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ப�ொள்ொச்சி மொ.உமொ�தி ‘ப�ந்தமிழ்’ �ொபு
குருவும் சீடனும் உதவாதினி ஒரு தாமதம்

எடப்ாடியின் 
எட்டுவழி..?

்தபையங்கம்

ம�ொழி அறிவும்  
ம�ொழியொல்  

மெறும் அறிவும்
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இந்தியாவின் ம�ாழிச்சிக்கல் மூன்று 
வக்கப்பட்டது.  ஒன்று ஆடசி 

ம�ா்டர்பானது, இரண்டாவது ்கல்வி 
ம�ா்டர்பானது, மூன்்ாவது இகை, 
வழி்பாடு மு�லியன ம�ா்டர்பானது.

இப்்பாது எழுந்திருப்பது ்கல்வி 
ம�ா்டர்பான ம�ாழிச்சிக்கல். இ�கன 
1937ஆம் ஆணடின் ம�ா்டரச்சி என்று 
மைால்்ல்லாம். அப்்பாது �மிழ்ாடடின் 
ஆடசிப ம்பாறுபபில் இருந்� ராஜாஜி, 
்கல்விககூ்டங்களில் �ாயம�ாழி, ஆஙகி்லம் 
�விரத்து, இந்தியும் மூன்்ாவது ்கட்டாயப 
்பா்டம் என்னும் ஆகைகய மவளியிட்டார. 
அ�கன எதிரத்து ் ாம்டஙகும் கிளரச்சி்கள் 
்க்டம்பற்ன.  

1939ஆம் ஆணடு, இந்தியாமவஙகும் 
்காஙகிரஸ் ்கடசி ்ப�வி வி்லகுவது என்று 
முடிமவடுத்��றகு இைங்க, ராஜாஜியும் 
்ப�வி வி்லகினார. அ�ன்பின் 1940இல் 
ஆஙகி்்லய அரசு அந்� ஆகைகயத் 
திரும்்பப ம்பறறுகம்காண்டது. எனினும், 
்பள்ளி்களில், ்கட்டாயப்பா்ட�ா்க 
இல்க்லமயன்்ாலும், விருப்பப ்பா்ட�ா்க 
இந்தி நீடித்�து. இந்தி வினாத்�ாகளயாவது  
அப்படி்ய திரும்்ப விக்டத்�ாளில் 
எழுதிவிடடுப ்்பாகு�ாறு அன்க்ய 
�ாைவர்கள் வலியுறுத்�ப்பட்டனர.

1967இல் �மிழ்க மு�்லக�ச்ைரா்கப 
ம்பாறுப்்பற் அறிஞர அணைா,  
23-1-1968 அன்று ைட்ட�ன்்த்க�க ்கல்வி 
ம�ா்டர்பான ம�ாழிச்சிக்கல் குறித்துப 
்்பசுவ�ற்கா்க �டடு்� கூடடினார. 
அன்று�ான் மும்ம�ாழிக ம்காள்க்க 
என்னும் ்்காட்பாடு முறறிலு�ா்க 
அ்கற்ப்படடு, �மிழ்ாடடு அரசுப 
்பள்ளி்களில் இனி இரும�ாழி்கள்(�மிழ, 
ஆஙகி்லம்) �டடு்� ்கறபிக்கப்படும் என்று 
திட்டவட்ட�ா்க அணைா அறிவித்�ார. 
இன்றூ வகர அந்நிக்ல்ய ம�ா்டரகி்து.  
இப்்பாது புதிய ்கல்விகம்காள்க்கக்கான 
்பரிந்துகரயில், இந்தியா முழுவதும் 
மும்ம�ாழிகம்காள்க்க முன்கவக்கப 
்படடுள்ளது.

�மிழ்ாடடிறகு �டடுமின்றி, இந்தியா 
முழுக�ககும்�ா்ன இத்திட்டத்க�க 
ம்காணடு வருகி்்ாம் என்று ை�ா�ானம் 
மைால்்லப்படுகி்து. இந்தி ்்பைா� 
�ாநி்லங்களில் இந்தி ்கட்டாயப்பா்ட�ா்க 
இருககும�ன்றும், இந்தி ் ்பசும் �ாநி்லங்களில் 
இந்தியாவின் ம�ாழி்களில் ஏ்�னும் 
ஒன்று  மூன்்ாவது ம�ாழிப்பா்ட�ா்க 
இ்டம்ம்பறும் என்றும் கூறுகின்்னர.

இந்�க கூறறி்்ல்ய  ஒரு ை�த்துவமின்க� 
இருப்பக�க ்காைமுடியும். இந்தியாவின் 
ம�ாழி்களில் ஏ்�னும் ஒன்க்த் 
்�ரந்ம�டுத்துக ம்காள்ளும் வாயபபு 
அவர்களுககு இருககி்து. ஆ�்லால், 
அணக்ட �ாநி்ல ம�ாழி ஒன்க் அல்்லது 
இந்தியின் கிகள ம�ாழி ஒன்க் அவர்கள் 
்படித்துக ம்காள்ள்லாம். ஆனால் ் ா்�ா, 
்�ககுத் ம�ா்டரபும் ்பயனும் அற் இந்தி 
ம�ாழிகயத்�ான் ்கட்டாயம் ்படித்�ா்க 
்வணடும்.

