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“நான் ரெடி! 
நீங்க ரெடியா?” 
- ஆ.ொசா !
மதிவாணன்

தமிழநாட்டின் 
அமைதிமயக் குமைக்கும் 
பா.ஜ.்க.
சாரதாததவி

பா.ஜ.்க 
ஆட்சிமயத் 

துமைத்ரதறிவ�ாம்!
தலையங்கம்

தினகரனனப் பரப்புஙகள்
சுப.வீெபாண்டியன்
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சுப.வீெபாண்டியன்
சென்னையிலிருந்து க�ோ்ைக்குச் 

செல்லும் ெதோப்தி எக்ஸ்பிரஸ் �ோ்ை 
7 மணிக்குப் புறப்்படுகிறது. அந்தத் 
சதோடர் ைண்டியில் ்பயணி�ள் ைருைதற்கு 
முனக்ப எல்கைோரு்டய இருக்்��ளிலும் 
தினைமைர் நோகேடு இருப்்ப்தப் ்போர்க்� 
முடிந்தது. 

எல்கைோரும் �டடோயம் தினைமைர் 
்படித்துத்தோன ஆ� கைண்டுமோ எனனை? 
அைரைர் விருப்்பப்்படி எனனை நோகேடு  கைண்டும் எனறு 
க�டடுக் ச�ோடுக்�ைோம். அல்ைது ்பை நோகேடு�்ேயும் 
சதோடர்ைண்டியில் ஒரு ்பகுதியில் ் ைத்து விடடு,  கைண்டிய்த 
அைரைர் எடுத்துக் ச�ோள்ே ைழி செயயைோம். 

எந்த விருப்்பத்திற்கும் இடமில்ைோமல் எல்கைோரிடமும் 
தினைமை்ரக் ச�ோண்டு ைந்து திணிப்்பது எனனை நியோயம்? 
யோரு்டயப் ்பணத்தில் தினைமைர் ைோங�ப்்படுகிறது? நம் 
்பயணச் சீடடுக்கு நோம் ச�ோடுக்கும் ்பணத்தில்தோன 
ைோங�ப்்படுகிறது எனறோல், அது நம் உரி்ம்ய மதிக்�ோத 
செயல். இல்்ை, இல்்ை அைர்�ள் இைைெமோ�க் 
ச�ோடுக்கிறோர்�ள் எனறோல், இைைெமோ�க் ச�ோடுக்�ப்்படும் 
எல்ைோ இதழ�்ேயும் மக்�ளுக்குத் சதோடர்ைண்டித் து்ற 
ைோஙகிக் ச�ோடுக்குமோ? 

முரசெோலி, விடுத்ை, தீக்�திர் க்போனற நோகேடு�்ே 
நோமும் ைோஙகிக் ச�ோடுக்�ைோம். சிறுையதிலிருந்கத நோன 
முரசெோலியும் விடுத்ையும் ்படித்து ைேர்ந்தைன. இன்றக்கும் 
அனறோடம் அந்த ஏடு�்ேப் ்படிக்கிகறன. 

எனினும் அைற்்ற மக்�ளிடம் ச�ோடுத்தோல் 
அ்ை �டசிப் ்பத்திரி்��ள் எனறு 
�ருதுகினறனைர். தினைமைர் மடடுசமனனை 
நடுநி்ை நோகேடோ? அப்்படி ஒரு கைடம், 
்போெோஙகு! 

இப்க்போது எனைக்கு ஒரு �ருத்துத் 
கதோனறுகிறது. முரசெோலி க்போனற ஏடு�ள் 
�டசி ஏடு�ள்தோம். எனைகை அைற்்ற 
விடடுவிடைோம். தினை�ரன நோகேடு தினைமைர் 

மோதிரிகய  
நடுநி்ை நோகேடு எனறு ் ைத்துக் ச�ோள்ேைோம். சதோடர் 
ைண்டித் து்ற தினைமை்ர மக்�ளுக்கு ைோஙகிக் ச�ோடுக்குமோனைோல், 
ஏன தமிழ� அரசு தமிழநோடு அரசுப் க்பருந்து�ள் அ்னைத்திலும் 
தினை�ர்னை இைைெமோ� ைோஙகிக் ச�ோடுக்�க் கூடோது? 

