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தமிழகத்தில் 
‘கர�ோனோ’

நூல் அறிமுகம்

தலையங்கம்மா.உதயகுமார் குண. சந்திரசசகரன்

குழந்தக்ை 
வ்தக்கும் 

வருணோசி�ம ‘ தரமம்’!

தேரதவே தேோல்வி 
அடைந்துவிடைது!

- சுப.வீரபாண்டியன் -

கருஞ்சட்டையின்  
வ�லோறு
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தேரதவே தேோல்வி 
அடைந்துவிடைது!

சுப.வீரபாண்டியன்
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எல்லா வகையிலும் பலாஜைகவப் பினபற்றும் தமிழை அரசு, 
ததரவலாகையத் ததரவுைளிலும் அதத வழியில செனறு 
சைலாண்டிருக்கிறது. அஙதை, அனறு, மத்திய பிரததெத்தில 
"வியலாபம்" ஊழல!  இனறு இஙதை, தமிழ்லாடு ததரவலாகையத் 
ததரவில (டிஎனபிஎஸ்சி)  முகறதைடு!

சி் ஆண்டுைளுக்கு முன, டிஎனபிஎஸ்சி ்டத்திய குழு 2 
(குரூப் 2) ததரவுைளில வினலாத்தலாளைள ைசிய விடப்படடன. 
அதனலால மீண்டும் அத்ததரவுைள ் டத்தப்படடன. அதகனச் 
ெரி செய்கிதறலாம் எனறு செலாலலி, இப்தபலாது குழு 4 ததரவில, 
வினலாத்தலாளைள,  ைண்ைலாணிப்புப் புகைப்படக் ைருவிைள 
முன முத்திகரயிடப்படடு, ததரவு சதலாடஙகும் தவகையில 
உரியவரைள முன  திறக்ைப்படடன.  எல்லாம் ஒழுஙைலாை 
்டப்பதுதபலால ஒரு ததலாற்றம் அளிக்ைப்படடது.  

ஆனலால இப்தபலாதுதலான மிைப் சபரிய ஊழல ் டந்துளைது. 
அனறு, வினலாத்தலாளில ைசிவு எனறலால, இனறு விகடத்தலாளில 
தமலாெடி. 5000 கமயஙைளில, 16 ் டெம் தபர ததரவு எழுதியுளைனர.      
குரூப் 4 ததரவு எனபது, ெலாதலாரைப் படிப்புகடய, ெலாதலாரை 
தவக்ைளுக்ைலாை ் டத்தப்படும் ததரவு. இதித்தய இவவைவு 
சபரிய தமலாெடி ைண்டுபிடிக்ைப்படடுளைது. 

ரலாதமஸ்வரம், கீழக்ைகர பகுதிைளில ப்ர இம்தமலாெடியில 
ஈடுபடடுளைனர எனபது  இப்தபலாது ைண்டறியப்படடுளைது. 
இத்  ததரவில, நீண்ட விகடைள எழுத தவண்டிய ததகவ 
இருக்ைலாது. ஒரு வினலாவும், அதற்கு எதிதர ் லானகு விகடைளும் 
இருக்கும். அவற்றுள எது ெரியலானததலா  அதகனக் குறிக்ை 
தவண்டும். அவவைவுதலான. இதில எப்படிப் பிகழ ் டக்கும்? 

தமஜிக் தபனலா எனறு ஒனறு தயலார செய்யப்படடுளைது. 
இதில எழுதுவது, சி் மணி த்ரஙைளித்தய மகறந்து விடுமலாம். 
பிறகு, விகடத்தலாள ைடகடப் பிரித்து, எது ெரியலான விகடதயலா 
அதில டிக் செய்து விடுவலாரைைலாம். 

அறிவியல எதற்சைல்லாம் பயனபடுகிறது பலாருஙைள! 

