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நூல்களை வெளியிட்டுச் சிறப்புளை:

திருமதி. சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் 

்கருத்துளை:

ெழக்கறிஞர் அருளஜமொழி 
்கவிஞர் சலமொ 

பேைாசிரியர் சுந்தரவளளி 

பேைாசிரியர் வொணி அறிவொளன்  

அனைவரும் வருக! அனைவரும் வருக!அனைவரும் வருக!

17.11.2018 சனிககிழளம மாளை 6 மணி 
இந்திய அதி்காரி்கள் சங்கக ்களையைங்கம்,

இைாயப்பேட்ளடை (அண்ா சிளை அருகில) வசனளனை-14

த�ொடக்க விழொ மற்றும்
நொன்கு நூல்கள் தெளியீட்டு விழொ!

கருஞ்சட்டைப் பதிப்பகம்

த�ோழர் ஓவியாவின்

“்கருஞ்சட்்டப்
தெண்கள்”

கவிஞர் கலைச்செல்வியின்

“நற்றி்ை
நயசத்சொலதலொவியம்”

மருத்துவர் ஷாலினியின்

“த்கொஞ்சம் டொர்வின் 
த்கொஞ்சம் டொககின்ஸ்”

த�ோழர் உமாவின்

“க்கொட்க்சயின் துப்ெொககி 
ெத்திரமொய் இருககிறது”

்ெளியிடப்படவிருக்கும் நூல்கள் 



இ ந்நாட்டுத் தமிழ்ப் பெருங்குடி மக்களநாகிய ்நாம், ்ம்்மப் 
ெற்றித் பதரிநது ப்கநாளள ஏதநாவது சநாதனமிருககிறதநா என்று 
ெநாரப்பெநாம். ்நாம் எப்ெடித் பதரிநது ப்கநாளவது?

ெளளியில் ெடிககும்பெநாது ஏதநாவது பதரிநது ப்கநாளளலநாமநா என்றநால் 
அங்கு தமிழர்க்ளப் ெற்றி ஒரு பசதியும் கி்ையநாது; எவ்விதப் ெநாைப் 
புத்த்கமும் கி்ையநாது. “அரிவரி” ெநால ெநாைம் ெடிககும் பெநாது “அயயர” 
– “பிரநாமணன்” பெநான்ற வநாரத்்த்கள தநாம் ்கநாணப்ெடுகின்றனபவ 
அன்றித் தமிழர – திரநாவிைர என்கின்ற வநாரத்்த்களுககு அங்கு இைபமநா, 
அவ்கநாசபமநா கி்ையபவ கி்ையநாது. 

பமல் வகுப்புககு வநது அங்கு ஏதநாவது பதரிநது ப்கநாளளலநாம் 
என்றநாபலநா அதற்கும் இைம் இல்்ல.தமிழ்்நாட்டுச் சரித்திரபம 
இல்்ல. இநது பதச சரித்திரம் என்ெ்த எடுத்துகப்கநாணைநால் 
இரநாமநாயண-ெநாரதமும், அபசநா்கன்- மவுரியன் ஆட்சியும், முஸ்லிம்- 
பவள்ளயர ஆட்சியும்தநான் விளக்கப்ெடுபம ஒழிய பசர, பசநாழ  
ெநாணடிய்ரப் ெற்றிபயநா, திரநாவிை- தமிழர என்கின்ற ஆட்சி்யப் 
ெற்றிபயநா ்கநாணெது மி்கவும் அரு்மபயயநாகும். அ்வ்கள எநத 
வகுப்புககும்  ெநாைமநா்க இல்்ல.அப்ெடி ஏதநாவது எங்்கநாவது ்கநாண 
அது பெரும் பித்தலநாட்ைமும், பமநாசடியுமநா்கத்தநான் ்கநாணப்ெைலநாபம 
தவிர, பயநாககியமநாய, சரித்திர ஆதநார மு்றயநாயக ்கநாணெதற்கு 
இைபம இல்்ல.

ஆ்கபவ, ்மது பிள்ள்கள ்ம்்மப்ெற்றித் பதரிநது ப்கநாளள 
இைமும் இல்்ல, வசதியும் இல்்லபயன்று தநான் பசநால்லபவணடும். 
இன்றும், பசநால்லுகிபறநாம்- தமிழன் ஆரியருககு முன் என்ன 
சமயத்தவனநாய இருநதநான், அவன் ்கைவுள எப்ெடிப்ெட்ைது, அவனது 
வநாழ்க்்க மு்ற எப்ெடிப்ெட்ைது- என்ென பெநான்ற்வ்க்ளக ்கநாட்ை, 
சரியநான சரித்திர ஆதநாரம் ஒன்றும் ்கநாணப்ெடுவதில்்ல.

‘தமிழர்கள ்கநாட்டுமிரநாணடி்களநா்க இருநதநார்கள’ என்ெதற்ப்க 
ஆதநாரங்்கள ்கற்பிக்கப்ெட்டிருககின்றன. ஆ்கபவ, ெளளிககூைத்திபலநா, 
சரித்திரங்்களிபலநா ்ம்்மப்ெற்றித் பதரிநது ப்கநாளள ஆதநாரங்்கள 
இல்்ல. என்ெபதநாடு- தமிழ் நூல்்கள என்ெ்வ்களிலநாவது தனித் 
தமிழர நி்ல எப்ெடி இருநதது என்றும், அனுெவப்பூரவமநான 
அவர்களது வநாழ்க்்க எப்ெடி இருநதது என்றும் பதரிநதுகப்கநாளளப் 
பெநாதிய ஆதநாரங்்கள கி்ையநாது.

இன்றும் ்ம் ்கணமுன் ்கநாணப்ெடும் தமிழர வநாழ்க்்க 
என்ெபதல்லநாம் ஆரிய்ரப் ெநாரத்து அதுபெநால் பவஷம் 
பெநாட்டுகப்கநாணடு, அவர்களது சநாத்ன்க்ள ஏற்றுகப்கநாணடு, 
அவர்க்ளப் பின்ெற்றுவது என்ெதல்லநாமல், பவறுஒன்றும் 
்கநாணெதற்கு இல்்ல.ஆரியர ்கைவுள்கள, அவர்களது சமயங்்கள, 
அ்வ சம்ெநதமநான ஆரியர ்க்த்கள, அவர்களது ஆ்கமங்்கள , 
அவர்கள சநாஸ்திரங்்கள, அவர்களது நீதி நூல்்கள ஆகிய்வ்க்ள ் ம் 
ெணடிதர்கள ்கற்றுகப்கநாணை, அ்வ ் மககுப் பெநாதிக்கப்ெடுவனவநா்க 
இருககின்றன. 

இ்வ்க்ள மநாற்றித் தமிழர்களுககு என்று 
மற்ற ்நாட்ைநா்ரயும் மற்ற இனத்தநா்ரயும் 
பெநால் ஏதநாவது ெநாைங்்கள, சரித்திரங்்கள 
முதலிய்வ ்கணடுபிடித்து அல்லது 
உணைநாககி ் ம் பிள்ள்களுககுப் ெநாைமநா்கக 
கீழ்வகுப்பில் இருநபத ெடிப்பிக்கப்ெட்ைநால் 
ஒழிய, எப்ெடி அவர்கள தங்்க்ளப்ெற்றித் 
பதரிநது ப்கநாளள முடியும் என்ெ்தச் 
சிநதித்துப் ெநாருங்்கள.

அ ந த ப் ெ டி  இல்ல நா த த நா ப ல ப ய , 
்ம்்மப்ெற்றித் பதரிநது ப்கநாளள ்ம் 
ெ ண டி த ர ்க ப ள  வ ழி ்க நா ட் டி ்க ள நா ய 
இருநதுப்கநாணடு – அவர்களது உச்சிக 
குடுமி்யயும் சநாம்ெல் மண பூச்சுக்க்ளயும்- 
அவர்கள ெநாரநாயணம் பசயயும் புரநாணக 

குழந்தைகள் கல்வி
்க்த்க்ளயும் ்நாம் பின்ெற்றிக ்க்ைநபதடுத்த முட்ைநாள்களநா்க 
ப்ரநதபதநாடு ஆரியருககும், ஆரியத்துககும் மீளநா அடி்ம்களநா்க 
ஆகியிருககும்ெடி ப்ரநதிருககிறது.

 தமிழர்களின் ெடிப்பிற்குக கீழ்வகுப்பு்களிலநா்கட்டும், இரநாமநாயண- 
ெநாரதக ்க்த்கள ஏன் பசரக்கப்ெைபவணடும்- அதுவும் பதச 
சரித்திரத்தில் ஏன் பசரக்கப்ெைபவணடும்? 

ெஞச ்கநாவியங்்க்ளவிை இரநாமநாயணம். ெநாரதம் எப்ெடிச் சரித்திர 
சம்ெநதமநான ்க்த்களநாகும்? 

ெநாைப் புத்த்கக ்கமிட்டியில் உளள தமிழர்களுககு மநான உணரச்சி, 
்நாட்டு உணரச்சி, இன உணரச்சி இருககுமநானநால் இரநாமநாயண- 
ெநாரதக ்க்த்கள சரித்திரத்திலும், வசன ெநாைத்திலும் பசரக்கச் 
சம்மதித்து இருப்ெநார்களநா? ெணடிதர்கள, உெநாத்தியநாயர்கள, 
தமிழ்ச் பசல்வர்கள இககு்ற்க்ள எடுத்துக்கநாட்டுவதற்்கநா்க 
்ம்மீது ெநாயகின்றநார்கபள தவிர, புரநாண இதி்கநாசங்்கள- அதுவும் 
தமிழர்களுககு சம்ெநதமில்லநாததும், தமிழர்களுககு இழி்வத் 
தரககூடியதநா்கவும், தமிழர முற்பெநாக்்கத் தடுக்கககூடியதும், 
ெகுத்தறிவுககு ஒவ்வநாததுமநான விஷயங்்கள ப்கநாணை புரநாண 
இதி்கநாசங்்கள - சமய ஆதநாரங்்கள பெநாலவும், புணணிய சரித்திரங்்கள 
பெநாலவும், பதச சரித்திரங்்கள பெநாலவும் ்ம் குழந்த்களுககுக 
்கற்பிக்கப்ெடுவ்தப் ெற்றி ்கவ்லப்ெடுவபத இல்்ல. 

இவ்விஷயத்தில் இனியநாவது தமிழ்ப் ெணடிதர்கள, தமிழ் 
உெநாத்தியநாயர்கள, உண்மத் தமிழ்ப் பெற்பறநார்கள ஒன்றுகூடி 
மநா்நாடு கூட்டி- இம்மநாதிரி விஷயங்்கள ெளளிப் ெடிப்பில் நு்ழயநாமல் 
இருககும்ெடி பசயயககூைநாதநா என்று ப்கட்கின்பறநாம். தமிழிபல, தமிழ் 
பமநாழி இலககியத்திபல, தமிழர ் ல்வநாழ்விபல, தமிழர தன்மநானத்திபல, 
தமிழர தனி ஆட்சியிபல ்கவ்லயுளள ்ம் பசல்வர்களுககு- இநதக 
்கநாரியபமல்லநாம் முககிய ்கை்ம அல்லவநா என்றும் ப்கட்கிபறநாம்.

த்லமுடி எடுத்துகப்கநாணடு, ்கநாவடி தூககி ஆடி, ெழனிககும் 
திருச்பசநதூருககும் பசன்று வநதுவிட்ைநால் தமிழர்களுககுச் 
பசயயபவணடிய ்கை்ம்க்ளச் பசயதநாயவிட்ைது என்ற அரத்தமநா- 
அல்லது, தநாங்்கள பிறநததற்குப் ெயன் ஏற்ெட்டுவிட்ைது என்று 
அரத்தமநா? ெட்ைம், ெதவி, நிரவநா்கப் பெரு்மப் பெற்றுவிட்ைநால் 
தமிழர்களுககுச் பசயயபவணடிய ்கை்ம்க்ளச் பசயதநாயவிட்ைது 
என்று அரத்தமநா?  நி்ல கு்லநத தமிழர்க்ளத் தட்டி எழுப்பி, 
உணரச்சி ஊட்டி, அவர்களுககுத் தன்மநான உணரவும் ஊட்ை 
பவணைநாமநா? தமிழ் மக்க்ள- அவர்கள ெடித்தவர்களநானநாலும், 
ெணடிதர்களநானநாலும், மநதிரி, ்கவரனர- ்வசிரநாய நிரவநா்கச்ச்ெ 
பமம்ெர ஆனநாலும் ெகுத்தறிவு விஷயத்தில் மரக்கட்்ையநாககிவிட்டு, 
தமிழரல்லநாதவர அடி்மப்ெடுத்திச் சுரணடிக ப்கநாள்ளப்கநாளவ்தத் 
தடுக்கபவணைநாமநா?  தமிழ் மக்களின் ் லத்தில் ்கவ்ல உளளவர்கள 
எது எதற்கு என்றுதநான் அழுவது? தமிழர்களுககுத் பதநாணைநாற்றுவது 
என்றநால் என்னதநான் அரத்தம்? 

ஆ்கபவ, ெளளி்களில் உளள சுத்தத் 
தமிழநாசிரியர்க்ள, இனியநாவது இப்ெடிப்ெட்ை 
புத்த்கங்்க்ளப் ெநாைமநா்க ்வக்கநாமல் 
இருக்கக ப்கட்டுகப்கநாளவபதநாடு, ெநாைப் 
பு த் த ்க க  ்கமிட்டியில்  உளளவ ர ்கள 
இனியநாவது இவ்விஷயங்்க்ளக ்கவனித்து, 
புத்த்கங்்க்ள அனுமதிக்க பவணடுமநாய 
பவணடிக ப்கநாளகிபறநாம். ்மககுச் சுதநதிரம் 
வநத இலநாக்கநாக்களின் ்கதிபய இப்ெடி 
இருககுமநானநால், இத்தமிழர்கள எநத மு்கத்்தக 
ப்கநாணடு எல்லநா இலநாக்கநாக்களிலும் முழு 
சுதநதிரம் ப்கட்்க முடியும் என்று பயநாசித்துப் 
ெநாரக்க பவணடுகிபறநாம்.

‘குடி அரசு’: தலையங்கம் - 12/02/1944
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இன்றைக்குப் பெருமளவில் தமிழ்நாட்டை உலுக்கிக் 
ப�நாண்டிருக்கும் பெய்தி #metoo எனெது தநான. 
2006ஆம் ஆண்டு Tarana Burke (தரநானநா பூர்�) 

எனறை ெமூ� பெயறெநாடடைநாளர ்மஸ்ெஸ (My Space) 
எனும் ெமூ� வ்ைதளத்தில் இ்த பதநாடைங்கி ் வத்தநார. 
இதன ்்நாக்�ம் பெண்�ள் குறிப்ெநா� ஒடுக்�ப்ெடடை 
இனங்�்ளச் ெநார்நதவர�ள் எதிரப�நாள்ளும் ெநாலியல் 
பதநா்நதரவு ெறறி ெதிவு பெய்ய இ்தத் பதநாடைங்கினநார. 
“Empowerment through empathy” எனறை ெரப்பு்ரயின 
மூைம் இ்தத் பதநாடைங்கி ்வத்தநார. பின அக்்டைநாெர 15, 
2017ஆம் ஆண்டு ்டி்� அ்ைெநா மிைநா்னநா (Alyssa 
Milano) மீண்டும் ெநாலியல் சீண்டைல் குறித்து பதரிவிக்� 
இ்தத் பதநாடைங்கி ்வத்தநார. 

அதன பதநாடைரச்சி இனறு தமிழ்நாட்டை வ்நது 
அ்டை்நதிருக்கினறைது. இதில் சினமயி எனறை தி்ரப்ெநாடைகி 
ெை �ர்நாடை� ெங்கீத து்றை்யச் ் ெர்நதவர�்ள இ்ைத்து 
அவர�ள் எப்ெடி தனக்கு ெநாலியல் பதநா்நதரவு த்நதனர 
எனெ்த டிவிட பெய்திரு்நதநார. அ்நத ெடடிய்ைநாடு �விஞர 
்வரமுத்து பெயரும் இடைம்பெறறைது மிகு்நத ெரச்்ெ்ய 
ஏறெடுத்தியது. தமிழ்நாடடில் நிைவும் அரசியல் சூழ்ை 
ெற்றை ் நாம் தள்ளி்வத்து இ்நதப் பிரச்சி்ன்ய முதலில் 
அணு�ைநாம். 

தி்ரத்து்றையில் பதநாடைர்நது பெண்�ள் ெ்நதிக்கும் 
இடைர�ள், ஊடை�ங்�ளில் பெண்�ள் ெ்நதிக்கும் ெநாலியல் 
துனபுறுத்தல்�ள் அ்னத்்தயும் ்நாம் அறி்வநாம். 
இதுவ்ர இ்வ ெறறி cinegossips எனறை மு்றையில் 

கிசுகிசுக்�ளநா� பெய்தி�ள் வ்நது ப�நாண்டு இரு்நதன. 
முதல் மு்றையநா� ெநாதிக்�ப்ெடடை பெண்�ள் தநாங்�ள் 
எதிரப�நாண்டை அனுெவங்�்ளப் ்ெசுகினறைனர . 
அ்நதத் தளத்்த ்நாம் முனமுடிவு�்ளநாடு அணுகுதல் 
கூடைநாது. ்ெெடடும்; உண்்ம�ள் எனன? எனறு அறிய 
விெநார்ை�ள் ் ்டைபெறை ் வண்டும் எனெது இரண்டைநாவது 
�டடைம் தநான, முதலில் ஒரு பெண் தநான ெநார்நத து்றையில் 
தனக்கு ெநாலியல் பதநா்நதரவு உள்ளது என அ்னத்து 
மனத்த்டை�்ளயும் மீறி பவளி்ய வருவ்த ் நாம் எ்நதக் 
�நாரைம் ப�நாண்டும், ெநாரப்ெனப் பெண் எனெதநா்ைநா 
அய்யத்்தநாடு ெநாரக்�த் ் த்வ இல்்ை. ஏபனனில் இ்நதப் 
ெரப்பு்ர்யத் பதநாடைங்கிய Tarana Burke (தரநானநா பூர்�) 
அவர�ள் #metoo ெரப்பு்ரயின முக்கியத்துவத்்த ெறறிக் 
கூறும் ்ெநாது , 

This idea one that we call' empowerment through 
empathy, to not only show the world how widespread 
and pervasive sexual violence is, but also to let other 
survivors know they are not alone. #metoo." எனகிறைநார. 

அதநாவது இ்நதப் ெரப்பு்ரயின ்்நாக்�ம் எனெது 
பெண்�ள் மீது நி�ழத்தப்ெடும் ெநாலியல் வனமு்றை 
எனெது உை�ளநாவியது மடடுமல்ை அ்த எதிரப�நாண்டு 
வநாழ்நது ப�நாண்டிருக்கும் பெண்�ளுக்கு நீங்�ள் தனி 
அல்ை எனெ்த பதரியப்ெடுத்துவதற�நா�வும் தநான என 
பதரிவித்தநார. 

சினமயி �நாவல் து்றையில் பு�நார ப�நாடுக்� ் வண்டியது 
தநா்ன, இத்த்ன ஆண்டு�ள் எனன பெய்தநார?, 

மீ

நதாழர் கனிம�ொழி
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திடடைமிடடு ெழிவநாங்குகினறைநார எனறை �ருத்து�்ள 
பவளியிடும் முனனர இ்த ஒரு மநாநிை அளவிைநான 
அரசிய்ைநாடு சுருக்�நாமல் ெற்றை ெர்நத ெநார்வ்யநாடு 
உை�ம் முழுதும் இ்நதப் ெரப்பு்ரப் பெண்�்ளப் ்ெெ 
்வத்த்த ் நாம் எண்ணிப்ெநாரக்� ் வண்டும். தமிழ்நாடடில் 
ஆளு்ர பு்ரநாகித் ெனவநாரிைநால் பெய்த லீ்ை�்ள தி்ெ 
திருப்ெ இ்நத பெய்தி ெயனெடும் எனறை வநாதத்தில் உண்்ம 
இருப்பினும், ஆளு்ரநால் ெநாதிப்ெ்டை்நத எண்ைறறை 
பெண்�ள் இ்நத #metoo வின மூைம் ்ெெ ஒரு தளம் 
ஏறெடடிருக்கினறைது என ்நாம் சி்நதிக்� ்வண்டும். 

சிறுமியநா� இரு்நத்ெநாது ஒரு பெண் குழ்ந்தக்கு 
ஏறெடும் ெநாலியல் பதநா்நதர்வ அப்்ெநா்த வீடடில் 
பெனறு கூறி, �நாவல் து்றையில் ்டைவடிக்்� எடுக்கும் 
ெமூ�மநா� ்நாம் இருக்கின்றைநாமநா? இல்்ை்ய! ெை 
வருடைங்�ள் �ழித்தும் அ்நத வடு அ்நதப் பெண்ணின 
மன்த அரித்துக்ப�நாண்டிருக்கும் நி்ையில் தங்�ள் 
வலி�்ளப் ெகிர்நது ப�நாள்ள இது முக்கியமநானது 

எனெ்த உைர ்வண்டும். இ்த ்க்�ல் அடிப்ெதன 
மூைம் ்நாம் உள்ளிருக்கும் ஆைநாதிக்�ச் ெமூ�த்தின 
தன்ம�்ள பவளி்ய �நாண்பிக்கின்றைநாம் எனெ்த 
உண்்ம. ்�நா்வயில் மன ்ை உளவியைரநா� 
இருக்கும் திரு. எழில் அருள் அவர�ள் மி�ச் ெரியநா� 
இ்நத # metoo ெறறி தன மு�நூலில் எழுதியிரு்நதநார. 
அதன சிை வநாக்கியங்�்ள நீங்�ள் ெடிக்�க் கீ்ழ 
தருகின்றைன. 

“Emotional instability இருப்ெவர�ள் வநாழக்்� 
ெநாதிப்ெ்டையத்தநான பெய்கிறைபதனெதநால் அவர�ளும் 
்ெெடடும். ்ம்்மப் ்ெநானறுதநான பெரும்ெநா்ைநாரக்கு 
்டை்நதிருக்கிறைது எனெ்த உைரும் ் ெநாது தனனிடைமிருக்கும் 
guilt, fear, anxiety ்ெநானறைவறறிலிரு்நது எளிதில் பவளி 
வர முடியும் எனெ்த ##Me too வின முக்கிய ் ்நாக்�மநாய்க் 

�ருதுகி்றைன. ”எனகிறைநார . 

இது தநான இ்நதப் ெரப்பு்ரயின முக்கிய ்்நாக்�ம். 
நீங்�ள் அரசியல் �நாரைங்�ளுக்�நா� அ்த குறறைம் 
பெநால்வது ெரியநானதநா� இருக்� முடியநாது. ெைர 
இதில் பவகுளி ஆண்�ள் ெநாதிப்ெ்டைவநார�ள் என 
�ண்ணீர வடிக்கினறைனர. ெை ஆண்டு�ளுக்கு முன 
்�ஸ அடுப்பு பவடித்து எத்து்ை பெண்�்ள 
்நாம் அநியநாயமநா� இழ்நதிருப்்ெநாம்? ஆனநால் அ்நத 
வலி�்ளப் ெறறிக் �வ்ைப் ெடைநாமல் dowry prohibition 
Act மூைம் பவகுளி ஆண்�ள் ெநாதிப்ெ்டைகினறைநார�ள் 
என �ண்ணீர சி்நதிய ெமூ�ம் தநா்ன ்நாம்? ெதவீதத்தில் 
பெண்�ள் எதிரப�நாள்ளும் துனெமும் உயிர இழப்பு�ளும் 
அவஸ்த�ளும் இ்நத பவறறுக் கூச்ெல் முன ஒனறும் 
இல்்ை எனெ்த உைரநாத ்டுநி்ைவநாதி�ள் தநா்ன 
்ம் ெமூ�ம்? 

பமநாள்ளமநாரித்தனத்தில் இருவரும் விரும்பி ஈடுெடடைநால்.. 
_We two.

அதில், ஒருவர மடடும் விரும்பி இரு்நதநால்... 

#metoo..

அவ்ளநா தநான ெநார வநாழக்்�... 

்ெநானறை வனமப் ெதிவு�ள் எல்ைநாம் #me-
too ெரப்பு்ர்யக் கிண்டைல் 
பெய்வதநா�த் பதரி்நதநாலும் 
ஆழ மனதில் ெை ஆண்�ளுக்கு 
உ ள் ள  ெ த ட டை த் ்த 
�நாண்பிப்ெதநா�்வ உள்ளது. இனி 
வி்ளயநாடடிற்�னும் பெண்�்ள 
ெநாலியல் சீண்டைல் பெய்யும் முன, 
யநாருக்குத் பதரியப்்ெநாகிறைது எனறை 

எண்ைம் இல்ைநாது தயக்�ம் ஏறெடும். அ்நத 
தயக்�்ம இ்நதப் ெரப்பு்ரயின பவறறி! 

பெண்�ள் ்ெெடடும்; மனம் திறைக்�டடும்; 
அய்்யநா இ்நதச் ெமூ�த்திறகு முன ்நாம் ெதில் 
பெநால்ை ்வண்டிவரு்மநா? எனறை தயக்�ங்�ள் 
துறை்நது ்ெெடடும்! அவர�ளின குர்ை எ்நத 

�நாரைம் ப�நாண்டும் த்ந்த பெரியநாரின மண் மிதிக்�நாது 
எனெ்த ்நாம் உறுதி பெய்ய ்வண்டும்! 1920�ளில் 
ஆண்்ம அழிய ் வண்டும் அப்்ெநாது தநான பெண்�ளுக்கு 
விடுத்ை என முழங்கியவர த்ந்த பெரியநார. அவரின 
பெண் விடுத்ை முழக்�ங்�ள் ெநாரப்ெனப் பெண்�ளுக்கும் 
்ெரத்்த இரு்நதது எனெ்த அவர�ள் மறை்நதிருக்�ைநாம்; 
்நாம் மறைக்�ைநாமநா? மனுவின ெடி பெண்�ள் அ்னவரும் 
ெநாவ ் யநானியில் பிறை்நதவர�ள் தநா்ன? ெஞெமர�ளுக்கும் 
கீழநானவர�ள் தநா்ன பெண்�ள்!? 

பெநாய்யும் புரடடும் நீண்டை ்நாட�ள் நி்ைபெறைநாது. 
ஆ்�யநால் ஒரு ெநாலியல் பதநா்நதரவு குரல் ஒலிக்கும் 
்ெநா்த அது பெநாய்யநா� தநானஇருக்� ்வண்டும் எனறை 
எண்ைத்்த விடடு ெற்றை ெர்நத மனப்ெநான்ம்யநாடு 
இ்நதப் ெரப்பு்ரக்கு து்ை நிற்ெநாம்!                 

சிறுமியாை இருநதபொது ஒரு பெண் 
குழந்தக்கு ஏறெடும் ொலியல் 

பதாநதர்வ அபபொபத வீட்டில் பசன்று 
கூறி, ைாவல் து்ையில் நடவடிக்்ை 

எடுக்கும் சமூைமாை நாம் இருக்கின்பைாமா? 
இல்்லைபய! ெலை வருடஙைள் ைழிததும் 

அநத வடு அநதப பெண்ணின் மன்த 
அரிததுக்பைாண்டிருக்கும் நி்லையில் 

தஙைள் வலிை்ைப ெகிர்நதுபைாள்ை இது 
முக்கியமானது என்ெ்த உணர பவண்டும்.
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க்கள்வி : இபகபோது தமிழ்ோட்டில் பரபரபபோ்கப கபசபபடும் 
்ோனும்தோன் ஆஙகிைத்தில் ME TOO. இதன் பின்்னணிலய 
எபபடிப புரிந்து க்கோள்்வது?

பெண்�ள் உைகின எ்நத ்நாடடில் வநாழ்நதநாலும் 
அவர�ளுக்கு எனறு பெநாதுவநான பிரச்ெ்ன�ள் சிை உள்ளன. 
அவர�ளது ெமூ�ம் ெநார்நது அனுெவிக்கும் மநாறுெடடை 
பிரச்ெ்ன�ளும் உள்ளன. மனித மனம் ்றகுைங்�ளும் 
வக்கிரங்�ளும் �ை்நது கிடைக்கும் ஒரு பெயலி. எ்த எது 
அடைக்கி ் வக்கிறைது எனெ்தப் பெநாறுத்்த ஒருவர எத்த்ன 
விழுக்�நாடு ்ல்ைவர�ள் எனறு பெநால்ை முடியும். 

பெரும்ெநாைநான ஆண்�ள் தங்�ளுக்கு வநாய்ப்பு கி்டைக்கும் 
்ெநாபதல்ைநாம் தனக்கு அருகில் உள்ள ஒரு பெண்்ை 
வயது, உறைவு, ்ம்பிக்்� என அ்னத்்தயும் தநாண்டி 
ெநாலியல் உைரவுடைன அல்ைது பவறியுடைனஅணுகுகிறைநார�ள்.

எனெதும் அவவநாறு இளம் வயதில் ஆணு்டைய 
சீண்டைலுக்கும் வல்லுறைவுக்கும் ஆளநானவர�ள் தங்�ள் 
உயிர பிரியும் வ்ர அ்த மறைப்ெதில்்ை எனெதும் உை�ம் 
முழுவதும் உள்ள பெண்�ள் பவளிப்ெ்டையநா�ச் பெநால்லும் 
பெய்தியநாகும். அப்ெடி ஒப்புக்ப�நாள்ளும் பெண்�ள் 48%  
பவளி்ய பெநால்ை விரும்ெநாதவர�்ளயும் ்ெரத்து இ்நத 
ெதவீதம் உயரைநாம். 

ஆண்�ள் எத்த்ன ெதவீதம் ் ெர இத்த்�ய பெயல்�ளில் 
ஈடுெடுகிறைநார�ள் எனறு இதுவ்ர ெரியநானக் �ைக்ப�டுப்்ெ 
யநாரும் பவளியிடைவில்்ை. பவளியிடை முடியுமநா எனெ்த 
ஆண்�ளின மனச்ெநானறுக்கு விடடு விடை்வண்டியது தநான. 

தனது விருப்ெ்மநா உடைனெநா்டைநா இல்ைநாமலும் அதறகு 
உடைனெடை மறுத்தநால் ஏறெடும் வி்ளவு�ளுக்கு அஞசியும் 
பவளியில் பெநானனநால் வரும் ஆெத்து�்ள நி்னத்தும் தனது 
உடைல்மீது ்டைக்கும் அத்துமீறை்ை பவளியில் பெநால்ைநாமல் 
ம்றைக்� ் வண்டிய ெமூ� நி்ை. ஆனநால் அ்நத நி்னவு�ள் 
ெநாதிக்�ப் ெடடைவர�்ள விடடு விைகுவதில்்ை. ஏ்த்தநா 
்்ரத்தில் அ்நத நி்னவு வ்நது அவர�்ளத் துனபுறுத்தும். 
மனதிறகுள் தன்னப்ெறறி ஒரு தநாழவுைரச்சி ்தநானறும். 

சிை ்்ரங்�ளில் அது குறறை உைரவநா� மநாறி அ்நதப் 
பெண்்ை தனக்குள் கு்ம்நது ப�நாண்டிருப்ெநார. அல்ைது 
மறறைவர�ள் மீது நியநாயமறறை மு்றையில் அ்நத பவறுப்்ெ 
பவளிப்ெடுத்துவநார. என்றைனும் யநாரிடை்மனும் அ்தப் 
ெகிர்நது ப�நாள்ள முடி்நதநால் அவருக்கு ஒரு மனச்சு்ம 
கு்றையும். அப்ெடித் பதநாடைங்�ப்ெடடை்த இ்நத "்நானும்தநான" 
எனறை இயக்�ம்.

க்கள்வி: இவ்வளவு முக்கியமோ்ன பிரசசல்னலய ஏன் 
கபண்கள் இயக்்கங்ககளோ திரோவிடர் ்கழ்கம் கபோன்்ற சமுதோய 
இயக்்கங்ககளோ கபரிதோ்கக் ல்கயில் எடுத்து கசயல்படவில்லை?

இ்நத இடைத்தில் பெண்�ள் இயக்�ம் எனறு யநா்ரச் 
பெநால்கி்றைநாம் ெமுதநாய இயக்�ம் எனறு எ்த 
அ்டையநாளப்ெடுத்துகி்றைநாம் எனெது மி� முக்கியம் . 