அரசு மடடுமில்்ை நோமும் கூட நம் வீடடிற்கு அருகில் 
உள்ே ்படிப்்ப�ம் முடி திருத்த�ம் க்போனற்ை�ளில் தினை�ரன 
ஏடடி்னை ைோஙகிக் ச�ோடுக்� கைண்டும். 

இப்்படி எல்ைோம் நோன எழுதுைது, தினை�ரன  
ஏடடின விற்்ப்னை்யப் ச்பருக்குைதற்�ோ� இல்்ை.   
தினை�ரன நோகேடடின ஆசிரியர் குழு யோர் எனறு கூட 
எனைக்குத் சதரியோது.  ஆனைோல் முரசெோலி, விடுத்ை்யப் 
க்போை தினை�ர்னைக் �டசிப் ்பத்திரி்� எனறு செோல்லிவிட 
முடியோது. ச்போதுைோனை செயதி�ளும் அதில் நி்றய இருக்கினறனை. 
மக்�ள் அ்தயும் நடுநி்ை ஏடு எனறுதோன �ருதுைோர்�ள். 

இன்றயச் சூழலில் நமக்குப் ச்போதுைோனை ்பை ஊட�ங�ள் 
கத்ைப்்படுகினறனை. நடுநி்ை 
க்போைப் ்போெோஙகு செயயும் 
தினைமைர்  நோகேடு, ெோணக்கியோ 
ை்ைசயோளி க்போனற்ை�ள் 
எல்ைோம் ச்போதுைோனை 
ஊட�ங�ேோ�த்தோகனை தம்்மக் 
�ோடடிக் ச�ோள்கினறனை. அப்்படிக் 
�ோடடிக் ச�ோள்ே கைண்டிய 
கத்ை �டடோயம் நமக்கும் 
இருக்கிறது. 

எனைகை நம் கதோழர்�ள் இத்னை 
ஒரு கை்ையோ� எடுத்துச் செயய 
கைண்டும் எனறு எண்ணுகிகறன. 
மோற்று ைழி�்ேச் சிந்திக்� 
கைண்டிய தருணத்திலும் 
�டடோயத்திலும் இப்க்போது நோம் 
இருக்கிகறோம்!

தினகரனனப் பரப்புஙகள்
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மதிவாணன்

“நான் ரெடி! நீங்க ரெடியா?” 
- ஆ.ராசா !

நீ இந்துைோ� இருக்கும் ை்ர 
சூத்திரன எனறும், மனுஸ்மிருதியில் 
8ஆம்அத்தியோயம், 415 ஆம் ஸ்கைோ�த்தில் 
குறிப்பிடடுள்ே சூத்திரர்க்�ோனை 
ை்ரய்றயப்ப் ்படிநி்ையில்  கதைடியோள் 
ம�ன எனறு இருப்்ப்தச் சுடடிக்�ோடடி  
ஆ.ரோெோ அைர்�ள் க்பசிய்த ்போ.ஜ.� 
திரித்து விைோதமோ� மோற்றி விடடது.

அரசியல் அ்மப்புச் ெடடம்  
ைந்த பிறகு எஙக� இருக்கிறது மனுநீதி 
எனறும், யோர் பின்பற்றுகிறோர்�ள் 
மனுநீதி்ய எனறும் கூெோமல் 
க்பசுகிறோர்�ள்.  அரசியல் அ்மப்புச் 
ெடடத்்த ஏற்றுக்ச�ோண்டதோ� 
உறுதி ஏற்ற ஆளுநர் ஆர்.என.இரவி  
மனுஸ்மிருதி்ய உயர்த்திப்பிடிக்கும் 
ெனைோதனைத்்த ஏற்றுப் க்பசுகிறோகர. 
இது குறித்து ஒருைரும் ்பதில் 
கூறுைதில்்ை.

 நோரோயணன மற்றும் க�ெைன 
ஆகிய ்போர்ப்்பனைர்�ள், ஆண்டோள் 
குறித்து  ஆயவுக்�டடு்ர எழுதியதற்�ோ�  
�விஞர் ் ைரமுத்து்ை ை்ெப்்போடினைோர்�ள். 
மனனிப்புக்க�ள் எனறோர்�ள்.  
அதுக்போைகை சுகி.சிைம் க்பசிய்தயும் 
பிடித்துக் ச�ோண்டோர்�ள். 

