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அவளைப் பெணணாகப் 
ொருஙகள் !

இந்தியத் தத்துவச் சிந்தளையில் 
மவத மரபும் மவத மறுப்பும்

 மதிவாணன்
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விழிப்பார்களபா  
இதரப பிற்டுததப்ட்ட மக்கள்?

 மதிவாணன்

õ£ó Þ¬íòÞî› (êQ‚Aö¬ñ«î£Á‹) F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2052 செப்டம்பர் 25, 2021 Weekly E-paper September 25, 2021

ÝCKò˜: ²ð.ióð£‡®ò¡

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

உச்ச நீதிமன்றத்தில், இதரப் 
பிற்படுத்தப்்பட்டவர்களைக் 
்கண்டறியும்  ்கணக்்்கடுப்பு 
ந்டத்துவது ்கடினம் எனறு ஒனறிய 
அரசு ள்கவிரித்துளைது.

அரியவள்க ஏளை்களைப் (EWS) 
ப்போகின்ற ப்போக்கில் ்கணடுபிடிக்்கத் 
்தரிநத ஒனறியத்திறகு இது 
மடடும் முடியோதோ? NRC-CAA, 
குடியுரிளம ப்போன்றச சிக்்கலோனக் 
்கணக்்்கடுப்பு்களை எடுக்்க 
விளரயும் ஒனறியத்தோல், இநதக் 
்கணக்்்கடுப்ள்ப எடுக்்க இயலோதோ? 
அது சிக்்கலோனது சிரமோனது 
என வரணளன்கள மடடுபம 
்தோ்டர்களத ஆகின்றன..

ஒரு நோடடில் அளனவரின 
்பங்களிப்பும் இருக்்க பவணடும். 
ஆனோல் ்்பரும்்போனளமயோ்க 
இ ரு க் கு ம்  இ த ர ப் 
பி ற ்ப டு த் த ப் ்பட்டவ ர ்களை 
இனனும் எத்தளன நோள்களுக்குப் 
்போரளவயோைரோ்கபவ ளவத்திருக்்கப் 
ப்போகி்றோர்கள?

ஆ த ோ ர  அ ட ள்ட ள ய 
அளனவருக்கும் ் ்கோடுக்்க முயலும் 
அரசி்டம் இநத அடள்ட எதறகு 
எனறு ப்கட்டோல் ,  எதறகும்  
்கட்டோயம் கிள்டயோது எனறு ் ்சோல்கி்றது. 
எதறகும் ்கட்டோயத் பதளவயில்லோத 
ஆதோர அடள்டக்குச ்்சலவு ்்சயய 
முடிகி்ற அர்சோல் ,  அவசியமோன 
்சோதிவோரிக் ்கணக்்்கடுப்ள்பச ்்சயய 
முடியவில்ளல.

விழிப்பபார்்களபா இதரப பிற்படுததப்பட்ட மக்கள்?

பிற்படுதத்த்பட்டச ்சமூ்கங்கள 
யோர எனறு ்தரிநது ்்கோளவதில் 
சிக்்கல் இருப்்பதோ்க ஒனறிய அரசு 
கூறுகின்றது, ஆனோல் அது குறித்து 
இதரப் பிற்படுதத்த்பட்ட மக்்களி்டம் 
ஒரு உளரயோ்டளலக் கூ்டப் ்போரக்்க 
முடியவில்ளல என்பது கூடுதல் 
வருத்தம். இ்ட ஒதுக்கீடு என்பளதக் 
்்கௌரவக் குள்றச்சலோ்கப் ்போரக்கும் 
மக்்களின மனநிளல மோ்ற பவணடும். 
இ்ட ஒதுக்கீடு குறித்துப் ப்பசினோபல 
அது ்படடியலின மக்்களுக்்கோனது, 
தகுதி தி்றளமக்கு எதிரோனது என்பன 

ப்போன்ற பமம்ப்போக்்கோன ப்பசசு்களு்டன 
ந்கருகின்றனர.

