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ஆளுநர் 
அதிகாரம் 
உள்பட...!

்பல்லக்கக  
கூடவா துறகக 
முடியவில்்ல!

தலையங்கம் மதிவாணன்

எட்டிப் 
்பார்ககும்  

சமஸ்கிருதம்
மா.உதயகுமார்

Popular front of India  
பயங்கரவாத இயக்கமா?
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வடம�ொழிக் குடத்திற் குள்ளே 

  வகைம�ொகை ஏது மின்றிக்

ைடமென விரிந்தி ருக்கும் 

  ைொவியத் �மிகைப் ம�ொயயொய 

அடக்கிட முயன்்ற பூணூல் 

  அறுந்�து ைொல்டு மவல்ெொல் 

உகடந்�ன ம�ொயைள வொனில் 

  உயரந்�து �மிைர �ொட்சி!

அளேவிெொ �கிழ்ச்சி அந்�  

  அறிஞனின் பி்றந்� நொளில் 

�ளே�தி �மிை ைத்தின் 

  �னிப்ம�ரும் மு�ல்வ ரொனொர!

வளேம�ெொம் ம�ற்்்ற நொடு 

  வளேரந்திட ஆட்சி மெய�ொர!

ைைைமும் திரொவி டத்தின்

  ைொல்டுமவல் புைழும் வொழ்ை!

Popular front of India ஒரு பயங்கரவாத 

இயக்கம் என்று தமிழ்ாடு ஆளு்ர் ஒரு 

பபாது நி்கழச்சியில் பபசும்பபாது 

குறிப்பிட்டுள்ார். தமிழ்ாடு ஆளு்ர் 

எப்பபாது இந்திய ஒன்றிய அரசின் 

உளதுறை அறைச்்சர் ஆனார் என்று 

பதரியவில்றலை. அப்படிபய ஆகிவிட்்ாலும் 

இப்படி ஓர் இயக்கதறத பற்றிக ்கருததுத 

பதரிவிப்பதற்குப் பபாதுககூட்்ம் அல்லைது 

பபாது நி்கழவுதான் உரிய இ்ைா என்பது 

பபரிய ப்களவிககுறியா்க இருககிைது.

 2006ஆம் ஆண்டு பதா்ங்கப்பட்் 

இந்த இயக்கம் பயங்கரவாத இயக்கம் 

என்ைால் அதன்மீது இன்று வறரயில் 

எடுக்கப்பட்டுள் ் ்வடிகற்க்கள யாறவ, 

பதாடுக்கப்பட்டுள் வழககு்கள எததறன? 

பாஜ்க அரசு ஆட்சிககு வந்பத எட்டு 

ஆண்டு்கள ஆகிவிட்்ன. இததறன 

்காலைம் ஒன்றிய அரசு என்ன ப்சயதது? 

இந்த அறைப்பு ஆப்்கானிஸதான், சிரியா 

பபான்ை ்ாடு்களில் உள் தீவிரவாத 

அறைப்பு்களுககு  எல்லைாம் ஆட்்கற் 

அனுப்பி றவககிைது என்று ஆளு்ர் 

குற்ைம் ்சாட்டுகிைார். அறதபயல்லைாம் 

இந்திய அரசு பவடிகற்க பார்ததுகப்காண்டு 

இருந்ததா? இன்று வறரயில் 

அந்த அறைப்பின் மீது அப்படி 

ஏபதனும் ஒரு குற்ைச்்சாட்டு 

நீதிைன்ைததுககு வந்து இருககிைதா?

