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நாளை (அக்டாபர் 26) முதல் வடகிழககுப் பருவ மளழ 
ததாடங்கும் என்ற அறிவிப்பும். நாளை காளை தளைளமச் 
தெயைகத்தில், அது குறித்து மாவடட ஆடசியர்களுடன முதல்வர் 
கைந்துளையாடுகின்றார் என்ற தெய்தியும் இனறு நா்ைடுகளில் 
ஒன்றாக்வ வந்துளைன.

இந்த அறிவிப்புகள, 2015இல் எனன நடந்தது எனறு 
எண்ணிப்பார்ககச் தொல்கி்றது. தெயைலிதா ஆடசிளயக குள்ற 
கூறுவது நம் ்நாககமில்ளை. ஆனாலும் ஒப்பீடளடத் தவிர்கக 
முடியவில்ளை. 

“மழை பபோழிவது பெரிவதிலழலை  
மோளிழை வோசலி்லை - அது  
வருமுன்ோ்லை பெரிந்துவிடும்  
ஏழை குடிழசயி்லை “ 

எனபது படடுக்காடளடயாரின பளழய பாடல் வரிகள!

2015 ஆம் ஆண்டு தவளைம் வந்த்த தெயைலிதாவின  
ஆடம்பை மாளிளகககுள ததரியவில்ளை. தெம்பைம்பாககம் ஏரி 
நிள்றந்து விடடது. ஆனால் அதிகாரிகைால் அனள்றய  
முதைளமச்ெர் தெயைலிதாளவத் ததாடர்பு தகாளை முடியவில்ளை. 
டிெம்பர் முதல் வாைத்தில் தெம்பைம்பாககம் ஏரி உளடயும் 
நிளைககு வந்துவிடடது. சிங்கப்தபருமாள ்காயில் ஏரி  
உளடந்்த விடடது. திருப்தபரும்புதூர் தவளைத்தில் மிதககத் 
ததாடங்கியது. 

எனன நடந்து எனன பயன?  முதல்வளை யாைாலும் ததாடர்பு 
தகாளை இயைவில்ளை. 

தெனளன, ளெளத, மள்றமளையடிகள பாைத்திற்கு ்மல் 
தண்ணீர் ஓடிய காடசிளய அனறுதான முதனமுதைாக மககள 
கண்டனர். ஆனாலும் தெயைலிதாளவக காண முடியவில்ளை. 
ஆற்று தவளைத்தில் அடித்துச் தெல்ைப்படடன குடிளெகள. 
உயிர்ப்பலி எண்ணிகளக கூடிகதகாண்்ட இருந்தது. 

எல்ைாம் முடிந்து்பான பின தெயைலிதா தவளைம் வந்தளத 
அறிந்து தகாண்டார். ஒ்ை நாளில் 60 தெ .மீ. மளழ தபய்ததால் 
தவளைத்ளதத் தடுகக முடியவில்ளை எனறு கூறி,  ஒனறிய 
அைசிடம்  25,912 ்காடி நிதி ்வண்டும் எனறு ்கடடார். 
அவர்கள வழககம்்பால் தகாடுககவில்ளை. 

இதுதான கடந்தகாைச் ெரித்திைம். 

இப்்பாது தைபதி மாண்புமிகு முதல்வைாக இருககும் 
இந்்நைத்தில், மளழ வருவதற்கு முன்ப, நிவாைணப் பணிகள 
திடடமிடப்படுகின்றன. 

இவர்தான மககள முதல்வர்! இதுதான ‘உண்ளமயான’ 
திைாவிட மாடல்’ ஆடசி!!

ஒப்பீட்டைத்  
தவிர்க்க முடியவில்லை! 

