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அ���ைர
ேதாழ� ஜா�� ���ேரா�, மத�க�� பா�ைவ��
ெப�க� எ�ற �� �ைல எ�����ப� ஒ�
ந�ல �ய��. பா�ன சம��வ பா�ைவ�ட�
�வர�கைள
ஆ��
ெச�ய
�ரய�தன�
ெச���ளா�. இைளஞ�க�� ஒ� ப�� உலக�
ர�க� ம�ற�களாக��, ஒ� ப�� உலக� கா�,
பண�, ���, ம�, ம� எ���, ஒ� ப��
உலக� ச�க �ேராத நடவ��ைககளாக��, ஒ�
ப��
உலக�
எ��கால�
���த
ந���ைக��ைம�ட�� இய��� ெகா������
�ழ��,
ச�க
�ர�ைஞேயா�,
ச�தாய
மா�ற�ேதா� ெதாட��ைடய இ�த நடவ��ைக��
ஜா�� ஈ�ப�ட� பாரா�����ய�. இத�கான
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���லமாக மா���ய இய�க��, இ��ய ஜனநாயக
வா�ப� ச�க�� இ��ப�தா� உ�ைம.
இ�த �ய����, ஜா�� ���ேரா� வரலாைற ச��
அல�� பா������றா�. �ல ��கைள� ப���
�வர� ேசக������றா�. இ�வைர எ�த�ப�ட
வரலா� உ�ைம�� வ��க� ேபாரா�ட�க��
வரலா�தா�. ஆனா�, அ� அவ� கைதயாக
(History – His Story) ம��� இ�லாம�,
அவ�
கைதயாக��
(Her
Story)
இ��கேவ��� எ�ப� ���யமான�. ேதாழ�
ெல��, �ளாரா ெஜ��� ேபா�ற �ர��யாள�க�
இ�த அ�ச�ைத� ெதாட��� வ�������ளன�.
எ�த மத����� பா�ன �க��ைல பா�ைவ
இ��பதாக�
�ற
��யா�.
ச�க�
க�ேணா�ட�ைத�
ேபாலேவ,
மத�க��
க�ேணா�ட����
ெப�க�
ஒ�
மா��
�ைற�தவ�க�தா�. இ�� மத� ேகா�பா� ச�ட�
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ெகா��வர�ப�வத�ேக
4
ஆ��க�
நாடா�ம�ற� படாத பா� ப�ட�. 1951�
��ெமா�ய�ப�ட
மேசாதா
1955�
தா�
ச�டமான�.
அ�கால
க�ட���
இ�ைறய
இ���வவா�க�� ��ேனா�க�, இ�மேசாதாைவ
ச�டமா�க
�டாம�
ப�ரத
�ய��க��
ஈ�ப�டா�க�. ெசா�� �ைட�தா� ெப�க�
ெக�ட���
��வா�க�
எ�ப�
ேபா�ற
அப�தமான வாத�க� ��ைவ�க�ப�டன. ஆ�
வா��தா� ெகா�� ைவ�க ����, எனேவ
அத�காக� பலதார மண� ேதைவ எ���
வா��க�ப�ட�.
ெமா�த���
��மண�,
�வாகர��, ெசா���ைம ேபா�ற அ�ச�க��
�����த� ெச��� ேநா�க��ட� வ�த இ��
ேகா�பா�� மேசாதா�னா�, இ�� ச�தாய�ைத�
��� ����� அைன��� ��க�� ஆ�ட�
க�� ��டன எ�� பத�னா�க�. இத��ைடேய,
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��யர�� தைலவ� ராேஜ��ர �ரசா�, இத��
ஒ��த� அ��கமா�டா� எ�ற �ழ�� ஏ�ப�ட�.
இதனா� மன� ெவ��த டா�ட� அ�ேப�க�, ச�ட
அைம�ச� ெபா������� ரா�னாமா ெச�தா�
எ�பெத�லா� ப�� ெச�ய�ப�ட வரலா�.
�ழ�ைத� ��மண�, ச�, ேதவதா��ைற ேபா�ற
ச�க அவல�க� மத��� ெபயரா� இ���
�யாய�ப��த�ப���றன.
ம�த�ம�,
ெப�கைள� ெபா��தவைர, அத�மமாக இ��ப��
நம��� ெத���.
ஆதா��
�லா
எ������ேத
ஏவா�
உ�வா�க�ப�டா� எ���ேபாேத, ���தவ மத�
ஆ���
உ�ப�டவளாக�தா�
ெப�ைண�
பா���ற� எ�ப� ெத�வா� ���ற�. ���தவ
த�நப� ச�ட�க� (Personal Law) �வாகர��,
ெசா���ைம ேபா�ற �வகார�க�� ெப�ைண�
பா�ப���ேய பா����றன. இ�லா�ய த�நப�
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ச�ட�க�� ��மண�, �வாகர��, ெசா���ைம,
�வனா�ச� உ���ட �ஷய�க�� ெப����
சம அ�த�� அ��க��ைல. ேம� ரா�, ஷாபா�
வழ��க� இவ���� உதாரண�. இ�லா�ய
ச�ட�க� �தல மத��மா�க�� ��த���
�ட�படாம�, ெத�வாக வைரய��க�படேவ���
எ�பேத இ��யா�� இ�லா�ய ெப�க��
ேகா��ைகயாக
இ���
வ��ற�.
���சைபக���, ஜமா��க��� ெப�க����
�ர�����வ�
இ�ைல.
இவ���கான
ேகா��ைகக�� வ��� வ���றன.
மத�� ெப�க�� ���த பல அ�ச�க�
��வாகேவா,
���கமாகேவா
இ��
இட�
ெப���ளன. அேதசமய� ஆ�கால��� �ராதன
ெபா��டைம
ச�க
அைம���,
ெப�க�
உய��ைல��
இ��த�
���த
ப��
வ��ப��த�பட ேவ���. ெப��� உய��த
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அ�த����� காரணமாக, அவள� ம� உ�ப���
�ற� (Reproduction) தா� ெபா�வாக ��
ைவ�க�ப��. அ�ம��� காரணம�ல. அ�ைறய
(ெபா��) உ�ப�� �ைற�� (Production)
ெப� ைமய� ப�ைக வ��தா� எ�ப�� ���ய
காரண�.
இ�ைறய ந�ன தாராளமய கால���, எ�லாேம
மா��ெக�டா�ற�. ப���� �ட�தா�! கட��
ச�ைத
(God
Market)
எ�ப�
உ�வா�க�ப�����ற�. சட��, ச��ரதாய�,
�ைஜ,
�ன�கார�,
சா�யா�க�,
ஆ�ரம�
இவ���கான
ச�ைத
உ��
(Marketing
strategy), �ள�பர�க�, ��வன�க� எ��
வைல ���ற�. ம�ப�க�, மத�ைத� பய�ப���
ம�கைள�
�����
அர�ய��
நட��ெகா�����ற�. இத�� ம���� மத�ைத�
ப��ய ஒ�ெவா� �� அலச�� ��சய� ஒ�
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உைரக�லாக உ�ெவ����. அ���, ச�தாய���
ச�பா�யான ெப�க� ���த மத�க�� பா�ைவ
அைனவ�� �ம�சன��யாக ����க ேவ��ய
அ�ச�.
ஜா�� ���ேரா� அவ�க�� �ய���� ����
வா���க��, பாரா��த�க��!

உ.வா��
அ�ல இ��ய �ைண� தைலவ�,
அைன����ய ஜனநாயக மாத� ச�க�.

17

1

மத�

மத� பழ�கால� �த� இ��வைர உலக ம�களா�
��ப�ற�ப��ற�. மத� எ�ப� கலா�சார���
ெவ��பாடாக��, அைம��� ெவ��பாடாக��,
வா��ைக
�ைற,
அறெந�க�,சட��க�,
ச��ரதாய�கைள உ�ளட��ய�. இைவ அைன���
ஒ�� ேச��� ஆ��க�ைத உல��� உண���� ஒ�
ச�க� க�டைம�ைப உ�ளட��ய�.
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உலகள�� இ�ைற�� 4200 வைகயான மத�கைள
ம�க� ��ப�� வ���றன� எ�� ஒ� ஆ��
����ற�. இ� ஒ��ற� இ��தா�� ெபா�வாக
உலகள�� 15 மத�கேள ெப��பா�ைமயான
ம�களா� ��ப�ற�ப��ற�. மத� எ��� ெசா�
ல��� ெமா������ உ�வான�. ���ேயா
(Religio) எ�ப����� ���ய� (Religion) என
��கால��� மா�ய�. இத� அ��பைட��
மத�ைத ல��� ெமா��� ���ேயா என�
�����தா�� ப�ேவ� ெமா�க�� மத� எ��
பய�ப��தாம� த�மா எ�� சம���த����,
ெத�� ஆ�யா�� “ச�ட�” (Law), மர�க�, ச��
எ�� பய�ப��த�ப�� வ�தன.
மத��� ேகா�பா� அ�ைப அைனவ�ட��
ேபா��ப��,
உலகளா�ய
அைம�ைய
�ைலநா��வேத யா��. இைவ ஒ� ந���ைகைய
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சா����ளதா� இத� �ல� இைறவ��� ேசைவ
ெச�வ��,இைறவைன
ஆ��க
வ�க��
அைடவத�கான ஒ� அைம� ேதட� எ�� பல��
����றன�.
உலகள�� ம�க�ைடய ந���ைக எ�னெவ�றா�
த�க�ைடய �யர�ைத� ேபா��வதாக மத�க�
உ�ளன. இைவ மன��யான �ர��ைனகைள
����ற�. வா��� ஏ�ப�� இ�ன�க����
��ப�வத�� மத�க� உத���றன. மத� ஒ�
ஆேலாசக�ேபா� பய�ப�� வ�வதாக ம�க�
����றன�.
இ� ஒ��ற� இ��தா�� மத��� உ�ள
�ர�பாடான க���க� ம��� ேகா�பா�க��
இ��� மா�ப�பவ�க� உலகள�� உ�ளன�. பல�
நா��கவா�களாக��, மதம���� ெகா�ைக�ட�
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ந�றாக வா��� ெகா��� வ��றா�க�. இவ�க�
அ��ய� ��வமாக அைன�� �க��கைள��
ஆரா��� பா����றன�. ேம�� உள�ய�,
மன��யான ெசய�க�ட� ஒ���� பா��பதா�
மத�ைத�
��ப��பவ�க�ட����
இவ�க�
மா�ப��றா�க�.
மத��� ேதா�ற� :
மத� �மா� 5400 ஆ��க��� ��� ெத��
ஆ�யா�� ேதா��யதாக கண��ட�ப��ற�.
அ�ைறய
காலக�ட���
மத�
எ��
பய�ப��தாம� ம�த� சட��கைள ெச��
வ�தா�. ��கால��� சட��க� அைன��� மதமாக
மா���டன.
மத���
வள���
16ஆ�
��றா������ 20ஆ� ��றா��� ெப��
வள��� அைட�த�. இ�த இைட�ப�ட காலேம
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மத���
ந�ன
������றா�க�.

கால

வள���

எ��

மத�க�� ேதா�ற�ைத� ப�� ப�ேவ� �தமான
க���க� உ�ளன. ���பாக மத� எ�ப�
இய�ைகயாகேவ உ�வான�; இய�ைக�ட����
ம�த� க��� ெகா�ட�. ம�ெறா� க���
ம�த�ைடய வள��� அவ�ைடய ��தைனயா�
உதயமான�. அ� த�ர ப�ேவ� ���ைலக��
ம�த�ைடய
மன�ைல
மா�ற�களா��,
மன�ைலைய� க���ப��த ��யாத �ைல��
மத�க� ேதா��ய� எ��� ����றன�.
ம�த� அ�ைறய காலக�ட��� இய�ைக ���
அத� ேபர��க� ��� �க�� அ�ச��டேன
வா��� வ�தா�. ெபா�வாக ��� காரண�களா�
ம�த� மத�ைத ��ப�ற ேந��த�.
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1. இய�ைக�� ���ள அ�ச��, எ�த ேநர����
தா�க�படலா�, அ��க�படலா� எ��ற பய��,
வன�ல��க�ட���� பா�கா�� ெகா�ள��,
மத�ைத ஒ� பா�காவலாக ஏ��� ெகா�டா�.
2.
இய�ைக��
நட�க���ய
மா�ற�கைள
எ��ெகா���, வ�ைம ெப�வத�காக�� மத�ைத
நா�� ெச���ளா�.
3.
ம�த�க�
அைனவ��
மன��யாக
���யாச�ப�வா�க�. அவ�க��� எ�� த�
ந���ைக, சட��க�, ����ெவ���க� உ�ளன.
ஒ�ெவா� மத��ன�� இ�� மா�ப�வா�க�.
மன��யான
�ர��ைனக�,
மன
அைம�
ெப�வத�காக மத�ைத� ��ப���றா�க�.
இற�தவ�கைள� �ைத��� சட�கான� �மா�
1,00,000 ஆ��க��� ��� ஆ����கா, ெத��
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ஆ�யா நா�க�� நட���ள�. �ைத�க�ப�ட
இட�ைத வ�ப�� வ�தன�. இ�ேவ காலேபா���
மதமாக மா�வத�� அ��பைட� காரணமாக
அைம�த�. எ��� �ர��க�� உ�ள ம��கைள
வண��ய� இத�� ஆதாரமாக� �ற�ப��ற�.
ப�ேவ� மத�க� சட��க� அ��பைட��தா�
உதயமான� எ��� இத� �ல� ம�த� மத�ைத�
��ப�ற காரணமாக இ��� வ���ள�. 3,000 –
5,000 ஆ��க��� ��� ம�த� மத�ைத �த�
�த��
��ப�ற
ெதாட����ளா�
எ��
ஆ��க� ����றன. இைவ பழ�கால �ைகக�,
ஓ�ய�க� ம��� கைல�� �ல� ெத���றன.
�ற��, இற�� ேபா�ற இய�ைக �க��கைள மத�
சட��களாக ெச�� வ���ளா�. இத� �ல�
இைறவைன எ��� அைடயலா� எ�� ஒ�
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ந���ைக உ�வா���ள�. அவ� பய�ப���ய
க��க� ம��� பய�ப���ய ெபா��கைள
அவ�டேன �ைத�ப�, ம�த� மத சட��க� ��
ைவ���ள ந���ைகைய ெவ��ப�����ற�.
�க��
�ற�ைத
ெப�மள��
மத���
அைடயாளமாக அ�ைறய ம�த� பய�ப���
வ���ளா�. �க�� �றமான� உல�� உ�ள
ப�ேவ� ம�களா� அ�ைறய காலக�ட���
பய�ப��த�ப�ட�.ம�த�ைடய கலா�சார���
ெவ��பாடாக �க�� �ற� ����ட�ப��ற�.
இ�� ����ட�ப�� அைடயாள�க�, ஓ�ய�க�,
��ன�க�
பல
தர��
ம�க�ைடய
மத
வ�பா�கைள ெவ��ப����ற�. �க�� �ற���
ெபா�ளாக இர�த�, பா�ன�, வா��ைக, �ற��,
இற��, சட��க�, ந���ைக ேபா�ற ெசய�கைள
�����ற�.
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எ�னதா� மத�க� சட��க���� ேதா��னா��
இைவ �� ���களாகேவதா� இ��த�. அ���
ஒ������ ம�ெறா�� மா�ப�� இ��த�. 11000
ஆ��க��� ��� �வசாய��� வா��ைக�ைற
ேதா��ன. ம�த� ேவ�ைடயா�ய �ைல மா�
�வசாய����� அவ�ைடய ஆ�வ� வள���
ெப�ற�. இத� அ��பைட�� மத�க�� வள���
க�டன. அேதேபா� அத� �தான ந���ைக��
அனா��ய
ச��யாக
மத�ைத
வ�பட�
ெதாட��ன�. ��கால��� அரச�க� ேதா��ய
ேபா� ��ய அர�க� உதயமான�. �ற� ப�ேவ�
மத�கைள
ம�க�
��ப�ற
ஆர���தன�.இைறவ�ைடய ��வராக அரச�க�
உ�ளன� எ�� ஆ��யாள�க�� ம�கைள ந�ப�
ெச�தன�.
மத�க�� வைகக� :
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ப�ேவ� மத�கைள உலகம�க� ��ப�� வ�தா��,
மத�க�
அ��பைட��
நா��
வைகயான
ேகா�பா�கைள� ெகா���ள�. இைவ நா����
நா� ேவ�ப��ற�. மத� பலரா� ��ப��ய
ேபா���, பல�ட� எ���ைப��, ம��ைப��
உ�டா����ள�.
1. உலக மத�க�
2. ��பா�ைமயான மத�க�
3. ��ய மத அைம��க�
4. மதம��� ம��� நா��கவா�க�
1. உலக மத�க� :
அைன�� ம�களா� ��ப�ற�ப��, ஒ� மா��
கலா�சார ேகா�பா�கைள� ெகா�� இய��
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வ��ற�. மத� ேகா�பா�கைள உலகள��
பர��வ�� அத� �ல� ச�வேதச அைம� ம���
மத
ந��ண�க�ைத
உ�வா���
த�வ��
இத�ைடய ேநா�கமாக அைம�� வ���ள�. இ��
ெப�மள�
ப��ைன
����வ
மத�
ச�தாய�����
ெச���ள�.
த��ைடய
அைம��க�
�ல��,ேதவாலய�க�
�ல��
ம�க��� ச�தாய� ப� ம��� ம���வ�
ேசைவைய ெச�� வ���ள�.
2. ��பா�ைமயான மத�க� :
��பா�ைமயான மத�க� ஒ� ேதச�����ப��
அ�ல� ஒ� ப��யான ம�களா� ம���
��ப�ற�ப�வதா��. ���பாக மைலவா� ம�க�,
ஆ�வா�
ம�களா�
ெப�மள��
��ப�ற�ப��ற�.இவ�க�ைடய
கலா�சார
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அ��பைட�� உ�வா�க�ப�ட மத�க� பல
இன����களா� ெதா��ெதா��, இய�ைகைய
வண��, வ�ப��றா�க�. இ�வைகயான ���க�
ஆ�ய, இ��ய� பழ��� ம�களா� அ�கள��
��ப�ற�ப��ற�.
இ�ேபா��
�னா��
அ�கள�� ��ப�ற�ப��ற� எ�� ஆ��க�
����றன.
3. ��ய மத அைம��க� :
மத�க�� ஏ�ப�� �ர�பா�க� ம��� மா���
ெகா�ைக�� காரணமாக ��ய மத அைம��க�
உ�வாக� காரணமா�ற�. ��ய மத அைம��க�
ெப�மள��
��ய
���களாக�தா�
ெசய�ப��ற�.
��ய
ெகா�ைககைள��,
ேகா�பா�கைள�� உ�வா�� த�க�ைடய மத
���கைள பர����, ����ண�� ஏ�ப��� �ற
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மத�க���� மா�ப���றன.
4. மதம��� ம��� நா��கவா�க� :
உலகள�� 36% மதம��� ம��� நா��கவா�க�
உ�ளன�.
இவ�க�
மத�க��
உ�ள
�டந���ைகக�
ம���
�ர�பா�கைள
எ�����றன�.
ெகா�ைக��யாக
அைன��
�க��கைள��
அ��ய�
ஆ�����ப��த
ேவ���
எ���றன�.
நா��கவா�க�
வள���யைட�த நா�க�� அ�கள�� உ�ளன�.
வள���
அைட�த
நா�க��
அ��ய�
வள�����பதா�,
அைன�ைத��
அ��ய�
பா�ைவ�ட� பா��க�ப��ற�. இதனா� அ��
�டந���ைக �ைற���ள�. வள��� அைடயாத
நா�க�� ��ேபா���தன�, �டந���ைக அ�க�
உ�ளன. ம��� அ��ய� பா�ைவ �க��
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�ைறவாகேவ உ�ள�. இதனா� மதம��� ம���
நா��கவா�க� �ைறவாகேவ உ�ளன�. மத��,
அ��ய�� ஒ�� எ�� வள���யைடயாத
நா�க�� �ைன�பதா� இ�� மதம��பாள�க�
�ைறவாகேவ உ�ளன�.
மத�க�� ேகா�பா�க��
மத�க� ப�� ���ெபா�� இைவக��� எ��
ேகா�பா�க�
உ��.
அ���
ப�ேவ�
ேகா�பா�க� �ல� மா�ட ��ண�க� �ள�க�
அ����ளன�. அத� அ��பைட�� இர��
வைகயான ேகா�பா�களா� இைவ மா�ப��ற�.
1. அ��பைடயான ேகா�பா�
2. ேதைவக� சா��த ேகா�பா�
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அ��பைடயான ேகா�பா�க�
மத�க�� ெகா�ைகக� ம�கைளேய சா����ள�.
ம�க�ைடய ந���ைக, அறெந�க� எ�லா�
மத��� �� தா�க�ைத உ�வா�� த���ள� எ��
���ற�. ம�த� ெச��� அைன�� ெசய�க��
�ைறேவ��ெபா�� மத����� அ�க ந���ைக
வர�காரண� எ�� இ�த ேகா�பா� ���ற�.
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எ�வ�� ப�ன� ைடல� (Edward Burnett Tylor
1832 – 1917) மா�ட�ய� ��ணரான இவ�
மத�க�� ேகா�பா�ைட ப�� ���ெபா��,
மத�க� ம�களா� அ�கள� ��ப�ற�பட ���ய
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காரணமாக அனா��ய ச��க� ப��ய ந���ைக
ம�க�ட� அ�கள�� காண�ப��ற�. கன�க��
நட��� ச�பவ�க� �ஜ��� நட���ெபா���,
மாயாஜால�,
க���கைதக�,
���கைள�
கா��ெபா��� ஏேதா ஒ� ச����ளதாக
உண��றா�க�.
இதனா�
மத��ைன
நா��
ெச���றன� எ�� ���றா�.
ேஜ�� ஜா�� �ேரச� :
மா�ட�ய� ��ணரான ேஜ�� ஜா�� �ேரச�
(James George Frazer 1854 – 1941) மத�
ேகா�பா�கைள ப�� ���ெபா�� ம�க�
மத�கைள நா�� ெச�வத�� மா���க�, சட��க�,
மாயஜால�, அ�ச� ஆ�யைவ ���ய காரண�
எ��றா�. இதனா� பய�ைத� ேபா��வத��
மத�ைத நா��றா�க�. மத� அவ�ைடய த���க
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��யாத
ந���ைகயாக
உ�ள�.
இய�ைக
உலக��ட� ேச��� வா�வத�� மத�� அைத�
சா��த
சட��கைள�
��ப�ற
க���
ெகா���ளா�.
மாயஜால�க�
அைன���
கட�ளா� உ�வா�க�ப�ட ச�ட�க� எ��� இைவ
சட��க� எ��� ெபய�� ��ப�ற�ப��ற�.இ�த
உலக� ஒ�வரா� ஆள�ப��ற� எ�� ம�க�
ந����றன� என� ���றா�.
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ரட�� ஓ�ேடா:
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மத ��ண� ரட�� ஓ�ேடா (Rudolf Otto 1869 –
1937) மத�ைத� ப�� ���ெபா�� மத� ப�ேவ�
பாைதகைள� கட�� வ���ள�. இத�� எ��
த�யான ேகா�பா��ைன �ற இயலா�. மாறாக
எ�லா �ண�கைள ெகா�� இய�� வ�� ஒ�
��யாத ��ராக உ�ள�. இத� அ��பைட��தா�
மத�க� உ�வாக காரணமாக இ��� இ����
எ��றா�.
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ம�த� �டந���ைக���� அ�க ந���ைக
ெகா�����றா�. எ�லாவ�ைற�� ப��த���
பா��காம� ேபானதா� ம�த மனதான� மத�ைத
நா���,
அ��ய���
�ர�ப���,அனா��ய�க��� அ�க நா�ட�
உ�வாக� காரணமா���ட� எ�� ���றா�.
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ேதைவக� சா��த ேகா�பா� :
ேதைவக� சா��த ேகா�பா�க��ப� மதமான�
ச�க�
அ�ல�
மன��யான
ெசய�கைள
�ைறேவ��� வைக�� ஒ� ��ட�ைத��, ம�கைள
வ�நட��� பாலமாக உ�ள�. ச�தாய� ப�கைள
ேம�ெகா��� ெசயலாக வ�வ���ற� எ���
மத�ைத பா����றன�. ச�தாய��� ம�க����
ேதைவயான அ��பைட வச�கைள ���� ெச�ய
���� எ�� மத� ேகா�பா� ���ற�. ேதைவக�
ம�த��� அ��பைடயான ஒ�� எ�பதா�
இதைன� ெப�வத�� மத�� ச�தாய��ட� ஒ��
ேச��� ேபாராட ேவ��ெம�� ����றன.
ப�ேவ� ச�க�கைள ஒ��ைண�க��, த�
ெகா�ைககைள ம�க� ேதைவ�� ஏ�ப மா���
வ��� மத�ைத பய�ப�����றன�.
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கா�� மா��� (1818 – 1883) மத�� அத�ைடய
ேகா�பா�ைட
ப���
���ெபா��
இைவ
அைன��� வ��க� ேபாரா�ட�ைத அ��பைடயாக�
ெகா���ள�.
ம�த�ைய
மனதான�
ச�தாய�ைத� சா��ேத அைம���ள�. இதனா�
ம�த� எ�ெபா�� த�ைம�� இ���றாேனா
அ�ெபா�� தன� த�ைம����� ��ப�வத��
ஒ�
வ�கா��யாக
மத�ைத
பய�ப����
ெகா��றா�. மத� இ�லாம� ம�த� வாழ ��யாத
���ைல�� த�ள�ப���ளா�. எனேவ மத� ஒ�
ேபாைத����
ெபா��.
ம�த�ைடய
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கலா�சார���� மத� ஒ�ெபா��� உபேயாகமாக
இ��கா�. இ� ேதைவய�ற ஒ�றாகேவ உ�ள� என
கா�� மா��� ���றா�.
எ�� ட��� (Emile Durkheium 1858 – 1917)
மத�ைத� ப��� ��� ெபா��, மத� ஒ�
��தமான ெசய�, ச�க��� ெவ��பாடாக��,
கலா�சார��� ெவ��பாடாக�� உ�ள� எ�றா�.
ேம�� இைவ அனா��ய ச��கைள� ெகா��
ெசய�ப�வ��ைல. மாறாக ஒ�ெவா� ������
த��த�யாக ஒ���த� க���னா� ெசய�ப��
ஒ� ச�க அைம�பாக உ�ள�. இ����க� ஒ��
ேச��ெபா��, ஒ� ���தமான ச�� ெப��
த�கைள
மற��
கட��ைடய
அ�ைள
ெப���றன�. மத� ஒ� த�ம�த இய��ர�. இத�
�ல� ல��ய�ைத அைட�� வ�ைய கா����ற�
எ��
���றா�.
ஆனா�
எ�த�தமான
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மாயஜால�க�� �ைடயா�. மாறாக ம�க�ைடய
ந���ைககைள��, சட��கைள�� சா����ள�.
மா�� �ப� (Max Weber 1864 – 1920) மத�
எ�ப� அ��ய��� �ர�பாடான ெசய� எ�றா�.
ஒ�ெவா�
மத��
த��ைடய
ச�க���
ஒ�வைகயான �ர�ட� �ைறைய� ைகயா��ற�.
வ��க� ேபாரா�ட��� தா�கமாக மத� ச�க�ைத
மா��யைம���ள�
எ�ற
மா����
ெகா�ைக�ட� ஒ��� ேபா�றா�. மத� ஒ�வ���
�ர�டைல உ�டா��� த��ற� எ��� ���றா�.
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��ம�� �ரா�� (Sigmund Freud 1856 – 1939)
மத� எ�ப� மன��யான ெவ��பா� எ�றா�.
ம�க� ெப�மள�� எ�த ெசய��� ந���ைக
ைவ��றா�கேளா அ� உ�ைமயாக ேவ��ெம��
ந���றா�க�.
ம�த�ைடய
மன��யான
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ேதைவக��காக மத�ைத� பய�ப����றா�க�.
ஆனா� அ�ேதைவக� எ��� ����ெச�ய�படா�
மன��யான ேதைவக� �லமாக மத� எ���
ெசய� உதயமா�ற� எ��றா�. மத� ஒ� வ�கா��
எ�பதா� இத��ல� மனஅ��த� ேபா�ற
இ�ன�க����, த�ைமைய ேபா���ற� எ���
���றா�.
உலகள�� ��ப��� மத�க� :
உலகள�� அ�கமாக� ��ப�ற�ப�� மத�க� 10
எ�றா�� இைத� த�ர ப�ேவ� ��பா�ைமயான
மத�க��
��ப�ற�ப��ற�.
உலகள��
���தவ
மத�
�த�ைமயாக
��ப�ற�ப��ற�.இ�லா�ய மத�, இ��, ���ய
மத�, ைஜனமத�, ��த மத�, �த மத�, �ன�
பழ��� மத�, ��ய மத�க�, ��ேடா���, �ற
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மத�க� என பல உ�ளன. இ� த�ர மத ம���,
நா��கவா�க�
என
மத�
சாராதவ�க��
இ����றன�.
1. ���தவ�– 33.1 %
2. இ�லா�– 20.3 %
3. இ��– 13.3 %
4. ���ய�– 0.4 %
5. ைஜன�– 0.1 %
6. ��த�– 5.9 %
7. �த�– 0.2 %
8. �ன பழ��� மத�க�– 6.3 %
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9. ��ய மத�க�– 1.7 %
10. ��ேடா���– 0.1 %
11. யஹா�– 0.1 %
12. க�ப�ச��� - 0.1 %
13. �ற மத�க�– 14.1 %
மத� சாராதவ�க� :
உலகள�� மத ந���ைக�ைடயவ�க� அ�கமாக
இ��தா�� ம��ற� மத� சாராதவ�க�ைடய
எ���ைக�� அ�கமாக உ�ள�. மத�க��
உ�ள �டந���ைக, சட��க�, அனா��ய�க�
ேபா�ற
ெசய�களா��,
க���கைதக�,
மாயாஜல�க�
ேபா�ற
அவந���ைகயான
ெசய�களா� இவ�க� மத�கைள ��ப�றாம��,
46

