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திரைப்பட இயக்குனர் ்பா. ைஞ்சித் - 

தானுண்டு, தன் வேரையுண்டு 
என்று திரைப்படங்கரை மட்டும் இயக்கிக் 
க்காண்டு, தனக்குக்  கிரடத்துளை 
பு்கரைப ்பணமாக்கிக் க்காண்டு 
ோழும் தன்னைோதியிலரை. சமூ்கச் 
சிநதரனவயாடு ்பை வேைங்களில குைல 
க்காடுப்பேர். அதுவும் ஒடுக்்கப்பட்ட 
மக்்களுக்்கா்க, கேளிப்பரடயா்க கேளியில 
ேநது தன் ்கருத்து்கரை கேளியிடும் 
வ்பார்க்குணமுரடயேர். தன் ்படத்தில 
ேரும் விலைரன ஒரு இைாம ்பக்தனா்கக் 
்காட்டக்கூடிய அைவிற்குத் துணிச்சல 
உளைேர். ்படங்கரை இயக்குேவதாடு 
நின்றுவிடாமல, '்பரிவயறும் க்பருமாள'  
வ்பான்்ற தைமான  ்படங்கரைத் தநதிருக்கும் 
தயாரிப்பாைர். 

சமூ்கநீதிக் வ்காட்்பாட்டில ஈடு்பாடு 
உரடயேர்்கள, இயக்குனர் ைஞ்சித்ரதப 
்பாைாட்டுேதற்கு இேற்ர்ற விட வேறு 
தகுதி்கள என்ன வேண்டும்? ஆதைால 
ேம் வ்பான்்றேர்்கைால ்பாைாட்டப்படக் 
கூடியேவை  ்பா. ைஞ்சித். 

எனினும், சிை வேரை்களில அேர் 
ேடநதுக்காளளும் முர்ற்கள, அேர் 
கேளியிடும் முைண்்பட்ட ்கருத்து்கள, 
ஒரு க்பரிய சிக்்கல சமூ்க அைஙகில 
விோதிக்்கப்பட்டுக் க்காண்டிருக்கும் 
வேரையில, அேர் இன்கனாரு விோதத்ரத 
முன்கனடுத்து, அடிப்பரடச் சிக்்கரைத் 
திரச  திருபபிவிடும் விதம் ஆகியன, 
அேர் யார் என்னும் க்பரிய வினா 
ஒன்ர்றயும் ேம்முள  எழுபபுகி்றது.
முற்வ்பாக்்காைர்்கரை அேர் எதிர்ப்பதும், 
முற்வ்பாக்்காைர்்கைான க்பாதுவுரடரமக் 
்கட்சி ேண்்பர்்கள அேரை ஆதரிப்பதும் 
ேமக்குத் புரியாத புதிைா்க உளைது. 
ஒருவேரை, அேர் வ்பச்சில உளை 
ேலை ்பகுதி்கரை மட்டும் அேர்்கள 
ஆதரிக்கி்றார்்கள வ்பாலும் என்று ோம் 
்கருத வேண்டியுளைது. 

அண்ரமயில திருப்பனநதாளில அேர் 
ஆற்றியுளை உரையின் அடிப்பரடயிலதான், 
வமவை உளை முன்னுரை வதரேயானதா்க 

ஆகிவிட்டது. அநத உரையில மூன்று 
்பகுதி்கள உளைன. ஒன்று, ைாஜைாஜ 
வசாைரனப ்பற்றியது. இன்கனான்று, 
தலித் மக்்களின் நிைங்கள ்பறிக்்கப்பட்டது 
கதாடர்்பானது, மூன்்றாேது, நீதிக்்கட்சிக்கும், 
முற்வ்பாக்்காைர்்களுக்கும் எதிைானது. 

ைாஜைாஜ வசாைன் ்பற்றிய அேர் ்கருத்து 
குறித்வத இபவ்பாது ்பை விோதங்கள 
ேடநது ேருகின்்றன.   வசாை மன்னன் 
்பற்றிய அேர் ்கருத்து ஒன்றும் புதிதிலரை. 
ேைைாற்று நூல்களிவைவய அம்மன்னரனப 
்பற்றிய இருவேறு ்கருத்து்களும் ்பதிோகி 
உளைன. குறிப்பா்க, வசாைர் ேைைாறு 
்பற்றிய ஆய்வு்கரை ேடத்தியுளை, 
வ்க.ஏ. நீை்கண்ட சாஸ்திரி, தி.ரே. 
சதாசிேப ்பண்டாைத்தார், முரனேர் 
ஆ. ்பத்மாேதி ஆகிவயாரும், பு்கழக்பற்்ற 
ேைைாற்று ஆசிரியர் வ்க.வ்க.பிளரை 
வ்பான்்றேர்்களும் வசாைர்்கள ்பற்றிய ்பை 
ேைைாற்றுக் குறிபபு்கரை, அம்மன்னர்  
்காைத்துச் கசபவ்படு்கள, ்கலகேட்டு்கள, 
கமய்க்கீர்த்தி்கள ஆகியனேற்ர்ற 
அடிப்பரடயா்கக் க்காண்டு ்பதிவு 
கசய்துளைனர். ்கவிஞர் இன்குைாப 
வ்பான்்ற சிநதரனயாைர்்களும், ைாஜைாஜ 

