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பூணூல் ப�ோதோதோ?
கையில் ையிறும் பேண்டுமோ?

   சுப. வீரபலாண்டியன்கடந்த 31 ஆம் த்ததி, ்தமிழ்நாடு 
அ ர சின்  பள்ளிக க ல்வி த்  துற ை 
இயககுனர், ்தமிழ்நாட்டில் உள்்ள 
எல்்நாப் பள்ளிகளுககும் செயல்முறை 
்டவடிகறக அறிவிப்பு ஒன்றை 
அனுப்பியிருந்தநார். அதில்  இனிதேல் 
பள்ளிககு வரும் ேநாணவர்கள் , 
ெநாதியின் அறடயநா்ளேநாகக றககளில் 
கட்டிகசகநாண்டு வரும் வண்ணக 
கயிறுகள், ச்ற்றித்தி்கம் ஆகியன 
கூடநாது  என்றும், அ்தறன உடதன 
்தடுகக தவண்டும் என்றும், அவற்றைக 
கட்டச்  செநால்பவர்களின் மீது 
்டவடிகறக எடுகக தவண்டும் என்றும் 
இயககுனர் ச்தரிவித்திருந்தநார். 

ெ நா தி  அ ற ட ய நா ்ள த் தி ற் கு 
எதிரநான இந்த அறிகறகறயத் திமுக 
்நாடநாளுேன்ை உறுப்பினர் கனிசேநாழி 
உள்ளிட்ட ப்ரும் வரதவற்ைனர். 
இப்படி ஒரு முற்தபநாககநான அறிவிப்றப 
சவளியிட்டுள்்ள ்தமிழக அரறெயும். 
பள்ளிக கல்வி அறேச்ெறரயும் ்ம் 
தபநான்ைவர்களும் பநாரநாட்டிதனநாம்!

ஆனநால் ,  பநாஜகவின் த்தசியச்  
செய்நா்ளர்களில் ஒருவரநான செச்.
ரநாஜநா என்னும் ெரிெர ரநாஜநா 
ெர்ேநா அ்தறனக கண்டித்தும், ்தமிழக 
அறேச்ெறர மிரட்டியும் அறிகறக 
விட்டநார். அது ஒரு ஹிநதுப் பழககம், 
அ்தறன எப்படித் ்தறட செயய்நாம் 
என்று தகட்டநார். 

மிரண்டுதபநான ்தமிழக அறேச்ெர் 
செஙதகநாட்றடயன், அந்த அறிகறக 

பற்றித் ்தனககு எதுவும் ச்தரியநாது என்றும், 
பறழய ்றடமுறைதய ச்தநாடரும் 
என்றும் ஊடகவிய்நா்ளர்களிடம் 
ச்தரிவித்துள்்ளநார். 

்தனககுத் ச்தரியநாேல் ஓர் அறிகறக ்தன் 
துறையிலிருநது சவளியிடப்பட்டுள்்ளது 
என்று கூை ஓர் அறேச்ெர் சவட்கப்பட 
தவண்டநாேநா? இவவ்ளவு  அச்ெத்தில் 
வநாழும் தகநாறழக்ளநாக அறேச்ெர்கள் 
இருகக்நாேநா? த்ர்றேயநானவர்கள்்தநாம் 
அச்ெேற்று இருகக முடியும் என்பற்ததய 
இது கநாட்டுகிைது. 

இ்தறன இநதுப் பழககம் என்கிைநார் 
ரநாஜநா ெர்ேநா. எந்த இநது நூல், றகயில் 
கயிறு கட்டச்  செநால்கிைது? ே்தத்திற்கும் 
இ்தற்கும் என்ன ச்தநாடர்பு? தபய, 
பிெநாசு என்று பயநதுசகநாண்டும், கநாசிக 
கயிறு என்னும் சபயரிலும், றககளில் 
கறுப்புக கயிறு கட்டியுள்்ளவர்கற்ளப் 
பநார்கக முடியும். ஆனநால் இந்தச் 
ெநாதியினர் இந்த வண்ணத்தில் கயிறு 
கட்ட தவண்டும் என்பது எப்படி ே்தம் 
ெநார்ந்த பழககேநாக இருகக முடியும்?

