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ன் ைர
வணக்கம்.
திராவிட வாசிப் மின்னிதழின் இரண்டாம் மாத இதழ் இ . தமிழக/
இந்திய வரலாற்ைற ரட் ப்ேபா ம் கீழ யின் நான்காம் கட்ட ஆய்
கள்
ெவளியா ம் காலத்தில், “கீழ காட் ம் பாைத” என் ம் கட் ைர இந்த
இதழில்
ெவளியாகி
இ க்கிற .
ழந்ைதகள்
மற் ம்
ச க
ெசயல்பாட்டாளர் இனியன் அவர்கள் எ
ம் “ ழந்ைதக டன் நான்” என்ற
ெதாடர் இந்த இதழில் இ ந் ெதாடங் கிற . ெதாழில் ட்ப பக்கத்தில்,
அேசாக் மார் அவர்கள் எ திய “ ப்பரிணாம அச்சி தல்”
றித்த
கட் ைர ம், ம த் வர். நந்தினிஸ்ரீ எ திய, “விஞ்ஞானம் கட் ைடக் ம்
ெசவ்வாய் ேதாஷம் என் ம் ரட் ” எ ம் கட் ைர ம் ெவளியாகி
இ க்கிற . கனிெமாழி அவர்கள் எ திய “ெபண்களின் தாய் - ெபரியார்”

என்ற கட் ைர ம், த்தக அறி கங்களாக, ேபரறிஞர் அண்ணாவின்
“ெபான்ெனாளி”
ம், ேபராசிரியர்.
ப வீரபாண் யன் அவர்களின்
“திராவிடம் வளர்த்த தமிழ்” ஆகிய த்தகங்கைள றித்த கட் ைரக ம்
இந்த இதழில் இடம்ெபற் இ க்கிற .
வாசகர்கள் தங்கள் ேமலான க த் கைள
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.

மா

அன் டன்

கட் ைரகைள தந்த ேதாழர்க க் ம், அட்ைடப்படத்ைத வ வைமத்
தந்த ேதாழர். ஸ்ரீபாலாஜிக் ம் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

திராவிட வாசிப்

வினர்

கீழ காட் ம் பாைத
கீழ
என்ப
தமிழர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் உச்சரிக் ம் ஒ
ெசால்!
தமிழர்க க்
தங்கள
ெதான்ைம மீ
ஒ
ேதடல் இ ந் க்ெகாண்ேட
இ க் ம். அதற் காரணம் இல்லாமல் இல்ைல. நாம் ெதான்ைமயானவர்கள்
என்ப நம் ஜீன் றிப் களில் இ ப்பைத ட நவீன அறிவியல் நமக் இன்
காட்டத்ெதாடங்கி இ க்கிற .
இந்த ழலில், கீழ யின் நான்காம் ஆண் அகழ்வாராய்ச்சி ெவளியாகி
இ க்கிற . அ , தமிழர்களின் ெதான்ைமைய மட் ம் அல்ல, காலம் காலமாக
இங்ேக திணிக்கப்பட் வ ம், “இந்தியா என்ப
ேவத நாகரீகம்” என்கிற
கற்பிதத்ைத ம் ேகள்விக் உள்ளாக் கிற .
சிந்
ெவளி நாகரீகத்தின் அகழ்வாராய்ச்சி
கள்
தன் தலில்
திராவிட நாகரீகம் என்ற ஒன்ைற உலகிற் காட் ய . சிந் ெவளி நாகரீகம்
காட் ம் நகர் ற வாழ்விற் ஓப்பனா இலக்கிய சான் கள் கிைடப்ப நம் தமிழ்
சங்க கால இலக்கியத்தில் தான். சங்ககால இலக்கியங்கள், நகர் ற வாழ்ைவ
ேபசி ம், ெகாண்டா ம் இ க்கிற . ஆக, சிந் ெவளிக் ம் நமக் மான
ெதாடர்ைப ஆய்வாளர்கள், வரலாற்றாசிரியர்கள் ேபசினார்கள். சிந் ெவளியில்
பல ஆண் களாக ஆய்
ெசய் வ ம் ஆர். பாலகி ஷ்ணன் ஐ.ஏ.எஸ்
அவர்கள், சிந் ெவளி விட்ட இட ம், சங்கத்தமிழ் ெதாட்ட இட ம் ஒன் என
ெசால்கிறார். அதாவ , சங்க காலத்திற் ம் சிந் ெவளி நாகரீகத்திற் ம்
இ க் ம் ெதாடர் , ஒேர நாணயத்தின் இ பக்கங்கள் என்கிறார்.
இந்த
ழலில், கீழ ஆய் கள் மிக
க்கியாக இ ப்பைத ம், சிந்
ெவளி
நாகரீகத்திடன்
அ
ெந ங்கிய
ெதாடர்பில்
இ ப்பைத ம் ரிந் க்ெகாள்ளலாம்.
சிந் ெவளி
நாகரீகத்தில்,
நமக்
ெதரியாத ஒன்றாக இ ப்ப , சிந் ெவளி மக்கள் ேபசிய ெமாழி என்ன என்ப
தான். ஆனால், இன் கீழ யின் பாைனகளில் இ க் ம் கீறல்கள் சிந் ெவளி
எ த் க்க டன் ஒத் ப் ேபாவைத கண் பி த்
இ க்கிறார்கள். கீழ
ெவளிக்ெகாணர்ந் இ க் ம், இன் ம் ஒ
க்கியமான விசயம், தமிழர்கள்
2600 ஆண் க க்
ன்ேப எ த்தறி ெபற்
இ ந்தார்கள் என்பைத
தான். கீழ அகழாய்வில் கிைடத்தி க் ம் ெபா ட்களில் இ க் ம்எ த் கள்
தமிழ்
பிராமி
எனச்ெசால்லப்ப ம்
தமிழியில்
இ ப்ப
கண் பி க்கப்பட் ள்ள .

"தமிழ்நாட்ைடப் ெபா த்தவைர வரலாற் க் காலம் என்ப கி . ன்றாம்
ற்றாண் ல்தான் வங் கிற . ஆகேவ கங்ைகச் சமெவளியில்நடந்தைதப்
ேபால, இரண்டாவ
நகர
நாகரீகம்
இங்
நிகழவில்ைல
எனக்
க தப்பட் வந்த . ஆனால், கீழ யில் கிைடத்த ெபா ட்கைளைவத் , கி. .
ஆறாம்
ற்றாண் ேலேய இரண்டாவ நகர நாகரீகம் வங்கி ள்ள என்ற
க்
ெதால்லியல்
ைற வந் ள்ள . கங்ைகச்சமெவளியி ம் இேத
காலகட்டத்தில்தான் நகர நாகரீகம் உ ப்ெபற்ற .
கீழ யிலி ந்
கிட்டத்தட்ட
70
எ ம் த்
ண் கள்
கண்ெட க்கப்பட்டன. இவற்றில் ெப ம்பாலானைவ (53%) காைள, எ ைம,
ஆ , ப
ஆகியவற்றி ைடயைவ. ஆகேவ கீழ யில் வாழ்ந்த ச கம்
ெப ம்பா ம் ஆ , மா கைள வளர்த்தச கமாக இ ந்தி க்கலாம் என்ற
க் ஆய்வாளர்கள் வந் ள்ளனர்." என்கிற பிபிசி ெசய்திக் றிப் .

கீழ யில் பாைனக் வியல்கள், ல் ற்கப் பயன்ப ம் தக்கிளி, தறிகளில்
பயன்ப த்தப்ப ம்
ரிைக, தறியில்ெதாங்கவி ம் க ங்கல், ெபண்கள்
பயன்ப த்திய தங்கத்தாலான ஏ
ஆபரணத்
ண் கள், பல்ேவ
மதிப் மிக்ககற்களால்
ஆன
வைளயல்கள்,
பல
விைளயாட் ப்
ெபா ட்கள் றிப்பாக
ஆட்டக்காய்கள்,
தாய
விைளயாட் ற்கான
பகைடக்காய்கள் அதிக அளவில் கிைடத் ள்ளன.

இதன்
லம் கீழ , ஒ பண்பாட்
திர்ச்சிப்ெபற்ற மக்கள் வாழ்ந்த
நகரப்ப தியாக இ ப்பைத ம், சங்ககால பாடல்கள் காட் ம் வாழ்வியைல
இைவ
பிரதிபலிப்பைத ம்
வரலாற்
ஆர்வலர்க ம்,
தமிழறிஞர்க ம் ட் க்காட் கின்றனர்.
கீழ , ைவைக
இ ப்பதா ம் ேம ம்

நதிக்கைரயில் இ ப்பதா ம்,
க்கியத் வம் ெப கிற .

ம ைரக்

அ கில்

ம ைர சங்க இலக்கியத்தில் அதிகமாக வர்ணிக்கப்பட்ட ஒ நகரம்.
இன்ெனா
க்கியத் வம் என்னெவன்றால், கி. . 3-ம்
ற்றாண் லி ந்
கி.பி. 2-ம் ற்றாண் வைரயிலான காலப்ப திேய தமிழில் சங்க காலம் எனக்
க தப்ப கிற . ஆனால், இங் கிைடத்த பிராமி எ த் கைள ைவத் சங்க
காலம் ேம ம்
ன்
ற்றாண் கள் பின்ேனாக்கிச்ெசல்லலாம் எனக்
க தப்ப கிற .

சிந் சமெவளி நாகரீகத்திற்
இரண்டாவ
நகர நாகரீகம் கீழ
க தப்ப கிற .
கீழ
ெவ ம்

பிற இந்தியாவில் கண் பி க்கப்பட்ட
தான் என்பதால்அ
மிக
க்கியமாக

ெமாத்தம் 100 ஏக்கர்கைள ெகாண்ட அகழாய் ப்ப தி, அதில்
ன்
ஏக்கர்கேள இ வைர அகழாய் ெசய்யப்பட்
இ க்கிற .

மீதம் உள்ள ப திகள் அகழாய்
ெசய்யப்ப ம் ேபா , நமக்
வரலா
இன் ம்ெந க்கப்ப ம். தமிழ்நாட் ல், கடந்த எ ப ஆண் களில் விரிவான
அகழாய் கள்
எ
ேம
நைடப்ெபறவில்ைல,
ஆகேவ
கீழ ம்
அைதத்ெதாடர்ந்
நடக் ம் அகழாய் க ம் தான் ெதால்தமிழர் வாழ்ந்த
காலத்ைத சரியாககாட்டக்
யதாக இ க் ம் என்கிறார், கீழ ைய தலில்
அகழாய் ெசய்த ெதால்லியல்
ைற இயக் னர் அமர்நாத்ராமகி ஷ்ணன்.
மத்திய ெதால்லியல் ைற ெமாத்தம் 5 Zone கைள ைவத்தி க்கிற . அதில்
4 Zone கள் வட இந்தியாவி ம், ெமாத்த ெதன்னிந்தியாவிற் ம் ஒேர ஒ
zone ஐ ேம ைவத்தி க்கிறார்கள். ெதன்னிந்தியா ேமல் அவர்க க்
இ க் ம்ஆர்வம் எத்தைகய
என்பைதேய இ
காட் கிற
என்கிறார்
நாடா மன்ற உ ப்பினர்
. ெவங்கேடசன். ேம ம்ெதன்னிந்தியாவில்,
தமிழகத்தில் ெவ ம் 10 சதவிகிதத்திற் கீழான ஆய் கேள நைடப்ெபற்
இ க்கிற
என்கிறார். கீழ யின்
க்கியத் வத்ைத இதன்
லேம நாம்
உணர்ந் க்ெகாள்ளலாம்!

கீழ காட் ம் பாைத:
இந்திய வரலாைற ேவத நாகரீகத்தில் இ ந் ெதாடங் பவர்கள் பலர்.
அைத
தன் தலில் உைடத்த
சிந் ெவளிநாகரீகத்தின் கண் பி ப் .
இந்தியாவில் ஆரியர்களின் வ ைகக்
ன்னாேலேய ஒ
மிகப்ெபரிய
நாகரீகம்இ ந்ததாக
சிந் சமெவளி
ஆய் கள்
காட் ய .
அதன்
ெதாடர்ச்சியாக இப்ேபா கீழ யில் கிைடக் ம் ஆய்
கள், சிந் ெவளி

ஆய் டன் ெந ங்கிப்ேபாவ
க்கியத் வம் ெப கிற . இந்தியாவின்
வரலாைற ெதற்கில்இ ந்
எ தப்பட ேவண் ம் என்
ெதாடர்ந்
ெசால் வார்கள். கீழ இந்திய வரலாைற ரட் ப்ேபாட வந்தி க் ம் க்கிய
சான்றாக இ க்கப்ேபாவ
உ தி. தமிழ்ச்ச கம், வரலாற்
ஆய்வின்
ேநாக்கி ம்,
அறிவியல்
ஆய்வின்ேநாக்கி ம்
தன
அறிைவ
ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவைய ம் கீழ
நமக்
உணர்த்தி
இ க்கிற .

ெபண்களின் தாய் - ெபரியார் !!
– Kanimozhi M.V
தந்ைத ெபரியாரின் ெபண் ரிைமக் ரல் பல
ற்றாண் க க் ஒ
ைற ஒலிக் ம் ரட்சிக் ரல். 1920 களில் மிகத் தீவிரமாக ெபண்ணிய
வி தைலக் றித் ேபசிய தந்ைத ெபரியாரின் க த் கைள இன்றள ம்
உள்வாங்கி நைட ைறப்ப த்தி வதில் ெபரியாரிய ேதாழர்க க்ேக
சங்கடங்கள் உண் .
ெவ ம் கல்வி அைதச்சார்ந்த ேவைல என்ற
ேமேலாட்டமான நிைலயில் நின் ெபண் வி தைல றித் ேபசியவர் அல்ல
ெபரியார். ெபண்ணாகேவ தன்ைன உணர்ந்
ெபண் அ ைமக்கான
காரணிகைள எந்த வி ப் ெவ ப் ம் இன்றி ஆராய்ந்தவர்.
வன்ைம, ேகாபம், ஆ ந்திறம் ஆண்க க் ச் ெசாந்தெமன்
சாந்தம், அைமதி, ேப ந்திறம் ெபண்க க் ச் ெசாந்தெமன்
ெசால்வதான , வீரம், வன்ைம, ேகாபம், ஆ ந்திறம்
லிக்
ெசாந்தெமன் ம்,
சாந்தம்,
அைமதி,
ேப ந்திறம்
ஆட் க்
ெசாந்தெமன் ம் ெசால்வ ேபான்றேத ஒழிய ேவறில்ைல.

