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வீரர்களை ஏற்க 
க்கோளை்கள் தயங்குதல் வியப்பில்ளலை ! 

கா.சு.நாகராசன்
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வீரர்களை ஏற்க 
க�ோழை�ள் தயங்குதல் வியப்பில்ழலை ! 

கொ.சு.நொகரொசன்
புது தில்லி செங்கோட்டை ரோஜபோ்ையில் 
இந்திய ஒன்றிய மோநிலஙகளின் ெோர்பில் அலஙகோர 
ஊர்திகள் அணிவகுகக, முபப்டையினரின் 
வலி்ம்யப ப்ை ெோற்றும் ெோகெ நிகழ்ச்சிக்�ோடு 
இந்தியக குடியரசு நோள் விழோ  ஒவ்வோர் 
ஆண்டும் ெனவரி  26ஆம் நோள் சகோண்டைோடைபபடும்.

மோநில அரசுகள் ைஙகள் இன, சமோழி, 
வரலோற்று அ்டையோ�ஙக்� அலஙகோர 
ஊர்திகளில் ைத்ரூபமோக வடித்து ைஙகள் ் ைசிய 
இன அ்டையோ�த்்ை டில்லி ரோஜோககளுககு 
எடுத்துக கோடடுவோர்கள்.

இந்திய அரசு என்று ஓர் அரசு இருககிை்ை 
ைவிர அந்ை அரசுககு என்று ைனியோக நிலபபரப்போ 
மகக்�ோ கி்டையோது. பல ் ைசிய இனஙக்� உள்�டைககிய 
இந்தியப சபரு நிலப பகுதியில் மோநில அரசுக்�ோடு ஒன்றி 
சபோது ் வ்லத்திடடைஙக்�ோடு செயல்படைககூடிய அரெோக்வ 
ஒன்றிய அரசு ெடடைபபடி அ்மககபபடடிருககிைது.

ஆனோல், மோநில அரசுக்�ோடு ஒன்றி இருபபைற்கு இந்திய 
அரசு எப்போதும் ஒபபுக சகோண்டை்ை இல்்ல. மோைோக 
மோநில அரசுக்�த் ைனது ஆளு்கககு உடபடடை கோலனி 
அரசுக�ோக நடைத்தி ்மலோதிகக இன்பம் கோண்பதி்ல்ய 
ஒன்றிய ஆடசியோ�ர்கள் எப்போதும் மு்னபபோக 
இருந்திருககிைோர்கள், இப்போதும் இருககிைோர்கள்.

என்வ, மோநில மககளுககு ஒன்றிய ஆடசியோ�ர்கள் 
மீதும் ஒன்றியக கடசிகள் மீதும் சபரிய நம்பிக்க்யோ, 
பற்்ைோ, பிடிமோன்மோ இருந்ைதில்்ல. கோரணம் ைஙக்� 
மதிககோை ஒன்றியக கடசிகள், ஆடசிகள் மீது மககள் ஏன் 
நம்பிக்க்யோ மதிப்போ ்வககப ்போகிைோர்கள்?

அதிலும் குறிபபோகத் ைமிழ்நோடடு மககளுககு எப்போதும் 
ஒன்றிய ஆடசியோ�ர்க�ோல் துன்ப்ம மிகுந்து 
இருககும் ்போது நமககும் விருபபு எபபடி 
இருககும்? சவறுபபுைோன் இருககும்!

இதி்ல பரிைோபத்திற்கு உரியவர்கள் 
இப்போ்ைய ஒன்றிய ஆடசியின் 
கடசிககோரர்கள்ைோன். ைமிழ்நோடடு  ைடப 
சவபபம் இவர்களு்டைய இந்து, இந்தி, இந்திய 
பகதி்ய எள்��வும் ஏற்கோை ஒன்ைோக்வ 
இருந்து வருகிைது.

