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தகுதியில்லாதவர்கள்

நடத்தும்
தகுதித் ததரவு!நீட்
நீட்

நீட்



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

பபொததகஙகலை வொட்ஸ்அப வழியொகவும் ஆரைர பெயயைொம்
வொட்ஸ் ஆப எண் 93602 24172

திருவள்ளுவர ப�லாத்த்க இல்ம்
51/25A, Dr.L.S.N. வணிக வளாகம்,

ஆறுமுகம் ஆசாரி தெரு, ெருமபுரி - 636 701

93602 24172
thiruvalluvarbooks@hotmail.com

தகடூர் நகரின் தனிச்சிறப்பான ப்பாததக அஙகபாடி

உயரிய நநபாககஙகள் பகபாண்ட புததகஙகள் ஒநே இ்டததில்



பெ ரிய�ோர்கயே! ய�ோழர்கயே!

நோன் அடிக்கடி மோணவர்களுககுச் ச�ோல்லுயவன், 
“மோணவர்கயே! நீங்கள் படிப்ப ஒழுங்கோ்கக 
்கவனித்து படியுங்கள்; உங்கள் சபறயறோர்கள் ்கடன் 
வோஙகி, எபபடி�ோவது நீங்கள் படித்து முன்னுககு வர 
யவண்டும் என்கிற ஆ்��ோல் ச�லவழித்து, உங்க்ேப 
படிக்க்வககிறோர்கள்; மறற யமல்�ோதிக்கோரர்க்ேப 
யபோல போரபபனர்க்ேப யபோல உங்களுககு �ோச�ோரு 
வி�மோன வ�தியும் இல்்ல; நீங்கேோ்கயவ �ோன் படித்து 
முன்னுககு வர யவண்டும்; அபபடி இருககும்யபோது 
நீங்கள் படிப்பத் �விர சவளி விஷ�ங்களில் 
்கலந்து ச்கோள்ேோதீர்கள், அ்வ்களில் எபயபோது 
யவண்டுமோனோலும் ்கலந்து ச்கோள்ேலோம். மு�லில் 
உங்கள் படிபபில் முழுக ்கவனம் ச�லுத்தி நன்றோ்கப 
படியுங்கள் என்சறல்லோம் ச�ோல்லுயவன்.

எந்�க ்கோரி�த்திறகும், அயன்கமோன நோன் 
மோணவர்க்ேய� அ்ழக்கமோடயடன். அவர்க்ேக 
கூபபிடுவச�ன்றோயல மி்கவும் ய�ோசிபயபன். ஏசனன்றோல், 
அவர்கள் எவவேயவோ ்கஷடங்க்ேயும் எதிரப்பயும் 
�ோண்டிப படிக்க யவண்டி�வர்கள். இந்�ச் �ந்�ரபபத்தில் 
நோமும் புகுந்து அவர்க்ேக ச்கடுபபது என்றோல் என்ன 
நி�ோ�ம் என்று ்கருதித்�ோன், மோணவர்க்ே சவளி 
விஷ�ங்களில் ்கலந்து ச்கோள்ே யவண்டோசமன்று 
கூறுயவன்.

ஆனோல், இன்று அவர்களின் படிபபுகய்க ஆபத்து 
வந்துவிடடது என்கிறயபோது அவர்களின் படிப்பய� 
ஒழித்துக்கடட யவண்டுசமன்று ஒரு இரோஜ�த்துககு 
மு�ல் மந்திரியும், ்கல்வி மந்திரியும், வோத்தி�ோர்களும் 
மு�ல்கிறோர்கள் என்கிறயபோது என்ன ச�யவது? இந்� 
அநி�ோ�த்்�, அககிரமத்்� எதிரத்து மோணவர்கள் 
கிேரச்சி ச�யது �ோயன ஆ்கயவண்டும்?

�ோ�ோரணமோ்க, மோணவர்க்ேக கிேரச்சிககு அல்லது 
மறற ்கோரி�ங்களுககுத் தூண்டுவய� �வறு. அவர்கள் 
உல்க அனுபவம் இல்லோ�வர்கள்; எ்�யும் எளிதில் 
நம்பிவிடுவோர்கள்; இேம் உள்ேத்தில் யவ்கத்தில் எதுவும் 
ச�யதுவிடுவோர்கள். அவர்க்ே இந்� மு்றயில் பழககி 
அவர்க்ேச் சிலர ய்கடு அ்ட�ச் ச�ய�ககூடோது. 
அது பஞ்சுககுப பக்கத்தில் ‘சபடயரோல்’ ்வத்து 
சநருபபுப பறற்வபபது யபோல ஆகும். மோணவர்க்ே 
மோணவர்களு்ட� ்கோரி�த்தின் அேவுககு மடடும் 
ப�ன்படுத்திக ச்கோண்டு – அதிலும் அேவுககு மீறிப 
யபோ்கோமல் ்கடயடோடு இருக்கச் ச�யதுச்கோண்டு, மறறபடி 
அவர்கள் ்கலந்து ச்கோள்ேோதிருக்க விடடுவிட யவண்டும்; 
இபபடித் �ோன் ச�ய�யவண்டும்.

- ( சென்னையில், 5-12-1952ல் செொறசபொழிவு

‘விடுத்ை’ 11-12-1952 )

 மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு. - தந்த பெரியார்

-
 த

னு
வ
சீ
 -

வாசகர் பார்்வயில்
களச் சூழலுக்கு ஏற்ப ்பக்குவமாகவும் நேர்த்தியாகவும் 

வடிவமமக்கப்பட்டுளள மகத்்தடி மா்த இ்தழ், சமூக நீதிமய 
உரக்கச் சசால்லும் இ்தழாகத் திகழ்வது ச்பரும் மகிழ்ச்சி 
அளிக்கிறது. 

- செகிரொ கிஷ�ொர்

தறகாலச் சூழலுக்கு ஏற்ப சமீ்பத்திய நிகழ்வுகமள 
்பதிவிடுவதில் முக்கிய ்பங்கு வகிக்கிறது மறறும் ்தலித் 
பிரச்சிமைகமள சவளியிட மறுக்குகினற ்பத்திரிமககமள 
ந்பானறு இல்லாமல், ்தாமாகநவ முனவந்து எழுதுவதும்.
ச்பரியாரின சகாளமகமயப பின்பறறி சசயல்்படுவதும் 
நமலும் குறிபபிடத்்தக்க விசயம். 

- ெகிழ்ச்சி ஆ.ரொம்குெொர்

புதிய புதிய எழுத்்தாளர்கமள உருவாக்கும் அறபு்தமாை 
இ்தழ். காலத்திறகு ஏறற கருத்துக்கமள ்பல்நவறு வடிவங்களில் 
சகாடுக்கும் ்பகுத்்தறிவு இ்தழ். ்தந்ம்த ச்பரியாரின 
மகத்்தடிமயப ச்பயராகக் சகாணட இ்தழ் அ்தன கடமமமய 
மிகச் சரியாக சசய்கிறது எனறு கருதுகிநறன ! 

வாழ்த்துகள! 

- உங்களில் ஒருவன

மாணவர்களுக்கு...
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 ஜூ்ை 1 - டாக்டர்கள் தினம் - உல்க சிரிப்பு தினம்

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

்ைததடி 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:
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¡ 
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...
சா(தீ) 5

அது எனன பாடம்? 6

பபரியார ்கணட சுயமரியாதத இயக்்கம் 8

பிரசவமும் ்கவதலயும் 10

தகுதியிலலாதவர்கள்
நடத்தும் தகுதித் ததரவு! 12

சாதிதய அழிப்தபாம்
மனிதத்தத மீடதபாம்! 15

தமிழர விதையாடடு்கள் -  நீசசல 16

ஜனநாய்கத்திற்குள்தை! 18

மந்திரமா? தந்திரமா? 19

இந்த உல்கம் யாருக்்கானது? 20

பபண என்ால மானுடம் 23

வழக்்கறிஞர அ.அருள்பமாழி - தநர்காணல 24

எசசில பதாடடி 28

அனறும் இனறும் பாலியல வனப்காடுதம்கள் 30

தள்ளுவணடி 32

்காணாமல தபான ்காடும் ்கதரயும்!-்கவிதத 34
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 ஜூ்ை 1 - (1852) இந்தியாவில அதர அணா தபால ததல்கள் ்கராசசியில பவளியிடப்படடன.

அ வர் வழக்குரைஞருக்கு படித்துக் க�ொண்டிருபபவர். 
த�ொழர் ஒருவர் நன்ொ�ப படி இந� வழக்ர� 
உற்றுக் �வனி என்ொர். அ�ற்கு அவள் நொன 

வழக்�றிஞர் ஆ� தவண்டும் எனபது சண்மு�நொ�ன 
அண்்ணனின �னவு என்ொர். �னவு நனவொ� அவர் 
உரழபபொர் என் நம்பிக்ர� எங�ளுக்கு இருக்கி்து. 
இஙத� பட்டியலின மக்�ள் �ல்வி அறிவில் உயர்ந�வர்�ள். 
அதுமட்டுமல்்ல ஒவகவொரு வீட்டிலும் அைசொங� 
ஊழியர்�ள் இருக்கி்ொர்�ள். ஆனொல் பிற்பட்்ட சுமன 
குடும்பதமொ �ல்வி அறிவில்்லொ�வர்�ள். இம்மக்�ளின 
வளர்ச்சிரய அவர்�ளொல் �ொஙகிக் க�ொள்ள முடியவில்ர்ல. 
�ொழத்�பபட்்டவன வருவொய் ஆய்வொளர் தவர்ல 
வரைக்கும் கசய்கி்ொர்�தள. நம்ரம எபபடி மதிபபொர்�ள். 
நம்மொல் அவர்�ரள அதி�ொைம் கசய்ய இய்லொத�. 
அவர்�ள் �ொல் தமல் �ொல் தபொட்டு உட்�ொருவதும் கூ்ட 
இவனுக்குக் குத்துகி்து.

கசல்வி என் ஒரு அக்�ொவி்டம் தபசிக்க�ொண்டிருநத�ொம். 
ந ொளி�ழ�ளில் இரு�ைபபினர் தமொ�ல் எனறு 
குறிபபிடுகிறீர்�ள் நொங�ள் எஙகு அவர்�ரள கவட்டிச் 
சொய்த்த�ொம்... அவர்�ள்�ொதன எங�ரள வொரழமைம் 
தபொல் கவட்டிபதபொட்டுச்  கசன்ொர்�ள். மு�ல் மரியொர� 
�ைவில்ர்ல எனகி்ொர்�ள். அதுவல்்ல எங�ள் பிைச்சரன. 
சொதி�ொன அரனத்திற்கும் �ொை்ணம். நொங�ள் முனதனறி 
வி்டக்கூ்டொது என் எண்்ணம்�ொன என்ொர்.

இறுதியொ�ச் சநதிைதச�ர் வீட்டிற்குச் கசனத்ொம். 
இைண்டு குழநர��ள். கபண் குழநர�க்கு தபச இய்லொது. 
நொனகு மணி தநைம் அஙகு இருந�ொலும் அவர்�தளொடு நொன 
�ரைநதிருநத�ன. மருத்துவமரனயில் அனுமதிக்�பபட்்ட 
அவர்�ளின நிர்லரம இனனும் க�ொடூைமொனது. எனறு 
�ணியும் இந�ச் சொ(தீ)யப படுக�ொர்ல�ள் எனறு�ொன 
மனம் �விக்கி்து. எல்்லொவற்ர்யும் வி்ட நொம் �வனிக்� 
தவண்டியது ஒனறுள்ளது.

சொதிய அரமபபு�ள் படுக�ொர்ல�ள் கசய்� 

பிற்பட்்டவர்�ளுக்�ொ�க் �ளம் இ்ஙகியுள்ளது. என 
வழக்கிற்கு நிதி திைட்டியது தபொ்லதவ இ�ற்கும் சி்ல 
முயற்சி�ரள எடுத்து வருகி்ொர்�ள். அதில் மு�்லொவ�ொ� 
பட்டியிலின மக்�ரளச் சமூ� விதைொ� சக்தி�ளொ�க் 
�ொட்்ட முயற்சிக்கி்ொர்�ள். அ�ற்கு ஒரு சொனர்யொவது 
அவர்�ளொல் �ொட்்ட முடியுமொ? அபபடிச் கசய்�வர்�ள் மீது 
�ொவல்துர்யில் இதுவரை இவர்�ள் முர்யிட்்டதில்ர்ல. 
சட்்டபபடியொன எந� ந்டவடிக்ர�க்கும் தபொ�வில்ர்ல. 
இனறு கசொல்கி்ொ ர்�ள் பள்ளர்�ள் எங�ரள 
மிைட்டுகி்ொர்�ள். க�ொ்டர்நது வம்பிழுக்கி்ொர்�ள் எனறு. 
எல்்லொம் இருக்�ட்டும் எ�ற்க�ன்ொலும் ஊர் புகுநது 
�ண்ணில்பட்்டவர்�ரள எல்்லொம் கவட்டிச் சொய்க்� 
உங�ளுக்கு யொர் அதி�ொைம் �ந�து. சட்்டம் அந� 
அதி�ொைத்ர� உங�ளுக்குத் �ைவில்ர்ல. ஆனொல் உங�ள் 
சொதிக்கு இந�ச் சொதியச் சமூ�ம் பள்ளர்�ரள கவட்டிக் 
க�ொல்்ல அதி�ொைம் �நதிருக்கி்து. அந� அதி�ொைத்ர� 
ஒட்்ட நறுக்� தவண்டுமொனொல் நொம் எனன கசய்ய 
தவண்டும்? என் த�ள்வி�ொன மு�னரமயொனது.

அவர்�ளும் �மிழர்�ள் இவர்�ளும் �மிழர்�ள். 
தூத்துக்குடி, �ொவிரிக்�ொ�த் �மிழர்�ள் ஒற்றுரமதயொடு 
தபொைொடும் தபொது இபபடி ஒனறு ந்டநதுவிட்்டது எனறு 
வருத்�பபடுகித்ொம். உண்ரமயில் அந� வருத்�ம் 
உண்ரமயொனொல் இந� நி�ழவில் அந�ச் சொதி 
கவறியர்�ரளத் �ண்டிக்� நொம் உறுதி ஏற்� தவண்டும். 
அபபடிபபட்்டச் சொதி கவறியர்�ள் �மிழர் ஒற்றுரமக்குள் 
ஒளிநதுக�ொள்ள இ்டமளிக்� விட்டுவி்டக் கூ்டொது. 
�ொவிரிக்�ொ�, தூத்துக்குடிக்�ொன தபொைொட்்டத்தில் நிற்கி் 
நொம் இந�ப தபொைொட்்டத்திலும் பட்டியிலின மக்�தளொடு 
இர்ணநது நிற்� தவண்டும். சொதி ஒழிபபு இ்லக்கில்்லொ�த் 
�மிழர்�ள் ஒற்றுரம எனபது மீண்டும் நம்ரமப 
பொர்பபனீயத்திற்த� அடிரமயொக்கும்.  

கமய்யொன �மிழர் ஒற்றுரமரயக் �ட்டி எழுபபுதவொம். 
அ�ற்கு இந�ச் சொதி கவறியர்�ரள சமைசமினறி எதிர்த்து 
நிற்தபொம். �மிழன என்ொல் அந�ச் கசொல்லுக்குரிய 
இ்லக்�்ணத்தில் சொதிக்கு இ்டதம இல்ர்ல. சொதிக்கு எதிைொன, 
சுைண்்டலுக்கு எதிைொன, இயற்ர�ச் சூர்யொ்டலுக்கு எதிைொன 
அணிதிைட்சிக்குத்�ொன �மிழர்�ள் என் அர்டயொளம் 
கபொருநதும். அந� வர�யில் சொதி ஒழிபபில் ஊனறி 
நின்ொல்�ொன நொம் �மிழர்�ள் எனப�ற்கு கபொருளிருக்கும். 
அபபடி ஒரு �மிழத் த�சியத்ர� கவனக்டுபதபொம். 

க�ௌசல்யா சங�ர்

ெொ(தீ)
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 ஜூ்ை 1 - (1882) பி.சி.ராய் - இந்திய மருத்துவர. (இவர நிதனவா்க டாக்டர தினம் ப்காணடாடப்படுகி்து.) பி்ந்த தினம்
     (1927) சந்திரதச்கர - (முனனாள் பிரதமர) பி்ந்த தினம்

யா ழினிக்கு திக்குத் க�ரியொ� �ொனகிரீட் 
�ொட்டில் �ள்ளி விட்்டது தபொல் இருந�து. 
�ன கிைொமத்தில், சரியொ இைண்டு மணி 

தநைத்திற்கு ஒருமுர் பொர்க்�க் கூடிய ஒதை ஒரு தபருநது 
தபொல் இல்்லொமல், இஙத� த�ொயம்தபட்டில் �்டல்தபொல் 
குவிநது, எறும்பு தபொல் அஙகும் இஙகும் ஊர்வர�ப 
பொர்க்� வியபபொய் இருக்கி்து. த�னீர்க் �ர்டயில் ஆண்�ள் 
கபண்�ள் இருவருதம சமமொ�த் த�னீர் அருநதிக் க�ொண்டு 
அமர்நதிருக்கி்ொர்�ள். த�னீர்க் �ர்டயித்லொ எல்த்லொரும் ஒதை 
வர�யொன த�ொபரபரயதய பயனபடுத்துவதும் வியபபொய் 
இருக்கி்து. 

யொழினி �னியொ� வநதிருக்கி்ொர். அவர் எனன கசய்வொர்? 
அவர் �நர�க்கு உ்டல் தநொவு ஏற்பட்டு, அைசொங� 
மருத்துவமரனயில் திடீகைன அனுமதிக்�பப்டொமல் 
இருநதிருந�ொல், இந� �ொனகிரீட் �ொட்டுக்குள் �நர�யு்டன 
வநதிருபபொர். �நர�யும் �ொயும் கிைொமத்துக்கு அருகில் 
உள்ள அைசொங� மருத்துவமரனயில். யொழினிதயொ �மிழ 
நொட்டு �ர்ல ந�ரில் �னியொய். ஆனொலும் உறுதியொய். 
தநற்று இைவு அரியலூரில் தபருநது ஏறும் முனனர் அம்மொ 
�்டன வொஙகிக் க�ொடுத்� ப்ணம் பத்திைமொ� இருக்கி்�ொ? 
எனறு �ன ர�பரபரயத் க�ொட்டுப பொர்த்துக் க�ொண்்டொர். 
ப்ணமொ முக்கியம்? அர�க் �ொட்டிலும் முக்கியமொன �ன 
�ல்விச் சொனறி�ழ�ள் இருக்கி்�ொ? எனறு ரபரயத் தி்நது 
சரி பொர்த்துக் க�ொண்்டொர். அரனத்தும் பொது�ொபபொ�தவ 
இருக்கி்து. 

எல்த்லொருக்கும் எடுபபது தபொல் யொழினிக்கும் �ொ�மும், 
பசியும் எடுக்கி்து. குடும்பச் சூழல் �ொை்ணமொ� �ொ�த்ர�யும், 

பசிரயயும் �ட்டுக்குள் ரவத்திருக்கும் வித்ர�ரய அறிந�வர் 
யொழினி. ஆனொலும் இனறு அந� வித்ர�க்கு தவர்ல 
இல்ர்ல. அ�ொன, அம்மொ �்டன வொஙகிக் க�ொடுத்� 
ப்ணம் இருக்கி்த�! �ண் முனதன த�னீர் விடுதியும், 
உ்ணவு விடுதியும் இருக்கி்த�! சும்மொ வி்ட்லொமொ? 
�ொ்லொ் ந்டநது உ்ணவு விடுதிக்குள் கசனறு, எல்த்லொரும் 
குடிக்கும் அத� த�ொபரபயில் த�னீர் குடித்து, �ண்�ளொல் 
�ண்டிைொ�, �ொ�ொல் மட்டுதம த�ட்்டறிந� பூரி மசொ்லொரவ 
ஆரசயு்டன த�ட்டு வொஙகி, ைசித்து ருசித்து உண்்டொள். 
சொபபி்டட்டுதம! நம் பிள்ரள�ொதன! வயி்ொை சொபபி்டட்டுதம! 
�்டந� இைண்டு ஆண்்டொ� வீட்டு தவர்ல, க�ரு தவர்ல, 
த�ொட்்ட தவர்ல,  வயல் தவர்ல எல்்லொம் கசய்தும்; மொ�ொ 
மொ�ம் கபண்ணுக்த� உரிய இயற்ர� உ்டல் தநொவுமொய் 
இருநதும்; ந்டநத� பள்ளிக்கூ்டம் கசனறும்; தநைம் வொய்க்கும் 
தபொக�ல்்லொம் �ன பள்ளிப புத்��த்ர� மட்டுதம படித்து, 
படித்து, படித்து, படித்து நல்்ல மதிபகபண் கபற்றிருக்கி்ொர். 
அவர் ைசித்து, ருசித்து சொபபி்டட்டுதம! நம் பிள்ரள�ொதன!!

யொழினி எடுத்� மதிபகபண்ணுக்கு நிச்சயம் அைசு 
மருத்துவக் �ல்லூரியில் இ்டம் கிர்டக்கும். எந� அைசு 
மருத்துவக் �ல்லூரி எனறு இனறு க�ரிநது விடும் எனறு 
நம்புகி்ொர். யொழினி ஆட்த்டொப பிடித்து, தபைம் தபசத் 
க�ரியொமல் த�ட்்டப ப்ணத்ர� க�ொடுத்து மருத்துவ 
�வுனசிலிங ந்டக்கும் இ்டத்ர�ச் தசர்கி்ொர். எஙகும் அர்ல 
அர்லயொய் மொ்ணவர் �ர்ல. ஒவகவொரு மொ்ணவர் �ர்லயு்டன 
அவர் கபற்த்ொர் �ர்லயும் �ட்டுபபடுகி்து. �னித்� �ர்ல 
யொழினி �ர்லதய. சற்த் ஆறு�்லொய், ஓர் அைச மைத்�டியில் 
உள்ள ப்லர�யில்,  �ண்ணீர் �ொ�ம் எடுத்�ொலும், �ொ�த்ர� 
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 ஜூ்ை 2 - (1972) இந்தியா-பாகிஸதான இதடதய சிம்லா ஒப்பந்தம் த்கபயழுத்தானது.
     (1958) மயிலசாமி அணணாதுதர - (வானபவளி ஆராய்சசியாைர) பி்ந்த தினம்

அ்டக்கிக் க�ொண்த்ட அமைச் கசல்கி்ொர். ப்லர�யில் தூசி 
இருக்கி்த� எனறு துளியும் �வர்லயில்ர்ல. ப்லர�யில் 
உள்ள தூசிதயொடு �ொன அணிநதிருந� உர்டதயொ தபொட்டி 
தபொட்டுக்க�ொண்டு இருந��ொல், தூசிரயப பற்றி �வர்லதய 
கிஞ்சிற்றும் இல்ர்ல. ப்லர�யில் அமர்கி்ொர். �ொன 
மருத்துவர் ஆ�ப தபொகும் �னரவ எண்ணி எண்ணி 
ஆனந�த்தில் திரளக்கி்ொர்.

அபதபொது, மருத்துவ �வுனசிலிங ந்டக்கும் வளொ�த்திற்குள் 
பளபளபபொன, கபொலிவொன, ஒரு கவளிநொட்டு மகிழுநது 
கமல்்ல கமல்்ல மொ்ணவர் �்டலில் ஊர்நது வருகி்து. 
உள்தள யொர்? எத்�ரன தபர்? எனறு கவளியில் க�ரியொ� 
வர�யில் �ண்்ணொடி மூ்டபபட்டும், மர்க்�பபட்டும் 
இருக்கி்து. அந� மகிழுநது ஊர்நது யொழினி அமர்நதிருக்கும் 
அைச மைத்�டிக்கு அருகில் வநது நிற்கி்து. மகிழுநதில் 
இருநது நொல்வர் இ்ஙகுகின்னர். அரனவரும் புத்�ொர்ட 
அணிநதுள்ளனர். ஒரு கபண், அவர் �ொய், �நர� மற்றும் 
�ம்பி. அவர்�ள் இ்ஙகிய பின மகிழுநது மீண்டும் �ன 
ஊர்�ர்லத் க�ொ்டர்ந�து. நொல்வரும் யொழினி அமர்நதிருக்கும் 
ப்லர�க்கு அருகில் உள்ள ப்லர�யில், ர�தயொடு க�ொண்டு 
வந� துணிரய விரித்து அமர்கின்னர். அமர்ந� பினனர், 
நொல்வரும் அளவளொவுகின்னர். இல்்லத்தில் இருநது 
க�ொண்டு வந� பழச்சொற்ர் பகிர்நது அருநதுகின்னர்.

அந�ப ரபயன �ன அக்�ொரவ ்ல-ரய ப�டி 
கசய்கி்ொர். “இனிதம நீ டியூஷன, த�ொச்சிங தபொ�னுமொ? 
இல்்ல இனரனதயொ்ட எல்்லொத்துக்கும் முழுக்�ொ?”

அந�ப கபண் ்ல-தயொ,  “ஆமொ்டொ! இனிதம இந� 
க�ொல்ர்லகயல்்லொம் இல்்ல. எல்்லொம் ஒரு வழியொ ஒழிஞ்சது. 
நிம்மதியொ தூஙகி எநதிரிச்சு �ொத்லஜ் மட்டும் தபொனொ தபொதும். 
இனிதமயும் எனன �ொர்லயி்ல தூங�வி்டொம பண்ணின, 
்டொக்்டைொகி, உனக்கு தூக்� ஊசி தபொட்டு உட்றுதவன” எனறு 
சிரித்�ொள். அரனவரும் �்ல �்லகவன சிரித்�னர். 

இவற்ர்கயல்்லொம் த�ட்� தவண்டுதம எனறு த�ட்�ொமல், 
�ொதில் விழுந��ொல் த�ட்்ட�ொல், யொழினியும் புனமுறுவல் 
புரிந�ொள். சிறிது தநைத்தில், ்லயின �ொய் �நர�யர் 
ஏத�ொ வொங�ச் கசல்கின்னர். ்ல-யும் அவர் �ம்பியும் 
ஆஙகி்லத்தில் உரையொ்டத் க�ொ்டஙகினர். இதுவரையில் 
விரும்பொமல் �ொதில் விழுந�து புரிந�து. இபதபொது, 
யொழினிக்கு விரும்பி த�ட்� முரனந�ொலும் அவர்�ள் தபசுவது 
ஏதுதம புரியவில்ர்ல.

�மிழவழிக் �ல்வியில் படித்� யொழினிக்கு சற்த்னும் 
கசொல்்லத் க�ரிந� ஆஙகி்ல வொர்த்ர� ‘குட் மொர்னிங’. 
இர�த் �ொண்டி யொைொவது தபசினொல், யொழினி �்ணக்கில் 
அவர்�ள் எல்்லொம் ‘கபரிய இ்டத்துப பிள்ரள�ள்'. ப்லர�யில் 
உட்�ொர்நதிருக்கும் யொழினிக்கு ஒரு சநத��ம். மருத்துவ 
�்லந�ொய்வு எஙத�? எந� இ்டத்தில்? எபபடி ந்டக்கும்? 
எனறு த�ட்டுத் க�ரிநது க�ொள்ள தவண்டும் எனறு. 

சநத��த்ர�க் த�ட்த்ட விடுவது எனறு 
பக்�த்து ப்லர�யில் அமர்நதிருந� ்ல-
யி்டம் கசனறு, “மருத்துவ �்லந�ொய்வு 
ந்டக்கு் அலுவ்ல�ம் எங� இருக்கு?” 
எனகி்ொர். இர�க் த�ட்்ட உ்டன, ்ல-
யும் அவர் �ம்பியும் �ங�ள் தபச்ரச 
நிபபொட்டி விட்டு, யொழினிரயதய வியபபொய் 
பொர்த்�ொர்�ள். யொழினிக்த�ொ கூச்சமொய் 
தபொய்விட்்டது. சரியொ�ொன த�ட்த்டொமொ? 
த�க்�க் கூ்டொ�து ஏதும் த�ட்டுட்த்டொமொ? எனறு.

்ல-யின �ம்பி,”வொட்?” என்ொர்.

அபதபொது�ொன, யொழினிக்கு கபொறி �ட்டியது, நொம 
த�ட்்டது்ல ஏத�ொ த�ொளொறு தபொ்லனனு. �யஙகி �யஙகி, 
�டுமொறிய ஆஙகி்லத்தில், “�வுனசலிங ஆபிஸ்?” எனறு 
கசொல்லிகிட்த்ட ர�ரய ரசர�யொத்ல தமலும் கீழும் ஆட்டி 
‘எஙத�?’  எனறு வினவினொர்.

்ல-யின �ம்பிக்கு இபதபொது சிரிபபு வநதுவிட்்டது. 

்ல யொழினியின த�ள்விரயப புரிநது க�ொண்டு, “இந� 
தைொடு வழியொ தநைொ தபொனொ �ர்டசி பில்டிங்ல ந்டக்கும்.” 
என்ொர்.

யொழினி, “நனறி! உங�ளுக்கும் இனனிக்குத்�ொன 
�வுனசலிங�ொ?” 

்ல, “இல்ர்ல. நொன சும்மொ பொத்திட்டு தபொ��ொன 
வநத�ன. எனக்கு அபபொ Private College-ல் Apply 
பனனியிருக்�ொங�. அதி்ல க�்டச்சிடும். நீ ஏன �னியொ 
இருக்�? உங� வீட்்ல எல்்லொம் எங�?”

யொழினி, “இல்ர்ல. எங�பபொவ அவசைமொ ஆஸ்பத்திரியி்ல 
தசர்த்திருக்த�ொம். அ�ொன யொைொ்லயும் வை முடிய்ல.”

்ல, “ஓ! நீ +2்ல எவதளொ மொர்க்?” என ஆர்வமொய் 
த�ட்்டொள்.

யொழினி, “1176 மொர்க். நீங�?”

்ல, “750 Mark. NEET-்ல 150 Mark எடுத்திருக்த�ன. 
நீ NEET-்ல எவதளொ?”

யொழினி, “நொன �்ணக்குப பொ்டத்தில் 200, இயற்பியலில் 200, 
தவதியியலில் 199, உயிரியலில் 194. ‘நீட்’-னொ? அது எனன 
பொ்டம்? எங� பள்ளிக் கூ்டத்தி்ல ‘நீட்’ பொ்டம் கசொல்லித் 
�ைலிதய!”

்ல மயொன அரமதியு்டன கவட்கி நொணுகி்ொர், 

‘ ‘  … … … … … . . … … … … … . . … … … … … . . ! 
……………..……………..……………..!’’

‘நீட்’ என்ொல், �்ணக்கு பொ்டம் தபொ்ல அதுவும் ஒரு பொ்டம் 
எனறு எண்ணுகி்ொதை யொழினி. இர�க் �ண்டு சிரிக்�வொ 
முடியும்?

நீட் த�ர்தவ எழு�ொமல் மருத்துவ �வுனசலிஙகுக்கு வநது 
இருக்கி்ொதை யொழினி, எனறு யொழினியின அறியொரமரயக் 
�ண்டு அழவொ முடியும்?

�னக்கு கிர்டத்� வொய்பபில், �டுரமயொ� உரழத்து மி�ச் 
சி்ந� மதிபகபண் எடுத்து இருக்கி்ொதை யொழினி, எனறு 
மனம் கநகிழநது பொைொட்்டவொ முடியும்?

‘நீட்’ - அது எனன பொ்டம்? கசொல்லித்�ருது?          

ஹரிஷ் �மு�க்குடி மயாரிமுத்து, ைண்்டன்

யாழினி, “நான் ைணக்குப் ொ்டததில் 200, 
இயற்பியலில் 200, வேதியியலில் 199, 
உயிரியலில் 194. ‘நீட்’-னா? அது என்ன 
ொ்டம்? எஙை ெள்ளிக் கூ்டததிை ‘நீட்’ 

ொ்டம் பசால்லித தரலிவய!”
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 ஜூ்ை 4 - சுவாமி விதவ்கானந்தர நிதனவு தினம் 
   - அபமரிக்்க சுதந்திர தினம்

ஷ�ொக்கம்
உ்ல� வை்லொற்றில் �னது வொழநொளித்லதய �னது 

க�ொள்ர��ரள கவற்றி கபற்றி்ட சுயமரியொர� 
இயக்�த்தின பஙகு பணி�ரள மக்�ளி்டம் கபரும் 
அளவில் க�ொண்டு தசர்த்� கபருரமக்குரிய மொமனி�ர் 
�நர� கபரியொர் ஆவொர். 1925-இல் சுயமரியொர� இயக்�ம் 
த�ொற்றுவித்து அவற்றின கசயல்பொடு�ளில் சி்லவற்றிரனக் 
�ொண்தபொம்.