நன்றி: முரச�ொலி

சுப. வீரபாண்டியன்
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இந்தியா - பாகிஸனதான பிரிவிளனககு 
ெவகர்ைால் ்நருவும், முகமத்அலி 
ஜினனாவும் ஒருமித்த கருத்தில் 
இருககி்றார்கள. நவகாளியில் இந்து 
- முஸலிம் கைவைம். இதில் முஸலிம்களுககு 
ஆதைவாகப் ் பசுகி்றார் ் மாகனதாஸ 
கைம்ெந்த் காந்தி ் பான்ற காைணங்கைால் 
1948ஆம் ஆண்டு ெனவரி 30 ஆம் 
நாள மகாத்மா காந்திளய ஆர்.எஸ.
எஸ. அளமப்பின தீவிை உறுப்பினர் 
நாதுைாம் ் காட்ெ சுடடுக தகானறு 
விடுகி்றான.

இதற்கான விைககத்ளத அ்த 
ஆண்டு பிப்ைவரி 4ஆம் நாள அனள்றய 
இந்திய அைசு அறிகளகயாகத் தந்தளத 
இளணயதைம் இப்படிச் தொல்கி்றது 
:  “ஆர்.எஸ.எஸ. இந்துககளிளட்ய 
ஒற்றுளமளய வைர்ப்பதுதான தங்களுளடய 
்நாககம் எனறு கூறுகி்றது. ஆனால், 
நளடமுள்றயில் அந்த இயககத்தவர் 
அப்படி நடந்துதகாளைவில்ளை. 
விரும்பத்தகாத, அ்தெமயம் பயங்கைமான 
சிை நடவடிகளககளில் அந்த  
அளமப்பின உறுப்பினர்கள தனிப்படட 
முள்றயில் ஈடுபடடுளைனர். தபாதுச் 
தொத்துகளுககுத் தீயிடல், ் ெதப்படுத்துதல் 
்பான்ற ெம்பவங்களில் அவர்களுககுத் 
ததாடர்பிருப்பது ததரியவருகி்றது. அைசுககு 
எதிைாகப் பயங்கைவாதச் தெயல்பாடுகளில் 
ஈடுபடுமாறும் ஆயுதங்களைச் ் ெகரிககுமாறும் 
அைசுககு எதிைான தவறுப்புணர்ளவத் 
தூண்டிவிடுமாறும் காவல் துள்ற – ைாணுவம் 
ஆகியவற்றுககுக கடடுப்பட மறுககுமாறும் 
கூட அவர்கள கூறுகின்றனர். அவர்களுளடய 
தெயல்பாடுகள ைகசியமாக்வ உளைன.” 
இந்த அறிகளக காந்தி தகாளைககு  
ஆர்.எஸ.எஸ.தான காைணம் எனறு 
தொல்ைவில்ளை என்றாலும், அந்த 
இயககத்ளத அைசின அறிகளக ததளிவாகப் 
படம் பிடித்துக காடடியிருககி்றது.

ஆர்.எஸ.எஸ. திடீதைனறு ் தானறிய 
அளமப்பனறு. அதன ் வர் இந்து மகா 
ெளபயில் இருந்து பு்றப்படுகி்றது.

இந்து மகாசபா
மதன்மாகன மாைவியா, ைாைா 

ைெபதிைாய் ஆகி்யார் தளைளமயில் 
1915 ஆம் ஆண்டு அமிர்தெைசில் “அகிை 
பாைதிய இந்துமகாெபா “ என்ற அளமப்ளப 
உருவாககினார்கள, பார்ப்பனர்கள. 
இந்த அளமப்பின தளைவர்களுள 
ஒருவைான வினாயக தா்மாதர் ொவர்ககர் 
1920 ஆம் ஆண்டு தளைவைாகப் 
தபாறுப்்பற்றுளைார். 

1949ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 22 மற்றும் 
23 ் ததிகளில் அ்யாத்தி, பாபர் மசூதிககுள 
நளளிைவில் நுளழந்து களைத்தனமாக 

பைைாமன சிளைளய ளவத்தது இந்து 
மகா ெபா. இதற்கு உதவியாக இருந்தவர் 
அனள்றய அம்மாவடட ஆடசித் தளைவர் 
்க.்க.நாயர். இதற்குப் பரிொக 1967 இல் 
இவர்  ென ெங்கம் கடசியால் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் ஆககப்படடார். இளத 
“்வளைக்கற்்ற கூலி “ என்றார் ் பைாசிரியர் 
அருணன.

