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பகாலடக் 
காைக் 
மகாடுலம

5
அைட்சியம காட்டும  

பெறடோர்களின் நவீன 
கணடுபிடிப்பு �மைர் டகமப்

கு ை ந கத க ள் த ா ன 
்தெத்தின எதிர்காெம் எனறு 
தகெவர்கள் / நட்ெத்திரங்கள் 
/ ஆசிரியர்கள் / ச்பற்ைார்கள் 
/ இனனும் யாரானைாலும் 
வ ா ய் ப பு  கி க டே க் கு ம் 
்்பாசதல்ொம் சொல்ெத் 
தயங்குவ்தயில்கெ. ஆனைால் 
குைநகதககள வககவககயாக 
சி த் தி ர வகத  ச ெ ய் யு ம் 
முகைககள கண்டுபிடித்துக் 
சகாண்டிருப்பதும் நா்மதான.

ஏறகனை்வ நம்முகடேய ்பாடே திட்டேம், ்பயிறறு சமாழி, கணிெமானை 
ஆசிரியர்களின ம்னைா்பாவம் எல்ொம் ்ெர்நது நம் குைநகதகளுக்குப 
்பள்ளிகய சித்திரவகதக் கூடேமாக்கி கவத்திருக்கினைனை. ்பத்து மாத 
சித்திரவகத ் ்பாதாசதனறு மீதி இரண்டு மாதங்களுக்கும் புதிய சகாடூரத்கத 
அண்கமக்காெமாகக் கண்டு பிடித்து உருவாக்கி அகதயும் காசு ்பண்ணும் 
ககெயாக வளர்த்திருக்கிைது நமது ெமூகத்தின நடுத்தர வர்க்கம்.

்காகடே சவயிலுடேன கூடே ்ெர்நது நம் குைநகதககள வகதப்பது 
ெம்மர் ்கம்ப.

அறு்பதுகளில் நான ஐநதாம் வகுபபு முடித்து விட்டு ஆைாவது வகுபபுக்குச் 
செனை்்பாது ஒ்ர ஒரு முகை ஒரு ெம்மர் ்கம்ப நடேத்தப்பட்டேது. அது 
ஐநது வகர தமிழ மீடியத்தில் ்படித்து விட்டு ஆைாவதில் ஆங்கிெ 
மீடியத்தில் ்ெரும் சிறுவர்களுக்கு விடுமுகை நாளில் அவர்களுகடேய 
ஆங்கிெ அறிகவ ்மம்்படுத்துவதறகானைது. (இனறு ்நர் மாைானை தமிழ 
ெம்மர் ்கம்ப ்தகவப ்படேொம்). மறை்படி ்காகடே விடுமுகைகளில் 
்பள்ளி நாட்களில் நானும் என 
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நண்்பர்களும் அவரவர் வீட்டு கூடேங்களி்ெ்ய ்்பார்கவககள 
திகரயாகக் கட்டி, அட்கடேக் கத்திகளுடேன வீர்பாண்டிய கட்டே ச்பாம்மன 
நாடேகங்ககள எல்ொ வீட்டுப ச்பரியவர்ககளயும் ஆடியனொக 
அமர கவத்து நடேத்திய நிகனைவுக்ள இனிகமயாக இனறும்  
இருக்கினைனை.

இப்்பாது எதறசகடுத்தாலும் ெம்மர் ்கம்புகள்தான. கிரிக்சகட், 
ஓவியம், நீச்ெல், குதிகர்யறைம், ்காெம் ்்பாடுவது, நடேனைம், நாடேகம், 
இகெ, ்கக் செய்வது, சராட்டி சுடுவது, அடுபபு ்பறைகவப்பது எனறு 
ெம்மர் ்கம்பபின தீம்களுக்கு கற்பகனை்ய எல்கெ. ச்பரும்்பாொனை 
்கம்பபுகள் விடுமுகை காெத்தில் வீட்டில் குைநகதககள கவத்து 
்மய்ப்பது எப்படி எனறு புரியாத, சதரியாத இளம், நடுவயது 
ச்பற்ைார்களுக்கு உதவி செய்யும் ்டே ்கர் செனட்டேர்கள்தான. கூட்டுக் 
குடும்்பம் உகடேநது விட்டேது; வீட்டில் குைநகதககள கவனிக்க ஆள் 
இல்கெ; இரு ச்பற்ைாரும் ்வகெக்கு செல்்வார் எனறு காரணைங்கள்  
சொல்ெப்படுகினைனை.

இகவசயல்ொம் அெல் பிரச்சிகனைகள்தான. ஆனைால், இனனும் 
ஆைமாக  ் யாசித்துப ்பார்த்தால், ் வறு சிெ முக்கியமானை பிரச்சிகனைகள் 
இதறகுப பினனைணியில் இருப்பகத உணைரொம். ் காகடே விடுமுகைக்காக 
முனகூட்டி திட்டேமிட்டு அப்பா்வா அம்மா்வா மாறி மாறி வீட்டில் 
குைநகதககள கவனித்துக் சகாள்ளொம் எனை அணுகுமுகை கிகடேயாது. 
்பத்து வயதானைவுடே்னை சிறுவர்களுக்கு தங்கள் ்வகெகய தாங்க்ள 
கவனித்துக் சகாள்ளும் ஆறைல்ககள ஏற்படுத்தி அவர்ககள அவவாறு 
சுதநதிரமாக இருக்க, உணைரச் செய்யும் ம்னைா்பாவம் ச்பற்ைாருக்கு 
இல்கெ. குைநகதககள தீம் ்பார்க்குகளுக்கு கூட்டிச் செல்வது, ஐஸ்கிரீம் 
வாங்கித் தருவது, செல்ெம் சகாஞசுவது என்பதறகு ்மல் அவர்களுடேன 
ஆக்கபபூர்வமானை ் நரம் செெவிடும் ்பார்கவ ச்பரும்்பாொனை ச்பற்ைாருக்கு 
இல்கெ. ்பெ ெமயங்களில் டி.விகயத் திட்டிக் சகாண்்டே அகத ்்பபி 
சிட்டேராக ்பயன்படுத்துகிைார்கள். டி.வி ்பார்க்கும்்்பாது கூடே, இராக் 
மீது குண்டு மகைக் காட்சிகய குைநகதகள் ரசித்துப ்பார்க்ககயில், 
அப்படி்ய, இராக் ்பறறி, ்பாபி்ொன சதாங்கும் ்தாட்டேங்கள் ்பறறி, 
சு்மரிய நாகரிகம் ்பறறி குைநகதகளின ஆர்வத்கதத் தூண்டும் 
வககயில் கெநதுகரயாடுவதறகானை முயறசி ்பெ ச்பற்ைார்களுக்குக் 
கிகடேயாது. அதறகானை அறிவும் அவர்களுக்்க இல்கெ என்பதும் ஒரு  
பிரச்சிகனை.

வருடேம் முழுவதும் இகெ, நடேனைம், ஓவியம், விகளயாட்டுக்சகல்ொம் 
்நரம் இல்ொததால், ் காகடே விடுமுகையில் ் கம்பபுகள் மூெம் அவறகை 
குைநகதகள் ச்பைச் செய்துவிடேொம் எனறு ச்பற்ைார்கள் நிகனைக்கிைார்கள். 
ஏன வருடேம் முழுவதும் இதறசகல்ொம் ் நரம் இல்ொத நிகெ என்பகதப 
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்பறறி ்யாசிப்ப்த இல்கெ. காகெ எழுநதவுடேன ்படிபபு; பினபு கனிவு 
சகாடுக்கும் நல்ெ ்பாட்டு மாகெ முழுதும் விகளயாட்டு எனை ்பாரதி 
வரிகள் ்பரீட்கெக்கும் ்பரிசுப்்பாட்டிக்கும் மட்டு்ம ்பயன்படுகினைனை. 
புத்தகப்படிபபு, மனைப்பாடேம், ் தர்வு என்பது மட்டுமாக முழு ் நரக் கல்வி 
இருப்பது தவறு. அது மாறைப்பட்டு தினைெரி ்பள்ளி ் நரத்தி்ெ்ய, இகெ, 
ஓவியம், நடேனைம், விகளயாட்டு எல்ொம், எல்ொ குைநகதகளுக்கும் 
தரப்படே ்வண்டும் என்பது ்பறறி ச்பற்ைாருக்்கா/ஆசிரியர்களுக்்கா/ 
கல்வி நிர்வாகங்களுக்்கா அக்ககையில்கெ.