பெண்�ளுக்�நா�, பெண்�ளின ெமத்துவத்திற�நா�, 
சுயமரியநா்தக்�நா�, பெநாருளநாதநார உரி்ம�ளுக்�நா�, 
பெண்�்ள ஒடுக்கும் �நாரணி�ளநான மதம் ெநாதி இனம் 
நிறைம் பமநாழி �்ை இைக்கியம் ெண்ெநாடு பெநாருளநாதநார 
அ்மப்பு அ்னத்்தயும் எதிரப்ெதுதநான பெண்�ளுக்�நான 
இயக்�ம். இவறறில் சிைவற்றையநாவது முதன்மப் ெடுத்தி  
பெயல்ெடும் இயக்�ங்�ள்  பெண்ணுரி்ம அ்மப்பு�ள் 
ஆகிய்வ இத்த்�ய ெநாலியல் சீண்டைல்�்ள வனமு்றை 
என்றை கூறுகினறைன. அ்வ ஆைநாதிக்� ெமூ�த்தின 
அ்டையநாளங்�ள் எனறு �ண்டிக்கினறைன.

அவறறுக்கு எதிரநா� உடைனுக்குடைன ்ெநாரநாடடைங்�்ள 
்டைத்திக் ப�நாண்்டை இருக்கினறைன. 

க்கள்வி: இதுவும் கபண்கள் பிரசசல்ன தோக்ன. இதற்கு 
முன்னுரிலம க்கோடுக்்கைோகம?

பெண்�ளுக்குப் ெை ெமூ�ப் பிரச்ெ்ன�ள் இருக்கினறைன. 
அதில் இத்த்�ய அத்துமீறைல் வனமு்றையும் ஒனறு. 
இதுமடடு்ம பெண்�ள் பிரச்ெ்ன எனறு ்ெசுகிறைவர�ள் 
ெமூ�த்தில் ்வபறை்நதப் பிரச்ெ்ன ெறறியும் ்ெெநாதவர�ள். 
்ெெ மறுப்ெவர�ள். ஏன முடி்நதநால் அதறகு நியநாயம் �றபிக்கும் 
ெழக்�ம் ப�நாண்டைவர�ள். அவர�ள் தநான இ்நதக்குறறைச்ெநாட்டை 
உை�ப் பெண்�ளின ஒ்ர பிரச்ெ்ன எனறை மு்றையில் 
்ெசுவநார�ள். அவர�ளிடைம் ்�ளுங்�ள் இதுவ்ரயில் 
தன்னத்தவிர எ்நதப் பெண்ணின ெநாதிப்பிற�நாவது அவர�ள் 
குரல் ப�நாடுத்திருக்கிறைநார�ளநா எனறு. 

்மலும் ஒரு பிரச்ெ்ன ் டை்நதவுடைன அல்ைது குறிப்பிடடை 
�நாைத்திறகுள் பவளியில் பெநால்ைப்ெடடைநால்தநான அதில் 
இயக்�ங்�ள் ஒரு நி்ைப்ெநாடு எடுத்துப் ் ெெவும் ் ெநாரநாடைவும் 
முடியும். அப்ெடி இல்ைநாமல் ஒவபவநாருவரும் தங்�ளுக்குத் 
்த்வயநான அல்ைது வெதியநானச் சூழலில் இப்ெடிக் குறறைம் 
சுமத்தும் ்ெநாது அதன மீது ெடடை ்டைவடிக்்�யும் எடுக்� 
முடியநாது. அதன உண்்மத் தன்ம்யயும் அறி்நது 
ப�நாள்ள முடியநாது.

்மலும் அரசியல் பினனணியிலும் 
இத்த்�ய குறறைச்ெநாடடு�்ளப் பு்னய 
முடியும் எனெ்த மறை்நது விடடு ஒருெக்�க் 
குறறைச்ெநாட்டை மடடு்ம ்ம்பி இயக்�ங்�ள் 
பெயல்ெடை முடியநாது.

- க்ர்்கோணல் கதோடரும்.

வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழி - நேர்்கொணல் - ் �ொடர்

மு.சி.அறிவழகன் 

பெண்ணியமும்
அரசியலும்
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குழந்தைக்ை
வைர்கககாதீரகள்...
வைரவிடுஙகள்!

“புள்ளய வளத்திருக்�நா ெநாரு..”

“வளரப்பு ெரியில்ை..அதநான...”

“முருங்்�ய ஒடிச்சி வளக்�ணும்... புள்ளய 
அடிச்சி வளக்�ணும்” - எனெ்வ ்ெநானறை ஒற்றை வரித் 
தீரப்பு�ள் இங்கு ஏரநாளம் உண்டு. ‘புள்ளய பெத்துடடைநா 
மடடும் ்ெநாதநாது... ஒழுங்�நா வளக்�த் பதரியணும்’, ‘புள்ள 
வளக்குறைதுனனநா சும்மநாவநா...?’ எனனும் அறிவு்ர�ளும் 
இங்கு தநாரநாளமநா�க் கி்டைக்கும். ஒரு குடும்ெத்தின - 
பெற்றைநாரின -  பெரு்மயும், சிறு்மயும் குழ்ந்த�ளநா்ை்ய 
தீரமநானிக்�ப்ெடுவதநா�க் �டடை்மக்�ப்ெடடுள்ள ் ம்மு்டையச் 
ெமூ�த்தில், குழ்ந்த வளரப்பு எனெது மி�ப்பெரிய 
�டை்மயநா�, ஏன, சு்மயநா�்வ ஆக்�ப்ெடடு விடடைது. 
வி்ளவு? குருவி த்ையில் ெனங்�நா்ய ்வப்ெது ்ெநாை, 
குழ்ந்த�ளின மீது ‘�டை்ம�ள்’ ஏறறி ்வக்�ப்ெடுகினறைன. 
பெற்றைநார�ளும் ் த்வயறறை மன அழுத்தத்்த உருவநாக்கிக் 
ப�நாள்கினறைனர.

எனனு்டைய பிள்்ள�ள் இ்நத பிரெைமநான ெள்ளியில் 
- �ல்லூரியில் ெடிக்கிறைநார�ள், ்நான மு்றைத்தநால் ்ெநாதும் 
அப்ெடி்ய வி்றைத்து நினறு விடுவநார�ள், தனி அ்றை 
ப�நாடுத்திருக்கி்றைநாம் - அதில் எப்பெநாழுது ெநாரத்தநாலும் 
ெடித்துக் ப�நாண்்டைதநான இருப்ெநார�ள், பவளியில் ்ெநாய் 
வி்ளயநாடை மநாடடைநார�ள், ஊரசுறறை மநாடடைநார�ள், ெனனநாடடுக் 
�ம்பெனியில் ்� நி்றைய ெம்ெளம் வநாங்குகிறைநார�ள், 
பவளி்நாடடில் இருக்கிறைநார�ள், ்நான கிழித்தக் ்�நாட்டை 
தநாண்டை மநாடடைநார�ள், தநான உண்டு, தன ் வ்ை உண்டு எனறு 
இருப்ெநார�ள் - இப்ெடிபயல்ைநாம் பெநால்லிக்ப�நாள்ளக்கூடிய 
பெற்றைநார�ள்தநான, குழ்ந்த�்ள வளரக்�த் பதரி்நதவர�ள், 
இப்ெடித்தநான குழ்ந்த�்ள வளரக்� ்வண்டும் எனறை 
‘குழ்ந்த வளரப்பு மதிப்பீடு�ள்’ உருவநாக்�ப்ெடடுள்ளன.

ெள்ளிக்கூடைத்தில் பிள்்ள்யக் ப�நாண்டு ் ெநாய் விடடுவிடடு, 
‘�ண்ணு முழிய மடடும் விடடுடடு, உரிச்சி எடுத்துருங்� ெநார’ 
எனறு வநாத்தியநாரிடைம் பெநால்லிவிடடுப் ்ெநாகும் ெடிக்�நாத 
கிரநாமத்துப் பெற்றைநார�ளும் ெரி, மநா்�ரங்�ளில் வநாழும் ெடித்த 
பெற்றைநார�ளும் ெரி, குழ்ந்த�்ள அடித்தும், அடைக்கியும் 
வளரப்ெ்த ெரியநானது எனறை முடி்வநாடு இருப்ெ்தப் ெநாரக்� 
முடிகிறைது. விதிவிைக்�நா� விரல்விடடு எண்ைக்கூடிய சிைர 
இருக்�ைநாம். ஆனநால் பெரும்ெநான்மயும் அப்ெடித்தநான 
இருக்கிறைநார�ள். ஆனநால் ஒரு விெயத்்த மறை்நதுவிடுகிறைநார�ள்.

பதருவில் குரங்்� ்வத்து வித்்த �நாடடுவ்த 
ெநாரத்திருப்்ெநாம். வித்்தக்�நாரன, ஏ்தநா பெநால்லிக்ப�நாண்்டை, 

குச்சி்யத் த்ரயில் தடடுவநான, உடை்ன குரங்கு ஓடிவ்நது 
அ்தத் தநாண்டும். இ்த்ெநால் ஒவபவநாரு பெய்்�க்கும் 
குச்சி்யத் தடடிக்ப�நாண்்டை இருப்ெ்தப் ெநாரக்�ைநாம். குச்சி 
�ண்ணில் ெடும்வ்ர மடடு்ம, குரங்கு ஒடியநாடி வித்்த�நாடடும். 
பெரும்ெநான்மயநான பெற்றைநார�ள் குரங்�நாடடி�்ளப் 
்ெநாைத்தநான ்டை்நது ப�நாள்கிறைநார�ள். ்�டடைநால், ஐ்நதில் 
வ்ளயநாதது ஐம்ெதில் வ்ளயுமநா, குழ்ந்தயி்ை்ய 
�ண்டிப்புடைன வளரத்தநால்தநான எதிர�நாைத்தில் ்னறைநா� 
இருப்ெநார�ள் எனறை ெதில்�்ளத் தயநாரநா� ் வத்திருக்கிறைநார�ள்.

ஒரு ெடைத்தில் ்வ்�ப்புயல் வடி்வலு பெநால்வநா்ர, 
‘பில்டிங்கு ஸடரநாங்கு.. .்ெஸ மடடைம் வீக்கு’ எனறு, 
அப்ெடித்தநான இருக்கிறைது, குழ்ந்த�ளின எதிர�நாை ் ைனுக்கு 
எனறு பெநால்லி, பெற்றைநார�ள் ்ெநாடும் ‘்ெஸமடடைம்’. 
குழ்ந்த�ள் எனன புடைைங்�நாய்�ளநா? �ல்்ைக் �டடித் 
பதநாங்�விடடு, ் ்ரநா� வளரப்ெதறகு! ெரி, அப்ெடிபயனறைநால், 
்வறு எப்ெடித்தநான குழ்ந்த�்ள வளரப்ெது?

குழ்ந்த�்ள வளரக்�நாதீர�ள்...வளர விடுங்�ள்!

அரசுப் ெள்ளியில் ஆசிரியரநா� உள்ள எனனு்டைய 
்தநாழி சுடைபரநாளியிடைம், ‘நீங்�ள் எனன ெணி பெய்து 
ப�நாண்டிருக்கிறீர�ள்?’ எனறு ்�டடைநால், ‘ெள்ளியில் 
குழ்ந்த�ள் �றறுக்ப�நாள்வதறகு உதவி பெய்து 
ப�நாண்டிருக்கி்றைன’ எனறு பெநால்லுவநார. குழ்ந்த�ளுக்குத் 
்த்வ, ்ல்ை வழி�நாடடைலும், சிறை்நத புறைச் சூழலும். இ்வ 
இரண்டும் இரு்நதநால் அவர�ள் ் னகு வளர்நது வருவநார�ள். 
அ்நத வழி�நாடடை்ையும், புறைச்சூழ்ையும் உருவநாக்கித் தரும் 
்வ்ை்ய அல்ைது உதவி்ய ் நாம் பெய்ய ் வண்டும். இது 
ெள்ளிக்கூடைத்திறகும் பெநாரு்நதும், வீடடிறகும் பெநாரு்நதும், 
பமநாத்தத்தில் இ்நதச் ெமுதநாயத்திறகும் பெநாரு்நதும்.
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நதாழர் இரொ.உ�ொ 
ெள்ளிக்கூடைத்தில் ஆசிரிய ர �ள்  எ ப் ெடி ப் ெடடை 

சூழநி்ை�்ளக் குழ்ந்த�ளுக்கு உருவநாக்கித் தர்வண்டும்? 
தன ம�னின ஆசிரியருக்கு, அபமரிக்� அதிெரநா� இரு்நத 
பு�ழபெறறை ஆபிர�நாம் லிங்�ன எழுதிய �டிதத்்த்ய 
ெதிைநா�த் தர விரும்புகி்றைன. நீண்டை �டிதம்தநான எனறைநாலும், 
அ்நதக் �டிதத்தின ஒவபவநாரு வரி�ளின முக்கியத்துவம் 
�ருதி அப்ெடி்ய கீ்ழ தருகி்றைன.

“அவன �றறுக்ப�நாள்ள ்வண்டும்.

அ்னத்து மனிதர�ளும் ்்ர்மயநானவர�ள் அல்ை, 
அ்னத்து மனிதர�ளும் உண்்மயநானவர�ள் அல்ை 
எனெ்த அவன பதரி்நது ப�நாள்ள ்வண்டும்.

ஆனநாலும், மனிதர�ளில் அ்யநாக்கியர�ளுக்கு இ்டையில் 
உண்்மயநான �தநா்நாய�ர�ளும் இருக்கிறைநார�ள் எனெ்தயும், 
சுய்ை அரசியல்வநாதி�ளுக்கு இ்டையில் அரப்ெணிப்பு மிக்�த் 
த்ைவர�ளும் இருக்கிறைநார�ள் எனெ்தயும், ெ்�வர�ளுக்கு 
இ்டையில் ்ண்ெர�ளும் இருக்கிறைநார�ள் எனெ்தயும் 
அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள்.

அவனுக்குப் பெநாறைநா்மக் குைம் வ்நதுவிடைநாமல் 
�வனமநா�ப் ெநாரத்துக் ப�நாள்ளுங்�ள். பமௌனமநா� ரசித்துச் 
சிரிப்ெதன இர�சியத்்த அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள். 
எதறப�டுத்தநாலும் ெய்நது சுருங்கிக் ப�நாள்வது ் �நா்ழத்தனம் 
எனெ்தப் புரிய்வயுங்�ள். புத்த�ங்�ள் எனறை அறபுத 
உை�த்தின வநாெல்�்ள அவனுக்குத் திறை்நது �நாடடுங்�ள். 
அ்த்வ்ளயில் இயற்�யின அதிெயத்்த ரசிக்�வும் 
அவனுக்குக் �றறுக் ப�நாடுங்�ள்.

வநானில் ெறைக்கும் ெறை்வ�ளின புதிரமிகு்நத அழ்�யும், 
சூரிய ஒளியில் மினனும் ் தனீக்�ளின ் வ�த்்தயும் ெசு்மயநான 
ம்ை அடிவநார மைர�ளின வனப்்ெயும் ரசிப்ெதறகு 
அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள். ஏமநாறறுவ்தவிடைவும் 
்தநால்விய்டைவது எவவள்வநா ்மைநானது எனெ்தப் 
ெள்ளியில் அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள்.

மறறைவர�ள் தவறு எனறு விமரசித்தநாலும், தனது 
சுயசி்நத்ன மீது அ்ெக்� முடியநாத ்ம்பிக்்� ்வக்� 
அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள். பமன்மயநான மனிதர�ளிடைம் 
பமன்மயநா�வும், முரடடுக்குைம் ப�நாண்டைவர�ளிடைம் 
�டினமநா�வும் அணுகுவதறகு அவனுக்குப் ெயிறசி ப�நாடுங்�ள். 
கும்ெ்ைநாடு கும்ெைநாய்க் �்ர்நது ்ெநாய்விடைநாமல், எ்நதச் 
சூழநி்ையிலும் தனது பெநா்நத ்ம்பிக்்�யினெடி சுயமநா�ச் 
பெயல்ெடும் ்தரியத்்த அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள்.

அ்னத்து மனிதர�ளின குரலுக்கும் அவன பெவிெநாய்க்� 
்வண்டும். எனினும் உண்்ம எனனும் தி்ரயில் வடி�டடி, 
்ல்ைவற்றை மடடும் பிரித்து எடுக்� அவனுக்குக் �றறுக் 
ப�நாடுக்� ் வண்டும். துயரமநான ் வ்ள�ளில் சிரிப்ெது எப்ெடி 
எனறு அவனுக்குக் �றறுக் ப�நாடுங்�ள். �ண்ணீர விடுவதில் 
தவறில்்ைபயனறும் அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள். 
்ெநாலியநான ்டிப்்ெக் �ண்டைநால் எள்ளி ்்�யநாடைவும், 
பவறறுப் பு�ழு்ர�்ளக் �ண்டைநால் எச்ெரிக்்�யநா� 
இருக்�வும் அவனுக்குப் ெயிறசி ப�நாடுங்�ள். தனது 
பெயல்திறைனுக்கும் அறிவநாறறைலுக்கும் மி� அதி� ஊதியம் 
்�நாரும் ெநாமரத்தியம் அவனுக்கு ்வண்டும்.

ஆனநால், தனது இதயத்திறகும், தனது ஆனமநாவிறகும் வி்ை 
்ெசுெவர�்ள அவன ஒரு ்ெநாதும் அனுமதிக்�க் கூடைநாது. 
பெருங்கும்ெல் திரண்டு வ்நது கூச்ெலிடடைநாலும், நியநாயம் எனறு 
தநான நி்னப்ெ்த நி்ை்நாடடை, விடைநாமல் ்ெநாரநாடுவதறகு 

அவனுக்கு  ்ம்பிக்்� ப�நாடுங்�ள். 
அவ்ன அனெநா� ்டைத்துங்�ள். ஆனநால் 
அதி� பெல்ைம்�நாடடி ெநார்நதிருக்� ்வக்� 
்வண்டைநாம். ஏபனனறைநால் �டு்மயநான தீயில் 
�நாடடைப்ெடும் இரும்பு மடடும்தநான ெயன 
மிக்�தநா� மநாறுகிறைது. தவறு �ண்டைநால் 
ப�நாதித்து எழும் துணிச்ெ்ை அவனுக்குக் 
�றறுக்ப�நாடுங்�ள். அ்த ் வ்ளயில் தனது 
வலி்ம்ய பமௌனமநா� பவளிப்ெடுத்தும் 
பெநாறு்ம்ய அவனுக்குக் �றறுக்ப�நாடுங்�ள். அவன தனமீ்த 
ம�த்தநான ் ம்பிக்்� ் வக்� ் வண்டும். அப்்ெநாதுதநான மனித 
குைத்தின மீது அவன ம�த்தநான ்ம்பிக்்� ப�நாள்வநான. 
இது ஒரு மி�ப்பெரிய ெடடியல்தநான. இதில் உங்�ளுக்குச் 
ெநாத்தியமநான்த எல்ைநாம் �றறுக்ப�நாடுங்�ள். அவன மி� 
்ல்ைவன. எனது அனபு ம�ன.”

பவறும் ஏடடுப்ெநாடைத்்த மடடுமனறு, இ்நத உை�த்்தப் 
புரி்நது ப�நாள்ள, சிறை்நத மனிதனநா�, மனித குைத்தின 
மீது ்ம்பிக்்� ப�நாள்ள அவனுக்குக் �றறுக் ப�நாடுங்�ள் 
எனெதுதநான இ்நதக் �டிதத்தின ெநாரம். வகுப்ெ்றை�ளின 
சூழல் இப்ெடி அ்ம்நதுவிடடைநால், ெள்ளிக்கூடைங்�ளில் இரு்நது 
இ்நதச் ெமூ�த்திறகு ‘மனிதர�ளும்’ கி்டைப்ெநார�ள்!

ெரி, இதில் பெற்றைநார�ளின ெங்�ளிப்பு எப்ெடிப்ெடடைதநா� 
அ்மய ்வண்டும்? இ்நதக் ்�ள்விக்கும் பு�ழபெறறை ஒரு 
த்ைவர தன ம�ளுக்கு எழுதிய �டிதங்�்ள்ய ெதிைநா�த் 
தரப் ்ெநாகி்றைன. சுத்நதிர இ்நதியநாவின முதல் பிரதமர 
்்ரு, தன ம�ள் இ்நதிரநாவுக்கு எழுதிய �டிதங்�ள், உை� 
ெரித்திரத்்த மடடும் ்ெெவில்்ை. இ்நத உை்� எப்ெடிப் 
ெநாரக்� ்வண்டும், வநாழக்்�்யயும், அது ப�நாண்டு வ்நது 
்ெரக்கும் சிக்�ல்�்ளயும் எப்ெடி எதிரப�நாள்ள ்வண்டும் 
எனறை ் ம்பிக்்�்யயும் ் ்ருவின �டிதங்�ள் வி்தக்கினறைன. 
்்னி சி்றையில் இரு்நது இ்நதிரநாவுக்கு எழுதிய �டிதங்�ளுள் 
ஒனறில், ்்ரு இப்ெடிக்்�டகிறைநார,

“்�நான ஆப் ஆரக் எனனும் பெண்ணின �்த்ய நீ 
முதனமுதலில் வநாசித்த ்ெநாது, அதி்ை மி�வும் ஈடுெடடு 
அவ்ளப்்ெநாை நீயும் ஆ�்வண்டும் எனறு நி்னத்தது 
உனக்கு ஞநாெ�ம் இருக்கிறைதநா?”

மறபறைநாரு �டிதத்தில், “நீ ஆன்நத ெவனத்தில் இருக்கிறைநாய். 
அம்மநா மைநாக்�நா சி்றையில் இருக்கிறைநாள். ்நான ்்னி 
சி்றையில் இருக்கி்றைன. சிை ெமயங்�ளில் இ்நதப் பிரிவு 
துனெமநாயிருக்கிறைதல்ைவநா? ஆனநால், ்நாம் மூவரும் 
்ெரப்்ெநாகும் ்நா்ள நி்னத்துப்ெநார! ்நான அ்நத ்நா்ள 
நி்னத்துக்ப�நாண்்டை, �வ்ை்ய மறை்நது உள்ளத்தில் 
�ளிதளும்ெ வநாழகி்றைன”.

இனபனநானறில் இப்ெடிச் பெநால்கிறைநார, “ெழங்�நாைத்்தநாடு 
்மக்குள்ள ெை பதநாடைரபு�்ள ்நாம் ெநாது�நாத்துக் 
ப�நாள்ள்வண்டும். ஆனநால் ெ்ழய வழக்�ம் எனகிறை த்ள 
்மது முன்னறறைத்்தத் தடுக்கும் ்ெநாபதல்ைநாம், அ்த 
முனபின ெநாரநாது அறுத்பதறிய ்வண்டும்”.

குழ்ந்த�ள் விழு்நதுவிடை்வ கூடைநாது எனறு, ்�்ய 
இறுக்�மநா�ப் ெறறிக் ப�நாள்ளநாமல், விழு்நதநாலும் மீண்டும் 
எழுவதற�நான ்ம்பிக்்�்ய அவர�ளிடைம் வி்தக்� 
்வண்டும். அ்தத்தநான ்்ரு பெய்தநார. இ்நதியநாவின 
இரும்புப் பெண்மணியநா� இ்நதிரநா ெரித்திரத்தில் இடைம்பிடித்துக் 
�நாடடினநார. மீண்டும் அழுத்தமநா�ச் பெநால்கி்றைன,

“குழ்ந்த�்ள வளரக்�நாதீர�ள்...வளரவிடுங்�ள்!!”    
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‘‘நீ ங்�ள் எப்ெடி வளர்நதிரு்நதநால் ்னறைநாய் 
இருக்கு்மநா, அப்ெடி உங்�ள் குழ்ந்த�்ள 
வளரத்பதடுங்�ள்", எனகிறைது ஒரு பெநானபமநாழி.

இன்றையச் ெமூ�ச் சூழலில் குழ்ந்த வளரப்பு எனெது 
ெவநாைநான விெயமநா� இருக்கிறைது. 

குழ்ந்த�ளுக்குத் தனித் பதநா்ைக்�நாடசி�ள் 
வ்நதுவிடடைன, நூல்�ள் நி்றைய வ்நதுவிடடைன, இனனும் 
ெை து்றை�ளும் குழ்ந்த�ள் மீது �வனம் பெலுத்துகிறைது.

இ்தபயல்ைநாம் தநாண்டி திரநாவிடைர �ழ�ம் 
குழ்ந்த�ளுக்கு என்றை ஒரு மநா்நாட்டையம் ்டைத்தி 
முடித்திருக்கிறைது. பெரியநார பிஞசு�ள் எனும் பெயரில் 
பெப்டைம்ெர 29, 2018 அனறு திண்டுக்�ல் ்�ரில் 
அது ்்டைபெறறைது. முழுக்�வும் குழ்ந்த�ளுக்�நான 
்ம்டையநா� அது இரு்நதது. ்டைனம், ெநாடைல், ்ெச்சு, 
்நாடை�ம் உள்ளிடடை ெல்்வறு தனித் திறைன�்ள அவர�ள் 
பவளிப்ெடுத்தினர.

ெமூ�த்தில் நி�ழும் ெம்ெவங்�்ள ் டித்துக் �நாடடியும், 
அ்த மநாதிரி ்ெசிக் �நாடடியும் ெமூ� அவைங்�்ளப் 
பிறைருக்கு உைரத்தினர. அறிவியல் �ண்�நாடசி, வரைநாறறு 
நி�ழவு�ள் எனப் ெல்்வறு தளங்�ளில் அவர�ளின 
ெங்�ளிப்்ெ அங்கு �நாை முடி்நதது. 

�டைவுள் மறுப்பு, �நாதி மறுப்பு, மத மறுப்பு, மூடை்ம்பிக்்� 

குழந்தைக்ை பவற்றிபெற
நி்ை்கககாதீரகள்..!

மறுப்பு என மி�க் �னமநானக் ப�நாள்்��்ள அவர�ள் 
ஏறறுள்ளனர. அதற்�றெ இதுவ்ர பெரியவர�ள் மடடு்ம 
பெய்து வ்நத ெகுத்தறிவுப் ்ெரணி்யக் குழ்ந்த�ள் 
பெய்தநார�ள். ெமூ�ம் "வநாய் பிள்நது" ெநாரத்து மிரண்டை 
அல்ைது ெநாரத்து மகிழ்நத அறபுதமநான தருைம் அது.

பெரியநார தம் மக்�ளுக்குக் ப�நாள்்��ள் பெநால்லிக் 
ப�நாடுத்தநார .  அ்தவிடை ஒழுக்�த்்த அதி�ம் 
வலியுறுத்தினநார. ெ� மனித்ர எப்ெடி மதிப்ெது? ெ� 
மனிதரிடைம் எப்ெடி ் டை்நது ப�நாள்வது? ஒரு ் மன்மயநான 
வநாழக்்�்ய எப்ெடி வநாழவது எனெதுதநான பெரியநாரிெம். 
அ்த வளரக்கும் விதமநா�வும் மநா்நாடடில் நி்றைய 
அம்ெங்�்ளக் �நாை முடி்நதது. கீழக்�ண்டை ்�ள்வி�ள் 
குழ்ந்த�ளிடைம் ்�ட�ப்ெடடு ெதில்�ள் பெறைப்ெடடைன.

1) நீங்�ள் எ்நத இயக்�த்தில் இருக்கிறீர�ள்? 

2) உங்�ள் ப�நாள்்� எனன?

3) �டைவுள் இல்்ை என எதற�நா�க் கூறுகிறீர�ள்?

4) நீங்�ள் எ்நத மதம்? மதத்தில் உங்�ளுக்கு ஈடுெநாடு 
உண்டைநா?

5) உங்�ள் �நாதி்ய யநாரநாவது ்�டடைநால், எனன ெதில் 
பெநால்வீர�ள்? �நாதி குறித்த உங்�ள் �ருத்து எனன?

6) பெரியநார எனெவர யநார?
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7) பெரியநா்ர உங்�ளுக்கு ஏன பிடிக்கும்?

8) நீங்�ள் ெநாமி கும்பிடை மநாடடீர�ள் எனெது உங்�ள் 
ெள்ளி ் ண்ெர�ளுக்குத் பதரியுமநா? அவர�ள் �நாரைம் 
்�டடைநால் எனன பெநால்வீர�ள்? 

9) "்நான பெரியநார இயக்�த்்தச் ெநார்நதவன" எனெ்த 
யநாபரல்ைநாம் ்தரியமநா�ச் பெநால்வீர�ள்?

10) நீங்�ள் பெரியநார ப�நாள்்�யில் இருப்ெதநால் 
உங்�ளுக்கு ஏறெடடை ெங்�டைங்�ள் எனன?

11) நீங்�ள் பெரியநார ப�நாள்்�யில் இருப்ெதநால் 
உங்�ளுக்கு ஏறெடடை மகிழச்சியநான தருைங்�ள் 
எனன?

12) உங்�ளின சி்நத்ன ஆறறைல் வளர, உங்�ள் 
பெற்றைநாரின ெங்கு எனன?

13) "பெற்றைநார எப்ெடி இரு்நதநால் ்னறைநாய் இருக்கும்" 
எனகிறை எதிரெநாரப்பு�ள் ஏ்தனும் உள்ளதநா?

14) தயக்�ம், பவட�ம், கூச்ெம் மிகு்நதவர�ள் இங்கு 
எத்த்ன ்ெர இருக்கிறீர�ள்?  

15) இயக்� நி�ழச்சி�ளில் பதநாடைர்நது ெங்கு பெறுெவர�ள் 
யநார? யநார?

16) எங்�்ளப் ்ெநானறை பெரியவர�ளிடைம் நீங்�ள் 
எதிரெநாரப்ெது எனன?

17) ்நாங்�ள் ்ெசுகிறை ப�நாள்்��்ள, உங்�ளநால் 
புரி்நது ப�நாள்ள முடிகிறைதநா அல்ைது ்வறு எப்ெடி 
எதிரெநாரக்கிறீர�ள்?

18) �டைவுள் இல்்ை எனறு பெநால்ை உங்�ளில் எத்த்னப் 
்ெருக்கு ெயம்?

19) உங்�்ளப் ் ெநானறை நூறறுக்�ைக்�நான குழ்ந்த�ள் 
இங்கு வ்நதிருக்கிறைநார�்ள, அதுகுறித்து எனன 
பெநால்ை விரும்புகிறீர�ள்?

இ்த்ெநாை பெற்றைநார�ளுக்கும் சிை விெயங்�ள் 
முன்வக்�ப்ெடடைன. பி்ழ�ள் இரண்டு ெக்�மும் 

இருப்ெதநா�்வ இங்கு �ருதப்ெடுகிறைது.

 குழ்ந்த�ள் நி்றைய பெயல்ெடை, ் நாம் 
கு்றைவநாய் ்ெெ ்வண்டும்.

 எ்தயும் அறிவு்ரயநா� இல்ைநாமல், 
உ்ரயநாடைைநா�ப்  ்ெசு்வநாம்.

 ் நா ம்  ப ெ நா ல் வது  எ து வு ் ம 
எ டு ெ டை வி ல் ்ை  எ ன றை நா ல் , 
அணுகுமு்றை்ய மநாறறு்வநாம்.                                    

 சிை ் ்ரங்�ளில் ் �நாெமநா�ப் ் ெெ ் ்ர்நதநால், கூடை்வ 
்ைெநான புனன்�யும் இருக்�டடும்.

 குழ்ந்த�்ளப் ெநாரநாடடு்வநாம். அது அவர�ள் 
பவறறி பெறை ்மலும் உதவும்.

 மனம் விடடுப் ்ெசு்வநாம். பவளிப்ெ்டைத் தன்ம 
குழ்ந்த�ளுடைனநான ப்ருக்�த்்த அதி�ரிக்கும்.

 குழ்ந்த�ளுக்குப் ெநாடைம் எடுப்ெ்தத் தவிரப்்ெநாம். 
்நாம் பெநால்வ்தக் ்�டெவரல்ை அவர. ்ம்்மநாடு 
்ெர்நது வநாழெவர.

 குழ்ந்த�ளிடைம் ்நாம் பவறறி பெறை நி்னப்ெ்த ெை 
பிரச்சி்ன�ளுக்குக் �நாரைம். 

