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மகராஷ்டிராவில் காலை 5.45க்கு குடியரசுத் தலைவர் 
ஆட்சி நீக்கிக்்காள்ளப்பட்டு, 8 மணிக்கு ்பாஜக வின் 
்பட்்ாவிஸ் முதைலமச்சராகப ் ்பாறுப்்பற்றுக் ் காண்டலத, 
அமித்்ாவின் அரசியல் ்சாணக்கியம் என்்ார்கள.  அது 
இப்்பாது அரசியல் அ்ாகரிகமாகி, அவமானப்பட்டு 
நிற்கி்து. 

இனி்யனும் அவர்கள திருந்துவார்க்ளா என்று திமுக 
தலைவர் ்கட்டுள்ளார். இல்லை, அவர்கள ஒரு்ாளும் 
திருந்த மாட்்டார்கள. 

இது ஒருபு்மிருக்க, உத்தவ் தாக்க்ர முதல்வராகப 
்பதவி்யற்் விழாவில், திமுக தலைவர்  ்பங்கற்றுக் 
்காண்டலத விமர்்சனம் ் ்சய்து சிைர் எழுதியும், ் ்பசியும் 
உள்ளனர். திமுக தலைவலர அவர்கள அலழத்த்தாடு 
மட்டுமின்றி, ்்பருமதிபபு்டன் அவலர வர்வற்று, முதல் 
வரில்சயிலும் அமர லவத்துள்ளனர். அலனத்திந்திய 
அரசியலில், திமுக ஒரு ் ்பரும் ்சக்தியாக வ்ளர்ந்து வருவலத 
அந்நிகழ்சசி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அதலனப ்்பாறுக்க 
முடியாதவர்கள ்்பாருமுகின்்ார்கள. 

சிவ்்சனா ்தா்டஙகப்பட்்ட 1966 ஆம் ஆணடு, அஙகு 
தமிழர்களுக்கு எதிரான வன்முல்கள ்்டந்தன என்்பது 
உணலம்ய. ஆனால் அதற்குப பி்கு, ்பை மாற்்ஙகள 
்்டந்துள்ளன. 

்சாதாரண ் கலிசசித்திரப ்ப்டக்காரராக த் (கார்ட்டூனிஸ்ட்) 
தன் வாழ்லவத் ் தா்டஙகிய ்பால் தாக்க்ர, அதற்கு கில்டத்த 
வர்வற்ல்பப ்பயன்்படுத்திக் ்காணடு, ்்சாந்தமாக ஓர் 
இதலழத் ் தா்டஙகினார். அதில் ் ்பற்்  ் வற்றி்ய, சிவ்்சனா 
என்னும் காட்சிலயத் ் தா்டஙகுவதற்கு அடித்த்ளமிட்்டது. 

‘திராவிட அரசியல் ஒழியட்டும், 
ஆன்மிக ஆட்சி அமையட்டும்" 
என்னும் வரிகமை முன்னிறுத்தி, 
அர்ஜுன் சம்்பத், சசன்மனையில், 

வரும் ஞாயிறு அன்று ஒரு 
ைாநாடு நடத்துகின்்ார. 

அதில் அதிமுக அமைசசர 
ராஜ்ந்திர ்பாலாஜி 

கலந்துசகாளவதாக  அறிவிப்பு 
வந்துளைது- திராவிடத்மத 

ஒழிகக நடத்தப்்படும் 
ைாநாட்டில், அதிமுக அமைசசர 
்பஙஜகற்கி்ார என்்ால் என்னை 
ச்பாருள? அது அண்ா திமுக 
இல்மல, அடிமைகள திமுக 
அல்லது  ஆன்மிக திமுக 

என்்பதுதாஜனை!.

அவமானப்பட்ட அமித்ா அரசியல் 

"்்ற்றுவந்த மதராஸி, ்பம்்பாயின் ்பணக்காரராக 
இருக்கி்ார், இந்த மணணில் பி்ந்த மராத்தியர் 
ஏலழயாகத் திரிகி்ார்" என்று அவர் எழுபபிய குர்ை, 
1966 அக்்்டா்பரில் ஒரு வன்முல்க்கு வித்திட்்டது. 

