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‘கெய் அனுமொன்’

ஒரே நாடு 
ஒரே ‘‘கார்டு’’

சுைவீரைாண்டியன் 



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   ஜூன் 29, 20192

õ£ó Þ¬íòÞî› (êQ‚Aö¬ñ«î£Á‹) • F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2050 • ஜூன் 29, 2019 Weekly E-paper JUNE 29, 2019

ÝCKò˜: ²ð.ióð£‡®ò¡

"ஒரே...."வரிசையில் இபரபோது 
வந்திருபபது, இந்தியோ முழுவதும் 
ஒரே குடும்ப அடசடை எனபதோகும்.  
ஏசைகளுக்கு நனசமை சையவதறகோக, 
ஊைசை ஒழிபபதறகோக, இேண்டு 
அடசடைகள் சவத்திருபபசதத் 
தடுபபதறகோக......எனறு இதறகுப பல்ரவறு 
நியோயஙகள் கறபிக்கபபடுகின்றன. 
இபபடித்தோன, 1,000 ரூபோய, 500 
ரூபோயத் தோள்கசைச் சைல்ைோதசவ 
எனறு அறிவிக்கும்ரபோதும் பை 
கோேணஙகசைச்  சைோனனோரகள். 
ஒனறு கூடை நசடைமுச்றயில் 
உண்சமையோகவில்சை. 

சபோது விநிரயோக முச்றயில் 
இந்தியோவிரைரய தமிைகம்தோன 
இனறும் முதலிடைத்தில் நிறகி்றது. 
வடைமைோநிைஙகள் பைவறறில் இந்த 
விநிரயோக முச்ற மிகவும் பினதஙகி 
உள்ைது. 1966ஆம் ஆண்டு தமிைகம் 
கடுசமையோன அரிசிப பஞைத்தில் 
தவித்தது. அறிஞர அண்ணோ 
ஆடசிரயறறு ஆறு மைோதஙகளில் அது 
ைரி சையயபபடடைது எனபது வேைோறறு 
உண்சமை. இது குறித்து எவரும் ரபசுவதில்சை. 
இந்தியோ முழுவதும் ஒரே குடும்ப அடசடை 
எனகின்றனர. 

ஒரே மைோநிைத்தில் ஒரு ஊரிலிருந்து 
இனசனோரு ஊருக்கு மைோற்றைோகிப 
ரபோகின்றவரகள் தஙகள் குடும்ப அடசடைசய 
மைோறறிக் சகோள்வதறரக சபரும் போடைோக 
இருக்கி்றது. இபரபோது இந்தியோ முழுவதும் 
எஙகு சைன்றோலும் ஒரே அடசடைசய 
சவத்துக் சகோள்ைைோம் எனகின்றனர. வடை 
மைோநிைஙகளிலிருந்து சதனனிந்தியோ ரநோக்கி, 
குறிபபோகத் தமிைகம் ரநோக்கி இபரபோது 
ைோசே ைோசேயோகத் சதோழிைோைரகள் 
வருகின்றனர. 

அவரகளுக்கோன திடடைமைோகரவ இது 

சதரிகி்றது.

ஒடடுசமைோத்தமைோக, இந்த 
"ஒரே...." வரிசைத் திடடைஙகளில் 
ஒளிந்திருபபது இேண்ரடை இேண்டுதோன. 
ஒனறு, ரதசிய இனஙகளின 
அசடையோைஙகசை முறறிலுமைோக 
அழிபபது. இேண்டைோவது, மைோநிை 
சுயோடசி எனனும் ரகோடபோடசடை 
முறறிலுமைோகத் தகரத்து, மைத்திய 
அேசு மைடடுரமை வலிசமையோன, 
ஒரே அேைோக ஆவதறகு வழிவசக 
சையவது!

