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உணவுப் ப�ொருட்களின் விலை ்கடுலையொ்க அதி்கரித்துள்ளது. 
்கடந்த 50 ஆண்டு்களில் ்கொணப்�டொ்த வேலைேொய்ப்பின்லைலய 
நொடு சநதித்துக் ப்கொண்டிருக்கிறது. எனினும் அல்த 
எதிரப்கொளே்தற்கொன பசயல்திடடங்கள எதுவும் �டபஜெடடில் 
இல்லை.

கிரொைப் புறங்களில் நு்கரலே அதி்கரிக்்க, வநொ�ல் �ரிசு 
ப�றற அபிஜித் �ொனரஜி வ�ொன்ற ப�ொரு்ளொ்தொர ேல்லுநர்கள 
நூறு நொள வேலைேொய்ப்புத் திடடத்திறகு அதி்க ஒதுக்கீடு 
பசய்யக் வ்கொரிக்ல்க லேத்தும், அேர்க்ளது வ்கொரிக்ல்க 
புறக்்கணிக்்கப்�டடுள்ளது. ஊர்கப் �குதி்களில் 100 நொள்கள 
வேலைேொய்ப்பு ேழஙகும் ை்கொத்ைொ ்கொநதி வ்தசிய ஊர்க 
வேலைேொய்ப்புத் திடடத்திறகுப் வ�ொதுைொன நிதி �டபஜெடடில் 
ஒதுக்்கப்�டவில்லை.

கிரொைப்புற உள்ளொடசி அலைப்பு்களுக்்கொ்க (Panchayat 
Raj) 2019-20 �டபஜெடடில் ஒதுக்்கப்�டட ப்தொல்கயொன 
871 வ்கொடி, இந்த �டபஜெடடில் பேறும் 900 வ்கொடியொ்க 
ைடடுவை உயரத்்தப்�டடுள்ளது. இதில் ்கேனிக்்க வேண்டியது 
என்னபேன்றொல், பசன்ற ஆண்டு அந்த 871 வ்கொடியிலும் 
பேறும் 500 வ்கொடி ைடடுவை அரசொல் பசைேழிக்்கப்�டடுள்ளது.

2022-ல் விேசொயி்களின் ேருைொனம் இரண்டு ைடங்கொ்க 
அதி்கரிக்்கப்�டும் என்�து பேறும் அறிவிப்�ொ்க ைடடுவை  
உள்ளது. ஏபனன்றொல், பசன்ற �டபஜெடலட விட பேறும் 
2.9 விழுக்்கொடு ைடடுவை வே்ளொண்லைக்குக் கூடு்தைொ்க நிதி 
ஒதுக்்கப்�டடுள்ளது.

்கடந்த ப�ொதுத்வ்தர்தலுக்கு முநல்தய இலடக்்கொை 
�டபஜெடடில், பிர்தை ைநதிரி கிசொன் திடடத்தின் மூைம் சிறு, 
குறு விேசொயி்களுக்கு ஓர ஆண்டுக்கு மூன்று ்தேலண்களில் 
ரூ.6000 ேழங்கப்�டும் என்று அறிவிக்்கப்�டடது. எனினும் 
்கடந்த ஆண்டில் பேறும் 25% விேசொயி்கள ைடடுவை மூன்று 
்தேலண்களிலும் �ணம் ப�றறனர என்று அண்லையில் 
பேளிேந்த ஆய்வு முடிவு்கள ப்தரிவிக்கின்றன (down to 
earth, பிப்ரேரி 2020). எல்ைொேறறிறகும் வைைொ்க, உரங்களின் 
மீ்தொன ைொனியத்ல்தக் குலறத்து விேசொயி்களின் ேயிறறில் 
அடித்துள்ளது வைொடி அரசு.

்கொரப்�வரடடு்களுக்கு ஒன்றலர ைடசம் வ்கொடி ேரிவிைக்ல்கக் 
ப்கொடுத்துள்ள அரசு, உணவு ைொனியத்திற்கொன நிதிலயப் 
�டபஜெடடிலிருநது ஒதுக்்கொைல் வ்தசிய சிறுவசமிப்பு 
நிறுேனத்திடமிருநது ்கடனொ்க ேொங்கப்�டும் என்று �டபஜெடடில் 
அறிவித்துள்ளது. 