இமய ம்லயில் இருந்து குமரிககடைல் 
வ்ர ஆஙகி்லய ஆதிககத்தில் இருந்ை 
கோலத்தி்ல்ய ஆஙகில ஏகோதிபத்தியத்்ை 
எதிர்த்து நின்று சவஞெமரில் ெோைல் கண்டை 
வீரஞசெறிந்ை பூமி ைமிழர் பூமி.  ஆனோல், 
இந்திய விடுை்லப ்போரோடடைம் என்கிை 
வரலோற்்ை 1857ஆம் ஆண்டு மீரடடில் நடைந்ை 

சிபபோய்க கலகத்தில் இருந்து எழுதுகிைது 
இந்தியோ.

ஆனோல், இந்ை சிபபோய்கள் எல்லோம் சவள்்� 
அதிகோரிகளின் கடடை்�ககு அடிபணிந்து 
்ெவகம் செய்து சகோண்டிருந்ைவர்கள் என்பதும் 
இவர்களி்டை்ய தூண்டிவிடைபபடடை மை 
உணர்வின் கோரணமோகத் ைஙகள் எெமோனர்க்� 
எதிர்த்துக கலகம் செய்திருககிைோர்கள் என்பதும் 
அவர்க்� ம்ைககமுடியோை ஆவணமோக 
இருககிைது.

்நற்றுவ்ர கடடை்�ககு அடிபணிந்து 
செயல்படடைவன் இன்று கடடை்�்ய மீறுவது 
அல்லது கடடை்�யிடுபவனுககு எதிரோகச் 

செயல்படுவது என்பது ஒருவ்க கி�ர்ச்சிைோன். ஆனோல், 
இந்ைக கி�ர்ச்சி்ய்ய விடுை்லப ்போரோகச் சித்ைரிகக 
முயலுகிைவர்களுககு நம்மி்டை்ய சில ் கள்விகள் இருககின்ைன.

1857-இல் நடைந்ை சிபபோய்க கலகத்திற்கு 51 ஆண்டுகள் 
முன்போக்வ, ் வலூர்க ் கோட்டையில் சி்ை ் வககபபடடிருந்ை 
்மசூர் புலி திபபுசுல்ைோனின் மகன்களும், ப்டையினரும் 
திடடைமிடடு ஆஙகி்லயப ப்டைக்�த் ைோககியழித்ைனர்.

1806 சூ்ல 10ஆம் நோள் ந்டைசபற்ை இபபுரடசி ஒ்ர 
நோளில் அடைககபபடடைது என்ைோலும் சி்ைககுள் இருந்ைபடி 
ப்டைதிரடடி, கி்டைத்ை ஆயுைஙகளுடைன் ் போரிடடு சவள்்� 
ஆதிககத்்ை எதிர்த்து நின்ை புரடசிகர நிகழ்்வப புைந்ைள்ளிவிடடு 
அைன் பிைகு அ்ர நூற்ைோண்டு கழித்து நடைந்ை ஒரு கி�ர்ச்சி்ய 
முைல் விடுை்லப ்போரோடடைம் என்று வரலோற்்ைத்  
திரிபபது ஒன்றிச் செயல்படுகிை ைன்்மககுப புைம்போன ஒன்ைோ 
இல்்லயோ?

்வலூர் புரடசிககு ஓரோண்டுககும் முன்பு சூழ்ச்சியோல் 
்கது செய்யபபடடு 1805 சூ்ல 31ஆம் நோள் 
தூககிலிடைபபடடை தீரன் சின்னம்ல,  
ஈ்ரோடு கோவிரி ஆற்றின் க்ரயில் 1801ஆம் 
ஆண்டும் ஓடைோநி்லயில் 1802ஆம்  
ஆண்டும் அைச்ெலூரில் 1804ஆம் ஆண்டும் 
என இ்டையைோை ்போரில் ஆஙகி்லயப 
ப்டைக்� விரடடியடித்ைோ்ன, அது விடுை்லப 
்போரில் ்ெருமோ? ்ெரோைோ?