ஓர்  அறைப்பு பற்றி ஒரு 

அரசியல்வாதி பபாது பைற்யில் 

இப்படிப் பபசுவது கூ் 

தவைானதாகும். ஆனால் பபாறுப்பு மிக்க 

பதவியில் இருககும் ஆளு்ர் எந்தச் 

்சான்றையும் எடுததுக ்காட்்ாைல், எந்த 

ஒரு நி்கழறவயும் குறிப்பிட்டுச் ப்சால்லைாைல், 

பபாததாம் பபாதுவில் இந்த இயக்கம் 

பயங்கரவாத இயக்கம் என்று ப்சால்லுவது 

எப்படி நியாயைாகும்? இது ஒரு பைா்சைான 

முன்னுதாரணம் ஆகிவி்ாதா? எதிர்்காலைததில் 

ஒவபவாருவரும் தங்களுககுப்  பிடிக்காத 

அறைப்பு்களுககுப்  பயங்கரவாத 

அறைப்பு்கள என்று பபயர் சூட்்த  

பதா்ஙகினால், இது எஙப்க பபாய 

முடியும்? ஆளு்ர் தான் ஒரு ஆர்எஸஎஸ்காரர் 

என்பறத அடிக்கடி பையப்பிததுக 

ப்காண்ப் இருககிைார். இஸலைாமிய 

அறைப்பு்கள கிறிஸதவ அறைப்பு்கள 

எல்லைாம் பயங்கரவாத அறைப்பு்கள 

என்று ஒற்றை வரியில் ப்சால்லி விடுவார்்கள 

பபாலிருககிைது.

உண்றையான பயங்கரவாத அறைப்பு 

ஒன்றின் பக்கததில் நின்று ப்காண்டு 

ஆளு்ர் ைற்ை அறைப்பு்கற்ப் பற்றி 

இப்படிப் பபசுகிைார் என்று எண்ணதபதான்றுகிைது. 

திட்்மிட்டு இன்பனாரு ைத பைாதலுககு 

வழிவகுப்பது பபாலைவும் பதரிகிைது. 

பதறவயற்ை சிக்கல்்கற் உருவாககிக 

ப்காண்ப் இருப்பதன் மூலைம் 

பதறவயான சிக்கல்்கள குறிததும், 

தீர்வு்கள குறிததும் பபசுவதற்கு 

இ்மில்லைாைல் பபாயவிடுகிைது.

இப்படி ்்ந்துப்காளவது  

ஓர் ஆளு்ருககு அழகில்றலை.

Popular front of India  
பயங்கரவாத இயக்கமா?

மே 7 -  கால்டுவெல் பிறந்தநாள் 

சுப.வீரபாண்டியன்
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எட்டிப் பார்க்கும்  
சமஸ்கிருதம்

“What is wrong with saffronising education?”

“்கல்விறயக ்காவி ையைாககுவதில் என்ன தவறு இருககிைது?” 

என்று  இந்திய ஒன்றியததின் துறணக குடியரசுத தறலைவர் 

திரு.பவஙற்கயா ்ாயுடு அவர்்கள ைார்ச் 19 அன்று 

ஹரிததுவாரில் ்்ந்த ஒரு நி்கழவில் பதரிவிததார்.

எனபவ ஒன்றிய அரசு முன்பனடுககும் முயற்சி்கள 

எல்லைாம் ்காவிையைாக்கபவ என்று அவர்்கப் ஒப்புக 

ப்காண்டுவிட்்ார்்கள. அதனால் அவர்்களி்ம் பப்ச எதுவும் 

இல்றலை. அவர்்கள தங்கள இலைகற்க ப்ாககித பதளிவா்கப் 

பயணிககிைார்்கள. பார்ப்பனரல்லைாத ைக்களதான் விழிப்புணர்வு 

பபை பவண்டும்.

்கல்வி என்பது ்காவி ையைா்கததான் இஙப்க இருந்து 

வந்திருககிைது. ்க்ந்த ஒரு நூற்ைாண்டு ்காலைைா்கததான் 

்கல்விபயன்பது அறனவருககும் திைந்து வி்ப்பட்டிருககிைது. 

அதிலும் உயர்்கல்வி, குறிப்பா்க ைருததுவக ்கல்வி என்பது 

இ்ஒதுககீட்டின் மூலைம்தான் பார்ப்பனரல்லைாத அறனததுச் 

்சமூ்கததினருககும் கிற்ததுவருகிைது. அதறனக ப்கடுககும் 

ப்ாககில் ப்காண்டுவரப்பட்்பத நீட் பதர்வு.

