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‘பைந்தமிழ்’ ைாபு சுை.வீரைாண்டியன்
பறிபபோகும் சமூகநீதி

திருடப்படும்  
வாக்குகள்!

போர்பபனர-பிரோமணர?

மா.உ்தயகுமார்

ஒழித்ோலன்றி 
பேறு ேழி 
இல்ல
்தபையங்கம்
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தேர்தல் நடந்து முடிந்துவிடடது. ஆனால் 
த்தர்தல் ஆணையம் நடத்தும் நாடகஙகள் 
இன்னும் முடியவில்ணலை. திணைப்படஙகளில் 
்தான் கள்்ளக் கடத்்தல் கும்்பல் இைத�ாடு 
இை�ாக ஆள்நடமாடடம் இல்லைா்த 
இடத்தில் ப்படடிகண்ளக் ணகமாற்றும் 
காடசிணயப ்பாரத்து�ந்த்தாம். இபத்பாது 
்தமிழநாடடில் தநைடியாகப ்பாரக்கித�ாம்.

தகாண�யிலிருந்து 50 மின்னணு �ாக்குப 
்பதிவு இயந்திைஙகள் த்தனி நாடாளுமன்�த் 
ப்தாகுதிக்கும் 20 ஒபபுணகச் சீடடு இயந்திைஙகள் 
ஈதைாடு நாடாளுமன்�த் ப்தாகுதிக்கும் 
பகாண்டு பெல்லைப்படடிருக்கின்�ன. 
இ்தணன அணனத்து எதிரக்கடசியினரும் 
கண்டித்துள்்ளனர.

இப்படி �ாக்கு இயந்திைஙகள் மாற்�ப 
்படும் பெய்திணய அறியும் த்பாது,  
த்தர்தலில் த்பாடடியிடட�ரகள் எல்தலைாரும் 
நியாயமாக ்ப்தற்�ப்படு�ாரகள். ஆனால் 
இந்்தப ்ப்தற்�ம் எதிரக்கடசியினரிடம் 
மடடுதம இருக்கி�து. ஆளுஙகடசியினர  
எந்்த ஒரு ்ப்தற்�மும் இல்லைாமல்  
இருப்பண்தப ்பாரக்க முடிகி�து. 
எதிரக்கடசியினர த்தர்தல் ஆணையத்தின் 
பெயல்்பாடுகளுக்குக் கண்டனம் 
ப்தரிவிக்கின்�னர. ஆளுஙகடசியினர  
்பாைாடடுத் ப்தரிவிக்கின்�னர. �ாக்கு 
இயந்திைஙகள் மாற்�ப்படு�து ஆளுங 
கடசியினரின் நன்ணமக்காகத� என்்பது 
இதிலிருந்து உறுதிப்படுகி�து. 

ஆளுஙகடசியினரின் நன்ணமக்காகச் 
பெயல்்படும் த்தர்தல் ஆணையத்தின் 
இந்்த நட�டிக்ணக, வீடடுக்குக் கா�ல் 

ண�க்கப்படடிருக்கும் கா�லைதை  
வீடடிலிருக்கும் ப்பான்ணனயும் ப்பாருண்ளயும் 
திருடனுக்கு அள்ளிக் பகாடுப்பண்தப 
த்பான்�்தாகும்.

�ாக்கு இயந்திைஙகண்ளப ்பாதுகாக்கும் 
்பணிணயக் கா�ல் துண�யினர இைாணு�த்தினர 
ஆகிதயார பெய்�து �ழக்கம். ஆனால் 
இஙகு மடடும்்தான் �ாக்கு இயந்திைஙகண்ள 

அைசிடம் இருந்தும் ஆணையத்திடமிருந்தும் 
்பாதுகாக்கும் ்பணிணய அணனத்து 
எதிரக்கடசியினரும் பெய்யும் அ�லைம் 
ஏற்்படடிருக்கி�து. 

அ�லைஙகண்ளத் ப்தாடரந்து ஏற்்படுத்தி�ரும் 
ஆடசியா்ளரகளுக்கு நாம் பொல்லை 
த�ண்டியது :  “அைசியல் பிணழத்த்தாரக்கு 
அ�ம் கூற்�ாகும்.”

