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சுப.வீரபாண்டியன் 

கல்வியில் 
காவிநிறம்

தலையங்கம்வெற்றிசவசெலென் ஜனனி

நம்பிக்ககளும் 
மூடநம்பிக்ககளும்

பரம்ப்ர எதிரிகளின் 
பணபாட்டுப் ப்டயெடுப்பு

நூல் அறிமுகம்

 ரஜினியின் வாயசைப்பும் 
பாண்டேயின் பபாழிப்புசரயும்!
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இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், 31.12.2017 அன்று, தான் 
அரசியலுக்கு வரப்பாவது உறுதி என்றும்,  அடுதத ் தரதலில் 
234 ததாகுதிகளிலும் தன் கட்சி ்பாட்டியிடும் என்றும், 
அதனைப ் பார வரும்்பாது அறிவிப்பன் என்றும் ரஜினி 
த�ான்ைார.  

அடுதது என்ை நடக்கும் என்று அப்பாது தந்தி 
ததானைக்காட்சியில்  இருந்த பாண்்டவிடம் ் கட்டைர. 
"அவவளவுதான், இனி ரஜினி ன�ைன்ட் ்�ாடுக்குப 
்பாய்விடுவார. அடுதத தினரபபடததில் கவைம் த�லுததுவார" 
என்்ார பாண்்ட. 

அதுதான் நடந்தது.  

இப்பாது மீண்டும் ் நற்று (05.03.2020) தன் ரசிகர �ன்்ப 
தபாறுபபாளரகனளச் �ந்திதத பின், ஊடகவியைாளரகளிடம்,  
"இன்று �ாவட்டச் த�யைாளரகள் �ந்திபபு மிக நன்்ாக 
நடந்தது. ஆைாலும் ஒரு விஷயததில் எைக்கு ஏ�ாற்்ம்தான். 
அது என்ைதவன்று ்நரம் வரும்்பாது த�ால்கி்்ன்" 
என்று ஒரு எதிரபாரபனப (தினரபபடஙகளில் வருவது 
்பாை ஒரு �ஸதபன்ஸ) ஏற்படுததிவிட்டு,  அடுதத நிமிடம் 
அந்த இடதனத விட்டுப பு்பபட்டு விட்டார.  

அவருக்கு என்ை ஏ�ாற்்ம் ் நரந்திருக்கும் என்று எல்ைா 
ஊடகஙகளும் விவாதிததுக் தகாண்டிருக்கின்்ை. 

்நாக்கம் நின்்வறிவிட்டது. 

�க்களுக்கு அன்்ாடம் ஆயிரம் சிக்கல்கள் வாழ்வில் 
ஏற்படுகின்்ை. தபாருளாதார வீழ்ச்சி,  ்வனையில்ைாத  
திண்டாட்டம், ��ஸகிருதப பண்பாட்டுப பனடதயடுபபு, 
குடியுரின�ச் �ட்டம் ஏற்படுததப்பாகும் எதிரகாைச் சிக்கல்கள்,  
�ாதிய ்�ாதல்கள் எை எல்ைாவற்ன்யும் விட்டுவிட்டு, 
ரஜினிக்கு எது ஏ�ாற்்ம் தந்திருக்கும் என்பது குறிதது 
ஊடகஙகள் கவனைபபட்டு, �க்கனளயும் கவனைபபட 
னவததுள்ளை. 

ஊடகஙகளில் ஆளுக்தகான்று ்பசிைாரகள்.  எதுவும் 
உண்ன�யில்னை. யாருக்கும் எதுவும் ததரியவில்னை. 

ஆைால் தன் வனைதயாளியில் (YouTube) பாண்்ட 26 
நிமிடஙகள்  ் பசிைார. அவர ் பசியதுதான் உண்ன�யாக 

இருக்க முடியும்.  என்ை காரணம்? எபபடிப பாண்்டனய 
�ட்டும் நம்புவது? அவருக்கு �ட்டும் எபபடி எல்ைா  
உண்ன�களும்  ததரிந்துவிடும்? 

வினட எளிது. "ஆண்டவன் த�ால்்ான், அருணாச்�ைம் 
த�ய்யு்ான்" என்ப்த வினட. இது ஒரு நாடகம். இவரகள் 
எல்்ைாரும் நடிகரகள். ரஜினினய வாயன�க்கச் த�ால்கி்ாரகள். 
பாண்்டனயப  தபாழிபபுனர எழுதச்  த�ால்கி்ாரகள். 

