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மா.உதயகுமார்

நூற்றுக்கு நூறு !
தமிழ்நாடு அரசின் 

அனைத்துப் பணியிடங்களிலும், 
100% தமிழ்க இனைஞர்கனையே 
நிேமிக்கும் பபநாருட்டு, 
அனைத்துப் யபநாட்டித் 
யதரவு்களிலும் ்கட்டநாேத் 
தமிழத் தநானை அறிமு்கப்படுத்தி 
அரசநானை பெளியிடப் 
பட்டிருக்கிறது.  ்கடநத 
ஆட்சியில் பெளிமநாநிலத்தெர 
அரசுப் பணி்களில் 
யசரநத நினலயில், அனதத் 
தடுக்கும் ென்கயில் இநத 
அரசநானை 
பெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

“தமிழ்க அரசுத் 
துனற்களில் உளை பணியிடங்கள 
மற்றும் மநாநில பபநாதுத்துனற 
நிறுெைங்களில் உளை பணி 
இடங்கள அனைத்திலும் தமிழ 
இனைஞர்கனை 100% நிேமைம் 
பசய்யும் பபநாருட்டு யதரவு்கள 
்டத்தப்படும் அனைத்துப் 
யபநாட்டித் யதரவு்களிலும் தமிழ 
பமநாழி பநாடத்தநால் தகுதித் 
யதரவு ்கட்டநாேமநாக்்கப்படும்” 
என்கிற அரசநானைனேத் தமிழ்க 
அரசின் மனித ெை யமலநாணனமத் 
துனற பெளியிட்டிருக்கிறது.

திரநாவிட இேக்்க அரசிேலநால், 
சமூ்க நீதிேநால் தமிழ ் நாட்டில் 
ஏற்பட்டிருக்கும் ெைரச்சி, 
தமிழர்களுக்குப் பேன்படநாது 
பிற மநாநிலத்தெருக்குப் பறியபநாகும் 
நினலனேத் தடுத்து நிறுத்தும் 
யபநானரத் திமு்கழ்க அரசு 
பதநாடுத்திருக்கிறது.

தமிழர உரினம்கனை, ்கடநத 10 
ஆணடு்கைநா்க ஆட்சியில் இருநத அதிமு்க, 

நினல்நாட்டத் தெறிேதநால் 
ஏற்பட்ட பின்ைனடவு 
இநத ஆட்சியில் சரி 
பசய்ேப்படுகிறது.

இயத யபநால் பபருகிெரும் 
தனிேநார துனற்களிலும், 
தமிழ்க அரசு இஙய்க 
ப்கநாணடு ெர இருக்கும் 
பதநாழில் முதலீடு்கள 
மூலம் உருெநா்க இருக்கும் 
புதிே யெனலெநாய்ப்பு்களிலும், 
தமிழ இனைஞர்களுக்குப் 
பபரும்பநான்னம இடம் 
கினடப்பனத உறுதி 
பசய்யும் ென்கயிலும் 
அரசு பசேல்படும் என்கிற 

்ம்பிக்ன்கயும் யமபலழுகிறது.

அயதயபநால் மத்திே அரசின் 
நிறுெைங்களில் குறிப்பநா்க, ப்ய்யெலி 

நிலக்்கரி சுரங்கத்தில்(NLC), 
தமிழர்கள புறக்்கணிக்்கப்படும் 
நினல மநாறி அஙகும் தமிழ 
இனைஞர்களுக்குப் பணியிடங்கள 
உறுதி பசய்ேப்படும் என்ற 
்ம்பிக்ன்கனேயும் இநத அரசநானை 
ஏற்படுத்துகிறது.

நீதிக்்கட்சி பதநாடஙகி, தநனத 
பபரிேநார, ்கல்வி ெளைல் 
்கநாமரநாசர, அறிஞர அணைநா, 
முத்தமிழறிஞர ்கனலஞர 
ஆகியேநானரத் பதநாடரநது திரநாவிட 
இேக்்கத்தின் நீட்சிேநா்க , தமிழர 
உரினம்கனைப் பநாது்கநாக்கும் 
அரைநா்க இருக்கிறநார, தமிழ்க 
முதல்ெர மு.்க.ஸடநாலின் அெர்கள. 
அெனர அனைத்துத் தமிழர 
இல்லங்களிலும், ்கட்சி யெறுபநாடின்றி 
இன்று மக்்கள ப்கநாணடநாடுகின்றைர!



