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வீழ்த்தப்பட முடியா்தவர்
வீரமணி!

ஆசிரியர் பிறந்தநாள் சிறப்புக் கட்டுரை
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இரா.இராஜா
மேனாள் ோவட்ட
இளைஞரணி செயலாைர்
திராவி்டர் கழகம்

இரா.தேவிகா
ேகளிரணி
திராவி்டர் கழகம்

மு.சி.அறிவழகன்
ோவட்ட துளைச் செயலாைர்
பகுத்தறிவு எழுத்தாைர் ேன்றம்

்தமிழர் ்தரைவர் (குடும்பத் ்தரைவர்)

ஆசிரியர் கி.வீரமணி அவர்களுக்கு

எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பில்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து்களை ்பகிர்நது க்காள்கிறறாம!

இரா.கலையரசி
சபரியார் பிஞ்சு

இரா.மதியழகன்
சபரியார் பிஞ்சு

இரா.சின்்னசாமி முனியமமாள்
காரிேஙகலம் ஒனறிய ்தளலவர்

திராவி்டர் கழகம்

சி.முனியமமாள்
ோவட்ட அளேபபாைர்

ேகளிர் அணி
திராவி்டர் கழகம்



ஊ ராட்சித் தலைவர்கள் அவர்களே! தாய்ார்களே! 
பெரிள�ார்களே!

ஏளதா ்னிதனா்கப் பிறநளதாம்; சு�நைத்திற்கு ஏற்ெ 
வாழா்லிருக்க ளவண்டுப்ன்று ்கருதுகிளறாம். நம் 
வாழ்வின் ெ�னா்கத் பதாண்டு பெய� ளவண்டுப்ன்ற 
எண்்ணத்தில் பதாண்்ாற்றி வருகிளறன். ெைர ்கருதுகிறார்கள்- 
நான் பொது்க்களுக்கா்கத் பதாண்்ாற்றுகிளறன் என்று; 
ஒரு ்ாதிரியில் அநதக ்கருத்து ெரி. இநத நாட்டில் 
ொரப்ொலனத் தவிர ்ற்றவர்கபேல்ைாம் பொது்க்களுககு 
ொடுெடுகிறவர்கள்தாம். உை்கத்தில் ்னிதனா்க உள்ே 
அலனவரும், ொரப்ொலனத் தவிர ்ற்றவர்கள் அலனவரும் 
பொது்க்களுககுத் பதாண்்ாற்றுகிறவர்கள்தாம்.

ொதார்ண்ா்க அருவருப்ொ்கத் ளதான்றும் ்கககூஸ் 
சுத்தம் பெயயும் (்ைம் எடுப்ெது) ளவலை முதல், அரெனா்க 
இருநது ஆட்சிப்புரிகிற வலரயில் எல்ளைாருல்� ளவலையும் 
பொதுத்பதாண்டுதான். 

்கககூஸ் எடுககிறான் என்றால் தனககு ் ட்டு்ா எடுககிறான்? 
ளவலை்கள் எல்ைாவற்லறயும் எடுத்துக ப்காள்ளுங்கள், 
உத்திள�ா்கம் பெயெவன், விறகு வி�ாொரம் பெயெவன், 
்ற்றும் ெை வி�ாொரி்கள், பதாழில் பெயளவார்கள் இவர்கலே 
எடுத்துகப்காண்்ால் அவனவன் பெயகிறபதல்ைாம்-அது 
அவனுககு ்ட்டு்ல்ை, 

உ�ரவு- தாழ்வு என்னபவன்றால், அதன் மூைம்தான் தன் 
வாழ்லவ வேப்ெடுத்திக ப்காள்கிறான் என்ளறாள் தவிர ளவறு 
வல்கயில் அதுபதாண்டுதான். ் ற்றவனுககுள்ே வெதி வாயப்பு, 
அல்ப்பு இவற்லறப் ெ�ன்ெடுத்திகப்காண்டு, இைாெம் 
ொரத்துக கூலி ொரத்துச் பெயகிறார்கள் என்று சிைலரக 
கூறைாள்த் தவிர, அவர்கள் இறககும்ளொது எடுத்துகப்காண்்ா 
ளொகிறார்கள்? அலவ்கலே விட்டுவிட்டுத்தான் ளொகிறார்கள்; 
்ற்றவர்கட்குத்தான், அது நம் ்்கனுககு, அல்ைது நம் 
்லனவிககு, என்று நிலனப்ொர்கள். ்க்ணககுப் ொரத்தால் 
அவர்களும்(்லனவி, ்க்களும்) ்ற்றவர்கள்தாம். தனககு 
என்று ஒன்றும் இல்லை. பொதுத் பதாண்டில், தனககு என்று 
ஒன்லறச்பெயகிறவர்கள் சிைரதான். 

ளதடி லவத்தவர்கள் �ாபரன்றால், ்ற்றவர்கலேத் 
ளத்ா்ால்- எதிரொரா்ல் பதாண்்ாற்றிப் ளொகும் 
அத்தலனப்ளெரும், அவர்கள்தாம் த்கப்கன்று பு்கலழத்ளதடிக 
ப்காண்டு ளொகிறார்கள்; பிரதியுெவ்காரம் இல்ைா்ல் 
பதாண்டு பெயகிறார்கள் என்ற பெ�லரத் தம்ள்ாடு 
எடுத்துப் ளொகிறார்கள். உை்கத்தில்  அது இருககிற 
வலரயில் தம் பெ�ர நிலைககும்ெடி பெயதுவிடுகிறார்கள். 
நிைம், ்காணி இலவப�ல்ைாம் எவவேவுதான் ளெரத்து 
லவத்திருநதாலும் அவன் பெத்துப் ளொனதும் அவனது 
என்று பொல்ை்ாட்்ார்கள். இவனுல்� ்்கனது என்றுதான் 
கூறுவார்கள்; இது இ�ல்பு. தனது என்று கூறும்ெடி�ானது 
பதாண்டு ஒன்றுதான். ்ற்றவர்களுக்கா்கப் ெைலன 
எதிரொரா்ல் பதாண்டு பெயவதுதான்.

தேரெழுந்தூரில், 31-03-1959-ல் ர�ொறரபொழிவு
- "விடுேலை" 11-04-1959

-
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வாசகர் பார்்வயில்
கடந்த நவம்பர் மா்தத்்தாடு 20வது இ்தழ்களை நிளைவு 

செய்து இருக்கிறீர்்கள்! மி்கச் ெரியான திடடமிடு்த்�ாடு 
இ்தளனச் ொததியப்படுததி இருக்கிறீர்்கள் என்று 
்கருதுகி்ைன்! இந்த இ்தழ ச்தாடர்நது ்பரவ�ாக்்கப்பட 
்வண்டும என்்பது எனது விருப்பம, வாழதது்கள்.

- அறிவுசர�ல்்வன், திருசசி.

நவம்பர் மா்தததில் இடமச்பறை அளனதது ்கடடுளர்களும 
அருளம! அதிலும ்்தாழர் மு.சி.அறிவழ்கன் அவர்்கள் 
எழுதிய ் ொதிடதள்த ் ொதிப்்பாமா! சிறு்கள்த ஒருநிமிடம 
சிநதிக்்க செய்்தது. ் ொதிடததின் மீது இருந்த நமபிக்ள்களய 
்்கள்வி ்்கட்க ளவததுள்ைது. மகிழச்சி, வாழதது்கள்.

- தேவிப்பிரியொ, ர�ன்லனை.

இன்ளைய அரசியல் சூழநிள�யில், ச்பாருைா்தார 
இடர்ப்பாடு்களில் ்கல்லூரி மாணவரால் இப்படி ஒரு இ்தழ 
நடத்தப்படடு வருகிைது என்ை செய்தி ெமூ்க மாறைததிற்கான 
ச்தாடக்்கமா்க்வ ்பார்க்கி்ைன்! வாழதது்கள்.

- சிந்துஜொ பிரியொ, தேனி.

பபாதுத் ப�ாண்டு
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NAME : KAITHADI
A/C NO : 20160200001582

IFSC CODE : FDRL0002016 PH. NO: 7373333078
A/C TYPE : CURRENT ACCOUNT 
FEDERAL BANK, DHARMAPURI

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

்ைததடி சநதா விெரம் தனி இதழ்
` 20

ÝCKò˜ ñŸÁ‹ ªõOf†ì£÷˜: 
º.C.ÜPõöè¡

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

àîM ÝCKò˜:

è£. îIöóê¡ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÝCKò˜ °¿: 
¹ôõ˜ ï£¬è ð£½ î.º.â.ê.
º¬ùõ˜ °. º¼«èê¡

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¹¬èŠðì‚ è¬ôë˜:

îÂûõ¡, «ü£F ªõƒèì£üôðF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

æMò˜èœ:
æMò˜ ó£.ó£ü«êè˜

îÂõC C.î˜ñó£x, æMò˜ Cèó¡,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ªñŒŠ¹ˆ F¼ˆî‹:
«ñ.è£.A†´

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Þî› õ®õ¬ñŠ¹:

®¬ú¡û£Š, 76677 55673
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

è÷ŠðE‚ °¿: 

Ü.ªê.ªê™õ‹, C.ió«õ™, è‡ñE, 
«î.²«ów, ÜóM‰ˆ, 

  èMî£ó«ñw.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ê†ì Ý«ô£êè˜èœ: 
Ý˜.¬êòˆ Ü¡õ˜ ð£ê£, õö‚èPë˜ 

ªü. î‹HHóð£èó¡, õö‚èPë˜
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÝCKò˜ °¿ & Ü½õôè ºèõK 

ñF ðŠO«èê¡ 
2/343, è£ñô£¹ó‹ (A), ñ™L‚°†¬ì (Ü),
è£Kñƒèô‹ (õ), î¼ñ¹K & 635 205.

Ü¬ô«ðC: 73733 33078
I¡ù…ê™: kaithadimonthly@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

«ð†®èœ, CøŠ¹‚ è†´¬óèO¡ è¼ˆ¶‚èœ Üõ˜èO¡ 
ªê£‰î‚ è¼ˆ¶‚è«÷. ÞîN™ ªõOò£°‹ M÷‹ðóƒèO¡ 
à‡¬ñî¡¬ñ‚° ¬èˆî® ñ£î Þî› G˜õ£è‹ ªð£ÁŠð™ô.

இ ந்த இ ்தழில்...

 டிசம்ெர் 1 - எய்ட்ஸ் தினம்

பெரியாரின் உரையாடல் 5
மாரெகப் ெம்ப் - சமூக
கடரமயிரனயாற்றுவதற்கான கருவி 6
தமிழ்த்தசியமும்
தலி்ததியமும் அ்யா்ததிதாசரும் 8
கயிறுல கிருமி? 10
வீழ்ததப்ெட முடியாதவர வீைமணி! 12
மீ டூ - பெணகள் ் ெசட்டும்; மனம் திறக்கட்டும்! 14
ச்மாசா - கடவுள் 16
உயிரபமய் - பதாடரகரத 18
அய்ம்ெது ஆணடு திைாவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில்
தமிழகம் வளரந்திருக்கிறதா? வீழந்திருக்கிறதா? 20
டிப்ெர லாரி - சிறுகரத 24
மந்திைமா? தந்திைமா? 25
தமிழர விரளயாட்டுகள் - கள்ளன் ்ொலீஸ் 26
ொரப்ெனீய ஜனநாயகம் 28
சிரலரய்த தகர்ததால்...!!! - கவிரத 29
கலவை (வி)நாயகனும் வீைசவரக்கர
ெைம்ெரையில் வீை அட்மினும் 30
எச்சில் பதாட்டி - பதாடரகரத 32
மாட்டுக் பகாட்டாய் - கவிரத 34
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 டிசம்ெர் 2 - உலக அடிரம்தபதாழில் ஒழிப்பு தினம்

அ ண்மையில் ஒரு கருத்தரங்கில், முன்னாள் 
து்ைவேந்தர் ஜெகதீசன, "நனாஜமைல்்னாம் 
மைககளிடம் உ்ரயனாற்றுகினவறனாம், ஜெரியனாவரனா 

மைககவ�னாடு உ்ரயனாடி்னார்" எனறனார். எளிய ேரிகளில், 
ஓர் அரிய உண்மை்ய அேர் உைர்ததி்னார் எனவற கூற 
வேணடும். 

உ்ரயனாடலின சிறப்பு, எளி்மையனா் ஜமைனாழியிலும், 
ஆழமைனா் ஜெனாருளிலும் உள்�து. அ்ே இரணடுவமை 
ஜெரியனாரின உ்ரயனாடலில் இருந்த். அ்த்னால்்தனான, 
ெடித்தேர்கவ� புரிநதுஜகனாள்�வும், ஏற்கவும் ்தயங்கிய 
ஜசய்திக்�ப் ெடிப்ெறிவு கு்றநதிருந்த, உ்ழககும் 
கிரனாமை மைககளிடமும்  அேரனால் எளிதில் எடுததுச் ஜசல்் 
முடிந்தது.  

கருததுகளின அடிப்ெ்டயில் அே்ர எதிர்த்தேர்கள் 
கூட, அேர் வெச்சி்னால் ஈர்ககப்ெடட்ர். எழுத்தனா�ர் 
கல்கி அ்தற்கு மிகச் சிறந்த எடுததுககனாடடனாேனார். அேர் 
ஒருமு்ற  "நனான மை்தன வமைனாகன மைனா�வியனா, ஈ.வே.
ரனா ஆகிவயனாரின வெச்்ச மைடடுவமை மைணிககைககில் 
வகடடிருககிவறன. அதிலும், ஈ.வே.ரனா வின வெச்சு எத்த்் 
மைணி வநரம் வகடடனாலும் சலிககனாது"  எனறு குறிப்பிடடனார். 

ஜெரியனார் ெ் கூடடங்களில், "்த்்ேர் அேர்கவ�, 
வ்தனாழர்கவ�" எனறு மைடடும்்தனான குறிப்பிடடுள்�னார். 
்தனாய்மைனார்கவ� எனறு கூடச் சி் கூடடங்களில்்தனான 
கூறுகினறனார். வ்தனாழர்கள் அல்்து நணெர்கள் எனனும் 
ஜசனால்லுககுள் ஜெணகளும் அடங்குேர் எனெது அேர் 
கருத்தனாக இருநதிருகக்னாம். அது மைடடுமினறி, அேரின 
கே்ம் எல்்னாம் மைகக்�ப்  ெற்றிய்தனாகவே இருநதுள்�து. 
வமை்டயில் உள்�ேர்க்� மைகிழ்விககும் வெனாககில் ெ் 
ஜசனாற்க்� அேர் ஜசனால்ேவ்த இல்்்.  

அய்யனாவின வெச்சில் ்தனித்தமிழ் ந்ட்யப் ெனார்கக 
முடியனாது. அேர் அ்தற்கு எதிரி எனறு ஜகனாள்� 
வேணடியதில்்். அன்றய ந்ட ஜெனாதுேனாக 
அப்ெடித்தனான  இருந்தது. ெனாரதி்தனாசன கவி்்தகள் மு்தல் 

ஜ்தனாகுதியின மு்தல் அச்்சயும், இரணடனாேது அச்்சயும் 
ஒப்பிடடுப் ெனார்ப்ெேர்களுககு இந்த உண்மை நனறனாகவே 
புரியும். மு்தல் அச்சில் ெ் ேடஜமைனாழிச் ஜசனாற்க்�க 
கனாை முடிகிறது. அடுத்த அச்சு ேரும்வெனாது அ்த்் 
அேர் கே்மைனாக மைனாற்றியுள்�னார்.  

திரனாவிட இயககமும் ்தனித்தமிழ் இயககத்்தப்  
வெனானவற சமைற்கிரு்தத திணிப்்ெக கடு்மையனாக எதிர்த்த 
வெனாதிலும், திரனாவிட இயககததி்ர் எழுததிலும், வெச்சிலும் 
அச்ஜசனாற்கள், அன்றய ந்டமு்ற்யஜயனாடடி  
நி்றயவே க்நது கிடந்த் ஜில்்னா, கனாரிய்தரிசி 
வெனானற ஜசனாற்கள் எல்வ்னாரு்டய ஜமைனாழியிலும் 
கனாைப்ெடட். "செனாஷ் அம்வெதகனார்", ெகிஷ்கனாரப் 
புரடடு", வெஷ்டபுததிரனும் வ்தசெக்தர்களும்"  வெனானற 
்த்்ப்புக்� எல்்னாம் ஜெரியனாரின எழுததுகளில் ெனார்கக 
முடிகிறது. வெச்சு ந்டயிலும் இ்ே உள்�். 

இேற்்றக கனா்த்்த ஒடடிய வெனாககு எனறு 
ஜகனாள்�்னாம். அல்்து எளிய மைககளிடம் அேர்கள் 
புழங்கும் ஜமைனாழி்யப் ெயனெடுத்த வேணடும் எனற 
வநனாககில் ்கயனாணடிருப்ெ்தனாகக ஜகனாள்�்னாம். 
ஜெனாதுேனாகவே, ஜசனாற்க்� விட, கருததுகளில்்தனான 
ஜெரியனார் கூடு்தல் கே்ம் ஜசலுததியுள்�னார். எ்வே அேர் 
உ்ர  ஆழமைனா் ஜசய்திக்�ச்  சுமைககும் எளிய ந்ட 
உ்ரயனாகவே  இருநதுள்�து.

ஆ்னால் சமைற்கிரு்த எதிர்ப்பு உைர்்ே அவ்த 
ஜெரியனார்்தனான இம்மைணணில் ேலி்மைப் ெடுததி்னார்  
எனெ்்த யனாரும் மைறுகக முடியனாது. அேர்கள் ஜமைனாழி 
ஜகனாணவட அேர்க்� எதிர்த்தேர் ஜெரியனார். 

கடவுள் நம்பிக்க, மூட நம்பிக்க ஆகிய் மைணடிக 
கிடந்த அந்த நனாள்களில் அேற்்ற எதிர்தது மைககளிடம் 
வெசுே்தற்கு, அேரின ஜமைனாழி ஜெரிதும் ெயனெடடது எனவற 
கூற வேணடும். 

1940களில்  ஒருமு்ற, ஜெரம்ெலூர் அருகில் உள்� 
ஒரு சிற்றூருககுப் ஜெரியனார், கி.ஆ.ஜெ வெனானறேர்களுடன, 

்ெைாசிரியர சுப.வீரபாண்டியன்

டிசம்பர் 2017 5கைத்தடி டிசம்பர் 2018



ஒரு கூடடததிற்கனாகச் ஜசனறனார். ஊரின எல்்்யில் 
மைககள் எல்வ்னாரும் கூடி  நினற்ர். ேரவேற்ெ்தற்கனாக 
எனறு கருதிவிட வேணடனாம். ்ககளில் கம்பு, ்தடிவயனாடு 
அேர்கள் நினற்ர். ெனார்த்தவுடவ்வய ஜெரியனாருககுப் 
புரிநது விடடது. 

"எங்கள் ஊருககு உள்வ� நு்ழயககூடனாது" அனறு 
அேர்கள் சத்தமிடட்ர். 'சரி, திரும்பி விட்னாம்' எனறனார் 
கி.ஆ.ஜெ. ஆ்னால் ஜெரியனார் வகடகவில்்். கனா்ர 
வீடடுக கீவழ இறங்கி்னார். அந்த மைககளின குரல் வமைலும் 
ஜெரி்தனாயிற்று. அேர்க்�ப்  ெனார்ததுப் ஜெரியனார், "உங்க்� 
மீறி, உங்கள் விருப்ெததிற்கு எதிரனாக உங்கள் ஊருககுள் 
நனாங்கள் ஒருநனாளும் ேரமைனாடவடனாம்" எனறனார். சத்தம் 
ஜகனாஞசம் ்தணிந்தது.  "ஆ்னாலும், ஏன எங்க்� உள்வ� 
ேரககூடனாது எனறு ஜசனால்கிறீர்கள் எனறு ஜ்தரிநதுஜகனாணடு 
வெனாகிவறனாம்" எனறனார். 

அங்கிருந்த ஜெரியேர் ஒருேர், "கடவுள் இல்வ்னனு 
ஜசனால்ற உங்களுகஜகல்்னாம் எங்க ஊர்் இடமில்வ்" 
எனறனார். "அப்டீங்க�னா?" எனறு வகடட ஜெரியனார், 
அேர்களுடன ஜமைல்் உ்ரயனாடத ஜ்தனாடங்கி்னார்  
அேர்கள் வகடட வகள்விகளுககுப் ஜெனாறு்மையனாகவும், 
வி�ககமைனாகவும் வி்டக்�ச்  ஜசனான்னார். அேரு்டய 
வி்டகளில் இருந்த நியனாயம் அேர்க்�ச் சற்று 
அ்சத்தது. ்ககளிலிருந்த கம்புக்�க கீவழ 
வெனாடடுவிடடு, 'உககனாருங்கப்ெனா, அேரு என்்தனான 
ஜசனால்றனாருனனு வகப்வெனாம்' எனறனார் அந்தப் ஜெரியேர். 
எல்வ்னாரும் அமைர்ந்தனார்கள். அந்த இடததிவ்வய, ஒரு 
மைணி வநரததுககும் வமை்னாகப் ெ் ஜசய்திகள் குறிததுப் 
ஜெரியனார் வி�ககி்னார். 

எல்வ்னாரு்டய மை்நி்்யிலும் ஒரு மைனாற்றம் 
ஏற்ெடடு விடடது. அய்யனாவின கருததுகளுககுக 
்க்தடடத ஜ்தனாடங்கி்ர். ஜெரியனார் வெசி முடித்தனார். 
எல்வ்னாரும், "அய்யனா எங்க ஊருககு ேனாங்க, நனாங்க 
ஜ்தரியனாமை உங்க� எதிததிடவடனாம்" எனற்ர். ஜெரியனாவரனா, 
"நனான்தனான வெசேந்த எல்்னாத்்தயும் வெசிடவடவ், 
இனி எ்தற்கு?" எனறனார்.  மைககள் விடவில்்். நீங்கள் 
ேநவ்த தீரவேணடும் எனறு கூறி, ஆர்ப்ெனாடடமைனாக உள்வ� 
அ்ழததுச் ஜசனற்ர். 

ஊ்ர விடடுத துரத்த ேந்தேர்கள், அே்ர ஊருககுள் 
ஊர்ே்மைனாய் அ்ழததுச் ஜசனற இந்த நிகழ்சசி, 
ஜெரியனாரின கருததுகளுககு மைடடுமினறி, ஜெரியனாரின 
ஜமைனாழி ந்டககும் கி்டத்த ஜேற்றி எனறு கூற வேணடும். 

ஜசய்யனாறுககு அருகில் நடந்த ஒரு மைைவிழனாவில், 
அய்யனாவே ்தனாலி்ய எடுதது மைைமைகனிடம் ஜகனாடுததுக 
கடடச்  ஜசனால்லிவிடடு, பிறகு அந்தத ்தனாலி எப்ெடிப் 
ஜெண்ை அடி்மையனாககுகிறது எனறு மைணிககைககில் 
வெசி்னார். வகடடுகஜகனாணடிருந்த மைைமைகள்,எழுநது 
நினறு, எல்வ்னார் முனனி்்யிலும் ்தன ்தனாலி்யக கழற்றி 
வமை்சயில் ் ேததுவிடடனார். இ்த்் விட, ஒரு வெச்சுககு 
உட்டிப் ெயன வேறு என் இருகக முடியும்?  

ஜெரியனா்ரப் வெனால் எளி்மையனாகப் வெசுேது கடி்மைனா 
எனறு வகடகத வ்தனானறும். ஆம், எளி்மையனாகப் வெசுேது்தனான 
மிகக கடி்மைனா்து!.                               

கு ழநலதககு தாயப்ொல் ப்காடுப்ெதில் சிக்கல்்கலே 
எதிரப்காள்ளும் தாய்ார்களுககு உதவ உருவாக்கப்ெட்்து 
தான் ் ாரெ்கப் ெம்ப். ஆரம்ெத்தில், ளவலைககுச் பெல்லும் 

தாயப்ொலூட்டுெவர்கள் தங்கள் தாயப்ொலிலன ளெமித்து 
லவப்ெதற்்கா்க, அதலன பவளிள�ற்றும் பொருட்டு தங்கள் 
ல்க்கலே உெள�ாகித்தனர. இதலனச் பெயவதற்கு ளநரம் 
நிலற� ஆகும் என்ெதாளை தான் பெரும்ொன்ல்�ாளனார 
குழநலத்களுக்கான பெ�ற்ல்க உ்ணவு்கலே ப்காடுக்க 
ஆரம்பித்தனர. அது தாயப்ொலுககு நி்கரானது என்று 
பொல்ைப்ெட்்ாலும் அதன் தன்ல் அப்ெடி�ானது அல்ை. 
குழநலத்களின் வேரச்சிககு ளதலவ�ான அலனத்து 
கு்ணநைன்்கலேயும் ப்காண்டிருப்ெதால் தான், வல்லுநர்கள் 
குழநலதககு தாயப்ொல் ப்காடுப்ெலத ஊககுவிககின்றார்கள்.

ளவலை பெல்லும் பெண்்களில் ெைர ளவலையில் இருககும் 
ளநரத்தில் தங்கள் குழநலத்களுககுத் தாயப்ொலிலன எவவாறு 
தருவது என்ற ்கவலைள�ாடு இருககின்றனர. அளதாடு 
தாயப்ொலிலன பவளிகப்கா்ணரும் ்ாரெ்கப் ெம்பிலனப் 
ெ�ன்ெடுத்துவது ெரி�ா என்ற ள்கள்விள�ாடு ் ாரெ்கப் ெம்பிலன 
எப்ெடி, எநளநரத்தில் ெ�ன்ெடுத்துவது ளொன்ற பதா்ர 
ள்கள்வி்களுககு வில் ளதடுகிறார்கள்.

்ாரெ்கப் ெம்ப் ெ�ன்ொட்டின் ஆ்க முககி� ்கார்ணம் 
குழநலதயிலனப் பிரிநது இருககும் ளநரத்தில் ொல் சுரப்பிலன 
ஊககுவிக்கவும் சுரப்பு அேவிலன தக்க லவப்ெது. ்கார்ணம், 
ொல் பு்கட்் பு்கட்்த்தான் ொல் சுரப்பின் அேவும் ள்ம்ெடும்.

்ாரெ்கப் ெம்பின் வழி, தாய தன் குழநலதககு ொல் 
பு்கட்் முடி�ாத ளவலேயில் ்ாரபில் இருநது தாயப்ொலிலன 
பவளிகப்கா்ணர முடிகிறது. தற்பொழுது ெநலதயில் ெல்ளவறு 
வித்ான ்ாரெ்கப் ெம்பு்கள் உள்ேன என்ற ளொதும் எல்ைா 
்ாரெ்கப் ெம்பு்களும் எல்ைா பெண்்களுககும் பொருத்த்ானதல்ை 
என்ெதலன ்கவனம் ப்காள்ே ளவண்டும். அதன் ளதரபவன்ெது 
ஒவபவாருவரின் ளதலவகள்கற்றது. ெநலதயில் உள்ே 
ெை ்ாரெ்கப் ெம்ப் வடிவங்கள் ஒளர ளநரத்தில் இரண்டு 
்ாரெ்கங்களில் இருநது ொலிலன பவளிகப்கா்ணரு்ாறு 
வடிவல்க்கப்ெட்டுள்ேது

்ாரெ்கப் ெம்பின் ெ�ன்ொப்ன்ெது ஒரு நாளில் ெை முலற 
இருக்கைாம். ஆனால் அது ் ாத்திரம் ொல் சுரப்பிலன தக்க லவக்க 
முடி�ாது. குழநலதககு ளநரடி�ா்க தாயப் ொல் பு்கட்டுவதும் 
சுரப்பிலனத் தக்க லவப்ெதில் அவசி�்ாய இருககின்றது.

இம் ்ாரெ்கப் ெம்ப்்களில் மூன்று வல்க்கள் இருககின்றன. 
ல்கயினால் இ�க்கககூடி�து, ளெட்்ரி்கோல் இ�க்கககூடி�து 
்ற்றும் மின்ொரத்தால் இ�க்கககூடி�து.

ஆக, இப் ெம்பிரன இயக்குவது எப்ெடி? 
1. ெம்பிலன இ�ககுவதற்கு முன்பு ல்கயிலன ளொப் ் ற்றும் நீர 

ப்காண்டு நன்கு ்கழுவவும். ்ாரபிலனள�ா அல்ைது ்ாரபு 
்காம்பிலனள�ா ்கழுவ ளவண்டி� அவசி�மில்லை. 

2. ெம்ப் ்ற்றும் தாயப்ொலிலன ளெ்கரித்து லவககும் ொட்டில் 
சுத்த்ா்க இருககிறதா என்று உறுதிபெயதுகப்காள்ேவும். 
ஆளராககி�்ான குழநலதககு ொல் ளெ்கரம் பெயயும் 
ளெ ாது ெம்பிலனள�ா ெ ாட்டிலிலனள�ா s t e r i -
lize பெய� ளவண்டி� அவசி�மில்லை. முககி�்ா்க 
ெம்பிலனப் ெ�ன்ெடுத்துவதற்கில்ள� அதலன நீரினில் 
ஊறலவக்கககூ்ாது. ெம்பில் இருககும் ட்யூபிலன ்கழுவ 
ளவண்்ாம். ்கார்ணம் அது உைர ளநர்ாகும். ட்யூப்்களில் 
ஈரம் ள்காரத்தாளைா அல்ைது ொளைா தஙகினால் ளவறு ட்யூப் 
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வாங்களவண்டிவரும். ளநாயத் பதாற்று ஏற்ெ்ா்ல் தடுக்க 
ெம்பின் ொ்கங்கள் நாபோரு முலற சுடு நீர ப்காண்டு sterilize 
பெயது ப்காள்ேைாம்.

3. ெம்பிலனக ப்காண்டு தாயப்ொலிலன பவளிகப்கா்ணரும் 
முன் ்ாரெ்கங்களிலன ப்துவாய ்ொஜ் பெய�வும். 
அதன் பின் ஈர்ான பவதுபவதுப்ொன துணியிலன ்ாரபின் 
மீது ெரப்ெவும். ெம்ப் பெயயும் ளொது அல்தி�ான, ெற்று 
பவளிச்ெம் குலறவான இ்த்தில் இருத்தல் நைம். ்கார்ணம், 
்கவனச்சிதறலிலன ் ட்டுப்ெடுத்த. குழநலதயின் ெ்த்திலனள�ா 
அல்ைது அதன் ஸ்ெரிெத்திலன நு்கர, அதலனச் சுற்றி 
லவககும் துணிள�ா லவத்துகப்காள்ளுதல் ளவண்டும். 
ெ�ன்ெடுத்தும் முன் ்ாரெ்கப் ெம்பின் விளிம்பிலன சுடு நீர 
ப்காண்டு பவதுபவதுப்ொககிக ப்காள்ேவும்.

4. ெம்பிலனப் ெ�ன்ெடுத்தும் பெண்்களில் ெைர, அதலன 
உட்்காரநத நிலையிளைள� ெ�ன்ெடுத்த விரும்புகின்றனர. 
மின்ொரத்தினால் இ�ஙகும் ெம்பிலனப் ெ�ன்ெடுத்தும் 
ளொது ெம்பின் உறுஞ்சு திறலன உறுத்தாத அேவில் 
லவத்துகப்காள்ேவும். சிை ெம்ப் வடிவங்களில் ெம்பின் 
சுழற்சி ளவ்கத்திலன ந்ககு ஏற்றார ளொல் லவத்துக 
ப்காள்ே வெதி தருகிறது. சிை பெண்்கள்,  ஆரம்ெத்தில் 
அதி்க்ான சுழற்சி ளவ்கத்திலன லவத்து பின்னர ொல் சீராய 
பவளிவர ஆரம்பித்த உ்ன் ெம்பின் சுழற்சி ளவ்கத்திலனக 
குலறத்துகப்காள்வார்கள்.

5. ்ாரபின் மீதும் ்காம்பின் மீதும் பொருநது்ாறு இருககும் 
கூம்பு ளொன்ற ்ாரெ்கப் ெம்பின் ெகுதி, ெரி�ான அேவாய 
இருத்தல் ளவண்டும். ெம்பிலன உெள�ாகிககும் ளொது, 
்காம்ொனது ெம்பினுல்� கூம்பின் சுவர்களில் உராயநது 
ப்காள்ோ்ல் இருக்க ளவண்டும். ் ாரெ்கங்கலே முலற�ாய 
ெம்ப் பெயது ொலிலன பவளிகப்கா்ணர எதுவா்க ெரி�ான 
அேவிைான, பொருத்த்ான கூம்பிலன உல்� ெம்பிலன 
வாஙகுதல் நைம். 

மார்பகப் ்பம்ப் - சமூக 
கடமமயிமையாற்றுவதற்காை கருவி

ெம்ப் பசய்யும் அளவு: 
ளவலை ளநரத்தில் ொலிலன பவளிகப்கா்ணர ெம்பிலனப் 

ெ�ன்ெடுத்தும் பொழுது, குழநலதயின் தாயப்ொல் அருநதும் 
ளநரம் ்ற்றும் அேவிற்கு ஏற்றார ளொல் இருநதால் ளொதும். 
8 ்ணிளநரத்தில் மூன்று முலற ெம்ப் பெயதல், இ�ற்ல்க�ான 
தாயப் ொல் சுரத்தலுககு ஏதுவானது. 