இது ஒரு பச்ன�ப பாரபபை நாடகம். இதில் பாண்்ட 
்பான்்வரகளுக்கு ஒரு முக்கியப பாததிரம் வழஙகபபட்டுள்ளது.  

இதனைத  தமிழருவி �ணியனை னவததுச் த�ால்ைச்  

 ரஜினியின் வாயசைப்பும் 
பாண்டேயின் பபாழிப்புசரயும்!

- சுப.வீரபாண்டியன் 
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- வ�ொடர்சசி 2-ஆம் பக்கம்
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இந்தியாவின் புகழ்தபற்் பல்கனைக் கழகஙகளில் 
த�ன்னை அண்ணா பல்கனைக் கழகம் குறிபபிடததக்க 
ஒன்று. 

இபபல்கனைக் கழகததில் ஆளுநர பன்வாரிைாைால் 
துனண்வந்தராக நியமிக்கபபட்டவர கு�ரபபா. இவர 
துனண்வந்தராக தபாறுப்பற்் பி்கு, �ாணவரகள் 
மீது தாக்குதல்களும், உணவு அடிபபனடயில் �ாதிய, 
�த ்வறுபாடுகளும் அதிக�ாயிை. 

இ்த பல்கனைக் கழகததின் �ாணவி  ் கரளாவின், 
தகால்ைதனதச் ்�ரந்த 19 வயது பாததி�ா ைத்தீஃப 
தற்தகானை த�ய்துதகாண்டார. 

�தம் �ாரந்த துன்புறுததல்களுடன் அம்�ாணவிக்கு 
ஏற்படுததபபட்ட �ை உனளச்�லும் அதற்குக் காரண�ாக 
அன�ந்தது.

�ாணவி பாததி�ா ைத்தீஃபபுக்கு இததனகய உளவியல் 
�ாரந்த, �தஅடிபபனடயிைாை தகாடுன�னயச் 
த�ய்தவரகள் சுதர�ன் பத�நாபன், மிலிந்த பிராம், 
்ே�ச்�ந்திர காரா என்பவரகள்தான் என்பனத 
பாததி�ாவின் னகப்பசியிலிருந்து காவைரகள் 
கண்டுபிடிததுள்ளைர. அவரகள் மீது இதுவனர என்ை 
நடவடிக்னக எடுததிருக்கி்ாரகள் என்பது புரியாத 
புதிராக இருக்கி்து. 

அண்ணா பல்கனைக் கழகததிற்குச் சி்பபு அந்தஸனத 
�னிதவள ் �ம்பாட்டுததுன் அன�ச்�கம் தகாடுததிருந்த 
்பாதும், இபதபாழுது அபபல்கனைக்கழகம் இரண்டாகப  
பிரிக்கபபட்டு விட்டது. 

இனவகளுக்குப பின்ைால் காவிகளின் னக ் �்ைாஙகி 
இருக்கி்து.

 இது ஒருபு்மிருக்க, இபதபாழுது த�ன்னைப 
பல்கனைக் கழகததின் துனண்வந்தர ் தடுதல் குழுவில் 
தெக்தஷ்கு�ார என்பவர நியமிக்கபபடுகி்ார. இவர 
புகழ்தபற்் தடல்லி ெவேரைால் ் நரு பல்கனைக்கழகததின் 
துனண்வந்தர. 

ெவேரைால் ்நரு பல்கனைக் கழகம் இடது�ாரி 
முற்்பாக்குச் சிந்தனையாளரகளால் உருவாக்கபபட்டு 
அ்த வழியில் �ாணவரகளும் உருவாை இடம். 

இனதப தபாறுக்க முடியாத காவிகள், ஆர.எஸ.
எஸ.ஸின் �ாணவர அன�பபாை ஏ.பி.வி.பி என்் 
அன�பனப உருவாக்கிைாரகள். 

முற்்பாக்கு �ாணவர அன�பனபப தபாறுக்க 
முடியாத ஏ.பி.வி.பி அவரகள் மீது தாக்குதல்கனள 
நடததி இருக்கி்ாரகள். 

குறிபபாக முகமூடி அணிந்துதகாண்டு வகுபபிலும், 
நூைகஙகளிலும் படிததுக் தகாண்டிருந்த �ாணவரகள் 
மீது கடுன�யாக தாக்குதல்கள் நடததி இருக்கின்்ைர. 
்ெ.என்.யு �ாணவர �ஙகத தனைவர அயிஷ் ்காஷ் 
கடுன�யாக தாக்கபபட்ட நினையில், இததாக்குதலுக்குத 
துனண்வந்தர தெக்தஷ்கு�ாரும், காவல்துன்யிைரும் 
உடந்னதயாக இருந்தைர என்று குற்்ம் �ாட்டுகி்ார.  

