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த�ோழர்  
க�ோளத்தூர் மணி    

தேர்�ோணல்

மா.உமாபதி

ரோதமஸ்வரம் த�ோவிலுக்குள்  
சங�ரோசசோரி கும்்பலின் 

ரவுடியிசம்

ஏன் இவ்வளவு 
அ்வசரம்?

யோ�ோ்வோரோயினும் 
ேோ�ோக்�!
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இந்தியத் தேரேல் ஆணையம்,  
ஆர.எஸ்.எஸ். த�ோதிடர்கணைக் ்கலந்து 
ஆதலோசித்து மோசி மோேம் பவுரைமி 
நோளில் வெள்ளிக்கிழணம சுபதயோ்க 
சுபதினத்தில் ேமிழநோடு, புதுசத�ரி, 
த்கரைம், அ�ோம், தமற்கு ெங்கம் 
ஆகிய 5 மோநிலங்களில் தேரேல் 
தேதி்கணை அறிவித்துள்ைது . அறிவிப்பு 
வெளியோன 14 நோள்்களில் மோரச 
12ஆம் நோள் தெட்புமனுத் ேோக்்கல் 
வேோடக்்கம். ஒரு ெோரத்தில் மோரச 19 
இல் தெட்புமனுத் ேோக்்கல் நிணைவு. 
மோரச 20 தெட்புமனுப் பரிசீலணன. 
மோரச 22 தெட்புமனுத் திரும்பப் வபைக் 
்கணடசி நோள். அேன்பின் 15 நோள்்களில் 
ஏப்ரல் 6ஆம் நோள் ெோக்குப்பதிவு. 
தெ்கதெ்கமோ்க ெோக்குப்பதிவு நடத்தியபின் 
பதிெோன ெோக்கு்கணை எண்ணுெேற்கு 
28 நோள்்கள் �ற்தைைக்குணைய ஒரு 
மோேம் ்கோத்திருக்்க தெண்டும்.

ேமிழநோடு புதுணெ த்கரைோவில் 
ஒதர நோளில் ெோக்குப்பதிவு அ�ோமில் 
இரண்டு ்கட்டமோ்கவும் தமற்கு ெங்கத்தில் 
எட்டு ்கட்டமோ்கவும் ெோக்குப்பதிவு 
நணடவபறும் என்கிைோர்கள் .  ேமிழநோடு 
அரசியல் ்கட்சி்கள் அணனத்தும் 
தேரேல் ஆணையத்திடம் ணெத்ே 
த்கோரிக்ண்க்கள்மூன்று. ஒன்று தேரேணல 
பல ்கட்டங்கைோ்க நடத்ேோமல் ஒதர 
நோளில் ெோக்குப்பதிவு நடத்ே தெண்டும் 
என்பது. இந்ேக் த்கோரிக்ண்கணயத் தேரேல் 
ஆணையம் ஏற்றுக் வ்கோண்டது. ஆனோல் 
ெோக்குப்பதிவு ஏப்ரல் மூன்ைோம் ெோரத்திலும்  
ெோக்கு எண்ணிக்ண ்கணய நோன்்கோம் ெோரத்திலும் 
நடத்ே ணெக்்கப்பட்டக் த்கோரிக் ண்க   
்கோற்றில் பைக்்க விடப்பட்டுள்ைது

தெட்போைர்கள் இறுதி வ�யயப்பட்டபின் 
15 நோள்்கள்ேோன் பரப்புணரக்்கோன 
அெ்கோ�ம். மக்்கணைச �ந்தித்துப் பரப்புணர  
வ�யது அெர்கணைச சிந்திக்்க ணெத்து 
ெோக்்களிக்்க ணெக்்க மத்திய மோநில 

ஆளும் ்கட்சி்களிடம் எந்ேச �ரக்கும் 
இல்ணல. அெர்களிடம் உள்ை ஒதர ஆயுேம் 
"வ�ோக்்கப்பன்"ேோன். வ�ோக்்கப்பணன 
வினிதயோ்கம் வ�யேோல் தபோதும்  என்று 
அெர்கள் ்கருதுகிைோர்கள். அேற்கு 
அெர்களுக்கு ஒதர ஒரு நோள் தபோதும். 
ஆனோல் மத்திய மோநில அரசு்களின் 
ஆட்சிக் குணைபோடு்கணை, த்கடு்கணை 
மக்்களிடம் எடுத்துச வ�ல்ல, அந்ேக் 
குணை்கணை எல்லோம் எவெோறுக் ்கணையப் 
தபோகிதைோம், என்வனன்ன நல்ெோழவுத் 
திட்டங்கணை நடத்ே இருக்கிதைோம் 
என்பன தபோன்ை ஏரோைமோனத் ே்கெல்்கள் 
எதிரக்்கட்சி்களிடம் உள்ைன.  அெற்ணை 
முழுணமயோ்க மக்்களிடம் வ்கோண்டு 
வ�ல்ல விடோமல் ேடுக்கும் விேத்தில் 
பரப்புணரக்்கோன ்கோல அெ்கோ�த்ணே மி்கவும் 
குணைத்துள்ைோர்கள். ெோக்்களித்ே பின் 
ஒரு மோேம் எந்ேப் பணியும் இல்லோமல் 
்கோத்திருக்்க தெண்டி உள்ைது.  இது 
மக்்கணையும் அரசியல் ்கட்சி்கணையும் 
எப்தபோதும் உச�்கட்டப் பேட்டத்தில் 
ணெத்திருக்கும் நோசி்களின் தெணலணய 
இந்தியத் தேரேல் ஆணையம் வ�யதுள்ைது.