இநதியொவில் ஊடடசசத்துக் குலற�ொடடுடன் இருக்கும் 
குழநல்த்கள விழுக்்கொடு அதி்கரித்து ேரும் நிலையில், 

குழநல்த்களுக்கு ஊடடசசத்து ேழஙகுேல்த உறுதிபசய்யும் 
ஒருஙகிலணந்த குழநல்த்கள வைம்�ொடடுத் திடடத்திறகு (ICDS) 
நிதி ஒதுக்கீடலடக் குலறத்திருப்�து சொைொனியர்களின் மீ்தொன 
அரசின் இரக்்கைறற ்தன்லைலயவய ்கொடடுகிறது.

இநதிய ைருத்துேர்களுக்கு பேளிநொடு்களில் வ்தலே 
அதி்கரித்துள்ள்தொ்கவும், அ்தலன ைருத்துேர்கள �யன்�டுத்திக் 
ப்கொளளும் ேல்கயில் அேர்களின் திறன்்கள வைம்�டுத்்தப்�டும் 
என்றும் நிதியலைசசர ்தைது �டபஜெட உலரயில் குறிப்பிடடிருக்கிறொர. 
ஏறப்கனவே இநதியொவில் ைருத்துேர்களுக்்கொன �றறொக்குலற 
இருக்கும் நிலையில் அேர்கள இநதியொவிவைவய ப்தொடரநது 
�ணிபுரிே்தற்கொன சூழலை வைம்�டுத்துேது குறித்து ஆரொயொைல், 
அலைசசர இவேொறு வ�சியுள்ளது அறியொலையின் உசச்கடடைொகும்.

்கல்விக்்கொன நிதி ஒதுக்கீடு அதி்கரிக்்கப்�டடுள்ள நிலையில், 
புதிய ்கல்விக் ப்கொளல்க விலரவில் அைல்�டுத்்தப்�டும் என்று 
அறிவிக்்கப்�டடிருப்�து, அது யொருக்்கொன ்கல்வியொ்க அலையும் 
என்ற வ்களவிலய எழுப்பியுள்ளது.

2005-ஆம் ஆண்டு 36.7% ஆ்க இருந்த உலழக்கும் ப�ண்்களின் 
விழுக்்கொடு, 2018-இல் 26% ஆ்கக் குலறநதுள்ள நிலையில், 
ப�ண்்களின் வேலைேொய்ப்பிலனப் ப�ருக்குே்தற்கொன 
அறிவிப்பு்கள எதுவும் �டபஜெடடில் இல்லை.

இலே ைடடுைல்ைொது, ைொநிைங்களின் உரிலைலயக் 
வ்களவிக்குள்ளொக்கும் ேல்கயில், ைொநிைங்களுக்்கொன நிதி ஒதுக்கீடடில் 
ல்க லேத்துள்ளது ஒன்றிய அரசு. ைொநிைங்களின் சுயொடசி 
உரிலைலய ைதிக்்கொ்த �ொஜெ்கவின் வ�ொக்கு ்கண்டிக்்கத்்தக்்கது. 
இது மி்கவும் வைொசைொன வில்ளவு்கல்ளவய ஏற�டுத்தும். 

இைொ�த்தில் இயஙகும் ஆயுள ்கொப்பீடடு நிறுேனத்தின் 
�ஙகு்கல்ள விறறுவிடடு, சொைொனியர்களின் ேொழலேச சில்தத்துக் 
ப்கொண்டிருக்கும் �ொஜெ்க அரலச எதிரத்து ைக்்கள வீதியில் 
இறஙகும் நொள பேகு ப்தொலைவில் இல்லை. 
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ப�ரியொர அம்வ�த்்கர �டிப்பு ேடடம் (அபைரிக்்கொ) அலைப்பு, 
அபைரிக்்க ைண்ணில் ஆதிக்்கத்திறகு எதிரொ்கப் வ�சுே்தறகும் 
குரல் ப்கொடுப்�்தறகும் ஓர அலைப்பு வேண்டுபைன்ற வநொக்்கத்தில் 
ப்தொடங்கப்�டட்தொகும்.

 அபைரிக்்கத் ்தமிழ விழொ நி்கழசசி ஒன்றில், எழுத்்தொ்ளர 
ப�ருைொளமுரு்கலன அலழக்்கக் கூடொது என்று, குறிப்பிடட 
சொதியினர  வ�ொரக்ப்கொடி தூக்்க, அ்தறகு அடி�ணிநது அேர 
அலழக்்கப்�டவில்லை. இந்த நி்கழவு �ை ஒத்்த ்கருத்துலடவயொர 
இலடயில் ப�ரும் சைசைப்ல� ஏற�டுத்தியது. 