மா.உ்தயகுமார்

திருடப்படும் வாக்குகள்!

திமு கழகத்தின் உயர்நிலை செயல் திட்டக் குழு உறுப்பினர், தணிக்லகக் குழு உறுப்பினர் ககோலை 
மோநகரச் செயைோளர் உள்ளிட்ட பல்கைறு சபோறுப்புகளில் பணியோற்றியைரும், தமிழகச் ெட்டமன்்ற 
உறுப்பினர், கமைலை உறுப்பினர், இந்திய நோ்டோளுமன்்ற மக்களலை உறுப்பினர் ஆகியைற்றின் 
மக்கள் பிரதிநியோக உலழத்தைரும், தந்லத சபரியோர், கபரறிஞர் அண்ோ, முத்தமிழ் அறிஞர் 
கலைஞர், கழகத்தலைைர் தளபதி ஸ்டோலின் ஆகிகயோரின் கபரன்புக்கு உரியைரும், இலளஞர்களுக்கு 
கழகக் சகோள்லககலளயும், ைரைோற்ல்றயும், இைடசியஙகலளயும் ஊடடி ைளர்த்தைருமோன ககோலைத் 
சதன்்றல் மு.இரோமநோதன் அைர்கள் மல்றவுற்்றோர். அைரின் இழப்பு ஈடுசெயய முடியோதது.    

ஒரு பகுத்தறிைோளலர இழந்கதோம்

- கதோழர் சுப.வீரபோணடியன்
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பாரப்பன ஆதிக்கத்்தால் இைண்டாயிைம் 
ஆண்டுகள் அடிணமயாக்கப்படடுக் 
கிடந்்த ்தமிழச் ெமூகம் கல்வி மற்றும் 
த�ணலை �ாய்பபில் முழுணமயாக 
பு�க்கணிக்கப்படடு �ந்்த நிணலைணய 
மாற்றிப ்பாரப்பனைல்லைா்தாரின் ெமூகப 
ப்பாரு்ளா்தாை நிணலை உயைப ்பாடு்படட 
இயக்கம் திைாவிட இயக்கம். ொதி �ருை 
அடிப்பணடயில் கல்வி மறுக்கப்படட 
மக்களுக்கு அவ�ாய்பண்ப ஏற்்படுத்தித் ்தை 
திைாவிட இயக்கமும் ்தந்ண்த ப்பரியாரும் 
நடத்திய த்பாைாடடஙகள் ்பலை. 

ெமூக ெமத்து�த்திற்கான விண்தணய இந்்த 
மண்ணில் ஊன்றியது நீதிக்கடசி. நீதிக்கடசி 
ஆடசிப ப்பாறுபபில் இருந்்தத்பாது்தான் 
�குபபுரிணம ஆணை பி�பபிக்கப்படடு, 
ெமூக நீதிக்கான �ாெல் மு்தன் மு்தலில் 
தி�க்கப்படடது.

பென்ணனப ்பல்கணலைக்கழகத்தில் 
ெமஸ்கிரு்தம் ்படிப்ப்தற்குத்்தான் �ழி 
இருந்்தத்த ்தவிை, ்தமிழ ்படிக்கக் க்தவு 
அணடக்கப்படடது. நீதிக் கடசிப 
ப்பரிய�ரகள் ஆர.ப�ஙகடைத்தினம் 
நாயுடு, டி.என்.சி�ஞானம் பிள்ண்ள, 
எஸ்.முத்ண்தயா மு்தலியார, டாக்டர 
ஏ.இலைடசுமைொமி மு்தலியார  
த்பான்த�ார த்பாைாடிப த்பாைாடித்்தான் 
பென்ணனப ்பல்கணலைக் கழகத்தில்  
்தமிழ பமாழி கற்பிக்கப்படு�்தற்கு 
�ழி�குத்்தனர.