தாய்ப் ொல் சுை்ததலிரன அன்றாடம் கவனி்ததல்: 
்ாரெ்கப் ெம்பிலன ்ாத்திரம் ெ�ன்ெடுத்தும் பெண்்களும் 

ளவலை ளநரத்தில் தாய ொல் சுரத்தலிலன உறுதிபெயயும் 
பொருட்டு ெம்பிலனப் ெ�ன்ெடுத்தும் பெண்்களும் தங்கள் 
குழநலதககுத் ளதலவ�ான தாயப்ொலிலன நாம் சுரககிளறா்ா 
என்ற ள்கள்விள�ாடு இருப்ொர்கள். அதலன முலற�ா்க 
்கணிககும் பொருட்டு, எத்தலன முலற ெம்ப் பெயகிளறாம், 
எவவேவு ொல் பவளிகப்கா்ணரப் ெட்டிருககின்றது என்ெதலன 
அட்்வல்ண ளொடுதல் அவசி�்ானது. ்ாரெ்கப் ெம்பிலன 
்ாத்திரம் ெ�ன்ெடுத்தும் பெண்்கள் இரண்்ாவது வார இறுதியில் 
ஒரு நாலேககு 850 முதல் 900 மில்லி லிட்்ர அேவிற்்கான 
தாயப்ொல் சுரத்தலிலனக ்கா்ணளவண்டும். குலறப்பிரெவத்தினில் 
பிறநத குழநலதககு ஆரம்ெத்தில் தாயப்ொலின் அேவு குலறவா்க 
இருநதாலும் குழநலத வேர வேர அதன் ளதலவ அதி்க்ாகும் 
என்ெதலனயும் ்கவனத்தில் ப்காள்ேளவண்டும். 

ந்து ெமூ்கத்தில் ஒரு புறம் பிறநத குழநலதககு தாயப்ொல் 
பு்கட்டுவதின் நன்ல்்கள் குழநலதககு ்ாத்திரம் அல்ை 
பெற்ற தாயககும் நைம் என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி 
வருகிளறாம். அளத ெ்�ம், ளவலையி்த்தில் இருககும் 
பெண்்களுககு ளவலைககு நடுளவ இல்பவளிப�ன்பறான்று 
இருப்ெதில்லை அல்ைது அவர்கேது கூலி ஒரு ்ணிளநரத்திற்கு 
இத்தலன என்று பொல்ைப்ெட்டிருப்ெதால் இல்ள� இல்பவளி 
எடுத்துகப்காள்ோ்ல் ளவலை பெயகின்றனர. பிள்லே பெற்ற 
நாட்்களில் ெ்ணம் எத்தலன முககி�ம் என்று அலனவருககும் 
பதரியும், அதனால் தான் ெை ெ்�ம் குழநலதககுத் 
தாயப்ொல் கூ் ப்காடுக்கா்ல் ளவலைபெய� சிை பெண்்கள் 
உநதப்ெடுகின்றனர என்ெதும் புரிநதுகப்காள்ேககூடி�ளத. பிறநத 
குழநலதககு தாயப்ொல் பு்கட்டு என்று பொல்ைத்பதரிநத ெமூ்கம் 
புதி�தாய பிள்லேல�ப் பெற்பறடுத்த தாயின் ளநரத்ளதலவ்கலே, 
தா�ாய அவள் பெயயும் ்க்ல்்கலே உ்ணரநதுப்காள்ே 
்றுப்ெதால் தான், ் ாரெ்கங்கலேப் ெம்ப் பெயது தாயப்ொலிலன 
பவளிகப்கா்ணரதல் என்பறான்று இன்று தாய்ார்கோல் 
வழக்கப்ெடுத்திக ப்காள்ேப்ெட்டிருககின்றது. ்ாறி வரும் ெமூ்க 
பொருோதாரச் சூழலில் ஒரு தாய, தா�ாய இருப்ெதனால் 
ள்ற்ப்காள்ே ளவண்டி� ்க்ல்யிலன முலற�ாய ள்ற்ப்காள்ளும் 
தனிப்ெட்் ளொராட்்த்தின் ஒரு பவளிப்ொடு தான் இது. 

ஒரு தாய தன் குழநலதககு தாயப்ொல் பு்கட்டுவது 
்க்ல்ப�ன்றால் அலத உ்ணரநது, அதற்்கான சூழலிலன 
அத்தாயககு வழஙகுவது ெமூ்கத்தின் ்க்ல். இது ெமூ்கத்தின் 
பொறுப்பு.                                           

மரு்ததுவர யாழினி
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இன்றககு அல்் ்தந்்த ஜெரியனார் கனா்ததில் இருநவ்த 
திரனாவிட சித்தனாந்தங்க்� ஒப்புகஜகனாள்�னா்த வெனாககு 
மை.ஜெனா.சி ே்கயறனாககளிடம் உணடு. இேர்கள் 

திரனாவிடத்்த அது ஏற்ெடுததிய மைறுமை்ர்ச்சி்ய மைறுப்ெனார்கள். 
எனினும் மைறுபுறததில் இநதியததிடம் மைணடியிடடுக 
கிடப்ெனார்கள். இநதி எழுததுக்� அழிகக வேணடும் எ் 
்தந்்த ஜெரியனார் ்தனி ஆ�னாகத ஜ்தனாடர் ேணடி நி்்யங்களில் 
உள்� இநதி எழுததுக்� அழிததுகஜகனாணடு ேரும்வெனாது, 
மைணஜைணஜைய் ஜகனாணடு அந்த ்தனா்ர அழித்த ேர்னாறு 
மை.ஜெனா.சி மைற்றும் ்தமிழ்தவ்தசியததிற்கு உணடு. இனறு 
ெல்வேறு அணிக�னாக அேர்கள் பிரிநது இருந்தனாலும் 
திரனாவிட எதிர்ப்புகஜகனாள்்கயில், ஜெரியனார் எதிர்ப்பில் 
அேர்கள் இ்ைநது ஜகனாள்ே்்தப் ெனார்கக முடியும். இதில் 
முககியமைனாக ஒரு ஜசய்தி்யப் ெனார்கக வேணடும்; இந்த 
்தமிழ்தவ்தசியததிற்கு சற்றும் கு்றவில்்னா்த அ�விற்கு 
இனறு ்தலிததியம் வெசுகினறேர்கள் ்தந்்த ஜெரியனா்ர எதிர் 
நி்்யில் ்ேதது வெசும் வெனாககு ெ் ஆணடுக�னாகவே 
அதிகரிதது உள்�து எனெ்்த நனாம் அறிவேனாம். 

ஆரம்ெ கனா்ங்களில் ்தந்்த ஜெரியனார் அணைல் 
அம்வெதகர் ஜகனாள்்கக்� முனஜ்டுத்தேர்கள் இனறு 
்தந்்த ஜெரியனா்ர ஒடுககப்ெடட மைககளின எதிரி எனெது வெனால் 
சித்தரிதது, அேர் பிற்ெடுத்தப்ெடட மைககளுககனா் ்த்்ேர் 
எனெ்்த ேலியுறுததி ஜெனாய் ெரப்பு்ர ஜசய்ே்்த நனாம் 
ெனார்ககினவறனாம். அந்த இடததில் ெணடி்தர் அவயனாததி்தனாச்ர 
ஜகனாணடு ேநது நிறுததுகினற்ர்; அ்தற்கு அேர்கள் 
கூறும் கனாரைம், ்தந்்த ஜெரியனார் ெணடி்தரின புக்ழ 
மை்றததுவிடடனார் எனறும் திரனாவிடர்கள் எனும் ெ்தத்்த 
மு்தன மு்தலில் அேர்்தனான ெயனெடுததி்னார் எனறும் கனாரைம் 
கூறுகினற்ர். ்தந்்த ஜெரியனார் திரனாவிடர் எனும் ஜசனால்்்க 
ஜகனாணடு புது அரசியல் மைனாற்றத்்த சமூகப் புரடசியனாக இங்கு 
நடனாததிககனாடடி்னார். அ்த்் ஒரு சமூக இயககமைனாக மைககளிடம் 
கடட்மைதது ஜகனாணடு வசர்த்தனார் எனும் உண்மை்ய அேர்கள் 
ஆரனாயவும் ஏற்றுக ஜகனாள்�வும் ்தயனாரனாக இல்்். ஜெரியனார் 
அவயனாததி்தனாச்ர மை்றககவில்்் எனும் உண்மை்ய 
அேர் ேர்னாற்்றப் ெடித்தனாவ் உைர்நதுகஜகனாள்� முடியும். 
திரனாவிடர் இயகக ஆய்ேனா�ர் க. திருநனாவுககரசு அேர்கள், 
திரனாவிட இயககம் ்தலிததுகளுககு எதிரனா்்தனா எனும் நூலில் 
பினேருமைனாறு வி்னா எழுப்புகினறனார். 

அவயனாததி்தனாசரது நூல்க�னா் பூர்ேத ்தமிஜழனாளி எனும் 
புத்தரது ஆதிவே்தம், விபூதி ஆரனாய்ச்சி, ய்தனார்த்த பிரனாமைை, 
வேஷ பிரனாமைை வே்தனாந்த விேரம் வெனானற ெ் நூல்கள் 
நமைககு 1980ஆம் ஆணடின க்டசியில்்தனான கி்டத்த். 
1960களில் திரு.வி.க.வின ேனாழ்க்கக குறிப்புக்�ப் ெடித்த 
நமைககு - ஜெ.சு. மைணி எழுதிய்தற்குப் பிறகு - நம் வ்தனாழர்  
எஸ்.வி. இரனாெது்ர நீ்கிரியிலிருநது ெடிஜயடுதது 
அனுப்பி்னார். இ்தற்கு இ்டயில் எத்த்் ஆணடுகள் ஓடி 
மை்றநதுள்�். இப்ெடி நூல்கள் இருப்ெ்தனாகவே எேர்ககும் 
ஜ்தரியனாமைல் வெனா்வ்தன? இேற்்ற யனார் மை்றத்தது?

 1938 ே்ர ேனாழ்ந்த ஆர். வீ்ரயன அவயனாததி்தனாசர்ககு 
என் ஜசய்்தனார்?

 1941 ே்ர ேனாழ்ந்த மை. ெழனி சனாமி அவயனாததி்தனாசரது 
சிந்த்்க்�ப் பிரச்சனாரம் ஜசய்்தனாரனா?

 1945 ே்ர ேனாழ்ந்த இரட்ட மை்் சீனிேனாசன 
அவயனாததி்தனாசப் ெணடி்தரின சிந்த்்க்� - நூல்க்� 
முனஜ்டுததுச் ஜசல்்னாமைல் ெதிப்பிககனாமைல் வெனா்வ்தன?

 1947 ே்ர ேனாழ்ந்த எம்.சி. ரனாெனா அவயனாததி்தனாச்ர 
நி்்வுெடுத்த என் ஜசய்்தனார்?

 1958 ே்ர ேனாழ்ந்த சுேனாமி சகெனா்ந்தனாவுககு 
அவயனாததி்தனாசர் ெற்றிய மைதிப்பீடு என்? அேர் அவயனாததி 
்தனாசரது சிந்த்்களுககுச் ஜசய்்தது என்?

 1964 ே்ர ேனாழ்ந்த வமையர் சிேரனாஜ் அவயனாததி்தனாசரது 
சிந்த்்க்� முனஜ்டுததுச் ஜசல்் உ்தவி்னாரனா?

 1966 ே்ர ேனாழ்ந்த எல்.சி. குருசனாமி அவயனாததி்தனாசரது 
சிந்த்்க்� ஜேளிப்ெடுத்தனா்தது ஏன?

இப்ெடித ்தனாழ்த்தப்ெடட ்த்்ேர்க்� ேரி்சப்ெடுததிக 
கனாடடிக வகடக முடியும்? ஆ்னால் குழப்ெம் வி்�விப்ெேர்களின 
ஜசயல் அது எனெ்தனால் நனாம் அறிேனார்ந்த விேனா்தத்்த 
மைடடுவமை விரும்புகினவறனாம். 

வமைலும் ேள்�்னார் அேர்கள் அவயனாததி்தனாசர் அேர்களுககு 
முன ேனாழ்நது மை்றந்தேர். அேர் ்சே மை்தத துறவி 
எனறவெனாதும் ஆரிய எதிர்ப்பு, வே்த மை்த எதிர்ப்பு, மூட 
நம்பிக்க எதிர்ப்பு அேர் ெனாடல்களில் மிளிரும். அேருககுப் 

தமிழ்த்தசியமும்
தலி்ததியமும்
அ்யா்ததிதாசரும் 
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பின வ்தனானறிய அவயனாததி்தனாசர் இரனாமைலிங்க அடிகள் ெற்றி 
கூறவே இல்்் எனறு அடம் பிடிப்ெது அறிவிற்கு ஏற்ற 
ஜசய்னா? எனெ்்த எணணிப்ெனார்கக வேணடும். 

அதுமைடடுமைல்், ்தமிழ்தவ்தசியம் வெசிடும் நெர்கள் 
ஜெரியனா்ர மைறுதது அவயனாததி்தனாச்ர ஏற்றுகஜகனாள்ே்்த 
நனாம் ெனார்கக முடியும். அேர்க்�ப் ஜெனாறுத்தே்ரயில் 
அணைல் அம்வெதகர் வேற்று மைனாநி்த்தேர் அவயனாததி்தனாசர் 
்தமிழ்நனாடடில் பிறந்தேர் எனற கனாரைம் மைடடுமைல்்னாமைல் 
்தமிழ்தவ்தசியம் ேலியுறுததும் ெனாதி்ய எந்த இடததிலும் 
ஒழிகக வேணடும் எ் கரு்தனா்தேர் ெணடி்தர் எனெவ்த 
அே்ர ஏற்றுக ஜகனாள்� உண்மை கனாரைம்; ஏஜ்னில் 
்தமிழ்தவ்தசியததின ெடி ெனாதி நல்்து ெடிநி்்கள் ்தனான 
கூடனாது எனும் அரிய ்தததுேத்்தக ஜகனாணடேர்கள். 

அவயனாததி்தனாசரின ெனாதிய மை்நி்்்ய அேரின 
ெல்வேறு நூல்களில் ெனார்கக முடியும். அேரின ெனார்ப்ெனிய 
சிந்த்் நமைககு வி�ங்கும்; அேரின கடடு்ர ஒனறில், 
‘இநதியனாவில் ்தனாழ்த்தப்ெடட ெனாதிவயனாருககு நியமிககப்ெடட 
சங்கம்’ எனற ்த்்ப்பிடட கடடு்ரயில் அவயனாததி்தனாசர் 
இவேனாறு எழுதுகிறனார்.

இந்த டிசம்ெர் மைனா்தம் விடுமு்றக கனா்ததில் சி் 
ஜெரிவயனார்கள் கூடி இநதியனாவில் ்தனாழ்த்தப்ெடடுள்� 
சனாதிவயனா்ரச் சீர்திருத்த வேணடும் எனறு முடிவு 
ஜசய்திருககிறனார்கள்.

இேற்றுள் இயல்ெனாகவே அறிவினறித ்தனாழ்நதுள்� சி் 
ேகுப்ெனாரும் உணடு. சனாதித ்த்்ேர்களின விவரனா்தத்தனால் 
்தனாழ்த்தப்ெடடுள்�ேர்களும் நனா�து ே்ரயில் ்தனாழ்ததி 
ேருகிறேற்றுள் ்தனாழ்ந்தேர்களுமைனாகிய ஓர் ேகுப்ெனாரும் உணடு.

அேர்கள் யனாஜரனபீவரல் குறேர், வில்லியர், சககிலியர், 
மை்ஜமைடுககும் வ்தனாடடிகள் இயல்ெனாகவே ்தனாழ்ந்த 
நி்்யிலுள்�ேர்கள்.

சனாதித ்த்்ேர்க�னாகும் வேஷ பிரனாமைைர்க�னால் 

ெ்றயஜரனறும் ,  ச னாம்ெனாஜரனறும் 
ே்ங்்கயஜரனறும் கூறி அேர்க்�ச் சுத்த 
ெ்ங்க்� ஜமைனாணடு குடிகக விடனாமைலும், 
ேணைனார்க்� ேஸ்திரஜமைடுகக விடனாமைலும், 
அம்மைடடர்க்� சேரஞஜசய்ய விடனாமைலும், 
அந்தஸ்்த னா்  உததிவய னா கங்களில் 
பிரவேசிகக விடனாமைலும், ஏவ்தனா து்ர 
மைககள் கரு்ையனால் ஓர் உததிவயனாகத்்த 
ஜெற்றுகஜகனாணட வெனாதிலும் அ்தனினினறு 
முனனுககு ஏறவிடனாமைலும் ெ்ே்க இடுககங்க்�ச் ஜசய்து 
்தனாழ்ததிக ஜகனாணவட ேருகிறனார்கள். இேர்க்�த ்தனாழ்ந்த 
ேகுப்ெனார் எனறு கூற்னாகனாது. சனாதிவெ்தமுள்� மைற்றேர்க�னால் 
்தனாழ்த்தப்ெடட ேகுப்ெனார் எனறு கூறல் வேணடும்.

இேற்றுள் கூ�ங் குப்்ெகளுடன குைப்ஜெரும் 
ஜெனாருடக்�யும் வசர குவிதது குப்்ெக குழிஜயனெது 
வெனா் கல்வியிலும், நனாகரீகததிலும், விவேகததிலும், 
ஒற்று்மையிலும் மிகுநது வேஷ பிரனாமைைர்கள் கற்ெ்னா 
க்்தகளுககிைங்க னாமைல்  விவ ர னாதிக� னாய்  நினற 
திரனாவிட ஜெ�த்தர்கள் யனாே்ரயும் ெ்றயர், சனாம்ெனார், 
ே்ங்்கயஜரனறு ்தனாழ்ததிக ஜகனாணடதுமினறி சககிலி, 
வ்தனாடடி, குறேர், வில்லியர் இேர்கள் யனாே்ரயும் ஐந்தனாேது 
சனாதிஜயனறும், ெஞசமை சனாதிஜய் நூ்த் ஜெயரிடடு 
வமைனமைகக�னாம் ஜெ�த்தர்க்�யும் அககுப்்ெயில் வசர்தது 
ெஞசமை சனாதிஜயனறு ேகுததிருககினறனார்கள்.” (அவயனாததி 
்தனாசர் ஜ்தனாகுதி 1, ெ.97)

அறிவினறி ்தனாழ்ந்த ேகுப்ெனார் எனெது ெனாதி ஒழிப்புச் 
சிந்த்்யனா? வமைனமைகக�னாம் ஜெௌத்தர்க்� ெஞசமை 
ெனாதி எனறு சககிலி, வ்தனாடடி, வில்லியர் இேர்கவ�னாடு 
வசர்ததுவிடடது மிகத ்தேறு எனறு எழுதுகினறனார். ெ் 
இடங்களில் ெனாதி வெ்தமைற்ற ஜெௌத்தர்கள் எ்க கூறுேது 
ெ்றயர்களில் உள்� உடெனாதிக்� குறிப்பிடவட எனெ்்த 
அேர் சிந்த்்க்� ெடிககினறவெனாது உைர முடியும்! இது 
ஒரு துளி ்தனான; அேர் சிந்த்் ஜ்தனாகுப்்ெ ெடித்தனால் அேர் 
ெ்றயர்க்�த ்தவிர மைற்றேர்க்�க குறிப்ெனாகச் சககிலிய 
மைகக்� எந்த அ�வுககு இழிேனாக கருதி உள்�னார் எனெது 
வி�ங்கும்; இந்த ெ்றயர் கு் உ்ழப்ெனா�்ரத ்தனான ்தந்்த 
ஜெரியனார் எனும் ெனாதி ஒழிப்பு வெனாரனாளி மை்றததுவிடட்தனாக 
்தலிததிய வ்தனாழர்கள் ெ்ர் க்்தககினற்ர். 

சரி இதில் ்தமிழ்தவ்தசியர்கள் என் ஜசய்கினறனார்கள் 
எனறனால், அவயனாததி்தனாச்ர ஏற்றுகஜகனாணடு ெ்றயர்க்� 
சனாம்ெே கு் வே�னா�ர், வீர வசனாழ ெ்றயர் எ் 
அ்ழததுகஜகனாணடனால் அேர்கள் வமைன்மை ஜெற்று 
விடுேனார்கள் எ்க கூறித திரிகினற்ர். அணை்், ்தந்்த 
ஜெரியனா்ர ஏற்றுகஜகனாள்� மைறுககும் ்தமிழ்தவ்தசியேனாதிகள் 
அவயனாததி்தனாச்ர ஏற்றுக ஜகனாள்ளும் கனாரைம் இரணடு; 
ஒனறு இ்த தூய்்மை அடிப்ெ்டயில் ்தமிழர் மைற்ஜறனானறு 
அேர் ெனாதி ஒழிப்பு வெனாரனாளி அல்்; அேர் ெ்றயர் ெனாதி 
உயர்ந்தது எ் நிறுே முயனறேர் எனெ்தனால் ்தனான; ஏஜ்னில் 
்தமிழ்தவ்தசியததிற்கு ெனாதி நல்்து ஏற்றத்தனாழ்வுகள் கூடனாது 
எனெது ்தனாவ் அடிப்ெ்ட? சனாகக்ட இருகக்னாம் ஆ்னால் 
ஜகனாசு மைடடும் உற்ெததி ஆகக கூடனாது எனெதில் என் 
ஜ்தளிவு இருகக முடியும்? 

்தமிழ் நனாடடு ேர்னாற்றில் ்தந்்த ஜெரியனா்ரப் புறககணிககும் 
எேருககும் அது ்தமிழ்தவ்தசியமைனாக இருந்தனாலும் ்தலிததியமைனாக 
இருந்தனாலும் இறுதியில் வ்தனால்விவய எனெது ்தனான ேர்னாறு. 

்தாழர கனிம�ாழி
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க திரேன கிழககில் ஜமைல்் எடடிப்ெனார்த்தது. குயில்கள் 
கனா்்ப் ெண ெனாடத ஜ்தனாடங்கியது. கதிரேன 
ஒளி முகததில் ெடடவுடன, வெனார்ததி இருந்த 

வெனார்்ே்ய நனறனாக இழுததுப் வெனார்ததிக ஜகனாணடு 
ெடுககிறனார் ஆ்தேன. கனா்் குளிரில் முழுதும் வெனார்ததிக 
ஜகனாணடு கடடிலில் ெடுததிருப்ெது்தனான எனவ் சுகம்!

ஆ்தேன அருகில் ேந்த நினற ்தனாத்தனா, “யப்ெனா ஆ்தேனா, 
்தனாத்தனா ஆததுககு வெனாவறன. ேறீங்க�னா?” எனற்்த 
வகடடது்தனான வெனாதும், மின்ஜ்் வெனார்்ே்ய விடடு 
இருட்டக கிழிததுக ஜகனாணடு துள்ளி குதிககிறனார் 
ஆ்தேன.

‘‘ேநவ்தன ்தனாத்தனா” எனறு விறு விறுஜே் ெல்்் 
வி�ககச் ஜசல்கிறனார்.

ெல் வி�ககி, ெனால் அருநதிவிடடு, ்தனாத்தனாவுடன ஆற்றில் 
ஜசனறு குளிப்ெ்தற்கனாக மைனாற்றுததுணிகள், துணடு, வசனாப்பு 
ஆகியேற்்ற ஒரு ் ெயில் எடுதது ் ேததுக ஜகனாள்கிறனார். 
்தனாத்தனாவும் ்தன ெங்குககு ்த்ககுத வ்த்ேயனா்ேற்்ற 
ஒரு ்ெயில் எடுதது ்ேததுக ஜகனாள்கிறனார். ்தனாத்தனா 
கி�ம்பி ்தயனாரனாகும் முனவ், ஆ்தேன கி�ம்பி ்தனாத்தனாவின 
்சககிளின அருவக ்தயனாரனாய் ்தனாத்தனாவின ேரு்கககனாக 
கனாததிருககிறனார். இருககனா்தனா பினவ், ஆற்றுககு வெனாக 
வேணடுவமை!

ஆ்தேனுககு ஆற்றில் குளிப்ெஜ்தனறனால் ஜகனாள்்�ப் 
பிரியம். உடல் தூய்்மைககு மைடடுமைல்்; நகரததில் 
சதுர அடியில் அ�நது நீச்சல் கு�ம் கடடி, அ்தற்குள் 
ஜநருககடியில், நீ, நனான எனறு நீநதி கற்கும் ெயிற்சி்யக 
கனாடடிலும், ஓடும் ஆற்றில், ஆடும் மீவ்னாடு , 
எல்்்யில்்னாமைல் வி்�யனாடும் ெனாங்கு மை்ததிற்கு 
புததுைர்ச்சி ஊடடுே்தனாய் இருககும். அதுவே ஆ்தேன 
ஆற்றில் குளிகக விரும்பும் ஊர் அறிந்த ரகசியம்.

அவ்தனாடு ஆற்றுககு வெனாகும் ேழியில், ்தனாத்தனாவேனாடு 
்சககிளில் வெனாகும்வெனாது வெசிகஜகனாணவட, ஆ்மைரம், 
அரசமைரம், கு�ம், குட்ட, ேயல், ேனாய்ககனால், ேரப்பு, 
வ்தனாப்பு எனறு ெனார்ததுகஜகனாணவட ஜசல்ேது ஆ்தேனுககு 

இ்தமைனாய் இருககும்.

்தனாத்தனா ்தயனாரனாகி ்சககிள் அருவக ேருகிறனார்.

ஆ்தேன, “்தனாத்தனா, இனனிககு நனா ் சககிள் ஓடடேனா?”

்தனாத்தனா சிரிததுகஜகனாணவட, “இந்த ்சககிள்� ்சட 
ஸ்டனாணட இல்்ப்ெனா. உ்ககு உயரம் ெத்தனாது. வ்தனாது 
ெத்தனாது. இனனும் ஜகனாஞச நனாள் ஜசல்்டடும், அப்ெ 
ஓடட்னாம். சரியனா?”

ஆ்தேனும் ்தனாத்தனா வெச்்சக வகடடுகஜகனாணடு, “சரி 
்தனாத்தனா” எனகிறனார்.

்தனாத்தனா ்சககிளில் அமைர்ந்தவுடன ஆ்தேனும் 
்சககிளில் ஏறி அமைர்நதுஜகனாணடு, வெருநதில் நடதது்ர் 
ஜசனால்ேது வெனால், “ஜரய் ஜரய்” எ் ஜசனால்், ்தனாத்தனாவும் 
்சககி்� மிதிககத ஜ்தனாடங்கி்னார்.

ஆ்தேன ்சககிளில் ஜசல்லும்வெனாது, ்தன கணக்� 
அக் விரித்தெடி, ்தனான ெனார்தது ெனார்தது வியந்த ஊ்ர 
மீணடும் மீணடும் ெனார்தது வியககிறனார். ் சககிள் எவே�வு 
வநரம் ஜசனறிருககும் எனறு ஜ்தரியவில்்். ஜமைல்் 
ஜமைல்் ்சககிளின வேகம் கு்றந்தது. ெககேனாடடில் 
சனாய்நது எடடிப் ெனார்த்த ஆ்தேனுககு, கு�கக்ர்ய 
ஜநருங்குேது ஜ்தரிந்தது. கு�கக்ரயில் ஒர் அழகிய 
அரசமைரம். அரசமைரத்தடியில் ்சககி்� நிறுததி்னார் 
்தனாத்தனா.
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ஆ்தேன ்தனாத்தனா்ேப் ெனார்தது, “ஏன ்தனாத்தனா ் சககி்� 
நிறுததுறீங்க. ஆததுககு அழச்சிடடு வெனாவறனனு்தனா் 
ஜசனானனீங்க. இப்ெ கு�ததி் ேநது நிறுத்தறீங்க?” எ் 
வி்வி்னார்.

்த னாத்தனா ,  “ஆததுககுத்தனாம்ப்ெனா  வெ னாவற னாம் . 
அரசமைரத்தடியி் ஒரு பிள்்�யனார் சி்் இருககு. அந்த 
பிள்்�யனார் சி்் ் கயி் இருகக கயி்ற கழடடி ் கயில் 
கடடிகிடடனா, வநனாய் ஜநனாடி, கனாதது கருப்பு அணடனாதுனனு 
ஒரு அய்தீகம். அ்தனான, அந்த கயிற எடுதது உ்ககு கடடி 
விட்னாம்னு, ்சககி� நிப்ெனாடடிவ்ன” எனறனார்.

ஆ்தேன வயனாசித்தேனாவற, “எ்ககுத்தனான ்தடுப்பூசி 
எல்்னாம் வெனாடடிருககனாங்கவ�. சத்தனா் உைவு, ெனால், எல்்னா 
கனாயும், எல்்னா ெழமும், எல்்னா கறியும் சனாப்பிடவறவ். 
அப்ெறம் ஏன எ்ககு வநனாய் ஜநனாடி ேரப்வெனாகுது?” எனறனார்.

்த னா த ்த னா வி ற் கு  எ ன ்  ஜ ச னா ல் ே ஜ ்த ன று 
ஜ்தரியவில்்்.‘‘அஜ்தல்்னாம் ஒரு அய்தீகம்ப்ெனா” எனறு 
மைடடும் ஜசனான்வ்தனாடு நிறுததிக ஜகனாணடனார்.

ஆ்தேன விடுே்தனாய் இல்்், “ஓ! அது சரி! அது 
என் ்தனாத்தனா ‘கனாதது கருப்பு'? கனாததுன்னா Wind. 
கருப்புன்னா Black. ‘கனாதது கருப்பு’ அப்ெடின்னா Black 
Wind-ஆ? Windககு எப்ெடி ்தனாத்தனா Colour இருககும்?”

்தனாத்தனா, “கனாததுக கருப்புன்னா வெய்ப்ெனா. அது 
அணடனாமை இருககத்தனான இந்தக கயிறு” எனறனார்.

ஆ்தேன அ்மைதியனாய் வகடடுகஜகனாள்கிறனார்.
அரச மைரத்தடியில் உள்� விநனாயகர் சி்் அருவக 

ஜசனற்ர் இருேரும். அந்த சி்்்ய உற்றுக கேனித்தனார் 
ஆ்தேன. அந்த சி்் கழுததில் ஒரு ஜ்தறிப்பு இருந்தது.

ஆ்தேன, “்தனாத்தனா, இந்த சி்் கழுதது் ஒரு 
ஜ்தறிப்பு இருகவக. அது எப்ெடி ேநதுச்சு? யனாரனாச்சும் 
உடச்சிடடனாங்க�னா இந்த சி்்ய?” எனறனார்.

்தனாத்தனா, “ஜ்தரிய்ப்ெனா. நனா சின் புள்�யனா 
இருந்தப்ெவ்நது இ்த கேணிச்சிருகவகன. இந்த ஜ்தறிப்பு 
கழுததி் இருககு. எங்க ்தனாத்தனா கனா்தது்ல்்னாம் இவ்த 
அரச மைரத்தடியி் புத்தர் சி்் இருநதுச்சனாம். அப்புறம் 
ஜகனாஞச கனா்ததி், ெககதது டவுனு் வே்தக வகனாயில் 
ேந்த உட்்தனான சுததுப்ெடடு் நி்றய புள்�யனார் ஜச் 
மு்ழச்சுச்சு. அப்ெடித்தனான ஒரு நனாள் கனா்்யி் ெனாத்தனா 
இங்க இருந்த புத்தர் சி்்ககு ெதி்னா புள்்�யனார் சி்் 
இருநதுச்சனாம். ஊர் ஜெரியேங்க எல்்னாம் விசனாரிச்சு 
ெனார்த்தனாங்க. இந்த புள்�யனார் சி்ய எடுத்தனா ஊருககு 
ஆகனாது, சனாெம் ஆயிடும்னனு, ெககதது டவுன வே்தக 
வகனாயில் புவரனாகி்தர் ஜசனால்்வும், ஊர் ஜெரியேங்க, இ்த 
அப்ெடிவய உடடுடடனாங்கனனு வகள்வி ெடவடன.”

ஆ்தேன, “ஜசமை சுேனாரசியமைனா இருககு ்தனாத்தனா. ரனாததிரி 
புத்தர். தூங்கி எநதிரிச்சனா, கனா்்யி் ்த்்யி் ஆெவரஷன 
ஜசஞசு புள்�யனார் ஃபிடடிங். ஜசமை இனடஜரஸ்டிங் டுவிஸ்ட 
்தனாத்தனா” எ் சிரிததுக ஜகனாள்கிறனார்.

்தனாத்தனாவும், வெரனின ந்கச்சு்ே உைர்்ே எணணி 
சிரிககிறனார். சிரிததுக ஜகனாணவட ்தனாத்தனா விநனாயகர் 
சி்்யில் இருநது ஒரு கயி்ற எடுதது, ேனாயனால் தூசு 
்தடடிவிடடு, துணடில் து்டததுவிடடு, ஆ்தேன ் கயில் கடடி 
விடுகிறனார். ஆ்தேன அந்த கயி்ற கடடிகஜகனாணடு ஸ்்டல் 

ஜசய்துஜகனாள்கிறனார். ்தனாத்தனாவும் ஆ்தேனும் 
்சககிளில் ஏறி ஆற்்ற அ்டகினற்ர்.

ஆற்றில் ஆ்ந்தக குளியல் ஜசய்கிறனார் 
ஆ்தேன. மீவ்னாடு ்தனானும் நீநதி 
மைகிழ்கிறனார். ஆற்்ற விடடு ஜேளிவய 
ேநது, ்தனான வெனாடடிருந்த உடுப்்ெ 
எல்்னாம் ஒரு ் ெயில் வெனாடடுக ஜகனாணடு, 
மைறு உடுப்பு உடுததிக ஜகனாள்கிறனார்.

மீணடும் ்சககிள் ெயைம். ்தற்வெனாது, இல்்ம் 
வநனாககி. ஆற்்ற வநனாககி ேரும் வெனாது, ஊ்ர வநனாககிய 
ஆ்தேன கணகள். திரும்ெவும் இல்்ம் வநனாககிச் ஜசல்லும் 
வெனாது, ்கயில் கடடி இருந்த கயி்றவய வநனாககி் 
ஆ்தேன கணகள். கயி்ற அவேப்வெனாது ்தடவியெடிவய 
ஏவ்தனா வயனாச்்யில் இருந்தனார்.

