
தடி-2, அடி-3 தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும் நன்கொடை ரூ.20ஜூன 2018

மறைக்கப்படும்
வரலாற்றுப
ப்பாராட்டம்!

நீட் க�ொடுமை�மை
க�ொட்டித் தீர்க்கும்
+2 ைொணவி

நம்
உரிமைக்குரல்

காவிரி



 சர்க்கரை ந�ோய்

 மூட்டுவலி  உடல் பருமன்

 சசோரியோசிஸ்  மோதவிடோய்

 ஆணரம, குழநரத இன்ரம

இரவ அரைத்திற்கும் டோ்கடரின் 
ஆந�ோசரைபபடி மருநது்கள் தைபபடும்.

	அரைத்து சுப்கோரியோரியங்களு்ககு மற்றும் ந்கோயில்
 கும்போபிநே்கத்திற்கு பூரை சபோருட்்கள் கிரட்ககும்.
	சித்தோ & ஆயுரநவதி்க மருநது்கள் கிரட்ககும்
	உ�ர பழங்கள் மற்றும் மசோ�ோ கிரட்ககும்
	மூலிர்கப சபோடி மற்றும் சூைணம் கிரட்ககும்
	சுத்தமோை மை சச்ககு எணரண மற்றும் நதன் கிரட்ககும்

அனைத்து விதமாை நாட்டு மருந்து மற்றும் மூலினைப் ப�ாருட்ைள் கினைக்கும்

எண-44 A, தியோகு முதலியோர சதரு, போணடிசநசரி – 605 001.

சதோர�நபசி: 0413-4204999,
அர�நபசி: 77080 66602, 96002 34222 வோட்ஸ்அப: 96777 31199  

E-mail: srikandhavilasnaatumarnthu@gmail.com

்கந்ா விலாஸ்
நாட்டு மருந்து மற்றும் பூஜை ப�ாருட்்கள்

(ரவத்தியர ்கரட)

Super Stockist for Kaviraj Sidha Pharmaceuticals

Distributor for Gurudeva Puthoor power, Sugar Nivaranam & Topten
Distributor for Maarthandam Honey foods
Distributor for Jayam Mara Chekku Nalla Ennai
Distributor for Herbal Powders
Stockist for medipro marketers



ஊ ராட்சித் தலைவர் அவர்்களே, தாய்ார்்களே, 
பெரிள�ார்்களே,

ஏளதா ்னிதனா்கப் பிறநளதாம்: சு�நைத்திற்கு ஏற்ெ 
வாழா்லிருக்க ளவண்டுப்ன்று ்கருதுகிளறாம். நம் 
வாழ்வின் ெ�னா்கத் பதாண்டு பெய� ளவண்டுப்ன்ற 
எண்்ணத்தில் பதாண்்ாற்றி வருகிளறன். ெைர் ்கருதுகிறார்்கள் 
- நான் பொது ்க்களுக்கா்கத் பதாண்்ாற்றுகிளறன் என்று: 
ஒரு ்ாதிரியில் அநதக ்கருத்து ெரி.  இநத நாட்டில் 
ொர்ப்ொலனத் தவிர ் ற்றவர்்கபேல்ைாம் பொது்க்களுககுப் 
ொடுெடுகிறவர்்கள்தாம். உை்கத்தில் ்னிதனா்க உள்ே 
அலனவரும், ொர்ப்ொலனத் தவிர ்ற்றவர்்கள் அலனவரும் 
பொது்க்களுககுத் பதாண்்ாற்றுகிறவர்்கள்தாம்.

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

்கககூஸ் எடுககிறான் என்றால் தனககு ் ட்டு்ா எடுககிறான்?  
ளவலை்கள் எல்ைாவற்லறயும் எடுத்துகப்காள்ளுங்கள். 
உத்திள�ா்கம் பெயெவன், விறகு வி�ாொரம் பெயெவன், 
்ற்றும் ெை வி�ாொரி்கள், பதாழில் பெயளவார்்கள் இவர்்கலே 
எடுத்துகப்காண்்ால் அவனவன் பெயகிறபதல்ைாம் - அது 
அவனுககு ்ட்டு்ல்ை.

உ�ர்வு - தாழ்வு என்னபவன்றால், அதன் மூைம்தான் தன் 
வாழ்லவ வேப்ெடுத்திக ப்காள்கிறான் என்கிளறாள் தவிர 
ளவறு வல்கயில் அது பதாண்டு தான். ் ற்றவனுககுள்ே வெதி 
வாயப்பு, அல்ப்பு இவற்லறப் ெ�ன்ெடுத்திக ப்காண்டு, 
இைாெம் ொர்த்துக கூலி ொர்த்துச் பெயகிறார்்கள் என்று சிைலரக 
கூறைாள் தவிர அவர்்கள் இறககும்ளொது எடுத்துகப்காண்்ா 
ளொகிறார்்கள்? அலவ்கலே விட்டுவிட்டுத்தான் ளொகிறார்்கள். 
்ற்றவர்்கட்குத்தான்” ‘அது நம் ்்கனுககு”, ‘அல்ைது நம் 
்லனவிககு” என்று நிலனப்ொர்்கள். ்க்ணககுப் ொர்த்தால் 
அவர்்களும் (்லனவி, ்க்களும்) ்ற்றவர்்கள்தாம். தனககு 
என்று ஒன்றும் இல்லை. பொதுத் பதாண்டில், தனககு என்று 
ஒன்லறச்பெயகிறவர்்கள் சிைர்தான்.

ளதடி லவத்தவர் �ாபரன்றால், ்ற்றவர்்கலேத் ளத்ா்ல் 
- எதிர்ொரா்ல் பதாண்்ாற்றிப் ளொகும் அத்தலனளெரும்: 
அவர்்கள்தாம் த்கப்கன்று பு்கலழத் ளதடிகப்காண்டு 
ளொகிறார்்கள்?: பிரதியுெவ்காரம் இல்ைா்ல் பதாண்டு 
பெயெவர்்கள் என்ற பெ�லரத் தம்ள்ாடு எடுத்துப் 
ளொகிறார்்கள். உை்கத்தில் அது இருககிற வலரயில் தம் 
பெ�ர் நிலைககும்ெடி பெயதுவிடுகிறார்்கள். நிைம், ்காணி 
இலவப�ல்ைாம் எவவேவுதான் ளெர்த்து லவத்திருநதாலும் 
அவன் பெத்துப் ளொனதும் அவனது என்று பொல்ை்ாட்்ார்்கள். 
அவனுல்� ் ்கனது என்றுதான் கூறுவார்்கள்: இது இ�ல்பு. 
தனது என்று கூறும்ெடி�ானது பதாண்டு ஒன்றுதான். 
்ற்றவர்்களுக்கா்கப் ெைலன எதிர்ொரா்ல் பதாண்டு 
பெயவதுதான்.

(தேரெழுந்தூரில், 31-3-1959-இல் ர�ொறரபொழிவு
- விடுேலை 11-4-1959)

 மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு. - தந்த பெரியார்

-
 ே

னு
வ
சீ
 -

வாசகர் பார்்வயில்
ஊன்றிப் படிக்க ஊன்றி எழ பபரியார் க்கத்தடி

- கு.ர�ல்தவந்திென், ர�ன்லனை

நடப்பில் உள்ள சிற்றி்தழ்களில் உணகமை ந�ாக்கததுடன் 
பெயல்படும் ஒரு இ்தழ, தினம் தினம் அறிந்துப்காள்ள 
நேணடிய பெய்தி்கக்ள திங்கள ந்தாறும் ப்காடுககும் அறிவு 
பபடட்கநமை க்கத்தடி மைா்த இ்தழ. ந்தகேயற்்ற வி்ளம்பரங்கள 
இல்்ா்த பகுத்தறிவு இ்தழா்க பார்ககிந்றன்...

இ்தழ குழுவிற்கு என் ோழததுக்கக்ள பகிர்கிந்றன் ..!

- சுபொஷினி, திருப்பூர்

சமூ்க அே்ங்கக்ள ந்தாலுரிககும் இ்தழா்க பெயல்படடு 
ேருகி்றது. மைக்கக்ளப் புரடசிப் பாக்தயில் ேழி�டததும் 
ஆயு்தம்... ப்தாடர்ந்து பெய்ாற்றுங்கள.

- �ந்தியொ, திருச்சி.

இ்தழும், இ்தழில் பேளிேரும் ்கருததுக்களும் ்தரம்...

ோழததுக்கள 

-நஞ�ப்பன், த�ைம்.

ப�ொதுத் ப�ொண்டு
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 ஜூன் 1 - சர்வததச குழந்தகள் தினம்

A/C NO: 34939017347
IFSC CODE : SBIN0000832 
NAME : ARIVAZHAGAN.C
PHONE NO : 7373333078 

State Bank of India, 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¡

º¬ùõ˜ ê.Ü¼‡Hóè£w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¹¬èŠðì‚ è¬ôë˜:
îÂûõ¡, «ü£F ªõƒèì£üôðF

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

æMò˜èœ:
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...
ம்ைக்கப்படும் ்வரலாற்றுப த்பாராட்டம்! 5

நீட ககாடு்மக்ைக் ககாடடித் தீரக்கும்
+2 மாணவி திருச்சி சநதியா 8

மநதிரமா? தநதிரமா? 9

திராவி்டத்தால் வீழநததாமா...? ்வாழகிதைாமா...? 10

தமிழ்ாடு இநதியாவின் அண்்ட ்ா்டா? 12

க்பண என்ைால் மானு்டம் 15

்ம் உரி்மக்குரல் காவிரி 16

தமிழர வி்ையாடடுகள் 18

அறிநது ககாள்த்வாம்: PCOS 20

்வழக்கறிஞர அ.அருள்கமாழி - த்ரகாணல் 22

க்டவுள் சக்தி அல்ல; மனித சக்திதய! 28

தூக்குத் தண்ட்ன தீர்வாகுமா? 30

எச்சில் கதாடடி 32

அநத தாம்ரக்குைமும் ்ாஙகளும்! 34
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 ஜூன் 4 - சர்வததச ்வன்மு்ைக்குள்ைான அறியாக் குழந்தகள் தினம்

இ ந்திய நாட்டில் பல தலலமுலைகளாக இருந்து 
வரும் சாதிய ஒடுக்குமுலைகளுக்கு எதிரான 
பாதுகாப்புச் சட்்டம் தான் எஸ்.சி./எஸ்.டி., 

வன்்காடுலை தடுப்புச் சட்்டம் (SC/ST Prevention of 
Atrocities Act 1989) ஏறகனவவ நல்டமுலையில் இருந்த 
இச்சட்்டததால் பாதிக்கப்பட்்ட ைக்களுக்கு எந்தவிதைான 
நீதியும் கில்டக்கவில்லல. இன்று ஒரு சதவீதம் கூ்ட இந்த 
சட்்டதலத இந்த அரசு முலையாகச் ் சயல்படுததவில்லல. 
வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டதலத இன்னும் தீவிரப்படுதத 
வவண்டும். முலையாக நல்டமுலைபடுதத வவண்டும் 
என்ை வகாரிக்லககள் ்தா்டர்ந்து முன்லவக்கப்பட்டுக் 
்காண்டிருக்கின்ைன.  இச்சட்்டம் சரியாகச் ் சயல்படுகிைதா 
என்பலதக் கண்காணிக்க ைாநில அளவில் முதலலைச்சலர 
தலலவராகக் ்காண்்ட 25 வபர் ்காண்்ட குழு இருக்க 
வவண்டும், ஆறு ைாதததிறகு ஒருமுலை வழக்குகளின் நிலல 
குறிதது ஆராய வவண்டும், ைாவட்்டஙகள் வதாறும் சிைப்பு 
நீதிைன்ைஙகள், சிைப்பு காவல் நிலலயஙகள் அலைக்கப்ப்ட 
வவண்டும் வபான்ை வன்்காடுலைத தடுப்புச்சட்்டததில் 
உள்ள விதிமுலைகள் எந்த ஒரு ைாநிலததிலும் முலையாக 
கல்டப்பிடிக்கப்ப்டவில்லல. உண்லை நிலல இவவாறு 
இருக்க, வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டம் தவைாக 
பயன்படுததப்படுவதாக உச்ச நீதிைன்ைததில் ்தா்டர்ந்த 
வழக்கில், க்டந்த ைார்ச் ைாதம் 20 ஆம் வததியன்று நீதிபதி 
அ.கு.வகாயல், வ.லலித இவர்கலளக் ் காண்்ட  அைர்வு தலித 
ைக்களின் நம்பிக்லகலயத தவிடு ்பாடியாக்கும் அளவில் 
வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டததில் திருததஙகலளச் 
்சய்து அறிவிததிருக்கிைது. அதன்படி அரசு ஊழியர் ஒருவர் 
மீது அளிக்கப்பட்்ட புகாரின் வபரில் அவலர உ்டனடியாகக் 

லகது ்சய்யக்கூ்டாது என்றும் அரசு ஊழியர் என்ைால் 
அவரின் நியைன நிர்வாகததில் அனுைதி ் பறை பின்னவர 
ைாவட்்ட காவல் துலை கண்காணிப்பாளர் (டி.எஸ்.பி.) 
தலலலையில் உரிய விசாரலை ந்டததி முகாந்திரம் 
இருந்தால் ைட்டுவை லகது ்சய்ய வவண்டும் எனவும் 
்தரிவிததுள்ளது.

வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டததில் உச்சநீதிைன்ைம் 
வைற்காண்்ட இததிர்ப்லப எதிர்தது வ்டைாநிலஙகளான 
ைததிய பிரவதசம், உததிரபிரவதசம், ராஜஸ்தான், பீகார், 
ஜார்கண்ட், ் ்டல்லி உட்ப்ட பல வ்ட ைாநிலஙகளில் க்டந்த 
ஏப்ரல் 2-ஆம் வததி ‘பாரத பந்த” அறிவிக்கப்பட்டு தலித 
அலைப்புகலள ஒன்று கூடி வபாராடினர். பல இ்டஙகளில் 
வபாராட்்டஙகள் வன்முலையாக ைாறின. நாடு முழுவதும் 
12 வபர் ்கால்லப்பட்்டனர். முதலில் பலியானவர்கள் 
காவல்துலையின் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு பலியானதாகக் 
கூைப்பட்்டது. பின்னர் ஒரு ்தாலலக்காட்சி துப்பாக்கிச் 
சூட்ல்ட பா.ஜ.க.வினர் ந்டததியதாக உண்லைலய 
்வளிச்சததிறகுக் ்காண்டு வந்தது. தமிழநாட்டிலும்  
அன்லைய தினம் தன்்னழுச்சியாக வபாராட்்டஙகள் 
நல்ட்பறைன.

ஏப்ரல் 16-ஆம் வததி ்சன்லனயில் எதிர்கட்சியினர் 
தி.மு.க. ்சயல் தலலவர் மு.க. ஸ்்டாலின் அவர்களின் 

மறைக்கப்படும்
வரலாற்றுப
ப்பாராட்டம்!

தமிழினி மாநில செயலாளர், இளளஞரணி, விடுதளலச்சிறுதளதகள் கட்சி
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தலலலையில் வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டததுக்கு 
எதிரான உச்சநீதிைன்ைத தீர்ப்லப எதிர்தது லைய அரசு 
வைல் முலையீடு ்சய்ய வவண்டு்ைன வலியுறுததியும் 
வன்்காடுலைகள் தடுப்புச்சட்்டதலத அரசியல் அலைப்பின் 
ஒன்பதாவது அட்்டவலையில் இலைக்க வலியுறுததியும் 
கண்்டன ஆர்ப்பாட்்டம் நல்ட்பறைது. இதில் வதாழலைக் 
கட்சித தலலவர்களான ஆசிரியர் கி.வீரைணி, ்தால். 
திருைாவளவள், திரு. லவ.வகா, திருநாவுக்கரசர், 
ஜவாகிருல்லா, முததரசன், வக.பாலகிருஷைன் உள்ளிட்்ட 
பலர் கலந்து்காண்்டனர்.

வ்டைாநிலஙகளில் நல்ட்பறை  வீரியமிக்க 
வபாராட்்டஙகள் தமிழகததிலும் நல்ட்பை வவண்டும் என்ை 
எண்ைம் தலித ைக்களில்டவயயும், தலலவர்களில்டவயயும் 
வைவலாஙகியது. இந்நிலலயில் தமிழகததில் உள்ள 
முக்கிய தலித தலலவர்கள் ஒன்று கூடி ஏப்ரல் 24 அன்று 
்சன்லன பனகல் ைாளிலகயில் ைா்பரும் எழுச்சிப் 
வபரணி ந்டததுவது என தீர்ைானிததனர்.

திட்்டமிட்்டவாறு ஏப்ரல் 24 அன்று வரலாறறுச் சிைப்புமிக்க 
வபரணிக்காக ஆயிரக்கைக்கில் நீலக்்காடிலய ஏந்தி 
்பண்களும் இலளஞர்களும், குழந்லதகளும் எழுச்சிவயாடு 
கலந்து்காண்்டனர். நீல நிைக்க்டல் திரண்டு வந்தது 
வபான்றும், நீல நிை வானவை இைஙகி வந்தது வபாலும் எஙகு 
பார்ததாலும் புரட்சியின்அல்டயாள்ைன நீல நிைைாகவவக் 
காட்சியளிததது. நூறறுக்கைக்கான காவலர்கள் 
பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பாதுகாப்பு பணி 
என்று குறிப்பிடுவலத வி்ட அ்டக்குமுலைகளுக்கு தயாராகக் 
குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். அவவப்வபாது காவல்துலை 
உயரதிகாரிகள் வநரதலத நிலனவுப்படுததிச் ்சன்ைனர். 
வலலதளப் பக்கஙகள் வபரணி பறறிய ்சய்திகளால் நீல 
நிைைாகவவ ைாறியிருந்ததன.

ஆர்ப்பாட்்டததில் தலலவர் ்தால். திருைாவளவன் 
அவர்கள் வபசும்வபாது... வன்்காடுலைத தடுப்புச் 
சட்்டதலத நீர்ததுப் வபாகச் ்சய்யும் உச்சநீதிைன்ைததின் 
இரண்டு நீதிபதிகள் தீர்ப்லபச் ்சல்லாததாக்க வவண்டும் 

என்ைால் வைாடி அரசு அவசரச் சட்்டம் ஒன்லை இயறை 
வவண்டும். எந்தக் காலததிலும் இந்தச் சட்்டதலதச் 
சீண்டிப்பார்க்காத அளவுக்கு இலத அரசியலலைப்புச் 
சட்்டததின் ஒன்பதாவது அட்்டவலையில் வசர்க்க 
வவண்டும். 

பிரதைர் வைாடிவயா இததீர்ப்லப ஆதரிக்க முடியாது 
என்கிைார். ஆனால், பா.ஜ.க. ஆளும் ைாநிலஙகளில் 
ைட்டும் இந்தத தீர்ப்லபச் ் சயல்படுதத முயறசி ந்டந்தது. 
உச்சநீதிைன்ைததின் தீர்ப்பு அப்பட்்டைான அநீதி. இது 
ஒரு வன்்காடுலை. இலத எதிர்தது 500 ைாவட்்டஙகளில் 
ராகுல் காந்தி வபாராட்்டம் ந்டததுகிைார். ைார்க்சிஸ்ட் 
கட்சியின் ைாநாட்டில் வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டதலத 
9-ஆவது அட்்டவலையில் இலைக்கத தீர்ைானம் 
நிலைவவறறியுள்ளனர். அவர்கலளக் வகள்வி வகட்காத 
பா.ை.க. நிறுவனர் ராைதாஸ், திமுக-வுக்கும் அ.தி.
மு.க.வுக்கும் வகள்வி எழுப்புகிைார். அகில இந்திய 
அளவில் முலாயவைா, லாலுவவா, ைம்தாவவா வ்டைாநிலத 

தலித மகைள் துபொககிைளுககுப 
ெயபெடககூடியவர்ைள் அல்ல. அரசிய்்லயும் 
தாண்டி ஒன்று திரளககூடியவர்ைள்  என்ெதற்கு 
இநதப பொராடடம் ஒரு சான்று. தலித மகைளும் 
த்்லவர்ைளும் அரசியலுகைாை ஆளுகபைாரு 
ெகைம் சிதறிக கிடககிறார்ைள் என எண்ணியிருநத 
நி்்லயில, எல்லாகைா்லததிலும் நாஙைள் பிரிநது 
கிடகை மாடபடாம், சூழ்ச்சிை்ள எல்லாம் 
முறியடிககும் வ்ையில ஒன்றி்ைபவாம் என 
சூளு்ரதது அ்மநததாை இருநதது இநத 
எழுச்சிப பெரணி...
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தலலவர்கள் யாரும் இதலன எதிர்க்கவில்லல. 

வ்டைாநிலஙகளில் எந்தத  தலலவரின் அலழப்புமில்லாைல் 
இலட்சக்கைக்கில் தலித ைக்கள் திரண்்டனர். துப்பாக்கிச் 
சூட்டில் 12 வபலர ்கான்றீர்கள். இலளஞன் ஒருவன் 
பட்வ்டல் சமூகததினலர லட்சக்கைக்கில் திரட்டி 
குஜராததில் வபாராட்்டம் ந்டததினார். குஜஜார் இன ைக்கள் 
நான்கு நாட்கள் இரயிலல நிறுததிப் வபாராடினர். ஒட்டு 
்ைாதத இந்தியாவவ துண்்டா்டப்பட்்டது.

அப்வபா்தல்லாம் தடியடி, துப்பாக்கிச் சூடு ந்டந்ததா? 
அப்பாவி ஏலழ எளிய ைக்கள் வபாராடினால் துப்பாக்கிச் 
சூடு ந்டததி 12 வபலரப் படு்காலல ் சய்திருக்கிறீர்கள். ஒரு 
சதவீதம் வபர்  கூ்ட இச்சட்்டததால் தண்டிக்கப்ப்டவில்லல. 
உண்லையில் நல்டமுலைக்வக வராத சட்்டததால் பாதிப்பு 
பாதிப்பு என அலறுகிைார்கள். எந்தச் சட்்டம் தவைாக 
பயன்படுததப்ப்டவில்லல?

வ ரு ை ா ன  வ ரி ச் ச ட் ்ட ம்  த வ ை ா க 
பயன்படுததப்ப்டவில்லலயா? அைலாக்கப்பிரிவுச் சட்்டம், 
ஐ.பி.சி. சட்்டம், குடும்ப வன்முலைச் சட்்டம் ஆகியன 
தவைாகப் பயன்படுததப்ப்டவில்லலயா? எந்தச் சட்்டதலத 
காவல்துலை முலையாகப் பயன்படுததியிருக்கிைது. 
நாஙகள் எந்த குறிப்பிட்்ட சமூகததுக்கும் எதிரானவர்கள் 
அல்ல... சாதி ்வறிக்கு எதிரானவர்கள், ைத்வறிக்கு 
எதிரானவர்கள் என்று வபசினார்.

இந்தியக் குடியரசுக் கட்சியின் தலலவர் ்ச.கு.
தமிழரசன் வபசுலகயில்:

1949 முதல் 1955, 1984, 2012 என ஏைததாழ 60 ஆண்டுகள் 
ைாறிைாறி வலுச்வசர்க்க வவண்டும் என வடிவலைக்கப்பட்டு 
உருவாக்கப்பட்்ட 1989, வன்்காடுலைத தடுப்புச்சட்்டதலத 
தனி நபரின் வழக்கிவல உச்சநீதிைன்ைததில் இலத 
நீர்ததுப்வபாகச் ் சய்யும் அளவுக்கு தீர்ப்பு வழஙகியிருப்பது 
‘‘வன்்காடுலை’’ என்று குறிப்பிட்்டார்.

தமிழக ைக்கள் முன்வனறைக்கழகத தலலவர் ஜான் 
பாண்டியன் வபசுலகயில்,

தாழததப்பட்்ட ைக்கள் ்தா்டர்பாகக் ்காடுக்கப்படும் 
தீர்ப்புகள் சரியாக இருக்க வவண்டும். சட்்டததின் 
அடிப்பல்டயில் யாலரயும் எலதயும் எதிர்ப்வபாம் எதிரடி 
்காடுப்பவத எம் வவலல என்ைார்.

புரட்சிப்பாரதம் கட்சித தலலவர் பூலவ ் ஜகன் மூர்ததி 
வபசுலகயில் :

ைதுலர வைலவளவிவல ஏழு வபர் ்கால்லப்பட்்டனர். 
விழுப்புரம் கலவரம் ந்டந்தது, தர்ைபுரி இளவரசன் 
விவகாரம் இதி்லல்லாம் குறைவாளிகளுக்கு என்ன 
தண்்டலன கில்டததது என வகள்வி எழுப்பினார்.

இது வபான்று பகுஜன் சைாஜ கட்சித தலலவர் 
ஆம்ஸ்ட்ராங, ஆதித தமிழர் ைக்கள் கட்சித தலலவர் 
எஸ்.டி.கல்யாை சுந்தரம் ஆகிவயார் வபசினர்.

முடிவில் ஆளுநர் ைாளிலக வலர தலலவர்கள் ் சன்று 
வகாரிக்லக ைனு அளிததனர்.

ஆர்ப்பாட்்டததின் வபாதும், வபரணியின் வபாதும் 

இல்டயில்டவய பலை இலச, வாள் வீச்சு உள்ளிட்்ட 
தமிழர் பண்பாட்டுக்கலல நிகழவுகளும் ந்டததப்பட்்டன. 
‘‘வன்்காடுலைத தடுப்புச் சட்்டதலத வஞ்சிக்காவத” என 
விண்லை முட்டும் அளவில் முழக்கஙகள் எழுப்பப்பட்்டன. 

தலித ைக்கள் துப்பாக்கிகளுக்குப் பயப்ப்டக்கூடியவர்கள் 
அல்ல. அரசியலலயும் தாண்டி ஒன்று திரளக்கூடியவர்கள்  
என்பதறகு இந்தப் வபாராட்்டம் ஒரு சான்று. தலித 
ைக்களும் தலலவர்களும் அரசியலுக்காக ஆளுக்்காரு 
பக்கம் சிதறிக் கி்டக்கிைார்கள் என எண்ணியிருந்த 
நிலலயில், எல்லாக்காலததிலும் நாஙகள் பிரிந்து கி்டக்க 
ைாட்வ்டாம், சூழச்சிகலள எல்லாம் முறியடிக்கும் வலகயில் 
ஒன்றிலைவவாம்  என சூளுலரதது அலைந்ததாக 
இருந்தது இந்த எழுச்சிப் வபரணி....

தமிழநாட்டில் தறவபாது வதலவயினடிப்பல்டயில் தமிழக 
தலித தலலவர்கள், அலைப்புகள் ஒன்றிலைந்திருப்பது 
தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியைான ைாறைைாக 
பார்க்கப்படுகிைது.

இஙகு ஒடுக்கப்பட்்ட ைக்கள் மீதான வன்்காடுலைகள் 
குலைய வவண்டுைானால் தலித ைக்களின் அரசியல் பலம் 
அதிகரிக்க வவண்டும், ஆட்சி அதிகாரததில் தலிததுகள் 
வரவவண்டும்.

தலித இயக்கஙகள் சிதறிக்கி்டப்பது சாதிய சக்திகள் 
்காள்ளிக்கட்ல்டகலளயும், வீச்சறிவாள்கலளயும் 
வீசுவதறகு ஏதுவாக அலையும்.

்பாது எதிரிகலள அல்டயாளஙகண்டு புரட்சிகரைான 
நீல நிைக் ்காடிகலள பைக்க விட்டு காவிகலள 
இைக்குவதறகான அலனதது முயறசிகலளயும் தலித 
இயக்கஙகள் வைற்காள்ள வவண்டும் என்றும், இந்த 
ஒறறுலைக்காக பல வரு்டஙகள் காததிருந்வதாம், இந்த 
ஒறறுலை நீடிக்க வவண்டும் என்பது வபான்ை குரல்கள் 
வபரணியில் வகட்க முடிந்தது.

்சய்திததாள்களும், ்தாலலக்காட்சி வபான்ை 
ஊ்டகஙகளும் இந்த ைா்பரும் தலித எழுச்சிப் வபாராட்்டதலத 
ைலைக்க முயன்ைாலும் வரலாறு இப்வபாராட்்டதலத தன்  
பக்கஙகளில் ்பான் எழுததுக்களால் எழுதும்.        
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ஆயிரததில் ைதிப்்பண் இருந்தும் ஆயிரைாயிரம் 
கவலலகள் வதான்றுகின்ைன ்பாதுதவதர்வு 
எதிர்்காண்்ட ைாைவர்கள் ைனதினில். 