இப்தபநாதும் பநார்ப்பனர்கள் சி்ர் 
்ம்றே முதுகில் ்தட்டிக சகநாடுத்்தநால் 
்நாம் எச்ெரிகறகயநாக இருகக  தவண்டும். 
அவர்கள் ்ம்றேப்  பநாரநாட்டுவ்தற்கநாகத் 
்தட்டிக சகநாடுககவில்ற்.  பூணூல் 
இருககிை்தநா என்று பநார்ப்ப்தற்கநாகதவ 
முதுறகத்  ்தடவுகின்ைனர். 

இப்தபநாது அந்தச் சிரேம் கூட 
தவண்டநாசேன்று, றககளில் கயிறு 
கட்டி வரதவண்டும் என்கின்ைனர். 

ஒவசவநாரு ெநாதிககும் ஒவசவநாரு 
வண்ணம் என்று முடிவு செயது , 
அந்தச் ெநாதிறயச் தெர்ந்தவர்கள் அந்த 
வண்ணத்தில்்தநான் கயிறு கட்டிக  
சகநாள்்ள தவண்டும் என்பது எவவ்ளவு 
சபரிய சகநாடுறே!

்தஙகற்ள இநதுககள் என்று கருதிக  
சகநாண்டிருககும் ேககத்ள ,  ெநாதி 
இழிதவ உஙகள் றககளில் கயிறுக்ளநாகக 
க ட்டப் பட்டுள்்ளன .  எ ப் தப நா து 
அறுத்ச்தறியப்  தபநாகின்றீர்கள்? 

கண்ணனும் அர்ஜுனனும் 
மறுபடி அவதரித்து 
விட்டாரகளடாம். ஆனடால் யடார 
கண்ணன், யடார அர்ஜுனன் 
என்று ததரியவில்்லையடாம். 
கவ்லைபபடுகிறடார ரஜினிகடாந்த். 
நடாமும் கவ்லைபபடுகிறறடாம் 
- யடார மீது றபடார 
ததடாடுககபபடடுளளது என்ப்த 

எணணி! அன்று யூத மககளின் 
மீது இடலைர றபடார ததடாடுத்தடார. 
இன்று இஸலைடாமியரகள மீது 
றமடாடி றபடார ததடாடுத்துளளடார. 

மககளின் உரி்மக்ளப  
பறிபபது ரடா்தந்திரம் என்கிறடார 
ரஜினிகடாந்த்.  தனககு வந்தடால் 
ததரியும் த்லைவலியும்  
கடாய்ச்சலும்!

எது ராஜதந்திரம் ? - சுபவீ
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வர்நாறு ேநாறிக  சகநாண்டு்தநான் 
இருககும் .  அ்தற்கு இத்்தநாலியும் 
ஒரு எடுத்துக கநாட்டு. இது ஜம்மு - 
கநாஷ்மீருககும் சபநாருநதும்.

இநதிய அரெறேப்புச் ெட்டம் 370, 
ஜம்மு - கநாஷ்மீரின் சிைப்புரிறேகற்ள 
உறுதி செயதிருந்தது. அ்தன்படி 1949 
மு்தல் ஓர்ளவு சு்தநதிரேநாக இருந்த 
ஜம்மு - கநாஷ்மீர்,  இன்று மூன்ைநாகக 
கூறுதபநாடப்பட்டு விட்டது.

ஆதிககம் ,  இநது ே்த வநா்தம் 
்தற்விரித்்தநாடும் ஆர்.எஸ்.எஸ். 
ஆளுறேயில் இருககும் பநா.ஜ.க. வின் 
ேத்திய அரசு இற்தச் செயதிருககிைது.

1815 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியநா, 
பிரநான்ஸ், சஜர்ேன் ஆகிய த்ெ 
்நாடுகளின் கநாஙகிரஸ் வியன்தனநாவில் 
கூடியது. அஙதக அறவகள் எடுத்்த 
முடிவின்படி இத்்தநாலிறய தரநாம், 
த்பிள்ஸ், மி்நான் என்று மூன்று 
கூறுக்ளநாகப் பிரித்து அறவகளின் 
ஆதிககத்தின் கீழ சகநாண்டு வந்தன.

