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“பெரியார் அம்பேத்கர் பேடிப்பு வட்டம – அமெரிக்கா” அமெப்பின் “The common sense “ ொத 
இதழின் வாச்கர்்களுககு அன்பு வணக்கங்கள் !

்காதலர் தினம பிப் 14 , எப்்போதும ்போல் இநத ஆண்டும இமைஞர்்கள் நடுவில் வர்வறமபே 
மபேற்றது. வழக்கம ்போல ெதங்களின் மபேயரால், நா்ட்கக ்காதல் என்றும , லவ் ஜி்காத என்றும 
அடிப்பேம்டவாதி்கள் பிரசசமன்கமை கிைப்பினாலும, அதமன எதிர்ம்காண்டு ெக்களி்டம பேரப்புமர 
மசயயப்பேட்டது . இப்்போது தமிழ் நாடடில் ஆர்எஸ்எஸ் ெம்றமு்கொ்க, ம்கால்மலப்பு்றம வழியா்க 
ஆள்கின்்ற ்காரணததினால் சில இ்டங்களில் ்காதலர் தினக ம்காண்்டாட்டததிறகு ்காவல் தும்ற அனுெதி 
வழஙகி்டவில்மல. ்காதல் என்பேது இயறம்கயான உணர்வு, அமத ெதம, ஜாதி இவறம்றக ம்காண்டு 
தம்ட மசயதி்ட முடியாது.அதுெடடுெல்லாெல் ஜாதிமய ஒழிப்பேதறகு ்காதலுககு ஒரு மபேறும பேஙகுள்ைது 
என்று பேகுததறிவாைர்்களும, முற்போக்காைர்்களும ஆணிததரொ்க நமபுகின்்றனர்.

அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்்கள் ஜாதி ெறுதத ்காதல் ெணங்க்ை ஜாதி அமெப்மபே உம்டககும, 
ெறறும குருதி ்கலப்பிறகு அததம்கய வல்லமெ உள்ைது என்கி்றார்,  தநமத மபேரியார் அவர்்களும 
சாதி ெறுதத ்காதல் திருெணங்கள் சாதிய ்கட்டமெப்மபே உம்டக்கவல்லது என்று அதமன மபேரிதும 
வர்வறகி்றார். அ்த ்வமையில் அன்பு, ஆமச, நடபு, போசம ்போன்்ற ஒன்்றா்கக ்காதமலக ்கருத 
்வண்டு்ெ தவிர ்காதலுககு பூசப்பேடும புனித பிமபேதமத என்றும ஏறறுக ம்காள்ைவில்மல என்பேமதயும 
்கருததில் ம்காள்ை ் வண்டும. இநத மதளிவிமன, எமதயும பேகுததறியும உணர்விமனயும , மபேரியார் 
-அம்பேத்கர் பேடிப்பு வட்டம The Common sense இதழாைர்்களுககு  வழஙகி்ட்வ முயறசி மசயகின்்றது.

ஜனவரி 14, தமிழ்ப்புததாண்டு அன்று மவளியான முதல் ‘thecommonsense’ இதழுககு ்பேர் 
ஆதரவிளிதத அமனதது ் தாழர்்களுககும வாச்கர்்களுககும குழுவினரின் மநஞசார்நத நன்றி்கள்.

இநத ொத இதழுக்கா்கவும நமமெ வாழ்ததியும அடம்டப்பே்டம வழஙகிய ஓவியர் ெருது அவர்்களுககு 
நன்றி. மபேரியார் விருது மபேற்ற அமனதது ஆளுமெ்களுககும இதழின் சார்போ்கவும, மபேரியார் அம்பேத்கர் 
பேடிப்பு  வட்டம - அமெரிக்கா சார்போ்கவும நல்வாழ்தது்கள். 

சங்கரெ்ட விஜ்யநதிரன் ஒரு மபோது நி்கழ்வில் தமிழ்ததாய வாழ்தது இமசக்கப்பேட்ட மபோது எழுநது 
நிற்காெல் அவெதிததமத ்கண்டிதது ்க்டநத ஜனவரி 27, மபேரியார் அம்பேத்கர் பேடிப்பு வட்டம - 
லண்்டன் குழு சார்போ்க இநதியா தூதர்கம முன்பு ஆர்ப்போட்டம நம்டமபேற்றது,  பிப்ரவரி 04, அன்று 
நியூ மஜர்சி ொ்காணததில் மபேரியார் அம்பேத்கர் பேடிப்பு வட்டம - அமெரிக்கா சார்பில் ்கண்்டனககூட்டம 
நம்டமபேற்றது.

மபேரியாரும அண்ணலும வகுததுகம்காடுதத போமதயில் ்நர்மெயா்கவும, மவளிப்பேம்டயா்கவும, 
தன்னாடசியு்டனும மதா்டர்நது மசயறபே்ட, தங்களின் ்ெலான ஆதரமவயும ஊக்கதமதயும 
வழஙகி்ட்வண்டுமென்று ்்கடடுகம்காள்கி்்றாம. தங்கள் பேம்டப்பு்கள், ்கருதது்கள், விெர்சனங்கள், 
விைமபேரங்கமை ‘thecommonsense.pasc@gmail.com’ மின்னஞசல் வாயிலா்கப் பேகிர்நதும்காண்டு 
்ெலும ஊககுவிக்க அன்பு்டன் ் ்கடடுகம்காள்கி்்றாம. 

வாழ்்க தநமத! வாழ்்க அண்ணல்! 

வைர்்க பேகுததறிவு! மசழிக்க ெனித்நயம! 

ஆசிரியர் குழு.

இந்தியாவின் சமூகப் புரட்சி வரலாற்றில், 
இருபதாம் நூற்்ாண்டின் இணையற்் 
புரட்சியாளரகள் ததற்்க தந்ணத தபரியார; 
வடக்க டாகடர ‘பாபாசா்கப் ’ 
அம்்பதகர!

இவரகள் இருவரும் லட்சியப் பயைததில் 
- தகாள்ணகப் ்பாராட்டஙகளில் இரு 
இணை ்காடுகள்! தததுவஙகளில் ஒ்ர 
நாையததின் இரண்டு பககஙகள்!!

இவரகளுணடய ஒரு தபான்தமாழிணய 
எடுததக தகாண்டு, அதனடியில் ‘தந்ணத 
தபரியார’ என்று ் பாட்டாலும், ‘டாகடர 
அம்்பதகர’ என்று மாற்றிப் ் பாட்டாலும் 
மாறுபா்ட இல்லாத அளவுககு ஒ்ர 
வணகச் சிந்தணனயாளரகளின் கருததுக 
கருவூலஙகளாக்வ அணவ மிளிறும்!

டாகடர அம்்பதகர அதமரிககாவின் 
தகாலம்பியா பல்கணலககழகததிலிருந்து 
இந்தியாவிற்கு - தனது தசாந்த மாநிலமான 
பம்பாய்ககுத திரும்பிய பின், ‘தன் பிள்ணள, 

தந்த பெரியார் - டாகடர் அம்ெத்கர்

ஒ்ே நாணயம - 
இேண்டு ெக்கங்கள்!

தன் வீடு, தன் மககள்’ என்் சின்ன்தார 
கடுகு உள்ளத்தாடு சுயநல வாழ்வு 
வாழாமல், ஒடுககப்பட்ட சமுதாய மககளின் 
சமததுவததிற்கும், சம உரிணமககும், சம 
வாய்ப்புககும் திட்டமிட்்ட தசயலாற்் 
அணமப்புகணள உருவாககினார.

‘குரலற்்(ஊணமயரகளின்)வரகளின் 
குரல்’ (‘மூக நாயக’) என்று மராததி தமாழியில் 

1

jªij bgÇah® - lh¡l® m«ng¤f®
 - xnu ehza« - ïu©L g¡f§fŸ!

ïªâahÉ‹ r_f¥ òu£á tuyh‰¿š, ïUgjh« ü‰wh©o‹ ïiza‰w
òu£áahs®fŸ bj‰nf jªij bgÇah®; tl¡nf lh¡l® ‘ghghrhnf¥’ m«ng¤f®!

ït®fŸ ïUtU« y£áa¥ gaz¤âš - bfhŸif¥ nghuh£l§fËš ïU ïiz
nfhLfŸ! j¤Jt§fËš xnu ehza¤â‹ ïu©L g¡f§fŸ!!

ït®fSila xU bgh‹bkhÊia vL¤j¡ bfh©L, mjdoÆš ‘jªij bgÇah®’
v‹W ngh£lhY«, ‘lh¡l® m«ng¤f®’ v‹W kh‰¿¥ ngh£lhY« khWghnl ïšyhj
msî¡F xnu tif¢ áªjidahs®fË‹ fU¤J¡ fUñy§fshfnt mit ÄËW«!

lh¡l® m«ng¤f® mbkÇ¡fhÉ‹ bfhy«ãah gšfiy¡fHf¤âÈUªJ
ïªâahÉ‰F - jdJ brhªj khÃykhd g«ghŒ¡F¤ âU«ãa ã‹, ‘j‹ ãŸis, j‹
åL, j‹ k¡fŸ’ v‹w á‹dnjh® fLF cŸs¤njhL Raey thœî thHhkš,
xL¡f¥g£l rKjha k¡fË‹ rk¤Jt¤â‰F«, rk cÇik¡F«, rk thŒ¥ò¡F«
â£lÄ£nl brayh‰w mik¥òfis cUth¡»dh®.

‘Fuy‰w(Cika®fË‹)t®fË‹ Fuš’ (‘_¡ eha¡’) v‹W kuh¤â bkhÊÆš mt®
el¤âa V£oš, 1924ïš bj‰F¤ âUÉjh§T® uh{a¤âš ïUªj ‘it¡f«’ v‹w
CÇš, cŸs kfhnjt® nfhÆÈ‹ eh‹F åâfËY«, xL¡f¥g£l  - jhœ¤j¥g£l
k¡fsh»a “<Ht®fŸ, Ôa®fŸ, òiya®fŸ” v‹w ‘Ñœ #hâah®’ bjU¡fËš el¡f¡
Tl cÇika‰W ïUªj ÃiyÆš, mjid vâ®¤J m§»Uªj m‹iwa fh§»u°
jiyt®fŸ ‘r¤âah»uf¤ij - k¿aiy’¤ Jt¡»d®; mt®fis m›tuR ifJ
brŒJ áiwÆš mil¤J É£ld®; m›tw¥nghÇid xL¡» É£nlh« v‹W
Ã«kâ¥ bgU_¢R É£l ÃiyÆš jh‹, jªij bgÇah® jÄœehL fh§»u° jiyt®
v‹w ÃiyÆš, áiwÆš thoat®fË‹ foj« f©L, clnd m§nf br‹w it¡f«
r¤âah»uf¤ij K‹bdL¤J¢ br‹W bjhl® nghuh£lkh¡»dh®.

ehŸ :
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அவர நடததிய ஏட்டில், 1924இல் ததற்குத 
திருவிதாஙகூர ராஜயததில் இருந்த ‘ணவககம்’ 
என்் ஊரில், உள்ள மகா்தவர ் காயிலின் 
நான்கு வீதிகளிலும், ஒடுககப்பட்ட  - 
தாழ்ததப்பட்ட மககளாகிய “ஈழவரகள், 
தீயரகள், புணலயரகள்” என்் ‘கீழ் ஜாதியார’ 
ததருககளில் நடககக கூட உரிணமயற்று 
இருந்த நிணலயில், அதணன எதிரதது 
அஙகிருந்த அன்ண்ய காஙகிர° தணலவரகள் 
‘சததியாகிரகதணத - மறியணல’த துவககினர; 
அவரகணள அவவரசு ணகது தசய்து 
சிண்யில்  அணடதது  விட்டனர ; 
அவவ்ப்்பாரிணன ஒடுககி விட்்டாம் 

இந்திய சமூகப் புரட்சி வரலாற்றில் 
இப்்பாராட்டம்தான் முதல் தபரும் 
்பாராட்டம். மனித உரிணமகணளப் 
தபறுவதற்கு நடததப்தபற்் ் பாராட்டம்.

1924இல் அண்ைல் காந்தியார, தந்ணத 
தபரியாருககு எழுதிய கடிதததில், “நீஙகள் 
ஏ ன்  ் க ர ள ா வி ற் கு ச்  த ச ன் று 
்பாராடுகிறீரகள்” என்று எழுதி, தமிழ்நாடு 
திரும்பச் தசான்னார - ்மல்ஜாதி 
நம்பூதிகளின் புகாரகணள நம்பினார.

தந்ணத தபரியார அவரக்ளா, “மகாதமா 
அவரக்ள, நாயும், பன்றியும், 
கழுணதயும் சுதந்திரமாக 
அதததருககளில் நடமாடு 
கின்்ன. ஆனால், ஆ்றிவு 
பணடதத நம் மககள் ஜாதி 
இழிவு - பி்வி ் பதம் காரை 
மாக நடமாட முடியாத நிணல 
தவட்கப்படக கூடியதல்லவா? 
எ ன ் வ த ா ன்  ந ா ன் 
இப்்பாராட்டதணத - ்கரள 
தணலவரகள் விருப்பதணத 
ஏற்று ததாடருகின்்்ன் என்று 
கூறி வீரியததுடன் நடததி 
தவற்று தபற்று, ‘ணவககம் வீரர’ 
ஆனார.

த ந் ணத  த ப ரி ய ா ர த ம் 
இப்்பாராட்டததிணன அறிந்த டாகடர 
அம்்பதகர அவரகள் அவர அப்்பாது 
நடததிய ‘மூக நாயக’ ஏட்டில் பின்வருமாறு 
எழுதினார என்் தசய்திணய அம்்பதகர 
வாழ்கணக வரலாற்று நூலாசிரியர 
தனஞதசய்கீர அவரகள் பதிவு தசய்துள்ளார.

“...But the most outstanding event of the year 
(1924) concerning the struggle of the Depressed 
Classes was the Satyagraha or the passive 
resistance sponsored by Ramaswami Naicker, 
a Non-Brahmin leader at Vaikom in the Tra-
vancore State for vindicating the rights of the 

என்று நிம்மதிப் தபருமூச்சு விட்ட நிணலயில் 
தான், தந்ணத தபரியார தமிழ்நாடு காஙகிர° 
தணலவர என்் நிணலயில், சிண்யில் 
வாடியவரகளின் கடிதம் கண்டு, உட்ன 
அங்க தசன்் ணவககம் சததியாகிரகதணத 
முன்தனடுததுச்  தசன்று ததாடர 
்பாராட்டமாககினார.

தபரியார இருமுண் ணகது; தனது 
துணைவியார நாகம்ணமயார, தஙணக 
க ண் ை ம் ணம ய ா ர  உ ட் ப ட 
அப்்பாராட்டததில் பஙதகடுததனர.

மகாதமா 
அவரகளே, 

நாயும், பன்றியும், 
கழுதையும் சுைந்திரமாக 

அத்ைருககளில் 
நடமாடுகின்்றன. ஆனால், 

ஆ்றறிவு பதடதை நம் மககள் 
ஜாதி இழிவு - பி்றவி ளபைம் 

காரணமாக நடமாட 
முடியாை 

நிதை ்வடகபபடக 
கூடியைல்ைவா?