சைசைப்ல� நீரத்துப் வ�ொ்கச பசய்யொைல் ப�ரும் ஒலியொ்க 
எழுப்� வேண்டிய வ்தலே ஏற�டடது. அந்த ஒலி சொதிய 
ைனப்�ொன்லைலயக் ்கடல் ்தொண்டிக் ப்கொண்டு ேநதிருக்கும் 
சிைருக்கு அறிபேொளிலய ஏற�டுத்துே்தொ்க இருக்்க வேண்டும் 
என்ற ்கொரணத்திற்கொ்க   2017, ஏப்ரல் 14 அண்ணல் அம்வ�த்்கர 
பிறந்த நொளில் ப்தொடங்கப்�டடது்தொன் ப�ரியொர அம்வ�த்்கர 
�டிப்பு ேடடம் .   ப்தொடஙகிய நொளில் இருநது �ல்ேழி 
அலழப்பின் மூைம் ைொ்தம் ஒரு முலற ்தமிழநொடடில் இருநது 
திரொவிடர இயக்்கக் ்கருத்துலரயொ்ளர்கள, ்தலித் இயக்்கக் 
்கருத்துலரயொ்ளர்கள, ப�ண்ணியக் ்கருத்துலரயொ்ளர்கல்ளக் 
ப்கொண்டு ்கருத்து்கள �ரிைொறப்�டடு, வ்களவி �தில்்கவ்ளொடு 
உலரயொடி இஙகிருக்கும் வ்தொழர்களுக்குச சமூ்க நீதிக் ்கருத்துக்்கல்ளக் 
ப்கொண்டு பசல்ேதில் ஓர அடித்்த்ளமிடடிருக்கிறது இந்தப் 
�டிப்பு ேடடம்.

திரொவிடர விடு்தலைக் ்கழ்கத் ்தலைேர ப்கொ்ளத்தூர 
ைணி, மு்தல் �ல்ேழி அலழப்ல�த் ப்தொடஙகி லேத்துக் 
்கருத்துலரயொறறினொர. ப்தொடரநது  வ்தொழர ஓவியொ, திரொவிடர 
்கழ்கத் ்தலைேர ஆசிரியர. கி. வீரைணி, திரொவிட இயக்்கத் 
்தமிழர வ�ரலேப் ப�ொதுச பசயைொ்ளர சு�. வீர�ொண்டியன், 
விடு்தலைச சிறுத்ல்த்கள ்கடசியின் ்தலைேர எழுசசித் ்தமிழர  
ப்தொல். திருைொே்ளேன் , எழுத்்தொ்ளர ரொஜெொத்தி சல்ைொ,  
ஆதித்்தமிழர வ�ரலேயின் வ்தொழர அதியைொன்,  ைனநை 
ைருத்துேர ஷொலினி, ேழக்்கறிஞர அருளபைொழி, ைருத்துேர 
எழிைன், நொ்கநொ்தன் எனப் �ைர ்தங்கள ்கருத்து்கல்ளப் 
�கிரநது ப்கொண்டிருக்கின்றனர; அறிவூடடியிருக்கின்றனர .

்தமிழநொடடில் இருநது ்கருத்துலரயொ்ளர்கல்ள அலழப்�வ்தொடு, 
ேடஅபைரிக்்கத் வ்தொழர்களும் வ�சுே்தறகு ஒரு ்த்ளத்ல்த 
ஏற�டுத்்த வேண்டும் என்ற ்கொரணத்திற்கொ்கப் ‘புத்்த்கம் 
வ�சைொம்’ என்ற ஒரு நி்கழசசிலய, ப�ரியொர அம்வ�த்்கர 
�டிப்பு ேடடம் ைொ்தம் ஒரு முலற நடத்தி ேருகின்றது. இந்த 
நி்கழவில், ்தொங்கள �டித்்த நூல்்கல்ளப் �றறித் வ்தொழர்கள 
்தங்கள ்கருத்து்கல்ளப் �டிப்பு ேடடத் வ்தொழர்கவ்ளொடு �கிரநது 
ப்கொளகின்றனர.

 அவ்த வ�ொை ்கடந்த இரண்டு ஆண்டு்களுக்கு முன் 
ஜெனேரியில் ‘The Common Sense’ என்ற மின்னி்தலழத் ப்தொடஙகி, 
ப்தொடரநது நடத்தி ேருகிறது �டிப்பு ேடடம். அறிேொரந்த 
�குத்்தறிவுக்  ்கடடுலர்கள, ்கவில்த்கள, சிறு்கல்த்கள எனப் 
�ல்வேறு ்த்ளங்களில் ேடஅபைரிக்்கத் வ்தொழர்கள மின்னி்தழில் 
எழுதி ேருகின்றனர.