்�கவகயயும், தி்க�கயயும் 
ஒடடி ்ாம் எத்�கன ம�ாழி்ககள 
்வணடு�ானாலும் ்கறறுகம்காள்ள்லாம். 
அது அவரவர விருப்பமும், உரிக�யும் 
ைாரந்��ாகும். ஆனால் எந்�மவாரு 

ம�ாழிகயயும்  ்படித்்� தீர்வணடும் 
்கட்டாயப்படுத்துவது ஆதிக்கப ் ்பாககின் 
அக்டயாள்�.

ஆதிக்கத்க� எதிரத்து அன்றும் �மிழ்கம் 
்களத்தில் நின்்து. இன்றும் ்களம் ்காை 
அணிய�ாய உள்ளது. ்ாம் எந்� 
ம�ாழிககும் எதிரானவர்கள் இல்க்ல. 
ஆனால் எல்்லா வி��ான ஆதிக்கத்தும் 
எதிரானவர்கள். 

ம�ாழி அறிவு சி்ந்�து என்்பக� ் ாம் 
�றுக்கவில்க்ல. அ�னினும், ம�ாழியால்  
ம்பறும் அறி்வ மி்க மி்கச்சி்ந்�து 
என்்பக� அரசும் ஆதிக்கவாதி்களும் 
உைரந்தி்ட ்வணடும்.

�மிழ்ாடடில் உள்ள �னியார 
்பள்ளி்களில் ்பைக்கார �ாைவர்கள் 
இந்திகயக ்கறறுகம்காள்ள வாயபபு 
உள்ளது. ஆனால் அரசுப்பள்ளி்களில் 
அந்� வாயபபு ஏகழ �ாைவர்களுககு 
ஏன் �றுக்கப்ப்ட ் வணடும் என்று சி்லர 
்்கள்வி எழுபபுகின்்னர.

அடிப்பக்டத் ் �கவ்ககள ் ்ாககி்ய 
அரசு மையல்்ப்ட முடியும். அ�கன 
மிஞ்சிய ஓவமவாருவரின் ் �கவகயயும், 
ஒடடும�ாத்� �க்களின் வரிப்பைத்தில் 
அரசு நிக்்வற் முடியாது. அப்படிப 
்பாரத்�ால், உ்லகில் மிகுதியான �க்களால் 
்்பைப்படும் பிமரஞ்சு, ஸ்்பானிஷ், சீனம் ஆகிய 
ம�ாழி்ககளயும் ஏகழபபிள்கள்களுககுக 
்கறறுகம்காடுக்கக கூ்டா�ா என்் வா�மும் 
எழும்.

உணக�கயச் மைால்்ல ் வணடு�ானால் 
ஏகழப பிள்ளக்களுககு இந்தி ்கறறுக 
ம்காடுப்ப்�ா, ்பன்ம�ாழி அறிகவ 
வளரப்ப்�ா இவர்களின் ் ்ாக்கம் இல்க்ல. 
இந்திகய, இந்தி வழி ை�ஸ்கிரு�த்க�த் 
திணிப்பதும் அ�ன் மூ்ல�ா்க ்பாரப்பனிய 
வல்்லாதிக்கதிறகு வழிவிடுவது்�  �த்திய 
அரசின் ்்ாக்கம்.

அந்� ் ்ாக்கதிறகு �ானமிகு �மிழர்களாகிய 
்ாம் ஒரு்ாளும் �ணடியி்ட �ாட்்டாம்.

ம�ொழி அறிவும்  
ம�ொழியொல்  

மெறும் அறிவும்
சு�. வீர�ொண்டியன்
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குரு: ஏ! சீடனே! மண்்ாசை, பபான்ோசை, 
பபண்்ாசைசய விட்டு ஒழி!

சீடன்: விட்னடன் குருனே!  தங்கள் ்கட்டசைசய 
ஏற்கினேன். அது ைரி குருனே! அேற்சே விட்டால் 
என்ே கிசடக்கும்? 

குரு: பைாரக்்கம் கிசடக்குமடா! பைாரக்்கம் 
கிசடக்கும்.!!

சீடன் : பைாரக்்கத்தில் என்ே இருக்கும் குருனே!

குரு : பைாரக்்கத்தில் ்கற்ப்கத் தரு இருக்கும். 
அது னதேன�ா்கத்து மரம். அதனிடம் எசதக் 
ன்கட்டாலும் கிசடக்கும். பபான்சுேர்கைாலும், 
பபான்கூசர்கைாலும் னேயபபட்ட பபான்மாளிச்க்கள் 
இருக்கும். அத்துடன் ரதி, ரம்சப, னமேச்க, ஊரேசி 
ஆகிய னதேன�ா்கத்து அபைரஸ்கள் இருபபார்கள். 
அனுபவிக்்க�ாமடா ... அனுபவிக்்க�ாம். 