வசாைனின் ஆட்சிமுர்றக்கு எதிைான 
தங்கள ்கருத்ரத கேளிப்பரடயா்க 
எழுதியுளைனர். 

தான் ஆட்சிக்கு ேநத மூன்்றாம் ஆண்வட, 
"்காநதளூர்ச் சாரைக் ்கைமறுத்து" 
கேற்றிக்காண்ட ைாஜைாஜன், கதாடர்நது 
்பை வ்பார்க்்கைங்கரைக் ்கண்டதும் 
கேன்்றதும், மன்னனின் வீைத்திற்கும், 
ோடு பிடிக்கும் மன்னர்்களின் க்பாதுோன 
வ்பாக்கிற்கும் சான்று்கைா்க  உளைன. 
நிை அைரே (land survey), முர்றரயக் 
க்காண்டுேநததும், சுற்று ேட்டாைத்தில 
மரை்கவை இலைாதவ்பாது, 216 அடி உயைக் 
வ்காபுைத்ரதக் ்கட்டியதும், புலிக்க்காடிரயக் 
்கடல்கடநது ்ப்றக்்கவிட்டதும் அம்மன்னனின் 
பு்கழுக்கு ்காைணங்கள ஆயின. அவத 
வேரையில, ்பார்ப்பனர்்களுக்கு இர்றயிலி 
(ேரியிலைாத) நிைங்கரை ேைஙகியதும், 
க்பாட்டுக் ்கட்டும் ்பைக்்கத்திற்கு ஆதைோ்க 
வதேதாசி முர்றரய ஊக்குவித்ததும் 
அேர் ்பற்றிய விமர்சனங்களுக்குக் 
்காைணங்கைாயின. 

ேைைாற்ர்ற ஆைாய்ேதும் விமர்சனம் 
கசய்ேதும் எலவைாருக்கும் உளை உரிரம. 
ஆய்வுக்கு அப்பாற்்பட்டேர்்கள எேருமிலரை. 
ஆனால ைஞ்சித் விமர்சனம் அலைது 
அேதூறு கசய்துவிட்டாகைன்று ஒரு ்காேல 
நிரைய ஆய்ோைர், தாவன முன்ேநது 
ேைக்குப ்பதிவு கசய்ேதும், இநதுத்துேக் 
்கட்சி்கள சிைவும் அேர் மீது ேைக்குப 
்பதிவு கசய்ேதும் விநரதயானரே.    

ேைக்கு்கரைத் தாண்டி, மி்க இழிோன 
சாதிய அேதூறு்களும், கேளிப்பரடயான 
மிைட்டல்களும் சமூ்க ேரைத்தைங்களில 
உைா ேருகின்்றன. இயக்குனர் ைஞ்சித் 
்பர்றயர் இலரை, சக்கிலியர் ேகுபர்பச் 
வசர்நதேர் என்று ஒருேர் ைத்தப 
்பரிவசாதரன கசய்து ்கண்டுபிடித்துத் தன் 
்காகணாளியில ்பதிவிட்டு, அருநததியர் 
சமூ்கத்ரதவய தைக்குர்றோ்கப வ்பசுகின்்றார். 
ைஞ்சித்தின் ோக்ர்க அறுத்துவிடுவேன் 
என்கி்றார். அேர் வேைாைர்  குைத்து 

ச�ொல்லுங்கள் ரஞ்சித் 
நீங்கள் யொர்?

த�ாடர்ச்சி அடுத� பக்கம்...
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வேநதைாம்.  அேர் மீது இதுேரையில 
எநத ேடேடிக்ர்கயும் எடுக்்கப்பட்டதா்கத் 
கதரியவிலரை. 