ஷ�ொதிடம்
“நீ தி்டமொனொல் தசொதி்டம் எ�ற்கு?” என்ொர் கபரிய 

பூமி �னரன �ொதன சுற்றி, சூரியரனச் சுற்றி வருவது 
விஞ்ஞொனம். த�ொபர் நிக்�ஸ் கூற்றுபபடி பூமி சுற்றுகி்து 
சூரியன நிர்லயொனது. இத� வொனியல் தசொதி்டத்தில் 
பூமிரய நிர்லயொ�க் க�ொண்டு தசொதி்டமொ� �ட்்டம் 
தபொட்டு கிை�ங�ள் பூமிரயச் சுற்றி வருவ�ொ� உள்ளது. 
இது சூரியன உள்ப்ட முற்றிலும் முை்ணொன�ொகும் 
மூ்டநம்பிக்ர��தள.

மனி� மூரளரய வி்டப பனம்டஙகு சிறிய மூரளயுர்டய 
சிட்டுக் குருவி, கிளி, ஏவி க�ொண்டு தசொதி்டம் பொர்பபது 
எந� வர�யில் அறிவிய்லொகும். மூ்டநம்பிக்ர�யொலும் 

தசொதி்டப புைட்டு�ளொலும் சீைழிந� மக்�ரள விழிபபு் 
கசய்�வர் கபரியொர் ஒருவர் �ொதன.

�ொன �ண்்ட சுயமரியொர� இயக்�த்தின மூ்லம் 
பட்டிக�ொட்டி எஙகும், இைவு ப�ல் பொைொது சுற்றிச் 
சுழனறு பிைச்சொைம் கசய்�வர் கபரியொர் எனனும் 

சிந�ரனயொளதை �ொன.

்கடவுள்
எண்ணி்லொக் �்டவுளர்�ரள உருவொக்கி பிைம்மொ,  

சிவன, விஷ்ணு எனபவர்�தள மு�னரமயொ� 
மனி�ரனக் �ொபப�ொ�வும் கூறி பொர்பபனர்�ள் �ங�ளின 
வொழவொ�ொைத்திரனப கபருக்கி்டவும், தசொம்தபறி�ளொய் 
வொழநதி்ட வழி கசய்து க�ொண்்டனர். �்டவுள் என்ொல் 
அபபடிதய ஒத்துக் க�ொள்ள தவண்டும். ஏன? எபபடி? 
எஙத�? எனறு த�ட்�க் கூ்டொது எனறு கூறிவிட்்டனர்.

�்டவுளின  கபயைொல் அறிரவ பொழபடுத்தும் 
கசயல்�ளொன த�ர், �ொவடி, மண் தசொறு, பூமியில் 
புைளு�ல், சொமி ஆடு�ல், உயிர்பலி, நைபலி, உ்டன�ட்ர்ட 
ஏறு�ல், தீக்கு்டம் ஏறு�ல், மயிர்க் �ொணிக்ர�, தசொதி்ட 
நம்பிக்ர�, வொஸ்து சொத்திைம், ச்டஙகு, சம்பிை�ொயம், 
சகுனம், சொமியொர் தமொசடி, பொபொ லீர்ல�ள், தபய், 
பில்லி சூனயம் தபொன்வற்ர்ப கபரியொர் �னது க�ொ்டர் 
பிைச்சொைத்தின மூ்லம் ஒழித்துக் �ொட்டினொர்.

பிள்ரள�ள் நொனர�யும் க�ொடுபப�ொய்க் கூறும் 
மனி�ர்�ரளப பொ ர்த்து ,  மரனவிரய உள்தள 
படுக்�விட்டுவிட்டு, நீ எனன திண்ர்ணயி்லொ படுத்துத் 
தூஙகினொய் எனறு த�ட்்டொர் கபரியொர். நமது பிள்ரள�ரள 
க�டுத்துக் �்டவுள் ஏன பத்து ஏக்�ர் நி்லமும், வீடும், 
வொசலும் ஏன �ைவில்ர்ல எனறு த�ட்டு சுயமரியொர� 
இயக்�த்தின க�ொ்டர் பைபபுரையில் கவற்றிரயக் �ண்்டொர் 
கபரியொர்.
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 ஜூ்ை 6 - (1930) பாலமுரளி கிருஷணா - (்கரநாட்க இதசக் ்கதலஞர) பி்ந்த தினம்

புரொண இதி்கொெங்கள்
அதி நவீனத் திரைபப்டங�ள் தபொனறு இைொமொய்ணம் 

ம�ொபொை�ம் ஆகியவற்ர் உருவொக்கி ��ொநொய�ர்�ளொன 
இைொமன, கிருஷ்்ணன ஆகிதயொர்�ரள உருவொக்கி 
ஓவியமொய் வரைநது, நொ�ரீ�மொன பட்்டொர்ட�ள், 
துணிமணி�ரளக் க�ொண்டும் �ங� நர�ரய உ்டம்பு 
முழுவதும் அணிவித்து மனி�ர்�ரளப தபொல் உருவொக்கி, 
உயர்ந�வர்�ளொ�ப ப்லர��ளில் ப்லவி� ஆயு�ங�ளு்டன 
�ொட்சிபபடுத்தி, இது �ொன �்டவுளின அவ�ொைம், இவர் 
ஏழுமர்லயொன, முரு�ன, விநொய�ர், இைொமர், கிருஷ்்ணர் 
எனறு �ர�யளந�னர் ஆரிய பொர்பபனர்�ள்.

இ�னொல் சுய ்லொபம் அர்டந�னர் பொர்பபனர்�ள்.

புைொ்ணங�ளொலும், இதி�ொசங�ளொலும் �ற்பிக்�பபட்்ட 
�்டவுரளப பொர்பபனர்�ளுக்கு நி�ைொன வொதிக்கின்னர்.  
“தெய்வா தீனம் ஜகத் சர்ம்
மந்தீரவா தினந்து தெய்ம்;
ென் மந்திரம் பரவாமவாண தினம்
பரவாமவாண மமதெ்ெவாஹவா”

இதன் பொருள்: “அகி்ல உ்ல�மும் ஆண்்டவனுக்குள் 
அ்டக்�ம், ஆண்்டவன மநதிைங�ளுக்குள் அ்டக்�ம், 
மநதிைங�ள் அரனத்தும் பிைமொ்ணர்�ளி்டம் அ்டக்�ம். 
எனதவ, பிைொம்ணர்�தள நமது �்டவுள்.

இ�ரன ஒரு பித்�ொ்லொட்்டம், அதயொக்கியர்�ளின 
சூதுத்�னம். இது அபபட்்டமொன தமொசடி �வர்ல எனறு 
கபரியொர் ஆ�ொைங�ளு்டன கூறி, இைொமன ப்டத்திரன 
தீயிட்டுக் க�ொளுத்தியும், பிள்ரளயொர் சிர்ல�ரள வீதியில் 
தபொட்டு உர்டத்�ொர். அவைது கசயல் அற்பு�மொன 
கமய்விளக்�மொகும். �்டவுள், ம�ம், சொதி இதி�ொசங�ள் 
இல்ர்ல எனப�ரனப பர் சொற்றினொர்.

கபரியொரின தபொற்று�லுக்குரிய சுயமரியொர� 
இயக்�த்தினர் பட்டி க�ொட்டிகயஙகும் பைபபி சுழனறு 
பணி முடிக்கின்னர்.

ெொதி 
சொதி என் கசொல் வ்டகமொழியில் 

வழக்�த்தில் இருநது வந�து. சொதி, ம�ம் 
இயற்ர� இல்ர்ல, மொ்ொ�  �ொ்ல த�ச 
கசய்தி�ளொல் த�ொனறியரவதய, சொதி 
ம�ம் புைட்டு அதயொக்கியர்�ளின சுய 
ந்லத்திற்�ொ� �ற்பிக்�பபட்்டது. ஆரிய 
பொர்பபனர்�ள் இநதியொவிற்குள் நுரழநது 
சுற்றுச்சொர்பு்டன தபொைொடி, பொது�ொபபொய் அரமத்துக் 
க�ொண்்டது �ொன சொதி. சங� �ொ்லத்திற்குப பி்கு தவ�ம், 
மனு�ர்மம் தபொன் சொஸ்திைங�ள் நம் கமொழியில் 
இல்ர்ல. இந� வர்்ணம், சொதி, பிைொம்ணன, சத்திரியன, 
சூத்திைன, வரு்ணொஸ்ைமம், இநது தபொன்ரவ �மிழச் 
கசொற்�தள அல்்ல.

தவ� சொஸ்திைத்தில் மனு�ர்மசொஸ்திைத்தில் 
வர்்ணொஸ்ைம�ர்மம் முக்கியமொ� சொதி வித்தியொசங�ள் 
உருவொயின. “புருஷசூக்�ப” பகுதியில் பர்டபபுக் �்டவுள் 
பிைம்மொ நொனகு பிரிவு�ளொ�ச் சொதிரய பர்டத்�வர் என 
எழுதி ரவத்துள்ளனர். மு�த்திலிருநது பிைொம்ணர்�ரளயும், 
த�ொளில் சத்திைர்�ரளயும், க�ொர்டயில் ரவசியர்�ரளயும், 
�ொலில் சூத்திைரனயும் பர்டத்�ொைொம். பி்பபில் தப�த்ர�க் 
கூறியவர்�ள், சூத்திைனுக்கு எர�க் க�ொடுத்�ொலும் 
�ல்விரயக் க�ொடுக்�ொத� எனக் �ொை்ணம் இநது ம�மும், 
புைொ்ணக் குபரபக் �ர��ளும் �ொன.

ஏற்்த் �ொழவு�ரள பி்பபித்லதய தபொதிக்கின் 
�்டவுரளயும், ம�த்ர�யும் சொ�டித்� கபருரம உண்டு. 
அவைொல் த�ொற்றுவிக்�பபட்்ட சுயமரியொர� இயக்�த்தினர் 
இனர்ய பைபபுரை கசய்கின் பணிரய கசய்து வருவர� 
உ்ல�ொர் அறிவர்.

விஞ்ொனைம்        
குைஙகிலிருநது மனி�ன த�ொனறினொன எனறு அறிவியல் 

அறிஞர் ்டொர்வினரின பரி்ணொம வளர்ச்சிக் க�ொள்ர�ரய 
ம�ம் ஏற்�ொமல் ஆ�ம் ஏவொள் �விர�ரயதயக் கூறி 
ம�ம் வளர்த்�து. பினனர் விஞ்ஞொனம் வளை வளை 
அத்�வற்றிரன ம�தம திருத்திக் க�ொண்்டது. சூரியன 
சநதிைன கிை�்ணங�ள் தநர் த�ொட்டில் சநதிபபது இயற்பியல் 
உண்ரம. ஆனொல் பொம்பு சநதிைரன விழுஙகுவ�ொ�க் 
கூறும் �ற்பரனவொ�க் �ர��ரள தபைொசிரியர்�தள 
நம்புவது, மூ்டநம்பிக்ர�யல்்லவொ?

க�ொளுத்தும் கவயிர்லத் �ணிக்� குளிர்சொ�னப கபட்டி, 
மினவிசிறி�ள், இருரள விைட்டி்ட மினவிளக்கு, �ண்்டம் 
விட்டு �ண்்டம் �்டநது கசனறி்ட வொன ஊர்தி, �்டலில் 
கநடுநதூைம் பயணிக்� �பபல், உ்ணவு சரமத்தி்ட மின 
இயக்� சொ�னங�ள், தநொயின க�ொடுரமக்கு மருநது 
மொத்திரை�ள் தபொன் �ண்டுபிடிபபு�ள் அரனத்தும் 
அறிவியல் கூறு�தள எனபர� மறுத்தி்ட இயலுமொ? இதில் 
�்டவுளின பங�ளிபபு துளிக் கூ்ட இல்ர்ல எனறு உைக்�க் 
கூ்்லொம். இது எபபடி நி�ழகின்க�னறு த�ட்்டவர் �ொன 
அறிவொசொன கபரியொர் அவர்�ரள,

கபரியொரின வழி�ொட்்ட்லொல் உருவொகிய பகுத்�றிவு 
நொ�த்திரன முழுமூச்சொய் இயஙகும் சுயமரியொர� 

இரயா.முல்லைக்்�யா, பெஙைளூர்.

நம் உரிதம்கதை பபற்றுத் தந்திட 
பெரியார் ெட்்ட பைாடு்ைைள் பைாஞசைா? 
நஞசமா? பசாலலடி, ்கலலடி, அழுகிய 
முட்்்டயடி, ைைத்தயும் வீசினார்ைள். 
ஏன ்கால பசருப்பால அடித்தனர. மறு 
பசருப்்ெயும் வைட்டு ோஙகினார். 

கிளர்ச்சி தபாராடடங்கள் என எடுக்்கப்படட 
பபரியாருக்கு 30 மு்ை சி்ை தண்்ட்ன 
கி்்டததது யாருக்்கா்க? நமக்்கா்கத் தான 

எனபததயும் நி்னவில் பைாள்வீர்.
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 ஜூ்ை 6 - பஜ்கஜீவன ராம் (்காஙகிரஸ ததலவர) நிதனவு தினம்

இயக்�ம், இயக்�ப பணி�ளொல் இனறு வரை கசம்மொந� 
நர்டதபொடும் வொழதவ அழகு �ொன.

்கல்வி
�ல்வி எனபது ஒரு �ருவிதய ஆகும். மி�ப கபரிய 

உத்திதயொ�த்திற்குச் கசல்்லவும், அ�ன வழிதய ப்ணம் 
சம்பொதிக்�வும், ஒரு வழியொ� உள்ளது. நொனகு பி்பபொரில் 
�ர்டசியொ� பிைம்மனின �ொலில் பி்ந�வன சூத்திைன. 
இவன அரனத்து சொதி�ளுக்கும் கீழபபட்்ட அடிரம. 
அவர்�ளுக்கு பணிவிர்ட கசய்வத� சூத்திைனுக்கு 
பொக்கியம் – சூத்திைனுக்கு எர�க் க�ொடுத்�ொலும் �ல்விரய 
மட்டும் க�ொடுக்�ொத� எனகி்து மனு�ர்மம். அத�ொடு 
மட்டுமல்்ல படிக்� முற்பட்்டொல் ஈயத்ர�க் �ொய்ச்சி ஊற்று 
என் க�ொடுரமயில் வொழந� கவகு ஜன மக்�ளின 
மனதிரன உளபபூர்வமொய் அறிந� கபரியொர் அரனவரும் 
�ல்வி பயிற்றுவிக்� ப்லவழி�ளில் அைசி்டம் தபொைொடினொர்.

கு்லக் �ல்வி எனும் கபயைொல் மு�்லரமச்சைொயிருந� 
இைொஜொஜியின திட்்டத்ர� �விடு கபொடியொ�க் க�ொள்ரளப 
பு் வழியொ� ஓடி ஒளிநதி்ட �நர� கபரியொரும் 
அவைது உ்ணர்ச்சியும் எழுச்சியும் ஒரு தசை கபற்் 
சுயமரியொர� இயக்�மும் த�ொழர்�ளும் உரழத்�தின 
பயதன அரனவருக்கும் உயர்�ல்வி உயர் ப�வி�ள் வரை 
முயனறு முனதனற்்ம் அர்டந�னர் எனக் கூ்்லொம்.

கபரியொரின அறிவொற்்லும், அனுபவ முதிர்வொலும் 
கிளர்த்க�ழுந� சுயமரியொர� இயக்�த்தின சீரியப 
பணியொல் கீழத்�ட்டு மற்றும் அடிநிர்ல மக்�ளும் கபரும் 
பயன அர்டந�னர் எனத் கபருரம க�ொள்ள்லொம்.

முடிவு்ர
தமற்கசொனன மொந�ர்�ளின அத்�ரன வொழவியல் 

சிக்�ல்�ளும் �்டவுள் �ொன மூ்லக் �ொை்ணம் எனபர� 
உ்ணை முடிகி்து. இத்�ரன �்டவுளும் அ�ரன உருவொக்கி 
க�ொடுத்து தசொம்தபறி�ளொல் வொழகின் பொர்பபனர்�ளின 
ஆதிக்�த்ர� ஒழித்�ொக்லொழிய உண்ரமயொன சமத்துவம் 
�ொ்ண வொய்பதபயில்ர்ல.

மனி�னுக்குள் இருக்கும் பகுத்�றிவு தபைொற்்ல் 
வொய்ந��ொகும். அபபகுத்�றிவிரனப பயனபடுத்தினொல் 
�்டவுள் �ற்பரன மற்றும் மூ்டநம்பிக்ர�யிலிருநது 
முழுரமயொன புைட்சி மிகுந� விடு�ர்ல கிர்டக்கும். 
இதுதவ கபரியொரின கநறியொகும்.

நம் உரிரம�ரள கபற்றுத் �நதி்ட கபரியொர் பட்்ட 
க�ொடுரம�ள் க�ொஞ்சமொ? நஞ்சமொ? கசொல்்லடி, �ல்்லடி, 
அழுகிய முட்ர்டயடி, ம்லத்ர�யும் வீசினொர்�ள். ஏன �ொல் 
கசருபபொல் அடித்�னர். மறு கசருபரபயும் த�ட்டு வொஙகினொர். 
கிளர்ச்சி தபொைொட்்டங�ள் என எடுக்�பபட்்ட கபரியொருக்கு 30 
முர் சிர் �ண்்டரன கிர்டத்�து யொருக்�ொ�? நமக்�ொ�த் 
�ொன எனபர�யும் நிரனவில் க�ொள்வீர்.

எனதவ �்டவுள் க�ொ்டர்பொன குருட்டு ந்டவடிக்ர��ளும், 
மக்�ளுக்கு இருந� மயக்�மும் குர்நதுவிட்்டொல் �்டவுள் 
நம்பிக்ர� என் உ்ணர்ச்சி �ொதன குர்யும். பின 
ஒழுக்�மும் சமத்துவமும் இனபமும் நிர்லகபறுவ�ற்கு 
அறிவு வழிபட்்ட பிைச்சொைமும் விழிபபு்ணர்வும் ஏற்படுத்� 
அைசும் ஆட்சியொளர்�ளும் முனவை தவண்டும்.        

எ ன்னு்ட� ய�ோழியின் ்கணவர ஒரு நோள் 
திடீசரன ச�ோ்லயபசியில் அ்ழத்திருந்�ோர. 
ச்கோஞ்�ம் ப�டடமோ்கயவ இருந்�து அவரது 

குரல். ்கோரணம், பிர�வம் நடந்� சில நோட்கேோ்கயவ, 
மி்கவும் ய�ோரவோ்க அவள் இருந்��ோ்கவும், இது அவேது 
வழக்கமோன மனநி்லககு மோறோனது என்று ச�ோன்னோர. 
�ரி, சில வோரத்தில் �ரி ஆகிவிடும் என்று நி்னத்� 
அவர, அவ்ே மகிழ்வித்து, நிஜ "அவ்ே" மீடசடடுக்க 
பலவ்்கயில் மு�றசி ச�ய�ோலும், நி்ல்ம 4 மோ�த்திறகு 
அபபடிய� �ோன் இருந்திருககிறது. ஆ்க, இந்� மனநி்ல, 
மனம் �ோரந்� யநோயின் சவளிபபோடோ அல்லது �ோ�ோன 
பிறகு வந்திருககும் புதி� சபோறுபபு்கேோல் ஏறபடட மன 
அழுத்�த்தின் சவளிபபோடோ என்ற ய்கள்வி �ோன் அவர 

பிரசவமும்
கவலையும்
்க்டசியில் என்னிடம் ய்கடடது. 

நம் �மூ்கத்தில் நி்கழும் இந்� நிஜமோன நி்கழ்வு நம்மில் 
பலருககும் ச�ரிவய� இல்்ல, அ�ற்கோன முககி�மோன 
்கோரணம், இவவ்்க மனச் ய�ோரவி்ன சபோதுவோ்க 
�ோரும் ்கண்டு ச்கோள்வதில்்ல, அம் மனச் ய�ோரவி்ன 
அனுபவிபபவ்ரயும் ய�ரத்து. இபபடி நி்கழ்ந்�ோல், 
மருத்துவ உ�வியி்ன நோடயவண்டும் என்று நமககுச் 
ச�ோல்லியும் ச்கோடுக்கபபடுவதில்்ல அல்லவோ. 

நம் �மூ்கத்தில், புதி�ோ்கப பிள்்ே்�ப சபறசறடுத்�ப 
சபண் மனச் ய�ோரவுடன் அல்லோடும் சபோழுது, சுறறி 
இருககும் கூடடம், அவ்ே என்ன ச�ோல்கிறது? 
பிள்்ே்� வேரக்க லோ�க்கறறவள் என்று ச�ோல்கிறது. 
பிள்்ேப யபறு ஒரு மகிழ்ச்சி்கரமோன நி்கழ்வு என்ற யபோதும், 
பிர�வத்திறகுப பிறகு பல சபண்்களுககு பிர�வத்திறகுப 
பின்னோன மனச்ய�ோரவினுக்கோன அறிகுறி்கள் ச�ன்படும். 
அவவறிகுறி்கள் ஒன்று சமன்்ம�ோ்கத் ச�ன்பட 
ஆரம்பித்து �ோனோ்கயவ ம்றந்துவிடும் அல்லது தீவிரமோன 
மனச்ய�ோரவினுககு இடடுச்ச�ல்லும். குணபபடுத்�பபடோ� 
பிர�வத்திறகுப பின்னோன மனச்ய�ோரவோனது �ோயுககும் 
ய�யககும் எதிரம்ற�ோன வி்ேவு்க்ேய� ஏறபடுத்தும். 
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 ஜூ்ை 7 - கூடடு்வு தினம்
   - (1896) - முதல அதசயும் திதரப்படம் பிரானசில பவளியீடு 

Post Par tum என்பது பிர�வம் நடந்து மு�ல் 
12 மோ�ங்க்ேக குறிககும் ்கோலம். இக்கோலத்தில் 
ஏறபடும் மனச்ய�ோரயவ Post Partum Depression என்று 
ச�ோல்லபபடுகின்றது. Post Partum Depression இல் 54% 
பிர�வம் நடந்து 1 மோ�த்தில் ஏறபடும், 40% 2 மு�ல் 4 
மோ�த்திறகுள்ளும், 6% 5 மு�ல் 12 மோ�த்திறகுள்ளும் 
ஏறபடும். 

இந்தி�ோ்வப சபோறுத்�வ்ர இவவ்்க மனச்ய�ோரவு 
குறித்து ச�ளிவோன ்கணகச்கடுபபு நடத்�பபடடு, 
அறுதியிடடு எண்ணிக்்க்கள் சவளியிடபபடவில்்ல என்ற 
யபோதிலும் ஒரு ஆயவின் படி, 22% யபருககு இவவ்்க 
மனச்ய�ோரவு ஏறபடுகின்றது என்று ச�ோல்லபபடடிருககிறது.

Pre Menstrual Syndrome 

12. பிள்்ேபயபறு �ோரந்� ப�டடம் 

13. பிள்்ேபயபறு �ோரந்� தூக்கத் 
ச�ோந்�ரவு்கள் 

14. போல் பு்கடடுவதில் சிரமம்  

15. குழந்்� வேரபபு குறித்து மன 
அழுத்�ம் 

இ�்னத் �விரத்து 

1. மரபணு �ோரந்� ்கோரணங்கள் 

2. பிர�வத்திறகுப பின்னோன ஹோரயமோன் அேவில் 
மோறறங்கள்  இம்மனச்ய�ோரவு ஏறபடு்்கயில் உண்டோகும் 
சவளிபபோடு்கள்

1. மனநி்லயில் ய�ோரவு 

2. சுவோரசி�ம் இழபபு 

3. பசி மறறும் உடல் எ்டயில் மோறு�ல் (அதி்கரிபபு 
மறறும் இழபபு) 

4. தூக்கம் �ம்பந்�மோன ச�ோந்�ரவு்கள் (தூக்கம் வருவதில் 
சிரமம், நள்ளிரவில் திடீசரன விழித்�ல், வழக்கத்திறகு 
மோறோ்கத் தூக்கத்தில் இருந்து சீககிரமோய எழு�ல் 
அல்லது ்கோ்ல யநரத்தில் தூக்கக்கலக்கம்) 

5. எளி�ோய ய�ோரந்து யபோ�ல் (உடல் அேவில்) 

6. ஒழுங்கோய சிந்திக்க இ�லோ்ம, ்கவனிக்க இ�லோ்ம, 
உறறு யநோக்க இ�லோ்ம, திடடமிட இ�லோ்ம, 
ச�யதி்க்ே உள்வோங்க இ�லோ்ம, நி்னவில் நிறுத்� 
இ�லோ்ம, �ரேமோய யப� இ�லோ்ம 

7. எ�றகும் லோ�க்கறற�ோய உணர�ல் 

8. �றச்கோ்ல உணரவு்கள் 

9. அேவிறகு அதி்கமோன குறறவுணரவு 

சிகிச்்ெ 
1. ஆரம்பத்தியலய� அ்ட�ோேம் ்கண்டு, யநோய 

்கண்டறி�பபடுவது மி்க அவசி�ம். சிகிச்்� 
அளிக்கபபடோ� பிர�வத்திறகுப பின்னோன மனச் ய�ோரவு 
்கடும் எதிரம்ற வி்ேவு்களுககு இடடுச்ச�ல்வ�ற்கோன 
வோயபபு்கள் உண்டு. 

2. ய�ரந்� மன நல ஆயலோ�்கர்களிடம் ஆயலோ�்ன 
சபறுவதும் மருத்துவச் சிகிச்்�யும் சிகிச்்�யின் ஒரு 
பகுதி. 

3. �ோயபபோல் அருந்தும் பிள்்ே்களுககு சிகிச்்�யில் 
அளிக்கபபடும் மருந்து்களினோல் எந்� வி்ேவும் 
ஏறபடோது இருக்க �ோயப போல் பு்கடடும் �ோயமோர்களுககு 
�குந்� மருத்துவச் சிகிச்்� வழங்கபபடும். ய�ரந்� 
மருத்துவ உ�வி ய�்வபபடுவ�ற்கோன ்கோரணமோ்க 
இ�்னச் ச�ோல்லலோம்.                         

பிர�வத்திறகுப பின்னோன மனச் ய�ோரவு ஏறபடுவ�றகு 
பல ்கோரணங்கள் இருககிறது.  அ்வ, 

1. இேம் வ�தில் ்கரபபம் �ரித்�ல் 

2. ஒற்றத் �ோ�ோய இருத்�ல் 

3. பல பிள்்ேப யபறு 

4. பிர�வத்திறகுப பின்னோன மனச்ய�ோரவு அல்லது 
மனநலக கு்றபோடு யபோன்ற்வ குடும்பத்தில் 
ஒருவருககு இருத்�ல்

5. து்ணவரின் வழி வன்மு்றயி்ன எதிரச்கோள்ளு�ல் 

6. அவசி�மறற அல்லது திடடமிடபபடோ� ்கரபபம் 

7. ்கரபபம் குறித்து எதிரம்ற எண்ணங்கள் ் வத்திருத்�ல் 

8. பிள்்ேப யபறு குறித்து ப�ம் 

9. உடறபருமன், நீரிழிவு, உ�ர இரத்� அழுத்�ம் அல்லது 
பிர�வத்தின் சபோழுது யநோயத்ச�ோறறு ஏறபடு�ல் வழி 

10. �ன் உடல் குறித்து எதிரம்ற எண்ணங்கள், அதிருபதி 

11. மோ�விலககிறகு முன் ய�ோன்றும் யநோயககுறி்கள் என்ற 

்யாழினி பரிமளயா சுந்தரம், ைருததுேர்

டிசம்பர் 2017 11கைத்தடி ஜூகை 2018



 ஜூ்ை 7 - (1981) மத்கந்திர சிங ததானி - (இந்திய கிரிக்ப்கட வீரர.) பி்ந்த தினம்

பபாரு ள ொ � ொ ை  ரீ தி ய ொ � 
பி ன � ங கி ய வ ர் � ளு க் கு  இ ்ட 
ஒதுக்கீடு தவண்டும் எனறு குைல் 

உயர்த்துபவர்�ள் உண்டு. அபபடி குைல் க�ொடுபபவர்�ள் 
NEET த�ர்ரவ ஆ�ரிபபவர்�ளொ�வும் இருக்கி்ொர்�ள்  
எனபது�ொன முைண்பொடு. நீட் த�ர்ரவ ஆ�ரிபபவர்�ள்  
கபொருளொ�ொை ரீதியொ� பின�ஙகியவர்�ளுக்கு எதிைொனவர்�ள். 
எபபடி? �ட்டுரைரயப படியுங�ள்.

நீட் (NEET) எனறு கசொல்்லபபடும் NATIONAL 
ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST எனபது �மிழர்�ள் 
மீது திணிக்�பபட்டிருக்கும் மற்க்ொரு வ்ட இநதிய 
வஞ்ச�ம். இனனும் கசொல்்லபதபொனொல், இந�த் 
த�ர்வுமுர், ஒடுக்�பபட்்ட மக்�ள் மீ�ொன �ொக்கு�ல்.

1984இல் எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்�ொ்லத்தில் �மிழநொடு 
அளவில், எம் .பி .பி .எஸ். மருத்துவப படிபபுக்கு  
நுரழவுத்த�ர்வு க�ொண்டுவைபபட்்டதபொத� உ்டனடியொ�, 
திைொவி்டர் �ழ�ம் தபொைொட்்டங�ளில் இ்ஙகியது. அந� 
நுரழவுத் த�ர்ரவ மொர்க்சிஸ்ட் �ம்யூனிஸ்ட் �ட்சி 
மட்டும் ஆ�ரித்�து. என்ொலும் இருபத்க�ொரு ஆண்டு�ள் 
�டும் எதிர்பபு�ளுக்கிர்டதயயும் நர்டமுர்யில் 
இருந� நுரழவுத்த�ர்வு 2005ஆம் ஆண்டு கஜய்லலி�ொ 
ஆட்சிக்�ொ்லத்தில் ைத்து கசய்யபபட்்டது. ஆனொல் 
சி்ல சமூ�நீதி விதைொ� சக்தி�ள் வழக்கு மன்த்தில் 
அ�ற்குத் �ர்ட வொஙகினர். 2006ஆம் ஆண்டில் அனந� 
கிருஷ்்ணன �ர்லரமயில் குழு அரமத்து அவர்�ளின 
பரிநதுரையினபடி சட்்டம் இயற்்பபட்டு குடியைசுத்�ர்லவரின 
ஒபபு�லும் கப்பபட்்ட�ொலும், நுரழவுத்த�ர்வு கிைொமபபு் 
மொ்ணவர்�ள் மருத்துவைொவர� எநக�ந� வர�யில் 
�ர்ட கசய்கி்து எனபர�யும் �மிழநொடு அைசு, உயர்நீதி 

மன்த்தில் க�ளிவொ� எடுத்துச் கசொனன�ொல் கசனரன 
உயர்நீதிமன்ம் �மிழநொடு அைசின சட்்டத்திற்கு அனுமதி 
வழஙகியது. 

இருபது ஆண்டு�ளுக்கும் தம்லொ�ப தபொைொடி நுரழவுத் 
த�ர்விலிருநது விடு�ர்ல கபற்் மகிழச்சிரய நீட்டிக்� 
விரும்பவில்ர்ல இநதிய அைசு. ஓடிக்க�ொண்டிருக்கும் 
சக்�ைத்திற்குள் �ம்பிரய ‘ நீட் ’டி  வண்டிரயக் 
�விழத்துவிட்்டது.

2016ஆம் ஆண்டு மட்டும் �மிழநொட்டுக்கு விதிவி்லக்கு 
க�ொடுத்துவிட்டு கசன் 2017ஆம் ஆண்டு மு�ல்,   
எம்.பி.பி.எஸ். �னவிலிருக்கும் மொ்ணவர்�ளின �ண்�ளில் 
‘நீட்’டுக் �த்திரய விட்டு ஆட்டிக்க�ொண்டிருக்கி்து.