ெோக்்களித்துவிட்டு ்கோத்திருக்கும் ஒரு 
மோே ்கோலத்தில் எதுவும் நடக்்கலோம். 
மன�ோட்சி, மனிேதநயம், அறிவு 
நோையம் எதுவும் இல்லோே தமோடியின் 

ஆட்சியில் எதுவும் நடக்்கலோம். ்கடந்ே 
2016 தேரேலில் ெோக்கு எண்ணிக்ண்க 
முற்றுப்வபைோே நிணலயில், திமு்க, 
அதிமு்க இரண்டுக்கும் இணடயில் 
தபோட்டி ்கடுணமயோ்க இருந்ே தநரத்தில் 
்கோணல 10:30 மணிக்கு எல்லோம் இந்தியப் 
பிரேமர நதரந்திர தமோடி அெர்கள் 
அதிமு்க வெற்றி வபற்ைேோ்கவும் அேற்்கோ்க 
ெோழத்திணன வ�ல்வி வெயலலிேோ 
அெர்களுக்குத் வேரிவித்ேோர.  பிரேமர 
ேன்னுணடய விருப்பத்ணே இேன்மூலம் 
வேரிவித்ேபின்ேோன் பல்தெறு இடங்களில் 
ெோக்கு எண்ணிக்ண்கயில் குைறுபடி்கள் 
நணடவபற்ைன. குறிப்போ்கவும் சிைப்போ்கவும் 
ரோேோபுரம் வேோகுதியில் உண்ணமயில் 
திமு்க தெட்போைர அப்போவு அெர்கள் 
வெற்றி வபற்றிருந்ேோலும் ேபோல் 
ெோக்கு்கணைக் ்கைக்கில் வ்கோள்ைோமல் 
அதிமு்க தெட்போைர வெற்றி வபற்ைேோ்க 
அறிவித்ேோர்கள்.

எதிரக்்கட்சி்கணைச வ�யல்பட விடோமல் 
ேடுத்து ஆளும் ்கட்சி்களுக்குச �ோே்கமோன 
தபோக்கிணனத் தேரேல் ஆணையம் 
வ்கோண்டிருக்கிைது. ெனநோய்கத்தின் 
குரல்ெணை நசுக்்கப்படுகிைது. 

ஆனோல் இெற்ணைவயல்லோம் தேரேல் 
்கோலத்தில் மட்டும் மக்்கணைச �ந்திக்கின்ை 
்கட்சி்களுக்குத்ேோன் இணடயூறு்களும்,  
இடரபோடு்களும். ஆனோல் எப்தபோதும் 
மக்்கதைோடு இருந்து வேோண்டோற்றி 
ெருகின்ை திரோவிட முன்தனற்ைக் 
்கழ்கத்திற்கும் அேன் ேணலெர ேைபதி 
அெர்களுக்கும் இணெ எல்லோம் ஒரு 
வபோருட்தட அல்ல. 

"ேணட்கள் உண்வடனில் ேடம் 
தேோள்்கள் உண்டு " என்று மோரேட்டும் 
திரோவிட முன்தனற்ைக் ்கழ்கம் ெருகின்ை 
தேரேலில் வெற்றிக்வ்கோடி நோட்டும். 
எடப்போடி பழனிச�ோமியோல் வீழந்துவிட்ட 
ேமிழநோட்டின் ெைரசசி  ேைபதியோல் 
சீரபடும்.

மா.உமாபதி
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ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராேநாதசு்வாமி ம�ாவிலுக்குச் 
சென்ற �ாஞ்சி ெங�ரன விஜமேந்திரனும், அ்வருடன சென்ற 
”ஹைம�ார்ட்” எச்.ராஜா, அரசிேல் தர�ர் குருமூர்த்தி உளளிட்ட 
கும்்பலும் அடா்வடித்தனத்தில் ஈடு்பட்டுள்ளனர். ம�ாவில் 
�ரு்வஹ்றக்குள செனறு �ாஞ்சி ெங�ரன விஜமேந்திரன பூஹஜ 
செயே முேற்சி செயதுள்ளார். அந்தக்ம�ாவிலின சி்வ ஆ�ேவிதி 
அதற்கு அனுேதிக்�வில்ஹலை எனறு கூறி அஙகிருந்த குருக்�ள 
தடுத்துள்ளனர். உடமன ”ஹைம�ார்ட்” எச்.ராஜாவும், அரசிேல் 
புமராக்�ர் குருமூர்த்தியும் த�ராறு செயது, அ்றநிஹலைேத் துஹ்ற 
அதி�ாரி�ஹ்ள மிரட்டி விஜமேந்திரஹனக் �ரு்வஹ்றக்குள 
ம்பாயப் பூஹஜ செயே ஹ்வத்துள்ளனர். ஏற்�னம்வ சுந்தர்ராேன 
ச�ாஹலையில் சிஹ்றக்குச் சென்ற ெங�ரன சஜமேந்திரனுக்கு இமத 
ம�ாவிலில் அனுேதி ேறுக்�ப்்பட்டது சதரிந்தும், ேறு்படியும் 
இந்தக் கும்்பல் ரவுடியிெம் செயது இஹதச் ொதித்துள்ளது.

அஹன்வரும் அர்ச்ெ�ரா�லைாம் எனறு தஹலை்வர் �ஹலைஞர் ெட்டம் 
ச�ாண்டு்வந்து செேல்்படுத்திே ம்பாது...ஆ�ேம் அனுேதிக்�ாது 
எனறு புழுகி நீதிேன்றம் சென்ற கூட்டம், சிதம்்பரம் நடராஜர் 
ம�ாவிலில் தமிழில் மத்வாரம் ்பாடிே ச்பரிே்வர் ஆறுமு�ொமிஹேத் 
தூக்கி ச்வளியில் வீசி எறிந்த கூட்டம்தான, இப்ம்பாது 
உண்ஹேயிமலைமே ஆ�ேத்தில் சொல்லியிருப்்பஹத மீறியுள்ளது....
அதா்வது அ்வர்�ள சோழியில் சொல்்வசதன்றால் ராேநாத 

சு்வாமிக் ம�ாவில் தீட்டுப்்பட்டுவிட்டது.... அப்்படிசேன்றால் 
தீட்டுக்�ழிக்� ம்வண்டுோ இல்ஹலைோ? எனன செயேப்ம்பாகி்றார்�ள 
ஹெ்வம் �ாப்்ப்வர்�ள?