1967இல் அஙகு ் ்சன்் தலைவர் கலைஞரும்,  ் ாவைரும் 
ஆற்றிய உலரகள ஒரு சுமுக நிலைலய ஏற்்படுத்தின. 
அதன்பி்கு, அணணாவின் நூல்கல்ள ஆஙகிைத்தில் 
தான் ்படித்துள்ளதாகவும், இந்தியாவில் மாநிைக் 
கட்சிகளுக்குத் திமுக தான் முன்்னாடி என்றும் ்பால் 
தாக்க்ர கூறியுள்ளார்.  

1978 ் ம மாதம், கலைஞர் அஙகு ் ்சன்றிருந்த்்பாது, 
யாலரயும் ் ்சன்று ்சந்திக்காத ்பால் தாக்க்ர, ஓ்பராய் 
்டவர்ஸ்  ் �ாட்்டலுக்குச ் ்சன்று, கலைஞலரச ்சந்தித்து 
ஏ்த்தாழ ஒரு மணி ்்ரம் ்்பசிக் ்காணடிருந்தார். 

ஈழத் தமிழர் விடுதலைப ்்பாராட்்டத்லத அவர் 
ஆதரித்தார். 2001 ஜூன் 30 ்ளளிரவில் கலைஞர் 
லகது ் ்சய்யப்பட்்ட்்பாது, அதலனப ்பால் தாக்க்ர 
வன்லமயாகக் கணடித்தார். அதற்கு திரு டி.ஆர். ்பாலு 
அவர்களும், மும்ல்ப திமுக ் ்பாறுப்பா்ளர்களும் ் ்ரில் 
்்சன்று ்ன்றி கூறினர்.

என்வ இன்ல்ய சூழலில், ்பாஜகவால்  ஏமாற்்ப்பட்்ட 
சிவ்்சனா, காஙகிரஸ்,  ் தசியவாத காஙகிரஸ் கட்சிகளின் 
ஆதர்வாடு அஙகு ஆட்சி அலமத்திருப்பது ்ல்ை 
திருப்பம். இந்த ் ்ரத்தில் அவர்கள திமுக தலைவலர 
அலழத்திருப்பதும், அவர் கைந்து ்காணடிருப்பதும் 
வர்வற்கத்தக்கன.  

.தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி, இந்திய அ்ளவிலும் 
வலிலமயாகக் காலூன்்த் ் தா்டஙகியுள்ள திமுக, தன் 
்்சல்வாக்லகப ்பயன்்படுத்தி, இந்தியா்வஙகும் மாநிை 
சுயாட்சி மைரப  ்பாடு்ப்ட ்வணடும்!

அதிமுக இல்லை, ஆதிமுக 
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தனியார் மயமாகும் ப�ாதுத்துறை...
- மா.உதயகுமார்

பாஜக அரசு பபாதுத்துறை நிறுவனஙகறை தனியார் 
மயபபடுத்தும் பெயலகறைச் பெய்து வருகிைது. எநத 
ந�ாககத்திறகாக அவர்கள் இறதச் பெய்கிைார்கள்?

்பாஜக என்்பது ஆர்எஸ்எஸ் அலமபபின் அரசியல் பிரிவு. 
்பலழய மனுவாதக் கட்்டலமபல்ப மீட்டுக் ் காணடு வருவது, 
பிராமணியத்லத நிலை நிறுத்துவது என்்பது ்சமூக ரீதியான 
திட்்டம். ் ்பாரு்ளாதாரத்லதப ் ்பாருத்தவலரயில் அதற்கு 
இலணயானது கட்்டற்் முதைாளித்துவம். ஆஙகிைத்தில் 
"Crony Capitalism" என்று ்்சால்வார்கள. கள்ளக் கூட்டு 
முதைாளித்துவம் என்று தமிழில் ்்சால்்வாம். அந்த 
முதைாளிகளுக்கு எல்ைாவற்ல்யும் தி்ந்து விடுவது 
என்்பதுதான் அவர்கள ்்பாரு்ளாதாரக் ்காளலக. இது 
இன்ல்க்கு அவர்கள எடுத்த நிலைப்பாடு அல்ை. 1950 
களி்ை்ய அவர்கள இப்படித்தான் முன்்மாழிந்தார்கள. 
இலதத்தான் ராஜாஜி அவருல்டய சுதந்திரா கட்சி மூைம் 
முன்்மாழிந்தார். அவர்களுல்டய ் காளலக ்சமூக ரீதியாகப 
பிராமணியத்லத நிலை நிறுத்துவதும் ்்பாரு்ளாதார 
ரீதியாகக் கள்ளக் கூட்டு முதைாளித்துவத்லத நிலை 
நிறுத்துவதும்தான்.