ேைக்்கம்வ்பால, கெச்.ைாஜா துளளிக்குதித்து 
கேளியில ேநது ைஞ்சித்ரதச் சாடியிருக்கி்றார். 
இன்கனாரு அம்ரமயார், ைஞ்சித்துக்கு 
ேைைாற்று அறிவே இலரை, சங்க ்காை 
மன்னனான ைாஜைாஜ  வசாைன் (?) 
்பற்றிப  வ்பச இேருக்கு என்ன தகுதி 
இருக்கி்றது என்று வ்கட்கி்றார். அநத 
அம்ரமயாரின் ேைைாற்று அறிரே 
எண்ணி ேம்மால வியக்்காமல இருக்்க 
முடியவிலரை!

இரேவ்பான்்ற மிைட்டல்கரை, மத 
கேறியர்்களின் தாக்குதல்கரை ோம் 
ேன்ரமயா்கக் ்கண்டிக்கின்வ்றாம்.  
ைஞ்சித்துக்கு ஆதைோ்கக் குைல க்காடுக்கின்வ்றாம். 
்பரைய ேைைாற்ர்ற விமர்சனம் கசய்யும் 
உரிரம எலவைாருக்கும் உளைது என்்பரத 
எடுத்துக் கூறுகின்வ்றாம். 

ஆனால ைஞ்சித்வதா, ேம்ரமத்தான் 
தாக்குகி்றார். ்பார்ப்பனர்்கரை எதிர்ப்பது 
தலித் ஆதைோ்காது என்கி்றார். நீதிக்்கட்சி 
தலித்து்களுக்கு எதிைானது என்கி்றார். 
அது மட்டுமலைாமல, தன்ரன எதிர்க்கும் 
்பார்ப்பனர்்கள வேர்ரமயான எதிரி்கள 
என்றும்,   இரடயில இருக்கும் 
'முற்வ்பாக்்காைர்்கரைத்தான்' ோம் முதலில  
எதிர்க்்க வேண்டும் என்றும் கூறுகின்்றார்.     
அேருக்கு ஆதைோ்க கேளியாகியுளை 
ஒரு ்காகணாளிவயா, சூத்திைர்்கள 
தங்களிடமிருநது ்பறித்துக்க்காண்ட 
நிைங்கரை மீட்்க வேண்டும் என்கி்றது. 

நீதிக்்கட்சி தலித்து்களுக்கு எதிைானது 
என்்பதற்கு ைஞ்சித் தரும் சான்று என்ன? 
தன்னிடம் வேரை்பார்த்த ஒருேர், 
நீதிக்்கட்சிக்கு ோக்்களிக்்காததால,  அநத 
தலித் ்பணியாரை வேரையிலிருநது 
நீக்கி விட்டாைாம். எனவே, நீதிக்்கட்சி 

தலித்து்களுக்கு எதிைானதாம். அநத நி்கழச்சி 
உண்ரமயானதா்கவே இருக்்கட்டும். 
யாவைா ஒருேர் கசய்த கசயல எப்படி 
ஒரு ்கட்சியின் வ்பாக்ர்கத் தீர்மானிக்கும்? 

நீதிக்்கட்சி ஆட்சியில இருநதவ்பாது தலித் 
மக்்களுக்கு என்னகேலைாம் கசய்துளைது 
என்று ்பார்க்்க வேண்டாமா?. நீதிக்்கட்சி 
ஆட்சிக்கு ேநத முதல ஆண்டிவைவய, சமூ்க 
நீதிக்்கான ஆரண கேளியிடப்பட்டவத! 
1921 ஆ்கஸ்ட் 16 ஆம் வததி, மக்்கள கதார்க 
அடிப்பரடயில அைசுப ்பணி்கள ேைங்கப்பட 
வேண்டும் என்று ஆணியிட்டவத, அது 
தலித்து்களுக்கு எதிைானதா? 1922 மார்ச் 
25 ஆம் வததி, ஒடுக்்கப்பட்ட மக்்களின் 
வேண்டுவ்காளுக்கு ஏற்்ப, ்பஞ்சமர் என்்ற 
க்பயர் நீக்்கப்பட்டு, ஆதிதிைாவிடர் என்று 
க்பயரிடப்பட்டவத, அது தலித்து்களுக்கு 
எதிைானதா? 

தாழத்தப்பட்ட மக்்களுக்கு வீட்டு மரன 
ேைஙகியது, ்கலவிக்கு உதவித்கதார்க 
ேைஙகியது, தனியார் வ்பருநது்களில 
அேர்்கரை ஏற்்ற மறுத்தால, வ்பருநது்களின் 
உரிமம் ைத்தாகும் என்று அறிவித்தது 
என்று நீதிக்்கட்சியின் கசயல்பாடு்கரைச்  
கசாலலிக்க்காண்வட வ்பா்கைாம். 
அவதவ்பாை, திமு ்கை்க ஆட்சியிலும், 
கசய்யப்பட்ட சமூ்க நீதிச் கசயல்கரைப 
்பட்டியலிடைாம். எனினும் என்ன 
்பயன்? தூஙகுகின்்றேர்்கரைத்தான் 
எழுப்ப முடியும், தூஙகுேது வ்பாை 
ேடிப்பேர்்கரை எப்படி எழுபபுேது?

