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கற்றுக் ககொள்ள 
வேண்டும் கர்ொடகம்

“இந்து” மதமல்ல,  
அது கூட்டுத் திரட்சி !

தலையங்கம் நூல் அறிமு்கம் - எழில் இளங்்கோவன்

கேற்றிகெற வேண்டும்  
யஸேந்த் சினகொ !

கெொள்ளொச்சி மொ. உமொெதி
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இந்தியாவில் 15வது  குடியரசுத் தலைவலரத் ததரந்்தடுப்பதற்ான 

ததரதல் நலை்்பற உள்ளது. இதுவலர இருந்த 14 குடியரசுத் 

தலைவர்ளிை ஆறு த்பர ்பாரப்பனர்ள, மூவர இஸைாமியர, 

ஒருவர ்பாரப்பனர அல்ைாத முனதனறிய வகுபல்ப சாரந்த 

சஞ்சீவ ்ரட்டி, ஒருவர பிற்படுத்தப்பட்ை வகுபல்பச் 

சாரந்த கியானி ்ெயில் சிங், ்பட்டியல் இனத்லதச் 

தசரந்தவர்ள இருவர, ம்ளிர ஒருவர திருமதி பிரதீ்பா 

்பாட்டில்.

 முன்னபத்பாதும் இல்ைாத அ்ளவில் ஆளும் ் ட்சியும் 

எதிர்க்ட்சி்ளும் தங்்ள தவட்்பா்ளர்ல்ள அறிவி்க் 

நீணை ்பரிசீைலன்ல்ள தமற்்ாணைன.  ஆளும் ் ட்சியான 

்பாெ், ்பழங்குடி இனத்லதச் தசரந்த தி்ரௌ்பதி முரமு 

எனனும் தவட்்பா்ளலர்க ் ்ளம் இற்ககி உள்ளது. எதிர்க்ட்சி்ள 

தமனாள ஒனறிய அலமச்சர யஷவந்த் சின்ா அவர்ல்ள 

நிறுத்தி உள்ளன.

 குடியரசுத் தலைவர ததரதலில் 1969இல் 

தி.மு.்ழ்ம் ஒரு மு்ககிய ்பாத்திரம் வகித்தது. 

அனலறய பிரதமர இந்திரா்ாந்தி அம்லமயார 

வி. வி. கிரி அவர்ல்ள தவட்்பா்ளரா் 

நிறுத்தினார.  ஆனால் ஆளும் ் ட்சியான 

்ாங்கிரஸ ்ட்சி நீைம் சஞ்சீவ ்ரட்டி 

அவர்ல்ள நிறுத்தியது. இயல்்பா் ஆளும் 

்ட்சி நிறுத்தும் தவட்்பா்ளரதான ் வறறி 

்்பறுவார.  ஆனால் அனலறய தினம் 

25 எம்.பி.-்க்ல்ள ்்ாணை திமு், 

ஆளுங்்ட்சி்ககு எதிரா் நிறுத்தப்பட்ை 

தவட்்பா்ளலர ஆதரித்து ்வறறி ்்பறச் 

்சயதது.  அதுமட்டுமல்ை 1983இல் பிரதமர 

இந்திரா ் ாந்தி ்பாரப்பன சமுதாயத்லதச் 

சாரந்த ஆர. ் வங்்ட்ராமன அவர்ல்ள்க 

குடியரசுத் தலைவரா்்க ்்ளமிற்க் 

நிலனத்தத்பாது, பிற்படுத்தப்பட்ை வகுபல்பச் 

தசரந்த ஒருவர குடியரசுத் தலைவரா் 

கியானி ் ெயில் சிங் அவர்ல்ள நிறுத்த 

தவணடும் எனறு பிரதமரிைம் தவணடுத்ாள லவத்து 

்வனறவர அனலறய தமிழ் முதல்வர முத்தமிழ் அறிஞர 

்லைஞர.  ஆறு முனதனறிய மறறும் 

இஸைாமிய குடியரசுத் தலைவர்ளு்ககு 

பின முதனமுதைா் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ை 

வகுபல்பச் தசரந்தவர குடியரசுத் தலைவர 

ஆனது அபத்பாதுதான. அதுத்பாைதவ  

்பதிதனாரு  ஆண்ள ் தாைரந்து வகித்து 

வந்த குடியரசுத் தலைவர ்பதவிலய 

முதனமுதைா் ஒரு ்்பணலணை, பிரதீ்பா 

்பாட்டில் அவர்ல்ளத் ததரவு ்சயயப 

்பரிந்துலர ்சயதவரும் முத்தமிழறிஞர 

்லைஞர தான.