இ ்ட  ஒ து க் கீ டு  இ த ர ப் 
பிற்படுத்தப்்பட்டவர்களுக்கு 27% 
இருக்கி்றது; அது பமலும் அதி்கரிக்்கப்்ப்ட 
பவணடும். ஆனோல் இ்ட ஒதுக்கீடு 
குறித்து ப்பசினோபல, ்படடியலின 
இ்ட ஒதுக்கீடள்ட இ்கழும் இதரப் 
பிற்படுத்தப்்பட்டவர்கள மனநிளல 
என்பது, தனக்கு இரு ்கண ப்போனோலும் 
்பரவோயில்ளல, ்படடியலின மக்்களுக்கு 
ஒரு ்கணணோவது ப்போ்க பவணடும் 
என்ற மனநிளலளயபய ்கோடடுகின்றது. 
இைப்பு தனக்குத்தோன அதி்கம் என்பளதக் 
்கவனிக்்க மறுக்கின்றனர. 

யோர EWS-க்கு தகுதியோனவர்கள எனறு 
்தரிநதோல், முனபனறிய ்சமூ்கத்தினர 
யோர எனறு ்தரிநததோ்கபவ ்்போருள. 
யோர ்படடியலினத்தவர்கள எனறு 
்சரியோ்க வளரயறுக்்கப் ்படடுவிட்ட 

நிளலயில், மீதம் இருப்்பவர்கள யோர 
எனறு ் தரியவில்ளல எனறு ஒனறிய 
அரசு ்தோ்டநது கூறி வருகின்றது. 
மோநில அரசு முயறசித்தோல், 
உ்டபன வைக்குத் ் தோ்டநது அளத 
மு்டக்கிவிடுகின்றோர்கள.

நோடு தழுவிய அைவில் ஒனறிய 
அரப்ச இதளனச ் ்சயய பவணடும். 
ஆனோல் ஒனறிய அரசு ் தோ்டரநது 
பவடிக்ள்கப் ்போரக்கி்றது. மக்்களும் 
ஒனறிய அரள்சத் ்தோ்டரநது 
பவடிக்ள்கப் ்போரகி்றோர்கள.

இடஒதுக்கீடட பாதுகாப்பு:
இதரப் பிற்படுத்தப்்பட்டவர்கள 

தோங்கள ஒதுக்்கப்்படும் அடிப்்பள்ட 
புரியோமல் இருக்கின்றனர. IIT 
ப்போன்ற ஒனறியத்தின கீழ் வரும் 
நிறுவனங்களில் ்போரப்்பனர்கள 
தவிர, OBC, SC/ST அளனவரும்  
்ச ோ தி ய ப்  ்ப ோ கு ்ப ோ ட டு க் கு 
உளைோகி்றோர்கள. மோணவர்கள/
ஆ சி ரி ய ர ்க ள  இ ள ்ட 
நினறுவிடுகின ்றன ர .  சி ல ர 
தற்்கோளல ் ்சயதுக் ் ்கோளகின்றனர. 
இ ங கு  ்க வ னி க் ்க ப் ்ப ்ட 
பவணடியது யோ்தனில், இநத 
நிறுவனங்களில் இ்ட ஒதுக்கீடு 

்சரிவர பின்பற்றப்்படுவதில்ளல . 
பின்பற்றப்்பட்டோல், இநத மக்்கள 
அதி்க அைவில் இ்டம் ்்பறுவோர்கள. 
எணணிக்ள்கபய இவர்களுக்்கோனப் 
்போது்கோப்ள்பக் ் ்கோடுக்கும்.

ஏன் ெபாதிவபாரிக ்கணகச்கடுபபு ததவவ?

இதரப் பிற்படுத்தப்்பட்டவர்கள 
எ ல் பல ோ ரு ம்  ஒ ப ர  நி ள ல யி ல் 
இருப்்பதில்ளல. ்்பரு நிலக்கிைோர்கள, 
ஏளை குடியோனவர்கள, சிறு உைவர்கள, 
உளநோடடிறகுளபைபய புலம்்்பயரநது 
வோழ்்பவர்கள என ்சமூ்கத்தில் ்பல 
நிளல்களில் இருக்கும் மக்்களை 
ஒபர அைவில் ளவத்துப் ்போரப்்பது 
அநீதியோகும். ஒவ்வோருவரின ்கல்வி, 
்்போருைோதோரம், ்சமூ்க அநதஸ்து  
ஆகிய நிளல்களை அறிநது, அளனத்து 
மக்்களின ்பங்களிப்பு்டனோன நோடள்டக் 
்கடடி எழுப்்ப பவணடும். அப்்படிப்்பட்ட 
நோப்ட வைரசசி அள்டயும்.
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்பல ்கட்டப் ப்போரோட்டங்கள ந்டத்தியும் அதற்கோன விடிவு 
்கோலம் பி்றக்்கவில்ளல என்பதோல், இனியும் “நீட” என்ற ் ்பயரோல் 
நம்மோணவச ் ்சல்வங்களை இைக்கும் ் ்கோடுளம்களுக்கு ஒரு 
முறறுப் புளளி ளவக்்க பவணடும் என்பதற்கோ்கத் திரோவி்டர 
்கை்கத் தளலவர மோனமிகு ஆசிரியர தளலளமயில்  நீட பதரளவ 

