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ைவர�த்�ைவ ெதாடர்ந்� �ப� �க்��றார்? ெவ�த்� எ�த்த க�ஞர்
தாமைர!

Kavingnar thamarai

பாடல் ஆ�ரிய�ம் ச�க ஆரவ்ல�மான க�ஞர ்தாமைர த�ழகத்�ல் பா�யல் �ற்றசச்ாட�்ற்� உள்ளா�ம்
நபரக்ளின் சா�, அந்தஸ்� பாரத்்ேத �மரச்னம் ெசய்ய ப�வதாக க�ைமயாக �மரச்னத்ைத ப��
ெசய்�ள்ளார,் ேம�ம் ைவர�த்� ெதாடங்�, �யா�, ��லன், �ப� என அைனவர ்��த்த ஆதாரத்ைத�ம்
ெவளி�ட ேபாவதாக�ம் அவர ்ெதரி�த்�ள்ளார.்

இ� ��த்� அவர ்��ய க�த்�க்கள் �ன்வ�மா� :-  த�ழ்நாட�்ல் கடந்த �ல நாடக்ளாக ெபண்களின் �தான
பா�யல் �ண்டல்கள்/வன்�ைற �ண்�ம் ேப�ெபா�ளா���க்�ற�. இந்த�ைற �ண்ணியம் கட�்க்
ெகாண்ட� பத்மா ேசசாத்ரி பள்ளி. பாரம்பரியம் �க்கதாக�ம் ச�கத்�ல் உயரப்��ல் இ�ப்பதாக�ம்
ேதாற்றத்ைதக் ெகாண்ட பள்ளி அ�ங்கப்பட�் நிற்�ற�. �ன்னாள் மாண�கள், �தயத்ைதத் �ணிந்�
இைணயத்�ல் ெவளி�ட, � பற்�க் ெகாண்ட�. நல்ல�தான், ேவண்�ய�தான்.

ஆ�ரியக் ேகாமகன் இராசேகாபாலன் தற்ேபா� �ைற�ல் !. எவ்வள� ேவகமான நடவ�க்ைக ! கண்�ப்பாக
வரேவற்க ேவண்�ம். கல்�த்�ைற அைமசச்�க்�ம் காவல்�ைறக்�ம் பாராட�்கள் ! அப்ப�ேய ெகாஞ்சம்
��ம்� மற்ற ேகாப்�கைள�ம் பாரப்்ேபாமா ??

�ன்றாண்�க�க்� �ன்� �ன்ம� உடப்ட 13 ெபண்கள் �ரபல பாடலா�ரியர ் ைவர�த்� ேமல் ைவத்த
பா�யல் �ற்றசச்ாட�்ன்ேபா� ஊடகங்க�ம் ச�க�ம் அர�ம் அர�யல் இயக்கங்க�ம் ெபண்�ரிைமப்
ேபாராளிக�ம் நடந்� ெகாண்ட� எப்ப� ?. �ன்ம� பாரப்்பனர ் என்�ற ஒேர காரணத்�க்காக அ�த்�த்
�ைவக்கப் படட்ார.் அவர ் ெதா�ல் பா�க்கப்பட�் ெதாந்தர� ெகா�க்கப்பட�் அைலக்க�க்கப் படட்ார.்
இன்�வைர நீ� �ைடக்க�ல்ைல.

தனிெயா� ெபண்ணாக நின்� ேபாரா��றார.்  ��லன் என்ேறார ்ஊர�ந்த 'ேபாராளி' இைச என்ற ெபண்ைண
பா�யல்ரீ�யாக ஏமாற்�, தப்�ப்பதற்காக ஓ� ஒளிந்� ெகாண்� 'கடத்தல்' நாடகம் ஆ��றான்.
எத்தைனெயத்தைன அலப்பைற த�ழ்நாட�்ல் !! அந்தப் ெபண் �ைறயாகப் �கார ்ெகா�த்�, வழக்�ப் ப�வான
�றேக ேபாராளி கண்���க்கப்பட�்க் ைக� ெசய்யப்படட்ான். இப்ேபா� �ைண�ல் ெவளிேய வந்� �ண்�ம்
'ேபாராளி' ெதா�ல் ஆரம்�த்தா� �டட்�. 

அதற்�ம் �ன்னதாக, ேதாழர ் �யா� என்றைழக்கப்படட்,  ைகேதரந்்த, ��ல�க்ெகல்லாம் �ன்ேனா�
ேபாராளி, பழம் �ன்� ெகாடை்ட ேபாடட் ெப�சச்ாளி, இயக்க ேவைலக�க்காக�ம் ெபா�வாக உத�நா��ம் 
வந்தவரக்ைளத் தன்���ல் �க்க ைவத்�க் ெகாண்� பா�யல் �ன்��த்தல் ெசய்� வந்த� த�ழ்��ம்
நல்�ல�க்ெகல்லாம் ெதரிந்த சங்க� !.ெமத்தப்ப�த்த ேமதா� �ப� �ட�்க்களவாணி என்ப��ம் அைனவ�ம்
அ�ந்த�ேவ !. ஆனால் நடந்த� என்ன ? நான் �ழந்ைதேயா� ெத��க்� வந்த�தான் �சச்ம்.

