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வாசகர் பார்்வயில்
மூன்றாம் ஆண்டில் தடம் பதிக்க இருககும் 

க்கததடி மறாத இதழுககும், இதழறாசிரியர் அறிவழ்கன 
அவர்்களுககும் வறாழ்தது்ககைப் பகிர்ந்து க்கறாள்கிற்ன! 
1000 இதழ்்கள் இருந்தறாலும்கூட க்கததடிககு 
தனிச்சி்ப்பு உண்டு, கபண்ணியம் கதறாடங்கி சமூ்க 
நீதி வகை அகைததிலும் சி்ப்பறா்கச் கசயல்பட்டு 
வருகி்து! கதறாடர்ந்து இறத சி்ப்றபறாடும் கூடுதல் 
சி்ப்றபறாடும் அறிவறாயுதமறாய் கவளிவை வறாழ்தது்ககை 
பகிர்ந்துக்கறாள்ை விரும்புகிற்ன!  நனறி!

- வித்தியாசாகர், தஞசாவூர் 

சில ஆண்டு்கைறா்க எைககு இதழ்்கள் வறாசிககும் 
பழக்கம் நண்பர் வழியறா்கக கிகடததது அறத 
நண்பரின அறிவுகையில் அறிமு்கம் ஆை இதழ் 
“க்கததடி” மறாத இதழ். கூடுதலறா்க வறாசிக்க வறாசிககும் 
பழக்கதகதத தூண்டிய இதழ் க்கததடி. கதறாடர்ந்து 
பலகை சமூ்க மறாற்ததிற்கறா்கத தூண்டிவரும் க்கததடி 
இதழ் பைவலறாக்கப்பட றவண்டும் எனபறத எனகைப் 
றபறான் வறாச்கர்்களின விருப்பம்! வறாழ்தது்கள்! நனறி! 

- பிரகாஷ், திருப்பூர்   

க டவுளைப்பற்றி நான் எதிரப்பாய் இருக்கிறேன் என்ோல், 
ஏனப்படி இருக்கிறேன் என்று - ஒரு கடவுள் ்பக்திக்காரரும் 
சிந்திப்பதில்ளலைறே.

நான் ஏன் கடவுளை ஒழிக்க றேண்டுமென்கிறேன் ? கடவுளை 
உண்டாக்கிக் மகாண்ட எேருறெ - றோக்கிேொன அல்லைது றோக்கிேத் 
தன்ளெயுளடே கடவுளை ஏற்்படுத்திக்மகாள்ைவில்ளலைறே!

அேரேர சுேநலைத்திற்றகற்்ப, முடடாள்தனத்திற்றகற்்ப, ஒழுக்கெற்ே, 
றநரளெேற்ே, சக்திேற்ே கடவுள்களையும், தஙகள் தஙகள் 
சுேநலைத்திற்றகற்ே கடவுள்களையும், தம் எதிரிகளைஒழிக்க 
றேண்டுமென்கிே ஆேலுக்றகற்ே கடவுள்களையும் உண்டாக்கிக் 
மகாண்டால், அேற்ளே - அேற்ோல் ்பாதிக்கப்படு்பேரகளும், 
அறிோளிகளும் ஏற்றுக் மகாள்ை முடியுொ? சுேநலைெற்ேேரகள் 
ஏற்றுக்மகாள்ோரகைா?

உலைக ெனித சமுதாேத்திற்கு ஒருேன் மதாண்டு மசய்ே 
றேண்டுொனால், முதல் மதாண்டாக இப்படிப்படட கடவுள்கள் ஒழிபபு 
றேளலையில் இேஙகினால்தாறன அேன் உண்ளெோன, றோக்கிேொன, 
அறிோளிோன மதாண்டனாக இருக்க முடியும்?

உதாரணொக, ஒரு ெனிதன் தான் ெற்ே ெனிதளனவிட றெலைான, 
றெல் பிேவிோன உேரசாதி ெனிதன் என்று மசால்லிக்மகாண்டு 
அதற்காகமேன்று ஒரு கடவுளைறோ ்பலை கடவுள்களைறோ 
கற்பித்துக்மகாண்டு, அதுவும் அறோக்கிேத்தனொன, ஒழுக்கஙமகடட 
கடவுள்களைக் கற்பித்துக்மகாண்டு, ‘அளேகள்தாம் என்ளன எஙகளை 
உேரசாதிோய்ப பிேபபித்தது’ என்ோல் - அந்த உேர சாதிேல்லைாத 
ெற்ேேன் அதனால், அேற்ோல் இழிசாதி, கீழ்ச் சாதிேொக 
ஆக்கப்படடேன் அந்த - அேற்றிற்கு ஆதாரொகக் காடடப்படும் 
கடவுளை - கடவுள்களை ஒழிக்க, அழிக்க, சின்னப்படுத்த முன்ேராதேன் 
ெனிதனாோனா? அறிோளிோோனா? ொனமுள்ைேனாோனா? தன்ளன 
ெனிதன் என்று மசால்லிக்மகாள்ைத் தகுதியுளடேேன் ஆோனா?

கடவுள் நம்பிக்ளகக்காரரகள் ோராகத்தான் இருக்கடடுறெ, 
அேரகளை, ‘எதற்காகக் கடவுள் ஏற்்படடது? அதனால் உனக்கு என்ன 
்பலைன்?’ என்று றகடடால், என்ன ்பதில் மசால்லுோன்? அேன் ஏதாேது 
ஒரு ்பதிளலைச் மசால்லுோனானானல் ‘அதனால் எல்லைா ெக்களும் 
்பேனளடகிோரகைா? ெகிழ்ச்சிேளடகிோரகைா? ோராேது துக்கம், 
றேதளன, இழிவு, கேளலை அளடோெல் இருக்கிோரகைா? என்ோல் 
என்ன ்பதில் மசால்லுோன்? ெகிழ்ச்சி, நலைம், றென்ளெேளடந்திருக்கும் 
எேனும், ‘கடவுள் சித்தத்தால்” என்ோல் என்ன ்பதில் மசால்லுோன்? 
அேற்றிற்கு றநரொோன துன்்பம், மதால்ளலை, கேளலை அளடந்து 
மகாண்டிருப்பேன் முடடாைாய் இருந்தால், ‘கடவுள் சித்தம்” 
என்்பான். ஏனப்படிமேன்ோல், ‘என் கரெம்” என்்பான். இப்படிப்படட 
அறோக்கிேரகளுக்காக, ெளடேரகளுக்காக நாமும் இேரகறைாடு 
றசரந்து மகாண்டு இந்தக் கடவுள்களைக் காப்பாற்றுேதா?

‘உேர’சாதிக்காரன், ‘நலைன் அனு்பவிப்பேன்’ கடவுளைக் 
காப்பாற்றினால் - ‘தாழ்ந்த’ சாதிக்காரன், ‘றகடு அனு்பவிப்பேன்’ 
கடவுளை ஒழிப்பது என்்பதுதாறன நிோேமும், றநரளெயுொகும்; 
அறிவுொகும்?

அப்படிக்கில்ளலைோனால், அேன் அடிளெ, ொனெற்ேேன், கூலி, 
சுேநலைக்கார ெளடேன் என்றுதாறன மகாள்ைப்பட றேண்டும்?

ஆகறே, றதாழரகறை,
கேளலையும், துன்்பமும், இழிவும் உள்ைேரகறை சிந்தியுஙகள். 

தஙகளுக்கு விறொசனம், விடுதளலை, ெனிதத் தன்ளெ - கடவுள் 
ஒழிபபிலும், அழிபபிலும், இழிவு்படுத்துேதிலுந்தானிருக்கிேது.

இதனால், றோக்கிேொன, அறிோளிோன ோர ெனமும் புண்்பட 
இடமில்ளலை. சுேநலைத்திற்காகச் சிலைர ஆத்திரப்படலைாம்; ‘ெனம் 
புண்்படுகிேது” என்று மசால்லைலைாம். அளதப்பற்றிக் கேளலைப்படாதீரகள்; 
சிறிதும் அச்சப்படாதீரகள். நாம் ோளரயும் அேர ெனம் புண்்படுேதற்காக 
இளதச் மசால்லைவில்ளலை; மசய்ேவில்ளலை, இதற்காக அறிேேேேரகைால், 
சுேநலைக்காரரகைால், கூலிகைால் நெக்குத் மதால்ளலை ஏற்்படடால், 
ெகிழ்ச்சிறோடு ஏற்று, ொனத்றதாடு ்பாய்ந்மதழுஙகள், ோர மீதும் 
மேறுபபு, குறராதம் மகாள்ைாதீரகள்.

(நூல் : ‘கடவுள் ஒரு கற்பனையய” - 1971)

கடவுளும் நாமும் 

3-ஆம் ஆண்டில்

கைத்தடி வாசைரைள் அகைவருக்கும்

அன்பு வணக்ைஙைள், 

த்தாடரந்து இரண்டு ஆண்டுைளாை எஙைகள 
ஊக்ைப்படுததி இ்தகைத த்தாடரந்து தவளிவரச் தசய்து 
வரும் வாசைரைளுக்கும், ஆ்தரவாளரைளுக்கும், 
்பததிரிகை நண்்பரைளுக்கும், எழுத்தாளரைளுக்கும் 
ைருத்தாளரைளுக்கும் எஙைளது அன்பு ைலந்்த 
நன்றிகைத த்தரிவிததுக் தைாள்கிற�ாம்! 

த்தாடரந்து உஙைளின் ற்பரா்தரறவாடு 
்பைணிக்ை விரும்புகிற�ாம்!

நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!!

அன்புடன்

மு.சி.அறிவழகன்
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 மார்ச் 3 - உலகவன உயிரின நாள்.

இ ந்த இ ்தழில்...

ஓராண்டு சநதா ` 300
இரண்டு ஆண்டு சநதா ` 600
நான்கு ஆண்டு சநதா ` 1200
ஐநது ஆண்டு சநதா ` 1500
ஆயுள் சநதா (10 ஆண்டு மட்டும்) ̀  3000

்ைததடி சநதா விெரம் தனி இதழ்
` 30
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ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர்: 
மு.சி.அறிவழகன்

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

ஆசிரியர் குழு: 
கா. தமிழரசன்

புலெர் நானக ்பாலு, த.மு.எ.ச.
முனைெர் கு. முருயகசன்

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

புனைப்ப்க் ைனலஞர்:
தனுஷவன்

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

ஓவியர்ைள்:
தனுவசி சி.தர்்மராஜ், ரா.ராஜயசகர்,

சிகரன்
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

வமய்பபுத் திருத்தம்:
ய்ம.கா.கிட்டு

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

இதழ் ெடிெனமபபு:
டினைன்ஷாப், 76677 55673

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

ைளப்பணிக் குழு: 
அ.சச.சசல்வம், சி.வீரயவல்,
கண்மணி, திராவிடராசன்,

சஜர்லின் பிரீ்மா, கவிதாரய்மஷ்.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

சட் ஆலலடாசைர்ைள்: 
ஆர்.னசயத் அன்வர் ்பாசா, ெழக்ைறிஞர் 

சஜ. தம்பிபிர்பாகரன், ெழக்ைறிஞர்
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ஆசிரியர் குழு & அலுெலை முைெரி

2/343, ைடாமலடாபுரம் (கி), மல்லிக்குடன் (அ),
ைடாரிமஙைலம் (ெ), தருமபுரி - 635 205.
அனலல்பசி: 73733 33078, 86673 42047

மினனஞ்சல்:kaithadimonthly@gmail.com இணையதளம்:kaithadi.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

மணைக்கப்படும் ்பரதக்கணலயின வரலாறு 5
மிகச் சிைநத வ்சனகர்ததா தநணத ப்பரியார 6
ஒன்பதாம் வகுபபு மாைவி
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 மார்ச் 4 - ததசிய ்பாதுகாபபு தினம்.

“தி அண்டூய்ங் டான்ஸ்”

வித்ா நடராஜன் எனும் பரத நாட்டி்க் கலைஞரால் 
எழுதபபட்டிருக்கும் இநதப புததகதலதக் குறிதது ஒரு 
இலை்தளததில் படிக்க நநரநதது. அவரின் துணிச்சைான 
பதில்களும் இநதப புததகததின் கருப பபாருளும் என்லன 
உடநன ஈரததது. பரதநாட்டி்ததின் வரைாறலறையும், 
நதவதாசி ஒழிபபு பறறியும் அதன் பின் பரதததின் 
இன்லறை் நிலைல்யும் நபசுகிறைது ஜகரனட் பதிபபம் 
பவளியிட்டிருக்கும் இநதப புததகம்.

வித்ா அவரகள் தஞல்ச நால்வர வழி வநத 
்சங்கீத கைாநிதி திரு.நக.பி.கிட்டபபா பிள்லள அவரகளின் 
மாைவர. ஒரு நடனக் கலைஞருக்நக உரிததான பாணியில் 
அவவளவு அழகாக ஆழமாகத தான் ப்சால்ை வநத 
கருதலத ப்சால்லியிருக்கிறைார.

ஒரு வரைாறலறை புலன கலதயின் மூைமாகச 
ப்சால்லுவநத ஒரு கலை. தஞ்சாவூர அருகில் இருக்கும் 
கல்்ாணிக்கலரயில் வசிக்கும் ராஜாயி, அவரது மகள் 
கல்்ாணி, கல்்ாணியின் மகள் நேமா ஆகிந்ாலரச 
சுறறி நகரகிறைது கலத. 1990ல் நேமாவின் பாரலவயில் 
பதாடங்கி, பல்நவறு காைக்கட்டங்களில் முன்னும் 
பின்னுமாகப ப்ணிக்கிறைது.

நதவதாசிகள் ஒரு காைததில் பகாண்டாடப 
பட்டாரகள் என்பலதயும், அர்சரகள் பதாடங்கி 

அங்கிருக்கும் மக்கள் வலர அலனவரும் 
அவரகலள எபபடிக் பகாண்டாடினாரகள் என்பலதயும், 
அவரகளது மலனவிகள் இதலன எபபடி ஏறறுக் 
பகாண்டாரகள் என்பலதயும் மிக விரிவாகப பதிவு 
ப்சய்திருக்கிறைார. 

ஆங்கிநை்ர காைததில் எபபடி இநத முலறைக்கு 
எதிரபபு இருநதது என்றும், சிை கிருததுவ நிறுவனங்கள் 
அநதக் குடும்பததில் பிறைநத பபண் குழநலதகலள 
எடுததுச ப்சன்று படிக்க லவதது அவரகளுக்கு எபபடி 
நவபறைாரு வாழக்லக முலறைல் அறிமுகப படுததினாரகள் 
என்பலதயும் விரிவாக எழுதியிருக்கிறைார. அன்னி 
பபஸன்ட் அம்லம்ாரின் பங்லகயும் அழகாகத பதாட்டுக் 
காட்டுகிறைது இநதப புததகம்.

1947இல் பகாண்டு வரப பட்ட நதவதாசி முலறை 
ஒழிபபுச ்சட்டததிறகு எதிராக பை நதவதாசிகநள வழக்கு 
நடததி்லதயும், இநத முலறைல் ஒழிபபதில் டாக்டர.
முததுைட்சுமி அம்மா மறறும் தநலத பபரி்ாரின் 
பங்லகயும் மறைக்காமல் ப்சால்லியிருக்கிறைார ஆசிரி்ர. 
நதவதாசி முலறை ஒழிபபு வலர அநதக் கலைல்க் கறறுக் 
பகாள்ளாத ஒரு ்சமூகம் எபபடி அதன் பின் இநதக் 
கலைல் லகபபறறி்து என்பலத கலதயின் நபாக்கில் 
இருநது விைகாமல் ப்சால்லி, இன்றும் அநதக் கலையின் 
நிலை எபபடி இருக்கிறைது, அதன் மரபும் வரைாறும் 
மலறைக்கபபட்டு திரிக்கபபட்டு இது தமிழர கலைந் 
இல்லை என்றை பிம்பம் உருவாக்கபபட்டிருபபலதயும் 
ஆணிததரமாகச ப்சால்லியிருக்கிறைார வித்ா.

ஆனால் அநதச ்சமூகததில் பிறைநத பபண்கள் 
அலனவரும் இநத வாழவி்ல் முலறைல் விரும்பி 
ஏறறைது நபால் காட்டியிருபபது ்சரி்ா என்றை நகள்வி 
எழுகிறைது. இன்றும் பை பபண் குழநலதகள் அநத 
வாழக்லக முலறைக்கு தள்ளப படுகிறைாரகள் என்றை 
ப்சய்திகள் வநது பகாண்டிருக்க, அநத வாழவி்ல் 
முலறைல் இபபடிப பபருலம்ாக வருணிபபது ்சரி 
இல்லை என்நறை நதான்றுதிறைது. 

நதவதாசி ஒழிபபு பறறிப நபசும் பபாழுது, அநதக் 
குடும்பததில் பிறைநது அநத வாழவு முலறை்ால் 
பாதிக்கபபட்டு, அதில் இருநது பவளிந்றி அதறகு 
எதிராகப பை நபாராட்டங்கள் நடததி் அன்லன மூவாலூர 
இராமாமிருதம் அம்லம்ார பறறி ப்சால்லியிருக்க 
நவண்டும். இநதக் குலறைகள் மட்டும் இல்ைாமல் 
இருநதிருநதால் இநத நூல் இன்னும் முழுலம்ாக 
இருநதிருக்கும் வித்ாவின் இநத புததகம். இருபபினும் 
பரதநாட்டி்ம் தமிழர கலைந் என்று அழகாக 
உறுதி்ாகச ப்சால்லும் இநத நூலை நாம் அலனவரும் 
ஒரு முலறை்ாவது படிக்க நவண்டும்.                

வழகைறிஞர் குயில்மொழி

மறைககப்படும் ்பரதககறையின் வரைாறு
(The Undoing Dance by Srividya Natarajan)
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நெல்னலயில் 30-12-2018 அன்று நன்வ்பற்்ற தந்னத 
வ்பரியடார் 140ெது ஆண்டு விழடா நிைழ்ச்சியில் நடிைர் 

சத்யரடாஜ் ஆற்றிய உனர

திரு. ்ச்தயராஜ் அவரகளின த்பச்சு
இங்கு பபருநதிரளாக கூடியிருக்கும் பபரி்ாரின் 

பபருநபதாண்டரகளுக்கு முதறகண் வைக்கதலதத 
பதரிவிததுக்பகாள்கிநறைன். உைகததின் மிகச சிறைநத 
வ்சனகரததா தநலத பபரி்ார தான். அவலர மீறி் ஒரு 
வ்சனம் கிலட்ாது. ஒவபவாரு லட்ைாக் நபசும்நபாதும் 
நான் லடரக்டரிடம் நகட்பதுண்டு, இது என்ன நம்ம 
ப்சட்டப ப்சய்ததா என்று நகட்நபன், இல்லை இது 
அய்்ா நபசி்து என்பார, ஏபனன்றைால் ப்சால்ை நவண்டி் 
வி்ச்ங்கலள ஆணிததரமாகவும் குழபபமில்ைாமலும் 
கிண்டல் நகலிந்ாடு ப்சால்வதறகு அய்்ாலவ மிஞ்ச 
்ாருநம இல்லை, ்சமீபததில் வாட்ஸ்-அபபில் எனக்கு 
ஒரு பபரி்ார பதாண்டர அனுபபியிருநதார, அய்்ா 
ப்சால்கிறைார எனக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன முன் 
விநராதமா? நான் எதறகு கடவுலளத திட்டுகிநறைன், 
அவருக்கும் எனக்கும் என்ன விநராதம், அவலர நான் 
முன்பின் பாரததது கூட இல்லை, அபபடியிருக்லகயில் 
அவருக்கும் எனக்கும் எபபடி பிரச்சலன வரும் என்கிறைார. 
ஒரு காட்சியில் காமராஜர முதைலமச்சராக நவண்டும் 
என்று வரதராஜுலு நாயுடு ப்சால்லுவார, காமராஜர 
நீண்ட நநரம் ந்ாசிதது எனக்கு எழுத படிக்க பதரி்ாது, 
நான் எபபடி முதைலமச்சராக முடியும் என்பார. தநலத 
பபரி்ார காமராஜலரச ்சநதிதது இது வலரக்கும் 
தமிழநாட்டில் ஒரு பசல்சத தமிழன் முதைலமச்சராக 
வநததில்லை, எனநவ நீங்கள் தான் முதைலமச்சராக 
வர நவண்டும் என்கிறைார, அதறகு காமராஜர ப்சால்கிறைார 
நான் படிக்கவில்லைந் என்கிறைார. தநலத பபரி்ார 
ப்சால்கிறைார படிததவனுக்கும் படிக்காதவனுக்கும் என்ன 
விததி்ா்சம்? படிததவனுக்கு படிதத புததி மட்டும் 
தான் இருக்கும், படிக்காதவனுக்குததான் ப்சாநத புததி 
இருக்கும், எனநவ நீங்கள் தான் முதைலமச்சராக வர 
நவண்டும் என்பார, தநலத பபரி்ார ப்சான்னது நபால் 
இலதவிட எளிலம்ாக எபபடிச ப்சால்ை முடியும். 
அநத நபாை ஒரு கைபபுததிருமைம் நடக்கிறைது, நூறு 
வருடங்களுக்கு முன்னால் ந்ாசிததுப பாருங்கள் 
நாகம்லம்ார அவரகள் கைவலனக் குறிக்கும்பபாழுது 
நதாழர ராம்சாமி என்று நபசுவார, அத திருமைததில் 
மைமக்களின் பபறநறைார பவளிந் கூச்சலிடுகிறைாரகள், 
்ாலரக் நகட்டு  கைபபுததிருமைம் ப்சய்து லவததீரகள் 
என்று பபரி்ாரிடம் நகட்கின்றைனர, பபரி்ார ப்சால்லுவார 
மனு்ச ஜாதியில் பிறைநத ஒரு லப்னுக்கும் மனு்ச 
ஜாதியில் பிறைநத ஒரு பபண்ணிறகும் கல்்ாைம் ப்சய்து 
லவக்கிநறைன், இது எபபடி கைபபுத திருமைமாகும், 

மாட்டுக்கும் மனு்சனுக்கும் கல்்ாைம் ப்சய்து லவததால் 
தான் அது கைபபுத திருமைமாகும் ஒரு மனு்சனுக்கும் 
இன்பனாரு மனு்சனுக்கும் நடக்கும் திருமைம் எபபடி 
கைபபுத திருமைமாகும் என்பார, இலதவிட எபபடி 
எளிலம்ாகச ப்சால்ை முடியும். நாகம்லம்ாரும் 
பபரி்ாரும் நகாவிலுக்குப நபாகிறைாரகள், நாகம்லம்ார 
நகாவிலைச சுறறி வருகிறைாரகள், பபரி்ாருக்கு கடவுள் 
நம்பிக்லக இல்லை என்பதால் அவர நகாவிலுக்கு 
பவளிந் உட்காரநது விட்டார. நான்கு ரவுடி ப்சங்க 
நாகம்லம்ாரிடம் வம்பு ப்சய்கிறைாரகள், நாகம்லம்ார 
நகாவிலைவிட்டு ஓடி வநதுவிடுகிறைார. பபரி்ாலர 
பாரததவுடன் அநத நான்கு நபரும் ஓடிவிடுகிறைாரகள், 
பாரததா்ா நாகு, நகாயிலுக்குள் இததலன ்சாமி 
இருக்கிறைது, அததலன ்சாமியும் லகயில் கததி, கடபபாலர 
நபான்றை ப்ங்கர ஆயுதங்களுடன் இருக்கிறைது, எநத 
்சாமியும் உன்லனக் காபபாறறைவில்லை பாரததா்ா, இநத 
ராம்சாமி தான் காபபாறறை நவண்டும், பபரி்ாருலட் 
நிகழசசிகலளப பறறி இபபடி அடுக்கடுக்காக ப்சால்லிக் 
பகாண்நட நபாகைாம். 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சித நதாழர கனகராஜ் அவரகள் 
ப்சான்னதில் ஒரு சிறைபபான வி்ச்ம் என்னபவன்றைால், 
பபரி்ாரா? மாரக்ஸா? அம்நபதகாரா? ்ார சிறைநதவர 

 நடிகர் சத்யராஜ்

மிகச் சிறந்த வசனகர்த்தா
்தநை்த பெரியார
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என்றை ஒரு பட்டிமன்றைம் நதலவந் இல்லை, அலத 
விட்டுவிடுநவாம், அண்ைல் அம்நபதகர ஈநராட்டில் 
பிறைநதிருநதால் பபரி்ாராக இருநதிருபபார,  பபரி்ார 
மகாராஷ்டிராவில் பிறைநதிருநதால் அம்நபதகராக 
இருநதிருபபார, இரண்டு நபரும் பஜரமனியில் பிறைநதிருநதால் 
காரல் மாரக்ஸாக இருநதிருபபாரகள், அவவளவு தான் 
விததி்ா்சம். அநதச சூழல் தான் அவரகலள உருவாக்கும். 
பஜரமனியில் முதைாளி பதாழிைாளி பிரச்சலன இருநதது, 
அங்கு ஒரு காரல் மாரக்ஸ் நதலவபபடுகிறைார. பதன் 
ஆபபிரிக்காவில் நிறை பவறி இருநதது, கருபபர பவள்லள்ர 
நிறை பவறி, பவள்லள்ாக பிறைநதவர உ்ரநதவர, 
கருபபாக பிறைநதவர தாழநதவர எனும் இடததில் ஒரு 
பநல்்சன் மண்நடைா நதலவபபடுகிறைார, மாரடின் 
லூதர கிங் நதலவபபடுகிறைார, ஒரு ஆபரகாம் லிங்கன் 
நதலவபபடுகிறைார. இநதி்ாவில் தலைவிரிததாடி் 
ஜாதி பவறில் ஒடுக்குவதறகாக இரண்டு கண்களாகப 
பபரி்ாரும் அம்நபதகாரும் நதலவபபடுகிறைாரகள். 

திருசசியில் கருஞ்சட்லடப நபரணி நடநதது. மிகப 
பபரி் பவறறி. நதாழர ராமகிருஷ்ைன் நடததினார, நதாழர 
அருள்பமாழி அதில் கைநதுபகாண்டார. பகாளததூர 
மணி அண்ைன், திருமுருகன் காநதி, ஆசிரி்ர நபன்ட் 
நபாட்டுக்பகாண்டு மிகுநத உற்சாகததுடன் கைநது 
பகாண்டார. மகிழசசி்ாக இருநதது, கருஞ்சட்லடப நபரணி 
திருசசில்ந் கைக்கிவிட்டது. எனநவ ப்சால்கிநறைன் அடுதத 
வருடம் ஒரு நீைச ்சட்லடப நபரணி நடக்க நவண்டும், 
நானும், நதாழர ராமகிருஷ்ைன் அவரகளும், அருள்பமாழி 
அவரகளும், கனிபமாழி அவரகளும் நீைச ்சட்லட அணிநது 
வருநவாம். அதறகடுதது ஒரு சிவபபுச ்சட்லட நபரணி 
நடக்கட்டும், கருபபுச ்சட்லட அணிநதவரகளும் நீைச 
்சட்லட அணிநதவரகளும் சிவபபுச ்சட்லட அணிநது கைநது 
பகாள்நவாம். கருபபும் சிவபபும் நீைமும் ஒன்றைாக இலைநது 
இநத ஆதிக்கச ்சக்திகலள எதிரக்க நவண்டும் என்று 
ப்சால்ைவில்லை, அடிந்ாடு துரதத நவண்டும் என்நபன். 

