அணியும் தபாது அது அவமானம் 
என ைருதும் கபரும்பானகம மனிதரைள 
கபண்ணின உ்ல் அவமானமானதா? என் 
தைளவிக்கு பதில் கொல்லி் தவண்டும் ; ஒரு 
கபண் தன உ்க் கவளி்பபடுததும் உக் 

பெண்களின் 
உட்ட 
அரசியல் !

- வழககறிஞர் ம. வீ. கனிமமாழி
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அணிவதில் ஆண் மனதின அரசியல் உளைது எனச் 
கொல்லும் ப்ர ஒரு கபண் எ்பதபாதும் தனனு்க் 
மக்ததத பயணிக்ை தவண்டும் எனபதிலும் ஆண் 
மனதின அரசியல் உண்க்னபகத உணர 
மறுக்கின்னர . 

 எடுததுக்ைாடடுக்கு இந்தியச் சூழலில் கபண்ைள 
தெக் உடுததுகி்ாரைள. அது ைண்ணியமான உக் 
எனறும் நம்ப கவக்ை்பபடுகின்னர . ஆனால் அதில் 
இடு்பபு , மாரபைம் கதரிவதில் பிரச்ெகன இல்க் . 
ஆனால் ஒரு கபண் இந்தியச் சூழலில் நீண்் 
ைால்ெடக் அணிந்து ,  தமக் ெடக் 
அணிந்து , அ்பதபாது கைகய தமத் தூக்கும்தபாது 
கதரியும் இடு்பபு ப்ருக்கு அருவரு்பபாை இருக்கின்து 
. ஏன என்ால் இந்திய மக்ைகை்ப கபாருததவகர 
தெக் ைண்ணியமான , நம் பண்பாடக் 
பக்ொறறுகின் உக் , ஆனால் ஜீனஸ், டி- ெரட 
அ்பபடி இல்க் எனகின் முன பதிந்த எண்ணஙைள. 

 தமறைததிய நாடுைளில் நீண்் பிராக்(ைவுன) 
மடடுதம கபண்ைள அணிவது ைண்ணியமாை 
பாரக்ை்பபட் சூழல் இருந்தது. இனக்க்கு அவரைள 
அணியும் நீண்் ைால்ெடக் உடுதத கபருமைவில் 
தபாராட்ஙைள ந்ததிதய இனறு இயல்பாை 
அணியும் உரிகமகய்ப கபறறிருக்கின்னர எனபதத 
வர்ாறு. 1919 ஆம் ஆண்டு Puerto Rico கவச் தெரந்த 

லுயொ ைாபிடித்ா( Luisa Capetillo) எனபவரதான 
கபாது இ்ததில் முதன முத்ாை நீண்் ைால்ெடக் 
அணிந்தவர, அதன  ைாரணததால் மிை்ப கபரிய 
குற்ம் இகழதததாை கைது கெயய்பபடடு பின 
விடுதக் கெயய்பபட்ார.  

1969 இல் ொரத்ாத் கரயடு( Char lo t t e 
Reid) எனபவரதான யு.எஸ் ைாஙகிரசில் நீண்் ைால் 
ெ ட க்  அ ணி ந் து ச் கெ ன ்  மு த ல் 
கபண்மணி. 1993 வகர நீண்் ைால் ெடக் அணிய 
யு. எஸ். கெனட, கபண்ைளுக்கு அனுமதிக்ைவில்க். 
கென்ரைள பாரபரா மிக்குல்சிகி (Barbara Mikulski) 
, ைாரல் தமாசித் பிகரன( Caro l Mose ley 
Brain) எனபவரைள முதன முதலில் ைால்ெடக் 
அணிந்தனர எனபது குறி்பபி்ததக்ைது.  