இ����� �ல�ேய இ��க ேவ��ெம��
எ���றா�க�.ஒ��ற� இ�வா� இ��தா��
மத�க� ப�ேவ� �ர��ைனகைள�� ச�க ��யான
�ர��ைனக��� காரணமாக உ�ள�. இதனா� மத�
ம�த�ைடய வள����� ஒ�ேபா�� உத�யாக
இ��ப��ைல எ�� எ���றா�க�.
மதம��பவ�க� ைவ��� �வாதமான� ம�த���
�ர��ைனக� ஏ�ப�வ� இய�பான ஒ��. த�ைம
எ�ப�
மன��யாக��,
உள�ய�
��யான
�ர��ைனயாக�� பா��� ச�ெச��ட ேவ���
எ���றன�. இவ�க� மத���� எ�ரானவ�க�
�ைடயா�. மாறாக மத��� உ�ள �ட ந���ைகக�,
தவறான வ�கா��த� ேபா�ற ெசய�கைள
����� எ����றா�க�.
எ�லாவ�ைற��

ஒ�

அ��ய�

பா�ைவ�ட�
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ைகயாள ேவ���. அ��யலா�தா� ம�த
வா��� அ��பைடயான ெசய�கைள�� ெச��
����ட ����. ேம�� உலகள�� ப�ேவ� இன
ம��� பா�பா�களா� நட��� வ��ைற��
மத�� ஒ� காரணமாக அைம���ள� எ�பைத
யா�� ம���ட ��யா�. மத�க� அ�ைப
ேபா����றன எ�ப����� மா�ப�� இ��பதா�
மத� சாராதவ�களாக��, ��ேபா��வா�களாக��,
நா��கவா�களா�� மா���ளன�.
மத� எ�ப� அவ�க�ைடய வா��� ேதைவய�ற
ஒ�றாக க����றன� எ�� ��யாக ேவ���.
மத�
சாராதவ�களாக
இவ�க�
த�ைம�ப��த�ப�வ��ைல. உலகள�� 36%
ேப� இ�வா� இ���றா�க� எ�ப� �ய�பாக
உ�ள�.
மத�
ேகா�பா�க��
ஏ�ப��
�ர�பா�டா�, மத� சாராதவ�களாக மா��
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�ைல�� வ��றா�க�. இ�ைறய காலக�ட�க��
மத� சாராதவ�க�� எ���ைக வள��த நா�க��
அ�கள�� உ�ள�.
உலகள��
மத ந���ைக உைடயவ�க� - 59%
மத ந���ைக இ�லாதவ�க� - 23%
நா��கவா� - 13%
எ�த ந���ைக�� இ�லாதவ�க� - 5%
மத� ந���ைகந���ைகய�றவ�
���� 81% 16%
இ�லா� 74% 20%
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�த� 38% 54%
இ�� 82% 12%
மத ந���ைகய�றவ�க�� ப��ய�
நா�க�
மத
ந���ைக
மத
நா��கவா�க� எ�த ந���ைக��

ந���ைக

இ�லாதவ�க� இ�லாதவ�க�
1. �னா 14 30 47 9
2. ஜ�பா� 16 31 31 22
3. ��� ��யர� 20 48 30 2
4. �ரா�� 37 34 29 0
5. ெத� ெகா�யா 52 31 15 2
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6. ெஜ�ம� 51 33 15 1
7. ெநத�லா�� 43 42 14 1
8. ஆ���யா 42 43 10 5
9. ஐ�லா�� 57 31 10 2
10. ஆ��ேர�யா 3748 10 5
11. அய�லா�� 30 44 10 16
வள�� நா�க�� மத��� தா�க� அ�கமாக��,
மத� சாராதவ�க�ைடய எ���ைக �ைறவாக��
உ�ள� எ�� �றலா�. இத��� காரண�
�டந���ைகக�,
அ��ய�
வள���
இ�லாத�,ப��த���
ெசய�க�
�ைறவாக
உ�ள�ேம ஆ��.
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மத� சாராதவ�க� ப��ய ஆ�� 57 நா�க��,
ஆ�,
ெப�
என
50,000
ேப�க�ட�
ேம�ெகா�ள�ப�ட�. கானா, ைந��யா, ஆ���யா,
மா�ேடா�யா, �ேம�யா, ஈரா�, ெக�யா, ெப�,
�ேர�� ேபா�ற நா�க�� 85-96 சத�த� ேப� மத
ந���ைக உைடயவ�களாக உ�ளன�. ���பாக
அ��ய� வள���, க�� வள���, ெபா�ளாதார
வள��� அைடயாத நா�க�ேலேய மத ந���ைக
உைடயவ�க� அ�க� உ�ளன�.
உலகள�� க��� அள�� ப��தவ�க�ட� மத
ந���ைக�
�ைறவாக
உ�ள�.
க��ய��
இ�லாதவ�ட� மத ந���ைக அ�க� உ�ள�.
வ�ைம�� வா�பவ�கேள மத����� அ�க
ந���ைக ெகா������றன�.
ேவ�பா�க� :
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மத� ஒ� ந���ைகைய சா��த ெசய� எ��
��னா�� எ�லா ந���ைக �ைற�� மத�ைத
சா��த� �ைடயா�. மத�ைத� ��ப��வ�க����,
மத ந���ைகய�றவ�க���� உ�ள ேவ�பா�ைட�
��வ� எ��.
பல ேநர�க�� ம�க� மத ந���ைக �ைறைய
�க��
க�னமான
ெசயலாக
க����றன�.
அேதேபா� அ��ய� ஆ��கைள, மத��ட�
ஒ����
த�கைள
�ழ���ெகா��றா�க�,
ஆ��க�ைத�� அ� ஒ� மத� சாராத ெசயலாகேவ
க���றா�க�. ஏ� எ�றா� மத� ப�ேவ�
ேநர�க��
அ�வ�ெபய�கைள
ெகா��
இய���ற� எ�� �ைன��றா�க�.
மத ந���ைகைய� ெகா�டவ�க� மத���
�ற�ப�� �சய�கைள அ�ப�ேய ந��வ��,
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அ�� உ�ள சட��கைள ��ப�றவ�� ெப�மள�
காண�ப��ற�. இ�ேவ மத ம���ைடயவ�க� �ட
ந���ைகக��� இடம��காம� அைன�ைத��
அ��ய� பா�ைவ�ட� ஆ�� ெச�� பா��க
ேவ��ெம�� ���றா�க�.
மத�ைத�
��ப��பவ�க���
இைடேய
ெவ�ேவ� வைகயான ந���ைக �ைறக� உ�ளன.
அ��
இர��
வைகயான
ந���ைகக�
��ப�ற�ப���றன. ஒ�� த��ைடய மத�ைத�
ப��ய ந���ைக. ம�ெறா�� �ற மத ந���ைகைய
அ��ய ச��களாக� க���றா�க�. ஆனா� மத
ந���ைகய�றவ�க�
த�க���
மத�����
நா�ட��ைல எ�றா�� அைன�� மத�ைத��
மா�ேபா� நட���றா�க�.
மத��,

அ��ய��

ஒ�ெறா�

ஒ��
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ெதாட��ைடய� எ�� மத�ைத� ��ப��பவ�க�
���றா�க�.
ஆனா�
மதம���
ெகா�ைக�ைடயவ�க� மத� எ�ப� ேவ�,
அ��ய� எ�ப� ேவ�.அ�வா� ஒ�� எ��
��னா� இைவ ஆ�����ப��த�பட ேவ���
எ�� ���றா�க�.
மத�ைத� ��ப��பவ�க� கட�� இ���றா�,
அவ� எ��� �ைற�தவ� எ�� ����றன�.
ஆனா�
மதம��பாள�
கட��
எ�ப�
உ�ைமயான� �ைடயா�. இைவ அைன���
ம�த�ைடய க�பைனேய எ�� ����றன�.
மதமான� அ��வ ச��கைள� ெகா�ட�. இத�
�ல� ப�ேவ� ந�ெசய�கைள ெகா��க வ�ல�.
மதம��பாள�க� மத���� அ��வ ச��க� எ��
ஒ��� இ�ைல. இைவ அைன��� ஒ� �ட
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ந���ைகயான ெசயலாகேவ உ�ள�. ம�த�
மன��யான �ர��ைனகைள ச����� ெபா��
அ��வ ச����ள� எ�� ந���றா� என இவ�க�
����றன�.
மத�ைத� ��ப��பவ�க�ட� �ற மத�ைத
ஏ���ெகா���
ப��வ�
அ�ல�
��த�
�ைடயா�. ேம�� �றமத��னைர இ�வாக
�ைன�ப��,
வ��ைற
ெவ�யா�ட���
ஈ�ப�வ�� வா��ைகயா� வ��ற�. ஆனா�
மதம��� ெகா�ைக�ைடயவ�க� மத ேமாத�க�
�டா� எ���றன�. மத� இ�ைல எ�றா�
எ�த�தமான �ர��ைனக�� வரா�, மத ேமாத�க�
ஏ�படா� எ���றன�.
உல�� உ�ள அைன�� �வரா�க�� கட�ளா�
உ�வா�க�ப�டைவ. இத�� எ�� த� ஆ�மா
56

உ�ள� என மத ந���ைகயாள�க� ����றன�.
உல�� உ�ள அைன�� �வரா�க��,ப�ணாம
வள����� காரணமாக உ�வான�. இத�� எ��
ஆ�மா �ைடயா�. �ற�� எ�� இ����ெபா��
இற��� இ����. இ�� எ�� ஆ�மா உ�ள�
எ�� மதம��பாள�க� ேக��றா�க�.
மத�க� உலகள�� ��ப�ற�ப�டா�� அ� ஒ�
ேதைவ சா��த ெசயலாக உ�ள�. இத� �ல�
���யைடய ���� எ���றன�. ேநர�யாக
இைறவைன அைடய �ற�த வ�யாக மத� உ�ள�
என மதவா�க� ����றன�. ஆனா� ���
எ�பேத
ஒ�
�டந���ைக.
கட�ைள
அைடய���� எ�ப� ஒ� ெபா�யான ெசய�.
இத� �ல� �ர�ட��� மத� இ��� ெச��ற�
என மதம��பாள�க� ����றன�.
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மத��, �டந���ைக�� :
மத��,
�டந���ைக��
ஒ�ைற
ஒ��
சா����ள�. அைவ �ல மத�க�� அ�கள��
காண�ப��ற�. �ல மத�க� ச�� மா�ப��
��ேபா��ட� உ�ள� எ��� �றலா�.
���தவ
மத���
க����
�ைனைய��,
பா�ைப��
சா�தா�ைடய
அவதாரமாக
��த��க�ப��ற�. அேதேபா� எ� 13, 666
மத���� எ�ரான� எ�� ���ற�. ���தவ ��த
�லான
ைப���
�ற�ப��
ெச��கைள
ம��பவ�க� பாவ� ெச�தவ� எ���, நரக�����
ெச�வா� எ��� ���ற�. இ�ேபா�ற பல
ந���ைக ���தவ��� ��ப�ற�ப��ற�. �ற
மத�ைத வண��வ� தவ� அ�வா� ெச�தா� பல
எ��மைறயான �ைள�கைள ச�����க� எ���
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���ற�.
���தவ மத��� ம���தா� இ�ேபா�ற
ந���ைக இ���ற� எ�ப� �ைடயா�. �ற
மத�க��� இ�ேபா�ற �ட ந���ைகைய ம�க�
��ப����றன�. உலகள�� ப�ேவ� மத�க�
இ��தா�� �டந���ைக எ�ப� அைனவரா��
ஏ���ெகா�ள�ப�� வ��ற�. �டந���ைகைய
ஏ���ெகா�வத�� ஏ�ப கைதகைள�� ����றன�.
இ�தா� மத���� பாதகமாக��, �ல ேநர�க��
எ�ராக�� உ�ள�.
உலகள��
�க��
�ரபலமாக��ள
�டந���ைககைள� பா���� ெபா��, 13ஆ�
ேத� ெவ����ழைமய�� வ�தா� அ�நா� ெக�ட
நாளாக��, அ�ைறய �ன� கட���� ஏ�ற
�னமாக இ��கா� ெக�ட அ���ட�ைத ேத��
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த�� எ�� ந����றன�. உ�ள�ைக அ��தா�
பண� ப� ேபா��. அேதேபா� ேபராைச
���தவ�களாக இ��பா�க� எ�� ����றன�.
�க� பா���� க�ணா� உைட�தா� அ�� �க�
பா��க��டா�. க�ணா� எ�ப� ந� வா��ைக
ேபா�ற�.
அ�
உைட��ெபா��
அ���ட��லாம�
ேபா����.
ெக�ட
அனா��ய�கைள
������
எ��
ந����றன�.
��ைர லாட� ேரா��� அ�ல� எ�காவ� க��
எ��தா� அைத ��� ��ச���� க��ைவ�பத�
�ல� ந��ட� அ���ட� வ�� ேச�� எ��
ந�ப�ப��ற�. ெக�ட ஆ�க� ந�ைம ���
�ல�� ெச��� எ��றா�க�. ���� உ�ேள
�ைடைய� �ற�ப��, க���� �ைடைய ெவ���
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ேநர�க��
�ற�ப��
��ய
பகவாைன
அவமான�ப����
ெசயலா��.
அ�வா�
ெச���ேபா� ெக�ட ெச��க� �� ேத�வ��
எ�� ந����றன�.
மர�க�ைட�� அ�ல� மர��ைன இர���ைற
த��� பா���� ெபா�� அத� �ல� இய�ைக
வ��� உ�ள இைறவ� �ய ச��கைள அ���
அ����வா� எ�� ந�ப�ப��ற�. �த�ய
உ��ைன எ��� �ற� �� ெத��ப� ந�ெசய�க�
வ�� ேச��. அேதேபா� �ய ச��க� ேபா�றைவ
�ல�, அைம� ����� எ�� ந����றன�.
க���� �ைனைய பா����ெபா�� ெக�ட ெச��
வ�� ேச��, க�����ைன எ�ப� சா�தா�ைடய
உ�வமாக க�த�ப��ற�. ெக�ட ெசய�க� நட�க
வ�வ����. �ய ச��கைள� �����வதாக
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க�����ைன க�த�ப��ற� எ�� உலகள��
ந�ப�ப��ற�.