ம்
ம்
ச்
ச்

நாம் ேவண் ம் ெபண் உரிைம என்ப
என்னெவனில் , ஆைணப்
ேபாலேவ ெபண் க் வீரம் , வன்ைம, ேகாபம், ஆ ந்திறம் உண்ெடன்பைத
ஆண் மக்கள் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத ஆ ம் என்
றியவர் .
ெபண் என்றாேல ெமன்ைம - அழ - ேமன்ைம - மலர் - நில - என்
றிவந்த லவர்கள் ந வில் ; தாய்ைமேய ெபண்ணின்
ைமயான
ெபண்ைமைய ெவளிப்ப த் ம் என்ற ச கத்தில் - ெபண் கர்ப்பத்தைட பற்றி
சிந்தித்தவர் ெபரியார்.
ெபா வாக ெபண்கள் உடல்நலத்ைத உத்ேதசித் ம் , நாட் ன்
ெபா ளாதார நிைலைய உத்ேதசித் ம்,
ம்பத் ெசாத் க் அதிகம் பங்
ஏற்பட் க்
ைறந் ம்
ைலந் ம் ேபாகாமல் இ க்கேவண் ெமன்பைத
உத்ேதசித் ம் கர்ப்பத்தைட அவசியெமன் நாம் க
வதில்ைல. ஆனால்
ெபண்களின்
வி தைலக் ம்
,
ேயச்ைசக் ேம
கர்ப்பம்
விேராதியாயி ப்பதால் , சாதாரணமாய்ப் ெபண்கள் பிள்ைளகைள ெப வ

என்பைத அ ேயா
ெபரியார்.

நி த்தவிட

ேவண் ம்

என்

வலி

த்தியவர்

எப்ப
பிள்ைளப்ேப
ெபண்களின் வி தைலக்
தைட என்பைத
விளக்கி ம் ேபா ; “ஒ ஸ்திரி
ஷனாேலா ேவ எதனாேலா சங்கடம்
ஏற்ப ம்ேபா ,”நான் தனியாய் இ ந்தால் எங்காகி ம் தைலயின்ேமல்
ணிையப் ேபாட் க்ெகாண் ேபாய்வி ேவன் ; அல்ல ஒ ஆற்றிலாவ ,
ளத்திலாவ இறங்கிவி ேவன்; இந்தக் கஷ்டத்ைதச் சகித் க் ெகாண்
அைர நிமிஷம் இ க்க மாட்ேடன். ஆனால் , இந்தக் ழந்ைதகைள ம்,
ஞ் கைள ம் நான் எப்ப
விட் விட் ப் ேபாக
ம்" என்ேற
ெசால் கின்றாள்.
ஆகேவ,
அவர்கள
ேயச்ைசைய ம்
,
வி தைலைய ம்
ெக ப்ப
இந்தக்
ழந்ைதகள்
,
ஞ் கள்
என்பைவகேளயா ம் ." இந்த ற்ைற ெபரியாைரத் தவிர்த் சமகாலத்தில்
யா ம் றியவர்கள் இல்ைல.
ெவ ம் க த் கைள பகிர்வேதா தந்ைத ெபரியார் ெபண்ணிய
வி தைலயின் ெசயற்பாட்ைடக் நி த்திக்ெகாள்ளவில்ைல. அவர் நடத்திய
மாநா களில் பல்ேவ
தீர்மானங்கைள ெபண் வி தைலக்
ஆதரவாக
ெகாணர்கின்றார். தல் யமரியாைத மாநாட் தீர்மானத்தில் ஒன் தான்
ெபண்க க்கான ெசாத் ரிைம . அந்த தீர்மானத்ைத தான்
த்தமிழ்
அறிஞர் கைலஞர் அவர்கள் 1989 அன் சட்டமாக தமிழ்நாட் ல் ெகாண்
வந்தார். பின் 2005 ஆம் ஆண் இந்திய
ைமக் ம் ெபண்க க்கான
ெசாத் ரிைம சட்டப்ப நிைறேவற்றப்பட்ட .
அேத ேபான் பல
ற்றாண் களாக ெபண்கைள இழிவாக நடத்திய
ேதவதாசி
ைறைய எதிர்த் ப் ேபாரா ஒழித் க் காட் யவர் ம த் வர்
த் லட் மி அவர்கள். அந்த ணிச்சைல அரசியல் ரீதியாக அவ க்
ெகா த்த
தந்ைத ெபரியார் என்பைத வரலா
அறிந்த அைனவ ேம
ஏற் க்ெகாள்ளவார்கள்.
“மனித
லம் ேதான்றிய
நம் ைடய காலத்தில் அல்ல. வியாசர்,
பராசரர் காலத்திலி ந்ேத அந்தக்
லம் வாழ்ந்
ெகாண்
வ கிற .
இப்ப க்
வதால் என்ைனத் தாசிக் கள்ளன் என்
றலாம். அைதப்பற்றி
நான் கலவைலப்படப் ேபாவதில்ைல . தாசிகைள ஒழித்தால் பரத நாட் யக்
கைல அழிந் வி ம்” என்
றியவர் காங்கிரைச ேசர்ந்த சத்திய ர்த்தி
அய்யர்.

“அப்ப யானால், இனி அந்தப் னிதமான ேவைலைய உங்கள் ச கப்
ெபண்கைள ைவத் ச் ெசய் ெகாள் ங்கள்” என் பதில ெகா த்த
த் லட் மி அவர்கைள இயக்கிய
ெபரியாரின் ெபண் வி தைல
ேகாட்பா ம் அரசிய ம்.
இன்ைறக்
இைணயத்தில் ெபரியாரிய ெபண்கள் க ம் பாலியல்
வச க க்
உள்ளாக ேந ம்ேபா ம் ெபரிதாக அலட் க்ெகாள்ளாமல்
, றிய க த் களில் இ ந் பின்வாங்காமல் பயணிக்க
ய ெதம் ம்
தன்னம்பிக்ைக ம்
ட ெபரியாரின் எ த் க்க ம் ேபச் க்க ம்
உ வாக்கித் தந்தைவ என்பைத ம க்க இயலா .
தந்ைத ெபரியார் தமிழ் இலக்கியங்கைள சா யி ப்பதாக இன்
பரப்பப்ப ம் க த் அவரின் அளவற்ற மனிதேநய சிந்தைனயில் இ ந்
எ ந்தைவ தான். இரண்
க்கிய காரணங்க க்காக தந்ைத ெபரியார்
தமிழ் இலக்கியங்களின் சில ப திகைள ேகள்விக் உட்ப த் கின்றார்.
ஒன்
தமிழ் இலக்கியங்கள் ெப ம்பா ம் பக்திைய பரப்ப - ட
நம்பிக்ைககைள பரப்ப மட் ேம பயன்ப த்தப்ப கின்ற என் ம் இரண்
ெபண் அ ைமத்தனத்ைத வலி
த் ம் விதத்தில் இ க்க
ய
தன்ைமைய ம் அவர் சா கின்றார்.
"நம
இலக்கியங்கள் யா ம் நியாயத்திற்காக, ஒ க்கத்திற்காக
எ தப்பட் ந்தால்
ெபண்க க்
என்ெனன்ன
நிபந்தைனகைள
ைவத்தி க்கின்ேறாேமா அவ்வள
நிபந்தைனகைள ம் ஆண்க க் ம்
ைவத்தி க்க ேவண் ம் அல்லவா என் ேகள்வி எ ப்பியவர்.
ஏெனனில் இலக்கியங்கள்
என்பன மக்களின்
வாழ்க்ைகைய
ெசம்ைமப்ப த் ம் ஒ
க்கிய க வி. அந்த க வியான
ெபண்
அ ைமத்தனத்ைத வலி
த் ம் ேபா
அ
ெபண்கைள நிரந்தர
அ ைமகளாக க
ம் பாங்ைக ச கத்தில் விைதத் வி கின்ற . எந்த
ச கம் ெபண் அ ைமைய வலி
த் கின்றேதா அங்ேக ச க அழி
ஏற்ப கின்ற என்பைத "ெபண் அ ைம என்ப ச க அழி என்பைத நாம்
நிைனக்காததாேலேய வளர்ச்சி ெபறேவண் ய மனித ச கம் ப த்தறி
இ ந் ம் , நாள்ேதா ம் ேதய்ந் ெகாண்ேட வ கிற என் 1935 இல்
யரசில் எ தியவர் அய்யா என்றால் அவரின் ெபண் வி தைல க த் கள்
எந்த அளவிற்
ற்ேபாக்கான என்பைத ரிந் ெகாள்ள
ம்.

ெபரியாரின்
க த் களில்
மிக
க்கியமான
தி மணத்ைத கிரிமினல் ற்றம் என் ெசான்ன க த் தான். இன்றள ம்
ெபரியாரிய ேதாழர்கள் பலரால் ஏற் க்ெகாள்ள
யாத க த்தாக அ
இ க்கிற
என்றா ம் காலம் ெபரியாரிய ெபண்கைள அந்த க த்ைத
உள்வாங்கி ெசயல்ப த்த ெதாடங்கி உள்ள .
ைவதீக
ைற தி மணத்தில் ெபண் ஆரிய
ைறப்ப ெபா ளாக
பார்க்கப்ப கின்றாள்
என்ற
காரணத்திற்காக ம்
யமரியாைத
தி மணத்ைத தந்ைத ெபரியார் உ வாக்கினார்.பின் நாளில் யமரியாைத
தி மணம் ெசய்
ெகாண்டவர்க ம் அ ைமகளாக
ழந்ைத
ம்பம்
என்ற வட்டத்ைத தாண் ெவளிவர இயலாமல் இ ப்பைத பார்த் தான்
“தி மணம் ேதைவ இல்ைல நண்பர்களாக இ க்கட் ம்”என்கிறார்.
ேமம்ேபாக்காக
பார்த்தால்
இ
எப்ப
சாத்தியப்ப ம்
என்
ேதான்றலாம். இ
எப்ப
சரி? என்
ட ேதான்றலாம் ; ஆனால்
ம்பங்கள் என்ப
வன் ைற களங்களாக ெபண்கைள வாட்
வைதப்பைத ரிந்
ெகாள் ம்ேபா
தந்ைத ெபரியாரின் க த் களின்
உண்ைம ரி ம்.
ஒ
காலத்தில் அ ப் கள் ெவ த் க் ெகாண்
ெபண்கைள
க க்கிய
என்றால் இன்
ேவ
விதமாக ெபண்கள்
ம்பங்களில்
ேவதைனப்ப கின்றனர். வீட் ேவைலகள், வீட் ன் உள் நடக் ம் அரசியல்கள்
என
இைத
சமாளிப்பதில்
ெபண்களின்
ேநர ம்
ஆற்ற ம்
வீணாக்கப்ப கின்ற . இந்தியாைவ ெபா த்தவைர பல ெபண் தைலவர்கள்
உ வாகி இ க்கின்றார்கள். வளர்ந்த நாடான அெமரிக்காவில் ட ெபண்
யர தைலவைர ஏற் க்ெகாள் ம் பக் வம் இன் ம் ஏற்படவில்ைல.
மைறந்த ேநாபல் பரி ெபற்ற ெகன்யா நாட்ைடச் ேசர்ந்த வாங்கரி மாத்ைத
(Wangari Mathai) இைதக்
ம்ேபா
“The Higher you go,
fewer women there are”. என்பார் ; ஆனால் இதில் க்கியமான ஒ
ெசய்திைய நாம் பார்க்க தவறக் டா . இந்திய அரசியலில் சாதித்த ெபண்
தைலவர்களில் ெப ம்பா ம்
ம்ப அைமப்பில் இல்லாதவர்கள், அல்ல
ம்ப அைமப்பில் இ ந்
ெவளிவந்தவர்கள். இ
ேபாகிற ேபாக்கில்
பதியப்ப ம் க த் அல்ல என்பைத ஆழ்ந் சிந்தித்தால் ரி ம். இப்ேபா
தந்ைத ெபரியாரின் தி மணம் கிரிமினல்
ற்றம் என்ற க த்ைத
ெபா த்திப் பார்த்தால் அதன் ேநர்ைம விளங் ம்.

கற் என்
ெசால் ம் ேபா
ட ெபரியார் அந்த ெசால்ைலேய
ப பதமாக - பகாபதமாக ெகாண் ெபா ள் விளக்க ற்ப கிறார்.
கற்
என்ற வார்த்ைதையப் ப பதமாக்கிப் பார்ப்ேபாமானால் , கல்
என்பதிலி ந் வந்ததாக ம் , அதவா ப - ப ப் என்ப ேபால் கல் - கற்
என்கின்ற
இலக்கணம்
ெசால்லப்பட்
வ கிற .
அன்றி ம்,
“கற்ெபனப்ப வ ெசாற்றிறம்பாைம!” என்கிற ப பார்த்தால் கற் என்ப
ெசால் தவறாைம ; அதாவ
நாணயம் , சத்தியம், ஒப்பந்தத்திற்
விேராதமில்லாமல் என்கின்றதான க த் கள் ெகாண்டதாக இ க்கிற .
அைதப் பகாப்பதமாக ைவத் ப் பார்த்தால்,மகளிர் நிைற என்
காணப்ப கின்ற . இந்த இடத்தில் மகளிர் என்ப
ெபண்கைளேய
றிக் ம் பதமாக எப்ப ஏற்பட்ட
என்ப
விளங்கவில்ைல . நிைற
என்கின்ற ெசால் க் ப் ெபா ைள பார்த்தால் அறிவின்ைம, உ திப்பா ,
கற்
என்கின்ற ெபா ள்கேள காணப்ப கின்றன . கற்
என்ப
ெபண்க க்
மாத்திரம் சம்பத்தப்பட்ட
என்பதற்
தக்க ஆதாரம்
கிைடக்காவிட்டா ம்,
அழிவில்லாத ,
உ தி ைடய
என்கின்ற
ெபா ள்கேள காணக் கிைடக்கின்றன. அழிவில்லாத
என்கின்ற
வார்த்ைதக்
, ெகடாத , மாசற்ற
என்பதாகக் ெகாள்ளலாம். இந்த
த்தம் என்கின்ற வார்த்ைத ம் ெகடாத
என்கின்ற க த்தில்தான்
ஆங்கிலத்தி ம் காணப்ப கின்ற . அதாவ ேசஸ்
(Chastity )என்கிற
ஆங்கில வார்த்ைதப்ப
virginity என்பேத ெபா ள். அைத அந்தப்
ெபா ளின்ப பார்த்தால் இ
ஆ க்ெகன்ேறா , ெபண் க்ெகன்ேறா
ெசால்லாமல் ெபா வாக மனித ச கத்திற்ேக - எவ்வித ஆண் , ெபண்
ணர்ச்சி சம்மந்தேம சிறி ம் இல்லாத பரி த்தத் தன்ைமக்ேக
உபேயாகிப்ப த்தி இ க்கிற
என்பைதக் காணலாம். ஆனால் ஆரிய
பாைஷயில் மட் ேம ெபண் அ ைம என்ற க த்தில்
ைழக்கப்ெபற்
உள்ள என் கற் எ ம் ெசால் எப்ப ைகயாளப்ப கின்ற என் மிக
விரிவாக தந்ைத ெபரியார் விளக்கியி கிப்பார்கள். அதனால் தான்
“கற்பிற்காக
மன ள்
ேதான் ம்
உண்ைம
அன்ைப,
காதைல
மைறத் க்ெகாண் ம், காத ம் அன் ம் இல்லாதவ டன் இ க்க
ேவண் ம் என்ற ச கக் ெகா ைம அழிய ேவண் ம்”என வலி
த்தினார்.
Betrand Rusell அவர்களின் “Marriages and Morals” என்ற
ல் எவ்வள
ெபரிய
ரட்சிைய உண்டாக்கியதா அேத ேபான்ற
அதிர் கைள தமிழ்நாட் ல் ஏற்ப த்திய ெபண்ணிய சிந்தைனயாளர் - ய
சிந்தைனயாளர் தந்ைத ெபரியார் அவர்கள். அந்த அதிர் கைள சரியாக