ஒவசவோருவருக்கும் அசடையோைம் 
எனபது உயிரநோடிசயப ரபோன்றது. 
அந்த அசடையோைத்சத அழித்து, 
அசனவருக்கும் ஒரே மைோதிரியோன 
அசடையோைத்சதக் சகோடுக்க முயல்வது, 
ஜனநோயகத்திறகு நூறறுக்கு நூறு 
எதிேோனது. ஒறறுசமையோய வோழவது 
ரவறு, ஒரே மைோதிரி வோழவது ரவறு. 
எல்ரைோரும் ஒரே மைோதிரி, ஒரே 
சமைோழிசயப ரபை  ரவண்டும், 

ஒரே மைோதிரியோன உணசவத்தோன உண்ண  
ரவண்டும், ஒரே மைதத்சதத்தோன பினபற்ற 
ரவண்டும் எனபசதல்ைோம் ைரவோதிகோேத்தின 
ைோேரமையனறி ரவறில்சை.

மைத்திய அேசு சவறும் ஒருஙகிசணபபு 
அேைோக மைடடுரமை இருக்க ரவண்டும் 
எனபதும்,  மைோநிை அேசுகரை கூடுதல் 
அதிகோேம் உசடையசவகைோக இருக்க 
ரவண்டும் எனபதும் மைோநிை சுயோடசிக் 
ரகோடபோடடின அடிபபசடை. எஞசிய 
அதிகோேஙகளும் (residual powers) மைோநிை 
அேசுகளிடைரமை இருக்க ரவண்டும். ஆனோல் 
இசவ அசனத்திறகும் எதிேோன ரபோக்சகரய 
மைத்திய அேசு கடடைவிழத்து விடுகி்றது.

"ஏகம்" எனபது வனமுச்ற. "அரநகம்" 
எனபரத நனமுச்ற .

ஒரே நாடு 
ஒரே ‘‘கார்டு’’

சுை.வீரைாண்டியன் 

ஒட்டும�ொத்த�ொக, இந்த "ஒரே...." 
வரிசைத திட்்டஙகளில் ஒளிநதிருப்பது 

இேணர்ட இேணடு்தொன். 
ஒன்று, ர்தசிய இனஙகளின் 

அச்டயொளஙகசள முற்றிலு�ொக 
அழிப்பது. இேண்டொவது, �ொநில 
சுயொட்சி என்னும் ரகொட்்பொட்ச்ட 

முற்றிலு�ொகத ்தகர்தது,  
�ததிய அேசு �ட்டுர� வலிச�யொன, 
ஒரே அேைொக ஆவ்தற்கு வழிவசக 

மையவது!



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   ஜூன் 29, 20193

மதவாதம்-சாதியம்
ஆணவப்படுக�ாலை

‘ பைந்தமிழ் ’ ைாபு

ைொதியத்தொல் மகொல்லப்பட்்ட கொ்தலர்கள்

ைொதியக் மகொசலகொேன்

"யொயும் ஞொயும் யொேொகியரேொ

எநச்தயும் நுநச்தயும் 
 எம்முசைக் ரகளிர்

யொனும் நீயும் எவவழி அறிதும்

மைம்புலப ம்பயல்நீர் ர்பொல

அன்புச்ட மெஞைம்  
 ்தொம் கலந்தனரவ“ 
 எனக் கோதைரகசைத் 

சகோண்டைோடிய தமிழச் 
ைமூகத்தில்தோன இனறு 
ஆணவப படுசகோசைகள் 
சதோடைரகின்றன.. 

தலித் ைமூகத்சதச் ரைரந்த 
சபண்சணத் திருமைணம் 
சையய முயன்றதோல், தம்பிசய அண்ணரன ஆணவக்சகோசை 
சையத சகோடூேம் ரகோசவ மைோவடடைம் ரமைடடுபபோசையத்தில் 
நடைந்திருக்கி்றது. 