பபரி்ாரும் அம்நபதகரும் மாரக்சும் ப்சால்வது என்ன? 
மனிதனில் பிறைபபால் உ்ரநதவன் தாழநதவன் கிலட்ாது. 
நான் இங்கு  வநதநபாது ந்சரில் இடம் இல்லை இல்லை 
என்றைால் பின்னாடி நபாய் நின்று பகாள்நவன். ஒன்றும் 
பிரச்சலன இல்லை, இல்லை நீ பிறைபபால் தாழநதவன் நீ 
நாறகாலியில் அமரக் கூடாது, கீநழ தான் உட்கார நவண்டும் 
என்று ப்சான்னால் எனக்கு நகாபம் வருமல்ைவா?. ஒரு 
பபண்ைாக இருபபதனால் நீ ஆண்கள் மததியில் ்சமமாக 
உட்கார முடி்ாது, ஒரு ஓரமாக லக கட்டி நிறக நவண்டும் 
என்றைால் பபண்ணிறகு நகாபம் வருமல்ைவா?. இநதக் 
நகாபததின் பவளிபபாடு தான் பபரி்ாரும் அம்நபதகாரும். 
இநத நகாபததின் பவளிபபாடாக அலனவரும் தட்டிக் 
நகட்க நவண்டுமானால் அவரகளுக்கு கல்வியிலும் நவலை 
வாய்பபிலும் இடஒதுக்கீடு நவண்டும். அபபபாழுது தான் 
அவரகள் முன்னுக்கு வர முடியும். இநத இடஒதுக்கீட்டிறகுத 
தலட்ாக ஒரு மூடநம்பிக்லக என்கிறை நகாட்லடல் 
லவதது அதறகு ஜாதி மததலத அரைாக லவதது அநத 
மதததிறகுக் கடவுள் என்னும் கறபலனக் கருததி்லை 
அரைாக லவக்கும்பபாழுது பபரி்ார அவரகள் அநத 
கறபலன கருததி்லை உருவி வீசுவது தான் ்சரி என்று 
முடிவு ப்சய்கிறைார. உைகம் நதான்றி் பபாழுது மனிதநன 

கிலட்ாது, மனிதன் நதான்றி் பபாழுது கடவுள் என்கிறை 
கறபலன கருததி்ல் கிலட்ாது. மனிதன் நதான்றி் பிறைகு 
தான் கடவுள் வருகிறைார. உைகம் நதான்றி் பபாழுது 
உண்டான உயிரினம் ஒரு ப்சல், அமீபா. அநத ஒரு ப்சல் 
அமீபா இரண்டாகப பிரிகிறைது, நான்காகப பிரிகிறைது, கடல் 
உயிரினம் முதல் குரங்கு வலர வருகிறைது. குரங்கிலிருநது 
மனிதன் வருகிறைான், எனநவ மனிதன் வரும் வலர 
கடவுள் இல்லை. மனிதன் வநத பிறைகு தான் கடவுள் 
வருகிறைது என்றைால் மனிதன் தான் கடவுலள பலடக்கிறைான். 
மனிதனுலட் சு்நைததிறகாகவும், அவனுலட் ஆதிக்கத 
தன்லமல் நிலைநாட்டுவதறகாக அபபடி ஒரு கறபலனக் 
கருததி்லை உருவாக்குகிறைான். 

தூததுக்குடி பிலளட்டில் ஏறை வரும் பபாழுது வழியில் 
ஒருவர நகட்டார ‘ஏன் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்லக 
இல்லை” என்றைார, ‘அட உங்களுக்கும் தான் கடவுள் 
நம்பிக்லக இல்லைங்க, எல்ைாரும் லபைட்லட நம்பி தான் 
இருக்கிநறைாம்” ‘நானும் கண்ைாடி நபாட்டிருக்கிநறைன், 
நீங்களும் கண்ைாடி நபாட்டிருக்கிறீரகள், நானும் பாரலவ 
நகாளாறு ஏறபட்டதும் முதலில் டாக்டரிடம் நபாநனன், 
நீங்கள் எபபடி பாரலவ நகாளாறு ஏறபட்டதால் டாக்டரிடம் 
நபானீரகளா? அல்ைது நகாயிலுக்குப நபானீரகளா?” என்று 
நகட்நடன், நானும் டாக்டரிடம் தான் ப்சன்நறைன் என்றைார. 
அவவளவு தான் குழபபம் தீரநதது. இபபபாழுது இரண்டு 
நபருக்கும் கடவுள் நம்பிக்லக இல்லை, என்நறைன். பிலளட் 
பை்ததில் மீண்டும் நகட்டார, ‘்சரி, இநத மறுபிறைவி பறறி 
என்ன நிலனக்கிறீரகள்?” என்றைார, ‘நாம் நபாகும் இநத 
ஏநராபநளன் விபதது ஏறபட்டால் நாம் இறைநத பிறைகு நவறு 
எங்காவது ்சநதிததால் இலத பறறி ந்ாசிபநபாம், பதரி்ாத 
வி்ச்தலத பறறி எபபடி நபசுவது, நபான பஜன்மம் 
ஞாபகம் இது வலர எனக்கு வநததில்லை” என்நறைன். 
இபபடிப்ல்ைாம் ஒரு கறபலனக் கருததி்லை உருவாக்கி 
விட்டு அதனடிபபலடயில் குைத பதாழில் தான் ப்சய்் 
நவண்டும் என்பலத எபபடி ஏறபது. அந்ாக்கி்ததனததின் 
உச்சநம இநத குைத பதாழில் முலறை தான். எனது 
தாததா விவ்சாயி, எனது தநலத மருததுவர, நான் நடிகன், 
குைத பதாழில் என்று ஒன்று ஏறபட்ட பபாழுது சினிமா 
எனும் ஒரு துலறைந் கிலட்ாது. விஞஞானம் வளரும் 
பபாழுது ்ாராலும் எலதயும் தடுதது நிறுதத முடி்ாது. 
அலனதது மூடநம்பிக்லகயும், ஜாதிப பாகுபாடும் அடிதது 
பநாறுக்கபபடும். கிராமததில் பதருக்கூதது நடக்கும் 
பபாழுது நமல்்சாதிக்காரன் முன் வரில்சயில் இருக்க 
நவண்டும், கீழ்சாதிக்காரன் பின்னால் இருக்க நவண்டும் 
என்பதாக இருநதது, விஞஞானம் வளரநது மல்டிபபிளக்ஸ் 
வநததும் உன் பக்கததில் இருபபவன் என்ன ்சாதிக்காரன் 
என்பது உனக்குத பதரியுமா? ஆன்லைனில் டிக்பகட் 
புக்கிங் ப்சய்யும் பபாழுது பக்கதது இருக்லகயின் ்சாதில் 
அறிநதா புக்கிங் ப்சய்கிறீரகள்? விஞஞானம் வளரும் 
பபாழுது நீங்கள் ப்சால்லும் பவங்கா்ங்கள் தூள் 
தூளாக நபாகும். உங்கள் மூடநம்பிக்லக ஒன்றும் ப்சய்் 
முடி்ாது. எங்களுக்குத துலை்ாக தாமஸ் ஆல்வா 
எடி்சன், ஐன்ஸ்டின் நபான்நறைார எங்களுக்குத துலை்ாக 
இருக்கிறைாரகள். பபரி்ாலரப படிததுப பார, அம்நபதகலரப 
படிததுபபார, மாரக்ல்சப படிததுப பார. சிநதலனத பதளிவு 
பபறுங்கள். நன்றி, வைக்கம்.                      
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ஒன்பதாம் வகுபபு ்படிக்கும் மாைவி தான 
கறகும் ்பா்டபபு்ததக்ததில் இருக்கும் 
ப்பரியாரின சிநதணனகள் ்பகுதிணய 

்படி்ததுவிட்டு அதில் தகட்கப்பட்டு இருக்கும் 
தகள்விகளுக்குக் பகாடு்தத ்பதில்கள் இணவ–. 
ஒன்பதாம் வகுபபு மூனைாம் ்பருவ தமிழ்ப ்பா்டப 
பு்ததக்ததில்...

யகள்வி 01 : “இன்று ச்பரியார் இருந்திருந்தால்” என்னும் 
தனைப்பில் ய்மனடப் ய்பச்சுககாை உனர ஒன்னறை எழுதுக. 

இன்று பபரி்ார இருநதிருநதால் நாட்டில் நடக்கின்றை 
மூடபபழக்க வழக்கங்கலள முறறிலும் ஒழிக்கப 
பாடுபட்டிருபபார. பபண்களுக்கான முன்நனறறைங்கலள 
நமலும் அதிகபபடுதத ஆநைா்சலனகள் ப்சால்லியிருபபார. 
்சமுதா்ததில் ்சரிபாதி பபண்களுக்கு 50% இடஒதுக்கீடும், 
நவலைவாய்பபில் முன்னுரிலமல்ததர மு்றசி 
ப்சய்திருபபார. ஏபனன்றைால் பதாடக்கபபள்ளியில் 
பபண்கலளந் ஆசிரி்ராக்க நவண்டுபமன்று 1929 ஆம் 
ஆண்டிநைந் ப்சான்னவர பபரி்ாரதான்.பபண்கள் 
முன்நனறறைம் நாட்டின் முன்நனறறைம் என்று ப்சான்னநதாடு 
பபண்களிடம் கரண்டில்ப பிடுங்கிவிட்டு புததகதலதக் 
பகாடுக்கநவண்டும் என்று ப்சான்னவரதான் அவர.
அவர மட்டுநம இன்று இருநதிருநதால் ஊராட்சிமன்றைம், 
்சட்டமன்றைம், பாராளுமன்றைம் நபான்றைவறறில் பபண்கலள 
அதிகமாக நி்மிததிருபபார. ஏன் பிரதமநர ஒரு பபண் தான் 
வரநவண்டுபமன்று மக்களிடம் பிரச்சாரம் ப்சய்திருபபார.

யகள்வி 02 : ச்பரியானர யநர்காணல் சசயவதாகக கருதி 
விைாப்்பட்டியனை உருவாககுக.

வினா1 :ஈ.பவ.ராம்சாமி உங்களது பப்ர. உங்களுக்கு 
"பபரி்ார" பட்டம் தநதது ்ார?

வினா2 :கள்ளுக்கலட மறி்ல், இநதித திணிபபு, 
வடவர எதிரபபு நபான்றை நபாராட்டம் ப்சய்் உங்களுக்குத 
தூண்டுதைாக இருநதது எது?

வினா3 :தமிழநாட்டுத தலைவராக இருநத நீங்கள் 
நகரளாவில் உள்ள லவக்கததில் நபாராடச ப்சன்றைது ஏன்?

வினா4 :ஆைாக இருநது பபண்களுக்காகப நபாராட 
நவண்டி் அவசி்பமன்ன?

வினா5 : அலனதது மதததிலும் உள்ள மூட 
நம்பிக்லகல் ஒழிக்கப பிரச்சாரம் ப்சய்தது ஏன்?

யகள்வி 03 : இன்னறைய சமூகம் ச்பரியார் ்பானதயில் 
நடககிறைதா? நடககவில்னையா? எனும் தனைப்பில் 
கைந்துனரயாடல் நடத்துக.

ஆம் நடக்கிறைது. அவர நபாராடிப பபறறுததநத இட 
ஒதுக்கீட்டில்தான் அலனவருக்கும் கல்வி, நவலைவாய்பபு 
நபான்றைலவ கிலடததுக்பகாண்டிருக்கின்றைன.

அவரின் மு்றசி்ால் தான் பபண்களுக்குச 
ப்சாததுரிலம கிலடததுக்பகாண்டு உள்ளது.

யகள்வி 04 : 
த�ொண்டு தெய்து பழுத� பழம்
தூய �ொடி மொர்பில் விழும் 
மண்்டை சுரப்ப உலகு த�ொழும் 
மனக்கு்ையில் சிறுத்� எழும் 
அவர்�ொம் தபரியொர்  - பொர் 
அவர்�ொம் தபரியொர் 

புரட்சிககவி ்பாரதிதாசன் 

புரட்சிக்கவிஞரின் இ்றபப்ர கனகசுபபு ரததினம். 
பாரதி்ார நமல் இருநத பறறைால் பாரதி தா்சன் என 
பப்ர மாறறிக்பகாண்டார.இவருக்கு பபரி்ார அவரகள் 
"புரட்சிக்கவிஞர" என்று பட்டம் பகாடுததார.

1891 - ஏபரல் 29 - பிறைபபு

1964 - ஏபரல் 21 - இறைபபு

பபரி்ாலரப பறறி இவர எழுதி் கவிலதந் "பதாண்டு 
ப்சய்து பழுதத பழம்".புரட்சிக்கவிஞர -தநலதப பபரி்ாரின் 
பகாள்லககலள, கருததுக்கலள, தததுவங்கலள ப்ல்ைாம் 
தன் கவிலத வரிகளால் மக்கள் மததியில் பரபபி்வர. 
பபரி்ாரின் சிநதலனகள் தான் இநத உைகம் பின்பறறும் 
என்று பாடி்வர.                                  

ஒன்்பதாம் வகுபபு மாணவி
ந்பரியாறரக கறைபின் நகாடுதத ்பதிலகள்

த.ச.யொழினி, 9-ம் வகுப்பு, சததியமஙைலம்
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ஏ ளழ முதல் ்பணக்காரர ேளர அளனேருறெ ஏறதனும் 
ஒரு இடத்ளத (இலைக்ளக) றநாக்கிப ்பேணித்துமகாண்றட 
தான் இருக்கின்றோம்! நாம் ்பாரக்கும் இரண்டு 

ேளகயினருக்கும் இளடறே ்பேண உத்திகள் ெடடும் ொறும். 
ற்பருந்துப ்பேணத்தில் துேஙகி இரயில், விொனம் என 
மதாடரந்து மகாண்றட தான் இருக்கிேது... 

"கால்கடுக்க ம்பாழுதுக்கும் மேயிலில் உளழப்பேன் நின்றே 
்பேணிக்கிோன். காற்றோடடொகச் மசேற்ளகக் காற்றில் றேளலை 
மசய்்பேன் ்படுத்து உேஙகும் நிளலையில் ்பேணிக்கிோன்." 
ம்பாருைாதாரத்தில் கீழ்ெடடத்தில் இருப்பேரகள் றெறலை 
ெடடத்தில் இருப்பேரகளைப ்பாரத்தால் விேபபு. ஆனால், 
ம்பாருைாதாரத்தில் றெல் ெடடத்தில் உள்ைேரகளுக்கு கீழ் 
ெடடத்தில் உள்ைேரகளைப ்பாரத்தால் அசிஙகம் இது 
இன்ளேே நிளலை...

ஒவமோரு துளேோகச் மசன்று்பாரத்தால் கண்ணீருக்கு 
்பஞ்(மிச்)சமில்ளலை :-

பதா்டரவண்டி ்பயைம்
ம்பேறரா மதாடரேண்டிப ்பேணம்! 

்பேணறொ மதாளலைதூரம்! தகுதிக்கு ஏற்ே பிரிோ! 
இல்ளலை றதளேக்கு ஏற்ே பிரிோ? புரிேவில்ளலை ..!

முதல் வகுப்பு
மசேற்ளகக் காற்றோடுப ்படுத்துச் மசல்லும் ேசதி 20 

ம்படடிகள்!

இரணடாம் வகுப்பு
முன்்பதிவு இேற்ளகக் காற்றோடுப ்படுத்துமசல்லும் ேசதி 

30 ம்படடிகள்.

மூன்றைாம் வகுப்பு
திடீர ்பேணம்! திடடமிடா ்பேணம் அளனத்துறெ இஙறக 

தான் நடக்கும்! றெறலை, குறிபபிடட இரண்டு ேகுபபிலும் 
நாம் ற்பசவும் ஒன்றுமில்ளலை அேரகள் ற்பசிக்மகாள்ைவும் 
ஒன்றுமில்ளலை! இஙறக ற்பசாெல் இருக்க ஒன்றும் இருக்காது! 
ற்பசினால் ்பேனும் இருக்காது.

அந்த மநாடி ்பர்பரபபுக்கு அைறே இருக்காது. டிக்மகட 
எடுப்பதுமுதல் மதாடரேண்டியில் இருந்து மேளிறே ேரும் 

ேளர...

மொத்தம் 4 ம்படடிகள் தான் ஆனால், 10 ம்படடியில் 
்பேணம் மசய்யும் அைவு நான்றக ம்படடியில் ்பேணிப்பாரகள்! 
விேரளே நாற்ேம் ஒரு்பக்கம், ்பலை மொழிகள் ஒரு்பக்கம். கால் 
ளேக்கவும் இடம் இருக்காது. தஙகள் உடளெகளை ளேக்க 
றேண்டிே இடத்தில் மூன்று ந்பரகள் அெரந்து இருப்பாரகள். 
இந்தி, கன்னடம், தமிழ் என அளனத்து மொழிகளும் ஒடடி 
உரசிப ற்பாகும் காடசி ்பலை ேலிகளைத் தந்தாலும் பிரிவு 
இல்லைா ்பாகு்பாடு இல்லைா உணரளேக் மகாடுக்கும். சிலை 
செேஙகளில் ்பேணம் முழுளெயும் நின்றுமகாண்றட ்பேணிக்க 
றநரிடும். அபற்பாது றதான்றும் இரயில்றே நிரோகம் 
மசேல்்படுகிேதா..? என்று... 

சரி என்று நிளலைேம் ொறிப ற்பருந்து ்பேணம் ற்பாறோம்!

இதிலும் ்பாகு்பாடு உண்டு ஆனால், சிறு வித்திோசம் 
தனித்தனிப ற்பருந்து. ஆனால், அரசாஙகப ற்பருந்து 
ெடடுமில்ளலை தனிோர ற்பருந்தும் உண்டு அேரகளைப ்பற்றி 
நாம் ற்பச ஒன்றும் இல்ளலை, அேரகள் முதலீடு!

அரசால் சிலை ற்பருந்துகள் இேக்கப்படுகின்ேது எதற்கு 
இேக்குகிறோம் என்று மதரிோெறலை இேக்கப்படுகிேது என்று 
தான் மசால்லை றேண்டும். ெளழக்காலைம் என்ோல் மசால்லை 
றேண்டிே அேசிேறெ இல்ளலை. மேளிறே நளனேதும் 
ற்பருந்தின் உள்றை நளனேதும் ஒன்றே! றெடு ்பள்ைத்தில் 
மசல்லும்ற்பாது அெரந்து இருக்கும் சீடளட விடடு 1 அடி றெறலை 
கீறழ மசன்று ேருேது ோடிக்ளக. ஆனால், இறத ்பேணத்தில் 
ெனிதறநேத்ளதயும் காண முடியும். கரபபிணி ம்பண், 
ளகக்குழந்ளத மகாண்டுேரும் ம்பண், ேேது முதிரந்றதார 
ேந்தால் இடம் மகாடுத்தால் ெனிதம் இருக்கும் என்று 
மசால்லைலைாம் இல்லைாத ற்பாது எப்படிச் மசால்லை முடியும்...?

அரசாஙகம் நெக்கானப ்பேணத்ளத இலைேசொகக் 
மகாடுக்கவில்ளலை! இருந்தும் ஏன் முளேோனப ்பேணத்ளத 
அளெத்து மகாடுப்பது இல்ளலை! அறிந்த ேளர இந்திோளே 
தவிர ெற்ே நாடுகளில் இதுற்பாலை ்பேணப பிரச்சளனகள் 
ேருேது இல்ளலை...!

"்பேணஙகள் ொறும், திடடஙகள் ொறும், ்பணிகள் 
ொறும், ஏளழக்கும் ்பணக்காரனுக்கும் ்பசி ொோது என்்பளத 
அரசாஙகம் புரிந்து நடந்துமகாள்ை றேண்டும்."          

மு.சி.அறிவழகன்
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18 வ்லதக் கடநத அலனவருக்கும் வாக்குரிலமல்த 
தநதுள்ளது இநதி் அரசி்ல் ்சட்டம். ஐநதாண்டுக்கு 
ஒருமுலறை நலடபபறும் இநதத நதரதலில் 

இநதி் மக்கள் அலனவரும் தவறைாமல் வாக்களிததுத 
தங்களுக்காக நல்ைது (நவலை) ப்சய்யும் (நவலைக்காரலன) 
தலைவலனத நதரநபதடுக்கும் நாள். அநத நாளில் மக்கள் 
ப்சய்யும் அநத நவலைல் ்சரி்ாகச ப்சய்கிறைாரகளா? 
என்றைால் இல்லைப்ன்பது பை நநரங்களில் விலட்ாகக் 
கிலடததுள்ளது. என்றும் ்சரிந்ா! தவநறைா! மக்கள் அளிதத 
தீரபலப மதிக்கின்நறைாம், அலத அபபடிந் தலைவைங்கி 
ஏறறுக் பகாள்கிநறைாம் என்று அநதநதத நதரதலில் 
நாங்கள் உங்களுக்கான தலைவரகள், உங்களுக்காக 
அல்லும் பகலும் அ்ராதுலழக்க வநத மாமணிகள் என்று 
தங்களுக்குத தாங்கநள ப்சால்லிக்பகாண்டு நவட்பாளரகளாக 
நதரதலில் நின்று நதாறறுப நபானவரகள் நபசும், நபசி் 
வ்சனதலதப்ல்ைாம் நகட்நடாம், இபநபாதும் நகட்டுக் 
பகாண்டிருக்கின்நறைாம்.

அபபடிப்ன்றைால்  நலடபபறறை அலனததுத நதரதல்களிலும் 
கிலடதத பதில்களுக்கு உண்லம்ான பபாறுபபாளி 
வாக்காளரகள்தானா? அவரகள் நமல் இநதப பபாறுபலப, 

பழில்ப பபாதுவாகச சுமததிவிட்டு அலமதி்ாக கடநது 
ப்சன்றுவிடைாமா? அவவாறு ப்சய்தால் அது ்சரி்ா? 

ஆம் அதறகும்  காரைம் மக்கள்தான் என்று நாம் 
ப்சால்நவாநம்ானால், நாம் இன்னும் முட்டாள்கள் 
என்று ப்சால்வலதததவிர நவறுவழியில்லை. ஆனால்! 
நாம் அவவாறு முட்டாள்களாகநவ இருபபதறகு நாம்தான் 
பபாறுபபாளி்ா? என்றைால் நிச்ச்ம் இல்லை. காரைம் 
இபபடி நம்லம முட்டாள்களாகநவ லவததிருக்க நம்லம 
ஆண்டவரகள், நாபமல்ைாம் தலைவரகள் என்றும்! 
‘’நம்லமப்ல்ைாம் இவரகள்தான் காபபாரகள்’’ என்று 
நம்பிக்லக லவதது இன்றும் தலைவா! தலைவா! என்று, 
நகா்சம் நபாட்டுக் பகாண்டிருக்கின்நறைாநம! அவரகள்தான் 
காரைம் என்பலத நாம் எபநபாது உைரநநதாம்! அல்ைது 
உைரநவாம். ‘’ஆம் இதறகுக் காரைம்’’ நம்லம ஆட்சி 
ப்சய்த அரசி்ல் தலைவரகள் மட்டும்தான் என்று 
ப்சால்நவாமா!  ஏபனன்றைால் ‘‘அவரகளிடம்தாநன உச்ச 
பட்்ச அதிகாரம் உள்ளது’’ என்று ப்சால்லி அவரகலளப 
பபாறுபபாளிகளாக்கி விடைாமா? அவவாறு ப்சய்தால் 
அதுவும் ்சரி்ா? நாம் நதரநபதடுதததாகச ப்சால்லி ஆட்சி 
அதிகாரததிறகு வநதமரநதவரகளிடம்தான் நாம் நிலனக்கின்றை 

இன்்றைய தததியில் இஙதை ததர்தல் என்றை ஒன்று 
நடப்ெதத மிைப்பெரிய தைலிககூததாை உள்்ளது. அதன் 
ைாரணமாைததான் ெல அ்மப்புைள் ததர்தலில் 
ெஙதைறெதுமில்்ல, வாகைளிப்ெதுமில்்ல. பொதுவாை 
அவர்ைளுககு ததர்தல் ஜனநாயைததின் மீதத 
நம்பிக்ையில்்ல. 
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அல்ைது ப்சால்கின்றை அநத அதிகாரம் உள்ளதா? இல்லை, 
அபபடிப்ன்றைால், அபநபா அநத அதிகாரம் உண்லமயில் 
்ாரிடம்தான் உள்ளது. 

‘’நம் நாடு நல்ைர்சாக இல்ைாமல்! வல்ைர்சாக ஆக 
நவண்டும்! என்றை குரல் அடிக்கடி நகட்குநம! அதுநபால் 
உைகில் நல்ைர்சாக இல்ைாமல், வல்ைர்சாக உள்ள 
அதிகாரததின் உசசியில்! அதன் திமிரில்! எதறகும், ் ாருக்கும்  
கட்டுபபடாமல் ‘‘பபரி்ண்ைன்’’ என்றை மனபபான்லமயில் 
உள்ள நாடுகளும், அதுநபான்றை நாடுகளின் தலைவரகளின் 
மிரட்டல்களுக்கும் உருட்டல்களுக்கும் அவரகள் ‘‘லகயில் 
நகால் லவததிருக்கின்றை குரங்காட்டி என நிலனதது, ப்நது 
மிரள்வதும்,  உருள்வநதாடு, மட்டுமல்ைாமல் கூடநவ’’ 
இநதி்ாவில் பதாழில் ப்சய்யும் உள்நாட்டு, பவளிநாட்டு 
முதைாளிகளிடமும் ப்நது கூனிக்குறுகி நடக்கின்றை நமது 
தலைவரகலளப பாரக்கும்நபாது, அதிகாரம் ்ாரிடம் 
உள்ளது! நம்மால் நதரநபதடுக்கபபட்டதாகச ப்சால்லி 
நகாட்லடக்குச ப்சன்றைவரகளிடம்தான் அநத அதிகாரம் 
உள்ளது. அவரகள்தான்  நமக்காக நவலை ப்சய்வாரகள்! 
என்று,  இவரகளிடம் அலத எதிரபாரபபது எவவளவு பபரி் 
தவறு என்பது நமக்குப புரியும்.  

இன்லறை் நததியில், இங்நக நதரதல் என்றை ஒன்று நடபபநத 
மிகபபபரி் நகலிக்கூததாக உள்ளது. அதன் காரைமாகததான் 
பை அலமபபுகள் நதரதலில் பங்நகறபதுமில்லை, 
வாக்களிபபதுமில்லை. பபாதுவாக அவரகளுக்கு நதரதல் 
ஜனநா்கததின் மீநத நம்பிக்லகயில்லை. அதறகுள் 
நி்ா்ம் இல்லைப்ன்று அலத அபபடிந் ஒதுக்கிவிடவும் 
முடி்ாது. இன்லறை் இநத நதரதல் நலடமுலறைகளும் அதன் 
விதிகலளயும் பாரததால்,

‘’இநதி்ா என்பது பல்நவறு மாநிைங்களில் வாழும் நதசி் 
இனங்களின் கூட்டு’’ அல்ைது ஒன்றி்ம். அதன் ்சட்டபபடி, 
்சடங்குபபடி, ்சம்பிரதா்பபடி 18 வ்லத அலடநத ஒவபவாரு 
நபரும் தவறைாமல்வாக்களிக்க நவண்டும். அவவாறு  
வாக்களிக்கும் முன்! நாம் ்ாருக்கு வாக்களிக்க நவண்டும் 
என்பலத முடிவு ப்சய்யும் உரிலமந்ா, அதிகாரநமா, எநத 
்சாதாரைக் குடிமகனிடம் உள்ளது. நம்மில் ஒருவராக! 
நம்நமாடு நமது இன்ப துன்பங்களில் பங்நகறறு! இவர 
நமக்கானவர இதுநபான்றைவரகள் நமக்கானத தலைவரகளாக 
வநதால், இவரகளுக்கு நம்லமபபறறித பதரியும். நமது 
பகுதியில் நாம் வாழும் நமது சுறறிடங்களில் என்ன பிரச்சலன 
என்று பதரிநது அதறநகறறைாறநபால் ப்ச்ல்படுவாரகள். 
ஆகநவ நம்மில் ஒருவலர நாம் நமக்கானத தலைவலர 
நதரநபதடுக்க நலடபபறும் இநதத நதரதலில் நாம் ஒரு 
நவட்பாளலர நிறுததுநவாம் என்கின்றை நிலை நாட்டில் 
ஏதாவது ஒரு மூலையில் இருக்கின்றைதா? ஆம் இருக்கின்றைது, 
என்று ‘‘தலைவர’’ என்று ப்சால்லிக்பகாள்ளும் ் ாலர்ாவது 
ப்சால்ைச ப்சால்லுங்கள். முடியுமா? ் ார ் ாநரா வருவாரகள். 
நான்தான் உங்களுக்கான நவட்பாளர என்பாரகள். அல்ைது 
மாநிைக் கட்சியின் தலைவநரா, நதசி்க் கட்சியின் தலைவநரா 
வருவாரகள்! இவரதான் உங்களின் நவட்பாளர! ‘’இவலர 
நீங்கள் பவறறிப பபறைசப்சய்தல்’’ இவர உங்களுக்காக 
மாடாய் உலழபபார, ஓடாய் நதய்வார என்பறைல்ைாம் வ்சனம் 
நபசி்லத நம்பி நாமும் வாக்களிபநபாம். 