 அந்த வரிலசயில் இபத்பாது முதனமுதைா் 

ஒரு ்பழங்குடி இனத்லதச் சாரந்தவரு்ககு 

அந்த வாயபபு கிட்டியுள்ளது. அவர பிறந்த 

இனம் ்பழங்குடி இனம் என்பலத 

மறுப்பதறகில்லை. ஆனால் அவலரப 

்பழங்குடி ம்க்ளின பிரதிநிதி என்பலதயும் 

ஏற் முடியாது.  தி்ர்ள்பதி முரமு அவர்ள 

ஒடிசா மாநிைத்லதச் சாரந்தவர, ்பழங்குடி 

கேற்றிகெற வேண்டும்  
யஸேந்த் சினகொ !

கெொள்ளொச்சி மொ. உமொெதி

த�ொடர்ச்சி அடுத� பக்கம்

பல்லாயிரம் பழங்குடி மக்கள் 
வசித்த நி்ங்்களைக ்கலார்பபரரட் 
நிறுவனங்்களுககு ்தலாளர வலாரக்க 
அரசு முடிவவடுத்தரபலாது, ்தங்்கள் 
வலாழ்விடங்்களைக ்கலாலி வெய்ய 

மலாட்ரடலாம் என்று ரபலாரலாடி்ய பழங்குடி 
மக்கள் மீது அரசு வன்முளைள்ய 
்கட்டவிழ்தது விட்டு, அவர்களைச் 

சுட்டு்ப வபலாசுககி்ய ரபலாது 
அவர்களுக்கலா்க குரல வ்கலாடுக்கலாமல, 

்தன் ப்தவிள்ய பலாது்கலாததுக 
வ்கலாள்ை இகவ்கலாடுளம்களை 

ரவடிகள்க பலாரததுகவ்கலாண்டிருந்த 
வர்தலான், இன்று பழங்குடி மக்களின் 

பிரதிநிதி்யலா்க ்கலாட்ட்பபடுகிைலார.
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இனத்லதச் தசரந்தவர. மாநிை அலமச்சரா்வும், ொர்ணட் 

மாநிை ஆளுநரா்வும் ்பதவி வகித்த முன அனு்பவம் உள்ளவர.  

எனறாலும் அவர  ொர்ணட் மாநிை ஆளுநரா் இருந்தத்பாதுதான 

்பல்ைாயிரம் ்பழங்குடி ம்க்ள வசித்த நிைங்்ல்ள்க ் ாரப்பதரட் 

நிறுவனங்்ளு்ககுத் தாலர வார்க் அரசு முடி்வடுத்தது. 

தங்்ள வாழ்விைங்்ல்ள்க ்ாலி ்சயய மாட்தைாம் எனறு 

த்பாராடிய ்பழங்குடி ம்க்ள மீது அரசு வனமுலறலய்க 

்ட்ைவிழ்த்து விட்டு, அவர்ல்ளச் சுட்டுப ் ்பாசு்ககிய த்பாது 

அவர்ளு்க்ா் குரல் ்்ாடு்க்ாமல், தன ்பதவிலயப 

்பாது்ாத்து்க ்்ாள்ள இ்க்்ாடுலம்ல்ள தவடி்கல் 

்பாரத்து்க்்ாணடிருந்த வரதான, இனறு ்பழங்குடி ம்க்ளின 

பிரதிநிதியா்்க ் ாட்ைப்படுகிறார. இது எந்த விதத்தில் நியாயம்?

தமிழ்நாட்லைச் சாரந்த ஸதைன சாமி்ள ொர்ணடில் 

உள்ள ்பழங்குடியின ம்க்ளின உரிலம்ளு்க்ா்ப த்பாராடி 

30 ஆணடு்ளு்ககும் தமைா் ் ்ாடும் சிலறயில் தள்ளப்பட்டு 

அங்த்தய ்்ால்ைப்பட்ைத்பாது இந்தப ்பழங்குடி ஆளுநர 

துரும்ல்ப்ககூை ந்ரத்த வில்லை. 