இரண்டு கமயஙைளில மடடும்தலான தவறு ்டந்துளைது 
எனறு ததரவலாகையம் அவெரம் அவெரமலாைச் செலாலகிறது. பிற 
கமயஙைளில எனன தெலாதகன செய்து பலாரக்ைப்படடது? இந்த 
தமலாெடியில இரண்டு தலாசிலதலாரைளும், நூற்றுக்கு தமற்படட 
ததரவரைளும்தலான ஈடுபடடுளைனர எனறும் கூறப்படுகிறது. 
எந்த விெலாரகையும் இல்லாமல, இவரைதை தீரப்பு எழுதி 
விடடனர. 

இவவைவு சபரிய தமலாெடி ் டந்துளைது எனறலால, இதற்குப் 
பின ஒரு சபரிய  பினனணி இருந்தத தீரும். எனதவ இது 
முகறப்படி விெலாரிக்ைப்படடு, உரிய ் டவடிக்கை எடுக்ைப்பட 
தவண்டும். மறுததரவு ்டத்தப்படுவதும் மிைத் ததகவயலான 
ஒனறலாைதவ உளைது! 

சபலாதுவலாைத் ததரவு எழுதுகினறவரைளதலாம், சவற்றியும் 
ததலாலவியும் அகடவலாரைள. ஆனலால இஙகு  ஒரு ததரதவ 
ததலாலவியகடந்துளைது!

மேஜிக் மேனா என்று ஒன்று தயார் 
செயயபேட்டுள்ளது. இதில் எழுதுவது, சில 
ேணி மேரங்களிமலமய ேறைந்து விடுோம். 
பிைகு, விறைததாள ்கட்றைப பிரிதது, எது 
ெரியான விறைமயா அதில் டிக் செயது 

விடுவார்்க்ளாம்.
அறிவியல் எதறச்கல்லாம் ேயன்ேடுகிைது ோருங்கள! 
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குழந்தைக்ை வ்தைக்கும் 
வருணாசிரம ‘தைரமம்’!

வலாக்ைளித்த ் லாடடு மக்ைகை 
எப்தபலாதும் பதற்றத்தித்தய 
கவத்திருக்கும் மத்திய அரசு, 
வலாக்ைளிக்ைலாத குழந்கதைகைக் 
கூட பதற்றத்தித்தய கவத்திருக்கிறது. 
ததசியக் ைலவிக் சைலாளகை 
வகரவு அறிக்கை - 2019 இனனும் 
்கடமுகறப்படுத்தப்படலாத நிக்யில 
அதில செலால்ப்படடிருக்கும் 
3, 5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்புக் 
குழந்கதைளுக்ைலான சபலாதுத் 
ததரவு எனனும் பரிந்துகரயின 
படி தமிழ்லாடடில ஐந்து 
மற்றும் எடடலாம் வகுப்புக் 
குழந்கதைளுக்குப் சபலாதுத் 
ததரவு அறிவிக்ைப்படடிருக்கிறது. 

முதல 3 ஆண்டுைளுக்கு ததரவு 
முடிவுைள சவளியிடப்படலாது 
எனறு அரசு செலாலலி இருக்கிறது. 
அதற்கு அடுத்த ஆண்டிலிருந்து ததரச்சி சபறலாத 
மலாைவரைள ஐந்தலாம் வகுப்பித்தய நிறுத்தி 
கவக்ைப்படுவலாரைள. ் ம்தமலாடு படித்த மற்ற 
குழந்கதைள ததரச்சி சபற்றுவிடடனர, ்லாம் 
ததரச்சி சபறவிலக் எனற தலாழவுமனப்பலானகமய 
10 வயதுக் குழந்கதயின மனத்தில புகுத்துவது 
எவவைவு சைலாடுகமயலானது.

இந்தத் ததரவு முகற ைலவிக்கு எதிரலானது, 
குழந்கதைள மன ் ்னுக்கு எதிரலானது மற்றும் 
ெடடத்துக்கும் எதிரலானது. ைலவியலாைரைள 
யலாரும் இதகன ஆதரிக்ைவிலக். மலாறலாைக் 
ைண்டனஙைகைப் பதிவு செய்திருக்கினறனர. 
உ்ை அைவில எந்த ் லாடடிலும் இது தபலானற 
சபலாதுத் ததரவுைள ்டத்தப்படுவதிலக். 