நதரதல் முடிவுகள் வரும்! ‘’அபநபா பாரததால் நவறு 
ஒரு கட்சி ஆட்சி அதிகாரததில் அமரும்’’ என்னடா 
இது! ‘’நாம் நவறு ஒருவருக்கு வாக்களிததால் இங்நக 
நவறு ஒருவர அல்ைது நவறு ஒரு கட்சி ஆளுகின்றை 

உரிலமல்ப பபறறுள்ளநத’’ அபதபபடி 
என்று நிலனததால்! ஆரம்பததில்  கள்ள 
ஓட்டுப நபாட்டாரகள். அபநபாது  இநத 
அறிவுக்பகாழுநதுகள் ப்சய்த நகலிக்கூதது 
என்னபவன்றைால்!  தங்களின் விருபபபபடி 
கைக்கில்ைாமல், கள்ள ஓட்டுப நபாட்டதால்  
அநதத பதாகுதியில் உள்ள பமாதத 
வாக்காளரகளின் எண்ணிக்லகல்விட 
அதிகமாக வாக்குப பதிவு நலடபபறறு 
நாட்டு மக்கள் லகக்பகாட்டி சிரிதத 
கலதகளும் உண்டு. இல்லைந்ல் வாக்குபபபட்டில்த 
திருடுவது, அதுவும் இல்லைந்ல் இவரகளுக்கு எதிராக 
மக்கள் வாக்களிபபாரகள் என்று ‘’இவரகள் நிலனக்கின்றை 
வாக்குச்சாவடியில் வாக்குபபதிவு நலடபபறும் இடததில் 
தகராறு ப்சய்து வாக்குபபதிவு நலடபபறைாமல் தடுபபதும், 
அதுவும் இல்லைந்ல், அதிகாரததில் இருநதநபாது 
மக்களுக்கு எதுவும் ப்சய்்ாமல் நாம் ப்சய்த அந்ாக்கி்த 
தனங்களுக்கு மக்கள் நிச்ச்ம் வாக்களிக்க மாட்டாரகள் 
என்றை நிலை வரும்நபாது அடிததக் பகாள்லளயில் வநதப 
பைதலத வாக்குக்குக் பகாடுதது பவறறி பபறுநவாம். ‘’இநதச 
ப்ச்லின் மூைம் மக்கலளயும் குறறைவாளிகளாக்கிவிடைாம்’’ 
என்று ப்ச்ல்படும் இநத அரசி்ல்வாதிகளின் ப்ச்ல்கள்.

்சரி! நாம் ஒரு தலைவலர நிலனதது வாக்களிததலதபநபால் 
மக்கள் அலனவரும் அநதக்கட்சி அல்ைது அநதத 
தலைவநர நாட்லட ஆள நவண்டுபமன்று வாக்களிததிருக்க 
நவண்டுமல்ைவா? ஆகநவ பபரும்பான்லம்ான மக்கள் 
நாம் ஓட்டுபநபாட விரும்பாதவலர அவரகள் ஓட்டுப 
நபாட்டு நதரநபதடுததிருபபாரகள் என்று நிலனததால் 
அதுவும் இல்லை. 2014 நாடாளுமன்றைத நதரதலில் இநதி் 
அளவில் பதிவான பமாதத வாக்குகளில் 69 விழுக்காடு 
ஓட்டு தங்களுக்கு எதிராகவும், பவறும் 31 விழுக்காடு ஓட்டு 
மட்டுநம தங்களுக்கு ஆதரவான  வாக்லகபபபறறை ஒரு 
கட்சி தனிபபபரும்பான்லமயுடன் ஆட்சி அலமக்கிறைநத 
அது எபபடி? ஏன் என்று நகள்வி நகட்டால், அதுதான் 
இநதி்ாவின் நதரதல் முலறை என்கிறைாரகள். நதரதலில் 
பங்நகறறு எநதக் கட்சி அதிக வாக்குகலளப பபறுகிறைநதா 
அதுதான் நதரநபதடுதத இநதி் ஜனநா்கத நதரதல் 
முலறை! அதுதான் இநத நாட்டின் மக்களுக்கும், 
மக்களின் எண்ைங்களுக்கும் மதிபபளிக்கும் முலறை’’ 
என்பறைல்ைாம் ப்சால்லுகிறை நலடமுலறை உள்ளபதன்று 
ப்சால்லுகின்றைநபாது, 

பபரும்பான்லம மக்களின்  வாக்லகப பபறைாத ஒரு கட்சி, 
எபபடி ஆட்சி அதிகாரததிறகு வர முடியும்? இல்லை அதுதான் 
இநதி் நதரதல் முலறை என்றைால் அபநபா மக்களின் உரிலமக்கு 
அவரகளின் ஓட்டுக்கு என்ன மரி்ாலத? பிறைகு, எதறகு 
இநதத நதரதல்? இதில் ஏநதா தவறு இருக்கிறைபதன்றைால் 
அலத மாறறுவதுதாநன ்சரி்ாக இருக்கும். ஆம்! அலத 
மாறறை நவண்டும். ்ார மாறறுவாரகபளன்றைால், தபபான 
முலறையில் நதரநபதடுக்கபபட்ட ்சட்டமன்றை நாடாளுமன்றை 
உறுபபினரகளால்தான் முடியுமாம். இவரகள் எபபடி 
மாறறுவாரகள் பாருங்கள். 

்சரி இது நபாய்தபதாலை்ட்டும். நம் பகுதியில் பவறறி 
பபறறை நமது பிரதிநிதி நமக்கானத நதலவகலள இநதப 
பகுதியின் குலறைகலள நிவரததி ப்சய்வார என்று பாரததால்! 
பதாகுதிப பக்கநம வருவதில்லை. அபபடிந் என்றைாவது 
ஒருமுலறை நம்ம பதாகுதி வழி்ாக எங்நக்ாவது ப்சல்லும் 

ததாழர கொ.தமிழரசன்
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நபாது வழியில் மடக்கிப பிடிதது மக்கள் நகள்வி நகட்பாரகள். 
‘’நீங்கள்  பதாகுதிப பக்கமும் வருவதில்லை, எநத நல்ைதும் 
இதுவலர ப்சய்ததில்லை. ஆனால் எங்களுக்கு பகடுதல்கலள 
உண்டு பண்ணுகின்றை திட்டங்கலள்ாவது வராமல் 
இருக்கும் படி ப்சய்திருக்கக் கூடாதா? குலறைநதபட்்சம் 
அலத எதிரததாவது குரல் பகாடுததிருக்கக்கூடாதா 
என்று நகட்டால்’’ ‘’அது நான் ்சாரநத கட்சி என்ன முடிவு 
எடுக்கிறைநதா அலத மீறி என்லனபநபான்றைவரகளால் ஒன்றும் 
ப்சய்் முடி்ாது’’ என்கிறைாரகள் நமக்கானத தலைவரகள். 
‘’அய்்ா,’’ ‘’உங்க கட்சி தலைலம அல்ைது தலைவர 
என்ன நவண்டுமானாலும் முடிவு ப்சய்்றைது ஒரு பக்கம் 
இருக்கட்டும்’’ இநத பதாகுதி மக்களுக்பகல்ைாம் நீங்கதாநன 
தலைவரு. உங்கலள நம்பிததாநன நாங்கபளல்ைாம்  
உங்களுக்கு ஓட்டுபநபாட்நடாம் நீங்க இநத மக்களுக்கான 
தலைவரதாநன உங்கலளபநபான்றை மக்கள் பிரதிநிதிகளின் 
தலைவரதாநன உங்கள் கட்சியின் ஆட்சியின் தலைவர, அவர 
இதுநபான்றை அலனதது மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கருததுகலளக் 
நகட்டு அதன் மூைம் மக்களின் நதலவகலள அறிநது 
அலதப பூரததி ப்சய்வலதத தவிரதது தனி்ாக, அபதன்ன 
கட்சி, தலைவரின் பகாள்லக தலைவரின் விருபபம் அதன் 
படிதான் நீங்கள் ப்ச்ல்படுவீரகள் என்றைால் அது தலைகீழாக 
இல்லை்ா? என்கின்றை  இதுநபான்றை நகள்விகளுக்குப 
பதிநைதுமில்லை. இதுநபான்றை ்சட்டமன்றை, நாடாளுமன்றை 
உறுபபினரகளும் அதன் தலைலமயின்  ப்ச்ல்பாடுகளும் 
இவவாறு இருக்கும்நபாது இநத நதரதல் ஜனநா்கததின் 
மீது மக்களுக்கு எபபடி நம்பிக்லக வரும். ்சரி வரும் 
நதரதலில் நாம் ஓட்நட நபாடக்கூடாது என்று நிலனததால்! 
ஓட்டுப நபாடாதவரகலளப பறறிப்ல்ைாம் இநதத நதரதல் 
ஜனநா்கததில் கவலையில்லை. ‘’ஓட்டுப நபாட்டவரகளில் 
பபரும்பான்லம வாக்லகப பபறறைவரகள் நாட்லட 
ஆள்வாரகள் என்கிறைாரகள். அதான் குலறைவான வாக்லகப 
பபறறைவரகள்தாநன பதாகுதியில் அதிக எண்ணிக்லகப 
பபறறு ஆள்கிநறைாம் என்கிறைாரகள். இது என்ன நகலிக்கூதது! 

்சரி இநத நதரதல் முலறை இருக்கின்றை வலர இதில் 
நமக்குப பிடிததவரகலள இநத முலறையில் நதரநபதடுபநபாம் 
என்றைால் அபபடியும் விட்டுவிட மாட்நடாம் எங்களுக்கு 
எதிராக வாக்களிததாலும், அலதப்ல்ைாம் எங்களுக்நக  
அலனதது வாக்குகளும் பதிவாகும்படி ஓட்டு எநதிரதலதந் 
மாறறும் விதலத எங்களிடம் உள்ளது. நாங்கள் மக்கலளப 
பறறிப்ல்ைாம் கவலைப படுகிறை, அவரகளுக்கு ஏதாவது 
பகாஞ்சமாவது, நல்ைது ப்சய்நவாம் என்று மறைநதும் ப்சய்கிறை 
அல்ைது நிலனக்கின்றைவரகள் நாங்கள் இல்லை. அநதநபால் 
நீங்கள் ஓட்டுப நபாட்டுததான் பவறறிபபறை நவண்டும் 
என்கின்றை அவசி்மும் இல்லை என்கின்றை கூட்டங்கள், 
அரசி்லில் நாங்கள் மக்களுக்கானத தலைவரகள்! என்று 
நாட்டில் நவ்சம் நபாட்டு சுறறிக் பகாண்டிருக்கும்நபாது 
அபபாவி பபாதுமக்கள் அலனவரும்  என்ன ப்சய்வது.!

நல்ைவரகளுக்கு வாய்பபுக் கிலடதது ஆட்சிக்கு வநது 
இநத மக்களுக்கு நதலவ்ானலத ப்சய்யும் அரசி்ல் 
சூழநிலை வருவது எபநபாது? அது தானாக நடக்குமா? 
நடக்காது அதறகான வழில்த நதடுநவாம் தபபானவரகலள 
திருததபவல்ைாம் முடி்ாது. ஏபனனில் அதிகாரத திமிர 
உள்ளவரகலள ஏதுமறறை அபபாவி மக்களால் என்ன ப்சய்் 
முடியும். ்சரி்ான அதிகாரம் மக்கள் லகயில் இல்ைாதவலர 
அலதபபபறும் வழில்க் காண்நபாம் அலதப பபறும்வலர 
நபாராடுநவாம்...                                     

கி ழிந்த ரவிக்னைக்குள்குவிந்து கி்க்கும் 
இ ள ம் வ்பண்ணின்  ெை ப ன்ப ப ்ப டா ர் த் து 
வெறிலயறுகி்றது ைடாமுைம்! அதன் ெழிவெளிப்படும் 

ெறுனமனயப்படார்த்து நினலகுனலந்து ்பதறுகி்றது 
ைவிமைம்.

வெறிக்கும் - உணர்வுக்கும் இன்ப்பட் லெறு்படாடு 
அஙகுதடான் லெரூன்றிக் கி்க்கி்றது.

ைடாடசி ஒன்ல்ற!  இருெர் ைண்ைளும் கூ் ஒன்று 
ல்படான்ல்ற. ஆயினும் லெறு்படாடு!

ைவிமைத்தின் வ்பருனம சிறுனமைனள பிரதி்பலித்து 
நிற்்பை அென் ைவினதைலள! அெைது சிறுனமக்கும் 
ஏனைப வ்பருனமக்கும் அக்ைவினதைலள ைட்னளக்ைல்.

ெசந்தெல்லி ்பந்தடாடும் அழனை எடுத்துனரக்கும் 
ைவிஞன்

“லைடாடு வ்படாருமுனலமூடு சலனெயின் ஊடுமல்லடாடும் 
ைடாடசினய ெடிெனமப்படார். ைவினதனய ருசிக்ை 
முனையும் மைப்பந்னத ம்றக்ைவும் ்பந்தடாட்த்னதப 
புசிக்ைவும் கூடிய மைவநருக்ைடிக்கு ஆளடாைடாமல் 
தபபி் முடியுமடா?

இதற்கு லநவரதிரடாய் துய்ப்பெனை உன்ைதத்தின் 
உச்சிக்குக் வைடாண்டு வசல்லும் வசடால்லலடாவியஙைளுக்குப 
்பஞசமில்னல.

சித்திரச் லசடானலக்குள்நுனழயும் ்படாரதிதடாசன் அதன் 
ல்பரழனைக் ைண்டு பிரமித்து நிற்கும் லெனளயில் 
திடீவரை அபல்பரழகின் ஆணிலெனர லநடாக்கிப 
்பயணப்படடு விடுெடார். அக்ைணஙைளில் அென் 
ைண்முன் நிற்கும் வ்பரும் மரஙைள் பூச்வசடிைளும் 
கினள மரஙைளும் ைடாைைமும் மைவெளினய விடடு 
மன்றந்லத ல்படாகின்்றை. மறுவநடாடியும் உணர்வு வ்படாஙை 
அந்த ஒடடுவமடாத்த லசடானலலயடாடும் உனரயடா் 
ஆரம்பிக்கி்றடார்.

“சிததிரச் செொ்லைசே

உ்ம நன்கு திருத� இபபொரினிசல

எத�்னத ச�ொழர்ைள் ரத�ம் தெொரிந�னசரொ

உஙைள் சவரினிசல’’ என்று முடிப்பதற்குள்

ஒவவெடாரு ெடார்த்னதைளும் ஊடுருவிப ்படாயும், 
வெப்பத்தின் அளனெயும் லெதனையின் அெலத்னதயும் 
எந்தக் ைருவியடால் அளவிடுெது!

உலகின் ஆக்ைஙைள் ஒவவெடான்றின் அறிவிலும் 
உனழக்கும் ்பலலைடாடி மக்ைளின் வியர்னெயும் ரத்தமும் 
உயிரும் ைலந்லத ைடாலவெளினய நிரபபியிருக்கின்்றை.

லசடானலைள்! சடானலைள்! மனலயின் மடார்ன்பப 
பிளந்து மனலப்படாம்்படாய் வநளியும் ்படானதைள், 

எ ழு ்த பத ன ப ்ப டு வ து
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ஆனலைள், சினலைள் வநடுநதிக்குறுக்ைடாய் ல்பரனணைள் 
வநடுெயல் முழுெதும் மரைதப்படாய்ைள்; விண்ைலஙைள் 
லெற்றுக்கிரைத்னத ஆய்வு வசய்யும் ஆயெைஙைள் என்று 
எதுெடாைடடும் எல்லடாம் வியர்னெயின் வினளச்சல்.  
வெந்தும் வநடாந்தும் வினையடாற்றி மடிந்த இலடலசடா்பலடசம் 
தனலமுன்றயில் உனழபபில் மடடுமல்ல இழபபிலும் 
ெளர்ந்தனெ!

்ப்ர்ந்த புவி்பரபபின் அ்ர்ந்து கி்க்கும் ஆனலைனள 
லசடானலைனள ஆயிரஙலைடாடி ைடடி்ஙைளடாய் ்படார்த்து 
்படாரதிதடாசன் லைட்படார்

“நீஙைள் ஊர்த்வதடாழிலடாளர் உனழத்த உனழபபிைடால் 
உதித்தது வமய்யல்லலெடா? என்று.

நீர்ைைல், ைடாற்று நல்ல நிலவெளி எை நின்றந்த 
இயற்னைனயக் ைெர்ந்திழுக்கும் எதுெடாயினும் அது 
உனழபபின் வெளிப்படா்ல்லலெடா?

வநல்லினை நன்னிலலமடா, நீரனலத் த்டாைஙைலளடா 
மடாமிகு ்படானதைலளடா மனலயுச்சி நைரஙைலளடா 
எனெலயயடாயினும்அனெவயல்லடாம் கூடடுனழபபில் 
வைடாட்ப்பட் குருதியின் வினளச்சலன்ல்றடா?

்பரந்த இவவுலகின் ஒவவெடாருெருக்கும் ்படாமர உனழபபின் 
ைடாடசிைள் அல்லெடா?

ஆயினும் உனழத்தென் நீலய?

்பசிதீரும் என்று அடிெயிற்ன்றயும் பினசந்து நின்்ற 
அெனுக்கு உறிஞசிய வசல்லெந்தர் உனரக்கும் ்பதில்எது 
வதரியுமடா? உயிர் ல்படாகும் என்்பலத.

்பணி வசய்து கி்ப்பலத உன் லெனல! ்பயன் லைடடு 
நின்்றடால் உயிர்ல்படாகும், ஜடாக்கிரனத!

ஆண்் டாண்டு ை டா ல ம டா ய்  ஆண்்ெனுக்கும் 

லெண்டு்பெனுக்கும் இன்ப்பட் உனரயடா்ல் இதுதடான்.

ை்னமனயச் வசய்! ்பயனை ்படாரடாலத!

ெசதியடாைக் ைட்னமக்ைப்பட் ெக்ைனண!

மடாைம், வெடைம், சூடு, வசடாரனண, ைற்பு எைப்படும் 
ைற்பித்தல்ைளின் ெரினசயில் ்பணி வசய்து கி்ப்பலத 
என்ை்ன் எை ்படடியலி்ப்படுெலத நரிைளின் தந்திரம்!

்படாரதிதடாசன் இறுதியடாை எழுபபும் லைள்வி இதுதடான்.

எலிைள் புசிக்ை/ எல்லடாம் வைடாடுத்லத ஏறுைள் ஏஙகிடுலமடா?

புலிைள் நரிக்குப புசிப்பளித்லத புதரினில் தூஙகிடுலமடா?

லைள்விலயடாடு நிறுத்தடாமல் கிளர்ந்வதழும் நியடாயத்னதக் 
கீழ்க்ைண்்ெடாறு ்பதிவு வசய்கி்றடார்.

‘‘கிலினய விடுத்துக் கிளர்ந்வதழுெடாய் - இனி

வைஞசும் உத்லதசமில்னல!

வசடாந்த ெலியுன்லயடார் - இன்்ப ெடாழ்வுன்யடார்

ெடார்த்னதக்கு லமடாசமில்னல!’’                     

சி்ததிரச் த்சாணலக்குள்நுணழயும் ்பாரதிதா்சன 
அதன் தெரழ்ைக ைண்டு பிரமிதது நிறகும் 

தவணளயில் திடீபரன அபத்பரழகின ஆணிதவணர 
தநாககிப் ெயணப்ெட்டு விடுவார். அகைணஙைளில் 

அவன கண்முன நிறகும் ப்பரும் மரஙகள் 
பூச்பசடிைளும் கி்்ள மரஙைளும் ைானைமும் 
மனபவளிணய விட்டு மணைநதத த்பாகினைன.

நாணக பொலு

குமுறும் கவிமனம்
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காதலர தின வரலாறு 
மன்னரகள் என்பவரகள் பை ஆயிரம் மலனவிகலளத 

திருமைம் ப்சய்தும், திருமைம் ப்சய்்ாமலும் 
பபண்ைடிலமயின் தளகரததாவாக இருநது பகாண்டு 
அவரகலள அநதபபுரங்களில் அடிலம நபாை அலடதது 
லவததுக்பகாண்டு ஊருக்கு உபநத்சம் ப்சய்யும் பை 
நாடுகளில் வாழநத மன்னரகளின் மனநிலைக்கு 
நராமானி் நாட்டு மன்னனும் விதிவிைக்கல்ை, நராமானி் 
நாட்டில் இரண்டாவது கிளாடிஸ் II என்கிறை மன்னனது 
ஆட்சிக்காைததில் நாட்டில் இனி எநத ஆணும் திருமைம் 
ப்சய்்க்கூடாது என்கிறை கட்டுபபாடு விதிக்கபபட்டது. 
திருமைம் ப்சய்தால் ஆணின் வீரம் குன்றிவிடும் இதனால் 
மன்னனின் பலட பைம் இழநது விடும் என்றை காரைததினால் 
இதுநபான்றை கட்டுபபாடுகலள விதிததுள்ளதாக கூறி் 
மன்னன் இநத விதிகலள மீறுபவரகள் சிரசந்சதம் 
ப்சய்தான் இநத மிரட்டலை பபாருட்படுததாமல் விதிகலள 
மீறி் வாைண்லடன் என்பவர மன்னனுக்குத பதரி்ாமல் 
ரகசி்மான முலறையில் திருமைங்கலள நடததி லவததார. 
இதலன அறிநத மன்னன் வாைண்லடலன சிரசந்சதம் 
ப்சய்் கட்டலளயிட்டு சிரசந்சதம் ப்சய்யும் வலர 
சிலறையில் அலடததார. 

இதறகிலடந் சிலறையில் அலடபட்டிருநத காைததில் 
சிலறைக்காவைரின் பாரலவ இழநத மகள் அஸ்நடாரி்சுக்கு 
வாைண்லடன் மீது காதல் ஏறபட்டது. இதனால்தான் 
என்னநவா காதலுக்கு கண்ணில்லை என்றை இ்ல்பான 
ப்சால் நதான்றியிருக்கக்கூடும்.  வாைண்லடன் - 
அஸ்நடாரி்ஸ் காதலுக்கிலடயில் வாைண்லடலன 
சிரசந்சதம் ப்சய்யும் நாள் வநதது. கிபி 270 ஆம் ஆண்டு 
பிபரவரி 14 நாள் வாைண்லடன் சிரசந்சதம் ப்சய்து 
பகால்ைபபட்டார. அதன் பின்னர 200 ஆண்டுகள் கழிதது 
49 வது நபாபபாக பதவிந்றறை பஜைாசியுஸ் என்பவர 
வாைண்லடலனப புனிதராக அறிவிததார. அதன் பின்னநர 
உைகம் முழுவதும் பிபரவரி 14ஆம் நாள் வாைண்லடன் 
தினம் என்றை காதைர தினமாக பகாண்டாடபபடுவதாக 
பபரும்பாைான ஆய்வுகள் மூைம் பதரிகிறைது. ்சாதிகலளயும் 
மதங்கலளயும் உலடதபதறிநது ்சமததுவமான வாழலவ 
கட்டலமக்கும் காதலைக் பகாண்டாட உைகம் முழுவதும் 
ஒரு தினம் கலடபபிடிக்கபபடும் நபாது நாமும் அலத 
பதாடரவதில் பபருலம பகாள்கிநறைாம்.

காதலும் மதமும் 
காதல் மததலதயும் ்சாதில்யும் தகரதது உலடதது 

விடுவதாநைந் மதவாதிகளுக்கும்,்சாதி் பறறைாளரகளுக்கும் 
ஏலன் விவகாரங்கலள விடவும் காதல் விவகாரங்களில் 
கூடுதைாக அக்கலறை ப்சலுததி தங்களது எதிரபலப 
வன்முலறை வடிவில்கூட பவளிபபடுததுகின்றைனர.

ருக்மணி உள்ளிட்ட எட்டு மலனவி்ர உட்பட 16008 
மலனவியுடன் வாழும் கிருஷ்ைன் இவரகள் எல்நைாலரயும் 
விடுதது, ராதா என்பவலரக் காதலிததார. அநதக் காதல் 
புனிதமானது என நம்புவதினாநைந் இன்றும் நம்மூரில் 
பைர ராதாகிருஷ்ைன் என்று பப்ர கூட சூட்டி மகிழநது 
பகாள்கிறைாரகள். பை ஆயிரம் மலனவி இருக்க மறபறைாரு 
காதல் ப்சய்த கிருஷ்ைன் மீபதல்ைாம் வராத எதிரபபு 
்சமகாை மனிதரகள் மீது வருவதறகுக் காரைம் என்ன? 
தங்களின் அடிததளமான மததலதயும், ஜாதில்யும் 
காதல் உலடதது விடும் என்கின்றை ப்ம் தாநன தவிர 
நவறு ஒன்றுமில்லை.

காதைர தினம் பகாண்டாட எதிரபபுத பதரிவிபபவரகள் 
ப்சால்லும் மறபறைாரு காரைம் அது நமறகததி் 
கைாச்சாரம். பிறைநதநாளுக்கு நகக் பவட்டுவது, 
ஆங்கிை புததாண்டுகலள  மது விடுதிகளிலும், 
நகளிக்லக விடுதிகளிலும் பகாண்டாடுவது நபான்றை 
ப்ச்ல்களிபைல்ைாம் நமறகததி் கைாச்சாரம் 
கண்களுக்கு புைபபடுவதில்லை! பிறைநதநாளுக்கும், 

ஆகதவ இவரகளின தநாக்கம் ்சாதி மதக்  
ைலப்பு மணம் கூடாது என்ெதுதாதன தவிர 

மறை்படி கலாச்்சாரப ்பாதுகாபபு என்பபதல்லாம் 
இல்்ல. இன்றும்கூட இ்டநி்ல 
்சமூக்ததிறகுள் நண்டப்பறும் காதல் 

திருமணஙை்்ளக ைலப்பு மணம் எனககூறி 
நாஙகளும் ்சாதி மறுபபு்த திருமைம் என்பணத 

ஏறெவர்ைள் தான் என்று தெசுகிறைார்ைள்
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ஆங்கிைப புததாண்டுக்கும் இல்ைாத எதிரபபு காதைர 
தினததிறகு எழுவதறகுக் காரைம் மதமடலம தாநன 
தவிர நவறு ஒன்றும் இல்லை.

காதல் ஒவவாணம 
முன்பபல்ைாம் மலழ பபய்் நவண்டுபமன்றைாநைா 

அல்ைது இலடவிடாது பபய்யும் மலழல் நிறுததநவா 
நாய்க்கு, கழுலதக்கு, ஓைானுக்குத திருமைம் ப்சய்து 
லவபபது என்றிருநத மதவாதிகளின் மூடததனம் இபநபாது 
இன்னும் ்சறறு முறறிபநபாய் காதைர தின எதிரபபுக்கு 
காதைர தினததன்று நாய்க்கும் கழுலதக்கும், ஓைானுக்கும் 
தவலளக்கும் திருமைம் ப்சய்து லவபபது என  
தங்களது மூடததனமான மனநிலைல்ப பபாதுபவளிக்கு 
பவளிபபடுததுகின்றைனர. இதன் மூைமாக மனிதரகள் 
தங்களது ்சாதில்ந்ா, மததலதந்ா விடுதது காதல் 
திருமைம் ப்சய்வலத எநதளவிறகு இவரகள் பகாசல்சப 
படுததுகின்றைனர என்பலத்றிநதால் இவரகளின் மனித 
நந்ம் பபாதுபவளியில் இருபபவரகளுக்குப புரியும். 

புராைக் கலதகளிலும் மத நூல்களிலும் ஆணுக்கும் 
ஆணுக்கும் திருமைம் நடநததாகவும், அதிநை குழநலத 
பிறைநததாகவும், திருமைநம ஆகாமல் அறிவி்லுக்கு 
முரண்பட்ட விதததில் குழநலத உண்டானதாகவும், குழநலத 
பிறைநததாகவும் இருக்கின்றை கலதகலள லவததிருபபவரகள் 
தான் 1955 ஆம் ஆண்டு இ்றறைபபட்ட இநது திருமைச 
்சட்டம் ்சட்டபபிரிவு 12 அங்கீகரிததுள்ள திருமைமாகாமல் 
ஆணும் பபண்ணும் ந்சரநது வாழும் உரிலமல்க் 
பகாடுததிருக்கும் ்சட்டங்கலள விமர்சனம் ப்சய்கிறைாரகள்.