 வைக்�ம் பெநால்வ்த, ்னறி பதரிவிப்ெ்த, 
மனனிப்புக் ்�டெ்த ்நாம் பதநாடைங்கி ்வப்்ெநாம். 
அவர�ள் பினெறறுவநார�ள்.

 குழ்ந்த�ள் அடைம் பிடிக்கும் ் ெநாது, ் நாம் பெநாறு்ம 
�நாப்்ெநாம். ்நாம் மடடும் அடைம் பிடிக்�்வ கூடைநாது.

 வீடடில் ்டைக்கும் சிறு, சிறு பெயல் திடடைத்திறகு 
அவர�்ளத் த்ை்ம ஏற� பெநால்லுங்�ள் (Project 
Manager).

 ்ம் குழ்ந்த�்ள ்நாம் புரி்நது ப�நாள்்வநாம். ெ� 
மனிதர�்ள எப்ெடிப் புரி்நது ப�நாள்ள ்வண்டும் 
எனெ்த அவர�ள் புரி்நது ப�நாள்வநார�ள்.

 ்நாம் ஏன தனித்துவமநாய் வநாழ ்வண்டும் எனெ்த 
உைரத்து்வநாம். அதறகுப் பெரியநார எப்ெடி உதவுகிறைநார 
எனெ்தத் பதரிவிப்்ெநாம்.

 உைரச்சிவெப்ெடுவதும், ்�நாெப்ெடுவதும் ஒரு 
ப�நாள்்�யநாளருக்கு இருக்�்வ கூடைநாத விெயங்�ள் 
எனெ்தச் பெநால்லு்வநாம்.

 மறறை குழ்ந்த�ள் ்ெநாை ெரநாெரி வநாழக்்�க்கு 
ஏங்கினநால், அதறகு மநாறறு வழி �நாண்்ெநாம்.

 தீ ெ நாவளிக்கு மு்ந்தய  வ நா ரம்  பு த்த நா்டை 
எடுத்து, ெை�நாரம் பெய்து ப�நாடுப்்ெநாம். ெரநாெரி 
ப�நாண்டைநாடடைங்�ள் அவர�்ளப் ெநாதிக்�நாது.

 பதநா்ைக்�நாடசி ்்ரத்்த பவகுவநா�க் கு்றைத்து, 
உள்ளூரி்ை்ய குடும்ெத்துடைன ஊர சுறறு்வநாம்.

 அவர�ளுடைன த்ரயில் அமர்நது, விழு்நது புரண்டு, 
ஓடியநாடி மகிழ்நதிடு்வநாம். பிரியங்�ள் அதி�ரிக்கும் 
வழி�ள் இ்வ.

நதாழர் வி.சி.விலவம்

டிசம்பர் 2017 11கைத்தடி நவம்பர் 2018  நவம்ெர் 17 - �ா்ல விெதது்களில் உயிரிழநநதார் தினம்



 தினமும் ஒரு மணி ்்ரம் ்ம்மிடைமும் ஒரு புத்த�ம், 
அவர�ளிடைமும் ஒரு புத்த�ம் இருக்�டடும்.

 ்மறகூறிய எல்ைநாமும் பெய்துவிட்டைநா்ம என ்நாம்  
நி்னத்தநால், புதிய வழி�்ளக் �ண்டுபிடிப்்ெநாம்.

ஏபனனில் ்நாம் எப்ெடி வளர்நதிரு்நதநால் ்னறைநாய் 
இருக்கு்மநா, அ்தவிடை சிறைப்ெநா� ்ம் குழ்ந்த�்ள 
உருவநாக்� ்வண்டும் எனகிறை அடிப்ெ்டையில் இ்நத 
அம்ெங்�ள் அங்கு வ்ரயறுக்�ப்ெடடிரு்நதன.

குழ்ந்த�ள் வளரப்பில் இரண்டு விெயங்�்ளப் 

பெற்றைநார எதிரெநாரக்கினறைனர.

ஒனறு, குழ்ந்த�ள் ்னகு ெடிக்� ்வண்டும், 
சிறை்நத ்வ்ை கி்டைக்� ்வண்டும், குறிப்ெநா� நி்றைய 
ெம்ெநாதிக்� ்வண்டும் எனகிறை �னவு. மறபறைநானறு ்ல்ை 
ெழக்�த்துடைன, சிறை்நத பெயர எடுப்ெது. இ்நத இரண்டு 
ைடசியம் தநான பெற்றைநார�ளுக்கு!

ெரி! குழ்ந்த�ள் வளரப்பில் பெற்றைநார நி்னப்ெது 
எல்ைநா்ம ெநாத்தியமநா? ெநாத்திய்ம இல்்ை. அதுவும் 
இன்றையச் சூழலில் அது மி�, மி�க் கு்றைவு. பெற்றைநார�ள் 
ஒரு விெயம் குறித்து ஒரு மடைங்கு பெநானனநால், ெமூ�ம் 
ெத்து மடைங்கு பெநால்லிக் ப�நாடுக்கிறைது. எது ெரி? எது 
தவறு? எனெ்தத் தீரமநானிக்� முடியநாத குழ்ந்த�ள், எது 
்மக்கு மகிழச்சி்யக் ப�நாடுக்கிறைது எனகிறை அடிப்ெ்டையில் 
பினெறறைத் பதநாடைங்குகிறைநார�ள். ஒரு்வ்ள இ்நத முடிவில் 
பிரச்சி்ன�ள் ஏறெடடைநால், அ்த ெரிபெய்யும் சிறை்நத 
அணுகுமு்றை�்ளப் பெற்றைநார�ள் ்�யநாள ்வண்டும்.

இது பதநாடைரெநா� எனக்கு ்்ர்நத ஒரு அனுெவத்்தக் 
கூடை இங்கு ெகிர்நது ப�நாள்கி்றைன.

பதநாடைக்�த்தில் குழ்ந்த்ய ்நான அடித்திருக்கி்றைன. 
என மீது குழ்ந்தக்குப் ெயம் வ்நத்த தவிர, பிரச்சி்னத் 
தீரவில்்ை. ் மலும் குழ்ந்தக்கு அடி ெழகிப் ் ெநாயிரு்நதது.

அப்்ெநா்தய மன உ்ளச்ெலில் தீவிர �வ்ை 

ப�நாண்்டைன. மநாறறு ் வண்டும் என ் யநாசித்்தன. அ்நத 
மநாறறைம் எனக்கு ்வண்டும் என முடிபவடுத்திரு்ந்தன!

மனிதருக்குத் ்த்வயநான குைங்�ள் எனெதின 
ெடடியல் பெரியது. அ்த அ்னத்்தயும் சுருக்கினநால், 
ஒன்றை ஒனறு மடடும் மனிதருக்குப் ்ெநாதுமநானதநாய் 
பதரி்நதது.

அது பெநாறு்ம!

பெநாறு்ம இரு்நதநால் ்�நாெம் வரநாது, ்�நாெம் 
இல்ைநாத ்ெநாது பிரச்சி்ன்ய எளிதநா� அணு�ைநாம். 
அ்நத முயறசியில் இறைங்கி்னன. அப்்ெநாது குழ்ந்தக்கு 
வயது 5.

குழ்ந்த ்ெட்டை பெய்கிறைது, ்மக்குக் ்�நாெம் 
வருகிறைது. இரண்டும் ஒனறைநாகிறை ்ெநாது ெநாதிப்புப் 
பெரிதநாகிறைது. ஆ� இது தீரவு அல்ை எனகிறை முடிவுக்கு 
வருகி்றைன. ்நாம் அடித்தும் குழ்ந்த ்�ட�வில்்ையநா? 
எனகிறை தவறைநான என அ�ங்�நாரத்்த உைரகி்றைன!

பிறைகு ்நான மநாறுகி்றைன. குழ்ந்த்ய ஒரு மனிதரநா� 
மதிக்�த் பதநாடைங்குகி்றைன! குழ்ந்தத் பதநாடைரெநான 
அ்னத்்தயும் அதனிடை்ம ்�டடுச் பெய்கி்றைன.  
ஊருக்குப் ்ெநாவதநா� இரு்நதநால் கூடை, முன தின்ம 
ெயைத் திடடைத்்தக் கூறி அனுமதி பெறுகி்றைன!

ஒவபவநான்றையும் ்�டடுச் பெய்கிறை ்ெநாது, 
குழ்ந்த மதிக்�ப்ெடுகிறைது! என்னக் ்�டடுத்தநான 
அப்ெநா பெய்வநார�ள் எனக் குழ்ந்த பெரு்மப்ெடைத் 
பதநாடைங்குகிறைது!

இப்ெடியநான பதநாடைர வநாழவில் எங்�ளுக்குள் ஓர புரிதல் 
வ்நதது! பிரச்சி்ன�ள் கு்றை்நதது.

அதறகு ் மலும் ஒரு முக்கியக் �நாரைம், குழ்ந்தக்கும் 
்மக்குமநான பிரச்சி்னயில் யநார ப�யிப்ெது எனகிறை 
எண்ைத்்த ஒழித்தது தநான! இங்கு சுமூ�ம் தநான தீர்வ 
தவிர, பவறறியல்ை!

இப்்ெநாது ம�ளுக்கு வயது 11.

பெனறை மநாதம் 30 ் ெருக்கு எங்�ள் வீடடில் ஒரு விரு்நது 
்டை்நதது. அ்த ஒரு "Project" எனறை அடிப்ெ்டையில் 
ம�ளிடைம் அ்நதப் பெநாறுப்்ெ ஒப்ெ்டைத்்தநாம்!

விரு்நதினர�ளுக்கு அ்ழப்புக் ப�நாடுத்தது, உைவு 
வ்��்ளத் ்தரவு பெய்தது, வீடடிறகு வ்நதவர�்ள 
வர்வறறைது, அவர�்ளக் �வனித்துக் ப�நாண்டைது என 
்நான 30 வயதில் பெய்த்த, அவர 11 வயதில்  பதநாடைங்கி 
இரு்நதநார, ெநாரநாடடு�ள்!

மனிதர�்ள மதிக்� ்வண்டும் என எல்்ைநாரும் 
பெநால்வநார�ள். ஆனநால் அதில் குழ்ந்த�ளும் 
இருக்கிறைநார�ள் எனெ்தத் தநாமதமநா�ப் புரி்நது ப�நாண்்டைன.

ஆ� ஒவபவநாரு அனுெவத்தில் இரு்நது ்நாம் 
�றறுக் ப�நாண்டுதநான, குழ்ந்த�ளுக்கு பெநால்லிக் 
ப�நாடுக்� ் வண்டியுள்ளது. அ்த்்ரம் ப�நாள்்� ெநார்நத 
குழ்ந்த�ள் ெமூ�த்தில் பவறறி பெறுவது மி�, மி� 
முக்கியமநாகிறைது. ஏபனனில் அ்நத பவறறியில் தநான 
ப�நாள்்� பவறறியும் அடைங்கியிருக்கிறைது.             
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இ ந்திய கிறிஸ்தவர்களிடையய ஒரு விஷயம் ஒரு 
நூற்றாண்டு ்கறாலமறா்க பழக்கத்தில் இருககி்து.

அ்தறாவது, வீட்டில் ஆய�றா பபண்ய�றா ்கறா்தல் என்று 
வந்து ப�றான்்றால் உைய் அவர்கள் எடுககும் அஸதிரத்தின் 
பபயர "கீழ்பபடி்தல்".

்கறா்தல் என்்றாயல பபரும்பறாலறா் வ�தி படைத்்த 
கிறிஸ்தவர்களுககு ஏய்தறா ஒரு வட்கயில் எரிச�டல 
ஏறபடுத்துகி்து. ்கறா்தல் என்்றால் ஏய்தறா இயறட்கககு ஒவவறா்த 
ஒரு விஷயம் யபறால் அவர்களில் மு்கம் பெளியும். இஙய்க ஜறாதி, 
வ�தி, ்தகுதி இப்தல்லறாம் இரண்ைறாம் பட்�ம்்தறான். அவர்கடை 
பபறாறுத்்தவடரயில் ்கறா்தல் என்்றாயல அருவரு்பபறா் ஒரு 
விஷயம். இதில் ்கறாமம் எல்லறாம் ்கைவுளுககு எதிரறா் விஷயம் 
யபறால ெைந்து ப்கறாள்ளுவறார்கள். இதில் பல யபர ்கறாமம், ப�கஸ 
என்பப்தல்லறாம் பவறும் பிள்டை பபறும் ப்தறாழில்நுட்பமறா்கயவ 
்கருதி வறாழந்து ப்கறாண்டிருககின்்்ர.

ஒருவர ்கறா்தலிககி்றார என்று ப�றான்்வுைன் "்கைவுளுககு்ப 
பய்பபடுமறா, நீ பண்ணு்து ்த்பபு, எங்க யபச� ய்களு, கீழபடியி் 
பிள்டை்கை ்தறான் ்கைவுள் ரட்சி்பபறாரு, ெறாங்க பறாத்து 
டவககு் டபய் ்கட்டிகய்கறா" என்று பிைறாக பமயில் ப�யய 
ஆரம்பி்பபறார்கள்.

்கைவுளுககு கீழபடி, பபற்வர்களுககு கீழபடி, �ரச பறா்தருககு 
கீழபடி..... இ்பபடி படி்பபடியறா்க அவர்கள் ்தனித்்தன்டமடய 

ெசுககுவறார்கள்.

ெறான் ய்கட்கிய்ன், ெறான் ஏன் ்கைவுளுககு 
பய்பபையவண்டும்? ெறான் என்் திருை்றா 
உங்கள் ்கைவுள் என்் யபறாலீஸறா? பயம் 
எ்பபடி பகதியறாகும்?

ஒரு ஆண் ஒரு பபண் யமல் 
டவத்திருககும் ்கட்டுக்கைங்கறா்த அன்பு 
யபறால ்தறாய் பகதி?

்கறா்தல், அன்பு இது ்தறாய் பகதி?

கிறிஸ்தவர்கயை, ்கைவுளுககு்ப பய்பபடு என்று உங்கள் 
பிள்டை்களுககு ்கறபிக்கறாதீர்கள். மறா்றா்க ்கைவுடை யெசி என்று 
யவண்டுமறாயின் ப�றால்லிக ப்கறாடுங்கள். ஒருவருககு பயந்து 
ெறான் ஒழுக்கமறாயிரு்பபது ய்கவலத்தினும் ய்கவலம், ஒருவர 
பறால் ப்கறாண்ை அன்பறால் ெறான் அவருககு வலிப்கறாடுக்கறாமல் 
இருக்க ்தவறு ப�யயறாதிருத்்தல் யமன்டமயிலும் யமன்டம.

அதுவும் இல்லறாமல், எந்்த ்கைவுள் உன்ட் ்கறா்தலிக்க 
யவண்ைறாம் என்று ்கட்ைடையிட்டிருககி்றார? ்கறா்தல், ்கறாமம் 
இரண்டையும் ்கடரபுரண்யைறாை டவககும் ஹறாரயமறான்்கடை 
உன் உைலில் டவத்திருககும் ்கைவுள் என்் முட்ைறாைறா?

உல்கத்தில் உள்ை 90 �்தவிகி்த கிறிஸ்தவர்கள் 
்கறா்தல் திரும�ம் ்தறான் ப�யது ப்கறாள்கி்றார்கள். இந்திய 
கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் ்தறான் இன்னும் இந்்த இயறட்கககு 
மறா்றா் கூட்டி ப்கறாடுககும் யவடலயறா் வரன் பறாரத்து 
ப�யயும் திரும�ங்கடை (arranged Marriage) ெைத்திக 
ப்கறாண்டிருககி்றார்கள்.

இதில் பகதி பழங்கைறா்க ஊடர ஏமறாறறி ப்கறாண்டிருககும் 
arranged Marriage ப�ய்த கிறிஸ்தவ ்தறகுறி்கள் ்கறா்தலித்து 
திரும�ம் ப�யபவர்கடை ஏய்தறா பறாவம் ப�ய்தவர்கள் யபறால் 
இழிவறா்க்ப பறாரககும் யபசும்.

உண்டம என்்பவன்்றால், ்த்க்கறா் ஒரு துட�டய 
ய்தடி ப்கறாள்ை து்பபிலறா்த, biologically incapable ஜீவரறாசி்கைறா் 
அடவ்கடை்தறான் ெறாம் எல்யலறாரும் ய்கவலமறா்க்ப பறாரக்க 
யவண்டும்.

எந்்த ம்தத்திலும் இல்லறா்த ஒரு அழகு கிறிஸ்தவத்திறகு 
உண்டு. அ்தன் புனி்த நூல் என்று ப�றால்ல்பபடும் டபபிளில் 
மட்டும்்தறான் "லவ" என்கி் வறாரத்ட்த 551 ்தைடவ வருகி்து.

அன்பு, பறா�ம், யெ�ம் என்று நீங்கள் அந்்த வறாரத்ட்தககு 
ஆயிரம் அரத்்தம் ப�றான்்றாலும். ய்தறாற்ம், வ�தி, படி்பபு, 
பமறாழி, ஜறாதி, இ்ம் யபறான்்வறட்த் ்தறாண்டி ஒருவர 
மீது ஒருவர ப்கறாள்ளும் ்கறா்தடலத்்தறான் அது தீரக்கமறா்கக 
குறி்பபிடுகி்து. இதில் பபறய்றாரின் ்கட்ைடைடயத் ்தறாண்டி 
வரும் அன்பும் அைஙகும்.

ய்தறாழர ஏசு ்த்ககு எந்்த உ்வுமில்லறா்த மக்களுக்கறா்க 
அர�றாங்கத்திைம் ய்கள்வி ய்கட்டு அவர்களுக்கறா்க உயிரவிட்டு 
உ்ககு என்் ப�றால்லி ப்கறாடுத்து ப�ன்றிருககி்றார 
என்பட்த உ�ருங்கள் அறப விசுவறாசி்கயை.

உன் பபறய்றார ப�றால்லி ஒருவர மீது உ்ககு வரும் 
்கறா்தலுககு பபயர யவறு. நீயறாய பறாரத்து உ�ரந்து உ்ககு 
�ம்பந்்தயம இல்லறாமல் இருககும் ஒருவரின் மீது பபறாழியும் 
்கறா்தல் ்கைவுடை விை பபரிது.                       

ஷொலின்

11வது
கட்ட்ை
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ஜ�காதிடைம் எனெது உண்்மதநானநா? அ்த ்நாம் 
முழுக்� முழுக்� ்ம்ெைநாமநா? இது எல்்ைநார 
மனதிலும் இருக்கும் ஓர அடிப்ெ்டையநான 

்�ள்விதநான. ஆனநால், ்�நாதிடைத்்த ்ம்புகிறைவர�ளுக்கு 
கூடுதைநான ெ்ந்த�மநா� இருக்கும், இது ்�நாதிடைத்்த 
்ம்ெநாதவர�ளுக்கு ெநாத�மநா� இருக்கும். இனனும் 
பெநால்ை்வண்டுமநானநால் ் ்�ச்சு்வயநா� இருக்கும் எனறும் 
பெநால்ைைநாம்!

“்டைய் மணி ்்ர்ம ெரி இல்ை டைநா பதநாடடை �நாரியம் 
ஒண்ணும் ்டைக்� மநாடடைனுது...’’

‘‘்�நாசியரப் ்ெநாய் ெநாருங்� அண்்ை..!’’

‘‘அவரடடை ்ெநானநா ெரி�நாரம் அது இதுனனு ெைத்த 
வநாங்கிடடு ஏ்தநா ஒண்ை பெநால்லி குடுத்து அனுப்பிடுறைநாரு...’’

‘‘அண்்ை! எனக்கு பதரிஞெ ஒரு ் �நாதிடைர இருக்�நாரு...’’

‘‘பெநால்ைறைது ்டைக்குமநா டைநா ..!’’

‘‘அண்்ை, அவர பெநானனநா பெநானனெடி அப்ெடி்ய 
்டைக்கும், ்ல்ை்தநா ப�டடை்தநா எ்தயும் ம்றைக்�நாம 
முஞசிை அடிச்ெ மநாதிரி பெநால்லுவநாரு...’’

‘‘்டைய் மணி எவவளவு �நாசு ஆனநாலும் ெரவநாயில்்ை 
அவர ்ெநாய் ெநாரக்�ணும் ஏறெநாடு ெண்ணு டைநா ...”

... ...

இப்ெடியநா�, இவர�ள் விவநாதிக்கும் ்ெநாது ்�நாதிடைம் 
எனெது பெநாய் எனெத்ன எடுது்ரக்கினறைனர ்ம்பிக்்� 
இல்ைநாதவர�ள்...  

“்�நாதிடைம் எனெபதல்ைநாம் ஏமநாறறு ் வ்ை. உ்ழக்�நாம்ை 
மக்�்ள ஏமநாறறிப் ெைம் ெறிக்�ச் சிைர பெய்யும் ஒரு பதநாழில் 
எனெது சிைரது �ருத்து. அப்ெடிபயல்ைநாம் ஒனறுமில்்ை, 

்ம்ை குறிப்பிடடை  ்�நாதிடை மு்றை�ளநால் ்மக்கும், 
பிறைருக்கும் எவவ்�யநான ெயன�ள் ெைன�ள் கி்டைக்கும் 
எனெத்னச் சி்நதிக்� ்வண்டும். �நாரைம் சி்நதிக்கும் 
தன்ம தநான ெகுத்தறிவு, அப்ெடிச் சி்நதித்தநால் தநான 
அ்நத ்�நாதிடைத்தில் ெைன இருக்கிறைதநா இல்்ையநா 
எனெத்ன ் ம்மநால் உைரமுடியும்! ் ம்மு்டைய ெகுத்தறியும் 
தன்மயி்ன ப�நாண்டு ெகுத்தநாய்்வநாம்!

்நான ெநாரத்த ஒரு பதநா்ைக்�நாடசி விளம்ெரத்தில் ஒரு 
்�நாதிடைரின பெய்ைக் குறிப்பிடடுக் �நாடடி இரு்நதநார�ள்..!

(நீண்டை ்நாட�ளுக்கு முன ெநாரத்திருக்� வநாய்ப்பு 
இருக்கிறைது ...)

இவவநாறு ...

“ம்நதிரிக்கும் ெநாமியநார ஒருவர விவெநாயத்தில் புதுசு 
புதுெநான மு்றை�்ளயும், விவெநாயத்தில் இைநாெத்தி்னயும் 
வி்ளச்ெ்ையும் அதி�ரிக்�” அறிவு்ர கூறுகிறைநாரநாம்.!

எனறை பெய்தி ் �டடு மக்�ள் கூடடைம் அ்நதச் ெநாமியநாரிடைம் 
அ்ை ்மநாதியதநாம்.! திடீபரன அப்்ெநாது அ்நத மக்�ள் 
மத்தியில் குழப்ெம் ஏறெடடைது. அ்நதக் குழப்ெத்திறகுக் 

்�நாதிடைம் 
எ ன ெ து 

் வ த � நா ை ம் 
பதநாடடு �நாைம் �நாைமநா� இரு்நது வரும் 

ஒரு ஆருடை மு்றை. அ்தப் ெநாரத்து அதனெடி ்டைப்ெதில் 
தவபறைநானறுமில்்ை” எனெது  சிைரது �ருத்து.

ெரி, ்�நாதிடைம் எனறைநால் எனன? அது உண்்மதநானநா? 
அது மனித வநாழவுக்கு உண்்மயி்ை்ய அவசியம்தநானநா? 
அதனநால், ்ன்ம�ள் ஏ்தனும் கி்டைக்கினறைதநா? இல்்ை 
தீ்ம�ள் மடடு்ம கி்டைக்கினறைதநா எனெத்ன ்ம் 

சி்நத்னக்குக் ப�நாண்டு பெல்்வநாம்.

பெநாதுவநா� ் நா(்)ம் மக்�ள் அதி�ம் ெநாரக்கும் ் �நாதிடைங்�ள்

1) ்�்ர்� ்�நாதிடைம்

2) கிளி ்�நாதிடைம்

3) எண்�ணித ்�நாதிடைம்

4) பிரெனன ்�நாதிடைம்

5) மு�க்குறி ெநாரத்தும் ெைன பெநால்லுதல்

6) மூச்சு ்�நாதிடைம்

7) பிரமிடு ்�நாதிடைம்

8) ்�நாடைங்கி ்�நாதிடைம்

இவவநாறு ் �நாதிடைமநானது மக்�ள் மத்தியில் அதி� அளவு 
ெரவிக் �நாைப்ெடுகிறைது எனெது நிதரெனமநான உண்்ம.
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�நாரைம் எனனவநா� இருக்கும் எனறு ஆரநாய்்நத்ெநாது, 
அவருக்குத் ்த்வயநான த�வல்�்ள தின்ந்தநானறும் 
விவெநாயம் ெம்ம்நதப்ெடடை �நால் பெனடைரில் (Call center) 
-ல் இரு்நது பெறறு - மக்�்ள ஏமநாறறிக் ப�நாண்டிரு்நதது 
பதரிய வ்நததநாம்.

மக்�ள் அ்நத ்�நாதிடைர மீது எவவளவு ்ம்பிக்்� 
ப�நாண்டு இரு்நதநார�்ளநா அ்நத ்ம்பிக்்� அ்னத்தும் 
பூஜியமநானது அவரின உண்்மத்தன்ம பதரி்நததநால்... 
்�நாதிடைம் எனெது எல்ைநாம் மூடை்ம்பிக்்� என எடுத்துக் 
�நாடடியது இ்நத விளம்ெரம்.

“Astronomy” எனறை வநானவிய்ையும், ”Astrology” எனறை 
்�நாதிடைத்்தயும், ெநால் ்வறு தண்ணீர ்வறு எனறு 
பிரித்துப் ெநாரக்�த் பதரியநாத நி்ையில் ெடித்தவர�ள் முதல் 
ெடிக்�நாதவர�ள் வ்ர இருப்ெது பவட�க்்�டைநான ஒனறைநாகும்.

அது்ெநாை,

(இது, உண்்ம ெம்ெவம் பெயர மடடும் மநாறறைம் 
பெய்யப்ெடடு உள்ளது)

்ெைம் மநாவடடைத்்தச் ெநார்நத எனனு்டைய ்தநாழி 
�்ையரசி அவர�ளின வீடடுக்கு அப்ெநாவின ்ண்ெரும் 
்�நாதிடைருமநான ஒருவர வ்நதிருக்கிறைநார .  (அ்நதக் 
�நாை�டடைத்தில் எனனு்டைய ்தநாழி �்ையரசி 12-ஆம் 
வகுப்பு பெநாது ்தரவு முடித்து ்தரவு முடிவு�ளுக்குக் 
�நாத்திரு்நதநார ) .  அ்நத ்�நாதிடைர �்ையரசியின 
அப்ெநாவிடைம் ்ெசிக் ப�நாண்டு இருக்கும் ்ெநாது, அவர 
பெநால்கிறைநார, ்நான வரும் வழியில் ஒரு பெண்ணின 
மதிப்பெண்்ைக் �ணித்து பெநால்லிவிடடு வர தநாமதம் 
ஆகிவிடடைது எனறு, �்ையரசியின அப்ெநா எனனு்டைய 
ம�ளும் 12-ஆம் வகுப்பு பெநாது ்தரவு முடிவுக்�நா� 
(Resul t ) �நாத்திருக்கிறைநார  எனறைதும்   ்�நாதிடைர 
பெநால்லிருக்கிறைநார, உங்�ள் ம�ளின �நாத�த்்தக் 
ப�நாடுங்�ள், ்நான ெநாரத்துச் பெநால்கி்றைன எனறு. ெரி 
எனறு �்ையரசியின அப்ெநாவும் �நாத�த்்தக் ப�நாடுக்�, 
்�நாதிடைரும் �ணித்துச் பெநானனநாரநாம்.

�வ்ைப்ெடைநாதீர�ள் உங்�ள் ம�ள் ்தரவில் அ்னத்து 
ெநாடைத்திலும் ்தரச்சி (Pass) பெறுவநார; ஆனநால், கு்றை்நத 
மதிப்பெண் தநான கி்டைக்கும் எனகிறைநார, �்ையரசியின 
அப்ெநா வருத்தத்துடைன ்�நாதிடைரிடைம் நீங்�ள் இதறகு முனபு 
ெநாரத்த பெண்ணுக்கு எவவளவு மதிப்பெண் வரும் எனறைநார. 
்�நாதிடைர பெநால்கிறைநார அவர மநாநிை அளவில் மதிப்பெண் 
(State Result) எடுப்ெநார எனகிறைநார. ஆனநால், �்ையரசி 
�வ்ை ப�நாள்ளநாமல் இயல்ெநா� இரு்நதநார. சிை ்நாட�ள் 
்ெநாயின. Result-ஐ ெநாரக்கிறைநார. ஆனநால், தனனு்டைய ் தரவு 
முடி்வ பெற்றைநாருக்குச் பெநால்ைநாமல் மவுனம் �நாக்கிறைநார 
�்ையரசி....

�்ையரசியின பெற்றைநார �்ையரசிக்கு ஆறுதல் 
பெநானனநார�ள். �்ையரசி  அப்ெநாவிடைம் பெநால்கிறைநார, அப்ெநா 
்�நாதிடைர அனறு ஒரு பெண் மநாநிை அளவில் மதிப்பெண் 
எடுப்ெநார எனறு பெநானனநார�ள் அல்ைவநா அ்நத பெண்ணின 
மதிப்பெண் எவவளவு எனறு பதரியுமநா எனகிறைநார... ெரி 
ம்மநா ்நான விெநாரிக்கி்றைன எனறு அக்�ம் ெக்�ம் விெநாரித்து 
அவர கு்றைவநான மதிப்பெண் எடுத்து இருக்�நாங்� ம்மநா, 
உனனு்டைய மதிப்பெண் எவவளவு எனறு ்�ட�, அப்ெநா, 
்நான ்ம்மு்டைய மநாவடடைத்தின மூனறைநாம் இடைத்்த 
பிடித்துள்்ளன எனறைநார. 

இ்நதத் த�வல்  குறிப்பிடை ் �நாதிடைருக்குத் 
பதரி்நதது. அவர எனன ெதில் பெநால்லி 
இருப்ெநார எனறு நி்னக்கிறீர�ள். . . 
“வநாழத்து�ள்” எனறு பெநால்லிவிடடு 
இடைத்்தக் �நாலி பெய்தநார. இப்்ெநாது 
புரிகிறைதநா,

இ்த்ெநால்.

எனனு்டைய வநாழக்்�யில் ் ்டைபெறறை 
ஓர ெம்ெவம். ் நானும் எனனுடைன �ல்லூரியில் 
ெடித்த மநாைவனும் மநாமல்ைபுரம் �டைற�்ரக்குச் பெனறு 
இரு்ந்தநாம். �டைற�்ர்ய எல்ைநாம் சுறறிப்ெநாரத்து விடடு 
�ைங்�்ர விளக்்�ப் ெநாரக்�ைநாம் எனறு நி்னத்து 
ம்ையின ் மல் ஏறி்னநாம். ம்ையின ் மல் ஏறும் வழியில் 
ஒரு குறிபெநால்லும் பெண் ஒருவர இரு்நதநார. ்நான அவ்ர 
ஏறும்்ெநா்த ெநாரத்துவிட்டைன. ஆனநால், ்நான ெநாரக்�நாதது 
்ெநாை பதநாடைர்நது ஏறிக்ப�நாண்டு இரு்ந்தன. அப்்ெநாது 
அ்நதப் பெண் எனனுடைன வ்நத �ல்லூரி மநாைவ்னயும் 
என்னயும் ்்நாக்கி, ‘‘வநாங்� ெநா 10 ரூெநா தநா, குறிெநாத்து 
பெநால்லு்றைன’’னு பெநானனநார. ்நான பெநான்னன, ‘‘எனக்கு 
அதன ் மல் ் ம்பிக்்� இல்்ை, நீ ் வணுனனநா ெநாத்துக்�’’ 
என்றைன. அவனும் ்ெநாய்ப் ெநாரத்தநான.