ஆடிப்பாடி புததுைர்ச்சியு்டன் ்காண்்டா்ட வவண்டிய 
ைாைவர்கள் ைனதிலன ஆட்டிப்பல்டப்பதாய் உள்ளது 
நீட் வதர்வு. ஏலழகள் ைறறும் நடுததர வர்க்கததினரின் 
கனவுகலள ஏக்கைாக்கும் லவரஸாகவவ இது பரவி 
வருகிைது. அடிப்பல்டக் கல்வி முதவல ைததிய அரசின் 
கீழ படிதது வரும் ைாைவனு்டன் ைாநில சைச்சீர் கல்வி 
முலைலயவய பயின்று வரும் ைாைவன் எவவாறு 
சரிநிகராகப் வபாட்டியி்ட முடியும்? இதலன நன்கறிந்த 
ைததிய அரசும், அதறகு உ்டன்வபாகும் உச்சநீதிைன்ைமும் 
இரு பிரிவினலரயும் ஒவர அளவு வகாலினால் அளக்க 
முறபடுவது என்ன நியாயம்? இந்தியா முழுவதும் ைததிய 
பா்டததிட்்டததிலனத திணிப்பதறகான ஓர் ஆயுதைாகவவ 
நீட் வதர்விலனக் லகயில் எடுததுள்ளது அம்பலம். இது வைல் 
வர்க்கததிலன ைட்டுவை ஆதரிக்கும் ்சயலாக உள்ளது. 

்பரும்பாலும் ைததிய பா்டததிட்்டததின் கீழ பயிலும் 
ைாைவர்களும் வசதியின் மூலம் சிைப்பு வகுப்பிறகு 
்சல்பவருவை அரசு கல்லூரி இ்டஙகலளத தட்டிச் ் சன்று 
விடுகின்ைனர். இதன் காரைைாக ் பாதுதவதர்வில் நிலைய 
ைதிப்்பண் ்பறறிருந்தாலும், இதவதர்வினால் சுயநிதிக் 
கல்லூரிகளில் பல லட்சஙகள் ் சலுததி பயிலும் நிலலவய 
நடுததர வர்க்கததினருக்கு உண்்டாகின்ைது. இதலனப் 
பயன்படுததி அதிக பைம் வசூலிதது வகுப்பு ந்டததும் 
அசாதாரை நிலலவய நிலவுகிைது. காலல முதல் ைாலல 
வலர வகுப்பு ந்டததி ைாைவர்கலள ஓர் உளவியல் ரீதியான 
அச்சுறுததலுக்குள் ்காண்டு ்சல்கின்ைனர். இலதப் 
வபான்ை ஓர் சூழலில் தான் ைாநில பா்டததிட்்டததின் கீழ 
பயின்ை ைாைவர்கள் வதர்லவ அணுகுகின்ைனர்.

வதர்விறகு விண்ைப்பிப்பதறகானத ்தாலகலயச் 
்சலுததவவ பலர் இன்னல் படும் வவலளயில், 
வதர்வு லையஙகலளப் பல கிவலாமீட்்டர்கள் தாண்டி 
அலைததிருப்பது அவலததிலும் அவலம். ைததிய ைாநில 
அரசுகள் எததலனவயா வபாட்டிதவதர்வுகள் ந்டததிய வபாது 
தமிழகததில் இருந்த இ்டஙகள் தறவபாது எஙவக ்சன்று 
விட்்டன? இதில் தமிழக ைாைவர்களுக்கு ைட்டும் தான் 
அவர்கள் விருப்பமின்றி பிை ைாநிலஙகளில் வதர்வு லையம் 
அலைக்கப் பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பி்டததக்கது. எனவவ, 
குறிதத வநரததில் குறிப்பிட்்ட இ்டதலத அல்டவதறகுள் 
வதர்வர்களும் ்பறவைாரும் பல்வவறு இன்னல்களுக்கு 
ஆளாகினர். வதர்வு வளாகததிறகுள் நுலழவதறகான வநரம் 
சிலருக்கு 7.30 ைணியாக இருந்ததனால் பலரால் உைவு 

நீட் க�ொடுமை�மைக் க�ொட்டித் தீர்க்கும்
+2 ைொணவி திருச்சி சந்தியொ

இதபதர்வு ஒவபவாரு ஆண்டும் 
சி்ல உயிர்ை்ளயாவது 

ெறிததுச் பசன்று விடுவது 
பவளிபெ்ட. அனிதா 

அகைாவின் முடிவு இனி 
எவராலும் பதர்வு பசயயப 

ெடககூடாத முடிவு. ஆனால, 
அவரின் பின்னணியும் 

ெடிபபும் அ்னவருககும் 
ஊகைமளிகை வல்லது. அவர் 
இநத சமூைததிற்ைானவராை 
வாழ்நதிருகை பவண்டியவர்.

டிசம்பர் 20178 கைத்தடி ஜூன் 2018



 ஜூன் 17 - சர்வததச ்வைடசி எதிரபபு ்ாள்

உண்ை இயலவில்லல. இது வபாதா்தன 
இந்த ஆண்டு முதல், ஆயுர்வவதம் சிதத 
ைருததுவம் வபான்ை படிப்புகளுக்கும் நீட் 
வதர்வு கட்்டாயைாக்கப் பட்டுள்ளது. கல்வி 
வியாபாரம் ஆக்கப்பட்டு வருவவத இதன் 
பின்னணி. 

வைலும், நீட் வதர்வு எழுதச் ்சன்ை 
ை ாைவிகள்  துப் பட்்ட ா  அணிய 
அனுைதிக்கப் ப்டவில்லல. இதலனப் 

வபான்ை விஷயஙகள் தனிநபர் சார்ந்தலவ. துப்பட்்டா 
பறிக்கப்பட்்ட ்பண்களின் புலகப்ப்டதலத ்பரிதளவில் 
பரப்புவலத வி்ட அநாகரிகம் வவ்ைன்ன இருக்க முடியும்?  
தீவிரவாதிகலள வசாதிப்பலதப் வபால் காதுக்குள் ்டார்ச்  
அடிததது வபான்ை ்சயல்களினால்  அலனவரும் 
வவதலன அல்டந்தனர்.

இதவதர்வு ஒவ்வாரு ஆண்டும் சில உயிர்கலளயாவது 
பறிததுச் ் சன்று விடுவது ் வளிப்பல்ட. அனிதா அக்காவின் 
முடிவு இனி எவராலும் வதர்வு ் சய்யப் ப்டக்கூ்டாத முடிவு. 
ஆனால், அவரின் பின்னணியும் படிப்பும் அலனவருக்கும் 
ஊக்கைளிக்க வல்லது. அவர் இந்த சமூகததிறகானவராக 
வாழந்திருக்க வவண்டியவர். அதிகாரமும் அநீதியும் ் சய்த 
இந்த படு்காலலயினால் ஏறபட்்ட இழப்லப எவரால் ஈடு 
்சய்ய முடியும்? இததலகய ஓர் முடிலவ எடுக்க அவர் 
ைனம் க்டந்து வந்த பாலதலய வார்தலதகளால் விளக்க 
இயலாது. அனிதா என்பவர் ஓர் சாதிக்குள் அ்டக்கப்ப்டக் 
கூ்டாதவர். தன் தகுதிக்கான தீர்ப்பிறகாக அவர் வபாராடினார் 
என்பவத நிதர்சனம்.  நம் நாட்டின் நீதிைன்ைஙகளில் 
நிறகும் நீதி வதவலதகளின் கண்கள் கட்்டப்பட்டிருப்பதால் 
அனிதா என்னும் எழிவலாவியததின் கண்ணீர் அவளுக்குத 
்தரியவில்லல என்வை நிலனக்கத வதான்றுகிைது. எததலன 
சிரைஙகள் வந்தாலும் ைகலன ைருததுவராக்க வவண்டும் 
என ்சன்ை தந்லத இைந்தது கூ்ட ்தரியாைல் ைகன் 
வதர்வு எழுதிக் ்காண்டிருந்தான். அந்த சிறுவனுல்டய 
வகள்விக்கான பதிலல காறறில் தான் வத்ட முடியும்.,. நீட் 
அலனவரின் ைனதிலும் ஒரு நீள் துயரைாகவவ ைாறி விட்்டது.

்பாதுவாக ஓர் ஆண்டிறகு அரசு ைருததுவக் 
கல்லூரியில் 13000 ரூபாயும், இதர கல்லூரிகளில் ஐந்து 
லட்சமும் வசூலிப்பது இயல்பாக இருந்தது. ஆனால், 
நீட் வதர்வு வந்ததறகுப் பின்னர் ்வளிப்பல்டயாகவவ 
வகாடிக்கைக்கான ரூபாய் கட்்டைைாக  வசூலிக்கப் 
படுகிைது. "ைருததுவ படிப்பு இல்லல்யன்ைால் வவறு 
படிப்வப இல்லலயா?" என வகட்கும் நபர்கள் தான் இஙகு 
ஏராளம். நீட் என்ை ஒறலைச் ்சால்லால் எததலன 
எததலனவயா ைாைவர்களின் கனவுகள் பறிவபாகும் நிலல 
நிகழந்து வருகிைது. இலவ அலனததும் விளிம்பு நிலல 
ைக்களுக்கு எதிரான தந்திரம்.

 ஆக ் தாலல தூரததில் வதர்வு லையம், அலலச்சல், 
ஆல்டக் கட்டுப்பாடு என அலனதலதயும் எதிர்்காண்டு 
தான் வதர்்வழுதச் ்சல்ல வநர்ந்தது. தன் கனவுகள் 
எவராவலா தட்டிப் பறிக்கப் படுகிைது என அறிந்தும் 
அவனால் எப்படி விரக்தி அல்டயாைல் இருக்க முடியும். 
சர்வாதிகாரம் என்னும் ஓஙகிய லகயின் விரல்கள் 
என்வைனும் துண்டிக்கப் படும்.. அந்த நாலள வநாக்கி 
தமிழகம்..!                                      

பம்ஜ மீது நாையத்த ் வதது அதன்மீது 
சீட்ட ் வதது மூடியபின்  நாையம் 
மாயமாய பவறு இடததிற்கு வருதல

பத்வயானப பொருடைள்

நான்கு ஒளர்ாதிரி நா்ண�ம் ்ற்றும் நான்கு சீட்டு

பமஜிக பசயயும் மு்ற

ள்லை மீது நான்கு இ்ங்களில் நான்கு ஒளர்ாதிரி 
நா்ண�ம் லவத்து வி்வும். தனித்தனி�ா்க நான்கு சீட்டுக்கலே 
அதன் மீது லவத்து மூ்வும்.

ஒவபவாரு சீட்டின் கீழ் ஒரு நா்ண�ம் இருப்ெலத  பின் 
தனித் தனிள� எடுத்துக ்காட்டி உறுதி பெய�வும்.

்நதிரம் ளொடுவது ளொல் ல்க்கலே ஆட்டி அலெத்து 
முணுமுணுத்து சீட்டு்கள் மீது ல்கல� அல்க்கவும். பின்னர் 
சீட்ல் எடுத்து ்காட்டும் ளொது அநத இ்த்தில் நா்ண�ம் 
இருக்காது. ளவறு சீட்ல் எடுத்துப் ொர்த்தால் அஙள்க இரண்டு 
நா்ண�ங்கள் ஓரி்த்தில் இருககும்.

இப்ெடி ்ாற்றி ்ாற்றிச் பெய� நான்கு நா்ண�ங்களும் 
ஓரி்த்தில் இருககும்.

பமஜிக இரைசியம்

முதல் ்கார்டு லவககும் ளொது அடியில் உள்ே 
நா்ண�த்லத ைாவ்க்ா்கச் சீட்ள்ாடு எடுத்துக ப்காள்்க 
இளதளொல் ் ற்றவற்லறயும் ளவ்க்ா்க ்கார்ல் ் ாற்றி ் ாற்றி 
லவத்து ொர்லவ�ாேலர ஆச்ெரி�த்தில் அெத்துங்கள். இலத 
நீங்கள் தனிள� ெைமுலற பெயது ெயிற்சி எடுத்துக ப்காள்ே 
ளவண்டும்.                                        

பெரா. பழ.வெங்கடாசலம் பமஜிக ை்்லஞர்
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 ஜூன் 18 - உலகத் தந்தயர தினம்

சீர்தியால், அறத்ால் செழுமையால், மையப்
ப�ார்ததிறத்ால் இயறமகை புமைந்
ஓருயிர் நான். என் உயிர் இைம் திராவிடம்.
ஆரியன் அல்பலேன் என்னும் ப�ாதில் 
எத்மை  
                  ைகிழ்ச்சி. எத்மை 
ைகிழ்ச்சி.

- புெட்சிக் கவிஞர்

தி ராவி்டததால் வாழகிவைாம் என்வை 
எங்கஙகும் முழஙகுஙகள். ஏ்னனில் 
வீழந்துக் கி்டந்த நம் இனம் வீறு்காண்டு 

எழுந்த வரலாறு அதில் பின்னிப்பிலைந்துள்ளது. 
திராவி்டம். உச்சரிக்கும் வபாவத ்ைாழி உைர்வு்டன் இன 
உைர்வும் பீறிட்டுக்கிளம்பும்.

நான்கு வருைஙகலளயும் நாவன பல்டதவதன் என்பலத 
ஏறகலவப்பது ஆரியம். பிைப்்பாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் 
என ஓஙகி ஒலிப்பது திராவி்டம். ஆரியததின் அததலன 
அ்டக்குமுலைகளுக்கும் எதிரான வபார்க்குரல், ‘அலனவருக்கும் 
அலனததும்” என்ை திராவி்டததின் சமூகநீதிக் வகாட்பாவ்ட. 
இததலகய சுயைரியாலதக் வகாட்பாட்டின் அலைதிப்புரட்சிலய 
வரலாவை உரக்கச் ்சால்லும்.

்ாம் திராவி்டர
தி ர ாவி்டம்  எனும்  ் ச ால்  ஏ வ த ா  திடீ் ரன 

முலளததுவிட்்டதல்ல... இந்த நாட்டின் பூர்வகுடி ைக்கலள 
திராவி்டர் என்வை பல நூறைாண்டுகளாக வழக்கில் 
பயன்படுததப்பட்டு வருகிைது. 1856-இல் கால்டு்வல் என்ை 
அறிஞர் ‘திராவி்ட ்ைாழிக் குடும்பஙகளின் ஒப்பிலக்கைம்” 
என்ை தைது நூலில் தமிழ, ் தலுஙகு, கன்ன்டம், ைலலயாளம் 
முதலியலவ ஒவர ்ைாழிக்குடும்பதலதச் சார்ந்தலவ 
என்பலத ஆதாரஙகவளாடு நிறுவினார். இவறறுள் தமிவழ 
மூல்ைாழியாக இருந்தது. தமிழில் பிை்ைாழி கலந்ததாவல 
ஏலனய ்ைாழிகள் கிலளததன.

தமிழதான் தமிழம்-தரமிள - திரமி்ட - திராவி்ட - திராவி்டம் 
என்று திரிந்தது - (ஆதாரம் - வதவவநயப் பாவாைரின் 
ஒப்பியன் ்ைாழி நூல்). 

எனவவ, திராவி்ட ்ைாழியின் இனப்்பயர் திராவி்டம். 
அதுவவ நைக்கானது. ஆதலால், நாம் திராவி்டர்.

புரடடிப ்பாரபத்பாம் ்வரலாற்றின் ்பக்கஙக்ை.
ஜாதி ்ர்ைதம் அனுெரிககைா்ைர்கைளுககுப் பிறந்ைர்கைள் 
திராவிடர்கைள்...
திராவிட ப்ெதம் ஆணடைர்கைள் சூததிரர்கைள் - 

ைனுஸ்மிருதி 

(10-ம் அத்தியொயம் 43, 44-ஆவது சுதைொகம்).

ஆஙகிவலய ர்  ஆட்சி  நம்  ந ா ட்டில் 
வவரூன்றுவதறகு  முன் அரச ர் களி்டம் 
ைனுதர்ைவை ்சல்வாக்குப் ்பறறிருந்தது. 
அதனால்,  ்பரும்பான்லை உலழக்கும் 
ை க் கள்  த ா ழ த த ப் ப ட் ்டவ ர் கள ா கவும் , 
பிறபடுததப்பட்்டவர்களாகவும் வலரயலை 
்சய்யப்பட்டு கல்வி ைறுக்கப்பட்டு, சிந்திக்கும் 
திைனறறு தன்ைானமின்றி வாழும் வருந்தததக்க 
நிலல இருந்தது. 1901-இல் ஆஙகிவலயரால் 
எடுக்கப்பட்்ட புள்ளி விவரப்படி தமிழரில் படிதவதார் 
ஒரு விழுக்காட்டிறகும் குலைவு.

நம் முப்பாட்்டன் முதல் இப்பாட்்டன் வலர அலனவருக்கும் 
படிப்பு வாசலன அைவவ இல்லல.  படிக்க ைட்டுைல்ல உடுக்க 
உரிலையில்லல, நா்டார் சமூகம் ்பண்கள் இரவிக்லக 
அணியததல்ட... உைவகஙகளில் உண்ை உரிலையில்லல... 
்சன்லனயிவல உைவு விடுதிகளில் பஞ்சைர்களும் 
நாய்களும் குஷ்டவராகிகளும் உள்வள நுலழயக்கூ்டாது 
என்று அறிவிப்பு லவததிருந்த திமிர்தனததின் உச்சம்... 
வபருந்துகளில் பயணிக்க உரிலையில்லல, பஞ்சைர்களுக்கு 
இ்டமில்லல என்று டிக்்கட்டுகளில் அச்சிட்்ட ்காடூரம்... 
்தருக்களில் ந்டக்க உரிலை இல்லல... ்பாதுக்குளததில் 
தண்ணீர் எடுக்க உரிலையில்லல. 1932-ஆம் ஆண்டு வலர 
‘புரதவண்ைான்” ஜாதியினலர கண்ைாவல காைக்கூ்டாது 
எனபதால் பகலிவல அவர்கள் ்வளிவரக்கூ்டாது என்று 
ஜாதிததிமிர் தலலவிரிததாடியது... விலஙகினும் கீழாக 
ைனிதலன ைனிதவன ந்டததிய அவலநிலல... எங்கல்லாம் 
தாஙக முடியாத ் காடுலைகள் உள்ளவதா அஙகுதான் புரட்சி 
்வடிக்கும் என்ை அடிப்பல்டயிவல அ்டக்குமுலைகளுக்கு 
எதிர்விலனயாக மீண்டும் துளிர் விட்்டது திராவி்டர் உைர்வு.

்டாக்்டர் நவ்டசனாரால் 1912-இல் ‘திராவி்டர் சஙகம்’ 
என்ை அலைப்பு உண்்டானது. இதறகு முன் 1894-இல் 
அவயாததிதாசர் ைறறும் இரட்ல்டைலல சீனிவாசன் 
ஆகிவயார் ஏறபடுததிய திராவி்ட ைகா ஜன சபாக்கள் இதறகு 
முன்வனாடியாக இருந்தன.   திராவி்டச் சஙகம் நீதிக்கட்சியாக 
உருைாறியப் பின் வலுப்்பறைது.. நீதிக்கட்சி ஆட்சியிவல 
ஒடுக்கப்பட்வ்டார் வாழவில் ஒளிபிைந்தது. ஆரியம் ்ைல்ல 
்ைல்ல ஆட்்டஙகாைத துவஙகியது. ்பரும்பான்லை 
ைக்கள் கல்வி கறக உரிலையும் வசதியும் ் சய்துதரப்பட்்டது.  
ைருததுவம் உள்ளிட்்ட எந்தப்படிப்பிறகும் சைஸ்கிருதம் 
கட்்டாயம் எனும் நிலல நீக்கப்பட்்டது.  தாழததப்பட்வ்டார் 
வபருந்துகளில் பயணிக்கவும், ்தருக்களில் ந்டக்கவும் 
உரிலைப் ்பறைனர். அரசாஙகப் பதிவவடுகளில் இருந்த 
‘‘சூததிரன்” என்ை இழிவானப் பட்்டம் ஒழிக்கப்பட்்டது.  

திராவிடத்ால்
வீழ்ந்ாமா...? வாழகிந�ாமா...?
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 ஜூன் 20 - உலக அகதிகள்  ்ாள்

1922இல் தாழததப்பட்வ்டாலர ஆதிதிராவி்டர் என்வை அலழக்க 
வவண்டும் என்ை உததரவு ் வளியானது.  1925-இல் வகுப்புவாரி 
உரிலைக்வகட்டு காஙகிரலச விட்டு ்வளிவயறி ்பரியார் 
சுயைரியாலத இயக்கதலதத ்தா்டஙகியதும் ஆரியததின் 
பலழலைக்வகாட்ல்ட வைலும் வலிலைவயாடு தாக்கப்பட்்டது.  
சீனிவாசய்யஙகாரின் அடுப்பஙகலர வலரச் ் சல்லும் உரிலை 
காந்தியாரின் ைலனவிக்வக அப்வபாது தான் கில்டததது. 
சுயைரியாலதத தீ ்காழுந்துவிட்டு எரியததுவஙகியதும் 
பததிரிக்லக, சினிைா, நீதிததுலை, சட்்டததுலை, கலலததுலை, 
அரசியல் ைறறும் அரசு அதிகாரிகள் அததலனயும் 
பார்ப்பனையம் என்ை நிலலயில் ைாறைம் உரு்வடுததது.  
இந்து அைநிலலயததுலை ஏறபடுததப்பட்்டது.  தலரயில் 
்பண்களும், நாறகாலியில் ஆண்களும் என்ை நிலல ைாறியது 
்பண்களும் ஓட்டுரிலைப் ்பறைனர்.

்பண்கலள இழிவாகச் சிததரிக்கும் ைனுதர்ைப் பார்லவக்கு 
ைரை அடி ் காடுக்கும் வலகயில் தந்லத ் பரியாரின் ‘்பண் 
ஏன் அடிலையானாள்” புததகம் உலகிவலவய இதுவலர 
வபசாத ்பண்ணுரிலைலயப் வபசியது. தம் குடும்பப் 
்பண்கலளவய ் பாதுவாழவிறகு ் காண்டு வந்தார் ் பரியார். 
தன் குடும்பததிவலவய லகம்்பண் ைறுைைம் ்சய்து புரட்சி 
்சய்தார். ் பண்களுக்கான ைை விலக்கு உரிலை, ் சாததுரிலை, 
கல்வி உரிலை்யல்லாம் விவாதப்்பாருளாயின. நிமிர்ந்தனர் 
திராவி்டர். 1951-இல் முதன் முதலில் தந்லத ்பரியாரின் 
வபாராட்்டததால் இ்டஒதுக்கீட்டிறகாக அரசியல் சட்்டம் 
திருததப்பட்்டது. இராஜாஜி ் காண்டு வந்த குலக்கல்வித திட்்டம் 
ஒழிக்கப்பட்டு காைராஜர் அவர்களால் பல்லாயிரக் கைக்கானப் 
பள்ளிகள் திைக்கப்ப்ட ்பரியார் ்பரும் உந்துசக்தியாக 
விளஙகினார். தமிழர்கள் படிததனர். இன்லைக்கு 
தமிழகம் எங்கஙகு காணினும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், 
பல்கலலக்கழகஙகள்என அலஙகரிததிருக்கிைவத. 
்பயருக்குப் பின்னால் ஜாதிப் பட்்டஙகள் 
இல்லாைல் கல்விப்பட்்டஙகளாய் 
மிலிர்கிைவத. இது திராவி்டம் தந்த 
அருட்்கால்ட அல்லவா?

்வர்னாகுலர் (அடிலை ்ைாழி) 
என்று ்சால்லப்பட்டு வந்த தமிழ 
்ைாழிக்கு அண்ைா அவர்களின் ஆட்சியில் 
தனி ைதிப்பும் ைரியாலதயும் ஏறபட்்டது. 
வைல்டகளில் அழகுததமிழ அடுக்கு்ைாழியில் 
முழக்கைாகியது.  திருவானது, வைக்கம் 
என்ை அழகிய ்சால் எஙகும் ஒலிததது. 
விவாக சுபமுகூர்ததம், திருைைம் என்ைானது, 
அழகிய தமிழப் ்பயர்கள் குழந்லதகளுக்குச் 
சூட்்டப்பட்்டது .  தலலவர்கள் தஙகள் 
்பயலர்யல்லாம் தமிழபடுததினர். ்சன்லன 
ைாநிலம் தமிழநாடு என்ைானது. இந்திக்கு 
இ்டமில்லல இஙவக இரு்ைாழிதான் என்று பலர் 
இன்னுயிர் தந்து வபாராடியதால் தான் இன்லைய நம் 
இலளஞர்கள் உலகதவதாடு வபாட்டிப்வபா்ட முடிகிைது. 
்பரியார் திருக்குைள் ைாநாடு ந்டததினார். தமிழ எழுததுச் 
சீர்திருததம் ்காண்டு வந்தார்.

 மூ்டநம்பிக்லக ஒழிப்பு, ்பண்ைடிலை ஒழிப்பு, 
தாய்்ைாழி உைர்வு எனப்பலத தளஙகளில் புரட்சிக்கு 
விததிட்்ட சுயைரியாலதத திருைைஙகள் சட்்டவடிவம் 
்பறைன. ்தா்டர்ந்தது திராவி்டர் ஆட்சி... ைகளிர்க்கு 
்சாததுரிலைக் ்காடுதது இந்தியாவிறவக வழிகாட்டியது 

கலலஞர் ஆட்சி. அரவாணிகள் என்ை 
்பயர் ைாறைப்பட்்டது, திருநஙலககள் 
என்ை ்பயராவல அலழக்கப்பட்டு 
அவர்களுக்காக தனி வாரியம் ஏறபட்்டது, 
ஜாதி ஒழிப்பின் குறியி்டாக அலனதது 
ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகப் பயிறசிப் 
பள்ளிகள்... சைததுவபுரம் என்று பட்டியல் 
நீண்டு்காண்வ்ட வபாகும். 69 சதவிகித 
இ்டஒதுக்கீடு.

இந்தியாவிவலவய 69 சதவிகித இ்டஒதுக்கீடு திராவி்டர் 
ஆட்சியில் தன்னிகரறைச் சாதலனயாகும்.

ஒரு சமுதாயம் எழுச்சி்பை வவண்டுைானால் தஙகளுல்டய 
வரலாறலை நிலனவூட்டிக் ்காள்ள வவண்டும்.

இந்தியாவின் ைறை ைாநிலஙகளு்டன் ஒப்பிடும்வபாது 
தமிழநாடு துணிச்சலான சமூகநலததிட்்டஙகலள 
முன்்னடுததது. அலனதது ்தா்டக்கப் பள்ளிகளிலும் 
ைதிய உைவு, பள்ளிகள், சுகாதார ைய்யஙகள், சாலலகள், 
்பாதுப் வபாக்குவரதது, குடிநீர் பகிர்ைானம், ைறறும் மின் 
இலைப்பு வழஙகல் ஆகியவறறில் ் பரு்வறறி ் பறறுள்ளது 
என்று ் பாருளாதார அறிஞர் அைர்ததியா்சன் அவர்களால் 
பாராட்்டப்படும் அளவிறகு ்பருதத ைாறைம் ஏறபட்்டது 
திராவி்ட இயக்கஙகளின் சாதலன அல்லவா? அதனாவல 
உரக்கச் ்சால்வவாம் திராவி்டததால் வாழகிவைாம் என்று.

திராவி்ட உணர்்வ தமலும் 
கூர்மப்படுத்துத்வாம்

இன்லை ய  அ ர சி யல்  சமூ க 
சூழலிலும் பல்வவறு அலைகூவல்கள், 
நீட், நவவாதயா வடிவிலும் சமூகநீதிக்கு 

எதிராய் ்தா்டர்ந்து்காண்டு தான் 
இருக்கின்ைன. இ்டஒதுக்கீடு என்பது ஒரு 
வறுலை ஒழிப்புத திட்்டைல்ல என்பலத 
்வகுைக்கள் விளஙகிக்்காள்ள வவண்டும். 
தகுதி-திைலை என்ை ைாயவலலயில் நம் 
ைாைவர்கள் சிக்காைல் விழிப்புை நம் 
வரலாறலை அறிய வவண்டும். ஆரியததின் 
வவர்கள் பல்லாயிரக்கனக்கான ஆண்டுகளாய் 

வவரூன்றியுள்ளது. இன்னமும் சைஸ்கிருத 
ைந்திரஙகவள நம்லை அடிலைப்படுததி லவததுள்ளது. 