அதிநையும் கூட பபரும்பாைானவரகள் living to-
gether என்று ப்சால்ைபபடும் திருமைம் ப்சய்்ாமல் 
ந்சரநது வாழும் நிலையில் வாழவதில்லை என்பதும் 
இங்நக குறிபபிடததக்கது. திருமைம் ப்சய்்ாமல் 
ந்சரநது வாழைாம் இங்நக ஒருவர மீது மறபறைாருவர 
காதநை முக்கி்ம் என ்சட்டநம அங்கீகரிததாலும் கூட 
அடிபபலடவாதிகளுக்கு காதல் என்றைாநை  பகாஞ்சம் 
க்சக்கததான் ப்சய்கிறைது.

காதைர தினததில் பபாது இடங்களில் ்சநதிக்கும் 
காதைரகலள அன்லறை் தினநம திருமைம் ப்சய்துபகாள்ள 
வறபுறுததி வன்முலறையில் ஈடுபடுபவரகள் தங்கலளக் 
கைாச்சாரக் காவைரகள் என்கிறைாரகள். காதலிததவரகள் 
உடநனந் திருமைம் ப்சய்து பகாண்டு வாழ நவண்டும் 
என விரும்பும் கைாச்சாரக் காவைரகள், ஒரு தலித 
்சமூகதலதச ந்சரநதவலரயும் ஆதிக்கச ்சமூகதலதச 
ந்சரநத மறபறைாருவலரயும் ந்சரதது திருமைம் ப்சய்து 
லவதது அவரகளின் பாதுகாபபான வாழக்லகக்கு துலை 
நிறபாரகளா? எங்காவது நின்றைதுண்டா?

ஆகநவ இவரகளின் நநாக்கம் ்சாதி மதக் கைபபு 
மைம் கூடாது என்பதுதாநன தவிர மறறைபடி கைாச்சாரப 
பாதுகாபபு என்பபதல்ைாம் இல்லை. இன்றும்கூட 
இலடநிலை ்சமூகததிறகுள் நலடபபறும் காதல் 
திருமைங்கலளக் கைபபு மைம் எனக்கூறி நாங்களும் 
்சாதி மறுபபு திருமைம் என்பலத ஏறபவரகள் தான் என்று 
நபசுகிறைாரகள் இலடநிலையில் உள்நள கைக்கும் நபாது 
எழும் எதிரபபுக்கும்,இலை்ரகளில் ஒருவர இலடநிலை 

அல்ைாத நவறு பிரிவினராக இருக்கும்நபாது எழுகின்றை 
எதிரபபுக்கும் அடிபபலடயில் மிகபபபரி் நவறுபாடுகள் 
இருக்கின்றைது.

காதலின தமனணம 
தங்களுலட் வாழவிலை்லரத நதரநபதடுக்க 

்சட்டபபடி வ்துவநத ஆணுக்கும் பபண்ணுக்கும் உரிலம 
உண்டு. அவவிதமான உரிலமல்ப ப்ன்படுததி இருவரும் 
இலைவது கைபபதாகும் ஆனால் காதைறறை மனங்கள் 
இரண்டும் கைபபதில்லை, அது சுறறியுள்ளவரகளால் 
ந்சரதது லவக்கபபட்டு ந்சரக்கபபடுவது. இரண்டும் 
கைக்கும்நபாது இருக்கின்றை காதல் ந்சரக்கின்றை நபாது 
நதான்றுவதில்லை, காரைம், ந்சரபபது ப்ச்றலக்ானது.

கைபபது இ்றலக்ானது. தமிழ இைக்கி்ங்களில் 
தலைவன் தலைவியின் காதலை அக இைக்கி்ங்கள் 
பவளிபபடுததுகிறைது. காதல் திருமைம் ப்சய்து 
பகாள்பவலர உடன்நபாக்கு ப்சல்லுதல் என தமிழிைக்கி்ம் 
குறிபபிடுகிறைது. காதலைப நபாறறுகின்றை இைக்கி்தலதயும், 
காதல் திருமைம் பறறி் ப்சய்திகலளயும் பகாண்ட 
இைக்கி்தலதயும் பகாண்ட பமாழிக்கு உரிலமயுள்ளவரகள் 
காதலை பவறுபபது என்கிறை ப்ச்ல் ஒரு விதமான 
மனநநா்ாகும். திருமைததிறகு பின்பு காதல் வரநவண்டும் 
என்கின்றை புதி் பிறநபாக்கு கருததாக்கம் நபசுகிறைாரகள். 
திருமைததுக்கு பிநலத்து காதல் என்றைால் இல்லை 
என்பநத உண்லம. திருமைம் முடிநத பின்னர வருவது 
சுறறைததார ந்சரததுலவதத உறைவின் மீது ஏறபடும் பறறுதல் 
மட்டுநம!

வீட்டிலிருநது புறைபபட்டுப பை மணி நநரம் பவளியில் 
தங்கள் வாழவிலை்ருடன் ப்ைமாகிக் பகாண்டிருக்கும் 
நவலளயில் நிலனதத இடததில் ,அது பபாது இடமானாலும் 
்சரி ஒரு ஓரமாக நின்று சிறுநீர கழிக்கும் வ்சதிபகாண்ட 
ஆண்கள் பபரும்பாலும் ஒரு பபண் அதிலும் தன்னுலட் 
வாழவிலை்ர சிறுநீர கழிதது விட்டாரா? என்று 
நகட்பதும் இல்லை! சிநதிபபதும் இல்லை!  தன்லனப 
பாதுகாபபான இடததிறகு சிறுநீர கழிக்க அலழததுச 
ப்சல்ை நவண்டி ஒரு பபண் தன்னுலட் உபாலதல் 
பபாறுததுக்பகாள்ள முடி்ாமல் பவளிபபடுததினாபைாழி் 
சிறுநீர கழிக்க வ்சதி ப்சய்து பகாடுக்கும் அக்கலறை கூட 
இல்ைாத வாழவிலை்ரகள் தான் திருமைததிறகு பின் 
காதல் மைர நவண்டும் எனப நபசுகிறைாரகள். 

காதலுக்கு்த துணை ப்சய்தவாம் 
்சாதில்யும் மததலதயும் அழிதது மைரும் காதைால் 

ஆண் பபண் ்சமததுவம் நமம்படுகிறைது. அபபடிபபட்டக் 
காதைரகள் இலை்ரகளாக வாழவில் இலைவதன் 
மூைம் ஆைாதிக்கமறறைப பபண்ணி்ம் மைரநது 
அன்நபாடு நலடநபாடும். நமன்லம்ான வாழக்லக 
ஏறபட்டு,்சமூகததில் ்சாதி மத நவறறுலமகளால் 
மண்டிக்கிடக்கும் முன்நனறறைமறறைச ்சமூகதலத 
முன்நனறறைம் அலட்ச ப்சய்கிறைது.

இபபடிபபட்ட மானிட நமன்லமக்குரி் ்சமூகம் 
விரிவலட் காதலும் காதலைக் பகாண்டாடும் காதைர 
தினமும் இன்றி்லம்ாதது. ஆகநவ காதலுக்கும் காதைர 
தினததுக்கும் துலை நிறநபாம்.                     

ததாழர திரொவிடரொசன்
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அ ரசி்ல் ்சமுதா்ம் ்சாதிப்ாழிபபு முகாம்கள் இபபடி 
எங்கு திரும்பினாலும் ்சாதி்ாகநவ இருக்கும் ஒரு 
்சமுதா்ததில் இநதச ்சாதி்லமபலப பவறுக்கும் 

ஒரு தனிநபர நான் ்சாதி்றறைவர என்று கததிக் பகாண்டு 
ஓட நவண்டும் என்று நிலனபபது மிக மிக இ்ல்பானது.  
நிச்ச்மாக அபபடி ஒரு பவறி நமக்கு வரததான் 
ப்சய்யும்.  அபபடிப்ாரு மனநிலையின் 
பவளிப பாடுதாநனா என்னநவா நதாழர 
சிநநகா தான் ்சாதி்றநறைார என்கின்றை 
்சான்றிதலழப பபறறைது.

ஆனநதகிருஷ்ைன் - மணிபமாழி 
தம் பதி்ரின்  மூதத  மகள்  ந ான் . 
க ாவல்துலறையினரால் கடுலம்ாகத 
தாக்கபபட்டு சிலறையில் உயிர நீதத நபாராளி 
சிநநகைதா நிலனவாக சிநநகா எனப 
பப்ரிட்டனர.  அம்மாவின் முதல் எழுதலத 
முதலிலும், அடுததது அபபாவின் முதல் 
எழுதது என ம.ஆ.சிநநகா ஆநனன்.... 

இது சிநநகா அவரகள் தன்லனப 
பறறி கூறியிருக்கும் வரிகள் .   ஓர ஆழமான 
கருததி்லுக்குச ப்சாநதக்காரர என்பலத இவவரிகள் 
நமக்கு பலறை்சாறறுகின்றைன.  நமலும் ஒரு பகாள்லகப 
பாரம்பரி்ம் உள்ள குடும்பததின் வழிதநதான்றைல் என்பதும் 
பதளிவாகிறைது. இவலர இபபடிப்ாரு ்சாதி்றநறைார 
்சான்றிதழ பபறைத தூண்டி்து எதுபவன அவரது 
வாரதலதகளிநைந் பாரபநபாம். 

முதல் வகுபபு ந்சரக்லகயில் தான் பள்ளி நிரவாகம்  
முதலில் நான் என்ன ்சாதி என்று நகட்டது. எனக்கு ்சாதி 
இல்லை என்று என் பபறநறைார ப்சால்ை, மததலத்ாவது 
ப்சால்லுங்கள் என்றைனர. மதமும் இல்லை என்றைனர என் 
பபறநறைார.....

இபபடி தான் பதாடங்கி்து என் முதல் பிரச்சாரம்.... 

பள்ளி முதல் கல்லூரி வலர எதிலும் ்சாதி மதம் 
குறிபபிட்டதில்லை. ்சாதி ்சான்றிதழும் இல்லை....என் 
தங்லககள் மும்தாஜ் சூரி்ா, பஜனிபர அவவண்ைநம 
வளரததனர.... என் இலை்ர கி.பாரததிபராஜா உடனான 
என் இலை ஏறபு விழா ்சாதி, மத ்சடங்குகள் அறறை 
தாலி நபான்றை ்சாதி் அலட்ாளங்கள் அறறை புரட்சிகர 
விழாவாக நடததிநனாம்.... ஆதிலர நஸ்ரீன், ஆதிைா 
ஐரீன், ஆரிபா பஜசி எனப பப்ரிட்டு எங்கள் மகள்கலள 
்சாதி மத அலட்ாளங்கள் இன்றி வளரக்கிநறைாம்.....
்சாதி ்சான்றிதலழ எல்ைா இடங்களிலும் நகட்கும் இநத 
அலமபபிறகு நாங்கள் அநநி்ரகள் ஆநனாம்.... 

வாழவில் ்சாதி தன்லன பவளிபபடுததி உறுதிபபடுததிக் 
பகாள்ளும் ஒவபவாரு இடததிலும் அதலன மறுததும் 
அதறகு எதிரிலட்ான விலனகள் புரிநதும் தனது 
ஆழமான ்சாதி எதிரபபு உைரலவ  ்சமுதா்ததில் பதிவு 
ப்சய்பவராக அவர இருநதிருக்கிறைார.  இருக்கிறைார. இநத 
இடம் வலர அவருலட் வாழக்லகயும் என்லனப நபான்றை 

சு்மரி்ாலத இ்க்க திராவிட இ்க்கக் 
குடும்பங்களில் பிறைநது வளரநத பைரது 
வாழக்லகயும் ஒன்று பட்டு நிறகின்றைன.  தனது 
அகவாழவில் இதலன விட தீவிரமான ்சாதி 
எதிரபபு நிலைபபாட்லட எடுதத பைலரயும் 
நாங்கள் ்சநதிதநத இருக்கிநறைாம். 

தனது ்சாதித பதாழிலை ப்சய்் 
மறுததவரகள். தனது ்சாதித பதாழிலை பிறை 
்சாதியினர ப்சய்வதறகு ஏதுவான நவலைகள் 
ப்சய்் முறபட்டவரகள். ்சாதி மறுபபுத 
திருமைததிறகாக பகாடுபபதறகரி் விலை 
பைவறலறை பகாடுததவரகள் என அநதப 
பட்டி்ல் நீண்டு நபாகும்…. அது மட்டுமல்ை 
அவவாறு ப்சய்் முடி்ாத நிலையில் உக்கி 

உருக்குலைநநதாலரயும் நான் பாரததிருக்கிநறைன்.  என் 
தாததா முததுச்சாமி அவரகளின் நண்பர பப்ர மணி.  
ல்சக்கிள் கலட லவததிருநதார.  ஏழலம அவருக்கு 
நிரநதர நண்பனாக இருநதது.  பபண்ணுக்குச ்சாதி 
மறுபபுச சு்மரி்ாலதத திருமைம் ப்சய்் ஆல்ச. பவறும் 
பகாள்லகல் லவததுக் பகாண்டு நின்றை அவரிடம் பபண் 
எடுக்கும் அளவுக்குக் பகாள்லகவாதிகள் கிலடக்கவில்லை. 
தனது ப்சாநத ்சாதியில் நகாவிலில் திருமைம். 
பததிரிலக பகாடுக்க வநதவர அழுதார. நகாவில்ை 
லவக்கிறைலத்ாவது நிறுததைாம்னு பாரதநதன்.  முடி்லை 
என்று ப்சான்னவரால் நமநை நப்ச முடி்வில்லை.  நான் 
அபநபாது சிறுமி.  அவரின் கண்ணீர என் நிலனவுகளில் 
பதிநது நபானது.  

பதருக்களில் பள்ளிக் கூடததில் இபபடி கால் லவதத 
இடததிபைல்ைாம் பலடச்ச ்சாமில் இல்லைன்னு 
ப்சால்றை…. நீ எபபடி நல்ைாயிருக்கப நபாநறைன்னு இநத 
்சமுதா்ம் பைவாறைாகக் நகட்ட நகள்விகளிலும் நகள்வி 
என்கின்றை பப்ரில் ஏவபபட்ட ஏசசுக்கலளயும் கடநது 
சீரணிததுதான் எங்கலளப நபான்நறைாரின் வாழக்லக நின்று 
பகாண்டிருக்கிறைது.  நான் படிதத பள்ளிக் கூடததில் அதன் 
பபாது அப்சம்பிளியில் கடவுள் எனக்கு நல்ை புததில்க் 
பகாடுதது என்லன ஆட்பகாள்ள நவண்டுபமன்று 
பஜபிததது இன்னும் எனக்கு நிலனவிருக்கிறைது.  ஆனால் 
அவரகளின் கடவுளுக்கு அவரகள் பிராரததலன இன்னும் 

சாதியற்றார் சான்றிதழ்...
புரட்சியா... பபாறியா?

ம.ஆ.சிநேகா
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நகட்கநவயில்லை.  பாவம் அநத ஆசிரி்ரகள் எனக்காக 
எததலன முலறை பஜபிததாரகள்?

இநதச் ்சமுதாய்ததில் ்சாதிணய, 
மத்தணத எப்படி மறுப்பது?

இநதச ்சமுதா்ததில் ்சாதில் மததலத எபபடி மறுபபது?   
வாழும் முலறையிநைந் ்சாதில் மறுக்கும் புது வாழக்லக 
பநறி தநதவர பபரி்ார.  பபாட்டு லவக்கவில்லை … 
கிறிததுவரா என்பாரகள்  இல்லை என்நபாம்.  இஸ்ைாமி்ரா 
என்பாரகள் இல்லை என்நபாம்.  இபநபாதுதான் பள்ளிக் 
கூடததில் மட்டும் நகட்கிறைாரகள்.  அபநபாபதல்ைாம் 
நபருநதுக்குக் காததிருக்லகயில் கூட நகட்பாரகள். 
நபருநதில் அமரநதிருக்கும் நபாதும் நகட்பாரகள்.  ்ார 
நவண்டுமானாலும் நகட்பாரகள்.  நீ ் ார நகட்பதறகு என்று 
்ாலரயும் நாங்கள் திருபபிக் நகட்டதில்லை.  அநதக் 
நகள்விக்குக் காததிருபபவரகள் நபால் பதிைளிபநபாம்.  
மதம் இல்லை என்று ப்சால்நவாம்.  ஆம் மதமறுபபுப 
பிரச்சாரதலத பநறறியிநைந் லவததிருக்கிநறைாம் நாங்கள்.

பபாட்டு, பூ, நலக துறைக்கச ப்சான்னார பபரி்ார.  
துறைநத இடங்களிபைல்ைாம் நகள்விகள் வநதன.  மதமறுபபு 
்சான்றிதழாய் வாழநநதாம் வாழகிநறைாம் நாங்கள். தாலி 
கட்டவில்லைந் அபப உன்லனக் கல்்ாைமானவன்னு 
நாங்க எடுததுக்க நவண்டி் அவசி்மில்லைந்ன்னு 
நகட்டவலனப்ல்ைாம் எதிரபகாண்டுதான் நீ கட்டாத 
தாலில் நான் ஏண்டா கட்டணும்னு நகட்நடாம்.  
எங்கலளக் காபபாதத தாலி நவண்டாண்டா ப்சருபபு 
நபாதும்னு ப்சான்நனாம்.  பபாறுக்கி மட்டுமல்ை நபாலீசும் 
அநத நகள்வில்ததான் நகட்டது.  இபநபாது பிரபைமாக 
இருக்கும் எங்கள் நதாழரகளில் ஒரு தம்பதி்ர ஒருமுலறை 
இரண்டாவது ஆட்டம் திலரபபடததுக்கு நபாய்விட்டு வநது 
நபாலீஸ் ஸ்நட்சன்ை நபாய் உட்காரும்படி ஆகி விட்டது.  
தாலி இல்லைன்னா கைவன் மலனவின்னு எபபடி 
நம்புறைதுன்னு நகட்டார அநதக் காவல்துலறை அதிகாரி……
ஒருமுலறை இன்பனாரு நதாழர ஒருவர அலுததுப நபாய் 

்சரி அண்ைன் தங்கசசின்னு ப்சால்நறைன். 
அலத்ாவது நம்பு. அதுக்கு தாலி 
நவைாம்ை. ஆலள விடு என்றைார.  

இநதக் கலதப்ல்ைாம் எதுக்குன்னு 
நகட்கிறீங்களா…?   ்சாதியும் மதமும் 
அதறகு எதிரமலறை்ாய் மாததி வாழநது 
காட்டி தீரக்க நவண்டி் ்சமுதா் 
நநாய்கள். நான் நமநை குறிபபிட்ட 
சூழல்கள் மாறியிருக்கைாம். ஆனால் 
முடிநது நபாய் விடவில்லை. ்சரி.  இபநபாது மறுபடியும் 
சிநநகாவிடம் வருநவாம். அவரின் புரிதல் என்னவாக 
இருக்கிறைது என்று பாரபநபாம்.

்சாதி் அலமபபிறகு அலட்ாளமாக இருக்கும் ்சாதி 
்சான்றிதழ நபால், ்சாதி மதம் அறறைவர என்றை எங்கள் 
வாழவிறகு ஒரு அலட்ாளமாக ஒரு ்சான்று நவண்டும் 
என முடிவு ப்சய்து அதறகாக மு்றசிதநதன். 

்சாதி் அலமபபிறகு அலட்ாளமாக இருக்கும் 
்சாதி ்சான்றிதழ… என்று பதாடங்கியிருக்கிறைார .  
அபபடிப்ன்றைால்…?  இநத இடததில் ்சாதிச ்சான்றிதழ 
பறறி நாம் பாரக்க நவண்டியிருக்கிறைது.  ்சாதி ்சான்றிதழ 
்சாதி ஒழிபபு இ்க்கததவரால் நதாறறுவிக்கப பட்டது.  
அது ்சாதிப்ாழிபபுப பணிக்கு ஆதாரமானநத ப்ாழி் 
்சாதி அலமபபின்  ஆதாரமுமல்ை அலட்ாளமுமல்ை.   
்சாதி அலமபபின்  அலட்ாளம் என்கின்றை முததிலரல் 
அதறகுத தருவது நபராபதது.  

்சரி. இநதச ்சான்றிதழால் இவர என்ன ்சமூகச 
ப்ச்றபாட்லட ஏறபடுதத நிலனக்கிறைார என்பதும் 
நமக்குப புரி்வில்லை.  அடுதது இநதச ்சான்றிதழ 
என்ன அடிபபலடயில் வழங்கப பட்டது ்சாதி்றநறைார 
என்கின்றை வாரதலதக்கான வலர்லறை என்ன என்பதும் 
பவளிப படுததப படவில்லை.  ்சாதில் மறுபநபார 
அல்ைது பள்ளியில் ்சாதி ப்சால்ை விரும்பாதவரகள் 
்சாதி்றறைவரகள் என்று வகுக்கப பட்டால்..  முடிநதது 
கலத.  பிறைகு அம்நபக்கர சிலைக்கு அடியில் உட்காரநது 
நாம் அழததான் நவண்டும்.

்சட்டபபடி பள்ளியில் ்சாதி ப்சால்ை விரும்பாதவரகள் 
்சான்றிதழில் ்சாதி்றநறைாரதான்.  அவரகள் தாராளமாக 
்சாதியில்ைாமல் பள்ளியில் ந்சர முடியும்.  தனி்ார 
பள்ளிகள் இதலனக் கலடப பிடிக்க மறுக்கிறைாரகள்.  நாம் 
என்ன ப்சய்் நவண்டும்.  ் ார ்சட்டபபடி நடக்கவில்லைந்ா 
அவரகலளத திருதத நவண்டும்.  அலத விட்டு விட்டு 
்சாதி்றநறைார என்கின்றை ்சான்றிதழ எதறகு?

இதில் மதமறநறைார என்பலதயும் ்சாதி்றநறைார என்பதும் 
இருநவறு வி்ச்ங்கள்.  இபதல்ைாம் இருக்கட்டும் 
்சாதியில்லை என்பது முறநபாக்குதாநன?   எதுக்கு 
இவவளவு பஞ்சா்தது?  நல்ைது நடக்க விடமாட்டீங்களா 
என்கின்றை நரஞசுக்கு நப்சத பதாடங்கிடாதீங்க.  கமைகா்சன் 
பாராட்டு ….்சாரபதிவாளர பிரி்ங்கா பங்கஜம் வழங்கி் 
்சான்றிதழ….. ்சாதி ஒதுக்கீடு இல்ைாதவரகளுக்கு 
10 ்சதவீத இடஒதுக்கீடு ஒரு புரட்சியின் பதாடக்கம் 
என்றுலரததிருக்கும் நமாடி…. பகாஞ்சம் நிதானமாக  
விவாதிக்கைாநம?                                     

ததாழர ஓவியொ
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அ பமரிக்க நாட்டில் பிபரவரி மாதம் வரைாறறு 
முக்கி்ததுவம் வாய்நதது. மலறைக்கபபட்ட 
வரைாறுகலள, ஒடுக்கபபட்ட இனததின் மக்கநள  

உைகிறகு பவளிச்சம் நபாட்டு காட்டிடும் உன்னத மாதம். 
ஒரு நீண்ட நபாராட்டம் கடநது வநத பாலதயிலன அடுதத 
தலைமுலறைக்கு எடுததுக்காட்டும் மாதம். ஆம் பிபரவரி மாதம் 
முழுவதும் அபமரிக்காவில் கறுபபின மக்களின் வரைாறறு 
முக்கி்ததுவதலத உைரததும் விதமாக "The Black History 
Month " கலடபபிடிக்கபபடுகின்றைது. 

இதலனத பதாடங்கி்வர Dr. Carter  G.Woodson. Dr. 
Carter அவரகளின் பபறநறைாரகள் அடிலமகளாகப பணி 
ப்சய்தவரகள். இநதச சூழநிலையில் வளரநத Dr. Carter 
அவரகள் தன் உலழபபால், ஊக்கததால் வரைாறறுப 
பாடததில் ோரவரட் பல்கலைக்கழகததில் 1912ஆம் ஆண்டு 
முலனவர பட்டம் பபறறைார. அபநபாது தான் வரைாறறுப 
பாடங்களில் அபமரிக்காவின் வளரசசியில் பபரும் 
பங்கு வகிதத கறுபபினததவரின் வரைாறு முறறிலுமாக 
புறைக்கணிக்கபபடுவலதக் கண்டு வருததமுறறு 1915இல் 
கறுபபின மக்களின் வரைாறலறைத பதரிநது பகாள்ள ஒரு 
அலமபபிலன ஏறபடுததினார. பதாடக்கததில் Association for 
the Study Of Negroes Life and History என்றை அலமபநப  
பின்னாளில் Association for the Study Of Afro -American  
Life and History என்று பப்ர மாறறைம் ப்சய்்பபட்டது. 
1926 ஆம் ஆண்டு தான் Dr. Carter  G.Woodson, நீக்நரா 
வரைாறறு வாரம் என்றை முன்பனடுபபு மூைம் நாடு தழுவி் 
அளவில் கறுபபின மக்களின் வரைாறறுப பங்லகத பதரிநது 
பகாள்ள ஆவை ப்சய்தார. 

வூட்ஸ்ன் அவரகளின் மரைததிறகு பின், 1940களில் 

பமல்ை பமல்ை கறுபபின மக்களின் வரைாறலறைச ப்சால்லும் 
மாதம் விரிவாக்கபபட்டது. அபமரிக்காவின் பதன் பகுதிகளில் 
கறுபபின மக்களின் வரைாறறு முக்கி்ததுவம், பங்களிபபு 
பள்ளி மறறும் கல்லூரி பாடததிட்டங்களில் ந்சரக்கபபட்டது. 
கறுபபினதலதச ந்சரநதவரகள் மட்டுமல்ைாது பரநத 
சிநதலனக் பகாண்ட பவள்லள்ரகளும் வரைாறலறைத 
பதரிநது பகாண்டனர. இதனால் இரு பிரிவினிரிடம் இருநது 
வநத நமாதல் நபாக்குகள் ்சறநறை மலறை்த பதாடங்கின. பின் 
1976ஆம் ஆண்டு தான் ஒரு வாரமாகக் பகாண்டாடபபட்டு 
வநத இநத நிகழவு ஒரு மாதமாக மாறறைபபட்டது. 

ஏன் பிபரவரி மாதம் திரு. வூட்ஸ்ன் அவரகளால் 
நதரநபதடுக்கபபட்டது என்பதறகுப பை காரைங்கள் உண்டு. 
குறிபபாக கறுபபின மக்களின் முன்நனறறைததிறகாகப பபரிதும் 
பாடுபட்ட இருபபரும் தலைவரகள் Frederick Douglass 
மறறும் Abraham Lincoln அவரகள் இருவரும் பிறைநத மாதம். 
அதுமட்டுமல்ைாமல் பிபரவரி மாதம் வரைாறறு ரீதி்ாகநவ 
பை சிறைபபுகலளக் பகாண்டிருநதது.  அபமரிக்காவின் ்சமூக 
உரிலமச ப்ச்றபாட்டாளர, மறறும் The National Association 
for the Advancement of Colored People (civil rights or-
ganization in the United States) என்றை அலமபபின் துலைத 
தலைவராகச ப்ச்ைாறறி் W. E. B. Du Bois அவரகளின் 
பிறைநத நாள் பிபரவரி 23, 1868.

அபமரிக்க அர்சலமபபுச ்சட்டததில், 15 வது ்சட்டததிருததம் 
மூைம் கறுபபின குடிமக்களுக்கு அபமரிக்க மண்ணில் 
ஓட்டுபநபாடும் உரிலம வழங்கபபட்டது பிபரவரி 3, 1870 
ஆம் ஆண்டு. 

முதல் ஆபபிரிக்க அபமரிக்க ப்சனட்டராக (senator )Hi-

கறுபபர் மககளின் வரலாறறு மாதம்
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ram Rhodes Revels பதவி ஏறறுக்பகாண்டது 
பிபரவரி 25,1870.

The National Association for the Ad-
vancement of Colored People(NAACP) 
உருவானது பிபரவரி 12, 1909.

இபபடித பதாடரசசி்ாக கறுபபின 
மக்களின் பங்களிபபில், பிபரவரி மாதம் 
முக்கி்மாக இருநது வநத காரைததினால் 
வூட்ஸ்ன் அவரகள் இம்மாததலதத 
நதரநபதடுததார. கறுபபின மக்கள் கடநது வநத பாலதல் 
அடுதத தலைமுலறையினருக்கு எடுததுச ப்சல்லும் ஒரு 
மாதமாக பிபரவரி மாதம் இருக்கின்றைது எனின் அது 
மிலக்ல்ை .