அைடயாளம் கண் ெகாண் வி தைல ெபற்ற ெபண்கள் தான் தந்ைத
ெபரியா க்
1938 ஆம் ஆண்
ெபரியார் என்ற பட்டம் ெகா த்
சிறப்பித்தனர் என்ப வரலா .
ெபண்களின் வி தைலக் சைமயல் ெபா ப்
எவ்வள தைடயாக
இ க்கின்ற என்பைத எ த் க் ற வந்த ெபரியார் ெபா சைமயற் டம்
பற்றி ேபசி ள்ளார். ெபா
சைமயற் டம் என்ப
ெபண்கைள சைமயல்
ெபா ப் களில் இ ந் ம் - ச கத்ைத ஜாதியப் பி யில் இ ந் ம்
வி க்கின்ற
என்பைத ம க்க இயலா . அதனால் தான் வீ களில்
சைமயல் அைறகள் இல்லா
இரண்
ன்
ெத க்க க்
ஒ
சைமயற் டம் என்பைத வலி
த்தினார்.
ெபரியாரின் Radical Feminism பற்றி ரிந் ெகாள்ள என் ம் மனப்
பக் வம் நம்மில் பல க்
இல்ைல .
றிப்பாக ஆண்க க்
ம்ப
அைமப் ஏற்ப த்தி த கின்ற அதிகாரத்ைத ஆண்கள் விட் விட தயாராக
இல்ைல என்பைத ம் காண்கின்ேறாம். அதனால் தான் ெபண் வி தைலயில்
ஆண்கள் கவைல உள்ளவர்கள் ேபால் காட் க்ெகாண்
மிகப் பாசாங்
ெசய்
வ கின்றார்கள். ஆண்கள்
யற்சியால் ெசய்யப்ப ம் எவ்வித
வி தைல இயக்க ம் எவ்வழியி ம் ெபண்க க்
உண்ைமயான
வி தைலைய அளிக்க
யா . ேம ம் உண்ைமயான ெபண் வி தைல
என்ப
ஆண்ைம என்ற தத் வத்தின் அழிவிேலேய உள்ள . அந்த
ஆண்ைம உலகில் உள்ளவைர ெபண்ைமக்
மதிப் இல்ைல என்பைத
ெபண்கள் நிைனவில் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்கின்றார். அன்ைன
ட தன் மக க்
ம்ப அைமப்பின் வன் ைறைய இவ்வள ெதளிவாக
எ த் க் றி - தி மணத்ைத ம க்க
றி ழந்ைதகைள
ெபற் க்ெகாள்வதில் இ ந்
வி தைல ெபறக் றி ேப வ
இல்ைல.
அவர்கள் அத் ைண இடர்கைள
ம்பத்தில் சந்தித்தி ந்தா ம் அதைன
ேகள்வி ேகட்க ணியா ம்ப அைமப்பில் இைத தாங்கிக்ெகாண்ேட
பயணிக்க ேவண் ம் என்
மைற கமாக உணர்த் கின்றனர் . ஆனால்
ெபரியார் ஒ வர் மட் ம்தான் ரட் ப்ேபா
உன்ைன அ ைமப்ப த் ம்
அைமப் கைள என்
ணிச்சல் த கின்றார். எனேவ தான் ெபரியார்
ெபண்களின் தாய் !!
ஆண்ைமைய உைடத் ம்ப அைமப்ைப தகர்க்க ேவண் ய ேதைவ
; உைடத்
ேபச ேவண் ய ேதைவ இன்
உள்ள . அைத ேநாக்கி
பயணிப்ேபாம்.

ழந்ைதக

டன் நான்

இனியன்,

ழந்ைதகள் ெசயல்பாட்டாளர்

விைளயாட் க்கைள ேத
வங்கியப் பயணம். அவற்ைற ஆவணப்
ப த்தலாேம என் ம் ள்ளியில் வந்
ேசர்ந்தி ந்தா ம், எந்ெதந்தப்
ள்ளிகைளெயல்லாம் இைணத் ெசய்யலாம் என்கின்ற ெதளி கிைடத்த
ேபா விைளயாட் கைள ரிந் ெகாள்ள ழந்ைதக டனான பயணங்கள்
ேதைவப்பட்ட . அப்ப யான பயண அ பங்களின் வாயிலாக கிைடத்த
உணர் கைள பகிர்வதற்கான தளம் தான் “ ழந்ைதக டன் நான்” என் ம்
ெதாடர் என நிைனக்கிறன். இந்த தைலப்
தான் இைத ஒப் க்
ெகாள்வதற்கான
தல் காரணமாக அைமந்த . இரண்டாவதாக நண்பர்
ராஜராஜன். பல ரிதல்கள் மற் ம் ெதளிவான உைரயாடல்க க்
பிற
எ தத்
வங்கியி க்கிேறன். அைனத்
விதமான உணர் கைள ம்
உள்ளடக்கிேய அைம ம் என்ற நம்பிக்ைகயில்.
தல் பயணம். நண்பன் மார் ஷா மற் ம் நண்பர்கள் அவர்கள அறம்
அைமப்
லம் என் ம் ஒ ங்கிைணத்த நிகழ் தான் அ . ெசன்ைனக்
அ கில் தி ப்ேபா ர் கடந்
வள் வர் காலனி என நிைனக்கிறன்
இடத்தின் ெபயர். அங்
மார் 7௦ க் ம் ேமற்பட்ட இ ளர்
யி ப்ைப
ெகாண்ட சி கிராமம். 100 – 150 ழந்ைதகள் இ ந்தனர்.
நா ம்
அவர்க டன் இ க் ம் ழல். நண்பர்கள் மற் ம் தன்னார்வலர்கள் பல ம்
அறி கமாகினர் அங் . காைல ெசன்ற
தல் ழந்ைதகள் மட் மின்றி
ஊர் மக்கள் அைனவரிட ம் ெதாடர்ந் விைளயா க் ெகாண் ம் ஆட்டம்
பாட்டம் என
கலமான நிகழ் தான்.
ஆனால் நிகழ்
ந் கிட்டத்தட்ட 5 ஆண் கள் ஆனப் பிற ம்
நிைன களில் ஓ ெகாண் க் ம் விைசயம் அங்கி க் ம் ழந்ைதகள்
மற் ம் அவர்கள கல்வி பற்றியச் சிந்தைனகள் தான்.
அங்
நண்பர்கள் சிலர் அப்ேபாைதய காலத்தில் ஒ வ டத்திற் ம்
ேமலாக ஓர்
ைச அைமத்
ழந்ைதக க்
வ ப் கள் எ த் க்
ெகாண் கின்றனர். அப்ப வ ப் எ த்த நண்பர்
றிய
“இங்ேக
ழந்ைதக க் ஆ மாதமாக யற்சி ெசய் தமிழ் உயிெர த் கற் க்

ெகா க்க
யவில்ைல.
க்
தின ம் 6௦
ழந்ைதகள் வைர
வ கிறார்கள் அவர்களில் 2 ேப க் மட் ேம இப்ேபா உயிெர த் ஓரள
அைடயாளம் கண் ள்ளனர். அவர்க ம் ஆங்கில எ த்
அைடயாளம்
த்தமாக வ வதில்ைல. தற்ேபா தான் நான் ஆங்கில எ த் பயிற்சி
ஆகியி க்கிறாரகள். யற்சி ெசய் ெகாண்ேட இ ந்தால் வந் விடலாம்”
என்றார்.
“60
ழந்ைதகள் வ கிறார்கேள எப்ப சமாளிகிறீங்க? அவர்கள்
எப்ப இங்
வந்
அமர்ந்தி கிறார்கள்?” என்ேறன். “தின ம் மாைல
தீனி ம் வாரத்தில்
ன்
நாட்கள் உண ம் த கிேறாம். அதனால்
வ வார்வார்கள் நிைறய விைளயா வார்கள், கைதகள் ேப வார்கள்.
ஆனால் ப ப் என் ம் வ ம் ேபா ஒ ங்கிைணப்ப மிகச் சிரமமான
ஒன்றாகத்தான் இ க்கிற ” என்றார்.
இந்த உைரயாடல் பலவிசயங்கைள உணர்த்திய பிந்ைதய நாட்களின்
பயணங்களில். இேத ேபான்ற சிலப் ப திகளில் இ ளர்
ழந்ைதகள்
ப க் ம்
பள்ளிகள்
மற் ம்
மாைலேநர
வ ப் க க்
ெசன்
வந்தி க்கிேறன். அைனவரிட ம் கல்விப் ேபாராட்டம் இ க்கிற
என
உணர்ந்தி க்கிேறன்.
தமிழினத்தின்
ர்வக்
களில்
தன்ைமயானவர்களில்
ஒ வர்களான இ ளர்
ழந்ைதகளின் கல்வி என்ப
ஏன் இத்தைன
சிரமமானதாக இ க்கிற ? இந்தக்
ழந்ைதகளின் கல்விப் ேபாராட்டம்
என்ப கற்பைத ம் கற்பித்தைல ம் ஒன்றிைணந்த ஒன்றாகேவ இ க்கிற
அ ஏன்?
அதில் இவர்க க்
தன்ைமயான விைசயமாக அைமந்தி ப்ப
இவர்கள
ச கப் ப நிைல, ச க அங்கீகாரம் மற் ம் இவர்கள
நிைலயான நிரந்தமின்ைம. அ த்தப யாக இ மாநில எல்ைலயில் இ க் ம்
இ ேபான்ற மக்க க்
உண்டான ெமாழிக்
ழப்பங்கள் (இப்பிரச்சைன
இவர்க க் மட் மான அல்ல, இ மாநில எல்ைலப் ப தியில் இ க் ம்
அைனத் தரப்
ழந்ைதக க் ம் உரித்தான ஒன் தான்).
எவ்வித நிரந்தர வ மான ம், நிைலயான இ ப்பிட ம், சாதிச்
சான்றித ம் இல்லாத இவர்கள
வீட்
ழந்ைதகள் பற்றிய பிம்ப ம்
ச கப்
ரிதல்க ம் எப்ப யானதாக இ க்கிற
என்பதற்கான சி

உதராணமாக தாரா பதிப்பகம் ெவளியிட்
இ ளர் பற்றியப் த்தகம்.

க் ம்

ழந்ைதக

க்கான

த்தகம்
க்க படக் கைதகள் தான். அதில் பள்ளிக் ேச ம் இ ளர்
ழந்ைத ஒ வைர ஆசிரியர் தல் சக மாணர்வர்கள் வைர ழந்ைதயின்
ேதாற்றம் தல் இயலாைம என அைனத்ைத ம் ைவத் வ ப்
க்க
மட்டம்தட் க் ெகாண்ேட இ ப்பார்கள். ஒ நாள் வ ப்பைறக் ள் பாம்
ஒன்
ந் விட, அைத அந்தக் ழந்ைத ைகயால் பி த் ெவளிேய
ெகாண் ேபாய் விட் வந்தப் பிற ஆசிரியர்கள் தல் சகக் ழந்ைதகள்
வைர அைனவ ம் அக் ழந்ைதைய ஏற் க் ெகாண்
நட் பாராட்
ெதாடர்ந் ப ப்ப ேபால் ெசல் ம் அந்தப் படக் கைத த்தகம்.
ேமம்ேபாக்காக பார்த்தால் இந்தக் கைத சரிதாேன அதான் அைனவ ம்
ஏற் க் ெகாண்டார்கேள என்ப ேபால் ேதான் ம். ஆனால், அக் ழந்ைத
வ ப்பிற் ள்
ைழந்த உடன்
ற்றி ம்
றக்கணிக்கப்பட்ட ச கக்
காரணிகள் என்ன? என்பைத ஆரா ம் ேபா தான் நமக்
லப்ப ம்
என்னவாக இ க்கிற இந்தச் ச கம் என.
ேம ம் நிரந்தரக்
யி ப் மற் ம் வ மானம், சாதிச் சான்றிதழ்கள்
இல்லாததால் வ மானத்திற்கான பயணங்கள் மட் ேம இவர்கள வாழ்வாக
இ ப்பதால்
ழந்ைதகைள ம் உடன் அைழத் ச் ெசல் ம் இவர்களால்
அவர்க க்கான கல்வி என்பைத சிந்திக்கேவ
யாத ஒன்றாக ம்
இ க்கிற . அவற்ைற ம் மீறி பள்ளிகளில் வந்தம ம் ழந்ைதக க்கான
கல்வியாக இந்த அைமப் இ க்கிறதா என்றால் அ
மிகப் ெபரிய
ேகள்விக் றி மட் ேம.
இவற்ைறெயல்லாம் மீறி சில ஆசிரியர்கள் மற் ம் தன்னார்வளர்கள்
அைமப் கள்
லமாக பல
ன்ென ப் கள் நடந்த வண்ணேம இ ந் க்
ெகாண் ந்தா ம் இந்தக்
ழந்ைதகைள ம் கணக்கில் ைவத்
இவர்க க் மான
கல்வியாகதான்
நம
கல்வியியல்
அைமப்
ெசயல்ப கிறதா? என்பைத சிந்திப்ேபாம்.
பயணங்கள் ெதாடர்ேவாம்….

ப்பரிமாண அச்சி தல்சாத்தியங்க ம், ஆபத் க ம் (3D
Printing - possibilities and
threats)
அேசாக்

மார் ெஜயராமன்

விபத்தில் க ைமயாக அ பட்ட ஒ வ க் உடன யாக அ ைவ சிகிச்ைச
ெசய்
உைடந்த எ ம் கைள நீக்க ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் அவரின்
உயி க்ேக ஆபத்தாக
ம். உயிர் பிைழத்தா ம் அந்த எ ம் கள்
இல்லாமல் அவரால் மீண் ம் எ ந் நடக்கேவ இயலா . இந்த மாதிரியான
இக்கட்டான
ழ்நிைலயில்
சரியான
சரியான
அளவீ களில்
வ வைமக்கப்பட்ட ைடட்டானிய உேலாக எ ம் கைள ப்பரிமாண அச்சி ம்
இயந்திரத்தில் அச்சிட் ம த் வர்கள் அவ க் ப் ெபா த் கிறார்கள்.
அவர்
விைரவாகக்
ணமைடந்
மீண் ம்
இயல்பான வாழ் க் த் தி ம் கிறார்.