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜ டிசம்பர் 04, 2021
2

உலகில் உள்ள ஆட்சி முறைகளில் ஆகச்சிைந்த ஆட்சி முறை 
மகக்ளாட்சி என்னும் ஜனநாயகம்்தான். மன்னராட்சி, 
சர்ாதிகார ஆட்சி, கம்யூனிச ஆட்சி, ராணு்  
ஆட்சி ப�ான்ை ஆட்சி முறைகளில் மககளுககாக இயறைப�டும் 
சட்்டஙகள ்தறலறமப ப�ாறுபபில் உள்ள்ரகளின் விருப�த்திறகு 
ஏற� நற்டமுறைப�டுத்்தப �டுகின்ைன. �ல்தரப�ட்்ட 
�ாரற்களும், கருத்துகளும், வித்தியாசமான பகாணஙகளும் 
அஙகு வி்ாதிககப �டு்தில்றல. ஆனால் ஜனநாயகத்தில் 
மட்டும் ஒவப்ாரு சட்்ட முன்்றரவும் நீண்ட பநடிய 
வி்ா்தஙகளுககு உட்�டுத்்தப�ட்டுப �ல்ப்றுக கருத்துகளும் 
முன்ற்ககப�ட்டு ஏறறுக பகாள்ளப 
�டுகின்ைன.

அப�டிப�ட்்ட வி்ா்தஙகள நற்டப�றும் நா்டாளுமன்ைம்்தான் 
ஜனநாயகத்தின் உயரபீ்டம். அஙகு ஒவப்ாரு சட்்ட முன்்றரவும் 
்தாககல் பசயயப�ட்டு, நீண்ட வி்ா்தஙகள ந்டத்்தப�ட்டு, 
�ல்ப்று ்தரபபு நா்டாளுமன்ை உறுபபினரகளின் கருத்துகற்ளக 
பகட்டு, திருத்்தஙகற்ளச் பசய்த பின்னர ் ாகபகடுபபு ந்டத்தி,  
அற்த நிறைப்றறி குடியரசுத் ்தறல்ருககு அனுபபி 
அ்ரது ஒபபு்தல் ப�றறுத்்தான் சட்்ட ்டி்ம் 
ப�றுகின்ைது.

�ார”தீய”  ஜன்தாக கட்சி ஆட்சிககு ்ந்த 
பின்னர, குறிப�ாக நபரநதிர பமாடி இரண்டாம் 
முறையாக ஆட்சிப ப�ாறுபபுககு ் ந்த பின்னால் 
அந்த மகக்ளாட்சி மாணபுகள அறனத்தும்  
புற்தகுழிககு அனுப�ப�ட்டு ்ருகின்ைன. 
இநதிய ஒன்றியத்தின் ்தறலறம அறமச்சரான 
நபரநதிரபமாடி உலகம் சுறறி உல்லாசப �யணம் 
ப�ா்திலும் வி்தவி்தமான விறல உயரந்த உற்டகற்ள 
உடுத்து்திலும் காட்டும் ஆர்த்ற்த நா்டாளுமன்ைத்திறகு 
்ரு்திலும், வி்ா்தஙகளில் �ஙபகற�திலும் காட்டு்தில்றல.

ஒரு நாளும் இல்லா்த திருநா்ளாக இம்முறை நா்டாளுமன்ை 
குளிரகால கூட்்டத்ப்தா்டர ப்தா்டஙகுகின்ை பநரத்தில் ஒன்றிய 
்தறலறம அறமச்சர பமாடி, “எந்தப பிரச்சிறன குறித்தும் 
வி்ா்தம் ந்டத்்தத் ்தயார!” என்று கூறினார.  
ஆனால் ப்்ளாண சட்்டஙகற்ளத் திரும்�ப ப�றும் சட்்ட 
முன்்றரற் எந்தவி்த வி்ா்தத்துககும் உட்�டுத்்தாமல் குரல் 
்ாகபகடுபபு மூலம் நிறைப்றறினார. “எந்தப பிரச்சிறன 
குறித்தும் வி்ா்தம் ந்டத்்தத் ்தயார” என்ை பமாடியின் 
அறைகூ்லுககு என்ன ப�ாருள என்று 
அ்ர்தான் வி்ளகக ப்ணடும்.