1801ஆம் ஆண்டு ஜூன் 12ஆம் நோள் ‘ஜம்புத் 
தீவு பிரகடைனம்’ என்ை சபயரில் திருச்சி 
திருவரஙகத்திலிருந்து சவளியிடடை அறிக்க 
மூலம் சவள்்� ஏகோதிபத்தியத்திற்கு  எதிரோக 
ஒருஙகி்ணந்ை ் போருககு அ்ைகூவல் விடுத்துப 

த�ாடர்ச்சி 2ஆம் பககம்...
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ப்டை நடைத்தி அ்ை ஆண்டு  அக்டைோபர் 24ஆம் நோள் 
திருபபத்தூர் ்கோட்டையில் தூககுக கயிற்றில் வீரமரணம் 
ைழுவிய மருது ெ்கோைரர்கள் விடுை்லப ்போரோளிகள் 
படடியலில் ்ெர மோடடைோர்க�ோ?

ஆஙகிலபப்டை ைன் கணவ்னக சகோன்று 
்கபபற்றிய சிவகங்கச் சீ்ம்ய மீடக 
்ைைர்அலியின் து்ண்யோடு சபரும்ப்டை 
திரடடி ஆஙகி்லய்ர விரடடி அடித்துவிடடு 
அரெ்வயின் ரோணியோக வி�ஙகிய ் வலுநோச்சியோரும், 
்வலு நோச்சியோர் ப்டையின் ைற்சகோ்லப 
்போரோளியோக சவள்்�ய்ரச் சிைைடித்ை 
குயிலியும், 1799ஆம் ஆண்டு போஞெோலஙகுறிச்சியில் 
சபரும் ்போ்ரச் ெந்தித்து அ்ை ஆண்டு  
அக்டைோபர் 16ஆம் நோள் கயத்ைோரில் தூககிலிடைபபடடை 
வீரபோண்டிய கடடைசபோம்மனும், ஊ்மத்து்ரயும், 
வீரன் சுந்ைரலிஙகமும் நடைத்தியது விடுை்ல  
்போர்க�ோ இல்்லயோ?

இ்ை எல்லோம் கடைந்து சவள்்�யருககு 
எதிரோக சு்ைசி வணிகம் என்ை சபயரில்  
கபப்லோடடிய ைமிழன் வஉசி நடைத்தியது 
விடுை்லப ்போரோடடைம் இல்்லயோ ? 

வஉசி செககிழுத்தும் கல்லு்டைத்தும் சி்ையி்ல 
சித்திரவ்ை செய்யபபடடைது வரலோற்றி்ல 
்பெககூடைோை்வயோ? 

இவற்றில் எந்ைக ்கள்விககும் ‘ஒன்ைோ’ அரசிடைமிருந்து 
பதில் வரப்போவதில்்ல என்பது நமககுத் சைரியும். அ்ை்நரம் 
இந்து - இந்தி - இந்திய மயககத்தில் ஆழ்த்ைபபடுகிை 
இ்�ஞர்களுககு வரலோற்று உண்்மக்� எடுத்துககோடடை்வ 
இந்ைக ்கள்விக்� முன்்வககி்ைோம்.

ஒவ்வோரு ஆண்டும் ெனவரி 26 குடியரசு நோளில் தில்லி 
செங்கோட்டை ரோஜபோ்ையில் வலம் வருகிை அலஙகோர 

ஊர்திகளில் இபபடியோன வரலோறுகள்ைோ்ன வலம் வரத் 
ைகுதியோக இருகக முடியும்!

ஆனோல், ஆஙகி்ல்ய அரசுககு ்ெவகம் செய்தும்,  
ையவு சபற்றும் செோகுசு வோழ்க்க வோழ்ந்ைவர்கள், ஆஙகி்லய 
அரசுககு எதிரோன ் போரோடடைஙக்�க கோடடிக  சகோடுத்ைவர்கள், 

அடைககுமு்ை கண்டு அஞசி மன்னிபபுக 
கடிைஙக�ோல் மண்டியிடடு உயிர்பபிச்்ெ 
்கடடைவர்கள் என்று நீளுகிை படடியலின் 
வோரிசுகளுககு, வீரபோண்டிய கடடைசபோம்மனும், 
மருது ெ்கோைரர்களும், ்வலுநோச்சியோரும், 
தீரன் சின்னம்லயும்,  கபப்லோடடிய ைமிழன் 
வ உ சி யும் ஏற்பு்டையவர்க�ோக மோடடைோர்கள் 
என்பதுைோ்ன உண்்ம!