இ�வா� உலக� ��வ�� ��ப�ற�ப�டா��
�டந���ைக சா��த ெசய�க��� ம�க� ம����
ஒ� வைகயான பய��, ���� �ல��ற� எ��
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���தா� ஆக ேவ���. இைவ �ல சமய�க��
மத� சா��� இ��தா�� ப�ேவ� ேநர�க��
மத�ைத ���� அள��� �க�� �ரபலமாக
எ�லா நா�க��� காண�ப��ற�.
ந�
நா�ைட�
ெபா��தவைர
ப�ேவ�
�டந���ைககைள �ன�� நா� பா��க ேந���ற�.
இ��யாைவ� ெபா��தவைர மத�க��� அ�க
���ய��வ� ெகா��க�ப��ற�. அேதேபா� மத�
சா��த
�டந���ைக��
அ�கள�
��ப�ற�ப��ற� எ�� ��யாக ேவ���.
இ��யா��
வா��
ம�க�
அ�றாட�
�டந���ைக��� வா��ைகைய நட�த இயலா�
எ��ற ���ைல�� த�ள�ப��றா�க�. ெபா�வாக
அைன�� �டந���ைக�� ம�தைன� கா���
எ�ண��ட�
உ�வா�க�ப�டைவ
எ���,
எ��கால�ைத ��மா���� ெசயலாக உ�ள�
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எ��� ����றன�.
இ��யா�� �டந���ைக எ�ப� �ல��க�,
பறைவக� ேபா�றவ��� ஆர���� ��மண�,
உ�றா�,
உற�ன�வைர
ெதா��ெதா��
��ப�ற�ப���ற�. �ல �ல��க�, பறைவக�
ந�ெச�����, �ல �ல��க�, பறைவக� ெக�ட
ெச����� அ�கள� ��ப�ற�ப��ற�. ஒ�
யாைனைய எ�காவ� பா��தா� ந�ெச�� ம���
அ���ட�ைத ேத�� த��. இ� கட�� கேணசைன�
����ற� என ந����றன�. காக� ���� அ���
க���ெபா�� ����ன�க� வ�வா�க� எ���,
ம�ைல பயண���ெபா�� பா��க ேந��தா�
அ���ட� எ���, ேநா��றவ� அ��� நா�
ஊைள��டா� அவ� இற����வா� எ���,
காைல�� �ைன அ�ல� ப��� �க���
���தா� ெக�ட ெச�� ேத� வ�� எ���
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ந�ப�ப��ற�.
இைவ ஒ��ற� இ��தா� ம�தைன� சா��த
�டந���ைகக�� இ��க�தா� ெச��ற�. ஒ�
பயண�ைத ெதாட�வத�� ��� ேஜா�டைர
பா��ப�, �வசாய� ெச�வத�� ஏ�ற நா� எ�
எ�� ேஜா�ட� பா��க�ப��ற�. ஒ�வ� பயண�
ெச���ேபா� யாராவ� ���னா� “� இ�ேக இ�
எ��� ேபாகாேத” எ�� ����ற�. அைத ��
பயண� ெச�ய ேந��தா� அ�த பயண��� பல
தட�க�க� ஏ�பட ேந��� எ���றன�.
அேதேபா� ஒ�வ� கன� கா��ெபா�� கட��,
ேப�க�, �ல��க� ேபா�றவ�ைற க�டா� அ�
ந�ெச��க� ெகா�� வ�� ேச����. இ���,
த�க�, எ�க�க�, �லந��க�, இய�ைக� ேப�ட�க�
காண ேந��தா� இைவ ெக�ட ெச��கைள�
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ெகா��வ��
ேச����.
கன�க���
ஒ�
த���வ� வா��த ச����, எ�த ேநர��� எ�த
கன� வ��ற�, அத�� ஏ�ப ந�ெசய�க� ம���
�ய ெசய�க� ேந����� என� ெப��பா��
ந�ப�ப��ற�. வார��� நா�க� அ��பைட��
��க��ழைம அ�ல� ெச�வா���ழைம சவர�
ெச�வ� ஏ�ற �னமாக இ��கா�. உற�ன� அ�ல�
���� உ�ள நப�க� ெவ��� ெச���ெபா��
யா��
தைல���ய�
ெச��ட�
�டா�
எ���றன�.
இைத� த�ர �ல ெபா�வான �டந���ைக��
ம�க� ம���� �ல��ற�. ஒ�வ� இர�
ேநர�க�� நக�கைள ெவ��வ� �டா�. இைவ
ெக�ட ஆ�கைள ������ எ���றன�. ��ய
அ�தமன����� �ற� ��கைள ��ட� �டா�,
அ�வா� ெச�தா� ல��� வ�� ேசரா�. அேத
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ேபா� ஒ�வ��� ��க� எ����ெபா�� அவைர
யாேரா
ஒ�வ�
�ைன��றா�
எ��
����றன�.இர� ேநர�க�� ��ய மர�க��
அ��� ெச�ல� �டா�. பைழய ���ய
��க����, ��கா�க���� ெச�வ� ேப�கைள
ஈ����,
இ�ேபா�
ெப�க�
க��பமாக
இ����ெபா�� இர� ேநர�க�� ெவ���
ெச�ல��டா�. கா�யாக உ�ள ������ ெச�ல�
�டா�. அ�ப�� ெச�தா� ெக�ட ஆ�க� ���க
வா����ள�. க��பமாக உ�ள ெப��� கணவ�
ெசா�தமாக �� க�ட� �டா�. அ�ப� ெச�தா� ��
ந�ப��க�
அைன�ைத��
இழ�����
எ���றன�.
�ழ�ைத
�ற�த�ட�
த�ைத
�ழ�ைதைய ஆ� மாத�க��� பா��க� �டா�.
அ�வா� பா��தா� �ழ�ைத�� ெக�ட ெச��ைய
ேத�� த�� எ���றன�. அதனா�தா� ெப�கைள
�ரசவ���� தா� ����� அ��� ���றா�க�
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எ��� �ற�ப��ற�.
ஒ� ெப� மாத�டா� ேநர�க�� ந�கா�ய�க��
கல�� ெகா�வ� தவ�. சைமயலைற அ�ல�
�ற�ட� கல�� ெகா�வ� �டா�. ஏ� எ�றா�
அவ� ��ைமயாக இ��கமா�டா�. அத���
ப�லாக
ந��
ஓ��
எ��க
ேவ���.
ேகா��க��� ெச�ல��டா�. ���� யாேர��
ேகா����� ெச�ல இ��தா� அவ�க��� உண�
ம���
�ற
கா�ய�கைள
ெச��ட��டா�
எ���றன�.
வல� உ�ள�ைக அ���� ெபா�� ந�ெச��,
இட� உ�ள�ைக அ����ெபா�� ெக�ட�
எ���, வல� க� ���ப� ெக�ட� எ���, இட�
க� ���ப� ந�ெச��ைய ேத�� த�ெம���
����றன�.
��மண�க���ட
அ�கள��
68

�டந���ைகக� ��ப�ற�ப��ற�. ��தாக ெப�
��மணமா� ���த ����� வ��ெபா��
அ���ட�ைத�
ெகா��
வ��றா�
எ���,ஓரா����
நட���
அைன��
�க���க��
ெப��ைடய
அ���டமாக
க����றன�. எதாவ� �ய ெசய�க� ஏ�ப�டா��
ெப�ைண�தா� சா�� எ���றன�.
�தைவ� ெப�கைள ெபா��தவைர அவ�க�
அ���டம�றவ�க�. ப�ேவ� �ப �க���க���
அவ�கைள அ�ம��ப� �ைடயா�. இவ�க�ைடய
வர� ெக�ட ெசய�கைள ேத�� த�� எ���றன�.
�� மண�ெப� ஒ� �தைவைய பா��க��டா�
எ��ற �டந���ைக�� ��ப�ற�ப��ற�.
�ழ�ைதய�ற ெப���� �ல வைர�ைறக��,
க��பா�க�� உ�� எ���றன�. ப�ேவ�
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�ப�க���க��
இவ�கைள
ேச����
ெகா�வ��ைல.
வைளகா��,
��மண�க��
ெப��பா�� கல�� ெகா�டா�� இவ�க� எ�த
சட��கைள�� ����� ெச�வ��ைல. இவ�க�
அ��� ெச�றா� எ�லா பாவ�க�� ���ெப�
அ�ல�
�ழ�ைதகைள
பா����
எ��
����றன�.அ�காைல உதயமா�� ெபா���ட
�ல �டந���ைக��ள�. ஒ� மண�ெப�ைண
பா��ப�, கட�� �ைல பா��ப� அ���ட�
எ���, �தைவக�, அ���டம�ற நப�கைள
பா��ப� ெக�ட ெசய� எ�� ����றன�.
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2

மத��, அ��ய��

மத��, அ��ய�� அ�ைறய கால� �த�
இ��வைர �க�ெப�ய ச��ைச�� உ�ளா��
ெகா��தா� வ��ற�. ம�த� �த��த��
ெந���
க�����த�����
மத�����,
அ��ய���� ேபா��ைய�� ச��ைசைய��
உ�டா��ய
வ�ண�
இ���
வ���ள�.
அ��யலான�
அ��
சா��த
ெசய�கைள
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அ��பைடயாக� ெகா���ள�.
அ��ய��ைற
ஆ�����ப�ட�
ம���
எதா��தமான�. மதமான� ந���ைக சா��த� ம���
��தமான� எ�� ���க�ப��ற�. எ���
இர���
ெவ�ேவறான�
எ��
ப�ேவ�
அ�ஞ�க� ����றன�.
மத�����, அ��ய���� �க�ெப�யள��
ச��ைசக� அ�� �த� இ��வைர இ���
வ���ள�. அைவ ஒ�ேறா� ஒ�� ேபா��
ேபா��� ெகா��தா� இ���ற� எ�� ப�ேவ�
அ�ஞ�க� ����றன�. அ��ய��, மத��,
ம�த�ைடேய
ெவ�ேவ�
அ�பவ�கைள
ெகா�� ேச����ள�. அைவ அத� எ�ைல��
உ�ேள இ����வைர ம��� இ�வா� இ���ற�.
அைவ
ஒ�ேறா�
ஒ��
ேமா��ெபா��
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�க�ெப�ய ச��ைச�� உ�ப��த�ப��ற� எ��
����றன�.
மத��, அ��ய�� ெவ�ேவ� �ைறகளாக
இ��தா�� ப�ேவ� மத�க� அ��யைல
ஏ���ெகா���றன. �ல ேநர�க�� மத�க�
அ��யைல எ���க�� ெச���றன. ம�த�
கட�ளா�
பைட�க�ப�டா�
என
மத�க�
����றன. ஆனா� ம�த� ப�ணாம வள���
�லேம ேதா��னா� என அ��ய� ஆதார��ட�
������ள�. சா�, மத�, இன�, ெமா� எ��ற
பா�பா� அ��ய���� �ைடயா�. ஆனா� மத�,
ம�தைன சா�, இன� எ�� ����� பா���ற�.
��த மத� :
��த மத� கட�� இ�ைல எ��ற�. அ��யேலா�
ெப�மள�� ெபா���� ேபா�ற�. �ல த��வ�க�
73

ம��� மன��யான ேபாதைனக� அைன���
ேம�க��ய
அ��ய�
ேகா�பா�கைள
அ��பைடயாக� ெகா���ள� எ���றன�. ��த
மத�, இய�ைகைய ப�ேவ� வைக�� ஆ�� ெச��
பா��க� எ��ற�. எதா��த�ைத எ�ேலாரா��
ஏ��� ெகா�ள�பட ேவ��� எ��ற�.��த மத�
ெபா��ெச�வ�க� �� ஆைச�ப�வ� �ைடயா�.
��தமத��� தவறாக ஏதாவ� �����தா�,
அ��ய� ����ப� அைத மா��யைம��, ஏ���
ெகா�ள ேவ��� எ�� ���ற�.
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பாஹா� மத� :
பாஹா� மத��� அ��பைட� ேகா�பா� மத�
ம��� அ��ய� ந��ண�க�ைத� சா��த�.
அ��ய��,
மத��
எ�ெபா���
�ர�பா�க�ட� இ��கா�. மாறாக ஒ��ைம�ட�
ச�க�ைத ��னட�� ெச�வத��� ெப��
உத�யாக இ���� எ�� ����றன.
இ�த

மத�ைத�

ேதா����த

‘அ���

பாஹா’
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அ��யைல� ப�� ���ெபா�� “மத� இ�லாத
அ��ய� ஒ� �டந���ைக எ��� அ��ய�
இ�லாத மத� ஒ� ெபா��ய�” எ��றா�. ேம��
ஒ�
உ�ைமயான
மதமான�
அ��ய�
ேகா�பா�க�� ���கைள ஏ��� ெகா���
�ைல�பா� உைடயதாக அைம��ட ேவ��� எ��
���றா�.
���தவ மத� :
���தவ மத�ைத� ெபா��தவைர அ��ய� ேவ�,
மத� எ�ப� ேவ� எ�� �� வ��ற�. கட��தா�
உலக�ைத� பைட�தா�. உல�� உ�ள �வரா�க�
அைன��� கட�ளா� பைட�க�ப�ட� எ��
���ற�.
அ��ய�
ஆ��க��
ஈ�ப��
��ஞா�க� �� ெகா�ர தா��த�, ெகாைல
ெச�த� ேபா�ற ெசய�க�� ஈ�ப�� வ�தன.
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15ஆ� ��றா��� ப�ேவ� �ர��கரமான
��ஞா�க���� ெப�� ��கைல� ேத�� த�த�.
ேகாப���க�, உலக� உ��ைட, �� ��யைன�
���வ�� ஒ� ேகா� எ�� ��யெபா�� க��
எ����ைன மத� ெவ��ப���ய�.அேதேபா�
க��ேயா��, அ��ய� ேகா�பா�க�� ��ரமான
ஆ��க�� ஈ�ப��, ேகாப���க�� அ��ய�
ேகா�பா� ச� என� ��யத�காக ���� �ைற��
பல ஆ��க� அைட�க�ப�டா�. அ�கால���
அ��ய� ஆ��க� ேம�ெகா�வ�, ம�தைன
ஆ�� ெச�வத��� ���தவ மத� தைடயாக
இ��� வ���ள� எ�� �றலா�. இ�ைறய கால
க�ட�க��
அ��ய�
வள���
ெப���
ஏ�ப���ளதா� அ��ய��, மத�� ஒ�� எ��
���ற�.
இ�� மத� :
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இ�� மத�ைத� ெபா��தள�� அ��ய� ம���
மத���� இைடேய ேவ�பா�க� உ�ளன. �ல
கார�க�
அ��பைட��
ேவ�ப�டா��,
அ��ய� வள������ த��ைடய கைல ம���
க��ேதா�ய�கைள அ�கால��� ெச�� இ��க
��யா� எ���றன�.
இ�� �ற�க� அ��ய� ப�� ���ெபா�� இ�
எதா��தமான
ஒ��
ம���
அைன��
ெசய�கைள�� �யாய�ப���� அ�ைவ சா��த
ெசய�
எ��
����றன�.
இ��
மத�
ேகா�பா���ப�,ந�ன
அ��யலான�
ச�ட��வமான�. ஆனா� இத� �ல� எதா��த�ைத
அ�ய ��யா� எ�� ��னா�� அ��ய� ���
ெச��க�
உ�ைமயாக��,
ச�யானதாக��
இ���� எ�� ����றன�. அேதேபா� இ��
மத�� கால����� த��த�ேபா� மா��ெகா��
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இ����. தவ�கைள �����ெகா�ேட வள���
ெப�� எ��ற�. ஆனா� ப�ணாம� ெகா�ைகைய
ஏ��� ெகா�வ��ைல.
ம�த� ேதா��ய��� அ��பைட� காரணமாக
�ர�மா, ���, �வ� ேபா�றவ�க� ���ய
காரண�களாக
இ����றன�.
�ர�மா
பைட�த����, ��� அ��த����, �வ�
கா�த���� பய�ப��றா�க� எ�� �ற�ப��ற�.
இைவ
அைன���
ேவத�க��
����ட�ப���ள�. டா���ைடய ப�ணாம
வள��� ேகா�பா�ைட இ�� மத� எ���தா��
இ��யா��
15
சத�த�
ேப�
ப�ணாம
ேகா�பா�ைட ஏ��� ெகா���றன�.
இ�லா�:
இ�லா�

மத�ைத�

ெபா��தவைர

அ��ய�
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எ�ப� இய�ைகைய உண�வ� ம��� ����
ெகா�வ�. இ�த ெசயைல தாய�� (Taushid)
எ��� க�ெவ��� ����� ����ள�.
அ��ய� எ�லா �ைற��� இ��க ேவ���
எ��ற�.
இ�லா�ய
மத���
இய�ைக
���க�ப�� பா��க�ப�வ��ைல. மாறாக கட��,
ம�த� ம��� �� ��ைற�� ஒ�றாகேவ
க���ற�. �ற மத�கைள�ட இய�ைக ம���
அ��ய���
அ�க
ந���ைக�ைடய�.
இ�லா�ய�க�ைடய ��த �லான �ரா��
அ��ய�
அ�ைவ�
ப��
ந��
����ட�ப��ற�. 8ஆ� ��றா������ 16ஆ�
��றா��வைர இ�லா�ய நாக�க�க� �ல�
அ��ய� ப�� ந�� அ�யலா�. ந�ன அ��ய�
ம���வ�ைற �த� �த�� ‘அ�ஹ��’ எ���
���� ��ஞா�யா� உ�வா�க�ப�ட�. இவ�
��ைக�� அ��ய� எ�ப� அ��ய� ��தைன
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ம��� ஞான�தா� உ�வா�க�ப�டைவ எ��
இ�லா�ய நாக�க�க� �ல� உணரலா� எ��றா�.
அ�ஹ�� த��ைடய ��தக�க�� ப�ேவ�
அ��ய� �ைறகைள �� இ��தா�. இத� �ல�
ப�ேவ� அ��ய� ஆ��கைள ேம�ெகா�ள
���த�. �ேர�க�க�ேபா� இவ�ைடய அ��ய�
க������கைள��
பராம���
வ�தன�.
இ�லா�ய கா���க� �ல� ‘பா�தா�’ ப����
ப�ேவ� �லக�க� ம��� ப�கைல�கழக�கைள
ெதாட��ன�. ம���வ�, வா�ய�, �வசாய�
ேபா�றவ��� ெப�� ��ேன�ற� அைட�தன�.
கால� ஆ��க�தா� இ�லா�ய அ��ய�
�ைறயான� இ�லா�ைத��, அ��யைல��
ெவ�ேவ� ேகாண���� இ��� ெச�ற�. எ���
இ�லா�ய மத� அ��யைல ஆத���ற�. அ��
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�ற�ப�� அ��ய� ெச��கைள உ�ைமயாக
ஏ���ெகா��
கால����
த��தவா�
மா��யைம�� ெகா�ள ேவ��� என� ���ற�.
ைஜன� :
ைஜன மத�ைத� ெபா��தள�� மத� ேவ�
அ��ய� ேவ� எ��ற�. ��ைய உ�வா��ய�
கட�� எ��� ேகா�பா�ைட ����� ம���ற�.
மாறாக அ�டமான�, ப�ேவ� ேகா�பா�களா�
உ�வானைவ. கால���� ஏ�ப மா��ெகா�ேட
இ���� எ��றா�க�. அ�ட� எ�ப� இய�ைக
��க�� அ��பைட�� உ�வா�க�ப�டைவ.
இைத உ�வா�க எ�த கட�ளா�� ��யா�. மத�
ம�த�ைடய ஆ�மாைவ� ெபா��த�, அ��ய�
வள��� அ�� ஏ�ப�� மா�ற�க� அ�வ�ெபா��
மா��யைம��ட ேவ��� எ�� ���ற�.
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ம�த� த��ைடய பாவ�கைள ேபா���ெபா��
���யைடய ����. இ�� எ�த கட��� இ�ைல
எ�� ���ற�. க�மா, ேமா�ா ேபா�ற
அறெந�கைள ��ப���ெபா�� ���யைடய
���� எ��ற�.
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3

மத�க��, ெப�க��

மத�க� பல உ�ளன என வரலா�க� ����றன.
மத� ஆ�கைள��, ெப�கைள�� �ர����றன
எ�� பல ஆ�வாள�க� ����றன�. இ���ட
மத�க� அைன��� ஆ�கைள அ��பைடயாக�
ெகா�� இய�� வ���றன. மத அ��பைட��
பா�ன�
இைடேய
ப�ேவ�
�ர�பாடான
க����க� இ��� வ�தன. இதைன �ேர�க
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ேகா�பா�க� ம��� அத� ஆ��க�� �ல�
அ�யலா�.
ம�க� இ� ேபா�ற பா�பா�கைள எ�வா�
உண��றா�க� எ�றா� கட�� ஆ�களாக ம��ேம
இ��க ����. ெப�க� கட�ளாக இ��க
��யா� எ�� ந�ப�ப�ட�. மத அைம��க�
ெபா�வாகேவ
அத�
ேகா�பா�க��
�����ைக��, ஆ�க� ம��ேம கட�ளாக
இ���ட ���� எ�� ��த��க�ப��ற�. ஆனா�
�ேர�க நாக�க��� ேகா�பா���ப� கட����
எ�த பா�ன�� �ைடயா�. எ�த பா�ன�ைத��
����� வைக�� கட�� இ��த� இ�ைல
எ��ற�.
���தவ மத�, ஜுடா��� ேபா�ற மத�க� கட��
க���பாக ஆணாக�தா� இ��க ����. கட�ைள
85

�����ெபா�� ‘அவ�, அவ�ைடய, அவ�’ எ��
அைழ���றன�. ஆ� கட�� எ�ெபா���
ந�ப��க� உைடயவ�களாக��, ெப�க� �ய
ெசய�கைள உைடயவளாக�� ��த��க�ப��றா�
எ�� ���ற�. இ��� ஒ�வைகயான ஆ�
ஆ��க
மன�ேபா��
எ��
பல��
�ம�����றன�.
ெப��ய ேகா�பா�க��, த��வ�க�� :
மத� எ�� பா����ெபா�� ெப�க����
சாதகமாக எ�த மத�� இ�ைல எ�ற �ைல��ள�.
மத�க�
ெப�க���
உ�ள
த�க�ைடய
பா�ைவைய மா��யைம��ட ேவ���. மத�க�
அைன���
பழைமயான
வ��ைறக�,
த��வ�கைள
மா��யைம��ட
ேவ���.
ெப�க��� பாதக� இ�லாம� இ��க ேவ���
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எ�� ெப��யவா�க�
வ���றன�.