பமாடி இரண்டாம் முறை ஆட்சிப 
ப�ாறுபப�றை பின் இது்றரயில் 6 
நா்டாளுமன்ைக கூட்்டத் ப்தா்டரகள 
நற்டப�றறுள்ளன. அதில் 42 சட்்ட 
முன்்றரவுகள ப்றும் 30 நிமி்டஙகளிலும் 
19 சட்்ட முன்்றரவுகள �த்து நிமி்டஙகளிலும்  
நிறைப்றைப�ட்டுள்ளன. க்டந்த கூட்்டத் 
ப்தா்டரிலும் 15 சட்்ட முன்்றரவுகள 
நிறைப்றைப�ட்்டன. அற் அறனத்தும் 
�த்து நிமி்டஙகளில் நிறைப்றைப�ட்்டன. 
இது ்தவிர 26 சட்்ட முன்்றரவுகள  
ப்றும் அறர மணி பநரத்திறகுள 
நிறைப்றைப�ட்்டன.

மறைககால கூட்்டத்ப்தா்டரில் �த்து 
நிமி்டஙகளுககுள நிறைப்றைப�ட்்ட 14 
சட்்ட முன்்றரவுகளில்- 

பார‘தீய’ ஜனதா கட்சியும்
ஜனநாயகமும்

பபாள்ாச்சி மா. உமாபதி
1.விரிெநாை விெநாதம் ் டத்த யெணடிே பபநாதுக் ்கநாப்பீட்டுத் 

திருத்தச் சட்ட முன்ெனரவு. 

2.ெஙகி யமநாசடி மற்றும் திெநால் திருத்தச் சட்ட முன்ெனரவு 
5 நிமிடங்களிலும், 

3.தீரப்பநாேத் திருத்தச் சட்ட முன்ெனரவு 9 நிமிடங்களிலும், 

4.ெரிவிதிப்பு சட்டம் பதநாடரபநாை சட்ட முன்ெனரவு 
6 நிமிடங்களிலும் நினறயெற்றப்பட்டுளைை. 

ப�ாதுக காபபீட்டுச் சட்்ட முன்்றரற் நிறலக குழுவுககு 
அனுப� எதிரககட்சிகள ் லியுறுத்தின. ஆனால் 22 நிமி்டஙகளில் 
அந்தச் சட்்ட முன்்றரவு நிறைப்றைப�ட்டு சட்்டம் 
ஆகிவிட்்டது.

அதிமுககியத்து்ம் ் ாயந்த சட்்ட முன்்றரவு கூ்ட அப�டிபய 
வி்ா்தம் இன்றி நிறைப்றைப�டுகின்ைது. இது ஜனநாயகத்திறகுப 
ப�ரும் பகடு. வி்ா்தஙகளும் கருத்துப �ரிமாறைஙகளும்்தான், 
ஜனநாயகத்தின் மூச்சுககாறைாகும். அற் மறுககப�டும்ப�ாது 

அ்தறகுப ப�யர ஜனநாயகம் அல்ல; சர்ாதிகாரம். 
நீண்ட வி்ா்தஙகள இன்றி சட்்டஙகள நிறைப்று்து 
குறித்து உச்சநீதிமன்ைபம ்தன் க்றலறய 
ப்ளிப�டுத்தியுள்ளது.