இவனரததான் இப்பாது புதிய தபாறுபபில் 
நியமிக்கி்ார தமிழக ஆளுநர. 

தமிழகததின் கல்விததுன்யின் மீது நடததபபடும் 
இந்நிய�ைத தாக்குதனை வன்ன�யாக �க்கள் கண்டிக்க 
்வண்டும். 

்கலவியில ்கொவிநிறம்

த�ால்லியிருக்கைாம். ஆைால் அவர தைக்கு தகாடுக்கபபடும் 
30 நிமிடஙகளில், தகாஞ�ம் ‘ஓவர ஆக்ட்' த�ய்து, 10 
நிமிடஙகள் தன்னைப பற்றி ்பசி விடுவார. 50 ஆண்டு 
காைப  தபாதுவாழ்வில், தான் ஒரு த�பபுக்காசு கூட 
யாரிடமும் வாஙகியதில்னை என்பது குறிததும், தைக்குப 
பதவியில் ஆன�யில்னை என்பது குறிததும் அவரால் 
்ப�ா�ல் இருக்க முடியாது. அதற்தகல்ைாம் ் நரமில்னை. 
இது ஒரு குறும்படம். எை்வ இயக்குைரகள் அதனை 
அனு�திக்க முடியாது. பாண்்டதான் நல்ை நடிகர. இதற்குப 
தபாருதத�ாைவர என்று முடிவு த�ய்திருபபாரகள்.

�ரி, பாண்்ட த�ான்ை தபாழிபபுனர என்ை? 

ரஜினி மூன்று விைாக்கனளக் கூட்டததில்  முன்னவததாராம். 

1. வரும் ் தரதலில் 60-65 விழுக்காடு இனளஞரகளுக்குததான் 
வாய்பபு தரபபடும். நீஙகள் ்பாட்டியிட வாய்பபில்னை 
என்்ால், அதனை ஏற்றுக் தகாள்வீரகளா?

2. ் தரதல் முடிந்தவுடன், �ாவட்டச் த�யைாளர ் பான்் 
மிக முக்கிய�ாை சிை பதவிகனளத தவிர �ற்் அனைததும் 
கனைக்கபபட்டுவிடும். இது உஙகளுக்குச் �ம்�த�ா?

3.முதைன�ச்�ர பதவிக்கு  இன்தைாருவனர நியமிதது 
விட்டு, நான் கட்சித தனைவராக �ட்டும்  இருந்துதகாண்டு, 
ஆட்சினயயும், கட்சினயயும் இயக்கு்வன்.  ஏற்றுக்தகாள்வீரகளா?

முதல் இரண்டு ் கள்விகளுக்குச் �ரி என்று த�ான்ைவரகள், 
மூன்்ாவது ்கள்விக்கு ஒரு�ைதாக முடியாது என்று 
த�ால்லிவிட்டாரகளாம்.  அதுதான் ரஜினிக்கு ஏ�ாற்்�ாம்.

பாண்்ட தந்திருக்கும் தபாழிபபுனர இதுதான், இதன் 
உட்தபாருள்,  தபாது�க்களுக்்கா, ஊடகவியைாளரகளுக்்கா 
�ட்டுமில்னை, ் நற்று கூட்டததில் கைந்து தகாண்டவரகளுக்கும் 
ததரிந்திருக்காது என்ப்த உண்ன�. 

அதாவது, பதவினய விரும்பாத, தியாகததின் திருவுருவ�ாை 
ரஜினிகாந்த, பு்வா�ல் வழியாகச் �ரவாதிகாரியாக 
விரும்புகி்ார என்ப்த இதன் தபாருள்.  இது இதுவனரயில் 
நடக்காத புதுன� என்கி்ார பாண்்ட.  பன்னீரத�ல்வதனத 
முன்ைால்  நிறுததி, தெயைலிதா பின்ைால் இருந்து  
நடததிய ஆட்சினய நாம் எப்பா்தா பாரதது விட்்டாம். 
அதுநீதி�ன்்ததால் ஏற்பட்ட  நிரபபந்தம். இது தந்திரம்! 

இதனை �ன்்ப  தபாறுபபாளரகள் ஏற்க �ாட்டாரகள் 
என்பது சிறு பிள்னளக்கும் ததரியும், பி்கு  ஏன் இந்த 
நாடகம்? ‘பதவியும் ்வண்டாப பண்பாளர' என்று ஒரு 
காட்சி அன�தது, ரஜினியின் தியாக பிம்பதனத இன்னும் 
�ற்று உயரததுவதற்காகததான்! 