��டகாலமாக

��

மத� ெப�க��� ஒ� �ர�ட� �ைறைய�
ைகயா��ற�. ெப�க�ைடய ப�� மத���
அ�கமாக இ��தா��, ஆ� ஆ��க ��தைன
மத�க�� ���க�ப��ற�. ெப� எ�றா�
�ழ�ைத
ெப�த�,
தா�ைமயைடத�
எ��
த��ைடய வா��ைகைய மதேம ��மா���ற� என
ெப��ய த��வ�க� ����றன. ���பாக
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ெப�க� மத�களா� �ற�க��க�ப��றா�க�.
ெப��ய ��ேன�ற���� மத�க� தைடயாக
இ���ற�
என
ெப��ய�
ேகா�பா�க�
����றன. அ� த�ர கட�� ெபா�வாகேவ
ெப�ணாக�தா� இ���ட ���� எ���
����றன�.
பா�ன� ம��� கட�� :
பா�ன� ம��� கட�� ப��ய �வாத�க�
ப�ேவ�
இட�க��
ேவ�ப���
ெகா��
இ���ற�. கட�� ஆணாக இ��க ���� எ��
பல மத�க� ���ற�. இைவ ஒ�வைகயான
ஆணா��க மன�ேபா�ைக ம�க��� ����ற�.
மத�க��
ெப�
கட��க�
இ��தா��,
�த�ைமயாக ஆ� கட��கைள�தா� அ�க�
வ�ப��றா�க�.
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ெப��யவா�க�� க��� அ��பைட�� ெப�
ெத�வ�கைள� ��ப��பவ�க� எ���ைக
�ைற�.
ஆ�
ெத�வ�க��ேக
அ�க
���ய��வ� ச�க��� வழ�க�ப��ற�. ெப�
ெத�வ�கைள
ெபா�வாக
ெம�ைமயாக��,
ெச�வ�க�, ெச���, தா�ைமயைடத�, அ��த�,
ேநா� உ�டா��த� ேபா�ற ெசய�க��� ம��ேம
உ�யவ� என ��த��க�� ெச���றன�.இ�ேபா�ற
�ர�பா�க�
ேம�க��ய
மத�க����
உ�வானைவ. பழைமயான பழ�க வழ�க�களா�
உ�வா�க�ப�டைவ.
கால����
ஏ�ப
மத�க�
ஆ�,
ெப�
ெத�வ�கைள உ�வா��ன. இைவ அைன�ைத��
��ப���ெபா��
இத�கான
�ர�பா�க�
ெதாட����றன. ஆ� ெத�வ�க� �க��
ச��யைட�தவ�க� ேபால��, ெப� ெத�வ�க�
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ெம�ைமயானவ�களாக உ�வா�க�ப�டன. ெப�
ெத�வ�க� இ�வா� ��த��ப� ஒ� தவறான
�ர�ட� �ைறேய. இ� ஆ� ஆ��க ச�தாய
��தைனைய
கட����ைடேய��
�லவ�
ெச���றன.
���தவ மத��� ெப��ய� :
���தவ மத� த��வ�க�� அ��பைட�� ஆ�,
ெப� இ�வ�� சமமானவ�க�. இ�� எ�த�தமான
பா�பா�க�� �ைடயா�. �த�� ஆ�, ெப�
சம��வ�ைத ப��ய ��த� இ���ட ேவ���.
இ�வ�� ச�தாய ��யாக��, கலா�சார ��யாக��
சமமானவ�க�. இத� �ல� ஆ�ைம �ற� ம���
ஆ��க�ைத அைடய ���� என ���தவ�
���ற�.
���தவ ெப��யவா�க� ��ைக�� கட��
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யாைர��
பா�பாடாகேவா
அ�ல�
ேவ��ைம�டேனா பா��ப��ைல. ஆ�, ெப�
ேபத� பா��ப��ைல, பா�ன� ம��� இன� எ��
�ைக�ப���வ��ைல. ஆனா� இவ�க� ���
வாதமான�
���தவ
��மண�க��
ஆ�க�ைடய ஆ��க� அ�கமாக காண�ப��ற�.
ெப�க��� எ�� சமமான வ�பா�, பா�ய�
உ�ைமக�,ெப� கட��க��� ம��ப��ப�,
ெப� ேபாதக�க� ம��� ெப� பா��யா�கைள
உ�வா��ட ேவ��ெம�� ெப��யவா�க�
����றன�.
இ�லா�� ெப��ய�� :
ெப�க�
இ�லா�ய���
��
சம��வ�
ெப�வேத இத� ���ேகாளாக இ��� வ���ள�.
பா�ன ேவ�பா�க� இ�� ெபா� வா��ைக ம���
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த�நப� வா��ைக�� ெப�மள� சம��வ� ெபற
ேவ��ெம���ற�.
ெப���ைமக�, பா�ன சம��வ�, ச�க ��
ேபா�றைவ இ�லா�ய க�டைம��க���� வர
ேவ��� என இ�லா�ய ெப��யவா�க�
����றன�.
�ரா��
�ற�ப��
இைற
வாச�கைள� ��ப��னா� ெப��ய� ேபா���
ெசயலாக இ����. �ரா�� �ற�ப�� ெச��க�,
அைன���
சம��வ�
சா��த
ெசய�களாக
ேவ�����ளைத ந�� அ�யலா�. இேத ேபா�
ஆ� ஆ��க ��தைனைய க�ைமயாக� சா���,
ச�க��� எ�வா� சம��வ� ெப�வத�கான
வ�கைள��, ச�ட�கைள�� த��ைடய ��த
��க��� ��வ���ள�.
ஒ��ற� இ�வா� �����தா�� இதைன யா��
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��ப��வ��ைல.
மாறாக
ெப�க���
அட���ைற, வ��ைற, ஆைட க��பா� ேபா�ற
ெசய�க�� பா�ன ேவ�பா�ைட கா�� வ��ற�
எ�� ெப��யவா�க� ����றன�. ஆகேவ பல
ெப�க� இத�காக ேபாராட ெவ�ேய வர��
ெச���றன�.
இ�� மத��, ெப��ய�� :
இ�� மத த��வ�க� ெப�கைள �க�� உய�வான
�ைல�� நட��ட ேவ��ெம�� ������ற�.
ஆ�கைள�ேபா�
ெப�க�
�க��
ம�யாைத���யவ� ம��� சமமானவ� எ��
���ற�.ம�������
ெப�கைள�
ப��
���ெபா��
“ஒ�
ச�க�
ெப�ைண
ம�யாைத�ட� நட��ட ேவ���, ஆனா� ஒ�
ச�க� ெப�ைண இ�வாக நட��னா� அ�� பல
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இைட��க��,�ர��ைனகைள�� அவ�க� ச���க
ேந���” எ�� ����ற�. எ��� ெப�கைள
இ�வாகேவ நட����றன�.
ேவத�க���
ெப�கைள
�க��
ம�யாைத���யவராக,
சம��வமானவளாக
நட�த�ப�ட�. ேவத கால��� ெப��பா��
��க� ெப�களாகேவ இ��தன�. �� ேவத���
�����ைக�� பல ெப� ��க�ைடய ெபய�க�
இட� ெப���றன. இவ�க�� ேகாஷா, ேகாதா,
கா��, அபாயா, உப���, �ரமெஜயா, இ��ரா�,
சா�மா, ஊ�வ� ேபா�ற பல� இ��தன�. இவ�க��
ஆ�கைள� ேபா� �ர�ம�ச�ய� கைட����,
���யைட�ததாக ����றன.
பல
�ேலாக�க�
அ��பைடயாக�ெகா��

ெப�கைள
உ�ச��க�ப��ற�.
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சமண�, ைசவ�, ைவ�ணவமாக இ�� மத� ���த
ெபா��, ெப��ய வ�பா� �ைறயான ச��
உதயமான�.ெப�க�ைடய வ�பா�� �ைறக�
ம��� ெப�க� அைனவ�� �க�, ெபா��, வள�,
ச��ய�
ேபா�றவ����
�கரானவ�களாக�
க�த�ப�டன�. ந�ன காலக�ட�க�� இைவ
அைன��� எ��மைறயாக இ��� வ���ள�.
கலா�சார� எ�ற ெபய�� ஆ�க� ெப�க���
வ��ைற,
அட���ைற
ேபா�ற
பல
ெகா�ைமகைள
ெச���றன�
என
ெப��யவா�க� ����றன�.
���ய மத�� ெப��ய�� :
ெப�, ஆ��� �கரானவ� எ�� �� கர�� சா��
க�ெவ��க�� ����ட�ப��ற�. ெப�கைள
இ�வாக நட�த� �டா�, �யம�யாைத�ட��,
95

ப�ேபா�� நட��ட ேவ��� எ��ற�.
���ய மத ��வான ��நான� ெப�ைண� ப��
���ெபா��, ஒ� ெப������, ஆ�
உ�வா�றா�. ஒ� ஆ�, ெப�ைண ��மண�
ெச�� ெகா��றா�. அ�வா� நட���ெபா��
ெப�,ஆ�ைடய ந�பரா�றா�. ெப��� �ல�
��ய தைல�ைறைய உ�வா��� த��றா�. ஆனா�
அவ� இற����டா�, ஆ� இ�ெனா� ெப�ைண
நா��
ெச��றா�,
அவ�ட�
���ப�
நட���றா�. இதனா� ெப�ைண ஏ� தவறாக
எ�ன ேவ���. ெப������ பல ராஜா�க�,
இளவரச�க� �ற��றா�க�. ெப������ ெப�
�ற��றா�, எனேவ ெப���லாம� யா�� இ��க
��யா� எ�� ���றா�.
���ய மத�க�� ெப���� அ�க ���ய��வ�
96

ெகா��க�ப��ற�.
இ�வா�
இ��தா��
ெப�கைள ஆ�க� சமமாக க��வ��ைல. இத�
�ைள� ெப�க�ைடய எ���ைக ஆ���
�கராக இ�ைல.
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4

மத�க�� ெப�க�� உ�ைம

மத�க�� ெப�க�ைடய �ைலயான� �க��
��த���� ச�யான �ர�����வ� இ�லாம�
இ���ற�. ெப�கைள க�ரவமாக நட��வ��
ஒ�ேறா�
ஒ��
�ர�பாடாகேவ
இ���
வ���றன.
இ�� மத��� ெப�க�ைடய �ைல எ�ப� �க��
க�ரவமான� எ�� ��னா��, ெப�க���
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எ�ராகேவ நைட�ைற�� இ��� வ���ற�.
ெப�க� இ�மத��� ெவ�ேவ� வைக��
�ர�ட�ப���,
அ���ற�க���
உ�ளா�க�ப��றா�க�. இ�� மத� ேகா�பா�
அ��பைட�� �ல �ர�பா�கைள அ�ஞ�க� ��
ைவ���றன�.
 ெப� �வாகர�� ெச��� உ�ைமய�றவ�.
 ெசா���ைம அ�ல� ���க� ெசா���க���
உ�ைம ெகா�டாட இயலா�.
 கணவைர� ேத��ெத���� உ�ைம �க��
�ைற�. ஒேர சா���தா� ��மண� ���க
ேவ���. ஜாதக� ெபா��த� அைன��� ெபா���
இ��தா� ம��ேம ��மண� ெச�� ெகா�ள
����.
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 ெப� ��டா� வரத�சைண ம���
சட��கைள அ�கள� ெச��ட ேவ���.

�ழ�ைத�
ஊ�க��க�ப��ற�.

��மண�

�ற

அ�கள�

 ம�மண� ெச�வேத தவ�.
 �தைவக� ச��க�ப�டவ�க�, அவ�ைடய
மக�, மக�ைடய ��மண��� ப�ேக�ப�� தவ�.
இ�� மத��� ெப�கைள� ப�� இ�வா�
�����தா��, ெசா���ைம, ம�மண�, �ழ�ைத�
��மண
தைட
ேபா�றைவ
நைட�ைற��
����யைம�க�ப���ள�.
எ���
ெசா���ைம,ம�மண� ேபா�றைவ ம��க�ப�ட
ஒ�றாகேவ
இ�றள��,
��ப�ற�ப��ற�.
�ழ�ைத� ��மண� இ��� ப�ேவ� �ழ�க��
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நைட�ைற�� இ���ெகா�ேட இ���ற�.
இ�லா� :
இ�லா� மத��� ெப�க�ைடய �ைல�பா�
எ�ப� �க�� ��த��ய �ைலெய�றா��, அ��
�ற�ப�ட ெச��க� அைன��� ெப�க���
ஆதரவாக இ����ள�. ப��ப��, ேவைல
வா���, வ�ைம ேபா�ற ச�தாய� பா�பா�க�
இ��தா�� ெப�க�ைடய �ைலைய �க��
ெத�வாக ெவ��கா���ற�.
 இ�லா� ெப�க�, இ�ஸா� ஆ�கைள�ேபா�
சமமான உ�ைமகைள� ெப���ளன�. அவ�க���
எ�த �தமான ஏ�ற�தா��� �ைடயா�.
 ஆ� �வாகர�� ெச�வத�� உ�ைம���
எ�றா��, ெப���� ச�சமமான �வாகர��
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உ�ைம���.
 ெசா���ைம���, ���க, தா��க உ�ைமக�
ெப�க��� உ��. அவ���� ேதைவயான எ�த
ஒ� ெதா�ைல ேவ��ெம�றா�� ெதாட�கலா�.
�ற மத�க�� இைவ��ைல எ�� �றலா�.
 இ�லா� ெப�க� எ�த ஒ� ஆைண��
��மண�
ெச��
ெகா�ள
உ�ைம���.
ெப�ேறா�க� ேத��ெத���� வா��ைக� �ைணைய
ெப��ைடய ஒ��த� ெபய��தா� ��� ெச��ட
ேவ���.
 வரத�சைண எ�ப� ஆ�க�, ெப�க����
ெகா��க ேவ��ய� எ�� ���ற�.

இ�லா�
�தைவக�
ம�மண����
ஊ����க�ப��றா�க�, அவ�ைடய ம�மண�
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எ�ப� ���� ச�க��� கடைமயா��. இைத
�ைறேவ�� ெசய�ப��த ேவ��� எ���றன�.

கல���
��மண�
இ�ஸா�க�ைடேய
ஊ����க�ப��ற�. இன ேவ�பா�ைட �ைற�க
�க�� �ற�த� எ�� ����றன�.
 ஒ� இ�லா� தா��� �க�ெப�ய ம����
ம�யாைத�� ெகா���ற�.
���தவ� :
���தவ மத� உலகள�� ��ப�ற�ப�டா��
ெப�க� எ�வா� நட�த�ப��றா�க� எ�ற ஒ�
�வாத� ��ட கால�களாக இ��� வ���ள�.
ெப�கைள� ெபா��தவைர ப�ேவ� �த��ர�க�
அ��க�ப�டா��
இ�ைறய
காலக�ட���
இைவயா��
��ப�ற�ப�வ��ைல.

103

ெப�க�ைடய �ைல எ�� ���ெபா�� ப�ேவ�
ஏ�ற�தா��க� உ�ளன.
 ெப�க�ைடய �ைல எ�ப� �க��
தா��ததாக��, ஆ��� �கரானவ�க� �ைடயா�
எ��ற�.
 �ற மத�கைள�ேபா� ெப�க� த�க�
வ�பா�கைள தானாகேவ ெச�� ெகா�ளலா�.
ஆ�, ெப� வ�பா� எ�ற பா�பா� �ைடயா�.
 ெப�க� �ற�களாக��, க��யா���யாக��
மா�வத�� �� �த��ர� உ��.
 ெப�க�, கணவ�கைள ம��� நட��ட
ேவ���.
அ�வா�
ெச���
ெப�க�
மா�ேபா��, ம��ேபா�� நட�த�ப�வா�க�.
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 ெப�க�ைடய அழ� எ�ப� ஆைட,
அ�கல�, ��த� ேபா�றவ������ ெப�வ�
�ைடயா�. உ�ள������ வர���ய அ��,
அட�க�, அ�ச� ேபா�றவ��� ெபற�ப��ற�.

ெப�க�
��மண�
ெச���ெபா��
��ைமயானவ�களாக இ��க ேவ���. �தைவ,
ம�மண�, பா�ய� ெதா�லா�கைள ��மண�
ெச�வ� தவ�. ��ைமயானவ�கைள ம��ேம
��மண� ெச�ய ேவ��� எ��ற�.
 ெப�க� ெப�ேறாைர ம��� நட��ட ேவ���,
ெப�ேறாைர ம��காதவ�க� ெகாைல ெச�ய�பட
ேவ��� எ��ற�.

ெப�க�
ஆலய�க��
அைம�ைய�
கைட�����ட ேவ���. அேத ேபா� அ�� எ�த
ேக���� ேக�க� �டா�, ேபச�� �டா�.
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 ெப�க� மாத�டா� ேநர�க�� யா�� அவைள
ெதாட��டா�. அவ� பய�ப���� ெபா��கைள
ெதா�� �ட��டா�. அ�வா� ெச��� ெபா��,
உடேன ���க ேவ���, ��கைள �ைவ��ட
ேவ���, இ�ைலெய�றா� மாைலவைர அவ�
��ைமய�றவராக இ��பா�.
 ஒ� ெப�, ஆ� �ழ�ைதைய ஈ��
எ����ெபா�� ஒ� வார� ��ைமய�றவளாக
இ��பா�. ஆனா� ெப� �ழ�ைதைய ஈ��
எ��தா� இர�� வார�க� ��ைமய�றவளாக
இ��பா�.
 ஆ�க�, ெப�கைள ஆள��ற�தவ�க�.
ெப�க� �ழ�ைத �ற�� வ�ைய அ�ப��க
ேவ��� எ�பத�காக கட�� உ�வா����ளா�
எ��ற�.
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 ெப�க��� ெசா���ைம �ைடயா�. ஆனா�
����
ஆ�
வா��
இ�லாத
ப�ச���
ெப�க��� ப�� உ�� எ��ற�.
��தமத� :
��தமத��� ெப�க�ைடய �ைல எ�ப� �ற
மத�கைள�ட ச�� ��ேனா��தா� ெச��ற�
எ��
�றலா�.
ெப�கைள
ம��ேபா��,
மா�ேபா�� நட���ற�. ��த வ��� அைம�ைய
�ைல நா��வேத இத� ேகா�பா�க�� ஒ��.
 ெப�கைள மா�ேபா��, ம��ேபா�� நட��ட
ேவ��� எ�ப� அ��பைட� ேகா�பா�.
 ெப�கைள ஆ��க வ��� நட��� ெச�வ��,
வா��� உய�வான இட���� இ�� ெச�ல
ேவ���.
ச�தாய
வ�வைம�ைப�
ப��

107

எ�த�தமான பா�பா�� இ�ைல.
 ெப�கைள வ�பா��� தல�க�� அ�ம��ப�
ம��� �ற�களாக��, ஆ��க��� ஈ�படலா�
எ��ற�.
 ஆ���� ெப� �கரானவ�க�. இ�ேவ ெப�
சம��வ�ைத� ப�� ேப�ய �த� மதமா��.
 ெப�க� த�க�ைடய கணவ��� எ�த ����
�ைன��ட� �டா�.