 அஙதக ஆதிககமும், கிருஸ்துவ 
ே்தவநா்தமும் ்தற்விரித்்தநாடின, அந்த 
மூன்று ் நாடுகளில்.

இ்தனநால் இத்்தநாலியில் சிறு சிறு 
க்கஙகள் ஆஙகநாஙதக  ்டந்தன. 
அறவ வலிறேயற்ை, திட்டமிடப் 
படநா்த க்கஙக்ளநாகதவ இருந்தன.

இநநிற்யில் "இத்்தநாலி மூன்று 
கூறுக்ளநாகப் தபநாடப்பட்டு விட்டன. 
இத்்தநாலிறய மீண்டும் ஒதர ்நாடநாக 
ஆகக தவண்டும். வலிறேயநான 
இத்்தநாலியக குடியரறெ அறேகக, 
வநாருஙகள் - வநாருஙகள் இற்ளஞர்கத்ள", 
என்று ஒரு வலிறேயநான முழககத்ற்த 
எழுப்பினநான் தஜநாெப் ேநாஜினி.

இ ந ்த  மு ழ க க ம்  ே க கற்ள க 
கவந்தது, குறிப்பநாக இற்ளஞர்கற்ள 
ஈர்த்்தது. அப்தபநாது்தநான் "இத்்தநாலிய 
இற்ளஞர் ெஙகம்" என்ை இயககத்ற்த 
உருவநாககினநான் ேநாஜினி, 1831 ஆம் 
ஆண்டில் .

"இற்ளஞர்கத்ள, ்நாம் சிநதும் 
ஒவசவநாரு துளி ரத்்தமும் ,  ்ம் 
ெந்ததியநாககுச் சு்தநதிரக கநாற்றைக 
சகநாடுககும். கநா்ம் கடநது தபநாகுமுன் 
்ம் கடறேறயச் செயதவநாம் வநாருஙகள். 
எதிரிகற்ள விரட்டி தரநாம், த்பிள்ஸ், 
மி்நான் ஆகிய ்ம் ்தநாயகத்தில் ்ம் 
இத்்தநாலியச் சு்தநதிரக சகநாடிறய 
பைகக விடுதவநாம். இத்்தநாலியர்கத்ள, 
இ்ளம் இத்்தநாலியர்கத்ள வநாருஙகள், 
வ நா ரு ங க ள் "  எ ன் று  த ப ெ வு ம் 
ச்தநாடஙகினநான் அவன்.

விடுேநா வல்்நாண்றே அரசு. றகது 
செய்தது ேநாஜினிறய. நிறுத்தியது 
நீதிேன்ைத்தில். விெநாரறண என்ை 
சபயரில் ேநாஜினிககு ேரண ்தண்டறன 

வழஙகினநார் நீதிபதி. ்தண்டறனககுரிய 
19 ஆம் எண் குற்ைவநாளியநாக மீண்டும் 
அறடககப்பட்ட ேநாஜினி, தூககில் 
இடப்பட தவண்டிய ்நாளுககு மு்தல் 
்நாள் சிறையில் இருநது ்தப்பி , பிரஞ்ச் 
புரட்சியின் ்நாயகன் ச்ப்தபநாலியன் 
தபநாதனநாபநாட் பிைந்த கநார்சிகநா தீவில் 
்தற்ேறைவநானநான்.

அந்தத் தீவில்்தநான் இத்்தநாலிய 
இற்ளஞர் ெஙகத்தினறரக கருப்புச் 
ெ ட் றட  அ ணி ய ச்  ச ெ நா ல் லி , 
அவவியககத்ற்தக "கருஞ்ெட்றடப் 
பறட" யநாக ேநாற்றிய ேநாஜினி ்தநான், 
உ்கப் தபநாரநாளிகளின் மு்தல் 
கருஞ்ெட்றடத் ்தற்வன்.