மீண்டும் ்சைஸகிருதப் பண்பாட்ற் ைருததுவத துறையில் 

திணிக்க ஒன்றிய ஆட்சியின் ்கட்டுப்பாட்டில் ப்சயல்படும் 

பதசிய ைருததுவ ஆறணயம் பதா்ஙகியிருககிைது. ைதுறர 

அரசு ைருததுவக ்கல்லூரியில் தமிழ்க நிதியறைச்்சர் பி.டி.

ஆர். பழனிபவல் ராஜன், பததிரப் பதிவு அறைச்்சர் மூர்ததி 

பஙப்கற்ை விழாவில், இது வறர பின்பற்ைப்பட்டு வந்த 

‘ஹிப்பபாகிரட்டிக’ உறுதிபைாழிறய ைாற்றி ‘ை்கரிஷி ்சர்க 

்சபதம்’ என்ை ்சைஸகிருதததில் இருககும் உறுதி பைாழிறய 

ஆஙகிலை பைாழி வழியா்க உறுதி ஏற்கும் நி்கழவு ் ற்பபற்ைது.

இரண்டு அறைச்்சர்்கள ்கலைந்து ப்காண்் நி்கழவிபலைபய 

்சைஸகிருதத திணிப்றபச் ப்சயபவர்்கள, இன்னும் எததறன 

்கல்வி நிறலையங்களில், ்கல்லூரி நி்கழச்சி்களில் ்காவிச்்சாயம் 

பூசிகப்காண்டிருப்பார்்கள என்பறத நிறனததுப் பார்ததாபலை, 

திராவி் இயக்கம் இன்னும் எவவ்வு பவ்கைா்க 

ைாணவர்்களுககிற்யில் ப்சயல்ப் பவண்டும் என்பறத 

உணரலைாம்.  ஆர்.எஸ.எஸ. புளளி்கள ஒவபவாரு அதி்காரக 

்கட்்றைப்பிலும் ஊடுருவி பார்ப்பனிய பவதக ப்காளற்க்கற் 

எப்படித தந்திரைா்க நுறழததுக ப்காண்டிருககிைார்்கள 

என்பதற்கு இந்த நி்கழவும் ஒரு ்சான்று.

திராவி் இயக்கததின் அறைச்்சர்்கள என்பதால் ்கடுறையான 

எதிர்ப்புப் பதிவு ப்சயயப்பட்டு, ்்வடிகற்கயும் 

எடுக்கப்பட்டிருககிைது. இதுபவ பவறு ைாநிலைததில் ் ்ந்திருந்தால் 

அவர்்களும் ப்சர்ந்து பாரதப் பண்பாட்டின் பு்கழ 

பாடியிருப்பார்்கள.

நீட் பதர்வின் மூலைம் பதர்ச்சி பபற்று ைருததுவம் பயிலை 

வரும் ைாணவர்்களி்ம் இது பபான்ை ்காவிச் சிந்தறன்கற் 

எளிதில் விறதததுவி்லைாம். ைருததுவக ்கல்லூரிககு ைனு 

பபாடுவதற்கு ்சைஸகிருதம் பதரிந்திருக்க பவண்டும் என்ை 

்ற்முறை, ப்சன்றன ைா்காணததில் நிலைவியறதயும், 

நீதிக்கட்சி ஆட்சிக ்காலைததில் பன்கல் அர்சர் முதல்வரா்க 

இருந்தபபாதுதான் அது ஒழிக்கப்பட்் வரலைாற்றையும் ் ாம் 

ைாணவர்்களுககுச் ப்சால்லிக ப்காடுககும் பபாதுதான் 

அவர்்கள ்சைஸகிருதததில் இருககும் உறுதி பைாழியின் 

ஆபதறத உணர்வார்்கள. 

“்சைஸகிருதம் பரவினால்தான் பார்ப்பனர்்கள வாழ 

முடியும். சுரண்் முடியும். ்ம்றைக கீழ ஜாதி ைக்க்ா்க 

ஆக்க முடியும். அவன் பிராைணனா்க இருக்க முடியும். 