இன்ைறக்� ஆேவசமாக ெநற்�க்கண்ைணத் �றக்�ம் நக்�ரரக்�ம், இ�த்� வந்� ெத��ல் ைவத்�
அ�த்��ட ேவண்�ம் என்� ெபாங்�ம் களஞ்�யங்க�ம் அன்� ெசய்த� என்ன ?ராசேகாபாலன்க�க்�ம்
ைவர�த்� �யா� ��லன்க�க்�ம் என்ன ேவ�பா� ?  ஒ� பாரப்்பனப் ெபா�க்� �ைடத்தால்
ெமாத்��ரக்ள், �ரா�டப் ெபா�க்�கெளன்றால் ஒத்��ரக்ேளா !!  

பா�க்கப்ப�ம் ெபண்கள் ெவளிேய வந்� �ரெல�ப்�வேத அரி�, அ��ம் எ�ப்�ம் ெபண்களின் சா�, மதம்,
நிறம், இடம், நிைல பாரத்்�தான் உங்கள் �மரச்னம் இ�க்�ேமா !எதற்ெக�த்தா�ம், நீ�மன்றத்�க்�ப் ேபா,
காவல்�ைற�ல் �கார ்ெகா�, சடட் நடவ�க்ைக எ�

ெபா�ெவளி�ல் ேபசக்�டா�, வாய்ப்�ட�் ேபாட�்க் ெகாள் �ைறயாகப் �கார ்ெகா�த்த �ன்ம� இன்�வைர
ேபாரா��றார,் �கார ் ெகா�த்த இைச இன்ைறக்�ம் உ�ராபத்�ல் நிற்�றார,் எத்தைன அைலக்க�ப்�
அவமானம் ேநர�ரயம் உடல்நலப் பா�ப்� ! �மரச்னம் ெசய்�ம் எந்தக் ேகாமாளிக்�ம் காவல்நிைலயத்�க்�
அைலவ�, நீ�மன்றத்�ல் காய்வ� என்றால் என்னெவன்� ெதரியா�... ேபாய்த்தான் பா�ங்கேளன் உங்கள்
�ட�்��ந்� ஒ� வழக்ைகப் ப�� ெசய்� ெகாண்� ! 

ஒ� பா�யல் �ற்றம் நிகழ்�றெதனில் சா� மதம் ச�கநிைல பத� பணபலம் எைத�ம் பாராமல்
பா�க்கப்படட்வர ் பக்கம் நிற்க ேவண்�ம். அ�தான் அறம் !. மாறாக, பக்கம் பாரத்்�தான் ெபாங்�ேவன்
என்றால் அதற்�ப் ெபயர ்பசே்சாந்�த்தனம் !.

�ற்றம் �ரிந்தவரக்ள் எ��ேம நடவாத� ேபால இளித்�க் ெகாண்� மாைல மரியாைத ெபான்னாைட �மாைல
��� ேமைட ைகதட�் என்� ெகாண்டா�க் ெகாண்��க்க �ற்ற இைரகள் ( victims) ெநாந்� ெநாம்பலப்பட�்
உடல்நலம் ெகட�் உ��க்�ப் பயந்� ஒ�ங்�ப் ேபாய்���றாரக்ள்.  இந்த இழைவெயல்லாம் நான் எட�்
ஆண்�க�க்� �ன்ேப �யா� �தயத்�ல் பாரத்்� �டட்தால்தான், அர�யல், ெபா�வாழ்க்ைக இவற்���ந்�
�ற்��ம் என்ைன ���த்�க் ெகாண்� ஒ�ங்� �டே்டன். ேபாராடட்ம் ெபா�க்�டட்ம் ேபாஸ்டர்
த�ழ்த்ேத�யம் தக்காளி ராச�்யம் என்� ேப�க் ெகாண்� எந்தத் த�தைல�ம் என்ைன வந்� சந்�க்க ��யாத
ெதாைல�ல் நின்� ெகாண்ேடன். 

இப்ேபா�ம் ெசால்�ேறன் ெசல்வாக்�ப் ெபற்றவரக்ைள சடட்ரீ�யாகத் தண்�க்க ��யா�. ஆனால்
ச�கரீ�யாக தண்�க்க ���ம். ச�கம் அவரக்ள் �கத்�ல் கா� உ�ழ ேவண்�ம். �ட�்��ந்� ெவளிேய
வந்தால், 'த்�' என்ற �ரல்தான் அவரக்ள் கா�ல் �ழ ேவண்�ம். �யா� �ப� ��லன் ேபான்றவரக்ைள
அம்பலப்ப�த்த சரியான ேநரத்�க்காக இன்�ம் காத்��க்�ேறன். ஆதாரங்கெளல்லாம் ேதைவயான அள�
இ�க்�ற� ராசா ! உண்ைம அப்ப�ேய உறங்� �டா�. ��ெரன்� தைலயத் �க்�க் ெகாத்�ம் !. எசச்ரிக்ைக !.

இந்தப் ப�� அைனத்� மதங்களின்  ெபா�க்�க�க்�ம் ெபா�ந்�ம் என�ம் அவர ்��ப்�ட�்ள்ளார.்
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