இனனும் செலால்ப் தபலானலால அஙதை 
இருக்ைக்கூடிய மதிப்பீடடு முகறைளும் ததரவு 
முகறைளுதம குழந்கதைகை அச்சுறுத்தலாத 
எளிய முகறைள ஆகும். ஏசனனில அவரைள 
உண்கமயித்தய குழந்கதைள மீது அக்ைகற சைலாண்டிருக்கிறலாரைள. 
ஆனலால குழந்கதைகை அச்சுறுத்தி ச்ருக்ைடிக்குள தளளும் 
ஓர அகமப்பலாை இந்தக் ைலவி முகற இருந்துவருகிறது. 

குறிப்பலாைத் தனியலாரப் பளளிைள குழந்கதைகைச் ெக்கையலாைப் 
பிழிந்து எடுக்கினறனர. இவற்றில இருந்து குழந்கதைகை 
விடுவிக்ை தவண்டிய அரசு, இந்தக் சைலாடுகமைகை இனனும் 
வலுப்படுத்தும் வகையில 10 வயது குழந்கதக்குப் சபலாதுத்ததரவு 
்டத்துகிறது. இது ் ம் ் லாடடின ஆடசியலாைரைளிடம் மனித 
த்யம் எனபதத இலக் எனபதற்ைலான ெலானறலாகும்.

இந்தத் ததரவு முகறயலானது இந்த ஆண்டு அறிவிக்ைப்படடதற்குப் 
பிறகு, குழந்கதைள அதிை மன அழுத்தத்திற்கு உளைலாகி 
உைவியல வலலுனரைகை ்லாடிச் செனற ைலாடசிகய ்லாம் 
அண்கமயில பலாரத்ததலாம். 

உைவியல மருத்துவரைள மிைவும் 
வருத்தப்படடு இதகனப் சபலாது 
சவளியில எடுத்துகவத்தலாரைள. 
குழந்கதைளிடமிருந்து பறிப்ப 
தற்கு அவரைளிடம் சபரியவரைளிடம் 
இருப்பகதப் தபலானறு பைதமலா 
சபலாருதைலா செலாத்ததலா எதுவும் 
கிகடயலாது. அவரைளிடம் 
இருப்பது அந்தப் பருவத்திற்குரிய 
ைவக் இல்லாத ைபடமில்லாத 
மகிழச்சிதலான. அகதக்கூட 
இந்த மத்திய அரசும், அதற்குத் 
துகைதபலாகும் மலாநி் அரசும் 
விடடு கவக்ைவிலக்.

இந்தத் ததரவு முகற 
ைலவி உரிகமச் ெடடத்திற்தை 
எதிரலானது. ஒரு குழந்கத 
அதிரச்சி(trauma), அச்ெம்(fear), 
மன அழுத்தத்திற்கு(anxiety) 

உளைலாைலாமல மதிப்பீடு செய்யப்பட தவண்டும் 
எனறும் எடடலாம் வகுப்பு வகர எந்த ஒரு 
வலாரியத் ததரவும் கூடலாது எனறும் ைலவி 
உரிகமச் ெடடத்தின பிரிவுைள செலாலகினறன.  

இப்தபலாது ்டத்தப்படும் இந்தப் சபலாதுத் 
ததரவு அரசு இயற்றிய ைலவி உரிகமச் 
ெடடத்துக்கு எதிரலானதலாைவும் இருக்கிறது. 
இவரைள இந்தத் ததரவு ்டத்துவதற்ைலாை 
திருத்தியதலாைச் செலால்ப்படும் பிரிவு 16 
கூட ஐந்து மற்றும் எடடலாம் வகுப்புைளுக்கு 
வழக்ைமலான ததரவு (Regular Exam) எனறுதலான 
திருத்தப்படடிருக்கிறது. சபலாதுத் ததரவு(Public 
Exam) எனறு அல்.  இப்படி ெடடத்திற்குப் 
புறம்பலான ததரவு முகறகயத் தமிழ்லாடு அரசு 
அறிவித்திருக்கிறது.