அதன் ் லிவு பார்ப்பன ஆதிக்கததின் ்சரிவு என்று உணர்ந்து 

ஒவபவாரு பார்ப்பனரும் ்சர்வ ஜாககிரறதபயாடும் 

விழிப்பபாடும் ்காரியம் ப்சயதுவருகிைார்்கள” (விடுதறலை 

15.02.1960) என்று தந்றத பபரியார் கூறியறத ைாணவர்்களி்ம் 

்ாம் ப்காண்டு ப்சல்லை பவண்டும்.

்கல்லூரி்களில் பல்பவறு பபயர்்களில் ப்ரடியா்கவும் 

ைறைமு்கைா்கவும் ஆர்.எஸ.எஸ ைாணவர் அறைப்பு்கள 

ப்சயல்படுகின்ைன. அந்த இ்ங்களில் திராவி் இயக்க 

ைாணவர் அறைப்பு்கள பபரு்க பவண்டும். பபரியார் 

பபயரில் அண்ணா பபயரில் படிப்பு வட்்ங்கள ்கல்லூரி்களில் 

ப்சயல்ப் பவண்டும்.

எட்டிப் பார்ககும் ்சைஸகிருதப் பண்பாட்ற், முற்யிபலைபய 

பவட்டி எறியும் திராவி்ம்!

மா.உதயகுமார்
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ஆளுநர் அதிகாரம் உள்பட...!
உச்்ச நீதிைன்ைததி்ம் குட்டுககு பைல் குட்டு 

வாஙகும் ஒன்றிய அரசு இருதறலைக ப்காளளி 

எறும்பா்கத தவிககிைதா அல்லைது அது நீதிைன்ைதறதபய 

ைதிக்கவில்றலையா என்பது குழப்பைா்கததான் 

இருககிைது.

பபரறிவா்னின் ைனுறவ 4 - 5 - 2022 அன்று 

மீண்டும் வி்சாரறணககு எடுததுக ப்காண்்து உச்்ச 

நீதிைன்ைம்.

இந்த வழககின் வி்சாரறணறய ஒன்றியக குற்ைப் 

புலைனாயவு வி்சாரிததது. அதனால் குடியரசுத 

தறலைவர்தான் முடிபவடுக்க முடியும் என்று வழக்கம் 

பபால் ப்சால்லிக ப்காண்டு இருந்தார் ஒன்றிய 

அரசின் வழக்கறிஞர்.

அப்பபாது நீதிபதி அரசியல் ்சா்சனப்படிதான் 

எல்பலைாரும் ்்ந்து ப்காள் பவண்டும்.

ஒன்றியக குற்ைப் புலைனாயவு வி்சாரிதது இருக்கலைாம். 

ஆனால் இது கிரிமினல் வழககு. ைாநிலை அரசின் 

அதி்காரததிற்கு உட்பட்்து.

இதில் ஒன்றிய அரசு எப்படித தறலையி் முடியும்?

ைாநிலை அரசின் அறிகற்க மீது ஆளு்ர் முடிபவடுக்க 

முடியாது. ஒப்புதல்தான் ப்காடுக்க முடியும்.

சிறையில் பபரறிவா்ன் ்ன் ்்தறத ்சரியா்க 

இருந்திருககிைது. அவரின் வயது, உ்ல் நிறலைறயக 

்கருதி இறுதி முடிவுககு வந்திருக்க பவண்டும்.

அபத ்சையம் குடியரசுத தறலைவரின் முடிவுக்கா்கக 

்காததிருக்க முடியாது என்ைார் நீதிபதி.

இறுதியா்க இந்தப் பிரச்்சறனயில் ் ாங்கள ்கண்மூடிக 

ப்காண்டு இருக்க முடியாது. ஒன்றிய அரசு இது 

குறிததுப் பப்ச ஒன்றுமில்றலைபயன்ைால் ்ாங்கள, 

ஆளு்ர் அதி்காரம் உளப் இறுதி முடிபவடுக்க 

பவண்டிய நிறலை வரும் என்று ்காட்்ைா்கக கூறினார்்கள.

ஒன்றிய பைாடி அரசுககுத தமிழ்ாடு, தமிழர்்கள 

என்ைாபலை பிடிக்காது. ஒதுககும், இழுததடிககும்.