அைனோல்ைோன் ரோஜபோ்ை அலஙகோர 
அணிவகுபபில் இந்ை மோவீரர்கள்  
மறுைலிககபபடடுள்�னர்.

ஆனோல், ைமிழ்நோடடின் ஆடசியிலிருந்து 
அடி்மகள் அகற்ைபபடடு சுயமரியோ்ை 
அரிய்ண ஏற்ைபபடடை கோரணத்ைோல், டில்லிப 
படடைணத்தில் ஏற்க மறுத்ை எம்மோவீரர்களின் 
அணிவகுப்ப செந்ைமிழ் நோடடில் நகர்வலம் 
விடு்வோம் என்று ஓஙகி முழஙகியிருககிைோர் 
ைமிழ்நோடடு முைல்மச்ெர் முத்து்வல் கருணோநிதி 
ஸடைோலின் அவர்கள்.

ஆம்! ெனவரி  26 அன்று ைமிழ்நோடடின் 
மூ்ல முடுகசகல்லோம், படடிசைோடடிசயஙகும், நோடு 
நகரசமல்லோம் ்வலுநோச்சியோரும் தீரன் சின்னம்லயும் 
கபப்லோடடிய ைமிழனும் ஊர்வலம் செல்லடடும்!

‘வீரம் நோம் ்கடடை ைோலோடடு, மரணம்  
நோம் ஆடிய வி்�யோடடு!’ என்கிை வரலோற்்ை டில்லியின் 
செவிகளில் அ்ைந்து செோல்்வோம்! அணிவகுப்போம்! 
ைமிழசனன்று செோல்லு்வோம்! ை்ல நிமிர்ந்து  
நிற்்போம்!

1ஆம் பகக த�ாடர்ச்சி...

2006 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், சென்்னை, தியாகராய நகர் பள்ளி  
ஒன்றில் பலரும் கூடி நடத்திய கலந்து்ரயாடலின் இறுதியில், “திராவிட 
இயககத் தமிழர் பபர்ை” என்னும் ஓர் அ்ைப்பி்னை ஏறபடுத்துைது என்று 
முடிைானைது. தமிழ் இனை, சைாழி பைம்பாடு, ெமூக நீதி, பகுத்தறிவு ஆகியனைைற்றை 
அடிப்ப்ட பநாககஙகளாகக சகாண்டு சகாள்்கயறிக்க்ய உருைாககுைது 
என்றும்,  ஜனைைரியில் அந்த அ்ைப்்ப மு்றைப்படி சதாடஙகுைது என்றும் 
தீர்ைானிககப்படடது. 

அ்ைத்த்லைராக அயயா கயல் தினைகரனும், து்ைத் த்லைராக 
ொைல்பூண்டி சுந்தபரெனும், சபாதுச் செயலாளராக நானும் (சுப. வீரபாண்டியன்), 
சபாருளாளராகத் தி்ரப்பட இயககுனைர் செல்ைபாரதியும் பதர்ந்சதடுககப்படபடாம்.  
திமுகவில் உள்ளைர்களும் இவை்ைப்பில்  இ்ையலாம் என்னும் இரட்ட 
உறுப்பினைர் மு்றை ஏறறுகசகாள்ளப்படடது. 

அத்தீர்ைானைத்தின் அடிப்ப்டயில், திமுக  த்லைர் க்லஞர் அைர்களின் 
ைாழ்த்துகபளாடு, 22.01.2007 அன்று, சென்்னை, க்லைாைர் அரஙகில், 
இனைைானைப் பபராசிரியர் அைர்களால் பபர்ை சதாடககி ்ைககப்படடது. 