கசன் ஆண்டு �ன �னவு, �ருவித்லதய சிர�க்�பபட்்ட 
அதிர்ச்சியில் �ன உயிரை மொய்த்துக் க�ொண்்டொள் அருரம 
ம�ள் அனி�ொ. இந� ஆண்டு, பிைதீபொ, சுப என இைண்டு 
அருரமச் கசல்வங�ள் ‘நீட்’டுக் �த்தியொல் குத்திக் 
க�ொல்்லபபட்்டொர்�ள்.

நீட் எனறு உச்சரிக்�பபடும் ஆஙகி்லச் கசொல்லுக்கு 
(NEAT) க�ளிவொ�வும் சரியொ�வும் எனறு கபொருள்! ஆனொல் 
இநதிய அைசு ந்டத்தும் நீட்(NEET) எல்்லொவர�யொன 
முர்த�டு தில்லுமுல்லு�ரளயும் கசய்கி்து.

2017ஆம் ஆண்டு, ந்டத்�பபட்்ட நீட் த�ர்வில், 
த�ள்வித்�ொள்�ளில் தில்லுமுல்லு கசய்�னர். இநதி, 
குஜைொத்தி கமொழி�ளில் எளிரமயொன த�ள்வி�ரளக் 
த�ட்்டனர். மற்் மொநி்ல கமொழி�ள் மற்றும் ஆஙகி்லத்தில் 
த�ட்�பபட்்ட த�ள்வி�ள் �டினமொ� இருந�து.

2018ஆம் ஆண்டில் ‘நீட் த�ர்ரவ ைத்து கசய்’ 

தகுதியில்்ாதவர்கள்

நடத்தும்
தகுதித் ததர்வு!
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 ஜூ்ை 8 - (1898) பி.எஸ.குமாரசாமி ராஜா - (முனனாள் தமிழ்க முதலவர.) பி்ந்த தினம்
   - (1839) ராக்ஃபபலலர - (அபமரிக்்க பதாழில அதிபர.) பி்ந்த தினம்

எனறு கசொல்லும் மக்�ரள ‘நீட் த�ர்வு ரமயத்ர� 
�மிழநொட்டித்லதய அரம’ எனறு கசொல்்ல ரவத்துவிட்்டொர்�ள் 
�மிழ மக்�ள் விதைொ� இநதிய அைசினர்.

த�ர்வுக்கு ஒன்ரை நொள் மட்டுதம இருக்கும்தபொது 
த�ர்வு ரமயங�ரள க�ொர்லதூை மொநி்லங�ளில் ஒதுக்கீடு 
கசய்து அறிவித்�னர். பழிவொஙகு�ல் என்ொல் எனன எனறு 
இநதிய அைசு கசய்து �ொட்டியது. �மிழநொட்டு மக்�ள் பழி 
வொங�பபட்்டனர்.  இைண்டு மொ்ணவர்�ளின �நர��ள் 
பலிவொங�பபட்்டனர். 

நொ�ர்த�ொவிர்லச் தசர்ந� ஒரு  மொ்ணவி கூறும்தபொது, 
“எர்்ணொகுளம் அல் அமீன �ல்வி நிறுவனத்தில் 
எனக்கு கசன்டர் தபொட்டிருக்கி்ொர்�ள். நீட் த�ர்வு 
விண்்ணபபம் க�ொ்டஙகிய நொன�ொவது நொள் நொன 
விண்்ணபபித்துவிட்த்டன. எனக்கு எர்்ணொகுளத்தில் கசன்டர் 
தபொட்டிருக்கி்ொர்�ள். நொன விண்்ணபபித்� சி்ல நொள்�ளுக்குப 
பி்கு விண்்ணபபித்�வர்�ளுக்கு திருகநல்தவலி கசன்டரில் 
த�ர்வு ரமயம் கிர்டத்திருக்கி்து. ஒதை குழபபமொ� 
உள்ளது” என்ொர். 

இந�நிர்லயில் ‘நீட்’ த�ர்வு �மிழவழி வினொத்�ொளில் 
குளறுபடி ந்டநது இருபபது க�ரியவந�து. 49 த�ள்வி�ளில் 
68 வொர்த்ர� பிரழ�ள் இ்டம் கபற்றுள்ள�ொ�க் குற்்ச்சொட்டு 
எழுந�து. 

180 த�ள்வி�ள். �்லொ 4 மதிபகபண்�ள் என 720 

விமொனம் இநதுக்�ளின �ண்டுபிடிபபு 
எனறு மொர்�ட்டிக் க�ொள்வொர்�ள். 
உ்லகின மு�ல் அறுரவச் சிகிச்ரச 
மருத்துவர் சுஸ்ரு�ர் எனறு கபருரம 
பீத்திக் க�ொள்வொர்�ள். 

நொம் த�ட்கித்ொம், சீர�ரய க்டஸ்ட் 
டியூபில் பி்பபித்� மருத்துவர் யொர்? அவர் 
எந�க் �ல்லூரியில், எந� ஆண்டு NEET 
த�ர்வில் �குதிகபற்று ்டொக்்டைொனொர்? 
அத� த�ள்வி அறுரவச் சிகிச்ரசயின �நர� சுஸ்ரு�ரைப 
பொர்த்தும் எழுகி்து.

மருத்துவம் படிக்� நிரனக்கும் மொ்ணவர்�ளுக்கு மன 
அழுத்�த்ர�யும் கபற்த்ொர்�ளுக்கு கநஞ்சுவலிரயயும் 
உண்்டொக்குவத�ொடு �்டனொளியொ� ஆக்குவது�ொன நீட் 
த�ர்வு கசய்திருக்கும் சொ�ரன.

தூத்துக்குடி ஸ்க்டர்ர்லட் ஆர்ல ஒட்டுகமொத்� 
ஊரைதய தநொயொளியொக்கிக் க�ொல்கி்து எனறு கசொல்லி 
தபொைொடிய மக்�ள் ஊருக்கு ஒருவரைக் க�ொல்லும் நீட் 
த�ர்வு எனனும் நச்சுபபொம்ரபக் க�ொல்்ல இனனும் 
ஆயு�ம் எடுக்�ொமல் இருபபது அநியொயம்.

நீட் த�ர்வு கூ்டொது எனறு, தி.�., திமு�, பொம�, விசி�, 
�.வொ.�.தபொன் சமூ� நீதியில் அக்�ர்யுள்ள அைசியல் 
�ட்சி�ளும் இயக்�ங�ளும் பைபபுரை கசய்து தபொைொட்்டம் 
ந்டத்தினொலும் மொ்ணவர்�ளின, கபற்த்ொர்�ளின தூக்�ம் 
�ர்லயவில்ர்ல. அறிவுக்�ண் தி்க்�வில்ர்ல.அ�னொல்�ொன 
இநதிய அைசு �மிழர்�ரள இளிச்ச வொயர்�ளொ� 
நிரனக்கி்து. மொநி்லக் �ல்வி உரிரமரய நிர்லநொட்்ட 
நீட் த�ர்ரவ முற்றிலும் எதிர்த்� கஜய்லலி�ொவின வழியில் 
ந்டபப�ொ�ச் கசொல்லும் �மிழநொடு அைதசொ, நீட் பயிற்சி 
ரமயங�ரள ஊருக்கு ஊர் உருவொக்கி மொநி்ல சுயொட்சி 
எனபர� ம்நது, மொனஙக�ட்்ட சுயந்ல ஆட்சி எனறு 
ஆகிவிட்்டது. 

மொடு பிடித்து �்லொச்சொைத்ர�க் �ொபபொற்றிய 
மொ்ணவர்�ளுக்கு, மருத்துவப படிபபு பிடிக்�வில்ர்ல 
தபொலிருக்கி்து. NEETக்கு எதிைொ� வொதய தி்க்� 
மொட்த்டனகி்ொர்�ள். நம் மக்�ள் மொடு தமய்க்�த்�ொன 
்லொயக்கு தபொலிருக்கு!

எல்.த�.ஜி.க்கு எனட்ைனஸ் ரவத்�வரனயும் கியூவில் 
நின்வரனயும் கசருபபொல் அடித்திருந�ொல் வநதிருக்�ொது 
NEET.

இைண்டு ஆண்டு�ள் பள்ளிக்த� தபொ�ொமல் நீட் 
பயிற்சி ரமயத்தித்லதய இருந� �ல்பனொ குமொரி என் 
பீ�ொர் பொர்பபன மொ்ணவி நீட் த�ர்வில் இநதியொவித்லதய 
மு�லி்டம்! இது�ொன பித்�்லொட்்டத் �குதித் த�ர்வின 
்லட்ச்ணம்! ‘‘உட்�ொை முடியொ� ஒருவன உன நொற்�ொலிரய 
ஒளித்து ரவத்திருபபொன, ர�பபற்று’’ எனறு ரவைமுத்து 
எழுதியது நிரனவுக்கு வருகி்து.

பள்ளிப படிபபில் +2 வில் அதி� மதிபகபண் 
எடுக்�ொவிட்்டொலும், நல்்ல பயிற்சி மய்யத்தில் அதி�ப 
ப்ணம் �ட்டி தசர்நது  நீட் த�ர்வில் அதி� மதிபகபண் 
கபற்றுவிட்்டொல் ்டொக்்டர் ஆகிவி்ட்லொம் எனறு நிரனக்கும் 

�.அருளகமயாழி 

மதிபகபண்�ளுக்கு ‘நீட்’ த�ர்வு நர்டகபற்்து. பிரழயொன  
பதி்லளித்�ொல் ஒரு மதிபகபண் குர்க்�பபடும். இவர்�ள் 
பிரழயொன த�ள்வித்�ொரள �யொரித்�ொர்�தள இவர்�ளுக்கு 
பணித் �குதி குர்க்�பபடுமொ?

ஒரு வினொத்�ொரளக் கூ்ட பிரழயில்்லொமல் �யொரிக்�த் 
�குதியில்்லொ�வன �குதித்த�ர்வு ந்டத்துகி்ொன. +2 
வில் �குதியொன மதிபகபண்�ள் எடுத்� நம் மொ்ணவக் 
�ண்மணி�ள் �ற்க�ொர்லக்கு ஆளொக்�பபடுகி்ொர்�ள். 

இநதியர்�ளின முட்்டொள்�னத்துக்க�ல்்லொம் 
இநதுத்துவவொதி�ள் அறிவியல் மு்லொம் பூசுவொர்�ள். 
அண்ரமயில் ‘ைொமொய்ண �ொ்லத்தித்லதய, இபதபொது 
உள்ள அரனத்து க�ொழில்நுட்பங�ளும் இருந��ொ�வும், 
சீர�தய தசொ�ரனக் குழொய்மூ்லம் பி்ந�வர்�ொன’ எனவும் 
உத்�ைபபிைத�ச துர்ண மு�ல்வர் தபசியுள்ளொர். புஷ்ப� 

தமிழநாடடில சுமார ஒரு லடசத்து 
இருபதாயிரம் தபர எழுதிய ததரவில சுமார 
2425 தபர மடடுதம அரசுக் ்கலலூரி்களில 
எம்.பி.பி.எஸ. படிக்்க முடியும். ஆனால 
இதற்்கா்க நீட பயிற்சி தமயங்களுக்குக் 
ப்காடுக்்க தவணடிய பதாத்க எவவைவு?
மன தவததன எவவைவு? இவவைவும் 
பசய்து வட இந்தியர்கள் பசய்யும் திலலு 

முலலு்கைால ஏற்படும் பாதிப்பு்கள் எவவைவு? 
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 ஜூ்ை 8 - (1914) தஜாதிபாசு - பி்ந்த தினம் (இந்தியாவில தமற்கு வங்காை மாநிலத்தில அதி்க ்காலம்
  முதலவரா்க இருந்தவர)

மொ்ணவர்�ளுக்கும் கபற்த்ொர்�ளுக்கும் ஒரு த�ள்வி! 
ஒருதவரள நீட் த�ர்வில் மதிபகபண் குர்நதுதபொனொல், 
மருத்துவப படிபபு கிர்டக்�ொது என் நிர்லயில் +2 
வில் 800 மு�ல் 900 மதிபகபண்�தள எடுத்திருக்கும் 
நிர்லயில் பி.இ. அல்்லது B.Sc  தவளொண்ரம தபொன் 
படிபபு�ளுக்கும் இ்டம் கிர்டக்�ொத�? அல்்லது மீண்டும் 
அதி�ப ப்ணம் �ட்டி�ொதன ்டொக்்டர் படிபபு படிக்� 
தவண்டும்? அல்்லது ஏத�னும் ஒரு பட்்டப படிபரபப 
படிக்� தவண்டும்? எத்�ரன ப்ணச் கச்லவு? குடும்பம் 
கமொத்�மும் மருத்துவ சீட் கிர்டக்கும் வரை மன 
அழுத்�த்தில் இருக்� தவண்டும். இ்டம் கிர்டக்�ொவிட்்டொல் 
இறுக்�ம் இரு ம்டங�ொகும். �்டன �ழுத்ர� கநறிக்கும். 
நீட் பயிற்சி ரமயங�ள் எனனும் க�ொள்ரளக்�ொைர்�ள் 
கபருகிப ப்ணம் பிடுஙகுவொர்�ள் எனபர�த் �விை தவறு 
எனன பயன?

�மிழநொடு அைசு �ல்லூரி�ளில் எம்.பி.பி.எஸ். இ்டங�ள் 
கமொத்�ம் 2850. இதில் 15 % அகி்ல இநதிய ஒதுக்கீட்டுக்குப 
தபொய் விடும் மீதி 2425  இ்டங�ள். இந� 15% இ்டங�ரளப 
கபரும்பொலும் �மிழநொட்ர்டச் சொைொ�வர்�ள் ஆக்கிைமித்துக் 
க�ொள்வொர்�ள். �னியொர் மருத்துவக் �ல்லூரி�ளில் 
கமொத்�ம் 1500 இ்டங�ள். நொற்பது ஐம்பது ்லட்சங�ள் 
க�ொடுத்து தசர்நது, தமலும் ஆண்டுத�ொறும் பதிரனநது 
்லட்சங�ள் ப்ணம் �ட்டி படிபபவர்�ரளப பற்றி நமக்குக் 
�வர்லயில்ர்ல எனப�ொல் அர� விட்டுவிடுதவொம். 

�மிழநொட்டில் சுமொர் ஒரு ்லட்சத்து இருப�ொயிைம் 
தபர் எழுதிய த�ர்வில் சுமொர் 2425 தபர் மட்டுதம அைசுக் 
�ல்லூரி�ளில் எம்.பி.பி.எஸ். படிக்� முடியும். ஆனொல் 
இ�ற்�ொ� நீட் பயிற்சி ரமயங�ளுக்குக் க�ொடுக்� 
தவண்டிய க�ொர� எவவளவு? மன தவ�ரன எவவளவு? 
இவவளவும் கசய்து வ்ட இநதியர்�ள் கசய்யும் தில்லு 
முல்லு�ளொல் ஏற்படும் பொதிபபு�ள் எவவளவு? 

முனதப கசொனனதுதபொல் எல்த�ஜியித்லதய எனட்ைனஸ் 
எனபர�ப கபருரமயொ�ச் கசொல்லும் மனநிர்லக்கு 
மக்�ரளப பழக்கி விட்்ட�ொல் இவவளவு மன உரளச்சர்ல 
ஏற்படுத்தினொலும் நீட்ர்ட எதிர்க்� மக்�ள் முழு அளவில் 
முனவைவில்ர்ல.

�மிழநொட்டு மருத்துவக் �ல்வி நிறுவனங�ளில் அகி்ல 
இநதிய ஒதுக்கீடு 15% விழுக்�ொடு எனபர�  சொ�ொை்ணமொ� 
எடுத்துக் க�ொண்டிருக்கித்ொம். கூ்டொைத்துக்குள் மூக்ர� 
நீட்டிய ஒட்்ட�ம் முழு�ொ� உள்தள நுரழநது கூ்டொைத்துக்கு 
கசொந�க்�ொைர்�ரள கவளிதய அனுபபிவிடும் எனபர� 
ம்நதுவி்டக்கூ்டொது. ஏற்�தனதவ மருத்துவ முதுநிர்லப 
படிபபு�ளில் அகி்ல இநதிய ஒதுக்கீடு 25% எனறு இருந�ர� 
உச்சநீதிமன்ம் 50% எனறு உத்�ைவிட்டு இைண்டில் ஒரு 
பஙகு இ்டங�ரள த�சியத்தி்டம் இழநதிருக்கித்ொம். 
அதுமட்டுமல்்ல சூபபர் ஸ்கபஷொலிடி படிபபு�ள் எனபபடும் 
சி்பபு உயர் படிபபு�ளில் மொநி்ல ஒதுக்கீடு எனபர� 
முற்றிலும் ஒழித்து 100% அகி்ல இநதிய ஒதுக்கீடு எனறு 
ஆக்கி விட்்டது. இத�தபொல் எம்.பி.பி.எஸ். மற்றும் பி.டி.
எஸ். இ்டங�ரளயும் இழக்கும் வொய்பபு அதி�ம். குதிரை 
தபொன பின ்லொயத்ர�ப பூட்டி பயனில்ர்ல மக்�தள!

தமலும் ‘கபர்சண்ர்டல்’ என் முர் மி�வும் 
நர�ச்சுரவயொன ‘�குதி’ உர்டயது. அ�ொவது த�ர்வு 

எழுதிய அரனவரையும் வரிரசபபடி நிறுத்தினொல் 
நிற்பவர்�ளில் சரிபொதியொன இ்டத்தில் நிற்பவர் வரை 
�குதியொனவர்�தள! அ�ொவது மு�லி்டத்தில் நிற்பவர் 97% 
மதிபகபண்  என்ொல், சரிபொதியொன இ்டத்தில் நிற்பவர் 
16% எடுத்திருந�ொலும் அவரும் எம்.பி.பி.எஸ். படிக்�த் 
�குதியொனவதை. 2018ஆம் ஆண்டு ந்டந� த�ர்வில் 691 
மதிபகபண் எடுத்�வரும் 119 மதிபகபண் எடுத்�வரும் 
்டொக்்டர் படிபபு படிக்�்லொம். (இந� 691-119 மதிபகபண் (50 
வது கபர்சனர்டல்) எடுத்�வர்�ரள தி்ந� தபொட்டியினர் 
எனறு குறிபபி்டொமல் பி்ர் (others) எனறு குறிபபிட்டிருபபது 
ஒரு கூடு�ல் தமொசடி) பி்கு எனன மயிருக்கு இந�த் 
�குதித் த�ர்வு எனறு த�ட்�த் த�ொனறுகி்�ொ இல்ர்லயொ?

தமலும் ஒரு தமொசடி எனனகவன்ொல் 2018ஆம் ஆண்டு 
நீட் த�ர்வுக்கு �மிழநொட்டிலிருநது 107288 தபர் எழுதுவ�ொ� 
CBSE �ன இர்ணய �ளத்தில் குறிபபிட்டிருந�து. த�ர்வு 
முடிவு வந�தபொது த�ர்கவழு� பதிவு கசய்�வர்�ள் 120000 
தபர் எனவும், த�ர்கவழுதியவர்�ள் 114602 தபர் எனறும் 
அதில் �குதி மதிபகபண் கபற்்வர்�ள் 45336 தபர் எனறும் 
குறிபபி்டபபட்டிருக்கி்து. த�ர்வுக்குப பதிவு கசய்ய குறிபபிட்்ட 
நொள்�ொன �ர்டசி நொள் எனறு அறிவிக்�பபட்டு, அந� 
நொளுக்குள் பதிவு கசய்�வர்�ரளத்�ொன த�ர்வுக்கு அனுமதி 
கபற்்வர்�ளொ�ப பட்டியலிடுவொர்�ள் அபபடியிருக்�, 
த�ர்வுக்கு முன பட்டியலில் உள்ளவர்�ரளக் �ொட்டிலும் 
த�ர்வு முடிவு�ள் பட்டியலில் உள்ளவர்�ளின எண்ணிக்ர� 
எபபடி கூடு�்லொ� இருக்� முடியும்? மி�பகபரிய தமொசடி 
ந்டநதுள்ளது. இதுபற்றிய த�ள்வி�ளுக்குப கபொறுபபில் 
உள்ளவர்�ள் �ள்ள மவுனம் �ொக்கி்ொர்�ள். மொ்ணவர்�ளும் 
கபற்த்ொர்�ளும் எவனொவது தபொைொடி வொஙகித்�ந�ொல் 
அனுபவிக்�்லொம் எனறிருக்கி்ொர்�ள். 

இநதியொ சு�நதிைம் அர்டவ�ற்கு முனனதை 
வ்ட இநதியர்�ளின ஆதிக்�ம் �மிழநொட்டினமீது 
�ர்லவிரித்�ொடியது. அவர்�ள் எடுபபத� முடிவு. அவர்�ள் 
கசொல்வத� சட்்டம் என்ொனது. அ�னொல்�ொன �நர� 
கபரியொர்  ‘‘�மிழநொட்டின �ர்லவிதிரய நிர்்ணயிபபவர்�ளொ� 
வ்டநொட்்டொரும் ஆரியபுத்திைர்�ளும் இருபபர� ஒழிக்� 
தவண்டும்.’’ எனறு ‘குடிஅைசு’ 30.10.1938 இ�ழில் எழுதினொர்.

�மிழன �னரன இநதியன எனறு நிரனத்து ஏமொந�து 
தபொதும். உ்ணர்விருந�ொல் உரிரமரயப கப்்லொம். வீதியில் 
இ்ஙகிப தபொைொடினொல்�ொன வீட்டுக்குள் நிம்மதியொ�  
உ்ங�்லொம்.                                      
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 ஜூ்ை 8 - சந்திரதச்கர (முனனாள் பிரதமர) நிதனவு தினம்

சா தி்கள் இல்்ல�டி போபபோ என்று கூறி� 
போரதி�ோ்ரயும் சபரி�ோ்ரயும் மதிபசபண் 
வினோக்களுக்கோ்க மடடுயம ப�ன்படுத்திக 

ச்கோள்கின்ற �மூ்கம் இது. பிறந்� குழந்்�யின் சப�ர முடிவு 
ச�ய�பபடும் முன்யப �ோதி அ�யனோடு ஒன்றிக ச்கோள்கிறது. 
இ்வ அ்னத்திறகும் ்கோரணம் �மூ்கக ்கடட்மபபு �ோன். 
மனி� இனம் என்ற அறிவி�ல் ரீதி�ோன கூடடம் �ோதி� 
ய�ோறறத்திறகு பின்னோல் �னககுள் ஏறறத் �ோழ்வு்க்ே 
ஏறபடுத்திக ச்கோண்டன. 

இ�்ன உ்டத்ச�றி� முடி�ோ� அேவு இது இ்றவனுடன் 
பின்னிப பி்ண�பபடடுள்ேது. எனயவ �ோதி இ்றவனோல் 
வ்ர�றுக்கபபடடது என்பது மரபோ்க மோறி�து. �ோதிககும் 
அ�ன் வேரச்சிககும் ஏதிரோ்க எத்�்ன யபோரோடடங்கள் 
வந்�ோலும் அ்வ அ்னத்தும் ம்றக்கப படுகின்றன. 
�ோதிககு எதிரோ்க குரல் ச்கோடுக்க யவண்டி�து இ்ே� 
�மு�ோ�த்தினரின் ்கட்ம. ஆனோல் �ோதி �ங்கங்கள் 
அவர்க்ேத் �ன்வ�பபடுத்தி ்வத்துள்ேன. சு� �ோதி 
சபரு்ம்�க ய்கடடு ய்கடடு �ோன் அவர்கள் வேரகின்றனர.

இருபப�ன் ்கோரணம் �ோதி�ப பிரிவி்னககு 
எதிரோன வலுவோன எதிரபபு்கள் புத்�்கத்தில்  
இடம் சபறோ்மய�.  இரண்டோயிரம் 
ஆண்டு்கேோ்க சபோருேோ�ோர ரீதி�ோ்கவும் 
்கல்வி ரீதி�ோ்கவும் பின்�ஙகி� மக்க்ே 
சிறிய�னும் உ�ரநி்லககு ச்கோண்டு 
ச�ல்லும் ்கருவிய� இட ஒதுககீடு. படடி�ல் 
இனத்�வரின் சிறி� வேரச்சி்�க கூட 
சபோறுத்துக ச்கோள்ே முடி�ோ�வர்கள் �ோன் 
பிரிவி்ன வோ�ங்க்ே முன்சனடுககின்றனர. ந்கரங்களியல 
�ோதி படரந்துள்ே யவ்ேயில் கிரோமப புறங்களின் நி்ல 
யமோ�மோனது. �னித்�னிய� அ்மந்� ச�ருக்கள், தீண்டோ்ம 
யபோன்ற்வ நி்கழ்ந்து ச்கோண்டு �ோன் இருககின்றன. 
பள்ளியில் மோணவர்களுககி்டய� நி்கழும் யப�ங்க்ேத் 
தீரத்து ்வக்க யவண்டி�வர ஆசிரி�ர �ோன். ஆனோல் 
அவயர பிரிவி்னய�ோடும் போகுபோடயடோடும் நடந்து ச்கோள்வது 
�ோன் இன்்ற� பள்ளி்களின் நி்ல்ம. இ�ற்கோனத் தீரவு 
மோணவர்களி்டய� உள்ே வோசிபபு �ோன்.ஒரு சபோறி 
சநருபபோ்க இருந்�ோலும் பிறரிடம் பரவத் ச�ோடஙகினோல் 

சபரி�ோர யபோன்ற சபரி�வர்கள் வோழ்ந்� மண்ணில் 
எத்�்னய�ோ �ோதி�க ்கலவரங்கள் இன்று நி்கழ்கின்றன. 
எல்லோ மனி�ர்களும் ஒன்று �ோன் என்ற எண்ணத்்�க 
ச்கோள்வய� மோண்பு. நவீனத்துவத்்�க ்கடந்தும் �மூ்கத்தின் 
மீது ஆழமோன �ோக்கத்்�க ச்கோண்டுள்ேது �ோதி. ஒரு 
மோணவன் �்க ய�ோழனோ்க பழகியும் கூட “நீ என்ன �ோதி?” 
என ய்கடபதில் உள்ேது �ோதியின் �ோக்கம். பின்னர அவன் 
�ன்்ன விட �ோழ்வோனவனோ்க இருககும் பட�த்தில் அவ்ன 
முறறிலுமோ்க ஒதுககி விடுவர. ய�்வ�ோன அ்னத்து 
�குதி்க்ேயும் ச்கோண்டு அந்� மோணவன் உ�ரநி்ல்� 
அ்டந்�ோலும் கூட அவன் இட ஒதுககீடடில் வந்�வன் என 
எளிதில் கூறி விடுகின்றனர. ஒரு நோயட �ோதி ரீதியில் ஊர 
இந்தி�ோ மறறும் ய�ரி இந்தி�ோ என பிரிக்கப படடுள்ே 
யபோது மோணவர்கள் சு� �ோதி சபரு்ம்�ப யபசுவதில் 
ஆச்�ரி�ம் என்ன உள்ேது? ம�த்்�ப புறக்கணிக்க இடம் 
�ரும் �டடங்கள் �ோதி்�ப புறக்கணிக்க இடம் �ருவதில்்ல. 
்கல்வி ்கறறோல் �ோதி ஒழியும் என்பது மூட நம்பிக்்கய�. 
அபபடி�ோனோல் இன்று வோழும் முக்கோல் வோசி யபர �ோதி்�ப 
புறக்கணித்திருக்க யவண்டும் அல்லவோ? இது ந்டசபறோமல் 

அது இந்� �மூ்கத்திறய்க ஆபத்�ோனது. �ோதியின் பரவ்லத் 
�்கரபப�ோ்க உள்ேன ்கலபபுத் திருமணங்கள். 

ஆனோல் இரத்� உறவு்க்ேய� கூட ச்கோல்லத் துணிகின்றன 
்கவுரவ ச்கோ்ல்கள். இத்�்்க� நி்லயிலும் சிலர 
“இபபல்லோம் �ோரு �ோர �ோதி போககுறோங்க?” என ய்கடபது 
அறி�ோ்மயின் உச்�ம். நோம் �ோதி்� விடடோலும் �ோதி நம்்ம 
விடுவதில்்ல என்பது �ோன் உண்்ம. எனயவ, படடி�ல் 
இனத்தினர �னது அ்ட�ோேங்க்ே ம்றக்கயவ பல 
இன்னல் படுகின்றனர. �ோதி எதிரப்ப எவர முன்சனடுத்�ோலும் 
அவர �லித்�ோ்க �ோன் இருக்க முடியும் என்ற எண்ணயம 
�ோபகய்கடோனது. �ோதிககும் ம�த்திறகுமோன உறவோடல்்க்ே 
சபரி�ோர எடுத்துக கூறி� யபோது அவர ம� வியரோதி�ோ்க 
சித்�ரிக்கப படடோர. ஆனோல் இன்று �ோதி்�யும் ம�த்்�யும் 
மடடுயம ்வத்து �ோன் சபரும்போலோன அரசி�ல் ்கடசி்கள் 
ச��ல்படுகின்றன.  மோணவர்கள் �ோதிககுள் அடங்கோமல் 
�ோதிக்க யவண்டி�வர்கள். �ோதி்� அழிபயபோம். மனி�த்்� 
மீடயபோம். மோனுட �ோதியின் மனங்க்ே மோறறுவழிப போ்�்� 
யநோககி ப�ணிக்கச் ச�யயவோம். �மத்துவத்்�ப ப்டபயபோம்.  
புதி� உல்்க உருவோககுயவோம்.                       

சநதி்யா, திருச்சி
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 ஜூ்ை 11 - உல்க மக்்கள்பதாத்க தினம்

நீநதுவது தபொ்லதவ ர�ரயயும் �ொர்லயும் அரசக்கின்ன. 
�ொயின பனிக்கு்டத்தில் குழநர� ர�ரயயும் �ொர்லயும் 
அரசத்�ர�த்�ொன கவளியில் வந� பி்கு குளம் அல்்லது 
கி்ணற்று நீரில் அரசபபர� நீச்சல் எனகித்ொம். மனி�னின 
மை்ணத்திற்குப பின அவரன எரித்� சொம்பல் கூ்ட ஆற்று 
நீரில் நீநதிதய �்டலில் �்லக்கின்ன. 

�மிழர்�ள் நி்லத்தில் விரளயொடுவது தபொ்லதவ நீரிலும் 
விரளயொடி மகிழந�னர் என பட்டினபபொர்ல மற்றும் பரிபொ்டல் 
கூறுவ�ொ� ஆய்வொளர்�ள் குறிபபிடுகி்ொர்�ள். மூச்ச்டக்கி 
முத்க�டுக்கும் வித்ர� க�ரிந�வர்�ளுக்கு நீநதுவது எனன 
சுரமயொ? சங��ொ்லத் �மிழர்�ள் �்டல் நீரில் விரளயொடிய 
பின அவர்�ள் ஆற்று நீரில் விரளயொடி உ்டம்பிலுள்ள 
உபபுப படிரவத் தூய்ரம கசய்துக�ொண்்டனர் எனறும் 
அ்லவன ஆட்்டல், ஓரை, ர�நநீைொ்டல், நீச்சல்,ந்டனம்,ப
ண்ர்ண,புர்ண,புன்லொ்டல்,மூழ�ல்,வண்்டற்பொரவ என ப்ல 
விரளயொட்டுக்�ரளச் சங��ொ்லத் �மிழர்�ள் நீர் நிர்ல�ளொன 
ஆற்்ங�ரையிலும், �்டற்�ரையிலும் விரளயொடியுள்ளனர் 
எனறு �மிழ இ்லக்கியங�ள் கூறுகின்ன. சிநது சமகவளி 
நொ�ரி�க் குறிபபு�ளும் இர�தய வழிகமொழிகின்ன. அ�ன 
நீட்சியொ�தவ இனறும் ப்லநொடு�ளில் நீரில் நீநதுவது 
மட்டுமனறி நீரில் பொய்�ல், நீச்சல், ஒருஙகிரசந� நீச்சல் 
நீர்ப பந�ொட்்டம் என ப்ல வர�யொன விரளயொட்டு�ளும் 
விரளயொ்டபபடுகின்ன .  ஒலிம்பிக்  குழுவினொல் 
அஙகீ�ரிக்�பபட்்ட சுவிட்சர்்லொநதிலுள்ள த்லொசொன ந�ரைத் 
�ர்லரமய�மொ�க் க�ொண்்ட பனனொட்டு நீச்சல் கூட்்டரமபபு, 
இந� விரளயொட்டு�ரள முனனினறு ந்டத்துகின்ன.  

