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கிளம்பிற்றுக் காண்
தமிழ்ச்சிஙகக் கூட்டம்



ஆ ட்டிசம் என்ற ்சொல் புதிதொகவும், ஆட்டிச நிடையொல் 
பொதிக்கபபட்ைவரகள் வின�ொதமொகவும் பொரக்கபபட்ை கொைம் 
மொறி, பணியிைத்தில், பள்ளியில் எ� பை இைஙகளில் 

நம்முள் ஒருவரொய் ஆட்டிச நிடையொளரகள் பைருைன பழகும் 
வொய்படபப ்பற்று ஆட்டிசம் என்ற ்சொல் தனி மதிபடபயும் 
முக்கியத்துவத்டதயும் ்பற்றுள்ளது.

னநொய்த் தடுபபு மற்றும் கட்டுபபொட்டு டமயத்தின சமீப 
அறிக்டகயினபடி 68 இல் 1 குழநடத ஆட்டிசம் னநொயொல் பொதிக்கப 
படுகின்றது. இநத நிடையில் ஆட்டிச நிடை பற்றிய விழிபபுணரடவ 
நொம் ஒவ்வொருவரும் ் பறுவது அவசியம். Autism Spectrum Disorder 
எனபடதனய சுருக்கமொக ஆட்டிசம் எனகின்றொம் .ASD எ�பபடும் 
autism spectrum disorder ஆட்டிசம் உட்பை பை மூடள சொரநத 
வளரச்சி குட்றபொடுகடள உள்ளைக்கும் ஒரு குடைப ்பயர.

இக்குடைப்பயரின கீழ் வரும், ஒவ்வொரு நிடையும் த�க்்க� 
தனி இயல்புகளொல் வடரயறுக்கபபடுகின்ற�.

ASD என்ற குடையின கீழ் வரும் குட்றபொடுகள்:
 ஆட்டிசம் (autism)
 அஸ்்பர்ஜர ஸினட்னரொம்(asperger syndrome)
 பரவைொ� வளரச்சிக் குட்றபொடுகள் (pervasive developmental 

disorder)
 பரவைொ� வளரச்சிக் குட்றபொடுகள் எ� வடரயறுக்க முடியொதடவ. 

pervasive developmental disorder-not otherwise specified)
 ்ரட் ஸினட்னரொம்(Rett syndrome)
 குழநடதபபருவ ஒத்திடசவினடமக் குட்றபொடு(childhood 

disintegrative disorder)
உைகம் முழுவதும் பை ஆய்வுகள் னமற்்கொள்ளபபட்டு வரும் 

நிடையில் ஆட்டிச நிடைக்்க�, மரபு சொரநத மற்றும் உைலியல் 
சொரநத கொரணிகள் கூ்றபபட்ைொலும், எநத ஒரு தனிபபட்ை கொரணினயொ, 
அதன பஙனகொ அறியபபைவில்டை. எ�னவ ஆட்டிசம் உள்ளிட்ை பை 
வளரச்சி குட்றபொடுகளுக்கு முழுத் தீரவு அளிக்கும் எவவித மருநனதொ 
அல்ைது மருத்துவ முட்றனயொ கணைறியபபைவில்டை.

இனறு பை தடுபபூசிகளும், மருநதுகளும் மருத்துவ முட்றகளும் 
உைொ வநது்கொணடு இருபபதன கொரணம் அநதநத னநொய்களின 
கொரணிகள் கணைறியபபட்டு உறுதிபடுத்தப ் பற்்றதொல் தொன. வயிற்று 
வலிடய எடுத்துக்்கொணைொல், உ்றவி�ர முதல் மருத்துவர வடர "என� 
உணடீரகள்?" எனன்ற னகட்பொரகள். இது கொரணிடயத் ் தரிநது்கொள்ள 
ஒரு முயற்சினய ஆகும். கொரணி கணைறியபபட்ைதொல்தொன அதற்னகற்்ற 
மருத்துவ முட்றகளும் மருநதுகளும் குணபபடுத்தபபடுகி்றது. 
ஒவவொடமயின கொரணிடய கணைறியனவ ஆய்வுக்கூைஙகள் பை 
இயஙகுகின்ற�.

ஆ�ொல் ஆட்டிசம் எ�பபடும் ASD ்பொறுத்தவடர பை 
கொரணஙகள் ்சொல்ைபபட்ைொலும் எநத கொரணியின பஙகும் உறுதி 
்சய்யபபைவில்டை. ஏ்�னில் ஆட்டிசம் ஒரு னநொயல்ை. ஆட்டிசம் 
எனபது ஒரு நிடைனய ஆகும்! 

ஆட்டிச நிடையின அடையொளஙகடள 18 வது மொதத்திலிருநனத 
கணைறியைொம். எ�னவ ்பற்ன்றொரகள் தஙகள் குழநடதகளின 
நைவடிக்டககடளயும் வளரச்சிப படிநிடைகடளயும் நனகு கவனிபபது 
அவசியம்.

கீழ்க்கணை அறிகுறிகள் ்தனபட்ைொல், தொமதிக்கொமல் குழநடத 
நை மருத்துவடரனயொ அல்ைது ம�நை மருத்துவடரனயொ அணுகி 
ஆனைொசட� ்பறுவது நல்ைது. கணைறிவனதொடு மட்டுமல்ைொமல் 
கூடிய விடரவில் தக்க பயிற்சிகளுக்கு குழநடதகடள அடழத்துச் 

்சல்வது மிக அவசியம்.
 ஒதுஙகி இருபபது
 கணகடளப பொரபபடதத் தவிரபபது
 ஒனர மொதிரியொ� ்சயடை மீணடும் மீணடும் 

்சய்வது
 அதீதமொ� பதட்ைம் அல்ைது துறுதுறுபபு 

அல்ைது மநதத் தனடமயுைன இருபபது
 தன னதடவகடள ்வளிபபடுத்த விரடை 

சுட்டிக்கொட்டுவது
 ்பயர ்சொல்லி அடழத்தொல் திரும்பிப பொரக்கொமல் இருபபது
 மற்்ற குழநடதகளுைன விடளயொடுவது ஈடுபொடு இல்ைொமல் 

இருத்தல்.
ஆட்டிச நிடைக்கு சிகிச்டச முட்றகள் எனறு பொரத்தொல் 

முதனடமயொக நொனகு வடகயொ� சிகிச்டச முட்றகள் னதடவபபடும்
அடவ 1) நைத்டதப பயிற்சி 
 2) வளரச்சிக்கொ� பயிற்சி
 3) கல்விக்கொ� பயிற்சி 
 4) னபச்சுப பயிற்சி.

இநதப பயிற்சிகள் அட�த்தின னநொக்கம் -ஆட்டிச நிடையொளரகள் 
தனனிச்டசயொக தரமொ� வொழ்டவச் சநதிக்கத் தயொரபடுத்த னவணடும் 
எனபனத ஆகும். அதொவது அடுத்த நிடையில் தனடமகளொ� அதீத 
சுறுசுறுபபும் னபச்சுக் குட்றபொடு கவ�மினடம பதற்்றம் ஆகியவற்ட்ற 
கட்டுபபடுத்தனை ஆகும். தற்கொை சிகிச்டச முட்றகள் எதுவும் 
ஆட்டிசம் எ�பபடும் ASD இன கொரணிகளின னவரகடள அடிபபடை 
னநொக்கமொக ்கொணைடவ அல்ை.

எ�னவ எநத மருத்துவ முட்றயும் னமற்்கொள்வதற்கு முன�ொல் 
நனகு ஆரொய்நது தகுநத ஆனைொசட�ப ் பறுவது சி்றபபு. அனதனநரம் 
னபொலி விளம்பரஙகடளக் கணடு ஏமொ்றொமல் இருபபது னவணடும்.

இதட�த் தொணடி ஆட்சிச நிடையொளரகளின  கல்வியின 
முக்கியத்துவத்டத எடுத்துக் கொட்டும் வடகயில் மொநிை அரசும் மத்திய 
அரசும் பை சட்ைஙகடளயும் சலுடககடளயும் அறிவித்துள்ளது. இது 
மட்டுமினறி பை சி்றபபுப பள்ளிகளும் இயஙகி வருகின்ற� அஙகு 
அவரகளுக்கு ்தொழிற்கல்வியும் கற்றுத் தரபபடுகின்றது.

இனறு எரி்பொருள் நிரபபும் நிடையஙகளில் துவஙகி உணவகஙகள், 
நிறுவ�ஙகள், கல்வி நிடையஙகள் எ� பை இைஙகளிலும் ஆட்டிசம்  
ஆனைொசட�யொளரகள் பணிபுரிவது நம்பிக்டக அளிபபதொக  
இருக்கி்றது.!                                        

அம்ரித வர்ஷிணி 
்சனட� மருத்துவக் கல்லூரி
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தி ராவிடத்தின் எழுச்சியை உறுதி செயைக்கூடிை 
வயையில், திராவிட மாணவரைளாகிை நாஙைள் இந்த 
உறுதிசமாழிையள ஏற்று, எஙைள் வாழநாளில் என்றும் 
்தவறாமல் ையடப்பிடிப்்பாம்.

1. ஜாதிமறுப்புத் திருமணம், வி்தயவ மறுமணம், மணவிலக்குப் 
சபற்்றாயர மறுவாழவுத் திருமணம் செயதுசைாள்்வன். 
வர(ன்)்தடெயண வாஙகுவது சுைமரிைாய்த இழக்கும் 
சைாத்்தடியம முைற்சி, என்யனை நான் ஒரு்பாதும் விற்ை 
மாட்டன் என்று சூளுயரக்கி்றன்.

2. ைடவுள், ம்தம், ஜாதி, சினிமா, மது, மருநது என்ற பலவயைப் 
்பாய்தைளும், மூடநம்பிக்யைைளும் என் வாழயவ அணடா்த 
சபரு சநருப்பாை்வ வாழ்வன்.

3. சு ற் று ச்  சூ ழ ய ல த்  தூ ய யம ை ா க் கு வ தி லு ம் , 
சபாதுச்சொத்துைளுக்கு ்ெ்தம் ஏற்படாது ைாக்கும் சபாழுது 
ஒழுக்ைத்ய்த நியலநாடடவும் என்யனை்ை நான் ஒரு ெமூைக் 
ைாவலனைாை ஆக்கிக் சைாணடு வாழ்வன்.

4. நல்ல உடல் நல்ம, நல்ல உள்ளத்திற்ைானை ஊற்றுக்ைண. 
உளநலத்திற்ைானை ஊற்றுக்ைண என்பய்த உணரநது வாழவதுடன் 
ஊர நலம், உலை நலம் ஓம்பும் மானுடத்தின் உணயமத் 
ச்தாணடனைாை என்யனை்ை நான் அரப்பணித்துக் சைாள்்வன்.

5. ைடவுயள மற, மனி்தயனை நியனை, என்று அறிவு ஆொன் 
்தநய்தசபரிைா ர  கூறிை வழிப்படி்ை மனி்த்நை 
மாணபாளனைாை்வ எனைது வாழயவ அயமத்து, சொல்வய்தச் 
செயவதும், செயவய்த மடடு்ம சொல்வது்ம சுைமரிைாய்த 
சுைவாழவு என்று நான் வாழநது ைாடடு்வன்.

6. ்வயல ்ைடடு விணணப்பம் ்பாடடு அலுக்ைாமல், 
மற்றவருக்கு ்வயல ்தரும் நியலக்கு உைரும் வயையில் 
மிகுந்த ்தன்னைம்பிக்யையுடன் ைடும் உயழப்யப்ை எனைது 
ைடயமைாைக் ைருதி வாழ்வன்.

7. எளியம, சிக்ைனைம், பிற பாலரிடம் பணபுடன் பழகும் பான்யம 
இயவையள என்றும் வளரத்துக் சைாள்்வன். இயணை்தளம், 
ச்தாயலக்ைாடசி, நுைரவுக் ைலாச்ொரம் இயவையள உணவுக்கு 
உப்பு ் பால, ் ்தயவக்கு மடடு்ம பைன்படுத்திக்சைாள்்வாம். 
இவற்றுக்கு ஒரு்பாதும் அடியமைா்ைாம். எஙைள் உரிை 
்நரத்ய்த இ்தற்கு, இந்த ்பாய்தக்கு பலிைாகி நாஙைள் 
வீணடிக்ை மாட்டாம்.

8. பணபாடடுப் பயடசைடுப்புைளினைால் பாழானை எமது இனைத்தின் 
மீடபுக்ைானை ைளப் பணிைாளனைாை என்றும் இருப்்பன்.

9. இளயம என்பது வளயமக்ைாை என்று நியனைக்ைாமல் 
ச்தாணடுக்ைானை, அதுவும் ெமு்தாைத் ச்தாணடுக்ைானை வாயப்்ப 
என்று ைருதி என்றும் உயழப்்பன்.

10. மற்றவர உன்யனை எப்படி நடத்்த ்வணடும் என்று நீ 
விரும்புகிறா்ைா அப்படி நீ பிறரிடம் நடநதுசைாள். அது்வ 
ஒழுக்ைம் என்ற ்தநய்த சபரிைார்தம் உைர ஒழுக்ைசநறிைானை 
மனி்த்நைப் பணபுடன் என்றும் அய்த சிநய்தயில் ஏற்றுச் 
செைலாற்றி புதிை உலகியனை உருவாக்கும் தூதுவனைாை 
என்யனை நான் என்றும் மாற்றிக்சைாணடு எமது பகுத்்தறிவு, 
சுைமரிைாய்த வாழவுப் பைணத்ய்த ச்தாடர்வாம். எமது பணி 
சுைலாபத்திற்கு அல்ல. சபாதுநலத்திற்ைாை, இனை நலத்திற்ைாை, 
ெமூை நலத்திற்ைாை, நாடடு நலத்திற்ைாை.

வாழை சபரிைார! வளரை பகுத்்தறிவு!!

(75-ஆம் ஆண்டு திராவிட மாணவர் கழக பவள விழா 
மாநாட்டில் 2000 மாணவர்கள் ஏற்றுக்காண்ட உறுதி்மாழி) 

குடந்தை - 08/07/2018

சுயமரியாதை சுகவாழ்வு

 மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு. - தந்த பெரியார்

-
 தை

னு
வ
சீ
 -

வாசகர் பார்தவயில்
தமிழகத்தில் நடத்்தப்படும் வாழவா்தாரம் சார்ந்த 

ப்பாராடடஙகள் மடடுமில்்ாமல் மண்ணின் ்பண்்பாடு 
சார்ந்த ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் ஆழ்ந்த விளக்கஙகளுடன் 
விவாதிக்கிைது றகத்்தடி மா்த இ்தழ. வாழத்துகள். 

- வீரமணி வர்சித்

பெரியாரிய கருத்துக்கபளாடு மடடுமில்்ாமல். அம்ப்பத்கர 
மற்றும் மாரக்சிய கரு - றகத்்தடி இ்தழ.

- ஏழும்ை வீரா

பதொடர்நது புதிய புதிய இறளஞரகறள றகத்்தடி 
அறிமுகம் சசய்து றவப்பது கூடு்தல் சிைபபு. ஜூற் இ்தழ 
சாதிகறளப ்பற்றியும் நீட ்பற்றியும் முன்சனெடுத்து இருப்பது 
மகிழச்சியானெ சசய்தி. வாழத்துகள்!

- ஓவியா, கிருட்டினகிரி.

கைத்்தடியில் வரும் மருத்துவக் கடடுறரகள் அறனெத்தும் 
்பயன் உள்ள்தாக உள்ளது. மருத்துவம் சார்ந்த அரிய ்ப் 
்தகவல்கள் ச்தாடரவது மகிழச்சியாக உள்ளது. வாழத்துகள்!

- சநதுரு, ்சன்ன.

சுயமரியாதை சுகவாழ்வு
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 ஆகஸ்ட் 1 (1971) - அப்பாலா விண்கலம் நிலவில் இறங்கி ஒரு முக்கிய பாறறறயக் ்கணடுபிடிதத நாள்.
  ஆகஸ்ட் 1-8 - தாயபபால் வாரம்

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

State Bank of India, Dharmapuri

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

்கததடி சநதா விெரம் தனி இதழ்
` 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¡

º¬ùõ˜ ê.Ü¼‡Hóè£w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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.

இ ந்த இ ்தழில்...
அயம்பது ஆணடு திராவிட ்கட்சி்களின் ஆட்சியில்
தமிழ்கம் வளர்ந்திருக்கிறதா வீழ்ந்திருக்கிறதா? 5

்காமராசர் எனும் ச்காபதம் 8

பறற 12

அறமுள்ள அறநிறலயததுறற! 14

தானததில் சிறந்தது 16

சர்்சறசக்கு மட்டுமா சமூ்க ஊட்கம்? 17

கிளம்பிற்றுக் ்காண தமிழ்்சசிங்்கக் கூட்டம் 18

வழக்்கறிஞர் அ.அருள்்மாழி - ்நர்்காணல் 20

Shapewear்களின் முன்்னாடி ்கார்்சட் 22

மந்திரமா? தந்திரமா? 23

தமிழர் விறளயாட்டு்கள் - வழுக்கு மரம் 24

்பயன்னா என்னம்மா? 26

தீட்டுமில்றல...! புதிருமுமில்றல..!! 28

எ்சசில் ்தாட்டி 32

்பண என்றால் மானுடம் 34

எட்டுவழி்சசாறல - ்கவிறத 35
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 ஆகஸ்ட் 1 - மீனா குமாரி (இந்தி நடிற்க) பிறந்த தினம்
       - பால ்கங்்காதர தில்கர் (சுதந்திரப ்பாராட்ட வீரர்) நிறனவு தினம்

நுறழவாயில்: 

இ ந த  த ் ை ப் பி ற் கு ள்  நு ் ை ய 
வேண்டுமானால் 50 ஆண்டுகாை திராவிட 
ஆட்சிக்கு முன்ொக என்பனபேல்ைாம் 

புரட்டுக்களாகவும் இழிவுகளாகவும் இருநதது; 
அது எப்ெடிபயல்ைாம் யாரால் வேருக்கு நீரூற்றி 
உரமிட்டு ேளர்ப்ெதுவொல்  ேளர்க்கப்ெட்டு 
வெணிப்ொதுகாக்கப்ெட்டது; பின்பு எநதே்கயான 
வொராட்டஙகள் அதற்கு எதிராக எழுநதன; அ்த 
பசயதேர்கள் யார் யார் அதன் பிறகு அதாேது 
1967-இல் இருநதுதான் ஆட்சியில் அதிகாரம் 
என்கிற நி்ை திராவிடக்கட்சிகளுக்கு ேருகிறது 
எனினும்;  ஒருமு்ற பநடிய  ேரைாற்்ற சிறிய 
சுருக்கமாக திரும்பிப்ொர்ததுவிட்டு; த்ைப்பிற்குள் 
பசல்ேது அ்னேருக்கும் ஒரு புரித்ை பகாடுக்கும் 
என்ெதால், நாம் நம்மு்டய ொர்்ே்ய சற்வற 
பின்வனாக்கி ொர்ததுவிட்டு பிறகு திராவிடத்த 
விமர்சிப்ெது நல்ைது என்ெது எனது கருததல்ை 
புரிதல்.

மற்றும் அரசியல் மமலாதிக்கத்தை 
நி்லநாட்டிய ஒரு பிரிததைானிய அதி்காரி 
என்பமதைாடு, 1858 முதைல் 1947 வ்ர 
இந்திய தை்ல்ம ஆளுநரா்கவும் 
பிரிததைானிய நிரவா்கததின முககிய 
முடிவு்க்ை எடுக்கககூடிய முககிய அரசு 
தை்லவரா்கவும் செயல்்பட்்ார   என்பது 
குறிப்பி்ததைக்கது. இதில் இனனுமமார 
வியப்்பான வி்யம் வாரன மேஸ்டிங்சும் 
இவரு்ன இமதை ்கால்கட்்ததில் ்ப்் தைை்பதியா்க 
செயலாற்றினார என்பமதை.

இங்ம்க நமககு இயல்்பா்க வரமவண்டிய ெந்மதை்கம் 
1600 மற்றும்  1800்களில் சவறும் 50 இலட்ெம் 
மக்களசதைா்்க்யகச்காண்் பிரிட்டிஷ் இராஜயம்; 
எப்்படி அவர்க்ைப்ம்பானறு 60 ம்ங்கு அதைாவது 30 
ம்காடி மக்களசதைா்்க்யகச்காண்் இந்தியா ம்பான்ற 
கீ்ை நாடு்க்ை தைங்்களு்்ய ச்கா்்யினகீழ் 
ச்காண்டுவந்தைது என்பது ்பற்றி; அதுமட்டுமனறி, 
நூறு ஆண்டு்கள வ்ர சவறும் வியா்பாரம் மட்டுமம 
செய்துச்காண்டிருந்தைவர்கள எப்்படி நாடுபிடிககும் 
மவ்ல்களில் இ்றங்கி; அதில் சவற்றி்கண்்ார்கள 
எனறும் எைமவண்டுமல்லவா? நாை்்வில் ்பருததி 

ஒரு வரலாற்று ஆய்வு - த�ாடர்

பார்த்திபன்.ப

அய்ம்பது ஆண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில்
தமிழக்ம வளர்ந்திருக்கிறதா வீழ்ந்திருக்கிறதா?

அல்காபாத ஒபபந்தம்
பீ்காரில் உளை ்பகொர மாநிலத்தை ஆண்் 

சமா்கலாயப்ம்பரரெர இரண்்ாம் ஷா அகம்ா்பர 1764-இல் 
ந்ந்தை ம்பாரில் வங்்காைம் மற்றும் அமயாததி நவாப்பு்க்ை 
ஏற்்கனமவ சவனறிருந்தை இரா்பரட் கி்ைவு்ன மதைாற்்றதைால்  
12 ஆ்கஸ்டு 1765 அனறு அன்்றய து்ைக்கண்்ப் 
்பகுதி்கைா்க இருந்தை இந்தியா, வங்்காைமதைெம், ்பாகிஸ்தைான, 
ஆப்்கானிஸ்தைான, மந்பாைம், பூட்்ான, இலங்்்க ம்பான்ற 
்பகுதி்களில் பிரிததைானியர்களின ஆட்சி ்காலூன்ற 
ஒப்்பந்தைம் எனும்ச்பயரில் வழிவ்்க செய்யப்்பட்்து. 

 சதைா்க்கததில் ஜான நிறுவனம் எனறு 
அ்ைக்கப்்பட்டு  பினனர ஒரு கூட்டுநிறுவனமா்க 
மாறி அடுததைடுதது வைரச்சிச்பற்று; இந்தியத 
து்ைக ்கண்்ததில் வணி்கம் செய்து லா்பம் 
ஈட்டும் மநாக்கததில், பிரிததைானிய கிைககிந்திய ்கம்ச்பனி 
பிரிததைானிய வணி்கர்கைால் லண்்னில் 1600ஆம் ஆண்டில் 
நிறுவப்்பட்டு; கிைககிந்திய ்கம்ச்பனியா்க உருமாறியது; 
1600 டிெம்்பர 31ஆம் நாள கிைககிந்தியக ்கம்ச்பனி தைனது 
வரததை்கத்தைத சதைா்ங்்க இங்கிலாந்து ராணி முதைலாம் 
எலிெச்பத அனுமதி அளிததைார. தைற்ம்பா்தைய சதைற்்காசிய 
நாடு்கள, சதைன கிைககு ஆசிய நாடு்கள ஆகியவற்்்ற 
உளை்ககியப் ்பகுதி்களில் வரததை்கத்தை மமற்ச்காளை 
இந்தை நிறுவனததிற்கு அனுமதி அளிக்கப்்பட்்து. இரா்பரட் 
கி்ைவ்  அதைன மமஜர சஜனரல்  மட்டுமனறி  இராணுவ 

ஏற்றுமதி மற்றும் இந்திய ்பருததியின தைரமும் ம்கசூலும்  
கு்்றந்தைதைால், கிைககிந்திய ்கம்ச்பனி ச்பரும் நட்்த்தை 
ெந்திததைது; இந்தை நி்லயில்தைான நாடுபிடிககும் 
ச்காள்்கயில் இ்றங்கியது கிைககிந்திய ்கம்ச்பனி. 
வி்ைவு இருதைரப்பினருககும் ச்பருநட்்ம் வி்ைய 

மநரந்தைது. அதுமவ இந்திய து்ைக்கண்்ததின 
ம்பரழிவா்கத சதைா்ங்கியது எனலாம். இந்தியாவின 
வைங்்கள பீரங்கி மு்னயிலும் துப்்பாககி 
மு்னயிலும் ச்காள்ையடிக்கப்்பட்்ன எனினும்; 
அது பிரிட்்னின யாருககுச் சென்றது அரசுக்கா 

அல்லது ச்பருநிறுவனங்்களுக்கா தைனிந்பருக்கா 
எனகி்ற ஆயிரமாயிரம் ம்களவி்கள இருப்பினும், 
பிரிட்டிஷ் பிரமதைெம் முழுதும் ஏமதைாசவாருவ்்கயில் 
்பயன்்ந்தைதுதைான உண்்ம. ்காரப்்பமரட் எனும் 
ச்காள்்க்ய வகுததைமதை பிரிட்்னதைான என்றால் 
மி்்கயல்ல மதைாைர்கமை!

இந்தியாவில் புதிய ்கல்விக்்்காள்ற்க ்தாற்றம்
குருகுலம் எனகி்றச்பயரில் ்பாரப்்பன மற்றும் 

உயரொதி பிள்ை்கள மட்டுமம ்படிக்கமுடியும் 
எனகி்ற மா்ய்ய உ்்தசதைறிந்தைது பிரிட்டிஷ் 
ஏ்காதி்பததியம். ஒரு மதைெததின எதிர்காலம் அதைன 
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 ஆகஸ்ட் 2 - ஆபிர்காம் பணடிதர் (தமிழ்க் ்கவிஞர்) பிறந்த தினம்

்கல்விச்ொ்ல்களிமலமய நிரையிக்கப்்படுகி்றது. ஒரு 
அரசு முன்வககும் ்கல்விக ச்காள்்கயின மீமதை 
அந்தை எதிர்காலம் ்கட்்்மக்கப்்படுகி்றது அது பிரிட்டிஷ் 
அரசுக்கான நிரவா்க ஒழுங்்க்மப்பிற்்கானசவானம்ற  
எனினும்; அதிலிருந்து சூததிர மக்களின மாைவர்களின 
்கல்விககு வழிவகுததைது என்றால் மி்்கயல்ல. 1828 
முதைல் 1835 வ்ர தை்ல்ம ஆளுநரா்க ்பதைவி 
ஏற்றிருந்தை வில்லியம் ச்பண்டிங் பிரபு அவ்வைவா்க 
இந்திய மக்களின நலனில் அக்க்்ற ச்காண்டிருந்தும்;  
1813-இல் முதைனமு்்றயா்க இந்திய மக்களுககுக ்கல்வி 
அளிககும் ச்பாறுப்்்பத தைனது ்பணியா்க ஏற்்பதைா்க 
பிரிட்டிஷ் அரசு அறிவிததைமதைாடு; ஆங்கிலக ்கல்விமய 
தைனது ்கல்வி என அதைற்்கா்க ஒரு இலட்ெ ரூ்பாய் உ்னடி 
நிதியா்கவும் ஒதுககி உததைரவிட்்்தையும்; கிைககிந்திய 
்கம்ச்பனியில் மவ்ல ்பாரக்க, இந்திய மக்களுககுச் 
ொதி மதைம் உளளிட்் தைகுதி மதை்வயில்்ல, பிரிட்டிஷ் 
்கல்வி நிறுவனக ்கல்வித தைகுதியின அடிப்்ப்்யில் 
மட்டுமம மவ்ல வைங்்கப்்படும் என அதைன இரண்்ாம் 
ஷரதது குறிப்பிடுவது ்பற்றிய முழு விவரங்்க்ையும் 
ச்பண்டிங் பிரபு அறிந்திருந்தை்படியாலும்; 1835ஆம் 
ஆண்டு சதைா்க்கததில் கிைககிந்திய ்கம்ச்பனியின 
நிரவா்க ்கட்்்ை்ய நி்்றமவற்்றமவண்டியும் அரசுககு 
ஆங்கில அறிவு ச்பற்்ற குமாஸ்தைாக்கள அதி்க அைவில் 
மதை்வப்்பட்்தைாலும்; இைந்தை செல்வாக்்க ச்பரிய 
அைவில் மீட்ச்டுக்க உ்னடி ந்வடிக்்க்கள பிரிட்்ன 
நி்்றமவற்்ற துடிததைதைாலும்; உ்னடியா்க வரததை்கததிற்கு 
மட்டுமம ்பயன்படும் ஒரு எளி்மயான ஆங்கில 
்பா்ததிட்் மு்்ற்ய பிரிட்டிஷ் ஏ்காதி்பததியம் 
ஏற்்கனமவ உருவாகியிருந்தைது. 

ஆனால் அ்தை ்படிக்க ்கற்றுதசதைளிய மதை்வயான 
அறிவு ச்பற்றிருககும் இந்தியர்கள யார யார அல்லது யார 
யாருககு அந்தைக்கல்வி்ய ்படிககும் தி்ற்ம இருககி்றது 
என்ப்தை ஆராய ஒரு அறிக்்க மதை்வப்்பட்்தைால்; 
1835இல் ்பாபிங்்ன சமக்காமல இந்தியாவிற்கு 
அ்ைததுவரப்்பட்டு உ்னடியா்க மநரடியா்கமவ ்கைததில் 
இ்றங்கினார. அதைற்்கா்க சில ஆ்ெ வாரத்தை்க்ை 
்்கயாண்்ார; அதைாவது இதுவ்ரயில் ெமஸ்கிருதைம் 
அரபியிலும் ்படிததுவரும் நீங்்கள இந்தை ஆங்கில புதிய 
்கல்வியினால் ஆங்கிமலயர்கைா்கமவ மா்றப்ம்பாகிறீர்கள 
சவறும் குருதியால் நி்றததைாலும் மட்டுமம நீங்்கள 
இந்தியர்கள மற்்ற்படி ஆங்கிலம் ்கற்கும்  எல்மலாருககும் 
அரசு மவ்ல என்றார. இ்தை மறு ஆய்வு எ்தையும் 
செய்யாமல் மனமகிழ்ந்து அடி்ம்கள ம்பானறு உ்மன 
ஏற்றுகச்காண்டு ஆங்கிலமம எங்்கைது மூச்சு எனறு 
்பாரப்்பனர்கள ்பயிலதசதைா்ங்கினர. இதுதைான அவர்கள 
செய்தை நமக்கான முதைல் துமரா்கம்.

இதைனால் ்பாரப்்பன பிள்ை்கள ஆரவம் அதி்கம் 
்காட்டியமதைாடு ஆங்கிலததில் நி்்றய ம்பர சென்ன 
மா்காைத தைமிைர்களுககு ெமமா்கப் ்பயிற்சியும் மதைரச்சியும் 
ச்பற்றுவிட்்னர. ஆனால் யாருககு அரசு மவ்ல 
என்பதுதைான இங்கு ம்பாட்டி. ஏற்்கனமவ ஆங்கில 
அறிவு ச்பற்று அதைனால் அைவி்ற்்கரிய இலா்பங்்க்ை 
ச்பற்்றவர்கள இந்தை தைங்்க வாய்ப்்்பப் ்பாரப்்பனர்கள 
நழுவவிடுவார்கைா எனன? அதுவும் சூததிர மக்களின 

மீது வனமமம ச்காண்டிருப்்பவர்கள அவர்களின 
பிள்ை்கள ்படிததிருந்தைாலும் முனமன்ற அவ்வைவு எளிதில் 
விட்டுவிடுவார்கைா எனன? ஏற்்கனமவ ஆங்கிமலயரி்ம் 
மவ்லயிலும்  விசுவாெததிலும் செல்வாககு  ச்பற்றிருந்தை 
்பாரப்்பனர்கள; எங்்களுகம்க எல்லா அரசு ்பணியி்ங்்களும் 
மவண்டும் எனறு முடிவு செய்து, அதைன்படி ்காய் ந்கரததைத 
சதைா்ங்கினார்கள. 

இதைன வி்ைவு எனனாயிற்று சதைரியுமா? அதைாவது 
1 8 9 0இல்  சென்ன மா்காைததின சமாததை 
மக்களசதைா்்கமய நான்க்ர ம்காடி அதில் ஏ்றததைாை 
90 விழுக்காடு சூததிர மக்கள; மீதைமுளை 10 விழுக்காடு 
மட்டுமம ்பாரப்்பனர்கள. இன்்றககு IAS எனறு 
அ்ைக்கப்்படும் ்பணி அனறு ICS எனறு இருந்தைது. 
1892 - 1904இல் ந்ததைப்்பட்் சமாததைம் 16 ICS 
்பணி்களுக்கான மதைரவு்களில் 15 இ்ங்்கள ்பாரப்்பனர்கமை 
ச்பற்றுகச்காண்்ார்கள; ஒமர ஒரு இ்ம் மட்டுமம மவசி 
மக்கள எனும் சூததிர மக்களுககு கி்்ததைது என்க. 
அதுமட்டுமல்ல அடுததைடுததை ச்பாறியாைர மதைரவு்களில் 
சமாததை ்பணியி்மான 21 இ்ங்்களில் 17 ம்பர்கள 
்பாரப்்பனர்கமை ச்பற்றுகச்காண்்னர சவறும் நானகு 
இ்ங்்கள மட்டுமம சூததிர மக்களுககு கி்்ததைது. 
அமதை மநரததில் 140 உதைவி ஆட்சியர ்பணியி்ங்்களும் 
நிரப்்பப்்பட்்ன அதில் 77 ம்பர்கள ்பாரப்்பனர்கள என்றால் 
நீங்்கமை ஒரு முடிவிற்கு வாருங்்கள.

