எண்ணித்
துணிக கருமம்
அறிஞர் அண்ணா

அண்ணா தந்த கருவூலம்!

உடன்பிறப்பே ,
திருச்சியில் 1956 ஆம் ஆண்டு நடைடபெ ற்ற தி.மு.க.
மாநில மாநாட்டில்; கழகம் பேதர்தலில் ஈடு ட்டு
ஆட்சி மன்றங்களில் இடம் பெ றலாமா? என்ற
பேகள்விடை= முன்டை>த்து அறிஞர் அண்ணா அ>ர்கள்
ஒரு >ாக்பெகடுப்பு நடத்தினார். பேதர்தலில்
ஈடு டலாம் என் தற்கு மாநாட்டில்
கூடியிருந்பேதாரின் முக்கால் குதியினர் >ாக்குகள்
கிடைடத்த காரணத்தால்;
1957 ஆம் ஆண்டு நடைடபெ ற்ற இரண்டா>து பெ ாதுத்
பேதர்தலில் தி.மு.க. களம் புகுந்தது. அந்தத் பேதர்தலில்
ாராளுமன்ற பே>ட் ாளர்களாக நிறுத்தப் ட்ட
பெLால்லின் பெLல்>ர் ஈ.பெ>.கி. Lம் த் அ>ர்களும்,
திரு>ண்ணாமடைல தீரர் தர்மலிங்கமும் பெ>ற்றி
பெ ற்றனர். Lட்டப் பே ரடை>த் பேதர்தலில் அண்ணா
உள்ளிட்ட 15 பே ர் பெ>ற்றி பெ ற்று தமிழக அரசி=ல்
அரங்டைகபே= ஆச்Lரி=த்தில் ஆழ்த்திபேனாம்.

அடுத்து 1962 ஆம் ஆண்டு நடைடபெ ற்ற Lட்டமன்றப்
பெ ாதுத்பேதர்தலில் காஞ்சித் பெதாகுதியில் அண்ணா
பெ>ற்றி >ா=ப்டை இழந்தார் எனினும் தி.மு.க.
Lார்பில் 50 பே ர் பெ>ற்றி பெ ற்று, பிரதான
எதிர்க்கட்சி=ாகப் பே ரடை>யில் அமர்ந்பேதாம்.
1957 ஆம் ஆண்டு கழகம் பெ ற்ற பெ>ற்றி;
ஆளுங்கட்சி=ான காங்கிரசுக்கு ஆச்Lரி=த்டைத உண்டு
ண்ணி=து என்றால், 1962 ல் கழகம் பெ ற்ற பெ>ற்றி
அகில இந்தி= அளவில் காங்கிரசுக்கு அதிர்ச்சிடை=
உண்டாக்கி=து எனலாம். கழக >ளர்ச்சிடை= முடக்க
என்ன பெLய்=லாபெமனத் திட்டம் தீட்டத்
பெதாடங்கினர் பெடல்லிப் ட்டணத்தில்!
அதிர்ச்சியின் அளடை>க் காங்கிரசுக்கு பேமலும்
அதிகப் டுத்தும் விதமாக அப்பே ாது
திரு>ண்ணாமடைலயில் நடைடபெ ற்ற Lட்டமன்ற
இடைடத்பேதர்தலில், பெ ருந்தடைல>ர் காமராLர்
அ>ர்கபேள பேநரடி=ாக இறங்கிப் ணி=ாற்றி=
நிடைலயிலும் தி.மு.க. பே>ட் ாளர் . உ. Lண்முகம்
அ>ர்கள் பெ>ற்றி பெ ற்றார்.

இனி தி.மு.க.டை> ஒழித்துக் கட்டாமல் விடக் கூடாது
என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் பெடல்லி பேமலிடமும் –
தமிழகக் காங்கிரஸ் தடைல>ர்களும் கூடிப் பே சி;
பெகாண்டு >ந்தனர் ஒரு Lட்டத்டைத!
அந்தச் Lட்டம் நடைடமுடைறக்கு >ந்துவிட்டால்; தி. மு.
கழகம் பிரிவிடைனக் பெகாள்டைகடை=ப் பே L முடி=ாது –
பே சினால் கழகபேம இருக்க முடி=ாது – இப் டி ஒரு
சூழ்நிடைலயில், “சு>ரா? சித்திரமா?” என்ற
பேகள்விக்கு விடைட காண ஆழ்ந்த சிந்தடைனயில்
கழகத்தினர் இருந்தபே ாது; அது ற்றி= வி>ாதம்
அரசி=ல் >ட்டாரத்தில் சூடுபிடித்துக்
பெகாண்டிருந்தபே ாது – தி.மு. கழகத்தின் பெ ாதுக்குழு
1963 ம் ஆண்டு சூன் திங்கள் 8,9,10 நாட்களில் கூட்டப்
பெ ற்றது.
அந்தப் பெ ாதுக்குழுவில் இந்தச் சிக்கலான
பிரச்டைனக்குத் தீர்வு காண ஆபேராக்கி=மான வி>ாதம்
நடைடபெ ற பே>ண்டுபெமன்று விரும்பி= அண்ணா
அ>ர்கள், அக்குழுவில் அ>ர் பே L எண்ணி=டைத
முன் கூட்டிபே= ஒரு பெ ரி= பேநாட்டுப் புத்தகத்தில்
தனது டைகப் டபே> எழுதி டை>த்துக் பெகாண்டார்.

பெ ாதுக்குழுவில் பே சும்பே ாது பெ ரும் குதி; அ>ர்
தன் டைகப் ட எழுதி டை>த்திருந்தடைத
அடிப் டைட=ாக டை>த்பேத கருத்துகடைள அள்ளிப்
பெ ாழிந்தார்.
திராவிட இ=க்க >ரலாற்றிலும் – தமிழக
அரசி=லிலும் ஒரு திருப்பு முடைன=ாக அடைமந்த
அந்த பெ ாதுக்குழுவில் அண்ணா பே சு>தற்காக
அ>பேர எழுதித் த=ாரித்த அந்த உடைரடை=
பெ ாதுக்குழு முடிந்த பிறகு என்னிடம்
ஒப் டைடத்தார்.
அண்ணாவின் அந்தக் டைகபெ=ழுத்துப் பிரதிடை=
நாற் து ஆண்டுகளாகப் ாதுகாத்து டை>த்துள்ள
நான்; அதடைன இப்பெ ாழுது நாற் து
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பெ>ளியிட விரும்புகிபேறன்.
அரசி=ல் >ரலாற்டைறபே= மாற்றி= அந்தப்
பெ ாதுக்குழுவின் முடிடை>யும் – அக்குழுவில்
அண்ணா நிகழ்த்தி= அற்புதமான விளக்க
உடைரடை=யும் – டித்துணர ஒர் அருடைம=ான
>ாய்ப்பு; ‘முரபெLாலி’ >ாயிலாக, >ருகிற பேம திங்கள்

3 ந்பேததி முதல் கழக உடன்பிறப்புகளுக்கும் –
அரசி=ல் ஆர்>லர்களுக்கும் கிடைடக்க இருக்கிறது.
அந்தப் பெ ாதுக்குழுவில் அண்ணா ஆற்றி= உடைரயில்
குறிப்பிட்டிருப் து பே ால பெ ாதுக்குழு
உறுப்பினர்கள் நீண்ட பேநரம் வி>ாதித்து
அண்ணாவின் பே>ண்டுபேகாளுக்கிணங்க மனம்
விட்டுப் பே சி அண்ணாவின் கருத்துப் டி தி.மு. கழக
Lட்ட திட்டப் புத்தகத்தில்; இன்றளவும் இடம்
பெ ற்றுள்ள,

குறிக்பேகாள்
அறிஞர் அண்ணா >குத்த குறிக்பேகாளுக்கு ஏற்
தமிழகம், ஆந்திரம், பேகரளம், கருநாடகம் ஆகி=
நான்கு பெமாழி >ழி மாநிலங்களிலும் இந்தி=
அரசுரிடைம ஒருடைமத்தன்டைம, அரசி=ல் அடைமப்புச்
Lட்டம் ஆகி=>ற்றுக்கு உட் ட்டு பெநருங்கி=
திராவிட கலாச்Lார கூட்டுறவு நில>ப் ாடு டு>து;
அரசி=ல் நிர்ண=ச் Lட்டத்தில் முழு நம்பிக்டைகயும்,
ற்றுறுதியும் பெகாண்டு Lமதர்மம், Lம=ச்

Lார்பின்டைம, ஜனநா=கம் ஆகி= லட்சி=ங்களில்
முழு ஈடு ாடும், ற்றும் பெகாண்டு இந்தி= நாட்டின்
இடைற=ாண்டைம, ஒற்றுடைம, ஒருடைமப் ாடு
ஆகி=>ற்டைறக் கட்டிக் காப் து;

பேகாட் ாடு
அறிஞர் அண்ணா அறிவுறுத்தி= கடடைம –
கண்ணி=ம் - கட்டுப் ாடு அடிப் டைடயில்,
அரசி=லில் ஜனநா=க உரிடைமகடைளப் ாதுகாத்து,
ஆதிக்கமற்ற Lமுதா=த்டைத அடைமத்திடவும்;
குத்தறிவு அடிப் டைடயில் மறுமலர்ச்சிக்கான
சீர்திருத்தப் ணி ஆற்றிடவும்; பெ ாருளாதாரத்
துடைறயில் >றுடைமடை= பெ>ன்று; Lமதர்ம
அடிப் டைடயில் எல்பேலாரும் நல்>ாழ்வு பெ ற
>ழி>டைக கண்டிடவும்; பிறபெமாழி ஆதிக்கத்திற்கு
இடங்பெகாடாமல் அந்தந்த மாநில பெமாழிகடைள
>ளர்த்திடவும், அடை>களுக்கான உரி= இடத்டைதப்
பெ ற்றுத் தரவும்; மத்தி= அரசில் குவிந்து கிடக்கும்

அதிகாரங்கள் ர>லாக்கப் ட்டு, மாநிலங்களில்
சு=ாட்சியும் – மத்தியில் கூட்டாட்சியும் (Autonomy for Autonomy for
States and Federation at Centre) உரு>ாகிடவும்
பெதாண்டாற்று>து என்று திருத்தப் ட்டு; அதுபே>
இன்டைறக்கும் நமது கழகத்தின் பெகாள்டைக,
குறிக்பேகாள், பேகாட் ாடுகளாக அடைமந்துள்ளன.
இந்தத் திருத்தம் தி.மு. கழகச் Lட்டதிட்டத்தில்
இடம்பெ ற; அண்ணா ஆற்றி= பெ ாதுக்குழு உடைர
எவ்>ாறு >ழிகாட்டுதலாக அடைமந்தது என டைத
அ>ரது டைகபெ=ழுத்துப் பிரதி >ாயிலாக ‘முரபெLாலி’
பெ>ளியிடு>து; அடைன>ருக்கும் அரி= >ாய்ப்பு.
கழகத்தின் கடந்த கால >ரலாற்டைறயும் – நாம் கடந்து
>ந்த ாடைதடை=யும் – அந்தக் கரடுமுரடான
ாடைதயில் நமது கரம் பிடித்து நமது அண்ணா
அ>ர்கள் எப் டி நம்டைம அடைழத்து >ந்துள்ளார்
என டைதயும் உன் பே ான்பேறார்க்கு விளக்கிடபே>
அண்ணா என் டைகயில் ஒப் டைடத்துச் பெLன்ற அந்தக்
கருவூலத்டைத பேம 3 முதல் பெ>ளியிடுகிபேறன்.
நாம் நடந்து >ந்த ாடைதடை= அறிந்துபெகாள்ள,
அண்ணா >ழிடை=ப் புரிந்துபெகாள்ள; நமது

குறிக்பேகாள், பேகாட் ாடு இ>ற்றில் பெதளி>ாக
விளங்கி அவ்>ாபேற பெL=ல் ட இது =ன் டும்
என்று நம்புகிபேறன்.
அன்புள்ள,
மு. க.
(Autonomy for 1.5.2003)
குறிப்பு:அண்ணா எழுதித் தந்த உடைர=டங்கி= அந்த
பேநாட்டுப் புத்தகத்தின் தடைலப்பு; “எண்ணித் துணிக
கருமம்” என் தாகும். அதனால்தான் இத்பெதாடருக்கு
அ>ர் டைகபெ=ழுத்டைதபே= தடைலப் ாகச்
சூட்டியுள்பேளன்.

திப்பு >ரலாறு
உடன்பிறப்பே ,
எதிர்ப் டும் நண் ர்கபேளா, உடன்பிறப்புகபேளா
எ>ராயினும் பேகட்கின்றனர்; எப் டி “எண்ணித்
துணிக கருமம்” என்ற தடைலப்பில் அண்ணா
அ>ர்கபேள தன் டைகப் ட எழுதி= அந்த பேநாட்டுப்
புத்தகத்டைத 40 ஆண்டுகள் ாதுகாத்து >ந்தீர்கள்
என்று!
தமிழில் மட்டுமல்ல; ஆங்கிலத்திலும் அபேத கருத்டைத
அ>ர் டைகப் ட ஒரு பேநாட்டுப் புத்தகத்தில்
எழுதியிருந்தார். அடைத என் அன்புக் கண்மணியும்,
அண்ணாவின் இத=த்தில் சிறந்த இடம்
பெ ற்ற>ருமான தம்பி முரபெLாலி மாறனிடம்
பெகாடுத்து டை>த்திருந்தார். அதில் சில க்கங்கடைள
அ>ர் வீட்டில் கடைற=ான் நுகரத் பெதாடங்கி=
காரணத்தால் அந்தக் டைகபெ=ழுத்துப் பிரதிடை=
மாறன், முரபெLாலி அலு>லகத்தில்

த்திரப் டுத்தியிருந்தார். 1991 ஆம் ஆண்டு ஆளுநர்
ஆட்சியில் மாற்றுக் கட்சிக் குண்டர்கள் முரபெLாலி
அலு>லகத்டைதத் தீக்கிடைர=ாக்கி=பே ாது, முரபெLாலி
டை ல்கள், புத்தகங்களுடன் அண்ணாவின் அந்த
ஆங்கிலக் டைகபெ=ழுத்துப் பிரதியும்
Lாம் லாக்கப் ட்டுவிட்டது.
அடைனத்து ஆ த்துகடைளயும் தாண்டி என்னிடம்
த்திரமாகப் ாதுகாக்கப் ட்டதுதான் அண்ணா
எழுதி= 301 க்கங்கள் பெகாண்ட இந்தக்
டைகபெ=ழுத்துப் பிரதி பேநாட்டுப் புத்தகம் “எண்ணித்
துணிக கருமம்” என் தாகும்.
இது தி. மு. கழகத்தின் லம் – லவீனம்
இரண்டைடயும் ஒளிவு மடைறவின்றி அண்ணா
அ>ர்களால் டம் பிடித்துக் காட்டப் டும்
பேநர்டைம=ான விமர்Lனம் என்பேற எடுத்துக்
பெகாள்ளலாம்.
தன் >லிடைமயும் – மாற்றார் >லிடைமயும் களம் புகும்
முன் கணக்கிடப் டல் பே>ண்டும் என்ற கருத்துக்கு
உரம் பேLர்க்கும் அறிவுடைரப் பெ ட்டகபேம
அண்ணாவின் இந்தக் டைகபெ=ழுத்து ஏடு!

அடக்குமுடைறபே=ற்கக் கூடி= – தி=ாகம் பெLய்=க்
கூடி= – இழப்புகடைள Lந்தித்துத் தீரபே>ண்டி=
எந்தபெ>ாரு பே ாராட்டமாயினும்; அதடைன அண்ணா
அ>ர்கள்; தன்னுடைட= அல்லது தன்னுடன் இருக்கக்
கூடி= நாடைலந்து பே ர்களின் மனத்திண்டைமடை=
மட்டும் கணக்கில் பெகாண்டு அந்தக் களத்தில்
அ>Lரப் ட்டு இறங்கு>தில்டைல. அ>ர்
தடைலடைமபே=ற்றிருந்த கால கட்டத்தில் கல்லக்குடி
பே ாராட்டம் – குலக்கல்வி எதிர்ப்புப் பே ாராட்டம் –
ரயில் நிறுத்தப் பே ாராட்டம் – இந்தித் திணிப்பு
எதிர்ப்புப் பே ாராட்டம் – விடைல>ாசி உ=ர்வு
எதிர்ப்புப் பே ாராட்டம் என எத்தடைனபே=ா
பே ாராட்டங்கள் நடைடபெ ற்றிருக்கின்றன.
ஆனால் பிரிவிடைனத் தடைடச் Lட்டத்டைத எதிர்த்து ஒரு
பே ாராட்டம் நடத்து>பெதன்றால்; கழகத்தினர்
>ாழ்வு றிபே ாகும் என் துடன் கழகபேம
றிபே ாகும் என்ற உண்டைமடை=; எவ்>ளவு
>லிவுமிக்க >ாதங்கடைள எடுத்து டை>த்து அண்ணா
கருத்தறிவித்தார் என் டைத இந்த “எண்ணித் துணிக
கருமம்!” என்ற அ>ரது டைகபெ=ழுத்து உடைர
பெதளி>ாக்குகிறது.

“ஆகா! திராவிட நாடு பெகாள்டைகடை= விட்டு
விட்டார்கள், பேகாடைழகள்!” என்று சில கட்சியினர்
எள்ளி நடைக=ாடினர். அப்பே ாதும்; காங்கிரஸ்
கட்சியின் Lார்பில் அடைமச்Lராக இருந்த பெ ரி=>ர்
க்த>த்Lலம் அ>ர்கள்; பிரிவிடைனக் பேகாரிக்டைகடை=
தி.மு.க. டைகவிட்டுவிட்டு; இந்தி= ஒருடைமப் ாட்டில்
நம்பிக்டைக பெகாண்டு நாட்டின் ஒற்றுடைமக்கும்
ாதுகாப்புக்கும் ஒத்துடைழப்பு தர
முன்>ந்தடைமக்காகப் ாராட்டு பெதரிவிப் தாக
அறிவித்தார்.
அ>டைரயும் மீறி அ>ரது காங்கிரஸ் கட்சியினர் –
மற்றும் மாற்று முகாமில் இருந்பேதார் – தி. மு. க.
எடுத்த முடிவு குறித்துப் ழித்தும் இழித்தும்
பே Lாமல் இல்டைல. அ>ர்களின் பேநாக்கம் என்ன
என் டைத அறிந்திருந்த அண்ணா அ>ர்கள் அடைதயும்
இந்தக் டைகபெ=ழுத்துக் கருவூலத்தில் ஆங்காங்கு
சுட்டிக்காட்டத் த>றவில்டைல.
● இந்தக் கருவூலத்டைத இவ்>ளவு நாள்
பெ>ளியிடாமல் இருந்த காரணம் என்ன?
● எப் டி இத்தடைன நாள் த்திரப் டுத்தினாய்?

இந்தக் பேகள்விகள் நிரம் எழத்தான் பெLய்யும்;
எழுகின்றன!
என்னிடம் த்திரமாக இருக்கும் பே>று சில
விஷ=ங்கள் எல்லா>ற்டைறயுபேம பெ>ளியிட்டுவிட
முடியுமா? அடை> எத்தடைன பே ருடைட= முகத்டைத
சுளிக்க டை>க்கும்; அகத்டைத சுருங்க டை>க்கும்!
அதனால்தான் அ>ற்டைற விடுத்து =ாருக்கும் இடர்
விடைளவிக்காத ஒரு அரசி=ல் >ரலாற்று ஏட்டிடைன
அண்ணாவின் டைகபெ=ழுத்து பெகாண்பேட நாடைள பேம 3
ஆம் நாள் முதல் முரபெLாலியில் பெ>ளியிடுகிபேறன்.
இந்தக் டைகபெ=ழுத்துப் பிரதி பேநாட்டுப் புத்தகத்டைத
மத்தி= நல்>ாழ்வுத் துடைற இடைண அடைமச்Lர் தம்பி
ராஜாவிடம் பேநற்டைற= தினம் இரவு காட்டிபேனன்.
அண்ணாவின் டைகபெ=ழுத்துக்கடைள ஒரு பேLர
இத்தடைன க்கங்கடைளப் ார்த்ததும்; அ>ர்
உணர்ச்சி>Lப் ட்டு அந்த எழுத்துகடைளத் பெதாட்டுக்
கும்பிட்டதும் கண்களில் ஒற்றிக் பெகாண்டதும்
நிடைனவில் நிடைலத்துவிட்ட நிகழ்ச்சி=ாகும்.
நாற் தாண்டு காலம் கண் பே ாலக் காத்த இந்தக்
கருவூலத்டைத இனியும் பெ>ளியிடாமல் இருப் தா?

எப்பே ாது பெ>ளியிடலாம்? என்று என்டைனத்
துடைளத்துக் பெகாண்டிருந்த பேகள்விக்கு; இதடைன
பெ>ளியிடு>தற்கான உரி= பேநரம் இதுதான் என்று
விடைட கிடைடத்தது.
எனபே> இப்பே ாது பெ>ளியிடப் டுகிறது. இதடைன
நமதி=க்கப் =ணத்தில் எதிர்ப் ட்ட திருப்பு
முடைனயில் எவ்>ளவு திறடைமயுடன் Lமாளித்து
வி த்தின்றி கழக >ாகனத்டைத அண்ணா
பெLலுத்தினார் என் தற்கு இந்தக் கருவூலபேம
கண்கண்ட Lான்று.
இடைள= தடைலமுடைறயினர்க்கு இப்பே ாபெதல்லாம்
இது பே ான்ற விஷ=ங்கடைள – >ரலாற்று
உண்டைமகடைளத் பெதரிந்து பெகாள்ளும் ஆர்>ம்
குடைறந்து >ரு>து; நான் எண்ணி
>ருந்துகின்ற>ற்றில் ஒன்றாகும்.

இனி=ா>து கழக உடன்பிறப்புகளும் இடைள=
தடைலமுடைறயினரும் இழந்துவிட்ட அந்த ஆர்>த்டைத
– ஒதுக்கி டை>த்துள்ள அந்த அக்கடைறடை= – திரும்ப்
பெ ற்று திராவிட இ=க்கத்துக்கு எல்லா >டைகயிலும்
அறிவு >ளம் பேLர்த்திட >ாரீர் என அடைழக்கிபேறன்.
அன்புள்ள,
மு. க.

திப்புடைர

உடன்பிறப்பே ,
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1963 இல் திராவிட
முன்பேனற்றக் கழகம், பிரிவிடைனக் பேகாரிக்டைகடை=க்
டைகவிட்டடைதபெ=ாட்டி அப்பே ாது நடைடபெ ற்ற
கழகப் பெ ாதுக்குழுவில் பெ ாதுக்குழு உறுப்பினர்கள்
மனம் விட்டு வி>ாதிப் தற்பெகன நமது தடைல>ர்
அறிஞர் அண்ணா அ>ர்கள் “எண்ணித் துணிக
கருமம்” என்ற தடைலப்பில் அ>ரது டைகப் ட எழுதி=
உடைரடை= பெ>ளியிடப் பே ா>தாக
அறிவித்திருந்பேதன்.
நம் இத= பே>ந்தர் அன்று எழுதி=டைத என் டைகயில்
ஒப் டைடத்தார். இன்று இந்தக் கருத்துக் கருவூலத்டைத
உன் டைகயில் ஒப் டைடக்கிபேறன். சிந்திக்க…..
பெL=ல் ட!......
அன்புள்ள
மு.க.
பேம-3-2003

எண்ணித் துணிக கருமம்

திராவிட முன்பேனற்றக் கழகத்திற்கு, இப்பே ாது, ஒரு
புதி=, முற்றிலும் தனித்தன்டைம >ாய்ந்த பெநருக்கடி
ஏற் ட்டிருக்கிறது.
பிரிவிடைனப் பே ச்டைLத் தடைட பெLய்யும் விதமாக,
இந்தி= அரசி=ல் Lட்டம் திருத்தப் டுகிறது.
இன்று உள்ள இந்தி= அரசி=ல் Lட்டம், ‘திராவிட
நாடு’ பேகட் தற்கான பே ச்சுரிடைம தரு>தாக
இருக்கிறது, எனபே> பிரிவிடைன பே சுபே>ார் மீது
நட>டிக்டைக எடுக்க முடைனந்தால், இந்தி= அரசி=ல்
Lட்டத்தின் பே ச்சுரிடைமடை= எடுத்துக் காட்டி
>ாதிடவும், >ழக்கில் பெ>ற்றி பெ றவும் >ழி
இருக்கிறது.
இது ற்றி, Lட்ட விற் ன்னர்கடைளக் கலந்து ார்த்த
பிறபேக இந்த முடிவுக்கு Lர்க்கார் >ந்தார்கள்.
இனி, பிரிவிடைன பே சுபே>ார் மீது நட>டிக்டைக எடுக்க
Lர்க்கார் முடைனயும்பே ாது, பே ச்சுரிடைமடை=க் காரணம்
காட்டி >ாதாட முடி=ாது.