ராஷ்டிரிய சுயம் ்சவக் 
இந்த அளமப்பில் இருந்து விைகிய 

்கெவ் பாலிைாம் தெக்டவர் 1925ஆம் 
ஆண்டு தெப்டம்பர் 27 ஆம் நாள  
ஆர்.எஸ.எஸ. எனறு அளழககப்படும் 
“ைாஷ்டரிய சுயம் ்ெவக ெங் “ என்ற 
அளமப்ளப உருவாககினார். இதன 
முககிய  தளைவர்களுள ஒருவைான 
மகா்தவ் ெதாசிவ ்கால்வால்கர் 1940 
முதல் 1973 வளை இவ்வளமப்பின 
தளைவைாக இருந்துளைார். இவர் 
காைத்தில்தான காந்தி சுடப்படடு, அதன 
விளைவால் ஆர்.எஸ.எஸ. என்ற அளமப்பு 
இந்திய அைொல் தளட தெய்யப்படடது. 
இதற்குப் பினனர் 1975-77 அவெை நிளை 
அமலில் இருககும் ்பாதும், 1992 இல் 
பாபர் மசூதி இடிககப்படட ்பாதும் 
இந்த அளமப்பு இைண்டு முள்ற தளட 
தெய்யப்படடுளைது.

இந்தியா எனபது ஒ்ை நாடு. அதுவும் 
வர்ணாசிைமத்ளதக தகாண்ட “ைாமைாஷ்டிைம்’’ 
( ைாமைாஜ்ஜியம்) எனபது ஆர்.எஸ.எஸ- இன  
|தகாளளக. இளத அளடய அைசியல் 
அதிகாைம் ் தளவ என்ற குறிக்காளுடன 
ஓர் அைசியல் கடசிளய உருவாககியது 

ஆர்.எஸ.எஸ.  அககடசியின தபயர் 
“பாைதிய ெனெங்’’.

பாரதிய ஜனசங
1951 அக்டாபர் 21 அனறு  

ஆர்.எஸ.எஸ. பினபுைத்தில் இககடசிளய 
உருவாககிய சியாமா பிைொத் முகர்ஜி 
ஆர்.எஸ.எஸ - ஆல் தயாரிககப்படடவர் 
எனறு “ென ெங்கம்” எனறு நூளை 
எழுதிய கிளைக பாகஸடன கூறுகி்றார். 
இவர் மூனறு ஆண்டுகள ெவகர்ைால் 
்நரு அளமச்ெைளவயில் இருந்தவர், 
அடல் விகாரி வாஜ்பாய், ைால்கிஷன 
அத்வானி இருவருககும் இவர் குருநாதர் 
ஆவார்.பாைதிய ென ெங்கத்தின 
உறுப்பினர் படிவத்தின பினபு்றத்தில் 
ஒற்ள்ற ஆடசி முள்றளய உருவாககி, 
அகண்ட பாைதம் அளமப்பது அதன 
இைடசியம் எனறு பதிவு தெய்யப்படடிருந்தளத 
அருணன விைககியிருககி்றார்.

ஒ்ை நாடு, ஒ்ை ்தெம், ஒ்ை 
கைாொைம், அது பாைத்வர்ஷம் என்ற 
பிைகடனம் ென ெங்கத்தால் 1952 

ஆம் ஆண்டிற்கான ் தர்தல் அறிகளகயில் 
தவளியிடப்படடது.

்தவநாகரி, ெமஸகிருதம் ஆகிய 
தமாழிகளின வரி, ஒலி வடிவங்களையும், 
தொல்ைாடசிகளையும் தமிழ் உளளிடட 
இந்திய தமாழிகள ஏற்க ் வண்டும். அகிை 
இந்திய தமாழியாக விளைவில் இந்தி 
தமாழிளயக தகாண்டு வைக கடசி 
உளழககும் என்ற அனள்றய ெனெங்கத்தின 
அறிகளகளய இனறு பா.ெ.க ஆடசி 
நளடமுள்றப்படுத்த முளனப்புக காடடுவளதப் 
பார்ககி்்றாம்.