எல்ைாம் �ரிதான், ஆைால் அடுதத முதைன�ச்�ர 
யாதரன்பனத, ரஜினி்யா, பாெக்வா, பாண்்ட்யா 
முடிவு த�ய்ய முடியாது. அதனைச் �ரியாை முன்யில், 
�ரியாை ்நரததில் தமிழக �க்கள் முடிதவடுபபரகள்! 

2-ஆம் பக்கத் வ�ொடர்சசி...
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3-3-2020 அன்று அன்கொபுத்தூரில திமு ்கழ்கம் செொர்பில நடடவபற்ற 
வபொதுககூடடத்தில த�ொழர் சுபவீ உடையொற்றினொர். தேடடயில ேொெடடச 
வசெயலொளர் �ொ.தேொ.அன்பைசென், இ.்கருணொநிதி, மீ.அ.டெத்தியலிங்கம், 
நதைஷ் ்கணணொ, வநபதபொலியன் ஆகிதயொர் அேர்ந்துளளனர். 

18-2-2020 அன்று வசென்டன அன்ப்கத்தில நடடவபற்ற ேொேனி�ர் 
எல.சி.குருசெொமி குறித்� ்கருத்�ைஙகில த�ொழர் விஜயலடசுமி �டலடேயில 
த�ொழர்்கள சுப.வீைபொணடியன், செொை�ொத�வி, குண.செந்திைதசெ்கர், இகலொஸ் 
உதசென் ஆகிதயொர் உடையொற்றினர்.   

3-3-2020 அன்று, பலலொெைம் இனயத் ே்கொல அருகில CAA எதிர்பபுப 
தபொைொடடத்தில ஈடுபடடிருந்� ேக்களிடம் த�ொழர் சுப.வீைபொணடியன் 
ஆ�ைவு வ�ரிவித்து உடையொற்றினொர். 

1-3-2020 அன்று திணடுக்கல ேொெடடப தபைடெயின் ேொ�ொந்திைக 
கூடடம் ‘புத்�்கப பூங்கொ’வில நடடவபற்றது. எதிர்ெரும் ேொர்ச 19-ஆம் 
நொள திணடுக்கலலில வபொதுசவசெயளொலர் சுப.வீைபொணடியன் சிறபபுடையில 
சிஏஏ எதிர்பபுக ்கருத்�ைங்கம் நடத்� முடிவு வசெயயபபடடது.  

எல்.சி.குருசாமி கருத்தரஙகம் ்தளபதி பிறந்த நாள்

குடியுரிமை திருத்தச் சட்ட எதிர்ப்பு

சசனமனை ைாவட்ட ைா்தாநதிரக் கூட்டம்

பபரமவயின ைா்தாநதிரக் கூட்டம்

1-3-2020 அன்று வசென்டன தபைடெயின் �டலடே அலுெல்கத்தில வசென்டன ேொெடட ேொ�ொந்திைக கூடடம் நடடவபற்றது. அககூடடத்தில ஏபைல 5- ஆம் த�தி, 
வசென்டன ேொெடடம் செொர்பில த�னொம்தபடடட அன்ப்கத்தில வசென்டன, ்கொஞ்சி, திருெளளூர் ேொெடடப தபைடெத் த�ொழர்்களுககுப பயிலைங்கம் நடத்�த் திடடமிடபபடடது. 
தபைடெ நொளுக்கொ்கச வசென்டன ேொெடடத்திற்கு நிதி திைடடும் குழு உருெொக்கபபடடது. அககுழு உறுபபினர்்கள: ்கொர்த்தி, வஜயசூர், செொ�ொ த�வி, 
பொைதி, நன்முகில, விேலநொ�ன் ஆகிதயொர் ஆெர்.
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இது ஆத்திகர் - நாத்திகர் உரிமைப் 

பிரச்சிமை அல்ல; ைாநி்லஙகளின் உரிமைப் 

பிரச்சிமை. தனிநபர்கள் வடநாட்டில  

ககாவிலகமை மவத்துப் பிமைப்பு 

நடத்தும், பார்ப்பைச் சுரணடலுககாககவ 

பயன்படுத்தும் கபராபத்துகள் இஙகு தடுத்து 

நிறுத்தப்படகவணடும்.