அேத ேபால ஒ
இைளஞர் இைணயத்திலி ந்
சில
ப்பரிமாண
வ வங்களின் ேகாப் கைள (3D model ﬁles) தரவிறக் கிறார். அவற்ைற
அச்சிட்
ஒன்றாகப்
ெபா த் கிறார்.
பார்த்தால்
அ
ப்ளாஸ் க்கால் ெசய்யப்பட்ட ஒ
ப்பாக்கி! அவர் ைகயில் உள்ள

ஒற்ைற ேதாட்டாைவ அதில் ெபா த்திச்
கிறார். ‘படார்’ என்ற
சத்தத் டன் ேதாட்டா பாய்கிற . இந்த ெசயைல ஒ வீ ேயா படெம த்
இைணயத்தில்
பதிேவற் கிறார்.
அைதப்
பார்த்
உலகேம அதிர்ச்சியில் ஆழ்கிற . பல நா க ம் ப்பரிமாண அச்சி தல்
றித்த சட்டதிட்டங்கைள உ வாக்க அவசர அவசரமாக நடவ க்ைக
எ க்கின்றனர். இ
றித்த ேமலதிக தகவல்கைள இந்தச் ட் யில்
காணலாம். (https://youtu.be/zaxy2w1HdsA)
ஒ வர் இழந்த உ ப்ைப தயாரித்
உயிர் காக்க உத ம்
ட்பம்
ஒ வரின் உயிைர எ க் ம் ஆ தத்ைத ம் தயாரிக்க உத ம் என்ப தான்
இந்த
கத் ெதாழில் ட்பத்தின் தன்ைம.
விைரவான மாதிரிகைளச் ெசய்தல் (Rapid Prototyping) என்ற
ட்பம் ெதாழில் ைற, ெதாழில் ட்பத் ைற, கல்வி, சந்ைதப்ப த் தல்
(Marketing) எனப் பல
ைறக க் ம் பயனளிக்கக்
ய ஒ
ைறயா ம். விைரவான மாதிரிகைளச் ெசய்ய உத ம் பல்ேவ வழிகளில்
ப்பரிமாண அச்சி தல் என்ப ம் ஒன் .
சமீபத்தில் ெவளிவந்த ஆப்பிள் ஐஃேபான்11-ஐ உதாரணமாக
எ த் க்ெகாள்ேவாம். ஆப்பிள் நி வனம் இந்த ஃேபாைன வ வைமக்க
ஆரம்பித்த ெபா
நி வன சிஇஓ, மார்ெகட் ங் ேபான்ற
ைறகளில்
ேவைல ெசய்பவர்க க் க் ைகயில் பி த் த் தி ப்பிப் பார்க் ம்ப யான
ஒ மாதிரி இ ந்தால் வசதியாக இ க் ம். அதன் அள , நிறம், எைட
ேபான்றவற்ைற உணர ம் மதிப்பிட ம், ேகமிரா எங் உள்ள ? ேவ என்ன
என்ன ெபாத்தான்கள் உள்ளன என்பைத ேநர யாகப் பார்க்க ஒ மாதிரி
இ ப்ப
மிகத் ேதைவயான ஒன்றா ம். என்னதான் கம்ப் ட்டர் 3D
modelling பயன்ப த்தி
இந்த ஃேபாைன வ வைமத்தா ம் கணிப்ெபாறி திைரயிேலா அல்ல
அச்சிடப்பட்ட
காகிதமாகேவா
அந்த
வ வைமப்ைபப்
பார்த்தால்
அைனவ க் ம் அ
ைமயாகப் ரியா .

ப்பரிமாண
அச்சி தல்
பின்பக்கத்தின் மாதிரி

லம்

ெசய்த

ஐஃேபான்11

இந்தச்
ழ்நிைலயில்
உள்ளி க் ம்
சர்க் ட்
ேபார் ,
ெதா திைர, மின்கலம் எனப் பல பாகங்கள் இன் ம் வ வைமக்கப்பட்ேட
இ க்கா .
ெவ ம்
ெவளிப் றச்
வர்கள்,
ெபாத்தான்கள்,
ெதா திைரக்கான
கண்ணா
ேபான்றவற்ைற
எளிதாக
வ வைமக்கக்
ய ெபா ட்கைள (காகிதம், அட்ைட, மரம், களிமண்,
அ மினியம், ப்ளாஸ் க்) பயன்ப த்தி இந்த வ வத்ைதச் ெசய் ேவண் ய
நிறம்
சி வி வார்கள். இ ேவ ப்ேராட்ேடாைடப்(Prototype) என
அைழக்கப்ப ம்
தல் மாதிரியா ம். இந்த
தல் மாதிரிைய ைவத்
வ வைமப்பில் ெசய்ய ேவண் ய மாற்றங்கைள எளிதில் விளக்க ம்,
ரிந் ெகாள்ள ம்
ம்.
இவ்வாறான
தல்
மாதிரிகைள(Prototypes)
ப்ளாஸ் க்,
காகிதம், உேலாகம் என பல ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்தி தயாரிக்க உத ம்
ட்பமாகேவ 3D Printing இ ந்த . ஆனால் நாளைடவில் ப்பரிமாண
அச்சி த க்கான ெசல
ைறந் , இத் ெதாழில் ட்பம் சாமானிய ம்
பயன்ப த் ம் அள க்
எளிைமயாக ம், வாங் ம் அள க்
விைல
ைறவாக ம் கிைடக்கத் ெதாடங்கிய . தற்ெபா
. 25000-ற்
ஒ நல்ல ப்பரிமாண அச்சியந்திரத்ைத வாங்க இய ம். எனேவ இந்த
மாதிரியான
இயந்திரங்கைள
மாணவர்கள்,
ெபா
ேபாக் க்காக
பயன்ப த் பவர்கள் (hobby enthusiasts), சி /
நி வனங்கள்
எனப் பல ம் வாங் கின்றனர்.

வ வைமப்பாளர்கள், மாணவர்கள் எனப் பல ம் தாங்கள் வ வைமத்த
ெபா ளின் மாதிரிைய உடன யாக
ப்பரிமாண அச்சில் உ வாக் வதன்
லம் அவற்றில் உள்ள நிைற
ைறகைள விைரவில் அறிந்
(early
identiﬁcation of problems) தங்கள் வ வைமப்ைப ேமம்ப த்த
ஏ வாகிற .
இதன்
லம்
ேநர ம்
பண ம்
விரயமாவ
தவிர்க்கப்ப கிற . உடன யாக ெபா ைளச் ெசய் பயன்ப த்திப் பார்க்க
இய வதால் மிக ம் சவாலான வ வைமப் கைள ம்
ணி டன் ெசய்ய
யல்கின்றனர். இதன்
லம் த்தாக்கத்தில்
ப்பரிமாண அச்சி தல்
ெப ம் பங் வகிக்கிற எனலாம்.
ெபரியவர்கள், கல் ரி மாணவர்கள் மட் மல்லாமல் பள்ளி வய க்
ழந்ைதக ம் பயன்ப த் ம் வண்ணம் ைகயடக்கமான
ப்பரிமாண
அச்சி ம் க விகள் வந் விட்டன. இவற்ைறப் பயன்ப த் வ ம் மிக
எளிதாகேவ உள்ள . எனேவ ழந்ைதகள் தங்களின் கற்பைனக் எந்த
எல்ைல ம் இல்லாமல் காகிதத்தில் வைரவ
ேபாலக் காற்றில் வைரந்
ேவண் ய
ெபா ட்கைள
உ வாக்கலாம்.
இதன்
லம்
ழந்ைதகளின் பைடப் திறன் ேமம்ப வ டன் பல்ேவ
ெபா ட்களின்
தன்ைம றித் ம் அவர்களால் எளிதாக அறிந் ெகாள்ள
கிற . இந்தச்
ட் யில்
அ
ேபான்ற
ஒ
க விையப்
பார்க்கலாம்.
https://www.amazon.com/dp/B07G5KHRCL/ref=cm_sw
_em_r_mt_dp_U_LC0NDb51B3VFK
இ வைர பல்ேவ
வைகயான ப்ளாஸ் க் கேள
ப்பரிமாண
அச்சி வற்
ெப ம்பா ம் பயன்ப த்தப்பட்டன. ஆனால் பர்கர் ேபான்ற
உணைவ அச்சி வதில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ெவற்றி அைடந் ள்ளனர். இந்த
ெதாழில் ட்பம் வளர்ந்த பின்னால் உண தயாரிப்பதற்காக பலமணி ேநரம்
ெசலவி வ
ைறந்
ேவண் ய உணைவக்
ைறந்த ேநரத்தில்
அச்சிட் க்ெகாள்ளலாம். இந்த இயந்திரங்கைளப் பல இடங்களில் நி வி
ேவண் ய
ேநரத்தில்
ேதைவயான
உணைவக்
ெகா ப்பதன்
லம் உணைவ ெபாட்டலம் ெசய்ய ம், எ த் ச் ெசல்ல ம் ேவண் ய ேதைவ
இ க்கா . ற் ச் ழல் ேக கள் ைற ம்.
ேம ம் ம த் வத் ைறயில் உடல் உ ப் கைள அச்சி வதில்
றிப்பிடத்த ந்த
ன்ேனற்றம் ஏற்பட் ள்ள . இந்த
ட்பம் ேமம்பட்டால்
உ ப் மாற் அ ைவசிகிச்ைசக் த் ேதைவயான உ ப் கைள ப்பரிமாண

அச்சிேலேய உ வாக்கிக் ெகாள்ளலாம். இதன் லம் பல ஆயிரக்கணக்கான
உயிர்கள் காப்பாற்றப்ப ம். மனிதனின் வாழ்நாள் ட நீட் க்கப்படலாம்.
இத் ெதாழில் ட்பத்தின் வழியாகச் ஆகக்
ய நல்லைவகள் பல
இ ந்தா ம் ப்பாக்கி, கத்தி ேபான்ற ஆ தங்கைள உ வாக் ம் சாத்தியம்
இல்லாமலில்ைல. அதனால் தான் பல நாட்
அர கள் இந்தத்
ெதாழில் ட்பத்ைத மிக ம் எச்சரிக்ைக உணர் டேன அ
கின்றன.
உதாரணமாக, உேலாகம், ப்ளாஸ் க் என பல ெபா ட்கைள பயன்ப த்தி
மிகத் ல்லியமாக அச்சி ம் இயந்திரத்ைதத் தயாரிக் ம் நி வனம் ஒன்
அதன்
ப்பரிமாண அச்சி ம் இயந்திரங்கைள ெவளியாட்க க் விற்க
அந்த நாட் அர அ மதிக்கவில்ைல. எனேவ அந்த நி வனம் அச்சி ம்
இயந்திரங்கைள கண்காணிப் அதிக ள்ள தன் ைடய வளாகத்திேலேய
நி வி ள்ள . ேதைவப்ப பவர்கள் தங்கள் ப்பரிமாண அச்சிடேவண் ய
வ வைமப்பின் ேகாப்ைப (Design ﬁles) அந்த நி வனத் க்
அ ப்பிைவத்தால் தீவிரச் ேசாதைனக க் ப் பின்னர் அைத அச்சிட்
விைர த் தபால் லம் அ ப்பி ைவக்கிற . இவ்வா ெசய்ததன் லம் இத்
ெதாழில் ட்பம் தவறான வழிக க் பயன்ப வைத அர கட் ப்பாட் ல்
ைவக்கிற .
வ ங்காலத்தில் கண்காணிப் விதி
ைறகள் எளிைம ஆகலாம்
அல்ல
இயந்திரம் இ க் மிடத்திேலேய கண்காணிக் ம் வசதிகள்
வரலாம். இவ்வா
நடந்தால் இன் ம் வலிைமயான, விைரவான, பல
வைகயான ெபா ட்கைள (Plastic metal etc.,) ைகயா ம் ப்பரிமாண
அச்சி ம் இயந்திரங்கள் நாம் பணி ரி ம் அ வலகத்தில், கார்
பணிமைனகளில், ம த் வ மைனகளில் அல்ல
பக்கத்தி ள்ள
உணவகத்தில் நி வப்ப ம்.
க்கமாக ெபரியார் தன் ைடய ‘இனிவ ம் உலகம்’ லில் றியதில்
சிலவற்ைற இந்த
ப்பரிமாண அச்சி ம் ெதாழில் ட்பம் நாம் வா ம்
காலத்திேலேய சாத்தியப்ப த் ம் எனலாம்.

விஞ்ஞானம் கட் ைடக் ம் ெசவ்வாய்
ேதாஷம் என் ம் ரட் !
-ம த் வர். நந்தினிஸ்ரீ

ெசவ்வாய்க்ேக ஆளில்லா ஆய் க்கலங்கைள அ ப்பிக் ெகாண்
காலத்தில் ெசவ்வாய் ேதாஷத்திைன நம்பலாமா?

க் ம்

காலம் காலமாக தி மணம் என் வந்தாேல ெசவ்வாய் ேதாஷம் என்
ஒன்ைறத்
க்கிக் ெகாண் வந் பாடாய்ப் ப த் கிறார்கள். ெசவ்வாய் ரத்த
காரகன். ெசவ்வாய் ேதாஷத்திற் ப் பின்
திவைக அ ப்பைடயிலான
science இ ப்பதாக ம், ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ள ெபண் ெசவ்வாய் ேதாஷம்
உள்ள ஆைணேய தான் தி மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம்
இல்லாவிட்டால்
ழந்ைத பாக்கியம் அைமயா
என் ம் பயம் காட் க்
ெகாண் க்கிறார்கள். சரி, ெசவ்வாய் ேதாஷத்திற் ப் பின் இ க் ம் அவர்கள்
ம் science என்ன?
ரத்தத்ைத positive, negative என்
வைகப் ப த் வ
சிவப்
அ க்களில் உள்ள D antigen’ஐ (D பிறெபா ெளதிரியாக்கி) ெபா த்ேத.
அதாவ
D antigen ரத்தத்தில் இ ந்தால் அவர்கள் positive
ரத்தவைகயினர் (Rh positive என்ேபாம்). D antigen இல்லாதவர்கள்
negative வைகயினர்(Rh negative என்ேபாம்). இ அ ப்பைட.
D antigen இல்லாத A, B, AB, O வைகயினர் ைறேய A -ve B -ve, AB ve, O -ve ஆகிறார்கள். இந்த Rh negative வைகேய ெசவ்வாய் ேதாஷம்
எனப்ப கிற . இ எப்ப
ழந்ைத பிறப்ைபப் பாதிக்கிற ?
Rh -ve ெபண் Rh +ve ஆைணக்
, உ வா ம் க Rh -ve
ஆகேவா, Rh+ve ஆகேவா இ க்கலாம். க வில் உள்ள ழந்ைத Rh+ve
ஆக இ க் ம் பட்சத்தில் தான் சிக்கல் வங் கிற . அதாவ ‘Rh+ve
ழந்ைதைய மக் ம் Rh-ve ெபண்’.
1.