மதவாத இந்துத்துவா ச்கதி்ள எபத்பாதும் ் ாட்டி்க ் ்ாடு்ககும் 

சுயநைவாதி்ல்ளத்தான உச்சி மு்ந்து ்பாராட்டும். தந்லதலய 

்ாட்டி்க ் ்ாடுத்த பிர்ைாதனதான அவர்ளு்ககுப த்பாறறத்த்க்வன. 

உைன பிறந்தவர்ல்ள்க ்ாட்டி்க ்்ாடுத்த விபீஷணைனு்ககு 

தான ஆழ்வார ்பட்ைம். அந்த வல்யில் தன இன ம்க்ளு்ககுத் 

துதரா்ம் ்சயத தி்ர்ள்பதி முரமுலவ குடியரசுத் தலைவர 

தவட்்பா்ளர ஆ்ககியுள்ளனர.

 ்ாங்கிரஸ ்ட்சி ்பட்டியல் இனத்லதச் தசரந்த த்பரறிஞர 

த். ஆர. நாராயணைன அவர்ல்ள்க குடியரசுத் தலைவர 

ஆ்ககியது. அதத சமயம் அதத இனத்லதச் தசரந்த ராம்நாத் 

த்ாவிந்த் அவர்ல்ள ்பாெ் குடியரசுத் தலைவர ஆ்ககியது. 

அதனால் ்பட்டியலின ம்க்ள ் ்பறற நனலம எனன?    குடியரசுத் 

தலைவர ராம்நாத் த்ாவிந்த், பூரி ்ெ்நாதர த்ாயிலு்ககுச் 

்சனறத்பாது அங்கு ்பாரப்பனப புதராகிதர்ள ஒரு ்பட்டியல் 

இனத்லதச் சாரந்தவர த்ாவிலு்ககுள வந்ததால் அது தீட்டுப 

்பட்ைதா்ச் ் சால்லி அந்த இைத்லத்க ் ழுவி விட்ைனர.இது 

தீணைாலமச் சட்ைப்படி தணடி்க்ப்பை தவணடிய  குறறம். 

அலத மதவாத ்பாெ் அரசு தவடி்கல் ்பாரத்தது. 

குடியரசுத் தலைவர ராம்நாத் த்ாவிந்த், பிரதமர நதரந்திர 

தமாடி, உளதுலற அலமச்சர அமித்ஷா மூவரு்ககும் ் ்ாடு்க்ப்பட்ை 

ஒரு வரதவறபில் தமாடியும் அமித் ஷாவும் சிவபபு்க ்ம்்ப்ள 

வரதவறல்பப ்்பறுகினறனர. ்பட்டியல் இனத்லதச் சாரந்த 

குடியரசுத் தலைவலர ஓரத்தில் நை்க் லவத்து ஓரவஞ்சலன 

்சயதது இந்த ்பாெ் அரசுதான.

 எதிர்க்ட்சி்ளின தவட்்பா்ளரான யஸவந்த் சின்ா ஒரு 

ஆரஎஸஎஸ வாரபபுதான எனறாலும் ஆரஎஸஎஸ-ஐயும், 

்பாெ்லவயும் அவறறின மதவாதப த்பா்ககு்ல்ளயும் ் வறுத்து 

்வளிதயறி வந்தவர அவர.   ஆரஎஸஎஸ-இன ்பாெ்லவ 

உளளும் புறமும் முறறும் அறிந்தவர. இனறு திரிணைாமுல் 

்ாங்கிரஸ ்ட்சியில் இரு்ககினறார. மூத்தவர, முதிரந்தவர. 