 இத்்தறகய சூழலில் இத்்தநாலியின் 
நிற்றே தேநாெேநாயிற்று. ஒரு பககம் 
ஆஸ்திரியநா, ேறுபககம் த்பிள்ஸ், 
இன்சனநாரு  பககம்  பிரநான்ஸ்  
பறடகளின் ்தநாககு்தல்கள் கடுறேயநாக 
இருந்தன .  ே்தத்தின் சபயரநால் 
ேககள் உரிறேகள் பறிககப்பட்டன. 
ேகத்தின் சபயரநால் ேககள் கூறு 
தபநாடப்பட்டநார்கள். மூன்ைநாகப் 
பிரிககப் பட்ட அன்றைய இத்்தநாலியில், 
ே்தவநாதிகளின் ்தநான்த்தநான்றித் 
்த ன ே நா ன  தி ட் ட ங க ்ள நா லு ம் , 
அரெ அதிகநாரஙக்ளநாலும், ேககள் 
வநாற்தககுள்்ளநானநார்கள், இன்றைய 
கநாஷ்மீறரப் தபநா்.

 இந்தச் சூழலில் ்நாடு திரும்பிய 
ே நாஜினி  மி் நான் ,  ே ெ நா யன நா 
பகுதிகளில் புரட்சிககு ஏற்பநாடு செயது 
சகநாண்டிருந்தநான்.

 அப்சபநாழுது இத்்தநாலி விடு்தற்யின் 
இன்சனநாரு வீரன் கரிபநால்டி விடுத்்த 

அறழப்றப ஏற்று, கரிபநால்டியுடன் 
கருஞ்ெட்றடப் பறடறய இறணத்துக 
கரிபநால்டி ்தற்றேயில் தபநாரநாட 
முன் வந்தநான் ேநாஜினி.

 "கரிபநால்டி - ேநாஜினி இருவரும் 
ஆஸ்திரியநாறவக கடுறேயநாகத் 
்தநாககினர். பிரஞ்சுப் பறடயினறரத் 
்தடுத்துப்  பின் வநாஙகச் செய்தனர். 
த்பிள்ஸ் பறடறயத் த்தநாற்கடித்்தனர்" 
என்று செநால்லும் ஜவகர்்நால் த்ரு, 
தெவநாக, மி்நான் ஆகிய பகுதிகள் 
மீ ட் க ப் ப ட் ட ன  எ ன் ை நா லு ம் 
இத்்தநாலியின் விடு்தற் அப்தபநாது 
ெ நா த் தி ய ே நா கவில்ற்  என்றும் 
கூறுகிைநார்.

அ டு த் ்த  சி ்  ் நா ள் க ளி ல் 
எ தி ர் ப நா ர நா ே ல்  ஆ ஸ் தி ரி ய ப் 
பறடயினரநால் றகது செயயப்பட்டு 
நீ தி ேன் ை த்தில்  நிறு த் ்த ப் பட்ட 
ேநாஜினிககு இரண்டநாவது ்தடறவயநாக 
ேரண ்தண்டறன விதிககப்பட்டுச் 
சிறையில் அறடககப்பட்டநான்.

 அ ந ்த க  க நா ்  க ட் ட த் தி ல்  
பீட்ேநான்டின் அரென் விகடர் 
இம்ேநானுதவற் இத்்தநாலியின் 
ேன்னனநாகக முயன்று சகநாண்டு 
இருந்தநான், அவனின் ்தற்றே 
அறேச்ெர் கவூர். அ்தனநால் அவன் 
பிரநான்சுககும், ஆஸ்திரியநாவுககும் 
இறடதய ்தவைநான செயதிகளின் 
மூ்ம் பறகறேறய ஏற்படுத்துகிைநான். 
விற்ளவு, பிரஞ்சுப் பறட ஆஸ்திரியநா 
மீது தபநார் ச்தநாடுத்துத் த்தநாற்கடித்்தது. 
உ ட த ன  தி ட் ட மி ட் ட ப டி 
இம்ேநானுதவலின் பறடகளுடன் 
கரிபநால்டியுடன் இறணநது பிரஞ்சுப் 
பறடறயத் ்தநாககிச் சி்தைடித்து 
த்பிள்ஸ், சிசிலியநா பகுதிகற்ளக 
றகப்பற்றினநார்கள்.