தம்பி உனக்கு 18 வயசு வ்ர ஓர �ண்டைம் இரு்நதது, 
அது இப்்ெநா இல்ை. ஆனநா 21 வயசு வ்ர பெண்�ளநால் 
உனக்கு பிரச்ெ்ன வரைநாம்... அப்ெடினனு பெநானனநார. அ்நத 
குறி பெநால்லும் பெண்ணிடைம் அவனும் எல்ைநாத்துக்கும் 
த்ை்ய ஆடடினநான. ்நான அ்நதப் பெண்ணிடைம் 
பெநான்னன, ெரி அவன இ்நத Semester - இல் எவவளவு 
மதிப்பெண் எடுப்ெநான எனறு ்�ட்டைன. அ்நத பெண் 
பெநானனநார எல்ைநாத்திலும் Pass ெண்ணுவநான ்ல்ை Mark  
எடுப்ெநான எனறைநார. அடுத்த ப்நாடி  என்னப் ெநாரத்து 
உனனிடைம்  நி்றைய பெண்�ள் ்ெசுவநார�ள், ெழகுவநார�ள் 
வநா ெநா உனக்கும் குறிெநாக்கு்றைன’னு பெநால்லுச்சி. இல்்ை 
ெரவநா இல்்ைனு ்நா கிளம்பிவிட்டைன, ெமீெத்தில் Result-
ம் வ்நதது. ஆனநா,அ்நத மநாைவன 4 ெநாடைத்தில் ்தநால்வி! 
இதில் இரு்நது ்நாம் �றறுக் ப�நாள்ள ்வண்டியது மூடை 
்ம்பிக்்� ்மநாெமநானது. வநாழக்்�்ய மி�வும் ெநாதிக்கும் 
இ்நத ்�நாதிடைம் மூடை ்ம்பிக்்�்ய..!

ந�ாதி்டருக்கு ஒரு �நநத்கம்
்நான ் ெரு்நதுக்�நா� ஊரில் �நாத்து இரு்ந்தன. அப்்ெநாது 

இரண்டு கிளி ்�நாதிடைர�ள் வநா�னத்தில் வ்நதநார�ள். 
அவர�ள் எனனிடைத்தில் வ்நது எங்�ள் ஊருக்கு அடுத்த ஊர 
பெய்ர பெநால்லி அ்நத ஊருக்கு எப்ெடி ் ெநா�ணும்னு ் �ட�.

்நா ப�நாஞெம் கூடை ்யநாசிக்�நாம நீங்�ள் எனனு்டைய 
எதிர�நாைத்்த்ய பெநால்லுறீங்�. ெக்�த்துை இருக்� 
ஊருக்கு எப்ெடி ்ெநா�ணும்னு உங்�ளுக்குத் பதரியநாதநானனு 
்�ட�... அவங்� ெதில் பெநால்ைநாம ஓடிடடைநாங்�. ் �ள்வி�ள் 
எழுமநானநால் ்�நாதிடைம் எனெது பெநாய் எனெது புரியவரும் !

இ்நதக் ்�ள்வி�்ள ்ம் பெநா்நத புத்திக்குக் ப�நாண்டு 
பெல்்வநாம்...

1. இ்நதியநா்வத் தவிர ்வறு எ்நத ்ெநாஷயலிெ 
்நாடடிைநாவது ்�நாதிடைம் உண்டைநா!

2. குரங்குக்கும் ் �்ர்� உள்ள்த! ் �நாதிடைம் உண்டைநா?

மடியடடும் மூடை்ம்பிக்்�..! மைரடடும் ெகுத்தறிவு..!   

மு.சி.அறிவழகன் 
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கு ப்்ெக்�நா(ரி)ரன உண்்மயில் இ்நதப் பெயர 
யநாருக்குப் பெநாரு்நதும்? துப்புரவுப் ெணியநாளருக்�நா? 
இல்்ை, வீட்டை, பதரு்வ, ஊ்ர, ் நாட்டை குப்்ெக் 

�நாடைநாக்கும் ்ெர�ளுக்�நா? ்நாட்டைச் சுத்தப்ெடுத்தும் 
ெணியில் ஈடுெடடுள்ள பதநாழிைநாளர�்ள, ்மது மக்�ள், 
அதநாவது குப்்ெ ்ெநாடும் குப்்ெக்�நாரர�ள் ்டைத்தும், 
்டை்நது ப�நாள்ளும் விதமும், எவவநாறு உள்ளது?

்நான வநாங்கும் தினெரி ்நாளிதழ�்ளச் ்ெமித்து 
்வத்து ்நான வசிக்கும் ெகுதியில் ெணிபுரியும் துப்புரவுத் 
பதநாழிைநாளருக்கு ப�நாடுக்கும் ெழக்�முண்டு. அ்த்ெநால் 
�நா்ையில் �நா்ை உைவு உண்ணும் ்வ்ளயில் 
அவர�ள், எங்�ள் ெகுதியில் துப்புரவுப் ெணியில் ஈடுெடடைநால்  
(இ்நதப்ெகுதியில் �ைவன ம்னவி இருவரும் ஒனறைநா� 
்வ்ை பெய்வநார�ள்) அவர�்ளச் ெநாப்பிடை வநாருங்�ள் 
எனறு முதனமு்றை அ்ழத்த்ெநாது வ்நது வநாெலுக்கு 
பவளி்ய நினறைநார�ள். உள்்ள அ்ழத்தும் தயங்கினநார�ள். 
அழுக்குப் ெடி்நத சீரு்டை அணி்நதுள்ளதநால் தயங்கினநார�ள். 
எ்நதத் தயக்�மும் ்வண்டைநாம் உள்்ள வநாருங்�ள் என 
மீண்டும் அ்ழத்த்ெநாது உள்்ள வ்நதநார�ள். வீடடினுள் 
அமர்வத்து சுடைச்சுடை ்தநா்ெ, முட்டை்தநா்ெ பெய்து 
ெரிமநாறி்னநாம். இது்ெநானறை விெயங்�ளில் எனது 
து்ைவியநாரும் ஒத்தக்�ருத்து்டைய ்ெரதநான ஆ�்வ 
அவரும் உதவி பெய்வநார. அவர�ளுடைன ெக்�த்தில் 
அமர்நதுக்ப�நாண்டு அவர�்ளப்ெறறியும், குடும்ெத்்தப் 
ெறறியும், அவர�ளின  குழ்ந்த�்ளப்ெறறியும், அவர�ள் 
எனன ெடிக்கிறைநார�ள், எங்கு இருக்கிறைநார�ள் என ்ைம் 
விெநாரித்துக்ப�நாண்்டை ெரிமநாறுவநார. ்நான ்தநா்ெ 
ஊறறித்தரு்வன. சிை ்்ரங்�ளில் அவர�ளிடைம் எனது 
து்ைவியநார ் ெசிக்ப�நாண்்டை இருப்ெநார, அப்்ெநாது  ் நான 
கூறுவதுண்டு ‘’முதலில் அவர�்ளச் ெநாப்பிடைவிடு அவர�ள் 
ெநாப்பிடடைப் பிறைகு ்ெசு்வநாம் எனறைவுடைன’’ அவரும், 

‘’ஆமநாம் இல்ை, ‘’்நானும் ்ெசிக்கிட்டை இருக்்�ன’’ 
நீங்�ள் ்னறைநா� ெநாப்பிடுங்�ள் எனெநார. அவர�ளும் 
ெநாப்பிடடு முடித்து சிறிது ்்ரம் ்ெசிவிடடு உடை்ன 
கிளம்பிவிடுவநார�ள். �நாரைம் குறிப்பிடடை ்்ரத்திறகுள் 
குறிப்பிடடை இடைத்்த சுத்தம் பெய்ய ்வண்டும். அதன 
பிறைகு அடுத்தடுத்த ்வ்ை உள்ளது, எனறு கிளம்பி 
விடுவநார�ள்.

அவர�ளிடைம் ்ெசிக்ப�நாண்டிருக்கும்்ெநாது ெை 
விெயம் ்மக்கு வருத்தம் அளிக்�க் கூடியதநா� இரு்நதது. 
உதநாரைமநா�, அவர�ள் பெநானனது:- ்நாங்�ள் பதருவில் 
வண்டி்ய தள்ளிக்ப�நாண்டு வரும்்ெநாது விசி்ை 
ஊதிக்ப�நாண்்டை வரு்வநாம். ெத்தம் ்�டடு ெைர 
தங்�ளின குப்்ெ�்ள எடுத்துக்ப�நாண்டு வருவநார�ள். 
்நாங்�ள் வநாங்கிக்ப�நாள்்வநாம். சிைர வண்டியி்ை 
்ெநாடுவநார�ள். ஒரு சிைர அவர�ள் வீடடுக் குப்்ெ்ய 
விடடுக்கு பவளியில் ்வத்துவிடடுச் பெனறிருப்ெநார�ள் 
அ்த எடுத்துக்ப�நாள்்வநாம். ஒரு சிை வீடடிலிரு்நது 
யநாரும் வரவில்்ைபயனறைநால் ்�ட்டைத் திறை்நது உள்்ள 
பெனறு ்வத்துள்ள குப்்ெ�்ள ்நாங்�ள் உடைன 
எடுத்துச்பெனறை கூ்டையில் ப�நாடடி எடுத்துக்ப�நாண்டு 
வரு்வநாம். அது்ெநால் எங்�ளின கூ்டையில் மநாறறும்்ெநாது 
தவறி சிைது�ள் சி்நதிவிடடைநால் எங்�்ளத் திடடுவநார�ள். 
எனன்வநா ்நாங்�ள் பவளியிலிரு்நது ப�நாண்டு்ெநான 
குப்்ெ்ய அவர�ளின விடடினுள் ப�நாடடியது்ெநால். 
அ்த ்ெநால் தினமும் ெநாரக்கினறை மு�ங்�ள்தநா்ன, என 
‘’வைக்�ம் ் வத்தநால்கூடை’’ ெதிலுக்கு வைக்�ம் பெநால்ை 
மநாடடைநார�ள். மு�த்்த உம்பமனறு ்வத்திருப்ெநார�ள். 
எதுவும் ்ெெ மநாடடைநார�ள். ஆனநால் �நாய்�றி, ெழங்�ள், 
கீ்ர வியநாெநாரம் பெய்ெவர�ளிடைம் ் னறைநா�ப் ் ெசுவ்தயும் 
்ைம் விெநாரிப்ெ்தயும் ெநாரத்திருக்கின்றைநாம். எங்�ளிடைம் 
மடடும் ஏன இ்நத உ்ரயநாடைல், உறைவநாடைல் இல்்ைபயன 
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வருத்தப்ெடுவதுண்டு’ ’  என பெநால்லி வருத்தப் 
ெடடிருக்கிறைநார�ள். அ்த்ெநால் ெநா்ையில் இவர�ளின இ்நத 
வண்டி வரும்்ெநாது அருகில் இருப்ெவர�ள், வண்டி்ய 
�டை்நது பெல்ெவர�ள் மூக்்�ப் பெநாத்திக்ப�நாண்டு, 
மு�த்்த ஒரு மநாதிரியநா� ்வத்துக்ப�நாள்வநார�ள். 
தநா�த்துக்குகூடை எல்்ைநாரிடைமும் தண்ணீர ்�டடுவிடை 
முடியநாது என பெநானனது. ‘ ’மக்�ளின மனநி்ை 
எனனவநா� உள்ளது’’ என உைர முடி்நதது.

்மது மக்�ள் ஒரு துப்புரவுத் பதநாழிைநாளி்யத் 
பதரி்நதவர எனறு மறறைவரிடைம் பெநால்ைக்கூடை 
மனமில்்ை. அவர�ளிடைம் சிறிய அளவுக்குக்கூடை உறைவநாடை 
விரும்புவதில்்ை. மக்�ள் தங்�்ளப் பெநாறுத்தவ்ர 
்மது வீடடில் �ண்டை்த வநாங்கித் தினறைது ்ெநா� 
மீதமநான பெநாருட�்ளக்கூடை மறறைவருக்கு ப�நாடுக்� 
மனமில்ைநாமல் ்வத்திரு்நது ப�டடு்ெநாய் ்நாறிய பிறைகு, 
இனனும் பெநால்ைமுடியநாத ெை பெநாருட�்ளபயல்ைநாம் 
ஒனறைநா�ச் ்ெரத்து ்வத்துள்ள்த குப்்ெத்பதநாடடியில் 
்ெநாடை எடுத்துச் பெல்லும்்ெநாது மு�த்்த ஒரு திருப்பு 
திருப்பிக்ப�நாண்டு பெல்லும் மக்�ள். ‘’அ்நத மக்�்ள’’ 
‘ ’துப்புரவுத் பதநாழிைநாளி�்ள’ ’ கு்றை்நத ெடெம் 
அவர�ளும் மனிதர�ள்தநா்ன எனறை எண்ைமநாவது 
இருக்� ்வண்டைநாமநா? ஒரு சிை ்வ்ளயில் ்நா்ன 
ெநாரத்திருக்கின்றைன. ஏ்தநா �நாரைங்�ளநால் தனிப்ெடடை 
பிரச்ெ்ன்யநா, குடும்ெப் பிரச்ெ்ன்யநா, ்வ்ையில் 
பிரச்ெ்ன்யநா, உடைல் ்ைத்தில் பிரச்ெ்ன்யநா அ்நதப் 
ெகுதியில் சுத்தம் பெய்யும் துப்புரவுப் ெணியநாளர�ள் 
2 அல்ைது 3 ்நாட�ள் �ழித்து வ்நதநால், ஒழுங்�நா� 
வரமநாடடிங்�ளநா? குப்்ெ எடுக்�நாம எப்ெடி ்நாறிக்கிடடு 
இருக்கு ெநாருங்�, எனறு திடடுவநார�ள். ஏன 2,3 ்நாட�ள் 
வரவில்்ை எனனநாச்சு எனறு ெநாதநாரைமநா�க் ் �டெதுகூடை 
இல்்ை. 

2,3 ் நாட�ளுக்்� ் மக்கு இப்ெடிபயனறைநால் தினமும் அ்நத 
்வ்ை்யச் பெய்கிறைநார�்ள அவர�ளின நி்ை்ம்ய 
்நாம் எனறைநாவது ்யநாசித்துப் ெநாரத்திருப்்ெநாமநா? ்நாங்�ள் 
எப்்ெநாது்ம வீடடிலுள்ள குப்்ெ�்ளத் துப்புரவுப் 
ெணியநாளர�ள் வரும்வ்ர �நாத்திரு்நது அவர�ளின 
வண்டியில் ்ெநாடுவ்தநா, இல்்ை, அவர�ள் வ்நதநால் 
எடுத்துக் ப�நாள்ளடடும் என விடடுக்கு பவளி்ய 

நதாழர் கொ.தமிழரசன்
ெநா்ை்யநாரம் ்வப்ெ்தநா, இல்்ை. 
எங்�ள் வீடடில் ் நாங்�்ள எடுத்துச்பெனறு 
அ்நதப்ெகுதியில் எங்கு குப்்ெத்பதநாடடி 
உள்ள்தநா அங்குதநான ்ெநாடு்வநாம். 
்நாங்�ள் எப்்ெநாதும் இ்தத்தநான 
பெய்கி்றைநாம் இது எங்�்ளநாடை ெழக்�ம். 

்நாட்டைச் சுத்தம் பெய்யும் ்வ்ை 
பெய்யும் ்ெர�ளுக்கு ்நாம் அ்னவரும் 
்ெர்நது அவர�ளுக்கு ் வத்துள்ள பெயர 
குப்்ெக்�நாரன, குப்்ெக்�நாரி. ஆனநால் இ்நத ்நாட்டை 
அசுத்தம் பெய்யும், ் ெரநாெத்்த ஏறெடுத்தும் �ழிவு�்ளக் 
ப�நாண்டை பதநாழிறெநா்ை�்ள இ்நத ் நாடடில், மண்ணில் 
நிறுவியவர�ளுக்கு ் நாம் ் வத்துள்ள பெயர த்ைவர�ள்.  

்நாடடில் உள்ள �டைவுள், ெநாதி, மதம் ்ெநானறை ெை 
ெ்ழ்மவநாத �ருத்துக்�ளநால் மக்�ள் ஒறறு்மயிழ்நது! 
பிரிவி்ன, பவறுப்பு சி்நத்ன�ளநால் ஒருவ்ரபயநாருவர 
அடித்துக்ப�நாண்டும், பவடடி மநாய்த்துக்ப�நாள்ளும் 
நி்ை்யப் ்ெநாக்� ்வண்டியவர�ள், ்மலும் அ்நத 
விஷ வி்த்ய வி்தக்கிறைநார�ள். இங்்� ெல்்வறு 
ெநாதி�ளநா� மக்�ள் பிரிவுெடடு ஒறறு்மயினறி இருப்ெ்த 
்ெநாக்� முயறசிப்ெது இல்்ை. ஆனநால் எ்நதவிதமநான  
ெமத்துவமும், ெமத்துவச் சி்நத்ன�ளும் மக்�ளி்டை்ய 
ஏறெடடுவிடைக்கூடைநாது என எண்ணுகினறைன 

ஏற�ன்வ ஒரு சிை மநாநிை அரசு�ள் அ்நத மக்�ளின 
்ைனில் அக்�்றை ப�நாண்டு பெய்துள்ள ெமத்துவத்திற�நான 
பெயல், ெமூ� நீதிக்�நான பெயல்�்ள எல்ைநாம் 
ஒழித்துக்�டடும் எண்ைமுள்ள ஒரு அரெநா� மத்தியில் ஒரு 
அரசு அ்ம்நதுள்ளதநால், இ்நத அரசு  இ்தபயல்ைநாம் 
ஒழித்துக்�டடும் ்வ்ைதநான  தன முதல் ்வ்ை என 
முழு மூச்ெநா� ்வ்ை பெய்து ப�நாண்டிருக்கினறைது. 

இ்நத இைடெைத்தில் ்நாட்டைச் சுத்தப்ெடுத்துகி்றைநாம் 
எனறு ஆளும் அரசு�ளு்டைய எடுப்பு�ள் அ்னத்தும் 
ஆளுக்ப�நாரு து்டைப்ெக் �ட்டை்ய ் �யில் எடுத்துள்ளது. 
சிை கிழி்நத �நாகிதங்�்ளயும், மரத்தின �நாய்்நத 
இ்ை�்ளயும் மடடும் பெநாறுக்கிக் ப�நாண்டுவ்நது 
சுத்தமநான இடைத்தில், அதநாவது குப்்ெ�ள் இல்ைநாத 
இடைத்தில் அ்த ஒருவர முனனநால் ்ெநாடடுக்ப�நாண்டு 
்ெநாவது, பினனநால் ஒருவர அ்த கூடடிக்ப�நாண்டு வருவது 
இ்நத ்நாடை�த்திறகுப் பெயர சுத்தமநான இ்நதியநா. ்நாடடு 
மக்�ள் பெய்ய ்வண்டிய மி� முக்கியமநான ்வ்ை. 
அவெர, அவசியமநான ் வ்ை அ்நத து்டைப்ெக்�ட்டை�்ள 
பிடுங்கிக்ப�நாண்டு, இ்நத ்வ்ை்ய பிறைகு ்நாங்�ள் 
ெநாரத்துக்ப�நாள்கி்றைநாம். ஆனநால், முதலில் உங்�்ள 
இ்நத ் நாட்டைவிடடு அதி�நாரத்்தவிடடு, அரசிய்ைவிடடு 
துரத்தி அடித்தநால் ்நாடு சுத்தமநாகும். நீங்�ள்தநான இ்நத 
்நாடடில் ்ெரநாெத்்த வி்ளவிக்கும் விெக்�ழிவு�ள் என 
இ்நத ்வ்ை்ய மக்�ள் பெய்ய முனவர்வண்டும். 
2019-ம் ஆண்டு வருகினறை ்நாடைநாளுமனறைத்்தரதலில் 
அ்நதக் �டை்ம்யத் தவறைநாமல் அ்னவரும் �டடைநாயம் 
பெய்ய்வண்டும் அதுதநான இ்நத ்நாடடுக்கும் அடுத்த 
த்ைமு்றைக்கும் இன்றைய வநாக்�நாளர பெய்கினறை பெரிய 
்ன்மயும், �டை்மயும் ஆகும் அ்த பெவவ்ன பெய்ய 
தயநாரநா்வநாம்! பெய்து முடிப்்ெநாம்!                  

ஏற்்கனநவ ஒரு சில மாநில அரசு்கள அநத 
மக்ைளின் நலைனில் அக்ை்ை பைாண்டு 
்�யதுளை �மததுவததிற்்கான ்�்யல், 
சமூை நீதிக்ைான பசயல்ை்ை எல்லைாம் 

ஒழிததுக்்கடடும் எணணமுளை ஒரு அர�ா்க 
மததியில் ஒரு அரசு அ்மநதுள்ைதால், 

இநத அரசு  இ்த்்யல்லாம் ஒழிததுக்்கடடும் 
பவ்லைதான்  தன் முதல் பவ்லை என முழு 
மூச்�ா்க நவ்ல ்�யது ்்காணடிருக்கின்றது.
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சிநத்னக்கு

சிலை பைள்விைள்

மறுபிறபபு என்று இருக்கும் நொது
“திதி” ்்காடுபெது ்யாருக்கு?



அ னறு இல்ைம் மி�ப் ெரெரப்ெநாய் இரு்நதது. ஆண்டு 
முழுக்� பூ்�, புனஸ�நாரம், விரதம் எனறு 
தினம் ஒரு அலுவைநாய் இரு்நதநாலும், ஏ்னநா 

பதரியவில்்ை இனறு ெரஸவதி ெநாடடிக்கு ெரெரப்பும் 
எதிரெநாரப்பும் டைபுள் ்டைநாஸில் இரு்நதது.

இருக்�நாதநா பின்ன, ஊருக்�நா�ச் பெய்ய ்வண்டு்ம 
எனறு �டை்மக்குச் பெய்வதறகும், தனக்்� தனக்�நா� 
எதிரெநாரப்ெநாய் �நாத்திருப்ெதறகும் வித்தியநாெம் 
இருக்கும்தநா்ன!

ஆமநாம்! ைண்டைனில் இரு்நது தன ் ெத்தி இைக்கியநா்வக் 
�நாை வநாெலுக்கும் அடுப்ெடிக்குமநாய் ்்டையநாய் ்டை்நது 
ப�நாண்டிரு்நதநார ெரஸவதி ெநாடடி.

பதரு மு்னயில் மகிழு்நது (Car) வரும் ெத்தம் 
்�டடைது. ெரஸவதி ெநாடடி ்�த்தடி்ய ெறறு இறு�ப் 
பிடித்துக்ப�நாண்்டை வநாெலுக்கு வி்ர்நதநார. இம்மு்றை 
ெரஸவதி ெநாடடி ஏமநாறைவில்்ை. எண்ணியவநா்றை, ெரஸவதி 
ெநாடடிக்கு எதிரெநாரத்து �நாத்திரு்நத இைக்்� அ்டை்நத 
�ளிப்பு. மகிழு்நது �தவுத் திறை்நதவுடை்ன, சுடடிப்பெண் 
இைக்கியநா்வ வநாஞ்ெயுடைன ப�நாஞசி மகிழகிறைநார ெநாடடி. 
முத்தம் ப�நாடுக்கிறைநார. இைக்கியநாவும் ெரஸவதி ெநாடடிக்கு 
முத்த ம்ழ பெநாழிகிறைநார. இது விசித்திர ம்ழ. இருபுறைமும் 
மநாறி மநாறி பெய்யும் அனபு ம்ழ. இைக்கியநாவின அம்மநா, 

அப்ெநா, தநாத்தநா என அ்னவரும் ம்ழச்ெநாரலில் ஓரமநாய் 
நினறு ெநாடடிக்கும் ்ெத்திக்கும் இ்டையூறு இல்ைநாமல் 
மகிழச்சியுடைன �ண்டு �ளிக்கினறைனர.

ெரஸவதி ெநாடடி, அடுப்ெடி பெனறு சிறிது உப்பும் ெடடை 
மிள�நாயும் எடுத்து வ்நது இைக்கியநா்வ கிழக்குப்ெக்�மநா� 
நிற�ச் பெநால்லி, தன ்�்ய இைக்கியநாவின த்ையில் 
இரு்நது ் � விரல் வ்ர நீவி விடடுக்ப�நாண்்டை, “அ்நதக் 
�ண்ணு, இ்நதக் �ண்ணு, ்ல்ைக் �ண்ணு, ப்நாள்ளக் 
�ண்ணுனனு எல்ைநாக் �ண்ணும் ெடடுப் ்ெநாவடடும்” 
எனறைநார.

இைக்கியநா சிரித்துக் ப�நாண்்டை, “ெநாடடி! இது எனன 
ெநாடடி? உப்பு மிள�நாய எல்ைநாம் ்மை பவச்சு எனன 
பெய்யறீங்�? எண்பைய் ெடடியில் ்ெநாடை ்வண்டியத 
எடுத்து, ஏன ெநாடடி என ெட்டையில் ் ெநாடைறீங்�?” எனறைநார.

ெரஸவதி ெநாடடி, “இஞெநாரு. வ்நதனனிக்்� என வநாயப் 
புடுங்�நாத. இபதல்ைநாம் ெநாஸதிரம், ெம்பிரதநாயம் ஆமநாம் 
பெநால்லிபுட்டைன.” எனறைநார.

இைக்கியநா சிரித்துக்ப�நாண்்டை, “ெரி ெரி ெநாடடி. 
மிள�நாய் �ண்ணுை ப�நாடடைநாத அளவுக்கு ெநாஸதிரம் 
ெம்பிரதநாயம் இரு்நதநா ெரிதநான” எனறைநார.

இைக்கியநா தன பெநாழுது�்ள, கிரநாமத்தில் ெநாடடியுடைன 
அளவளநாவி மகிழ்நதநார.

ஒரு ்நாள், இைக்கியநாவும் ெரஸவதி ெநாடடியும் 
்தநாடடைத்தில் அமர்நது வி்ளயநாடிக் ப�நாண்டு இரு்நத 
்ெநாது, வீடடு வநாெலில் அஞெல்�நாரர அ்ழத்தநார. 
இைக்கியநா வநாெலுக்கு ஓடி வ்நது அஞெல்�நாரர த்நத 
அஞெல் அட்டை்ய வநாங்கிக் ப�நாண்டு மீண்டும் 
்தநாடடைத்துக்்� வ்நதநார. ்�யில் இரு்நத அஞெல் 
அட்டையில் ்நானகு புறைமும் மஞெள் ஒடடி இரு்நதது.

இைக்கியநா அ்நத அஞெல் அட்டை்யப் ெநாரத்துவிடடு, 
“ெநாடடி உங்�ளுக்கு ஏ்தநா �டிதம் வ்நதிருக்கு” எனறைநார.

ெரஸவதி ெநாடடி, “�டுதநாசியநா? எனக்�நா? எனக்கு யநாரு 
�டுதநாசி அனுப்ெறைநா?” எனறைநார பவத்த்ை்ய பமனறைெடி்ய. 
அ்நத அஞெைட்டை்ய வநாங்கி திருப்பித் திருப்பிப் ெநாரக்கிறைநார. 
ெரஸவதி ெநாடடிக்குத்தநான எழுதப் ெடிக்�த் பதரியநா்த, 
அதனநால் அ்நதக் �டிதத்்த ்ெத்தி இைக்கியநாவிடை்ம 

ப�நாடுத்து ெடிக்�ச் பெநால்கிறைநார.

இைக்கியநா, “ெநாடடி, உங்�ளுக்கு 
ெடிக்�றைதுக்கு �ண்ணு 

‘‘பாட்டி, ஏன் படிக்கல?’’
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மறுபிறபபுபெடி உலகில் உயிர்்கள பிறபெது உண்ம்யானால்,
உல்க மக்்கள ்தா்்க அதி்கரிபெது ஏன்?



பதரியலியநா? �டினமநா இருக்�நா? அதநான 
இ்நத �டிதத்த ெடிக்� முடியலியநா?” 
எனறைநார.

ெநாடடி, “என �ண்ணுக்கு எனன 
ப�நாறைச்ெல்? இங்்�ரு்நது ெநாத்தநா, 
ெவுரைமி அன்னக்கு நிைநாவுை இருக்குறை 
�ண்ணு மண்ணு கூடைத் பதரியும்.”

இைக்கியநா, “அவ்ளநா தூரம் �ூம்(Zoom) ெனறை 
�ண்ை பவச்சு, இ்நத �டிதத்்த நீங்�்ள ெடிக்� 
்வண்டியதுதநா்ன?”

ெநாடடி, “ெடிக்� பதரிஞெநா ெடிக்� மநாட்டைனநா. 
ெடிச்சுபுடடைநா வஞெ்ன பெய்ய்றைன. ெடினனநா ெடிக்�றியநா?” 
எனச் பெல்ைமநாய் அங்�ைநாய்க்கிறைநார.

இைக்கியநாவும், “ெரி ெநாடடி ப�நாண்டைநாங்�” எனறு 
வநாங்கி அ்நதக் �டிதத்்தப் ெடிக்கிறைநார.

�டிதத்தில், �ல்விக் �டைவுள் ெரஸவதிக்கு �ல்வி பூ்� 
பெய்ய ்வண்டும் எனறு, ெக்�த்தில் உள்ள ஊரின 
்�நாயிலில் இரு்நது, 5000 ரூெநாய் ்�டடு ்வண்டு்�நாள் 
்வத்திரு்நதனர அரச்ெ�ர�ள்.

ெரஸவதி ெநாடடி இ்தக் ்�டடுவிடடு, “்ெநான 
மநாெம்தநான ் ம்மூரு ் �நாயில்ை ெரஸவதி பூ்�னனு 10000 
ரூெநாய் வநாங்கிடடு ் ெநானநார அரச்ெ�ர. இப்ெ ெக்�த்து ஊரை 
இரு்நது 5000 ரூ ்�க்�றைநாங்�ளநா? ெைத்துக்கு ்நா எங்� 
்ெநா்வன?” என புைம்பினநார.

இைக்கியநா, “ெநாடடி இ்நத ஊர ெரஸவதிய ் வணும்னநா, 
ெக்�த்து ஊர ெரஸவதிக்கு ஒரு 5000 Rupees Fund Trans-
fer பெய்யச் பெநால்லிக் ்�க்�ைநாமநா?” எனறு ெநாவமநாய் 
மூஞ்ெ ்வத்துக் ப�நாண்்டை ்�டடைநார.

ெநாடடி, “அப்ெடி எல்ைநாம் ்ெெக் கூடைநாது. ெரஸவதி 
ெநாமிதநான உங்�ள எல்ைநாம் ெடிக்� ்வக்�றைது. ெநாமிய 
அப்ெடி ்ெெப்புடைநாது. ெநாமி மநாரக்� ப�நாறைச்சுப்புடும்.”

இைக்கியநா,”ஓ! ெரஸவதி ெநாமிதநான எல்ைநா்ரயும் 
ெடிக்� ்வக்�றைதநா ெநாடடி?”

ெநாடடி, “ஆமநாம்! இ்நத உை�த்துை எல்ைநா்ரயும் 
ெடிக்� ்வக்�றைது ெரஸவதி ெநாமிதநான.”

இைக்கியநா, “அது ெரி ெநாடடி, ைண்டைனை என கூடை 
ெடிக்கிறை ஃபிபரண்டஸ யநாருக்கும் ெரஸவதி ெநாமிய ெத்தி 
பதரியநாது. பூ்�னனநாலும் எனனனனு பதரியநாது. அப்ெ 
அவங்�ளபயல்ைநாம் யநாரு ெடிக்� பவக்கிறைநாங்�?” எனறைநார.

ெநாடடி பவத்த்ை்ய பமல்கிறைநா்ர ஒழிய ெதில் 
இல்்ை. ஆனநாலும் வநா்ய பமல்லும் ்வ�ம் மடடும் 
ெற்றை கு்றைகிறைது.

இைக்கியநா ்மலும் பதநாடைரகிறைநார, “அது ெரி ெநாடடி, 
உங்� ்ெரு ெரஸவதி. நீங்� பெய்யறை பூ்�, ‘ெரஸவதி 
பூ்�’. உங்�ளுக்கு ஏன எழுத வரை? ஏன ெடிக்�ை??”

இப்ெ ெநாடடி பவத்த்ை பமல்வ்த நிறுத்திவிடடைநார. 
ஆனநாலும், பமல்ை ்யநாசிக்�த் பதநாடைங்குகிறைநார.      

ஹரிஷ் கமுகக்குடி �ொரிமுத்து நதாழர் சிவொ சடையன்
 லண்டன்
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‘‘இப்ெ எனன ் தநாழர ெண்றைது இப்ெ 
இருக்�க்கூடிய நி்ை்மை 
்நாம தப்பிக்�றைது ெநாத்தியமநா 

்தநாழர?’’