ஆனால் எப்பபாழுதும் ்சர்வாதி்காரைா்க அப்படிச் 

ப்சயய முடியாது என்பறத மீண்டும் உச்்ச நீதிைன்ைம் 

உறுதி ப்சயதிருககிைது.
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நியமிக்கப்�டுகிறொரகள:
 
ம�ொளளேொச்சி நைர அக�ப்�ொளேர, 
்�ொைர �மிழ் சு்ரசு 
 
ஆகன�கெ நைரத் �கெவர 
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துகைத் �கெவர 
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மெயெொளேர 
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்�ொைர ைதிர. 
 
ஆகன�கெ ஒன்றிய இகளேஞரணி அக�ப்�ொளேரைள 
்�ொைர பிரதீப்  
்�ொைர நவீன் 
            சு�.வீர�ொண்டியன் 
         (ம�ொதுச் மெயெொளேர)

ஆசிரியர்: 
சு்ப.வீர்பாண்டியன் 

ப�ொறுப�ொசிரியர் 
எழில்.இளஙமகாவன் 

ஆசிரியர் குழு: 
உதயகுோர் 
வவற்றிசவசெல்வன் 
சொரதா மதவி

பெளியீடு: 
திராவிட இயககத் தமிழர் ம்பரவவ

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  

www.karunchattaibooks.com 

மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120 என்.டி. ராேராவ் வதரு,  
ரஙகராஜபுரம், மகாடம்்பாககம் 

வசென்வனை- 600 024,  

பதொணைப�சி: 044-2472 6408 

திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை
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்பல்்லககுத் தூககுகிறவர்கள எதுவும் வசொல்்லவில்வ்ல, 
்பல்்லககில் ம்பாறவருககும் சுேப்பார் குறித்து கவவ்ல 
இல்வ்ல. உனைகமகன் அககவற? யாருககும் இல்்லாத 
அககவற?

இதற்குத் திருவளளுவமர வதளிவாகச வசொல்கிறார்.

“அறத்தாறு இதுவவனை மவண்டா சிவிவக

வ்பாறுத்தாமனைாடு ஊர்்நதான் இவட” - (குறள 37)

ேனிதவனை ேனிதன் சுே்நது வசெல்வது, இவத அறம் 
என்று வசொல்லிவிடாதீர்கள என்று அறத்துப்பாலில் 
உவரககிறார் வளளுவர்.  செகித்துகவகாளவதும், தூககிச 
சுேப்பதுவும் செரி எனைபம்பாகும் ேககளிடம் சுயேரியாவத 
எண்்ணத்வத விவதகக மவண்டும் அல்்லவா! உடன்கடவட ஏறுதல், 
மதவதாசி ஒழிபபு முவற, குழ்நவதத் திருே்ண ஒழிபபு எனை அரசு 
தவ்லயிடடது இல்வ்லயா என்னை? இவற்றில் எல்்லாம் ்பாதிககப்படு்பவவர 
மகடடுக வகாண்டா தவ்லயிடடது அரசு. வதாடர்புவடயவர்கமள எதிர்த்த 
ம்பாதிலும், அரசு இவற்றிககு எதிராகச செடடம் இயற்றியது. சுயேரியாவதககு 
எதிரானை இழிவானை வசெயல்கவள ஆதரிகக இய்லாது, அனுேதிககக 
கூடாது.