15 ஆண்டுக்ள நி்றைவு செயது, இன்று 16ஆைது ஆண்டில் பபர்ை 
அடிசயடுத்து ்ைககிறைது. 

பபர்ைகசகன்று ஓர் இதழ் பைண்டும் என்றை முடிவில், 26.07.2007 
அன்று “கருஞெட்டத் தமிழர்” என்னும் ைாத இதழ் சதாடஙகப்படடது. 
முதல் இத்ழ, சென்்னை, ராஜா அண்ைாை்ல ைன்றைத்தில், அன்்றைய 
உள்ளாடசித் து்றை அ்ைச்ெர், இன்்றைய முதல்ைச்ெர் மு.க. ஸடாலின் 
அைர்கள் சைளியிடடார்.  இப்பபாது அவவிதழ் மின்னிதழாக சைளிைந்து 
சகாண்டுள்ளது. 

கடந்த 15 ஆண்டுகளாகத்  சதாடர்ந்து பபர்ை செயல்படடு ைருகின்றைது. 
2017ஆம் ஆண்டுககுப் பிறைகு, பபர்ையின் ைளர்ச்சி அடுத்தடுத்தக கடடஙகளுககு 
நகர்ந்தது. குறிப்பாக, கருஞெட்டப் பதிப்பகம், திராவிடப் பள்ளி, ஒடுககப்படட 
ெமூக ைாைைர் கல்வி உதவித் திடடம் ஆகியனை சிறைப்பாகச் செயல்படடு 
ைருகின்றைனை. 

அண்்ையில் பகா்ையில் ந்டசபறறை இ்ைப்பு ைாநாடடில், தமிழ்நாடு 
திராவிடர் கழகம் தன்்னைப் பபர்ையுடன் இ்ைத்துக சகாண்டது. 
தமிழ்நாடடில் உள்ள பைலும் பல தமிழ், திராவிட அ்ைப்புகள் பபர்ையுடன் 
இ்ைைது குறித்துப் பபசி ைருகின்றைனை.  

திராவிடக கருத்திய்லத் தமிழ்நாடு முழுைதும் பரப்புைதில் நம் பபர்ை 
தன்னைாலியன்றை அ்னைத்துப் பணிக்ளயும் செயது ைருகின்றைது. 

இயன்றை்தச் செயபைாம், இ்டவிடாது செயபைாம்  என்றை பநாககில்,  
சதாடர்ந்து பயணிககும் நம் பபர்ை, சைன்பைலும் ைளரும், திராவிடத்தின் 
சகாடி  உயரும்!  

பேரவை 15
சு�. வீர�ொண்டியன்
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50:50
ைமிழகத்தில் 21 மோநகரோடசி 

்மயர் பைவிகளில் சபண்களுககு 

11 பைவிகள் ஒதுககி அரெோ்ண 

பிைபபிககபபடடுள்�து.

 உலக அ�வில் அரசியல் 

அதிகோரப பகிர்வில் சபண்களின் 

பஙகு என்பது வ�ர்ந்ை நோடுகளில் 

கூடை கு்ைவோக்வ இருககின்ைது. 

உலகச் சூழல் இபபடி இருகக, 

சபண்களுககு 50 ெைவீை ் மயர் 

பைவிக்� ஒதுககியைன் மூலம் 

ைமிழக முைல்வர் மு க ஸடைோலின் அவர்கள் ெமூக நீதியில் 

மற்றும் ஒரு ெரித்திரம் ப்டைத்திருககிைோர். இந்ை அரெோ்ண 

என்பது, ஒரு நூற்ைோண்டுககு முன்பு  நீதிககடசி சபண்களுககு 

வோககுரி்ம அளித்ை நிகழ்்வப ்போன்று வரலோற்றில் 

பதியககூடிய நிகழ்வோகும்.

திரோவிடை இயககத்தின் அடிபப்டைக சகோள்்கயோன 

சபண்விடுை்ல - போலினச் ெமத்துவத்்ை, அரசியல் 

அதிகோரப பகிர்வு என்னும் இந்ை அரெோ்ண மூலம் 

நி்லநோடடி இருககிைது தி.மு.கழகம்.