‘‘அதுக்ப�ல்ைநாம் வநாய்ப்்ெ இல்்ை 
்தநாழர. ் தநாழர எங்�்யநா ஏமநா்நதிருக்�நார 
யநா்ரநா அவ்ர ் வத்து ் �ம் ஆடைறைநாங்�. 
இன்னக்கு இருக்�க் கூடிய அறிவியல் 
வளரச்சியிை சி்றைை இரு்நது தப்பிச்சி 
்ெநாய் ஒரு ்நாள் கூடை இருக்� முடியநாது. 

பரண்டைநாவது விெயம் அப்ெடி்ய 
்நாம தப்பிச்ெநாலும் வரக்கூடிய சிக்�்ை 
எதிரப�நாள்ள ் ம்மகிடடை எ்நத வ்�யநான 
பினபுைமும் ெை்மநா ஆயுத்மநா கி்டையநாது. 
தப்பிக்�்வச்சு ப�நால்ைணும்னு முடிவு 
ெண்றைநாங்�  அதுமடடும் ் ல்ைநா பதரியுது. 

அ்நதக் ப�மிக்�ை �ம்பெனி முதைநாளி 
தநான இத்த்னயும் முடிவு ெண்றைநான ் ம்ம 
உளவுத்து்றையும் �நாவல்து்றையும் அவன 
�நா்ை ்க்கிகிடடு ப�டைக்குது. எனன 
பெய்ய முடியும் ்ம்மளநாை. 

்ம்மு்டைய ்ம்பிக்்� எல்ைநா்ம 
மக்�ள்தநான அ்நத மக்�்ளயும் ெயமுறுத்தி 
மிரடடி ெணிய ்வக்குது ்ெநாலீசு. 
ஒவபவநாரு கிரநாமத்துையும் கு்றைஞெது 
ெத்து இனெநாரம்ர ்வச்சிருக்�நாங்�. 
்�ரப்ெகுதியில் பெநால்ை்வ ் த்வயில்்ை 
200 மீடடைர பதநா்ைவுக்குள்ள ஒரு 
இனெநாரமர இரு்நதுகிட்டை இருக்�றைநான. 

இ்நத �டடை்மப்புங்�றைது மி�ப்பெரிய 
ப�நாடிய அடைக்குமு்றை �டடை்மப்ெநா  
்ெ நாயிடுச்சு .  உை� முதைநாளி�ள் 
்ெநாடைறை  எச்சில் இ்ை்ய இ்நதிய தரகு 
முதைநாளிங்� ்க்கி திங்�றைநானு�. இ்நதிய 
முதைநாளி� வீசுன எச்சில் பதநாடடிை 
்ம்ம மநாநிை முதைநாளி� பெநாறுக்கித் 
திங்�றைநானு�. 

அவனுக்கு ்த்வபயல்ைநாம் யநா்ரநா 
வீெறை எச்சி்ைப் பெநாறுக்கித் தினறு இங்்� 
தன்ன வளப்ெடுத்திக்�ணும். ெமூ�ம் 
மக்�ள் அப்ெடிங்�றை அக்�்றைபயல்ைநாம் 
துளியும் இல்்ை. 

்வைநாம் ்தநாழர தப்பிக்�ணும்னு 
ப்்னக்�றைது பரநாம்ெ மடைத்தனம் 
உயிர ்ெநாறை்த தவிர ்வறை எதுவும் 
் டை க் � ப் ்ெ நா றை தி ல் ை .  அ த ன நா ல் 
இப்்ெநா்தக்கு அ்நத முடிவு ் த்வயில்ை 
வநாங்� பவளிய ்ெநாய்டடு வரைநாம்.’’ என 
எழு்நதநார பைனின இருவரும் பமதுவநாய் 
்ெசியடி்ய ்டை்நதனர. 

ஒரு ெத்து ெதி்ன்நது ் ெருக்கு அப்்ெநாது 
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இநது மதத்த
நதாற்றுவிதது ்யார்?



பெயில் கி்டைத்து பவளி்ய ்ெநா�த் தயநாரநாகிக்ப�நாண்டு 
இரு்நதனர 

‘‘எனனப்ெநா பெயில் ஆகிடுச்ெநா?’’

‘‘ஆமநா ெநார பவளிய வர பெநால்லி இப்்ெநா்தக்கு 
உத்தரவு அதநான!’’ 

�நாமரநாசு ஆச்ெரியத்துடைன பைனி்னப் ெநாரத்தநார. ‘‘்தநாழர 
எனன அவனுக்கு பவளிய வர பெநால்லி உத்தரவுனு 
பெநால்றைநான அவனுக்கு யநார உத்தரவு ்ெநாடைறைது?’’ 

‘‘அது ஒண்ணுமில்ை ்தநாழர. ்மக்கு எப்ெடி �டசி 
ப�நாள்்� இருக்கு்தநா  அது மநாதிரி அவனு�ளு்டைய 
ெங்� ெரிவநாரங்�ளும் ஒரு ப�நாள்்�ய ்வச்சிருக்�நாங்�. 
இது பெப்டைம்ெர மநாெம் இல்்ையநா வி்நாய�ர ெதுரத்தி 
விழநா ்டைத்தணும். ஊர ஊரநா  ்ெநாய் மிரடடி �நாசு 
வசூல் ெண்றைது இ்நத வி்நாய�ர ஊரவைத்்த வநாய்ப்ெநா 
வச்சுகிடடு மதக்�ைவரங்�்ளயும் ெநாதிக்�ைவரங்�்ளயும் 
்டைத்தணும்னநா இது மநாதிரி அடிமுடடைநாளநா இருக்�க் கூடிய 
அடி்ம�ள் அவனுக்குத் ்த்வ. அதனநாைதநான இப்ெ 
அவனு�்ள பெயில் ்ெநாடடு எடுக்�றைநானு�. இது்ெநானறை 
�ைவரங்�்ளச் பெய்ய மடடு்ம இவங்�்ளப் ெயன 
ெடுத்திக்குவநாங்� அது முடிஞெதும் மறுெடியும் எதநாவது 
வழக்குை உள்்ள வ்நதுடுவநாங்�. 

அவங்�ளுக்குள்ள்ய  ெை  பி ர ச் ெ்ன�ள் . 
ரவுடியிெம் அதி�மநா� இருக்கும். பவளி்ய இரு்நதநா 
அவனு�ளுக்குள்ள்ய பவடடிகிடடு பெத்துடுவநானு�.  
அவனு�ளுக்�நான ெநாது�நாப்பு சி்றைதநான. வி்நாய�ர 
ஊரவைம் �ைவரம்ைநாம் முடிஞசு திரும்ெவும் உள்்ள 
வ்நதுடுவநாங்� ெநாருங்�.’’ 

‘‘வநாங்� ்தநாழர ்�ண்டீன ெக்�ம் ்ெநாய்டடு வரைநாம்’’ 
எனறைெடி ்�ண்டீ்ன ்்நாக்கி ்டை்நதநார பைனின. 

்தநாழர பைனின �நாமரநாசு இருவரும் ் �ண்டீன பெனறு 
டீ ெநாப்பிடடு திரும்பி தன அ்றைக்குச் பெனறைனர. 

அ்த ் ்ரத்தில் ‘‘ஏய் உனக்கு பெயில் ஆகிடுச்சு என்ன 
விடடு நீ ்ெநாறியநாடி’’ எனறைெடி அழுது ப�நாண்டிரு்நதநான 
்நாரநாயைன. 

‘ ‘ஆமநானடி ்நான எனன ெண்ைடடும் பெயில் 
்ெநாடடுடடைநாங்� ்நான ்ெநாய் தநா்ன ஆ�ணும்’’ எனறைநான 

ரநா�வன.

பவளி்ய உைநாவிக்ப�நாண்டிரு்நத �ருப்ென அவர�்ள 
ஆச்ெரயமநா�ப் ெநாரத்தநான. 

‘‘ஏய் எனன மநாப்ள பரண்டு ்ெரும் வநாடி ்ெநாடி னு 
்ெசிக்�றைநானுவ’’ 

முரு்�சு பெநானனநான ‘‘்யநாவ மநாமநா ்நாரநாயைனும் 
ரநா�வனும் புருென பெநாண்டைநாடடி மநாமநா. அது கூடை ஒனக்கு 
பதரியை’’ 

இவர�ள் ் �லி பெய்வ்தப் ெநாரத்து ‘‘வநாடி ் நாம அ்நத 
ெக்�ம் ் ெநாைநாம்’’ என ் நாரநாயைனும் ரநா�வனும் ் �ர்நதனர. 

ஆளநாளுக்குச் சிரித்து ப�நாண்டிரு்நதனர. 

அமநாவநா்ெ அவர�்ளக் �டி்நது ப�நாண்டைநான. 

‘‘்யநாவ எனனயநா ெழக்�ம் இது அடுத்தவங்�்ளநாடை 
உைரவு�்ள ப�நாச்்ெப் ெடுத்திகிடடு. அவன ்மக்கு 
்வண்டைப்ெடடைவ்னநா அல்ைது ்வண்டைப்ெடைநாதவ்னநா 
அது்மக்குத் ்த்வயில்ை. அவனு்டைய உைரவு�ள் 
எனெது அவ்னநாடை விருப்பு பவறுப்பு அதில் த்ையிடை 
்மக்கு எனன உரி்ம இருக்கு. அவங்�ளு்டைய பிரச்ெ்ன 
அவங்�ளுக்கு விடுங்�யநா. ் த்வயில்ைநாம அடுத்தவங்�ள 
்�லி ெண்ணிகிடடு...’’ 

்நாரநாயைன ரநா�வன இரண்டு ்ெ்ரநாடை பெநாண்டைநாடடி 
�ளு்ம இவனு� சி்றைக்கு வ்நதபிறைகு ஆளுக்ப�நாரு 
இ்ை ்தடிகிடடு ஆளுக்ப�நாரு ெக்�மநா �ண் �நாைநாம 
்ெநாய்டடைநாங்� 

அ்தக் ் �ள்விப்ெடடைதுை இரு்ந்த இவனு� ப�யி்ை 
விடடு பவளிய ்ெநாறை்த்ய விரும்ெறைதில்ை அப்ெடி்ய 
ஒருத்த்ன விடடு ஒருத்தனுக்கு பெயில் ஆனநாலும் 
அடுத்த பரண்டு மூணு ்நாளில் எதநாச்சும் ஒரு குறறைத்்த 
ெண்ணிடடு மறுெடியும் ப�யிலுக்குள்ள்ய வ்நதுருவநானு�. 

இவ்ன விடடு அவனநால் இருக்� முடியநாது. 
அவ்னவிடடு இவனநால் இருக்� முடியநாது. தனிமனித 
விருப்பு பவறுப்பு�ள்ை ்நாம ஏன த்ையிடைனும். ்மக்கு 
அது ் த்வயில்ைநாத விெயம். இ்நத சி்றை ெை ் ம்த�ள் 
வநாழ்நத இடைம் ெை ் ம்த�்ளயும் உருவநாக்கின இடைம். 
அ்த ெத்தி ்ெசுனநா நி்றைய ்ெெணும்... 

- கதோடரும்
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அயவ்ர மணநத திரவுெதி
ஒரு ெததினி்யா?



2 பிள்்ள�ளுக்குத் தநாய். இரண்டைநாவது பிள்்ளக்கு 
வயது பவறும் 7 மநாதங்�ள், தநாய்ப்ெநால் குடிக்கும் 
ெருவம். 

ஹநாஸபிடைலுக்கு அவள் அ்ழத்து வரப்ெடடை பெநாழுது 
அவளின நி்ை, ெவத்திறகு இ்ையநானது. மூனறு 
வநாரத்்தக் கூடை பதநாடைர்நதுப் ்ெெ முடியநாத ெடியநான 
நி்ை. �நாரைம், ஒரு வநாரமநா� �நாய்ச்ெல். குழ்ந்தக்கு 
ெநாலூடடுவதநால் இயற்� ்வத்தியம் பெய்யைநா்ம 
எனறு அவளது ெக்�த்து வீடடினர பெநானனதநால் வ்நத 
வி்ன. அம் மருத்துவரின மரு்ந்த உடப�நாண்டைப் பின 
சிை மு்றை Coffee யின நிறைத்திறகு இ்ையநான வநா்நதி. 
்�டடைநால் மரு்நது ்வ்ை பெய்வதின அறிகுறி எனறு 
பெநால்ைப்ெடடைது.

ஆ�, இரத்த வநா்நதி மரு்நது ் வ்ை பெய்வதின அறிகுறி 
எனறு ்ம்ெ ்வக்�ப்ெடடு குடும்ெமும் சிகிச்்ெ்ய 
அவரிடை்ம பதநாடைர்நதது. பின நி�ழ்நதது தநான ெவத்திறகு 
இ்ையநான நி்ை. அவள் ஹநாஸபிடைலுக்கு வரும் ் ெநாது, 
இரத்தத்தில் இரு்நத platelets இன அளவு பவறும் 5000. 
ஆனநால் ஆ்ரநாக்கியமநான அள்வநா 150,000 - 450,000. 

இரத்தத்தில் உள்ள இ்நத பி்ளடடிபைடஸ (platelets) 
இரத்தம் உ்றைவதற�நான மி� முக்கிய �நாரணி. ஆ�, இது 
ெடைநாபரன கு்றை்நதநால் படைங்கு ஷநாக் சின்ரநாம் (Dengue 
Shock Syndrome) எனறை நி்ை உருவநாகும். பின, மி�வும் 
பிரயத்தனப்ெடடுத் தநான அவள் மீண்டைநாள். படைங்கு 
�நாய்ச்ெலுக்கு ெப்ெநாளி இ்ையின ெநாறி்னத் தரைநாமநா 
எனறு ்�ட�ப்ெடும் பெநாழுது, எனன பெநால்வபதனறு 
பதரியவில்்ை. ெப்ெநாளி இ்ைச் ெநாறறில் படைங்கு 
�நாய்ச்ெல் உருவநாக்கும் சிை நி்ை�்ள �டடுக்குள் ் வக்� 
சிை மூைக்கூறு�ள் (molecules) இருக்�ைநாம். ஆனநால் 

அது ்்நாயி்னத் தீரக்கும் சிகிச்்ெ 
கி்டையநாது எனெத்ன நி்னவில் 
ப�நாள்ள்வண்டும். அது சிகிச்்ெக்கு 
உதவி புரியும் ஒரு இ்ை சிகிச்்ெயநா�்வ 
ப�நாள்ள முடியும். ்மலும் �ஷநாய்மநா 
அல்ைது ெநா்றைநா பெய்யப்ெடும் பெநாழுது, 
இ்ையில் இருக்கும் உதவி�ரமநான 
மூைக்கூறு�ள் ெரியநான மு்றையினநால் 
பவளிக்ப�நாைரப்ெடை முடியுமநா எனெது 
மில்லியன டைநாைர ்�ள்வி. 

படைங்கு �ுரம் பெநாறுத்த வ்ர ் ்நாய்த் தடுப்பு மூனறு 
வ்�யில் பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறைது. 

1. முதன்்மத தடுபபு 
படைங்கு �ுரத்தின எச்ெரிக்்� அறிகுறி�ள் ெறறி 

மக்�ளிடைம் விளக்கிச் பெநால்லுதல், ப�நாசுக்�ளின 
உறெத்தி இடைங்�்ள �ண்டு அத்ன அழித்தல், 
முக்கியமநா� ப�நாசுக்�ள் இனப்பெருக்�ம்  பெய்யும் 
இடைங்�்ள இைக்கு ்வத்து அத்ன அழித்தல், நீர 
்தங்குவத்னத் தவிரத்தல், ப�நாசு வ்ை�ள், ப�நாசு 
விரடடி�்ளப் ெயனெடுத்துதல். முதன்மத் தடுப்பு 
்டைவடிக்்��ள் எனெது வருடைம் முழு்மக்கும் பதநாடைர்நது 
நி�ழ்நதநா�்வண்டிய பெயல்ெநாடு. 

2. இரண்டாம் நி்ல தடுபபு 
2-3 ்நாட�ளுக்கு ்மறெடடை �ுர்மநா அல்ைது 

படைங்கு �ுரத்திற�நான அறிகுறி�ளில் ஏ்தனும் ஒனறு  
�ண்டைநால் உடைனடியநா� மருத்துவம்னக்கு �நாைம் 
தநாழத்தநாமல் வி்ரதல். இது நி�ழநாமல் வீடு ்வத்தியம் 
பெய்து ப�நாண்்டைநா அல்ைது �ுரத்தி்னத் தணிக்கும் 
மநாத்தி்ர�்ள எடுத்துக்ப�நாண்்டைநா �நாைம் தநாழத்தும் 
்ெநாது, அவ்வ்ளயில் ்்நாய்த் பதநாறறினநால் ஏறெடடை 
ெநாதிப்பு�ள் தீவிரம்டை்நது, இரத்தக்�சிவு ஏறெடடை பின 
தநான மருத்துவம்னக்கு வி்ரதல் எனெது ்டைக்கும். 
�நாைம் தநாழத்தினநால் இறைப்பு கூடை ஏறெடை ெநாத்தியம் உள்ள 
�ுரம் இ்நத படைங்கு �ுரம். 

3. மூன்றாம் நி்ல தடுபபு 
படைங்கு �ுரம் எனறு மருத்துவரநால் உறுதிப்ெடுத்தப்ெடடை 

பின ்மலும் சிக்�ல்�்ள தவிரக்� நீர அவவப்பெநாழுது 
குடித்துக்ப�நாண்டு இருப்ெது முக்கியம். அ்தநாடு 
தீவிரத்தின அறிகுறி�ளநான இரத்தக்�சிவு இருக்கிறைதநா 
எனறும் அதிரச்சிக்�நான அறிகுறி�ள் ஏதும் பதனெடுகிறைதநா 
எனறும் �வனிப்ெது மி�வும் அவசியம். 

ம்ைரியநாவிற�நான ஒரு மரு்நதின மூைக்கூ்றை, ஒரு 
வித பெடியின இ்ையிலிரு்நது தநான எடுக்�ப்ெடுகினறைது.
ஆனநால் அம்மூைக்கூறி்ன பவளிக்ப�நாைர மி�த் 
துல்லியமநான மு்றை�ள் உள்ளன எனெ்தயும் நி்னவில் 
நிறுத்த ்வண்டும். தயவு பெய்து குைமநாக்�ப்ெடைக்கூடிய 
ஒரு ் ்நாய்த்பதநாறறி்ன ெரியநான சிகிச்்ெ்யச் ெரியநான 
்்ரத்தில் எடுக்�நாமல் உயிரி்னக் குடிக்கும் ்்நாயநா� 
மநாறறிவிடைநாதீர�ள். 

நிை்வம்பு �ெநாய்மநா, ெப்ெநாளி இ்ை ெநா்றைநா. அத்ன 
மநாத்திர்ம ்ம்பி உயி்ர இழக்�நாதீர�ள்.             

டெங்கு: தீவிரம்
அறிந்து நெத்தல் 

மருததுவர் யொழினி
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இராம்னச் ்�ருபொல் அடிதததற்கு அலறும் ெக்தர்்கநை,
தினமும் பூமாநதவி்்ய ்�ருபொல் மிதிக்்கலாமா?



மண்டலுக்கு முந்த்ய மனு ஆ்ண்யம்
மண்டைலுக்கு மு்ந்தய பிறெடுத்தப்ெடடை வகுப்பு 

ஆ்ையம் 29.1.1953ஆம் ஆண்டில் �நா�நா ெநா்�ப்  
�்ைல்�ர த்ை்மயில் அ்மக்�ப்ெடடைது. பென்ன 
மநா�நாைத்தில் அமலில் உள்ள �ம்யூனல்  ஜி.ஓ 
வி்ளவநால்தநான தனக்கு மருத்துவம் ெடிக்� வநாய்ப்புக் 
கி்டைக்�வில்்ைபயன பெண்ெ�ம் து்ரரநாஜ் எனெவ்ர 
�ருவியநா�க் ப�நாண்டு ஒரு ெநாரப்ெனர அளித்த வழக்கினநால் 
ரத்து பெய்யப்ெடடை �ம்யூனல் ஜி.ஓ.விறகுப் பிறைகு த்ந்த 
பெரியநாரின ்ெநாரநாடடைத்தினநால் அரசியை்மப்புச் ெடடைம் 
திருத்தம் பெய்யப்ெடடைதறகுப் பினனரும்  சுத்நதிரத்திறகுப் 
பிறைகுமநான முதல் பிறெடுத்தப்ெடடை வகுப்பு ஆ்ையம் 
அ்ம்நதநாலும் அதன வழி்ய எவவித மநாறறைங்�ளும் 
ஏறெடடு விடைநாத ெடி மி� �வனமநா� மனு நூலின 
ெநாரநாம்ெங்�ளுடைன வரை ெநாகுெநாடு�்ள நியநாயப்ெடுத்தும் 
விதமநா� ஒருவரு்டைய தநாழத்தப்ெடடை, பிறெடுத்தப்ெடடை 
நி்ைக்கு ெநாதி ெநாகுெநாடு �நாரைமல்ை, தநாழத்தப்ெடடை 
நி்ை்ய அளவிடை ெநாதி ெநார்நத அளவு்�நா்ைப் 
ெயனெடுத்துவ்த தவிர ்வறு ஏ்தனும் அளவு்�நா்ை 

நிரையிக்�ைநாம் என ெை அடுக்�டுக்�நான மனு நூல் 
அம்ெங்�்ள ப�நாண்டை அறிக்்��்ள பவளியிடடு 
�நா்ைல்�ர ஆ்ையம். தன்ன மனுநூல் ஆ்ையமநா� 
நிரூெைம் பெய்து ப�நாண்டைது.

மனு்வ மடிதத மண்டல்
பீ�நார மநாநிைத்தில் ெமூ� சீரதிருத்த வநாதியநா� வநாழ்நத 

ரநாஷபி�நாரி மண்டைலின ம�னநான பி்ந்தஸவரி பிரெநாத் 
மண்டைல் த்ை்மயில் அ்மக்�ப்ெடடை இரண்டைநாவது 
ஆ்ையம் இவ்ரத் த்ை்மயநா�க் ப�நாண்டு மண்டைல் 
ஆ்ையமநா� மைர்நதது தனக்கு மு்ந்தய �்ைல்�ர 
ஆ்ையம் எனப்ெடும் மனு ஆ்ையத்தின அடிப்ெ்டை 
அறிக்்�்ய்ய மநாறறி அ்மத்தநார மண்டைல்.

ஒருவரு்டைய தநாழத்தப்ெடடை, பிறெடுத்தப்ெடடை 
நி்ைக்கு ெநாதி அ்மப்்ெ �நாரைபமன ஆணித்தரமநான 
ஆதநாரங்�்ள முன்வத்து ஒருவர ெநாதி அ்மப்பில் 
பெறுகினறை ெடிநி்ைக்கும் அவர�ளது �ல்வி, ெமூ� 
மதிப்பு, பெநாருளநாதநார நி்ை ் ெநானறை அ்னத்திறகுமநான 
ப்ருங்கிய வ்ைப்பினனல்  பதநாடைரபு உண்டு 

மண்டல்
ஓர் மகாசாசனம்
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த�ரதனுக்கு அறுெதாயிரம் ம்னவி்கள என்ெது
அறிவு்்டந்யார் ஏற்கும் ்�்யலா?



எனெ்தயும், இப்ெடிப்ெடடைச் ெமூ� நி்ை்ய இ்நது 
மதம் மனநி்றைவுடைன �நாைம்�நாைமநா� �்டைப்பிடித்து 
வருவதுடைன அழியநாமல் ெநாது�நாக்� ெை ஏறெநாடு�்ள 
பெய்துள்ளது என ்நாடு முழுவதும் �ள ஆய்வு�ள், 
பெநாதுக்கூடடைங்�ள், �ருத்துக்்�டபு கூடடைங்�ள் 
என அ்னத்து ஆதநாரங்�ளின வழி்ய ஆய்வு�்ள 
முன்வத்து, �்ைல்�ர ஆ்ையம் பிறெடுத்தப்ெடடை 
நி்ைக்�நான அளவு்�நா்ை்ய அறியநாமல் அ்த ெறறிய 
அறிக்்�்ய அளித்திருக்கும் வி்்நாதங்�்ளயும் சுடடிக் 
�நாடடினநார பி.பி மண்டைல்.

மண்டலு்டன் வி.பி.சிங
எத்த்ன்யநா ெநாரப்ெனீயக் ப�டுபிடி�ளுக்குப் பினனர 

மண்டைல் அவர�ள் தனனு்டைய ஆ்ையத்தின 
்்நாக்�த்்த பவறறி�ரமநா� நி்றை்வறறி 31.12.1980இல் 
தனது அறிக்்�்ய அரசிடைம் ஒப்ெ்டைத்தநார. ஆனநால் 
அவவறிக்்� ெத்தநாண்டு�ளநா� கிடைப்பில் கிடை்நதது. 
27ெதவீத  இடை ஒதுக்கீடு ெரி்நது்ரத்த ஆ்ைய 
அறிக்்� ெத்தநாண்டு�ளநா� கிடைப்பில் கிடைப்ெ்த �நாைப் 
பெநாறுக்�நாமல் பிரதமரநா� ஆடசி பெநாறுப்்ெறறைதும் வி.பி.
சிங் அவர�ள்்�யில் எடுத்தநார. மண்டைல் அறிக்்�்ய 
அமல்ெடுத்தினநால் ஆடசிக்கு ஆெத்து ஏறெடும் 
எனெ்தப் ெறறிக் �வ்ை ப�நாள்ளநாமல் 07.08.1990இல் 
்நாடைநாளுமனறைத்தி்ை்ய மண்டைல் ஆ்ையத்தின 
ெரி்நது்ர்ய அரசு ஏறெதநா� அறிவித்தநார. �நாங்கிரஸ 
�டசி, �னதநா �டசி என ஒடடுபமநாத்த �டசி�ளின 
எச்ெரிக்்�, எதிரப்பு�்ளயும் புறை்நதள்ளிவிடடு தனனு்டைய 
நி்ைப்ெநாடடில் உறுதியநா� நினறு, இ்நதிய வரைநாறறில் 
இடை ஒதுக்கீடடின மூைமநா� வரைநாசிரம ெநாகுெநாடு 
�டடை்மப்்ெ்ய உ்டைக்� முயனறு அதன வி்ளவநால் 
ஆடசி்ய்ய இழ்நத பிரதமர எனறை மநாபெரும் வரைநாறறு 
ெநாத்ன ்நாய�ரநா�வும் இடைஒதுக்கீடடின ்நாய�ரநா�வும் 
விளங்கிவிடடைநார வி.பி சிங்.

வ்ட இநதி்யாவின் வஞ�ம்
மண்டைல் ஆ்ையத்தின ெரி்நது்ர்ய ஏற� 

்வண்டைநாபமன தடுத்தவர�ள் அடுத்த�டடைமநா� மண்டைல் 
ஆ்ையத்தின ெரி்நது்ர ஏற�ப்ெடடை்த எதிரத்து பீ�நார, 
ஒரிெநா, கு�ரநாத், உத்திரபிர்தெம், இரநா�ஸதநான, என 

வடை மநாநிைங்�ளில் வனமு்றை்ய முன 
நினறு நி�ழத்தினர. வனமு்றையின ஒரு 
ெகுதியநா� 18.08.1990இல் பவளிவ்நத 
்டைம்ஸஆஃப் இ்நதியநா ெத்திரிக்்�யின 
த்ையங்�த்தில் இடை ஒதுக்கீடடிறகு 
எதிரநான கிளரச்சி்ய ்தெ ்ைனுக்கு 
ஆதரவநான கிளரச்சி என எழுதியிரு்நதது.  
இ்நத வனமு்றையில்   பெௌ�நான எனறை 
இ்ளஞர தீக்குளித்து இறைக்கும் ்ெநாது 
இறைக்கும் தருவநாயில் மண்டைல் �மிஷ்ன உயிருள்ளவ்ர 
எதிரப்்ென என பெநானனெடி்ய இறை்நததநா�ப் பெநாய்யநானச் 
பெய்தி்ய இ்நதியன எக்ஸபிரஸ, ் டைம் ஆஃப்  இ்நதியநா 
்ெநானறை ்நா்ளடு�ள் சிறிதும் கூச்ெமறறு எழுதின. 
இ்தபயல்ைநாம் விடை கூடுதைநானச் பெய்தியநா� பெௌ�நான 
தறப�நா்ை பெய்ய முயனறை்ெநாது எடுக்�ப்ெடடை 
பு்�ப்ெடைம் ஒன்றை ெை ெத்திரிக்்��ளும் அடிப்ெ்டையநான 
ெத்திரிக்்� தரமங்�்ளயும் மீறி வனமு்றை �னலுக்கு 
எண்பைய் வநாரப்ெது ்ெநாை பவளியிடடிரு்நதன இதன 
வி்ளவு�ளநால் உச்ெநீதிமனறைம் மண்டைல் ஆ்ையத்தின 
ெரி்நது்ரக்கு இ்டைக்�நாைத் த்டை விதித்தது .

தீர்பபும் இரததினமும்
ெநாெர மசூதி இடிப்்ெயும் மண்டைல் ஆ்ையத்தின 

எதிரப்்ெயும் ் தசியத்திற�நான முழக்�மநா� முன்வத்த 
ெநாரப்ெனீயத்தின  எண்ைத்திறகு எதிரநா� 16.11.1992இல் 
11 நீதிெதி�்ள ப�நாண்டை குழுவில் ஐ்நது நீதிெதி�ள் இடை 
ஒதுக்கீடடிறகு எதிரநான தீரப்்ெயும், ஆறு  நீதிெதி�ள் இடை 
ஓதுக்கீடடிறகு ஆதரவநானத் தீரப்்ெயும் அளித்தனர. இடை 
ஒதுக்கீடடிறகு ஆதரவநா�த் தீரப்ெளித்த ஆறு நீதிெதி�ளுள் 
ஒருவ்ர தமிழ�த்்தச் ்ெர்நத பெரியநார பதநாண்டைரநான 
நீதிெதி இரத்தின்வல் ெநாண்டியன அவர�ள். இவர 
To What Extent Can the reservation be made எனறை  
த்ைப்பில் 86 ெக்�ங்�ளுக்கு தனி தீரப்பு்ர ஒன்றை்ய  
எழுதினநார. பெநாதுவநா� குழு நீதிெதி�ளின தீரப்பில் தனி 
நீதிெதியின தீரப்பு�ள் பவளியிடுவது வழக்�மில்்ை 
எனறைநாலும் கூடை இவவழக்�நானது எனனு்டைய  மக்�ளின 
இன உைரவு ெநார்நதது எனக் கூறி தனித்த தீரப்்ெ 
எழுதினநார. 

அதி்ை கிரீமி்ையர எனெ்த பெநாருளநாதநாரம் ெநார்நது 
அளவீடடைநால் குடும்ெத்தின பெல்வம் எவவிதமநான 
்ம்ெ�த்தன்மயுடைன அளவிடை முடியும் என பெநாருளநாதநார 
அளவு்�நால் மீதநான ்�ள்வி�்ளயும், அண்ைன தம்பி 
பெநாத்து �்த, அரசு ஊழியரின ஊதியமறறை விடுப்புக்�்த, 
நிைத்்த தரிெநா� ்ெநாடடை ெண்்ையநார �்த, திடீர 
திருமைமநாகி ெைக்�நார மநாமனநாருக்கு மநாப்பிள்்ளயநான 
வநாலிெரின �்த, அனனக்�நாவடி �்த, என �்த�ளின 
எடுத்துக்�நாடடு வநாயிைநா� பதள்ளத்பதளிவநா� எவரும் 
மறுப்ெதறகு வநாய்ப்பினறி ஏற�க்கூடிய தீரப்்ெ அளித்து 
மண்டைலின அரிய ெணிக்கு மகுடைம் சூடடி ்மது 
மனங்�ளில் நீங்�நாத இடைம் பிடித்து இடை ஒதுக்கீடு 
்நாய�ர�ளநா� மண்டைலும், வி.பி.சிங்கும், இரத்தின்வல் 
ெநாண்டியனும் நிறகிறைநார�ள். எனில் இ்வ அ்னத்திறகும் 
மூை �நாரைமநான ்ெநாரநாளியநா� விளங்குெவர த்ந்த 
பெரியநார அவர�்ள.                              