முன்னைதாக தருேபுர ஆதீனைத்தின் ்பல்்லககில் சுே்நது வசெல்்லல் 
நிகழ்சசிககுத் திராவிடர் கழகம் எதிர்பபு வதரிவித்து இரு்நதது. இவதத் 
வதாடர்்நது ேயி்லாடுதுவற ோவடட வருவாய்த்துவறக மகாடடாடசியர் 
இ்நத நிகழ்விற்கு அனுேதி ேறுத்தார். ்பல்்லககில் தூககிச வசெல்வவதத் 
திராவிடர் கழகம் வதாடர்்நது எதிர்த்து வருகின்றது. வ்பரியாரின் 
அறிவுறுத்தவ்லத் வதாடர்்நது, ேனிதவனை ேனிதன் சுேககும் ்பல்்லககுப 
்பய்ணத்வதக வகவிடடது செஙகரேடம். புதிய ஆதினைம் தருேபுரத்தில் 
வ்பாறுபம்பற்றதில் இரு்நது மீண்டும் ்பல்்லககுத் தூககும் முயற்சிகள 
நவடவ்பற,  2020-ஆம் ஆண்டு இது வதாடர்்பாக ஆசிரியர் கி.வீரேணி 
அவர்கள வவளியிடட அறிகவகயில், ேனித உரிவேவயச சிறுவேப்படுத்தும் 
நிகழ்சசிவயப புதுபபித்து வருகிறார் என்ற தகவவ்ல வதரிவித்து 
இரு்நதார். இதவனைத் வதாடர்்நது அ்நத நிகழ்சசி நிறுத்தப்படடு இரு்நதது.

்படடினைப பிரமவசெத்தில் ்பல்்லககுத் தூககுவவத ஆதரிககும் 
அவனைவரும் ஒமர குரலில் ம்பசெவில்வ்ல. ஒரு “நூல்” அளவில் நுண்ணிய 
மவறு்பாடு உளளது. நாமனை வசென்று ்பல்்லகவகத் தூககுமவன் என்று 
வசொல்லும் அண்்ணாேவ்லயும், ேதுவர ஆதீனைமும் நூலுககு இ்நதப 
்பககம். நாஙகள சுேபம்பாம் என்று வசொல்்லாேல் ஆதரிப்பதாகச 

பல்லக்கைக கூடவா  
துறககை முடியவில்்ல!

மதிவாணன்
வசொல்லும் ேன்னைார்குடி ஜீயர், ஹச.ராஜா ஆகிமயார் 
நூலுககு அ்நதப ்பககம். இதுதான் செனைாதனை வித்தியாசெம்.

இதில் மசொகம் என்னை என்றால், நூலுககு இ்நதப 
்பககம் இருப்பவர்களிடம் ஒற்றுவேயில்வ்ல .  
அண்்ணாேவ்ல அவர்களுககுப ்பல்்லாககுக கூட தூககக 
கூ ட  உ ரிவ ே  இல்வ்ல .  இ ்ந த  அ வ ே ா னை ம் 
அண்்ணாேவ்லககுத்  மதவவயா? அவரின்  ம்படடி 
ஒன்றில் இ்நது ேதத்தில் சொதி இல்வ்ல என்றும், 500 
ஆண்டுகளாக நவடவ்பறும் ேரபு என்றும் வசொன்னைார். 
அ்நத ேரபிம்லமய சொதிதாமனை அவவரத் தடுககிறது.  
அண்்ணாேவ்ல அவர்கமள இவதக கூட கண்டுபிடிகக 
வதரிவில்வ்ல, எப்படி தான் IPS-ஆக ்பணியாற்றினீர்கமளா! 

இ்நத நிவ்லயில் நீஙகள, கவ்லஞவர முடடாளாக முத்லவேசசெர் 
கருதுகிறாரா என்று மகளவி மகடகிறீர்கள!

ஒரு திவரப்படத்தில் நடிகர் வடிமவலு “ேஙகுனி “ என்று வசொல்வார். 
அதுதான் இபம்பாது நிவனைவுககு வருகிறது.

ேதுவர ஆதீனைம், ஆளுநர் வருவகககுப பின்தான் இது ம்பான்றவவ 
நவடவ்பறுவதாக செ்நமதகித்தார். ேககளுககும் அமத செ்நமதகம்தான். 
ஆளுநர் வருவகககுப பிறகுதான் இது ம்பா்ல நின்று ம்பாய் இரு்நத 
்பழககஙகள மீண்டும் தூசி தடடப்படடுக வகாண்டுவர முயற்சிகள 
எடுககப்படுகின்றனைவா என்ற ஐயம் ஏற்்படுகிறது. ேன்னைார்குடி ஜீயர் 
அவர்கள “அவேசசெர்கள நடோட முடியாது”  என்று மிரடடும் வதானியில் 
கருத்துத் வதரிவித்திரு்நதார். இது ஒன்றும் வன்முவறக களம் இல்வ்ல. 
பின்னைர் ம்பராசிரியர் சு்ப.வீர்பாண்டியன் அவர்களுடனைானை மநரடி 
விவாதத்தில், கருபபுக வகாடி காடடுமவாம், மகளவி மகடம்பாம் என்று 
பின்வாஙகிக வகாண்டார்.