இன்னமும் நாம் நம் குழந்லதகளுக்கு சைஸ்கிருதப் 
்பயர்கலள விரும்பிச் சூட்டுகிவைாம். இன்னமும் 
்பண்களுக்கு எததலனக் ் காடுலைகள், ஆைவக் 

்காலலகள் ்தா்டர்கின்ைன. ைததலத அறிவியவலாடு 
்தா்டர்புபடுததவும், வரலாறலை திரிதது எழுதவும் ஆரிய 
சூழச்சி ் தா்டர்ந்து பணியாறறிக்்காண்டிருக்கிைது. (கவனிக்க: 
விநாயகருக்கு யாலனத தலலலயப் ்பாருததியது தான் 
உலகின் முதல் உறுப்பு ைாறறு அறுலவ சிகிச்லச, குந்திவதவி 
தான் உலகின் முதன் முதலில் வசாதலனக் குழாய் மூலம் 
குழந்லதப் ்பறைவர், பிரதைர் வைாடி 7000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்வப  இந்தியாவில் ஆகாய விைானததின் பயன்பாடு 
இருந்தது, அய்ன்ஸ்டீன் தததுவதலத வி்ட உயர்ந்த தததுவம் 
வவதஙகளில் உள்ளது.) ைதததின் வபரால் மீண்டும் ைனுதர்ை 
ஆட்சி தலலதூக்கிப்பார்க்கிைது. எனவவ தான் ‘ைானமும் 
அறிவும் ைனிதர்க்கு அழகு” என்று ்சான்ன திராவி்டச் 
சிந்தலனலய வைலும் வைலும் நாம் கூர்லைப்படுததுவவாம். 
திராவி்டததாவல ்வல்வவாம்.                         

ம.கவிதா

டிசம்பர் 2017 11கைத்தடி ஜூன் 2018



 ஜூன் 23 - ஐக்கிய ்ாடுகள் க்பாதுச் தச்்வ ்ாள்

� றவபாலதய தமிழநாட்டின் நிலலலய நிலனததால்... 
இந்த ைாநிலதலத, இந்திய நாட்ல்ட ஆள்பவர்கலள, 
நாஙகள்தான் ஆட்சியாளர்கள், இந்த நாட்ல்ட 

ஆண்டுக் ்காண்டிருப்பவர்கள் என்று ்சால்பவர்கலள! 
ஆல்டகலள அவிழததுவிட்டு! ‘’நடுவராட்டில்’’ ைக்கள் 
அலனவரும் ஆளுக்்காரு தடிலய எடுதது துரததிததுரததி 
அடிக்க வவண்டும். காரைம், அவவளவு ்காடுலைகள் 
நாள்வதாறும் புதிது புதிதாக ந்டந்து ்காண்டிருக்கிைது, 
ைததிய அரசால் ந்டததப்படுகிைது. இஙகுள்ள  ை ா நி ல 
அரவசா அலவகலள எதிர்க்காைல், எதிர்தது நிறகாைல் 
அவர்களுக்கு முட்டுக்்காடுக்கின்ை, ்சாம்பு தூக்குகின்ை 
வவலலலயச் ் சய்கின்ை அரசாக உள்ளது. காரைம்! இந்த 
அரசுக்கு, ஆட்சியாளர்களுக்கு முது்கலும்பு இல்லாதது. 
அதிகாரதலத, ஆபதலத எதிர்தது! ைக்களும், ைக்கள் 
நலனில் உண்லையிவலவய அக்கலையுள்ள அலைப்புகள், 
இயக்கஙகள் வபாராட்்டஙகள் ந்டததி எதிர்க்கவில்லல 
என்ைால்! இந்த நாட்ல்டயும், ைக்கலளயும் எப்வபாவதா 
துல்டதது எடுதது, தூர தூக்கி வீசியிருப்பார்கள். 

்பாதுவாகவவ அதிகாரம் என்ை ஒன்று லகக்கு 
வந்தவு்டன், காைம் கண்லை ைலைக்கும் என்பார்கவள! 
அதுவபால் இவர்களுக்கு, அதிகாரம் லகக்கு வந்தவு்டன் 
அலனதலதயும் ைைந்துவிடுகிைார்கள். இந்த அதிகாரம் 
தானாக வந்ததா? ைக்கள் அலனவரும் வசர்ந்து 
தஙகளி்டமுள்ள ஒட்டு எனும் அதிகாரதலத, ஆயுததலதப் 
பயன்படுததி, அதன் மூலைாக தஙகளுக்குத வதலவயான, 
அடிப்பல்டயான விசயஙகலள நாட்டில் உள்ள 
ஒவ்வாரு தனிநபர்களும் தஙகளுக்குத வதலவயானலத 
வதடிக்்காள்ளவவா, ்பறறுக்்காள்ளவவா முடியாது 
என்கின்ை காரைததால், அரசியலலைப்புச் சட்்டம் 
ஏறபடுததிக்்காடுததுள்ள வழிமுலைகளின்படி, அதலன 
நம்பி, அலத ஏறறுக்்காண்டு அதன்படிவய தஙகளுக்கான 

காரியஙகலளச் ் சய்யும் ஆலள வவலலக்கார(லன)ர்கலள 
வதர்ந்்தடுதது ஆட்சிக்கட்டிலில் அைரலவததால், கட்டில் 
என்ைதும் பள்ளியலை, (படுக்லகயலை) ‘‘இது நைக்கான 
உல்லாசததிறகான’’ இ்ட்ைன்று அம்ைைைாக ஆ்டத 
துவஙகிவிடுகிைார்கள். இந்த அவயாக்கியர்கள், நன்றி்கட்்ட 
வவலலக்காரர்கள். ஆட்சியில் இருப்பவர்கள், நாம் இந்த 
ைக்களுக்கானவர்கள், இவர்களால், இவர்களுக்காக 
வவலல ் சய்ய வந்தவர்கள், ைக்களின் அடிலைகள் நாம்! 
என்பலத எல்லாம் ைைந்வதா, அல்லது பதவி அதிகாரம் 
நம் லகயில் உள்ளது. ைக்கள்தான் நைக்கு அடிலை. 
இனிவைல் நாம் என்ன வவண்டுைானாலும் ்சய்யலாம். 
அல்லது நாம் எண்ணுவதுவபால் எல்லாம் இந்த ைக்கள் 
மீது பரிவசாதிததுப் பார்ப்வபாம் ைக்கலள்யல்லாம் 
்வறும் வசாதலனக்கூ்ட எலிக்ளன நிலனதது இவவாறு 
்சயல்படுகிைார்களா? என எண்ைதவதான்றுகிைது. 

இன்லைய நிலல தமிழநாட்ல்டப் ்பாறுததவலரயில்  
பாதிப்புக்குள்ளாகாத ைாவட்்ட்ைன எதுவுமில்லல. 
வளர்ச்சிததிட்்டஙகள் என்கின்ை ்பயரில், இயறலக 
வளஙகலள அழிதததும், ்காள்லளயடிதததும்தான் 
நம்முல்டய ஆட்சியாளர்கள் ்சய்த மிகப்்பரிய 
சாதலன. இதுைட்டுைல்லாைல் இந்த தமிழநாட்டுக்கு 
வதலவயான, ைக்கள் விரும்புகிை, அல்லது ைக்களுக்கு 
அததியாவசியைான திட்்டஙகளான நீட் வதர்வில் 
விலக்கு, கீழடி ஆய்வு ்தா்டர்தல், காவிரி வைலாண்லை 
வாரியம் அலைததல் வபான்ைலவகலள ைததிய அரசு 

தமிழ்நாடு
இந்தியநாவின்
அண்டை ்நாடைநா?
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ைறுக்கிைது. ஆனால், ைக்களுக்கு வபராபததிலன 
ஏறபடுததும் திட்்டஙகளான கூ்டன்குளம் அணுமின் 
நிலலயம், ஸ்்்டர்லலட், நியுட்ரிவனா ஆய்வு லையம், 
லைட்வராகார்பன், ்ஷல் காஸ், ்கயில் எரிவாயு 
குழாய் அலைப்பது, மீதவதன் எடுததல், ைறறும் கனிை 
வளஙகலளக் ்காள்லளயடிக்க, ைலலகலள அழிதது, 
ைலழயில்லாைல் முல்லலப்்பரியார், பாலாறு, காவிரி 
என எந்த ஆறுகளிலிருந்தும் தண்ணீர் கில்டக்காைல், 
‘‘தமிழநாடு’’ பாலலவனைாகி ைக்கள் அலனவரும் 
பஞ்சததில் அடிபட்டுச் சாகவவண்டும் இதுவவ இன்லைக்கு 
ைததியில் ஆளுகின்ை பா.ஜ.க அரசின்! அதன் தாய் 
அலைப்பான ஆர்.எஸ்.எஸ்சின் மிகப்்பரும் ஆலச. 
தமிழநாட்டின் உரிலைகள் அலனததும் திட்்டமிட்வ்ட 
ைறுக்கப்படுகிைது, தடுக்கப்படுகின்ைன. இலவகள் 
அலனதலதயும் புரிந்துக்்காள்ள, இந்தியாவின் பிரதைர் 
என்கின்ை வைாடியின் விருப்பம் ைறறும் ஆலைக்வகறைவாறு 
்சயல்படும், தமிழநாட்டின் இரு முதல்வர்களான 
ஆளுநர் ைறறும் தலலலைச்்சயலாளர் இவர்களின் 
்சயல்பாடுகலளப் பாருஙகள். 

‘தமிழநாட்டின் முதல்வர்கள்’ இபிஎஸ் ைறறும் ஓபிஎஸ் 
தாவன என ் சால்லாதீர்கள். அவர்கள் ் பயரளவில் ைறறும் 
பதவிக்காக உள்ளவர்கள். நாம் ்சயல்படுகிைவர்களின் 
்பயலரததான் ்சால்ல வவண்டும். அதுவும் எவவாறு 
யாருக்காக வவலல்சய்கிைார்கள் ைக்களுக்காகவா? 
இல்லலவய! இஙவக உரிலைகளுக்காக வபாராடும் 
ைக்கலள அடிததுத துன்புறுததுவது, லகது ்சய்வது, 
குண்்டர் தடுப்புச்சட்்டம், வதச பாதுகாப்புச் சட்்டததில் 
லகது ்சய்து சிலையில் அல்டப்பது, அலனதது 
சட்்டைன்ை உறுப்பினர்களும் ஒருைனதாக நிலைவவறறிய 
நீட் வதர்விலிருந்து விலக்கு ்பறும் சட்்டததிறகாக  
அனுப்பிய வகாப்பு என்ன ஆனது? எஙவக இருக்கிைது? 
இருக்கிைதா? என்ை நிலல, காவிரி வைலாண்லை வாரியம் 
அலைக்க தலலலைச்்சயலகததில் அலனததுக்கட்சிகளும் 
வசர்ந்து ஒருைனதாக நிலைவவறறிய தீர்ைானதலத, வநரில் 
்சன்று பிரதைலர சந்திதது அளிக்க, வகாரிக்லக லவக்க 
வநரம் ஒதுக்க ைறுததது, தமிழநாட்டுக்கு வந்த பிரதைர் 
தலரயிவலவய கால் லவக்காைல் ஓடியது, வந்தவர் 

இவவாறு ஒடும்படியான சூழல் ஏன் 
உள்ளது, உருவானது, இஙவக ைக்கள் 
ஏன் வபாராடுகிைார்கள், அதறகான 
காரைதலத உைர்ந்து ்காண்வ்டன், 
உஙகள் உைர்வுகலள ைதிக்கிவைன் 
உஙகளுக்கு நியாயம் கில்டக்கும். 
‘’வபாராட்்டதலதக் லகவிடுஙகள்’’ என்று 
வபாராடும் ைக்களுக்கு அலதப்பறறி ஒரு 
வார்தலதக்கூ்ட வபசாைல் ்சன்ைது. 
பிரதைலர வநரில் சந்திக்க ் சன்ை தமிழநாட்டின் முதல்வலர 
சந்திக்காதது, இலவகலள்யல்லாம் பார்க்கும்வபாது 
தமிழநாடு இந்தியாவின் அண்ல்டநாடு அல்ல. எதிரிகள் 
வாழும் நாடு, எதிரிகளுல்டய நாடு என்கின்ை எண்ைததில் 
இந்தியாலவ ஆளும் ஆட்சியாளர்கள் ் சயல்படுகிைார்கள் 
வபால் உள்ளது.   

நியாயைான வகாரிக்லகலய வலியுறுததி இந்த 
ைண்லையும், ைக்கலளயும் காப்பாறை வவண்டி அலைதியான 
முலையில் வபாராடினால் அதிகாரததிலிருக்கின்ை திமிரில் 
அ்டக்குமுலைலய ஏவிவிடும் அரசுக்கான அதிகாரதலத 
அளிப்பது நாஙகள்தான்! என்பலத அலைதியாக, ்பரும் 
புரட்சியாகத தமிழநாட்டில் உள்ள அலனதது அரசியல் 
கட்சிகளும், ைக்களும் ஒன்றுவசர்ந்து வருகின்ை 2019-
ஆம் ஆண்டு நல்ட்பைவுள்ள நா்டாளுைன்ைத வதர்தலல 
புைக்கணிததால்! என்ன?

ந்டக்குைா? இலத அலனததுக் கட்சிகளும் ஏறகுைா? 
பின்பறறுைா? இது சரியா? நல்டமுலைக்கு ஒததுவருைா? 
தமிழநாட்ல்டத தனி நா்டக்கப் வபாகின்வைாைா? என 
பல்வவறு வகள்விகள் எழலாம். வில்ட ஒன்றுதான். யாருக்கும் 
(அந்நியரி்டம் ைட்டும் அல்ல, நைது ஆட்சியாளர்களி்டமும்) 
அடிலையாகாைல், தஙகள் பகுதியிலுள்ள ைக்கள், 
ைண்வைாடும், இயறலக வளஙகவளாடும், சுததைான 
தண்ணீலரயும், காறலையும் ் பறறு சுதந்திரைாய் வாழவது. 
அலத அழிக்க, ஒழிக்க வருபவர்கலள எதிர்ப்பது! அது 
நம்லை ஆள்பவர்களாக இருந்தாலும்.

இதறகு என்ன ்சய்வது? ‘’வதர்தலலப் புைக்கணிக்க 
முடியாது’’ ஏன்? ‘’வதர்தல் என்பது சனநாயகமுலை’’ சரி! 
‘’வாக்களிப்பது என்பது ஒவ்வாரு வாக்காளரின் க்டலை’’ 
சரி! ‘’அந்தக்க்டலைலயச் சரியாக ்சய்யவவண்டும்’’ 
யார்? ‘’வாக்காளர்’’ சரி வவட்பாளர்கள், அந்த ஓட்ல்ட 
வாஙகியவர்கள் தஙகளுல்டய க்டலைலயச் சரியாக 
்சய்கிைார்களா? அதன் மூலம் பதவிக்கு, அதிகாரததிறகு 
வந்தவர்கள், இந்த நாட்டு ைக்களுக்கு அடிப்பல்டத 
வதலவகளான உைவு மூன்று வவலலயும் கில்டக்கிைதா? 
கல்வி அருகில் வவண்்டாம் சறறு தூரததிலாவது 
இலவசைாகக் கில்டக்கிைதா? இனி கில்டக்குைா? அதுவும் 
தன்னுல்டய தாய் ்ைாழியில், விரும்பிய ்ைா(வ)
ழியில் படிக்க முடியுைா? பிைகு வவலல கில்டக்குைா? 
படிப்புக்வகறை ஊதியம் வவண்்டாம், (அந்தத தகுதிலய 
யார் எவவாறு தீர்ைானிப்பது அலத விட்டுவிடுவவாம்) 
குலைந்தபட்ச வாழக்லகக்கு உததிரவாதைான சம்பளம். 
பிைகு ைருததுவம் இலவசைாகக் கில்டக்குைா? அரசு 
ைருததுவைலனயின் நிலல எவவாறு உள்ளது? நம்லை 
ஆள்பவர்கள் யாராவது அரசு ைருததுவைலனயில் 

கா.தமிழரசன்
்ாடும், ்ாடடு மக்களும் ்லமு்டன் ்வாழ 
த்வணடுமானால் அதற்கு அதிகாரம் 
மக்களி்டம்தான் இருக்க த்வணடும். 

ஆடசியாைரி்டம் இல்்ல! அநத நி்லயில்தான் 
்ாம் இருக்கின்தைாமா? இல்்லகயனில் அநத 
அதிகாரம் ்ம் ்கக்கு எபத்பாது கி்்டக்கும்? 

அ்த ்ாம் எப்படி? க்பைபத்பாகிதைாம்! 
த்பாரா்டாமல் எதுவும் கி்்டக்காது. 

‘’அ்ன்வரும் வீதிக்கு ்வாருஙகள்’’ த்பாரா்ட! 
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இப்வபாது லவததியம் பார்ப்பார்களா? ைக்கள் தான் 
்காண்்ட கருதலத சுதந்திரைாகப் வபசவும், எழுதவும் 
முடிகிைதா? விரும்பிய உைலவ சாப்பி்ட முடிகிைதா? இப்படி 
பட்டியல் நீள்கிைது இலவ்யல்லாம் நாம் ஓட்டுப்வபாட்டு 
வதர்ந்்தடுதது சட்்டைன்ைததிறகும், நா்டாளுைன்ைததிறகு 
அனுப்பிய அந்த உததைர்கள், ைக்களுக்கு ் சய்யும் நல்ல 
காரியஙகள். 

இந்த நிலலயில்  நல்ட்பைவுள்ள நா்டாளுைன்ைத 
வதர்தலலப் புைக்கணிப்வபாம். இது வதர்தல் (சனநாயகததில்) 
நம்பிக்லகயில்லாத ைக்கள் ைட்டும் புைக்கணிப்பது 
அல்ல! ஒட்டு ்ைாதத தமிழநாவ்ட அரசியல்வாதிகள் 
உள்ப்ட புைக்கணிக்க வவண்டும். இவர்கள் அஙவக 
்சன்றுதான் ஒன்றும் ஆகப்வபாவதில்லலவய! பிைகு 
எதறகு ்வட்டியாக! அவவாறு ந்டந்தால் ஒட்டு்ைாதத 
உலகம் பார்க்கிைவதா? இல்லல இந்தியாவில் உள்ள ைறை  
ைாநில ைக்கள் கவனிப்பார்களா? இல்லலவயா? நைது 
இந்த முடிவு! அதிகாரததில் இருப்பவர்கலள அலைதியாக 
இருக்கவி்டாது. வதர்தலல ந்டததத வதலவயான அலனதது 
வவலலகலளயும் ்சய்வார்கள். ஆனால் நைது இந்த 
்சயல் ஒததுலழயாலைதான். அலைதியாக யார்? என்ன 
கூப்பாடு வபாட்்டாலும், ் கஞ்சினாலும், கதறினாலும், ஒட்டு 
்ைாதத ைாநில ைக்களும் நைக்கு காது இல்லாதவர்கள் 
வபால் அலைதியாக இருக்க வவண்டும். இப்வபாது இந்த 
நாட்ல்ட ஆள்பவர்கவள! ைக்களின் வபாராட்்டஙகளுக்கு, 
குரலுக்கு ் சவி்காடுதது வகட்பதிலலவய! அவத நிலலலய 
நாமும் பின்பறறுவவாம். இதுவபான்று ்சய்தால், ைறை 
ைாநில ைக்களும்   வயாசிப்பார்கள்.  

தமிழநாட்டு ைக்கலள! இந்த வபாராட்்ட நிலலக்கு 
யார் தள்ளியது? நைது ைாநிலததின் நிலல என்னவாக 
உள்ளது? நைக்கு அதுவபான்ை பிரச்சலனகள் எதுவும் 
இல்லலயா? பிைகு நாமும் ஏன் இதுவபான்ை நிலலலய 
பின்பறைக்கூ்டாது? எனப் வபச ஆரம்பிப்பார்கள். எந்த ைாநில 
ைக்கலளயும் ைதிக்காைல், அவர்களது உரிலைகலள, 
்காள்லளயர்கலளப்வபால பறிதது அவர்களி்டமுள்ள 
நிலம், இயறலக வளம் என அலனதலதயும் பிடுஙகி 
அடிலைகலளப்வபால் ந்டததும் நிலலைாறி, அந்தந்த 
ைாநில ைக்கள் விருப்பததிறகு ைாைாக எந்தததிட்்டலதயும் 
ைததிய அரசு திணிக்கக்கூ்டாது,    

ைாநிலததிற்கன என்்னன்ன  உரிலைகள்  உள்ளவதா 
அலவகள் அலனததும் லைய அரசின் எந்தவிதைான 
தல்டயும் இன்றி முழு சுதந்திரதவதாடு ் சயல்படும் உரிலை. 
ைததிய அரசுக்கு என்று, தனிப்பட்்ட எந்த அதிகாரமும் 
இல்லல. ைததிய அரசு என்பது இந்தியாவில் உள்ள 
அலனதது ைாநிலஙகளின் கூட்டு இலசவுதான். ைததிய 
அரசு என்பது ைாநில அரசுகளின், ைக்களின் நலததின்வைல் 
அக்கலை ் காண்்ட, அதலனக் காப்பாறறுகிை நிலைவவறறுகிை 
அரசுதான். எல்லலப் பாதுகாப்பு, ்வளியுைவுக் ்காள்லக, 
உள்நாட்டு உறபததி, வளர்ச்சி, அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு, 
உைவு, கல்வி, ைருததுவம், வவலலவாய்ப்பு என 
எலதக் கண்டுபிடிததாலும், உருவாக்கினாலும், அலவ 
அலனததும் ் ைாழியால், இனததால், பழக்கவழக்கததால், 
பண்பாட்்டால் வவறுபட்டு பல ைாநிலஙகளில் அலவ தன் 
்சாந்த பூமி இஙகு நாம் அலைதியாகவும், சுதந்திரைாகவும் 

தனக்குப் பிடிதத வாழக்லகலய இந்தியனாக வாழபவலன, 
வாழலவப்பதும் காப்பதும்தான் இந்தியாலவ ஆள்கிை 
ைததிய அரசின் ்காள்லகயாக இனி இருக்கும். இருக்க 
முடியும். இருக்கவவண்டும், என ைததிய அரசு அறிவிக்க 
வவண்டும். அந்தச் சூழநிலலலய நாம் ஏறபடுதத வவண்டும். 
அலதத தவிர்தது ைததியில் ஆள்பவர்கள் தஙகளுல்டய 
விருப்பததிறகு ஏறைபடி எல்லாம் ைக்கலள ஆட்டுவிக்க 
நிலனக்கக்கூ்டாது, அது வதலவயில்லாதது. ஏ்னன்ைால் 
ஒட்டு்ைாதத ைாநிலமும் நா்டாளுைன்ைத வதர்தலலப் 
புைக்கணிததால், ைததிய அரசும் கில்டயாது. பிரதைரும் 
கில்டயாது. ைததியில் இருப்பவர்கள், வர நிலனப்பவர்கள் 
இலத நிலனவில் லவததுக் ்காள்வது நல்லது.    

தவி ர  ை ததிய  அ ர சு க் ்கன்று  தனிப் ப ட் ்ட 
எந்தவிதைான்தாரு விருப்பமும், அதிகாரமும் 
வதலவயில்லாத ஒன்று. இனி ைாநிலததிற்கன உள்ள 
அதிகாரஙகள், அல்லது உரிலைகள் அலனதலதயும் 
பிடுஙகி ைததியிவல குவிக்கும் எண்ைஙகலள விட்டு 
லைய அரசு திருந்த வவண்டும். எப்வபாதும் ் பரியண்ைன் 
ைனநிலலயில் உள்ள ஆட்சியாளர்கள்! இனி அதுவபால் 
வயாசிக்கவவ கூ்டாது என்ை இந்த நிலல வருைா? இது 
ந்டக்குைா? சததியைா? இலவகலளப் ்பாதுைக்களாகிய 
உஙகளுல்டய விருப்பததிறவக விட்டுவிடுகிவைன். 

நாடும் ,  ந ாட்டு ைக்களும் நலமு்டன் வாழ 
வவண்டுைானால் அதறகு அதிகாரம் ைக்களி்டம்தான் 
இருக்க வவண்டும். ஆட்சியாளரி்டம் இல்லல! அந்த 
நிலலயில்தான் நாம் இருக்கின்வைாைா? இல்லல்யனில் 
அந்த அதிகாரம் நம் லகக்கு எப்வபாது கில்டக்கும்? அலத 
நாம் எப்படி? ்பைப்வபாகிவைாம்! வபாரா்டாைல் எதுவும் 
கில்டக்காது. ‘’அலனவரும் வீதிக்கு வாருஙகள்’’ வபாரா்ட! 
நம் உரிலைலயப்்பை! அடிலைததனததிலிருந்து விடுபட்டு 
முழுச் சுதந்திரக்காறலைக் சுவாசிக்க. நாம் நாைாய் வாழ. 
வபாராடுவவாம்! வபாராடுவவாம்! ்வறறி கில்டக்கும்வலர 
வபாராடுவவாம்.                                   
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ஒ ரு ககாமாளி நடிகரின், ககாமாளிததனமான 
செயல் தமிழகப் செண் ஊடகவியலாளர்களிடம் 
ம ட் டு ம ல் ல ,  த மி ழ க த தி ல்  உ ள் ள 

செண்ணியச்சிநதளனயாளர்களளயும், ெதவிகளில் இருக்கும் 
செண்களளயும், ெணிகளில் இருக்கும் செண்களளயும் தட்டி 
எழுப்பியுள்ளது. ககாமாளி நடிகர், தான் ககாமாளிததனமாக, 
திருமளல என்ெவரது  முகநூளலப் ெடிக்காமகலகயப் 
ெகிர்நகதன் என்று அட்மிளனக் காரணமாக்காமல், ெரணளடவுச் 
செயதாலும், இளத ளவதது, செண்களள இழிவாக, நான்காம் 
தரமாக, ககவலமாக, குற்றவாளிகளாகச் சிததரிக்கும், சீரழிநத 
சிநதளனயாளர்களுக்கு, செருப்ெடி தருகின்்ற, தீர்ப்ளெ, 
உயர்நீதிமன்்ற செண் நீதிெதி ராமதிலகம் சகாடுததுள்ளார். 
அதில் ெம்ெநதப்ெட்ட ககாமாளி நடிகளரயும், அவளரப்கொல 
எண்ணும் "ககாணல் புததிக்காரர்களளயும்" சதருவுக்கு 
இழுதது அடிததுள்ளார்.

ஒரு செண்ளண ெடுக்ளகக்கு அளழதது, அளதகய ெணி 
உயர்வுக்கு  நிெநதளனயாக்கி, ககவலமாகச்செயல்ெடும் "ஆண் 
அதிகாரிககளா, ஆண் முதலாளிககளா, மானுடப்பி்றவிகய 
அல்ல என்றும், விலங்கினச் சிநதளன சகாண்டவர்கள்" 
என்றும் துணிநது கூ்ற, துப்பில்லாத இநத உலகில், இரண்டு 
வாரம் கழிதது, ககாமாளி நடிகரின் முன் பிளண மனு மீதுதான், 

செண்களள இழிவாக "உறறு கநாக்கும் கொது" 
அளமதி காக்கும் ஆண்களும், செண்களுகம, 
‘‘அநியாயமான இழிசொல் நாயகர்களுக்கு’’ 
என்றுகம மள்றமுகமாக, ‘‘ொமரம்’’ வீசுகி்றார்கள் 
என்று புரிநததால்தான், தன் கமளெக்கு 
வநத மனு மீது, தீர்ப்பு கூறும் தருணததில், 
ஆணாதிக்கவாதிகளின் சிநதளனகளுக்கு, 
ஒரு ெவக்குழி கதாண்ட ொளத அளமததுக் 
சகாடுததுள்ளார், இநதப்செண் நீதிெதி.

"ெமூக வளலததளங்களில் ெகிரப்ெடும் செயதிகள் என்ெது, 
அதன் கருததுக்களள ஏறறுக் சகாண்டதாகவும், அளத 
தானும் ெரப்புவதாகவுகம சொருள்ெடும்" என்று சதரியாமல் 
செயதுவிட்கடன் என மன்னிப்புக் ககட்ட ககாமாளிக்கு 
இநதப்செண் நீதிெதி ெதில் சகாடுததுள்ளார்.

