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த�ொடரும் 
மரணங்கள்?

இந்தியொ 
‘ஒன்றியம்’�ொன் !

தலையங்கம் மா. உதயகுமார்

மு�ல்வர் 
ஸடொலின்

தெரியொரின் 
மூன்்ொம் 
ஆளுமம

‘சொ�ொரண’ அறிவும், 
வ்வ�ொ்கம  
அறிவும்!   

-சுப. வீரபாண்டியன்

- ப�ொள்ொச்சி மொ. உமொ�தி
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தந்த பெரியாரின் ப�ாள்�, 
க�ாடொடு�்ை ந்ைமு்ைபெடுதத 
ஆடசி அதி�ாரம் கத்ை 
என்ெதால்,  திராவிை முன்கனேறைக் 
�ழ�ம் என்ை அரசியல், 
சமுதாய சீர்திருததக் �டசி்யத 
பதாைங்கினோர் கெரறிஞர் அண்ா.   
1967ஆம் ஆணடுத கதர்தலில் 
பைன்று ஆடசி்யக் ் �பெறறி 
முதல்ைரானே அைர் தமிழநாடு 
பெயர் மாறைம், இருபமாழிக் 
ப�ாள்�, சுயமரியா்தத 
திரும்ம் என்று ம�ததானே 
சாத்னே�்ை நி்ைகைறறினோர். 

அண்ா்ைத பதாைர்நது 
ஆடசிக் �டடிலில் அமர்நது 
தமிழநாடடின் முதல்ைரானோர் 
த்ைைர் �்ைஞர் அைர்�ள. 
அைர் ஐநது மு்ை தமிழநாடடின் 
முதை்மசசரா�ப பொறுபபு ஏறறு ஆறறிய சாத்னே�ைால்  
தமிழநாட்ை இநதிய ஒன்றியததின் முன்னேணி மாநிைங்�ளின் 
முதலில் நிற�ச பசயதார்.

‘்� ரிக் ஷா’ ஒழிபபு திடைம், குடி்ச மாறறு ைாரியம், 
�ணப்ாளி ைழங்கும் திடைம், விைசாயி�ளுக்கு இைைச 
மின்சாரம், உழைர் சந்த  திடைம், விைசாயி�ள �ைன் 
தளளுெடி, ஏ்ழப பெண�ள திரும் உதவித திடைம், 
பெண�ளுக்கு பசாததில் சம உரி்ம, சதது்வில் ைாரம் 
5 முட்ை, மா்ைர்�ளுக்கு இைைச கெருநது ெய்ம், 
இைைச ைண்த பதா்ைக்�ாடசிப பெடடி, இைைச எரிைாயு 
அடுபபு, உயிர்�ாக்கும் உயர் சிகிச்ச  திடைம் கொன்ை 
எண்றைத திடைங்�ைால் தமிழநாட்ைத த்ை நிமிரச 
பசயதார் முதல்ைர் �்ைஞர்.

இன்று திராவிை இயக்�ததின்  பதாைர்சசியா� தந்த 
பெரியாரின் ப�ாள்��்ை, க�ாடொடு�்ை, இைடசியங்�்ை 
ஏறறு கெரறிஞர் அண்ா அைர்�ள ைழியில், முததமிழ 
அறிஞர் �்ைஞர் அைர்�ளின் நிர்ைா� ஆறைலுைன்  தமிழ 
நாடடின் முதல்ைரா�  தைெதி ஸைாலின் அைர்�ள ஆடசிப 
பொறுப்ெ ஏறறுளைார்.

கெரறிஞர்  அண்ா அைர்�ள ஆடசிப பொறுபகெறை 
கநரததில் �டு்மயானே அரிசிப ெஞசம் த்ைவிரிததாடியது. 

ஆடசிப பொறுபகெறை அண்ா 
அைர்�ள அடுதத  இரணகை 
ஆணடு�ளில் தமிழ�ததில்  
அரிசிப ெஞசத்த முறறிலுமா� 
நீக்கி, குஜராததில் ஏறெடை 
அரிசிப ெஞசததிறகு உதை 2000 
ைன் அரிசி்ய அனுபபி்ைக்கும் 
அைவிறகுத தமிழநாட்ை  மாறறிக் 
�ாடடினோர்.

 அதுகொை இன்று தைெதி ஸைாலின் 
அைர்�ள ஆடசிப பொறுபகெறகும் 
கநரததில் ப�ாகரானோ கநாயதபதாறறு 
த்ை விரிதது ஆடிக்ப�ாணடிருநதது.  
எங்கு ொர்ததாலும் ப�ாகரானோ 
கநாயாளி�ள. மருததுைம்னே�ளின் 
முன்ொ� ஆம்புைன்சில் ைரி்ச 
�டடி நிறகும் கநாயாளி�ள. 
எல்ைா மருததுைம்னே�ளிலும்  
கநாயாளி�ள நிரம்பி ைழிநதனேர். 