ரமைடடுபபோசையம் ேஙகேோயன ஓசடைப பகுதியிசனச் ரைரந்த 
கனகேோஜ் என்ற இசைஞர அருந்ததியர ைமூகத்சதச் ரைரந்த 
வரசினி பிரியோ என்ற சபண்சணக் கோதலித்துத் திருமைணம் 
சையய முயன்றதோல் சைோந்த அண்ணனோரைரய சவடடிப 
படுசகோசை சையயபபடடுள்ைோர.

கனகேோஜூம், வரசினி பிரியோவும் சபறர்றோர மைறறும் 
உ்றவினரகளின  அேடடைல் மிேடடைல்களுக்கு  
அஞைோது  நீண்டை நோடகைோகக் கோதலித்து 
வந்துள்ைனர. இருவரும் சவவரவறு ைமூகத்சதச் 
ரைரந்தவரகள் எனபதோல், சபறர்றோரின கடும் 
எதிரசப மீறி, ைோதி மைறுபபுத் திருமைணம் சையய 
முடிசவடுத்துள்ைனர. இதனோல் ஆத்திேமைசடைந்த  
கனகேோஜின அண்ணன விரனோத் கனகேோஜ், 
வரசினி பிரியோ இருவசேயும் ைேமைோரியோக 
அரிவோைோல் சவடடி உள்ைோர. இதில், கனகேோஜ்  
ைம்பவ இடைத்திரைரய உயிரிைந்தோர. அவேது 
கோதலி வரசினி பிரியோ உயிருக்கு ஆபத்தோன 
நிசையில் ரகோசவ அேசு மைருத்துவமைசனயில் 
அனுமைதிக்கபபடடுள்ைோர.

இந்தச் ைோதி ஆணவபபடுசகோசை திடடைமிடரடை 
நிகழத்தபபடடைது எனவும், முனரப கனகேோஜும் - 
வரசினி பிரியோவும் திருமைணம் சையதுசகோண்டைோல் 
சவடடி ஆறறில் வீசுரவோம் என கனகேோஜின 
அண்ணன சகோசை மிேடடைல் விடுத்ததோகவும்  
வரசினி பிரியோவின தோய அமுதோ சையதியோைரகளிடைம்  
சதரிவித்துள்ைோர.

"என மைகள், கனகேோசஜக் கோதலிபபது எஙகளுக்கு முனனரே 
சதரிய வந்தது. நோஙகள் அருந்ததியரகள், அவரகள் ரவறு ஒரு 
இசடைநிசைச் ைோதிசயச் ரைரந்தவரகள். சிை நோடகளுக்கு முன  
விரனோத், மைறறும் அவருடைன சிை ரபர ‘உஙகள் சபண்,எஙகள் 
ைோதிப சபயரனோடு ரபசினோல் சவடடி ஆறறில் வீசி விடுரவோம்’ 
எனறு எஙகசை மிேடடினோரகள். எனரவ, நோஙகள் என 
மைகசை அவைது போடடி வீடடில் சகோண்டு ரபோய சவத்து 

இருந்ரதோம். அஙகிருந்து 
சவள்ளிக்கிைசமை வீடசடை 
விடடுச் சைனறு விடடைோர. இது 
சதரிந்து நோஙகள் அவரகசைத் 
ரதடி வந்த சபோழுது, அந்தச் 
ைோதிசய ரைரந்த ஒரு சிைர 
நடு இேவில் எஙகள் வீடடிறகு 
வந்து உன மைகள் மைடடும் 
கனகேோரஜோடு ரபோய இருந்தோல் 
அவவைவுதோன எனறு, எஙகள் 
ைோதியின சபயசேச் சைோல்லி 
ரமைோைமைோன வோரத்சதகைோல் 
மிேடடினோரகள். எஙகள் 
சபண்ணுக்கு ஏதும் ரநரந்துவிடைக் 
கூடைோது எனறு பதற்றத்ரதோடு 

ரதடிய சபோழுதுதோன ரநறறு 
இந்தச் சையதி வந்தது,"  எனறு 

கண்ணீர மைல்கக் கூறினோர.