சீடன் : ஏன் குருனே! ்கண்ப்தினர , ச்கயில் 
இருக்கிே மண்ச்யும், பபான்சேயும், 
பபண்ச்யும் துேந்துவிட்டு, பைாரக்்கத்துக்குப 
னபாோலும் அசேதானே கிசடக்கும். அதிலும் 
இஙன்க எேக்ப்கே இருக்கும் ஒனர அன்பு 
மசேவிசயத் துேந்துவிட்டு அஙன்க னபாய் 
எல்ன�ாருக்கும் பபாதுோே ரதி, ரம்சப, 
னமேச்க, ஊரேசிக்்கா்க ேரிசையில் நிற்பதா? 
இவ்வு�கில்  இருபபசதத் துேந்துவிட்டு, எஙன்க 
இருக்கிேது என்று பதரியாத பைாரக்்கத்தில் 
னபாய் மண்ணில் விட்டசத, விண்ணில் னதடுேது 
ைரியா்கத்  பதரியவில்ச� குருனே!  எேக்கு 
இருபபனத னபாதும்! இதுனே பைாரக்்கம். 

்கற்பகனயில் இருககும் மைாரக்கத்க�ப 
்பறறிய ஒரு ்கற்பகனக்கக� இது. இது 
்ம் ்�சியவாதி்களுககும் ைரியா்கப 
ம்பாருந்தும். ் ாம், ் ம் அன்கனத் �மிழ 
ம�ாழியு்டன், உ்ல்க அறிவு ம்ப் ஆஙகி்லம் 
இவற்்ாடு, எ�றகும் உ�வா� இந்திகயப 
்படிக்க ் வணடு�ாம். அப்படிப ்படித்�ால் 
வ்ட்ாடடில் ்வக்ல கிக்டககு�ாம்.
அ�னால் வள�ான வாழவு கிக்டககு�ாம். 
இல்க்லமயன்்ால் �ாழந்து ் ்பா்வா�ாம், 
வீழந்து ்்பா்வா�ாம். 

இந்திகயத் �ாயம�ாழியா்கக ம்காண்டவன், 
்படித்துப ்பட்டம் ம்பறறு, வ்டக்்க  
்வக்ல கிக்டக்கா�ல் ம�றகு ் ்ாககிப 
்பக்டமயடுககி்ான், மைன்கனககும், 
ம்பங்களூருககும், ஐ�ரா்பாத்துககும், 
திருவனந்�புரத்திறகும் தினந்்�ாறும் 
வ்டக்்க இருந்து வரும் ம�ா்டரவணடி்களில் 
எல்்லாம் ஆயிரக்கைக்கான வ்ட்ாடடு 
இகளஞர்கள் ் வக்ல ் �டி வந்தும்காணடு 
இருககின்்னர. ஆனால், இவர்கள் இந்திகயப 
்படித்�ால் வ்ட்ாடடில் ் வக்ல கிக்டககும் 
என்கின்்னர. இங்்க வந்�வர்களுககுப 
்படிபபுக்்கற் ் வக்ல கிக்டக்கவில்க்ல 
என்்ப�ால், ைப்பாத்திக்கக்ட ் ்பாடுகி்ான், 

்ைான்்பபடி விறகி்ான், ்பான்பீ்டா ்கக்ட 
்்பாடுகி்ான், ்பானிபூரி விறகி்ான். இந்திகயத் 
�ாயம�ாழியா்கக ம்காண்டவனுக்்க 
அஙகு ் வக்ல இல்்லா� ் ்பாது ் �ககு 
�டடும் எப்படிக கிக்டககும்? 

�மிழ்ாடடில் அறிஞர அணைா அவர்கள் 
இரும�ாழிக ம்காள்க்க�ான் என்று  
1968ல்  அறிவித்�ார. அவர குறிபபிடுவார;  
"இந்தியில் இரணடு ம்பரிய நூல்்கள் 
�ான் உள்ளன; ஒன்று துளசிரா�ாயைம்; 
�ற்து ரயில்்வ க்கடு". இவறக்த் 
�விர ்வறு எதுவும் இல்க்ல. இந்தி 
இந்தியாவின் 22 ்�சிய ம�ாழி்களில்  
ஒன்று. ்வம்ந்� இந்திய ம�ாழிககும்  
இல்்லா� சி்பபுச் ைலுக்க்ககள இந்திககு  
�டடும் ம்காடுப்பது ்பார்படை�ானது, 
�ாற்ாந்�ாய �னப்பான்க� ம்காண்டது. 