ஆக்சிஜன் தடடுபொடு, ஆக்சிஜன் ெறைாக்கு்ையால் உயிர்�ள 
ெறிகொகும் ஆெததானே நி்ை நிைவும் பநருக்�டியானே சூழல்.

முதல்ைரின் வி்ரைானே நைைடிக்்��ைால் தடுபபூசி�ள அதி�ம் 
ைரை்ழக்�பெடைனே.  ஆக்சிஜன் ெறைாக்கு்ை என்ை நி்ையில் 
நாடு முழுைதும் உளை ஆக்சிஜன் உறெததி நி்ையங்�ளில் 
இருநது ஆக்சிஜ்னேப பெைவும்,  திரை ஆக்சிஜன்�்ை ரயில் 
மூைம் ப�ாணடு ைநது ஆக்சிஜன் இல்்ை என்ை  குர்ை 
இல்ைாமல் பசயதார்.

 அைரால் வி்ரைா� எடுக்�பெடை நைைடிக்்��ைால் 
கநாயதபதாறறு 50 ஆயிரத்த எடடும் என்ை ைல்லுனேர்�ளின் 
கூற்ைப பொயயாக்கிப ெடிபெடியா�க் கு்ைதது இன்்ைக்கு 
ஐயாயிரததுக்கும் கு்ைைா�க் ப�ாணடு ைநதுளைார். இதுமடடுமன்றி 
பசங்�ல்ெடடில் பசயல்ெைாமல் கிைக்கும் தடுபபூசி மருநது 
ஆ்ை்யச பசயல்ெை ் ைக்�வும், அத்னேத தமிழநாடு அரசின் 
பொறுபபில் தரவும் பதாைர்நது ஒன்றிய அர்ச ைறபுறுததி 
ைருகிைார் முதல்ைர்.

 அதுமடடுமல்ை, அடுதது ைருைதா�ப ெயமுறுததும் மூன்ைாம் 
அ்ை ப�ாகரானோ்ையும் சநதிக்� ஆயததமா� உளைார். 

ப�ொடர்ச்சி மறு�க்கம்

- ப�ொள்ொச்சி மொ. உமொ�தி
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முதல்வர் ஸ்டாலின்
பெரியடாரின் மூன்்டாம் ஆளுமை
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இந்திய ஒனறியத்தின பு்கழப�ற்ற ்கல்வி நிறுவனங்களில் ஒனறு 
"இந்தியத் ப�ொழில்நுட�க ்கழ்கம் " என்ற ஐ.ஐ.டி.நிறுவனம். 1959ஆம் 
ஆண்டு அலமக்கப�டட இக்கல்வி நிறுவனம் �னனொடசி ப�றறு, 
ஐ.ஐ.டி ்கவுனசில் (அலவ ) மூைம் நிர்வகிக்கப�டுகி்றது. ஒனறிய 
அரசின மனி� வ் மமம்�ொடடுத்துல்ற அலமச்்சர் இ�ன �லைவர்.

இரண்டு நொள்களுககு முனனர் இந்� ஐ.ஐ.டியின உ�விப ம�ரொசிரியர் 
விபின, இக்கல்வி வ்ொ்கத்தில் ்சொதி, ம�ம், ஏற்றத்�ொழவு்கள, 
மவறு�ொடு்கள இருப��ொ்கவும், அ�ன ம்கொரத் �ொண்டவத்�ொல் மன 
உல்ச்்சல் அலடந்து �ணியொற்ற முடியவில்லை எனறு ப்சொல்லித் 
�ன��வி விை்கல் ்கடி�த்ல� இலைய வழியில் அனுபபியுள்ொர். 

இது இனறு மநறல்றயப பிரச்்சலனயனறு. உயர்்சொதி, �ொழத்�ப�டட 
�டடியல் / மலைவொழ ்சொதி எனறு ்சொதி அடிப�லடயிலும், ம� 
மவறு�ொடடுக ்கொழபபுைர்ச்சியிலும் மொைவர்்கள, ஆசிரியர்்களிலடமய 
�ொர்ப�னியம் �லைதூககி ஆடுவ�ன வில்வு இது.
 இஸமரொ விஞ்ொனி ம்கர்த்ல�ச் ம்சர்ந்� ரகுவின ம்கனொன ஆய்வு 

மொைவர் உனனிகிருஷைனின எரிந்� உடல் ஐ.ஐ.டி. வ்ொ்கத்தில் 
கிடந்துள்து.