சபண்களுககோன அரசியல் என்பது  வோககு வஙகியோக 

உருசவடுககோை நி்லயிலும், ைந்்ை சபரியோர் - ் பரறிஞர் 

அண்ணோ - முத்ைமிழறிஞர் க்லஞர் வழியில், இன்று 

முைல்வர் மு க ஸடைோலின் அவர்கள் சபண் விடுை்லககோன 

அடுத்ை கடடை நகர்்வ முன்சனடுத்து இருககிைோர்.

சபண்களுககு ஒதுககபபடடை இடைஙகளிலும், அது 

முன்்னறிய ெமூகஙகளுககு மடடும் சென்றுவிடைோமல், 

‘ஆதிதிரோவிடைர்’ படடியல் ெமூகப சபண்களுககுச் செல்லும் 

வ்கயில் மோநகரோடசிப பைவிகள் ஒதுககீடு செய்யபபடடிருபபதும் 

இரடடிபபு மகிழ்ச்சி்யத் ைருகிைது.

எந்ைக கு்ையும் செோல்ல முடியோமல் எதிர்ககடசிக்� 

போரோடடைத் சைோடைஙகியிருககின்ைன.

கு்ை மடடு்ம கோணும் எதிர்ககடசி்� போரோடடும்்போது, 

ெமூக நீதிககோகத் சைோடைர்ந்து குரல் எழுபபும் அ்னத்து 

முற்்போககு இயககஙகளும் முைல்வரின் ெமூக நீதிககோன 

நடைவடிக்கக்�க சகோண்டைோடும் ்நரம் இது!
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த�ொடர்கிறது த�ொழிப் ப�ொரொடடம்!
இந்தி  எதிர்பபு என்பது ஏ்ைோ ஒரு சமோழிககு எதிரோன 

உணர்வு அல்ல. அது ஆதிககத்தின் எதிர்பபு! 

  1920,30களுககுப பின்னர் நீதிக கடசி ஆடசியின் மூலம் 
கி்டைககப சபற்ை கல்வி உரி்மயின் மூலம் முைல் 
ை்லமு்ையோகக கற்கத் சைோடைஙகியத் ைமிழர்கள், ைோய் 
சமோழி ைமிழுடைன்  ஆஙகிலத்்ையும் கற்கத் சைோடைஙகிய 
்நரத்தில் அவற்்ைோடு இந்தி்யயும் கடடைோயமோகப  படிகக 
அன்்ைய முைல்வர் ரோஜ்கோபோலோச்ெோரியோர் ஆ்ணயிடடைோர்.
ை்லமு்ை ை்லமு்ையோக ெமஸகிருை ்வைக கல்வி 
கற்ப்ைக குலத் சைோழிலோகக சகோண்டை போர்பபனர்களுககு 
ெமஸகிருைத்தின் மோற்று வடிவமோன இந்தி கற்பது கடினம் 
அல்ல. ஆனோல் முைல் ை்லமு்ையோகத் ைமி்ழயும் 
ஆஙகிலத்்ையும் கற்று அைற்கு்மல் இந்தி்யயும் 
கடடைோயபபடுத்தினோல் அவர்கள் படிப்ப ்வண்டைோம் 
என்று மீண்டும் ஆடு மோடு ் மய்ககச் சென்று விடுவோர்கள் 
என்று ஆச்ெோரியோர் எதிர்போர்த்ைோர்.