நீதிக் கடசி ஆடசிக்கு �ந்்தவுடன்  
கல்வி, சுகா்தாைம், த�ணலை�ாய்பபு  
ஆகிய ்த்ளஙகளில் ெமூக நீதிப ்பாரண�தயாடு 
்பல்த�று சீரதிருத்்தஙகள் தமற்பகாள்்ளப 
்படடன. அதில் முக்கியமான ஒன்று 

மருத்து�க் கல்வி. நீதிக் கடசி ஆடசிக்கு 
�ரு�்தற்கு முன்பு�ணை ெமஸ்கிரு்தம் 
ப்தரிந்்தால் மடடும்்தான் மருத்து�ம்  
்படிக்க இயலும். ெமஸ்கிரு்தம் யாருக்பகல்லைாம் 
ப்தரிந்திருக்கும் என்று நாம் பொல்லித்  
ப்தரிய த�ண்டியதில்ணலை. இந்்த நிணலைணயப 
்பனகல் அைெர ்தகரத்ப்தறிந்்தார.  
பென்ணனயில் இந்திய மருத்து�க் 
கல்லூரி உரு�ானது. அணன�ரும் 
மருத்து�ைா�்தற்கான �ாய்பபு ஏற்்படடது.

்தணலை�ர கணலைஞர ்தணலைணமயிலைான 
திமுக ஆடசியில் கல்வி, த�ணலை�ாய்பபில் 
அது�ணை 31% ஆக இருந்்த இடஒதுக்கீடு 
49% ஆக உயரத்்தப்படடது. அது பின்னர 
69% ஆகவும் உயரத்்தப்படடது. 

்தந்ண்த ப்பரியார ஒரு கூடடத்தில் த்பசும் 
த்பாது  ” ்தாழத்்தப்படட  மக்கண்ள 
ெடட மன்�த்தில் ்பாரத்துவிடதடன். 
ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிக்ளாகப 
்பாரத்துவிடதடன். ஆனால் 110 ஆண்டுகாலை 
�ைலைாறு பகாண்ட பென்ணன உயர 
நீதிமன்�த்தில் ஒரு ்தாழத்்தப்படட�ர 
கூட நீதி்பதியாக இல்ணலைதய”  
என்று ்தன்னுணடய த�்தணனணய 
ப�ளிப்படுத்தினார. ப்பரியாரின் 
கருத்ண்த க�னத்தில் பகாண்டு  அன்ண�ய 
மு்தல்�ர ்தணலை�ர கணலைஞர  அந்்த 
�ாைத்திதலைதய மா�டட நீதி்பதியாக 
இருந்்த ஏ.�ை்தைாஜன் அ�ரகளுக்குப 
்ப்தவி உயரவு �ழஙகிச் பென்ணன உயர  
நீதிமன்� நீதி்பதியாக்கினார.  இந்தியாவிதலைதய 
உயர நீதிமன்� நீதி்பதியான மு்தல் 
்தாழத்்தப்படட  ெமூகத்ண்தச் தெரந்்த�ர 
இ�ர்தான். அ�தை பின்னர உச்ெ 
நீதிமன்�த்திலும் மு்தல் ்படடியலினத்ண்தச் 
தெரந்்த நீதி்பதியாகப ்ப்தவி உயரவு 
ப்பற்�ார.

திமுக 2006-ம் ஆண்டு ஐந்்தா�து 
முண�யாக ஆடசிக்கு �ந்்தவுடன் பின் 
்தஙகிய கிைாமபபு� மாை�ரகளுக்கும், 
நகரபபு� மாை�ரகளுக்குமிணடதய  
உள்்ள த�று்பாடணடக் கண்ளந்திடவும்,  
கல்வி கற்்பதில் ெமமான �ாய்பபுகண்ள 
உரு�ாக்கிச் ெமூக நீதிணய நிணலைநாடடும்  
�ணகயில் ெமச்சீரக் கல்விணய அறிமுகப 
்படுத்தியத்தாடு மருத்து�க் கல்லூரிகள், 
ப்பாறியியல் கல்லூரிகள், ்பல் மருத்து�க் 
கல்லூரிகள் உள்ளிடட ப்தாழிற்கல்லூரிகளில் 
தெர�்தற்கு,  அது�ணை கடடாயமாக 
இருந்்த  நுணழவுத் த்தரவு முண�ணய ைத்து 
பெய்து ெடடம் இயற்றினார அன்ண�ய 
மு்தல்�ர ்தணலை�ர கணலைஞர .

ஆனால் இன்ண�க்கு நிணலை என்ன?
நீட எனப்படும் நுணழவுத் த்தரவினால் 

ஏணழ மற்றும் கிைாமபபு� மாை�ரகளின் 
மருத்து�க் கனவு சிண்தக்கப்படடுள்்ளது.