ஏன் வி்ா்தஙகள இல்றல என்று பகட்்டால் 
ஒன்றிய அரசுத் ்தரபபில் பசால்லப�டும் 
காரணஙகள மிகவும் ப்டிகறகயானற். 
ப்்ளாண சட்்டஙகற்ளத் திரும்�ப ப�ைப்ணடும் 
என்�து்தான் அரசின் விருப�ம். எதிரககட்சிகளின் 

பநாககமும் அது்ாகப் இருப�்தால் அதில் 
வி்ாதிகக என்ன இருககிைது, எனப் வி்ா்தம் 

ப்தற்யில்றல என்கிைாரகள. அப்த ப்்ளாண சட்்டஙகற்ள 
நிறைப்றறும்ப�ாது அரசுத் ்தரபபும் எதிரத் ்தரபபும் பநர 
எதிரான கருத்துகற்ளக பகாணடிருந்தன. அபப�ாதும் வி்ா்தம் 
ந்டத்்தப�்டவில்றல. எது எப�டி இருந்தாலும் நா்டாளுமன்ைத்தில் 
வி்ா்தஙகள நற்டப�ைாது என்�து்தான் �ாஜக அரசின் 
நற்டமுறை ஆகிவிட்்டது. வி்ா்தஙகள இல்லா்த நா்டாளுமன்ைம் 
சு்ாசம் இல்லா்த மனி்தனுககுச் சமம்.

இது ப�ா்தாப்தன்று, க்டந்த மறைககாலக கூட்்டத்ப்தா்டரில் 
வி்ா்தஙகளுககு இ்டம் பகா்டாமல் எப்தச்சதிகாரம் ஆக 
ந்டநதுபகாண்ட  மாநிலஙக்ளற்த் ்தறல்றரக கணடித்து 

அ்ரது பமறசயின் முன் ்நது நியாயம் 
பகட்்ட 12 எதிரககட்சி உறுபபினரகள, 
இபப�ாது கூட்்டத்ப்தா்டர முடியும் ் றர 
கூட்்டத்ப்தா்டரில் �ஙபகறக முடியா்த்ாறு 
விலககி ற்ககப�ட்டுள்ளனர. 

இல்லா்த 2ஜி சிககறல முன்ற்த்து ஒரு 
இமாலயத் ப்தாறக ஊைல் ந்டந்த்தாகக 
கூறி அன்றையக கூட்்டத் ப்தா்டரகற்ள 
ந்டத்்தவி்டாமல் அழிச்சாட்டியம் பசய்த 
சத்தியசீலரக்ளான �ாஜகவினர,  இன்று 
வி்ா்தம் ந்டத்்த நியாயம் பகட்கும் எதிரககட்சி 
உறுபபினரகற்ளத் ்தறகாலிகமாக நீககி 
ற்ப�து மாமியார உற்டத்்தால் மணகு்டம்; 
மருமகள உற்டத்்தால் ப�ான் கு்டம் என்�து 
ப�ால் உள்ளது. 

எப்தச்சதிகார ம்தப்றி �ாஜகவி்டம் 
ஜனநாயகத்ற்த எதிர�ாரப�து ‘எருககன் 
பசடியில் பராஜா பூ பூககும்’ என்று 
எதிர�ாரப�து ஆகும்.

இல்லாத 2ஜி சிக்்கல் முனலவைத்து 
ஒரு இமலா்யத் ததலால்க ஊழல 

நடநததலா்கக் கூறி அனலறைய கூடடத் 
ததலாடர்கலை நடத்தவிடலாமல 

அழிச்லாடடியம் த்யத 
்த்தியசீ்ர்கைலான பலாஜ்கவினர,  இனறு 

விவைலாதம் நடத்த நியலாயம் க்கடகும் 
எதிரக்்கடசி உறுப்பினர்கலைத் 

தற்்கலாலி்கமலா்க நீக்கி லவைப்பது மலாமியலார 
உலடத்தலால மண்குடம்; மரும்கள் 
உலடத்தலால தபலான குடம் எனபது 

கபலால உள்ைது.
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அணைப் ்பாதுகாப்புச் சட்டம !...?
“மக்களின் தேவைக்ககா்க அவமக்கப்படுைதே அரசு’’ என்கிறகார் 

சகாக்கரடீஸ் என்்பவேத் ேன் “குடியரசு” நூலில் ்பதிவு சசய்கிறகார் 
பிதேடதடகா.

இவேச் சில மகாநில அரசு்களும், ஒன்றிய அரசும் புரிந்து ச்ககாளேவில்வல 
என்தற தேகான்றுகிறது.