பிரிவிடைனக்காக இனிப் பே சும் உரிடைம, தனி
ஆட்களுக்கும், லர் கூடிடும் அடைமப்புக்கும் இனி
கிடைடக்காது.
பிரிவிடைனடை= பேநாக்கமாகக் பெகாண்டு, ஒரு பே ச்சு
இருக்கவும் முடி=ாது, ஒரு அடைமப்பு இ=ங்கவும்
முடி=ாது.
மீறிப்பே சினால், என்ன விதமான தண்டடைன
விதிப் து, மீறி ஒரு அடைமப்பு இ=ங்கி >ந்தால்,
அதடைன எவ்விதம் கடைலப் து அல்லது அதில்
உள்பேளார் மீது எவ்விதமான தண்டடைன விதிப் து
என் து ற்றி ஒரு புதி= Lட்டம் விடைரவில்
நிடைறபே>ற்றப் டும்.
இது மட்டும் பே ாதாது என்று எண்ணி, Lர்க்கார்
இத்துடன் மற்பேறார் விதிடை=யும், Lட்டத்தில்
புகுத்தியுள்ளனர்.
பிரிவிடைன பே சு >ர்கடைள, பேதர்தலுக்கு நிற்க
முடி=ாத டி தடுப் து இந்த விதியின் பேநாக்கம்.

திராவிடநாடு பெ ற நான் ாடு டு >ன் என்று
கூறிக்பெகாண்டு =ாரும் பேதர்தலுக்கு நிற்க அனுமதி
கிடைடக்காது.
பேதர்தலுக்கு நிற்க விரும்பும் பே ாது, அ>ர்கடைளத்
பேதர்தல் அதிகாரிபே= பேகட் ார் – திராவிட நாடு
பிரிவிடைன உமது திட்டமா என்று. ஆம் என்று
பெLான்னால், பேதர்தலுக்கு நிற்க அனுமதி கிடைடக்காது;
மறுக்கப் ட்டுவிடும்.
ஆக, இந்தப் புதி= Lட்டம்;
1. திராவிட நாடு பிரிவிடைனக்கான
பிரLாரத்டைதத் தடுக்கிறது.
2. திராவிடநாடு பிரிவிடைனக்காக ஒரு
அடைமப்பு, கட்சி இ=ங்கு>டைதத் தடுக்கிறது.
3. திராவிடநாடு பிரிவிடைனப் பிரச்Lடைனடை=
டை>த்து பேதர்தலில் நிற்க முடி=ாத டியும்
பெLய்து விடுகிறது.
சுருக்கமாகச் பெLால்>தானால், இந்தப் புதி= Lட்டம்,
திராவிடநாடு பிரிவிடைனப் பிரLாரத்டைதயும், அந்தப்

பிரLாரத்தில் ஈடு ட்டுள்ள தி.மு. கழகத்டைதயும்,
அழித்துவிட முடைனகிறது.
தி. மு. கழகம் பிரிவிடைனப் பிரLாரமும் பெLய்= இடம்
இல்டைல.
தி. மு. கழகம், Lட்ட மன்றம், ாராளுமன்றம் பெLன்று
இடம் பெ றவும் >ழி அடைடக்கப் ட்டு விடுகிறது.
திராவிடநாடு பெ றும் >ழி என்ன என் து ற்றி நாம்
பே=ாசித்தபே ாது,
பே>ட்டுமுடைற=ா?
ஓட்டுமுடைற=ா?
என்று ார்த்ததில் எல்லாக் காரணங்கடைளயும்
சீர்தூக்கிப் ார்த்து, திராவிடநாடு பெ ற
ஓட்டுமுடைற
பேமற்பெகாள்ளப் ட பே>ண்டும் என்று முடிவு
பெLய்பேதாம். அதன் டிபே= பே>டைல பெLய்து >ந்ததில்,
கடந்த பெ ாதுத்பேதர்தலில்

34 இலட்Lம்
>ாக்காளர்களின் ஆதரவு பெ ற்பேறாம். 1967 பேதர்தலில்,
நமக்குக் கிடைடக்கக்கூடி= ஓட்டுகள் இரட்டிப்பு
ஆகக்கூடும் என்ற நம்பிக்டைகயும்
பெகாண்டிருக்கிபேறாம்.
நாம் நம்பிக்டைகக் பெகாண்டிருப் து மட்டுமல்ல, பிற
கட்சிகளும், நிடைலடைமகடைளக் க>னித்து, அடுத்து
>ரும் பெ ாதுத்பேதர்தலில், தி. மு. கழகம் மிகப்பெ ரி=
அளவு பெ>ற்றி பெ றும் என்று கூறுகின்றன.
தி. மு. க ஆளுங்கட்சி ஆகிவிடக்கூடும் என்று
கூறு>ாரும் உளர்.
புதி= Lட்டத்தின் விடைள>ாக, இந்த எண்ணங்கள்
=ாவும் மண்ணாகிப் பே ாகின்றன.
பிரிவிடைனக் பெகாள்டைகயுடன் ஒரு அடைமப்பு
இ=ங்கவும் >ழி இல்டைல, அந்தக் பெகாள்டைகயுடன்
பேதர்தலுக்கு நிற்கவும் அனுமதி இல்டைல.

ஆக, பிரLாரம், அடைமப்பு, Lட்டமன்றத்தில் இடம்
பெ ற்றல் கிடைடக்கத்தக்க ஓட்டுமுடைற எனும் =ாவும்,
ஒழிக்கப் ட்டுவிட Lட்டம் >ந்திருக்கிறது.
பே>ட்டுமுடைறடை= முன்பே ஒதுக்கிவிட்பேடாம்.
பே>ட்டுமுடைறடை= பேமற்பெகாள்ள என்றும் ஒருப் டப்
பே ா>தில்டைல.
ஓட்டுமுடைற பேமற்பெகாண்பேடாம். அதிபேல
டிப் டி=ான முன்பேனற்றம் கண்பேடாம்.
அடுத்து>ரும் பேதர்தலில், மிகப்பெ ரி= லன்
கிடைடக்கும் என்று நம்புகிபேறாம் - இந்நிடைலயில்
ஓட்டுமுடைறயும், Lட்டத்தால் றிக்கப் ட்டுப்
பே ாகிறது.
தி. மு. கழகத்டைத ஒடுக்க, பிரLாரம் பெLய்பே>ார் மீது
கடுடைம=ான நட>டிக்டைக எடுக்கத்தக்க Lட்டம்
பெகாண்டு>ர Lர்க்கார் மு=ற்சிப் ார்கள் என்று நாம்
எதிர் ார்த்த>ர்கள்; அடக்குமுடைறடை= ஏற்றுக்
பெகாள்ள பே>ண்டும் என்ற உறுதிடை=த்
பெதரிவித்த>ர்கள்.

அத்தடைக= அடக்குமுடைற ஏற் ட்டு, லர் தம்டைமப்
லி பெகாடுத்துக் பெகாள்>தன் மூலம், பெகாள்டைக உரம்
பெ றும், மக்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைடக்கும்,
அடக்குமுடைறடை= ஏற்றுக் பெகாள்பே>ாரிடம் ாLம்
பெகாண்டு, ல இலட்Lக் கணக்கான>ர்கள் தி. மு.
கழகத்துக்கு ஆதர>ாளர்கள் ஆ>ர், அ>ர்களின்
ஆதரவினால், பேதர்தலில் தி. மு. கழகம், பெ>ற்றி பேமல்
பெ>ற்றி பெ றும், அந்த பெ>ற்றிகளின் மூலம், தி. மு.
கழகக் பெகாள்டைககளுக்கு, நாட்டு மக்கள் தந்து >ரும்
ஆதரவு எப் டி >ளர்ந்து >ருகிறது என் தடைன
உலகம் உணரும், உலகம் உணரு>தால் எற் டும்
நிடைலடைம, அரசினரின் அடக்கு முடைறப் பே ாக்கிபேல
ஒரு மாற்றத்டைத ஏற் டுத்தும், என் து நமது
எண்ணம்; நமது விளக்கம்.
அடைரக்க அடைரக்கச் Lந்தனம் மணக்கும் என்றும்
அடிக்க அடிக்க ந்து எழும்பும் என்றும் நாம்
பெLான்னதன் பெ ாருளும் இடைத ஒட்டித்தான்;
அடக்குமுடைறக் பெகாடுடைமடை= ஏற்றுக்பெகாள்ள
ஏற்றுக்பெகாள்ள, பெகாள்டைகயிடம் மக்கள் காட்டும்
ஆதரவு பெ ருகும், அதன் காரணமாக கழகம்
பெLல்>ாக்குப் பெ றும், அந்தச் பெLல்>ாக்கு

காரணமாக, திராவிடநாடு பெகாள்டைக பெ>ற்றி
அடைடயும் என் துதான் பெ ாருள்.
Lந்தனம், அடைரக்கப் டாமல், பெநருப்பில்
வீLப் டுமானால், கிளம்பிடும் மணம் =ன்
தரு>தாக அடைம=ாது.
இப்பே ாது பெகாண்டு >ரப் ட்டுள்ள Lட்டம்,
Lந்தனத்டைத அடைரப் தாக அடைம=வில்டைல,
Lந்தனக்கட்டைடடை= பெநருப்பில் எறி>தாக
அடைமகிறது.

இ=ங்கும் ஒரு அடைமப்பு இருக்க இடம் தரவில்டைல,
Lட்டம்.
இப்பே ாது உள்ள அடைமப்பு மட்டுமல்ல, இனி
எப்பே ாது, எ>ர் கூடி, இதற்காக ஒரு அடைமப்பு
ஏற் டுத்தினாலும், அந்த அடைமப்பு, Lட்டத்தின்
காரணமாக அழிக்கப் டும்.

நாம், அடக்குமுடைறடை= எதிர்த்து நிற் து என்ற உறுதி
காட்டி=பே ாது, நமது கழகம் பேமற்பெகாள்ளும்
நட>டிக்டைககடைள ஒடுக்க Lட்டம் >ரும் என்று
எதிர் ார்த்பேதாம். இப்பே ாது >ந்திருப் பேதா, கழக
நட>டிக்டைகடை= ஒடுக்கு>து அல்ல, கழகத்தின்
மூலாதாரக் பெகாள்டைகடை=, கழக அடைமப்டை , கழகம்
பேதர்தலில் ஈடு டு>டைத; இம்மூன்டைறயும்
ஒடுக்கிவிடு>தாக அடைமந்திருக்கிறது.
கழகத்டைதத் தடைட பெLய்= ஒரு Lட்டம் >ந்திருந்தால்
கூடப் ர>ாயில்டைல – ஏபெனனில், தடைட
பெLய்=ப் ட்ட கழகம், சில ஆண்டுகபேளா, ல
ஆண்டுகபேளா, ஆன பிறகு, மீண்டும் இ=ங்க >ழி
ஏற் டக்கூடும்.
ஆனால், இப்பே ாது >ந்திருக்கும் Lட்டம், பிரிவிடைன
பே சும்பே ாபெதல்லாம் தண்டடைன. பிரிவிடைனக்காக
ஒரு அடைமப்பு ஏற் டுத்தும் பே ாபெதல்லாம்
தண்டடைன. பிரிவிடைனக்காக, பேதர்தலில் நிற்க
விரும்பும் பே ாபெதல்லாம் அனுமதி மறுப்பு, என்ற
முடைறயில் இருக்கிறது.

இந்த முழு>டி>த்டைதயும் முழுப்பெ ாருடைளயும்
நன்கு அறிந்த பிறபேக, என்ன பெLய்>து என் து ற்றி
பே=ாசிக்க பே>ண்டுபேம=ன்றி, தடைடச் Lட்டம்
>ந்திருக்கிறது, உடைடத்பெதறிபே>ாம் என்று எண்ணிக்
பெகாள்>திபேல, பெ ாருள் இல்டைல, லன்
கிடைடக்காது, பெ ாறுப் ானதாகவும் அத்தடைக=
பே ாக்டைகக் கருத முடி=ாது.
>ந்திருக்கும் நிடைலடைம, தி. மு. கழகம்,தடைடச்
Lட்டத்டைத மீறு>தன் மூலம், பிரிவிடைனடை=ப்
பே Lலாம், ஒரு முடைற – கடைடசி முடைற என்ற
அளவில்!
பிரிவிடைனக்காகத்தான் இந்த அடைமப்பு என்று கூறி,
அதன் காரணமாக அதில் உள்ள>ர்கள் பே ரில்
நட>டிக்டைக எடுத்தும், கழக இதழ்கள், இடங்கள்
ஆகி=>ற்டைறப் றிமுதல் பெLய்தும் Lர்க்காராக
கழகத்டைத உடைடத்பெதறி= இடம் ஏற் டச்
பெLய்=லாம். ஆனால் மீண்டும் ஒரு அடைமப்பு எழாது;
எழ >ழி பேகாலி=தும், இபேத நிடைல அதற்கும்.
பேதர்தலில், பிரிவிடைன இடம் பெ றச் பெLய்= இ=லாது.

பே>று>டைகயிபேல இடைதக் கூறு>தானால், கடைடசி
தாக்குதல் – தீரமான பே ார் – இறுதி - என்ற
முடைறயில், கட்டங்கள் அடைமயும்.
Lட்டத்டைத எதிர்த்துத் திராவிடநாடு பிரிவிடைனக்காகப்
பே சி=>ர்கள், அடைமப்பு நடத்து >ர்கள்,
சிடைறயிலிருந்து பெ>ளி>ரும் >டைரயில் பெ>ளிபே=,
பிரிவிடைனப் பிரLாரம் இருக்காது, பிரிவிடைனக்
பெகாள்டைகக்கான அடைமப்பு இ=ங்காது.
சிடைறயிலிருந்து பெ>ளி>ந்ததும், அ>ர்கள் மீண்டும்,
பிரிவிடைனப் பிரLாரம் பெLய்=, பிரிவிடைனக்
பெகாள்டைகக்காக அடைமப்பு ஏற் டுத்த முடைன=லாம்;
முடைனந்ததும் மீண்டும் Lட்டம் குறுக்கிடும்; மீண்டும்
சிடைற; மீண்டும் பெ>ளிபே= பிரிவிடைனப் பிரLாரம்
இருக்காது, பிரிவிடைனக்கான அடைமப்பு இ=ங்காது.
தண்டடைன ஐந்து ஆண்டுகள் என்று கணக்குக்காக
டை>த்துக் பெகாண்டு ார்த்தால், பிரிவிடைனப் பிரLாரம்
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடைற, ஒரு நாள்,
நடத்தப் ட >ழி ஏற் டும்.
பிரLாரம் என்று, இதடைனக் பெகாள்ள முடி=ாது;
தடைடடை= மீறுதல் என்றுதான் பெ ாருள் டும்.

பிரLாரம் என் து, பெதாடர்ந்து நடத்தப் டு>து;
விட்டு விட்டு அல்ல; சில ஆண்டுக்கு ஒரு முடைற
அல்ல.
பிரLாரம் என் து, விளக்கம் – எதிர்ப்புக்கு மறுப்பு –
மனமாற்றம் ஏற் டுத்து>து – ஆதரவு திரட்டு>து –
என அடைம>து. சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடைற தடைட
மீறப் டும் நிகழ்ச்சி=ாக இருப் து, பிரLாரம் அல்ல.
இதடைனயும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது.
ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முடைற, ஒரு தடடை>,
பிரிவிடைன பே L >ாய்ப்பு கிடைடக்கும் அளவுக்குக்
கூட, பேதர்தலில் நிற்க, >ாய்ப்பு கிடைடக்காது.
ஆக, முன்பு எடுத்துக் காட்டி= டி, Lட்டத்டைத
எதிர்த்து நிற் து என்றால், கடைடசி கட்டத்துக்கு நாம்,
நமது மனடைதத் த=ாராக்கிக் பெகாள்ள பே>ண்டும்.
கழகம் அழிக்கப் ட்டுப் பே ா>து ற்றி, நாம் நமது
மனதுக்கு Lாந்தி பேதடிக்பெகாள்ள பே>ண்டும்.

ஓட்டுமுடைறடை= பேமற்பெகாள்>து என் து ற்றி=
நம்பிக்டைக றிக்கப் ட்டு விடு>தற்கு இடம் தர
பே>ண்டும்.
சுருங்கச் பெLான்னால், தனி ஆள், தற்பெகாடைல பெLய்து
பெகாள்ள, சில நிடைலடைம காரணமாக ஒரு முடிவுக்கு
>ரு>து பே ால, தி. மு. கழகம் தன்டைனத் தாபேன
அழித்துக் பெகாள்ள முன் >ரபே>ண்டும்.
அதன் காரணமாகவும் அதற்குப் பிறகும்,
நாட்டிபேல பெ ருங்பெகாந்தளிப்பு ஏற் டலாம்.
தி.மு. கழகம் புதிது புதிதாக அடைமக்கப் டலாம்
தடைட மீறி, பிரிவிடைனப் பிரLாரம் பெLய்த டி இருக்க,
பெதாடர்ந்து, ல ஆண்டுகளுக்கு பெகாள்டைக=ாளர்
கிளம்பி= டி இருக்கலாம்.
கிளர்ச்சிகள் >லிவு பெ ற்று, Lர்க்காருக்குச் Lங்கடம்
ஏற் ட்டு, அ>ர்கபேள தடைடச் Lட்டத்டைத ரத்து
பெLய்=லாம்.

என்ற ல கூறத்பேதான்றும்; லர் கூறு>ர்; சிலர்
கூறுகின்றனர்.
இடை>கபெளல்லாம் நடைடபெ றும் என்று எதிர் ார்த்து,
இப்பே ாது, தடைடச் Lட்டத்டைத எதிர்த்து நிற் து
என் து, மனதுக்குத் பெதம்பு தரும், ஐ=ம் இல்டைல;
ஆனால் இடை> நடைடபெ றாவிட்டால், இடை>
நடைடபெ றும் என்று நம்பிக் பெகாண்டு பெதம் ாக,
சிடைற பெLன்ற>ர்கள், மனம் உடைடந்து பெ>ளிபே=
>ருகிற நிடைலடைம ஏற் ட்டு விடுமானால், தாங்க
முடி=ாத பே>தடைன=ாகிவிடும்.

இடை>கள் நடைடபெ ற பே>ண்டுமானால், முதலில்
பெ ாதுமக்கள் மனதில் பெகாந்தளிப்பும், நம்டைமப்
ற்றி= உருக்கமும் ஏற் டத்தக்க அளவுக்கு,
தடைடச்Lட்டத்டைத எதிர்த்து நீண்டகாலச்
சிடைற>ாLத்துக்குத் தம்டைம உட் டுத்திக் பெகாள்ளக்
கூடி=>ர்களின் பெதாடைக,
ஒரு இலட்Lம் அல்லது, மிகக்குடைற>ான கணக்பேக
பே ாதும் என்று எடுத்துக் பெகாண்டாலும்

50000 பே>ண்டும்.
இவ்>ளவு பே ராகிலும் கடுஞ்சிடைற>ாLத்டைதப் ல
ஆண்டுகள் பேமற்பெகாள்ள முன்>ருகின்றனர்
என்றால்தான், தடைடச்Lட்டத்டைத மீறு>தற்கு ஒரு
மதிப்பு கிடைடக்கும்; மக்களிடம் நம்டைமப் ற்றி=
உருக்கமும், Lர்க்கார் ற்றி கLப்பும் பெகாந்தளிக்கும்.
இந்த எண்ணிக்டைக கிடைடக்க >ழி இருக்கிறதா?
இந்த எண்ணிக்டைக கிடைடக்கத்தக்க விதத்தில்,
திட்டமிட பேதாழர்கடைளத் திரட்ட, பேதடை>ப் டும்
காலம் கிடைடக்குமா?
இதற்கான மு=ற்சியில் முக்கி=மான>ர்கள் ஈடு ட
முடைனயும்பே ாது, Lர்க்கார் அ>ர்கடைளச் சும்மா
விட்டுடை>க்குமா?
தடைடடை= மீறு>து எப் டி, தண்டிக்கப் டத்தக்க
குற்றமாகிறபேதா, அபேத பே ால, தடைடடை=
மீறச்பெLால்லி, ஆர்>ம் காட்டு>து, பிரLாரம்
பெLய்>து, பேதாழர்கடைளத் திரட்டு>து,
ஆகி=டை>களும் குற்றபேம=ாகும்.

இதற்குத் பேதடை>ப் டும் காலம் நமக்குக்
கிடைடக்கத்தக்க முடைறயில் Lர்க்கார் இருந்துவிடும்
என்று நான் கருதவில்டைல.
என்டைனப் பெ ாறுத்த>டைரயில், குறிப்பிடப் ட்டுள்ள
எண்ணிக்டைக கிடைடப் பேத இ=லாது என் துதான்
இப்பே ாது என் எண்ணமாக இருந்து>ருகிறது.
ஆர்>க்குடைறவு, கஷ்டநஷ்டம் ஏற் திபேல தளர்ச்சி,
பெகாள்டைகயிபேல பிடித்தமற்ற பே ாக்கு, என்னிடம்
ற்றுக் குடைறவு – இடை> அல்ல,
பெ ரும் ாலான>ர்கள், கடுந்தண்டடைன ஏற்கத்
த=ங்கு>தற்கான காரணங்கள்.
நமது கழகத்தில் ஈடு டு >ர்களில்,
மிகப்பெ ரும் ாலான>ர்கள் ஏடைழகள், நடுத்தர
>குப்பினர், சிறுகடைட நடத்துபே>ார், மாத ஊதி=ம்
பெ றுபே>ார், தினக்கூலி – இப் டிப் ட்ட>ர்கள்.
இ>ர்கள், உடைழத்துத்தான் தத்தமது குடும் த்டைதக்
காப் ாற்றித் தீர பே>ண்டி= நிடைல இருக்கிறது.

இ>ர்கள் சில ஆண்டுகள் சிடைறயில் இருந்தாலும்,
தன்டைனத்தாபேன காப் ாற்றிக் பெகாள்ளக்கூடி=
நிடைலயில் அந்தக் குடும் ங்கள் இல்டைல.
அப் டிப் ட்ட குடும் ங்கடைளக் காப் ாற்றும்
பெ ாறுப்பு ஏற்றுக்பெகாள்ளும் நிடைலயில், கழகமும்
இல்டைல.
சில பேதாழர்களின் மடைற>ால், குடும் ம் கதி=ற்று
பே ாகும்பே ாது, டைகபெகாடுத்து உத>, கழகம்
இப்பே ாது எடுத்துக் பெகாள்ளும் மு=ற்சிபே=, >ர >ர,
கடினமானதாகி >ருகிறது.
காங்கிரஸ், திலகர் சு=ராஜ்= நிதி பே ான்றடை>கடைளத்
திரட்டி டை>த்துக் பெகாண்டிருந்ததாலும், பெ ரி=
புள்ளிகள் காங்கிரசுக்கு க்க லமாக இருந்ததாலும்,
சிடைற பெLன்ற பேதாழர்களின், குடும்ப் ாதுகாப்புக்காக
ஓரளவு ண உதவி பெLய்= முடிந்தது.
சிடைறயிபேல தாங்கள் கஷ்டப் ட்டாலும், குடும் ம்
கலகலத்துப் பே ாகவில்டைல என்ற நிடைனப்பு
சிடைறயிலுள்பேளாருக்கு, மன நிம்மதிடை=க்
பெகாடுத்தது.

அன்றாடம் ாடு ட்டுப் ணம் பெ ற்றுக்
குடும் த்டைதக் காப் ாற்றித் தீரபே>ண்டி=>ர்கள்
அல்ல, டாக்டர், >க்கீல், >ாணி க் குடும் த்தினர்,
நிலச்சு>ார்தார், ஆகி=>ர்கபேள பெ ரும் ாலும்
நீண்டகாலச் சிடைற>ாLம் ஏற்றுக்பெகாண்டனர்.
நமது கழகத்து நிடைலடைம அவ்விதம் இல்டைல.
நீண்டகாலச் சிடைற>ாLத்தின் காரணமாக, ல
குடும் ங்கள் சிதறுண்டுப் பே ாய்விடக்கூடும்.
ஏதாகிலும் ஓரளவு உதவி=ா>து திரட்டித்தர
>ழிகிடைடத்தாலும் அதடைனச் பெLய்=, கழகம்
இல்டைல; ஏபெனனில், Lட்டம் காரணமாக கழகம்
இ=ங்கப் பே ா>தில்டைல.
இந்தநிடைலயில், ஐம் தாயிரம் பே ர் நீண்டகாலச்
சிடைறக்கும், தமது குடும் ங்கள் ற்றி= க>டைல=ற்ற
மனப்பே ாக்குக் பெகாள் >ர்களாக கிடைடக்க
பே>ண்டும். கிடைடப் ார்களா?
கிடைடப் ார்கள் என்று ஆர்>ம் காரணமாகக்
கூறு >ர்கள், கிடைடக்கவில்டைல என் டைத
அனு >த்திபேல காண் ார்களானால், மனம்

உடைடயும் நிடைல பெ று>ர், பெகாள்டைகயிபேல
அ>நம்பிக்டைக ஏற் டும், பெ ாது>ாழ்வு என் தன்
மீபேத அரு>ருப்பு ஏற் டும், பெ ாதுமக்களிடபேம
பெ>றுப்பு பெகாள்>ர்.
கிடைடக்கத்தக்க விதமாக நமது கழக அடைமப்பு
இல்டைல என் டைத உணரும் பே ாது, திடுக்கிட
பேநரிடும், ஆனால் நிடைலடைம அதுதான் – அதடைன
மடைறத்துப் =ன் இல்டைல. புண்டைண புனுகு
பெகாண்டு மடைறத்தல் கூடாது.
இந்த என் எண்ணம் >லிவு பெ ற்றதற்குக் காரணம்,
ஜூடைல பே ாராட்டம், எனக்குத் தந்த கLப்புள்ள
அனு >மாகும்.
நான் திருப்தி அடைட=த்தக்க விதத்தில் நிடைலடைம
அடைம=வில்டைல என் டைத நான் மடைறக்க
விரும் வில்டைல.
முன்கூட்டித் திட்டமிடாதது, பே ாதுமான
முன்பேனற் ாடுகள் பெLய்து பெகாள்ளாதது, ஜூடைல
கிளர்ச்சியிபேல நாம் கண்ட Lரிவுக்கு ஓரளவு காரணம்
– உணருகிபேறன்.