Untouchables to use a certain road to 
which they were forbidden entry. Its 
moral pressure and the spirit of righ-
teous assertion had a tremendous effect, 
and the orthodox Hindus, for a while, 
regained their civic sense and sanity, 
and the road was thrown open to the 
untouchables”

... Ambedkar was watching these 
developments very carefully. He referred 
to the Vaikam struggle, a few months 
later, very touchingly in one of his 
editorials, on the eve of the Mahad 
satyagraha. These were notable events.

இதன் தமிழாககம்:

“ . . . . மிகவும் குறிப்பிடததகக 
்பாராட்ட நிகழ்தவான்று 1924-
ஆம் ஆண்டில் நணடதபற்்து. 
ஒ டு க க ப் ப ட் ட  ம க க ளி ன் 
உரிணமககாக திருவிதாஙகூர 
சம°தானததில் உள்ள ணவககததில் 
பாரப்பனர அல்லாதார தணலவரான 
ராமசாமி நாயககர நடததிய 
்பாராட்டம்தான் அது.   ணவககததில் 
உள்ள ்காவிணலச் சுற்றியுள்ள 
சாணலகளில் தீண்டததகா்தார நுணழயக 
கூடாது எனும் வழககத திணன எதிரதது 
நடததப்பட்ட ்பாராட்டமாகும் அது.  
்பாராட்டம் ஏற்படுததிய தாரமீக தாககமும், 
சரியானது தசய்திடப்பட்வண்டும் என்் 
நிணனப்பும் ணவதீகப் ் பாககுணடய   இந்து 
மதததவரிடம் ஒரு மாறுதணல ஏற்படுததியது. 
குடிணமப் தபாறுப்பும், புததிசாலிததனமும் 
இணைந்து

உைரப்பட்டதால்  ் க ாயிணலச் 
சுற்றியுள்ள சாணலகளில் தீண்டததகா்தார 
நடந்துதசல்ல அனுமதி அளிககப்பட்டது.

“... அம்்பதகர இததணகய நிகழ்வுகணள 
மிகவும் உன்னிப்பாகக கவனிதது வந்தார. 

மகத குளம் - இ்ஙகும் ் பாராட்டததிற்கு 
சில  ம ாதஙகளுககு முன்பு தமது 
பததிரிணகயில் ணவககம் ் பாராட்டதணதப் 
பற்றி மிகவும் உருககமாக மனணதத ததாடும் 
வணகயில் தணலயஙகம் தீட்டியிருந்தார.  
இணவகள் குறிப்பிடததகக நிகழ்வுகளாக 
அணமந்தன.”

அதுதான் கருததியல், தகாள்ணக, 
லட்சியஙகள் மூலம் தபரியார பற்றிய 
புரிதலும், ்நரில் சந்திககாவிட்டாலும் 
ல ட் சி ய  ஒ ரு ங கி ண ை ப் ப ா ன 
அருந்்தாழரகளாக இருவணரயும் மாற்றிய 
முதல் கட்டமாகும்!

இரண்டாவது, டாகடர அம்்பதகர 
பஞசாப் - லாகூரில் ‘ஜாட்பட் ்தாரக’ 
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மண்டலில் ஜாதி ஒழிப்பு பற்றிப் ்பச 
அவவணமப்பினர அணழதது, அவரகளது 
மாநாட்டிற்்க தணலணம தாஙக அணழததனர.

டாகடர உணரணய ஆஙகிலததில் 
தயாரிதது உணரயாற்் இருந்த நிணலயில், 
அவரது உணரணய முன்கூட்டி்ய படிதத 
வர்வற்புக குழுவினர, அதில் ஹிந்து மதம் 
- கடவுள் - சா°திரஙகள் பற்றிய குறிப்புகள் 
-  க ண் ட ன ங க ண ள  நீ க கி வி ட் டு 
தசாற்தபாழிவாற்்க ் கட்டனர.

சுயமரியாணத உைரவு தபாஙகிய 
நிணலயில் அம்்பதகர மறுததுவிட்டு, 
தா்ன அணத ஒரு தனி நூலாக ‘ஹnni-
hணடயவiடிn டிக ஊயளவந’ என்று சிறு 
நூலாக தவளியிட்டார 1934இல். தசய்தி 
அறிந்த தந்ணத தபரியார , அதணன 
டாகடரிடமிருந்து ் கட்டுப் தபற்று தமிழில் 
தமாழிதபயரதது, 4 அைா விணலயில் 
பல்லாயிரககைககில் பரப்பினார.

அதன்மூலம் தமிழ்நாட்டில் முதன்முண் 
யாக டாகடர அம்்பதகர புகழ், தபயர 
பரப்பககாரைமாக அணமந்தார.

பி்கு குஜராததி ்பான்் தமாழிகளில் 
அது தமாழிதபயரககப்பட்டது. என்்ாலும் 
முதல் தமாழிதபயரப்பு தந்ணத தபரியார 

தவளியிட்ட ‘ஜாதிணய ஒழிகக வழி’ என்் 
தணலப்பில் டாகடரின் உணர்ய 
முதன்முதலில் தவளியானது!

இன்னமும் சந்திததுக தகாள்ள்வ 
இல்ணல இருவரும்!

1940இல் தந்ணத தபரியாணர சந்திகக 
டாகடர விருப்பததிற்்கற்ப, பம்பாய் 
்தாழரகளின் முயற்சியால்தான் அச்சந்திப்பு 
நிகழ்ந்தது. பி்கு 1944இல், தசன்ணனயில் 
டாகடர அம்்பதகர - தந்ணத தபரியார 
சந்திப்பு. இப்படி  குண்ந்தது  4  அல்லது  
5  முண்  இருவரும்  சந்திதது  கருததுகக
ணளப்பரிமாறிகதகாண்டனர. இறுதியாக 
1954இல் பரமாவில் (இன்ண்ய மியான்மரில்) 
உலக புததர மாநாட்டில் இருவரும்ச ந்திதது 
நீண்ட ்நரம் கருததுப் பரிமாற்்ம் தசய்த 
நிணலயில்தான் ,  1 9 5 6  அக்டாபர 
14இல்நாகபுரியில் - புதத தநறிணய டாகடர 
அம்்பதகர தழுவி, இந்துவாக நான் 
ஒரு்பாதும் சாகமாட்்டன்; சமததுவம், 
சுயமரியாணத உள்ள மனிதனாக்வ 
வாழ்ந்து ,  ச ா்வன் என்று கூறிய 
பிரகடனதணத நணடமுண்ப்படுததி 
உயரந்தார!

தந்ணத தபரியார அவரகளுடன் 
பரமாவில் நீண்ட ் நரம் கலந்து ஆ்லாசிதத 
நிணலயில், டாகடரிடம் தந்ணத தபரியார 
கூறினா ர ,  “ நீ ங கள்  பல  லட்சம் 
்தாழரகளுடன் தசன்று பவுதததணதத 
தழுவுஙகள். அது வரலாற்று நிகழ்வாகும்’ 
எ ன் று  கூ றி ய  ் ய ா ச ண ன ண ய 
தசயல்வடிவததில் காட்டினார டாகடர!

ஹிந்து மதம் என்் வரைாசிரம மதம்தான் 
ஜாதிககு - தீண்டாணமககு ஊற்று; இந்து 
மதக கடவுள்கள் குறிப்பாக பிரம்மா, 
கிருஷைன் ஆகி்யார கூற்று என்று 
மனுதரம சா°திரததிலிருந்தும், பகவத 
கீணதயிலும் கூ்ப்பட்டிருப்பணத இரு 
புரட்சியாளரகளும் ஒ்ர குரலில் தவவ்வறு 
இடஙகளில் கண்டிதது முழஙகினர.

மனு ° மி ரு திணய க  த க ாளு தது ம் 

்பாராட்டஙகணள இருவரும் வடக்க, 
ததற்்க நடததினர.

ணவககம் சததியாகிரகப் ்பாராட்டம்  
- மகத குளததில் தண்ணீர எடுககும் 
்பாராட்டம் - நிகழ்ததினாரகள். 1924இல் 
ணவககம். 1927இல் மகத சததியாகிரகம்.

இப்படி ஏராளம்.

இந்திய அரசியல் சட்டதணத வகுகக, 
ஏ ற் ப டு த த ப் ப ட் ட 
வண ரவு ககுழுவில்  ( இறுதி 
வடிவில்கூட) ஆறு ் பர குழுவில் 
4 ்பர பாரப்பனரகள், ஒருவர 
தாழ்ததப்பட்டவர, ஒருவர 
மு°லிம். 4 ்பரகளும் டாகடணர 
ஒரு ‘வாடணகக குதிணரயாககி’ 
(ழயஉம) பயன்படுததினர. அவ்ர, 
பி்கு மாநிலஙகள் அணவயில் 
்வதணனயுடன் கூறி, “நான்தான் 
அ ர சி ய ல்  ச ட் ட த ணத 
எழுதியதாகக கூறுகி்ாரகள்; 
நான் அதற்குத தீ ணவககவும் 
தயாராக இனி முதல் ஆளாக 
இருப்்பன்” என்று நாடாளுமன்் 
மாநிலஙகள் அணவயில் (ராஜய 
சணப) 2.9.1953இல் முழஙகினார!

தமிழ்நாட்டில் 1957இல் ஜாதிணயக 
பாதுகாககும் அரசியல் சட்டதணத தீ 
ணவததுக தகாளுததும் ் பாராட்டம் நடததி 
3,000 ்பர ணகதாகி, 6 மாதம் முதல் 2 
ஆண்டுகள் வணர சிண் தண்டணன அனுப 
விததனர. உள்்ள நால்வரும், தவளி்ய 14 
்பரும் உயிரததியாகமும் தசய்தனர!

இப்படி எததணன எததணன்யா 
ஒற்றுணமகள். ஜாதி ஒழிப்பு, ் வத - பாரப்பன 
- ஹிந்துமத எதிரப்பு - தபண்ைடிணம 
ஒழிதது, தபண்ணுரிணமணயப் ்பணுதல் - 
எல்லாவற்றிலும் ஒ்ர கருதது.

இந்திய சமூகததின் சமூக விடுதணலககு 
இந்த இரண்டு கலஙகணர விளககுகளின்

தவளிச்சததில்தான் ஜன சமுகததின் - 

சமூக மாற்்க கப்பல்கள் பயணிகக 
்வண்டும்.

இன்ண்ய இணளஞரகள்   - மாைவரகள் 
இதணனப் புரிந்துதகாடனர; இந்த இரண்டு

தததுவக கரததாககள் - புரட்சியாளரகளின் 
கருததுககணள உள்வாஙகி உலகம் 
முழுவதிலும்

 இவரகளின் நூல்களுககு ஏற்பட்டுள்ள 

‘கிராககியும்’ அதணன அமிழ்து, அமிழ்து 
என்று உண்டு, ஜாதி - தீண்டாணம ஒழிப்பு, 
தபண்ைடிணம ஒழிப்புககான அ்ப் 
்பாரககளம் ் நாககிப் பு்ப்பட ஆயததமாகி 
விட்டாரகள் என்பது நமது நம்பிகணக  
ஒளியாகும்!

வாழ்க தபரியார! வாழ்க அம்்பதகர!

வரும் அவரகள் விரும்பிய புது உலகம்!

மகை குேம் -  
இ்றங்கும் 

 ளபாராடடததிற்கு
சிை மாைங்களுககு

 முன்பு ைமது
பததிரிதகயில் தவகக ம்  

ளபாராடட ததைப
பற்றி மிகவும் உருகக மாக 

மனதைத ் ைாடும் 
வதகயில் ைதையங்க ம் 

தீடடியிருந்ைார .
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Being 
Two-
Faced
Large population of Indians living in the United States of 

America seem to take potshots at the right-wing politics 
that’s dictating American politics and policy making. They 
detest that religion-based, right-wing conservatism EVEN 

has a place in politics in this advanced age and time. 

Tea Party & KKK - When Tea Party started emerging as the 
right wing rural mouth piece in America, many Indians who lived here 
stayed as far as possible from the Tea Party. When the Sarah Palins and 
the Michelle Bachman’s opened their mouths, many Indians cringed 
and couldn’t relate to anything they ever said. In plain and simple words, 

PRAKASH   RANGARAJU
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their discourse was religious stupidity and 
white supremacist, for many Indians who live 
here. They couldn’t stand the hatred and 
religious conservatism that even defies 
fundamental science like evolution theory. The 
vitriol of white supremacy that’s carried 
through Tea Party, KKK are perceived and 
criticized as the very opposite of the “values” 
of an Indian living in America.

Red States Vs. Blue States – 
During the past election cycles, America 
clearly looked like a country divided in Red 
States vs Blue States. It didn’t matter who is 
running, Republicans won Red States and 
Democrats won Blue States. Elections were 
merely a formality in those states. The few toss 
up states is where the campaigns and events 
happened. Indians seemed to be proud of the 
fact that the red state / blue state concept didn’t 
seem to exist in the supposedly “United” India. 

The “Other” Face:

The same Indians, when it comes to 

Indian politics, seem to take a softer and 
favorable stand to the Right-Wing Hindu 
Conservative Politics that’s growing rampantly 
in India like Cancer. The mouths that took 
potshots at the Right-Wing Politics in USA can 
now be heard singling praises of the same 
brand of politics followed by the Hindutva 
zealots of RSS and Sangh Parivar.

RSS & Sangh Parivar – RSS ideology 
is very similar to Tea Party, establishing 
nationalism and religious conservatism as the 
“only rhetoric” of politics in India. Sangh Parivar 
spreads Hindu Supremacy just like KKK is 
planting the seeds of hatred and spreading 
White Supremacy. The shocking trend of 
Indians, those who are especially from the 
North, is the dichotomy in their ideology in 
opposing what is happening in the USA and 
supporting what’s transpiring in India blindly. 

Saffron States Vs. Others – The 
majority of North India has now become 
Saffron States, no different than the red states 
of USA. Indians who denigrated and vilified 

the concept of Red States are more and more 
accepting of the Saffron State reality of North 
India. The underlying hypocrisy of being 
Indians, the majority from the north, stand 
exposed with their two-faced approach to 
being against one system in one country but 
supporting the EXACT same system in another 
country. 

What makes us Indians to be so easily 
and naturally Hypocrites? 

 We admonish the Slavery and the 
Segregated school systems that used 
to be in America and we supported the 
champions of civil right movement, BUT 
we ignore and gently go past the truth 
that Hinduism denied education for 
95% of the population in the name of 
Casteism. Isn’t segregated school 
system slightly better than no-education 
at all, as it was under the Hindu – Sharia 
laws? 

 As of a 2011 study, over 90% of Hindu 
marriages in India were based on caste. 
We deride in public forums that caste 
system is heinous to the society, BUT 
we make the most important decision 
of our lives based on caste. 