 ஆச்ெோரியோரின் சூதுமதி்ய அறிந்ை்ைோடு ஆதிகக இந்தி 
திணிபபுககு எதிரோகத்  ைந்்ை சபரியோர் இந்தி எதிர்பபுப 
்போரோடடைத்்ைத் சைோடைஙகினோர். ் போரோடடைக க�த்தில் 
ைமிழ்ககடைல் ம்ைம்ல அடிக�ோர், நோவலர் ் ெோமசுந்ைர 
போரதியோர், முத்ைமிழ் கோவலர் கிஆசப விசுவநோைம் ் போன்ை 
ைமிழறிஞர்க்� முன்னிறுத்தினோர். அஞெோ சநஞென் 
படடுக்கோட்டை அழகிரி்யத்  திருச்சியிலிருந்து சென்்ன 
வ்ரயில் இந்தி எதிர்பபுப 
பிரச்ெோர சநடும்பயணம் செய்யத் 
ைமிழர் சபரும்ப்டை்ய நடைத்ைச் 
செய்ைோர். ஆண்கள் மடடுமன்றி 
ைோய்மோர்க்�யும் திரடடி 
்போரோடடைகக�த்தில் ஈடுபடுத்தினோர். 
பலநூறு ைோய்மோர்கள் ் போரோடடைத்தில் 
ஈடுபடடுச் சி்ை சென்ைனர். 
இக‘குற்ை’ஙக்�ச் செய்ைைோல் 
ைந்்ை சபரியோருககுப சபல்லோரி 
சி்ையில் கல்லு்டைககும் கடும் 
ைண்டை்ன வழஙகபபடடைது. 
இந்தி எதிர்பபுப ் போர்கக�த்தில் 
நடைரோெனும், ைோ�முத்துவும் 
முைல் க�பபலியோகினர். ்போரோடடைத்தின் வி்�வோகக 
கடடைோய இந்தி திரும்பப சபைபபடடைது.

 சவள்்�யர் ஆடசியில் சைோடைஙகிய இந்தித்திணிபபு, 
நோடு விடுை்ல அ்டைந்ை பின்னரும் 1948, 1952, 1965, 1986 
என்று சைோடைர்ந்து சகோண்்டை இருந்ைது. அ்னத்து 
நி்லகளிலும் திமுகழகம் இந்தித் திணிப்ப எதிர்த்து 
கடு்மயோகப ்போரோடி வந்ைது. குறிபபோகத் ை்லவர் 
க்லஞர் அவர்களின் பஙகு மகத்ைோனது.

 1938ஆம் ஆண்டு 14 வயது  மோணவரோக இருந்ை ் நரத்தில் 
ெக மோணவர்க்�த் திரடடி இந்தி எதிர்பபு ஊர்வலம் 
நடைத்தினோர் அவர். 1948ஆம் ஆண்டு திருமணக ் கோலத்தில் 
இருந்ை க்லஞர் மணவிழோ்வ விடடு அவவழி்ய சென்ை 
இந்தி எதிர்பபு ஊர்வலத்தில் பங்கற்ைோர். 1952ஆம் ஆண்டு 
இந்தி எழுத்துக்�த் ைோர்பூசி அழிககும் ் போரோடடைத்திதில் 
ரோவிடைர் கழகமும், தி.முகழகமும் ஈடுபடடை்போது திருச்சியில் 
பு்கவண்டி நி்லயத்தில் ைந்்ை சபரியோரும் அஞெல் 
நி்லயத்தில் ை்லவர் க்லஞரும் இந்தி எழுத்துக்� 
ைோர்பூசி அழித்ைனர். 1965ஆம் ஆண்டில் ை்லவர் க்லஞர் 

்ைசியப போதுகோபபுக சகோடிய ெடடைத்தில் ் கது செய்யபபடடுப 
போ்�யங்கோட்டைத் ைனி்மச் சி்ையில் அ்டைககபபடடைோர். 

இந்தி்ய இந்தியோவின் அலுவல் சமோழியோக ஏற்பைற்கு 
எந்ைவிை நியோயமோன கோரணமும் கி்டையோது. முைலில் 
அம்சமோழி சபரும்போன்்மயோன மகக�ோல் ்பெபபடும் 
சமோழி என்ப்ை ஒரு மிகபசபரிய சபோய்.  