 -ஆசிரியர் கி. வீைேணி  
(விடு�டல, 03.03.2020)

ைத்திய கம்ல ைற்றும் பணபாட்டுத்துமை 

அமைச்்சர் பிரக்லாத் சிங பட்கடல, 

ைாநி்லஙகளின் கட்டுப்பாட்டில உள்ை 

நிமைவுச் சின்ைஙகமையும், ககாயிலகமையும் 

ஆய்வுககு உட்படுத்தி, இந்தியத் ததாலலியல 

துமையின்கீழ் அவற்மைச் க்சர்கக நடவடிகமக 

எடுககப்படும் என்று ைககைமவயில 

அறிவித்துள்ைார்.

இதமை எதிர்த்துக கடுமையாை 

கணடைஙகள் எழுந்துள்ைை. தமிைக 

எதிர்ககட்சித் தம்லவர் மு.க. ஸடாலின், 

திராவிடர் கைகத் தம்லவர் ஆசிரியர்  

கி. வீரைணி, பாட்டாளி ைககள் கட்சித் 

தம்லவர் இராைதாஸ ஆகிகயார் தைது 

எதிர்ப்புக குரலகமைப் பதிவு த்சய்துள்ைைர்.

இந்துககளுககாை ஆட்சிமய நடத்துவதாகச் 

த்சாலலிக தகாள்ளும் பா.ஜ.க.-வின் ஆட்சி 

“பார்ப்பைர்களுககாைகத” என்பமதத் 

தைது த்சய்மககளின் மூ்லம் ததாடர்ந்து 

நிரூபித்துக தகாணடு வருகிைது நடுவண 

அரசு. ககாயிலகமை விட்டு அரசு தவளிகயை 

கவணடும் என்பமதத் ததாடர்ந்து முன்தைடுத்து 

வரும் பா.ஜ.க.-வின் முயற்சிகளில ஒன்கை இது 

என்பதுதான் தவளிப்பமடயாை உணமை. 

கடந்த ஆணடு, ைககைமவயில ்சத்யபால 

சிங என்ை பா.ஜ.க. உறுப்பிைரின் மூ்லம் 

ககாயிலகள் அரசு கட்டுப்பாட்டிலிருந்து 

விடுவிககப்பட கவணடும் என்பமத வலியுறுத்தும் 

தனிநபர் ைக்சாதா ஒன்மைக தகாணடு 

வரச் த்சய்தது நடுவண அரசு. தற்கபாது 

ததாலலியல துமை என்ை முகமூடிமய 

அணிந்து தகாணடு தைது திட்டத்மத 

நிமைகவற்ைப் பார்ககிைது.

ககாயிலகளிலிருந்து அரசு தவளிகயற்ைப்பட 

கவணடும் என்ை முயற்சிககு ஆதரகவா, அரசு 

தவளிகயறுவதற்காை ்சாத்தியககூறுககைா 

தமிழ்நாட்டில இல்லாத நிம்லயில, 

ைமைமுகைாக அதமை நிமைகவற்ைத் 

ததாலலியல துமைமயப் பயன்படுத்த 

நிமைககிைது பா.ஜ.க. இதற்காை காரணஙகள் 

எமதயும் ைத்திய அமைச்்சர் தைது கபச்சில 

குறிப்பிடவிலம்ல. ைத்திய அர்சால 

பாதுகாககப்படும் நிமைவுச் சின்ைஙகளின் 

எணணிகமக ப்ல ஆணடுகைாகப் 

தபருைைவு அதிகரிககவிலம்ல என்று 

குறிப்பிடும் அமைச்்சர், தமிழ்நாட்டில 

ைட்டுகை நூைாணடுகமைக கடந்த 7,000-

ககும் கைற்பட்ட ககாயிலகள் இருப்பதாகத் 

ததரிவித்துள்ைார்.

தமிழ்நாட்டிலுள்ை ககாயிலகள் 

இந்து ்சைய அைநிம்லயத்துமையின்கீழ் 

நிர்வகிககப்பட்டு வருகின்ைை. இதில 

இந்தியாவிற்கக முன்கைாடியாகத் தமிைகம் 

த்சயலபட்டு வருகிைது. ததாலலியல 

துமையின்கீழ் ககாயிலகமைக தகாணடு 

வருவது, பார்ப்பைர்களிடம் அவற்மை 

ஒப்பமடப்பதற்காை ததாடகக நிம்லதான். 

இந்து ்சைய அைநிம்லயத் துமைமய ஒழித்துக 

கட்டுவதுதான் இதன் பின்ைணி.