நதாழர் திரொவிைரொசன்

வி.பி.சிங் இரத்தினவேல் பாண்டியன்
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நதவர்்கைாலும், முனிவர்்கைாலும் ்கணிக்்கபெட்ட இராமன் – சீ்த மூகூர்ததம்
வனவா�ததிலா ்்காணடு நொய வி்டநவணடும்?



‘ச ெரிம்ை அய்யப்ென ்�நாவிலுக்குச் பெனறு 
வழிெடை அ்னத்து வயது பெண்�ளுக்கும் உரி்ம 
உண்டு” எனறு பெப்டைம்ெர 28 அனறு வரைநாறறுச் 

சிறைப்பு மிக்�த் தீரப்பி்ன உச்ெநீதிமனறைம் வழங்கியது.

இ்நத வழக்்� விெநாரித்த த்ை்ம நீதிெதி தீெக் 
மிஸரநா, நீதிெதி�ள் ஆர.எப்.்நாரிமன, ஓ.எம்.�நானவில்�ர, 
டி.ஒய்.ெ்நதிரசூட ஆகிய ்நால்வரும் ஒ்ர தீரப்்ெ 
வழங்கினர. அ்த ெமயம் இ்நத வழக்்� விெநாரித்த 
அரசியல் ெநாென அமரவில் இடைம்பெறறிரு்நத பெண் நீதிெதி 
‘இ்நது மல்்�நாத்ரநா” மநாறுெடடைத் தீரப்்ெ வழங்கினநார.

முதன முதலில், 1991 ஆம் ஆண்டு ம�நா்தவன 
எனெவர ்�ரளநா உயரநீதிமனறைத்தில் பெண்�்ள 
ெெரிம்ை ்�நாவிலுக்குள் அனுமதிக்� ்வண்டும் எனறை 
வழக்்�த் பதநாடைர்நதநார.

இ்நது மதத்்தச் ் ெர்நதவர�ளின மனம் புண்ெடுத்தும் 
விதமநா� உள்ளது எனறு கூறி வழக்்�த் தள்ளுெடி 
பெய்தது ்�ரள உயரநீதிமனறைம்.

அதன பிறைகு 2006இல் இ்நதிய இளம் வழக்�றிஞர�ள் 
ெங்�ம் ெநாரெநா� உச்ெநீதிமனறைத்தில் வழக்கு பதநாடுத்தனர. 
இரண்டு ஆண்டு�ள் �ழித்து 2008இல் வழக்்� ஏறறு, 
அதன பிறைகு 7 ஆண்டு வழக்்� நிலு்வயில் ்வத்து 
அதன பிறைகு 2016இல் விெநாரித்து 5 நீதிெதி�ள் ப�நாண்டை 
அரசியல் ெநாெனம் அமரவு முக்கியமநானத் தீரப்்ெ 
வழங்கியது.

இ்நதத் தீரப்்ெ ஹி்நதுத்வநாவநாதி�ள் �டு்மயநா� 
எதிரத்து வருகினறைநார�ள். 10 வயதிறகுடெடடை சிறுமி�ளும், 
50 வய்தக் �டை்நத பெண்�ளும் ெெரிம்ைக்குச் 
பெல்ைைநாம் எனறை நி்ை்ய மநாறறிப் பெண்�ளும் 
பெல்ைைநாம், அ்னத்து வயது பெண்�ளும் பெல்ைைநாம் 

‘‘செரிம்ை அயயபென் ஜககாவிலு்ககுச் பசன்று வழிெட 
அ்ைத்து வயது பெண்களு்ககும் உரி்ம உண்டு”
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அனுமான் இலங்்கக்குத தீயிட்டது
அறச்்�்யலா?



எனறை தீரப்்ெ இ்நது மதவநாதி�ளநால் ஏறறுக் ப�நாள்ள 
முடியவில்்ை.

அ்னத்துப் பெண்�்ளயும் அனுமதிக்�க் கூடைநாது 
எனறு வநாதநாடிய வழக்�றிஞர ெநாய் தீெக் ்வத்த 
வநாதம் எனனபவனறைநால், ‘அய்யப்ெனின பிரம்மச்ெரியம் 
ப�டடுவிடுமநாம்”, ஏன உங்�ள் �டைவுள் அய்யப்ென 
பெண்�்ள �நாம ்�நாைத்தில் தநான ெநாரப்ெநாரநா? 
அன்னயநா�, தங்்�யநா�, அக்�நாவநா�பவல்ைநாம் ெநாரக்� 
மநாடடைநா்ரநா? ஆப்்ெநா ் �நாளநாறு எங்்� உள்ளது உங்�ள் 
சி்நத்னக்்�!.

முனபெல்ைநாம் ்�நாவிலுக்கு ஆண்�்ள ்ெநா� 
்வண்டைநாம் எனெநார�ளநாம். ஏபனனறைநால் அங்கு ் தவதநாசி�ள் 
இருப்ெநார�ள், அதனநால் ஆண்�ள் ப�டடுவிடுவநார�ளநாம். 
இப்்ெநாது ெெரிம்ைக்கு  பெண்�்ளப் ்ெநா� ்வண்டைநாம் 
எனகிறைநார�ள், ஏபனனறைநால் அங்கு அய்யப்ென இருக்கிறைநாரநாம். 
இப்ெடி எல்ைநாம் மு�நூலில் பெய்தி�ள் ெநாரக்கின்றைநாம்.

ஏன பெண்�ள் பெல்ைக்கூடைநாது? அய்யப்ென பவறும் 
பிரம்மச்ெநாரி அல்ை,  ‘்்ஷடி� பிரம்மச்ெநாரி” அப்ெடி 
எனறைநால் ‘வநாழ்நாள் முழுவதுக்கும் பிரம்மச்ெநாரியநா� 
இருப்ெவர’ எனெது பெநாருள். மநாதவிடைநாய் இருக்கும் 
பெண்�ள் ்�நாவிலுக்கு வரக்கூடைநாது, ்�நாவில் 
தீடடைநாகிவிடும் எனெது இவர�ளின �ருத்து. இது 
எவவளவு பெரிய ப�நாடு்ம!  இயற்� உயிர�ளில் 
மனித இனம்பெண்ணினத்திறகு வழங்கிய தனித்தன்ம 
தீடடு எனறைநால் எனன அசுத்தம் எனெது பெநாருள். அ்நத 
மநாதவிடைநாய் �நாைத்தில் பெண்�்ள தீண்டைத்த�நாதவர�ளநா�, 
அசுத்தமநானவர�ளநா� ்வத்திருக்கும் இ்நத ெமூ�ம் 
எவவளவு ்மநாெமநானது, இவற்றை ெ்டைத்தது �டைவுள் 
எனறைநால் அ்நத �டைவுள் எவவளவு அ்யநாக்கியர�ள் 
எனெ்தச் சி்நதித்துப் ெநாருங்�ள்.  �டைவுள் அ்னவருக்கும் 
பெநாது எனறைநால் பெண்�ளுக்கு மடடும் இ்நத �டடுப்ெநாடு 
இதன பெயர தநான ெநாரம்ெரியம், �ைநாச்ெநாரம் என 
இ்தத்தநான ்நாம் ஒழிக்� ்வண்டும் முதலில்.

பெண்�ள் விடுத்ை பெறறைநால் தநான, ஆண்�ளும் 
சுத்நதிரமநா� இருக்� முடியும். இ்நதச் ெமூ�மும் 
சுத்நதிரமநா� இருக்� முடியும் எனறைநார த்ந்த பெரியநார. 
இ்நத ் நாடடில் ஓடும் ஆறு�ள், ் தி�ளுக்கு பெண் பெய்ர 
்வத்துக்ப�நாண்டு, எண்ைறறை பெண் பதய்வங்�்ள 
வழிெடும் ெநாரத மநாதநாகி ்�! எனறை ்�நாஷம் ்ெநாடடுக் 
ப�நாண்டு பெண்�ள் கூடை பெல்ைக்கூடைநாது எனறு 
பெநால்வது தநான �ைநாச்ெநார �நாவைர�ளின ஹி்நதுத்வம்.

ஹி்நது மதவநாதி�ள் ் ம்்மப் ெநாரத்து ் �டகும் ் �ள்வி 
்நான உயர்நத ெதவியிலிரு்நது ஓய்வு பெறறுள்ள ஒரு 

இபெடிபெட்ட வரலாற்றுத தீர்ப்ெ எழுத 
அடிபெ்்டக் ்காரணமா்க இநதி்ய அரசி்யல்மபபு 
�ட்டததின் குழு த்லவர் ொொ�ாந்கப அணணல் 

அம்நெத்கருக்கும், தன் வாழ்ோள முழுவதும் 
்ெணணுரி்மக்்கா்கப நொராடி்ய த்லவர் தந்த 
்ெரி்யாருக்கும் ்ெண்கள ேன்றி ்காட்ட நவணடும்.

நீதிெதி ம்றை்நத முதல்வர ப�யைலிதநா 
இறை்நதபிறைகு ்நான ப�யைலிதநா்வ 
ஒருத்ையநா�க் �நாதலித்்தன எனறை 
ஆ்ெ்ய பவளிப்ெடுத்திய மநார�ண்்டைய 
�ட�ூ பெநால்கிறைநார. நீதிெதி தங்�ள் 
�டடுப்ெநாட்டை இழ்நதுவிடடைனர , 
பெண் நீதிெதி இ்நது மல்்�நாத்ரநா தவிர 
இஸைநாமிய பெண்�ள் மசூதிக்குள் 
அனுமதிக்� ்வண்டும் எனறு தீரப்பு 
வழங்குமநா எனறு?

நியநாயமநான ்�ள்விதநான. இப்ெடி ஒரு வழக்்� 
இஸைநாமியப் பெண்�ள் யநா்ரனும் வழக்கு பதநாடைர்நதநால், 
அ்த ்நாம் வர்வற்ெநாம், ஆதரிப்்ெநாம். மதங்�ள் 
பெண்�்ளப் பெநாருளநா�ப் ெநாரக்கிறைது, ்நாம் ெநாலின 
ெமத்துவத்்த்ய ்�டகின்றைநாம்.

மநாதவிடைநாய், தீடடு எனறு பெநால்ெவர�ள்தநான ெ�வதி 
அம்மனுக்கு விழநா ் டைத்துகிறைநார�ள். அய்யப்ென பிரம்மச்ெநாரி 
�டைவுள் எனகிறைநார�ள் ் �ரளநாவில் அய்யப்ெனுக்கு ் மலும் 
4 ்�நாவில்�ள் உள்ளது, அதில் அய்யப்ெனுக்கு இரண்டு 
ம்னவி�ள் உண்டு முதல் ம்னவியின பெயர பூரணி, 
இரண்டைநாம் ம்னவியின பெயர புஷ�்ை. அய்யப்ென 
பிரம்மச்ெநாரி எனெ்த புரடடு.  பிரம்மச்ெநாரி �டைவுள் 
எனறைநால் எப்ெடி இரண்டு திருமைங்�ள் ் டை்நதது. இதறகு 
இவர�ளிடைத்தில் ெதில் இல்்ை, ெதிலும் வரநாது.

எப்ெடி இரு்நதநாலும் ்வதீ�த்திறகு கி்டைத்த பெரும் 
அடிதநான இ்நத தீரப்பு. ெநாமி்ய ெரைம் அய்யப்ெநா! எனறை 
பெண்�ள் குரல் முழக்�ம் ெெரிம்ைக்குள் ஒலிக்�டடும். 
வநாழத்து�ள்.

இத்த்�யத் தீரப்்ெ வழங்கிய நீதிெதி ெ்நதிரசூட 
எல்ைநா பெண்�ளும் �டைவுளநால் சிருஷடிக்�ப்ெடடைவர�ள் 
எனறைநார இவர�்ள மநாத்திரம் ்வறறு்மப்ெடுத்துவது 
எவவ்�யில் நியநாயம்? எனறை அறிவநார்நத ்�ள்வி்ய 
்�டடை்மக்கும், வழிெடுதலில் ெநாலின ்வறறு்ம்ய 
அறுக்கும் அரசியல் ெடடைத்தின அடிப்ெ்டை உரி்மக்கு 
எதிரநானது: எனறு தீரப்பு வழங்கிய நீதிெதி�ளுக்கும் ் னறி.

இப்ெடிப்ெடடை வரைநாறறுத் தீரப்்ெ எழுத அடிப்ெ்டைக் 
�நாரைமநா� இ்நதிய அரசியை்மப்பு ெடடைத்தின குழு 
த்ைவர ெநாெநாெநா்�ப் அண்ைல் அம்்ெத்�ருக்கும், தன 
வநாழ்நாள் முழுவதும் பெண்ணுரி்மக்�நா�ப் ்ெநாரநாடிய 
த்ைவர த்ந்த பெரியநாருக்கும் பெண்�ள் ்னறி �நாடடை 
்வண்டும்.

இ்நதத் தீரப்்ெ ்மல்மு்றையீடு பெய்யமநாட்டைநாம், 
பெண்�ள் ெெரிம்ை ் �நாவிலுக்கு பெல்ை உரிய ெநாது�நாப்பு 
வழங்கு்வநாம் எனறு கூறி ெை ப்ருக்�டி�்ளச் ெ்நதித்து 
வரும் ்�ரள முதல்வர பினரநாய் வி�யன அவர�ளுக்கு 
்னறி்யத் பதரிவிக்� ் வண்டும். ் �நாவிலுக்குள் பெண்�ள் 
பெனறைநால் பவடடு்வநாம், குத்து்வநாம், தறப�நா்ை 
பெய்து ப�நாள்்வநாம் எனறு ்ெசுவது அடிப்ெ்டையில் 
அவர�ளுக்குப் ெயம் வ்நது விடடைது, ஹி்நது மதத்தின 
அடிபீடைம் ஆடித்தநான ்ெநாயிருக்கிறைது.

ெை ஆண்டு�ளுக்குப் பிறைகு கி்டைத்த பவறறி! 
பவல்ைடடும் ெநாலியல் ெமத்துவ, ெமூ� நீதி!!.        

நதாழர் பொ.�ணியம்ட�
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சிலை பைள்விைள்

இராவணன் தங்்க்்ய மானபெங்கபெடுததி்ய
இராமன் எபெடி ஒழுக்்கமுளை ்க்டவுள ஆவான்?



முத்்தயநா வீட்டை �ண்டுபிடிக்�்வ பரநாம்ெ 
்்ரமநாயிடுச்சி, ்ல்ைதம்பி்யப் ெநாரத்ததும், 
முத்்தயநா ெணிவநா� ஓடிவ்நது வர்வறறைநான. 

அரிமநாவுக்கு ஆச்ெரியமநா ்ெநாயிடுச்சு.

‘அய்யநா...  வநாங்� ்நான எதிரெநாரக்�்ை” எனறு 
வீடடுனுள் அ்ழத்துச் பெனறைவன, அரிமநாவிடைம் மு�ம் 
ப�நாடுத்துப் ் ெெ்ை. ் ல்ைதம்பி்ய உட�நாரச் பெநால்லிவிடடு 
நினறுப�நாண்டைநான. ்ல்ைதம்பி அரிமநா்வ உட�நார ்ெ்� 
�நாடடினநார. அரிமநா அவரருகில் உட�நார்நதநான.

்ல்ைதம்பி ்ெச்்ெ ஆரம்பித்தநார.

“முத்்தயநா, ்ல்ைநாயிருக்கியநா?”

‘ஏ்தநா ஓடுதுயநா  �நாபி, டீ எனன ெநாப்பிடைறீங்�ய்யநா”

‘அபதல்ைநாம் இருக்�டடும். ்்ரமில்ை ்்ரடியநா 
வ்ரன அறி்வ்நதிக்கு எனன பிரச்ெ்ன? அரிமநாவிடைம் நீ 
்ெசியவிதம் ்ம்பும்ெடியநாயில்ை. ஏன அப்ெடி?”  அய்யநா, 
எனறு அவர �நாலில் விழு்நது ‘என்ன மனனிச்சிருங்�ய்யநா  
்நான ்ெநா்தயில் ்ெசிட்டைன” அரிமநா எரிச்ெலுடைன, 
‘்ெநா்தனனநா, பெநாண்டைநாடடி, பெநாண்ணுனனு பதரியநாதநா? 
அண்்ை... ்ம்ெமுடிய்ை” எனறைநான.

்ல்ைதம்பி, ‘ப�நாஞெம் இரு அரிமநா” எனறு அடைக்கிவிடடு 
‘முத்்தயநா, நீ ்மை பெநால்லு....” எனறைநார. அவன ்ெெநாம 
த்ைகுனி்நது நினறைநான. ்ல்ைதம்பிக்கும்  ்�நாெம் வ்நதது. 
அடைக்கிக்ப�நாண்டு ெறறு நிதநானமநா�,

‘முத்்தயநா, அறி்வ்நதி எவவளவு ்்ர்மயநா�வும், 
�ண்ணியமநா�வும் இருப்ெநான எனெது உனக்கு ்ல்ைநா 
பதரியும். உன்ன எப்ெடி �நாப்ெநாத்தினநான, உனனிடைம் 
ெநாெமநாயிரு்நதது மடடுமில்ை எ்நத அளவு ்ம்பினநான எனறு 
எனக்்� பதரியும். இன்னக்கு ஓ.... பிள்்ள�ள் உயர்நத 
இடைத்துக்கு வர அவனதநான �நாரைம். ்நா்ன வ்நது 
்�க்�்றைன. ெதில் பெநால்ைநாமயிரு்நதநா எனனநா அரத்தம்”.  
முத்்தயநா த்ைகுனி்நதெடி்ய இரு்நதநான.

அரிமநா பெநாறு்மயிழ்நது எழு்நதநான, அவ்ன 
ெநார்வயநா்ை்ய உட�நார ்வத்து ்ல்ைதம்பி உருக்�மநா�

‘முத்்தயநா, நீ ஏன இப்ெடி இருக்�னனு பதரியை. ஏம்ெநா, 
�நா்ைை வீட்டைவிடடு ் ெநான அறி்வ்நதி எங்� ் ெநானநானனு 
பதரிய்ை. பெல்லிலும் வரவில்்ை. பதநாடைரபு எல்்ைக்கு 
பவளியில் உள்ளதநா�... முத்்தயநா  மனெநாடசியில்ைநாம 
இப்ெடி நிக்�றீ்ய... ்ெ... மனிதனனநா ்னறியிருக்�னும்...’’ 
�ண்�ைங்� நிறுத்தினநார.

‘ ‘அண்்ை, சும்மநா எனன ்ெசிக்கிடடு. வநாங்� 
�நாவல்நி்ையத்துக்கு” அரிமநா அ்ழக்�

முத்்தயநா ெதறறைத்துடைன ்ல்ைதம்பி ்�்யப் 
பிடித்துக்ப�நாண்டைநான அவன �ண்�ளில் நீரவழிய

‘‘அய்யநா, ்நான எனன ெண்றைதுனனு பதரிய்ை. நீங்� 

பெநால்லுங்�ய்யநா, எனக்கு எல்ைநா்ம அறிவய்யநாதநானயநா, 
அவருக்�நா� உயி்ரயும் தரு்வனனு எல்ைநாரகிட்டையும் 
பெநால்லி வநாழ்நதவனயநா ் நான. அப்ெடிப்ெடடைவன அரிமநாவிடைம் 
ஏன மரியநா்தகூடை இல்ைநாமல் ்ெென எனறு ்�டடீங்�, 
பெநால்றைனயநா... ்ெநாத்்த ்ெநாடடுடடு ெநாப்பிடும் ்ெநாது 
விஷத்்த ஊத்தினநா? எப்ெடியிருக்கும் பெநால்லுங்�ய்யநா? 
ப�நாஞெம் ்ெெவிடுங்�ய்யநா, யநாருக்கும், இதுவ்ர ்நான 
யநாரிடைமும் பெநால்ைநாத்தச் பெநால்்றைன. அறிவு அய்யநாதநான 
பெநால்ை ்வண்டைநாம்னு பெநானனநார.” அரிமநா இ்டைமறித்து 
‘‘முத்்தயநா, அண்ைன ்ம்ை்ய குறறைம் பெநால்றீயநா, 
அடைப்ெநாவி. தங்�மநான மனிதனடைநா எங்�ண்ைன” ் ல்ைதம்பி 
‘‘அரிமநா, ்ெெநாம இருக்�மநாட்டை சும்மநாயிரு்நதநா இரு 
இல்்ைனனநா ் ெநாயிடு” எனறு �ண்டிப்புடைன பெநால்ை, அரிமநா 
பவறுப்புடைன ்�ட�ைநானநான. முத்்தயநா பதநாடைர்நதநான.

‘‘ஒரு ்நாள் அலுவை�த்தில் ‘அறி்வய்யநா ்�நாப்பு�்ள 
ெநாரத்துக் ப�நாண்டிரு்நதநார. அவருக்கு உதவியநாளரநான 
்நான ்ெெநாம நினறிரு்ந்தன. அப்ெ, உயர அதி�நாரி 
பதநா்ைப்்ெசியில் அய்யநாவிடைம் ்ெசினநார. ்ெெ, ்ெெ, 
அய்யநாவின மு�ம் ்�நாெமநா� மநாறி ‘‘No Sir எனக்கு 
பிடிக்�்ை. எனது த்ந்தயநார வநாங்கியது. அ்நத மநா்ந்தநாப்பு 
அ்தச் சுறறியுள்ள இடைங்�ளும், என த்ந்தயின விருப்ெப்ெடி 
திரநாவிடைக் �்ை, �ல்வி, வறு்ம நி்ையில் உள்ள 
்மது பிள்்ள�ளுக்கு �றபிக்� அவர�ள் உயர�ல்விப் 
பெறை திரநாவிடைக்குடில் அ்மக்�வுள்்ளன. அங்கு ்ெநாய் 
தில்லுமுல்லு அரசியல்வநாதி�ளின �ண்படைய்னர�ள் விடை 
அனுமதிக்�மநாட்டைன. ெநாரி  ெநார” எனறைநார. பதநாடைர்நது 
அ்நத ெக்�த்தில் ்ெச்சு. மீண்டும் அய்யநா ‘‘எனன ெநார இது 
நீங்�்ள இப்ெடிச் பெய்யைநாமநா? வண்டி�்ள விடடைநாச்ெநா. 
உங்�ள் மீது ்நான ்வத்த மரியநா்தக்கு இதுதநான ெரிெநா 
ஒருவநாரம் மடடும்னநா? யநார எழுதிக் ப�நாடுப்ெது? யநாரிடைம் 

‘‘ஒழுங்கா ்�ான்னாலும் புரி்யல, இ்லம்ற 
தாம்ர ம்ைவா பசான்னாலும் புரியலை. இநதா 
நமன் அறிவு, ோங்க நொனவு்டன் நொலீஸ் வரும். 
ைண்படயன்ர ஓபென் ெண்ணும், உன்்ன 
லெக்குன்னு பிடிக்கும். நீ எது ்�ான்னாலும் 

பைக்ைாது. நாஙை ் வசசது 10 ஆயிரம் பைாடி, நீ 
்வச்�து துபொக்கி ்வடிகுணடு்களன்னு மாறிடும். 
கூடபவ பரண்டு படட்ொடி, பொதுமா பைாட்பச 
சி்லக்கு மா்லப நொ்டறவ்னல்லாம் கூ்ட 
இருக்கும் பொது அயடியா தானா வரும்.’’
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சிநத்னக்கு

சிலை பைள்விைள்

“இராவணன் விரும்ொத ்ெண்ணத ்தாட்டால், த்ல சுக்கு நூறாகும்: உ்டல் ெற்றி எரியும்”
என்ெது புராணம், ஆனால் சீ்த வி�்யததில் ஏன் அது ெலிக்்கவில்்ல?



்நான ் ெசுவது? நீங்� பெநாறுப்பு ஏத்துக்கிறீங்�ளநா? ெரி ் நான 
்்ரில் வருகி்றைன” எனறு ்�நாெமநா� பதநா்ைப்்ெசி்ய 
்வத்தநார.

்நான திருதிருனனு முழித்தப்ெடி நின்றைன. அய்யநாவின 
எரிச்ெல் ்�நாெத்்த இதுவ்ரயில் இப்ெடி ்நான ெநாரத்த்த 
கி்டையநாது. 

‘‘முத்்தயநா, ்ம்ம �நா்ர எடுக்� பெநால்லு. பெநா்நத 
்வ்ையநா ் தநாப்புக்கு ் ெநா்றைன” எனறு புறைப்ெடை ஆயுத்தமநானநார. 
அரசு ஓடடு்்ர �நா்ையில் வர பெநால்லிவிடடு வீடடில் 
இரு்நது வ்நத �நாரில் பெனறைநார. எனக்கு அலுவல் ்்ரம் 
முடியநாததநால் என்ன விடடுவிடடு தனக்கு அனுமதிக்�டிதம் 
எழுதி ்வத்துவிடடு தநான ்ெநானநார. அவர ்ெநான சிறிது 
்்ரத்தில் உயர அதி�நாரியின அலுவைர ஒருவர ்வ�மநா� 
வ்நது அய்யநாவிடைம் உடை்ன ஒரு த�வல் பெநால்ை வ்நததநா� 
கூறினநார. ்நான அவர பெனறுவிடடைதநா�ச் பெநானனதும், 
என்னக் �நாரில் ஏறறிக்ப�நாண்டு அய்யநாவின இடைத்துக்கு 
வழி�நாடடைச் பெநானனநார. ்நானும் எதுவும் ்ெெநாமல் உடைன 
பென்றைன. அங்்� அ்மச்ெர�ள் இருவர. இரண்டு மூனறு 
அதி�நாரி�ள் அய்யநாவுடைன ்ெசிக்ப�நாண்டிரு்நதனர.

்நாங்�ள் ்ெநானவுடைன அங்கு இரு்நத சூழநி்ையில் 
அ்மதியநா� ஒதுங்கி நிற� ்வண்டியதநாயிறறு.

அய்யநாதநான ்வ�மநா� ்ெசிக்ப�நாண்டிரு்நதநார. தனது 
்�ப்்ெசி ெதிவி்னப் ்ெநாடடைநான முத்்தயநா,

‘‘இ்நத இடைத்்த ்நான விக்� மநாட்டைன. இது என 
த்ந்தயின விருப்ெப்ெடி ‘திரநாவிடைக்குடில்’ அ்மய உள்ள 
இடைம். முதல்ை வண்டி�்ள எடுக்�ச் பெநால்லுங்�. எனக்கு 
என ்வ்ை்ய விடை என ்்ர்மயும், உ்ழப்பும், 
ப�நாள்்�யும் தநான முக்கியம். ெணியின நிமித்தம் உங்�்ள 
மதிக்கி்றைன. தயவு பெய்து கிளம்புங்�”

ம்நதிரி�ளில் ஒருவன அய்யநா்வ ெநா்நதப்ெடுத்தினநான 
‘கூல்டைவுன, கூல்டைவுன அறி்வ்நதி ெநார எங்�்ள கூடை 
திரநாவிடைரியக்�ம்னு சிைர பெநால்லி அ்நத ெநாக்கிை 
எல்ைநா்ரயும் தரக்கு்றைவநா ்ெெறைநானுங்�்ள உங்�ளுக்குத் 
பதரியநாதநா? திரநாவிடைக்குடில் ்னறைநா� பதநாடைங்குங்� 
வநாழத்து�ள். அப்ெநாவின இடைத்்த விற� முடியநாதுனனு 
பெநால்லிடடீங்�. ஓ்�... ஒ்ர ம�னநா ்ெநாயிடடீங்�, 
ஒனனும் பெநால்றைதுக்கு இல்்ை. இப்ெ ்நாங்� ்�க்�றைது 
பதரிஞ்ெநா பதரியநாம்ைநா மூனறு �ண்படைய்னர�ள் உங்� 
்தநாப்புக்குள்்ள நிறகிறைது, விடுங்� ஒரு வநாரம் �ழிச்சி 
எடுத்துக்கி்றைநாம். எனன பெநால்றீங்� அறி்வ்நதி” எனறு 
்யமநா�வும் த்நதிரமநா�வும் ்ெசினநான. உடை்ன அறி்வ்நதி

‘‘ெநார, நீங்� எதுபெநானனநாலும் எனனநால் ஏற� முடியை. 
நீங்�்ள, ்்ரில் வ்நது ்ெெறீங்�னனநா �ண்படைய்னர�ளில் 
உள்ளது எவவளவு முக்கியமநான, ெடடைப்ெடி தவறைநானது, 
எனறு புரிகிறைது. மீண்டும் ் �டடுக்ப�நாள்கி்றைன, வண்டி�்ள 
எடுத்துக்ப�நாண்டு ்ெநாயிடுங்�” எனறைநார.

இனபனநாரு ம்நதிரி ெறறு �டுப்ெநாய், ்ெசிய ம்நதிரி்ய 
ெநாரத்தெடி,

‘‘்ண்ெநா, இவவளவு ் ்ரம் உனக்குத் பதரியநாதநா, ெநார தநான 
்ம்ம மநாவடடை DRO. DRO-ஆன சும்மநாவநா, இவருகிடடைல்ைநாம் 
்யமநா, ் நா�நாரீ�மநா ் ெெக்கூடைநாது. ் டைக்� ் ெநாவ்த உ்டைச்சி 
பெநால்லிடைனும். அறி்வ்நதி ெநார. ெநாரி DRO ெநார பதளிவநா 
அ்மச்ெர பெநால்லிடடைநார. நீங்� தநான விெரமில்ைநாம 

நியநாயம் ்ெசிக்கிடடு நிக்�றீங்� ்தநா... 
ெநார ஏற�ன்வ ஊழல் வழக்கு தண்டை்ன 
எல்ைநாம் ெநாரத்துவிடடை முதல் ம்நதிரி 
விஷயம் இது. புரிஞசிக்்�நா. மக்�்ள 
ஏமநாத்தி பெறறை ெைத்தில் ப�நாஞெம் 
ப�நாடுத்து திரும்ெவும் ஆடசிக்கு வரு்வநாம். 
எங்�்ள எனனநானனு நி்னச்்ெ. . . 
DRO... அம்ெதநாயிரம் ்ெநாடடு �ம்பெனி 
ஆரம்பிப்்ெநாம். ஒ்ர வருடைத்தில் நூறு 
்�நாடி �ம்பெனி �ைக்கில் �நாடடும் படைல்லி புள்ளிக்ப�ல்ைநாம் 
இதில் ெங்குண்டு. நீ எனன பெரிய பிஸ்�நாத்து, எங்�ளுக்கு 
ஒரு இடைம் ் த்வப்ெடடைது. வண்டி�்ள விடடைவுடைன தநான ஒ... 
இடைம்்ன எங்�ளுக்கு பதரியும். அடை ் ம்ம ஆபிெர, பிரச்ெ்ன 
முடி்நததுனனு ெநாத்தநா, எனன்மநா ்்ர்ம, திரநாவிடைம், 
பெரியநாரனு ்ெெறை. எங்�ளுக்குச் பெநால்ைத் பதரியநாதநா, 
பெரியநார சி்ைக்கு ் ெநானவநாரம் தநான மநா்ைப் ் ெநாட்டைநாம். 
அெல்னு ஒண்ணுயிரு்நதநா ் ெநாலினனு ஒண்ணுயிருக்� தநான 
பெய்யும். உை�த்்த புரிஞசிக்்�யநா. (ெத்தமநா) ஏம்ெநா, 
அறி்வ்நதி ஒத்துக்கிடடைநார. ெத்து ் ெர எப்்ெநாதும் �நாவலுக்கு 
இருக்�ணும். ்நாங்�ளும் வரு்வநாம், திடீரனு படைல்லி 
ெநாரடடி வ்நதநாலும் வரும்” எனறு எ�த்தநாளமநா�ச் பெநால்லிக் 
ப�நாண்டிருக்கும் ்ெநா்த அறி்வ்நதி ‘‘நிறுத்துங்�, எனக்கு 
உடைனெநாடில்ை, கிளம்புங்�” எனறைநார ்�நாெமநா�. உடை்ன 
ெ்ழயப்ெடை வில்ைன ெநாணியில் ்டி�்வள் எம்.ஆர.ரநாதநா 
குரலில் அ்நத ம்நதிரி,

‘‘ஒழுங்�நா பெநானனநாலும் புரியை, இ்ைம்றை தநாம்ர 
ம்றைவநா பெநானனநாலும் புரியை. இ்நதநா ்மன அறிவு, 
்நாங்� ்ெநானவுடைன ்ெநாலீஸ வரும். �ண்படைய்ன்ர 
ஓப்ென ெண்ணும், உன்ன ைெக்குனனு பிடிக்கும். நீ எது 
பெநானனநாலும் ்�க்�நாது. ்நாங்� ்வச்ெது 10 ஆயிரம் 
்�நாடி, நீ ் வச்ெது துப்ெநாக்கி பவடிகுண்டு�ள்னனு மநாறிடும். 
கூடை்வ பரண்டு படைடெநாடி, ்ெநாதுமநா ்�நாட்ெ சி்ைக்கு 
மநா்ைப் ்ெநாடைறைவபனல்ைநாம் கூடை இருக்கும் ்ெநாது 
அய்டியநா தநானநா வரும். இனபனநானறு பதரிஞசிக்்�நா 95% 
ெைம் எங்�ளிடைம் வ்நதிடும். எனனநா பெநால்றை ்்ர்ம, 
அவுட, �நாறி துப்புவநான. திரநாவிடைம், பெரியநார அண்ைநா 
ெநாெ்றைபயல்ைநாம் �னவுை புழல் ப�யில்ை ெநாத்துக்�, 
்தநா...  ெநார அறிவு... பதநா்ைக்�நாடசி ்ெடடி�ள்்ை 
்நா்ன பெநால்்வன, ‘அறி்வ்நதி ்ல்ைவர, ்்ர்மயநான 
அதி�நாரினனு ்ம்பி ெைப்ெணி�ள் இ்நத அரசு தரனும்னு 
பு்ரநாமஷனுக்கு பரக்�மனட ெண்ணி்னன. ்ெ... எவவளவு 
பெரிய ஏமநாறறைம். எவ்னயும் ்ம்ெ முடியை. மக்�ளுக்கும் 
்நாடடுக்கும் எப்ெடித்தநான து்ரநா�ம் பெய்ய முடிகிறை்தநா... 
நி்னச்ெநா்ை ் டுங்குது. இவ்ன ் ெநானறைவர�்ள �டு்மயநா 
தண்டிக்�னும்னு பெநால்்வன. எப்ெடி இருக்கு, அறிவு ெநார” 
வஞெ�ப் புனன்�யுடைன ெநாரத்தநான.

