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ம�ொழியுரிம�க்ொ்வே மெரும் வெொரொட்டதமதை ந்டததிய ேரலொறு ம்ொண்டது தைமிழநொடு. அதைனொலதைொன் 
தைமிமைபமெரும�பெடுததுேதைொ் ஏ�ொற்றிகம்ொணவ்ட தைமிமை அழிததுவி்டததுடிககிறது வ�ொடி 
தைமலம�யிலொன ெொ.ஜ.் - ஆர்.எஸ்.எஸ் கும்ெல. திருககுறமை வ�ற்வ்ொள் ்ொடடி பிரதை�ர் வெசுேதும், 
்ொசியில தைமிழ்ச்சங் விைொ ந்டததுேதும் தைமிமை உயர்ததை அலல. இேர்்ள் உயர்ததிதைொன் தைமிழ உயர 
வேணடும�ன்ற அேலமும் தைமிழுககிலமல. 

இேர்்ள் தைமிமையும் திருேள்ளுேமரயும் மெரும�பெடுததிய லட்சணதமதை எம்.பி.தைருணவிஜய் மூலம் 
முன்வெ ெொர்தது விடவ்டொம். ் ஙம்க்மரயில திருேள்ளுேருககு சிமல மேபெதைொ்ககூறி தைமிை்ததிலிருந்து 
மெரும் ஆரேொரதது்டன் ம்ொணடு ம்சன்று மூமலயில வீசியமதை தைமிழ �க்ள் எக்ொலததிலும் �றக் 
�ொட்டொர்்ள். தைொய் ம�ொழியொம் தைமிமை அழிதது இந்திமயததிணிக் எததைம்ய ்ெ்ட நொ்ட்ம் வெொட்டொலும் 
நொம் �யஙகிவி்டககூ்டொது. 

தைங்ள் வ�லொதிக்தமதை நிறுவிகம்ொள்ை ெொர்பென கும்ெலுககும், ெனியொ முதைலொளி்ளுககும் ஒற்மறத 
தைன்ம� ம்ொண்ட ஒவர நொடு வதைமேபெடுகிறது. இதைற்்ொ்ததைொன் ஒவர நொடு, ஒவர �க்ள், ஒவர ேரி, ஒவர 
ம�ொழி, ஒவர �தைம் என ஒற்மறததைன்ம�மய உருேொக் முயற்சிககின்றனர். அதைன் அம்டயொைம்தைொன் 
இந்து - இந்தி - இந்தியொ! அ்ன்்ட ெொரதைம் என்ற இந்து ரொஷ்டிரம்! இதைன் அர்ததைம் ெொர்பெனபவெரரசு 
என்ெதுதைொன். 

இதைற்்ொன முதைல ெலி இசுலொமிய சிறுெொன்ம�யினர் என்றொல, அடுததைடுதது ெலியொேது தைொழததைபெட்ட, 
பிற்ெடுததைபெட்ட உமைபெொளி �க்ளும் ெலவேறு வதைசிய இனங்ளும்தைொன். 21 ஆம் நூற்றொணடிலும் நொம்ம� 
ஏய்தது தைனது ஆதிக்தமதை நிமலநிறுததை முயற்சிககிறது ஆரிய - �னுேொதை - ்சனொதைன ெொர்பென கும்ெல. 
மூன்று தைமலமுமறககு முந்மதைய தைற்குறி்ள் அலல நொம் என்ெமதை நிரூபிபவெொம். இந்து, இந்தியன் என்ற 
பிததைலொட்டததிற்கு �யங்ொ�ல ம�ொழி, இன உரிம�யு்டன் ் லவி, வேமல ேொய்பபில ந�து உரிம�மயயும் 
ெொது்ொதது ேரும் தைமலமுமறயி்டம் ஒபெம்டபவெொம்! ்ொர்பெவரட - ்ொவி ெொசி்சதமதை வீழததுவேொம்!

