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கட�த 2019 ஆக�� 5ஆ� நா" கா#மீர� ெதாட�பான 

அமி�ஷாவி* அதிர+ அறிவி-. அ�ேதச�ைத� 

/�+லைட�த1.  

நவ�ப� 9ஆ� நா" உ3ச ந4திம*ற�தி* அரசைம-.சா� ஆய� 

வழ7கிய த4�-. அேயா�தியி8 இட�ெப:ற பாப� ம;திைய 

இர�டா� தடைவ இ+�1- ேபா<ட1.  

=த8 =ைற 1992 நவ�ப� 6ஆ� நா" பாப� ம;தி எ*ற 

ச:ெறா-ப ஐ�@A ஆ��கால� க<டைம-. இ�1�1வ� 

காவி� கரேசவக�களா8 இ+�1� தைரம<டமா�க-ப<ட1. 

இர�டா� =ைற 2019 நவ�ப� 9ஆ� நா" பாப� ம;திைய 

மீள� க<+ வி�ேவா� எ*A இ#லாமியC� சமய3 
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இ+�1 ெநாA�க-ப<ட1.  
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ேதச�தி� �ர
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கா#மீ�களி* ெபா1 =ழ�க� ஆகி வி<டதா8 அவ�கைள ெமா�தமாக3 சிைறயிலைட�க 

எ�ணிய1 இ�திய- ேபரர#. அவ�கJ�D� /ட உ�ைம மA-. .தித*A. உA-. 370 

ெபயரள��D�தா* ச<ட- .�தக�தி8 இC�த1. இ-ேபா1 அைதL� ந4�கியாகி வி<ட1. 

அவ�க" அைர3 சிைறயிலிC�1 =M3 சிைற�D மா:ற-ப<�"ளா�க" எ*A 

ேவ��மானா8 ெசா8லலா�. ஐ�ப1 இல<ச� அ8ல1 அத:D ேம:ப<ேடாைர அைட�1 

ைவ�க� கா#மீர�திேலா இ�தியா =MவதிNேமா சிைறக" ேபாத மா<டா எ*பதா8 அவரவ� 

வ 4<+ேலேய சிைற ைவ�க-ப<�"ளா�க". வ 4<�3 சிைற எ*ற ம7கல வழ�கி* பி*னா8 

சிைறL�ைமக" /ட இ8லாத ெகா�Oசிைற மைற�1"ள1. கா#மீர�1�D இ1 .தித*A. 

எ1 .திெத*றா8 தி8லியி* க�காணிகளாக3 ெசய8ப<� வ�த ெமPQபா, ஒம� அ-18லா 

உ"ளி<ட =*னா" =த8வ�கJ� /ட வ 4<�3 சிைறயி8 அைட�க-ப<+C-ப1தா*. பாஜக 

ஆதர� ெப:A சிறிநக� ேமயராக� ேத��ெத��க-ப<ட ேமய� ஜுைன� அசீ� ம<� எ*பவC� 

தி8லியி* நடவ+�ைககைள� Dைற /றிய பி* வ 4<�� காவலி8 ைவ�க-ப<� வி<டா�.  

ஊரட7D� ெதாைல-ேபசி, இைணய3 ேசைவ� 1�+-.� பைட�Dவி-.� இராXவ�தி* 

நரேவ<ைடLமாக… அட�D=ைறகளி* அணிவ�ைச ந4"கிற1. இய8.நிைல மீ<.�கான 

ஒ��க�தள�3சி எ*பெத8லா� கா#மீர- ப"ள�தா�D�D3 ச:A� ெபாC�தா1.  

க�=*ேன இ�தைன� ெகா�ைமக" நட�D� ேபா1 இ�திய உ3ச ந4திம*ற� எ*ன ெசZ1 

ெகா�+C�கிற1? உ�ைமமA-பா8 பாதி-.:றவ�க" ந4திம*ற- ப+கேளறி வCவத:காக� 

கா�திராம8 ந4திேய அவ�கைள� ேத+3 ெச8ல ேவ��� எ*A ந4திய� வி.ஆ�. கிC\ணZய� 

ெசா*ன1 ரOச* ேகாேகாZகJ�D� ெத�யாதா? திகா� சிைற ெதாட�பான ஒC வழ�கி8 

கிC\ணZய� /றிய1 திற�தெவளி3 சிைறயா�க-ப<�"ள கா#மீர�1�D- ெபாC�தாதா? 

யாC� வி�ண-பி�காமேல (suo motu) எ��1 விசா��க- ெபாC�தமான வழ�D இஃெத*A 

‘ந4திேதவ�க"’ கCதவி8ைலயா? கா�தியி* ம�தி- ெபா�ைமகைள- ேபா8 க�ைணL� 

கா1கைளL� வாையL� இAக- ெபா�தி� ெகா�� வி<டா�களா அவ�க"’? இ1 ஓ� 

எ3ச��ைக!  

 

ச�, கா#மீர� Dறி�1 வ�1"ள ந4தி-ேபராைண வி�ண-ப7க" மீ1 உ3ச ந4திம*ற� எ*ன 

ெசZ1"ள1? ஆ<சியாள�களி* ச<ட�தDநிைல மா:ற�ைத� ேக"வி�D"ளா�D� உ�ைம 

நிைலநிA�த (Writ of mandamus) வழ�Dகைள ம<�ம*A, உடன+ நடவ+�ைக�D�ய 

ஆ<ெகாண�� வழ�DகைளL� (Writ of habeas corpus) பதறாம8 த"ளி- ேபா<�"ள1. =*னா" 
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=த8வ�, =*னா" ந�வ� அைம3ச�, ெவளி-பைடயான இ�திய வி#வாசி பu� அ-18லா 

Dறி�1 ”அவ� தாமாகேவ வ 4<��D" இC�கிறா�, அவைர நா7க" காவலி8 ைவ�கவி8ைல” 

எ*A உ"1ைற அைம3ச� அமி� ஷா நாடாJம*ற�திேலேய விள�Dகிறா�. இ1 

உ�ைமயி8ைல எ*A பu� அ-18லாேவ மA�கிறா�. ”அவைர3 ெச*ைன மAமல�3சி 

தி=க மாநா<��D அைழ�1"ேளா�” எ*A ெசா8லி ைவேகா உ3ச ந4திம*ற�தி8 

ஆ<ெகாண�� ந4தி-ேபராைண வழ�D� ெதா��கிறா�. இத:ெக*ன அவசர� எ*ப1 ேபா8 

வழ�ைக� த"ளி-ேபா�கிற1 தைலைம ந4திய� இரOச* ேகாேகாZ தைலைமயிலான ஆய�. 

அரேசா உடேன பu� அ-18லா மீ1 ெபா1- பா1கா-.3 ச<ட� (Public Safety Act) எ*ற 

ெகா�Oச<ட�ைத ஏ�கிற1. இ1 ஓ� எ3ச��ைக! 

 

மா��சிய� க<சியி* ெபா13 ெசயலாள� சீ�தாரா� எ3;� த* க<சிைய ேச��த =கம1 

}#ஃ- தா�காமிைய- பா��க கா#மீர�1�D3 ெச8ல இ�திய உ3ச ந4திம*ற�திட� அ~மதி 

ேக<கிறா�. இ�திய� D+மக* இ�திய ஆ<சி-.ல�தி* எ�த- பDதி�D� ெச8வ1 அ+-பைட 

உ�ைம எ*A திற�த ந4திம*ற�தி8 ந4திய� கC�1ைர�கி*றன�. (இ-ப+ெய8லா� ’கெம�<’ 

அ+-பைத� தவி��க ேவ��� எ*கிறா� உ"1ைற அைம3ச�). =+வி8 அவ� கா#மீர� 

ெச*A தா�காமிைய (தா�காமிைய ம<��) பா��1 வர ந4திம*ற� அ~மதி�கிற1. சிைற 

ேந�காணைல- ேபாலேவ ேநர�, ம:ற க<��தி<ட7கJ�D உ<ப<��தா*! கா#மீர� 

இ�தியாவி* பி��கெவா�ணா- பDதிதா* எ*A ெச7ெகா+ ேம8 ஆைணயி<�3 ெசா8N� 

க<சியி* தைலவC�ேக இ�நிைல! இ1 ஓ� எ3ச��ைக!.  

 

இ�தைன எ3ச��ைகL� யாC�D� ெத�Lமா? ந4திம*ற�ைத ந�பியிC�D� 

ந�ப�கJ�D�தா*! அரசைம-.3 ச<ட�ைத =தலி8 திC�தாம8, உA-.க" 370, 35A 

ஆகியவ:ைற3 சாக+�த1�, ச�=-கா#மீர மாநில�ைத இர�டாக உைட�1 ஒ*றிய ஆ<சி- 

.ல7களாக� தDநிைல தா	�திய1� இ�திய அரசைம-.3 ச<ட�1�D- .ற�பானைவ 

எ*பதா8 ந4திம*ற�தி8 அ+ப<� வி�� எ*A இல�கா�த கிளி ேபா8 ந�பி� கா�திC�D� 

ந�ப�கJ�D�தா*!  

கா#மீர�1�கான உA-. 370 இ�1�1வ� D�பலி* உயி�� ெகா"ைக! பாப� ம;திைய இ+�1 

வி<� அேத இட�தி8 இராம� ேகாயி8 க<�வ1 இ�1�1வ� D�பலி* ம:ேறா� உயி�� 

ெகா"ைக! இ�த இC உயி�� ெகா"ைககJ�காக�� எ�தைன உயி�கைள- பலிெய��க�� 
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தய7க மா<டா�க". இ�த அ�கிரம7கைள ந4திம*ற வழ�Dகளா8 த��1 விட =+L�, 

எ*A ந�.வ1 �ட�தன�. சீறி- பாL� ேதா<டாைவ உ"ள7ைகயா8 த��க =+Lமா?  

இ�1�1வ ந3சா:ற8களி* ெகா��தா�ைக� த��கேவா எதி��கேவா =றிய+�கேவா ’சமய3 

சா�ப:ற’ எதி��க<சிகளா8 எ*ன ெசZய =+�த1? பாப� ம;தி இ+-. எ*றாN� ச�, 

கா#மீர3 சிைறயைட-. எ*றாN� ச�, பாசக��D நிகராக� கா7கிர#� ேக� ெசZதைத 

மற�கேவா மA�கேவா =+Lமா? கா#மீர ம�கைள வOசி�க சவக�லா8 ேநC அ+�த 

/�1களி* ெதாட�3சிதா* நேர�திர ேமாதி - அமி� ஷா – அஜி� ேதாவ8 D�பலி* 

இ-ேபாைதய அட�D=ைற எ*ப1� ெவ"ளிைட மைல.  

 

பாப� ம;தியி8 1949ஆ� ஆ�� இராம� சிைலைய� திC<��தனமாக உ"ேள ெகா��ேபாZ 

ைவ�த1 ச<ட- .ற�பான1 எ*A உ3ச ந4தி*ம*ற� ெசா8கிற1. அ-ேபா1 இ�திய 

அளவிN� உ�தர- பிரேதச அளவிN� ஆ<சி .��த1 கா7கிர�தா*. 1986ஆ� ஆ�� 

பி-ரவ� =த8 நா" இராமப�த�க" உ"ேள �ைழ�1 வழிபட அ~மதி த�தவ� கா7கிர� 

தைலைமயைம3ச� இராசி� கா�திதா*. 1992 திச�ப� 6ஆ� நா" அேயா�தியி8 அ�வானி 

D�ப8 பாப� ம;திைய இ+�1� தைரம<டமா�கிய ேபா1 தி8லியி8 உ<கா��1 ேவ+�ைக 

பா��1� ெகா�+C�தவ� கா7கிர� தலைமயைம3ச� நரசி�ம ரா�. உடேன அவ� ஒC 

ச�திய வா�D� ெகா��தா�. அேத இட�தி8 பாப� ம;திைய மீள� க<+� ெகா�-ேபா� என! 

இதி8 ஏதாவ1 ேசானியா��D� ராDN�D� தி�விஜZ சி7D�D� நிைனவிC�கிறதா?  

கா#மீர�தி8 இ�திய� ேதசிய இட1சா�களி* நிைல-பா� எ-ேபா1ேம இ�திய- 

ேபரரசிய�1�D வா8பி+-ப1தா*. இ-ேபா1� /ட கா#மீர�தி* மீதான இராXவ =:Aைக 

எ*ெற8லா� வாயள�கிறா�கேள தவிர, கா#மீர ம�களி* த*த4���ைம�D� 

Dர8ெகா��கேவா, D+யா<சிய� த4�ைவ வலிLA�தேவா, சிAம� ேகா��ைகயாக- 

பைடவில�க� ேகாரேவா /ட அவ�கJ�D மன� வரவி8ைல.  

பாப� ம;தி இC�த இட� =MவைதL� இராம� ேகாயி8 க<�வத:D� த�1 விட ேவ��� 

எ*ற அடாத உ3ச ந4திம*ற� த4�-. ெவளிவ�த�டேன அத:D� 1"ளி� Dதி�1 வ�கால�1 

வா7கியவ� ெச�1�� அணி�த தா. பா�+ய*. ெவ<க�! ெவ<க�! கட�த கால�தி8 பாப� 

ம;திைய இ+�க விட மா<ேடா� எ*A =ழ7கியவ�க", இ+�த பி* வ*ைமயாக� 
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க�+�தவ�க", இ+�த இட�தி8 மீள�� ம;தி க<ட-ப�வத:D வN�த எதி�-.� 

ெத�வி�தவ�க"… இ-ேபா1 உ3சந4திம*ற� த4�-.�D ’மதி-.’ அளி-ப1�, ேகா-ைப 

�ட3 ெசா8வ1� எ-ப+ ஞாயமாD�? 

தமி	நா<+8 சிAபா*ைம ம�களி* 

பா1காவல�க" எ*A த*விC1 Q�ட திக, 

தி=க ேபா*ற க<சிக" இ�த� த4�-ைப மதி�க3 

ெசா8வ1�, ஒ�1- ேபாD� ப+ அறி�ைர 

ெசா8வ1� நம�D அதி�3சியளி�கவி8ைல. 

இவ�க" எ-ேபா1� இ-ப+�தா* எ*பைத 

நாமறிேவா�. இவ�களி* இ�த3 சரணாகதி 

நிைல-பா<ைட� கா#மீ� ெதாட�பாக�� 

பா��ேதா�. 

 

கா#மீர� ெதாட�பான இ�திய அரசி* 

நிைல-பா<ைடL�, இராம� ேகாயி8 

ெதாட�பான உ3ச ந4திம*ற� த4�-ைபL� 

எதி��1- பயனி8ைல எ*ற எ�ண� 

ெபா1ம�களிட�, Dறி-பாக3 சிAபா*ைம 

ம�களிட� பரவியிC-ப1தா* கவைல�D�ய1.  

ெநC�க+ நிைல� கால�தி8 இ�திரா கா�திைய 

எதி��1- பயனி8ைல எ*ற கC�ைத 

ஏ:ப��திய1 ேபா8, இ-ேபா1 ஆ�எ�எ� 

நிைன�தைத =+�D�, ந�மா8 த��க 

=+யா1 எ*ற எ�ண�ைத ஏ:ப��த 

=ய8கி*றன�. ச<ட-ப+ பா��தாN� உ3ச ந4திம*ற�தி* இAதி� த4�-.�D- பிறD ந�மா8 

எ*ன ெசZய =+L�? எ*ற ேக"வி எM-பப�கிற1. 

ச8லி�க<� மீதான உ3ச ந4திம*ற இAதி� த4�-.�D- பிறDதா* ெம�னாவி8 தமி	 வச�த� 

/+� தமிழக அரைச- .திய ச<ட� இய:ற3 ெசZேதா�. சப�மைல ேகாயிலி8 ெப�க" 

 

 

 

 

 

 

இய
 ஒ�= (Qய தமிழா�க$)  

7�ெவளியீ�8� தி�ட$  

7�ெவளியீ�8� தி�ட�தி
 ேசர பS 

ஒ�=�� 600 உ%வாB ெசT��5க !  

ந�ெகாைடV$ தரலா$! 

ந�ெகாைட ஆனாT$ 7�ெவளியீ�8� 
க�டண$ ஆனாT$, உ5க  ப5களி1ைப1 
பி�வ%$ ைவ1பக� கண�கி
 ெசT�தி 

வி�8� ெதHய1ப8��5க .  

          K. THIAGARAJAN,     

     SB A/C No. 20654748511,      

 ALLAHABAD BANK / AMBATTUR BRANCH,  

CHENNAI - 53.                           

IFSC: ALLA0211909  

கா�
 மா��சி� ெப%$பைட12  

Xல7த
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�ைழ� ெதாட�பான இAதி� த4�-ைப இ*~� ெப�ய ஆய�தி* மீளாZ��D 

அ~-பவி8ைலயா? இராம� ேகாயி8 த4�-. =ர�பா�களி* ெமா�த� கலைவயாக 

இC-பதா8 இ*~� ெப�ய ஆய�தி* மீளாZ��D வி�� ப+ ந4திம*ற�தி:D"ேளL� 

ெவளிேயL� ேபாராடலா�. உ3ச ந4திம*ற� த4�-பி* =ர�பா�கைள� ேதாN�-பத:கான 

இய�க�ைத வி�வாக நட�த ேவ���. இ�த- பர-.ைர இய�க� ப*னா<டர7கிN� 

நட�த-பட ேவ���. இ�தியாவி* சமய3 சா�பி*ைம, D+யா<சிய�, ந4தி�1ைற� த:சா�. 

ஒ�ெவா*Aேம ேக"வி�D"ளா�க-ப�� நிைலயி8 இ�திய ஆ<சியாள�களி* நிைல 

ஆ<ட7காX�. இ1 கா#மீர3 சி�கN�D� ெபாC�1�. 

 

கா#மீர�, பாப� ம;தி - இராம� ேகாயி8 ேபா*ற உ�ைமயிேலேய எளிய சி�க8கJ�D 

(D+யா<சிய ேநா�கி8 த4��க =ைன�தா8 இைவ எளிய சி�க8கேள) இ�வள� ந4�ட 

காலமாகிL� இ�தியாவா8 அைமதியான, இண�கமான த4�� காண =+யவி8ைல எ*ப1 

ஆJ�க<சியி* ேதா8வி ம<�ம*A,  ந4திம*ற�தி* ேதா8வி ம<�ம*A. இ1 இ�தியா 

எ~� அரசிய8 க<டைம-பி* ேதா8வியாD�. ேதசிய இன7கJ�D� சிAபா*ைம 

ம�கJ�D� தலி�1க", பழ7D+க" உ"ளி<ட ஒ��D�ட ம�கJ�D� ெப�கJ�D� 

இ�தியா பா1கா-பான க<டைம-. இ8ைல எ*ப1தா* எMபதா��- ப<டறி�.  