ஆனால் நிச்L=மாக தண்டடைன சில
மாதங்களுக்குத்தான் என்று திட்ட>ட்டமாகத்
பெதரிந்திருந்த நிடைலயிலும், கிளர்ச்சியிபேல ஈடு டும்
ஆர்>மும், சிடைறயிபேல அடைட ட்டுக் கிடக்க
ஒருப் டும் மனப் ாங்கும், எவ்>ளவு குடைற>ாக
இருந்தது என் டைத எண்ணிப் ார்க்கும்பே ாது,
நீண்டகாலச் சிடைற>ாLம் பேமற்பெகாள்ளும்
துணிவுடனும், குடும் நிடைல ற்றி கலங்காத
பே ாக்குடனும், ஐம் தனாயிரம் பே ர் அல்ல, ஐந்து
ஆயிரம் பே ராகினும் கிடைடப் ார்களா என் தில்
எனக்கு மிகுந்த ஐ=ப் ாடு – அதடைன நான் மடைறக்க
இ=லவில்டைல – மிக முக்கி=மான பேநரத்தில்
அதடைன மடைறப் து தீதும் கூட.
குடைறந்தது 50 ஆயிரம் பே ரா>து, தடைடடை= மீறினால்,
கழகபேம அழிக்கப் ட்டுப் பே ானாலும், >ரலாறு
சிறப் ானதாக அடைமயும், மதிப்பு மங்காது.
எண்ணிக்டைகயும் குடைறந்து, கழகமும் கடைலந்து
பே ானால் காலத்துக்கும், இழிநிடைல, ழிச்பெLால்
நமக்பெகல்லாம்.

என்னபேமா என்று எண்ணிக் பெகாண்டிருந்பேதாம்,
இவ்>ளவுதானா, தி. மு. க.? என்று எங்கும் ஏளனம்
கிளம்பும்.
சிடைறயில் உள்ள>ர்கள் இதடைனயும் தாங்கிக்
பெகாண்டு, கழகம் கடைல>டைதயும் ார்த்துக் பெகாண்டு,
மீண்டும் ணி=ாற்றும் மனநிடைல பெ ற முடியும்
என்று நான் எண்ணவில்டைல. இந்நிடைலயில்
பிரிவிடைனப் பிரLாரம் நின்றுவிடு>து, கழக
அடைமப்பு கடைலந்து பே ா>து, பேதர்தலில் ஈடு ட >ழி
இல்லாது பே ா>து என் து மட்டும் அல்லாமல்,
சிடைற பெLன்ற>ர்கள், பிறகு, பெL=லற்றுப்
பே ாய்விடும் ரிதா கரமான நிடைலடைமயும்
ஏற் ட்டுவிடும்.
எண்ணிக்டைக மிகவும் குடைறந்து பே ானால், தடைட
மீறும் நிகழ்ச்சிக்கு மதிப்பு இல்லாது பே ா>துடன்,
பெ ாதுமக்கள் மனதில் ஒரு உருக்கபேமா,
பெகாந்தளிப்பே ா, ஏற் டாது.
எத்தடைனபே=ா நிகழ்ச்சிகளிபேல இதுவும் ஒன்று என்ற
அளவிலும், எத்தடைனபே=ா பெகாடுடைமகடைள
காங்கிரஸ் பெLய்கிறது, அதிபேல இதுவும் ஒன்று என்ற

முடைறயிலும், பெ ாதுமக்கள் ‘தடைட மீறல் நிகழ்ச்சி’
ற்றிப் பே சு>ார்கள், ரிந்து பே L முற் ட
மாட்டார்கள்.
இப்பே ாது நாம் பே=ாசித்த >டைரயில், ஏற் டக்கூடி=
நிடைலடைம எப் டி இருக்கும் என் டைத
நிடைனவு டுத்திக் பெகாள்பே>ாம்.
தடைடச்Lட்டம் அமுலுக்கு >ருகிறது
மீறிச்சிலர், பிரிவிடைனப் பிரLாரம் பெLய்கிறார்கள்,
சிடைற பெLல்கிறார்கள்.
கழக அடைமப்பு கடைலகிறது
சிடைற பெLல்லாத>ர்கள் கழகத்டைத விட்டு
விலகுகிறார்கள்.
சிடைறயில் அடைட ட்ட>ர்கள், பே>று லர் தடைட
மீறவில்டைலபே= என்ற >ருத்தத்டைதச் சுமந்து
பெகாண்டு இருக்கிறார்கள்.

கழகம் கடைலந்து பே ான நிடைலயில், பிரிவிடைன
பே சுபே>ார் கிடைடக்காத நிடைலயில், சிடைறயிலிருந்து
பெ>ளி >ருகிறார்கள்.
மனம் உடைடந்த நிடைலயில் இதில் லர்
பெ ாது>ாழ்வுத் துடைறடை= விட்பேட விலகிக்
பெகாள்கிறார்கள்.
மிகச்சிலர், மீண்டும் பிரிவிடைன பே சி, சிடைற
பெLல்கிறார்கள்.
பெ ாது>ாழ்வுத்துடைறயில் கழகம் இல்டைல.
பெ ாது>ாழ்வுத்துடைறயில் பிரிவிடைன ற்றி=
பிரLாரம் இல்டைல.
திட்டமிடாமல், விடைளவு ற்றி= கணக்கு
எடுக்காமல், மனித இ=ல்பிடைன ஆரா=ாமல், கழகத்
பேதாழர்களின் மனப் ாங்கிடைன க>னிக்காமல், தடைட
மீறினால் ஏற் டக்கூடி= நிடைல இது.

இனி, பெ ாதுமக்கள், கிளர்ச்சி நடத்தி, Lர்க்காரின்
பே ாக்டைக மாற்றத்தக்க நிடைலடைம
ஏற் டுத்து>ார்களா என் தடைனக் க>னிக்கலாம்.
ஒரு இலட்Lம் பே ரா>து சிடைறப் ட்டால்,
பெ ாதுமக்கள் மனம் பெகாந்தளிக்கும் என்று
குறிப்பிட்பேடன்.
இந்தக் பெகாந்தளிப்பு பெ ாதுமக்களிடம் ஏற் ட்டால்;
1. அடைலஅடைல=ாகப் லர் தடைடமீறக்
கிளம் லாம்.
2. கண்டனக்கிளர்ச்சிகள் நடத்தலாம்; கலகம்
விடைள=லாம்.
3. ஆட்சி=ாளர்கடைளப் தவியில் இருந்து கீபேழ
இறக்க முடைன=லாம்.
இடை> நடைடபெ றலாம் என்று நிடைனக்கும் பே ாது,
சுடை>=ாக இருக்கிறது – இருக்கும்.
ஆனால் பெ ாதுமக்கள் - என்று நாம் இப்பே ாது
குறிப்பிடு>து =ாடைர? என்றால்

தடைடடை= மீற பே>ண்டும் என்ற துடிப்பு
பெகாண்ட>ர்கள் பே ாக, மீதமுள்ள>ர்களில், பே>று
கட்சிகளில் ஈடு டாத, பெ ாதுத்துடைறயில் நாட்டம்
பெLலுத்துகிற மக்கடைள.
இ>ர்களின் எண்ணிக்டைக எவ்>ளவு இருக்கும் –
இ=ல்பு எவ்விதம் அடைமயும் என் தடைனயும்
கணக்கிட்டு அறி= பே>ண்டும்.
குடும் க்க>டைல=ற்று ல ஆண்டு சிடைற>ாLம் ஏற்க
50 ஆயிரம் பே ர்கள் கிடைடப் து கடினம், அதற்கான
திட்டமிட பேநரம் இல்டைல, Lர்க்கார் விட்டு டை>க்காது
என்ற கருத்துடைட= நான், தடைடடை= மீற நமக்குப்
பிறகு – அடைல அடைல=ாக மக்கள் முன்>ரு>ர்,
என் தடைன நிடைனத்துப் ார்க்கக்கூட முடி=வில்டைல.
இப்பே ாது அந்த எழுச்சி, ஆர்>ம் எழாதிருக்கலாம்,
ஆனால் நாபெமல்லாம் சிடைறப் ட்ட பிறகு, ஆர்>ம்
பெகாழுந்துவிட்டுக் கிளம்பும் என்று
கூறு>ார்களானால், நான் அதடைன எங்கனம் ஏற்றுக்
பெகாள்ளத் துணிவு பெ ற இ=லும்?

பெ ாதுமக்களின் மனம் பெநகிழத்தக்க
அளவுக்காகிலும், நம்மில் ல ஆயிர>ர் சிடைற
பெLன்றால்;
கண்டனக் கிளர்ச்சிகள் நடத்தலாம்.
கலகம் எழலாம்.
நம்மிடம் ற்று பெகாண்ட சிலர், பெ>ளிபே= இருந்தால்
மட்டுபேம, இது கூட ஏற் ட இ=லும்.
ஏற் டும்பே ாது, அது மாபெ ரும் புரட்சி=ாகி, ஆட்சி
கவிழ்க்கப் டும், என்பெறல்லாம் எண்ணி என்டைன
நாபேன ஏமாற்றிக் பெகாள்ளத் த=ாரில் இல்டைல.
கிளர்ச்சிகள் நடக்கும் – கண்டன ஊர்>லம் – கடைட
அடைடப்பு பே ான்றன.
தடி=டி, துப் ாக்கிப் பிரபே=ாகம் என்ற முடைறகடைளச்
Lர்க்கார் பேமற்பெகாள்ளும்.
சில மணி பேநரத்தில் நிடைலடைம கட்டுக்கு
அடங்கி=தாக அறிவிக்கப் ட்டவிடும். கண்டனக்

கிளர்ச்சிடை= ஒடுக்க, Lர்க்கார் பேமலும் சில
பெகாடுடைமகடைள பேமற்பெகாள்ளும், அந்தக்
பெகாடுடைமகடைளத் தாங்கிக் பெகாள்ள இ=லாத
நிடைலயில், கிளர்ச்சி நடத்திபேனார் ஓய்ந்து பே ா>ர்.
இவ்>ளவுதான் நடைடபெ றக்கூடும் – இதற்கும்,
நம்மிடம் ற்றும் ாLமும் பெகாண்ட சிலரா>து,
நம்பேமாடு சிடைறக்கு >ந்துவிடாமல், பெ>ளிபே=
இருந்தால்.
இல்டைலபெ=ன்றால், பெLய்தி டித்து, >ருத்தம்
பெகாண்டு, பெ ாதுமக்கள்; திடைகத்துப்பே ாய் நிற் ர்;
பெL=லாற்ற முடைன=மாட்டார்கள்.
அடைல அடைல=ாகத் தடைட மீறு>டைதவிட, கண்டனக்
கிளர்ச்சிகள் நடத்து>டைதவிட பெ ாதுமக்கள்,
ஆட்சியில் உள்ள>ர்கடைள கீபேழ இறக்கும்
காரி=த்டைதச் பெLய்= முடியும்.
ஒவ்பெ>ாரு மனக்கLப்பு ஏற் டும்பே ாதும்,
பெ ாதுமக்கள், இந்த எண்ணம்தான் பெகாள்கிறார்கள் தவி கிடைடத்துவிட்டதால் ஆட்டபெமல்லாம்
ஆடுகிறார்கள் – இருக்கட்டும் – இருக்கட்டும் –

அடுத்த பேதர்தல் >ரட்டும் – இ>ர்கடைள கீபேழ இறக்கி
விடுகிபேறாம்! – என்று பே சுகிறார்கள்.
இது Lட்டப் டி அனுமதிக்கப் ட்டுள்ள உரிடைம.
இதடைனச் பெLய்>தில் பெ ாதுமக்கள் சிடைற>ாLக்
பெகாடுடைமடை=ப் பெ றப்பே ா>தில்டைல - எனபே>
தீரமாகப் ணி=ாற்றக்கூடும்; பெ>ற்றி கிட்டக்கூடும்.
பெ ாது>ாழ்வுத்துடைறக்பெகன அடைமந்துள்ள
இலக்கணபேம இதுதான் – பெகாடுடைமகடைள எதிர்த்து
கஷ்டநஷ்டம் ஏற் >ர்கள் சிலர் – அ>ர்கள் தமக்காக
கஷ்டநஷ்டம் ஏற்றனர் என் து அறிந்து, உருகி,
அ>ர்களிடம் ஆதரவு காட்டவும், அ>ர்கடைள
பெகாடுடைமக்கு ஆளாக்கிபேனாரிடம் பெ>றுப்பு
பெகாள்ளவும், ல்லாயிர>ர், அ>ர்கள் தமக்குச்
Lட்டப் டி கிடைடக்கும் உரிடைமடை=ப் =ன் டுத்தி,
பேதர்தலில் பெகாடுடைம=ாளர்கடைள விரட்டி விடு>து –
இதுதான் பெ ாது>ான நடைடமுடைற.
பெ ாதுமக்களுக்கு, நம்மிடபேமா, நாம் கூறும்
பெகாள்டைகயிடபேமா, ற்றும் ாLமும் இருந்தால், இது
ஏற் டக்கூடும்.

பெகாடுடைம=ான Lட்டம் இ=ற்றி, நி=ா=மான
உரிடைமகளுக்காகப் பே ாராடு >ர்கடைளச்
சிடைறயிலிட்டு >ாட்டினால், பெ ாதுமக்கள் மனம்
பெகாதித்து, அடுத்தத் பேதர்தலில், தம்டைம
வீழ்த்திவிடு>ார்கள் என்ற அச்Lபேம, பெகாடுடைம
பெLய்யும்பே ாபெதல்லாம் ஆட்சி=ாளர்களுக்கு
ஏற் டுகிறது.
ஆத்திரம் காரணமாக இந்த அச்Lத்டைதக்கூடத்
துச்Lபெமன்று கருதி, பெகாடுடைம புரி >ர் உண்டு,
அ>ர்கடைள பெ ாதுமக்கள், ‘ஓட்டுமுடைற’=ால்
விரட்டுகிறார்கள்.
நம்முடைட= நிடைலபே=ா மிகப்
ரிதா கரமானதாகிறது
ஆட்சி=ாளர்களின் பெகாடுடைமக்கு ஆளாகிபேறாம், அது
கண்டு பெ ாதுமக்கள் பெகாதிப்பு அடைடகின்றனர்;
அந்தக் பெகாதிப்டை பே>று>டைகயிபேல காட்ட
இ=லாத நிடைலயினரானதால், அடுத்த பேதர்தல்
>ரட்டும் என்று காத்துக் பெகாண்டுள்ளனர்,
பெகாடுடைம=ாளடைரத் தண்டிக்க; பெகாடுடைமக்கு
ஆளான நம்டைம ஆதரிக்க! அடுத்த பேதர்தல் >ருகிற

பே ாபேதா, நாம் இல்டைல, பேதர்தலில்! ஏபெனனில்,
பிரிவிடைன பே சுபே>ார் பேதர்தலுக்கு நிற் தும் தடுக்கப்
ட்டுவிடுகிறது.
பெ ாதுமக்கள் என்ன பெLய்=முடியும்?
காங்கிரLாட்சி, நம்டைமக் பெகாடுடைமப் டுத்தவும்,
நமது கழகத்டைத அழிக்கவும் திட்டமிடுகிறது,
அபேதபே ாது, இந்தக் பெகாடுடைம பெLய்>தற்காக,
தீர்ப் ளிக்கும் உரிடைம பெ ற்ற பெ ாதுமக்களிடம் நாம்
முடைறயிட, நி=ா=ம் பேகட்க, நீதி பெ ற இருக்கும்
>ழிடை=யும் அடைடத்து விடுகிறது.
ஆட்சியிலுள்பேளார் தம்டைம எதிர்ப் >ர்கடைளக்
பெகாடுடைம பெLய்தால், அதடைன எதிர்த்து >ழக்காடும்
பேநரம், பேதர்தல் காலம்! தீர்ப்பு அளிக்கும் நீதி திகள்,
பெ ாதுமக்கள்!
நமக்கு >ழக்காடும் >ாய்ப்பும் இல்டைல; பேதர்தலில்
நாம் ஈடு டு>து தடுக்கப் டு>தால்!

நமக்குத் தண்டடைன தரப் டு>து மட்டுமல்ல,
எதிர்த்து பெ ாதுமக்கள் மன்றத்தில் >ழக்காடும்
உரிடைமயும் றிக்கப் டுகிறது.
நி=ா=மா அல்ல>ா என்று சீர்தூக்கிப் ார்க்கும்,
பே>டைலயும் பெ ாதுமக்களிடமிருந்து
றிக்கப் டுகிறது.
பெ ாதுமக்கள் நம்முடைட= பிரச்சிடைனடை=ப்
பெ ாறுத்த>டைரயில், நீதி திகளாக இருக்கும்
உரிடைமடை= இழந்து விடுகிறார்கள்.
இந்த நிடைலடைம இருப் தால், ஆட்சி=ாளர், நம்டைம
என்ன பெகாடுடைம பெLய்தாலும், ஏன் என்று பேகட்கவும்
ஆளில்டைல, விLாரடைன நடத்த >ழி இல்டைல, நல்ல
தீர்ப் ளிக்கும் உரிடைமயும் பெ ாதுமக்களுக்குக்
கிடைடக்கவில்டைல.
இந்நிடைலயில், உள்ள டி, நாம் பெகாடுடைமப்
டுத்தப் டு>து கண்டு, மனம் குமுறினாலும்
பெ ாதுமக்கள், ஏதும் பெLய்= முடி=ாது – நமக்காக.

நமக்காக ஏதும் பெLய்= முடி=ாத நிடைலயில், நம்மிடம்
இருக்கும் ரிவும் நமக்குப் =ன் ட முடி=ாத
நிடைலயில், பெ ாதுமக்கள் பெLய்=க் கூடி=பெதல்லாம்,
பெகாடுடைம பெLய்து நம்டைம அழித்த காங்கிரசுக்கு
அடுத்த பேதர்தலில் ஓட்டு பே ாட முடி=ாது என்று
கூறு>து ஒன்றுதான்.
நம்மிடம் காட்ட பே>ண்டி= ரிவு, பே>று
=ாருக்கா>து காட்டப் டும் – அ>ர்கள் காங்கிரசுக்கு
எதிராக கட்சி நடத்து >ர்களானால்.
பெ ாதுமக்கள் காங்கிரசிடம் பெகாண்டுள்ள
பெ>றுப்டை யும், பெகாடுடைமக்கு ஆளான நம்மிடம்
பெகாண்டுள்ள ரிவிடைனயும், =ன் டுத்திக் பெகாள்ள
பே>று சில கட்சிகள் முடைனயும்.
அந்த மு=ற்சியில், சில கட்சிகள் பெ>ற்றி பெ றவும்
கூடும்.
பெகாடுடைமக்கு ஆளான நம்மிடம் ரிவு காட்டு>தன்
மூலமும், நம்டைம விடுவிக்க மு=ற்சிப்பே ாம் என்று
பே சு>தன் மூலமும், நம்மிடம் ரிவு பெகாண்ட

மக்களின் ஓட்டுகடைள அந்த கட்சிகள் எளிதாகப் பெ ற
முடியும்.
பெ>ற்றி, அந்த கட்சிகளுக்குக் கிடைடப் தன் மூலம்,
நாம் எந்தக் பெகாள்டைகக்காகக் பெகாடுடைமகடைள
ஏற்றுக் பெகாண்பேடாபேமா, அந்த பெகாள்டைககள் பெ>ற்றி
பெ றுமா என்றால், பெ>ற்றி கிட்டாது; ஏபெனன்றால்,
நம்டைமக் காட்டி பெ ாதுமக்களிடம் ஓட்டு
பெ று >ர்கள், நம்முடைட= பெகாள்டைகடை=,
திராவிடநாடு பிரிவிடைனடை= ஒப்புக்பெகாண்ட>ர்கள்
அல்ல; ஒப் க்பெகாள்ளவும் மாட்டார்கள்; ஒப்புக்
பெகாண்டால், அ>ர்களும் பேதர்தலில் நிற்க முடி=ாது;
நம்பேமாடு சிடைறயில் இருக்க பே>ண்டும்.
ஆகபே> திராவிடநாடு பேகட்காத, திராவிடநாடு
பெகாள்டைகடை=க் பெகாள்ளாத சில கட்சிகள்,
திராவிடநாடு பேகட் தற்காக, சிடைறயில்
பெகாடுடைமப் டுத்தப் டும், தி. மு. கழகத்திடம் ற்று
பெகாண்ட பெ ாதுமக்களின் ஓட்டுகடைளப் பெ றுகிற,
விசித்திரம் ஏற் ட்டுவிடுகிறது.
இது எந்த >டைகயிலும் நம்முடைட=
நிடைலடைமடை=பே=ா; நம்முடைட= திராவிடநாடு

பெகாள்டைகடை=பே=ா, சீராக்காது, லன் நமக்கு
இல்டைல. Lம் ந்தமில்லாத>ர்கள் லன்
பெ றுகிறார்கள்.
பெகாள்டைகக்காகக் கஷ்டநஷ்டம் ஏற்கும் துணிவு
பெ று>தற்கு எந்த கட்சியினரும் த=ாராக
இருப் தற்குக் காரணம், பெ ாதுமக்களின் தீர்ப்பு
எப் டியும் நி=ா=த்தின் க்கம் இருக்கும் என்ற
நம்பிக்டைகயினால்தான். பெ ாதுமக்களின் தீர்ப்புக்கு
ஏற்ற டிதான் ஒரு ஜனநா=க ஆட்சி இ=ங்க
பே>ண்டும். அந்த தீர்ப்பு அளிக்கும் நாபேள, பேதர்தல்
நாள்.
நமது பிரச்சிடைனடை=ப் பெ ாறுத்த>டைரயில் அந்தத்
தீர்ப்பு நாள் முடைறபே= இல்டைல. எனபே>தான் நாம்
இப்பே ாது Lந்திக்க பே>ண்டி= பிரச்சிடைன,
அலாதி=ானது என்று கூறிபேனன்.
நாம் இதற்கு முன்பு இப் டி ஒரு பிரச்சிடைனடை=ச்
Lந்தித்ததில்டைல என் து மட்டுமல்ல, எந்தக் கட்சியும்
இது பே ான்ற பிரச்சிடைனடை=ச் Lந்தித்ததில்டைல.

ல கட்சிகள், அடக்குமுடைறடை=ச்
Lந்தித்திருக்கின்றன; எதிர்த்து நின்றிருக்கின்றன;
பெ>ற்றி பெ ற்றிருக்கின்றன; ஆனால் அடை>கள்
=ாவும் கட்சிகள் பேமற்பெகாண்ட பேநரடி
நட>டிக்டைககடைள ஒடுக்க ஏற் ட்ட அடக்கு
முடைறகள். கட்சிகளின் அடிப் டைடக் பெகாள்டைகடை=
ஒடுக்க அல்ல.
கட்சிகள் பேமற்பெகாண்ட பேநரடி நட>டிக்டைககடைள
ஒடுக்க அடக்குமுடைற பேமற்பெகாள்ளப் ட்ட பே ாது,
அதடைனத் தாங்கிக் பெகாண்டதால், கட்சியின்
மதிப்பும் பெLல்>ாக்கும் உ=ர்ந்தது. கட்சி, பிறகு
தடுக்கப் ட்ட பேநரடி நட>டிக்டைகடை= நிறுத்திக்
பெகாண்டு, புதி= >லிவு பெ ற்று, அடிப் டைடக்
பெகாள்டைகக்காகப் ணி=ாற்றவும், பெ>ற்றி பெ றவும்
முடிந்தது.
எந்தக் கட்சி மீதும் அது பெகாண்டுள்ள அடிப் டைடக்
பெகாள்டைகக்காக, அடக்குமுடைற வீLப் டவில்டைல.
உதாரணம் காங்கிரஸ் கட்சி, சு=ராஜ்=ம் பேகட் டைத
தடுக்க எந்தச் Lட்டமும் பிறப்பிக்கப் டவில்டைல.

சு=ராஜ்=ம் ற்றிப் பே சு>து Lட்ட
விபேராதமாக்கப் ட்டு, அதற்காக தண்டடைனத்
தரப் டவில்டைல.
சு=ராஜ்=க் பெகாள்டைகக்காக ஒரு கட்சி
இ=ங்கக்கூடாது என்று, Lட்டம் >ரவில்டைல.
சு=ராஜ்=ம் பேகட்க, சு=ராஜ்= பேநாக்கத்துக்காக ஒரு
கட்சி இ=ங்க, Lட்டம் உரிடைம அளித்தது.
உப்பு காய்ச்சு>து, >ரி பெகாடா இ=க்கம்,
Lட்டமறுப்பு, துணிக்கடைட மறி=ல், அன்னி= நாட்டுச்
Lாமான்கடைளக் பெகாளுத்துதல், பே ான்ற
நட>டிக்டைககள்,
தண்டடைனக்குரி=ன>ாக்கப் ட்டன.
சு=ராஜ்=ம் பே>ண்டும் என்று பிரLாரம் பெLய்=
அனுமதி தந்தனர்.
சு=ராஜ்=ம் பேகட் >ர்கள் அந்த இலட்சி=த்துக்காக
பேதர்தலில் நிற்கவும் உரிடைம பெ ற்றனர்.

