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தலையங்கம்மா.உதயகுமார் நேர்்ாணல்

பெண் விடுதலை வரைாற்றின் 
பொன்பனெழுத்து ‘‘பெரியார்’’

சுப. வீரபாண்டியன் 

எது வவண்டும் நமக்கு? 
தலையாட்டும் அரசா? தன்ான அரசா? 

குறுக்கு வழியில் வரும் 
குள்ள நரிக் கூட்டம்

மனித உரிலம  
- காதல்
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நாளேடுகளேத் திறந்ால், ‘‘வெற்றிநளை 
ள�ாடுகிறது ்மிழகம்’’. ஆனால் 
நளைமுளறயிள�ா, ‘‘்டுப�ளைகள் 
இடிநது விழும் ்மிழகம்’’ எனற 
நிள�ளே உள்ேது! 

்மிழநாடு கைனில் ் த்்ளிக்கிறது. 
4.56 இ�ட்சம் ளகாடி ரூ�ாோகத் 
்மிழநாடடின கைன உேர்நதுள்ேது. 
இந் ஒனளறத் ் விர, மற்ற எல்�ாம் 
்ாழநள் நிற்கிறது. ஆனால் மு்ல்ெர் 
�ழனிச்சாமிளோ, ள்ர்்ல் ெருெ்ால், 
புதிே புதிே திடைஙகளே அறிவித்துக் 
வகாணளை இருக்கிறார்.  

அணளமயில், விெ்சாயிகளுக்கானப 
�யிர்க் கைன ரத்து எனறு அறிவித்துள்ோர். 
எபள�ாதும் அறிவிக்கப�டும் திடைம் 
எவெேவு மு்னளமோனள்ா,  அள் 
அேவிற்கு  அறிவிக்கப�டும் ளநரமும் 
மு்னளமோனது. ் ள�ெர் கள�ஞர் 
2006 ஆம் ஆணடு ஆடசிக்கு ெந்வுைன, 
விெ்சாயிகளின 6670 ளகாடி ரூ�ாய்க்  
கைளனத் ் ள்ளு�டி வ்சய்்ார்.  இெளரா, 
ஆடசிளே விடடுப ள�ாகும் ளெளேயில் 
கைன ்ள்ளு�டி எனகிறார். 

ஆடசிக்கு ெந்தும் அறிவிக்கும் 
திடைஙகளுக்கு அந் அர்சாஙகளம 
முழுப வ�ாறுபபு. இவெேவு ் ள்ளு�டி 
வ்சய்கிளறாம் எனறால், அ்ற்கான 
ெருமானம் எனன எனறு �ார்க்க 
ளெணடியிருக்கும். ஆனால், ள�ாகும் 
ளநரத்தில்  அறிவித்்ால், அடுத்து 
ெரும் அரள்ச அ்ற்குப வ�ாறுபள�ற்க 
ளெணடும். இனளறே மு்ல்ெருக்கு 
ஒனறு நனறாகத் வ்ரியும் - அடுத்் 
மு்ல்ெர் ்ான இல்ள�  என�து!  
அ்னால்்ான ொக்குறுதிகளே 
அள்ளித் வ்ளிக்கிறார்.  

எந் ெேர்சசியும் ்மிழகத்தில் 
இபள�ாது இல்ள� என�துைன, ் மிழக 
அரசுக்வகனறு ஒரு ் னமானமும் இல்�ாமல் 
ள�ாய்விடைது. எழுெர் விடு்ள�யில் 
எனன நைந்து எனறு நாளை �ார்த்்து. 

கைந் 29 ஆம் ள்தி ்மிழக மு்ல்ெர் 
ஆளுநளரச ்சநதித்து, மனு அளிக்கிறார். 
ஆனால் ஆளுநளரா, 25 ஆம் ள்திளே 
மத்திே அரசுக்கு எதிர்நிள�யில் கடி்ம் 
எழுதிவிடை  வ்சய்திளே மு்ல்ெருக்குத் 
வ்ரிவிக்கவில்ள�. இவெேவு்ான 
இனளறே அரசுக்கு, மத்திே அரசு ் ரும் 
மதிபபு! 