ழந்ைத
பிறப் ,
க ச்
சிைத
ேபான்ற
நஞ் க்ெகா யின் வழி தாய்ேசய் ரத்தக் கலப்

சமயங்களில்
நிகழ்வைதத்

ெதாடர்ந் ,
2. க வில் உள்ள ழந்ைதயின் ரத்தத்தில் உள்ள Rh antigen, தாயின்
உடலில் anti-Rh antibody’ஐ (பிறெபா ெளதிரி) ண் கிற .
3. இந்த Anti Rh antibody மீண் ம் ழந்ைதயின் உடைல அைடந் ,
Rh antigen’ஐ தாக் கிற .
4)அதாவ Rh antigen’ஐ ெகாண்ட சிவப் அ க்கைளத் தாக்கி
அழிக்கிற .
(கீேழ எளிைமப்ப த்தப்பட்ட விளக்கப் படத்ைதப் பார்த்
விட்
ெதாடர ம்)
இந்த phenomenon’ஐ Rh isoimmunization என்
ம த் வத்தில்
கிேறாம். ழந்ைத Hemolytic disease of the newborn அல்ல
Erthroblastosis foetalis எனப்ப ம் ேநாயால் பாதிக்கப்பட் இறக்கிற .
இதில் தலில் உ வா ம் Rh antibody வைக நஞ் க்ெகா ைய கடக்க
இயலாத , நாளைடவில் தான் நஞ் க்ெகா ைய கடக்க இயன்ற antibodies
உ வாகின்றன. இதனாேல ெப ம்பா ம்
தல்
ழந்ைத தப்பிவி கிற ,
இரண்டாவ
ழந்ைதேய தாக்கப் ப கிற .

அப்ப யானால் ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ளவர்க க்ெகல்லாம் ரத்தவைக
ெநக வ் என்ப
நி பிக்கப் பட் ள்ளதா? இல்ைல. ரத்தப் பரிேசாதைன
ெசய்யாமல் ேதாஷம் என்
வேத அ ப்பைட
ரண். ேம ம், ேதாஷம்
உள்ளவர்க க்ெகல்லாம் ெநகட் வ் ரத்தவைக மட் ேம இ ப்பதாக ம்
நி பிக்கப் படவில்ைல. என்றா ம், ெசவ்வாய் ேதாஷம்
ழந்ைதப் பிறப்ைப

பாதிப்பதற்
பின் ள்ள science ஆக இவர்கள்
வ
இைதத்தான்.
இதற்காக இவர்கள் ெசய் ம் ஒேர வாதம் பிைழப் வாதம் மட் ேம.
இப்ேபா
Rh-ve ெபண் Rh-ve ஆைணேய
ம்ேபா
ழந்ைத
கண் ப்பாக Rh-ve ஆகேவ இ க் ம். ஒேர வைக தாய் ேசய் ரத்தக் கலப்
பாதிப் கள் த வதில்ைல. இந்த அ ப்பைடயிேல ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ள
ெபண் ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ள ஆைணேய தி மணம் ெசய்யேவண் ம்
என்கிறார்கள்.
Rh+ve ெபண் (ெசவ்வாய் ேதாஷம் இல்லாத ெபண்) Rh-ve ழந்ைதைய
மந்தா ம், antibody’ஐ
ண் ம் antigen’ஏ
ழந்ைதயின் ரத்தத்தில்
அ ப்பைடயில் இல்லாததால் தாக் தல் நிகழ்வதில்ைல.
அறிவியல் அ ப்பைடேய இன்றி கிரகங்கள் பார்த் இவர்கள் ெசால் ம்
ெசவ்வாய்
ேதாஷத்ைத,
அதற்
எவ்வைகயி ம்
ெதாடர்பில்லாத,
அறிவியல் ர்வமாக விளக்கப்பட்ட Rh factor determinationஓ
ச் கள்
இட்
ெவ காலமாக
ழப்பி
வ கின்றனர்.
நி பிக்க
ேவண் ய
கட்டாயத்திற் உள்ளாக்கப் பட்டாேல, ெசவ்வாய் ேதாஷ அறிவியல் ெமாட்ைடத்
தைலக் ம் ழங்கா க் ம்
ச் ேபாட்ட கைத என்ப விளங்கிவி ம்.
சரி, Rh isoimmunisationக் தீர் உள்ளதா? நவீன ம த் வத்திேல
உள்ள . Rh-ve வைகப் ெபண்கைள கர்ப்பகால பரிேசாதைனகளிேல
அைடயாளம் கண்
வைகப்ப த்தி வி கிேறாம். அவர்க க்
Anti D
Injection ேபாடப் ப கிற . இதன் அ ப்பைட, anti Rh antibodies’ஐ
ெசயற்ைகயாக உடலில் ெச த் வதன்
லம், தாயின் உடலில் இயற்ைகயாக
ண்டப் ப ம் anti Rh antibodies உ வாவைதேய த க்கிற . ெச த்தப்
பட்ட anti Rh antibodies, தாயின் ரத்தத்ைத அைடந்த ழந்ைதயின் Rh
antigen’ஐ தாக்கி சமன் ெசய்
வி கிற . இந்த cycle இங்ேகேய
கிற .
தற்ேபா , Routine Antenatal Anti D prophylaxisஇன் கீழ்,
க விலி க் ம்
ழந்ைதயின் ரத்தவைகைய அறிய ேவண் யதின்றி,
அைனத் Rh-ve கர்ப்பிணிக க் ம் 28 மற் ம் 34 வாரங்களில், anti D
injection ேபாடப்ப கிற .
ழந்ைத பிறந்த ம், அதன் ரத்த வைகையச்
ேசாதித் , Rh +ve ஆக இ ப்பின், 72 மணி ேநரத்திற் ள் ஒ Anti D
injection ேபாடப்ப கிற .

இப்ப யாக காலம்காலமாக ப த்திெய த்த ெசவ்வாய் ேதாஷ பர்னிச்சைர
நவீன ம த் வம் உைடக்கிற !

ெபான்ெனாளி - அண்ணா
ராஜராஜன் RJ
ெபௗத்தத்திற் ம் பிராமணீயத்திற் ம் நடத்த ேபார் தான் இந்திய வரலா
என்பார் அண்ணல் அம்ேபத்கர். ெபௗத்த மதத்ைத பற்றி ம், த்தரின்
வாழ்க்ைக மற் ம் ேபாதைனகள் றித் ம் மிக ஆழமான, அேத ேநரத்தில்,
மிக அழகான ஆய்ைவ ேமற்ெகாண்டவர் அண்ணல் அம்ேபத்கர். அழ
என்
றிப்பி வதற்
காரணம், ெபௗத்தம்
றித்
அவர் எ தியைத
வாசிக் ம் ேபா , அ வைர நம் மனதில் இ க் ம் அம்ேபத்கர், அதாவ
சாதி, மத, இன ெவறியர்க க் எதிராக காத்திரமான, ெநற்றிப்ெபாட் ல்
அ க் ம் விமர்சனங்கைள ைவத்த அம்ேபத்கரின் பிம்பம் சற் மைறந் ஒ
மிகப்ெபரிய தத் வ ஆசிரியைர வாசிக் ம் உணர்
நமக்
ஏற்ப ம்.
ெபௗத்தத்தின் ேமன்ைமைய நாம் அம்ேபத்கர் வழியில் உண ம் ேபா ,
நமக் இந்திய அரசியல் விளங் ம். இந்திய தத் வ மர விளங் ம். நாம்
எைத ேநாக்கிய பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்கிற ெதளி
கிைடக் ம்.
அண்ணல்
அம்ேபத்கர்
ெபௗத்த
மதத்திற்
ஒ
ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த்தியவர். நான் ஒ இந் வாக பிறந்ேதன், ஆனால்,
நான் ஒ இந் வாக சாக மாட்ேடன் என்
ைரத் 1956 ம் வ டம்
லட்சக்கணக்கான மக்க டன் அண்ணல் அம்ேபத்கர் ெபௗத்தத்ைத
ஏற் க்ெகாண்டார். இந்திய வரலாற்றில் அ ஒ மிக
க்கிய த ணம்
என்ேற ெசால்லேவண் ம்.
ெபௗத்தத்ைத
ெபா த்தவைர
அம்ேபத்கர்
ம மலர்ச்சிைய
ஏற்ப த்தினார். ஒ தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தினார் என்ப ேபாலேவ, ேம ம்
பல ம் ெபௗத்த ம மலர்ச்சிக்
பா பட்
இ க்கிறார்கள்.
றிப்பாக
ெதன்னகத்தில் ெபௗத்த ம மலர்ச்சிக்
பா பட்ட
ன்ேனா கள்
இ ந்தார்கள். பண் தர் அேயாத்திதாசர், சிந்தைன சிற்பி சிங்காரேவலர்,
ேபராசிரியர் லட் மி நர
ேபான்றவர்கள் மிகத்தீவிரமாக ெபௗத்தம்
றித்தான க த் கைள ேபசி ம், பரப்பி ம், ெசயல்பட் ம் இ க்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட் க் ம் ெபௗத்தத்திற் மான உற
மிக ெந ய . எப்ப
ெபௗத்தத்திற் ம், பிராமணீயத்திற் ம் இ க் ம் ேபார் இந்திய வரலா
என்
ெசால்கிேறாேமா அேத ேபால தான் ஆரிய திராவிட த்த ம்.

திராவிடர்கள் இயல்பாகேவ ெபௗத்தத்தின் பக்கம் தான் இ ந்தார்கள்.
இ க்கிறார்கள். இதன் அ ப்பைடயில் பார்க் ம் ேபா , வர்ணாஸ்ரம எதிர்ப்
ேவர்கள் ஆழமாக ேவ ன்றிய தமிழகத்தில், பார்ப்பனீய எதிர்ப் ேபாரின்
நவீன கால ெதாடக்கமாய் உ வான திராவிட இயக்கம். திராவிட இயக்கம்
பார்பனீயத்ைத ம், ட நம்பிக்ைககைள ம், மத சடங் கைள ம், றிப்பாக
சாதிைய ம் க ைமயாக எதிர்த்
ேபாரிட்ட . தந்ைத ெபரியார்
ஆணிேவராக இ ந்
ப த்தறி
பகவலனாய் திகழ்ந்தார். திராவிட
இயக்கம் கட ள் ம ப் ெகாள்ைககைள வ வாக ேபசிய . மதங்கைள
க ைமயாக விமர்சித்த . ஆனால், ெபரியாரின் அ நாத ெகாள்ைக
சமத் வம் என்பதாக இ ந்ததால், சமத் வ ெகாள்ைககைள, அதாவ
மனிதர்க க்காக ேபசிய ெகாள்ைககைள வரேவற்றார். இந்த வைகயில்,
தி வள் வர், வள்ளலார், த்தர் என பலரின் க த் கைள ெபரியார்
ேபசி ம், எ தி ம், பாராட் ம், பரப்பி ம் இ க்கிறார்.
அந்நாளில்
த்தர் விழா என ெதாடர்ந்
நைடெபற்
வந்த .
அந்நிகழ்ச்சிக் ெபரியார் தைலைம தாங்கி ம், த்தர் றித் ேபசிய ம்
த்தகங்களாக
இ க்கிற .
த்தைர
ெபரியார்
ஒ
சிறந்த
ப த்தறிவாதியாக பார்த்தார். @நான் ெசால் ம் எைத ம் அப்ப ேய
நம்பாேத உன் அறிைவ ெகாண் சிந்தி. அ உன் அறி க் சரி என பட்டால்
ஏற் க்ெகாள்" என்ப தான் ெபரியாரின் க த் . இ ேவ தான் த்தரின்
க த் ம். ெபரியார், நான் ெசால்வைத தான் 2500 வ டங்க க்
ன்னால் த்தர் ெசான்னார் என்
ெசால் வார். ெபரியார், த்தைர
ப த்தறிவாதியாக பார்த்த
ேபாலேவ, ஒ
இயக்கம் எப்ப இ க்க
ேவண் ம் என்பதற் அைடயாளமாக ெபௗத்த சங்கங்கைள காட் கிறார்.
ெபௗத்தர்களின் வணக்க பாடலான,
த்தம் சரணம் கச்சாமி,
சங்கம் சரணம் கச்சாமி,
தம்மம் சரணம் கச்சாமி
என்ற வரிகளின் ெபா ைள ெபரியார் மிக அழகாக விளக் வார்.
ஒ மனிதன், ஒ இயக்கத்தில் தன்ைன இைணத் க்ெகாண்டால், அவன்
தன் தைலவ க் கட் ப்பட்டவனாக இ க்கேவண் ம். அ தான் த்தம்
சரணம் கச்சாமி. பிற , அவன் தன இயக்கத் க் கட் ப்பட்டவனாக
இ க்கேவண் ம். அ தான் சங்கம் சரணம் கச்சாமி. பிற , அவன் தன