"ெடுக்ளகளயப் ெகிர்வது மட்டுகம செண்கள் வாழக்ளகயில் 
உயர் ெதவிகளுக்கு வருவதறகு ஒகர வழி என்்றால், உயர் 
ெதவிகளில் இருக்கும் அளனததுப் செண்களளயுகம் 
அது உள்ளடக்குமல்லவா?" என நீதிெதி வினவியுள்ளார்.  
"யாருக்குகம செண்களள இழிவுெடுதத உரிளமயில்ளல. 
அப்ெடிச் செயவார்களானால், அது ஒரு அப்ெட்டமான மனித 
உரிளம மீ்றல்" என்று இடிதது உளரததுள்ளார்

மனுதாரரான ககாமாளி நடிகர், மன்னிப்புக் ககட்டு விட்டார் 
என்று கூ்றப்ெட்டதறகு, "உணர்ச்சிகளளக் கட்டுப்ெடுததிய 
வடிவததில் காட்டுவகத தளலளமக்கான இலக்கணம். 
சொதுவாழவில் இருக்கின்்ற மனிதர்களிடமிருநது, வரும் 
சொறகள் ெமாதானதளதயும், நல்லிணக்கதளதயும் 
சகாண்டு வர கவண்டும். அளவ சவறுப்ளெயும், 
பிளவுகளளயும் சகாண்டு வரக்கூடாது. நாம் என்ன 
கவண்டுமானாலும் சொல்லலாம். பி்றகு "மன்னிப்பு" 
எனச் சொல்லித தப்பிததுக் சகாள்ளலாம் என்று 
யாரும் எண்ணிவிடக் கூடாது." என்று நீதியரெர் 

கூறியுள்ளார். 

"முகநூல் ெக்கதளதப்ெடிததுப் ொர்க்காமகலகய, ெகிர்வு 
செயது விட்கடன்" என்்ற மனுதாரரின் நியாயப்ெடுததலுக்கு, 
"தவறுகளும், குற்றங்களும் ஒன்்றல்ல. குழநளதகள்தான்  
தவறு செயயும். அளத மன்னிதது விடலாம் அதுகவ 
வயது வநதவர்களால் செயயப்ெடுமானால், அளவ 

குற்றங்களாகததான் ஆகிவிடுகின்்றன." என்று கூறியுள்ளார்.

"அநத முகநூல் ெக்கததில் எழுதப்ெட்டுள்ள சமாழி 
இழிவுெடுததுவதாகவும், ஆொெமாகவும் உள்ளது. மனுதாரர் 
அளவு பிரெலமும், வயதும் உளடய ஒருவருக்கு ஏறபுளடயதல்ல.
மனுதாரர் ெடிததவர். நிள்றய பின்ெறறுெவர்களளக் 
சகாண்டுள்ளார் எனும் கொது, இததளகயச் செயளல, 
ஏறக முடியவில்ளல. தன்ளனப் பின்ெறறுெவர்களுக்கு 
ஒரு முன் மாதிரியாகத திகழாமல், அவர் ஒரு தவ்றான 
முன்னுதாரணதளதப் ெதிவு செயது விட்டார் என்றும் நீதியரெர் 
கூறியுள்ளார்.

கமறகண்ட செண் நீதியரெரின் சொறகள், குறிப்பிட்ட அநத 
நடிகருக்கு மட்டுமல்ல. நம்ளமச்சுறறி நிலவும் ஆணாதிக்கச் 
ெமுதாயம் முழுளமக்குகம சொருநதும்.

- ரேொடரும்

டி.எஸ்.எஸ்.மணி

இநத செண் நீதிெதி தனது கண்டனதளதப் ெதிவு செயகி்றார். 
ககாமாளி நடிகரின் கூறறுக்கு எதிராக, கிளர்ச்சி செயத 
செண் ஊடகவியலாளர்களும், ஆண் ஊடகவியலாளர்களும், 
கல்சலறிநதார்கள் என வழக்குப்ெதிவு செயத காவல்துள்றயின் 
"திளெ திருப்பும் திருப்ெணி" ககாமாளிததனததின் மீதான 
குற்றதளத மள்றக்க முயன்்றாலும், அதன் "சகாடூரச் 
சிநதளனளய" சவளிச்ெம் கொட்டுக் காட்டுகி்றார் இநதப்செண் 
நீதிெதி.

கமலிடதது ஆதரகவா, அனுதாெகமா, இருப்ெதனாகலகய, 
"கதடப்ெடுவதாக" ஊடகத தர்மங்கள் "திளரப் ெடம்" 
காட்டும்கொது, தனது வட்டாரததிகல, ெகிரங்கமாகப் ெவனி 
வரும் ககாமாளிக்கு, ெட்டப்ெடி "முன் பிளண எடுக்க" 
ஆதரவுச் ெக்திகள் செயல்ெடும்கொது, அதறகு "ெம்மட்டி அடி" 
அடிததிருக்கி்றார் இநதப் செண் நீதிெதி.

ஆண் ஆதிக்கச் ெக்திகள் அளனவருகம இகதகொலப் 
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 ஜூன் 28 - உலக ஏ்ழகள் தினம்

இலக்கிய வரலாறுகள்:

கொவிரிக்கும் தமிழகததிறகுைான பன்்னடுங 
காலந்்தாட்்ட வரலாறுகலள்யல்லாம் 
தமிழில் எழுதப்பட்்ட கம்பராைாயைம், 

சிலப்பதிகாரம் பட்டினப்பாலல, நள்வண்பா , 
தனிப்பா்டல் திரட்டு என ஒவ்வாரு இலக்கிய நூல்களாக 
வாசிதது அதிவல காவவரி குறிதத ்சய்திகள் பல 
நூறைாண்டுகளுக்கு முன்னவர எழுதப்பட்டு விட்்டனவவ 
என ்பருலை்காள்ளலாம். இவவளவு ஏன் 1924ஆம் 
ஆண்டு காவிரி ஒப்பந்தததிறகு சில ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னதாகவவ 
“கைஙமகை நதிப்புரதது பகைாதுமை �ணடம்
கைாவிரி சைறறிமலேககு ைாறுசகைாள்பைாம்”

என்ை முண்்டாசுக்கவி பாரதி பாடிய காவிரியின்்பருலை 
மிக்க பா்டல்கலளயும் மீண்டும் மீண்டும் வாயார 
பாடிக்்காள்ளலாம். இலவ்யல்லாம் இன்றும் தமிழ 
புலவர்களுக்கும், தமிழததுலை ைாைவர்களுக்கும் 
ஆய்வு பட்்டஙகள் வாஙகுவதறகு பயன்படுகிைவத தவிர 
இலக்கியததிலுள்ள நைது காவிரி நதிநீர் உரிலைலய 
இப்வபாலதய இலையதள வைாகததிலுள்ள இளம் 
தலலமுலையின் கவனததிறவகா, நீதிைன்ை கவனததிறவகா 
இலவ்யல்லாம் ஒரு ்பாருட்்டாகவவ இல்லல என்பவத 
எதார்ததைான உண்லையாக உள்ளது.

இலக்கிய நூல்களில் ்சால்லப்படுபவனறறுக்காக 
ைட்டும் நாம் காவிரி உரிலைலய வகாரவில்லல. ைாைாக 
இலக்கியமும், வரலாறுகளும் நம் க்டந்தகால உரிலைகலள 
ஆதாரைாக ்தரிவிப்பதினால் நிகழகால வபாராட்்டததின் 
தீவிரதலத இன உைர்வு்டன் ்காண்டு ்சல்லுவை 
என்ை உயரிய வநாக்கததிறகாகவவ காவிரி பறறிய 
வரலாறுகலளயும், இலக்கிய சான்றுகலளயும் சுட்டிக்காட்்ட 
வவண்டியுள்ளது. வரலாறுகலள அறிந்தவர்களாவலவய 
வரலாறு பல்டக்கும் வண்ைைாக நிகழகாலததில் வாழ 

முடியும் என்பது உண்லைவய.

காவிரி அரசியல் 
ைக்களின் வாழவாதார பிரச்சலனக்ளல்லாம் 

அரசியலாகிவிட்்டால் ்தருவில் நிறபது ைக்கள் தான்.  
அரசியலுக்கு அப்பாறபட்்ட உரிலை முழக்கம் ைட்டுவை 
ைக்களுக்கான வாழவாதாரதலத ்பறறுததரும் என்பது 
காவிரிக்கு முறைாகப் ்பாருந்தும் தீர்வு.

ஈழம்பறறி வபசினாலும், காவிரி பறறி வபசினாலும் 
எப்வபாதும் எதலனயும் திராவி்ட கட்சிகளினாவலவய இந்த 
நிலலலை என அடி நாதம் ்தரியாத சிலர் வபசுவலத 
அன்ைா்டம் வதனீர் கல்ட ்தா்டஙகி ்தாலலக்காட்சி 
விவாதம் வலர காைலாம். இதுவபான்ை நபர்களி்டம் 
திராவி்ட கட்சிகள் என்ன ்சய்துவிட்்டதறகாக இந்த 
குலைபாட்டு பாடுகிறீர்கள், என வகட்்டால் அதறகும் 
வில்ட கில்டயாது. காரைம் இவர்கள் எலதயுவை 
முழுதாக அறியாதவர்கள். இஙவக திராவி்ட கட்சிகள் 
என்ைால் ்பயரில் ைட்டுவை திராவி்டதலத சூட்டியுள்ள 
எல்வலாருைல்ல என்பலத குறிததுக்்காள்ளவும். காவிரி 
பிரச்சலனக்கு உச்ச நீதிைன்ைததில் தமிழக அரசு 
வழக்கு ்தா்டர்ந்திருந்த நிலலயில் 1971-இல் பிரதைர் 
இந்திரா காந்தி அம்லையாரால் பலமுலை கடிதம் 
மூலைாக காவிரி பிரச்சலனலய தான் தீர்ப்பதாக 
நம்பிக்லகயுறுதி அளிக்கப்பட்டும், வநரடி சந்திப்புகள் 
ைறறும் அலனததுக்கட்சிக் கூட்்டததின்  முடிவு என 
அததலனக்கும் பிைகும் ைன்லன நாராயைசாமி, 
முர்சாலிைாைன் உள்ளிட்வ்டாரின் தனிப்பட்்ட காவிரி 
்தா்டர்பான வழக்குகள் நிலுலவயில் இருக்க தமிழக 
அரசு ைட்டும் மீண்டும் வழக்கு ் தாடுக்கும் உரிலைவயாடு 
வழக்லகத திரும்பப் ்பறை நிகழலவ பறறி்யல்லாம் 
முழுவதுைாக ்தரியாைல் அதிகாரததிலுள்ளவர்கவள    
்பாறுப்பறை முலையிலும், தரைறை வார்தலதகலள 
பிரவயாகம் ்சய்து, காவிரிலய அரசியல் வநாக்வகாடு 

நம் உரிமைக்குரல் காவிரி
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 விழு்வது எதற்கு ்ாம் மீணடும் எழு்வதற்கு கற்று ககாள்ை. - பதரியாதவர்

பயன்படுததுவலதக் காைமுடிகிைது. இவர்கள் எல்வலாரும் 
பிைலரக் குலை்சால்லி  காவிரி பிரச்சலனலய அரசியலாக்கி 
சுயலாபம் வதடுகிைார்கள் என்பலதத தமிழக ைக்கள் 
அறிவர். 

இன உரிளமக்கான  குரல்
ஆறுகள் வதான்றுமி்டஙகலளவி்டவும் அலவ 

பாய்ந்வதாடுகின்ை நிலப்பரப்பு பகுதிவாழ ைக்களுக்வக 
அவறறின் மீதான உரிலை கூடுதலாக உள்ளது. ஏ்னனில் 
அதிக ்வள்ளப்்பருக்கினால் கூடுதலான பாதிப்புகலன 
சந்திக்கின்ை ைக்கள் ஆறு பாய்ந்வதாடுகின்ை பகுதி 
ைக்களாகததான் இருக்கிைார்கள். இந்த நியதி உலக 
நாடுகள் அலனததிறகும் ்பாருந்துகிைது. காவிரியின் 
்ைாதத நீளைான 760 கி.மீ தூரததில் ஏைததாழ 65% 
சதவீத நீளம் தமிழகததில் தான் அலைந்துள்ளது. 
35% சதவீத நீளம் ்காண்்ட கர்நா்டக ைாநிலததிறகும் 
அஙகுள்ள ைாண்டியா, ைாசன் வபான்ை பகுதிகளுக்கும் 
இருக்கும் காவிரி உரிலைலய வி்ட கூடுதலான உரிலை 
தமிழகததிறகும், தமிழக விவசாயிகளுக்கும் உண்டு.

காவிரி ்்டல்்டா ைாவட்்டஙகலளயும் வசர்தது 
தமிழகததில் 16 ைாவட்்டஙகள் காவிரி நதிநீவராடு 
்தா்டர்புல்டயலவயாக இருக்கின்ைன. காவிரிலய வி்ட 
கூடுதலான நீலர அளிக்கக்கூடிய கிருஷைா நதிநீர் 734 
ஆ.மி.க நீர் அரபிக்க்டலில் கலக்க காரைைாக உள்ள 
கர்நா்டகம் தமிழகததிறகு ைட்டும் ஒரு ்சாட்டு தண்ணீர் 
கூ்ட தரைாட்வ்டாம் என அரசியல் வபதமின்றி ஒருமிதது 

கூச்சலிடுகிைது. ஆனால் இஙகுள்ள 
இன உைர்வவா எழுச்சியின்றி உைக்க 
நிலலயில் இருக்கிைது. சூதாட்்டக் களைான 
ைட்ல்டப்பந்து களததிறகுக் கூடுகின்ை 
வபரார்வம், ்பாழுது வபாக்கிறகாக இன 
உைர்லவத தள்ளி லவததுவிடுகிைது. 
த ன் ை ா ன தலத  ் க ா டு த வதனும் 
இனைானம் காக்க வவண்டும் என்ை புரிதல் 
ஏறபாட்்டா்லாழிய இன உரிலைக்குரல் 
ஓஙகி ஒலிக்காது என்பலத எல்வலாரும் உைரும் காலம் 
எப்வபாது? 

நீதியின் தாமதம்
தாைதிக்கப்பட்்ட நீதி ைறுக்கப்பட்்ட நீதிக்கு ஒப்பாகும். 

இக்கூறறு காவிரிக்கு முறைாகப் ்பாருந்தும். ஒறலைச் 
்சால்லுக்கு விளக்கம் வகட்க ஆறு வார காலம், 
பின்னர் மீண்டும் ஒததிலவப்பு என அடுக்கடுக்கான 
ஒததி லவப்புகளும் காலதாைதமும் வதர்தல் காரைமும் 
என கால் நூறைாண்டுக்கு வைறபட்்ட வழக்கு இப்படி 
காலதாைதம் ்சய்யப்படுகிைவத தவிர உ்டனடி 
ந்டவடிக்லக என்ை வபச்சிறவக இ்டமில்லல ்வறும் 
ஏட்்டளவிவலவய 205 ஆயிரம் மில்லி கன அடி நீர் 192 
ஆயிரம் மில்லி கன அடி நீராகக் குலைந்து, பின்னர் 
மீண்டும் 192 ஆயிரம் மில்லி கன அடி நீர் 177.25 
ஆயிரம் மில்லி கன அடி நீராகச் சுருஙகிக் ்காண்வ்ட 
வருகிைது. காவிரி ்்டல்்டா விவசாயிகள் விலததத 
பயிர்கள் கண்முன்வன கருகியது கண்டும், கால்நல்டகள் 
வைய்ச்சல் நிலைறறு எலும்பும், வதாலுைாய் ைடிந்ததும் 
இலத்யல்லாம் காைப்்பாறுக்காத விவசாயி 
தன்லனததாவன ைாய்ததுக்்காண்்டதும் சரிவர பதிவு 
்சய்யப்பட்டு நீதிைன்ைததின் முன் ஆவைப்படுததப்ப்டாத 
காரைததினாவலவய தான் நீதி அரசர்கள் ்பஙகளூரு 
நகர ்சாகுசு வாழவிறகாக தமிழகததிறகு உரிததான 
பஙகீட்டு நீலர அவர்களுக்குத தாலரவார்ததுள்ளனர். 
ஏைததாழ 3 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய வதலவக்கான நீலர 
இழந்துவிட்வ்டாம். மீதமுள்ள நீவரா ஏட்்டளவில் ைட்டும் 
எப்வபாது வரும் என்ை உததரவாதவை இல்லாைல் 
காததிருக்கிைது. நீதிைன்ைம் எததலன கடுலையான 
உததரவு பிைப்பிததாலும் தமிழகததிறகு ஒரு ்சாட்டு 
தண்ணீர் கூ்ட தரைாட்வ்டாம் என உறுதியாக நிறகும்   
கர்நா்டகததின் நீதிைன்ை அவைதிப்பு ் சயல்பாடு ைட்டும் 
நீதியின் பார்லவக்கு படுவவத இல்லல. அலைதிவய 
உருவாகக் ் காண்்ட தமிழக விவசாயிகள் ் ்டல்லியின்  
வீதிகளில் அம்ைைைாகவும் நின்றுவிட்்டனர். ஆனால் 
நிலலலை ைட்டும் ைாறிவி்டவில்லல. 

அடுததக்கட்ட நகர்வு 
தமிழகததிலுள்ள 16 ைாவட்்டஙகள் வநரடியாக காவிரி 

நீர் பாசனப் பகுதியாகவும், எஞ்சியுள்ள ைாவட்்டஙகள் 
குடிநீருக்காகவும், பிை வதலவகளுக்காகவும் நம்பியிருக்கும் 
காவிரி நதிநீர் மீதான நம் ைாநில உரிலைலய எவவித 
சார்புகளுமின்றி ஒருஙகிலைந்து ஒருமிததக் குரலாக 
ஒலிததால் ைட்டுவை வகட்காத காதுகளும், மிரண்டுவபாய் 
்சவிசாய்க்கும். 
“நடந்ாய் ைாழி கைாபைரி”                         

தத.தரஙகராசன் என்கிற திராவிடராசன்
தமிழகததிலுள்ள 16 மாவட்டங்கள் 

தநெடியொக கொவிரி நீர் பொ�னை பகுதியொகவும், 

எஞ்சியுள்ள மாவட்டங்கள் குடிநீருக்காகவும், 

பிற தேலவகளுக்கொகவும் நம்பியிருக்கும் 

காவிரி நதிநீர் மீதான நம் மாநில 

உரிலைலய எவ்விே �ொர்புகளுமின்றி 

ஒருங்கிளணநது ஒருமிததக் குரலாக 

ஒலித்ேொல் ைட்டுதை தகட்கொே கொதுகளும், 

மிரண்டுகொய செவிொயக்கும். 
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 ் ம்பிக்்க நி்ைநத ஒரு்வர யார முன்பும் எபத்பாதுதம மணடியி்ட த்வணடிய அ்வசியமில்்ல. - அபதுல ை்லாம்

ப�ொழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் உச்சததில் 
இ ரு க் கு ம்  இ ந் த  க ா ல த தி ல் 
ைனிதர்கள் சக ைனிதர்கவளாடு 

விலளயாடும் சூழல் ைாறி ைனிதர்களும் குழந்லதகளும் 
இயந்திரஙகவளாடு விலளயாடி இயந்திரைாகவவ 
ைாறிவரும் வநரததில் நம் பழலையான விலளயாட்்டான 
தாயம் விலளயாட்ல்டப்பறறி ்தரிந்து்காள்வவாம். 
ைகாபாரதக்கலத வகள்விப்பட்டிருக்கும் அலனவருக்கும் 
தாயம் என்ை விலளயாட்டு ஒன்றும் புதிதில்லல. 
ைகாபாரதததில் தருைன், பாண்்டவர்களின் நாட்ல்டயும், 
பாஞ்சாலிலயயும் பலையைாக்கிய சகுனியின் வஞ்சக 
விலளயாட்்டாக அல்லது சூது விலளயாட்்டாக அறிந்த 
ஒன்வை. பாண்்டவர்களுக்கும் ்கௌரவர்களுக்கும் 
இல்டயில் விலளயாட்்டாக ஆரம்பிதத தாயம் என்னும் 
விலளயாட்டு பின்நாளில் மிகப்்பரிய வபாருக்கு மூலைாக 
இருந்தது என்பலதயும் ைகாபாரதம் ்தரிந்த எல்வலாரும் 
அறிந்திருப்பீர்கள். தாயம் எனும் விலளயாட்ல்ட 
ைகாபாரதததில் பாண்்டவ ைன்னர்கள் நாட்ல்டயும், 
பாஞ்சாலிலயயும் இழக்கக் காரைைான விலளயாட்டு 
என்று பார்ப்பதுவபால் துரிவயாதனன் -சகுனியின் பக்கம் 
நாட்ல்டயும் பாஞ்சாலிலயயும் ் பறுவதறகுக் காரைைான 
விலளயாட்்டாக இருந்திருக்கிைது என்பலதயும் நாம் 
கவனததில் ் காள்ளவவண்டும். இது மிகவும் பழலையான 
விலளயாட்டு என்பதால் அது எப்வபாது யாரால் எஙகு 
வதான்றியது என்கிை ஆராய்ச்சிக் வகள்விக்கு இன்னும் 
பதில் காை முடியாைவலவய உள்ளது. இது நாட்ல்டயும் 
ைலனவிலயயும் லவதது விலளயாடும் அளவிறகு உள்ள 

அரசர்களுக்கு ைட்டுவைா அல்லது பைக்காரர்களுக்கு 
ைட்டுவைா உரிய விலளயாட்டு என்று சாதாரை ைக்கள் 
ஒதுஙகவவண்்டாம். பலையம் லவக்காைல் விலளயாடினால் 
இது சாதாரை ைனிதர்களும் விலளயாடும் விலளயாட்டுதான். 
அலத எப்படி விலளயாடுவது என்று பார்ப்வபாம்.

தாயம் விலளயாட்ல்டக் கடுலையான ைலழக் 
காலஙகளிவலா அல்லது கடுலையான ்வயில் 
காலஙகளிவலா ்பாழுது வபாக்கிறகாக விலளயாடும் 
உள்விலளயாட்்டாகும். ்பரும்பாலும் ்பண்கவள 
விலளயாடுவார்கள். பிைகு ்பண்கள், ஆண்கள் ைறறும் 
சிறுவர்கள் என அலனவரும் வசர்ந்து விலளயாடுகின்ை 
விலளயாட்்டாகப் பரிைமிததது.

தாயம் விலளயா்ட விலளயாட்டுக் களம் என்று 
நாம் எதுவும் ்பரிதாக கட்்டலைப்பு வசதிகள் எதுவும் 
வடிவலைக்கத வதலவயில்லல. வீட்டின் தலரயில் கட்்டம் 
வலரந்து ைரம் அல்லது ் சம்பினால் ஆன நான்கு முகம் 
்காண்்ட தாயக்கட்ல்டலய தலரயில் உருட்டி அதில் விழும் 
புள்ளிகளின் எண்ணிக்லகக்குத தக்கவாறு காய்கலள 
தாயக்கட்்டததில் நகர்ததி விலளயா்டலாம். தற்பாழுது 
ஆறுமுகம் ்காண்்ட தாயக்கட்ல்டகளும் குழந்லதகள் 
ஆடுவதறகான கட்்டஙகளும் கல்டகளில் விறகப்படுகின்ைன. 
ஒரு சில பகுதிகளில் தாயக்கட்ல்டக்கு பதில்   
புளியங்காட்ல்டகலள உருட்டியும் விலளயாடுகின்ைனர். 
இந்தியாவின் பல்வவறு பகுதிகளில் பல்வவறு விதைான 
கட்்டஙகள் அலைதது விலளயாடினாலும், தமிழர்கலளப்  
்பாறுததவலரயில் இரண்டு வலகயான கட்்டஙகலள 
அலைதது விலளயாடுகின்ைனர். அதில் ஒரு வலக தாயக் 
கட்்டததில் காய்கலள உட்புைைாக ஒரு சதுரததில் லவதது 
அதன் ் வளிப்புைைாக நான்கு பக்கமும் 6 x 3 கட்்டஙகள் 
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அலைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் ைற்ைாரு வலக தாயக் 
கட்்டததில் 7 x 7 சதுரைாக அலைக்கப்பட்டிருக்கும். வசாழி, 
்சாக்கட்்டான், பாம்பு ஏணி வபான்ை விலளயாட்டுகளும் 
இந்த தாயம் விலளயாட்டின் வலககவளயாகும்.

நான்முக தாயக்கட்ல்டலய ்காண்டு 3x6 கட்்டததில் 
எப்படி தாயம் விலளயாடுவது என்று பார்ப்வபாம். 

இரண்டு முதல் நான்கு வபர்வலர தாயம் விலளயா்டலாம். 
நான்கு பக்கமும் நாலு வபர் அைர்ந்து விலளயா்டலாம். 
எதி்ரதிவர இருப்பவர்கள் கூட்்டாகவவா தனியாகவவா 
விலளயா்டலாம். கூட்டுச் வசர்ந்து விலளயாடுவலதக் 
கன்லன கட்டுதல் என்று ் சால்லப்படும்.ஒவ்வாரு ஆட்்டக் 
குழுவும் இருவவறுபட்்ட (கறகள், புளியங்காட்ல்ட) 
ஆறு காய்கலளக் கட்்டததின் லையப்பகுதியான ைலனப் 
பகுதியில் லவதது ஆட்்டதலதத துவக்க வவண்டும்.

தாயக் கட்ல்டலய உருட்டி தாயம் விழுந்தபின்தான் 
ைலனயிலிருந்து காய்கலள  நடுவில் உள்ள முதறகட்்டததில் 
இைக்க வவண்டும். தாயம் என்பது ஒரு கட்ல்டயில் 
ஒரு புள்ளியும் ைறு தாயக்கட்ல்டயில் பூஜஜியமும் 
விழுவதாகும். தாயம் விழும் வலர 5, 6, ைறறும் 12 ஆகிய 
எண்கள் விழுந்தால் தாயக்கட்ல்டலய உருட்டி ைறுபடியும் 
விலளயா்டலாம். தாயக்கட்ல்டலய உருட்டும் வபாது 2, 
3, ைறறும் 4-ஆகிய புள்ளிகள் விழுந்தால் உருட்டியவர் 
ைறுபடியும் ஆ்டக்கூ்டாது. ஒரு ஆட்்டததில் முதல் காலய 
ைலனயில் இருந்து இைக்குவதறகான தாயம் விழும் முன் 
விழுந்த அலனதது ைறு ஆட்்டப் புள்ளிகலளயும் கைக்கில் 
எடுததுக்்காள்ளலாம்.

ஒரு கட்்டததில் ஒரு ஆட்்டக்காரரின் காய்கவள 
இருக்க வவண்டும். வவறு ஆட்்டக்காரரின் காய்கள் அவத 
கட்்டததில் நுலழந்தால் முதலில் அஙகிருந்த காய்கலள 
்வட்டி  ைலனயில் லவக்கப்படும். மீண்டும் தாயம் 
வபாட்டுதான் அந்தக் காலய ைலனயிலிருந்து கட்்டததிறகுள் 
இைக்க வவண்டும். தாயக்கட்்டஙகளில் சில கட்்டஙகளில் 
ைட்டும் குறுக்வக இரு வகாடுகள்(x) வபா்டப்பட்டிருக்கும் 
அதுக்கு ‘ைலல’னு வபர். இந்த கட்்டததில் காய்கள் வந்து 
நிறபதறகு ைலலவயறுதல் என்று ் பயர். இந்த கட்்டததில் 
ஒரு ஆட்்டக்காரரின் காலய இன்்னாரு ஆட்்டக்காரரால் 
்வட்்ட முடியாது. தாயக் கட்ல்டலய உருட்டும்வபாது 1, 
5, 6, அல்லது 12 ஆகிய புள்ளிகள் விழுந்தால் அவர்கள் 
ைறுபடியும் ஆ்டலாம். பிைர் காய்கலள ்வட்்டலாம்.

ஒரு ஆட்்டக்காரரின் காய்கள் ஒரு முலை அலனதது 
கட்்டஙகலளயும் சுறறி நடுவில் அடுதத ஆட்்டக்காரரின் 
காய்கலளயும் ்வட்டி வந்த பின் திரும்பவும் ைலனக்குள் 
்சல்லும் காய்கலள பழம் என்பார்கள். எதிர் ஆட்்டக்காரரின் 
காய்கலள ் வட்்டவில்லல்யன்ைால் ைலனக்குள் ் சல்ல 
முடியாது. அவவிதம் ைலனக்குள் ்சல்ல முடியாத 
காய்கள் கல்டசிக் கட்்டததிவலவய தஙகி விடும். சிலர் 
வவண்டு்ைன்வை சில காய்கலள ்வட்டுக்கு  விட்டுக் 
்காடுதது ைறுபடியும் சுறறி வரலவப்பதும் உண்டு.