தனியார்மயபபடுத்துவதில பபருநிறுவனஙகளின் தறையீடு 
எநத அைவிறகு இருககிைது?

்பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு இரணடு வி்யத்லத 
்ம்பினார்கள. ஒன்று மத்வறிலயக் கி்ளபபி 
விட்டு இந்து வாக்கு வஙகிலய உருவாக்குவது. 
இரண்டாவதாக அவர்கள ் ம்பியது ்பணத்லத. 
்பை ஆயிரம் ் காடி ரூ்பாய் ்பணத்லதக் லகயில் 
லவத்துக் ்காணடு அவர்கள ்தர்தலைச 
்சந்தித்தார்கள. அவர்களுக்கு ்வணடிய 
்்பரு முதைாளிகளி்டம் ்ாஙகள ஆட்சிக்கு 
வந்தால் நீஙகள ் வணடியவற்ல்ச ் ்சய்்வாம் 
என்று ்்சான்னார்கள. அந்த முதைாளிகள 
்்பாதுத்துல்்ய இருக்கக்கூ்டாது, அவற்ல் 
ஒழிக்க ்வணடும் என்று ்்சான்னார்கள. 
இந்த நிறுவனஙகல்ளத் தனியார் மயமாக்க 
்வணடும், ஆஙகிைத்தில் "divestment" என்று 
்்சால்வார்கள, அதாவது எஙகளுக்கு 
அடிமாட்டு விலையில் விற்றுவி்ட ் வணடும் 
என்று ்்சான்னார்கள. இந்த முதைாளிகள ்்சான்னலத 
ஒபபுக் ் காணடுதான் ்பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தது. முதல் முல் 
்காஞ்சம் ் காஞ்சமாக இலதச ் ்சய்ய ஆரம்பித்தார்கள. 
இரண்டாவது முல் வந்தவு்டன் இன்னும் உறுதியாக 
அலனத்லதயும் தனியாருக்கு விற்கி்ார்கள.

இன்ல்க்கு வலரக்கும் 4Gலயச ்சரியாக பிஎஸ்என்எல்லுக்குக் 
்காடுக்கவில்லை. அந்நிறுவனத்லத ் ட்்டம் அல்டய லவத்தார்கள. 
ஏர் இந்தியாலவ ்டா்டா நிறுவனத்திற்கு விற்கப்்பாவதாக 
அவர்கள கட்சிலயச ்்சர்ந்தவர்க்்ள ்்சால்கி்ார்கள. 
அந்த நிறுவனத்தி்டம் இருந்துதான் ்்பருந்்தாலகலய 
்ன்்கால்டயாகப ்்பற்்ார்கள. ஒரு ஆணடில் மட்டும் 
கிட்்டத்தட்்ட 700 ் காடி ரூ்பாலயப ் ்பருநிறுவனஙகளி்டம் 
இருந்து ்ன்்கால்ட வாஙகி இருக்கி்ார்கள. அதில் 
356 ்காடி ரூ்பாய் ்டா்டா நிறுவனத்தி்டமிருந்து மட்டும் 
வாஙகியிருக்கி்ார்கள. சுபபிரமணியன் சுவாமி "Conflict of 
Interest" என்று ட்விட்்டரில் ்பதிவிடுகி்ார். அதாவது ்டா்டா 
நிறுவனம் ்பாஜகவிற்கு ரூ்பாய் 356 ்காடி நிதி வழஙகி 
இருக்கி்து. ்பாஜக ஏர் இந்தியாலவ ்டா்டாவிற்கு விற்கி்து. 
இதுதான் "Conflict of Interest"  என்்பது. அதாவது ்டா்டா 
்்சால்லும் விலைக்குதான் அவர்கள ஏர் இந்தியாலவ 
விற்கப ்்பாகி்ார்கள. இது நியாயமா என்று அவர்கள 

கட்சிலயச ்்சர்ந்த சுபபிரமணியன் ்சாமி்ய ்கட்கி்ார். 
இவ்வ்ளவு ்பசல்சயாக அவர்கள ் ்பாதுத்துல்லய ஒழித்துக் 
கட்டுகி்ார்கள.