ெகாள்ைகக்
கட் ப்பட்டவனாக இ க்கேவண் ம். அ
தான் தம்மம்
சரணம் கச்சாமி. இந்த
ன்றில் ஒன்
இல்லாவிட்டா ம், அவ க் ம்
பிரச்சைன. இயக்கத்திற் ம் பிரச்சைன என்பார் ெபரியார். த்தர் நவீன
காலத்திற் ம் ேதைவயானவர் என்பைத நாம் ெபரியார் லம் அறியலாம்!
ெபரியாைர ெதாடர்ந்
திராவிட இயக்கத்தின் மற்ற தைலவர்க ம்
ெபௗத்தம் றித் ம், த்தர் றித் ம் ேபசினார்கள்.
றிப்பாக ேபரறிஞர் அண்ணாவின் ேபச் க்கைள ம், எ த் க்கைள ம்
ெசால்லேவண் ம்.
அண்ணா தன் எ த்தின்
லமாக ஒ ெபரிய பண்பாட்
ரட்சிையேய
நிகழ்த்தி இ ந்தார். பார்ப்பன ரட் கைள, ஆரிய மாையைய அ த்
ெநா க்கி, அதற் மாற்றான பண்பாட்ைட, தமிழர் அரசியைல, சமத் வ
ேகாட்பாட்ைட அண்ணா
ன்ைவத்தார். அண்ணாவின் எ த்தில் அனல்
பறக் ம், க த் கள் இனிக் ம். ப க் ம் எவைர ம் ஈர்க் ம். நயமி நைட
அவ ைடய . எதிரிைய ம் ரசிக்க ைவக் ம் உைரநைடக் ெசாந்தக்காரர்
அண்ணா.
அண்ணா, த்தைர
றித் ம், ெபௗத்தத்ைத
றித் ம் எ தி ம்,
ேபசி ம் இ க்கிறார். அப்ப , அண்ணா, எ திய ஒ
கட் ைர தான்
“ெபான்ெனாளி” என்ற தைலப்பில் த்தகமாக இ க்கிற .
த்த மார்க்கம் மீண் ம் ெபாலி ெபற் வ கிற என் ஒ ெபௗத்த
ட்டத்தில் சர்வபள்ளி ராதாகி ஷ்னன் ேபச, அதற்
பதில் ெசால் ம்
வைகயில் அண்ணா எ திய கட் ைர தான் ெபான்ெனாளி.
சர்வபள்ளி ராதாகி ஷ்ணன் அந்த ட்டத்தில் ஒ சம்பிரதாயம் ேபால
ெபௗத்தம் மீண் ம் ெபாலி ெப கிற என் ேபசி இ க்கிறார். ஆனால்,
அ உண்ைமயில் ெபாலி ெப கிறதா? என்பைத அண்ணா விளக் கிறார்.
அன்ைறய நாளின்
யர தைலவர் ராேஜந்திர பிரசாத்ைத ைவத்ேத
அண்ணா விளக் கிறார். உலகின் மிகப்ெபரிய ஜனநாயக நா
என்
ெசால்லக்
ய இந்தியாவில், விஞ்ஞானம் வளர்ந்
இ க்கிற
என்
ெசால்லப்ப ம் காலத்தி ம் 20 பார்ப்பனர்கைள அைழத்
அவர்கள்
கா க்
ைஜ ெசய்கிறார் ராேஜந்திர பிரசாத். அவர் தான் இந்திய நாட் ன்
தல்
மகன். உலக நா கள் இைத எப்ப
ரிந் க்ெகாள் ம் என்ற
ேகள்விைய எ ப்பி, இன் ம், இங்ேக பார்ப்பன ஆதிக்கம் தான் இ க்கிறேத
தவிர ெபௗத்தம் ெபாலி ெபறவில்ைல என்கிறார் அண்ணா.

இந்த கட் ைரயில், அண்ணா, த்தரின் வாழ்ைவ ம், ெபௗத்தத்தின்
லம் அவர் ெசய்த ரட்சிைய ம் மிக அழகாக விளக் கிறார். ேவதம்,
வர்ணாசிரமத்தின்
லம், மக்கைள பிரித் , ஒ க்கி ைவத்தி ந்த
பார்ப்பனியத்திற் எதிராக த்தர் தன் ெகாள்ைகைய பைற சாற்றினார் என
அண்ணா எ த் ைரக்கிறார்.
றிப்பாக சாதியால், ஒ க்கப்பட்டவர்கள்
தங்களின் நிைலக் , ர்வ ெஜன்ம ம் தாங்கள் ெசய்த பாவ ம் தான்
காரணம் என நிைனத் க்ெகாண்
இ க்ைகயில்,
த்தர், நீங்கேள
உங்க க் விளக்காக இ க்கலாம். மனிதைன விட ெபரிய எ
மில்ைல
என் மக்கைள கவர்ந் க்ெகாள்வைத அண்ணா விவரிக்கிறார்.
பார்ப்பனீயம் ஆரம்பத்தில் த்தைர, ெபௗத்தத்ைத ெபா ட்டாக எண்ணாமல்
இ ந்தைத ம், அவைர உதாசீனப்ப த்தி ம், கிண்ட ம் ேகலி ம்
ெசய்தைத ம் பிற
அவர்கேள மக்களிடம் இ க் ம்
த்தரின்
ெசல்வாக்ைக கண் அஞ்சியைத ம் ட் க்காட் கிறார்.
மிக
க்கியமாக அன்ைறய அரசர்களிடம் நிலவிய
ழப்பத்ைத
அழகாக விளக் கிறார். அதாவ , அன்ைறய அரசர்கள் பார்பனீயத்தின்
மீ
பயந் , நம்பிக்ைக ெகாண்
வாழ்ந்தார்கள். பார்ப்பனர்கைள
பைகக்காமல், அவர்கள் ெசால் ம் ேவள்விகைள, யாகங்கைள ம் ெசய்
பாவத்தில் இ ந் ம், அரச பதவியில் இ ந் ம் காப்பாற்ற பட்டதாக
நம்பினார்கள்.
அந்த ேநரத்தில்,
த்தரின் ேபாதைனகள் இைவ எல்லாவற்ைற ம்
ம ப்பதாக ம்,
டத்தனமாக இ ப்பைத ம் ட் காட் யைத பார்த்
மன்னர்கள்
சற்
ழப்பத்தில்
இ ந்தார்கள்.
பார்ப்பனர்கைள
பைகத் க்ெகாள்வதா? அல்ல மக்களின் ெசல்வாக்ைக ெபற்ற ப த்தறி
க த் கைள ம், சமத் வத்ைத ம், அன்ைப ம் ேபாதிக் ம் த்தைர
ஏற் க்ெகாள்வதா? என்ற ழப்பம் அரசர்க க் ஏற்ப கிற .
அப்ேபா
தான் பார்ப்பனர்கள் மிக தந்திரமாக ஒ
விஷயத்ைத
ெசய்கிறார்கள். அ வைர, த்தைர எதிர்த்
வந்தவர்கள். தி ெரன் ,
பாராட்
ேபச
ஆரம்பிகிறார்கள்.
மகான்
என்கிறார்கள்.
ஞானி
என்கிறார்கள்.பார்ப்பனர்கள்
சாைர
சாைரயாக
ெபௗத்தத்திற்
மா கிறார்கள்.
மன்னர்க க்
ெப
நிம்மதி.
அவர்கள்
மார்க்கத்ைத ம் ஏற்
த்தர் ெசான்னைத ெசய்கிறார்கள். அேத
ேவைளயில், பார்ப்பனர்கைள ம் பைகத் க்ெகாள்ளாமல், அவர்கைள ம்
பார்த் க்ெகாள்கிறார்கள்.

ெபௗத்தத்தின் எ ச்சியில், பார்ப்பனீயம்
ெபௗத்தம் ச கத்தில் ஆழமாக பர கிற .

ப ங்கி

ெகாள்கிற .

ப ங்கிக்ெகாண்ட பார்ப்பனர்கள் காத்தி க்கிறார்கள். த்தர் இ க் ம்
ேபா சில கலகங்கைள நடத் கிறார்கள். ஆனால், த்தர் இறந்த பிற ,
ப ங்
ழியில் இ ந்
ெவளிேய வ கிறார்கள். இரண்
விதமான
ேவைலகைள ெசய்கிறார்கள். ஒன் ,கைலைய பயன்ப த்தி,
த்தைர
கட ள் என் ம், அவதாரம் என் ம் ெசால்கிறார்கள். த்தர் கட ள்
ேகாட்பாட் ற் ள்ேளேய ேபாகாதவர். ஆனால், அவைர கட ள் ஆக்கி ம்,
மகா விஷ் வின் ஒ அவதாரமாக ம் ஆக்கினார்கள் பார்ப்பனர்கள். இதன்
லம் ெபௗத்தத்ைத நீர்த் ப்ேபாகச் ெசய்கிறார்கள். இன்ெனா
பக்கம்,
மீண் ம் பார்ப்பனீயம் அரச மதமாக ஆக, ெபௗத்த ம் ெபௗத்தர்க ம்
இந்தியாவில் அழிக்கப்பட்டார்கள்.
ெபௗத்தம் ேதான்றிய இடத்தில் இ ந்
அழிக்கப்பட் , மீண் ம்
பார்ப்பனீயம் தைல க்கிய என்பைதெயல்லாம் அண்ணா விளக் கிறார்.
ஆக, இன் நடப்ப பிராமணீயத்தின் ஆட்சி தாேன என் ம்.. ெபௗத்தம்
ெபாலி ெப கிற என் ேப வ பார்ப்பன தந்திரம் என் ம் அண்ணா
விளக் கிறார்.
மீண் ம்,
இப்ேபா
தான்
ப த்தறிவாதிகள்
ெபௗத்தத்ைத
ன்ென கிறார்கள் என் தற்காலத்ைத ம் அண்ணா ட் காட் கிறார்.
இங்ேக ப த்தத்தின் ெபான்ெனாளி வீச ப த்தறிவாதிகளின் கரம்
வ ப்ெபற ேவண் ம் என் ம் அண்ணா ெசால்கிறார்.

திராவிட நாட்காட்
1-அக்- 2000 - ெடல்லியில் ெபரியார் ைமயம் திறப்
2-அக்-1869 - காந்தியார் பிறப் , 1975 - காமராசர் மைற
3-அக்-2002 - அைனத்
உச்சநீதிமன்ற ெபஞ் தீர்ப்
“

சாதியின ம் அர்ச்சகராகலாம் என்

4-அக்-1931 - மார்க் , எங்கல்
யர ” இதழில் ெவளியீ

அறிக்ைக தமிழில்

தன்

தலில்

5-அக்-1823 - இராமலிங்க அ களார் பிறப்
7-அக்-1878 - சி. . நாயகம் பிறப் ; 1892- சர்.ஆர்.ேக.சண் கம்
பிறப்
9-அக்-1987 - இடஒ க்கீட்ைட பா க்காக்க 31 (சி) சட்டம்
உ வாக்க
க்ேகாட்ைடயில் மத்திய நிர்வாகக்
வில் தீர்மானம்
10-அக்-1990 - மண்டல்
அமலாக்கத்திற்
விதித்த உச்சநீதிமன்ற ஆைண எரிப்

இைடக்காலத் தைட

12-அக்-1946 - பைழய ேகாட்ைட அர்ச் னன் மைற
13-அக்-1968 - லக்ேனா தாழ்த்தப்பட்ேடார் மாநாட் ல் தந்ைத
ெபரியார்

ழக்கம்

14-அக்-1887 - ஆற்காட்
டாக்டர் ஏ. இலட் மனசாமி பிறப்

இரட்ைடயர்கள் டாக்டர் ஏ. இராமசாமி –

1956 - டாக்டர் அம்ேபத்கர் த்தமார்க்கத்ைத த வினார் - நாக் ரில்
15-அக் பார்ைவயற்ேறா க்கான உலக ெவண்ேகால் தினம்;

உலகக் கிராமப் ற மகளிர் நாள்.
19-அக்-1978 - தந்ைத ெபரியாரின் எ த் ச் சீர்தி த்தத்ைத ஏற்
தமிழக அர ஆைண
23-அக்-1948 - ஈேராட் ல் திராவிடர் கழகச் சிறப் மாநா
ஆகிய ேததிகளில்)

(23,24

24-அக்-1945 - உலக நா கள் அைவ ேதாற்றம்
27-அக்-1930 - நீதிக்கட்சி 4-ஆவ

அைமச்சரைவ பதவிேயற்

30-அக்-1964 - சிறிமாேவா - சாஸ்திரி ஒப்பந்தம்; உலக சிக்கன நாள்
31-அக்-1965 - ‘வி தைல’ பணிமைன (ெபரியார் திடல்) திறப் ;
1992 - விஞ்ஞானி கலிலிேயா க் த் தண்டைன வழங்கிய
தவ

என்

ேபாப்பாண்டவர் உல க்

அறிவித்தல்

திராவிடம் வளர்த்த தமிழ்
ேபராசிரியர் . ப.வீரபாண் யன்

ேபராசிரியர். ப.வீரபாண் யன் அவர்களின் திராவிடம் வளர்த்த தமிழ்
என்ற த்தகத்தின் அறி கம் இ .
திராவிட ம் தமி ம் ெவவ்ேவறானதா?
இந்த விவாதேம ேதைவயற்ற .
தமிழின்றி திராவிடம் இல்ைல. திராவிடமின்றி தமிழ் இல்ைல.இரண் ம்
ஒன்ேறாெடான்
ெந ங்கிய வரலாற்
ெதாடர் ைடய . திராவிட
இயக்கத்ைத
ெபா த்தவைர
“திராவிடம்
என்ப
ஆரியத்தின்
எதிர்ச்ெசால்”.
திராவிடத்திற் ம் தமி க் ம் உற

உண்ேட தீவிர பைகயில்ைல.

என விளக்கிவிட்
இங்ேக தமி க்
எதிராக திராவிடத்ைத
நி த் வ திட்டமிட் நைடெப ம் ேமாதல் என்கிறார் ேபராசிரியர் பவீ.
தமிழ் ேதசிய இயக்கம் தைழத்ேதாங்க ேவண் ம் என்ப திராவிட
இயக்கத்தினரின் ேநாக்கம். ஆனால், திராவிட இயக்கத்ைத ேவர க்க
ேவண் ம் என்ப
தமிழ் ேதசிய நண்பர்களின் ேநாக்கமாக இ க்கிற
என்கிறார் ேபராசிரியர்.
திராவிடம் என்பதற்

ெபா ள்:

திராவிடம் என்பதற் அகராதியில் ெபா ள் ேத விட
ஒ வரலாற் நிகழ் . தமிழக வரலாற்றின் பக்கங்கைள
திராவிடத்தின் ெபா ைள நாம் அறிய
ம்.
திராவிடத்தின் என்ப
ஒ

ெமாழிக்

யா . அ
ரட் ப்பார்த்ேத

இனத்தின் ெபயரா?

ம்பத்தின் ெபயரா?

நிலத்தின் ெபயரா?
இைவ எல்லாவற்ைற ம் உள்ளடக்கிய தான் திராவிடம். இவற்ேறா ,
பார்ப்பனிய எதிர்ப் + ச கநீதி சிந்தைன + தமி ணர்ச்சி + ப த்தறிைவ
உள்ள க்கிய தான் திராவிட உணர் !

தமிழ் அறிஞர்கள் பார்ைவயில் திராவிடம்:
தமிழ்த்ெதன்றல் தி .வி.க திராவிட நாட்

படத்ைத திறந்

ைவத்

ேபசிய .