இஙவ்கதான், ைஞ்சித் அேர்்கள குறித்து 
ேம்மிடம் இைண்டு ஐயங்கள எழுகின்்றன. 
ேம் எலவைாருக்கும் க்பாதுோன எதிரிரய 
விட்டுவிட்டு, சமூ்கநீதிரயச் சாய்க்்க 
விரும்புகின்்றேர்்களிடம் கமன்ரமயா்கவும், 
ேம்மிடம் ்கடுரமயா்கவும் ஏன் அேர் 
ேடநது க்காளகின்்றார்? 

இைண்டாேது, ோட்டில முதன்ரமயான 
கசய்தி்கள ்கைத்தில விோதிக்்கப்பட்டுக் 
க்காண்டிருக்கும் க்பாழுது்களிகைலைாம் 

ைஞ்சித் ஏன் வேறு கசய்திரயத் தைத்திற்குக் 
க்காண்டுேருகி்றார்? 

எடுத்துக்்காட்டா்கச் சிைேற்ர்றப 
்பார்க்்கைாம்.  அனிதாவின் மைணம் ்பற்றி 
ோவட க்காநதளித்துக் குமுறிய வேைத்தில, 
ைஞ்சித், இயக்குனர் அமீரின் ஒலிோஙகிரயப 
்பறித்துப ்பறித்துப வ்பசினார். உடவன 
எலைா ஊட்கங்களும், அனிதாரே 
விட்டுவிட்டு, ைஞ்சித்-அமீர் வமாதல 
்பற்றி விோதிக்்கத் கதாடஙகிவிட்டன. 

கசன்்ற வதர்தல வேைத்தில, திமு்க, 
விடுதரைச் சிறுத்ரத்கள கூட்டணிப வ்பச்சு 
ோர்த்ரத ேரடக்பற்றுக் க்காண்டிருநத 
வ்பாது,  தலித்  ்கட்சி்கள அரனத்தும் 
ஒருஙகிரணநது  ஏழு கதாகுதி்களில 
தனித்துப வ்பாட்டியிட வேண்டும் 
என்்றார். அது சரியா, தே்றா என்்ற 
விோதம் கிைம்பியது. 

இபவ்பாது புதிய ்கலவிக் க்காளர்க 
என்னும் க்பயரில, மும்கமாழிக் 
க்காளர்கரய மத்திய அைசு க்காண்டுேைத் 
திட்டமிடுேரத முற்வ்பாக்்காைர்்கள 
அரனேரும் ்கடுரமயா்க எதிர்த்துப 
்பைபபுரை கசய்துக்காண்டிருக்கும் 
வேைத்தில, ைஞ்சித் ைாஜைாஜ வசாைன் 
குறித்து கேகுண்கடழுநது வ்பசுகின்்றார்.  
முற்வ்பாக்்காைர்்கரை எதிர்க்்க வேண்டும் 
என்கி்றார். இபவ்பாது கமாழிக்க்காளர்க 
்பற்றிய விோதம் பின்னுக்குத் தளைப்பட்டு, 
ைாஜைாஜன் முன்னுக்கு ேநது விட்டார். 

குைப்பமா்க இருக்கி்றது ைஞ்சித்! ேட்பு முைண் 
எது, ்பர்க முைண் எது என்று புரியவிடாமல 
ஏன் குைபபுகின்றீர்்கள? முதன்ரமயான 
சிக்்கல்கள ேரும்வ்பாகதலைாம், ஏன் 
வேறு சிக்்கரைக் க்காண்டுேருகின்றீர்்கள? 
ஆரியத்ரதத் தாக்்க வேண்டிய நீங்கள 
ஏன் திைாவிடத்ரதவய குறிரேத்த்துத் 
தாக்குகின்றீ்கள? ேம்மிரடவய ஒற்றுரமரய 
ேைர்ப்பதற்கு மா்றா்க, ஏன் பிரிவிரனரய, 
்பர்கரமரய ேைர்க்கின்றீர்்கள? 

கசாலலுங்கள ைஞ்சித்.........நீங்கள யார்?