ெரி ம்பா�ட்டும்...இஹத ெத்திேம்வல் முரு�னார் ம்பான்ற 
ஹெ்வப் ச்பரிே்வர்�ள ்பார்த்துக்ச�ாள்ளட்டும்.

 ஆனால் இது்வனறு ஹேேச் சிக்�ல்....

ராமேசு்வரம் ம�ாவில் தமிழநாடு அரசின இந்து ெேே அ்றநிஹலைேத் 
துஹ்றக் �ட்டுப்்பாட்டில் உள்ளது. அஙகிருந்த அரசு அதி�ாரி�ஹ்ள 
ெங�ரனுடன சென்ற எச்.ராஜா, குருமூர்த்தி என்ற இரண்டு 
்பார்ப்்பனர்�ள மிரட்டி �ாரிேத்ஹதச் ொதித்துள்ளனர். அப்ம்பாது 
அஙகு ்வந்த அதிமு� அஹேச்ெர் ஓ.எஸ.ேணிேனும் அதி�ாரி�ஹ்ள 
அந்தக் கூட்டத்மதாடு ஒத்துப்ம்பா�ச் சொல்லியிருக்கி்றார். 
இனறு ராமேசு்வரம் ம�ாவிலில் ரவுடித்தனம் செயது தங�ள 
்பார்ப்்பன ஆதிக்�த்ஹத நிஹலைநாட்டிேஹதப் ம்பாலை, தமிழநாடு 
முழு்வதுமுள்ள ம�ாவில்�ளிலும் செயேப் ்பார்க்கி்றார்�ள. 
நூ்றாண்டு�ளுக்கு முனபிருந்தஹதப் ம்பாலை அஹனத்துக் 
ம�ாவில்�ஹ்ளயும் அக்ர�ாரத்தின �ட்டுப்்பாட்டுக்குள ச�ாண்டு 

்வரப் ்பார்ப்்பனக் கூட்டம் சதாடர்ந்து முேற்சி செயகி்றது. இது 
ம்பான்ற சிறு தஹடகூட இல்லைாேல் எல்லைாக் ம�ாவில்�ளிலும் 
தாங�ள ஆதிக்�ம் செலுத்த ம்வண்டும் என்பதற்�ா�த்தான, 
இந்து ெேே அ்றநிஹலைேத் துஹ்றஹேக் �ஹலைத்துவிடச் சொல்கி்றது 
்பார்ப்்பனக் கும்்பல். இந்துக் ம�ாவில்�ஹ்ள இந்துக்�ளிடம் 
ஒப்்பஹடக்�ச் சொல்லும் இந்த “்பஜஹன ம�ாஷத்தின” ச்பாருள 
அக்ர�ாரத்திடம் ஒப்்பஹடயுங�ள என்பதுதான. அ்றநிஹலைேத் 
துஹ்ற ேட்டும் இல்ஹலைசேன்றால் இனறு ராமேசு்வரம் ம�ாவிலில் 
நடந்தது அஹனத்துக் ம�ாவில்�ளிலும் நடக்கும்.

இந்தக் ம�ாவிலில், சிருஙம�ரி ேடத்தில் ஆ�ே தீட்ஹெ ச்பற்்ற 
ே�ாராஷ்டிரா ்பார்ப்்பனர்�ளதான பூஹஜ செயே ம்வண்டும் 
என விதி இருக்கி்றதாம். இது ோநிலைங�ள பிரிக்�ப்்படாத 
�ாலைத்தில் ஏற்்படுத்தப்்பட்ட விதிோ� இருக்�லைாம். இப்ம்பாது 
தமிழநாடு அரசின அ்றநிஹலைேத் துஹ்றக்குக் கீழ ்வந்துவிட்டபின 
தமிழர்�ளுக்ம� பூஹஜ ம்வஹலை தரு்வதுதான ெரி. ஆ�ேம் ்பயின்ற 
இருநூறுக்கும் மேற்்பட்ட நம்முஹடே இஹ்ளஞர்�ள இதற்�ா�க் 
�ாத்துக் ச�ாண்டிருக்கி்றார்�ள. இ்வர்�ஹ்ளப் ம்பாலை முஹ்றப்்படி 
ஆ�ேக்�ல்லூரியில் மெர்ந்து ்படித்துச் ொனறிதழ ச்பற்்றால் 
�ாஞ்சி ெங�ரன விஜமேந்திரன கூட இந்த ம்வஹலைக்குத் தகுதி 
ச்பற்றுவிடு்வார்தாமன... பி்றகு ோர் தடுக்�ப் ம்பாகி்றார்�ள? 
அப்்படித் தடுப்்பது ெட்டப்்படித் த்வ்றாகிவிடுமே...