ெப�க�
ெகா�ரமாகேவா
வ��ைற�ேலா ஈ�பட� �டா�.
 ெப�க� ��ேயா�ட��,
அ�பாக இ���ட ேவ���.


அைனவரா��

அ�ல�

�ற�ட����

ம��க�ப�பவளாக,
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ம�யாைத���யவளாக ச�க��� ஏ��� ெகா���
வைக�� நட��ட ேவ���.
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5

ெப� க��

இ�ைறய காலக�ட��� க�� �க�ெப�ய
மா�ற�ைத ெப�க�ட��� அ��� வ���ள�.
ெப���� க�� ெப�வ� அ�� �த�
இ��வைர ப�ேவ� மா�ற�கைள க�ட வ�ண�
இ��� வ���ள�. ெப�க� க�� ெப�வ�
எ�ப� �க�ெப�ய �ஷயமாக க�த�ப�� வ�த�.
மத�க� ெப� க��ைய அ��க��தா��, ப�ேவ�
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மத�க� ெப�க��ைய ம��� வ���ள�. ஆனா�
இ�� அைனவ�� க�� ப�லலா� எ��ற மா�ற�
ஏ�ப���ள�.

இ�லா�� ெப� க���� :
இ�லா�ய மதமான� ெபா�வான க��ைத
வ�ெமா��ற�. அத�� ஏ�றா�ேபா� த��ைடய
��த �லான �ரா�� ெப� க��ைய� ப����
அத�ைடய கடைமகைள� ப���� எ����
���ற�. ஒ� ெப� ஞான� ெப�வ� க����
�லேம. இ� ஒ� அ��பைடயான கடைமயா��.

111

ஆ�, ெப� எ�ற பா�பா� அ�லா���
�ைடயா�, க�� எ�ப� ெபா�வான ெசயலா��.
இத� �ல� உலக ஞான� ெபற���� எ��றா�
ந�க�. ஒ�ெவா� இ�லா�ய� ெப� ம���
இ�லா�ய ஆ� ஞான� ெப�வ� க����
�லேம. எனேவ க�� இ�வ���� ஒ�
அ��பைடயான கடைமயாக இ��� வ���ள�.
வரலா�� ��யாக நா� பா����ெபா�� ெப�க�
�.�.
859ஆ�
ஆ���
ப�ேவ�
க��
��வன�க�� ப��� வ�தன�. அ�� கேரா�
ப�கைல�கழக� �க�� �ரபலமான�. ��ன�
12ஆ� ��றா������ 13ஆ� ��றா��வைர
ஆ�� ெச�த ஆ�த� வ�ச� ெப� க���� உத��
ெதாைகக� வழ�� வ�த�. �கம� ந���
மைன�யான க��ஜா க�� ெப�� �க� �ற�த
ெப� ெதா�ல�பராக �ள��னா�. இத���
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காரண� ெப� க��ைய
ஊ����தா� எ�பதா��.

ந�க�

அ�கள�

இ�லா�ய� ேகா�பா�க� அ��பைட�� ஆ��,
ெப���
க��ய��
ெப�வ�
ஒ�
அ��பைடயான உ�ைம எ�றா�� க�� மத
க���பா�கைள��, க�டைளகைள�� சா��ேத
இ��� வ���ள�. ெப�க� ெபா�வாக மத
அ��பைட�ேல க�� க�க ����. ���பாக
ேபாதைனக�, ம��க�� ெபா� இட�க��
ம��ேம ப��� ���ைல இ����ள�. ெப�க�
க�� ப��வ� �க�� க�னமான ஒ�றாக இ���
வ���ள�. ப��க� ெச�ேறா அ�ல� க������
ெச�� ப��வ� எ�தானதாக இ��த� �ைடயா�
எ��
அ�ஞ�க�
����றா�.
இ�ைறய
காலக�ட��� �ட இ�லா�ய� ெப�க� க��
க�ப� �க�� க�னமான ஒ�றாகேவ இ���
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வ��ற�. மத��� உ�ைம �� இ��தா��
நைட�ைற�� ஆணா��க மனேபா�� க�����,
ேவைலவா���
ெப�வ���
ெப�க���
இைட�றாக உ�ள�. இ�லா�ய� ெப�க���
க��ய�ைவ ெப��� த�வைத இ�லா�ய
ஆ�க� ����வ��ைல. அ�க� ப��தா�
ஆ�கைள ேக�� ேக�பா�க�.ெப� ேக��
ேக�ப� தவ� எ��� ஆணா��க மன�ேபா�ைக
இ�லா�ய பழைமவா�க� கைட����றா�க�.
க�� க�ப�� �க�� ��த�� இ��பவ�க�
இ�லா�க�தா�. அ��� ���பாக இ�லா�
ெப�க� க�� க�ப�� �க �க� ��
த����ளன�. இ�லா� ஒ�ேபா�� ெப�கைள�
க�� க�க ேவ�டா� என தைட ேபாட��ைல.
அ��ய ஆ�க��, அ��ய ெப�க�� இர�டற�
கல�� �ட� �டா� என� க��ேய மத
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பழைமவா�க� க�� க�பத�� தைட �����றன�.
ப�ேவ� இட�க�� ெப� க�� க�ப� தைட
ெச�ய�ப���ள�. இைத ��� ெப�க���
தா��த�
நட��வேதா�,
வ��ைறகைள�
����� ����றன�.

ஆ�கா��தா�
ம���
பா��தா��
�ல
ப��க�� ெப�க� க�� க�க� �டா� என மத
��ரவா�க� எ���� ெத���� வ�தன�. ெப�க�
கைடக���� ெச�ல� �டா� என� க���பா�
���தன�. இ�த �ழ�� பா��தாைன� ேச��த
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மலாலா �ச�சா� எ��ற 14 வய� மாண� ெப�
க��ைய ஊ����பத�கான �ர�சார� ெச�தா�.
மலாலாைவ
த�பா�
மத�
��ரவா�க�
��டன�.உ�����
ேபாரா�ய
மலாலா���
இ��லா�� அர� இலவச ���ைச அ��� உ�ைர�
கா�பா��ய�. த�ேபா� ெப� க��� ேபாரா�யாக
மலாலா உலகள�� �ரபல� அைட����டா�.
அர� நா�க�� ���� ஒ� ெப� ப��ப��
இ�லாதவராக இ���றா�. இ�� பா� ெப�க�
அ��பைட� க�� ெப�வத��� ேபாராட ேவ��
உ�ள�. உல�� அ�க இ�லா� ம�க� ெதாைக
ெகா�ட நா�களான இ�ேதாேன�யா, வ�க ேதச�,
பா��தா�, அர� நா�க�� ெப� க�� �க��
�ைறவாக உ�ள�.
இ��யாைவ� ெபா��தவைர இ�லா� ஆ�க�
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63% ம��� இ�லா� ெப�க� 50% எ��த��
ெப���ளன�. �ற மத�கைள ஒ����ெபா��
இ�லா�
ெப�க�
எ��த���
�க��
��னைடைவ�
ெப���ளன�.
இ�லா�க�
இ��யா�� 17 ேகா� ேப� உ�ளன�. உ��ர
�ரேதச�, �ஹா� மா�ல�க�� அ�கள��
இ�லா�க� வா���றன�. ஆனா� எ��த��
எ�� பா��தா� 35.6% உ�ள�.ேகரள மா�ல���
அ�கள�
இ�லா�
ெப�க�
எ��த��
ெப���ளன�.
இைத�
ெதாட���
ஆ��ரா,
த��நா�, க�நாடக� உ�ள�. வட மா�ல�கைள�
ெபா��தவைர ஹ�யானா�� இ�லா� ெப�க�
எ��த��� �க�� ��த����ளன�. ெதாட�க�
க����
இ�லா�
ெப�க�
அ�கள��
ப��தா��
இைட�ைல
க����
���த�ப��றா�க�. இத��� ப�ேவ� காரண�க�
�� ைவ�க�ப��ற�.
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 வ�ைம அர� ச�ைகக�� பாரா�கமான த�ைம.
 இ�லா� ஆ�க� வ��தக�, ைக�ைன�
ெபா��க�
ம���
இதர
ெதா��க��
ஈ�ப���றன�. எனேவ இைட�ைல� க���ட�
இவ�க� ��� ���றா�க�.
 இ�லா� ெப�க� அ�க� ப��� இ��தா�,
ப��காத
ஆ�க����
��மண�
ெச��
ெகா��ப� க�ன�. இதனா� ெப�க� இைட�ைல�
க���ட� ���த�ப��றா�க�.
 இ�லா� ெப�க� ப�வமைட�த உட� ஆர�ப
அ�ல�
ெதாட�க�
க�������
���த�ப��றா�க�.
 உ�� ப��க� இ��� பழைமயான க��ைய
ேபா��பதா�
நைட�ைற��
உ�ள
க��
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வள����� ஈ�ெகா��க இயல��ைல.
 இ�லா�ய� க�� ��வன�க� ஆர���தா��
ெப�க��� ����ைம ெகா��ப��ைல.
ெப�க���� இ��மத�� :
ெப� க��ைய� ெபா��தவைர ஆ�, ெப�
ேவ��ைம ெப��� உ�ள�. இ�� மத��� பல
ெப� ெத�வ�க� இ��தா��, க��� கட�ளாக
சர�வ� ேத�ைய வண���றா�க�. எ���
ெப�க� க�� க�ப� எ�பத�� ���ய��வ�
ெகா��க�ப�வ��ைல.
இ��யா�� இ�� மத�ைத� ��ப��பவ�க� 80%
ேப�. ஆ�க� ம��ேம அ�கள� எ��த��
ெப�றவ�களாக இ���றா�க�. ப�ைடய கால�
�த� இ��வைர ெப���� க�� ம��க�ப�ேட
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வ��ற�. இ�� மத������ ���த ��த�, ைஜன�
ம��� ��பா�ைமயான மத�களான ���ய�
ேபா�ற
மத�க��
ெப�க�
அ�கள��
ப��தவ�களாக��, எ��த�� ெப�றவ�களாக��
இ���றா�க�. இ�� மத��� உ�ள ெப�க�
ெதாட�க� க��ைய 70% ப���றா�க�. ஆனா�
அத��ேம� ப���� ெப�க�� எ���ைக
��த� �க�� �ைற�� ���ற�.
ெப����� க��ெய�ப� �க�� அவ�யமான�
எ�� இ�� மத� ���ற�. ஆனா� க�� க�ப�
���யம�றதாக��, அ� எ�ெபா��� இர�டா�
இட���தா� ெப�க��� ைவ�க�ப�� இ��த�.
ெப� ஆ�கைள�ேபா� ப��க���� ெச��
ப��க ��யா�. ெப�க� ���ைன பராம��ப�,
�ற சட��க� ெச�வ�� �ற�பட இ��ததாக
ேவத�க�
���ற�.
ெப�க�
��மண�
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ெச�வத����� ���� ச�ம�த�ப�ட அைன��
ேவைலக�� ேத��� ெப�றவராக இ��க ேவ���.
சைமய�, ைக�ைன� ெபா��க�, ��கைள
பராம��த�, அழ�, கைல ேபா�ற 64 �ைறக��
ேத��� ெப�றவளாக இ��தா� ம��ேம ெப�,
க�� அ�� ெப�றவராக க�த�ப�டன�.
இ��யா��
இ���
ெப�க�
க��ய��
ெப�வ�� ��த��ேய உ�ளன�. இத�� இ��
ச�க� இ��� ஆணா��க ச�கமாகேவ இ���
வ��ற�. �ல மத�க�� ெப�க��� உ�ள
அ��பைட
�த��ர��ட
இ��
ெப�க�
ெப�வ��ைல. இ�� மத������ ���த மத�க�
ெப�க�ைடய க��, எ��த���� அ�க
���ய��வ� அ����ற�. ெத� இ��யா��
இ��� ெப�க� அ�கள�� எ��த�� ம���
க�� ெப�� இ���றா�க�. இத��� காரண� ச�க
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�����தவா�க��
ப�க��பா��.
வட
இ��யா�� எ��த�� ம��� க��ய��
ெப�றவ�க� �க�� �ைறவாகேவ உ�ளன� இ���
ெப�க� அ�கள� க�� ெப�வைத ெப�ேறா�கேள
����வ��ைல. இத��� பழைமவாத� க��ேத
அ��பைட� காரணமாக உ�ள�.
வட இ��யா�� ப�ேவ� ஊ�க�� க� ப�சாய��
எ�ற ெபய�� ெப� க�� ம��க�ப�� வ��ற�.
நகர�க��
ெப�க����
��ேன�ற�க�
ஏ�ப�டா��, �ராம��ற�க�� ெப�க����
���ய��வ� ெகா��ப��ைல. வ�ைம ேபா�ற
ச�க �ர��ைனக�, �ட ந���ைகக� ேபா�ற
�ர�பாடான
க���களா�
ெப�க��
��ைமபடாம� இ��� வ��ற�.
ஆ��ேலய�க� க���� ெச�த மா�ற�க� ம���
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இ��
மத���
ெப�
க����
இ��த
�ர�பாடான க���களா� பல� ���தவ மத�ைத
த�வ ஆர���தன�. தா��த�ப�ேடா�, மைலவா�
ம�க��� இ�� மத��� க�� ம��க�ப�ட�.
க���� ஏ�ப�ட �ர��ைனக� சா� �ர��ைனக�
அைன�ைத�� க���� ெகா�� க��, ம���வ�,
நல உத�க� ெப�வத�� பல� ���தவ�ைத
நா�ன�.
இவ�கைள த�க ைவ��� ெகா�ள ப�ேவ�
��பா�ைமயான க�� ��வன�கைள ����வ
மத� ெதாட�� க��, ம���வ� ேபா�ற
ேசைவகைள
ெச��
வ�தன�.
இவ�கைள
த�கைவ���ெகா�� ���தவ�ைத நா� ��வ��
பர��வேத
இத�
ெப��
ேநா�கமாகேவ
ெகா�டன�.
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���தவ மத��, ெப� க����
���தவ மத� ெப� க��ைய� ப���
���ெபா��,
ெப�க�,
ஆ�க����
���ப��தவராக இ��க ேவ���. ஆனா� ெப�
க��ைய� ெபா��தவைர 76% எ��த�� ெப��
இ���றா�க�.இத�� ���ய காரண� ���தவ
மத� அ�கள�� க��, ேசைவ, ம���வ�,
நல���ட�க�� ெப�மள�� ஏைழ, எ�ய
ம�க��� ெச�� ெகா��தேத ஆ��.
க���� அ�க ���ய��வ� ெகா��ததா� ஆ�,
ெப� ேபத��� க�� க�றன�. ப�ேவ�
உத�களா� இ�பால�� க�� க�க ���த�.
���தவ மத��� �ற ��பா�ைம மத�கைள�ட
ஓரள� எ��த�� ெப�றவ�களாக உ�ளன�.
ைப�ைள� ெபா��தவைர ெப� க��ைய� ப��
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�ர�பாடான க��� இ��� வ���ள�. ெப�க�,
க��ய�ைவ� ெபற ேவ��ெம�றா� ஒ��
கணவ� �லமாகேவா அ�ல� �ற ஆ�ட�
ேக��� ெத��� ெகா�ள ேவ���. ெப�க�
ச���க�� ேபச� �டா�, மத� சா��த எ�த
ேக��ைய��
எ��ப�
�டா�.
வ�பா�க��ெபா�� ேக��க� ேக�க� �டா�.
அ�வா� ச�ேதக�க� எ��தா� த�க�ைடய
கணவைர ேக��க� எ��ற�.
ெப�க�
எ�ெபா���
ஆ����
���ப��தவ�களாக இ��க ேவ���, அவேர
கட�� அ�ைள� ெப�றவ�. ஒ� ஆ�����தா�
ெப� உ�வா�க�ப���ளதா�, ஆ� அ�க�
ெத��தவனாக ெசா�ல�ப��ற�. எ�த�தமான,
ச�ேதக�க�
எ��ெபா���
த��ைடய
கணவ�டேமா அ�ல� ஆ� தைலவ�க�டேமா
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ேக��� ெகா���க� எ�� ���ற�. ஒ� ெப�
ேப�வ�, ேக�� ேக�ப� தவ�, இ� மத���ேக ஒ�
அவம��� எ��ற�.
���தவ மத��� ெப� க���� ���ய��வ�
ெகா��தா��, இ��யாைவ� ெபா��தவைர ெப�
க�� ம��க�ப�ட ஒ�றாகேவ உ�ள�. மத
மா�ற��� �ல� ஒரள� க��ய�� ெப��
இ��தா�� அைவ ��ைம ெபற இயல��ைல
எ��� �ைலதா� இ��� உ�ள�. எ���
ஓரள��� ெபா�ளாதார மா�ற�ைத ெப�க���
வழ����ள� எ�� �றலா�.
�ற மத�க�� ெப� க�� :
�ற மத�க��� ெப� க�� ��த��ய
�ைல��தா� உ�ளன. இ��யாைவ� ெபா��தவைர
ெஜ�ன மத��� 90% க��ய�� ெப���ளன�.
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இ�� மத �ர�பா�களா� இ�மத������
ெவ�ேய�யவ�க�
அ�க�
ப��தவ�களாக
இ���றா�க�. ���ய மத��� 64%, ப��த
மத��� 70%, இ�லா� 50%, ���தவ��� 76%
என ெப�க�ைடய க�� �ைல உ�ள� என
ஆ��க� ���ற�.
ெப� க��ைய� ெபா��தவைர இ���க�
ெதாட�க�
க����
(75%)
ெப�கைள
அ����றா�க�. இைட�ைல, ேம��ைல க�����
ெச���ெபா��
�ைறவானவ�கேள
க��
ப����றன�. �ற மத�க�� 90% ெப�கைள
ெதாட�க� க���� அ���னா�� இ���,
உய�க�� ெச���ெபா�� �ைறவான ெப�கேள
ெச���றன�.
எ��த�� ெபறாத ெப�க� எ�� பா��தா�,
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இ��யா�� �மா� 59.5% இ�லா� ெப�க�
உ�ளன�. இைத� ெதாட��� இ�� மத��� 42.2%,
���தவ���
22.7%,
ைஜன���
10%,
ப��த��� 30%உ�ளன�.
ெப� க�� �ல� பல ெப�க� சா����ெகா��
இ���றா�க�. அைன��� �ைறக��� ெப�க�
சா���� ெகா�� இ���றா�க�. �ல மத
எ����கைள��
கட��,
ெப�ய
�ைல��
வ��றா�க�
எ�ப�
உ�ைம.
மத�க��
�ர�பாடான க����கைள ��க ேவ���. ெப�
சம��வ� எ�ப� க�� �லேம சா��ய� எ��
அைனவைர�� உணரைவ�க ேவ��� என
க��யாள�க� ����றன�.