 We are against discriminative and 
xenophobic policies of the right-wing 
politics as Indians in USA and support 
the thoughts of  l ibera l ism and 
progressive ideas, BUT we enable the 
R S S  b r a n d  o f  p o l i t i c s  b e i n g 
discriminative to Minorit ies and 
Xenophobic to people of other religion.

What are we missing as a society? Where 
is our moral compass? We are teaching our 
children the “purity” of being a Hindu, gently 
ignoring the many perils and evils that 
happened in the name of the religion and still 
happening in the name of casteism, prevalently. 

Take one honest moment to think – Aren’t we 
lying through our teeth, to our children, by only 
giving them the one-sided story? Aren’t we 
being deceitful and dishonest to our own 
children, by preaching one thing and practicing 
the opposite? What do we call ourselves, other 
than “hypocrites”, to our own children and 
family? How low we can get as humans? Why 
is i t  so easy to be TWO-FACED and 
HYPOCRITCAL under the current values 
taught by our system and society?

Why do Indians have one ideology for the 
country they live and a completely opposite 
ideology for the country they were born? Are 
we Split Personalities to have conflicting spells 
of thoughts for different geographies? Isn’t it 
important to stand for “What is RIGHT” over 
“What is CONVENIENT”?

It is that moment and time now, for every 
Indian to introspect. Ask yourself honestly one 
question, “Am I a hypocrite?”. 

The moment of truth may even hurt a little: 
“Possibly”. By accepting the truth, you just 
planted a seed for Common Sense and 
Rationality!

What  
makes  
us  
Indians  
to be so  
easily  
and  
naturally 
Hypocrites.
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கு டும்ப இஸ்திரிகளின் கதை எல்லாமே ஒரு 
வதகயில குத்துவிளக்கு கதைகளைலான் 
என்்லாலும, சி் குத்துவிளக்குகள குத்ைவும 
செய்கின்்ன என்்பைலால ஆணகளின் 

ந்தன முன்னிட்டு எழுைப்படும கட்டுதை ஆகும. புரிந்து ்பயன் 
ச்பறுக.

இது ஒரு ஒறத் மநலாக்கம: ைன்னலால இய்லாை 
இனபச்பருக்கத்தை ைனைலாக்கிக்சகலாளவது. எல்லா 
உயிரினஙகளிலும ச்பண ைலான் யலாருக்கு இனபச்பருக்கம 
செய்யணுமனு முடிசவடுக்குது. ஆனலா நமமுதைய patriarchy 
் ச்பண நி்த்தைப ம்பலா் வலாரிதெ விதளவிக்கும ஒரு ச்பலாருள. 
அதை சுைந்ைைேலாய் விட்ைலால ைகுதியலானது ைலான் ைபபும. அைனலா் 
அவஙகளுக்குளள ஒரு அணைரஸ்ைலாஙடிங. 

குடும்ப 
இஸ்திரி
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அருளசேலாழி  ்பழனிெலாமி
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இ ரு க கு ்  நி ல த ணத  ஆ ளு க கு  த க ா ஞ ச ம ா 
பஙகு்பாட்டுககலாம்ஙகு்து முடிவு. ஆனா, நிலதணத ்பால 
தபண் ஜடம் இல்லி்ய, புததி ் யாசிககு்ம, என்ன தசய்யலாம்? 
அணத - அதாவது தன்ணனத தா்ன பஙகு ணவப்பணத, 
அவஙக்ள ் பாட்டி ் பாட்டுககிட்டு தசஞசா எவ்ளா நல்லா 
இருககும்? அதுககு தான் சாதி ணபரவரகளுககு பயிற்சி 
தகாடுப்பது ் பால, மூணளணய மழுஙகடிககும் பயிற்சி பி்ந்ததில் 
இருந்்த தகாடுககப்படுகி்து. அந்த பயிற்சிகளில் ஒன்று தான் 
நல்ல குடும்ப இஸ்திரியாய் திகழ்வது எப்படி என்கி் அறுநூததி 
இருபதாவது ஆய கணல. 

நல்ல குடும்ப இஸ்திரியாய் 
இருப்ப்த தன் தணலயாய 
கடணம என்று முதலில் நாம் 
நம்ப ்வண்டும். ஏன் நம்ப 
் வ ண் டு ம் ?  - 
அப்படிதயல்லாம் ்கள்வி 
்கட்டா வாயி்ல்ய ் பாடு. 
குடும்பம் ஒரு புனிதமான 
நிறுவனம். அதுல இருககி் 
ஆண்கள் முதலாளிகள். 
தபரிய முதலாளி, நடு 
முதலாளி, சின்ன முதலாளி, 
குட்டி முதலாளி, ஆறு மாச 
க ரு வ ா க  இ ரு க கு ம் 
உள்ளிருப்பு முதலாளி வணர 
டி ண ச ன்  டி ண ச ன ா க 
இருககும். ததாழிலாளிகளும் 
டிணசனுககு தகக பாரடர 
ணவதது பளபளப்பாய் 
இரு ப் ப ா ர கள் .  இ ந் த 
அணமப்புககு ஒரு தூைாக 
த ச ய ல் ப டு ம்  த ப ரி ய 

ததாழிலாளி தான் நம்ம குடும்ப இஸ்திரி. அவணள சில 
்நரஙகளில் தபரிய முதலாளி கூட கண்ட்்ரால் பண்ை 
முடியாது. அந்த ்நரஙகளில் அவணள இருககுமிடததில் 
தபருணமயுடன் இருகக ணவகக சமூகம் தனது நூறு 
மூககைாஙகயிறுகணள தகாண்டு இழுதது நிறுததும்.

புனிதம் மட்டுமல்ல, தீட்டும் இஸ்திரிகளுணடயது தான். அது 
கற்பும் விபச்சாரமும் ் பால. ஒன்னு இல்லன்னா இன்தனான்னு 
இல்்ல. உனககு தரஸ்டு தகாடுககு்்ாம் ் பரவழின்னு எல்லாம் 
யாரும் ஓரமா உககார ணவககல. ஓரமா உககாந்தாலும் ்வல 
தசஞசி தான் அகனும். அப்பு்ம் ஏன் காட்ல இருந்தப்ப தனியா 
உககார வச்சாஙக? ் மாப்பம் புடிச்சி வர விலஙகு அந்த ஒதத 

அவளை 
இருக்குமிடத்தில் 

ப்பருளையுடன் இருக்்க 
ளவக்்க சமூ்கம தனது 

நூறு 
மூக்்கணாங்கயிறு்களை 
ப்காண்டு இழுத்து 

நிறுத்தும.
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தபாம்பணளயத தூககிட்டு ்பாயிரும். 
குரூப்பு எஸ்்கப். அணத எப்படி ஏததுகக 
தசய்யு்து? சடஙகு வச்சா எல்லாரும் 
்பாணும்ல? அப்ப தீட்டாககிருவம். ஓவர. 
கற்பும் விபச்சாரமும் எப்படி ஒன்றில்லாமல் 
மற்த்ான்று அணமயா்தா, புனிதமும் 
தீட்டும் ஒன்றில்லாமல் மற்த்ான்று 
அணமயாது.

இந்த குடும்பததுககு ஏன் ஒரு இஸ்திரி 
்தணவப்படுகி்து? இல்லன்னா குடும்பம் 
சுருஙகிப்்பாகும். ஒரு கட்டததில் இல்லாமல் 
்பாகும். கருப்ணப தான் உற்பததிககு ் தணவ. 
அணத தனியாய் ணககதகாள்ள முடிந்தால் 
எப்்பா்தா தபண் இனம் காைாமல் 
்பாயிருககும். அணத ணவதது தமயின்தடயின் 
பண்ை அந்த உடல் இருந்துதான் ஆக 
்வண்டும்.. அணத எப்படி பயன்படுததலாம்? 
தவட்டிய ா  த ா ்ன  இரு ககி ்து ? 
நிறுவனததுககும் முதலாளிகளுககும் ் வணல 
தசய்யலா்ம? உடல் இருககும்வணர தசய்ய 
்வண்டும். தினமும் தசய்ய ்வண்டிய 
உைணவ சணமககும் ்வணல ஓசியில் 
வந்தமரந்து இப்படிததான்.இது ஒரு 
தவகுமதியுடன் கூடிய ஒரு அடிணம முண்.

வீட்டிலும் தவளியிலும் ஓசியில் தசய்ய 
்வண்டிய ் வணலகணள குடும்ப இஸ்திரிகள் 
ஒன்றுகூடி மகிழ்ச்சியாய் தசய்வணத 
பாரததிருப்்பாம். உதாரைததுககு ஒரு 
சிறிய குடும்ப விழாவில் காய்கறி தவட்டுவது 
முதல் சணமப்பது வணர தசாந்தககார 
குடும்பஙகளின் இஸ்திரிகள் எல்லாரும் 
இழுதது ் பாட்டுகதகாண்டு தசய்வாரகள். 
அங்க ஒரு இஸ்திரி ஓரமாய் உககாந்து புககு 
படிச்சிட்டு இருந்தாலும் அணத அடிதது 
இழுதது வர ஒரு அல்லகணக இஸ்திரி 
தரடியாய் இருககும். அது ஒரு இன்பமான 
தபாழுது்பாககு. நாஙகல்லாம் தவஙகாயம் 
உரிககி்்ாம்.. உனககு என்ன படிப்பு இந்த 
்நரததுல? இப்படியாக உள்்ள்ய ஒரு 
தணலணம அடிணமயும் அதுககு ஒரு ணசடு 
அடிணமயும் உருவாகி்ாரகள்.  முதலாளிககு 
நல்லது இல்ணலயா? அதுககு அப்பப்்பா 
சிறு பரிசு ்பான்் பிஸ்கட்டுகளும் 

கிணடககும்.

இதுல முககியமான இடம் என்னன்னா, 
அந்த இஸ்திரி, தன முதலாளிணய தா்ன 
்தரந்ததடுகக முடியாது. அந்த நிறுவனம் 
தன் எம்பிளாயிணய ஒரு பதவி உயரவுடன் 
இன்தனாரு நிறுவனததுககு டிரான்ஸ்பர 
பண்ணும். பதவிககு அதிகாரஙகளும் 
அதிகம், தபாறுப்புகளும் அதிகம். அடுதத 
முதலாளிணய அல்லது ததாழிலாளிணய 
உருவாககும் மீடி்யட்டர, மற்றும் தணலணம 
அடிணம. ஆனால், இந்த நிறுவனதணத காகக 
பாடுபட ்வண்டும். முதலாளிணய 
உருவாககுதல் நல்ல காரியம், ததாழிலாளியும் 
பாதகமில்ணல. நிறுவனம் வளர ததாழிலாளி 
்வண்டுமல்லவா?

நிறுவனம் தசயல்பட சிறிய அணமப்பாய் 
இருததல் நலம். ஆனால் ஒரு தனிதத 
சுள்ளிணய உணடப்பது எளிதல்லவா? 
தமாததமாய் கட்டியது தான் நம்ம சமூகம். 
கட்டியது எது? மதம் என்னும் கண்ணுககு 
ததரியாத கயிறு. அதில் முதலாளி, 
ததாழிலாளி, அல்லகணக, அடிணம எல்லாம் 
அடககம். ஆனால் அஙகும் கண்ணுககு 
ததரியாத சிந்தணனணய உைரவால் பின்னி 
அழகாய்க கட்டி ணவப்பது இஸ்திரிகளின் 
்வணல தான். உதாரைததுககு, சடஙகுகள் 
எல்லா்ம இஸ்திரிகணள ணமயமாக ணவதது 
கூட்டாய் ்சரந்து கும்மி அடிப்பதாய் 
இருககும். அதிலும் அவள் வளமான குட்டி 
்பாட்ட பாலூட்டியாய் இருததல் நலம். 
ஆணை ணமயமாய் ணவதது தசயல்படுவது 
தகாள்ளி ணவததல், கருமாதி தவிர ்வறு 
இருப்பதாய் ததரியவில்ணல. அது கூட இந்த 
உடலுககு நான் தான் ஓனர என்பணதப் 
பண்சாற்றுவதாய் இருககி்து. இருந்தாலும் 
தசததாலும் முதலாளிகள் மாறுவதில்ணல. 
மத சடஙகுகள், கட்டுப்பாடுகள் முககா்ல 
மூணுவீசம் தபண்ணின் இனப்தபருகக 
உரிணமணய ணமயப்படுததி்ய இருககின்்ன. 
ஆணுககு கற்பு ் தணவ இல்ணல. முதலாளிகள் 
விசுவாசததுடன் இருகக ்தணவ இல்ணல. 
கடவுள் யாருககும் பகதியாய் இருகக ் தணவ 
இல்ணல. 
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இஸ்திரிகள் மட்டு்ம இனப்தபருககம் தசய்ய முடியும். சாதா 
தபண் தசஞசா அப்ரூவல் கிணடககாது. அப்ரூவல் வாஙக ஒ்ர 
வழி இஸ்திரியாய் மாறுவ்த.

சரி, இஸ்திரிப்தபட்டி தராம்ப சூடாகிட்டா என்ன தசய்யு்து.? 
இணை துணை ஈகுவாலிட்டின்னு ஏதாவது ஒன்னு இருககு் 
மாதிரி்ய நடிககணும். இஸ்திரி்யாட ் வால்்டஜ கண்ட்்ரால்ல 
தான் இருககு. அதனால ஏற்கன்வ இருககு் கில்ட்டி பீலிஙணக 
உசுப்்பததி, நீ தசான்ன ஒரு ஐட்டமு்ம இல்்ல்யடா 
அப்படின்னு ் கககு்த ணமண்்டாட்வ நிறுததி்னும்.. தவளிய 
வந்தாதான் பிரச்சிணன. அவள் ்யாசிப்ப்தா தனககு தா்ன 
்பசிகதகாள்வ்தா அவுட் ஆப் சிலபஸ். 

முதலாளிகள் தரப்பில், இதுபற்றி விவாதஙகள் கிளம்பும்்பாது 
- அணமப்பு ஒரு காலததில் அப்படி இருந்தது, ஆனால் நானும் 
என்னுணடய நிறுவனமும் அப்படி இல்ணல என்பணத நிறுவ்வ 
முயல்வாரகள். ஏதனன்்ால் அணமப்புரீதியிலான சலுணககணள 
அவரகள் இழககத தயாராக இல்ணல. பாலின, சாதி மற்றும் இன 
அடிப்பணடயிலான அணமப்புரீதியான சலுணககள் பி்ப்பி்ல்ய 
கிணடததுவிடுவதால் ஒடுககப்பட்டவரகள் சமமாய் அணத உரிணம 
்காரும்்பாது அணத கிணடககாமல் தட்டிவிடச்தசய்வணத 
லாவகமாய் தசய்ய முடிகி்து. அணத  நிரூபிககுமளவு சாட்சியஙகள் 
இருப்பதும் இல்ணல. இஸ்திரிகளாககப்பட்டவரகள் தஙகணள 
தாஙக்ள ஒடுககிகதகாள்வணதச் சுய விருப்பததுடன் முடிவு 
தசய்ய ணவப்ப்த இதன் நணடமுண்யாய் இருககி்து.அங்க 
தான் “வளரப்பு” ்வணல தசய்கி்து. இஸ்திரிகள் முதலாளிணய 
முதலாளியாகவும் ததாழிலாளிணய ததாழிலாளியாகவும் 
வளரககக கடணமப்பட்டவரகள்.

