
    

 

- இரா. அதியமான்  

 

 

ஆதித்தமிழர் பேரவை தனது புரட்சிப் ேயணத்தின் இருேதாம் ைருடத்தில் 
காலடி ேதிக்கைிருக்கும் தருணத்தில் நடத்தும் மதுவர ைரீனின் ைரலாறு 
மீட்பு அரசியல் எழுச்சி மாநாடு, பேரவையின் ைரலாற்றில் முத்தாய்ப்ோன 
நிகழ்ைாகும். ஆதித்தமிழர் பேரவை அருந்ததியர் சமுதாயத்திற்கு கிவடத்த 
ஒப்ேற்ற முகைரி. எக்காலத்திலும் இல்லாத அளைிற்கு நம் மக்களிவடபய 
சமூக உணர்வையும், புரட்சிகர ககாள்வககவளயும், ைரலாற்று 
ைிழிப்புணர்வையும், அரசியல் எழுச்சிவயயும், ைிடுதவல பைட்வகவயயும்  
உருைாக்கிய முன்பனாடி அவமப்பு என்ற கேருவம ஆதித்தமிழர் 
பேரவைவயபய சாரும்.  

அருந்ததியர் அவமப்புகளின் ைரலாற்றில் முதன்முதலாக தூய்வம 
கதாழிலாளர்களுக்கான மறுைாழ்வு மாநாடு மற்றும் கசருப்பு வதப்போர் 
மறுைாழ்வு மாநாடு நடத்தியது துைங்கி, இழிவு ஒழிப்பு போராட்டங்கள், 

அருந்ததியருக்கு இவழக்கப்ேட்ட ைன்ககாடுவமகவள எதிர்த்து சமரசமில்லாத 
போராட்டங்கள், தீண்டாவமவய ஒழிக்கப் போராட்டங்கள், கள் இறக்குைவத 



எதிர்த்து போராட்டங்கள், பகாயில் நுவழவு போராட்டங்கள் என்று 
அவனத்திலும் முன்பனாடியாய் திகழ்ந்தது ஆதித்தமிழர் பேரவை.  

 

இவையவனத்திற்கும் பமலாக, ைரலாற்றின் முக்கியப்ேதிைான, 
அருந்ததியரின் மூன்று சதைிகித உள்ளிடஒதுக்கீட்டிவன போராடி 
கேற்றுத்தந்த கேருவம ஆதித்தமிழர் பேரவைக்பக உரித்தானது. ஆண்டு  
பதாறும் உலக மகளிர் தினத்தன்று மகளிர் மாநாடுகள் நடத்துைது, நம் 
மக்களிடம் கசய்திகவள கசன்று பசர்க்க ஆதித்தமிழன் அறிைாயுதம் 
திங்களிதழ் நடத்துைது, நம் சமுதாயத்வத கேருவமப்ேடுத்தும் ைரலாறு மீட்பு 
மாநாடுகவள எழுச்சியாய் நடத்துைது என்று பேரவை நம் சமூகத்திற்கு 
கசய்த ேணிகவள அடுக்கிக்ககாண்பட போகலாம்.  

 