இநதியா நபான்ை �ாடுகளில ஏன் பபாதுத்துறை நிறுவனஙகள் 
இருகக நவண்டும்?

சீனாவில் மட்டும் தனியார் துல்லய வ்ளர்க்கி்ார்கள 
என்று ்்பாதுவாகக் ்கட்கி்ார்கள. அது உணலமதான். 
அவர்கள ்வளிப்பல்டயாக்வ அதலன அறிவித்துத் 
தனியார் துல்க்கு அதிக வாய்பபுகள தருகி்ார்கள. 
ஆனால் அவர்கள எந்தப ் ்பாதுத்துல் நிறுவனத்லதயும் 
தனியாருக்கு விற்கவில்லை. ் ்பாதுத்துல், தனியார் துல், 
கூட்டுத் துல், கூட்டு்வுத்துல் இந்த ் ான்கு துல்களும் 
இருக்க்வணடும். அப்்பாதுதான் ஒன்றுக்்கான்று ் ்பாட்டி 
ஏற்்படும். அது ஆ்ராக்கியமானதாக இருக்கி்தா என்்பலத 
அரசு ் மற்்பார்லவ ்பார்க்க ் வணடும். அதுதான் இந்தியா 
்்பான்் ்்பரிய ்ாடுகல்ளப ்்பாரு்ளாதார வ்ளர்சசிக்கு 
இட்டுச ்்சல்லும். ஆனால் இவர்கள இன்னும் இரணடு 
மூன்று ஆணடுகளில் ்்பாதுத்துல்லய ஒழித்துக் கட்டி 
விடுவார்கள. இது ் ்பாரு்ளாதாரத்திற்கு மிகப்்பரும் ் கடு.

 இந்தியா ்்பான்் ்ாடுகளில் ்்பாதுத்துல் என்்பது, 
்சமூக நீதிலய நிலை்ாட்்டவும் அவசியம் 
்தலவ. சீனா ்்பான்் ்ாடுகளில் ்சாதி 
கில்டயாது. ்்பாதுத்துல் இருந்தால் அரசு 
இ்ட ஒதுக்கீட்ல்ட ் ல்டமுல்ப்படுத்த முடியும். 
்ாம் இப்்பாது தனியார் துல்யில் இ்ட 
ஒதுக்கீடு ் காணடுவரப்ப்ட ் வணடும் என்று 
்கட்க ் வணடியிருக்கி்து. இ்ட ஒதுக்கீட்ல்ட 
்ல்டமுல்ப்படுத்துவதில் தனியார் துல்க்குப 
்்பாறுபபு இருக்கி்து. தனியார் நிறுவனஙகளுக்கு 
அரசு எவ்வ்ளவு உளகட்்டலமபபு வ்சதிகல்ளச 
்்சய்து தருகி்து, எவ்வ்ளவு வரிவிைக்குப 
்்பறுகி்ார்கள, ் ்பாதுமக்கள ்பணத்திலிருந்து 
தா்ன இவ்வ்ளலவயும் தனியார் நிறுவனஙகள 
்்பறுகி்ார்கள? தனியார் துல்யில் இ்ட 
ஒதுக்கீடு ் கட்க ் வணடியிருக்கி்து. ஆனால் 
இந்த அரசு ் கட்கப ் ்பாவதுமில்லை அவர்கள 
ஒபபுக் ்காள்ளப ்்பாவதுமில்லை. 

 ்்பாதுத்துல்லய ஒழிப்பது என்்பது ்சமூக அநீதி. 
பிராமணியத்லதயும் முதைாளித்துவத்லதயும் நிலை 
நிறுத்துவதற்காக இது ்்சய்யப்படுகி்து. அதனால் தான் 
அணணல் அம்்்பத்கர் இந்தியப ்பாட்்டாளி வர்க்கத்லத 
்பார்த்து "உஙகளுக்கு இரணடு எதிரிகள. ஒரு எதிரி 
பிராமணியம். இன்்னாரு எதிரி முதைாளித்துவம்" என்று 
1940களில் ் ்சான்னார். ் ்பாதுத்துல்லயக் காக்கும் க்டலம 
்சமூக இயக்கஙகளுக்கும் இருக்கி்து. மதச்சார்்பற்் அரசியல் 
கட்சிகளுக்கும் இருக்கி்து.