்சன்றன திராவிடர் சங்்கம்
்பாதிப்புககு உளைாகும் அததை்ன ம்பருமம பிராமைர 

அல்லாதை மக்கள. எனில், ஏன அவர்கள அததை்ன 
ம்ப்ரயும் ஒற்்்றக கு்்யினகீழ் திரட்்க கூ்ாது? 
அதைற்கு ொட்சியா்க 1893இல் சவளியான The non brah-
min Races and Indian Public Service மற்றும் The Ways 
and Means for the Amelioration of Non Brahmin Races 
என இந்தை இரண்டு நூல்்களும் விததிட்்ன. ஏ்றததைாை 150 
ஆண்டு்கைா்க ந்ந்துவரும் ஆங்கிமலமய ஏ்காதி்பததிய 
ஆட்சி சவறும் ்பாரப்்பன ஆட்சிமய மட்டுமனறி மற்்ற 
ச்பருவாரியான மக்க்ைப் ்பனறி்களும் ்கழு்தை்களும் 
ம்பானறு ந்ததைப்்படுவ்தை உைரந்தைதைன வி்ைவா்க 
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 ஆகஸ்ட் 3 (1954) - இந்தியாவில் அணுசக்திறயப பயனுள்ள வற்கயில் உப்யா்கபபடுததுவதற்்கா்க
                  அணுசக்தி ்கமிஷன் அறமக்்கபபட்டது.

1909 -இல் The Madras Non Brahmin Association 
சதைா்ங்்கப்்பட்்து. 

திராவி்ர என்பது ஓர இனத்தைக குறிககும் ச்பயர. 
சென்ன, ம்கரைம், ்கரநா்்கம், ஆந்திரம் ஆகிய 
இந்தியாவின சதைன்பகுதி்யச் மெரந்தை பிராமைர அல்லாதை 
மக்களுக்கான ச்பாதுவான ச்பயரா்க திராவி்ர என்ற 
சொல் ்பயன்படுததைப்்பட்்து. உண்்மயில் திராவி்ர 
என்ற சொல்்ல சென்ன ஐககியக ்கை்கததினர 
்பயன்படுததிக ச்காளவதைற்கு முனம்ப இனசனாரு 
இயக்கம் ்பயன்படுததியிருந்தைது. 1892இல் தைாழ்ததைப்்பட்் 
ெமுதைாயத்தைச் மெரந்தை அமயாததிதைாெப் ்பண்டிதைர உளளிட்் 
முககியத தை்லவர்கள தைங்்களு்்ய இயக்கததுககு 
திராவி் ஜன ெ்்ப எனறு ச்பயர ்வததிருந்தைனர

புரட்சி வீரரான ்ாக்ர டி.எம்.நாயர சென்ன 
மாந்கராட்சியின ொர்பா்க 1 9 0 4 -இல் சென்ன 
ெட்்மன்றததுககு மதைரவு செய்யப்்பட்்ார. "விழி, எழு, 
இனம்றல் எனறும் வீழ்ந்து்பட்ம்ார ஆவீர" எனறு திராவி் 
ெங்்கததின முதைலாம் ஆண்டுவிைாவில் உரததை குரலில் 
முைங்கினார. அவ்ர ஒரு திராவி் சலனின எனறு 
அ்ைக்க மவண்டும் எனறு ச்பரியார அ்ைககி்றார 
என்பது இங்ம்க குறிப்பி்ததைக்கது. 

இந்தைச் ெங்்கம் பிராமைரல்லாதைாரின முனமனற்்றங்்கள 
ந்வடிக்்க்கள குறிதது ம்பசி அறிக்்க சவளியிட்்து. 
1. முழுக்க முழுக்க ெமுதைாய முனமனற்்ற அ்மப்்பா்க 
அரசியல் ொர்பற்்றமு்்றயில் சதைா்ரந்து செயல்்படும்.  
2. சூததிர மாைவர்கள மமற்்படிப்பிற்்கா்க சவளிநாடு 
செனறு ்பயில இந்தைச் ெங்்கம் உதைவும். அவர்கள 
அவ்வாறு ்கல்வி ்கற்று திரும்பி வந்து புதிய சதைாழில்்க்ை 
சதைா்ங்கும்்பட்ெததில் அவர்களுக்கான அ்னதது 
உதைவி்க்ையும் செய்து ச்காடுககும். 3. நல்ல அறிவும் 
்கல்வி சிந்தை்னயும் உளை மாைவர்க்ை சதைரிவு 
செய்து ்படிக்க்வககும். 4. ெமூ்க ச்பாருைாதைார ஏணியில் 
ஏ்றததுடிககும் மாைவ மக்களுககு இந்தை ெங்்கம் 
உறுது்ை செய்கி்றது. 1916இல் ந்்ச்பற்்ற ச்ல்லி 
ெட்்ெ்்பத மதைரதைலில் தைாம் சவற்றிச்பறுவதைற்கு அ்னதது 

தைகுதி்களும் இருந்தும் ்பாரப்்பனச் ெதியால் ்ாக்ர டி எம் 
நாயர மதைால்விய்்ந்தை வரலாற்்்ற  நீங்்கள அறிவீர்கள 
என்பதைால் அ்தைத தைவிரதது தைாவிவிடுகிம்றன.

அன்னி்பசன்டும் சனாதன அணுகுமுறறயும்
1847ஆம் ஆண்டில் லண்்னில் பி்றந்தை அனனி வூட் தைனது 

19ஆவது வயதில் பிராங்க ச்பெனட் என்ற ்பாதிரியா்ர 
மைந்து கிறிததுவப் ்பணியில் ஈடு்பட்்ார; தைனது "லிங்க" 
்பததிரி்்கயில்  விடுதை்லப் ம்பாராட்்ங்்களுககு ஆதைரவா்க 
எழுதியதைன மூலம் உல்க அைவில் அ்னவராலும் 
அறியப்்பட்்ார. அ்தைதசதைா்ரந்து அனனிச்பெனடிற்கு  
ச்பெனம்ாடு இ்ைந்து கிறிததுவ மதைப்ம்பாதை்கரா்க 
்பணியாற்றுவதில் நாட்்மில்லாமல் ம்பானதைால்; 1873இல் 
தைன ்கைவ்ரவிட்டுப் பிரிந்து விடுதை்லப்ம்பாராட்்ததிற்கு 
ஆதைரவா்க 1913இல் ்காமனவீல் ்பததிரி்்க்யத துவங்கிய 
அனனி ச்பெனட்; 1914இல் சென்னயில் இருந்தை்படி நியூ 
இந்தியா இதை்ைத துவககினார. ஏற்்கனமவ ்காங்கிரஸ் 
முழுவதிலும் ்பாரப்்பன ஆதிக்கம் அதி்கம் ஆதைலால், 
தைமககு ஒரு வசீ்கரிககும் ம்பச்ொைர கி்்ததுவிட்்ார என்ற 
மகிழ்ச்சியில் துளளினர. இதைனால் ்காங்கிரஸில் தைன்ன 
இ்ைததுகச்காண்் அனனி ச்பெனட்  அங்கிருந்தை 
்பாரப்்பனர்கைால் சுவீ்கரிக்கப்்பட்டு ்பாரப்்பனீயததிற்கு 
ஆதைரவா்கமவ தைன வாழ்நா்ை ்கழிககும் நி்லககு 
ஆைானார. அவரது ்பாரப்்பனீய ஆதைரவு ம்பாககிற்கு அவர 
ந்ததிய ்பததிரி்்க்களும் எழுதிய நூல்்களுமம ொன்றாய் 
விைங்குகி்றது. 

1917இல் ்கல்்கததைாவில் ந்்ச்பற்்ற ்காங்கிரஸ் 
மாநாட்டிற்கு நரசிம்மாச்ொரி ம்பான்ற ்பாரப்்பனர்கள 
வருவதைால் அவர்களுககு உயரதைர ்ெவம் ஏற்்பாடு 
செய்யமவண்டி தைனியா்க ஒரு உைவ்க விடுதி்ய உருவாககி; 
அவர்களு்்ய ெனாதைன சநறி்ய ்காப்்பாற்றியவரதைான 
இந்தை அனனிச்பெனட் அம்்மயார அவர்கள. இவர 
அமதைாடு தைனனு்்ய ்பாரப்்பனீய அடி்மததைனத்தை 
நிறுததிகச்காளைவில்்ல எல்லாவற்றிலும் மமலா்க 
்ப்கவத கீ்தை்ய ஆங்கிலததில் சமாழிச்பயரப்பு செய்து 
அதைாவது தைாம் ஒரு ச்பண் என்ப்தையும் ம்றந்து ச்பண்்கள 
்பாவ மயானியில் பி்றந்தைவர்கள எனறு சொல்லும் நூலான 
கீ்தை்யயும்; இராமாயைம், ம்கா்பாரதைம் ம்பான்ற புராைக 
குப்்்ப்களிலும், இந்து ொஸ்திரச் ொக்க்்யிலும் மூழ்கி 
அவற்்்றப் புததை்கமாககி புை்காங்கிதைம் அ்்ந்தைவர. 

சென்ன அ்்யாறு ்பகுதியில் செததுப்ம்பான 
ெமஸ்கிருதைததிற்ச்கனம்ற தைனி நூல்கம் அ்மதது அதில் 
இததுப்ம்பான நூல்்க்ைசயல்லாம் மதைடிதமதைடி மெ்கரிதது  
மதைம்ொரந்தை ்கல்வி்யப் ்பரப்புவதில் ஆரவம் ்காட்டியது 
மட்டுமனறி ்பாரப்்பனர நலனுக்கா்கமவ மோம்ரூல் 
எனும் இயக்கத்தை ந்ததி ்பாரப்்பன ெனாதைன மனு 
அதைரமத்தைக ச்க்ாமல் ்பாரததுகச்காண்்ார இந்தை 
புண்ணியவதி என்றால் ்பாருங்்கமைன. ்பஞொபில் 
ந்்ச்பற்்ற வரலாற்்்றமய உலுககிசயடுததை ஜாலியன 
வாலா்பாக ்படுச்கா்ல்யப் "்பஞொபியர்கள செங்்கல் 
எறிந்தைதைற்கும் சஜனரல்்யர பீரங்கி குண்டு ம்பாட்்தைற்கும் 
ெரியா்கப்ம்பாய்விட்்து. இதுதைான அரெ தைரமம்" என்றார!

- ஆய்வு ்தைாடரும்அ
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 ஆகஸ்ட் 4 - கி்ஷார் குமார் (இந்தி நடி்கர், பின்னணிப பாட்கர்) பிறந்த தினம்
    - பராக் ஒபாமா (அ்மரிக்்க ஜனாதிபதி) பிறந்த தினம்

சென ்ற  இ ர ண் ் ா யி ர ம்  ஆ ண் டு ்க ை ா ்க த 
தைமிை்கததில் ஏற்்ப்ாதை மறுமலரச்சியும் விழிப்பும் 
இப்ம்பாது ஏற்்பட்டுளைது. இதைற்குக ்காரைம் 

நமது ்காமராெரதைான. ஊரமதைாறும் சதைாழில்வைம்  
ஏற்்பட்டுளைது. மூமவந்தைர ்காலததில்கூ் நி்கைாதை இந்தை 
அதிெயத்தைச் ொதிததை நமது ்காமராெரின அறிவுததி்ற்ன 
மறுக்க முடியுமா?

இப்்படிசயாரு பு்கைாரத்தைக ்காமராெருககு சூட்டியவர யார 
சதைரியுமா.? தைந்்தை ச்பரியாரதைான. திராவி்ர ்கை்கததை்லவர 
ச்பரியார ்காங்கிரசுக ்கட்சியின மாநிலக ்கமிட்டித தை்லவரா்கவும் 
மதைசியத தை்லவரா்கவும் இருந்தை ்காமராெ்ர இந்தை அைவிற்குப் 
்பாராட்்மவண்டிய ்காரைம் எனன? யார இந்தை ்காமராெர?

தைனது 16வது வயதில் ்காங்கிரசு மூததை தை்லவர 
வரதைராஜுலு நாயுடு அவர்களின ம்பச்ொல் ஈரக்கப்்பட்டு 
்காங்கிரசுக ்கட்சியில் உறுப்பினராகி்றார ்காமராெர. ்காங்கிரசுக 
்கட்சியில் மெரந்தை உ்மன, மவல்ஸ் இைவரெருககு  எதிரப்பு 
சதைரிவிககும் ம்பாராட்்ம், ஒதது்ையா்மப் ம்பாராட்்ம் 
எனக ்காங்கிரசு மதைசியத தை்ல்ம அறிவிததை அ்னததுப் 
ம்பாராட்்ங்்களிலும் ஆரவதது்ன ்பங்ம்கற்்றார.

ஒதது்ையா்ம இயக்கத்தைக ்காந்தி அறிவிததைம்பாது, 
ெததியமூரததி அய்யர ம்பான்ற மூததை தை்லவர்கள அந்தைப் 
ம்பாராட்்ததில் ்பங்ம்கற்்கவில்்ல. அப்ம்பாது இ்ையவரான 
்காமராெர  தை்ல்மயில் குழு அ்மதது தைமிை்கததிலுளை 
்பல்ரயும் அந்தை ம்பாராட்்ததில் ்பங்ம்கற்்க ்வததைார.

ச்பரியாரின வரலாற்்்ற எவ்வைவு மமம்ம்பாக்கா்கச் 
சொனனாலும் ்வக்கம் ம்பாராட்்த்தைத தைவிரதது விட்டுச் 
செல்லமுடியாது. அந்தை ் வக்கம் ம்பாராட்்ததிலும் ்காமராெர 
்பங்ம்கற்றிருககி்றார. அன்்றய ்காங்கிரசுத தை்லவரான ச்பரியார 
ந்ததிய அந்தைப் ம்பாராட்்ததில் எளிய சதைாண்்ரா்கக ்காமராசு 
்கலந்து ச்காண்டிருககி்றார. அமதை ச்பரியாரால், பிற்்காலததில் 
்பச்்ெத தைமிைன ்காமராெர எனப் ம்பாற்்றப்்பட்்ார.

1930ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற உப்புச் ெததியாகிர்கப் 
ம்பாராட்்ததில் ்பங்ம்கற்று ்காமராெர ்்கதைானார. அதைன 
பி்றகு ஏற்்பட்் ்காந்தி இரவின ஒப்்பந்தைததின அடிப்்ப்்யில் 
்காமராெர விடுவிக்கப்்பட்்ார.

1936ஆம் ஆண்டு  தைமிழ்நாடு ்காங்கிரசுக ்கமிட்டிக்கானத 
மதைரதைல் ந்்ச்பற்்றது. அந்தைத மதைரதைலில் ்காமராெரின அரசியல் 
வழி்காட்டியான ெததியமூரததி அய்யர ம்பாட்டியிட்்ார. 

அவருககு எதிரா்க, முததுரங்்க முதைலியார எனனும் மூததை 
்காங்கிரசுத தை்லவ்ர ராஜாஜி நிறுததினார. அப்ம்பாது தைனது 
தை்லவரான ெததியமூரததி்ய தை்லவராக்க மவண்டும் 
எனறு ்காமராெர முயற்சி செய்தைார. அவரது முயற்சியின 
்பலனா்கத தை்லவரா்க ெததியமூரததி மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார. 
செயலாைரா்கக ்காமராெர மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார.

37ஆம் ஆண்டு ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித மதைரதைல் ந்்ச்பற்்றது. 
இந்தைத மதைரதைலில் ராஜாஜி தை்லவரானார. 38ஆம் 
ஆண்டு ந்்ச்பற்்றத மதைரதைலில், ெததியமூரததி மீண்டும் 
ம்பாட்டியிட்்ார. ஆனால், ராஜாஜி மநருககு மநர மமாதைவில்்ல, 
அவர ொர்பா்க முததுரங்்க முதைலியா்ர நிறுததினார. 

எனும் சகாப்தம்
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 ஆகஸ்ட் 5 - நணபர்்கள் நாள்
   - ராஜா சர் முதறதயா (்கல்வியாளர்) பிறந்த தினம்

இந்தைத மதைரதைலில் முததுரங்்க முதைலியார சவற்றி ச்பற்்றார. 
்காமராெரின முயற்சி இந்தைத மதைரதைலில் மதைாற்றுப் ம்பானது.

39ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித மதைரதைலில், 
ெததியமூரததி மீண்டும் ்கைமி்றங்கினார. அப்ம்பாது, ராஜாஜி 
மீண்டும் மநரடியா்கக ்கைமி்றங்்காமல், ஓமந்தூர ராமொமி 
சரட்டியா்ர ்கைமி்றககினார. இந்தைத மதைரதைலில் ெததியமூரததி 
மதைாற்று ஓமந்தூர ராமொமி சரட்டியார தை்லவரானார.

40ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற தைமிழ்நாடு ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித 
மதைரதைலில் தைான ்கைமி்றங்்காமல், தைனனு்்ய மாைவரான 
்காமராெ்ரப் ம்பாட்டியி்ச் செய்தைார ெததியமூரததி அய்யர.
்காமராெருககு எதிரா்க, ராஜாஜி தைனனு்்ய ஆதைரவாைரான 
சி.பி.சுப்்்பயா்வப் ம்பாட்டியி்ச் செய்தைார. இந்தை மு்்ற 
ராஜாஜி சவற்றி ச்ப்றமுடியவில்்ல. ்காமராெர தைமிழ்நாடு 
்காங்கிரசுக ்கமிட்டித தை்லவரானார.

்கட்சியில் மெரந்து 21 வரு்ங்்களில் தைனது அயராதை 
உ்ைப்்பாலும். உண்்மயானத சதைாண்டுளைததைாலும்  37 
வயதில் ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித தை்லவராகும் வாய்ப்்்பப் 
ச்பறுகி்றார.

1946ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்றக ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித 
மதைரதைலில் ்காமராெ்ரத மதைாற்்கடிக்க, முததுராமலிங்்கத 
மதைவ்ர நிறுததைலாம் எனறு ராஜாஜி விரும்பினார.ஆனால், 
சவள்ையமன சவளிமயறு இயக்கத்தை ஆதைரிக்காதை 
ராஜாஜியி்ம் ம்பசுவ்தைக கூ் முததுராமலிங்்கத மதைவர 
விரும்்பவில்்ல. ஆ்்கயால், ொ.்கமைெ்ன ராஜாஜி 
ம்பாட்டியா்க நிறுததினார. இறுதியில் ்காமராெமர மீண்டும் 
தை்லவரா்கத மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார.

1948ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற மதைரதைல் ம்பாட்டிமய 
இல்லாமல் ்காமராெர சவற்றி ச்பற்்றார. 1950ஆம் ஆண்டு 
ந்்ச்பற்்றத மதைரதைலிலும், ்காமராெரும் சி.பி.சுப்்்பயாவும் 
ம்பாட்டி ம்பாட்டு மீண்டும் ்காமராெமர சவற்றிப் ச்பற்்றார.

1940ஆம் ஆண்டு தைமிழ்நாடுக ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித 
தை்லவரா்கத மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்க ்காமராெர 1954ஆம் 
ஆண்டு தைமிழ்நாடு முதைல்மச்ெரா்க மதைரந்சதைடுக்கப்்படும் 
வ்ர தைமிழ்நாடுக ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித தை்லவரா்க இருந்தைார 
என்ப்தை சவறும் செய்தியா்க மட்டும் ்க்ந்துவி் முடியாது.

ராஜாஜி ம்பான்ற இந்திய அைவில் செல்வாககுப் ச்பற்்ற 
தை்லவர்கள ம்காலாச்சிய அந்தை ்கால்கட்்ததில், அவரு்்ய 
எதிரப்்்பயும் மீறிக ்கட்சியில் அவரால் செல்வாககுப் 
ச்ப்ற முடிகி்றசதைன்றால், ்காமராெர எனகி்ற இந்தை எளிய 
மனிதைன தைனனு்்ய சிந்்தையால் செயலால் ்காங்கிரசுத 
சதைாண்்ர்க்ை சவனறிருககி்றார எனறுதைாமன ச்பாருள.

்கட்சிககுள தை்ல்ம ்பதைவி்ய தைக்க்வததைவர 
மட்டுமல்ல. ஆட்சி நிரவா்கததிலும் ஆரம்்பததிலிருந்மதை 
்பங்கு ச்காண்் ச்பரு்ம ்காமராெ்ரச் ொரும். 1937ஆம் 
ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற மாநில ெட்்ெ்்பத மதைரதைலில் ொததூர 
விருதுந்கர சதைாகுதியிலிருந்து மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார.

1946ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்றத மதைரதைலில், அமதை ொததூர 
அருப்புகம்காட்்்த மதைரதைலில் நினறு சவற்றி ச்பற்்றார. 
்காங்கிரசுக ்கட்சி ச்பரும்்பான்ம ச்பற்்ற சவற்றி ச்பற்்ற 
மதைரதைலில், ராஜாஜி்ய முதைல்மச்ெராக்கமவண்டுசமனறு 
்காந்தி விரும்பினார.

்காங்கிரசுக ்கமிட்டித தை்லவர ்காமராெர ்காந்தியின 
ம்காரிக்்க்ய ஏற்்கவில்்ல. ஆ்்கயால், ்பட்்ாபி 

சிததைரா்மய்யா்வச் ெந்திதது  நீங்்கள முதைல்மச்ெரா்க 
முடியுமா? எனறு ம்கட்்ார ்காந்தி. அதைற்கு ்பட்்ாபி உ்னடியா்க, 
அது ்காமராெர ்்கயில்தைான உளைது என்றார. இறுதியில், 
பிர்காெம் முதைல்மச்ெரா்கத மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார. 
அவருககும் அதிருப்தி நிலவியதைால், பிர்காெம் ்காமராெ்ர 
அணுகி நீங்்கள யா்ர அ்மச்ெர்வயில் மெரக்க 
சொல்கிறீர்கமைா?, அவர்க்ை நான மெரததுக ச்காளகிம்றன 
என்றார. ்காமராெர  உ்ன்ப்வில்்ல.

அடுததை ஆண்டு 1947ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற 
ெட்்ப்ம்பர்வக ்கட்சித தை்லவர மதைரதைலில் ஓமந்தூரார 
ராமொமி முதைல்மச்ெரா்கத மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார. 1949ஆம் 
ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற ெட்்ப்ம்பர்வக ்கட்சித மதைரதைலில், 
ஓமந்தூரார மீது அதிருப்தி ஏற்்பட்்து. இந்தை சூை்ல 
்பயன்படுததிக ச்காண்டு, ராஜாஜி தைனது ஆதைரவாைரான 
சுப்்பராய்னத மதைரந்சதைடுக்க முயற்சி செய்தைார. ஆனால், 
்காமராெர குமாரொமி ராஜா்வத மதைரந்சதைடுததைார. 1952ஆம் 
ஆண்டு அடுததைத மதைரதைல் வரும் வ்ர குமாரொமி ராஜாமவ 
முதைல்மச்ெரா்க இருந்தைார.

1952ஆம் ஆண்டு  விடுதை்ல ச்பற்்ற இந்தியாவில் முதைல் 
ச்பாதுமதைரதைல் ந்்ச்பற்்றது. மதைரதைல் முடிவில், ்காங்கிரசுக 
்கட்சிககு ச்பரும்்பான்ம கி்்க்கவில்்ல.  375 ம்பர்வத 
சதைாகுதியில் சவறும் 152 சதைாகுதி்களில் மட்டுமம ்காங்கிரசு 
சவற்றி ச்பற்றிருந்தைது. முதைல்மச்ெரா்க இருந்தை குமாரொமி 
ராஜாமவ மதைால்வி ்கண்்ார.

ச்பரும்்பான்ம கி்்க்காவிட்்ாலும் ்காங்கிரசுக ்கட்சி 
எப்்படியாவது ஆட்சி்யப் பிடிததுவி் மவண்டும் என்பதில் 
்காமராெர உறுதியா்க இருந்தைார. ஆ்்கயால்,16 வரு்ததிற்கும் 
மமலா்க இருந்தை அரசியல் ்ப்்க்ய ம்றந்து ராஜாஜி 
முதைல்மச்ெரா்க மவண்டும் எனறு ்காமராெர ம்கட்டுக 
ச்காண்்ார.

1953ஆம் ஆண்டு ராஜாஜி குலக்கல்வித திட்்த்தை 
அறிமு்கப்்படுததினார. ஏ்ை எளிய மாைவர்களின ்கல்வி 
மநரத்தை கு்்றககும் இந்தைத திட்்த்தை ்காமராஜர 
்கடு்மயா்க எதிரததைார. ச்பரியாரின திராவி்ர ்கை்கம், 
திராவி் முனமனற்்ற ்கை்கம் ம்பான்ற ்கட்சி்களும் குலக்கல்வித 
திட்்த்தைக ்கடு்மயா்க எதிரததைன. 

குலக்கல்வித திட்்த்தை ்காங்கிரசுக ்கட்சியினர ்பலரும் 
்காமராெர தை்ல்மயில் எதிரததைதைால், ராஜாஜி ்பதைவி விலகும் 
சூைல் ஏற்்பட்்து. ராஜாஜி ்பதைவி விலகினால், ்காமராெ்ர 
முதைல்மச்ெராக்க மவண்டும் எனறு வரதைராஜுலு நாயுடு 
உட்்ப் ்பலர விரும்பினர.

ஆரம்்பததில் மறுததை ்காமராெர, பினனர முதைல்மச்ெர 
்பதைவி்ய ஏற்றுக ச்காண்்ார. அவர ்பதைவிமயற்றுக 
ச்காளவதைற்கு முன வரதைராஜுலு நாயுடு, ச்பரியார, ்காமராெர 
மூவரும் ெந்திததைனர. அந்தைச் ெந்திப்ம்ப ்காமராெ்ர 
முதைல்மச்ெராக்கச் ெம்மதிக்க ்வததைது எனகி்றார்கள 
வரலாற்்றாசிரியர்கள.

1954ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13ஆம் நாள ்காமராெர 
முதைல்மச்ெரா்க ்பதைவிமயற்றுக ச்காண்்ார. அவரது 
அ்மச்ெர்வயில் சி.சுப்ரமணியம், ்பகதைவச்ெலம், 
ராமநாதைபுரம் மெது்பதி, ஏ .பி சஷட்டி, மாணிக்க 
மவலர, ்பரமமசுவரன ஆகிமயார இருந்தைனர. இதில், 
்பரமமசுவரன ஆதிதிராவி்ர ெமூ்கத்தைச் மெரந்தைவர. இந்து 
அ்றநி்லயதது்்ற அ்மச்ெரா்கப் ச்பாறுப்ம்பற்்றார. 

சிற்பி நிலவன்
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 ஆகஸ்ட் 6 - ஜபபான் மீது அணுகுணடு வீசபபட்ட நாள்

ராஜாஜியின ஆதைரவாைர்கைான ்பகதைவச்ெலத்தையும்.
சி.சுப்ரமணியத்தையும் ்காமராெர அ்மச்ெர்வயில் மெரததுக 
ச்காண்்ார என்பது ்கவனிக்கமவண்டிய செய்தி.

52 நா்ாளுமன்றத மதைரதைலில் வில்லிப்புததூர 
சதைாகுதியிலிருந்து ்காமராெர மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்ார. 
தைற்ம்பாது முதைல்மச்ெரா்க மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்டுளைதைால், 
அவர ஏதைாவது ெட்்மன்ற சதைாகுதியில் நினறு சவற்றிப் 
ச்ப்றமவண்டிய மதை்வ ஏற்்பட்்து. அப்ம்பாது குடியாததைம் 
இ்்தமதைரதைலில் நினறு ்காமராெர சவன்றார.

்காமராெரின ஆட்சி என்றால் எதிர தைரப்பினர கூ் 
்கண்்ை மூடிக ச்காண்டு ஆதைரிககும் திட்்ம்  மதிய 
உைவுத திட்்ம்தைான. இந்தை திட்்ம் ஏ்ைக குைந்்தை்களின 
வயிற்றுப்்பசி்ய ம்பாககுவதைற்்கா்க மட்டும் உருவான 
திட்்மல்ல. ஏ்ை மக்களின ்கல்லா்ம எனனும் இரு்ைப் 
ம்பாககுவதைற்்கா்க உருவாககிய திட்்ம். இந்தை திட்்ததிற்்கான 
அறுவ்்்ய இனறு வ்ர தைமிை்கம் அனு்பவிதது வருகி்றது. 
அதி்காரி்கள ்பலரும் எதிரப்பு சதைரிவிததை ம்பாது அ

தைமிை்கததில் இனறு நாம் ்பாரககும் ்பல்மவறு 
அ்ை்க்ைக ்கட்டியவர ்காமராெரதைான. தைமிை்கததிற்கு 
மததிய சதைாழிற்ொ்ல்கள வருவதைற்குக ்காரைமா்க 
இருந்தைவரும் ்காமராெரதைான.

்காமராெர ஆட்சியில்தைான தைமிழ்நாடு எனறு ச்பயர 
்வக்ககம்காரி ெங்்கரலிங்்கனார என்ற ்காங்கிரசுப் பிரமு்கர 
உண்ைாநி்ல இருந்து உயி்ர விடுததைார. ்காமராெர 
நி்னததிருந்தைால், தைமிழ்நாடு எனறு ச்பயர ்வததிருக்க 
முடியும். ஏன ்காமராெர அவ்வைவு பிடிவாதைமா்க இருந்தைார? 
எனறு ்பலரும் இனறு வ்ர ்காமராெ்ர விமரசிககி்றார்கள. 
அதுமட்டுமல்ல, மதைவிகுைம், பீர மமடு ம்பான்ற ்பகுதி்கள 
ம்கரைாவிற்கு ்பறிம்பாகும்ம்பாது, மம்ாவது? குைமாவது? 
எனறு ம்பசி தைமிை்கப் ்பகுதி்க்ைப் ்பறிச்காடுக்க ்காமராெர 
்காரைமாகி விட்்ார என்பதும் ்காமராெரின மீது இனறுவ்ர 
உளை விமரெனம். ்காமராெர ஆட்சியில் இ்வ இரண்டும் 
்கரும்புளளி்கைாகி விட்்ன.

அடுதது வந்தை 57 மதைரதைலிலும் ்காங்கிரசுக ்கட்சி 205 
சதைாகுதி்களுககு 151 சதைாகுதி்களில் சவற்றி ச்பற்று ்காமராெர 
இரண்்ாம் மு்்றயா்க முதைல்மச்ெரானார. இந்தைத மதைரதைலில் 
்க்ந்தை ஆட்சியில் அ்மச்ெர்கைா்க இருந்தை அ்னதது 
அ்மச்ெர்களும் சவற்றிப் ச்பற்்றனர. இது ்காமராெர 
ஆட்சியின நல்லாட்சிககு மக்கள ச்காடுததை அங்கீ்காரம். முதைல் 
அ்மச்ெர்வயில் இருந்தை சி.சுப்ரமணியம், எம்.்பகதைவச்ெலம், 
மாணிக்கமவலர என மூவரும் மீண்டும் அ்மச்ெராகினர. 
லூரதைம்மாள ்ெமன, ்கக்கன, வி.ரா்மயா மூவரும் 
புதிதைா்கச் மெரக்கப்்பட்்னர. பினனர, சவங்்கட்ராமனும் 
அ்மச்ெர்வயில் மெரததுக ச்காளைப்்பட்்ார.

்க்ந்தை மு்்ற அ்மச்ெர்வ்ய  ்பாராட்டிய ச்பரியார 
இந்தை மு்்ற ்பாராட்்வில்்ல. ்காரைம் சவங்்கட்ராம்ன 
அ்மச்ெர்வயில் மெரததிருந்தைது அவருககு உ்ன்பாடில்்ல. 
இருந்தைாலும், ்காமராெர ஆதைரவில் உறுதியா்க இருந்தைார.

62 மதைரதைலில் 206 சதைாகுதி்களுககு 139 சதைாகுதி்களில் 
்காங்கிரசு சவற்றி ச்பற்று ்காமராெர மூன்றாவது மு்்றயா்க 
்பதைவிமயற்றுக ச்காண்்ார. இந்தை மு்்ற ்காமராெரு்ன 
மெரதது சமாததைம் 9 அ்மச்ெர்கள. மஜாதி சவங்்க்ாெலம், 
மன்றாடியார, அப்துல் மஜீத ரா்மயா, பூவரா்கன ஆகிமயா்ரச் 
மெரதது, ்ப்ைய அ்மச்ெர்கைான ்பகதைவச்ெலமும், 

சவங்்கட்ராமனும், ்கக்கனும் மீண்டும் அ்மச்ெர்கைாகினர.

இந்தைத மதைரதைலில் ்க்ந்தை மு்்ற சவற்றி ச்பற்றிருந்தை 
அண்ைா உட்்ப் 14 திமு்கவின்ர மதைாற்்கடிககும் வியூ்கத்தை 
வகுதது அதில் சவற்றி ச்பற்றிருந்தைார ்காமராெர. ்காமராெர 
்வச்ெ குறியில் தைப்பிய ஒமர தை்லவர ்கருைாநிதி 
மட்டுமம. ்காஞசிபுரததில் தைன்னத மதைாற்்கடிக்கக ்காமராெர 
தைந்திரமான ந்வடிக்்க்க்ை மமற்ச்காண்டுவிட்்ார எனறு 
கூறி “்காஞசிபுர ர்கசியம்” என்ற  ஒரு நூ்ல சவளியிட்்ார 
அண்ைா.

ராஜாஜி ம்பான்ற உட்்கட்சியிலுளை ச்பரிய தை்லவர்களு்ன 
மமாதிய அனு்பவம் ்காமராெருககு உண்டு. தைற்ம்பாது அண்ைா 
ம்பான்ற தைனனிலும் வயதில் கு்்றந்தை தை்லவர்களு்ன 
மமாதைககூடிய அரசியல் ்கைம் உருவாகிக  ச்காண்டிருந்தைது.

1963ஆம் ஆண்டில் அரசியல் ்பலரும் ஆச்ெரியப்்படும் 
வண்ைம் ்காமராெர முதைல்மச்ெர ்பதைவி்யத து்றந்தைார. 
அதைற்கு ்காரைம் ம்க பிைான. அது எனன ம்க பிைான.?