ஜாரா<சிைய ஐேரா-பிய- பி:ேபா�கி* அர� எ*றா� .ர<சி� தைலவ� இெலனி*. இ�திய- 

ேபரர# ெத:காசிய- பி:ேபா�கி* அர�. D+யா<சிய- ேபா�ைவயா8 இ1 ேமN� 

வN�/+யதாகிற1. ேமN� ஆப�தானதாகிற1. ந� பணி ேமN� க+னமாகிற1.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

உ�ைம� தமி	� ேதச� மி*னித	 ஆயிர�கண�கானவ�கJ�D இலவயமாகேவ 

அ~-பி வCகிேறா�. ைகேபசி எ� அ8ல1 மி*னOச8 =கவ� அ~-பினா8 

உ7கJ�D� அ~-.ேவா�. .1ைவ, வி8லி.���, ம1ைரயி8 

உ�ைம�தமி	�ேதச� =க-பி*  அைடயாள அ3# ெவளியிட-ப<ட1, வ�திC�த 

அைனவC�D� மி*னித	 அ~-பி ைவ�க-ப<ட1. மி*னித	 ப+-பைத 

வழ�கமா�கி� ெகா"J7க". ம:றவ�கJ�D� அ~-பிLத�7க"   

                       

                            -தியாD,ஆசி�ய� 
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கா#மீர� சிைற�/�+8 அைட�க-ப<� @A நா<கJ�D ேமலாகிற1.இ*~� எ�வள� 

கால� இ�த� ெகா�ைம ெதாடC� என� ெத�யவி8ைல. கா#மீர� Dறி�1 உலகி8 ெப�ய 

எதி�விைன ஏ1மி8ைல.இ�தியாவி* ம:ற- பDதிகJ� ெமௗன� கா�கி*றன. தமிழக�தி8 

ம<�� தா* ஓரள� எதி�-."ள1.இ7ேகL� /ட பல�ட=� இ�தியாவி* Dரேல 

எதிெராலி�கி*றன.இத:D� காரண� கா#மீர� ப:றிய� ெதளிவி*ைமேய. ெதளிவி*ைமைய- 

ேபா�D� ஒC =ய:சிேய ேதாழ� தியாDவி* கா#மீர� யாC�D எ~� @8.  

(விைல உu.100 ) 

@8கைள- ெபற... 

ேதாழ� தியாD 

8939154752. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காமீர$ யா%��? 

ேதாழ� தியா�  

ேகாைவ  

ஞ<ப* சிவா 

9944952893. 

ேதனி 

மதியவ* 

9600039031  

ம1ைர 

கதி�ேவ8 

9894913820 

ெபா"ளா3சி 

ஆ.ச�தியபிர. 

9865995396 

ப<��ேகா<ைட 

ேதாழ� இராமசாமி 

9751072143 
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அேயா�தியி8 இராம� ேகாயிைல இ+�1 

வி<� பாப� அ�த இட�தி8 ம;தி 

க<+னாரா? 

இ8ைல எ*கிற1 உ3ச ந4திம*ற�. 

பாப� ம;தி�D" 1949ஆ� ஆ�� Dழ�ைத 

இராம� சிைலைய� ெகா��ேபாZ ைவ�த1 

ச�யா? ச<ட-ப+ ச�யி8ைல எ*கிற1 உ3ச 

ந4திம*ற�.  

1992 திச�ப� 6ஆ� நா" பாஜக தைலவ� அ�வானி தைலைமயிலான கரேசவக�க" 

ப<ட-பகலி8 பாப� ம;திைய இ+�1� தைர ம<டமா�கிய1 ச�யா? இ8ைல, அ1 

ச<ட-.ற�பான ெசய8 எ*கிற1 உ3ச ந4திம*ற�! 

ெச*ற நவ�ப� 9ஆ� நா" இ�திய உ3ச ந4திம*ற�தி* ஐ�1 ந4திய� ெகா�ட 

அரசைம-.3 ச<ட ஆய� பாப� ம;தி வழ�கி8 அளி�1"ள த4�-. ேம:க�ட 

உ�ைமகைளெய8லா� ெசா8லி வி<� இAதியி8 பாப� ம;தி இட� ெப:றிC�த 2.77 

ஏ�க� நில� Dழ�ைத இராமC�ேக ெசா�த� எ*A =+� ெசZகிற1. அ7D அரேச 

இராம� ேகாயி8 க<+� ெகா��க ஆைணயி�கிற1. ஏென*றா8 அ1 இ�1�களி* 

ந�பி�ைகயா�! அ-ப+யானா8 =#லி�களி* ந�பி�ைக? அவ�க" ம;தி க<+� ெகா"ள� 

தனியாக ஐ�1 ஏ�க� நில� ெகா��க ேவ��மா�!  

இ1 ச<ட-ப+யான த4�-.தானா? இ�த நா� மத3 சா�ப:ற நா�தானா? இ1 ந4திம*றமா? 

இ�1�1வ ஆ�.எ�.எ� க<ட- பOசாய�தா? பாப� ம;திைய இ+�த1 D:ற� எ*A 

ெசா8லி வி<� அ�த� D:றவாளிகJ�D ஆதரவாக��, ஒC D:ற=� ெசZயாத 

=�லி�கைள� த�+�D� வைகயிN�  த4�-. வழ7க ஒC ந4திம*ற� ேதைவயா?  

உ3ச ந4திம*ற�தி* த4�-பி8 ந4தி நியாய� இ8ைல எ*A பல =*னா" ந4திபதிகJ� 

ச<ட அறிஞ�கJ� கC�1� /றிL"ளன�.  

இ�த� த4�-. சிAபா*ைமயினைர வOசி�1"ள த4�-. ம<�ம8ல. சமய3 

பாப� ம*தியா? இராம� ேகாயிலா? 

உ.ச ந0திம�ற�தி� த0�12 நியாயமானதா?  

ேதாழ�.தியா� 
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சா�பி*ைமயிN� ச<ட�தி* ஆ<சியிN� ந�பி�ைக ைவ�1"ள அைனவC�D� 

அதி�3சியளி�1"ள த4�-.மாD�.  

இ�த� த4�-ைப3 ச<ட-ப+ மீளாZ� ெசZ1 ந4தி வழ7க� Dர8 ெகா�-ேபா�, வா��!  

 

 

 

தமி	� ேதசிய வி�தைல இய�க� 

ெச*ற நவ�ப� 7-ஆ� நா" 

ெச*ைனயி8 நவ�ப� .ர<சி நா" 

கC�தர7க� நட�திய1. 

கீ	-பா�க�தி8 உ"ள உைழ�D� 

ம�க" ெதாழி:ச7க மாம*ற� 

ேமய� கிC\ண���தி இ8ல�தி8 

நைடெப:ற இ�நிக	��D ேதாழ� ேவ.ெச8வ=Cக* தைலைம வகி�தா�. ேதாழ� 

வா	வா7கி #�த� வரேவ:.ைர ஆ:றினா�. ேதாழ�க" தியாD, சம�தா, இள�தமிழக� 

ெச�தி8, மதியவ* இC�ெபாைற ஆகிேயா� நவ�ப� .ர<சி ெதாட�பான தைல-.களி8 

உைரயா:றின�. ேபராசி�ய�.அ�வி�� #�த� நவ�ப� .ர<சிL�, கைலகJ� எ*ப1 ப:றி 

கா<சி விள�க�1ட* உைரயா:றினா�. ேபராசி�ய�.சிவ�Dமா� ’காமீர$ யா%��’ 

@8அறி=க� ெசZதா�. ேதாழ�.மகிழ* ந*றிLைர ஆ:றினா�. 

 

 

 

ெபாCளாதார ம�தநிைல  இ*A ேப#ெபாCளாக உ"ளேதா� ந� உண��நிைலயாக��, =தலிய 

ச�க�தி8 வா	வதா8 அ1ேவ ந� வா	நிைலயாக�� உ"ள1. ெபாCளாதார ம�தநிைலயி* 

வைரயைற எ*ன, ெபாCளாதார ம�த நிைல�D�, ெபாCளாதார வ 4	3சி (ெபாCளாதார 

ெபCம�தநிைல) ஆகியவ:றி:கிைடேய உ"ள ெதாட�., ேவAபா� எ*ன என- பா��ேதாமானா8, 

நா<+* ெமா�த- ெபாCளா�க மதி-பி* வள�3சி வ 4த�தி8 DA�க� ஏ:ப<� அ1 2 

காலா��கJ�D ேம8 ெதாட��தா8 அ1 ெபாCளாதார ம�தநிைல என-ப�கிற1. இ�த- 

ெபாCளா�க� DA�க�தினா8 ஏ:ப�� ெபாCளாதார ம�தநிைல ந4�ட கால அளவி8 ந4+�1 

நவ�ப� .ர<சி நா" கC�தர7க�  

  ெபா%ளாதார 7ட�க�ைத 78�கிவி8$ ஒ�றிய$ 

                           சம�தா 
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ஆ��களாக� ெதாட��தா8 அ1 ெபாCளாதார ெபCம�த� என-ப�கிற1. இதனா8 

அAதி�ேதைவ� Dைறபா�, ேவைலவாZ-பி*ைம மிக�� அதிகமாகி ெபாCளாதார 

நடவ+�ைகக"..=ட7கி-ேபாகி*றன. 

 

த:ெபாM1 உலெக7கிN� ெபாCளாதார� ம�த நிைலயி8 உ"ள1.Dறி-பாக உ:ப�தி� 

1ைறயி8 க�� ச�� ஏ:ப<�"ள1. இ�நிைல பிற� 1ைறகளிN�  பி* ெதாடC� அபாய� 

உ"ள1.ெபாCளாதார�ேத�க� ஒ<�ெமா�த ேதைவயி* அள��, =த�<+* அள�� மிக� 

Dைற�1"ளதாN� ஏ:ப<�"ள1. ெபாCளாதார ம�தநிைலைய =தலிய� ெபாCளிய�தி* 

இய8பான ஏ:ற இற�க7களி* #ழ:சியி8 ஒC பDதியாகேவ பா��கிற1.அத:D அ�த� 

க<டைம-.�D"ேள த4�� உ�� எனேவ ேபாதி�கிற1. ஆனா8 உ�ைமயி8 இ1 =தலிய�தி* 

அ+-பைட =ர�பா�, உ:ப�தி சாதன7களி* தனிLைடைமயா8 உைழ-. ச�கமயமா�க-ப<ட 

ேபாதிN� அத* விைளெபாCளான மிைகமதி-ைப ெகா"ைள லாபமாக ெபC=தலாளிகேள 

ைகெகா"கி*றன�.  �ல=தலி* வள�3சி வ 4த�ேதா� ஒ-பி�ைகயி8 /லியி* வள�3சி வ 4த� 

க�� வ 4	3சியைட�1"ள1.ஆ�க=ைறக" வள�3சியைட�1 நவ 4னமா�க-ப<� உ:ப�தி�திற* 

ெபCமளவி:D உய��த ேபாதிN� /லிLைழ-. மிக�� மலிவா�க-ப<�"ள1 

இ�தியாவிேலா ெபாCளாதார வள�3சி வ 4த� 5 சதவ 4தமாக ச��1"ள1. அரசி* எதி�மைறயான 

நடவ+�ைககளா8 ெபாCளாதார� க�ைமயாக பாதி�க-ப<�"ள1 என உலக வ7கிேய 

ஒ-.ெகா��"ள1. ெத:காசியாவி8 இ�தியாைவ� கா<+N� வ7கேதச�, ேநபாள� 

ெபாCளாதார வள�3சி அதிகமாக உ"ளதாக��, ஜி.எ�.+, பண மதி-பிழ-. ேபா*ற 

நடவ+�ைககளி* விைளவா8 ெதாழி8 ேசைவ� 1ைறக" ச�ைவ ச�தி�1"ளதாக��, இதனா8 

இ�தியாவி* ெபாCளாதார வள�3சி ெதாட��1 இர�டாவ1 ஆ�டாக ச��1 வCவதாக�� 

ெத�வி�க-ப<�"ள1. 

 

ம�திய வ7கி 2018-19 உ"நா<� �க�� ச�வைட�திC-பைதL�, ேதைவ Dைறபா<+னா8 

ெபாCளாதார�தி8 #ண�க� ஏ:ப<�"ளதாக�� #<+� கா<+ய ேபாதிN� இ1 ஒC #ழ:சி 

=ைற ச�� தாேன தவிர ஆழமான க<டைம-. �தியான ம�த நிைலய8ல எ*A த* 

ஆ�டறி�ைகயி8 ெத�வி�1"ள1.ம�களி* �க���திற* மிக�� Dைற�1"ள1. ம�திய 

வ7கி கண�கீ<+* ப+ �க�ேவா� ந�பி�ைக ஆA ஆ��களி8லாத அளவி:D Dைற�1"ள1. 

Dறி-பாக கிராம-.ற உைழ�D� ம�களி* வா7D� திற* மிக�� Dைற�1"ள1.  40 
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ஆ��களி8 இ8லாத அளவி:D ேவைலவாZ-பி*ைம க�ைமயாக உய��1"ள1. =த�<� 

வ 4த=�,ேசமி-.வ 4த=�..மிக�Dைற�1"ள1. 

 

இ�நிைலயி8 ஒC ம�க" நல அர# எ*ன ெசZயேவ��� உைழ�D� ம�களி* வா7D� 

திறைன அதிக-ப��1� விதமாக� /லிைய உய��தேவ���, ம�களிட� பண- .ழ�க�ைத 

அதி�க-ப��1� விதமாக ச�க நல� தி<ட7கைள ெசய8ப��தி சNைகக" வழ7க =த�� 

ெசZய  ேவ���,உடன+ நிவாரணமாக கிராம-.ற7களி8 ேவைலவாZ-.கைள அதிக-ப��த 

அரேச ேநர+யாக =த��கைள ேம:ெகா"ள ேவ���.இத:கான நிதிைய ேநர+ ெச8வ வ�யி* 

�ல� ெபறேவ���,. ஆனா8 பாஜக அர# ெசZத1 எ*ன, அத:D ேந� எதிராக கட�த சில 

மாத7களி8 நா<+* பண�கார நிAவன7கJ�D ம<�� u.2.25 ல<ச� ேகா+ைய நிவாரணமாக 

வழ7கிL"ள1. ெபCநிAவன7களி* நிAவனவ�ைய 30லிC�1 22% Dைற�1"ள1. .திதாக� 

1வ7க-ப�� உ:ப�தி நிAவன7கJ�கான நிAவன வ� 25%லிC�1 15% ஆக� Dைற�க-ப<ட1. 

Dைற�தப<ச மா:Aவ�ைய18%லிC�1 15%ஆக� Dைற�1"ள1. வ��Dைற-பா8 0.7% ஜி.+.பி 

நிதி- ப:றா�Dைற அதிகமாD� அர# /�த8 கட* வா7D� நிைல�D� த"ள-ப��. இ�த வ�� 

Dைற-பா8 அரசி:D u.1.45ல<ச� ேகா+ வCவாZ இழ-. ஏ:ப��. ப7D3ச�ைத =த��க" 

�ல� ஆதாய� அைடL� =த�<டாள�க", ெவளி நா<� =த�<டாள�கJ�D ெபC� 

பண�கார�கJ�கான� /�த8-வ�ைய வில�கிL"ள1.இ�த வ�3சNைகக" இ�தியாவி8 

தயா�-ேபா� தி<ட�ைத ஊ�க-ப��1�. =த�� ெபCD�, ேவைலவாZ-ைப 

அதிக-ப��1�.இ1 ெபாCளாதார வள�3சிைய� ��+வி<� வCவாைய உய��1� என 

ந�.வதாக நைட=ைற�D ேந�மாறாக நிதி.அைம3ச� ெத�வி�1"ளா�. ெபாC<களி* 

வி:பைனயி8 ேத�க� ஏ:ப<� ெபCலாப�தி:D உ�தரவாத� இ8லாத நிைலயி8 தனியா� 

=தலாள�க" =த�� ெசZய =*வரேவ மா<டா�க". இ�நிைலயி8 தனியா� =த�<ைட 

அதிக-ப��1வத:காக என�/றி ெபC நிAவன7கJ�D வழ7க-ப�� சNைகக" அவ�கள1 

ெச8வ�ைதL� தனி3ெசா�ைதLேம அதிக��Dேம ஒழிய அ1 .திய =த��கைள 

அதிக-ப��த-ேபாவதி8ைல. 

 

ெபC நிAவன7க" ம�திய ம:A� சிA DA நிAவன7கJ�D 40000 ேகா+ைய ெகா��காம8 

நிNைவயி8 ைவ�1"ள1.இ�த வCட� ம�திய சிA DA நிAவன7கJ�கான கட* வள�3சி 

வ 4த� 3.85% Dைற�1"ள1. ம�திய வ7கி வ7கிவ 4த�ைத� Dைற�த பி*.�, அத* பயைன- 
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ம�க" ெபA� நிைலயி8 வ7கிக" ெசய8படவி8ைல.ேலா* ேமளா�களி* �ல=� Dைற�த 

அள�� கடேன வி நிேயாக� ஆகிL"ள1. கட* மலி�� ெகா"ைகைய ம<�ேம =தலிய� 

ச�வேராக-நிவாரணியாக�..கா�கிற1. 