ப�ொடரும் மரைங்கள?

1990்களில் ்கணி� மமல� வ்சந்�ொ ்கந்�்சொமி உயர் ்சொதிய ஆதிக்கத்தில் 
�டட�ொடு ப்சொல்லும் �ரமனறு.

2019ஆம் ஆண்டு ம்கர்ொலவச் ம்சர்ந்� �ொத்திமொ ைத்திப இம� 
வ்ொ்கத்தில் �றப்கொலை ப்சய்துள்ொர். �ன மரைத்திறகுக ்கொரைம் 
ம�ரொசிரியர் சு�ர்்சன �த்மநொ�ன உளளிடட மூவர் என அவமர �திவு 
ப்சய்திருந்�ொர். எனன நடவடிகல்க எடுத்�னர் ?

 இதுவலர இஙகு19 மரைங்கள  நி்கழந்துள்�ொ்கச் ப்சொல்ைப�டுகி்றது. 
இ�றகுக ்கொரைம் வருல்கப �திவும், மதிபப�ண் குல்றவும் எனநிர்வொ்கம் 
ப்சொனனொலும், அது ப�ொருத்�மொ்கப �டவில்லை.

்சொதியம், ம�ம் என்ற �ொர்ப�னிய ஆதிக்கமம இஙகு ஆளுலமயில் 
இருப�து ்கண்கூடு, மவ�லனககு உரியது, ்கண்டிக்கத் �க்கது.

இ�றகுத் தீர்வு ்கொை எனன ப்சய்யப ம�ொகி்றது ஐ.ஐ.டி நிறுவனம் !

இதறகுப பெயர்தான் நிர்ைா�ததிைன். 
தந்த பெரியார், கெரறிஞர் அண்ா, 
த்ைைர் �்ைஞர் ஆகிகயாரிைம் பெறை 
ெயிறசியின் பைளிபொடு.

�ைநத எைபொடி ெழனிசசாமி அைர்�ளின் 
ஆடசியில் தூததுக்குடியில் ஸபைர்்ைட 
கொராடைததில் �ாைல்து்ையின்  
துபொக்கிசசூடடில் ெலியானே ெதின்மூன்று 
உயிர்�ளுக்கு உரிய நிைார்ம் கி்ைக்�வில்் ை. 
நீதிமன்ைம் உததரவிடை பின்னும் 
ெலியானேைர்�ளின் குடும்ெததினேருக்கு 
அைர்�ளின் �ல்வித தகுதிக்கு ஏறெ கை்ை 
தராமல் ைருைாயதது்ையில் கிராம நை 
அலுைைருக்குக்  கீழ த்ையாரி கை்ை 
ப�ாடுக்�பெடைது. ஆனோல் தைெதி 
அைர்�ளின் ஆடசியில் அைர்�ளின் 
ெடிப்ெக் �ருததில் ப�ாணடு ைருைாய 
ஆயைாைர் கை்ை ைழங்�பெடடுளைது. 
அதுமடடுமல்ை ஸபைர்்ைட 
கொராடைததில் ஈடுெடை மக்�ள மீதும் 
அயயா நல்ை�ணணு, ் ைக�ா கொன்ை 
அரசியல் �டசி�ளின் த்ைைர்�ள மீதும் 
பு்னேயபெடை ைழக்கு�ள அ்னேத்தயும் 
திரும்ெப பெறறு கெருதவி பசயதுளைார். 
அ்தபகொைகை கூைங்குைம் அணு உ்ை 
எதிர்பொைர்�ள மீது பு்னேயபெடை 
ைழக்கு�்ையும் தைெதி அைர்�ளின் 
அரசு திரும்ெப பெறறுளைது.

கம 7 அன்று ஆடசிப பொறுபகெறை அகத 
நாளில் கதர்தல் ைாக்குறுதியானே ப�ாரானோ 
நிைார் நிதி ரூொய நாைாயிரததில் ரூொய 
இரணைாயிரம் ைழங்� உததரவிடைார். 
அததுைன் ம�ளிருக்குப கெருநது�ளில் 
�டை்மில்ைாப ெய்ததிறகும் 
உததரவிடைார். இக்�டை்மில்ைாப 
ெய்ம் மாறறுததிைனோளி�ளுக்கும் 

திருநங்்�யருக்கும் பொருநதும் என்ை 
ஆ்்யிடைார். ஆவின் ொலின் 
வி்ை்ய லிடைருக்கு ரூொய மூன்று 
கு்ைததார். கதர்தலுக்கு முன் தன்னிைம் 
உங்�ள பதாகுதியில் ஸைாலின் என்ை 
நி�ழவு�ளில் மக்�ள தநத மனுக்�்ை 
உைனேடியா�ப ெரிசீலிதது முடிவு �ா் 
திருமதி ஷில்ொ பிரொ�ர் என்ை ஐஏஎஸ 
அதி�ாரி்ய நியமிததுக் கு்ை�்ைத 
தீர்க்� நைைடிக்்� எடுததார். 