அபமரிக்காவில் மட்டுமல்ைாது கனடா , பநதரைாண்ட்ஸ், 
அ்ரைாநது நபான்றை நாடுகளிலும் இநத முன்பனடுபபு 
கலடபபிடிக்கபபடுகின்றைது. 

கறுபபின விஞஞானிகள், கண்டுபிடிபபாளரகள், 
எழுததாளரகள், கவிஞரகள் எனப பைரின் பங்களிபபு 
அபமரிக்காவில் வளரும் பை இனததவருக்கும் பதரிவிக்கும் 
ஒரு மு்றசிந் இநத மாதம். நமலும், கறுபபின மக்களின் 
பண்பாடு, அவரகளின் விடுதலை உைரவு, அதலன அலட் 
அவரகள் நமறபகாண்ட நபாராட்டங்கள் என இம்மாதம் 
முழுவதும் தகவல் சுரங்கமாகநவ முன்பனடுக்கபபடுவது 
மிகச சிறைபபான ப்ச்ல்பாடு.

Maya Angelou (கவிஞர), Langston Hughes (கவிஞர, jazz) 
Alexa Candy (முதல் கறுபபின மரபி்ல் மருததுவ நிபுைர) 
எனப பைலரப பறறியும் இநத மாதததில் குறுநதகவல்கலள 
பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பபாது இடங்களில் அறி்முடியும், 
நமலும் இன்லறை் காைகட்டங்களில் ்சமூக வலைததளங்கள் 
மூைமாகவும் பரபபுகின்றைனர. 

இநதச சிறைபபு வாய்நத முன்பனடுபலப நாம், நம் தமிழ 
நாட்டில் திராவிடர இன எழுசசி மாதமாக ஏநதனும் ஒரு 
மாததலதத நதரநபதடுதது பகாண்டாடுதல் வருங்காைததில் 
நிலறை் பைன்கலளத தரும். 100 ஆண்டு காை பவறறி 
இ்க்கமாக திராவிடர இ்க்கம் என்ன ்சாதிததது? 
திராவிடர தலைவரகள் ப்சய்தது என்ன? திராவிட ஆட்சிகள் 
வழங்கி் ்சமூக நீதி திட்டங்கள் என விரிவுபடுததி அடுதத 
தலைமுலறையினருக்கு தகவல்கலள வழங்கிடும்நபாது சிை 
ஒட்டுண்ணிகளும் இன எதிரிகளும் ப்சய்யும் ்சதி வலைகலள 
அறுதபதறி் முடியும். 

எடுததுக்காட்டிறகு  1939 தான் முதல் நகாயில் நுலழவு 
நபாராட்டம் லவததி்நாத அய்்ர நடததினார என்றை 
பபாய்ல் மீண்டும் மீண்டும் ப்சால்லிக் பகாண்டு பதரியும் 
சிை அலரநவக்காடுகளின் முகததிலரல்க் கிழிதது, 
சு்மரி்ாலதத நதாழரகள் 1927களில் நடததி் நகாயில் உள் 
நுலழயும் நபாராட்ட வரைாறுகலளக் கண்காட்சிகள் மூைம் 
பபாது இடங்களில் குறுநதகவல்கள் மூைம் பரபபைாம். 
இபபடி ஒரு மாதம் முழுக்க நாம் கடநது வநத பாலதயின் 
வலிகலள, பவறறிகலளப பரபபுவதன் மூைம் உண்லமயில் 
திராவிடம் இநத உலழக்கும் மக்கலள வீழததி்தா? வாழ 
லவதததா? என்பலத இலளஞரகளுக்குப புரி் லவக்க 
முடியும். அடுதது வரும் திராவிட ஆட்சியில் நாம் இதலனக் 
கண்டிபபாகச ப்சய்் நவண்டும் என்பநத பபரி்ாரி்த 
பதாண்டரகளின் அவா.                                

லிஙைம் வரவ்ழததல்

ஒரு சிறிே 1/2 ’’ உேரம் உள்ை லிஙகத்ளத கரச்சீப 
துணியில் ளேத்து ோருக்கும் மதரிோதோறு முகம் 
துளடப்பதுற்பால் ோயில் ற்பாடடுக் மகாள்ை றேண்டும். 
பிேகு லிஙகம் அடிேயிற்றிலிருந்து ேருேது ற்பால் மசய்து 
காண்பிக்கவும்.

ொட்டிலின் உள்த்ள  இருககும் துணி்ய பவளியில் எடுதது 
விட்டு மீண்டும் அதததொல் துணி்ய வரவ்ழததல்

தத்வயானப் பொருட்ைள்

மூடியுடன் ்பாடடில், ்பாடடில் உள்றை ற்பாகும் அைவுக்கு  
அடளட உளர,மெல்லிே துணி 

தமஜிக பசய்யும் மு்றை

மூடியுடன் உள்ை ்பாடடிலின் உள்றை ஒரு கலைர துணி 
இருப்பளதப ்பாரளேோைருக்குக் காண்பிக்க றேண்டும். 
மூடிளேத் திேந்து உள்றை இருக்கும் துணிளே மேளியில் 
எடுத்து விடவும். அந்தத் துணிளேப ்பத்திரொக தீயில் 
எரித்து விடவும். பிேகு ்பாடடிளலைக் காண்பித்து எதுவும் 
இல்ளலை என்்பளத உறுதிப ்படுத்தவும். ்பாடடில் மூடிளே 
எடுத்து மூடிவிடவும். தற்ற்பாது தோராக உள்ை உளரளே 
்பாடடில் றெறலை மசறுகவும். ெந்திரம் ற்பாடுேது ற்பாலை 
முனுமுனுக்கவும். ்பாடடில் மீது இருந்த உளரளே எடுத்து 
விடவும். இபற்பாது மீண்டும் முன்பு எரித்த துணி அப்படிறே 
்பாடடில் உள்றை இருக்கும். கண் முன்றன எரிக்கப்படட துணி 
மீண்டும் அப்படிறே இருக்கும். ்பாரப்பேரகள் ஆச்சரிேத்தில் 
மூழ்கி விடுேர.

தமஜிக இரைசியம்

்பாடடிலுக்கு ஏற்ே  9" உேர உளர மசய்யும் ற்பாது 
ஒருபுேம் 1"உேர தக்ளகளே ளேத்து விட றேண்டும். 
தஙளகயின் ெத்தியில் உளரயின் உேரத்திலிருந்து 1" 
குளேோக உள்ை சிறிே கம்பிளே ம்பாருத்தி விடவும். ஒறர 
அைவு உள்ை எந்த றேறு்பாடும் இல்லைாத இரண்டு மெல்லிே 
துணி ளேத்துக்மகாள்ை றேண்டும். ஒன்று ்பாடடில் உள்றை 
இருக்கும் ெற்மோண்ளே உளரயின் முன்்பகுதியில் கம்பி 
முளனயில் மேளியில் மதரிோதோறு ளேத்து விடவும்.
்பாடடில் மூடியின் றெல்புேம் ேடடொக மேடடி எடுத்து 
விடறேண்டும். முதலில் ்பாடடிலில் இருந்த துணிளே எடுத்து 
விடடு பிேகு உளரளே ்படடில் மீது மசருகும்ற்பாது துணி 
்பாடடிலுக்கு உள்றை மசன்று விடும். 

குறிப்பு: இளதத் தனிறே ்பலைமுளே மசய்து ்பயிற்சி ம்பேவும். 



வழக்கறிஞர ம.வீ. கனி்மொழி
தமஜிக் கணலஞர

த்பரா. பழ.்வஙகடொசலம்
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ச னாதனம் நல்ைது என்றை கருதது 
இநதி்ாவில் வளரநது பகாண்டு 
வருகிறைது. இன்லறை் காை கட்டததில்  

நதாழர திருமாவளவன் மூைமாகத 
தான் அநதச ப்சால்லின் ஆபதது என்ன 
என்றை விளக்கம் மக்களுக்குத பதரிகிறைது, 
அவலரப பாராட்டுகிநறைன். இலத என்னவாக 
ப்சால்வது என்று நிலறை் நபருக்கு குழபபம் 
உள்ளது. இநதுததுவப ப்ங்கரவாதம் 
என்று ப்சால்ைைாம்? ்சாதாரைமாக திருநீர 
பூசிக்பகாண்டு ்ாருடனும் ்சண்லடக்கு 
நபாகாத ஒரு ்சநகாதரருக்கு நம்லம 
ப்ங்கரவாதி என்று ப்சால்கிறைாரகநளா 
என்று நதான்றுகிறைது. நான்பாட்டிறகு 
நகாவிலுக்கு நபாகிநறைன், திருநீரபூசுகிநறைன், 
பலட்ல்நபாடுகிநறைன், கடாபவட்டுகிநறைன், 
என்லனப நபாய் ஏன் ப்ங்கரவாதி 
என்று ப்சால்கிறீரகள்,  என்று அவர 
நகட்டால் உன்லனச  ப்சால்ைவில்லை 
என்று ப்சால்ை நவண்டி இருக்கிறைது. காவி 
ப்ங்கரவாதம் என்றைாலும் காவி என்பது 
எல்ைாநம ப்ங்கரவாதம் கிலட்ாது. 
வள்ளைாரும் காவியும் பவள்ளுலடயும் தான்  
அணிநதார. "ப்சங்கல்பபாடிக் கூலர பவண் 
பல் தவததவர" என்று ஆண்டாள் பாடினார, 
(கூலர என்றைால் ஆலடல்க் குறிக்கும்) 
காவி என்பது ப்சங்கல் பபாடி நபான்றை 
நிறைம்; ஆரஞசு நிறைம் நபான்று இருக்காது,  
நம்ம ஊரு காவி ப்சங்கல்பபாடி நபான்று 
அலமதி்ாதான் இருக்கும். வடநாட்டுக் காவி 
தான் ஆரஞசு பான்டாகைரில் இருக்கும்.

அநத நபான்று நமது உறைவினரகள், 
நண்பரகள், எல்ைாரும் பக்தி்ானவரகள், 
அவரகள் ப்ங்கரவாதிகள் கிலட்ாது. 
அ டு த த வ ர க ளு க் கு த  ப த ா ல் லை 
பகாடுபபவரகள் கிலட்ாது, அடுததவருலட் 
நகாவிலை இடிக்கநவண்டும் என்று 
ப்சால்பவரகள் கிலட்ாது. அபபடிந் என்நறைா 
அபபடிபபட்ட ஒரு தபபு நடநதிருபபலதப 
நபசினால், நபாபபா, சும்மா பலழ்லத 
நபசிக்பகாண்டிருக்கிறைாய். இன்லறைக்கு 
எல்நைாரும் தா்ாய்ப பிள்லள்ாய்ப பழகிக் 
பகாண்டிருக்கிநறைாம், ந்சரநது வாழும் 
வழில்ப பாருங்கள் என்று ப்சால்பவரகள் 
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தான் நம்முலட் மக்கள்.

ஆனால், இவரகளிடம் அநத ப்ங்கரவாதம் எநதப 
பப்ரில் பரபபபபடுகிறைது? நம்நமாடு வாழகிறை மக்கள் 
மீதான பவறுபபு எநதத தததுவததால் பரபபபபடுகிறைது? 
என்று பாரததால், அதனுலட் உண்லம்ான பப்ர 
்சனாதனம்.

்சனாதனதலத, தரமம் என்று ஏன் ப்சால்கிறீரகள்? 
என்று நகட்பரகள், அதறகுப பப்ர ்சனாதன தரமம் 
தான், இநத தரமம் ஒருவருக்கு ்சரி்ானதாக இருக்கும் 
இன்பனாருவருக்கு ்சரி்ானதாக இருக்காது. அதுதான் 
்சனாதன தரமம், தரம்சங்கடம் என்பதறகு என்ன அரததம், 
ப்சய்்ைாமா? கூடாதா? என்றை குழபபம் என்று அரததம்.  
தமிழில் தரமம் என்கிறை ப்சால் இல்லை, தமிழில் தரமம் 
என்றைால் பிசல்ச நபாடுவது என்பது பபாருள். ்சரி்ானது 
என்றை பபாருள் இல்லை. 

"ஈன்்ொள் பசி ைொண்பொனொயினும்;  தெய்யறை

ெொன்ச்ொர் பழிக்கும் வி்ன"  என்றைது திருக்குறைள் 

பபறறை தாய் பசி்ாக இருநதால் அன்லறை் நல்ை 
மகன்கள் கவலைபபட்டிருக்கிறைாரகள்,  அம்மாவிறகு உதவி 
ப்சய்திருக்கிறைாரகள், அம்மா பட்டினி கிடநது, கூலிநவலை 
ப்சய்து, ்சம்பாதிதது வருவலத, ஏம்மா இதுதான் ந்சாறைா? 
என்று ப்சால்லி தட்லட எடுதது வீ்சாமல், அம்மா பசியுடன் 
இருநதால், அவரது பசி்ாறுவதறகாகப நபாய் திருடிக் 
பகாண்டு வநது பகாடுததிருபபாரகள். அம்மா என்றை ப்சால் 
மனலதத பதாடுகிறை ஒரு ப்சால். அநத அம்மாவிறகாகக் 
கூட  ்சான்நறைார பழிக்கிறை நவலைல் நீ ப்சய்்க்கூடாது 
என்று உலரபபதறகுப பப்ர தரமம் இல்லை, அதன் 
பப்ர அறைம்.

இநத "அறைம் எதறகும் வலளநது பகாடுக்காது, தமிழில் 
நி்ா்ததிறகான ப்சால் அறைம். ்சமஸ்கிருதததில் தரமம். 
அநத தரமம் கிருஷ்ைன் மூைமாக வநது விலள்ாடும் 
தநதிரக்காரரகலள அறிவாளி என்று நம்பலவக்கும் 
உண்லமயில் அறிவாளி நவறு தநதிரக்காரர நவறு. திருடன் 
என்றைால் அவர அறிவாளி தான். ஆனால் அறிவாளி 
எல்ைாம் திருடன் கிலட்ாது. நாம் பபாதுவாக நிலனபபது 
என்னபவன்றைால் நல்ைவர என்றைால் அவலர ஏமாறறைைாம் 
என்று நிலனக்கின்நறைாம். அவர ஏமாறைாமல் எச்சரிக்லக்ாக 
இருநதால் ‘என்னது? இவலரப நபாய் நல்ைவன் என்று 
நிலனதநதன்” என்பாரகள்.  அபபபாழுது தான் புரிகிறைது 
ஒருவலர நல்ைவர என்று நிலனக்காமல் முட்டாளாக 
நிலனததிருக்கிறைாய். நல்ைவலர முட்டாளாகவும் பகட்டவலர 
அறிவாளி்ாகவும் நிலனததுக் பகாள்கிநறைாம். இதறகுக் 
காரைம் என்னபவன்றைால் உ்ரநத தலைவரகளாக, 
வழிகாட்டி்ாக காட்டபபட்ட புராைபுருஷரகள் 
எல்ைாம் இபபடிபபட்ட தநதிர்சாலிகள், பகட்டவரகள் 
அவரகள் பின்பறறி்து தரமம். அநத தரமததின் பப்ர 
வருைாசிரமதருமம், இநத வரைாசிரமதரமம் என்பது 
அழி்ாதது, அதறகு பப்ர தான் ்சனாதனதரமம். 
வருைாசிரமம் என்பது அவரகளது தரமம், நமக்கு அதில் 
எநத பிரச்சலனயும் இல்லை ்சனாதனமும் அவரகளின் 
தரமம், அதுவும் நமக்கில்லை. இது இரண்லடயும் 
பகாண்டு வநது நம் தலையில் கட்டும்பபாழுது தான் 

அது ப்ங்கரவாதம். ஒரு இசுைாமி்ர 
இசுைாமி்ராக வாழவதில் நமக்கு  
என்ன பிரச்சலன. ஆனால், நீங்களும் 
இசுைாமி்ர தான் அதனால் எங்கலளப 
நபால் மாறுங்கள் என்று ப்சான்னால் 
அது பிரச்சலன. உங்கள் உலட நவறு 
எங்கள் உலட நவறு என்று ப்சான்னால் 
அது தபபில்லை. ஆனால் நீங்களும் 
இபபடிததான் உடுததநவண்டும் என்பது, 
நாங்கள் பன்றி ்சாபபிடமாட்நடாம், எனநவ நீங்கள் 
பன்றில் பவட்டநவ கூடாது என்று ப்சான்னால் 
அதறகுப பப்ர ப்ங்கரவாதம். மக்கள் அதிகமாக 
வாழும் நாட்டில் அவரகள் தங்களுக்குச ்சட்டமாகக் 
நபாட்டுக்பகாள்ளைாம். ஆனால், எநத மக்கள் அதிகமாக 
வாழும் நாடாக இருநதாலும், மறறைவரகளுலட் உைவில் 
லக லவததால் அதறகு பப்ர ப்ங்கரவாதம். அதனால் 
தான் அரபுநாடுகளில் கூட இங்கு பன்றிக்கறி விறகபபடும் 
என்று நபாடபபட்டுள்ளது, அங்கு ் ார ்சாபபிட்டால் குறறைம் 
என்றைால் இசுைாமி்ர ்சாபபிட்டால் குறறைம், பவளிநாட்டவர, 
பவள்லளக்காரர, இநதி்ர ்சாபபிட்டால் குறறைம் கிலட்ாது.

அநத நபாை ஒருவர மாட்டுக்கறி ்சாபபிடுவார என்று 
ப்சான்னால் அவர ்சாபபிடுவலத நீங்கள் குறறைம் என்று 
ப்சால்ைக்கூடாது. சிை இடங்களில் ்சாபபிடாதவலரப 
பாரதது பரவாயில்லை ்சாபபிடுங்கள் என்று ப்சால்லி 
விரும்பாத உைலவ அவர தட்டில் நபாட்டால்தான் 
குறறைம், அது வன்முலறை. அநத நபாை மாட்டுக்கறி 
்சாபபிடும் எங்கள் தம்பில்ச ்சாபபிடாநத, எனது 
ஜீவகாருண்்ம் பாதிக்கிறைது என்று ப்சான்னால் அது 
குறறைம்.  விரும்பாதவலர ்சாபபிடச ப்சால்வதும் குறறைம். 
உண்பவலரத தடுபபதும் குறறைம். இரண்டும் குறறைம் தாநன, 
ஆனால் இநத நாட்டில் எநத குறறைம் நடக்கிறைது, ்சட்டப 
பாதுகாபபு கிலடக்கிறைது, என்று சிநதியுங்கள். 

எனநவ, அரசி்ல் ்சட்டம் எல்ைாருக்கும் ்சமவாய்பலபக் 
பகாடுததாலும் இன்லறைக்கு பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக 
அலத பறிததுக் பகாண்டிருபபது எது, அது தான் 
்சனாதனதரமம்.  அரசி்ல் ்சா்சனதலத ப்ச்லிழக்கச 
ப்சய்கிறை ்சனாதனதரமதலத உ்ரததிப பிடிக்கின்றை 
தாரமீகரகளின் லகயில் ஆட்சி இருக்கிறைது.

வரைாறலறை எடுததுப பாரததீரகளானால் ரிக்நவதததில் 
புருஷ சூக்தம் எனும் பகுதியில் பிரம்மன் எனும் 
பிரகஸ்பதியின் முகததிலிருநது பிராமைன் நதான்றினான், 
நதாளில் இருநது ்சததிரி்ன் நதான்றினான், பதாலடயில் 
இருநதுலவசி்ன் நதான்றினான், காலில் இருநது சூததிரன் 
நதான்றினான், என்று வரைங்களின் நதாறறைம் பறறி 
கூறைபபட்டுள்ளது. அது நவதததின் கலடசிகாைம், அங்கு 
ஆரம்பிததது மனுஸ்மிருதியில் ்சட்ட வடிவமாகிறைது. 
மனுதரமதலத தான் நமது மன்னரகள் காபபாறறினாரகள். 
மன்னர நகட்கிறைார மநதிரி நம் நாட்டில் மாதம் மும்மாரி 
மலழ பபாழிகிறைதா? மனுநீதி தவறைாமல் ஆட்சி 
நடக்கிறைதா? ஆட்சி எபபடி நடக்க நவண்டும்? என்று.

மனுநீதி என்ன ப்சால்கிறைது, ்ார ்ாருக்கு என்ன 
தண்டலன பகாடுக்கைாம், ்ார படிக்கைாம், ்ார 
படிக்கக்கூடாது, ஒவபவாரு குடும்பமும் எபபடி நடக்கனும், 

வழகைறிஞர் அ.அருள்மொழி
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பபண்கள் எபபடி நடநது பகாள்ளநவண்டும், என்பலதச 
்சட்டமாகச ப்சால்கிறைது. பபறறை பபண்குழநலதல் வ்துக்கு 
வருவதறகு முன்னால் கல்்ாைம் ப்சய்து பகாடுததுவிட 
நவண்டும். கல்்ாைம் ப்சய்து பகாண்ட பபண் எபபடி 
நடநது பகாள்ளநவண்டும். ஒரு கைவர மலனவில் 
அடிததால் எபபடி நடநது பகாள்ளநவண்டும், ்சததம் 
நபாடக்கூடாது,  கததி அழக்கூடாது, கைவர முன்னால் 
மண்டியிட்டுச ்சததமின்றி கண்ணீர மல்கக் லககலளக் 
கூபபி என் கடவுநள உங்கலளக் நகாபப படுததிவிட்நடநன, 
இனிநமல், இபபடிக் நகாபபபடுததமாட்நடன் என்று 
மன்னிபபு நகட்கநவண்டும், என்றைல்ைாம் கட்டலளயிடுகிறைது 
"மனு தரமம்" (கூட்டததினர சிரிபபு) 

 இதறகு பப்ர தான் ்சனாதனம்.  இநத ஆதிக்கதலத 
தனக்கு (இது நபான்றை கூட்டங்களுக்கு இங்கு 
வநதிருக்கக்கூடி்வரகள் உங்கள் வீட்டுப பபண் ஒருவலர 
அலழதது வரநவண்டும்), இன்பனாருவர அடிலம்ாக 
இருபபலத ஒருவலரக் பகாடுலமப படுததுகிறை பகாடூரதலத 
ரசிக்க லவக்கின்றை மனநிலைக்குப பப்ர தான் ்சனாதனம். 
்சனாதனதரமம், "அடிபபலதப பறறி ப்சான்னநபாது 
உங்களுக்கு சிரிபபு வநதது" ்ார நமநைந் நகாபம்,  
வநதால் அதன் விலளவாக அள்ளி விடுகிறீரகள். ப்சநதமிழ 
ப்சாறபிறைபபு, அகரமுதலியில் இல்ைாத ப்சாறகள்  
எல்ைாம் வரும், அகராதியில் இல்ைாத வாரதலத எல்ைாம் 
வரும், எல்ைாம் ்ாலரபபறறி வரும் பபண்கலளப 
பறறி வரும். அது உங்களுக்கு நன்றைாக இருக்கும், அடி 
வாங்கும் உங்கள் ்சநகாதரிக்கு நன்றைாக இருக்குமா? அடி 
வாங்கிக் பகாண்டிருநத உங்கள் அம்மாவிறகு நன்றைாக 
இருக்குமா? இநத தரமம் காபபாறறைபபடட்டும் என்று 
அவரகள் ப்சால்வாரகளா? எடுடா விறைகு கட்லடல் என்று 
ப்சால்ைமாட்டாரகளா? இன்னும் மரி்ாலத்ாகக் கூட 
ப்சால்வாரகள். இது தான் தரமம், இலத நம்புங்கள் என்று 
ப்சான்னால் அடிவாங்குகிறை பபண்ணிறகு நகாபம் எபபடி 
வருநமா அது நபாை ்சாதியில் உங்கலளச ப்சால்லும் 
பபாழுது வருகிறைதா? (லகத தட்டல்)

பாரபபனரல்ைாதவர எல்நைாலரயும் சூததிரன் என்று  
ப்சால்லும் பபாழுது நகாபம் வருகிறைதா?  இநத இடததில் 
நமக்கு ்சமூகமாகக் நகாபம் வருகிறைதல்ைவா? அநத 
நகாபம் ஒவபவாரு படிநிலையில் தனக்கு கீநழ ஒருவர 
அதறகு கீநழ ஒருவர, அவரகளுக்கும் கீழாக அவரவர 
வீட்டுப பபண்கள் என்று ப்சால்லிச ப்சால்லி மனிதலன 
மனததளவில் பகாடூர நநா்ாளி்ாக்கி் தரமததிறகுப 
பப்ர தான் ்சனாதனதரமம், அது ்ாலரயும் விட்டு 
லவக்காது. நம்லமப பபாறுததவலர பாரபபான் என்றைால் 
்சாமி. ்சாமிக்நக அவரதான் ்சாமி. வக்கீல்்சார, குமாஸ்தா 
்சாமி. ஓட்டல் நமநனஜலர ந்ாவ என அலழபபதும் 
்சரவலர ்சாமி என அலழபபதும் நடநது வருகிறைது. 

நமக்கு தான் அபபடிந் தவிர அவரகளுக்குள்ளும் 
நபதம் இருக்கிறைது. அதில் புநராகிதர இருக்கிறைார - அவர 
நகாவிலில் இருபபார, வாததி்ாரகள் இருக்கிறைாரகள்- 
அவரகள் ்சடங்குகள் ப்சய்கிறைாரகள். இலதத தாண்டி 
்சவுண்டி என்கிறை ்சமூகம் இருக்கிறைது- அவரகள் பிைம் 
தூக்குபவரகள், நகள்விபபட்டதுண்டா? அநத ்சவுண்டிகள் 
எங்கிருநது வருகிறைாரகள்? நவறு ்சாதிக்காரரகளா? 

கைபபுத திருமைம் ப்சய்தவரகளா? பாரபபனரகளிநைந் 
ஏழலமயினால் அங்கு நபானவரகள் ஒரு கிநைா 
பநய், வாங்கச சிரமபபடும் 65,000 ரூபாய் ்சம்பளம் 
வாங்கும் ஏலழகள் அல்ை. 10 ்சதவிகித ஏலழகள் 
இல்லை. மிகக்பகாடூரமான முலறையில் ஒதுக்கபபட்டு 
சுடுகாட்டிறகு அருகில் வாழநது பகாண்டிருபபவரகள். 
பாரபபனர வீடுகளில் பிைம் சுமபபவரகள் அவரகள் 
்சாபபிடும் ்சாபபாடு ்சவுண்டி ்சாபபாடு, அவரகளும் 
நவறு நபரகள் வீட்டில் ்சாபபிட மாட்டாரகள். பாரபபனர 
வீட்டில் தான் ்சாபபிடுவாரகள், அங்கு நிறபவரகளில் 
பை நபர ப்சாநதக்காரரகளாக இருபபாரகள். அநதப 
லப்னுடன் வளரநதவரகளாக இருபபாரகள், அநத 
வீட்டில் நபாய் ்சவுண்டி ்சாபபாடு ்சாபபிடுவதறகு அநத 
இலளஞரகள் படுகின்றை நவதலன மிகக்பகாடுலம. 
்ாராவது ப்சாநத ்சாதியில் ஒரு பவட்டி்ான் ்சாதில் 
லவததிருபபாரகளா?  ஏன் அபபடி இருக்கிறைாரகள் என்று 
ந்ாசிததுப பாருங்கள். இநத ்சனாதனம் என்கின்றை 
மனநிலை அலத உருவாக்கும். உ்ர ்சாதிக்காரரகள் 
தனது நவலை என்று திறைநதபவளி எல்ைாநம  கீழ 
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எலதயுநம ப்சய்்க்கூடாது, ஏன் இநதி்ாவில் கழிவலறை 
கட்டுகிநறைாம், தண்ணீர லவக்கிநறைாம். ஆனால்கழிபபலறை 
சுததமாக இருக்கிறைதா? எங்காவது குறிபபாகப 
பபண்களால் பபளிக் டாய்பைட்டுக்கு நபாகமுடியுமா? 
ஆண்களுக்கு திறைநதபவளி எல்ைாநம டாய்பைட்டுதான். 
கழிபபலறைகளில் தண்ணீர இருநதால் கூட ஏன் சுததமாக 
இல்லைப்ன்றைால், தன்னுலட் மைதலதக் கூட 
சுததம் ப்சய்வது என்நவலை இல்லை அதறகு ஒரு 
ஜாதி இருக்கிறைது என்று பழக்கபபடுததபபட்டுள்ளது. 
நம் வீட்டில் இருக்கும் கழிபபலறைல்க் கூட சுததம் 
ப்சய்வதறகு நவறு ஒருவர வருவார என்று உடல் 
உலழபலப ஜாதி்ாக்கி மனிதரகலள நகவைபபடுததி் 
அநத ்சனாதனம்தான் இன்லறைக்கு இநதி்ாவில் 
பல்நவறு வலகயில் ஏராளமான பபாருட் ப்சைவில் 
வளரக்கபபடுகிறைது.  இநத அடிபபலடல் முதலில் 
புரிநதுபகாள்ளநவண்டும். 