்கட்சியின நல்னப் ்பாது்காக்க நி்னப்்பவர்கள மததியிலும் 
மாநிலததிலும் தைாங்்கள வகிககும் ்பதைவி்க்ை து்றக்க மவண்டும். 
முழுமநர ்கட்சிப் ்பணியில் ஈடு்ப்மவண்டும். இதுதைான ம்க 
பிைான. இந்தை திட்்ததிற்்கான சூததிரதைாரி ்காமராெர. 

்காமராெரு்ன இ்ைந்து 6 முதைல்மச்ெர்கள ்பதைவி 
விலகினார்கள.

்காமராெர ்பதைவி விலகிய்தை ச்பரியார  விரும்்பவில்்ல. 
்காமராெரி்மம மநரடியா்கச் சொல்லியும் ்பலன கிட்்வில்்ல. 
அதைன பினபு மதைசியத தை்லவர்கள ்பலரும் இ்ைந்து 
்காமராெர அகில இந்தியத ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித தை்லவராக்க 
்பரிந்து்ரததைனர. இந்தியா முழுவதும்  ்கட்சிப் ்பணியாற்்ற 
்காமராெர அகில இந்தியக ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித தை்லவரானார.
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 ஆகஸ்ட் 7 - எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் (விஞஞானி) பிறந்த தினம்

மொெலிெ ெமுதைாயம் குறிதது மநருவிற்குப் பி்றகு விரிவா்க 
்காங்கிரசு மாநாடு்களில் ம்பசிய தை்லவர ்காமராெர. பி்ற 
மாநிலங்்களில் ம்பசும்ச்பாழுது, சுததை தைமிழிமலமய ம்பசினார. 
அம்மாநில மக்களுககு புரியும்்படி உ்னடியா்க சமாழிமாற்்றம் 
செய்வதைற்்கான ஏற்்பாடு்க்ையும் செய்வார.

்காங்கிரசுக ்கட்சியின மதைசியத தை்லவரா்கக ்காமராெர 
இருந்தைம்பாதுதைான மநரு ம்்றந்தைார. உ்மன அந்தை ்கைததில் 
ொதூரயமா்க செயல்்பட்டு லால்்ப்கதூர ொஸ்திரிதைான அடுததை 
பிரதைமர எனறு அறிவிததைார. ஒட்டு சமாததை ்காங்கிரசும் 
அவரது முடிவிற்கு ்கட்டுப்்பட்்து.

தைாஸ்்கண்டில் லால்்ப்கதூர ொஸ்திரி ம்்றவிற்குப் பி்றகு 
யார பிரதைமர? எனகி்ற ம்களவி வந்தைம்பாதும், இந்திரா 
்காந்தி்ய பிரதைமாககினார ்காமராெர. இந்தியாவின முதைல் 
பிரதைமர மநருவிற்குப் பி்றகு, இரண்டு பிரதைமர்க்ை சதைா்ரந்து 
மதைரந்சதைடுததை ச்பரு்ம இந்திய அைவில் ்காமராெர எனகி்ற 
இந்தை எளிய தைமிைனுகம்க உண்டு. 

1967ஆம் ஆண்டு ந்்ச்பற்்ற மதைரதைலில், ்க்ந்தை மு்்ற 
50 இ்ங்்க்ை மட்டும் ச்பற்றிருந்தை திமு்க ஆட்சிககு வந்தைது. 
்காங்கிரசு ்கட்சி தைமிை்கததில் சவறும் 50 இ்ங்்க்ை மட்டுமம 
ச்பற்றிருந்தைது. ்காமராெர அவர்கமை விருதுந்கர சதைாகுதியில் 
ச்ப.சீனிவாென எனகி்ற இ்ையவரால் மதைாற்்கடிக்கப்்பட்டிருந்தைார. 

்காமராெரால் உருவாக்கப்்பட்் ்பளளியில் ்படிததை 
ச்ப . சீனிவாென என்ற  ம ாைவர ால்  ்க ாம ர ா ெ ர 
மதைாற்்கடிக்கப்்பட்்ார எனறு ்காமராெரின மதைால்வி குறிதது 
ச்பரியார ்கருதது கூறினார.

ஜனநாய்கமு்்றப்்படி மதைால்வி்ய ஏற்றுக ச்காளை 
மவண்டும் எனறு சதைாண்்ர்களி்ம் அறிவு்ர கூறினார 
்காமராெர. மமலும், இப்ம்பாது புதியதைா்க வந்திருககும் 
திமு்கவினரின ஆட்சி்ய ஆறுமாதைததிற்கு விமரசிக்கககூ்ாது 
எனறு ்கட்சியினருககு ்கட்்்ையிட்்ார. 

இந்தை ெமயததில் இந்திரா ்காந்திககும் ்காமராெருககும் 
இ்்மய மமாதைல் ம்பாககு வைரந்தைது. ்காமராெரின அகில 
இந்தியத தை்லவர ்பதைவி்ய ்பறிப்்பதில் இந்திரா ்காந்தி 
குறியா்க இருந்தைார. நிஜலிங்்கப்்பா்வ மதைசியக ்காங்கிரசுத 
தை்லவரா்க அறிவிததைார. ஆனால்,்காமராஜர புனமுறுவலு்ன 
நிஜலிங்்கப்்பாவிற்கு வாழ்தது்க்ைத சதைரிவிததைார.

்காமராெரால் இரண்டு மு்்ற பிரதைமாக்கப்்பட்் 
இந்திரா்காந்தி ்காமராெ்ர, ‘‘who is kamarajar?” எனறு 
ம்கட்கும் அைவிற்கு செனறுவிட்்ார. நிஜலிங்்கப்்பா உட்்ப் 
மூததை தை்லவர்கள ்பலருககும் இந்திரா ்காந்தியின ம்பாககு 
பிடிக்காமல் ம்பா்கமவ, குடியரசுததை்லவர மவட்்பாைர 
மதைரவில் அந்தை மமாதைல் சவடிததைது.

இந்திரா தை்ல்மயில், இந்திரா ்காங்கிரசு எனறும், 
ஸ்தைா்பன ்காங்கிரசு எனறும் ்காங்கிரசு இரண்்ா்கப் பிரிந்தைது. 
்காமராெர ஸ்தைா்பன ்காங்கிரசில் இருந்தைார.

இந்திரா ்காந்தி ச்காண்டு வந்தை எமரசஜனசி்ய 
்கண்டிததைார ்காமராெர. ‘‘மதைெம் ம்பாச்சு, மதைெம் ம்பாச்சு’’ 
எனறு புலம்பினார. மதைெததின முககியத தை்லவர்கைான 
சஜயப்பிர்காஷ் நாராயைன, சமாராரஜி மதைொய், வாஜ்பாயி 
உட்்ப் ்பலரும் ்்கது செய்யப்்பட்்னர. ்காமராெர 
ம்கா்பம்்ந்தைார. ‘‘மநருவின ம்கமை ஜனநாய்கப் ்படுச்கா்ல 
செய்கி்றாமர’’ எனறு மனம் வருந்தினார. இந்திரா ்காந்தி, 
மர்கதைம் ெந்திரமெ்க்ர தூதைா்க அனுப்பி, ்காமராெ்ர ம்பச்சு 

வாரத்தைககு அ்ைததைார. “தை்லவர்க்ை விடுதை்ல 
செய்தைால்தைான ெமாதைான ம்பச்சுவாரத்தைககு வரமுடியும்’’ 
எனறு ்காமராெர உறுதியா்கச் சொல்லிவிட்்ார.

அகம்ா்பர 2ஆம் நாள அ்னதது தை்லவர்க்ையும் 
விடுதை்ல செய்வதைா்க இந்திரா ்காந்தி உறுதியளிததைார. 
ஆனால், அன்்றய தினம் தை்லவர்கள யா்ரயும் 
விடுதை்ல செய்யவில்்ல. மமலும் கிரு்பைானி்யயும் ் ்கது 
செய்தைார எனகி்ற செய்தி்ய செய்திததைாளில் ்படிததைார 
்காமராெர. அமதைாடு, மனமு்்ந்து ்படுததைவர. அதைற்கு பி்றகு 
எழுந்திருக்கவில்்ல. ்காமராெர எனனும் ்கட்சித சதைாண்்ர, 
மக்கள தை்லவர, மதைசியமம வியந்தை தைமிைன,  ச்பரியார 
்பாராட்டிய ெமூ்க நீதிப் ம்பாராளி தைன சதைாண்டி்ன நிறுததிக 
ச்காண்்ார.

ெ த தி ய மூ ர த தி  அ ய் ய ர ா ல்  ்க ா ங் கி ர சி ல் 
வைரதசதைடுக்கப்்பட்்வரதைான ்காமராெர. ஆனால், பினனாளில் 
அவருககு அறிவு்ர வைங்்கக கூடிய ஆளு்மயா்கக 
்காமராெர தி்கழ்ந்தைார. 1940ஆம் ஆண்டு சென்ன மமயரா்க 
ெததியமூரததி இருந்தைார. சென்ன மாநில ஆளுநரா்க 
அப்ம்பாது இருந்தை ோரதைர மோப், பூண்டி நீரதமதைக்கம் 
அ்மப்்பதைற்கு அடிக்கல் நாட்டினார. அந்தை விைாவில் மமயர 
எனகி்ற மு்்றயில் ெததியமூரததி ்கலந்து ச்காண்்தைற்்கா்க, 
ெததியமூரததி அய்யரி்ம் மனனிப்பு ்கடிதைம் ம்கட்்ார. 
தைனனு்்ய ஆொனுககு ஆொனா்க ந்ந்து ச்காண்் 
்காமராெரின ஆளு்ம என்பது முழுக்க முழுக்க அவரது 
மநர்மயிலிருந்து சவளிப்்படுகி்றது.

ெததியமூரததி ஆதைரவாைர என்பதைால், ராஜாஜிககும் 
்காமராஜருககும் ஆரம்்பததிலிருந்மதை மமாதைல் ம்பாககு இருந்தைது. 
இருப்பினும் ராஜாஜி இரண்டு மு்்ற முதைல்மச்ெராவதைற்கு 
்காமராெமர து்ை புரிந்தைார.

்காமராெருககு ‘‘்கருப்பு ்காந்தி” என்ற ்பட்்ம் உண்டு. 
1926இல் நீல்ஸ் சி்ல ம்பாராட்்ததிலிருந்மதை ்காந்தி மீது 
ச்பருமதிப்பு ் வததிருந்தைவர ்காமராெர. ஆனால், ்காந்திமயா, 
தைமிை்கததில்  சதைாண்்ர்கள செல்வாககு இல்லாதை 
ராஜாஜி மீது தைனிப்்பற்றும் நம்பிக்்கயும் ்வததிருந்தைார. 
அது மட்டுமல்லாமல், தைமிழ்நாடுக ்காங்கிரசுக ்கமிட்டித 
தை்லவரா்கக ்காமராெர இருந்தைம்பாது, அவ்ரச் ெந்திக்காமல், 
ராஜாஜி்யச் ெந்திதது, ்காமராெர ஆதைரவாைர்க்ை “சிறு 
குழு” எனறு விமரசிததைார.

மநருவிற்கு ்காமராெ்ரப் ்பற்றி சதைரிந்திருந்தைாலும், 53இல் 
குலக்கல்வித திட்்ததிற்கு எழுந்தை எதிரப்பின ்காரைமா்க, 
ராஜாஜி ்பதைவி விலகி ்காமராெர முதைல்மச்ெராகும் 
சூைல் வந்தைம்பாது, ராஜாஜி ச்பய்ரமய மநரு மீண்டும் 
்பரிந்து்ரததைார. தைமிழ்நாட்டுத தை்லவர்கள செனறு 
மநருவி்ம் ம்பசிய பி்றகுதைான மநரு ்காமராெ்ர ஏற்றுக 
ச்காண்்ார.

மதைசியத தை்லவர்கைான ்காந்தியும் மநருவும் 
்காமராெரின உ்ைப்்்பயும் தியா்கத்தையும் ஆரம்்பததில் 
அங்கீ்கரிக்கவில்்ல. இருப்பினும், ்காமராெர தைனது மதைசிய 
உைர்வயும் ்கட்சி மீது ச்காண்்ப் ்பற்்்றயும் துளியும் 
்்கவி்வில்்ல.

சதைாண்்னுககும் சதைாண்்னாய் ,  தைனனு்்ய 
தை்லவனுககும் தை்லவனாய், மதைசியக ்கட்சியில் மாநில 
உரி்மககுரலாய், வாழ்ந்து ம்்றந்தை ்காமராெர வாழ்ந்தை 
வாழ்வு ஒரு ெ்காப்தைம்.                                
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 ஆகஸ்ட் 7 - ரவீந்திரநாத தாகூர் (்கவிஞர்) நிறனவு தினம்

‘‘ஹமலா..! ேமலா..! மாமா, நா முனுொமி ம்பசும்றன! 
அப்்பா தைவறிட்்ார, தை்கவல் சொனனாங்்கைா..!’’

 ‘‘மாப்பிை, எப்ம்பா..! எப்்படி..?’’

‘‘ச்காஞெ நாைா உ்ம்பு ெரியில்லாம இருந்தைார ்கா்லல 
இ்றந்துட்்ார...’’

‘‘ெரி மாப்பிை எல்லாருககும் வருவது தைான; நாங்்க வம்றாம் 
ஆ்க மவண்டியது ்கவனிங்்க...’’

‘ ‘ ெ ந்துரு ச்ப ாட்டி செய்ய செ ால்லிட்டியா . . ! 
சொல்லிட்ம்னண்ைா!’’

‘‘குழி சவட்் ஆள அனுப்பிட்டியா..! சவங்்கம்ஷ் மாமா 
ம்பாய் இருக்காருண்ைா..!’’

‘‘அண்ைா மமாைததுககு சொல்லணுமாண்ைா..!’’

‘‘இல்ல மவண்்ாம் அவர்க்ை ஒரு வட்்ததுககுள 
அ்்க்க மவண்்ாம் ஒரு ்பகுததைறிவுவாதியா நாம அதை 
செய்யக கூ்ாது..!’’

‘ ‘இல்லண்ைா ம்பான வாரம் செல்வம் அப்்பா 
இ்றந்தை அப்ம்பா மமல்ொதிக்காரன ஊருககுை ்ப்்றயன 
வரககூ்ாதுனனு சொல்லி அவங்்க ்வக்கல அதைனால 
ததைா ம்கட்ம்ன..!’’

‘‘அப்்படியா, ெரி, நீ ஒனனு ்பண்ணு நம்ம வண்டிககு 
சொல்லி நீயும் கூ் ம்பா ம்பாய் அவங்்கை கூட்டிட்டு வா!’’

‘‘இப்ம்பா ச்காள்்கனனு சொனனிங்்க ண்ைா..!’’

‘‘எப்ம்பா, இந்தை ெமூ்கம் அவ்ன அவன செய்யும் 
சதைாழி்ல ்வதது பிரிககி்றமதைா; அப்ம்பா நாம அந்தை 
சதைாழி்ல ் வதது அவர்க்ை இ்ைக்க மவண்டும்! நாம 
அவமரா் சதைாழி்ல  அவமதிக்கல அவர்கமைா் உரி்மய 
மீட்டு எடுக்கணும் நீ ம்பாய் கூட்டிட்டு வா ்பாததுக்கலாம்..!’’

‘‘அண்ைா, மாமலாபுரததுல ஒரு ொவு உங்்கை கூட்டிட்டு 
வர சொனனாங்்க..!’’

‘‘எங்்க ொமி! ம்பான வாரம் எல்லாம் பிரச்ென ்பண்ைாங்்க 
நாங்்க எங்்க வரது, நாங்்கமை கிழிஞெ ்ப்்றய வச்சி 
அடிச்சிட்டு இருகம்காம்! ஏதைாவது பிரச்ென வந்தைா எனன 
்பண்்றது ொமி! ஊருககுல்்லமய வி் மாட்்ணு இருக்காங்்க, 
அங்்க எப்்படி வந்து வாசிககி்றது..!’’

‘‘முனுொமி அண்ைா ததைா கூட்டிட்டு வர சொனனாரு..! 
நா அவருகம்க ம்பான ம்பாட்டு குடுககும்றன நீங்்கமை 
ம்பசிகம்காங்்க...’’

‘‘அண்ைா, அவரு வர தையங்்க்றாரு! பிரச்ென வருமமானனு 
்பயப்்ப்்றாரு..! நீங்்கமை ம்பசுங்்க..!’’

‘‘ெரி குடு!’’

‘‘ேமலா ொமி! நா முரு்கன ம்பசும்றன ொமி!’’

‘‘முரு்கா, நீ ஒண்ணும் ்பயப்்ப்ாதை நா ்பாததுககும்றன நீ 
தைம்பிகூ் கிைம்பி வா உங்்க ்பெங்்கை கூட்டிட்டு! இவ்வமைா 
பிரச்ெ்ன்ய ்பாரததும் கூப்பிடும்றாம்னா! உங்்களுக்கான 
உரி்மய வாங்கு்றதுககு ததைா..! அதை புரிஞசி ந்ந்துகம்கா..!’’

‘‘ெரிங்்க ொமி! நீங்்க சொனனா ெரியா தைா இருககும்!’’

‘‘ேமலா..! அண்ைா நாங்்க கிைம்பி வந்துட்ம்ாம் ஊர 
எல்்லல இருகம்காம்! இங்்க நாலு ம்பரு இருக்காங்்க வி் 
மாட்்ங்கி்றாங்்க... ஆமா ைா யாருனனு ம்பரு சதைரியல 
ஆனா நம்ம ஊருக்காரங்்க ததைா..!’’

‘‘அங்்்கமய இருங்்க நாங்்க வராங்்க...! இல்ல மவைாம் 
அவங்்க ம்பாய்ட்்ாங்்க...’’

‘‘முரு்கா நீங்்க அடிக்க ஆரம்பிங்்க..!’’

்கரியா..! சவள்ையா..! ்பச்்ெயப்்பா எல்லாம் வாங்்க 
்ா..! ்ப்்றய ்காச்சுமவாம்..!

‘ ‘முரு்கா எப்ம்பாவும் வர ெததைதமதைா் அதி்கமா 
இருக்கணும்; உங்்கமைா் உரி்மய மீட்டு ச்காடுககு்ற 
ெததைமா இருக்கணும்..!’’

‘‘விஜி ெததைம் எல்லாருககும் ம்கககு்ற மாரி ் மக ச்காண்டு 
்வ்ா ்பக்கமா;’’

‘‘ெரி மாமா..!’’

‘‘இந்தைா ்பாரு முனுொமி நீங்்க ்பண்்றது ச்காஞெம்கூ் 
ெரியல்ல ்பாததுகம்காங்்க அவங்்க தைாழ்ந்தை ொதி; நம்மை 
வி் கீை ச்பா்றந்தைவங்்கனு ததைா ஒதுககி வச்சி இருக்காங்்க; 
ஊருல யாருமம ்வக்காதைம்பாது நீங்்க மட்டும் ்வக்க்றது 
ெரியல்ல முனுொமி.’’
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 ஆகஸ்ட் 8 - ்வள்றளய்ன ்வளி்யறு தினம்

‘ ‘ ம ாமா  ந ாங்்க ஊர மதிககிம்றாம் !  உங்்கை 
மதிககிம்றாம்! மனிதைததை மதிககிம்றாம்! அதுல எங்்களுககு 
எந்தை மாற்றுக்கருததும் இல்ல ெரியா; ஒண்ை நல்லா 
புரிஞசிகம்காங்்க; நமககுக கீை இருக்க்றவ தைாழ்ந்தை ொதி 
ொதினனு இனனும் எததை்ன ்காலததுககு சொல்லிட்டு 
இருக்கப் ம்பாறீங்்க..! இப்்படிச் சொல்ல உங்்களுககு மமல 
ஒருததைன இருக்கான என்பதை்ன எப்ம்பா உைரப் ம்பாறீங்்க..! 
அவங்்கமைா் ்பார்வயில நாமலா சூததிரர்கள மதைவிடியா 
ம்கன என்பதை்ன எப்ம்பா உைரப் ம்பாறீங்்க..!’’

‘‘இந்தைா ்பாரு முனுொமி ஊரு ெனதமதைாடு ஒட்டி வாைனும் 
அப்ம்பா ததைா செததைா அங்்காளி ்பங்்காளி னனு நாலு ம்பரு 
வந்து தூககுவாங்்க, இப்ம்பா அவங்்கை அனுப்்ப முடியுமா 
முடியாதைா..!’’

‘‘முடியாது மாமா..!’’

‘‘இனசனாரு மு்்ற சநாட்டுனனு ம்கட்டுச்சினனா நாங்்க 
இந்தை ொவுல இருக்க மாட்ம்ாம்!’’

‘‘ெரி மாமா, நீங்்க கிைம்புங்்க இப்்படி ஒரு சொந்தைம் 
எங்்களுககு அவசியம் இல்ல; எங்்க அப்்பன எப்்படி எங்்களுககு 
அ்க்கம் ்பண்ைனும்னு எங்்களுககுத சதைரியும்.’’

‘‘்க்வுள நம்பிக்்க இல்லாதை ்பெங்்களுகம்க இவ்வமைா 
மராெம் இருககுனனா நமககு எவ்வமைா மராெம் இருககு; 
இவனுங்்க ஒட்டும் மவனாம் ஒரவும் மவனாம் சினனப்்பாட்டி 
்பெங்்க ச்பரிய  ்பாட்டி ்பெங்்க எவனும் ்கலந்துக்காதிங்்க 
கிைம்புங்்க்ா.. . மவணும்னா நாம தைனியா ்காரியம் 
செஞசிக்கலாம்...’’

‘‘எனன மதைாைர உ்றவு்க்ை ்ப்்கச்சிட்டிங்்க..! ச்காஞெம் 
ச்பாறு்மயா இருந்திருக்கலாம்..!’’ 

‘‘இல்ல மணி நாம மனிதை உரி்மக்கா்கப் ம்பாராடு்றவங்்க; 
எப்ம்பாதும் ச்காள்்கயில ெமரெம் இருக்கக கூ்ாது..! நாமமை 
முனமனாடியா இல்லனா நம்ம இவ்வமைா நாள இயக்கததுல 
்பயணிச்சி எனன பிரமயாெனம் இருக்கப் ம்பாது..! எப்ம்பா 
‘்ப்்றயனுக்கா்க சொந்தைததை ்ப்கச்சிககிறிமயா அப்ம்பாமவ 
எங்்க ்பார்வயில நீ செததுட்் - உனககும் மெரதமதை ்காரியம் 
செஞசிககிம்றாம்’னு உ்றவு்கள சொல்லுச்மொ அப்ம்பாமவ 
நாம நம்ம ச்காள்்கயில உறுதியா இருகம்காம்னு அரததைம்; 
அ்தை சதைா்ரணுமில்ல..!’’

‘‘ஆமா மதைாைர, ்கருப்புெட்்் ம்பாட்டுட்டு சுததுதுங்்க; 
்ப்்றயர ஊட்டுல ்்கய ந்னககுதுங்்க இதுங்்கலா எங்்க 
உருப்்ப்ப் ம்பாகுதுங்்கனு சொனன ெனங்்க தைான நம்ம 
மக்கள இதுல ஆச்ெரிய ்ப் எனன இருககு மதைாைர நாம 
தைா அவங்்கை புரிய ்வக்கனும் முயற்சிப்ம்பாம்..! ’’

‘‘ெரி மதைாைர அண்ைனுக்கா்க ததைா அவங்்க மு்்றப்்படி 
அ்க்கம் செய்ய அனுமதிதமதைாம் இப்ம்பா அதை்பததி ்கவல 
்ப்மவண்்ாம் இயக்க மு்்றப்்படி அ்க்கம் செஞசி்லாம். 
மதைாைர்க்ை முனசனடுக்க சொல்லுங்்க..’’

‘‘ெரி மதைாைர அப்்படிமய ஆ்கட்டும்..!’’

‘‘முரு்கா நீங்்க ்ப்்றய அடிங்்க இருக்கவங்்க இருக்கட்டும்; 
விரும்்பாதைவங்்க கிைம்்பட்டும்..!’’

‘‘அய்யா ொமி எங்்களுக்கா்க நீங்்க ஏன ொமி உங்்க சொந்தை 
்பந்தைங்்கை இைககிறீங்்க..!’’

‘‘அப்்படி லா ஒண்ணுமில்ல நீங்்க அடிங்்க..!

( ்ப்்ற இ்ெ ஒலிக்க அங்்க அங்்க பிரிஞசி ்க்ந்தை மக்கள 
ஒமர இ்ததுல மெரத துவங்்க... ்ப்்ற இ்ெ ்கருவி்க்ை 
சநருப்பில் ்பதைமா்க சமரும்கற்்ற சமரும்கற்்ற முரு்கன ொவுககு 

வந்தைவர்களி்ம் ்்க்ய நீட்் ) 

‘ ‘ ம்ய் ்ப்ற ்பெங்்கைா . . !  நீங்்க 
மவைாம்னுததைா ்ா உங்்கை ஊருககுல்ல 
நல்லது  ச்கட்்துககு  கூப்பி் ாம 
இருந்தும்; இந்தை ்கருப்பு ெட்்க்காரங்்க 
கூப்பிட்்ானுங்்கனு வந்துட்டு எங்்ககிட்்்மய 
்காசு ம்கககுறீங்்கைா..!’’

‘‘எங்்கை ச்பா்றப்்ப வச்சி பிரிச்ெது மட்டும் 
இல்லாம..! மெரிக்காரங்்கனு ஒரு முததி்ரயும் 
குததிட்டு வச்ெது மட்டுமில்லாமல் வருெ ்கைக்கா இமதை சதைாழில 
செய்ய வச்சிட்டு இப்ம்பா அனுமதிக்க மாட்்னு சொனனா எனன 
ொமி அரததைம்...!

‘‘ஆமா, ் ா ்காதைல் மயிறுனு எங்்க வீட்டு ச்பாண்ணுங்்கை 
கூட்டிட்டு ஓடிப்ம்பாயிருவாங்்க உங்்க வீட்டு ்பெங்்க..! நாங்்க 
்பாததுட்டு சும்மா இருக்கனுமா..! எங்்க ொதி ச்பரு்மய 
ச்கடுககு்ற உங்்கை எதுககு்ா ஊருககுல்ல உ்ணும்..!’’

‘‘அய்மயா! ொமி “
‘‘முரு்கா எனன்ா ெததைம்..!’’
‘‘ஒண்ணும் இல்ல ொமி..!’’
‘ ‘முரு்கா அவங்்கைா ்பைம் ச்காடுததைா மட்டும் 

வாங்்கணும்; நீங்்கைா ம்கக்க கூ்ாது..! இங்்கஉங்்கை 
கூப்பிட்்து எதுக்கா்கனு புரியும்னு நி்னககிம்றன.’’ 

‘‘ெரி ொமி நீங்்க சொனனா ெரியாததைா இருககும்..!’’
‘ ‘முரு்கா முதைல்ல ொமி மயிறு மண்ைாங்்கட்டினு 

கூப்பி்்றதை நிறுதது; மதைாைரனு கூப்பிடு இல்லனனா 
அண்ைானு கூப்பிடு மரியா்தை தைமரனனு உங்்கை நீங்்க 
தைாழ்ததிகச்காளவதை நிறுததுங்்க முதைல்ல..!’’

‘‘முனுொமி அண்ைா மதைாைர்களலா வந்துட்்ாங்்க 
அப்்பாவ அ்க்கம் செஞசி்லாமா..!’’ 

‘‘ெரி ஏற்்பாடு ்பண்ணுங்்க மதைாைரலா வரச் சொல்லுங்்க...’’
“வீர வைக்கம்..! வீர வைக்கம்..!
உ்ைப்்பாளி நஞெப்்பனுககு வீரவைக்கம்..!
வீர வைக்கம்..! வீர வைக்கம்..!
உ்ைப்்பாளி நஞெப்்பனுககு வீரவைக்கம்..!
ச்காள்்க ்கண்மணி்க்ை தைந்திட்் 
உ்ைப்்பாளி நஞெப்்பனுககு வீரவைக்கம்..!
வீர வைக்கம்..! வீர வைக்கம்..!
வீர வைக்கம் செலுததுகினம்றாம்..!’’
என்ற முைக்கமும் ்ப்்ற இ்ெ முைக்கமும் விண்்ை 

எட்் மக்கள கூட்்ததிற்கு புதிய மு்்றயா்க இருந்தைது..! 
ொங்கிய ெம்பிரதைாயம் இல்லாமல் அ்க்கமா..! என்ற 
வியப்பில் மக்கள ்பாரக்க மதைாைர்கமை நஞெப்்பன அவர்க்ை 
அ்க்கம் செய்தைனர...

முனுொமி ச்பாதுமக்கள மததியில் நாங்்கள ்ப்்ற்ய இ்ெக 
்கருவியா்க மட்டுமம ்பாரககிம்றாம்..! அதை்ன வாசிப்்பவர்க்ை 
இ்ெக ்க்லஞர்கைா்க மட்டுமம ்பாரககிம்றாம்..! ச்பாதுவா்க 
ச்காள்்க ரீதியா்க இ்றப்பு நி்கழ்ச்சியில் இவர்கள ்ப்்ற 
வாசிப்்ப்தை ஏற்்பதில்்ல; மா்றா்க அவர்க்ை நீங்்கள அவர்கள 
செய்யும் சதைாழி்ல ்வததுப் பிரிக்க ஒதுக்க நி்னப்்பதைாமல 
எதிரவி்னயா்க ஊ்ர எதிரதமதைாம்..! உ்ற்வ எதிரதமதைாம்..! 
ஊ்ர வி் உ்ற்வ வி் மனிதை உைரமவ முககியம்..! - எனறு 
தைனனு்்ய தைந்்தையின இரங்்கல் உ்ர்ய முடிததைார முனுொமி.

(வி்ரவில் ்வளிவர இருககும்
“தினககூலி” புத்தைகத்தில் இருநது)

மு.சி.அறிவழகன்
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 ஆகஸ்ட் 10 (1963) - ்காமராஜர் திட்டம் (மூதத அரசியல் தறலவர்்கள் பதவிறய விட்டு விலகி
                   ்கட்சிபபணியாற்றல்) அறிமு்கபபடுததபபட்டது.

க�ொள்ளை்ை தடுதத நீதிக�ட்சி
இந்து ெமய அ்றநி்லயதது்்றமய! அ்றமில்லாதை 

அ்றநி்லயதது்்றமய! ஆலயத்தை விட்டு சவளிமயறு! 
என்ற வெனங்்களும் திராவி் ஆட்சியால்தைான ம்காவில் 
சொததுக்கள ச்காள்ை ம்பாகின்றன என இமாலய 
ச்பாய்்க்ை இைவு வீட்டின ஒப்்பாரிம்பால ்பாரப்்பனீயததின 
குரலா்க ்பல்மவறு இந்துததுவ அ்மப்பு்கள முைங்கி 
வருகின்றன. இப்்படிப்்பட்் இமாலய ச்பாய்்களும் 
ம்பாலி ஒப்்பாரியும் ச்பாது சவளியில் சில குைப்்பத்தை 
ஏற்்படுததுகின்ற மவ்ையில் அதை்ன சதைளிவுப்்படுததி, 
ம்பாலி மு்கததி்ர்ய கிழிதசதைறியும் ச்பாறுப்பு நம் 
இதைழுககு உண்டு ்காரைசமனனசவனில், ச்காள்ை்ய 
தைடுதது ம்காவி்ல ெமததுவ தைைமாககிய  நீதிக்கட்சியின 
வரலாற்றுககு உரி்மக ச்காண்்வர்கள நாம்.

ெங்்க ்பரிவாரங்்களும், பிமஜபியும் சதைா்ங்்கப்்பட்் 
்காலம் முதைல் அவர்களு்்ய ஒவ்சவாரு மாநாட்டு 
தீரமானமும் ஆலயங்்க்ை அரசி்ம் இருந்து ்பறிதது 

மீண்டும் ச்காள்ையடிககும் செயல்திட்்தது்மனமய 
முடிவ்்ந்து வந்துளைது. ்பகதியின ்காரைமா்க 
மக்களும் அரெர்களும் நனச்கா்்யா்க அளிததை 
்பல்லாயிரம் ம்காடிக்கைக்கான ம்காவிலின அ்ெயும் 
மற்றும் அ்ெயா சொதது்க்ைக ம்களவிக ம்கட்்க 
ஆளினறி ்காலம் ்காலமா்க ச்காள்ையடிதது ச்காழுததை 
ஆரிய கூட்்மும், அந்தை ச்காள்ையில் ்பங்கு வாங்கி 
ச்காழுததை தைரம்கரததைா கூட்்மும் தைங்்கள ச்காள்ை்ய 
சதைா்ர ச்பரும் தை்்யா்க ஆட்சிககு வந்தைவரதைான 
நீதிக்கட்சியின முதைல்வரான ்பன்கல்அரெர ராமராயநிங்்கர.   
உயர ொதியினர, ்பாரப்்பனர்கள, இவர்களுககு ஆதைரவான 
்காங்கிரொர என எல்மலாரு்்ய எதிரப்்்பயும் மீறி 
1922ஆம் ஆண்டு  ‘இந்து ்பரி்பாலன ெட்்ம்’  ச்காண்டு 
வந்தைார  ்பன்கல்அரெர.  1925ஆம் ஆண்டு இந்து ்பரி்பாலன 
ெட்்ததில் 500 திருததைங்்க்ை முனசமாழிந்து எப்்படிமயனும் 
ச்காள்ை்ய தைடுககும்  ெட்்த்தை மு்ங்்க செய்துவி் 
மவண்டுசமன தீரதது்ன செயலாற்றிய ெததியமூரததி 
அவர்கள ்க்்சியா்க திருப்்பதி ம்காவி்ல மட்டுமாவது 

அறமுள்ள
அறநிலையத்துலற!
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 ஆகஸ்ட் 10-வி.வி. கிரி (குடியரசுத தறலவர்) பிறந்த தினம்

நாங்்கமை நிரவகிக்க அனுமதிக்க மவண்டுசமன்ற 
ம்காரிக்்க்ய முன ்வதது, அ்றநி்லயத து்்றயின 
ஆதி ெட்்த்தை ஒழிததுக்கட்் ்ப்ாதை்பாடு்பட்்ார 
என்பது வரலாறு. இறுதியா்க எவ்விதை தை்் முயற்சியும் 
எடு்ப்ாமல் 1927ஆம் ஆண்டு இந்து ெமயஅ்றநி்லய 
வாரியம் உருவாக்கப்்பட்டு, ச்காள்ையடிக்கப்்பட்் 
ம்காவில் சொததுக்க்ை மீட்கும் ந்வடிக்்கயும், 
்கைககு வைக்கற்்ற சொததுக்க்ை ஆவைப்்படுததி 
அரசு ்பதிமவட்டில் ்பதிந்து ்பகதைர்களின எண்ைததிற்ம்கற்்ப 
ம்காவிலின நிரவா்கத்தை அரசு ்கட்டுப்்பாட்டில் ச்காைரந்து, 
ச்காள்ை கூட்்ததிற்கு முட்டுக்கட்்் ம்பாட்் முதைல் 
ஆட்சியா்க நீதிக்கட்சியின ஆட்சி விைங்கியது.