இனலற்ககு உள்ள நிலையில் எதிர்க்ட்சி்ளின தவட்்பா்ளரான 

யஸவந்த் சின்ா ் வறறி ் ்பறறால்தான இந்தியாவின ெனநாய்ம் 

தலழ்ககும். எததச்சதி்ார ்பாெ் அரசு்ககுச் சரியான ் டிவா்ளம் 

த்பாை தவணடும் எனறால் அதறகு யஸவந்த் சின்ா ் வனறா் 

தவணடும்.  தமிழ்நாடு அலமச்சரலவயில் சட்ைமனறத்தில் 

ஒருமனதா் நிலறதவறறப்படும் தீரமானங்்ல்ள்க கூை கிைபபில் 

த்பாட்டு லவ்ககும் தமிழ்நாட்டின ஆளுநர ரவி்ககும், ஒனறிய 

அரசு்ககும் உரிய ் டிவா்ளம் த்பாை யஸவந்த் சின்ா குடியரசுத் 

தலைவரா்த் ததரந்்தடு்க்ப ்பைதவணடும். குடியரசுத் 

தலைவரின ஒபபுதலு்க்ா் அனுப்பப்பட்டுள்ள நீட் ததரவு 

விை்ககு சட்ை மதசாதா குடியரசுத் தலைவர யஷவந்த் சின்ா 

அவர்்ளால் ல்்யழுத்திைப்பட்டு சட்ை வடிவம் ்்பற 

தவணடும் என்பதத தமிழர்்ளாகிய நம்முலைய எதிர்பாரபபு.

்வல்ைட்டும் யஸவந்த் சின்ா.

முனபக்க த�ொடர்ச்சி

ெட்டமன்ைததில ஒருமன்தலா்க நிளைரவறை்பபடும் 
தீரமலானங்்களைக கூட கிட்பபில ரபலாட்டு ளவககும் 

்தமிழ்்லாட்டின் ஆளு்ர ரவிககும், ஒன்றி்ய அரசுககும் 
உரி்ய ்கடிவலாைம் ரபலாட ்யஸவநத சின்்கலா குடி்யரசுத 

்தள்வரலா்கத ர்தரநவ்தடுக்க்ப படரவண்டும்.  குடி்யரசுத 
்தள்வரின் ஒ்பபு்தலுக்கலா்க அனு்பப்பபட்டுள்ை நீட் ர்தரவு 
வி்ககு ெட்ட மரெலா்தலா குடி்யரசுத ்தள்வர ்யஷவநத 
சின்்கலா அவர்கைலால ள்கவ்யழுததிட்பபட்டு ெட்ட வடிவம் 
வபை ரவண்டும் என்பர்த ்தமிழர்கைலாகி்ய ்ம்முளட்ய 

எதிரபலார்பபு.



3
è¼…ê†¬ìˆ îIö˜ ஜூன் 25, 2022

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

ஆசிரியர்: 
சுப.வீரபாண்டியன் 

ப�ொறுப�ொசிரியர் 
எழில்.இளங்காவன் 

ஆசிரியர் குழு: 
உதயகுமார் 
வவற்றிசவசெல்வன் 
சொரதா ்தவி

பெளியீடு: 
திராவிட இயககத் தமிழர் ்பரவவ

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  

www.karunchattaibooks.com 

மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120 என்.டி. ராமராவ் வதரு,  
ரஙகராஜபுரம், ்காடம்பாககம் 

வசென்வனை- 600 024,  

பதொணைப�சி: 044-2472 6408 

திண்டுக்கல் ப�ொறுப�ொளர்கள் நியமனம்

திணடு்க்ல் மாவட்ைபத்பரலவ  நிரவா் வசதி்க்ா்த் 
திணடு்க்ல் தமறகு மாவட்ைம், திணடு்க்ல் கிழ்ககு மாவட்ைம் 
என பிரி்க்ப்படுகிறது. 

அ) திண்டுக்கல் மேற்கு ோவட்டப் ப�ாறுப்�ாளர்கள்: 
 
திராவிட அசுரன், மாவடடத் தவைவர். 
 
விடுதவை, மாவடடச வசெயைாளர். 
 
வஜயசசெந்திரன், மாவடடபவபாருளாளர்.
 
இம்மாவடட ஒன்றியஙகள். 
 
1.பழனி 
2.வதாபபம்படடி 
3.ஒடடன்செத்திரம் 
4.வரடடியார்செத்திரம் 
5.்வடசெந்தூர் 
6. வடமதுவர 
7. குஜிலியம்பாவை. 
 
ஆ) திண்டுக்கல் கிழககு ோவட்டப் ப�ாறுப்�ாளர்கள்: 
 
தமிழினியன், மாவடடத் தவைவர். 
 
கு.ஆனைந்ராஜ், மாவடடச வசெயைாளர். 
 
வவ.நடராஜன், மாவடடபவபாருளாளர்.
 
இம்மாவடட ஒன்றியஙகள். 
 