கல்வி வாய்ப்பினால் இப்்பாது இஸ்திரிப்தபட்டிகளுககு 
கிணடககும் உள்ளீடு அதிகமாகிவிட்டது. தபாருளாதாரச் 
சாரபுநிணல குண்வதால் தசாந்த முடிவுகளுககும் தசல்ல்வ 
விரும்புகி்ாரகள். அதனால் இஸ்திரிகளின் சூடு தாஙகாமல் தான் 
தபரிய நிறுவனம் தன்ணனத தா்ன தகவணமததுகதகாண்டு சிறிய 
நிறுவனமாக தசயல்படுகி்து. ஓவராய் சூட்ணட குண்ததால் 
இஸ்திரி ்பட்டி நிறுவனததுககுப் பயன்படாது. தா்ன 
முடிதவடுககும் இஸ்திரிப்தபட்டி இருந்ததன்ன லாபம்? இருககும் 
இஸ்திரிப்தபட்டியும் சூடு கூடிகதகாண்்ட தசல்வணதத தான் 
காை முடிகி்து. தன்னுணடய மரபு தப்பிப்பிணழகக திரும்பவும் 
இஸ்திரிணய ஈரததுதான் ஆக்வண்டும் என்கி் நிணல 
திரும்பிகதகாண்டிருப்பணதக காை முடிகி்து. அவரகள் 
தருவதாய் நம்பணவததுகதகாண்டிருந்தணத இருப்பதாய் 
கருதிகதக ாண்டு இஸ்திரிப்தபட்டிகள்  தசயல்பட 
ததாடஙகிவிட்டன. இஸ்திரிகள் நிறுவனததில் நடததும் 
மாற்்ஙகணள ஆவலுடன் எதிரபாரககி்்ன்.

ஓவராய் சூடளட 
குளைத்தால் 
இஸ்திரி ப்படடி 
நிறுவனத்துக்குப் 
்பயன்்படாது. 
தாபன 
முடிபவடுக்கும 
இஸ்திரிப்ப்படடி 
இருநபதன்ன 
லா்பம?
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அருமபின் அழகு ேைத் 
பூக்கும விழிகள வலாழ்த்தும! 
ைலாவி வரும அத்தய 
அதைக்கும கதை வலாழ்த்தும! 
வீசி வரும சைன்்த் 
நனி்பசு ேைஙகள வலாழ்த்தும! 
்பலாடி வரும குயித் 
இதெ கலானகம வலாழ்த்தும! 
ே்ரந்து வரும புன்னதகதய 
ேனேலாரந்ை அன்பு வலாழ்த்தும! 
பி்ந்ைநலாள கலாணும எதிரகலா்மே 
எந்ைநலாளும எந்ைனுளம வலாழ்த்தும! 
எமமில இருந்து சுைக்கும கவிதைமய 
உமதே இந்ை வரிகளும வலாழ்த்துகின்்ன!! 
உமதே இந்ை வரிகளும வலாழ்த்துகின்்ன!! 
பி்ந்ைலாநலாள சகலாணைலாடும செவவந்திறகு  
இனிய பி்ந்ை நலாள வலாழ்த்து! 
வலாழிய வலாழிய வலாழிய வலாழியமவ!! 
 
என்று வலாழ்த்தும  

சி.திருேத்ஞலானம - தி . பிரியலாைரசினி
1 7  The common sense  - FEB.2018  
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்தாழர்

து்ைபபொதுசபசெயலாளர் விடுத்ல சிறுத்த்கள் ்கட்சி

பெரியார் அம்ெத்கர் 
ெடிப்பு வட்டம - அபெரிக்கா கடந்த பிப் 18,2018 , ஸ்பிரிங்ஃபீல்டு நியூ 

ஜெர்சியில், விடு்தலை சிறுதல்தகள் கட்சியின் 
துலைப் ஜ�ொதுசஜசெயைொளர் த்தொழர் ஆளூர் 
ஷொ நவொஸ் அவர்கதளொடு  கைநதுலையொடல் 
நலடஜ�ற்றது . ஜ�ரியொர் �ன்்ொட்டு அலைப்பு 

ஒருங்கிலைப்�ொளர் த்தொழர் தசெொைொ இளங்தகொவன் ஜ�ொன்்ொலட 
அணிவிகக, த்தொழர் அவர்களுககு  செமூகநீதிககொ் “ஜசெயல்” விருது 
த்தொழர் ்தொைஸ் அவர்களொல் ஜ�ரியொர் அமத�தகர் �டிப்பு வட்டம 
செொர்பில் வழங்கப்�ட்டது. அல்த ஜ்தொடர்நது த்தொழர் ஆளூர் ஷொ 
நவொஸ் அவர்கள் “குறி லவககப்�டும ஜ�ரியொர்”, என்்ற ்தலைப்பில் 
உலையொறறி , ்தநல்த ஜ�ரியொர் எனும ்தததுவ �ைதல்த வீழ்ததி்ொல் 
்தொன் ்தமிழ் நொட்டில் வைது செகதிகள் கொல்  ஊன்்ற முடியும என்்ற 
கொைைததி்ொல் ்தொன் , �ொர்ப்�னீயம  ்தமிழ் த்தசியம மூைைொக  , 
ஜ�ரியொர் ஒடுககப்�ட்ட ைககளுககு உலழககவில்லை த�ொன்்ற 
தகள்விகலள முன்லவப்�்தன் மூைைொக அலசெகக �ொர்ககின்்றொர்கள் 
, அ்தறகு நொம இடம ஜகொடுககொைல் ஒறறுலையுடன் ஜசெயல் �ட 
தவண்டும , கொவிகலள - இநதுததுவதல்த வீழ்த்த தவண்டும என்று 
உலையொறறி்ொர். தைலும , திைொவிடர் இயககங்கள் , ஜ�ொதுவுடலை 
, ்தலித இயககங்கள் இலைநது இலளஞர்களிடம ஜ�ரியொர் 
-அமத�தகர் கருததுககலள புத்தொககததுடன் ஜகொண்டு ஜசெல்ை 
தவண்டும என்்றொர் .

த்தொழர்கள் �ைர் கைநது ஜகொண்டு ஜ�ரியொலையும -அமத�தகரியம 
�றறி  ்தங்கள் தகள்விகலள தகட்க மிகத ஜ்தளிவொக அவர்கள் 
தகள்விகளுககும �தில் அளித்தொர். நிகழ்சசி இனித்த முடிந்தது .
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அட்தைப்பை உைவி 

டிைலாட்ஸ்கி ேருது
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பென்ற 2017 நவமெர் 29 
மற்றும 30 ஆகிய  

நாட்களில் வீசிய  ஒக்கி புயல் 
குமரி மாவட்ட  மீனவ  மக்்களையும 
அவர்்கைது வாழவாதாரதளதயும 
பெரிதும  சீர்குளைய  பெய்துளைது.
மீனவ  கிராமங்களில் அழுகுரல்்கள 
இனறும க்கடடு ப்காண்டு தான 
ப ்க ா ண் டி ரு க் கி ்ற து . 
நூற்றுக்்கணக்்கான மீனவர்்கள 
ெலியாகியிருக்கி்றார்்கள.

பவளைம கொன்ற  கெரி்டர் 
்காைங்களிலும , சுனாமி வநத 
ெமயததிலும மீனவர்்கள பெய்த  
மீடபுெணி்களும பெய்த  கெளவ 
்களும மி்கவும  ம்கததானளவ. 
ஆ ன ா ல்  ந ா ங ்க ள 
ொதிக்்கபெடடிருக்கும கொது 
எங்க ளுக்்கா்க  ஒருததரும 
வரளைகய எனகி்ற  கவதளனயில் 
இனறு  மீனவர்்கள இருக்கி்றார்்கள.
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சைைன்ஸ் செஸ்ைன்
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பல குடும்பஙகள் தஙகள் குடும்பததின் 
முதுதகலும்பாக  இருககும் நபரகணள 
இழந்திருககி்ாரகள். கடலுககுச் தசன்்  
நூற்றுககைககான மீனவரகள் உயி்ராடு 
இருககி்ாரகளா இல்ணலயா என்்் 
இன்னும்  ததரியவில்ணல.பாதிககப்பட்ட  
குடும்பஙக்ளாடு ்பசும் ்பா து நம் 
கண்ணில் இரததக கண்ணீ்ர வருகி்து.

ஆனால் மீனவரகள் பலியானதற்கு ஒககி 
புயல் தான் காரைமா என்்ால் இல்ணல 

என்பது தான் பதில். மீனவரகளின் 
மரைததிற்கு பின்னால் இருப்பது நம் 
அரசுகளின் பாசிச  முக்ம. அரசுக்ளாடு 
்சரந்து தகாண்டு நம் இந்தியச்  சமூகமும் 
தன் ் கார    முகதணதக காட்டி மீனவரகணள 
படுதகாணல தசய்தது. ஆம்! நடந்திருப்பது 
ஒ ர  இன ப்ப டுத க ாணல .  இ ந் த  
இனப்படுதகாணலககு பின்னால் இருககும் 
காரணிகணளப்  பற்றி  ்பச  ்வண்டியது 
மிக  அவசியமான ஒன்று.

முதலில்  ஒககி புயலால் பாதிககப்பட்ட  
குமரி மண்டலததில் காைப்படும் 
அரசியல் மற்றும் சமூகநிணலணயப் 
பற்றி பாரப்்பாம். பாதிககப்பட்ட  
மீ ன வ  கிராமஙகளுககு தசய்தி 
்சகரிககச் தசன்்  ஊடகவியலாளர 
ஒ ருவர கூறும்  ்பாது மீனவ  
கி ர ா ம ங க ண ள த  த வி ர  
இம்மாவட்டததின் இதர  பகுதிகளில் 
கடலி ல்  உயிரு ககு ்பாராடும் 
மீனவரகணளப் பற்றி யாரும் கவணல 
தகா ள்வதாகத ததரியவில்ணல 
என்்ார .  இது தான் குமரி 
மாவட்டததின் கள யதாரததம். தன் 
மாவட்டதணதச் ் சரந்த  மீனவரகள்  
பாதிககப்படும் ்பாது கூட  
அதணனப் பற்றிய  சிறிய  கவணல 
கூட  தகாள்ளாமல் இருககி்ாரகள் 
இப்பகுதி மககள். இதற்கு பின்னால் 
இருப்பது சாதி தவறி மற்றும் மத  
தவறி.

குமரி  மண்டலததில் என்று ஆர.
எஸ்.எஸ் சகதிகள் வலுப்தப்  

ஆரம்பிதத்தா அன்்் அப்பகுதி   
மககளிணட்ய சாதி தவறியும் மத  தவறியும் 
ஆட்டம் ்பாடத ததாடஙகிவிட்டது. 
தவறுப்ணப மூ ல த னமா ககி அரசியல் 
தவற்றிகணளப் தபறுவது ஆர.எஸ்.எஸின் 
பாணி.  ஆணகயால் ஆர.எஸ்.எஸ் 
தபற்த்டுதத  குழந்ணதயான பி்ஜபிககு 
கணிசமான ஒட்டு வஙகி  இம்மண்டலததில் 
இருப்பதில் ஆச்சரியம் இல்ணல.

 2014 நாடாளுமன்்  ் தரதலில் பி்ஜபிககு 

மீனவரகளின் 
மரணததிற்கு பின்னால் இருபபது நம் 

அரசுகளின் பாசிச  முகளம. 
அரசுகளோடு 

ளசரந்ை்காண்டு நம் இந்திய சமூகமும் 
ைன் ளகார  முகததை  காடடி 

மீனவரகதே 
படு்காதை ்சயைது. 

எம்.பி பதவிணயக தகாடுதது தபான்னாணர 
பாராளுமன்்ம் அனுப்பி ணவததது 
கன்னியாகுமரி ததாகுதி. 2016 சட்டமன்்  
்தரதலில் பி்ஜபியால் குமரி மண்டலததில் 
தவற்றி தப்  முடியாவிட்டாலும் கணிசமான 
வாககுகணள தபற்்து.பி்ஜபியின் மாநில  
தணலவரான தமிழிணசயும் இப்பகுதிணயச் 
்சரந்த வ்ர .  குமரி மண்டலததில் 
தபரும்பான்ணமயாக  இருப்பது நாடாரகள்.
இவரகளின் ஆதரவால் தான் குமரி 
மண்டலததில் பி்ஜபியும் அதன் தாயான 
ஆர.எஸ் .எஸ்-ம் உயிரப்்பாடு 
இருககி்து.

இதில் ஒர ஆ்ாத  வடு 
என்னதவன்்ால்  குமரி உட்பட  
த த ன் ம ா வ ட் ட ங க ளி ல் 
தபரும்பான்ணமயாக  இருககும் 
நாடாரகள் மீன வரகளுககு 
ஆதரவாக  ்பாராட்டஙகணள 
்மற்தகாண்டி ருந்தால் பல  
மீ ன வ ர க ள்  உ யி ் ர ா டு 
மீட்கப்பட்டிருப்பாரகள் என்பது 
நிசரசனமான உண்ணம. ஆனால் 
இவ ரகணள மீனவரகளுககு 
ஆதரவாக  தசயல்படாமல் தடுததது 
இவரகளின் சாதி தவறி. இந்த  சாதி 
தவறிககு உரம் ் பாட்டு வளரப்பது 
அங்கயிருககும்   சஙபரிவாரஙக்ள.

சமீப  உதா ரைம், திமுகவின் 
தசயல் தணலவரான ஸ்டாலின் 
நாடாரகளின் குலதததாழிலான 
பணன்யறும் ததாழிணலக  கூறி 
நாடா ரகணள இழிவு தசய்து 
விட்டதாக  சில  நாட்களுககு முன் ஆர.எஸ்.
எஸ் கிளப்பிய   வதந்தியால்  நாடாரகள் பலர 
உைரச்சி பிழம்பாக  மாறி ஸ்டாலினுககு 
பல  விதஙகளில் எதிரப்ணபக காட்டினாரகள். 
ஸ்டாலின் உருவப்தபாம்ணம எரிககப்பட்டது.
நாடார சஙகஙகளின் சாரபில் கண்டனஙகள் 
ததரிவிககப்பட்டது. 

இது வதந்தி என்று நீருபைம் தசய்யப்பட்ட  
பின்பு தான் அவரகளின் எதிரப்பு 
அடஙகியது. ஒர வதந்திககு பலியாகி 

எதிரப்ணப காட்ட  ததரிந்த  இவரகளுககு 
தஙகள் பகுதியில் இருககும் மீனவரகள் 
கடலில் உயிருககு ்பாராடும் ்பாது 
அவரகளுககு ஆதரவாக  ஒர சிறிய  குரணலக 
கூட  எழுப்ப மனம் வரவில்ணல என்பது 
கசப்பான உண்ணம.