 வடை இந்தியோவில் ்பெபபடும் பிகோரி, பிரஜ் போஷோ, 
புந்்ைல்கண்டி, ் போஜ்புரி, பிரைோபகர், ஆவதி, கன்்னோஜி, 
கடுவோலி, கு்மோனி, ைரியோனி, ரோஜஸைோனி சமோழிக்� 
எல்லோம் இந்தி சமோழி ்பசு்வோரின் கணககில் எடுத்துக 
சகோண்டுைோன் இந்தி சபரும்போன்்மயோன மகக�ோல் 
்பெபபடுவைோகக க்ை அ�ககின்ைோர்கள். 

இந்தி்ய அலுவல் சமோழியோக ஏற்ைோல் வடை இந்தியோவில் 
்வ்ல வோய்பபு கிடடும் என்பது மற்சைோரு சபோய். 
இந்தி்யத் ைோய்சமோழியோகக சகோண்டை, படடைம் சபற்ைவர்கள் 
கூடை ைமிழகத்தின் வீதிகளில் ்ெோன் பபடி, போனி பூரி, 
பூடடு, ்போர்்வ ்போன்ைவற்்ை வணிகம் செய்வ்ைக 
கோண்கின்்ைோம். அங்க ்வ்ல இருந்ைோல் அவர்கள் 
இங்க ஏன் வருகிைோர்கள்? அதுமடடுமல்ல லடெககணககில் 
வடை இந்தியர்கள் ைமிழ்நோடடில் கடடைடை ் வ்ல பின்னலோ்டைத் 
சைோழில் உள்ளிடடை உடைல் உ்ழபபுப பணிகளில் ஈடுபடடு 
வருவ்ைப போர்ககின்்ைோம். 

இந்தி்ய அலுவல் சமோழியோக 
ஏற்பது என்பது ஆதிகக  
இந்’தீ’ ் யத் ைோய்சமோழியோகக 
சகோண்டைவர்களுககு மடடு்ம 
நன்்ம பயபபைோகும்.  
இந்தி்யத் ைோய்சமோழியோகக 
சகோள்�ோைவர்க்� இரண்டைோம்ைரக 
குடிமககள் ஆககுவைற்கு 
வழிவகுத்துவிடும்.  இது நோடடின் 
ஒற்று்மககும், ஒரு்மபபோடடுககும் 
உகந்ைது அல்ல.

எத்ை்ன நியோயமோன 
கோரணஙக்� அடுககி 

்வத்ைோலும், அவற்்ைசயல்லோம் புைககணித்து இந்தி 
சமோழி்யத் திணிபபதில் ஒன்றிய போஜக அரசு ைனிக 
கவனம் செலுத்தி வருகிைது. போஜகவின் ் நோககம் இந்தி்ய 
முன்னி்லபபடுத்துவது மடடுமல்ல; எைற்கும் எவருககும் 
பயன்படைோை செத்துப்போன ெமஸகிருைத்்ை அரிய்ணயில் 
அமர்த்தி அழகு போர்கக அவர்கள் துடிககிைோர்கள். அைற்கு 
முன்்னோடியோகத்ைோன் இந்தி்ய முைன்்மப படுத்துகின்ைனர். 
ஒன்றிய அரசின் திடடைஙகள் அ்னத்துககும் இந்தியி்ல்ய 
சபயர் சூடடி பயன்படுத்துகின்ைனர். 

 அதுமடடுமல்ல ைமிழகத்தில் உள்� வஙகிகளில் பயன்படும் 
ெலோன்களில் சபரும்போலும் ஆஙகிலமும் இந்தியும்ைோன் 
இருககின்ைன. மோநில சமோழியோன ைமிழ் இருபபதில்்ல. 

1965ஆம் ஆண்டு ைமிழக மோணவர்க�ோல் முன்சனடுககபபடடை 
அந்ை மோசபரும் இந்தி எதிர்பபுப ் போரோடடைத்தின் ைணல் 
இன்னமும் ைமிழ்நோடடில் கனன்று சகோண்டுைோன் இருககிைது.

சமோழிப்போர்த் தியோகிக்� சநஞசில் ஏந்து்வோம்! 
இந்தி ஆதிககத்்ை எதிர்ப்போம் !

வபாளளாசசி மா. உமாபதி