எதிர்ககடசித் தவ்லவர் எடப்பாடி ்பழனிசசொமி  செடடேன்றத்தில் 
சிறபபுக கவனை ஈர்பபுத் தீர்ோனைத்வதக வகாண்டு வ்நது ்பல்்லககுத் 
தூககும் நிகழ்சசிககுத் தவட விதிககக கூடாது என்று வலியுறுத்தினைார். 
்பல்்லககுத் தூககுவது ேரியாவத குவறவுக கிவடயாது எனைவும், 
விருப்பத்தின் வ்பயரிம்லமய ்பல்்லககுத் தூககுகிறார்கள என்றும் 
கூறினைார். என்னை வசெய்ய, அவர்கள கடசியில் விருப்பத்தின் வ்பயரிம்லமய 
குனி்நதும், தவழ்்நதும் வசென்று முன்னைாள தவ்லவேககு விசுவாசெத்வதக 
காடடிப ்பதவி வ்பறுவவத வாடிகவகயாகக வகாண்டிரு்நதார்கள. ஆகமவ 
அவருககு இது தவறாக வதரியாேல் ம்பாக்லாம்.

இது குறித்துச செடடேன்றத்தில் ம்பசிய அறநிவ்லயத்துவற அவேசசெர் 
மசெகர்்பாபு அவர்கள ்படடினைபபிரமவசெ நிகழ்வில் சுமுகோனை முடிவு 
எடடப்படும் எனைவும், வரும் 22 ஆம் நாள வவர கா்லம் உளளது எனைவும், 
முத்லவேசசெர் மு.க.ஸடாலின் அவர்கள ஆதீனைம் அவர்களுடன் ம்பசுவார், 
நல்்ல முடிவு எடடப்படும், விவரவில் அறிவிப்பார் என்றும் கூறினைார்.

அவனைத்துச சொதியினைர்களும் அர்சசெகர் ஆக்லாம் செடடத்வத 
முத்லவேசசெர் ஆதீனைஙகவள அருகில் வவத்துகவகாண்டுதான் 
சொதித்தார். ேககள ேனைம் கவர்்நத முத்லவேசசெராக அவனைத்து 
விதத்திலும் விளஙகும் தள்பதி மு.க.ஸடாலின் அவர்கள இ்நதச 
சிககலிலும் நல்்ல முடிவவ எடடுவார் எனை நாம் எதிர்ப்பார்கக்லாம்.

்பார்ப்பனைர் அல்்லாத ஆதீனைஙகள மீதும் அவர்கள தம் தமிழ் ்பணிகள 
மீதும் எல்ம்லாருககும் ேதிபபு உண்டு. வ்பாதுவாக ஆவசெகவளத்  துற்நமத 
துறவி ஆவதாகச வசொல்்பவர்கள, ்பல்்லகவகக கூடவா துறகக 
முடியவில்வ்ல!

நாலு பேர் தூக்கினால் போபேன்...
வவளிநாடுகளில்,  வசெவ்வாய்க மகாளுககுப ம்பாமவாோ, இல்வ்ல 

அதற்கு அப்பால் ம்பாமவாோ, அப்படிப ம்பாவதற்கு எப்படிப்படட 
விண்க்லம் வசெய்ய மவண்டும் என்று ஆம்லாசித்துக வகாண்டு 
இருகவகயில், நாலு ம்பர் என்வனைத் தூககினைால்தான் ம்பாமவன் 
என்று வசொல்வவத விவாதிககும் நிவ்லவேயில் நம்வேத் தளளுவது 
ேதமும், ேதத்வத வவத்து அரசியல் வசெய்யும் ேவடயர்களும்!

 - வவற்றிசவசெல்வன்
(முகநூலிலிரு்நது)