வீட்டுக்குள்்ள ் கரம், சீட்டுக்கட்டு, டி்ரட் ் ்பானை உள் விகளயாட்டுக்களில் 
்பகலிலும், மாகெயில் ெடுகுடு,்காலி, கிளித்தட்டு, காறைாடி, கால்்பநது, 
கிரிக்சகட் எனறு கள விகளயாட்டுக்களில் குைநகதகளுடேன ்ெர்நது 
ச்பரியவர்கள் ஈடு்படே ் வண்டும். இவறகை செய்யத் தவறும் ச்பற்ைார்கள், 
்காகடே வகத முகாம்களுக்கு குைநகதககள விரட்டும் ச்பற்ைார்கள், 
நிச்ெயம் குறைவாளிகள். பினனைாளில் இவர்ககள முதி்யார் இல்ெங்களுக்குத் 
துரத்துவதில் எநதக் குறைமும் இல்கெ.

ஏப்ரல் 30, 2003
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ப்பட்  
்பாயஸ்

14
ை�ரனரய உயர்தை 

டவணடியவர்கள் ப�யயும 
காரியைா இது

பவறறியின ரகசியம் எனனை ? 
நீண்டே காெமாக மனித குெத்கத 
வாட்டும் ்கள்விக்கு சமகா 
சினிமா இயக்குநர் ஷங்கரும் ெர்வ 
்பத்திரிகக எழுத்தாளர் சுஜாதாவும் 
நமக்கு ஒரு சினிமா மூெம் ்பதில் 
சொல்லியிருக்கிைார்கள்.

வைக்கமாக சவறறியின ரகசியம் 
உகைபபு, கடும் உகைபபு எனறு 

சவறறி ச்பறை முதொளிகள் சொல்வார்கள். அப்படியானைால் கடுகமயாக 
உகைக்கிை எல்ொரும் ஏன சவறறியகடேவதில்கெ? கூடே்வ அதிர்ஷடேமும் 
்வண்டும் என்பார்கள்.

சுஜாதாவும் ஷங்கரும் வித்யாெமானை ்பதிகெ ்பாய்ஸ் ்படேத்தில் 
சொல்லுகிைார்கள். ் நர்கமதான சவறறியின ரகசியம். எவவளவு உனனைதமானை 
கருத்து? ்படேத்தில் இநத ்நர்கம எப்படிசயல்ொம் சவளிப்படுகிைது 
எனறு ்பார்க்கொம்.

்கர்ள்ஸ் ஆகெககள அடேக்கிக்சகாள்ள எனனை செய்கிைார்கள், 
மார்்பகங்ககள ச்பரிதாக்கவும் சகட்டிப்படுத்தவும் எனசனைனனை ்பயிறசிகள் 
செய்கிைார்கள் எனறு ்பாய்ஸ் ் நரடியாக ் கர்ள்சிடேம் ் நர்கமயாக ் கட்டுத் 
சதரிநது சகாள்கிைார்கள்.

ச்பண் உைவுக்கு ஏங்கும் ்பாய்ஸ் எனனை செய்ய ்வண்டும் ?

சுஜாதா (70)வும் ஷங்கரும் (30) ் நரடியாக்வ வகுபபு எடுக்கிைார்கள். 
்பஸ்சில் எப்படி இடிக்கொம், உரெொம், ஜவுளி-நககக் ககடேகளில் 
சுரகணையறை மாமிககள எப்படி தடேவொம் எனறு காட்சி ரூ்பத்தில் கறறுக் 
சகாடுத்திருப்பது நிச்ெயம் அவர்கள் வீட்டுப ச்பண்களுக்கும் ்பயன்படும். 
இனி்மல் வீட்கடே விட்டு சவளியி்ெ்ய வரமா ட்டோர்கள்.
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கதாநாயக ்பாய் காதலில் சஜயிப்பதறகாக அண்ணைா ொகெயில் 
நிர்வாணை ஓட்டேம் ஓடுகிைான. ஆனைால் காதலில் எதிரிகளானை ச்பற்ைார்களின 
சித்ரவகதயினைால், ்பாய்்ஸும் ்கர்ளும் வீட்கடே விட்டு நடுத்சதருவில் 
குடிகார அங்கிளின (தமிழில் சொனனைால் தப்பாகிவிடும்) உதவியுடேன 
வாழக்ககயில் சவறறி அகடேயப ் ்பாராடுகிைார்கள். ் ்பாராடிக் கண்டுபிடித்த 
உண்கமதான ்நர்கம்ய சவறறியின ரகசியம். இது நமக்கு எளிதில் 
புரிவதறகாக, மார்்பகங்கள் குலுங்கக் குலுங்க ச்பண்கள் ஆடிப ்பாடிச் 
சொல்கிைார்கள்.

்நர்கம என்பகத நாம் தப்பாகப புரிநதுசகாண்டு விடேக் கூடோது 
எனை கவகெயும் ்பகடேப்பாளிகளுக்கு இருக்கிைது. அய்யப்பன சீெனில் 
்பாய்ஸ் ்பணைத்துக்காக அய்யப்பன ்கெட் ்்பாடுவது ்நர்கம. எம்.டி.வி 
விருதுக்காக ஆ்பாெமாக ஆடுவது ்நர்கம, காதலுக்காக நிர்வாணைமாக 
சதருவில் ஓடுவது ் நர்கம, ஆனைால், ஊைல் அரசியல்வாதிககள எதிர்த்து 
சதரு நாடேகம் ் ்பாடும் தீவிரவாதிகளுக்குப ்பணைத்துக்காகக் கூடேப ்பாட்டு 
்்பாட்டுக் சகாடுப்பது தபபு. அதனைால் ச்பாடோவில் ககது செய்யும் 
ஆ்பத்து ஏற்படும். எனை்வ ெமத்தானை ்பாய்்ஸும் ்கர்ள்சும் ்பஸ்சில் 
இடிப்பது, ககடேயில் உரசுவது, வீட்டில் யாரும் இல்ொத்்பாது ்பாலியல் 
சதாழிொளிகய அகைத்துவருவது ் ்பானை ் நர்கமயானை விஷயங்ககள 
மட்டும் செய்யொம்.

செனகனை தணிக்கக அலுவெகத்தில் டிசரயிெர் ்படேத்துக்்க ஏராளமானை 
சவட்டுகள் விழுநததும், சமாத்தப ்படேத்கத தணிக்ககக்கு கஹதரா்பாதுக்கு 
சகாண்டு ்்பாய்விட்டோர்கள். இநத ்நர்கமதான சவறறியின ரகசியம்!

செனகனை நகர் ் ்பாலீஸ் ் நர்கமயாக நடேநது சகாள்ள முடிவு செய்தால், 
உடேனைடியாக ்பகடேப்பாளிககள ்பல்்வறு இ.பி.்கா. செக்ஷனகளின கீழ 
ககது செய்ய ்வண்டும்.