 இந்த நிற்யில்  ஆஸ்திரியநா விதித்்த 
ேரண ்தண்டறனயிலிருநது,  ேநாஜினிறய  
விடுவிககக  தகநாரி  க்கஙகள் 
சவடித்்தன ,  ஆர்ப்பநாட்டஙகள் 
்றடசபற்ைன.

்ண்டனில் ்றடசபற்ை ஒரு 
கண்டன ஆர்ப்பநாட்டத்தில் கநாரல் 
ேநார்கஸ் இப்படிப் தபசினநார் , 
" த்தநாழர்கத்ள, இத்்தநாலி அழிறவ 
த ் நா க கி ப்  த ப நா ய க  ச க நாண்டு 
இருககிைது. ்நாற்ள ேநாஜினிககு 
ேரண ்தண்டறன நிறைதவற்ைப்படும் 
என்று செயதி வநதிருககிைது. . .  அது 
நிறைதவறுேநானநால் அந்த வீரனின் 
பின்னநால் ்ம்றேப் தபநான்ைவர்கள் 
இருநதும் பயனில்ற் என்ை பழி வநது 
தெரும். . .  அகி் உ்கமும் ேநாஜினியின் 
விடு்தற்ககநாகப் தபநாரநாடதவண்டும். 

அன்று இத்தாலி
இன்று கதாஷ்மீர்

எழில். இளங்கோவன்

த�ொடர்ச்சி அடுத� பக்கம்...

மாஜினி
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2000 ஆணடுகளுககும் றமலைடாக வலி்ம வடாயந்த 
கருத்தியலைடால் முன்தனடுககபபட் தபௌத்தம், தபௌத்த 
அரசுகளி்ம் றதடால்விய்்ந்த றவதமதம் என்ற படாரபபனியம் 
வீழ்்சசிய்்வில்்லை. மடாறடாக மீணடும் மீணடும் எழுந்து 
வந்து தகடாணடு இருககிறது.

தமிழகத்தில் படாரபபனியத்தின் ்சமூக அநீதிக்ள 
எதிரத்துப றபடாரடாடி, படாரபபனிய றவகத்்தத் தடுத்து 
நிறுத்தினடார ஐயடா தந்்த தபரியடார.

இந்திய அளவில் படாரபபனிய றவதஙகள, பிரடாம்ணஙகள, 
ஆரணயஙகள, உபநி்தஙகள, மனுஸமிருதி, றவத 
இதிகடா்சஙகள றபடான்ற்வக்ள முன்்வத்துப படாரபபனிய 
்சமூக அநீதிக்ள அககுறவறு, ஆணிறவறடாகக கிழித்துப 
றபடாட்டார றபரறிஞர ்டாக்ர அம்றபத்கர.

எவவளவு அடிதகடாடுத்தடாலும் ்சடாகடாமல் உயிரத்ததழும் 
படாம்்பப றபடாலை, படாரபபனியம் படாம்பின் நஞ்சுககு்ச 
்சமமடான வர்ணடாசிரம அநீதி்ய நி்லைநடாட் மு்னந்து 
தகடாணடிருககிறது.

 தஹகற்வர, றகடால்வடால்கர உளளிட்வரகளினடால் 
வி்தககபபட் `ஏகஇந்தியடா' என்ற றகடாடபடாட்், 
`ரடாமரடாஜ்ஜியம்' என்ற தபயரடால் உருவடாககத் துடித்துக 
தகடாணடிருககிறது ஆர.எஸ.எஸஜும் அதன் அரசியல் 
பிரிவடான படா.்.கவும்.

இன்்றய மத்திய படா.்.க அரசு, ரடாமரடாஜ்ஜியத்்த 
றநடாககி எடுத்து ்வககும் ஒவதவடாரு அடியிலும் இந்து  
மதவடாதம், இஸலைடாமிய - கிருத்துவ - தடாழ்த்தபபட் 
தலித் மககளுககு எதிரடான ்சமூக அநீதிக்ள இ்ழத்துக 
தகடாணடிருககிறது.

நடாளுகதகடாரு ்சட்ம், ஆளுகதகடாரு றப்சசு என்ப்த்ச  
த்சயதுதகடாணடிருககும் படா.்.க அரசு மடாநிலைஙகளுககு எதிரடாக, 
மடாநிலை சுயடாடசிககு எதிரடாக்ச த்சன்று தகடாணடிருபபது 
நடாடடின் அ்மதிககு ஊறு வி்ளவிபபதடாகறவ அ்மகிறது.