பெரியார் திடலில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
அடிபயோடு ஒழித்துக்்கடடுவது என்ற  முயறசியில் அளனத்துக் 
்கடசிக்கூட்டத்ளத 21-09-2021 அனறு ்்பரியோர தி்டலில் 
திரோவி்டர ்கை்கம் கூடடியிருநதது.

அக்கூட்டத்தில் திரோவி்ட முனபனற்றக் ்கை்கம் ்சோர்போ்கத் 
துளணப் ் ்போதுச ் ்சயலோைர ஆ. ரோ்சோ, ்கோஙகிரஸ்  ்சோர்போ்க 
ப்கோ்பணணோ,  விடுதளலச சிறுத்ளத்களின ்சோர்போ்க   அதன 
தளலவர  ்தோல்.திருமோவைவன,  இநதிய ்கம்னியுனிஸ்ட  
்கடசியின ்சோர்போ்க  ்போலகிருஷணன,  மோரக்சிஸ்டு ்கடசியின 
்சோர்போ்க மருத்துவர ரவீநதரன, ம.தி.மு.்க. ்சோர்போ்க  
வநதியத்பதவன,  திரோவி்ட இயக்்கத் தமிைர ப்பரளவயின 
்சோர்போ்கப் ் ்போதுச ் ்சயலோைர ப்பரோசிரியர  சு்ப. வீர்போணடியன, 
துளணப் ் ்போதுச ் ்சயலோைர ஆ.சிங்கரோயர, இநதிய யூனியன 
முஸ்லீம் லீக் ் ்போதுச ் ்சயலோைர அபூ்பக்்கர,  மனித பநய மக்்கள 
்கடசியின தளலவர ப்பரோசிரியர ஜவோஹிருல்லோ,  ப்பரோசிரியர 
்கருணோநிதி,   ்கல்வியோைர பிரினஸ் ்கபஜநதிர ்போபு ஆகிபயோரும், 
தமிை்க வோழ்வுரிளமக்்கடசி உளளிட்ட பி்ற அளமப்பு்களும் 
்கலநது ் ்கோண்டன.

இக்கூட்டத்தில் இனள்றய தி .மு.்கை்க ஆடசியில்  
நீதியர்சர ஏ.ப்க ரோஜன தளலளமயிலோன குழு “நீட 
பதரவு” குறித்து அளித்த அறிக்ள்களயச சுடடிக் ்கோடடி,  
்சட்டமன்றத்தில் நிள்றபவற்றப்்பட்டத் தீரமோனத்ளத  
வரபவறறும், அத்தீரமோனத்ளத குடியரசுத் தளலவர ஏறறுக்்்கோளை  
பவணடும் எனறும் தீரமோனம் நிள்றபவற்றப்்பட்டது.

மரமா? நாணலா? 
மமபாடியரசு !

 எழில்.இளங்காவன்

“உழுவோர உல்கத்தோரக்(கு) ஆணி’’  
எனறும், “உழுதுணடு வோழ்வோபர 
வோழ்வோரமற ்்றல்லோம் ்தோழுதுணடு 
பின்்சல் ்பவர” எனறும் உைவின 
்்பருளமளயயும், உைவர ் ்பருளமளயயும் 
உயரத்திப் ப்பசியவர திருவளளுவர.

தமிழ் நோடடுக்கு வரும் ப்போது ஏதோவது 
ஒரு திருக்கு்றளைச ்்சோல்லி நடித்து 
விடடுப் ப்போகும் ஒனறிய அரசின பிரதமர 
நபரநதிர பமோடிக்கு இப்்படிப்்பட்டக் 
கு்றட்போக்்கள எல்லோம் ்தரிநதிருக்்க 
முடியோது.