நீச்சர்ல எந� புத்��த்ர�ப படித்தும் �ற்றுக்க�ொள்ள 
முடியொது. புத்��த்தில் தவண்டுமொனொல் �ண்ணீரில் குதித்து 
ர�ரயயும் �ொல்�ரளயும் அரசத்து முனதனொக்கி ந�ைவும் 
எனறு படிக்�்லொம் அ�னொல் அவருக்கு நீச்சல் க�ரியும் எனறு 
கபொருள் அல்்ல. �ண்ணீரில் ஒருவர் எவவொறு ர� �ொல்�ரள 
அரசத்து கசயல்படுகி்ொர்�தளொ அது�ொன அவர்�ளுக்கு 
நீச்சல் �ற்றுக்க�ொள்ள உ�வும். உ்ல�த்ர� உ்ல�த்தில் 
இருநது�ொன �ற்�முடியும் அத�தபொ்லத்�ொன நீச்சர்லயும் 
நீரில் இருநது�ொன �ற்�முடியும். 

ஆற்று நீர் �்டலில் �்லந�பின அதில் ஆற்று நீரையும் 
�்டல் நீரையும் பிரிக்� முடியொத�ொ அது தபொ்லதவ உ்லகில் 
எஙக�ஙக�ல்்லொம் நீர் இருக்கி்த�ொ அஙக�ல்்லொம் நீச்சலும் 
இருநதிருக்கி்து எனதவ நீரையும் நீச்சர்லயும் ஒருதபொதும் 
பிரிக்� முடியொது. உ்லகில் நீச்சல் மு�ன மு�லில் எஙத� 
த�ொனறியது எனபது�ொன யொருக்கும் க�ரியொத� �விை, உ்லகின 
எல்்லொ நொடு�ளிலும் நீச்சல் விரளயொட்டு இருநதிருக்கி்து. 
உ்ல� நொ�ரி�த்தின க�ொட்டில் எனறும் உ்ல�த்திற்த� 
பகுத்�றிரவயும் சிந�ரனரயச் கசொல்லிக்க�ொடுத்�வர்�ள் 
என் கபருரமக்குச் கசொந�க்�ொைர்�ளொன கிதைக்�ர்�ளும் 
அத� நொ�ரி�த்ர�ப பினபற்றிய தைொமொனியர்�ளும் 
பி்க்கும்தபொத� நீச்சத்லொடு�ொன பி்ந�ொர்�ள் எனகின்னர் 
வை்லொற்று ஆசிரியர்�ள். ‘நீச்சல் க�ரியொ�வன �ல்்லொ� 
மூ்டரனப தபொன்வன'  எனறு இயற்ர�தயொடு இர்ணநது 
வொழந� கிதைக்�த் �த்துவஞொனி பிளொட்த்டொ கூறுவதிலிருநது 

ஜூன மொ�ம் என்ொத்ல குழநர��ள் எல்்லொம் 
த�ொர்ட விடுமுர்க்குபபின பள்ளிக்குத் 
திரும்பும் �ொ்லம் இது. ஒரு மொ� த�ொர்ட 

விடுமுர்யில் ந�ை மற்றும் மொந�ைங�ளில் இருநது சி்ல 
குழநர��ள் கிைொமத்திற்கும், கிைொமத்தில் உள்ள சி்ல 
குழநர��ள் ந�ைத்திற்கும் �ங�ள் �ொத்�ொ, பொட்டியு்டன 
விடுமுர்ரயக் �ழிக்�ச் கசனறிருக்�்லொம். இந�க் 
�டுரமயொன கவய்யிலில் கிைொமத்தில் உள்ள குழநர��ள் 
சி்லர் ஊரில் உள்ள கி்ணற்றில் குதித்து மணிக்�்ணக்கில் 
நீச்சல் அடித்து த�ொர்ட கவபபத்தின க�ொடுரமயிலிருநது 
�ங�ரள �ற்�ொத்துக்க�ொண்்டர� ந�ைத்திலிருநது கசன் 
குழநர��ள் ஏக்�த்த�ொடு �ண்டிருக்�்லொம். நீச்சல் 
க�ரியொ� குழநர��ள் விவசொயத்திற்கு நீர் இர்க்கும்தபொது 
க�ொட்டி�ளில் குதித்து விரளயொடி, �ொங�ள் கி்ணற்றில் 
குதிக்� முடியொ� ஏக்�த்ர� நிர்தவற்றிக்க�ொண்டிருக்�்லொம். 
தமலும் சி்ல குழநர��ள் ந�ைத்தித்லதய இருநது �ங�ளின 
தி்ரம�ரள வளர்த்துக்க�ொள்ள ஏ�ொவது விரளயொட்டுப 
பயிற்சி, ர�கயழுத்துபபயிற்சி, நீச்சல் பயிற்சி என 
த�ொர்ட�ொ்ல சி்பபு வகுபபு�ளுக்குச் கசனறிருக்�்லொம். 
கபொதுவொ�தவ குழநர��ளுக்கு இந� பூமியில் உள்ள 
அரனத்துதம புதிது�ொன. குழநர��ளுக்கு இயல்பொ�தவ 
புதிய கபொருதளொடு விரளயொடுவதில் ஆர்வம் அதி�ம் 
அதுவும் குறிபபொ� நீர்நிர்ல�ளில் விரளயொடுவது எனபது 
அவர்�ளுக்கு தமலும் கூடு�ல் மகிழச்சி.

�ற்கபொழுது குழநர��ளுக்குத் �ற்�ொபபு என் கபயரில் 
குஙபூ, �ைொத்த� தபொன் அயல்நொடு�ளில் த�ொனறிய 
�ற்�ொபபுக் �ர்ல�ரள நமக்குத் க�ரியொவிட்்டொலும் பயிற்சி 
வகுபபு�ளுக்கு அனுபபி பயிற்று விக்கித்ொம், ஆனொல் நமது 
நொட்டில் நி�ழும் நீர், கநருபபு, புயல் தபொன் இயற்ர�யின 
தபைழிவிலிருநது �ங�ரளக் �ொத்துக்க�ொள்ள நமது 
குழநர��ளுக்கு தபொதுமொன பயிற்சிதய அளிபபதில்ர்ல 
எனபது�ொன �சபபொன உண்ரம. எனதவ இர�யும் 
பள்ளிபபடிபபின ஒரு அங�மொக்� தவண்டும். �மிழர்�ள் 
நீர்நிர்ல�ளுக்கு ஏரி, குளம், க�பபக்குளம், ஆறு, ஓர்ட, 
ஊருணி, �்டொ�ம்,கி்ணறு, கபொய்ர� என ப்ல கபயர்�ளில் 
பைொமரித்துள்ளொர்�ள் என �மிழப பண்பொட்டு ஆய்வொளர் 
க�ொ.பைமசிவம் குறிபபிடுகி்ொர். அபபடி நீர் நிர்ல�ரள 
நிர்வகித்� �மிழனுக்கு கவகு நொட்�ளுக்கு முனதப நீச்சல் 
க�ரிநதிருக்� தவண்டும். நீச்சல் ஒருவருக்கு �ற்�ொபபுக்�ொ� 
மட்டுமனறி விரளயொட்்டொ�வும், நல்்ல உ்டற்பயிற்சியொ�வும் 
விளஙகுகி்து. 

நீரில் எந�வி� உப�ை்ணங�ளும் இல்்லொமல் �மது 
ர�,�ொல்�ரள அரசத்து  நீரில் மி�நது, ந�ருவர�தய 
நீச்சல் எனகித்ொம். நமக்கு புத்து்ணர்ச்சியளித்து நம்ரம 
சுறுசுறுபபொ� ரவத்துக்க�ொள்வதில் நீச்சலுக்கு நி�ர் 
நீச்சத்ல�ொன. நீச்சல் விரளயொட்டு அல்்லது உ்டற்பயிற்சி 
மு�ன மு�லில் எந� நொட்டில் த�ொனறியது எனறு 
அறுதியிட்டுக் கூ்முடியொவிட்்டொலும், ஒவதவொர் மனி�னும் 
மு�ன மு�லில் �ன �ொயின �ருவித்லதய �ற்றுக்க�ொள்ளும் 
விரளயொட்டு என்ொல் அது நீச்ச்லொ�த்�ொன இருக்� முடியும். 
அ�னொல்�ொன சினனக் குழநர��ள் எபகபொழுதும் �ரையில் 
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 ஜூ்ை 12 - (1920) - ்கப்பல தபாக்குவரத்தத துரிதப்படுத்தும் முயற்சியா்க பனாமா ்காலவாய் தி்க்்கப்படடது.

அவர்�ள் நீச்சர்ல எபபடி மதித்�ொர்�ள் எனபது க�ரிகி்து. 
அத�தபொ்ல உ்ல� அழகியொன கிளிதயொபொட்ைொவின மனர�தய 
க�ொள்ரளக�ொண்்ட தைொமொபுரி சொம்ைொஜ்யத்தின தபைைசனொ�த் 
தி�ழந� ஜூலியஸ் சீசரும் சி்ந� நீச்சல் வீைர் எனறு சரித்திைம் 
கசொல்கி்து. மனனன எவவழிதயொ மக்�ளும் அவவழிதய என 
தைொமொனியர்�ளும் சி்ந� நீச்சல் வீைர்�ளொ� விளஙகியுள்ளனர். 
கிதைக்�ர்�ளும் தைொமொனியர்�ளும் தபொர் வீைர்�ளொ�தவ 
�ங�ள் வொழக்ர�யிரனத் க�ொ்டஙகியவர்�ள் எனப�ொல், 
ப்ல தநைங�ளில் �்டற் தபொர் வீைர்�ள் நீநதிதய �ரைரயச் 
தசைதவண்டும் எனதவ, அநநொட்டுப தபொர் வீைர்�ள் அரனவரும், 
நீச்சலில் வல்்லவர்�ளொ� இருக்� தவண்டியது �ட்்டொயம். 
எனதவ அநநொட்டு இரளஞர்�ரள, பனி நிர்ந� �ொர்லப 
கபொழுதில் நிர்வொ்ணமொ� ஆற்றில் நீந�விட்டு அவர்�ளின 
உ்டர்லயும் மனர�யும் ப்லபபடுத்தினொர்�ள் எனபர� 
அவர்�ளின வை்லொற்றுக்குறிபபுக்�ள் நமக்கு உ்ணர்த்துகின்ன. 
சி்ந� தபொர்வீைர்�ரள உருவொக்குவதில்நீச்சல் விரளயொட்டும் 
கபரும்பஙகு வகிக்கி்து.

நீச்சல் ஒரு சி்ந� உ்டற்பயிற்சியொகும். �ரையில் எத்�ரனப 
பயிற்சி�ள் கசய்�ொலும் அது நீச்சலில் கிர்டக்கும் எல்்லொப 
பயன�ரளயும் முழுரமயொ� க�ொடுக்�முடிவதில்ர்ல.
இனனும் சி்லர் இனறு தயொ�ொரவ முனனிர்லபபடுத்தி 
க�ொர்லக்�ொட்சி�ளில் நி�ழச்சி ந்டத்தி அர� கபரிய 
வியொபொைமொ� மொற்றியிருக்கி்ொர்�ள். அபபடி தயொ�ொ 
கசய்யும்  தயொ�ொ ஆசிரியர்�தள மூட்டு மொற்று அறுரவச் 
சிகிச்ரசக்கு கவளிநொடு கசல்வ�ொ� கசய்தித்�ொள்�ளில் 
கசய்தி�ள் வருகின்ன. தயொ�ொவில் கிர்டக்கும் ஒழுங�ொன 
மூச்சுபபயிற்சி, உ்ணவுக் �ட்டுபபொட்்டொல் கப்க்கூடிய உ்டல் 
எர்டரயப பைொமரித்�ல், நர்டபபயிற்சியொல் கிர்டக்கும் 
இ�யம் மற்றும் நுரையீைல் ந்லம் என அரனத்து 
நனரம�ளும் ஒதை பயிற்சியொல் கிர்டக்கும் என்ொல் அது 
நீச்சல் பயிற்சி மட்டுதம.   

ஒழுங�ொன சந�த்து்டன கூடிய சீைொன சுவொசத்த�ொடு 
கசய்யபபடும் நீச்சல் உ்டற்பயிற்சியினதபொது உ்டலும் 
உள்ளமும் புத்து்ணர்ச்சி கபறுகி்து அ�னொல் நீநதுபவரின 
மனமும் உ்டலும் ஆதைொக்கியம் கபறுகின்ன. ஒழுங�ொன 

நீச்சல் பயிற்சியின மூ்லம் நொம் பினவரும் 
நனரம�ரள அர்டய்லொம்.

 நீச்சல் அடிபபது கசரிமொன சக்திரயத் 
தூண்டி, அஜீை்ணக் த�ொளொர்ப 
தபொக்கி, பசிரயத் தூண்்டச் கசய்கி்து.
ம்லச்சிக்�ர்ல நீக்கி ஆழந� உ்க்�த்ர� 
வைவரழக்கி்து.

 ர�, �ொல்  குர்டச்சல் மற்றும் 
மூட்டு வலி�ளில் இருநது நிவொை்ணம் 
கிர்டக்கும்.�ரையில் ஓடும்தபொது ஏற்படும் மூட்டுத் 
த�ய்மொனம் நீச்சலில் இல்ர்ல.

 இ�யம் வலுபகபறுவ�ொல் இைத்� ஓட்்டமும், நுரையீைல் 
நனகு விரிவர்டநது �ொ்ணபபடுவ�ொல்மூச்தசொட்்டமும் 
சீைொகி்து.

 ஒரு மணி தநை நீச்சல் பயிற்சி மூ்லம் சுமொர் 800 �த்லொரி�ள் 
எரிக்�பபடுவ�ொல் உ்டல் எர்டரய குர்க்�வும் நல்்ல 
�னனம்பிக்ர�ரயயும் மன ஒருரமபபொட்ர்டயும் 
�ருகி்து.

 �ர்பபிணி�ள் முர்யொ� நீச்சல் பயிற்சி தமற்க�ொள்வ�ன 
மூ்லம் சு�பபிைசவம் கப்முடியும்.

 �ழுத்�ளவு �ண்ணீரில் இருநது கசய்கி் பயிற்சி�ொன 
சி்ந� இரசக் �ர்லஞர்�ரள உருவொக்குகின்ன. 

 எலும்பு முறிந�வர்�ள் �ட்டு�ட்டி எலும்பு கூடியபின ர� 
�ொல்�ளின சீைொன இயக்�த்திற்கு நீச்சல் பயிற்சி கபரிதும் 
உ�வுகின்ன.

 நீச்சல் சி்ந� மு�லு�வி மற்றும் �ற்�ொபபுக்�ர்லயொ� 
விளஙகுவத�ொடு உ்டல் அழர�யும் ஆதைொக்கியத்ர�யும் 
பைொமரிக்� உ�வுகி்து.

 �ரையில்  உ்டற்பயிற்சி தபொது ஒரு குறிபபிட்்ட உ்டற்பகுதி 
அல்்லது �ரச மட்டுதம ஒரு தநைத்தில் பயிற்சிக்�பபடுகி்து. 
நீச்சலில் முழு உ்டலும் ஒதை தநைத்தில் ஈடுபடுவ�ொல் முழு 
உ்டலின கநகிழவுத்�னரமயும் அதி�ரிக்கின்து.

 இடுபபு வலி, �ழுத்து வலி, த�ொள்பட்ர்ட வலி நீஙகுவது்டன, 
முதுக�லும்பின முடிச்சு�ள் ப்லம் கபறுகின்ன.

 ஒழுங�ொன நீச்சல் பயிற்சி ஆயுரள அதி�ரிக்கும்.

நீச்சலில் ப்ல வர��ள் உண்டு, ஒவகவொனறும் ஒரு 
வர�யில் பயனபடுகி்து. மொர்பு நீச்சல் அல்்லது �வரள 
நீச்சல் த�ொள்பட்ர்ட, �ழுத்து, �ொல்�ளுக்கு நல்்ல 
பயிற்சிரயக் க�ொடுக்கி்து.

விரைவு நீச்சல், இடுபபு எலும்பு, இடுபபு �ரச�ள் மற்றும் 
முதுக�லும்ரபயும் உறுதியொக்குகி்து.

பின நீச்சல் க�ண்ர்டக்�ொல் �ரச�ள் மற்றும் இடுபபுப 
பகுதி �ரச�ரள வலுபபடுத்துகி்து.

வண்்ணத்துபபூச்சி நீச்சல் வயிற்றுப பகுதி �ரச�ள் மற்றும் 
முதுகுப பக்�முள்ள �ரச�ரள நனகு வலுபபடுத்துகின்ன.

கபற்த்ொர்�ள் குழநர��ளின மூரளரயப ப்லபபடுத்� 
நிரனக்கும் அளவிற்கு அவர்�ளின உ்டர்லப ப்லபபடுத்� 
நிரனபபதில்ர்ல. எனதவ பிள்ரள�ளுக்குக் �ல்விதயொடு 
நீச்சர்லயும் �ற்றுக்க�ொடுபதபொம் வொழக்ர�யில் எதிர்நீச்சல் 
அடிக்�வும் �ற்றுக்க�ொடுபதபொம். அ�ன மூ்லம் ஆதைொக்கியமொன 
எதிர்�ொ்லத் �ர்லமுர்ரய உருவொக்குதவொம். 

- இனனும் வி்ையொடைொம்

கு.முரு்�சன்
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 ஜூ்ை 13 - (1930) - முதல உல்கக் த்காப்தப ்காலபந்துப் தபாடடி உருகுதவ நாடடில நதடபபற்்து.

குறிபபிடுர�யில் “வழி�வறி இருந� அதி�ொைம் சி்பபொன 
வடிவத்ர� கபறுவத� ஜனநொய�ம்” என குறிபபிடுகி்ொர். 
ஆனொல் ஜனநொய�தம �்டம்மொறி வழி�வறுவத�  
விமர்சனத்திற்�ொன �ொைணியொ� உள்ளது.

மனனைொட்சி எனபபடும் கபரும்பொனரமயொன 
ம னு நூ ல்  ஆ ட் சி ய ொ ள ர் � ளு ம்  அ வ ர் � ளி ன 
க � ொ டு ங த� ொ ன ரம யி லி ரு ந து ம்  � ங � ர ள 
விடுவித்துக்க�ொண்்ட மக்�ள் �ொ்லனியொதிக்� ஆட்சியில் 
சிக்கித்�வித்து பினனர் அதிலிருநது மீண்டு மக்�ளொட்சி 
எனும் ஜனநொய� ஆட்சிபபொர�யித்ல �ங�ரள 
நிர்லபபடுத்திக்க�ொண்்டொர்.  நவீன நொ�ரீ� ஆட்சிமுர் 
�ளமொ� ஜனநொய� ஆட்சி அ�ன �்டரம�ரள 
மக்�ளுக்குச் சரிவை ஆற்்ொ� தபொதும், ஜனநொய�தம 
மக்�ரள ஒடுக்குகி்தபொதும் மக்�ள் பினதனொக்கிய 
பொசிச ஆட்சிமுர்�ளுக்கும் �ற்தபொர�ய ஜனநொய� 
ஆட்சிமுர்க்கும் இர்டயி்லொன தவறுபொடு�ள் 
ஏதும் கபரிய�ொ� இல்ர்ல எனகி் முடிரவ தநொக்கி 
ந�ர்கின்னர். மக்�ளொல் மக்�ளுக்�ொ� மக்�தள 
ந்டத்துகி் ஆட்சியொன ஜனநொய� மக்�ளொட்சி நம் 
நொட்டில் மர்மு� ஜனநொய�மொ� விளஙகுகி்து.  
மக்�ளொல் த�ர்நக�டுக்�பபட்்ட பிைதிநிதி�ள் ஒனறுகூடி 
ஆட்சியொளர்�ரளத் த�ர்நக�டுக்கின்னர். குர்வொன 
மக்�ள் க�ொர� க�ொண்டிருந� கிதைக்�த்தில் தநைடி 
மக்�ளொட்சி நர்டகபறுர�யில் மக்�தள தநைடியொ� 
ஆட்சியொளரைத் த�ர்நக�டுக்�வும், அ�ற்்வும், த�ள்வி 
த�ட்�வும் முடிந�து. ஆனொல் மர்மு� மக்�ளொட்சி 
ஜனநொய�த்தில் மக்�ளொல் த�ர்நக�டுக்�பபட்்ட பிைதிநிதி�ள் 
மக்�ளின த�ள்வி�ளுக்கும், விமர்சனங�ளுக்கும் 
அபபொற்பட்்ட நபைொ� விளஙகுவர�யும், அவர்�ள் 
மக்�ளுக்கு விதைொ�மொ�ச் கசய்லொற்றும் தபொது பிைதிநிதிரய 
கூ்ட அ�ற்றுவ�ற்�ொன நர்டமுர்�ள் இல்்லொமல் 

ஜ னநொய�ம், மக்�ளொட்சி தபொன் �ற்�ொ்ல 
நவீன அைசியல் கசொல்்லொ்டல்�ள் க�ொண்டு 
ஆட்சி�ள் நர்டகபற்்ொலும் கூ்ட ஒவகவொரு 

ஆட்சியும் �ொ்லத்தினொலும் மக்�ளொலும்  விமர்சனம் 
கசய்யபபடுவது எனபது இயல்பொ�தவ உள்ளது. சி்ல 
சமயங�ளில் ஜனநொய�த்ர�க் கூ்ட பூர்ஷ்வொ ஜனநொய�ம், 
மு�்லொளித்துவ ஜனநொய�ம் எனக்ல்்லொம் விமர்சனம் 
கசய்வர� �ண்டிருக்கித்ொம்.  அந� வர�யில் 
ஜனநொய�ம் எனபது �ொ்லம்�ொ்லமொ� ஜனநொய�த்ர� 
ஏற்றுக்க�ொண்டுள்ள மக்�தள ஜனநொய�த்ர� 
பு்ந�ள்ளுபவர்�ரளக் �ொட்டிலும் கூடு�்லொ� விமர்சனம் 
கசய்கி்ொர்�ள். �ொை்ணம் அது மக்�ளின முழுரமயொ� 
விருபபத்திற்கு மொ்ொன�ொ� ர�யொளபபடுகி்து.

இந� �ருத்தியர்ல �நர� கபரியொர் அவர்�ள் 
19.03.1968இல் விடு�ர்ல நொதளட்டில் இவவொறு குறிபபிடுகி்ொர்.

“சரியொ�தவொ �பபொ�தவொ இநதியொவில் ஜனநொய� 
ஆட்சி வநதுவிட்்டது. ஆனொல் �ட்சி ஆட்சி�ள் அர� 
சிரிபபொய் சிரிக்� ரவக்கின்ன? இர�பபொர்த்து மற்் 
நொட்்டொர் எனன நிரனபபொர்? ஜனநொய� வொதி�ள் 
கவட்�பப்ட தவண்்டொமொ”?

ஆ� ஜனநொய�த்தின த�ொற்்ம் ஏற்பட்்ட�ொ்லம் 
மு�த்ல அது மக்�ளின விருபபத்ர� பு்ந�ள்ளி 
மக்�ளின விருபபத்திற்கு மொ்ொன�ொ�வும் மி�ச்சி்லருக்கு 
்லொப�ைமொன�ொ�வும் ர�யொளபபடுவர�க் �ொ்ணமுடிகி்து.

ஜனநொய� ஆட்சியின சி்பபம்சங�ளொ� உள்ள 
சு�நதிைம், சமத்துவம், சத�ொ�ைத்துவம் தபொன்ரவ 
மக்�ளுக்கு முழுரமயொ� கிர்டக்�ொ� நிர்லயித்லதய 
�ொன மக்�ள் ஜனநொய�த்தின சி்பபம்சங�ரளப 
கபறுவ�ற்�ொ� �ங�ள் குைர்ல உயர்த்துகின்னர்.  
�த்துவ தமர�யொன அரிஸ்்டொட்டில் ஜனநொய�ம் பற்றிக் 
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 ஜூ்ை 13 - (1994) தீபி்கா குமாரி - (இந்திய விலவித்தத வீராங்கதன.) பி்ந்த தினம்

இருக்கும் அரமபபு முர்�ளொல் 
ஜனநொய�ம் விழுங�பபடுவர� மக்�ள் 
உ்ணர்கின்னர்.

இநதிய ஜனநொய�த்ர� நிறுவிய 
முக்கியமொன �ர்லவர்�ளொன �ொநதி, 
தநரு, அம்தபத்�ர் இர்டயித்லயும்கூ்ட 
ஜனநொய�ம் பற்றிய ஒத்��ருத்து 
இரு ந � தில்ர்ல .  கி ை ொ ம ங �ளின 
பழரமவொ� சூழர்லயும் அஙத� 
நிர்லக�ொண்டிருந� வர்்ண பொகுபொடு�ரளயும், 
ஒடுக்குமுர்�ரளயும் மொற்றுவ�ற்�ொன கசயல்திட்்டத்ர� 
விரும்பொ� �ொநதியொர் கிைொமங�ளின நிர்லரய  பரழய 
நிர்லயித்லதய க�ொ்டர்நது இருநது வருவர�தய 
ஜனநொய�மொ�க் �ருதினொர். இந� �ருத்ர� �ொநதியின 
அைசியல் வொரிசொ�வும், தமர்லநொட்டு நொ�ரீ�த்ர� 
உள்வொஙகிய தநருகூ்ட ஆ�ரிக்�வில்ர்ல. அத� தநைத்தில் 
புைட்சியொளர் அம்தபத்�ர் அவர்�ள் �ொநதியொரின கிைொமங�ள் 
பற்றிய �ண்த்ணொட்்டத்திற்கு தநகைதிைொன சிந�ரனரயக் 
க�ொண்டிருந�ொர். நவீன சொ�னங�ளும் ந�ை நொ�ரீ� 
மொற்்ங�ள் �ொன கிைொமங�ரளப பொகுபொடு�ளிலிருநது 
விடு�ர்லயர்டயச் கசய்யும் எனதவ ஜனநொய� அைசு 
தவண்டுகமனில் சமூ�ம் ஜனநொய�மொக்�பப்டதவண்டும் 
என் உறுதியொன �ருத்ர� முனரவத்�ொர்.

ச மூ � த் தி ல்  ஜ ன ந ொ ய � ம்  மு ழு ர ம ய ொ � 
பைவொ�தினொல்�ொன ஜனநொய�த்தின கூறு�ளொன சு�நதிைம், 
சமத்துவம், சத�ொ�ைத்துவம் தபொன்ரவ�ள் கபயைளவிற்கு 
எழுத்துக்�ளில் மட்டுதம இ்டம்கபற்றுவிட்்டது. �ருத்து 
சு�நதிைமும், �ங�ளின உ்ணவு, உர்ட, இருபபி்ட 
சு�நதிைமும் கூ்ட ஒடுக்குமுர்க்கு உள்ளொகும் 
தபொது�ொன சு�நதிைம் என் ஒனறு இருக்கி்�ொ என் 
வினொ எழும் �ல்வி, தவர்லவொய்பபு தபொன்வற்றில் 
சமூ� நீதி க�ொள்ர��ள் பு்ந�ள்ளபபட்டு வலிதயொர் 
மட்டுதம �ல்வியும், தவர்லவொய்பபும் கப்முடியும் 
என் நிர்லயித்லதய சமத்துவம் பற்றிய வினொ எழும். 
இன்ளவும் மொ்ொ� ஆண்்டொன அடிரம நிர்ல, 
பி்பபினொல் ஏற்்த்�ொழவு பொகுபொடு தபொன் பழரமவொ�ம் 
பைவிக்கி்டக்கும் சூழலில் �ொன சத�ொ�ைத்துவம் பற்றிய 
த�ள்வி எழும் இந� மூனறு த�ள்வி�ளும் ஒனறிர்ணநத� 
ஜனநொய�த்ர� சநத�கிக்�ச் கசய்துவிடுகி்து.

ஜனநொய�த்தின சி்பபு�ள் ஜனநொய�த்தின முக்கிய 
அம்சங�ளில்�ொன ஒளிநதிருக்கி்து. அரவ மக்�ளுக்கு 
பூை்ணமொ�க் கிர்டக்�ொ� �ொ்லம்வரை ஜனநொய�ம் எனபது 
கவற்றுக் கூச்ச்லொ�வும் கசொல்்லொ்ட்லொ�வும் மக்�ளின 
சிந�ரனயில் நிர்லக�ொண்டிருக்கும்.

“சு�நதிைம் க�ொடுத்��ொ�ப கபயைளவில் இருக்கி்து. 
ஆனொல் அைசியலில் நர்டகபறுவது எல்்லொம் பித்�்லொட்்டமும் 
அதயொக்கியத்�னமுமொ�த்�ொன இருக்கி்து. கஜயித்�வன 
அவனவன ஜொதிக்கு ந்லத்ர�யும், கசௌ�ரியத்ர�யும் 
கசய்து க�ொள்கி்ொன என்ொல் இது ஜனநொய�மொ? 
பித்�்லொட்்ட நொய�ம், அதயொக்கிய நொய�ம், ஜொதி நொய�ம் 
எனபது�ொன கபொருநதும்.”

(விடுத்ை 15.10.1954)

க்த.கரங�ரயாசன் என்கிற திரயாவிடரயாசன் வெரா. பழ.கெங�டயாசலைம் வைஜிக் ை்ைஞர்

ை்டக்கிய ்ைவிரல்ை்ள விரிததாலும் 
ைததி விழாைல் ஒட்டிக் பைாள்ளும்

வத்ேயான பொருட்ைள்: 6 அஙகுல நீேமுள்ே ஒரு ்கத்தி

வைஜிக் பசய்யும் மு்ை: மந்திரம் யபோடும் வித்்�க்கோரர யபோல் 
நம் நடவடிக்்க்கள் இருக்க யவண்டும். இய�ோ என்்்கயில் ஒரு 
்கத்தி உள்ேது அ்�க ் ்கயில் பிடிக்கோமயல ஒடடிகச்கோள்ே 
ச�யகியறன். இ்� மந்திரத்தில் ச�யது ்கோண்பிககியறன். 
என்ப�ோ்கச் ச�ோல்லிகச்கோண்யட ் ்கவிரல்்க்ே நீடடி மடககி 
்கோண்பித்துக ச்கோண்டு இடது ்்கயில் ்கத்தி்� பிடித்துக 
ச்கோண்டு வலது ்்க்� இடது்்க மணிக்கடடுப பகுதியில் 
ச்கடடி�ோ்கப பிடித்துக ச்கோள்ே யவண்டும். 

யவ்கமோ்க மந்திரிபபது யபோல் ஆரவோரம் ச�யது ச்கோண்யட 
இடது ்்க விரல்்க்ே ஒவசவோன்றோ்க விரித்துக ச்கோண்யட 
வரவும். அயந்து விரல்்க்ேயும் விரித்� பின்பும் ்கத்தி ் ்கயில் 
அபபடிய� ஒடடிகச்கோள்ளும்.

இ்�ப போரபப�றகு ஆச்�ரி�மோ்க இருககும்.

வைஜிக் இரைசியம்

1. யமஜிக ச�யயும் யபோது இடது ்்க உள்ேங்்க நமது 
பக்கம் இருக்க யவண்டும்.

2. வலது ் ்க�ோல் இடது ் ்க்� பிடிபபது யபோல் ஆட்கோடடி 
விர்ல வலது உள்ேங்்கயில் உள்ே ்கத்தி்� அழுத்திப 
பிடித்துக ச்கோள்ே யவண்டும்.

3. ்கத்தி எ்ட கு்றவோன �்கடடோல் இருக்க யவண்டும்.

4. இ்�ய� இரண்டு ்்க்க்ேயும் விரித்துகச்கோண்டும் 
ச�ய�லோம்.

5. ்கவனம். இது மறறவர்களுககுத் ச�ரி�ோ�வோறு ச�யவய�ோடு 
பலமு்ற பயிறசி எடுத்துக ச்கோள்ே யவண்டும்.      
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 ஜூ்ை 14 - (1789) - பிபரஞசுப் புரடசி முடிந்து பிரானசு குடியரசு நாடானது.

கபறுதவொம் என் நம்பிக்ர�யில் உரழத்துக்க�ொண்த்ட 
இருக்கி்ொர்�ள்.