1.திண்டுககல் 
2.சொணார்படடி 
3. நத்தம் 
4. நிைக்காடவட 
5. ஆத்தூர் 
6.வத்தைககுண்டு 
7. வகாவடககானைல் 
 
  சுப.வீரபாண்டியன், 
 வபாதுச வசெயைாளர், 
 திராவிட இயககத் தமிழர் ் பரவவ.

திரொவிட நட்புக ்கழ்கம் 

அயல்நொடு்களில் ப�ொறுப�ொளர்கள் நியமனம் 

உைக நாடுகளில் இருந்து திராவிட நடபுக கழகத்தில் தம்வம இவணத்துக 
வகாண்டு பணியாற்ை வருகின்ைவர்கவள முவைபபடுத்திடும் வவகயில் 
கீழககண்ட  நாடுகளின் வபாறுபபாளர்கள் நியமிககப படுகின்ைனைர்.

1) சிககந்தர் வெரிப (வவளகுடா நாடுகள்) செவுதி. 
 +966551841027

2) ராதிகா (ஆஸ்தி்ரலியா) வமல்பர்ன். 
+ 61402816828 
 
3) வநடுஞ்சுடர் (ம்ைசியா) ் காைாைம்பூர். 
+ 60169870809 
 
4)இரத்தினைம்அன்பழகன் (ஐ்ராபபிய நாடுகள்) கிழககு ைண்டன். 
   +447931463952 
 
5) வி்னைாபபிரியா (அவமரிககா, கனைடா) சிகா்கா  
+12242796063 
     
   சுப.வீரபாண்டியன். 
 ( வபாதுச வசெயைாளர்)

கற்றுக வகாள்ள ்வண்டும் கர்நாடகம்

்ைந்த 19-06-2022 அனறு தமிழ்நாடு முதைலமச்சர 

ஸைாலின அவர்ள, த்ர்ள முதைலமச்சர பினராய 

விெயன அவர்ளு்ககு ஒரு ் டிதம் எழுதி இருந்தார.

த்ாலவ மாந்ராட்சி்க்ான ் மாத்த நீரத் ததலவ 

265 மில்லியன லிட்ைர. சிறுவாணி அலணையில் 

இருந்து 1.30 டி.எம்.சி குடிநீர வழங்் தமிழ் அரசும், 

த்ர்ள அரசும் ஏற்னதவ ஒப்பந்தம் ் சயதுள்ளன. 

ஆனாலும் ் ைந்த சிை ஆணடு்ளில் த்ர்ள  அரசு 

0.484 டி.எம்.சியில் இருந்து 1.128 டி.எம்.சி அ்ளவு்ககுத்தான 

நீர வழங்குகிறது.

்ாரணைம் த்ர்ள நீரப்பாசனத்துலற சிறுவாணி 

அலணையின முழு நீர தத்க் மட்ைம் 878.50 மீட்ைர 

வலர நீலரத் தத்க்ாமல் குலறவா்த் தத்ககி வருகிறது. 

இதலனச் சுட்டி்க்ாட்டி 878.50 மீட்ைர வலர 

நீலரத் தத்க்த் தமிழ் நாடு முதல்வரின தவணடுத்ால்ள 

ஏறறு அலணையின நீரமட்ைத்லத உயரத்த அதி்ாரி்ளு்ககு 

ஆலணையிட்ைார. அது மட்டுமனறு. சிறுவாணி அலணை 

குறித்துப த்பச த்ர்ள முதல்வர லவத்த தவணடுத்ால்ளத் 

தமிழ் முதல்வர ஏறறு்க ்்ாணைார.

இரு மாநிை நதி நீரப பிரச்சலனலய எப்படிச் 

சரி ் சயய தவணடும், எப்படிப்பட்ை அணுகுமுலற 

இரு்க் தவணடும் என்பதறகு இந்த முதல்வர்ள 

முனனுதாரணைமா் இரு்ககிறார்ள.

அணலை மாநிைமான ் ரநாை்ம் ் ்பாறுப்பறறு, 

அலணை ் ட்டுதவாம், இவவ்ளவுதான நீர ் ்ாடுபத்பாம், 

எனறு வீம்பு பிடித்து்க ்்ாணடிரு்க்்க கூைாது.

சிறுவாணி குறித்து, தமிழ் முதல்வர, த்ர்ள 

முதல்வர்ளிைம் இருந்து ்பாைம் ்றறு்க ்்ாள்ள 

தவணடும், ்ரநாை்ம்.