128

6

மத�� ஆைடக��

மத� ேதா��ய கால��த� இ��வைர ப�ேவ�
வைகயான ஆைடக� ��ப�ற�ப��ற�. ஒ�
மத������ இ�ெனா� மத�ைத �ைகப���
கா��வத�காக��, ஆைட, சட��க�, வ�பா�
ேபா�றைவ
ெப���
அைம�ற�.
மத�
ெப�க���� �த��ர� ெகா����ளதா எ��
ேக�டா� இ�ைல எ��தா� ��யாக ேவ���.
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���பமான ஆைட அ�வத�� மத� எ�த�தமான
�த��ர�ைத��
ெப�க���
அ��த��ைல.
மாறாக
அட���ைறைய��,
ஆணா��க
மன�ேபா�ைக�� த���ள�. இ��� ப�ேவ� மத�
தைலவ�க� ��� ஒ� வாத� ெப�க� உ����
ஆைடயா� ெப�மள� வ��ைற நட��ற�.
ெப�க� க��யமான ஆைடகைள அ���க�
எ��
ெப�க���
ஆைட
க���பா�ைட
�����றன�. ப�ேவ� இட�க�� உைட��
எ�ரான வ��ைற��, எ����� வ�� ெகா��தா�
இ���ற�.
இ�லா�ய ெப�க�� ஆைட�� :
இ�லா�ய ெப�கைள� ெபா��தவைர ஆைட�
க���பா� �க�� ���யமான�. ஆைட����
அ�க க��பா�க� ���க�ப��ற�. இ�லா�ய
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ெப�க��� ஆைட உ���வ�� சம��வ�
�ைடயா�. ஆணா��க மன�ேபா��� காரணமாக
க���பா�களான ச�கமாகேவ இ�லா� ெப�க�
ெப���
நட�த�ப���றன�.
ஆைட�
க���பா�கைள ���ெபா�� அவ�க� �தான
தா��த� அ�க�ப�யாக நட�த�ப��ற�. ப�ேவ�
இ�லா�ய நா�க�� இைவ ��ப�ற�ப��
வ��ற�.
ெப�க� எ�த ஆைடைய அ��தா�� அத�ட�
��கா அ�ல� ��கா� எ��� ஆைடைய அ�ய
ேவ���. இ�த ஆைட தைல�த� கா� வைர
��வ�� �ட�ப�� இ��க ேவ���. ைகக�
ம��� கா�க� ம��ேம ெவ�ேய ெத�யேவ���.
�க� ��வ�� ���� பா��பத�� ம��� ஒ�
��ய �வார� இ����. இ�லா�ய� ேகா�பா���
அ��பைட�� ெப�க� த��ைடய �க�ைத
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அ�ல�
உடைல
கணவ���
ம���
கா�டேவ���. �ற ஆ�க� பா��க��டாத
வைக�� ��கா எ��� ஆைட அ�ய ேவ���.
ெப�க� க��யமான �ைற�� ஆைட அ���ட
ேவ���.ஆபரண�க�,
நைகக�
ேபா�றைவ
ெவ�ேய
ெத�யாதவா�
ஆைட
அ���ட
ேவ��� எ��ற�.
��கா
ஆைடைய
அ��ய�
��வமாக
பா����ெபா�� அ�ைறய ேராமா�ய ஆ����க
ெட���ய� ���தவ�க� ��கா அ��தன�. இ�த
ஆைட பாைலவன மண�����, பாைலவன
�ய�����
பா�கா���
ெகா�வத�காக
��ப�ற�ப�� வ�தன எ���றன�. அர� ம���
ெப��ய நா��� ெப�களா� ��கா ெப���
உ��த�ப�டதா� இைத இ�லா�ய ெப�க�
��ப�ற �க�ெப�ய காரணமாக அைம���ள�.
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இ�லா�ய� ேகா�பா���ப� ��கா அ�வ� ஒ�
மர�. ம�த� உ�வா��ய �ஜா��� ஆ�, ெப�
எ�வா� ஆைட உ��த ேவ��� எ�� ���ற�.
ஆனா� ஆ�க� ஆைட க��பா�கைள ெப���
��ப��வ��ைல. இைவ ெப�க��� ம��ேம
���க�ப�� வ��ற� எ�� �றலா�. ப�ேவ�
இ�லா�ய நா�க�� ெப�க� ��கா அ�வைத
க�டாயமா�க�ப���ள�.
அ�வா�
��கா
அ�ய��ைல எ�றா� ைக� ெச�த�, தா��த�,
க�ரவ� ெகாைலக� ேபா�றைவ நட�த�ப��ற�.
இவ����� பய�� ப�ேவ� ெப�க� ��கா
அ��றா�க�.
எ���
��கா
அ�வ�
அவ�க�ைடய
���ப�
ம���
உ�ைம
எ���றன�. இ�வா� இ��தா�� இ��யா,
பா��தா�� இ�லா�ய ெப�க� உ����
ஆைட����
எ�த�தமான
க��பா�க��
�ைடயா�. ��கா அ�வ� அவ�க�ைடய உ�ைம
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சா��த� எ��றா�க�.
ஆ�கா��தா�� உ�ள த�பா�க� ெப�க�
க�டாயமாக ��கா� அ�ய ேவ��� எ��
க��பா� �����ளன�. இ� �ற�ப��ெபா��
இவ�க���
வ��ைற
தா��த�
நட�த�ப��ற�.த�டைனக�����
ெப�க�
த��வத�காக
இ�த
ஆைடகைள
ஏ���
ெகா��றா�க�. ���� நா��� இ�லா�ய
ெப�க� ெப�மள� ��கா அ�வ��ைல.
மத�சா���ைம ெகா�ைகயா� ஆைட க���பா�
ெப�க��� இ�லாம� ேபான�.
���� ம��� ���ய நா�க�� ப��க�,
அ�வலக�க�, ப�கைல� கழக�க�� ெப�க�
�ஜா�க� உ���வைத தைட ெச���ள�. ச��
அேர�யா, ஈரா� நா�க�� ஆைட� க��பா�கைள
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தள��த��ைல.
இதைன
க�கா��க
மத�காவல�கைள �ய��� ஆைட� க���பா�ைட
��பவ�க��� க�� த�டைனகைள வழ��
வ��ற�.
ேமைல நா�க�� இ�லா�ய ெப�க� ��கா
அ�வ�� உ�ள �ர��ைனகைள இ�லா�ய
ேபா�யா எ�� ����றன�. இ�� ப�ேவ�
பா�கா��� �ர��ைனகைள, ப�ேவ� நா�க�
ச���த வ�ண� இ���ேறா� எ���றன�.
�ரா��,
ெநத�லா��,
அெம��கா
ேபா�ற
நா�க�� �க� ��வ�� ��� ��கா��� தைட
�����ள�.
ப�ேவ�
அர�
உத�கைள
ெப�வத�� ெப�� தைடயாக ��கா உ�ள�. இத��
���ய
காரணமாக
இ��பைவ,
அைடயாள�ப���வ�� �க�� க�னமாக உ�ள�.
ஓ��ன� உ�ைம வழ��வ��� ம��� ப�ேவ�
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உ�ம�கைள வழ��வ�� ��க� ஏ�ப��ற�
எ��ற�. ப�ேவ� ��ற�கைள ெச�����
ேபா��ட�
இ���
மைற��ெகா�ள
இ�
உத��ற�. இதனா� பல நா�க�� ��கா��� தைட
���க�ப��ற�.
��கா அ�வதா� ப�ேவ� உட� பா���கைள
இ�லா�ய ெப�க� ச�����றன�. ைவ�ட�� D
�ைறபா� ஏ�ப��ற�, ேதா���� ேநா�, மா�பக�
��� ேநா� ஏ�பட அ�க வா����ளதாக �����
ஆ�� ���ற�. ��கா அ�வ� இ�லா�ய
ெப�க�ைடய மர�, அவ�க�ைடய உ�ைம எ��
பல�� க����றன�. உலகள�� ேம�ெகா�ட
ஆ��� 33% ���� ெப�க� ��கா அ�வ�
தவ� எ���றன�. அேத சமய��� பல ெப�க�
��காைவ எ�����றன�.
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இ�� மத��� ஆைட :
இ�� மத�ைத� ெபா��தவைர ேவத கால��
கலா�சார �ைறேய இ�றள�� ��ப�ற�ப��
வ��ற�. அ�� �க�ெப�ய ப��ைன ேசைல ஆ��
வ��ற�, ெப�க�ைடய பார�ப�ய ஆைடயாகேவ
இ�றள�� ேசைல ��ப�ற�ப�� வ��ற�.
��மண�க�� ெதாட�� ப�ேவ� �பகா�ய�க�,
��க� ேபா�றவ���� ேசைல பய�ப��த�ப��
வ��ற�.
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இ��யா, இல�ைக, ேநபாள�, பா��தா� ேபா�ற
நா�க��� ேசைல ெப�மள� பய�ப��த�ப��
வ��ற�. ேசைல ஒ�ெவா� மா�ல�����
த��தவா� மா�ப��ற� எ�� �றலா�. ஒ� இ��
ெப�ைண அைடயாள� கா�ப� எ��. ெந����
�க�� ெபா�� ைவ�ப��, ���ம� இ�வ��,
ெப�க� ��மண� ஆனவ�களா, இ�ைலயா எ��
ெத��� ெகா�ள ����. இ��� ெப�கைள�
ெபா��தவைர ப�வமைட�தஉட� கா�� ெகா��
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ேபா�வ� வழ�கமாக இ���ற�. இத�� அவ�க�
��� �ள�க� கா��, க��� ெப�ைண அ�டாம�
இ���� எ���றன�. இேதேபா� ��மணமானவ�
எ�� கா��வத��� ெம�� பய�ப���வ�
வழ�கமாக இ��� வ���ள�. ஆைட�ட�
ெப�மள� நைககைள ேச���� ெகா�வ��
அழ�ப��� கா�ட வைளய�க�, ஆபரண�க�
ேபா�றவ�ைற பய�ப�����றன�.
உலகமயமா�க� ெகா�ைகயா� ப�ேவ� வைகயான
ேம�க��ய
ஆைடைய
இ���
ெப�க�
பய�ப�����றன�.
இதைன
ஏ���
ெகா�ளாதவ�க�
ெப�க���
தா��த�
நட����றன�.ெப���� ஏ�ற ஆைட ேசைல,
ேசா�. இதைனேய பய�ப��த ேவ��� எ��
இ�� அைம��க� ேபாரா���றன�. ெப�க�
ேம�க��ய உைடகைள அ�வதா� கலா�சார�
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ெக����டதாக� �� அவ�க��� எ�ராக �ல�
ேபாரா���றன�.
���தவ ெப�க�� ஆைட��:
���தவ மத��� ஆைட�� எ�� எ�த�தமான
க���பா��
�ைடயா�.
ஆைட
எ�ப�
அவ�க�ைடய ���ப�, எைத ேவ��ெம�றா��
உ��தலா�. ஆனா� அநாக�கமாகேவா அ�ல�
க��யம�ற �ைற�ேலா ஆைடைய உ��த�
�டா� எ��ற�. இேதேபா� ஆதா�, ஏவா�
கால��� ��வாணமாக வா��தன�. எ�ேபா� பாவ�
ெச�தா�கேளா அ�� �த� ஆைட�� ேதைவைய
உண��தா�க� எ�� ைப��� �ற�ப��ற�.
ஆைட�
க���பா�
க��யா������,
ேபாதக�க���� ம��� ெபா���� எ��
���ற�. இதர ெப�கைள� ெபா��தவைர
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எ�த�தமான ஆைட� க���பா�க�� �ைடயா�.
��ைம�� த��தவா� ஆைடகைள�� ����வ
ெப�க� மா�� வ��றா�க�.
���ய ெப�க�� ஆைடக�� :
���ய ெப�கைள ெபா��தவைர ஆைட �த��ர�
இ��தா��, இவ�க� பழைமயான ஆைடகைள
ெப��� �����றா�க�. ���ய�க� ெபா�வாகேவ
தைல�பா க��வ� வழ�க�. ���ய ஆ�க� ம���
ெப�க� ெப�மள� தைல�பா க���றா�க�. இ��
இவ�க� மாற ெதாட����டன�. ந�ன ேம�க��ய
ஆைடகைள பய�ப��த ஆர���� ��டன�.
���ய�க� அைனவ�� தைல�பா க��வ�
�ைடயா�.
���ய
ெப�க�
ச�வா�க��,
ேம�க��ய
ஆைடக�, ேசைல, ��தா� ேபா�ற ஆைடகைள
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உ����றா�க�. எ�த�தமான எ���ைப�� ���ய
ஆ�க�
ெத���ப��ைல.
ஆைடைய�
ெபா��தவைர ெப�க�ைடய ���ப�. ெப�க�
ம�றவ�க� ம���� வைக�� ஆைட உ���ட
ேவ��� எ�� ம��� க����றன�.
��த ெப�க�� ஆைட�� :
��த மத��� ெப�க� ஆைட அ�வ� ப��
எ�த�தமான க���பா�க�� �ைடயா�. ஆைட
எ�ப� அவரவ� நா����� த��த மா��
மா��யைம�� ெகா�ள ேவ���. எ�த ஆைட
அவ�க��� ெபா��தமாக உ�ளேதா அதைன
அ�யலா�. ��த ெப�க� ��த ���ைர
ெபா��க�ப�ட ஆபரண�கைள க���� ேபா���
ெச�வா�க�.
��த �ற�கைள� ெபா��தவைர ஆைட� க��பா�
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உ�ள�. தைலைய ெமா�ைடய���, ஆர�� �ற
ஆைடகைள பய�ப��த ேவ���. ெச���
அ�யாம�
ெவ��
பாத�க��
நட�க
ேவ��ெம�� �ற�ப���ள�.
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7

வா���ைம

ஆ�க��� ம��ேம வா�� அ���� உ�ைம
வழ�க�ப����த�. ெப�க���� வா���ைம
வழ�க ேவ��� எ��ற இய�க� �ரா�� நா���
(1780-90)
ேதா��ய�.
அ�ேடா�
க�ட�ெச�(Antoine Condorcet), ஒ��� �
ெகௗ�� (Olympe de Gouges) ஆ�ேயா� ���ய
ப�� வ��தன�. ேத�த�� ப�ேக��� உ�ைம
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ெப�க���� வழ�க�பட ேவ��� எ��
ேகா��ைக
எ���ன�.
உலக�
��வ��
ஆ�கா�ேக ச�க �����தவா�க� ேபாரா�ன�.
��ட�, ����� ம��� ஐ��ய அெம��க
நா�க�� �ல ேம�� மாகாண�க�� வா�க����
உ�ைமைய 1860ஆ� ஆ��க�� ெப�றன�.
����� ��ேய�ற� ப��யாக இ��த ���லா��
நா�, வள��த எ�லா� ெப�க���� வா���ைம
வழ��ய �த� நாடாக 1893இ� �ற���ற�.
ஆ��ேர�ய ��ேய�ற� ப���� ெப�க�
1895இ� வா���ைம ெப�றன�.
ஐேரா��ய நா�க�� ெப�க��� �த� �தலாக
வா�க���� ம��� ேத��ெத���� உ�ைம
��லா��
நா���
1907ஆ�
ஆ���
வழ�க�ப�ட�. ெப�க� நாடா�ம�ற�����
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ேத��ெத��க�ப�டன�. இ��யா�� 1919இ� தா�
ெப�க��� வா�க���� உ�ைம வழ�க�ப�ட�.
ஆனா� ப��த ம��� ெசா�� உ�ள ெப�க�
ம��ேம வா�க���� த�� ெப�றவ�க� எ�பதா�
�க� �லேர வா�க��தன�.
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அைன�� நா�க��� ெப�க� ேபாரா�ேய த�க�
வா���ைமைய ெப�றன�. ெப� வா���ைம ஒ�
ம�த உ�ைம என ஐ.நா. அைம�� 1979இ� தன�
அ��ைக�� ��ய�. இ����� �ல நா�க��
ெப�க��� வா�க���� உ�ைம ம��க�ப�ட�.
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2008ஆ� ஆ���தா� ��டா� நா��� ெப�க�
வா�க��க��, ேவ�பாள�களாக ேபா�����
உ�ைமைய� ெப�றன�.
ெப�க�� ெசா���ைம�� :
ெப�க��� ஆர�பகால� �த� இ��வைர
ெசா���கைள
ைவ���
ெகா���
உ�ைம
�ைடயா�. உலகள�� ெப�க��� எ�� 1%
ம��ேம ெசா���க� உ�ளன. இ��� ப�ேவ�
ேபாரா�ட�க� �லேம சா��யமான ஒ�றாக இ���
வ���றன.
உலகள��
ஆ���
சமமான
��த��� ெப�க��� ெசா��� ப���ைல எ��
�றலா�. ஒ� �ல ெப�க� ம��ேம ெசா���கைள
ைவ���ளன�.
வ�க�
ெச�பவ�க�,
ெதா��சாைலக�, ப��� ச�ைத, ஊடக�, ந�ைகக�
ேபா�றவ�க� ம��ேம ெசா���கைள த�க�
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ெபய�� ைவ���ளன�.
இ��யாைவ�
ெபா��தவைர
ெப�க�
பல
ேபாரா�ட�க� நட��ய �ற�தா� ெசா���ைம
�ைட��� வா���ைன ெப�றன�. உல�� உ�ள
ப�ேவ� நா�க�� வா�� ெப�கைள ஒ����
ெபா�� இ��ய ெப�க��� சமமான ெசா���ைம
எ�ப� ம��க�ப�ேட வ���ள�. ஆ�கைள�ட
�க��
�ைறவான
அள��
ெசா���ைம
வழ�க�ப���றன.
ெசா���ைமைய�
ெபா��தவைர ���� ெதாட�� மத�வைர
அைனவ�� மா�ப�ேட இ���றா�க�. ப�ேவ�
மத�க�� த��ச�ட�க� �ல� ெசா���ைம
��வ��க�ப��ற�.
த��ச�ட���
அ��பைட�ேலேய
ெப�க�ைடய
ெசா���ைம�� பா��க�ப�� வ��ற�. இ� த�ர
மத�����ேள உ�ள ப�ேவ� மத ���க�
149

கலா�சார ��யாக��, பழ�க வழ�க�களா�
ெப�க�� ெசா���ைமைய� ��மா����றன�.

ம���� பா�, ����� பா�. – மாேச��
இ��, ���ய�, ப��த�, ைஜன� ேபா�றைவ
ஒ���ைண�த ெசா���ைம ச�ட�ைத 1956ஆ�
ஆ��
ெகா��
வ���ள�.
அேதேபா�
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���தவ�
த��ப�ட
ச�ட�கைள
வ���
ெசய�ப�� வ��ற�. இ�லா� மத� த��ைடய
ெசா���ைம ப��� ச�யாக ����ட��ைல.
பழ����ன ெப�க��� எ�� ஒ� த��ப�ட
பழ�க
வழ�க�க�
�ல�
ெசா��
��வா��க�ப��ற�.
மத�
ச�ட���
அ��பைட�ேலேய ெப�க��� ெசா���ைம
எ�ப� வழ�க�ப��ற�. ஆகேவ இ��யா��
வா�� அைன��� ெப�க���� ஒேர மா��யான
ெசா���ைம �ைடயா�. ��ப��� மத���
அ��பைட�ேலேய ெசா�� �ைட��� எ��ற
�ைல உ�ள�.
இ�� ெப�க�� ெசா���ைம :
இ��
ெப�க����
ெசா���ைம
எ�ப�
இ�றள�� ம��க�ப��ற�. ெப� �ழ�ைதக�
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�ற�தாேல பாவமாக பா���� வைக�� தா�
மத��,
ம����
�ற�ப��ற�.
ெப�
�ழ�ைதக� �ற�தாேல அ�க வரத�சைண வழ�க
ேவ���. இ�த �ைல��ளதா� ெப� ���
ெகாைலக� நட���றன. இத�� ��ேனா�யான
மா�லமாக ப�சா�, ஹ�யானா, ராஜ�தா�,
த��நா� ேபா�றைவ இட�ெப�� வ���ள�.

ெப�க��� எ�� எ�த�தமான ெசா��க��
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ெகா��க� �டா� எ�� ம��� �ற�ப��ற�.
மாறாக 8 வய�� பா�ய �வாக� ெச���ெபா��
வரத�சைணயாக ெபா��கைள வழ�கலா�.அத���
ப�லாக த�ைத�� ெசா�� அ�ல� ���க�
ெசா���
ெசா�த�
ெகா�டாட
இயலா�.
ெப�க��� ெசா��� ப�க��ப� ஒ� ெக�ட
ெசயலாக��, உலகேம அ������ எ��
ந��ன�.ேந��� ஆ��� கால��� ‘��� ேகா�
��’ (Hindu Code Bill) ெட���� ெகா��
வர�ப�ட�. ெப�க��� ெசா���ைம ம���
ெசா��� ப�� ெகா��க ேவ��� எ��
பாரா�ம�ற��� மேசாதா ெகா�� வர�ப�ட�.
இ�ப�ெயா� ெச�� நா� ��வ�� பர�ய��
ெப�க��� ெசா��� ப�� ெகா��பைத� த���
���த ேவ���. இ�த மேசாதாைவ தா�க�
ெச�வைத� த��� ���த ேவ��ெம�� ப�ேவ�
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இ�� அைம��க� இ��யா�� ேபாரா�ட�கைள
நட��ன�.
ப�ேவ�
இட�க��
ெப�கேள
எ�க��� ெசா��� ப�� ேவ�டா�. ம�
������ உ�ளப� ெப�க�ைடய த�ம�ைத
கா�பா�� எ�� ெப�க� ��மான� ேபா�டன�.
இ�த
மேசாதா���
எ�ராக
ப�ேவ�
��மான�கைள� ேபா�� ெட���� த�� அ����
ேபாரா�ட�க��
நட��
வ�தன.
ம��ற�
ெப�க���� ெசா���ைம வழ�க ேவ���,
அவ�க���� ெசா��� ப���� எ�� பல
��ேபா��
அைம��க�
ேபாரா�ன.
இத�
காரணமாக இ�த மேசாதா �ைறேவ�ற�ப�ட�.
இ�� மத வா��க� ச�ட� :
இ�� மத வா��க� ச�ட� 1956 இ� ெகா��
வர�ப�ட�.
இ�த
ச�டேம
ெப�க���
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அ�கார��வமாக��,
�ரான
ச�டமாக��
ெப�க��� அைம���ட�. இ�� மத� ப�ேவ�
ஏ�ற�தா�வான
ச�கமாகேவ
இ��தா��
ெப�க��� ெசா��� ப�� வழ��ட ��வ�த�.
இ�� மத ெப�க� ெசா���ைம� ச�ட� 1937இ�
வ���ள�. அ�� �தைவக��� ெசா���ைம
�ைடயா�. ஆனா� 1956இ� வ�த ச�டமான�
�தைவக��� ெசா���ைமைய �த� �தலாக
வழ��ய�. �த��ர����� �ற� உ�வா�க�ப�ட
�த� ெப�க� சா��த ச�ட�� இ�தா� எ��
����ட�ப���ள�. இ� அைன�� இ�� மத
���க����
ெபா����
வைக��
வ�வைம�க�ப���ள� எ�ப� இத� �ற�பா��.
இத� அ�ச�க�:
1. ெப�க��� வழ�க�ப�ட �ைற�தள� ெசா��
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உ�ைமக� ��ைமயான ஒ�றாக மா�ற�ப�ட�.
2.
�தைவ
ெப�க����,
ெப�க����
ெசா���
வழ�க�ப�ட�.