 

அர# தC� த4��களி8 அர# ேநர+யாக =த�� ெசZவ1 Dறி�ேதா, ெபாCளா தார 

நடவ+�ைககளி8 ேநர+யாக ஈ�ப�வ1 Dறி�ேதா ெபயரளவி:D /ட இடமளி�கவி8ைல. இ�த 

ெபA நிAவன7கJ�D வழ7கிய சNைககJ�கான ெமா�த மதி-ைப அர# தனியாC�D 

அளி�காம8 தாேன ேநர+யாக =த�� ெசZLமானா8 அ1 நி3சயமாக ெபாCளாதார 

நடவ+�ைககைள ஊ�Dவி�D�.ஆ�க� தி<ட7களி8 =த�� ெசZவத:காக அர# கட* 

ெபAவ1  தவறி8ைல. அ�த =த�<டா8 கிைட�D� வCவாZ அ�கட~�கான வ<+வ 4த�ைத 

விட அதிகமாக இC�தா8, அ1 ந4+�த ெபாCளாதார நடவ+�ைககJ�D உத��, வள�3சிையL� 

வி�வா�க�ைதL� ஊ�Dவி�D�.ச�க நல�தி<ட7கJ�D ஒ1�கீ� ெசZL� ேபாெத8லா� 

நிதி-ப:றா�Dைற அதிகமாD� என ெசலவ 4ன7கைள ெவ<+வி�� அர#, கா�-பேர<�கJ�D 

இ�வள� சNைகக" அளி�D� ேபா1 வC� நிதி-ப:றா�Dைறைய ம<�� க��ெகா"ளேவ 

இ8ைல. அ1 Dறி�1 ேக<டா8 நிதி நிைல அறி�ைக தா�க8 ெசZL� ேபா1 பா��1� 

ெகா"ளலா� என- ெபC�த*ைமLட* பதிலளி�கிறா� நிதியைம3ச�. ெபாCளாதார 

ெநC�க+களி* ேபா1� /ட ெபC�பண�கார�கேள இ1 ேபா8 ெகா"ைள லாப� ஈ<ட 

D+யா<சிய�1�D விேராதமாகஅரேச 1ைணேபாகிற1. பாதி�க-ப<ட உைழ�D� ம�கJ�ேகா 

எ�த நிவாரண=� இ8ைல.இதனா8 அAதி�ேதைவL�, �க��� ேமN� Dைற�1 ெபாCளாதார 

ெநC�க+ ேமN� =��கிவிட-ப<� நிைலைம ச� ெசZய இயலாத அளவி:D ேமN� 

=ட7கி-ேபாD�.ஏ:ெகனேவ ெபAநிAவன7க" 2% ச�க- ெபாA-. நிதிைய ச�யாக ஒ1�கீ� 

ெசZயாமN�, ெசய8ப��தாமN� ப8ேவA =ைறேக�களி8 ஈ�ப�� நிைலயி8, அத* 

ெவளி-பைட� த*ைமைய ேமN� Dைற�1 அத* =ைறேக�கைள ஊ�Dவி�D� விதமாக� 

த:ெபாM1 ச�க- ெபாA-. நிதிைய ஐ.ஐ.+ ம:A� எ*.ஐ.+யி8 ஆZ��காக ெசய8ப��தலா� 

எ*ற� /�த8சNைகைய ம�தியஅர# அறிவி�1"ள1.ஜ*த* கண�Dகைள உCவா�D� 

ேபா1 பாஜக அர# எ*ன /றிய1? நா<+8 உ"ள அைன�1 D+ம�கJ�D� வ7கி� கண�ைக, 

வ7கி ேசைவைய ெபA� வித� ெசZய- ேபாகிேறா� எ*ற1, அ1 எ�த அள��D 

நைட=ைறயாகிய1 எ*ப1 தனி�கைத, த:ேபா1 வ7கி3 ேசைவகைள ெபா1 ம�கJ�D� 

Dைற�D� வ�ண�, நா� =Mவ1� 27 ெபா1�1ைற வ7கிக" இC�த நிைலயி8 வ7கிகைள 
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இைண�1 12வ7கிகளாக� Dைற�கஉ"ளன�. ெபா1�1ைற வ7கிக" இைண�க-ப�� 

நடவ+�ைக 5 +�8லிய* டால� ெபாCளாதார�ைத அைடவத:கான ப+�க:க" எ*A 

நிதி�1ைற ெசயல� ராஜ4� Dமா� ெத�வி�1"ளா�, எ-ேப�ப<ட ப+�க<�க" அைவ 

விவசாயிகளி*, பா<டாளிகளி* =1கி8 க<ட-ப<ட- ப+�க<�க". அைவ. 

இ�தியாவி* ஒC ைக ஜி+பி மாZமால�ைதL�, ம:ெறாC ைக ப7D3ச�ைத மாZமால�ைதL� 

பி+�1� ெதா7கி� ெகா��"ள1.  இத*ப+ ஜி+பிL� உய��1 ப7D3ச�ைதL� உய��தா8 

ெபாCளாதார� சிற-பாக உ"ளதாக- ேபா:ற-ப��. அ�த ஜி+பியி8 எ�தைன சதவ 4த� 

ெதாழிலாள�கJ�D ெச*ற1, எ�வள� சதவ 4த� சிA,DA விவசாயிகJ�D�, விவசாய� 

/லிகJ�D� ெச*ற1 எ*பைத- ப:றி ஏ* நிதியைம3சக� கவைல-படேவ���. 

ெபC=தலாளிக" ச�ைதயி8 ெபCலாப� ெபற வழிவைக ெசZயேவ��� எ*பேத அத* ஒேர 

நிதி�ெகா"ைக.இ*ைறய வள�3சி வ 4த�தி8  இ�தியா =ட7கி� கிட�தா8  2024�D" 5+�8லிய* 

ெபாCளாதாரமாவ1 எ-ப+ சா�தியமாD�.ெபA நிAவன7கJ�கான சNைககளா8 ப7D3ச�ைத 

ஏ:ற� ெப:றிC�கிற1, =த�<டளவி8 உ"ள ேத�க�ைத ெவளி நா<� நிதி �லதன�தி* 

�லேம ச� ெசZய =+L� எ*A ந�பைவ�க-ப�கிற1.சீனாவிலிC�1 ெவளிேயA� 

=த��கைள இ�தியாவி:D" ெகா��வர =ய:சிகைள ேம:ெகா"வதாக நிதியைம3ச� 

/றிL"ளா�. இ�தியா 5+�8லிய* ெபாCளாதாரமாDவதாேலா,ெவளி நா<� =த��கைள 

ஈ��1 ப7D3ச�ைதயி8 ஏ:ற� ெபAவதா8 ம<�� இ7D"ள ேவைலவாZ-பி*ைமைய� 

Dைற�கேவா, ெபாCளாதார ஏ:ற�தா	�கைள ம<�-ப��தேவா =+யா1. =தலிய�தி* 

அ+-பைட� க<டைம-பினா8 ஏ:ப<டேத இ*ைறய ெநC�க+. இ�த� க<டைம-ைப� தக��1� 

தா* இ�ெநC�க+கJ�D =:A-."ளி..ைவ�க=+L�. 

 

 

 

த:ேபா1 15வ1 நிதி�DM ெசய8ப��த இC�D� விதி=ைறக" /<டா<சி� /<�றவி:D 

=:றிN� .ற�பானதாக உ"ள1.இத*ப+ ெமா�த வ�வCவாயி8 மாநில7கJ�D 42% 

ஒ1�Dவத:D   =*ேப நா<+* ெவளி நா<�, உ"நா<� பா1கா-.�காக ஒC நிர�தர நிதிைய 

உCவா�க ேவ��� .  இ1 ஏ:ெகனேவ 14வ1 நிதி�DMவா8 மாநில7கJ�D ஒ1�க-ப<ட 42% 

வ�வCவாைய ேமN� Dைற�D� நடவ+�ைகயாD�.14 வ1 நிதி�DM ெமா�த வ�வCவாயி8 

மாநில7கJ�D 42% ஒ1�கீ� ெசZLமாA ப��1ைர�திC�த1 இ1 13வ1 நிதி�DM தி<ட� சாரா 

அSைம நிைலயி
 மாநில5க : 
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ேதைவகJ�ெகன ஒ1�கிய  32% ஐ� கா<+N� 10% அதிகமாக� ெத��தாN� உய��த-ப<ட1 

எ*னேவா 3% தா*. எ-ப+ என- பா��ேதாமானா8, தி<ட�DM தி<ட� சா��த 

ெசலவ 4ன7கJ�காக ம�திய அரசி* ஒ<�ெமா�த வCவாயி8 5.5% ஒ1�கிவ�த1. பாஜக அரசா8 

தி<ட�DM �ட-ப<டதா8 அ1 நிதி�DM ஒ1�கீ� கJட* ேச��க-ப<ட1.ேமN� 

1ைறவா�யாக அளி�1 வ�த நிதி உதவிக" 1.5-2%. இைவ அைன�ைதL� ெமா�தமாக ேச��தா8 

32+5.5+1.5=39%. ம�திய அர# மாநில7கJ�D- ப7கி8லாத /�த8 வ�, ெச� �லமாக வ� 

வCவாைய அதிக அளவி:D ைமய-ப��திL"ளதா8   மாநில7க"  ெமா�த வ� வCவாயி8 32 

சதவ 4த�தி:D� Dைறவாகேவ ெபA� நிைல உ"ள1. 

ேமN� 14வ1 நிதி�DMவி* கால�  நிைற� ெபAவத:D =*ேப அவசரகதியி8 ஜி.எ�.+ 

அறி=க-ப��த-ப<டதா8 14வ1 நிதி�DMவி* ப��1ைரக" ச�யாக நிைறேவ:ற-படவி8ைல. 

ஜி.எ�.+ எ*ப1 உ:ப�தி அ+-பைடயிலான வ� விதி-. =ைறஅ8ல.�க��, இல�D 

அ+-பைடயிலான வ�விதி-. =ைற.இத* ப+ தமி	 நா<+8 ஒC ெபாC" உ:ப�தி 

ெசZய-ப<டாN�, அ1 ேகாவாவி8 �கர-ப<டா8 அ-ெபாCJ�கான வ�வCவாZ 

ேகாவாவி:ேக கிைட�Dேம தவிர தமி	 நா<+:D� கிைட�கா1.இ�வ� =ைறயா8 உ:ப�தியி8 

அதிக- ப7ேக:D� தமி	நா� உ�ய நிதி வCவாZ, =ைறயாக இழ-ப<ீ�� ெதாைகையL� 

ெகா��க-படாததாN� க�ைமயாக பாதி�க-ப<�"ள1.ஜி.எ�.+ நிவாரண�ெதாைக 2022 வைர 

ம<�ேம வழ7க-ப�� என� த4�மானி�க-ப<ட நிைலயி8 அத:D மாநில7க" க�� எதி�-. 

ெத�வி�ததா8 2025 வைர ந4<+�க-ப<�"ள1. ஆனா8 இழ-ப<ீ�� ெதாைக கண�கீ� ெசZய 

அ+-ப+யான வள�3சிவ 4த�ைத 14% லிC�1 Dைற�க-ேபாவதாக அறிவி�1"ளதா8, இழ-ப<ீ�� 

ெதாைக DைறL� அபாய=� உ"ள1. ஜி.எ�.+ வ�யா8 ஏ:ெகனேவ மாநில7க" வ� 

உ�ைமைய இழ�1 நிதி3#ைமயா8 ந#�க-ப<ட நிைலயி8, மாநில7களி* நிதி வCவாைய 

ேமN� Dைற�D� விதமான இ�திய ஒ*றிய�தி* நடவ+�ைக ஜன நாயக�தி:D =:றிN� 

.ற�பான1. ஜி.எ�.+யி8 சில Dைறபா�க" இC�கலா� ஆனா8 அ1 தா* ச<ட� எ*கிறா� 

நிதியைம3ச�.அ1 யாC�கான ச<ட� எ*ப1 தா* ேக"வி. �ல=தலி8 கா�8மா��� 

=தலிய�ைத� ேதாN��1� கா<�� ேபா1, அத* வள�3சியி* த*ைமகளாக �லதன� 

Dவி-ைபL�, ைமய-ப��1தைலL� விள�Dவா�,இ�தியாவி8 ஜிஎ�+ வ� எ*ப1 சிA 

உ:ப�தியாள�கைள, சிAவணிக�கைள விM7கி �ல=தலி* Dவி-ைப, ைமய-ப��1தைல 

=தலாள�கேள ேநர+யாக ெசZய அவசியமி*றி அவ�கJ�D ஏ1வாக அரேச அ�த- பணிைய 

எளிதாக ெசZL� விதமான� கCவியாகிய1. ப�ேமாசமான அய8நா<�� ெகா"ைக ெகா�ட 
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ஐ�கிய அெம��க நா�களி* அர# /ட த* நா�களி* மீ1 இ-ப+-ப<ட வ*=ைறைய� 

திணி�கவி8ைல.ஜி.எ�.+ நைட=ைறயிலிC�D� நா�களிN� இ�வள� அவசரமாக�� 

அதித4விரமாக�� ஜிஎ�+ ெசய8ப��த-படவி8ைல. அேத- ேபா8 பணமதி-பிழ-. கA-.- 

பண�ைத ஒழி-பத:காகேவ ெகா��வர-ப<டதாக� /ற-ப<டாN� அ1 கA-. பண�ைத 

ெவ"ைள- பணமா�கிய1 அைனவC� அறி�தேத. இ�திய அரசி* பணமதி-பிழ-.� மி*னX- 

ப�வ��தைனயி8 ஈ�ப�� =தலாள�கJ�D சாதகமாக, பண- ப�வ��தைனயி8 ஈ�ப�� சிA 

உ:ப�தியாள�கைள, வணிக�கைள விM7கி ைமய-ப��1தைல ஊ�Dவி�D� ஒC =தலிய� 

கCவியாகேவ ெசய8ப<ட1. இ�திய ஒ*றிய�தி* அதிகார- பகி�மான� �*A ப<+ய8களாக- 

பி��க-ப<�"ள1. ம�திய- ப<+ய8, மாநில- ப<+ய8, ெபா1-ப<+ய8. இ1�� ெவA� 

ெபயரளவி:கான ஒC ஏ:பாடாகேவ அ-ப<டமாக மா:ற-ப<�"ள1. மாநில- ப<+யலி8 உ"ள 

1ைறகைளL� ம�திய அரேச ஆ�கிரமி�கிற1. =தலி8 ம�திய நிதிLதவி� 

தி<ட7கJ�கான  (CSS) மாநில- ப7களி-. 10-25%ஆக இC�த1 பிறD அைத  40% 

உய��திய1.ேமN� 14வ1 நிதி�DM மாநில7களி* வ� வCவாZ ப7ைக 42% உய��திL"ள1 

என� காரண� கா<+ பல ம�திய நிதிLதவி� தி<ட7கைள நிA�திL"ள1. மாநில7களி* 

வCவாZ ப:றா�Dைற�D நிதி அளி�த8 இ1வைர இC�த நிதி� DMவி* வழி=ைறயாக 

இC�த1. அைத 15வ1 நிதி�DM ந4�Dவ1 நிதி�DMவி* நைட=ைறையேய மா:Aவத:D 

ஒ-பாD�. 

 

மாநில- ப<+யலி8 இC�த க8விைய ெபா1-ப<+யலி8 மா:றியத:காக� க8வி�D ம�திய 

அர# /�தலாக நிதி ஏ1� ஒ1�கவி8ைல எ*பேதா� ஏ:ெகனேவ ஒ1�கிவ�த நிதிையL� 

ெவ<+L"ள1. அரசியலைம-. ச<ட�தி*  ப+ ம�திய அர# ெபA� வ�வCவாயிேல ம�திய- 

ப<+யலி8 உ"ள� 1ைறகJ�கான ெசலவ 4ன7கைள ெசZயேவ���. பா1கா-.� 1ைற ம�திய 

ப<+யலி8 உ"ள நிைலயி8 அத:கான நிதிைய மாநில7களி* நிதி-ப7கிலிC�1- பறி-ப1 

அரசியலைம-. ச<ட�தி:ேக .ற�பான1. அைன�1� 1ைறகJ�கான அதிகார7கைளL� 

ைமய-ப��தி, நிதி- ெபாA-.கைள� த<+� கழி-பேதா� ம<�மி8லாம8 மாநில7களி* 

நிதிையL� பறி�1 அவ:ைற ேமN� கடனாளியா�கி அ+ைம-ப��1வ1 தா* இ�திய ஒ*றிய� 

/A�  /<�ற�� /<டா<சிய�தி* ஜனநாயகமா?. 
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இ�திய� ேதசிய� எ*ற ஒ*A உ�டா? இ8ைலயா? உ��, அ1 எதி�வைக� ேதசிய� 

எ*ப1 எ* விைட. இ�திய� ேதசிய� எ*ப1 ெபாZ எ*கிறா� ெப.ம. ஆகேவ இ�திய� 

ேதசிய� எதி�வைக� ேதசியமா? ெபாZ� ேதசியமா? எ*பதாக� ேக"வி #C7கி வி�கிற1.  

ெப.ம. ெசா8கிறா�:  

“ெவ"ைள ஏகாதிப�திய எதி�-பி8 ெபா1- பைகவ~�D எதிராக- பறீி<�� கிள�பிய 

ம�களி* ஒ*Aப<ட உண�3சியி8 த�திரமாக இ�1 மத ஆ�ய ேதச உன�3சிகைள� 

திணி�1, இ�திய� ேதசிய� எ*ற .ைன�� கC�தியைல� த7க" நல~�காக ஆ�ய- 

பா�-பனிய – =தலாளிய ஆ:ற8க" உCவா�கின. அ�வாறான இ�1�1வா .ைன� 

ேதசிய�ைத�தா* ேதாழ� தியாD எதி�வைக இ�திய�ேதசிய� எ*A ஞாய-ப��1கிறா�….”   

”ெவ"ைள ஏகாதிப�திய எதி�-பி8 ெபா1- பைகவ~�D எதிராக- பறீி<�� கிள�பிய 

ம�களி* ஒ*Aப<ட உண�3சி” எ*கிற4�கேள? அ�த உண�3சி�D எ*ன ெபய�? ேதசிய 

உண�3சி அ8லவா? நா� எ*ற உண�3சி (we feeling), உள�1Cவா�க� (mental makeup) – இத:D� 

ேதசிய உண�3சி எ*A ெபய�8ைலயா? இ�த� ேதசிய உண�3சி இ�திய� ேதசிய 

உண�3சிேய அ8லவா? ந47க" இத:D ேவA ெபய� ைவ�1"ள 4�களா? இ1 இய8பாZ எM�த 

ேதசியமா? அ8ல1 .ைன�� ேதசியமா? இ�த உண�3சிைய உ�ைம எ*A ஏ:A� 

ெகா"கிற4�க" அ8லவா? இ1 ெபாZLண�3சி எ*A உ7களா8 ெசா8ல =+Lமா? 

ம�களிைடேய த*ெனM3சியாக எM�த இ�த� ேதசிய� ெமZயானத8லவா?  

இ�த உண�3சிைய ”ஆ�ய- ப�-பனிய - =தலாளிய ஆ:ற8க"” தவறாக- பய*ப��தி� 

ெகா�டா�க" எ*பதாேலேய இ�த� ேதசிய� ெபாZயாகி வி�மா? இ8லாத ஒ*றாகி வி�மா? 

ேதசிய� எ*ப1 அைன�1�D� =*னதாக ஓ� உண�3சி, நா� எ~� உண�3சி, 

உள�1Cவா�க� எ*பைத ெப.ம. மற�1 வி�கிறா�. ேதசிய� எ*றாேல கC�தியலாக�� 

அரசியலாக�� ம<�ேம பா��க- பழகிL"ளா�, அ1�� ேதச�ைத அ+-பைடயாக� ெகா�ட 

ேதசிய� எ*ற எ�திர�தனமான .�த8 ெகா��"ளா�. 

”பறீி<�� கிள�பிய ம�களி* ஒ*Aப<ட உண�3சி” எ*A ந47க" வ�ணி�D� இ�திய� 

ேதசிய உண�3சிைய ஆ�ய- பா�-பனிய – =தலாளிய ஆ:ற8க" ம<��தா* பய*ப��தி� 

ேதாழ� ெப.மணியரச<�� ம=ெமாழி (6) 

ேந�வைக� தமி@� ேதசிய7$ எதி�வைக இ�திய� ேதசிய7$   

                                              தியா� 
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ெகா�டா�களா? ராஜாரா� ேமாக* ராZ, பிபி* ச�திர பா8, ஈ�வர ச�திர வி�யாசாக� 

ேபா*றவ�கைள இ�திய� ேதசிய�தி* கC�திய8 =*ேனா+க" எ*A ’இ*ைறய 

இ�தியா’வி8 ர¡னி பாமி த� Dண7Dறி�கிறா�. இ�த �வC� யா�? இவ�களி* D=க3 

சீ�திC�த =ழ�க7கைள ஆ�ய- பா�-பனிய� கC�திய8 எ*A உ7களா8  ெசா8ல 

=+Lமா? ச�திரேசகர ஆசா�, பக� சி7 ேபா*ேறா�* இ�திய� ேதசிய� கC�தியN� 

ஆ�ய- பா�-பனிய�தானா?    