ஒரு ்பக்கம்  ்ககாவிரியின் குறுகத்க தம்கேகாது என்ற இடத்தில் புதிய 
அவை ஒன்வறக ்கடடிதய தீருதைகாம் என்கிறது ்கர்்காட்கம்.இேனகால் 
இபச்பகாழுது ைந்து ச்ககாண்டிருககும் ்பறறகாககுவற நீவரயும், ைரவிடகாமல் 
ேடுக்கப ்பகார்ககிறது அம்மகாநில  அரசு.

இன்சனகாரு ்பக்கம் முல்வலப ச்பரியகாறு அவை ்பலம் இழந்துவிடடது, 
இடியப த்பகாகிறது என்று சசகால்லிச் சசகால்லி அவைவய இடித்துத் 
ேளேக குதித்துக ச்ககாண்டிருககிறது த்கரேம்.

ேமிழ்க முேல்ைர் மகாண்புமிகு ஸ்டகாலின் அைர்்கள, அவையின் 
ைலிவமவய அது ்கடடப்படட ்ககாலத்வேக ச்ககாண்டுப ்பகார்க்கக கூடகாது. 
அவையின் ்கடடுமகானம், ்பரகாமரிபபு உளளிடடவை்கவேக ச்ககாண்டு 
்பகார்க்க தைண்டும் என்று சசகால்லியிருககிறகார். ஆனகாலும் த்கரேம் 
குதிப்பவே விடவில்வல.
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மடவமேகான் மிகுந்து, மூவே
 அடிவமயகாய்க கிடந்ே த்பகாது
விடம்நீககும் மருந்ேகாய் ைந்ே
 ச்பரியகாரின் ைழித்ே டத்தில்
அடதலறு த்பகாதல ்காளும்
 சுயமரி யகாவே என்னும்
சுடரிவன அவைந்தி டகாது
 சுமந்திடும் ச்ககாளவ்க வீரர்!

குடுமி்கள அஞ்சும்! ச்ககாளவ்கச்
 சூரியன் வைத்ே தீயும்
சுடுசமனத் தூர ஓடும்! 
 திரகாவிடர் வீடடில் ்காளும்
ச்கடுேவலச் சசய்யப பூணூல்
 உவடயைர் நிவனககும் த்பகாது
விடுேவல என்னும் ஏடு
 தைலியகாய்க ்ககாத்து நிறகும்.

இந்திய தேசம் என்னும் 
 த்பரிதல இந்ே ்காடடில்
இந்துக்கள தேசம் ்கடடி,
 திரகாவிடர் உரிவமக ச்கல்லகாம்
்ந்தித்பகால் ்டுவில் ைந்ே
 ்ச்சிவன மகாய்ககும் த்பகார்ைகாள
ைந்ேதே எனம கிழ்ந்து
        ைகாழ்த்துதைகாம் நீடு ைகாழி!

இனப்பவ்க வீழ்த்ே ைந்ே
 இடிமுர(சு) எங்கள ைகாழ்வின்
மனத்துயர் த்பகாக்க ைந்ே 
 மகானமிகு! ஒடுக்கப ்படதடகார்
்கனசைல்லகாம் நி்கழ்த்திக ்ககாடடும்
 ்ககாடடகாறு! திரகாவி டர்கத்ககா
இனமகானம் ்ககாத்து நிறகும்
 இனமுரசு! ைகாழ்்க! ைகாழ்்க!

இனப்பகை  
வீழ்த்த வந்த  
இடிமுரசு!

●வெற்றிசவசெலென்

அர்லாலை்கள், ்கருத்துலர்கள், 
படிவைங்கள் தமிழில இருக்்க கவைண்டும்! 
– அலனத்துச த்ய்லாைர்கள் கூடடத்தில 

தமிழநலாடு அரசு அறிவுறுத்தல

 க்டந்த ந்ம்�ர 6, 2021, நமது 
கருஞசட்ற்டத் ்தமிைர இ்தழில் ‘இநதித் 
திணிபற� அனுமதிககலாமா இனமான 
அரசு?’ என்ை ்தறலபபில், அரசுத் 
துறையின் கடி்தம் ஒன்றில், ்தமிழ் 
�யன்�டுத்்தப�்டாமல், ஆஙகிலம், 
இநதி �யன்�டுத்்தப�ட்்டது குறித்து 
பசயதி ப்ளியி்டப�ட்டிருந்தது.