இேறறிறப்கல்ைொம் முத்்தொய்ப்�ொ்க, 2019 நேம்�ர ைொ்தம் 
ப�ரியொர அம்வ�த்்கர �டிப்பு ேடடத்தின் சொர�ொ்க, ‘The 

Common Sense வரடிவயொ’ ப்தொடங்கப்�டடது. ப்தொடரநது 
்தலைேர்களின் பசொறப�ொழிவு்கள, திலரயிலசப் �ொடல்்கவ்ளொடு 
்தமிழநொடடின் திரொவிடர இயக்்க ேரைொறு, ்கவில்தத் துளி்கவ்ளொடு 
திலரயிலச, வநயர விருப்�ப் �ொடல்்கவ்ளொடு ்தநல்த ப�ரியொர 
�றறிய வ்களவி்களுக்கு �தில்்கள என, �ை வசலே்கல்ளத் 
ப்தொடரநது ேழஙகி ேருகிறது.

இலே ்தவிரத்து, அண்ணல் அம்வ�த்்கர பிறந்த நொள, 
்தநல்த ப�ரியொரின் பிறந்த நொள ஆகியலே, �டிப்பு ேடடத் 
வ்தொழர்கள ப�ருை்ளவில் இருக்கும் சிை ைொநிைங்க்ளொன நியூ 
பஜெரசி, �ொஸடன், மிசசி்கன், ்கபனக்டி்கட வ�ொன்ற இடங்களில் 
ைொணேர்களுக்்கொன வ�சசுப் வ�ொடடி, ஓவியப் வ�ொடடிவயொடு 
ப்கொண்டொடப்�டுகின்றன. அடுத்்த ்தலைமுலறயினருக்கும் 
்தநல்த ப�ரியொலர அறிமு்கப்�டுத்தும் ஒரு ேொய்ப்�ொ்கவே 
இந்த விழொக்்கல்ளக் ப்கொண்டொடுகின்றது �டிப்பு ேடடம். 2019 
ஆம் ஆண்டு ்தநல்த ப�ரியொரின் பிறந்த நொல்ள �ொஸடனில் 
திரொவிடர ்கழ்கத் ்தலைேர ஆசிரியர கி. வீரைணி ்தலைலையில் 
பேகு சிறப்�ொ்கப் �டடிைன்றத்வ்தொடு ப்கொண்டொடி ைகிழந்தது 
�டிப்பு ேடடம் என்�து குறிப்பிடத்்தக்்கது. 

ப�ரியொர �ன்னொடடு அலைப்பின் சொர�ொ்க நடந்த ைனி்தவநய 
ைொநொடடில் �டிப்பு ேடடத் வ்தொழர்கள ்கைநது ப்கொண்டு 
குழு விேொ்தம் நடத்தி, சொதிலய அபைரிக்்கச சடடத்தில் 
்தண்டலனக்குரிய குறறைொ்கச வசரக்்க வேண்டும் என்று 
தீரைொனம் நிலறவேறறப்�டடது.

�டிப்பு ேடடத்தின் சொர�ொ்க விடு்தலைச சிறுத்ல்த்கள 
்கடசியின் துலணப்ப�ொதுசபசயைொ்ளர ஆளூர ஷொநேொஸுக்கு 
"பசயல் விருது" ேழஙகிச சிறப்பிக்்கப்�டடது. அவ்த வ�ொை 
்தநல்த ப�ரியொரின் 141 ஆேது பிறந்த நொளில் �ொஸடன் ந்கரில் 
திரொவிடர ்கழ்கத்தின் ்தலைேர ஆசிரியர கி. வீரைணிக்கு 
"Stalwart Of Dravidian Ideology" என்ற விருல்தயும், ஆசிரியரின் 
இலணயர, �ை வசொ்தலனயொன ்க்ளங்களில் ஆசிரியருக்கு 
உறுதுலணயொ்க இருக்கின்ற வைொ்கனொ அேர்களுக்கு "சுயைரியொல்த 
இயக்்க வீரொங்கலன" என்ற விருல்தயும் ேழஙகிப் �டிப்பு 
ேடடம் ப�ருலை அலடந்தது.  