சாதி தவறிணயப் ் பால்வ மத  தவறியும் 
மககளின் மனசாட்சிணய தகான்று 
மீனவரகணள பலி தகாடுததது. சில  
தினஙகளுககு முன் பி்ஜபியின் மாநிலத 

ஒர வைந்திககு 
பலியாகி 

எதிரபதப காடட ் ைரிந்ை  இவரகளுககு 
ைங்கள் பகுதியில் இருககும் 

மீனவரகள் கடலில் உயிருககு 
ளபாராடும் ளபாது 

அவரகளுககு ஆைரவாக  ஒர சிறிய  
குரதை 

கூட எழுபப மனம் 
வரவில்ை.
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தணலவர தமிழிணச மதுணர மீனாட்சி 
அம்மன் ்காவில் தீவிபதது குறிதது 
்பசுணகயில் ஒர கருதணதக கூறினார. 
அதாவது அங்க மாற்று மதததினரும் 
கடவுள் மறுப்பாளரகளும் கணட 
ணவததிருப்பதால் இந்த  தீவிபதணத அவரகள் 
நடததியிருப்பாரகள் என்பது தான் அவர 
்பசிய  ் பச்சின் கருதது.தமிழகதணத கலவர  
பூமியாக  மாற்்  ் வண்டும் என்கி்  வஞசக  
எண்ைம் நிரம்பிய  ஒருவரால் மட்டு்ம 
இப்படிப்பட்ட  கருததுககணள கூ்  இயலும். 
த மி ழி ண ச யு ம்  த ப ா ன் ன ா ரு ம் 
தவளி ப்பணடயாக்வ ததன் மாவட்ட   
மககளிணட்ய மத  தவறிணயத  தூண்டி 

வருகி்ாரகள். 

இதுவும் மீனவரகளுககு ்நரந்த  
தகாடுணமககு தபரிதும் காரைம். தன் 
பகுதிணய ்சரந்த  மீனவரகள் உயிருககாக  
உதவிககுரல் ் கட்கும் ் பாது அவரகளுககாக  
்ப ா ர ாடாம ல்  அவரகணள மத  
அடிப்பணடயில் ் வறுபடுததி ஒடுககினாரகள் 
இப்பகுதி மககள்.  

மககள் சா தி,மதம் இவற்ண் கடந்து 
்பாராடியிருந்தால் இன்று பல  மீனவரகள் 
ந ம் மி ண ட ் ய   உ யி ் ர ா டு 
மீட்கப்பட்டிருப்பாரகள், பல  குடும்பஙகள் 

ரஜினியும் 
கமலும் 

தும்மினால் கூட அதை 
தவதது பை வாரங்கள் 

விவாைங்கள் 
தவககி்ற து இந்ை  

ஊடகங்கள்.

இ ப் ப டி  நி ண ல கு ண ல ந் து 
்பாயிருககாது. உடன் இருககும் 
இருககும்  மனிதரக்ள சாதி,மதம் 
தகாண்டு சக  மனிதரகணள 
ஒடுககுவது இந்திய  சமூகததில் 
காைப்படும் மிகப் தபரிய  தீணம.

ஊடகஙகளுககும் மீனவரகளின் 
இனப்படுதகாணலயில் பஙகு 
உண்டு .  ரஜினியும் கமலும் 
தும்மினால் கூட  அணத ணவதது பல  
வாரஙகள் விவாதஙகள் ணவககி்து 
இ ந் த   ஊடகஙகள் .  ஜீய ர 
உண்ைாவிரதம் இருந்தால் அணத 

்தசிய  பிரச்சணனயாக  மாற்றுகி்து 
ஊடகஙகள். ஆண்டாள் பிரச்சணனணய 
ணவதது பல நாட்கள்  விவாதிககி்து 
ஊடகஙகள். ஆனால் மீனவரகள் தகாததுக 
தகாததாக  மடியும் ்பாது அணத கண்டும் 
காைாமலும் இருந்து கள்ள  மவுனம் காததது 
ஊடகஙகள்.

சமூக  வணலததளஙகளில்  தகாடுககப்பட்ட    
அழுததம் காரைமாக  தமிழக  ஊடகஙகளில் 
சில  இப்பிரச்சணனயில் காலம் கடந்தாவது 
கவனதணத காட்டினாலும் ஆஙகில 
ஊடகஙகள் இந்த  பிரச்சணனணய கண்டு 
த க ா ள்ள்வ யில்ணல .  ச ரவ ் த ச  
பிரச்சணனயாக  மாற்றியிருகக  ்வண்டிய  
மீனவ ரக ளி ன் பிரச்சணனணய தவறும் 
உள்ளூர பிரச்சணனயாக  மாற்றி அணத 
நீரதது ் பாகச் தசய்ததலில் ஊடகஙகளுககு 
தபரும் பஙகு இருககி்து.

சில நூறு ் பரகளுடன் காைாமல் ் பான 
ம்லசிய  விமானம் பற்றிய  தசய்தி இந்திய  
ஊடகஙகளில் முதல் இடதணத பிடிககி்து. 
ஆனால் பல  ஆயிரககைககான தசாந்த  
நாட்டு மீனவரகள் காைாமல் ்பான  
தசய்தி  இந்திய  ஊடகஙகளில் கணடசி 
இடததில் கூட  வரவில்ணல.  

இந்திய  அரசு மீனவரகள் மீது நடததிய    
இனப்படுதகாணலணய ஊடகஙகளும் தபாது 
சமூக மு ம் ்வடிகணக பாரததது . 
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நூற்றுககைககான மீனவரகள் மடிந்தத ற்கும் 
காைாமல் ்பானதற்கும் மததிய  பி்ஜபி 
அரசு, மாநில  அதிமுக   அரசு இணவ 
இரண்டு்ம இவவி கா ரததில் மிக  
அலட்சியமாக  நடந்து தகாண்டது தான் 
காரைம்.  இணவகள் நிணனததிருந்தால் 
அணனதது மீனவரகணளயும் மீட்டிருகக  
முடியும், ஆனால் மீனவரகள் மடியட்டும் 
என்று இவரகள் தசயல்பட்ட  விதமும் 
காட்டிய  அலட்சியமும் மீனவரகள் மீது 
நடததப்பட்டது ஒர இனப்படுதகாணல்ய 
என்று உறுதியாக  கூறுகி்து.

புயல் வருவணத பற்றி அரசு முன்கூட்டி்ய 
மீனவரகளுககு ததரிவிககவில்ணல . 

மீன வரகளின் உயிரகணளச் சிறிதும் 
மதியாமல் மீட்பு பணிகணள தசய்வதில் 
அர சுகள் அலட்சியம் காட்டியது .நூறு 
நாட்டிகல் ணமல்கணளயும் தாண்டி 
மீன்பிடிகக ச் தசல்வது தான் குமரி மாவட்ட  
மீ னவரகளின் வழககம். ஆனால் ந ம் 
அரசுகள் அனுப்பிய  மீட்புபணடகள் தவறும் 
50 நாட்டிகல் ணமல் வணரதான் தபயரளவில் 
்தடுதல் நடததின. பல நாட்களாக  உயிருககு 
்பாராடிய    மீனவரகணளத ்தடி வந்து 
காப்பாற்றியது சக  மீனவரகள் தான் .அரசு 
அனுப்பிய  மீட்பு பணடகள் ஏதுவும் 
மீனவரகணள மீட்கவில்ணல. மததிய  மாநில  
அணமச்சரகள் காட்டிய  திமிர அவரகள் 

மீனவரகணள எவவாறு ம திககி்ாரகள் 
என்பணத கா ட்டியது. பிரதமர ்மாடி 
புணகப்படததி்ல்ய பாதிககப்பட்ட 
பகுதிகணள பாரணவயிட்டது அராஜகததின் 
உச்சம். மீனவரகள் மீதான  அலட்சியததின் 
மூலம் இந்திய  அரசு மீனவரகள் மீது ஒர 
இனப்படுதகாணலணய நடததியிருககி்து.  

மத திய  அரசுககும் மாநில  அரசுககும் 
தஙகள்  அபயககுரல்  ்கட்க  ்வண்டும் 
என்ப த ற் க ா க   ப ல   அ ்வழிப் 
்பா ரா ட்ட ஙகணள யும் தசய்தாரகள் 
மீனவரகள். மீனவரகளின் அபயககுரல்கள் 
தஙகள் தச வி களில் விழுந்தாலும் 
தசவிடரக ணளப் ்பால் இருந்தாரகள் 

மததிய  அரசும் மாநில  அரசும்.

சஙக ராச்சாரியார  முன்னால் ஒட்டு 
தமாதத  அரசு நிரவாகமும் மண்டியிட்டு 
விழுந்து கிடககி்து .ஆனால் மீனவரகள் 
மரைத தின் விளிம்பில் நின்்ால் கூட  
அவரகளுககு உதவாமல் அலட்சியம் 
காட்டுகி்து அரசு நிரவாகம். நம் நாட்டு 
அரசு நிரவாகதணத ணகயில் ணவத திருககும் 
இந்துததுவவாதிகளின் பாரணவயில் 
மீனவரகள்  என்பவரகள் சூததிரரகள்.  
மீனவ ர கள்  மீது  க ாட்டப் பட்ட  
அலட்சியததிற்கு இது்வ காரைம்.

்மலும் சாகர மாலா திட்டததின் படி 
மீனவரகணள  க டற்கணரணய விட்்ட 
விரட்ட  ்வண்டும் என்பதால் இந்திய  
ஏகாதிபததியம் ஒககி புயணல பயன்படுததி 
மீனவ ரகள் மீது இனப்படுதகாணலணய 
நடததியிருப்பதாக  சமூக  ் பாராளிகள்  பலர 
கருதுகி்ாரகள்.

இந்துததுவவாதிகளின் ணகயில் இருந்து 
என்று நம் நாட்டு அணனதது நிணலகளிலும் 
விடுதணல தபறுகி்்தா அன்று தான் 
ஒடுககப்பட்ட  மககளுககான விடுதணலயும் 
உரிணமயும் சாததியமாகும்.
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சங்கரமட 
சர்சதசகள்: 

ளவதைககு ்சல்கி்ற 
்பண்கள் எல்ைாம் 

விப்சசாரிகள் என்்றது, 
விைதவப்பண்கள் ைரிசு 

நிைங்கள் என்்றது !!
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்காஞ்சி ெங்கரம்டம ெர்்சளெ்களில் 
சிக்குவது இது முதல்முள்ற அல்ை. 
1986 இல் ்காஞ்சி ெங்கரா்சொரி்களில் 
ஒருவரான சுபபிரமணியன (எ) 
பெகயநதிரன தண்்டதளதயும , 

ம்டதளதயும விடடுவிடடுத தளைக்்காவிரிக்கு ஒருவரு்டன 
ஓடியது, கவளைக்கு்ச பெல்கி்ற பெண்்கள எல்ைாம விெ்சொரி்கள 
என்றது, விதளவப பெண்்கள தரிசு நிைங்கள என்றது, 
எழுததாைர் அனுராதா இரமணன அவர்்களி்டம 1992 இல் 
தவ்ாக நடகக முயன்்து, சஙகரராமன் தகாணலவழககில் 

காஞ்சி 
சஙகரமடமமனும் 
பார்பபன்ப 
பாசிசக் கூடாரம்

 ்கார்ததி்்கயன் பதய்வீ்கராஜன்
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ணகது தசய்யப்பட்டது, தற்்பாது தமிழ்ததாய் வாழ்ததிற்கு 
எழுந்து நில்லாதது உட்பட பல கூததுகள் நம் கண்முன்்ன 
நணடதபற்்ணவ தாம். இததுணை கூததுகளுககுப் பி்கும், 
பாரப்பனரகள் காஞசி சஙகராச்சாரிகணள உயரததிப் 
பிடிப்பதும், அதனுள் இருககும் அரசியலும் உற்று 
்நாககப்பட்வண்டியணவ. இவவரசியணல அறியாமல், 
பாரப்பனர அல்லா்தாரும் கூட காஞசி சஙகரமடததின் 
பகதரகளாக, அதன் புகழ் பரப்புபவரகளாக இருப்பது 
்வதணனப்பட்வண்டிய நிகழ்வாகும். 

அண்ணமயில் நடந்த வடதமாழி - தமிழ் அகராதி 
தவளியீட்டு விழாவில் தமிழ்ததாய் வாழ்தது இணசககப்பட்ட 
்பாது , ஆைவததுடன் அமரந்திருந்து மீண்டும் சரச்ணசணயக 
கிளப்பியிருககி்ார காஞசி மடததின் இணளய மடாதிபதி 
சஙகரநாராயைன் (எ) விஜ்யந்திரன். உலதகஙகிலும் உள்ள 
தமிழரகள் இச்தசய்ணகணயக கண்டிததுத தஙகளது 
வன்ணமயான எதிரப்பிணனத ததரிவிப்பாரகள்  என்று 
எண்ணிய  என்ணனப் ்பான்் சிலருககு ஏமாற்்ம் தான் 
ஏற்பட்டது. தபரியாரியத ்தாழரகளும், அம்்பதகரிய 
்தாழரகளும்தான் விஜ்யந்திரனுககு எதிராக கண்டனஙகணளத 
ததரிவிததாரகள். எது ஒன்ண்யும் புனிதப்படுததுவணத 
ஏற்றுகதகாள்ளாத தபரியாரியத  ்தாழரகள் தமிழ்த 
தாய்வாழ்ததிணன மட்டும் புனிதப்படுததுவதாக 
எண்ைககூடாது. ்தசியப் பண்ணிற்கு எழுந்து நிற்கும் 
விஜ்யந்திரன் தமிழ்த தாய்வாழ்ததிற்கு எழுந்து நில்லாததன் 
பின்னணியிலிருககும் வரை்பததணத தவளிகதகாைர்வ 
தபரியாரியத  ்தாழரகள் எதிரவிணன ஆற்றினாரகள். 
அதமரிககாவிலிருககும் ஒன்றிரண்டுத தமிழ்ச் சஙகஙகள், 
அணமப்புகள் தவிர மற்் அணனததுத தமிழணமப்புகளும் 
வாய்மூடி இச்சம்பவதணத எளிணமயாகக கடந்து தசன்்னர. 
அவவணமப்புகளில் தபாறுப்புகளிலிருககும் சிலரிடம் 
அவரகளின் தசய்ணக தவறு என்று தசான்ன ்பாது, 
இந்துககளின்  தணலவணரப் பற்றி தமிழ்ச் சஙகஙகள் கருதது 
தசால்வது சரியாக இருககாது என்றும், தமிழ்ச் சஙகததிற்குள் 
இந்துககள் - பி்ர என்் பிளவுகணள ஏற்படுததும் என்றும்,  
2500 ஆண்டுகளுககு ்மலான மடததிணன கண்டிப்பது 
ஏற்புணடயதல்ல என்றும் தஙகள் தவ்ானப்  புரிதலுககு 
ஏற்்ாற்்பால் கருததுகணளத ததரிவிததனர. காஞசி 
சஙகரமடததிணனப் பற்றி பாரப்பனர அல்லா்தாருககு 
இருககும் தவ்ான புரிதல்கணளயும், காஞசி சஙகரமடததின் 
வரலாற்றுப் புரட்டுகணளயும் தவளிச்சமிட்டு காட்டுவ்த 
இககட்டுணரயின் முதன்ணமயான ் நாககம்.