தைெதி அைர்�ளின் ஆடசியில் ைாக்ைர் 
எழிைன் அைர்�ள த்ை்மயில் அதிமு� 
முன்னோள அ்மசசர் விஜயொஸ�ர் 
உளளிடை அ்னேததுக்�டசி சடைமன்ை 
உறுபபினேர்�ள குழு்ை நியமிததுக் ப�ாகரானோ 
குறிதத அைர்�ளின் ஆகைாச்னே�்ைக் 
க�டைறிநது பசயல்ெடடு ைருகிைார். 

ச�ொல்லுதல்  யொர்க்கும் எளிய அரியவொம்        
  ச�ொல்லிய வண்ணம் ச�யல் 

என்ை ைளளுைரின் ் ைர ைரி�ளுக்கு 
இைக்�்ம் ைகுக்கிைது இன்்ைய தைெதி 
ஸைாலின் அைர்�ளின் தி.மு.�ழ� அரசு. 

பெரும் பொருைாதார பநருக்�டியில் 
தமிழநாடு அரசு தளைாடுை்த உ்ர்நது 
அதிலிருநது தமிழ நாட்ை மீடடு எடுக்� 
பொருைாதார கம்த பஜயரஞசன் 
த்ை்மயில் மாநிை ைைர்சசிக் ப�ாள்�க் 
குழு்ை அ்மததுளைார். அக்குழு்ை 
�றைறிநத பொருைாதார ைல்லுநர்�ள, 
கெராசிரியர்�ள, ஐ.ஏ.எஸ. அதி�ாரி�ள, 
சடைமன்ை உறுபபினேர்�ள, ம�ளிர், 
திருநங்்�யர் மருததுைப பிரதிநிதி�்ைக் 
ப�ாணடு அ்மததுளைார். 

  இன்று தமிழ நாடு 5 ைடசம் க�ாடி 
�ைனில் தததளிக்கிைது. அத்னே சரி 
பசயய, கத்ையானேத திடைங்�்ை ைகுக்� 

கநாெல் ெரிசு பெறை பொருைாதார கம்த 
எஸதர் ைஃபகைா, ரிசர்வ் ைங்கி கமனோள 
ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன், பொருைாதார 
கம்த�ள அரவிநத சுபபிரமணியம், ஜான் 
டரீஸ, எஸ. நாராய்ன் உளளிடகைார் 
அைங்கிய பொருைாதார ைல்லுநர்�ள 
குழு்ை அ்மதது உளைார் என்ெது 
முதல்ைரின் பதா்ைகநாக்குப ொர்்ை்யக் 
�ாடடுகிைது.

தந்த பெரியாரின் �னேைானே அ்னேததுச 
சாதியினேரும் அர்சச�ரா� 100 நாள�ளில் 
நியமிக்�பெைவுளைனேர். ெயிறசி பெறை 
ம�ளிரும் அர்சச�ர்�ைா� நியமிக்�பெை 
உளைனேர். க�டொரறறு ப�ாள்ை கொனே 
ெல்ைாயிரம் க�ாடி மதிபபுளை க�ாயில் 
பசாதது�ள மீட�பெடடு ைருகின்ைனே. 

தந்த பெரியார் சிததாநதம். அத்னேத 
தமிழ நாடடில் ந்ைமு்ைபெடுதத 
அண்ா, �்ைஞர் ைழியில், மூன்ைாம் 
ஆளு்மயா�ப ெரி்மிக்கிைார் முதல்ைர் 
ஸைாலின் அைர்�ள.
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Þ‰Fò Üóê¬ñŠH¡ ð°F 1, å¡Pòº‹ Üî¡ 
Ý†CGôõ¬ó»‹ â¡Â‹ î¬ôŠH™ ªî£ìƒ°Aø¶. ÜF™ 
ºî™ õK å¡PòˆF¡ ªðò¬ó„ ªê£™Aø¶.

1. Name and territory of the Union.—(1) India, that is Bharat, 
shall be a Union of States.

å¡PòˆF¡ ªðò¼‹ Ý†C Gôõ¬ó»‹ : Þ‰Fò£ âÂ‹ 
ð£óî‹ ñ£Gôƒè¬÷‚ ªè£‡ì«î£˜ å¡Pòñ£è Þ¼‚°‹.