்பலை ஆண்டுக்ளாகப ்பணியில் உள்்ள 
ஆசிரியரகண்ள, ்தகுதித் த்தரவில் த்தரச்சி 
ப்ப�வில்ணலை எனக் கூறி  வி்ளக்கம் 
தகடகி�து கல்வித்துண�

இன்பனாரு ்பக்கம் நீதி்பதிகள் ்தகுதித் 
த்தரவில் யாரும் த்தரச்சி ப்ப� முடியா்த 
�ணகயில் தகள்வித்்தாள் கடினமாக 
்தயாரிக்கப்படட்தாகக் குற்�ச்ொடடு .

நீதிக் கடசியும் திைாவிட இயக்கஙகளும் 
கல்வி மற்றும் த�ணலை �ாய்பபில்  
பிற்்படுத்்தப்படட, மிகவும் பிற்்படுத்்தப்படட, 
்தாழத்்தப்படட மக்களுக்கு ப்பற்றுத் ்தந்்த 
உரிணமகண்ளப ்பறித்திடத� நுணழவுத் 
த்தரவும் ்தகுதித் த்தரவும்.

பறிபபோகும்  
சமூகநீதி

‘பைந்தமிழ்’ ைாபு
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மோர்க்சியப் சபரியோரியப் சபோதுவுல்டலமக் கடசியின் சபோதுச் செயைோளர் 
அயயோ கை.ஆலனமுத்து அைர்களுக்கு அணுக்கமோக இருந்து செயல் 
பட்ட போைைர் அரக்ககோ்ம் தமிகழந்தி 5.5.2019 அன்று கோைமோனோர்.  
அைருக்குப் சபோதுச்செயைோளர் சுபவீ அைர்கள் இறுதி ை்க்கம் 
செலுத்தினோர்.
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2016 ஆம் ஆண்டு பெபடம்்பர 22 ஆம் நாள், அன்ண�ய 
மு்தல்�ர பஜயலைலி்தா உடல் நலைமின்றி அப்பல்தலைா 
மருத்து�மணனயில் அனுமதிக்கபப்பற்�ார.

அன்றிலிருந்து ெரியாக இைண்டு மா்தத்தில் 2016 ந�ம்்பர 
23 அன்று நீட த்தரண�த் ்தமிழகத்தில் அனுமதிக்கும் 
அைொணை ப�ளியிடப ்படடது. இ்தற்குப பின்னணியில் 
இருந்்தது ்பா.ஜ.க. இந்திய அ்ளவில் மருத்து�த் துண�யில் 
்தமிழகம் முன்னிணலையில் இருந்து �ந்்தது. இது ்பா.ஜ.க 
வுக்குப ப்பரும் எரிச்ெணலை ஏற்்படுத்தியது. காைைம் 
்பா.ஜ.கண� என்றுதம ஏற்கா்த ்தமிழகம், ப்பரியார 
மண் என்்பது்தான்.

அ்தனால் ்தமிழக மாை�ரகண்ள மிகவும் பின்்தள்்ளச் 
பெய்ய, நீட த்தரவு மூலைம் �டிகடடும் ஏற்்பாடணடச் 
பெய்்தது ்பா.ஜ.க மத்திய அைசு . விண்ளவு அனி்தா, பிைதி்பா 
த்பான்� மாை�ரகள் மைைத்திற்குப ்பலியானாரகள்.

இந்நிணலையில் ்தமிழகம் கல்வியில் பி� மாநிலைஙகண்ள 
விட முன்னிணலையில் இருப்ப்தனால் , ்தமிழகத்திற்கு நீட 
த்தரவில் விலைக்கு அளிக்க முடியாது என்று பொல்கி�ார 
பிைகாஷ் ஜ�தடகர. அ்தா�து முன்னிணலையில் இருக்கும் 
்தமிழகத்ண்தப  பின்னிணலைக்குக் பகாண்டு  பெல்லும் 
குைல் இஙகு ப்தானிக்கி�து.