அடுத்து இந்தி இந்தியாவில் ம்பரும் 
்பான்க�யான �க்கள் ்்பசும் ம�ாழி 
என்கின்்னர. இது ஒரு ்�ாைடி. 
ம�ா்டக்கத்தில் எல்்்லாரும் அப்படித்�ான் 
நிகனத்்�ாம். அப்்பாதுகூ்ட அறிஞர 
அணைா அவர்கள் ் ா்டாளு�ன்்த்தில் 
்்கட்டார, "எணணிகக்கயில் அதி்கம் 
என்று ்பாரத்�ால் இந்தியாவின் ் �சியப 
்ப்கவயா்கக ்கா்கம்�ான் இருக்க்வணடும். 
ஏன் �யிக்ல கவத்திருககிறீர்கள்? அ�ன் 
சி்பக்பக ்கருதித்�ா்ன! எணணிகக்கப 
்படி ்பாரத்�ால் இந்தியாவின் ்�சிய 
வி்லங்கா்க எலி�ா்ன இருக்க முடியும்; 
ஏன் புலிகய கவத்திருககிறீர்கள்?" என்று 
்்கட்டார. 

அப்்பாது, வ்ட்ாடடில் ்்பசுவது 
எல்்லாம் இந்தி என்று நிகனத்்�ாம் 
இப்்பாது�ான் ம�ரிகி்து இந்தி என்்பது  
ஒ்ர ம�ாழியல்்ல . பி்காரில், ஜாரக்கணடில் 
்்பைப்படும் க�திலி, பீ்கார, கிழககு 
உத்திரபபிர்�ைத்தில் ் ்பைப்படும் ் ்பாஜ்புரி,  
ராஜஸ்த்�ானில் ் ்பைப்படும் ராஜஸ்�ானி, 
�ாரவாரி, உள்ளிட்ட ைத்தீஸ்க்கரி, 
�்கதி, ஹரியான்வி, ்்காரத்�ா, 
புண்்டலி,�ால்வி, ைாத்திரி, ் �வாரி, வாதி, 

்லம்்பாடி, ்பஹாரி, ஹராடடி, ்பா்்கலி ,  
்காரவாலி, நி�ாடி, சுராஜ்புரி, சுரகுஜியா, 
்பஞ்ைாரி, பராஜ்்பாஷா, துண்டாரி, ் ்காஜ்ரி,  
்காஙகிலி  ் ்பான்் ்பல்்வறு ம�ாழி்ககளப 
்்பசு்வாகரயும் இந்தி ் ்பசு்வாரா்கக ்காடடி 
்�ாைடி மையது�ான் இந்தி ் ்பசு்வார 
எணணிகக்ககயக கூடடிக்காடடினர. 
ம�ா்டக்கத்தில் 52% ் ்பர இந்தி ் ்பசுவ�ா்கக 
குறிபபிட்டனர. இப்்பாது அது 26% 
�டடு்� உள்ளது. என்வ அந்�ச் 
ைாயமும் மவளுத்துப்்பானது. 

இந்திகயப ்படிப்ப�ால் ்�து 
பிள்கள்களின் வாழவு ்பாதிக்கப்படுகி்�ா 
என்்ால் இல்க்ல. வளங்கள் குக்கி்�ா 
என்்ாலும் இல்க்ல. ஒரு ம�ாழியின் 
சுக�குக்ந்து ஆஙகி்லத்தில் ்கவனம் 
மைலுத்திய ்�து பிள்கள்கள் இன்று 
்கணினி வல்லுனர்களா்க உ்லம்கஙகும் 
்பரவிக கி்டககின்்னர. இந்தியர்ககள 
்ாடக்டவிடடு மவளி்யறறினால் எனது 
�க்லக� அலுவ்ல்கத்க�த் �மிழ்கத்துககு 
�ாறறு்வன் என்று க�க்ராைாபட �க்லவர 
பில்்்கடஸ்  அவர்கள்  குறிபபிடும்  
அளவுககுத் �மிழர்கள் இ்டம் ம்பறறுள்ளனர.  
்�து �மிழ்ாடக்டச் ைாரந்� சுந்�ரபபிச்கை 
அக்டந்துள்ள உயரம் �றறும�ாரு 
எடுத்துக்காடடு. இந்தியாவின் ம்பரிய 
்ப�வி்களான குடியரசுத்�க்லவர, உச்ைநீதி�ன்்த்  
�க்லக� நீதி்பதி, விணமவளி விஞ்ஞானி  
ஆகிய ம்பாறுபபு்களுககு வந்� குடியரசு�த் 
�க்லவர அபதுல்்க்லாமும், நீதியரைர 
ை�ாசிவமும், ைந்திராயன் �யில்ைாமி 
அணைாத்துகரயும் இந்திகயப ்படித்து 
முன்்னறியவர்கள் இல்க்ல. இந்தி ்படிக்கா� 
�ால் அவர்களின் முன்்னற்த்க� 
யாரும் �டுக்க முடியவில்க்ல. அவர்களின் 
முன்்னற்த்திறகு இந்தி எந்� வி�த்திலும் 
்பயன்்ப்டவும் இல்க்ல. 

1938ல் �ந்க� ம்பரியார, �மிழக்க்டல் 
�க்�க்லயடி்கள், ் ாவ்லர ் ைா�சுந்�ர 

குருவும் சீடனும்
ப�ொள்ொச்சி மொ.உமொ�தி

பதாடரச்சி அடுத்த பக்்கம்...