இந்த அைவிற்குப் பலாரப்பனிய அரசுக்கு 
தமிழ்லாடு அரசு விசுவலாெமலாை இருப்பது 
குழந்கதைகை ்சுக்குகிறது. 

இந்த சைலாளகைைள எல்லாம் அடிப்பகடயில யலாருகடயது, 
எந்த சித்தலாந்தத்தினுகடயது, ஏன குழந்கதைகை இவரைள 
வலாடடுகிறலாரைள? சுருக்ைமலாைச் செலால் தவண்டுமலானலால 
பலாரப்பனரைளின வருைலாசிரம தரமத்கத நிக் நிறுத்துவதற்ைலாைதவ 
இது செய்யப்படுகிறது.

 ததசியக் ைலவி சைலாளகை வகரவு அறிக்கை 2019 முற்றிலுமலாை 
வருைலாசிரம தரமத்கத நிக் நிறுத்தும் விதமலாைதவ 
இயற்றப்படடிருக்கிறது. அதற்ைலாைதவ இந்த முனசனடுப்பும் 
தமிழை அரெலால செய்யப்படடிருக்கிறது. 

ெமூைநீதிக்குப் சபயர சபற்ற தமிழ்லாடு - ைலவி உரிகமக்ைலாை 
ஒரு நூற்றலாண்டு இயக்ைம் ைண்ட தமிழ்லாடு -  இந்த தமலாெடிைகை 
முறியடித்துப் பலாரப்பனர அல்லாததலார குழந்கதைகைக் 
ைலாத்திட தவண்டும்.

மா.உதயகுமார்

சுருக்்கோ்க  
சொல்ல 

மவண்டுோனால் 
ோர்பேனர்்களின் 
வர்்ாசிரே 

தர்ேதறத நிறல 
நிறுததுவதற்கா்கமவ 

இது  
செயயபேடுகிைது.
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சீனலாவில தற்தபலாது ததலானறி உ்கைதய அச்சுறுத்திக் 
சைலாண்டிருக்கும் ‘ைதரலானலா’ எனற கவரஸ் நுண்கிருமிகய 
விட மிைக்சைலாடிய ஆடசைலாலலி இந்த கைடதரலாைலாரபன    
திடடம்.

வலான சபலாய்ப்பின தலான சபலாய்யலா ைலாவிரியலாறு, 
வறண்டு கிடக்கும் நிக்யில, கைடதரலாைலாரபன திடடம் 
தமலும் தமலும் விவெலாய நி்ஙைகை முற்றிலுமலாை 
அழிக்ைப்தபலாகும் சூழக் மத்திய அரசு உருவலாக்கிக் 
சைலாண்டிருக்கிறது.

கைடதரலாைலாரபன திடடம் நிகறதவற்றுவதற்ைலாை  
சுற்றுச்சூழல அகமச்ெைத்திடம் இருந்ததலா, மக்ைளிடமிருந்ததலா 
அனுமதிதயலா அல்து ைருத்ததலா தைடைதவண்டிய 
அவசியமிலக் எனறு அண்கமயில மத்திய அகமச்ெர 
பிரைலாஷ் ஜவதடைர செலாலலிருக்கிறலார.

இது ஒரு ெரவலாதிைலாரியின தபச்ெலாை இருக்கிறது. 

இந்தியலா ஒரு ஜன்லாயை ் லாடு எனற நிக் படிப்படியலாை 
மலாறிக்சைலாண்டிருகிறது.

 ஏறத்தலாழ 1,000 அடிைளில இருந்து 3,000 அடிைளுக்குக் 
கீதழ இருக்கும் பலாகறைளில இருந்துதலான கைடதரலாைலாரபன 
எடுக்ைப்பட தவண்டும். இதற்ைலாை சபரிய அைவில கிைறு 
ததலாண்டி அந்தப் பலாகறைகை உகடக்ை தவண்டும்.  