இந்நிளையில் 1977 ஆம் ஆண்டு 
நாடாளுமன்றப் தபாதுத் ்தர்தலில் 
ெனெங்கம், ெனதா கடசியாக உருமாறி 
நிறுவனக காங்கிைஸ, பாைதிய ் ைாகதள, 
்ொெலிஸட கடசிகளுடன இளணந்து 
்பாடடியிடடு தவற்றி தபற்்றது. ெனதா 
கடசியின பிைதமைாக தமாைார்ஜி ் தொய், 
தவளியு்றவு அளமச்ெைாக வாஜ்பாய், 
தெய்தி ஒலிபைப்பு அளமச்ெைாக அத்வானி 
ஆகி்யார் பதவி ஏற்றுக தகாண்டனர். 
பினனர் ெனதா கடசி உளடந்து, அதிலிருந்து 
உருவானது “பாைதிய ெனதா பார்டடி’’ 
என்ற (பா.ெ.க) கடசி.

பாரதிய ஜனதா கட்சி
1980 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் 

வாஜ்பாய் தளைளமயில் உருவாககப்படட 
இைண்டாவது தபரிய அைசியல் கடசியான 
பா.ெ.க. வலிளமயான ஆர்.எஸ.எஸ 
பினபுைத்தில் இயககப்படடுக தகாண்டு 
இருககி்றது.

பெோடர்ச்சி அடுதெ பகைம்...

எழில்.இளங்காவன்

மென்மோைன மோளவியோ

இலக்கியத்தில் மலரட்டும் 
அரசியலில் உதிரட்டும் !



3

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

சமூகநீதி நாயகன் ஸ்ாலின்!
ெமூக நீதி என்றால் திைாவிடம், திைாவிடம் என்றால் 

ெமூக நீதி, அது மககளுககானது எனபளத அடுத்தடுத்து 
நிளை நாடடி வருகி்றார் தபரியாரின ்பைன முதல்வர் 
மு.க.ஸடாலின.

ைஷ்யாளவ ் ொெலிெ நாடாக ஆககியதில் தைனினுககு 
அடுத்து வருபவர் ஸடாலின.

்ொெலிெம் எனபதில் ெமூக நீதி அடங்கும். தமிழ்நாடளடச் 
ெமூக நீதி என்ற ் ொெலிெ பாளதககுக தகாண்டு தெல்கி்றார் 
இங்குளை ஸடாலின. மகளன அறிந்து தபயர் சூடடினா்ை 
தளைவர் களைஞர் , எனன ததாளை ்நாககுப் பார்ளவ !

ொதி ஒழிப்பு, தபண்ணடிளமத்தனம் ஒழிந்த தபண் 
விடுதளை, ஏற்்றத் தாழ்வற்்ற ெமத்துவம், பகுத்தறிவு கல்வி, 
இட ஒதுககீடு, ் வளை வாய்ப்பு, பணி உயர்வு உளளிடட 
ெமூக, அைசியல், தபாருைாதாை நிளைகளில் ெமூகநீதி 
இருககி்றதா, அதுகாப்பாற்்றப் படுகி்றதா எனபது குறித்து 
மிகத் துல்லியமாகச் சிந்தித்த முதைளமச்ெர், “ெமூகநீதிக 
கண்காணிப்புக குழு“ளவ அளமத்து அறிவித்துளைார்.

அககுழுவின தளைவர் ் பைாசிரியர் சுப.வீைபாண்டியன. 
திைாவிட இயககத் தளைமுள்றககுச் தொந்தககாைர்.

 ஏ்றத்தாழ நாற்பது ஆண்டுகள ெமூக நீதிளய ெமைெ 
மற்்றக தகாளளகயாகக தகாண்டு ் பசிப் ் பாைாடி வருபவர், 

மிக ் நர்ளமயாைர். அவளைக கண்தடடுத்துப் தபாறுப்ளபக 
தகாடுத்துளைார் முதல்வர்.