ச்பண்ககளக் ்கவெமாக, கீழத்தரமாக சித்திரிப்பதில் சதாடேங்கி, 
ச்பண் சீண்டேகெ ஊக்குவிப்பது, இளம் மனைங்ககள வக்கிரப்படுத்துவது 
வகர ்பெவிதமானை குறைங்கள் ்பாய்ஸ் ்படேத்தில் செய்யப ்பட்டிருக்கினைனை. 
பூங்காவிலும் பீச்சிலும் இருக்கும் அப்பாவிகளிடேம் வீரம் காட்டும் ் ்பாலீசுக்கு 
்பகடேப்பாளிகள் வீட்டு வாெலுக்குப ்்பாக கதரியம் ஏது? 

ஆ்பாெமானை வெனைங்களும், காட்சிகளும் நிரம்பிய இநதப ்படேத்கத 
ஏன இவர்கள் உருவாக்க ்வண்டும்? ்பணைத்துக்காகவா? இருவரும் 
ஏறகனை்வ ெட்ொதி்பதிகள், புகழ? இனனுமா? இகளஞர்களின அெொனை 
பிரச்சிகனைகளில் ஒனைானை ்பாலியல் ஒடுக்குமுகைகய ெமூகத்துடேன ்பகிர 
விரும்பிய அக்ககையா? ்படேத்தில் அநத அக்ககைக்கு துளியும் இடேம் 
இருக்க வில்கெ்ய.
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எனகனைப ச்பாறுத்த மட்டில் அெல் பிரச்சிகனை ்வறு.

ஒ்ர ஒரு முகை நம் வீட்டில் ஒரு ்பத்து ரூ்பாகயத் திருடிவிட்டோல், 
அநத ்வகெக்காரரின நிகெ எனனை ? நிரநதரமாக குறைவாளிப ்பட்டேம். 
நம் வட்டோரத்தி்ெ்ய ் வறு யார் வீட்டிலும் அவகர ் வகெக்கு கவத்துக் 
சகாள்ள முடியாத நிகெகய ்வகமாக ஏற்படுத்திவிடு்வாம்.

ஆனைால் இவவளவு ்கவெமானை ்பகடேபக்ப சதரிந்த உருவாக்கித் 
தரு்பவர்கள் ெமூகத்தில் எநதப புைக்கணிபபுக்கும் இழிவுக்கும் ஆளாவதில்கெ. 
சதாடேர்நது சுஜாதாகவ தீவிர இெக்கிய இதழகள் முதல் சவகுஜனை இதழகள் 
வகர விமர்ெனைம் இனறிக் சகாண்டோடிக் சகாண்டிருக்கும். ஷங்கருக்கு 
அடுத்த வாய்பபு உண்டு. ் வகெக்காரிக்குக் கிகடேயாது. குகைநத்பட்ெம் 
ஷங்கரும் சுஜாதாவும் ஒரு ச்பாது மனனிபக்பக் ்காரி தினைத்தநதியில் 
்பாய்ஸ் விளம்்பரம் கெசில் சவளியிடே ்வண்டுசமனறு எழுதும் ்நர்கம 
கூடே நமது ஊடேகங்களில் ்பெருக்கு இல்கெ.

காரணைம் நமது ெமூகம் எப்்பாது்ம புத்திொலித்தனைத்கதயும் 
ொமர்த்தியத்கதயும் சகாண்டோடுகிைது. அவறகைப ்பயன்படுத்தி ்பணைமும் 
புகழும் ் ெர்த்துக் சகாள்்பவர்ககள ஆராதிக்கிைது. ஆனைால் புத்திொலிகள் 
்நர்கமயானைவர்களா என்பகதப ்பறறிக் கவகெப்படுவதில்கெ. அதனைால்தான 
்நர்கமயின ச்பயரா்ெ்ய ஒரு ்கவெமானை ்பகடேபக்ப கதரியமாக 
ெநகதக்குக் சகாண்டுவர முடிநதிருக்கிைது.

செப்டம்பர் 17, 2003
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ம்சழிக்கி்றது 
்சாமியார 
ம்தாழில்

31
குழந்ரைகள் ஆன்மீக 

வியாொைததில் 
ஈடுெடுதைப்ெடுவது 
ைணேரனககுரிய 

குறேம இல்ரையா?

ஏப்ரல் 28, 2004

இந்தியாடும்ட

இ நதியாவில் கெெனஸ் 
இல்ொமல் நடேக்கும் சதாழில்கள் 
இரண்டு - ஒனறு வி்பொரம். 
இனசனைானறு ஆனமீகம்.

வி்ப ெ ா ர த்  ச த ாழிலுக்கு 
கெெனஸ் முகைகயக் சகாண்டு 
வருவது ்பறறி புதிய அரசு 
்பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய 
‘மனித வள ்மம்்பாட்டு' துகை 

துகணை அகமச்ெர் காநதிசிங் அறிவித்திருக்கிைார்.  இநத அறிவிபபு ்பெ 
ெர்ச்கெககளக் கிளபபும்  எனைாலும், ்பாலியல் சதாழிொளர்கள் தற்்பாது 
கிரிமினைல்களாக நடேத்தப்படுவகத நிறுத்தவும் அவர்களுகடேய உடேல்நெம், 
எதிர்காெம் இவறறுக்கு உத்தரவாதம் கருதியும் இகத வர்வறகொம்.  

ஆனமீகத்துக்கும் இநத ்தெத்தில் கெெனஸ் முகை இருநதால் 
நல்ெது எனறு ் தானறுகிைது. காரணைம் வி்பொரத்கத விடே அதிகம் ் ்பகர 
்பாதிக்கக்கூடியதாக அது்வ இருக்கிைது. 

சிெ ெமயங்களில் ொமியார்ககளக் குழி ்தாண்டிப புகதக்கிைார்கள். 
்பெ ெமயங்களில் தங்களுக்குத் தாங்க்ள கண்ணுக்குத் சதரியாத குழி 
்தாண்டிப புகதத்துக் சகாள்கிைார்கள். ஐநதாண்டுக்சகாரு முகை 
ஒரு ொமியார் அம்்பெப்பட்டோலும், புதுப புது ொமியார்கள் உருவாகிக் 
சகாண்்டேதான இருக்கிைார்கள். 

இநத வாரம் கவனைத்துக்குரியவர் ஒரு குட்டிச் ொமியார். அவருக்கு 
இநதப ச்பயகரச் சூட்டியவர்கள் இனனும் சிெ வாரங்களுக்கு இநத 
விசித்திர ொமியாரின ்பர்பரபக்ப விற்பகனைக்கு ்பயன்படுத்தவிருக்கும் 
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நம்முகடேய ்பத்திரிகககள் தான.

குட்டிச் ொமியார் விவகாரம் ்பெ அடிப்பகடே ் கள்விககள எழுபபுகிைது. 
்பதினமூனறு வயதாகும் ்பரணீதரன எனை இநத சிறுவனின ்படிபக்ப 
மூனைாம் வகுபபுடேன முடித்துவிட்டு, அவகனை ் வத ்பாடேொகெயில் ் ெர்த்து 
ஆனமிகம் ் நாக்கி திருபபிவிட்டே்த அவனுகடேய ச்பற்ைார்கள் தானைாம். 
கர்நாடேகம் செனறு ‘துைவி’யாகிவிட்டே சிறுவன இனி ச்பற்ைாருடேன ்ெர 
மறுக்கிைான. சிறுவன ‘ஆனமீக சொறச்பாழிவு’ நடேத்த வநத இடேத்தில் 
அவகனை ச்பற்ைார் கடேத்த முயனைதாக குறைச்ொட்டு. விொரித்த ் ்பாலீஸ் 
அதிகாரிகளிடேம் சிறுவன ச்பற்ைாருடேன திரும்பிச் செல்ெ மறுபபு; 
அவகனை ்வறு சிெர் ்பயன்படுத்தி ்பணைம் ெம்்பாதிக்க முயறசிப்பதாக 
ச்பற்ைார் புகார்.