சமூ்க நீதியும் அறநிறலயததுறறயும்
ெமூ்க நீதிக ச்காள்்கயில் தைந்்தை ச்பரியாரின வழி 

ஆட்சி புரிந்தை ்காமராெர அவர்கள 1954ஆம் ஆண்டு 
அ்றநி்லயத து்்றயில் இருந்தை சில தைைரவு்க்ையும் 
இறுக்கமாககி மமலும் சி்றப்பு செய்தைார. ஒடுக்கப்்பட்் 
மக்கள ஆலய நு்ைவுக்கா்க ம்பாராட்்ங்்க்ை நி்கழ்ததி 
வந்தை சூைலில் ஒடுக்கப்்பட்் ெமூ்கததில் பி்றந்து ்ப்்றயர 
ம்காஜன ெ்பா  சதைா்ங்கி, அதை்ன திராவி் ம்காஜன 
ெ்பா என மாற்றி திராவி் இயக்கம் ்கண்் முனமனாடியான  
திவான ்ப்கதூர. தைாததைா சரட்்் ம்ல சீனிவாெனின 
ச்பயரன ்பரமமஸ்வர்ன அ்றநி்லயதது்்றககு 
அ்மச்ெராககி வரலாற்று ொதை்ன செய்தைார.

சதை ாட்் ால்  தீட்டு ,  ்ப ா ர ததை ால்  தீட்டு  என 
ம்பதைங்்களின பி்றப்பி்மா்க தி்கழ்ந்தை ம்காவிலுககு 
தைாழ்ததைப்்பட்்ச் ெமூ்கத்தைச் மெரந்தை ்பரமமஸ்வர்ன 
அ்மச்ெராககி அைகு்பாரக்க ்காரைமா்க இருந்தைது 
ெமூ்க நீதி அடிப்்ப்்யில் மதைாற்றுவிக்கப்்பட்் 
அ்றநி்லயதது்்றமய!

ஆண்டின முககியமான தினங்்கைான சுதைந்திர 
தினம், அண்ைா நி்னவு தினம் ம்பான்ற நாட்்களில் 
ஒமர மநரததில் அ்னதது மக்களும் சி்றப்பு வழி்பாடு 
செய்ய வழிவ்்க செய்தைதும், அ்னதது  மக்களுககும் 
ொதி ம்பதை, வரக்க ்பாகு்பாடு்களினறி ச்பாதுவிருந்து  
ம்காவிலுககுள ந்் ச்பறுவதும் என ெமூ்கநீதிக 
ச்காள்்க்ய ச்காண்டிருககும் ்காரைததினாமலமய தைான 
அ்றநி்லயதது்்ற இந்தைைவுககு சவறுக்கப்்படுகி்றது

அப்கரிக்்க துடிக்கும் அவாள்
ம்காவில் சொததுக்க்ை ்காக்க, அ்றநி்லயத து்்ற 

வெமிருககும் நிரவா்கத்தை எங்்களி்மம ஒப்்ப்்யுங்்கள 
என ம்கட்கும் ச்காள்ையர்களி்மிருந்து தைான 2011ஆம் 
ஆண்டு முதைல் 2015ஆம் ஆண்டு வ்ர 1683 ஏக்கர 
்பரப்புளை 2,000 ம்காடி மதிப்புளை சொததுக்கள 
அ்றநி்லயதது்்றயால் மீட்்கப்்பட்டுளைன.

ஒட்டு சமாததைமா்க 4.78 லட்ெம் ஏக்கர நிலங்்க்ை 
்கைககு வைககு்ன ்கவனமா்க ்்கயாலும் அரசு 
நிரவா்கத து்்ற்களுள  ஒ ன ்ற ா ன  இ ந் து  ெ ம ய 
அ்றநி்லயதது்்றயி்மிருந்து எப்்படிமயனும் ்பறிததுக 
ச்காளை மவண்டுசமன்ற எண்ைமம இவர்களுககு 
மி்்கயா்க இருககி்றமதை தைவிர மற்்ற்படி நல்சலண்ை 
அக்க்்றசயல்லாம் ஏதும் இல்்ல. 1983ஆம் ஆண்டு 

தெ.தெஙகொசன் (என்கிற) திொவிடொசன்
“சி்ல ்க்ததைல் பிரிவு” சதைா்ங்்கப்்படும் 
முனபு வ்ர ஏராைமான ம்காவிலின வி்ல 
மதிப்பு மிக்க  சி்ல்க்ை ்பகதைர்களின 
்கண்்க்ை ம்்றதது சவளிநாடு்களுககு 
விற்்ற ச்பரும்்பாலானவர்கசைல்லாம் 
யாசரன்றால், ம்காவில் சொததுக்க்ை 
எங்்களி்மம ஒப்்ப்்யுங்்கள என 
ம்கட்கும் ம்பாலி ்பகதிமான்கள தைான. 

ம்காவில் எங்்களு்்யது அதைன 
நிரவா்கம் எங்்கள ச்பாறுப்பிமல இருக்க மவண்டுசமன 
அவாசைல்லாம் ம்பாராடி  வாங்கித தைந்தை சிதைம்்பரம் 
தில்்ல ம்காவிலின உளமை ஒவ்சவாரு மூ்லயிலும் 
்கல்லாச்பட்டி தி்றக்காதை கு்்றயா்க அரச்ெ்னககு 200 
ரூ்பாய், சி்றப்பு அரச்ெ்னககு 500, 1000, ரூ்பாய் என 
சவறுமமன  சவள்ை ்காகிதைததில் எழுதிக ச்காடுதது 
்கட்்ை ச்காள்ை ந்ததி வருகி்றார்கள.    

இது ம்பான்ற ச்காள்ை்க்ை எல்லா ம்காவில்்களிலும் 
நி்கழ்ததைமவ அவாசைல்லாம் துடியாய்த துடிககி்றார்கள.

அறனவரும் ஏற்கும் அறநிறலயததுறற
ம்காவிலின வருவா்ய அரசு மவறு ்பல திட்்ங்்களுககு 

செலவு செய்கி்றது என்ற ஆதைாரமற்்ற ச்பாய்்க்ை 
இந்துததுவவாதி்கள ம்காவில் நிரவா்கத்தை அ்ப்கரிககும் 
உள மநாக்கதது்ன தைவ்றான பிரச்ொரங்்க்ைச் 
செய்கி்றார்கள.

வருவாய் அதி்கமுளை ம்காவிலின வருவாயிலிருந்து 
அ்றமவ வருவாய் அற்்ற ம்காவிலுககும், கிராம 
ம்காவிலுககும் ஒரு்கால பூ்ெக்கா்க குறிப்பிட்் சதைா்்க 
செலவி்ப்்படுகி்றது.

ம்காவிலின வருவாயிலிருந்து வசூலிக்கப்்படும் 14ரூ  
வரியிலிருந்மதை அ்றநி்லயதது்்ற ஊழியர்கைான 
ஆ்ையர முதைல் செயல்  அலுவலர வ்ர எல்மலாருககும் 
ஊதியம் வைங்்கப்்படுகி்றது.

்பைனியாண்்வர ்கல்லூரி,  பூம்பு்கார ்கல்லூரி, ்பராெகதி 
்கல்லூரி என 5 ்கல்லூரி உளளிட்் 51 ்கல்வி நிறுவனங்்கள 
ஆலய சொததுக்கள மற்றும் நனச்கா்் மூலமான 
வருவாயிலிருந்து  மு்்றயா்க தைணிக்்க ்கைககு்ன 
செலவி்ப்டுகி்றது.

முதிமயார இல்லம், மனநல ்காப்்ப்கம், மருததுவம்ன 
உளளிட்் 44 நிறுவனங்்க்ையும் அ்றநி்லயத து்்ற 
ச்பாது மநாக்கதது்ன ்பகதைர்களின எண்ைததிற்கு ஏற்்றாற் 
ம்பாலமவ செலவு செய்துவருகி்றது.

இது தைவிர கிராம ம்காவில் பூொரி்களுககு ஊதியம் 
ஓய்வூதியம் என்பன ம்பான்ற ்பல்மவறு  சி்றப்்பம்ெங்்க்ை 
ச்காண்்தும் மக்களின ெமூ்க நீதிக்கா்கச் செயல்்படும் 
அ்றமுளை அ்றநி்லயத து்்ற்ய ஒரும்பாதும் 
அழிததுவி்முடியாது.

அ்றமுளை அ்றநி்லயதது்்ற்ய உருவாககி ெமூ்க 
நீதி்ய நி்லநிறுததிவருவது திராவி் இயக்கங்்களின 
வரலாற்றுச் ொதை்னயாகும்.

வாழக ்பரியார்! வளர்க பகுத்தைறிவு!
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 ஆகஸ்ட் 11 (1961) - தாதரா மற்றும் நா்கர் ஹ்வலி ்பான்றறவ இந்திய யூனியன் பிர்தசங்்களா்க அறிவிக்்கபபட்டன.

செ படம்பர் 20, 2008. 15 வய்த ஆன ஹி்தந்திரன் 
்ஹல்்மட் அணிய மறுதது றபக் ஓட்டப்பாய 
வீடு திரும்பாத நாள். ்சல்லும் வழியில் 

ஏற்பட்டவிபததில் சிக்குணடு, றபக்கில் இருந்து தூக்கி்யறியபபட்டு, 
நிறனவிழந்த ஹி்தந்திரன், பல முயற்சி்களுக்குப பின்னும் 
நிறனவு திரும்பமுடியாமல், மூறள்சசாவிறன அவனது உடல் 
எதிர்்்காணடது. அவனது ்பற்்றாரான மருததுவர் அ்சா்கன் 
மற்றும் மருததுவர் புஷபாஞசலி, இரணடு நாட்்கள் தீவிரமாய 
முயன்றபின்னர், தங்்களது ம்கனின் அந்திமம் இது தான் என்று 
உணர ஆரம்பிததனர். சிறு ்காலதாமதம் கூட இல்லாமல், 
ஹி்தந்திரனின் உடலில் ்சயல்பட்டுக்்்காணடிருந்த இருதயம், 
சிறுநீர்கம், விழிததிறர, ்கல்லீரல் மற்றும் எலும்பு மஜறஜயிறன 
தானமா்க ்்காடுததுவிடலா்மன்ற முடிவிறன எடுததனர். 
அவனது உறுபபு்கறளத தானமா்க அளிக்்க, நடந்த அறுறவ 
சிகி்சறசயின் வழி ்பறபபட்ட இருதயமானது, ்சன்றன மாந்கர 
்காவல்துறறயின் உதவி்யாடு, ் வறும் 11 நிமிடங்்களில், மற்்றாரு 
மருததுவமறனக்கு, இவ்விருதயததிறன எதிர்்நாக்கியிருந்த 
ஒருவருக்கு ் பாருததுவதற்்கா்க விறரந்து எடுதது்ச்சல்லபபட்டது. 
இந்த நி்கழ்வு தான் பின்னர், ‘்சன்றனயில் ஓரு நாள்’ என்ற 
திறரபபடததில் சிததரிக்்கபபட்டது. 

அன்றறய ்மதகு முதல்வர் ்கறலஞர் ்கருணாநிதி அவர்்கள், 
ஹி்தந்திரனின் ்பற்்றார்்களின் ்மன்றமயான மனிதாபிமான்ச 
்சயறலப பாராட்டிய்தாடு மட்டுமல்லாமல், மாநிலததில் உறுபபு 
தானம் ் சயய முன்வரு்வாறர ஊக்குவிக்்கவும் ் சயது அதற்்கான 
உறுதி்மாழியிறன ்பருவாரியான மக்்கள் எடுக்்க்வணடும் 
அன்று கூறினார். ஹி்தந்திரனின் ் பற்்றார் எடுதத இந்த முடிவு, 
தமிழ்கததில் ஒரு விறளவிறன ஏற்படுததியது. பின்னாளில் 
'Hithendran effect' என்று ்சால்லும் அளவிற்கு, உடலுறுபபு 
தானம் மற்றும் உடலுறுபபு மாற்று அறுறவ சிகி்சறசக்்கான 
ஆதர்வன்பது மக்்கள் மததியில் ்பருவாரியா்க ஏற்பட்ட்தாடு 
மட்டுமல்லாமல் அரசாங்்கமும் இது குறிதது முக்கிய முடிவு்கள் 
எடுபபது ்நாக்கிப பயணிக்்க ஆரம்பிததது. 

்பார்டிஸ் ்ம்மாரியல் ஆராய்சசி நிறுவனததின் படி, 
இந்திய அளவில், ஒவ்்வாரு வருடமும் உறுபபு மாற்று 
அறுறவசிகி்சறச்களுக்்கா்க சுமார் 50,000 தானமா்கக் ் ்காடுக்்கபபட்ட 

இருதயங்்களும், 20,000 தானமா்கக் 
்்க ாடுக்்கபபட்ட நுறரயீரல்்களும் 

்தறவபபடுகின்றது. 2,20,000 ்பருக்கு 
தானமா்கக் ்்காடுக்்கபபட்ட சிறுநீர்கங்்கள் 

்தறவபபடும் இடததில், பற்றாக்குறறயினால், ்வறும் 
12,000 சிறுநீர்க மாற்று அறுறவ சிகி்சறச்க்ள நடக்கின்றது. 
ஒவ்்வாரு வருடமும் இறுதிக் ்கட்டததிறன அறடந்த ்கல்லீரல் 
்நாய்களினால் ்நாயாளி்கள் இறந்துக்்்காணடிருக்்க, ்வறும் 
2000 ்கல்லீரல் மாற்று அறுறவசிகி்சறச்க்ள நடக்கின்றது. 
இதற்்்கல்லாம் முக்கிய ்காரணமாய ் சால்லபபடுவது, இந்தியாவில் 
உறுபபு தானம் என்பது அரிதிலும் அரிதாய நடபபதினால் தான். 

இந்தியாவில் உறுபபு தானம் என்பது எததறன அரிது 
என்றால், ஒரு ்்காடி ்பருக்கு ்வறும் 8 ்ப்ர உறுபபு தானம் 
்சயகிறார்்கள். அ்த ஸ்்பயின் நாட்டில், ஒரு ் ்காடி ் பருக்கு, 360 
அறுபது ் பர். இதற்கு ்காரணம், ஸ்்பயின் Opt-Out என்ற உறுபபு 
தானம் என்ற ்்காள்ற்கயிறன ்சயல்படுததுகின்றது. அதன் 
படி, ஒருவர் தான் உறுபபு தானம் ்சயய விரும்பவில்றல என்று 
பதிவு ்சயது ்்காள்ளவில்றல என்றால், அவர் உறுபபு தானம் 
்சயவதற்கு எந்த எதிர்பபும் ்தரிவிக்்கவில்றல ஆ்க்வ அது 
சம்மதததிற்்கான அறிகுறி என்று ் ்காள்ளபபடும். இந்த ் ்காள்ற்க 
எததறன சிறபபானது என்றால், உல்கம் முழுவதும் உள்ள பல 
நாடு்கள் இந்த ் ்காள்ற்கயிறன பின்பற்றலாமா என்று ் யாசிக்கும் 
அளவிற்கு, ்காரணம் தானமா்க அளிக்்கபபட உறுபபு்களின் 
பற்றாக்குறறயினால், உல்கம் முழுவதும் அததறனப ் பர் இறந்து 
்்காணடிருக்கிறார்்கள், அல்லது உறுபபு ் வணடி ் பரும் வலி்யாடு 
தங்்களது இறபபிறன எதிர்்நாக்கிக் ்்காணடிருக்கிறார்்கள். 

இந்திய அளவில், மருததுவ ்்காள்ற்க்கறள வடிவறமபபதில், 
்சயல்படுததுவதில் முன்்னாடி மாநிலமா்க இருபபது தமிழ்கம். 
அதன் வழி, ் சபடம்பர் 16, 2008இல் தமிழ்க அர்ச ஏற்று நடததும் 
உடலுறுபபு தான ்சயல்முறறததிட்டம் (Tamil Nadu Cadaver 
Transplant Programme) ்தாடங்்கபபட்டது. இந்த முற்்பாக்்கான 
திட்டததிறன உல்க சு்காதார றமய்ம அன்று பாராட்டியது. 2014இல் 
உறுபபு மாற்று சிகி்சறச மற்றும் தானங்்கறள ் மற்பார்றவ ் சயயும் 
ஆறணயமான Transplant Authority of Tamil Nadu (TRAN-
STAN) இற்கு தமிழ்க அரசு முழுறமயான சுயாட்சி அதி்காரததிறன 
அளிததது. 2017இல், TRANSTAN, உறுபபு தானங்்கறள 
ஊக்குவிக்கும் வற்கயினில் ஒரு ் சயலியிறன (App) ் வளியிட்டது, 
அ்தாடு சீரிய முறறயினில் இன்று வறர உடலுறுபபு தானம் 
குறிதத பதி்வட்டிறன நிர்வகிததும் வருகின்றது (https://transtan.
tn.gov.in/index.php). இதில் குறிபபிட்வணடியது என்ன்வன்றால், 

ஹிததந்திரன்
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 ஆகஸ்ட் 11 (2000) - ஜார்்கணட் மாநிலம் ்தாற்றுவிக்்கபபட்டது.

உறுபபு தானம் பலசமயம் தனியார் மருததுவமறன்களில் இருந்து 
நறட்பறுவது தான். அரசு மற்றும் தனியாரின் கூட்டு நல்ல 
பலன்்கறளத தரும் சில ்சயல்திட்டங்்களில் இதுவும் ஒன்றா்கக் 
்கருதபபடுகின்றது. 

நம் மாநிலததில் ்சயல்திட்டங்்கள் உணறமயி்ல்ய 
இந்த நாட்டிற்்கான ்கலங்்கறர விளக்்கமா்க இருக்கின்றது 
என்ற ்பருமிதம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் இது ்காலததிற்கும் 
நிறலதது நிற்்க ்வணடுமானால், இம்மாநிலததின் மக்்களான 
நாமும் எதிர்்க ாலததிறன ்ந ாக்கிய முற்்பாக்குடன் 
்சயல்பட்வணடியது அவசியம். இன்றும் பல்லாயிரம் 
்பர் உறுபபு்கள் இல்லாறமயால் இறந்து ்்காணடு தான் 
இருக்கிறார்்கள். என்வ, உறுபபு தானம் குறிதது நாம் 
ஒவ்்வாருவரும் சிந்திதது, அதன் வழி உறுதி்மாழியிறன 
ஏற்பது நமது எதிர்்கால சந்ததியினருக்கு நாம் ்்காடுக்கும் 
்்காறட்ய. அ்தாடு, ஸ்்பயின் நாட்டில் உள்ள திட்டங்்கள் 
்பான்ற முற்்பாக்்கான திட்டங்்கள் அறிவிக்்கபபட்டால், 
அதறன முழுறமயா்க ஆதரிதது, அததிட்டததின் கூறு்கறள நம் 
நணபர்்களுக்கு்ச ்சால்வதும் அததறன அவசியம். ்காரணம், 

இ ைற்�யைொடு பின்னிப் பி்ைநத �ொலம் மொறி இன்று 
மு�நூல் வொட்்சப் ய�ொன்்ற �ருவி�்ளை �ைன்�டுததொத 
ந�ர�யளை இல்்ல என்்ற நி்ல உண்ொகி விட்்து. 

ஒரு மனிதனின் இருப்்� கதரிவிககும் �ருவிைொ�யவ அ்வ 
மொறிவிட்்ன. ஆைொதிக� ்சமூ�ம் க�ண�்ளை ஒரு �ொட்சிப் 
க�ொருளைொ�யவ அணுகுகி்றது. அப்�டிைொனகதொரு ஆண்ம 
யவரூன்றிை ்சமூ�ம் தொன் அவர�ளைொல் �ல இன்னல்�்ளை 
்சநதிககும் க�ண�ளின் நி்லககு �ொரைம். 

மனித நொ�ரி�ம் யதொன்றிை �ொலததிலிருநயத க�ண�ள 
ஆண�ளுககு ய்ச்வ க்சய்யும் நி்லப்�ொய் கதொ்ரநது 
வருகி்றது. இநதிை மக�ள ்சரொ்சரிைொ� ஒரு நொ்ளைககு 
�தி்னநது மணி யநரம் ஊ்�ங�ளின் தொக�ததிறகு 
உளளைொவதொ� ஆய்வு�ள கூறுகின்்றன. ்சமூ� வ்லதளைங�்ளை 
க�ண�ள �ைன்�டுததுவதன் யநொக�ம் ஆண�ளு்ன் நட்பு 
க�ொளளை என நி்னக�ொதீர�ள. க�ரும்�ொலும் தனது அறி்வ 
வி்சொலப் �டுததிக க�ொளளைவும் கதொழி்ல யமம்�டுததவும் தொன் 
வருகின்்றனர. ஒரு ஆணு்ன் க�ண ்ச�ஜமொ� ய�சினொயல 
அதன் �ொரைம் அவன் மீதொன ஈரப்பு தொன் என்�தல்ல. உ்யன 
அ்லய�சி எண பு்�ப்�்ம் மறறும் இதர வி�ரங�்ளைக 
ய�ட்டு கதொல்்ல தருவது �ததில் ஒன்�து ய�ருககு இைல்�ொ� 
நி�ழ்கி்றது. இ்தப் ய�ொன்்ற �ருவி�ளின் மூலம் உல�ப்பு�ழ் 
அ்்நதவர�ளும் உணடு. அயத ்சமைம் உயி்ரப் �றிக�ொடுக� 
தறக�ொ்லககு துணிநதவர�ளும் உணடு. கதொ்லக�ொட்சியில் 
வரும் விளைம்�ரங�்ளை எடுததுக க�ொளயவொம். அவர�ள 
அ்னவரும் ் �ைொளும் உண்ம க�ண�ள அழ�ொ� இருப்�்தத 
தவிர அவர�ளின �ங�ளிப்பு ஏதும் யத்வயில்்ல என்�யத ஆகும். 

சர்ச்சக்கு மட்டுமா சமூக ஊடகம்?
க�ண�ளின் சுைம் மறுக�ப்�ட்டு வரும் 
இக�ொலததில் அவர�ளுக�ொன கவளி 
்சமூ� ஊ்�ங�ளில் மி�வும் கு்்றவொ�யவ 
உளளைது. இநதிைொவில் மட்டுயம மு�நூல் 
�ைன்�டுததுயவொரின் எணணிக்� �திமூன்று 
ய�ொடி்ை எட்டியுளளைது. ஆனொல் இதில் 
இரு�ததி நொன்கு விழுக�ொடு மட்டுயம 
க�ண�ள. ஆணடு யதொறும் இ்ைைத்தப் 
�ைன்�டுததுயவொரின் எணணிக்� இரு�து 
விழுக�ொடு அதி�ரிததொலும் க�ண�ளின் �ஙகு மி�வும் க்சொற�ம். 
இ்ைைததில் க�ண�ளின் பு்�ப்�்ங�்ளைத தவ்றொ� 
�ரப்புயவொருககு ஏழு ஆணடு�ள வ்ர சி்்ற தண்்ன தர 
யவணடுகமன ்சட்்ம் க்சொல்கி்றது. இது ய்சலத்தச் ய்சரநத 
மொைவி வினுபிரிைொவின் மரைததிறகு பி்றகு நி�ழ்நதது. 
எனினும் இ்தப் ய�ொன்்ற அவலங�ள கதொ்ரநது அதி�ரிதது 
க�ொணய் தொன் உளளைன. வொ�னம் ஓட்டும் ய�ொது வி�தது 
நி�ழ்கி்றது என்�தொல் வொ�னயம ஓட்்ொமல் எவரும் இருப்�தில்்ல. 
அதுய�ொல �்ங�்ளைப் �கிரநதொல் தவ்றொ� சிததரிப்�ொர�ள என 
�ைநது முழுதொ� பு்றக�ணிக� யவண்ொம். ்சறய்ற கு்்றததுக 
க�ொளளுங�ள. இன்்்றை நவீன கதொழில் நுட்�ங�ளின் மூலம் 
எல்லொ விதமொன வி�ரங�்ளையும் எளிதில் �ணடுபிடிதது வி்லொம். 
்சமூ� ஊ்�ங�ளின் மூலம் நமககு கி்்ககும் �ைன்�ள ஏரொளைம். 
்சமூ� ஊ்�ங�ளைொல் மட்டுயம தொன் பு்�ப்�்ங�ள எடுக�ப் 
�டுகின்்றன என்�தல்ல. நொம் �ைன்�டுததிை கதொ்லய�சி�ள 
கதொ்லயும் ய�ொயதொ அல்லது �ழுது �ொரக� க�ொடுககும் ய�ொயதொ கூ் 
இவவொறு நி�ழலொம். நொ்ளை நம்மில் எவரு்்ை பு்�ப்�்த்தயைொ 
�ொை யநரிட்்ொல் �ைப்�் யவண்ொம். தவ்றொன முடிவு�ள எடுப்�்த 
விடுதது தக� யநரததில் ய�ொரொடுங�ள ஊ்�த து்்றயில் இன்று 
க�ண�யளை விளைம்�ரப் க�ொருளைொ� மொறிவிட்் நி்ல உளளைது. எனயவ 
உங�ளு்்ை சுை வி�ரங�்ளை �ொது�ொததுக க�ொளளுங�ள. 
தவறு�்ளை எதிரககும் வல்ல்ம்ைப் க�றுங�ள. எதிரதது குரல் 
க�ொடுங�ள. �ொரதி சிததரிதத புது்மப் க�ணைொ�வும் க�ரிைொர 
கூறிை புரட்சி க�ணைொ�வும் கவளி வர யவணடும்.         

ஒரு அறிவார்ந்த, ்பாது்நாக்குடனான 
கூட்டம் ஒரு சமூ்கததில் இயங்கினால் தான் 
ஜனநாய்கம் மக்்களுக்்கானதா்க இருக்கும். 

ஆ்க்வ , உறுபபு தானம் குறிதது 
உங்்கள் மருததுவரிடம் அவசியம் ்்களுங்்கள். 
்நரம் இருபபின், உறுபபு தானம் குறிதத 
சந்்த்கங்்கறளப படிததுத ்தரிந்து்்காள்ள 
TRANSTAN இன் இறணயதளததில் 
உள்ள விஷயங்்கறளப படிததுபபாருங்்கள். 
ஹி்தந்திரனின் தந்றத அவர்்கள் ்சான்ன ஒரு வாச்கம் இன்னும் 
என் மனதினில் அபபடி்ய தங்கியிருக்கிறது. மனதிற்கு ் நருக்்கமான 
உறவு்களின் இறபபு மற்றும் அதன் வலியிறன தாங்கிக்்்காள்ள 
இருக்கும் ஒ்ர மருந்து நம் மனதிற்கு ்நருக்்கமான ஒருவரின் 
உடல் உறுபபு்களால் இததறன ்பர் இவ்வுலகில் வாழ்கிறார்்க்ள 
என்பது தான். 

உடலுறுபபு தானததிறனப பற்றி அவசியம் நிறனததுபபாருங்்கள். 
சுற்றம் பயனுற வாழ்வணடும் என்பது தா்ன நம் மணணில் 
வாழ்விற்்கான இலக்்கணம்.                           

யாழினி பரிமளா மீனாட்சிசுநெெம், மருததுேர்

சநதியா, திருச்சி
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 ஆகஸ்ட் 12 - உல்க இறளஞர்்கள் தினம்
    - விக்ரம் சாராபாய (விண்வளி விஞஞானி) பிறந்த தினம்

வருகுது பார் வருகுது பார்
கருஞ்சிறுத்தைப் பட்ாளம்
ஓடடு ககடகா பட்ாளம்
உரி்ை ககடகும் பட்ாளம்

என்ற எழுச்சி்கர முைக்கதமதைாடு ச்காள்்கயில் 
சி்றந்தை, தைததுவ ம்பராைன தைந்்தை ச்பரியாரின 
ம்பரன்களும், ம்பததி்களும், ்பகுததைறிவுப் ்ப்கலவனின 
தை்ல மாைாக்கர்கள, 75 ஆண்டு ச்பாதுவாழ்வுககுச் 
சொந்தைக்காரருமான தைமிைர தை்லவர ஆசிரியர வீரமணியின 
தை்ல்மயில் கு்ந்்தையில் ்க்ந்தை 08.07.2018 அனறு 
்கருஞசிறுத்தை்கைாய் அணிவகுதது  நின்றனர.

ஏன் கு்ந்தயில் மொநொடு?
திராவி் மாைவர ்கை்கததின 75ஆம் ஆண்டு ்பவை 

விைா மாநாடு கு்ந்்தையில் ந்ந்தைது. தைமிை்கததின 
அதது்ை மாவட்்ங்்களும் ‘ச்பரியாரால் ்பண்்படுததைப்்பட்் 
மண் தைான” பினபு ஏன குறிப்்பா்கக கு்ந்்தை?

தைாய்ககு முந்தியது பிள்ை என்பதைற்ம்கற்்ப திராவி்ர 
்கை்கம் மதைானறுவதைற்கு ஒரு வரு்ம் முனனமர மதைானறியது 
தைான திராவி் மாைவர ்கை்கம். 75 ஆண்டுககு முனனால் 

1943-ஆம் ஆண்டு கு்ந்்தை மண்ணில் ஆண்்கள அரசு 
்க்லக்கல்லூரியில் ‘சிறுத்தை எட்டடி பாய்நதைால் குடடி 
பதினாறு அடி பாயும்’ என்ப்தை நிரூபிதது மதைானறியது 
தைான திராவி்ர ்கை்கததின மாைவர அ்மப்்பான திராவி் 
மாைவர ்கை்கம்”.

்சொதிைத்தச் ்சொ�டிக�ப் பி்றநத 
திரொவி் மொைவர �ழ�ம்

ெமூ்கநீதி, ெமததுவம், ெம்காதைரததுவம், ொதி எதிரப்பு, 
சுயமரியா்தை உைரவு, ்பகுததைறிவின ்பாெ்்ற, இ்வதைான 
இன்்றய திராவி்ர மாைவர ்கை்கம். அன்்றய 
தினமும் (1943-இல்) இமதை மநாக்கததிற்்கா்க, ொதியத்தைச் 
ொ்கடிக்கத மதைானறியது தைான ‘திராவி் மாைவர ்கை்கம்”.

்பாரப்்பனர - ்பாரப்்பனர அல்லாதைார பிரச்ெ்னயில், 
ெ ாதியததின ெங்்கந ா தைத்தைச்   ெ ா ்கடிததைது . 
்பாரப்்பனருககுத தைனியா்க ்வக்கப்்பட்் தைண்ணீர 
்பா்ன்ய உ்்தசதைறிந்து, உ்்க்கப்்பட்்து ்பா்ன 
அல்ல, ொதியம் என்ப்தை சவளிப்்படுததி உருவானது 
தைான திராவி் மாைவர ்கை்கம். இதைற்கு விததிட்் சீறிய 
சுயமரியா்தை சு்சராளிதைான ‘செ.தைவமணிராென, ்கவிஞர 
எஸ். ்கருைாநந்தைம், கு்ந்்தை செங்குட்டுவன (பூண்டி 

கிளம்பிற்றுக் காண்
தமிழ்ச்சிஙகக் கூட்டம்

2000 மாணவர்கள், 

4000 ்கருஞ்சட்டை்கள், 

1000 ப�ாது மக்கள் என்று 

முழுக்க முழுக்க அய்ா 

ப�ரி்ாரின் �ணிமுடிக்க 

ஆசிரி்ரின் த்ை்மயில் 

அணிவகுத்து, 19 வரைாற்றுச்  

சிறப்பு மிக்கத் தீரமானங்க்ை 

வழிபமாழிநதனர.
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 ஆகஸ்ட் 13 - சர்வ்தச இடதுற்கப பழக்்கமுள்ளவர்்கள் தினம்
     - ஃபிடல் ்காஸ்ட்்ரா (கியூபா அதிபர்) பிறந்த தினம்

இரா.ம்கா்பால்ொமி), ம்கா. இலட்சுமைன, இனனும் ்பலர.

�வளை விழொ மொநொட்டிறகு முந்தை 
ஆைதத �ணி�ள 

ஏ்றததைாை 25 ஆண்டு ்காலமா்க திட்்மிட்டு ெரியான 
நாளில், ெரியான இ்ததில், சீறிய தீரமானங்்கமைாடு 
மாநாடு ந்ந்மதைறியது. ச்பாதுவா்க திராவி்ர ்கை்கததில் 
வரு்ததிற்கு ்பல மாநாடு்கள, ்பல மாவட்்ங்்களில் 
ந்ககும் (ந்ந்து ச்காண்ம் இருககி்றது) இருந்தை 
ம்பாதிலும், மாநில மாைவர ்கை்க ்பவை விைா மாநாடு 
தைனிச் சி்றப்்பா்க அ்மந்தைதைற்கு முதைன்மக ்காரைம், 
அங்ம்க குழுமியிருந்தை ச்பரியாரின மெ்ன்கமை!