காய்கள் ைலனப் பகுதியில் இருந்து எல்லாக் 
கட்்டதலதயும் சுறறி பின் மீண்டும் ைலனக்குள் புகுந்த 
காய்கலள ஆட்்டததில் இருந்து எடுததுவிடுவார்கள், 
அதறகு பழம் எடுததல் என்று ்பயர். முதலில் எந்த 

ஆட்்டக்காரர் தனது ஆறு காய்கலளயும் 
பழைாக ைாறறுகிைார்கவளா அவர்கவள 
்வறறி ்பறைவர்களாவர்.

நான்கு வபர் ்காண்்ட ஆட்்டததில், 
எதி்ரதிவ ர  அைர்ந்திருப்பவர்கள் 
ஓரணியாகச் வசர்ந்து,  ஈரணியாக 
ஆடும் வபாது ஆட்்டம் விறுவிறுப்பாகவும் 
வவகைாகவும் முடியும்.

இந்த விலளயாட்ல்டச் வசாழிகலள உருட்டியும் ஆறுமுக 
தாயக்கட்ல்டலய உருட்டியும் புளியங்காட்ல்டலய 
உருட்டியும் சிலர் விலளயாடுவதுண்டு.

இந்தத தாய விலளயாட்டு அப்படி என்ன நைக்கு 
நன்லை பயக்கிைது அலத ஏன் அடுதத தலலமுலைக்கு 
நாம் ் சால்லிததரவவண்டும் என்று நீஙகள் நிலனக்கலாம். 

இந்தத தாயம் விலளயாட்டு அறபுதைாகக் கணிததலதக் 
கிராைப்புை ்பண்களுக்கு ்சால்லிததருகிைது. தாயததில் 
காய்கலள நகர்தத வதலவயான அறிவுத திைனும் எதிரியின் 
காய்கலள ்வட்டுவதறகான சிந்தலனத திைலனயும் 
வளர்க்கிைது. தாய விலளயாட்டு வபாரில் வீரர்கலள 
எவவாறு வழிந்டததுவது என்கிை யுக்திலய அழகாகச் 
்சால்லிக் ் காடுப்பதில் தாயததிறகு நிகர் தாயவை. இலத 
சதுரஙக ஆட்்டத தின் முன்வனாடி எனலாம். 

இந்த விலளயாட்டு தனிைனித வாழவில் வாழக்லகயின் 
எதார்தததலத ்சால்லிக்்காடுக்கிைது. ைனிதனாக 
வதான்றிய எவனும் வாழவின் எல்லாக் கட்்டஙகலளயும் 
க்டந்து முன்வனறினால் தான் பழம் என்னும் உயர்ந்த 
நிலலலய அல்டய முடியும். வாழவின் சில கட்்டஙகள்தான் 
ைலலயின் வைல் இருப்பது வபான்று பாதுகாப்பானது ைறை 
கட்்டஙகளில் எல்லாம் மிகக் கவனைாக இருக்க வவண்டும். 
அப்படி இல்லல என்ைால், அடுததவரால் எந்த வநரமும் 
்வட்்டப் ப்டலாம் அல்லது வவட்ல்டயா்டப்ப்டலாம். 
எப்வபாதும் ஆறுவபால் முன்வனாக்கிவய நகரவவண்டும் 
என்பலத காய்களின் முன்வனாக்கிய நகர்வு நைக்கு 
உைர்ததுகிைது. வாழவின் எந்த ஒரு கட்்டததில் நாம் 
வீழததப்பட்்டாலும் ைன உறுதிவயாடு மீண்டும் முதலில் 
இருந்து கவனைாக நம் பயைதலதத ் தா்டஙகினால் நிச்சயம் 
வாழவில் பழம் என்னும் ்வறறி நிலலலய அல்டயலாம். 
இந்த ஆட்்டததில் ஏவதா ஒரு காலய பழைாக்குவதல்ல 
்வறறி, எல்லாக் காய்கலளயும் பழைாக்குவவத ்வறறி 
என்கிைது தாயம் என்னும் விலளயாட்டு. இதன் ்பாருள் 
என்ன்வன்ைால் ைனிதனின் வாழவில் ஏவதா ஒன்று மிகுந்து 
இருப்பதல்ல ் வறறி எல்லா நல்ல பண்புகளின் மிகுதிதான் 
்வறறி என்கிை வாழக்லகப் பா்டதலத இலதவி்ட யார் 
நைக்கு ்சால்லிக் ்காடுக்க முடியும்.

எனவவ ் பறவைார்கவள உஙகள் குழந்லதகள் எல்லாம் 
்வறும் படிப்பில் அதிக ைதிப்்பண்கள் ் பறுவது ைட்டும் 
்வறறியல்ல எல்லா நல்ல பண்புகலளயும் ்பறுவது 
தான் ்வறறி என்று ்சால்லும் தாயம் விலளயாட்ல்ட 
உஙகள் குழந்லதகளுக்கு வகால்ட விடுமுலையிவலவய 
்சால்லிக்்காடுஙகள். அவர்களும் வாழவில் அலனதது 
பண்புகலளயும் ்பறறு ்வறறி வாலக  சூ்டட்டும். 

- இன்னும் விலையொடைொம்

கு.முருககசன்
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 ்ம்பிக்்க உ்டன் உனது முதலடி்ய எடுத்து ்்வ. முழுப ்படிக்கட்்டயும் நீ ்பாரக்க த்வணடிய அ்வசியம் இல்்ல. 
  முதல் ்படியில் ஏறு. - மார்டின் லூதர் கிங இ்ளயவர்

PCOS (Poly Cystic Ovary Syndrome) 
என்ை பல கட்டிகளுள்ள சூலகஙகள் 

வநாய். க்டந்த பதது வரு்டஙகளில் PCOS என்பது மிகவும் 
சாதாரைைாகப் வபச்சுவாக்கில் விழும் ் சால்லாகிவிட்்டலத 
நீஙகள் உைர்ந்திருக்கலாம், குறிப்பாக வளர் இளம் 
்பண் பிள்லளகலளப் ்பறை அம்ைாக்கள் ைததியில். 
PCOS என்ைால் என்ன என்று வகட்்டால், இது உ்டலில் 
உருவாகும் ஒருவித நிலல. இந்நிலல உருவாகுைாயின், 
்பண்களுக்கு ஒழுஙகறை ைாதவி்டாய் ஏறபடும், வதாலின் 
எண்லைப்பிசுபிசுப்பு அதிகைாகி பருக்கள் ்பருக 
வாய்ப்பு ஏறபடும், முக்கியைாக தலலமுடி ்காட்டும் 
பிரச்சலனயும் முகததில் ையிர் வளரும் பிரச்சலனயும் 
ஏறபடும். வைறகூறியவறவைாடு, இந்நிலலலை உருவானால், 
கருததரிப்பது சிக்கலாகும். ்பண்களின் ைததியில் சுைார் 
5 முதல் 8 சதவிகிதம் வபருக்கு இந்நிலல இருப்பதாய் 
்சால்லப்படுகின்ைது. ்பாதுவாய் PCOS நிலல உள்ள 
்பண்கள், உ்டல் எல்டப் அதிகப்படுதலாவலா அல்லது 
உ்டல் பருைனாவலா பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். 

PCOS நிலலயால் பாதிக்கப்பட்்ட ்பண்களுக்கு 
Ovary என்ை சூலகம் ஒழுஙகாய் இயஙகாைல், 
்்டஸ்வ்டாஸ்்்டவரான் என்ை ைார்வைாலன அதிகம் 
சுரக்கும். ்்டஸ்வ்டாஸ்்்டவரான் என்ை ைார்வைான் 
்பாதுவாக நாம் ஆண்களு்டன் சம்பந்தப்படுததிக் 
வகள்விப்பட்டிருந்தாலும் இந்த ைார்வைான் ்பண்கள் 
உ்டலிலும் சிறிதளவு சுரக்கும் என்பலத இஙகு நிலனவில் 
்காள்ளவவண்டும். PCOS ் பாழுது, இந்த வழக்கததிலன 
வி்ட இன்னும் அதிகைாகச் சுரக்கும். 

சூலகஙகள், முட்ல்டகலளக் ்காண்டிருக்கும் 
மிகவும் சிறிய திரவம் நிரப்பப்பட்்ட லபகலள உறபததி 
்சய்கிைது. இந்தப் லபகள் தான் நுண்ைலைகள் அல்லது 
திரவப்லப (follicle) . ஒவ்வாரு ைாதமும் ்பண்களின் 
சுழறசி சையததில், ஒரு முட்ல்டலயக் ்காண்டிருக்கும் 
முதிர்ச்சியல்டந்த ஒரு திரவப்லப உல்டந்து முட்ல்ட 

்வளிவயறும். இந்த நிகழவிறகு முட்ல்ட ்வளிப்படுதல் 
(Ovulation) என்று ்பயர். 

PCOS  உள்ள ்பண்களில், மூலள, முட்ல்டகலள 
முதிர்ச்சியல்டயச் ்சய்து, விடுவிக்கும்படி ஒரு சுரப்பு நீர்ச் 
்சய்திலய சூலகஙகள் அனுப்பாது. இதனால், முட்ல்ட 
்வளிப்படுதலானது (ovulation) சில வவலளகளில் ைாததிரம் 
நல்ட்பறும் அல்லது நல்ட்பைாது. ் வடிப்பதறகுப் பதிலாக 
முட்ல்டகள் சூலகஙகளுக்குள்வள சிறு சிறு திரவப் லபகளாக 
வளரும். ைார்வைான் அளவுகளும் சைநிலல ைாறிவிடும். 

PCOS உள்ள ்பண்கள்,

 வரு்டததிறகு 8-றகும் குலைவான ைாதவி்டாய் 
சுழறசியிலனக் எதிர்வநாக்குவார்கள். 

 ஆண்களுக்கு ைாததிரம் அ்டர்ததியான ையிர் வளரும் 
இ்டஙகளான வைல்உதட்டிறகு வைல், தால்ட, ்நஞ்சுப் 
பகுதி, வயிறறுப் பகுதியில் ையிர் வளர்ச்சியிலனக் 
காண்பார்கள். 

 உ்டல் எல்ட ்வகுவாக உயர்ந்து உ்டறபருைனால் 
பாதிக்கப்படுவார்கள். 

 ஆண்கள் எதிர்வநாக்கும் தலல வழுக்லக பிரச்சலனலய 
எதிர்வநாக்குவார்கள்.

 பருக்கள் பல்கிப்்பருகும்.

 ைருததுவ உதவி இல்லாைல் கருததரிப்பதில் 
பிரச்சலனயிலன எதிர்வநாக்குவார்கள். 

அவதாடு, PCOS உள்ள ் பண்கள் பிை வலகயான உ்டல் 
உபாலதகளால் பாதிக்கப்படுவதறகு சாததியக்கூறுகள் 
இருக்கின்ைன. 

அலவ, 

 இரததததில் அதிக அளவு சர்க்கலர (நீரிழிவு வநாய்)

 இரததததில் அதிக அளவு ்காழுப்பு 

அறிந்து
க�ொள்வொம்:PCOS
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 ்வாழக்்க எனும் ஓட்ட்பநதயத்தில் ்ம்பிக்்கயில்்லகயனில், நீ நிச்சயம் ததாற்றுப த்பா்வாய் - பதரியாதவர்

மொ ற்றதளத கநாக்கிப் ெயணிததுக் சகாண்டிருக்கும் 
இவ்வுலகில் ொதிகளளயும் ெமயங்களளயும் 

கண்டறிய கநரம் ஏது?

இப்ெடியாக ஒரு ொரார் ொதிகளள ஒழிப்ெதறகாகப் கொராடிக் 
சகாண்டிருக்ளகயில் மறுபு்றம் ொதியததுவம் தளலவிரிதது 
ஆடிக்சகாண்டு தான் இருக்கி்றது.அடுதத தளலமுள்றயினரான 
மாணவர்ககள இதளனத தகர்தசதறிவார்கள் என்்ற 
நம்பிக்ளக ெலரின் மனதிலும் உண்டு. ஆனால், தங்கும் 
விடுதிகளிலும், ெடிக்கும் இடங்களிலும் ொதியினால் ெகுததுப் 
ொர்க்கப்ெடுவளத யார் அறிவார்? கமலும் கிராமப்பு்றங்களில் 
தங்கள் வீட்டிறகு கவளல புரிய வரும் செரியவர்களள 
அவர்களின் செயளரக்சகாண்கடா, சதாழிளலக்குறிதகதா 
அளழக்கும் வழக்கதளத யார் மாறறுவார்?

சவளியுலகிறகும், ெமூக வளளதலங்களுக்கும் நல்லவர் 
கவடமிட்ட ெலரும் தங்கள் இல்லங்களிலும், கவளலயிடங்களிலும் 
ொதியததுவதளத களடப்பிடிப்ெது ஏன்?

தன் செயரின் பின்னால் தன் ெடிப்புத தகுதிளய இளணதத 
காலம் கொய, தன் ொதிளய இளணக்கும் காலம் வநதுவிட்டது.

அன்று செரியார் கூறினார் "“நரக வாழவாயிருநதாலும் 
அங்கு நான் மனிதனாக மதிக்கப்ெடுகவனாகில் அவ்வாழகவ 
இப்பூகலாக வாழளவவிட கமசலன்று கருதுகவன். நரகவாழவு 
மட்டுமல்ல; அளதவிடப் ெலசகாடிய கஷடங்களள அனுெவிக்க 
கநரும் இடமானாலும் அவ்விடததில் நான் மனிதனாக மதிக்கப் 
செறுகவன் என்்றால் அவ்வாழகவ இவ்விழிச்ொதி வாழளவ 
விட சுகமான வாழவு என்று கருதுகவன்”என்று.இன்க்றா 
நரகததில் வாழநதாலும் என் ொதியின் செயகராடு வாழ 
விளழகிக்றன் என்கின்்ற மக்கள் அலாதி.

இப்ெடியாகச் ொதிளயயும், ெமயதளதயும் வளர்தது வரும் 
மக்களின் மததியில், தங்களின் செறக்றாரின் 
செயளரத தன் செயரின் பின்னால் 
இளணததுப் செருளம சகாள்ளும் மக்களளக் 
கண்டு பூரிக்கிக்றன். முறகொக்கான வாழவின் 
மூலதனம் அவர்ககள என நம்புகிக்றன். 
நாம் அளனவரும் ‘‘ொதிக்குப் பி்றநதவர்கள் 
அல்ல, ொதிக்கப் பி்றநதவர்கள்’’.

-வர்ஷினி ர�ல்வெொஜ்

சாதிக்குப் பிறந்தவர்கள்

அல்்ல
சாதிக்்கப் பிறந்தவர்கள்

 Sleep Apnea என்னும் தூக்கததின் 
்பாழுது மூச்சுததிைைல் 

PCOS நிலல உள்ள ்பண்களுக்கு 
இதய  வ ந ா ய்  ஏ ற ப டுவதற க ான 
வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக 
ஆராய்ச்சிகள் ்தரிவிக்கின்ைன. எனவவ 
ைருததுவர்களின் ் தா்டர் கண்காணிப்பின் 
வழி அலவ தீவிரைாவதறகு முன் 
கண்்டறிந்து அதறகான சிகிச்லசகலள 
வைற்காள்வதறகான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

ஆக, PCOS இலன கண்்டறிவதறகு ஏதாவது குறிப்பிட்்ட 
பரிவசாதலன இருக்கிைதா என்று வகட்்டால், இல்லல 
என்பவத பதில். ைருததுவர் உஙகளது ைாதவி்டாய் சுழறசி 
பறறியும் வதால் ைறறும் முடி வளர்தல் பறறியும் விசாரிதது, 
பின் உ்டல் எல்ட பறறி வகட்டு அறிந்து அதன் பின் உஙகள் 
ைருததுவ வரலாறறிலன வநாக்கி, அதலன ஆதாரைாய்க் 
்காண்டு உஙகளுக்கு PCOS நிலல இருக்கிைதா 
இல்லலயா என்று முடிவு ்சய்வார்.

வதலவப்பட்்டால், இரதத ைாதிரி எடுதது, ைார்வைான் 
அளவுகலளயும், சர்க்கலர அளவுகலளயும் கைக்கிடுவர். 
அவதாடு, திரவப்லபகலளக் கண்்டறிவதறகாக சூலகஙகலள 
(Ovaries) ஐ அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கானும் ்சய்யக்கூடும்.

சரி. PCOS நிலலயில் இருந்து மீள்வதறகு சிகிச்லச 
ஏதாவது இருக்கின்ைதா என்ைால், இல்லல. சைாளிப்பதறகுத 
தான் சிகிச்லசகள் இருக்கின்ைன. 

கருததரிக்காைல் இருப்பதறகு PCOS ஒரு முக்கிய 
காரைம் என்று முன்னவை கூறியிருந்வதன். ஆகவவ, 
அதிக உ்டல் எல்டயாலும் உ்டற பருைனாலும் நீஙகள் 
பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், சததான ஆகாரம் வழிவயவும், 
fast food ைறறும் sweetened beverages உட்்காள்வலத 
கட்டுப்படுததிவயா அல்லது முறைாய் தவிர்தவதா வதலவயறை 
உ்டல் எல்டயிலனக் குலைக்கலாம். அப்படிச் ்சய்தாவல 
ைாதவி்டாய் சுழறசிகள் சரியாகி, கருததரிப்பதறகான 
வாய்ப்புகள் அதிகப்படும். நீஙகள், உ்டல் எல்டயிலனக் 
குலைததும் சுழறசிகளில் பிரச்சலன இருந்தால், 
நீஙகள் ைருததுவலர அணுகுதல் வவண்டும். ைருததுவ 
உதவியின் வழிவயவும் அவரின் ஆவலாசலனயும் தான் 
கருததரிப்பதறகான வாய்ப்புகலள அதிகப்படுததும். 
PCOS நிலல உள்ள ்பண்கள் கருததரிக்க விரும்பினால் 
அவர்களுக்கு ்சால்லப்படும் முதல் ஆவலாசலன உ்டல் 
எல்டலயக் குலைததல் குறிதது தான். ைருததுவ ஆவலாசலன 
படி, முலையாக எல்டயிலனக் குலைப்பது தான் என்றும் 
நல்லது என்பலத இஙகு குறிப்பி்ட விரும்புகிவைன். 

PCOS என்ை இந்த நிலலயிலன நாம் முறைாய் 
ைாறை முடியாது என்ை வபாதிலும் முலையான ைருததுவ 
உதவியினாலும் lifestyle changes என்ை அன்ைா்ட 
வாழக்லகயில் நம் ஆவராக்கியததிறகாக சிறசில 
ைாறைஙகலள ் சய்வதன் வழிவயவும் நாம் ஆவராக்கியைான 
வாழக்லகயிலன வாழ முடியும், PCOS உ்டன் ் தா்டர்புல்டய 
நீரிழிவு ைறறும் இதய வநாய்களில் இருந்து நம்லை நாவை 
காததுக்்காள்ள முடியும் என்பலதயும் இந்த வநரததில் 
உஙகளுக்கு நான் ்தரிவிததுக்்காள்கிவைன்.        

மருத்து்வர யாழினி
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 ் ம்பிக்்க இருநதால் சநததாஷமாக இருப்பாய் ,சநததாஷம் இருநதால் சாத்னகள் கசய்்வாய் - பஜாயி நமத

மாட்டிறைச்சியும்
மனிதக்காறையும்!

ஒரு வரலொற்றுப் பின்னணி

சென்்ற இதழ சதாடர்ச்சி...

நாம் இதுவலர பார்தத இலக்கிய, வவத, புராை 
ஆதாரஙகளின் மூலம் நைக்குக் கில்டக்கும் ்சய்திகள் 
்சால்வ்தன்ன?

(1) இந்தியததுலைக்கண்்டததின், அலனததுப்பகுதியிலும் 
ஆடுகளும், ைாடுகளும், பைலவகளும், மீன்களும் 
ைனிதர்களின் உைவாக இருந்தன. அவறறில் எந்த 
விலஙகும் விலக்கப்ப்டவில்லல.

(2) சிந்து சை்வளிப் பகுதிகளுக்குள், ஆரியர் 
ஊடுருவலுக்குப் பின் ஏறபட்்ட வவதஙகளில் ைாடு 
உட்ப்ட அலனதது விலஙகுகளும் பைலவகளும் 
உைவுக்காகக்்கால்லப்பட்்டன. யாகஙகளில் 
பலியி்டப்பட்்டன. பசுக்கலள பார்ப்பனர்களுக்கும் 
்காடுததுவி்ட வவண்டும் என்ை கருததும் வந்தது. 

(3) வவதஙகளுக்கு விளக்கம் ் சால்ல வந்த உபநி்டதஙகள் 
எழுதப்பட்்ட காலததில் தான் விலஙகுகலளப் 
பலியிடுவதறகு  எதி ர ா க  சில  கருததுகள் 
்சால்லப்பட்்டன. புராைஙகளில் பசுவும் பார்ப்பனரும் 
ஒன்ைாகக் கருதப்ப்டவும் வழிப்டவும் கலதகள் 
எழுதப்பட்்டன. ‘‘ைனு’’ ஸ்மிரிதியிலும் கூ்ட ைாடு 
உண்பது தல்ட ்சய்யப்படுவதில்லல.

(4) தமிழ இலக்கியஙகளின் அடிப்பல்ட அைநூலான 
திருக்குைள் ‘‘்கால்லாலை” என்று வபசியவத தவிர 
எந்த விலஙகும் புனிதைானது என்று கூைவில்லல.

(5) சஙக இலக்கியஙகளில் பார்ப்பனர்கள் இலைச்சி 
அதுவும் ் காழுதத பசுைாட்டின் இலைச்சிலய விரும்பி 

உண்்டலதக் கூறும் பல பா்டல்கள் உள்ளன.

(6) ைணிவைகலலக் காப்பியததில் பார்ப்பனர் வீட்டு 
வாசலில் யாகததிறகாகக் கட்்டப்பட்டிருந்த பசுைாட்ல்ட 
அவிழதது அதலனக் காப்பாறறிய ‘ஆபுததிரலன” 
பார்ப்பனர்கள் அலனவரும் வசர்ந்து தாக்கியதும், 
அவலன வளர்தத பார்ப்பனர் இனி நீ என் 
ைகனல்ல என்று வீட்ல்டவிட்டு விரட்டிய ்சய்தியும் 
்சால்லப்பட்டுள்ளது.

(7) சிலப்பதிகாரததிலும், பின் வந்த பக்தி இலக்கியஙகளிலும் 
ஆரிய ையைான க்டவுள் வழிபாடு, சாதி அலைப்பு, 
்பண்ைடிலை இலவ அலனததும் வபாறைப்பட்டு, 
பார்ப்பனர்களின் ் சல்வைாகிய பசுைாடும் தனிச்சிைப்பு 
்பறைதாக எழுதப்பட்்டது. அதறகான அரசமுலைப் 
பாதுகாப்புகலள அரசர்கலள அண்டி வாழந்த 
பார்ப்பனர்கள் சாதிததுக் ்காண்்டார்கள்.

(8) சைைர்களும், ்பௌததர்களும் துைவு வாழக்லகயில் 
ஒழுக்கதலதயும், ்கால்லாலைலயயும் வலியுறுததி 
ைக்களி்டம் ் பரு ைதிப்லபப் ் பறைார்கள். அதன் பின்வப 
பார்ப்பனர்கள் முதலில் ைாட்டுக்கறிச் சாப்பிடுவலத 
நிறுததினார்கள். பிைகு இலைச்சி சாப்பிடுவலதவய 
நிறுததி விட்டு, லசவ உைவவ உயர்ந்தது. அலத 
உண்ணும் பார்ப்பனவர உயர்ந்தவர்கள் என்ை இ்டதலத 
உருவாக்கினார்கள். பசு பார்ப்பனரின் ் சல்வைாகியது.

(9) தஙகள் வைலாண்லைலய வ்டக்வக குப்த வம்ச 
அரசர்கள் மூலமும் ்தறவக பிறகாலச்வசாழ, 
பாண்டிய ைன்னர்கள் மூலமும் பார்ப்பனர்கள் 
நிறுவினார்கள். பசுலவ பலி ்காடுக்கக்கூ்டாது 
என்பலத அரசாலையாக ்வளிப்ப்டச் ்சய்தார்கள்.

(10) ைன்னர்களுக்கு அருகில் இருந்து ஆவலாசலன கூறும் 
அதிகாரதலதப் ் பறை பார்ப்பனர்கள் கூறுவவத தர்ைம் 
என்று நம்பிய இஸ்லாமிய ைன்னர்களும் பசுலவப் 
பலியி்டக் கூ்டாது என்று உததரவிட்்டார்கள். பாபரும் 
ஹீைாயூனும் மிகக்கடுலையாக அந்தததல்ட உததரலவ 
்சயல்படுததினார்கள். ஆனால் முகலாய ைன்னர்கள் 
ஆட்சிக்காலததி0ல்தான் ைாட்டுக்கறி உண்ணும் 
பழக்கம் இந்தியாவில் ஏறபட்்டது என்று தஙகள் 
வழக்கப்படி ்பாய்லைலய ்ைய்வபால் எழுதி அலத 
வரலாைாக்கும் முயறசி இந்தியாவில் ந்டக்கிைது.
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 ் ம்பிக்்க என்்பது ஒழுக்கம் மற்றும் ்பயிற்சியின் மூலமாக ்வருகிைது - ராெர்ட கிபயாசாகி

ெழக்கறிஞர் அ.அருளவமாழி - நேர்்காணல் - வ�ாடர்

மு.சி.அறிவழகன்

(11) மு க ல ா ய  ை ன் ன ர் க ல ள த  ் த ா ்ட ர் ந் து , 
வ ப ா ர் ததுகீசிய ர்களும் ,  ஆஙகிவலய ர்களும் 
இந்தியததுலைக்கண்்டததின் பகுதிகலள ஆளத 
்தா்டஙகியவபாதும் பசுைாடு பலியி்டப்படுவது தல்ட 
்சய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அலவ தனிவய 
்வட்்டப்பட்டு உைவாகப் பயன்படுததும் வழக்கம் 
இருந்து வந்தது.

இந்த வரலாறறின் ்தா்டர்ச்சியாக ஆஙகிவலயலர 
எதிர்ப்பதறகு இந்தியர்கள் என்ை அடிப்பல்டலய விட்டு 
ஹிந்துக்கள் என்ை பிரிவிலனக்குரலல முன் லவததவர்கள் 
பஞ்சாப், ைகாராஷடிரா ைறறும் குஜராததில் வாழந்த 
பார்ப்பனர்கவள அவர்களால்தான் பசுப்பாதுகாப்பு 
என்ை முழக்கமும், பசு நம் தாய் என்கிை தர்ை 
சாஸ்திரக்கலதயா்டல்கலள லையைாகக் ்காண்்ட 
இயக்கமும் 19 ஆம் நூறைாண்டின் பிறபகுதியில்தான் 
இந்தியாவில் ்தா்டஙகப்பட்்டது. அதுவும் குறிப்பாக 
1824இல்  குஜராததில் பிைந்த மூல்சஙகர் என்ை சுவாமி 
தயானந்த சரஸ்வதி என்று பின்னர் ்பயர் ைாறைம் 
்பறை பார்ப்பனர் ஆர்யசைாஜம் என்ை அலைப்லப நிறுவி 
பிரச்சாரதலதத ்தா்டஙகிய பிைகுதான் ‘‘பசு” ஹிந்துதவ 
அரசியலில் ஒரு முக்கிய இ்டதலதப் ் பறைது. அவர்தான் 
முதல் ்கௌரக்ஷினிசபா (GOWRAKSHINI SABHA) என்ை 
அலைப்லப 1882 ஆம் ஆண்டில் நிறுவினார்.  அதறகு 
முன்வப பஞ்சாப் பகுதிகளில் பசுப்பாதுகாப்பு இயக்கம் 
என்ை ்பயரில் 1870 ஆம் ஆண்டில் வபாராட்்டஙகள் 
ந்டந்தன. 1893 இல் நாக்பூர், பனாராஸ் ைரிததுவார் ஆகிய 
இ்டஙகளில் ்பரும் கூட்்டஙகள் ந்டததப்பட்்டன. 