ெட்டேப்படி ஒரு 13 வயது சிறுவன தான எனனை செய்ய்வண்டுசமன்பகத 
தானைாக தீர்மானிக்க முடியாது. ச்பற்ைா்ரா கார்டிய்னைாதான முடிவு செய்ய 
்வண்டும். அவர்கள் தனகனை துனபுறுத்துவதாக சிறுவன சதரிவித்தால், 
அவர்களுடேன இருக்க விருப்பமில்கெ எனறு கூறினைால், அப்்பாது 
சிறுவகனைக் காப்பகத்துக்குத்தான ்்பாலீஸ் அனுப்ப ்வண்டும்.

ஆனைால் இநத சிறுவன காவி அணிநதிருப்பதால், ்்பாலீசுக்குத் 
தடுமாறைம். ெட்டேப்படி காப்பகத்துக்கு அனுப்பாமல், ச்பற்ைாருடேனும் 
அனுப்பாமல், ‘சுவாமிகள்’ விருப்பப்படி செல்ெ அனுபபிவிட்டோர்கள். கூடே 
துப்பாக்கியுடேன காவலுக்கு ஏற்பாடு ்வறு.

்பத்திரிககச் செய்திகளின்படி குட்டிச் ொமியார் தா்னை தனி்ய 
ஆசிரமம் அகமத்து ஆனமிக சொறச்பாழிவுகள் நடேத்தி வருகிைார். இது 
எப்படி ொத்தியம்? ஒரு 13 வயது சிறுவனுக்கு அதறகுள் தனைக்கானை 
ஸ்தா்பனை அகமபக்ப எல்ொம் ஏற்படுத்திக் சகாள்ள முடியுமா ? எனை்வ 
இதறகுப பினனைால் சிெ ச்பரியவர்கள் இருக்கிைார்கள் என்பதும், அநதப 
ச்பரியவர்களுக்குள் யார் வெம் சிறுவன  இருப்பது எனை பிரச்சிகனை்ய 
கடேத்தல், காவல் நிகெயம் வகர ‘ஆனமீகத்கத' அகைத்து வநதிருக்கிைது 
என்பதும் சதளிவாகத் சதரிகிைது.

குட்டிச் ொமியாரின ஆனமிக சொறச்பாழிவால் கவரப்பட்டு 
சதாழிெதி்பர்கள், வக்கீல்கள், டோக்டேர்கள் எனறு ்பக்தர்கள் அதிகரித்துவருவதாக 
இனசனைாரு செய்தி சொல்கிைது. ஒரு 13 வயது சிறுவன எப்படிப்பட்டே 
ஆனமிக வாதியாக இருக்க முடியும்? ்வத நூல்கள், ்பக்தி புராணைங்கள் 
எல்ொவறகையும் ்படித்து விட்டு திரும்்பச் சொல்வது ஆனமிகமாகுமா? 
அப்படியானைால் 1330 திருக்குைகளயும் கரதெப்பாடேமாகப ்படித்துவிட்டு 
அடி முதல் நுனி வகர எநத வரிகெயில் ் கட்டோலும் சொல்லும் ஆறைல் 
உகடேய ்பத்துப ்பனனிசரண்டு சிறுவர் சிறுமியர் தமிழநாட்டில் உண்்டே. 
அவர்களுக்கு ்பக்தர்களாக சதாழிெதி்பர்கள் வநது குவியாததன  
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மர்மம் எனனை?

எல்ொவறறுக்கும் ் மொக ஒரு 13 வயது சிறுவகனை அவனைது ச்பற்ைா்ரா 
அல்ெது ்வறு யா்ரா மூகளச் ெெகவ செய்து ஆனமிகவாதியாக 
ஆக்கிக் காட்டுவது குைநகத மீதானை சித்திரவகத குறைம் இல்கெயா? 
குைநகதத் சதாழிொளர் முகை தடுபபுச் ெட்டேத்தின கீழ ஒரு குைநகத 
கல் சுமப்பதும், தீக்குச்சி சுறறுவதும், கார் துகடேப்பதும் தகடே செய்யப்படே 
்வண்டுசமனைால், ொமியார் சதாழிலில் ஆனமிக வியா்பாரத்தில் 
ஈடு்படுத்துவதும் தகடேக்குரிய குறைம் இல்கெயா?

எனைக்கு 13 வயதி்ெ்ய இநத உெகத்துக்கு வழிகாட்டேக்கூடிய ஆனமிக 
அறிவு வநதுவிட்டேது எனறு ஒரு சிறுவன சொல்வகத ஏறகொம் எனைால், 
இனசனைாரு சிறுவன தனைக்கு 12 வயதி்ெ்ய குடும்்பத் தகெவனைாவதறகானை 
்பக்குவம் வநதுவிட்டேது எனறு சொல்லி தனைக்கு திருமணைம் செய்து கவக்கச் 
சொனனைால், செய்து கவத்து விடு்வாமா எனனை ?

்பக்தியின ச்பயரால் ஒரு ்ெெத்துத் தமிழக் குைநகத சிறு ்பருவம் 
முத்ெ குறிபபிட்டே மனை நிகெயில் வளர்க்கப்பட்டு ொமியாராக்கப்படுவகத 
இநத ெமூகம் சகாண்டோடும் எனைால், ்தெ்பக்தியின ச்பயரால், ஒரு 
ஈைத்துத் தமிழக் குைநகத சிறு ்பருவம் முத்ெ குறிபபிட்டே மனை 
நிகெயில் வளர்க்கப்பட்டு துப்பாக்கி ஏநதிய சிப்பாயாவகத மட்டும் எப்படி 
கண்டிக்க இயலும்? எப்படிப்பட்டே மூகளச் ெெகவக்கும் குைநகதகள் 
உட்்படுத்தப்படுவகத கைாராகக் கண்டிக்கும் ெமூக்ம ்நர்கமயானை 
ெமூகமாக இருக்க முடியும்.

குைநகதகள் நம் மூெம் இநத உெகத்துக்கு வருகிைார்கள். அதனைா்ெ்ய 
அவர்கள் நம் விருப்பப்படி ்பயன்படுத்தக்கூடிய நம்முகடேய உடேகமகளாகி 
விடேமாட்டோர்கள். நம் ச்பாறுபபில் இருக்கும் எதிர்காெ மனிதர்கள் 
அவர்கள். இநத உெக வாழக்ககயின எல்ொ தனகமககளயும் அறிநது 
சகாள்ளவும், புரிநதுசகாள்ளவும் ்தகவயானை ஆறைல்ககளக் கறபித்து 
வளர்நதபின தமது முடிவுககள தா்ம எடுக்க கூடியவர்களாக வளர்ப்ப்த 
நம் ச்பாறுபபு.

ஜூன் 2, 2004
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ப � ன ை  வ ா ர ம் 
செனகனைப புை  நக ர்க் 
கல்லூரி மாணைவர்களுடேன 
ஒரு ்பயிறசி வகுபபில் நான 
்பங்சகடுத்துக் சகாண்டிருநத 
அனறு காகெ ஆங்கிெ 
தினைெரிசயானறில் ஒரு செய்தி 
சவளியாயிறறு. தமிழ திகரப்படே 
உெகில் ச்பண்கள் ்மக்கப 
ககெஞர்களாக ்பணி புரிய 
சினிமா சதாழிொளர் யூனியன 
அனுமதிக்காது என்ப்த அநதச் 
செய்தி. ச்பண்கள் ்மக்கப 
ககெஞரானைால், ஆண்களுக்கு 

்வகெ ்்பாய்விடும் எனறு கூறியது யூனியன. 