தமிைகத்தில் ஆணவக் சகோசை எண்ணிக்சக 
அதிகரித்துக்சகோண்ரடையிருக்கி்றது. ஆனோல், போஜகவின 
எடுபிடியோக இருக்கும் அதிமுக அேசு இசத ஒபபுக்சகோள்வரத 
இல்சை.

கடைந்த 2018ஆம் ஆண்டு சவளிவந்த ஓர ஆயவறிக்சக,  
80-க்கும் ரமைறபடடை ஆணவக் சகோசைகள் கடைந்த ஓேோண்டில் 
நடைந்திருபபதோகவும், கடைந்த மூன்றோண்டுகளில் முந்நூறுக்கும் 
ரமைறபடடை ஆணவக் சகோசைகள் நடைந்திருபபதோகவும் 

சதரிவிக்கி்றது.

தரமைபுரி இைவேைன,  உடுமைசைபரபடசடை 
ைஙகர,  ரகோகுல் ேோஜ்,  என  ஆணவக்சகோசைகள் 
சதோடைரவதன கோேணம் ைமீபகோைமைோகத் 
தமிைகத்தில்  ரவரூனறியிருக்கும் மைதவோதமும்  
ைோதியப ரபோக்குரமை ஆகும். 

இத்தசகய ைோதிசவறிக்கு இசேயோகிக் 
சகோண்டிருக்கும் மைக்களின வலிசயப புரிந்துசகோண்டு 
அேசு உடைனடியோக ஆணவப படுசகோசைக்கு 
எதிேோன கடுசமையோன ைடடைத்சத இயற்ற 
ரவண்டும். ரமைலும் ைோதி ஒழிபபில், கோதல் 
திருமைணத்தில் நம்பிக்சகயுசடையவரகள் இதறகோன 
முனசனடுபபுகசை எடுக்க ரவண்டும்.

அது மைடடுமைனறி ைோதி ஒழிபபின ரதசவ குறித்தும் 
ஆண் சபண் உ்றவு பறறியும் போடைத்திடடைத்தில் 
ரைரபபதறகோன முயறசிகசையும்  ரமைறசகோள்ை 
ரவண்டும். 

ஏசனனில் ஆணும் சபண்ணும் கோதலிபபது, 
திருமைணம் புரிவது, அல்ைது திருமைணமினறி ஓர இல்ைத்தில் 
ரைரந்து வோழவது, எல்ைோம் அவரகளின அடிபபசடை உரிசமை. 
இதில்  மூக்சக நுசைபபதறகு யோருக்கும்  உரிசமையும் கிசடையோது.

"சுதந்திேமைோன கோதலுக்கு இடைமிருந்தோல்தோன ஒரு நோரடைோ 
ஒரு ைமூகரமைோ அறிவு, அனபு, நோகரிகம்,  முதலியவறறில் 
சபருக்கமைசடையும். நிரபபந்தத் திருமைணம் இருக்குமிடைத்தில் 
மிருகத்தனசமையும் அடிசமைத்தனசமையும்தோன சபருகும்" 
எனகி்றோர தந்சத சபரியோர
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தமிைகப சபரியோர மைண்ணில் 
தோமைசே மைைேோது, தனனோல்  
வேமுடியோது எனபதனோல் 
பள்ளிக்கூடைஙகளின மூைம் 
இந்துத்துவச் சிந்தசனசய 
திணித்து உள்ரை நுசைகி்றது 
போஜக. இச்சையதிசயச் ைமூக 
வசைத்தைஙகள் பைவறறில் 
போரக்கமுடிகி்றது

அ- அம்மைோ, ஆ- ஆடு, இ-இசை 
என்ற மைதம் ைோேோத பசைய 
போடைத்திடடைத்சத மைோறறி, 
அ-அகத்தியர, ஆ-ஆஞைரநயர, 
இ-இமையம், ஈ-ஈைன என்ற இந்துத்துவ அடிபபசடை 
வோதத்சத மைைசையரகளின மூசையில் திணிக்கும்  புதிய 
போடைத்திடடைத்சத இவவோண்டு சகோண்டுவந்துள்ைது. 
இது வனசமையோன கண்டைனத்துக்குரியது.