இன்ண்ககுக காஞசி சஙகரமடததிற்கு இரண்டு 
மடாதிபதிகள் -  தபரிய சஙகராச்சாரி மற்றும் சின்ன 
சஙகராச்சாரி இருககி்ாரகள். ஆனால், 1994 இல் சுவாமிநாதன் 
(எ) சந்திர்சக்ரந்திரன்  மண்யும் வணர மூன்று சஙகராச்சாரிகள் 
இருந்தனர. 1986 இல் இன்ண்ய தபரிய சஙகராச்சாரி 

ைமிழதைாய வாழதது 
இதசககபபடட 

ளபாது , ஆணவததுடன் 
அமரந்திருந்து மீண்டும் 

சர்சதசதயக 
கிேபபியிருககி்றார காஞ்சி 
மடததின் இதேய மடாதிபதி 

சங்கரநாராயணன் (எ) 
விஜளயந்திரன். 
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தஜ்யந்திரன் தனது தண்டதணத 
விட்டுவிட்டு தணலககாவிரிககு 
ஒருவருடன் ஓடினார  என்று 
இககட்டுணரயின் முன்னுணரயில் 
ததரிவிததிருந்்தன்;  அன்ண்ய 
இணளய  ச ங க ர ா ச் ச ா ரி ய ான  
தஜ்யந்திரன் மடததிணன விட்டு 
ஓடியதால் அன்று சிறுவனாக இருந்த 
விஜ்யந்திரன் இணளய சஙகராச்சாரி 
ஆககப்பட்டார .  ஒடிப்்பான  
தஜ்யந்திரன் மீண்டும் அணழதது 
வரப்பட்டதால் இரண்டுககுப் பதில் 
மூன்று சஙகராச்சாரிகள் 1994 வணர 
மடததில் இருந்தனர. இதுதான் 
தமிழ்ததாய் வாழ்ததிணன அவமதிதத 
இன்ண்ய இணளய சஙகராச்சாரி,  
சஙகராச்சாரியான வரலாறு.

காஞசி சஙகரமடததிணனப் பற்றி 
பரப்பப்படும் ஒரு வரலாற்றுப் புரட்டு, 
இ ம் ம ட ம்  ஆ தி ச ங க ர ா ர ா ல் 
துவஙகப்பட்டது என்றும், இம்மடம் 
2 5 0 0  ஆண்டுகளுககு ்மலாக 
பழணமவாய்ந்தததன்றும் தசால்வதா 
கும். கி.பி. ஏழாம் நூற்்ாண்டில் பி்ந்த 
திருஞானசம்பந்தணர “திராவிட சிசு” 
என்று குறிப்பிடும் ஆதிசஙகரரின் 
காலம்  கி.பி. எட்டாம் நூற்்ாண்்ட 
என்று டி.டி.்காசாம்பி, அம்்பதகர 

்பான்்்ார திட்டவட்டமாகச் தசால்கி்ாரகள்  
; கி.பி.எட்டாம் நூற்்ாண்டில் பி்ந்த ஒருவர 
்தாற்றுவிதத மடமாக்வ இருந்தாலும் அது 2500 
ஆண்டுகள் பழணமயானதாக இருகக முடியாது. 
அப்படியிருகக, இன்ண்ய காஞசி சஙகரமட்மா, 
ஆதிசஙகரரால் ்தாற்றுவிககப்பட்ட மடமும் 
கிணடயாது. பததிரிநாத, துவாரணக, பூரி, சிருங்கரி 
ஆகிய நான்கு மடஙகள் மட்டு்ம ஆதிசஙகரரால் 
்தாற்றுவிககப்பட்டணவ என்று குறிப்புகள் 
உள்ளன. இன்ண்ய கரநாடக மாநிலததிருககும் 
சிருங்கரி நகரிலிருககும் சஙகர மடததின் கிணள 
மடமாக 1821 இல் கும்ப்காைம் மடம் 

1986 இல் 
இன்த்றய 

்பரியசங்கரா்சசாரி 
்ஜளயந்திரன் 

ைனது ைண்டததை விடடுவிடடு 
ைதைககாவிரிககு 

ஒருவருடன்  ஓடினார. 
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ததாடஙகப்பட்டது. 1842 இல் காஞசி காமாட்சி 
்காயில் குடமுழுககு நடதத ஆஙகி்லயரகளிடம் 
அனுமதி தபற்று காஞசிககு இடம் தபயரந்து 
கும்ப்காைததிலிருந்த கிணள மடம். அது்வ 
பின்னர காஞசி சஙகரமடம் என்று தபயர மாற்்ம் 
தபறுகி்து.

இன்ண்ய காஞசி சஙகரமடததிணன, ஆதிசஙகரர 
நிறுவிய ஒரு மடமாக மற்் நான்கு சஙகரமடததினரும் 
ஒததுகதகாள்ளாமல் பிரச்சணன வந்த ் பாது, காஞசி 
சஙகரமடம், தஙகள் மடததுகதகன ஒரு வரலாற்றிணன 
உருவாககி அதணன மீண்டும் மீண்டும் தசால்லி 
உண்ணமதயன நம்ப ணவததது. காஞசி சஙகரமடம் 
2500 ஆண்டுகள் என்று நிறுவ்வண்டுதமன்்ால், 
ஆதிசஙகரரின் காலததிணனயும் முன்னகரததி 
தசல்ல்வண்டுமல்லவா, அதணனயும் தசய்தாரகள் 
இந்த காஞசி சஙகாராச்சாரிகள். கி.பி. எட்டாம் 
நூற்்ாண்டில் பி்ந்த ஆதிசஙகரர, புததரின் 
காலததுககு முன் ் தான்றினார என்று வராற்றுததிரிபு 
தசய்தனர. மற்் நான்கு மடஙகளுககும் மடாம்நாய 
்ேது என்று தபாதுவாக ஒரு வரலாற்று நூல் 
மட்டு்ம இருககி்து. அவவரலாற்றில், ஆதிசஙகரர 
கி.பி. எட்டாம் நூற்்ாண்டில் இன்ண்ய ் கரளாவின் 
காலடியில் பி்ந்து, வடக்க ்கதாரநாததில் 
மண்ந்தார என்றிருககி்து. ஆனால், தஙகணள 
முன்னிணலப் படுதத, காஞசி சஙகராச்சாரிகள் 
தஙகளுகதகன்று எழுதிகதகாண்ட மடததின் 
வரலாற்றில், ஆதிசஙகரர காலதணத கி.மு. 508 கி.மு. 
476 என்று முன் தள்ளி ணவததனர. ததாடககததில் 
ஆதிசஙகரர சிதம்பரததில் பி்ந்தார என்று தசால்லி 
வந்த காஞசி சஙகரமடம், பி்கு காலடி என்று 
மாற்றிக தகாண்டது. ஆனால் அவர முகதிநிணல 
அணடந்து இ்ந்தது காஞசி காமாட்சி ்காயிலில் 

என்று இன்றும் தபாய் தசால்லி 
வருகி்து. கிருஷைசாமி ஐயர 
என்் பாரப்பனர இந்தக காஞசி 
மடததின் புரட்டுகள் அணனதணதயும் 
ஆ ர ா ய் ச் சி  நூ ல ா க ் வ 
தவளியிட்டிருககி்ார.

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுககு 
முன்பு, இந்திய நிலப்பரப்பில் 
வாழ்ந்த மககள் தபௌதத மற்றும் 
சமை சமயஙகணள்ய பின்பற்றி 
வந்தனர. அந்த நிணலணய மாற்், 
சமை, தபௌதத மதஙகணள 
அழிப்பதற்காக முயற்சிததவர தான் 
இந்த ஆதிசஙகரர. உபநிடதஙகளில் 
உள்ளவற்ண் சுருககமாககி , 
அவற்றிணன ஒழுஙகுபடுததி 
விளஙகணவககும் நூல் தான் பிரம்ம 
சூ த தி ர ம் .  இ ந் த  பி ர ம் ம 
சூததிரததிற்குப் பலர உணர 
எ ழு தி யு ள் ள ன ர .  அ ந் த 
உணரயாசிரியரகளின் ஒருவர தான் 
இந்த ஆதிசஙகரர. ஒ்ர நூலுககு 
ஆதிசஙகரர எழுதிய உணர 
அதணவதம் என்் மதப் பிரிவானது 
, மததுவர எழுதிய உணர தணவதம் 
என்றும், இராமானுஜர எழுதிய 
உணர வசிஷடாதணவதம் என்றும் 
ஆனது. ஒரு குழப்பதணத நீகக வந்த 
மூன்று உணரகள் மூன்று தனிக 
கு ழ ப் ப ங க ள ா ன து  எ ன் று 
தகாள்ளலாம். இந்த ஆதிசஙகரர 
தான் ணசவம் (சிவ வழிபாடு) , 
ணவைவம் (விஷணு வழிபாடு), 
தகௌமாரம் (முருக வழிபாடு), 
சாகதம் (சகதி  வழிபாடு ) , 
காைபதயம் (கைபதி வழிபாடு) , 
தசௌரம் (சூரிய வழிபாடு) என்் 
ஆறு பிரிவுகணள ஒன்றிணைதது 
ஏ்ககுண்ய இன்றிருககக கூடிய 
இந்து மதமாக மாற்றினார . 
ஆதிசஙகரரின் வாதஙகள் தபௌதத 
தததுவததிலிருந்து திருடப்பட்டணவ 
எனினும் வரைாசிரமத தரமதணதக 
காப்ப்த அவரின் தணலயாய  
்நாககமாகும். பிரம்ம சூததிரததின் 
உணர ஆசிரியான  ஆதிசஙகரணர 
அவதாரமாககி அரசியல் ஆதாயம் 
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்தடியது காஞசி சஙகர மடம் தான்.

சரி, எந்தக காஞசி காமாட்சி யம்மன் 
்காயில் குடமுழுககு நடதத இடம் 
தபயரந்தாரக்ளா, அந்தக காஞசி 
க ா ம ாட்சியம்மன்  ் க ாவிலின் 
வரலாற்றிணனப் பாராததால், அதுவும் 
புரட்டாக்வ இருககி்து. இன்ண்ய 
காமாட்சியம்மன் சன்னிதிககுப் பின் 
ஐயனார சன்னதி உள்ளது, காஞசி 
காமாட்சி ்காயில் தாய்தததய்வ 
வழிபாடு நடந்த இடம், அதன் தபயர 
காமக ் காட்டம் என்கி்ார ் பராசிரியர 
ததா.ப. ஐயனார வழிபாடு பாரப்பனர 
அல்லாதார வழிபாடு. காமக்காட்டம் 
என்் தாய்தததய்வக ் காயில்களுககுரிய 
தபயரிணன தஙகளுணடயதாககிக 
தகாண்டு காம்காடி என்று தஙகணள அணழததுகதகாள்ளத 
ததாடஙகினர காஞசி சஙகராசாரிகள். அந்தக ் காவிணலச் 
சுற்றியிருந்த சமைப் பள்ளிகள், புதத விகாணரகள் 
அணனதணதயும் அப்பு்ப்படுததி காஞசி சஙகர மடதணதயம் 
உருவாககிகதகாண்டாரகள் .

உள்ளபடி்ய தசால்லப்்பானால் காஞசி சஙகராச்சாரிகள் 
ஸ்மாரதத பாரப்பனரகள். ஸ்மாரதத பாரப்பனரகள் 
தததுவப்படி அதணவததணத ஏற்றுகதகாண்டவரகள். 
அதணவதம் என்்ால் கடவுள் ் வறு நாம் ் வறு கிணடயாது 
இரண்டும் ஒன்்்,நா்ன கடவுள் (அஹம் பிரம்மாஸ்மி) 
என்் ் காட்பாடுடயவரகள். இவரகளுககும் ் காயில்களுககும் 
உ்்வ கிணடயாது. காஞசி காமாட்சி அம்மன் ் காயிலில் 
கூட சாதாரை மனிதரகணளப் ் பால இருணககணளக கூப்பி 
வைஙகும் வழககம் காஞசி சஙகாராச்சாரிகளுககுக 
கிணடயாது. தநஞசின் ் மல் ணகணவதது , நீ, நான், நான், நீ, 
நீயும் நானும் ஒன்று என்று மட்டு்ம கூறுவாரகள். ஆனால் 
, ் காயில்கணளத தஙகள் கட்டுககுள் ணவததிருப்பதன் மூலம், 
இந்துதவ அரசியணலத தஙகள் கட்டுககுள் ணவததிருககலாம் 
என்் அரசியல் கைககில் காஞசி சஙகராச்சாரிகள் 
்காயில்களுடன் தஙகணள இணைததுக தகாண்டாரகள். 

இருபதாம் நூற்்ாண்டின் ததாடககததில், தவகுமககள் 
எழுதது ஊடகஙகள் பாரப்பனர ணககளில் இருந்து 
வந்ததால், இந்தப் புரட்டிணன அவரகளும் பரப்பி மககணள 
நம்ப ணவததனர. அன்ண்ய பாரப்பன ஊடகஙகளான 
ஆனந்த விகடன், கணலமகள், தினமணி, இந்து, கல்கி 
்பான்்ணவ  காஞசி சஙகராச்சாரியார “மகா தபரியவர” 
, “நடமாடும் ததய்வம்”, “எளிணம்ய உருவானவர” என்் 
கருததியணல மககள் மனதில் பதிய ணவததனர. பாரப்பனர 
அல்லாதார பாரப்பன பயஙகரவாத கூடாரமான 
சஙகரமடததின் சூழ்ச்சிககுப் பலியாககியததில் முககியப்  

ஸமாரதை பாரபபனரகள் 
ைததுவபபடி அததவைததை 
ஏற்றுக்காண்டவரகள். 
அததவைம் என்்றால் கடவுள் 
ளவறு நாம் ளவறு கிதடயாது 
இரண்டும் ஒன்ள்ற,நாளன 
கடவுள் (அஹம் பிரம்மாஸமி) 
என்்ற ளகாடபாடுடயவரகள். 
இவரகளுககும் 
ளகாயில்களுககும் உ்றளவ 
கிதடயாது. 
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பஙகு தமிழில் முதலில் ்தான்றிய தனியார 
ததாணலககாட்சிககும் உண்டு. இககட்டுணரயின் முதல் 
பததியில் கூறிய தபரும்பாலான கூததுகள் எல்லாம் 
நடந்த பி்கும் கூட, சற்றும் தவட்கமில்லாமல்  தீபாவளி, 
தபாஙகல், புததாண்டு என எல்லாப் பண்டிணக 
ந ாட் களிலும்  அதிக ாணலயி்ல்ய  தனது 
ததாணலககாட்சியில் தஜ்யந்திரணனத ்தான்் 
ணவதது, ஒவதவாரு வீட்டிற்குள்ளும் பாரப்பனக 
கருததுகணள எடுததுச் தசன்்து அந்தத ததாணலககாட்சி. 