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   ஜூன் 8, 20194

ÝCKò˜
²ð.ióð£‡®ò¡

ªð£ÁŠð£CKò˜
âN™. Þ÷ƒ«è£õ¡

ÝCKò˜ °¿
îI›ñøõ¡
àîò°ñ£˜
ªõŸP„ªê™õ¡

ªõOJ´ðõ˜
«è£.Fùèó¡

Þ¬íòî÷‹
www.keetru.com

www.peravai.com
www.karunchattaibooks.com

I¡ Ü…ê™
karunchattai@gmail.com

´M†ì˜
suba_vee
ªî£ì˜¹‚°

120 â¡.®. ó£ñó£š ªî¼
óƒèó£ü¹ó‹, «è£ì‹ð£‚è‹

ªê¡¬ù & 600 024

ªî£¬ô«ðC: 044&4204 7162

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

அணக�யில் பிர��ர ் �ாடியின் ம்காத்�டிக�யா்கச் 
மையல்்படும் �மிழ்க மு�ல்வர எ்டப்பாடி ்பழனிச்ைாமி, 
்ை்லம் எடடுவழிச்ைாக்ல நிக்்வறி்ய தீரும் என்று 
அழுத்�ம் திருத்��ா்கச் மைால்லியிருககி்ார.

்பாஜ்கவு்டன் ‘ம�்கா’ கூட்டணி கவத்திருப்ப�ா்கச் 
மைால்லிகம்காள்ளும் எ்டப்பாடிககுத் ம�ரியாது, அவகர 
ஒரு கிள்ளுக கீகரயா்கத்�ான் ்பாஜ்க கவத்திருககி்து 
என்று.

அ�னால்�ான் ்பாஜ்க வின் குரக்ல ஓஙகி 
ஒலித்துகம்காணடிருககி்ார அவர இங்்க. 

�மிழ்கத்தில் ம�ாழில், வரத்�்கம் ம்பருகிகம்காணடிருககி்து 
என்றும், திருபபூர, ் ்காகவ, ஈ்ராடு ஆகிய �ாவட்டங்களில், 
இருந்து ் ்பாககுவரத்து, மைன்கனகய ் ்ாககி அதி்க�ா்க 
இருப்ப�ால், எடடுவழிச்ைாக்ல அவசியம் என்றும் 
அவர மைால்லியிருககி்ார.

இதுவகரயும் இ்� �ாவட்டங்களில் இருந்து ம�ாழில், 
வரத்�்கம் இகவ்களுக்கான ்்பாககுவரத்தில் எந்� 
இக்டயூறும் இல்்லா�ல் இருந்து வந்துள்ளது என்்பக�  
ஏன் எ்டப்பாடி உைரவில்க்ல.

இப்்பாது ்்பாககுவரத்து வைதிக்கா்க என்று 
மைால்லிகம்காணடு ்ப்ல ஆயிரம் �ரங்ககள அழித்து, 
ஏகழ விவைாயி்களின் நி்லங்ககளக க்கய்கப்படுத்தி இந்� 
எடடுவழிச்ைாக்ல அக�ப்பதின் ் ்ாக்கம் �க்களுககுப 
புரிகி்து.

்கார்ப்ரடடு்களுக்கா்க, அவர்களின் ் ்லன்்களுக்கா்க, 
்ை்லம் இரும்்பாக்லகய வ்டவர்களுககுத் �ாகர வாரக்கவும், 
்ை்லம் அக�ச் சுறறியுள்ளப ்பகுதி்களில் இருககும் �ாது 
வளங்ககள, வ்ட்ாடடுக ்கார்ப்ரடடு்கள் ம்காணடு ் ்பாகும் 
வைதிக்கா்கத்�ான் இந்� எடடுவழிச்ைாக்ல அக�க்கப்படுகி்து 
என்றும் �க்கள் ்்பைத் ம�ா்டஙகிவிட்டார்கள்.

இது எதிர்கா்லத்�மிழ்கத்துககு ் ன்க� விகளவிக்காது, 
�ா்ா்க தீக�யில்�ான் ்்பாய முடியும்.

தூத்துககுடி ஸ்ம்டரக்லட ஆக்ல, கூ்டஙகுளம் 
அணு உக்ல �றறும் அ�ன் ்கழிவு, நியூடரி்னா, 
கஹட்ரா ்கார்பன் திட்டம் ்்பான்்கவ்களால் 
�மிழ்கத்தின் சுறறுச்சூழல், �க்களின் வாழவா�ாரம் 
்பாதித்துகம்காணடிருககி்து.

 இக�ப்பறறி எல்்லாம் ்கவக்லப்ப்டா�  எ்டப்பாடி 
எடடுவழிச்ைாக்ல ம்காணடுவர �த்திய அரசுககுத் 
துகையா்க இருப்்பன் என்று மைால்லி இருப்பது 
�க்கள் வி்ரா�ச் மையல், ்கண்டனத்தும் உரியது.   

எடபபாடியின் எட்டுேழி..?