்சரவடாதிகடாரம், மதவடாதம், ்சடாதியம் இ்வகளினடால் 
மடடுறம த்சயயபபடும் ஆடசியும், அதிகடாரமும் மககளின் 
றகடாபத்தடால் த்ரமட்மடாகும் என்பது வரலைடாறு.   

வரலாறு  
ஒரு நாள் திரும்பும்

(இத்்தநாலி) ்நாடு பிைகு விடு்தற்யறடயட்டும், மு்தலில் 
ேநாஜினி விடு்தற்யநாக தவண்டும். அவறனத்  தூககிலிட்டநால் 
அந்த அரெநாஙகம் இருககும் இடம் ச்தரியநாேல் ச்நாறுஙகும். 
இது ் ம் எச்ெரிகறக".

 

கநாரல் ேநார்கஸ் இவவ்ளவு சூடநாகப் தபசியது ஓர் 
அதிர்வற்றய ஏற்படுத்தியது.

ஐதரநாப்பிய இற்ளஞர் ெஙகம், சுவிஸ்ெர்்நாநது இற்ளஞர் 
ெஙகம், ேறுே்ர்ச்சி இயககம், ேநாணவர் ெஙகஙகள், 
விடு்தற்ப் தபநாரநாட்ட இயககஙகள், கருஞ்ெட்றடப் 
பறடயினர் என்று ேநாஜினியின் விடு்தற்ககு ஆ்தரவநாக 
ேககள் ஒன்று திரண்டநார்கள்.

 ேககளின் எழுச்சிறயப் பநார்த்்த ஆஸ்த்திரிய அரென், 
ேநாஜினிறய ேரண ்தண்டறனயில் இருநது விடுவித்்தநான். 
பின்னர் ்தநதிரேநாகக றகது செயது சகயடநா என்ை இடத்தில் 
சிறையில் அறடத்து விட்டநான்.

கரிபநால்டி, கவூர் இருவரின் ச்தநாடர் தபநாரநாட்டஙகளின் 
முடிவில், 1861 ஆம் ஆண்டில் விகடர் இம்ேநானுதவல் 
இத்்தநாலியின் ேன்னன் ஆககப்பட்டநான். தரநாம், சவனிஸ் 
இரண்டும் 10 ஆண்டுகளுககுப் பின் விடு்தற் ஆயின.

ே்தவநாதிகளின் ஆட்சி அதிகநாரஙக்ளநால் மூன்ைநாகக 
துண்டநாடப்பட்ட இத்்தநாலி பின்னநாளில் ஒதர ் நாடநாகவும், 
சு்தநதிர இத்்தநாலியக குடியரெநாகவும் ஆனது.

இறுதியநாக ஒரு செயதி. 1805 ஜுன் 22 ஆம் ்நாள் 
சஜதனநாவநாவில் பிைந்த தஜநாெப் ேநாஜினி, 1872 ேநார்ச் 
10 ஆம் ்நாள் ேரணேறடந்தநான். இத்்தநாலியின் றபெநா 
்கரக தகநாபுரத்திற்கு அருகில் அவன் உடல் அடககம் 
செயயப்பட்டது.

இந்த வர்நாறு அன்றைய இத்்தநாலிககும், இன்றைய 
கநாஷ்மீருககும் சபநாருநதும்.

முன் பக்கத த�ொடர்ச்சி ...