கிராமம் கிராமமா்க, ஊர ஊரா்க ்கல்லூரி்கள, ்பளளி்கள 
எனறு ்பல குழுக்கைா்கத திராவி்ர ்கை்க, திராவி்ர 
மாைவர ்கை்கத மதைாைர்கள ச்காள்்க விைக்கப் பிரச்ொரம் 
செய்து, தைமிைர தை்லவர ஆசிரியரின ஈ்ற்்ற உ்ைப்பி்ன 
எடுததுககூறி மாைவர ்ப்்்ய கு்ந்்தை்ய மநாககி 
அ்ைததுவரத திட்்மிட்்ார்கள.

ம்பருந்து பிரச்ொரம் செய்தை மாைவர்களின முதைன்ம 
மநாக்கம், ்பைம் வாங்குவது அல்ல. மா்றா்க ்பகுததைறிவுப் 
்ப்கலவன ச்பரியாரின ச்காள்்கயும், நீட் என்ற நவீன 
தீட்டின ஆ்பத்தை விைக்கவும், ஆசிரியரின ெமூ்கநீதிப் 
்பணி்க்ை விைக்கவும், வாய்ப்்்பப் ்பயன்படுததிக 
ச்காண்்ார்கள.

‘இனமானம் காபபவரகளுக்கு தைனமானம் பபரிதைல்்ல” 
என்ற லட்சிய ்பா்தை்ய வாழ்வியலில் செய்மு்்ற 
விைக்க ்பயிற்சி எடுததைனர. நீட் எதிரப்பு, குலக்கல்வித 
திட்் எதிரப்பு, இந்தி ெமஸ்கிருதை சமாழி திணிப்பு- எதிரப்பு, 
இ்ஒதுககீடு ்பாது்காப்பு, மவ்லவாயப்பு ம்பான்ற ெமூ்கநீதி 
பிரச்ெ்ன்க்ை முதைலில் அவர்கள உளவாங்கி அ்தை 
மக்களி்ததில் மாைவரி்ததில் ச்காண்டும்பாய் மெரததைனர.

அரிமொக�ளைொல் அலங�ரிக�ப்�ட்் 
கு்ந்த மொநொடு

்கருப்பு ெட்்்்கள மட்டுமல்ல தைமிை்கமம எதிரமநாககி 
இருந்தை திராவி் மாைவர ்கை்க 75-ஆம் ஆண்டு 

ெைநி சச.தம.மதிவெனி
்பவை விைா மாநாடு சூ்ல 8 அனறு 
சதைா்ங்கியது. ்கா்லயில் ்பகுததைறிவு 
இ்ெ நி்கழ்ச்சி, ்கருததின ஊற்்றா்க 
்கருததைரங்்கம், ்கவியரங்்கம், புததை்கக 
்கண்்காட்சி ந்்ச்பற்்றது.
“ஆசிரியர் கபசுகிறார் எனறால்
ஆதைாரஙகள் கபசுகிறது எனறு அர்ததைம்”

என்ப்தை சமய்ப்பிககும் வண்ைம் 
குழுமியிருந்தை ்கருப்புச்ெட்்்த மதைாைர்கள, மாைவர 
்ப்்்களுககு, ஆசிரியர அய்யா வீரமணி ்கருதது்ர 
வைங்கினார. ்கா்ல நி்கழ்ச்சி்கள முடிந்தை தைருைததில் 
மா்ல நி்கழ்விற்கு வந்திருந்தை அ்னதது மாைவர்களும் 
ஆயததைமாகினர.

க�ரிைொ்ர சுவொசிப்ய�ொம்! 
க�ரிைொரொல் க�ருவொழ்வு க�றுயவொம்!

ச்பரியா்ர சுவாசிப்ம்பாம் என்ற சீரு்்்ய அணிந்து, 
ம்பாரப்்ப்் தைை்பதி்கள ம்பால் 2000-ககும் மமற்்பட்் 
மாைவர்கள (ச்காள்்க உைரந்தை மாைவர்கள) 
அணிவகுதது நின்றனர.

‘பணததிறகாக கூடிய கூட்டம் அல்்ல, பகுததைறிவிறகாகக் 
கூடிய கூட்டம், சுய்லாபததிறகு கூடிய கூட்டம் அல்்ல, 
சுயமரியா்தைக்காகக் கூடிய கூட்டம், என்ப்தை உறுதி்படுததி 
நின்றனர. ்ப்்வீரர்கள மததியில் ்ப்்ததைை்பதி ந்ந்து 
வருவது ம்பால் மாைவர்கள நடுமவ 85 வயதிலும், 
வீறுந்் ம்பாட்டு தைந்்தை ச்பரியாரின தைததுவ வாரிசு 
‘வீரமணியார” ந்ந்து வந்தைார.

ஆரிைததின் கு்ல நடுஙகிைது
்பதது உறுதிசமாழி்க்ை தைமிைர தை்லவர கூ்ற அ்தை 

அப்்படிமய வழிசமாழிந்து ்கருஞசிறுத்தை்கள உறுதிசமாழி 
ஏற்்றனர.

‘நனறி எனபது பபற்றவர காட்டக்கூடியததை தைவிர, 
பகாடுததைவர எதிரபாரக்கக் கூடியது அல்்ல” என்ற ச்பரியாரின 
வரி்க்ை சமய்ப்பிக்க, ெமூ்கநீதி ்காவலர, இந்தியாவிமலமய 
69 ெதைவீதைம் இ்ஒதுககீடு ச்பற்்ற ஒமர மாநிலம் தைமிை்கம் 
என்ற ச்பருமிதைததுககுச் சொந்தைக்காரர. நீட்்் ஒழிக்க 
தினமும் ்கைம் ்காணும் தை்லவர, ்பாரப்்பனர்கைால் 
்பைனியில் ்பா்்்கட்டி தூக்கப்்பட்;்ம்பாது ‘ஒரு சூததிர்ன 
்பாரப்்பனர்கள ்பா்்்கட்டி தூககுகி்றார்கள என்றால் அது 
நம்மு்்ய சவற்றி” என்ற ச்காள்்கயாைர தைமிைர தை்லவர 
வீரமணி அவர்க்ைத திராவி்ர ்கை்கத திராவி் மாைவர 
்கை்கத மதைாைர்கள ொரட் வண்டியில் ஊரவலமா்க மாநாட்டு 
மம்்ககு அ்ைதது வந்தைனர. 

2000 மாைவர்கள, 4000 ்கருஞெட்்்்கள, 1000 ச்பாது 
மக்கள எனறு முழுக்க முழுக்க அய்யா ச்பரியாரின 
்பணிமுடிக்க ஆசிரியரின தை்ல்மயில் அணிவகுதது, 19 
வரலாற்றுச்  சி்றப்பு மிக்கத தீரமானங்்க்ை வழிசமாழிந்தைனர.
‘பார்ப்பனர் ககாட்்யாம் கு்ந்தை
பகுததைறிவின பாச்றயாய் ைாறியது”

BJP, RSS, மதைவாதை, ொதிய ெகதி்கள கு்ல நடுங்கியது.
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 ஆகஸ்ட் 14 - பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினம்

? 50 ஆண்டுகளாக தைமிழநாட்்ட பிற 
்மாழியாளர்கள் ஆளுகிறார்கள், 
தைமிழர்கள் ஆளவில்்ை, இதைற்கு 

திராவிட இயககம் தைான காரணம் எனறு 
ஒரு குற்றசசாட்டு உைவுகிறததை. அது 
உண்்மயா? தைமிழநாட்்ட தைமிழர் தைான 
ஆள தவண்டும் எனறு கூறுவது தைவறா?

எததை்ன விதைமான குற்்றச்ொட்டு்கள, எவ்வைவு 
குைப்்பமான சிந்தை்ன? சவறுப்்்ப வைரககும் வி்தை்கள 
இ்வ எனறு ஒதுககிவிட்டுப் ம்பாய் வி்லாம். ஆனால் 
இந்தை நச்சு வி்தை்கள நல் வயல்்களில் தூவப்்பட்டுளைன 
என்ப்தைக ்கண்கூ்ா்கப் ்பாரததுக ச்காண்டிருககிம்றாம். 
கிராமததில் ஒரு சொல் வைககு உண்டு. சிததைம் 
்கலங்கிய மாதிரி அ்லந்து ச்காண்டிருப்்பவர்க்ைப் 
்பாரதது "மந்திரிச்சுவிட்் ம்காழி" மாதிரி அ்லகி்றாமய 
என்பார்கள. அப்்படிமய சிலர மாறி வருவ்தை ்படிப்்படியா்கப் 
்பாரககினம்றாம். அதைற்்கா்க அவர்க்ை அப்்படிமயவிட்டு 
வி்லாமா? கூ்ாது. மமலும் இனனும் ்பலர அதைற்கு 
இ்ரயாகிவி்ாமல் ்காப்்பாற்றுவதும் நம் ்க்்மமய. 
எனமவ இந்தைத ‘தைனிததைமிைர’ அல்லது "தைமிைர மட்டும்" 
என்ற தைததுவத்தைக ச்காஞெம் ஆராய்ச்சி செய்து 
ச்காளவது நல்லது. ஒவ்சவாரு குற்்றச்ொட்்ா்கப் 
்பாரப்ம்பாம். 

1. தைமிழ்நாட்்் 50 ஆண்டு்கைா்க தைமிைர்கள 
ஆைவில்்ல எனகி்றார்கள. அது ஏன 50 ஆண்டு்கள. 
1967-இல் தி.மு.்க ெட்்மன்றத மதைரதைலில் சவனறு 
தைமிழ்நாட்டின முதைல்வரா்க ம்பரறிஞர.அண்ைா அவர்கள 
முதைல்வரா்கப் ச்பாறுப்ம்பற்்றமதை அந்தை 50 ஆண்டு 
வரலாற்றுக குறியீட்டின அைவும்கால். அந்தை வரலாற்றில் 
்க்லஞர.்கருைாநிதி அவர்கள, திரு.எம்.ஜி.ஆர. அவர்கள, 

செல்வி.சஜ.சஜயலலிதைா அவர்கள மூவரும் 
அண்ைா்வத சதைா்ரகி்றார்கள. இந்தை வரி்ெயில் 
இ்்யில் சில மாதைங்்கள முதைல்வரா்க இருந்தை 
திருமதி.வி.என.ஜானகி அவர்களும், ச்பாறுப்பு 
முதைல்வரா்கவும் தைற்்காலி்க முதைல்வரா்கவும் இருந்தை 
திரு.ஓ.்பனனீரசெல்வம், இன்்றய முதைல்வர திரு.
எ்ப்்பாடி ்பைனிச்ொமி ஆகிமயாரும் அ்ங்குவர. 
இவர்களில் சஜயலலிதைா அவர்கள ்கனன்த்தைத 
தைாய் சமாழியா்கக ச்காண்்வர எனறும், எம்.ஜி.ஆர 
அவர்களும், வி.என.ஜானகியும் ம்லயாைத்தைத 

தைாய் சமாழியா்கக ச்காண்்வர்கள எனறும் அவர்கமை 
கூறியிருககி்றார்கள. 

ஆனால் அவர்கள தைமிழ்நாட்டு மக்கைால் வாககுமு்்ற 
மூலம் மதைரந்சதைடுக்கப்்பட்்வர்கள. ம்பரறிஞர அண்ைாவும், 
்க்லஞர ்கருைாநிதி அவர்களும் தைங்்க்ைத தைமிைர்கள 
எனறு தைான ச்பரு்மயு்ன கூறியிருககி்றார்கள. 
அவர்கைது உ்றவினர யாரும் மவறு சமாழி ம்பசு்பவர்கள 
இல்்ல. உ்றவினர என்றால் அவர்கள வீட்டிற்கு வந்தை 
மருமக்கள அல்லர. அண்ைா, ்க்லஞர இவர்களின தைாய் 
தைந்்தை வழி உ்றவினர்கள. ஆனால் அவர்கள சதைலுங்கு 
வம்ொ வழியினர எனச்றாரு மானு்வியல் ஆய்்வ 
மமற்ச்காண்் சிலர ்கண்டுபிடிதது விட்்தைா்க அவர்கமை 
அறிவிததுக ச்காண்்னர. அ்தை நிரூபிக்க மவண்டிய 
ச்பாறுப்பு அவர்களு்்யது. 

அப்்படிமய அவர்களின சுரங்்கப்்பா்தை ்கண்டுபிடிப்பு்கள 
உண்்மயா்க இருககுமமயானால் அ்தை அண்ைாமவா, 
்க்லஞமரா ஏன ம்்றக்க மவண்டும்? தைமிழ்நாட்டு மக்கள 
‘ம்லயாளி’ எனறு சவளிப்்ப்்யா்கத சதைரிந்தை எம்.ஜி.ஆர. 
அவர்களுகம்க தைங்்கள ஆதைர்வ வாககு்கைா்கக ச்காட்டிக 
குவிததைவர்கள எனும் ம்பாது, அண்ைாவும் ்க்லஞரும் 
ஏமதைா ஒரு சதைலுங்கு வம்ெததில் பி்றந்தைவர்கள என்பதைற்்கா்க 

வழககறிஞர் அ.அருள்மாழி - நேர்காணல் - ் ்தாடர்

தமிழரததான் ஆ்ளவேண்டும்
என்்பது தேறதா?
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 ஆகஸ்ட் 15 - இந்தியாவின் சுதந்திர தினம்
    - உறழக்கும் ்பண்கள் தினம்

ஒதுககிவி் மாட்்ார்கள என்பது அவர்களுககும் சதைரியும் 
தைாமன? தைமிைர்களுககு அததை்்கய மனததை்்்கள ஒரு 
ம்பாதும் இருந்தைதில்்லமய. ஏன இந்தைத தைமிழ்க குருதி 
ஆய்வாைர்கள எல்லாம் ஏற்றுப் ம்பாற்றுகின்ற தைமிழ்ப் 
ம்பரரென ராஜராஜ மொைன தைன அரு்ம ம்கள குந்தைவி 
நாச்சியா்ர விமலாதிததைன என்ற சதைலுங்கு சமாழி ம்பசும் 
இைவரெனுககு மைம் முடிததுக ச்காடுததைவர அல்லவா? 
இததை்்கய வரலாறு்்ய தைமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் 
தை்லவர மூதைா்தையரின சமாழி்ய ஏன ம்்றக்க 
மவண்டும்? இவ்வைவு மலொன ்காரைத்தைச் சொல்லி 
இரு ச்பரும் தை்லவர்க்ைப் ்பற்றி எனன சொல்ல 
வருகி்றார்கள. இந்தைத ‘தைமிைர மட்டும்’ சிந்தை்னயாைர்கள 
எனறு ம்கட்்ால் அவர்கள சொல்லும் ்பதில் நமககு 
அதிரச்சி அளிககி்றது. 

்காவிரி நீர முல்்லப் ச்பரியாறு, ்கச்ெத தீவு 
ஆகியவற்றின மீது தைமிழ்நாட்டின உரி்ம்க்ை இந்தைத 
தை்லவர்கள விட்டுக ச்காடுததுவிட்்ார்கள எனகி்றார்கள. 
விட்டுக ச்காடுததைால் அது அரசியல் பி்ைதைான. அ்தை 
நாம் மறுக்க முடியாது. அவர்கள விட்டுக ச்காடுததைார்கைா 
என்பது விவாதைததிற்குரியது. 

அதைற்கும் அவர்களின தைாய் சமாழிககும் எனன சதைா்ரபு 
எனறு ம்கட்்ால் அவர்கள தைாய் சமாழி சதைலுங்கு அல்லது 
்கனன்ம் அதைனால் தைான அவர்கள தைமிழ்நாட்டின 
உரி்ம்ய விட்டுக ச்காடுததைார்கள எனறு ்பதில் வருகி்றது. 
அதைற்கு ஏன ஒருவர பி்றப்பில் சதைலுங்்கரா்க இருக்க 
மவண்டும். தைமிழ்நாட்டில் இந்தித திணிப்்்ப மவ்கமா்க 
ந்ததிய முதைல்வர திரு.்பகதைவச்ெலம் அவர்களும், திருப்்பதி 
ஆந்திராவுககுப் ம்பா்கக கூ்ாது, தைமிழ்நாட்டிற்குத தைான 
வரமவண்டும் எனறு குரல் ச்காடுக்காமல் நான முதைலில் 
இந்தியன. பி்றகு தைான தைமிைன எனறு சொனன முதைல்வர 
திரு.்காமராெர அவர்கள, அவ்வைவு ஏன தைமிழ்நாட்்்ய 
இராணுவத தைாழ்வாரம் ஆககுவதைற்கு எட்டுவழிச்ொ்ல 
எனறு ஆயிரக்கைக்கான ஏக்கர ்பரப்புளை ்பச்்ெப் ்பசும் 
நிலத்தை தைா்ர வாரக்கவும், அ்தை எதிரப்்பவர்களின 
உரி்மக குர்ல ஒடுக்கவும் முனனால் நிற்கும் இன்்றய 
முதைல்வர திரு.்பைனிச்ொமியும், து்ை முதைல்வர திரு.
்பனனீரசெல்வமும் தைமிைர்கள, தைமிைர்கள, சுததைத 
தைமிைர்கள அல்லவா? அவர்கள இந்தை மண்ணின 
உரி்ம்ய விட்டுக ச்காடுப்்பதைற்கு எனன ச்பயர 
்வப்பீர்கள? அரசியல் தைவறு்க்ை யார செய்தைாலும் 
அ்தைத தைவறு எனறு சொல்வதைற்கு ்பதிலா்க அவர்கைது 
முனமனார வரலாற்றில் இருந்து ்காரைம் ்கண்டு பிடிக்க 
முயல்வது அறியா்மயா? 

இது ஒரு அரசியல். திட்்மிட்் சவறுப்பு அரசியல். 
இ்தைப் ம்பசு்பவர்கள எல்மலாரும் ஆர.எஸ்.எஸ்.
ஆல் ்கவரப்்பட்்வர்கள எனறு சொல்ல முடியாது. 
இந்தைக ்கருத்தைப் ம்பசும் ்பலர ஆர.எஸ்.எஸ்.்பாரப்்பன 
எதிரப்்பாைர்கைா்கக கூ் இருககி்றார்கள. ஆனால் ஆர.
எஸ்.எஸ்.ம்பான்ற மதைத தூய்்ம, இனத தூய்்ம, 
சமாழித தூய்்ம எனனும் வலது ொரி தைததுவததைால் 
்பாதிக்கப்்பட்்வர்கள எனறு சொல்லலாம். 

- தநர்காணல் ்தைாடரும்

மு.சி.அறிவழகன்

ெ மீபத்தில் மதி பப்ளி்ைென் சவளியீடு செய்த 
‘புத்்தைம் ஒன்று ைவிஞரைள் 50’ புத்்தைத்தில் 

எம்.ஐ.டி. பாலிசடக்னிக் ைல்லூரி மாணவர ப.யவர்வல் 
என்கிற யவரைவி பஙகுசபற்று ்தன்னுயடை ைவிய்தயை 
பதிவு செயது இருந்தார.

அ்தயனைக் சைாணடாடும் வி்தமாை ைல்லூரி 
நிரவாைம் ‘புத்்தைம் ஒன்று ைவிஞரைள் 50’ ைவிய்த நூல் 
சவளியீடு (அறிமுைம்) செயயும் நிைழவுக்கு ஏற்பாடு 
செயதிருந்தது. ்தமிழத்்தாய வாழத்துடன் ச்தாடஙகிை 
நிைழவில் நூயல சவளியிடடுள்ள பதிப்பைம் ொரபில் 
மு.சி.அறிவழைன் ைலநது சைாணடு மாணவரைளுக்கு 
மூடநம்பிக்யை ஒழிப்பது குறித்து விழிப்புணரவு உயர 
நிைழத்தினைார.

எம்.ஐ.டி. ொலிபடக்னிக் கல்லூரியில்
‘புததகம் ஒன்று கவிஞர்கள் 50’

நூல் பேளியீடு

ைல்லூரி மு்தல்வர தி்னைஷ்குமார வர்வற்புயர 
ஆற்றினைார. ்தாளாளர என்ஜினீைர மாரிமுத்து 
்தயலயம உயர நிைழத்தினைார. பின்னைர மருத்துவர 
ை.ெநதிர்மாைன் அவரைள் நூயல சவளியிட ்மடடூர 
்தமிழச் ெஙைத் ்தயலவர ஆசிரிைர கு.பாரி சபற்றுக் 
சைாணடார. அய்தத் ச்தாடரநது சிறப்பு விருநதினைரைள் 
ஆசிரிைரைள் சஜை்வல், ைணணன், ைவிஞர 
சின்னைொமி, ்ம.ைா.கிடடு ஆகி்ைார வாழத்துயர 
வழஙகினைர. மு்தலாம் ஆணடு துயறத் ்தயலவர ொநதி 
நன்றி கூறினைார. ைவிஞர ப.யவரைவி ஏற்புயரயில் 
இநநூல் சவளிவர உ்தவி செய்த ்மடடூர கியள 
நூலை வாெைர வடட ்தயலவர டாக்டர ெநதிர்மாைன் 
மற்றும் வாெைர வடட உறுப்பினைரைளுக்கு நன்றி  
ச்தரிவித்்தார.                                
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 ஆகஸ்ட் 15 (1947) - இங்கிலாந்து  ஆட்சியிலிருந்து இந்தியா விடுதறல  ்பற்றது. பிரதமரா்க ஜவஹர்லால் ்நருவும்,
     குடியரசுத தறலவரா்க  ரா்ஜந்திர பிரசாததும் ்பாறுப்பற்றனர்.

செண்்கள, தைங்்க்ை அை்காககிகச்காளை ஒவ்சவாரு 
்கால்கட்்ததிலும் அப்ம்பா்தைய ட்சரண்டில் உளை 
்பைக்கவைக்கங்்க்ை மொதிததுப் ்பாரப்்பது உண்டு. 

ொதைாரை அைகுொதைனப் ச்பாருட்்களில் சதைா்ங்கும் இந்தை 
மமா்கம் சிலருககு ்படிப்்படியா்க நீண்டு எது எல்்லசயன்ற 
வ்ரய்்றமய இல்லாது செல்லும். ஒவ்சவாருவரும் 
தைங்்க்ை அை்கா்க ்வததிருப்்பமதைா அை்கா்கக 
்காட்டிகச்காளவமதைா பிரச்சி்னமய அல்ல. ஆனால் 
அந்தை அைகு மமம்்பாட்்ால் வரும் ஆ்பதது்க்ையும் 
ச்பண்்கள ்கவனததில் ச்காளைமவண்டியது சராம்்பமவ 
முககியம். அந்தை வ்்கயில் தைற்ம்பாது ச்பண்்களி்்மய 
புைக்கததில் இருந்து வரும் மஷப்மவர  (Shape wear) 
குறிததுப் ்பாரப்ம்பாம்.

உயர வரக்கததின்ர மட்டுமம இலக்கா்கக ச்காண்டு 
லா்பம் ெம்்பாதிதது வந்தை அைகு ொதைன நிறுவனங்்கள 
உல்கமயமாக்கல், தைாராை மயமாக்கல்்களுககுப் பி்றகு 
இந்திய நடுததைரமக்களி்மும் நு்ைந்தைது. அதைன நீட்சியா்க 
சவகுஜனததினி்்மய அைகு மற்றும் ஆமராககியம் 
ொரந்தை சவவ்மவறு சமனகச்க்ல்்கள அதி்கரிததைன. 
அதில் ஒனறுதைான இந்தை உ்்லக ்கட்டுகம்காப்்பானதைா்க 
சவளிக்காட்டும் shapeware.

சிகஸ் ம்பக, ்ெஸ் ஜீமரா்வப் ம்பாலமவ  ஒருொரார 
இ்தை ்கடு்மயா்க எதிரததைாலும் அைகியல் ம்பணுவதும், 
உ்் மநரததியில் சிரத்தை எடுததுகச்காளவதும் 
இயல்ம்ப என்ற வாதைத்தையும் இ்தை உ்பமயாகிககும் 
்பலர முன்வததுகச்காண்ம்தைான இருககின்றனர. 
மதை்வயில்லாதை ்பா்கங்்க்ை ம்்றதது அை்கா்க 
மதைானறுவதைற்்கா்க வடிவ்மக்கப்்பட்் இந்தை Shape 
wear்கள இனறு மநற்று மதைானறியதைல்ல. அதைன வரலாறு 
அறிய சில நூற்்றாண்டு்கள பின செல்ல மவண்டும். 

ஆம். 16ஆம்  நூற்்றாண்டு முதைல் 20ஆம்  நூற்்றாண்டு 
இறுதிவ்ர Corset என்ற உளைா்் ச்பண்்களி்்மய 
மி்க பிர்பலமா்கப் ்பயன்பாட்டில் இருந்தைது. Shape 
wear்களின முனமனாடி எனறு இ்தைக குறிப்பி்லாம். 
Alice in wonderland, snow white ்கதைாநாயகி்க்ை 
்பாரததிருப்ம்பாம். மாரபு இறுககி, ‘‘இடுப்்பா? அது எங்்க 
்காமைாம்?’’ என்பதுப் ம்பால் உ்் அணிந்து இருப்்பார்கள 
அப்ச்பண்்கள. அததை்்கய உ்ல்மப்்்ப ச்ப்ற சிறு 

வயது முதைல் இந்தை ்காரசெட் உளைங்கி்ய அணிந்திருக்க 
மவண்டும் அப்ச்பண்்கள. 

மாரபு முடியும் இ்ததில் இருந்து ஆரம்பிதது இடுப்பு வ்ர 
அணியககூடிய இவ்வுளைங்கி வ்ையாதை உமலா்கங்்கைால் 
தையாரிக்கப்்பட்்்வ. அந்தைக ்காலதது அரசி்கள சு்றாவின 
எலும்பில் செய்தை ்காரசெட் அணிந்தைதைா்க மமற்்கததிய 
இலககியததில் குறிப்பு்கள உளைன. ்காரசெட்்் 
உ்லில் ச்பாருததி ்கயிறு்கைால் இறுககிக ்கட்டி இடுப்பு 
மற்றும் மாரபு எலும்பு்களின வைரச்சி்ய ்கட்டுப்்படுததி 
அதைன மூலம் தைனககு பிடிததை உ்ல் வடிவத்தைப் 
ச்பற்்றனர. தைனது ந்், அ்ெவு்கள, மவ்ல்களில் 
ச்பரிதும் அசெௌ்கரியம் ஏற்்படுததியிருந்தும் குறிப்பிட்் 
அந்தை மதைாற்்றம் ச்பற்றி் அ்தைப்்பயன்படுததினர. 
இ்தை ஆண்்களும்கூ் ்பயன்படுததினார்கள என்பது 
உ்பரிததை்கவல்.

இறுக்கமா்க அணியப்்படும் corset மாரபுக்கச்்ெ்கைால் 
மூச்சுவிடுதைலில் துன்பமும், மாரபு எலும்புககூட்டில் 

Shapewearகளின்
முன்்னோடி

கோர்செட்
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 ஆகஸ்ட் 15 (1972) - இந்தியாவில் தபால் குறியீட்டு எண (பின்்்காடு) முறற அறிமு்கபபடுததபபட்டது.

ஷ்ருதி.இெ

்காரசெட்்்ததைான தைற்ம்பாது தூசு தைட்டி திரும்்பவும் 
Shape wear  எனும் ச்பயரில் ெந்்தைககுக ச்காண்டு 
வரப்்பட்டுளைது. குண்்ா்க இருககிம்றாமம, மாரபு அைவு 
சிறியதைா்க இருககி்றமதை எனக்கருதும் ச்பாதுச்ெமூ்க 
ம்கலி்களுககு ஆைானவர்கள தைகுதியான எந்தை மருததுவ 
்பரிந்து்ரயும் இல்லாமல் இந்தை வ்்க ஆ்்்க்ை 
அணிவது எவ்வைவு ஆ்பததைானது எனும் விஷயத்தை 
உைரமவண்டும்.

உ்லரசிய்லப் ்பற்றியும் உ்்யரசிய்லப் ்பற்றியும் 
எவ்வைவு ம்பசினாலும் அ்தை ெட்்் செய்யாமல் 
ச்பாதுபுததியில் புைங்கு்பவர்கமை அதி்கம். ்கட்டுகம்காப்்பா்க 
உ்்ல ்வக்க உ்ற்்பயிற்சி சதைா்ங்கி ெரியான 
மருததுவம் வ்ரககும் ்பல வழி்கள உளைன. அதில் 
அதி்க ்கவனம் செலுததை மவண்டும். அைகு, ெமூ்கததில் 
நாம் ச்காண்டுளை மதிப்பு்க்ை வி் ஆமராககியம் 
முககியம். சொல்லப்ம்பானால் ெரியான  ப்ரா ்ெஸ் 
உ்பமயாகிப்்பது, மார்்ப சுய ்பரிமொதை்ன செய்து அ்தை 
்பாது்காப்்பா்க ்வததுகச்காளவதுதைான உண்்மயான 
ச்பண்ணியமும்கூ். ஏசனனில் மாரச்பன்பது ்பாலூட்டி 
உயிரினங்்களின ச்பாது உறுப்பு. ச்பண்ணு்ல் என்பது 
்காமம் தூண்டும் ம்பா்கப்ச்பாருள மட்டுமம இல்்ல 
என்ப்தை எதிர்பாலினததைவர்களுககு புரிய்வப்்பதும் நம் 
்க்்ம. எனமவ, உ்ல் ்கட்டுகம்காப்பு முககியம்தைான 
அமதை ெமயம் அ்தை மநாககிய ்பயைததில் சில 
்கட்டுகம்காப்பு்களும் அவசியம் என்ப்தை ச்பண்்கள 
உைரமவண்டும் !                                   

வலியு ம் ,  உைவு  ச ெ ரி ப் ்ப தி ல் 
கு்்ற்பாடும் ,  முதுகுப்்பகுதி்களில் 
தை ழு ம் பு ்க ளு ம்  ஏ ற் ்ப ட் டு ள ை து . 
அைகு மமா்கததினால் 5  வயது 
ச்பண்குைந்்தையா்க இருககும்ம்பாமதை 
அணிவிக்கப்்பட்டுவிடுவதைால் உ்லின 
மமல்்பகுதி கு்்றக்கப்்பட்டு எலும்பு 
வைரச்சி ெரியாய் அ்மயாது ்பலச்பண்்கள 
்கரப்்ப ்காலததில் மரைத்தை தைழுவி 
இருககி்றார்கள. சில ச்பண்்களுககு நு்ரயீரலின 
கீழ்ப்்பகுதி்ய சநருககி மூச்சுகம்காைாறு்களுககு 
வழிவகுததிருககி்றது. 

21ஆம் நூற்்றாண்டுத சதைா்க்கததில் குட்்் ்பாவா்் 
பிர்பலமான பி்றகு சமதுசமதுவாய் வைகச்காழிந்தை அந்தை 

குண்டாக இருக்கிவறாவம, மார்பு 
அளவு சிறியதாக இருக்கிறவத 
எனக்கருதும் பொதுச்சமூக வகலிகளுக்கு 
ஆளானேர்கள் தகுதியான எநத 
மருததுே ெரிநது்ரயும் இல்ைாமல் 
இநத ே்க ஆ்டக்ள அணிேது 
எவேளவு ஆெததானது எனும் 
விஷயத்த உணரவேண்டும்.

வெரா.பழ.தவஙகடாசலம் வமஜிக் க்ைஞர்

கண்ணாடி ஜக்கில் உள்ள ொ்ை சாதாரண 
வெப்ெரில் ஊற்றி மாயமாய ம்றய்ேததல்  

வத்ேயான பொருட்கள்

்தணணீர ஊற்றும் ைணணாடி ஜக் மற்றும் ஒரு நியூஸ் 
்பப்பர

வமஜிக் பசயயும் மு்ற

ைணணாடி ஜக்கில் நியறை பால் யவத்துக்சைாணடு 
பாரயவைாளரைளிடம் ைாணபித்து இதில் உள்ள பாயல இ்்தா 
இந்த ்பப்பரில் ஊற்றி ைாடடுகி்றன் என்று சொல்லவும். 

ஒரு முழு நியூஸ் ்பப்பயர இரணடு பக்ைமும் திருப்பி 
ைாடடவும். பிறகு ்பப்பயர கூம்பு வடிவில் மடித்து சுற்றி 
அதில் ஒன்றும் இல்யல என்று ைாடடவும். பிறகு ஜக்கில்  
உள்ள பாயல கூம்பு வடிவ ்பப்பரில் வாய பகுதியில் 
ஊற்றவும். ்ைாப்யபயில் பால் குயறநது விடும். பின் கீ்ழ 
யவத்துவிடடு மநதிரம் ் பாடுவது ் பால் செயைவும். ்தற்்பாது 
்பப்பயர ைவிழத்து விரித்து ைாணபிக்ை பால் மாைமாய 
மயறநது விடும்.

வமஜிக் இரகசியம்

ைணணாடி ஜக்கின் உடபகுதியில் ெரிைாை சபாருந்தக்கூடிை 
பிளாஸ்டிக் ்தணணீர பாடடியல ஜக்கின் வாய பகுதி 
உைரத்திற்கு சவடடி எடுத்து அடி பகுதியில் பயெ ்தடவி 
ஜக்கின் உள்பகுதியில் ஒடடயவத்து விட்வணடும். 
இரணடுக்கும் இயடபகுதியில் சைாஞெம் பால் ஊற்றினைால் 
அது முழுவதும் இருப்பது ்பால் ்்தான்றும். ஜக்யை 
சைாஞெம் சைாஞெமாை ொயத்்தால் பால் குயறநது விடும்.

குறிப்பு: இய்தத் ்தனிைாைச் செயது பாரத்து பயிற்சி எடுத்துக் 
சைாள்ள ் வணடும். பாயல ் பப்பர கூம்பில் ஊற்றும் ் பாது 
வாய பகுதி பாரயவைாளருக்குத் ச்தரிைா்தவாறு ்பப்பயர 
பிடித்துக் சைாள்ள ்வணடும்.
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 ஆகஸ்ட் 15 (1982) - இந்தியத ்தாறலக்்காட்சி ்தசிய அளவில் முதல்முறறயா்க வணண ஒளிபரபறபத ்தாடங்கியது.