இந்திய விடுதணலககு முன்ன்ர தன்னுணடய 
அரசியணல பலப்படுததிக தகாள்ளத ததாடஙகியது 
காஞசி சஙகரமடம். காஙகிரஸ் எனும் ் தசிய இயககம் 
வளரகி் ்பா்த, அவவியககததில் வரைாசிரமத 
தருமதணத உயரததிப் பிடிககும் ்பாககும் வளரந்து 
வந்தது. தந்ணத தபரியார காஙகிரஸ் இயககததிலிருந்து 
தவளி்யறியதற்கும் அது்வ காரைமாக அணமந்தது. 
காஙகிரஸ் தணலவரகள் பலரும் உயரசாதி 
மனப்பான்ணமயுடன் இருந்ததால் ,  க ாஞசி 
சஙகரமடததுடன்  இைககமாக்வ தசயல்பட்டாரகள். 
1928 - இல் காந்தியார இந்த மடததிற்கு வந்து ் பான 
பி்்க தன்னுணடய வருைாசிரம தரமததின் மீதான 
நம்பிகணகணய அரசியலாக தவளியிடுகி்ார. இவவாறு 
வளரந்த காஞசி சஙகர மடததின் அரசியல் தசல்வாககு, 
வலிணம, இந்திய அரசியல் சட்டம் வணர நீண்டது. 
இந்திய அரசியல் சட்டம் எழுதப்படும் ் பா்த, 26-வது 
விதியில் மதச்சுதந்திரம் என்று மட்டும் இருந்தணத 
ஒவதவாரு மதப்பிரிவு அல்லது எந்த ஒரு வணகப்பிரிணவச் 
்சரந்ததாயினும் அவற்றுககு உரிணம - சுதந்திரம் உண்டு 
என்று மாற்றியவரகள் காஞசி சஙகராச்சாரிகள். 
அறுபது ஆண்டுகளுககுப் பி்கு அணனததுச் 
சாதியினரும் அரச்சகராகலாம் என்று தமிழக அரசு 
சட்டம் தகாண்டு வர மததிய அரசிடம் அஙகீகாரம் 

்காரிய ்பாது,  மததிய அரசு 
இ ந் த  2 6 வ து  விதிணய ச் 
சுட்டிககாட்டி்ய அஙகீகாரம் தர 
மறுததது. இப்படி அரசியல் 
ரீதியாக தஙகணள இந்து மககளின் 
த ண ல வ ர ா க  க ா ஞ சி 
சஙகராச்சாரிகள் பிரகடனப் 
படுததிக தகாண்ட பி்கு, 
பாரப்பனரகள் அவரகளுக 
குள்ளிருந்த கருதது மாறுபாடுகணள 
ம ் ந் து  ஒ ரு  அ ர சி ய ல் 
ஆதாயததிற்காகச்  சஙகர 
மடததின் பின்னர திரண்டனர. 
இன்றும் திரண்டு நிற்கி்ாரகள்.

இந்திய அரசில்  உச்சககட்ட 
அதிகாரம் தசலுததி, இந்தியாவின் 
இரும்புப் தபண்மணி என்று 
்பாற்்ப்பட்ட அன்ண்ய இந்திய 
பிரதமர இந்திரா காந்தி காஞசி 
சஙகரமடததிற்கு வந்த ்பாது , 
ஒரு விதணவவின் முகததில் 
விழிததால் தீட்டு என்று கருதிய 
காஞசி சஙகரமடததினர , 
இருவருககும் நடுவி்ல நீர 
இருந்தால் தீட்டு ்பாய்விடும் 
என்் தஙகளது நம்பிகணகயின் 
படி, ஒரு பு்மாக சஙகராச்சாரிணய 
யும் மறுபு்மாக இந்திரா 
க ா ந் தி ண ய யு ம்  உ ட் க ா ர 
ணவததாரகள். அ்த ்பால் 
இவரகள் அமரும் இடஙகளில், 
இவரகணள விட உயரமான 
இடஙகளில் யாரும் அமரககூடாது 
என்றும்  க ட்ட ா ய ம ா க ச் 
தசால்வாரகள். ணகது தசய்து 
சிண்ககு அணழததுச் தசல்லும் 
்ப ாது  கூட ,  தன்னுடன் 
வாகனததில் பாரப்பனரகள் 
மட்டு்ம வர்வண்டும் என்று 
கூ றி ய த ா க ச்  த ச ய் தி க ள் 
தவளியாகின. நீதிமன்்ததில் 
தன்னுணடய இயற்தபயரான 
சுப்பிரமணி என்று அணழதத்பாது 
அதணன  எதி ர த ததுடன் , 
இயற்தபயரில் ணகதயாப்பமிட 
மாட்்டன் , ணக்ரணக மட்டு்ம 

இடு்வன் என்று பி்ப்புவழிப்பட்ட 
்மலாண்ணம அதிகாரதணதச் 
தசலுததினார தஜ்யந்திரர . 
தஜ்யந்திரன் ணகதான ் பாது, சகல 
மரியாணதயுடன் நடததப்பட 
்வண்டும் என்பதில் அன்ண்ய 
பிரதமர அலுவலகம் தனிககவனம் 
தசலுததியது. வாணழ இணலயில் 
காணலககடன் கழிககும் வழககதணதயு 
ண ட ய  ச ங க ா ர ா ச் ச ா ரி க கு 
சிண்ச்சாணலக்க வாணழயிணல 
அனுப்பிய தவட்க்கடுகளும் கூட 
நடந்்தறின .  ஆக்வ ,  தமிழ் 
தமாழியிணன நீச தமாழி என்று 
கருதும் காஞசி சஙகரமடமும் 
சங க ர ா ச் ச ா ரி களும்  தமிழ்த 
தாய்வாழ்ததிற்கு எழுந்து நில்லாதது 
வியப்பில்ணல. 

உயரவு தாழ்வு விததியாசம் 
மு த லி ய ண வ  த க ா ண் ட 
மடாதிபதிகணள எல்லாம் ணகது 
தசய்து சிண்யில் அணடதது 
விட்வண்டும், தபாது ஜனஙகள் 
கிளரச்சி தசய்து மடாதிபதிகணள 
தீவாந்திரததிற்கு அனுப்பிவிட 
்வண்டும் என்று 1928 இல் தந்ணத 
தபரியார ் பசியிருககி்ார. குறிப்பாக 
சஙகராச்சாரியிணன எதிரதது 1932 
இல் குடியரசில் எழுதியுமிருககி்ார. 
பூணூல், குடுமி, பஞசகச்சம், மடிசார, 
புலால் உண்ைாணம ்பான்் 
பழககஙகள் பாரப்பன முகம் 
மட்டு்ம. பாரப்பனியததின் உயிர 
எ ன் ப து  த வ கு ம க க ண ள 
“ஏற்்ததாழ்வுகள்” நியமானது என்் 
எண்ைததிணன ஏற்றுகதகாள்ள 
ணவததல் தான். அதனால் தான் இந்து 
மதம் எததுணைத தீண்டாணமணயக 
கணடபிடிததாலும் அதணனப் பலர 
இறுகப்பற்றிகதகாண்டிருககி்ாரகள்
. “மகா தபரியவா” என்று அறியாமல் 
சிலர ஏற்றுக தகாண்டிருககி்ாரகள். 
தபரியார தபயரால் நடககும் 
பல்கணலககழகஙகளில் கூட 
ரதயாததிணர நடககின்்ன.

இந்து மதம் என்ப்த பாரப்பன மதம். பல 
தமிழரகள் நம்பிகதகாண்டிருப்பது ் பால், தன்ணன 
“ஜகதகுரு” என்று அணழததுகதகாள்ளும் 
சஙகராச்சாரிகள் அணனதது இந்துககளுககுமான 
தணலவரகள் கிணடயாது. அவரகள் வரைாசிரமத 
தரமதணத நிணலநிறுததி, பாரப்பன அரசியல் 
தசல்வாகணக அதிகரிதது, இந்துததுவ அரசியணல 
தவளிப்படுததும் ஒரு பாசிசக கும்பல். அதனால் 
தான் தந்ணத தபரியார “ இந்து மதம் என்பது 
பாரப்பனச் சகதிக்கற்ப, பாரப்பனரல்லாதாரின்   
முட்டாள்தனததிற்கும், மானமற்்த தன்ணமககும் 
ஏ ற் ப  அவவ ப் ்ப ா து  உண்ட ா கு ம்  - 
உண்டாககிகதகாள்ளும் திட்டஙகளும் கருததுகளும் 
ஆகும்” என்று ததரிவிததார. 

்காவில்களில் நமககு நம்பிகணக இல்லாவிடிலும் 
இந்துககளின் ் காவில்களில் மதச்சாரபற்் அரசுககு 
என்ன ்வணல என்று தற்்பாது தமிழகக 
்காவில்கணளத தஙகள் ணகககுள் தகாண்டுவர 
நடககும் முயற்சிகணளக கடுணமயாக எதிரகக 
்வண்டும். ் காவில்களுககுத ததாடர்ப இல்லாத 
காஞசி சஙகரமடததினர ் காவில்கணளக தகாண்டு 
எவவாறு அரசியல் அதிகாரம் தபற்்னர என்பணத 
நாமறி்வாம். இந்து மதததின் முகமாக இருககி் 
காஞசி சஙகராச்சாரியின் முகததிணர கிழிதது  
அவரகளின் பாசிசதணத அடகக ்வண்டும். 
பாரப்பனர இல்லாத அணமச்சரணவணய 50 
ஆண்டுகளுககு முன்ன்ர தமிழகததில் நிறுவிய 
தமிழரகளால் மட்டு்ம அது முடியும்.
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விடுெட்ட 
வேலாறு்கள்....
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பள்ளிக காலஙகளில்  வரலாற்றுப் பாடததில்  எப்்பாதும் 
நாற்பது மதிப்தபண்கணளத தாண்டியதில்ணல என்் 
முன்குறிப்்பா்ட ததாடஙகுகி்்ன்...

வரலாற்றுப் பாடம் என்்ா்ல ஒருவித ஒவவாணம இருந்தது 
என்பது உண்ணமதான். ஆரவமின்ணமயா, அதிக நிணனவாற்்ல் 
்தணவ என்பதாலா, குமுதினி தபரியசாமி என்் ஆசிரியரின் 
கண்டிப்பான வகுப்புகளா எதுதவன்று சரியாக நிணனவில்ணல. 
்தரவுககு முன்னிரவு அப்பா எப்்பாதும் கணத ்பால ஏ்தா 
தசால்லிக தகாடுப்பார, எழுதி ் தரச்சி மட்டும் அணடந்துவிடு்வன், 
அவவளவுதான். பததாம் வகுப்புப் தபாதுத்தரவு மட்டும் 
விதிவிலககு. ்கள்விததாள் முண் மாறியதாலும், அதற்்கற்ப 
அப்்பாது தவளிவந்த காந்தி ணகடாலும், சராசரிககும்  
அதிகமாக்வ ்தறிவிட்்டன். பதி்னா்ாம்  வகுப்பிலிருந்து 
வரலாறு இல்ணல என்ப்த எனககு  தபரிதும் ஊககமாயிருந்தது. 

கால் நூற்்ாண்டு காலச் சுழற்சியில், ் தாழரகளின் அறிமுகததால் 
படிகக ் நரிட்ட தசாற்ப புததஙககணள நிணனததால் வியப்பாக்வ 
இருககி்து. அதுவும் இரண்டு அகராதிகணளப் பககததில் ணவததுக 
தகாண்டு இரண்டு மாதஙகளாக தவறும் இருநூறு பககஙகள் 
தகாண்ட MSS பாண்டியனின் (JNU ் பராசிரியர) நூல்கதளல்லாம் 
என் வரலாற்று “ஆரவததிற்கு” தகாஞசம் அதிகம்தான்.

நிணனவுபடுததி ஒப்பிட்டுப்  பாரததால் பள்ளியில் படிதததற்கும் 
தவளியில் கற்்தற்கும் உள்ள ்வறுபாடு மணலககும் 

மடுவுககுமானது. இதுதவல்லாம் மததிய அரசு 
்தரவாணையததின் பாடத திட்டததி்ல்ய 
கிணடயாது என்று சில மாதஙளுககு முன் இந்திய 
ஆட்சிப் பணிககுத பதிவியுயரவு தபற்் ் தாழர 
்வதணனயுடன் ஒருமுண் பகிரந்து தகாண்டார. 
அதனால் இது பள்ளிகளின்  தவ்்ா, 
ஆசிரியரகளின் குண்பா்டா அல்ல, நமது 
பாடததிட்டததின் திட்டமிட்ட பிணழ என்ப்த 
உண்ணம. 

சரி பள்ளியில் படிததது எது? படிககாதது 
எது? என்று முதல் பககததிலிருந்்த ததாடஙகி 
ஒரு பருந்துப் பாரணவயிடு்வாம்....

பிமைேைலாஸ் மேலாகன்ைலாஜ்
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தீண்டாணம ஒரு குற்்ம், ஒரு பாவச் தசயல், ஒரு 
மனிதததன்ணமயற்் தசயல் என்றிருககும் ஆனால் 
அதன் ்தாற்றுவாய் குறித்தா, நணடமுண்யில் 
இன்்ளவும் எப்படி இருககி்து என்்்ா, யார எவர 
மீது நிகழ்ததுகி்ாரகள் என்்்ா அல்லது அணத ஒழிகக 
ஆககப்பூரவமான தசயல்திட்டம் குறித்தா ஒன்றும் 
இருககாது.

தபரும்பாலும் பாட நூல்களில் இந்திய சுதந்திர 
்பாராட்டமும், முகலாய மன்னரகளின் ஆட்சிணயப் 
பற்றியதாக இருககும். ஆனால் ஏ்ததாழ 700 ஆண்டுகள் 
இருந்த முகலாய ஆட்சிக காலததில் ்தான்றிராத 
்பாராட்டம் இருநூறு ஆண்டுகள் மட்டும் இருந்த 
ஆஙகி்லயர காலததில் ்தான்றிய காரைம் எழாமல் 
பாரததுக தகாள்ளப்படும்.

கிழககிந்திய கம்தபனி மூலம் உள்்ள நாட்டினுள் 
வந்து பின்னர தமாதத நாட்ணடயும் எடுததுக தகாண்டு 
தவள்ணளயன் தசய்த அடிணமததனமும் தபாருளாதார 
சுரண்டலும் இருககும். ஆனால் ஆயிரமாண்டுகளாக, 
தசாந்த நாட்டு மககளிணட்ய உள்ள ஏற்்ததாழ்வுகள் 
குறிததும் , சாதிரீதியான அடிணமததனமும், அதன் 
தபாருட்டு எழுந்த சமூக விடுதணல ் பாராட்டஙகளும் 
அழிககப்பட்டிருககும்.