கரிபால்டி

சென்்னை திருக்குறள் மதாநதாடு

2019 ஆ்கஸ்ட் 12 ஆம் நொள், தென்்னை ்கொமரொெர் அரங்கததில் 
ந்டதபற்ற  திருககு்றள் மொநொட்டு மம்டயில் ஆசிரியர் கி. வீரமணி, 
சுப.வீரபொண்டியன், திருமொவளவன், ம்கொ்வ இரொமககிருட்டிணன், 
நடி்கர் ெததியரொஜ், தபொழிலன் உள்ளிட்மடொர்.
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்தநற்த சபரியநார் – தபரறிஞர் அண்ணநா 
இருவரும் முன்னின்று ்டத்திய 
திருககுைள் ேநா்நாட்டிற்குப் பிைகு்தநான், 
்தமிழ ் நாட்டித்  அதுவறரயில் 
திருககுைற்ளப் பற்றிதய தகள்விப்படநா்த 
பநாேரன்கூட அது என்ன திருககுைள் – 
அவர் யநார்  திருவள்ளுவர் என்று அறிநது 
சகநாள்்ள விரும்பினநான். அவனுககுத் 
திருவள்ளுவறர அறிமுகப்படுத்்தத் 
திரநாவிட இயககம் அன்றைககு 
முன்வந்தது.

- க ற ் ஞ ர்  க ரு ண நா நி தி 
(முரசெநாலி 17.02.2008)

வ்ளர் நது  நி ற்கும்  ப நா ர்ப்பன 
வல்்நாதிககப் தபரநாபத்து, ்தமிழச் 
ெமூகத்திறனப் சபருஙதகடநாயச்  சூழநது  
நிற்கும் தவற்ளயில் ,  பநார்ப்பன 
ஆ தி க க த் ற்த  எ தி ர் ப் ப ்த ற் கு த் 
திருககுைற்ள ஆயு்தேநாய முன்னிறுத்தி 
்டநது முடிநதுள்்ளது, 12.08.2019 அன்று 
சபரியநாரிய உணர்வநா்ளர்கள் கூட்டறேப்பு சென்றனயில் 
்டத்திய திருககுைள் ேநா்நாடு.

பநார்ப்பன ஆதிககத்திலிருநது ்தமிழர்கற்ள விடுவிககும் 
தபநாரநாட்டத்தில், ெமு்தநாயத் துறையில் ேட்டுேல்்நாது 
பண்பநாட்டுத் துறையிலும் முயற்சிகள் தேற்சகநாள்்ளப்பட 
தவண்டும் என்ை கருத்்தநாககத்ற்த முன்றவத்்தவர் ்தநற்த 
சபரியநார். அ்தற்கநான பண்பநாட்டுத் ்த்ளத்தின் முககிய 
கூறுகளுள் திருககுைளும் ஒன்று.

திருககுைள் இநது ெனநா்தன நூல் என்ை ஒரு சபநாயயநான 
பரப்புறர, கநாவிக்ளநால் ச்தநாடர்நது முன்றவககப்பட்டுக 
சகநாண்டிருககும் இன்றைய சூழலில், திருககுைள் ேநா்நாடு 
அககூற்றுககுத் ச்தளிவநான ேறுப்புறரறயத் ்தநதுள்்ளது. 
“ஆரியம்தபநால் உ்கவழககழிநச்தநாழிநது சிற்தயநாவுன் 
சீரி்ளறேத் திைம்வியநது செயல்ேைநது வநாழத்துதுதே” என்ை 

வரிகத்ளநாடு ேநா்நாட்டின் ச்தநாடககத்தில் 
பநாடப்பட்ட ்தமிழத்்தநாய வநாழத்துப் 
பநாடல், எதிர்ககப்பட தவண்டிய 
ஆதிககத்ற்தக குறிப்பநாக உணர்த்திக 
கநாட்டியது சிைப்பு .  திருககுைள் , 
பநார்ப்பனியத்திற்கு – ேனு்தர்ேத்திற்கு – 
ெனநா்தனத்திற்கு எதிரநானத்த என்பற்த 
ேநா்நாட்டு அரஙகில் தபசியவர்களின் 
உறரகள் எதிசரநாலித்்தன.  ஒதர 
த்தெம் – ஒற்றைக க்நாச்ெநாரம், இநதி – 
ெேஸ்கிரு்தத் திணிப்பு, புதிய கல்விக 
சகநாள்றக  உள்ளிட்ட ஆதிககப் 
தபநாககுக்ளறனத்ற்தயும் விேர்சிககும் 
்த்ளத்திறன இம்ேநா்நாடு ஏற்படுத்திக 
சகநாடுத்்தது குறிப்பிடத்்தககது. அத்த 
த்ரம்,  திருககுைற்ளப் புனி்தப்படுத்்தநாேல், 
திருககுைளில் உள்்ள சபண்ணியம் 
ெநார்ந்த பிற்தபநாககநான கருத்துகற்ளயும் 
தேறடயில் விவநாதித்்தது, சபரியநாரியப் 
பநார்றவககுச் ெநான்ைநாய அறேந்தது. 