அப்படிச் செய்யும் சபலாழுது நி்த்துக்கு அடியில 
இருந்து தமலாெமலான, ்ச்சு வலாய்வுைள சவளிதயறும். 
அது மக்ைகை மடடுமல் மரம், செடி, சைலாடிைள, 
வி்ஙகுைள உளபட சுற்றுச்சூழக் மலாசுபடுத்தி 
தைடுைகை உருவலாக்கும். 

 அதுமடடுமல், பலாகறைகை உகடப்பதற்ைலாை நி்த்தடி 
நீகர அந்தப் பலாகறைளின மீது செலுத்ததவண்டும். 
அப்படிச் செலுத்தும்தபலாது நி்த்தடி நீர, நி்த்தில 
இப்சபலாழுது இருக்கும் இடத்கத விடடு தமலும் 
படுபலாதலாைத்திற்குப் தபலாய்விடும்.

அப்படிப் தபலாய்விடடலால வரும் ைலா்ஙைளில 
மக்ைளுக்குக் குடிக்ை ஒரு துளி நீர கூட கிகடக்ை 
வழியில்லாமல தபலாய்விடும் நிக் இந்த கைடதரலா 
ைலாரபன திடடத்தலால ஏற்படும்.

இப்படிப்படட சூழநிக்யில மத்திய அரசின 
கைடதரலாைலாரபன திடடத்திற்க்கு எதிரலாை ் டவடிக்கைகயக் 
ைண்டிக்ைலாமலும், அகமச்ெரகவகயக் கூடடி தீரமலானம் 
நிகறதவற்றலாமலும் மவுனம் ைலாத்துக்சைலாண்டிருக்கிறது 
எடப்பலாடியின அரசு.

மலாறலாை அகமச்ெர ைருப்பன மக்ைள வலாழகவப்பற்றிச் 
சிந்திக்ைலாமல மத்திய அரசுக்கு ஆதரவலாைக் குழல 
ஊதிக்சைலாண்டிருக்கிறலார.

விவெலாயிைள இதற்கு எதிரலாைப் தபலாரலாடிக் 
சைலாண்டிருக்கிறலாரைள. திமுை உளளிடட எதிரைடசிைளும் 
விவெலாயிைளுக்கு ஆதரவலாைப் தபலாரலாடுகிறலாரைள. 

ஆனலால, மத்திய பலாஜை தமலாடி அரசு எதற்கும் 
அகெயலாமல வனமம் பிடித்துக்சைலாண்டிருப்பது மிை 
மிைக் ைண்டிக்ைத்தக்ைது. 

்லாதன ஒரு விவெலாயிதலான எனறு அடிக்ைடி 
செலாலலிக்சைலாளளும் தமிழை முத்கமச்ெர எடப்பலாடியின 
ஆடசியில, தமிழைம் ெைலாரலா பலா்வனத்கத விட 
தமலாெமலாகிக் சைலாண்டிருக்கிறது.  

தமிழகத்தில் ‘கசரானா’

26.1.2020 அன்று மாலை திண்டுக்கல்லில், திராவிட இயக்கத் தமிழர் 
பேரலை சார்பில் ‘விழிப்பூட்டும் துண்டறிகல்க’்கள்  மாநிை அலமப்புச் 
சசயைாளர் பதாழர் புபைந்திரன் தலைலமயில் சோதுமக்களுககு 
ைழங்கப்ேட்டன. 

24-1-2020 அன்று, தி.இ.த.பேரலையின் சார்பில், செல்லையில், 
அறிவுத்பதடல்-6, ‘‘அறிவியல் சார்ந்த மானுட ைரைாறு’’ என்னும் 
தலைப்பில் ெலடசேற்றது. பதாழர் சுேவீ உலரயாறறினார். முன்னாள் 
அலமச்சர் தங்கம் சதன்னரசு, மைட்டச் சசயைாளர் ைஹாப், சட்டமன்்ற 
உறுப்பினர்்கள் லமதீன்்கான், ைட்சுமனன், பதாழர்்கள் சந்தானம், 
பேராசிரியர் ோபு ஆகிபயார் ேஙப்கற்றனர்.  