இல்்ம் ேநது வசர்ந்தவுடன, அம்மைனா, அப்ெனா, ெனாடடி 
எ் அ்்ேரிடமும், ஊர் சுற்றிய அனுெேத்்தயும், 
அரசமைரம், புத்தர், விநனாயகர் சி்், கு�ம், ஆறு, கயிறு 
எ் எல்்னாேற்்றயும் ெற்றியும் ஜகனாஞசமும் கயிறு 
திரிககனாமைல், கணட்்த கணடெடி ஜசனால்லிக கனாடடி்னார்.

அம்மைனா, “சரி ஆ்தேனா, நீ வெனாடடிருந்த சட்ட துணிகள் 
எல்்னாம் அழுககனாயிருககும். அது எல்்னாத்்தயும் 
து்ேககிற கூ்டயில் வெனாடுப்ெனா” எனகிறனார்.

ஆ்தேன, “ஏம்மைனா, ஒரு ்தடே வெனாடட துணிய 
இனஜ்னாரு ்தடே வெனாடக கூடனா்தனாம்மைனா? ஏன அந்த 
துணியல்்னாம் து்ேககணும்?”

அம்மைனா, “தி்மும் குளிககறீங்கவ�. அது ஏன?”

ஆ்தேன ,  “அப்ெ்த னான உடம்பு் இருககற 
அழுகஜகல்்னாம் வெனாய், ெனாகடீரியனா, கிருமி எல்்னாம் 
இல்்னாமை சுத்தமைனா இருகக முடியும் அ்தனான.”

அம்மைனா, “ம், சரி! அவ்த வெனா்்தனான துணிககும். நனாள் பூரனா 
உடம்பில் இருந்த அழுககு, அப்புறம் ஜேளிப்புற அழுககு 
எல்்னாம் வசநது சடட துணிஜயல்்னாம் அழுககு ஏறிடும்.”

ஆ்தேன, “அப்ெடியனா? அந்த அழுககு துணியவே 
திரும்ெ வெனாடடுகிடடனா என் ஆகும்?”

அம்மைனா, “துணி் இருககற கிருமி உடம்பு் ேநது 
உககனாநதுகிடடு வநனாய் ேநதிடும்.  வநனாய் இல்்னாமை நம்மை� 
ெனாதுகனாககனும்்னா, நனாமை சுத்தமைனா இருககனும். நனாமை 
சுத்தமைனா இருககனும்்னா, உடம்பும் சுத்தமைனா இருககனும். 
உ்டயும் சுத்தமைனா இருககனும். அ்த விட முககியம் 
உள்�ம் சுத்தமைனா இருககனும். புரிஞசு்தனா சுடடிப் ்ெயனா?” 
என மைண்டயில் ஜசல்்மைனாய் ஒரு குடடு ்ேககிறனார்.

ஆ்தேன, “ம். புரியுதும்மைனா. உள்�த்த எந்த வசனாப் வெனாடடு 
குளிப்ெனாடடறதும்மைனா?” எ் சிரிததுக கூறிகஜகனாணவட 
வகடகிறனார். ஆ்தேன சற்வற வயனாசிததுவிடடு, ்தன ் கயில் 
்தனாத்தனா கடடிய கயி்றக கனாடடி சநவ்தகதவ்தனாடு,  “இந்த 
கயிறு்யும் கிருமி இருககுவமைனா?” எ்க வகடகிறனார்.

ஆ்தேனின அடுககடுககனா் அறிேனா் வகள்விக்� 
அ்மைதியனாய் ஆ்ந்தமைனாய் ரசிததுக வகடடுகஜகனாணடிருந்த 
்தனாத்தனா, இப்வெனாது கததிரிவகனா்்த வ்தட ஆரம்பித்தனார். 

ஹரிஷ் கமுகக்குடி �ாரிமுத்து
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அ ய்யனாவின வ்தர்வு எப்வெனாதும் வசனா்ட வெனா்தில்்். 
வசனா்ட வெனாயிருந்தனால் அது அய்யனாவின 
வ்தர்ேனாக இருநதிருககனாது. அய்யனாவே வநரடியனாகத 

வ்தர்வு ்ேததுத வ்தர்நஜ்தடுககப்ெடடேர்களில் மிக 
முககியமைனா்ேர்கள் இரணடு வெர். அேர்கள் இருேர் 
இல்்னாமைல் ்தமிழ்ச்சமூக, அரசியல் ேர்னாறு எழு்தப்ெட 
முடியனாது. இருேரில் மு்த்னாமைேர் வெரறிஞர் அணைனா. 
இரணடனாமைேர் ஆசிரியர் கி. வீரமைணி!.

திருப்பூரில் ்த்ககு முன்னால் உடகனார்நது ஜகனாணடிருந்த 
இ்�ஞரிடம், ‘என் ஜசய்கிறீர்கள்? எனறு வகடடனால் அய்யனா 
‘ெடிதது முடிததுவிடவடன, சமூகப் ெணியனாற்றவே விருப்ெம்” 
எனகிறனார் அந்த இ்�ஞர் ‘எனவ்னாடு ேநதுவிடுகிறீர்க�னா? 
ஏனறு வகடடனார் அய்யனா, அப்ெடி அய்யனாவுடன கி�ம்பியேர் 
்தனான ்தமிழ்நனாடடின மு்த்்மைச்சர் ஆக அணைனா!.

‘‘விடு்த்்’ ஏட்ட நிறுததிவிட்னாம், அ்்தக கேனிதது 
நடத்த யனாருமில்்்” எனற கே்்்ய அந்த இ்�ஞனிடம் 
அய்யனா ஜசனால்கிறனார். ‘ஜகனாள்்க்ய வி�கக ‘விடு்த்்’ 
நனாவ�டனாக ேருேது ்தனான சிறந்தது, அ்்த 
நிறுததிவிடடு ேனார ஏடனாகத ஜ்தனாடங்குேது 
பினவ்னாககிச் ஜசல்ேது மைனாதிரி ஆகிவிடும். 
நம் இ் எதிரிகளுககும் அது ேனாய்ப்ெனாக 
ஆகிவிடும்” எனகிறனார் அந்த இ்�ஞர்.  
‘நீங்கள் ஜசன்் ேநது ‘விடு்த் ’் ஆசிரியர் 
ஜெனாறுப்்ெ ஏற்று நடததுே்தற்கு ஒப்புக 
ஜகனாணடனால் கே்் இல்்னாமைல் உங்களிடம் 
ஒப்ெ்டககத ்தயனார்” எனகிறனார் அய்யனா. 
அப்ெடி 1962-ஆம் ஆணடு கி�ம்பி ேந்த 
இ்�ஞர் ்தனான 86 ேயதில் ‘விடு்த்்’்ய 
மைடடுமைல்், சமூக விடு்த்் இயககமைனாம் 
திரனாவிடர் கழகததின ்த்்ேரனாய், இ் 
எதிரிகளுககுச் சிம்மை ஜசனாப்ெ்மைனாய் இருககும் 
ஆசிரியர் கி.வீரமைணி. இந்த டிசம்ெர் மைனா்தம் 
2-ஆம் நனாள் அேருககுப் பிறந்த நனாள். 
அேர் ஜகனாணடனாடுேது இல்்். இ்ம் 
ஜகனாணடனாடுகிறது!.

்தாழர வீைமணி அவரகள், நான் உட்ெட 
ெலர ்வணடு்காளுக்கும், விருப்ெ்ததிற்கும் 
இணஙக, கழக்ததிற்கு முழு ்நை்த பதாணடைாய் 
இருக்க்த துணிந்து, ெ்ததிரிரக்த பதாணரடயும் 
பிைச்சாை்த பதாணரடயும் தன்னால் கூடிய அளவு 
ஏற்றுக் பகாணடு, பதாணடாற்ற ஒப்புக் பகாணடு 
குடும்ெ்ததுடன் பசன்ரனக்்க வந்துவிட்டார. 
இது நமது கழக்ததிற்கு கிரடக்க முடியாத 
ஒரு பெரும் நல்வாய்ப்பு என்்ற கருதி திரு. 
வீைமணி அவரகரள மனதாை வை்வற்ெ்தாடு 
கழக்த ்தாழரகளுக்கும் இந்த நற்பசய்திரய்த 
பதரிவி்ததுக் பகாள்கி்றன். முழு ்நைப் பொது்த 
பதாணடுக்கு இரசந்து முன்வந்தது குறி்தது நான் 
அதிகாை்த்தாடு அவரைப் ொைாட்டி வை்வற்கி்றன்” 

- (விடுதரல 10.8.1962) - எனறு அனெனால் எழுதி ேரவேற்றனார் 
அய்யனா அேர்கள். 

ஜெரியனாவர ஆசிரியர் அேர்க்� அ்ழததுச் ஜசனறு 
‘விடு்த்்’ அலுே்கததின ஆசிரியர் இருக்கயில் அமைர 
்ேககிறனார். ‘வீரமைணி கி்டத்தது ஒரு ஜெரும் நல் ேனாய்ப்பு, 
நற்ஜசய்தி” எனற ஜசனாற்க்�ப் ஜெரியனார் அேர்கள் சும்மைனா 
ஒப்புககுப் ெயனெடுத்தவில்்் எனெ்தற்கனா் உ்தனாரைம் 
இந்தக கனாடசி. எந்தஜேனாரு இயககமும் ்த்்ேரனால், அேர் 
உருேனாககிய ்தததுேத்தனால் மைடடும் நி்்தது நிற்ெதில்்் 
நீடிப்ெதுமில்்். அந்தத ்த்்ேருககுப் பிறகு, ்தததுேத்்த 
முனஜ்டுததுச் ஜசல்் யனார் ேருகிறனார்கள் எனெ்்தப் 
ஜெனாறுதவ்த இயககமும் நீடிககிறது. அந்தத ்த்்ேரும் 
உயிர்ப்வெனாடு உச்சரிககப்ெடுேனார். ஜெரியனாருககுப் பிறகு 
வீரமைணி, அணைனாவிற்குப் பிறகு க்்ஞர் எனற ேரி்ச, 
ேனார்ப்பு சரியனாக அ்மைந்த்தனால் ்தனான இது இன்மும் ‘திரனாவிட 
நனாடனாகவே” ஜ்தனாடர்கிறது. இங்கு ஆடசியனாக இருந்தனாலும் 
‘திரனாவிட ஆடசி’யனாகத ்தனான இருககும், சுடுகனாடனாக 
இருந்தனாலும் ‘திரனாவிடச் சுடுகனாடனாக’த்தனான இருககும். இ்தற்கு 

டிசம்பர் 2:
ஆசிரியர் கி.வீரமணி பிறநதநாள்
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இந்த நனானகு வெர் ்தனான நடுநனாயக கர்த்தனாககள்.

ஆசிரியர் திரனாவிடமைணி இல்்்ஜயனறனால் ஆசிரியர் 
வீரமைணி இல்்். ெதது ேயதில் ெகுத்தறிவு வி்்த்ய 
்தணடெனாணியின மூ்� அ்தற்கனாகவே ெ்தப்ெடுத்தப்ெடட 
க�மைனாக இருந்த்தனால் சடஜட் மு்�த்தது. ‘திரனாவிட நனாடு” 
இ்தழில் கலிங்கரனாணி க்்த்ய அணைனா எழுதி ேந்தனார். 
அதில் ஒரு க்தனாெனாததிரததின ஜெயர் ‘வீரமைணி”. கடலூர் 
எஸ்.டி.ஜி. உயர்நி்்ப்ெள்ளியில் மு்தல் ெனாரததில் (I Form)
வசர்கக ்தணடெனாணி்ய அ்ழததுச் ஜசனற திரனாவிடமைணி, 
‘வீரமைணி” எனறு எழுதிச் வசர்த்தனார். ‘திரனாவிடநனாடு’ இ்தழுககு 
நனஜகனா்ட திரடடி நிதிேழங்கும் ஜெனாதுககூடடம் 1943 
ெுன மைனா்தம் 27-ஆம் நனாள் கடலூரில் நடந்தது. அனறு 
மு்தனமு்த்னாக வமை்டவயறி ஒலிககத ஜ்தனாடங்கிய வீரமைனா், 
இ்மைனா் மைணிவயனா்ச இனறு ே்ர ஒலிககிறது. 

‘க்டத ஜ்தருவில் வகனாவிலுககுப் ெககததிலுள்� திடலில் 
ஒரு பிரமைனாணடமைனா் ஜெனாதுககூடடததில் ெனனிஜரணடு ேயது 
நிரம்ெனா்த அந்தச் சிறுேன ஏறி நினறு பிரனாமைைர்க்�யும் 
நமைது புரனாைங்களிலுள்� ஆெனாசங்க்�யும் கடவுள்க்�யும் 
‘கிழி கிழி” எனறு கிழிப்ெ்்த ேனா்யப் பி�நது ஜகனாணடு 
நனானும் ெனார்தவ்தன’ எனறு எழுத்தனா�ர் ஜெயகனாந்தன 
பிற்கனா்ததில் எழுதி்னார். ெனனிஜரணடு ேயதில் மைடடுமைல்் 
86 ேயதிலும் ேனா்யப் பி�நது ஜகனாணடு வகடகும் அ�வுககு 
ஆச்சர்யப் வெச்சு ஜகனாணடேர் ஆசிரியர். ஏதிரிகளின 
ேனா்தங்க்� மைடடுமைல்், அேர்க�து வ்தனா்்யும் உரிதது 
ரத்தச் சுததிகரிப்பு ஜசய்யககூடியது அேரது வெச்சு. ஒருமு்ற 
ே்ம்புரி ெனான ஜசனான்னார், ‘ஆசிரியர் வெச்சு’ மைடடும் ்தனான 
ெல்க்்க கழகப் ெனாடம் வகடெது வெனால் இருககும்” எனறு. 
அ்த்னால் ்தனான அேர் ‘ஆசிரியர்’. நடததுேது இ்ப் ெனாடம் 
எனெ்தனால் ‘சி்ெஸ்’-ககு முற்றுப்புள்ளிவய இல்்்!.

1.	 ‘விடுதலை”லைத்	 திராவிடத்தின்	 ப�ார்ாளாக	
்ளரத்்தடுத்தது.

2.	்�ரிைாரின்	சிநதலைகளுக்கு	சடடபூர்	அரண்	அலைத்தது.

3.	அயைாவின்	 ைலைவுக்குப்	 பிைகு	 ைணிைமலைைாருக்கு	
இைக்கத்	்தாண்டில்	உறுதுலைைாய	இருநதது.

4.	அ்சர	 நிலைப்	 பிரகடைக்	 காைத்தில்	 இைக்கத்லத	
காத்ததும	-	ஓராண்டு	காைச்	சிலையும.

5.	ைணிைமலைைார	 ைலைவுக்குப்	 பின்ைர	 இைக்கத்தின்	
தலைலைப்	்�ாறுப்ல�	ஏற்று	்காளலகப்	பிரச்சாரத்லத	
முன்்ைடுத்தது.

6.	அயைா	விடடுச்	் சன்ை	கழகம	-	நிறு்ைஙகள	-	டிரஸ்ட	
ஆகிைல்கலள	தைது	தனித்	திைைால்	காப்�ாற்றிைது.

7.	1980-களின்	் தாடக்கம	முதல்	அநதப்	�த்தாண்டு	காைமும	
ஈழத்	தமிழர	விடுதலைப்	ப�ாராடடத்துக்காை	விலதலை	
தமிழகம	முழு்தும	விலதத்தது.

8.	விடுதலைப்	புலிகளின்	தலை்ர	பைதகு	தமபி	பிர�ாகரனுக்கு	
பதான்ைாத்	துலைைாக	இருநதது.

9.	எம.ஜி.ஆரின்	் �ாருளாதார	ஸ்பகலை	உலடத்துப்	ப�ாடடு	
சமூக	நீதி	அளவுபகாலைத்	தூக்க	ல்த்தது.

10.	ைண்டல்	 ஆலைைத்தின்	 அறிக்லகலை	 ்சைல்�ட	
ல்த்தது.

11.	்�ரிைாரின்	 இைக்கத்லதயும,	 ்காளலககலளயும	

்டபுைத்துக்கு	எடுத்துச்	்சன்ைது.

12.	தமிழகத்தில்	69	சதவிகித	இடஒதுக்கீடலட	
்லிலைப்�டுத்தும	 ்ண்ைம	அரசிைல்	
சடடத்தில்	சடடப்	�ாதுகாப்பு	் காடுத்தது.

13.	�குத் தறிவு 	 - 	 மூட ந மபிக்லக ப்	
பிரச்சாரத்லத	விடாைல்	்தாடர்து.

14.	் � ரிை ா ரின்	 கல்விப் 	 �ணிலை ,	
நிறு்ைைைப்�டுத்தி	நிலை	நிறுத்திைது.

15.	ைாடடுக்கறி	ைத்ாதத்துக்கு	ைரை	அடி	்காடுப்�து.

16.	தரைபுரி	சாதிை்ாதத்துக்கு	தடிைடி	்காடுப்�து.

17.	இன்றும	�ாரப்�ைக்	கூடடத்துக்கு	�ாகற்காைாகக்	கசப்�து.

18.	நம	 இை	 அரசிைல்	 இது	 தான்	 எை	 அலை்லரயும	
்ழிநடத்து்து.

19.	‘இ்ர	 ்சான்ைால்	 சரிைாகத்தான்	 இருக்கும”	 என்று	
்�ை்ரடுத்தது.

20.	‘இ்ரது	�ாராடலடப்	்�ை	ப்ண்டும”	என்று	நிலைக்க	
ல்த்தது.

- இப்ெடி எழுதிக ஜகனாணவட  வெனாக்னாம். 100-ககும் வமைல் 
எழு்த்னாம், நூ்றக கடநதும் அேர் ேனாழ வேணடும் எ் 
நி்்கக இந்த இருெதும் அடிப்ெ்டக கனாரைங்கள்.

அய்யனா இறந்த வெனாது, ‘அப்ெனாடனா, நனாஸ்திகன ஒழிந்தனான, 
நிம்மைதி” எனறு நி்்த்தது அந்தக கூடடம். ஜெரியனார் 
அே்ர விட ‘வமைனாசமைனா்’ வீரமைணி்ய விடடுச் ஜசனறனார் 
எனெ்்த அடுத்தடுத்த ஆணடுகளில் உைர்ந்தனார்கள். 
அய்யனா ‘‘ஜேளியில்” இருநது ஜசய்ய ்ேத்தனார், ஆ்னால் 
ஆசிரியர் ‘கிரவுணட ஒர்க” ெனார்தது ஜசயல்ெடவும் ் ேத்தனார். 
இது அேர்கள் எதிர்ெனாரனா்தது. ஆேர்கள் எதிர்ெனார்ப்்ெ 
உ்டப்ெவ்த ஆசிரியர் வீரமைணியின ேனா்த ேலி்மை, எழுதது 
ேலி்மை, ஜசயல் ேலி்மை, ெதது ேயதிவ்வய ெதியம் 
வெனாடட்தனால் ேலி்மையனா், ேலி்மை.

அய்யனா ஜசனான் ஜசனால்்் நி்்வுெடுததிப் ெனாருங்கள், 
‘வீரமைணி ஒரு ஜெரும் நல்ேனாய்ப்பு, அதிசயதவ்தனாடு ேரவேற்கிஜறன” 
எனெ்ே ஜெரும் ஜசனாற்கள். அய்யனா, கனாசு சிகக்ககனாரர் 
மைடடுமைல்் ஜசனாற்க்�யும் சிகக்மைனாகப் ெயனெடுததுெேர், 
யனா்ரயும் எளிதில் ெனாரனாடடிவிடமைனாடடனார்.  அதுவும், ஜெனாதுவில் 
ெனாரனாடடிவிட மைனாடடனார். அதுவும், எழுததில் ெனாரனாடடி விட 
மைனாடடனார். அ்தவும், முனகூடடிவய ெனாரனாடடிவிடமைனாடடனார். இ்ே 
எல்்னாவமை ஆசிரிய்ரப் ஜெனாறுத்தே்ர ஆரம்ெததிவ்வய 
கி்டததுவிடடது எனறனால், ்தணடெனாணி எனற சிறுேன 
வீரமைணியனாக ஆகும் வெனாவ்த இ்மைணியனாக இருந்த்தனால் ்தனான.

‘தமிழன் அடிமை தவிர்த்து குன்்றென நிமிர்தல்
வேண்டும் என்வறெ நிகழ்த்தும்
்ெரியார் ஆமை ஒன்வறெ ்ெரி்தனக் 
கருதிய கருத்து வீரைணிமய
வீண்்செயல் எதிலும் வீழ்த்தவில்மலை!”  -

எனறனார் புரடசிக கவிஞர். இந்தப் புரடசிச் ஜசனால் 1958இல் 
ஜசனால்்ப்ெடடது.  2018-இல் மீணடும் ஜசனால்்ப்ெடுகிறது. 
வீழ்த்தப்ெட முடியனா்த வீரமைணி ேனாழ்க!                 

ப.திரு�ாவேலன், ெ்ததிரிரகயாளர
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Me Too இயககம் பொரப்பனைர மறறும் 
தமட்டுககுடிப்ரபணகளுககுதேொன் 
பயன்படுகிறது என்ற கருதது 
�ரிேொனைொ.?

ஒருே்கயில்  ெனார்த்தனால் அந்தககருதது சரி்தனான. 
ஏஜ்னில் இந்த மீ டூ எனற இயககவமை இ்ைய்த�ததில் 
நடககிறது. அ்தன அடிப்ெ்ட்யப் புரிநது ஜகனாள்ளும் அறிவும் 
ெயனெடுததும் ெழககமும் ெனார்ப்ெ்ர்களுககும் ெைேசதி  
ெ்டத்தேர்களுககும் இயல்ெனாகக கி்டககும்.  மைற்ற ஒரு 
மு்தன்மையனா் கனாரைம் இருககிறது. குடும்ெததி்ரின 
ஆ்தரவு. கல்வி நனாடடுவே்் ேனாய்ப்புகள் சமூக மைனாற்றங்க்� 
்தம் சுய முனவ்ற்றததிற்குப் ெயனெடுததிக ஜகனாள்ளும் அறிவு 
ஆகிய்ே ெனார்ப்ெ்ர்களிடம் உள்�். மைனாற்றங்க்� யனார் 
முன எடுத்தனாலும் அ்்த ் கக ஜகனாள்ேதில் ெனார்ப்ெ்ர்கவ� 
முன நிற்ெனார்கள். அேர்கள் ஏற்றுக ஜகனாணடபினபு அடுத்த 
நி்்யில் இருககும் உயர் சனாதிகளும் ெைககனாரர்களும் 
அ்்த பினெற்றி ஏற்றுக ஜகனாள்ேனார்கள். 

அந்த அடிப்ெ்டயில் எனவறனா நடந்த ஒரு ெனாலியல் 
சீணட்்வயனா ேனமு்ற்யவயனா இப்வெனாது ஜேளிவய 
ஜசனால்ே்தற்கும் அ்த்னால் ஏற்ெடும் பிரச்ச்்க்� எதிர் 
ஜகனாள்ே்தற்கும் அேர்களின குடும்ெங்கள் து்ை நிற்கினற். 
பிற்ெடுத்தப்ெடட சனாதிகளின ஆைனாதிகக மை்ப்ெனான்மை 
இனறும் ஜ்தனாடர்கிறது. இனறு ஒரு பிரச்ச்்்ய ஜேளியில் 
ஜசனான்னால் இனனும் எனஜ்ன் விசயங்க்� மை்றத்தனாவ�னா 
எனறு வமைலும் கு்தறி விடும் சூழ்நி்் இருககிறது. வமைலும் 
நடுத்தர மைற்றும் ஏ்ழப் ஜெணக�னாலும் ஒடுககப்ெடட 
ெடடியலி்ப் ஜெணக�னாலும் இ்்த ஜேளியில் ஜசனால்்வே 
முடியனாது. ஏஜ்னில் ஜெணணுககு எதிரனா் எந்தக 
குற்றததிற்கும் அந்தப் ஜெண்ைவய கனாரைம் கனாடடும் 
மை்நி்் ஒருபுறம். எளியேர்களுககு நடககும் ஜகனாடு்மைக்� 
ஜேளியில் ஜசனான்னால் அேர்க்� ஏ�்மைனாகப் ெனார்ககும் 
ஆதிகக சனாதி மை்ப்ெனான்மை மைறுபுறம். மீ டூ-வில் ெதிவிடும் 
ஜெணகள் யனாருவமை இத்த்கய ஜகனாடு்மைக்�ப் ெற்றி ேனாய் 

திறககவும் மைனாடடனார்கள். எ்வே இ்தன ெயன சமூகததின 
வமைல்்தடடு மைககளுககுத்தனான ெயனெடும். இந்த வமைல்்தடடில் 
ெனார்ப்ெ்ர்கள், ெைககனாரர்கள், ெ்தவி அதிகனாரம் மிககேர்கள் 
மைற்றும் கல்வியனால் உயர்நி்் அ்டந்தேர்களுககு மைடடுவமை 
ெயனெடும். அந்த அ�வுககு உண்மையனாகப் ெயனெடடனாவ் 
ெ்ரது வகனா்ரப் ெற்கள் ஜேளியில் ஜ்தரிநது விடும். 
மைற்றேர்கள் ஜகனாஞசம் விழிப்புைர்வு ஜெற அது ேழிே்க 
ஜசய்யும்.

இன்றககு ஜெருமை�வில் ்தமிழ்நனாட்ட உலுககிக 
ஜகனாணடிருககும் ஜசய்தி #metoo எனெது ்தனான. 2006ஆம் 
ஆணடு Tarana Burke (்தரனா்னா பூர்வக) எனற சமூக 
ஜசயற்ெனாடடனா�ர் ்மைஸ்வெஸ் (My Space) எனும் சமூக 
ே்்த்த�ததில் இ்்தத ஜ்தனாடங்கி ்ேத்தனார். இ்தன 
வநனாககம் ஜெணகள் குறிப்ெனாக ஒடுககப்ெடட இ்ங்க்�ச் 
சனார்ந்தேர்கள் எதிர்ஜகனாள்ளும் ெனாலியல் ஜ்தனாந்தரவு ெற்றி ெதிவு 
ஜசய்ய இ்்தத ஜ்தனாடங்கி்னார். “Empowerment through empa-
thy” எனற ெரப்பு்ரயின மூ்ம் இ்்தத ஜ்தனாடங்கி ் ேத்தனார். 
பின அகவடனாெர் 15, 2017 ஆம் ஆணடு நடி்க அ்்சனா 
மி்னாவ்னா (Alyssa Milano) மீணடும் ெனாலியல் சீணடல் 
குறிதது ஜ்தரிவிகக இ்்தத ஜ்தனாடங்கி ்ேத்தனார். அ்தன 
ஜ்தனாடர்ச்சி இனறு ்தமிழ்நனாட்ட ேநது அ்டநதிருககினறது. 
இதில் சினமையி எனற தி்ரப்ெனாடகி ெ் கர்நனாடக சங்கீ்த 
து்ற்யச் வசர்ந்தேர்க்� இ்ைதது அேர்கள் எப்ெடி 
்த்ககு ெனாலியல் ஜ்தனாந்தரவு ்தந்த்ர் எனெ்்த டிவிட 
ஜசய்திருந்தனார். அந்த ெடடியவ்னாடு கவிஞர் ்ேரமுதது 
ஜெயரும் இடம்ஜெற்றது மிகுந்த சர்ச்்ச்ய ஏற்ெடுததியது. 
்தமிழ்நனாடடில் நி்வும் அரசியல் சூழ்் சற்வற நனாம் 
்தள்ளி்ேதது இந்தப் பிரச்சி்்்ய மு்தலில் அணுக்னாம். 

தி்ரதது்றயில் ஜ்தனாடர்நது ஜெணகள் சநதிககும் 
இடர்கள், ஊடகங்களில் ஜெணகள் சநதிககும் ெனாலியல் 
துனபுறுத்தல்கள் அ்்த்்தயும் நனாம் அறிவேனாம். இதுே்ர 
இ்ே ெற்றி cinegossips எனற மு்றயில் கிசுகிசுகக�னாக 
ஜசய்திகள் ேநது ஜகனாணடு இருந்த். மு்தல் மு்றயனாகப் 
ெனாதிககப்ெடடப் ஜெணகள் ்தனாங்கள் எதிர்ஜகனாணட 

மீ டூ
பபண்கள் பபசட்டும்;
மனம் திறககட்டும்!
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வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழி - நேர்்கொணல் - ் �ொடர்
அனுெேங்க்�ப் வெசுகினற்ர். அந்த 
்த�த்்த நனாம் முனமுடிவுகவ�னாடு அணுகு்தல் 
கூடனாது. வெசடடும்; உண்மைகள் என்? 
எனறு அறிய விசனார்ைகள் ந்டஜெற 
வேணடும் எனெது இரணடனாேது கடடம் 
்தனான, மு்தலில் ஒரு ஜெண ்தனான சனார்ந்த 
து்றயில் ்த்ககு ெனாலியல் ஜ்தனாந்தரவு 
உள்�து எ் அ்்தது மை்த்த்டக்�யும் 
மீறி ஜேளிவய ேருே்்த நனாம் எந்தக கனாரைம் 
ஜகனாணடும், ெனார்ப்ெ்ப் ஜெண எனெ்தனாவ்னா 
அய்யதவ்தனாடு ெனார்ககத வ்த்ே இல்்். 
ஏஜ்னில் இந்த ெரப்பு்ர்ய ஜ்தனாடங்கிய 
Tarana Burke (்தரனா்னா பூர்வக) அேர்கள் 
#metoo ெரப்பு்ரயின முககியததுேத்்த 
ெற்றிக கூறும் வெனாது, 

“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." எனகிறனார். 

அ்தனாேது இந்த ெரப்பு்ரயின வநனாககம் எனெது 
ஜெணகள் மீது நிகழ்த்தப்ெடும் ெனாலியல் ேனமு்ற எனெது 
உ்க�னாவியது மைடடுமைல்் அ்்த எதிர்கஜகனாணடு ேனாழ்நது 
ஜகனாணடிருககும் ஜெணகளுககு நீங்கள் ்தனி அல்் எனெ்்த 
ஜ்தரியப்ெடுததுே்தற்கனாகவும் ்தனான எ் ஜ்தரிவித்தனார். 

சினமையி கனாேல் து்றயில் புகனார் ஜகனாடுகக வேணடியது 
்தனாவ், இத்த்் ஆணடுகள் என் ஜசய்்தனார்?, திடடமிடடு 
ெழிேனாங்குகினறனார் எனற கருததுக்� ஜேளியிடும் முன்ர் 
இ்்த ஒரு மைனாநி் அ�வி்னா் அரசியவ்னாடு சுருககனாமைல் 
சற்வற ெரந்த ெனார்்ேவயனாடு உ்கம் முழுதும் இந்த ெரப்பு்ர 
ஜெணக்� வெச ் ேத்த்்த நனாம் எணணிப்ெனார்கக வேணடும். 
்தமிழ்நனாடடில் ஆளுநர் புவரனாகித ெனேனாரி்னால் ஜசய்்த 
லீ்்க்� தி்ச திருப்ெ இந்த ஜசய்தி ெயனெடும் எனற 
ேனா்தததில் உண்மை இருப்பினும், ஆளுநரனால் ெனாதிப்ெ்டந்த 
எணைற்ற ஜெணகள் இந்த #metoo வின மூ்ம் வெச ஒரு 
்த�ம் ஏற்ெடடிருககினறது எ் நனாம் சிநதிகக வேணடும். 

சிறுமியனாக இருந்தவெனாது ஒரு ஜெண குழந்்தககு ஏற்ெடும் 
ெனாலியல் ஜ்தனாந்தர்ே அப்வெனாவ்த வீடடில் ஜசனறு கூறி, 
கனாேல் து்றயில் நடேடிக்க எடுககும் சமூகமைனாக நனாம் 
இருககினவறனாமைனா? இல்்்வய! ெ் ேருடங்கள் கழிததும் அந்த 
ேடு அந்தப் ஜெணணின மை்்்த அரிததுகஜகனாணடிருககும் 
நி்்யில் ்தங்கள் ேலிக்�ப் ெகிர்நது ஜகனாள்� இது 
முககியமைனா்து எனெ்்த உைர வேணடும். இ்்த நககல் 
அடிப்ெ்தன மூ்ம் நனாம் உள்ளிருககும் ஆைனாதிககச் 
சமூகததின ்தன்மைக்� ஜேளிவய கனாணபிககினவறனாம் 
எனெவ்த உண்மை. வகனா்ேயில் மை் ந் உ�விய்ரனாக 
இருககும் திரு. எழில் அருள் அேர்கள் மிகச் சரியனாக இந்த 
# metoo ெற்றி ்தன முகநூலில் எழுதியிருந்தனார். அ்தன சி் 
ேனாககியங்க்� நீங்கள் ெடிகக கீவழ ்தருகினவறன. 

“Emotional instability இருப்ெேர்கள் ேனாழ்க்க 
ெனாதிப்ெ்டயத்தனான ஜசய்கிறஜ்தனெ்தனால் அேர்களும் 
வெசடடும். நம்்மைப் வெனானறு்தனான ஜெரும்ெனாவ்னார்ககு 

நடநதிருககிறது எனெ்்த உைரும் வெனாது 
்தனனிடமிருககும் guil t , fear, anxiety 
வெனானறேற்றிலிருநது எளிதில் ஜேளி ேர 
முடியும் எனெவ்த ##Me too வின முககிய 
வநனாககமைனாய்க கருதுகிவறன.” எனகிறனார். 

இது ்தனான இந்த ெரப்பு்ரயின முககிய 
வநனாககம். நீங்கள் அரசியல் கனாரைங்களுககனாக 
அ்்த குற்றம் ஜசனால்ேது சரியனா்்தனாக 
இருகக முடியனாது. ெ்ர் இதில் ஜேகுளி 
ஆணகள் ெனாதிப்ெ்டேனார்கள் எ் கணணீர் 
ேடிககினற்ர். ெ் ஆணடுகளுககு முன 
வகஸ் அடுப்பு ஜேடிதது எதது்் ஜெணக்� 
நனாம் அநியனாயமைனாக இழநதிருப்வெனாம்? ஆ்னால் 

அந்த ேலிக்�ப் ெற்றிக கே்்ப் ெடனாமைல் dowry prohibi-
tion Act மூ்ம் ஜேகுளி ஆணகள் ெனாதிப்ெ்டகினறனார்கள் 
எ் கணணீர் சிநதிய சமூகம் ்தனாவ் நனாம்? ச்தவீ்தததில் 
ஜெணகள் எதிர்கஜகனாள்ளும் துனெமும் உயிர் இழப்புகளும் 
அேஸ்்்தகளும் இந்த ஜேற்றுக கூச்சல் முன ஒனறும் 
இல்்் எனெ்்த உைரனா்த நடுநி்்ேனாதிகள் ்தனாவ் நம் 
சமூகம்? 