இந்திய மக்கள் மீதான 
இரு பெரும் தாககுதல்கள்!

புரட்சிகர கலை நசிகழ்ச்சி
நலைபெறும்
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அரங்கக் கூட்டம்அரங்கக் கூட்டம்
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இந்தியொ என்ெது ெலவேறு வதைசிய இனங்ளின் சிமறககூ்ட�ொ் உள்ை நொடு; இன்மனொரு புறம் 2000 
ஆணடு ்ொல�ொ் ெொர்பெனிய ேர்ணொசிர� தைர்�ததைொல மெரும்ெொன்ம� உமைககும் �க்மை ்சொதிய 

ரீதியொ் ஒடுககி ேரும் நொடு.

இந்தியொ பிரிட்டன் ்ொலனி ஆதிக் ்ொல்ட்டததிலதைொன் ஒவர நொ்டொ் இமணக்பெட்டது. அதைற்கு 
முன் ெலவேறு ்ச�ஸ்தைொனங்ள், ெொமையங்ைொ்ப பிரிந்து ஒற்றும�யின்றியும், ஒன்வறொம்டொன்று 
வெொரிடடுகம்ொணடும் இருந்தைது. இந்தியொ என்ற அம்டயொைவ�ொ, ஒததை தைன்ம�வயொ இன்று இந்தியொ 
என்று அறியபெடும் ெரபபுககுள் எஙகுவ� இருந்தைதிலமல. ஆனொல, ஆர்.எஸ்.எஸ் தைமலம�யிலொன 
்சங்பெரிேொரங்வைொ, ெொரதைம் என்ற ஒன்று ெட்ட நொடு ெல ஆயிரம் ஆணடு்ைொ் நீடிபெதைொ்வும், அது 
வேதைங்ைொலும், ரிஷி்ைொலு�உருேொக்பெடடு ்ொலம் ்ொல�ொ் மதைொ்டர்ேதைொ்வும் ்மதையைககின்றனர். 

�ததிய ஆசியொவிலிருந்து நொவ்டொடி்ைொ் ேந்வதைறிய இந்தை கும்ெல தைங்ள் வ�லொதிக்தமதை 
நிறுவிகம்ொள்ேதைற்்ொ் வேதைங்ள், இதி்ொ்சங்ள் என்று ்சரடு விட்டனர். இந்தை �ணணில வதைொன்றிய 
ெவுததைம், ்ச�ணம், ்சொகதைம், மேவ்சடி்ம், மீ�ொம்்சம், ்சொருேொ்ம், ஆசீே்ம், ்சன்�ொர்க்ம் வெொன்ற எணணற்ற 
தைததுேங்மை அழிததும் ம்சரிததும் தைங்ள் மேதீ் - ்சனொதைன தைர்�தமதை திணிததைனர். அதைற்கு இந்து �தைம் 
என்று மெயர் சூடடி நம்ம� ஏய்ககின்றனர்.

்சனொதைன தைர்�ததின் அடிபெம்டயில ேகுக்பெட்ட ம்ொடிய �னு நீதியின் ெடி, ெொர்பென ஆதிக்தமதை 
ஏற்று பிற ேர்ணங்ள் அடிெணிந்து ந்டக் வேணடும். ெொர்பெனர்்ளுககு அடிம�்சவ்சமே ம்சய்ேவதை பிற 
ேர்ணததைொரின் ் ்டம�. சூததிரன் ெடிக்ககூ்டொது. வேதைதமதை உ்ச்சரிததைொல அந்தை சூததிரனின் நொகம் அறுக் 
வேணடும். ெொர்பெனர்்ள் வேதைம் ெடிககும் வெொது தைபபிததைேறி அமதைக ்ொதைொல வ்டடு விட்டொல, அந்தை 
குற்றததிற்்ொ் ்ொதில ஈயதமதைக ்ொய்்சசி ஊற்ற வேணடும் என்ற ்சட்டங்மை ேகுதது ந�து மூதைொமதையமர 
ெடிபபின் ேொம்டவய மதைரியொ�ல தைடுதது மேததைொர்்ள். 