அ த ன ோ ல் த ோ ன  ப வ ை ோ ண 
மக்்களுக்கும், பவைோணளமக்கும் எதிரோ்க 
நோ்டோளுமன்றத்தில் நிள்றபவறறியுளைோர 
மூனறுத் திருத்தச ்சட்டங்களை.

இக்்்கோடுளமயோனச ்சட்டத்ளதத் 
திரும்்பப் ்்ப்றக்ப்கோரிக் ்க்டநதப் 
்பதி்னோரு மோதங்களைத் தோணடி  
இ ன று ம்  ப ்ப ோ ர ோ டி க்   
்்கோணடிருக்கி்றோர்கள ்பஞ்சோப் , 
அரியோனோ உளளிட்ட பவைோண  
்்பருஙகுடி மக்்கள.

இலட்சக் ்கணக்்கோன மக்்கள தளலந்கர 
டில்லிளய முறறுள்கயிடடுப் ப்போரோடி 
வரும் நிளலயில், ஆறுதலுக்்கோ்க ஒருமுள்ற 
கூ்ட இவர்களைச ்சநதித்துப் ப்ப்ச 
முனவரவில்ளல, பமோடி.  ஏ்றத்தோை 
600க்கும் பமற்படப்டோர இப்ப்போரோட்டக் 
்கைத்தில் உயிளர இைநதுளைோர்கள. 

பிரதமர பமோடியும், உளதுள்ற 
அளமச்சர அமித்்ோவும் ்கோரப்்பபரட 
்கம்்்பனி்களுக்கு ஒனறிய அரசின 
்்போதுத்துள்ற நிறுவனங்களை விற்பதும், 
அளவ்களுக்கு “விசுவோ்சமோ்க “ ந்டநது 
்்கோளவதும் வைக்்கமோகி விட்டது.

அப்்படித்த ோன  இ ந ந ோடடின 
பவைோணளமளயக் ்கோரப்்பபரடடு்களின 
்கோலடியில் ்்கோணடு ப்போயசப்சரக்்க 
இத்திருத்தச ்சட்டங்கள வழிவள்க 
்்சயகின்றன. இதனோல் வருங்கோலங்களில் 
பவைோண மக்்கள மி்கப் ் ்பரும் ்போதிப்புக்கு 
ஆைோவோர்கள. எதிர்கோலத்தில் பவைோண 

்தோழில் என்பபத ப்களவிக்குறியோகி 
விடும் நிளல உருவோகி இருக்கி்றது. 

மக்்களின அழுகுரல் பமோடியின 
்கோதில் ஏ்றவில்ளல என்பது ஒருபு்றம் 
இருநதோலும், நோ்டோளுமன்றத்திலோவது 
இச்சட்டம் குறித்து எதிரக்்கடசி்களு்டன 
ப்ப்ச ஒத்துளைக்்க பவணடும், பமோடி. 
அதறகும் அவர முனவருவதோ்கத் 
்தரியவில்ளல.

இ ந நி ள ல யி ல்  ப வ ை ோ ண 
ம க் ்க ளி ன  ப ்ப ோ ர ோ ட ்ட த் ளத  
உதோசீனப்்படுத்துவளதயும், பவைோண 
விபரோதச ்சட்டங்களைத் திரும்்பப் 

்்ப்றக்ப்கோரியும் 27-09-2021 அனறு 
இநதிய ஒனறிய அைவில், நோடு தழுவிய 
ப்போரோட்டத்ளத அறிவித்து, ஆதரளவயும் 
பவணடியுளைது ஒனறு்பட்ட பவைோண 
முனனணியோன “்சம்யுக்தோ கி்சோன 
பமோரச்சோ’’ என்ற அளமப்பு. 

இப்ப்பரோட்டத்திறகுத் திரோவி்ட 
முனபனற்றக் ்கை்கம், திரோவி்டர ்கை்கம், 
்கோஙகிரஸ் ்கடசி,  இநதிய ்கம்யூனிஸ்ட 
்கடசி, இநதிய மோரக்சிஸ்ட ்கம்யூனிஸ்ட  
்கடசி, மறுமலரசசி தி.மு.்க, விடுதளலச 
சிறுத்ளத்கள ்கடசி, திரோவி்ட இயக்்கத் 
தமிைர ப்பரளவ உளளிட்ட முறப்போக்கு 
அளமப்பு்கள எல்லோம் முழுளமயோன 
ஆதரளவக் ்்கோடுத்துளைன. ஒனறிய 
அைவிலும் எதிரக்்கடசி்களின ஆதரவும் 
இப்ப்போ ர ோட்டத்திறகு  வலிளம 
ப்சரக்கின்றன.