எனபே> காங்கிரLார், பேநரடி நட>டிக்டைகயில்
ஈடு ட்டதால், Lட்டம் தாக்கிற்பேற தவிர, காங்கிரடைLச்
பெL=லற்ற தாக்கிவிடவில்டைல.
அடக்குமுடைறக்கு ஆளானதால் ஏற் ட்ட புதி=
பெLல்>ாக்குடன், மூலாதாரக் பெகாள்டைக=ான
சு=ராஜ்=த்துக்காகக் காங்கிரஸ் மும்முரமாக பே>டைல
பெLய்= >ழி கிடைடத்தது.
அடக்குமுடைற=ால் தாக்கப் ட்ட காங்கிரசிடம்
மக்கள் அன்பு காட்டினர், ஆதரவு அளித்தனர்.
அடக்குமுடைற நடத்தி= ஆங்கில அரசு மீது ஆத்திரம்
பெகாண்டனர்.
பேதர்தலில் நிற்கும் உரிடைம றிக்கப் டாததால்
அடக்குமுடைறக் பெகாடுடைமக்குப் பிறகு, காங்கிரLார்
பேதர்தலில் ஈடு ட்டபே ாது, மக்கள் ஆதரவு நிரம் க்
கிடைடத்தது.
அடக்குமுடைற நடத்தி= ஆங்கில அரடைL வீழ்த்தத்தக்க
>லிவு காங்கிரஸ் கட்சிக்குக் கிடைடத்தது.இந்த நிடைல,
நமக்குக் கிடைடக்கவில்டைல.

நமது பேநரடி நட>டிக்டைககள் மட்டும்
தடுக்கப் டவில்டைல - மூலாதாரக் பெகாள்டைக
தடுக்கப் டுகிறது; மூலாதாரக் பெகாள்டைகயுடன் ஒரு
கட்சி இ=ங்கு>து தடுக்கப் டுகிறது. மூலாதாரக்
பெகாள்டைகடை= டை>த்துக் பெகாண்டு, பேதர்தலுக்கு
நின்று, பெ ாதுமக்கள் ஆதரவு திரட்டிக் காட்டும், >ழி
அடைடக்கப் டுகிறது.
பிற கட்சிகள் அடக்குமுடைறடை=ச்
Lந்திக்கவில்டைல=ா; எதிர்த்து நிற்வில்டைல=ா; பெ>ற்றி
பெ றவில்டைல=ா என்று எண்ணம் பேதான்றும்பே ாது,
இந்த விளக்கத்டைத நிடைனவிற்குக் பெகாண்டு
>ரபே>ண்டும்.
மற்ற எந்தக் கட்சிக்கும் ஏற் டாத ஆ த்து,
கழகத்துக்கு >ருகிறது; கழகத்தின் மூலாதாரக்
பெகாள்டைக பே சு>தற்பேக உரிடைம இல்டைல –
மறுக்கப் டுகிறது.
அடக்குமுடைறடை=த் தாங்கிக் பெகாள்ள முடிகிறதா
இல்டைல=ா என் தல்ல, நமக்கு ஏற் டும் பேகள்வி அடக்குமுடைறடை=த் தாங்கிக் பெகாண்டாலும், நமக்கு
நமது மூலாதாரக் பெகாள்டைக ற்றிப் பே சும்

உரிடைமயும், அதற்காக கட்சி நடத்தும் உரிடைமயும்,
அதற்காக பேதர்தலுக்கு நிற்கும் உரிடைமயும்,
கிடைடக்குமா, கிடைடக்காதா என் துதான் பேகள்வி.
கம்யூனிஸ்டு கட்சிக்குக்கூட பெ ாதுஉடைடடைமப்
பிரLாரம் பெLய்=க் கூடாது என்று தடைட >ரவில்டைல –
அ>ர்களின் பே ச்சு உரிடைம றிக்கப் டவில்டைல –
பெ ாதுஉடைடடைம திட்டத்தின் பே ரில் பேதர்தலில்
நிற்கும் உரிடைம மறுக்கப் டவில்டைல.
Lட்ட விபேராதமாக பே>று ல பெL=ல்களில்
ஈடு ட்டபே ாது அடக்குமுடைற >ந்தது.
கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மூலாதாரக் பெகாள்டைகக்குத்
தடைடவிதிக்கவில்டைல.
கம்யூனிஸ்டு கட்சி லாத்கார முடைறடை=
பேமற்பெகாண்டபே ாது, கட்சி தடைட பெLய்=ப் ட்டது;
கம்யூனிஸ்டுகள் சிடைறப் ட்டனர். கம்யூனிஸ்டு கட்சி
இ=ங்கவில்டைல; பேதர்தலில் நிற்கவில்டைல.
ஆனால் லாத்கார முடைறடை= நீக்கிவிட்டதாகக்
கம்யூனிஸ்டு கட்சி அறிவித்ததும், ாராளுமன்ற

முடைறப் டி, நாட்டின் Lட்டதிட்டத்துக்கு உகந்த
முடைறயில், Lாத்வீகமாகப் பே ாராடி, பெ ாதுஉடைடடைம
அரசு காணப் பே ா>தாகக் கூறி=தும், கம்யூனிஸ்டு
கட்சி மீது இருந்த தடைட நீக்கப் ட்டது;
பெ ாதுஉடைடடைமப் பிரLாரம் அனுமதிக்கப் ட்டது.
பேதர்தலில் நிற்கும் உரிடைம தரப் ட்டது.
நமக்கு ஏற்ப் ட்டுள்ள நிடைல, முற்றிலும் பே>றானது.
Lட்டம் நமது மூலாதாரக் பெகாள்டைகடை=பே=
தாக்குகிறது.
பே ச்சு உரிடைம, அடைமப்பு உரிடைம, பேதர்தல் உரிடைம
இ>ற்டைறப் றிக்கிறது.
எனபே> பிற கட்சிகள் இத்தடைக= நிடைலயில் என்ன
பெLய்தன என்று ஒப்பிட்டு ார்ப் திலும் விளக்கம்
கிடைடக்காது, >ழி பெதரி=ாது. நமக்கு ஏற் ட்டுள்ள
பிரச்சிடைன முற்றிலும் மாறானது. இதற்கு ஒப் ாக,
எதடைன=ா>து காட்ட பே>ண்டுமானால் Lர்>ாதிகார
நாடுகடைளத்தான் காட்ட முடியும்.

பெ ாதுஉடைடடைம ஆட்சிமுடைறயுள்ள, சீனாவில்,
ரஷி=ாவில், பெ ாதுஉடைடடைமக் கட்சி தவிர பே>று
கட்சிகள் இல்டைல. தடுக்கப் ட்டுப் பே ாய்விட்டன.
பெ ாதுஉடைடடைம தவிர பே>று பெகாள்டைககள்
பெகாண்ட கட்சிகள் இ=ங்க முடி=ாது. பிரLாரமும்
கிடைட=ாது; நட>ாது.
பெ ாதுஉடைடடைமக் கட்சி தவிர, பே>று எந்த கட்சிபே=ா,
தனி ந பேரா, பேதர்தலுக்கு நிற்க, உரிடைம கிடைட=ாது;
Lட்டம் இடம் தராது.
இது பே ான்று தான் இங்கு, நமக்கு எதிராகக்
பெகாண்டு>ரப் டும் Lட்டத்தால் ஏற் டும் நிடைலடைம.
பே ச்சு உரிடைம, அடைமப்பு நடத்தும் உரிடைம,
பேதர்தலில் ஈடு டும் உரிடைம, ஆளுங்கட்சிக்கு
மட்டுபேம, ரஷி=ாவில், சீனாவில் இருப் து பே ால,
புதி= Lட்டத்தின் மூலம், நாட்டுப் பிரிவிடைனப்
பிரLாரம், அதற்கான அடைமப்பு, அதற்காகத் பேதர்தலில்
ஈடு டு>து, என்றுள்ள உரிடைமகள் நமக்கு இல்டைல
என்று Lட்டம் ஏற் ட்டுவிட்டது.

தடைடமீறி அடக்குமுடைறடை= ஏற்றுக் பெகாள்>துதான்,
வீரத்துக்கு எடுத்துக் காட்டு என்று மட்டும்
>ாதிடு >ர்கள், பே>றுகட்சிகபேள கூடாது என்று
தடைட பே ாடப் ட்டுள்ள நாடுகளில், வீரர்கள்,
கஷ்டநஷ்டம் ஏற்கக்கூடி=>ர்கள், பூண்டற்றுப்
பே ாய்விட்டனரா? ஏன் அங்கு, அத்தடைக=
தடைடச்Lட்டத்டைத எதிர்த்து, மீறி, தமக்குப்
பிடித்தமான பெகாள்டைக பே L, அதற்கான அடைமப்பு
இ=ங்கச் பெLய்திட, ஒரு>ரும் முன்>ரவில்டைல
என் தடைன நன்கு க>னித்துப் ார்க்க பே>ண்டும்.
அடிப் டைட தகர்க்கப் டும் விதமான Lட்டம்
>ரும்பே ாது, அதடைன மீறு>து, வீரத்துக்கும்
தி=ாகத்துக்கும் மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு
ஆகுபேம=ன்றி, அடிப் டைடக் பெகாள்டைக ற்றி=
பிரLாரத்டைதத் பெதாடர்ந்து, முடைற=ாக நடத்த >ழி
காட்டாது. எனபே>தான் அடிப் டைட உரிடைம
றிக்கப் ட்ட நிடைலயில் இ=ங்க இ=லாது. இ=ங்க
முற் ட்டாலும் லன் கிட்டாது என் தடைன
உணர்ந்து, Lர்>ாதிகார நாடுகளிபேல,
பெகாள்டைக=ாளர்கள் பெL=லற்றுப் பே ாய்விட்டனர்.

விரல்விட்டு எண்ணக் கூடி= சிலர், தமது உரிடைம
காத்திட முடைனந்தனர் - சிடைறப் ட்டனர் –
சித்திர>டைதக்கு ஆளாயினர் – நாடு கடத்தப் ட்டனர்.
>ணக்கத்துக்குரி=>ர், >ழி டத்தக்க>ர்கள் என்று
உலகு ாராட்டும் நிடைல பெ ற்றனர். ஆனால் அதன்
காரணமாக, ஆளுங்கட்சி தவிர பே>று கட்சிகளும்
இ=ங்கலாம் என்ற உரிடைம கிடைடத்துவிடவில்டைல.
தி=ாகிகளின் ட்டி=ல் நீண்டது; வீரர்களின்
ட்டி=லில் புதி= பெ =ர்கள் இடைணக்கப் ட்டன.
சீனத்திலும், ரஷி=ாவிலும் பெகாள்டைககடைளயும்,
கட்சிகடைளயும் தடுத்துள்ள பே>று அரசுகளிபேலயும்,
உள்ள மக்கள் அத்தடைன பே ரும், ஆளுங்கட்சியின்
பெகாள்டைகடை= அப் டிபே= ஏற்றுக்பெகாண்டார்கள்
என்று கூறமுடி=ாது; மாறு ாடான கருத்து
பெகாண்ட>ர்கள், சிந்தடைன=ாளர்கள், பே>று
பெகாள்டைககடைளக் பெகாண்ட>ர்கள் இருக்கத்தான்
பெLய்>ார்கள்; ஆனால் அ>ர்களுக்கு பே ச்சு உரிடைம,
அடைமப்பு உரிடைம, Lட்டப் டி தடுக்கப் ட்டுப்
பே ானதால் அ>ர்கள் பெL=லாற்ற முடி=வில்டைல.

தடைட என்றால் உடைடத்பெதறி= பே>ண்டாமா என்று
பேகட் திபேல சுடை> காணலாம். மிக எளிதான
பேகள்வி=ாகவும் அது காணப் டும்.
ஆனால் சீனத்திலும், ரஷி=ாவிலும், பே>று பெகாள்டைக
பே>று கட்சிகள், ஏன் எழவில்டைல? தடைட மீறி,
இ=ங்க ஏன் முடி=வில்டைல? - என் டைத எண்ணிப்
ார்க்க பே>ண்டும்.
எகிப்திபேல, நாLரின் கட்டடைளடை= மீறி, பே>று
கட்சிகள் இ=ங்க முடி=வில்டைல.
அடிப் டைட உரிடைமடை=ப் றித்துவிடும்பே ாது,
இ=ங்கும் Lக்தி தானாகப் றிபே ாகிறது.
அடிப் டைட உரிடைமடை= மீண்டும் பெ ற்றாபெலாழி=
இ=ங்கும் நிடைல ஏற் ட முடி=ாது.
14 காரட், பிரச்சிடைனயில் எத்துடைன மனக்கLப்பு,
எதிர்ப்புணர்ச்சி இருக்கிறது என் து விளக்கமாகத்
பெதரிகிறது.

ஆனால், அடைதமீறி, 18, அல்லது 22 காரட்டில் நடைக
பெLய்=த்தான் பே ாகிபேறன், என்ன பெLய்>தானாலும்
பெLய்து பெகாள், என்று பெLால்ல முடிகிறதா என்றால்,
இல்டைல.
கண்டிக்க முடிகிறது, எதிர்ப்பு பெதரிவிக்க முடிகிறது.
ஆனால் Lட்டத்டைத முறி=டிக்க முடி=வில்டைல.
எப்பே ாது முறி=டிக்க முடியும்? Lட்டத்டைத எதிர்த்து,
சிடைற பெLன்று, கஷ்டநஷ்டம் ஏற்றுக் பெகாள்>தால்
மட்டும் அல்ல.
புதி= Lட்டத்தால் ஏற் ட்ட கLப்புணர்ச்சி காரணமாக,
அடுத்த பேதர்தலில், பெ ாதுமக்கள், இந்தச் Lட்டத்துக்கு
=ார் காரணபேமா அ>ர்கடைள வீழ்த்திக் காட்டினால்,
Lட்டத்டைத மாற்றிட >ழி கிடைடக்கும்.
ஆனால், 14 காரட் ற்றி Lட்டம் பே ாட்டதுடன்,
அடுத்து>ரும் பேதர்தலில் இதற்கு மாறான பெகாள்டைக
கூறிக்பெகாண்டு, ஒரு>ரும் நிற்கக்கூடாது என்றும்
Lட்டம் ஏற் ட்டுவிடுமானால், அதிருப்தி பெகாண்ட
மக்கள், அடக்கு முடைறக்கு ஆளான மக்கள், ரிகாரம்
பெ ற >ழி ஏது?

ரிகாரம் பெ ாதுத் பேதர்தலில் கிடைடக்கும்.
புதி= Lட்டபேமா, கழகம் பிரிவிடைன பே சிக் பெகாண்டு
பேதர்தலில் நிற்கக் கூடாது என்று கூறுகிறது. ஆகபே>
ரிகாரம் பெ ற, மார்க்கம் இல்டைல.
இந்த நிடைல காரணமாகத்தான், Lர்>ாதிகார
அரசுகளில், மாற்றுக் கருத்துகள், மாற்றுக் கட்சிகள்
இ=ங்க இடம் கிடைடக்கவில்டைல - வீரர்களும்
விபே>கிகளும் இல்லாததால் அல்ல. வீரர்களும்,
விபே>கிகளும், அந்த நாடுகடைள விட்டு பெ>ளிபே=றி
>ந்துவிடு>டைதக் கூடப் ார்க்கிபேறாம்.
பிரிவிடைன பே சினால் கடும்தண்டடைன என்று
மட்டும் Lட்டம் ஏற் ட்டு, அ>ர்கள் பேதர்தலுக்கு
நிற் து தடுக்கப் டாமலிருந்தால், பிரிவிடைன பே சி,
கடும்தண்டடைனடை=ப் லர் ஏற்றுக்பெகாண்டு,
அபேதபே ாது, அடக்குமுடைற ஆட்சிக்கு, பேதர்தல்
மூலம் முடிவு கட்டிவிட முடியும்.
இந்த >ாய்ப்பு நமக்கு இல்டைல என் தடைன நாம்
மறந்துவிடக் கூடாது.

ஆக நாம் தி=ாகத்தின் பெ =ரால், வீரத்தின் பெ =ரால்,
தடைடடை= மீறினால் நடக்கக் கூடி=து எது>ாக
இருக்கும் என்றால்,
எல்டைலயில்லாத,
முடிவு இல்லாத,
கால>டைர=டைர இல்லாத,
ரிகாரம் காண முடி=ாத
கஷ்டநஷ்டத்டைத ஏற்றுக்பெகாண்டு, சிலபேரா, லபேரா
தங்கள் >ாழ்நாடைள இதற்பேக தந்துவிட்டு,
பின் ற்றுபே>ார் அற்று, மடிந்து பே ா>ர்;
அ>ர்களுடன் அந்தக் பெகாள்டைகக்கான மு=ற்சியும்
மடிந்து பே ாகும்.
திராவிடக் பெகாள்டைகடை=ப் பெ ாறுத்த >டைரயில் அது
பெ>ற்றிபெ ற, நாம் பேமலும் ல ஆண்டுகள்
பெதாடர்ந்து, விரி>ாக பிரLாரம் பெLய்தாக பே>ண்டும்.
நூற்றுக்கு என் து பே ர், பெகாள்டைகடை= ஏற்றுக்
பெகாண்டுவிட்ட நிடைல அல்ல, இப்பே ாது இருப் து.
எனபே>, இப்பே ாது பெகாள்டைகடை= அறிந்து
ஆதரிப் >ர்களிடம் இருந்து, அடக்கு முடைறடை=

எதிர்க்கக் கிளம்புபே>ார் பே ாக, மீதம் உள்ள>ர்கள்,
அந்தக் பெகாள்டைக ற்றிப் பே சி, பே>று புதி=
ஆதர>ாளர்கடைளத் திரட்டப் பே ா>தில்டைல.
அ>ர்கபேள கூட அந்தக் பெகாள்டைக ற்றி=,
நட>டிக்டைககளில் ஈடு ட முடி=ாது.
இந்நிடைலயில், அ>ர்கள், தம்டைம மடைறத்துக்
பெகாள்ளபே>ா, பெகாள்டைகடை= மறந்துவிடபே>ா,
அல்லது மாற்றிக் பெகாள்ளபே>ா முடைன>ர்.
முடைனயும் பே ாது, பெகாள்டைகக்காக,
அடக்குமுடைறடை= ஏற்றுக் பெகாண்ட>ர்கள் ற்றி=
நிடைனவும் நாட்டிலிருந்து மங்கி மடைறந்துவிடும்.
காங்கிரசு கட்சிக்கு இந்நிடைல ஏற் டவில்டைலபே= –
அடக்குமுடைறகளால் அழிக்கப் ட்டுப்
பே ாய்விடவில்டைல – தடைட விதிக்கப் ட்டதால்
தகர்ந்து பே ாய்விடவில்டைல – மீண்டும், மீண்டும்
கிளம்பிற்று – புதி= >லிவுடன் - புதி= பெ ாலிவுடன்!
- என்று >ாதிடலாம்.

ஆனால், முதலிபேல நாம் உணர்ந்து பெகாள்ள
பே>ண்டி=து, மூலாதாரக் பெகாள்டைகக்கு காங்கிரசுக்கு
ஆ த்து ஏற் டாததால், அது, மீண்டும் இ=ங்க
முடிந்தது என்ற பே ருண்டைமடை=.
மற்பேறார் காரணமும் உண்டு.
காங்கிரஸ் மடைறக்கப் ட்ட பே ாதும்,
சிடைற டுத்தப் ட்ட பே ாதும், அந்தப் பெ =ரில்
இல்லாமல், எந்த நட>டிக்டைகயில் ஈடு ட்டால்
தண்டடைன கிடைடக்குபேமா அந்த நட>டிக்டைகடை=
பேமற்பெகாள்ளாமல், ஆனால், காங்கிரசினுடைட= மற்ற
பெகாள்டைககடைள, மூலாதாரமான சு=ராஜ்=
திட்டத்டைத ஆதரித்துப் பிரLாரம் பெLய்=வும்,
சிடைறப் ட்ட காங்கிரLாரின் வீரத்டைத, தி=ாகத்டைதப்
ாராட்டவும், ல துடைண மன்றங்கள் மும்முரமாகப்
ணி=ாற்றின.
அதன் காரணமாக, தீ ம் அடைன=ாத நிடைல
ஏற் ட்டது.
அதன் காரணமாக, காங்கிரசின் புகழ் ஓங்கிட >ழி
கிடைடத்தது.

அதன் காரணமாக, மக்களின் ரிவு, காங்கிரசிடம்
பேமலும் அதிகமாக முடிந்தது.
நமக்குள்ள துடைண மன்றங்கள் இவ்விதம்
இ=ங்கு>ன அல்ல.
உத்பே=ாகம் காரணமாகபே>ா, பெதாழில்
காரணமாகபே>ா, தி. மு. கழகத்தில் உறுப்பினர் ஆக
முடி=ாத>ர்கள், துடைண மன்றங்களில் இடம் பெ ற்று
அதன் மூலம், கழகத்துக்கு ஆதரவு தருகின்றனர்.
அ>ர்கள் தாமாக இ=ங்கக் கூடி=>ர்களும் அல்ல;
தீவிரமாக நடக்கக் கூடி=>ர்களும் அல்ல;
ஆளங்கட்சிடை= எதிர்த்து நிற்கக் கூடி=>ர்களும்
அல்ல; Lர்க்காருக்கு எதிராகச் பெLல்லக்கூடி=>ர்களும்
அல்ல.
எனபே> கழகம் கடைலந்துள்ள பே ாது, கழகச்Lார் ாக
ஓரளவுக்காகிலும் ணி=ாற்றும் நிடைலயும் கிடைடக்க
>ழி இல்டைல.
கம்யூனிஸ்டு கட்சி, தடுக்கப் ட்டு இருந்தபே ாது, ல
துடைண மன்றங்கள், பெதாழிலாளர் அணிகள்,

Lட்டத்தின் பிடியில் சிக்காமல், ஓரளவுக்குக்
கம்யூனிஸ்டு கட்சிக்கு மக்களின் ஆதரவு
கிடைடக்கத்தக்க >ழி பெLய்து >ந்தன.
பே>டைல நிறுத்தம், மறி=ல் பே ான்ற தீவிர
நட>டிக்டைககளிலும் ஈடு ட்டு, பெநருப்பு
அடைன=ாமல் ார்த்துக்பெகாண்டன.
நமது துடைண மன்றத்தினர் அவ்விதமான
நட>டிக்டைககளில் ஈடு டக் கூடி=>ர்கள் அல்ல.
எனபே>, தடைட மீறி கழகத்தினர் சிடைறப் ட்டு, கழகம்,
Lட்டம் காரணமாக இ=ங்காதிருக்கும் பே ாது, பே>று
எந்த மு=ற்சியும், நமக்குச் Lாதகமாக, பெ>ளிபே=
நடக்க முடி=ாது.
மற்பேறார் விஷ=மும் முக்கி=மானது.
காங்கிரஸ் கட்சி நடத்தாவிட்டாலும்,
தனிப் ட்ட>ர்கள் நடத்தும் த்திரிக்டைககளில் மிகப்
பெ ரும் ாலானடை>, மூலாதாரக் பெகாள்டைக=ான
சு=ராஜ்=ம் ற்றி, பெதாடர்ந்து எழுதி >ந்தன.

காங்கிரLார் சிடைறப் ட்டபே ாது, இந்த பிரLாரம்
குடைறந்துவிடவில்டைல; >லு>டைடந்தது.
சிடைறப் ட்ட காங்கிரLாடைரப் ாராட்டி,
பெ ாதுமக்களின் நன்மதிப்பு அ>ர்களுக்கும்,
மூலாதாரக் பெகாள்டைகக்கும் கிடைடக்கும் டிச்
பெLய்து>ந்தன.
அடக்குமுடைற நடத்தும் அரசின் பே ாக்டைகக்
கண்டித்து மக்கள் மனதிபேல அரசுமீது ஆத்திரமும்,
அரு>ருப்பும், எதிர்ப்பு உணர்ச்சியும் எழச் பெLய்தன.
இடை>களுக்கு ஒபேர ரிகாரம், காங்கிரடைL
ஆட்சிப்பீடம் ஏற்று>துதான் என்று பே=ாLடைன
கூறி>ந்தன.
பேதர்தலின் பே ாது, பெ ாது மக்கள் காங்கிரடைL
ஆதரித்து, அடக்குமுடைற அரசுக்குத் தக்க ாடம்
புகட்ட பே>ண்டும் என்று எழுதி, மக்கடைளத்
த=ார் டுத்தி டை>த்தன.
இதன் காரணமாக, பேநரடி நட>டிக்டைகக்காகச் சிடைற
பெLன்ற காங்கிரLார் விடுதடைல அடைடந்ததும்,

>ரபே>ற்கப் ட்டு, ாராட்டப் ட்டு, பெ ாதுமக்களின்
ஆதரவு பெ ற்று, >ளர முடிந்தது.
சு=ராஜ்=ம் எனும் மூலாதாரக் பெகாள்டைக ற்றிப்
பே சும் உரிடைம இருந்து >ந்ததால், புதி= ஆதரவு
பெ ற்று, தி=ாகி என்ற சிறப்புப் பெ ற்று பெ>ளி>ந்த
காங்கிரLார் சு=ராஜ்=க் பெகாள்டைக கூறித் பேதர்தலுக்கு
நிற்கவும், பெ>ற்றி பெ றவும், அரசு ஆளவும்
அடக்குமுடைறகடைள அழிக்கவும் >ழி கிடைடத்தது.
நம்மிடம், த்திரிக்டைக உலகம் பெகாண்டுள்ள ரிவு
எப் டிப் ட்டது என் டைத நாம் நன்றாக அறிபே>ாம்.
இருட்டடிப்பு, இட்டுக்கட்டுதல், இழிபெமாழி கூறல்,
ழி சுமத்துதல், திரித்துக் கூறல், சிண்டு முடிந்து
விடுதல் - இடை> அடை>களின் முடைற.
நாம் சிடைறப் ட்டு, கழகம் பெL=லாற்ற முடி=ாத
நிடைல ஏற் ட்டதும், >ரபே>ற்று, திருப்தி பெதரிவிக்கத்
துடிக்கும்.