உண்வமயிபலபய பேரவைவய ேிற தலித் அவமப்புகளிலிருந்து 
தனித்துைப்ேடுத்தும் சிறப்ோன ஒரு காரணம், ஆதித்தமிழர் பேரவை 
இதுைவர கைளியிட்டுள்ள நூட்கபள. நூற்களின் எண்ணிக்வகயிலும் சரி, 
கோருள் அடக்கத்திலும் சரி, பைறு எந்த ஒரு தலித் அவமப்பும் கசய்திராத 
ேணிவய, சாதவனயாக, நம் சமூகத்திற்கு ஆற்றிய ஊழியமாக பேரவை 
கசய்திருக்கிறது. அப்ேடி கைளியிடப்ேட்ட நூட்களின் மூலம் மக்களுக்கு 
கேருமளவு கசன்று பசர்க்கப்ேட்ட ைரலாறுகள் தான், மாைரீன் ஒண்டிைரீனின் 
ைரலாறும், மாைரீன் மதுவரைரீனின் ைரலாறும். ஆதிக்கசாதிகளால் 
முற்றிலும் மவறக்கப்ேட்ட அல்லது திரித்துக்கூறப்ேட்ட ைரலாறாக இருந்த 
இவ்ைரீர்களின் ைரலாறுகவள சான்றுகளுடன் மீட்கடடுத்து, புத்தகமாக 
ைடித்துக்ககாடுத்த கேருவம ஆதித்தமிழர் பேரவையினுவடயது. பேரவை 
முன்கனடுத்த இவ்ைிரண்டு ைரலாறுகளும், முன்கனப்போதும் இல்லாத 
அளைிற்கு அருந்ததியர் மக்கவள ைறீுககாண்டு எழச்கசய்தது, தன் இனத்வத 
எண்ணி கேருவம ககாள்ளச்கசய்தது, அவ்ைரீர்களின் கேருவமமிக்க 
ைாரிசுகளாய் நம்வம ைலம்ைரச் கசய்தது.  

 



ஒரு சமூகத்தின் மவறக்கப்ேட்ட ைரலாற்வற மீட்கடடுப்ேதும், அவத 
சிறப்ேிக்க ைரலாற்று மீட்பு நிகழ்வுகவள முன்கனடுப்ேதும், ஒரு ஒடுக்கப்ேட்ட 
சமூகம் முன்கனடுக்கும் ேிற போராட்டங்கவள ைிட முதன்வம 
முக்கியத்துைம் ைாய்ந்தது. இச்சிறப்புமிக்க நிகழ்வுகவளயும், 
ைரலாறுகவளயும், ேிறர் எைவரயும் ைிட அருந்ததியப் கேண்களும் 
கேற்பறார்களும் மிகக்கூர்வமயாக கைனத்தில் ககாள்ளபைண்டும். ஏகனனில் 
இைர்கள் இருைரின் வககளில்தான் அருந்ததியர்களின் ைிடியலும், 
ைிடுதவலயும் கேரிதும் அடங்கி இருக்கிறது. இதவன கதளிவுேடுத்த,  
அருந்ததிய மக்களின் பமல் பேரிடியாய் இறங்கிய அண்ணா ேல்கவலக்கழக 
மாணைி ப ாதியின் தற்ககாவலச் சம்ேைத்திவன குறிப்ேிடலாம்.   

 

அருந்ததியர் மீது எண்ணற்ற ைடிைங்களில், எண்ணற்ற ைன்ககாடுவமகள் 
நிகழ்த்தப்ேடும் கோழுதும், அைற்வறகயல்லாம் மீறி, ைிரல் ைிட்டு என்னும் 
அளவு மாணை மாணைிகள் மட்டுபம ேட்டம் கேற கல்லூரிகளுக்கு 
கசல்கின்றனர். அப்ேடிச் கசல்லும் இவளஞர்கவள, கல்லூரிப் ேடிப்ேின் 
துைக்கத்திபலபய கேரிதும் ோதிப்ேது ராக்கிங் எனப்ேடும் “பகலிைவத” என்ற 
ககாடுவமயாகும். தமிழகம் முழுைதும் அருந்ததிய இவளஞர்கள் பகலிைவத 
ககாடுவமக்கு ஆளாகிறார்கள். பகலிைவதயில் சிக்கித்தினரும் 
கேரும்ோலாபனார், இந்த காரணத்திற்காக மட்டுபம கல்லூரிப் ேடிப்வேபய 
ைிட்டுைிட்டு சாதாரண கூலி பைவலக்கு கசன்றுைிடுகின்றனர். இது போன்ற 
சம்ேைங்கள் நம் சமூக முன்பனற்றத்திற்பக ஒட்டுகமாத்தமாய் ஏற்ேடும் 
கேரும் தவடயாக அவமகிறது.  