அதுமடடுமன்று, நீட த்தரவு எழுதும் மாை�ரகளுக்கு _

தீவிை�ாதிகண்ளப த்பாலை பமடடல் டிடக்டர தொ்தணன. 
காதில், கழுத்தில் இருக்கும் நணககள் கழற்�ப்படுகின்�ன. 
�ண்ளயல்கள் கால் பகாலுசு த்பான்� அணனத்து 
நணககளும் அகற்�ப்படுகின்�ன. பநற்றிப ப்பாடடு 
அழிக்கப்படுகின்�து.  ்தணலை முடிச்தொ்தணன என்� 
ப்பயரில் கணலைக்கப்படடுத் ்தணலைவிரி தகாலைமாக்கப 
்படுகின்�னர, உணடகள் கூடச் கிழிக்கப்படுகின்�ன. 
ஏ�த்்தாழப ப்பண்கள் "ணகம்ப்பண்"தகாலைத்திற்கு 
ஆ்ளாக்கப ்படுகின்�னர.

ஆனால் எந்்தப ்பாரப்பனனின் பூணூணலையும் அ�ரகள் 
ப்தாடு�தில்ணலை.

இவ�்ளவு பகாடுணமகண்ளயும் ்தாண்டி  மாை�ரகள் 
எப்படி நிம்மதியாகத் த்தரவு எழுது�ாரகள் ?

அ�ரகள் மாை�ரக்ளா, அல்லைது மத்திய நீட த்தரவு 
ணமயத்தின் அடிணமக்ளா ?

 நீட த்தரண� ஒழித்்தாலைன்றி, இ்தற்கு த�று �ழிதய 
இல்ணலை.

ஒழித்தோைன்றி கைறு ைழி இல்லை

மதுலரத் கதோழர்களு்டன்..

ைணிகர் மோநோடு

8.5.2019 அன்று திரோவி்ட இயக்கத் தமிழர் கபரலைப் சபோதுச்செயைோளர் 
சுப.வீரபோணடியன் அைர்கள் மதுலரயில்  கபரலைப் சபோறுப்போளர்களு்டன் 
கைந்துலரயோடினோர்.

5.5.2019 அன்று சென்லனயில் நல்டசபற்்ற தமிழ்நோடு அலனத்து ைணிகர் 
ெஙகஙகளின் முதல் மோநிை மோநோடு, 36-ஆம் ைணிகர் தின மோநோடடில் 
கதோழர் சுப.வீரபோணடியன் பஙககற்று உலரயோற்றினோர்.

போைைர் தமிகழந்தி மல்றந்தோர்!
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பாரப்பனர, பிைாமைர என்னும் 
பொற்கள் குறித்்த ்பாரண� இன்ண�ய 
சூழலில் மிகத் த்தண�யான்தாகத� 
உள்்ளது. எந்்த வி�ா்தமும் யாணையும் 
காயப்படுத்து�்தற்காக இல்ணலை என்்பது 
ப்தளி�ானால்்தான், எல்தலைாருக்குமான்தாக 
இந்்தச் பொற்கள் அணமயும்.

்பாரப்பனர என்்பது �ணெச்பொல்லும் 
இல்ணலை, பிைாமைர என்்பது நாகரிகச் 
பொல்லும் இல்ணலை. ்பாரப்பனர என்்பது 
�ணெச் பொல்லைாக இருக்குமானால், ெஙக 
இலைக்கியம் ப்தாடஙகி, ்பாைதியார �ணையில் அ்தணனப 
்பயன்்படுத்த்தியிருக்க மாடடாரகள்.

ெஙக இலைக்கிய நூல்களில் ஒன்�ான குறுந்ப்தாணகயில் 
156 ஆ�து ்பாடல்

போர்ப்பன மககன போர்ப்பன மககன 
செம்பூ முருக்கின் நல்நோர் கலளந்து 
தணச்டோடு பிடித்த தோழ்கமண ்டைத்து 
படிை உணடிப் போர்ப்பன மககன

என்று அணமந்துள்்ளது. மூன்று �ரிகளில் நான்கு முண� 
்பாரப்பான் என்� பொல் இடம்ப்பற்றுள்்ளண்தப ்பாரக்க 
முடிகி�து.