தனியார்மயபபடுத்தும் நபாது பாதிககபபடும் பதாழிைாைர் 
�ைன்கள்?

ஏற்்கன்வ ்தாழிைா்ளர் ்ைச ்சட்்டஙகல்ள எல்ைாம் 
முதைாளி ் ைச ்சட்்டஙக்ளாக மாற்றுகி்ார்கள. குறிப்பாக 
ஒப்பந்தத் ் தாழிைா்ளர் முல்லய ் காணடு வருகி்ார்கள. 
"Hire and Fire"  என்கி் முல்யில் ்தாழிைா்ளர்கல்ள 
்பணியில் அமர்த்துகி்ார்கள. அவர்கள  நிலனத்தால் வீட்டிற்கு 
அனுபபி விடுவார்கள.  இதற்கு ஒப்பந்தத் ்தாழிைா்ளர் 
முல்்ய ்சரியாக இருக்கி்து. நிரந்தரத் ் தாழிைா்ளர்கல்ள 
இதுமாதிரிச ் ்சய்ய முடியாது. அதற்குத் ் தாழிைா்ளர் ் ைச 

தனியார் மயமாகும் ப�ாதுத்துறை குறித்த நேர்்ாணல் பேராசிரியர் அருணன்

வதாடர்சசி 4 ஆம் ேககம்...
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இந்தியாவில் மத்திய அரசு ் ்பாறுப்்பற்் 2014 ஆம் 
ஆணடுத் ் தா்டக்கம் இந்திய அரசின் ் ்பாரு்ளாதார 
நிலை ்களவிக்குறியாக்வ இருந்தது.

இப்்பாழுது பிரதமர் ்மாடியின் ்்பாரு்ளாதாரக் 
்காளலக சீரழிந்து ்படு்பாதா்ளத்திற்குப ் ்பாய் விட்்டது.

கருபபுப ்பணத்லத ஒழிக்கப ்்பாகி்்ன் என்று 
கூறிக்்காணடு ்பணமதிபபிழபபு நீக்கம் ்்சய்தார் 
்மாடி. அதன் வில்ளவாக ்ாட்டின் ்பணபபுழக்கம்  
்வகுவாகக் குல்ந்து ்்பானது.

இதனால் ்தாழில்துல் மு்டஙகிப ்்பானது. 
ஆட்்்டா்மால்பல், ஆ்பரணஙகள, ்்்சவு ஆகிய 
்தாழில்கள அடி்யாடு ்பாதிக்கப்பட்்டன.

புதிய ் தாழில்கள, ் தாழிற்்சாலைகள ் ்பான்்லவ 
உருவாகி புதிய ்வலைவாய்பபுகள உருவாவதற்கு 
மா்ாக இைட்்சக்கணக்கானவர்கள ்வலையிழந்து  
விட்்டார்கள.

்்டபபு நிதியாணடின் முதல் ்ான்கு மாதஙகளில் 
்மாத்த உற்்பத்தி விழுக்காடு 5 ஆகக் குல்ந்தது. இது 
மிகவும் அதிர்சசி தரக்கூடியதாக இருக்கி்து என்று 
்்பாரு்ளாதார நிபுணர்கள கருதுகி்ார்கள.

நிதி்்ருக்கடி குறித்தும் ்்பாரு்ளாதாரச ்சரிவு 
குறித்தும் எதிர்க்கட்சிகள மக்க்ளலவயில் ்களவிகள 
்கட்்ட ்்பாது இன்ல்ய நிதி அலமச்சர் நிர்மைா 
சீதாராமன், ‘்்பாரு்ளாதாரம் மந்த நிலையில்தான் 
இருக்கி்து. ஆனால் ்சரிவு ஏற்்ப்டவில்லை. இது ஒரு 
பின்னல்டவுதான்... 2014 ஆம் ஆணடுக்குப பின் இதுவலர 
்்பாரு்ளாதார நிலை 7.5 ்சதவீதமாக இருக்கி்து' என்று 
்்சால்லியிருக்கி்ார்.