2013 இல் தான பிரானஸ் அதன நாடடு கபண்ைள 
ஆண்ைள உக் , ைால்ெடக் அணிய்ாம் என 
தஙைள ெட்ததில் திருததம் கைாண்டு வந்தனர.  
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உ்கைஙகிலும் கபண் தன உக்த 
ததரகவக் கூ் ெட்ஙைள மூ்தம 
கபறறிருக்கின்னர எனபகத அறியும் 
தபாது இந்த உ்ைம் எந்தைவிறகு ஆணாதிக்ை

குறியீ்ாை உளைது எனபகத புரிந்து 
கைாளை முடியும். ஆனால் தமிழ்நாடக்்ப 
கபாறுததவகர தந்கத கபரியார 1920 ைளில் 
கபண்ைதை ஆண்ைகை்ப தபானத் 
வெதியான உக் அணிந்து கைாளளுஙைள 
என கதாக்தநாக்குச் சிந்தகனயு்ன 
கூறினார .  

இததாலி தராம் நைரில் ஒரு 18 வயது்ப 
கபண் 45 வயது அவளின மகிழுந்து 
பயிறறுனரால் பாலியல் வனபுணரவு 
கெயய்பபட்ாள. கீழ் நீதிமன்ம் அந்த 

நபருக்கு தண்்கன வழஙகியது. வழக்கு 
தமல் முக்யீடுச் கென்து. இந்தாலியின 
உச்ெ நீதிமன்ம் அந்த தண்்கனகய 
திரும்ப்பகபற்து . எனன ைாரணம் 
கொல்லிறறு கதரியுமா?   , அந்த மாணவி 
இறுக்ைமான ஜீனஸ் அணிந்திருந்தார. அந்த 
ஜீனகெ ஒருவரால் ைழறறியிருக்ைமுடியாது. 
அந்த இறுக்ைமான உக்கய கபண்ணும் 
அனுமதி அளிததால் மடடுதம ைழறறியிருக்ை 
முடியும் . எனதவ இது பாலியல் வனபுணரவு 
இல்க் . அந்த கபண்ணின ஒ்பபுதத்ாடு 
ந்ந்த ைாரணததால் இதறகு தண்்கன 
வழஙகி இரு்பபது தவறு என்து. அந்த 

தீர்பபு வழஙகிய அடுதத நாள இததாலி 
நாடடின பாரலிகமண்டில் உளை்ப 
கபண்ைள , ஜீனஸ் அணிந்து கைாண்டு , 
“ஜீனஸ் : பாலியல் வனபுணரவிறகு அயிலி் 
ொனறு( Alibi) “ என பதாகைைள ஏந்தி 
தஙைள எதிர்பகப கதரிவிததனர . 2008 இல் 
இததாலிய உச்ெ நீதி மன்ம் தன தபாக்கை 
மாறறிக்கைாண்்து. 

இ்பபடி ப் தபாராட்ஙைள மூ்ம் 
மடடுதம தஙைள விரு்பப்பபடி வெதியான 
உக்கய்ப கபண்ைள இனக்க்கு தபாடும் 
நிக் கிடடியுளைது. அதில் முக்கியமான 
தபாராட்மாை நாம் ைருத தவண்டியது 
கப ாது  இ்ஙைளில்  குழ ந்கத க்கு 
பாலூடடுவது. 

 கபண் பாலூடடும் தபாதும் , ஆக்கய 
மக்ததுக்கைாண்டு கைாடுததால்தான 
பண்பாடு என்ப புல்்ரிக்கும் நம் மனஙைள 
ஒ ன க் ்ப  பு ரி ந் து  க ை ா ள ை 
தவண்டும் ,  பாலூடடுதல் எனபது 
குழந்கதயின பசியாறறுதல். நாம் நமக்கு 
பசிக்கும்தபாது உணகவ மக்தது கவதது 
உண்பதில்க். ஆனால் கபண்ணின 
மாரபைஙைகைக் ைாமததிறைாை மடடுதம 
அறிந்து கவததிருக்கும் இந்தச் ெமூைம் அந்த 
மாரபைஙைள மூ்ம் பாலூட்்பபடும்தபாது 
அகத கபண் உ்லின மக்்பபு அஙைம் 
எனபதால் மக்ததத பாலூட்்பப் 
தவண்டும் எனறு வலியுறுததுகின்னர. 

I don’t pee or masturbate in public, so why 
should a woman breastfeed?”