‘‘�நாைம் இப்ெடி்ய ்ெநாய்விடைநாது” அறிவு

‘‘இ்தவிடை ்மநாெமநா�வும் ்ெநாவும்னு பெநால்றீயநா? 
திரும்ெவும் ்நாங்� வடைக்குடைன வரு்வநாம். நீ பெநால்றைது 
ெலிக்கும். ஓ்� எனன பெநால்்றை. நீ ெநாடடுக்கு ் ெநாயிட்டையிரு. 
ஒரு வநாரம் �ழித்து வண்டிங்� ெநாடடுக்கு ் ெநாயிடும் அதுவ்ர 
்நாங்� ெநாத்துக்கு்வநாம். உனக்கு எ்நத பதநால்்ையும் வரநாது. 
இப்ெடி ஒனறு ்டை்நத்த்ய மறை்நதிடு ஓ்� ்ெநா... ்ெநா... 
குடி்ெக்கு...  ெநாரி... குடிலுக்கு ெைம் ்வணும்னநா ்�ளு 
தரச்பெநால்்றைன” ெதிவு நினறைது. முத்்தயநா பதநாடைர்நதநான.

- கதோடரும்

்க்டலூர் இள.புகழழந்தி்தா்டர் ்க்த
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வில்லாைன் ஆகி்ய இராமன் வாலி்்ய ம்றவில் நின்று ்்கான்றது
வீரச்்�்யல் ஆகுமா?



இ து ்வம்ெர மநாதம் எனெதநால் இ்நதியக் 
குழ்ந்த�ள் குதூ�ைத்துடைன இருப்ெநார�ள் 
�நாரைம் இ்நத மநாதத்தில் தநான குழ்ந்த�ள் 

்நாள் ப�நாண்டைநாடைப்ெடுகிறைது. சுத்நதிர இ்நதியநாவின முதல் 
பிரதமரநான ெண்டித �வஹரைநால் ்்ரு அவர�ளின 
பிறை்நத ் நாளநான ் வம்ெர 14 ஆம் ் நாள், குழ்ந்த�ள் ் நாள் 
எனெதநால், அவர�ளுக்கு  ஆடைல், ெநாடைல் வி்ளயநாடடு 
என ெை நி�ழச்சி�ள் ் டைத்தி அவர�்ள மகிழவிப்ெநார�ள். 
எல்ைநா மனிதர�ளின வநாழக்்�யும் வி்ளயநாடடில்தநான 
பதநாடைங்கி, வி்ளயநாடடி்ை்யதநான முடிகிறைது. மனிதன 
வி்ளயநாடும் �்டைசி வி்ளயநாடடு மரை வி்ளயநாடடு 
எனெநார �வியரெர �ண்ைதநாென. ெமீெத்தில் கூடை மத்திய 
மனித வளத்து்றை அ்மச்ெ�ம் கிரநாமத்தில் உள்ள 
பிள்்ள�ள் கூடை ்ம் ்நாடடிற�நா� வி்ளயநாடுவ்தநாடு 
மடடுமல்ைநாமல் ெரிசு�்ளயும் அள்ளி வருகிறைநார�ள். 
என்வ இனி்மல்,ெள்ளி�ளில் ெநாடைத்திடடைத்்த ெநாதியநா�க் 
கு்றைத்து மநாைவர�ளின வி்ளயநாடடுக்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்�ப்ெடும் எனறை அறிவிப்பு வர்வற�ப்ெடை ்வண்டிய 
ஒனறு. அத்னத் பதநாடைர்நது பிரதமர ்மநாடி அவர�ளும் 
மநாைவர�ளின புத்தநாக்�த்திறகு முக்கியத்துவம் ப�நாடுங்�ள் 
எனறு கூறியிருப்ெதும் �ல்வி்யநாடு வி்ளயநாட்டை 
ஒருங்கி்ைக்கும் ்டைவடிக்்� என்றை ்தநானறுகிறைது. 
இப்ெடி ஒரு ்நாடடின அரசு புரி்நது ப�நாண்டை்த தமிழன 
எப்்ெநா்தநா புரி்நது ப�நாண்டைதநால்தநான, ் ம்முன்னநார�ள் 
குழ்ந்தப் ெருவத்தி்ை்ய தம் குழ்ந்த�்ளநாடு 
வி்ளயநாட்டை ஆரம்பித்து விடுகிறைநார�ள். 

தமிழர�ளின வி்ளயநாட்டை ெநாரக்கும்்ெநாது 
குழ்ந்த�ள் வி்ளயநாடடு, சிறுவர�ள் வி்ளயநாடடு, 
இ்ளஞர�ள் வி்ளயநாடடு, ஆடைவர வி்ளயடடு, 
ம�ளிர வி்ளயநாடடு, வீர வி்ளயநாடடு எனறு 
வ்�ப்ெடுத்தியதில் இரு்ந்த அதன பதநான்ம்ய 
அறிய முடிகிறைது. ஒவபவநாரு ெருவத்தினருக்கும் 
வி்ளயநாடடு இருப்ெ்த அறி்நதுப�நாள்ள முடிகிறைது. 
தமிழர�ளில் கிடடைத்தடடை எல்ைநா அம்மநாக்�ளும் 
தங்�ள் குழ்ந்த�்ளநாடு வி்ளயநாடும் முதல் 
வி்ளயநாடடு எனறைநால் அது ெருப்பு �்டைதல் எனனும் 
வி்ளயநாடடைநா�த்தநான இருக்கும்.  குழ்ந்த�ள் 
தங்�ள் அம்மநாக்�ள் ்ெசுவ்த உள்வநாங்கி தன 
மழ்ை பமநாழியில் ்ெெ ஆரம்பிக்கும் ஒரு வயது 
அல்ைது இரண்டு வயதநா� இருக்கும்்ெநா்த  இ்நத 
வி்ளயநாட்டை பெரும்ெநாலும் எல்ைநா அம்மநாக்�ளும் 
தங்�ள் குழ்ந்த�்ளநாடு ் ெர்நது வி்ளயநாடுகினறைனர. 
ஒரு சிை கூடடுக் குடும்ெத்தில் உள்ளவர�ளில் தநாத்தநா, 
ெநாடடி�ளும்  தங்�ள் ்ெரக்குழ்ந்த�்ளநாடு இ்த 
வி்ளயநாடுகினறைனர. இ்நத ஒனறு, இரண்டு வயதில் 
குழ்ந்தக்கு அப்ெடி எனனதநான புரி்நது விடைப்்ெநாகிறைது 
அல்ைது குழ்ந்ததநான இ்நத வி்ளயநாடடிலிரு்நது 

பருப்பு
கடைதல்

விடையாட்டு 
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தவம் ்�யத �ம்பூ்கனாகி்ய திராவி்ட்ன
இராமன் ்்கான்றது நீதி்யாகுமா?



அப்ெடி எனன �றறுக்ப�நாள்ளப்்ெநாகிறைது எனறு 
நி்னக்�ைநாம். இ்நத வி்ளயநாடடு வி்ளயநாடும் 
மு்றை�ளும் அது ்மக்குச் பெநால்லிக்ப�நாடுக்கும் 
வநாழவியல் ெண்பு�்ளயும் பதரி்நதுப�நாண்டைநால், 
தமிழ ர �ள்  எ ப் ெ டி  ெண்ெடடை  வி்ளய நாட்டை 
குழ்ந்த்யநாடு வி்ளயநாடுகிறைநார�ள் எனெது புரியும். 

ெருப்பு �்டைதல் அல்ைது ெருப்பு �்டைஞசி 
வி்ளயநாடுவது எப்ெடி எனறு ெநாரப்்ெநாம். த்ரயில் 
தவழ்நது பெல்கிறை குழ்ந்த்யநா அல்ைது தத்தித் தத்தி 
்டைக்கும் குழ்ந்த்யப் பிடித்து உட�நார ்வத்து விடடு, 
அதன ்�்ய பிடித்து அதன விரல்�்ள விரித்து 
அதன ஒவ்வநாரு விரைநா�ப் பிடித்து இது ்ெநாறு, இது 
ெருப்பு, இது ரெம், இது ்மநாரு, இது கூடடு, இது 
பெநாறியல் எனறு ஒவபவநாரு விரலுக்கும் ஒரு உைவின 
பெய்ரச்பெநால்லுவநாள் தநாய். பினபு குழ்ந்தயின 
உள்ளங்்�்ய விரித்துப் பிடித்துக்ப�நாண்டு, தநாய் தன 
முழங்்�யநால் ெருப்பு �்டைவது ் ெநாைச் பெய்துப�நாண்டு 

“பருப்பு கடை பருப்பு கடை
பருப்பு கடைஞ்சி
அப்பபாவுக்குக் ககபாஞ்்சம்
அம்்பாவுக்குக் ககபாஞ்்சம்
அதடதைக்குக் ககபாஞ்்சம்
்பா்பாவுக்குக் ககபாஞ்்சம்
பபாட்டிக்குக் ககபாஞ்்சம்
தைபாததைபாவுக்குக் ககபாஞ்்சம்
பபாப்பபாவுக்குக் ககபாஞ்்சம்”

எனறு ெநாடி ப�நாண்்டை அவர�ளுக்ப�ல்ைநாம் உைவு 
எடுத்து ப�நாடுத்துவிடடு குழ்ந்தக்கும் உைவு ஊடடுவது 
்ெநாை தநாய் ்டிப்ெநாள். 

பினபு குழ்ந்தயின ்�்ய நீடடிப் பிடிச்சி ்�்மல் 
தன ஆள்�நாடடி விர்ையும் ்டுவிர்ையும் �நாைநால் 
்டை்நது வருவது ்ெநாை பெய்து ்ண்டு வருது ்ரி வருது 
எனறு ெநாடிக்ப�நாண்்டை �ழுத்து வ்ர விரல்�்ள 
்டைத்திக் கூசுமநாறு பெய்வநாள். அப்பெநாழுது அழுகினறை 
குழ்ந்தயும் கூச்ெத்தநால் சிரிக்கும். அப்ெடி ஒரு்வ்ள 
கூச்ெம் வரநாவிடடைநால் ் ��ளில் �ழுத்துப் ெகுதியில் கிச்சு 
கிச்சு மூடடிச் சிரிக்� ்வப்ெநாள். 

குழ்ந்தக்கு உைவு ஊடடிப் ெழகும்்ெநா்த ் ல்ை உை
ரவு�்ளயும்,ெழக்�வழக்�ங்�்ளயும் ஊடடி வளரப்ெதறகு 
ஒரு வி்ளயநாட்டைப் ெயனெடுத்தியவர�ள் தமிழரநா�த்தநான 
இருக்�முடியும்.

பெ நாதுவநா�்வ ஒருவருக்கு வி்ளயநாடடின 
மூைமநா�த்தநான பெநாறு்ம, ்்ர்ம, ஒழுக்�ம், 

கீழப்ெடிதல், விடடுக்ப�நாடுத்தல் என 
அ்னத்து ் றகுைங்�்ளயும் ் ெநாதிக்� 
முடியும் எனகிறைநார�ள் உளவியல் 
வல்லு்ர�ள். ஆனநால் தமிழனின 
ெநாரம்ெரிய வி்ளயநாடடு�ள் மூைம் 
உைரவு�்ளக் �டடுப்ெடுத்தவும், 
பவறறி ்தநால்வி�்ளச் ெமமநா� 
நி்னக்�வும், கூடி வி்ளயநாடைவும், 
கூடி வநாழவும் ்த்வயநான ெண்பு�்ள 
வளரத்துக் ப�நாள்ளவும் ்வண்டும் எனறை அழுத்தமநான 
ெடிப்பி்ன்யயும் ்மது முன்னநார�ள் ்மக்கு விடடுச் 
பெனறுள்ளனர.

இ்நத ெருப்பு �்டைஞசி வி்ளயநாடும் வி்ளயநாடடு 
்மக்குச் பெநால்லிக்ப�நாடுக்கும் வநாழவியல் ெண்பு எனன? 

பகுததுண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதைல் நூல�பார்
கதைபாகுததைவற்றுள் எல்�பாம் தைட�.

 எனறு வள்ளுவன கூறிய ெகுத்துண்டு வநாழ்வண்டும் 
எனறை வநாழவியல் ப்றி்ய ஒருவன இ்தவிடை 
எளி்மயநா� குழ்ந்த�ளுக்கு உைரத்த முடியநாது.  
ெசி்யநாடு உள்ள மறறைவர�ளுக்ப�ல்ைநாம் உைவளித்த 
பின்ெ ்நாம் ெநாப்பிடை்வண்டும் எனறை உயர்நத ெண்பும் 
இருக்கினறை உை்வ ெகிர்நது உண்ை ் வண்டும் எனறை 
உயரிய எண்ைங்�்ளயும் அ்நத மழ்ையின பிஞசு 
மனதில் ெசுமரத்தநாணியநா� ெதியமிடும் வி்ளயநாடடுதநான 
இ்நத வி்ளயநாடடு. அது மடடுமல்ை எல்ைநாக் 
குழ்ந்தயும் பிறைக்கும் ்ெநாது தனது பிஞசு விரல்�்ள 
மூடிப�நாண்்டைதநான பிறைக்கினறைன இ்நத வி்ளயநாடடின 
மூைம் அ்நத பிஞசு விரல்�்ளத் திறை்நது விடும் 
உடைறெயிறசியநா�வும் இ்நத வி்ளயநாடடு விளங்குகிறைது. 
குழ்ந்த�ளின மீது விரல்�ளநால் ்டைப்ெது ்ெநானறு 
பெய்வதனமூைம் அவர�ளின பதநாடு உைரவு எவவநாறு 
உள்ளது எனெ்தத் பதரி்நது ப�நாள்ளவும், அப்ெடி ் தநாடு 
உைரவு ெரி இல்்ை எனில்  இ்நத வி்ளயநாடடில் கிச்சு 
கிச்சு மூடடுவதன மூைம் அ்நத பதநாடு உைர்வத் 
தூண்டைவும் இ்நத வி்ளயநாடடு உதவுகிறைது. ் மலும் இது 
குழ்ந்த ்ெெப் ெழகும் ெருவத்தில் வி்ளயநாடுவதநால் 
தநாய் தன ெநாடடில் பெநால்லும் ெை வ்�யநான 
உைவின பெயர�்ளயும் அ்த ெகிர்நதளிக்கும் ் ெநாது 
பெநால்ைப்ெடும் உறைவு�ளின பெயர�்ளயும் குழ்ந்த�ள் 
பதரி்நதுப�நாள்கினறைன. 

மனிதனின முதல் பெநாழுது்ெநாக்்� வி்ளயநாடடுதநான. 
உடைலுக்கும் ,  மனதிறகும் ,  மகிழச்சிதருவதும் 
வி்ளயநாடடுதநான. வி்ளயநாடடுதநான மனித்ன 
ெமூ�ப்ெடுத்தும் பெயல். வி்ளயநாடடுதநான மனிதனின 
உடை்ையும் மன்தயும் ெநாது�நாக்கும் ம�த்தநான 
மரு்நதில்ைநா மருத்துவம். 

ஆ�்வ ,  உைவு�்ளயும் ,  உறைவு�்ளயும் , 
உைரவு�்ளயும் ஊடடும் ெருப்பு �்டைதல் எனனும் 
வி்ளயநாட்டை ் ம் குழ்ந்த�்ளநாடு வி்ளயநாடு்வநாம் அது 
அவர�ள் எதிர�நாைத்தில் அவர�ளு்டைய குழ்ந்த�்ளநாடு 
வி்ளயநாடை வழிவகுக்கும்.  

- இன்னும் விலளயோடைோம்

நெராசிரி்யர் கு.முருழகசன்
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இராமனும், இலடசுமணனும் �்ரயூ ேதியில் விழுநது
தற்்்கா்ல ்�யது ்்காளை மு்யற்சிததார்்கநை, அது ்க்டவுள தன்்ம்யா?



ஏ ப்ரல் 11, 1921 இல், சுப்ெரநாயுலு பரடடியநார உடைல் 
்ைக் கு்றைவு �நாரைமநா� முதல்வர ெதவியிலிரு்நது 
விைகினநார. அவருக்குப் பின ெனங்�னடி ரநாமரநாயநிங்�நார 

எனனும் இயறபெயர ப�நாண்டை ென�ல் அரெர முதல்வரநா�ப் 
ெதவி்யறறைநார. 1921ஆம் ஆண்டு ென�ல் அ்மச்ெர்வயநால் 
இ்நது ெமய அறைநி்ையச் ெடடைம் ப�நாண்டுவரப்ெடடு ஆைய 
நிரவநா�ங்�ளில் நிைவிய ஊழ்ை ஒழிப்ெதறகு முயறசி 
்மறப�நாள்ளப்ெடடை்தநாடு நீதிக்�டசிப் பெநாருளநாதநார நிதி 
சீரதிருத்தங்�்ளயும் இ்நத அ்மச்ெர்வ அறிமு�ப்ெடுத்தியது. 
1929இல் ெணியநாளர ்தரவு ஆ்ையமநா� மநாறறைப்ெடடை 
ெணியநாளர ்தரவுக் �ழ�்ம ென�ல் அ்மச்ெர்வயநால் 
1924ஆம் ஆண்டு உருவநாக்�ப்ெடடைது என�.

1922ஆம் ஆண்டு பென்ன அரெநாங்�த் பதநாழிறெநா்ை�ள் 
உதவிச் ெடடைம் ப�நாண்டு வரப்ெடடைதன ெயனநா�; 
சிபமண்ட, அலுமினியம் ெரக்�்ர மறறும் ்தநால் ெதனிடும் 
பதநாழிறெநா்ை�ள் அதனநால் ஏறெடடை பெநாறியநாளர 
ெணி�ள் இனனபிறைபவல்ைநாம் ்மற�ண்டை ெடடைத்தினநால் 
ெநாத்தியமநாயிறறு. இ்நதச் ெடடைம் ் மலும் நிைம், நீரப்ெநாென 
வெதி�ள் வழங்கி புதிய பதநாழிறெநா்ை�ள் அதனநால் 
உருவநாகும் ெணி�ள் என புதிய வழிவ்� பெய்தது. 
1921 மறறும் 1922ஆம் ஆண்டு�ளில் ப�நாண்டுவரப்ெடடை 
இடைஒதுக்கீடடு அரெநா்ை�ள்; மநாவடடை முனசீப்பு�்ள 
நியமிக்கும் அதி�நாரம் உயர நீதிமனறைத்திடைமிரு்நது ெறிக்�ப்ெடடை 
உள்ளநாடசி அ்மப்பு�ளிலும், �ல்வி நிறுவனங்�ளிலும் 
ெநாரப்ெனர அல்ைநாதவர�ளின இடைஒதுக்கீடடுக்கு வழிவகுத்தன.

இது மி� முக்கியமநான ஒரு ்டைவடிக்்�யநா�்வ 
பதனனி்நதிய வரைநாறறில் ெநாரக்�ப்ெடுகிறைது. அதநாவது 
ெமு� ரீதியில் �நாைம் �நாைமநா� பினனுக்குத் தள்ளப்ெடடை 

மக்�்ள முனனுக்கு ப�நாண்டு வருவதறகு இடை ஒதுக்கீடு 
மு்றை அவசியம் எனறை ஒரு ்�நாடெநாட்டை இ்நதியநாவிறகு 
அறிமு�ம் பெய்த பெரு்ம நீதிக்�டசி அரெநாங்�த்்த்ய 
ெநாரும் எனறைநால் அது மி்�யல்ை. இதனநால் தமது �னவநான 
நீதிக்�டசித் த்ை்மயிைநான ஆடசி�ள் அவர�ளது முக்கிய 
்்நாக்�மநான பிரநாமைரல்ைநா்தநார அரசுப் ெணி�ளுக்கு 
வர ்வண்டும் எனறை ்்நாக்�த்்த ஓரளவு நி்றை்வறறிக் 
ப�நாண்டைது நீதிக்�டசியின அ்மச்ெர்வ.

பெண்�ள் ெடடைமனறை உறுப்பினர ஆவதறகுத் த்டையநா� 
இரு்நத ஆங்கி்ைய அரசின ெடடைத்்த மநாறறி அவர�ள் 
உறுப்பினர�ளநா�த் ் தர்நபதடுக்�ப்ெடை உறுதிபெய்த்தநாடைனறி 
்தவதநாசி மு்றை எனறை்ழக்�ப்ெடடு வ்நத பெண்�்ள 
இழிவுெடுத்தும் ஒரு வழக்�த்்த முறறிலும் ஒழித்துக்�டடியது. 
நீதிக்�டசியின பெயற�ரியச் பெயல்�்ளத் ்தநாழ்ம�ள் 
எ்நதவிதமநான விருப்பு பவறுப்புமினறி புரி்நதுப�நாள்ள்வண்டும் 
எனகிறை ்்நாக்�த்தின அடிப்ெ்டையி்ை்ய உண்்ம 

வரைநாற்றைப் ெதிவு பெய்வது ்மது �டை்மயநா�்வ 
�ருத்வண்டியுள்ளது என�.

தந்த ்ெரி்யார்
த்ந்த பெரியநாரின 1919 முதல் 1925வ்ரயிைநான 

�நாங்கிரசுடைனநான அரசியல் வநாழக்்� மறறும் இ்த 
�நாைங்�ளில் த்ந்த பெரியநார ் டைத்திய �ள்ளுக்�்டை மறியல்; 
அ்தத்பதநாடைர்நத அவரது சி்றை வநாழக்்�, �நா்நதியுடைன 
்ெர்நதுப�நாண்டு ்ெநாரநாடியதற�நா� ஒத்து்ழயநா்ம 
இயக்�த்திற�நா� அனுெவித்த சி்றை வநாழக்்�; 1924இல் 
்�ரளநாவில் உள்ள திருவநாங்கூர ெமஸதநானத்தில் இருக்கும் 
்வக்�ம் எனும் ஊரில் தலித் மக்�ளும் ஈழவர�ளும் 

அய்ம்பது ஆண்டு திராவி்ட கடசிகளின் ஆடசியில்
தைமிழக்ம வைர்நதிருக்கிறதைா? வீழ்நதிருக்கிறதைா?

்�நாயிலுக்குள் நு்ழயவும் ்�நாயில் இருக்கும் வீதி�ளில் 
்டைக்�வும் த்டைவிதிக்�ப்ெடடிரு்நத்தக் �ண்டித்து �ருவ்றை 
நு்ழவுப் ் ெநாரநாடடைத்திற�நா� மீண்டும் சி்றை வநாழக்்� என 
ஏறைத்தநாழ ஒரு ஆறு ஆண்டு�்ளத் தற�நாலி�மநா� விழுங்கிவிடடு 
்்ரடியநா� 1925றகு ் தநாழ்ம�்ள அ்ழத்துவ்நதுவிட்டைன.

மக்�்ள அறிவின்மயினிரு்நது மீடபடைடுக்�வும், 
பதளிவு்டையவர�ளநா� மநாறறைவும் ெமுதநாயத்தின ஏளனத்திறகு 
உரிய மூடைப் ெழக்� வழக்�ங்�்ளயும், ெரம்ெ்ர 
வழக்�ங்�்ளயும் பினெறறைப்ெடுவ்தத் பதநாடைர்நது 
எதிரக்கும் நி்ை்ய ெநாரப்ெனரல்ைநாத மக்�ளி்டை்ய 
ப�நாண்டு பெல்லும் ெரப்பு்ரயநா� 1925இல் த்ந்த பெரியநார 
அவர�ளநால் சுயமரியநா்த இயக்�ம் ்தநாறறுவிக்�ப்ெடடைது.

பெண்ணுரி்ம பெண்�ளுக்�நான �ல்வியுரி்ம ் �ம்பெண் 
மறுமைம் ் தவதநாசி மு்றை ஒழிப்பு, �ல்வி ் வ்ைவநாய்ப்பில் 
ெநாரப்ெனரல்ைநா்தநாருக்கு முனனுரி்ம மறறும் குழ்ந்த 
திருமைத்்தத் த்டைபெய்தல் ்ெநானறை பெயல்மு்றை�்ள 
முனனிறுத்தி ெை ்ெநாரநாடடைங்�்ள சுயமரியநா்த இயக்�ம் 
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வால்மீகி ராமா்யணம் – ்கம்ெ ராமா்யணம்-துைசி ராமா்யணம்
இவற்றில் எது உண்ம்யான இராமன் ்க்த?



்டைத்தியது. இ்த மக்�ளி்டை்ய எளி்மயநா�க் ப�நாண்டு 
பெல்ை ஏதுவநா� த்ந்த பெரியநார உண்்ம விளக்�ம் பிரஸ 
எனும் அச்ெ�த்்தத் பதநாடைங்கி 2 ் ம 1925ஆம் ஆண்டு ‘குடி 
அரசு’ எனகிறை பெயரில் புதிய வநார இத்ழத் பதநாடைங்கினநார!

பமத்த ெடித்த �நா்நதி்ய ெநாரப்ெனர�ள் எவவளவுதநான 
மீண்டும் மீண்டும் புறைக்�ணித்தநாலும் அவ்ர அவமதித்து 
நூறு ெதவிகித சூத்திரனுக்குண்டைநான அ்னத்துவிதமநான 
ெனநாதநானங்�்ளயும் அவரமீது திணித்தநாலும்; �நா்நதி மடடும் 
பதநாடைர்நது ெநாரப்ெனிய மன நி்ையிலும் ெநாரப்ெனர�்ள 
ஆதரிப்ெதுமநா�்வ �நாங்கிரசில் பெயல்ெடடுவ்நதநார எனெது 
உள்ளங்்� ப்ல்லிக்�னி. இ்நநி்ையில்தநான த்ந்த 
பெரியநார பதநாடைர்நது வகுப்புரி்மத் தீரமநானத்்த 1919 முதல் 
1925 வ்ரயிைநான அ்னத்து �நாங்கிரஸ மநா்நாடு�ளிலும் 
முன்வத்தும்; ெநாரப்ெனச் ெக்தி�ளநாலும் ெநாரப்ெனர 
்�ப்ெநா்வயநா� இரு்நத �நா்நதியநாலும் அது பவறறிபெறைநாமல் 
்ெநானதறகு �நாரைம் எனறைநால் பெநாய்யல்ை என்ென.

இதறகு சிறை்நத உதநாரைம் பெநால்ை்வண்டுபமனறைநால் 
பென்ன மநா�நாைத்தில் சுயமரியநா்த இயக்�ம் பதநாடைங்கும் 
முனெநா� அதநாவது 1925ஆம் ஆண்டுக்கு முனபு �நா்நதி 
பென்ன வரும்பெநாழுபதல்ைநாம் ்மைநாப்பூரில் உள்ள 
சீனிவநாெ அய்யங்�நார வீடடுத் திண்்ையில்தநான 
உட�நார்நதிருப்ெநார. இங்கிைநா்நது பெனறு ெநாரிஸடைர ெடடைம் 
பெறறிரு்நதநாலும், �நா்நதி ஒரு சூத்திரர எனெதநா்ை்ய அவ்ர 
உள்்ள அனுமதிக்�மநாடடைநார�ள்!

ஆனநால் இ்நத நி்ை 1925றகுப் பிறைகு த்ந்த பெரியநாரின 
சுயமரியநா்த இயக்�ம் பதநாடைங்�ப்ெடடு முழுவீச்சில் 
்்டைபெறறுக்ப�நாண்டிரு்நத ்வ்ளயில்; அதுவ்ரயில் 
திண்்ையில் அமர்நதுவிடடு ்ெநாகும் �நா்நதி, அ்த 
்மைநாப்பூரில் சீனிவநாெஅய்யங்�நார வீடடின உள்்ள 
அனுமதிக்�ப்ெடடைநார எனெது சுயமரியநா்த இயக்�த்தின 
அறுவ்டையின ஒரு ெகுதி்ய எனறைநால் மி்�யல்ை.

ஒருபுறைம் வருைநாசிரம மனு அதரமத்்த பதரி்ந்த 
ஆதரிப்ெது மறுபுறைம் அ்த ெனநாதன அ்மப்பு மு்றை�்ள 
அப்ெடி்ய ெநாரப்ெனர�ள் மனம் ்�நாைநாமலிருக்� 
பினெறறுவது; எப்்ெநாதும் ெநாரப்ெனர�்ள ்ம்புவது 
மறறும் பிரித்தநானிய ஆடசியநாளர�ளிடைம் தம்்மவிடடைநால் 
இ்நத மக்�்ள �நாக்� யநாருமில்்ை எனகிறை பிம்ெத்்த 
தக்�்வத்துக்ப�நாள்வது என இ்நத ்நானகுவ்�யநான 
புரிதல்�ளுடைனதநான �நா்நதி இ்நது முசுலீம் ஒறறு்மக்குப் 
ெநாடுெடடைநார.

தீண்டைநா்ம இருக்�க் கூடைநாபதனறு ெநாரப்ெனர�ளிடை்ம 
மனறைநாடி �்டைசியில் முடியநாமல் ெரை்டை்நதநார எனெதறகு 

ெ ரி ய நான  ெ நா ட சி  தி ரு ப ்ல் ்வலி 
்ெரனமநா்தவி குருகுைத்்த ்டைத்திவ்நத 
வ.்வ.சுப்ரமணிய ஐயரிடை்ம தீண்டைநா்மக்கு 
எதிரநா� வநாதநாடி ்தநாறறுப்்ெநானநார 
�நா்நதி எனெ்தவிடை எனன ்வண்டும் 
பெநால்லுங்�ள்.

ெநாரப்ெனர�ளின சுத்நதிரப்ெறறு எனெ்த 
அவர�ளு்டைய ்வத, ெநாத்திரங்�ள் 
அப்ெடி்ய �நாப்ெநாறறைப்ெடடு; அதனமூைம் 
சுயரநாஜ்யம் எனறு ஒனறு வருமநானநால் மனுநீதி்ய அரெ்மப்புச் 
ெடடைமநா�்வ ஆக்�்வண்டும் எனகிறை தனனு்டைய 
�நாவிப்ெயங்�ரவநாத மனநி்ை்ய மரநாடடிய திை�ர; தநான 
்டைத்திவ்நத தனனு்டைய மரநாத்தி ெத்திரிக்்�யநான ் �ெரியில் 
11 ெனவரி 1917இல் எழுதிய த்ையங்�த்்தயும்; அன்றைய 
�நாைங்�ளில் அதி�ம் விறெ்னயநான ெத்திரி்�யநான இதில், 
இ்த வனமங்�ளுடைன பதநாடைர்நது எழுதப்ெடடு சுத்நதிரப் ெறறு 
பதநாடைரெநா� பவளிவ்நத �டடு்ர�்ளயும் அறியநாதவரல்ைர 
்ம்மு்டைய �நா்நதி எனறைநால் வியப்்ெதுமுண்்டைநா பெநால்வீர.