ததாலலியல துமையால நிர்வகிககப்படும்கபாது 

ககாயிலகள் தரைாகப் பராைரிககப்படும் 

என்றும், இப்கபாதுள்ை தரம் கைலும் 

கைம்படுத்தப்படும் என்றும் ததாடர்ந்து 

ஒரு பிரச்்சாரம் முன்மவககப்படுகிைது. 

அது தவைாை பிரச்்சாரம் என்பதற்கு 2013-

ஆம் ஆணடு இந்தியத் தம்லமைக கணககு 

அலுவ்லரின் (CAG) அறிகமககய ்சான்ைாகும். 

தைாத்தம் 1655 நிமைவுச் சின்ைஙகளில 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில, அவற்றுள் 

546 ஆககிரமிப்புககு உள்ைாகியிருந்தை 

என்கிைது அவவறிகமக. கடந்த ஆணடு 

கை ைாதம், ஒடி்சாவின் ஜகந்நாதர் ககாயில 

நிர்வாகத்திடம் ைன்னிப்புக ககட்டது 

ததாலலியல துமை. ததாலலியல துமை 

அமைத்திருந்த இரும்புச் ்சாரஙகள் அதன் 

அ்லட்சியப் கபாககால  பானிப்  புயலின் 

கபாது ககாயில சிம்லகளின் மீது விழுந்து 

சிம்லகமைச் க்சதப்படுத்தியகத அதற்குக 

காரணம்.

நிம்லமை இவவாறிருகக, இகத பா.ஜ.க. 

அர்சால 2018-ஆம் ஆணடு ைககைமவயில 

ைட்டும் நிமைகவற்ைப்பட்ட பைஙகா்லச் 

சின்ைஙகள் ைற்றும் ததாலதபாருள் 

இடஙகள் & எச்்சஙகள் திருத்த ைக்சாதா 

(The Ancient Monuments and Archaeologi-

cal Sites and Remains (Amendment) Bill) 

பைஙகா்லச் சின்ைஙகளுககு அருகக தபாது 

ந்லனுககாக அரசு நிதியில கட்டப்படும் 

பரமபரர எதிரிகளின் 
பணபபாட்டுப் பரையெடுப்பு

வெற்றிசவசெலென்

்பரசவயின் ைமூ்க நீதி மாநாடு, 2018. தீரமானம் 1

நீதிக ்கடசி ஆடசியில உருெொக்கபபடட இந்து செேய அறநிடலயத் துடறடயக ்கடலபப�ற்்கொன 
வபருமுயற்சி ஒன்று, �ன்னலம் மிக்க கூடடம் ஒன்றினொல இபதபொது வ�ொடங்கபபடடுளளது. இந்துக 
த்கொயில்கடள இந்துக்களிடம் வ்கொடுத்து விடுங்கள என்ப�ொ்க அகத்கொரிகட்க முன்டெக்கபபடடொலும், 
அதில எளளளவும் உணடேயிலடல. இந்துக்கள என்னும் வபயரில, வெறும் மூன்று விழுக்கொடு 
ேடடுதே உளள ஒரு குறிபபிடட செொதியினர், வேொத்�க த்கொயில வசெொத்துக்கடளயும் �ொங்கள ேடடும் 
அப்கரித்துக வ்கொளெ�ற்்கொன திடடதே இது. எனதெ �ங்கடள இந்துக்கள என்று எணணிக 
வ்கொணடிருககும் த்கொடிக்கணக்கொன வெகுேக்களின் வசெொத்து்கடளப பொது்கொககும் ்கடடே, ்கடவுள 
நம்பிகட்க உடடயெர்்களுககு ேடடுமின்றிப பகுத்�றிெொளர்்களுககும் உளளது.
ஆ�லொல, எக்கொைணம் வ்கொணடும் இந்து அறநிடலயத் துடற ்கடலக்கபபடக கூடொது என்று 

இம்ேொநொடு ெலியுறுத்துெதுடன், திலடல நடைொசெர் த்கொயிடலயும், தீடசி�ர்்களிடமிருந்து மீணடும் 
அைசு மீடவடடுக்க தெணடும்.

- வ�ொடர்சசி 2-ஆம் பக்கம்
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நம்பிக்னககளும் மூடநம்பிக்னககளும் என்னும் 
சிறு நூனைத ்தாழர ்தக்கதிர கு�்ர�ன் 
அவரகள் எழுதிக் கருஞ�ட்னடப பதிபபகம் 
தவளியிட்டிருக்கி்து. இந்நூலின் �ாராம்�ம் 
நம்பிக்னகக்கும் மூடநம்பிக்னகக்கு�ாை ் வறுபாடு. 
மூடநம்பிக்னககளின் மூைம் பயைனட்வார யார, 
பாதிக்கபபடுகி்வரகள் யார, பாரபபைரகளிடம் 
மூடநம்பிக்னக குன்வாகவும் �ற்் �மூக �க்களிடம் 
அதிக�ாகவும் இருபபதற்குக் காரணம் என்ை  
என்று பை ்கள்விகனள எழுபபி அதற்கு 
நின்வாை பதினையும் தருகி்ார இந்நூலின் 
ஆசிரியர.