என தைடகும் அறிவாளிைளி்ம் தைடை 
ஒதர தைளவிதான உளைது. குழந்கதக்கு 
பாலூடடுவது அசிஙைமானது, உ்ல் 
கிைரச்சி கதா்ரபுக்யதாை இந்தச் ெமூைம் 
பாரக்கின்தா? ஆம் எனின இந்தச் 
ெமூைததின மனஙைள பக்குவ்பபடுதத்பப் 
தவண்டி உளைது. 

அதத தநரததில் மறக்ானக்யும் புரிந்து 
கைாளை தவண்டும் இந்தியாவில் 
ைழி்பபி்ஙைள இல்்ாத ைாரணததால் 
கவளியில் மக்வில் ைாக்க்ை்னைகை 
முடிக்ைச்கெல்லும் கபண்ைளி்ம் பாலியல் 
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அததுமீ்ல்ைள ந்க்கின்ன. இகத எந்த்ப 
பண்பாடும் தபசுவதத இல்க் எனபதத 
கபண்ைளுக்கு எதிரான அருவரு்பபான 
ெமூைச் சூழல் இஙகு இருக்கின்து எனபகத 
உணரததுகின்து. 

உக் அணியும்தபாது கபண்ணின 
உ ் ல் வ ா கு ம்  இ ங கு  எ ள ளி 
நகையா்்பபடுகின்து. இந்த உ்ம்பிறகு 
இந்த க்கினஸ் ததகவயா எனபதும் கூ் 
கபண் எனபவள ஒல்லியாை இருக்ை 
தவண்டும் , அ்பபடி இல்்ாதவரைள உக் 
அ ணி வ தி ல்  ை வ ன ம ா ை  இ ரு க் ை 
தவண்டும், என திரும்ப திரும்ப கபண் 
உ்லும் , உக்யும் இந்த ெமூை மதி்பபீடுைள 
படிதய இருக்ை தவண்டும் எனபதும் 
கபண்கண அவள உ்ல் , உக் ொரந்து 
மடடுதம சிந்திக்ை தவண்டும் , அதுவும் ெமூை 
மதி்பபீடுைளுக்கு மடடுதம அவரைள உக் 
அணிய தவண்டும் எனபதத மீண்டும் 
வலியுறுதத்பபடுகின்ன. 

உ ண் டி ச் சு ரு ங கு த ல்  
கபண்டிறைழகு, எனச் கொல்லும் 
கூறுைள ஆண்ைளுக்கு ஒரு தபாதும் 
வழஙை்பபடுவதும் இல்க் , 
உக்க்ைாை, உ்லுக்ைாை அவன 
மதிக்ை்பபடுவதும் இல்க் . அவன 
மதி்பபு அவன ஆண் என 
பதறைாை மடடுதம அந்தச் 
ெமூைம் வழஙகுகின்து. 

தமலும் ஒரு கபண் 
தனனு்க் மதிததால் 
உ்ல் கதரியும் படி உக் 
அ ணி வ ா ர ை ை ா ?  எ ன ் 
தைளவிதய குழந்கததத னமானது. 

இயறகையில் மனித உ்ல்ைள 
அழைானகவ, அகத வழிப்வும் ஒனறும் 
இல்க் ,  அவமான்பப்வும் ஒனறும் 
இல்க் என் சிந்தகனகய நாம் இந்தச் 
ெமூைததில் வைரதகதடுக்ை முடியாதக்ைார 
ணததால்தான கபண்ைளின ஒளி்பப்தகத 
அவரைள அனுமதியினறி மாரபிங கெயது 
கவளியிடும் தப ாது  ஒ ரு  க பண் 
அவமானததால் கூனிக்குறுகி தறகைாக் 

கெயது கைாளளும் நிக்க்கு தளை்பபடு 
கின்ாரைள.  

அடுதது கவக்ை்பபடும் குற்ச்ொடடு ஒரு 
ஆண் கபண்ணின அகரகுக் ஆக்க்ைண்டு 
கிைரச்சி அக்வாரைள எனபதத . 
உண்கமயில் ஆண் இந்தச் ெமூைம் கபண்ைள 
மீது சுமததுகின் ஒழுக்ை மதி்பபீடுைள 
ைாரணமாை சிகதந்த மனதததாத் 
வைரதகதடுக்ை்பபடுகின்னர .