இது அப்பட்்டமாக உணலமக்கு மா்ான தகவல். 
இன்ல்ய ்்பாரு்ளாதார நிலைலயப பின்னல்டவு 
என்று ் ்சால்ைமுடியாது. மா்ாக இது ் ்பாரு்ளாதாரச 
்சரிவு என்்ப்த உணலம.

இன்ல்ய ் ்பாரு்ளாதார நிலை 5 விழுக்காடு என்்ப்த 
்்பாரு்ளாதாரச ்சரிவு என்்பலத உணர்த்துகி்து.

2012 - 2013 ஜனவரி- மார்ச காைாணடில் 4.3 ்சதவீதம் 
குல்வாக இருந்த உள்ாட்டு உற்்பத்தி, க்டந்த ஜூலை- 
்்சப்டம்்பர் காைாணடுகளில் இன்னும் குல்ந்து 4.5 
்சதவீதம் ஆகிவிட்்டது. 

இப்படி ்ா்்ட ்்பாரு்ளாதாரத்தில் தள்ளாடிக் 
்காணடிருக்கும்்்பாது, தீவிரவாதச ்சவால்கல்ள 
முறியடிக்க இைஙலகக்கு ரூ்பாய் 358 ்காடியும், 
இைஙலகயின் வ்ளர்சசித் திட்்டஙகளுக்கு ரூ்பாய் 2,870 
்காடியும் ஆக ்மாத்தம் ரூ்பாய் 3,228 ்காடிலய  
இைஙலகக்கு இந்தியா ்காடுக்கி்து.

அணலமயில் ் ்டந்த இைஙலகப ் ்பாதுத் ் தர்தலில் 
ஈழத் தமிழர்கல்ள இனஅழிப்பாக அழித்்தாழித்த 
மகிந்த ராஜ்பக்்்சவின் தம்பி ்காத்த்பய ராஜ்பக்்்ச 
அதி்பராகத் ் தர்ந்்தடுக்கப்பட்்டார். உ்ட்ன தமிழர் 
்பகுதிகளுக்கு இைஙலக இராணுவம் அனுப்பப்பட்்டது.

இந்தியா இைஙலகக்கு ் காடுக்கும் நிதி ஈழத்தமிழர்களுக்கு 
எதிராகத் திரும்்பாது என்்பது என்ன நிச்சயம்.

இலைங்கககுக வகாடுககும் நிதி...?

வசென்்னை திப்பு சுலதான் கருததரஙகம்

3 ஆம் ேககத வதாடர்சசி
்சட்்டஙகள எல்ைாம் இருக்கின்்ன. அதனால் நிரந்தரத் 
்தாழிைா்ளர்க்்ள ் வண்டாம் என்கி்ார்கள. இன்்னாரு 
்பக்கம் இந்தத் ்தாழிைா்ளர் ்ைச ்சட்்டஙகல்ள எல்ைாம் 
ஒழித்து கட்டுகி்ார்கள.