முடிவுலரயில் ப்சால்ை நிலனபபது என்னபவன்றைால் 
இன்லறைக்கு இருக்கும் அரசி்ல் ்சா்சனம் பல்நவறு 
சிக்கல்கலள உலட்து என்பது உண்லமதான். ஆனால் 
இநத சிக்கல்கநளாடு இநத அரசி்ல் ்சா்சனதலத 
பகாண்டு வருவதறகுததான் அண்ைல் அம்நபதகர 
அவரகள் பாடுபட்டார. இரண்டாவதாக காநதில்யும் 
கான்ஸ்டிடியூஷலனயும் பகாஞ்சம் விததி்ா்சமாகப பாரக்க 
நவண்டும். காநதி இநதி்ாவின் நதசி் இ்க்கததின் 
தலைவர ஆனால் அவர பட்டி்லின மக்களின் பிரச்சலனல் 
எபபடிப பாரததார, அவலர அண்ைல் அம்நபதகர 
அவரகள் எபபடி எதிரபகாண்டார, இநத வரைாறலறை 
எழுதினால் காநதியினுலட் வாழக்லக நமக்கு உவபபாக 
இருக்காது.  ஆனால் இன்லறை் இநதி்ா நகாட்ந்சக்கலள 
கும்பிடுகிறைவரகளால் நடததபபடுகிறைது. நகாட்ந்சவினுலட் 
அஸ்தில் பாதுகாக்கின்றைவரகளுலட் ஆட்சி்ாக 
இருக்கிறைது. இநத நகாட்ந்சக்களின் கும்பலில் காநதி நவறு 
மாதிரி்ான மரி்ாலதக்குரி்வர. மதச்சாரபின்லமக்காக 
அவர நம்பி் கருததிறகாக பகால்ைபபட்ட மாமனிதர. 

பகால்ைபபட்ட காநதியின் மீது பகாண்ட மரி்ாலத்ால் 
தான் காநதிநத்சம் என்று இநத நாட்டிறகு பப்ர 
லவக்க நவண்டும் என்று தநலத பபரி்ார ப்சான்னார. 
அபபடிததான் இநதி் அரசி்ல் ்சா்சனமும் பை குலறைகலள 
உலட்து தான். அலத நாநன பகாளுததுநவன் 
என்று அண்ைல் அம்நபதகர அவரகள் ப்சான்னார, 
ஆனாலும் இநதி்ாவில் இன்லறைக்கு வலர நாம் இநத 
அளவிறகாகவாவது உரிலமயுடன் இருபபதறகு காரைம் 
அவர உருவாக்கி் அரசி்ல்்சா்சனம் தான். இன்லறைக்கு 
அலத ஒழிக்க நவண்டும், என்று ப்சால்பவரகள், அதாவது 
்சனாதனிகள் அன்லறைக்நக அண்ைல் அம்நபதகர 
அவரகள் ப்சான்னார என்பதாகச ப்சால்ை வருகிறைாரகள். 
அரசி்ல் ்சா்சனங்கலள ஒழிததுவிட்டு எலதக் பகாண்டு 
வரநபாகிறீரகள் என்றுநகட்டால், இருபது ஆண்டுகளூக்கு 
முன்பு தி ஏசி்ன் ஏஜ் என்கிறை ஆங்கிைப பததிரிலகயில் 
தி டிராபட் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப ஆர.எஸ்.எஸ். (The 
Draft Constitution of RSS)  என்று இரண்டு பக்க ப்சய்தி 
பவளிவநதது, அதில் என்ன ப்சால்ைபபட்டபதன்றைால், 
ஆர.எஸ்.எஸ். ஏறகனநவ தனது அரசி்ல் ்சா்சனததுடன் 
த்ாராக இருக்கிறைது. அநத கான்ஸ்டிடியூஷன்-படி இநத 
நாடாளுமன்றைததிறகு மரி்ாலத கிலட்ாது. நாட்லட 
ஆளப நபாவது குரு்சபா என்று அன்லறைக்நக எழுதி 
லவததிருக்கிறைாரகள். இன்று நாட்லட ஆள்வது ் ார? ஆர.
எஸ்.எஸ்-ன் குரு்சலப நாட்லட ஆள்கிறைது. அவரகள் தான் 
அரல்ச நடததுகிறைாரகள். ஏன் பிரதமர நாடாளுமன்றைம் 
நடக்கும் பபாழுது பவளிநாட்டிறகு நபாகிறைார? ஏன் 
உடநன திரும்புவதில்லை?

வழி பதரி்ாமைா? ரிடரன் டிக்பகட்லட விட்டுவிட்டாரா? 
நாடாளுமன்றைததின் மீது அவரகளுக்கு மரி்ாலத இல்லை. 
நாடாளுமன்றைதலத அவரகள் மதிக்கவில்லை, எங்களுக்கு 
நாடாளுமன்றைம் நதலவயில்லை. எங்களுலட் ்சட்டம் நவறு 
ஆர.எஸ்.எஸ்.இன் திட்டதலதப பறறி அன்லறைக்கு அநதப 
பததிரிக்லகயில் எழுதி்லத இன்லறைக்கு நலடமுலறைபபடுததிக் 
பகாண்டிருக்கிறைாரகள். அவரகள் குறிக்நகாலள நநாக்கிப 
நபாவதறகு நமது அரசி்ல் ்சா்சனதலத குலறைபாடுலட்து,  
என்றும் அலத அண்ைல் அம்நபதகர அவரகநள எதிரததார 
திரும்ப திரும்பச ப்சால்கிறைாரகள். இபபடிபபட்ட இடததில் 
தான் நாம், ஜனகனமன என்று புரிகிறைநதா இல்லைந்ா 
அது தான் நதசி்கீதம் என்கிநறைாம். அது எபபபாழுது நல்ை 
நதசி்கீதமாக நதான்றுகிறைது என்றைால் வநநதமாதரம் பாடு 
என்று ப்சால்லும் பபாழுது, எங்களுக்கு ஒநர நதசி்கீதம் 
அது ஜனகனமனதான், என்கிநறைாம்  அல்ைவா? அநத 
நபால் இன்லறைக்கு இநதி் அரசி்ல் ்சா்சனதலத அழிக்க 
நிலனக்கின்றை ்சனாதனதலத, ஒழிக்க நமது அரசி்ல் 
்சா்சனதலதக் காக்க நவண்டும். 

ஆகநவ ்சனாதனப ப்ங்கரவாததலதந புரிநது 
பகாள்வதறகான ஒரு பதாடக்கப புள்ளி்ாக இநத 
கருததரங்லக நான் ப்ன்படுததிக் பகாள்கிநறைன். இநத 
வாய்பலப அளிதததறகாக விடுதலைச சிறுதலதகளுக்கு 
நன்றி கூறுகிநறைன், வைக்கம்.

(11.01.2019 அன்று சசன்னை அனடயாறு திருவாவடுதுனறை 
ராஜரத்திைம் கனையரங்கில் நனடச்பறறை விடுதனைச் 

சிறுத்னதகள் கட்சியின் சைாதை ்பயங்கரவாதம் எதிர்ப்புக 
கூட்டத்தில் ய்பசியது)

்பாரப்பனரல்லாதவர எல்தலாணரயும் 
சூததிரன் என்று பசால்லும் பொழுது 
தகா்பம் வருகிைதா? இநத இ்ட்ததில்  

நமககு சமூைமாைக தைாெம் வருகிறைதல்லவா? 
அதத தகா்பம் ஒவபவாரு ்படிநிணலயில் 

தனககு கீதழ ஒருவர் அதறகு
கீதழ ஒருவர, அவரகளுக்கும் கீழாக 
அவரவர் வீட்டுப் பெண்ைள் என்று
ப்சால்லிச் ப்சால்லி மனிதணன 

மனதத்ளவில் பைாடூர தநாயாளியாககிய 
தரம்ததிறகுப ப்பயர தான ்சனாதனதரமம், 

அது யா்ரயும் விட்டு ்வகைாது.
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்ப ரநத பாரத நத்சததில் பபண்லமல்ப நபாறறும் 
வண்ைம் பழநதமிழ இைக்கி்ம் பதாட்டு இன்று 
வலர நப்சபபட்டு வருகிறைது. பபண்ணி்ம் என்றை 

ப்சால்லும் இ்க்கமும் தமிழகததில் முததிலரப பதிதது 
வருகிறைது. பபண்ணி்ம் என்றை ப்சால்லுக்கு பபாருள் 
என்னபவன்றும் அலதபபறறி் புரிதல் அவசி்ம் 
நமக்பகல்ைாம் நதலவ என இநதக் கட்டுலரயில் 
வலியுறுததி கூறுவதில் பபருலம பகாள்கிநறைன்.

ப்பண்ணியம் ப்சால்லின பிைபபி்டம்
பபண்லமக்குரி் இ்ல்புகலள உலட்வள் என்றை 

பபாருளில் Feminism என்னும் ஆங்கிைச ப்சால் Femina 
எனும் இைததீன் பமாழியில் இருநது பிறைநதது என்நறை 
கூறுகிறைாரகள். தமிழில் பபண்ணி்ம், மகளிரி்ல், 
பபண் நைக் பகாள்லக, பபண்ணிலைவாதம் நபான்றை 
ப்சாறகளால் அலழக்கபபட்டு வருகிறைது.

குறிக்தகாளும் ப்சயலாக்கமும்
இன்லறை்ச சூழலில் பபண்ணி்வாதிகள் பபண்ணி்தலத 

இன, ்சமூக, கைாச்சார மத எல்லைகலளக் கடக்கும் 
அடிபபலட இ்க்கமாகநவ கருதுகிறைாரகள்.

ப்பண்ணியம் ்பல்தவறு
குறிக்தகாள்கணள பகாண்்டது

· பபண்ணி்ம் என்பது அலனதது வலகப பபண்களுக்கும் 
்சம உரிலம கிலடக்கப நபாராடுதல்

·  ஆண், பபண் இருபாைரும் ்சமததுவ உரிலமகலள 
ஒன்றைாக இலைநது நிலைநாட்டுதல்

·  நபாதி் விழிபபுைரலவ ஏறபடுததுதல்

· பபாருளாதார சுதநதிரம் பபறறுத தருதல்

ந்பண்ணியம் ்பறறிய புரிதல 

டிசம்பர் 201724 கைத்தடி மார்ச் 2019 மாரச் 4, 1931 காநதிஜி ்சட்்ட மறுபபு இயக்க்தணத்த பதா்டஙகினார.



மக்கள் பதாணகயில் அளப்பரிய வளம் கண்்ட நாடு!
இக்கால ப்பாருளாதாரச் சிநதணனக்கு... 
தகள்விக்குறிகளால் நிணைநத நாடு!
தனிபயாருவனுக்கு உைவில்ணலபயனில் 
இநதச் ்சக்ததிணன அழி்ததிடுதவாம் எனவியம்பி 
நாட்டின வளணமக்கு தகாடிட்டுக்காட்டினான ்பாரதி!
தனனிணைவில் இனனும் இலக்ணக எட்்டாத 
பினனண்டவில் உள்ளதத நம்நாடு!
புரட்சி விணத்ததப  ப்பரியாணர மைநததத நாடு!

எண்ைஙகளால் வண்ைஙகள் காைலாம்!
வண்ைமயமான வாழ்வு தவண்டுபமனில் 
திண்ணிய இலக்தகாடு ்பகு்ததறிவும் தவண்டுமிஙதக!
திட்்டமி்டல் ப்சயலாக்கப ்ப்டதவண்டும்!
ஏட்்டளவில் ப்சால்லளவில் இருப்பதாதல 
எட்்டாக்கனியானது தனிமனித தமம்்பாடு!
நாறகாலியில் அமரநதால் மட்டும் த்பாதுமா?
நறப்சயல்கள் ஆறறி்ட தவண்்டாமா?

்சட்டியில் இருநதால் தாதன அகபண்பயில் வரும்!
ஒட்டிய வயிறுக்கு த்சாறிட்டுப ்பசியாறை முடியும்!
பிறத்பாக்கு எண்ைஙகளால் மநதபு்ததி தணலணமகள்  
தறகுறியாய் வாழ்வதாதல ப்பாலிவிழநது த்பானது நாடு!
பநஞ்சம் நிமிர ...மூ்ட்ததன ப்சலவினஙகணளப  ப்பாசுக்கு!!
திட்்டமிடும் முனத்ப ப்பாருளாதார்தணத ஆய்வு ப்சய் !
புதுணம புகு்ததும் முனத்ப அறிவாரநது திட்்டமிடு!
்பகு்ததறிவால் மண்மீது பு்ததுலகம் காண்!

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

கொ.ந.கலயொணசுநதரம்

பகுத்தறிவில்
புததுலகம் காண்!

· ஆைாதிக்கதலதக் கண்டறிநது 
அகறறுதல்

·  ப ப ண் க ளி ன்  மீ த ா ன 
ஒடுக்குமுலறைகலளக் கலளதல்

· பபண்களின் நைலனப நபாறறிப 
ப ா து க ா க் கு ம்  ்ச ட் ட ங் க ல ள 
வடிவலமதது ப்ச்ல் படுததுதல் 
ந ப ான் றை  குறி க் நக ாள் கலளக் 
பகாண்டு பபண்ணி்ம் ஒரு இ்க்கமாக அலட்ாளம் 
காைபபடுகிறைது.

ப்பண்ணிய்ததின வரலாறு
1885 ஆம் ஆண்டிநைந் காசிம் அமீன் என்பவர 

புதுலமபபபண் (THE NEW WOMAN) என்றை நூலை எழுதி 
விழிபபுைரலவ ஏறபடுததினார. பின்னர நமது மகாகவி 
சுபரமணி் பாரதி்ார “ வீட்டுக்குள்நள பபண்லைப 
பூட்டி லவதத விநலத மனிதர தலை கவிழநதார “ 
என்று புரட்சி வரிகலள எழுதினார. புதுலமபபபண்கள் 
பவளியில் வரநவண்டும். ஆடவருக்கு இலை்ானப 
பணிகலளச ப்சய்்நவண்டும் எனவும் கூறினார. 
பதாடரநது பபண்லமயின் சிகரமாக , ்சநராஜினி நதவி, 
அன்னிபப்சன்ட் அம்லம்ார, நிநவதிதா, அன்லன 
பதர்சா, அன்லன இநதிரா நபான்நறைார மிகசசிறைநத 
ஆளுலமகளாக இருநதனர. தமிழகததில் நவலு நாசசி்ார 
சுதநதிரபநபாராட்டததில் ஈடுபட்டவர.

பக்தி இைக்கி்ததில் ஆண்டாள், காலரக்கால் 
அம்லம்ார நபான்நறைாரகள் சிறைநத ஆளுலமக் 
கவிஞரகளாகத திகழநதாரகள்.

இவரகலளக் காட்டிலும் ஈநராட்டுச சிங்கம் 
என்றைலழக்கபபட்ட ஈ.பவ.ரா. பபரி்ார அவரகள்  தன் 
வாழநாள் முழுவதும் பபண்ணி்ததிறகாகப பிர்சாரம் 
ப்சய்தார. ஆணுக்கு நிகராக ஆலட அணி்நவண்டும் 
என்றை நவள்வி நடததி்வர . இபபடிப பல்நவறு 
நிலைகளில் பபண்ணி்ம் காக்கபபட்டது ்சரிததிரததில் 
நிலைபபறறுள்ளது. இன்று அலனததுத துலறைகளிலும் 
பபண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ளது அரசி்ல் 
்சட்டம்.

பபண்களுக்கு எதிரான பாலி்ல் வன்பகாடுலமகளுக்கு 
முறறுபபுள்ளி லவக்க “நிரப்ா பபண்கள் பாதுகாபபு 
்சட்டம்’’ இ்றறைபபட்டுள்ளது. 

ஆணுக்கு நிகரான பபண்ணி்தலதக் காக்கும் பபாறுபபு 
இன்லறை்ச சூழலில் அலனததுத தரபபினருக்கும் உண்டு.

பண்பாட்டுக் கட்டலமபபு, தாய்வழிச ்சமூகம், 
தநலதவழிச ்சமூகம், பாலி்ல் பணிநவறுபாடு, அதிகாரம் 
மறறும் விடுதலை நபான்றை நகாட்பாடுகளில் கருதது 
ஆக்கங்கள் ப்ச்ல்பட்டு வருகிறைது என்பது இநதி் 
மண்ணின் பபருலம.

பபண்கநள நாட்டின் கண்கள்
இனி நவண்டாம் எபநபாதும்
பபண்ைடிலம
என்று இக்கட்டுலர வழி எடுததுக்கூறுகிநறைன்.       
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குைநீதி பதறறைததுடன் பபான்மதியிடம் ப்சல்நபசியில் 
“அம்மா அபபாலவ காநைாம்மா”

“அய்்ய்ந்ா… என்னடா  ப்சால்றை, எபபடிடா நல்ைா 
பாரததீ்ா…? பபான்மதி பதறினாள்.

“அம்மா… அழாதீங்கம்மா… காலையிை அவர அலறைக்குள் 
பாரதநதன். இல்லைம்மா… எல்ைா இடததிலும் நதடிட்நடாம். 
இல்லைம்மா… நமடததிடம் ப்சால்லிவிட்நடன், ப்பபடாதீங்க” 
“அய்ந்ா… நான் என்ன ப்சய்நவன்? அரிமா… அரிமா” என்று 
கததி்படிந் அவலன கூபபிட்டாள்.

அரிமா ஓடிவநதான். அண்ணியின் பதறறைதலதப பாரததுப 
ப்நது, “அண்ணி, என்னண்ணி ஏன் கூபபிட்டீங்க”

“அரிமா, குைா நப்சநறைன். அண்ைலன உண்லமயிநை 
காநைாம்றைான் ஒண்ணும் புரி்ை…. நீ நபசு” என்றைபடிந் 
ப்சல்லைக் பகாடுததாள்…. நவகமாக 

“குைா…. என்னடா ப்சால்லு” என பதறினான்.

“சிததபபா…. அபபாலவ காலையிலிருநது காநைாம். 
நதடநறைாம், அவவளவு ்சாதாரைமா ்ாரும் உள்ள வநதிட 
முடி்ாது. அவரா பவளியில் நபானாதான் உண்டு. உங்களுக்கு 
கூட நாங்கயிருக்கிறை இடம் பதரியுமான்னு எனக்கு பதரி்ை” 
ப்சம்பமாழியின் கடலூர வீடுதாநன அண்ணி, ப்சான்னாங்க. 
்ாரும் நம்ம ்சம்மநதபபட்டவங்க நபாகாமலிருபபது 
நல்ைதுன்னு முடிபவடுதததாநை நான் வரை…. நீயும் உன் 
நண்பரகளும் பங்களாவில் தாநன இருநதீங்க… அபபுறைம் 
எபபடிபபா எனக்நக கைக்கமாயிருக்குபபா… அண்ணி 
நீங்க அபபடிந் உட்காருங்க அண்ைன் நல்ைாயிருபபார. 
கவலைபபடாதீங்க… குைா ஒண்ணுமில்ை அம்மா பகாஞ்சம் 
பதட்டமாயிட்டாங்க…. நீ வரநவண்டாம்… நீ நவலைல் 
பார நான் பாததுக்கிநறைன்” என்றைபடிந் அண்ணியிடம் 
“ப்சம்பமாழியிடம் நபசுங்க அண்ணி” என்றைான்.

“அரிமா ப்சம்பமாழி, கிலடக்கை, படல்லியிலிருநது சீக்கிரம் 
வநதுடுவதாக நநறறுதான் ப்சான்னாள். என்ன நவலைந்ா 
எங்கிருக்நகா… அரிமா என்னபபா இபபடி்ாயிடுசசி”

“அண்ணி நீங்கநள கைங்கிட்டா, நாபனல்ைாம் என்னாவது, 
பகாஞ்சம் ஓய்பவடுங்க. நான் இனமாறைனிடம் நப்சநறைன்” 
அரிமா ப்சான்னவுடன் பபான்மதி.

“உடநன நபசுபபா” என்றைார.

இனமாறைனுக்கும் பதாடரபு நபாகலை….. ஆனா 
அவன் அலுவைகததில் இனமாறைன் படல்லிநபாய் 
இரண்டு நாட்கள் ஆனதாக ப்சால்லி விட்டாரகள்.

………………………..

‘‘காைம் புறைாலவப நபாை பறைநதிடும், மாலனப நபால் 
ஓடிவிடும்” என்று எழுததால் எழ லவக்கும் கலைஞர 
அன்று ஒரு திலரபபடததில் எழுதி் வ்சனதலத நிலனக்கும் 
வண்ைம் ப்சய்திகள், தகவல்கள் இதழகளும் ஊடகங்களும் 
கட்டுலரகளும், விவாதங்களும் நாளும் பபாழுதும் சூடு 
பறைநதன.

ஆக ா்ததில்  நக ாட்லடக்கட்டி  க ற பலனயில் 

கு டி ந ்றி்வ ர கள்  ப ப ா ய் யும்  பி த தை ா ட் டமும் 
விறபலன்ாகாமல் கிடநதாரகள். எங்கும் நபாராட்டம், 
கிளரசசி, லககட்டி ந்சவகம் ப்சய்த அதிகாரிகளிடம் மாறறைம் 
பதரி் ஆரம்பிததது.

படல்லி பநருக்கடி, மநதிரிகளின் உளறைல். அதிகாரிகளின் 
ஒததுலழ்ாலம. பததிரிலக ஊடகங்களில் ஒருசிைலதததவிர 
மறறைலவ குதிலரபநபர ஆட்சியின் பகாள்லளகலள வீதிக்குக் 
பகாண்டு வநதன. எலதபபறறியும் கவலைபபடாமல் 
கண்படய்னலரத நதடினர. மநதிரிகள், முதல்வநரா, சிைருடன் 
உட்காரநது தரமில்ைாத மின்மீட்டரகள் வாங்கினால் எததலன 
நகாடி வரும் என்று திட்டமிட்டுக் பகாண்டிருநதார.

ஒரு மநதிரி திடீரனு ஓடிவநது,

“அண்நை அறிநவநதியின் நம்பிக்லக்ான முதலத்ாலவ 
பகாண்டு வநதிட்நடாம். கண்படய்னலர அறிநவநதிந் 
கடததி இருக்கான்”

நம்மலள விட கிரிமினைாக இருக்காநன, எபபடிந்ா 
அவலன புடிச்சா கண்படய்னர கிலடசசிடும். ந்ாவ நபா்ா… 
முதலத்ாலவ தூக்கிட்டு நபாய் அறிநவநதில் முதல்ை புடி”

 “அநத ஆள் எங்க பதாலைஞ்சான்னு இவனுக்கும் 
பதரி்ை”

“பததாயிரம் நகாடியுடன் நாடகம் ஆடறைானா?”

“அண்நை, இரண்டு கண்படய்னர நம்மகிட்டதான் 
இருக்கு”

“நபா…. ்ா…. பரண்டில் இருநத நநாட்டுக்கலள 
ஒநர வண்டிை பகாண்டு நபாய்ட்டான். பாவிபப், ்ார 
்ாருக்குன்னு கைக்குபபண்ணி பிரிச்சது்ா, முட்டாததனமா 
அவன் நதாபபுக்கு நபாய் வண்டிகலள விட்டது தபபு”

“ப்நதவன்னு நிலனசசி, ஓவரா நபசிட்நடாம். தபபுதான். 
முதலத்ாலவ அவன் வீட்ைந் உளவா நபாட்டுடுநவாம். 
ஏதாவது விபரம் கிலடக்கும்”

“ப்சால்ைாநத ப்சய், நபா…. ந்ச…. எதிரக்கட்சிகளின் 
சூழசசின்னு கூட ப்சால்ை முடியிை….. ம்……. ்சரி நஜாஸ்்ரிடம் 
நகட்டு ் ாகதலதத பதாடங்கிட நவண்டி்துதான்” என்றைபடிந் 

அவரகள் மின்மீட்டரகளுக்குள் நுலழநதனர.

…………………………………….

நல்ைதம்பியும், அரிமாவும் முதலத்ாவும், 
பபான்மதி பதறறைமின்றித பதளிவாகப நபசி்லதப 
பாரதது ஆச்சரி்மானாரகள். அறிலவபபறறி தகவல் 

வநதிருக்கைாம்….. அதான் மாறுதலை தநதிருக்கிறைது என்று 
யூகம் ப்சய்த நல்ைதம்பிதான் தகவலைத பதரிநதுபகாள்ள,

“பபான்மதி அறிலவ பறறி புதி் ப்சய்தி உண்டாமா? 
நாங்களும் நவதலனயில் தான் உள்நளாம். ப்சால்லுமா” 
பபான்மதி. “அண்நை, அவருக்கு ஒண்ணும் ஆகியிருக்காதுன்றை 
நம்பிக்லகதாண்நை, நதநீர நபாடநறைன். முதலத்ா…? என்று 
அவலனக் கூபபிட்டார.

“அம்மா, ப்சால்லுங்கம்மா கவலைபபடாதீங்கம்மா, 
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எனக்கும் நம்பிக்லக இருக்கும்மா, உங்கலளப பாரதததும் 
தான் லதரி்ம் வநதிடுசசிம்மா, எல்ைாம் ஆண்டவன் 
பாததுக்குவான்…. ப்சால்லுங்கம்மா….. கூபபிட்டிங்க”

“நம்லம ஆண்டவர தான் இ்றலகயுடன் இலைநது 
விட்டநத. ்சரி…. உன்லன மாதிரி நல்ைவன். அய்்ா 
கூடநவயிருநதது மகிழசசி்ாயிருக்கு முதலத்ா பால் 
இல்லை நீ”

“நான் வாங்கிட்டு வரம்மா? எபபவும் நான் உங்க 
வீட்டுப பணி்ாள்தாம்மா” என்றைபடிந் கால்ச வாங்கிகிட்டு 
நவகமாகப பால் வாங்கப நபானான்.

பபான்மதி, அவன் பவளிந் நபானதும்,

“அரிமா, அவன் நபாயிட்டானான்னு பாரு கதலவ 
்சாததிட்டு வான்னு ப்சால்லிட்டு “அண்நை அவரு நல்ைா 
இருக்காருண்நை”

“அறிநவ நப்சனான்னம்மா”

“அண்நை, அரிமா, பராம்ப ரகசி்மா சிை நவலைகள் 
நடக்குது அதான் ப்சல்லில் கூட ப்சால்ைை என்ன அரிமா, 
ப்சம்பமாழிகிட்ட நபசினீ்ா?”