த மிைர்களி்்மய ஜாண் ஏறினால் முைம் ெறுககுது 
எனறு ஓர ்பைசமாழி இருககி்றது. இது வாழ்்்கயில் 
ஒருவன மி்கக ்கடினமா்க உ்ைதது மமமல உயரும் 

ம்பாது திடீர என ஏற்்படும் ெறுக்க்லக குறிப்பி் இந்தை 
்பைசமாழி்யப் ்பயன்படுததுவதுண்டு. ்பைசமாழி்கள 
ச்பரும்்பாலும் மதைனகூட்டிலிருந்து மதைன எடுப்்பது ம்பால 
மக்களின வாழ்வில் இரண்்்ற ்கலந்தை வாழ்வியல் 
நி்கழ்வில் இருந்மதை மதைன ம்பானறு பிழிந்து எடுக்கப்்படும் 
சொலவா்்்கள ஆகும். இந்தைப் ்பைசமாழி எப்்படித 
மதைானறியிருககும் எனறு எண்ணும் ம்பாது நம் மனதிலும் 
நி்னவிலும் நிைலாடும் தைமிைர வி்ையாட்டுதைான வழுககு 
மரம் ஏறுதைல். இது ச்பரும்்பாலும் கிராமங்்களில் ச்பாங்்கல் 
்பண்டி்்க அல்லது ஊர திருவிைா ம்பான்ற ச்பாதுவான 
நி்கழ்வினம்பாது ஆ்வரால் வி்ையா்ப்்படும் வி்ையாட்டு. 
ெல்லிக ்கட்டு, சிலம்்பம் ம்பால வழுககு மரம் அல்லது ்கழு 
மரம் ஏறும் வி்ையாட்டும் வீர வி்ையாட்்ாகும். வீரம் 
என்பது சவறும் மதைாமைாடுமதைாள மமாதி உ்ல் வலி்ம்ய 
மட்டும் ச்காண்டு வி்ையா்ப்்படும் வி்ையாட்்ல்ல. 
வீர வி்ையாட்டு என்பது உ்ல் வலி்ம்யயும், மன 
வலி்ம்யயும், மூ்ையின வலி்ம்யயும் ஒருங்ம்க 
மெரதது வி்ையாடும் வி்ையாட்்ாகும். அந்தை வ்்கயில் 
்பாரததைால் இந்தை வி்ையாட்டும் வீர வி்ையாட்ம்யாகும்.

நல்ல உ்ல் வலி்மயு்்ய ஆ்வர்கைால் தி்றந்தை 
சவளியில் வி்ையா்ப்்படும் குழு வி்ையாட்்ான 
வழுககு மரம் வி்ையாட்டு எப்்படி வி்ையாடுவது எனறு 
்பாரப்ம்பாம். 

நனகு வழுவழுப்்பா்கச் செதுக்கப்்பட்் 50 அல்லது 
60 அடி உயரமுளை ்பாககு மரத்தை நட்டு அதைன 
மமல் மொற்றுக ்கற்்றா்ை. ம்கழ்வரகு, விருவிச்ொறு, 

விைகச்கண்சைய் மற்றும் ்பலவிதைமான எண்சைய்்க்ை 
தை்வி ்பாககு மரம் மமலும் வழுவழுப்்பான மரமா்க 
மாற்்றப்்படுகி்றது. அதுமட்டுமனறி வழுககு மரம் ஏறு்பவர்கள 
மீதும், மரததின மீதும், ம்பாட்டியின ம்பாது மஞெள 
தைண்ணீர ஊற்்றப்்படுகி்றது. மரததின உச்சியில் ்பை முடிப்பு 
மற்றும் ்பரிசுப் ச்பாருள்கள ்கட்்ப்்பட்டிருககும். எந்தை 
குழு அல்லது தைனி ந்பர வழுககு மரததில் ஏறி அந்தைப் 
்பை முடிப்்்பயும்  ்பரிசுப்ச்பாரு்ையும் எடுககி்றார்கமைா 
அவர்களுகம்க அது சொந்தைமாகும். அவ்வைவு எளிதைா்க 
அந்தைப் ்பை முடிப்்்பயும் ்பரிசுப்ச்பாரு்ையும் ்்கயில் 
எடுததுவி் முடியாது. ்கண்ணுககு எட்டினது ்்கயிககு 
எட்டுவதில்்ல. நல்ல உ்ல் வலி்மயுளை இ்ைஞர்கள 
முண்டியடிததுக ச்காண்டு இப்ம்பாட்டியில் ்கலந்து 
ச்காளவது அவர்களுககு மகிழ்ச்சி என்றால் ஊர 
ச்பாதுமக்கள அ்னவருககும் ஒனறுகூடி மவடிக்்கப் 
்பாரப்்பமதை அவர்களுககு மகிழ்ச்சியாகும். வழுககுமரததில் 
ஏறும்ம்பாது மரததின மீதும் மரம் ஏறு்பவர மீதும் மஞெள 
தைண்ணீ்ர அடிப்்பதைால் ஏற்்கனமவ உளை வழுவழுப்ம்பாடு 
தைண்ணீரும் மெரந்து ஏறியவர வழுககிகச்காண்டு கீமை 
வருவ்தைக ்கண்டு கூடி நிற்்பவர்கள ்்கச்காட்டி சிரிதது 
மகிழ்வர. ம்களி, கிண்்ல் செய்்பவர்க்ைசயல்லாம் மீறி, 
மரததின உச்சியில் ஏறி அதில் உளை ்பரிசுப் ச்பாரு்ைமயா 
்பைமுடிப்்்பமயா எடுக்க மவண்டும். வழுககு மரததில் 
ஏறிப் ்பை முடிப்்்பயும் ்பரிசுப்ச்பாரு்ையும் எடுககும் 
இ்ைஞர சவற்றி ச்பற்்றவராவர. அவமர சி்றந்தை 
வீரரா்கவும் ்கருதைப்்படுவார. இனறு உல்ககம்காப்்்ப 
கிரிகச்கட்டில் சவற்றி ச்பற்று திரும்பும் வி்ையாட்டு 
வீரருககு மமலும் மமலும் குவியும் ்பாராட்்்யும் 
்பரி்ெயும் ம்பால இதில் சவற்றி ச்பற்்ற இ்ைஞருககும் 
மமலும் ்பல ்பை முடிப்பு்களும் ்பரிசுப்ச்பாருள்களும் 
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்பாராட்டு்களும் குவியும். இனறும் ஒரு சில கிராமங்்களில் 
ச்பாங்்கல் மற்றும் ஊரத திருவிைாவின ஒரு ்பகுதியா்க 
இவ்வி்ையாட்டு ந்ததைப்்படுகி்றது. ெல்லிக்கட்டு ம்பால் 
இதுவும் ஒரு யாதைவர்களின மரபு வி்ையாட்்ாகும் 
எனகி்றார்கள நமது முனமனார்கள.

அப்்படி இந்தை வி்ையாட்்ால் எனன ்பயன எனறு 
ம்கட்்கலாம். இந்தைப் ம்பாட்டியில் அணி அணியா்க ஒருவர 
மீது ஒருவர ஏறி வழுககு மரததின உச்சியில் உளை 
்பை முடிப்பு்க்ை எடுக்க முயலும் ம்பாது எளிதில் 
சவனறுவி்ாமல் இருக்க கீழிருந்து தைண்ணீர பீய்ச்சி 
அடிதது தை்்்க்ை ஏற்்படுததுவார்கள, அவற்்்றசயல்லாம் 
்க்ந்து ஒருவன வழுககு மரததின உச்சியில் உளை 
்பை முடிப்்்ப எடுப்்பானானால் அவ்ன மக்கள 
ஒட்டுசமாததைமா்க மெரந்து தை்லயில் தூககி ்வததுக 
ச்காண்்ாடுவார்கள. இது வழுககு மரம் வி்ையாட்டுககு 
மட்டு மல்ல எந்தை ஒரு செயலிலும் ஒருவன தைனி 
ஆைா்கப் ம்பாராடிகச்காண்டிருககும் ம்பாது யாரும் 
்கண்டுச்காளைாமல் தை்்்க்ை ஏற்்படுததியும் மனம் 
தைைரும் ்படியும்  ம்பசும் ெமூ்கம், அமதை செயலில் ஒருவன 
வி்ாது முயனறு ொதிததைால் அவ்னக ச்காண்்ாடும் 
எனகி்ற வாழ்க்்கப் ்பா்த்தை இ்தைவி் மவறு எந்தை 
வி்ையாட்டு அவ்வைவு சதைளிவா்கவும் எளி்மயா்கவும்  
சொல்லிகச்காடுக்க முடியும்? இந்தை வி்ையாட்டில் அணி 
அணியா்க ்கலந்து ச்காளளும் ம்பாது குழு ஒற்று்ம 
ஓங்குகி்றது. இனச்றல்லாம் சமனச்பாருள நிறுவனங்்களில் 
டீம் சவாரககில் இ்ைந்து செயல்்ப்மவண்டும் 
என்பதைற்்கா்க ்பயிற்சி்கள வைங்குகிம்றாம் எனறு 
சொல்லி தைம்்பட்்ம் அடிததுகச்காளவ்தை எல்லாம் 
வி்ையாட்்ா்கமவ  இ்ைஞனுககு சொல்லிக 
ச்காடுததிருககி்றது தைமிழ்ச் ெமூ்கம். மனிதைமநயத்தையும் 
தைனனம்பிக்்க்யயும் வைரககும் இந்தை வழுககுமரம் 
எனனும் வி்ையாட்டு தைமிை்கத்தைத தைாண்டி மமலும் 
்பல அயல் நாடு்களிலும் ்பல்மவறு ச்பயர்களில் ஒரு சில 
மாறுதைல்்களு்ன ச்காண்்ா்ப்்படுகின்றன. 

்ப த சதை ான ்ப தை ா ம்  நூற்்ற ாண்டில்  சிசிலியில் 
வழுககுமரம்(கிரீஸ் ம்பால்) எனனும் வி்ையாட்டு 
சதைா்ங்கியதைா்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள குறிப்பிடுகின்றனர. 
பினபு இததைாலியில் இருந்து அசமரிக்காவிற்கு 
குடிச்பயரந்தை மீனவர்கைால் இந்தை வழுககு மரம் ஏறும் 
வி்ையாட்டு கிரீஸ் ம்பால் என்ற ச்பயரில் அசமரிக்காவில் 
அறிமு்கப்்படுததைப்்பட்்து. இததைாலி மீனவர்கள தைங்்களின 
மதிப்பிற்குரிய து்றவியான புனிதை பீட்்ரின நி்னவா்க 
்பல ்பாரம்்பரிய ்க்ல மற்றும் உைவுத திருவிைா்வ 
ந்ததினர அதில் இந்தை வழுககு மரம் ஏறும் வி்ையாட்டு 
ச்பறும் வரமவற்்்பப் ச்பற்்ற வி்ையாட்்ாகும். ்பாஸ்்ன 
ந்கரில் உளை ஐபிஎ எனனும் தைனியார அ்றக்கட்்்ை 

நடுததைர வருமானம் உளைவர்களின 
வாழ்்வயும் ்கல்வி்யயும் அவர்களின 
ஆமராககியத்தையும் மமம்்படுததும் 
வ ் ்க யி ல்  ்ப ா ர ம் ்ப ரி ய  ்க ் ல 
மற்றும் வி்ையாட்டுப்ம்பாட்டி்க்ை 
ந்ததுகின்றன, அதிலும் வழுககுமரம் 
ஏறும் வி்ையாட்டு மக்கள மததியில் 
ச்பறும் வரமவற்்்பப் ச்பற்றுளைது. 
இங்கு ந்ததைப்்படுகி்ற வழுககுமரம் 
ஏறும் வி்ையாட்டு நமது ஊரில் உளைது ம்பால் மநரா்க 
நட்டு்வதது ஏறுவமதைாடு மட்டுமல்லாமல் ெற்று ொய்வா்க 
நட்டு்வததும் கி்்மட்்மா்க ்படுக்க்வததும் அதைன 
மீது ஏறிச் செனறு அதைன நுனியில் ்கட்டி்வததுளை 
அவர்கள நாட்டுக ச்காடி்ய ்்கப்்பற்று்பவர சவற்றி 
ச்பற்்றவராவர. சவன்றவருககு ்பரிசு்களும் ்பை முடிப்பும் 
வைங்்கப்்படும். சுமார 60 அடி நீைமுளை மரகச்காம்்்ப 
்க்லின நீர மட்்ததில் இருந்து சுமார 40 அடி உயரததில் 
கி்்மட்்மா்க ்வதது அதில் கிரீ்ஷ பூசி அதைன 
ஒரு மு்னயில் அவர்கள நாட்டு ச்காடியும் ்கட்டி 
்வப்்பர. அதைன அடுததை மு்னயில் இருந்து ம்பாட்டியில் 
்பங்ச்கடுததுகச்காளளும் தைகுதியுளை இ்ைஞர்கள  
வரி்ெயா்க வந்து அந்தை வழுககு மரததின மீது ந்ந்து 
செனறு அடுததை ்பக்கததில் ்கட்டி்வததுளை ச்காடி்ய 
்்கப்்பற்றுகி்றார்கமைா அவர்கமை சவற்றியாைர்கள. 
சவற்றி ச்பற்்றவருககு 100 ்ாலர ்பரிொ்க வைங்்கப்்படும். 
வழுககுமரததின மீது மி்க ்கவனமா்க ந்க்க மவண்டும் 
ெற்று தைவறினாலும் ்க்லில்தைான விைமவண்டும். 
ஒருமவ்ை யாருமம ச்காடி்யக ்்கப்்பற்்றவில்்ல 
எனில் அந்தை ்பரிசுத சதைா்்க முழுவதும் ஏ்ை்களுககு 
ச்காடுக்கப்்படும். வழுககுமரம் ஏறும் வி்ையாட்டு 
உலகின ்பல்மவறு ்பகுதி்களில் ்பல்மவறு ச்பயர்களில் ஒரு 
சில மாற்்றங்்களு்ன வி்ையா்ப்்படுகி்றது. குறிப்்பா்க 
இங்கிலாந்து, பிலிப்்்பனஸ், சநதைரலாந்த, ்கன்ா ம்பான்ற 
்பகுதி்களிலும் இந்தை வி்ையாட்டு வி்ையா்ப்்படுகி்றது.

இனச்றல்லாம் கிராமங்்களில் இருந்து இ்ைஞர்கள 
மவ்லமதைடி ந்கரங்்களிலும் மாந்கரங்்களிலும் குடிமயறிய 
்காரைததைால் வயதைானவர்கள மட்டும் வாழ்கி்றார்கள. 
அவர்கைால் உயரந்து நிற்கும் ்ப்னமரம் மற்றும் 
சதைன்ன மரததில் ஏ்றமுடியாமல் இயந்திர மனிதை்னமயா 
அல்லது மரம் ஏறும் ்கருவி்யமயா ொரந்திருககும் 
நி்ல ஏற்்பட்டுளைது. இந்தை சூை்ல மாற்றி கிராமதது 
இ்ைஞர்கமை ்ப்னமரம், சதைன்ன மரம் ம்பான்ற 
கி்ை்கள இல்லாதை உயரந்தை மரததில் ஏ்றமுடியும் என்ற 
சூை்ல வழுககுமரம் ஏறும் வி்ையாட்டு்கள ம்பான்ற 
வி்ையாட்டு்கைால்தைான ஏற்்படுததை முடியும். 

வாழ்க்்கயில் எவ்வைவு மு்்ற மதைால்வி்ய தைழுவினாலும், 
வழுககி விழுந்தைாலும் இலக்்க அ்்ந்மதை தீர மவண்டும் 
எனறு ஊககுவிககும் வழுககுமரம் ஏறும் வி்ையாட்்் நமது 
குழ்ந்்தை்களுககும் சொல்லிகச்காடுப்ம்பாம், அவர்களும் 
வாழ்க்்க்ய நம்பிக்்கயு்ன எதிரச்காளைட்டும். 
நம்பிக்்கயுளை எதிர்காலத தை்லமு்்ற்ய வி்ையாட்டின 
மூலம் உருவாககுமவாம்.

- இனனும் வி்ளயாடைாம்

கு.முருசகசன்
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 ஆகஸ்ட் 17 - ்்க.பி.சுந்தராம்பாள் (பாடகி) பிறந்த தினம்
     - வி.எஸ்.றநபால் (்நாபல் பரிசு ்பற்ற எழுததாளர்) பிறந்த தினம்

மா ்ல மவ்ை. மங்கும் ஒளியும் ச்பருகும் 
இருளும் சூழ்ந்தை மநரம். மி்க அை்கான ்பல 
வரைப் பூக்கள பூததுக குலுங்குகி்றது அந்தை 

பூங்்காவில். ்கதிரவன, இனறு இவ்வைவு மநரம்தைான 
பூக்க்ை ்பாரதது இரசிக்க இயலுமமா எனும் ஏக்கதது்ன 
வி்்ச்பற்றுகச்காண்டிருந்தைது. தூரததில், பூங்்காவின 
பூக்களுககு ம்பாட்டியா்க, இரண்டு சிறுவர்கள புனன்்கப் 
பூ பூததுகச்காண்டு ஒய்யாரமாய் ஓடி ஆடி ்பந்து 
வி்ையாடிக ச்காண்டிருககி்றார்கள.

நாம் ஏன தூரததில் இருந்து ்பாரக்க 
மவண்டும்? ெற்று அருகில் செனம்ற ்பாரப்ம்பாமம! 
வாருங்்கள.

இரு சி்றாரும் ்பந்்தை ஒருவர மாற்றி ஒருவர எறிந்து 
வி்ையாடும் ம்பாது, 

“்பந்து”

“ச்பாந்து”

“ெந்து”

“வந்து”

எனறு தைமிழ்ச்சொல்்ல எது்்க மமா்னயில் மாறி 
மாறிச் சொல்லி வி்ையாடுகி்றார்கள. மகிழ்ச்சியாய் 
இருககி்றது ம்கட்்கமவ.

சிறுவர்கள ச்பயர அறிவன மற்றும் ராம்.

ராம் ஆரவ மிகுதியில், ்பந்்தை மவ்கமா்க வீசியதில், 
்பந்து தூரததில் உளை மரச்செறிவில் உளை இருள 
புதைரில் மாட்டிகச்காண்்து. அறிவனும் ராமும் அந்தை 
இருண்் புதைர மநாககி ்பந்்தை எடுக்க சமல்ல சமல்ல 
ந்ந்தைார்கள. இருவரின ்கால்்களும் ஆரம்்பததில் 
ஒமர சீரான மவ்கததிமலமய ந்ந்தைன. சிறிது மநரம் 
செல்ல செல்ல, ஒருவர ந்ககும் மவ்கம் மட்டும் 
ெற்ம்ற கு்்றந்தைது. மற்ச்றாருவரின ்கால் மட்டும் அமதை 
சீரான மவ்கதது்ன புதைர மநாககி மமலும் மமலும் 
ந்ந்தைது. இருள புதைரின மி்க அருகில் சென்ற அறிவன 
அப்ம்பாதுதைான ்கவனிததைார, தைனனு்ன இதுவ்ர 
கூ்மவ ந்ந்து வந்தை அந்தை ்கால்்க்ை ்காைவில்்லமய 
என்ப்தை. திரும்பிப் ்பாரததைால், ராமமா தூரததிமலமய 
நினறுவிட்்ார.

அறிவன, “ஏய் ராம் வா்ா. ஏன அங்ம்கமய நிக்க்ற?”.

ராம், “ஏய் மவைாம்்ா. அங்்க ஒமர இருட்்ா 
இருககு. எனககு ்பயமா இருககு்ா”.

“இதுல எனன்ா ்பயம்? அதைான சரண்டு ம்பரு 
இருகம்காமம. மெரந்துதைான ம்பாம்றாம். இருட்டு நம்மை 
ொப்பி்ாது்ா, வா!” என புனன்்கககி்றார.

“இருட்டு ொப்பி்ாது்ா! ஆனா அங்்க ம்பய் பிொசு 
எதைாவது இருககுமமானனு ்பயமா இருககு்ா.”

“ெரிதைான! இதுகம்க ்பயந்தைா எப்்படி்ா? ராததிரியானா 
வீட்் விட்ம் சவளிய வர மாட்் ம்பால இருகம்க” என 
சிரிககி்றார அறிவன.

“ம்பா்ா! ம்பா! நீமய ம்பய்கிட்் மாட்டிக்க” அப்டினனு, 
ராம் ்பயததைால் பினனங்்கால் பி்றியில் அடிக்க சதைறிதது 
ஓடிவிடுகி்றார.

அறிவன சிரிததுகச்காண்ம், தைன ் ்கக்கடி்காரததில் 
உளை ்ாரச் ்லட்்் அடிதது இரு்ை விலககி 
ஒளி உண்்ாககி, மமலும் ்காரிருளுள செனறு 
்பந்்தைத மதைடுகி்றார. ்பந்்தைச் சுற்றி சில பூச்சி்கள 
இருப்்ப்தைப் ்பாரதது, ஒரு குச்சி்ய எடுதது ்பந்்தை 
ந்கரததி ந்கரததி தைன ்பக்கம் இழுதது, ்பந்்தை 
்்கயில் எடுககி்றார .  ்பந்்தை எடுததுகச்காண்டு 
மீண்டும் சவளிமய வந்து ்பாரததைால், பூங்்காவில் 
ஆள ந்மாட்்மம இல்்ல. ெரிசயன இல்லம் வந்து 
மெரகி்றார அறிவன.

இல்லம் வந்தைவு்ன, ்கால் ்்க மு்கம் அைம்பிவிட்டு, 
தைன வீட்டுப் ்பா்ங்்க்ை செய்ய ஆரம்பிககி்றார. திடீசரன 
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 ஆகஸ்ட் 18 - சுபாஷ சந்திர ்பாஸ் (சுதந்திரப ்பாராட்ட வீரர்) நிறனவு தினம்

எனன நி்னததைாமரா சதைரியவில்்ல, தைன அம்மாவி்ம் 
ம்பாய்,

“அம்மா, ம்பய்னனா எனனம்மா?” எனகி்றார.

அம்மா ொந்தைமாய், “சொல்ம்றம்ப்்பா. ஏம்ப்்பா 
ம்கக்கறீங்்க?” என்றார.

“அது வந்தும்மா, இன்னககி ொங்்காலம் பூங்்கால 
சவைாடும்ம்பாது, ்பந்து புதைரல உழுந்துட்டு. அதை எடுக்க 
ம்பானப்்ப, ராம் அங்்க ம்பா்க மவைாம் ம்பய் பிொசு 
இருககும்னனு சொல்லிட்டு ஓடிட்்ானம்மா” என்றார 
சிரிததுகச்காண்ம்.

அம்மா இ்தைகம்கட்டு புனன்்கககி்றார. “ம்.. ராமுககு 
இருட்டுனனா ்பயமா இருக்கலாம். அதைப் ்பாதது, அந்தை 
்பயததுககு ம்பரா ம்பய்னனு சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா, 
ம்பய் பிொசு அப்்படினசனல்லாம் ஒனனுமம ச்க்யாது. 
அசதைல்லாம் சும்மா ்கற்்ப்னப்்பா.”

“ஓ! அப்்படியாம்மா. என ்பா் புததை்கததுல, 
்பளளிககூ்ததுலல்லாம் ம்பய் பிொெ ்பததி சொல்லித 
தைரல, அப்பு்றம் எப்்படி ராமுககு மட்டும் அப்்படி ஒனனு 
இருககுனனு சதைரியும்?”

“சுட்டிப் ் ்பயன! எல்லா விஷயத்தையும் ்பளளிககூ்ததில 
மட்டும் சொல்லிததைர மாட்்ாங்்க. அம்மா, அப்்பா, 
தைாததைா, ்பாட்டி, மாமா, அத்தை, சிததைப்்பா, சிததி, 
அப்்படினனு நம்மை சுததி ்பல ம்பரும் ்பல விஷயததை 
சொல்லிததைருவாங்்க.”

“அப்்ப, நீங்்க ஏன எனககு ம்பய் பிொசு ்பததி 
சொல்லிததைரல?”

“ஏனனா? அது உண்்ம இல்்ல. அதைனால 
சொல்லிததைரல. அதைான” என்றார அம்மா.

“ஓ!”

…….

…….

…….

…….

அறிவன சிறிது மநரம் மயாசிததை்படிமய, மீண்டும் 
ம்கட்்ார, “ம்பய் உண்்ம இல்்லனனு உங்்களுககு 
எப்்படித சதைரியும்?”

அம்மா மனதுககுள, [இவன ம்கட்கி்ற ம்களவிககு ்பதில் 
சொல்லிமய மாைாது ம்பாலமய] எனறு ச்பரு்மயாய் 
எண்ணிகச்காண்டு, “அரு்ம! இப்்படிததைான சந்றய 
ம்களவி ம்கட்்கனும்.”

அம்மா சதைா்ரந்து, “ம்ப்ய ்கண்ைால ்பாக்க 
முடியுமா?”

அறிவன, “முடியாது.”

“ம்ப்ய ்காதைால ம்கக்க முடியுமா?”

“முடியாது”

“ம்ப்ய ்்கயால சதைா் முடியுமா?”

“முடியாது”

“ம்ப்ய வாெ்னயா உைர முடியுமா?”

“முடியாது”

“ம்ப்ய வாயால ொப்பி் முடியுமா?”

அறிவன சிரிததுகச்காண்ம், “ம்! 
முடியாதும்மா”.

அம்மா, “அப்ம்பா, ம்பய் உண்்மயா? 
ச்பாய்யா?”

அறிவன, “ச்பாய்”

…….

…….

…….

அறிவன மீண்டும் சிறிது மநரம் மயாசிததை்படிமய 
ம்கட்்ார, “்பாகடீரியா கூ்ததைான ்கண்ணுககுத சதைரியல. 
அப்்ப ்பாகடீரியா ச்பாய்யா?”

“இல்்லப்்பா. ்பாகடீரியா ஒரு நுண்ணுயிரி. அது 
்கண்ணுககுத சதைரியாது. ஆனா ்பாகடீரியாங்்க்றது 
உண்்மதைான.”

“எப்்படி?”

“ம்பான மாெம் நாம அருங்்காட்சிய்கம் ம்பானப்்ப 
ஒரு சினன ்மகமராஸ்ம்காப் வாங்கினீங்்கமை, ஞா்ப்கம் 
இருக்கா?”

“ம், இருககு அம்மா. அதை சவச்சுதைான துகனிமயாண்டு 
புளளிய எல்லாம் ச்பருொககி ்பாதது சவைாடுமவன.”

“அந்தை ்மகமராஸ்ம்காப்்ப வி் ெகதி வாய்ந்தை 
்மகமராஸ்ம்காப்ல ்பாததைா, ்பாகடீரியாவ ்கண்ைால 
்பாக்கலாம்.”

“ஓ! அப்்ப ்பாகடீரியாவயும் ்பாக்க முடியுமா?”

“ம்.. ஆமாம்ப்்பா முடியும்! அப்்ப ்பாகடீரியா உண்்மயா? 
ச்பாய்யா?”

“உண்்மதைாம்மா. அப்்ப, ்பயம்தைான ம்பய்னனு 
ஆயிடுச்ொம்மா?”

“ஆமாம் ்கண்ைா. ்பயம்தைான ம்பய்”

……….

……….

……….

சிறிது மநரம் மயாசிததை்படிமய, அறிவன புனன்்கமயாடு 
துடுககு்ன ம்கட்்ார, “ஏம்மா, அப்்பா எப்்பப் ்பாததைாலும் 
உங்்கை ்பாததைா ்பயப்்ப்்றாங்்கமை, அப்்ப அந்தை 
்பயததுககு ம்பர எனனம்ம்மா?” எனறு ்கல்கலசவன 
சிரிததுகச்காண்ம் கூறிவிட்டு அம்மா ் ்கககுச் சிக்காமல், 
அம்மாவில் அனபுப் பிடி்ய தைவிரக்க புயசலன பு்றப்்பட்்ார 
அறிவன.

அறிவான பிள்ைதைாமன அறிவன!               

ஹரிஷ் கமுகக்குடி மாரிமுத்து, ைண்டன்
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 ஆகஸ்ட் 19 - உல்க மனித்நய தினம் - உல்கப புற்கபபட தினம்
    - ஆர்வில் றரட் (ஆ்காய விமானம் ்கணடுபிடிபபாளர்) பிறந்த தினம்

1990்களில், விடிந்தும் விடியாதை ஓர அதி்கா்ல 
மநரததில், சதைருவ்்ததுப் ம்பா்ப்்பட்டிருந்தை 
்பந்தைலுககு சவளிமய ,  உடுததியிருந்தை 

துணிமணிமயாடு ்பல்்கயில் கிைககுப் ்பாரதது உட்்கார 
்வதது, ்க்்லயூர செவிட்டு அய்யர, எவரசில்வர கு்ததில் 
இருந்தை சில்சலன்ற தைண்ணீ்ர தை்லயில் ச்காட்டியம்பாது, 
அதி்கா்லத தூக்கம் ்க்லந்தை எரிச்ெ்லயும், ்பச்்ெத 
தைண்ணீர தைந்தை நடுக்கத்தையும் மட்டுமம அப்ம்பாது 
உைரந்மதைன... தைந்்தை ச்பரியா்ர வாசிக்கத சதைா்ங்கிய 
2000-இல், அந்தைச் ெ்ங்கு, எனனு்்ய உ்்ல, அதைன 
மீதைான என உரி்ம்ய, எனனு்்ய தைனமானத்தை 
இழிவு ்படுததியிருப்்பது புரிந்தைது. விண்சவளியில் ்கால்்பந்து 
வி்ையாடும் இன்்றய அறிவியல் உலகிலும், ‘பூப்புனிதை 
நீராட்டு விைா’ என்ற ச்பயரில் ச்பண் பிள்ை்க்ைக 
குளிப்்பாட்டி அழுக்காககிக ச்காண்டிருப்்ப்தைக ்காண்கிம்றாம்.

அறிவியல் வைரச்சியில்லாதை ்காலததில், ச்பண்்கள 
்பருவம்்தைலும், உதிரப்ம்பாககும் இயற்்்கயான உ்லியல் 
மாற்்றங்்கமை எனனும் உண்்ம புரியாமல் ம்பாயிருக்கலாம். 
அந்தை அறியா்ம தைந்தை அச்ெம் ்காரைமா்கப் ச்பண்்க்ை 
வைக்கமான ்பணி்களில் இருந்து ஒதுககி ் வததிருக்கககூடும். 
அடுததை ்கட்்மா்க அறிவியல் ஆய்வு்களும், ்பார்வயும் 
சதைா்ங்கியம்பாதும், மதைங்்களின ஆதிக்கமும், அதி்காரமுமம 
உச்ெததில் இருந்தைதைால், திட்்மிட்டு மக்கள அறியா்மயில் 
்வக்கப்்பட்்ார்கள. வி்ைவு, ச்பண்்களின பூப்்ப்்தைல், 
மாதைவிலககு மீதைான இயல்்பான அச்ெம், மதைங்்களின 
ச்பயரால், ‘புனிதைம் - தீட்டு’ என்ற ்கற்பிதைததின அடிப்்ப்்யில் 
உருவாக்கப்்பட்் ெ்ங்கு்கள, ொததிரங்்களின ச்பயரால் 
ச்பண்்கள மீதைான ஒதுககுதைலா்க மாற்்றப்்பட்்து. மனிதை 

உ்லின உட்கூறு்க்ை, அவற்றின செயல்்பாட்்் ்ப்ம் 
வ்ரந்து ்பா்கங்்க்ைக குறிதது விைககிய மருததுவ 
அறிவியல், சதைாழில்நுட்்பதமதைாடு ்்கம்காதது, முப்்பரிமாை 
ந்கரவுப் ்ப்ங்்கைா்கமவ உ்லின இயக்கத்தைச் ெராெரிக 
்கல்வியறிவு ச்காண்்வர்கள கூ்ப் புரிந்து ச்காளளும் 
வ்்கயில், நம்மி்ம் ச்காண்டு வந்து மெரததிருககி்றது. 
்காலததின வைரச்சிப் ம்பாககில், ச்பண்்கமை அறிவியல் 
அறிஞர்கைா்க உருவான பினனும், பூப்புனிதை நீராட்டு 
விைாக்களும், மாதைவிலககுத தீண்்ா்ம்களும் சதைா்ரகின்றன 
என்றால், ெமூ்க அறியா்ம எந்தை அைவுககுக ச்கட்டிப்்பட்டுக 
கி்ககி்றது என்ப்தைப் புரிந்து ச்காளைலாம்.

தைந்்தை ச்பரியார கூறியது ம்பால, ச்பண்்களுககும், 
ஆண்்களுககும் ஓரிரு உ்ல் உறுப்பு்களில் மட்டுமம மாற்்றம் 
உண்ம் தைவிர, மற்்ற்படி இருவரும் ெரிநி்கர ெமானமம. 
விவொயம் சதைா்ங்கி விண்சவளி வ்ர, ஆண்்களுககு 
நி்கரா்கப் ச்பண்்கள தைங்்கள ்பங்்களிப்்்பச் செய்து 
ச்காண்டிருககி்றார்கள. இராணுவததில் ச்பண்்கள, உற்்பததித 
து்்ற்களில் ச்பண்்கள, அறிவியல் ஆராய்ச்சி்களில் ச்பண்்கள, 
அவ்வைவு ஏன, ச்பண்்கள ஆண்்களுககுக கீைானவர்கள, 
்பாவ மயானியில் பி்றந்தைவர்கள, ச்பண் உ்ல் தீட்டு எனறு 
சொல்லும் மதை நிறுவனங்்களில் கூ், ொமியார்கைா்கவும், 
மதைத தை்லவர்கைா்கவும் ச்பண்்கள வந்தைாயிற்று. ஆனாலும், 
இந்தைச் ெ்ங்கு்களும், ொததிரங்்களும் சதைா்ரகின்றனமவ, 
எனன ்காரைம்?