்தறப�ாது, க்டந்த 22.11.2021 அன்று 
நற்டப�றை அறனத்துத் துறைச் 
பசயலா்ளரகள கூட்்டத்தில், அறமச்சரகளுககு 
அனுப�ப�டும் சுறைாறணக குறிபபுகள, 
அரசாறணகள, அரசு அலு்லகஙகளுககு அனுப�ப�டும் 
கருத்துறரகள, �யன்�டுத்்தப�டும் �டி்ஙகள ஆகியற் 
அறனத்தும் ்தமிழிபலபய இருகக ப்ணடும் என்று 
அறிவுறுத்்தப�ட்டுள்ளது (�ாரகக – �்டம்).

பமலும், 02.11.2021 நாளிட்்ட அரசாறணயிலும், அரசு 
விடுமுறை நாட்கள �ட்டியலில், ஏபரல் 14, ்தமிழ்ப 
புத்்தாணடு நா்ளாகக குறிபபி்டப�ட்டிருந்தற்தத் ்தறலயஙகம் 
சுட்டிககாட்டியிருந்தது (ந்ம்�ர 6, 2021). ்தறப�ாது 
ப�ாஙகல் �ணடிறகககு ் ைஙகப�்ட இருககும் ற�களில், 
ற்த மு்தல் நாள ்தமிழ்ப புத்்தாணடு என்று அச்சி்டப�ட்டுள்ள 
பசயதி சமூக ஊ்டகஙகளில் �கிரப�ட்டு ் ருகிைது. இது 
்ரப்றகத்்தககது.

தைேகாண் நிலங்கள, குடிநீர் ்பயன்்பகாடடிற்ககா்கக ்கடடப்படும் அவை 
குறித்ே உரிவம அந்ேந்ே மகாநிலத்திறத்க உரியது. அது பிற 
மகாநிலங்கவேப ்பகாதிக்கக கூடகாது. இவை்கவே எல்லகாம் இன்வறய 
ஒன்றிய அரசகால் தீர்த்து வைக்க முடியவில்வல. ஆனகால் மகாநில 
உரிவம்கவேப ்படிப்படியகா்கப பிடுஙகும் தைவலவய மடடும் சசய்து 
ைருகிறது. 
அண்வமயில் அவைப ்பகாது்ககாபபுச் சடட முன்ைடிவு ் காடகாளுமன்ற 

இரு அவை்களிலும் ச்ககாண்டு ைரப்படடது.
அேன் மீேகான விைகாேத்தில் தி.மு.்க சகார்பில் திருச்சி சிைகா,  

டி.த்க.எஸ்.இேஙத்ககாைன், ம.தி.மு.்க சகார்பில் வைத்ககா, அ.தி.மு.்க 
சகார்பில் ்ைநீேகிருஷைன் உளளிடட உறுபபினர்்களும், ்ககாஙகிரஸ், 
திருைகாமுல் ்ககாஙகிரஸ் உளளிடட ்கடசி்களும் இச்சடட முன்ைடிவை 
எதிர்த்துப த்பசியுளேகார்்கள.
ஆனகாலும் ேனககிருககும் உறுபபினர்்கள ்பலத்வே வைத்து அவே 

சடட மகாககிக குடியரசுத் ேவலைரின் ஒபபுேலுககு அனுபபி விடடது 
்பகா.ஜ.்க. ஒன்றிய அரசு. இேன் மூலம் மக்கள பிரதிநிதி்கேகான 
அவை உறுபபினர்்கவேயும் அைர்்களின் த்பச்வசயும், எதிர்பவ்பயும் 
கூட மதிக்ககாமலும், ்கனிவுடன் ்பகார்க்கவும் மறுககிறது ்பகா.ஜ.்க. ஒன்றிய 
அரசு.
்காடடின் ்பன்வமத்துைத்வே மறுத்து, அத்வைேம் த்பகால ஒருவமக 