ராமர மீது அதீத நம்பிகணக தகாண்டு அ்வழிப் 
்பாராட்டம் நடததிய காந்தியும், ் காக்லவும், ் நருவும் 
இருப்பாரகள். அ்த சமயம் கடவுள் நம்பிகணகயற்று 
இடதுசாரி சிந்தணன தகாண்டு ஆயுதப்்பாராட்டம் 

நடததிய பகத சிஙகும், சுக்தவும்  
பு்ககணிககப்பட்டிருப்பாரகள்.
வட்ட்மணச மாநாடு குறிததும் 
உண்ைாவிரத ்பாராட்டம் 
பற்றியும் கட்டாயம் இருககும். 
ஆனால் அது ஆஙகி்லயருககும் 
காந்திககும் ஏற்பட்ட ்மாதல் 
அல்ல ,  அதில் யாருககும் 
யாருககும் சிககல் ஏன் நடந்தது 
எப்படி முடிவணடந்து என்் 
மு க கி ய  த த ா ட ர பு 
துண்டிககப்பட்டிருககும்

காந்தி யாரால்  எஙகு 
சுட்டுகதகால்லப்பட்டார , 
என்பது இருககும். ஆனால் 
்காட்்ச எந்த இயககதணதச் 
சாரந்தவர அது எததணன முண் 
தணட தசய்யப்பட்டது, எததணன 
மு ண ்  த க ா ண ல க கு 
முயற்சிததாரகள் காந்தியின் 
எந்த கருததுககாக அவரகள் 
எதிரதததாரகள் என்பது 
விடுபட்டிருககும்வ ணரபடததில் 
காஷமீர இருககும்...ஆனால் 
இன்று வணர ஐ.நா அணத 
சரச்ணசககுரிய பகுதியாகததான் 
த க ா ண் டி ரு க கி ் க கி ் து 
என்ப்தா ,  1 9 4 7 -ல்  பல 
நிபந்தணனக்ளா்ட இந்தியா 
தற்காலிகமாக ஒருஙகிணைதது 
தகாண்ட்தா, ்நரு தகாடுதத 
வாககுறுதி்யா, அது எந்த 
சி்ப்பு அம்சஙகள் தகாண்டது 
என்பது மண்ககப்பட்டிருககும்

்வதாரண்யததில் இராஜாஜி 
காய்ச்சிய உப்பு சததியாகிரகம் 
ப ற் றி  இரு ககும் .  அவ ர 
ப ரி ந் து ண ர த த  பு தி ய 
கல்விகதகாள்ணக்யா அதன் 
உள் ்நாககதணத சரியாக 
ஆராய்ந்து அணதக குலககல்வித 
திட்டம் என அம்பலப்படுததி 

மககளிடம் தகாண்டு தசன்் தந்ணத 
தபரியார மண்ககப்பட்டிருப்பார

தமககா்ல கல்வித திட்டம், அது 
மனப்பாட கல்விமுண்ணய ஊககுவிதது 
குமாஸ்தாககணள உருவாககியது பற்றி 
இருககும். ஆனால் கல்வி மறுககப்பட்டு, 
உடலுணழப்பு மட்டு்ம தசய்த மககணள 
தபருமளவில் தசன்்ணடந்த  அதன் 
புரட்சிகர எல்ணலயற்் விச்சு காைாமல் 
்பாயிருககும்.

இந்திய ் தசிய காஙகிரசின் ் தாற்்ம், 
ணசமன் கமிசன், அந்தக குழுவில் 
ஆஙகி்லயரகள் மட்டு்ம இருந்தததால் 
எதிரககப்பட்டது பற்றி இருககும். 
ஆனால் அது சாதியின் அடிப்பணட 
குறிதது ஆய்வு தசய்ய முற்ப்பட்டணத்யா 
அதனால் கைகதகடுப்பு கூடாது 
என்பதற்காக எதிரககப்பட்டது என்் 
முககிய தசய்திணயச் தசால்லாது.

வி்வகானந்தரின் “Brothers and Sisters 
of America” சிகா்கா ் பச்சு பற்றி பககம் 
பககமாக ்பசும். ஆனால் இந்து மத 
அடிப்பணடணய்ய  உலுககும் 
அம்்பதகர ் பச இருந்து பின்னர “An-
nihilation of Caste” என்் புததகம் 
தவளிவந்தது பற்றி மவுனமாக இருககும்

ஆசிரியராக இருந்து பின்னர 
ஜ ன ா தி ப தி ய ா க  உ ய ர ந் த 
ராதாகிருஷைன் பற்றி இருககும் 
ஆனால் எளிய மககளுககாக கல்வி 
தகாடுதத ் ஜாதிபாய் பு்ல, ் தவதாசி 
குலததில் இருந்து வந்த முதல் 
டாகடரான முததுலட்சுமி அம்ணமயார 
தபருணமகணள சிலாகிககாது     

தபரும்பான்ணமயான மககள் இந்தி 
்பசுவாரகள், விந்திய மணலககு ் ம்ல 
எல்லாருககும் தாய் தமாழி அதுதான் 
என்் மாய பிம்பதணதக காட்டும். 
ஆனால் அது தவறும் மததிய அரசின் 
அலுவல் தமாழி என்்்ா, 15-20% மககள் 

மட்டும் ்பசும்  தமாழி என்்்ா, மற்் 22 
அஙகிகரிககப்பட்ட தமாழிகள் உள்ளன என்் 
அழுதத்மா இருககாது 

குடியியல்(civics) பகுதியில் அரசணமப்பு, 
அரசாஙகததின் கடணமகள் மற்றும் குடிமககளின் 
உரிணமகள் குறிதது இருககும். ஆனால் அணத 
வடிவணமககும் ்பாது ஏற்பட்ட சிககல்கள் 
என்ன, தசயற்குழுவின் தணலவர யார  என்பது 
“தபயருககு” கூட இடம்தப்ாது.

நிற்க....(அட சும்மா குப்பு் படுததுட்டு கூட 
படிஙக...)

அதமரிககாவுககு புதிதாக வருபவரகளிடம் 
“கார ஓட்டத ததரியுமா?” என்று ் கட்பாரகள். 
ததரியாது என்்ால் மிகவும் நல்லது என்பாரகள். 
ஏதனன்்ால் அப்்பாதுதான் முதலி்ல்ய 
சரியான முண்யில் கற்க முடியும் என்பதற்காக. 
இணததயல்லாம் பாரததால் பள்ளியில் ஒழுஙகாக 
வரலாறு படிககாதது கூட நல்லதுக்க என்் 
முடிவுககு வரத்தான்றுகி்து.

இறுதியாக, இதுநாள் வணர மிக முககியமாக 
நம் பள்ளிப்பாடததில் இருந்த ஒன்று, படிதது 
எப்்பாதும் நிணனவில் ணவததிருககும் ஒன்று, 
மிகவும் ்தணவயான ஒன்று, ஆனால் இனி 
இருககப்்பாவதில்ணல....அது....

்வற்றுணமயில் ஒற்றுணம !
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The 
Chokehold

India which has been long associated 
with its pluralism and secularism is 
slowly starting to disintegrate to form 
a different type of nation. A nation 
where Hindu ideologies and Hindutva 

rule the day. Through this singular effort the 
present government aims to create a one 
country, one language, one religion, one god. 
This is where the serious threat for freedom 
of expression and speech comes into play. 
Though this is secured under Articles 19 
through 22 in the Constitution, this freedom 
has been under attack for a long time now. 

As a fundamental human right, freedom 
of speech is up there with equality/ right of 
freedom to religion/ right against exploitation 
and et al., all forming a crux to build a better 
society. All of these rights and many more that 
we have or speak of were achieved by the 
collective freedom of expression. We have 
come a long way from the past where everyone 
was not allowed to vote or to study, where 
slavery was rampant, where property rights 
did not exist. 
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Accidental or incidental?

One may wonder if free speech is really 
under threat in India. Look no further. Below 
are only few of the most recent and shocking 
instances where citizens have been ordered 
to remain silent or be silenced. Life is the 
ultimate price many have paid for their words. 

Protesting against superstitions and 
black magic cost Narendra Dabholkar his life 
in 2013. Hindutva critic M.M. Kalburgi was shot 
dead in 2015 followed by Communist leader 
Govind Pansare. 2017 saw the death of 
prominent Indian writer Gauri Lankesh for 
raising a voice against casteism and Hindutva. 

Along with these murders, eminent writer 
Perumal Murugan was issued serious threats 
in 2014 by Hindu extremists for the novel 
Mathorubagan which he authored in 2010. 
Demanding unconditional apology from the 
writer, they pushed Perumal Murugan to give 
up writing and declare his death as a writer. 

2017 marked another example of this 
when Viduthalai Chiruthaigal Katchi leader 
Thol.Thirumavalavan was said to have made 
statements that angered Hindu extremists 
again. A right wing activist even offered a 
reward of Rs. 1 Crore for Thiruma’s head. Prior 
to Thiruma’s incident, Valarmathi, a student 
was remanded for distributing pamphlets 
against Central Government projects in 

Nuvasal and Kathiramangalam. Later she 
was detained against Goondas Act. 

More recently Lyricist Vairamuthu was 
under BJP’s radar for his remarks on Andal 
and actress Deepika Padukone and 
filmmaker Sanjay Leela Bhansali were 
issued death threats regarding the release 
of their movie Padmavat. In similar fashion 
Tamil movie Mersal ran into legal issues 
relating to removal of scenes about GST. A 
plea was filed in Madras High Court to 
revoke the censor certificate of Mersal.
Cartoonist Bala was charged with publishing 
defamatory and obscene material – all due 
to a image he created to highlight the plight 
of debtors against high interest charging 
loansharks. 

Does freedom of speech really exist? 

In some ways, yes. It lies within the 
right wing extremists and conservative 
groups who now use this freedom to 
politically correct and control all those who 
are not in tandem with their own idealogies 
and dogmas. By and large this control is 
supported by the existing government and 
also endorsed periodically – either by their 
blatant silence and non-objection to 
atrocities or by flexing their power to 
reiterate who is on top. 

Why Freedom of speech?

Expression or the right to express 
gives a person courage to voice their 
thoughts and opinions without fear and 
hesitation. This freedom is instrumental in 
enabling self-development and gives birth 
to a person’s participation in mainstream 
politics. While we have made it obvious that 
this freedom is crucial to maintain both 

Unless we 
join together 
to protect all 
voices, we 
will end up 
losing our 
own. 
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independence and dignity, it also encourages 
rationalism. 

Take a look at the family setup of today’s 
India. How many children are being taught that 
free expression is an important life skill? How 
many parents encourage their children to 
speak up and question openly? We can all 
vouch for restriction of some sort. It may be 
covered with phrases ranging from “don’t 
question your elders” to “you are so arrogant 
that you have to question everything”. Unless 
this chain is broken at a family level there will 
be huge undercurrents of tension, fear, anger 
and resentment. 

Moving to a broader perspective puts 
society in the spotlight. Freedom of speech 

and expression is essential to spread 
the right information and forms a part 
of the healthy development process 
of any nation. If there is anything 
history has taught us then it could be 
one wrought with misinformation, 
cover ups and blatant lies in some 
cases. Although not all history is 
marred by this lack of speech or 
freedom, numerous incidents or 
people have been changed and 
altered over the years to support or 
move forward either a political or 
economical cause across the world. 
If free speech is scuttled there will no 
growth to sustain and no history to 
write. The one who does not know 
history, will not create history. 

The importance of free speech 
i n  a n y  s e t u p  ( d e m o c r a c y 
notwithstanding) cannot be stressed 
enough. Any idea, information or 
criticism should reach all corners. 
The moment this is withheld or 
stopped at certain junctures, a nation 
ceases to be a democracy. When no 
political action is possible, when no 
resistance to injustice or oppression 
is encouraged, when the single most 
important political right of the citizens 
is marred, the country automatically 
joins the ranks of other autocracies. 

Neither the government nor 
elections will hold any meaning. 

Under Modi Government?

Many observers and political 
critics have described the decline in 
quality of freedom of expression in 
India since Modi took office in 2014. 

In 2017, the World Press Freedom Index showed that 
India slipped 3 positions from the previous year and 
ranked 136 out of 179 countries. In India alone, more 
than 375 incidents including 11 deaths, 72 attacks and 
77 internet shutdowns have occurred. Of these 77 
internet shutdowns, Kashmir alone totals for 40. 

To give one a full rundown of where and how India 
stands under the Modi Govt we can provide figures to 
attest the oppression of free speech. On the Economist 
Intelligence Unit Democracy Index 2017, India dropped 
10 places and went from being 32nd to 42nd rank. A 
country that prides itself on being called one of the 
world’s greatest democracy did not score well even in 
the media index where it is ranked at the 49th place. 
Today India is considered to be one of the most 
dangerous places to be a journalist. The rise of 
conservative religious ideologies coupled with a failure 
to protect religious minorities, marginalized communities 
make India a perfect hell for free speech and expression. 

How India discriminates:

Much like the dichotomy that exists in most things, 
India has created a 2-way method to kill free speech. 
The government for its part unleashes this with laws 
and power by arresting hapless critics, slams defamation 
cases, bans events and restricts rallies or conferences. 

The rise of 
conservative 
religious 
ideologies coupled 
with a failure to 
protect religious 
minorities, 
marginalized 
communities make 
India a perfect hell 
for free speech and 
expression.
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Anything it does not agree with will be held back 
and much worse destroyed. A much cruder, if 
not worse way to handle journalists or critics 
is by engaging extremists or Goondas who 
attack and kill in many cases for expressing 
their views. 

Under the Modi Govt, India has continually 
faced a lack of access to freedom of speech 
and expression. While Modi’s style of politics 
focuses on conservatism, the right wing forces 
in a secular country does nothing to enhance 
the unity in diversity concept that India has long 
taken pride in. Violence increases unchecked 
among the press field and minority communities 
just so they can be kept in check. 

Free speech as we have witnessed time 
and again enables ci t izens to fol low, 
understand, question and critique their elected 
representative. Quelling this has now resulted 
in BJP taking the lead in 14 states since 2014. 

While political pundits may very well call this 
a clear win for Modi and his ideologies, it also 
goes to show how much of a country is forced 
to think within a given box.  

Where to now?

Even with freedom of speech and 
expression part of our right and constitution, 
India struggles to provide this to each and 
every citizen of hers. There is no one-two step 
program to enable free speech. As a country, 
as a culture and as one-third of the world’s 
population, India and its citizens must be open 
and broad minded to accept criticism. Tolerance 
does not mean having 29 states in India. It 
means accepting and allowing all 29 to thrive 
independently and as one. 

Change is the only way forward. Every 
citizen must be aware of their rights and must 
voice their opinions. Start within your own 
family. Allow children to question and do not 

thwart their ideas or thoughts. These are what 
move humanity forward. The moment the 
why’s and how’s disappear the desire to learn 
and grow die as well. In the end all we will be 
left with are sheeple. 

Everyone has the right to freedom of 
opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information 
and ideas through any media and regardless 
of frontiers - Universal Declaration of Human 
Rights

Never forget that freedom of speech is 
the single most important political right of every 
citizen. It is not and never should be considered 
a privilege. It is our fundamental right. 

Unless we join together to protect all 
voices, we will end up losing our own. 

-Vader

Tolerance does 
not mean having 
29 states in 
India. It means 
accepting and 
allowing all 29 
to thrive 
independently 
and as one.  
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