சினிமாக்காரர்களுக்கு  காமிரா முனனைால் ஆ்பாெமாக ஆடிப்பாடி நடித்து 
வசூல் நடேத்தப  ச்பண்கள் ் வண்டும். ஆனைால் காமிராவுக்குப பினனைால் 
சதாழில் நுட்்பப பிரிவில் ச்பண்கள் கூடோதாம். இநத அராஜகத்கதக் 
கண்டித்து இரண்்டே இரண்டு நடிகககள் குரல் மட்டு்ம இது வகர 
ஒலித்திருக்கிைது.

ஆண்-ச்பண் ஏறைத்தாழவு, உைவு நிகெ, ்வகெப ்பகிர்வு இகதப 
்பறறிசயல்ொம் நமது ெமூகத்திலிருக்கும் ம்னைா்பாவம் சிறு வயதி்ெ்ய 
உருவாகிவிடுகிைது. கடேநத தகெமுகைகளின கருத்திலிருநது அடுத்த 
தகெமுகைகள் மாறும் வாய்பபிருக்கிைதா ? இநத ்கள்விக்கானை 
்பதிகெ ஒவசவாரு முகை ஏ்தனும் ஒரு கல்லூரிக்்கா, ்பள்ளிக்்கா  
நிகழச்சிகளுக்கும் வகுபபுகளுக்கும் செல்லும் ் ்பாசதல்ொம் ் தடுகி்ைன.

ஒப்்பல்னக்குப் 
பின்னால்…

33
�மூகததில் பெணகளுககான 

இேம எது என்ெரைப் ெறறி 
ைவோன ொவரனகள் 
பைாேர்வது ஆெதது
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ஒரு ஆண எப்�டி இருக்க றவேணடும்? 

ஒரு ச�ண எப்�டி இருக்க றவேணடும்?
இநதக் ் கள்விகளுக்கு ஆண்கள் ஒரு விதமாகவும் ச்பண்கள் இனசனைாரு 

விதமாகவும் ்பதில் கூைக்கூடும் எனறு அவசியமில்கெ. இருவருக்கும் 
ெமூகம் ்பெ காெமாக ஏற்படுத்தி கவத்திருக்கும் மனை நிகெயினைால் ஒ்ர 
மாதிரி ்பதில்ககள இருவரிடேமும் எதிர்்பார்க்கொம்.  

பளஸ் டூ முடித்துவிட்டு கல்லூரிக்குள் நுகைநதிருக்கும் 120 மாணைவர்ககளக் 
கல்லூரி வாழக்ககக்கு தயார் செய்யும் ்பயிறசி வகுபபில், அனறு நான 
சகாடுத்த ்கள்வித்தாளில் ்மறகண்டே ்கள்விகளும் இருநதனை.

ச்பண் எப்படி இருக்க ்வண்டும் என்பதறகானை ்பதில்களில் அதிகம் 
்பயன்படுத்தப்பட்டே சொறகள் இகவ : அடேக்கம், ஒழுக்கம், அகனைவருக்கும் 
மதிபபு, ச்பாறுகம, அைகு, பூப்்பாெ சமனகம, தாய் - தநகத விருப்பப்படி 
நடேத்தல், ்கா்பப்படோமல் இருத்தல், அறிவு, ்பணிவு, இரக்க குணைம், 
நிதானைம், ்ஹாம்லி, அகமதி, குடும்்பப ச்பருகமகயப ்பாதுகாத்தல், 
எல்ொகரயும் அனுெரித்தல், கனிவு, ்பாெம், தாழநது ்்பாகும் மனைம்.

ஆண் எப்படி இருக்க ்வண்டும் எனை ்பதில்களில் இத்தகனை வகக 
சொறகள் இல்கெ. அதிகம் இடேம் ச்பறைகவ : கதரியம், துணிச்ெல், 
வீரம், நாட்டில் தீயகதக் தட்டிக் ்கட்கும் துணிவு, ச்பாறுபபு. 

மாணைவனகள், மாணைவிகள் இரு்பாொரு்ம அதிகம் இத்தககய 
சொறககளத்தான எழுதியிருநதார்கள். மாணைவிகள் ்பதில்களில் மட்டும் 
ஆண் எப்படி இருக்க ் வண்டும் என்பதில்  நல்ெ உள்ளம் உகடேயவனைாக, 
தீய ்பைக்கங்கள் இல்ொதவனைாக எனை எதிர்்பார்பபுகள் ்ெர்நதிருநதனை. 
ஒரு மாணைவி ஆண் எப்படி ்வண்டுமானைாலும் இருக்கொம் எனறு 
எழுதியிருநதாள். இனசனைாரு ச்பண் தன வாழக்கக ெட்சிய்ம சிைநத 
ச்பண்மணியாக இருப்பது எனை சதரிவித்திருநதாள். ஒரு மாணைவன ச்பண், 
ச்பண்ணைாக இருக்க ்வண்டும் எனசைழுதியிருநதான. விதிவிெக்காக 
ஒரு சிெ்ர ச்பண்ணுக்கு தனனைம்பிக்கக, சுய ொர்பு ்வண்டும் எனறு 
குறிபபிட்டிருநதார்கள்.

ஆண் ்பறறியும் ச்பண் ்பறறியும் இத்தககய கருத்துக்ககள, 
தீர்மானைங்ககள, எதிர்்பார்பபுககள இநத 17 வயது இளம் மனைங்களில் 
இதறகுள்ளாக உருவாக்கியது யார் ?  குடும்்பம், ்பள்ளிக்கூடேம் , மீடியா 
மூனறும்தான என்பதில் எநத ெந்தகமும் ்வண்டோம்.

குடும்்பத்தில் அப்பாவும் அம்மாவும் தாத்தா ்பாட்டிகளும் 
ெ்காதரர்களும்தான ஒவசவாரு சிறுவனுக்கும் சிறுமிக்கும் முனமாதிரிகளாக 
இருக்கிைார்கள். அனபும் அதிகாரமும் கெநத இநத சூைல்தான 
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ஆண்- ச்பண்  உைவின ஆரம்்பப ்பாடேங்ககள சொல்லித் தருகிைது. 
ச்பண் எனைால் அடேக்கமாக இருக்க ்வண்டும் எனறு எழுதிய நிகைய 
மாணைவனகள் வீட்டில் தங்களுக்குப பிடித்த ந்பர் எனறு அம்மாகவக்  
குறிபபிட்டிருநதார்கள். 

அடுத்துப ்பள்ளிக்கூடேம், இங்கு அனக்ப விடே அதிகார்ம கூடுதொகிைது. 
அறிகவ விடே மதிபச்பண்்ணை முக்கியம் ச்பறுகிைது. பிைகு மீடியா, 
தங்களுக்குப பிடித்தமானை டி.வி. நிகழச்சிகளாக மாணைவர்கள் குறிபபிட்டேகவ 
– சமட்டி ஒலி, அண்ணைாமகெ, அண்ணி, சித்தி, தடேயம், ்காெங்கள், 
சொர்க்கம். ஒ்ர ஒரு மாணைவிதான ்கள்விகள் ஆயிரம் எனை விவாத 
நிகழச்சிகயக் குறிபபிட்டிருநதாள். 

தினைெரி ்பத்திரிகக ்படிக்கும் ்பைக்கம் ்பெருக்கு இல்கெ. ்படிப்பவர்களில் 
ச்பரும்்பா்ொர் ்படிக்கும் தமிழ தினைெரிகள் தினைத்தநதியும் தினைமெரும் 
மட்டு்ம. ஒருவர் கூடே தினைமணிகயக் குறிபபிடேவில்கெ. 