அபைரிக்்கப் ப�ரியொர அம்வ�த்்கர �டிப்பு ேடடம் 
�குத்்தறிவுப் �ொல்தயில் ப்தொடரநது �யணிக்கும்!

அவெரிக்ககா ெகாணகாக்கர்

்பரியோர் அமமபத்கர்
படிப்பு வட்டம –
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அண்லையில் ்தமிழநொடு ேனத்துலற அலைசசர திண்டுக்்கல் 
சீனிேொசன், நீைகிரி ைொேடட யொலன்கள புத்துணரவு 
மு்கொலைத் ப்தொடஙகி லேக்்கச பசன்றொர. அேருடன் 
ைொேடட ஆடசித்்தலைேர ைறறும் அதி்கொரி்கள உடன் 
பசன்றனர.

அப்�டிச பசல்லும்வ�ொது, ேழியில் இருந்த ஒரு 
சிறுவ்கொயிலை ேணஙகுே்தற்கொ்க நின்றது அலைசசர 
குழொம். அப்ப�ொழுது அேர பசருப்பு ்கழறற வேண்டிய 
நிலை ஏற�டடது. 

உடவன அஙகு ேொழந்த, ைண்ணுக்குரிய ைக்்கல்ளச 
வசரந்த ஓர இ்ளம் சிறுேலன அதி்கொரத்வ்தொடு அலழத்து 
்தன் ்கொலின் பசருப்ல�க் ்கழறறச பசொல்லியிருக்கிறொர. 

பசொல்லியேர அலைசசர, உடன் இருப்�ேர்கள 
ஆடசித் ்தலைேர, அதி்கொரி்கள. என்ன பசய்ேொன் 
அந்தச சிறுேன்? 

இயல்�ொ்கவே �யந்த குணம் ப்கொண்ட சமூ்கத்ல்தச 
வசரந்த ைக்்களின் குழநல்தயொன அந்தச சிறுேன், அலைச 
சரின் ்கொல் பசருப்ல�க் குனிநது ்கழறறி இருக்கிறொன். 

அப்ப�ொழுது உடன் இருந்த ஆடசித் ்தலைேர 
அதி்கொரி்கள உட�ட அலனேரும் �ொரத்துக் ப்கொண்டு்தொன் 
இருந்தொர்கவ்ள ஒழிய, அல்த ஒரு சொதி ேன்ைம் என்ற 
வ்கொணத்தில் யொரும் ்தடுக்்க முன்ேரவில்லை.

இந்தச பசய்தி ப்தொலைக்்கொடசி்களிலும், சமூ்க 
ஊட்கங்களிலும் வே்கைொ்கப் �ரேத்ப்தொடஙகிக் 
்கண்டனங்கள ேலுேொ்க எழத்ப்தொடஙகின.

உடவன அலைசசர சீனிேொசன் இ்தறகு ஒரு அறபு்தைொன 
வி்ளக்்கம் ்தந்தொர. 

அ்தொேது அருகில் நிற�ேர்கள எல்ைொம் ்கடசிக்்கொரர்கள, 
ப�ரியேர்கள, அதி்கொரி்கள. அ்தனொல் அந்தச சிறுேலன 
அலழத்து என் ்கொலின் ‘பூடலஸ’ ்கழறறச பசொன்வனன் 
என்று.

அருகில் நிற�ேர்கள ்கடசிக்்கொரர்கள, ப�ரியேர்கள, 
அதி்கொரி்கள என்�்தனொல் அேர்களுக்்கொன ைரியொல்த 
ப்கொடுத்்தொர என்�து சரி. 

ஆனொல், ‘ைலைசசொதி’லயச வசரந்த அந்தச சிறுேனுக்குரிய 
ைரியொல்த கூட வேண்டொம், குலறந்த �டசம் அேனிடம் 
அன்ல�யொேது ்கொடடியிருக்்க வேண்டொைொ?

ப்தொடரநது அலைசசர பசொல்லும்வ�ொது, அந்தச 
சிறுேலன ்தன் வ�ரலனப்வ�ொைப் �ொரத்்த்தொ்க வேறு 
பசொல்கிறொர. அப்�டியொனொல் வ�ரப்பிளல்ள்கல்ள 
எல்ைொம் அேர பசருப்பு ்கழறறச பசொல்லுேொரொ? 
அேர வீடடுப் பிளல்ள்களுக்கும் இவ்த நிலை்தொனொ?