 இந� அபபொவி மக்�ள் �ங�ளுக்கு தவர்ல க�ொடுக்கும் 
ஒவகவொரு மு�்லொளி�ளும், நல்்லவர்�ள், �ங�ளுக்கு வொழவு 
அளிபபவர்�ள் எனறு எண்ணிக் க�ொண்டிருக்கி்ொர்�ள். 
ஆனொல், அவர்�ள்�ொன இவர்�ளின வொழக்ர�ரய 
அழித்துக் க�ொண்டிருபபவர்�ள் எனகின் உண்ரம 
இந� மக்�ளுக்கு புரிவத� இல்ர்ல. (சிறு, குறுக�ொழில் 
கசய்யும் நமது மக்�ளில் ஒருவைொன மு�்லொளி�ள் அல்்ல) 
தவர்ல க�ொடுபபவர்�ள் கபரிய மனி�ர்�ள், இவர்�ள் 
எல்த்லொரும் க�ொடுத்த� பழக்�பபட்்டவர்�ள், �்டவுளுக்கு 
நி�ைொனவர்�ள், நல்்லவர்�ளொ�த்�ொன இருபபொர்�ள் 
எனபது  இந� அபபொவி மக்�ளின நம்பிக்ர�. இதுதபொன் 
மு�்லொளி�ள் மட்டுமல்்ல, இவர்�ள் நம்பும் �்டவுளும், 
தமொசடி கும்பல்�ளின, சுைண்்டல்வொதி�ளின ர�க்கூலி 
தபொ்லத்�ொன எனபதும், இதுதபொன் கும்பல்�ளொல் 
அவர்�ளின ந்லன�ளுக்�ொ� அவர்�ளொல்  பர்டக்�ப 
பட்்டது�ொன இந� �்டவுள் எனபதும்  இந� மக்�ளுக்கு 
புரிவத�யில்ர்ல. 

இந� நொட்டில் உள்ள சட்்டத்ர� பினபற்்ொ�வர்�ரள, 
மீறுபவர்�ரளக் �ண்டுபிடிக்� �ொவல்துர்யும், �ண்டிக்� 

இந்த உலகம்
யாருககானது?

இ ந� உ்லகில் (பூமியில்) கபரும்பொனரமயொ� வொழும் 
உரழக்கும் மக்�ளின நிர்ல எனன?  உரழக்கும் 
மக்�ளுக்கு அ�ற்�ொன அஙகீ�ொைம் கிர்டக்கி்�ொ? 

உரழபபொளி�ளுக்கு உரிய ஊதியம் கிர்டக்கி்�ொ? 
உரழபபொளி�ள் மதிக்�பபடுகி்ொர்�ளொ? இந� உ்ல�ம் 
இனறு நொம் �ொணும் நவீனத்துவம், நொம் அரனவரும் நமது  
உள்ளஙர�யில் உ்ல�த்ர� ரவத்துள்ள�ற்குக் �ொை்ணம். 
உரழபபு, உரழபபொளி�ள். அந� உரழபபொளி�ளின 
நிர்ல எனன? கசொல்லிக்க�ொள்ளும் படியொன நிர்ல 
உள்ள�ொ? இைவு, ப�ல் பொைொமல் �ொ்லகமல்்லொம் 
உரழக்கும் மக்�ள் உரழத்துக்க�ொண்த்ட இருக்கி்ொர்�ள். 
ஆனொலும்கூ்ட இவர்�ளின வொழக்ர�யில் எந� மொற்்மும் 
நி�ழவத�யில்ர்ல. ஆனொல் என்ொவது ஒருநொளில் 
நம் வொழக்ர�யிலும் மொற்்ம் வரும். நொமும் ஏற்்ம் 
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 ஜூ்ை 15 - (1947) - இஙகிலாந்து நாடாளுமன்த்தில இந்திய விடுததலச சடடம் ஐந்தாம் ஜாரஜ்
  மனனரால நித்தவற்்ப்படடது.

நீதித்துர்யும், சட்்டத்தின கபயைொல் நர்டகபறும் 
ஆட்சியும், ஆட்சியொளர்�ளும், இருக்கின்தபொது 
நம்தபொன் உரழக்கும், அபபொவி கபொதுமக்�ள் 
எவதைனும் பொதிக்�பபட்்டொல்,  இரவ�ளும், இவர்�ளும் 
நம்ரம, நம்தபொன்  மக்�ரளக் �ொபபொற்றுவொர்�ள் 
எனகின் கபரும் நம்பிக்ர�யில் இந� மக்�ள் 
உள்ளொர்�ள். ஆனொல் இவர்�ளின இந� ஏழரம, வறுரம 
எனக்னறும் தவர்லக�ொடுக்கும் மு�(்லொளி)ர்ல�ரளயும், 
ஆட்சியொளர்�ரளயும் நம்பிக் ர�தயநதும் நிர்ல மொ்ொமல், 
இரவ ஆண்்டொண்டு �ொ்லமொய் க�ொ்டர்வ�ற்கு இவர்�ள் 
யொரை கபரும் நம்பிக்ர�தயொடு, நம்பிக் �ொத்திருக்கி்ொர்�தளொ 
அந� உத்�மர்�ள்�ொன �ொை்ணம் எனபர� உ்ணைொ�வர்�ள் 
இந� பொவபபட்்ட அபபொவி மக்�ள்.  இந� மக்�ளின 
‘’வறுரம,’’ மற்்ரவ�ரளபபற்றிச் சிநதிக்� வி்டொமல் கசய்து 
விடுகி்து. �ொை்ணம், இருக்� இ்டம் இல்்லொவிட்்டொலும் 
உடுத்�க் �ந�லும், உயிர்வொழ உ்ணகவனறு �ஞ்சியொவது 
தவண்டுமல்்லவொ? அ�ற்�ொ�வொவது உரழக்� தவண்டும், 
அ�ற்க�ொரு தவர்ல தவண்டும் அந� தவர்லரய 
க�ொடுபபவர்�ரள �்டவுளொ� நிரனக்கும் பைந� உள்ளம் 
பர்டத்� தசொற்றுக்த� வழியில்்லொ� இந� அபபொவி மக்�ள். 
இவர்�ள் எஙத� மற்்ர�பபற்றி தயொசிக்�? இதுதபொன் 
நிர்லதய �ொ்லகமல்்லொம் நீடிக்� தவண்டுகமனபதும், 
இர� இனறு வரை நீடிக்� ரவத்திருபபதும்�ொன இந� 
தமொசடிக் கும்பல், சுைண்்டல் வொதி�ளொன, அடுத்�வன 
உரழபபில் வயிறு வளர்க்கும் இந� தயொக்கியர்�ளின 
கவற்றி.

மக்�ளின உரழபரபச் சுைண்டும் சுயந்லவொதி�ளும், 
அவர்�ளுக்கு உ�வி கசய்வது அல்்லது அந�ச் 
சுைண்்டலுக்கு, சுைண்்டல்வொதி�ளுக்கு துர்ணதபொவது. 
இது ஆட்சியில், அதி�ொைத்தில் உள்ள அைசியல்வொதி�ளின 
நிர்ல. இ�ற்கிர்டயில் வொழும் கபரும்பொனரம உரழக்கும் 
மக்�ள் கபொதுவொ� நமது மக்�ளின அறியொரம, 
ஆற்்ொரம, தபொன்ரவ�ளொல் அவர்�ள் அடிரமயொய், 
அடியொளொய் ஒற்றுரமயினறி �னித்�னியொய் பிரிநது 
அனொர��ளொய் உள்ள நிர்லரய உ்ணை தவண்டும் இந� 
நிர்ல ஏன வந�து? யொர் �ொை்ணம்? இந� நிர்ல மொறுமொ? 
எனக்னறும் இத� நிர்ல க�ொ்டருமொ? க�ொ்டரும் எனில் 
ஏன? எ�னொல்? யொைொல்? இந� நிர்ல மொறுவ�ற்கு 
எனன கசய்யதவண்டும் யொர் கசய்வது? எனபதுதபொன் 
சிந�ரனயற்று உள்ள கபரும்பொனரமயொன மக்�ள் 
அவர்�ளின உண்ரம நிர்லரய உ்ணர்நதுவிட்்டொல், 
தபொைொ்ட வீதிக்கு வநதுவிடுவொர்�ள். 

அ�ற்�ொ� அறிவொர்ந�வர்�ள், மக்�ளின ந்லனில் 
உண்ரமயொன அக்�ர்யுள்ள சமூ� ஆர்வ்லர்�ள், 
தபொைொளி�ள், நல்்லரமபபு�ள் தபொைொடுகின்ன. இனி, 
அர� இனனும் தவ�பபடுத்� தவண்டிய �ட்்டொயத்தில் 
கநருக்�டியில் இனர்யச் சூழநிர்ல உள்ளது. கபொதுவொ�தவ 
அடுத்�வர்�ளின ந்லனிலும் சிறிய அளவிற்�ொவது 
அக்�ர் க�ொள்ளும் சிந�ரனயுள்ள மனி�ர்�ள் எனகின் 
நிர்லயிலிருநது, இந� மக்�ரள மொனு்டபபற்று முற்றிலும் 
இல்்லொ�  மனி�ர்�ளொய், கசயற்ர�த்�னம் க�ொண்்ட, 
வொழக்ர�யில் �வறியும், அ்ம் அற்று வொழும் வொழக்ர� 
முர்ரய �ற்றுக்க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கின்ன 
இனர்ய மு�்லொளி�ளின, வியொபொரி�ளின உ்ல�ம்.

மக்�ள் �ங�ளுக்குத் க�ரிந�, 
அல்்லது கிர்டத்�ர� ரவத்துக்க�ொண்டு 
�ன விருபபபபடி, ஆரசபபடி ஏத�ொ 
ஒரு வொழக்ர� முர்யில் யொருக்கும் 
க�ொந�ைவு க�ொடுக்�ொமல் உ்லகில் 
ஏத�ொ ஒரு மூர்லயில் வொழநது 
க�ொண்டிருபபவர்�ரள, அந� இ்டத்ர� 
விட்டு அந� வொழக்ர�ரய விட்டு 
துைத்துகி்து இந� வியொபொரி�ளின 
கூட்்டம். மக்�ள் வொழும், வொழக்ர�க்கு ஆ�ொைமொன 
நி்லம், �்டல், ஆறு, �ொடு, மர்ல�ள் என இரவ�ளில் 
உள்ள இயற்ர� வளங�ரளக் க�ொள்ரளயடிக்� வளர்ச்சி 
எனகின் கபயரில் அவர்�ள் வொழ நம் வொழக்ர�ரய  
அழிக்கின் தவர்லரய உ்ல�ம் முழுக்� கசய்து 
க�ொண்டிருக்கி்து இந� வியொபொைக் கும்பல்�ள்.

இதில், நம்ரம கபரிதும் வருத்�ம் அர்டயும் கசயல் 
இதுதபொன் கசயல்�ளிலிருநது நம்ரமக் �ொக்�தவண்டிய, 
ஆட்சி அதி�ொைத்தில் ஆட்சியொளர்�ளொய் உள்ள 
அைசியல்வொதி�தள அ�ற்குத் துர்ணதபொவது மட்டுமினறி, 
அவர்�ளின விருபபத்ர� நிர்தவற்றுபவர்�ளொய் உள்ளது, 
அவர்�ள் அடிக்கும் க�ொள்ரளக்கு, சுைண்்டலுக்கு 
உறுதுர்ணயொய் நினறு எதிர்க்கும், மக்�ரள க�ொனறுக் 
குவிக்�வும் �யொைொ� உள்ளொர்�ள் என்ொல் இந� அைசும், 
அதி�ொைத்தில்  உள்ளவர்�ளும் மக்�ளுக்�ொனவர்�ளொ 
இல்ர்ல, இல்்லதவ இல்ர்ல. 

சுருக்�மொ�ச் கசொல்்ல தவண்டுகமன்ொல் உ்லகில் 
உள்ள இயற்ர� வளங�ரளக் க�ொள்ரளயடிக்� 
விரும்புகி்வர்�ள் ,  அது எந� நொட்டில் எந� 
மூர்லயில் இருந�ொலும் சரி, அர� எடுக்கும்தபொது, 
அ�ொவது க�ொள்ரளயடிக்� நிரனக்கும்தபொது (திரு்ட 
நிரனக்கும்தபொது,) எந�வி�மொனக�ொரு எதிர்பபும், 
�ர்டயும் இருக்�க்கூ்டொக�னறு நிரனக்கி்ொர்�ள். 
அ�ற்த�ற்்வொறு�ொன ஆட்சியொளர்�ள் திட்்டங�ரளயும், 
சட்்டங�ரளயும் தீட்டுகி்ொர்�ள். அர�யும் மீறி மக்�ள் 
த�ள்வி த�ட்கும்தபொது அல்்லது எதிர்க்கும்தபொது 
இவர்�ளொல் அந� மக்�ரள சகித்துக்க�ொள்ள 
முடியொமல், கபொறுத்துக்க�ொள்ள முடியொமல், வளர்ச்சிக்கு 
எதிைொனவர்�ள், சமூ� விதைொதி�ள், த�சவிதைொதி�ள், 
தீவிைவொதி�ள் என அபபொவி மக்�ரளப பற்றி 
வரசபபொடுகி்ொர்�ள். 

கபொதுவொ� இதுதபொன் க�ொள்ரளக் கும்பல்�ளின 
ஆ�ைவொனவர்�ள், �ட்சியில் சி்ல ப�வியில் உள்ள 
எடுபபு�ள் சி்லதபர் கசய்யும் அழிச்சொட்டியத்ர�ப 
பொர்த்�ொல் நொதம கபொறுரமயின எல்ர்லக்த� 
கசனறுவிடுதவொம் அவவளவு �ைம் �ொழநது இருக்கும் 
அந� உத்�மர்�ளின, த�சொபிமொனி�ளின கசயல்பொடு�ள். 
இந� திருட்டுக் கூட்்டத்�ொர்�ளின எண்்ணதம மக்�ள் 
எனறு எவருதம இருக்�க்கூ்டொது. மீறி இருந�ொலும், 
இவர்�ள் கசய்யும் கசயலுக்கு எந�வி�மொனக�ொரு 
எதிர்பபும் க�ரிவிக்�க்கூ்டொது. இல்ர்லதயல் அந� மக்�ள் 
அரனவரும் ர��ட்டி, வொய்கபொத்தி அரமதியொ�, 
அடிரமயொ� இருக்� தவண்டும். அ�ொவது மக்�ள் 
அரனவரும் இவர்�ளின �ொலுக்கு அடியில் மிதிபடும் 

�யா.்தமிழரசன்
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 ஜூ்ை 15 - (1955) - இந்தியாவின மி்க உயரிய விருதா்கக் ்கருதப்படும் ‘பாரத ரத்னா’ விருது முதனமுதலா்க
  பிரதமர ஜவ்கரலால தநருவுக்கு வழங்கப்படடது.

புழுக்�ரளபதபொ்ல இருக்� தவண்டுகமனபது இவர்�ளின 
கபருங�னவு. இஙத� நொம் �வனிக்� தவண்டியது நமது 
ஆட்சியொளர்�ரளப பற்றித்�ொன. �ொை்ணம், இவர்�ள் 
யொருக்�ொனவர்�ள்? உண்ரமயித்லதய மக்�ளுக்�ொ�த்�ொன 
இவர்�ள் கசயல்படுகி்ொர்�ளொ? இவர்�ளின எந�ச் 
கசயலும் நமக்கு அந� நம்பிக்ர�ரய அளிக்� மறுக்கி்து. 

இனர்யச் சூழலில் இஙத� அைசொங�ம் எனபக�ல்்லொம் 
மக்�ளுக்�ொன�ொ� இல்ர்ல. இர� அந� அைசொங�த்ர� 
உருவொக்கும் �குதி, சக்திப பர்டத்� சொ�ொை்ண 
வொக்�ொளர்�ளொன கபொதுமக்�ள் உ்ணைொவிட்்டொல் நம்ரம 
�ொக்� எவைொலும் முடியொது. �ொை்ணம் வொனளொவிய 
அதி�ொைத்ர� ஆட்சியொளர்�ளின ர�யில் க�ொடுத்துவிட்டு, 
நொம் அவர்�ளி்டம் பிச்ரச த�ட்பதுதபொல் ர�தயநதி 
நிற்கினத்ொம். அவர்�ள் �ொனத�ொனறித்�னமொ� 
நிரனத்�ர�, மக்�ளுக்கு எதிைொனவற்ர் நிர்தவற்்  
இந� மக்�ரளதய எதிரி�ள் தபொ்ல க�ொனறுக் குவித்துவிட்டு 
நிரனத்�ர� நிர்தவற்றிக் க�ொண்டிருக்கி்ொர்�ள். மக்�ள் 
எதிர்பபது, எதிர்க்� தவண்டியது �னிபபட்்ட எந� மு�(ர்ல)
்லொளி�ரளயும் அல்்ல. �ொை்ணம், நமது ஆட்சியொளர்�ளின 
அனுமதியில்்லொமல் இவர்�ளொல் எர�யும் கசய்ய முடியொது. 
அ�ற்குத்�ொன நமது ஆட்சியொளர்�ள் மு�்லொளி�ளின 
நிறுவனத்தில் முக்கிய க�ொழி்லொளி�ரளபதபொல் நமது 
ஆட்சியொளர்�தள அபபணிரய தி்ம்ப்டச் கசய்கி்ொர்�ள், 
கசய்து முடித்துவிடுகி்ொர்�ள். 

ஆ�தவ நொம் விழிபதபொடு இருக்�தவண்டியது எந� 
அவ�ொைம் எடுத்து வந�ொலும் நல்்லொட்சி �ருகித்ொம், 
தவர்லவொய்பரப ஏற்படுத்துகித்ொம், ம்ணர்லக் �யி்ொ�த் 
திரிக்கித்ொம், வொனவில்ர்ல வில்்லொ�ச் கசய்தவொம், 
வளர்ச்சி, முனதனற்்ம் எனக்ல்்லொம் கசொல்லி அவர்�ள் 

கசய்யும் �கிடு�த்�ங�ரள இனியும் நம்பி ஏமொந�ொல் நம் 
�தி அத�ொ�தி�ொன. நொம் இவர்�ளின த�ொைமு�த்ர� 
இனியும் �வனிக்�த் �வறினொல் நம்ரம நொதம படுகுழியில் 
புர�த்துக் க�ொள்ள ஏற்பொடு கசய்து க�ொண்்டர�பதபொல் 
ஆகும். நமது ஒரு ‘‘ஓட்டில்’’ எனன கபரிய மொற்்ம் 
வநதுவி்டபதபொகி்து எனறு, ஒற்றுரமயற்் இந� மக்�ள் 
நிரனத்து வொக்�ளி(த்�)பபதின விரளவு�ொன! நம்தமொ்ட 
இந� நிர்லக்குக் �ொை்ணம்  எனபர� உ்ணர்நது மக்�ள் 
விழிபபு்டன இருக்� தவண்டும். 

ஒற்றுரமயொய் இருக்� தவண்டும். �ங�ளின உரிரம 
எனன? அதி�ொைம் எனன? எனபர� மக்�ள் அரனவரும் 
உ்ணர்நதுவிட்்டொல்! அனத் ஒழியும் அடிரமமுர் 
அது அவவளவு எளிதில் ந்டநதுவி்டொது ந்டக்�வும் 
வி்டமொட்்டொர்�ள், இஙத� உள்ள அடுத்�வனின உரழபபில் 
வயிறு வளர்க்கும் கூட்்டத்�ொர். ஆனொலும் மக்�ள் 
அரனவரும், அரனத்திலும் ஒனறிர்ணநது, ஒன்ொ�ப 
தபொைொடினொல் அரனத்தும் மக்�ளுக்�ொன�ொ� மொறும். 
அ�ற்கு மக்�ள் அரனவரும் அரனத்திலும் தவற்றுரம 
�ரளநது ஒனறிர்ணதவொம்! இந� பூமி நமக்�ொனது. 
நம்ரமச் சுற்றியுள்ள அரனத்து உயிர்�ளுக்�ொனது. இது 
நமது மண், இஙத� உள்ள �ொடு, மர்ல, �்டல், ஆறு�ள் 
இயற்ர� வளங�ள் என அரனத்தும் நம்முர்டயது. 
இரவ�ரள யொருக்�ொ�வும், எ�ற்�ொ�வும் எந�ச் 
சூழநிர்லயிலும் இழக்� மொட்த்டொம், எனகின் மன 
உறுதிதயொடுப தபொைொடுதவொம் கவற்றி கபறும்வரை.  
மக்�ளின ஒற்றுரமதய �னனி�ரில்்லொ� ப்லம். அர� நொம் 
கபற்றுவிட்்டொல் இந� பூமி உரழக்கும் மக்�ளுர்டயத�. 
அ�ற்கு உரழக்கும் மக்�ள் அரனவரும் ஒன்ொய் 
அணிதிைள்தவொம், தபொைொடுதவொம். தபொைொடுதவொம்.      

த்கத்தடி வாச்கர்கள் அதனவருக்கும் அனபு வணக்்கங்கள்,

த்கத்தடி மாத இதழ ஓராணதடக் ்கடந்து இரணடாம் 
ஆணடின நான்காம் மாதத்தில தனது முத்திதரதயப் பதிக்்கத் 
துவஙகியுள்ைது. இந்த பதாடர பவற்றிக்கு வாச்கர்கைாகிய 
தாங்கள் தான ்காரணம் எனபததன நாங்கள் நனகு அறிதவாம்! 
அதற்கு எங்களின மனமாரந்த வாழத்து(நனறி)்கதை இந்த 
தருணத்தில பதிவு பசய்துப்காள்கித்ாம்! தமலும் எங்களின 
பதாடர முயற்சி்கள் பவற்றிபப் தங்களின ஆதரவு அவசியம் 
எனபததன நிதனவுபடுத்த விரும்புகித்ாம்! ஓராணடு முடிந்த 
நிதலயில உங்களின சந்தா நனப்காதடதய எதிரபாரக்கித்ாம்! 
ஓராணடு சந்தா நனப்காதட ரூ.250 மடடும். அததன பசலுத்தி 
பதாடரந்து எங்கதை ஊக்்கப்படுத்த த்கடடுக்ப்காள்கித்ாம்!

தமலும் இதழின வைரசசிதயக் ்கருதி இதழ வைரசசிக்்கான 
நனப்காதட்கள் வழங்க விரும்பினால கீதழ ப்காடுக்்கப்படட 

வஙகி ்கணக்கில பசலுத்திவிடடு கீதழ உள்ை எணதணத் 
பதாடரபுப்காணடு த்கவல ப்காடுக்்கக் த்கடடுக்ப்காள்கித்ாம்! 
உங்களுதடய நனப்காதட 10 ரூபாயா்க இருந்தாலும் அததன 
மகிழசசியா்க ஏற்று இததழ மக்்கள் மத்தியில ப்காணடு தசரக்்க 
விரும்புகித்ாம். 

நனறி! 

வாருங்கள் சமூ்க மாற்்த்திற்்கான ஊனறுத்கால 
த்கத்தடிதயாடு பயணிப்தபாம்!
A/C NO: 34939017347

IFSC CODE : SBIN0000832 
NAME : ARIVAZHAGAN.C
PHONE NO : 7373333078 

State Bank of India, Dharmapuri

்கத்தடிதயாடு ்கதகாருஙகள்...!

தமலும் விபரங்களுக்கு அதழயுங்கள்: 73733 33078, 86673 42047

்கத்தடிதயாடு ்கதகாருஙகள்...!
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 ஜூ்ை 15 - (1876) மத்மதல அடி்கள் - (தமிழ சிந்ததனயாைர, எழுத்தாைர.) பி்ந்த தினம்
    - (1903) கு.்காமராஜர. (கிஙதமக்்கர எனப்படட தமிழ்க முனனாள் முதலவர.) பி்ந்த தினம்

‘‘ஆண்களும், பெண்களும் சமம்்தானே. பெண்களின் 
உரிமமக்கதா்க எத்மேன�தா சட்டங்கள் 
வந்துவிட்டேனவ. முன்ே மதாதிரிப�ல்தாம் 

இலலீங்க. பெண்கள் இபனெதாப்ல்தாம் ெணி்களுக்கதா்க 
பவளின� வர்தாங்க. எல்தா னவம்்களிலும் பெண்கள் 
இருக்கதாங்கனே. பெதாறியி�ல ெடிபபுககுககூ்ட, பெண்கள் 
நிம்� ெடிக்க வர்தாங்க. ெடிச்சு முடிச்சு னவம்ககு 
னெதா்தாங்க. ெதாருங்க. னெருந்து்களிலும், மின்சதாரத ப்தா்டர 
வணடி்களிலும் கூட்டம், கூட்டமதா்க பெண்கள் ெணிககுச் 
பசன்றுத திரும்புவம்ப ெதாரக்க விலம்�தா? பெண்கள் 
ப்கதாஞசம் அல்து அதி்கமதா்கனவ, அ்டஙகிப னெதாகி்தார்கள் 
என்ெ்தால, ் னி�தார நிறுவேங்கள் கூ்ட, பெண்கமே அதி்கம் 
ெணிககு எடுககி்தார்கள். இ்ேதால ஆண்களுககுத்தான் 
னவம்  கிம்டக்கதாமல னெதாகி்ன் ்விர, ‘‘இபனெதாப்ல்தாம் 
பெண்களுககு எபெடியும் னவம் கிம்டதது விடுகி்து. முன்ேப 
னெதா்  இலலீங்க  இபனெதாபவல்தாம்."  இபெடிப ெ் ஆண்கள் 
பெதாது பவளி்களில சி்தாகிதது வருவம் நதாம் எஙகும் 
்கதாணகின்தாம். உணமமயில அபெடி னவம்ககுச் பசலலும் 
பெண்கள் எபெடிபெட்ட ‘மே நிம்யில’ இ�ஙகுகி்தார்கள் 

அவர்கள் பெண்கள் என்் ஒன்று மடடுனம, 
அவர்கள் மீது ‘‘வககிர சிந்்மே�தாேர்களின்’’ 
உரசல்கனேதா, எதிரெதாரபபு்கனேதா, அதது 
மீ்ல்கனேதா குறிமவதது ந்டத்பெடுகின்்ே. 
இத்ம்க�ப ‘ெதாலி�ல ப்தாலம்்கமேத’ 
்விரபெ்ற்கதா்க, ்ங்கேது சம்ெேததில 
்கணிசமதாேப ெகுதிம� அவர்கள், ‘்னி�தா்க 
வதா்கேங்கமே வதா்டம்கககு அமரததிக 
ப்கதாணடு’ பசல் னவணடியிருககி்து. 
இமவப�ல்தாம் னமன்தாட்டமதா்க னமன் கூறியுள்ேெடி 
னெசிததிரியும் ஆண்களுககுத ப்ரியுமதா? இவறம்ப�ல்தாம் 
சிந்திததுப ெதாரககி்தார்கேதா? 

இமவ ்விர, எத்மே வீடு்களில, குழந்ம் ெரதாமரிபமெ, 
ஆண்கள் னமறப்கதாள்கி்தார்கள்? ெணிககுச் பசலலும் 
்தாயமதார்கள்்தானே குழந்ம்ப ெரதாமரிபமெக ்கவனிககி்தார்கள்? 
குழந்ம் வேரபபிறகு ்கவேம் பசலுததுவ்ற்கதா்க, முறனெதாககு 
்கருததுக்கள் ப்கதாண்ட, பெண உரிமம னெசும்  பெண்கள் 
கூ்ட, ‘ெணிககு ப்தா்டர விடுபபு’ னெதாடுவன்தா, ‘ெணிம� விடடு 
விடுவன்தா’ பசயகி்தார்கேதா இலம்�தா? உங்கள் சமூ்கம், 
‘பெண்களுககு ெடிக்க வதாயபபு, ெணியில வதாயபபு’ எே வதாய 
கிழி� னெசிேதாலும், ‘ெணியில  ப்தா்டர வதாயபபு இல்தா்’ ஒரு 
நி�திம�த ் தானே ப்கதாணடுள்ேது.? அதிலும் சிறு வ�தின்ன� 
்தான் ெதாலி�ல வன்மும்ககு உள்ேதாகியிருககின்ன் அல்து 
ெதாலி�ல அச்சுறுத்லுககு உள்ேதாகியிருககின்ன் என்று, 
எணணிபெதாரககும் பெண்கள், ் ேது பெண குழந்ம்ம��தாவது 
அபெடி உள்ேதா்கதாமல ்கதாபெ்ற்கதா்க "ெதாது்கதாபபு ஏறெதாடு்கமே" 
பசயதுப்கதாள்ளும் எண்ணததிறகுச் பசலகி்தார்கேதா இலம்�தா? 
இ்ற்கதா்கனவ  ் ேது ெடிபபிறகு ஏற்  உ�ரெ்வி்களில இருக்க 
னவணடி� பெண்கள் கூ்ட, ்ேது குழந்ம்யின் ெதாது்கதாபமெ 
னநரடி�தா்கக ்கவனிககும் பெதாருடடு, சதா்தார்ண னவம்ககு 
பசலலும் நிம்ககு ் ள்ேபெடடுள்ேம்யும், அந்் அச்சு ஊ்ட்கக 
்கடடுமர எடுததுக்கதாடடி�து. 

2004ஆம்  ஆணடிலிருந்து, இன்று வமர  இரணடு ன்கதாடி 
பெண்கள் ் ங்கேது அலுவ்்கப ெணி்களிலிருந்து ்கதா்ணதாமல 
னெதாயிருககி்தார்கள் என்று ஒரு ்க்ணகம்க, உ்்க வஙகி ஆயவு 
கூறுவ்தா்க அந்்க ்கடடுமரத ப்ரிவிககி்து.  உ்கில பெரும் 
ந்கரங்கேதாே, நியூ�தாரக, ் ண்டன், ெதாரிஸ் ஆகி� ந்கரங்களில 
வதாழும் மக்கேது பமதாத் மக்கள் ப்தாம்க இரணடு ன்கதாடி. 
அ்றகுச் சமமதாே அேவில, உ்ப்கஙகும் ெணி்களிலிருந்து 
்கதா்ணதாமல னெதாே பெண்களின் எணணிகம்க இருககி்து 
என்்தால, இந்் உ்்கனம பவட்கபெ்ட னவண்டதாமதா? 
அபெடி�தாேதால இத்ம்க� அவ் நிம், ்மிழநதாடடிறகு 
மடடுமல், இந்தி�தாவிறகு மடடுமல், உ்்கம் பூரதாவும் 
இன் நிம்்தான் என்ெம் உ்ணர னவணடும். அ்தாவது, 
இந்் உ்்கனம ‘ஆ்ணதாதிக்க உ்்கமதா்க’, ‘ஆண்களின் 
நி�தா�ங்கமே மடடுனம சிந்திககும் உ்்கமதா்க’ இருபெது 
உ்ணரபெ்ட னவணடும். ஆ்கனவ, பெண்கள் அதி்கமதா்க 
னவம்ககு வருவம்யும் ெடிக்க வருவம்யும் ெறறி வதாய 
கிழி� னெசும் ‘பெரு மக்கள்’  இந்் புள்ளி விவரங்கமேக 
்கணணுற்ப பி்்கதாவது, இனி ‘வதாம� மூடிப னெசுங்கள்’ 
என்று திமரபெ்டப பெ�மரத்தான் நிமேவு ெடுததிக ப்கதாள்ே 
னவணடும் னெதாலிருககி்து.

- சதொடரும்

டி.எஸ்.எஸ்.மணி

என்ெம் ஒரு ்கடடுமர சமீெததில, ஒரு அச்சு ஊ்ட்கததில 
எழுதியிருந்்து. 

மதாரகப்கடடிங எகசிகயூடடிவ் ஆ்கப ெணிபுரியும் ஒரு பெண. 
ெணி நிமித்மதா்க நதாடு முழுவதும் அம்� னவணடி�வர. 
்ேது ம்கபமெயில இரணடு பெதாருட்கமே ்கட்டதா�ம் 
எடுததுச் பசலகி்தாரதாம். ஒன்று ‘மின்ேதிரவு துபெதாககி’. 
இரண்டதாவது ‘பெபெர ஸ்பனர’. ஊ்ட்கங்களில ஒவ்பவதாரு 
நதாளும் வருகின்்  பசயதி்கேதாே, ‘‘ெணிககுச் பசலலும் 
பெண்கள் மீ்தாே ெதாலி�ல வன்மும்’’ என்் விவரங்கள், 
அந்்ப பெண ெணி�தாேமர, இபெடிச் சிந்திக்க மவததிருககும். 
அல்து ்�தார நிம்யில இருக்க மவததிருககும். பெதாதுச் 
னசமவ்களில ஓடும் னெருந்து்களிலும், ப்தா்டர வணடி்களிலும், 
வதா்கேங்களிலும், னேர ஆடன்டதா, னேர ்டதாகசி, னெதான்் நவீே 
புதி� வரவு்களில, ‘‘வருவதாம� ஒடடி� சிக்கேததிற்கதா்க’’ 
பசன்ன் ஆ்கனவணடும் என்் நிம்யில, ெணிககுச் பசலலும் 
பெண்கள் இருககி்தார்கள். அவர்கள்  என்ே ெடித்தார்கள் 
என்ென்தா, எத்மேப ெட்டங்கமே வதாஙகிேதார்கள் என்ென்தா, 
ெணியில எந்் அேவு உ�ர நிம்யில இருககி்தார்கள் என்ென்தா, 
அதி்கதாரம் ப்கதாண்ட ெ்வியில இருககி்தார்கேதா என்ென்தா, 
்கதாவலதும்யில ெணி�தாறறுகி்தார்கேதா என்ென்தாகூ்ட, 
அவர்கேது ெ�்ணங்களில ெதாது்கதாபமெத தீரமதானிபெதிலம். 