 தமிழநாட்டின ம�ாவில்�ஹ்ளப் ்பார்ப்்பனர்�ள ஹ�ப்்பற்்றப் 
ம்பாடும் ெதித்திட்டமே... ‘‘அ்றநிஹலைேத் துஹ்ற ம்வண்டாம்.. 
இந்துக்�ளிடம் ம�ாவில்�ஹ்ள ஒப்்பஹடயுங�ள’’ என்ற விெப்பிரச்ொரம்... 
ெங�ரஹனக் �ரு்வஹ்றக்குள விடச்சொல்லி த�ராறு செயத  
எச்.ராஜாவும் குருமூர்த்தியும் ஒரு நாடார் இந்துஹ்வமோ, முதலிோர் 
இந்துஹ்வமோ, செட்டிோர் இந்துஹ்வமோ �ரு்வஹ்றக்குள விட்டால் 
அஹேதிோ� இருப்்பார்�்ளா? ோட்டார்�ள. ஏசனனில் ம�ாவில் 
�ரு்வஹ்ற மீதான அ்வர்�ளின ஆதிக்�மே, இந்த இந்திே நாட்டின 
ெமூ� அரசிேல் ஆதிக்�த்தின அடித்த்ளோ� ஆக்�ப்்பட்டிருக்கி்றது 
என்பது அ்வர்�ளுக்கு நனகு சதரியும். அந்த அடித்த்ளத்ஹத 
அஹெத்து அடித்து சநாறுக்கு்வமத அஹனத்து ேக்�ளுக்குோன 
ெமூ� நீதி அரசிேஹலை ்வலு்வா� நிஹலைநாட்டு்வதற்�ான ்வழி 
என்பஹத நாம் புரிந்துக்ச�ாள்ள ம்வண்டும்.

ராமேசு்வரம் ம�ாவிலில் ரவுடியிெம் செயத இந்தக் கும்்பலின 
ஆதிக்�த்ஹதத் தமிழநாட்டின அஹனத்துக் ம�ாவில்�ளில் இருந்தும் 
துஹடத்சதறிே ம்வண்டும். இந்து ெேே அ்றநிஹலைேத் துஹ்றஹே 
மேலும் ்வலு்வாக்� ம்வண்டும்.

இரா.உமா

ராமேஸ்வரம் ம�ாவிலுக்குள்  
சங�ராசசாரி கும்்பலின் ரவுடியிசம்
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யாகாவாராயினும் நாகாகக!

உதவி ஆசிரியர்கள்:

பி்ரதமர் நர்ரந்தி்ர ரமோடி எப்போழு்தலைோம் தமிழ்கத்திற்கு வருகிறோர்ரோ 
அப்போழு்தலைம் ரமலையில தமிழ இைக்கியப போைல வரி்கலை ஒபபுவிக்்கத் 
தவறுவதிலலை. 

திருவள்ளுவல்ரயும் அவலவயோல்ரயும் ரமற்ர்கோள் ்கோட்டிப ரபசும் ரமோடி 
தமிழ்மோழி உை்கத்திரைரய மி்கச்சிறந்த ் மோழி என்றும், அது போ்ரம்பரியமிக்்க 
்மோழி என்றும் ்�ோலலி நம்லம உச்�ந்தலை குளி்ர லவக்்க முயற்சி 
்�ய்கிறோர். 

ஆனோல, தமிழ்கத்தில சி.பி.எஸ்.இ பள்ளி்களில தமிழ ் மோழிலய ஒழித்துக் 
்கட்டிவிட்டுத் தமிழோசிரியர் ஒருவர்கூை இலைோமல ் �ய்துவிடுகிறோர். தமிழநோட்டில 
இந்திலய, �மஸ்கிருதத்லதத் திணிபபதற்்கோ்க அவர் எடுத்துக்்்கோள்ளும் 
முயற்சிலய நோம் ஒரு அத்துமீறல என்ரற ்�ோலைைோம். 

இது ஒருபுறம் இருக்்க அணலமயில புதுச்ர�ரிக்கு வந்த ரமோடி 
தமிழ்கத்தில தி்ரோவிை முன்ரனற்றக் ்கழ்க ஆட்சியின்ரபோது வன்முலற 

தலைவிரித்து ஆடியதோ்கவும், அதனோல தமிழ்கம் மி்கவும் பின்தஙகிப 
ரபோயிருபபதோ்கவும் நோக்கூ�ோமல ்�ோலலியிருக்கிறோர். 

2002-ஆம் ஆணடு குஜ்ரோத்தில நைந்த படு்்கோலை்கலை 
மறந்துவிட்ைோ்ரோ   ரமோடி? 

போஜ்க ஆளும் உத்தி்ரபபி்ரரத�த்தில நலை்பறும் போலியல 
வன்்்கோடுலம்கைோல நி்கழும் படு்்கோலை்கலை மறந்துவிட்ைோ்ரோ ரமோடி? 
மோட்டுக்்கறி லவத்திருந்ததோ்கச் ் �ோலலி அடித்து்்கோலலும் ்கைோச்�ோ்ரமும், 
அரதரபோல ் ஜய் ்ரோம்  ் ஜய் அனுமோன் என்று ் �ோலைச் ் �ோலலித் 
துன்புறுத்தும் ்கைோச்�ோ்ரமும் தமிழநோட்டில இலலை. அது போஜ்க ஆளும் 
மோநிைங்களிலதோன் இருக்கிறது என்பலத மறந்துவிட்ைோ்ரோ ரமோடி?

தமிழ்கத்தில தி்ரோவிை முன்ரனற்றக் ்கழ்க ஆட்சியின்ரபோது வைர்ந்த 
்கலவியும், சு்கோதோ்ரமும், ் தோழிலதுலறயும் பட்டியல இட்ைோல நீணடு்்கோணரை 
ரபோகும். இந்த வைர்ச்சி போஜ்க ஆளும் மோநிைங்களில இருக்கிறது 
என்று ்�ோலை முடியுமோ ரமோடியோல?

இலத்யலைோம் ஒரு பி்ரதம்ரோ்கப போர்க்்கோமல மூன்றோந்த்ர 
அ்ரசியலவோதிலயப ரபோல தி.மு.்கழ்க ஆட்சிலயக் குலறகூறுவதற்கு 
எந்தத் தகுதியும் ரமோடிக்கு இலலை. 