அதுரபோை 7ஆம் வகுபபுப போடைப புத்தகத்தில் இந்தியோவின 
ஆடசி சமைோழி இந்தி என அச்சிடைபபடடிருந்தது. 

8ஆம் வகுபபு ைமூக அறிவியல் போடைத்தில் ஆஙகிரையரகள் 
நோடசடை விடடுச் சைன்றபின இந்தியோவில் முஸ்லீம் 
ஆடசிசய நிறுவ முஸ்லீம் தசைவரகள் முயன்றோரகள் 
எனறும்- கோமைேோஜர, முத்துேோமைலிஙகம்(ரதவர), ைோமி 
சவகுண்டைர ஆகிரயோர பறறியும் தவ்றோன தகவல்கள் 
பள்ளிப போடைபபுத்தகஙகளில் இடைம்சபறறிருந்தன. 

கல்வியோைரகள், தமிைறிஞரகளின கடுசமையோன எதிரபபோல் 
7, 8, 10 ஆகிய வகுபபுகளில் ரமைறசைோனனசவகசைத் 
திரும்பப சபறறிருபபதோகத் தகவல்கள் வந்துள்ைன.

இதுமைடடுமில்ைோமைல் திருபபூரில் ஒரு பள்ளிக்கூடைத்திறகுத்  
துரேோணரின சபயர சூடடைபபடடுள்ைது. 

துரேோணருக்கும் தமிழநோடடிறகும் எனன சதோடைரபு? 
வடைநோடடுத் துரேோணசேத் தமிழநோடடில் நுசைத்து 
இந்துதுவோசவத் தூக்கி நிறுத்தப போரக்கி்றது  
ஆர.எஸ்.எஸ்.- போஜக. 

இபபடி ரநேடியோக முகம் சகோடுக்க முடியோமைல், 
பு்றக்கசடை வழியோகத் தமிழநோடடிறகுள்ளும் நுசையும் 
மைதவோத ைக்திகளின ரகோசைத்தனத்சதத் தமிைரகள் ஏறறுக் 
சகோள்ை மைோடடைோரகள்.

ஆர.எஸ்.எஸ்- போஜக, பதுஙகி நுசையும் ரகோசைகள். 
ஆனோலும் தமிைகம் எச்ைரிக்சகயோக இருக்க  
ரவண்டும். 

்பதுஙகி நுசையும் ரகொசை

மைன்சன

ஈரேொடு

திருபபூர்

ஐம்ம்பரும் விைொ

23-6-2019 அன்று, திேொவி்ட இயக்கத ்தமிைர் ர்பேசவயின் ்தசலச� 
அலுவலகததில், மைன்சன �ொவட்்டக் குழுவின் கலநதுசேயொ்டல் கூட்்டம் 
ெச்டம்பற்ைது. கூட்்டததிற்குப ர்பேசவயின் �ொவட்்டத ்தசலவர் கொர்ததிக் 
்தசலச� ்தொஙகினொர்.

23-6-2019 அன்று திேொவி்ட இயக்கத ்தமிைர் ர்பேசவயின் ஈரேொடு 
�ொவட்்டக் கிசளயின் கலநதுசேயொ்டல் கூட்்டம் �ொவட்்டத ்தசலவர் ரைகர் 
்தச�ச�யில் ெச்டம்பற்ைது. கூட்்டததில் �ொநில அச�பபுச் மையலொளர் 
ர்தொைர் புரலநதிேன் சிைபபு அசைப்பொளேொகக் கலநதுக்மகொண்டொர்.