திண்டுக்்கல் ஆன�ாைசேக் கூட்டம்

திண்டுக்்கல் மாேட்டப னபரசே அசமபபுக் கூட்டத்தில், 9-6-2019 அன்று 
புதுச்னைரியில் நசடபபே உள்ை பபாதுக்குழுவிற்குத் திண்டுக்்கல் மாேட்டத் 
னதாழர்கள் ்க�ந்து ப்காள்ேபதேத் தீரமானிக்்கபபட்டது. திண்டுக்்கல் 
மாந்கரச் பைய�ாைரா்கத் னதாழர பாரத்திபன், திண்டுக்்கல் மாந்கரத் 
துச்த் தச�ேரா்கத் னதாழர முரு்கன் ஆகினயார நியமிக்்கபபட்டேர. 

்பாரதியார ் ்பான்்்ாகர முன்னிறுத்தி, அறிஞர அணைா, 
்படடுக்்காடக்ட அழகிரி ் ்பான்்்ாரின் துகை்யாடு  ்கட்டாய 
இந்திகய விரடடினர. 1948 இல் �ந்க� ம்பரியார, அறிஞர அணைா  
அவர்ககள இந்தி எதிரபபுப ்்பாராளியாககி மவன்்ார. 
1950்களில் திராவி்டர ்கழ்கத்திலிருந்து தி.மு. ்கழ்கம் பிரிந்�ாலும் 
இரடக்டக குழல் துப்பாககியா்கச் மையல்்படடு இந்திகய 
விரடடினர.  1965 ம�ாழிப்்பாரில் கீழப்பழவூர சின்னச்ைாமி, 
்்கா்டம்்பாக்கம் சிவலிங்கம், விரு்கம்்பாக்கம் அரங்க்ா�ன், 
�ாயவரம் ைாரங்க்பாணி, ஆசிரியர வீரப்பன், கீரனூர 
முத்து, ைத்திய�ங்க்லம் முத்து, விராலி�க்ல ைணமு்கம், 
ம�ாண்டாமுத்தூர �ண்ட்பாணி, ்்பான்்்ார  இந்திகய 
எதிரத்து �ங்கள் இன்னுயிகர ் ன்ம்காக்டயா்க அளித்�னர. 
�ாைவன் ரா்ைந்திரன் உள்ளிட்ட ஏராள�ா்னார 
ராணுவம் �றறும் ்காவல்துக்யினரின் துப்பாககிச் 
சூடடுககுப ்பலியாகினர. அ�ன் பின் அறிஞர அணைா 
அவர்கள் ஆடசிபம்பாறுப்்பற்தும் இந்திகய நீககிவிடடு 
இரும�ாழிகம்காள்க்ககய ் க்டமுக்ப்படுத்தினார. 1986இல் 

மீணடும் இந்தித் திணிபபு  �க்லதூககியதும் ைட்டத்க� 
எரித்துக ்கக்லஞர சிக்ப்பட்டார. ்்பராசிரியர உள்ளிட்ட 
10ைட்ட�ன்் உறுபபினர்கள் ்ப�வியிழந்�னர. 

இவவளவு நீண்ட ம்டிய வர்லாறும்காண்ட இந்தி திணிபபு 
எதிரபபு என்்பது �மிழ ் ாடடில் நீறுபூத்� ம்ருப்பா்கக ்கனன்று 
ம்காணடு�ான் இருககி்து. அ�கன மீணடும் தீணடிப்பாரப்பது 
ஆ்பத்�ானது, தூஙகும் புலிகய இ்டறிப்பாரககும் �ன்க� 
ம்காண்டது. இருப்பக�க ்காத்துகம்காள்ளா�ல் சீணடிப 
்பாரத்�ால்  �மிழ ் ாடடில் �டடு�ல்்ல ம�ன்ன்கத்தின் �ற் 
�ாநி்லங்களிலும் இந்தி எதிரபபு ்்பார மவடிககும். இந்தி 
எழுத்க�ப பி்கு �மிழ்ாடடு ் �டித் ்பாரத்�ாலும் கிக்டக்கா� 
நிக்ல ஏற்படும். ் ல்்ல �ாடடுககு ஒரு சூடு. அவவளவு �ான் 
மைால்்ல முடியும்.

நூல் அறிமு்கக் கூட்டம்

..முன்பக்்கத் பதாடரச்சி

25-5-2019 அன்று  திண்டுக்்கல்லில் நூல் அறிமு்கக் கூட்டம் நசடபபற்ேது. 
னதாழர்கள் சுப.வீரபாண்டியன், மா.உமாபதி, ஆ.சிங்கராயர, புன�ந்திரன், 
னேடச்ைந்தூர ரவி, இனியன் உள்ளிட்னடார பஙன்கற்ேேர. 
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ப�ந்தமிழ் �ொபு

�ற்்பாது ்க்டமுக்யில் உள்ள ்�சிய ்கல்விக 
ம்காள்க்கயானது, 1986 ஆம் ஆணடு அன்க்ய 

பிர��ர ராஜீவ ்காந்தி �க்லக�யி்லான  �த்திய அரைால்  
மவளியி்டப்பட்டது. 