இநத டீன- ஏஜ் இகளஞர்கள் ்பெரும் தச்ெர், ஃபிட்டேர், கூலித் 
சதாழிொளி, எசெக்ட்ரீஷியன, கட்டேடேத் சதாழிொளர், கூரியர் த்பால்காரர் 
எனறு திரட்டேப்படோத சதாழிொளர் குடும்்பக் குைநகதகள்.  மாதம் ஆயிரம் 
ரூ்பாய் கல்விக் கட்டேணைமானைாலும் ‘தரமானை' தனியார் கல்லூரிப ்படிபபு 
தங்கள் குைநகதகளுக்கு ்வண்டும் எனறு ஆகெப்படும் ச்பற்ைார்கள், 
இத்தகனை ஆண்டுகளாக தங்கள் குைநகதகளின தகெக்குள்்ள தாங்கள் 
எகதசயல்ொம் சதரிநதும் சதரியாமலும் திணித்து வருகி்ைாம் எனை 
பிரக்கஞ்யாடு இருப்பதில்கெ.

கல்லூரிக்குள் அடி எடுத்து கவக்ககயில் இவர்களில் ச்பரும்்பா்ொருக்கு 
த்ரிஷா, ெதா, ்ஜாதிகா, சூர்யா, மாதவன, விக்ரம் ்பறறி ஏராளமானை 
சமய்யும் ச்பாய்யுமானை தகவல்கள் தகெ முழுக்க நிரப்பப்பட்டிருக்கினைனை. 
டோக்டேர் முத்துெட்சுமி சரட்டி,  (ஆண்- ச்பண் உடேறகூறு ்வறு்பாட்டுக்கு 
காரணைமானை) எஸ்ட்்ராஜன ஹார்்மான ்்பானைகவ ்பறறி அவர்கள் 
்பதி்னைைாண்டு வீட்டு, ்பள்ளி வாழக்ககயில் ்கள்விப்பட்டேது மிக மிகக் 
குகைவு. 

கல்்பனைா ொவொ ச்பயகர அசமரிக்கத் சதருவுக்குச் சூட்டியகத 
்பள்ளிக்கூடே காகெ பி்ரயரில் செய்தி அறிவிக்கிைார்கள். திகரப்படே 
ஒப்பகனைக் ககெஞராவதறகுப ச்பண்களுக்கு அனுமதியில்கெ ்்பானை 
செய்திககளயும் ்பள்ளி அசெம்பிளியில் வாசிக்கத் சதாடேங்கும் காெம் 
எப்்பாது ? இப்படிப்பட்டே செய்திகள் இகளஞர்களிகடே்ய ்்பெப்படோத 
சமௌனைம்தான, இனறு ்பாெச்ெநதர் முதல் ்பாொ வகர ‘்பகடேப்பாளி'களின 
துகை ொர்நத சமௌனைமாக, வாழக்கக சநடுக நீளுகிைது.

ஜூலை 28, 2004   
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அரசு ரகசியத்கத சஜயெலிதா 
சவளியிட்டுவிட்டோர் . அதனைால் 
உடே்னை அவர் ்பதவியிலிருநது விெக 
்வண்டும் எனை கூக்குரல்ககள 
தி.மு.க, காங்கிரஸ் கூட்டேணிக் கட்சிகள் 
எழுபபியுள்ளனை.

இநதக் ் காரிக்கக அ்பத்தமானைது. 
அரசு ரகசியத்கத சவளியிட்டேதறகாக 
சஜயெலிதாகவப ்பாராட்டே்வண்டும். 
்மலும் ் மலும் அரசு ரகசியங்ககள 
அவர் சவளியிடே்வண்டும் என்பதுதான 
இப்்பாது எழுப்ப்வண்டிய நியாயமானை 
்காரிக்கக.

மத்திய உள்துகை அகமச்ெரும் ஒரு மாநிெ முதெகமச்ெரும் 
மாநிெத்துக்கு புதிய ஆளுநகர மத்திய அரசு நியமிக்க இருப்பது ்பறறி 
உகரயாடினைார்கள். இருவருக்கும் கருத்து ்வறு்பாடுகள் இருநதனை. 
அகதப ச்பாருட்்படுத்தாமல் மத்திய அரசு தான விரும்பு்பவகர 
நியமிக்கிைது. அதறகானை அதிகாரம் தனைக்கு உள்ளதாக மத்திய அரசு  
கருதுகிைது. இது ்பறறிய ெர்க்காரியா கமிஷன ்பரிநதுகரககள அது 
ச்பாருட்்படுத்தவில்கெ. இவவளவுதான விஷயம். இதுதான உகரயாடேலின  
ொராம்ெம். 

அகத ்டேப ்பண்ணியிருநதாலும் ெரி ,  நிகனைவிலிருநது 
சொல்லியிருநதாலும் ெரி. இகதசயாட்டி விவாதிக்க்வண்டிய 
பிரச்சிகனைகள் எனனை ? ்டேப்பா ? சமமரியா? சஜயெலிதா சமமரி 
மாத்திகர ொபபிடுகிைாரா என்பகவ அல்ெ. சஜயெலிதாவுக்கு 
அநத அளவுக்கு நிகனைவாறைல் இருக்க முடியும் என்பதில் எனைக்கு  

பமலும் 
ைகசியஙகள் 
மவளிவைட்டும்

40
முைல்வர் பெயைலிைா ப�யைது 

�ரிடய. டைலும ெை ைகசியஙகரை 
பவளியிட்ோல் டைவைாம.
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ெந்தகமில்கெ.

திகரப்படே உெகில் ்பெ நீண்டே வெனைங்ககள  நிகனைவில் கவத்து 
்்பசிய ஆறைலும் ்பயிறசியும் அவருக்கு உண்டு. சிெ விஷயங்களில் 
மட்டு்ம செெக்டிவ அம்னீஷியா உண்டு.

எனை்வ சஜ- சிவராஜ் ்பாட்டீல் உகரயாடேகெசயாட்டி விவாதிக்கப்படே 
்வண்டியகவ ஒரு மாநிெ ஆளுநகர அதன முதெகமச்ெரின 
ெம்மதத்துடேனதான நியமிக்க ்வண்டுமா, முதலில் இநத ஆளுநர் ்பதவி 
என்ப்த ்தகவதானைா எனை மத்திய- மாநிெ உைவுகள் உரிகமகள் 
சதாடேர்்பானை விஷயங்கள் தான. 

சஜயெலிதா சவளியிட்டிருக்கும் உகரயாடேல் தகவல்கள் அரசு ரகசியமாகக் 
கருதப்படே்வ தகுதியறைகவ. தவிர ஒவசவாரு அரசும் இப்படி ரகசியம் 
எனை ்்பார்கவயில் எல்ொவறகையும் மக்களிடேமிருநது மகைப்ப்த 
அடிப்பகடேயில் தவைானைது. அகதத்தன கண்டிக்கவும் மாறைவும் ் வண்டும். 

அரொங்கத்தின சடேண்டேர்கள் ஆனைாலும் ெரி, சினிமா விருதுகளானைாலும் 
ெரி, நூெகத்துக்கு புத்தகங்கள் ் தர்வு செய்வதானைாலும் ெரி, எல்ொவறறிலு்ம 
விண்ணைபபித்த கம்ச்பனிகள், அகமபபுகள், சடேண்டேர், புத்தக, திகரப்படே 
விவரங்கள், ்தர்வானைவறறின தகுதி அடிப்பகடே, ்தர்வுக் குழுவினைரின 
ச்பயர்கள் எல்ொ்ம ்பகிரங்கப்படுத்தப்படே ்வண்டும். 