த்ககாட்பகாடவட, சனகாேன  ‘ ரகாமரகாஜய’த்வே  அவமக்கத்  துடிககும் 
இந்துத்துை சகதி்களின் பின்னணியில் இருந்து ச்ககாண்டு, மகாநில 
அரசு்களின் உரிவம்கவேப ்பறிககும் சர்ைகாதி்ககாரத்வேத் ேவிர்த்துக 
ச்ககாண்டு மக்களின் அரசகா்க, மகாநிலங்களின் உரிவம்களில் ேவலயிடகாே 
அரசகா்க எஞ்சி இருககும் ஆண்டு்கவே ஒன்றிய ்பகா.ஜ.்க அரசு 
நிவறவு சசய்ய தைண்டும் என்்பதே மக்களின் விருப்பமும், எதிர்்பகார்பபும்  
ஆகும் !
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“நான்்தான் திராவி்டன் என்று 
நவில்றகயில், ப்தன்்தான் நாப்லாம்! 
்ான்்தான் என்புகழ்!” என்ைார 
புரட்சிககவிஞர �ாரதி்தாசன். திராவி்டம் 
ஒரு �யன்மரம். அத்திராவி்டப 
�யன்மரத்தின் கனிகற்ளப ப�றை்ரகளுககும், 
�யறன உணரந்த்ரகளுககும் திராவி்டம் 
ப்தன்ப�ாலத் தித்திககும். ஆனால் 
அப�யன்மரத்தின் நிைறல அனு�வித்துக 
பகாணப்ட அ்தன் அடிப்றர அறசத்துப 
�ாரகக நிறனப�்ரகளுகபகா அது 
எட்டிக காயாயக கசககும்.

திராவி்டம் ்தமிழ்ச்பசால்லா?!  
்தமிைரா, திராவி்டரா? திராவி்டமா, 
்தமிழ்த்ப்தசியமா? என்பைல்லாம்  
பி்தறறிக பகாணடிருககும் முகநூல் 
ப�ாராளிகளுகபகல்லாம் மு்தலு்தவி 
ப�ால ் நதிருககிைது இநநூல். “திராவி்டம்” 
என்ை பசால்றல அழிகக ஆரியமும், 
ப�ாலித் ்தமிழ்த்ப்தசியமும் கள்ளககூட்டு 
ற்த்துள்ள இன்றைய சூைலில், ‘திரும்�த் 
திரும்�த் திராவி்டம் ப�சுப்ாம்’ என்ை 
்தறலபப� அ்ரகளுககுச் சவுககடி.

்தமிழ் - ்தமிைன் – ்தமிழ்நாடு ஆகிய மூன்றுககாகவும் 
முககால் நூறைாணடுககாலம் எழுதியும் ப�சியும் பசயல்�ட்்ட 
்தமிழ்த்ப்தசியபர ்தநற்த ப�ரியார என்று ப்தா்டஙகும் 
இநநூல் திராவி்ட இயககத்தினால் விற்ளந்த �யன்கற்ள 
ஆயிரககணககான சான்றுகளில் அளளித் ்தருகிைது.

ஒரு ்தமிழ்த்ப்தசியர எற்தப ப�ச ப்ணடுபமா அற் 
அறனத்ற்தயும் ப�சிய ஒபர ்தமிழ்த்ப்தசியர ்தநற்த 
ப�ரியார மட்டும்்தான் (�ககம் 10) என்ை ் ரிகள, இன்று 
்தமிழ்த்ப்தசியத்திறகு ் ரி ் ரியாகப ப�ாயயான ப�ாழிபபுறர 
எழுதிக பகாணடிருககும் மணியரசன்கற்ள எட்்ட 
நிறுத்துகிைது.