பரப்புரர

அறிவுத்சதடல்-6
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ஒரு புத்தகததின் சிறப்பை எது 
தீர்மானிக்கிறது?  அ்தன் பைக்கஙகளின் 
எண்ணிக்்கய�மா, அறிஞரகள் ் ட்டுய் 
அறிகின்ற அழகமான ம்மாழி ந்ைய�மா, 
கறபை்ன வளய்மா அல்ல.  இவற் றம�ல்லமாம் 
விை அவசி�்மான ஒன்று, அ்தன் சமூகப 
பை�ன்பைமாடு. சமாதி� ்றறும் வரக்க 
ஆதிக்கம் ்த்்லவிரித்தமாடும் சமூகததில 
நசுக்கபைடுபைவனுக்குச் சு�்ரி�மா்்த 
உணர்வ உண்ைமாக்கும் எந்தப புத்தகமும் 
சிறந்த புத்தகய். அவவ்கயில சனமா்தன 
சக்திகள் ஆட்சி அதிகமாரததின் உச்சததில 
அ்ரநதிருக்கும் இக்கமா்லகட்ைததில, 
திரமாவிை சித்தமாந்தததின் மீது கடு்்�மான 
மபைமாய்ப பிரச்சமாரஙகள் ய்றமகமாள்ளபபைடும் 
ச்�ததில , திரமாவிை இ�க்கததின் அ்ை 
�மாள்மாகிபயபைமான கருஞசட்்ையின் 
வர்லமாற்ற, கருஞசட்்ைப பை்ை 
உருவமாக்கபபைட்டு 75 ஆண்டு விழமா 
நி்றவ்ைகிற  ச்�ததில கமா்லம்கருதி 
மவளிக்மகமாண்டு வநதுள்ள்தமாய்லய� 
இந்தப புத்தகம் சிறப்பைப மபைறுகிறது. 

நீதிக்கட்சி திரமாவிைர கழக்மாக ் மாறறபபைட்ை ஓரமாண்டுக்குப 
பிறகு 1945 திருச்சியில ந்ைமபைறற திரமாவிை கழக ் மாகமாண 
்மாநமாட்டில நி்றயவறறபபைட்ை "திரமாவிைர விடு்த்்லப 
பை்ை" அ்்க்க யவண்டும் என்ற தீர்மானததில இருநது 
ம்தமாைஙகுகிறது கருஞசட்்ையின் வர்லமாறு.

மபைமாது உளவி�லில தீ்் என்றும், சமாமிக்கு ஆகமாது 
என்றும் ஒதுக்கி ் வக்கபபைடும் கருபபு நிறத்்த ஏன் மபைரி�மார 
ந்து அ்ை�மாள்மாகத தீர்மானித்தமார?

 கருபபுச் சட்்ை அணிபைவர எ்தறமகல்லமாம் ்த�மாரமாக 
இருக்க யவண்டும்?

கருபபுச்சட்்ை அணிவ்்தக் யகலி யபைசி�வரகளுக்குப 
மபைரி�மார எபபைடி எதிரவி்ன ஆறறினமார? 

கருஞசட்்ை அணிந்த்தறகமாக நம் முன்யனமாடிகள் எத்த்க� 
வன்மு்றக்ளச் சநதிக்க யநரந்தது? 

்தமாக்கு்தலுக்குள்ளமான இ�க்கத ய்தமாழரக்ளப மபைரி�மார 
எவவமாறு பைக்குவபபைடுததினமார? 

1948 இல கருஞசட்்ைப பை்ை ்த்ைவிதிக்கபபைட்ையபைமாது 
மபைரி�மார எபபைடி அ்்தக் ்க�மாண்ைமார? 