வளையோமல் நிறகும் மரமும் 
வலிளமயோன புயலில் வீழ்நது விடும். 
நோணல் வளைநது ்்கோடுத்து நிமிரநது 
நிறகும். அரசு அதி்கோரத்ளத வி்ட 
மக்்களின ப்கோ்பம் வலிளம வோயநதது. 

மூனறு பவைோண ்சட்டங்களைப் 
பிரதமர பமோடி அரசு திரும்்பப் ்்ப்ற 
பவணடும்.

“நாட�ாறும் நாடி முறைடெய்ா மன்னவன  
     நாட�ாறும் நாடு டெடும்” .

 திருவளளுவர.
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அவளைப் பெண்ணாகப் ெணாருஙகள் !
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பெங்களுரில்  
தி.மு.்க முபபெரும்விழா

்கரநோ்ட்க மோநிலம், ்்பங்களுரில்  

26-09-2021 அனறு, அம்மோநில அளமப்்போைர 
நோ.இரோம்சோமி தளலளமயில், திரோவி்ட 
முனபனற்றக் ்கை்கத்தின முப்்்பரும்விைோ 
நள்ட்்பறுகி்றது. 

இவவிைோவில் ஆற்கோடு அன்பை்கன 
எழுதிய “ம்களிர மணிமகு்டம்’’ என்ற 
நூளல ்வளியிடடுச சி்றப்புளர 
நி்கழ்த்துகி்றோர திரோவி்ட இயக்்கத் தமிைர 
ப்பரளவயின ்்போதுச ்்சயலோைர  
சு்ப. வீர்போணடியன அவர்கள.

அணளமயில் தோம்்பரம் 
இரயில் குடியிருப்புக்குச 
்்சல்லும் வழியில் ஒரு ்கல்லூரி 
ம ோ ண வி யி ன  ்க ழு த் ளத 
அறுத்துக் ்்கோனறு விடடுத், 
தோனும் தற்்கோளல ்்சயய 
முயனறுளைோன ஒருவன என்ற 
்்சயதி ்தோளலக்்கோடசியில் 
்வளியோனது.

அவர்கள இருவரும் ஒருவளர 
ஒருவர ்கோதலித்து வநதுளைனர. 
்கோதல் வரபவற்கத் தக்்கது தோன.
ஆனோல் அநதப் ் ்பண சூைல் 
்கோரணமோ்கப் ப்பசுவளதத் 
தவிரக்்க நிளனத்த ப்போது 
அவளை, அவன ்்கோளல 
்்சயகி்றோன.

ஏன ்்பண்கள மடடும் 
்போதிக்்கப்்படுகி்றோர்கள?

அவர்கள  ்்பண்கள , 
ஆண்கள ்்ச ோல்வளதக் 
ப்கடடு ந்டக்்க பவணடிய 
ப்போ்கப்்்போருள்கள என்ற 
ஆணோதிக்்கச சிநதளனதோன ்கோரணம். 

இத்தள்கயப் ்போ்டத்ளத, சிநதளனளய ஆண்களின மணள்டயில் இச்சமூ்கம் 
திணிப்்பதும், அதறகுள ்சோதி ஒளிநது ் ்கோணடிருப்்பதும் இன்னோரு ்கோரணம்.

ஆணவக் ்்கோளலயோனோலும், ்கோதலனுக்குப் பிடிக்்கவில்ளல என்றோலும் 
்்பணதோன ் ்பரும் ்போதிப்புக்கு ஆைோகி விடுகி்றோள.

்்பணளண யோரும் தோயோ்கவும், தஙள்கயோ்கவும், அக்்கோவோ்கவும், ஏன 
்க்டவுைோ்கவும் கூ்ட நிளனக்்க பவண்டோம்.

 அவளை ஒரு  ்்பணணோ்க (மனுஷியோ்க) அவளின உணரவு்களைப் 
புரிநது ் ்கோளளும் பதோைளமயோ்கப் ்போரத்துப் ப்பசினோபல ப்போதும், துன்பம்  
்தோளலயும், இன்பம் கூடும், உளைம் ் தளிவு ் ்பறும்.