1880 ஆம் ஆண்டு முதல் 1893 ஆம் ஆண்டிறகுள் 
நூறறுக்கைக்கான வகாசாலலகள் நிறுவப்பட்்டன. 
ைக்களி்டம் பைமும் உைவும் ்பாருட்களும் 
நன்்கால்டயாகப் ்பறறு வகாச ாலலகளுக்கு 
வழஙகப்பட்்டன. கசாப்புக்கல்டகளில் இருந்த பசுக்கலள 
பறிததுச் ்சன்று பராைரிதது இந்த பசுரட்சகர்களின் 
வவலலயாக இருந்தது. இப்படி ந்டந்த வபாராட்்டஙகலள 
ஆஙகிவலயர்களுக்கு எதிரான சுதந்திரப் வபாராட்்டைாக 
ஹிந்துவாதிகள் சிததரிதது அதறகாகக் கலவரஙகளிலும் 
ஈடுபட்்டார்கள். அவத வநரததில் அதறகான எதிர்க்குரலும் 
ஹிந்து ைதக்குழுக்களி்டம் எழுந்தன. சான்ைாக,  ைனிதர்கலள 
வி்டவும் பசுக்கள் உயர்ந்தலவ என்கிை வாததலத இந்து 
ைததலதக் காப்பாறறுவதறகும் இந்தியாலவ ஹிந்து 
நா்டாக அறிவிப்பதறகும்; ் சயல்படுகின்ை அலைப்புகளின் 
பிரச்சாரச் சின்னைாக விளஙகும் விவவகானந்தர் 
்சான்ன கருதது விததியாசைானது. ைனிதர்கலளப் 
புைக்கணிததுவிட்டு பசுலவப் பாதுகாக்கப் வபாராடும் 
ைனிதர்கள் பறறி விவவகானந்தர் என்ன கூறினார் 
என்பலதத ்தரிந்து ்காள்வது முக்கியம்.

்சன்லன ராைகிருஷைை்டம் ்வளியிட்்ட எனது 
சிந்தலனகள் என்ை நூலில் சுவாமி விவவகானந்தர் 
உ்டன் இருந்து அவரதுக் கருததுக்கலள பதிவு ்சய்தவர் 

சரத சந்திரவர்ததி என்ை சீ்டர். அலதத தமிழில் ்ைாழி 
்பயர்ததவர் வபராசிரியர் ஏ.சுப்பிரைணியம் அவர்கள்.அந்த 
நூலின் பக்கம் 7 முதல் 10 வலர உள்ள பதிவு இது. நாள் 
1897 பிப்ரவரி 20 இடம் கலகத்ாவில பாகபஜாரில காலம் 
்சன்ை பிரியநாத முவகாபாதயாயரின் வீடு.

‘நவரந்திரபாபு ்சன்ைதும் பசுக்கலளப் பாதுகாக்கும் 
சஙகததின் மிக உறசாகைான பிரசாரகர் ஒருவர் 
சுவாமிஜிலயக் காை உள்வள வந்தார்.  அவர் காவிக் 
குல்லா அணிந்து ஏைக்குலைய ஒரு துைவி வபாலவவ உல்ட 
அணிந்திருந்தார்.  வைறகிந்தியாலவச் சார்ந்தவர் என்பது 
்தளிவாகத ் தரிந்தது.  இந்தப் பசு பாதுகாப்புச் சஙகததின் 
பிரசாரகர் வருவது அறிவிக்கப் பட்்டதும் சுவாமிஜி அவலரக் 
காை அந்த அலைலய விட்டு, அலத ஒட்டியிருந்த 
வராந்தாவிறகு வந்தார்.  அஙகிருந்த பிரசாரகர் சுவாமிஜிலய 
வைஙகித தன் லகயில் இருந்த பசுைாதாவின் ப்டம் 
ஓன்லைக் ்காடுததார்.  சுவாமிஜி அலத வாஙகிச் சிறிது 
வநரம் பார்தது விட்டு அருகிலிருந்தவரி்டம் ்காடுததார்.  
பிைகு இருவருக்கும் கீழவரும் உலரயா்டல் ்தா்டர்ந்தது.

சுவாமிஜி: உஙகள் சஙகததின் வநாக்கம் என்ன?

பிரசாரகர்:  நாஙகள் கசாப்புக் கல்டக்காரனி்டமிருந்து 
பசுைாதாலவக் காப்பாறறுகிவைாம்.  பல இ்டஙகளில் பசு 
காப்பகஙகள் அலைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆஙவக வநாயுறை, 
வயதான பசுக்கலளயும், கசாப்புக்கல்டக்காரர்களி்டமிருந்து 
மீட்டு வந்த பசுக்கலளயும் தீனி முதலியலவ ்காடுததுக் 
காப்பாறறுகிவைாம்.

சுவாமிஜி: உண்லையில் இது நல்ல காரியம்தான். 
இந்தச் ்சலவிறகு உஙகளுக்கு எஙகிருந்து பைம் 
கில்டக்கிைது?

பிரசாரகர்: உஙகலளப் வபான்ை ்பரியவர்கள் 
கருலையு்டன் தரும் நன்்கால்டகளால்தான் இந்தக் 
காரியஙகள் ந்டக்கின்ைன.

சுவாமிஜி :  இதுவலரயில் எவவளவு பைம் 
்சலவழிததிருக்கிறீர்கள்?

பிரசாரகர்: ைார்வாரிகள் இதறகு மிக அதிகைாக 
உதவினார்கள். இந்த நல்ல காரியததிறகு அவர்கள் தாம் 
ஒரு ்பரிய ்தாலகலயத தந்திருக்கிைார்கள்.

சுவாமிஜி: ைததிய இந்தியாவில் இப்வபாது பயஙகரைான 
பஞ்சம் ைக்கலள வாட்டுகிைவத! அந்தப் பஞ்சததில் 
ஒன்பது லட்சம் ைக்கள் பட்டினியால் ் சததுப் வபானதாக 
இந்திய அரசாஙகம் அறிக்லக ்வளியிட்டிருக்கிைவத. 
உஙகள் சஙகம் இந்தப் பஞ்சததில் ைக்கலளக் காப்பாறை 
ஏதாவது ்சய்ததா?

பிரசாரகர்: நாஙகள் இது வபான்ை பஞ்சஙகளிலும் 
துன்பஙகளிலும் உதவுவதில்லல. இந்தச் சஙகம் 
பசுைாதாலவக் காப்பாறறுவதறகு ைட்டும்தான் 
அலைக்கப்பட்டுள்ளது.
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 ்வாழ்க என்்பது 10 சதவீதம் அனு்ப்வமும் , 90 சதவீதம் அ்த ககாணடு ்ாம் எப்படி கசயல்்படுகிதைாம்
  என்்பதாகும் - படாபராததி.ம்.பநடபதர்பமயர்

சுவாமிஜி: இந்தப் பஞ்சததில் உஙகளுல்டய 
சவகாதாரர்களும் சவகாதரிகளுைாகிய ஆயிரக்கைக்கான 
ைக்கள் பட்டினியால் சாவின் ் காடிய பசிக்கு இலரயாகிக் 
்காண்டிருக்கிைார்கள். வசதி இருந்தும் அவர்களுக்கு 
உைவு ்காடுததுக் காப்பாறை வவண்டியது உஙகள் 
க்டலை என்பலத நீஙகள் நிலனக்கவில்லலயா?

பிரசாரகர்: அலத நாஙகள் ்சய்ய வவண்டியதில்லல. 
இந்தப் பஞ்சம் அவர்களின் கர்ைததின் விலளவாக, 
பாவஙகளின் விலளவாக வந்திருக்கிைது. ‘கர்ைம் எப்படிவயா 
அப்படிவயதான் பலனும்”.

இலதக் வகட்்டதுதான் தாைதம்! சுவாமிஜியின் கண்கள் 
வகாபததால் ்நருப்புத துண்்டஙகள் வபால் ்ஜாலிததன. 
அவரது முகம் உைர்ச்சியால் சிவந்து வபாயிறறு. 
தன் வகாபதலதயும் உைர்ச்சிகலளயும் அ்டக்கிக் 
்காண்்டவராக, ‘்சாந்தச் சவகாதரர்கள் பசியாலும் 
பட்டினியாலும் ்சததுக் ்காண்டிருப்பலதக் கண்டு 
அவர்கள் உயிலரக் காப்பாறை ஒரு பிடி வசாறு கூ்டத 
தராைல் அவர்களி்டம் சிறிதும் இரக்கம் ்காள்ளாைல், 
ைாடுகலளயும் பைலவகலளயும் காப்பாறறுவதறகாக 
உைலவ வாரி வாரித தரும் சஙகஙகளி்டம் எனக்குச் 
சிறிது கூ்ட அனுதாபவைா ைதிப்வபா கில்டயாது. அததலகய 
சஙகஙகளின் மூலம் ஏதாவது நல்லது ந்டக்கும் என்று 
நான் நம்புவவத இல்லல. ைனிதன் பட்டினியால் சாவதறகு 
அவனது கர்ைஙகள் காரைம் என்று கர்ை நியதிக்கு 
நீஙகள் வக்காலதது வாஙகுவதாக இருந்தால், இந்த 
உலகததில் எதறகாகவும் முயறசி ் சய்வவதா வபாராடுவவதா 
அலனததுவை பயனறை வவலலதான். உஙகளுல்டய 
பசுக்கலளக் காப்பாறறும் வவலலயும் அப்படிப்பட்்டது 
தான். அந்தக் ் காள்லகயின்படிப் பார்ததால் பசுைாதாவும் 
அதன் கர்ைததால்தான் கசாப்புக்கல்டக்காரரி்டம் ைாட்டிக் 
்காண்டு சாகிைது. நாம் அலதக் காப்பாறை வவண்டிய 

அவசியவை இல்லல” என்ைார்.

இலதக் வகட்்ட பிரசாரகர் ்காஞ்சம் ்வட்கம் 
அல்டந்தவராகத தடுைாறினார், பிைகு சைாளிததுக் 
்காண்டு, ‘நீஙகள் ் சால்வது உண்லைதான். ஆனால் பசு 
நைது அன்லன என்று சாஸ்திரஙகள் கூறுகின்ைனவவ!” 
என்ைார்.

சுவாமிஜி வலசாகச் சிரிததபடி, ‘ஆைாம், பசு நம் தாய் 
தான், பசுதான் நம் அன்லன என்பது எனக்கு இப்வபாது 
புரிகிைது. இல்லல்யன்ைால் நம்லைப் வபான்ை இவவளவு 
அறிவு நிலைந்த பிள்லளகலள வவறு யார் ் பை முடியும்?” 
என்ைார்.

பிரசாரகர் பிைகு பசு ைாதாலவக் காப்பாறறுவது பறறி 
ஒன்றுவை வபசவில்லல. சுவாமிஜியின் கிண்்டலின் முழுப் 
்பாருலளயும் அவர் புரிந்து ்காள்ளவில்லல என்வை 
வதான்றியது. சுவாமிஜியி்டம் பசுைாதாலவக் காப்பாறறும் 
தஙகள் சஙகததிறகாக ஏவதனும் ்காடுக்கும்படி அவர் 
மீண்டும் கூறினார்.

சுவாமிஜி: நான் ஒரு துைவி, பக்கிரி, உஙகளுக்கு 
உதவுகின்ை அளவுக்கு எனக்குப் பைம் எஙகிருந்து 
கில்டக்கும்? அப்படி எனக்கு எஙகிருந்தாவது பைம் 
கில்டததாலும் அலத நான் துன்பப்படும் ைனிதர்களின் 
உதவிக்காகவவ முதலில் பயன்படுததுவவன். முதலில்  
ைனிதன்தான் காப்பாறைப்ப்ட வவண்டும். அவனது பசிக்கு 
உைவும், அறிவுக்குக் கல்வியும், ஆன்மீக ஞானமும் 
்காடுக்க வவண்டும். இலவ்யல்லாம் ்சய்த பிைகு 
ஏதாவது பைம் எஞ்சினால் உஙகள் சஙகததிறகுக் 
்காடுக்கலாம்.

இலதக் வகட்்டதும் பிரசாரகர் சுவாமிஜிலய 
வைஙகிவிட்டு எழுந்து ்வளிவய ்சன்ைார். சுவாமிஜி 
எஙகலளப் பார்ததுப் வபசத துவஙகினார்:
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 ் ாம் ஒவக்வாரு மு்ை ்மது ்பயத்்த எதிரக்ககாள்ளும் த்பாதும், ்மது ்பலம், ்தரியம் மற்றும்
  தன்னம்பிக்்க அதிகரிக்கிைது - திபயாடர் ரூஸ்பவலட

‘என்ன ்பாய்யான வபச்சுக்கள் இலவ! ‘ைனிதர்கள் 
கர்ைபலனால் சாகிைார்கள்.  அவர்களுக்கு உதவி 
்சய்வதால் என்ன பலன்?’ என்று அந்த ைனிதன் 
வகட்கிைான். இந்த நாடு அடிவயாடு நாசைாகி விட்்டது 
என்பதறகு இதுவவ சாட்சி. உஙகள் இந்து சையததில் 
கர்ை நியதிக் ்காள்லக எவவளவு வகவலைாகப் 
பயன்படுததப்படுகிைது பார்ததீர்களா? ைனிதர்களாக 
இருந்து ்காண்டு ைறை ைனிதர்களுக்காகச் சிறிதும் 
இரக்கம் காட்்டாத இவர்கலள இவர்கலள ைனிதன் என்று 
நிலனக்கலாைா?” சுவாமிஜி இவவாறு வபசும்வபாது மிகுந்த 
உ்டல் வவதலனயும் ைன வவதலனயும் அல்டந்தது வபால் 
வதான்றியது. பிைகு சுவாமிஜி புலக பிடிததவாவை சீ்டரி்டம், 
‘நல்லது ைறுபடியும் என்லன வந்து பார்” என்று கூறினார்.

இப்படி இருவவறு குரல்கள் தீவிர ஹிந்துவாதிகள் 
இ்டம் இருந்து வந்தவபாதும் பசு உட்பட்்ட விலஙகுகலள 
உண்பவர்கள் அதுபறறி கவலலப்ப்டவில்லல. ஆனால் 
இப்வபாராட்்டதலத காஙகிரஸ் மூலைாக சுதந்திரப் 
வபாராட்்டததின் ஒரு பகுதியாக ைாறறுவதில் பார்ப்பனர்கள் 
ஈடுபட்்டனர். அதறகு வாய்ப்பாக 1857 ஆம் ஆண்டில் 
பிரிட்டிஷ பல்டயின் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் பயன்படுததிய 
குண்டுகளில் பசுவின் ்காழுப்பும், பன்றியின் ்காழுப்பும் 
பூசப்பட்்ட்தன்ை பிரச்சாரமும் அதனால் எழுந்த 
சிப்பாய்க்கலகமும் பிரிட்டிஷ ஆட்சியாளர்கலள வவ்ைாரு 
்சயல்பாட்டுக்குத தள்ளியது. அதாவது விலஙகுகலளக் 
காப்பதில் பிரிட்டிஷ அரசு கவனம் ்சலுததும் என்று 
அறிவிப்பது அதறகான முதல் சட்்டம் 1890 ஆம் 
ஆண்டு பிரிட்டிஷ அரசால் நல்டமுலைப்படுததப்பட்்டது. 
இதில் மிக முக்கியைான ்சய்தி என்ன்வன்ைால் 1890 
ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் 21 ஆம் வததி விலஙகுகள் 
துன்புறுததப்படுவலத தடுக்கும் சட்்டம். (XI of 1890)
இச்சட்்டம் முழுலையான பாகிஸ்தான் ைாநிலததிறகும் 
நீட்டிக்கப்பட்்டது. இந்த சட்்டதது்டன் இந்து அரசியல் 
தலலவர்கள் நிம்ைதி அல்டந்திருக்கலாவை. அதுதான் 
இல்லல.  ஏ்னனில் அவர்கள் வகட்்ட சட்்டைானது 
‘‘பசுலவ” ைட்டும் ்கால்லததல்டவிதிக்கும் சட்்டம். 
ஆனால் பிரிட்டிஷ அரசு, வபாட்்ட சட்்டவைா” அலனதது 
விலஙகுகலளயும் துன்புறுததுவதில் இருந்தும் காப்பாறறும் 
சட்்டம். எஙகளுக்குத வதலவ ஜீவ காருண்யைல்ல. 
பசுைாதா புனிதம் என்று அறிவிப்பதுதான் என்று 
பார்ப்பனர்கள் தஙகள் வபாராட்்டதலதத ்தா்டர்ந்தார்கள்.

அதலனத தீவிர அரசியலின் அஙகைாக்கியவர் 
காஙகிரஸ் தலலவரான பாலகஙகாதர திலகர் அவர் 
1920 இல் இைந்து விடுகிைார். பசுவின் மீதான தன் 
பாசதலத ஹிந்து தர்ைம் என்று அல்டயாளப்படுததிய 
ைகாதைா காந்தி அதலன ஹிந்து அரசியலின் சின்னைாக 
முன்்னடுக்கவில்லல. ‘என் சவகாதரனின் உைவு பசுதான் 
என்ைால் அவனி்டம் லக்யடுதது கும்பிட்டு பசுலவ 
விட்டு விடுைாறு வகட்வபன் முடியா்தன்ைால் பசுவுக்காக 
நான் என் சவகாதரலனக் ்கால்ல ைாட்வ்டன் என்று 
உறுதியாகக் கூறினார். 1924 ஆம் ஆண்டில் முடிவல்டந்த 
உலகப்வபாருக்குப் பிைகு இந்திய முஸ்லீம்கள் பிரிட்டிஷ 
அரலச எதிர்தது ஒரு ்பரும் இயக்கம் ந்டததினார்கள். 
அதன் ் பயர் கிலாபத இயக்கம். அந்தப்வபாராட்்டததிலன 
ந்டததிய இசுலாமிய தலலவர்கள் அதில் கலந்து ் காள்ள  

இந்து காஙகிரஸ் தலலவர்கலளயும் அலழததார்கள். 
இந்தப்வபாராட்்டதலத காந்தி ஆதரிததார்.  அந்த வநரததில் 
தாஙகள் பசுலவப் பலியிடுவலத நிறுததிக்்காள்வதாக 
இஸ்லாமியத தலலவர்கள் காந்திக்கு உறுதியளிததார்கள் 
என்பலத ைகாதைா காந்தியின் கட்டுலரத ்தாகுப்பில் 
காைமுடிகிைது.  

இந்தியா பிரிட்டிஷ ஆதிக்கததிலிருந்து விடுபடுவதறகான 
அறிகுறிகள் 1942 முதல் ்வளிப்பல்டயாகத ்தரிந்தன. 
அந்த காலக்கட்்டததில் காஙகிரசில் இருந்த வைல்ஜாதித 
தலலவர்களும், இந்து ைகாசலப ைறறும் ஆர்.எஸ்.
எஸ். தலலவர்களும் அரசியல் சாசனக் ்காள்லக 
வலரவுக்குழுவுக்கு ஏகப்பட்்ட அழுததம் ்காடுததார்கள். 
ஆனால் காஙகிரசு கட்சி அப்படி ஒரு நிலலப்பாட்ல்ட 
எடுக்கவில்லல. அதுபறறி 1947 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 
25ஆம் நாளன்று தனது காலல வநர பிரார்ததலனக் 
கூட்்டததில் ைகாதைாகாந்தி வபசினார்.  அவவுலரயில், 
பசுக்்காலலலய சட்்டப்படித தல்ட ் சய்ய முடியாது என்ை 
அவரது கருதது மிக உறுதியாக ்வளிப்பட்்டது.

‘ராவஜந்திரபாபு அவர்கள் என்னி்டம் கூறுகிைார், 
அவருக்கு பசுக்்காலலலய தடுக்கச் ்சால்லிக்வகட்டு 
50,000 அஞ்சல் அட்ல்டகளும் சுைார் 25 ஆயிரம் அல்லது 
30 ஆயிரம் தந்திகளும் வந்ததாம். இதுபறறி நான் 
முன்வப உஙகளி்டம் வபசியிருக்கிவைன். எதறகு இப்படி 
்வள்ளம்வபால தந்திகளும், கடிதஙகளும்? அவறைால் 
எந்தப்பயனும் இல்லல.

என்னி்டம் இன்்னாரு தந்தி இருக்கிைது. அந்தத தந்தி 
்சால்கிைது ஒரு நண்பர் இதறகாக உண்ைாவநான்பு 
்தா்டஙகிவிட்்டாராம். இந்தியாவில் பசுக்்காலலலயத 
தல்ட ் சய்து எந்த சட்்டமும் இயறை முடியாது. இந்துக்கள் 
பசுக்கலள ்கால்ல தல்டவிதிக்கப்பட்்டவர்கள்தான் 
என்பதில் எனக்கு அய்யமில்லல. நான் பசு வசலவ 
்சய்வதறகாக உறுதி பூண்டுள்வளன்.  ஆனால் 
என்னுல்டய ைதவை ைறை இந்தியர்களின் ைதைாகவும் 
இருக்க முடியும்? ஹிந்து அல்லாத இந்தியர்களுக்கு அது 
வலுக்கட்்டாயைாகத திணிக்கப்படுவதாகததான் வதான்றும்.

ைத விசயததில் எவவித நிர்ப்பந்தமும் இருக்காது என்று 
நாம் வீட்டுக்கூலரயின் வைலிருந்து கூவுகிவைாம். நைது 
பிரார்ததலனகளில் குரான் வசனஙகலளயும் பாடுகிவைாம். 
ஆனால் என்லன அந்த வசனஙகலள பாடுைாறு யாராவது 
வறபுறுததினால் கட்்டாயப்படுததினால் நான் அலத 
விரும்ப ைாட்வ்டன். பசுலவ ்கால்லக்கூ்டாது என்று 
தாவன நிலனக்காத ஒருவலர நான் எப்படி வறபுறுதத 
முடியும்? இந்த இந்திய யூனியனில் ஹிந்துக்கள் ைட்டுவை 
வசிக்கிைார்கள் என்ை நிலலயில்லல. முஸ்லீம்கள், 
பார்சியர், கிறிஸ்தவர் ைறறும் பிை ைதக்குழுவினரும் இஙகு 
வாழகிைார்கள்.

இந்தியா இப்வபாது ஹிந்து நா்டாகிவிட்்டது என்று 
நிலனப்பது மிகததவைானது. இந்தியா இஙகு வாழும் 
அலனவருக்கும் ்சாந்தைானது. இஙகு நாம் பசுலவக் 
்கால்லத தல்ட விதிததால் பாகிஸ்தானில் அதறகு வநர் 
எதிராக ந்டந்தால் அதன் விலளவு எப்படி இருக்கும்?  
ஒருவவலள. சிலல வழிபாடு ஷரியத சட்்டததிறகு 
எதிரானது அதனால் ஹிந்துக்களும் வகாயிலுக்குச் ் சல்ல 
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 இன்னும் இநத உலகத்தில் சிறிது ்ன்்ம உள்ைது , அதற்காக ்ாம் த்பாரா்டலாம் - பஜ.பஜ.படாலகியன்

அனுைதிக்கப்ப்ட ைாட்்டார்கள் என்று இசுலாமியர்கள் 
்சான்னால் என்னவாகும்? நான் ஒரு கல்லில்கூ்ட 
க்டவுலளக் காண்கிவைன். ஆனால் அந்த நம்பிக்லகலயக் 
்காண்டு நான் எப்படி ைறைவர்கலளக் காயப்படுததுவது? 
எனவவ, நான் வகாயிலுக்குச் ்சல்லக்கூ்டா்தன்று 
தடுக்கப்பட்்டால், நான் கட்்டாயைாகக் வகாயிலுக்குப் 
வபாவவன். அதனால்தான் ் சால்கிவைன் இந்தத தந்திகளும், 
கடிதஙகளும் நிறுததப்ப்டவவண்டும். இதறகு பைம் 
்சலவழிப்பது முலையல்ல.

தவிர, வசதியான ஹிந்துக்கள் பலர் பசுைாடு 
்கால்லப்படுவலத ஊக்கப்படுததுகிைார்கள். ஆம். அவர்கள் 
தஙகள் லககளால் அலதச் ்சய்யவில்லல. ஆனால், 
பசுைாடுகள் ்கால்லப்படும் ஆஸ்திவரலியாவுக்கும் ைறை 
நாடுகளுக்கும், பசுைாடுகலள அனுப்பி அஙவக அலவ 
்கால்லப்பட்டு, அவறறின் வதாலால் ்சய்யப்பட்்ட 
காலணிகலள திரும்ப இந்தியாவுக்வக அனுப்பி லவக்கச் 
்சய்வது யார்?   எனக்கு ஒரு தீவிர லவைவ ஹிந்துலவத 
்தரியும். அவர் தன் குழந்லதகளுக்கு ைாட்டுச் சூப்லப 
குடிக்கக் ்காடுப்பார். ஏன் இப்படிச் ்சய்கிறீர்கள் என்று 
நான் வகட்்டதறகு ைாட்டு இலைச்சிலய ைருந்துக்காகச் 
சாப்பிடுவது தவறில்லல என்று கூறினார்.

உண்லையில் நாம் ைத்ைன்ைால் என்ன என்று 
நின்று நிதானைாக நிலனததுப் பார்ப்பதில்லல, ைாைாக 
பசுலவக் ்கால்வலதச் சட்்டம்வபாட்டு தல்ட ்சய்ய 
வவண்டும் என்று கூச்சலிட்டுக் ்காண்வ்ட இருக்கிவைாம். 
கிராைஙகளில், ஹிந்துக்கள் ் பருஞ்சுலைகலள ைாடுகவள 
நசுஙகிப்வபாகும் அளவிறகு அவறறின் வைல் ஏறறி இழுக்கச் 
்சய்கிைார்கவள, அது பசுவலத இல்லலயா.. .. என்னதான் 
்ைதுவாக ந்டந்தாலும் அதுவும் பசுவலததாவன? 
எனவவ தான் அரசியல் சாசன வலரவுக்குழுவில் இந்தப் 
பிரச்சலனலய வலியுறுதத வவண்டிய அவசியம் இல்லல, 
என்று நான் ்சால்கிவைன்.

ைகாதைா காந்தியின் இந்த உலரயில் பசுவலதத 
தடுப்பு பறறிய கருதது இதது்டன் முடிகிைது. ஆனால் 
அதறகுப்பிைகு அவர் ்தரிவிதத கருததுக்கள் ைந்து 
இசுலாமியர் ஒறறுலை ைறறும் இந்தியா எப்படி இருக்க 
வவண்டும் என்கிை அவரது ஆழந்த சிந்தலனயின் 
்வளிப்பா்டாகும். இன்லைய இந்தியச் சூழலில் நாம் 
கட்்டாயம் அலதத ்தரிந்து ்காள்ள வவண்டும். 
்தா்டர்ந்து காந்தியின் உலரலயப் படிப்வபாம்.

‘என்லனக் வகட்கிைார்கள், இசுலாமியர்களால் 
தூண்்டப்படும் வன்முலைகலளப் பார்க்கின்ை ்பாழுது 
எந்த இசுலாமியலர நம்புவது என்று முடிவு ்சய்வது 
மிகக் கடினைாக இருக்கிைது; இந்திய இசுலாமியர்களி்டம் 
நைது அணுகுமுலை என்னவாக இருக்க வவண்டும்? 
பாகிஸ்தானில் இருக்கும் இசுலாமியர் அல்லாதவர்கள் 
என்ன ்சய்ய வவண்டும்? என்று.

நான் ஏறகனவவ இந்தக் வகள்விக்கு வில்ட ்சால்லி 
விட்வ்டன். மீண்டும் ்சால்கிவைன் இந்தியாவில் 
இருக்கும் அலனதது ைதஙகளும் ்பரும் வசாதலனக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளன. சீக்கியர்கள் ஹிந்துக்கள், 
இசுலாமியர் ,  கிறிஸ்தவர்கள் என ஒவ்வாரு 
ைதக்குழுவினரும் எப்படி ந்டந்து ்காள்கிைார்கள் 

என்பலதயும், அவர்கள் இந்தியாவின் ்சயல்பாடுகலள 
எப்படி வைற்காள்கிைார்கள் என்பலதப் பார்க்க வவண்டும். 
பாகிஸ்தான் வவண்டுைானால் இசுலாமியர்களுக்கு உரியது 
என்று ் சால்லப்ப்டலாம். ஆனால் இந்தியா அலனவருக்கும் 
உரியது. உஙகளுக்குள் இருக்கும் கயலைததனதலத 
உதறிததள்ளிவிட்டு துணிவு்டன் சிந்திததால் நீஙகள் 
இசுலாமியரி்டம் எப்படி ந்டந்து ்காள்ள வவண்டு்ைன்ை 
ஆவலாசலன ்சய்யத வதலவயில்லல. ஆனால் இன்று 
நைக்குள் கயலை இருக்கிைது. அதறகானப் பழிலய நான் 
ஏறகனவவ ஏறறுக்்காண்டு விட்வ்டன்.