்மது ஆய்வுப் ெநார்வயில் இ்நதிய சுத்நதிர ் ெநாரநாடடை்ம 
ெநாரப்ெனர�ளின ்ைனுக்�நா�, அதநாவது இ்நது மத ெநாத்திர, 
ெம்பிரதநாயங்�்ளக் �நாப்ெநாறறைவும், ஆங்கி்ைய அரசின 
�ல்வி, ்வ்ைவநாய்ப்பு�ளில், அரசு நிரவநா�ங்�ளில் 
ெநாரப்ெனர�ள் தங்�ளது ஆதிக்�த்்த அப்ெடி்ய 
பதநாடைருவதற�நா�்வண்டி; ெநாரப்ெனிய மனநி்ையில் 
தி்ளத்து சுர்ையறறை அடி்ம�ளநா� நூறு விழுக்�நாடு 
மநாறிப்்ெநான பிறெடுத்தப்ெடடை தநாழத்தப்ெடடை மக்�்ள 
சுத்நதிர ் வட்� எனும் மநா்யயில் மூழ�டித்து; அவர�்ள 
பிரித்தநானிய அரசுக்கு எதிரநா�ப் ்ெநாரநாடை ்வக்� �நா்நதி 
்ெநான்றைநார�ள் �ருவி�ளநா�த் ்த்வப்ெடடைநார�ள் எனெ்த 
�நா்நதி எனும் ம�நாத்மநாக்�்ள உைரநாத்ெநாது; ெநாதநாரை 
ஆத்மநாக்�ளுக்கு விஞஞநானம் வளரநாத எழுத்தறிவுப் பெறைநாத 
அன்றையச் சூழலில் இது புரி்நதிருக்� ெநாத்தியமில்்ை 
எனெ்தநாடு, அடி்ம�ள் பதநாடைர்நது ெநாரப்ெனர�ளுக்கு 
அடி்ம�ளநா�்வ இருக்�்வண்டி அ்த அடி்ம�ளநால் 
்டைத்தப்ெடடை த்நதிர்ம பிரித்தநானியருக்ப�திரநான இ்நதிய 
சுத்நதிரப் ்ெநாரநாடடைம்.

ந�ரன்மாநதவி குருகுல ்்காடு்ம்கள
பவறும் ஆசிரியர ெணியில் இரு்நது �நாங்கிரசிறகுள் 

வ்நத திரு.வி.�. மறறும் ெநாதநாரை நி்ையில் இரு்நது 
வ்நத சித்த மருத்துவர வரதரநாசுலு ்ெநான்றைநார�ளுடைன 
அன்றையச் சூழலில் மிகு்நத பெல்வச் பெழிப்புடைன 
இரு்நது �நாங்கிரசு இயக்�த்தில் ்ெர்நத த்ந்த 
பெரியநார; அவவியக்�த்திறகு மிகு்நத உண்்மயுடைனும் 
விசுவநாெத்துடைனும் ்டை்நதுப�நாண்டை்தநாடு, �நா்நதியநாருக்கும் 
இரநாெநாசிக்கும் உண்்மயநா� இரு்நதநார எனினும், அதில் 
இரு்நத ெநாரப்ென மறறும் ெநாரப்ெனரல்ைநா்தநாருக்�நான 
ெதி�்ளயும் ெநாகுெநாடு�்ளயும் �ண்டு ப�நாதித்பதழைநானநார.

பதநாடைர ் தநால்வி�்ளச் ெ்நதித்த வகுப்புவநாத பிரநிதித்துவப் 
பிரச்சி்ன, �தர்ெநாரடு ெம்ெ்நதமநான உத்தி்யநா� நியமனம் 
்நாயக்�ர ்�யில் இருக்�டடும் எனறு �நா்நதி பெநால்லியும் 
அ்தக் ் �ளநாமல் �தர ஆதிக்�ம் முழுவதும் ெநாரப்ெனர�ள் 
அவர�ள் வெ்ம இருக்கும்ெடி ெநாரத்துக்ப�நாண்டைதினநால் 
ஏறெடடை �தர நிறுவனப்பிரச்ெ்னயநால் உருவநான �ெப்ெநான 
அனுெவங்�ள், ெனநாதன ெநாரப்ெனிய அடி்ம நி்ை என 
�நாரைங்�ள் நி்றைய இரு்நதநாலும்; �நாங்கிரசில் இரு்நது 

்ொறி்யாைர் பொர்த்திபன்.ப

மகாத்மா காந்தி

டிசம்பர் 2017 31கைத்தடி நவம்பர் 2018 ெக்தர்ைளின்
சிநத்னக்கு

சிலை பைள்விைள்

அறுெதது ோன்கு திருவி்ை்யா்டல்்கள புரிநத ஆண்டவன்,
அடுதத திருவி்ை்யா்டல் புரி்ய எபநொது வருவார்?



தந்்த பபரியார்

பவளி்யறியதறகு மி� முக்கிய �நாரைமநா� ்ெரனமநா்தவி 
குருகுைக் ப�நாடு்ம�ள் மடடு்ம எனகிறைநார த்ந்த பெரியநார.

வர�்னரி ்வங்�்டைெ சுப்ரமணிய ஐயர அவர�ளநால் 
ஆசிரமம் எனகிறைபெயரில் முதலில் �ல்லி்டைக்குறிச்சியில் 
அ்மக்�ப்பெறறு, பினனர சுமநார முப்ெது ஏக்�ர நிைப்ெரப்பில் 
திருப்ல்்வலி்ய அடுத்த ்ெரனமநா்தவியில் 8 டிெம்ெர-
1922இல் ெநாரப்ெனரல்ைநாதநாரின பெநாது 
நிதியில் உருவநாகி; ெள்ளியநா� ் டைத்தப்ெடடு 
புது வடிவம் பெறறைதுதநான, வருைநாசிரம 
ெனநாதன அ்மப்பு�்ள அப்ெடி்ய 
மு்றைப்ெடுத்தப்ெடடு மனு அதரம 
ெயிறசியுடைன ்�யநாளப்ெடடை ெரத்துவநா� 
ஆசிரமம் எனும் குருகுைம்.

பதநாடைக்�த்தில் ெநாரப்ெனர மறறும் 
ெநாரப்ெனரல்ைநாதநார என எல்்ைநாரும் 
இரு ெது  வயதி றகுட ெ ட டை  சு ம நா ர 
முப்ெதுக்கும் கு்றைவநான மநாைவர�ள் 
இ்நத குருகுைத்தில் ெயினறைனர. இவவளவு 
பெரிய நிைப்ெரப்பில் பதநாடைங்�ப்ெடடை 
குருகுைத்தில் மத து்வெம் �ருதி 
ெநாரப்ெனர�ளுக்கு மறறும் சூத்திரர�ளுக்கு 
எனறு இரு்வறு உைவு ெரிமநாறும் 
ெ்நதி�ள் தனித்தனி்ய ்டைத்தப்ெடடை்தநாடு; 
சூத்திர மநாைவர�ளுக்கு ெ்ழய ்ெநாறும் 
ெநாரப்ென மநாைவர�ளுக்கு உப்புமநாவும் 
வழங்�ப்ெடடைது. இதறகு இடைவெதி 
்ெநாதநா்மயநால் இரண்டு ெ்நதிமு்றை எனறு ெமநாளிக்கிறைநார 
வர�்னரி ் வங்�்டைெ சுப்ரமணியம் எனும் வ.்வ.சு. அய்யர. 
அ்தநாடு விடடைநால் ெரவநாயில்்ை ெநாரப்ென மநாைவர�ளுக்கு 
்வத உெநிடைதங்�ளும் சூத்திரர�ளுக்கு ்தவநாரத்்தயும் 
திருவநாெ�த்்தயும் ெநாடைங்�ளநா�க் �றபிக்�ப்ெடடைன.

தம்மு்டைய ம்ையநா ்ண்ெரின அய்யத்்தப் ்ெநாக்� 
்வண்டியும் உண்்மயில் எனனதநான அங்்� ்டைக்கிறைது 
எனெ்தயறிய வரதரநாசுலு அவர�ள் குருகுைத்திறகு 
பெனறை்ெநாது ;  அவர �ண்டைபதல்ைநாம் அக்மநாரக் 
வருைநாசிரம மனு அதரம ப�நாடு்ம�்ள. இ்த 
மநாறறிக்ப�நாள்ளுமநாறும் இள்மயி்ை்ய இப்ெடிப்ெடடை 
மத ்வறறு்ம எனும் ்ச்்ெ மநாைவர�ளி்டை்ய 
வி்தப்ெதநால் ்நாடடிறகு ்�டு என்வ இ்த தநாமநா�்வ 
முனவ்நது ெரிபெய்துவிடுமநாறு ்்ரநா�்வ வ.்வ.சு.விடைம் 
பெநால்லிப்ெநாரத்தநார. இதறகி்டையில் இ்நத விடையம் பமல்ை 
பமல்ை பெநாதுபவளியில் �சியத்பதநாடைங்கியது. ஆனநால் 
அய்யர எ்தயும் ்�ட�நாத நி்ையில்; இ்த �ருத்்த 
வலியுறுத்தியும் ்ெரனமநா்தவியி்ை்ய ஒரு சிறிய மநா்நாடு 
ஏறெநாடு பெய்து எல்்ைநாரின �ருத்துக்�்ளயும் ்�டடு 
்ல்ை முடிவிறகு வருமநாறு 17 அக்்டைநாெர 1924இல் திரு.
வி.� ்வெக்தியில் எழுதுகிறைநார.

பிரித்தநானிய �ல்விமு்றை�ளநால் இ்நதிய சுத்நதிரத்திற்�நா 
அல்ைது ்தசியத்திற்�நா ெயனெடைநாது மநாறைநா� ்தசியப் 
ெள்ளி�ள் மடடு்ம விடுத்ைப்்ெநாரநாடடைத்திறகு ெயனதரும் 
எனகிறை �நா்நதியின ப�நாள்்�்ய ஏறறைதன வி்ளவநா�; வ.்வ.
சு. அய்யர ் ெரனமநா்தவி ஆசிரமம் பதநாடைங்� �நாரைமநாயிறறு. 
அதறகு ெைம் ் ெரக்கும் வ்�யில் அப்பெநாழுது எல்்ைநாரும் 
�நா்நதியுடைன ஒனறைநா�ச் பெயல்ெடடைதநால் அன்றைக்கு 
இரு்நத ெைம் வநாய்்நத ெத்திரி்��ளநான இ்நது, குமரன, 
சு்தெமித்திரன, தமிழ்நாடு, ்வெக்தி ஆகிய இதழ�ள் 

குருகுைத்துக்கு உதவுமநாறு �டடு்ர�்ளயும் அது 
பதநாடைரெநான முக்கிய பெய்தி�்ளயும் பிரசுரித்து வ்நதன.

இதனநால் இ்நத  பெயல்வடிவத் திடடைத்திறகு 
முதைநாண்டு ்த்வயநா� ெத்தநாயிரத்து இருநூறு ருெநாய் 
்த்வயநா� இரு்நததநால், �நாங்கிரசு �மிடடிக்கு அய்யர 
விண்ைப்பித்திரு்நதநார. �நாங்கிரசின ் தசிய நிதி ஆதநாரத்தின 

மூைம் இ்நத பெரு்நபதநா்�்ய இரண்டு 
தவ்ை�ளநா� தைநா ஐயநாயிரம் வீதம் 
ப�நாடுக்� ஒப்புக்ப�நாண்டை்தநாடு, அதன 
முதல் தவ்ையநா� ஐயநாயிரம் ரூெநா்ய 
அய்யரிடைம் வழங்கியது. ஆசிரமத்திறகு 
்த்வயநான முப்ெது ஏக்�ர நிைமும் 
்வ.சு.ெண்மு�ம் பெடடியநார அவர�ளின 
நிதியின ெங்�ளிப்பினநால் வநாங்கியநாயிறறு. 
ெநாரப்ெனரல்ைநா்தநாரும் �ல்வி �ற� 
்வண்டும் ெமுதநாயத்தில் எல்்ைநாரும் 
ெநாரப்ெனருக்குச் ெமமநா� உயர ்வண்டும் 
மறறும் ெனநாதநான அ்மப்புமு்றை 
முறறிலும் ஒழிய ்வண்டும் எனகிறை 
உயர்நத இைடசியம் ப�நாண்டை தமிழ்நாடு 
�நாங்கிரசுத் த்ைவரநா� த்ந்த பெரியநார 
அப்பெநாழுது இரு்நததினநால், ் மறபெநானன 
முதல் தவ்ையநான ஐயநாயிரம் ரூெநாயும் 
ெநாத்தியமநாயிறறு.

இ து தவி ர  ம ் ை ய நா  நி தி ய நா � 
பெரு்நபதநா்�யும் கிடடியது. ஆனநால் 

எல்ைநா்ம விழலுக்கு இ்றைத்த நீரநா�ப் ்ெநான்த 
நி்னத்து தநாம் ெநாரப்ெனரல்ைநாதநாருக்கு பெரும் தவற்றை 
பெய்துவிடடைதநா� நி்னத்து வரதரநாசுலு ்நாயுடு மனம் 
வரு்நதினநார. இ்நநி்ையில் ெைமு்றை த்ந்த பெரியநார 
ஆதநாரங்�ளுடைன சுடடிக்�நாடடியும், பதநாடைர்நது ஆசிரமத்தில் 
்டை்நத வரைநாசிரம மனு அதரமங்�்ளயும் ெனநாதனப் 
ெநாகுெநாடு�்ள எதிரத்தும்; அய்யரின �நாவி பவறிபிடித்த 
அடைநாவடித்தனத்்தயும் ெநாரப்ெனரல்ைநா்தநாரின மீதநான 
வனமங்�்ளக் �ண்டித்தும், ெைமு்றை ் ெநாரபதநாடுத்த்தயும் 
மீறிய பெயைநா� இரு்நத அய்யரின அடைநாவடிப்்ெநாக்கிறகு 
பெருங்�நாரைமநாகிப்்ெநானது எதுபவனில், அய்யரின மீதிரு்நத 
டைநாக்டைர ் நாயுடுவின அதீத ் ம்பிக்்�யும் �ண்மூடித்தனமநான 
ஆதரவு்ம ஆகும்.

தநாம் எவவளவு பெநால்லியும் ்�க்�நாத அய்ய்ர 
சு்தெமித்ரன தவிர ஏ்னய ெத்திரிக்்��ள் எதிரத்தன. இ்நத 
பெய்தி �நா்நதியின பெவிக்குச் பெல்ை்வ அவரும் தம் ெங்கிறகு 
பெநால்லிவிடடுச் பெனறுவிடடைநார அவவள்வ. ெனநாதன 
அடடூழியம் மடடும் பவறறி�ரமநா� அ்நத குருகுைத்தில் 
பதநாடைர்நதது எனெது உண்்ம. இ்தத்தநான வரதரநாசுலு 
்நாயுடு குருகுைம் கி்ளவிடடு வளரத் பதநாடைங்கி இருக்கிறைது; 
ஆனநால், அதன ்வர அழு�த் பதநாடைங்கியிருக்கிறைது எனறு 
தனனு்டைய பிரசுரமநான தமிழ்நாடு இதழில் எழுதினநார.

ெநாரப்ெனர�ள் தீண்டைநா்ம்ய்யநா ் தசிய ஒரு்ம்ய்யநா 
்ெசுகிறைநார�ள் அல்ைது அதனமூைம் எல்்ைநாரும் 
ெமமநா�த் ்தசியத்்த ஆதரிக்கும்பெநாருடடு ஏ்தனும் 
பெயல்�ளில் ஈடுெடுகிறைநார�ள் எனறைநால்; அதில் ஒரு்ெநாதும் 
ெநாரப்ெனரல்ைநா்தநாருக்�நான ்ைன இருக்�முடியநாது. 
என்வ ெநாரப்ெனர�ள் ்ெசும் தீண்டைநா்ம்யநா ்தசிய்மநா 
எதுவநாயினும் வீண் எனறு பதநாடைர்நது �ளமநாடிய த்ந்த 
பெரியநாரின இச்பெயல்; தமிழ்நாடடில் எல்்ைநாரிடைத்திலும் 

டிசம்பர் 201732 கைத்தடி நவம்பர் 2018ெக்தர்ைளின்
சிநத்னக்கு

சிலை பைள்விைள்

அறுெதது மூன்று ோ்யன்மார்்கள, ென்னிரணடு ஆழ்வார்்களுக்குப பிறகு அடுதத ோ்யன்மாரும்,
ஆழ்வாரும் இன்றுவ்ர நதான்றவில்்லந்ய, ஏன்?



பத்வயானப பொருட்ைள்

மூன்று வ்ளயங்்கள (சுமநார 9” விட்ைம்)

பமஜிக் பசயயும் மு்ை

பமஜிசியன் தன்்ன மற்றவரிைமிருநது பவறுெடுத்திக ்கநாட்ை 
சற்று மநாறுெட்ை உ்ையில் இருத்தல் சிறப்பு. மூன்று சமமநான 
இரும்பு வ்ளயங்்க்ள எடுத்துக ்கநாட்டி அ்வ அ்னத்தும்  
உறுதியநான்வ துணைநானதல்ல என்ெ்தப் ெநார்வயநாளர்களுககு 
மனதில் ்ம்பிக்்க ஏற்ெை ்வக்க பவணடும்.

பின்னர இநத தனித்தனி வ்ளயங்்களில் இரண்ை எடுத்து 
ஒன்றுககுள ஒன்று இருப்ெதநா்க முதலில் பசயய பவணடும். 
ஒரு வ்ளயத்திற்குள உளள மற்ற வ்ளயத்்தச் சுழற்றிக 
்கநாணபிக்கவும். ெநார்வயநாளர ்கவனம் மநாறி இருக்க ்மது 
்்க்க்ள வ்ளயங்்க்ளக ப்கநாணடு சுற்றிக ப்கநாணபை 
இருக்க பவணடும்.

அபதபவ்ள மூன்றநாவது வ்ளயத்்தயும் முன்புபெநால் 
உளபள விழ்வத்து மூன்றும் ஒன்றுகப்கநான்று இ்ணநது 
இருப்ெ்தக ்கநாட்ைவும்.

பின்னர மநதிரம் பெநாடுவது பெநால் பசயது ஒவ்பவநாரு 
வ்ளயத்்தயும்  பெநாட்ைது பெநாலபவ தனித்தனியநா்க எடுத்துக 
்கநாட்ைவும். இ்தப் ெநாரப்ெவர்கள ஆச்சரியப்ெடுவநார்கள.

பமஜிக் இரைசியம்

மூன்று சமமநான வ்ளயங்்களில் ஒன்்ற மட்டும் ஓரிைத்தில் 
்கத்தரித்து ்வத்துக ப்கநாளளவும். அது ெநாரப்ெதற்கு சிறிதும் 
பதரியநாத வ்்கயில் இருக்க வ்ளயம் வி்றப்ெநானதநா்க 
இருக்க பவணடும். பமலும் 
அநத ெகுதி்ய ் ம் உளளங்்்க 
ெகுதியிபலபய  ்வத்துக 
ப்கநாளள பவணடும். மற்ற 
வ்ளயத்்த எடுத்து ஒன்பறநாடு 
ஒன்று  ப ச ர ப் ெது  ப ெ நால் 
ெலமு்ற பசயது பவட்டுப்ெட்ை 
ெகுதியில் வ்ளயத்்த உளபள 
விைபவணடும். இபதபெநால் மற்ற 
வ்ளயத்்தயும் பசயயவும். 

குறிபபு: இ்த ெலமு்ற தனிபய பசயது ெயிற்சி எடுத்துக 
ப்கநாளள பவணடும்.                               

மூன்று தனிததனி இரும்பு வ்ையஙைள் 
ஒன்றுக்குள் ஒன்று ஒன்ைாை இருபெது - 
பின் மீண்டும் தனிததனிபய வருதல்

நமஜிக் ்க்லஞர்
நெரா. பழ.மவஙகைொசலம்

ஒரு அதிர்வ உருவநாக்கியது எனெது உண்்ம. அய்யரின 
இத்த்�ய குருகுைக் ப�நாடு்ம�்ள ஒழிக்�்வண்டுமநானநால் 
நிதி ஆதநாரத்்த நிறுத்த்வண்டும் எனறு எண்ணியதன 
வி்ளவநால், ெநாரப்ெனரல்ைநாதநார�ளின நிதி ஆதநாரங்�ள் 
முறறிலும் நினறு்ெநானது மடடுமனறி ஆசிரமும் ஒரு 
முடிவிறகு வ்நதது.

இ்நத ்ெரனமநா்தவி குருகுை அடடை�நாெங்�ளும் அதன 
பினனணியும் த்ந்த பெரியநா்ர ் வபறைநாரு புதிய ெநா்த்ய 
்தரவு பெய்ய ஏதுவநா�த் தூண்டியது. இதற�டுத்து 1925ஆம் 
ஆண்டு ்வம்ெர திங்�ளில் �நாஞசிபுரத்தில் கூடடைப்ெடடை 
திரு.வி.�.த்ை்மயிைநான தமிழ மநா�நாை மநா்நாடடில், 
இருெத்்த்நது பிரிதிநிதி�ளின ்�பயநாப்ெத்்த பெறறு 
வகுப்புவநாரித் தீரமநானத்்தக் ப�நாண்டுவ்நதநார த்ந்த 
பெரியநார. ஆனநால் அ்த ஒழுங்�றறைத் தீரமநானம் எனறு 
மநா்நாடடுத் த்ைவர திரு.வி.�. அனுமதி மறுத்துவிடடைநார.

இதனநால் ்�நாெம்டை்நத த்ந்த பெரியநார முழுவதும் 
ெநாரப்ெனமயமநாகிப்்ெநான ெநாரப்ெனரல்ைநாதநார ்ைனுக்�நா� 
ஒனறுக்கும் உதவநாத இ்நத �நாங்கிரசில் பதநாடைர்நது 
இருப்ெதில் எ்நத ்ன்மயும் ஏறெடைநாது எனெதநால் ்நான 
இப்பெநாழு்த �நாங்கிர்ெ விடடு பவளி்யறுகி்றைன எனறு 
மநா்நாடடுத் த்ைவரிடைம் பெநால்லிவிடடு; இனி �நாங்கிர்ெ 
ஒழித்துக்�டடுவ்த எனது முழுமுதல்ெணி எனறு மநா்நாடடு 
ெ்நதலில் இரு்நது பவளி்யறினநார த்ந்த பெரியநார.

அவருக்கு ஆதரவநா� அப்பெநாழு்த மூவலூர ரநாமநாமிரதம் 
அம்்மயநார, ்�நா்வ டி.ஏ.ரநாமலிங்� பெடடியநார, 
மைப்ெநா்றை திரும்ைச்ெநாமி, ெரக்�்ரச்பெடடியநார, எஸ 
இரநாம்நாதன ்ெநான்றைநார�ளும் அவருடைன மநா்நாடடுப் 
ெ்நதலிலிரு்நது பவளி்யறினர. �நாஞசி மநா்நாடடின்ெநாது 
அப்பெநாழு்த அங்்�்ய த்ந்த பெரியநாரின முயறசியநால் 
ெநாரப்ெனரல்ைநாதநார மநா்நாடு ஒனறு கூடடைப்பெறறு; த்ந்த 
பெரியநாரின ் வண்டு்�நாளுக்கிைங்� ் �நா்வ டி.ஏ.ரநாமலிங்� 
பெடடியநார த்ை்மயில் பவறறி�ரமநா� ்டை்ந்தறியது.

இம்மநா்நாடடில் ெநாரப்ெனர, ெநாரப்ெனரல்ைநாதநார பிரிவி்ன 
இல்்ைபயனெது உடைலில் உள்ள புண்்ை இல்்ை 
எனறு ம்றைத்து அழு�விடுவதறகு ஒப்ெநாகும். அதற்�றறை 
மருத்துவம் பெய்து புண்்ை குைமநாக்� முயல்வ்த ெமூ� 
பெநாது்்நாக்கு்டைய அறிஞர �டை்மயநாகும் எனறு ்ெசிய 
த்ந்த பெரியநாரின பதநாடைர ெைப்ெை முயறசி�ளநாலும் 
்ெநாரநாடடைங்�ளநாலும்தநான; அதுவ்ரயில் சூத்திரர�ளின 
இடுப்பிலிரு்நத துண்டு ்தநாளுக்கு ஏறியது! கும்பிடு்றைன 
ெநாமி எனறை பெநால் வைக்�ம் எனறைநானது! ெை்வக்�நாரர 
வீடு ெநா்ன பெய்கிறைவர வீடு, பெருப்பு ்தப்ெவர வீடு 
எனறிரு்நத நி்ை மநாறி, மருத்துவர வீடு, ஆசிரியர வீடு, 
மநாவடடை ஆடசியர வீடு, பெநாறியநாளர வீடு, வழக்�றிஞர வீடு 
எனறு மநாறியது!

ஆனநால் இ்நத மநாறறைங்�ள் �ண்மூடிக் �ண் திறைப்ெதறகுள் 
நி�ழ்நத்வ�ள் அல்ை! அதற�நா� த்ந்த பெரியநாரும் 
அவரு்டைய ்தநாழர�ளும் ெடடை துனெங்�ள் அனுெவித்த 
ப�நாடு்ம�ளுக்கு வி்ைப�நாடுக்�முடியநாது என�. 
அ்வ�்ள ஒவபவநானறைநா� வரும் பதநாடைர�ளில் ெநாரக்�ைநா்ம 
்தநாழ்ம�்ள......!

அதுவ்ரயில் உங்�ளுடைன ்நானும் ்ெர்நது ஒரு ்தநீர 
அரு்நதிவிடடு மீண்டும் பதநாடைர ஐ்நதில் வருகி்றை்ன!

- ஆய்வு கதோடரும்
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“�ாதி நவறுொடு்க்ைக் ்காடடினால் தண்ட்ன” என்ெது ேம்ோடடுச் �ட்டம். ஆனால், ோல்வ்்கச்
�ாதி்க்ையும் ோநன ெ்்டதநதன்” என்று கீ்தயில் ்கணணன் முழஙகினாநன, இது அவமானமில்்ல்யா?



ஊருக்குப்லபபாகிற அநதை
லபருநதுப்பயணம்!

எண்ணும்லபபாது சி�
சிலிர்ப்புகடைக் கிைறிசக்சல்லும்!

பபாரிமுடை எல் ஐ சி அண்ணபா ல்ம்பபா�ம்
கைநது க்சல்டகயில் கண்கள்
அக� ்றுக்கும் ்சனைல்தைபாண்டி!

சி�லேரம் லபருநது
புறக்கணிப்பும் ேைக்கும்
அநதை ்சனைல�பார இருக்டகக்கபாக!

ட்சதைபாப்லபட்டை தைபாண்டி இைதுபக்கல்
சுழலும் கண்கள்
எப்லபபாது வரும் மீைம்பபாக்கம் எனறு
வட்ை்டிதது ஓயகவடுக்கும்
வி்பாைதடதை அருகில் ரசிக்க!

பல்�பாவரதடதை சீக்கிரம்
தைபாண்டிவிைலவண்டும்
பவுைர் கம்கபனியின லவதிப்கபபாருள்
மூக்டகத துடைக்கும்!

தைபாம்பரம் கேருஙடகயில்
பண்ரூட்டி ப�பாவும் ்ணப்பபாடற
முறுக்கும் கூவி அடழக்கும்!

இரும்புலியூர் பபா�தடதைததைபாண்டி
அறிஞர் அண்ணபா உயிரியல்பூஙகபா
உஙகடை அனலபபாடு அடழக்கிறது!

புளிய்ரஙகள் அணிவகுதது
வரலவற்கும் க்சஙகல்பட்டுவடர
பபா�பாற்றுப்பபா�தடதை கைக்கும்லபபாது
எட்டி எட்டிப்பபார்ப்லபன
எப்லபபாதும் ஓரததில் வற்றபா்ல்
ஓடும் அநதை சிற்லறபாடைடய!

புக்கததுடற கூட்லரபாடு திரும்புடகயில்
க்சபால்லிக்ககபாள்லவன இனனும்
இரண்டு ்ணிலேரம்தைபான
ேபாம் இறஙகும் இைக்ை!

பபாைததில் படிததை உததிரல்ரூர்
கல்கவட்டைப் படிக்கலவ படதைபடதைக்கும்
்பாைபாம்பதி கூட்லரபாடு திரும்புடகயில்
வநதைவபாசி வநதைதைபாய உள்ளுணர்வு!

கபபானனூர்்ட�தைபாண்டி கேடுஙகுணம்
வரும்லபபாது இனனும் அடர்ணி
லேரம் இநதைப்லபருநதும் இருக்டகயும்!

ஒருவழியபாய சிற்பஙகள் வடிக்கும்
முடையூடரததைபாண்டியபாகிவிட்ைது
இனனும் இரண்டு புளிய்ரஙகள் தைபாண்டி
அநதை இறக்கதடதை பிடிததுவிட்ைபால்
எப்லபபாலதைபா எழுதிய ்ண்ைககபாைததூர்
்ஞ்்சள் ப�டகயில்!

துள்ைல�பாடு இறஙகி ேைநலதைன
அநதைக் குறுகிய சிக்ண்ட்்சபாட�யில்
இப்லபபாதுதைபான திடுக்கிட்லைன
கண்ைக்ைரிைம் மீதிசில்�டற
இருபததிமூணு ரூபபாய வபாஙக ்றநதைடதை!

அகதைல்�பாம் ஒரு கைபாக்கபா�ம்!      

்கவிஞர். நொ.கொ�ரொசன் மண்ட்்காைததூர்
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நீ வணஙகும் முரு்கன் �ாதி மறுபபுத திருமணம் ்�யது ்்காண்ட்த ஏற்றுக் ்்காண்ட நீ,
மனிதன் �ாதி மறுபபுத திருமணம் ்�யது ்்காண்டால் ்வறுபெது ஏன்?
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கதை, சிறுகதை, நாவல்,
கவிதை, கட்டுதை, 

பகுதைறிவு,
ைமிழ் இலக்கியம், 

ஆன்மிகம், சூழலியல்,
அைசியல், சினிமா, 

கம்யூனிசம், வைலாறு,
ைமிழ்த்ைசியம், அறிவியல் 

ஆைாய்ச்சி,
ைதலவரகளின்

வாழ்க்தக வைலாறு,
சிறுவர நூல்கள், காமிக்ஸ்,

சிதைரகள், ் �ாதிடம் 
்பான்்ற

எண்ணற்ற ைதலப்புகளில்
நூல்கள் வாஙக
ஒ்ை இடம்.
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இளமை காலத்தில் அரசியலில் த�ாண்டரணியிலும் ைாணவரணியிலும் வீணடித்து 
வயயாதிகத்தில் கட்சியின் உயர்ப�விகமள வகித்து ஊழல் தெயவம� ெைரெம் 
தெயதுதகாள்கின்்றனர. இ�மன ைாற்றியமைத்து இமளய ெமு�ாயத்ம� கட்சியின் 
மு�ன்மை ்ப�விகளில் அைரத்தி ெட்்டைன்்ற ்பாராளுைன்்றஙகளில் இமளய ெமு�ாயத்தின் 
குரல் ஒலிககசதெயது ெைரெைற்்ற ைககள் ்பணி தெயய யவணடும் என்று ஒற்ம்ற ய�ாககில் 
ஆரம்பிககப்பட்்ட கட்சி மக்கள் ஜனநாய்க முன்னற்ற ்கழ்கம்.

தலைலை அலுவைகம்:

16, ராமுகாலனி மு�ல் வீதி, �னலட்சுமி திமரயரஙகம் பின்பு்றம்,
தகாஙகு தையின் யராடு, திருபபூர-641607.
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ச்பொருளொளர்

ப.யுவராஜன
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ச்பொதுச் செயலொளர்

சச.இபராஹிம் பாதுஷா
நிறுவனர் & தணலவர்

KAITHADI TAMIl MONTHlY Title-Code:-TNTAM23722


	Pg 1-2.pdf
	Pg 3-34.pdf
	Pg 35-36.pdf