ºî™ õKJ«ô«ò Þšõ÷¾ˆ ªîOõ£è å¡Pò‹ â¡Á 
Üóê¬ñŠH™ ªê£™ôŠð†ì Hø°‹, è£ô‹ è£ôñ£è‚ 
°P‚èŠªðŸÁ‹ õ¼‹ G¬ôJ½‹ Ü‡¬ñJ™ “Þ‰Fò å¡Pò‹” 
â¡Â‹ ªê£™ô£ì™ Mõ£îŠ ªð£¼œ ÝAJ¼Šð«î£´, 
Ü„ªê£™ô£ì¬ô âF˜Šðõ˜èœ cFñ¡ø‹ õ¬óJ½‹ ªê¡Á 
F¼‹HJ¼‚Aø£˜èœ.

ã¡ å¡Pò‹ â¡Aø ªê£™¬ô‚«è†ì¾ì¡ ð£.ü.èMù¼‹ 
Üõ˜è¬÷ H¡Q¡Á Þò‚°‹ ð£˜ŠðQò êƒ ðKõ£˜ 
°‹ð½‹ ðîÁAø£˜èœ? Üóê¬ñŠH¡ð® å¡Pò(Union) 
Üóê£è Þ¼‚°‹ Þ‰Fò£¬õ, åŸ¬øˆ î¡¬ñ(Uniformity) 
ªè£‡ì æ˜ àÁŠ¹ Üóê£è ñ£ŸÁ‹ ð£Cê «ð£‚A™ 
ï£†¬ì ð£.ü.è Ý†C ªêŒ¶õ¼Aø¶. Þ¡Á ð™«õÁ 
ñ£GôƒèO½‹ üùï£òèˆ¬îŠ ð´ªè£¬ô ªêŒ¶ ð£.ü.è 
Ý†C¬òŠ H®ˆF¼‚Aø¶. ñ£GôƒèO¡ ÜFè£óƒè¬÷ˆ 
ªî£ì˜‰¶ ðKˆ¶ õ¼Aø¶. Þ¬î âF˜ˆ¶ â‰î å¼ ñ£Gôº‹ 
ªðKò Ü÷M™ °ó™ â¿ŠðM™¬ô. «èó÷£ «ñŸ° õƒè‹ 
«ð£¡ø ñ£GôƒèœÃì ð£.ü.è âF˜Š¹ G¬ôŠð£†¬ì 
â´‚A¡øù«õò¡P ñ£Gô ²ò£†C‚è£ù °óô£èˆ b˜‚èñ£ù‚ 
ªè£œ¬è Ü®Šð¬ìJ™ âF˜Š¬ð º¡¬õŠðF™¬ô. 
Þ‰Fò£M«ô«ò îIöï£´î£¡ ÜîŸè£ù º¡«ù£®ò£èˆ 
Fè›Aø¶. 

“ñˆFJ«ô Ã†ì£†C ñ£GôˆF™ ²ò£†C” â¡Â‹ ºö‚è‹, 
Þ¼ ªñ£N‚ ªè£œ¬è, Þó£üñ¡ù£˜ °¿ ÜP‚¬è, ñ£Gô 
ºî™õ˜èœ «îCò‚ ªè£®«òŸÁ‹ àK¬ñ¬ò‚ è¬ôë˜ 
ªðŸÁˆ î‰î¶ âù ªð¼¬ñI° õóô£Á ªè£‡ì Fó£Mì 
º¡«ùŸø‚ èöèˆF¡ Ý†Cò™ôõ£ Ü¬ñ‰F¼‚Aø¶. 10 
Ý‡´è÷£è Ý†CJ™ Þ¼‰î Ü®¬ñ Üó² Üè¡Á, Þ¡Á 
ªðKò£˜ Ü‡í£ è¬ôë˜  õNJ™ Ý†Cò¬ñˆF¼‚°‹ 
ºî™õ˜ º.è.vì£L¡ Üõ˜èœ e‡´‹ “Belongs to the 
Dravidian Stalk” â¡Â‹ è¼ˆFò¬ôŠ «ð² ªð£¼÷£è 
ñ£ŸPJ¼‚Aø£˜.