இஙகு �ைனிக்�த் தக்�து எனனைசைனறோல் 
எது க்பசினைோல் சிக்�ைோகும் என்பதல்ை, 
யோர் க்பசினைோல் சிக்�ைோகும் என்பகத 
முக்கியம் ச்பறுகிறது. 

ெனைநோய� நோடடில் க்பச்சுக்குத் 
த்டயில்்ை. தத்தம் �ருத்்த யோர் 
கைண்டுமோனைோலும் கூறைோம். 

ஆனைோல் அதற்கு ஒரு தகுதி கைண்டும், 
அைோள் �ருத்துக்கு உட்படடு 
கைண்டுமோனைோல் க்பெைோம், அ்த 
மீறி உங�ளுக்கு எனறு ஒரு சுயக்�ருத்து 
இருக்�க் கூடோது எனறு செோல்ைது 
்போசிெம். ஒரு குைத்துக்கு ஒரு நீதி, 
்போர்ப்்போனுக்கு ஒரு நீதி- சூத்திரனுக்கு 
ஒரு நீதி என்பதுதோகனை மனுஸ்மிருதி.  
இனறும் அ்னைத்துச் ெோதி�ள் அர்ச்ெ�ர் 
ஆ�ைோம் எனறச் ெடடத்்த ஏன 
எதிர்கினறனைர்?   பினனைோல் இருக்கிறது 
மனுவின நீதி .

யோர் சூத்திரன எனறு ெந்கத�ம் 
உள்ேைர்�ளுக்கு, ெந்திரகெ�ர ெரஸ்ைதி 
ெங�ரோச்ெோரியோர், தன சதயைத்தின 
குரல் நூலின இரண்டோம் ்போ�த்தில் 
நவீனைர்�ளின �ருத்து எனற த்ைப்பில் 

கீழ�ண்டைோறு கூறுகிறோர், “ப்ரோமண 
ைர்ணத்திகைகய ஐயர், ஐயங�ோர், 
ரோவ் எனறு ்பை ஜோதி�ள் இருக்கினறனை. 
நோைோம் ைர்ணம் ஒனறிகைகய 
முதலியோர், பிள்்ே, சரடடி, நோயக்�ர், 
நோயுடு, �வுண்டர், ்ப்டயோடசி 
எனகிற மோதிரி எத்த்னைகயோ ஜோதி�ள் 
இருக்கினறனை”. இன்றய அேவிலும் 
இ்ணயத்தில் இருக்கினறது. (்போர்க்�: 
https://www.kamakoti.org/tamil/2dk67.
htm) 

ஆ.ரோெோ அைர்�ள் மனனிப்புக் 
க�ட�கைண்டுமோம்! க�ட�த் தயோர். 
எனனை மனனிப்பு எனறு செோல்லுங�ள் 
எனறு சநத்தியடியோ�க் க�டகிறோர் 
ஆ.ரோெோ. சைளிப்்ப்டயோ� ஒரு 
ெனைோதனைைோதிக்கும் ்பதில் கூறத் 
திரோணியில்்ை. ்பதி்ை உரக்�ச் 
செோல்லிவிடடோல் அது அைர்�ளின 
ஒப்புதல் ைோக்குமுைம் ஆகிவிடும். 
நீதிமனறம் செல்கைோம் எனறு 
அச்சுறுத்தினைோர்�ள்; அதற்�ோ�த்தோன 
�ோத்து இருக்கிகறன எனறு ரோெோ 
செோனனைவுடன ஆடிப்க்போனைோர்�ள் 
ஆடடம் ஆடியைர்�ள். ஏன? மனுவின 
நீதிக்குடடு சைளிப்்படடுவிடும் 
என்பதோல்தோன.

 இந்தியோவின பிற ்பகுதி�ளில் 
செயயும் �ோவி�ளின அரசியல், 
தமிழநோடடில் எடு்படோது. �ோரணம் 
இஙகுள்ே தமிழர்�ள் ்படித்தைர்�ள், 
நடப்்பது திரோவிட மோடல் ஆடசி.