்கோதலில் இளணவதும், பிரிவதும் அவரவர விருப்்பத்ளதப் ்்போறுத்தது  
என்ற உரிளமளயக் ்கோதலர்கள உணரநது ்்கோண்டோல், அஙப்க ்்கோளலக் 
்கருவி்களுக்கு பவளலயில்லோமல் ப்போயவிடும்.

ஓசூரில் 
்கருத்தரங்கம்

கிருஷணகிரி மோவட்டம், ஓசூர 
ந்கரம்,  ்போ்கலூரில் 29-09-2021 
அனறு திரோவி்ட இயக்்கத் தமிைர 
ப்பரளவயின ஏற்போடடில் “்சமூ்க 
நீதி நோள ்கருத்தரங்கம்” நள்ட்்ப்ற 
உளைது. மோவட்டச ்்சயலோைர 
பதோைர திபனஷ தளலளமயில், 
தளலளம நிளலயச ்்சயலோைர 
முனனிளலயில்  நள்ட்்பறும் 
இக்்கருத்தரஙகில் துளணப் ்்போதுச 
்்சயலோைர பதோைர்கள ஆ.சிங்கரோயர, 
இக்லோஸ் ஆகிபயோரின ்கருத்துளரளயத் 
்தோ்டரநது  ்்போதுச்்சயலோைர 
பதோைர சு்ப.வீர்போணடியன நிள்றவுளர 
நி்கழ்த்துகி்றோர.
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்க்டவுள உணடு எனறு ்்சோல்லத் 
்தோ்டஙகிய ்கோலத்திபலபய ்க்டவுள 
இல்ளல எனகி்ற குரல்்கள ஒலிக்்கத் 
்தோ்டஙகின. அபதப்போல் “பவதங்கள”  
எனறு ்்சோல்லப்்படும் ்போரப்்பனர்களின 
்பளைய நூல்்கள இயற்றப்்பட்டக் 
்க ோலந்தோடப்ட அவபவதங்களை 
மறுத்தவர்களும் இருநதுவநதிருக்கின்றனர. 
அவர்களைத்தோன ்போரப்்பனர்கள “நோத்தி்க 
பவத நிநதி்க” எனறு குறிப்பிடுகி்றோர்கள

ஒ வ ்வ ோ ரு  ்க ோ ல ்க ட ்ட த் தி லு ம் 
்போரப்்பனியத்ளத எதிரத்து உருவோகிய தத்துவச 
சிநதளன்களில், பவத மரபும் பவத மறுப்பும் 
எவவோறு அளமநதிருக்கின்றன என்பளதப் 
்பறறி எளிய வடிவிலும் அளனவரும் விைஙகிக் 
்்கோளளும் வள்கயிலும் ் வளிவநதிருக்கும் 
நூல்தோன “இநதியத் தத்துவச சிநதளனயில் 
பவத மரபும் பவத மறுப்பும்”. எழுத்தோைர  
எழில் .இைஙப்கோவன அவர்களின இநநூளலக்  
்கருஞ்சடள்டப் ்பதிப்்ப்கம் ் வளியிடடிருக்கி்றது.

இநதியோ எனனும் அளமப்பில் ்சோதி எப்்படிச ்சமூ்க 
முனபனற்றத்திறகுத் தள்டயோ்க இருநது வருகி்றது என்பளத 
வரலோறறு ரீதியோ்கப் ்போரக்்க பவணடுமோனோல், அது எநதத் 
தத்துவத்தின அடிப்்பள்டயில், யோரோல் எநதக் ்கோலம் ் தோடடு 
உருவோக்்கப்்படடுப் ்போது்கோக்்கப்்படடு வருகி்றது என்பளத 
அறிநது ்்கோளவது அவசியம். அதனோல் தத்துவோரத்த  
ரீதியோ்க இஙகு நிளலப்்்பறறிருக்கும் வோழ்வியளல அதன 
வரலோறள்ற உளவோஙகிக் ்்கோளை பவணடும். அதறகு 
இநநூல் ்்பரிதும் துளணபுரியும். இநதியத் தத்துவச 
சிநதளன்கள ்பறறிய, பதவிபிர்சோத் ்சடப்டோ்போத்தியோயோ 
ப்போன்ற அறிஞர்களின ் ்பரிய ் ்பரிய ஆயவு நூல்்களைத்  
தனித்தனிபய ்படித்துத் ்தரிநது ்்கோளவது எனனும் 
்கடினமோனப் ்பணிளய எளிளமயோக்கித் தநதிருக்கி்றோர 
இநநூலில் நூலோசிரியர எழில்.இைஙப்கோவன அவர்கள. 