முப்பது ஆண்டுகளாக நான் கறறுததந்த அலனததும் 
இவவளவு வலுவறைதாக இருப்பலத நிலனதது 
நான் வியப்பல்டகி்ைன். வன்முலையறைவழி என்பது 
கயவர்களுக்கான ஒரு ஆயுதைாக இருக்க முடியும் 
என்று நான் எப்படித தீர்ைானிதவதன். இப்வபாதும், நாம் 
உண்லையிவலவய துணிவுல்டயவர்களாகைாறி இசுலாமியர் 
மீது அன்பு காட்டினால், நைக்கு எதிரான சதிச்்சயல்கள் 
மூலம்அல்டயப்வபாவது என்ன என்று அவர்களும் நின்று 
வயாசிக்கத ்தா்டஙகுவார்கள். அவர்கள் அன்புக்கு 
பதிலாக அன்லபக் ் காடுப்பார்கள். இந்தியாவில் இருக்கும் 
வகாடிக் கைக்கான இசுலாமியலர நாம் அடிலைப்படுததி 
லவக்க முடியுைா? ைறைவர்கலள அடிலைப்படுதத 
பார்ப்பவன் தாவன அடிலையாவான். நாம் வாளுக்கு 
வாள், தடிக்குததடி, உலதக்கு உலத என்ை முலையில் 
பதில் ்சால்லிக் ்காண்டிருந்தால், பாகிஸ்தானின் 
ந்டப்புகள் ைட்டும் வவறுவிதைாக இருக்கும் என்று 
நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. நாம் எவவளவு விலரவாக 
சுதந்திரதலதப் ்பறுகிவைாவைா அவவளவு விலரவில் 
அலத இழந்துவிடுவவாம்.

இந்த உலரயில் காந்தி குறிப்பிடும் பாபு ராவஜந்திர 
பிரசாத அவர்கள் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் 
குடியரசுததலலவரான Dr.பாபு ராவஜந்திர பிரசாத 1950 
முதல் 1962 ஆம் ஆண்டு வலர பதவி வகிததவர். பீகாரில் 
பிைந்தவர். 1947 இல் இந்தியா விடுதலல ்பறை பிைகு 
இந்தியாவின் அரசியல் சாசனக் ் காள்லக வலரவுக்குழுவின் 
தலலவராக இருந்தவர் காஙகிரசில் இருந்த இவலரப் 
வபான்ை பலர் தீவிர ஹிந்துக் ் காள்லக உல்டயவர்களாக 
இருந்தார்கள். அவர்களு்டன் இந்து ைகாசலபயும், 
ஆர்.எஸ்.எஸ். அலைப்பும்  ்தா்டர்பில் இருந்தன 
என்பலதவய பசுக்்காலலத தடுப்புக்கான கடிதஙகளும், 

ஒரு தபொதும் ‘பசுைொடு’ 
ஒட்டு சமாதத 

இந்தியகைொச்�ொெத்தின் 
சின்னமாக இருநததில்ளல. 

ஒட்டு ரைொத்ேைொக 
இநதியாகவ இருநததில்ளல 
என்பதுேொதனை வெைொறு. 
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 ஒரு மனிதன் மாக்பரும் சாத்னக்ை கசய்யலாம், அ்வரகளி்டம் நி்ைய ் ம்பிக்்க இருநதால் - ஷானன் பை புதபசர்

தந்திகளும் ைகாதைா காந்திக்கு அனுப்பப்ப்டாைல் 
பாபு ராவஜந்திர பிரசாததுக்கு அனுப்பப்பட்்ட ்சய்தி 
உறுதிப்படுததுகிைது. இந்திய விடுதலலக்குப் பிைகும்கூ்ட 
பசுவலதத தல்டச்சட்்டதலத இந்திய அளவில் 
நிலைவவறறுவதறகு ஆர்.எஸ்.எஸ் பாபு ராவஜந்திர 
பிரசாதலத ்பருைளவிறகு நம்பியிருந்தது என்பலத 
இனிவரும் ்சய்திகளில் இருந்து ்தரிந்து ்காள்ளலாம்.                                                                                                                                       
1947 இல் ஆறறிய ைகாதைா காந்தியின் இந்த உலரலய 
2015 ஆம் ஆண்டு உததரப்பிரவதச ைாநிலததின் தாதரி 
என்ை ஊரில் ைாட்டுக்கறி லவததிருந்ததாக ஒரு குடும்பவை 
்காடுலையான முலையில் குண்்டர்களால்  
தாக்கப்பட்டு முகம்ைது அக்லக் என்ை 
முதியவர் ்கால்லப்பட்்டவபாது தி வயர் 
என்ை ஆஙகில ஏடு மீண்டும் ்வளியிட்்டது

இப்படியாக விடுதலலப் வபாராட்்டததில் 
பஙவகறகாத ஆர்.எஸ்.எஸ். அலைப்பு தன் 
பார்ப்பனத தூதுவர்கலள காஙகிரஸ் கட்சியில் 
நிலையவவ லவததிருந்தது. ஆனாலும் இந்திய 
அரசியல் சாசனததில் பசுக்்காலலலயத 
தடுக்க தீவிரச் சட்்டப்பிரிலவ அவர்களால் 
ஏறபடுதத முடியவில்லல.  அதறகுக் 
காரைம் அரசியல் சாசனக் குழுவின் 
தலலவராக இருந்த அண்ைல் அம்வபதகர் 
அவர்கவள. ஆனால் பார்ப்பனர்களும், 
சனாதனிகளும் எவவளவவா முயன்றும் 
அவர்களால் பசுப்பாதுகாப்பு என்பலத 
அரசியல் சாசனததில் வலரயலைக்குள் ்காண்டு வர 
முடியவில்லல. லாலா லஜபதிராய், ைதன்வைாகன் 
ைாளவியா, ராவஜந்திர பிரசாத, வபான்ை தலலவர்களின் 
முயறசி வதால்வியல்டந்தது. ‘ ‘இந்திய அரசியல் 
சாசனதலத” எழுதுவதறகான ் காள்லக வலரவுக்குழுவின் 
விவாதததில் (Constitutional Assembly Debates)  
இந்துக்களிவலவய பல பிரிவு ைக்களும், கிறிஸ்தவர்கள் 
இஸ்லாமியர்கள் என ஒரு ்பரும் எண்ணிக்லகயிலான 
இந்திய ைக்களின் உைவாக இருக்கும் ைாட்டிலைச்சிக்கு 
எப்படித தல்ட விதிக்க முடியும். அலதயும் அரசியல் 
சட்்டததிவலவய அலத எப்படிச் வசர்க்கமுடியும் என்ை 
விவாதம் பலவாறு விவாதிக்கப்பட்்டது. கல்டசியில் 
பசுைாட்ல்டப் பறறிய குறிப்பு கூ்ட இல்லாைல் அரசியல் 
சாசனம் வலரவு ்சய்யப்பட்்டது. அந்நிலலயில் என்ை 
பஞ்சாலபச் வசர்ந்த காஙகிரஸ் தலலவர்களில் ஒருவரும் 
வழக்கறிஞருைான பண்டிட் தாகூர்தாஸ்பார்கவர் 
வலரவுக்குழுவின் பரிசீலலனக்கு ஒரு திருததத 
தீர்ைானதலத முன் ்ைாழிந்தார். அததீர்ைானைானது  
இந்திய அரசியல் சாசனததின் உறுப்பு 38A வாக 
அரசுக்கான வழிகாட்டு ்நறிமுலைகளில் ஒன்ைாகச் 
வசர்க்கப்பட்்டது. அப்பிரிவு என்ன ்சால்கிைது. 
‘‘அரசானது விவசாயம் ைறறும் விலஙகுப் பாதுகாப்பிலன 
புதிய முலையில் அறிவியல் பூர்வைாக பாதுகாதது 
வளர்க்கவும், குறிப்பாக கால்நல்டகலளப் பாதுகாதது 
வைம்படுததவும் பசு ைறறும் பயன்தரும் விலஙகுகலளயும் 
பால்தரும் கால்நல்டகலளயும் அவறறின் கன்றுகலளயும் 
்கால்வலதத தல்ட்சய்ய ந்டவடிக்லக எடுக்க 
வவண்டும்.” இப்படியாக பசு உட்ப்ட விவசாயததிறகு 

உதவும் அலனதது கால்நல்டகலளயும், பால்்காடுக்கும் 
விலஙகுகலளயும் வசர்ததுதான் அரசியல் சாசனததின் 
பாதுகாப்பிறகுள் ்காண்டுவர முடிந்தது. இது ஆர்.
எஸ்.எஸ். தலலலைக்கு ்பருதத ஏைாறைதலதக் 
்காடுததது. அவர்கள் திட்்டமிட்்டது பசுப்பாதுகாப்லப 
அரசியல் சாசனததின் அடிப்பல்ட உரிலைகள் பகுதியில் 
வசர்ப்பது. அதலனத வதாறகடிதது  பசு என்பது பால் 
்காடுக்கும் விவசாய விலஙகுகளில் ஒன்று இந்தியாவின் 
புனிதச்சின்னைல்ல என்று ஆக்கிய அண்ைல் அம்வபதகர் 
அவர்கள் மீது வன்ைதலதயும் ஆததிரதலதயும் 

பார்ப்பனர்கள் ்வளிப்படுததி வருவதன் 
பின்னணியில் இதுவும் இருக்கிைது என்பலத 
நாம் புரிந்து ் காள்ள வவண்டும். 1950 ஆம் 
ஆண்டு நவம்பர் 25 ஆம் வததி இந்திய 
அரசியல் சாசனததின் வலரலவ இந்திய 
அரசு ஏறறுக்்காண்டு விட்்டது. இனி 
நாம் அரசியல் சாசனததிறகுள் பசுவவாடு 
நுலழய என்ன வழி என்று ஆர்.எஸ்.எஸ் 
திட்்டமி்டத ்தா்டஙகியது. 

ஒரு வபாதும் ‘‘பசுைாடு” ஒட்டு ்ைாதத 
இந்தியகலாச்ச ா ரததின் சின்னைாக 
இருந்ததில்லல. ஒட்டு ்ைாததைாக 
இந்தியாவவ இருந்ததில்லல என்பதுதாவன 
வரலாறு. கிழக்கிந்தியக்கம்்பனியின் 
வணிக ஆதிக்கததில் விழுந்து கி்டந்த 
பல்வவறு நகரஙகலளயும் ,  குறுநில 

ைன்னர்கள் ைறறும் ஜமீன்தார்களின் கட்டுப்பாட்டில் 
இருந்த பகுதிகலளயும் இலைதது தன் ஆட்சி 
அதிகாரததின் கீழ ்காண்டு வந்த பிரிட்டிஷ 
ஏகாதிபததியததின் ஆட்சியாளர்கள், தஙகளுல்டய 
அதிகார வசதிக்காக உருவாக்கிய கட்்டலைப்வப இந்தியா. 
இந்தியாவின் ஆட்சி முலை, நீதிைன்ைஙகள் தபால் 
தந்திததுலை, ரயில்வவததுலை நில அளலவததுலை 
அலனததும் பிரிட்டிஷாரின் உருவாக்கவை.  ஆர்.எஸ்.
எஸ். பார்ப்பனர்கள் வபாறறிப்பாடும் பாரதவர்ஷ என்கிை 
பரதகண்்டைானது இன்லைய அளவில் வ்ட இந்தியாவில் 
இரண்டு ைாவட்்டஙகளின் ்ைாதத அளவில் தான் 
இருந்திருக்க முடியும். அது வபால் 56 வதசஙகலளக் 
்காண்்ட வ்ட பகுதிகளில் எஙகுவை பசு ைாடு என்பது 
ஆட்சியின் அல்டயாளைாக வவதததிவலா புராைததிவலா 
பின்னர் வந்த காவியஙகளிவலா ்சால்லப்ப்டவில்லல. 
ஆர்.எஸ்.எஸ். எவவளவவா முயன்றும் அலத அரசியல் 
சட்்டம் மூலம் சாதிக்க முடியவில்லல. கல்டசியாக 1952 
ஆம் ஆண்டு தான்  ஆர்.எஸ்.எஸ் காரர்கள் அதறகான 
ஒரு அரசியல் வகாரிக்லகலய உருவாக்கினார்கள். 
உண்லை இவவாறு இருக்க 1925 இல் வதான்றிய ஆர்.
எஸ்.எஸ்.வஸா யுகயுகைாய் பசுவவ நம் கலாச்சாரச் 
சின்னம் என்று கலதவிடுகிைது. வரலாறு எழுதாத 
காலததிறகு இப்படி கலத ்சால்லிக் ்காள்ளலாம். 
ஆனால் கல்விமுலையும் ,  வ ரல ாறறுப்பதிவும் 
எல்வலாருக்கும் ் தரிந்து விட்்ட 20 ஆம் நூறைாண்டிலும் 
இப்படிக்கலதவி்ட முடியும் என்பலத ஆர்.எஸ்.எஸ். 
இ்டம்தான் கறறுக் ்காள்ள வவண்டும்.

- தநர்கொணல் ரேொடரும்

டிசம்பர் 2017 27கைத்தடி ஜூன் 2018



 எவ்வைவு ்ாள் இருள் இருநதாலும். கணடிப்பாக ஒரு ்ாள் விடியத்தான் த்பாகிைது - ஆபரிகைன் ெழபமாழி

எதிரவி்ன:

“ஒ வ்வாரு விலசக்கும் அதறகு சைைான எதிர்விலச 
உண்டு”  என்பதலன நம்பக்குடியவர்கள் 
நாம்; காரைம் அறிவியல் பூர்வைாக பல 

வசாதலனகலளச் ்சய்து ஏறறுக்்காள்ள கூடிய ைன 
நிலலயில் உள்ளவர்கள் நாம். இப்படி இருக்கும் வபாது 
இல்லாத ஒன்லை இருப்பதாக நம்பி அதலன க்டவுள் 
என்றும், நம்லை வி்ட புனிதைானலவ என்றும், சக்தி 
பல்டததலவ என்றும் பல நூறு ஆண்டுகளாக ைக்கலள 
நம்பலவதது பிரார்ததலன பரிகாரம் என்ை ்பயரில் 
(வநர்ததிக்க்டன்) அழகு குததுதல், தீ மிதிததல், ஆணி 
்சருப்பில் ந்டததல், கததி மீது நிறபது,  காவடி 
எடுததல் என்்ைல்லாம் தன்லன வருததிக்்காண்டு 
்சய்வது எவவளவு முட்்டாள்தனைான ்சயல்; க்டவுள் 
பக்தி உள்ளவர்கள்தான் இலத ்சய்ய முடியும் பக்தி 
இல்லாைல் ்சய்தால் க்டவுள் தண்டிதது விடுவார் என்று 
்சால்வது ஏறறுக்்காள்ள கூடிய ் சயலா..! இவதா பக்தி 
இல்லல..! விரதம் இல்லல..! உஙகளின் அததுலை 
வநர்ததிக்க்டன்களும் க்டவுள் சக்தி அல்ல அலனததும் 
ைனித சக்திவய என்று ்சய்து காட்டுகிவைாம்...

அலகு குத்துதல் : 
“கைடவுள் இல்மலே கைடவுள் இல்மலே
கைடவுள் இல்லேபை இல்மலே
கைடவுமைக கைறபித்ைன் முடடாள் 
கைடவுமைப் �ரப்பியைன் அபயாககியன் 
கைடவுமை ைணஙகுகிறைன் கைாடடுமிராணடி“ 

என்ை முழக்கதவதாடு பக்தி இல்லாைல் விரதம் 
இல்லாைல் அலகு குததி கார் இழுக்கும் வதாழர்களின் 
முதுகில் இரண்டு கம்பிகள் குததப்படுகின்ைன, அந்த 
இரண்டு கம்பிகளிலும் தனிதனிவய இரண்டு கயிறுகள் 

கட்்டப்படுகின்ைன, அந்த கயிறுகள் இரண்டும் இழுக்க  
இருக்கும் காரில் கட்்டப்படுகின்ைன அதாவது, இவர்கள் 
ைனித சக்திவய என்று நிரூபிப்பதறகாக காரில் கட்டி 
இருக்கிைார்கள். அதுவவ பக்தர்கள் பக்தியின் ் பயரால் 
இழுக்கிைார்கள் என்ைால் அவர்கள் 20 கிவலாவில் ஒரு 
வதலர வடிவலைதது அதனில் அந்தக் கயிலைக் கட்டி 
இருப்பார்கள்; ைனித சக்திக்கும் க்டவுள் சக்திக்கும் 
உள்ள விததியாசதலதப் பாரீர். க்டவுள் நம்பிக்லக உள்ள 
பக்தன் 20 கிவலாவில் ஒரு வதலர இழுக்கிைான். க்டவுள் 
நம்பிக்லக இல்லாத ைனித சக்திலய நம்புகிவைன் என்று 
தன்னம்பிக்லகவயாடு ்சயல்ப்டக்கூடிய நாததிகன் 1.5 
்டன் எல்ட ்காண்்ட காலர இழுக்கிைான். இதனால் 
தான் மூ்டநம்பிக்லக ஒழிப்பு பிரச்சாரததின் வபாது 
அலகு குததி கார் இழுக்கும் வதாழலைகள் “முதுகில் 
அலகு குததும் பக்தவன அடிவயிறில் ஓரலகு குததிவா 
பார்க்கலாம்’’ என்ை வாசகதலத வீதி வீதியாக விண்லை 
முட்டும் அளவில் தன்னுல்டய பலதத குரலால் 
்சால்லி வருவான் 

அறிவியல் உண்ம: 
ைனிதனில்டய வதால்பகுதி குறிப்பாகச் ்சால்ல 

வவண்டுைானால் முதுகுப்புைம் உள்ள வதால் சறறு 
தடிைனான பகுதி; அந்த பகுதியில் சலதவயாடு அழலக 
குததும்வபாது அலவ அந்த அழலக இறுக்கைாகப் 
பிடிததுக்்காள்கிைது, இதனால் தான் ் காடுக்கும் விலசலய 
தாஙகி்காள்கிைது. இதனாவலவய இலவ சாததியைாகிைது.
முதுகில் குததப்படும் அழலக அடிவயிறறிவலா ் நறறியிவலா 
்சய்ய முடியாது என்பவத அறிவியல்...

தீ மீதித்தல்: 
்பரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வலர அலனவருவை 

இந்த மூ்ட நம்பிக்லகயால் பாதிக்கப்பட்்டவர்கவள என்று 
்சால்லக்கூடிய நிலலயில் தான் இருந்து்காண்டு 

்க்டவுள் சகதி அலல;
மனித சகதிபே!
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 குழந்தககு அறிவு மடடுமல்ல ெகுததறி்வயும் ைற்றுக பைாடுஙைள் அதுபவ மூடநம்பிக்ை அற்ற சமததுவ 
  சமுதாயத்த வளர்தபதடுககும்.

மு.சி.அறிவழகன்
வருகிவைாம், காரைம் ்பறவைார்கள் நம்பிக்லக என்ை 
்பயரால் தான் ைட்டும் அடிலைப்பட்டு இருப்பது 
வபாதாது என்று தன் பிள்லளகலளயும் அவத நிலலக்கு 
்காண்டு ்சல்கிைார்கள், அப்படி நம்பிக்லக என்ை 
்பயரால் வநர்ததிக்க்டன் என்ை ்பயரால் தீ மிதிப்பலத 
வாடிக்லகயாகக் ்காண்டுள்ளார்கள் பக்தர்கள்; இலத 
பக்திவயாடு ைட்டும்தான் ்சய்ய முடியுைா என்ைால் 
இல்லல என்பவத பதில். காரைம் அறிவியல் பூர்வைாக 
பல பதில்கள் உள்ளது. கருப்புச்சட்ல்ட அணிந்து்காண்டு 
லகயில் ைாமிசதலத லகயில் ஏந்திக்்காண்டு ் பரியவர்கள் 
முதல் சிறியவர்கள் வலர க்டவுள் இல்லல க்டவுள் 
இல்லல – இலவ அலனததும் ைனித சக்திவய என்று சுடும் 
்நருப்பின் மீது ந்டதது காட்டினாள் க்டவுள் சக்தி அல்ல 
இலவ ைனித சக்தி தாவன என்று ்பாருள்...

அறிவியல் உண்ம: 
ைனிதனுல்டய பாதப்பகுதி என்பது சறறு தடிைனான 

பகுதி. குறிப்பிட்்ட ்வப்பதலதத தாஙகக்கூடிய பகுதி 
இதனால் ் தா்டர்ந்து குறிப்பிட்்ட வநரம் பயணிக்க முடியும் 
என்பவத அறிவியல் உண்லை; ைாைாக குறிப்பிட்்ட வநரம் 
்நருப்பின் மீது நிறக முடியுைா என்ைால் முடியாது என்பவத 
அறிவியல். சைைாக ்நருப்பு பரப்பப்ப்டாைல் இருந்தால் 
அதில் ்தா்டர்ந்து ந்டக்க முடியாது. அவத வபால 
முழுலையாக எரிக்கப்ப்டாத ் நருப்பிலும் ந்டக்க முடியாது 
என்பவத அறிவியல் கூறும் விளக்கம். இதனால் தான் தீ 
மிதிததலின் வபாது பகுததறிவு வதாழர்கள்“ ்நருப்பின் 
மீது ந்டததிடும் வதாழா படுதது எழுந்து வா பார்க்கலாம்’’ 
என்ை முழக்கதவதாடு மூ்டநம்பிக்லககலள முறியடிததுக் 
காட்டுகிைார்கள்.

ஆணி கசருபபில் ்்டத்தல்/கத்தி மீது நிற்்பது:
இந்த ஆண்டு எனக்கு இந்த காரியம் (்சயல்) ந்டந்வத 

ஆக வவண்டும் என்று பக்திவயாடு ஆணி ்சருப்லப 
அணிந்து்காண்டு வகாவிலலச் சுறறி வருவார்கள். 
என்ன்வன்று வகட்்டால் வநர்ததிக்க்டன். அதனால் 
சுததபததைாக இருந்து வவண்டுதலல நிலைவவறறுவதாகச் 
்சால்வார்கள். இதலன பக்திவயாடு ைட்டும் தான் 
்சய்ய முடியுைா என்ைால் இல்லல என்பவத உண்லை. 
காரைம் ஆணி ்சருப்பில் ந்டததல், கததியின் மீது ஏறி 
நிறபது இலவகள் அலனததும் அறிவியல் பூர்வைாக 

சாததியவை. இவறறிறகு பக்தியும் வதலவ 
இல்லல விரதமும் வதலவயில்லல 
ந ம் பி க்லக  ை ட் டு வ ை  வ ப ா து ம் 
அறிவியல் ைனப்பான்லை ைட்டுவை 
வபாதுைானது. ்பரியார் பிஞ்சுகவள 
உஙகளின்  நம்பிக்லககலள முறியடிதது 
காட்டும்வபாது க்டவுள் சக்தி என்று ஒன்று 
இல்லல என்று நிரூபிக்கப்படுகிைது.

அறிவியல் உண்ம: 
சைைாக அடிக்கப்பட்்ட ஆணியின் மீது நிறக முடியுவை 

தவிர ஒறலை ஆணியில் நிறக முடியாது என்பது அறிவியல் 
உண்லை; அதாவது ஒறலை ஆணியில் நிறகும் வபாது 
நம்முல்டய முழு எல்டயும் அதனின் மீது ் சலுததப்படும் 
இதனால் கீவழ உள்ள அணி நம்முல்டய பாதததில் 
ஏறுவதறகு வாய்ப்பு உள்ளது. ைாைாக சைைாக அடிக்கப்பட்்ட 
ஆணியில் நிறகும் வபாது நம் உ்டலின் ்ைாதத எல்டயும் 
சரி சைைாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த ஆணியின் விலசக்கு எதிர் 
விலசலய உ்டல் ் காடுக்கிைது. இதனால் நாம் ஆணியின் 
மீது நிறபது என்ன படுக்கலாம் உருளலாம், அவத வபால 
தான் கண்ைாடி துண்டுகள் மீது நிறபது கததியின்மீது 
நிறபது எல்லாம் இலவகள்அலனததுவை ைனித சக்திவய 
தவிர க்டவுள் சக்தி என்று ஒன்றும் கில்டயாது.

அறிவியல் ்சால்கிைது அலனதலதயும் வசாதலன 
்சய் என்று ஆனால் க்டவுள் நம்பிக்லக ்சால்கிைது 
நான் ்சால்வலத அப்படிவய வகள் என்று; இயறலகக்கு 
மிஞ்சிய சக்தி ஒன்றும் இல்லல என்பதலன பக்தர்கள் 
ைறுக்க வாய்ப்பு இல்லல என்று நம்புகிவைன், சுனாமி 
்வள்ளம் புயல் இலவகள் எல்லாம் இயறலகயின் சக்தி 
என்னும்வபாது க்டவுள் சக்தி புனிதைானது என்ைால் 
இதலன தடுக்காதது ஏன் என்ை வகள்வி எழுகிைது.
இயறலகயின் சக்தியும் ைனிதன் சக்தியுவை இயல்பானது 
ைறைலவ அலனததுவை ்சயறலகயானலவவய! 

ஒழியட்டும் மூ்டநம்பிக்லக! ைலரட்டும் ைனித வநயம்! 
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 ஆததிரம் அறிவுககு மடடுமா விபராதி? இல்்ல அன்புககும், ெண்புககும் கூடததான் ெ்ையாளி. - கி.வீரமணி

‘‘தூ க் குல  வ ப ா ்டணும்  ச ா ர் 
அப்பததான் திருந்துவாஙக 
முஸ்லீம் நாடுகளின் ைாதிரி 
லககால்கள் துண்டிக்கணும் 

அப்பததான் பயம் ஏறபடும்’’

இப்படியான குரல்கள் தறவபாது பரவலாக 
வகட்கத துவஙகியுள்ளது. 

சிறுமிகலள பாலியல் வன்புைர்வு ் சய்யும் 
வபாதும் அரசுக்கு எதிரான ் சயல்பாடுகள் 
ந்டக்கும் வபாது வதச விவராதம் என்ை 
வநாக்கிலும் தூக்குத தண்்டலன பறறி 
விவாதிக்கப்படுகிைது. ஊ்டகஙகளும் 
தஙகளது ஊ்டக பரபரப்புக்கு இது 
வபான்ை ்சய்திகலள முன்்னடுதது 
வருகின்ைனர். அவத வபால தூக்குத 
தண்்டலனக்கு எதிரான குரல்களும் 
ஒலிததுக் ்காண்வ்ட உள்ளன. 

தறவபாது ஒரு அவசரச் சட்்டம் மிக 
அவசரைாக நிலைவவறைப்பட்டுள்ளது. அதாவது 
பன்னி்ரண்டு வயதுக்குட்பட்்ட சிறுமிகலள 
பலாதகாரம் ்சய்யும் குறைவாளிகளுக்கு தூக்குத 
தண்்டலன வழஙக வலக ்சய்யும் சட்்டைாக அது 
உள்ளது. நா்டாளுைன்ைக் கூட்்டத்தா்டர் நல்ட்பைாத 
இக்காலகட்்டததில், மிக கடுலையான முலையில் 
தண்்டலன குறைவாளிகளுக்கு வழஙக வவண்டியுள்ளது. 
எனவவ ைததிய அலைச்சரலவ வகட்டு ் காண்்டதறகிைஙக 
குடியரசுத தலலவரும் இச்சட்்டததிறகு தைது ஒப்புதலல 
்தரிவிததுள்ளார். 

 இநத அவெரச் ெட்டததின்ெடி, சிறுமிகளள ெலாதகாரம் 
செயயும் குற்றவாளிகளுக்கு இனி அதிகெட்ெமாக மரண 
தண்டளன விதிக்கப்ெடும். 

 ச ெண்கள் மீத ான ெ ாலியல் வன்சகாடுளம 

ெம்ெவங்களள விொரிப்ெதறகாக, மாநில 
அரசுகள், உயர்நீதிமன்்றங்கள் ஆகியவறறின் 

ஆகலாெளனயுடன் புதிதாக விளரவு நீதிமன்்றங்கள் 
அளமக்கப்ெடும். 

 கமலும் மாநிலங்களில் சி்றப்பு தடயவியல் 
ெரிகொதளன ளமயங்கள் அளமக்கப்ெடும். 

 சி்றார்களுக்கு எதிரான ொலியல் குற்றச் 
ெம்ெவங்களில் விளரவில் விொரளண முடிக்கப்ெட 
கவண்டும். 

 கமறகண்ட விதிப்ெடி 2 மாதங்களில் 
வழக்குகள் முடிக்கப்ெட கவண்டும். 