2024ஆம் ஆண்டு ைரவிருக்கும் 
ஒனறிய அரசுக்�ோனை ச்போதுத்கதர்தலில் 
எப்்படிக் �ேம் அ்மப்்பது எனறு 
அல்ைோடும் ்போ.ஜ.� அண்ணோம்ைக்கு 
கநர்்மயோனை அரசியல் சதரியோமல் 
இப்்படிக் குறுக்குச் ெோல் ஓடடுகிறோர். 

அண்ணோம்ை கநர்்மயோனை 
மனிதரோ�, அரசியல்ைோதியோ� 
இருப்்போகரயோனைோல் அைர் செோல்ை 
கைண்டியது ஒனறுதோன.

ஆ.ரோெோ அைர்�ள் செோனனைது 
க்போைச் சூத்திரர்�்ே, மனுஸ்மிருதி 
க�ைைமோ�ப் க்பசுகிறதோ  இல்்ையோ? 
ஆதோரத்கதோடு செோல்ை கைண்டும். 
அல்ைது நீதி மனறத்திற்�ோைது 
ைரகைண்டும். 

எனனை செயயப் க்போகிறோர் 
அண்ணோம்ை? ்போர்ப்க்போம்.!

“சூத்திரன் என்்றால் மனுஸ்மிருதியில் 
விலைக்கு வறாங்கப்பட்ட அடிலம, யுத்்தத்தில் 
ஜெயித்து அடிலமயறாக்்கப்பட்டவன், 
அடிலமத் ஜ்தறாழிலுக்்கறா்க ஒருவனறால் 
மறஜ்றாருவனுக்குக் ஜ்கறாடுக்்கப்பட்டவன், 
லவப்பறாடடியின் ம்கன், மு்தலிய ஏழுவி்த 
மக்்களுக்கு சூத்திரர்கள் என மனு்தரம 
சறாஸ்திரத்தில் ஜ்பயரி்டப்படடிருக்கி்து”

(குடிஅரசு, செொறச்பொழிவுகள்:  
07-06-1925,  21-06-1925, 08-06-1925) 

 ச்பரியொர் களஞ்சியம, குடி அரசு, ச�ொகுதி - 1
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்பொ.ஜ.க ஆட்சிவயத் துவ்டத்ச�றி்வொம!
�வைவர் கவைஞர் எட்்டடி ்பொய்ந�ொல், அவரின் மகன் ஸ்டொலின் 

்பதினைொறடி ்பொயகிறொர். இது புலிப ்பொயசெல், ஆடுகவள அரண்்்டொ்ட 
வவககும ்பொயசெல்.

மககளுககொக, மககளின் நைனுககொக, மககள் நைத் 
திட்்டஙகளுககொக, அத்திட்்டஙகளின் ்பயன்கள் மககவளச 
சென்றவ்டவ�றகொக , ஓயவு ஒழிசெலின்றி ்பணியொறறிக 
சகொண்டிருககிறொர் ‘திரொவி்ட மொ்டல்’  மு�ல்வர் ஸ்டொலின் அவர்கள்.

மககள் செல்வொககுக கூடுகிறது, ஒன்றியத்தின் மொநிைஙகள், 
உைக நொடுகள் வவரயும புகழின் உசசிக்க சென்று விட்்டொர் அவர். 
அ�னைொல் ஒ்ர நொ்டொகவும, ஒ்ர சமொழியொகவும ஆககி, இ்நநொட்வ்டப 
்பொர்ப்பனை நொ்டொக மொறறப ்பொர்ககும கொவிகளுககுப ச்பரும ெவொைொக, 
சீனைப ச்பருஞ்சுவர் ்்பொைத் �வ்டயொக எழு்நது நிறகிறொர் மு�ல்வர் 
ஸ்டொலின்.

்நர்வமயொனை அரசியைொல் இஙகு கொலூன்ற முடியொ� ஆர்.எஸ.எஸ 
- ்பொ.ஜ.க கொவிகள், மொநிைத்தில் அவமதியறறச சூழவை உருவொகக, 
ம�த்வ�க வகயில் எடுத்துள்ளனைர்.

உண்வமகவளப புற்ந�ள்ளி ச்பொயகவளயும, திரிபு ் ்பசசுகவளயும 
்்பசி வன்முவறககு வழி்கொலுவ�ொகத் ச�ரிகிறது.