..முன்பக்கத த�ாடர்ச்சி

புதுவையில் பேரவைப் பேொதுக்குழு

திைாவிட இயக்்கத் தமிைர் வ்பைரேயின்  க்பாதுக்குழுக் கூட்டம், 09.06.2019 அன்று ்காரை 10.30 மணி முதல மாரை 4 
மணி ேரையில, புதுரே உருரையன்வ்பட்ரடயில ேரடக்பற்்றது. கூட்டத்தில 132 வ்பர் ்கைநது க்காண்டனர். மாநிைப 
க்பாறுப்பாைர்்களுக்்கான அரடயாை அட்ரட்கள ேைங்கப்பட்டன.  பின்ேரும் தீர்மானங்கள நிர்றவேற்்றப்பட்டன.  

1. இவ்ாண்டின் இறுதிககுள், திண்டுக்கல், சேலம், திருப்பூர் ஆகிய இடங்களை  ளையைா்கக த்காண்டு, மூன்று ைண்டல ைாநாடு்கள்   
 நடதது்த�னத தீர்ைானிக்கப்படடது.

2. டிேம்பர் ைா� இறுதியில், உடுைளலப்சபடளடககு அருகில் உள்ை திருமூர்ததிைளலயில், சபரள் உறுப்பினர்்களின் குடும்ப ஒன்றுகூடல்    
நி்கழள் நடதது்த�ன்று தீர்ைானிக்கப்படடது. 

3. ை்களிர் அணி ோர்பில், முடக்கப்படடுக கிடககும் தேம்தைாழி ஆய்வு நிறு்னதள� மீண்டும் தேயல்படுத�க ச்காரி ஒரு சபாராடடதள�  
முன்தனடுப்பது என்று தீர்ைானிக்கப்படடது. 

4. �நள� தபரியார் பிறந� நாைான தேப்.17 மு�ல், சபரள்யின் ோர்பில், ைா� இ�ழ ஒன்றிளன அச்சு ்டிவில் த்ளிக த்காண்டு்ரு்து 
எனத தீர்ைானிக்கப்படடது.
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குைஙகு தன் எதிரில உளை ஒன்ர்றப ்பற்றித் கதரிநது 
க்காளை வேண்டுமானால தன் ்காரை அதற்கு நீட்டி, 
நீட்டி இழுத்துக் க்காண்டுத் தாவும்.

இரதக் குைஙகுச் வசட்ரட என்்பார்்கள. இபக்பாழுது 
தமிை்கத்திலும் அப்படி ஒரு நி்கழவு ேடநதிருக்கி்றது. 

மதுரை திருமங்கைம் ையில நிரையம் அருகில இைண்டு 
இையில்கள ஒவை தண்டோைத்தில ேநத ்காைணத்தினால, 
ையிலவே துர்ற அதி்காரி்கள, ்பணியாைர்்கள அனேரும் 
இநதியிலதான் வ்பசவேண்டும் என்று ையிலவே துர்ற 
அதி்காரி ஆரண பி்றபபித்தார். 

அதாேது இைண்டு ையில நிரைய அதி்காரி்களில 
ஒருேருக்குத் தமிழும், மற்்றேருக்கு இநதியும் கதரிநதிருநத 
்காைணத்தினால, வேைவிருநத வி்பத்துக்குக் ்காைணம் 
தமிழில வ்பசியதுதான் என்்பது அதி்காரி கசாலலும் 
்காைணம். இரதச் சப்பாணிக் ்காைணம் என்றுதான் 
கசாலைவேண்டும்.

தமிழோட்டில தமிழ கதரிநத அதி்காரி்களதான் ்பணியில 
இருக்்க வேண்டும். அபவ்பாதுதான் கதாடர்பு க்காளைவும், 
்கருத்துப ்பரிமா்றவும் எநத ஊறும் இருக்்காது. 

அரத விட்டுவிட்டு ேடோட்டு இநதிக்்காைர்்கரை 
்பணியில அமர்த்தி, அேர்்களுக்குப புரியவேண்டும் 
என்்பதற்்கா்க இஙகுளை தமிைதி்காரி்கள, ்பணியாைர்்கள 
அரனேரும் இநதியிலதான் வ்பசவேண்டும் என்றும், 
அேர்்களின் தாய் கமாழியில வ்பசக்கூடாது என்றும் 
கசாலேது எநத ேர்கயில நியாயம்?

தி.மு. ்கை்கத்தரைேர் தை்பதி ஸ்டாலின் எடுத்த 
அேசை ேடேடிக்ர்கயால, அதி்காரி்கள பின்ோஙகி 
விட்டனர். 

இரதத்தான் குைஙகுச் வசட்ரட என்று கசாலோர்்கள. 