பெண்
என்ால்
மானுடம்

டிசம்பர் 2017 23கைத்தடி ஜூகை 2018



 ஜூ்ை 17 - (1897) - மாரக்த்கானி தந்தி குறியீடு்கதை தரடிதயா அதல்கள் மூலம் அனுப்பினார.

icy) அைசு ஒரு க�ொள்ர� முடிரவ எடுபப�ற்�ொன வழி�ொட்டி. 
அவவளவு�ொன. இந�ப பிரிவில் கசொல்்லபபட்டுள்ள எவவளவு 
உயர்ந� க�ொள்ர� கநறிரயயும், அைசு உ்டதன நிர்தவற்் 
தவண்டும் எனறு நீதிமன்ம் உத்�ைவி்ட முடியொது. 
அரனவருக்கும் �ல்வி, சமஊதியம், வீடு�ள் �ட்டித்�ருவது, 
கபண்�ள் முனதனற்்ம் ஆகியவற்றுக்குத் திட்்டம் வகுத்துச் 
கசயல்படுவது ஒரு அைசின க�ொள்ர� முடிவு. அர� 
இபபடிச் கசய்ய தவண்டும். இத்�ரன நொட்�ளில் நிர்தவற்் 
தவண்டும் எனறு நீதிமன்ம் உத்�ைவி்ட முடியொது. இநது ம� 
அடிபபர்டவொதி�ளொன தமல் ஜொதித் �ர்லவர்�ள் இவவளவு 
முயனறும் ம�ரீதியொன அர்டயொளமொ� பசுரவ முனனிறுத்� 
முடியொமல், கபொருளொ�ொை முனதனற்்ம், விவசொய வளம், 
பொல், சொணி உைம் எனக்ல்்லொம் அைசியல் சொசன நிர்்ணய 
சரபயில் பு்லம்பித் �ள்ளியிருக்கி்ொர்�ள். அவர்�ரள 
�ங�ள் விவொ�த்�ொல் எதிர்க�ொண்்ட இஸ்்லொமிய சமூ�த் 
�ர்லவர்�ள், நொங�ள் பசுக்க�ொர்லத் �ர்டரய ஏற்றுக் 
க�ொள்கித்ொம். ஆனொல் ஏன க�ொல்்லக்கூ்டொது எனபர� 
கவளிபபர்டயொ�க் கூறுங�ள். நீங�ள் கூறும் கபொருளொ�ொைக் 
�ொை்ணங�ள் அரனத்து வி்லஙகு�ளுக்கும் கபொருநதும். 
முற்பகுதியில் விவசொய முனதனற்்ம் எனறு கூறிவிட்டு 
பிற்பகுதியில் வி்லஙகு�ரளக் க�ொல்்லக் கூ்டொது எனறு 
கூறுவது கபொருத்�மற்்து. ஏகனனில் விவசொயத்திற்கும், 
பொலுக்கும் பயனற்் வி்லஙகு�தள க�ொல்்லபபடுகின்ன எனறு 
வொதிட்்டனர். உண்ரமயில் இநதும� அடிபபர்டவொதி�ளின 
த�ொரிக்ர�யிரன கபரும்பொனரமயொன இநது சமூ�த்ர�ச் 
தசர்ந� �ர்லவர்�ள் ஆ�ரிக்�வில்ர்ல. ம�ச்சொர்பற்் 
அைசியல் சொசனத்தில், ஒரு ம�த்தினர், அதிலும் சி்ல 
பிரிவினர் வ்ணஙகும் ஒரு வி்லஙர� மட்டும் பொது�ொக்� 
தவண்டிய த�சியச் சினனமொ� அைசியல் சொசனத்தில் 
தசர்பபது த�லிக்கூத்�ொகிவிடும் என் �ருத்த� ஓஙகி 
நின்து. ஆனொலும், இநதும� அடிபபர்டவொதி�ளின 
வி்டொமுயற்சி அைசியல் சொசனத்தின உறுபபு 48இல் பசுரவயும் 
மற்் வி்லஙகு�ரளயும் தசர்த்து அவற்ர்ப பொது�ொக்�/
க�ொல்்லபபடுவர�த் �டுக்� அைசு முயற்சி எடுக்� தவண்டும் 
என் வடிவத்தில் தசர்க்�பபட்்டது. அ�ற்கு உ்டனபட்்டர�தய 
பசு பக்�ர்�ள் ‘தியொ�ம்’ எனறு குறிபபிட்்டொர்�ள். 

அ�ன பி்கு இைண்டு ஆண்டு�ள் �ழித்து ஆர்.எஸ்.
எஸ் இன �ர்லவர் த�ொல்வொக்�ர் ஒரு தீவிை முயற்சியில் 
இ்ஙகினொர். இபதபொது �ர்ட கசொல்்ல ம�ொத்மொ �ொநதி 
இல்ர்ல. பிை�மர் தநரு ஆர்.எஸ்.எஸ். த�ொரிக்ர�ரய 
ஏற்�மொட்்டொர் இருக்�தவ இருக்கி்ொர் குடியைசுத்�ர்லவர் பொபு 
ைொதஜநதிை பிைசொத். ஏற்�னதவ �னக்கு ஆயிைக்�்ணக்�ொன 
�டி�ங�ள் (பசுரவ க�ொல்வ�ற்குத் �ர்ட விதிக்�க் த�ொரி) 
வநது க�ொண்த்ட இருக்கின்ன எனறு �ொநதியி்டம் கூறியவர். 
எனதவ அவரை ரவத்த� �ங�ள் தவர்லரய முடித்துக் 
க�ொள்ள்லொம் எனறு ஆர்.எஸ்.எஸ் திட்்டமிட்்டது. மீண்டும் 
�டி�ங�ள், ர�கயழுத்து இயக்�ம் எனறு பிைச்சொைம் 

ப சுவின புனி�ம் பற்றிய ஆர்.எஸ்.எஸ் பிைச்சொைத்திற்கு 
�ொஙகிைசில் இருந� பொர்பபனர்�ளும் துர்ணயொ�தவ 
நின்ொர்�ள். இநதும� அடிபபர்டவொதி�ள் �ொஙகிைசு 

�ட்சியில் இருநதும், சு�நதிைப தபொைொட்்டத் �ர்லவர்�ள் 
என் கபயரிலும் அைசியல் சொசனக் க�ொள்ர� வரைவுக் 
குழுவில் இ்டம் கபற்று, அவர்�ளொல் ஆனமட்டும் தபொைொடிப 
பொர்த்�ொர்�ள். எ�ற்கு? பசுரவத் த�சிய அர்டயொளங�ளில் 
ஒன்ொ� ரவத்து, பசுரவக் க�ொல்வது இநதியொவில் 
வி்லக்�பபட்்ட கசயல் எனறு அறிவிபப�ற்கு. அது 
நிர்தவ்வில்ர்ல. அடுத்து அவர்�ள் தமற்க�ொண்்ட முயற்சி, 
‘‘பசுரவக் க�ொல்்லக்கூ்டொது’’ எனகி் ஆர்ணரய அைசியல் 
சொசனத்தின அடிபபர்ட உரிரம�ள் எனனும் பகுதியில் 
தசர்பப�ொகும். ஆனொல் அவர்�ளொல் முடிந�க�னனதவொ, 
அைசியல் சொசனத்தின நொன�ொம் பகுதியொன அைசுக்�ொன 
வழி�ொட்டு கநறிமுர்�ளின உறுபபு 48 (Article 48) 
இல் ஒரு அங�மொ�த்�ொன தசர்க்� முடிந�து. அதுவும் 
விவசொய வளர்ச்சி, பொல் உற்பத்தி, �ொல்நர்ட வளம் 
(Modern Agriculture, Milk Production, Animal Hus-
bandry) என் �ொை்ணங�ளுக்�ொ�, பசுவும் மற்் பொல் 
க�ொடுக்கும் வி்லஙகு�ளும் க�ொல்்லபப்டொமல் �டுக்� 
அைசு முயற்சிகயடுக்� தவண்டும் எனறு தசர்க்�பபட்்டர� 
அவர்�ளொல் அ�ொவது இநது ம� அடிபபர்டவொதி�ளொல் 
ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியவில்ர்ல எனறு பொர்த்த�ொம். அ�ற்கு 
எனன �ொை்ணம் எனபர�ப பொர்பதபொம்.

அைசியல் சொசனத்தில் அடிபபர்ட உரிரம�ள் எனும் 
மூன்ொம் பொ�ம் மி� வலிரம வொய்ந�து. அர� 
நிர்தவற்றுவது அைசின �்டரம. அபபடி நிர்தவற்்த் 
�வறினொல், உயர்நீதிமன்த்தித்லொ, உச்சநீதிமன்த்தித்லொ 
வழக்கு க�ொடுத்து ‘நீதிபதபைொர்ண’ மூ்லம் அந� உரிரமரய 
நிர்ல நிறுத்� முடியும். க�ருவில் ந்டக்�, குளத்தில் குளிக்�, 
த�ொயிலில் நுரழய, பள்ளியில் படிக்�, தவர்லவொய்பரபப 
கப், என எந� இ்டத்திலும், இனத்�ொல், கமொழியொல், 
இ்டத்�ொல் ஆண் கபண் தவறுபொட்்டொல் யொருக்கும் 
உரிரமரய மறுக்� முடியொது. சட்்டத்தின முன அரனவரும் 
சமம். சட்்டத்தின பொது�ொபபு அரனவருக்கும் சமம் எனனும் 
கூறு�ளும் அடிபபர்ட உரிரம�ளில் உள்ளரவ தபச்சுரிரம, 
�ருத்துரிரம, கூட்்டம் கூடும் உரிரம, கசொத்து வொஙகும் 
உரிரம, வொழவுரிரம அரமபபொகும் உரிரம என இரவ 
அரனத்தும் அடிபபர்ட உரிரம�தள. 

இவவளவு முக்கியத்துவம் வொய்ந� உரிரம�ரள 
உறுதிபபடுத்தும் மூன்ொம் பொ�த்தில் பசுரவக் �ொபபதும் 
க�ொல்்லொமல் இருபபதும் அடிபபர்ட உரிரம�ளில் ஒனறு 
எனறு தசர்க்� நிரனபபவர்�ள் எத்�ர�ய ம�கவறியர்�ளொ� 
இருக்� தவண்டும். சரி, அைசியல் சொசனத்தின நொன�ொம் 
பொ�மொன, அைசுக்�ொன வழி�ொட்டு கநறிமுர்�ளில் 
தசர்பப�ொல் எனன பொதிபபு? இந�ப பிரிவு�ள் அைசுக்�ொன 
வழி�ொட்டும் கநறி�ள்�ொன. (Directive principles of state pol-

மாட்டி்ைச்சியும்
மனிதக்பகா்்யும்!
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 ஜூ்ை 17 - (1996) - தமிழநாடடின ததலந்கர பமடராஸ எனபது ‘பசனதன’ எனப் பபயர மாற்்ம் பபற்்து.

கசய்து, அந�த் �ொள்�ரள மொட்டுவண்டி�ளில் ஏற்றிக் 
க�ொண்டு ஊர்வ்லமொ�ச் கசனறு, ஜனொதிபதி பொபு ைொதஜநதிை 
பிைசொத்தி்டம் க�ொடுத்�ொர்�ள். 

இந� கசய்தி�ள் நம்முர்டய �ற்பரனயல்்ல. கெொ.தவ. 
தசஷொத்ரி எனபவர் எழுதிய கசனரன த�சவொ; பதிபப�ம் 
1989இல் கவளியிட்்ட ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆற்றும் அரும்பணி�ள் 
என் நூல் பதிவு கசய்யபபட்டுள்ளது. இத�ொ அந�பபதிவு.

பசு: தபொற்று�லுக்குரிய சினனம் - ஆர்.எஸ்.எஸ்.

யு�யு�மொ� பொை�த்தின த�சியச் சினனமொ� தபொற்்பபட்டு 
வருவது பசு, சு�நதிைப தபொைொட்்டத்திலும் கூ்ட அது 
பிரிக்�பப்ட முடியொ�படி அங�ம் வகித்�து.

பசு என்ொல் இந� த�சதம �ர்ல வ்ணஙகுவது �ண்்ட 
ெுமொயூன, அக்பர் தபொன் கமொ�்லொயப தபைைசர்�ள் கூ்ட 
பசுவர�ரயத் �ர்ட கசய்திருந�ொர்�ள். முஸ்லீம் ஆட்சி 
�ொ்லத்திலும் சரி, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் �ொ்லத்திலும் சரி, 
பர்டகயடுத்து வந�வர்�ளி்டமிருநது பசுரவக் �ொபப�ற்�ொ� 
மக்�ள் கபரிய கபரிய தியொ�ங�ள் கசய்து வீை மை்ணம் எய்திய 
சம்பவங�ள் வை்லொற்றின கபொனதனடு�ளொ� கமய்சிலிர்க்�ச் 
கசய்கின்ன. அண்ரமக் �ொ்லத்தில் சு�நதிைப தபொைொட்்டத்தின 
�ொரனத்�ர்லவர்�ளொ� விளஙகிய த்லொ�மொனய தி்ல�ரும் 
மெொத்மொ �ொநதியும் ஸ்வைொஜ்யம் அர்டவதில் 
பசுபபொது�ொபபு ஒரு ஆ�ொைமொன அம்சம் 
எனறு �ருதினொர்�ள். சு�நதிை பொை�ம் 
இயற்றுகின் மு�ல் சட்்டம், 
பசுவர�த் �ர்டச் சட்்டமொ� 
இருக்� தவண்டும் எனறு 
தி்ல � ர்  அறிவித் � ொ ர் . 
சுயைொஜ்யத்ர�யும் வி்ட 
ப சு ப ப ொ து � ொ ப பு க் கு த் 
�ர்லயொய இ்டமளித்�ொர் 
�ொநதிஜி. பசுவுக்கு ஒரு 
சிறு தீஙகு தநருவர�க் 
கூ்ட சற்றும் சகித்துக் 
க�ொள்ள முடியொமல் 
�டுரமயொ� எதிர்த்�வர் 
்டொக்்டர் கெட்த�வொர்.

ந ொடு  சு�நதிைம் 

அர்டந� தபொது நொட்டின அைசியல் சொஸனத்தில் ‘வழி�ொட்டிக் 
க�ொள்ர�’�ளில் ஒன்ொ� பசுபபொது�ொபரபச் சட்்ட நிபு்ணர்�ள் 
அரமத்�ொர்�ள். ஆனொல் நொள் கசல்்லச் கசல்்ல, இது ஏட்டுச் 
சுரைக்�ொயொ� நினறுவிட்்டது. மி� பயங�ைமொன அளவில் 
மக்�ள் வர�க்�பபட்டு வருகின்னர்.

‘பசுபபொது�ொபபு எனபது கவறும் கபொருளொ�ொைப 
பிைச்சிரனயல்்ல, அது இந� நொட்டின பண்பொட்டிற்கு 
அளிக்�பபடும் அஙகீ�ொைம்: நமது நொட்டின ஒருரமபபொட்டிற்கு 
அர்டயொளம் எனறு சங�த்தின அகி்ல பொைதீய பிைதிநிதிசரப 
1952-ஆம் ஆண்டு தீர்மொனகமொனறில் வலியுறுத்தியது. நொடு 
கநடுகிலும் உள்ள ்லட்தசொப ்லட்சம் மக்�ளின உள்ளக் 
குமு்ர்ல கவளிபபடுத்தும் வர�யில் ஒரு கவகுஜன 
இயக்�ம் மீது நிர்பபந�ம் க�ொண்டு வருமொறு பிைதிநிதிச் 
சரப கூறியது.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஸின அர்கூவலுக்கு இ்ணங� நொடு 
முழுவதிலும் நூற்றுக்�்ணக்�ொன கபொதுக்கூட்்டங�ள்  
நர்டகபற்்ன. 19 5 2 த�ொபொஷ்்டமி அனறு இந� 
இயக்�ம் துவஙகியது. அதன�மொ� எல்்லொக் �ட்சி�ளும் 
இதில் ஈடுபடுத்�பபட்்டன. இயக்�ம் முழு தவ�த்தில் 
நர்டகப்்லொயிற்று. இந�க்கூட்்டங�ளில் முஸ்லிம்�ளும் 
கிறிஸ்�வர்�ளும் �்லநது க�ொண்டு கசொற்கபொழிவொற்றினொர்�ள். 
அைசுக்கு சமர்பபிக்கும் ம�ஜர்�ளில் ர�கயொபபமிட்்டொர்�ள்; 
இவவொறு, பசுபபொது�ொபபு ஹிநதுக்�ளுர்டய விஷயம் என் 

கபொய் ��ர்க்�பபட்்டது. உ�ொை்ணமொ�, ஒரிஸ்ஸொவில் 
உள்ள �ட்்டக்கில் ந்டந� கபொதுக்கூட்்டத்திற்கு 

மொநி்ல ஆளுநர் ரசயத் ஃபசல்அலி 
�ர்லரம வகித்�ொர். அவர் தபசுர�யில், பசு 

கபொருளொ�ொை முக்கியத்துவம் வொய்ந�து 
ம ட் டு ம ல் ்ல ,  அ � ற் க� ன று 

வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழி - நேர்்கொணல் - ் �ொடர்

மு.சி.அறிெழ�ன்
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 ஜூ்ை 18 - (1918) பநலசன மணதடலா - (்கருப்பினத்தவர உரிதமக்்கா்கப் பாடுபடட பதன ஆப்பிரிக்்கத் ததலவர.)
  பி்ந்த தினம் - சரவததச மணதடலா தினம்

ஒரு புனி�த் �னரமயும் உண்டு எனபர� 
வலியுறுத்தினொர். இந� இயக்�த்தின விரளவொ�, 
பூனொ, துலியொ (துதள), தபொபொல், கமொெம்ம�ொபொத் 
தபொன் ஒரு சி்ல ந�ைொட்சி மன்ங�ள், �ங�ள் 
ந�ைொட்சி எல்ர்லக்குள் பசுவர� கசய்வர�த் 
�ர்ட கசய்�ன.

க்டல்லி ைொம்லீ்லொ ரம�ொனத்தில் ஒரு 
்லட்சத்திற்கும் அதி�மொன க்டல்லிவொசி�ள் �்லநது 
க�ொண்்ட பிைம்மொண்்டமொன கூட்்டத்தில் குருஜி 
கசொற்கபொழிவொற்றினொர், பொை� நொட்டின அதி 
உனன�மொன த�சியத் �னமொனச் சினனமொகிய 
பசுரவ வர� கசய்வர� அனுமதித்து வருகி் 
எந� ஒரு அைசும் �னரன சுயைொஜ்ய ஆட்சி 
ந்டத்துவ�ொ�ச் கசொல்லிக் க�ொள்ள முடியொது எனறு 
குருஜி அறிவித்�ொர். நொம�ொரி சீக்கியர்�ளின 
குருவொன பிை�ொபசிங மெைொஜ் கூட்்டத்திற்குத் 
�ர்லரம வகித்�ொர். பொைதீய ஜனசங�த்தின 
�ர்லவரும் நொ்டொளுமன்த்தின த�சிய ஜனநொய�க் 
�ட்சியின �ர்லவருமொன ்டொக்்டர் சியொமொ பிைசொத் 
மு�ர்ஜி, அகி்ல பொைதீய ஹிநது மெொசரபயின 
�ர்லவைொ�த் த�ர்நக�டுக்�பபட்டிருந� பொரிஸ்்டர் 
என.ஸி.சட்்டர்ஜி, பஞ்சொபின ஆரியபபிைதிநிதி 
சரபத் �ர்லவர் மெொசய கிருஷ்்ணொ, த�ொ தச�வ 
சமொஜத்தின கசய்லொளர் ெர்த�வ ஸெொய் மற்றும் 
ப்லர் அனர்ய தினம் கசொற்கபொழிவொற்றினொர்�ள்.

ந ொ ன த�  வ ொ ை ங � ளி ல்  அ த் � ர ன 
ர�கயொபபங�ளும் தச�ரிக்�பபட்்டன எனறும், 
அரவ தநர்ரமயொன வி�த்தில் தச�ரிக்�பபட்்டன 
எனறும் குருஜி அறிவித்� தபொது �ைகவொலி 
விண்ர்ண எட்டியது. தச�ரிக்�பபட்்ட கமொத்� 
ர�கயொபபங�ள் 1,75,39,813, க�ொ்டர்பு க�ொண்்ட 
கிைொமங�ள், 81,524, மறுதினம், ்லொ்லொ ெனஸ்ைொஜ் 
குப�ொ,  குருஜி ஆகிதயொர் குடியைசுத் �ர்லவர் ைொதஜநதிை 
பிைசொத்ர�ச் சநதித்து, பொை� அைசு பசுவர�ரயப 
பரிபூை்ணமொ�த் �ர்ட கசய்து சட்்டம் இயற்் தவண்டும் 
எனறு த�ொரும் சினனஞ்சிறு ம�ஜர் ஒனர் அளித்�னர். 
இ�ற்�ொ� ந்டத்�பபட்்ட இயக்�ம் பற்றிய விவைங�ரளயும் 
எடுத்துக்கூறினொர்�ள். பசுபபொது�ொபபுக்�ொ� அைசு 
தமற்க�ொள்ளக் கூடிய எந� ஒரு திட்்டத்திலும் பரிபூை்ண 
ஒத்துரழபபு நல்� சித்�மொ� இருபப�ொ�  குருஜி குடியைசுத் 
�ர்லவரி்டம் உறுதிகமொழி அளித்�ொர்.

இபபடி ஒரு பு்ம் ஆர்.எஸ்.எஸ்�ொைர்�ளின பசுபதபொைொட்்டம் 
ந்டநது க�ொண்டிருக்�, �ொஙகிைசில் இருந� பசு பக்�ர்�ள் சும்மொ 
இருபபொர்�ளொ? �ொஙகிைஸ் ஆட்சியில் இருந� மொநி்லங�ளில் 
எபபடியொவது ‘பசுரவ மட்டும் க�ொல்்லொத�’ எனறு சட்்டம் 
இயற்் முயற்சி கசய்�ொர்�ள். அ�னபடி சட்்டமியற்்பபட்்ட 
மொநி்லங�ளில் �மிழநொடும் ஒனறு. 1958ஆம் ஆண்டில் 
�மிழநொட்டு சட்்டசரபயில் நிர்தவற்்பபட்டு 28.4.1958 
அனறு ஆளுநரின ஒபபு�ர்லப கபற்று, 7.5.1958 அனறு 
அைசி�ழில் கவளியி்டபபட்டு, 1.07.1959 மு�ல் நர்டமுர்க்கு 
வந� அந� சட்்டத்தின கபயர். "�மிழநொடு வி்லஙகு�ள் 
பொது�ொபபுச் சட்்டம் 1958. The Tamilnadu Animal Pres-
ervation Act 1958. இந� சட்்டமொவது பசு பக்�ர்�ளுக்கு 
மகிழச்சிரயத் �ந��ொ என்ொல் இல்ர்ல. இல்்லதவ இல்ர்ல. 
ஏகனனில் இந� சட்்டமும் ‘வி்லஙகு�ள்’ அரனத்திற்குமொன 
பொது�ொபபுச் சட்்டம் எனபத� நொன உயர்ந�வன, என 

மொடு மட்டுதம புனி�மொனது எனபது�ொதன 
இநது ம�த்தின அடிபபர்ட அவர்�ள் எபபடி 
மற்் வி்லஙகு�ரளயும் தசர்த்� ஒரு சட்்டத்ர� 
‘பசுபபொது�ொபபுச்’ சட்்டமொ� ஏற்றுக் க�ொள்வொர்�ள். 
தமலும் பசுதவொ, மற்் வீட்டு வி்லஙத�ொ 10 வயது 
ஆகிவிட்்டொத்லொ, ஊனமொகிவிட்்டொத்லொ உ்டல்நிர்ல 
பொதிக்�பபட்டிருந�ொத்லொ, அர�க் க�ொல்வ�ற்கு 
உரிய அனுமதி கபற்று அவற்ர் கவட்்ட்லொம் 
எனறு இச்சட்்டம் அனுமதி அளித்�து. இந� 
சட்்டத்திலும் பசுவுக்குத் �னி இ்டம் இல்ர்ல. 
இந�ச் சட்்டத்ர� நிர்தவற்றியவர் அபதபொது 
�மிழநொட்டின மு�ல்வைொ� இருந� பச்ரசத் �மிழர் 
�ொமைொசர் அவர்�ள். பசு பக்திப பொர்பபனர்�ளுக்கு 
� ொ ம ை ொ ச ர்  அவ ர் �ள்  மீது  கவறுப பும் 
த�ொபமும் உண்்டொன�ன �ொை்ணங�ளில் இது 
மு�னரமயொனது. அச்சட்்டத்ர� மீறுபவர்�ளுக்கு 
1000 ரூபொய் வரை அபைொ�மும், மூனறு ஆண்டு�ள் 
வரை சிர்த்�ண்்டரனயும் வழங�பபடும் எனறும் 
�ண்்டரன வரையறுக்�பபட்்டது. 

ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பசுபக்�ர்�ள் இநதிய 
அளவில் ஒரு சட்்டத்ர�க் க�ொண்டு வை தவண்டும் 
எனறு வி்டொது முயற்சி கசய்� அத� �ொ்ல�ட்்டத்தில் 
இநதியொவில் வி்லஙகு�ள் மீது அக்�ர் கசலுத்தும் 
அரமபபு�ள் கசயல்ப்டத் க�ொ்டஙகின. அவர்�ள் 
வி்லஙகு ந்லவொரியம் ஒனறு அரமக்� தவண்டும் 
எனறு த�ொரினர். அவர்�ளுர்டய வி்டொமுயற்சியொல் 
1960ஆம் ஆண்டு சட்்ட எண் 59 ஆ� இநதிய அைசு 
ஒரு முழுரமயொன சட்்டத்ர�க் க�ொண்டு வந�து. 
வி்லஙகு�ள் பைொமரிபபு, பொது�ொபபு, பரிதசொ�ரனக்குப 
ப யனபடு த்துவது ,  � ொ ட் சி  வி்லங� ொ � ப 
பயனபடுத்துவது, வி்லஙகு�ரளத் துனபுறுத்துவது, 
பலிக�ொடுபபது ஆகிய அரனத்துவி�மொன 
கசயல்பொடு�ரளயும் அவற்றுக்�ொன அனுமதி, 

�ர்ட, விதிவி்லக்கு, குற்்ம் �ண்்டரன வழஙகும் முர் 
என விளக்�மொன �னித்�னிப பிரிவு�ளில் ரவத்து அ�ற்�ொன 
விதிமுர்�ரளயும் கவளியிட்்டது அந� சட்்டம் 59/1960. 
ஆனொல்...அநத�ொ இநதும� அடிபபர்டவொதி�ளுக்கு மீண்டும் 
த�ொல்வி. இநதிய அைசின இந� சட்்டம் வி்லஙகு�ரள 
துனபுறுத்துவர�த் �டுக்கும் சட்்டம் 1960 (சட்்டம் 59/1960) 
எனறு கபயர் கபற்்து. (THE PREVENTION OF CRUEL-
TIES TO ANIMALS ACT 1960. (ACT 59 OF 1960) மீண்டும் 
"வி்லஙகு�ள்" பொது�ொபபு�ொனொ? பசுபபொது�ொபபு இல்ர்லயொ? 
எனறு ஆர்.எஸ்.எஸ் த�ட்்டது. இந� 1960ஆம் ஆண்டு 
சட்்டபபடி�ொன ‘வி்லஙகு ந்ல வொரியம்’ (Animal welfare 
Board) அரமக்�பபட்்டது. இந� சட்்டத்தின அய்ந�ொம் 
பொ�த்தில்�ொன வி்லஙகு�ரள பயிற்றுவித்து கபொதுமக்�ள் 
முனனிர்லயில் �ொட்சிபபடுத்துவது பற்றிய விதிமுர்�ள் 
இ்டம் கபற்்ன. அந�ப பிரிவு�ளுக்குள்�ொன ஒரு திருத்�ம் 
கசய்யபபட்டு, மொடுபிடிக்கும் விரளயொட்்டொன ஜல்லிக்�ட்டு 
�ர்ட கசய்யபபட்்டது. வி்லஙகு�ள் துனபுறுத்�பபட்்டொல் 
அந� விரளயொட்ர்டத் �ர்ட கசய்யும் அதி�ொைத்ர�யும் 
நீதிமன்ங�ளுக்கு இந� சட்்டம் வழஙகியது. ஆயிைம் 
இருநதும், ‘‘பசுமொடு மட்டும் புனி�மொனது எக்�ொை்ணத்தினொலும் 
அர�க் க�ொல்்லக் கூ்டொது’’ என் இநதுப பொர்பபன, 
உயர் சொதிக்�ொன த�ொரிக்ர�க்கு அந� சட்்டம் இ்டம் 
க�ொடுக்�வில்ர்ல. 

எத்�ரனதயொ வி�மொன ம�ரீதியொன தவண்டுத�ொள்�ரள 
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 ஜூ்ை 18 - எஸ.வி.ரங்காராவ (தமிழ நடி்கர) நிதனவு தினம்

ஏற்றுக் க�ொண்்ட இநதிய அைசும் குறிபபொ� நொட்டின அடிபபர்ட 
சட்்டங�ரள வகுத்� அண்்ணல் அம்தபத்�ர், இநதியொவின 
மு�ல் பிை�மர் ஜவ�ர்்லொல் தநரு, மற்றும் ப்ல அைசியல் 
�ர்லவர்�ள் இந� பசுபபுனி�ம் பசுவர�த்�ர்ட தபொன்வற்ர் 
ஏற்� மறுத்து, அதில் உறுதியொ� நின்ொர்�ள். �ொை்ணம் 
இபபடி ஒரு சட்்டப பொது�ொபரப ஏற்படுத்திவிட்்டொல் இர்ச்சி 
உ்ணவு உண்்ண யொரை தவண்டுமொனொலும் பசுபபொது�ொபபு 
என் கபயைொல் துனபுறுத்� முடியும் பசுவின தபைொல் யொரை 
தவண்டுமொனொல் க�ொல்்ல முடியும். அந� அதி�ொைத்ர� 
அளித்து எளிய மக்�ளின வனமத்ர�த் தூண்டிவிட்டு �ங�ள் 
சித்�ொந�க் க�ொர்ல�ரள நி�ழத்துவது�ொன ஆர்.எஸ்.எஸ்.
இன தநொக்�ம் எனறு அந�த்�ர்லவர்�ள் உறுதியொ�க் 
�ருதினொர்�ள். 