23-6-2019 அன்று திேொவி்ட இயக்கத ்தமிைர் ர்பேசவயின் திருபபூர் 
�ொவட்்டக் குழுவின் கலநதுசேயொ்டல் கூட்்டம் �ொவட்்டத்தசலவர் ்தண்ட்பொணி 
்தசலச�யில்  ெச்டம்பற்ைது. �ொநில �ண்டலப ம்பொறுப்பொளர்கள்  
இதில் கலநதுமகொண்டனர்.

்தமிழ் இலக்கிய உசேயொசிரியர் புலியூர்க் ரகசிகன் இலக்கியப ர்பேசவ, 
்தமிைொயவு அைக்கட்்டசள இசைநது ெ்டததிய ஐம்ம்பரும் விைொவில்  ர்பேசவ 
உறுபபினர் இேொ.உ�ொவிற்கு ஊ்டகவியல் துசைக்கொன விருதிசன, ்தமிைக 
அச�ச்ைர் ்பொணடியேொஜன் வைஙகினொர்.
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போேதிய ஜனதோ கடசியின 
நோகரிகமைற்ற ஆடசியில் இந்த  
நோடடு மைக்கள் சிக்கிக் 
சகோண்டிருக்கி்றோரகள். மைதவோத 
நீர ஊறறி இந்த நோடசடை  
விஷச் சைடி நிச்றந்த கோடைோய 
மைோறறி வருகின்றனர. இந்த  
விஷச் சைடிகளின ரவரகள் 
மைனித உயிரகசை உறிஞசுகின்றன. 

ஜோரகண்ட மைோநிைத்தில் 
உள்ை ைேோயரகைோ – கர்ஸவன 
மைோவடடைத்தில் ஜூன மைோதம் 
18ம் ரததி தபசேஸ் அனைோரி எனும் 22 வயது இசைஞன  
திருடைச் சைன்ற ரபோது  சகயும் கைவுமைோக மைோடடிக்சகோண்டைோன. 
ஊரப சபோதுமைக்கள் ‘சஜய ேோம்’, ’சஜய அனுமைோன’ 
எனறு கூ்றச் சைோல்லி வறபுறுத்தி, தோக்கிய கோடசி ைமூக 
வசைதைஙகளில் பேவிப சபரும் அதிரச்சிசய ஏறபடுத்தியது. 
பினனர கோவல் துச்றயிடைம் ஒபபசடைக்கபபடடை அனைோரி 
சிகிச்சை பைனினறி உயிரிைந்தோன.

திருடை வருகி்றவன கூடை இந்துவோக இருக்க ரவண்டும் எனகி்ற 
அைவிறகு இவரகளிடைம் மைதவோதம் முறறிபரபோயிருக்கி்றது. 
மைனஙகளில் மைனிதரநயம் வறறிபரபோயிருக்கி்றது.

இந்த நோடடின பிேதமைர, ரதரதல் பேபபுசேயின ரபோது  
‘சஜய ேோம்’ எனறு சைோனனோர. மைக்கைசவயிலும் 
போ.ஜ.க வினர ‘சஜய ேோம்’ எனறு கூச்ைலிடடைனர. 
மைதச்ைோரபினனசமைசயப போதுகோக்க ரவண்டிய 
மைக்கசைவயிரைரய இபபடி அத்துமீறுபவரகள் பி்றகு 
எபபடி நோடடில் மைதச்ைோரபினசமைசயப போதுகோபபோரகள்?

அண்சமையில் அசமைரிக்கோ சவளியிடடை அறிக்சகயில் 
ரநேடியோகரவ இந்திய அேசும் போ.ஜ.க வும் சிறுபோனசமையினர 
நைனுக்கு எதிேோகச் சையல்படுவசதச் சுடடிக்கோடடியது. 