 இக்கல்விக ம்காள்க்க யானது  �ாவட்டத் ம�ா்டக்கக 
்கல்வித் திட்டம் (DPEP), அகனவருககும் ்கல்வி (SSA), 
்கல்விக்கான உாிக� (RTE), ்�சியப ம்பண்களுக்கான 
ம�ா்டக்கக ்கல்வித் திட்டம் (NPEGEL), அகனவருககும் 
இக்டநிக்லக ்கல்வி (RMSA), �ாறறுத்தி்னாளி்களுக்கான 
ஒருஙகிகைந்� இக்டநிக்லக ்கல்வி (IEDSS IEDSS),முதி்யாா் 
்கல்வி,  அகனவருககும் ் �னிக்லக ்கல்வி (RUSA) குறிப்பா்கப 
ம்பண்கள், ்பழஙகுடியினர �றறும் �ாழத்�ப்பட்ட �க்களுககு 
முககியத்துவம் அளித்�ல் உள்ளிட்ட ்கல்வி வளரச்சித் 
திட்டங்ககள உள்ள்டககி ் க்டமுக்ப ்படுத்�ப்பட்டது. 

அ�ன் பின்னர 1992  ஆம் ஆணடு �ாராள�ய ம்காள்க்கக 
்்கற்ப சி்ல �ாற்ங்கள் மையயப்பட்டன.

ஆனால்  �ற்்பாது ்ப�வி்யறறுள்ள ் �ாடி �க்லக�யி்லான 
்பாரதிய ஜன�ா அரசு,  ைமூ்க நீதிகயயும் �ாநி்ல 
சுயாடசிகயயும் முறறிலு�ா்க பு்ந்�ள்ளி �ம்முக்டய 
இந்துத்துவா ம்காள்க்கககு ஏற்ப ஒரு ்கல்விக ம்காள்க்ககய 
உருவாக்க முயறசித்து வருகி்து.

்க்டந்� முக் ்காரப்ப்ரடடு்களின் விருப்பத்திற்்கற்  
்கல்வித் திட்டத்க�  வடிவக�க்க 
ஸ்மிருதி இரானியும் பிர்காஷ் 
ஜவ்்ட்கரும் ் �கவப்பட்டார்கள். 
இம்முக்  ைங்பரிவாரங்கள் விரும்பும் 
்கல்வித் திட்டத்க� மையல்்படுத்�்வ 
�னி� வள்�ம்்பாடடுத் துக்யின் 
அக�ச்ைராக்கப்படடுள்ளார ர்�ஷ் 
ம்பாகரியால். 

�ாைவப ்பருவத்திலிருந்்� ஆரஎஸ்எஸ் 
ஆ�ரவாளரான ர்�ஷ் ம்பாகரியால், 
ஆர.எஸ்.எஸ். இயக்கம் ் ்டத்தி வரும் 
ைரஸ்வதி சிசு �ந்திர ்பள்ளியில் 
ஆசிரியரா்க ்பணியாறறியவர. ் �லும் 
1991 மு�ல் 2000 வகர உத்திரபபிர்�ை 
ஏம்எல்ஏ வா்கவும், 1997 ஆம் ஆணடு  மு�ல் ்கல்யாண 
சிங அக�ச்ைரகவயிலும் அ�ன் பின்னர  உத்�ர்காணட  
உருவாக்கப்பட்ட பின்னர 12 துக்்களின் அக�ச்ைரா்கவும் 
்பணியாறறியவர.  2009 ஆம் ஆணடு மு�ல் 2011 ஆம் ஆணடு 
வகர  உத்�ர்காணட மு�்லக�ச்ைரா்கவும் இருந்�வர. 
இவரின் ்படிப்படியான அரசியல் வளரச்சிககு ்காரை்� 
ஆரஎஸ்எஸ் மைால்வக� இவர  அப்படி்ய மையது 
முடிப்பவர என்்ப�ால் �ான்.

இந்துத்துவ பின்பு்லம் ம்காண்ட ஹரித்வார ம�ாகுதியில் 
2014 ஆம் ஆணடு மு�ல் எம்பியா்க உள்ள இவகரத்�ான் 
�னி� வள ் �ம்்பாடடுத் துக்ககு அக�ச்ைராககியுள்ளது 
ஆரஎஸ்எஸ்.

அக�ச்ைரா்க ம்பாறுப்்பற் பின் மையதியாளர்ககளச் 
ைந்தித்� ம்பாகரியால் "விகரவில் ் ாடு முழுவதும் ்க்டந்� 
30 ஆணடு்களில் இல்்லா�  ஒரு புதிய ்கல்விக ம்காள்க்க 
்க்டமுக்ப்படுத்�ப்படும் " என்்ார. 

அ�றகு �று்ா்ள மவளியி்டப்பட்ட 477 ்பக்கங்கள் 
ம்காண்ட  புதிய ்கல்விக ம்காள்க்கக்கான வகரவு 
ஆரஎஸ்எஸ் சித்�ாந்�த்க� உள்ள்டககியது  என்்ப�ால் 
�ா்னா  என்ன்வா ்கஸ்தூரிரங்கன்  �க்லக�யி்லான குழு 

�னது ்பரிந்துகரகய  �னி�வள ் �ம்்பாடடுத்துக்யி்டம் 
ை�ரபபிககும் முன்ன்ர ஆரஎஸ்எஸ் �க்லவரி்டம் 
ம்காடுத்துள்ளது. 