ச்பண்்கள ்பருவம்்தைல் என்பது, உ்லின வைரசி்தை 
மாற்்ற (Metabolism) ததின ஒரு ்பகுதி. ச்பண்ணின இனப்ச்பருக்க 
உறுப்பு்கள வைரச்சி அ்்யத சதைா்ங்கிவிட்்்தை, நமககு 
உைரததும் உ்லின சமாழிமய, முதைல் உதிரப்ம்பாககு. 
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 ஆகஸ்ட் 19 - தீரர் சததியமூர்ததி (அரசியல்வாதி), சங்்கர் தயாள் சர்மா (குடியரசுத தறலவர்) பிறந்த தினம்
    - ்ஜம்ஸ் வாட் (நீராவி என்ஜின் ்கணடுபிடிததவர்) நிறனவு தினம்

அ்தைத சதைா்ரந்து ஒவ்சவாரு மாதைமும், சி்னயுற்்ற 
்கருமுட்்்்யத தைாங்கி வைரப்்பதைற்்கா்க, ்கரப்்பப் ்்ப 
தைனனு்்ய சுவர்களின உட்்பகுதியில் உருவாககி ்வககும் 
சமத்தை ம்பான்ற ்ப்லத்தை, ்கருமுட்்் உருவா்காதை 
நி்லயில், ்க்லதது தைன்னச் சுததைப்்படுததிக ச்காளவதைால் 
சவளிமயறும் உதிரப்ம்பாகம்க மாதைவி்ாய். சிறுநீர, மலம், 
வியர்வ்யப்ம்பால, இதுவும் உ்லில் இருந்து சவளிமயறும் 
்கழிவு என்ப்தைத தைாண்டி எதுவுமில்்ல. இ்தைப்்பற்றி 
்படிக்கககூடிய சி்றப்்பான மருததுவப் ்படிப்பு்கள கூ் 
வந்துவிட்்ன. ச்பண் மநாயியல் (Gynecology), ம்களிர 
மற்றும் ம்கப்ம்பறியல் (Gynecology and Obstetrics) என்பன 
ம்பான்ற ச்பண்்களுக்கான சி்றப்பு மருததுவத து்்ற்கள 
மி்கப்ச்பரிய அைவில் வைரந்துளைன. இந்தை இ்ததில் 
ஒரு செய்தி்யச் சுட்டிக்காட்் மவண்டும். திருமைமாகி 
ஓராண்டுககுள ்கருததைரிக்கவில்்ல என்றால் அலறியடிதது, 
Gynecologist எனப்்படும் சி்றப்பு மருததுவ்ரத மதைடிஓடும் 
எவரும், ச்பண் குைந்்தை ்பருவம்்ந்தைதும், அவரி்ம் 
அ்ைததுச் செனறு மருததுவ ஆமலாெ்ன ச்பறுவதில்்ல. 
்படிததைவர்கள, ்படிக்காதைவர்கள என அ்னவரின நி்லயும் 
இதுதைான. ச்பரும்்பாலான Gynecologist்கமை, தைங்்களு்்ய 
ச்பண் குைந்்தை்களுககுப் பூப்புனிதை நீராட்டு விைா ந்ததி, 
தீட்டுக ்கழிககும் ச்காடு்மயும் ந்க்கததைான செய்கி்றது. 
இ்தைததைான அறிவியல் அறிவு என்பது மவறு, அறிவியல் 
்பார்வ என்பது மவறு எனறு சொல்கிம்றாம். நம்மு்்ய 
்கல்விமு்்ற, அறிவிய்லக ்கற்றுத தைருகி்ற ்கல்வியா்க 
இருககி்றமதைசயாழிய, அறிவியல் ்பார்வ்ய வைரதசதைடுககி்ற 
்கல்வியா்க, அறிவிய்ல வாழ்க்்கமயாடு ச்பாருததிப் 
்பாரககி்ற ்கல்வியா்க இல்்ல.

ஆண், ச்பண் இனப்ச்பருக்க உறுப்பு்க்ைப் ்பற்றி 
விைககும், Anatomy எனப்்படும் உ்ற்கூறியல், அறிவியல் 
்பா்ப்புததை்கததில் ஒரு ்பா்மா்க ் வக்கப்்பட்டுளைது. எததை்ன 
்பளளி்களில், இந்தைப் ்பா்த்தை ஆசிரியர்கள ந்ததுகி்றார்கள? 
ச்பண்்களும், ஆண்்களும் தைனிததைனியா்கப் ்படிககும் 
்பளளி்களிமலமய உ்ற்கூறியல் ்பா்ம் ந்ததைப்்படுவதில்்ல 
எனும் ம்பாது, இரு்பாலர ்படிககும் ்பளளி்களில் சொல்லமவ 
மவண்்ாம். இந்தைப் ்பகுதியில் இருந்து இந்தைக ம்களவி 
வரும் எனறு மட்டும் குறிததுக ச்காடுததுவிட்டு, நீங்்கமை 
்படிததுக ச்காளளுங்்கள எனக ்க்ந்து ம்பாகும் நி்லமய 
்காைப்்படுகி்றது. வகுப்்ப்்றயில் இருககும்ம்பாது, முதைல் 
உதிரப்ம்பாககு ஏற்்பட்டுவிட்்ால், அந்தை மாைவியின 
்பதைற்்றத்தை, அச்ெத்தைத தைணிககும் வ்்கயில் அரவ்ைதது, 
அச்ெம்்யத மதை்வயில்்ல, இது இயல்்பான உ்லியல் 
மாற்்றம்தைான எனறு கூறும் ஆசிரியர்க்ை விரல்விட்டு 

எண்ணிவி்லாம். மா்றா்க, எனனமமா 
ந்க்கக கூ்ாதைது ந்ந்துவிட்்து 
ம ்ப ான ்ற  ்ப ர ்ப ர ப்்்ப  ஏ ற் ்ப டு த தி , 
ஏற்்கனமவ அச்ெததிலும், வலியிலும் 
அழுது ச்காண்டிருககும் பிள்ை்ய 
வகுப்்ப்்றயிமலமய தைனி்மப்்படுததி, 
தை்ல்ம ஆசிரியருககுத தை்கவல் சொல்லி, 
உ்னடியா்க வீட்டிற்கு அனுப்புவதில் 
குறியா்க இருககும் ஆசிரியர்க்ைமய 
மிகுதியா்கப் ்பாரககிம்றாம்.

அந்தை உருட்்லும், மிரட்்லும் வீட்டிலும் சதைா்ரும். 
இரண்டு மூனறு ச்பண் குைந்்தை்கள உளை வீ்ா்க 
இருந்தைால், அம்மாவின, அழு்்கயும், ்பாட்டியின 
புலம்்பலும் மெரந்து ச்காளளும். “ஏற்்கனமவ ெ்மஞசி 
நிற்கி்றது்க்ைமய ்க்ரமயததை ்கதியில்ல...அதுககுளை 
உனகச்கனனடி அவெரம்...” என்பது ம்பான்ற வெனங்்கள, 
அந்தைச் சினனஞசிறு ச்பண்்ை குற்்ற உைரச்சிககு 
உளைாககும். இததை்ன ்கலவரங்்களுககு நடுவில், ெ்ங்கு 
ொததிரங்்களும் ஒரு ்பக்கம் ந்ந்மதைறும். ்பஞொங்்கத்தைப் 
புரட்டி, ‘நல்ல மநர’ததில்தைான வயசுககு வந்திருககி்றாைா 
எனறு உறுதிப்்படுததைப்்படும்... வீட்டின தைாழ்வாரததில் அல்லது 
தைாழ்வாரம் இல்லாதை வீ்ா்க இருந்தைால், வீட்டிற்குளமை 
ஏமதைனும் ஒரு மூ்லயில் உட்்கார ்வதது, ஒரு உலக்்க 
ச்காண்டு வந்து ்பக்கததில் ம்பா்ப்்படும். அத்தை, மாமன 
ம்பான்ற உ்றவுமு்்ற்களுககுச் சொல்லிவிட்டு, முதைல் நாமைா 
மூன்றாம் நாமைா தை்லககுத தைண்ணீர ஊற்றி, மீண்டும் 
மூ்லயில் உட்்கார ்வதது, நல்ல நாள ்பாரதது பூப்புனிதை 
நீராட்டு விைா ந்ததைப்்படும். இப்ம்பாது, மூனறு நாள்கள 
்கழிததுப் ்பளளிககு அனுப்பினாலும், இ்்யில் ஒரு நாள 
குறிதது, தைவ்றாமல் பூப்பு நீராட்டு விைா ந்ததும் ம்பாககுக 
்காைப்்படுகி்றது. ்பததுப் ்பதி்னந்து ஆண்டு்களுககு முனபு, 
்பததிரி்்க அடிதது, உற்்றார உ்றவினர்கள, சதைரிந்தைவர்கள 
அறிந்தைவர்களுககுக ச்காடுதது, வீட்டு முற்்றததில் ்பந்தைல் 
ம்பாட்டு ந்ததினார்கள. இப்ம்பாது அறிவியல் வைரந்துவிட்் 
்காரைததைால், ஃபிசைகஸ் ம்பாரடு்கள ்வதது, உலகிற்ம்க 
அறிவிககி்றார்கள..இன்்றககும், நூற்றுககுத சதைாண்ணூறு 
விழுக்காடு வீடு்களில் இப்்படிததைான ந்ககி்றது.

திருச்சி, இராமநாதைபுரம், சிவ்கங்்்க, திருசநல்மவலி, 
விருதுந்கர, தூததுககுடி மாவட்்ங்்களின ்பல ்பகுதி்களில், 
்பாரப்்பனர்க்ை அ்ைதது இந்தைச் ெ்ங்கு்க்ைச் செய்யும் 
வைக்கம் ்காைப்்படுகி்றது. எவன நம்்மச் சூததிரர்கசைனறும், 
்வப்்பாட்டி மக்கள எனறும் இழிவு்படுததினாமனா, அவன 
்்கயால் தை்லயில் தைண்ணீரவிட்டு, ெ்ங்கு ந்ததினால்தைான 
நம் வீட்டுப் ச்பண் குைந்்தையின தீட்டுக ்கழியும் எனறு 
நி்னப்்பது எவ்வைவு அவமானம், இழிவு என்ப்தை நாம் 
உைர மவண்்ாமா? ‘முற்ம்பாக்காைர்கள’ ்பலர, பூப்பு நீராட்டு 
விைா என்ப்தை மஞெள நீராட்டு எனக கூறிகச்காண்டு, 
மஞெள கிருமி நாசினி, எனமவதைான மஞெள ்கலந்தை 
தைண்ணீரால் குளிப்்பாட்டுகிம்றாம் எனறு விைக்கம் மவறு 
தைருகி்றார்கள. மஞெள கிருமி நாசினி என்பது அறிவியல்...
இதில் மூ்ததைனமான ெ்ங்கு எங்கிருந்து வந்தைது? 
இதும்பான்ற ம்பார்வயில்தைான, ்பண்்பாட்்்க ்காககிம்றாம், 
்கலாச்ொரத்தைக ்காககிம்றாம் என்ற ச்பயரில், தைமிழ்ச் 
ெமூ்கத்தை, ெ்ங்கு்கள, மூ்ததைனங்்கள, பிற்ம்பாககுச் 
சிந்தை்ன்கள, ஆைாதிக்கம் ச்காண்் ொதியச் ெமூ்கமா்கத 
சதைா்ரந்து ்வததிருக்க முயல்கி்றார்கள. குறிப்்பா்க, 
இவற்்்றக ்காக்க மவண்டிய ்க்்ம்ய ச்பண்்களின 

இொ. உமா

அதிலும் கிராமங்்களில் உள்ள ்பண்களின் நிறல 
குறிததுச் பசால்ைவே வேண்டாம். கூவிளபுரம் 

என்னும் ஊரில், மாதவிலக்கின் ்பாது ்பண்கள் 
நடததப்ெடும் விதம் குறிதது மாதவிடாய 

ஆவணபபடம் பதிவு ்சயதுள்ளது. ஆணாதிக்்கம், 
அறியா்ம, மூடநம்பிக்்க, முட்டாள்தனம் 

ஆகியறவ ்பண்களின் மீது கூட்டா்க்ச ்சலுததும் 
தீண்டா்மக்  பகாடு்மயின் உச்சம் அது.
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 ஆகஸ்ட் 20 - ராஜீவ் ்காந்தி (முன்னாள் பிரதமர்) பிறந்த தினம்

ஒழுக்கத்தை நி்லநாட்டும் அைவும்காலாககி, ச்பண்்களின 
சிந்தை்னககுளளும் அவற்்்றத திணிதது ்வததுக 
குளிர்காய்ந்து ச்காண்டிருககி்றார்கள. இங்கு மட்டுமனறு, 
மதைங்்களின ஆதிக்கததில் இருந்தை, இருககின்ற நாடு்கள 
அ்னததிலும் இந்தை பூப்பு நீராட்டு விைாக்கள மவறு மவறு 
வடிவங்்களில் ச்காண்்ா்ப்்படுகின்றன எனறு, ‘பூப்பு நீராட்டு 
விைா மதை்வயா?’ என்ற நூலில் ்பதிவு செய்கி்றார ்கவிஞர 
புதியமாதைவி.

இந்திய ஒனறியததில், வ்க்்கக ்காட்டிலும் சதைற்கில், 
அதிலும் குறிப்்பா்கத தைமிழ்நாட்டில் அறிவியல் விழிப்புைரவு 
குறிப்பி்ததைக்க அைவில் ்பரவலாக்கப்்பட்டுளைது. அதிலும் 
ச்பண்்களின முழுமநரப் ்பணியா்க ஆக்கப்்பட்டிருந்தை பிள்ைப் 
ச்பறுதைலில் இருந்து சிறிதைைவு விடுதை்ல ச்காடுததுளை, குடும்்பக 
்கட்டுப்்பாடுத திட்்ம் தைமிழ்நாட்டில்தைான சவற்றி்கரமா்கச் 
செயல்்படுததைப்்படுகி்றது. அதைற்குக ்காரைம், திராவி் 
இயக்கமும், தைந்்தை ச்பரியாரும் முனசனடுததை ்பகுததைறிவு 
பிரச்ொரங்்களதைான என்ப்தை அறிவு நாையம் ச்காண்் 
எவரும் மறுக்க முடியாது. திராவி் இயக்கம் நா்்கங்்கள, 
தி்ரப்்ப்ங்்கள உளளிட்் ்க்ல வடிவங்்களின மூலம் இந்தை 
மண்ணில் ்பகுததைறி்வ, அறிவிய்ல பு்கட்டியது. திராவி்க 
்கவிஞர ்பாரதிதைாென, ம்பரறிஞர அண்ைா, ்க்லவாைர 
என.எஸ்.கிருஷ்ைன, டி.ம்க.மதுரம், நடி்கமவள எம்.ஆர.
இராதைா, ்க்லஞர, இலட்சிய நடி்கர எஸ்.எஸ்.ராமஜந்திரன 
உளளிட்் திராவி் இயக்கக ்கவிஞர்களும், தி்ரப்்ப்க 
்க்லஞர்களும், எழுததைாைர்களும், மூ் நம்பிக்்க்க்ையும், 
ச்பண்ைடி்மததைனத்தையும் ொடும் ்ப்்ப்பு்களின மூலம் 
்பாமர மக்களி்மும் விழிப்புைர்வ ஏற்்படுததினர. ஆனால் 
அவர்களின உ்ைப்்்ப எல்லாம், இன்்றய தி்ரப்்ப்ங்்கள 
பினனுககுத தைளளி, விைலுககி்்றததை நீராககி வருகின்றன. 
குறிப்்பா்கப் ச்பண்்க்ை இழிவு்படுததும் பூப்பு நீராட்டு ெ்ங்்்க 
திை்றத திை்றக ச்காண்்ாடித தீரககும் திருவிைாவா்கச் 
சிததைரிககின்றனர. மு்்றமாமன குச்சுக்கட்டுவது, தைாய்மாமன 
முரட்டுக ச்க்ாயு்ன, மீ்ெ்ய முறுககிக ச்காண்டு சீர 
ச்காண்டு வருவது, ்படுக்்கயில் சிறுநீர ்கழிககும் ்பைக்கம் கூ் 
மா்றாதை ம்கனி்ம், ‘ம்ய் ்பாததுகம்கா்ா ஒம் ச்பாண்்ாட்டிய’ 
எனறு அறிவுச்கட்்ததைனமா்க வெனம் ம்பசுவது என, 
தி்ரப்்ப்ங்்கள அரங்ம்கற்றும் அசிங்்கங்்கள ஏராைம். 
இதும்பானறு ச்பண்்க்ை இழிவு்படுததும் சிததைரிப்பு்கமைாடு 
்ப்சமடுப்்பவர்களுககு ஐந்தைாண்டு்கள வ்ர சி்்றததைண்்்ன 
தைரும் வ்்கயில் ெட்்ம் இயற்்ற மவண்டும் எனறு சொல்வார 
மதைாைர ஓவியா. ்காரைம், ச்பண் குைந்்தை்க்ைக கூனி 
குறு்கச் செய்யும் இந்தை நீராட்டு விைாக்கள, ்பாரம்்பரிய 
விைாக்க்ைப்ம்பானறு ந்ததைப்்படுவதில், தி்ரப்்ப்ங்்களுககு 
மி்கப்ச்பரிய ்பங்குண்டு.

மாறிவரும் உைவுமு்்ற்கள, அதிவி்ரவான, ம்பாட்டி்கள 
நி்்றந்தை வாழ்க்்கமு்்ற தைரும் மனஅழுததைம், உைவியல் 
சிக்கல்்கள ஆகிய்வ, அ்கமும் பு்றமும் நி்்றய மாற்்றங்்க்ை 
ஏற்்படுததிக ச்காண்ம் இருககின்றன. அந்தை மாற்்றம், உ்லின 
வைரசி்தை மாற்்றததிலும் தைாக்கத்தை ஏற்்படுததுகி்றது. வி்ைவு, 
10 வயதிமலமய ச்பண் குைந்்தை்களுககு முதைல் உதிரப்ம்பாககு 
(பூப்்ப்்தைல்) ஏற்்பட்டுவிடுகி்றது. ்பளளிச் சீரு்்்யமய 
அம்மாதைான அணிவிக்க மவண்டும் என்ற வயதில் உளை 
குைந்்தைககு முதைல் உதிரப்ம்பாககு எததை்்கய அச்ெ உைர்வ, 
மனப்ம்பாராட்்த்தைத தைரும் என்ப்தை நாம் சிந்திததுப் ்பாரக்க 
மவண்டும். சநஞமொடு மெரததை்ைதது, ்ப்்ப்ப்்்பத தைணிதது, 
‘அச்ெப்்ப் மவண்்ாம் ம்கமை! ச்பண்்களின உ்லில் இயல்்பா்க 
நி்கழும் மாற்்றம்தைான இது.. எல்லா ச்பண்்களுககும் இப்்படிததைான 

ந்ககும். இமதை ம்பானறு மாதைந்மதைாறும், ஒரு குறிப்பிட்் சுைற்சி 
இ்்சவளியில் ்கழிவு ரததைம் சவளிமயறும்..அ்தை மாதைவி்ாய் 
எனறு சொல்வார்கள... சிலருககு இயல்்பா்கவும், சிலருககு 
வலியு்னும் அந்தை நாட்்கள இருககும்...்கவ்லப்்ப்ாமதை, 
உதிரப்ம்பாககினம்பாது, சு்காதைாரமான மு்்றயில் உ்்ல 
எப்்படிப் ம்பணுவது என்ப்தை நான உனககுக ்கற்றுததைருகிம்றன’ 
எனறு சொனனால் அல்லவா, நாம் நா்கரி்கம்்ந்தை, அறிவியல் 
்கற்்ற ெமூ்கமாமவாம்! ஆனால் உண்்மயில் எனன சொல்லித 
தைருகிம்றாம் சதைரியுமா?

‘மாதைவி்ாய் ’ எனச்றாரு ஆவைப்்ப்ம். . .  கீதைா 
இைங்ம்காவன அ்தை இயககியிருககி்றார... அதில், ஓர உயர 
நி்லப்்பளளி மாைவியி்ம், ‘மாதைவி்ாய்னா எனனம்மா?’ 
எனறு ம்கட்்கப்்படுகி்றது. அந்தை மாைவியி்ம் இருந்து, 
சவட்்கமும், தையக்கமும்தைான வி்்யா்க சவளிப்்படுகின்றன. 
்பளளி இறுதி ஆண்டு்களில் நிற்கின்ற அந்தைப் ச்பண் குைந்்தை, 
்படிதது முடிததைதும், மமற்்படிப்புககுப் ம்பா்கலாம் அல்லது 
மைவாழ்க்்கககுளளும் தைளைப்்ப்லாம். ஒரு மவ்ை அந்தைப் 
ச்பண் திருமைம் செய்து ச்காடுக்கப்்பட்்ால், தைன உ்்லப் 
்பற்றிய அடிப்்ப்் மாற்்றங்்கள கூ்த சதைரியாதை நி்லயில், 
எப்்படி அந்தை வாழ்க்்க்ய எதிரச்காளவாள? மற்ச்றாரு 
மாைவியி்ம், “வயசுககு வந்தைப்ம்பா உங்்கம்மா, எனன 
சொல்லிக ச்காடுததைாங்்க?” எனறு ம்கட்்கப்்படுகி்றது. ‘சவளியில 
ம்பா்கககூ்ாது, பூஜ ரூம் ்பக்கமா வரககூ்ாது, குங்குமம் 
வச்சிக்கககூ்ாது, சவறும் ச்பாட்டுதைான வச்சிக்கணும், 
ஆ்ாம, ஓ்ாம, ச்பாம்்பைப் புளையா அ்க்க ஒடுக்கமா 
இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்்க’ எனறு சொல்லிவிட்டு, ‘அந்தை 
மாதிரி நாளல ்பளளிககூ்ம் வரும்ம்பாது, ்்கயில இரும்புத 
துண்டு, இல்லனனா சதைா்ப்்பக ்கட்்்ய மடிச்சிக ்்கயில 
ச்காடுததைனுப்புவாங்்க’ எனறு ்பதில் வருகி்றது. அப்்படியானால், 
இததை்ன ஆண்டு்கள அவளுககுக ்கற்பிக்கப்்பட்் ்கல்வி 
மவறு எனனதைான அவளுககுச் சொல்லிக ச்காடுததைது? ஆ்க, 
்பளளிக கூ்ததிலும், மாதைவி்ாய் ்பற்றிய அறிவியல் ொரந்தை 
விைக்கம் கி்்ப்்பதில்்ல, வீடு்களிலும் மூ்நம்பிக்்க 
ொரந்தை ்கருதது்கமை திணிக்கப்்படுகின்றன.

அமதை ஆவைப்்ப்ததில் ம்பசும், அறிவியல் ்பயிற்சியாைர, 
‘மாதைவி்ாய் ்பததி விைக்கமா சொல்லும்ம்பாது, பிள்ைங்்க 
சவக்கப்்படுது்க. 10, 11, 12ஆம் வகுப்புலமய, அறிவியல் 
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்பா்ததுல, ஆண், ச்பண் இனப்ச்பருக்க உறுப்பு்கள, 
மண்்லங்்கள இசதைல்லாம் ்ப்தமதைா் வருது. ஆனா 
டீச்ெருங்்கமை ந்ததை அசிங்்கப்்பட்டுட்டு, நீங்்கமை வாசிச்சி 
சதைரிஞசிககுங்்கனனு சொல்லிட்டுப் ம்பாயிடு்றாங்்க அப்்படீனனு 
அந்தைப் பிள்ை்க சொல்லுது்க’ எனகி்றார. நம்மு்்ய 
்கல்விமு்்ற இந்தை அைவில்தைான நிற்கி்றது.

்கல்விககூ்ங்்களிமலமய இதுதைான நி்ல்ம எனும்ம்பாது, 
ஆைாதிக்கமும், மூ்ததைனங்்களும் ச்காண்் ெமூ்கததில், 
அதிலும் கிராமங்்களில் உளை ச்பண்்களின நி்ல குறிததுச் 
சொல்லமவ மவண்்ாம். கூவிைபுரம் எனனும் ஊரில், 
மாதைவிலககின ம்பாது ச்பண்்கள ந்ததைப்்படும் விதைம் குறிதது 
மாதைவி்ாய் ஆவைப்்ப்ம் ்பதிவு செய்துளைது. ஆைாதிக்கம், 
அறியா்ம, மூ்நம்பிக்்க, முட்்ாளதைனம் ஆகிய்வ 
ச்பண்்களின மீது கூட்்ா்கச் செலுததும் தீண்்ா்மக  
ச்காடு்மயின உச்ெம் அது. ஊருககு ஒதுககுப்பு்றததில், 
மாதைவிலக்கானவர்கள, பிள்ை ச்பற்்றவர்கள தைங்குவதைற்்கா்கத 
தைனி வீம் ்வததிருககி்றார்கள. மாதைவி்ாய் உதிரம் 
மட்டுமனறு, பிள்ை ச்பற்்ற ச்பண்்களின உ்லும் இங்ம்க 
தீட்டுதைான. பிள்ைச்பற்்ற ச்பண் உ்ல் தீட்ச்ன்றால், 
அங்கிருந்து உதிதசதைழுந்து ஒனறு்பல ஆகிவிட்் ஆண் உ்ல் 
தீட்டில்்லயா? இப்்படிசயல்லாம் வினா எழுப்்பக கூ்ாது 
என்பதைற்்கா்கததைான, தைங்்கள உ்ல் மீதைான உரி்ம குறிததுப் 
ச்பண்்கள விழிப்புைரவு அ்்யாதை்படி, ெ்ங்கு்கைாலும், 
ொததிரங்்கைாலும் தி்ரயிட்டு ்வததிருககின்றனர. 
கூவிைபுரம் கிராமததில், ்பால்குடி ம்றக்காதை ்்கககுைந்்தை 
்வததிருப்்பவர்களகூ், மாதைவிலககின ம்பாது, ்பச்்ெக 
குைந்்தை்யப் பிரிந்து, தைனியா்க அந்தை வீட்டில்தைான 
இருக்க மவண்டுமாம். ‘வீட்டிற்குளமைமய இருந்து 
விட்்ால், யாருககும் சதைரியாமல் ம்பாய்விடும். இப்்படித 
தைனி வீட்டில் ்வப்்பதைால், ஊருகம்க சதைரிந்துவிடுகி்றது. 
்பசிததைாலும், தைா்கம் எடுததைாலும், யாராவது அந்தைப் ்பக்கமா்க 
வந்தைால்தைான மொம்றா, தைண்ணீமரா கி்்ககும். பிச்்ெ 
எடுப்்பதும்பால, ்்கமயந்திச் ொப்பி் மவண்டியிருககி்றது’ 
எனறு அவமானததில் குமுறுகி்றார ஓர இைம்ச்பண். அந்தை 
மநரததில் ்பயன்படுததைப்்படும் ்பாததிரங்்க்ை மூட்்்யில் 
்கட்டி, ஒரு மரததில் சதைாங்்கவிட்டிருககி்றார்கள. அ்தைப் 
்பாரககும் நமககு, ச்பண்்களின தைனமானத்தைத தூககில் 
சதைாங்்கவிட்்து ம்பாலத சதைரிகி்றது.

ஒரு ்பக்கம் மாதைவி்ாயின ம்பாது தீட்டு எனறு சொல்லி 
ச்பண்்ை ஒதுககி ்வககும் இமதை ெமூ்கம், இனசனாரு 
பு்றம் அ்தை ம்பாற்்றவும் செய்கி்றது. ்பயிர செய்யத தையாரா்க 
இருககும் விவொய நிலததில், மாதைவிலக்கான ச்பண்்ை 

உதிரப்ம்பாககு்ன சுற்றிவரச் செய்தைால், மாதைவி்ாய் உதிரம் 
மதைாய்ந்தை துணி்ய வயல்்களில் ச்காண்டு ம்பாய்ப் ம்பாட்்ால்,  
வி்ைச்ெல் கூடுதைலா்க இருககும் என்ற நம்பிக்்க இந்திய 
ஒனறியததின வ் மாநிலங்்கள ்பலவற்றிலும், ஆப்பிரிக்க 
நாடு்கள ்பலவற்றிலும் ்காைப்்படுகி்றது. அொம் மாநிலம் 
்கவு்காததியில் உளை ்காமாககியா ம்காவிலில், ச்பண் 
்க்வுளின மாதைவி்ாய் உதிரம் ்பகதைர்களுககுப் ‘பிரொதைமா்க’ 
வைங்்கப்்படுகி்றது. ்கழிவ்்றயில் அமரந்திருப்்பது ம்பான்ற 
ச்பண்ணின உருவம்தைான அகம்காவிலின முதைன்மக ்க்வுள. 
அந்தைப் ச்பண் ்க்வுளின ்கால்்களுககு நடுமவ குங்குமத்தைக 
ச்காட்டி, அதை்ன மாவி்ாய் உதிரமா்கப் ்பாவிதது, பிரொதைமா்க 
வைங்குகி்றார்கள. ஒரு ்பக்கம் தீட்டு எனறு ஒதுககுவதும், 
இனசனாரு பு்றம் மாதைவி்ாய் உதிரம் வி்ைச்ெ்லத தைரும் 
எனறு நம்புவதுமாகிய,  அறிவியலுககுப் ச்பாருந்தைாதை இந்தை 
இரண்டு ம்பாககு்களுமம மூ்ததைனமான்வ.

மாதைவி்ாய் ரததைத்தை உறிஞசுவதைற்குத துணி்க்ைப் 
்பயன்படுததிய நி்ல மாறி, இனறு ்பஞசுப் ்பட்்்்கள 
்க்்்களில் கி்்ககின்றன. அரசுப் ்பளளியில் ்பயிலும் 
மாைவி்களுககு, இலவெ ்பஞசுப்்பட்்்்கள வைங்கும் 
திட்்த்தையும் தைமிை்க அரசு செயல்்படுததி வருகி்றது. 
ஆனாலும், ்பளளி்களிலும், ச்பாதுசவளி்களிலும், தைண்ணீர 
வெதியு்ன கூடிய ெரியான ்கழிப்்ப்்ற்கள இல்லாதை 
்காரைததைால், இச்ெமயங்்களில் ச்பண்்களின நி்ல மி்கவும் 
சிக்கலானதைா்க இருககி்றது. இந்நி்ல Period poverty 
எனறு அ்ைக்கப்்படுகி்றது. இதைன ்காரைமா்கத சதைற்்காசிய 
அைவில் மூனறில் ஒரு ்பங்குககும் மமலான மாைவி்களும், 
இந்தியாவில் 60 விழுக்காடு மாைவி்களும் ்பளளிககுச் 
செல்வதில்்ல என யுனிசெஃப் சவளியிட்டிருககும் 
ஆய்வறிக்்க கூறுகி்றது. அதுமட்டுமினறி, 71 விழுக்காடு 
இந்திய மாைவி்களுககு மாதைவி்ாய் குறிதது எதுவுமம 
சதைரியவில்்ல எனகி்றது யூனிசெஃபின அறிக்்க. இந்தை 
Period poverty, ச்பண்்களின ்கல்வி ்கற்கும் உரி்ம்ய 
நீரததுப் ம்பா்கச் செய்கி்றது. தைண்ணீர வெதியு்ன கூடிய, 
சுததைமான ்கழிவ்்ற்கள அ்னததுப் ்பளளி்களிலும் இருப்்பது, 
ஏற்பி்ெவிற்்கான முதைல் விதி என்ற ெட்்ம் செய்து, ச்பண் 
குைந்்தை்களின ்கல்வி சதைாய்வினறி சதைா்ரவ்தை அரசு உறுதி 
செய்ய மவண்டும்.

அடிப்்ப்்யில் மாதைவி்ாய் குறிததை அறிவியல் ்பார்வ்ய 
்பரவலாக்க மவண்டும். மாதைவி்ாயின ம்பாது சவளிப்்படும் 
ரததைததில் உளை ஸ்ச்ம்செல்்கள 78 வ்்கயான இரததை 
ெம்்பந்தைப்்பட்் மநாய்்க்ைக குைப்்படுததைக கூடிய்வ எனறு 
நவீன மருததுவ அறிவியல் ்கண்்றிந்துளைது. மாதைவி்ாய் 
ரததைத்தைச் மெமிககும் வங்கி்களும் கூ் வந்துவிட்்ன. 
ஆனாலும், தை்லவலி, ்காய்ச்ெல் வந்தைால் சொல்வது 
ம்பானறு, மாதைவி்ாயின ம்பாது ஏற்்படும் வலி்க்ைப் 
ச்பண்்கள சவளிப்்ப்்யா்கச் சொல்லத தையங்கும் நி்லமய 
்காைப்்படுகி்றது. மருந்துக்க்்்களில் ஆணு்்ற்ய எந்தைத 
தைாளிலும் சுற்றி ம்்றக்காமல் எடுததுக ச்காடுககும் 
்க்்க்காரர, ச்பண்்கள மாதை வி்ாய்ப் ்பஞசுப் ்பட்்்்க்ை 
வாங்கும்ம்பாது, செய்திததைாளில் ்வததுச் சுருட்டி, ்கருப்புப் 
்பாலிததீன ்்பயில் ம்பாட்டு ர்கசியமா்கததைான ச்காடுககி்றார. 

அறிவியலின து்ைமயாடு அழுததைமா்கச் சொல்ல 
மவண்டியது இதுதைான...

ச ்ப ண் ்க ள  ்ப ரு வ ம ் ் தை ல்  பு தி ரு மி ல் ்ல !  
மாதைவி்ாய் தீட்டுமில்்ல!!                             

அடிபபறடயில் மாதவிடாய குறிதத அறிவியல் 
ொர்்ே்ய ெரேைாக்க வேண்டும். 

மாதவிடாயின் ்பாது ்வளிபபடும் ரததததில் 
உள்ள ஸ்படம்பசல்கள் 78 ே்கயான இரதத 
சம்பந்தபபட்ட ்நாய்கறளக் குணபபடுததக் 
கூடிய்ே என்று நவீன மருததுே அறிவியல் 
்கணடறிந்துள்ளது. மாதவிடாய ரதததறத்ச 
வசமிக்கும் ேஙகிகளும் கூட ேநதுவிட்டன.
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 ஆகஸ்ட் 22 - ்சன்றன மாந்கரம் பிறந்த தினம்

எச்சில் த�ொட்டி
அ மாவா்ெ வடிமவலு ்பண்்ையக்காரனின 

ெ்காக்க்ையும் அவன ம்னவி ்கவிதைா்வயும் 
்பாரததைான 

இவர்க்ை ்பாரதது ஏமதைா ம்பசிகச்காண்்னர 
ஆண்்்்கள.  