“ப8ேவA ேதசிய இன7க" ஒC7கிைண�1 ேபாரா+னா8 அ1 எதி�வைக� ேதசிய� ஆD� 

எ*A யாCேம ெசா8லவி8ைல” எ*கிறா� ெப.ம. ேவA யாC� ெசா*னா�களா இ8ைலயா 

எ*பத*A வினா. நா* ச�யான ெபாCளி8 ெசா8கிேறனா இ8ைலயா? எ*Aதா* ஆராய 

ேவ���. இத:D =தலி8 எதி�வைக (negative) எ*ற உ�3ெசா8லி* ெபாCைள 

உ*னி-பாக� கCதி- பா��க ேவ���.  

Negative எ*ற ஆ7கில3 ெசா8ைல� தமிழி8 எதி�மைற எ*கிேறா�. இத:D 

எதி�3ெசா8லாகிய Positive ேந�நிைற என-ப��. Negatve x Positive, எதி�மைற x ேந�நிைற. ேந� 

மி*சார� x எதி� மி*சார� – ேபா*ற பல எ��1�கா<�க" இய:ைக அறிவியலி8 உ��. 

மC�1வ� 1ைறயி8 ேநாகா� ஆZவி8 ேநாZ இ8ைல எ*றா8 negative result (இ8ைல 

எ*ற =+�) எ*கிேறா�. ேநாZ இC�தா8 positive result (உ�� எ*ற =+�) எ*கிேறா�.  

எதி�மைற x ேந�நிைற எ*பைத�தா* ச:A இலDவா�கி எதி�வைக x ேந�வைக எ*A 

அரசிய8 இல�கிய�தி8 ஆ"கிேறா�. 

எதி�மைற அ8ல1 எதி�வைக (negative) x ேந�நிைற அ8ல1 ேந�வைக (positiuve) எ�வாA 

D=க-அரசிய8 இல�கிய�தி8 ஆள-ப�கிற1 எ*ப1 ேதாழ� ெப.ம.��D� ெத�யாமலிC�க 

=+யா1 என ந�.கிேறா�. ஒ�ெவா*A� ஒ�ெவாCவC� பல Dண7களி* கலைவயாக 

இC-பதா8 ந8ல Dண7களி* ெதாD-ைப ேந�நிைற எ*A�, ெக<ட Dண7களி* 

ெதாD-ைப எதி�மைற எ*A� பி��1- பா��கிேறா�. #C�கமாக ேந��/A, எதி��/A 

எ*A பி��1- பா��கலா�.  

ஒC ெகா"ைகயி* ந8ல ப�க�ைத positive side எ*A� ெக<ட ப�க�ைத negative side எ*A� 

ெசா8வ1�� அ8லவா? ந� ஆZெபாCைளேய ெநC7கி வCவதானா8, ேதசிய7களி8 ந8ல 

ேதசிய7கJ� ெக<ட ேதசிய7கJ� உ��. =*ேன:ற�1�D உதவ�/+ய1, ந4தியி* 

பா:ப<ட1 ந8ல ேதசிய�. இ1 positive nationalism. ேந�நிைற� ேதசிய�, #C�கமாக ேந�� 

ேதசிய�. மாறாக =*ேன:ற�1�D எதிரான1, அந4தியி* பா:ப<ட1 ெக<ட ேதசிய�. இ1 



                                              உ�ைம� தமி	� ேதச�| அ�-நவ�ப� 2019| 18 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

negative nationalism. எதி�மைற� ேதசிய�, #C�கமாக எதி�� ேதசிய�.  

ேந�� ேதசிய=� எதி�� ேதசிய=� வரலா:Aவழி-ப<ட1. ேதசிய� எ*பேத வரலா:A 

வழி-ப<ட1தா*. (All nationalism is historical). ேதசிய� எ*ப1 வரலா:A ேநா�கி8 

நிைலயானத*A, அைசவ:றத*A. அ1 பாZ�ேதா�� ஆA, D�1�க8ல*A. ேந� 

எதிராகலா�, எதி� ேநராகலா�.  

ஜா�¡ ஆ�ெவ8 ‘ேதசிய�தி* ஆப�1க"’ ப:றி எMதினா� சேயானிச�ைத negative natiuonalism 

(எதி�� ேதசிய�) எ*ேற Dண7Dறி�தா�. சி7கள� ேதசிய� எ*பத* உ"ளட�க� 

வரலா:றி* இ�த� க<ட�தி8 சி7கள ெபௗ�த- ேப�னவாதேம. சி7கள- ேப�னவாத�தி* 

நிக�3 ெசா8லாகேவ சி7கள� ேதசிய� பய*ப�வதி8 விய-பி8ைல. அ1 ெமா�த�தி8 

எதி�� ேதசியேம. மாறாக ஈழ� தமி	� ேதசிய� எ*ப1 =*ேன:ற�1�D� 

வி�தைல�Dமான =:ேபா�D� ேதசியமாD�. அ1 ெமா�த�தி8 ேந�� ேதசியமாக� 

திக	கிற1.  

ந� கால�தி8 ெடானா8� +ர�பி* ெகா"ைககைள negative nationalism எதி�� ேதசிய� எ*A 

சில ஊடக�க" க�+-ப1��. நேர�திர ேமாதியி* ெகா"ைககJ� /ட இேத ெபயரா8 

அைழ�க-ப�வ1��. இ�த எதி�� ேதசிய�தி* பா�ைவயி8தா* நா� ேதச- பைகவ�களாக 

(anti-nationals) வைச /ற-ப�கிேறா�.  

இ�திய� ேதசிய=� ெமா�த�தி8 ேந�� ேதசியமாக இC�1தா* எதி�� ேதசியமாயி:A. 

ெமா�த�தி8 எ*A ெசா8வ1 ஏென*றா8 அ-ேபாேத பல எதி��/AகைளL� 

கC�ெகா�+C�த1. அேத ேபா8 எதி�� ேதசிய�திN� பல ேந��/Aக" இC�கலா�. 

எ8லா� ேதசிய7கJ� சா�பிய8 த*ைம ெகா�டைவதா�. எ1�� அAதியானத*A. (All na-

tionalism is relative, nothing is absolute.) எ7ேகL� எ-ேபா1� காத8 எ*ப1 ேபா8 எ7ேகL� 

எ-ேபா1� ேதசிய� எ*ப1 அறிவிய8 வைக-ப<டத*A. இ1 தமி	� ேதசிய�1�D� 

ெபாC�1�.  

இ1தா* மா��சிய ேநா�கி8 ேதசிய�. ெப.ம. ேநா�D ேவறா? எ*A அறிய விC�.கிேற*. 

அவ� தமி	� ேதசிய�ைத ம<�� எ�த� D=க அறிவியN�D� அட7காத, வரலா:A 

வழி-படாத அAதி� ேதசியமாக� கCதி� ெகா�டா8 நா� ெபாA-பாக மா<ேடா�.  

ஆனா8 நா* இ�திய� ேதசிய�ைத எதி�வைக� ேதசிய� எ*ப1 ேம:ெசா*ன ெபாCளி8 

அ*A. Negative x positive எ*ற ெசா8லா<சி�D ேவெறாC ெபாC<சாயN� உ��. ஒCவ� 

அல81 ஒ*A கைட-பி+�க� /டாத எ��1�கா<டாக� கCத-ப�� ேபா1 negative example 
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எ*கிேறா�. எ��1�கா<டானவ� எ*றா8 அவைர- பி*ப:றி நட�க ேவ��� எ*A 

ெபாC". ேவெறாCவ� எ*ன ெசZகிறாேரா அைத3 ெசZயாமலிC-ப1தா* ந8ல1 எ*றா8 

அவ� எதி�வைக எ��1�கா<� என-ப�வா�.  

ேதாழ� மா ேச-17 எதி�-.ர<சி� தைலவ� சியா7 ேக-ேஷ�ைக எதி�வைக ஆசி�ய* (negative 

teacher) எ*A Dறி-பி<டா�. எெத8லா� /டா1 எ*பைத அவ�டமிC�1 க:கலா� எ*A 

ெபாC". கண�D ஆசி�ய�, தமி	 ஆசி�ய� என-1 ேபா8 எதி�வைக ஆசி�ய� எ*A ஒC 

வைக உ�டா? அ-ப+ யாராவ1 ெசா8லியிC�கிறா�களா? எ*A ேதாழ� ெப.ம. ேக<க� 

/டா1.  

ேதசிய� எ*பத:D�ய ெபா1வான அ+-பைடக" இC�D� ேபா1 அ1 ேந�நிைற� ேதசிய�, 

ேந�வைக� ேதசிய�, #C�கமாக ேந�� ேதசிய� (poisitive natuionalism) ஆகிற1. இ�த 

அ+-பைடக" இ8லாம8 வரலா:A� காரணிகளா8 ஒC ேதசிய� எM� ேபா1, அ1 

எதி�மைற� ேதசிய�, எதி�வைக� ேதசிய�, #C�கமாக எதி�� ேதசிய� (negative nationalism) 

ஆகிற1.  

இ�த வரலா:A� க<ட�தி8 இ�திய� ேதசிய� எதி�வைக� ேதசியமாக��, தமி	� ேதசிய� 

ேந�வைக� ேதசியமாக�� உ"ளன.   (ெதாடC�) 

 

 

 

 

ச�க- ெபாCளாதார ஆZ��கான ச7க=� (Society 

for Social and Economic Research (SSER), அறி�- ெபா1ைம

(Knowledge Commons) அைம-.�  ஒC7கிைண�1, 

ச�க-ஆ�வல�க", ஆZ�-மாணவ�க",ேபாராளிக", 

ெதாழி:ச7க-ேபாராளிக" ஆகிேயாC�D 

மா��சிய�ைத- பயி:Aவி�க��, இட1சா� 

இய�க7கைள வN-ப��த�� ஒC பயி:சி- 

ப<டைறயாக  =த8 ந�ெவZ* மா��சிய- ப"ளிைய ஹிமா3ச8 பிரேதச�தி* ம�+ 

மாவ<ட�தி8 ந�ெவZனி8 ெதாழி8�<ப� ம:A� வள�3சி�கான அைம-பி*(STD) வளாக�தி8 

ஒM7D ெசZதிC�த1. அத* =த8 ெதாDதி மாணவ�கJ�கான பயி:சி  ெச-ட�ப� 20 

 

ந�ெவB� மா��சிய1 ப ளியி
… (1) 

                    சம�தா 
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=த8 அ�ேடாப� 4 வைர எM3சிLட*  இனிேத நிைற�ெப:ற1. 

(ெதாழி8�<ப� ம:A� வள�3சி�கான அைம-பி8 (STD) சிA விவசாயிக", சிA 

உ:ப�தியாள�கJ�D வCவாZ ெப:A� தC� விதமாக விவசாய- ெபாC<க", 

பழ7களிலிC�1 மதி-.� /<�� ெதாழி8 �<ப7கJட*  பழ3சாA, பழ�/	, ஊAகாZ 

ேபா*ற ப8ேவA ெபாC<க" தயா��க-ப�கி*றன.) 

அ-ப"ளியி8 தமி	 நா<+லிC�1 �வ�, ேகரளாவிலிC�1 இCவ�, ஆ�திராவிலிC�1 

இCவ� ெதல7கனாவிலிC�1 ப�1 ேப�, ஒ+ஸாவிலிC�1 இCவ�, ராஜ�தானிலிC�1 

ஒCவ�, உ�தர- பிரேதச�திலிC�1 நா*D ேப�, பகீா�லிC�1 ஒCவ�, பOசாபிலிC�1 

ஒCவ�, ஹ�யானாவிலிC�1 ஒCவ�, ஜ�=விலிC�1 ஒCவ� என ெமா�த� 28 ேப� 

ப7ேக:ேறா� (9 ெப�க", ஒC திCந7ைக, 18 ஆ�க").  

ெபா1வாக வட இ�தியாவி8 நட�D� நிக	�களி8 வட இ�திய�கJ�ேக அதிக- 

பிரதிநிதி�1வ� கிைட�D�. ஆனா8 இ7D ச:A மாறாக, இ�த- பயி:சி- ப"ளி�D 

வ�திC�த 28 ேப�8 16 ேப� ெத*னி�தியாைவ3 ேச��தவ�க" எ*ப1 Dறி-பிட�த�க1. 

ப"ளியி* அைம-.� DM /<�ண�ைவ வள��D� விதமாக /<+ைண� =ைறயிலைம�த 

க:றைலL�, ேவைல- பி�விைனவாத மன-பா*ைமைய� கைலLமாA அ*றாட 

ேவைலகளி8 அைனவ�* ப7ேக:ைபL� ஊ�Dவி�த1. வD-பி8 கல�1ைரயாட8, 

/<��DM�களாக� க:ற8, ேவைல ெசZத8 கள-பயண�, கைல வ+வ7கைள 

ஊ�Dவி�த8 என- ப"ளி ப8ேவA பயி:A =ைறகைள� ைகயா�ட1.  

ப"ளியி* அைம-.�DMவா8 நா7க" ேவைல- பைடகளாக��(B r i g a d e s ) , 

/<��DM�களாக��(Collectives) பி��தைம�க-ப<ேடா�. ேவைலகளி8 உய��, தா	� 

பி�விைனைய- ேபா�கி, எ8லா ேவைலகைளL�, எ8ேலாC� ெசZய ேவ��� எ*ற� 

/<�ண�� ெபA� வைகயி8 நா7க" 5 ேவைல- பைடகளாக பி��தைம�க-ப<ேடா�. 

வளாக7கைள� 1-.ரவா�க8, சா-பி<ட- பா�திர7கைள� கM�த8, கழி-பிட7கைள #�த� 

ெசZத8, 1ணிகைள3 சலைவ ெசZத8, தர�கைள ஆவணமா�க8 ஆகிய ேவைலக" 

ேவைல- பைடகளிட� ஒ-பைட�க-ப<டன.  

இ�த- ப"ளி எ�வாA ம:ற- ப"ளிகளிலிC�1 ேவAப�கிற1, எ*A பா��ேதாமானா8, 

மாணவ�கேள ப"ளியி* எ8லா நிக	ைவL� ஒC7கிைண�தா�க". மாண��கேள  இ�த- 

ப"ளிைய நட�தினா�க", அைனவC� உைழ-பி8 ப7ேக:றன�. ப8ேவAப<ட 

பி*.ல�திலிC�1 வ�த மாணவ�க" /<��DM�களாக3 ெசய8ப<ட ேபா1 கC�1 



                                              உ�ைம� தமி	� ேதச�| அ�-நவ�ப� 2019| 21 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

ேவAபா�கைள எ�வாA ைகயா"வ1, அவ:ைற- .��1ண��1 ெபா1 இைச�ட* 

ஒCமி�த� கC�1 ெபற�� ெபா1 இல�கி:காக எ�வாA ஒC7கிைண�1 ெசய8பட 

ேவ��� எ*ற .�தைலL�, அ~பவ�ைதL� ெப:ேறா�.  /<��DM�களி* �ல� 

க:ற8, கல�1ைரயாட8, பகி��1 ேவைல ெசZத8  என அைன�1ேம ஒC திற�த 

அXD=ைறையL�, திற�த மன-பா*ைமையL� /<�ண�ைவL�, ெபா1�ண�ைவL� 

எ7கJ�D ஊ<+ய1. 

 

இர�டா� நா" ெதாட�க� காைல ஒ*A/டலிலிC�1 அ*ைறய நிக	�களான 

ஆசி�ய�கைள அறி=க� ெசZத8, வD-பி:D ேநர�தவறாம8 அைனவ�* வCைகயL�, 

ப7ேக:ைபL� உAதிெசZத8, ேவைல-பைடகைள, ஒC7கிைண�த8 என அைன�ைதL� 

ெசய8ப��த ேவ�+ய ெபாA-. ஒ�ெவாC நாJ� ஒC /<��DM��D எ*A #ழ:சி 

=ைறயி8 அைம-.� DMவா8 ஒ-பைட�க-ப<ட1. 

அைம-.�DMவி* ேவ��ேகாளி* ப+ /<��DM�க" த7கJ�D- ெபய�<�� ெகா��, 

த7க" =ழ�க7கைள� ேத��ெத��தன�. 

 

=த8 /<�� DMவி* ெபய�:சகா�க". 

=ழ�க�: ஒ�ெவாCவC� அைனவC�காக, அைனவC� ஒ�ெவாCவC�காக! 

 

இர�டா� /<��DMவி* ெபய�: அவதா� சி7� பா\ (ந�ச8பா� கவிஞ�). 

=ழ�க�: மா<��ேதாைல ந4ேய உ�, விவசாய� ெசZய எ* நில�ைத� ெகா�! 

 

�*றா� /<��DMவி* ெபய�: 1�கா ேவாரா (.ர<சியாள�). 

=ழ�க�: அைன�1 அதிகார7கJ� பா<டாளிகJ�ேக! 

 

நா*கா� /<��DMவி* ெபய�: =�திேபா� (மா��சிய� கவிஞ�) 

=ழ�க�:  மனதி* அவந�பி�ைக, மன�தி<ப�தி8  ந�பி�ைக 

 

ஐ�தா� /<��DMவி* ெபய�: ேசாவிய� 

=ழ�க�: அைன�1 அதிகார7கJ� ேசாவிய�1�ேக! 

அ7D"ள ஒ�ெவாC அைறL� ஒC .ர<சியாள�* ெபயரா8 அைழ�க-ப<ட1, அைற 
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கதவி* ெவளி-பDதியி8 .ர<சியாள�* பட=�, அவைர- ப:றிய வா	�ைக� Dறி-.� 

ஒ<ட-ப<+C�த1. 

அைம-.� DMவி* அைற ேராஸா ல�ஸ�ப��(ெஜ�மனி) என��, வD-பைற அமி� 

ெச*D-தா என��, ெபCமள� காைல ஒ*A/ட8கJ�,/<��DM�களி* 

கல�1ைரயாட8கJ�  நிக	�த /ட� ஃபாZ� அPம� ஃபாZ� (பாகி�தா*) என��  

ெபய�ட-ப<+C�தன.  

ெப�க" த7கிய அைறக" பக�சி7, தாம� ச7கரா (ப�கினா ஃபேஸா), சா8ேவட� அல�ேட

(சிலி) என- ெபய�ட-ப<+C�தன. 

ஆ�க" த7கிய அைறக" கிளாரா ெஸ<கி*(ெஜ�மனி), சாவி�தி�பாZ .ேல, ெஸலா 

சOெச� (கி}பா) எ*A� ெபய�ட-ப<+C�தன.  