இஙகு சொதியம் ்கண்முன்வன ேருகிறது. அய்யர, 
அய்யங்கொர வீடடுச சிறுேர்கல்ளயும் நொம் ைதிக்்க 
வேண்டும். அல்த விடடு விடடு அேர்கல்ள ்தன் 
வ�ரன் என்று, ்தன் பசருப்ல� ்கழறறச பசொல்ேொரொ 
அலைசசர சீனிேொசொன். 

அலைசசரின் இந்தச பசயல் சொதியம், ஆதிக்்கத்தின் 
உசசம். 

அலனேரும் சைம் என்ற இநதிய அரசியல் சொசனத்திறகு 
முரணொ்க  நடநது ப்கொண்ட அலைசசர சீனிேொசன் மீது 
ேன்ப்கொடுலைத் ்தடுப்புச சடடத்தின்கீழ நடேடிக்ல்க 
எடுக்்க வேண்டும் என்று ைக்்கள எழுப்பும் குரல் 
எழுப்பினர. அ்தறகு அஞ்சி அலைசசர இப்வ�ொது 
ேருத்்தம் ப்தரிவித்துள்ளொர. 

ஆணெத்தின் உசேம்!

அருந்ததியர் இயக்கங்களின் நூற்றாண்டு விழறா ்கருத்தரங்கம் 
சென்்னை செரியறார் திடலில் 02-02-2020 ஞறாயிறு அன்று ந்டசெற்து.  
ரறாவெறாகிப் எல்.சி.குருெறாமி ்கல்வி ்ையததின் ஏறெறாட்டில் 
ந்டசெற் இந்த ்கருத்தரஙகில் த்தறாழர் ்கறாைறாட்சி ்த்ை்ை ஏற்க  
எழில்.இளஙத்கறாவன், சவண்ைணி, முகிைரென், திலீென், ெறா.இளஙத்கறாவன், 
்தலித சுப்ரைணி ஆகிதயறார் உ்ரயறாறறினைர். இறுதியில் நி்்வு்ரயறா்கத  
த்தறாழர் சுெ.வீரெறாண்டியன் அவர்்கள் சி்ப்பு்ர ஆறறினைறார்.

்கறாஞ்சி ைறாவட்டம், சிட்ைெறாக்கததில் த்தசியச் குடியுரி்ைத திருத்தச் 
ெட்டததுககு எதிரறா்க, ைறாவட்டத திரறாவிட முன்தனைற் ்கழ்கம் ஏறெறாடு 
செய்திருந்த ்்கசயழுதது இயக்கத ச்தறாடக்க நறாளின் கூட்டததில் 
திரறாவிட இயக்கத்தமிழர் தெர்வயின் ைறாவட்டச் செயைறாளர் இளைறா்ன் 
உ்ரயறாறறினைறார்.   

்கறாஞ்சி ைறாவட்டம், ்கறாைரறாஜபுரததில் 31-01-2020 அன்று இன்்்ய 
அரசியல் நி்ை குறிதது ந்டசெற் ச்தருமு்னைப் பிரச்ெறாரக 
கூட்டததில் தெர்வத து்ைசெறாதுச்செயளறாைர் சிங்கரறாயர், விடு்த்ை 
சிறுத்்த்கள் ்கட்சியின் து்ைப் செறாதுச்செயளறாைர் வன்னியரசு, 
த்தறாழர்்கள் அன்பு, இளம்வழுதி, ்தமிழை்வன், இளஙத்கறா ஆகிதயறார் 
உ்ரயறாறறினைர்.

நூற்்காண்டு விழகா ்ருத்்தரங்ம்

குடியுரிமெச ேட்டத்திற்கு எதிரகா் 

ம்தருமுமைக கூட்டம்
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வ்தொழர்  உமா த�ாகுத்துள்ள “திராவிட இயக்க 
மும் சமூ்க நீதியும்” என்ற நூல் பு்கழதபெற்ற எழுத் 
�ா்ளர்்களின த�ர்்நத�டுக்கபபெடட  ்கடடுரர்க்ளா்கவும் 
்கருத்துக குவியலா்கவும் இருககி்றது.

திராவிட இயக்க ஆய்ா்ளர் ்க.திருநாவுக்கரசின 
‘திராவிட இயக்கமும் �மிழத்த�சிய உணர்ச்சியும்’ 
எனகி்ற ்கடடுரரயில் திராவிடம் என்றால் என்ன 
எனபெதில் த�ாடங்கி, திராவிட இ்னத்தின 
்ரலாறும், திராவிட நிலத்தின ்ரலாறும், 
திராவிட தமாழியின மூத்� தமாழியா்ன �மிழின 
்ரலாறும் ஆயவுரீதியா்ன ஆ�ாரங்்கத்ளாடு 
அடுககு்க்ளா்கத் த�ாகுக்கபபெடடுள்ள்ன.