ெரி எனனமவா ம்பெட்டும் நமகச்கனன என்ற்படி ‘‘புளை 
அ்தை்பததிசயல்லாம் ஒண்ணும்  ்பயப்்ப்த மதை்வயில்ல 
விடு சீககிரமம ச்பயில் ச்க்்ச்சுடும் வந்துடுமவாம் 
்கவ்லப்்ப்ாதை’’ எனறு ம்னவி்ய மதைற்றினான. 

‘‘மாமா எவ்வைவு சீககிரம் முடியுமமா அவ்வைவு 
சீககிரமா சவளிய  வா மாமா நீ நம்ம ஊட்ல  இல்லாம  
வீடு வீ்ாமவ இல்ல. வர்றவன ம்பா்றவனலாம் ஒரு மாதிரி 
்பாக்க்றான ம்பெ்றான. 

ஆததிர அவெரததுககு எதைாச்சும் உதைவினு ம்பாய் 
ம்கட்்ாக்காக்க உனமனா் நட்ச்பல்லாம் ்பல்ல இளிககுது 
மாமா எனககு ொவ்றமாதிரி இருககுது. 

எததை்ன நாைா  இந்தை ்பச்ெ ச்காைந்்தைங்்கை 
வச்சிககிட்டு ்பசியும் ்பட்டினியுமா தூங்கிருப்ம்பன சதைரியுமா 
மாமா. 

உன்ன சஜயில்ல மனு ம்பாட்டு ்பாக்க வரனும்னா 
கூ் ்்கயில ்காசு ்பைம் ச்க்்க்க மாட்ம்ங்குது 
முந்தியாச்சும் அக்கம் ்பக்கதது ்காடு்க்ரல மவ்ல ்பாதது  
ஏமதைா ச்பாைப்்ப ந்ததுமனாம். 

இப்்ப நீங்்க ச்கா்ல ்பண்ணிட்டு சஜயிலுககு 
வந்துட்டீங்்க எந்தை ்பண்்ையக்காரனும் மவ்ல 
ச்காடுக்க்றதில்ல 

உளளூர மெரி வலவுக்காரங்்க யா்ரயுமம அவங்்க 
இப்்பல்லாம் மவ்லககு கூப்பு்்றதில்ல. 

இந்திக்காரனுவ செம்பிலி ஆடு ்கைக்கா அவனுவ 
்காட்டுல இப்்ப ்பண்்ையம் அடிக்க்றானுவ. மூணுமவ்ை 
மரென அரிசி மொறு ம்பாட்்ா ம்பாதும்னு மாடுமாதிரி 
மவ்ல செய்்றானுவ. இப்்பல்லாம் ஆம்்பை மவ்ல 
ச்பாம்்பை மவ்லங்்க்ற ்கைகச்கல்லாம் இல்ல மாமா 
அவனவன ச்காைந்தை குட்டிய கூட்டிகிட்டு திருட்டு ரயில் 
ஏறியாச்சும் நம்மூர ்பக்கம் வந்து்்றானு்க. குடும்்பமம 
்பண்்ையததுல மவ்ல ்பாககுது நம்மாளுவளுககு 
மவ்ல சுததைமா ச்க்்க்க்றமதை இல்ல. 

மவ்ற வழியில்லாம நானும் இப்்பல்லாம் சிததைாளு 
மவ்லககு ம்பா்றன மாமா. அங்்கயும் அந்தை இந்திக்கார 
்கண்்ாமராழி மவனுவ சந்்றய ம்பர மவ்ல ்பாக்க்றானு்க. 

ம ம ஸ் தி ரி க ்க ா ர ன  எ து க ச்க டு த தை ா லு ம் 
சநாட்்ஞசொல்்றான மாமா. சிடு சிடுனு எரிஞசி எரிஞசி 
விை்றான அவனுககு ஒரு சில ச்பானனு்க வ்ைஞசி 
ச்காடுதது ம்பா்றாளு்க அவளு்கை எதுமம ம்பெ்றதில்ல. 

நம்மைாட்்ம் ஒருததைனுகம்க முந்தைானி விரிக்க்ற 
ச்பாண்ணு்க ச்பாம்்ப்ைங்்க இந்தை உல்கததுல வாைமவ 
முடியாது மாமா. 

எம்புள்ைங்்க ்பசியாததை யாருக்காச்சும் நான முந்தைானி 
விரிக்கமவண்டிய சநல்ம வந்துருமமானு ்பயப்்படும்றன 
மாமா ..’’

‘ ‘ஓ ’ ’  சவன ஓங்கி ச்பருங்குரசலடுதது அை 
ஆரம்பிததுவிட்்ாள. அமாவா்ெயின ம்னவி. 

்கண்்கள குைமா்க அவ்ைச் ெமாதைானப்்படுததினான 
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 ஆகஸ்ட் 26 - அன்றன ்தரசா (சமூ்க ்சவகி) பிறந்த தினம்
 ஆகஸ்ட் 27 - ஜார்ஜ ்பர்னார்ட் ஷா (ஆங்கில நாட்க ஆசிரியர்) பிறந்த தினம்

சிவா சடடயன்

16

அமாவா்ெ. ‘‘ஏய் ஏம்புளை இப்்படிலாம் ம்பெ்ற ஒண்ணும்  
ஆவாதுடீ புளை தைகிரியமா இரு. 

‘‘மாமா உனகச்கனன மாமா ொதைாரைமா சொல்லி 
ப்பு்்ற இந்தை மண்ணுல தைாழ்ததைப்்பட்் மெரி வைவு மக்கைா 
வாழ்்றது எவ்வைவு ச்காடு்மமயா  அ்தைவி் ச்காடு்ம 
ச்பாம்்ப்ையா வாழ்்றது. அதிலயும் ஆம்்பை இல்லாதை 
வீடுனு சதைரிஞொமல ்கண்் நாசயல்லாம் ராததிரில 
்கதை்வ தைட்டுது மாமா. நீ யா்ரசயல்லாம் உனமனா் 
பிரண்டு அங்கு ்பங்்காளினு ம்பசுனிமயா அவங்்களுக்கா்க 
எனகிட்் ென்் ம்பாட்டிமயா அததை்னம்பருமம நீ 
இல்்லங்்க்றதைால ்காசு ்பைம் ச்காடுதது உதைவ்ற 
மாதிரி தை்வி ்பாதது ்பல்ல இளிச்ெவனதைான மாமா 
ம்பருககுமவைா நீங்்களலாம் ச்கால ்பண்ணிட்டு மீ்ெய 
முறுககிட்டு ்கம்பீரமா சஜயிலுககு ம்பாய்ட்டு வரலாம் 
ஆனா ஒரு ச்பாம்்பை தைனியா இருக்க்றது எவ்வைவு ச்பரிய 
ச்காடு்ம சதைரியுமா மாமா.

நீ சந்னக்க்றமாதிரிலாம் எதுமம இல்ல நல்லவன 
யாரு ச்கட்்வன யாருங்்க்ற விெயசமல்லாம் புருென வீட்ல 
இல்லாதை ்காலததுலதைான ்கண்டு பிடிக்க முடியுது. 

மாமா எவ்வை சீககிரம் முடியுமமா அவ்வைவு சீககிரம் 
வந்துரு எனமனா் ஆததிரம் அங்்கைாப்பு என மனசுல 
்பட்்சதைல்லாம் ம்பசிபுட்ம்ன எதும் சந்னச்சிக்காதை 
மாமா.’’ 

‘‘ஏன்பா  அமாவா்ெ வாங்்க ம்பாலாம் சராம்்ப மநரமா 
ம்பசிககிட்ம் இருககீங்்க ்காலிங்க ்்ம் ஆ்கப்ம்பாகுது. 
எனறு ்பாது்காப்புககு வந்தை ம்பாலீொர சதைாந்தைரவு செய்தைனர. 

‘‘மதைா வமரன ொர’’ என்றவாறு தைன ெ்காக்க்ை 
அ்ைததுகச்காண்டு ம்காரட் உளமை நு்ைந்தைான 
அமாவா்ெ. 

தைனமனம் தைன ்கட்டுப்்பாட்டில் இல்லாமல் புலம்பியது 
‘‘ச்மெ ஒரு ச்பாம்்ப்ை இந்தை உல்கததுல தைனிச்சு நிம்மதியா 
வாை முடியல பிள்ை்க்ை வச்சுககிட்டு எவ்வைவு ்கஷ்்ம் 
இந்தை உல்கததுல மவ்ல சவட்டி செய்ய்ற எ்ததுலயும் 
அவ்ைச் ெ்க உ்ைப்்பாளியாய் எவனும் ்பாக்க்றதில்லமய 
்படுக்கமட்டுமம ச்பண் எனகி்ற எண்ைம் இந்தை ெமூ்கததில் 
்பைக்கப்்பட்டு ம்பாயிருச்சு ம்பால. எவ்வைவு ்கஷ்்ம் 
இவைாச்சும் எனகிட்் சந்ல்மய சொல்லி அழுது 
புலம்பி தீரததுட்்ா சவளிய சொல்ல முடியாதை 
ச்பாண்ணு்க இனனும் எததை்னம்பர.

மவ்ல வாய்ப்பு்கசைல்லாம் சராம்்ப 
கு்்றயுமதை ச்பாண்்ாட்டி சொனனமாதிரி 
முழுக்க முழுக்க இந்திக்காரனுங்்கை 
மவ்லககு மெததிக்க்றானு்க. 

சொந்தை நாட்டு உளளூர விவொய கூலி 
மவ்ல்க்ைமய நம்பி வாழ்ந்தை மக்கள 
இனி எனன ்பண்ணுவாங்்க மவ்ற வழி 
சொந்தை மண்லமய அ்கதியா அல்லது 
பிச்்ெக்காரனா திரு்னா அல்லது 
ச்பண்்க்ை வி்பச்ொரியா மாததிடும் இந்தை ்பைக்கம் 
அதுககு அடிததைைமா தைான இப்்ப இந்திக்காரனு்கை 
மவ்லல மெததிக்கரானுவ. 

இந்தை உ்ைககும் வரக்கம் உ்ைப்்்ப மட்டுமம 
மூலதைனமாய் ச்காண்்து சவளிமாநில ஆட்்கள 
இ்றககுமதி ங்்க்றது சொந்தை மக்க்ை அனா்தையாக்க்ற 
செயல் இல்்லயா? 

இப்்படிமய ம்பானாக்கா தைமிழ்நாட்ல தைமிைன வாை 
முடியாது வ்வன வந்து வலுப்ச்பற்று நா்ைககு 
நம்்மசயல்லாம் எதிரதது அடிக்க ஆரம்பிச்சுடுவான’’ 

தைனநி்ல ம்றந்து புலம்பிய்படி இருந்தைான அமாவா்ெ. 

‘ ‘அமாவா்ெ ்கருப்்பன சினனச்ொமி’ ’ ்வாலி 
அ்ைததைான ்பர்பரப்்பாய் நால்வரும் எழுந்து உளமை 
ஜட்ஜ ்ய மநாககி ஓடினார்கள. 

‘‘எல்லாரும் வந்தைாச்ொ?’’ 

ஜட்ஜ ம்கட்்ார  

‘‘வந்தைாச்சுங்்கய்யா ெரி அடுததை 18 ந்மதைதி வாய்தைா’’ 

‘‘ெரிங்்க ஐயா’’ என தை்லயாட்டிய்படி நால்வரும் 
சவளிமய வந்தைனர வந்தைவு்ன மீண்டும் ்்கவிலங்கு 
ம்பாட்ப்்பட்்து நால்வரும் மவ்ன மநாககி ந்ந்தைனர 

‘‘மதைாைர மதைாைர மதைாைர அமாவா்ெ மதைாைர’’ என்ற 
குரல் ம்கட்டு திரும்பினான அமாவா்ெ. 

்நந்தும்பான ்ப்ைய ்கருப்பு ஜிப்்பா ்ப்ைய ம்பனட் 
சதைாைசதைாைசவன மதைாளில் மஜால்னா ் ்பயு்ன ஒருவர 

்பக்கததில் வந்தைார. 

‘‘மதைாைர எனம்பரு ரவீந்திரன மதைாைர சலனின 
்காமராசு கிட்் ஒரு தை்கவல் தைரனும். உங்்ககிட்் 
ச்காடுதது அனுப்்ப சொனனார ச்காடுக்கவா’’ 
என்றார 

‘‘ெரி குடுங்்க மதைாைர’’ என்றான அமாவா்ெ.

்கடிதைமாய் ஏதுமில்்ல ச்பாருைாய் ஏதுமில்்ல. 4 
வாரத்தை மட்டும் சொனனார. இ்தை சொல்லிடுங்்க 
மதைாைர என்றார. 

‘‘மதைாைர ம்றந்து்ாமாட்டீங்்கமை ?’’ 

‘‘இல்்ல மதைாைர ம்றக்கமாட்ம்ன நான சொல்லி்ம்றன’’ 
என்றான அமாவா்ெ.

அவரவர தைன சொந்தை ்பந்தைங்்க்ை மீண்டும் ஒருமு்்ற 
்பாரததுவிட்டு ்கண்்களில் ்கண்ணீர ்கசிய மவனில் ஏறி 
அமரந்தைனர மவன மெலம் மததியச் சி்்ற்ய மநாககி 
கிைம்பியது. 

- ்தைாடரும்

்சாந்த நாட்டு உள்ளூர் விவசாய 
கூலி ்வறல்கறள்ய நம்பி வாழ்ந்த மக்்கள் 

இனி என்ன பணணுவாங்்க ்வற வழி 
்சாந்த மணல்ய அ்கதியா அல்லது 
பி்சறசக்்காரனா திருடனா அல்லது 

்பண்கறள விப்சசாரியா மாததிடும் இந்த 
பழக்்கம் அதுக்கு அடிததளமா தான் இபப 

இந்திக்்காரனு்கள ்வறலல ்சததிக்்கரானுவ.

்�ோடரகத�
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 ஆகஸ்ட் 29 - ்தசிய விறளயாட்டு தினம் - தயான் சந்த (ஹாக்கி வீரர்) பிறந்த தினம்
  ஆகஸ்ட் 30 - சிறு்தாழில் தினம் - ்கறலவாணர் என்.எஸ்.கிருஷணன் (நற்க்சசுறவ நடி்கர்) நிறனவு தினம்

இ நதிை நொடு, க�ண�ள மீதொன வன்மு்்றயில் 
உலகியலயை, முதன்்மைொனதொ� இருககி்றது என்று 

ஒரு ஆய்வு ்சமீ�ததில் கவளிவநதது. அ்த ‘‘இநதிைொதொன் 
உலகியலயை க�ண�ளுககு மி�வும் ஆ�ததொன நொடு’’ 
என்று த்லப்பிட்டு கவளியிட்டிருநதொர�ள அநத ஆய்வியல 
ய�ொரியல சிககிகக�ொணடிருககும் ஆப்�ொனிஸதொனும், 
சிரிைொவுககு கூ், இரண்ொவது, மூன்்றொவது இ்ததில்தொன் 
வருகின்்றன.�ொலிைல் தொககுதல் ஆ�தது, அடி்மத கதொழில் 
க்சய்ை ஏற�டும் நிரப்�நதம் ஆகிை்வ �ொரைங�ளைொ�க 
�ொட்்ப்�ட்டுளளைன. இநத ஆய்்வ  ‘தொம்்சன் ்ரை்ரஸ  
�வுணய்்சன்’ என்்ற அ்மப்பு ந்ததியுளளைது. க�ண�ள 
பிரச்்ச்னயில் நிபுைர�ளைொ� உளளை 550  ய�ரி்ம் ய�ட்டு 
இநத ஆய்வு க்சய்ைப்�ட்டுளளைது. நொன்�ொவது இ்ததில் 
ய்சொமொலிைொவும், ஐநதொவது இ்ததில் க்சௌதி அயரபிைொவும் 
வருகின்்றன. முதல் �தது யமொ்சமொன நொடு�ள �ட்டிைலில், 
வருகின்்ற ஒயர யமற�ததிை நொடு, அகமரிக�ொதொன். �ொலிைல் 
வன்மு்்ற, �ொலிைல் சிததிரவ்த, �ொலிைல் நிரப்�நதம் 
ஆகிைவறறில், அகமரிக�ொ மூன்்றொவதொ� வருகி்றது.

2011ஆம்  ஆணடு  இயத ஆய்வு க்சய்ைப்�ட்்து. 
அப்ய�ொது, ஆப்�ொனிஸதொன், �ொஙய�ொ குடிைரசு, 
�ொகிஸதொன், இநதிைொ என �ட்டிைலிட்்து. அதொவது 
நொன்�ொவது இ்ததில் நமது நொடு இருநததொ�க கூறிைது. 
இப்ய�ொது முதல் இ்த்தப் பிடிததுளளைதொ�க கூறுகி்றது. 
ய்சொமொலிைொ அப்ய�ொதும் நமககு பின்னொல்தொன் வநதது. 
ஏழு ஆணடு�ளில் இப்�டி ஒரு முன்யனற்றமொ? இது 
ய�வலமொ� இல்்லைொ என மனித உரி்ம ஆரவலர�ள 
ய�ட்கி்றொர�ள. ஆனொல் அதறகு,  ‘யதசிை க�ண�ள 
ஆ்ைைம்’ இநத ஆய்வு யவணடுகமன்ய்ற இநதிைொ்வ 
அசிங�ப்�டுதத கவளியி்ப்�ட்் ‘தவ்றொன ஆய்வு’ 
என்று கூறியிருககி்றொர�ள. அயதயநரம், 2007இலிருநது 
2016 வ்ர அர்சொங� புளளிவிவரங�ளின் �டியை, 83  
விழுக�ொடு க�ண�ள மீதொன குற்றங�ள கூடியுளளைன 
என்று கூ்றப்�டுகின்்றது. 

யமற�ண் ஆய்வு க்சய்தவர�ள, ஐ.நொ.்ச்�யின் 193  
நொடு�ளில், ஐநது நொடு�்ளை மட்டுயம எடுதது அஙய� 
இருககும் சிலரி்ம் ய�ளவி�ள ய�ட்டுளளைனர. அதில்தொன் 
இநதிைொ முதலி்ததில் வநதுளளைது. அவர�ள எடுதத 
ஆய்வு, க�ண�ளுக�ொன சு�ொதொர உதவி, க�ொருளைொதொர 
உததரவொதம், �ண�ொட்டு அல்லது �ொரம்�ரிைமொன 
�ழக�ங�ள, �ொலிைல்  வன்மு்்ற, சிததிரவ்த, �ொலிைலற்ற 
வன்மு்்ற, �்ததல் ஆகிைவறறில் எநத நொடு அதி� யமொ்சமொ� 
உளளைது என்�்தயை ய�ளவி�ளைொ�க ய�ட்டுளளைனர. 
க�ண�ள �்ததல், �ொலிைல் அடி்மப்�டுததல், குடும்� 

அடி்மப்�டுததல், நிரப்�நத திருமைங�ள, 
�ல்கலறிநது தொககுதல், க�ணசிசுக க�ொ்ல 
ய�ொன்்ற �ொரம்�ரிை �ழக�ங�ளிலும் இநதிைொ 
முதல் யமொ்சமொன இ்த்தப் பிடிததுளளைதொ� 
�தில்�ள கி்்ததுளளைன என்கி்றொர�ள. 
நடுவண ‘க�ண�ள, குழந்த�ள அ்மச்்ச�ம்’ 
இதறகு �தில் க�ொடுக� மறுததுவிட்்து. 

இது�றறிை �ருததுக�்ளை எழுதும் 
ஆஙகில ஏடு�ளில், இன்னுகமொரு  க்சய்தியும் 
கூறுகி்றொர�ள. அதொவது இஙகுளளை ஊ்�விைலொளைர�ள, 
இநதிைொவில் ந்ககும், �ொலிைல் குற்றங�்ளை எழுதும்ய�ொது 
ஒரு �ொணியிலும், யமற�ததிை நொடு�ளில், குறிப்�ொ� ஐயரொப்�ொ, 
அகமரிக�ொ ய�ொன்்ற நொடு�ளில் ந்ககும் க�ண�ள மீது 
ந்ககும் வன்மு்்ற�்ளை எழுதும் ய�ொது யவறு �ொணியிலும் 
எழுதுகி்றொர�ள என்�தொ�வும் �ருததுக�ள வநதுளளைன. 

மனித உரி்ம�ள மீ்றப்�டுதல்�ள �றறிை க்சய்தி�ளில், 
யமற�ததிை நொடு�யளைொ, அவறறில் உளளை ஊ்�ங�யளைொ, கீ்ழ 
நொடு�்ளை �றறி ‘இழிவொன �ருததுப் �ரவலுககு’ வழி வகுதது 
எழுதுவொர�ள என்�து உண்மதொன். ஒரு ‘�ொட்சி ஊ்�ததில், 
ய�ச்சுக �ொட்சியில்’, ஒரு �ொவல்து்்ற அதி�ொரி, இது �றறி 
�ொட்்மொ�யவ கூறினொர. அகமரிக�ொவில் உளளை மக�ள 
கதொ்�ககு, அஙய� க�ண�ள மீது ந்ததப்�டும் குற்றங�ளின் 
எணணிக்�, விகிதொச்்சொர ரீதியில் �ொரதயதொமொனொல் கூடுதலொ� 
இருககும் என்று கூறினொர. அது என்னயவொ உண்மதொன். 
ஆனொலும் நம் நமது நொட்டில் ந்ககும் தவறு�ள �றறி ஒரு 
கவளிப்�்்ைொன �ொர்வயு்ன், ‘�்ளைநகதறிை யவணடிை 
தவறு�்ளை’ �ைககுப் �ொரக� யவணடும் என்�்த இஙய� 
புரிநது க�ொளளை யவணடும். க�ண�்ளை  மொனு்ததின் ஒரு 
�குதிைொ�ப் �ொரக�ொமல் இருப்�துயவ இதத்�ை தவ்றொன 
ய�ொககு�ளுக�ொன அடிப்�்்க �ொரைம் என்�்த விளைஙகிக 
க�ொளளையவணடும்.  

நொம் உண்மயில் இநதிை அர்சொங�ததொல் அஙகீ�ரிக  
�ப்�ட்் புளளிவிவரங�்ளை �ொணய�ொமொனொல், சில விளைக�ங�ள 
கி்்ககும். 2008 இலிருநது, 2012  வ்ர, அரசிைல்வொதி�ளும், 
ஊ்�ங�ளும் க�ண�ள மீதொன வன்மு்்ற�ள �றறிை 
விவொதங�்ளை அதி�மொ�ச் க்சய்து வநதனர என்கி்றது 
இ்ைைதளைம். ‘யதசிை குற்றவிைல் �திவு�ள அலுவல�ம்’

2012ஆம் ஆணடு, க�ண�ள மீதொன குற்றங�ள, 6.0% 
{விழுக�ொடு} கூடிைதொ�த கதரிவிககி்றது. 244270  குற்றங�ள 
�திவு ஆகி உளளைன என்கி்றது. ஆனொல் 2011ஆம் ஆணடு, 228650 
குற்றங�ள �திவொகி உளளைன என்கி்றது. இநதிைொவில் வொழும் 
க�ண�ளில், 7.5%  யமறகு வங�ததில் வொழ்கி்றொர�ள. அவர�ளில், 
12.7% குற்றங�ள �திவொகி உளளைன என்கி்றது அநத இ்ைைம். 
ஆநதிரொவில், 7.3% க�ண�ள. அதில் 11.5% க�ண�ள மீதொன 
குற்றங�ள �திவொகி உளளைன. 65% இநதிை ஆண�ள, க�ண�ள 
தங�ள மீது இ்ழக�ப்�டும் வன்மு்்ற�்ளை தொஙகிக க�ொளளை 
யவணடும் என்்ற �ருததுக க�ொண்வர�ளைொ� இருககி்றொர�ள. 
இஙய�தொன் ய�வலமொன இநத ‘�ண�ொடு’ இடிககி்றது. 24% இநதிை 
ஆண�ள, வொழ்க்�யில் எப்ய�ொதொவது, க�ண�ளுககு எதிரொன 
வன்மு்்றயில் ஈடு�ட்டுளளைொர�ள என்று 2011ஆம் ஆனது ஆய்வு 
ஒன்று கூறுகி்றது. ஆ�யவ, கவளியி்ப்�ட்டுளளை ஆய்்வக கு்்ற 
கூறுவ்த நிறுததி விட்டு, நம் ‘க�ண�்ளை மொனு்ததின் ஒரு 
அங�மொ� �ொை யவணடிை’ அவசிைத்த வலியுறுதத யவணடும். 
க�ண�ளின் உரி்ம, மனித உரி்மயை.

- ்தைாடரும்

டி.எஸ்.எஸ்.மணி
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ல் 
மறா
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அந்த ஒத்்தயடி பா்்த
வழியாத்தான் த்தாளில் தூக்கி
வச்சிட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு
நடநத்த கூட்டிட்டு தபானாரு அபபா!

ரங்கசாமி ்ரஸ்மில்்லருநது
குறுக்குவழியா வரபபுதே்ல
நடநதுதபானா பட்னங்காத்தா
த்காயிலுக்கிட்ட அந்த சசமேண்
பா்்த்ய ச்தாட்டுற்லாம!

தேற்கா்ல ஏரிக்்க்ரயிலிருநது
ச்கழக்்கா்ல எ்தங்காடு வ்ரக்கும
்கருமபுதத்தாட்டமும பச்்சவயலும
்கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கும;
பிச்சயயன் பமபுசசட்்ல நிற்காே
தோட்டார் எ்றக்கும!

்கன்னிோரு த்காயிலுகிட்ட
அந்த சபரிய ஓ்ட ்க்ரயி்ல
ேஞச சநறதது்ல கு்்லகு்்லயா
பழுததுருக்குற ஈச்சமபழமும
பக்்கதது்ல ச்காதது ச்காத்தாய
்காயச்சிருக்கிற நாவபபழமும
நாக்கு்ல எச்சில் ஊற ்வக்கும!

அந்த ஆள் அரவேறற இடதது்ல
ேண்குதி்ரதே்ல உட்்காநதுருக்கிற
அயயனார்சி்்ல ப்கல்்ல தபானாக்கூட
நமேள அபபடி பயமுறுததும;
சி்லதநரம ்கண்்ணமூடித்தான்
அயயனாரக் ்கடபதபாம!

தூரதது்ல ்க்லக்்கா சசடி
ேஞசள் சநறதது்ல ச்கால்்்ல
முழுக்்க பூ எடுததிருந்தது; இன்னும
பதது பதி்னஞசி நாள்ள
பிஞசி எறஙகிடுமனு அபபா
சசால்லிட்தட நடந்தாரு!
யார் வீட்டு ச்கால்்்லனுகூட 
ச்தரியாது;ஆனா ேனசு முழுக்்க
ச்காண்டாட்டம!

கூட்தராடு வந்ததுக்கு அபபுறம்தான்
்தார்தராடு ்கண்ணு்ல பட்டுச்சு;
அதுகூட அங்காஙத்க என் 
சட்்டதபா்ல கிழிச்லா இருநதுச்சு;
எனக்கு பரவால்்ல சட்்ட இருநதுச்சு; 
அபபாவுக்கு த்தாள்்ல
துண்டு ேட்டும்தான்!

ோணிக்ச்கால்லி தோடு வர்றபதபா

த்தாள்்ல இருந்த என்ன
கீழ எறக்கிவிட்டாரு அபபா; 'ச்காஞசம 
தூரம நடநது வாடானு"
மூச்சி்றக்்க நடந்த அபபாவின்
விரல்பிடிதது அந்த தேட்்டக்
்கடநத்தாம!

தராட்தடாரதது்ல இருந்த
புளியேரதது்ல ச்டச்டயா
ச்தாஙகுது புளியமபழம;
கீதழசயல்்லாம தவற விழுநது
ச்கடக்குது;த்தாள்்ல இருநது
துண்டு்ல அபபா்தான் சபாறுக்கி
தபாட்டாரு;" உறிச்சி நறுக்கு்ணா
ஒரு சரண்டு கித்லா த்தறுமணு"
சசால்லிட்தட சோ்டயூர் கிட்ட
தபாயிட்தடாம!

ஊர சநருங்க சநருங்க
டங டஙனு ஒதர சத்தம; என்னபபா
சத்தம த்கட்டதுக்கு,"சாமி சி்்ல
சசதுக்குறாங்கனு" சசான்னாரு
"்கந்தன் சிறப நி்்லயம" தபார்டு
துருபபிடிதது ்காட்சியளித்தது!
அபதபா்தான் ச்தன்னஙகீதது
பஙக் ்க்ட்ல சரண்டு ்க்லர்தசாடா
வாஙகி குடுத்தாரு நா்லா்ணாவுக்கு!

தூரதது்ல தபாறபபதவ அபபா்தான்
்்கய ்காட்டி சசான்னாரு; "அ்தான்
த்த(வி)்காபுரதது ே்்லன்னு; ே்்ல
உச்சி்ல த்காயிலு ஒண்ணு
ச்தரிஞசது; ்கால் வலிக்்க நாந்தான்
த்கட்தடன்; "பாட்டி வீடு கிட்ட வநதுடுச்சானு," 
இன்னும ச்காஞசம
தூரம சந்ததோடு வநதுச்சுனா அபபுறம உங்க 
பாட்டி வீடு்தான்னு"
சசான்னாரு!

"ே்்லயூர் ேமபட்டியான்" தபாஸ்டர்
தச்கர் தி்ரயரங்கததின் ேண்சுவரில்  கிழிநதும
கிழியாேலும ச்தாஙகிக்ச்காண்டிருந்தது;
ேனதில் ஏக்்கம வநது
பறறிக்ச்காண்டது!

சின்னசின்ன குன்று்கள்;
ே்்லயின் சு்னநீர்;
்காட்டுபபூக்்கள்;
அடர்ந்த ேஞசிபபுல்
்கண்ணுக்ச்கட்டும தூரம
பச்்சவயல்;

எஙகிருநத்தா வரும
ஒற்றக் குயித்லா்ச;
சா்்லசயஙகும ச்கான்்ற
ேரம;
நீர் நிரமபிய கி்ணறு;
ச்காக்கு்கள் தேயும
தச்ட்கள்!
இத்தா இ்வ்க்ளக் ்கடநது
பாட்டிவீடு!

சசமேண் சுவரு
ப்னஓ்்ல கீறறு
்களிேண் குதிரு
விறகுப பரண்
அவிஞசி ேரம
பாட்டனின் பரமப்ரச் சசாதது!

இத்தா எங்கள்த்தசம
டிஜிட்ட்்ல தநாக்கி
பயணிக்கிறது!
ஏழ்ே்ய து்டதச்தறிய
தநரமில்்்ல!
ஏ்ழ்ய து்டதச்தறியுங்கள்!
இயற்்க்ய ்காக்்க
தநரமில்்்ல!
ச்கான்று பு்்தயுங்கள்!

இத்தா எட்டுவழிச்சா்்லயில்
ச்காள்்ள தபாகிறது!
எங்கள் பாட்டனின் ஓ்்லக்குடி்ச!
்தா்கம தீர்த்த ்காட்டாறு!
பசியளந்த பச்்சவயல்!
ே்ழ ்தந்த ே்்ல்கள்!
வழிேறித்த பனஞசா்்ல!
நிழல்்தந்த ச்தன்னநத்தாபபு!
ோேரதது தூளி்கள்!
ஆ்லேரதது ஊஞசல்்கள்!
ேரஙச்காததியின் சபாநது்கள்!
ஒவசவான்றாய அல்்ல
ஒட்டுசோத்தோய!

அமபானி - அ்தானி - தவ்தாந்தா
டாடா - பிர்்லா - த்காயங்கா
ோளி்்க்களில் பு்்தநது
தபானது எேது த்தசமும
எங்கள் வாழவும!

எட்டுவழிச்சா்்ல
இனி யாருக்கிஙத்க த்த்வ?
ச்காட்டு ப்றதேளம இனி
துளிரட்டும நம வாழக்்்க!

கவிஞர். நா.காமராசன் மண்டககொளத்தூர்
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தலைசிறநத பதிபபகஙகளின் தமிழ் மற்றும் ஆஙகிை 
பபொததகஙகள் அலைததும் கிலைக்கும்

பள்ளி கல்லூரி மொணவரகளுக்கு ததலவயொை 
Reference பபொததகஙகள் அலைததும் கிலைக்கும்

தன்ைம்பிக்லக, வொழ்க்லக வரைொறு, வணிகம், 
மருததுவம், இைக்கியம், கவிலத, ஆன்மிகம், த�ொதிைம், 
கலத, கட்டுலர, வரைொறு, நொவல்கள், பபொதுஅறிவு, 
அகரொதி, கொபபியஙகள் ஆகிய தலைபபுகளின் 
பபொததகஙகள் கிலைக்கும்.

விகைன் பிரசுரம் மற்றும் கிழக்கு பதிபபகம் பவளியிட்டுள்்ள 
அலைதது பபொததகஙகளும் கிலைக்கும்.

பபொததகஙகல்ள வொட்ஸ்அப வழியொகவும் ஆரைர 
பெயயைொம் வொட்ஸ்அப எண் 93602 24172

தகடூர் நகரின் தனிச்சிறப்பான ப்பாததக அஙகபாடி

உயரிய ந�ோக்கங்கள் க்கோண்ட
புத்த்கங்கள் ஒநே இ்டததில்

திருவள்ளுவர் ப�ொத்தக இல்லம்
51/25A, Dr.L.S.N. வணிக வளாகம்,

ஆறுமுகம் ஆசாரி தெரு, ெருமபுரி - 636 701
93602 24172

thiruvalluvarbooks@hotmail.com
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