இனனும் பல்ரவறு அசமைபபுகளும், ஊடைகஙகளும்  
இதசனச் சுடடிக்கோடடியிருக்கின்றன. இந்த நோடடில் இனறு 

பிேதமைேோக இருபபவருக்குச் 
சிை ஆண்டுகளுக்கு முன 
மைதக் கைவேத்திறகோக விைோ 
மைறுத்தது அசமைரிக்கோ. 
இபபடிபபடடை வேைோறறுப 
சபருசமை மிக்கவர ரமைோடி. 
இபபடிபபடடைவர உதிரக்கும் 
வோரத்சதகள்தோன  ‘சஜய 
ேோம்’, ’சஜய அனுமைோன’. இந்த 
முைக்கஙகசைக் ரகடடைோரை 
பக்தரகளுக்குக் கூடை இனி 
பயம் தோன வரும்.

மைனனரகள் கோைத்திலும் இபபடிபபடடை நிகழவுகள் 
நடைந்திருக்குமைோ எனறு சதரியவில்சை. தஙகசை “மைக்கள் 
கோவைரகள்” எனறு சைோல்லிக்சகோண்டைோரகள். சைோந்த 
நோடடிரைரய மைக்கள் அச்ைத்ரதோடு வோழும் நிசைசய 
ஏறபடுத்தியிருக்கி்றோரகள். புதிய இந்தியோசவ உருவோக்குகிர்றோம் 
எனறு சைோல்லிப பசைசமைவோதத்சதயும் பயஙகேவோதத்சதயும் 
பயிரிடடுக்சகோண்டிருக்கி்றோரகள்.

மைனிதசன மைனிதன அடித்துக் சகோல்லும் கோடடு 
மிேோண்டித் தனத்சதச் சையபவரகள் யோரும் இது வசே 
முச்றயோகத் தண்டிக்கபபடைவில்சை எனறு புள்ளி விவேஙகள் 
சைோல்கின்றன. ‘சஜய ேோம்’ ’சஜய அனுமைோன’ எனறு 
சைோல்லிவிடடைோல் வேம் கிசடைக்கி்றரதோ இல்சைரயோ, 
இவரகளுக்கு பிசண கிசடைத்துவிடுகி்றது. இனனும் தீவிேமைோக 
மைதக்கைவேஙகசைச் சையதோல் சபரிய சபரிய பதவிகள் 
கிசடைக்கும்.

ஒரு குடும்பத்சதரய ஒருவர உயிரேோடு எரித்தோர. அவர 
மைத்திய அசமைச்ைர. அவர உேக்கச் சைோல்கி்றோர ‘சஜய 
ேோம்’.

குஜேோத்தில் நடைந்த மைதக்கைவேஙகளுக்கோக முதைசமைச்ைேோக 
இருந்தவருக்கு ஒரு வைரந்த நோடு அந்த நோடடிறகுள் 
வருவதறகோன அனுமைதி மைறுத்தது. அவர இனறு பிேதமைர. 

அவரும் உேக்கச் சைோல்கி்றோர ‘சஜய ேோம்’.

திருடை வந்தவசனக் கோடடுமிேோண்டித் 
தனமைோக அடித்தவரகளும் உேக்கச் 
சைோல்கி்றோரகள் ‘சஜய ேோம்’.

வனமுச்ற முைக்கரமை ‘சஜய ேோம்’.

இனி இந்த நோடடில் வனமுச்ற ஒழிய 
ரவண்டும் என்றோல், முதலில் ‘சஜய ேோம்’ 
எனனும் முைக்கத்சத ஒழிக்க ரவண்டும்.

இந்த முைக்கம் இனிவரும் தசைமுச்றயின 
கோதுகளில் ரகடகோமைல் இருக்கடடும். 
அவரகள் மைனிதரகைோக அேவசணபரபோடு 
வோைடடும்!

வன்முறையின் முழக்கங்கள்
‘ஜெய்  ராம்’, ‘ஜெய் அனுமான்’

மா.உ்தயகுமார்

நன்றி: பிபிசி நியூஸ்