“அண்ணி, எததலனமுலறை நபாட்டாலும் எடுக்கநவயில்ை 
எபபவும் உடநன நபசிடும். ஏன் நப்சலைன்னு பதரி்ை 
ப்சம்பமாழில் கூட நம்ப முடி்ை அண்ணி”

“அரிமா, நாம் நடததுறைது நிலனக்க முடி்ா அளவுக்கு 
பபரி்சாயிடுசசு மததி்- மாநிை அரசுகலள ஒரு வலகயில் 
எதிரதது நிக்கறைார ஒங்கண்ைன். இதுவலர இநதி்ாவுை 
இல்ைாத ஒரு புரட்சி நடக்குது”

நல்ைதம்பி ஆவல் நமலிட

“என்னம்மா ப்சால்றை” எனக் நகட்க,

“ஆமாண்நை நமா்சமான அரசி்ல்வாதிங்க ஒருபுறைம், 
அவரகளுக்குத துலைநபாகும் கடலமமறைநத அதிகாரிகள் 
ஒருபுறைம் என்று எல்நைாரும் நபசிடநறைாம். ஒண்லை 
மறைநதிடநறைாம். நமா்சம், என்கிறை நபாதும் கடலமல் 
மறைநதவரகள் என்கிறை நபாதும் எண்ணிக்லகயில் 
குலறைநதவரகள் என்றைாலும் நி்ா்மான அரசி்ல்வாதிகளும் 
கடலமவீரரகளான அதிகாரிகளும் இருக்கிறைாரகள் என்பலத 
மறைநதிட கூடாதுண்நை. இநத கண்படய்னர பிரச்சலனயில் 
நாம எதிரபாரக்காத ஒன்று உண்லமல் பவளிந் 
பகாண்டுவர நல்ை அதிகாரிகள் அலுவைரகள் ஒன்றுபட்டு 
ப்ச்ல்படுகிறைாரகள். ஒரு புதி் பரிைாமதலத நாடு 
காைபநபாகிறைண்நை. அரிமா, இபப ப்சால்நறைன் உன் 
கல்லூரிதநதாழிக்கு ப்சம்பமாழின்னு நபர லவச்சநத 
அண்ைன்தான். இன்லறைக்கு அவள் படிசசி IPS அதிகாரி்ா 
வநதிருக்கான்னா பபண்கள் கல்விக்கும் உரிலமக்கும் 
நபாராடி் தலைவரகளுக்கு கிலடதத பவறறி அதிலும் 
குறிபபா நம்ம அய்்ா பபரி்ாரின் வழி வநத ப்சம்பமாழி 
நநரலமயும், கடலம உைரவுடனும் பணிபுரிவது அவருக்கான 
தனிமரி்ாலத. இலத ஏன் ப்சால்றைன்னா…. ப்சம்பமாழியின் 
மு்றசி்ால் தான் அதிகாரிகள் இலைநதனர. அவரு 
களததில் இறைங்கி்திலிருநது ப்சம்பமாழியின் இல்ைததில் 
இருநதாரனு உங்களுக்கு பதரியும்., குைாவும் அவன் 
நண்பரகளும் இருநதனர. ஆனால் பவளிந் பதரிஞ்சால் 
எல்நைாருக்கும் ஆபதது. ப்சம்பமாழிக்கும் கூட, அவலர 
பிடிசசிட்டா கண்படய்னர கலதகள் மாறறைபபடும். பமாததமும் 
நா்சமாயிடும்”

அரிமா குறுக்கிட்டான்.

“பபரி் காவல்துலறை அதிகாரி வீட்ை இருபபது அதுவும் 

படுரகசி்மா…. எபபடி அண்ணி….. எனக்கு  
ஒரு ்சநநதகம் ப்சம்பமாழி ்ாருக்நகா 
ப்நதிருக்கைாம். அண்ைன் என்பதால் 
நல்ைது ப்சய்் நிலனசசி இபப முடி்ாமல் 
நபாயிருக்கைாம். அபதல்ைாம் இருக்கட்டும் 
அண்ணி, இபப அண்ைன் எங்கயிருக்கார. 
எபபடியிருக்கார அலதச ப்சால்லுங்க” என்று 
உைரவுவ்பபட்டவனாக வாரதலதகளில் 
நவகமானான். “இரு அரிமா நீ ப்சால்லுமா… 
நகட்கநவ கறபலனல் விட, உண்லம திருபபங்களுடன் 
உள்ளது” என்றை நல்ைதம்பி அறிவின் பாதுகாபபு குறிதது, 
பபான்மதிந் நம்பிக்லக்ாயிருக்கும்நபாது, கவலைபபடாமல், 
்சம்பவ அடுக்குகலளக் கவனிக்கைானார.

பபான்மதி, அரிமாலவ பா்சபபுன்னலகயுடன் பரிவுடன் 
பாரதது “அரிமா நீ ப்சான்னது ஒருவலகயில் உண்லமதான். 
ப்சம்பமாழியும் ப்நதாள்” ்சறறு நிறுததி “அரிமா, முதலத்ாலவ 
மநதிரிகள் விலைக்கு வாங்கிவிட்டது ப்சம்பமாழிக்குத 
பதரிநதுவிட்டது. அவன் வீட்லட நநாட்டமிட இனமாறைனால் 
நி்மிக்கபபட்டக் காவைரகள் விடுதலையும், முரப்சாலியும் 
முதலத்ாவின் நடவடிக்லககலளத துல்லி்மாப பாரதது 
வருவதால் அறி் முடிநதது. இபபபுரியுதா முதலத்ாலவ 
பாலிருக்கும்நபாது பால் வாங்கிவர அனுபபி்து.”

அரிமா இன்னும் பதளிவாகலை.

“அண்ணி இபப அண்ைன்”

சிரிததுக்பகாண்நட பபான்மதி,

“பாததீங்களா அண்நை, அரிமாலவ, துடிக்கிறைான். அரிமா 
இபப ஒங்கண்ைன், ்ாருக்கும் பதரி்ாமல் உடனுள்ள 
குைாவுக்கு ம் பதரி்ாமல் இனமாறைன் இல்ைததிறகு 
மாறறைபபட்டுப பாதுகாபபாகவும் நபாராட்டததின் இறுதிக்கு 
பவறறி்ாய் த்ாராகி வருகிறைார நபாதுமா” என்றைாள்.

“அண்ணி இதுநபாதும் அண்ணி”

கைங்கினான் அரிமா.

“அரிமா, கண்லை பதாலட, அண்ைன் காட்டும் வழியில் 
நிலறை் கடலமகள் உள்ளன. இன்னும் ஓரிரு நாட்கள்தான்.

“அண்ணி, ்ாருக்கும் பதரி்ாம எபபடி அண்ணி 
அண்ைலன இடமாறறைம் ப்சய்் முடியும்”

“இன்னும் நீ அங்கந் இருக்கிறீ்ா பவளியில் வா,

“தமிழநாட்டின் கடலமததவறைாக் காவைரகள் நிலனததால் 
உனக்நக பதரி்ாமல் உன்லனந் மாறறிவிடக்கூடி் 
திறைன்வாய்நதவரகள்” என்று பபான்மதி ப்சால்ை, நல்ைதம்பி 
வாய்விட்டுச சிரிக்க, முதலத்ா உள்நள வநதான். 
சிரிபபிறகான அரததம் புரி்ாமல் ்சநநதகதநதாடு நகட்டான்.

“அம்மா, அய்்ா நல்ைாயிருக்கிறைாரா? எங்கம்மாயிருக்கார”

“முதலத்ா, முதல்வர பதாலைக்காட்சியில் இபபதான் 
ப்சான்னார. நாலளக்கு அய்்ாவுடன் நபட்டிததருநவன் என்று” 
பபான்மதி ப்சால்ை, முதலத்ா நிலனததுக்பகாண்டான்.

“அவலனபநபாய் நம்பறைாங்கநள! நாலளக்கு நிருபரகள் 
நகட்டா சிரிசசிக்கிட்நட நான் நபசசு மாறைமாட்நடன், 
என் நபட்டில் மறுபடியும் நகளுங்க, நான் ப்சான்னது 
நாலளக்கு அறிநவநதியுடன் நபட்டிததருநவன் என்றுதாநனனு 
ப்சால்லிக்கிட்நட நபாய்டுவான். பாவம் விபரமறி்ாமல் 
இருக்காங்க என்று” பவளியில் ஒரு சிரிபபுடன் நின்றைான், 
முதலத்ா.

- சதாடரும்

த்தாடர் கத்த க்டலூர இள.புகழழநதி

டிசம்பர் 2017 27கைத்தடி மார்ச் 2019  மாரச் 6, 1967 அண்ைாவு்டன 9 த்பர பகாண்்ட மநதிரி ்சண்ப தமிழக்ததில் ்பதவி ஏறைது.



தி ைறாவிடக ்கருததியல் றதறானறிய ்கறாலம் கதறாட்றட அவறறின மீதறாை 
கபறாய்்கள், திைறாவிடத தகலவர்்கள் மீதறாை ்கட்டுக்ககத்கள், திைறாவிட 
இயக்க வைலறாறக் முலறாம் பூசி பைப்புதல் றபறான் கசயல்்ககைச் 

சைறாதைச் சகதி்கள் றநைடியறா்கவும், மக்மு்கமறா்கவும் கதறாடங்கிவிட்டை. 
இனக்ய ்கறால்கட்டததில் குறிப்பறா்கச் சமூ்க வகலதைங்்களில் உண்கமச் 
கசய்தி்களுககும், திரிபுச் கசய்தி்களுககும் றவறுபறாடு கதரியறாமல், 
ஆைறாயறாமல் கபரும்பறாலும் திரிபுச் கசய்தி்கறை கதறாடர்ச்சியறா்கப் பலைறாலும் 
பைப்பப்படுகின்ை.

இயந்திைமயமறாை உலகில் கபறாறுகமயறா்க, அதி்கப் பக்கங்்ககைக க்கறாண்ட 
புதத்கதகத வறாசிப்பதறகு புதிய வறாச்கர்்கள் தடுமறாறுகின்ைர்.  இதைறால் பல 
றநைங்்களில் புதத்க வறாசிப்கபத தவிர்ப்பகதயும் ்கறாணமுடிகி்து. ்கறாலததின 
றதகவ ்கருதியும், உண்கமயறாை திைறாவிட வைலறாறக் அடுதத தகலமுக்ககு 
ஆதறாைதறதறாடு க்கறாண்டுறசர்ததலின அவசியதகத உணர்ந்தும், வைலறாறறுச் 
கசய்தி்ககை இந்நூலறா்கத கதறாகுததுள்ைறார் ஆசிரியர் கவறறிச்கசல்வன.

திைறாவிடச் கசறால்லின பயனபறாடு, அைசுப் பணி, ்கல்வி, கபண்ணுரிகம, 
பள்ளி்களில் மதிய உணவு, இந்து அ்நிகலயச் சட்டம், வருணறாசிைம ஒழிப்பு, 
சறாதி ஒழிப்பு, தீண்டறாகம ஒழிப்பு, ஆலய நுகழவுப் றபறாைறாட்டம், இந்தித 
திணிப்பு எதிர்ப்பு, தமிழ் வைர்ச்சி, சட்டத திருததம், பிறபடுததப்பட்ட மறறும் 
தறாழ்ததப்பட்ட மக்களின ்கல்வி, சமூ்க மறறும் கபறாருைறாதறாை வைர்ச்சி, 
வகுப்புவறாரிப் பிைதிநிதிததுவம், ஈழ மக்களுக்கறாை வைர்ச்சித திட்டங்்கள், 
சமததுவம், சமூ்கநீதி றபறான் பல்றவறு தைங்்களிலும் திைறாவிட இயக்கச் 
கசயல்பறாடு்கள் ஆதறாைங்்கறைறாடு கதறாகுக்கப்பட்டுள்ைை.  

“சுருங்்கச் கசறால்லி விைங்்க கவ” என் பழகமறாழிகற்கறப அவசியமறாை 
கசய்தி்ககைக க்கறாண்டு அழ்கறா்கத கதறாகுக்கப்பட்டுள்ைது இந்நூல்.  
வைலறாறறின மீதறாை நம் ்கண்றணறாட்டதகத மீண்டும் மீண்டும் ஆைறாயச் 
கசறால்லி அதன அவசியதகத ஒவகவறாரு கசய்தியும் வலியுறுததுகின்து.

திைறாவிடக ்கருதது்கள், இயக்கங்்கள், கசயல்பறாடு்கள் பறறி கதறாடர்ந்து 
கபறாய்ப் பைப்புகை்கள் கசய்யும் சைறாதைச் சகதி்களுககும், ஆரிய 
அடிவருடி்களுககும் சவுக்கடி தருகி்து ்கருஞசட்கடப் பதிப்ப்கததின 
கவளியீடறா்க வந்திருககும் இந்நூல். ”திைறாவிடம் பறறிய திரிபு வறாதங்்கள் 
திட்டமிட்றட ்கட்டவிழ்தது விடப்படும் இனக்யச் சூழலில், இந்நூல் பல 
உண்கம்ககை உைததுச் கசறால்கி்து” எனறு நூகலப் பறறிய அறிமு்கததில் 
கூறுகி்றார் றபைறாசிரியர் சுப. வீைபறாண்டியன. திைறாவிடம் அறியறாதவர்்கள் 
அறியவும், அறிந்தவர்்கள் கதளியவும் நிச்சயம் வறாசிக்க றவண்டிய புதத்கம் 
“திைறாவிடம் அறிறவறாம்.”இது றபறான் இனனும் ஆயிைம் ஆயிைம் வைலறாறறுச் 
கசய்தி்ககை ஆசிரியர் கவறறிச்கசல்வன கதறாடர்ந்து கதறாகுதது புதத்கமறாக்க 
றவண்டும்.’’ 

- சச. சுயரஷ்கு்மார்.
நூல் கினடககுமிடம்:
122/130, என்.டி.ஆர். சதரு,
சரங்கராஜபுரம், யகாடம்்பாககம், சசன்னை – 24.
044-42047162, 9994113558

நூலாசிரியர் அறிமுகம்
இந்நூலறாசிரியர் கவறறிச்கசல்வன கபரியறாரிய-அம்றபத்கரியச் 

சிந்தகையறாைர். றபைறாசிரியர் சுபவீகய ஆசிரியைறா்கக க்கறாண்டு கவளிவரும்,  
‘்கருஞசட்கடத தமிழர்’ மினனிதழின ஆசிரியர் குழுவில் உள்ைறார். ‘விடுதகல’, 
‘தி இந்து (தமிழ்)’, ‘உண்கம’, ‘க்கததடி’, ‘கபரியறார் பிஞசு’ உள்ளிட்ட 
இதழ்்களில் இவருகடய பகடப்பு்கள் கவளிவந்துள்ைை.

திராவிடம் 
அறிவ�ாம்

நூல் அறிமுகம்

டிசம்பர் 201728 கைத்தடி மார்ச் 2019 மாரச் 9, 2012 இநதியாவின சுவர எனப்படும் ராகுல் திராவிட் (16 ஆண்டுகள்) 
             ்சரவதத்ச கிரிக்பகட் த்பாட்டியிலிருநது ஓய்வு.



கு ரஙகிலிருநது மனிதன வநதான என்பது அறிவியல். 
நானகு கால்களில் ந்டநது பகாண்டும் மர்ததிறகு மரம் 
தாவிக்பகாண்டும் வாழ்நத குரஙகின்ததிலிருநது ்பரிைாம 

வளரச்சியுறறு வநத ஆதிகால மனிதன இரண்டு கால்கணள மட்டும் 
உ்பதயாகி்தது நிமிரநது நினைான. ந்டநதான.

அவளுண்டய முழு எண்டணயயும் இரு கால்களின மூட்டுகள் 
மட்டுதம தாஙகின. அதாவது இடுபபு ்பநதுக் கிண்ை மூட்டு, 
முழஙகால் மூட்டு மறறும் கணுக்கால் மூட்டு ஆகியணவ இஙதக 
இருநது தான கால்களில் மூட்டு ததய்வதும் ஆரம்பி்தது இருக்க 
முடியும் எனறு பதானப்பாருள் ஆராய்ச்சியாளரகள் நிறுவுகிைாரகள்.

மூட்டு ததய்மானம் (Osteo Arthitis) என்பது ்பாதிக்கப்பட்்ட 
மூட்டு காலபத்பாக்கில் ததய்நது எலும்பின தமல் உராய்ணவ 
தடுக்கும் ்பாதுகாபபு கவ்சம் எனனும் (Joint Cartilage)  முதலில் 
ததய்நது பின எலும்பின தமல் எலும்பு உணரவதால் ஏற்படும் மூட்டு 
அண்சவு குணைவு, தண்சகள் இறுக்கம் மறறும் நாட்்பட்்ட வலிதய 
ஆகும்.

மூட்டு ததய்மானம் அதிகமாக முழஙகால் (Knee) அடு்தது 
இடுபபு (Hip) மறறும் கணுக்கால் (Ankie) மூட்டுகணளப ்பாதிக்கிைது.

காரைஙகள்
1. அதிக வயதான இரு ்பாலருக்கும்
2. உ்டல் ்பருமன அதிகமாக உள்ளவரக்கு (ப்பண்களுக்கு 

முக்கியமாக)
3. ்பாழ்்பட்்ட மூட்டு ்சவவு (விணளயாட்டு/வி்ப்ததினால்)
4. உ்டல் உணழபபினணம
5. எலும்புகளின வடிவ்ததில் மாறைம்

மூட்டு ததயாமல் தடுக்க
1.  வாழ்வியல் முணை மாறைஙகள்

2.  சிகிச்ண்ச முணைகள் 

வாழ்வியல் முணை மாறைஙகள்
1. உ்டற்பயிறசி : அனைா்டம் தண்சகணள 

வலுப்படுப்படு்ததும் ்படி

நண்டப்பயிறசி : ஏறகனதவ மூட்டு ததய்நது அவதிப்படுதவாரக்கு 
தமலும் வலிணயதய பகாடுக்கும் அதறகு மாறைாக மிதிவண்டி 
மிதி்ததல் (Cycling), நீச்்சல் ்பயிறசி (Swimming) நினை இ்ட்ததிதல 
ப்சய்யும் உ்டற்பயிறசிகள் (Standing Aerobics)  ப்சய்யலாம்.

Aqua Walking எனறு ப்சால்லப்படும் நீச்்சல் குள நண்டப்பயிறசி 
மூட்டு வலியினறி்த தண்ணீரில் ந்டப்பது என்பது தறத்பாது தமணல 
நாடுகளில் பிர்பலமாகிவருகிைது.

2. உ்டல் எண்ட ்பராமரிபபு : BMI எனனும் ஆதராக்கிய 
உ்டல் எண்ட மதிபபீடு மூலம் ஒபபிட்டு ்சரியான உ்டல் எண்டணய  
உயர்ததிறகு தகுநதாறத்பால் ்பராமரி்ததல்.

3. உைவு முணை மாறைஙகள் : உைவு முணை கலநதாய்வு 
(Diet counselling) மூலம் உைவுப ்பழக்க வழக்கஙகணள 
மாறறி அணம்தது உ்டல் எண்ட குணைபபு மறறும் ்ச்ததான உைவு 
வணககணள ்சரியான அளவில் உண்்பது த்பானைணவ.

மூட்டு ததய்மானம் - சிகிச்ண்ச முணைகள்
கவனமாகkf புரிநது பகாள்ளவும். மூட்டு ததய்மானம் என்பது 

வயது முதிரவினால்/ அதிக உ்டல் எண்ட/ மாறிவிட்்ட எலும்புகளால் 
மூட்டு ததய்நது அதனால் வலி உண்்டாவதத ஆகும். இதணன 
தமலும் ததயாமல் கட்டுப்படு்தத முடியுதம தவிர எநத ஒரு 
மரு்ததுவமும் ்சரிப்படு்ததி விட்த்டாம் எனறு கூை இயலாது. வயது 
அதிகமாகும் த்பாது தமலும் மூட்டு ததயதவ வாய்பபுகள் அதிகம்.

உ்டல் எண்ட குணைபபு, மூட்டு ்ச்தது மருநதுகள், உ்டற்பயிறசி 
என அணன்ததும் ததய்மான்தணதக் கட்டுப்படு்தததவா அல்லது 
அதன தவக்தணதக் குணைக்கதவா ்பயன்படும். வலி மருநதுகள் 
அபத்பாணதக்கு வலி நிவாரைம் அளிக்கும். ஆனால் ்பக்க 
விணளவுகள் கருதி அடிக்கடி உ்பதயாகிப்பணத்த தவிரக்கவும்.

மூட்டு எலும்பு சீரணமபபு (Osteotomies) அறுணவ சிகிச்ண்சகள் 
இயறணகயான மூட்டிணன மறு சீரணமபபுச் ப்சய்து சில வரு்டஙகள் 
அதிகமாக நமக்கு வலியினறி ்பயன்படுமாறு ப்சய்ய உதவுகினைன.

மூட்டு மாறறு அறுணவச் சிகிச்ண்ச (Knee Replacement) 
இறுதிக்கட்்ட முயறசியாக தநாயாளிகளின வாழ்க்ணக்த தர்தணத 
தமம்்படு்ததுவதறகாகவும், வீட்டிதலதய மு்டஙகி வி்டாமல் வலியினறி 
வாழவும் வழி ப்சய்கிைது.

மூட்டு மாறறு அறுணவச் சிகிச்ண்ச என்பது ஒருவரின மூட்ண்ட 
அப்படிதய மாறறி விடுவது அல்ல. மூட்டின தமல் ்பகுதியில் 
உராயும் ்பகுதிணய மட்டும் எடு்தது விட்டு உயரதர உதலாகம் மூலம் 
ப்சய்யப்பட்்டக் கவ்சம் ப்பாரு்ததுவதத ஆகும். இதனால் மூட்டின 
உராய்வு தடுக்கப்பட்டு தநாயாளிகள் வலியினறி அண்சக்கவும் 
ந்டக்கவும் இயலும். இழநத தஙகள் ்சமூக வாழ்ணவ மீட்ப்டடுக்கவும் 
முடியும்.                                        

Dr. சிவரொஜ் M.S. Ortho
எலும்பு மூட்டு மறறும் மு்டநீக்குவியல் மரு்ததுவர, தகாணவ.

மூட்டு ததயமானமும் அதன் மருததுவமும்
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ந்பறநறைாரகளுக்பகல்ைாம் மாரச மாதம் பிறைநததும் 
தங்கள் குழநலதகலளப பள்ளியின் முழுஆண்டுத 
நதரவுக்குத த்ார ப்சய்வது என்பது கிட்டததட்ட 

நபாரவீரரகலளப நபாருக்குத த்ார ப்சய்வதறகு ஒபபாக 
இருக்கிறைது, இன்லறை் நபாட்டிகள் நிலறைநத உைகததில். 
அதிலும் குறிபபாக பதது மறறும் பன்னிரண்டாம் வகுபபு 
படிக்கும் பிள்லளகள் என்றைால் அநதப பபறநறைாரகளின் 
நிலை இன்னும் நமா்சம். அவரகளும் ந்சரநநத நதரவுக்கு 
த்ாராகிறைாரகள். இதறபகல்ைாம் பபறநறைாரகள் 
ப்சால்லும் காரைம் என்னபவன்றைால் குழநலதகள் 
நன்றைாகப படிததால்தான் ்ாரும் இவரகலள ஏமாறறை 
முடி்ாது, நல்ை வாழலக அலமயும், நல்ை வ்சதிந்ாடு 
வாழவாரகள் என பை காரைங்கலள அடுக்கிக்பகாண்நட 
நபாவாரகள் பபறநறைாரகள். தன் குழநலதகள் பிறைரிடம் 
ஏமாறைாமல் இருக்கநவண்டும் என்று ஆல்சபபடும் 
பபறநறைாரகள் தன் குழநலத பிறைலரயும் ஏமாறறைாமல் 
இருக்கநவண்டும் என்பலதயும் கறறுக்பகாடுக்க நவண்டும். 
ஏபனனில் மனிதரகள் எபபபாழுதும் இரண்டு பக்கம் 
பகாண்ட நாை்ங்கள் நபான்றைவரகள் அவரகளின் ஒரு 
பக்கதலத மட்டும் ்சரி ப்சய்துவிட்டு மறு பக்கதலத 
கண்டுபகாள்ளாமலும்  ்சரி ப்சய்்ாமலும் விட்டுவிட்டால் 
அவரகள் ப்சல்ைாக் கா்சாகிப நபாவாரகள். ஆகநவ 
பிள்லளகலள படிபநபாடு, விலள்ாட்டு, ஒழுக்கம் என  
நறபண்புகலளயும் ஊட்டி வளரபநபாம். குழநலதகள் ் ார 
தம்லம ஏமாறறினாலும் அலதக் கண்டு பிடிக்கவும் தான் 
ஏமாறைாமல் இருக்கவும் நமது குழநலதகள் விலள்ாட்டின் 
வாயிைாகக் கறறுக்பகாள்கிறைாரகள். அது என்ன விலள்ாட்டு 

என்று பதரிநதுபகாள்வதறகு நீங்கள் ஆரவமாக இருபபது 
பதரிகிறைது. அதுதான் குலை குலை்ா முநதிரிக்கா 
அல்ைது குலை்ா குலை்ா முநதிரிக்காய் என்னும் 
சிறுவரகள் விலள்ாட்டு. இனி அநத விலள்ாட்லட 
எபபடி விலள்ாடுவது? அது எபபடி பிள்லளகளுக்கு 
படிபபிலனல்த தருகிறைது என்று பாரபநபாம். 

இநத விலள்ாட்லடக் குலறைநதது ஐநது முதல் எததலன 
நபர நவண்டுமானாலும் விலள்ாடைாம். அதிகமான 
பிள்லளகள் இருநதால் ஆட்டம் ்சறறு சுவாரஸ்்மாகவும் 
மகிழசசியில் ஆழததுவதாகவும் இருக்கும். ஐநதிலிருநது 
பதது வ்து வலரயுள்ள குழநலதகள் ஒரு குழுவாகச 
ந்சரநது பகாண்டு, விலள்ாடுநவாரகள் எல்ைாம் ்சாட் பூட்டு 
திரி நபாட்டு ஒருவலரத நதரநபதடுபபாரகள். மறறைவரகள் 
அலனவரும் வட்டமாக உட்காரநது பகாள்வாரகள். 
ஒருவர மட்டும் துண்டு அல்ைது தனது ்சட்லட அல்ைது 
நவறு ஏதாவது துணில் திரிமாதிரி முறுக்கி ்ாருக்கும் 
பதரி்ாதவாறு தன் ஆலடக்குள் மலறைததுக்பகாண்டு 
அவரகள் அமரநதிருக்கும் வட்டததுக்கு பவளிந் 
அவரகலளச சுறறிவருவார. அபநபாது பவளிந் சுறறுபவர 
“குலை்ா குலை்ா முநதிரிக்காய்” என்று பாடுவார. 
அதறகு அமரநதிருபபவரகள் அலனவரும் ந்சரநது 
குழுவாக “நரிந் நரிந் சுறறி வா” என்று பாடுவாரகள். 
பின்பு “பகாள்லள்டிபபவன் எங்கிருக்கான்” என்று 
சுறறுபவர பாட “கூட்டததிலிருக்கான் கண்டுபிடி” என்று 
அமரநதிருபபவரகள் அலனவரும் ந்சரநது பாடுவாரகள். 
இபபடி இநதப பாடலைப பாடிக்பகாண்நட வருவார. 
அபபபாழுது அமரநதிருபநபாரில் ஒருவருக்குப பின்னால் 
அவருக்குத பதரி்ாமல் துணிததிரில் லவததுவிட்டு 
மீண்டும் தன் லகயில் துணி இருபபது நபால் பாவலன 
காட்டிக்பகாண்டு பாடிக்பகாண்நட வருவார. 

தனக்குப பின்னால் துணிததிரி இருபபது பதரி்வநதால் 

மறைவரகள் நம் முதுகுக்குப பினனால் நிகழ்்ததும் 
பசயல்ை்்ள எப்ெடி அவர்ைளுககும் பதரியாமல் 

கவனிக்க தவண்டும் என்பணதயும், சுறறி 
வருெவர்ககு மறறைவர்ைள் ைவனிகைாததொது 
எப்படி மறைவணர ஏமாறறுவது என்பணதயும் 

அழைாைச் பசால்லிகபைாடுககிறைது.  தனககுப் 
பினனால் எனன ந்டக்கிைது என்பணத 

எப்தொதும் விழிப்புடன் ைவனிககும் ெழகைத்த 
இநத விணளயாட்ண்டவி்ட யாரும் எளிணமயாக 

பசால்லிகபைாடுகை முடியாது.

டிசம்பர் 201730 கைத்தடி மார்ச் 2019 மாரச் 13, 1781 “யுதரனஸ’ தகாள் “வில்லியம் ஷரக் ப்சல்’ என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்்டது.



அவர அதலன எடுததுக்பகாண்டு ஓடி வநதவலரப பின் 
பதாடரநது அவர முதுகில் அநதத துணி்ால் ஓங்கி 
அடிததுக்பகாண்நட வருவார. அவர அடியில் சிக்காமல் 
துரததிக்பகாண்டு வருபவர இடததுக்கு வநததும் அவர 
இடததில் தான் அமரநதுபகாள்வார. பின் லகயில் துணி 
உள்ளவர அநத பாடலை பாடிவர ஆட்டம் பதாடரும்.