“உனைககுக சகொடுககப்பட்்ட ்வவைவய, உனைது ெமூகத்திறகுக 
சகொடுககப்பட்்ட ்வவைவய, உனைது ஜொதிககுக சகொடுககப்பட்்ட 
்வவைவயச செய என்்பது�ொன் �ர்மம, மனு�ர்மம” என்று அண்்ொமவை 
்்பசுகின்ற வீடி்யொ ஒன்று ெமூக ஊ்டகஙகளில் வைம வருகிறது. இது�ொன் 
ரொமரொஜயம.

மனுஸமிருதியில் செொல்ைப்பட்்டச செயதிவயச செொன்னைொல், அவ�த் 
திரித்துப ் ்பசிப ்ப�றறத்வ� உருவொககி வருவது நல்ை�றகல்ை.

ெொதி, ம� அரசியல் என்று்ம மககவளப பிளவு்படுத்தும. அப்படிப்பட்்ட 
அரசியல் அவமபபுகவள மககள் ஒதுககித் �ள்ள ் வண்டும. சுருககமொகச 
செொன்னைொல் அடுத்து வரவிருககும ஒன்றியப ச்பொதுத் ்�ர்�லில் 
்பொ.ஜ.கவவ முறறொகத் துவ்டத்ச�றிய ் வண்டும மககள்.

மககளுககுத் ்�ொள் சகொடுகக அவனைத்து எதிர்ககட்சிகளும 
கருத்ச�ொறறுவமயில் ஒன்றிவ்்நது, மொசெரியஙகவள ஒதுககிவிட்டு, 
ஓரணியில் நின்று ்பொ.ஜ.கவவ வீழத்� முன்வர்வண்டும, கொைம 
�ொழத்�ொமல்.  

�மிழநொட்டில் ‘சூரிய ‘ சவப்பத்�ொல் ‘�ொமவர’ வொடும, வ�ஙகும.

படம் ச�ொல்லும் பொடம்
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தமிழ்நாட்டின் அமைதிமைக் குமைக்கும் பநா.ஜ.க.
சாரதா ததவி

ரபரியார் பிறநத நாள் நி்கழவு்களில் சிை
க�ாவவ சென்வனை

மதுவை ஈகைாடு

ெறசறொப்பப ்பத்து ஆண்டுகளொக, �மிழநொட்டின் ச்பரிய அரசியல் 
ஆளுவமகளொனை கவைஞரும, சஜயைலி�ொவும உ்டல் நலிவுறற 
நிவைவயயும,  அவர்களின் மவறவவயும �ஙகளுககுச ெொ�கமொகப 
்பயன்்படுத்திக கட்சி வளர்ககக கொத்திரு்ந�னைர் இ்நதுத்துவவொதிகள் 
்பொ.ஜ.கவினைர்! அவர்கள் நிவனைத்�்படி்ய ஊழலில் திவளத்� 
அடிவமகள் கூட்்டமொம அ.தி.மு.க.வினைர் ்பொ.ஜ.க வவையில்  
விழு்ந�னைர். அவர்கவள வவத்து ஆட்சி, அதிகொர மட்்டஙகளில் ெொதிய 
ம�வொ� ஆட்கவள ஊடுருவச செய� பின்னைர், திட்்டமிட்்ட்படி அ்ந�க 
கட்சிவய உருககுவைத்�னைர் கொவிகள். க்ட்ந� ் �ர்�லில் தி.மு.க.வின் 
சவறறிவய முடி்ந� அளவு �டுககப ் ்பொரொடி, �ள்பதியின் உவழபபுககு 
ஈடுசகொடுகக முடியொமல் ்�ொறறுப்்பொயினைர் அ்ந� ம�வொ�க 
கூட்்டத்தினைர்.

எதிர்க கட்சி என்ற நிவை கூ்ட அ.தி.மு.க. வுககு மற்நதுவிடும அளவு 
அவர்களுவ்டய முகஙகவள, அவர்களுவ்டய ் ்பசசுகவள, அவர்களுவ்டய 
எழுத்துகவள, அவர்களுவ்டயப ்பதிவுகவள எதிர்மவறயொக இ்டமச்பறும 
வண்்ம எல்ைொ எழுத்து மறறும கொட்சி ஊ்டகஙகவளயும வவளத்துப 
்்பொட்்டனைர். இன்றளவும ெமூக வவைத்�ளஙகள் இல்ைொவிடில், 
அவர்களுவ்டயத் �கிடு�த்�ஙகவள மககளி்டம சகொண்டு ்ெர்ப்பது 
எ்ந� அவமபபுககும ெவொைொனை செயதி்ய!