ஜமைனாள்�மைனாரித்த்ததில் இருேரும் விரும்பி ஈடுெடடனால்...- 
We two.

அதில், ஒருேர் மைடடும் விரும்பி இருந்தனால்... 

#metoo..

அவவ�னா ்தனான சனார் ேனாழ்க்க.. 

வெனானற ேனமைப் ெதிவுகள் எல்்னாம் #metoo ெரப்பு்ர்யக 
கிணடல் ஜசய்ே்தனாக ஜ்தரிந்தனாலும் ஆழ் மை்தில் ெ் 
ஆணகளுககு உள்� ெ்தடடத்்தக கனாணபிப்ெ்தனாகவே 
உள்�து. இனி வி்�யனாடடிற்வகனும் ஜெணக்�ப் ெனாலியல் 
சீணடல் ஜசய்யும் முன, யனாருககுத ஜ்தரியப்வெனாகிறது எனற 
எணைம் இல்்னாது ்தயககம் ஏற்ெடும். அந்தத ்தயககவமை 
இந்த ெரப்பு்ரயின ஜேற்றி! 

ஜெணகள் வெசடடும்; மை்ம் திறககடடும்; அய்வயனா இந்தச் 
சமூகததிற்கு முன நனாம் ெதில் ஜசனால்் வேணடிேருவமைனா? 
எனற ்தயககங்கள் துறநது வெசடடும்! அேர்களின குர்் 
எந்த கனாரைம் ஜகனாணடும் ்தந்்த ஜெரியனாரின மைண மிதிககனாது 
எனெ்்த நனாம் உறுதி ஜசய்ய வேணடும்! 1920களில் ஆண்மை 
அழிய வேணடும் அப்வெனாது ்தனான ஜெணகளுககு விடு்த்் 
எ் முழங்கியேர் ்தந்்த ஜெரியனார். அேரின ஜெண விடு்த்் 
முழககங்கள் ெனார்ப்ெ்ப் ஜெணகளுககும் வசர்தவ்த இருந்தது 
எனெ்்த அேர்கள் மைறநதிருகக்னாம்; நனாம் மைறகக்னாமைனா? 
மைனுவின ெடி ஜெணகள் அ்்ேரும் ெனாே வயனானியில் 
பிறந்தேர்கள் ்தனாவ்? ெஞசமைர்களுககும் கீழனா்ேர்கள் ்தனாவ் 
ஜெணகள்!? 

ஜெனாய்யும் புரடடும் நீணட நனாடகள் நி்்ஜெறனாது 
ஆ்கயனால் ஒரு ெனாலியல் ஜ்தனாந்தரவு குரல் ஒலிககும் 
வெனாவ்த அது ஜெனாய்யனாக ்தனானஇருகக வேணடும் எனற 
எணைத்்த விடடு சற்வற ெரந்த மை்ப்ெனான்மைவயனாடு இந்தப் 
ெரப்பு்ரககுத து்ை நிற்வெனாம்!

- தேரகொணல் ரேொடரும்.

மு.சி.அறிேழகன்
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வ டஜசன்்யின ஸ்டரனாகனானஸ் வரனாடடில் 
இநதியனாவின மு்தல் ஜ்தனாழிற்சங்கம் உள்�து. திரு 
திருவிக இங்கு இருநது ்தனான ்தன ெணிக்� 1918 

ஆணடிலிருநது வமைற்ஜகனாணடனார்.

இந்த கடடிடததிற்கு சரியனாக 30 அடி ்தள்ளி இருககிறது 
மைஹனா்டசுமி திவயடடர். அந்த கனா்ததில் மிகவும் பிரசிததி 
ஜெற்ற தி்ரயரங்கம். எம்ஜியனார் ெடங்களுககு ஜெயர் 
வெனா்து. அப்ெடி ஒரு ெழ்மையனா் சுணைனாம்பு கடடிடம். 
இரும்பு க்தவு வகனாட்ட வெனானறஜ்தனானறு வ்தனாற்றத்்தக 
ஜகனாடுககும். சனாமி மைற்றும் வெய் ெடங்கள் full வஷனா 
ஓடும். ஒவஜேனாரு மு்றயும் இந்த ே்க ெடங்கள் 
வெனாடும்ஜெனாழுது அரங்கின உள்வ� நனானகு மூ்்களிலும் 
ஆணகள் ்தடடு, கற்பூரம், விபூதி கற்பூரதவ்தனாடு நிற்ெனார்கள். 
எ்ககு நனறனாக ஞனாெகம் இருககிறது, ெமீன வகனாட்ட 
எனறு ஒரு ெடம், கி்�மைனாகஸ் அம்மைன ெனாடலுககு 
ஜெணகள் சரமைனாரியனாக சனாமி ஆட, விபூதி ஜகனாடடி சூடம் 
கனாடடி, கற்பூரம் அேர்களின ேனாயில் திணிககப்ெடடது.
கரகனாடடககனாரன ெடததில் க்டசியில் ேரும் "மைனாரியம்மைனா" 
ெனாடடிற்கும் இவ்த நி்்்மை்தனான. இருடடு அ்றயில் 
ெனாடல் அ்ற, ஜெணகள் ்த்்விரி வகனா்மைனாய் ஆட 
்தனாறுமைனாறு தரில்லிங் அனுெேம் அது!

சரி விஷயததிற்கு ேருவேனாம்.

ஜநனாறுககுததீனி வியனாெனாரததிற்கனாகத தி்ரயரங்குகள் 
ெடங்கள் ஓடடி ஜகனாணடிருககும் இந்த கனா்ததில், ெடங்க்� 
ரசிப்ெ்தற்கனாக ஜநனாறுககுத தீனி விற்கப்ெடடக கனா்ங்கள் 
அ்ே. வீடடிலிருநவ்த ெடடன முறுககும், அதிரசமும் 
எடுதது ஜசல்லுவேனாம். அ்தற்கும் வமைல் இணடர்ேல்க்� 
அதிகமைனாய் எதிர்ெனார்த்தது அந்த இரணடு ரூெனாய் ெனாப்கனார்ன 
(ெனாப்கனார்ன எனறனால் ெனாப்கனார்ன ்தனான, இந்த சீஸ், வகரமைல் 
வெனானற அ்டடல் இல்்னா்த சனா்தனாரை ஜமைல்லிய பி�னாஸ்டிக 
கேரில் அ்டககப்ெடட ெனாப்கனார்ன). பினபு பிங்க மைற்றும் 
டிஸ்ஜடம்ெர் ெச்்ச நிறததில் கி்டககும் வகனான ஐஸ்கிரீம். 
இப்ஜெனாழுது கி்டககும் ெற்ெ்ச வெனால் ேழ ேழனா ஜகனாழ 

ஜகனாழனா ஐஸ் கிரீம்கள் வெனால் அல்்னாது ஜகனாஞசம் நறநற 
எனறு ஆ்னால் மிகுந்த சு்ேயுடன இருககும். ஐஸ் கிரீ்மை 
்தனாங்கி இருககும் அந்த வகனான உருகும் ஐஸ் கிரீமின 
ஈரததில் ந்்நது கு்ழநது விடனாமைல் அந்த ஏ.சி. இல்்னா்த 
தி்ரயரங்கில் அேசர அேசரமைனாகச் சனாப்பிடடு முடிப்ெது்தனான 
அந்த கனா்ததில் சனாகச அனுெேம்.

ஐஸ் கிரீம் சனாப்பிடடு முடிதது ஜகனாஞசம் ஆசுேனாசப்ெடுததி 
ஜகனாணட வே்�யில் ஜேள்்� சட்ட ஜேள்்� ஜேடடி 
முடடிககு வமைல் அணிநது ஜேள்்� ்த்்ப்ெனாய் கடவடனாடு 
ஒரு ்தனாத்தனா ேருேனார். ்கயில் ஜெரிய ்தகரப்ஜெடடி, 
எணஜைய் க்டகளில் கனாைப்ெடுவமை அந்த ே்க.
அ்தன வமைல் சதுர சதுரமைனாக கிழிககப்ெடட தி்த்தநதி 
மைனா்்மை்ர் தி்சரி ெககங்கள்.

சமசா...
ஜெனாதுேனாக "சவமைனாசனாககள்" எங்களுககு அறிமுகம் 

ஆ்து பினபு்தனான. ேடஜசன்் ெகுதிகளில் மு்தலில் 
வ்தனானறியது "சம்சனா்தனான". இஸ்்னாமியர்கள் அதிகம் 
ேனாழும் ெகுதி அது எனெ்தனால் அேர்கள் ேழிேந்த 
"சம்சனாககள்்தனான" எங்களின மு்தல் அறிமுகம்.

அந்த ஜேள்்� உ்ட ்த்்ப்ெனாககடடி ்தனாத்தனாவின 
்தகரப்ஜெடடகததில் அந்த சம்சனாககளின ரனாஜ்ஜியம்்தனான. 
அந்த ஜெடடகததில் இருநது எழும் அந்த ஒரு சூடனா் 
ேனாச்்வெனால் இனனுஜமைனாரு ேனாச்்்ய எந்த ஒரு 
நடசததிர உைேகததில் கூட என நனாசி உைர்ந்ததில்்்.
அப்ெடி ஒரு ேனாச்். அந்த சம்சனாககளின வமைவ் 
எணஜையில் ஜெனாறித்த கருவேப்பி்் இ்்க்�த 
தூவி இருககும். ஒரு சம்சனா வி்் ஒரு ருெனாய் எனறு 
நி்்ககிவறன. சம்சனாவின ஜேளி வ்தனால் கடி்மைனாக இருககும் 
நவீ் சவமைனாசனாககளின ஜமைனவ்தனால் வெனாலில்்னாமைல்.

உள்ளிருநது அந்த ே்தங்கிய நீ�மைனாக ஜேடடப்ெடட 
ஜேங்கனாயததின மைைம் ஒரு வி்தக கி�ர்ச்சி்ய ஏற்ெடுத்தக 
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கூடிய்தனாய் இருககும். அ்தன பினவ் அந்த ேனாச்்்ய 
முகர்நதுஜகனாணவட ேனாயில் எச்சில் ஊற அந்த சம்சனாவின 
கடி் வ்தனா்் எலும்பு கடிப்ெ்்தப்வெனா் பிடிதது இழுதது 
கவவி்னால் உள்ளிருககும் அதிகம் ேறுககப்ெடனா்த, சற்வற 
ெச்்சயனாக இருககும் ஜமைன்மையனா் ஜேங்கனாயம் சற்வற 
இனிப்பு சு்ேயுடன நம்்மை ேரவேற்கும். அடுத்த கடி 
ஜகனாஞசம் எளி்மையனாய் இருகக ேனாயில் ஒரு ஜெரும் 
ெகுதி சிககி ஜகனாள்� யனாரும் ெனார்ககனா்த ேணைம் அந்த 
சம்சனா்ே ேனா்ய மூடி ஜகனாணவட ஜமைனறு முடிப்ெது 
சுஹனானுெேம். உள்வ� ஜேங்கனாயத்்த ்தவிர மைசனா்னா 
ஜெனாருடகள் ஒனறும் இருககனாது ஆ்னாலும் அப்ெடி 
ஒரு சு்ே எப்ெடி சனாததியம் எனறு அவநக நனாடகள் 
வயனாசிததிருககிவறன. அந்த சம்சனாவினுள் இருந்த 
பூரைம் கடவுளுககு ஒப்ெனாயிருந்தது. கடவுளின இருப்பின 
வகள்விககனா் ெதில் அந்த சம்சனாவில் இருந்தது. அந்த 
சம்சனா்ே உணணுேது என்்ப் ஜெனாறுத்தே்ரயில் ஒரு 
தீவிரஆனமீக அனுெேமைனாக இருந்தது.

இவ்த வெனானற ஒரு ஆனமீக அனுெேம் இனறும் ஜெற 
ஒரு ேழி உள்�து. உருது ஜமைனாழியில் 'ென்த' எனறு ஒரு 
ஜசனால் இருககிறது. அச்ஜசனால்லின அர்த்தம் "ஜசனார்ககம்" 
எனெ்தனாகும். சரியனாக சனாயங்கனா்ம் 4 மைணிககு ஒரு தூககு 
எடுதது ஜகனாணடு மைவுணட வரனாடு ்தர்கனா எதிவர இருககும் 
புஹனாரி வஹனாடடலுககு ஜசனறனால் மைடடன சவமைனாசனா எனகிற 
ஒரு அதிசய ெணடம் கி்டககும். ஜமைனாறுஜமைனாறுஜே் 
உள்வ� ஜகனாநதிய ஆடடுகரியின ருசி இருககும் ஆ்னால் 
கணணுககு கறி ஜ்தரியனாது. 

அந்த சவமைனாசனாவில் ஒரு நனான்கத தினறுவிடடு 
அங்வகவய பிரசிததிஜெற்ற புஹனாரியின ஏ்ககனாய் டீ்ய 
சுர்ர்ர்... எனறு உரிஞசி்னால். அங்வக ேனாய்ககும் ஆனமீக 
அனுெேததிற்குப் ஜெயர் "ென்த".

தளளு்ண்டி
ெஜ்ஜி சனாயங்கனா்ங்களுககு ஜெயர் வெனா் ஜசன்்ககு 

ெம்ெனாய் ஹீவரனாயினகளின ேரவு வெனால் 90களின 
துேககததில் எங்கு ெனார்த்தனாலும் மு்�த்த் ்தள்ளுேணடி 
சவமைனாசனா க்டகள். ேடஜசன்்்யப் ஜெனாறுத்தே்ர 
90களின துேககததில் ஜசௌகனார்ப்வெட்ட்யத ்தனாணடி ேட 
இநதியர்கள் குறிப்ெனாகச் வசடடுகள் எல்்னா இடங்களிலும் 
ெரவிக ஜகனாணடிருந்த கனா்ம் அது. குடடி குடடியனாய் 
ெ்ழய எணஜையில் முககி ஜெனாரித்த சவமைனாசனாககள். 
ஜமைல்லிய வ்தனால், உள்வ� ஜேங்கனாயம், ெச்்ச மி�கனாய் 
சி் சமையம் ெடடனாணி ஓமைம் எனறு ெடடி ஜ்தனாடடி 
எங்கும் ெட்ட்யக கி�ப்பிய் கேர்ச்சி சவமைனாசனாககள். 
அ்ேக்� ஊற்ேதது சனாப்பிட ஒரு ெககம் சுட சுட 
ெடடனாணி குழம்பு எனறு ேட இநதியர்களும், ்தமிழர்களும் 
வரனாடவடனார சமை ெநதியில் அ�ே�னாவிக ஜகனாணடனார்கள். 
ஜ்தனாழில் வெசி்னார்கள், வீடுக்� ேனாட்கககு விடடுக் 
ஜகனாணடனார்கள், ெமிககி ்ேத்த புட்ே்ய விற்க 
ஆரம்பித்தனார்கள்.

1998 The year of the onion
(்்ஙகாைத்தின்	்ருடம)

உரிகக உரிகக ஒனறுமில்்னா்த ஜேங்கனாயம், 90 

ச்தவிகி்தம் நீ்ர மைடடுவமை அடிப்ெ்ட 
ஜெனாரு�னாக ஜகனாணட ஜேங்கனாயம் 
இநதியனா்ே ஆடடி்ேத்த ேருடம் அது.

ஜேங்கனாய வி்்வயற்றத்தனால் ெனாெக 
ெடு வ்தனால்வி்யச் சநதித்த ேருடம் அது.

அந்த ேருடம் கனாங்கிரவசனாடு கூடடணி 
்ேத்தது ஜேங்கனாயம்்தனான.

இப்ெடிப் ெடட வி்்வயற்றம் 
்தமிழ்நனாடடில் சவமைனாசனாககளின ேர்னாற்்ற திருப்பிப் 
வெனாடடது. மு்தல் மு்றயனாக சவமைனாசனாககளின உள்வ� 
ஜேங்கனாயததிற்குப் ெதி்னாக முட்டகவகனாஸ் திணிககப்ெடும் 
அே் நி்் உருேனா்து. சவமைனாசனா பிரியர்கள் இ்த்னால் 
இடிநது வெனா்னார்கள். உைர்வு மிகக ஜேங்கனாயததிற்கு 
ெதி்னாக முட்டகவகனா்ைப் ெயனெடுததிய மைஹனா வமைனாச 
ஜசயல் அனவெ ேனா ெடததில் எம்ஜியனாருககு ெதி்னாக ஏவிஎம் 
ரனாெ்் நடிகக்ேத்த்தற்கு ஒப்ெனாயிருந்தது..

never... எனறு ஜ்தய்ேமைகன சிேனாஜி வெனால் அ்றி 
ஓடி்னார்கள் சவமைனாசனா ஜேறியர்கள் ...

அனறு சவமைனாசனா சனாப்பிடுே்்த நிறுததிகஜகனாணவடன.
ஆ்னால் இனறுே்ர ஜேங்கனாய வி்் கு்றந்தனாலும் 
அககிரமைககனாரர்கள் ஜேங்கனாயதவ்தனாடு முட்டகவகனா்ை 
எப்ெடியனாேது க்நது விடுகிறனார்கள். ஜசன்் 
ேனாசிகளி்டவய க்ந்த ேட இநதியர்க்�ப் வெனா். 

ைாரலடப்பு	சபைாசா
90களின க்டசியில் சவமைனாசனாககளின ரனாஜ்யத்்த 

ெ்டஜயடுதது ஜேற்றிஜகனாணடது. தில்லி ஸ்்டல் எனறு 
அ்ழககப்ெடட குணடு சவமைனாசனா்தனான அது.

அந்த சவமைனாசனா ஒரு வநர்முகக குறியீடு.

அ்்த உணடனால் நனாம் எப்ெடி ஆகித ஜ்தனா்்ப்வெனாம் 
எனகிற ஒரு முனஜ்ச்சரிக்க வ்தனாற்றத்்தக ஜகனாணடது 
அ்ேகள். அந்த ஒரு ரூெனாய் சம்சனாகக்� வெனால் 
இல்்னாமைல் ஜகனாஞசம் ேசதி ேனாய்ப்வெனாடு இருந்த்ே 
இந்த சவமைனாசனாககள்.

ஜகனாழு ஜகனாழு வ்தகம், உரு்�க கிழங்கு, ெடடனாணி, 
சற்வற ேசதி இருந்தனால் வேர்கட்்வயனா இல்்் முநதிரி 
ெருப்வெனா அடககிய edible (உணைககூடிய) சிரிககும் 
புத்தர்கள் அ்ே.

இனறு ே்ர ஆ்சப்ெடடு அ்ேக்�த தினறு 
ஜ்தனா்்த்தனால்... இரவில் க்வில் ஒரு ரனாடசச சவமைனாசனா 
துரததிேருேதுவெனால் க்வு ேநது ெயமுறுததுகிறது.

ஒவர வநரததில் கடவு�னாகவும், ் சத்த்னாகவும் இருகக 
ஜெற்ற சவமைனாசனாககள் ெற்றி ஏவ்தனும் அவரபிய க்்த 
இருககக கூடிய ேனாய்ப்புகள் அதிகம்.

முகவகனாை ேடிவில் இருககும் அ்ே இலுமிநனாடடி 
ெணடமைனாக கூட இருககக கூடிய சனாததியக கூறுகள் 
அதிகம் உள்�து.

சவமைனாசனாகக்� முப்ெனாடடன உைவு எனறு ஜசனால்லி 
கூட ஒரு ெகுதியி்ர் ஜகனாணடனாட்னாம்.

ஜமைனாத்தததில் சவமைனாசனா -கடவுள்.                   

ஷாலின்
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 டிசம்ெர் 22 - உலக கணக்கு தினம் (ைாமானுஜம் பிறந்தநாள்)

அ றி்ேய்யனா எதுவும் வெசனாமைல் இறுககமைனா கனாரில் 
உடகனாருகிறனார். என்் எதிர்ெனார்ககனா்த அய்யனா, 
நனான ஜசனான்வுடன ேந்தேன ்தன்் கூப்பிட 

ேநதிருககனானனு புரிநது ஜகனாணடு, எனனிடம் ‘முத்்தயனா, 
இங்கு நடந்த்்த யனாரிடமும் ஜசனால்்ககூடனாது’ எனறனார். 
ஒரு ேனாரம் முடிஞசிடடது. புதிய பிரச்ச்் ேநதுவிடடது. 
ஜ்தய்ேமைனா நனான நி்்ச்ச அய்யனா, ‘முத்்தயனா்ே 
விசனாரிங்க... கணஜடய்்ர் ஒணணு கனாவைனாம்்னா 
அேனுககு ஜ்தரியனாமையிருகக ேனாய்ப்பில்்்” எனறு 
ஜசனான்்தனாகக கூறி என்் மிரடடறனாங்க. உயிருகவக 
உத்தரேனா்தமில்்்னனு ஆயிடுச்சி. நனான என் 
ெணணுவேன அய்யனா, அந்த கடுப்பி்த்தனான நனான 
அன்்ககு அரிமைனாவிடம் வெனா்்தயில் வெசிவிடவடன. 
மைனனிச்சிடுங்க. அேர் அப்ெடி எதுவும் ஜசனால்்்்னனு 
வநதது ்தனான ஜ்தரிஞசிககிடவடன. அய்யனாகிடவட 
நனான வெசி்்்த ஜசனால்லிடனாதீங்க அரிமைனா. ஜரனாம்ெ 
வே்த்்ெடுேனார்” எனறு முடிககும் வெனாது அழுவ்தவிடடனான.

நல்்்தம்பி பிரமிப்புடன எல்்னாேற்்றயும் வகடடுவிடடு 
‘‘முத்்தயனா, ஜசல் ெதிவு ெணை எப்ெடி உ்ககு” 
முத்்தயனா இ்டமைறிச்சி ‘அய்யனா அறிவேநதி 
அய்யனா ஜசனால்லி ஜகனாடுத்தது. எப்ெவும் அேர் 
அலுே்கததில் வெசிக ஜகனாணடிருந்தனாலும் முககிய 
பிரமுகர்கள் கூட வெசி்னாலும் ஜசல்லு் ெதிவு 
ஜசய்ய ஜசனால்லுேனார். பிறகு வகடடுடடு அழிப்ெனார். 
அ்த்னால்்தனான எடுதவ்தன” எனறனான. நல்்்தம்பி, 
முத்்தயனாவின ெதிவு நல்் ஆ்தனாரம் ேனாங்கி 
ெததிரமைனாவும் ரகசியமைனாகவும் ் ேச்சிககிறது முககியம் 
எ் நி்்த்தெடிவய ஜகனாந்தளிககும் அரிமைனாவுடன, 
முத்்தயனா்ே வசர்தது்ேததுவிடடு, எவே�வு ஜெரிய 
பிரச்ச்், எனகிடட கூட ஜசனால்்்். எப்ெடியிருககனாவ்னா, 
ஒணணும் புரிய்வய எணணியெடிவய, 

‘‘அரிமைனா, அணணியிடம் வெசு, அறிவு ஜ்தனாடர்பு 
ஜகனாணடனா்னா? எனறு வகள்?’’ எனறனார். அரிமைனா ஜசல்லில், 
ஜெனானமைதியுடன வெசி்னான.

‘அணணி, அணைன ேர்்யனா, வெச்்யனா, ஒணணும் 
ெயப்ெட வேணடனாம். நகரததி்்தனான இருககனாரனாம். 
நல்்்தம்பி அணைன, முத்்தயனா... ஆமைனாம் முத்்தயனா 
சரியனாயிருககிறனார். நனான நல்்வசதிவயனாடு ேவரன’. 
அரிமைனா வெச்சிவ்வய நி்்்மை்யப் புரிநதுஜகனாணட 
நல்்்தம்பியிடம் முத்்தயனா, ‘அய்யனா கனாேல்து்றககு 
உடவ் வெனாக வேணடனாம். ஓரிரு நனாள் கழிதது வெனாே்னாம். 
அேர்கள் எ்்தயும் ஜசய்ேனார்கள்… மைநதிரிங்க விஷயமைனா 
ெயமைனாயிருககய்யனா” எனறு ஜசனான்தும் சரியனாகத்தனான 
ெடடது நல்்்தம்பிககு. உ்ரயனாடல் ெதிவு கனாே்ரிடம் 
கி்டத்தனால் எப்ெடியும் ஆக்னாம். பிரச்ச்்்யவய 

மைனாததிடடனா ஒணணும் ஜசய்ய முடியனாமை வெனாயிடும், 
எனறு நல்்்தம்பி சிந்த்்யில் ஆழ்ந்தனார். அேருககும், 
எேருககும் ஜ்தரியனா்த ெதிவுகள் ேரப்வெனாேதும் அதிர்ச்சியில் 
யனார் விழப்வெனாகிறனார்கள் எனெது நல்்்தம்பிககும் ஜ்தரியனாது. 
ே்் அறுமைனா இறுகுமைனா ெனார்ப்வெனாம்.

அரிமைனாவிற்கு, ஜசம்ஜமைனாழி IPS  மீணடும் நி்்வுககு 
ேந்தனாள். உ�வுப்பிரிவு எனறு வகள்விப்ெடடிருககனான. 
நல்்்தம்பியிடம் வகடக அருவக வெனா்னான. ்கப்வெசி 
ஒலித்தது. அறிவேநதியின குரல், வேறு எணணில் 
அறிவேநதி வெசி்னார். அரிமைனா மைகிழ்ச்சியில்

‘ ‘அணைனா, அணைனா நல்்னாயிருககீங்க�னா? 
எங்கயிருககங்க? நல்்்தம்பி அணைன கூடயிருககனார். 
வெசறீங்க�னா...’’ எனறு ெடப்ெடனனு வெசி்னான.

‘‘அரிமைனா, நனான நல்்னாயிருகவகன. அணணிகிடட ஜசனால். 
சீககிரம் ேநதுடுவேன. நல்்்தம்பிகிடட ஜகனாடு” எனறனார்.

அறிவேநதி நி்தனா்மைனாகவும், ஜ்தளிேனாகவும் வெசியது 
அரிமைனாவுககு நிம்மைதி்யக ஜகனாடுத்தது. எ்்தயும் சரியனாக 
வெச முடியவில்்் எனறு நி்்த்தெடி ஜசல்்் 

நல்்்தம்பியிடம் ஜகனாடுத்தனான. நல்்்தம்பியும் சற்று 
ெ்தடடததுடன. 

‘‘அறிவு... எப்ெடியிருகக. எங்கனனு ஜசனால்லு. நனாங்க 
ேவரனாம். முத்்தயனா ஜசனான்்்த ஜசனான்னார்’.

‘‘்தம்பி, ெ்தடடப்ெடனாவ்த, நனான ஜசனால்ற்்த ஜேளியில் 
ஜசனால்்னாவ்த, வகடடுகவகனா... நனான நல்்னாயிருகவகன. 
எங்வகனனு இப்ெ வேணடனாம். ஒரு கணஜடய்்ர் 

என ேசம் உள்�து. ஆடசி ஆடிககிடடிருககிறது. 
ஜடல்லி மிரடடுது. அேனுங்களுககு வெனாக வேணடிய 

‘்ொடா... லூசு... நமக்கு மானமாவது 
ஈனமாவது ெதவி, ெணம், அவவளவுதான்டா, 

OK குழப்பிக்கா்த விடு. அதுக்குள்ள 
கணபடய்னரை கணடுபிடிச்சிட்டா, PM-

க்கிட்ட்ய நான் பநருஙகிடு்வன். 
அவரு கால்ல விழுந்து ெ்காடா வி்தது 

முன்னுக்கு வந்தவன்னு ஒரு ்ொடு, ஆமா, 
எதிரகட்சிக்காைன் பொதுமக்கள்னு ்சந்து 
்ொைாட்டம் பசய்றானுஙகளா்ம, எதுக்கு...”
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கனாவிகணஜடயி்்ரத்தனான நனான எடுததுகிடடு ேநதிடவடன. 
கனாேல்து்றயில் ்த்்ேர் கனா்ததில் வெனாடட நல்் 
அதிகனாரிகள் இரணடு வெர் உ்தவியனா உள்�்ர். திடடப்ெடி 
எல்்னாம் நடககுது. நீ வீடடுககு வெனாய் ஜெனானமைதி்ய 
ெயப்ெடனாமையிருகக ஜசனால். அரிமைனா்ே கூடவே ேச்சிகக. 
மைநதிரிங்க கூலிப்ெ்டனனு அ்்யறனானுங்க. வீட் 
மிரடடுேனானுங்க. ஜெனானமைதி்ய விடடு கனாேல்து்றயில் 
என்் கனாவைனாம்னு புகனார் ஜகனாடுகக ஜசனால். மைற்ற்்த 
பிறகு ஜசனால்வறன. ஒரு ேனாரததிற்குள் பிரச்ச்் 
முடிநதிடும்னு நம்ெவறன. முத்்தயனா்ே முழு்மையனாக 
நம்ெனாவ்த. எப்ெ எேவ்னா ஜசனான்னானனு நம்ெ்னாவ்னா 
அப்ெவே நம்பிக்க வெனாயிடுச்சி. சீககிரம் மைநதிரிங்க 
ஆடடம் முடிவுககு ேரும். இது எ்து உயிர் பிரச்ச்் 
மைடடுமில்் நனாடடின பிரச்ச்்யும் கூட சரி... கூட 
இருப்ெேர்களிடம் எ்்தயனாேது இப்ெ ஜசனால். அரிமைனாவிடம் 
பிறகு விெரமைனா ஜசனால். சரி... ்ே... பிறகு வெசவறன”. 
அறிவும், முத்்தயனாவும் ஆேவ்னாடு ெனார்த்தனார்கள். 
நல்்்தம்பி இயல்ெனா் நி்்ககு ேநது,

‘‘அரிமைனா, அறிவு எப்வெனாதும் நி்தனா்தவ்தனாடு நடநது 
ஜகனாள்ெேன. கே்்்ய விடு. நல்்னாயிருககிறனான. வீடடுககு 
வெனாே்னாம். மைநதிரிங்க கனாைனாமைல் வெனா் கணஜடய்்்ர 
கனாே்ர்கள், கூலிப்ெ்டக்�க ஜகனாணடு வ்தடுகிறனார்கள். 
நம்மை அறி்ேயும் சநவ்தகப்ெடுகிறனார்கள். ஜ்தனால்்்கள் 
ெ்ேழியிலும் ஜகனாடுப்ெனார்கள் எனெ்தனால் அறிவு யனாருககும் 
ஜசனால்்னாமைல் ெததிரமைனா் இடததில் இருககிறனான. எனகிடட 
கூட இப்ெ ஜசனால்்்். முத்்தயனா உன்் கனாே்ர்கள் 
விசனாரிப்ெனார்கள். ஜரௌடிகள் கூட ேர்னாம். ெனாககிர்்த. அந்த 
்கப்வெசி்ய எனகிடட ஜகனாடு எனறு ேனாங்கி ஜகனாணடு நீ 
நனா்�ககு எங்க்�ப் ெனார். சீககிரம் பிரச்ச்் தீர்நதிடும். 
ேனாங்க வெனாக்னாம்” எனறெடிவய எழுந்தனார், நல்்்தம்பி.

மைறுதது வெசனாமைல் ஜசல்்் ஜகனாடுததுவிடடு முத்்தயனா 
அச்சததுடவ் வெனா்னான.

சி.எம். என்டனா ஜசனால்றனார்… இரு மைநதிரிகள் ்தனி 
அ்றயில்

‘கன்னாபின்னானனு திடடறனார். நம்மைனா்்தனான ஆடசிககு 
ஆெததுனனு ஜசனால்றனார். மூணுேணடி்ய ெனாததுகக 
முடிய், ஜெரிய ஆளுனனு வெரு... உன்் ெனாத்தனா 
அவே�வு ்தனான”.