பெ ாதுமக்களிடம் பெLல்>ாக்கு ஏற் ட
முடி=ாதவிதமான கருத்துகடைளப் ரப்பி, நம்டைமப்
ற்றித் திரித்துக் கூறும்.
மிகக்குறுகி= காலத்திபேலபே=, நம்டைமப் ற்றியும்,
நாம் பெகாண்டுள்ள பெகாள்டைக ற்றியும் பெ ாதுமக்கள்
மறந்பேதவிடக்கூடி= நிடைலடைமடை= இந்த இதழ்கள்
ஏற் டுத்திவிடும்.
பெகாள்டைகக்காக கஷ்டநஷ்டம் ஏற்கிறார்கள் என்ற
அருடைமயும், அடக்குமுடைற ஆட்சி நடத்தும்
காங்கிரசின் பெகாடுடைமடை=யும், பெ ாதுமக்கள்
உணர்ந்து, எழுச்சி பெகாள்ளத்தக்க நிடைலடை=
த்திரிக்டைககள் ஏற் டுத்தினால் மட்டுபேம,
கஷ்டநஷ்டம் ஏற்றுக் பெகாண்டதினால் கிடைடக்க
பே>ண்டி= லன், பெகாள்டைகக்குக் கிடைடக்கும்.
நாட்டிலுள்ள இதழ்கள் இந்த உதவிடை= நமக்கு
அளிக்கப் பே ா>தில்டைல.
நமது கழக ஏடுகள் மட்டுபேம இந்த
அரும் ணி=ாற்றமுடியும்.

ஆனால், இதில் உள்ள Lங்கடம் என்னபெ>ன்றால்,
நமது இதழ்கள் கழகத்தின் முன்னனியினர்
நடத்து>ன.
கழகக்பெகாள்டைக=ான ‘திராவிடநாடு’ திட்டத்டைத
>லியுறுத்து>ன.
திராவிடநாடு திட்டத்டைதப் பிரLாரம் பெLய்து
பெகாண்டு இருக்க, புதி= Lட்டம் இடம் தராது.
இதழாசிரி=ர்கள், கழக முன்னனியினர் ஆதலால்,
தடைடமீறப் டும் நிகழ்ச்சியில் அ>ர்கள் ங்கு
பெகாள்>ர்; சிடைறப் டு>ர்; ஆகபே>, இதழ்கள் இ=ங்க
முடி=ாத நிடைல ஏற் ட்டுவிடும்.
ஆக இருட்டடிப்பும், அடைத ஒட்டி நடைடபெ றும்
இடைடயூறுகளும், நாட்டு மக்கள் மனடைதக்
கப்பிக்பெகாள்ளும்.
மீண்டும் ஒருமுடைற நிடைலடைமகடைளத் பெதாகுத்துப்
ார்த்துக் பெகாள்பே>ாம்.

தடைட மீறப் டுகிறது.
லர், சிடைற டுகின்றனர்,
கழகம் இ=ங்கவில்டைல,
பேதர்தலில் ஈடு ட >ழி இல்டைல,
பிற இதழ்கள் இருட்டிப்பு பெLய்கின்றன.
நமது இதழ்கள் இ=ங்க முடி=ாத நிடைல,
இதழினர் சிடைறப் டுகின்றனர்,
நம்டைமப் ற்றி= நிடைனப்பு பெ ாதுமக்கள்
மனதிலிருந்து துடைடத்பெதடுக்கப் ட்டு விடுகிறது.
இந்த நிடைலடைம ஏற் ட்டுவிடு>து தவிர்க்க
முடி=ாதது.
இந்த நிடைலடைம, அடக்குமுடைறடை= எதிர்த்து நின்ற
எந்தக் கட்சிக்கும் ஏற் ட்டதில்டைல.
கழகத்டைத அடைற கூவி அடைழப் து பே ாலவும்,
கழகத்த>ரின் வீர உணர்ச்சி, தி=ாக உள்ளம்
ஆகி=>ற்றுக்குச் பேLாதடைன ஏற் டுத்து>து
பே ாலவும், Lர்க்கார் ஒரு தடைட Lட்டம் பெகாண்டு
>ருகிறபே ாது, இப் டி எல்லாம், அக்குபே>று ஆணி
பே>றாகப் பிரித்துப் ார்த்துக் கூடாது – சீறி எழ
பே>ண்டும், தடைட உடைட ட பே>ண்டும் என்று

மட்டும் கருது>து, நாம் டைகப்பிடிக்கு அடங்கக்கூடி=
மிகச்சிறி= குழு>ாக இருந்தாலா>து, பெ ாறுத்துக்
பெகாள்ளத்தக்கதாக இருக்கும்; ஆனால் நாம்
பேமற்பெகாள்ளும் பே ாக்கு, மிகப்பெ ரி=,
விரி>ாகியுள்ள, காங்கிரசுக்கு அடுத்த டி=ாக உள்ள,
சில இலட்Lம் உறுப்பினர்கடைளயும், ல இலட்Lம்
மக்களின் நல்லாதரடை>யும் பெகாண்ட, திடைனந்து
ஆண்டுகள் ல ாடு ட்டு >ளர்த்துள்ள, ஒரு பெ ரி=
இ=க்கத்டைத ாதிக்கக்கூடி=து, என் டைத
மறந்துவிடக்கூடாது.
நாம் எடுக்கும் முடிவு காரணமாக, எத்தடைனபே=ா
பே ர்களுடைட=, >ாழ்க்டைக நிடைலபே=
ாதிக்கப் ட்டுவிடக் கூடும்.
ஆகபே>தான், நாம் எடுக்கக்கூடி= முடிவு, பெ ாறுப்பு
மிக்கதாக, விடைளவுகள் ற்றி= விளக்கம் கண்ட
பிறகு எடுக்கக் கூடி= நடைடமுடைறக்கு ஏற்றதாக,
இருக்க பே>ண்டும்.
முடிவு எடுக்கும் பெ ாறுப்பு ஒரு நூறு பே ர்களிடம்,
கழக அடைமப்பு காரணமாக இருக்கிறது.

ஆனால், எடுக்கப் டும் முடிவு, சில இலட்Lம்
உறுப்பினர்களின் நிடைலடை= ாதிக்கக்கூடி=து.
தடைட மீறு>து என்ற பெ ாது>ான முடிவு
எடுத்துவிடு>து எளிது - பெ ருத்த ஆதரவு கூறப் டும்
- ஆர்>ம் காட்டப் டும் - ஐ=மில்டைல.
ஆனால், எடுக்கப் ட்ட முடிவு, மாற்றார் மதிக்கத்தக்க
அளவுள்ள பெதாடைகயினடைர, அடக்குமுடைறடை=
எதிர்த்திடும் துணிவினர் ஆக்கிட பே>ண்டும்.
நடைடமுடைறப் டுத்தும் பே ாது, பெதாடைக
மிகக்குடைற>ாகி விடுமானால், இத்தடைன
கட்டுக்பேகாப்புள்ள, இத்தடைன இலட்Lம்
உறுப்பினர்கள் உள்ள கழகத்தில் இவ்>ளவு
குடைற>ான பெதாடைகயினர்தானா, மூலாதாரக்
பெகாள்டைகக்குத் தடைட >ந்த பே ாது எதிர்ப்பு காட்ட
முன்>ந்தனர், என்ற பே ச்சு கிளம்பும் – ஏளனம் –
கண்டனம், பெதாடரும்.
எந்தக் கட்சியும் பேமற்பெகாள்ளும், பேநரடி நட>டிக்டைக
கட்சியில் கணிLமான ஒரு பெதாடைகயினர்,

ஈடு டத்தக்கதாக இருக்க பே>ண்டும் - கட்சியின்
மதிப்பு காப் ாற்றப் ட பே>ண்டுமானால்.
த்பேத பே ர் கிடைடப் தானாலும் Lரி – அது பே ாதும் –
மற்ற>ர்கள் >ராவிட்டால் க>டைல பே>ண்டாம் –
அ>ர்கள் பே ாலிகள் – =ங்காளிகள் – சு=நலக்காரர் –
என்று கூறு>து, பே L, பேகட்க, சுடை>=ாக இருக்கும்.
ஆனால் த்பேத த்து பே ர்தானா! என்று பேகட்டு,
எதிரிகள் ஏளனம் பெLய்யும்பே ாது, கிளர்ச்சியில்
ஈடு டாத>ர்கள் மட்டுமல்ல, கிளர்ச்சியில்
ஈடு டு >ர்கள் கூட, தடைலகுனி= பே>ண்டி>ரும்.
இவ்>ளவு பெ ரி= கழகத்தில் இவ்>ளபே> பே ர்தான்,
பேநரடி நட>டிக்டைகயில் ஈடு ட முன்>ந்தனர்;
இருந்தால் என்ன? எண்ணிக்டைகடை=க் க>னிக்க
பே>ண்டாம்! எதற்கும் தா=ாராகிவிட்ட எங்கடைளப்
ாரும்!! - என்று பேகட்கலாம் – அதடைனப் பெ ாருள்
உள்ளதாக, ஆட்சியினர் கருத மாட்டார்கள் – உலகு
மதிக்காது.
உலகின் பே ாக்கு ஒருபுறம் இருக்கட்டும்; பேநரடி
நட>டிக்டைகயில் ஈடு ட்டு, தடைடமீறி, சிடைறபுக, சிறு

பெதாடைகயினர் முன்>ந்து, மிகப் லர், அதிலிருந்து
ஒதுங்கியிருப்பின் அ>ர்கள் நிடைல என்ன ஆகும்,
பேகலிப்பெ ாருளா>ர்,
கண்டிக்கப் டு>ர்.
ஆனால், பேகலியும் கண்டனமும் அ>ர்கள் மீது
ாய்>தால், நமது பெகாள்டைகக்கு உரபேமா,
கழகத்துக்கு மதிப்பே ா, ஏற் டுமா? இல்டைல!
பேகலி, கண்டனம் பேகட்டுத் தாங்கிக் பெகாள்ள
முடி=ாத நிடைலயில், அ>ர்கள்
கழகத்டைதவிட்டு விலகு>ர்;
பெ ாது>ாழ்க்டைகடை=விட்டுப் பே ாய்விடு>ர்;
பிற கட்சிகளில் பேLர்ந்து பெகாள்>ர்;
நம்டைமப் டைகத்துக் பெகாள் >ர்களாகி விடக்கூடும்.
இந்த நிடைல, எந்த விதத்திலும், நமக்குச் Lாதகமானது
ஆகாது.
மிகத்பெதளி>ாக நமக்குப் புரிகிறது, தடைடமீறிச்
சிடைறபுகக் கூடி=>ர்கள், கழக உறுப்பினர்களின்
பெதாடைகயுடன் ஒப்பிட்டுப் ார்க்கும் பே ாது, மிக
மிகச் சிறு பெதாடைகயினராக இருப் ர்.

பெதாடைக ற்றி, நான் மிக முக்கி=மான பெ ாறுப்பில்
இருக்கும் கழகத்த>ரிடம் பேகட்கும் பே ாது, த=க்கம்,
திடைகப்பு, அச்Lம் இடை>தான் பேமபேலாங்கித்
பெதரிகின்றன.
பெமாத்தம் எவ்>ளவு பே ர் சிடைறப் ட்டால்,
மதிப் ாக இருக்கும் என்று ஒரு மா>ட்டச்
பெL=லாளர் பேகட்டார்.
இ>ர், ஆர்>த்தில் குடைறந்த>ர் அல்ல.
ஆனால் நான், பிரச்சிடைனடை= விளக்கி விளக்கிக்
காட்டி=தால், நிடைலடைமடை= நன்கு உணர்ந்து
பெகாண்ட>ர்.
நான் பெLால்லு>ாபேனன்? >ந்திருக்கும் தடைட, நமது
மூலாதாரக் பெகாள்டைகக்கு. நாபேமா 15 ஆண்டுகள்
>ளர்ந்துள்ள கழகம். உறுப்பினர்கபேளா சில
இலட்Lம். >ாக்கு பெகாடுத்த>ர்கபேளா 34 இலட்Lம். M.
L. A. க்கள் 50. M. P. க்கள் 8. இடைதக் க>னத்தில்
பெகாண்டு இப் டிப் ட்ட ஒரு கழகம், இப் டிப் ட்ட
நிடைலடைமயில், மதிப்பு பெ ற பே>ண்டுமானால்
எத்தடைன ஆயிரம் பே ர் பே>ண்டும் என்று நீபே=

கணக்குப் ார்த்துச் பெLால்பேலன் என்று நான்
பேகட்பேடன்.
சிரமப் ட்டு பே=ாசித்து அ>ர் பெLான்னது,
ஜில்லாவுக்கு நூறு பே ரா>து கிடைடத்தால்தாபேன
நன்றாக இருக்கும்
என் தாகும்.
இது மிகக்குடைற>ான கணக்கு என்று >ாதாட சிலர்
முன்>ரக்கூடும். நான் இதன் பெதாடர் ாக,
மற்பெறான்றும் கூற விரும்புகிபேறன்.
கழக உறுப்பினர்கள், பெகாள்டைகப் பிடித்தம்
பெகாண்ட>ர்கள் ஆனால் கழக அடைமப்பிலும், Lமூக
அடைமப்பிலும் குறிப்பிடத்தக்க>ர்கள் என்ற
>ரிடைLயில் இல்லாத>ர்கள், லப் ல ஆயிரம், சிடைற
பெLல்ல, >ழி பெLய்து, கழகம் பெ ருடைம
பேதடிக்பெகாள்>திபேல பெ ாருள் இல்டைல. எனக்கு
அதில் விருப் மும் இல்டைல.
காரணம், முதலா>தாக, அத்தடைக=>ர்கள், ஆர்>
மிகுதி=ால், விடைளவு ற்றி இப்பே ாது எண்ணிப்
ார்க்காமல் சிடைற புகுந்துவிடுகிறார்கள், பிறபேகா

பெ>ளிபே= பெLன்றுவிட >ழி பேதடுகிறார்கள்.
அ>ர்களின் >ாழ்க்டைக முடைறயும், குடும் நிடைலயும்,
அ>ர்கடைள அந்தப் டி நடந்துவிடச் பெLய்கிறது.
அதிகம் பே ர், சிடைற பெLல்லவில்டைல என் தால்
ஏற் டும் இழிடை>க் காட்டிலும், சிடைற
பெLன்ற>ர்களில் லர், மன்னிப்பு பேகட்டு
பெ>ளி>ந்துவிட்டனர் என்ற நிடைல, பெகாடுடைம
நிடைறந்த இழி>ாக நான் கருதுகிபேறன்.
காரணம் ஆயிரம் காட்டினாலும், ஜூடைல
கிளர்ச்சியின்பே ாது, ஏற் ட்ட பெ>ளி>ரும் டலம்,
என் நம்பிக்டைகடை= நாLமாக்கிவிட்டது; அந்தக்
கLப் ான அனு >ம் என் மனடைத விட்டு அகல
மறுக்கிறது.
இரண்டா>தாக, குறிப்பிடத்தக்க>ர்கள் குடைற>ான
எண்ணிக்டைகயில் சிடைற பெLல்>தால், கிடைடக்கும்
ஆதரவு, குறிப்பிடத்தக்க>ர்களல்லாத நிடைலயில்
உள்ள, பெதாண்டர்கள் பெ ரும் அளவிபேல பெLல்>தால்
ஏற் ட்டுவிடாது.

பெ ரி= பெதாடைகயினர் சிடைற பெLன்றனர் என்ற
கணக்கு, கட்சியின் >ளர்ச்சி எவ்>ளவு பெ ரிது
என் டைதத்தான் காட்டும்; பே>று லன் இல்டைல.
ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க>ர்கள் சிடைறப் டு>தன்
மூலமாகத்தான், பெ ாதுமக்கள் மனதிபேல மரி=ாடைத
உணர்ச்சிடை= ஏற் டுத்த முடியும்.
ஆகபே>, ஜில்லாவுக்கு நூறு என்ற கணக்கு,
மிகக்குடைறவு என் தல்ல எனக்கு உள்ள க>டைல.
அந்தத் பெதாடைக=ா>து கிடைடக்குமா என் தும்,
அ>ர்கள் குறிப்பிடத்தக்க>ர்களாக இருப் ார்களா,
என்ற க>டைலயும்தான்.
பெதாடைகயும் ஜில்லாவுக்கு 100 என்று இருந்து,
ஆட்களும் பெ>றும் பெதாண்டர்கள்தான் என்றும்
இருந்துவிட்டால், மதிப்பும் இல்டைல, மகிழ்ச்சியும்
இல்டைல, பெ ாருளும் இல்டைல, =னும் இல்டைல.
குறிப்பிடத்தக்க>ர்களில் சிலரிடம்
பே சிப் ார்த்ததில், எனக்குத் பெதம்பும் நம்பிக்டைகயும்
பிறக்கவில்டைல.

மிகக்குடைற>ான குதியினபேர,
குறிப்பிடத்தக்க>ர்களில், கிடைடப் ார்கள் என்று
பெதரிகிறது.
அப் டிப் ட்ட>ர்கடைளத் தூக்கி எறிந்துவிட
பே>ண்டி=துதான்! அம் லப் டுத்திவிட
பே>ண்டி=துதான்! அப்புறப் டுத்திவிட
பே>ண்டி=துதான்! என்று பே சுபே>ார் உளர்.
எனக்கு அந்தப் பே ச்சு பிடிக்காது என் துடன்,
அப் டிப் பே சு>ர்கடைள மட்டும் துடைண பெகாண்டு,
ஒரு கழகத்டைத நடத்திச் பெLல்ல முடி=ாது என்றும்
எண்ணம் பெகாண்டுள்பேளன்.
இடைதச் Lாதகமான Lந்தர்ப் ம் ஆக்கி, கட்சியிபேல
இருந்து லர் மீது கரி பூசி பெ>ளி அனுப்பும் பே ாக்கு
எனக்குப் பிடிக்காதது, மட்டுமல்ல, அது நீண்ட
காலப் லன் தரக்கூடி=துமல்ல.
இந்தப் பே ாக்கிபேல நாம் நடந்து பெகாள்ளப்பே ா>து
பெதரிந்ததுபேம, லர், தாமாகபே> கழகத்டைத விட்டு
பெ>ளிபே=றிவிடு>ர், அ>ர்களில் சிலடைர=ா>து
எதிர்கட்சிகள் =ன் டுத்திக் பெகாண்டு, நம் மீது ழி

சுமத்தும் - பெமாத்தத்தில் கழகத்துக்கு அதனால்
இழுக்குதான் ஏற் டும்.
அந்த முடைறடை=யும் நான் விரும் வில்டைல.
பேLாதடைன ஏற் டும்பே ாது சிடைற பெLல்ல பே>ண்டும்,
அந்த வீர உணர்ச்சியும், தி=ாக உள்ளமும் பே>ண்டும்,
அந்த இ=ல்பு பே ாற்றப் ட பே>ண்டும் என் டைத
நான் ஏற்றுக் பெகாள் >ன், ஆனால், அத்தடைக=>ர்கள்
மட்டும்தான் ஒரு கட்சியில் இருக்க பே>ண்டும்,
அதற்கு த=ாராக இல்லாத>ர்களால் கட்சிக்குப்
லபேன ஏற் டாது என்று நான் கருது >ன் அல்ல.
கழகம், ஒவ்பெ>ாரு விதமான நிடைலயினர்,
இ=ல்பினர் அ>ர>ர்க்கு இ=ன்ற அளவிலும்
>டைகயிலும் துடைணபுரி>தால், பெதாண்டாற்று>தால்,
>ளரு>து; சிடைறபுகும் ஆற்றடைல மட்டும்
காட்டுபே>ார் பெகாண்டதாக இருந்திட பே>ண்டும்
என் து, பெ ாதுவிதியும் அல்ல, விரி>ான ஒரு
இ=க்கம் நடத்தும் முடைறயும் அது அல்ல.

சிடைறபுக இ=லாத நிடைலயினர் மீது ாய்ந்திடு>து,
இரு க்கம் கூருள்ள கத்தியுடன் விடைள=ாடு>தாக
முடியும்.
அதிபேல சிலர், நமது பெகாள்டைகபே= Lரியில்டைல,
அல்லது பிடிக்கவில்டைல என்று காரணம் காட்டி,
விலகக்கூடும்.
அப் டிப் ட்ட>ர்கடைளத் தூக்கி டை>த்துக் பெகாண்டு
மாற்றுக் கட்சியினர், பெகாண்டாடி, பெ ாதுமக்கள்
மனடைதக் குழப்பிடக் கூடும்.
இடை>கபெளல்லாம், விரும் த்தகாத நிடைலடைமகள்;
தவிர்க்கப் ட பே>ண்டி=டை>கள்.
இ=லாடைம காரணமாக, சிடைற >ராதிருப்பே ாடைரப்
ழிப் தும், டைக>ர்களாக்கிக் பெகாள்>தும், நல்லது
அல்ல.
மிகச்சிறி= பெதாடைகயினர் சிடைறபுக >ரு>ர்.
மிகப்பெ ரி= பெதாடைகயினர் சிடைறபுக
>ரமாட்டார்கள்.

இது எந்த அடைமப்புக்கும் உள்ளது; அதிலும் நமது
கழகத்தில், இது தவிர்க்க
முடி=ாததாகிவிட்டிருக்கிறது.
இந்த நிடைலடைமடை=, நாமும் எடுத்துக்காட்டி,
டைந=ாண்டிக்கு இடம் ஏற் டுத்திக் பெகாள்>து
அறிவுடைடடைம ஆகாது.
இதடைன, உள்ள நிடைலடைம என்றுகூட நான்
பெ>ளியில் கூற விரும் வில்டைல, மாறாக இது
நாங்கள் ஏற் டுத்திக் பெகாண்ட நிடைலடைம, >குத்துக்
பெகாண்ட முடைற என்றுதான் கூறுபே>ன்.
ஏபெனனில், அப்பே ாதுதான், கழகத்தின் மீது இழிவு
டராமல் இருக்கும்.
மிகப் பெ ரும் ாபேலார் சிடைறபுக மறுத்து விட்டனர் இவ்>ளவுதான் இந்தக் கழகத்தின் இலட்Lணம் என்ற
பே ச்சு, அடக்குமுடைறடை=விட பே>கமாக, கழகத்டைத
அழித்துவிடும்.
ஆகபே>, சிடைறபுகத் துணிவு பெகாள்பே>ார், என்
ாராட்டுதடைலப்பெ று>ர், ஐ=மில்டைல, ஆனால்

அ>ர்கள், சிடைற புகாத>ர்கடைளப் ழிக்கவும்,
ழிதீர்த்து பெகாள்ளவும் முடைன>டைத நான் விரும்
மாட்பேடன்.
சிடைறபுக முன்>ருபே>ார், சிடைறபுகு>து மட்டுமல்ல,
சிடைறபுகாத>ர்களின் மீது டைக காட்டாமல்
இருப் டைதயும், தமக்குரி= ண்பு ஆக்கிக் பெகாள்ள
பே>ண்டும்.
திராவிட முன்பேனற்றக் கழகம் - சிடைற புகும்
துணிவுடைடபே=ார் மட்டும் பெகாண்ட அடைமப்பு
அல்ல. ல்பே>று இ=ல்புடைட=ார், திறனுடைட=ார்,
பெகாண்ட அடைமப்பு.
ஆக எனக்கு உள்ள க>டைல,
மிக்குடைற>ான பெதாடைகயினர் மட்டுபேம சிடைற
புகு>ார்கபேள
என் து மட்டுமல்ல,
அ>ர்கள், சிடைறபுகாத>ர்கடைள அம் லப் டுத்தி,
டைக எழுப்பி, அதன் காரணமாக, கழகத்துக்கு

பேமலும் Lரிவு ஏற் டுத்த முடைன>ார்கபேளா என்கிற
அச்Lமும் உண்டு.
பிறர் பேகட்கும் முன்பு நாபேன கூறிவிடுகிபேறன்,
நான் சிடைறபுகும் >ரிடைLயில் இருக்கிபேறன்.
பெ>ளியில் இருக்கும் >ரிடைLயினன் அல்ல.
ஆனால் பெ>ளிபே= இருந்திட பே>ண்டி= நிடைலயில்
உள்ள கழகத் பேதாழர்கடைள, பெ>றுத்திட, குடைற>ாகப்
பே சிட, அம் லப் டுத்திட, டைக மூட்டிட,
விரட்டிவிட, நான் விரும்பு >ன் அல்ல.
லகாலமாக கூறி >ந்தடைத மீண்டும் கூறிகிபேறன்,
நான் த்து, திபெனான்று ஆ>டைத விரும்பு >ன்,
த்து, எட்டு ஆக்கப் டு>டைத விரும்பு >ன் அல்ல.
இது என்னுடைட= பெLாந்த விருப்பு பெ>றுப்புப்
பிரச்சிடைன அல்ல.
கழகம் >ளர, இது முடைற என்று நான் நம்புகிபேறன்.
கழகத்டைத நடத்திச் பெLல்லும் பெ ாறுப்பு என்னிடம்

ஒப் டைடக்கப் ட்டுள்ள >டைரயில், இந்த முடைற
இருக்கும்.
இதடைனத் பெதளிவுப் டுத்திக் பெகாள்ள பே>ண்டும்;
ஏபெனனில்
சிடைறபுகும் உ=ர்ஜாதி
சிடைற புகாத மட்ட ஜாதி
என்ற நிடைல, கழகத்தில் ஏற் ட்டுவிட இடமளிக்கக்
கூடாது.
1963 ல், >ாழ்க்டைக நிடைல, பெதாழில் நிடைல, குடும்
நிடைல, மனநிடைல காரணமாக, சிடைறபுக இ=லாது
இருக்கும் ஒரு கழகத் பேதாழர், 1965 ல் சிடைறபுகும்
நிடைல பெ றக்கூடும்.
இதற்கு பேநர்மாறாக, 1963 ல் சிடைறக்கு அஞ்Lாது
இருக்கும் ஒரு>ர், 1965 ல் சிடைற பெLல்ல முடி=ாத
நிடைலயினராகிவிடக்கூடும்.