திருககுைள் வ்ளர்ச்சிககுப் சபரும்பஙகளிப்பிறன ஆற்றிய 
கற்ஞரின் செயல்பநாடுகற்ள முன்னிற்ப்படுத்்தநா்தது, 
ேநா்நாட்டிற்குப் சபநாலிறவச் தெர்ககவில்ற். ேநா்நாட்டின் 
ச்தநாடககத்தில் அைச்சுடர் ஏற்றிய நிகழவு சபரியநாரியத்துககு 
உகந்த்தநா என்ை தகள்வியும் ் ம்மிடம் எழநாேல் இல்ற்.

ேநா்நாட்டில் நிறைதவற்ைப்பட்ட தீர்ேநானஙகள் 
திருககுைற்ள ேககளிறடதய சகநாண்டுசெல்வ்தற்கு 
மு ன் சன டு க க ப் ப ட த வ ண் டி ய  மு ய ற் சி க ற ்ள ச் 
சுட்டிககநாட்டியது. திருககுைற்ளதயநா, திருவள்ளுவறரதயநா 
ஒரு ெநாதி அல்்து ஒரு ே்தத்துககுள் வறரயறுகக 
முற்படுவது, குைள் ச்றிறய வலுவிழககச் செயவ்தநாகும். 
அத்்தறகய முயற்சிகற்ள முறியடிககும் த்நாககுடன் 
இதுதபநான்ை ேநா்நாடுகள் ்டத்்தப்படுவது, கநா்த்தின்  
த்தறவயநாகும்.

திருக்குறள் மாநாடு –காலத்தின் தேவை!

திருககு்றள் மொநொட்டுத தீர்மொனைங்கள் 

1.  திருக்குறளை இயக்்கப்படுத்தி நளைமுளறப்படுத்்த வேண்டும்.

2. ்தமிழநநாட்டின் வ்தசிய நூலநா்கத் திருக்குறளைத் ்தமிழநநாடு அரசு   
   அறிவித்திை  வேண்டும்.

3.  சநாதி சமயமறற சமு்தநாயத்ள்த நலேழிப்படுத்திை, திருேள்ளுேளர
    உள்ைைக்கித் ்தமிழநநாட்டின் இலச்சிளைளய மநாறறியளமக்்க வேண்டும்.

4. திருக்குறள் விழநாளேப ்பண்்பநாட்டு நி்கழேநா்க ்தமிழர்கள்  
   முன்்ைடுத்துக் ் ்கநாண்ைநாை வேண்டும்.

5.  ்தமிழர்களின் குடும்்ப நளைமுளற்களைத் திருக்குறளை அடிப்பளையநா்கக்  
    ் ்கநாண்டு  அளமத்துக் ் ்கநாள்ைவேண்டும்.

6. ேழி்பநாட்டிைங்கள் அளைத்திலும் திருக்குறள் அறிே்கம் என்கிற  
    ் ்பயரில  நூல்கம் அளமத்திை வேண்டும்.

7. ேள்ளுேர வ்கநாட்ைம் , ்கன்னியநாகுமரி திருேள்ளுேர சிளல, நம்பியூர -  
   குறள் மளல மு்தலநாைேறளறப ்பநாது்கநாக்்கவும் சீரளமக்்கவும் வேண்டும்.

8.  உல்கத் திருக்குறள் மநாநநாட்ளைத் ்தமிழ்க அரவச நைத்திை வேண்டும்.

9. திருக்குறளைப ்பநாரப்பனிய இந்து சைநா்தைத்்தன்ளமவயநாடு  
   அளையநாைப்படுத்தும்   சிலரின் வ்பநாக்கு்களை இந்்த மநாநநாடு  
   ேன்ளமயநா்கக் ்கண்டிக்கிறது.

வவற்றிசவசெல்வன்