நாம் பைர இபபடிச் த�ால்வனதக் 
்கட்டிருப்பாம். எைக்கு மூட நம்பிக்னக 
கினடயாது ஆைால் கடவுள் நம்பிக்னக உண்டு 
என்பாரகள். கடவுள் நம்பிக்னக்ய மூடநம்பிக்னக தா்ை! 
ஐன்ஸடீன் கூற்றின்படி "The word God is for me nothing 
more than the expression and product of human weaknesses". 
�னிதனின் அச்�ததிலிருந்்த மூடநம்பிக்னக உருவாகி்து. 
இந்நூலின் ஆசிரியர த�ாழியில் "ஒன்ன்ச் த�ய்தால் அல்ைது 
த�ய்யத தவறிைால் ்தஙகு வினளயும் என்் அச்�ததின் 
அடிபபனடயில், ்தஙனகத தவிரக்க அல்ைது ஏற்கை்வ 
ஏற்பட்டுவிட்ட ்தஙனகப ் பாக்க ஒரு �ாற்றுச் த�யனைக் 
கனடபிடிபப்த மூடநம்பிக்னக எைைாம்." மூடநம்பிக்னககள் 
குடும்பம், �மூகம், ��யம் என்று பை கட்டன�பபுகளின் 
அறிவுனரகளாகப பயிற்றுவிக்கபபடுகின்்ை.

மூடநம்பிக்னககள் நிரம்பியிருக்கும் எந்த ஒரு �மூகமும் 
முன்்ை்ாது என்று தபாதுவில் த�ான்ைாலும் இவற்்ால் 
தபரிதும் பாதிக்கபபடுவது தபண்க்ள!  எந்த நாட்டிைாவது 
தான் முதலில் இ்ந்து விட ்வண்டும் என்று கடவுளிடம் 
்வண்டிக் தகாண்டு விரதம் இருபபாரகளா? வரைட்சுமி 
்நான்பு என்கின்் தபயரில் இந்த "பாரத ் த�ததில்" தான் 
இது நிகழும். இந்நூலின் ஆசிரியர கூறுவது ்பாை 70% 
தபண்கள் இரதத்�ானகயால் பீடிக்கபபட்டுள்ள நாட்டில் 
இபபடியாை விரதச்�டஙகுகள் அவரகளது உடல்நைதனத 
்�லும் பாதிக்கின்்ை, உற்�ாக�ாை த�யல்பாட்னடக் 
தகடுக்கின்்ை.

்தபாவளி ��யததில் DSM என்னும் அன�பபு "Project 
Sthreedhan" என்னும் விளம்பரதனத தவளியிட்டது. அந்த 
விளம்பரததின் கனடசி வரி இபபடி முடிகி்து. இந்தியாவில் 
வாழும் தபண்களில் இரண்டில் ஒருவருக்கு இரதத்�ானக 

இருக்கி்து. இந்தப பண்டினகத திருநாளில் 
தஙகததில் முதலீடு த�ய்யா�ல், தபண்கள் 
தஙகளுனடய இரும்புச்�தனத ் �ம்படுததுஙகள். 
தஙக நனககள், பட்டுபபுடனவகள் விளம்பரஙகள் 
அதிகம் வரும் பண்டினகக் காைஙகளில் 
இது்பான்் விளம்பரஙகள் வருவது நல்ை 
விழிபபுணரனவச் �முதாயததில் ஏற்படுததும்.

இன்நம்பிக்னகயுள்ள அறிவியைாளரகள் தஙகள் 
கண்டுபிடிபபுகளில் கடவுனளக் கைபபதில்னை. 
இராக்தகட் விடும் ் நரதனத அவரகள் பஞ�ாஙகம் 
பாரதது முடிவு த�ய்வதில்னை. ் காள்களின் 
நினை, பருவநினை இவற்ன்க் கணக்கிட்்ட 
முடிவு த�ய்கி்ாரகள். விண்ணில் நிறுததபபடும் 
த�யற்னகக்்காளின் தகவல்கள் கடவுளால் 
வழஙகபபட்டனவ எை அறிக்னக அளிபபதில்னை. 