தைற்வெொதுதைொன் ்சற்று விழிபபுணர்வு மெற்று இ்டஒதுககீடு்ள் மூலம் ் லவி ் ற்் ஆரம்பிததுள்வைொம். ஓரிரு 
தைமலமுமற்ைொ் கீழ நிமல அரசு வேமலககுப வெொ் ஆரம்பிததுள்வைொம். இமதைவய ்சகிததுகம்ொள்ைொ�ல 
இ்ட ஒதுககீடடு முமறமய எதிர்ததும் இழிவு ெடுததியும் ேந்தைது இந்தை ்சனொதைன கும்ெல. தைற்வெொது வ�ொடி 
தைமலம�யில ஆடசி அதி்ொரம் கிம்டததைவு்டன் அரசியல ்சட்டததில 103 -ேது திருததைம் ம்சய்து "முன்வனறிய 
்சொதி்ளில உள்ை மெொருைொதைொர ேம்யில பின்தைஙகியேர்்ளுக்ொன இ்டஒதுககீடு ்சட்டம்" ம்ொணடு ேந்து 
இ்டஒதுககீடடு முமறயின் வநொக்தமதையும் அடிததைைதமதையும் ஆட்டம் ்ொண்சம்சய்துள்ைனர். இ்ட ஒதுககீடு 
என்ெது ்சமூ் ரீதியொ்வும், ் லவி ரீதியொ்வும் பின்தைஙகியேர்்ளுககு ேொய்பபு ஏற்ெடுததி ம்ொடுககும் முயற்சி. 
எனவே, ்சமூ் ரீதியொ்வும், ்லவி ரீதியொ்வும் பின் தைஙகியேர்்ளுககு �டடும்தைொன் இ்டஒதுககீடு இருக் 
வேணடும்; மெொருைொதைொர அைவு வ்ொல கூ்டொது என்ற அர்சம�பபு்ச ்சட்டததின் விதிமய மீறியுள்ைனர். 

உணம�யில ஒன்றிய வ�ொடி அர்சொல ம்ொணடு ேரபெட்டது ப�ாருளாதார ரீதியாக நலிவடடநதவரகளுககான 
இட ஒதுககீடு அல்ல; சாதி ஆதிககத்தில பகாழுத்தவரகளுககான இட ஒதுககீடு. 2000 ஆணடு ்ொல�ொ் 
ெொர்பெனிய ேர்ணொசிர� (்சனொதைன) தைர்�ததைொல மெரும்ெொன்ம� உமைககும் �க்மை ்சொதிய ரீதியொ் 
ஒடுககியேர்்ளுக்ொன இ்ட ஒதுககீடு என்வற ம்சொலல வேணடும்.

அந்தை  உயர் ்சொதி ‘ஏமை’்ளுககு மேக்பெட்ட ேரம்பும் கூ்ட மி்வும் அவயொககியத தைன�ொனது. 
ஆணடுககு 8 லட்சம் ேரு�ொனம், 5 ஏக்ர் நிலம், 1000 ்சதுர அடி வீடு - இமேமயலலொம் இருபெேர்்ள் 
ஏமை்ைொம்! நொள் ேரு�ொனம் 33 ரூெொய் என்றொல அேர் ேறும�கவ்ொடடுககு வ�வல உள்ைேர் என்ற 
இந்திய ேமரயமறயு்டன் இமதை ஒபபிடடுப ெொருங்ள், இந்தை "அரிய ேம் ஏமை்ளின்" ம்ொழுததை நிமல 
புரியும்.