அந� அச்சம் எவவளவு சரியொனது எனபர� ஆர்.எஸ்.
எஸ்.இன அடுத்�டுத்� வனமுர்த் �ொக்கு�ல்�ள் நிரூபித்�ன. 
அ�ன உச்ச�ட்்டம் 1966ஆம் ஆண்டில் க்டல்லியில் ந்டத்திய 
�்லவைமொகும். அந� �ொ்ல�ட்்டத்தில் இநதியொவின பிை�மர் 
இநதிைொ�ொநதி அவர்�ளும், அகி்ல இநதிய �ொஙகிைசு 
�ட்சியின �ர்லவைொ� பச்ரசத்�மிழர் �ொமைொசர் அவர்�ளும் 
இருந�ொர்�ள். நொ்டொளுமன்த்தில் அதி� எண்ணிக்ர�யில் 
உறுபபினர்�ரளக் க�ொண்்ட அதி�ொை வலிரமமிக்� 
ஆளுங�ட்சியின �ர்லவைொ� �ொமைொசர் இருந�ொர். (இபதபொது 
அத� இ்டத்தில் அமித்ஷொ இருக்கி்ொர்) ‘பசுவர�த் 
�டுபபு’க்�ொ� ஒரு �னிச்சட்்டம் தபொ்ட தவண்டும் எனறு 
ஆர்.எஸ்.எஸ். த�ொரியர� �டுரமயொன, �ண்்டனத்து்டன 
நிைொ�ரித்�ொர் �ொமைொசர். மொட்டுக்�றிக்த� �ர்டவிதிக்� 
தவண்டும் எனறு த�ட்பது முட்்டொள்�னம் எனறும் மற்்வர் 
எனன சொபபி்ட தவண்டும், எர� சொபபி்டக்கூ்டொது எனறு 
கசொல்்ல நீ யொர்? எனறு த�ட்்டொர். அவரை எதிர்த்து அந� 
சட்்டத்ர� நொ்டொளுமன்ம் நிர்தவற்்ொது எனபர�ப புரிநது 
க�ொண்்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் 1966 நவம்பர் மொ�த்தில் க்டல்லியில் 
கபரும் �்லவைத்ர� ந்டத்தியது. ம�த்திற்�ொன தபொைொட்்டம் 
எனறு நிர்வொ்ண சொதுக்�ரள இ்க்கியது. அ�ன க�ொ்டர்ச்சியொ� 
நவம்பர் 7ஆம் த�தி இைவு �ொமைொசர் க்டல்லியில் வசித்து 
வந� வீட்டிற்கு சொதுக்�ள் கூட்்டம் தீ ரவத்�து. அநதநைத்தில் 
விழித்திருந� �ொமைொசரின உ�வியொளர் �ொமைொசரை அரழத்துக் 
க�ொண்டு பினவொசல் வழியொ� கவளிதயறிய�ொல் �ொமைொசர் 
உயிர்பிரழத்�ொர் இல்ர்லதயல் மொட்டுக்�றியின கபயைொல் 
ந்டந� படுக�ொர்லயில் மு�மது அக்்லக்கிற்குப பதி்லொ� 
அல்்லது முனபொ� �ொமைொசர் அவர்�ள் கபயர் தசர்நதிருக்கும். 

இபபடி ஒவகவொரு �ொ்ல�ட்்டத்திலும் கவவதவறு 
முயற்சி�ளில் த�ொல்வியர்டந� ஆர்.எஸ்.எஸ் �னது 
சித்�ொந�வொதி�ரள ரவத்து அரனத்து அைசியல் 
இயக்�ங�ளிலும் ஊடுருவியது. பல்தவறு அரமபபு�ரள ரவத்து 
அைசியல்வொதி�ளுக்கு அழுத்�ம் க�ொடுத்�து. அத� தநைத்தில் 
�னது அைசியல் அணுகுமுர்யொல் பிை�மர் இநதிைொ�ொநதி 
அறிவித்� அவசை நிர்ல அ்டக்குமுர்ரய எதிர்த்துப 
தபொைொடிய �ொநதியவொதி�தளொடும், இ்டதுசொரி�தளொடும் 
தசர்நது க�ொண்டு த�ர்�ர்லச் சநதித்�து. இநதிைொ�ொநதியின 
த�ர்�ல் த�ொல்விக்குப பி்கு அரமந� ஜன�ொ ஆட்சியில் 
முக்கியமொன துர்�ளின அரமச்சர்�ளொ� வொஜ்தபயியும் 
அத்வொனியும் தசர்நது க�ொண்்டொர்�ள். �ங�ள் திட்்டத்ர� 
சொதிக்� �ங�ளு்டன எவவளதவொ முைண்பொடு�ள் க�ொண்்ட 
இயக்�ங�ளு்டனும், �ட்சி�ளு்டன தசர்நது க�ொள்ளும் ஆர்.
எஸ்.எஸ்.இன அணுகுமுர்க்கு அடுத்� வொய்பபு வி.பி.சிங 
அரமச்சைரவயில் இர்ணநது அரமச்சர் ப�வி�ரளப 
கபற்்தில் தமலும் முனதனறியது. 

�ங�ள் சனொ�னக் க�ொள்ர�ரய நிர்தவற்் எனன 
தவண்டுமொனொலும் கசய்யத் �யொைொ� இருக்கும் ஆர்.எஸ்.
எஸ்.ஒரு பு்ம், உயர்ந� ஜனநொய�க் க�ொள்ர��ரளக் 
க� ொண்டிருந� ொலும் �ர்லவர்�ளின உறுதியற்் 
�னரமயொலும், சுயந்லத்திற்�ொ� க�ொள்ர�ரயப பினனுக்குத் 
�ள்ளிய �ொஙகிைசும் அதுதபொன் மொநி்லக் �ட்சி�ளும் 
மறுபு்ம். இவற்றுக்கிர்டயில் இநதும� அடிபபர்ட 
வொ�த்ர� உள்ளத்தில் �ொஙகிய ப்லர் நீதித்துர்யில் 
முனதனறி உயர்நீதிமன்ங�ளிலும் உச்சநீதிமன்த்திலும் 
நீதிபதி�ளொ� அமர்ந�ொர்�ள். அ�னபின நீதிமன்ப தபொக்கு 
கபரும்பொலும் இநது சனொ�னவொதி�ளுக்கு ஆ�ைவொ�தவ 
அரமந�து. அந� நிர்ல படிபபடியொ� உருவொனது. பசுரவ 
க�ொல்்லக்கூ்டொது என சட்்டம் இயற்் இநதிய அைரசதயொ, 
மொநி்ல அைரசதயொ வலியுறுத்�க் த�ட்டு நீதிமன்ங�ளில் 
க�ொ்டைபபட்்ட வழக்கு�ள் �ள்ளுபடி கசய்யபபட்்டன. இது 
முற்�ொ்ல �ட்்டம். சி்ல மொநி்லங�ளில் பசுவர�த் �டுபபும் 
வி்லஙகுப பொது�ொபபும் எனறு சட்்டங�ள் உருவொன தபொது, 
பசுரவ க�ொல்்லக்கூ்டொது எனபர� எதிர்த்து க�ொ்டைபபட்்ட 
வழக்கு�ள் �ள்ளுபடி கசய்யபபட்்டன. இது இைண்்டொம் �ட்்டம். 
மொடு�ள் குறிபபொ� பசுக்�ள் �்டத்திச் கசல்்லபபடுவ�ொ�வும், 
துனபுறுத்�பபடுவ�ொ�வும் கூறி க�ொ்டைபபடும் வழக்கு�ளில் 
அைசுக்கு அறிவுரை கூறுகித்ொம்’ என் அடிபபர்டயில் 
தீர்பபு�ரள வழஙகுவது மூன்ொம் �ட்்டம். 

அந�த் தீர்பபு�ரள ஆ�ொைமொ�க் க�ொண்டு அைசு புதிய 
சட்்டங�ரள இயற்றுவதும், அர� எதிர்த்து நீதிமன்த்தில் 
வழக்கு க�ொடுத்�ொல், அதில் �ர்லயி்ட முடியொது எனறு 
நீதிமன்ம் மறுபபது நொன�ொம் நிர்ல. 

�்டந� பத்�ொண்டு�ளொ� நமது ப்ல உரிரம�ரள இந� 
�ண்்ணொமூச்சி ஆட்்டத்தில் பறிக�ொடுத்துக் க�ொண்த்ட 
இருக்கித்ொம். 

அ�ன முக்கியமொன பகுதி�ொன தநபொளத்திற்கு மொடு�ள் 
�்டத்திச் கசல்்லபபட்டு பலி க�ொடுக்�பபடுவர�த் �டுபப�ற்�ொ� 
உச்சநீதிமன்த்தில் ஒரு வழக்கு �ொக்�ல் கசய்யபபட்டு அந� 
வழக்கின தீர்பபில் மொடு�ள் விற்பரனரய ஒழுஙகுபடுத்� 
உரிய சட்்ட விதி�ரள ஏற்படுத்துமொறு உச்சநீதிமன்ம் 
உத்திைவிட்்டதும், அந�த் தீர்பரப அடிபபர்டயொ�க் 
க�ொண்டு இநதியொரவ ஆளும் பி.தஜ.பி. அைசு கவளியிட்்ட 
மொடு விற்பரன ஒழுஙகுமுர் விற்பரன விதி�ளுமொகும். 
இநதியொவின பல்தவறு மொநி்லங�ளில் எழுந� எதிர்பபினொலும், 
மொடு�ள் விற்பரன குர்ந��ொல் ஏற்பட்்ட வருமொன இழபபும் 
அந� விதி�ரள மொற்்ச் கசய்துவிட்்டன. 

ஆனொல் பி.தஜ.பி.யின ஆட்சியில் உள்ள ெரியொனொ 
ம�ொைொஷ்டிைொ, ைொஜஸ்�ொன, குஜைொத், மத்தியப பிைத�சம், 
உத்�ைபபிைத�சம் ஆகிய மொநி்லங�ளில் பசுக்க�ொர்ல 
�ர்டகசய்யபபட்டு, மொட்டிர்ச்சிரய ரவத்திருபபத� 
குற்்ம் எனறு ஆக்�பபட்டுவிட்்டது. அ�ற்குத் �ண்்டரனயொ� 
ஏழொண்டு�ள், பத்�ொண்டு�ள் சிர்த்�ண்்டரன எனவும் 
அறிவிக்�பபட்டுள்ளது. 

அரனத்திற்கும் தம்லொ� இதுவரை நூற்றுக்�்ணக்�ொன 
இசு்லொமியர் மற்றும் �லித் மக்�ள் மொட்டுக் �றி 
ரவத்திருந��ொ�வும், மொட்ர்டக் க�ொல்்ல எடுத்துச் 
கசன்�ொ�வும், படுக�ொர்ல கசய்யபபட்டுள்ளொர்�ள். இநதியொ 
இனகனொரு விடு�ர்லப தபொரை தநொக்கி ந�ர்கி்து.

- ஷ�ர்்கொணல் சதொடரும்
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 ஜூ்ை 19 - (1827) மங்கள் பாணதட - (சுதந்திரப் தபாராடட வீரர.) பி்ந்த தினம்

‘‘த�ொர்ட்டுக்கு தபொய்ட்டு வை வழியி்ல எ�ொச்சும் ஒரு 
�ர்டயி்ல நல்்லொ சுருக்குனு புதைொட்்டொவும் குருமொவும் த�ொழி 
க�ொழம்பும் க�ர்டச்சொ சொபபி்டனும்்டொ வொகயல்்லொம் நம 
நம னு இருக்குது நொக்க�ல்்லொம் கசத்துதபொச்சு. எ�ொச்சும் 
ருசியொ சொபபு்டனும்்டொ!’’

‘‘ம்ம் பொக்�்லொம்’’ என்ொன ஒற்ர் வொர்த்ர�யொய். 

அவைவர் தபசிக்க�ொண்த்ட சொர்ல�ரள தவடிக்ர�ப 
பொர்த்�படி வந�னர். 

அமொவொரச மட்டும் �ண்�ரள மூடி தயொசரன 
கசய்துக�ொண்த்ட வந�ொன. உள்ள வநது மூணு மொசம் 
ஆகிடுச்சு. கபயில் இனனும் ஆ�தவ மொட்த்டஙகுது. அடுத்� 
வொைத்துக்குள்ள ஆகிடும் என மனதுக்குள் க�ம்பொய் 
கசொல்லிக்க�ொண்்டொன. 

உ்டன வநதிருந� விசொைர்ணக் ர�தி�ள் அவர்�ளுக்குள் 
ஏத�ொ குசுகுசுத்�படி வந�னர். க�ொஞ்சம் �ொது�ரள 
கூர்தீட்டியபடி அவர்�ள் தபசுவர�க் த�ட்� ஆைம்பித்�ொன. 

‘‘த்டய் உள்ள ஜட்ஜ் கூபபி்ட்பதபொ தபொ்மில்்ல அபப 
உன கசருபரப �ழற்றி �னியொ விடு உள்தள ஆஜர் ஆகிட்டு 
கவளிதய வைபப பொத்தீனொ நீ கசருபபு விட்்ட எ்டத்து்ல உன 
கசருபப தூக்கிட்டு தவ் கசருபரப ரவச்சிருபபொனு� நீ 
கசருபப �ொ்ணம்னு த�்டொ�. மொத்தி  ரவச்ச  கசருபப 
தபொட்டுக்� கசொ�பபி்டொ� சரியொ?’’ 

‘‘சரி ஏன கசருபப மொத்�்ொனு� எ�னொ்ல’’ என்ொன குமொர். 

‘‘த்டய் த�னக்கூ.... கசருபபுக்குள்ள �ொன்டொ த்டொபபு 
(�ஞ்சொ) இருக்குது அ� நம்ம பசங� ரவச்சிடுவொனு�  
சத்�ம் தபொ்டொம தபொட்டுக்� உள்ள வித்து �ொசொக்�்லொம் 
சரியொ?’’ 

‘ச்தச இவனு� சுய்லொபத்துக்�ொ� அடுத்�வரன பலி 
�்டொ ஆக்கு்ொனு�தள. கஜயிலுக்கு உள்தள வந�ொலும் 

கூ்ட �ொசு ப்ணம் பன்து்லதய குறிக்த�ொதளொடு�ொதன 
இருக்�ொனு�. அபபடி�ொன �ொசு ப்ணத்ர� 

சம்பொரிச்சு இவனு� எனன த�ொட்ர்ட �ட்டியொ 
வொழு்ொனு�. அடுத்� ஒரு மொசத்து்ல 

க்தயாடர்�்்த

கா ர்ல விடிநநதும் அவைவர் �ொர்லக்�்டன�ரள 
முடித்து குளித்து வரிரசயில் நினறு தசொறு 
வொஙகிச் சொபபி்டத் �யொைொனொர்�ள் சொபபிட்டு 

க�ொண்டு இருக்கும்தபொது 

‘‘அமொவொரச சினனச்சொமி’’ என குைல் த�ட்டு திரும்பி 
பொர்த்�னர் வொர்்டன நினறு க�ொண்டு இருந�ொர். 

‘‘சொர் கசொல்லுங�’’ என்ொன அமொவொரச 

‘‘எனனபொ ம்நதுட்டிங�ளொ. இனரனக்கு உங�ளுக்கு 
வொய்�ொ. த�ொர்ட்டுக்கு தபொ�ணும் கைடியொகுங�’’ 

‘‘சரிங� சொர் ப்ல குழபபத்து்ல ம்நத� தபொதனன’’ 

அவசைமொய்ச் சொபபிட்டு முடித்து 6 தபரும் �யொைொனொர் 
�ள். சம்பிை�ொயச் தசொ�ரன�ள் முடிநது ஆறு தபரையும் 
தவனில் ஏற்றினர். உள்தள தவனுக்குள் உள்ள இரும்பு 
ரபபபில்  ஒவகவொருத்�ருக்கும் �னித் �னியொ� ர� வி்லஙகு 
தபொ்டபபட்்டது. கூ்டதவ நொனகு விசொைர்ணக் ர�தி�ள் 
கமொத்�ம் பத்து தபரு்டன தவன சிர்ச்சொர்லரய விட்டு 
கவளிதய வந�து. ஆவ்லொய் அத்�ரன தபரும் சொர்ல�ரள 
தவடிக்ர�ப பொர்த்�னர். திருவிழொக் கூட்்டங�ளில் நொம் 
குழநர��ரளக் ர�பபிடித்து அரழத்துச் கசன்ொல் 
�னக்குப பிடித்� ஒனர்க் குழநர��ள் திரும்பித் திரும்பிப 
பொர்த்துக்க�ொண்த்ட தபொகுதம அதுதபொ்ல. அத்�ரன தபரும் 
சிர்பட்டு கி்டந� சிர்�ரள விட்டு கவளிதய வந�தும் 
சொர்லயில் தபொய் வரும் வண்டி வொ�னங�ள், புதிய சினிமொ 
ப்ட தபொஸ்்டர்�ள், டீக்�ர்ட, ஓட்்டல்�ள் உயை உயைமொன 
�ட்டி்டங�ள் அரனத்ர�யும் புதிய�ொய்ப பொர்பபது தபொ்ல 
ஆவத்லொடு தவடிக்ர�ப பொர்த்�படி வந�னர். 

‘‘மொபள த்டய்’’ என்ொன �ருபபன 

‘‘ம் கசொல்லு மச்சொன’’
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 ஜூ்ை 20 - (1919) எடமணட ஹிலாரி. (முதனமுதலா்க எவபரஸட சி்கரத்தில ஏறி சாததன பதடத்தவர.) பி்ந்த தினம்

மறுபடியும் கஜயிலுக்கு�ொன வைொனு�.’ என மனதில் 
பு்லம்பிக்க�ொண்்டொன அமொவொரச. 

சொர்லதயொைச் சுவர்�ளில் எஙகு பொர்த்�ொலும் ‘வொழும் 
வள்ளத்ல...’ ‘ஏரழ�ளின த�ொழதன...’ 

‘சிறுத்ர�தய புலிதய’ 

வீை வசனங�ள் நிர்ந� சுவகைொட்டி�ள் 

தசரி�ளின பொது�ொவ்லதன தசரி�ளின தசகுதவைொதவ 

என சுவகைொட்டி�ள்.

மொவீைதன என் சுவகைொட்டி�ள் 

இதுக்கு ஒண்ணும் க�ொர்ச்ச மயிரு இல்்ல வொய் 
இருக்குதுங�்துக்�ொ� வசன மயிரு மட்டும் தபசி எழுதி 
ஒட்டிக்�்ொனு� தசரி�ளும் குடிரச�ளும் குடிரசவொழ 
மக்�ளின உ்டரம�ளும் க�ொளுத்�பபட்்டதபொது இவனு� 
எங� தபொயி ஒளிஞ்சுகிட்டு கிட்டு இருந�ொனு�. 

தபருக்குமட்டும் வீைபபர்யன வீைசக்கிலியன னு தபொஸ்்டர் 
ஒட்டிகிட்்டொ தபொதுமொ? 

கவண்மனி குளபபொடி ஊஞ்சரன தம்லவளவு துவஙகி 
இளவைசன, த�ொகுல்ைொஜ், சங�ர் வரைக்கும் ந்டந� அத்�ரன 
சம்பவத்ர�யும் தவடிக்ர� மயிரு மட்டும்�ொ பொக்� முடிஞ்சது 
இவனு�ளொ்ல... 

அர�யும் விட்்டொக்� நீதி தவண்டும் நொயம் தவணுமுனனு 
தைொட்டு்ல க�ொடி புடிச்சு தபொைொட்்டம் பண்ணுவொனு�. 

எவனொச்சும் ஒருத்�ன �ன சொதிக்�ொைரன க�ொனனதுக்�ொ� 
திருபபி கவட்டி இருக்�ொனொ? அல்்லது குர்ந� பட்சம் 
திருபபி அடிச்சொவது இருபபொனொ எல்்லொம் அைசியல். 
சொதிக்கு ஒரு �ட்சி அதுக்கு ஒரு �ர்லவன. 

இங� �னக்�ொன ஒரு அர்டயொளத்ர�ப பிடிக்� 
குடிரச�ரளக் க�ொளுத்தியும் மைங�ரள கவட்டியும் 
வனமுர்�ரள கசஞ்தச �ன சொதிய அர்டயொளத்ர� 
�க்� ரவச்சுகிட்டு அைசியல் பண்்வகனல்்லொம் 
இனனமும் இருக்�த்�ொதன கசய்ய்ொன. 

�னரன �ன சொதி சொர்ந� மக்�ரளப பொது�ொக்� 
வனமுர் கசஞ்சொ அது குற்்ம் ஆகிடுமொ இங� எதுவுதம 
குற்்ம் இல்்ல. 

�னரன பொது�ொத்துக�ொள்ள திருபபி அடிக்�ணும் அவன 
கவட்டுனொ நொமளும் கவட்்டணும்.

யொரும் யொருர்டய உயிரையும் எடுக்� இங� எவனுக்கும் 
அதி�ொைம் இல்ர்ல. 

ஆனொ தவ் வழியில்ர்ல கபரியொர் அம்தபத்�ர் 
�த்துவங�ள் இந� மண்ணுக்கு முழுரமயொய் கசனறு 
அர்டநதிருந�ொல் இபபடிபபட்்ட சொதி வனமங�ள் சொதி 
க�ொர்ல�ள் ந்டநதிருக்� வொய்பபு�ள் இல்ர்ல 

ஆனொ மக்�ளிர்டதய அந� ம�த்�ொன �ர்லவர்�ளின 
க�ொள்ர� தபொய் தசைவில்ர்ல. எஙத�ொ �பபு ந்டநதிருக்கு. 
இந� அைசியல் வொதி�ளும் சமூ� இயக்�வொதி�ளும் 
மூச்சுக்கு முனனூறு �்டரவ இது கபரியொர் மண் அபபடினு 
முழங�்ொங�. அந� �ருத்தியர்ல ஏத�ொ ஒரு சக்தி 
நீர்த்துதபொ� கசய்துகிட்த்ட இருக்குது. அர� இனம் �ண்டு 
அழிக்�ொம இங� சமூ� மொற்்த்ர� அர்டய முடியொது. 

‘‘தயய் எல்்லொம் கைடியொ இருங�பபொ 
த�ொர்ட் வநதுடுச்சு ’ ’  என் சத்�ம் 
த�ட்டு திடுக்கிட்டு நிரனவுக்கு வந�ொன 
அமொவொரச. 

தவன த�ொர்ட் வொசலில் பொது�ொபபொய் 
நிறுத்�பபட்்டது. 

அமொவொரச சினனச்சொமி �ருபபனின 
உ்வினர்�ள் தவரன தநொக்கி அழு� 
படிதய ஓடி வந�னர். 

‘‘தய மொமொ நல்்லொ இருக்கியொ மொமொ’’ என்படி ஓகவன 
கபருஙகுைக்லடுத்து அழு�ொள் அமொவொரசயின மரனவி 
ரநநது தபொன தசர்லயும் கிழிந� ஜொக்�ட்டும் வறுரமயின 
பொல் கமலிநதுதபொன உ்டலும் எண்ர்ண ரவக்�ொ� �ர்ல. 
அம்மொவின பு்டரவரய இறுக்�மொய் பிடித்�படி �்லவைத்து்டன 
‘‘யபதப எபபபதப வருவ வொபதப ஏன ஒனரனய இபபடி 
சஙகிலி தபொட்டு �ட்டி ரவச்சிருக்�ொ�. வொபதப நம்ம 
வூட்டுக்கு தபொவ்லொம்’’ என கபருஙகுைக்லடுத்து அழு�ொன 
குழநர�. அமொவொரச தவனில் இருநது இ்ஙகினொன யபதப 
என �ொவிக்க�ொண்டு ஓடிவந�ொன அமொவொரசயின ம�ன. 

�ண்�ளில் நீர் சுைந�து ம�ரனக் �ட்டி அர்ணத்�ொன ‘‘சொமி 
நல்்லொருக்கியொ. சொமி தவளொ தவரளக்கு தசொறு திங�றியொ 
பக்�த்து வீட்டு �மிழைசி பொபபொ எனன பன்ொ?’’ என 
ம�ரனக் �ட்டிப பிடித்து �டித்�படி த�ட்்டொன அமொவொரச 

‘‘யபதப நீ இல்்லொம வூத்ட நல்்லொ இல்்லபதப. அம்மொ 
க�னம் க�னம் அழுவுது அ� பொத்�ொக்� எனக்கும் 
அழுவொச்சொ வருது. நீ எனனபதப கசஞ்ச ஏன உனரன 
இபபடி வூட்டுக்கு வி்டொம �ட்டி ரவக்�்ொங�?’’ என அழு�ொன 

அமொவொரசயின ம�ன. 

‘‘புள்ள வக்கீ்ல பொத்தியொ  எனனொச்சு எதும் 
கசொனனொங�ளொ?’’

‘‘இல்ர்ல மொமொ அந� வக்கீலு வை்ல மொமொ. 
ப்ணம் ப்ணம் னு ப்ணத்ர� மட்டும்�ொ வொஙகுனொன. 

தவ் எந� தவர்லயும் அவன கசய்ய்ல அடிக்�டி வடிதவலு 
பண்ர்ணயக்�ொைன கபொண்்டொட்டி �வி�ொ கூ்ட எங�தயொ 
தபொைொன வைொன. அவன நம்ம பிைச்சரனய பத்தி கபருசொ 
எர�யும் �ண்டுக்�்ல.’’ 

‘‘தபொன வொைம் �ொ ப�த்சிஙகுங�் தபர்்ல ஒரு வக்கீல் 
நம்ம வூட்டுக்த� வந�ொரு’’ 

‘‘யொதைொ க்லனினு �ொமைொசுனு கைண்டு தபர் உஙகூ்ட உள்ள 
இருக்�்ொங�ளொதம. அவங� அனுபபுனொங�னு கசொல்லி 
நம்ம வூட்டுக்கு வந�ொங�. 

எதுக்கும் �வர்லப ப்டதவண்்டொம் மொ இனனும் கைண்டு 
வொைத்து்ல உங� வீட்டுக்�ொர் உள்ப்ட ஆறு தபரும் கவளிய 
வநதுடுவொங� நீங� எதுக்கும் �வர்லப ப்ட தவண்்டொம்னு 
கசொல்லிட்டு தபொனொங�’’

‘‘மொமொ அங� பொரு’’ என்படி �ண்�ளில் மிைட்சிதயொடு 
ர� நீட்டிக் �ொட்டினொள். 

அஙத� வடிதவலு பண்ர்ணயக்�ொைன மரனவி அவனது 
சொதி சங�த்து ஆட்�ள் கவள்ரளயும் கசொள்ரளயுமொய் 
நினறு மீரசரய முறுக்கியபடி ஏத�ொ தபசிக்க�ொண்டிருந�னர். 

- சதொடரும்

சிெயா ச்ட்ன்
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 ஜூ்ை 21 - (1960) - உலகின முதல பபண பிரதமரா்க இலஙத்கயில சிறீமாதவா பணடாரநாயக்்க பதவிதயற்்ார.

இைண்்டொம் உ்ல�ப தபொருக்குப பின நி�ழந� ‘நொைம் 
பர்க் விசொைர்ண�ள்’ �ற்பழிபபு மனி� கு்லத்திற்கு 
எதிைொன குற்்கமனக் �ண்்டனங�ரளப பதிவு 

கசய்துள்ளன. ஆனொல் ம�ளிருக்கு எதிைொன வனமுர் 
குறிபபொ� �ற்பழிபபு அ�ற்த� உரித்�ொன அவமொன 
முத்திரைரய சமீபத்தில் நி�ழந� தபொர்�ளில் முள்ளொய் 
மனி� இ�யங�ளில் விர�த்துள்ளது. 

தபொனஸீயொ, தெர்ஸ த�ொவினொ, தபரு, ருவொண்்டொ 
ஆகிய நொடு�ளில் மூண்்ட தபொர்�ளில், கபண்�ளும் 
சிறுமி�ளும் �ற்பழிபபு, சிர்  ரவபபு, சித்திை வர��ரள 
நொட்ர்டக் �ொக்கும் பர்டயினதை கசய்துள்ளனர். 

�ம்தபொடியொ, ரசபைஸ், ரெதிரய பீரியொ, தசொமொலியொ, 
உ�ொண்்டொ, வங� த�சம் ஆகிய நொடு�ளில் நர்டகபற்் 
பல்தவறு ஆயு�ப தபொைொட்்டங�ளிலும் இக்த�ொைக் 
க�ொடுரம�ள் த�ொத்லொச்சியுள்ளது. 

தபொர்க்�ொ்லங�ளில் கபண்�ளும் சிறுமி�ளும் 
�ற்பழித்�லுக்குப பின �ட்்டொய விபச்சொைத்தில் 
ஈடுபடுத்�பபட்்டனர். வியட்நொம் தபொரின தபொதும் ஆசியப 
கபண்�ளுக்கு இத்�ர�ய அவ்லநிர்லரய அகமரிக்� 
இைொணுவத்தினர் உருவொக்கினர். தபொருக்கு அஞ்சி நொட்ர்ட 
விட்டு கபொருள் உ்டரம�ரள இழநது பு்லம் கபயர்ந� 
ஐநது த�ொடிதய முபபது இ்லட்சம் மக்�ள் எண்பது 

விழுக்�ொடு கபண்�ளும் குழநர��ளும் அ்டஙகுவர். 

1993இல் தசொமொலிய அ�தி�ள் மு�ொம்�ளில் 
�ஞ்சமர்டந� கபண்�ரள �ற்பழிபபு வனக�ொடுரம�ள் 
கவகுவொ� இருந��ொ�க் கூ்பபடுகி்து. உ்ணவு பஞ்சத்திலும் 
குடிநீர் பற்்ொக்குர் �ர்ல விரித்�ொடும் எதிரி�ள் 
மு�ொம்�ளில் ஒவகவொரு இைவும் கபண்�ரளத் துனபுறுத்தி 
�ற்பழிக்�பபட்்ட�ொ� ஆய்வு�ள் க�ரிவிக்கின்ன. 

இநதியப பொைொளுமன்ம், சட்்ட மன்ங�ளில் 
கபண்�ளுக்�ொன இ்ட ஒதுக்கீடு வழங� தவண்டுகமன் 
த�ொரிக்ர�ரய முநர�ய ஆட்சியொளர் நிர்தவற்்ொமத்லதய 
நர்டரயக் �ட்டிவிட்்டனர். 128 த�ொடி மக்�ள் க�ொர� 
க�ொண்்ட இநதியொவில் கபண்�ள் சரிபொதி அளவில் 
உள்ளனர். ஆனொல் கபண்�ளுக்கு இரழக்�பபடும் வன 
க�ொடுரம�ள் ஏைொளமொய் ந்டநது க�ொண்டு�ொனிருக்கின்ன. 

அனனியர்�ரள இநதிய நொட்ர்டவிட்டு கவளிதயற்றுகின் 
தீவிை தபொைொட்்ட முர்�ரள ர�யிக்லடுத்து அண்்ணல் 
�ொநதி ஆட்படுர�யில் இருந� சூழலில் நவ�ொளி 
�்லவைத்�ொல் கவடித்துக் கிளம்பிய வன முர்யில் 
ஏைொளமொன கபண்�ள் பொலியல் வன க�ொடுரமக்கு 
ஆளொனொர்�ள். ப�றிப தபொன �ொநதி கபண்�ளுக்கு 
மறுவொழவு ரமயங�ரள நிறுவி புனர் வொழவுக்கு 
வழி�ண்்டொர். இக�ல்்லொம் சு�நதிைக் �ொ்லவடுக்�ள் 

அன்றும்
இன்றும்
பாலியல்
வன்்காடுமைகள்
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 ஜூ்ை 21 - சிவாஜி ்கதணசன (தமிழ நடி்கர) நிதனவு தினம்

அல்்லதவ!

பதினொறு வயது பருவத்தில் தபொர்க்�ளத்திற்கு 
கசன் வீைத்தின விரள நி்லம், தியொ� சீ்லன தீைன 
திபபு சுல்�ொன, தபொர்க்�ொ்லத்தித்லதய தபொரிட்டு 50 
அ�ரவ எட்்டொ� தபொது உயிர் நீத்� ரமசூர் புலி, �னது 
தபொர்பபர்டயினருக்கு கூறுகி்ொர். தபொர் முடிந� பினனர் 
த�ொற்�டிக்�பபட்்ட நொட்டிலுள்ள கபொருட்�ரளயும் 
உ்டரம�ரளயும் யொக�ொரு �ொை்ணத்திற்க்�ொ�வும் 
சூர்யொ்டக் கூ்டொது. குறிபபொ�ப கபண்�ள் மீது அத்து 
மீ்ல்�ளும் �ண்டிபபொ�த் க�ொ்டைக் கூ்டொது. கபண்�ள், 
சி்ொர்�ள், முதியவர்�ள், �ண்ணியத்து்டன ந்டத்�பப்ட 
தவண்டும் எனறு �ட்்டரளயிட்்டொர். சமூ�த்தில் இய்லொ� 
வர� மக்�ளில் கபண்�ரள மு�னரமப படுத்திய�ன 
விரளதவ இவவறியச் கசய்லொகும். மண்்ணொளும் 
தவந�னுக்குரிய பண்பொகும். 