 கமல்முள்றயீடு செயயப்ெடும் 
வழக்குகள் 6 மாதததிறகுள் முடிக்கப்ெட 
கவண்டும். 

 16 வயதுக்குட்ெட்ட சிறுமிகளள ொலியல் 
வன்புணர்வு செயயும் நெர்களுக்கு முன்்ாமீன் 

கிளடயாது. 

இவவாைாக கடுலையான விதிகள் இந்த அவசரச் 
சட்்டததில் கூைப்பட்டுள்ளது. இலத வைவலாட்்டைாக படிக்கும் 
நைக்கும் சரியான கருததுருவாகவவ ்தரியும். ஆனால் 
இதலன வவ்ைாரு பார்லவயு்டன் அணுக வவண்டும். 
ஒரு குறைம் ந்டந்துவிட்்ட நிலலயில், அக்குறைததின் 
மீது அரசு இயந்திரஙகள் (காவல்துலை, ைாநில அரசு, 
வருவாய்த துலை) ந்டவடிக்லக எடுக்காவிட்்டாவலா, 
ைக்கள் முலையீடு ்சய்வதறகு கமிசன்கள் உள்ளன. 
அலவ ைக்களின் அடிப்பல்ட உரிலைகலள, ஐக்கிய 
நாடுகள் சலபயில் அலனதது நாடுகளாலும் ஒப்புக் 
்காள்ளப்பட்்ட உரிலைகலள நல்டமுலைப்படுததுவது 
இந்த அலைப்புகளின் பணியாகும். இந்த அடிப்பல்டயில் 
்பண்களில்டவய ஏறபடும் பிரச்சலனகலள சரியான 
முலையில் அணுகி நீதி கில்டக்கச் ்சய்வது ைகளிர் 

தூக்குத்
தண்டனை
தீரவொகுமொ?
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 ைடவுள் அறியா்மயில இருநது பதான்றியதாகும். - தந்த பெரியார்

ைனித உரிலை ஆலையம் ஆகும். ஆக அப்படியான 
ஆலையததிறகு தலலவராக திருமிகு.ஸ்வாதிைாலிவால் 
உள்ளார். இவர் ் பண்குழந்லதகள் மீதான வன்முலைகளுக்கு 
எதிராக ஈடுபடும் நபர்களுக்கு தூக்குத தண்்டலன 
வழஙகப்ப்ட வவண்டும் என வலியுறுததி உண்ைாவிரதம் 
வைற்காண்்டார். குடியரசுத தலலவர் வைறகண்்ட தூக்குத 
தண்்டலன அவசரச் சட்்டததிறகு ஒப்புதல் அளிததவு்டன் 
க்டந்த ஒன்பது நாட்களாக உண்ைாவிரதம் இருந்த 
ஸ்வாதிைாலிவால் தனது வபாராட்்டதலத லகவிட்்டார். 

இவவாைாக பா.ஜ.க. நடுவைரசு வைறகண்்ட 
வழிமுலைகலள வைற்காண்டு வருகிைது. இது ஒரு 
புைம் இருக்க, பா.ஜ.க. இது வபான்ை ்பண்கள் மீதான 
வன்முலைகளில் என்ன நிலலப்பாடு ் காண்டுள்ளது எனக் 
காண்வபாம்.

வைவல குறிப்பிட்டுள்ள முன்வனறபாடுகளுக்கு 
ைாைாக பா .ஜ .கவினர் ஈடுபடுவதாக ்சய்திகள் 
நைக்கு ்தரிவிக்கின்ைன. காஷமீரில் உள்ள கதுவா 
என்னுமி்டததில் எட்டு வயது சிறுமி பாலியல் வன்புைர்வு 
்சய்யப்பட்டுள்ளார். இச்்சயலில் ஈடுபட்்ட நபர்கள் பா.ஜ. 
கட்சிலய சார்ந்தவர்கள் என நாம் அறிய முடிகிைது. அவத 
வபான்று இச்சம்பவததிறகு ் தா்டர்புல்டய குறைவாளிகளுக்கு 
ஆதரவாக, பா.ஜ.க.வின் ஒரு ஊர்வலதலத ஏறபாடு 
்சய்திருந்தது. அதில் பா.ஜ.க.லவச் சார்ந்த லால்சிங, 
சந்தர் பிரகள் ஆகிய இரண்டு அலைச்சர்கள் கலந்து 
்காண்்டனர். ஆனால் இவர்கள் மீது பா.ஜ.க. எவவித 
ந்டவடிக்லகயும் வைற்காள்ளவில்லல. பின்னர் காஷமீர் 
முதல்வர் ்ைஷபூபா முுஃப் ்காடுதத ்நருக்கடியின் 
காரைைாக இருவரும் பதவி விலகினர். அதுவும் 
பா.ஜ.க. காஷமீர் கூட்்டணி அரசில் பஙவகறறிருக்கும் 
நிலலயில்தான் இந்த பதவி விலகலும் ந்டந்துள்ளது. 

மு்ன்வர பூ.மணிமாறன்
ஆக  இவவ ா ை ா க  இ ர ட் ல்ட 

நிலலப்ப ாட்ல்ட ப ா .ஜ . க .  அரசு 
எடுக்கிைது. ஒருபுைம் குறைவாளிகளுக்கு 
ைரை தண்்டலனலய அவசரைாக 
நிலைவவறறுவதும், ைறுபுைம் அவர்களால் 
்க ாைரும் சட்்டததிறகு  உரிய 
நபர்களுக்கு ஆதரவாக நிறபதும், சரியா 
வன்லையாகக் கண்டிக்கததக்கதாகும். 
அனுைதிக்கவவ முடியாத ஒன்ைாகும். 

வைலும் ைரை தண்்டலன மூலைாக ஒரு குறைதலத 
ஒரு ைனித விவராத ்சயல்பாட்ல்டத தடுததி்ட முடியுைா 
அல்லது குலைக்கததான் முடியுைா? நாம் தீர்க்கைாக 
ஆய்வு ்சய்து பார்க்க வவண்டும். அப்படியானால் 
முறகாலததில் இததலகய குறைஙகள் குலைந்திருக்க 
வவண்டும், பின்வனாக்கித திரும்பிப் பார்ததால் இல்லல 
என்ை பதிவல வருகிைது. 

கருததியல் ரீதியாக ் பண் என்பவள் பலவீனைானவள், 
ஆணுக்கு கீழானவள் என்ை எண்ைம் அலனவர் 
ைனததிலும் வவரூன்றி வபாயுள்ளது. 

அது குழந்லத முதல் ்பரியவர் வலர இந்த 
எண்ைையக்கததிறகு ஆட்பட்டுள்வளாம். இது வாழவியல் 
சிந்தலனயாகவும் ைாறிவிட்்டது. இது ஒரு சாராலர 
ைகிழவிக்கவும் ஒரு சாராலர  துன்பததிறகு ஆளாக்கவும் 
்சய்கிைது. ஆண்கள் தனக்கு ஒரு அடிலை நிலலயில் ஒரு 
்பண் கில்டதததறகு ைகிழ முடிகிைது. ்பண் சிந்தலன 
வயதில் ஆக்கப்பூர்வைாக தான் இப்படி அடிலை நிலலயில் 
உள்வளாவை என துன்புறும் நிலலயில் உள்ளார்கள். 
ஆகவவ இந்த கருததியல் ைாந்தர் இனததின் இருபாலலர 
சிந்தலன ையைாகிவிட்்டது. இததலகய ஆைாதிக்கக் 
கருததியல் ் பண்கள் மீது வன்முலையாக வன்புைர்வாக 
பரிைமிக்கிைது. இததலகய வன்முலை இந்திய ஒன்றிய 
சமூக அலைப்பில் மிகுதியாகக் காைப்படுகிைது. இததலகய 
கருததியலல நாம் அல்டயாளம் கண்டு அழித்தாழிக்க 
வவண்டியவர்களாக உள்வளாம்.

முதலில் நாம் நைது அறிவுக்கு விவராதைான 
கருததியல்கலள அல்டயாளம் காை வவண்டும். பின்னர் 
நீக்கும் வழிமுலைகலள ஆராய்ந்து வைற்காள்ள 
வவண்டும். இதலன தனிைனிதர்கள் பலர் சிந்திததுள்ளனர். 
தந்லத ்பரியார் தான் ஒரு ஆைாக இருந்தாலும் 
்பண்களின் துயரஙகலள அவர்கள் துயரும் வழிவலககலள 
எளிலையான முலையில் நம் கண் முன் நிறுததுகிைார். 
வைலும் அதலன நீக்கும் வழிமுலைகலளயும் ் சால்கிைார். 
வைலும் நாமும் இததலகய ஆதிக்கக் கருததியலல 
உைர்ந்து அகறை ைனமுவந்து முன்வர வவண்டும். 

ஆகவவ நிர்பயா முதல் கதுவா சம்பவம் வலர நாம் 
பார்தவதாைானால் ்பண்கள் மீதான வன்முலைகள் 
அதிகரிததுக் ்காண்வ்ட வபாகிைது. இவறலை நாம் 
கடுலையானச் சட்்டஙகள் மூலம் ைட்டும் தடுததுவி்ட 
முடியாது. ைக்களில்டவய ைனைாறைததின் மூலைாக நீடிதத 
தீர்லவ எட்்ட முடியும். ைரை தண்்டலனகள் ைட்டுவை 
தீர்லவத தராது. ஆகவவ நிரந்தர தீர்வு வநாக்கி நாம் 
பயணிப்வபாம். ஒரு வபாதும் ைரைதண்்டலன பயன்தராது. 

மேலும் ேரண தண்டனை மூலோக 
ஒரு குற்றத்தை ஒரு மனிதை விர�ோதை 
செயல்ாடன்டத் தடுத்தி்ட முடியுோ 
அல்லது கு்்றக்கததைோன் முடியுமோ? 

நாம் தீர்ககோக ஆய்வு செய்து 
போரக்க ரேண்டும். அபபடியோனோல 

முறகாலத்தில இத்தனகய குற்றஙகள் 
கு்்றந்திருக்க ரேண்டும், 

பினமைா்ககித் திரும்பிப் ்ாரத்தால 
இல்்ல என்்ற பதிர்ல ேருகி்றது.
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 தந்த பெரியாரின் இயகைம் தன்ன்லமற்றது. யாரும் தைர்தபதறிய முடியாதெடி
  அ்சகை முடியாதது. - அன்்ன மணியம்்மயார்

அன்று இரவு முழுவதும் உைக்கம் பிடிக்காைல் 
புரண்டு புரண்டு உச் ் காட்டியபடி இருந்தான். 
அைாவாலச காறறு சரியாக கில்டக்கவில்லல. 

புழுக்கம் காவதாரம் அடிக்கடி எததலன க்டவுள் வந்தாலும் 
என்லன அழிக்க முடியாது என்பதுவபால் ்காசுக்கள் 
முகததிலும் உ்டலிலும் கடிததபடிவய ‘ரீய்ய்ஙக்’ என்ைபடி 
வட்்டைடிததுக் ்காண்டிருந்தது. 

அவர்களது ்சல்லில் கழிப்பலை ்காஞ்சம் 
நாறைதலத அதிகைாகவவ வீசியபடி நாசிலயத 
துலளததுக்்காண்டிருந்தது. 

அவனால் தூஙகமுடியவில்லல. எழுந்து தலலயலைக்கு 
கீழ ஒளிதது லவததிருந்த துண்டு பீடிலய வதடி எடுததான். 
்ராம்பவவ சிறியதாகி வபாயிருந்தது. அந்த அலை 
மூலலயில் எரிந்து்காண்டிருந்த ்காசுவர்ததிச் சுருலள 
எடுதது பீடிலயப் பறைலவததான் அைாவாலச. ்வறும் 
ஒரு அஙகுலவை நீளம் இருந்த அந்த பீடிலய லாவகைாக 
கட்ல்ட விரல் ஆள் காட்டி விரல் நகததில் பிடிததபடி நாலு 

இழுப்பு இழுதது அலைதது வீசினான். 

‘‘ைாப்ள வ்ட ஏன் இன்னமும் தூஙகலலயா?’’ என்ைபடி 
எழுந்தான் சின்னச்சாமி. 

‘‘இல்ல ைாப்ள தூக்கம் வரல. ஒவர புழுக்கைா இருக்குது 
ைன்சல்லாம் ் ராம்ப ரைைா இருக்குது தூஙக முடியல’’ 

‘‘ஏன் ைாப்ள ைததியானம் ந்டந்த பிரச்சலன பததி 
்நலனச்சிகிட்டு இருக்கறியா. விடு ் வளியில் வபானபிைகு 
அவன் ஊர்லவய வபாய் அவலன நாை ் சய்யலாம் தூஙகு’’ 
என்ைான் சின்னச்சாமி. 

‘‘வவைாம் ைாப்ள அவலன அடிச்சி ஒலதச்சி என்ன 
ஆகிடும்ணு ் நலனக்கை. அவலனப்வபால ஆளுஙகளுக்கு 
சாதி ்வறி இருக்கைது இயல்புதான் இந்த சமூகம் 
அலதததாவன கதது்காடுததிருக்கு...

அவன் அவவனா்ட அறியாலையில்தான் அப்படி 
பண்ைான் நானும் ஆததிரததில் லகலய நீட்டிபுட்வ்டன் 
்ராம்ப சஙக்டைா இருக்குது ைாப்ள. பாவம் நல்லா 
அலைஞ்சுபுட்வ்டன் கல்டவாயில் ரததவை வந்துடுச்சு 

த�ொடர்கத�
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 ைா்லத்த ெைத்தவிட ைவனமாை நிர்வகிகைப ெழகிக பைாள்ள பவண்டும். - கி.வீரமணி

அவனுக்கு ...’’

‘‘ஏய் என்ன ைாப்ள இப்படி வபசை... அவன் நம்ைள நம்ை 
சாதிய நம்ை ்பாம்பலளஙகள பததி தப்பா வபசுனான். 
அதனால்தாவன அடிச்ச.  நீவய அவலனப்வபாய் பாவம்னு 
்பாலம்பிகிட்டு இருக்கை விடு ைாப்ள.’’ 

‘‘இல்லைாப்ள ்காஞ்சம் வயாசலன பண்ணி பாரு. 
இந்த ் ஜயிலுக்குள்ள இருக்கை யாராச்சும் வதாப்பு ் தாைவு 
காடு காரு பஙகளான்னு லவச்சிருக்கைவன் 
இருக்கானா யாருவை இல்லல... 

அப்படிவய இருந்தாலும் நிலம் சம்பந்தைான 
வகசு வரதட்சலை வகசு ்சக் வைாசடி வகசு 
இதுல தான் இருக்கானுஙக... 

இந்த சமூகததுக்காக அ்டக்குமுலைக்கு 
எதிராக எவனாவது வபாராடி வந்திருக்கானா இல்லல. 
அப்படிவய இருந்தாலும் ்தாழில் கவுரவம் ்தா்டர்பான 
எவதா ஒரு பிரச்சலனயில் எதிரிகள் சதியில் உள்ள 
இருக்கை பைக்காரனுக தான் அதிகம். 

நம்ை கண்ணுக்கு ்தரிய எததலன ்காடுலைகள் 
்சய்யைானுக இந்த ஆண்ல்டஙக. 

முலையாக பாததமுன்னா இந்த சமூகததுல ்பரிய 
ைனுசன் வபார்லவல இருக்கை அவனுக தான் இஙக 
உள்ள இருக்கனும். அததலன அவயாக்கியததனததுக்கும் 
்சாந்தக்காரனுக அவனுகதான். 

உலழப்லப சுரண்டுவது குறைம். எததலனவயா 
வபததுக்கு அடுததவவலள வசாததுக்கு வழியில்லல. 
இவனுக தானியஙகலள பதுக்கி லவச்சி திஙகைது 
குறைம். 

்பாதுவான இந்த பூமிலய தன்வனா்ட ஆளுலைலய 
்சஞ்சு நூததுக்கைக்கான ஏக்கர் நிலஙகலள அபகரிச்சு 
லவச்சிருக்கைது குறைம். 

ஒரு ஏலழயால ைருததுவம் பாக்க வழியில்லாை 

் ச தது ப் வப ா கும் வப ாது  இவனுக 
கட்டுகட்்டா பைதலதயும் நலகலயயும் 
பதுக்கி லவச்சிருக்கைது குறைம். 

எததலனவயா ஏலழ ் பண்களுல்டய 
உ்டலல அவஙக அனுைதி இல்லாைவல 
க ட் ்ட ா ய ப் ப டு த தி  வ ன் பு ை ர் வு 
்சஞ்ச்தல்லாம் குறைம். 

இப்படி அடுக்கிகிட்வ்ட வபாலாம் 
ைாப்ள. முலையாக பாதவதாமுன்னா அவனுகதான் இந்த 
்ஜயில்ல இருக்கணும். 

இஙக இருக்கைவன்லாம் யாருனு பாரு... 

தன்வனா்ட கிராைததுல அடிப்பல்ட வசதிகூ்ட இல்லாத 
அடுததவவலள வசாததுக்கு நாயா அலலயுைவன் 
்வயில்ல வவர்லவ சிந்தி உலழக்கைவன் தான் அதிகம். 
அதுக்காக எல்லாருவை வயாக்கியன் அப்படி்சால்லி்ட 
முடியாது. 

இந்த சட்்டமும் வபாலீசும் சாைானியன் வைலதான் 
லகலவக்கும் பைக்காரலன கண்்டால் நாய் குட்டியாய் 
வாலல ஆட்டும். 

இந்தா வநதது நம்ை ்சல்லுக்கு வந்தாவன இந்த 
லபயன் முருகன். 

அவ்னல்லாம் என்ன தப்பு பண்ணுனான். பசி 
்காடுலை தாஙகாை ் ரண்டு புவராட்்டாலவ எடுததுட்்டான். 
அதுக்கு ஒரு ஊவர வசர்ந்து அடிச்சு அவலன சாகை 

அளவு சிததரவலத பண்ணி இருக்கானுக. 

அடிச்சது ைட்டுமில்லாை திருட்டு பட்்டமும் 
வகசும்  இவன் வைல. ஆதரவுக்கு யாருவை 
இல்லாத காரைததுலதான் திருடி தின்ன வவண்டிய 
்நலலலை இவனுக்கு. இனிவை இவனுக்கு யாரு 
வகசு ந்டததுவா. இவனுக்கு ் பயில் யார் வபாடுவா. 

நம்ைலளயாச்சும் நம்ை ்சாந்தக்காரஙக 
வந்து பாததுட்டு வபாைாஙக. இவனுக்குனு யார் வருவா 
பாவம் இந்த சட்்டமும் வபாலிசும் வசரிக்குள்ளயும் 
வலவுக்குள்ளயும் ஊருக்குள்ளயும் துணிச்சலா நுலழயுை 
ைாதிரி அக்ரைாரததுலயும் அடுக்குைாடி குடியிருப்பிலும் 
நுலழயுைா? 

முடியவவ முடியாது அக்ரைாரமும் அடுக்கு ைாடி 
்வள்லள சட்ல்டகளும் தான் இவனுஙகளுக்கு படி 
அளக்கிை கூட்்டைாய் இருக்குது. 

‘‘இஙக உரிலைக்காக வபாராடுை அததலன வபரும் 
வதச துவராகி வதச விவராதி.’’ 

அைாவாலச வபசுவலத ஆச்சர்யதது்டன் பார்ததான் 
சின்னச்சாமி இந்த மூணு ைாசததுல இவவளவு ைாறிட்்டாவன 
ைாப்ள என்று தனக்குள் நிலனதது்காண்்டான். 

‘‘ைாததணும் ைாப்ள எல்லாதலதயும் ைாததணும் 
அதுக்கு நாை முதல் பலி ஆனாலும் தப்பில்ல. 
எல்லாதலதயும் முடியுைானு ்தரியல முடிஞ்சவலரக்கும் 
ைாததுவவாம் ைாப்ள.’’ 

- த�ொடரும்

14

‘‘அவசனல்லாம் என்ன தப்பு ெண்ணுனான். 
பசி ரகொடுலை ேொஙகொை ரெண்டு 

புகராட்டாளவ எடுததுட்டான். அதுக்கு ஒரு 
ஊதெ த�ர்ந்து அடிச்சு அவலனை �ொகற 

அளவு சிததரவளத ெண்ணி இருக்கானுக. 

அடிச்�து ைட்டுமில்ைொை திருட்டு பட்டமும் 
ககசும்  இவன் கமல. ஆதரவுக்கு யாருகம 
இல்ைொே கொெணத்துைேொன் திருடி தின்னை 
கவண்டிய சநளலளம இவனுக்கு. இனிகம 

இவனுக்கு யொரு தகசு நடத்துவொ. இவனுக்கு 
செயில் யார் கொடுவா.’’

சிவா சடடயன்
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்பாசிப்ப்டரநத அநத
தாம்ரக்குைக்க்ரகள்
எபத்பாதும் அ்டரநதத இருக்கும் முள்த்வலி 
மரஙகள் சூழநது!

விடுமு்ை ்ாடகளில் மடடுமல்ல
வீடடுப்பா்டம் எழுதச்கசான்ன
்ாடகளிலும் கூ்ட எஙகளுக்கு
அ்்டக்கலம் தநதது அநத
குைமும் குைக்க்ரயும்தான்!

க்பாம்்மகள் ்வாஙகமுடியாத
குடி்சகளில் பிைநததாதலா
என்னத்வா -அநத
க்ரகளின் களிமணணில்
க்பாம்்மகள் கசய்து
வி்ையாடியிருக்கிதைாம்!

அதிக்படசமாய் எஙகள் சிநத்னகள்
இ்தத்தாணடி சிைகடித்ததில்்ல,
எஙகள் க்பாம்்மகள்
இப்படித்தானிருக்கும்!

கூரதீடடிய ககாம்புகள்ககாண்ட
ஏரமாடுகள்;
தசாைாக்கவும் மீன்குழம்பு
்்வக்கவும் சின்னச்சின்ன
மண்பா்னகள்;
தாம்ர இ்லக்ைபத்பால
காதும்டல் விரிநத
கருபபு யா்னகள்!

அபத்பாது மாவீரன் ்ப்டத்தில்
ரஜினி ்வநத க்வள்்ைக்குதி்ர;
திருவிழா ்ாடகளிலும்
கல்யாணப்பநதலிலும் ஒலிக்கும்
தரடிதயா க்படடிகள்.
இதுதான் ்ாஙகள் கசய்யும்
களிமண க்பாம்்மகள்!

்ாஙகள் இ்்வகதைாடு
த்பசியிருக்கிதைாம்;
யா்னகதைாடு
்்டநதிருக்கிதைாம்;
குதி்ர மீததறி
்பைநதிருக்கிதைாம்;
"உலகம் பிைநதது எனக்காக
ஓடும் ்திகளும் எனக்காக"
இப்படி அநத தரடிதயா க்படடிகள்
்வழிதய அநத குைக்க்ரயின்
எல்லா ்பக்கஙகளிலும்

எஙகள் குரல்க்ை எதிகராலிக்கச்
கசய்திருக்கிதைாம்!

அநதக்குைமும் க்ரகளும்
எஙகளுக்கு மீன்பிடிக்க
கற்றுத்தநதது;
நீச்சல் ்பழக கற்றுத் தநதது;
்ணடு பிடிக்க கற்றுத்தநதது;
ஏன் சிலத்ரம் முயல்க்ையும்
ககாக்குக்ையும் கூ்ட த்வட்்டயா்டக்கூ்ட
கற்றுத்தநதிருக்கிைது!

எஙகளுக்கு ்பசிகயடுத்தால்
கூழ தத்்வயில்்ல
சில ககண்்ட மீன்களும்
சில ககளுத்தி மீன்களும் த்பாதும்
க்ருபபில் சுடத்ட
்பசியாறுத்வாம்!

க்வயில் அடித்தால்
நீரில் இருபத்பாம்
குளிகரடுத்தால்
க்ரயில் இருபத்பாம்;
சிலத்ரம் குளி்ரயும்
க்வயி்லயும் மைநதத
இருபத்பாம்!

கணகள் சி்வக்க
நீச்சலடிபத்பாம்;
தசற்றில் பு்தநது
மீன்பிடிபத்பாம்;
மா்ல ்வநதால்
தாம்ர அரும்புகள்
்பறித்து தமதல ்வருத்வாம்!

எபத்பாததா ்வரும்
ம்ழ்ாடகளுக்காக
காத்திருபத்பாம் எஙகள்
கதருமணணில்;
புரணடு்வரும் ம்ழநீ்ர
்ககள் ககாணடு
அ்ழத்துச்கசல்த்வாம்-அநத
தாம்ரக்குை கால்்வாய்த்ாக்கி!

அநத ம்ழ்ாளின் ஒவக்வாரு
விடியலிலும் ஓட்டமாய்
ஓடுத்வாம் -அநத குைத்்த த்ாக்கி
த்த்து இடுபபு்வ்ர கதாட்டநீர
இன்று கழுத்தைவு ்வநதிருக்குமா
என்ை ஆ்வல் துடிதுடிக்கும்!

அநத தாம்ர இ்லகளும் கூ்ட

ஒவக்வாரு ்ாளும்
தமகலழுநதுககாணத்ட 
இருக்கும்!

அபத்பாகதல்லாம் அநத
தாம்ரக்குைம்தான்-எஙகளுக்கு
க்டல்
அருவி
அதன் க்ரகள்தான்
எஙகள் கால்கள்கதாட்ட
சிகரஙகள்!

இபத்பாது ்ாஙகள் ்வைரநதத்பாது
ககாஞச ககாஞசமாய் கசத்திருநதது
அநத மரஙகளும்
தாம்ரக்ககாடிகளும்!

தூரத்திலிருநது ்பாரத்தாதல
கதரிகிைது கமாட்்டயாய்
அநத களிமணக்ரகள்;
ஆஙகாஙதக க்வடித்துசிதறி
்வானம் த்ாக்கி காத்திருக்கிைது
எபத்பாததா ்வரும் ம்ழக்காய்
அநதக்குைம்!

இபத்பாது யார அ்ழத்து
்வரு்வார
அநத தாம்ரக்குை
கால்்வா்யத்ததடி
கதருவில் அ்லதமாதும்
அநத ம்ழநீ்ர!

இபத்பாது எஙகள் பிள்்ைகள்
ஊரில் இல்்ல
்வனாநதரம் க்டநது
த்பாயிருக்கிைாரகள்
்வயிற்று பி்ழபபுத்ததடி!

அததா அநத கதருக்வள்ைத்்தப
த்பாலத்வ திக்குத்கதரியாமல்
அ்லகிதைாம்;
கட்டாயம் ஓர்ாள்
க்ரதயறுத்வாம் என்ை
்ம்பிக்்கயில்!

மீணடும் அநத பிஞசுக்்ககள்
்வழிதகாலும் உன் குைக்க்ர்ய
த்ாக்கி!
அது்வ்ர எஙக்ை மன்னித்திரு
கூ்டத்வ எஙகளுக்காய் காத்திரு
எனதரு்ம தாம்ரக்குைதம!

ைவிஞர். நா.காமராசன் மண்டபைாளததூர்

அந்த ்தாமரைக்குளமும் நாங்களும்!

 சமதர்மம் தான் மனித வாழ்வில ைவ்்ல இல்லாத வாழ்வு வாழ முடிநத முடிவு ஆகும். - தந்த பெரியார் டிசம்பர் 201734 கைத்தடி ஜூன் 2018



P.சுபாஷினி B.E.,
S.M.காளீஸ்வரன் DTT.BBM

(Coimbatore Agricultural
Co-Operative Marketing Society)

நாள்: 17-06-2018

இடம்:
குருவாயூரப்பன் திருமண மஹால்

சமத்தூர், ப்பாள்்ாச்சி.

ஒருவருக்கொருவர் கட்டுப்பட்டு 
அவர்களது, “வொழக்க்ை”
கூடுப்்பொறுபபில் “வொழ” இருககும் 
மணமகக்ள “வொழத்துகிற�ொம்”

மணமக்களை வாழ்த்தும் 
நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள்

திருமண
வாழ்த்து!
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Revamp
Technologies 

(Making things better)

Revamp Technologies
14A ,2nd Floor, K R Complex 

Opp. Meera Mahal, Railway Station Road 

Hosur - 635 109.  Tamil Nadu.

 Software Development 

 Software Consultancy 

 Web Application & Design

 Mobile Application

 ERP Solution

Our Business 

+91 99 44 0101 55 
+91 98 940 740 30

Mobile :

Web : www.revamptechnologies.com
Email : msn@revamptechnologies.com
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