‘ ‘ வச . . .  எ்கவக அசிங்கமைனாயிருககு. எே்் 
சநவ்தகப்ெடறதுனவ் ஜ்தரிய். அறிவேநதி ெய 
வேற எங்கயிருககனானனும் ஜ்தரிய். ஜசததுகிதது 
வெனாயிடடனான்னா...  நம்மை ெனாடு அவே�வு ்தனான. நம்மை 
வெனாலீஸ்்னாம் என் ஜசனால்றனானுங்க”

‘‘இன்்ககுள்� கணடுபிடிச்சிட்னாம்னு ஜசனால்றனாங்க, 
எங்வகவயனா ்தப்பு நடநதிருககு. கனாைனாமைல் வெனா் 
கணஜடய்்ர் ஜடல்லிககு வெனாேணும், அங்க என் 
ெனாலிடிகவைனா... முருகசனாமி ஜெரிய பிரனாடு ஆச்வச... 
அேன ஏ்தனாேது உள்�டி ் ேககறனாவ்னா என் எழவேனா... 
ஜரணடு நனாள்் முடிய், சடடம் ஒழுங்கு சரியில்்்னனு 
ஆடசி்ய க்்ச்சிடுேனானுங்க சணடனா� ெனாவிங்க”

‘ ‘ெனாதுகனாப்புககு இருந்த ெயலுங்க என்்தனான 
ஜசனால்றனாங்க”

‘‘ம்... அழுவுறனானுங்க, விடியற்கனா்் 
மூணு மைணிககு ெதது ெதி்்ஞசு 
வெர் வேன் ேநதிருககனானுங்க . 
துப்ெனாககி மு்்யில் ேணடி்ய 
எடுததிருககனானுங்க. ்தடுத்த ஜரணடு 
வெர்் ஒருத்தன எங்வகனனு ஜ்தரிய். 
இனஜ்னாருத்தன சீரியஸ், மைத்தேனுங்க 
ந டு ங்கி  ஒ டுங்கியிரு க க னானுங் க . 
குப்்ெ்யக ஜகனாடடி குப்்ெகூடடவறனனு 
ஊ்ர சுத்தர கேர்்ர் ெனாதுகனாப்புககு அந்த ஏரியனா வெனாலீஸ் 
வெனாயிடடனானுங்க. வச... நனாமை சனா்தனாரைமைனா நி்்ச்சி 
அ்டசியமைனாயிருநதிடவடனாம்னு நி்்ககிவறன’’

‘‘இப்ெ ஜசனால்லு... சரி... நடந்த்்த விடு. நடகக வெனாற்்த 
ெனாப்வெனாம். CM  வெனாடடேர் ்தனாவ் DGP ெ்ர் எதிர்கக 
விதிக்� மீறி ்த்ககனாக இந்த மைனாதிரி வே்்ககு்தனாவ் 
வெனாடடனார். நனான CM-் மை ெனாககவறன. அேரு ்தப்பிகக நம்மை்� 
கனாடடி உத்தமை வேஷம் வெனாடடுடுேனாரு. விடககூடனாது. அே்ர 
இழுததுவுடடுடடு நனாமை ெதுங்கிடுவேனாம்”

‘‘முடியுமைனா?”
‘ ‘முடியும்டனா... கனால்் விழுநது ஜ்தய்ேவமைனனு 

கிடப்வெனாம். நனா்�ககு நடகக வெனாற PM க்நதுககிற  
விழனாவு் ஜ்தனாடடு கும்பிடடுவிடடு... நனான வெசவறன ெனாரு. 
க்்தவய மைனாறிடும்...”

‘‘சூப்ெர்... நனான என் ெணறது”
‘CM பின்னா் நனாககனாலிவ் உடகனாரனாமை ்ககடடி 

எழுநது நினனுகக, என வெச்சி் ஓ... வெ்ரயும் 
ஜசனால்லிடவறன. உ்கம் சுற்றும் ஏ்ழத்தனாயின குழந்்த. 
நனாடடுககனாக அ்்யும் ்தனாமை்ர மைைனா�ர்-னு PM-்ய 
ஜநருங்கிட வேணடியது ்தனான. எப்ெடி அய்டியனா?”

‘சூப்ெர்ணவை. நீங்க விஞஞனானி அணவை” எனறனான. 
இேன குளிர்நது வெனாய் ‘விஞஞனானின்னா எப்ெடி…’ எ் 
வகடக அணவை ‘வகள்வி வகடடனா எ்ககு புடிககனாதுணவை. 
ெரேனாயில்் ஜசனால்வறன. இங்கிலீசு் History-்னா ்தமிழ்் 
விஞஞனா்ம்்தனாவ் விடுங்க. மைனா்த்்த கனால்் இந்த 
மு்ற விடடுடுவேனாம்.

‘வெனாடனா... லூசு... நமைககு மைனா்மைனாேது ஈ்மைனாேது 
ெ்தவி, ெைம், அவே�வு்தனானடனா, OK குழப்பிககனாவ்த 
விடு. அதுககுள்� கணஜடய்்்ர கணடுபிடிச்சிடடனா, PM-
ககிடடவய நனான ஜநருங்கிடுவேன. அேரு கனால்் விழுநது 
ெவகனாடனா விதது முனனுககு ேந்தேனனு ஒரு வெனாடு, ஆமைனா, 
எதிர்கடசிககனாரன ஜெனாதுமைககள்னு வசநது வெனாரனாடடம் 
ஜசய்றனானுங்க�னாவமை, எதுககு...”

‘‘வி்்ேனாசி  ஏறிடுச்சனாம்... கடடுப்ெடுத்தனாமை ஊழல் 
ஜசய்யறமைனாம்...’’ 

‘‘ஊழல் என் ஜெனாம்்மையனா, ஜசய்யறதுககு. புரியனாமை 
வெனாரனாடுகிறனார்கள். வி்்யனாம் ேனாசியனாம். நனாவமை 
கணஜடய்்ர் கனாைனாமை அ்்யுவறனாம். கி்டச்சனா 
்தனாவ் நனா்�ககு ஓடடுககு ெைம் ஜகனாடுகக முடியும். 
மைககளுககனாகத ்தனாவ் நனாமை வெனாரனாடுகிவறனாம். என் 
ஜசனால்ற.

‘‘நம்மை கஷ்டம் எேனுககு புரிகிறது. சரி... ேனாங்க 
ரி்னாகஸ் ெணணிகக்னாம்.’’

- ரேொடரும்

த�ொடர் கத� கடலூர இள.புகவழந்தி
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இ ந்த 5ஆேது ஜ்தனாட்ர ெடிப்ெேர்கள் இ்தன 
முந்்தய 4 ஜ்தனாடர்க்�யும் ஒருமு்ற 
திரும்பிப்ெனார்ததுவிடுேது அேர்களுககு ஒரு 

நியனாயமைனா் புரி்த்் ஏற்ெடுததுே்தற்கு ஏதுேனாக அ்மையும் 
எனெதில் அய்யவமைதுமில்்். ேர்னாற்றின முனனும் 
பினனும் உடனுககுடன ெயணிதது உண்மை ஆய்வுக்�யும் 
நிகழ்வுக்�யும் கணடறிய ஏதுேனாக நீங்கள் எனனுடன 
“்டம் ஜமைஷினில்” ெயணிததுகஜகனாணடிருககிறீர்கள் 
எனெ்்த நி்்வில் ்ேயுங்கள் வ்தனாழ்மைகவ�.

சரி இப்ஜெனாழுது ஜ்தனாடர் ஐநதிற்கு ேருவேனாம். 
வசரனமைனாவ்தவி குருகு் நிகழ்வுகளும், அதுெற்றிய 
அககிரமைங்க்� ்தனாம் எவே�வு ஆ்தனாரங்களுடன 
ெ்மு்ற எடுததுச்ஜசனால்லியும் அேற்்ற சிறிதும் 
கணடுஜகனாள்�னாமைல் இருந்த்தனாலும்; ே.வே.சுப்ரமைணிய 
ஐயரின வமைல் டனாகடர் ேர்தரனாசுலு நனாயுடு அேர்கள் 
்ேததிருந்த அதீ்த குருடடு நம்பிக்கயும் ்தந்்த 
ஜெரியனா்ரச் வசனார்ே்டயச் ஜசய்திருந்த நி்்யில்்தனான 
கனாங்கிரசில் இருநதுஜகனாணவட ;  ஜெணணுரி்மை 
ஜெணகளுககனா் கல்வியுரி்மை ்கம்ஜெண மைறுமைைம் 
வ்தே்தனாசி மு்ற ஒழிப்பு கல்வி வே்்ேனாய்ப்பில் 
ெனார்ப்ெ்ரல்்னாவ்தனாருககு முனனுரி்மை மைற்றும் 
குழந்்த திருமைைத்்த ்த்டஜசய்்தல் வெனானற 
ஜசயல்மு்றக்� முனனிறுததி ெ் வெனாரனாடடங்க்� 
சுயமைரியனா்்த இயககம் நடததியது.

இ்்த மைககளி்டவய எளி்மையனாகக ஜகனாணடு 
ஜசல்் ஏதுேனாக ்தந்்த ஜெரியனார் உண்மை வி�ககம் 
பிரஸ் எனும் அச்சகத்்த ஜ்தனாடங்கி 2 வமை 1925ஆம் 
ஆணடு குடிஅரசு எனகிற ஜெயரில் புதிய ேனார இ்த்ழ 
ஜ்தனாடங்கி்னார். இவ்த ஆணடில்்தனான 22 நேம்ெர் 1925இல் 
ந்டஜெற்ற கனாஞசிபுர கனாங்கிரஸ் மைனாநனாடடிலிருநது ்தந்்த 
ஜெரியனார் கனாங்கிர்ச விடடு ஜேளிவயறி்னார் எனெ்்தயும் 
நமைது முந்்தய ெதிவுகளிலிருநது மீணடுமிங்வக ஒருமு்ற 
நி்்வுகூர்்தல் நல்்து. எது எப்ெடியிருப்பினும் ்தந்்த 
ஜெரியனார் எனும் வெரனாசனானின மூ்�யில் இருநது 
உருேனா்து்தனான இந்த மைனாஜெரும் சுயமைரியனா்்த இயககம் 
எனெதில் நமைககு ஜெரு்மைவய.

17 டிசம்ெர், 1920 மு்தல் 14 ெூ்், 1937 ே்ரயி்னா் 
17 ஆணடு கனா்ங்களில் நடந்த வ்தர்்தல்களில் ெ்தவிவயற்ற 
ஐநது அ்மைச்சர்ேகளில்; நனானகு மு்ற நீதிககடசிவய 
அ்மைச்சர்ே அ்மைதது, ஜமைனாத்தம் 13 ஆணடுகள் அது 
ஆடசியில் இருநது ஆடசி நடததியது. 14 நேம்ெர் 1935இல் 
ஜசன்்யில் திேனானெகதூர் அப்ெனாது்ர பிள்்� 
்த்்்மையில் ந்டஜெற்ற நீதிககடசியின நிர்ேனாகக குழுக 
கூடடததில்; ஏற்க்வே ்தந்்த ஜெரியனாரனால் அ்தனாேது 
29 மைற்றும் 30 ஜசப்டம்ெர் 1934இல் இரணடு நனாள்கள் 

5

அய்ம்பது ஆண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில்
தமிழக்ம வளர்ந்திருக்கிறதா? வீழ்ந்திருக்கிறதா?

ஒரு வரலாற்று ஆய்வு
ந்டஜெற்ற ஜசன்் ஜ்தனனிநதிய ந் உரி்மைச்சங்க 
மைனாநனாடடிற்கு அனுப்ெப்ெடட சமை ்தர்மை வே்்ததிடடங்க
்�(ஆ்தனாரம்:ெகுத்தறிவு -23.9.1934)ெற்றி வி�ககிப்வெசுமைனாறு 
்தந்்த ஜெரியனா்ர திரு. ஜெனாப்பிலி ரனாெனா முனஜமைனாழிநது 
வகடடுகஜகனாணடனார்.

சமை ்தர்மை வே்்ததிடடமைனாேது:-

1. அரசனாங்க உததிவயனாக சம்ெ�ங்கள் மைககளின 
ெரிசுத்தத ்தன்மை்யக ஜகடுககக கூடிய்தனாகவும், 
வெரனா்ச்ய உணடனாககக கூடிய்தனாகவும், இநதியப் 
ஜெனாரு�னா்தனார நி்்்மைககு மிக மிகத ்தனாங்க 
முடியனா்த்தனாகவும் இருப்ெ்தனால், அ்ேக்�க கு்றதது 
உததிவயனாகஸ்்தர்களு்டய ேனாழ்க்கயின அேசிய 
அ�வுககு ஏற்ற்தனாகவும் மீததுப் ஜெருககி ்ேப்ெ்தற்கு 
இ்னாயககில்்னா்த்தனாகவும் இருககும்ெடி ஜசய்ய 
வேணடும்.

2. ஜெனாது ெ்த வ்த்ேககும், சவுகரியததுககும், 
நன்மைககும் அேசியஜமைனறு உற்ெததி ஜசய்யப்ெடும் 
சனாமைனானகளின ஜ்தனாழிற்சனா்்கள், இயநதிரசனா்்கள், 
வ ெ னா க குே ர வு  ச னா ்த்ங் கள்  மு்தலிய்ே 
அரசனாங்கத்தனாரனாவ்வய ந்டஜெறும்ெடிச் ஜசய்ய 
வேணடும்.

3. ஆகனார சனாமைனானகள் உற்ெததி ஜசய்யும் 
விேசனாயிகளுககும், அேற்்ற ேனாங்கி உெவயனாகிககும் 

ஜெனாதுெ்ங்களுககும் மைததியில் ்தரக ர்கள் , 
வ்ேனாவ்தவிககனாரர்கள் இல்்னா்தெடி கூடடுறவு 
ஸ்்தனாெ்ங்கள் ஏற்ெடுததி அ்தன மூ்ம் விேசனாயிகளின 
கஷ்டத்்தயும் ச னாமை னான ேனாங்குெேர்களின 
நஷ்டத்்தயும் ஒழிகக ஏற்ெனாடு ஜசய்ய வேணடும்.

4. விேசனாயிகளுககு இனறுள்� கடனக்� ஏ்தனாேது ஒரு 
ேழியில் தீர்ப்ெதுடன இனிவமைல் அேர்களுககுக கடன 
ஜ்தனால்்்கள் ஏற்ெடனாமைல் இருககும்ெடியும் ஏற்ெனாடுகள் 
ஜசய்ய வேணடும்.

5. குறிப்பிடட ஒரு கனா்ததிற்குள், ஒரு குறிப்பிடட அ�வு 
கல்வியனாேது எல்்னா மைககளுககும் ஏற்ெடும்ெடியனாகவும், 
ஒரு அ�வுககனாேது மைதுெனா்ததின ஜகடுதி ஒழியும் 
ெடியனாகவும். ஓர் அ�வுககு உததிவயனாகங்கள் எல்்னா 
சனாதி - மை்தங்களுககும் சரிசமைமைனாய் இருககும்ெடிககும் 
உடவ் ஏற்ெனாடு ஜசய்ேதுடன, இ்ே நடநது 
ேருகினற்தனா எனெ்்தயும் அடிககடி கேனிததுத ்தககது 
ஜசய்ய ஏற்ெனாடு ஜசய்ய வேணடும்.

6. மை்தங்கள் எனெ்ே எல்்னாம் அேரேர்களு்டய 
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்தனி எணைமைனாகவும், ்தனி ஸ்்தனாெ்ங்க�னாகவுவமை 
இருககும்ெடிச் ஜசய்ேதுடன, அரசியலில் - அரசியல் 
நிருேனாகததில் அ்ே எவவி்த சம்ெந்தமும் குறிப்பும் 
ஜெறனாமைல் இருகக வேணடும். சனாதிகஜகனவறனா, 
மை்தததிற்ஜகனவறனா எவவி்தச் சலு்கவயனா, உயர்வு - 
்தனாழ்வு அந்தஸ்வ்தனா, அேற்றிற்கனாக அரசனாங்கததிலிருநது 
்தனிப்ெடட மு்றக்�க ்கயனாள்ேவ்தனா, ஏ்தனாேது 
ஜெனாருள் ஜச்விடுேவ்தனா ஆகிய்ே கணடிப்ெனாய் 
இருககக கூடனாது.

7. கூடியே்ர ஒரு குறிப்பிடட ஜரனாகக ேரும்ெடிககனாரருகவகனா 
அல்்து ்தனாவ் விேசனாயம் ஜசய்யும் விேசனாயிகவகனா ேரிப் 
ெளுவே இல்்னாமைலும், மைனி்த ேனாழ்க்கககுச் 
சரனாசரி வ்த்ேயனா் அ�வுககு வமைல் 
ேரும்ெடி உள்�ேர்களுககும், அனனியரனால் 
விேசனாயம் ஜசய்யப்ெடுே்தன மூ்ம் 
ெய்்டெேர்களுககும் ேருமைனா் ேரி 
மு்றவெனால் நி்ேரி விகி்தங்கள் ஏற்ெடுத்த 
வேணடும்.

8. வ்னாககல் வெனார்டு , முனிசிெனாலிடடி, 
வகனாேனாப்ெவரடடிவ இ்னாககனா ஆகி்ேகள் 
இன்மும் அதிகமைனா் அதிகனாரங்கள் 
ஜகனாடுககப்ெடடு, இேற்றின மூ்ம் வமைவ் 
குறிப்பிடட ெ் கனாரியங்கள் நிருேனாகம் 
ஜசய்ய ேசதிகள் ஜசய்து, ்தகக ஜெனாறுப்பும் 
நனாையமும் உள்� சம்ெ� அதிகனாரிக்�க ஜகனாணடு 
அ்ேக்� நிருேனாகம் ஜசய்ய வேணடும்.

9. விேகனாரங்க்�யும், சடடச் சிககல்க்�யும் 
கு்றப்ெதுடன சனாவுேரி விதிககப்ெட வேணடும்.

10. வமைவ் கணட இந்தக கனாரியங்கள் ந்டஜெறச் ஜசய்ேதில் 
நனாவமை சடடங்கள் ஜசய்து, அச்சடடங்களி்னால் அமைலில் 
ஜகனாணடுேரக கூடிய்ேக்�ச் சடடச்ெகள் 
மூ்மும், அந்தப்ெடி சடடங்கள் ஜசய்து ஜகனாள்� 
அதிகனாரங்கள் இல்்னா்த்ேக்�க கி�ர்ச்சி ஜசய்து 
அதிகனாரங்கள் ஜெறவும் ஏற்ெனாடுகள் ஜசய்ய வேணடும்.

ஜெரும் ெைககனாரர்கள் இருந்த்தனாவ்வய 
அே ர் களுகக னா க த ்த னான  நீ தி க  க ட சி 
உணடனாககப்ெடடது எனறு ேனாய் புளித்தவ்தனா 
மைனாங்கனாய்ப் புளித்தவ்தனா எனறு வெசுகிறேர்கள்; 
எத்த்கய ஜசல்ேந்தர்கள் மிடடனா மிரனாசுகள் 
அடங்கிய இந்த கூடடததில்்தனான, இத்த்கய 
ஜெனாதுவு்ட்மைக வகனாடெனாடுக்� உள்�டககிய 
வே்்த திடடங்கள் ஜசயல்ெடுத்தப்ெடட் 
எனெ்்த எணணிப் ெனார்கக வேணடும் 
மைடடுமைனறி; இன்றககு சுமைனார் 83 ஆணடுகளுககு 
முனெனாகவே ஜேற்றியுடன இது நடநதிருககிறது 
எனெ்்தயும் கேனிககத ்தேறக கூடனாது.

ஏறத்தனாழ இவ்த கனா்கடடததில் மையி்் 
சின்த்தம்பி பிள்்� ரனாெனா எனகிற எம்.சி.ரனாெனா 
்தனாழ்த்தப்ெடவடனார் பிரதிநிதியனாக அரசி்ரனால் அ்டயனா�ம் 
கனாைப்ெடடு; 1909-வ்வய ஜசன்் ரனாெ்தனானியின 
சடடச்ெக கவுனசிலில் நியமை் உறுப்பி்ரனாக இடம் 
ஜெற்றிருந்தனார். 1935ஆம் ஆணடு இயற்றெடட சடடப்ெடி 

இரட்ட ஆடசி மு்ற; அதுே்ரயில் 
ந்டமு்றயில் இருந்த 19 1 9இல் 
இயற்றப்ெடட மைனாணவடகு ஜசம்ஸ்வெனார்டு 
சீர்திருத்தச் சடடப் ெடி ந்டஜெற்ற 
நீதிககடசி ஆடசியில்; ஒரு மு்த்்மைச்சர் 
2 அ்மைச்சர்கள் எ் ஜமைனாத்தம் 3 
இநதியர் மைடடுவமை அ்மைச்சர்க�னாக 
இருந்த மு்ற நீங்கப்ஜெற்று; முழுப் 
ஜெ னாறுப்பும் வ்த ர்நஜ்தடுககப்ெடட 
அ்மைச்சர்களுகவக இருந்தது எனெ்்த இங்வக வ்த்ே 
கருதி நி்்வுகூரவேணடியுள்�து.

எம்.சி.இராஜா

இராஜாஜி

நீதிக கடசி ஆடசியில் அரிச்ங்கள் எேரும் 
அ்மைச்சரனாககப் ெடவில்்் எனற குற்றச்சனாட்ட மை.ஜெனா.
சி ்ேககிறனார். (ஆ்தனாரம்:‘்தமிழ்நனாடடில் பிற ஜமைனாழியி்ர்’ 
எனற நூலில் ெககம் 81). ெரேனாயில்்், ஆ்னால் நனாம் 
வகடக மைறநதுவெனா் வகள்வியும் இங்வக ஒனறு உள்�து 
அது்தனான; 1937இல் அ்மைந்த இரனாெனாஜி ஆடசியில் 
மு்த்்மைச்சர் உடெட 10 வெர் அ்மைச்சர்க�னாக இருந்த்ர். 
10 அ்மைச்சர்களில் ்தனாழ்த்தப்ெடடேர் ஒருேருககு அ்மைச்சர் 
ெ்தவி ஜகனாடுப்ெது ஒனறும் ஜெரிய ஜசயல் அல்் எனினும்; 
10 அ்மைச்சர்களில் மு்த்்மைச்சர் இரனாெனாஜி, டி பிரகனாசம், 
டனாகடர் டி எஸ் எஸ் இரனாென, வி.வி. கிரி ஆகிய 4 வெர் 

ெனார்ப்ெ்ர்கள் அ்மைச்சர்க�னாக இருந்தனார்கள்; 
செனாநனாயகரும் புலுசு சனாம்ெமூர்ததி எனற 
ஆநதிரப் ெனார்ப்ெ்வர. இது நியனாயமைனா எனெ்்த 
மை.ஜெனா.சி. அனெர்கள்்தனான கூற வேணடும். 
இரனாெனாஜி ஆடசியில் ்தனாழ்த்தப்ெடட ேகுப்்ெச் 
சனார்ந்த வி.ஐ.முனிசனாமிப் பிள்்� எனெே்ர 
ஜெனாம்்மையனாக ஆடசியில் அமைர்ேததுக 
ஜகனாணடு ஆதிததிரனாவிடர்களுககு எதிரனாகப் 
ெ் கனாரியங்க்� இரனாெனாஜி ஜசய்்தனாவர அது 
நியனாயமைனா? இ்்தத்தனான இனறு திரு சீமைனான 
வெனானவறனார்கள் ஆ்தரிககிறனார்க�னா எனறும் 
வியப்ெனாக உள்�து.

எம் . சி .இ ர னாெ னா்ே  நீதிககடசியில் 
வசர்த்தஜெரு்மை திரு. நவடச மு்தலியனா்ரவய 

சனாரும். ஆம் நீதிககடசி ஜ்தனாடங்கப்ெடுே்தற்கு மு்வெ 
நவடச மு்தலியனார், ரனாெனா்ே அரே்ைதது ேந்தனார் எனெது 
குறிப்பிடத்தககது. நீதிககடசியில் ஜெரும் நி்ப் பிரபுககளும், 
ேர்த்தகப் பிரமுகர்களும், ெடிப்ெனாளிகளும் இருக்கயில்; 
அங்கு சனாமைனானிய மைககளின பிரதிநிதிததுேம் இல்்னா்த 

நீதிக் ைட்சியின் பொக்ைால் 
அதிருப்திய்ைநத ராஜா, 1922இல் 
அதிலிருநது பெளிபயறினார். 
அெ்ரப் பின்ெற்றித 
தாழ்ததப்ெட்பைார் அ்னெரும் நீதிக் 
ைட்சியிலிருநது விலகினர். 

பொறியாளர பார்த்திபன்.ப
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கு்ற்ய எம்.சி.ரனாெனா்தனான நிரப்பி்னார். ஒரு ெடட்தனாரியனாக 
இருந்த ரனாெனா, உததிவயனாக வேட்டயில் இறங்கனாமைல், 
்தமைது சமூகததி்ரின ந்்்ப் ெனாதுகனாப்ெதிவ்வய 
அதிகக கே்ம் ஜசலுததி ேந்தனார். ்தனாழ்த்தப்ெடவடனார் 
முனவ்ற இநது சமூகததிலிருநது ஜேளிவயறுேது 
்தனாழ்த்தப்ெடவடனாரின பிரச்ச்்களுககுத தீர்ேனாகனாது 
எ் உறுதியனாக நம்பி்னார். ந்டமு்ற நி்்்ய 
உைர்நது; ்தனாழ்த்தப்ெடவடனாருககனா் ்தனி ேனாககனா�ர் 
ெடடியல் வேணடும் எ் ்தனனு்டய வகனாரிக்க்ய 
மைனாற்றிகஜகனாணடு, ்தனித ஜ்தனாகுதிகள் ஒதுககப்ெடடனால் 
வெனாதும் எனறு ஒப்புக ஜகனாணடனார். நவடச மு்தலியனாரும் 
டி.எம். நனாயரும் நீதிக கடசியில் ்தனாழ்த்தப்ெடவடனாரின 
ெங்கு இருகக வேணடும் எனறு விரும்பிய வநரததில்்தனான; 
டி.எம்.நனாயரின மை்றவும் தியனாகரனாயச் ஜசடடியனால் நவடச 
மு்தலியனார் கடசியில் ஓரங்கடடப்ெடடதும் எம்.சி.ரனாெனாவுககு 
நீதிக கடசியில் ஜெரும் பின்்ட்ே ஏற்ெடுததியது. 
எனினும், அேர் கடசியில் நீடிதது ேந்தனார்.

இதுஜேனாருபுறமிருகக, 1900-களில் சுமைனார் 20,000 
ஜ்தனாழி்னா�ர்க்�க ஜகனாணடு இயங்கிய மைனாஜெரும் 
ேனாழ்ேனா்தனாரமைனாக வி�ங்கியது பிரிடடிஷ்கனாரரனா் 
பினனி எனெேர் ஜ்தனாடங்கிய ஆ்் இது. 
சுமைனார் ஒரு ்டசம் குடும்ெ உறுப்பி்ர்கள் 
அந்த ஒரு மில்்் நம்பி இருந்த்ர். 
அன்றய ஜசன்்யின ெ்தஜ்தனா்கயில் 
அது கணிசமைனா்து. ேட ஜசன்் மைககளின 
மைனாஜெரும் ெழகக ேழககக கனாரணியனாகவும் 
அந்த மில் இருந்தது .  ஆணடனாணடு 
கனா்மைனாகப் ெனாடடனாளிக்�ப் பிரித்தனாளும் 
சூழ்ச்சிகளின மூ்ம் அேர்களின ேனாழ்்ே 
ஒரு ஜெனாம்மை்னாடடமைனாகவே ்ேதது 
வேடிக்கெனார்ப்ெதில் ் கவ்தர்ந்தது ஐவரனாப்பிய 
ஏகனாதிெததியம் எனறனால் மி்கயல்். 1921-இல் 
நடந்த ஜ்தனாழிற் சங்கப் வெனாரனாடடம் சனாதிப் வெனாரனாடடமைனாக 
மைனாறியது!

அதில் ்தனாழ்த்தப்ெடட மைககள் ஒரு பிரிேனாகவும் 
பிற்ெடுத்தப்ெடட மைககள் ஒரு அணியனாகவும் மைனாறி்ர். 
பிற்ெடுத்தப்ெடட மைககள் வே்் நிறுத்தத்்த ஆ்தரித்த்ர். 
்தலித மைககள் வே்்ககுச் ஜசல்் முடிஜேடுத்த்ர். 
அது ஜ்தனாழி்னா�ர்கள் மைததியில் ஜெரும் பி�்ே 
ஏற்ெடுததியது. இநதியனாவின மு்தல் ஜ்தனாழில் சங்கததில் 
இப்ெடித்தனான வே்்நிறுத்தப் வெனாரனாடடம் நடந்தது 
எனெ்்த ெதிகிவறன. ஜ்தனாழிற்சங்கத ்த்்ேர் எனற 
மு்றயில் திரு.வி.க., ஜ்தனாழி்னா�ர் வே்் நிறுத்தத்்த 
முனனினறு நடததி்னார்.

சம்ெ� உயர்வு வெச்சு ேனார்த்்த, வே்் நிறுத்தம், 
மில்லில் நடககும் ஜகடுபிடி, அங்கு நடந்த சுேனாரஸ்யம் 
்தனான அேர்களின வெச்சில் முககியப் ெங்கு ேகிககும். 
ஷிப்டு, சனாப்ெனாடு, ஜ்தனாழிற் சங்கத ்த்்ேர் குவச்ர், 
சுப்பு இப்ெடித்தனான வெச்சு இருககும். அந்த மில்... அந்தத 
ஜ்தனாழி்னா�ர்களின ேனாழ்வின அங்கம், க்னாசனாரமைனாக 
மைனாறியிருந்தது. இநநி்்யில்; 1921-இல் ஜசன்்யில் 
ெககிங்கனாம் கர்்னாடிக மில் ெஞசனா்்த ஜ்தனாழி்னா�ர் 
வே்் நிறுத்தம் ந்டஜெற்றவெனாது அது பிரனாமைைரல்்னா்த 

பிற சனாதியி்ருககும் ்தனாழ்த்தப்ெடவடனாருககும் இ்டயி்னா் 
சண்டயனாக உருஜேடுத்தது. அ்தற்கு கனாரைம் 
அரசின வேணடுவகனாளுககு இைங்க, எம்.சி.ரனாெனா 
்தமைது ஜசல்ேனாக்கப் ெயனெடுததி ்தனாழ்த்தப்ெடட 
பிரி்ேச் வசர்ந்த ஜ்தனாழி்னா�ர்கள் வே்் நிறுத்தததில் 
ெங்வகற்ெதில்்் எனறு முடிஜேடுககச் ஜசய்துவிடட்தன 
வி்�வு அது.

நீதிக கடசியின வெனாககனால் அதிருப்திய்டந்த ரனாெனா, 
1922-இல் அதிலிருநது ஜேளிவயறி்னார். அே்ரப் 
பினெற்றித ்தனாழ்த்தப்ெடவடனார் அ்்ேரும் நீதிக 
கடசியிலிருநது வி்கி்ர். 1923-இல் திருஜநல்வேலி 
மைனாேடடம் வகனாவில்ெடடியில் ந்டஜெற்ற ஜ்தனனிநதிய 
ஆதி திரனாவிடர் கனாங்கிரஸ் மைனாநனாடடில் வெசிய ரனாெனா, 
‘புளியநவ்தனாப்பு க்ேரததிலிருநது்தனான ெஸ்டிஸ் கடசித 
்த்ேர்களுககும் ஆதி திரனாவிடர்களுககும் இ்டயில் 
கருதது வேறுெனாடு ஏற்ெடட்தனாக எேரும் எணை 
வேணடனாம். அ்தற்கும் நீணட கனா்ம் முனபிருநவ்த 
ெஸ்டிஸ் கடசித ்த்்ேர்கள் வமை்னாதிககப் வெனாககுடன 
ஜேளிப்ெ்டயனாகவும் மை்றேனாகவும் ்தனாழ்த்தப்ெடவடனா்ர 

ந சு ககும்  ந டே டி க்க க்�  எ டு தது 
ேநதிருககிறனா ர்கள் .  எனறு ெகிரங்கக 
குற்றச்சனாட்ட முன்ேத்தனார்.

நீதிககடசி ஆதிததிரனாவிடர்களுககனாக ஜசய்்தது 
என்? அப்ெடி என் தீங்கி்ழததுவிடடது?

(1) 20 பிப்ரேரி 1922-இல் சடடமைனறததில் 
தீர்மைனா்ம் ஜகனாணடு ேந்தனார். அததீர்மைனா்ம் ஒரு 
மை்்தனாக நி்றவேறியது. அ்தன அடிப்ெ்டயில் 
இனி “ெள்�ர், ெ்றயர் எனறு இழிேனாக 
உள்� ஜெய்ர மைனாற்றி ஆதிததிரனாவிடர் எனற 
ஜெய்ர எங்கள் சமூகததிற்கு இடடு அ்ழகக 
வேணடும்” எனெவ்த அது. எண 217 சடடம் 

(ஜெனாது) dated 25.03.1922இல் பிறககப்ெடடு நீதிககடசியின 
ஆடசியில் ந்டமு்றப் ெடுத்தப்ெடடது.

(2) ஆதிததிரனாவிடர் பிள்்�க்�ப் ஜெனாது ெள்ளிகளில் 
கடடனாயமைனாகச் வசர்கக அரசு ஆ்ை பிறப்பிககப்ெடடது. 
G.O.No.87 dated 6.1.1923.

(3) அரசு மைனானியம் ஜெறும் ெள்ளிகளில் ஆதிததிரனாவிடர் 
பிள்்�க்�ச் வசர்கக மைறுத்தனால் அரசு மைனானியம் 
இரததுச் ஜசய்யப்ெடும் எ் அரசு ஆ்ை பிறப்பிக 
கப்ெடடது. G.O.No.88. dated 16.1.1923.

(4) திருச்சி மைனாேடட நிர்ேனாகம் ஆதிததிரனாவிடர் 
பிள்்�க்� ்தனி இடததில் ்தங்கிப் ெடிகக அனுமைதி 
வகனாரிய்்த அரசு ஏற்க மைறுதது, ஆதிததிரனாவிடப் பிள்்� 
க்�யும், மைற்ற சனாதிப் பிள்்�க்�யும் ஒனறனாகத்தனான 
ெடிகக ்ேகக வேணடும் எனறு ஆ்ை பிறப்பித்தது. 
G.O.No.2015 dated 11.2.1924.

(5) இநதியனாவிவ்வய மு்தன மு்த்னாக ஆதிததிரனாவிட 
மைனாைேர்கள் இ்ேசமைனாகத ்தங்கி ெடிகக. ஆதிததிரனாவிடர் 
மைனாைேர் விடுதி திறககப்ெடடது. G.O.No.2563 dated 
24.10.1923; வமைலும் இ்்தக கடடுே்தற்கனா் ெைம் 
முழுே்்தயும் ஆதித திரனாவிடர் ்த்்ேர் எம்.சி.ரனாெனா 
அேர்களிடவமை ஜகனாடுதது கடடுவித்தனார்கள்.

ம.ப�ா.சிவஞானம்
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(6) 1931ககுள் ஆதிததிரனாவிட மைனாைேர்களுககு மூனறு 
விடுதிகள் ஏற்ெடுத்தப்ெடட். (T.G.Boag ICS. Madras 
Presidency 1881 - 1931 ெககம் 132).

(7) ஆதிததிரனாவிடர்களுககு இ்ேச வீடடுமை்்ப் ெடடனா 
ேழங்க அரசனா்ை பிறப்பிககப்ெடடது. (அரசனா்ை எண 
1243.dated 5.7.1922).