- என்று பை்ல முக்கி�்மான யகள்விகளுக்குச் மசறிவமான, 
ஆ்தமாரபபூரவ்மான பைதிலக்ள இந்தச் சிறி� புத்தகம் 
வழஙகுகிறது. இந்தச் மசய்திகள் ஒவமவமான்றும் நம்்் 
இன்்றக்கும் வழி நைத்தக் கூடி�்வ.  

உ்தமாரண்மாக இரண்டு மசய்திக்ள இஙகு குறிபபிை 
விரும்புகின்யறன் மு்த்லமாவது கருஞசட்்ைப பை்ை்� 

இவவமாறு அவர வ்ர�்ற மசய்கிறமார 
"கருஞசட்்ைப பை்ை, அரசி�லில ஏ்தமாவது 
தீவிரக் கிளரச்சி மசய்�யவமா, ஓட்டு 
மபைறயவமா அல்லது ஒரு வகுபபு ் க்கள் 
மீது மவறுபபுக் மகமாண்டு �மாருக்கமாவது 
ம்தமால்்ல மகமாடுக்கயவமா, அல்லது 
நமாச யவ்்ல மசய்து நம் ்க்க்ளப 
பைலி மகமாடுக்கயவமா, நம் மபைமாரு்ளய� 
பைமாழமாக்கிக்மகமாள்ளயவமா அல்ல" என்கிறமார .  

இரண்ைமாவது கருஞசட்்ைப பை்ையில 
இ்ணபைவரகள் எத்த்க�வரகளமாக 
இருக்கயவண்டும்  என இவவமாறு கூறுகிறமார 
"்தன்னு்ை� ந்லத்்தச் சிறி்தமாவது 
விட்டுக்மகமாடுக்கத ்த�மாரமாகவும், ்தனது 
்மான அவ்மானத்்த ்லட்சி�ம் மசய்�மா்ல 
இ�க்கததுக்கமாகத ம்தமாண்ைமாறறுபைவரகள்"

ஒரு இ�க்கத்்தக் கட்ை்்க்கும் 
யபைமாது அது வன்மு்ற அறற்தமாகவும், 
மவறுபபுணர்வ வி்்தக்கமா்லும், 
்தனிபபைட்ை ்லமாபைததிறகமாக அல்லமா்லும் 
அய்தச்�ம் தீவிர மச�லபைமாட்டினமால 

்தன்்னய� அழிததுக் மகமாள்ளமா்லும் மிகத ம்தளிவமான 
வ்ர�்றக்ள மகமாண்ை்தமாக அ்்க்க யவண்டும்.  அதுயவ 
இ்லக்்க எட்டும்வ்ர நி்்லக்கும் இது ஒரு இ�க்கத்்த 
முன்மனடுக்க விரும்பும் எவருக்கும் மபைரி�மார கறறுத்தரும் 
பைமா்ல பைமாைம். அய்தயபைமா்ல சமூகபபைணிக்கு வருபைவரகளிைம் 
மபைரி�மார எதிரபைமாரக்கும் அடிபபை்ை ்தகுதி, சமூகததிறகமாக 
ம்தமாண்ைமாறறுபைவன் ்தன்்மானம் பைமாரக்கக்கூைமாது என்பைது. 
இதுயபைமான்ற  பை்ல பைடிபபி்னக்ள இநநூல ந்க்கு 
வழஙகுகிறது.

கமாவிக்ள எதிரமகமாள்ளக் கருப்பை யநமாக்கி நகரகின்ற 
இ்ளஞர கூட்ைம் அதிகரிக்கும் இந்தக் கமா்லகட்ைததில 
கருபபுச் சட்்ை அணிவது எய்தமா யபைஷனமாக ் மாறிவிைமா்ல, 
அ்தன் ஆழ்மான அ்ை�மாள அரசி�்்ல உணரநது இந்தத 
்தததுவததிறகுத ்தன்்னய� ஒபபை்ைக்கக் கருஞசட்்ை 
அணிந்தவரகளிைம், அணி�விருபபைவரகளிைமும் கண்டிபபைமாக 
இருக்க யவண்டி� புத்தகம் இது. 
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