 

இந்நிவலவமயில்தான், அரிதான சிப்ேிக்குள் முத்தாக ப ாதி என்ற 
முள்ளுக்குறிச்சிவய பசர்ந்த கேண், அவனைராலும் உயர்ைாக கருதப்ேடும் 
கசன்வனயில் உள்ள அண்ணா ேல்கவலக்கழகத்திற்கு உயர்கல்ைி கேறச் 
கசன்றார். ஆனால் அங்கு நடந்த ககாடுவமவய என்னகைன்று ைிைரிப்ேது? 
ஆதிக்கசாதி கைறி ககாண்ட காட்டுமிராண்டிகள், சாதியின் கேயரால் தன்வன 
பகலிைவத கசய்ைவத தாங்கிக்ககாள்ள முடியாமல் ப ாதி தற்ககாவல 



கசய்துககாண்டார். இபத போன்று, கிருஷ்ணகிரி மாைட்டம் 
கைப்ேலப்ேட்டிவயச் பசர்ந்த காயத்ரி என்ற அருந்ததியச் சபகாதரி, நாமக்கல் 
மாைட்டம் திருச்கசங்பகாட்டில் இருக்கும் ைிபைகானந்தா கோறியியல் 
கல்லூரியில் கோறியியல் பமல்ேடிப்பு ேடிக்கச்கசன்றார். அைரும் மர்மமான 
முவறயில் மரணமவடந்தார்.  

 

 

 

 

நம் சமூகப் கேண்கள் கல்லூரிக்கு கசன்று ேயில்ைபத அரிதிலும் அரிதான 
ஒன்றாக இருக்க, ப ாதி மற்றும் காயத்ரி போன்ற நம் ரத்த கசாந்தங்களின் 
மரணத்வத நம்மால் எப்ேடி  ரீணிக்க முடியும்? இந்த மரணங்கள் நம் 
அருந்ததிய சமுதாயத்திற்கு எவ்ைளவு கேரிய இழப்பு? ேிற்காலத்தில் 
ப ாதியும் காயத்ரியும் சிறந்த கோறியாளர்களாக உயர்ந்திருக்கலாம், நம் 
இவளய சமுதாயத்திற்கு முன்னுதாரணமாக, கல்ைியில் ைழிகாட்டிகளாக 
இருந்திருக்கலாம்,  கேரும் கேண் தவலைர்களாகக்கூட உருைாகியிருக்கலாம். 
நம் கநஞ்சங்களில் ரணமாய்ப் ோய்ந்த இந்த மரணங்களின் ைலிவய, 
ஆற்றாவமவய சரி கசய்ைது எப்ேடி?  

 



 

ஒருபுறம், ஆதித்தமிழர் பேரவை இருைருக்காகவும் நியாயம் பகட்டு ேல 
போராட்டங்கவள, தமிழகத்தின் அவனத்து மாைட்டங்களிலும் நடத்தியது. 
அதில் முக்கியமாக குறிப்ேிடப்ேட பைண்டிய இரண்டு போராட்டங்கள்,  
ப ாதிக்காக கசன்வனயில் நடந்த அண்ணா ேல்கவலக்கழக முற்றுவகப் 
போராட்டம், மற்றும் காயத்ரிக்காக நாமக்கல்லில் நடத்திய போராட்டம் 
(காண்க ேடங்கள்).  