இவ்ைாடு தன்வல் ஐ.ஏ.எஸ, முளனவர் சுவாமிநாதன 
்தவதாஸ, எழுத்தாைர் மனுஷ்யபுத்திைன, ஏ.தெய்ென, 
முளனவர் இைா்ெந்திைன, ்கா.கருணாநிதி, டாகடர் 
ொந்தி ஆகிய தகுதி வாய்ந்தவர்களை உறுப்பினர்கைாக 
நியமித்துளைார் முதல்வர்.

உதயசூரியனின எழுச்சி நாயகன, எதிர்காைத் திைாவிடத்தின 
தளைமகன முதல்வர் ஸடாலின அவர்களை ஊர் பாைாடடும், 
நாடு பாைாடடும், உைக வைைாறும் அவருககு இடம் 
தகாடுககும்.
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1992 டிெம்பர் 6 அனறு அ்யாத்தியில், அனள்றய  
முதல்வர் கல்யாண் சிங்கின களடககண் பார்ளவயில்  
ஆர்.எஸ.எஸ. மற்றும் பா.ெ.க. வினைால் பாபர் மசூதி  
இடித்துத் தளைப்படடது. இது குறித்து 
மன்மாகனசிங் லிபைான ஆளணக  
குழுவிடம் அளித்த அறிகளகயில் பாபர் 
மசூதி இடிப்புககுக காைணமானவர்கள 
வாஜ்பாய், அத்வானி, கல்யாண் சிங் எனறு 
கூறியிருககி்றார்.

2014 இல் பிைதமைாக ந்ைந்திை ்மாடி  
தபாறுப்்பற்்றதில் இருந்து ஒரு பாசிெ ஆதிககம் 
தளைவிரித்தாடிக தகாண்டிருககி்றது. 282 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன தபரும்பானளம 
அதிகாைத்தில் இருககும்  பா.ெ.க, ஏ்றத்தாழ 
70 விழுககாடு இந்திய நிைப்பைப்பில் தனி 
ஆடசியாகவும், அதற்குச் ொதகமான 
ஆடசிகளையும் தகாண்டிருககி்றது எனபது 
கெப்பான உண்ளம.

அந்தக கடசி தமிழ்நாடடில் ஊடுருவுகி்றது என்றாலும் 
அதனால் காலூன்ற முடியவில்ளை, அதற்கு மககளும் 
வழிவிடவில்ளை.

காைணம் ஐயா தந்ளத தபரியார். அந்தப் பகுத்தறிவுப் 
புைடசிககாைரின மாதபரும் சித்தாந்தங்களை, சிந்தளனகளை 

தமிழ் நாடடில் வலுப்தப்றச் தெய்த ் பைறிஞர் 
அண்ணா, அைசியல் ஞானி தளைவர் களைஞர் 
ஆகி்யார்.

இனறு தந்ளத தபரியாரின அறிவாயுதத்ளதயும், 
அண்ணாவின அைசியல் ஞானத்ளதயும், 
தளைவர் களைஞரின முழுஆற்்ற்ைாடு 
தாமளையிடம் இருந்து தமிழ்நாடளட மீடடு 
இருககி்றார் திைாவிட முன்னற்்றக கழகத்தின 
தளைவர் மு.க.ஸடாலின அவர்கள. அவர் 
கைத்ளதப் பைப்படுத்த தமிழக மககளுடன 
நாம் அவ்ைாடு ஒனறிளண்வாம்.

இைககியத்தில் தாமளை மைைடடும். 
அைசியலில் சூரியககதிைால் வாடி உதிைடடும்,.
அது வைைககூடாது !

முனபகைத பெோடர்ச்சி...

மு.க.ஸ்டாலின்

ந்ேந்திே ்மோடி
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இனமானப் ் பைாசிரியர் படிப்பு வடடமும், கருஞெடளடப் 
பதிப்பகமும் இளணந்து ஆறு நூல்களின அறிமுக விழாளவ 
தெனளனயில் சி்றப்பாக நடத்தியிருககின்றன.