எனபே>தான், ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தின்பே ாது
சிடைற பெLல்ல இ=லாத>ராக, ஒரு>ர் இருப் டைத,
நிரந்தரமான லகீனபெமன்பேறா, மாறபே> முடி=ாத
இ=ல்பு என்பேறா எண்ணிக் பெகாண்டு அ>ரால்
கிடைடக்கக் கூடி= பே>று ல துடைணகடைள,
=ன்கடைள, இழந்திடும் முடைறயில், அ>டைர,
விரட்டு>து, யூகம் ஆகாது; நி=ா=மும் அல்ல என் து
என் கருத்து.

சிடைறபுக இடைLபே>ாரின் தன்டைமயும் பெதாடைகயும்
ஒருபுறமிருக்க, இ>ர்கள், தடைட மீறிச் சிடைற புகு>து,
தி. மு. கழகத்த>ர் என்ற முத்திடைரயுடன்தான்
இருக்குமா என் து க>னிக்கப் ட பே>ண்டி=
பிரச்சிடைன=ாகும்.
தி. மு. கழகம், தடைடச்Lட்டத்டைத மீறு>து என்று நாம்
முடிபெ>டுத்து, அந்த முடிவின் அடிப் டைடயில், ஒரு
குறிப்பிட்ட அளவினர், தடைட மீறு>ர், மற்ற>ர்,
கழகத்டைத நடத்திச் பெLல்>ர், என்ற நிடைல இருக்க,
Lட்டம் இடமளிக்கவில்டைல.

தி. மு. கழகம், தடைடச்Lட்டத்டைத மீறும் என்று நாம்
முடிவு எடுத்துவிட்டால், மீறுபே>ார், மீறாத>ர் என்ற
ாகு ாடு ற்றி, Lர்க்கார் கணக்பெகடுத்து, மீறுபே>ாடைர
மட்டும் சிடைறப் டுத்தி, மீறாத>ர்கடைள கழகம்
நடத்த விட்டுடை>க்கும் என்று எண்ணி
ஏமாறக்கூடாது. கழகம் என்ற அடைமப்பே
அழிக்கப் ட்டுவிடும். கழகத்த>ர் என்ற நிடைலபே=
எ>ருக்கும் இருந்திடாது.
கழகமும் அழிந்து, கழகத்த>ரில் மிகமிகச் சிலர்
மட்டுபேம சிடைறப் ட்டனர் என்ற நிடைல ஏற் டும்.
இந்த நிடைல எந்தவிதத்திலும் =ன் தரு>து ஆகாது.
ஆக நாம் மீண்டும் அடிப் டைடக்கு >ருகிபேறாம் தடைட மீறுபே>ாரின் அளவு இருக்கட்டும் - கழகம்
என்ற அடைமப்பு, தடைட மீறும் பெL=லுக்குப் பிறகும்
இருக்க பே>ண்டுமா, பே>ண்டாமா என்ற
பிரச்சிடைனக்கு >ருகிபேறாம்.
பே>ண்டாம் என்று நாம் கருதினால், பிறகு, நாம்
மீண்டும் Lந்திக்க பே>ண்டி= அ>சி=ம் கூட இல்டைல.

முன்பு நான் கூறி= டி, அது தற்பெகாடைலத்திட்டம்
ஆகிவிடுகிறது.
சிலர் அது பே ாலாகி, கழகமும் கடைலந்த பிறகு, மீதம்
உள்ள>ர்கள் கூடி, புதிதாக ஒரு அடைமப்பு
ஏற் டுத்திக் பெகாண்டு இ=ங்கட்டுபேம என்று கூறத்
பேதான்றும்.
அப் டி இ=ங்க முன்>ரும் அடைமப்பு, திராவிடநாடு
பேகட் தாக இராது என் டைத மறந்துவிட பே>ண்டாம்.
நாபெமல்லாம் திடைனந்து ஆண்டுகள் ாடு ட்டு
எந்த >டி>த்டைதக் கழகம் பெ றச்
பெLய்திருக்கிபேறாபேமா அந்த >டி>ம், புதி=
அடைமப்பு, நம்முடைட= ணியும் இல்லாத நிடைலயில்,
பெ ற, எவ்>ளவு காலம் பிடிக்கும் என் தடைனயும்
நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.
இடை> இரண்டைடயும் எண்ணிப் ார்க்கும்பே ாது;
நமக்கு மகிழ்ச்சிபே=ா, நமபிக்டைகபே=ா பிறக்க >ழி
இல்டைல.

தடைடச்Lட்டத்தால் கழகம் கடைலந்துவிட பே>ண்டும்
என்று காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல, காங்கிரசின் எதிர்க்
கட்சிகளும் விரும்புகின்றன. – எதிர் ார்த்துக்
பெகாண்டுள்ளன.
தடைடச்Lட்டம் மீறப் டு>தால், கழகம் நடாத்துபே>ார்
சிடைறயில் தள்ளப் ட்டு கழகமும் கடைலக்கப் ட்டுப்
பே ானால் கடும் நட>டிக்டைகக்குத் தம்டைம
ஈடு டுத்திக் பெகாள்ள இ=லாத நிடைலயினரும், கழக
ஆதர>ாளரும், தமக்குரி= இடம் இழந்து,
அடைல>ார்கள், அப்பே ாது அ>ர்கடைள இழுத்துப்
பே ாட்டுக் பெகாண்டு, புதி= >லிவு பெ றலாம் என்று
எண்ணிப் ல கட்சிகள் ல் விளக்கிக்
பெகாண்டுள்ளன.
நமக்கு பேராஷம் ஊட்டிச் சிலர் பே சு>தும், இங்கு,
தடைலடைமயினர் த=க்கம் காட்டுகிறார்கள்,
பெதாண்டர்கள் துடிக்கிறார்கள், என்று கடைதக்கட்டிப்
பே சுபே>ாரும், இந்த அற் ஆடைL=ால்
உந்தப் ட்ட>ர்கள்.
திடைனந்து ஆண்டுகளாக, நாம் ஊட்டி
டை>த்திருக்கின்ற, காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு உணர்ச்சி, நாம்

சிடைற பெLன்று, கழகம் கடைலக்கப் ட்டுப் பே ான
பிறகும், நாட்டிபேல உலவி= டி இருக்கும். அந்த
உணர்ச்சிடை=த் தமக்குச் Lாதமாகத் திருப்பிப்
லன்பெ ற பே>ண்டுபெமன்று அந்த கட்சிகள், த>ம்
கிடக்கின்றன.
பே=ாசிக்காமல், தீரமாக நின்று, தடைடடை= மீற
பே>ண்டும் என்று நமக்கு அ>ர்கள் ‘கட்டடைள’
பிறப்பித்துக் பெகாண்டிருப் துகூட, நாம் இருக்கும்
>டைரயில், நமது கழகம் இ=ங்கும் >டைரயில், தாங்கள்
>ளர முடி=ாது என் தால்தான்.
வீட்டுக்கு உரி=>ர் பெ>ளியூர் பெLன்று விட்டால்,
பூட்டைட உடைடத்துப் பெ ாருடைளக்
பெகாள்டைளயிடலாம் என்று எண்ணும் கள்ளர்
பே ாலவும், கிழ>ன் சீக்கிரம் கண்டைண
மூடிக்பெகாண்டால் பேLர்த்து டை>த்துள்ள பெLாத்டைதப்
பெ ற்று சுக>ாழ்வு நடத்தலாம் என்று எண்ணும்
‘டைமனர்’ பே ாலவும், இந்த அரசி=ல் கட்சிகள், கழகம்
கடைல=ட்டும், கழகம் நடத்துபே>ார் சிடைறப் டட்டும்
என்று கார்த்துக் பெகாண்டு உள்ளனர்.

இ>ர்கள், நாம் பெகாண்டுள்ள பெகாள்டைகடை= அல்ல,
நாம் பேLகரித்து டை>த்துள்ள, ‘காங்கிரஸ்
எதிர்ப்புணர்ச்சி’ எனும் பெLாத்டைதக்
பெகாள்டைளயிட்டுக் பெகாழுத்திட முடைன >ர்கள்.
நாம், அ>Lரப் ட்டு முடிபெ>டுத்து, இ>ர்களின்
சூதுக்கு இடைர பேதடிக் பெகாடுப் து, கிளிடை=
>ளர்த்துப் பூடைனயிடம் பெகாடுப் தாகும். இது த>று
மட்டுமல்ல; டை த்=க்காரத்தனம்; மக்களுக்கு
நம்டைமயும் அறி=ாமல், நாம் இடைழக்கும்
துபேராகமாகவும் முடியும்.
இது மிகமிகக் கூர்ந்து ார்க்கப் ட பே>ண்டி=
பிரச்சிடைன.
எப் டிபே=ா ஆகிவிட்டுப் பே ாகட்டும், =ாபேரா லன்
பெ ற்றுக் பெகாண்டு பே ாகட்டும் என்று நாம்
விட்டுவிடு>து, பெ ாறுப் ற்ற பெL=லாகும்.
நாம் சிடைற பெLன்று, நமது கழகம் கடைலந்து, நாம்
பேLர்த்து டை>த்துள்ள ‘உணர்ச்சி’, நம்டைம உள்ளூற
பெ>றுத்துக் கிடக்கும், இடர்பேதடிகட்குப் பே ாய்ச் பேLர

>ழி அடைமத்துக் பெகாடுப் து, நி=ா=முமல்ல,
பேதடை>யுமல்ல.
தி. மு. கழகம், தடைடச்Lட்டம் காரணமாக,
அழிக்கப் ட்டு பே ானால், அதன் அளவுக்குக்
காங்கிரஸ் எபேதச்Lாதிகாரத்டைத எதிர்த்து நிற்கும்
பே>று ஒரு கட்சி இன்று இல்டைல, இன்னும் இரு து
ஆண்டுகளுக்கு ஏற் ட முடி=ாது.
அவ்விதம் பே>பேறார் கட்சி >டி>பெமடுத்தாலும்,
அதன் பெகாள்டைக, தி. மு. கழகத்திடம் ரிவு
காட்டு>தாக இருக்காது.
ஒரு முக்கி=மான விஷ=த்டைத நாம் மறந்துவிடக்
கூடாது, நமது கழகத்திடம் காங்கிரசுக்கு எவ்>ளவு
பெ>றுப்பு இருக்கிறபேதா, அபேத அளவுக்கும்
அடைதவிட அதிகமாகவும், பிறகட்சிகளுக்கு உள்ளன.
எனபே>, தி. மு. கழகம் மடைறகிறது என்றால்,
ஆளுங்கட்சியும், மற்ற எதிர்கட்சிகளும் மட்டற்ற
மகிழ்ச்சி பெகாள்ளும்.

மற்றக் கட்சிகள்கூட, காங்கிரஸ் பே ாலபே>, அகில
இந்தி=ா என்ற திட்டத்டைத ஏற்றுக் பெகாள் டை>.
தி. மு. கழகம், பிரிவிடைன பேகட் தால், நாட்டினில்
ஏற் ட்டுள்ள விழிப்டை யும், எழுச்சிடை=யும் ார்த்து,
மக்கடைள ஓரளவுக்காகிலும் திருப்திப் டுத்த
பே>ண்டும் என்ற எண்ணம் பெகாண்டு அந்த கட்சிகள்,
பெதன்னாட்டுக்கு பெ ாருளாதார >ளர்ச்சி பே>ண்டும்,
உரி= ங்கு பே>ண்டும் என்று பே சுகின்றன. தி.மு.
கழகம் இல்டைல என்ற நிடைல ஏற் ட்டு விட்டால்,
அந்தப் பே ச்டைLயும் அந்தக் கட்சிகள் விட்டுவிடும்.
பெதன்னாட்டின் உரிடைமகளுக்காக >ாதிட ஒரு
கட்சியும் முன் >ராது.
தி. மு. கழகம் மடைறந்து அப் டிப் ட்ட கட்சிகள்
>லிவும் பெLல்>ாக்கும் பெ று>தால்
பெதன்னாட்டுக்கும் இலா ம் இல்டைல,
ஜனநா=கத்துக்கும் >ளர்ச்சி இல்டைல.
திராவிட முன்பேனற்றக் கழகம் இன்று,
ாராளுமன்றத் துடைறயில் குறிப்பிடத்தக்க நிடைலடை=
பெ ற்றுவிட்டதால், அது லருக்கு மிகச்

Lாதாரணமானதாகத் பேதான்றுகிறது - எத்துடைன
ாடு ட்ட பிறகு, அந்த நிடைல கிடைடத்தது என் டைதக்
க>னித்தால் மட்டுபேம அந்த நிடைலயின் பேமம் ாடு
புரியும்.
பெLன்ற பேதர்தலில், ஆளுங்கட்சிக்கு கிடைடத்த பெமாத்த
>ாக்குகள் 50 இலட்Lம்; தி. மு. கழகத்துக்கு 34
இலட்Lம்.
இந்த அளவு, ஆளுங்கட்சியுடன் பெநருங்கி >ந்துள்ள
எதிர்க்கட்சி, இந்தி=ாவிபேலபே= பே>று எங்கும்
இல்டைல, என் து Lர்>Lாதாரணமான விஷ=ம்
அல்ல. பெ ற்றுவிட்ட பிறகு இது சிலருக்கு
அல் மானதாகக்கூடத் பெதரியும்.
காங்கிரஸ் பெ ற்றது 50 இலட்Lம் >ாக்குகள் என்றால்,
அடை> 200 பெதாகுதிகளிலும் பேதர்தலில் ஈடு ட்டு. தி.
மு. கழகம் பெ ற்ற 34 இலட்Lம் >ாக்குகளும் 140
பெதாகுதிகளில் மட்டும் ஈடு ட்டுப் பெ றப் ட்டடை>.
இந்த கணக்கு காட்டும் ாடத்டைத, பெ ற்றுவிட்ட
நாம் மிகச்Lாதாரணமானது என்று எண்ணிக்

பெகாள்கிபேறாம். ஆனால் அரசி=ல் >ட்டாரம்,
இதடைன மிகப் பெ ரி= Lம் >மாக்க் கருதுகின்றனர்.
இந்த அளவு; அடுத்த பேதர்தலில், >ாக்குகள்
பெ றத்தக்க நிடைலயில், பே>று எந்த கட்சியும் >ளர்ந்து
இல்டைல.
தி. மு. கழகம், தடைடச்Lட்டம் காரணமாக, கடைலகிறது
என்றால், சிடைற பெLன்ற>ர் பே ாக மீதமுள்ள>ர்கள்
மட்டுமல்ல, ஆதரவு காட்டி >ாக்களித்த ல
இலட்Lக்கடக்கான>ர்கள், எ>ர் க்கம் தமது
ஆதரவிடைனத் திருப்பு>ர்; அ>ர்களின் நட>டிக்டைக
எவ்விதம் இருக்கும் என் டைதக் க>னிக்க பே>ண்டும்.
அ>ர்களில் மிகப் பெ ரும் ாபேலார், சிடைறப் ட்டுள்ள
தி. மு. கழகத்த>ரிடம், உண்டைம=ாகபே>ா,
பே ாலி=ாகபே>ா, ரிவு காட்டிப் பே சுகிற கட்சிக்குத்
தமது >ாக்குகடைளத் தரு>ர். அந்த >ாய்ப்பு, இன்று,
சுதந்திரக் கட்சிக்கு இருக்கிறது. அந்தக் கட்சிதான்
நமது பெகாள்டைகடை= ஏற்க மறுத்த பே ாதிலும்; ரிவு
பே சியும் மரி=ாடைத காட்டியும் >ருகிறது. நம்டைம
ஆதரித்து >ந்த >ாக்காளர்கள், நாம் இல்லாத

நிடைலயில், தமது ஆதரடை> சுதந்திர கட்சிக்குத்
தரு>ார்கள்.
கம்யூனிஸ்டு கட்சி சீனப் பிரச்சிடைன காரணமாக,
அடுத்த பேதர்தலில், மக்கள் ஆதரடை>ப் பெ ற இ=லாத
நிடைலடை=த் பேதடிக் பெகாண்டுவிட்டது. கம்யூனிஸ்டு
கட்சியும் இதர கட்சிகளும், தி. மு. கழகத்டைதயும்
அதன் தடைல>ர்கடைளயும், தரக்குடைற>ாகப் பே சி,
நமது ஆதர>ாளர்களின் கLப்புக்கும், பெ>றுப்புக்கும்
ஆளாகிவிட்டன. எனபே>, அடுத்த பேதர்தலில் நாம்
இல்டைல என்றால், >ாய்ப்பு சுதந்திர கட்சிக்கு என்று
ஏற் டுகிறது. இது எந்த விதத்திலும், ாட்டாளி,
நடுத்தர >குப்பினருக்கு நலன் தரு>தாகாது. இதுவும்
ஒரு அகில இந்தி= கட்சி ஆதலால், பெதன்னாட்டு
உரிடைமக்கு இதனாலும் ஒரு =னும் ஏற் டாது.
ராஜபேகா ாலாச்Lாரி=ாருக்குப் பிறகு, சுதந்திரக்
கட்சியின் தடைலடைமயும் >டநாட்டுக்குத்தான் பே ாய்ச்
பேLரும். எனபே> அந்தக் கட்சியின் >ளர்ச்சி, நமது
மக்களுக்கு எந்தவிதமான லடைனயும் தந்துவிடாது.
தி. மு. கழகம் மடைற= பேநரிட்டால், நம்டைமயும்
அறி=ாமல், என்பெனன்ன அரசி=ல் வி த்துகள்

ஏற் டக் கூடும் என் டைதச் சுட்டிக்காட்ட, இதடைனக்
கூறுகிபேறன்.
தடைடச்Lட்டத்டைத மீறிவிடு>தால், தி. மு. கழகம்
எனும் அடைமப்பு அழிக்கப் ட்டுவிடுகிறது
என் தால், ஏற் டக்கூடி= நிடைல இது.
இதற்காக, தடைடச்Lட்டத்டைத மீறாமல், அதற்கு
உட் ட்ட முடைறயில் பெகாள்டைகடை=க் குடைறத்துக்
பெகாண்டால், என்ன பேநரிடக் கூடும் என் டைதயும்
க>னித்துப் ார்க்க பே>ண்டும்.
பெகாள்டைக பே ான பிறகு, மற்ற எடைதப் ற்றி என்ன
க>டைல என் து, பெகாள்டைகப் ற்று காரணமாக
ஏற் டும், தூய்டைம=ான எண்ணம்.
அந்த எண்ணத்திபேல துளியும் த>றில்டைல. ஆனால்,
த>று எதிபேல இருக்கிறது என்றால், தடைடடை= மீறி
விடு>தால் மட்டும் பெகாள்டைக
காப் ாற்றப் ட்டுவிடும், >ளர்ந்து விடும் என்று
எண்ணிக் பெகாள்>திபேலதான் இருக்கிறது.

தடைடடை= மீறு>தால், பெகாள்டைக >ளர >ழி
கிடைடக்கப் பே ா>தில்டைல, மீறுகிற>ர்களின் பே ரும்
புகழும் நிச்L=ம் >ளரும் - மீறுகின்ற>ர்களின்
இத=த்தில் ஒரு பெ ருமிதம் எழும் - >ரலாற்றில்
பெ ாறிக்கப் டத்தக்க வீரச்பெL=லில் ஈடு ட்பேடாம்
என்ற திருப்தி ஏற் டும்.
பெகாள்டைக >ளராது; >ழி கிடைடக்காது என்று ஏன்
கூறுகிபேறன்?
பெகாள்டைக >ளர்ச்சி என் து, பெதாடர்ந்து
நடத்தப் டும் பிரLாரத்தினால் மட்டுபேம ஏற் டும்.
அந்தப் பிரLாரமும் ஒரு அடைமப்பின் மூலம்
பெLய்=ப் ட பே>ண்டும்.
அந்த அடைமப்பும், >ளர்ந்த டி இருக்க பே>ண்டும்.
அந்த அடைமப்புக்கு மக்களின் ஆதரவு பெ ருகி= டி
இருக்க பே>ண்டும்.
மக்களின் ஆதரவு பெ ருகி= டி இருக்கிறதா என்ற
கணக்குப் ார்க்க பேதர்தல் ஒரு >டைக=ான கருவி.

எனபே> பெகாள்டைக பிரLாரம் – அடைமப்பு – மக்கள்
ஆதரவு >ளர்ச்சி என டை>கடைளப் பெ ாறுத்பேத
பெ>ற்றிக்கான >ளர்ச்சியும் >லிவும் பெ ற முடியும்.
தடைடச்Lட்டத்தின் டி, ஏற் டும் நிடைலடைமயில்,
பெகாள்டைகடை=, தடைடமீறி பே சு>து என் து,
வீரச்பெL=ல், தி=ாகத்துக்கான >ாய்ப்பு என்று ஆகுபேம
தவிர, பெகாள்டைக >ளர்ச்சி ஆகி விடாது.
எனபே>, தடைட மீறு>தன் மூலம் பெகாள்டைக தானாக
>ளரும் என்று எண்ணு>து த>று.
ஆனால் பெகாள்டைகடை=க் குடைறத்துக் பெகாண்டால்,
கழகம் மதிப்பு இழந்து, மங்கி, பிறருடைட=
ஏச்சுக்கும், பே ச்சுக்கும் ஆளாகி, பேகலிப் பெ ாருளாகி
குன்றிப் பே ாய்விடாதா, என்ற க>டைலயும்
கலக்கமும், கழகத்திடம் நிரம் ப் ற்று
பெகாண்ட>ர்களுக்கு ஏற் டத்தான் பெLய்யும்.
ஒருவிதமான Lரிவும் ஏற் டாது என்று கூறவும் நான்
த=ாராக இல்டைல.

Lரிவு ஏற் ட்டால் என்ன என்று >ாதிடவும்
பே ா>தில்டைல.
Lரிவு ஏற் டத்தான் பெLய்யும் – எதிரிகள்
Lந்தர்ப் த்டைதப் =ன் டுத்திக் பெகாண்டு,
கழகத்டைதத் தாக்கத்தான் பெLய்>ர். அத்தாக்குதடைல
அலட்சி=ப் டுத்தவும் கூடாது.
ஆனால், கழகத்டைதத் தாக்கிப் பே சிவிட்டு,
பெகாள்டைகடை= விட்டுவிட்டார்கள் என்று குற்றம்
கூறிவிட்டு, அ>ர்களில் எ>ரும், தீவிரமாகபே>ா,
தீரமாகபே>ா, அந்தக் பெகாள்டைகடை=
பேமற்பெகாண்டுவிடப் பே ா>தில்டைல.
எனபே> அ>ர்களின் தூற்றல், அ>ர்களுக்கும்
லடைனத் தராது, பெகாள்டைகடை=க் கழகம்
விட்டுவிட்டபேத என்ற க>டைல
பெகாண்ட>ர்களுக்கும் லன் கிடைடக்காது.
அந்தத் தூற்றல், கழகத்டைத எப்பே ாதும், தூற்றிக்
பெகாண்டு >ருகிற முடைறயிபேல ஒரு குதி என்ற
நிடைலடை= த்தான் அடைடயும்.