நான் திராவிடர் கழக உ ப்பினன் கிைடயா . நான் திராவிட நாட்
படத்ைத திறந் ைவக்கலாமா என ேயாசித்ேதன். பிற , இந்நாட் மக்கள்
எல்ேலா ேம திராவிடர்கள் தான். நா ம் திராவிடன் தான். ஆகேவ நான்
இந்நாட் ப்படத்ைத தாராளமாக திறந் ைவக்கலாம்.
அேயாத்தி தாச பண் தர்:
திராவிடர் என்ற ெசால்ைல தமிழ் அரசியல் இயக்கத்திற் ரிய
ெசால்லாக ஆக்கியவர். 1892 ஆம் ஆண் “ஆதி திராவிட ஜனசைப”
என்ற ஒன்ைற ஆரம்பிக்கிறார்.
1912 - ஒ அறிக்ைகயில் "தமிழ் பாைஷயில் பிறந் தமிழ் ெமாழியில்
வளர்ந் , தமிழ் ெமாழிக்
உரிேயார்களாக விளங் வ
ர்விக
திராவிட கேள ஆவர்.
அேயாத்திதாசர் சிந்தைனகள் பக். 432
அேயாத்திதாசர், திராவிடர் என்ற ெசால்ைல ைகவிட்டார் என ெப.
மணியரசன் ெசால்வ
ரட் . இ தி வைரயில் அவர் திராவிடர் என் ம்
ெசால்ைலேய பண்ப த்தினார்.
"இத்ேதச ர்வ சாத்திரங்கைளக் ெகாண் ம்,
இத்ேதச
ர்வ சரித்திரங்களின் ஆதாரங்கைள ெகாண் ம்,
ர்வ
கைள சாதி ேபத ள்ள இந் க்களின்றி பிரித் , சாதி ேபதமற்ற
திராவிடர்கள் என்ேற எ
ம் ப யான உத்தரைவ ேவண் கிேறாம் "
சம்பர் 14, 1910
1913, 14 ஆண் களில் அவர
இ தி காலத்தி ம் அேயாத்திதாசர்
திராவிடர் என்ற ெசால்ைலேய பயன் ப த்தி உள்ளார்.

அவர் நடத்திய இதழின் ெபயர் தமிழன். தமிழ் மக்கைள அவர் திராவிட
ர்வ கள் என்ேற அைழத்தார்.
மைறமைல அ கள்:
“திராவிட நாகரீகம்” என்ற தைலப்பில் இரண்
இ க்கிறார்.
திராவிட ெமாழி
அவர் எ திய

ல் ஞாயி
லிற்

ட்டங்களில் ேபசி

ேதவேநயப்பாவாணர்:

ெபயர் “திராவிடத்தாய்”

தமிழ் அறிஞர் கா. சிவத்தம்பி:
திராவிட இயக்க வரலாற்றில், அதன் க த்
நிைலப்ேபாக்கில் ஒ
க்கிய ெப ம் ேபறாக அைமந்த தமிழ் பிரைஞ, தமிழ் ேதசிய உணர்
ஆ ம்.
எ த்தாளர் ெபான்னீலன்:
தமிழ் உணர்ச்சிைய தமிழ் மண்ணில் தட்
எ ப்பிய
திராவிட
இயக்கம் தான் என்பைத கண்டறிய எந்த ஆராய்ச்சி ம் ேதைவயில்ைல.
ஆய்வாளர்,

ைனவர் அ. இரா. ெவங்கடாசலபதி

திராவிட இயக்கத்தின் தன்ைமயான சாதைன, தமிழ் அைடயாளம்
மற் ம் தமிழ்ப்பண்பாட்ைட மா வைரயைற ெசய்தேத.
ெதா. பரமசிவன்:
திராவிடம், தமிழ் ஆகியவற்றிற் இைடேய உள்ள ெந க்கமான உறைவ
ெசால்கிறார். திராவிடம் என்பைத அரசியைலத் தாண் ய பண்பாட்
அைடயாள ெசால் என்கிறார் ெதா. பரமசிவன்.
திராவிடம் றித் ேபசிய தமிழ் அறிஞர்கைள
பவீ அவர்கள் விரிவாக ெகா த் இ க்கிறார்.

றித்

ேபராசிரியர்

திராவிடம் என்ற ெசால் ம் யமரியாைத என்ற ெசால் ம் இந்த
மண்ணில் ஏற்ப த்திய மாற்றங்கைள உணர்ந்தாள் தான் திராவிடத்தின்
உண்ைம ெபா ள் ரி ம் என்கிறார்.
The Word book of Encylopedia - மிகப்ெப ம்பான்ைமயான
ெதன்னிந்தியர்கள் திராவிட இனக்
ைவ சார்ந்தவர்கள் என்கிற .
தமி க்
ஒ

ஆற்றிய ெதாண் :

விஷயம் விளங்கவில்ைல என்கிறார் ேபராசிரியர் பவீ:

"இன்ைறய தமிழ் ேதசியக்
வினர்
ன்ைவக் ம்
ேகாரிக்ைகையத் திராவிட இயக்கத்தினர் ம க்கின்றனர்.

எந்த

தந்ைத ெபரியார் அல்ல திராவிட இயக்கம்
ன் ைவக்காத எந்த
ேகாட்பாட்ைட இன் தமிழ் ேதசிய ேப ேவார் ன்ைவக்கின்றனர்" என்
ேகட்கிறார்.
1938 ல் கட்டாய இந்தி வந்த ேபா
தந்ைத ெபரியார்.
1965 ல் அண்ணா ம்
ேபாரா கின்றனர்.

தி க ம்

அைத எதிர்த்

ேபார் ெசய்த

இந்தித்திணிப்ைப

இ ெமாழிக்ெகாள்ைகைய அண்ணா வலி

எதிர்த்

த்தினார்.

தமிைழ ம் ஆங்கிலத்ைத ம் இ ெமாழிக்ெகாள்ைகைய ன்ைவத் ,
ஆங்கிலத்ைத திணித்த தி க என்ற ற்றச்சாட்ைட ைவக்கிறார்கள்.
ஆனால், அண்ணா, மிகத்ெதளிவாக, 8 வ
ஆட்சிெமாழியா ம் வைர ஆங்கிலம்.

அட்டவைண ெமாழிகள்

எட்டாவ
அட்டவைண ெமாழிகள் ஆட்சி ெமாழியா ம் வைர
ஆங்கிலம் இ க்கேவண் ம் என்ப தான் அண்ணா ைவத்த ேகாரிக்ைக.
இைதேய 1982 ல் ரெசாலி மாறன் அவர்க ம் 2012 ல் தி ச்சி சிவா
அவர்க ம் ஆட்சி ெமாழி ேகாரிக்ைகைய ைவத்தி க்கிறார்கள் என
இ ெமாழி ெகாள்ைகைய றித் ேபராசிரியர் விளக் கிறார்.

தமிழ்நாட் க் தமிழ்நா என் ெபயர் ைவத்தேத திராவிடம் தான்
என்பைத விளக் கிறார். தமிழ்நா
ெபயர் மாற்றத்திற்
காமராசர்
ஆட்சியில் சங்கரலிங்கனார் உயிர் நீத்தார். அதன் பிற , ேபரறிஞர்
அண்ணாவின் தி க ஆட்சி அைமத்த ம் “மதராஸ் மாகாணத்ைத”,
“தமிழ் நா ” என ெபயைர மாற்றினார். இதில் இன்ெனா
க்கிய தகவைல
ெசால்கிறார்
ேபராசிரியர்
ப.வீரபாண் யன்.
சங்கரலிங்கனா க்
ன்னா ேய 1955 ல் ெபரியார் தமிழ்நா என் ெபயர் மாற்ற ேவண் ம்
என்ற ேகாரிக்ைகைய ைவத்தைத ேபராசிரியர் ட் க்காட் கிறார்.
இ ெமாழிக்ெகாள்ைக:
1968 ல் அண்ணா, இ ெமாழிக்ெகாள்ைகயில் இன்ெனா காரியம்
ெசய் இ க்கிறார். 1968ல், இன் ம் 5 ஆண் களில் தமிழ் மட் ேம
பயிற் ெமாழி என அறிவிக்கிறார்.
1969 ல் அண்ணா இறந் வி கிறார்.
ஆனால், அ த்
ஆட்சிக்
வந்த கைலஞர், இந்த விஷயத்ைத
விடவில்ைல.1970-நவம்பர்-30 ல் கைலஞர் தமிழ் பயிற் ெமாழி தீர்மானம்
கல் ரி வைரயில் ெகாண் வ கிறார்.
1970 சம்பர் 1 ல் ெபரியார் இைத வரேவற் க்கட் ைர எ
கிறார்.
இந்த
ைவ காமராசர் ஆதரிக்க ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கிறார்
ெபரியார்.
ஆனால், 1970ல் தமிைழ எதிர்த்
தமிழ் நாட் ேலேய ேபாரா ய
அவலம் ேநர்ந்த . 1965 ல் இந்திைய எதிர்த் தமிைழ காக்க ேபாரா ய
மாணவர்கைள, தமிழ் பயிற்
ெமாழியாக வந்தால், உங்கள் வ ங்காலம்
பாழ்ப ம் என ண் விட் தமி க் எதிராகேவ ேபாராடைவத்தார்கள்.
இன் , தமிழ்த்ேதசிய வாதிகள்
க்கிப்பி க் ம் ம.ெபா. சி ம்,
ன்றக்
அ களா ம்
தல்வர் கைலஞைர சந்தித் , தமிைழ
பயிற் ெமாழியாக மாற் ம் சட்டத்ைத ம பரிசீலைன ெசய் மா
ேகட் க்ெகாள்கிறார்கள். இப்ேபா
யார் தமிைழ வளர்த்தார்கள்? யார்
த த்தார்கள் என்ற ேகள்விைய ேபராசிரியர் பவீ அவர்கள் இதன்
லம்
ைவக்கிறார்.

1967 ல் தமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் 6300 ேபர்.
1975 ல் கைலஞரின் ஆட்சி
17900 ேபர்.

வில் தமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள்

கைலஞர் மீண் ம் 2006 ல்
தல்வராக இ க் ம் ேபா
5 ஆம்
வ ப் வைர தமிழ் கட்டாய பாடம் என அறிவிக்கிறார். கன்னியா மரி
மைலயாள சங்கம் என ஒன் அைத எதிர்க்கிற . இன் தமிழ் ேதசியம்
ேப ம் எந்த தைலவராகவ
அன்
கைலஞரின் சட்டத்திற்
ஆதர
ெதரிவித்தார்களா ? என்ற ேகள்விைய ேபராசிரியர் ன் ைவக்கிறார்.
ெசம்ெமாழி—

ற்றாண்

கால ேபாராட்டம்

2004 ல் தமிைழ ெசம்ெமாழி யாக் ம்
கைலஞர்.

யற்சிைய எ க்கிறார்

தமிைழ ெசம்ெமாழியாக அறிவிக்க ேவண் ம் என்ப
கால ேபாராட்டம் என்கிறார் ேபராசிரியர் பவீ.

ஒ

ற்றாண்

கால் ெவல்,
பரிதிமாற்கைலஞர்,
ரா.பி.ேச ப்பிள்ைள,
தமிழேவள் உமாமேக வரனார்,
ெதா.ெபா. மீனாட்சி ந்தரனார்,
ேதவேநய பாவாணர்
என பலர் இ
றித்
ேபசி இ க்கிறார்கள். 2004 ல் ஐக்கிய
ற்ேபாக்
ட்டணி காட்சிகள் சார்பில் ேகாரிக்ைக ைவத் தமி க்
ெசம்ெமாழி என்ற அந்தஸ்ைத ெபற்
தந்தார் கைலஞர் க ணாநிதி
அவர்கள் என்
பவீ ெசம்ெமாழியின் வரலாற்ைற விவரிக்கிறார்.
ஆகேவ, “எல்லா வைகயி ம் தமிழ் அைடயாளத்ைத காக் ம்
இயக்கமாகேவ திராவிட இயக்கம் இ க்கிற ” என அ த்தமாக

ேபராசிரியர் ப. வீரபாண் யன் இந்த “திராவிடம் வளர்த்த தமிழ்” என்கிற
த்தகத்தின் லம் பதி ெசய்கிறார்.

திராவிட காெணாளிகள்
இ தான் திராவிடம்!!! விளக் கிறார் வழக்கறிஞர் அ ள்ெமாழி |
Kaithadi TV:
https://www.youtube.com/watch?v=Tr2Rz1tl34I

கீழ : அவர்கள் ஏன் கத கிறார்கள்? | ேபரா. க ணானந்தன் |
Prof. Karunanandan | KEEZHADI
https://www.youtube.com/watch?
v=2ZsuuBHvufM&t=2350s

ஒ ேப
ஆேவசம்

ைவக்கத்

ப்பில்ைல,

ைள பலமா இ க்காம்! ஸ்ரீவித்யா

https://www.youtube.com/watch?v=BVJ1OUCyzWY

Kamaraj speech | கைல இலக்கிய ம் ெபரியா ம் | காமராஜ் |
Periyar | Vasagasalai

https://www.youtube.com/watch?v=aSCsQsVbE94&t=7s

திராவிட வாசிப்
மின்னிதைழ
றித்
உங்கள் க த் க்கைள/
விமர்சனங்கைள இந்த மின்னஞ்சல் கவரிக் அ ப்பலாம்:
dravidavaasippu@gmail.com

அ த்த த்த இதழ்கைள
பக்கத்தில் ெபறலாம்:

றித்த

தகவல்கைள

இந்த

ேபஸ் க்

https://www.facebook.com/DravidaVaasippu2.0/

FREETAMILEBOOKS.COM
மின் த்தகங்கைளப் ப க்க உத ம் க விகள்:
மின் த்தகங்கைளப்
ப ப்பதற்ெகன்ேற
ைகயிேலேய
ைவத் க்
ெகாள்ளக்
ய பல க விகள் தற்ேபா சந்ைதயில் வந் விட்டன. Kindle,
Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப ம்பங் வகிக்கின்றன.
இத்தைகய க விகளின் மதிப் தற்ேபா 4000 தல் 6000 பாய் வைர
ைறந் ள்ளன. எனேவ ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா
இதைன
வாங்கி வ கின்றனர்.
ஆங்கிலத்தி ள்ள மின் த்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின் த்தகங்கள் தற்ேபா கிைடக்கப்
ெப கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ வங்களில்
இ ப்பதால், அவற்ைற ேமற் றிய க விகைளக் ெகாண்
நாம்
ப த் விடலாம்.
தமிழி ள்ள மின் த்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய த்தகங்கெளல்லாம் நமக்
மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ ம்
தமிழில்
மின் த்தகங்கைள
ெவளியி வதற்கான
ஒர்
உன்னத
ேசைவயில்
ஈ பட் ள்ள . இந்தக்
இ வைர வழங்கி ள்ள தமிழ் மின் த்தகங்கள்

அைனத் ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக ம் பைழய
த்தகங்கள்.
சமீபத்திய த்தகங்கள் ஏ ம் இங்

கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.

சமீபத்திய த்தகங்கைள தமிழில் ெப வ

எப்ப ?

அேமசான் கிண் ல் க வியில் தமிழ் ஆதர
தந்த பிற , தமிழ்
மின் ல்கள் அங்ேக விற்பைனக் க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம்
பதிவிறக்க இயலா . ேவ யா க் ம் பகிர இயலா .
சமீபகாலமாக பல்ேவ
எ த்தாளர்க ம், பதிவர்க ம், சமீபத்திய
நிகழ் கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ தத் ெதாடங்கி ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட் , கலாச்சாரம், உண , சினிமா, அரசியல்,
ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற் ம் தகவல் ெதாழில் ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ
தைலப் களின் கீழ் அைமகின்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்
உ வாக்க உள்ேளாம்.