22-10-2021 அனறு தெனளன ்தனாம்்படளடயில் 
அளமந்துளை “அனபகம்” அைங்கில் மாளை 6 மணிககு 
இவ்விழா ததாடங்கியது.

இந்த நூல் அறிமுக விழாவிற்குத் திைாவிட இயககத் 
தமிழர் ்பைளவயின நிதிககுழுச் தெயைாைர் ்தாழர் 
தெல்வின தெைந்தைைாென தளைளம ஏற்்றார்.  
இப்படிப்பு வடட ஒருங்கிளணப்பாைர்களுள ஒருவைான 
்தாழர் குண ெந்திை்ெகர் வை்வற்புளை ஆற்றினார். ‘தபல்’ 
ைாென நூல்கள குறித்து ஓர் அறிமுக உளை ஆற்றினார் 

முதலில் ஆறு நூல்களில் ஒன்றான ்தாழர்  
சுப.வீைபாண்டியன எழுதிய “ நீங்கள எந்தப் பககம் “ 
என்ற நூளை அறிமுகம் தெய்யும் முகமாக ஒனபது ் களவிகளை 
முனளவத்து, நிகழ்காை அைசியல் தநடியுடன நூளை 
அறிமுகம் தெய்தார் எழுத்தாைர் உமா.

அடுத்ததாகப் ் பைாசிரியர் தவ.சிவப்பிைகாெம் எழுதிய 
“கருவள்ற நுளழவும் ொதி ஒழிப்பும்” என்ற நூளை அறிமுகம் 
தெய்து வழககறிஞர் ‘சிகைம்’ தெந்தில்நாதன, ளெவ 
சித்தாந்தங்களின அடிப்பளடயில் ஆற்றிய உளையில் 
அைசியலும் இருந்தது.

நாஞசில் ெம்பத் அவரின சி்றப்பான கருத்துளையில்  
ஆரியம் - திைாவிடம், இந்து - தமிழ் இந்து ் பான்ற முைண் 
கருத்துகளில் திைாவிடத்தின ததானளம, தபருளமகளையும், 
ெமஸகிருத ் வத, மனு, புைாணங்கள, தமிழ் பகதி இைககியப் 
பாடல்களைத் தி்றம்படச் தொல்லி, நளடமுள்ற அைசியளை 
நயமுடனும், ளநயாண்டியுடனும் எடுத்து ளவத்துக 
கருத்துளைளய நிள்றவு தெய்தார்.

கருஞெடளடப் பதிப்பக இயககுநர் “தபல்” ைாென, 
நூல்களைப் பதிப்பிககும் பணியில் இருககும் சிைமங்களைத் 
தாண்டி நூல்களை தவளியிடும் ்நைத்தில் கிளடககும் 
மகிழ்ச்சிளய தவளிப்படுத்தி, இதில் அவருககு உறுதுளணயாக 
இருககும் ்தாழர் இகைாஸ உ்ெளனப் பாைாடடி 
நிளனவு கூர்ந்து உளையாற்றினார்.

இவ்விழாவிற்கு நூைாசிரியர்கைான தபாழிைன, வாைாொ 
வல்ைவன, ஆழி தெந்தில்நாதன உளபட திைாவிட இயககத் 

தமிழர் ்பைளவத் ்தாழர்களும், ்தாழளம  அளமப்புத் 
்தாழர்களும் திைண்டு வந்திருந்தனர்.

்தாழர் ெனனி விழாவின ததாகுப்புளைளயச் சி்றப்பாகச் 
தெய்தார். நிள்றவில் படிப்பு வடட ஒருங்கிளணப்பாைர்களில் 
ஒருவைான ்தாழர் ைாெ நனறி கூறி விழாளவ நிள்றவு 
தெய்தார்.

ஆறு நூல்களின் அறிமு்க விழா!

நடாஞ்சில் சம்பத் சசந்தில்நடாதன் ‘ச்பல்’ ரடாஜன் உமடாசசல்வின்

புதிய ஆறு நூல்கள்