ராணுவ ரகசியம், ்தெப்பாதுகாபபு எனை ச்பயரில் ரகசியங்களாக 
கவக்கப்படே ்வண்டியவறறுக்குக் கூடே ஒரு வரம்பும் நியாயமும் இருக்க 
்வண்டும். கல்்பாக்கத்தில் அணுகுண்டு மூெபச்பாருள் தயாராகிைது 
என்பதறகாக ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் கதிர் வீச்சு அளகவ அவர்களுக்்க 
கூடே சதரியாமல் கவத்திருப்பசதல்ொம் அரசு ரகசிய்மா ராணுவ ரகசிய்மா 
ஆகாது. ராணுவ மநதிரியாக இருநத்்பாது ஜார்ஜ் ச்பர்ணைாண்டேஸின 
உகடேககள அவிழத்து அசமரிக்காவில் ்ொதகனை ்்பாட்டேகத அவர் 
சொல்ொமல் கவத்திருநதசதல்ொம் இநத ் தெத்தில் அரசு ரகசியமாகக் 
கருதப்படுவது ்கவெமானைது. 

அரசு ரகசியத்கத அம்்பெப்படுத்தி விட்டோர் எனை அடிப்பகடேயில் 
சஜயெலிதாகவ ்பதவி விெகச் சொல்லும் ககெஞர் கருணைாநிதியின 
அரசியல் வரொறறில் முக்கியமானை அத்தியாயம் - அரசு ரகசியத்கத 
்தாண்டிசயடுத்து அவர் அம்்பெப்படுத்தியதுதான. அவருக்கும் இப்்பாது 
அகதப்பறறி செெக்டிவ அம்னீஷியா ஏற்பட்டுவிட்டேது.

எம்.ஜி.ஆர் முதெகமச்ெராக இருநத்்பாது திருச்செநதூர் ்காவில் 
வளாகத்தில் ்காயில் அதிகாரி சுபபிரமணியபபிள்கள மர்மமானை 
முகையில் இைநது கிடேநதது ்பறறி விொரிக்க நீதி்பதி ்பால் கமிஷகனை 
நியமித்தார் எம்.ஜி.ஆர். ஆனைால் கமிஷன அறிக்ககயில் பிள்கள சகாகெ 
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செய்யப்பட்டிருப்பதாக ெந்தகம் எழுப்பப்பட்டேதும் தன அரசுக்கு ்பாதகமானை 
அநத அறிக்கககய சவளியிடே மறுத்துவிட்டோர். அநத அறிக்கககய 
கருணைாநிதி ககப்பறறி பிரதிககள மீடியாவில் சவளியிட்டோர். அதறகாக 
அரசு ரகசியத்கத திருடியதாக அவர் மீது எம்ஜிஆர் வைக்கு சதாடுத்தார். 
கருணைாநிதியின செயொளரானை ெண்முகநாதன, அரசு அதிகாரி ெதாசிவம் 
மீது வைக்குகள் சதாடுக்கப்பட்டு அவர்கள்  கடுகமயாக ்பாதிக்கப்பட்டேனைர். 
‘உண்டியல் திருடேன. பிடி்பட்டே அவமானைத்தில் தறசகாகெ செய்து சகாண்டோன' 
எனறு இைநத சுபபிரமணியப பிள்களகயப ்பறறி அனகைய அை நிகெய 
அகமச்ெர்- இனகைய கருணைாநிதி ஆதரவாளர் ஆர்.எம்.வீரப்பனும் 
அ.இ.அ.தி.முகவினைரும் விமர்ெனைம் செய்த்்பாது அகமச்ெர்தான கவர 
்வல் திருடேன எனறு தி.மு.க ்பதில் விமர்ெனைம் செய்தது. மதுகரயிலிருநது 
திருச்செநதூர் வகர நீதி ்கட்டு சநடிய ்பயணைமாக  120 கி்ொமீட்டேர் 
்பாத யாத்திகர செனைார் கருணைாநிதி. 

அத்தகனைக்கும் அடிப்பகடே எனனை ? அரசு ரகசியம் எனறு சொல்லி 
உண்கமககள மக்களிடேமிருநது மகைக்கக் கூடோது என்பதுதான அனறு 
கருணைாநிதி எடுத்த நிகெ. அ்த அடிப்பகடேயில் ்பார்த்தால் இனறும் 
ஆளுநர் நியமனைத்தில் மத்திய அரசுக்கும் மாநிெ அரசுக்கும் இகடேயில் 
நடேநதது எனனை எனை உண்கமகள் மக்களுக்கு சதரிய்வண்டோமா ? அரசு 
ரகசியத்கதத் திருடி சவளிப்படுத்தினைால் அது நியாயம். சஜயெலிதா தன 
அரசின ரகசியத்கத தா்னை சவளிப்படுத்தினைால் அது மட்டும் அநியாயம் 
என்பது அற்பமானை அரசியல். கூட்டேணி ‘தர்ம'த்துக்காக இடேதுொரிகளும் 
ஜால்ரா ்காஷடிகளாக இருப்பது அகத விடே அற்பமானைது.

ஒரு அரசின செயல்்பாட்டில் எநத ஒளிவு மகைவும் இருக்கக்கூடோது. 
ரகசியம் எனை ச்பயரில் எல்ொவறகையும் மூடி மகைப்பதுதான சதாடேர்நது 
அரொங்கங்ககள மக்களின ் வகெயாளாக இல்ொமல் எஜமானைாக மாறறி 
கவத்திருக்கிைது.

எனை்வ சஜயெலிதா சதாடேர்நது எல்ொ ‘ ரகசிய'ங்ககளயும் சவளிப்படுத்த 
்வண்டும். அது அதிரடிப்பகடே நடேவடிக்ககயானைாலும் ெரி, ஏன அடிக்கடி 
அகமச்ெர்ககள மாறறுகிைார் என்பதானைாலும் ெரி.

நவம்பர் 17, 2004
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்பயன ்தந்்த 
திருமணம்

47
ஆண-பெண உேவுகரைப் 
புரிந்துபகாள்ை வீட்டிலும 

வகுப்ெரேயிலும 
விவாைஙகள் 

டைரவப்ெடுகின்ேன.

பி ர ்ப ெ ம ா னை வ ர் க ளி ன 
வாழக்கககய ் வடிக்கக ்பார்ப்பதும் 
முடிநதால் துருவிப ்பார்ப்பதும் 
எல்ொ ெமூகங்களிலும் இயல்்பாகி 
விட்டேது. சிம்ரன கருவுறறிருக்கிைாரா 
இல்கெயா என்பகதப ்பறறி 
அவகர ்படேத்துக்கு ஒப்பநதம் 
செய்தவர்கள் அறிநதுசகாள்வதில் 
நியாயம் இருக்கொம். திட்டேமிட்டே்படி 
்படேபபிடிபபு நடேக்குமா நடேக்காதா 
என்பகதப ்பறறிய கவகெ 
அவர்களுகடேயது. ஆனைால் சினிமா 
ரசிகன இகதப ்பறறிசயல்ொம் 
எதறகாக சதரிநது கவத்துக் 

சகாள்ள ் வண்டும்? பிர்பெங்களின வாழக்கக ்பறறிய இநத ் ொளபச்பாரி 
(அல்ெது சவறும் வாய்க்கானை அவல்) தகவல்களால் ஒரு ்பயனும் இல் 
கெயா? ச்பரும்்பாலும் இல்கெதான. ்பணைமும் புகழும் உகடேய வி.ஐ.பிகள் 
வாழக்கக எநத விதத்திசெல்ொம் நம்முகடேய அலுபபூட்டும் அனைாடே 
வாழக்ககயிலிருநது ் வறு்பட்டேதாக இருக்கிைது எனறு அறிநதுசகாண்டு, 
நிகெகமக்்கற்ப ஒரு ஏக்கம் அல்ெது ச்பாைாகம அல்ெது நிம்மதிப 
ச்பருமூச்சு உதிர்க்கொம்.