ஒ�ெவாC நா" காைல ஒ*A/டN� அறி¦<+, உண�¦<+ எM3சியைடய3 ெசZவதாக  

இC�த1. எ7கள1 .ர<சிய =ழ�க7களா8 ந�ெவZ* நிைற�த1. 

வD-பி8 மாணவ�கJ�D- பாட7கைள உட~�Dட* ெமாழிெபய��க ெமாழிெபய�-.� 

கCவிக" வழ7க-ப<டன.  ெபC�பாN� ஆ7கில�திேலேய வD-.க" எ��க-ப<டதா8 

ஹி�தி ெத�யாதவ�கJ�D சிரமமி8லாம8 இC�த1. 

எ7க" இர�� வார வD-.களி8 வரலா:A-- ெபாC"=த8வாத�, அரசிய8 

ெபாCளாதார�, இ*ைறய =தலாளி�1வ�, ஏகாதிப�திய�, இ�தியாவி8 =தலாளி�1வ�, 

சாதி, மத�, பாலின- பி�விைனவாத7களி* வரலாA, அறிவிய8 ெதாழி8�<ப�, ச�க� 

கலா3சார ேமலாதி�க� Dறி�1- பல -ேபராசா*க" வD-ெப��தா�க". அவ:ைற3 

#C�கமாக இ7ேக கா�ேபா�: 

=த8 வD-.:ஆசி�ய�: ேதாழ� பிரபி� .�கய�தா.  . 

அவர1 விைர�ைரகளி* #C�கமான ெதாD-. பி*வCமாA: 

(Dறி-.: ெபாறியியலாளரான பிரபி� ’நி}� �ளி�’ ப�தி�ைகயி* பதி-பாசி�ய�, ெட8லி 

அறிவிய8 ம*ற�தி*  நிAவன�களி8 ஒCவ�, இ�தியாவி* இலவய ெம*ெபாC" 

இய�க�தி* தைலவ� (FSMI), ’அறி� ெபா1ேவ’ அைம-பி* தைலவ�) 

தைல12: சXக$, உ[ப�தியி� பHணாம$: 

மனித ச�க�தி* ப�ணாம வள�3சியி8 உைழ-.�, உ:ப�தி� கCவிகJ� மிக =�கிய- 

ப7D  வD�கி*ற*. நா� வில7DகளாZ இC�த ெபாM1�  எ�வாA, எ-ெபாM1 

வில7DலகிலிC�1 பி��1  சாதகமான ப�.கைள- ெப:ேறா�? எ1 ப�ணாம�ைத இய�D� 
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ச�தியாக உ"ள1? எ*A பா��ேதாமானா8, ந�ைம வில7DகளிலிC�1 பி��D� 

அ+-பைடயான அ�த- ப�.களாவன: எதிC� .திCமான க<ைட விர8 அைம-., கCவிகைள 

உCவா�D� திற*, 

எ�வாA நா� மனித�களாக��, ச�கமாக�� ப�ணாம வள�3சி அைட�ேதா�? எ-ப+ 

ேப3#,ெமாழி, சி�தைன உC-ெப:A வள�3சி அைட�த1? ப�ணாம வரலா:றி8, எ�வாA 

மனித�க" இய:ைகைய ஆ�க�1�காக��, அழி��காக��  க<�-ப��1� ஆ:றைல- 

ெப:ேறா�? எ*பைதL� கா�ேபா�. 

பHணாம$ �றி�த க[பித5க :  

மனித� Dர7கிலிC�1 மனித* உCவானா8, அ�த மனித� Dர7D எ*ன ஆன1? அ1 ஏ* 

இ*~� உ"ள1? எ*A சில� ேக<க� க�+C-ேபா�. ஒC இன� ம:ெறாC இன�ைத- 

பதி�� ெசZகிற1 எ*ப1 க:பித�, நா� நவ 4ன மனித� Dர7DகளிலிC�1 ேதா*றவி8ைல, 

மனிதC�  மனித� Dர7DகJ� ஒC ெபா1வான �தாைதயைர� ெகா�+C�தன�. சி�ப*சி 

Dர7D ந�=ட* 98% மரபX ஒ:Aைம ெகா��"ள1.சி�ப*சிக" ந� =த8 ப7காளி 

ேபாலானைவ, எளிைமயாக- .��1 ெகா"ள ேவ��ெம*றா8 எ-ப+ நா�  ந� 

ப7காளிகளிடமிC�1 வரவி8ைலேயா, நம�D� ப7காளிகJ�D� ெபா1வான �தாைதய� 

இC�தா�கேளா அ-ப+�தா* இைதL� .��1 ெகா"ள ேவ���. நம1 ப�ணாம 

வள�3சியான1  ேந�ய8 மா:ற7க" ேபா8 எளிதாக நைடெபறவி8ைல, நா� ப�ணாம�தி* 

ஒC கிைளயி8  உ"ளவ�க". ப�ணாம� ெதாட��திய7D� ஒC வள�3சி நிக	�. 

மனித�கJ�, உலக=� பைட�க-ப<டதாக��, நிைலேபA ெகா�டதாக�� மத7க" 

ேபாதி-ப1 அறிவியN�D .ற�பாD�. ஒC ெபா1 �தாைதய�டமிC�1 6.5-9.3 மி8லிய* 

ஆ��கJ�D =* கிைள�தைவதா* சி�ப*சிL�, மனித இன=�. ப�ணாம� நம�D� 

ேதா*Aவ1 ேபா8 ெதளிவாக இC�கவி8ைல.  

நியா*ட�தா8கJ�D�, ேஹாேமாேச-பிய*கJ�D�, ெடனிேசாவ*கJ�Dமிைடேய 

ெவ�ேவA பDதிகளி8 ெவ�ேவA காலக<ட�தி8 இன�கல-. நட�1"ள1.  

அ�ைம� கால�ைத ந4�கிவி<�- பா��ேதாமானா8 ெபCமளவிலான மனித- ப�ணாம 

வள�3சி ஆ-பி��காவிேல நைடெப:A"ள1. ஒ<�ெமா�த மனித Dல=� 

ஆ-பி��காவிலிC�1 தா* ேதா*றிL"ள1. ேஹாமினிேட இன�தி* ெவ�ேவA DM�க" 

உலகி* ெவ�ேவA பDதிகJ�D இட�ெபய��1 D+ேயறின�. 98% மனிதனி* ப�ணாம 

வரலாA ஆ-பி��காவி* வரலாறாகேவ உ"ள1. 
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ஆர�ப�தி8 மனித� தாZ இன� மிக� Dைற�த எ�ணி�ைகயிேலேய இC�ததா8 மிக� 

Dைற�த மரபX ேவAபா�கேள இC�தன. 7 மி8லிய* மனித�களிைடேயயான மரபX 

ேவAபா�க" ஒC பாQ* DM��D" இC-பைத விட� Dைறவாகேவ இC�தன. அ1ேவ 

மனித இன வள�3சி�D� தைடேபா�வதாக இC�த1. மரபX ேவAபா�களி* இய�Dச�திக" 

எைவ? காலநிைலL� ேநாZகJேம மரபX மா:ற7கைள உCவா�Dகி*றன.  

இய:ைகயி* ேத�� எ*ப1 எ�வாA உயி�ன7க" ;ழNட* ெபாC�1கி*றன எ*பைத- 

ெபாA�ேத அைமL�. எதிரைம�த க<ைட விர8களா8 ெபாC<கைள இA�கமாக- பி+�D� 

த*ைம சாதகமான =�கிய- ப�பான1. Dர7Dகளா8 சில எளிய� கCவிகைள- பய*ப��த 

=+�தாN� கCவிகைள மா:றேவா, அவ:ைற உCவா�Dவத:D =* மன�தி8 

கா<சி-ப��தேவா =+யா1. மனித�களா8 ம<�ேம தா� ெசZய இC-பைத  =*னேர 

மனதி8 கா<சி- ப��த =+L�. வில7DகளிடமிC�1 ந�ைம- பி��D� அ�த =த8 

மா:ற� 2-3 பி8லிய* ஆ��கJ�D =*ேப ஏ:ப<ட1 (ேஹாமினிேட�க"). 

ேதன 4�கJ� எA�.கJ� /<�ைழ-பா8 அழகியNட* /+ய  .:AகைளL�, 

/�கைளL� க<�� திற* ெப:றிC�தாN� அவ:றா8 ஒேரமாதி�யாக�தா* க<ட =+L�, 

.திதாZ அவ:றா8 .ைனய =+யா1. 

ைககளி8 ஏ:ப<ட மா:ற�ைத� ெதாட��1 நைட நிமி��த1. அவ�களி* வாழிட�தி8 ஏ:ப<ட 

மா:ற�தா8 உய��த சவானா .8ெவளிகளி8 வாழ ேந�<ட ேபா1, நிமி��1 ேமேல பா��1, 

�ர�திலிC�1 வC� ஆ<ெகா8லிகளிடமிC�1 த�ைம- பா1கா�1� ெகா"ள 

ேவ�+யிC�த1. இதனா8 ெபCமளவி:D இர�� கா8களா8 ஊ*றி நி:ப1�, நட-ப1மான 

ப�. ப�ணமி�த1. உயி� பிைழ�திC-பத:D அதிக� தா�Dபி+�D� திற~�  ெவD 

�ர�தி:D ஓ�� திற~� ைகவர- ெப:றன�.  

மனித�க" அ�த� காலக<ட�தி8 ஆதி�க� ெசN�1� இனமாக இ8ைல. ப�ணாம 

வள�3சியி8 அழிவி* விளி�.நிைலயி8 இC�தன�. 

ஆதி க:கால� கCவியா* ஓ8ேடாவ* க:ேகாடா� -- 1.2-2.5 மி8லிய* ஆ��கJ�D =* – 

உCவா�கின�; அைத ேசமி�1 ைவ�D� பழ�க� இ8ைல, ேவ��� ெபாM1 உCவா�கி� 

��கி எறி�1 வி<டன�.  ெப�ய எN�.கைள உைட�க��, அவ:றிலிC�1 ம¡ைஜைய 

எ��க�� அைவ பய*ப<டன. அ3#ேல* க:ேகாடா� 200 ஆயிர� ஆ��கJ�D =* 

உCவா�க-ப<ட1. 

ம��ேட�ய* கால� கCவிக" -- 315 லிC�1 35 ஆயிர� ஆ��கJ�D =*. -- 
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உCவா�க-ப<டன.  �� க:கCவிக" ேந��தியாக��, ெமC/<ட-ப<�� 

உCவா�க-ப<டன.  

ேவ<�வ ச�கமாக இC�த ேபா1 உணவி:D�, உயி� பிைழ�திC�க�� ெசலவி<ட உைழ-. 

ேநரமான1 இ*ைறய =தலைம3 ச�க�தி8 ெதாழிலாள�க" / நா� ெசலவி�� கால�ேதா� 

ஒ-பி�� ெபாM1 மிக� Dைற�.  

அ-ெபாM1 அவ�களி* இட-ெபய�� இர�� வைக-ப<டதாக இC�த1: 1) DAகிய ெபய��: 

#:றிL"ள, அCகிN"ள இட7கJ�D இட�ெபய�த8. 2) காலநிைல அ+-பைடயிலான 

ெதாைல�ர- ெபய��: =கா�களாக ஓ�ட�திலிC�1 ம:ற இட7கJ�D இைர ேத+- 

ெபய�த8, மீ��� பைழய இட�தி:D� திC�.த8 எ*A ஒ�ெவாC வCட=� ஒC பயண3 

#ழ:சிைய ேம:ெகா�டன�. 

ஆர�ப கால�க<ட�தி8 ஒC DMவி:D 30-50 ேப� இC�தன�. ெநC-. க��பி+-பத:D =* 

மனித�க" அழிவி* விளி�பிேல இC�தா�க". ெநC-. க��பி+�க-ப<ட பி* 

இய:ைகைய� க<�-ப��1� ஆ:றைல =த*=தலாக- ெப:றன�. 

ச�ைடயி�வ1 அ8ல1 த-பி3ெச8வ1 எ*A இC�த ஆர�ப கால ேவ<�வ 

மனித�கJ�D3 சி�கலான ஒலிகேளா ெமாழிேயா ேதைவ-படவி8ைல. சி�தைன ஆ:ற8, 

ெமாழியா:றN�D =*னேர கCவி உCவா�D� திற* ப�ணமி�த1. 

/<�� DM�களாக ேவ<ைடயா�வைதL� உைழ-பைதL� ஒC7கிைண�க, சி�கலான 

ஒலி�ெதாட�. ேதைவ-ப<ட1. வில7Dகளா8 200 =த8 500 வைகயான ேவAப<ட ஒலிக" 

எM-ப =+L�. சி�ப*சிகளா8 2000 வா��ைதக" .��1ெகா"ள =+L�, இர�� 

வா�கிய7க" ேபச =+L�.  

ெமாழி எ*ப1 உைழ-ைப ஒC7கிைண�D� ெபாறியைமவாக,  ெபC�ெதாைகயான ம�க" 

உைழ-பி:காக ஒC7கிைண�1  ெசய8ப�� நிக	வி8 உCவாகி ப�ணமி�த1. அத* 

அ+-பைடயி8 .திய ெசா:கைள உCவா�Dவத:கான ெமாழி ஆ:ற8, ெசா:ெறாட�கைள� 

க<டைம�D� திற* வள��த1. அத:ேக:ப� Dர8வைளயி8 மா:ற� ஏ:ப<ட1. 

 

ஆ1பிH�காவிலி%�� மனித�களி� இட1ெபய�.சி:  

கா<�� த4யி* �ல� மனித�க" ெநC-ைப அறி�தன�, ெநC-. எளிதி8 ெச��D�  உண� 

தயா��க��, பா1கா-பி:D� பய*ப<ட1, ஆனா8 ெநC-ைப எ�வாA ேசமி�க =+L� 

எ*A அவ�க" அறியவி8ைல, சி�கி=�கி� க:கைள உரசி, ெநC-ைப உCவா�கி, ெநC-பி* 
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�ல� இய:ைகைய� க<�-ப��த அறி�த மனித�க" அைத- ெபCமளவி:D 

அழிமான�தி:ேக பய*ப��தினா�க". உலகி* =த8 ஆ�  180,000 ஆ��கJ�D =*.� 

=த8 ெப� 2 ல<ச� ஆ��கJ�D =*.� ேதா*றியதாக அறிய-ப<�"ள1.  

200 =த8 300 ஆயிர� ஆ��கJ�D =* ஆ-பி��கா��D" மனித இன�தி* பரவ8 

நைடெப:ற1. 

ஆ-பி��காவி:D ெவளிேயயான மனித�களி* ஆர�ப இட-ெபய�� 120-60 ஆயிர� 

ஆ��கJ�D =*. நைடெப:ற1. ஆர�ப இட-ெபய�� கட:கைர- பDதிகளி8 

நைடெப:ற1, கட8ம<ட� தா	வாக உ"ளதா8 இட-ெபய�3சி, விைரவாக��, எளிதாக�� 

நைடெப:ற1.அ-ெபாM1 Lேரசியா��, ஆ-பி��கா�� இைண-பிலிC�த1, ேம:D 

ஆசியா,ெத:காசியா, ெத*கிழ�D ஆசியா ஆ�திேரலியா ஆகிய பDதிகJ�D மனித�க" 

இட�ெபய��தன�.பி�ைதய இட-ெபய�� 30-60 ஆயிர� ஆ��கJ�D" .Lேரசியாவி:D�, 

ைசனாவி:D� மனித�க" D+ேயறின�. இ�த இட-ெபய�� ெம1வாக��, க+னமாக�� 

நைடெப:ற1. 

நிேயா�ட�தா8 இனமான1 DளிC�D� த7கைள� தகவைம�1� ெகா"J� த*ைமைய 

=தலி8 ெப:ற மனித இன� ஆD�. 

 

2திய� க[கால1 2ர�சி:  

ேவ<ைடயா+ இைர ேத�� ச�கமாக இC�த மனித�க" விவசாய� ெசZய ஆர�பி�த கால� 

.திய க:கால� எ*றறிய-ப�கிற1. ெநC-. மனித�களி* இட-ெபய�3சிைய மிக- பரவலா�க  

உதவிய1. இத~ட* ேவளா�ைமL�, கா8நைட வள�-.� ேம:ெகா"ள-ப<டதா8 

மனித�க". அைர நாேடா+ வா	�ைக =ைறைய ேம:ெகா�டன�. பா1கா-பி:கான 

பைடயைம-.கJ� உCவா�க-ப<ட1. 

கைடசி- பனி�கால�தி* ‘பிைலேயாசீ*’=+வி8 .வியி* ெவ-ப� உயர ஆர�பி�த1 . 

பனி�கால�தி* =+வி8 ேதா*றிய .திய காலமான ‘ெஹாெலாசீனி8’ .மைழ 

அதிகமாகி.விவசாய� ெசZய ஏ1வான ;ழைல� த�த1. 

12,000 ஆ��கJ�D =* =த*=தலி8 ேம:காசியாவி8 ைநலிலிC�1, }-�+� 

ைடகி�� வைர ெலபனா*, அனேதாலியா, வட ஆ-பி��கா, ெமேசாபேடாமியா, ைடகி��, 

}-�+� உ"ளி<ட பDதிகைள உ"ளட�கிய  வள- பிைற (Fertile Crescent)  பDதியி8 விவசாய� 

ேதா*றிய1. .திய� க:கால- .ர<சி  2-3,000 ஆ��க" நைடெப:ற1. 6500 ஆ��கJ�D 
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=*. ெத*னி�தியாவி8 D+ேய:ற� ஏ:ப<ட1. 

 

ேவளா�ைம- .ர<சியா8. ம�களட��தி .திய� க:கால- .ர<சியி* ேபா1 அதிகமான1. 

நிலவிய8, ெதா*மரபிய8 �ல� எ�வாA உலெக7D� விவசாய� பரவலான1 எ*A 

ஆZ� ெசZய-ப�கிற1. வள- பிைற ைந8 ப"ள�தா�கிலிC�1 சி�1ெவளி ப"ள�தா�D 

வைர ஆதி ேவளா�ைம பரவி இC�த1. 

.த��கா�க", பாைலவன7க", .8ெவளிகளி8 கா�கைள அழி�ேத D+ேய:ற� ஏ:ப<ட1,  

விவசாய� ெசZய-ப<ட1. ஆனா8 அட�வன7கைள அழி�க =+யவி8ைல. 

மிக-ெபC� நாக�க7க" அைன�1� பாைலவன7களி* விளி�பி8 ஓரள� ந4� வள� 

ெகா�ட, மைழ ெபாழிL� பDதிகளிேலேய ஏ:ப<�"ளன. ந4�ட நா" உண��காக��, 

உபேயாக�தி:காக�� விைதக" ேசமி�க-ப<டன. எ�த- .8வைககளி8 தானிய� 

கிைட�கிற1 எ*ப1 அறிய-ப<ட1. 