 

  

 

 



    

 

 

 

 

 

 



மறுபுறம், இது போன்ற தற்ககாவலகள் இனி நிகழாமல் இருக்க 
கேற்பறார்களாக, கேண்களாக, நாம் தனிப்ேட்ட முவறயில் ஆற்றபைண்டிய 
கடவம என்ன என்று சமூக உணர்வுடன் சிந்திக்க பைண்டும். கேற்பறார்கள் 
அவனைரும் நம் முன்பனார்களின் சிறப்புக்கவளயும், ைரீமிக்க 
ைரலாறுகவளயும் அறிந்துககாள்ைது மிகமுக்கிய காலத்தின் கட்டாயமாகும். 
அப்போதுதான், தங்களின் குழந்வதகளுக்கு, முக்கியமாக கேண் 
குழந்வதகளுக்கு சிறு ையது முதபல அைற்வற கற்றுக்ககாடுக்க முடியும். 
ைரீம் கசறிந்த ஒண்டிைரீன், மதுவரைரீன் போன்றைர்களின் ைாரிசுகள் நாம், 
கவலயுடன் இவயந்த ைாழ்ைிவன ைாழ்ேைர்கள் நாம், ைரீம் நிவறந்த 
ைிவளயாட்டுக்களுக்கு கசாந்தக்காரர்கள் நாம், இந்த மண்ணின் சிறந்த 
உவழப்ோளர்கள் நாம், ேகவடகளாய் இருந்து இந்த மண்வண ஆண்டைர்கள் 
நாம், முதல் கேண் தற்ககாவலப்ேவட குயிலியின் ைாரிசுகள் நாம், பதாள் 
கோருட்கவள சிறப்ோகச் கசய்யும் சிறந்த வகைிவனஞர்கள் நாம், இந்த 
மண்வண கதய்ைமாய் ைழிேடுேைர்கள் நாம் என்று நம் சமூகத்தின் 
எண்ணற்ற சிறப்புகவள, கேருவமகவள சிறுையது முதபல குழந்வதகளுக்கு 
அறிபைற்றம் கசய்ய பைண்டும். நமக்குச்  கசாந்தமான கவலகவள கற்று 
அைற்றின் கேருவமவய நாடுனரும் ைண்ணம் ைளர்த்கதடுக்க சிறார்கவள 
ஊக்கப்ேடுத்த பைண்டும்.  

 

இப்ேடி ைரீமாய் தன்னம்ேிக்வகபயாடு ைளர்க்கப்ேடும் நம் ேிள்வளகள்தான் 
ேிற்காலத்தில் ஆதிக்கசாதியின் கைறிக்கு அஞ்சாமல், அறிவையும் 
ைரீத்வதயும் துவணயாகக் ககாண்டு, கண்களில் கநருப்வே கக்கி, கநஞ்சிவன 

நிமிர்த்தி, காவல உயர்த்தி “நான் வரீச் சக்கிளிச்சிடா” என்று ஓங்கி 

ஒலித்து, நம் ேவகைர்கவள ோர்த்து “என்ன சசதி?” என்று பகட்டு நம் 

சமூகத்தின் ைிடுதவலக்கு ோவதயிடுைர். எனபைதான் இப்ேடிப்ேட்ட 
ைிடுதவலவயப் கேற்ற தவலமுவறவய உருைாக்கும் கேரும் கோறுப்பு 
கேண்கள் மற்றும் கேற்பறார்களின் வககளில் கேருமளவு உள்ளது. 
இவ்ைிதமான ைிடுதவலப் ேயணத்வத பநாக்கி நகரும் ைவகயிபலதான், 
இத்தவகய ைரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ைரீர்களின் ைரலாற்றிவன 



மீட்கடடுப்ேதும், ைரலாற்று மீட்பு மாநாடுகள் நடத்துைதும் முதன்வமத்துைம் 
கேறுகின்றன. மிக அதிக அளைில் இதுபோன்ற ைரலாறுகவள நூல் 
ைடிைமாகவும், மாநாடுகளின் நிகழ்ைாகவும் இந்த மண்ணின் வமந்தர்களான 
அருந்ததியர்களுக்கு ைழங்கிய ஆதித்தமிழர் பேரவைக்கு கநஞ்சார்ந்த 
ைணக்கங்கள்!! நூற்றாண்டுகவளத் தாண்டியும் இந்தப் புரட்சிப் ேயணம் 
கதாடர ைாழ்த்துக்கள்!!! 

 

    