��மணமாகாத
அ��கார�

3. ஒ� �����ட வ��க��� வா��க�, ஒேர
ேநர��� எ�லா ெசா��க�� ப��ெகா�ள ����
எ��� �ைல அ��க�ப��த�ப�ட�.
4. ��டா�ாரா அ��பைட�� உ�ள ெசா��க�
அைன��� இ�� ச�ட����� ெச���. ஆனா�
ெப� வா��க� இ��தா� அவ�க���� ெசா���
ப����.
எ�த
காரண�தா��
அவ�கைள
�ற�க��க� �டா�.
5. ம�மண�, மதமா�ற� ேபா�ற காரண�கைள�
��� ெசா��� ெப�க��� ப���ைல எ��
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ம��க ��யா�.
6. க��� உ�ள �ழ�ைத ஆணாகேவா அ�ல�
ெப�ணாகேவா
இ��தா��
அவ�க����
ெசா��� ப����.
இ�� ெப�க��� ��மண���ெபா�� �தன�
வழ�க�ப�ட�. அைவ ம��ேம ெப�க�ைடய
ெசா�தாக இ��த�. ஆனா� இ�� மத வா��க�
ச�ட� 1937இ� வ�த �ற� ‘�ைற�தளேவ ெசா���
ப��’ எ�� ��ய�. இ� ��� 14� ��
��ைமயான ெசா���ைமைய ெப��� ெகா�ளலா�
எ��, “���� ேகா�� �. �ல�லாமா Vs
�.ேசஷாெர�� வழ��� ��� 14 (1) (2) இ�� மத
வா��க�
ச�ட���
��
ெப�க�ைடய
ெசா���ைமைய� ப�� ����ள�.”
இ�த ச�ட�க� ேம�� ம�ஆ���� உ�ப��
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2005ஆ� ஆ�� இ�� மத வா��க� ச�ட�
�����க�ப�ட�. ஆ�, ெப� இ�வ����
ெசா��� ச�பா�யான ப���� எ�� ப�ேவ�
ச�ட����த�க�ட�
ெவ�வ���ள�.
இ��யா�� ெப� தைலைமயான ���ப�க� 20%
�த� 35% உ�ளன�. ஆனா� இவ�க���
ெசா��� ப�� எ�ப� �க�� �ைறவாகேவ
உ�ள�.
இ�லா�ய ெப�க� ெசா���ைம :
இ��ய இ�லா�க� இர�� வைகயான ���கைள�
சா����ளன�. இ�� �யா ம��� ��ன� இவ���
அட���. ��ன� ��� இ��யா ��வ��
ெப��� ��ப�ற�ப�� வ��ற�. இ�� நா��
உ����கைள ெகா�� இய�� வ��ற�. அ��
ஹானா��, ஷா��, மா���, ஹ�பா�� உ�ளன.
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இ��யா, பா��தா�, ஆ�கா��தா�, ����
ேபா�ற
நா�க��
அ�கள��
ஹானா��
உ�ளன�. �யா ம��� ச�� ச�ட� அ�கள��
��ப�ற�ப�� வ��ற�. இ�த ச�ட�க� இத��
��� ஹனா� ச�டமாக பய�ப��த�ப��
வ���ள�.
1937 வைர இ�லா� ச�ட மர�க� அ��பைட��
ெசா��க�
���க�ப�டன.
ப�ேவ�
ஏ�ற�தா��களா� ச�யான ��, ெசா���ைம
ேபா�றைவ ம��க�ப�டதா� இத�� எ�� ஒ�
ச�ட� உ�வாக காரணமா���ட�.
1937 இ� ஷ�ய� ச�ட� ெகா��வ�தெபா��
இ��யா�� உ�ள இ�லா�க� இ�த ச�ட�����
��வ��க�ப�டன�. இ�� த� நப�, ெசா���ைம
ச�ம�த�ப�ட �சய�க� ேச��க�ப�� இ��தன.
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இ�த ச�ட��� எ�த�தமான ‘�����தேமா’ அ�ல�
‘����கேளா’ மா�ற� ெச�ய��ைல. மாறாக
ஆணா��க ���ைன�ட� ைகயா�� வ���றன.
இ�� வா�� ச�ட�க�����, இ�லா�ய வா��
ச�ட�க� ப�ேவ� மா�ற�கைள� ெகா���ள�.
அ��,
(i) �ரா� �ல த�நப�க��� ெசா��� ப��ைன
உ��ய���ற�.
(ii) ெசா��� ப�� எ��� உ�ைம க��� உ�ள
�ழ�ைத��� ெபா����.
(iii) 1/3 ப�� ெசா��கைள உ�லாக ெசா���கார�
எ�� ைவ�கலா�.
இ�லா�ய பர�பைர ச�ட����� ெப�க�ைடய
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ெசா���ைம ப�� �ல மர�கைள ��ப���ற�.
இ��,
(i) கணவ� அ�ல� மைன� ஒேர வா��களாக க�த
ேவ���.
(ii) ெப�க� ம��� உட��ற�ேதா� ெசா���
ப��ேகார த��யானவ�க�.
(iii) ெபா� ���� அ��பைட�� ெப�க���,
ெசா��� ஒ� ப��ைன ஆ��� �கராக
வழ�க�பட ேவ���.
ெப�க��� ��தாக உ�வா�க�ப�ட மர�க�
அ��பைட�� இற�தவ�� ெசா��� சமமான
ப���ள�. எ��� ஆ�� ெசா��� பா�
வழ�க�ப��. (எ.கா) த�ைக ம��� அ�ண�
இ�வ���� ெசா��� ப����. எ��� ஆ���
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இர�� ப���, ெப���� ஒ� ப��� ெசா��
வழ�க�ப��ற�.
�கம�ய� ச�ட����� ஒ�ெவா� இ�லா�
வா��� உ��யான ெசா�� ப���ைன மர�
உ�ைமக� �ல� அ�ய�ப��ற�. அ�கார ப���
உ�ைம�� �ல� ஒ�வ� இற�த�ற� ெசா���
ப��ைன ப�� �கம�ய� ச�ட� �ள�கம���ற�.
எனேவ �ர�����வ உ���ன�க� அ�ல�
கா�பாள�க� அ��க��க�ப�வ��ைல. அைச��
ெசா�� ம��� அைசயா� ெசா�� எ�� எ�த
���யாச�� இ�ைல எ��ற�.
இேதேபா� ஹனா� ச�ட�க�� ெப�க��� உ�ள
ெசா���ைமகைள� ெசா��ற�. ஹனா� ச�டமான�
வா�� �ைறகைள ஏ� வைகயாக� ����ற�.
��� ���யமானைவயாக��, நா�� �ைண
162

ஒ�ப�த�களாக��
ேச����ள�.
���
���யமான
ஒ�ப�த�க�
�ரா��
வா��
�ைறைய� ப����, ஆ� பர�பைர�� �ல�
வா�� ஒ�ப�த� ம��� க��ைப வா��க�
ஒ�ப�த� எ�� ���க�ப���ள�.
�ரா�� வா�� ச�ட�ப� கணவ�, மைன�
இ�வ�ேம �த�ைம வா��க�. இவ�கைள யா��
���க இயலா�. இ�வ�� யாைர�� ஒ����ட
��யா�. த�க�ைடய ெசா��� ப��ைன
மைன��� ச�யாக ஒ��க ேவ���. ஆனா�
க��� �ழ�ைதக� இ��தா� ெசா��� ப��ைன
�ைற�க�� ெச�யலா�. த�ைத ம��� சேகாத�க�
த�ர ம�றவ���� �ரா�� வா�� ச�ட���ப�
ெசா��� ப����.
ஒ�வ� இ�த ச�ட����� தானாகேவ ெசா������
163

�ல�� ெகா�டா�, இ� �றைர�� பா����. தா�,
த�ைத ம��� இர�� சேகாத�க� உ��ட�
இ����ெபா��, த�ைத இர�� சேகாத�க���
ெபா��� ஏ�ப��ைல. எ��� தா�� 1/6 ப��
ெசா��� உ�ைம ெகா�டாட ����.
வ��� II (Class II) இ�� ஆ�க� I (Group I)
ெசா��� உ�ைம���, ெப�க� II (Group II)
ம�ெறா� ஆ� வ� உற�ன���� உ�ைம ேகார
����, �� III (Group III) ம�ெறா� உற�ன�
�ல� ெசா��� உ�ைம ேகார ����.
ஹலா� ச�ட��� ஆ� �ழ�ைதக�, மக�� மக�,
த�ைத, சேகாதர�, த�ைதவ� மாமா, அவ�ைடய
மக� ேபா�றவ�க� இ�த ெசா��� ப�� ேகாரலா�.
இ�வா� ஹலா� ச�ட��� ஆ�க� அ�கார�
பைட�தவ�களாக உ�ளன�. இர�டாவ� ெப�க�
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நா�� �தமாக ���க�ப��றா�க�. ெப�க�,
ஆ� உற�ன�க�ட� சமமாக இ���� ெபா��,
மக� (மக�), மக�� மக�, ��யவ�,ெப�யவ�
எ�ற ஏ�ற�தா�� �ல� ெப�க��� ெசா��
���க�ப��ற�.
இ�றள��
இ�லா�ய
ெப�க�
ெசா���
ச�சமமான ப��ைன ெபற ��வ��ைல. இத��
���ய காரண� ேபா�மான க��ய�� இ�லாைம,
ஆணா��க மன�ேபா��, ச�க ஏ�ற�தா��க�
ேபா�றைவேய. ம�க�ெதாைக�� அ��பைட��
இ�லா�ய�க� அ�க� வா�� நா�க�� இ��யா
இர�டாவ� இட��� உ�ள�. இ��தா��
இ�லா�ய ெப�க��� க��ய��, ேவைல
வா���, ெசா���ைம ேபா�றைவ ம��க�ப��
வ��ற�. பல இ�லா�ய ெப�க� க��ய��
ெபறாத காரண�தா� எ��� இவ�க�, ஆ�களா�
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�ர�ட�ப��றா�க�. இத� �ல� ஆணா��க
மன�ேபா���� இவ�க� ஆளா��றன�.
���தவ, பா��ய ெப�க�� ெசா���ைம�� :
இ��ய வா��க� ச�ட� 1925இ� �� ��� 31
�த� 49 ����ப� ���தவ�க����, ��� 50
�த� ��� 56 வைர பா�� இன�தவ����
ஒ��க�ப���ள�.
���தவ ெப�க� ெசா��� ப��ைன ெபற ��
உ�ைம���. �ற வா��க� ெசா��� ப��
ேகா�வ�
க���ப��த�ப��ற�.
�தைவ�
ெப���� ���� ஒ� ப�� ெசா�� உ��.
கணவ� யா� ெபய��� உ�� எ�த��ைல எ�றா�
அ�த ெசா�� ��வ�� அ�த �தைவ ெப���ேக
ேச��. த�ைத இற�த�ற�, தா�, சேகாதர�க�,
சேகாத�க� உ��ட� இ��தா� அைனவ����
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ச�யான ப��ைன வழ�க ேவ���. கணவ�
இற��ேபானா�,
எ�த
ெசா�த�க��
இ�ைலெய�றா� �� ெசா��� மைன����
ெசா�தமா����.
பா��� ெப�கைள ெபா��தவைர ெசா��� �க��
சமமான ப��ைன வழ���ற�, �தைவ ெப�ணாக
இ��தா��, �ழ�ைதக�, மக�, மக� ேபா�ற
அைனவ���� ெசா��� ச� ப����. உ��
எ�த��ைலெய�றா� ெப�ேறா�க�, த�ைத ம���
தா�, �ழ�ைத�� ெசா��� பா� ப����.
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8

பா�ய� வ��ைற

உலகள�� பா�ய� வ��ைறக� அ�கள��
நைடெப��� ெகா�� வ��ற�. �ென�ேகா
ஆ���ப� 80 சத�த� பா�ய� ��யான வ��ைற
ெப�க�
ம���
�ழ�ைதக���
நட�த�ப��ற�.���பாக
ேபா�,
மத�
கலவர�க��ேபா�
பா�ய�
வ��ைற
நட�த�ப��ற�. பா�ய� வ��ைறகைள மத
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��யாக ���க ��யா�. ஆனா� பா��க�ப��
ெப�க� அ�ல� �ழ�ைதகைளேய �ைற���
வழ�க�ைத மத�க� ைகயா���றன.
ெப�க� கவ���யான ஆைடக� அ�வதாேலேய
பா�ய� வ��ைறக� நட��ற� எ�� மத�
தைலவ�க� ����றன�. ஆ�க� ெச�த தவைற�
����கா��வ��ைல. ��ற�சா�ைட ெப�க��ேத
ைவ���றன�. பா��க�ப�ட ெப�ைண தவறாக
��,
ேகவல�ப����
ேநா��டேன
ெசய�ப���றன�.
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ெப�கைள ஒ� ெபா�ளாகேவ மத� தைலவ�க��
க����றன�. கலா�சார�, உைட, ேதா�ற� ேபா�ற
காரண�கைள�
��
ெப�கைள
இ��ப����றா�க�.
உலகள�� ெப�க��� நட�த�ப�ட பா�ய�
வ��ற� ப��ய�� அெம��கா �த�ட����,
ெத� ஆ����கா இர�டாவ� இட����, இ��யா
��றாவ� இட���� உ�ள� எ�� ஆ��க�
���ற�. இ��யாைவ� ெபா��தள�� 90%
பா�ய� வ��ற�க� உற�ன�க�, ந�ப�க�
ம��� அவ�க���� ெத��த நப�களா� நட��ற�
எ�� ேத�ய ��ற�ய� �லனா�� ைமய�
(National
Crime
Records
Bureau)
ெத����ற�. கட�த 20 ஆ��க�� உலக�
��வ�� �மா� 30 சத�த� ேப� காவ� �ைற
ம��� ரா�வ��னரா� பா�ய� வ�ெகா�ைம��
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ஆளா� உ�ளன� என� ெத�ய வ���ற�.
பா�ய� வ��ற� ப��ய� 2011
நா�க� வழ��க�
1. அெம��கா (U.S.A) 89,241
2. இ��யா 21,397
3. இ��லா�� (U.K) 15,084
4. ெம��ேகா 14,078
5. �ரா�� 10,108
6. ெஜ�ம� 7,724
7. ெப� 6,751
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8. ��ட� 5,960
9. ���ைப�� 5,813
10. ர�ய� ��யர� 4,907
இ��யா பா�ய� வ��ற� - 2011
மா�ல� வழ��க�
1. ம��ய� �ரேதச� 3,114
2. ேம�� வ�க� 2,307
3. அ�ஸா� 1,708
4. உ��ர��ரேதச� 1,559
5. மஹாரா��ரா 1,555
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6. ராஜ�தா� 1,547
7. ஆ��ர� �ரேதச� 1,362
8. ச���க� 991
9. ஒ�ஸா 988
10. �ஹா� 793
ம�க� ெதாைக�� அ��பைட�� பா��தா�
இ��யா�� அ�க வ��ைறக� நைடெப���றன.
இ�
அெம��கா��
நைடெப��
பா�ய�
வ��ைறைய�ட
அ�க�.
இ��யா��
ஒ�ெவா�20 ��ட����� ஒ� பா�ய� வ��ற�
நட��ற�. 2011ஆ� ஆ��� 228,650 வழ��க�
இ��யா�� ப�ய�ப���ள�. இ�� 26.6%
ேப��� ம��ேம த�டைன வழ�க�ப���ள�.
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இ��யா�� 27நாடா�ம�ற உ���ன�க� பா�ய�
வ��ற�க�� ஈ�ப���ளதாக வழ��க� கட�த
ஐ�தா��க�� ப�ய�ப���ளதாக ����ற�.
2011 ஆ� ஆ��� இ��யா�� நட�த பா�ய�
வ��ற�க��
ப��ய��
�த�ைமயான
மா�லமாக ம��ய� �ரேதச�, ேம�� வ�காள�,
அ�ஸா�,
உ��ர��ரேதச�,
மஹாரா��ரா,
ராஜ�தா�, ஆ��ர �ரேதச�,ச���க�, ஒ�ஸா,
�ஹா� இட� ெப��ற�. இேதேபா� ெப� நகர�க�
ப��ய�� ெட��, ��ைப, ெகா�க�தா, ெச�ைன,
ெப�க�� இட� ெப��ற�.
இ��யாைவ� ெபா��தவைர ெப�க� பா�ய�
வ��றவா� பா��க�ப�டா� 11 சத�த� ம��ேம
ந�ல வா��ைக �ைறைய எ��ெகா�ள ���ற�.
����ள 89% ெப�க� வ��ற�� ஈ�ப�ட
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ஆ�கைளேய ��மண� ெச�� ெகா���ப�
��ப�த���� உ�ளா�க�ப���றன�. பா�ய�
ெதா�ைல��
ஆளா�க�ப�ட
ெப�க��
ெப��பாலாேனா� ெவ�ேய ெசா�வ� �ைடயா�.
காவ��ைற அ�கா�க�ட� நட��ய �.�.�. 17,
ஜுைல 2011 (B.B.C. 17 July 2011) ஆ���,
பா�ய� வ��ைறயா� பா��க�ப�ட ெப�க��
10 நப�க�� ஒ� நப� ம��ேம காவ� �ைலய�ைத
அ���றா�க�. ப�ேவ� ேநர�க�� காவ�
�ைலய�க�� பா��க�ப�ட ெப�ைண க�����
ெகா���
வழ��கைள
ப�யாம�
அ������றா�க�.
அர�ய�
தைலவ�க�
��ற�ய� எ���ைகைய �ைற��� கா���ப�
��வதா� காவ��ைற அ�கா�க� வழ��கைள
ப�யாம� �������றன�.
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இ��யா��
பா�ய�
வ��ற��
பா��க�ப�டவ�க�
அவ�க�ைடய
���ப�����, த� ச�க����� அவமான�ைத�
ேத��த�� ��டதாக 50% ெப�க� க����றன�.
45%
ெப�க�
இைத
அவமானமாக
�ைன�ப��ைல. மாறாக ெப�க��� நட�த�ப��
அட���ைற ம��� பா�ய� ��யான வ��ைற
எ�� க����றன�.
ேம�க��ய
உைட
அ�வதா��,
���
பழ�க�தா�� இவ�க��� வ��ைற நட�பதாக 35
சத�த� ெப�க� ����றன�. 65% ெப�க�
இைத
ம����றன�.
இ��யா��
பா�ய�
வ��ைற�� எ�ராக ேபாரா�ட�க� ஆ�கா�ேக
நட�தா��,
இைவ
ெப�யள�
தா�க�ைத
உ�டா��� த�வ��ைல. ஒ� ெப� பா�ய�
வ��ற�� பா��க�ப�டா� இ��ய ச�க���
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ஒ��ைண��� ேபாரா�� ெகா�ைக யா�ட����
�ைடயா�. எ��� �ல இட�சா� ெகா�ைக�ைடய
அைம��க� ேபாரா�னா�� அ� ��தளேவ
தா�க�ைத உ�டா���ற�.
இ��யா�� சா� ��யாக��, மத ��யாக��,
ெபா�ளாதார, ச�க ஏ�ற�தா��களா� ����
�ட���றன�. ஒ� ெப� பா�ய� வ��ற��
பா��க�ப�டா�, ெப�ைண �த�� அவ� எ�த
சா�ைய� ேச��தவ� எ�� பா���றா�க�. அ��த�
ெபா�ளாதார, ச�க ��யாக பல� வா��தவளாக
இ���றா�களா எ�� பா���றா�க�. ேம�� எ�த
அர�ய� க�� அ�ல� சா�ய� க���ட� ெதாட��
உ�ளவ� எ�� பா���றா�க�. ���பாக த��
ெப�களாக இ��தா� ��ற�ப���ைக அ�ல�
�த� தகவ� அ��ைக �ட காவ� �ைலய���
ப�வ��ைல. மாறாக ஊ� ப�சாய��க� �ல�
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அபராத� ����, காவ� �ைலய�
வைக�� த��� ����றன�.