Ý†Cò¬ñˆî¶ ºî™ ºî¡¬ñò£ù ðEò£è ªè£«ó£ù£¬õ 
âF˜ˆ¶‚ è÷ñ£®‚ ªè£‡®¼‚°‹ Þ‚è†ì£ù «õ¬÷J™ 
Ãì Fºè Üóê£ù¶ ªî£ì˜‰¶ ñ£GôˆFŸè£ù àK¬ñè¬÷ 
e†ªì´ŠðF™ Þ¡ªù£¼ ¹ø‹ º¬ùŠ¹ì¡ ªêò™ð†´ 
õ¼Aø¶. c† ð£FŠ¹è¬÷Š ðŸP Ýó£ò cFòóê˜ ã.«è.Þó£ü¡ 
î¬ô¬ñJô£ù °¿ Ü¬ñˆî¶, ¹Fò è™M‚ ªè£œ¬è¬ò 
¸¬öò Mìñ£†«ì£‹ â¡Â‹ G¬ôŠð£†¬ì ÜPMˆî¶ 
âùˆ ªî£ì˜‰¶ àK¬ñè¬÷‚ è£‚èŠ «ð£ó£®õ¼Aø¶.

FºèöèˆF¡ ªð¼¬ñI° õóô£Á‹, Þ¡¬øò º¿i„ê£ù 
ªêò™ð£´‹ ð£Cêõ£Fè¬÷Š ðîø„ ªêŒA¡øù. Üîù£™î£¡ 
Üóê¬ñŠH™ Þ¼‚Aøð® ‘å¡Pò‹’ â¡Á ªê£¡ù£™Ãì 
Üõ˜è÷£™ Ü¬îŠ ªð£Áˆ¶‚ ªè£œ÷ º®òM™¬ô.

Ýù£™ Þ¶ «ð£¡ø G¬ô å¼ï£œ õ¼‹ â¡Á ÜóCò™ 
G˜íò ê¬ðJ™ Ü¡«ø ²†®‚è£†ìŠð†´œ÷¶.

“ïñ¶ Üó² å¼ Ã†ì£†C Üóê£èˆî£¡ Þ¼‚è «õ‡´‹ 
â¡Á‹, æ˜ àÁŠ¹ Üó² Ü¡Á â¡Á‹ cƒèœ è¼Fù£™, 
õ¼ƒè£ôˆF™ â‰îªõ£¼ ðîM «ñ£è‚ è†C»‹ Þ¬î æ˜ 

àÁŠ¹ Üóê£è¾‹, ð£Cê - ê˜õ£Fè£ó Üóê£è¾‹ ñ£ŸÁõ¬î 
cƒèœ î´‚è M¼‹Hù£™, Ü‰î„ ªê£™¬ô ñ£ŸP‚ Ã†ì£†C 
â¡Aø êKò£ù ªê£™¬ôŠ ðò¡ð´ˆ¶õ¶ ÞŠ«ð£¶ ï‹ 
¬èJ«ô Þ¼‚Aø¶. Üîù£™ ‘ÎQò¡’ â¡Aø õ£˜ˆ¬î‚°Š 
ðF™ ‘Ã†ì£†C’ â¡Aø õ£˜ˆ¬î¬ò„ «ê˜‚°ñ£Á ï£¡ 
º¡ªñ£NA«ø¡.”

ªñýÌŠ ÜL ªðŒ‚ ê£AŠ ðèÉ˜
 (15.11.1948Þ™ ÜóCò™ G˜íò ê¬ðJ™)

Ýù£™ Þ¶ «ð£¡ø õ£îƒèœ Ü¡Á ãŸÁ‚ªè£œ÷ŠðìM™¬ô. 
HK†®w Ý†Cò£÷˜èœ ªè£‡´ õ‰î 1935Ý‹ Ý‡´ 
Þ‰Fò„ ê†ìˆFL¼‰¶î£¡ ªð¼‹ð°F Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠH™ 
«ê˜ˆ¶‚ªè£œ÷Šð†ì¶.  Ýù£™ 1935Ý‹ Ý‡´„ 
ê†ìˆF™ °PŠHìŠð†®¼‰î ‘Ã†ì£†C’ â¡ø ªê£™ 
Þì‹ªðø£ñ™, Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠH™ ‘å¡Pò‹’ â¡ø 
ªê£™«ô Þì‹ªðŸø¶. 

 
Þ¶õ¬ó ‘Ã†ì£†C’, ‘ñ£Gô ²ò£†C’ â¡Aø ªê£Ÿè¬÷‚ 

«è†´ˆî£¡ ðîPù£˜èœ. îƒèOì‹ ÜFè£óˆ¬î 
¬õˆ¶‚ªè£‡´ ð£˜ŠðQòˆ¬î G¬ôï£†ì, ñ£Gô 
²ò£†C‚è£è‚ °ó™ ªè£´ˆî Fó£Mì Þò‚èˆîõ˜è¬÷Š 
HKM¬ùõ£Fèœ, bMóõ£Fèœ â¡Á ªð£Œ ðóŠ¹¬ó ªêŒ¶ 
õ‰î£˜èœ. Ýù£™ Þ¡Á å¡Pò‹ â¡Á ªê£™½‹«ð£«î 
ðîÁAø£˜èœ. HKM¬ù ãŸð†´M´‹ â¡Á cFñ¡øˆF™ 
õö‚°ˆ ªî£´‚Aø£˜èœ. Üõ˜èœ å¡Pò (Union) Üó¬ê 
º¿¶‹ åŸ¬ø (Unitary) Üóê£è ñ£ŸøŠ ªð¼ºòŸC â´ˆ¶ 
õ¼Aø£˜èœ. Þ‰î G¬ôJ™ ï£‹ Þƒ° å¡Pò Üó² â¡Á 
ªê£™õ¶ Üõ˜èÀ‚°„ ê‹ñ†® Ü®ò£è Þ¼‚Aø¶. 