சிெ தருணைங்களில் பிர்பெங்களின வாழக்கக நிகழச்சிகளிலிருநது 
்பயன தரும் விவாதங்களும் பிைக்க முடியும் என்பகத அண்கமயில் 
அனு்பவித்்தன. நம் அெல் முகத்கத நா்ம தரிசித்துக்சகாள்ள உதவும் 
விவாதங்கள்.

பிரிட்டிஷ இளவரெர் ொர்ெஸ் தனகனைவிடே ஒரு வயது மூத்த நீண்டே 
நாள் காதலி கமீொகவ ஒரு வழியாக திருமணைம் செய்துசகாண்டு 
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விட்டோர். ஒரு விவாகரத்தானை ச்பண் மறுமணைம் செய்வகத கிறிஸ்தவ மத 
குருமார்கள் அங்கீகரிக்க முடியாசதன்பதால் சிவில் ெட்டேப்படி நடேத்தப்பட்டே 
திருமணைத்துக்கு கமீொவின முதல் கணைவர் ்பார்க்கரும் வநதிருநதார். 
திருமணைத்துக்கு ொட்சிகளாக ொர்ெசின முதல் மகனைவி டேயானைாவுக்குப 
பிைநத மகன வில்லியம்சும் கமீொவின முதல் கணைவர் ்பார்க்கருக்குப 
பிைநத மகன டோம் ்பார்க்கரும் ககசயழுத்திட்டோர்கள்.

்மறகண்டே ஏசைட்டு வாக்கியங்களில் இளவரெர் ொர்ெசின திருமணைச் 
செய்திகய அடேக்கிவிடேொம். ஆனைால் இநத வாக்கியங்களில் உள்ள ஒவசவாரு 
தகவலும் ச்பரும் விவாதங்களுக்கானை ்கள்விககள எழுப்பக்கூடியகவ.

ச்பண்கணைவிடே க்பயன ஒரு வயது குகைவா? நீண்டே நாள் காதலி 
கமீொ எனைால் அபபுைம் ஏன ொர்ெஸ் நடுவில் டேயானைாகவயும் காதலிச்சு 
கல்யாணைம் ்பண்ணிகிட்டோர்? கமீொவும் ஏன நடுவுெ இனசனைாருத்தகர 
கல்யாணைம் ்பண்ணிகிட்டோ? அம்மா்வாடே சரண்டோவது கல்யாணைத்துக்கு 
பிள்கள்ய ்்பாய் ொட்சிக் ககசயழுத்து ்்பாடேைது ெரியா தப்பா? 

இநத ஒவசவாரு ் கள்வியும் நாம் கொச்ொரம் எனறு நம்்பக் கூடியவறறுக்கு 
எதிரானைதாக ொர்ெஸ்-கமீொ வாழக்ககயும் திருமணைங்களும் இருப்பதால் 
எழுகினைனை. ஆண்-ச்பண் உைவு ்பறறியும் திருமணைம் ்பறறியும் நாம் 
இங்்க ெரி எனறு நம்்பக்கூடியவறறுக்கு இகவ இகெநது வராததால் 
்கட்கப்படுகினைனை.

இரு்பதாண்டுகளுக்கு முனபு இத்தககய விவாதங்கள் தனிப்பட்டே 
தளங்களில் எழும் வாய்ப்்ப மிகக் குகைவு. எழுநதாலும் ஒட்டுசமாத்தமாக 
நம்முகடேயது அல்ொதகத எல்ொம் கீைானைது எனறு ்பழிப்பதும் நாம் 
நல்ெ்வகள இப்படிசயல்ொம் சகட்டுப ் ்பாய்விடேவில்கெ எனறு ச்பருமிதம் 
சகாள்வதுமாக முடியும் வாய்ப்்ப அதிகம்.

இப்்பாது அப்படி இல்கெ. இப்்பாதும் இநதியக் கொச்ொரம், 
தமிழப ்பண்்பாடு ்பறறிசயல்ொம் சகாஞெம் புனித உணைர்வும் நாலு்்பர் 
்பறறிய ்ெொனை அச்ெமும் இருக்கத்தான செய்கினைனை. எனைாலும் 
முனக்பவிடே இப்்பாது ஆண்-ச்பண் உைவுகள் ்பறறியும் திருமணைம் 
்பறறியும் மனைக் கட்டுப்பாடுகள் இல்ொமல் விவாதிப்பதறகானை சூைல் 
ெற்ை ஆ்ராக்கியமானைதாக வளர்நது வருகிைது. 

இரண்டு காதெர்களும் ்வறு ஒருவகர திருமணைம் செய்த பிைகும் 
தங்கள் காதகெத் சதாடேர்நதது ெரியா? அதறகாக ்பாவமனனிபபு 
்காரும் ெடேங்குக்கு ொர்ெஸ் தனகனை உட்்படுத்திக் சகாண்டேது. ெரியா? 
ஏன டேயானைாகவ திருமணைம் (செய்யாமல் முன்்ப கமீொகவ ொர்ெஸ் 
திருமணைம் செய்யவில்கெ? அரெர் ்பட்டேம் முக்கியமா, காதல் முக்கியமா? 
இப்்பாது இரண்கடேயும் ொர்ெஸ் காப்பாறறிக் சகாண்டேது ொர்ெசின 
புத்திொலித்தனைமா? இப்படி ்பெ ்கள்விகள் விவாதத்தில் ்்பெப்பட்டேனை.
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இநத மாதிரியானை விவாதங்கள் வீட்டிலும் வகுப்பகையிலும் மறுக்கப்பட்டே 
இகளஞர்கள் மனைதில் டிவியும் சினிமாவும் அரசியலும் ஏராளமானை 
்கள்விககள எழுபபுகினைனை. ்பதில்களுக்கு அவர்கள் எங்்க ் ்பாவார்கள்.

 அண்கமயில் ஸ்டூடேனட் கவுனசிெராக இருக்கும் ஒரு ்பள்ளி ஆசிரிகய 
ஒரு உளவியல் ்பயிெரங்கில் சொனனைார், தன ்பாய் ஃபசரண்டுடேன 
எநத அளவுக்கு தான பிசிகொனை உைவு கவத்துக் சகாள்ளொம், 
லிமிட் எனனை எனறு ஒரு மாணைவி தனனிடேம் ்கட்டேதாகவும் அவளுக்கு 
எனனை ்பதில் சொல்வசதனறு தனைக்குத் சதரியவில்கெ எனறும், நான 
அவருக்கு சொன்னைன; உைவின ெந்தாஷங்ககள மட்டு்ம அநத இளம் 
மனைங்களால் இப்்பாது நிகனைத்துப ்பார்க்க முடியும், உைவில் இருக்கும் 
வலிகளும் எனனை எனறு எடுத்துச் சொல்லுங்கள். அநத வலிககள 
ெநதிக்கவும் கடேக்கவும் உனனைால் முடியுசமனைால் உன லிமிட்கடே நீ்ய 
தீர்மானித்துக் சகாள்ளொம் எனறு அநதப ச்பண்ணுக்குச் சொல்லுங்கள் 
எனறு சொன்னைன.

வலிகளும் ெந்தாஷங்களும் கெநதகவதான ஆண்-ச்பண் உைவுகள். 
அகதப புரிநதுசகாள்ள வீட்டுக்குள்ளும் வகுபபிலும் விவாதங்கள் 
்தகவப்படுகினைனை.

உைவின வலிககளக் கடேநது வநத பிைகு திருமணைம் செய்தார்கள் 
ொர்ெசும் கமீொவும் என்பதுதான அவர்கள் திருமணைத்தின சிைபபு, அது 
ராஜ குடும்்ப திருமணைம் என்பது அல்ெ.

இந்தியா டும்ட

ஏப்ரல் 27, 2005