 முழு உக்யில் எ்பதபாதும் இருக்ை 
வலியுறுததும் அரபு நாடுைளில் கபண் 
கைவிரல் கதரிந்தாலும் ஆண் கிைரச்சி 
அக்கி்ான . கபரும்பா்ான பாலியல் 
வனமுக்ைளுக்கு உக்கய ஒரு ைாரணமாை 
கூறுகின் ெமூைததி்ம் தைடை்பப் 
தவண்டிய ஒதர தைளவி , 2 வயது கபண் 

குழந்கதக்கும், 70 வயது மூதாடடிக்கும் 
கூ் உக் ஒரு ைாரணமா? எனபது 
தான !

அதுமடடுமல்்ாமல் இந்தியா 
வில் பாலியல் வனபுணவிறகு 
உ ள ை ா கு ம்  க ப ரு ம் 
ப ா ன கம ய ா ன 
கபண்ைள  தெக், அல்்து 
முழு உ்ல் மூடிய உக் 
ைகைதய அணிந்திரு்பபவரைள 
எ ன ப க த  க ெ ய தி 
ைகை்ப படிக்கும் தபாது நாம் 
கதரிந்து கைாளை முடியும்.  

க ப ண் ை ளி ன  உ ் ல் 
உயிரியல் படி சி் மாற்ஙைள 
கைாண்்து, அந்த்ப புரிதக் 

ஏறபடுததுவது மடடுதம இஙதை 
கபண்ைளின உ்ல் , உக் இவறறில் 
உளை கபண்ைகை அடிகம்பபடுததும் 
கூறுைகை ைகையும், அந்த்ப புரிதக் 
எதிரபாலினததிறகு, ஆணாதிக்ைச் 
சி ந் தகனகய ஏறறுக்கை ாண்் 
கபண்ைள இருவருக்கும் உணரததுவது 
ைா்ததின ைட்ாயம். இவரைதைாடு 
கதா்ரந்து உகரயாடுதவாம்!!
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Du r i n g  a  v e r y  c a s u a l 
conversation with one of my 
friends, I happened to fret 
about why it was so hard and 
yet imperative to be married. 

She then went ahead and asked me a bunch 
of questions about the kind of guy I was inclined 
to be with, how he should look and other girlish 
things. At some point in the conversation, she 
took it upon herself and suggested she will look 
for men in her “caste pool”. I was slightly taken 
aback and asked her out of my curiosity why 
she wouldassume I belonged to her caste. Her 
answer was a bit startling to me but nevertheless 
expected. We traced our roots back to the 
same village in Tamilnadu.I spoke like one of 

her own and I dont just mean lingo. Here I was 
sitting with one of my close friends and 
somehow we broached the topic of casteism. 
I wanted tocorrect her so badly and yet I felt 
there was no need to. If it’s an assumption how 
should I be responsible for it? She was trailing 
off listing the eligiblebachelors she knew, what 
they were doing, how much they were making, 
how the inlaws would be like and I was still 
pondering about her statement about the caste 
pool. So I stopped her midway and said, “You 
know, I do not belong to the same caste as 
yours”. Her reaction was of course priceless, 
open mouthed with a sense of shock and horror 
and then she mouthed it, “Oh my god, what 
are you?”. Dalit I said.

  What is it that makes us Dalits 
so ashamed and so tentative that we 
find the necessity to hide? Why are 
we so troubled about being outed? 
What do we have to lose?

 On the way back home from my friends’ 
I was caught up in some sort of mental 
quagmire. My mind was racing thinking about 
all the times when I felt completelyalone in a 
classroom with non-Dalits and then thought of 
the very few peers I came across who were 
Dalit. I realised then I was never told by anyone 
howDalit I should be. How much of a Dalit I can 
be? I grew up knowing about the varnas, I grew 
up knowing about brahmanism but what was 
I? It struck me how little we (Dalits) know of our 
own selves. Either we are taught never to 
discuss caste or we are told to shut up and 
keep going about life as is. I am one of those 
nouveau Dalits you come across. 3rd 
generation graduate. Lived a largely protected 
life, never had the misfortune of undergoing 
mind scarring discrimination. A “new age” Dalit 
if you will. It was then that I set off trying to 
understand this subculture that existed within 
Dalits. The ones who were Dalits on their 
community certificates, but who would not rise 

Being 
Dalit
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up if they were asked in a show of hands. The 
ones who travelled far and wide in search of 
education or work and determined sending 
money back home would actualize their social 
responsibility. The ones who adopted and 
adapted the myriad hindu customs and 
practices no matter how illogical they seemed 

in a desperate attempt to belong to the fabric 
of Hinduism.