ெச�லாத

உலகள��
��ற�
�ம�த�ப�ட
பா�ய�
வ��ைறயாள�க��� 20% �த� 50% ம��ேம
த�டைன
வழ�க�ப��ற�.
இ��யாைவ�
ெபா��தவைர ���ன� வழ��கைள�ட பா�ய�
வழ��கேள அ�கமாக உ�ளன. ேம�� ஆ����,
ஆ�� பா�ய� வ��ைற���ப�ட ெப���
எ���ைக
அ�க��த
வ�ண�
உ�ளன.
இேதேபா� வழ�க�ப�� ����க�� எ���ைக
�க�� �ைறவாகேவ உ�ள� எ�� ���
�வர�க� கா����றன.
இ�லா�ய நா�க�� ��ற�ய� நடவ��ைக
�ைறவாக உ�ள� எ�� எ���ட ��யா�.
இ�லா�ய
நா�களான
பா��தா�,
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ஆ�கா��தா�, ேசாமா�யா, �டா� ேபா�ற
நா�க�� கலா�சார�, மத� சா��த ெசய�க��
�க�� அபாயகாரமாக உ�ளன. இ�ேக பா�ய�
��யாக ெப�கைள வ��ைற�� உ�ப���வ� �க
அ�கமாக உ�ள�.
ெப�க� பா�கா�ப�ற நா�க�� ப��ய�
1. பா��தா� 24%
2. ஆ�கா��தா� 20%
3. ேசாமா�யா 20%
4. இ��யா 13%
5. �டா� 8%
ெப�க���� பா�கா�ப�ற நா�க�� ப��ய��

179

இ��யா நா�காவ� இட��� உ�ள�. �த� 5
நா�க�� 4 நா�க� இ�லா�ய நா�களா��.
இ��யா���
17
ேகா�
இ�லா�ய�க�
வா���றன�. இ�லா�ய நா�க�� ெப�க���
பா�ய� வ��ைற நட�தைத ����க ேநர�� சா��
ேதைவ�ப��ற�. அ��� ஆ� சா��யாக
இ���ட ேவ��� எ��ற�.
இ�லா�ய நா�க�� ெப� பா�ய� வ��ற��
பா��க�ப�டா� �ைற�த� நா�� ஆ� சா��க�
இ��தா� ம��ேம அ� வ��றவாக க�த�ப��
எ��ற�. அ�வா� இ�ைலெய�றா� அைவ
வ��றவாக
க�த�படா�.
எ���
அ��
வழ�க�ப�� த�டைன �க�� ெகா�ரமாக��,
ம�த உ�ைமைய ��� ெசயலாகேவ உ�ள�.
ெகா�ரமான
த�டைன
இ���� ��ற�க�
�ைறவ��ைல.
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இ��யா�� இ��� ெப���� க�� உ�ைம,
��மண உ�ைம (காத�), ேவைல வா���, �����
ஆைடைய உ���வ� ம��க�ப��ற�. ேம��
ெப�க��� 33 சத�த இட ஒ���� ெச�வத���
பாரா�ம�ற��ேலேய எ���� உ�ள�. பல மத�
தைலவ�க�
இ�லா�ய�க�,
��ேபா�காக
இ���றா�க� எ�� �����, த��ைடய மத���
உ�ள ��ேபா���தன�ைத� ப����, ெப�
அ�ைம�தன�ைத� ப���� ேப�வ��ைல.
இ��� ெப�க� இ�� கலா�சார ��யாக ��ேனற
ேவ���. ேமைல நா�� கலா�சார��� நா�ட�
ெகா�ள� �டா� என� �� இ�� அைம��க�
ஒ��
�ர��
ெப�க���
தா��த�
நட����றன�. �ரா� ேசைன காதல� �ன���
��கா�� காத� ேஜா�க�, ஆ�, ெப� ேப�னா�
க�டாய� ��மண� ெச�� ைவ�ேபா�, ெப�க�
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�ள����� ேபானா� தா��ேவா� எ���றன�.
நம� கலா�சார ஆைடக�தா� உ��த ேவ���
எ�� ெப�க��� க�டைள����றன�.
இ��� ெப�க� த�கைள� பா�கா���ெகா�ள
��காைவ அ���க� என ம�ைர ஆ�ன�
����ளா�. ெப�க� உ���� ஆைடயா�தா�
வ��ைற��
உ�ப��த�ப��றா�க�
எ��
����ளா�. ேவைல��� ேபா�� ெப�கைள
ேகவலமாக� க��� மதவா�க�� உ�ளன�.
மதவா�க� எ�ேபா�� ெப�க��� எ�ராகேவ
ெசய�ப��றா�க� எ�பைதேய இ� கா���ற�.
சா�, மத, இன �ேவச� எ�வானா�� ெப��ட�
ப������ கள�.
நவ�ப� 21, 2012 இ� �வேசைன அைம���
தைலவ� பா�தா�ேர மரண�ைதெயா�� ��ைப��
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நைடெப�ற �� அைட�� ப�� க���கைள ச�க
வைலதள�க�� ெவ���ட இர�� இள�
ெப�க� ைக� ெச�ய�ப�டன�. இவ�க� ம�க�
ம���� �ேராத�ைத� ���யதாக��, ேமாசமான
க��ைத
வைலதள�க��
ெவ���டதாக��
வழ�� ப�� ெச�ய�ப���ள�.
மகரா��ரா மா�ல��� இ����வா ம��� இன
அர�யைல ேவ��ற ெச�த பா�தா�கேர��
மரண����� ��� நைடெப�ற �� அைட��,
ம�யாைத ���தமாக நைடெபற��ைல. மாறாக
பய�தா�
நைடெப�ற�
எ��
������
வைலதள��� ப�� ெச�தன�. இத�காக இவ�க�
ைக� ெச�ய�ப�டன�. இ� க��� �த��ர�ைத�
ப���� ெசய� என பல� எ���� ெத�����ளன�.
ப�ேவ�

ச�பவ�க�

க���

�த��ர�ைத��,
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ெப���ைம�� பா���� ெசயலாக �ள���ற�.
2013ஆ� ஆ�� ெட�� பா�ய� வ��ைற��
பா��க�ப�ட
ெப�
இற�ததா�
ப�ேவ�
ேபாரா�ட�க� நாெட��� நைடெப�ற�. ஆனா�
பா��க�ப�ட ெப���� �� �ைட��� ெசயைல
��� ��� ெப�ைண� பல� �ைற ��ன�. ஏ�
இர� ேநர��� அவ� ெவ�ேய ெச�ல ேவ���?
உைடக� ஏ� இ�வா� உ����றா� எ��
ெப�ைண ெகா�ைச�ப���� ெசய�� பல
��ேபா�காள�க� க��� ��ன�.
பா�ய� வ��ைற�� ஈ�ப�� ஆைண �ைற
��வ�, அவ�கைள க���ப� �ைடயா�.
ெப�கைள பா�ய� வ��ைற�� உ�ப����
���
த�கா���காக,
��க�
எ��ைடய
அ�ண�,எ�ைன
������க�
எ��
ெக���க� எ�� �ல அைம��க� ��வ�
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ேவதைனய���ற�. �ல நா�க�� ��பா�ைம
மத�க��
உ�ள
ெப�க���
பா�ய�
வ��ைற�� ஈ�ப��, க�டாய� ��மண� ம���
க�டாய மத மா�ற�ைத ெப�க��� ����றா�க�.
29 நா�க�� ெப�க� ம��� ெப� �ழ�ைதக��
பா����கைள அ���� பழ�க�ைத (Female
Genetal Mutulation)ைவ���ளன�. இதனா� 70
���ய�
ெப�க�
ம���
�ழ�ைதக�
பா��க�ப���ளன�. இ�� 15 �த� 49
வய����ப�ட
ெப�க��,
�ழ�ைதக��
அட��வ�. இ� ஆ����க நா�க�� அ�கள�
நைடெப��ற�. இ�� இ�லா�ய நா�க��
உ�ளட���ற�.
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9

��ரவாத�

உல�� மத�கைள அ��பைடயாக� ெகா��
ப�ேவ� வைகயான ேபா�க� நைடெப���ளன.
���தவ�க����,
இ�லா�ய�க���ேம
அ�கமான
ேபா�
நட���ள�.
மத�கைள
பர��வத���,மத�
ெகா�ைககைள�
பர��வத��மாகேவ இ�ேபா�க� நட���ளன.
இ�த� ேபா�� அ�க� பா��க�ப�டவ�க�
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ெப�கேள.

த�ேபா�
��ரவாத�
உலக�
��வ��
பர���ள�.
மத�
��ரவாத�
எ��
பா����ெபா��, எ�லா மத�க��� ��ரவாத
அைம��க� உ�ளன. ப�ேவ� நா�க�� அரேச
��ரவாத�ைத ஆத���ற� எ�ப� உ�ைமயாக
உ�ள�. உலகள�� ��ரவா�களா� அ�க�
பா��க�ப�வ� ெப�க��, �ழ�ைதக��தா�.
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2011ஆ� ஆ�ைட� ெபா��தவைர 10,000
��ரவாத தா��த�க� 70 நா�க�� நைடெப�றன.
இ�� 44,000 ம�க� பா��க�ப�டன�. இ�� 12,500
ேப� உ��ழ�தன�. கட�தா��கைள ஒ���ைக��
��ரவாத
தா��த�
12%
�ைற���ள�.
இ�����
மத
��ரவாத�
தா��த�க�
நட��ெகா�ேட இ����றன.
�ழ�� ம��� ெத� �ழ�� ஆ�ய நா�க�� 7,721
தா��த�க� நட�த�ப���ளன, இ�� 9,236
உ��ழ��க� ஏ�ப���ள�. இ�� ����
நா�களான ஆ�கா��தா�, ஈரா�, பா��தா�
ேபா�ற நா�க�� ம��ேம 85% தா��த�க�
நட�த�ப���ளன.
ஆ����கா�� 978 தா��த�க� 2011இ�
நைடெப���ளன. இ�� 11.5% உய����ள�.
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இ�த ��ரவாத தா��த� ேபாகாஹாரா� எ���
ைந��ய
��ரவாத
��வா�
136
நட�த�ப���ள�.

அ�கா�தா ம��� ச�� ��ரவா�களா� 5700
தா��த�க� நட���ளன. ஆ�கா��தா� ம���
பா��தா�� த�பா�க� 800 தா��த�கைள
2011இ�
�க�����ளன�.
இ�லா�ய
நா�க�ேலேய அ�கள� தா��த�க� நட���றன.
இ��
ஆ�கா��தா�,
ஈரா�,
பா��தா�,
ேசாமா�யா, ைந��யா ேபா�ற நா�க�� ��ரவாத
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தா��த�க� அ�க� நட���றன.
இ��யா��
நட���ள
மத�
கலவர�க��
அ�க�ப�யாக
இ�லா�ய�கேள
தா��த���
உ�ளா�க�ப���ளன�. இ�� ெப�கேள அ�கள�
பா��க�ப���ளன�. இேத சமய��� இ���க��
இ�ேபா�ற
மத;க
கலவர�க��
பா��க�ப���ளன�. ���ய கலவர�க� 1984ஆ�
ஆ��
ஏ�ப�டெபா��
4000
���ய�க�
ப�ெகாைல ெச�ய�ப���ளன�.
மத� கலவர�க�, மத� ���க� ேமாத� என பல
நா�க�� நட���றன. இ�த�ர இ�� மத���
ப�ேவ� சா�ய பா�பா�க� இ��பதா� சா��
கலவர�க� அ�க� நட���றன. இ�� த��
ம�கேள அ�க� பா��பைட��றன�. இ����ட
ெப�கேள அ�க� பா��பைட��றன�.
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10

நா��க�

க�� வள�����, ெபா�ளாதார வள�����
அைட�த
நா�க��
நா��கவா�க�
அ�க����ெகா�ேட இ����றன�. ஐேரா�பா��
ச�க ஜனநாயக நா�க�� நா��கவா�க� �க
அ�கமாக இ���றா�க�. ம�த�� வா��ைக�
தர� உயர உயர நா��க� அ�க���ற�. �ெக�
பா�ப� எ��� உள�ய� ��ண� த� ஆ��க�
191

(137 நா�க��) �ல� �ள�� உ�ளா�. அ�க
வள���யைட�த நா�க�� கட�� ந���ைக
�ைற�ற�. ��ட� நா��� 64 சத�த�, ெட�மா��
48 சத�த�, �ரா�� 44 சத�த�, ெஜ�ம� 42
சத�த�, அெம��கா 40 சத�த� ஆ�ய ��த�க��
கட�� ந���ைகய�றவ�க� உ�ளன�.
ெபா�ளாதார
வள���
அைட�த
நா�க��
நா��கவா�க� ஏ� அ�க� உ�ளன� எ��ற
ஆ��ைன ேஜ�� �ேரசா ஆரா����ளா�.
மத�����
ப�லாக
அ��ய�
��யான
ெகா�ைகைய� கைட���த�தா� இத��� காரண�.
க�� அ�� ெப�ற நா�க�� கட�� ந���ைக
�ைறவாக உ�ள�. நா��க�����, அ��ய����
ெந���ய ெதாட�� உ�ள�. க���ச ெகா�ைக
உைடயவ�க�� நா��கவா�களாகேவ உ�ளன�.
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ெபா�ளாதார பா�கா�� நா��க�ைத வளர�
ெச��ற�. �ற�த ஆேரா��ய பா�கா��, இள�
வய�ேலேய இற�� ேபாேவா� எ��ற அ�ச�ைத
ேபா���ற�.
த�கள�
வா��ைக,
த�க�
க���பா��� உ�ள� எ�பைத உண�வதா�
மத��� ேதைவ �ைற�ற�. ெதா��ேநா� அ�க�
உ�ள நா�க�� கட�� ந���ைக அ�கமாக
இ���ற� எ�பைத �ெக� பா�ப� க�ட����ளா�.
வ�மான� சமமாக� ���க�ப�� நா�க��
அ�கள�� கட�� ம��பாள�க� உ�ளன�.
ஆ��ேர�யா, ஆ���யா, கனடா, ெச� ��யர�,
��லா��, ���ச�லா��, அய�லா��, ெநத�லா��,
���லா�� ஆ�ய 9 நா�க�� இ��� �ல
ஆ��க�� மத�க� அ�ேயா� அ��� ேபா��
என அெம��க� ப�கைல� கழக�ைத ேச��த ச�க
ஆரா���யாள�க�� ஆ�� ��� ���ற�.
193

மத�ைத சா������, அத� ேபாதைனகைள
��ப�றாமேல ந�ல வா��ைக வாழலா� எ�ற
ந���ைக அ�க��� வ��ற�. மத��� ெபயரா�
நட��� ந�ல கா�ய�கைள� கா���� அ��க�
அ�க� என இவ�க� ����றன�. நா��கவா�க��
ெப�க� 29 சத�த� இ����றன�. ���பாக
ஆரா���க��
ஈ�ப��
ெப�க��
ெப��பாலேனா� நா��கவா�களாக உ�ளன�.
ெப��� �ைல :
ஆர�ப கால��� ெப�கைள �க உய��த
�தான��� ைவ��� ேபா��னா�க�. வரலா��
���� ெப�கைள ெத�வமாக��, �க உய��த
ச�க�பா��ரமாக��
தா�
வ�
ச�க���
வ�ப�டன�.ெசா��� ெப�வ��� இ��தப�யா�
ெப���� ம��� இ��த�. ஆ�, ெப�
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பா�பா��� �� ெசா���
ெசா�தமாக� க�த�ப�ட�.

ஒ�

������

ெப�க�� ெதா�லாக �வசாய� இ��த�.
ஆ�க� ஆ�, மா� ேம��த�� ஈ�ப����தன�.
�ற� ஆ�� ெதா�லாக �வசாய� மா�ய�.
�வசாய உ�ப�� �ைற�ேக�ப ெப� வ� உ�ைம
ஆ� வ� உ�ைமயாக மா�ய� என வரலா��
ஆரா���யாள�க�
������ளன�.
ெசா��
ஆ�க�� உடைம ஆனதா� ெப� இர�டா�
�ைல��� த�ள�ப�டா�.
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ெப� கட���� க��� ெப�கைள நரப�
ெகா��தன�. ெப� கட�ள�கைள ெகா�ரமானவளாக
��த��தன�. ெப� ெத�வ�க���� ப�லாக ஆ�
ெத�வ�கைள
���ைல�ப���ன�.
ஆ�
கட�ள�கைள க�ைண உ�ள� ெகா�டவராக
��த��தன�.
இதனா�
ெப�
கட��க��
இர�டா� �ைல��� த�ள�ப�டன�.
ஆ� உய��தவராக��, ெப� இர�டா� �ைல��
பா���� அைம�� �ைற வள��த�. ெப�ைண
அட�க�ப�டவளாக��,
இ�த
அைம����
க���ப�டவளாக�� மா��ன�. இ�ப��ப�ட
ஆணா��க ச�க அைம���ேபாேத மத�க�
ேதா��ன. மத�கைள ஆ�கேள ேதா����தன�.
ஆகேவ
மத����
ெப�க�
இர�டா�
�ைல�ேலேய ைவ�க�ப�டன�.
196

ெப�க� ஆ�க�� ெசா�தாகேவ க�த�ப�ட�.
“ெப�ேண… � �ழ�ைத� ப�வ�வைர அ�ப�
ெசா�னைத� ேக�. வள��� மணமான�� கணவ�
ெசா�னைத� ேக�. உன��� �ழ�ைத �ற��
தைலெய��த�� உ� மக� ெசா�வைத ேக�க
ேவ���. உன�� இ�தா� க�. � �த��ரமாக வாழ
த��ய�றவ�. ஆ� ெசா�ப� ேக�” என ம�
(இ�� மத� எ�ேக ேபா�ற�?) ���ற�.
கட�� �த�� பைட�த� ஆைண�தா�. �ற�தா�
ெப�ைண ஆ�� �லா எ������� பைட�தா�
என ���தவ மத� ���ற�. ஆகேவ ெப�
இர�டா� �ைல�� உ�யவளாக க�த�ப��றா�.
ெப��� உட�� ����ப�ட�, ��தம�ற�,
பாவ��� ��ன� எ�ேற அைன�� மத�க��
����றன. ெப�க�� தா��ைலைய வ�����,
ஆ�க�� ஆைண��� ��ப�ய ேவ��� என
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�ரதான மத�க� ����றன.
ெப� கட�ளராக இ��தா�� அத� �சா�யாக��,
பா��யாராக��
ஆ�கேள
இ����றன�.
உலகள�� மத ந���ைக அ�க� உைடயவ�க�
ெப�கேள. ெப�க� 86 சத�த��, ஆ�க�
79சத�த�� மத ந���ைக உைடயவ�களாக
இ����றன�. 2013ஆ� ஆ��� ம�க� ெதாைக
715 ேகா�. இ�� ஆ�க� 50.4 சத�த��,
ெப�க� 49.6 சத�த�� உ�ளன�.
ம�க� ெதாைக�� ச�பா� உைடய ெப�கைள
இர�டா� தர ��மகளாகேவ க����றன�. மத
ந���ைக�� அ�க நா�ட� ெகா�ட ெப�க�
இர�டா� �ைல�ேலேய உ�ளன�. ெப�க�
ேபாரா�ேய த�கள� உ�ைமைய� ெப���ளன�.
கால���� ஏ�ப மத� த�கைள மா��� ெகா�ளாத
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காரண�தா�
மத
நா��கவா�க��
இ����றன�.

ந���ைகய�றவ�க��,
அ�க����ெகா�ேட

ெப� ��தைல எ�ப� ஆ��� எ�ரான ேகாஷ�
அ�ல. ெப�க�� ஆ��� �கராக ச�சமமான
உ�ைமகைள� ெப�� வாழ ேவ���. இத�காக
ெப�க��
�ர�
ஒேர
�ரலாக
ஒ��க
ேவ���.அ�ேபா�தா� ெப�க�� ச��கராக
ம��க�ப�வா�க�.
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ஆ��யைர ப��

B.E. ஜா�� ���ேரா�
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வள��� ��வாக� பாட��� 5 ஆ�� எ�.ஏ.
��கைல�ப�ட�ைத
கா���ரா�
ப�கைல�
கழக��� �����ளா�. 2009ஆ� ஆ�� �த�
‘த�� ெப� ப�சாய�� தைலவ�க�ைடேய உ�ள
உட� அர�ய�’ ப��ய ஆ��� ப�ைய
கா���ரா� ப�கைல� கழக��� ேம�ெகா��
வ��றா�. `ஊடக�க�� ெப�க��’ எ��ற
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�ைல ெவ�����ளா�. ேம�� ெப�க�,
ஊடக�க�, ம�த உ�ைமக�, ெப� உட�க�
ம��� அர�ய� ேபா�ற தைல��� க��ைரக�
எ�� ெவ�����ளா�.

ஆ��ய�
��ன�ச�
– george1sasy@gmail.com

�கவ�
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Free Tamil
Ebooks - எ�கைள�
ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
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ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத��
வ����டன.
Kindle,
Nook,
Android
Tablets
ேபா�றைவ
இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க��
ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க�
த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல���
ல�ச�கண�கான
����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
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த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ
�க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய
��தக�க�
�ைட�க�ெப�வ��ைல.

ஏ��

இ��

எனேவ
ஒ�
த��
வாசக�
ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
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ச�பகாலமாக
ப�ேவ�
எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல,
வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல�
அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான
உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன.
அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
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இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த�������
எ�த
வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய�
அவர�
ப���கைள
“யா�
ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�”
எ��
��������தா�
ம��ேம
அதைன
நா�
பய�ப��த ����.
அதாவ�

“Creative

Commons”

எ��
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உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved”
எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக
�����
ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
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வாசக�கைள�
ெச�றைடய
ேவ���
எ�ற
எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள
எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க�
அ�ம�ய��தா�,
உ�ைமயாகேவ
அவ�கள�
பைட��க�
ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க�
ஆ��ய�க��
வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள�
ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
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வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices,
EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள
இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள
யா���
ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
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��க�
ெச�யேவ��யெத�லா�
த���
எ�த�ப������
வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
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����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@g
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க�
யா�?
யா���ைல.
இ�த
வைல�தள�
���க
த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற

���க
ஒ�
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வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள
உ�வா��வ��,
அவ�ைற
இலவசமாக
பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���
அைம��.
இ���ட�தா�
ப���கைள
எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க�
இ���ட���
�ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ

அவ�க�

எ��

ெவ��������
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ப��கைள எ����தா�
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

நா�

����தகமாக

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க�
அைன���
இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�
��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ�
ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம����
ஏேத�� த��� உ�ளதா?

வைலதள�க�
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உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.

நக�

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா�
ஒ�
எ��தாள�ட�
Creative
Commons
உ�ம���
��
அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
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ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ�
��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க���
க��களான
Desktop,ebook
218

readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய
க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub,
azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத���
உ�கள�
அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
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இ�வா�
உ�வா�க�ப�ட
����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம��
இைவ
“Creative
Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org
/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail
: freetamilebooksteam@gmail.com
FB
:
https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
220

G
+:
https://plus.google.com
/communities
/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க����
ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ
அவ�க�ைடய
வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.c
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�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள
ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள��
அவ�கள�
பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர
ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
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ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�
����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான
தைல�����
வைக�ப���
����தக�களாக�
தயா��கலா�.
அ�வா�
வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற�
����
வைகயான
ப��க�
த���க�பட
ேவ���.
223

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��
ெகா�ளலா�.

email
: freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.co
/FreeTamilEbooks
Google
Plus: https://plus.google.com
/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.co
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.or
Arun arun@fsftn.org
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