வி.பி.சிங அெர்கள் இநதிேப  பிர்மராக 
இருந்ள�ாது, கள�ஞரின ளெணடுளகாளே 
ஏற்று, வ்சனளன, உள்நாடடு விமான 
நிள�ேத்திற்குப வ�ருந்ள�ெர் 
காமராஜர் வ�ேளரயும், �னனாடடு 
விமான நிள�ேத்திற்கு அறிஞர் அணைா 
வ�ேளரயும் சூடடினார். இனளறே 
மத்திே அரசு இருவ�ரும் ் ள�ெர்களின 
வ�ேர்களேயும் நீக்கிவிடைது.ஏன  எனறு 
ளகட�்ற்கும் இஙகு நாதிஇல்ள�. 

தில்லி அரசு எ்ளனச வ்சானனாலும், 
எள்ச வ்சய்்ாலும் அ்ற்குத் ் ள�ோடடும் 
ஓர் அரசு்ான இபள�ாது ் மிழநாடடில் 
உள்ேது. இது ் மிழகத்திற்ளக அெமானம்! 
நீட ள்ர்ளெத் ்டுபள�ாம் எனறு 
வ்சால்கிற, புதிே ஓய்வூதிேத் திடைத்ள் 
நீக்குளொம் எனறு வ்சால்கிற, மாநி� 
சுோடசிக்குக் குரல் வகாடுபள�ாம் 
எனறு வ்சால்கிற ் னமானமுள்ே அரள்ச  
இனளறே உைனடித் ள்ளெ எனறு 
வ்சால்��ாம்.  

அப�டி ஓர் அரள்சத்  ் ருளொம் எனறு 
திமுக ் ள�ெர் ் ே�தி வ்சால்கிறார். 
மக்களும் நம்புகினறனர். ஆனால் 
மு்ல்ெர் �ழனிச்சாமி வ்சால்ெள் 
இந்த் ள்ர்்ல் ளநரத்திள�ளே 
மக்கள் நம்�வில்ள� என�்ற்கு ஓர் 
எடுத்துக்காடடு்ான, ளநற்ளறே நிகழவு! 
மு்ல்ெர் ள�சிக்வகாணடிருக்கும்ள�ாள ,் 
மக்கள் கள�நது வ்சல்கினறனர். 
ள்சார்நதுள�ான மு்ல்ெர், ள�சள்ச 
நிறுத்திக் வகாணடு புறப�டுகிறார்.  

மக்கள் முனனால்  இருக்கும் ளகள்வி 
இது்ான! நமக்கு எது ளெணடும்? 
்ள�ோடடும் அர்சா, இல்ள� ் னமான 
அர்சா? ்சரிோன விளை்ரத் ் மிழகம் 
காத்திருக்கிறது!

எது வவண்டும் நமக்கு? 
தலையாட்டும் அரசா? தன்ான அரசா? 
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குறுக்கு வழியில் வரும் குள்ள நரிக் கூட்டம்

கல்வியும் அதிகாரமும் மறுககப்பட்டு நூற்றுககு மூன்று சதவீதம் 
மட்டுமம இருககும் ்பாரப்பனரகள் அனனத்து அதிகாரஙகளிலும் 
ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக ஆதிககம் சசலுத்தி வரும் அவலநினல 
இஙகு இருந்துவருகிறது. ஒரு நூற்றாண்டிற்கு முன்னரதான் 
இடஒதுககீட்டிற்கானக குரல்கள் ஒலிககத் சதாடஙகின. சரியாகச் 
சசால்ல மவண்டுமானால் இடஒதுககீடு என்்பது வகுபபுவாரிப 
பிரதிநிதித்துவமாகக சகாண்டு வரப்பட மவண்டும் என்்பமத 
திராவிட இயககம் முன்னவககும் சமூகநீதி.  தமிழ்ாட்டில் 
மட்டும்தான் 69 சதவிகிதம் இடஒதுககீடு ்னடமுனறயில் 
இருககிறது. மத்திய அரசில் 49.5 சதவிகிதம் தான் இருககிறது. 
மத்திய அரசின் கல்வி மவனலவாய்பபுகளில் இடஒதுககீடு 
என்்பதற்கான ச்டிய ம்பாராட்டத்னதத் சதாடரந்து 1990இல் 
மண்டல் குழுவின் ்பரிந்துனர, சமூகநீதிககாவலர வி.பி.சிங 
அவரகளால் ்னடமுனறப்படுத்தப்பட்டது. அபம்பாது ்ாடு 
முழுதும் கலவரத்னதத் தூண்டிவிட்டாரகள், இரதயாத்தினர 
்டத்தினாரகள் ்பாரப்பனிய சங ்பரிவாரஙகள். சதாடரந்து 
இந்திரா சகானி வழககு என ்பல்மவறு தனடகனளயும் 
தாண்டி 50 சதவிகித இடஒதுககீடு சகாண்டுவரப்பட்டது. 
மண்டல் குழு ்பரிந்துனரகள் ்னடமுனறப்படுத்தப்பட்டு 30 
ஆண்டுகள் ஆன நினலயிலும் இந்த இடஒதுககீடு என்்பது 
முனறயாகப பின்்பற்றப்படாமல் மிகக குனறந்த அளவிமலமய 
்பாரப்பனரல்லாத மககனளச் சசன்றனடந்திருககிறது. இதனன 
அண்னமயில் தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் ச்பறப்பட்டப 
புள்ளி விவரஙகள் காட்டுகின்றன.