õ½õ£ù Ã†ì£†C ªè£‡ì ÜªñK‚è£, ²M†ê˜ô£‰¶ 
«ð£¡ø ï£´èœ ªð¼õ÷˜„C ªðŸP¼‚A¡øù. ÜFè£óŠ 
ðóõô£‚è¬÷(Decentralization) àôè ï£´èœ ï¬ìº¬øŠð´ˆîˆ 
ªî£ìƒAJ¼‚°‹ ÅöL™ ï£‹ ªî£ì˜‰¶ ñ£Gô ²ò£†C‚è£è‚ 
°ó™ ªè£´Š«ð£‹. à‡¬ñò£ù Ã†ì£†C ñô¼‹ õ¬ó, 
å¡Pò Üó² åŸ¬ø Üóê£èŠ H¡«ù£‚A„ ªê¡ÁMì£ñ™ 
ð£¶è£Š«ð£‹.

 மொ. உ�யகுமொர்

இந்தியா ‘ஒன்றியம்’தான் !
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Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. . Editor Suba. Veerapandian, 

மருததுைக் �ல்லூரி�ளில் இைம்பெறுைதற�ானே நீட என்னும் 
நு்ழவுத  கதர்வு, அனிதா உளளிடை நம் பிள்ை�ள 
ெைரின் உயிர்�்ை  எடுததுச பசன்றுவிடைது. தமிழநாடடிறகு 
அதகதர்வு கைணைாம் என்ை நம் குர்ை இன்றுை்ரயில் 
ஒன்றிய அரசு உளைாங்கிக் ப�ாளைவில்்ை.

புதிதாயப பொறுபகெறறிருக்கும் இன்்ைய தமிழ� அரசு, 
நீட கதர்விலிருநது விைக்குக் க�ாருைதற�ானேச சரியானே 
ந்ைமு்ை்ய இபகொது ் �யில் எடுததுளைது. பிரதமர் 
கமாடி அைர்�்ைச  சநதிதத கொதும் அக்க�ாரிக்்�்ய 
நம் முதல்ைர் முன்்ைததார். அத்னேத தாணடி நீட 
கதர்வினோல் ஏறெடை ொதிபபு�்ை முழு்மயா� அறிநது 
ப�ாளைதறகு நீதிெதி ஏ.க�. ராஜன் த்ை்மயில்  ஒரு 
குழு இபகொது அ்மக்�பெடடுளைது. 

அநதக் குழுவின் பசயல்ொடடிறகுத த்ை விதிக்�க் க�ாரி, 
தமிழநாடு ொஜ� வின் பொறுபொைர்�ளில்  ஒருைரானே 
�ரு. நா�ராஜன் நீதிமன்ைம் பசன்றுளைார். இபெடி ஒரு 
குழு்ை அ்மபெதறகு, உசச நீதிமன்ைததின் அனுமதி்யப 
பெறறுளளீர்�ைா என்று உயர்நீதிமன்ைம் க�டகிைது. 

அநதக் குழு நீட  கைணடுமா, கைணைாமா என்று 
முடிவு பசயைதற�ானே குழு  அன்று. நீட  கதர்வினோல் 
ஏறெடடுளை ொதிபபு�்ை ஆராயைதற�ானே குழு மடடுகம. 
அத்னே அறிநது ப�ாளைதறகுக்  கூை ஓர் அரசுக்கு 
உரி்ம இல்்ைபயனில், இது என்னே ஜனேநாய� நாடு?  

இநத நி்ையில் இது குறிததுக் �ைநது்ரயாடுைதற�ா�த 
திராவிைர் �ழ�ம் 01.07.2021 அன்று �ா்ை, பசன்்னே, 
பெரியார் திைலில், சமூ�நீதிச சிநத்னேயாைர்�ளின் கூடைம் 
ஒன்்ைக் கூடடியது. அதில் திமு�, �ாங்கிரஸ, மதிமு�, 
இரணடு பொதுவு்ை்மக் �டசி�ள, விடுத்ைச சிறுத்த�ள, 
முஸலீம் லீக், மனிதகநய மக்�ள �டசி, ஆதித தமிழர் 
கெர்ை, திராவிை இயக்�த தமிழர் கெர்ை உளளிடை 
ெல்கைறு  �டசி�ளின் சார்பில் ெைரும் ெங்க�றைனேர். 