தமிை்கத்தில எப்படியும் இநதிரய நுரைத்துவிட 
வேண்டும் என்்ற எண்ணத்தில விரைநத மத்திய 
்பாஜ்கவின் ‘வோட்டமிடும்’ கசயல்பாடு்களில இதுவும் 
ஒன்று.

முன்னாள பிைதமர் ஜே்கர்ைால வேரு,  
இநதி வ்பசாத மக்்கள விரும்பும் ேரை அேர்்கள 
மீது இநதி திணிக்்கப்பட மாட்டாது என்று உறுதி 
அளித்திருநதார். 

இன்று அநத உறுதி மீ்றப்பட்டுளைது.

ஆர்.எஸ்.எஸ்சின் ்பாஜ்க மத்திய அைசின் மும்கமாழித் 
திட்டம் இலரை என்று அறிவிக்கும்ேரை தமிை்க மக்்கள 
மி்க மி்க எச்சரிக்ர்கயுடன் இருக்்கவேண்டும் என்்பரத 
இது உணர்த்துகி்றது.

வ்பைறிஞர் அண்ணாவின் இருகமாழிக் க்காளர்க 
ஒன்ர்றத்தவிை வேறு எரதயும் தமிழோடு ஏற்றுக் 
க்காளைாது.

இரத மத்திய வமாடி அைசு புரிநது வ்காளைவேண்டும்.   

குரஙகுச் சேடளட

்காலைானார் ரா�ாைணி

விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டித் ததாகுதி சட்டமன்்ற உறுப்பினர் 
ராதாமணி உ்டல்நலிவுற்ற நிலையில 14.6.2019 அன்று ்காைமானார். 
திமு்க வளர்ச்சிப் பணியில பபரார்வம் ்காடடிய இவர் ்கலைஞரின் 
பாராடடுதலைப் தபற்றவர். அவரின் மல்றவுக்குத் திராவி்ட இயக்்கத் தமிழர் 
பபரலவயின் சார்பா்க ஆழ்நத வருத்தத்லதத் ததரிவித்துக்த்காள்கிப்றாம்.

அரியலூர் மாவட்டத் திமு்க தசயைாளர் சிவசங்கரின் த்நலதயும், 
திமு்கவின் ்நா்டாளுமன்்ற முன்னாள் உறுப்பினரும் தபரியார் விருது 
தபற்றவருமான சிவசுப்பிரமணியம் உ்டல ்நைக்குல்றவால 14-6-2019 
அன்று ்காைமானார். இவர் ஆண்டிம்டம் ததாகுதியின் சட்டமன்்ற 
உறுப்பினரா்கவும், மாநிைங்களலவ உறுப்பினரா்கவும் இரு்நதவர். இவரின் 
மல்றவுக்குப் பபரலவயின் ஆழ்நத இரங்கலைத் ததரிவித்துக்த்காள்கிப்றாம்.

ைளறத்ய்தினார் சி்சுப்பிரைணியம்
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தேசியக் கல்விக் ககொள்க
குழந்தைகள் மீது நிகழ்ததைப்படும் வன்மு்ை

ச�சிய ்கல்விக த்காள்ள்க - 2019 த்ளியிடப்படடது 
பற்றி...
கசன்்ற ஆட்சியில ஏற்்படுத்தப்பட்ட டி.எஸ்.

ஆர் சுபைமணியன் குழுவின் கதாடர்ச்சியா்கவே 
இபவ்பாது கேளியிடப்பட்டிருக்கும் ்கஸ்தூரி ைங்கன் 
குழு ேகுத்திருக்கும் ்கலவிக் க்காளர்கரயப ்பார்க்்க 
வேண்டியிருக்கி்றது. 2018 டிசம்்பரில அைசிடம் 
அளிக்்கப்பட்ட இநத ேரைவு இநத ஆறு மாதங்களில 
எநத கமாழியிலும் கமாழிக்பயர்க்்கப்படாமல 
ஹிநதி மற்றும் ஆஙகிைம் என இரு கமாழி்களில 
மட்டுவம கேளியிடப்பட்டிருக்கி்றது. ஹிநதி 
அலைது ஆஙகிைம் கதரியாதேர்்கள இதன் மீது 
்கருத்து கசாலைக்கூடாது என்று இநத அைசு நிரனக்கி்றதா? 
அதிலும் ஒரு மாத ்காைத்திற்குள எப்படிக் ்கருத்துச் 
கசாலை முடியும்? குர்றநத்பட்சமா்க அட்டேரண 8 இல 
இருக்கும் 22 கமாழி்களில கமாழிக்பயர்க்்க வேண்டும். 
்காை அே்காசத்ரத 6 மாதங்கைா்க அதி்கரிக்்க வேண்டும். 