இடஒதுககீடு என்்பது வகுபபுவாரிப பிரதிநிதித்துவமாக 
முனறயாக அனனத்துத் தரபபினருககும் கினடககும் வனகயில் 
சகாண்டு சசல்லப்பட மவண்டிய நினலயில், இருககின்ற 
இடஒதுககீட்னடயும் குழிமதாண்டிப புனதககும் மவனலனயப 
்பாரப்பனிய ்பாஜக அரசு சதாடரந்து சசய்து வருகிறது. 
ஏசனனில் மனு (அ)நீதி சமூகநீதிககு எதிரானது.

 ச்பாதுத்துனற நிறுவனஙகனள எல்லாம் தனியார துனறககு 
விற்்பதன் மூலம் சமூக நீதி சினதககப்படுகிறது. சதாழில் வணிகம் 
சசய்வது அரசின் ம்ாககமல்ல என்று காரணம் சசால்லி, 
சதாழில் உற்்பத்தித் துனறயில் இருந்துவந்த சகாஞச்ஞசப 

பிரதிநிதித்துவத்னதயும் ்பறித்துவிட்டனர.  நிரவாகம் மட்டும் 
அரசிடம் இருககும் இந்த நினலயிலும் இடஒதுககீடு என்்பனதத் 
தகரப்பதற்கானப ்பணினயத் சதாடஙகி இருககிறாரகள். அதுதான் 
தனியார துனறயில் இருந்து வரககூடியவரகனள மத்திய அரசின் 
முதன்னமயானத் துனறகளுககுக கூட்டுச் சசயலாளரகளாக 
ம்ரடியாக நியமனம் சசய்யும் அறிவிபபு.

இந்தத் துனறகளின் சசயலாளரகள் எல்லாம் IAS, IPS, IFS, IRS 
ம்பான்ற சரவீஸ் கமிஷன் மதரவுகளில் சமூகநீதி அடிப்பனடயில் 
மதரந்சதடுககப்பட்டு, ் ாட்டின் ்பல்மவறு ்பகுதிகளில் ்பணியாற்றி, 
்படிப்படியாக உயர்பதவி ச்பறுவாரகள். இந்த முனறனய 
அப்படிமய அபபுறப்படுத்திவிட்டு தனியார துனறகளில் இருந்து 
நிபுணரகள் என்ற ச்பயரில் மத்திய அரசு ம்ரடியாகக கூட்டுச் 
சசயலாளரகனள நியமிப்பது அரசனமபபுச் சட்டப்படியும் 
ஏற்கத்தககதல்ல சமூகநீதி அடிப்பனடயிலும் ஏற்கத்தககதல்ல.

சமூக நீதி என்்பது அனனத்துத் தளஙகளிலும் நினல்ாட்டப்பட 
மவண்டிய மாச்பரும் ்பயணத்தில் இன்னும் ்பாதித் சதானலவு கூட 
வராத நினலயில் வழியில் ்பாறாஙகற்கனளப ம்பாட்டிருககிறாரகள் 
்பாரப்பனிய ்பாஜகவினர. எபம்பாதும் இவரகளால் உனழப்பால் 
முன்மனற முடிவதில்னல. அனனத்து இடஙகளிலும் இடஒதுககீட்னடத் 
தஙகளுகசகன உறுதி சசய்துசகாள்்பவரகள் முதலில் இவரகள்தான். 
மற்றவரகசளல்லாம் இடஒதுககீட்டின் மூலம் வந்தாலும் ஒரு 
ம்பாட்டினயச் சந்தித்து அதன் மூலம் மதரவு ச்பற்றுத்தான் 
வருகிறாரகள். ஆனால் ம்பாட்டினயத் தவிரத்துவிட்டு ம்ரடியாகத் 
தஙகளுககான இடஙகனளப பிடித்துக சகாள்வது, ஈராயிரம் 
ஆண்டுகளாக, ்பாரப்பனரகள் மட்டும்தான். உண்னமயில் இவரகள் 
ம்பாட்டினயக கண்டு அஞசு்பவரகள். ஆனகயினாமலதான் 
இவரகள் மற்றவரகளுககுக கல்வினய மறுத்திருககிறாரகள். 
அறமற்றவரகள். ம்ரனமயற்றவரகள்.