இன்ல்க்கு ்ாம் ஐடி நிறுவனஙகல்ளப ்பார்க்கி்்ாம். 
்வலை ்்ரத்திற்்கல்ைாம் கணக்்க இல்லை. 13-14 
மணி ்்ரம் உலழக்கி்ார்கள. 8 மணி ்்ர ்வலை 
என்்பது உைகம் முழுவதும் ்்பாராடிப ்்பற்் உரிலம. 
ஆனால் இன்று அலத்ய 9 மணி ்்ரமாக்க ்வணடும் 
என்று ஆட்சியா்ளர்க்்ள ்்சால்கி்ார்கள. ஊதியம் 
என்்பது ஒரு ஒழுஙகு முல்யற்று அவர்கள விருப்பத்திற்கு 
நிர்ணயிக்கப்படுவதாக இருக்கும். ஒ்ர ்வலைக்கு ஒ்ர 
ஊதியம் என்்பது இருக்காது. ஏற்்கன்வ ஆணுக்கும் 
்்பணணுக்கும் ்சமமான ஊதியம் கில்டயாது. இ்தல்ைாம் 
நிச்சயமின்லம, நிரந்தரமில்ைாதத் தன்லமலய ஏற்்படுத்தும். 
்ால்ளக்கு இந்த ் வலை இருக்குமா என்கி் ்பயத்தி்ை்ய 
்ம்லம லவத்திருப்பார்கள. இதுதான் முதைாளித்துவத்தின் 
குணம். ஒரு அச்சத்தி்ை்ய மக்கல்ள லவத்திருப்பது ்பை 
வலகயான ்சமூகக் குற்்ஙகளுக்கு வித்திடும். ்சமுதாயம் 
சீரழிந்து விடும். குற்்ச ் ்சயல்களும் ஊழலும் அதிகமாகும். 
ஒட்டு்மாத்தச ்சமூக அலமபபின் நிலை என்ன ஆகும் 
என்்பலதக் கவனத்தில் ்காள்ள ்வணடும். தனியார் 
துல் இருக்க்வ கூ்டாது என்று ் ்சால்ைவில்லை. ் ்பாதுத் 
துல்யும் இருக்க ் வணடும். ் ல்ை ் ்பாட்டியிருக்க ் வணடும். 
இன்னும் ்்சால்ைப்்பானால் ்்பாதுத்துல் தனியார் 
துல்க்கு முன்மாதிரியாக இருக்க ்வணடும். தனியார் 
துல் ் ்பாதுத்துல்லயப பின்்பற்றிச ் ்சயல்்ப்ட ் வணடும். 
தனியார் துல் மட்டும் இருந்தால், அந்த முதைாளிகளுக்கு 
இல்டயில் கழுத்தறுபபு ்்பாட்டிதானிருக்கும். இதில் 
்பாதிக்கப்படுவது ்தாழிைாளிதான். ஆக்வ இந்தத் 
தனியார்மயம் என்்பது எல்ைா வலகயிலும் ் கடுதல் தான்.

23-11-2019 அன்று திராவிட இயககத தமிழர் பேர்ெ சொர்ோக 
வசென்்னை அன்ேகததில திப்பு சுலதான் கருததரஙகம் ந்டவேற்்றது. 
பேர்ெயின் து்ணப்வோதுசவசெயலைாளர் பதாழர் சிஙகராயர் த்லை்ம 
தாஙகினைார். நாடாளுமன்்ற உறுப்பினைர்கள் திருசசி சிொ, ஆ.ராசொ 
ஆகிபயார் சி்றப்பு்ர ஆற்றினைர். 
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‘கைருப்பும் கைாவியும்'  
 நூல அறிமுகம்

வவற்றிசவசெல்வன்

ªõOf´ : 
M¬ô : Ï. 100/-

1984, 1992, 2002ஆம் ஆணடு நிகழ்வுகள சிறு்பான்லம 
மதத்தினருக்கும் இனத்தினருக்கும் மிக வலுவாக 
அறிவித்த ்்சய்தி, இந்தியாவில் ஒ்ர ஒரு ்தசியம், 
இந்து ்தசியம் மட்டு்ம இருக்க முடியும், இருக்க 
்வணடும் என்்பதுதான்.  ்பன்முகப ்பண்பாட்டு்டன், 
அலனத்து மதத்தினலரயும் அலனத்து ்தசிய இன 
மக்கல்ளயும் ்சமமாகி, நீதியு்டன் ்்டத்துகின்் ஒரு 
்த்சத்லதயும் ் தசியத்லதயும் காண விரும்புகி்வர்கள 
்வறுக்கின்் ்்சய்தி்ய இது.

- எஸ். வி. ராஜது்ர  (இந்து, இந்தி, இந்தியா)

‘கருபபும் காவியும்'  என்் நூலின் தலைப்்ப நூலின் 
உட்்்பாருல்ள எளிதில் உணர்த்துகி்து.  கருபபிற்கும் 
காவிக்குமான ்வறு்பாட்டிலனத் ்தளிவு்படுத்தும்  
இந்நூல் இலணயத்தில் ்தா்டராக ்வளிவந்தது. 
தற்்்பாது  நூல் வடிவம் ்்பற்றுள்ளது.