ரமோடியின் ரபச்சு வன்லமயோனக் ்கணைனத்திற்கு உரியது.  

è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   பிப்ரவரி 27, 2021

22-02-2021 அன்று ்�ன்லன  
இ்ரோயபரபட்லை இந்திய அலுவைர் �ங்கக் 
்கட்டிைத்தில நலை்பற்ற ‘‘இனமோனப 
ரப்ரோசிரியர் படிபபு வட்ைம் ்தோைக்்க 
விழோ’’ மற்றும் நோைோளுமன்ற உறுபபினர் 
ஆ.இ்ரோ�ோவின் ‘‘ரநரு சிந்தலன- இைக்கும் 
ஏைனமும்’’ நூல அறிமு்க விழோவில பீட்ைர் 
அலரபோன்ஸ், ஆ.இ்ரோ�ோ, சுப.வீ்ரபோணடியன், 
ரப்ரோசிரியர் அன்பழ்கனோரின் ம்கள் 
்�ந்தோமல்ர, மருத்துவர் ்�ோக்்கலிங்கம், 
்பல.்ரோஜன், சிற்பி ்�லவ்ரோஜ், ம்கோைட்சுமி, 
ஜனனி, ்ரோஜ், �ந்தி்ரர�்கர் உள்ளிட்ை 
ரதோழர்்கள் ்கைந்து்்கோணைனர்.  

26-02-2021 அன்று உைலநைம் குன்றிய நிலையில  
இயற்ல்கயலைந்தோர் ரதோழர் தோ.போணடியன் அவர்்கள். 

இந்தியக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சியின் முது்பரும் தலைவ்ரோ்கவும், 
சிறந்த பகுத்தறிவு வோதியோ்கவும், ஏற்றுக்்்கோணை 

்்கோள்ல்கயில உறுதியோ்க இருந்தோர். நோைோளுமன்ற 
உறுபபின்ரோ்கவும், மக்்கள் மன்றத்திலும் அவர் ஆறிய 

ர�லவ அைபபரியது. அவரின் இழபபோல துயருற்றிருக்கும் 
அவர் �ோர்ந்த இந்தியக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சியினருக்கு எங்கள் 

இ்ரங்கலைத் ்தரிவித்துக்்்கோள்கிரறோம். 

 -சுப.வீ்ரபோணடியன்
 ்போதுச்்�யைோைர், 
 தி்ரோவிை இயக்்கத் தமிழர் ரப்ரலவ. 

படிப்பு வட்டம் ததா்டகக விழா

ததாழர் தா.பாண்டியன் மறைவு
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திமு� எதிர்்பத்ப சீமோனின் அரசியல்!

1. பாமக, வன்னியர்களுகதகனத் தனியாக 20% இ்டஒதுககீடு தகடகின்ைது. 
இன்தனாரு பககம் அண்றமயில் தததவந்திரகுல தவளாளர் என்று தபயர் 
மாறைம் தெயயப்படடு, படடியல் இனத்தில் இருந்து தஙகறள தவளிதய 
தகாண்டுவர தவண்டும் என்று புதிய தமிழகம் தகடகின்ைது. இந்த இரண்டு 
தகாரிகறககறளயும் எப்படிப் பார்ககின்றீர்கள்?

மி�வும் பிற்்படுத்தப்்பட்மடார் ்பட்டிேலில் தங�ளுக்ச�னறு 
தனிோன இடம் ம்வண்டும் எனறு ்பாே� ம�ாரிக்ஹ� ஹ்வத்திருக்கி்றது. 
ஏற்�னம்வ பிற்்படுத்தப்்பட்மடாரிலிருந்து மி�வும் பிற்்படுத்தப்்பட்மடார் 
எனப் பிரித்தார்�ள. அதற்�ான அடிப்்பஹடக் �ாரணங�ள சிலை 
இருந்தன. 1954ஆம் ஆண்டு �ாேராஜரிடம், திரு்வானமியூரில் 
நடந்த ோநாட்டில் அந்தக் ம�ாரிக்ஹ�ஹே ஹ்வக்கி்றார்�ள. 
“நாங�ள ்வாழநிஹலையில் தலித்து�ள ம்பாலைத்தான இருக்கிம்றாம். 
ஆனால் ெமூ� நிஹலையில் ேட்டும் தீண்டாஹேக்கு உள்ளா�ாேல்  
இருக்கிம்றாம்.” அதன அடிப்்பஹடயில்தான 
மி�வும் பிற்்படுத்தப்்பட்மடார் ்பட்டிேல்  
எனறு ஆக்�ப்்பட்டது. பிரித்துக்�ாட்டு்வதற்கு  
ஒரு அஹடோ்ளம் இருந்தது. 
இப்ம்பாதும்கூடத்  தாழத்தப் 
்பட்மடாருக்�ான இடஒதுக்கீட்டில் 
அருந்ததிேர்�ளுக்கு உளஒதுக்கீடு �ாட்ட 
முடிந்தது. அ்வர்�ள தீண்டாஹேக்கு 
உள்ளான ெமூ�ோ� இருந்தாலும் ேற்்ற 
அம்ெங�ள ச்பாருந்தி இருந்தாலும் 
ேலைம் அளளு்வதும், மதால் ம்வஹலை 
செய்வதும் என்ற தனித்த அஹடோ்ளம் 
அ்வர்�ளுக்கு இருந்தது. ஆனால் 
்வனனிேர்�ஹ்ள அப்்படி மி�வும் 
பிற்்படுத்தப்்பட்மடாரிலிருந்து 
தனித்துக் �ாட்டு்வதற்கு எந்த ஒரு 
அஹடோ்ளமும் இல்ஹலை. தங�ளுஹடே 
செல்்வாக்ஹ� நிரூபிப்்பதற்�ா�வும், 
மதர்தல் மநரத்ஹதயும் ்பேன்படுத்தி 
ஹ்வக்�ப்்படும் ம�ாரிக்ஹ�ோ�த்தான 
இது இருக்கி்றமத தவிர, அ்வர்�ளுஹடே 
எண்ணிக் ஹ�, ்வாழக்ஹ� நிஹலை ்பற்றிே 
எந்த ஒரு ஆய்வறிக்ஹ�யும் இல்ஹலை. 
எப்ம்பாதும் தமிழநாட்டில் �ஹலைஞர் 
ஆட்சியில் இடஒதுக்கீடு ோற்்றம் செயேப்்படும் ம்பாசதல்லைாம் 
ஒரு குழு அஹேத்து ஒரு ஆய்வறிக்ஹ� ெேர்ப்பித்துத்தான 
இடஒதுக்கீடு ோற்்றம் ச�ாண்டு்வரப்்பட்டது. அ்வெரத்தில் 
ஹ்வக்�ப்்பட்டச் செயதி�ஹ்ள ேட்டும் ஹ்வத்துக்ச�ாண்டு 
ச�ாண்டு ்வரப்்படு்வது ஏற்புஹடேதா� இல்ஹலை என்பது எனது 
�ருத்து. இனஹ்றக்கு இருக்கி்ற பிற்்படுத்தப்்பட்டச் ெமுதாேங�ளில் 
இது்வஹர எந்தவித உேர்்பதவி�ளுக்கும் செல்லைாத்வர்�ள - 
ெலைஹ்வத் சதாழிலைா்ளர்�ள, ேண்்பாண்டத் சதாழிலைா்ளர்�ள - 
ஏரா்ளோன்வர்�ள இருக்கி்றார்�ள. அ்வர்�ளுக்கு எண்ணிக்ஹ� 
்பலைமும் இல்ஹலை எந்த செல்்வாக்கும் இல்ஹலை. அ்வர்�ள குறித்துத் 
தனி இடஒதுக்கீடு ம�ட்டால்கூடப் ச்பாருள இருக்� முடியும்.