(8) ஆதிததிரனாவிட மைனா்ேர்கள் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. வ்தர்வு 
எழு்தத வ்தர்வுககடடைம் ஜசலுத்தத வ்த்ேயில்்் 
எனறு அரசனா்ைப் பிறப்பிககப்ெடடது. (அரசனா்ை எண 
1241 சடடம் (கல்வி) dated 17.10.1922).

(9) ஆதிததிரனாவிட மைனாைேர்களின கல்வி நி்்்யப் 
ெற்றிய விேரத்்த அரசுககு அளிககவேணடும் எனறு 
அரசனா்ைப் பிறப்பிககப்ெடடது. (அரசனா்ை எண 859 
dated.22.06.1923).

(10) ஆதிததிரனாவிட ேகுப்பு மைனாைேர்களுககு நனானகனாம் 
ேகுப்பு மு்தல் கல்வி உ்தவிதஜ்தனா்க ேழங்கிட 
அரசனா்ைப் பிறப்பிககப்ெடடது. (அரசனா்ை எண 1568 
சடடம் dated 06.11.1923).

(11) ஆதிததிரனாவிட மைனாைேர்களுககுச் சி் ெள்ளிகளில் 
்தனி ேகுப்ெ்றகள் இருந்த்்த அரசு கணடித்தது. ஆதித 
திரனாவிட மைனாைேர்க்� அதிக எணணிக்கயில் வசர்ததுக 
ஜகனாள்ளும் கல்வி நிறுே்ங்களுககு அதிக அ�வில் 
அரசின ெை உ்தவி அளிககப்ெடும் எனறு அரசனா்ைப் 
பிறககப்ெடடது. (அரசனா்ை எண 205 dated 11.02.1924).

(12) மைருததுேக கல்லூரியில் ெயிலும் ஆதிததிரனாவிடர் 
மைற்றும் பின ்தங்கிய சமூகத்்தச் வசர்ந்தேர்களுககுக கல்வி 
உ்தவிதஜ்தனா்க ேழங்க அரசனா்ைப் பிறப்பிககப்ெடடது. 
(அரசனா்ை எண 866 (ஜெனாது) சுகனா்தனாரம் dated 17.06.1922).

(13) இநதியனாவில் இருந்த வேறு எந்த மைனாகனாைததிலும் 
இல்்னா்த அ�விற்கு நீதிக கடசி ஆடசியில் ஆதித 
திரனாவிடர்களுககுப் ெஞசமி நி்த்்தப் பிரிதது ேழங்கியது. 
நீதிககடசி ஆடசிககு ேருே்தற்கு முனபு ே்ர, 1920-21 
ஆதிததிரனாவிடர்களுககுக ஜகனாடுககப் ெடடிருந்த ெஞசமி 
நி்ம் 19,251 ஏககர் மைடடுவமை. ஆ்னால் நீதிக கடசி 
ஆடசியில் 1931 ே்ர பிரிததுக ஜகனாடுககப்ெடட ெஞசமி 
நி்ம் 3, 42, 611 ஏககர் ஆகும். (ஜசன்் மைனாகனாை 
அரசின புள்ளிவிேர அதிகனாரி எழுதிய Madras Presidency 
1881 - 1931 எனற நூல் ெககம் 132.) வமைலும் 1935 மைனார்ச் 
31 ே்ர ஆதிததிரனாவிடர்களுககு ேழங்கப்ெடட ெஞசமி 
நி்ததின அ�வு 4, 40, 000 ஏககரனாக உயர்நதுள்�்்த 
ெஸ்டிஸ் ஏடு, 19.7.1935 இல் சுடடிக கனாடடியுள்�து.

(14) கல்வி, சுகனா்தனாரம், ஜெனாதுப்ெணி வெனானற முககியப் 
ெணிக்� அப்வெனாது உள்�னாடசி நிர்ேனாகங்கவ� 
கேனிதது ேந்த். அந்த நிறுே்ங்களில் ஆதிததிரனாவிடர் 
ஒருே்ர அரசு நியமை்ம் மூ்ம் அமைர்ததி அேர்களுககு 
ஆடசி அதிகனாரததில் ெங்களித்தது நீதிக கடசிவய. 
ஜசன்் மைனாகனாைததில் உள்�னாடசியில் ஆதித திரனாவிடர் 
பிரதிநிதிததுேம் ஜெற்றிருந்த விேரம்:

1920-21 ஜமைனாத்த எணணிக்க ஆதிததிரனாவிடர் நியமை்ம் 
ஜெற்ற்ே மைனாேடடககழகங்கள் (District Boards) 17 
ேடடககழகங்கள் (Taluk Boards) 66 நகரனாடசிகள் (Mu-
nicipalities) 46 எனக.

(15) ஆதிததிரனாவிடர் ஜெனாது இடங்களில் புழங்குே்தற்கு 
எதிர்ப்புத ஜ்தரிவித்தனால், அேர்களுககுத ்தணட்் 
ஜகனாடுகக வேணடும் எனறு இரட்ட மை்் சீனிேனாசன 
22.08.1924 இல் ஜசன்் சடட மைனறததில் ஜகனாணடு ேந்த 
தீர்மைனா்த்்தயும், வீரய்யன 24.02.1925 இல் ஜகனாணடு ேந்த 
தீர்மைனா்த்்தயும் ஏற்றுக ஜகனாணடு சததிரம், சனாேடி, அரசு 
அலுே்ங்கள், ஜெனாதுச் சனா்்கள், ஜெனாதுக கிைறுகள், 
வெனானற ஜெனாதுேனா் இடங்களில் ஆதி திரனாவிடர்கள் 
ேருே்தற்கு எதிர்ப்புத ஜ்தரிவிப்ெேர்களுககு ரூ 100 
அெரனா்தம் விதிககப்ெடும் எனறு அரசனா்ையில் (Gazette 
Notification 08.04.1925 Part IV)) ஜ்தரிவிககப்ெடடது. இந்த 
அரசனா்ை்யத ்தமிழ், ஜ்தலுங்கு, மை்்யனா�ம், கன்டம் 
மு்தலிய ஜமைனாழிகளில் ஜேளியிடடவ்தனாடு ்தணவடனாரனா மூ்ம் 
ஜசன்் மைனாகனாைம் முழுேதும் ஜெனாது மைககளுககுத 
ஜ்தரிவிககப்ெடடது. ஆதிததிரனாவிடர்களுககு இருந்த சமூகத 
்த்டக்� நீகக ேழிே்க ஜசய்்தது நீதிக கடசிவய.

(16) 1935 அரசியல் சடடம் நடப்புககு ேரும்ே்ர 
்தனாழ்த்தப்ெடடேர் நியமை்ம் மூ்ம் மைடடுவமை ெ்தவி 
ேகித்த்ர். அப்வெனாது ஜடல்லியில் இருந்த சடடச்ெககுப் 
ஜெயர் (MLA) Member of Legislative Assembly 1928இல் 
ஜசன்் சடடமைனறம் மூ்ம் வ்தர்நஜ்தடுககப்ெடடு 
ஜடல்லி சடடச்ெககு அனுப்ெப்ெடட மு்தல் ்தனாழ்த்தப்ெடட 
உறுப்பி்ர் எம்.சி.ரனாெனா்தனான. நீதிக கடசி ஆ்தரவு ஜெற்ற 
டனாகடர் சுப்ெரனாயன ஆடசியில்்தனான அது நி்றவேறியது. 
அேர் ஜடல்லி ஜசனற்தனால்்தனான அகி் இநதிய அ�வில் 
்தனாழ்த்தப்ெடட ேகுப்பி்்ர ஒருங்கி்ைகக முயற்சி 
ஜசய்்தனார்.

(17) 1921 - 22 இல் ேகுப்புரி்மை ஆ்ைகள் பிறப்பிககப் 
ெடட வெனாதிலும், ெனார்ப்ெ்ர்கள் ஜசன்் உயர் நீதி 
மைனறததில் ேழககுத ஜ்தனாடுதது அ்்த ந்டமு்றப் 
ெடுத்தனாேணைம் இ்டயூறு ஜசய்து ேந்த்ர். 1924 
இல் அரசுப் ெணிகளில் வே்்ககு ஊழியர்க்� 
அமைர்ததுே்தற்கனாக ஒரு ஆ்ையம் உருேனாககப்ெடடது 
‘Staff Selection Board ‘எனறு அ்தற்குப் ஜெயர் அது 
்தனான இப்வெனாது T.N.P.S.C ஆக மைனாறியுள்�து; 1925 மு்தல் 
அரசனாங்க ஆணடறிக்ககளில் ேகுப்பு ேனாரியனாக அரசு 
ஊழியர்கள் விேரம் கனா்னாணடுவ்தனாறும் ஜேளியிடப்ெடடு 
ேந்தது.

(1்8) ெ்கல் அரசர் ஆடசிககனா்ததில் 1927-1926ககுள் 
ஆதிததிரனாவிடர்கள் கனாே்ர் ெணியில் 382 வெரும், 
்த்்்மைக கனாே்ர் ெணியில் 20 வெரும், து்ை 
ஆய்ேனா�ர் ெணியில் ஒருேரும் அமைர்த்தப்ெடட்ர். 1935இல் 
து்ைக கண கனாணிப்ெனா�ர் ே்ர ஆதிததிரனாவிடர் ெ்தவி 
உயர்வு ஜெற்ற்ர்; 1927 இல் ்தனான ஆதித திரனாவிடர் 
ஒருேர் இனஸ்ஜெகடரனாகத வ்தர்வு ஜசய்யப்ெடடுள்�னார்; 
(‘Staff Selection Board அறிக்க ெக 120.) அந்த 
கனா்ககடடததில் இநதியனாவில் எந்த மைனாநி்ததிலும் ஆதித 
திரனாவிடர்க்�க கனாேல் து்றயில் கனாே்ர்க�னாக கூடச் 
வசர்ததுக ஜகனாணடதில்்் எனறு எம்.சி ரனாசனா 1928 இல் 
மைததிய அரசுககு அனுப்பிய அறிக்கயில் கூறியுள்�னார். 
(எம்.சி. ரனாசனா ேனாழ்க்க ேர்னாறும் எழுததும் வெச்சும் 
ஜெ. சிேசணமுகம் பிள்்�, ெக 42).

- ஆய்வு ரேொடரும்
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கிருஷணன் ்ொரக்கள்ததில் அரச்சுனனுக்கு “கீதா உெ்தசம்” பசய்து முடிக்கும் வரை,
கவுைவரகள் பூப் ெறி்ததுக் பகாணடு இருந்தாரகளா?



அ டிவய ஜசல்வி எங்க டி இவே�வு வேகமைனா 
வெனாற... ஒரு ஜெனாம்ெ்�யனா ஒழுங்கனா ்த்்ய 
ேனாரனாமை..! சரியனா ச்டயப் பின்னாமை ஏன டி... 

இப்ெடி சுடு்தணணிய கனாலு் ஜகனாடடிகி் மைனாதிரி ஓடுற... 
ஜெனாறு்மையனா ்தனா வெனாடி’’ எனறு ருககு ஆயனா கத்த அடிவய 
ஜகழவி உன மைேன ெடுததுற ெனாடடுககு வசர்வமை் கனால் 
வெனாடடு ஒய்யனாரமைனா உடகனாநது வசனாறனா திங்க முடியும். 
ஜசல்ேனாககனா இருந்த என் கடடு் ஜெனாட்ேவயனாட ேனா 
கனா்ம் பூரனா ேச்சி கஞசி ஊத்தரனு ஜசனால்லி கல்யனாைத்த 
ஜசஞசனான இப்வெனா என்டனா்னா குடியும் குடித்த்மைனா 
இருககனான உன மைேன இந்த இ்ச்சைதது் நனா எப்ெடி 
கிழவி ஜெனாறு்மையனா இருகக முடியும்..! உ்ககும் இல்் 
வசர்தது ஜெனாங்கிப் வெனாட வேணடி இருககு ென்ல் 
ஓரமைனா ஜேத்த்்யும் ெனாககும் ேச்சி இருகவகன எடுதது 
வெனாடடுனனு என புள்்�ய ெததிரமைனா ெனாததுகவகனா... நனா 
டிப்ெர் ்னாரிககு வெனாவறன ேர சனாயங்கனா்ம் ஆகும் புள்� 
எழுநது அம்மைனா எங்கனு வகடடனா எ்்தயும் மை்றககனாமை 
உண்மையச் ஜசனால்லு அப்வெனா்தனாேது குடும்ெ கஷ்டம் 
புள்்�ககு புரியும் புருசனுககு ்தனா புரிய் புள்்�ககனாச்சி 
புரியடடும்’’ எனறெடி டிப்ெர் ்னாரியில் ஏறி்னாள் ஜசல்வி...

‘ ‘என் ஜசல்வி என் சனாப்ெனாடு ஜசஞசடி’ ’னு 
ஜசல்வியின வ்தனாழி மைஞசு வகடக... அேளுககு என் 
ேனாய்ககு ருசியனா ஜசஞசி இருப்ெனானனு ்னாரி டி்ரேர் 
வகலிஜசய்ய, அனெரசு மைனாதிரி நனானும் ்னாரி டி்ரேர் ஆ 
இருந்தனா ேனாய்ககு ருசியனாத்தனா ஜசஞசி இருப்வென இப்வெனா 
எவ்தனா ேயிததுப் ெசிய வெனாகக வீடடு் இருந்த்த ேச்சி 
ஜசஞசி இருகவகனனு உண்மைய எ்தனார்த்தமைனா ெதிவு 
ஜசய்ய உ்ரயனாடல்ஜ்தனாடர்ந்தது... இேர்களின உ்ரயனாடல் 
ஒருகடடததில் உள்�ததின ேலியனாக ஜேளிப்ெடட். 
இ்த்் உள்ேனாங்கிகஜகனாணவட டி்ரேர் ேணடி்யச் 
ஜசலுத்த ேணடி ஜசங்கல் சூ்�்ய அ்டந்தது...

இேர்கள் ஆடி கூடி விடியற்கனா்் ஏழு மைணிகவக 
கி�ம்பி்னாலும் ஜசங்கல் சூ்�்ய அ்டயும்வெனாது 
மைணி ெதது. சூரியன சுடஜடரிககத ஜ்தனாடங்கியது... 
இேர்களும் ்தங்களின உைவுப் ்ெக்� நிழ்்த 
வ்தடி மைரததில் மைனாடடி ்ேததுவிடடு ஜசங்கல்க்�த 
தூகக ஆரம்பிககிறனார்கள்... ெணி க்�ப்புத ஜ்தரியனாமைல் 
இருகக  ஒருேருகஜகனாருேர் மைனாறி மைனாறி ஊர்க க்்த வெசத 
துேங்கி்னார்கள்... ெககததுவீடடுக க்்தயில் துேங்கிப் 
ெடிப்ெடியனாக பிர்தமைர் வமைனாடி ே்ர ெனாய்ந்தது அந்த 
உ்ரயனாடல்... வமைனாடி்யப் ெற்றி வெசும்வெனாது மைடடும் 
அேர்களின முகததில் வகனாெத்்தக கனாை முடிந்தது.
அந்த கனா்கடடததில் ்தனான கருப்புப் ெைம் ஒழிப்பு எனறு 
மைகக்� அ்்ய விடட கனா்ம் அது. அந்த கனாரைத்தனால் 
மைககளின வகனாெங்க்� அேர்களின உ்ரயனாடலில் கனாை 
முடிந்தது... இப்ெடியனாக வமைனாடி்யப் ெற்றி ஜசல்வியும் 
மைஞசுவும் மைனாறி மைனாறித திடடிகஜகனாணடு இருககும்வெனாது... 
‘‘என் மைனா அங்க வெச்சு சத்தம் மைடடும் ்தனான இருககு 
ஜசயல் ஒனனும் கனாணும்’’னு மு்த்னாளி கத்த... ஜசல்வியும் 
மைஞசுவும் கனாதுககுள் குசு குசு ஜேனறு ‘‘அடிவய நம்மை 
மு்த்னாளியும் அந்த வமைனாடிவயனாட கடசியனாம்’’னு ஜசனால்் 
டி்ரேர் அனெரசுககு இது வகடக.. எடு ஜசங்கல்் னு 
டி்ரேர் சத்தமைனா ஜசனால்் மு்த்னாளி கனாதுககு ஜசய்தி 
வெனாக மு்த்னாளி இேர்களிடம் சண்டககுப் வெனாக 
ஒவர பிரச்ச்்் முடிய அங்க இருந்த ஒருத்தர் அட 
விடுங்கப்ெனா நீங்க தி்ககூலி வே்்ய ஜசஞசிடடு கூலிய 
ேனாங்கிடடு வெனாங்கனு ெஞசனாயதது ஜசய்யறதுககுள்� 
மைஞசுவும் ஜசல்வியும் ஜசங்கல்க்� ்னாரியில் ஏற்றி 
முடித்தனார்கள்!

டி்ரேர் அனெரசு ஜெனாறு்மையனாக ேணடிய ஸ்டனார்ட 
ெணை ஜசல்வியும் மைஞசுவும் சனாப்ெனாடடுப் ்ெய ஓடிப் 
வெனாய் மைரதது் இருநது தூககி ேநது ஜசங்கல்வமை் ஏறி 
உடகனார ்னாரி புறப்ெடடது... உச்சி ஜேயில் மைண்டய 
ஜெனா�கக ஜரணடு வெரும் ஜசனாகுசு ெஸ்் வெனாறமைனாதிரி 
சனா்் ஓரம் உள்� இயற்்கஅழ்க ரசித்தப்ெடி 
ேந்தனார்கள். எதிர்ெனாரனா்தவி்தமைனாக நடு ேழியில் ்னாரி 
ெஞசர் ஆக டி்ரேர் அனெரசு என் ெணைறதுனனு 
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நிலவுக்குச் பசன்று ஆைாயும் அறிஞன்அங்க
நிலரவ வணஙகும் மூடன் இங்க, ஏன்?



புரியனாமை மு்த்னாளிககு வெனான ஜசய்ய, 
மு்த்னாளி கனாடடு கததுகத்த... வேணடனா 
ஜேறுப்ெனா வெனா் கட ெணணிடடு டயர 
கழடடி ெஞசர் வெனாட வேற ேணடி 
புடுச்சி ஜகனாணடு வெனாக... ஜசல்வியும் 
மைஞசுவும் மைரதது அடி் ஜகனாணடு ேந்த 
சனாப்ெனாடட வேக வேகமைனாச் சனாப்பிடடு 
அனெரசுககனாகக கனாததிருந்த்ர். வநரவமைனா 
மைதியம் இரணடுகடநது இருந்தது.

அனெரவசனா ஊர்முழுேதும் சுற்றி ஒருேழியனா ெஞசர் 
க்டய கணடுபிடிச்சி ெஞசர் வெனாடடு டயர ஜகனாணடு ேர 
ஜசல்வி ‘‘அனெரசு அணைனா சனாப்டிக�னா’’னு எ்தனார்த்தமைனா 
வகடக மு்த்னாளி மீது இருந்த வகனாெத்்த ஜசல்வி மீது 
கனாடட ஜசல்வி முகவமைனா சுருங்கிப் வெனா்து... எப்ெடிவயனா 
எல்்னாத்்தயும் சரி ெணணி ேணடிய எடுகக மைணி மூணு 
ஆ்து.

ஜசங்கல்க்� இறகக வேணடிய இடத்்த 
அ்டயும்வெனாது நனாலு மைணி இருககும். ஜெனாழுது சனாஞசி 
வெனாச்சி வேகமைனா இறககுங்கள்னு ஜசங்கல் ேனாங்க்ேரும் 
டி்ரேரும் மைனாறி மைனாறி ஜசனால்்... ேநது ஜசஞசி 
ெனாருங்க டனா அங்க நினனுனு ஜசனால்்றதுககு என் 
ேலிககேனாவெனாதுனனு மை்சுககுள்� முணுமுணுததுக 
ஜகனாணவட ஜசங்கல்்் வேக வேகமைனாக இறகக... 
முககனால் ேனாசி முடியும் வெனாது ஜசல்வி கனால் மீது ஒரு 
கல் உடஞசி உளுநதுவெனாச்சி ‘‘அய்வயனா அம்மைனா’’னு ஜசல்வி 
கத்த என் டி ஆச்சினனு மைஞசு கத்தஜசல்வி கனாலில் 
ரத்தம் ேடிய மைஞசு சற்றும் வயனாசிககனாமைல் புட்ே்யக 
கிழிதது அேள் கனாலில் ேடியும் இரத்தத்்த நிறுத்த கடடு 
வெனாடடனாள். ஜசல்விவயனா ‘‘நமைககு இது என் புதுசனா’’ 
எனறு ஜசனால்லியெடி அருகில் இருந்த மைண்ை சலிதது 
ரத்தம் ேடியும் இடததில் வெனாடடுகஜகனாணடு ெணி்யத 
ஜ்தனாடர்ந்தனாள்.

ஒரு ேழியனாக மைனா்்  ஐநது மைணிககு முடித்தனார்கள். 
மு்த்னாளி அன்றககனா் கூலி்யக ஜகனாடுகக, மை் 
மைகிழ்ச்சிவய இல்்னாமைல் ஜெற்றுகஜகனாணட்ர். கூலி்ய 
உயர்ததி வகடக முடியனாமைல்... அடிெடடக கனாவ்னாடு 
ஜநனாணடிகஜகனாணவடஇல்்த்்தஅ்டந்தனாள் ஜசல்வி. மைணி 
ஆறு இருககும்... ்தன பிள்்�்ய அ்ழததுகஜகனாணடு 
க்டககு வெனாய் வீடடுககுத வ்த்ேயனா் ஜெனாருடக்� 
ேனாங்கிகஜகனாணடு பிள்்�ககும்வ்த்ேயனா்்்த ேனாங்கிக 
ஜகனாடுததுவிடடு ச்மையல் ஜசய்து விடடு ்தனனு்டய 
புருஷன ேருேனான ேருேனான எனறு உடல் ேலிவயனாடு 
கனாததிருந்தனாள் ஜசல்வி. மைணி ஒனெது கடநதும் ஜசல்வியின 
புருஷன ேரவில்்் பிள்்�ககு சனாப்ெனாடு ஜகனாடுதது 
உறங்க்ேததுவிடடு மீணடும் சனாப்பிடனாமைல் கனாததிருந்தனாள் 
ஜசல்வி... இரவு ெதது மைணி. ஜசல்வியின கைேர் 
வெனா்்தயில் ்தள்�னாடியெடி ேர ஜசல்வி ்தன ேலிக்�ப் 
ெகிர இருேருககும் சண்ட முடடிகஜகனாணடது.... 
இருேரும் ஓய்நது தூங்கும்வெனாது மைணி ெனிஜரணடு.

அ்ரததூககதவ்தனாடு நனாலு மைணிகவக கணவிழிதது 
சனாப்ெனாடு ஜசய்து விடடு ேழககம்வெனால் ஏழு மைணிகவக 
அடுத்தநனாள் கூலி்யப் ஜெறுே்தற்கனாக ஓடி்னாள்  
ஜசல்வி.                                         

மு.சி.அறிேழகன்

பத்ெயானப் பொருட்ைள்

ஒரு வா்ணலி, சூ்ாக்க அடுப்பு, ஒரு லிட்்ர ெல்�ல் 
எண்ப்ணய ்ற்றும் அப்ெேக்கட்டு.

பமஜிக் பசய்யும் மு்ற

அடுப்லெப் ெற்ற லவத்து வா்ணலி ெட்டில� லவத்து 
எண்ப்ணய ஊற்றி ்கா�லவக்கவும். நன்கு ்காயநததும் 
வல் ெஜ்ஜி ளொண்்ா அப்ெேம் ஆகி�லவ வாயப்புககு 
ஏற்றவாறு சுட்டு எடுக்கவும். முதலில் ்கரண்டி�ால் எடுத்து 
ொரலவ�ாேர்களுககு தரவும். உப்பு ெரி�ா? பவநது 
விட்்தா?  ்காரம் ளொது்ா? என ளெசிகப்காண்ள் அடுப்பு 
எரிவலத குலறத்து வி்வும். இப்ளொது அப்ெேத்லதப் ளொட்டு 
குச்சி�ாலும் ல்கயிலும் ஒரு ஓர்ா்க ்கவன்ா்க எடுக்கவும். 
ப்காஞ்ெம் எண்ப்ணய ஊற்றுவது ளொல் எலுமிச்லெச் 
ொற்லற ஊற்றினால் ப்காதித்து பொஙகி வரும். அப்ளொது 
சிறிது சிறிதா்க எண்ப்ணயில் ல்கவிட்டு ்காட்்வும். இப்ளொது 
எண்ப்ணய சு்ாது. ொரப்ெவர்கள் பிரமித்து ளொவார்கள். 

மி்க முககி�்ா்க ொரலவ�ாேர்களுககு   எச்ெரிகல்க�ா்க 
"நீங்கள் �ாரும் இலதச் பெய�ககூ்ாது. ல்க பவநது விடும்" 
என்ெலத ெைமுலற பதரிவிக்க ளவண்டும்.

பகாதிக்கும் எணபணயில் ரகவிடுதல்

்மஜிக் கரலஞர
்ெைா. பழ.மேஙகடாசலம்

பமஜிக் இரைசியம்

ப்காதிககும் எண்ப்ணயில் ல்க விடுவதற்கு முன்ொ்க தீ 
எரிவலத நிறுத்திவி் ளவண்டும். த�ாரா்க லவத்துள்ே "எலுமிச்லெ 
ொற்லற" (வடி்கட்டி�து) ்கால் லிட்்ர அேவுககு எண்ப்ணயில் 
ஊற்றவும். உ்ளன பொஙகிவரும். எண்ப்ணய ள்ளை விழா்ல் 
ொரத்துகப்காள்ே ளவண்டும். இப்ளொது சூடு ்ை ்ைபவன 
குலறநதுவிடும். நாம் அப்ெடிள� மி்கவும் சிர்ப்ெட்டு ல்கல� 
விடுவது ளொல் பெயது ்காட்்வும்.                          

டிசம்பர் 2017 25கைத்தடி டிசம்பர் 2018 ெக்தர்ைளின்
சிநத்னக்கு

சில பைள்விைள்

நா்ததிக சீனாவிலும், ைஷயாவிலும்
கரலமகளும் இல்ரல, விரலமகளும் இல்ரல்ய, ஏன்?



எ ல்்னாக குழந்்தகளுககும் உடல் ந்மும் 
மை் ந்மும் முககியம் எனெ்த்னால் ்தனான 
ெடடுகவகனாட்டயனார் கூட ெனாடுேனார், 

"ஆளும் ேளரணும் அறிவும் ேளரணும்
அதுதாண்்ா ேளர்ச்சி
உன்மன ஆமசெவயாடு ஈன்றெேளுக்கு
அதுவே நீ தரும் ைகிழ்ச்சி..." 

இனறு ஜெற்வறனார்கள் ்தங்கள் குழந்்தகளின அறிவு 
ே�ர்ச்சிககு ஜகனாடுககிற முககியததுேத்்த உடல் 
ே�ர்ச்சிககும் மை் ே�ர்ச்சிககும் ஆவரனாககியததிற்கும் 
ஜகனாடுப்ெதில்்் எனெது்தனான ேருத்தமைனா் ஜசய்தி. 
சுேனாமி விவேகனா்ந்தர் ஜசனால்ேனார், "ஒற்்றச் சிறவகனாடு 
எந்த ெற்ேயும் ெறகக முடியனாது". ேனாழ்க்க ேனானில் 
ேடடமிடடு ெறககப் வெனாகும் நமைது குழந்்தகளின ஒரு 
சிறகனாகக கல்வியும் மைற்ஜறனாரு சிறகனாக வி்�யனாடடுமைனாக 
இருகக வேணடிய சூழ்் மைனாற்றி, வி்�யனாடடு எனனும் 
சிற்க ஒடிதது கல்வி எனனும் ஒற்்றச் சிறவகனாடு 
விடுே்தனால்்தனான அேர்க�னால் ேனாழ்்கயில் உயவர ெறகக 
முடியவில்்். இ்தற்ஜகல்்னாம் கனாரைம் ெடிப்பு நமைககு 
அ�ேற்ற ஜசல்ேங்க்� அள்ளித்தருகிறது. ஜெயர், 
ெ்தவி, ெைம், நல்் து்ை எ் எல்்னாேற்்றயும் 
ஜகனாடுககிறது எனெது்தனான. ஆ்னால் இேற்்றஜயல்்னாம் 
அனுெவிகக நல்் உடல்ந்த்்த ஜகனாடுககிற்தனா? 
எனற வகள்வியும் எழுகிறது. இன்றககு இருககிற 
மைதிப்ஜெணக்�த துரததும் கல்விமு்றயனா்து நம்மிடம் 
இருநது ெறிததுகஜகனாணட  முககியமைனா் ஒனறு 
வி்�யனாடடனாகும். ேழககமைனாக ெள்ளியில்ேரககூடிய 
ேனாரததிற்கு இரணடு உடற்ெயிற்சி ெனாடவே்�க்�ககூட 
இ்தர ெனாடப் பிரிவுக�னா் கணி்தம், இயற்பியல், வேதியல், 
உயிரியல் எ் மைருததுேம் மைற்றும் ஜெனாறியியல் 
வமைற்ெடிப்புகளுககு அடிப்ெ்டயனாக வி�ங்கும் ெனாடங்கள் 
க�ேனாடிகஜகனாள்கினற். ஜெனாதுத வ்தர்வு எழுதும் 10 மு்தல் 
12 ஆம் ேகுப்புே்ர உள்� மைனாைேர்களின வி்�யனாட்டப்  
ெற்றி வகடகவே வேணடனாம். அேர்களு்டய ஒடடுஜமைனாத்த 
சநவ்தனாஷத்்தயும் ஜெற்வறனார்களும், ஆசிரியர்களும் வெனாடடி 
வெனாடடு ெறிததுகஜகனாணட்ர். எ்வே அேர்களுககு 

அேற்்ற மீடடுத ்தருேது ஜெற்வறனார்கள், ஆசிரியர்கள் 
மைற்றும் இந்தச் சமூகததின கட்மையனாகும்.

எந்தச் சமூகததில் கனாேல் நி்்யங்களும் 
நீதிமைனறங்களும் மைருததுேமை்்களும் கு்றேனாகத 
வ்த்ேப்ெடுகிறவ்தனா அந்த சமூகம் ஒழுககமைனாகவும், 
வநர்்மையனாகவும், ஆவரனாககியமைனா்்தனாகவும் உள்�து எனறு 
ஜெனாருள். ்தமிழர்களின ஜெரும்ெனா்னா் வி்�யனாடடுகள் 
ஜேறும் ஜெனாழுதுவெனாக்கத ்தனாணடி ஒழுககம், வநர்்மை, 
ஆவரனாககியததின வமைல்்தனான கடட்மைககப்ெடடிருககினற். 
வி்�யனாடுெேர்கவ� நடுநி்்வயனாடும் ஜேற்றி 
வ்தனால்விக்� ஏற்றுகஜகனாள்ளும் ெககுேத்்தயும் 
ஜெற்றிருப்ெ்தனால்்தனான இேர்கள் வி்�யனாடடுகஜகனறு 
ஒரு ்தனி நடுே்ர ்ேததுகஜகனாள்ேதில்்். இந்த 
கடடு்ரயின மூ்ம் கள்�ன வெனாலீஸ் எனனும் 
வி்�யனாட்ட எப்ெடி ஆடுேது அ்தன ேனாயி்னாக 
குழந்்தகள் என் கற்கிறனார்கள் எனறு ெனார்ப்வெனாம்.

திருடன வெனாலீஸ் அல்்து கள்�ன வெனாலீஸ் எனற 
வி்�யனாட்ட வீடடிற்குள்வ�வயனா அல்்து வீடடிற்கு 
ஜேளியிவ்வயனா வி்�யனாடும் வி்�யனாடடனாகும். 
ஜெனாதுேனாக இந்த வி்�யனாட்டக கு்றந்தது நனானகு வெர் 
வசர்நது வி்�யனாடுேனார்கள். நனானகு சீட்ட எடுதது அதில் 
ரனாெனா, ரனாணி, வெனாலீஸ் மைற்றும் திருடன எனறு எழுதி 
்ேததிருப்ெனார்கள். ஒவஜேனாரு சீடடில் எழு்தப்ெடடிருககும் 
ஜெயருககும் ஒரு மைதிப்ஜெண இருககும். உ்தனாரைமைனாக 
ரனாெனாவுககு 100, ரனாணிககு 50, வெனாலீைுககு 10, திருடனுககு 
0 எனறு  மைதிப்ஜெணகள் ஜகனாடுததுகஜகனாள்ேனார்கள். 
சி்சமையங்களில் வி்�யனாடுெேர்களின எணணிக்க 
அதிகமைனா்னால், மைநதிரி, சிப்ெனாய் எ் சி் சீடடுகக்�யும் 
எழுதி வசர்ததுகஜகனாணடு அ்தற்குத ்தகுந்தனாற்வெனா் 
மைதிப்ஜெண்ையும் வெனாடடுகஜகனாள்�ேது ேழககம். 
இப்ெடியனாக நனானகு சீடடுகக்�யும் எழுதி ஒனறுவெனா் 
சுருடடிவயனா அல்்து மைடிதவ்தனா, யனாரனாேது ஒருேர் 
குலுககி வெனாடுேனார்கள். குலுககிப் வெனாடட சீட்ட 
அேசர அேசரமைனாக ஆளுகஜகனாரு சீடடு எடுததுக 
ஜகனாள்ேனார்கள். ஒவஜேனாருககும் ்த்ககு ேந்த சீட்டத்தவிர 
மைற்றேர்களுககு, யனார் யனாருககு என் சீடடு ேநதுள்�து 
எனறு ஜ்தரியனாது. வெனாலீஸ் எனறு எழு்தப்ெடட சீடடு 
யனாரிடம் உள்�வ்தனா அேர் மைடடும் ்்தரியமைனாக நனான்தனான 
வெனாலீஸ் எனறு ஜெரு்மைவயனாடு ஜசனால்லிக ஜகனாள்ேனார். 
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சிநத்னக்கு

சில பைள்விைள்

(ரெபிளில்)ஒளிரயப் ெரட்தது கடவுள் என்றால்,
இருரளப் ெரட்தது யார?