உண��கான மாமிச�ைத ேவ<ைடயா+- ெபற ேவ�+யதி8ைல எ*ற நிைல கா8நைட 

வள�-பினா8 உCவான1. 

Xல1 பயி�க : 

நா� இ*A பய*ப��1� ெபC�பாலான பயி�க" ஆ-பி��காவி8 ெபற-ப<டைவ. க�., 

அ�சி ஆகியைவ ஆ-பி��காவி8 ேதா*றிய பயி� வைகக".ேம:காசியாவிலிC�1 ேகா1ைம, 

பா�லி, ப<டாணி, பC-.க", ஆளி ஆகியைவ ெபற-ப<டன. இ�தியாவி8 இC�த ெந8லி* 

உ:ப�தி� திற* ஆர�ப�தி8 Dைறவாக இC�ததாக��, சீன ெந8வைகLட* கல�த பி*. 

உ:ப�தி� திற* அதிகமானதாக�� அறிய-ப�கிற1.  

ம�பா�ட� கைல வள�3சி ெப:ற1.விைதகைள, உண�- ெபாC<கைள  ேசமி�க ம� 

பா�ட7க" ேதைவ-ப<டன. அல7க��D� ேவைல�D� பாைனகைள- பய*ப��திL"ளன�. 

திற�த ெநC-பி8 #ட-ப<ட ம�பா�ட7க" 900 பாைக�D� Dைறவான ெவ-ப நிைலயி8 

உCவா�க-ப<டைவ,  ம�பா�ட7கைள3 ;ைளயி8 இ<�, ேம8 ேநா�கிய கா:றி* �ல� 

அதிக ெவ-பநிைலயி8 1000-1200 பாைகயி8 #<�- ெபற-ப<டன. 

உபH மதி12$, சமமி�ைமV$: 

.திய� க:கால�தி* ேபா1தா* விவசாய�தி* �ல� அதிகளவி8 உப� ெபற-ப<ட1. ஒC 

வCட�1�D� ேதைவயான அைன�ைதL� ேசமி�1 ைவ�க =+�த1. ஒC வCட�1�D� 

ேதைவயான உணவி:கான உப�, அ��த ஆ�� பயி��வத:கான விைத�கான உப�.என 
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உப�  இC வைகயாக- பி��க-ப<ட1. உைழ-பி8 காலநிைல அறி�1  எ-ெபாM1 மைழ 

வC�, ந4� உயC� எ*பன Dறி�த அ+-பைட அறி� ெபற-ப<ட1. அதனா8 வானவிய8 

=த8 அறிவியலாக- ப�ணமி�த1.  

ேவைல- பி�விைன ஏ:ப<ட1.கா8நைடகைள எதி�களிடமிC�1 பா1கா�க ேவ�+யிC�த1. 

D+யானவ3 ச�க� நிைல ெப:ற�ட* நில உ�ைமL� ஏ:ப<ட1. 

ஆணாதி�க� .திய� க:கால�திேல ஆர�பமான1. ெப�களி* ெசா�1�ைம பறி�க-ப<ட1. 

உப� மதி-.�, சமமி*ைமL� வ��க� ேதா*Aவத:D அ+-பைடயாக அைம�தன.  

இ%$2$ அர$: 

(இதி8 ஒC- பDதி அறி�- ெபா1ைம(Knowledge Commons) ேச��த ஆZவாளC�, ப"ளியி* 

அைம-.� DMைவ3 ேச��தவCமான �ரபனி அவ�களா8 எ��க-ப<ட1). 

உேலாக7க" ெகா�� ெபCமள� கCவிக" உCவா�க-ப<டன. உேலாக ஆLத7க" 

நகரமயமா�கலி8 மிக =�கிய- ப7D வகி�1"ள1. =தலி8 ெப�1� பய*ப��த-ப<ட 

உேலாகமான தாமிர� எளிதாக� கிைட-பதி8ைல, மலி�ம8ல, Dைற�த அளவிேல 

கிைட�த1. அத~ட* ஒ-பி�� ெபாM1 இC�. ெபCமளவி8 அைனவC�D� 

கிைட�க�த�கதான  ’ஜனநாயக’ உேலாகமாகேவ இC�த1 எனலா�. 

பைட� கCவிக" தயா�-பதி8, அர# உCெவ�-பதி8  இC�.  =�கிய- ப7கா:றிL"ள1. 

ச�க வரலா:றி8 இC�. மிக- ெபC� தா�க�ைத ஏ:ப��திய1. இC�.� கல-ைபகளா8 

உழைவ ,எளிதா�கி விவசாய�ைத- பரவலா�க =+�த1. விவசாய உ:ப�தி 

ெபCகிய1.கா�கைள அழி�க�� இC�.� கCவிக" பய*ப<டன. 

இ�தியாவி8 எ8லா- பDதிகளிN� ஏற�தாழ ஒேர ேநர�திேல இC�. பய*பா<+:D வ�த1. 

இC�.- பய*பா<+* ெதாட�க� ெபC7க:கால�திேல நிக	�த1. ெபC7க:கால� கCவிக" 

இC�பா8 ெசZதைவ.  

தமி	நா<+* ச7க இல�கிய�தி8 ேபா�வ 4ர�கைள- ேபா:றி ந�க8  நிைன�� க:க" 

அைம�D� ெபC7க:கால மர. இC�1"ள1. 

.ைத�D� இட7களி8 ப8ேவA பாைனகJ�, ப�ட7கJ� காண-ப<�"ளன. த4பக:ப 

இ�தியாவி8 நா�Q�, க�நாடகா, ப8ேவA ெபC7க:கால இட7க" க�டறிய-ப<�"ளன. 

க�நாடகா, தமி	நா<+8 ம<��  2000 ெபC7க:கால- பDதிக" க�ெட��க-ப<�"ளன. 

அகா�யா இC�. உC�காைலக":  

ம�திய இ�தியாவி8 அகா�யாவி8 பார�ப�யமாகேவ இC�ைப உC�D� ெதாழிைல 
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அ7D"ளவ�க" ெசZ1 வ�தன�. அகா�யாவி8 ெப�ய #ர7க7க" இC�தன. ராஜ�தானி8 

தாமிர=�, 1�தநாக=� கிைட�தன. வட இ�தியாவி8 D+யிC-.களிேல இC�. உ:ப�தி 

நைடெப:றத:கான தடய7க" இ8ைல. ’அ��தசா�திரா’வி8 தா1�கைள- ப:றிய Dறி-. 

உ"ள1. க�நாடகாவிN� தமி	நா<+N� இC�.3 ;ைளக" D+யிC-.கJ�D அCகிேல 

காண-ப<டன. வட இ�தியாவி8 ைமய-ப��த-ப<ட இC�. உ:ப�தி நைடெபறவி8ைல. 

ெபCமள� இC�.� கச�க" ஒேர இட�திலிC�ேத கிைட�கவி8ைல. வட இ�தியாவி8 

உய��த தர�தி8 இC�. உ:ப�தி ெசZய-படவி8ைல. ெத*னி�தியாவி8 தா* தரமான 

¦<� உைல உC�D உ:ப�தி ெசZய-ப<ட1. 

ெபC�பாN�  இC�. தயா��D� ேபா1 ஒC =ைற உC�Dவ1ட* நிA�த-ப<ட1. அ1 

அதிக அ#�த7கைள� ெகா�+C�D�, அதிக உAதி� த*ைம இ8லாம8 எளிதி8 உைடய� 

/+யதாக இC�D�, அதி8 கா�ப* அளைவ அதிக��தா8 அதிக உAதிL�,எளிதி8 

உைடயாத ,வைள�1 ெகா��D� த*ைமL� ெபA�.ெத*னி�தியாவி8 உC�க-ப<ட 

இC�ைப மீ��� உC�கி  மா# ந4�க-ப<�  க�ைய� கல�1 அ+�1, ப�ப��தி 

வ+வைம�க-ப<ட1, இ-ப+ உCவா�க-ப<ட தரமான உC�கான1 ேம:D சி�யா, ஐேரா-பா 

என- ப8ேவA இட7கJ�D ஏ:Aமதி ெசZய-ப<ட1. அேத த*ைம ெகா�ட உேலாக�ைத 

உCவா�க =+�தாN� அ�த =ைறைய3 ச�யாக அறிய=+யவி8ைல, வடஇ�தியாவி8 

.திய� க:கால�தி* ேவத� கலா3சார3 சி*ன7களான வ�ண சா�ப8 பா�ட- பDதிக": 

ரவி, ச<ெல¡, க7ைக- பDதி, ேம:D உ�தர- பிரேதச�தி8 க�டறிய-ப<டன. 

இC�. ெப�ய அளவி8 பய*பா<+:D வ�த1 ெபா.ஊ.=.(கி.=) 400-500. க7ைக- பDதி 

கா�கைள ெவ<ட- பய*ப��த-ப<�"ள1. 

 

இ�திய வரலா[= கால�ேகா8: 

வள��த ஹர-பா நாக�க�: 2500-1900 ெபா.ஊ.= 

=த8 நகரமயமா�க8: ெமாஹOசதேரா, ஹர-பா 

ேவத ம�களி* கால�: 1500-500 ெபா.ஊ.= (மஹாஜனபதா) 

ேவளா�ைம, நில�ைடைம அர#க", நகர�-600-300 ெபா.கா.=. 

இர�டா� நகரமயமா�க�: மகத�. 

ம�திய-ப��தலிலிC�1 பரவலா�க�தி:கான மா:ற� 200-300ெபா.ஊ(கி.பி) 

சாதிக" நிைல-ப��த-ப<ட1 300-500 ெபா.ஊ. 



                                              உ�ைம� தமி	� ேதச�| அ�-நவ�ப� 2019| 30 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

இ�திய நில�கிழா�ய� 6-12 @:றா�� ெபா.ஊ. 

ேம:கிலிC�1�,ம�திய ஆசியாவிலிC�1� ெதாட��1 உ"ேள:ற� நைடெப:ற1. 

 

ேவதகால$: 1500-500 ெபா.ஊ.7. 

=த8 நகரமயமா�கN�D�(ஹர-பா), இர�டா� நகரமயமா�கN�D� இைட-ப<ட 

கால-பDதி ேவதகால� எ*றைழ�க-ப�கிற1. 

ெபC�பாN� ஆய�Dல ம�க", ேத�கைளL�, DதிைரகைளL� பய*ப��தின�. 

இன�DM�களிைடேய அ+�க+ ேமாத8 நக	�த1. ந4�ட கால�தி:D கா8நைடகJ�கான 

ச�ைட ெதாட��த1.உ:ப�தியி8 அதிக உப� கிைட�கவி8ைல.பழ7D+யின� தைலவ�க" 

கா8நைடகைளL�, ெப�கைளL� கா�தன�.1500 ெபா.ஊ.=- 800 ெபா.ஊ ெவ�ேவA 

DM�களி* வCைக ஏ:ப<ட1. இன�DM��D"ளான ேமாதைல� கா<�வதாக� தா* 

மகாபாரத� உ"ள1. 

ராXவ ஆதி�க=�, ேம*ம�களி* ஆதி�க=� இC�தன. அறிவியN� மத=� பி�யாம8 

பி*னி� கிட�தன. 

ேவத கால  வாZ வழி மரபி8 உ�ைமகைள விட பி:ேச��ைககJ�, .ைன�கJேம 

அதிகமாக அறிய-ப�கி*றன.  

வ�ண7க" ப:றி ஒC=ைற Dறி-பிட-ப<டாN� இC�1� அதி8 வைள�1 ெகா��D� 

த*ைம காண-ப<ட1. த�மா ப:றிய Dறி-.க" இC�தாN�, க�மா Dறி�ேதா, மAபிற-. 

Dறி�ேதா Dறி-பிட-படவி8ைல. பி* ேவதகால�திேல ;�திர�க" ப:றிய Dறி-. உ"ள1. 

ேவத மரைப3 சாராத இன�DM�க" ’தா�யா’ என அைழ�க-ப<டன�. 

ராஜ#வா, அ\வேமதா யாக7களி* �ல� வள7க" அதிகாரவ��க�தினC�D- பி��தளி�க- 

ப<டன. ெப�க" Dைற�த எ�ணி�ைகயி8 இC�ததா8 அவ�கள1 இன�தி* அட��திைய� 

த�கைவ�க ம:ற இன- ெப�க" ேச��1� ெகா"ள-ப<� தாசி�க" என-ப<டன�. கட* 

திC-பி3 ெசN�த =+யாம8 இற�தவ�* வா�#க" தாச�க" ஆ�க-ப<டன�. தாச�கைள 

உ:ப�தியி8 ஈ�ப��தாம8 ,வ 4<� ேவைலகJ�D ைவ�1� ெகா�டன�. 

க�ம�கார�க" உ:ப�தியி8 ஓரளவி:D ஈ�ப��த-ப<டன�, வ 4<�ேவைலகளிN� 

ஈ�ப��த-ப<டன�.அ+ைமக" ெபAமளவி:D விவசாய�தி:D பய*ப��த-படவி8ைல.  

D+யிC-.- பDதிகளி8 வசி�காதவ�க" ச�டாள�களாக அைழ�க-ப<டன�. நிஷாதா 

ெவA-ைப Dறி�D� ெசா8லாக� Dறி-. ெப:A"ள1.த4�ட�தகாதவ�க" ப:றி எ�த� 
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Dறி-.� இ8ைல. 

த�மசா�திராவி8 சாதிக" பி*ப:ற-படாம8 இC�D� கால�ைத� Dறி�D� ெபாCளி8 

கலிLகா எ*ற ெசா8 Dறி-பிட-ப<�"ள1 ஒC வைகயான ைமய-ப��த-ப<ட நில�ைடைம 

காண-ப<ட1. ச�க ேவAபா�க" காண-ப<டன. கி�ஹபதி என அைழ�க-ப<ட 

ெச8வ=ைடய ம�க", நில=ைடயவ�க", வணிக�க" காண-ப<டன�. 

கி�ஹ;�திரா, த�ம;�ரா ெபா.கா.= 800-300 ேச��த1. 

ஐ�தா� @:றா�+8 16 மகாஜனபதா�க" க7ைக- பDதியிN�,1ைணக7ைக பDதியிN� 

காண-ப<டன�. (ஜனபதா�க":-பழ7D+ இன�DMவி* பாத� அ8ல1 இC�ைக என- 

ெபாC"ப��. 

ேகாசலா, மகதா ேபா*ற வNவான மஹாஜனாபத7க" தனி ராXவ� ெகா�� விள7கின. 

ேகாசல=�, மகத=� ஆAகJ�D அCகி8, இC�. ம:A� தாமிர3 #ர7க7கJட* 

=தலி8 நிைல�1 நி:D� ராXவ�1ட* இC-பதாக�� இட�ெப:ற1. .வ� ெபA� 

உ�ைமேயா� அர#� உCவான1. 

அேத கால�தி8தா* .�த�, சமண�, ஆசிவக� ேபா*ற பD�தறிவி* அ+-பைடயிலான 

ேவAப<ட சி�தா�த� ெகா"ைககJ�, மத7கJ� உCவாயின. ெபCவா�யான 

மC�1வ=ைறக"  .�த மரைப3 ேச��தவ�களா8 =ைறயா�க-ப<ட1. .�த, சமண 

சமய7களி8 சாதி க�மா Dறி-பிட-படவி8ைல, ஆனா8 மAபிற-., Dறி-பிட-ப<+C�த1,  

�லேவத உைரகளி8 மAபிற-. ப:றிய Dறி-. இ8ைல..�த� ச�க அைம-ைப எதி��1- 

ேபாராடவி8ைல, உ:ப�தியி8 ஈ�படவி8ைல, �ல�ைரக"  ச�க�தி8 அரசி* 

ஆதி�க�ைத எதி��1� ேக"வி எM-பவி8ைல. 

.�த�தி* எ�வழி-பாைத தாச�க" வா	ைவ� 1ற�1 ச7க�தி8 ேசர வாZ-பி8லாம8 

இC�த1. ஜாதக உைரகJ�D =�ைதய நி�கயா உைரக" ச�க�ைத- பிரதிபலி�D� விதமாக 

உ"ள1, வAைமைய� Dறி�D� தC�ரா, 1�கா ஆகியைவ நி�கயாவி8 Dறி-பிட-ப<�"ள1. 

 ரா\+ரா நில� (அர# நில�) சீதா நில� (விவசாய நில�) என 

வட�கி8 இர�� வித நில7க" இC�தன. நில� ெசா�தா�க-ப�� நிைல ஏ:ப<ட ெபாM1 

ம�க" ப<+னி, வAைம Dறி�த நிைறய� Dறி-.க" இட�ெப:A"ளன.  

உ�தரபதாவி8 தாமிர3 #ர7க7க" இC�தன. த�சிணபதாவி8 இC�., த7க� கிைட�தன. 

மகாரா\+ர�தி* ைப�த*, க�நாடக�தி* த7க3 #ர7க7கJ� ேபா<+�D�யைவயாக 

இC�தன. இ�த வழிைய� த� க<�-பா<��D"J� ஆதர��D"J� ெகா��வ�தவ�க" 
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ெமௗ�ய�க". ெமௗ�ய அரசா8 ேகாசல�  உ<பட  எ8லா மஹாஜனபத7கJ� 

அழி�க-ப<டன. வட�கி8 ஏ:ப��திய ஆதி�க�ைத ெமௗ�ய ேபரரசா8 ெத:கி8 ெசN�த 

இயலவி8ைல. 

இரKடா$ நகரமயமா�கலி
 அரசி� ப5�: 

ஒ�ெவாC நகC� அைத3 #:றிL"ள கிராம7களிலிC�1 கிைட�D� வ�வCவாயி* 

அ+-பைடயிேல க<டைம�க-ப<�"ள1. 

வ�யான1 தானிய7க", கா8நைடகளாக��, தினச� உ:ப�தி- ெபாC"களாக�� 

ெபற-ப<ட1. கட*சா��த அ+ைம=ைற இC�த1. 

வ� வ;ைல =ைற-ப+�தி எளிதா�கேவ   நாணய=ைறL� கணித அறி�� ஏ:ப<ட1. 

ஒ�ெவாC நகர�திN� அத:கான கண�Dக" நி�வகி�க-ப<டன.  

அ�சிைய க7ைக- பDதியி8 ந4� ேத7D� பDதியி8 அதிக� உ:ப�தி ெசZய =+�த1. அ�சி 

ேகா1ைமைய விட எளிதி8 ெச��D� த*ைம ெப:A"ளதா8, அ1 Dழ�ைதகJ�D 6 

மாத�திேல பா8D+ைய� Dைற�1 திட உணைவ� தர உதவிய1. ெப�கைள விைரவி8 

உைழ-பி8 ஈ�ப��த =+�த1. ெத* கிழ�D ஆசியாவி* ெந8வைக�D�, கிழ�கி�திய 

வைக�D� உCவான கல-பின� அதிக உ:ப�தி� திற* ெகா�டதாக இC�த1. 