4 è¼…ê†¬ìˆ îIö˜ ஜூன் 25, 2022

Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai.   Editor Suba. Veerapandian 

“வவதீகபுரியினைரின் ஆதிககத்திற்கு அடிபணிய 
்வண்டிய மககள் வதாவகவயப வபருககிக காடட 
‘இந்து’  என்னும் இந்தப வபய்ர துவணயாயிற்று 
என்பது வரைாறு” என்று வசொல்கிைார் ்பராசிரியர் 
க.அன்பழகனைார்.

இங்க ‘இந்து’ என்ை வசொல் கவனைம் வபறுகிைது. 
இந்து என்ைால் என்னை? இந்துககள் என்பார் யார்? 
அது குறித்த செரியானை விளககம் ் தவவபபடுகிைது.

 அந்த விளககத்வத அறிவார்ந்து, உரிய 
சொன்றுகளுடன் சிந்தவனைச வசெல்வர் கு.செ. ஆனைந்தன் 
அவர்கள்  “ திராவிட  இயககஙகளின் பார்வவயில் 
இந்து செமயம் “ என்ை நூலில் தந்திருககிைார்.

1955 ஆம் ஆண்டு வதாகுககபபடட “இந்து 
திருமணச செடடம்” - “இந்து வாரிசுரிவமச செடடம்” 
- “ இந்து இளவர் மற்றும் காபபுரிவமச செடடம்” - “ இந்து தத்வதடுபபு 
மற்றும் வாழகவகப பணச செடடம்” இசசெடடஙகளில் இந்து என்பவர் 
யார் என்பதற்கு ஒ்ரவவக, மவைநிவை விளககம் தந்திருபபதாக 
நூைாசிரியர் கூறுகிைர். 

 இசசெடடத்தின் வழியாக, செமயத்தால் இந்து என்பவருககும், 
அசசெமயத்தின் பை வடிவஙகள் அல்ைது நிவைககூறுகவளச சொர்ந்த 
ஒருவருககும், வீரவசெவம், லிஙகாயத்து, பிரம்ம செமாஜம், பிராத்தவனை 
அல்ைது ஆரிய செமாஜம் ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்வைச சொர்ந்தவருககும் 
(Section 2 (i) (a) - Hindu Marriage Act, 1955), புத்தம், செமணம், 
சீககிய மதத்வதச சொர்ந்த ஒருவருககும், இந்து என்பது வபாருந்தும் 
என்று (Section 2 (i) (b) வசொல்கின்ை ஆசிரியர்,  இஸ்ைாமியர், 
கிறித்தவர், பார்சி, யூதர் என்றிருந்தால் அவருககு இசசெடடம் 
வபாருந்தாது (Section 2 (i) (c) என்று செடடச சொன்றுகளுடன் விளககம் 
தருகிைார் கு.செ. ஆனைந்தன்.

இந்தச சொன்றுகளில் எஙகும் இந்து என்பதற்கு ் நரடியானை விளககம் 
வசொல்ைபபடவில்வை.

“இந்து செமயம் என்ைால் என்னை? அதவனை நிறுவியவர் யார்? 
அசசெமயத்திற்கு உரிய நூல்கள் எவவ? அதற்வகன்று ஒ்ர செமயத் 
தவைவர் உண்டா? அவர் வகாள்வக எவவ? இதுவவர இவ்வினைாககளுககு 
உரிய செரியானை விவடவய யாரும் தரவில்வை”

“ஏவனைனில் இந்து செமயம் என்பது மத்மயல்ை. பை செமயஙகளின், 
செமய உணர்வுகளின், வழிபாடடு மரபுகளின் கூடடுத் திரடசி்ய | இந்து 
மதம் எனைப வபாருள் புரியாமல் அவழககின்ைனைர் “ எனைக ் கள்வியும், 
பதிலுமாக விளககம் தருகிைார் இந்நூலில், நூைாசிரியர்  கு.செ. 
ஆனைந்தன்.

புரடசியாளர் அண்ணல் அம்்பத்கர் அவர்கள், “இந்து செமூகம் என்ை 
வார்த்வதக்க வபாருளில்வை, அது வவறும் கற்பவனைதான். இந்து 
செமூகம் என்பது, உண்வமயில் பை சொதிகள் ்செர்ந்த ஒரு கதம்ப்ம 
ஆகும்” என்று வசொல்லியிருபபது இஙகு ஒபபு ் நாககத்தககது.