கட்சி வளர்பபுககும, சித்�ொ்ந�த் ச�ொ்டர்சசிககும கைவரஙகவளயும, 
சவறுபபு அரசியவையும நமபி இருககும வரைொறறுப ச்பருவம ்பொ.ஜ.க 
ம�வொ�ச ெகதிகளி்டம  உண்டு! அ�ன்்படி்ய மு.க.ஸ்டொலின் 
மு�ல்வரொகப ்ப�வி்யறறது மு�ல், கிவ்டககும எல்ைொ வொயபபுகவளயும 
்பயன்்படுத்�த் துடித்�ொர்கள்! ஆனைொல் தி.மு.க. ஆட்சிவயக குவற 
செொல்ைக கிவ்டககும எல்ைொ வொயபபுகளும,  ஒன்றிய ்பொ.ஜ.க. அரசின் 
்�ொல்விவயப பிரக்டனைப்படுத்துவ�ொக முடி்நது விடுகின்றது. 

எவ�ச செயவது எனைக வகவயப பிவெகிறொர் ்பொ.ஜ.க.வின் 
மொநிைத் �வைவர் அண்்ொமவை! ஆ.ரொெொ வின் ்்பசசுககு 
கொவல்துவறயில் வழககுகள் ் ்பொட்்டது, ஆர்ப்பொட்்டஙகள் ந்டத்தியது, 
கவ்டயவ்டபபு ந்டத்தியது, மிரட்்டல் விடுத்�து, வக�ொனைது எனை ஒரு 
்பர்பரபபு அ்டஙகுவ�றகு உள்ளொக்வ இ்�ொ, அக்்டொ்பர் 2 அன்று 
�மிழநொட்டில் 51 இ்டஙகளில் ஆர்.எஸ.எஸ. ஊர்வைத்திறகு அனுமதி 
ச்பறறிருககிறொர்கள். அன்று கொ்நதி சஜய்நதி. அ�றகும,  
ஆர்.எஸ.எஸககும என்னைத் ச�ொ்டர்பு?! ்பொ.ஜ.கவினைர் ஊர்வைத்திறகு 
அனுமதி வொஙகச செொல்லி இருககும கொர்ஙகள், இ்நதிய 
சு�்நதிரதினை 75ஆம ஆண்டு, அம்்பத்கரின் பிற்ந�தினை நூறறொண்டு, 
விஜய �ெமி ஆகியவவ்ய! 

இது சவளிக கொர்ஙகள்! கொ்நதியொரின் பிற்ந� நொவளத் 
�ன்வயப்படுத்தி, அவ� மககள் மனைதிலிரு்நது அபபுறப்படுத்�லும, 
அ்ந� நொவளயும ்பொ.ஜ.கவினைருககொனை�ொக மொறறு�லும�ொன் 
அவர்களின் ் நொககம. அப்படித்�ொ்னை ர� ஊர்வைம ந்டத்தினைொர்கள்? 
டிெம்பர் 6, அம்்பத்கரின் நிவனைவு நொவள மவறத்து, ்பொ்பர் மசூதி 
இடிபபு நொளொக ஆககினைொர்கள்.

ஆர்.எஸ.எஸ ஊர்வைம ந்டத்தினைொல் கமபும வகயுமொகத்�ொன் 
்்பொவொர்கள். கொ்நதி பிற்ந�நொளில் கமபுகவள வவத்துக சகொண்டு 
அவர்கள் என்னை செயவொர்கள்? கமபுகள் ்வசறவர் வகயிலும 
இருப்பவ�க கொட்டிலும ஆர்.எஸ.எஸ. வககளில் இருப்பவ� நொம 
ஆ்பத்�ொனை�ொகத்�ொன் ்பொர்கக முடியும. 

அவமதியில் வொழும �மிழகத்வ� இ்நதுத்துவவொதிகள் கைவர 
பூமியொக மொறற எண்ணுவவ�ப ்பொர்வவயொளரொகக க்டகக இயைொது.

அவமதியொனை �மிழகம அவமதியொக்வ இருககட்டும; கொவியும, 
கமபும இஙகு ் வண்்டொம!