தமிழ் மின் த்தகங்கைள

அவ்வா
உ வாக்கப்பட்ட மின் த்தகங்கள் Creative Commons
எ ம் உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப ம். இவ்வா ெவளியி வதன்
லம்
அந்தப் த்தகத்ைத எ திய ல ஆசிரிய க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா காக்கப்ப கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின் த்தகங்கைள யார்
ேவண் மானா ம், யா க் ேவண் மானா ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் ப க் ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின் த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற் க் ெகாள்ள
ம்.
தமிழிலி க் ம்
எந்த
பதி கைள எ க்கலாமா?

வைலப்பதிவிலி ந்

ேவண் மானா ம்

டா .
ஒவ்ெவா
வைலப்பதி ம் அதற்ெகன்ேற ஒ சில அ மதிகைளப்
ெபற்றி க் ம். ஒ வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர
பதிப் கைள “யார்
ேவண் மானா ம் பயன்ப த்தலாம்” என்
றிப்பிட் ந்தால் மட் ேம
அதைன நாம் பயன்ப த்த
ம்.

அதாவ
“Creative Commons” எ ம் உரிமத்தின் கீழ் வ ம்
பதிப் கைள மட் ேம நாம் பயன்ப த்த
ம்.
அப்ப இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ க் ம் பதிப் கைள நம்மால் பயன்ப த்த
யா .
ேவண் மானால் “All Rights Reserved” என்
விளங் ம்
வைலப்பதி கைளக் ெகாண் க் ம் ஆசிரிய க்
அவர
பதிப் கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம
ேவண் ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம ம் அவர பைடப் கள் அைனத் ம்
அவ ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப ம் எ ம் உ திைய ம் நாம்
அளிக்க ேவண் ம்.
ெபா வாக
ப்
பதி கைள
உ வாக் ேவா க்
அவர்கள
பதி கள் நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண் ம் என்ற எண்ணம்
இ க் ம்.
நாம்
அவர்கள
பைடப் கைள
எ த்
இலவச
மின் த்தகங்களாக வழங் வதற் நமக்
அவர்கள் அ மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள
பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட ம். வாசகர்க க் ம் நிைறய
த்தகங்கள் ப ப்பதற் க் கிைடக் ம்
வாசகர்கள்
ஆசிரியர்களின்
வைலப்பதி
கவரிகளில்
ட
அவர்க ைடய பைடப் கைள ேத க் கண் பி த்
ப க்கலாம். ஆனால்
நாங்கள் வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் ைறக் ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின்
சிதறிய
வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக
இைணத்
ஒ
மின் த்தகங்களாக உ வாக் ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம ம் அவ்வா
உ வாக்கப்பட்ட
த்தகங்கைள “மின் த்தகங்கைளப் ப க்க உத ம்
க விகள்”-க் ஏற்ற வண்ணம் வ வைமக் ம் ேவைலைய ம் ெசய்கிேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ ம் வ வைமப்பில் மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி ந் யார் ேவண் மானா ம் மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய் ெகாள்ளலாம்.
அவ்வா
பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
யா க் ேவண் மானா ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

த்தகங்கைள

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி ம் கிறீர்களா?
நீங்கள்
ெசய்யேவண் யெதல்லாம்
தமிழில்
எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் பதி கைள
எ த் , அவற்ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட் ஓர் எளிய மின் த்தகமாக மாற்றி எங்க க் அ ப்ப ம்.
அவ்வள தான்!
ேம ம் சில பங்களிப் கள் பின்வ மா :
1. ஒ சில பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க்
அவர்கள
பைடப் கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ ப் தல்
2. தன்னார்வலர்களால் அ ப்பப்பட்ட மின் த்தகங்களின் உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம் பரிேசாதித்தல்
3. ேசாதைனகள்
ந்
அ மதி
வழங்கப்பட்ட
மின் த்தகங்கைள நம வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

தரமான

வி ப்ப ள்ளவர்கள்
freetamilebooksteam@gmail.com
கவரிக் மின்னஞ்சல் அ ப்ப ம்.

எ ம்

இந்தத் திட்டத்தின்

லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா மில்ைல.
இந்த
வைலத்தளம்
க்க
க்க
தன்னார்வலர்களால்
ெசயல்ப கின்ற ஒ
வைலத்தளம் ஆ ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம்
என்னெவனில் தமிழில் நிைறய மின் த்தகங்கைள உ வாக் வ ம், அவற்ைற
இலவசமாக பயனர்க க் வழங் வ ேம ஆ ம்.

ேம ம் இவ்வா உ வாக்கப்பட்ட மின் த்தகங்கள், ebook reader
ஏற் க்ெகாள் ம் வ வைமப்பில் அைம ம்.
இத்திட்டத்தால் பதிப் கைள எ திக்ெகா க் ம் ஆசிரியர்/பதிவ க்
என்ன லாபம்?
ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள்
பதிைவ ம் எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

லம் எந்தவிதமான ெதாைக ம்
திதாக இதற்ெகன்
எந்தஒ

ஏற்கனேவ
அவர்கள்
எ தி
ெவளியிட் க் ம்
எ த் த்தான் நாம் மின் த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

பதி கைள

அதாவ அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி கள் அைனத் ம்
இலவசமாகேவ
கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,
அவற்ைறெயல்லாம்
ஒன்றாகத்
ெதா த் ebook reader ேபான்ற க விகளில் ப க் ம் விதத்தில் மாற்றித்
த ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற .
தற்ேபா மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற் ம் ebook readers
ேபான்ற க விகைள நா ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந ங் வதற் இ ஒ
நல்ல வாய்ப்பாக அைம ம்.
நகல் எ ப்பைத அ மதிக் ம் வைலதளங்கள் ஏேத
உள்ளதா?

ம் தமிழில்

உள்ள .
பின்வ ம் தமிழில்
அ மதிக்கின்றன.

உள்ள

வைலதளங்கள்

1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://www.kaniyam.com

நகல்

எ ப்பதிைன

5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வா ஒர் எ த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர பைடப் கைள ெவளியி மா
வ ?
இதற்

பின்வ மா

ஒ

மின்னஞ்சைல அ ப்ப ேவண் ம்.

வக்கம்
உங்கள

வைலத்தளம் அ ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

தற்ேபா
ப ப்பதற்
உபேயாகப்ப ம் க விகளாக Mobiles மற் ம்
பல்ேவ ைகயி ப் க் க விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித் வந் ள்ள .
இந்நிைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ தமிழ் மின் த்தகங்கைள ெவவ்ேவ
ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ
திய திட்டத்தில் ஈ பட் ள்ேளாம்.
இங்
ேசகரிக்கப்ப ம் மின் த்தகங்கள் பல்ேவ
கணிணிக்
க விகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபான்றவற்றில் ப க் ம் வண்ணம் அைம ம்.
அதாவ இத்தைகய க விகள் support ெசய் ம் odt, pdf, ebub, azw
ேபான்ற வ வைமப்பில் த்தகங்கள் அைம ம்.
இதற்காக நாங்கள் உங்கள
வைலதளத்திலி ந்
பதி கைள ெபற
வி ம் கிேறாம். இதன்
லம் உங்கள
பதி கள் உலகளவில் இ க் ம்
வாசகர்களின் க விகைள ேநர யாகச் ெசன்றைட ம்.
எனேவ உங்கள வைலதளத்திலி ந் பதி கைள பிரதிெய ப்பதற் ம்
அவற்ைற மின் த்தகங்களாக மாற் வதற் ம் உங்கள
அ மதிைய
ேவண் கிேறாம்.
இவ்வா உ வாக்கப்பட்ட மின் த்தகங்களில் கண் ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய ம் மற் ம் உங்கள
வைலதள
கவரி ம் இடம்ெப ம்.
ேம ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட் ம்தான்
ெவளியிடப்ப ம் எ ம் உ திைய ம் அளிக்கிேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கைள பின்வ ம்

கவரிகளில் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217
7970948

நன்றி.

ேமற் றியவா ஒ மின்னஞ்சைல உங்க
எ த்தாளர்க க் ம் அ ப்பி அவர்களிடமி ந்

க் த் ெதரிந்த அைனத்
அ மதிையப் ெப ங்கள்.

ந்தால் அவர்கைள ம் “Creative Commons
அவர்க ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப த்தச் ெசால் ங்கள்.

License”-ஐ

கைடசியாக அவர்கள் உங்க க் அ மதி அளித் அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
எ ம்
கவரிக் அ ப்பி ைவ ங்கள்.
ஓர் எ த்தாளர் உங்கள
பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ ?

உங்கள

அவர்கைள ம்
ேவண் ம்.

பைடப் கைள ம்

அவர்கள

ேவண் ேகாைள
அப்ப ேய

ம க் ம்
விட் விட

ஒ சில க்
அவர்க ைடய ெசாந்த
யற்சியில் மின் த்தகம்
தயாரிக் ம் எண்ணம் ட இ க் ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண் ம்
மீண் ம் ெதாந்தர ெசய்யக் டா .
அவர்கைள அப்ப ேய விட் விட்
அ த்த த்த எ த்தாளர்கைள
ேநாக்கி நம
யற்சிையத் ெதாடர ேவண் ம்.

மின் த்தகங்கள் எவ்வா

அைமய ேவண் ம்?

ஒவ்ெவா வர வைலத்தளத்தி ம் ைறந்தபட்சம்
ற் க்கணக்கில்
பதி கள் காணப்ப ம். அைவ வைகப்ப த்தப்பட்ேடா அல்ல வைகப்ப த்தப்
படாமேலா இ க் ம்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்
ஒ
ெபா வான
தைலப்பின்கீழ் வைகப்ப த்தி மின் த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம் மின் த்தகங்கைள ப தி-I ப தி-II என் ம்
ட
தனித்தனிேய பிரித் க் ெகா க்கலாம்.
தவிர்க்க ேவண் யைவகள் யாைவ?
இனம், பாலியல் மற் ம் வன் ைற ேபான்றவற்ைறத்
பதி கள் தவிர்க்கப்பட ேவண் ம்.
எங்கைளத் ெதாடர் ெகாள்வ
நீங்கள் பின்வ ம்

ண் ம் வைகயான

எப்ப ?

கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google
Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049
2177970948
இத்திட்டத்தில் ஈ பட் ள்ளவர்கள் யார்?
– http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation

கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்

– Vision

தமிழ் ெமாழி மற் ம் இனக்
க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள்,
க விகள் மற் ம் அறி த்ெதா திகள், அைனவ க் ம்
கட்டற்ற
அ க்கத்தில் கிைடக் ம் ழல்
பணி இலக்

– Mission

அறிவியல் மற் ம் ச கப் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்
ஒப்ப, தமிழ்
ெமாழியின் பயன்பா வளர்வைத உ திப்ப த் வ ம், அைனத் அறி த்
ெதா திக ம், வளங்க ம் கட்டற்ற அ க்கத்தில் அைனவ க் ம்
கிைடக்கச்ெசய்த ம்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட் வ் காமன்
உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்
http://FreeTamilEbooks.com

ல்கள் –

கட்டற்ற ெமன்ெபா ட்கள்
உைர ஒலி மாற்றி – Text to Speech
எ த் ணரி – Optical Character Recognition
விக்கி லத் க்கான எ த் ணரி
மின்

ல்கள் கிண் ல் க விக்

விக்கிப்பீ யாவிற்கான சி
மின்

அ ப் தல் – Send2Kindle

க விகள்

ல்கள் உ வாக் ம் க வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி
சங்க இலக்கியம் – ஆன் ராய்

ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன் ராய்

ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக
மின் ல்கள் பதிவிறக்கப் பட் யல்

க்ககான விக்கி லம்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்
பதிவிறக்கப் பட் யல்

அ த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா ட்கள்

ல்கள்

விக்கி
லத்தில் உள்ள மின் ல்கைள ப திேநர/
பணியாளர்கள் லம் விைரந் பிைழ தி த் தல்
ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ
உ வாக் தல்

ேநரப்

கட்டற்ற ெமன்ெபா ட்கள்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத் தல்
கணியம் வாசகர் வட்டம் உ வாக் தல்
கட்டற்ற ெமன்ெபா ட்கள், கிரிேயட் வ் காமன் உரிைமயில் வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக் கண்டறிந் ஊக் வித்தல்
கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ வாக் தல், பயிற்சி
அளித்தல்
மின்

லாக்கத் க்

எ த் ணரிக்

ஒ

ஒ

இைணயதள ெசயலி

இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ வாக்கி ெவளியி தல்
http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத , ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
தமிழ்நா

வைத ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ வில் வழங் தல்
http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ ங் ப த்தி API க்
மாற் தல்
http://Ta.wiktionary.org
உ வாக் தல்

க்காக

ஒலிப்பதி

தமிழ் எ த் ப் பிைழத்தி த்தி உ வாக் தல்
தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா

ம் க வி உ வாக் தல்

ெசய் ம்

ேதாதாக
ெசயலி

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்
Play Books, GoodReads.com ல் ஏற் தல்

ல்கைள ம் Google

தமிழ் தட்டச் கற்க இைணய ெசயலி உ வாக் தல்
தமிழ் எ த ம் ப க்க ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ வாக் தல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா ட்கைள உ வாக்கி ெசயல்ப த்த
உங்கள் அைனவரின் ஆதர ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற ம் பங்களிக்க
இய ம் எனில் உங்கள் விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com
க் மின்னஞ்சல் அ ப் ங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா ட்கள்
யா ம்
அைனவ க் ம்
ெபா வானதாக ம்,
100%
ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம் இ க் ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர
ெசல
விவரங்க ட ம்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ வாக்கப்ப ம் ெமன்ெபா ட்கள் யா ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா ட்களாக ல நிர டன், GNU GPL, Apache, BSD,
MIT,
Mozilla
ஆகிய
உரிைமகளில்
ஒன்றாக
ெவளியிடப்ப ம்.
உ வாக்கப்ப ம்
பிற
வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,
ஒலிக்ேகாப் கள்,
காெணாளிகள், மின் ல்கள், கட் ைரகள் யா ம் யாவ ம் பகி ம்,
பயன்ப த் ம் வைகயில் கிரிேயட் வ் காமன் உரிைமயில் இ க் ம்.

நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ வாக் ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந் ெசய்ய ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்
மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிக

க்கான QR Code

றிப் : சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக் எண், IFSC code ஐ
பயன்ப த்த ம்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case
kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.