“ப�ாரு்ளா்தார உலகமயமாககறல எதிரபப�ார  
நாம். ஆனால் ப�ரியாரிய உலமயமாககறல ஆ்தரிபப�ார 
நாம்! ஏபனன்ைால் ப�ரியாரியம் என்�து ஒரு  
இனத்துககு ஒரு பமாழிககு ஒரு மாநிலத்துககு ஒரு 
நாட்டுககு உரிய்தல்ல. அ்தறகுள அ்டஙகிவி்டக கூடியதும் 
அல்ல அது உலக்ளாவியது. ‘க்டவுற்ள மை; மனி்தறன 
நிறன’ என்�து அறனத்துலகுககும் ப�ாது்ானது. 
‘மானமும் அறிவும் மனி்தரககு அைகு’ என்�து 
அறனத்துலகுககும் ப�ாது்ானது (உலகப�ன் கட்டுறர 
�ககம் 21) என்கிை ்ரிகளில் எவ்்ளவு உணறம 
ப�ாதிநதுள்ளது.

விடு்தறல, உணறம ஆகிய ஏடுகளின் ப�ருமி்த ் ரலாறு 
இலககிய நயத்ப்தாடு பசால்லப�ட்டிருககிைது என்ைால், 
திராவி்ட முன்பனறைக கைகம் கண்ட ப�ாராட்்டக 
க்ளஙகள உணரச்சிப ப�ருகபகாடு வி்ரிககப�ட்டுள்ளன. 
அணணா, கறலஞர என்ை இருப�ரும் ஆளுறமகற்ளப 
�றறிய எழுத்ப்தாவியஙகள, அ்ரகற்ள நமது கணணின் 
முன்பன பகாணடு ்நது நிறுத்துகின்ைன.

 ப�ராசிரியர, நா்லர 
ஆகிபயாறரப �றறிய புகைாரஙகள 
சில �ககஙகள என்ைால், தினமணி, 
பஜயபமாகன் புரட்டுகளுககுப 
�திலடிகள சில �ககஙகள!

“திராவி்டம் என்ைால் எரிகிை்தா?” 
என்ை கட்டுறர, திராவி்ட 
எதிரப�ா்ளரகளுககுத் தீரா வி்டம். 
‘திராவி்டம்’ என்ை பசால் எ்தறகாகப 
�யன்�டுகிைது என்ைால் குருமூரத்தி 
மு்தல் மாலன் ் றர – எச். ராஜாககள 
மு்தல் �த்ரிகள ்றர எந்தச் 
பசால்றலச் பசான்னால் அ்ரகளுககு 
எரிச்சல் ் ருகிைப்தா அந்தச் பசால் 
என்�்தறகாகப்!’ (�ககம் 88) என்ை 
வி்ளககம் காலத்ப ்த ப்ளியி்டப�ட்டிருககும் 
கருத்து.

‘திராவி்டத்தின் உள்ள்டககம் 
்தமிழ்த்ப்தசியபம’ என்ை கட்டுறர 
ஆகச் சிைந்த ஆயவுத் ப்தாகுபபு. 
கறலஞரின் ப்றறிச் சூத்திரம் 
471 என்�்தறகான வி்ளககம் 
�டிப�்தறகு ஆ்றலத் தூணடு்து.

இநது சமய அைநிறலயத்துறை குறித்்த கட்டுறரயில் 
்தரப�ட்டுள்ளப புளளி வி்ரஙகள நம்றம வியகக 
ற்ககும். புரட்்டரகற்ளபயா ்ாயற்டகக ற்ககும். 

திராவி்ட முன்பனறைக கைக அரசு ப்றறி நற்ட 
ப�ாடும் மாட்சிறய அ்ளககிைது ஒரு கட்டுறர! “எந்த 
அறலறயயும் இனி மு.க. ஸ்டாலின் என்ை மறல ்தடுககும்!” 
என்ை ்ரி நம்பிகறகறய விற்தககிைது.

“Stalin is more dangerous than Karunanidhi” என்ை 
்ாரத்ற்தகற்ளக பகட்கும் ப�ாது காதில் ப்தன் �ாயகிைது! 
‘once more’ என்று பகட்கத் ப்தான்றுகிைது. திராவி்டக 
பகாளறகயின் ்ாரிசுகள எல்லாம் எபப�ாதும் dan-
gerous ்தான்!” என்ை ் ரிகப்ளாடு நிறை்ற்டகிைது இநநூல்.

திராவி்டரகளுககுத் தின்னத் தின்னத் திகட்்டா்த 
ப்தள்ளமுது இநநூல்

திரும்பத் திரும்பத்  
திராவிடம் பபசுபொம்!
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