திராவிடத்திறகு ஐதராபபிய அறிஞர்்கள  த்காடுத்� 
ஆ�ாரத்ர�யும்  குறிபபொ்க இராபெர்ட  ்கால்டுத்லின 
ஒபபிலக்கணம் எனகி்ற திராவிட தமாழிக குடும்பெம் பெறறிய 
�்க்ல், நீதிக்கடசி ஆடசியில் த�ாடங்கி,  திமு்கவின 
்கரலஞர் ஆடசி ்ரர திராவிடமும் �மிழும் எபபெடிப 
பெயணித்�்ன எனபெர� இ்ந� 22பெக்க ்கடடுரர நமககு 
ஏரா்ளமா்ன �ரவு்கத்ளாடு �ருகி்றது.

திராவிடர் ்கழ்கத் துரணத் �ரல்ர் ்கவிஞர் ்கலி.
பூங்குன்றனின ‘திராவிட இயக்கமும் ் குபபு்ாரி உரிரமயும்’ 
எனகி்ற ்கடடுரர பொர்பபெ்னர் அல்லாத�ார்்களின ்கல்வி 
உரிரமப தபொரடடத்ர�யும், பொர்பபெ்ன ஆடசியா்ளார்்களின 
சூழச்சி முர்றரயயும் வி்ரிககி்றது.

1870இல் த�ாடங்கி நீதிக்கடசி ஆடசிககு ்ரும்்ரர 
பொர்பபெ்னர் அல்லா�ார் ஒறர்ற விழுக்காடு மடடுதம ்கல்வி 
்கற்ற்ர்்க்ளா்கச் சூழல் இரு்நதும், ஆடசிப பெணி, நீதித்துர்ற, 
்கல்வித்துர்ற எனறு அர்னத்ர�யும் மூனறு புளளி ஒரு 
ச�வீ�ம் மடடுதம உள்ள பொர்பபெ்னர்்கள எபபெடி ஆதிக்கம் 
தசலுத்தி்னார்்கள என்ற புளளி வி்ரத்த�ாடு, நீதிக்கடசி 
ஆடசி மாண்ர்்களின  ்கல்விககு உ�வியத�ாடு ்கல்வி 
நிரலயங்்களில் விதி�ாச்சார முர்றயில் த்ரல ஒதுககீடு 
முர்ற அமலுககு ்்ந�ர�யும், இராஜாஜியின  ஆடசியில்  
்கல்விககூடங்்கர்ள மூடியதும். ஓம்நதூரார் ராமசாமி ஆடசியில் 
்குபபு்ாரி த்ரல ்ாயபபும், அர�க ்கடுரமயா்கப 
பொர்பபெ்னர்்கள எதிர்த்�த�ாடு ஓம்நதூராரரத் �ாடி ர்க்கா� 
தபெரியார் எ்ன ் ரசபொடியது (பு்கழ்ந�து), புதிய அரசியல் 
சடடத்ர� ர்த்து ்குபபு்ாரிப பிரதிநிதித்து்த்ர�ப 
பொர்பபெ்னர்்கள சூழச்சியால் எதிர்த்காணடார்்கள எனகி்ற 
நீதிமன்ற விசாரரண முழுரமயும், ஏரா்ளமா்ன �்க்ல்்களும் 
2006/11இல் ்கரலஞர் ஆடசியில் நுரழவுத் த�ர்வு ரத்�ால் 
85விழுக்காடடுககு தமல் பொர்பபெ்னர் அல்லாத�ார் மருத்து்ப 
பெடிபபில் பெடித்�து எ்ன ்கலி.பூங்குன்றனின ்கடடுரர  
சமூ்கநீதிக ்கல்வி ஆ்ணம்தபொல் இருககி்றது.

 திமு்கவின த்காளர்கப பெரபபுச் தசயலா்ளர் ஆ.இராசாவின 
‘திராவிட இயக்கமும் �ாழத்�பபெடதடாரும்’ எனகி்ற ்கடடுரர, 
்காலம் ்காலமா்க ஒடுக்கபபெடட மக்க்ளா்க இரு்ந�்ர்்களுககு 
நீதிக்கடசி ஆடசிககு ்்ந�வுடன ஏறபெடட சமூ்கநீதிரய 
வி்ரிககி்றது.