“குடும்ப வனமுர்க் க�ொடுரம �டுபபுச் சட்்டம் நர்ட 
முர்யில் இருநதும் வீடு�ளில் �்ணவன, மொமனொர், 
மொமியொர்�ளொல் கபண்�ளுக்கு ஏற்படும் வனதுனபம் 
க�ொ்டர்நது க�ொண்டு �ொன இருக்கின்ன. இருபொ்லரும் 
நனகு �ல்வி �ற்்வர்�ளொயிருக்கும் குடும்பங�ளிலும் 
வன க�ொடுரம�ள் நி�ழத்�ொன கசய்கின்ன” என ஓர் 
ஆய்வறிக்ர� கூறுகி்து. 

கபண்�ளுக்கு எதிைொன வனக�ொடுரமத் �டுபபுச் சட்்டம் 

வை�ட்சர்ண க�ொடுரம �டுபபுச் சட்்டம் 

கபண்�ள் வொழவுரிரமப பொது�ொபபுச் சட்்டம் 

கபண்�ள் பணிப பொது�ொபபுச் சட்்டம் 

இநதிய �ண்்டரனச் சட்்டம். 

விண்ர்ணத் க�ொடும் எண்ணி்லொ வண்்ண வண்்ணச் 
சட்்டங�ள் இயற்றியும் விரளவும் விரளச்சலும் குர்தவ!

தமற்�ொணும் கபண்�ள் பொது�ொபபுச் சட்்டங�ள் ப்ல 
இருநதும் கபண்�ளுக்கு எதிைொன குற்்ங�ளில் �மிழநொடு 
பனனிைண்்டொவது இ்டத்தில் உள்ளது. 

�மிழநொடு மக்�ளின க�ொபபுள் த�ொடி உ்வொன 
ஈழத்தில் இறுதி �ட்்டப தபொரில் �மிழர்�ள் ஒரு ்லட்சத்து 

இரயா.்�யாரயா
நொற்ப�ொயிைத்துக்கு தமற்பட்த்டொர் கசொல்க்லொனனொ 
துயைத்திற்கு ஆட்படுத்தி க�ொனறு குவித்�து ஆளும் 
சிங�ள அைசு. ஒரு நொட்டின மக்�ரளதய ஒரு அைதச 
தபொைொல் க�ொனறு குவித்� க�ொடுரம தவறு எந� 
நொட்டிலும் ந்டநதிைொ� அதிசயம். புலி�ள் என் கபயரில் 
நொட்டிலுள்ள இரளஞர்�ரள  தவட்ர்டயொடிக் க�ொனறும் 
கபண்�ரள சித்�ைவர� கசய்தும் உ்டலுறுபபு�ரள 
சினனொபினனமொக்கி சிர�த்து, வனபு்ணர்வு க�ொண்டு 
க�ொனறு குவித்�து  இைொணுவம். கபண்�ளின அவ்லக் 
குைல் இனறும் ஒலித்துக் க�ொண்டு �ொன இருக்கின்து. 

�ர்லந�ர் டில்லியில் �்டந� 2012 இல் ஓடும் தபருநதில் 
மருத்துவக் �ல்விப பயிலும் மொ்ணவி ஆறு தபர் க�ொண்்ட 
கும்ப்லொல் க�ொடூைமொ� வனபு்ணர்வு கசய்யபபட்டு 
தநொய�ற்்ல்(சிகிச்ரச) பயனளிக்�ொமல் இ்ந�து, இநதியொ 
மட்டுமல்்லொமல் அரனத்து்ல� நிர்லயிலும் மி�ப கபரிய 
அதிர்ச்சி தபைர்லரய ஏற்படுத்தின. 

சம�ொ்லத்தில் தூத்துக்குடி பள்ளி மொ்ணவி பள்ளிக்குச் 
கசல்லும் தபொது வல்லு்வு க�ொண்டு, க�ொனறு தபொட்்டனர் 
ஒரு த�ொ்டரிக் கும்பல். பண்பொட்டிலும் நொ�ரீ�த்திலும் 
க�ொட்டி்லொய் விளஙகும் �மிழநொட்டில் அண்ரமக் 
�ொ்லமொய் வருகின் ஊ்ட�த் ��வல்�ள் அரனத்தும் 
கநஞ்ரசப ப�்வும், சமூ�த்ர� சி�் ரவக்கின்னவொய் 
அரமநதுள்ளன. சொன்ொய் ஒனறு; விரளயொடிக் 
க�ொண்டிருந� நொனகு வயது சிறுமி நொற்பத்ர�நது 
வயது வொலிபனொல் சீைழிக்�பபட்்டொள். எனதன �ொமப பசி 
எத்�ரன கபரிய �ொமக் க�ொடூைம். மனி�ம் எஙத� எர� 
தநொக்கிப பயணிக்கி்து. 

தமம்தபொக்�ொ�ப பொர்த்�ொல் சமூ�த்தில் கபண்�ள் 
பழ�க் கூ்டொது எனறு கசொல்லும் ஆ்ணொதிக்�ம் 
இனறும் கிைொமப பு்ங�ளில் நி்லவிக் க�ொண்டு �ொன 
இருக்கின்ன. �்ணவரன இழந� மரனவிரய வி�ரவ 
ர�ம் கபண் என் பட்்டங�ள் உண்டு. மரனவிரய 
இழந� �்ணவனுக்கு பட்்டங�ள் இல்ர்லதய; இஙத�தய 
கபண்்ணடிரம முரளக்கி்து. கபண்�ரளப தபொற்றுவர� 
வி்டப கபண்்ணடிரம எனனும் இழிச் கசொல்லி அ�ற்றி 
அவர்�ளும் மொனு்டப பி்வி �ொன எனறு நிரனத்�ொத்ல 
தபொதும், கபண்ணியம் உயர்வு கபற்றுவிடும். 

மொனு்டம் தபொற்றும் கபண்ணியப தபொைொளி �நர� 
கபரியொர் “கபண்�ளுக்கு விடு�ர்ல எனபது கபண்�ளொல் 
�ொன தபொைொடிப கப் முடியும். எந� ஓர் ஆணும் 
கபண்ணும் விடு�ர்லரயயும் கபற்றுத் �ை மொட்்டொர்�ள்” 
எனறு கூறுவொர். 

அரனத்து நிர்லயிலும் ஒரு சமு�ொயத்ர� உயர்த்திக் 
�ொட்டுவ�ற்கு அடிபபர்டயொ� அரமவது கபண் 
விடு�ர்லதய. விடு�ர்ல எனபது கபண் வீட்டிலிருநது 
கவளிதய்  தவண்டும் எனப�ல்்ல. உரிரமரயயும் 
�்டரமரயயும் இர்ணந� வொழரவப தபொற்றுவத� ஆகும். 

கபண்�ளின வொழக்ர� �ண்ணீரில் க�ொ்டஙகி 
�ண்ணீரித்லதய முடிவ�ல்்ல, விடு�ர்லயும் முழு 
உரிரமயும் கபற்் கபண் குடும்பத்தினரை தம்லொண்ரம 
கசய்�ொல் அந�க் குடும்பதம ஒரு பல்�ர்ல�ழ�மொ� 
அரமயும்.                                       

அதனத்து நிதலயிலும் ஒரு 
சமுதாயத்த உயர்ததிக் ைாட்டுேதற்கு 

அடிப்பதடயா்க அதமவது பபண 
விடுத்ைவய. விடுத்ை என்ெது 
பபண வீடடிலிருந்து பவளிதய்  

வேண்டும் என்ெதல்ை. உரி்ை்யயும் 
்கடதமதயயும் இதணந்த வாழதவப் 

வொற்றுேவத ஆகும். 
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 ஜூ்ை 23 - (1856) பால்கங்காதர தில்கர - (சுதந்திரப் தபாராடட வீரர.) பி்ந்த தினம்

கீ ை வொங�ர்லதயொ. . ! கீை. . ! அ�த்திக்கீரை; 
கபொனனொங�னனிக் கீரை; முருஙர�க் கீரை; கீை 
வொங�ர்லதயொ கீை..!

விஷம் முறிக்கும் - நஞ்சு முண்்டொன கீரை; ைத்�ம் 
சுத்தி கசய்யும், அஜீை்ணம் அ�ற்றும் - புதினொக் கீரை; 
சிைஙகும், சீ�ளமும் வி்லக்கும் - புண்்ணக் கீரை; ர�, 
�ொல் மு்டக்�ம் நீக்கும். வொயு வி்லகும் - மு்டக்�த்�ொன 
கீரை; மூரளக்கு ப்லம் �ரும் - வல்்லொரை; நீரிழிரவ 
நீக்கும். �ண்�ள் உ்டல் ப்லம் கபறும் - முருஙர�க் கீரை; 
ைத்� தசொர�ரய நீக்கும் - கவள்ரள �ரிசர்லக்கீரை; 
ைத்� அழுத்�த்ர� சீர் கசய்யும் ,சிைஙகு மூ்லத்ர� 
தபொக்கும் - சுக்�ொ கீரை; தமனி அழர�யும், �ண் ஒளிரய 
அதி�ரிக்கும் - கபொனனொங�னனிக் கீரை...

‘ ‘கீை வொங�ர்லதயொ. . ! கீை . . ! அ�த்திக்கீரை; 
கபொனனொங�னனிக் கீரை; முருஙர�க் கீரை; கீை 
வொங�ர்லதயொ கீை..!’’

‘‘இயற்ர�யொ கிர்டக்கி் சத்�ொனக் கீரை; த�டி த�டி 
வொஙகினொலும் கிர்டக்�ொ� கீரை வர��ள் வொங�ம்மொ 
வொங�... கீை வொங�ர்லதயொ..! கீை...’’

‘ ‘ எ ங�ளுக்கு க�ரிஞ்சது்லொ  முருங�  கீ ை ; 
கபொனனொங�னனிக் கீை; அ�த்திக்கீை நீ எனன்டொனொ 
இவவதளொ க�ொண்டு வச்சிட்டு அத்�ரனயும் கீைஙகிை 
கிைொமத்து்ல இருநது வநது பட்்ட்ணத்து்ல இருக்�வங�்ல 
ஏமொத்� பொக்குறியொ....’’

‘‘இந�ொ மொ நொங� ஏமொத்தி கபொரழக்� கபொ்ந�வங� 
இல்்ல ஒரு ரூபொ நொளும் உழச்சி சொபபிடு்வங� எனன கீரைய 
சொபபிட்்டொ எனனொ பனனும்னு கசொல்லிட்த்ட வதைன த�ளு...’’

‘‘பித்�ம், �பம், தநொய்�ரள வி்லக்கும் - பைட்ர்டக் 
கீரை; கவட்ர்டரய, நீர் �டுபரப நீக்கும் - பிண்்ணொக்கு 
கீரை ; தசொர�ரய வி்லக்கும். �ண் தநொய் சரியொக்கும் 
- புளியஙகீரை; ஆண்ரம கபருக்கும் - அரைக்கீரை; 
பசிரயத் தூண்டும் , வீக்�ம் வத்�ரவக்கும் - குபரப கீரை; 

�ல்லீைர்ல ப்லமொக்கும். �ொமொர்லரய வி்லக்கும் - மஞ்சள் 
�ரிசர்ல; கவள்ரள வி்லக்கும் நீர் �டுபரப நீக்கும் - க�ொடி 
பசர்லக் கீரை; �ரச�ரளப ப்லமர்டயச் கசய்யும் - 
பசர்லக் கீரை; சரும தநொய்�ரளத் தீர்க்கும் பொல்விரன 
தநொரயக் குர்க்கும் - சிறு பசர்லக் கீரை; சிறுநீை�த்ர� 
நனகு கசயல்ப்ட ரவக்கும். உ்டல் கவபபத்ர�த் �ணிக்கும் 
- �ொசினிக் கீரை; ைத்�த்ர�ச் சுத்�மொக்கிப பித்�த்ர�த் 
க�ளிய ரவக்கும் -அ�த்திக் கீரை...’’

‘ ‘கீை வொங�ர்லதயொ. . ! கீை . . ! அ�த்திக்கீரை; 
கபொனனொங�னனிக் கீரை; முருஙர�க் கீரை; கீை 
வொங�ர்லதயொ கீை..!’’

‘‘எனனமொ நீ இபபடி கசொல்லிட்த்ட இருக்� இவவதளொ 
கீை இருக்குனு இபதபொ �ொ க�ரிது... நீதயொ நல்்ல கீரையொ 
2 குடுமொ ஒ்டம்புக்கு சத்�ொ...’’

‘‘இந�ொங� ம்மொ முரளக் கீரையும் ம்ணத்�க்�ொளி 
கீரை எடுத்துட்டு தபொய் சமச்சி சொபபிடுங�...’’ 

‘‘யம்மொ... கீைக்�ொை அம்மொ... இந� கைண்டு கீரையும் 
உ்டம்புக்கு எனன பனனும்னு கசொல்்லதவ இல்்ல...’’

‘ ‘முரளக் கீரை - பசிரய ஏற்படுத்தும். நைம்பு 
ப்லமர்டயும்; ம்ணத்�க்�ொளி கீரை வொய், வயிற்றுபபுண் 
கு்ணமொக்கும்; சமச்சி சொபபிட்டு நொ அடுத்� மு் 
வரும்தபொது கசொல்லுங�மொ எபபடி இருக்குனு....’’

‘ ‘கீை வொங�ர்லதயொ. . ! கீை . . ! அ�த்திக்கீரை; 
கபொனனொங�னனிக் கீரை; முருஙர�க் கீரை; கீை 
வொங�ர்லதயொ கீை..!’’

‘‘அண்த்ண, அண்த்ண இந� �ள்ளுவண்டிய க�ொஞ்சம் 
தம்லத் தூக்கி ரவயுங� அண்த்ண மொட்டிகிடுச்சி, வண்டி 
கைொபப கீை இருக்கு கவயிட் ஆ இருக்கு க�ொஞ்சம் உ�விப 
பண்ணுங� அண்த்ண..!’’

‘‘சரி, ம்மொ.. நொ இந�பக்�ம் புடிக்குத்ன நீ ! அந� 
பக்�மொபுடி...’’

தள்ளுவண்டி
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 ஜூ்ை 25 - (1978) - உலகின முதல தசாததனக் குழாய் குழந்தத உருவான நாள்

‘‘�ள்ளு; �ள்ளு க�ொஞ்சமொ தூக்கி புடிமொ நொ �ள்ளுதைன 
ம் அவவளவு �ொ மொ வநதுடுச்சி; எதுக்கு மொ இந� தவ�ொ� 
கவயி்ல இபபடி �ஷ்்டபபடுை உங� வீட்டுக்�ொைர் எனன 
பனனு்ொர்’’

‘‘அவன பத்தி ஏனதன த�க்கு் எனரனயும் என 
புள்ரளங�ரளயும் விட்டுட்டு இனகனொருத்தி கூ்ட 
வொழநதுனு இருக்�ொன அவன வச்சிட்டு நொ எனன �ொலு 
தம்ல �ொல் தபொட்டுட்்டொ சொபபி்ட முடியும்..! க்டயிலி 
சம்பொதிக்கு்� வச்சி வயித்� �ழுவிட்டு புள்ரளங�ள 
ஆளொக்� �ொ இபபடி �ஷ்்டபபடுத்ன...’’

‘‘சரிம்மொ சரிம்மொ �வ்ல ப்டொ� தம்ல இருக்�வ 
பொத்துட்டு�ொ இருக்�ொ எல்்லொ நல்்லதுக்த� ந்டக்குதுனு 
அவன தமர்லதய பொைத்� தபொட்டுட்டு கபொழபப பொரு..!’’

‘‘ஓ தம்ல இருநது இந� க�ொடுரமய தவ் பொத்து 
ைசிச்சிட்டு இருக்�ொனொ அவ, அவ �்டவுளொ இல்்ல எனன..! 
�ஷ்்டபபடு் தநைத்து்ல உ�வு் மனுசன �்டவுளொ இல்்ல 
�்டவுள்னு த�ொவிலுக்குள்ள இருக்� �ல் �்டவுளொ..?’’ 

‘‘எனனம்மொ நீ இவவளவு விைக்தி்ல தபசு்; எனன 
இருந�ொலும் �்டவுள தபொய் இபபடி தபச கூ்டொது மொ..!’’

‘‘அஞ்சி வட்டிக்கு �்டன வொஙகி �ள்ளுவண்டி தபொட்டு 
க�னம் க�னம் தூக்�ம் இல்்லொம மொர்க்க�ட் தபொய் 
புளுக்�த்து்ல க�ொசுக்�டி்ல �ொத்துஇருநது தபைம்தபசி 
40 வ� கீை வொஙகி அ� கபொதிமொடு மொறி; மொறி மொறி 
சுமநது எடுத்து வநது கூவி கூவி விக்கி்துக்குள்ள பொதி 
�ருகிதபொயிடும் இருக்�்� �ொபபொத்� �ண்ணீய க�ளிச்சி 
க�ளிச்சி கீரைய �ொயவி்டொம துணியப தபொட்டு தபொத்தி, 
புள்ரளய பொத்துக்கு் மொதிரி கபொத்தி கபொத்தி பொத்து 
விக்கி்துக்குள்ள கபொழுது சொஞ்சிடும்... �ொஞ்ச� தூக்கி 
குபரப்ல தபொட்டு அடுத்�நொள் கமொ�லுக்கு அடுத்�வன 
கிட்்ட ர�தயநதி நிக்கு்� பொக்�  �்டவுள் எனக்கு எதுக்கு..!

‘‘சரிம்மொ க�ரியொம உனட்்ட தபச்சு குடுத்துட்த்டன , 
ம்ணலிக்கீரை குடு...’’

‘‘இந�ொண்்ட இந�ொங� நொ ம்ணலிக்கீரை; நொ தபசுன� 
�பபொ எடுத்துக்�ொதீங� நொ உண்ரமரய உ்ணர்ந� �ொ 
கசொனதனன உங� நம்பிக்ர�ய தநொ�டிக்� கசொல்்ல்ல...’’

‘‘அவங� அவங� �ஷ்்டம் அவங�ளுக்கு கீரை எவவளவு 
ஆச்சி 20 ரூ நொ சரி இந�ொ மொ வச்சிக்த�ொ வைட்டுமொ..! ’’

சரி நொ நனறி! வண்டியதூக்கிவிட்்டதுக்கு...

கீ ை  வ ொங�ர்லதய ொ . . !  கீ ை . . ! 
அ�த்திக்கீரை; கபொனனொங�னனிக் கீரை; 
முருஙர�க் கீரை; கீை வொங�ர்லதயொ கீை..!

சளி, இருமர்ல துரளத்க�றியும் 
- �ல்யொ்ண முருஙர�க் கீரை; அசதி, 
தசொம்பல் நீக்கும் - தும்ரப; நீைர்டபபு 
நீக்கும் - முள்ளஙகிக் கீரை; பித்�ம் 
வி்லக்கும். உ்டல் சூட்ர்டத் �ணிக்கும் 
- பருபபுக் கீரை; வொ�த்ர� வி்லக்கும். 
�பத்ர�க் �ரைக்கும் - ம்ணலிக்கீரை; �ொது விருத்தியொகும் 
- சக்�ைவர்த்திக் கீரை; ம்லச்சிக்�ர்ல நீக்கும். மண்ணீைல், 
�ல்லீைர்லப ப்லமொக்கும். வொ�, �ொச தநொய்�ரள வி்லக்கும் 
கவந�யக் கீரை; இருமர்லப தபொக்கும் - �வசிக் கீரை; 
ஆண்ரம �ரும் சரும தநொய் வி்லக்கும். சளி நீக்கும் - 
தூதுவரள; �ொய்பபொர்லப கபருக்கும் - கவள்ரளக் கீரை...

‘‘கீைக்�ொை ஆண்டி எங� அம்மொ கபொரியல் கசய்ய... கீை 
வொஙகிட்டு வை கசொனனொங� எந� கீரை நல்்லொ இருக்குதமொ 
அ� குடுங�...’’

‘‘சரி ்டொ �ம்பி இந�ொ இந� மூனு கீரையும் க�ொண்டு 
தபொய் க்டயிலி ஒனனு கசஞ்சி �ைகசொல்லி சொபபிடு...’’

‘‘இந� கீை தபரு ்லொ எனன ஆண்டி..?’’

‘‘இது விழுதிக் கீரை - பசி எடுக்� ரவக்கும்; இது க�ொடி 
�ொசினி - பித்�த்�ப தபொக்கும்; இது துத்திக் கீரை - வொய், 
வயிற்றுபபுண்ன தபொக்கும் மொ...’’

‘‘நீங� கைம்தபொ ஸ்வீட் ஆண்டி ஜ ்லவவூ !’’ இங� வொ 
மொ... யொ ஆண்டி..! உம்மொ..! சரி ஆண்டி பொய் அம்மொ 
த�டுவொங�... த்டய் த்டய் பொத்து தபொ...’’

‘ ‘ கீ ை  வ ொ ங � ர ்ல த ய ொ . . !  கீ ை . . ! 
அ�த்திக்கீரை;கபொனனொங�னனிக் கீரை; முருஙர�க் 
கீரை; கீை வொங�ர்லதயொ கீை..!’’

ஆண்ரமரயப கபருக்கும். வொய்பபுண் அ�ற்றும் - 
நரு�ொளி கீரை; சளிரய அ�ற்றும் -மூக்கு �ட்ர்டக் கீரை; 
மூ்லதநொரயப தபொக்கும். சீ�தபதிரய நிறுத்தும் - �ொை 
க�ொட்டிக்கீரை; 

வொய், வயிற்றுபபுண் அ�ற்றும். கவள்ரள மூ்லம் 
வி்லக்கும் - துத்திக் கீரை , கீை வொங�ர்லதயொ கீை..!

‘‘எனனமொ பொதி கீை அபபடிதய இருக்கு..! அபபடிதய 
மூட்்ட �ட்டு்; நொரளக்கும் இர�தய க�ொண்டுவநது விக்� 
தபொறியொ எனன..?’’ 

இல்்ல மொ நொரளக்கு வை �ொங�ொது �ொஞ்சது்லொ 
குபரப்ல தபொ்டனும் க�ொஞ்சம் நல்்லொ இருக்�ை� 
ஆட்டுக்கு மொட்டுக்கு தபொ்ட தவண்டி �ொ எனனபன்து 
எங� கபொழபபு அபபடி சி்ல நொள் அசலும் தபொய் 
கமொ�லும் தபொகும் சி்ல நொள் அசல்மட்டும் தபொகும் ஏத�ொ 
ஒருநொள் நொளு �ொசு ர�யி்ல நிக்கும்... 

சரிம்மொ நொ வத்ன நொரளக்கு த�ரவயொன கீரைய 
சநர�க்குப தபொய் வொஙகினு வத்ன நொரளக்�ொன 
கபொழபபப பொக்�ணும்.

(வி்ரவில் சவளிவர இருககும்
"தினைககூலி" புதத்கததில் இருந்து)

மு.சி.அறிெழ�ன்

அஞசி வடடிக்கு ்கடன வாஙகி தள்ளுவணடி தபாடடு 
பதனம் பதனம் தூக்ைம் இல்ைாை ைார்க்பைட் 
தபாய் புளுக்்கத்துல ப்காசுக்்கடில ்காத்துஇருந்து 
வெரம்வெசி 40 ேை கீர ோஙகி அத பொதிைாடு 
மாறி; மாறி மாறி சுமந்து எடுத்து வந்து கூவி கூவி 
விக்கிைதுக்குள்ள ொதி ைருகிவொயிடும் இருக்ைைத 
்காப்பாத்த தணணீய பதளிசசி பதளிசசி கீதரய 
ைாயவி்டாை துணியப் வொட்டு வொததி, புள்்ளய 

பாத்துக்கு் மாதிரி பபாத்தி பபாத்தி பாத்து 
விக்கிைதுக்குள்ள பொழுது சாஞசிடும்...
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அப்தபாபதலலாம்
ஏரிப்பாசனம்தான;
ஊருக்கு ஒருத்தர
பரணடுதபருதான 
ஆயில எனஜின பம்புபசட
வசசிருப்பாங்க!

அந்த வருச அதடமதழல
ஆறு,ஏரி,குைம்,குடதடனு
ஒணணுவிடாம பநரம்பிருசசி
எங்க பாரத்தாலும்
பவள்ைக்்காடுதான!

சினன ்காலவாயும்
பபரிய ்காலவாயும்
தூரவாரி பவசசிருந்தாங்க
ஒடந்கரத்து ஏரிவதரக்கும்
சலசலனனு தணணி
ஆ்ாடடம் ஓடுது!

ஆங்காஙத்க ்கழனியிதல
நாத்தங்கால பதளியவசசிருந்தாங்க;
சிலதபர நாத்துவிடவும்
பசய்ஞசிடடாங்க!

தூக்்கணாஙகுருவி்களும்
ப்காக்கு்களும்
ஊர திரும்பியிருந்தன;
ஆங்காஙத்க பதனதன்கள்
ஊஞசலாடியது!

்கதடமதடத்தணணீர
ஆற்றுபவள்ைமாய்
பாய்ந்ததாடியது;
அஙத்க அதண்கள் ்கடட
த்க்கள் நீைவிலதல!

தணதடரியாமூடடு தசடடும்
மூக்கிவீடடு ஐயாபரடடும்
துணதட த்காவணமாக்கி
நாத்து பிடுஙகிக்ப்காணடிருந்தார்கள்
முனிக்்கணணு ்கழனியில;
தாலுக்்கத்த எடுத்துக்ப்காடுத்து
ப்காணடிருந்தான முனுசாமி
தபரன பவடக்்காலன!

மதலயாமூடடு ்காக்்காணியில
பதம்மாஙகுச சத்தத்ததாடு
நடவுசசத்தம்;
பூவாயிக்ப்கழவி பாடடுசசத்தம்
ஒடந்கரத்து ஏரிக்்கதரத்
தாணடியும் எதிபராலித்தது!

அலலியாத்தான ்காடடுவாக்த்கணில
மருந்தடிக்கி் சத்தம்
ஊருக்குள்ைா் வதரக்கும்
த்கடடது; பாலடாயில வாசதன
்காற்றில அதலயடித்து வந்தது!

்கடதடயனும் தவலய்யனும்
வரப்பு தமடடில
நணடு பிடித்துக்ப்காணடிருந்தார்கள்;
அவவப்தபாது தணணி
பாம்பு்கதைாடும் மலலுக்்கடடிக்
ப்காணடிருந்தார்கள்!

அததா தூரத்தில
பாஞசாதலப் பாடடி
பசுமாடடிற்கு புலலறுத்துக்
ப்காணடிருந்தாள்; தபானவாரம்தான
்காராம்பசு ப்கதடரிக்்கணணு
தபாடடிருந்தது!

புலலாக்குடதடயில மாடுதமய்க்கு்
பசங்க நீசசலடித்துக்
ப்காணடிருந்தார்கள்;
்கதரயின புங்கமர நிழலில
அதசதபாடடுக் ப்காணடிருந்தன
்காலநதட்கள்!

பசதசவயல்கள் பாய்விரித்திருந்தது
பதன்ல்காற்று ்காதுமடதல
முத்தமிடடுச பசன்து;
பநற்்கதிரவாசம் மணமணக்்கச
பசய்தது!

இததா  மஞசள்பூசிய பநற்்கதிர
குதலசாய்ந்திருந்தது;
தமற்்கால பூஙப்காலதல
தமடடிலிருந்து
ப்கழக்்காதல பவள்ைதவரி
வதரக்கும்!

்கைத்துதமடடில சாணம்பதளித்து
இடம்பிடித்தார்கள்
படாங்கமூடடு பாடடியும்
்கலுகுடடு ப்கழவியும்;
பவள்ைாயமூடடு டிராக்டரதான
்கடடடித்துக்ப்காணடிருந்தது!
பததரபயலலாம் சலித்துக்
ப்காணடிருந்தார்கள் குடுகுடுப்தபக்
கிழவி்கள்!

மதலமதலயாய் தவக்த்கால
தபார்கள் வீடடுக்குப்
பினனால;
இதுவதர வீடுதசரவிலதல
்கைத்துதமடடு பபானனிபநல!
வாஙகிய ்கடனுக்கு
்கதரதயறிக்ப்காணடிருந்தது
தர்கன ்காசியின அரிசி ஆதலக்கு!

மிசசமீதியாய் இனனும்
அந்த ்காடு்கதர்கள்
வானம்பாரத்த பூமியாய்
ஏஙகித் தவிக்கி்து!

உழவு ம்ந்த பிள்தை்கள்
இனி ஊதரக்்கடந்து
த்க்கடடி வாய்ப்பபாத்தி
நிற்கித்ாம்;
வயக்்காடடில முதைத்த
அடுக்குமாடி பமனபபாருள்
தமயத்தில!

தசாறுவிதைந்த பூமியில
்கற்்கள் முதைத்திருக்கி்து
அஙகிஙப்கனாதபடி;
இஙத்க பநற்்களுக்கு
விதலயிலதல!
மதனக் ்கற்்களுக்த்க விதல!

ைவிஞர். நயா.�யாமரயாசன் ைண்்டபைாளததூர்காணாமல்
ப�ான
காடும்

கரையும்!
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மேலும் விபரங்களுக்கு

JORA LIFECARE LLP MUMBAI
4th Floor of  'Chandreshwar Bhavan' 178, Road: Laxmibai Kelkar Marg,, 
Location: Sion Hospital, near videophone gallery Sion, Mumbai - 400022

022 24010280     9321220209 Call:9930720123

ச.சசல்வகுோர்
நிறுவனர் மற்றும் தலைவர்

புத்துணர்ச்சி சபறும்
ம�ாய் எதிர்ப்பு சக்தி அதி்கரிக்கும்
சிறு்வர் முதல சபரிய்வர்்கள் ்வரர
அரை்வருக்கும் சபாருந்தும்

எங்களது தயாரிப்பு ப�ாருட்களள விற�ளை பெயய
மாவட்ட வாரியா்க மு்கவர்கள் மறறும் விநியயா்கஸதர்கள் யதளவ!

அலுவலகத்தில் பணிபுரிய அலுவலக ஊழியரகள் தேவவ! 
ேகுதியின் அடிபபவையில் சமபளம வழஙகபபடும 

கல்வி ேகுதி: 10 முதல் அனைத்து டிகிரி. சமபள அளவு: 10000 முதல் 30000

எேது தயாரிப்பு்கள்
Special for
 இருதய ம�ாய்  புற்றும�ாய்  உடலபருேன்
 ்கணம�ாய்  எய்ட்ஸ்  மதால ம�ாய்்கள்
 இரத்த குரைபாடு்கள்  முடி உதிர்தல
 இளரேயாை மதாற்ைத்திற்கு 
 பக்்க்வாதம்

ஆகிய அரைத்து விதோை
ம�ாய்்களிலிருந்து
விடுதரை சபைைாம்
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1. பால் 
2. மசாலா மமார் 
3. தயிர் 
4. வெணனணை 
5. வெய்
6. ஐஸ்கிரீம் 
7. பால்மகாொ
8. பாதாம் பவுடர் 

9. வெணிலா
10. ஆரஞ்சு வெணிலா 
11. ஆப்பிள் மில்க் 
12. மகரட் மில்க் 
13. ொனைப்பைம் மில்க் 
14. சாக்மலட் மில்க் 
15. பாதாம் மில்க் 
16. மாம்பைம் மில்க் 

17. ெறுமணைபால் 
18. மாவின் 
19. ஸ்ட்ராவபரி
20. அன்ைாசி 
21. குல்பிபார்
22. சாக்மகாபிஸ்தா 
23. பட்டர்ஸ்காட்ச்
24. சாக்மகாபார்

பெரியார்
ொல்

ெண்ணை

எங்களிடம் நாட்டு மாடு்களின் பால், தயிர், மமார், வவணவணெய், வநய் வமாததமா்கவும் 
சில்ைலையா்கவும் கிலடக்கும். மற்றும் ஆவின் தயாரிப்பு்களான பால், தயிர், மமார், 
வவணவணெய், வநய், பால் பவுடர், கூல்டிரிஙஸ், ஐஸ்கிரீம்்கள், சுவீட்ஸ் மற்றும் ்காை 
வல்க்கள் அலனததும் ஆர்டரின் மபரில்  வமாததமா்கவும் சில்ைலையா்கவும் கிலடக்கும்.

24 ேணி ம�ரமும் நு்கர்ம்வார் மசர்வ உணடு. மடார் சடலி்வரியும் உணடு.

ஆவின் தயாரிப்புகள்

பெரியார் ொலெண்ணை
8/4 காந்தி சாலை, சின்னதாராபுரம் அஞசல்

அரவக்குறிச்சி வட்டம்,
கரூர் மாவட்டம்-639202 

9445217819 - 9159318919

சுயமரியாவே வாழதவ சுக வாழவு

வாழக பபரியார! வளரக பகுத்ேறிவு!
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