தத்துவ நூல்்களின ஆழ்நத வோசிப்ப்போடு, மணிபம்களல, 
நீலப்கசி, ் தோல்்கோப்பியம், பு்றநோனூறு ப்போன்ற ்பைநதமிழ் 
இலக்கியங்களின புலளமயும் நூலோசிரியரின ஆயவு்களுக்குக் 
கூடுதல் வலுப்சரக்கின்றன. 

எப்்படி, ்க்டவுள நம்பிக்ள்க என்பது மனிதருக்கு மனிதர 
அைவில் மோறு்படுகி்றபதோ,  அபதப்போல் ஒவ்வோரு தத்துவச 
சிநதளனயிலும் பவத மரபும் பவத மறுப்பும் ்வவபவறு 
அைவு்களில் மோறு்படுகின்றன. ்பல்பவறு தத்துவங்களிலும் 
பவத மரபு என்பது ்்பரும்்போலும் அத்தத்துவத்தின 
பிற்கோல நூல்்களில் இ்டம் ் ்பறறிருப்்பளதச ்சோனறு்கபைோடு 
சுடடிக்்கோடடும் ஆசிரியர, பவத மரபு என்பது எவவோறு 
இள்டச்்சரு்கலோ்க வநது ப்சரநதிருக்கி்றது என்பளதயும் 
விைக்குகி்றோர.

்க்டவுைோல் உண்டோக்்கப்்பட்டதுதோன உல்கம் எனனும் 
்கருத்து முதல் வோதத்ளத அறிவோரநத வோதங்கள மூலம் 
 ஒதுக்கித் தளளிய ்பல்பவறு தத்துவங்களிலும் பினனோட்களில் 
பவதத்தின ்சோயல் வநது ப்சரகி்றது. அளனத்துத்   
தத்துவங்களையும் அதன மூலத் தத்துவம் எனறும் பிற்கோலத் 
 தத்துவம் எனறும் பிரித்துப் ்போரக்்க பவணடியதன 
முக்கியத்துவத்ளத நூலோசிரியர 
அ ள ன த் து  இ ய ல் ்க ளி லு ம்  
குறிப்பிடடுக் ்கோடடுகி்றோர.

ப வ த ம் ,  உ ்ப நி ்ட த ம் , 
 பிரம்ம சூத்திரம் ப்போன்ற 
்போரப்்பனத் தத்துவங்களை முதலில் 
எளிளமயோ்க விைக்கி விடடு இநதத் 
தத்துவங்கபைோடு வோதம் புரிநத மற்ற 

தத்துவங்களை அறிமு்கப்்படுத்துகி்றோர. 
அறிவியல் வைரசசி ஏற்படடிரோத அநதக் 
்கோலத்திலும்  வலிளமயோன ்க்டவுள மறுப்பு 
உளரயோ்டல்்கள நள்ட்்பறறிருப்்பளத 
்சோஙகியம் ,  ்்பௌத்தம் ,  ்சமணம் , 
மீமோம்்சம், நியோய ளவப்சடி்கம், ஆசிவ்கம், 
உல்கோயுதம் ப்போன்ற சித்தோநதங்களில் 
நோம் ்கோணமுடிகி்றது. ஆனோல் தத்துவச 
சி நதளன்கைோ்க  எழுப்்பப்்பட்டக்  
ப்களவி்கள ் ்போருளமுதல்வோதத்ளத முன 
ளவத்தோலும், அச்சமயங்கள அல்லது 
மதங்கள வளரயறுக்கும் சூத்திரங்கள 
்கருத்து முதல்வோதத்ளதச ் ்சோல்்பளவயோ்க 
இருக்கின்றன.