அகநானூற்றுப ்பாடல் ஒன்றில், ்பாணலை ்பாடிய 
ப்பருஙகடுஙதகா,

தூதுஓய போர்ப்போன் மடிசைள் ஓலை
பல்டயுல்டக் லகயர் ைருந்தி்றம் கநோக்கி

என்று எழுதுகின்�ார. திரு�ள்ளு�ர ஒரு கு�ண்ள,
ம்றப்பினும் ஓத்துக் சகோளைோகும் போர்ப்போன்
பி்றப்சபோழுக்கம் குன்்றக் சகடும்

என �டித்துள்்ளார. இப்படிப ்பலை தமற்தகாள்கண்ளக் 
காடட முடியும். பகாஞெம் கடுணமயாகப ்பாைதியார, 
"தண்டச் கெோறுணணும் போர்ப்போன்" என்று எழுதுகின்�ார.

எனத� ்பாப்பான் என்்பது �ணெச் பொல் அன்று. 
அது ப்தாழிணலைக் குறிக்கும் பொல். மண�ந்்த ்தமிழறிஞர 
ப்பருஞசித்திைனார, "குறி ்பாரப்பார, கணி (தொதிடம்) 
்பாரப்பார என்்ப்தால் அ�ரகளுக்குப ்பாரப்பார என்று 
ப்பயர �ந்்தது ்தம்பி" என்று ஒருமுண� என்னிடம் பொன்னது 
இன்றும் என் நிணனவில் உள்்ளது. ்தச்சு த�ணலை பெய்த�ார 
்தச்ெர என்்பது த்பாலை, ஆசிரியப ்பணி பெய்த�ார ஆசிரியர 
என்்பது த்பாலை, குறியும், தொதிடமும் ்பாரபத்பார ்பாரப்பனர 
என்று ஆயினர.

இதில் என்ன �ணெ இருக்கி�து? தமலும் உயர�ாக 
இ்தற்குப ப்பாருள் பொல்த�ாரும் உண்டு. ்பாரபபு என்னும் 
பொல்லுக்குப ்ப�ண�யின் குஞசு என்று ப்பாருள். இந்்தப 
ப்பாருளில் அந்்தச் பொல் ்பயன்்படுத்்தப்படடிருப்ப்தற்கும் 
இலைக்கியச் ொன்றுகள் உள்்ளன.

அள்ளற் பழனத்து அரக்கோம்பல் ைோயவிழ
சைள்ளம் தீப்பட்டசதன சைரீஇப் - புள்ளினந்தம்
லகச்சி்றகோற் போர்ப்சபோடுக்கும் கவலை.......

என�ரும் முத்ப்தாள்்ளாயிைப ்பாடல் ்பாரபபு என்னும் 
பொல்ணலைப ்ப�ண�யின் குஞசு என்னும் ப்பாருளில்்தான் 
ஆள்கி�து. ெரி, இ்தற்கும் ்பாரப்பனரகளுக்கும் என்ன 

ப்தாடரபு? �லிந்து ஒரு ப்தாடரபு 
பொல்லைப்படுகி�து. முடணடக்குள் இருக்கும் 
குஞசின் உயிர த�று, முடணட உணடந்து 
ப�ளியில் �ரும் குஞசின் உயிர த�று. 
எனத� அ்தற்கு இரு பி�பபு. அ்தணனப 
த்பாலைத�, உ்பநயனம் (பூணூல் அணி்தல்) 
முடிந்்தவுடன் அ�ரகள் அடுத்்த பி�பண்ப 
எடுத்து விடுகின்�னர. அ்தனால்்தான் 
அ�ரகளுக்கு இருபி�ப்பா்ளரகள்(துவிஜர) 
என்று ப்பயர. அந்்த அடிப்பணடயில்்தான் 
்பாரப்பனர என்று ப்பயர �ந்்தது என்று 
்பாரப்பன ஆ்தை�ா்ளரகள் எழுதுகின்�னர.

அப்படிதய ண�த்துக் பகாண்டாலும் அதுவும் மிக 
உயர�ாகத� அ�ரகண்ளக் காடடுகி�து. ெரி, இது �ணெச் 
பொல் இல்ணலை என்�ாலும், ஐயர, அந்்தைர, பிைாமைர 
என்� பொற்கண்ள ஏன் நீஙகள் ்பயன்்படுத்்தக்கூடாது என்று 
தகடகின்�னர.