ொஜ� பதாைர்நதுளை ைழக்்�த தளளுெடி பசயய 
கைணடும் என்ை க�ாரிக்்�்ய முன்்ைதது ைாதிடும், தமிழ� 
அரசுக்கு ஆதரைா�ப ெல்கைறு �டசி�ளும் அவ்ைழக்கில் 
தங்�்ையும் இ்்ததுக் ப�ாளைதா� (impleading) அன்று 
முடிபைடுததனே. 

நீட கதர்வில் தமிழநாடடிறகு விதிவிைக்குக் க�ாருைது கூை  
இ்ைக்�ாைத தீர்வுதான். 1976 ஆம் ஆணடு மாநிைப 
ெடடியலிலிருநது ஒததி்சவுப ெடடியலுக்கு (concurrent list)  
எடுததுச பசல்ைபெடை �ல்வி்ய மீணடும் மாநிை அரசின் 

ெடடியலுக்கு மீடடு ைருைகத நிரநதரத தீர்ைா� இருக்� 
முடியும். 

இநநி்ையில், ொஜ� நீதிமன்ைததில்  அளிததுளை மனுவில் 
குறிபபிடடுளை சிை ைரி�்ையும்,அ்னேததுக் �டசிக் 
கூடைம் ைன்்மயா�க் �ணடிததுளைது. மனுவில், "நீட 
கதர்வு இல்்ைபயன்ைால், சாதார், மி�ச சாதார் 
அறிவுளைைர்�ள கூை மருததுைர்�ள ஆகிவிடுைார்�ள"  
என்று குறிபபிைபெடடுளைது. 

அறிவில் எது கெரறிவு, எது சாதார் அறிவு என்ெ்தப 
ொஜ�தான் விைக்� கைணடும். கைதா�ம அறிவுதான் 
பெரிய அறிவு என்றும், உ்ழக்கும் மக்�ளின் அறிவு 
சாதார் அறிவு என்றும் ொஜ� �ருதுகின்ைது கொலும். 
இநத ைரி�ளுக்குள ஒரு ொர்பெனிய ஆ்ைம் இருபெ்த 
நம்மால் ொர்க்� முடிகிைது. மீணடும் ஒரு சாராருக்கு மடடுகம 
�ல்வி, அரசின் உயர் ெதவி�ள  அ்னேததும் உரியனே 
என்ெ்த நி்ைநாடைகை இம்முயறசி�ள நைக்கின்ைனே 
என்ெ்த நம்மால் உ்ர முடிகிைது. சனோதனேக் �ருததிய்ை 
இம்மணணில் மீணடும் நிறுவிை, திராவிைக் �ருததியல் 
த்ையா� இருக்கிைகத என்ை ஆதங்�மும், திமு �ழ�ம் 
மீணடும் ஆடசிக்கு ைநதுவிடைகத என்ை �ை்ையும் 
அைர்�்ை  ஆடடிப ெ்ைபெ்த நம்மால் நன்கு புரிநது 
ப�ாளை முடிகிைது. 

என்னே பசயைது.......நீதிமன்ைததிலும், மக்�ள மன்ைததிலும் 
அைர்ளின் கதால்வி தவிர்க்� முடியாததா�கை இருக்கிைது! 

‘சொ�ொரண’ அறிவும், வ்வ�ொ்கம அறிவும்!    
  -சு�. வீர�ொண்டியன 

பபரலையும் இலைந்து க்காள்கிறது! 
நீட ம�ர்வின �ொதிபபு்கல் ஆரொய்வ�ற்கொ்க 

அலமக்கப�டடுள் நீதி�தி ஏ.ம்க.ரொஜன �லைலமயிைொன 
குழு நடவடிகல்க்கல்த் �டுக்க மவண்டும் எனறு ம்கடடு 
�ொஜ்க ப�ொடர்ந்துள் வழகல்கத் �ளளு�டி ப்சய்யக 

ம்கொரி நீதிமன்றத்தில் �ை வழககு்கள 
ப�ொடரப�டவுள்ன. அவவழககில், 
திரொவிட இயக்கத் �மிழர் ம�ரலவயும் 
�னலன இலைத்துக ப்கொளகி்றது. 
ம�ரலவயின ்சொர்பில்  வழக்கறி்ர்  
அருளபமொழி நீதிமன்றத்தில் வொதிடுவொர். 
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