அைம-பா�க� பரவலா�க-ப<� இC�த1, 

அேசாக�* நிைன�3 சி*ன7க" க7ைக- பDதியி8 காண-ப<டதாக�� ெத�யவCகிற1 

அேசாக* ��பிகளி8 ெதாழி8 அ+-பைடயிலான அலDக" காண-ப<டன. ெதாழி8 

அ+-பைடயிலான உ:ப�தி அலDக". Dலா எ*ப1 ெதாழி8=ைற அலDகளாக இC�த1, 

கஹனதி, தாசா, க�மகா�, வ*னிய�, ப:றிய Dறி-.க" இC�த ேபாதிN� வ�ண�, ஜாதி 

ப:றிய Dறி-ப�ீ இ8ைல.அேசாக அர# எ8லா மத7கJ�D� சம நிைல அளி�த1.  

அ��தசா�திராவி8 #ர7க� எ*ப1 ேபா��கCவிகளி* கCவைறயாக- பா��க-ப<டதாக��, 

அரச�களி* ேபா� ெவ:றி அவ�களி* யாைன- பைடைய3 சா��திC-பதாக�� 

Dறி-பிடப<�"ள1. 

பிற நில7க", ேமZ3ச8 நில7க" மீ1 பைடெய��1 வ8லாதி�க�தா8 த7கேளா� 

இைண�1� ெகா"வ1�, சமரச� ெசZய அவ�களி* ஆதி�க வ��க�தி8 ஒC சிலC�D உய� 

அ�த�1 வழ7Dவ1மான =ைற இC�த1. 

 

விவசாயிகJ�,ஆய�கJ� இைடLற� ெகா�+C�தன�. ஜனபத7களி8 உ"ள ச�தி�ய 
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Dல� நில7கைள- ெபா1வாக ஆJைக ெசZத1. க�மகா�களா8 நில� உழ-ப<ட1.6ஆ� 

@:றா�+8 இன�DM� தைலவ�க" ச�தி�ய�க" என அைழ�க-ப<டன�. சைபகளி8 நில� 

உ"ளவ�கJ�ேக ஓ<��ைம இC�த1. 

ஆய�க"  எC1கைள- பலியி<டன�, பலமான இC�.� கல-ைபகைள� ெகா�� 

எC1களா8 ம<�ேம உழ =+L�, மர� கல-ைபகைள� ெகா��, கMைதக", ம:ற சிA 

வில7Dகளா8 உழ =+L�, ேவளா�ைம ெசZL� D+யானவ� ச�க�தி8 எC1க" 

பலியி�வ1 தைடெசZய-ப<ட1. பிராமண 4ய�தி:D  எதி�-. ெத�வி�D� மத7க" 

ேவளா�ைம�D மாA� ேபா1 ஏ:ப<டன. 

ெப�க" ெபCமள� க<�-ப��த-ப<டன�. விவசாய�தி8 ஈ�படாதவ�க" ேபா�8 

ஈ�ப<டன�, அரச வ*=ைற ெதாட��1 அ~மதி�க-ப<ட1. அகி�ைசைய� கைடபி+�த 

அரச�க" பைடெய�-ைப நிA�தவி8ைல எ*பேத வரலாA. 

 

சாதி, வ��க$, பிராமணிய அைம12: 

பிராமணிய�தி* க�மா, மAபிற-., உயி� ெகா8லாைம .�த� ம:A� சமண�திலிC�1 

ெபற-ப<ட1. வ�ணா எ*ப1 சாதிகளி* சி�தா�த அ+-பைடயாக ேகா<பாடாக இC�த1. 

இர�டா� @:றா�� ெபா.ஊ.=-லிC�1 �*றா� @:றா�� ெபா.கா.= சாதி அைம-. 

உC-ெப:A, நிைல ெப:ற1. உய�சாதிக" அதிN� =�கியமாக ஆ�க" ம�திய ஆசிய மர. 

Dறிய�ீகைள- ெப:A"ளன�, 

ஆ�.எ�.எ� /Aவ1 ேபா8 இ�திய வரலாA ேபா:ற�த�க இ�1 ரா¡ய�தி* வரலாறாக 

இC�கவி8ைல. #பா� ச�திரேபாஸி* /:A-ப+ இ�தியாவி* ெபC�பா*ைமயான பDதி 

எ�த இ�1 ம*னனி* ஆJைகயிN� வரவி8ைல, இ�தியாவி8 ெபC�பர-பி8 ஆ<சிைய 

நிைலநா<+யவ� இCவ�, =தலாமவ� .�தமத�ைத ேச��த அேசாக�, இரணடாமவ� 

இ�லா�ைத ேச��த அ�ப�. 

D-த�க" ெபா.கா. 3ஆ� @:றா�+8 ஆ<சியைம�தன�. D-த� ஆ<சி�கால�தி8 .�த�, 

சமண�, ஆசீவக�தி* மீ1  பிராமணிய� ெவ:றி ெப:ற1. ஆ<சி அதிகார�,மத7களிலிC�1 

பி��க-ப<ட1.ஆதி�கச�தி ேமேலா�டமிC�1, �தாைதய�டமிC�1 ெபற-ப<டதாக 

/ற-ப<ட1. அவ�க" ெசZய விC�பிய ஒ�ெவாC மா:ற�ைதL� நியாய-ப��த 

=*ேனா�ட� ெபற-ப<டதாக /A� மர. காண-ப<ட1. 

த�ம ;�ரா -- ம~த�ம�தி* காலக<ட� 200 ெபா.ஊ.=. 200 ெபா.ஊ என அறியப�கிற1. த�ம 
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சா�திராைவ� ெதாட��1 அைன�1� ம~ைவேய ந4தி வழ7Dபவராக  ஏ:A�ெகா�ட1. 

ம~த�ம சா�திர� அரசி* நி�வாக� Dறி�1� ம~த�ம� ேபாதி�கிற1. அரச�க" 

ம~த�ம�ைதேய ஆத��தன�. ம~வி* த�மசா�திர� .திய மரபி* உைரவ+வமாக 

அைம�த1. 

வரலா:றிலிC�1  மகத- ேபரர#� அேசாகC� =Mைமயாக மைற�க-ப<டன�. பி�<©ஷா� 

இ�தியாவி* எ8லா- பார�ப�ய=� பிராமணிய�திடமிC�1 ெபற-ப<டதாகேவ 

நிைன�திC�தன�.அேசாக� மைற�க-ப<டா�, பி�யத�சினி எ*A அேசாக� அைழ�க-ப<ட1� 

அேசாக�* வரலாA� சி7கள உைரகளி* �லேம அேசாக�* வரலாA ெத�யவ�த1. D-த 

அரச�கேள ேபா:ற-ப<டன�. 

2-3 @:றா�� அகமண=ைற நைட=ைற�D வ�த1. சாதி அைம-. நிைலெப:ற1. 

அ-ெபாMதிலிC�ேத ஆணவ� ெகாைல ஆர�பமான1. வா	விட7கைள- பி�-பத* �ல=�, 

அகமண=ைறயி* �ல=� சாதிக" நிைலநிA�த-ப<டன. ம:ற இன ம�க" ஏ:A� 

ெகா"ள-ப<டாN� கிராம7கJ�D ெவளிேய வா	�தன�  

நகரைம-.க" சிைத�1, வணிக�, பண�தி* #:ேறா<ட� Dைற�த1 .ெபCமளவி8 

விவசாய� ெசZய-ப<ட1. ம�திய-ப��த-ப<ட மகத அர#, D-த�களி* கால�தி8 

பரவலா�க-ப<ட1. 

ெமௗ�ய�திலிC�1 D-த வ�ச� ஆ<சி�D வ�த ேபா1 அதிகார- பரவலா�க�. நி�வாக 

அதிகார� DAநில ம*ன�கJ�D�, ,நில�கிழா� கJ�D பி��தளி�க-ப<ட1. DAநில 

ம*ன�க", நில�கிழா�களிட� க-ப� ெபற-ப<ட1, D-த அரசான1 பரவலா�க-ப<ட அரசாக,  

நில�கிழா�ய�ைத- பா1கா-பதாக இC�த1.பிராமணிய� கிழா�ய�ைத 

=ைறைமLைடயதாக�� ச<ட Q�வமானதாக�� ஆ�கிய1. 

.�த=�, சமண=�  பிராமணிய�ைத எதி�-பைவயாக இC�த ேபாதிN� தனிமனித 

வி�தைலையேய (உ7க" வ 4�ேப:ைற/ வி�தைலைய ந47கேள அைடயேவ���) 

ேபாதி-பைவயாகேவ இC�தன.  

சா�வாகா, ேலாகயதா ஆகியைவ மத7கJ�D எதிரானைவ என மதி�க-படவி8ைல. அைவ 

ஆதி�கச�திகJ�D- ேபா<+யானைவயாக- பா��க-ப<டன.சா�வாகா,ேலாகயதா 

பிராமணிய�ைத, எதி��1 சவா8 வி�வனவாக அைம�தன.  

சாதி அைம1பி� பHணாம$: 

சாதி எ*ப1 பைழய வ�ண அைம-பி* அ+-பைடயி8 உCவா�க-ப<ட, த*ைன�தாேன 
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மA�:ப�தி ெசZ1  ெகா"J� நிைலயான ம�க" ெதாDதி. 

சாதி அைம-. க�மா, மAபிற-., மA ெஜ*ம வா	வி8 ஜாதி மா:ற வாZ-. ஆகியவ:ைற 

ெகா�+C�த1. பிராமணிய அைம-பி8 சாதிக" உயர�� =+L�, தாழ�� =+L�.ஆன8 

தனிெயாCவ� சாதி வர�.கைள� தா�ட =+யா1. பண�, ெச8வ�தி:காக எைதL� 

தள��தி� ெகா"ள .ேராகித வ��க� தயாராயிC�த1. சாதி- பார�ப�ய� எ*ப1 

க<��கைதயாக உCவா�க-ப<ட 1.ராXவ பல�தி* �ல�  த7கைள ச�தி�ய�களாக�� 

இைறெதாட�. ெகா�டவ�களாக�� பிராமண�கைள ஏ:கைவ�க =+L�  நா� பி+-., 

ேபா��திற�தி* �ல� த* பிற-பி* அ+-பைடைய� தா�+ ச�தி�ய�களாக 

உயர=+L�.இ�ேதா பா�+�ய�கJ�, இ�ேதா �ைக�திய�கJ� ச��ய Dலமாக 

ஏ:A�ெகா"ள-ப<டன�. 

ஆனா8 பிராமண� ஆவ1 மிக� க+ன�, சம�கிCத�தி8 மத,அறிவிய8, சா�திர7கைள 

அறி�திC�க ேவ���, க8வியறி� .ேராகித வ��க�தி* =:A�ைமயாக இC�த1. 

கணித�, அறிவிய8 அைன�1ேம சம�கிரத வாZவழி மரபி* �ல� ம<�ேம 

அறியேவ�+யிC�த1. சீனாவி8 ெபா.ஊ.=1ஆ� @:றா�+8 காகித� க��பி+�க-ப<ட1. 

உைர நைட, எM�1=ைற எ*ப1 அறிைவ- பரவலா�கி ஜனநாயக-ப��த உத�கிற1, ஒC 

பி:ேபா�கான ச�3 /ட பலC�D� க8வியறி¦<+யிC�கிற1. 

ஆனா8 இ7ேகா .ேராகித வ��க�தி* ஆதி�க�தி8  வாZவழி அறி� மரபி* �ல� 

அறிைவ- பரவ விடாம8 த��1 பிராமணிய�, சாதி ஆதி�க� நிைல 

நிA�த-ப<�"ள1.அ1ேவ வரலா:ைற ச�யாக- பதி� ெசZயாதத:D� காரணமான1. 

பிராமண�க" ம<�ேம க8வியறி� ெப:றவ�களாக இC-ப1�, அரச�க" 

ப+-பறிவி8லாதவ�களாக இC-ப1� வழ�கமாயிC�த1. ெப�கJ� கீ	சாதிகJ� 

பிராகிCத� ேபசியதாகேவ அறிய-ப�கிற1. 

சாதிL� உப� அபக�-.�: பிராமணிய ச�க�  எ8லாவ:ைறL� த*வயமா�D� ப�ைப- 

ெப:ற1.ம:ற இன�DM�கைள வ8லாதி�க� �ல� இைண�1� ெகா"வதாக� த"ளிைவ�1 

அ+ைமயா�கி அவ�களி* கட�ைள� த7க" கட�"கJ�D அ+ைமயா�கின�.அ�வாA தா* 

அ~ம~� ராமப�த� ஆ�க-ப<டா�. 

விவசாயிகளாக, ைகவிைனஞ�களாக இC�த ;�திர�க" ஆLத7க" ைவ�1�ெகா"ள 

அ~மதி�க-ப<டன�. ஆனா8 சாதிய:றவ�க" ஆLத7க" ைவ�1� ெகா"ள 

அ~மதி�க-படவி8ைலஉைழ-.- ப�மா:ற� எ*பைத விட உைழ-. அபக�-ேப 
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நைடெப:ற1. 

ம�கைள- பிற-பி* அ+-பைடயி8 ஒC Dறி-பி<ட  ேவைலைய ம<�ேம ெசZய� 

க<�-ப��1�  உைழ-. - பி�விைனயி* �லேம உ:ப�திL�,  மA உ:ப�திL� 

நைடெப:ற1. 

ச�க� ந4+�திC�க உ:ப�திேய அ+-பைட ஆனா8 உ:ப�தியி8 ஈ�படாம8 இC-பவ�கேள 

உய�சாதியினாராக அைழ�க-ப<டன�. உைழ-. .னிதம:றதாக� கCத-ப�கிற1, 

உைழ�காம8 இC-பேத .னிதமாக� கCத-ப�கிற1.பிராமண�கேளா, ச�தி�ய�கேளா, 

வணிக�கேளா, வ<+வா7Dபவ�கேளா (திவிஜா -இC =ைற பிற�தவ�க")உைழ-பி8 

ஈ�படவி8ைல, ம:றவ�க" உைழ-பா8 அ#�த-ப��த-ப�கிறா�க". 

உைழ-. எ*பேத அ#�தமானதாக� கCத-ப<ட1. உைழ-பி* த*ைமைய ைவ�1� 

�Zைமயி* அள�ேகா8 நி�ணயி�க-ப<ட1.உைழ-பி* த*ைமயி* அ+-பைடயி8 ஒC 

சாதி ம:ெறாC சாதியிலிC�1 ேவAப��த-ப<ட1 . கீ	3சாதிகளாக� கCத-ப<ட ;�திர�க" 

விவசாயிகளாக��, ைகவிைனஞ�களாக��, பைடவ 4ர�களாக�� இC�தன�.சாதியிலிC�1 

ெவளிேய:ற-ப<டவ�க" கிராம7கJ�D ெவளிேய த7கின�, இற�த வில7Dகளி* ேதாைல 

உ�-ப1 இழிவான� ெதாழிலாக- பா��க- ப<ட1.மனித�க" நாேடா+களாக இC�தேபா1 

கழி�கைள உட~�Dட* �Zைம ெசZய ேவ�+ய அவசிய� இC�கவி8ைல, ஆனா8 ஒேர 

இட�தி8 நிைல�1 D+யைம�த�ட*, கழி�க" 1-.றவா�க-படாம8 இC�தா8 ந4ரா8 

பர�� ேநாZக" பர�வத:D ெவ-பம�டல- பDதிகளி8அதிக வாZ-.க" இC�த1. 

1-.ரவா�Dவ1 =�கிய�1வ� ெப:ற1. 

 

ேபா��திற=� விழி-.� உ"ள� கா<� வா	 ம�கைள� க<�-பா<+:D" ெகா��வர 

இயலவி8ைல. 

சாதி- பOசாய�1க" ெசய8ப<டன.சாதி� க<டைம-பா8 அறிவியN�, ெதாழி8�<ப=� 

பி��க-ப<டதா8 அறிவிய8 ெதாழி8�<ப =�, அறி�  வள�3சிL�  தைடப<ட1.மன-பாட� 

ெசZL� க8வி=ைறயா8 ஆZ�� திற*, ேக"வி�D<ப��1� திற* Dைற�த1.திய� 

ெதாழி8 �<ப� .திய சாதிைய� ேதா:Aவி�D� ஆனா8 .திய சாதிக" உCவாவ1 

தைடெசZய-ப<+C�த1 இதனா8 ெதாழி8 �<ப�தி8 எளிதாக மா:றேமா வள�3சிேயா  

ஏ:படாம8 ச�கவள�3சி�D =<��க<ைட ேபாட-ப<ட1. க<+ட� கைல வள�3சி�D  

அ1ேவ தைடயாக இC�1"ள1. வி8 வைள�க", Dவிமாட� பா8ப* கால�தி8 13� 
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@:றா�+ேல தா* ெமPரலியி8 அைம�க-ப<ட1. 

வரலா[றி� மா��சிய� ேகா�பா8:  

வரலா:றி8 ெமZைமகளி* அ+-பைடயிேல ேகா<பா�கைள- ெபற ேவ���. ேகா<பா<+* 

அ+-பைடயி8 ெமZைமகைள� காண� /டா1. வரலா:ைற ஆZ� ெசZL� ேபா1 

அைன�ைதL� ேந�ய8 மா:ற7களாZ நிக	�தைவயாக� கCதாம8 கவன�1ட* ேநா�க 

ேவ���.எ8லா- பDதிகளிN� ஒேரமாதி�யான ச�க மா:ற7கJ�, வள�3சிL� ஒேர 

காலக<ட�தி8 நிக	�தைவ அ8ல,அவ:றி:கிைடேய ெபா1வான ேபா�Dக" 

காண-படலா�.ஆனா8 அைவ யா�� =:ெறாCமி�த நிக	�க" அ8ல. 

மனித�கைள ம:ற வில7DகளிலிC�1 ேவAப��1வ1, மரபிய8 அ+-பைட, உயி�ய8 

அ+-பைட எ*பைத� தா�+ ச�க அ+-பைடேய =�கிய- ப7D ெப:A"ள1. மனித 

ச�க� எ*ப1 ச�க- ப�ணாம7களி* விைளெபாC". க:கால�தி8 இைர ேத+ 

ேவ<ைடயா+� தி��த மனித�க" .திய க:கால�தி8 விவசாய�திN� கா8நைட 

வள�-பிN� ஈ�ப<�"ளன�. உேலாக� கால�தி8 நகரமய=�, அர#� ேதா*றின.  

உயி�ய8 மா:ற7க" ெம1வானைவ. ச�கமயமா�கலா8, ெமாழி, உைரநைட வாயிலாக 

அறி�- ப�மா:ற� 1�தமாகிL"ள1. ம�க" வரலா:ைற- பைட�தாN� அவ�க" 

விC�பியவாA பைட�கவி8ைல, ச�க� க<டைம-பி* ெநறிகJ�D<ப<ேட பைட�1"ளன�. 

எMத-ப<ட வரலாAக" யா�� வ��க- ேபாரா<ட7களி* வரலாேற.  