தனக்குப பின்னால் துணிததிரி இருபபது பதரி்ாமல் 
ஒருவர அமரநதிருநதால், ஒரு சுறறு வநததும் தான் 
லவதத திரில் எடுதது அவர முதுகில் அடிததுக்பகாண்டு 
துரததுவார. அவர அடி பட்டுக்பகாண்நட ஒரு சுறறு வநது 
தான் இருநத இடததிநைந் அமரநதுபகாள்வார. இதுதான் 
விலள்ாட்டு.இநத விலள்ாட்லட நமலை நாடுகளில் “டிராப 
த நேண்ட்கரசசீீஃப” என்றை பப்ரில் விலள்ாடுகின்றைனர. 
நமலும் இநத விலள்ாட்டு அபமரிக்கா, ஜபபான், 
ஆபபிரிக்க மறறும் பிரான்ஸ் நபான்றை நாடுகளில் ஒருசிை 
மாறறைததுடன் விலள்ாடபபடுகிறைது. உதாரைமாக 
பிரான்ஸ்சில் இநத விலள்ாட்டு நபாஸ்ட்நமன் அல்ைது 
பமயில் நமன் என்றை பப்ரில் நபாஸ்ட் நமன் தபால் 
படலிவரி ப்சய்வதுநபாை விலள்ாடபபடுகிறைது.  தநதிரமாக 
லவபபது, அடிபபது, அடிபடுவது, மறறைவர பாரதது 
மகிழவது நபான்றை நிகழவுகள் இநத விலள்ாட்டில் 
உண்டு.

இன்னும் சிை ஊரகளில் நவறு பாடலையும் பாடுவது 
உண்டு.
“திரி திரி பந�ம்
திருமொல் �ந�ம்
திரும்பிப பொர்த�ொல் ஒருதமொட்டு” 

என்று சுறறிவருபவர மட்டும் பாடிக்பகாண்நட, 
தனக்குப பின்னால் திரி லவக்கிறைாரா என்று திரும்பிப 
பாரபபவலரயும் தலையில் ஒரு குட்டு நபாடுவார. 
ஓடி்ாடி கூடி விலள்ாடும் இதுநபான்றை பாரம்பரி்க் 
குழு விலள்ாட்டுகள் பிள்லளகளின் அறிவுததிறைன், 
கூட்டு மு்றசி, தன்னம்பிக்லக, ்சகிபபுத தன்லம நபான்றை 
நறபண்புகலளச சிறுவரகள் மததியில் உருவாக்கும்.

இநத விலள்ாட்டு நமது குழநலதக்கு எநத மாதிரி்ான 
வாழவி்ல் நறகுைங்கலளச ப்சால்லித தருகிறைது என 
பாரநபாம். ஆ.வி.பபரநராவஸ்கி என்னும் ஆய்வாளர 
“விலள்ாட்டில்  ஈடுபட்டுள்ள குழநலதகளின் கூட்டதலத 
ஒருவித ்சமூக உறைவுபபள்ளி்ாகப புரிநதுபகாள்ளைாம். 
இபபள்ளி  நடதலதயின் ்சமூக வடிவங்கள் இலட்றைாமல் 
உருவாக்கபபட்டு வலுபபடுததபபடுகின்றைன. விலள்ாடுவதன் 
மூைம் குழநலதகள் ஒருவருடன் ஒருவர ஒததுலழததுச 
ப்ச்ல்படும் மானுடத திறைலமல்க் கறகின்றைனர” 

என்று கூறுவது தமிழரகளின் கிராமி் 
விலள்ாட்டுக்கு முறறிலும் பபாருநதும். 
அதாவது சிறுவரகள் விலள்ாட்டின் 
வாயிைாக சிை திறைன்கலள பயில்கிறைாரகள். 
இவவாறு பயில்கின்றை திறைன்கலளப 
பயில் திறைன்கள் என்கிநறைாம். குறிபபாக 
கிராமததிை ஒரு பழபமாழி ப்சால்லுவாங்க 
“கண்ணு பாரததா லக ப்சய்யுது”, 
அதுக்கு என்ன அரததம் என்றைால் பிறைர 
ப்சய்வலதப பாரதநத பிள்லளகள் சிை உடல் மறறும் 
மனத திறைலமகலளக் கறறுக்பகாள்ளைாம் என்பதுதான். 
அவவாறு கறறை திறைலன பிறைகு உடல் உறுபபுகளில் 
நிகழும் இ்க்கங்களின் மூைம் விலள்ாட்டிநைா அல்ைது 
வாழக்லகயிநைா பவளிபபடுததுகிறைாரகள். 

குறிபபாக குலை குலை்ா முநதிரிக்கா என்னும் 
விலள்ாட்டால் ஏறபடும் நன்லமகள் என்னபவனில் 
ஓடுதல் மறறும் பதாடுதல்தான் இநத விலள்ாட்டில் 
நிகழும் உடல் இ்க்கமாகும். அதனால் கால்கள் 
மறறும் மூசசு மண்டைமான நுலரயீரல் நபான்றை உடல் 
உறுபபுகள் வலுவலடகின்றைன. ஓடுதலும் பதாடுதலும் 
குறிபபிட்ட நநாக்கததிறகாக குறிபபிட்ட நநரததிறகுள் 
நிகழும்நபாது அது திறைனாக மாறுகிறைது. அநத திறைன் 
மதிக்கபபடுகிறைது. ஓடுதல் பதாடுதநைாடு பாடுதல் திறைனும் 
இநத விலள்ாட்டால் விலளயும் நன்லம்ாகும்.

இநத விலள்ாட்டில் ஓடுபவரகலளக் காட்டிலும் 
பதாடுபவர மிக விலரவாகச ப்ச்ல்பட்டு, அவரகலளத 
பதாடும்நப ாழுதுதான் பதாடுபவரக்கு பவறறி 
கிலடக்கிறைது. அவரின் உடல் திறைனும் பவளிபபடுகிறைது. 
அநதநபால், ஓடுபவர பதாடுபவலரக் காட்டிலும் மிக 
நவகமாக ஓடி பதாடுபவர லகயில் சிக்காத நபாதுதான் 
அவருக்கு பவறறிகிலடக்கிறைது. அவரின் உடல் திறைனும் 
பவளிபபடுகிறைது. ஓடுதலும் பதாடுதலும் விலரவாக 
நிகழும்நபாதுதான் அது அவரகளின் திறைனாக மாறறைம் 
பபறுகிறைது.

இநத  விலள் ாட்டு  அம ர நதிருப நப ாருக்கு 
ஏமாறறுக்காரரகளிடம் எபபடி கவனமாக இருக்க நவண்டும், 
மறறைவரகள் நம் முதுகுக்குப பின்னால் நிகழததும் 
ப்ச்ல்கலள எபபடி அவரகளுக்கும் பதரி்ாமல் கவனிக்க 
நவண்டும் என்பலதயும், சுறறி வருபவரக்கு மறறைவரகள் 
கவனிக்காதநபாது எபபடி மறறைவலர ஏமாறறுவது 
என்பலதயும் அழகாகச ப்சால்லிக்பகாடுக்கிறைது.  தனக்குப 
பின்னால் என்ன நடக்கிறைது என்பலத எபநபாதும் விழிபபுடன் 
கவனிக்கும் பழக்கதலத இநத விலள்ாட்லடவிட ் ாரும் 
எளிலம்ாகச ப்சால்லிக்பகாடுக்க முடி்ாது. 

இநத விலள்ாட்டு ஒரு நல்ை உடறபயிறசி்ாகும். 
இதனால் கால்களும் தல்சகளும் வலுவலடவநதாடு 
மட்டுமல்ைாமல் இரதத ஓட்டமும் சீரபபடுதபபடுகிறைது.

பபறநறைாரகநள, விலள்ாட்டு என்பது உைகம் முழுக்கக் 
குழநலதகளுக்குச ப்சாநதமாக உள்ளது. அலத நமது 
குழநலதகளுக்கும் ப்சாநதமாக்குநவாம். ஆநராக்கி்மான 
தலைமுலறைல் உருவாக்குநவாம்.       

- இன்னும் வினையாடைாம்

த்பராசிரியர கு.முருழகசன்

டிசம்பர் 2017 31கைத்தடி மார்ச் 2019  மாரச் 15, 1986 நுகரதவார ்பாதுகாபபுச் ்சட்்டம் அமலாக்கப்பட்்டது.



எச்சில்
த�ொட்டி
அ ன்று மனுநாள் சின்னச்சாமியின் உறைவினரகள் 

மட்டும் வநதிருநதனர உறைவினரகள் வநதலதக் 
நகள்விபபட்டு ஆவைாய் ‘‘நடய் மாபள வாங்கடா 

நபாைாம்’’ என்றைபடி எல்நைாரும் நபானாரகள். கூடநவ 
பைனின் காமராசுக்கும் மனு பாரக்க ஆள் வநதிருநதனர. 

நவகநவகமாய்ப நபாய்த நதடினான் சின்னச்சாமி. 
‘ ‘நடய் மாபள நடய் இங்க இருக்கன்டா’’ என 

அவருலட் மாமா குரல் எழுபபினார. மாமன் மலனவியும் 
வநதிருநதாள். நவறு ்ாரும் வநதிருக்கவில்லை. 

‘‘என்னடா மாபள எபபடி இருக்கறீங்க எல்ைாரும் நல்ைா 
இருக்கறீங்களா?’’ என உரதத குரலில் நபசினார. 

இலரச்சல் நபரிலரச்சல். அழுலக, நகாபம், ஆறறைாலம, 
பழியுைரசசி அததலனயும் மனு பாரக்க வநதவரகளிடமும் 
சிலறைபட்ட லகதிகளிடமும் அநத நீண்ட அலறையினில் 
நபரிலரச்சைாய் ஒலிததுக்பகாண்டிருநதது. 

‘‘மாமா நல்ைா இருக்கறீங்களா மாமா? அதநத மாபபள 
எபபடி இருக்கறைான் நல்ைா இருக்கானா?’’ 

‘‘ஆங் இருக்கான் மருமவநன நீ எபபடி இருக்கறை?’’ 
‘‘நல்ைாருக்கறைன் அதத. எநதக் பகாலறையும் இல்ை. 

குடும்பதலதயும் ்சாதி ்சனதலதயும் உட்டுட்டு இருக்கறைது 
மட்டும்தா அதத பகாறை. மததபடி என்ன பகாறை நநரததுக்கு 
ந்சாறு நநரததுக்கு தூக்கம் ஏதும் காச்ச தைவலி நமலுக்கு 
முடிைனா கூட ஒடநன பாததுக்கறைாங்க அதத. நப்சாம  
ஒம்மவகிட்ட பதனமும் ஓரி்ாட்டம் பண்றைதுக்கு பதிைா 
இங்கந் இருநதுக்கைாம்னு நதாணுது அதத’’ என்றைபடி 
சிரிததான். 

‘ ‘இருக்கும் இருக்கும் மருமவநன கண்ைாைம் 
பண்றைதுக்கு மின்னாடிந் ஒனக்கு எம்மவநளாட ஓரி்ாட்டம் 
தாங்கை. பண்ணிகிட்டா சிரிசசி நபாயிடும் மருமவநன’’ 
என சிரிததாள் 

‘‘ஏய் ப்சதத இரு’’ என்றைபடி ‘‘மாபள ஒங்களுக்கு மட்டும் 
ஏன் மாபள பபயில் இவவளவு நைட்டாவுது. வி்ச்ம் 
பதரியுமா வடிநவலு பண்லை்க்காரன் பபாண்டாட்டி 
ஒங்கள பவளி் எடுக்கறைதுக்கு மு்றசி பண்றைா அது 
பதரியுமா? 

‘‘பதரி்ாது மாமா! இங்க பைனின் அண்ைநனாட 
கட்சிக்காரங்க எங்கள எடுக்கறைதுக்கு பராம்ப சிரமபபட்டு 

நவலை ப்சய்றைாங்க மாமா’’ 
‘‘பாவம் அவங்கள்ைாம் கம்யூனிஸ்டு கட்சிக்காரங்க 

நம்மளாட்டம் இல்ைாத ஏலழ பாலழங்களுக்காக 
ஒழக்கறைவங்க. எங்க நகசுக்குனு ஊர ஊரா  பதரு 
பதருவா உண்டி்ல் வசூல் பண்ணிதா பன்றைாங்க மாமா. 
நபான வாட்டி வாய்தாவுக்கு வநதபப அவங்க எங்கள  
நநரா பாததுநபசிபபிட்டுதா நபானாங்க. ஊர அடிசசி 
ஒலைை நபாட்டு திங்கறைவனுங்களுக்பகல்ைாம் காசு 
பைம் இருக்குது அபபடிந் இல்ைாமப நபானாலும் 
அவங்களுக்கு காசு பகாடுக்க ஆளிருக்குது. நம்மளாட்டம் 
ஆளுங்களுக்பகல்ைாம் ஒன்னுநம பகலட்ாது மாமா’’ 

‘‘ஏம்பா அமாவால்ச நீ எபபடி இருக்க நல்ைாருக்கி்ா?’’ 
என்றைார சின்னச்சாமியின் மாமா. 

‘‘ம் நல்ைா இருக்நகன் ைா நீங்க ப்சங்கல்ைாம் 
எபபுடினா நல்ைா இருக்கறீங்களா?’’ 

‘‘ம் இருக்கம்பா ஒங்கிட்ட ஒரு வி்ச்ம் ப்சால்ைணும் 
ப்சால்ைக்கூடாதுனும் நதாணுது, ப்சால்ைாமயும் இருக்க 
முடிை.’’ 

‘‘பரவாை ப்சால்லுைா’’ 
‘‘ஒம்பபாண்டாட்டியும் ப்சல்ைாயியும் நபாறை நபாக்கு 

எனக்பகன்னநமா புடிக்கை. பகாஞ்சம் அபபடி இபபடினு 
நபசசு அடிபடுதுபபா. ஊநர ஒரு மாதிரி நபசுது. 
அவங்க நபாறைவார எடம் ்சரியில்ை. இபதல்ைாம் நம்ம 
்சாதி்சனததுை நாலளக்கு தை காட்ட முடி்ாது. ஒங்கிட்ட 
ப்சால்லிபபுட்நடன். சீக்கிரமா பவளி் வநது பகாஞ்சம் 
அவள கண்டிசசு லவயி. இல்ைனா பராம்ப பபரி் 
அவமானமா நபாயிடும்பா’’ 

‘‘இலடமறிதது அவர மலனவி ஏம்பா அமாவால்ச 
அநத மனு்சன் எலதயுநம முழு்சா ப்சால்ைமாட்டாபபை 
இபபடிததான் அலர பகாலறை்ா எதாசசும் ஒளறுவாபபுை. 
ப்சல்ைாயி ஊரநம் நபான மாதிரி இபப ஒம்பபாண்டாட்டியும் 
அவநளாட நவலைக்கு நபாறைன்னு நபாய்கிட்டு இருக்கறைா. 
புது பபாடலவ என்ன நமக்கபபு மினுக்கிக்கிட்டு 
நபாறைபதன்ன எனக்பகன்னநமா புடிக்கைபபா. நீ சீக்கிரமா 
பவளி் வநது ஒரு கண்டி்சன் பண்ணு இல்லைனா அவள  
கழிசசு கட்டு என கு்சைம் மூட்டுவலத மனுபாரக்கும் 
இடததில் ்சததமாய் நபசினாள். 

‘‘ஏங்க அண்ணி இத ப்சால்ைததான் இம்புட்டு தூரம் 
வநதீங்களா? இது ஒரு வி்ச்ம்னு பமனக்பகட்டு இவநளா 

உைரவுகளும் உைரச்சிகளும் அறிவியல்
பூர்வமான ஒண்ணுனு இநத மகைளுககுப்
புரியபத்பாைதில்ணல ஏனனா? இநத ்சமூகம்
அப்ெடி ஒரு ைட்ட்மப்்ெ வலுவா ைட்டி 
ணவச்சிருக்கு.  தான எவவளவுதான தாழ்நத

சாதியா இருநதாலும் எவவ்ளவுதான் 
ப்பாருளாதார்ததில் பின தஙகி வறுணமல 
வாழ்நதாலும், ைண்ணுககுத பதரியாத
கறபுஙகை வி்சய்தணத அவவளவு ஆழமா

பசலுததி ்வச்சிருககு.
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தூரம் நப்ச வநதிருக்கறீங்க? 
நம்ம காைனிை 150 வீடு இருக்குது. அததலனயும் 

்சாதி்சனநதாநன. அன்னாடம் நீங்க ஆக்கறைந்சாததுை 
லகபபுடி அரிசி ந்சததி நபாட்டீங்கனாநவ நபாதுநம. 
நூததம்பது நாலளக்கு எங்குடும்பம் பசி்ாநதுடுநம. 
அலத ப்சய்் நம்ம ்சனததுக்கு மனசு வரதில்ை 
பபாரணிநப்சறைதுக்குன்னு மட்டும் பஸ்ஏறி வரீங்கநள?’’ 

‘‘ஏ தத  ஒனக்கு அறிநவ இல்லை்ா எங்கவநது 
எதபநப்சறைதுன்னு பதரி்ை ஒனக்கு’’ என கடிநதுபகாண்டான் 
சின்னச்சாமி. 

‘‘நீ எதுங்பகாழபபிக்காத மாபள அபபடிைாம் எதும் 
இருக்காது’’ என்றைான் அமாவால்சல்ப பாரதது. 

‘‘அட விடு மாபள ஒரு பபாண்னு  தன்நனாட ்சாதி்சனம் 
ப்சாநத பநதம்ைாம் இருநதும் தன்நனாட வயிததுபபாட்டுக்கு 
நதவடி்ாளா நபாறைான்னா பவக்கபபட நவண்டி்து நாநன 
எம்பபாண்டாட்டிந்ா இல்ை. இலதப்ல்ைாம் நவடிக்க 
பாக்கறை இவங்கதான் பமாத குறறைவாளி. எநத பபாண்னும் 
அரிபபபடுதது அநத பதாழிலுக்கு நபாகமாட்டா மாபள 
அபபடி அரிபபபடுததா காதுங்காதும் லவச்சமாதிரி 
பக்கததுை அல்ைது உள்ளூரைந் எவலன்ாவது 
ந்சததிக்குவா. இபபடி பதாழிலுக்குப நபாயி ந்சாறு 
திங்கமாட்டா நீ விடு எங்நகாவபமல்ைாம் நம்ம 
்சனததுநமைதான்.’’ என்றைான் அமாவால்ச. 

‘‘்சரி ்சரி பகளம்பு பகளம்பு ஏம்மா எவவளவு 
நநரம்மா கலத்ளபபீங்க நபாங்க நபாங்க. ஒங்களாட்டம் 
பநலறை்  நபர பநலறை் நபதத பாக்கநவண்டி இருக்குது’’ 
என காவல் பணியில் இருநத வாரடன்கள் விரட்டினர. 

‘‘்சரிபபா நாங்க பகளம்பநறைாம். இநதா இதுை மிச்சர, 
முறுக்கு, ஊறுகா பபாட்னம் ைாம் இருக்குது ்சாபபுடுங்க’’ 
என்று வாரடனிடம் பகாடுததனுபபினாள். 

‘‘்சரி நபாநறைாம்’’ என்றைபடி கிளம்பினாரகள். 
நபானபிறைகு சின்னச்சாமி பல்லை நறை நறைபவன 

கடிததபடி அவரகள் பகாடுதத தின்பண்டங்கலள வீசினான். 
்சட்படன அமாவால்ச லகல்பபிடிதது ‘‘ஏ மாபள’’ 

என்றைான். 
‘‘பாரு மாபள வநது என்பனன்ன கு்சைம் லவசசிட்டு 

நபாறைாங்கனு பபரும மசுரு பீததறைாங்க. ஒருததன் 
நலிஞசு நபானா அநத குடும்பததுக்கு லக குடுக்கணும்னு 
பநலனக்கறைதில்ை.’’ 

‘‘்சரி அதுக்குனு உைவுபபபாருள தூக்கி வீ்சறைது 
எததவலகயிை ்சரி்ாகும். குடு மாபள நாம ்சாபடைனா 
பரவாயில்லை இல்ைாத ் ாருக்காவது பகாடுக்கைாம்’’ என 
தடுதது, அவரவர ப்சல்லை நநாக்கி நடநதனர. 

நபாகும்நபாது நதாழர பைனின் ‘‘அமாவால்ச நதாழர 
வாய்பபிருநதா அபபுறைமா ப்சல் பக்கம் வாங்க’’ என்றைபடி 
நடநதார. 

‘‘வநரன் நதாழர’’ என்றைபடி அமாவால்ச ப்சல்லை 
நநாக்கி நடநதான். 

‘‘ஏன் நதாழர என்ன இருநதாலும் சின்னச்சாமி 
ப்சாநதக்காரங்க அமாவால்சகிட்ட இபபடி பட்டுனு 
எதும் ப்சால்லியிருக்கக்கூடாது இல்லை்ா அவன் 
மனசு எவவளவு நவதலனபபடும். பக்கததுை இருநது 

நகட்ட எனக்நக பராம்ப ்சங்கடமா 
நபாசசு. அவன் மனசு என்ன பாடு படும்’’ 
என்றைவாநறை ப்சல்லுக்குள் நுலழநதாரகள். 

பமௌனமாகநவ இருநத நதாழர 
பைனின், 

‘‘நடய் தம்பி முருகா இங்க வா’’ என 
பக்கதது அலறைக்லகதில் அலழததார. 

‘‘ப்சால்லுங்க ்சார’’ என்றைபடி பவ்மாய் 
வநதான். 

‘ ‘முருகன் இநதாபபா இதுை பகாஞ்சம் பழம் 
பிஸ்கட்ைாம் இருக்குது எல்ைாரும் பகிரநது ்சாபபிடுங்க’’ 
என்றைபடி பபாட்டைதலதக் பகாடுததார. 

‘‘்சரிங்....’’ என்றைபடி வாங்கிச ப்சன்றைான். 
உள் நுலழநதவுடன் காமராசு பதாண்லடல்ச 

ப்சருமி்படி ‘‘நதாழர நான் நகட்டலதப பததி...’’
‘ ‘ஆமா  நதாழர புரியுது நானும் கவனிசந்சன் 

்சாமானி்னா இருநதா ஆததிரமும் அழுலகயும் நகாபமும் 
இ்ல்பா வரும்.  ஏன் பகுததறிவு முறநபாக்குனு 
நப்சறைவநன தன் மலனவி அடுததவநனாட 
சிரிசசி நப்சறைலதந்ா பழகறைலதந்ா ஏததுக்க 
முடி்ாதவங்கதான். ஏன்னா  இது ்சமூகததினுலட் 
பபாதுபபுததி்ாதான் இருக்குது.  உைரவுகளும் 
உைரசசிகளும் அறிவி்ல் பூரவமான ஒண்ணுனு 

இநத மக்களுக்குப புரி்பநபாறைதில்லை ஏன்னா? இநத 
்சமூகம் அபபடி ஒரு கட்டலமபலப வலுவா கட்டி 
லவசசிருக்கு.  தான் எவவளவுதான் தாழநத ்சாதி்ா 
இருநதாலும் எவவளவுதான் பபாருளாதாரததில் பின் தங்கி 
வறுலமை வாழநதாலும், கண்ணுக்குத பதரி்ாத கறபுங்கறை 
வி்ச்தலத அவவளவு ஆழமா ப்சலுததி லவசசிருக்கு. 

பநலறை்  முறநபாக்காளரகநள இன்லறைக்கு வலர 
்சரி்ான கருதபதாறறுலம இல்ைாமதான் ஆளாளுக்கு 
ப்ணிக்கறைாங்க. 

ஒரு சிைர ்சாதி் ஒழிச்சாநை நபாதும். ்சமூகம் 
விடுதலை அலடஞசிடும்னு பநலனக்கறைாங்க. மறபறைாரு 
கூட்டம் பபாருளாதார ரீதி்ாக முன்நனறினால் ்சமூகம் 
விடுதலை பபறும் னு நம்பறைாங்க. ஒருசிைர மதங்கலளயும் 
மூடததனங்கலளயும் ஒழிச்சாநை ்சமூக விடுதலை 
அலடயும்னு பநலனக்கறைாங்க. ஒரு சிைர இனவாதம் 
பமாழிபபறறு பமாழி பவறியில்  ்சமூக மாறறைதலத 
ஏறபடுதத முடியும்னு பநலனக்கறைாங்க. 

உண்லமயில் பாலி்ல் சுதநதிரம் தான் இங்க ்சமூக 
விடுதலைக்கு முதல் படி ங்கறைலத மறைநதுடறைாங்க அல்ைது 
ஏறக மறுக்கறைாங்க. 

மனிதரகளுலட் பபாதுபபுததி எல்ைாததுக்கும் 
தகுநதாரபநபாை தலை்ாட்டுநம தவிர, 

பாலின விருபபு பவறுபபுகலளந்ா பாலி்ல் 
சுதநதிரதலதந்ா அங்கீகரிக்க விரும்புவதில்லை. 

இநத இருபததி ஒன்றைாம் நூறறைாண்டிையும் இநத 
பிறநபாக்குத தனம் மலறை்ை இன்னும் பபாறுததுதான் 
ஆகணும்’’ என்று முடிததார பைனின். 

‘‘நதாழர’’ என்றைபடி உள் நுலழநதான் அமாவால்ச. 
- சதாடரும்

த்தாடர் கத்த ததாழர் சிவொ சடடயன்

23

டிசம்பர் 2017 33கைத்தடி மார்ச் 2019  மாரச் 17, 1958 கப்பல் த்பாக்குவர்தணதச் சீரப்சய்யும் விதமாக “்சரவதத்சக் கப்பல் கழகம்’ ஏற்படு்ததப்பட்்டது.



மொசி
பஙகுனி
சிததி்ர
்வைொசி
அறுவ்டை முடிந�
கிரொமதது த�ருக்ைள்!

எதிர்வீட்டு முனியன்
ஐபபசிமொ� ம்ழயில் ஒழுகிய கூ்ரக்கு
புதுப ப்னசயொ்ல்ய 
பின்னிக்தைொண்டிருந�ொன்!

எஙசைொ வறறிய குேததிலிருநது
தூக்கி வந� நண்டு ஓடுை்ே
வொெலில் சபொட்டுவிட்டுப சபொயிருந�து
தெநநொ்ர தைொக்கு!

அந� மததியொன சநரததில் புளிய மரத�டி நிழலில் 
தரட்்டை மொட்டுவண்டியின் ைொ்ேைளுக்கு
லொடைம் ைட்டிக்தைொண்டிருந�ொன் சவலய்யன்!

அவிழத� தநல்்ல வொெலில் தைொட்டி
ைொலொல் பரபபி ைொய்வததுக் 
தைொண்டிருந�ொள் ஆரணியொமூட்டு பொட்டி!

ஈயம் பித�்ேக்குப சபரீச்ெம்பழம்
விறறுக்தைொண்டிருந� 
மொம்பட்டைொன் மணி
ப்ழ்ய ்ெக்கி்ே அரெமர 
சம்டையில்
ெொய்ததுவிட்டு �ொயம் 
ஆடுபவர்ைசேொடு
செர்நதுதைொண்டைொன்!

ைருவொட்டுக் கூ்டைசயொடு வந�
ைரிசமட்டுக்தைழவி ை்�சபெ
உட்ைொர்நதுவிட்டைொள் ைொத�ொயி
திண்்ணையில!

சவபப மரத�டியில் ைொர்ைலப்ப்யச்
தெதுக்கிக்தைொண்டு உ்லக்ைேத்�
ஊதிக்தைொண்டிருந�ொர்
சமொட்டுதத�ரு பரமு ஆச்ெொரி!

சவலிக்ைொத�ொன் ச�ொட்டைதது
சில்லுண்டு ெத�ஙைள்
ரீஙைொரமிட்டைது த�றகுதத�ரு
�ொண்டி!

�பொல்ைொரரின் மிதிவண்டி ெத�ம்
பட்டைொேத�ொன் வீட்்டை
அ்டைந�தும் ஓய்தவடுததுக்
தைொண்டைது

படிதது்்யில் குளிதது முடிதது
ஈரசவட்டி்ய இடுபபில்ைட்டி
அக்ரைொரத்� சநொக்கி நடைநது
வந�ொர் ெஙைரன் அய்யர்!

ஊர்க்சைொடி வ்ர நடைநது வந�
கீழதத�ரு அமொவொ்ெ
தைொல்்லபபு் வழிசய
தென்்்டைந�ொன் அம்சபதைர் ைொலனிக்கு!

மனி�ர்ைள் வொழந� த�ருக்ைளில்
மனி�ம் தெததுக்கிடைந�து
விண்ணில் ைொல்்வத� ச�ெததில்
வீதியில் ைொல்்வக்ை முடியொ� 
அமொவொ்ெைளின் ைொல்�டைஙைள்
ஊருக்கு தவளிசய!         

கவிஞர. நொ.கொமரொசன் மண்்டபகாள்ததூர

ஊருக்கு வெளியே
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