செரி, அபபடியானைால் ‘இந்து’ ‘இந்து மதம்’ என்பது எபபடித் 
்தான்றியது?  செரியாகச வசொன்னைால் இந்திய ஒன்றியத்தின் எந்த ஒரு 

எழில.இ்ளஙவகொேன

“இந்து” மதமல்ல,
அது கூட்டுத் திரட்சி !

வமாழியில் இருந்தும் இபவபயர் ்தான்ைவில்வை. 
வடக்க சிந்து நதிவய அடிபபவடயாகக வகாண்டு 
இபவபயர் இஸ்ைாமியப வபயர்சவசொல்ைாக 
உருவானை வபய்ர, இந்து என்ை வபயர்.

“வவள்வளககாரன் நமககு இந்துககள் என்று 
வபாதுப வபயர் வவத்தா்னைா பிவழத்்தாம். அவன் 
வவத்த வபயர் (இந்து) நம்வமக காபபாற்றியது “ 
என்று காஞ்சி செஙகராசசொரியார் அவரின்  ‘வதயவத்தின் 
குரல் ’  நூலில் வசெ ால்லியிருபபது இஙகு 
கவனிககத்தககது.

“ வருணாசிரமப பாதுகாபபுச செஙகம்” “செனைாதனை 
தர்ம செஙகம்” “செனைாதனைச செஙகம்” ்பான்ை இந்து 
செமய செனைாதனைச செஙகஙகள் 1900 - 1920 களில் 
தமிழநாடடில் பீடு நவட ் பாடடுச வசெயல் படடதாகப 
பதிவு வசெயயும் நூைாசிரியர், இந்து செமயத்தின் 

சொதிய, வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராகச “வசென்வனை மாகாணத் திராவிடர் 
செஙகம்”- “வதன்னிந்திய நைவுரிவமச செஙகம்” எனை திராவிட இயககஙகள் 
குரல் வகாடுககத் வதாடஙகினை என்பவதயும் வதளிவாகப பதிவு 
வசெயதுள்ளார்.

“இந்து என்பது செமுதாயப வபயரா, இனைப வபயரா, மதப வபயரா, 
என்பதற்கு யாவதாரு விளககமும் இல்வை. இந்து என்ைால் இந்தியன் 
என்ை வார்த்வதயின் சுருககச வசொல் என்பதல்ைாமல் அதற்கு ் வறு 
கருத்து எதுவும் இருகக இடமில்வை. இந்து என்ை வசொல்லுககு 
ஆராயசசியாளர்கள் பை வபாருள் வசொல்கிைார்க்ள தவிர, அதற்கு 
மதம் என்ை வபாருள் இல்வை...... இந்துககள் என்று அவழககபபடுகின்ை 
திராவிட மககள், இந்நாடடின் நைன் கருதியும், வபரும்பாைானை 
மககளுககுப பிைவியின் காரணமாக்வ சுமத்தபபடட இழிவு ஒழிககபபட 
்வண்டும் என்பது கருதியும், முதைாவதாகச வசெயய ் வண்டிய ் வவை 
இந்து மதம் என்ை புரடவட விளககி, மககளுககுத் வதளிவவ ஏற்படுத்தி 
அந்தச சிவையில் இருந்து வவளி்யறும்படிச வசெயவ்த ஆகும்” என்று 
அயயா தந்வத வபரியாரின் ஆ்வசெத்வதச வசொல்லி, இந்துத்துவத்தின் 
மீது திராவிட இயககஙகளின் பார்வவவயத் வதளிவுபடுத்துகிைது 
இந்நூல்.

“திராவிட இயககஙகளின் பார்வவயில் இந்து மதம் என்ை ஆயவு 
இனித் ்தவவயில்வை” எனைச வசொல்லி “திராவிட இயககஙகளின் 
வசெயல்பாடடில் இந்து மதத்தின் நிவை” என்ை சீராயவுதான் இனி 
்வண்டும் என்று இந்நூலில் கு.செ. ஆனைந்தன் வசொல்வதில் நுடபமானை 
வபாருள் வபாதிந்துள்ளது என்பவதப புைம் தள்ளி விட முடியாது!

நூல  

அறிமு்கம்

திராவிட இந்துக்களின் பார்வையில்  
இந்து மதம்
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