மதம்வந்திரகுலை ம்வ்ளா்ளர் எனறு  இப்ம்பாது ச்பேர் 
ஹ்வத்திருப்்பதற்கு ச்பரிே ஆர்ப்்பாட்டோ�, ஒரு  ொதஹன 
ம்பாலைக் �ாட்டிக்ச�ாண்டிருக்கி்றார்�ள. எல்லைா ஜாதி�ளும் ்பலை 
�ாலைங�ளில் ்பலை ச்பேர்�ளில் ோறி ோறி ்வந்திருக்கின்றன. அது 
ஒரு ச்பரிே ொதஹன எனறு சொல்லிவிட முடிோது. ஆனால் 
தங�ஹ்ளப் ்பட்டிேலில் இருந்து ச்வளிமேற்்ற ம்வண்டும் எனறு 
ம�ட்்பது குறிப்பிட்ட ஒரு கூட்டம்தான. ச்பாது ச்வளியிலும், 
�ட்சி அரசிேலும் ்பஙம�ற்்ப்வர்�ள ம்பசிக்ச�ாண்டிருக்கி்றார்�ள. 
எஙம�ா கிராேங�ளில், உட்கிராேங�ளில் ஒடுக்குமுஹ்றஹேச் 
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ெந்தித்துக் ச�ாண்டிருக்கி்றப் ச்பருஙகூட்டத்தின �ருத்தா� 
இஹத ஏற்றுக்ச�ாள்ள முடிோது. இஹதயும் ஜாதி ேக்�ஹ்ளத் 
தூண்டிவிட்டுத் தங�ள தஹலைஹேஹே ஏற்� ஹ்வப்்பதற்�ான 
முேற்சிோ�த்தான ்பார்க்கிம்றன.

2. அண்றமக காலஙகளில் தமிழ் முறையிலான திருமணஙகள் - தமிழில் 
மந்திரஙகள் ஓதுவது அகரம் அல்லது ழகரத்தில் தாலி கடடுவது - என 
ஒரு கலாசொரத்றத நாம் தமிழர் தபான்ை கடசியினர் முன்தனடுககின்ைனர். 
திராவி்ட இயககம் சுயமரியாறதத் திருமணத்றதக தகாண்டு வந்தது. இந்த 
திருமணமுறைகள் பறறிய தஙகள் கருத்து.

சுேேரிோஹதத் திருேணம் என்பது ஒரு நாளில் ஒரு �ட்டத்தில் 
்வந்துவிட்டதல்லை. முதலில் நம்ஹே ேதிக்�ாத ்பார்ப்்பனர்�ஹ்ள 
அஹழக்�ாதீர்�ள எனறும் புரிோத ்வடசோழிஹேப் 

்பேன்படுத்தி நடத்தாதீர்�ள எனறும், 
அடுத்து அறிவுக்குப் பு்றம்்பானச் 
ெடஙகு�ஹ்ள விட்சடாழிப்்பஹதயும் 
்பாலினச் ெேத்து்வத்ஹதயும் மெர்த்து 
்வலியுறுத்து்வதுதான சுேேரிோஹதத் 
திருேணம். இந்தி எதிர்ப்புப் ம்பாரில் 
ச்பரிோமராடு சதாடர்பில் இருந்த 
ஹெ்வத் தஹலை்வர்�ள 1938ஆம் ஆண்டு 
ஒரு ோநாடு நடத்தினார்�ள. அதிமலைமே 
தமிழர் திருேணம் என்பஹதச் 
சொனனார்�ள. ்பார்ப்்பனர்�ளுக்குப் 
்பதிலைா� ஹெ்வர்�ள இருப்்பார்�ள 
்வடசோழிக்குப் ்பதிலைா�த் தமிழ இருக்கும். 
ஆனால் அறிவுக்குப் ச்பாருந்தாத 
ெடஙகு�ஹ்ளப் பு்றக்�ணிப்்பதா� அல்லைது 
்பாலினச் ெேத்து்வத்ஹதப் ம்பணு்வதா� 
இருக்�ாது. தாலி என்பது ச்பண்ணுக்கு 
ேட்டும் அணிேப்்படுகி்றது. அது ஒரு 
அடிஹேச் சினனம் என்பதால்தான 
அஹதத் தவிர்க்� ம்வண்டும் எனறு 
சொனமனாம்.எப்்படி இந்துக்�ள எனறு 
்பார்ப்்பனர்�ள தங�ள நலைஹனப் 
ம்பசிக் ச�ாண்டு இருக்கி்றார்�ம்ளா, 
அப்்படித்தான சுேேரிோஹதத் 