அரசிய8, கைல, மத� என எ8லா மனித நடவ+�ைககJ�D� உ:ப�திL� மA�:ப�திLேம 

அ+-பைடயாக உ"ளன. உ:ப�தி எ*ப1 ச�க�தி*, ச�க உற�களி* மA உ:ப�திையL� 

உ"ளட�கியதாD�. 

உ:ப�தி எ*ப1 ெவA� இய:ைக நிக	ேவா அனி3ைச3 ெசயேலா அ8ல, விவசாய�, 

கா8நைட வள�-. அைன�1ேம Dறி-பி<ட இல�ைக/விைளெபாCைள ேநா�கமாக� ெகா�ட 

மனித�களி* இைடய<ீ� நடவ+�ைககேள (purposive intervention) ஆD�. 

அர#� மத=� தனியா� ெசா�1ைடைமைய� க<+� கா�D� அைம-.களாக உ"ளன. மத� 

எ*ப1 த:ெபாM1"ள  ச�க சமமி*ைமைய அ7கீக��D� அைம-பாக ம<�� இ8ைல. 

அத:கான நியாய� எதி�கால�தி8 கிைட�D� எ*ற ந�பி�ைகைய� த�1 

ஒ��க-ப<டவ�களி* ெபC�3சாக��, இதயம:ற உலக�தி* இதயமாக�� உ"ள1. 

மா��சி:D� கிைட�த காலனியாதி�க பி�<டனி* தர�க" இ�திய3 ச�க�தி8 ஏ:ப<ட 

மா:ற7கைள பிரதிபலி�க இயலாததா8 அதிலிC�1 ெபற-ப<ட  கC�தா�கமான ஆசிய 
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உ:ப�தி =ைற எ*A தனியாக ஒ*A இ8ைல எ*ேற /ற ேவ���. 

அறிவியN� ெதாழி8�<ப=� பி��1"ளதா8,உடNைழ-பி8 ஈ�ப�பவ�க" , 

அறிவியN�கான அ+-பைட அறிைவ- ெபற வாZ-.க" வழ7க-படவி8ைல. அறிவிய8 

அறிைவ- ெபA� வைகயி8 உ"ளவ�கJ�D நைட=ைற அறி� இ8ைல. 

நவ 4ன� ெதாழி:சாைலகளி8 மனித உைழ-. இய�திரமயமா�க-ப�வதா8 அ�த இய�திர�ைத 

இய�D� திறேன ஆ�க உைழ-பாக உ"ள1, உ:ப�தி சாதன7க"அ�நிய- பDதியிலிC�1 

வCவதா8 அ�நிய ெமாழி� திற* உ"ளவ�களாேல திற~"ள உைழ-பாளிகளாக =+L�. 

அ1 அ+�த<� ம�கJ�D� கிைட�க- ெபறாததா8 அவ�க" ஆ�க� திற~"ள 

உைழ-பாள�களாக தDதியைடய� தைடயாக உ"ள1, இ�தியாவி8 வ��க அைம-.�D" சாதி 

அைம-.  மAஉ:ப�தி ெசZய-ப�கிற1,சாதிL�, இன=� ேகா<பா�களாக ம<�மி8லாமக8 

உ:ப�தி அைம-பி8 ஆழமாக ஒ*றிைண�1"ளன. இ*ைறய  =தலாளி�1வ ச�க�தி8 

பிராமணிய�ைத ெவA� கC�தியலாக ம<�மி8ைல, பைழய கC�தியலி* மீதமி3ச7களாக 

ம<�� இ8ைல ச�க , உ:ப�தியி8, மAஉ:ப�தி யி8 ஒC7கிைண�1 ெசய8ப�கிற1. 

 (ெதாடC�) 

உ7களி8 ஒCவராZ ஃபிடைல இழ�1 

1ய�ெகா�ேட*  

ஏ:க இயலவி8ைலேய! இ1�� இ*ெனாC 

.ரளியாகாதா!  

@A வய1 கட�1 அவைர� காX� கன� 

நிைறேவறவி8ைலேய  

அவைர உடனிC�1 பா��க, ேபச க�ட கன�க" கானலானேத  

ஃபிடலாD� கன� ஒCேபா1� நிைறேவறாம8 ேபாகா1! 

  ��கமிழ�1  நிக	கால� மA�1 ஃபிடலி* கட�தகால�தி8 வா	கிேற*  

 

அேதா Dழ�ைதகJட*, இC�த ஃபிட8  பைடவ 4ர�கJட*  

அேதா விவசாயிகJட* ேபசிய ஃபிட8 ெபாறியியலாள�Jட*  

ஃபிடலா
 ஆ�ெகா ள1ப�8 

ெச$ேபா�� 
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.ர<சி� கைலயி* கதாநாயக* ஃபிட8 கா�<ேரா  

.ர<சியி* ஆJCவ� ந� ஃபிட8 கா�<ேரா  

ேபர*.� =Mைமயாக  ஃபிடலாக மல��த1  

வ8லாதி�க அ#ர =தைலயி* ெகா+ய வாயCகிN�  

உைழ-., ேபாரா<ட� என இர<ைட- பணிகைள  

நிைறேவ:A� பிடலி* த*ெனழி3சி ெப:ற கி}ப�க"  

க8வி,  மC�1வ�,இய:ைக ேவளா�ைம  

என ெவ:றிைய� Dவி�தன� 1ைறேதாA�  

 

திC�த8வாத�தா8  

ேசாவிய� }னிய* ேசாசலிச�திலிC�1 அய*ைம-ப<டேபா1�  

ச�ைத- ெபாCளாதார�தி:காக  

சீனா ேசாசலிச�திலிC�1 அய*ைம-ப<டேபா1�  

ஊடக7க" தடயமி8லாம8 அC7கா<சியக�திN�  

ேசாசலிச�ைத ந4�க =ய*ற ேபா1�  

கி}பாேவ ம�களி* ந�பி�ைகயாக�� இல�காக��  இC�த1  

அ1ேவ ம�கJ�D #த�திர தாக�ைத ஊ<+ய1  

நவ 4ன அ+ைம� தன�தி* தைளயA�க உ�ேவகமி<ட1  

 

ஒCேபா1� மா��சிய ெலனினிய�திலிC�1 அய*ைம-படவி8ைல  

ஃபிடலி* ேகா<பா�  

ஒCேபா1� ேகா<பா<+லிC�1 அய*ைம-படவி8ைல  

ஃபிடலி* நைட=ைற  

ஒCேபா1� ம�களிடமிC�1 அய*ைம-படவி8ைல  

ஃபிடலி*  நைட=ைற   

ஜனநாயக�தி* இர<ைடயாZ ஏகாதிப�திய�ைத� 

 D+யர#க" ச<டமா�கிய ேபா1 ஏகாதிப�திய ஜன நாயக�ைத எ"ளி நைகயா+னா� ஃபிட8  

�க��� கலா3சார�தி* #:A3;ழ8 விைளைவ எ3ச��தா� ஃபிட8  

ஐநா வ 4<ேடாவி* ெகா�7ேகா*ைமைய க�டன� ெசZதா�  
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தனியா�மயேம ெபாCளாதார� த4�வாக ேபாதி�க-ப<டேபா1  

ேதசியமா�க�ைதL�, ந4+�த ெபாCளாதார�ைதL� அ+�ேகா+<டா�  

ெபாCளாதார� Dறிய�ீக"  ம�கைள Dழ-பிய ேபா1 ஃபிட8 எளிைம-ப��தினா�  

 

கி}ப விவசாயியி* விய�ைவயி8 ஒC ெபேசா /ட வ�யாகவி8ைல  

கி}ப மாணவனிடமிC�1 ஒC ெபேசா /ட கC¦ல� ேபாகவி8ைல  

ம�கள8லவா கி}பாவி* உ�ைமயான� கC¦ல�  

ெநறியிழ�த உலகி8 அறெநறியி8  வாM� கி}ப�க"  

மனித உற�கைள- ேபா:றி வா	ைவ- பகி�கி*றன�  

Dழ�ைதகJ�D அற�ைதL�, மனித�ைதL� .க<�கி*றன�  

விள�பர7களிேலா, தனி நப� வழிபா<+ேலா DCடாகாம8  

த*~ண��ட* ேத��ெசZL� #த�திர�ைத த�க ைவ�த கி}ப�க"  

அரசிய8 /<�ண�வா8 இைண�1  ஏகாதிப�திய�தி:D 

 சா�மணி அ+�கி*றன�  

நா�க"  கா-.�ைமயிN� அறி� ெசா�1ைடைமயிN�,  

+�8லிய*க" ச�பாதி�த ேபா1  

கி}ப ெதாழி8�<ப�ைதL�, =*ேன:ற�ைதL�  

உலகி:D- பகி��தளி�தா� ஃபிட8  

த:கா-பி:ேக பைடகைள- ப��1ைர�தாேர அ*றி 

 அய8ஆதி�க�தி:D அ8ல  

எ�த பலைனL� எதி�பாரா ஃபிடலி* அ*.3ேசைவ  

உலெக7D� ந4�ட1. ேதைவயி* ேபா1  

 

#யவிம�சக�  ஃபிட8  

பாரா<��களா8 மய7க�� இ8ைல,  

அவ�Aகளா8 கல7க�� இ8ைல  

ஃபிடலி* ேபர*பா8 தி�ைமயா8  

ஃபிடலி* வ 4ர�தா8,  இய7கா:றலா8  

ஆ<ெகா"ள-ப<ேடா� மனித�ைத உயி�-பி�க  
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ஃபிடலா8 ஆ<ெகா"ள-ப<ட நா� ஃபிடலிேடா�க" ஆகிேறா�,  

ஒ*றிைண�1 ெந� நைடயி8 ெகா8ேவா� ஏகாதிப�திய�ைத  

எ7D� எ*A� ெதாடர<�� ந� ஃபிடலி*  ெவ:றி-பாைத,  

வரலா:றி8, ந�மி8 ந� ெசய8பா�களி8 வாM� .ர<சியாள�  

ந�  ஃபிட8 கா�<ேரா எ*A� எ*ெற*A� ந4ªழி வா	க!  

.ர<சிகர கி}பா ந4ªழி வா	க!  

ேசாசலிச� ந4ªழி வா	க! 

பD�தறி� வி�வைடL� ெபாM1 அ1 ெபா1�ைடைம 

எ*பைத வ�தைடL�  

 நா~� அ-ப+� தா* ெபா1ைடைம 

வ�தைட�ேத*. .ர<சிகர இய�க7களி* நைட=ைறயா8 

ஈ��-ப<� மா.ெல அைம-பி8 ெசய8ப<ேட* இ�திய- 

பா<டாளிவ��க வி�தைல எ*A =ழ7கிL� வ�ேத*. 

அகில இ�திய .ர<சி நட�த =த8 நிப�தைனேய ஒC 

க<சி ஒ�ெவாC மாநில�1�D� கிைள பர-பியிC�க 

ேவ���.ஆனா8 உ�ைம எ*ன.எ�த அகில இ�திய 

.ர<சிகர மா.ெல க<சி�D� கிைளக" இ8ைல. அ�வாA 

கிைளக" இC�D� ெபாM1 அ1 ேதசிய இன வி�தைல�D Dர8 ெகா�-ப1� ேதசிய இன 

வி�தைலைய ஆத�-ப1� அத* கடைம ஆகிற1.ஆனா8 இ�தியாவி8 அ1 ேபா*ற 

நிைலைம இ8ைல. 

 

இ�திய Qேகாள அைம-. ப8ேவA ேதசிய இன7கைள ெகா�ட நா� எ*ப1 நம�D� 

ெத�L�.ஒ�ெவாC ேதசிய இன7கJ�D� ெமாழி, ப�பா�,ெபாCளாதார�, நில� ெதாட� 

உ"ள1. எ8லா ேதசிய இன7கJ� ஒ��க-ப�கிற1. எ�த ேதசிய இன� விழி-.ண�� 

ெகா"கிறேதா அ�த ேதசிய இன� வி�தைல�D- ேபாரா�கிற1. இ�தியா ேதசிய இன7களி* 

சிைற�/ட� எ*A எ8ேலாராN� ஏ:Aெகா�ட பிறD த�தம1 இனவி�தைல�D 

நா� ஏ� தமி@� ேதசியவி8தைல இய�க�தி
 ேச��ேத�?  
                         ேவ.ெச
வ7%க� 
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ேபாரா�வ1 எ*ப1 =த*ைம ேவைல�தி<டமாக மாAகிற1. 

இ�த ;ழ8 இ8லாத நிைலயி8 தமி	 ேதசிய இன� ஏ* த* வி�தைலைய ேகார=+யா1 

இ�த ேக"வி எMவ1 இய8பான1 தாேன ஒ<� ெமா�த .ர<சி, நா� தMவிய .ர<சி 

எ*ெற8லா� ேபசி கால� கட�1வ1� ஒ��D=ைறைய சகி�1� ெகா"வ1� எ*ன ந4தி 

இC�க =+L�. 

உதாரணமாக ரசிய ேதசிய இன� தம1 பா<டாளிவ��க .ர<சிகர வி�தைலைய தாேன த* 

ஆJ� வ��க�திைன எதி� ெகா�ட1 .ர<சி ெவ:றி அைடL� தCவாயிN� அத* பிறD� 

பல ேதசிய இன7க" ெலனி* அைற/வைல ஏ:A ேசாவிய� }னிய* எ*ற ெபய�8 

இைண�1 ெகா�டன அ7D பி��1ேபாD� #ய நி�ணய உ�ைமைய அ7கீக��1 ேதசிய 

இன7களி* உ�ைமைய- பா1கா�த1 இள� பா<டாளி வ��க அர#. 

இ�தியாவி* வடகிழ�D மாநில7களான அசா�, நாகாலா�1, மணி-Q� ேபா*ற ேதசிய 

இன7க" த7கJைடய வி�தைல�காக- ேபாரா+ வCகி*றன இ�திய ஏகாதிப�திய� அ�த 

ேதசிய இன வி�தைல இய�க7கJட* ேப3#வா��ைத நட�தி வCகிற1.இ�தைகய 

ேப3#வா��ைதகைளL�, அத* ேபாரா<ட7கைளL� பிற மாநில ம�கJ�D அறியா வ�ண� 

ப�தி��ைககJ�, அர#� பா��1� ெகா"கி*றன. 

ேதசிய இன வி�தைலைய ஒC ேதசிய இன� த* வி�தைலைய எ-ேபா1 =*ென��கிற1 

ச�க- ெபாCளாதார #ர�ட8 அரசிய8 உ�ைம மA-. அத* வள7க" அழி�க-ப�வ1 

அத* ெமாழி அழி�க-ப�வ1 எ*பதிலிC�1 தா* அத* இனவி�தைல ெதாட7Dகிற1. 

அகில இ�திய .ர<சி ேப#� க<சிக" ேதசிய இன7களி* வி�தைல ப:றி ேப#வதி8ைல. 

இ�திய ேதசிய ெபCமித�தி8 �	கி� கிட�கிறா�க" அகில இ�திய- .ர<சிவாதிக". எனேவ 

தா* தனி நா� ெகா� என� ேகா�னா8 பா�-பன இ�1 மதெவறி D�பைல- ேபால அகில 

இ�திய- .ர<சி�கார�க" பதAகிறா�க". 

இ�தியாவி* இன3 சி�கைல =+��D� ெகா��வரேவ��மானா8 இ�தியா ேதசிய 

இன7களி* சிைற/ட� எ*ற சிைற/ட�ைத உைட�ெதறிய ேவ��� எ*A 

ெசா8பவ�கைள இனெவறிய�க", பி�விைனவாதிக", ெமாழிெவறிய�க" எ*A D:ற� 

சா<�கிறா�க". 

 

ஒ�ெவாC ேதசிய இன=� த* வி�தைலைய� தாேன =*ென�-பத* �லமாக பிற 

ேதசிய இன7களி* ஐ�கிய�ைத� ேகார =+L� அ-ப+ எ8லா ேதசிய இன7களி* ஜனநாயக 
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ச�திகJட* ஒ*Aப<� ஓ� ஒ*றிய அரைச அைம�க =ய:சி�க =+L�. ஒ<�ெமா�த- 

.ர<சி எ*A ெசா*னவ�க" இ�த எMப1 ஆ��களி8 ேதசிய இன3சி�கைல எ-ப+ 

அ~கினா�க" எ*பைத நா� பா��ேதா�.அகில இ�திய .ர<சிகர இய�க7களி* நிைல-பா� 

”கான8 ந4ராகேவ” உ"ள1. 

=தலி8 இ�தியாவி8 உ"ள ேதசிய இன7க" வி�தைல அைடய<�� அ�த ேதசிய 

இன7க" இைண�1 இC-பதா அ8ல1 தனி�தனிேய இC-பதா எ*பைத அ�த�த ேதசிய 

இன7க" =+� ெசZL�. நா� எ�த ேதசிய இன�ைதL� ஒ��கேவா, #ர�டேவா, 

வி�தைல ேக<கவி8ைல எம1 பிரேதச�ைதL�, எம1 ம�கைளL�, எம1 ெமாழிையL�, 

ப�பா<ைடL� பா1கா�1� ெகா"ளேவ இ�திய ஏகாதிப�திய�திட� வி�தைல 

ேகாCகிேறா�. 

பிற ேதசிய இன7களி* வி�தைல�D� ேதா" ெகா�-ப1�, ஊ�கமளி-ப1�,அத* 

உ�ைமகைள ஜனநாயகQ�வமாக மதி-ப1� ஒC ேதசிய இன�தி* கடைமயாகிற1. 

 

இ*A"ள உலக அரசிய8 ;ழலி8 தனிேதசிய இன வி�தைல எ*ப1 எளிதான கா�ய� 

இ8ைல எ*ப1 .�கிற1.ஈழ வி�தைல- ேபாரா<டேம அத:D உதாரண�. எனி~� Qைன�D 

மணி க<+�தா* ஆகேவ��� ம�ணி8 விைதக" =<+ ேமாதி =ைள வி�வைத- ேபால 

இ�திய ஏகாதிப�திய�ைத எதி�ெகா�� தா* ஆக ேவ��� உலக�தி* எ�த- பDதியிN� 

உ"ள நா�களி* அரசியலி8 ஏகாதிப�திய7க" தைல இ�கி*றன எ*ப1 உ�ைம தா* 

ஆனாN� இ�திய ஏகாதிப�திய�ைத ஒC உN�D உN�கினா8 ம<�� தா* ம:ற ேதசிய 

இன7க" அவ:றி* வி�தைல�D சி�தி�க ைவ�க =+L� அறிவா��த தமி	 ச�க� அைத 

ெசZய =*வC� எ*பதி8 ஐயமி8ைல. 

எனேவ தா* தமி	� ேதசிய இய�க� அதைன =*ெமாழிவதா8 எ*ைன இய�க�தி8 

இைண�1� ெகா�ேட*. 

 ேதாழைமLட*  

 ேவ.ெச8வ=Cக* 
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