 So many Dalits are primarily in denial 
over our caste. Why must I tell the world what 
caste I belong to? What good will come out of 
it? While it may not grant any immediate 

Why 
must I tell 
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அடலடப்பட  
ஓவியம் - ஓவியர் 

இரவி பபைட.

gratification, it goes a long way in acknowledging 
our birth. Sure, there will be comments on how 
“not talking about castes” will make it all go 
away, but the reality says otherwise. How is it 
that a person can suffix their caste name - Iyer, 
Iyengar, Nadar, Chettiar, Gounder et al. but 
when we speak of being Dalit it automatically 
becomes a “crying wolf” episode? The minute 
we stop denying ourselves our rights as Dalit, 
we will stop planning escaperoutes. 

Who else feels sorry for being 
born into the caste that they are? Why 
must we?

Once we have crossed the escapism and 
denial part of being Dalit, arrogance plays a 
rather important role. I want to go on record 
and say I am arrogant about my caste. I do not 
think for a second that I have to apologize to 
anyone for being who I am. I dont intend to 
bend myself backwards for others to walk over 
me. When Thevars can proudly toot their own 
horn and claim that their swords smell of blood, 
when Brahmins can claim themselves to be 
the purest of the pure, can I not  be proud of 
the fact that I have risen up from the ground? 

Sometimes when we are on a soul 
searching trip inside our heads, our rage 
evolves into a much more mature, albeit 
calmer pique. The episode with my friend 
opened some sort of pathway to a realization 
that I did not experience before. There was 
some amount of joy in identifying as a Dalit, a 
kind of acceptance within myself that liberated 
me. I was drawing comparisons in my own 
head about being like Hulk when he says 
“That’s my secret, Captain. I am always angry”.

It doesnt imply that Dalits throw a facade, 
of being mellow but burning with rage. It only 
signifies “I am in control and ready to face 
casteism.”

A s u d d e n  b u r s t  o f  e a g e r n e s s 
accompanied this liberation and I wanted to 

do more. However well intended my eagerness 
was, it unfortunately did not materialise into 
anything. There were days when I would have 
meaningful conversations about casteism, 
how it affects people, what can I (we) do about 
it but that was the end. Much like the viral meme 
of today, eagerness was fleeting.

 The conversation with my friend was 
several years ago and yet to grow and 
contribute towards a movement bigger than 
self took a long time. I have since married. I 
dealt with being Dalit like I would deal with 
death. Starting with denial all the way to 
acceptance is a rather treacherous journey. 
However hard it may seem, I would still suggest 
everyone to go through with it. This is for all 
those up and coming Dalits - accept yourself 
and be proud. And share the pride. In passing 
conversations with fellow Dalits I let my pride 
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shine through. It gives them hope. It enables 
them to be accepting of themselves. 

What we all want is for a place where 
humans are treated like humans. Not color 
coded or caste divided or gender biased. For 
this utopia to be a reality, change must begin 
within. Next time someone asks about your 
caste talk about it. Their discomfort is your first 
step towards real change. If they do not 
appreciate your company beyond that, you will 
have made a sound judgement about the kind 

of posse you want in your circle. Anger does 
not lead upto any frutiful end but it is definitely 
gives you the buyoancy you need to move on 
ahead. I have learned to use it for my benefit 
and that of others. Today I talk about how I 
came to be Dalit. If this can encourage 
someone to be true to their own selves, then 
this article has accomplished what it set out 
for. To be Dalit.

-Vader
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இங்கு கவளிேபாகும அ்னதது ் ்ைபபு்ளும எழுததபாைரின் கெபாநத ் ருததுக்்மை.    
Thoughts expressed in these articles are that of the writers.
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