3. மும்தைாழிக த்காள்ள்களயத �ாண்டி இக்கல்விக த்காள்ள்கயில் 
இருககும் அபாயங்கள் என்தனன்ன?
ஒரு அடிப்பரட மாற்்றத்ரத ஏற்்படுத்த இேர்்கள 

திட்டமிட்டிருக்கி்றார்்கள. இேர்்கள 3 ேயதிலிருநவத 
முர்றப்படியான ்கலவி என்று ஆைம்பிக்கி்றார்்கள. இது 
நியாயமற்்ற அணுகுமுர்ற. L.K.G கதாடஙகி மூன்்றாம் ேகுபபு 
ேரை அடிப்பரடக் ்கலவி என்று கசாலகி்றார்்கள. இநத 
அடிப்பரடக் ்கலவி முடிநத பி்றகு ஒரு வதர்வு. அதற்குப 
பி்றகு 5 ஆம் ேகுபபில ஒரு வதர்வு, 8 ஆம் ேகுபபில ஒரு 
வதர்வு என்கி்றார்்கள. இப்படிப்பட்ட வதர்வு்கள என்்பது 
குைநரத்களின் மீதான ேன்முர்ற. ஒன்்பதாம் ேகுபபிற்குப 
பி்றகு ்பன்னிைண்டாம் ேகுபபு ேரை 8 ்பருேத் வதர்வு்கள. 
இரத இரடநிரைக் ்கலவி என்று மாற்றுகி்றார்்கள.  
இநத ்கலவி முர்ற தான் மாணேர்்களின் சிநதரனத் 
தி்றன் ேைர்ச்சிக்கு உதவும் என்று கசாலலிவிட்டு, ்பளளிக் 
்கலவி என்்பது ்கலலூரியில வசர்ேதற்்கான தகுதி இலரை  
என்று கசாலகி்றார்்கள. ்கலலூரியில வசைவேண்டும் 
என்்றால வதசியத் வதர்வு மு்கரம(NTA) ேடத்தும் தி்றனறியும் 
வதர்வு எழுதி அநத மதிபக்பண்ணின் அடிப்பரடயிவை 
்கலலூரியில இடம் அளிக்்கப்படும். சிநதரனத் தி்றவனாடு 
மாணேர்்கரை ேைர்க்கும் ்கலவிக் க்காளர்க என்று 
அேர்்கவை கசாலலும் ்பட்சத்தில மாணேர்்கள ஏன் அதன் 
அடிப்பரடயில ்கலலூரி்களில வசர்க்்கப்படக்கூடாது? 
எதற்்கா்க இன்கனாரு தி்றனறியும் வதர்வு? இேர்்களுரடய 
வோக்்ககமலைாம் மூன்்றாம் ேகுபபு கதாடஙகி கதாடர்நது 
மாணேர்்கரை ேடி்கட்டுேது. ்பளளிக் ்கலவியின் வ்பாவத 
கதாழிற்்கலவிரயப ்பயிைச் கசாலகி்றார்்கள. ்கலலூரியில 
அரனத்துத் தைபபினரும் வசருேரதத் தடுக்்கவே இநத 
ஏற்்பாடு்கள.

இவத வ்பால வ்பாதுமான ்கட்டுமான ேசதி்கள இலைாத 
அைசு மற்றும் அைசு உதவி க்பறும் ்கலலூரி்கரையும் 
்பல்கரைக்்கை்கங்கவைாடு இரணத்துவிடுேது. ்பட்டப 
்படிபபுக்்கான ்காைத்ரத 4 ஆண்டு்கைா்க மாற்றியிருப்பது 
என ்கலவிரயச் சீர்குரைக்கும் வோக்வ்காடு இக்்கலவிக் 
க்காளர்க அரமநதிருக்கி்றது.

4. பாடததிடடங்கள், பாடநூல்்கள் இள் பற்றி இந�க ்கல்விக 
த்காள்ள்க என்ன தோல்லியிருககிறது?