திருேணத்ஹத ஏற்� முடிோத ஹெ்வர்�ள தமிழர் திருேணமுஹ்ற 
எனறு தங�ள நலைஹனத் தமிழர் நலைன எனறு சொல்லிக்ச�ாண்டு 
இருக்கி்றார்�ள. அதுதான இப்ம்பாது நஹடச்பறு்வதா�ப் ்பார்க்கிம்றன. 
அறிவிேல் ்பார்ஹ்வமோடும், தனோனப் ்பார்ஹ்வமோடும், 
்பாலினச் ெேத்து்வப் ்பார்ஹ்வமோடும் ்பார்க்கும் ம்பாது இது 
ம்பான்ற திருேண முஹ்ற�ளும் ஏற்றுக்ச�ாள்ளத்தக்�தல்லை 
என்பமத எனனுஹடேக் �ருத்து.

3. இதுதபான்ை திருமணஙகள் பார்ப்பனியத்திறகு ஆதரவாக அறமயாதா?

நிச்ெேோ� அப்்படித்தான அஹேயும். ெடஙகு�ள இருக்� 
ம்வண்டும், ஹெ்வர்�ள இருக்�ம்வண்டும், ஹெ்வர் கிஹடக்�ாதம்பாது 
்பார்ப்்பனர்�ஹ்ள அஹழப்்பார்�ள. தமிழில் சொல்லைப்்படும் 
்பாடல்�ள எனன்வா� இருக்கும் எனறு நேக்குத் சதரிோது. ஆனால் 
ச்பாருள புரியும். அப்ம்பாது அஹத எதிர்ப்்பதற்�ான ்வாயப்பு�ள 
இருக்கின்றன. அதனால் ்வடசோழியில் சொனனால்தான 
புரிோது எனறு ்வடசோழிக்குச் செல்லை ்வாயப்பிருக்கி்றது.
ஒனஹ்ற ஹ்வத்துக்ச�ாண்டு அமதாடு நினறுவிடாேல் ச்பரிோர் 
ஒவச்வான்றா� ோற்றிக்ச�ாண்டு அடுத்த �ட்டத்திற்கு நடந்து 
ச�ாண்மட இருந்தார். ஆனால் இது அப்்படி இல்லைாேல் 

திராவி்டர் விடுதறலக கழகத் தறலவர்  

த�ோழர் க�ோளத்தூர் மணி   தநர்காணல்

ததா்டர்சசி அடுத்த பககம்
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பினமனாக்கிப் ம்பாகி்றது. இனனும் ச�ாஞ்ெம் பினமனாக்கிப் 
ம்பா்வதற்கு அதி� �ாலைம் ஆ�ாது. இது மி� மோெோ�, 
தமிழர்�ள ்பார்ப்்பனர்�ளுக்கு அடிஹேோய இருந்த 
�ாலை�ட்டத்திற்குத் தான இட்டுச்செல்லும்.

4. திராவி்டக கருத்தியறலயும் திராவி்ட இயககஙகறளயும் ததா்டர்ந்து 
தாககி வந்த திரு.சீமான், தெயலலிதாவின் பிைந்தநாள் அன்று ெசிகலா 
அவர்கறளச ெந்தித்திருககின்ைார். இந்தச ெந்திப்றப எப்படிப் பார்ககின்றீர்கள்?

அதிமு�ஹ்வ நாம் திராவிடக் �ட்சி அல்லை எனறு 
சொல்்வஹதப்ம்பாலை சீோன ம்வறு ஒரு ம�ாணத்தில் 
்பார்த்து அதிமு�ஹ்வ விேர்சிப்்பது கிஹடோது. திமு�ஹ்வ 
ேட்டும்தான அ்வர் எப்ம்பாதும் தாக்கியிருக்கி்றார். ோநிலை 
உரிஹே�ள ்பறிம்பா்வது ்பற்றிப் ம்பசும்ம்பாது, உண்ஹேோன 
தமிழத் மதசிே்வாதிோ� இருப்்பாரானால், அதிமு�ஹ்வயும் 
்பாசிெப் ம்பாக்குஹடே ்பாஜ�ஹ்வயும் �ண்டிப்்பஹதத்தான 
அ்வர் முதனஹே அரசிேலைா�க் ச�ாண்டிருக்� ம்வண்டும். 
ஆனால் அ்வரிடம் இருப்்பது திமு� எதிர்ப்பு ேட்டும்தான. 
அதற்கு அடிப்்பஹடயில் ம்வறு �ாரணங�ள இருக்�லைாம், 
ம்வறு இலைா்பங�ள இருக்�லைாம். அஹத எல்லைாம் மெர்த்து 
ஹ்வத்துத்தான நாம் ்பார்க்� ம்வண்டும். இப்ம்பாது 
ம்பாயிருக்கி்றார். “இதிலிருந்து தனக்கு ஏமதனும் ஆதாேம் 
இருக்குோ?” என்பதற்கு மேல் அ்வருஹடே சிந்தஹன�ள 
இருக்�ாது எனறு நான �ருதுகிம்றன. ்பா்வம் தமிழர்�ள!