வமைலும், அேருககுத திருடன யனார் எனறு கணடுபிடிகக 
வேணடிய கட்மை இருககிறது. சரியனாகத திருடன யனார் 
எனறு கணடுபிடித்தனால் வெனாலீஸ் சீடடு எடுத்தேருககு 
10 மைதிப்ஜெணணும் திருடனுககு 0 மைதிப்ஜெணணும் 
ஜகனாடுககப்ெடும். ஒருவே்� ்தேறனாகக கூறி்னால் 
திருடனுககு 10 மைதிப்ஜெணணும், ்தேறனாக கூறிய வெனாலீஸ்ககு 
0 மைதிப்ஜெணணும் ஜகனாடுககப்ெடும். வி்�யனாடுெேர்களின 
ஜெயர்க்� ஒரு கனாகி்தததில் எழுதி ஒவஜேனாரு சுற்று 
முடிவிலும் அேர்கள் ஜெற்ற மைதிப்ஜெணக்� அதில் 
குறிததுகஜகனாள்�ப்ெடும். ெ் சுற்று ஆடடததிற்குப் பின 
ஆடடம் முடியும் வநரததில் யனாரு்டய மைதிப்ஜெணகள் 
அதிகமைனாக இருககிறவ்தனா அேர் ஜேற்றி ஜெற்றேரனாேனார். 
ெடிப்பில்்தனான மைதிப்ஜெணகள் உயி்ர ேனாங்குகிறது 
எனறனால் இங்வகயும் மைதிப்ஜெணகள்்தனான ஜேற்றி 
வ்தனால்வி்ய நிர்ையிககிற்தனா? எனறு நீங்கள் எணைக 
கூடும். இது ஜேறும் மைதிப்ஜெணக்� ஜெற்ேப்ெ்தல்் 
இந்த வி்�யனாடடின வநனாககம், மைதிப்ெனா் எணைங்க்� 
ஜெற்ேப்ெது்தனான இந்த வி்�யனாடடின வநனாககம்.

ஒவஜேனாருமு்ற ஆடும் வெனாதும் சீட்ட அ்டயனா�ம் 
கனாைனாமைல் இருகக, சீட்ட ஒவஜேனாரு மு்றயும் ெல்வேறு 
ேடிேங்களில் தினுசு தினுசனாக மைடிப்ெவ்தனாடல்்னாமைல், 
அ்்தது சீடடுகளும் ஒவர மைனாதிரி மைடிககப்ெடடிருககிற்தனா 
எனெ்்தயும், அ்்ேரும் ெரிவசனாதிததுக ஜகனாள்ேனார்கள். 
சி் சமையம் வெனாடடி வெனாடடுக ஜகனாணடு சீட்ட 
எடுககும்வெனாது கனாகி்தம் கிழிநது விடும் விெரீ்தங்களும் 
நடப்ெதுணடு.

ெள்ளியின வகனா்ட விடுமு்றயில் மைதியம் உச்சி 
ஜேய்யிலில் பிள்்�க்�  ஜேளிவய வி்�யனாட 
அனுமைதிககமைனாடடனார்கள். அப்ஜெனாழுஜ்தல்்னாம் இப்ெடி 
வீடடிற்குள்வ�வய கள்�ன வெனாலீஸ் வி்�யனாடுேனார்கள். 

இவ்த கள்�ன வெனாலீஸ் வி்�யனாட்ட விடடுககு 
ஜேளியில் வி்�யனாடும்வெனாது கிடடத்தடட நிெ 
வெனாலீஸ் திருட்் துரததிச்ஜசனறு பிடிப்ெ்்தப் 
வெனால் இருககும். கள்�ன வெனாலீஸ் வி்�யனாட்ட 
ஜேளி க�ததில் வி்�யனாடும்வெனாது ஆடடககனாரர்கள் 
இரணடு அணிக�னாக பிரிநது ஜகனாள்ேர் அதில் 
ஒரு அணியி்ர் வெனாலீஸ்கனாரர்க�னாகவும் மைற்ஜறனாரு 
அணியி்ர் திருடர்க�னாகவும் இருப்ெனார்கள். திருடர்கள் 
சி் ஜெனாம்்மைக்�வயனா அல்்து வேறு ஏ்தனாேது ஒரு 
முககியமைனா் ஜெனாருள்க்�வயனா திருடிகஜகனாணடுவெனாய் 
மை்றநதுஜகனாள்ேர்கள். அப்ெடி மை்றநதுஜகனாள்ளும் 
திருடர்க்� வெனாலீஸ்கனாரர்கள் துரததிகஜகனாணடுவெனாய் 
பிடிப்ெனார்கள். இந்த நிகழ்வு நிெததில் வெனாலீஸ் திருடர்க்�த 
துரததிப்பிடிப்ெ்்த வெனானற உைர்்ே வி்�யனாடும் 
பிள்்�களுககு ஏற்ெடுததும்.

திருடன வெனாலீஸ் வி்�யனாடடின ேனாயி்னாக நம் 
பிள்்�கள் என் கற்றுகஜகனாள்கிறனார்கள்? சமூகததில் 
ரனாெனா, ரனாணி வெனானற சமூகததில் உயர்ந்த நி்்யில் 
உள்�ேர்களும் ்தன ெணியின மூ்ம் ேனாழ்க்க நடததும் 
வெனாலீஸ்கனாரர்கள் வெனானற நடுத்தர ேர்கக மைககளும் 
மைற்றேர்களின உ்ழப்்ெவய திருடி ேனாழும் திருடர்களும் 
இந்த சமூகததில் உள்�னார்கள் எனெ்்த  நமைது பிள்்�கள் 
புரிநதுஜகனாள்ே்தற்கு உ்தவுகிறது இந்த வி்�யனாடடு. 

இதில் நம் குழந்்தகள் எந்த மைனாதிரி 
மைனி்தர்க�னாக ேனாழ விரும்புகிறனார்கள் எனறு 
அேர்களின ேனாழ்்ே ேடிே்மைததுக 
ஜகனாள்� உ்தவுகிறது இந்த வி்�யனாடடு. 
சமூகததில் வெனாலீஸ்கனாரர்கள், ்தனாங்கள் 
யனார்? என் வே்் ஜசய்கிறனார்கள் 
எனெ்்தப் ஜெரு்மைவயனாடு பிறரிடம் 
ஜசனால்் முடியும். திருடடுத ஜ்தனாழி்்ச் 
ஜசய்ெேர்கள் ஜேளியில் ஜசனால்்வும் 
முடியனாது நடமைனாடவும் முடியனாது எந்த வநரததிலும் நனாம் 
பிடிெட்னாம் எனற அச்சதவ்தனாடு ேனாழ்க்க நடததுெேர்கள் 
எனெ்்த இந்த வி்�யனாட்ட விட வேறு எது 
ஜ்தளிேனாக  ஜசனால்் முடியும் நம் குழந்்தகளுககு. ரனாெனா, 
ரனாணி வெனானறேர்களுககு உ்ழககனாமைவ் கி்டககும் 
மைதிப்ஜெணகள் வெனா் அேர்களுககனா் ேனாழ்ேனா்தனாரம் 
ேலுேனாக உள்�து எனெ்்தயும் அனறனாடம் ஒழுங்கனா 
உ்ழத்தனால் மைடடுவமை ்தங்களுககனா் ேனாழ்ேனா்தனாரத்்தச் 
சம்ெனாதிககமுடியும் சற்று ஏமைனாந்தனால் கூட திருடர்கள் 
அ்்த ்தடடிப்ெறிததுகஜகனாள்ேனார்கள் எனெ்்த வெனாலீஸ் 
மூ்ம் நமைது பிள்்�கள் ஜ்தரிநதுஜகனாள்�்னாம். ேனாழ்வில் 
எத்த்கய சூழல் ேந்தனாலும் அச்சப்ெடடு ேனாழும் 
திருட்்ப் வெனா் ஒருவெனாதும் ேனாழககூடனாது எனறு நம் 
குழந்்தகளுககு மை் உறுதி்யக ஜகனாடுககிறது இந்த 
வி்�யனாடடு. 

இந்த வி்�யனாடடில் யனாரிடம் திருடன சீடடு உள்�து 
எனெ்்த அேர்களின முக ெனாே்்க்�க ஜகனாணவட 
கணடறியும் வெனாலீஸ்கனாரர் வெனா் நமைது பிள்்�களும் 
மைற்றேர்களின முக ெனாே்்க்�க ஜகனாணடு 
ஒருேர் எப்ெடிப்ெடட மைனி்தர் எ் கணடறியும் திற்் 
ே�ர்ததுகஜகனாள்� இந்த வி்�யனாடடு உ்தவுகிறது. ஒரு 
கனா்ததில் ்க நனாட்ட ்கஜயழுதது வெனாடச்ஜசனால்லிக 
ஜகனாடுத்தது நமைது கல்வி, அதிலும் ெ் வெனாலி ் கஜயழுதது 
வெனாடடு ஏமைனாற்றும் நெர்கள் ஜெருகவே, ்தற்வெனா்்தய 
ஜ்தனாழில் நுடெம் ் கஜயழுதது வெனாடுெே்்யும் ் கநனாடடு 
்ேககச்ஜசனால்கிறது கனார்ெவரட கம்ஜெனிகள். அதிலும் 
ஏமைனாற்றுெேர்கள் அதிகம் இருப்ெ்தனால் இப்ஜெனாழுது விமைனா் 
நி்்யங்களில் முகம் ெனார்தது அ்டயனா�ம் கனாணும் 
கருவி ஜெனாறுத்த இருப்ெ்தனாக இநதிய அரசு சமீெததில் 
ஒரு ஜசய்தி்ய ஜேளியிடடுள்�து. மு்தலில் ஒரு சி் 
குறிப்பிடட விமைனா் நி்்யததில் வசனா்த்் மு்றயில் 
அறிமுகம் ஜசய்து பினபு எல்்னா விமைனா் நி்்யததிற்கும் 
அ்்த விரிவுெடுத்த உள்�்தனாக ேந்த ஜசய்தி்யப் 
ெடித்தவுடன ்தமிழர்களின முகம் ெனார்தவ்த ஒருே்் 
திருட்னா நல்்ே்னா எ்க கணடறியும் கள்�ன வெனாலீஸ் 
வி்�யனாடடின மைகி்மை புரிந்தது. 

ஜெற்வறனார்கவ� உங்கள் குழந்்தகள் எந்த வே்் 
ஜசய்்தனாலும் அது நனாலுவெருககு மைததியில் ்தன ெணி்ய 
ஜசனால்லிகஜகனாள்கிற ெணியனாக அேர்கள் வ்தர்நஜ்தடுகக 
வேணடும் எனறு ஜசனால்லிகஜகனாடுககும் கள்�ன வெனாலீஸ் 
வி்�யனாட்ட வி்�யனாடச் ஜசனால்லிகஜகனாடுப்வெனாம். அது 
நமைது குழந்்தகளுககு எப்ெடி எல்்னாம் ேனாழ வேணடும் 
எப்ெடி எல்்னாம் ேனாழககூடனாது எ் ஜசனால்லிகஜகனாடுககும். 

- இன்னும் விலையொடைொம்

்ெைாசிரியர கு.முருவகசன்
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“பூமி தட்ரட” என்று கூறுகிறது ரெபிள் (ெரழய ஏற்ொடு)
இக்கரு்தரத ஏற்றுக் பகாணட கிறிஸ்தவரகள் எ்ததரன ்ெர?



நா டடின மைகக�னாடசி ெ்நனாயகததிற்கு வநஜரதிரனாக 
உள்�வ்த ெனார்ப்ெனிய ெ்நனாயகம் இ்த்் ெற்றிய 
ெனார்்ே்ய ஜசலுத்த வேணடிய கனா்ததின 

வ்த்ே உள்�து. ஏஜ்னில் நனாம் வ்த்ேஜய் கருதுகினற 
மைகக�னாடசி ெ்நனாயகத்்த சிறிது சிறி்தனாக நசுககுகினற 
வே்்க்�த திடடமிடடு ஜசய்து ேரும் சித்தனாந்தவமை 
ெனார்ப்ெனியததின ெ்நனாயகமைனாக உருகஜகனாணடுள்�து.

�ாகு�ாடடின்	தரைபை	நீதிைாகும
ெ்நனாயகம் நனாடடில் ்த்ழத வ்தனாங்கிறது எனெ்்த 

சடடததின ேழியனா் ெனாகுெனாடற்ற நீதிவய உைர்ததும். ஆ்னால் 
இங்கு அடமினகளுககும், வசகருககும் கனா்ரககுடி கனாவி 
ெயங்கரேனாதிககும் இருககினற கருததுரி்மை மைற்றேர்களுககு 
இல்்். மைனாறனாக ெ்நனாயகம் அங்கீகரிததிருககும் 
கருததுரி்மை ேழிவய வெசுேதும், எழுதுேதும், இயங்குேதுமைனா் 
அ்்ததுவமை ெனார்ப்ெனிய ெ்நனாயகததிற்கு ஏற்பு்டய்தனாக 
இல்்் எனெ்தனால் மைகக�னாடசி ெ்நனாயகத்்தச் சுேனாசிகக 
விரும்புெேர்கள் மீது ஒடுககுமு்றக்� ஏவி ்தனனு்டய 
அதிகனாரத்்த நி்்நிறுததுகிறது  ெனார்ப்ெனிய ெ்நனாயகம்.

ெனார்ப்ெனியம் ்தனனு்டய ெனார்ப்ெ் ெ்நனாயகததிற்கு 
எ தி ர னா்ே ற்்ற யும்  ்தனனு்டய  சமூக ததி ற்கு 
சனா்தகமைனா்ேற்்றயும் ஜ்தனாகுதது எேரும் கணடிரனா்த ரிஷிகள் 
ெ்டத்த்தனாகவும் இது ஈரனாயிரம் ஆணடுகளுககு முந்்தயது 
எ்வும் மைனுநூ்் ெரிநது்ரதது இது்தனான மு்தன்மை 
சடடம் எனகிறது. இப்வெனாஜ்தல்்னாம் மைனு நூ்் ெடிதது யனார் 
அ்தனெடி நடககிறனார்கள்? அ்தனெடி நடககனா்ததி்னால் ்தனான 
நனாடடில் வெரழிவுகள் ஏற்ெடுகினற் எனறு  ஜசனால்ெேர்களும் 
உணடு, நீதி ேழங்குமிடததில் இருப்ெேர்கள் சி்வர கூட 
தீர்ப்பு்ரகளின வெனாது மைனு நூ்் வமைற்ஜகனாள் கனாடடிய 
நிகழ்வுகளும் நடநதுள்�து. மைனுநூ்் ெரிநது்ரப்ெேர்கள் 
நனாடடில் இருப்ெ்த்னால்்தனான நீதி ேழங்குமிடத்்தவய அேதூறு 
வெசி்னால் கூட ெனார்ப்ெனான ்தணட்்ககு உள்�னாேதில்்் 
அவ்த வே்�யில் மைனுநூலினெடி ெனார்ப்ெனா்் ஏசுகினற 
சூததிரன ேனாயில் ெழுகக கனாய்ச்சிய இரும்பு கம்பி்ய 
நு்ழததுக ஜகனால்் வேணடுவமை எனற கடப்ெனாடு ஜகனாணட 
நீதி அதிகனார ்மையம்்தனான ்தடுககி விழுந்தனால் ்தணட்் 
சடடத்்தயும் அ்மைதியனாகப் வெசி்னால் கூட அரச 
ெயங்கரேனா்த சடடங்க்�யும் ஏவி ்தன்னால் இயனற�வு 

மைனுநூலின மூ்ம் ெனார்ப்ெ் ெ்நனாயகத்்த கனாககினற்ர்.

	 சைத்து்மின்லைபை	சைாதைதரைம
ஆ்யமைனா்னாலும் அடுப்ெங்க்ரயனா்னாலும் அேரேருககனா் 

இடங்க்� ேகுதது ்ேததிருககும் சமைததுேமின்மையின 
உ்றவிடவமை ச்னா்த் ்தர்மைம். ெ்நனாயகம் ஜெரிய்தனா?  
அல்்து ச்னா்த் ்தர்மைம் ஜெரிய்தனா? எ்க வகடடனால் ச்னா்த் 
்தர்மைத்்தவய உயர்வு எ் வெனாற்றுெேர்கவ� ெ்நனாயகததின 
மீ்தனா் நம்பிக்கயனா�ர்க்� ெ்நனாயக விவரனாதிகள் 
எனகினற்ர். இவவிடததில் ்தனான ெ்நனாயகஜமைனெது 
எதுஜே் ச்னா்த்ேனாதிகள் நம்புகிறனார்கள் எனெ்்த அ�விட 
முடியும். ச்னா்த்த்்த நம்புகிறேர்கவ� நனாங்கஜ�ல்்னாம் 
சமைததுேம் வகடக  கூடனாது எ் ்தங்களின அடி்மை வி்ங்்க  
இறுகப்ெற்றிக ஜகனாள்கிறனார்கள் “்தனான அடி்மை்தனான எ் 
நம்புகினற அடி்மைவய சிறந்த அடி்மை” எ் அம்வெதகர் 
ஜசனான்ேற்்ற இங்வக ஜெனாருததிப் ெனார்கக வேணடும் 
ெ்நனாயகம் அடி்மை வி்ங்்க உ்டகக முற்ெடும்வெனாது 
ச்னா்த்த்்த இறுக ெற்றுேர்கவ� ஆகச் சிறந்த அடி்மை 
எ்்னாம். 

ஜெணகளுககனா் ெ்நனாயக நீதி்ய ஏ்்ய 
ஜெரும்ெனான்மை ஜெணகவ� ஏற்க மைறுககிறனார்கள். 
வெரழிவுக்� ச்னா்த் ்தர்மைததி்் மீறிய்தன வி்�ேனாக 
சித்தரிதது அச்சமூடடுகிறனார்கள். அச்சத்்த மைறுதது 
அடி்மை வி்ங்்க உ்டதது ெ்நனாயகத்்த நி்் 
நிறுத்த முயனற மைதிப்பிற்குரிய ஜெணக்� ஜெரும்ெனா்னா் 
ஜெணகவ� ஏற்கவிய்னா்த்தற்கு கனாரைம் ச்னா்த்மும் 
ஆைனாதிககமும் ஏற்ெடுததிய அச்சவமை ்தவிர ஜெணகளின 
சு்தநதிரத்்த அேர்கவ� விரும்ெனா்தேர்களில்்் எனெ்்த 
கே்ததில் ஜகனாள்� வேணடும். ச்னா்த்த்்த தீவிரமைனாக 
பினெற்றி ்ெததியகனாரரனாக உ�றும் பூரி சங்கரனாச்சனாரி 
நிஸ்சனா்்நத ்தலித மைகக்� வகனாவிலுககுள் நு்ழய 
்த்ட விதிகக வேணடும் எனகிறனார் . இதுவெனானற 
ஆடக்�ஜயல்்னாம்  அங்கீகரிககவும் இேர்கள்மீது சடட 
நடேடிக்க எடுககனா்த்தற்கும் கனாரைம், ஜெணக்�யும் 
சூததிரர்க்�யும் ஒடுககுகினற ெனார்ப்ெ் ெ்நனாயகத்்த 
மைகக�னாடசி ெ்நனாயகமைனாக அதிகனார ்மையங்கவ� 
நம்புேதி்னால் ்தனான. 

்பார்்ப்பனீய ஜனநாயக்ம
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“பஜெம்” பசய்்த ்நாரயக் குணப்ெடு்ததுவதாகக் கூறும் ொதிரிகள் இருக்கும்்ொது,
கிறிஸ்துவ மரு்ததுவமரன, மரு்ததுவரகள் எதற்கு?



ஊடக	்ழி	இருடடடிப்புகள
ெனாலி் சமைததுே நீதிககு எதிரனா்்தனாக 

உள்� இநதிய ்தணட்்ச் சடடம் பிரிவு 
497ஐ  நீககி்னால் அடுத்தநனாள் கனா்் 
ஜேளிேந்த ெனார்ப்ெ்ப் ெததிரி்ககள் கள்�த 
ஜ்தனாடர்்ெ அங்கீகரித்தது உச்சநீதிமைனறம் 
எ்  ஜ சய்தி  ஜேளியிடுகிற னா ர் கள் 
ெததிரி்கக்� ெடிதது்தனான ஜசய்திகள் 
ஜேகுமைககளிடம் ெரவும் எனெ்்த 
ஜ்தரிநதும் இதுவெனானற ஜசய்் ஜசய்்த ெனார்ப்ெ் 
ஊடகங்கள் உச்சநீதி மைனறததின மு்தல் தீர்ப்பி்் 
கள்�தஜ்தனாடர்புககு ஆ்தரேனா் தீர்ப்பு எ்வும், இரணடனாேது 
தீர்ப்பு இநது மை்தம் மீ்தனா் ்த்்யீடு எனறும் ஜசய்திக்� 
ஜேளியிடடு இரணடு ேர்னாற்று மிகக சிறப்பு தீர்ப்்ெயும்  
ஊடகததின ேழியனாக இருடடடிப்பு ஜசய்து, இ்தன மூ்மைனாக 
நீதிமைனறததின ஒடடுஜமைனாத்த தீர்ப்புக்�யும் ்தேறனா் தீர்ப்பு 
ேழங்கும் மைனறமைனாக மைககளிடம் சித்தரிததுள்�்ர். ஒருபுறம் 
ெ்நனாயக உரி்மைககனாக மைககள் வெனாரனாடுகினற வே்�யில் 
அ்த்் மைழுங்கடிப்ெதும் மைற்ஜறனாருபுறம் ்தங்களின டி.ஆர்.
பி. உயர்வுககனாக ெனாடுெடுே்்தயும், அரசு வி�ம்ெரங்கள் 
மூ்மைனாக  ்தங்கள் ஊடகததிற்கு கி்டககும் ேருேனா்யக 
்க்யவிடடு வெனாகனா்தெடி ஜசய்திக்�யும் நிகழ்ச்சிக்�யும் 
ஒளிெரப்பு ஜசய்கினற்ர். இரவு வநர விேனா்த அரங்கில் ெனார்ப்ெ் 
ஊடகங்கள் நி்்ப்ெ்்த மைடடுவமை வெசுகினற நெர்களுககு 
ஜ்தனாடர் ஆ்தரேளிப்ெதும்  மைற்றேர்கள் புறககணிககெடுேதுமைனா் 
ஜசயலும், அவவி்தமைனாக ஆ்தரிககப்ெடும் நெர்கள் தி்நவ்தனாறும் 
்த்்ப்புகளுககு ஏற்றெடி சமூக வசேகர்கள், அரசியல் 
விமைர்சகர்கள் எ் மைனாறுெடட ெ் அ்டயனா�ங்க்� பூசிக 
ஜகனாள்ேதுமைனா் நிகழ்வுகள் ந்டஜெறும். எந்த அ்டயனா�ம் 
பூசிக ஜகனாணடனாலும் அேர்கள் முனநிறுததி வெசுேஜ்தல்்னாம் 
ச்னா்த் ்தர்மைம் மைடடுவமை. இ்ே அ்்த்்தயும் திடடமிடவட 
ெனார்ப்ெனிய ஊடகங்கள் அரங்வகற்றுகினற்.  

ஜைநாைகம	தலழக்க
ெனார்ப்ெனிய ெ்நனாயகம் மைகக�னாடசி ெ்நனாயகமைனாகவும், 

ெனார்ப்ெனிய ந்ன சனார்ந்த்ே ஜெனாது ந்்னாகவும் வ்தச 
ந்்னாகவும் ெனார்ககப்ெடுகிறது. இ்ே ்தங்க்� நி்்நிறுததிக 
ஜகனாள்� சடடம், நீதி அ்மைப்பு, மை்தநூல்கள், ஊடகம் 
அ்்த்்தயும் கருவியனாகப் ெயனெடுததுகினற். இ்த்்ப் 
புரிநது ஜகனாள்�னா்த மைககள் இருககும் ே்ர கருவி்தனான மைகக்� 
இயககுவமை ஒழிய, மைககளின  அறிவு எ்தற்கும் ெயனெடனாது. 

இககருத்்த ்தந்்த ஜெரியனார் அேர்கள் இவேனாறு 
ஜேளிப்ெடுததுகிறனார்.

“இந்து மதம் என்ெதற்கான எந்த ஆதாைமும் இல்ரல 
அதற்கு எந்த முரறயும் பசயல்திட்டமும் கிரடயாது ொரப்ென 
சக்திக்கும் ொரப்ெனைல்லாதவரகளின் முட்டாள் தன்ரமக்கும், 
மானமற்ற தன்ரமக்கும் ஏற்ெ அவவப்்ொது உணடாகும், 
உணடாகிக்பகாள்ளும் திட்டஙகளும் கரு்ததுக்களு்மயாகும் 
அதுவும் ் நை்ததிற்கு ஒரு விதம், நாட்டுக்கு ஒருவிதம், ஊருக்கு 
ஒருவிதம் சமய்ததிற்கு ஒருவிதம், சந்தரப்ெ்ததிற்கு ஒருவிதம் 
ஆளுக்பகாருவிதம் என மாறும். இைாஜாஜி ெஞசமர  வீட்டில் 
சாப்பிடுவார சஙகைாச்சாரி ெஞசமரகரள கணடதற்கு குளிப்ொர” 
ஈவரனாடடு ்கத்தடி ஜகனாணடு்தனான ெனார்ப்ெனிய 

ெ்நனாயகத்்த ஒழிதது மைகக�னாடசி ெ்நனாயகத்்த  
மீடக முடியும்.                                      

சிமலைமயத் தகர்த்தால் 
சில்லுகளாகும்...!
சில்லுக்ளல்லைாம் 
சிமலை ேயலைாகும்...!
்ெரியார் என்ெவதார் 
்ெடுஙகாடு....!
சிமதத்தாவலை அஙவக 
முமளத்்தழும் ொரு...!!!

்செருபமெ எடுத்தேர் 
தமலையில் மேத்தால் 
"ைண்ம்ச் சுரபபு " 
நின்றிடுைா.?
கஙகா ெதியின் 
மூலைப ்ெருக்கு 
கல்்லைான்றொவலை 
அம்ெடுைா.?  
்ெரியார் உைர்வுகள் 
ஈனர்கள் மூமளயில் 
ஊறிக் கசிநத 
சீழல்லை....!!!
இருடம் விரட் 
கிழக்கில் பிறெநத 
சூரியக் ்காழுநதின்
சு்ர்களமே....!!!!

தமலைமய ்சொரிய 
்காள்ளிக் கடம்மய 
மகயில் ஏநதித் 
திரியாவத....!!!

தத்துே வகாடம்மய 
சுண்டுவிரலைால் 
தகர்த்தி் நிமனத்து
செரியாவத....!!!
்ெருபபின் ெகலைல்லை 
்ெருபவெ இேர்ெகல் 
கரிக்கும் எேமரயும் 
தீண்்ாவத...?!!!!
இருடம்க் கிழித்து 
்ெருபமெக் கக்கும் 
எரிைமலைவயாடு 
வைாதாவத...!!!

நாரக பாலு்தாழர திராவிடராசன்
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்ெரயப் (சா்ததாரன) ெரட்ததது யார? அரத ஏன் ெரடக்க ்வணடும்,
பிறகு அரத ஏன் எதிரக்க ்வணடும்?



்பா ர்்ேயனா�ர்களும்,  வெனாடடியனா�ர்களும் 
இல்்னா்த ்மை்தனா்ததில் ்தனியனாக ஆடடம் 
வெனாடவேணடியேர், அடிககடி ெர்னிச்சர் 

வமை�னா நடததி ்தமிழ்நனாடடில் ஜெயர்ஜெற்ற கடசிககு 
ஜசனாந்தககனாரரனா் இேருககு எங்கிருநது ேந்தது? இந்த 
வீரம்! இந்த ேனார்த்்தககும் இேர்களின ெரம்ெ்ரககும் 
சம்ெந்தமில்்னா்த ஜசய்னாயிற்வற எப்ெடி இேரனால் 
இவேனாறு வெச முடிந்தது. ஓ மைறநதுவிடவடன மைனனிப்பு 
கடி்தம் எழுதி சனா்த்் ெ்டத்த ஆடகளுககு ஜெயர் 
வீரசேர்ககர் இ்த்்தச் வசர்ந்தேரனாயிற்வற! இேரின 
ஜசயல் இப்ெடித்தனான இருககும். 

ஆடசி மைனாறி்னால் கனாடசியும் மைனாறும் கடசிகளின 
ஜசயல்ெனாடுகளும் மைனாறும் அ்த்னால் நமைககு எ்தனாேது 
எசகுபிசகனா ஆகிவிடப்வெனாகிறது எனற ெயமில்்னாமைல் 
என்து இது சின்பிள்�த்த்மைனா? 

ஓ எ்்தப்ெற்றிப் வெசுகிவறன எனறு ஜ்தரியவில்்்யனா? 
அ்தனானெனா!

்தமிழ்நனாடு சனாரை, சனாரணியர் இயககத வ்தர்்தலில் 
்த்்ேர் ெ்தவிககு வெனாடடியிடடு 286-இல்  232 ேனாககுக்� 
ஜெற்று ஜேற்றி ஜெற்ற முன்னாள் இயககுநர் பி.மைணியிடம், 
ஜேறும் 52 ேனாககுகள் ஜெற்று  இமைனா்ய வ்தனால்வி 
அ்டந்த எச்.ரனாெனா புதுகவகனாட்ட மைனாேடடம் திருமையம் 

அருவக ஜமைய்யபுரததில், கடந்த 15.09.2018 அனறு 
்த்ட்ய மீறி நடந்த க்ேர(வி)நனாயகன  ஊர்ே்ததில் 
ெனாெக வ்தசியச் ஜசய்னா�ர் எச்.ரனாெனா ெங்வகற்றனார். 
அப்வெனாது, வெனாலீசனாருடன கடும் ேனாககுேனா்தம் ஜசய்்த 
அேர், உயர்நீதிமைனறத்்தயும், வெனாலீசனா்ரயும் இழிேனா் 
ேனார்த்்தகளில் வெசி்னார்.

அ ந ்த  வீடி வய னாவில் ,  உய ர் நீதிமைனறத்த னால் 
வமை்டய்மைததுப் வெச ்த்ட ஜசய்யப்ெடட ஒரு ெகுதியில் 
வமை்ட வெனாடடு வெசுவேன எ் அடம்பிடிககிறனார் எச் ரனாெனா.

்தடுதது சமைனா்தனா்ப்ெடுத்த கூனிககுறுகி ேரிககு ேரி 
அணைனாச்சி எ் ஜகஞசிக வகடகும் வெனாலீசு அதிகனாரிக்�  
நனா்ய விட இழிேனாக நடததுகிறனார் எச்.ரனாெனா. ஜநனாடிககு 
ஜநனாடி வெனாலீசு அதிகனாரிகளின முகததுககு வநவர ் க்ய 
நீடடி, “Police is Corrupt” எ்க கததுகிறனார். அந்த வெனாலீசு 
அதிகனாரிவயனா மைனா்த்்த வீடடிவ்வய கழடடி ் ேததுவிடடு 
ேநதிருப்ெனார் வெனா். எச்.ரனாெனாவின அழிச்சனாடடியததுககு 
சமைனா்தனா்ம் கூற மீணடும் முயல்கிறனார். “அணைனாச்சி, 
்ஹ வகனார்ட ஆர்டர் அணைனாச்சி” எ் கனாலில் விழனா்த 
கு்றயனாகக ஜகஞசுகிறனார்.

அ்தற்கு எச்.ரனாெனாவேனா ெனார்ப்ெ்க ஜகனாழுப்வெனாடு 
“்ஹ வகனார்டடனாேது மையிரனாேது!” எ்ததுடிககிறனார். 
நீதிெதிகளுககும் மைனா்ம் இல்்் எ் நி்்த்தனார்கவ�னா 

கலவர (வி)நாயகனும்
வீரசவர்ககர பரம்பரரயில்

வீர அட்மினும்
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ஒரு கன்னி கணவனில்லாமல் தாய் ஆனால், அரதக் கடவுள் பசயல்
(ெரிசு்தத ஆவி) என்று சும்மா இருப்ொயா?



என்வேனா அந்த வெனாலீசு அதிகனாரிகள் மீணடும் எச். 
ரனாெனாவிடம் ஜகஞசத ஜ்தனாடங்கி்ர்.

இனனும் ஒரு ெடி வமைவ் ஏறிப் வெசி்னார் எச்.
ரனாெனா. “ஜேடகமைனா இல்்்யனா? டிஜிபி வீடடி் ்ரடு 
நடககிறது. அன்்கவக நீங்கள்்னாம் யூனிஃெனார்்மைக 
கழடடிப் வெனாடடுடடு வீடடுககு வெனாயிருககணும். ‘’்ஞசம்  
ேனாங்குறீங்கவ�யனா ் ஞசம் கிறுஸ்்தேனடட முசுலீம்கிடட 
ேனாங்குற்தஜயல்்னாம் வசதது நனான ்தர்வறனயனா ் ஞசம்.”எ்க 
க்தறிக ஜகனாணவட ்த்து அடிஜெனாடிகளுககு அங்கு வமை்ட 
வெனாட உத்தரவிடுகிறனார்.

எடடுேழிச்சனா்் வெனாரனாடடம்,  கருதது ஜசனான்ேர்க்� 
வ்தடிதவ்தடி ் கது ஜசய்ேது, தூததுககுடியில் ஸ்ஜடர்்்ட 
ஆ்்கஜகதிரனாக வெனாரனாடியேர்களில் 13 வெர்க்�க 
துப்ெனாககியனால் சுடடுக ஜகனால்ேது வெனானற ஜசயல்க்� 
ஜசய்்த கனாேல்து்ற இங்வக ரனாெனா முன ெயநது நடுங்குகிறது. 
நீங்கள் இப்ெடி வெச்னாமைனா எனறு ஜகஞசுகிறது. அேர் 
என் ஜெரிய புடுங்கியனா எனறு ஒரு வெனாலீசுககனாரர் கூட 
வகடகவில்்். 