ஆ் ம�ொததைததில இந்தை 10% இ்ட ஒதுககீடு என்ெது, இ்ட ஒதுககீடு உரிம�மயவய ஒழிபெதைற்்ொன 
திட்டமிடடு ்சதி! �ருததுேம், IIT, IIM வெொன்ற ெடிபபு்ளிலும், அதி்ொர ேர்க்ததிலும் தைமல்ொடடும் ம்ொஞ்ச 
நஞ்ச சூததிரர்்மையும் விரடடி விடடு 100 ்சதைவீதை வ�ல ்சொதி ஆதிக்தமதை நிறுவும் முயற்சி! 

அர்சம�பபு ்சட்டததுகவ் புறம்ெொன இந்தை ்சட்டதமதை எதிர்தது ்ம்டசிப பு்லி்டம�ன ம்சன்ற உ்ச்சநீதி 
�ன்றமும் இந்தை "அரியேம் ஏமை்ளுககு அளிததை இ்டஒதுககீடு ்சரிதைொன்" என்று ஆதிக் ்சொதி கும்ெலுககு 
ஆதைரேொ்வே தீர்பெளிதது விட்டது. அதைன் மூலம் மெரியொர் கூறியேொறு உ்சசிககுடுமி �ன்றம்தைொன் என்ெமதை 
நிரூபிதது விட்டது. 

அவதை வெொல, 13 ஆம் நூற்றொணடுதைொன் ேரிேடிேம் மெற்ற, ்ொலததைொல பின்தைஙகிய தைங்ைது ்ச�ஸ்கிருதை 
ம�ொழிவய மூததைது என்றும் 2600 ஆணடு ெைம�யொன, மூன்று ்சங் ்ொலங்மை ்்டந்து நிமல மெற்று 
நிற்கும் தைமிழ உள்ளிட்ட பிற ம�ொழி்ளுகம்லலொம் தைொய் என்றும் பிதைற்றிததிரிகின்றனர். இமே அமனததும் 
மெொய் என்ெமதை ேரலொற்று ஆய்ேொைர்்ளும் கீைடி வெொன்ற ேரலொற்று ஆதைொரங்ளும் �றுதது நிற்கிறது. 
ஆனொலும், அேற்மறபெற்றி விேொதிக் �றுதது ் ள்ை ம�ௌனம் ் ொககின்றனர். தைங்ள் மெொய்கவ்ொடெொடு்மைத 
திரும்ெததிரும்ெ திணிதது நம்ம�யும் ந�து ம�ொழிமயயும் மதைொ்டர்ந்து இழிவு ெடுததி ேருகின்றனர். 

தைற்வெொது அமித்ொ தைமலம�யிலொன நொ்டொளு�ன்ற குழு அறிகம் ஒன்மற குடியரசுத தைமலேரி்டம் 
அளிதது உள்ைது. அநத அறிகடக �ல்வறு ் தசிய, இன ப�ாழிகளின் உரிட�கடள குழி்தாண்டிப்புடதத்து 
விடும். அந்தை அறிகம் ்சட்ட�ொக்பெட்டொல ஒன்றிய அரசு வேமலக்ொன வதைர்வு்ள் அமனததும் இந்தி 
ம�ொழியிலதைொன் ந்டததைபெடும். ஒன்றிய அரசுககும் �ொநிலங்ளுககும் இம்டயிலொன மதைொ்டர்பு ம�ொழி இந்தி 
�டடுவ� என �ொற்றபெடும். இபெடி ெலவேறு அநீதியொன அம்்சங்மைக ம்ொணடுள்ை அந்தை அறிகம், 
முழுக் முழுக் ெலவேறு வதைசிய இனங்ளுககும், இனங்ளின் ம�ொழி உரிம�ககும் எதிரொனதைொ் உள்ைது. 
இமதைத தைற்வெொது தைமிை்ம் �டடு�லலொ�ல ெலவேறு ம�ொழி்மைப வெசும் �க்ளும் எதிர்தது ேருகின்றனர்.