ஆனால் அடைதக்கூறி எனக்கு நாபேன Lமாதானம்
பேதடிக்பெகாள்ளப் பே ா>துமில்டைல, உங்களுக்கும்
அதடைனச் Lமாதானமாகக் கூறவில்டைல.
தூற்றக்கூடி=>ர்களின் தரம் அப் டிப் ட்டது
என் டைதக் காட்ட மட்டுபேம அடைதச் பெLான்பேனன்.
எனக்கு உள்ள க>டைல, தூற்று >ர்கடைளப் ற்றி
அல்ல - அ>ர்களின் துரிதத் தன்டைமடை=யும் தீவிரத்
தன்டைமடை=யும் நான் மிக நன்றாக அறிபே>ன்.
ாகிஸ்தான் தர பே>ண்டும் என்றால், சு=ராஜ்=பேம
பே>ண்டாம் என்ற உறுதி கடைடசியில் என்ன ஆயிற்று
என் து நமக்குத் பெதரியும்.
என் பிணத்தின் மீது நின்று பெகாண்டுதான்
ாகிஸ்தான் பிரிக்கப் ட முடியும் என்று
பே சி=>ர்கடைளயும் நான் அறிபே>ன்.
என்பெனன்ன நிடைலயில் எந்பெதந்த அரசி=ல் கட்சிகள்,
தடைல>ர்கள், பெகாள்டைககடைளக் குடைறத்துக்
பெகாண்டனர் என் தும் எனக்குத் பெதரியும்.

பெ ரி=ாரின் பெ ாது உடைடடைமப் பிரLாரம் என்ன
ஆயிற்று என் தும், அக்ரகாரத்டைதக் பெகாளுத்த
தீ>ட்டிடை=த் த=ாராக பெ ட்பேரால், டின்னுடன்
டை>த்துக் பெகாண்டிருக்கச் பெLான்னது என்ன ஆயிற்று
என் தும், எனக்கும் பெதரியும் - உங்களுக்கும்
பெதரியும்.
எனபே>தான், தி. மு. கழகம் பெகாள்டைகடை= மாற்றிக்
பெகாண்டது என்று தூற்றக் கூடி=>ர்கடைளப் ற்றி
நான் க>டைலப் டவில்டைல என்று பெLான்பேனன்.
எனக்கு உள்ள க>டைல, அ>ர்கள் என்ன ஏசு>ார்கள்
என் து அல்ல, என் மனம் என்ன ாடு டும்,
என் துதான். பெகாள்டைகயிபேல எனக்கு அ>நம்பிக்டைக
ஏற் ட்டு, பெ>றுப்பு ஏற் ட்டு, மாற்றிக்
பெகாள்>தானால், மனம் ாடு டாது.
ார்ப் னீ=ம் என்று நாம் பே சிபேனாம் - நாம்
ார்ப் னருக்கு அடிடைம=ாகி விட்பேடாம் என்று
பெ ரி=ார், லத்த பிரLாரம் பெLய்தார் – மிகக்
பேக>லமான முடைறயிபேல பே சினார் – நாம்
=ந்துவிடவுமில்டைல – நமது >ளர்ச்சி
ாதிக்கப் டவுமில்டைல. நாம் ார்ப் னருக்கு

அடிடைம=ாகிவிடவும் இல்டைல - ார்ப் னருக்குக்
கடைடசியில் ஓட்டு பேLகரிக்க ஊரூராக பெLன்ற>ர்
பெ ரி=ாபேர தவிர நாம் அல்ல.
பிள்டைள=ாடைர உடைடக்கப்பே ா>தில்டைல என்று
கூறிபேனாம் - உடபேன பெ ரி=ார், ார்! ார்! இ>ர்கள்
சு=மாரி=ாடைதடை= விட்டுவிட்டார்கள், டை>தீகர்கள்
ஆகிவிட்டார்கள் என்று ஏசினார் - நாம்
அஞ்சிவிடவுமில்டைல, நமது >ளர்ச்சி
குன்றிவிடவுமில்டைல.
Lட்டLடை க்குச் பெLன்றாபேல, காங்கிரசின் காலடியில்
வீழ்>ார்கள் என்றார் பெ ரி=ார், நாம் அப் டி
விழுந்துவிடவுமில்டைல, Lட்டLடை டை= விட்டு
விடவுமில்டைல.
தூற்றி நம்டைம பெதாடைலத்து விட்டிருக்க
முடியுமானால், பெ ரி=ாரின் பிரLாரத்தின் காரணமாக,
நாம் புடைதக்கப் ட்ட இடத்திபேல புல் முடைளத்து
விட்டிருக்க பே>ண்டும்.
தூற்றலுக்காக நான் துளியும் அஞ்Lவில்டைல அஞ்Lப்பே ா>துமில்டைல. நாம் அழுத்தமாக

நம்பிக்பெகாண்டிருக்கும் நாட்டுப் பிரிவிடைனக்
பெகாள்டைகடை= விட்டுவிட, நமது மனம் எப் டி
இடம் பெகாடுக்கும். மாற்றிக் பெகாண்டால், மனம்
எப் டி நிம்மதி பெ ற முடியும் என் துதான்.
எனபே>தான் நாம் நம்பும் பெகாள்டைகடை=
விட்டுவிடவும் கூடாது, அபேதபே ாது, நாம் கட்டி
>ளர்த்துள்ள கழகம் என்ற அடைமப்டை யும் அழிந்து
பே ாகவிடக் கூடாது என்று எண்ணுகிபேறன்.
இரண்டிலும் நான் பெதாடர்பு பெகாண்ட>ன் என் து
மட்டுமல்ல, இரண்டும் இந்த அளவு >ளர்ச்சி பெ றப்
ாடு ட்ட>ன் என்ற பெநகிழ்ச்சியுடன் பே சுகிபேறன்.
பெகாள்டைகடை= விட்டுவிடுபே>ாம் என்று சிலர் கூறும்
பே ாது, என் இத=ம் பெ>டித்துவிடு>து பே ாலாகிறது;
அது பே ாலபே> விடைளவுகடைள ஆரா=ாமல், அல்லது
எது பேநரிட்டாலும் Lரி என்ற பே ாக்குடன் தடைடடை=
மீறுபே>ாம் என்று சிலர் பே சும்பே ாது, எனக்கு
பே>தடைன பீறிட்டுக் பெகாண்டு >ருகிறது.
பெகாள்டைக தூய்டைம=ானது – ஓர்நாள் பெ>ற்றி பெ ற்பேற
தீரும் என்ற தன்டைம >ாய்ந்தது.

கழக அடைமப்பு இது>டைர எங்கும் இவ்>ளவு
குறுகி= காலத்தில் எ>ரும் சுட்டிக்காட்டாத
உன்னதத்தன்டைம >ாய்ந்தது. எப் டி மனம் >ந்து
அது உடைட ட்டுப் பே ாகட்டும் என்று பே சுகிறார்கள்
என் து எனக்குப் புரி=வில்டைல. கண்டைண இடைம
காப் து பே ால இத்தடைன ஆண்டுகளாக, காங்கிரஸ்
எபேதச்Lதிகாரத்தின் தாக்குதல், பெ ரி=ாரின் =ங்கர
தாக்குதல், நமக்குள்ளாகபே> மூட்டிவிடப் ட்ட
Lதிச்பெL=ல், இடை>களிலிருந்து கழகத்டைதக்
காப் ாற்றி >ந்திருக்கிபேறாம்.
என்டைனப் பெ ாறுத்த >டைரயில், கழகத்டைத >ளர்த்து
>ரு>திபேல நான் கண்ட பெகாண்ட மகிழ்ச்சி,
பெ ருடைமடை=விட, பே>று எதிலும் கண்டதுமில்டைல,
பெகாண்டதுமில்டைல.
கழகக் கூட்டங்களின் அளவு பெ ரிதாகிறது,
எண்ணிக்டைக >ளருகிறது என் டைதக் காணும்பே ாது
ஒரு களிப்பு.
கழகப் பே ச்Lாளர்களின் தரம் உ=ருகிறது. மக்கள்
அ>ர்களிடம் காட்டும் ஆதரவு >ளருகிறது
என் டைதப் ார்க்கும்பே ாது ஒரு பூரிப்பு.

கழக ஏடுகள் எழில் பெ றுகின்றன, என் டைதப் ார்க்க
ஒரு களிப்பு.
கழகத் பேதாழர்கள் ஞ்Lா=த்திலிருந்து
ாராளுமன்றம் >டைரயில் இடம் பெ ற்றது
காணும்பே ாது ஒரு பெ ருமிதம்.
கழகத்த>ர் பேம=ரானார், நாLருடன் டைக குலுக்கினார்,
கழகத்த>ர் பேம=ரானார், மாஸ்பேகாவில் >ரபே>ற்பு
பெ ற்றார், என்று டிக்கும் பே ாது ஒரு ர>Lம்.
இடை>கபெளல்லாம் இன் க் கனவுகளா இன்டைற=
நிகழ்ச்சிகளா என்று மடைலக்கும் டி=ான ஓர் நிடைல
ஏற் டுகிறது.
இந்தக் கழகத்டைத, அது எப் டிபே=ா ஆகட்டும் என்று
கூற எப் டி மனம் இடம் தருகிறது என்று என்னால்
புரிந்து பெகாள்ளபே> முடி=வில்டைல.
தடைடச்Lட்டத்டைத மீறினால், கழகம் என்ற ஒரு
அடைமப்பு உருத்பெதரி=ாமல் அழிக்கப் ட்டுவிடுபேம
அதற்கு என்ன பெLய்>து என்று பேகட்டால்,
பே ாகட்டுபேம என்று தில் சிலர் கூறும்பே ாது, நான்

உள்ள டி, பெLால்பெலானாத து=ரத்துக்கு
ஆளாகிபேறன்.
ஆனால் அபேதவிதமான பே>தடைன, மன உடைளச்Lல்,
பெகாள்டைகடை= விட்டுவிடு>து என் திபேல
ஏற் டவில்டைல=ா என்றும் அடைதவிட அதிகம்
எற் டுகிறது.
சிலருக்கு மட்டும் ஏபேனா, அதுபே ால இரு
விஷ=ங்களிலும், எனக்கு ஏற் டு>து பே ான்ற
மனக்குமுறல், பே>தடைன ஏற் டவில்டைல. அத்தடைக=
மனப்பே ாக்டைகக் காணும்பே ாதுதான், நான் மிகுந்த
பே>தடைனக்கு ஆளாகிபேறன்.
பெகாள்டைகடை=க் காத்திட கழகம் அழிந்து டட்டும்
என்று கூறு>தும் Lரி, கழகம் காத்திட பெகாள்டைக
அழி=ட்டும் என்று பெLால்லு>தும் பே>தடைன
தரத்தக்கன.
மிகப் பெ ரி= சிக்கலுக்கு, இது>டைர எங்கும் எந்தக்
கட்சியும் ார்த்திராத ஒரு சிக்கலுக்கு, மிக
அ>Lரப் ட்டு, எளிதான ஒரு ரிகாரம் பேதட
முற் டு>தன் விடைளவு இது. ரிகாரம் பேதடு>திபேல

அ>Lரம் காட்டப் டு>து மட்டுமல்ல, நமக்குத்
பேதான்று>து, நமக்குத் பெதரி>து மட்டுபேம ரிகாரம்
காணப் பே ாதுமானது என்ற எண்ணமும்
பேமபேலாங்கிக் காணப் டுகிறது.
நிடைலடைம அப் டிப் ட்ட - அ>Lர முடிவுக்கு
நம்டைமத் துரத்து>தும் கூடாது. முடிவு எடுக்க
நமக்குத் பேதான்றிவிட்ட எண்ணம் மட்டுபேம பே ாதும்
என்றும் இருந்துவிடக் கூடாது.
எனக்கு ஏற் ட்டுள்ள க>டைல, இந்தச் சிக்கடைலப்
பே ாக்க, நமது பேதாழர்கள் பெLலவிட்டுள்ள சிந்தடைன
பே ாதுமானதாக இல்டைல என் துதான்.
பெ ாதுக்குழுவில் பே சி= லரில்,
மிகப்பெ ரும் ாபேலார், இது >டைரயில், இது குறித்து
என்னிடம் இது ற்றிக் கலந்து பே Lாதது, எனக்கு
ஆச்Lரி=த்டைத மட்டும் அல்ல, அதிர்ச்சிடை=பே=
பெகாடுத்தது.
பெ ாதுக்குழுவில் ஒரு முடைற கூடி, கருத்து >ழங்கி
உடபேன முடிவு எடுத்துவிடக்கூடி= அவ்>ளவு
Lாதாரணப் பிரச்சிடைன=ா இது - அவ்>ளவு எளிதான

பிரச்சிடைன=ா இது? இல்டைல, நண் ர்கபேள! இல்டைல!
எத்தடைனபே=ா இரவுகள் என்டைனத் தூங்கவிடாமல்
பெLய்து பெகாண்டிருக்கும் பிரச்சிடைன இது. இதற்குப்
ரிகாரம் இபேதா என்று சிலர், மிக பே>கமாக, மிக
அழுத்தமாக, மிக ஆபே>Lமாகக் கூறி=பே ாது நான்
திடைகத்துப் பே ாபேனன்.
எந்த முடிவு எடுப் தாக இருந்தாலும், அது, இந்த
நாட்டு நிடைலடை=பே= மாற்றி அடைமக்கக்கூடி=
அவ்>ளவு, முக்கி=த்து>ம் >ாய்ந்தது. எனபே>தான்,
அ>Lரப் ட்டு முடிவு எடுப் து, மிகுந்த தீடைமடை=த்
தரும் என்று நான் அஞ்சுகிபேறன்.
ரிகாரம் பேதடும்பே ாது, பிரச்சிடைனயின் Lகல
பேகாணங்கடைளயும் க>னிக்க பே>ண்டும் - நமது
விருப்பு பெ>றுப்பு மட்டும், நமது அளவுபேகாலாகி
விடக்கூடாது.
நான் முன்பே பெLான்ன டி, பிற கட்சிகள்
இப் டிப் ட்ட நிடைலயிபேல என்ன பெLய்தன என்று
முன்மாதிரிக்காகப் ார்ப் தற்கு இடமில்டைல ஏபெனனில் எந்த கட்சிக்கும், அதன் மூலாதாரக்

பெகாள்டைகடை= அழிக்கக்கூடி= Lட்டத்டைதச் Lந்திக்க
பே>ண்டி= நிடைல ஏற் ட்டதில்டைல.
பெ>ளிநாட்டு விடுதடைல >ரலாறுகடைள, மிக
அக்கடைறயுடன் இதற்காகப் டித்துப்
ார்த்திருக்கிபேறன்.
ல இடங்களிலும், விடுதடைலக்கான >ழி
லாத்காரம் நிரம்பி=தாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன ஆகபே> நாம் Lந்திக்கும் சிக்கல் அங்கு எங்கும்
ஏற் டவில்டைல.
ஆனால் சில இடங்களில், அடைமப்புகளின் பே ரில்
தடைடவிதிக்கப் ட்டபே ாது, அடைமப்புகளின்
பெ =டைர மாற்றிக் பெகாண்டு, இ=ங்கி=து
பெதரி=>ருகிறது:
உதாரணமாக, ஐ=ர்லாந்தில் கத்பேதாலிக்க Lங்கம்,
என்ற விடுதடைலக்கான அடைமப்பு தடைட
பெLய்=ப் ட்டபே ாது, அதிலிருந்து தப்பித்துக்
பெகாள்ள, அந்த அடைமப்பு தன் பெ =டைர கத்பேதாலிக்க
தருமஸ்தா னம் என்று மாற்றிக் பெகாண்டு இ=ங்க
ஆரம்பித்தது.

நமது நாட்டில், உங்களில் சிலருக்கு நிடைனவிருக்கும்?
என்று எண்ணுகிபேறன், குடிஅரசு த்திரிக்டைகக்கு
ஜாமின் பேகட்டு Lர்க்கார் பெதால்டைல பெகாடுத்தபே ாது,
பெ ரி=ார் அதன் பெ =டைர புரட்சி என்று மாற்றினார்;
அதற்கும் பெதால்டைல >ந்தபே ாது, குத்தறிவு என்று
மாற்றினார்; நிடைலடைம Lரி=ானதும், டைழ= டி
குடிஅரசு பெ>ளியிட்டார்.
காங்கிரசுக்கு, பெ>ள்டைள=ர்கள் பெநருக்கடி
உண்டாக்கி= பே ாது, மகாஜன Lங்கம் என்ற
அடைமப்பு இ=ங்கிற்று. காங்கிரஸ் பெதாண்டர் டைட
என்ற அடைமப்புக்கு ஆ த்து உண்டாக்கப் ட்ட
பே ாது >ானர பேLடைன என்று புதி= பெ =ருடன்
அடைமப்பு பே>டைல பெLய்= முன்>ந்தது.
இப் டி, பெ =ர் மாற்றிக் பெகாண்டு, அடைமப்புகள்
இ=ங்கி >ந்தன - ஏபெனனில், Lர்க்கார் ஒரு
அடைமப்டை அழிக்க பே>ண்டும் என்ற சூதான
எண்ணத்துக்காகபே> ஒரு முடைறடை=
பேமற்பெகாள்ளும்பே ாது, அதிலிருந்து தப்பித்துக்
பெகாள்ளும் தந்திரமுடைறடை=
பேமற்பெகாள்ளு>டைதத்தான் அந்த அடைமப்புகள்

டைக=ாண்டன. அதடைனக் பேகாடைழத்தனம் என்பேறா,
பெகாள்டைகத் தடுமாற்றம் என்பேறா எ>ரும்
கூறவில்டைல, பே ார்முடைற மாற்றம் என்றும், தந்திரத்
திட்டம் என்றும் கூறினர்; >ரபே>ற்றனர்.
ஆனால் இடை>கள் எல்லாம் கூட, நாம் என்ன பெLய்=
பே>ண்டும் என் தற்கு முழு>தும்
>ழிகாட்டு>ன>ாக இல்டைல.
நமக்கு இன்று ஏற் ட்டுள்ள நிடைலடைமக்கு ஒரு
ரிகாரம் காண பே>ண்டுமானால், நாம் இந்த
நிடைலடைமடை= ஏற் டுத்தி= காங்கிரஸ் கட்சி, முதலில்
என்பெனன்ன பெLய்து ார்த்தது, என் டைதக் க>னிக்க
பே>ண்டும்.
தடைடச்Lட்டம் எனும் இந்த ஆயுதத்டைத நம்மீது
வீசு>தற்கு முன்பு, காங்கிரஸ், நம்டைம அழிக்க பே>று
என்பெனன்ன முடைறகடைளக் டைக=ாண்டன
என் தடைனப் ார்த்தால்தான், ஒரு ஆளுங்கட்சி
என்பெனன்ன பெLய்து ார்த்துத் பேதாற்று இந்த Lட்டம்
பெகாண்டு >ந்திருக்கிறது என் து புரியும். அது
புரிந்தால்தான், நாம் பேமற்பெகாள்ள பே>ண்டி=

நட>டிக்டைக ற்றி நமக்கு பெ ாறுப்பும் க>டைலயும்
ஏற் டும்.
பிரிவிடைன பே சு>து இன்று பேநற்று அல்ல.
தி. மு. கழகம் பேதான்றி= பிறகிருந்துகூட அல்ல,
திராவிடர் கழகமாக இருந்த பே ாபேத பே Lத்
பெதாடங்கிபேனாம். இரு து ஆண்டுகளுக்கு பேமலாகப்
பே சி>ரும் பிரிவிடைன ற்றி, இப்பே ாது
தடைடச்Lட்டம் பே ாட பே>ண்டி= அ>சி=ம் என்ன
>ந்தது? அ>Lரம் என்ன? என் டைத ஆரா=
பே>ண்டும்.
கழகம், ஒரு லமான அடைமப் ாக >ளராது – =ாபேரா
விரல்விட்டு எண்ணக் கூடி= நாடைலந்து
பே ச்Lாளர்கபேளாடு நின்றுவிடும், என்று சிலகாலம்
எதிர் ார்த்தார்கள். அது பே ால் ஆகவில்டைல;
அடைமப்பு >ளர்ந்தது.
டித்த>ர்கள், நகர மக்கள் இ>ர்கபேளாடு தான்
கழகம் நின்றுவிடும், கிராமத்தார் >ரபே>ற்க
மாட்டார்கள், கிராமத்தார் ஆதரிக்காத >டைரயில்,

ஆ த்து எழாது என்று எண்ணினர். அதிலும்
எமாந்தனர், எங்கும் அடைமப்பு ரவிவிட்டது.
அடைமப்பு எப் டிபே=ா ரவிவிட்டது, ஆனால்
தடைலடைமச் Lண்டைட ஏற் டும், உடைட டும் என்று
எதிர் ார்த்தனர் – அதற்கு மாறாக கழகம் ஒரு
குடும் மாகிவிட்டது.
குடும் த்திபேலபே= கலகம் மூட்டிவிட முடிகிறபேத,
கழகம் அதற்கு விதிவிலக்கா என்று எண்ணி
வித்திட்டனர் - Lதி முடைளத்தது – அது காய்ந்தபேத
தவிர கழகம் அழி=வில்டைல.
கழகத்திபேல முன்பேன நிற் >ர்கடைளக்
பேக>லப் டுத்தலாம், மாசு கற்பிக்கலாம், மதிப்பு
மடியும் என்று எண்ணி, நாக்கில் நரம்பின்றி ஏசினர் குறிப் ாக என்டைன - என் மீது வீLப் டாத
இழிபெமாழி இல்டைல, சுமத்தப் டாத குற்றச்Lாட்டு
இல்டைல – அறிவீர்கள். ஆனால் அதனால் என்னிடம்
நீங்கள் காட்டும் ரிவு குடைற=வில்டைல, >ளர்ந்தது.
பேமடைடயிபேல பே Lலாம், மக்கள் டைகதட்டு>ார்கள்,
ஆனால் ஓட்டு பே ாடு>ார்களா என்று பே சி

உசுப்பிவிட்டார்கள் - பேதர்தலில் ஈடு ட்டால் தகர்ந்து
பே ாபே>ாம் என்று - அந்தக் களத்திலும் நாம் பெ>ற்றி
பெ ற்பேறாம்.
பேதர்தலில் பெ>ற்றி பெ ற்று என்ன? என்ன
Lாதித்துவிடப் பே ாகிறார்கள்? என்று ஏசினர் அதனால் ாதகம் ஏற் டவில்டைல. 15 - 50 ஆயிற்று.
எதிர்ப்பு பிரLாரம் பெLய்தனர் - லிக்கவில்டைல.
எதிர்ப்பு கூட்டணி அடைமத்தனர் - லன் இல்டைல.
கலகம் விடைளவித்தனர் - லன் ஏற் டவில்டைல.
பே ாலீLால் பெதால்டைல, Lட்டத்டைதக் பெகாண்டு
தாக்குதல் நடத்திப் ார்த்தனர் - தணலில்
தங்கமாயிற்று கழகம்.
இவ்>ளவு முடைறகளிலும் பேதால்வி ஏற் ட்ட பிறபேக,
இவ்>ளவு >ழிகடைளயும் டைக=ாண்டு ார்த்தான
பிறபேக, காங்கிரஸ் Lர்க்கார் தடைடச்Lட்டம் பெகாண்டு
>ந்தனர்.