ஆ்னால் இதுவே வேறு ஒரு நெரனாக இருநதிருந்தனால் 
கன்ததிவ் நனாலு அ்றவிடடு சட்ட கனா்்ரப்பிடிதது 
வரனாடடில் அடிெடட நனா்ய இழுததுக ஜகனாணடுப்வெனாய் 
ஏவ்தனா ஒரு இடததில் வீசுே்்தப்வெனா் வெனாலீஸ் ேணடியில் 
வீசியிருப்ெனார்கள் நமைது மைதிப்பிற்கும், மைரியனா்்தககும் உரிய 
கனாேல்து்ற அதிகனாரிகள். ‘’என்னாயிற்று இேர்களுககு? 
‘’சனாரனாயகக்ட வேணடனாஜமைனறு வெனாரனாடிய ஜெணக்� 
ெடடப்ெகலில் ஏரனா�மைனா் ஜெனாதுமைககள் கூடியுள்� 
இடஜமைனறும் ெனாரனாமைல் ஒரு ஜெண்ை கன்ததில் அடித்த 
வீரம் ெ்டத்த நமைது கனாேல்து்றயி்ர்,  ‘’நடிகரும், சமு்தனாய 
ந்னில் அகக்றக ஜகனாணடேருமைனா் திரு.மைனசூரலிகனான, 
மைனாைவிகளும், சமு்தனாயததில் நடககும் அே்ங்களுககு 
கனாரைமைனா்ேர்கள், ஆடசி அதிகனாரததிலுள்�ேர்கள்்தனான 
எ் அறிநது துணிச்ச்னாக அேர்களுககு எதிரனாகப் வெனாரனாடும் 
வெனார்ககுைம் ெ்டத்த வெனாரனாளிக�னா் ே�ர்மைதி, நநதினி 
மைற்றும் அேரது சவகனா்தரி மைற்றும் ்தந்்தயனார், இநதிய, 
்தமிழகததின ஆடசியனா�ர்களுககு ்தற்வெனா்்தககு ஜெரும் 
்த்்ேலியனாக, ்தமிழக இ்�ஞர்களுககு நம்பிக்கயுள்�, 
சமு்தனாயததினமீதும், மைனி்த சமூகததினமீதும் ஜெரும் ெற்று 
ஜகனாணட வ்தனாழர் திரு. திருமுருகன கனாநதி, ்தற்வெனா்்தய 
சடடமைனற உறுப்பி்ரனா்னாலும் ெரேனாயில்்் எ் திரு. 
கருைனாஸ் அேர்கள். இனனும் ெ்்ர ்கது ஜசய்ய, 
கனாடடிய ஆர்ேஜமைல்்னாம் இரணடு சிரிப்பு நடிகர்க்� 
(ஒருேர் சினிமைனாவில், இனஜ்னாருேர் நிெததில்) ்கது 
ஜசய்ய கனாேல்து்ற ஆர்ேம் கனாடடவில்்்வய! ஏன? 
ேய்தனா்ேர்கள் எனறுககூட ெனார்ககனாமைல் ்கது ஜசய்து 
இழுததுச்ஜசல்லும் கனாேல்து்ற, இேர்கள் வெனாடும் 
ஆடடததிற்கு இேர்களின ேனா்் ஒடட நறுககியிருககுவமை 
அ்்தவிடுதது ஏன இேர்களிடம் அ்மைதியனாக நிற்கிறது?     

ஆளும் மைததிய அரசின ெர்னிச்சர் வமை�னா கடசி்யச் 
வசர்ந்தேர் எனெ்தனால் அே்ரக ்கது ஜசய்யக கூடனாது 
எ் நி்்ககிறவ்தனா? இல்்்வய! ்தமிழகததில் நடிகர் 
ெேர்ஸ்டனார் திரு.சீனிேனாசனுககு கூடும் கூடடம் கூட 
எச்.ரனாெனாவுககு கூடுேதில்்்வய இேரின ஜசல்ேனாககு 
எனெது ்தமிழ்நனாடடில் இேர் ஒரு ஜசல்்னாககனாசு எனெது 

கனாேல்து்ற நனகு அறியுவமை! பிறகு 
எப்ெடி வெனாலீஸ் ெயப்ெடுகிறது. 

மு க கி ய த  ்த ் ் ே ர் க ளு ம் , 
சமூகே்்த்த�ங்களிலும் கடும் 
கணட்ம் எழுந்த பிறவக ஜெனாது 
அ்மைதிககு ெங்கம் வி்�வித்தல், 
அனுமைதியினறி கூடு்தல் உள்ளிடட 8 
பிரிவுகளின கீழ் திருமையம் வெனாலீசனார் எச்.
ரனாெனா மீது ேழககு ஜ்தனாடுததிருககிறனார்கள். 
அே்ர ்கது ஜசய்ய திருமையம் கனாேல் ஆய்ேனா�ர் 
மைவ்னாகரன, ஜெனான்மைரனாேதி கனாேல் ஆய்ேனா�ர் 
கருைனாகரன ்த்்்மையில் 2 ்தனிப்ெ்டகளும் அ்மைககப் 
ெடடிருந்தனாலும் இதுே்ர ்கது ஜசய்ய முடியவில்்். 
்கது ஜசய்யவும் மைனாடடனார்கள்! இஜ்தல்்னாம் ஜேறும் 
வேசம்.

வமைலும் ெனாெக வ்தசியச் ஜசய்ர் எச் .ரனாெனா 
உயர்நீதிமைனறத்்த அேமைதிப்ெ்தனாகக கூறி ்தமிழக டி.ஜி.
பி. அலுே்கததில் புகனார் அளிககப்ெடடுள்�து. ஆ... 
ஊ... எனறனால் நீதிமைனறத்்தயும், நீதிெதிக்�யும் 
அேமைதிததுவிடடனார்கள் எனறு ஜகனாதிதஜ்தழும் 
நீதியரசர்களும் இந்த விேகனாரத்்த ்தனாமைனாகவே 
்கயில் எடுதது நீதிமைனற ேழககு ஜ்தனாடுககுமைனாறு 
உததிரவிடவில்்். என் இருந்தனாலும் ரனாெனா ‘வ்தசிய 
ெர்னிச்சர் வமை�னா கடசியின ஜசய்னா�ர்’ அல்்ேனா?

இதுகுறிதது எச்.ரனாெனா மீது நீதிமைனறம் நடேடிக்க 
எடுகக வேணடும் எ் ஜசன்் உயர்நீதிமைனறததில் 
சி.ரனாெவசகர் எனெேர் மு்றயீடு ஜசய்்தனார். இந்த 
மு்றயீட்ட ஜசன்் உயர்நீதிமைனற நீதிெதிகள் 
மைறுத்தவ்தனாடு எச்.ரனாெனா மீது நீதிமைனற அேமைதிப்பு 
ேழககனாகத ஜ்தனாடர்ந்தனால் அதுகுறிதது நீதிமைனறம் 
விசனாரிககத ்தயனார் எனறும், ்தனாமைனாக முனேநது விசனாரிகக 
முடியனாது எ்வும் கூறியுள்�்ர். அேர்களுககும் ஏவ்தனா 
ெயம் உள்ளுககுள்� இருககும் வெனா் ஜ்தரிகிறது.

பிரச்சி்் ஜெரி்தனா் பிறகு அந்த வீடிவயனாவில் 
வெசியது என குரல் அல்் எனறு ‘அடமின’ புகழ் எச்.
ரனாெனா ெல்டி அடிததுள்�னார். ஏன திடீஜர் இந்த ெல்டி? 
தூததுககுடியில் வெனாரனாடிய அப்ெனாவிக்� ேனாயிவ் 
சுடட கனாேல்து்ற! ‘’நனாம் வேறு அேர்க்�  “ஜேடகமைனா 
இல்்்யனா டிஜிபி வீடடி் ்ரடு நடககிறது. அன்்கவக 
நீங்கள்்னாம் யூனிஃெனார்்மைக கழடடிப் வெனாடடுடடு வீடடுககு 
வெனாயிருககனும்.” எனஜறல்்னாம் வெசிவிடவடனாவமை ஒருவே்� 
நம்மு்டய ேனாயில் சுடடுவிடுேனார்கவ�னா? இல்்்யில்்் 
அதுவெனால் நடககனாது எ்தற்கு? ேம்பு எ் நி்்ததிருப்ெனாவரனா!

்தமிழகததில் எப்ெடியனாேது மை்தகக்ேரத்்த 
வ்தனாற்றுவிததுவிட வேணடும் எனற எணைததில் 
எப்வெனாதும் ஊ்�யிடும் இந்த நெ்ர குணடனாசில் ்கது 
ஜசய்து ஐந்தனாறு ேருடங்கள் ஜேளிவய ேரனா்தெடி உள்� 
்தள்ளுே்தற்கு வ்த்ேயனா் அ்்ததுத ்தகுதிகளும் 
இந்த நெருககு உள்�து. அ்்தச் ஜசய்யும்ே்ர, இந்த 
ஜேறிய்ரத ்தடுகக முடியனாது! அடி்மை அரசு இ்்த 
ஜசய்யனாது! அப்ெடிச் ஜசய்ய ்ேகக வேணடுஜமைனறனால் 
மைககள்்தனான நடேடிக்க எடுகக வேணடும். அ்்த மைககள் 
ஜசய்ேனார்க�னா? ஜெனாறுததிருநது ெனார்ப்வெனாம்.           

்தாழர கா.தமிழரசன்
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சிநத்னக்கு

சில பைள்விைள்

ஏசுவின் பிறப்ரெ மரு்ததுவரகள்
ஏற்றுக் பகாள்வாரகளா?



‘‘இங்வக சி்ற் இருககற நி்றய வெருககு 
நனாம் ஏன சி்ற் இருககறம்வ் ஜ்தரியனாமை 
இருககறேங்க அதிகம் அது விசனார்ை 

்கதியனா மைடடுமைல்் ்தணட்் ்கதியனாகவும் 
இருககறேங்க நனாமை என் குற்றம் ஜசஞவசனாம் ஏன 
சி்ற் இருககவறனாம்வ் ஜ்தரியனாமை ்தனனு்டய 
இ�்மைக்� ்தன உறவு மு்றக்� ்தன ேனாழ்க்க்ய 
இழநது க்டசி ே்ரககும் வி்டவய ஜ்தரியனாமை 
ஜசததுப்வெனா்ேங்க ஏரனா�ம். 

கல்யனாைம் ெணணி இரணடு மூணு மைனாசதது் 
ஜெயிலுககு ேநதுடடு மைகவ்னா அல்்து மைகவ�னா 
ெதி்்நது ெதி்னாறு ேயசு ஆகற ே்ரககும் மை்்வி 
மைகன பிள்்�கள்னு யனா்ரயுவமை ெனாககனாமை இருநது 
விடு்த்்யனாகி ஜேளிய வெனாகும்வெனாது ்தன மை்்வி 
இனஜ்னாருத்தவ்னாடு குடும்ெம் நடத்தற்்தயும் அல்்து ்தன 
பிள்்�கள் அடுத்த ஒரு நெ்ர அப்ெனானு கூப்பிடுே்்தயும் 
ெனார்ததிடடு ்தற்ஜகனா்் ெணணி ஜசததுப்வெனா் நெர்கள் 
ஏரனா�ம். ஒரு சி்ர் அந்த ெனாதிப்்ெ ய்தனார்த்தத்்த 
ஏற்றுகஜகனாள்� இய்னாமைல் மை்ந்ம் ெனாதிககப்ெடடு 

க்டசி ே்ர மை்வநனாயனாளியனாகவே உள்ளூரிவ்வய 
பிச்்சககனார்னாய் பிச்்சஜயடுதது உயிர் ேனாழ்நது 
அ்னா்்தயனாகவே ஜசததுப்வெனா் ேர்னாறுக்�யும் 
கேனிதவ்த இருககிவறனாம். சி்ற ஏன எ்தற்கு சமூகததில் 
நி்வும் குற்றங்க்� ்தடுகக சி்றஜயனில் இநதியனா 
விடு்த்்ஜெற்று 70 ஆணடுகள் ஆகிவிடடவ்த சு்தநதிர 
இநதியனா சு்தநதிர நனாடு எ் ஜெரு்மையனாகப் வெசுகிவறனாம். 
ஆ்னால் சி்ற ெல்்னாயிரககைககனா் மைகக்� 
்கதியனாகவே ்ேததுள்�து.

ஜகனாஞசம் வயனாசிச்சு ெனாரு மைனாப்ெ� இங்க இந்த சு்தநதிர 
இநதியனாவில் எேவ்னா ஒருத்தன சு்தநதிரத்்த அனுெவிகக 
எேவ்னா ஒருேன ்தணட்்்ய அனுெவிககணும்னு 
எழு்தப்ெடனா்த விதி ஒணணு இருககுது மைனாப்�. இது 
மு்த்னாளிகளுககனா் நனாடு. இதில் மு்த்னாளிகளும் அ்தன 
அடிேருடிகளும் சுகவெனாகமைனாய் ேனாழ்னாம். 

மு்த்னாளிததுே கடட்மைப்்ெ நீ ஏற்றுகஜகனாணடனால் 
நீ இந்த வ்தசததில் சு்தநதிர மைனி்தன அ்்த எதிர்தது 
வெசி்னால் நீ இந்த உ்கததில் நிம்மைதியனாகவே ேனாழ 
முடியனாது.
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நன்ரமகளுக்குக் கடவுள் பொறுப்ொளியானால்,
தீரமகளுக்கு யார பொறுப்ொளி?



இவ்தனா நம்மை சுருட்டயன சுவரஷ் ்தணட்் முடிஞசு 
வெனா் ேனாரம்்தனான ஜேளிவய வெனா்னான. இப்ெ ெனாரு வெனா் 
்கவயனாட திரும்ெ உள்� ேநதுடடனான.’’ 

‘‘ஏன என்னாச்சு இப்ெ்தனாவ் ்தணட்் முடிஞசது 
அதுககுள்� மைறுெடியும் ஏன உள்� ேந்தனாப்பு்?’’ 

‘‘அது வேற ஒணணுமில்். ஏற்க்வே ெ் குற்ற 
ேழககுகள் அேனவமை் இருககுது.  அ்த்னால் அேனுககு 
35 ேயசு ே்ரககும் கல்யனாைவமை ஆக் உள்ளூர்் 
அே்் ெததி ஜ்தரிஞச யனாரும் அேனுககு ஜெனாணணு  
ஜகனாடுகக். விழுப்புரதது ெககமைனா  ஒரு ஜெனாணணுெனாதது 
கடடிகிடடு ேந்தனான. கல்யனாைம் ஆ் ெதது நனாள்்வய 
ெ்ழய வகசு ் உள்� ேநதுடடனான. 

ேருசதது் மூணு மைனாசம் குடும்ெதது் இருககறவ்த 
ஜெரிய விசயம். மீதி இருககற ஒனெது மைனாசமும் 
ஜெயில்்யும் அல்்து ஜேளிய ேந்தனாகக எ்தனாேது ேழககு 
அப்ெடி இப்ெடினு  ்த்்மை்றவு ேனாழ்க்கனும் ஜெனாழப்பு 
ஓடுது. ்தன குடும்ெதவ்தனாட நல்்னா சநவ்தனாசமைனா அே்னா் 
ேனாழ முடியறதில்். 

ேயிததுககு ெசிஜயடுத்தனா பிச்்சஜயடுத்தனாேது ேயித்த 
ஜரனாப்பிகக்னாம் உடல் ெசி அப்ெடிப்ெடட்தனா இல்்்வய 
அதுககு எ்தனாச்சும் ஒருத்தவரனாட உ்தவிய நனாடவேணடிய 
அேசியம் இருககுதுல்். ஆணகள் கனாசு ெைம் 
ஜகனாடுதவ்தனா  அல்்து ஏவ்தனாஜேனாரு ஆளு்மைய ஜசலுததி 
்த்ககனா் தி்்ே தீர்ததுககறனாங்க ஜெணகள் அப்ெடி 
இல்்்வய. 

்தன உைர்ச்சிக்� கடடுப்ெடுததி ஏககத்்த 
ஜேளிப்ெடுத்த இய்னாமை மை்சுககுள்�வய புழுங்கி 
்ெததியமைனா அ்்யணும். உைர்ச்சிங்கறது இரணடு 
வெருககும் ஜெனாதுேனா்து ்தனாவ். ஒரு ஆண எத்த்் 
வெர்கிடட வேைனா வெனாய்டடு ேர்னாம் ஜெண அ்்த 
ஏததுககணும் இந்த சமூகமும் சனான பிள்்�யனா்னாலும் 
ஆணபிள்்�னு ஜெரு்மை வெசிடடு ஒதுங்கிடும்.

அவ்த ஒரு ஜெண ்த்ககனா் இ்ைய வ்தர்வு 
ெணணிகிடடனா. அே அறிப்ஜெடுத்தே வ்தேடியனா 
கற்புஜகடடேங்கற ெடடத்்த ஜகனாடுததிடும்.

அவ்த பிரச்ச்்்தனான சுவரவஷனாட ஜெனாணடனாடடிககும் 
இேன இல்்னா்த வநரதது் அந்த ஜெனாணனுககு 
எல்்னாே்கயனா் உ்தவிக்�யும் ெககதது வீட் இருந்த 
திருச்சிககனார ்ெயன்தனான ஜசஞசிகிடடு இருநதிருககனான. 
ஏவ்தனா அேங்களுககு மை்சு ஒததுப்வெனாச்சு ஜரணடு வெரும் 
உடலுறவு ே்ரககும் வெனாய்டடனாங்க. அரசல் புரச்னா 
இேன கனாதுககு விசயம் ஜ்தரியும்்னாலும் கணடுககனாமை 
இருநதிருககனான. ரிலீஸ் ஆகி ஜேளிவய வெனா்தும் 
அேங்க ஜரணடுவெரும் ஒன்னா இருககற்த வநர்் 
ெனாததிடடனான உடவ் அந்த ஜெனாண்் ்த்்்ய துடிகக 
துடிகக துணடிச்வச ஜகனா்் ெணணிடடனான. ்த்்்ய 
ஸ்வடசனுகவக ஜகனாணடு ேநது சரண அ்டஞசிடடனான. 
இப்ெ மைறுெடியும் ஜெயிலுகவக ேநதுடடனான.  அவே�வு 
்தனான இனி இே்் ஜேளிய எடுகக கூட ஆள் கி்டயனாது. 

ஏற்க்வே அேவ்னாட அப்ெனா அம்மைனா ஜரணடுவெரும் 
இறநதுடடனாங்க அேவ்னாட ஜசனாந்த ெந்தங்களும் 

இேவ்னாட குற்ற ேழககுக்� கணடு 
ெயநதுகிடடு இேவ்னாட வெசறதில்்.’’

‘‘அஜ்தல்்னாம்  சரி அந்த ஜெனாண்் 
ஜகனா்் ெணணிடடனாவ் அந்த ் ெயன 
என் ஆ்னான?’’ 

‘ ‘ அ து ே னா   அ ந ்த ் ெ ய ன 
ஓடிப்வெனாய்டடனான. அேனுககு இே்் 
எதிர்கக முடியனாது. அேன எங்க 
வெனாய்டடனானவ் ஜ்தரிய். அப்ெடிவய அேன இே்் 
எதிர்த்தனாலும் இேனமைனாதிரி ஆளுங்க கள்�ககனா்தலில் 
ஈடுெடற ஆணக்� அவே�வு சீககிரம் ஜகனால்் 
மைனாடடனானுக...’’ 

இங்க கற்பு புனி்தம் க்னாச்சனாரம் ெணெனாடு சனாதி கவுரேம் 
எல்்னாவமை ஜெணகள் வமை்்தனான திணிச்சு ்ேச்சிருககு. 
அ்த்னால் ஜெணக்�்தனான ஜகனாடூரமைனா ஜகனா்் ஜசய்ேனானுக 
அடிப்ெனானுக சிததிரே்்த ஜசய்ேனானுக அது ஒருே்கயனா் 
உ�வியல் வநனாய். ெசிஜயடுககும்வெனாது சனாப்பிடற்்தப்வெனா் 
குளிர்அடிச்சனா வெனார்ததிகஜகனாள்ே்்தப்வெனா் உடலில் 
இயல்ெனாய் சுரககும் கனாமை உைர்ச்சியும் ஒருே்க 
இயற்்கவய அப்ெடிங்கற்்த புரிநதுஜகனாள்� மைறுககற 
அறிவியல் மை்ப்ெனான்மையற்ற பிற்வெனாககுேனாதிங்க 
இேனுங்க. இேனவெனானற ஆடகள் இருககும் ே்ர 
இந்த சமூகததில் ஜெண முனவ்ற்றம் ஜெண விடு்த்் 
அப்ெடிங்கறஜ்தல்்னாம் ஜந்்ச்சுகூட ெனாகக முடியனாது. 

இ்்தஜயல்்னாம் ஜ்தரிஞசும் இத்த்் உயிர்கள் 
ெலியனாேது இத்த்் குடும்ெங்கள் சீரழிேது நல்்னாவே 
இந்த சி்றதது்றககு ஜ்தரியும். 

சி்றதது்றங்கறது சனா்தனாரை நிர்ேனாகமைனா மைககளின 
உைர்வுக்� மைனி்த மை்ங்க்� நனகு ஆய்வு ஜசய்யக 
கூடிய ெடித்த வமை்்தகள்்தனாவ் இந்த நிர்ேனாகததுககுள்� 
இருககறனாங்க அேங்க மை்சு ்ேச்சனா ெரேனாயில்்்.

இது் ஜகனாஞசம் சீர்மைப்பு ெணை முடியும் ஆ்னா 
ெணைமைனாடடனாங்க எேவ்னா வீசி எறியற எச்சி்்ககு 
வே்் ெனாககறேங்க்தனாவ் இந்த அரசும் சி்ற 
நிர்ேனாகமும் நீவயனா நனாவ்னா வெசி இங்க ஒரு ெயனும் 
கி்டககப் வெனாறதில்் இதுகஜகல்்னாம் நி்றய வே்்கள் 
ஜசய்யணும். 

மைககளு்டய அதிகனாரங்கள் ஜெனாய்ததுவெனாய் ஜெரு 
மு்த்னாளிகவ�னாட அதிகனாரங்கள் நி்்ஜெற்று நிககுது. 
இப்வெனா நனாமை என் ஜசய்யணும் என் திங்கணும் 
என் வெசணும்னு எங்வகனா ஒரு கூடடம் உடகனார்நதுகிடடு 
முடிவு ெணணுது நனாமை என் ஜசய்யறது இதுவெனானற 
சூழ்ச்சிகளுககு ெலியனாகறது மைடடுவமை மைககவ�னாட இயல்ெனா 
வெனாயிடுச்சு.  

ெனார்ப்வெனாம் ேரககூடிய கனா்கடடங்கள் ்தனான இ்்த 
தீர்மைனானிககனிககணும். இந்த மு்த்னாளிய சனாதிய மை்த 
கடட்மைப்புகள்் மிகப்ஜெரிய உ்டப்பு ஏற்ெடணும் 
ஏற்ெடும் அதுககனா் வே்்்ய உனவெனானற எனவெனானற  
நெர்கள் முனஜ்டுதது நகர்த்தணும்  அதுே்ரககும் இந்த 
ஜகனாடு்மைகள்்னாம் நிகழ்நவ்த தீரும்’’ 

- ரேொடரும்

த�ொடர் கத� ்தாழர சிோ சடடயன்
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்தவரகள் இருக்கும்்ொது
ொவ்தரத மன்னிக்கப் ொதிரியாரகள் ்தரவயா?



எஙக ஒ்தத குடிரசக்கு
ெ்ததடி தூை்ததுலதான் அந்த
மாட்டுக்பகாட்டாய்;
சிறுசிறு சிதிலஙக்ளாடு
ஓஙகி உயரந்திருந்தது அந்த
ஓட்டுக்பகாட்டரக;
அணில்களும் சிட்டுக்குருவிகளும்
பகாஞசி விரளயாடும் 
மைக்கழிகளில் துள்ளிகுதி்தது!

கருஙகல்லு பசஙகல்லு வச்சி
சிபமணட் பூசியிருக்கும்;
நல்ல ஒசை்ததுக்கு ஓடு ்ொட்டு
கட்டியிருப்ொஙக;
எந்த கால்ததுல கட்னதுனு 
பதரியாது
ெகல்ல்ய உள்ள ்ொகமுடியாது
அவ்ளா இருட்டா இருக்கும்!

விடிகாரலல வாசலுக்கு
சாணி பதளிக்கனும்னா
மாடு இல்லாதவஙக
யாருக்கும் பதரியாம
இருட்்டாட இருட்ல  
சாணிய கரைச்சி வாசல்
பதளிச்சிருவாஙக;
மாட்டுக் பகாட்டாய்க்கு முன்னாடி
மட்டும்தான் கதவு;
பின்னாடி ெக்கம் கிரடயாது
சந்து வழியா வந்து
எடு்ததுட்டுப் ்ொயிடுவாஙக!

பொழுது விடிஞசி  பதருவுல
நின்னு திட்டுற ச்தத்ததுலதான்
இந்த ்சதி்ய பதரியவரும்;
ஆளாளுக்கு ்ெசிப்ொஙக
"அம்மாடி நான் ்ந்தது 
சாயஙகால்ம
கள்தது்மட்ல ்ொய் எடு்ததுட்டு 
வந்துட்்டன்"
அவ திட்றவ திட்டிட்டு 
்ொகட்டும்னு
ஆளுக்பகாரு்ததைாய் மாறிமாறி
்ெசிப்ொஙக!

ஒரு எட்டு எட்ரைக்பகல்லாம்
மாட்டுக்காைெய ்வலுதான்
எல்லாம் மாட்டயும் பூட்ட்தபதறிச்சி

்மய்ச்சலுக்கு ஓட்டிட்டுப் ்ொவான்;
மாட்டுக்காை ்வலன் ெடம்
ொரக்குறப்்ொல்லாம் ்வலுதான்
ஞாெக்ததுக்கு வருவான்;
நாஙகலாம் சின்னப் ெசஙகளா
இருந்தாக்கூட ்வலுவ ்ெர 
பசால்லிதான்
கூப்டு்வாம்!

சின்னப்ரெயன்
சின்னக்குட்டி
்வலய்யன்
பூஙகணணன்
ைாமு லட்சுமணன்
கூட என்ரனயும்
்சர்தது ெள்ளிக்கூடம்
்ொகாத திருட்டுக்்காடுனு
பசால்வாஙக பதருவுல;
அப்்ொபதல்லாம் நாஙக
ெதுஙகுற எடம்னா அந்த
மாட்டுக்பகாட்டாய்தான்!

ஊர பவறிச்்சாடி பகடக்குற
்நை்ததுலதான் நாஙக
பவளி்ய வரு்வாம்;
ஆடுமாடு ்மய்க்கவும்
வயக்காட்டு ்வரலக்கும்
்ொனது ்ொக மிச்ச பசாச்சமாய்
ஒணணு பைணடு தரல
பதன்ெடுதுனா அந்த புளியமை
நிழலாணட பவ்ததரல ொக்கு
பமன்னு தின்னும்
எஙக ொட்டன் ொட்டிகள்தான்!

கூட்டாஞ்சாறு பசய்யலாம்னு
சின்னப்ரெயனும்
மீன்பிடிக்க ்ொலாம்னு 
்வலய்யனும்
பசான்ன்ொது
காணடீென் புளியமை்ததுல
பகாக்குமுட்ரட எடுக்கலாம்னு
சின்னக்குட்டிதான் பசான்னான்;
நாஙகூட அவ்னாட ்சரந்து 
ஆமாண்ண!

மை்மறும் விசய்ததுல
்வலய்யரனயும் 

சின்னப்ரெயரனயும்
அடிச்சிக்கி்வ முடியாது;
கணணமூடி கணண 
பதாறக்குறதுக்குள்ள
உச்சிக்கிரளயி்ல்ய ்ொய்
மரறஞசிப்ொனுஙக;
மரலயூர மம்ெட்டியாரனயும்
கரி்மடு கருவாயரனயும் 
வீடி்யாவுல
ொரக்கும்்ொது இவனுஙக
பைணடு்ெரும்தான் ஞாெக்ததுக்கு
வருவானுஙக!

ந்டசமூட்டு பகண்தது ெக்கமா
இருக்குற கிரளயிலதான்
பகாக்கு கூடு இருந்துச்சு;
"இரை ்தடப்்ொன பகாக்கு
சாயஙகாலந்தான் வரும்;
அதுக்குள்ள எடு்ததுட்டு 
வாஙகடானு"
கீழ நின்னுட்டு நாஙகலாம்
க்தது்வாம்!

்வலய்யனும் சின்னப்ரெயனும்
ஒருவழியா முட்ரடஙகள
எடு்ததுட்டு தாமரைக்குள்ததுகிட்ட
வந்துட்டானுஙக;
சின்னக்குட்டிதான் ஓடிப்்ொய்
வ்ததிப்பெட்டி எடு்ததாந்தான்;
பசவிடன்வீட்டு முள்்ளலி
்தாட்ட்ததுலதான் எல்லாரும்
சுட்டு்த தின்்னாம்!

நாலரை மணிக்கு 
பைணடாம்பெல்லு
அடிக்குற ச்ததம் ்கட்டதும்
ஆளாளுக்கு ஓடு்வாம்
ஜானமூட்டு மாட்டு பகாட்டாரய 
்நாக்கி;
ஆளாளுக்கு அவஙகவஙக
ெள்ளிக்்காடரெய்த தூக்கிட்டு
ெசஙக்ளாட ்சரந்து 
வீட்டுக்குப் ்ொயிரு்வாம்
நல்லப் ெசஙகளாட்டம்!

எப்ெவும்்ொல ஒருநாளு
நானும் சின்னப்ரெயனும்
ெள்ளிக்கூடம் மட்டம்்ொட்டுட்டு

மாட்டுக்பகாட்டாயில மரறஞசி
இருக்கும்்ொதுதான்
பதருவுல சனஙக க்ததுற  ச்ததம்
்கட்டது; ஏரியில தாக்குப்ெள்ளம்
எடுக்கப்்ொன முனியரன
கா்ததுக்கருப்பு அடிச்சிட்டதா
சடலமா தூக்கியாந்து
மாட்டுக்பகாட்டாயாணட 
்ொட்டாஙக!

அதுக்கப்புறம் நாஙக யாரும்
ெகல்லகூட அந்த 
பகாட்டாப்ெக்க்ம
்ொற்தயில்ல; 
வாை்ததுல மூணு நாளாவது
ெள்ளிக்கூடம் ்ொயிரு்வாம்;
மட்டம் ்ொடுற அந்த நாள்ல
தாமரைக் குள்ததுக்கா்வா
இல்லனா 
புளியாந்்தாப்புக்குள்்ள்யா
ஒளிஞசிப்்ொம்; மறந்தும்கூட
மாட்டுக்பகாட்டா ெக்கம் ்ொறது
இல்ல! முனியன் ஆவி அங்க்ய
சு்ததுமாம்!
ென்னீைாஙக அம்மாதான்
பசால்வாஙக!

முந்தாநாள் ஊருக்கு 
்ொனப்ெக்கூட
ஒரு எட்டு எட்டி ொர்ததுட்டு 
வைலாம்
மாட்டுக்பகாட்டாயனு ென்னீைக் 
கூப்்டன்;
அவன்தான் பசான்னான்
அந்த இட்ததுல இப்்ொ
மாட்டுக்பகாட்டாய இடிச்சிட்டு
ெள்ளிக்கூடம் கட்டிட்டாஙகனு!
அவன் ரெயன்கூட அஙகதான்
ெடிக்கிறானாம்!
காலம் சுழல்கிறது
வாழக்ரகச் சக்கைஙகளாய்!    

மாட்டு்க ககாட்்ாய் கவிஞர. நா.கா�ராசன் மணடபகாள்ததூர

டிசம்பர் 201734 கைத்தடி டிசம்பர் 2018ெக்தர்ைளின்
சிநத்னக்கு

சில பைள்விைள்

நற்கருரணயில் (பைாட்டியில்) இை்ததமும்,
சரீைமும் எங்க இருக்கின்றன? சிந்தரன பசய்?
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இளம்  வயதில் ஓய்வு பெற்று வருங்கால  இளளஞர்ளுக்கு ெயிற்சி அளிக்கும் உல்  அளவில் 
்ளம்்ண்ட வீரர்ள் வகாழும் நகாட்டில், 60 வயதிற்கு மேல் அரசியலில் பிரமவசித்து இளளய சமுதகாயத்தின் 
முயற்சி்ளளயும் எண்ணங்ளளயும் சிதறடிக்்சபசய்து ேகாற்றம் என்னி்டம் என முதல்வர ்னவு்டன் 
ெலர வலம்வருவதகால் தகர்த்தறியப்படும�ோ இந்தியோவின் வல்லரசு கனவு...?

இதளன ேகாற்றியளேத்து நவீன திறம்ெள்டத்த இளளய சமுதகாயம் நகாட்ள்ட ஆளமவணடும் 
என்ற ஒற்ளற மநகாக்கில் ெயணிக்கும் ்ட்சி

தலைலை அலுவைகம்:
16, ராமுகாலனி முதல் வீதி, தனலட்சுமி திரரயரஙகம் பின்புறம்,

ககாஙகு கெயின் ரராடு, திருப்பூர்-641607.
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Mail ID : mjmktamIlnaDu2017@gMail.CoM Website : WWW.mjmktamIlnaDu.CoM

Fb : mjmktamIlnaDu Fb likepage: ேக்்ள் ஜனநகாய் முன்மனற்ற ்ழ்ம்
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