ஐயர என்்பது ஒரு குறிபபிடட ெமூகத்திற்கு மடடும் 
உரியதில்ணலை. அது ப்பாது�ாகத் '்தணலைணம'ணயக் குறிக்கும் 
பொல். "என்ஐ முன் நில்ைன்மீர்" என �ரும் திருக்கு�ள் அடிக்கு, 
என் ்தணலை�ன் முன் நில்லைாதீரகள் என்று்தான் ப்பாருள். 
எனத� ஐயர என்� பொல்ணலைக் ணகயாண்டால். அ�ரகண்ள 
நாம் ்தணலை�ரக்ளாக ஏற்றுக் பகாண்டுவிடதடாம் என்று 
ப்பாருள். அ�ரகள் எப்படி நமக்குத் ்தணலை�ரகள் ஆ�ாரகள்?

அந்்தைர என்த்பார அ�த�ார. ஆ்தலைால், அச்பொல், 
எல்லைாச் ெமூகத்திலும் உள்்ள ொன்த�ாரகண்ளக் குறிக்கும். 
ஒரு குறிபபிடட ொதியினருக்கு மடடும் உரிய பொல் இல்ணலை.

பிைாமைர என்னும் பொல்ணலைதய ்பலைரும் ணகயாள்கின்�னர. 
அ்தணனத்்தான் அ�ரகளும் விரும்புகின்�னர. ஆனால் அந்்தச் 
பொல்லுக்கு என்ன ப்பாருள்? பிைம்மனிலிருந்து �ந்்த�ரகள் 
என்�ாகும். பிைம்மணனதய ஏற்கா்த என்த்பான்த�ார எப்படிப 
பிைம்மனிலிருந்து �ந்்த�ரக்ளாக அ�ரகண்ள ஏற்க முடியும்?

இன்பனாரு மு்தன்ணமயான ்பாரண�யும் இஙகு 
த்தண�ப்படுகி�து. அ�ரகள் ்பாரப்பனர என்�ால், நான் 
ஆசிரியைாகத�ா, ெலைண�த் ப்தாழிலைாளியாகத�ா, த�று 
ஏத்தா ஒரு ப்தாழில் ொரந்்த ப்பயருக்கு உரிய�ைாகத�ா 
இருக்கலைாம். ஏபனனில் அது ப்தாழில் ொரந்்த பொல்.

ஆனால் பிைாமைர என்்பது �ருைம் ொரந்்த பொல். 
ஆ்தலைால் அ�ர பிைாமைர என்�ால் நான் சூத்திைனாக 
அல்லைது ்பஞெமனாகத்்தாதன இருக்க முடியும். (ெத்திரியரும், 
ண�சியரும் ்தமிழநாடடில் இல்ணலை).

அ�ரகண்ள உயரத்தி என்ணனத் ்தாழத்தும் அந்்தப 
பிைாமைர என்னும் பொல்ணலை பொல்ணலை நான் ஏன் 
்பயன்்படுத்்த த�ண்டும்?

இண�பயல்லைாம் ஒரு பு�மிருக்க, நம் எதிரபபு  
ப�றும் பொல்லுக்கானது இல் ணலை. அ�ரகளின் பெயல்களுக்கானது. 
கடவுள், ம்தம் ஆகியன�ற்ண� அடிப்பணடயாகக் பகாண்டு 
எவ�்ளவு பி்ளவுகண்ள, தமா்தல்கண்ள இைக்கமாக �ாழந்து 
பகாண்டிருந்்த மக்களிடம் அ�ரகள் ஏற்்படுத்தினாரகள் 
என்னும் அடிப்பணடயில்்தான் நம் அ�ச்சீற்�ம் எழுகி�து.

எடுத்துக்காடடாக, மிகச் ொ்தாைைமாக இருந்்த 
பிள்ண்ளயார �ழி்பாடணட எப்படிபயல்லைாம் தமா்தல்களுக்குப 
்பயன்்படுத்தினாரகள் என்்பண்த எண்ணிப ்பாரத்்தாதலை 
்பலை உண்ணமகள் புரியும்.

பார்பபனர - பிராமணர
என்ன வேறுபாடு?

சுை.வீரைாண்டியன்