கழகம் என்ற ஒரு அடைமப்பு இருக்கும்
>டைரயில், >ளர்ச்சிடை=த் தடுக்க முடி=ாது.
பிரLாரத்தினால், பெகாள்டைகடை= அழிக்க
முடி=ாது.
கழகபேம அழிக்கப் ட பே>ண்டும்
என் துதான் இ>ர்கள் பேநாக்கம்.
பிரிவிடைனக் பெகாள்டைகடை=த்தான் ஒழிக்க பே>ண்டும்
என்று கருதி இருப் ார்களானால், நமது பிரLாரத்டைத
முறி=டிக்க பேமலும் பேமலும் மும்முரமாக
மு=ற்சிப் ார்கள்.
ஆனால் அ>ர்களின் உண்டைம=ான பேநாக்கம், தி.மு.
கழகம் என்ற ஜனநா=க அடைமப்பு இனியும் இருக்கக்
கூடாது - இருந்தால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆ த்து
என் துதான்.
எனபே>தான் மிக ஜாக்ரடைத=ாக,
பிரிவிடைனப் பே Lக்கூடாது

என்று மட்டும் அல்ல,
பிரிவிடைன பெகாள்டைக பெகாண்ட ஒரு கட்சிபே=
இருக்கக் கூடாது
என்றும்,
பிரிவிடைன பேகட்பே ார் பேதர்தலில் ஈடு டக் கூடாது
என்றும், தடைடச்Lட்டம் >குத்திருக்கிறார்கள்.
இதிபேல சில பேதாழர்கள், ஒரு குதிடை= மட்டும்
க>னத்திற்பெகாண்டு ரிகாரம் காண
மு=ற்சிக்கிறார்கள் - அதனால் வி ரீதமான ரிகாரம்
கூறுகின்றனர்.
எத்தடைனபே=ா விதவிதமான ஆயுதங்கடைளக்
பெகாண்டு, நம்டைம அழிக்கப் ார்த்து முடி=ாது
பே ாகபே>, இப்பே ாது, தடைடச்Lட்டம் எனும் புதி=
ஆயுதம் வீசுகிறது காங்கிரஸ்.
எப் டி நம்டைம ஒழிக்க காங்கிரஸ் ஒவ்பெ>ாரு
கட்டத்தில் ஒவ்பெ>ாரு முடைறடை=யும், ஒவ்பெ>ாரு

கருவிடை=யும் நாடிற்பேறா, அது பே ாலபே> நாமும்,
ஒவ்பெ>ாரு கட்டத்திற்கு ஏற்ற முடைறடை=யும்
கருவிடை=யும் உரு>ாக்கிக் பெகாள்ளபே>ண்டும்.
இதடைன பே ார்முடைறத் தந்திரம் (Autonomy for Tactics) என்று
கூறலாம்.
தடைட >ருகிறது என்றதும், தடைடச்Lட்டத்துடன்
கழகத்டைத பேமாதவிட்டு, தடைடச்Lட்டம்
உடைட டுகிறதா, கழகம் உடைட டுகிறதா ார்த்து
விடுபே>ாம் என்று பே சு>து Lரி=ான பே ார்த்தந்திர
முடைற=ாகாது.
எப் டி, நமது பெகாள்டைகயுடன் பேமாதிக்பெகாள்ள,
அதடைனத் தாக்கித் தகர்க்க, காங்கிரசிடம் ஏக இந்தி=ா
எனும் ஒரு பெகாள்டைக இருந்தும் அந்தக்
பெகாள்டைகடை=க் பெகாண்டு நமது பெகாள்டைகடை=த்
தாக்கிட காங்கிரஸ் மு=ற்சி எடுத்துக் பெகாள்>டைத
பேமற்பெகாண்டால் பே ாதும் என்று
இருந்துவிடவில்டைலபே=ா, எப் டி கழகம் என்ற நமது
அடைமப்டை த் தாக்கித் தகர்க்க காங்கிரஸ் என்ற தனது
அடைமப்டை ப் =ன் டுத்தினால் பே ாதும் என்று
எண்ணி இருந்துவிடவில்டைலபே=ா, எப் டி ஏக

இந்தி=ா எனும் பெகாள்டைகடை=யும், காங்கிரஸ் என்ற
அடைமப்டை யும் களத்துக்கு அனுப் ாமல்
தடைடச்Lட்டம் எனும் புதி= கருவிடை=க் களத்திபேல,
காங்கிரஸ் ஏவுகிறபேதா, அதுபே ாலபே>தான் நாமும்,
தடைடச்Lட்டத்டைதத் தகர்க்க, அதனுடன்
பேமாதிக்பெகாள்ள ஒரு புதி= கருவிடை= ஒரு
பே ார்த்தந்திரத்டைதக் கண்டாக பே>ண்டும்.
பெகாள்டைகயுடன் பெகாள்டைக பேமாதுதல், அடைமப்புடன்
அடைமப்பு பேமாதுதல் என்ற முடைறயிபேல காங்கிரஸ்,
பே ார் நடத்தவில்டைல; நடத்திப் ார்த்துத் பேதாற்றுப்
பே ானதால் இப்பே ாது, நமது பெகாள்டைகயுடன்
அ>ர்கள் ஏவும் புதி= கருவி பேமாதிக்பெகாள்ளும்
புதுமுடைறப் பே ார்தந்திரத்டைத அ>ர்கள்
டைக=ாளுகிறார்கள்.
இடைத நாம் நன்கு உணராமல், கழகம் எனும் நமது
அடைமப்டை , அ>ர்கள் ஏவும் புதி= கருவியுடன்
பேமாதிடச் பெLய்து, கழகத்டைத அழித்துக்
பெகாண்பேடாமானால், பிறகு பெகாள்டைக, தங்கி இருக்க,
நடமாட, >ளர, பெL=லாக்கம் பெ ற, ஒரு அடைமப்பு

இழந்து, பிறகு பெமள்ள பெமள்ள உருக்குடைலந்து
பே ாகும்.
பெகாள்டைக எப் டியும் இருக்கும், என்பேறனும் ஓர்
நாள் எ>ர் மூலமாகபே>னும், பெ>ற்றி பெ றும்
என் து, நம்பிக்டைகப் பே ச்சு, எழுச்சியூட்டும் முடைற,
தத்து> விளக்கம்.
ஆனால் இன்று, பெகாள்டைகயும் கழகமும்
ஒன்பேறாபெடான்று பிடைணக்கப் ட்டுப் பே ாயுள்ள
நிடைல இருக்கிறது. கழகம் அழிக்கப் டும்பே ாது,
பெகாள்டைகக்கு ஒரு தங்குமிடம், கிடைடக்காது உடனடி=ாக் கிடைடக்காது; லருடைட=
உள்ளங்களிபேல பெகாள்டைக இருக்கும், ஆனால்
பெL=லாற்றத்தக்க நிடைல பெ ற ஒரு >டி>ம்
பே>ண்டும் - அந்த அடைமப்பு தடைலகாட்டும்
பே ாபெதல்லாம், Lட்டம் தாக்கும், அடைமப்டை
உடைடக்கும், மற்பேறார் அடைமப்பு பேதடி பெகாள்டைக
அடைலயும், மற்பேறார் அடைமப்பு ஏற் ட்டாக
பே>ண்டும், =ாபேரனும் அவ்விதம் ஒரு அடைமப்பு
உடைட ட்டதும் மற்பேறார் அடைமப்பு ஏற் டுத்தும்
பே>டைலடை=ச் பெLய்த டி இருக்க பே>ண்டும்.

மற்பேறார் முடைறயிபேல இதடைன விளக்குகிபேறன்.
ாLடைற என் து ஒன்று. டைட>ரிடைL என் து
மற்பெறான்று. ாLடைற ல டைட>ரிடைLகடைளக்
பெகாண்டது மட்டுமல்ல, புதி= புதி=
டைட>ரிடைLகடைள உண்டாக்கக்கூடி=து. ாLடைற
அழிந்து ட்டுப் பே ாகுமானால், புதி= புதி=
டைட>ரிடைLகடைள அடைமத்திட எளிதில் முடி=ாது.
களம் பேநாக்கி ஒரு டைட>ரிடைL பெLல்லும் - அது
அழிக்கப் ட்டாபேலா அல்லது அது பே ாதுமானதாகத்
பேதான்றாவிட்டாபேலா, பேமலும் டைட>ரிடைLடை=,
ாLடைற அடைமக்கும்.
எனபே>தான் ாLடைறகடைள, டைட>ரிடைLடை=க்
காப் டைத விட மிக ஜாக்ரடைத=ாகக்
காப் ாற்றுகிறார்கள். எதிரியின் தாக்குதலுக்கு
சுல த்திபேல இலக்காகிவிடக் கூடாது என்ற முடைற
இருக்கிறது. ஆங்கில காமாப்ளுபே>ஜ் என்று
கூறுகிறார்கள், தந்திர முடைறகளால், தன்டைனத்தாபேன
மடைறத்துக் பெகாள்ளும் முடைற டைக=ாளப் டுகிறது.

பே ார் வீரர்களுக்குக்கூட இந்நாட்களில், களம்
அடைமந்துள்ள இடத்துக்கு ஏற்ற டி=ான, உடைட,
கருவிகள் தரப் டு>டைதப் ார்த்திருப்பீர்கள். காடு
சூழ் இடத்டைத ஒட்டி களம் இருக்குமானால்,
புதர்களுக்குப் பின்புறமாக நின்று பே ாரிட
பே>ண்டுமானால், பே ாரிடு >ர்கடைள எதிரிகள்
சுல த்திபேல கண்டுபிடித்துத்
தாக்கிடமுடி=ாத டியும், விமானக் குண்டு வீச்சுக்கு
இடைர=ாக்கிட முடி=ாத டியும், பே ாரிடு >ர்களின்
பெதாப்பியிலும் உடைடயிலும் தடைழ பெகாடி
முதலி=ன>ற்டைற இடைணத்துவிடுகிறார்கள் பெதாடைலவிலிருந்பேதா, மிக உ=ரத்திலிருந்பேதா
எதிரிகள் ார்க்கும்பே ாது பெLடி பெகாடி பே ாலத்
பேதாற்றமளிக்க பே>ண்டும், டைடவீரர்கள்
நடமாடுகின்றனர் என்று பெதரிந்துவிடக் கூடாது
என் தற்காக.
வீணாக அழிக்கப் ட்டுவிடு>து; வீரமுமல்ல,
பே ார்முடைறயுமல்ல.

தாக்கிபேனாம், தாக்கப் ட்பேடாம் என் பேத பே ார் தாக்க >ந்தனர், தாக்கினர், Lாய்ந்பேதாம் என் து பே ார்
முடைற அல்ல.
தடைடச்Lட்டத்டைத எதிர்த்துத்தாக்க நமக்கு
டைட>ரிடைL பேதடை> – ஒன்று இரண்டு அல்ல,
லப் ல பேதடை>.
ஒரு டைட அழிக்கப் ட்டால் மற்பேறார் டைட என்ற
முடைறயில், டைட >ரிடைL கிளம்பி= டி இருக்க
பே>ண்டும்.
பே ாரும் ஓ=க்கூடாது, டைட >ரிடைL
கிடைடக்கவில்டைல, டைகயிருப்பு பெLல>ாகிவிட்டது
என்ற நிடைலயும் ஏற் டக்கூடாது. அப் டி ஒரு நிடைல
ஏற் ட்டுவிட்டால், அடக்கு முடைற ஆட்சி
பெகாக்கரிக்கும். பெகாண்டாட்டம் நடத்தும்.
தடைடச்Lட்டத்டைதத் தாக்கபே>ண்டும், விடைளவு ற்றிக்
க>டைலப் டாமல், என்று லர் பே சும் பே ாது நான்
பெ ரு மகிழ்ச்சி அடைடகிபேறன்.

ஆனால், எந்த முடைறயில் என் டைத அ>ர்கள்
விளக்கும் பே ாது, அது ாLடைறடை=பே= பே ாருக்கு
அனுப்பும் த>றான முடைறபே ால, கழகபேம
தடைடச்Lட்டத்டைத மீற பே>ண்டும் என்று கூறும்
பே ாது, பே ரார்>ம் நிரம் உள்ள>ர்களிடம் ஆர
அமர பே=ாசிக்காத காரணத்தால் பே ார்தந்திர முடைற
Tactics இல்டைலபே= என்று எண்ணுகிபேறன் - ஏக்கம்
அடைடகிபேறன்.
தடைடச்Lட்டத்டைத தாக்க பே>ண்டும், டைட பெகாண்டு
– ஒரு டைட அழிக்கப் ட்டால் மற்பேறார் டைட
பெகாண்டு – பெதாடர்ந்து. ாLடைற மீபேத தாக்குதல்
நடைடபெ ற இடம் பெகாடுத்துவிடக்கூடாது ஏபெனனில் ஒரு டைட அழிந்தால், மற்பேறார் டைட
எழலாம், எழுப் லாம்; ாLடைற அழிக்கப் ட்டுப்
பே ானால், புதி= ாLடைறடை= அடைமப் து எளிதான
காரி=முமல்ல, விடைரவிபேல பெLய்திடக்கூடி=
பெL=லுமல்ல.
விடைத பெநல்டைலச் பேLாற்றுக்குப் =ன் டுத்து>து
பே ாலாகிவிடும், தடைடச்Lட்டத்டைதத் தாக்க,
ாLடைறடை=ப் =ன் டுத்து>து.

தி மு கழகம் பே ான்ற ாLடைறடை= அடைமத்துக்
பெகாண்டுள்ள நாம், இந்தப் ாLடைறயிலிருந்து,
தடைடச்Lட்டத்டைதத் தாக்க டைட >ரிடைLகடைள
அடைமத்து அனுப்பி= டி இருக்க பே>ண்டும்.
அப் டித் பெதாடர்ந்து டைட >ரிடைLகடைள நாம்
அனுப்பிக் பெகாண்டிருக்க பே>ண்டுமானால் ாLடைற,
எதிரியின் இலக்குக்கு இடைர=ாகாத டி, Tactics,
தந்திரமுடைற அல்லது காமாப்ளுபே>ஜ், மாற்று
உரு>ம் பேதடிக் பெகாள்ளுதல் பே ான்றடை>கடைள
பேமற்பெகாள்ள பே>ண்டும்.
இடை> ற்றி நான் எண்ணி= >ண்ணம்
இருக்கின்பேறன் - எண்ண, எண்ண லப் ல புதுப்புது
கருத்துகள், முடைறகள் எனக்குத் பேதான்றுகின்றன.
பேதான்றிடும் கருத்துகபெளல்லாம்,
திட்டங்களாகிவிடாது. கருத்தாழமற்ற திட்டங்கள்
கடை>க்கு உத>ாதன>ாகிவிடும்.
ஆகபே>, நிடைலடைமக்கு ஏற் , முடைறகடைள >குத்து
பெL=ல் ட, என் திறடைமயிலும் தூய்டைமயிலும்
நம்பிக்டைக உங்களுக்கு இருக்குமானால், எனக்கு
அந்த உரிடைமடை= >ழங்க பே>ண்டுகிபேறன்.

நான் பெ ாது>ாகப் பே சி >ரு>டைதக்
க>னித்திருப்பீர்கள். எனது பேநாக்கம்,
பெகாள்டைகடை=யும் விடக்கூடாது
கழகம் எனும் அடைமப்பும் கடைல=லாகாது
நம்மிபேல எ>ரும் பேகாடைழகளாகி விடுதல் ஆகாது
என் தாகும்.
எப் டி இடை>கடைள ஒரு பேLரப் பெ ற >ழி >குப் து
என் துதான் எனக்கு இப்பே ாது உள்ள சிக்கல்
நிடைறந்த சிந்தடைன.
உங்கள் ஒவ்பெ>ாரு>ருடைட= கருத்தும் எனக்கு
ஒவ்பே>ார் விதத்தில் உதவி தரு>ன>ாகவுள்ளன.
உங்கள் பே=ாLடைனகளில் ஒன்றிரண்டு தவிர, மற்ற
எல்லா>ற்டைறயும் நான் பெ ருமதிப்பு டை>த்து
க>னத்திற் பெகாண்டிருக்கிபேறன் - உரி= பேநரத்தில்
உரி=ன>ற்டைறச் பெL=ல் டுத்த எடுத்துக் பெகாள்ள
எண்ணியிருக்கிபேறன்.

தவிகடைள விட்டுவிடு>து என்ற பே=ாLடைனகூட என்
மனதில் உள்ள ட்டி=லில், இடம் பெ றுகிறது
என் தடைனயும் பெதரிவித்துக் பெகாள்கிபேறன்.
பெகாள்டைகடை=யும் ாதுகாத்து, கழகமும் அழி=ாமல்
இருக்கச் பெLய்>தற்காக, - இரண்டு உத்திகள் - இரு
பிரிவுகள் – அடைம=லாம் என்று நான்
கூறி>ருகிபேறன். அது ற்றி= விளக்கம் பெ ற
என்னிடம் கலந்து பே சிடாத நண் ர்கள்; ஓரு
த>றான கருத்துக்கு >ந்திருப் திபேல
ஆச்Lரி=மில்டைல.
நான் கருத்தில் பெகாண்டிடும் இரு பிரிவுகள் என் து,
ாLடைற – டைட>ரிடைL
விடைதபெநல் – யிர்
என் து பே ான்றது. நண் ர்கள் கருது>து பே ால,
வீரர்கள்
வீணர்கள்

தி=ாகிகள்
சுகபே ாகிகள்
தீவிர>ாதிகள்
மித>ாதிகள்
எனும் பிரிவுகள் அல்ல.
ாLடைறயினர் Lட்டத்தல் தாக்கப் டாத ாதுகாப்பு
பெ ற்றுக்பெகாண்டு, Lட்டத்டைதத் தாக்கும்
டைட>ரிடைL அடைமத்த டி இருக்கும், பே ார் முடைற
அது. அது பேகாடைழத்தனத்திற்குத் திடைரயிடு>து என்று
எ>ரும் கருதிவிட பே>ண்டாம் என்று ணி>ன்புடன்
கூறிக் பெகாள்கிபேறன்.
உதாரணத்துக்குச் பெLால்கிபேறன்; Lட்டத்தால்
பெதாடமுடி=ாத நிடைலயில் ாLடைறடை= அடைமத்துக்
பெகாள்கிபேறாம்; அதிபேல சிலர் எப்பே ாதும்
இருப் ார்கள் – அ>ர்கபேள இருப் ார்கள் – அ>ர்கள்
மட்டுபேம இருப் ார்கள் – டைட >ரிடைLக்கு என்று
பே>றுசிலர் இருப் ார்கள், அ>ர்களின் பே>டைல களம்
பெLல்>து, மடி>து என்று இருக்கும் என்று
நிடைனத்துக் பெகாள்ள பே>ண்டாம்.

நான் திட்டமிட்டுக் பெகாண்டிருப் து, அது அல்ல.
எனக்கு, Lட்டத்தால் அழிக்கப் ட முடி=ாத
ாதுகாப்புடன் ஒரு ாLடைற பே>ண்டும் - அதிபேல
நிரந்தரமாக ஒரு பிரிவினர், இருந்திடு>ர்
என் தற்காக அல்ல.
நா>லரும் நடராLனும் ாLடைறயினர், கருணாநிதியும்
மதியும் டைட>ரிடைLயினர், நிரந்தரமான முடைற இது
என் து அல்ல என் திட்டம்.
நா>லர் நடராLன் கருணாநிதி மதி, இ>ர்கடைளப்
டைட>ரிடைLக்கு அனுப்பி டை>க்கும் ாLடைறடை=
ஒரு முடைற அன் ழகனும் பேLாழனும் ார்த்துக்
பெகாள்ளலாம், மற்பேறார் முடைற மற்ற>ர்கடைளப்
டைட >ரிடைLக்கு அனுப்பி டை>க்கும் ாLடைற
பே>டைல நா>லரிடம் ஒப் டைடக்கலாம் - எ>ரும்
எந்தப் பிரிவுக்கும் நிரந்தரச் பெLாந்தக்காரர்கள் அல்ல முடைற மாறி= டி இருக்கும், இருக்க பே>ண்டும்.
அவ்விதம், உத்தி பிரியும் நிடைலடைம ஏற் டும்பே ாது,
நான் தி.மு.கழகத்திலிருந்து விலகி, டைட>ரிடைL
நடத்து>தாக இருக்கிபேறன் - என் அடைழப்பு

கிடைடக்கும் பே ாபெதல்லாம், ாLடைறப் பிரிவிலிருந்து
என் பே ாலபே>, விலகல் ஏற் டுத்திக் பெகாண்டு,
நண் ர்கள் >ரபே>ண்டும், டைட>ரிடைL Lட்டத்டைதச்
Lந்திக்கும். அதன் விடைளவுகடைள நாம்
அனு விக்கும்பே ாது, ாLடைறயினர், மற்பேறார்
டைடப்பிரிடை>த் த=ாரித்து அனுப்பு>ர்.
ாLடைறயினருக்கும் டைட>ரிடைLயினருக்கும் ஒரு
பெதாடர்பு, எழுதாத ஒப் ந்தமாக இருந்து>ர
பே>ண்டும்.
இம்முடைறயில் என் எண்ணம் உரு>ாகி= டி
இருக்கிறது. சில நண் ர்கள் பே>கமான முடிவிடைன
அ>Lரமாக எடுத்துக் கூறி=து பே ால என்னால் கூற
முடி=ாததற்காக >ருந்துகிபேறன்.
என்னால், நிடைலடைமகளுக்கு ஏற்ற டி முடைறகடைள
>குக்க முடியும் என்ற நம்பிக்டைக உங்களுக்குக்
குடைறந்து பே ானாலும், எனக்பேக என்னால் அப் டிச்
பெLய்= முடி=ாது என்ற எண்ணம் பேதான்றினாலும்,
பே>று >ழி கிடைடக்கிறதா என் து ற்றி
பே=ாசிக்கலாம்

என்னால், ஒரு முடைறயும் கூற முடி=ாது என்று
எனக்பேக பேதான்றிவிடுமானால், நான் அதடைனக் கூறத்
த=ங்க மாட்பேடன் - எந்த >ழியும் பெதரி=வில்டைல,
கழகம் எனும் அடைமப்பு அழி=ட்டும் என்று
விட்டுவிடுபே>ாம், நடப் து நடக்கட்டும், நாம்
>ரலாற்றில் இடம் பெ றுபே>ாம் என்று உங்களிடம்
அறிவித்துவிடுபே>ன்.
நான், ல முடைறகடைள, நிடைலடைமகளுக்கு ஏற்
மாற்றங்கடைளக் டைக=ாள பே>ண்டும் என்று கூறும்
பே ாதும், அதற்காக >ாதிடும்பே ாதும், ஓரளவு
மனச்Lங்கடத்துடன்தான் இருக்கிபேறன்.
லருக்கு உள்ள தீவிரத்தின் அளவுக்கு தீரத்தின்
அளவுக்கு, எனக்கு எழுச்சி இல்டைல, என்று எங்பேக
உங்களிபேல சிலராகிலும் கருதிவிடுகிறீர்கபேளா என்ற
மனச் Lங்கடம்தான்.
அந்த எண்ணம் ஏற் டு>தற்கும் காரணம், முன்பு,
நம்முடன் இருந்த சிலர் உங்களில் சிலரிடம் அப் டி
ஒரு கருத்டைத ஊட்டினார்கள், என் து எனக்கு
நிடைனவிலிருப் துதான்.

ஒன்று பெதளி>ாக, திட்ட>ட்டமாகக் கூறிவிடுபே>ன்,
எ>ருடைட= தீவிரத்துக்கும் மட்டமானதாக
என்னுடைட=து இருக்காது - என்னுடைட= தீவிரம்,
திட்டமிடப் ட்டதாக, நீண்ட நாள் நிடைலத்திருக்கத்
தக்கதாக, பேகாலிடும் லடைனப் பெ ற்றுத்தர தக்கதாக
இருக்க பே>ண்டும் என் திபேலபே= நான் மிகுந்த
க>டைல பெகாண்ட>ன்.
அந்த என் முடைற உங்கடைள இது>டைரயில்
தடைலகுனி= டை>த்ததில்டைல; இனியும் அந்த நிடைல
ஏற் டாது.
அந்த முடைற நமக்கு வீழ்ச்சிடை=, Lரிடை>,
தளர்ச்சிடை=க் பெகாடுத்ததில்டைல, இனியும்
அப் டித்தான்.
கழகம் எனும் >டி>ம் நிடைலத்திடவும், பெகாள்டைக
உலவிடவும், பே ார் நடந்திடவும், ஏற்ற சூழ்நிடைல
உரு>ாக்கும் ணியில் என்னுடன் ஒத்துடைழக்கும் டி
உங்கடைளக் பேகட்டுக் பெகாள்கிபேறன்.

தடைடச்Lட்டம் >ந்தது, காங்கிரடைL வீழ்த்தும் அளவு
>ளர்ந்திருந்த கழகம், பு=லிற்சிக்கி= பெ ருமரபெமனச்
Lாய்ந்தது என்ற நிடைலயும் ஏற் டாமல்,
பிரிவிடைன பே Lாபேத என்று Lட்டம் கட்டடைளயிட்டது,
மூச்சுப் பே ச்சு இல்டைல, பிரிவிடைனப் பே ச்பேL
இல்டைல என்ற அ>ச் பெLால்லும் ஏற் டாமல், ஒரு
நிடைல ஏற் ட, >ழிகாண பே>ண்டும். சிக்கலான
பிரச்சிடைன - இதற்கு உங்கள் கருத்துகள்
ஒவ்பெ>ான்றும் எனக்கு ஒளி தரு>ன>ாக நான்
பெகாள்ளுகிபேறன்.
நீங்கள் ஒவ்பெ>ாரு>ரும் இது ற்றி இதற்கு முன்பே
சிந்தித்து ார்த்திருப்பீர்கள் என்ற பே ாதிலும்,
இதுதான், முதல்முடைற, இது ற்றி எ>பெர>ர்
என்பெனன்ன கருதுகிறார்கள் என் டைத ஒரு பேLர
நாபெமல்லாம் பேகட்டிடும் >ாய்ப்பிடைனப் பெ று>து.
இதுபே> பே ாதும் என்று இருந்துவிடாதீர்கள் பேமலும் இது ற்றிச் சிந்தித்த டி இருக்க
பே>ண்டுகிபேறன்.

எண்ணித் துணிக கருமம்
துணிந்தபின் எண்ணு>ம் என் து இழுக்கு

மின்னூல் பெ>ளியீடு
இது ஒரு திராவிட >ாLகர் >ட்டம் பெ>ளியீடு.
திராவிட >ாLகர் >ட்டம் முகநூல் முக>ரி - https://
www.facebook.com/groups/
381671996011227/
அறிஞர் அண்ணாவின் டைகபெ=ழுத்தில் அடைமந்த மூல
நூல் பெ>ளியீடு: திமுக
மூல நூல்: முதற் திப்பு, 2003.
தட்டச்சு உதவி: அபேLாகன் முத்து
அச்சு நூல் ஒளி>ருடி உதவி: பெ>ங்கபேடஷ்
பேமாதிலால்

பெமய்ப்பு உதவி: யூசுப் ாசித்
மின்னூல் ஆக்க உதவி: ழூரான் விக்பேனஷ் ஆனந்த்
மின்னூல் திபே>ற்றம்: இரவிLங்கர் அய்=ாக்கண்ணு
திப்புரிடைம: அறிஞர் அண்ணாவின் அடைனத்துப்
டைடப்புகளும் நாட்டுடைடடைம ஆக்கப் ட்டுள்ளன.
நீங்கள் அ>ரின் ஆக்கங்கடைள =ாருக்கும் கிரலாம்,
அச்Lடித்து விற்கலாம், ஒலி/ஒளி, நாடகம் என்று
பே>ண்டி=>ாறு >டி>ம் மாற்றலாம்.
எனபே>, Creative Commons Zero 1.0 Universal
(CC0 1.0)
Public Domain Dedication என்னும் உரிடைமயின் கீழ்

இந்நூல் பெ>ளியிடப் டுகிறது.