இதில் �மிழ்கத்க� எதிர்்ாககியுள்ள ்்பரா்பத்து்கள் 
சி்ல :

1.இந்தி ் ்பைா� �ாநி்லங்களில், இந்திகய ்பயிறறுவிக்க 
்வணடும்  இந்்க்டமுக்கய ஆ்ாம் வகுபபில் இருந்து 
ம�ா்டங்க ்வணடும். ்்பரறிஞர அணைாவின் இரு 
ம�ாழிக ம்காள்க்கககு �ா்ான  மும்ம�ாழி திட்டத்தின் 
மூ்லம்  இந்திகயத் திணிப்பது �டடுமின்றி அ�ன் ் வரான 
ை�ஸ்கிரு�த்க�யும் ஏற்க  கவப்பது

2. ்பல்்கக்ல �ானியக குழு ்்பான்் ்கல்வித் துக் 
ைாரந்� உயர அக�பபு்ககளக ்கக்லத்துவிடடு, ்�சிய 
்கல்வி ஆகையத்க� அக�க்க ்வணடும். 

்�சியக ்கல்வி ஆகையத்க� �த்திய அரசின் ்கடடுப 
்பாடடிறகுள்  கவத்துத் �மிழ்க ்கல்லூரி்களில் �ாைவர 
்ைரகக்கயிலும் ஆசிரியர ்பணி நிய�னத்திலும் வ்டவர்ககள 
உடபுகுத்துவது

3. ஆசிரியர்களுககு, மூன்று ஆணடுககு ஒருமுக் 
்பயிறசியும், ஐந்து ஆணடுககு ஒருமுக் ் �ரவும் கவக்க 
்வணடும். அ�ன்்படி்ய, ஊதியம் �றறும் ்ப�வி உயரவு 
வழங்க ்வணடும். 

�குதித்்�ரவு என்் ம்பயரில் 
பிற்படுத்�ப்பட்ட, மி்கவும் 
பிற்படுத்�ப்பட்ட �ாழத்�ப்பட்ட 
�றறும் சிறு்பான்க�  வகுபபினகர 
ஊதிய உயரவு �றறும்  ்ப�வி 
உயரவிலிருந்து வி்லககி கவத்து 
ஒரு ைாராகர உயர ்ப�வியில் 
அ�ரத்துவது.

4. ்கல்வி நிக்லயங்களில் ��து 
ை�யத்க�க ்கற்க �றறும் பின்்பற் 
�ாைவர்களுககு உரிக� இருக்க 
்வணடும்.

இ�ன் மூ்லம் சித்�ாந்� ரீதியா்க 
்பாஜ்ககவ வளரக்க ் யா்கா வகுபபு்கள் என்் ம்பயரில்   
ஆரஎஸ்எஸ்சின் ைா்கா வகுபபு்ககளப ்பள்ளி்களிலும் 
்கல்லூரி்களிலும் ம�ா்டஙகுவது, அ�ன் மூ்லம்   �ாைவர்ககளயும் 
இகளஞர்ககளயும் இந்துத்துவ சித்�ாந்�த்திறகு �க்ட 
�ாறறுவது. 

இகவ �டடு�ன்றி ம்பரும்்பா்லான மையல் திட்டங்களும் 
்பாசிைத்க� �ணணி்்ல விக�ககி் முயறசியா்க்வ 
ம�ரிகி்து. இவர்களின் திட்டம் ்பாரதியின் முண்டாசுககு 
�டடு�ல்்ல ்கரும்்ப்லக்கககும் ்காவியடித்து முறறிலு�ா்க 
்கல்விக கூ்டங்ககளக ்காவிக கூ்டாரங்களா்க �ாறறுவ்�.

ஏற்கன்வ கஹட்ரா ்கார்பன் திட்டம், எடடு வழிச்ைாக்ல 
என ் ம் இயறக்க வளத்க� ் வடக்டயாடுவது �டடுமின்றி 
இப்்பாது  �குதித் ்�ரவு, அரசுப ்பணி்களில் மவளி 
�ாநி்லத்�வர, புதிய ்கல்விக ம்காள்க்க என ்ம் �னி� 
வளத்க�யும் அழிக்கத் துடிககி்து ஆரஎஸ்எஸ் கும்்பல் .

திராவி்ட இயக்கங்கள்  ் ்பாராடிப ம்பறறுத் �ந்� ்கல்வி, 
்வக்லவாயபபு �றறும் அரசியல் அஙகீ்காரம் இவறக் 
முழுவது�ா்க விழுங்க வரும் ஆரிய ்ச்சுப ்பாம்க்ப 
அடித்து விரட்ட ம்பரியார �டிகயக க்கயிம்லடுப்்பாம்.

"உ�வாதினி ஒரு �ா��ம் உ்ட்ன விழி �மிழா ".

உதவாதினி ஒரு தாமதம்