 5. தஙகறளப் தபாதுவானவர்களாகக காடடிக தகாள்ளும் ெகாயம் ஐஏஎஸ் 
தபான்ைவர்கள் ‘ஊழறல ஒழிப்தபாம்’ என்னும் தபாதுவான முழககத்றத 
முன்றவத்து அரசியலுககு வருவறதப் பறறியத் தஙகளுற்டயக கருத்து.

ேக்�ளிடம் அல்லைது ெமூ�த்தில் நிலைவுகி்ற ம�டு என்பது 
ஊழல் ேட்டுமே எனறு சுருக்கிப் ்பார்ப்்ப்வர்�ளதான 
இந்தக் கூட்டத்தினர். ச�ஜ்ரி்வால் சதாடஙகித் தற்ம்பாது 
ெ�ாேம் ்வஹர. ச�ஜ்ரி்வாலிடம் ம்பாய இடஒதுக்கீடு ்பற்றிக் 
�ருத்துக் ம�ட்டால் சொல்லை ேறுப்்பார். அணு உஹலை 
்பற்றிக் ம�ட்டால் கூ்றோட்டார். பினனர் அதில் எனன 
்பேன இருக்� முடியும்? 

ஊழல் இல்ஹலை என்பஹத அரசு அதி�ாரி�ள செயேலைாம். 
ஊழலைற்்ற நிர்்வா�த்ஹத ோ்வட்ட ஆட்சிேர், ்வட்டாட்சிேர் 
ச�ாடுக்�லைாம். ஆட்சிக்கு ்வந்துதான ச�ாடுக்� ம்வண்டும் 
என்பதில்ஹலை. ஆனால் ேக்�ளுஹடே நிஹலை எனன, எனன 
்பாதிப்பு�ளில் ேக்�ள இருக்கின்றனர், எந்சதந்த உரிஹே�ள 
அ்வர்�ளிடம் இருந்து ்பறிக்�ப்்பட்டிருக்கின்றன என்பது ்பற்றிே 
்பார்ஹ்வயும் அதற்�ானத் தீர் ஹ்வயும் ஹ்வத்திருப்்பஹத ேட்டும்தான 
அரசிேலைா�ப் ்பார்க்� முடியுமே தவிர ச்வறும் ஊழல் ஒழிப்பு 
ேட்டுமே அரசிேல் ஆகிவிடாது. அது ம்வண்டுோனால் 
எல்மலைாராலும் ்வரம்வற்�ப்்படும் ஒன்றா� இருக்கும். �ாசு 
்வாஙகு்ப்வனும் ஊழல் ஒழிப்ஹ்ப ்வரம்வற்்பான. ்வாயில் 
சொல்்வதற்கு எந்த சிக்�லும் கிஹடோது. ஊழல் ஒழிப்பு 
இப்்படித்தான இருக்குமேதவிர அ்வர்�ள எந்த ்பேஹனயும் 
விஹ்ளவிக்� ோட்டார்�ள. அப்துல்�லைாம் கூட அப்்படித்தான 
சொல்லிக்ச�ாண்டிருந்தார். ஆனால் ெமூ�த்திற்கு எனன 
்பேன கிஹடத்தது? �ாந்திோரின ்படத்திற்கு மநசரதிரா� 
ொ்வர்க்�ரின ்படத்ஹதக் ச�ாஞ்ெம்கூடத் தேக்�மில்லைாேல் 
தி்றந்துஹ்வத்தார். எல்மலைாராலும் ்பாராட்டப்்படுகி்ற அல்லைது 
ோராலும் தாக்�ப்்படாத ஒரு இடத்ஹத ஊழல் ஒழிப்பு 
என்பது அளிக்குமேதவிர, அது ேக்�ளுக்கு எந்தப் ்பேஹனயும் 
தராது.

 ்பார்ப்்பனர்�ளகூட ஊழல் ஒழிப்ஹ்பப் ்பற்றிப் ம்பசு்வார்�ள. 
முதல் தஹலைமுஹ்றோ�ப் ்பணி�ளுக்குள நுஹழந்திருக்கும் 
பிற்்படுத்தப்்பட்ட, தாழத்தப்்பட்ட ேக்�ஹ்ளக் குஹ்ற கூறு்வதற்கு 
அதஹனப் ்பேன்படுத்து்வார்�ள. �ாலைம் �ாலைோ�க் �ணக்கு 
்வழக்கு இல்லைாேல் எல்லைாத்துஹ்ற�ளிலும் ்பணத்ஹத ்வாஙகிக் 
ச�ாண்டிருந்த்வர்�ள அ்வர்�ளதான. ஆனால் இப்ம்பாது 
அ்வர்�ள ்பலைரும் ஊழல் ஒழிப்புப் ்பற்றிப் ம்பசு்வார்�ள. 
மநர்ஹேயில் உேர்ந்த �ட்சி ்பாஜ� எனறு சொல்்வார்�ள. 
ஆனால் ்பாஜ�வின ஊழல் இ்வர்�ளுக்குத் சதரியுமோ 
சதரிோமதா! சதரிந்தும் அஹேதிோ� இருப்்பார்�ள. இது 
ஒரு ஜாதிே ேனப்்பானஹே அல்லைது ஜாதிே அடிஹே 
ேனப்்பானஹே. எனம்வ ச்வறும் ஊழல் ஒழிப்்பால் ெமூ�த்திற்கு 
எந்தப் ்பேனும் இல்ஹலை எந்த ோற்்றத்ஹதயும் இதனால் 
ச�ாடுத்துவிட முடிோது என்பதுதான என �ருத்து.

 தநர்கண்்டவர்:   மா.உதயகுமார்  
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