இந்நூல் தமிழ்்ாட்டில் இந்துத்துவ அரசியலை 
நுலழப்பதற்காக ்மற்்காள்ளப்பட்்ட முயற்சிகல்ள 
வரைாற்றுச ்சான்றுக்்ளாடு முன்லவக்கி்து. மணல்டக்காடு 
கைவரம் ் தா்டஙகி திருவளளுவருக்குக் காவிச்சாயம் 
பூசுவது வலர ் ல்ட்்பற்் நிகழ்வுகளுக்குப பின்்னயுள்ள 
நுணணரசியலை ் வளிச்சம் ் ்பாட்டுக் காட்டுகி்து.

இந்துமதத்தின் வருணாசிரம தர்மத்திற்கும், ஆரிய 
்மைாதிக்கத்திற்குமான ்சான்றுகல்ள ்டாக்்டர். 
இராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் "இந்துமதத் தத்துவம்"  
என்னும் நூலிலிருந்்த ் மற்்காள காட்டி வி்ளக்கியிருப்பது 
சி்பபு. ஆண்டாணடு காைமாக ்டாக்்டர். இராதாகிருஷ்ணன் 
மீது கட்்டலமக்கப்பட்டுள்ள புனித பிம்்பத்லத 
இந்நூல் உல்டத்துத் தூ்ளாக்கியிருக்கி்து என்்ால் 
அது மிலகயாகாது.

அதுமட்டுமன்று. வி்வகானந்தர் ்தா்டஙகி 
காஞசி ்சஙகரன் வலர, இந்துத்துவ ஆளுலமக்ளாகக் 
கருதப்படு்பவர்கல்ளக் ் காண்்ட இந்து மதம் குறித்த 
கற்பிதஙகள மறுக்கப்பட்டுள்ளன.

இறுதியாக, கருபபு நி்ம் எவ்வாறு காவிக்கு மாற்்ாய், 
்சமத்துவத்துக்கு ஆதரவாய் இந்த மணணில் இயஙகியது 
என்்பலதக் காட்டி இந்நூல் முடிவல்டகி்து.

நூலின் ்பை இ்டஙகளில் வரைாற்று நிகழ்வுகள 

சுட்டிக்காட்்டப்படுகின்்ன. அந்நிகழ்வுகளுக்குச ்சான்்ாய் 
அந்்ாளில் ்வளிவந்த ்ாளிதழ்கள ்ப்டஙக்்ளாடு 
நூலில் ்்சர்க்கப்பட்டிருபபின் அது நூலை ்மலும் 
்்சம்லமயாக்கும். அடுத்த ்பதிபபில் இன்னும் ்பை 
தகவல்க்்ளாடும், ்சான்்ாதாரஙக்்ளாடும் நூல் 
்வளிவரும் என்று எதிர்்பார்க்கைாம்.

இந்தியாவின் ்பன்லமத் தத்துவத்திற்கு ஊறு 
வில்ளவிக்கும் ்்பாக்குகள அணலமக் காைஙகளில் 
அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்து ்தசியத்தின் 
முகத்திலரலயக் கிழிக்கும் இலவ ்்பான்் நூல்கள 
்வளிவருவது காைத்தின் கட்்டாயம்.
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இறையத்தள விற�றை  (online sales)

கருஞசெட்டப் ேதிப்ேக வெளியீடுகளும், பதாழர் சுேவீ, பேராசிரியர் அருணன் ஆகிபயார் எழுதியுள்ள பி்ற நூலகளும் 
இப்போது இ்ணயததள விற்ே்னையில உள்ளனை. இந்தியாவின் எந்தப்  ேகுதியிலிருந்தும் நூலக்ள இ்ணய 

ெழியில  அ்னைெரும் வேற்றுகவகாள்ளலைாம். ெஙகி அட்டகள் மூலைபமா, அலலைது வீடடிற்குப் புததகம் ெரும்போது 
ேணம் வசெலுததிபயா நூலக்ளப்  வேற்றுக வகாள்ளலைாம்.

இ்ணயததள முகெரி : karunchattaibooks.com

கைருப்பும் கைாவியும்
கருஞசெட்டப் ேதிப்ேகம்

வதா்லைபேசி  9940407468 / 044 24726408

இன்றைய ெமூக அறமபபு மாை நவண்டும் என்பது 
கருபபின் பகாள்றக. இநத அறமபறப மாறைநவ 
கூடாது என்பது காவியின் பிடிவாதம்.

நூலின் பககம்- 17