பெஞசமர்்கள தபொதுத் த�ருவில் நட்நது தபொ்கச் சடடம்,

பெர்றயன என்ற தசால்லின பெயனபொடரட 
நீககியது.

�ாழத்�பபெடதடாருக்கா்ன மு�ல் அரமச்ச்கம்.

புர�்ணணார் சமூ்கத்தி்னர் பெ்கலில் நடக்க 
அனுமதி, 

தபெரு்நது்களில் �ாழத்�பபெடதடாருககு அனுமதி,

த்காவில் அ்றங்்கா்லர் குழுவில் �ாழத்�பபெடதடாருககு 
இட ஒதுககீடு,

நாட்கம் பொர்க்க அனுமதி 

 எ்ன நீதிக்கடசி த்காணடு்்ந� ஒடுக்கபபெடத டார்்களுக்கா்ன 
சடடங்்களும், ரசமன ்கமிசன, ்டடதமரச 
மாநாடடில் அம்தபெத்்கர் மறறும் ்கா்நதியின 
தசயல்பொடு்களும், த�ருக்களில் சாதிபதபெயர் 

ஒழிபபு, தபெயருககுப பின்னால் சாதிபதபெயர் ஒழிபபு எ்ன 
திராவிடக ்கருத்தியலின சமூ்கநீதிச் சா�ர்னரய வி்ளககுகி்றது 
ஆ.ராசாவின ்கடடுரர.

�மிழ நாடு சமூ்கநீதி மண, இங்கு ம�த்றிககு இடமில்ரல 
எனபெர� நிரூபிககும் ்ர்கயில் இ்நதியா சு�்நதிரம் 
தபெற்றதபொது பிரிவிர்னரயத் த�ாடர்்நது  ம�க்கல்ரம் 
நி்கழ்ந� தபொதும், பொபெர் மசூதி இடிக்கபபெடட தபொது 
நாடு முழுக்க ம�க்கல்ரம் நி்கழ்ந� தபொதும் �மிழ்கத்தில் 
ம�நல்லிணக்கம் தபெணபபெடடது. 

தபெரா.அருணனின ‘திராவிட இயக்கமும் ம�த்றி எதிர்பபும்’ 
்கடடுரர, ்கடவுள பெறறிய ்கறபி�ங்்கள, ்கறபெர்ன்கள பெறறியும், 
ம�த்றியால் நட்ந� பெடுத்காரல்கள, த்குமக்கள பெடட 
துயரம், இ்நதும்கா சரபெ, ஆர்.எஸ்.எஸ்-இன ம�த்றிச் 
தசயல்பொடு்கள, ம�த்றி ஆடசிரயப பெறறிய ்கடுரமயா்ன 
விமர்ச்னம்,  புராணங்்களின புளுகும், ்காபபிங்்களின 
்கா்ாளித்�்னமும் பெறறிய �்நர� தபெரியாரின ்கருத்து எ்ன 
நிர்ற்ந� ஆ�ாரங்்கத்ளாடு இருககி்றது.

இ்நநூலில் இறுதிக ்கடடுரரயா்க தபெரா.மு.ராமசு்ாமி 
எழுதியுள்ள ‘திராவிட இயக்கமும் நாட்கத் �மிழும்‘ என்ற 
்கடடுரர திராவிட இயக்கம் ்்ளர்்ந� ்ரலாறு, திராவிட 
இயக்கம் ச்நதித்� தசா�ர்ன்கள, திராவிட இயக்கத்தில் 
நடத்�பபெடட நாட்கங்்கள, அ்ந� நாட்கங்்கள மூலம் 
த்குமக்களுககுக த்காணடுதபொ்ன சமூ்க நீதி, அத�ாடு  
திராவிடக ்கருத்தியல்்க்ளா்ன சமூ்க நீதியில் அறிஞர் அணணா 
மறறும் ்கரலஞரின பெங்்களிபபு எ்ன நீணட ்கடடுரரயா்க 
பெல �்க்ல்்கத்ளாடு  இக்கடடுரர முடிகி்றது.

்கருஞசடரடப பெதிபபெ்கத்தின த்ளியீடா்க த்ளி்்நதுள்ள 
“திராவிட இயக்கமும் சமூ்க நீதியும்” என்ற இ்நநூல் 
ஒவத்ாரு்ரும் ்கடடாயம் பெடிக்க த்ணடிய ஒனறு.

நூல்  
அறிமுகம்

திரோவி்ட இயக்கமும 
சமூ்க நீதியும
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