ஆைால் தஙகளது முயற்சியில் அனுபபபபட்ட த�யற்னகக்்காள் 
தவற்றிகர�ாக இயஙகுவதற்குக் காரணம் கடவுள்தான் 
என்் நம்பிக்னக்யாடு �ைததிற்குள் வணஙகுவாரகள்.  
அறிவியைற்் அறிவியைாளரகனளக் தகாண்டு  இயஙகும் 
�மூகம், அடுததகட்ட முன்்ைற்்தனத ் நாக்கிச் த�ல்ைாது 
என்பனத ஆசிரியர ததளிவுபடுததுகி்ார.

நம்பிக்னககனளக் ்கள்வி ்கட்கக் கூடாது என்று 
கூறியவரகள் தற்்பாது இந்த மூடநம்பிக்னககளுக்குப 
பின்ைால்  ஒரு அறிவியல் இருக்கி்து என்று நம்முடன் வாதிட 
முற்படுகி்ாரகள். �க்கனள மூடநம்பிக்னககளில் இருந்து 
தவளிக்தகாண்டுவர அறிவியனைப பயன்படுதத ் வண்டிய 
்வனளயில் இஙகு அறிவியனை்ய மூடநம்பிக்னககளுக்குள் 
மூடிவிடுகி்ாரகள். இது மிகவும் ஆபததாைதாகும். பரிணா� 
வளரச்சி பின்்ைாக்கிச் த�ன்றுவிடும்.

மூடநம்பிக்னககளுக்குள் மூழ்கிப ்பாயிருக்கும் இந்தச் 
�மூகம் மூனளனயப பயன்படுததும் காைம் வர்வண்டும். 
அதற்கு இது ் பான்் நூல்கள் அதிகம் தவளிவர்வண்டும்.

- ஜனனிநூல் அறிமு்கம்

நம்பிக்கைகைளும் மூடநம்பிக்கைகைளும்
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கட்டடஙகமை அனுைதிககிைது. இது பைஙகா்லச் சின்ைஙகளுககு 

100 அடிககுக குமைவாை தூரத்தில கட்டடஙகள் எதுவும் 

கட்டப்படககூடாது என்று ஏற்தகைகவ உள்ை ்சட்டத்திற்கு 

முரணாைது. இதன் மூ்லம் கட்டுைாைத் ததாழிலில ஈடுபட்டுள்ை 

தபருநிறுவைஙகளின் வணிக கநாககிற்கு உதவுவதற்காக அரசு 

இச்்சட்டத்மதக தகாணடுவர முயற்சிப்பதாகவும் ஐயம் 

எழுந்துள்ைது. ககாயிலகமைத் ததாலலியல துமைககுக கீழ் 

தகாணடு த்சலலும் முயற்சிககுப் பின்ைால இது கபான்ை 

ப்ல ்சந்கதகஙகள் எழுந்துள்ைை.

ககாயிலகள் ைாநி்லஙகளின் பணபாட்டு அமடயாைஙகள். 

ததாடர்ந்து ைாநி்ல உரிமைகளுககு எதிராக நடந்து வரும் 

ைத்திய அரசின் முயற்சி கடுமையாக எதிர்ககப்பட கவணடும். 

பணபாட்டுச் சின்ைஙகள் பாதுகாககப்பட கவணடும். 

அரசிya்லமைப்பின் தபாதுப் பட்டியலில உள்ை அைநிம்லயஙகள் 

(Charitable institutions, religious endowments and religious insti-

tutions) மீணடும் ைாநி்லப் பட்டியலுககுக தகாணடுவரப்பட 

கவணடும், அல்லது ததாடர்ந்து ைாநி்லஙகளின் உரிமைகமைச் 

சிமதககும் தபாதுப் பட்டியல அரசிய்லமைப்புச் ்சட்டத்திலிருந்கத 

நீககப்பட கவணடும். அதுகவ இறுதியாை தீர்வாக இருககும்.

கீைடி அகழ்வாராய்ச்சிககுத் தமட கபாட்ட ைத்திய அரசுககு, 

இப்கபாது தமிைகக ககாயிலகளின் கைல திடீர் அககமை 

பிைந்துள்ைது. பூமை தன் குட்டிமயக கவவுவதற்கும், பருந்து 

ககாழிககுஞம்சக கவவுவதற்கும் உள்ை கவறுபாட்மடத் 

தமிைர்கள் உணராதவர்கள் இலம்ல.

2-ஆம் பக்கத் வ�ொடர்சசி...