இத்தத்துவச சிநதளன்கள ்பலரோல் 
்பல ்கோலங்களில் மோற்றத்திறகு உளைோகி 
இருக்கின்றன என்பளதயும் பினனோல் 
வநத உளரயோசிரியர்கள ்பல்பவறு 

்்போருள்களை மோறறி உளர எழுதி இருப்்பளதயும் 
நூலோசிரியர ்சோனறு்கபைோடு விைக்குகி்றோர. குறிப்்போ்க, 
்சோஙகியத்தில் 24 தத்துவ ்்போருள்களு்டன 25 ஆவதோ்க 
‘புரு்ன’ என்ற ஆனமோளவக் ்்கோணடுவநது ப்சரத்தது 
்்போருநதோதது எனறு ஆசிரியர குறிப்பிடுகி்றோர.  “்சோஙகியக் 
்கோரிள்க”, “்சஙகியச சூத்திரம்” ஆகிய ்சோஙகிய நூல்்கள பவத 
மரபுக்கு ஆதரவோ்க இருப்்பளதயும் இநநூல்்களுக்கு உளர 
எழுதியவர்கள பவத சிநதளன்களைப் புகுத்தி பவத மரபுக்கு 
ஆதரவோ்க மோறறியளதயும் விைக்கி இது பிற்கோலச ்சோஙகியம் 
எனறும் நிறுவுகி்றோர.

்ச்டஙகு்கள அல்லது வோழ்வியல் முள்ற எனறு 
வரும்ப்போது உல்கோயதம் தவிரத்த மற்ற ்சமயங்கள அல்லது 
மதங்கள, குறிப்்போ்க நிறுவனமயமோகி இனறுவளரயிலும்  
நிளலத்திருக்கும் ்்பௌத்தம் ்சமணம் ஆகியன, அவறறின 
மூலத் தத்துவங்களுக்கு முரணோ்க இயஙகிவருவளதயும் 
்கோணமுடிகி்றது. ்பல்பவறு தத்துவச சிநதளன்கள ்பறறிச 
்்சோல்லியிருக்கும் நூலோசிரியர பவத ்கோலத்தில் இருநது 
்தோ்டஙகி கிபி 10-11ஆம் நூற்றோணடு வளரயிலோன தத்துவச 
சிநதளன்களைச ் ்சோல்லியிருக்கி்றோர.  

ஒவ்வோரு ்கோல்கட்டத்திலும் ்போரப்்பனர்கள அளனத்துச 
சித்தோநதங்களையும் சிளதத்து அழிப்்பது அல்லது  
உளவோஙகிக் ் ்கோளவது எனகி்ற சூழ்சசிளயக் ள்கயோணடு 
வநதனர .  அதன ்தோ்டரசசியோ்க வநதிருக்கும் 
இனள்றய மத்திய அரசு, த்கவல் ்தோழில்நுட்பம் 
அறிவியல் வைரநத இநதக் ்கோல்கட்டத்திலும் கூ்ட, 
அத்தள்கய சூழ்சசிளயத் ்தோ்டரநது ்்சயது வருகி்றது. 
அணளமயில் யுஜிசி ்்சோல்லியிருக்கும் வரலோறறுப் 
்போ்டத்திட்டத்திற்கோன வழி்கோடடுதல்்களில், ஒறள்றத் தனளம 
்்கோண்டதோ்க, இநது-முஸ்லிம்-பிரிடடிஷ என்ற மூனறு  
் ்ப ரு ம்  பி ரி வு ்க ளி ல்  வ ர ல ோ ற ள்ற  எ ழு த த் 
்தோ்டஙகியிருக்கி்றோர்கள. பவத மரள்பயும் பவத மறுப்ள்பயும் 
ஒன்றோக்கி, மு்கலோயர ஆடசிக்கு முனனர ஒறள்ற இநது 
நோ்டோ்கவும் ஒறள்ற இநது மதமோ்கவும் வரலோறள்ற 
எழுதுகின்றனர. இதுப்போன்ற திரிபு்கள நள்ட்்பறறு 
வரும் பவளையில், இநதியத் தத்துவச சிநதளன எனறும் 
ஒன்றோ்க இருநதது இல்ளல, அளவ ்பலவோ்க இயஙகி 

வநதிருக்கின்றன, ்பல்பவ்றோ்க இருநத 
ப்போதும் தத்துவ அடிப்்பள்டயில் 
முரண்படடு பமோதிக் ் ்கோணடுதோன 
அளவ இயஙகி வநதிருக்கின்றன 
என்பளத நிறுவியிருக்கும் இநநூல் 
அளனவரும் குறிப்்போ்க இளைஞர்கள 
அரிசசுவடியோ்கக் ்கற்க பவணடிய 
நூலோகும்.

இந்தியத் தத்துவச் சிந்தனையில் 
வவத மரபும் வவத மறுப்பும்
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