்பாட நூரைப க்பாறுத்த ேரையில வதசிய அைவில 
ஒரு ்பாட நூரை உருோக்கிக் க்காடுத்துவிடுோர்்கள. 
மாநிைங்கள வேண்டுகமன்்றால கூடுதைா்க 
சிைேற்ர்றச் வசர்த்துக்க்காளைைாம். மாநிைங்கள 
்கலவிக் க்காளர்க்கரை உருோக்குதல, ்பாட 
நூல்கரை உருோக்குதல என எலைா உரிரம்களும் 
வ்பாய், ஒற்ர்ற இநதியா, ஒற்ர்றக் ்கலவி, ஒற்ர்றப 
்பாடநூல, ஒற்ர்றத் வதர்வு என உருோக்குேவத 
இநதக் ்கலவிக் க்காளர்க. இது கூட்டாட்சித் 
தத்துேத்திற்கு எதிைானது. இநதியா வ்பான்்ற 
்பைநது்பட்ட ்பன்ரமத்துேம் க்காண்ட ோட்டில 
கமாழி அழிபர்ப, ்பண்்பாட்டு அரடயாை 
அழிபர்பத்தான் இது ஏற்்படுத்தும்.

5. ேைஸ்கிரு�ததிற்கு இதில் எவ்ள்வு முககியதது்ம் 
த்காடுக்கப்படடிருககிறது?
சமஸ்கிருதத்திற்கு அேர்்கள க்காடுக்கும் முக்கியத்துேம் 

என்்பது இநத ்கலவிக் க்காளர்கயில மி்கவும் அதி்கமா்க 
இருக்கி்றது. இநதியாவினுரடய கமாழி ேைர்சிக்கும், ்பன்மு்க 
ஒருரமப்பாட்டிற்கும் அைப்பறிய ்பங்களிபபு கசய்திருக்கி்றது 
என்று கசாலகி்றார்்கள. இது ஏற்்கத் த்காத ோதம். கேவவேறு 
கமாழிக் குடும்்பங்கரைச் சார்நத கமாழி்கள இருக்கும் 
ோட்டில,  சமஸ்கிருதம் எப்படி எலைா கமாழி்கரையும் 
ேைர்ப்பதற்குப ்பங்களிபபுச் கசய்திருக்்க முடியும். ்பளளிக்்கலவி 
கதாடஙகி ்கலலூரி ேரைக்கும் சமஸ்கிருதத்ரதச் சி்றப்பா்கப 
்பயிற்றுவிக்்க அரனத்து ோய்பபு்கரையும் ஏற்்படுத்த வேண்டும் 
என்று கசாலகி்றார்்கள. இது இநதிய அைசியைரமபபுச் 
சட்டம் பிரிவு 14 க்கு எதிைானது. எப்படி ஒரு கமாழிக்கு 
மட்டும் இவேைவு முக்கியத்துேம் க்காடுக்்க முடியும்? 
மற்்ற கமாழி்கரை அழித்து சமஸ்கிருததரத இநதியாவின் 
்பண்்பாட்டு அரடயாைமா்க மாற்றுேது, எலவைாரையும் 
ஹிநதி வ்பசச் கசய்ேது வ்பான்்றேற்ர்ற இநதக் ்கலவிக் 
க்காளர்க உளைடக்கியிருக்கி்றது.

7. ேமூ்க நீதி எந� அைவிற்குப் பாதிக்கப்படும்?
இக் ்கலவிக் க்காளர்க சமூ்க நீதிக்கு எதிைானது. இட 

ஒதுக்கீடு ்பற்றி எதுவுவம கசாலைப்படவிலரை. ்கலவியியல 
்கலலூரி ்பற்றி வ்பசும்வ்பாது மட்டுவம இடஒதுக்கீடு ்பற்றி 
கசாலகி்றார்்கள. மற்்ற  எலைா இடங்களிலும் “தகுதி”(Merit) 
்பற்றிவய வ்பசியிருக்கி்றார்்கள. அநதநத மாநிைங்களில 
்கரடபிடிக்்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டுக் க்காளர்க்கள கதாடரும் 
என்று எநத உத்தைோதத்ரதயும் இநதக் ்கலவிக் க்காளர்க 
தைவிலரை.

8. ஒடடு தைாத�ைா்க இந�க ்கல்விக த்காள்ள்களய நாம் 
எப்படிப் பார்ப்பது?
உை்க ேர்த்த்க ஒப்பநதத்தில க்பாதுச் வசரேயின் கீழ 

ர்ககயழுத்தான ஆேணத்தின் சைத்து்களுக்கு ஏற்்ப இநதக் 
்கலவிக் க்காளர்க அரமக்்கப்பட்டிருக்கி்றது.

இநதிய அைசியைரமபபுச் சட்டத்தின் ்பார்ரேயில இநதக் 
்கலவிக் க்காளர்க இலரை. சநரதப ்படுத்தும் ்பார்ரேயில 
தான் இநதக் க்காளர்க ேகுக்்கப்பட்டிருக்கி்றது.

-பிரின்ஸ் ்கசேநதிர பாபுவி்டம் ஒரு ப்நர்்காணல
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