ஏன் தனியார துனறகளில் இருந்து ஆட்கனள அல்லது 
நிபுணரகனள மத்திய அரசு நிரவாகத்திற்குக சகாண்டு 
வரமவண்டும்? இந்தியாவின் சரவீஸ் கமிஷன் சகாடுககும் 
நிரவாகப்பயிற்சினயவிட எந்த தனியார நிறுவனம் ்ல்ல 
்பயிற்சினயக சகாடுத்திருககிறது? இந்த தனியார நிறுவனஙகள் 
எல்லாம் ம்பாட்டி ம்பாட்டுகசகாண்டு, ஒருவர கானல ஒருவர 
வாரி முன்மனற, சகாள்னள இலா்பம் சம்்பாதிப்பதற்கான 
வழிகனளத்தான் இவரகளுககுச் சசால்லிக சகாடுத்திருககின்றன. 
இவரகள் அரசு நிரவாகத்திற்கு வந்தால் மககளின் நினல 
என்னாகும்?

2019-ல் இமதம்பால் தனியார துனறயில் இருப்பவரகள் 9 
ம்பனரப ்பல்மவறு துனறகளுககுக கூடுதல் சசயலாளரகளாக 
மத்திய அரசு நியமித்தது.குறிபபிடத்தகக நியமனஙகள்:  

Kakoli Ghosh (Ministry of Agriculture), Amber Dubey (Civil 
Aviation), Arun Goel (Commerce), Rajeev Saksena (Economic Affairs), 
Sujit Kumar Bajpayee (Environment, Forests). 

இவரகள் ச்பயனரப ்பாரத்தாமல இவரகள் எல்லாம் யார என்்பது 
்மககு விளஙகுகிறது. ஒவசவாருவர நியமனத்திற்குப பின்னரும் 
்பல்மவறு சரச்னசகள் இருககின்றன. இவரகசளல்லாம் ்பணமமாசடி 
வழககுகளில் சதாடரபுனடயவரகள், இனடத்தரகரகள், மூத்த IAS 
அதிகாரிகனளவிட குனறவானப ்பணி அனு்பவம் சகாண்டவரகள். 
ம்ரடியாகத் தஙகளுககு விருப்பம் உள்ளவரகனளயம் தஙகள் 
சசாற்்படி ் டப்பவரகனளயும் னகசயழுத்துப ம்பாடு்பவரகனளயும் 
மதரவு சசய்திருககிறாரகள். இந்த ஆண்டு இமத ம்பால் 30 
ம்பனர நியமனம் சசய்ய இருககிறாரகள்.

வரணாஸ்ரம தரமத்னத ம்ாககித்தான் ம்ரடியாக அவரகள் 
தஙகள் காய்கனள ் கரத்திக சகாண்டிருககிறாரகள். இந்தியாவின் 
அனனத்து மாநிலஙகளிலும் உள்ள மககள் இந்த ஆ்பத்னத 
உணரந்து, ச்பரியார வழியில் சமூக நீதிககானப ம்பாராட்டத்தில் 
்பாரப்பனரல்லாத மககளாக ஒன்றுதிரண்டு ஆர.எஸ்.எஸ்-
்பாஜகவிற்கு எதிராக நின்றிட மவண்டும்.

மா.உதயகுமார்

்ன்றி: இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

்ன்றி: தி இந்து
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மனித உரிமம -  ்ாதல்

உதவி ஆசிரியர்கள்:

உ�க இேற்ளக, உயிர் இேற்ளக - ‘கா்ல்‘. திருமைம் 

எனகிற அளமபபு கடைளமக்கப�டை பினனர் இளைளேத்       

ள்ர்நவ்டுக்கும் உரிளமளேக் குடும்� அளமபபு வ�ற்றுவிடைது.  

உயிரினஙகளில் மனி் இனத்திற்கு மடடும்்ான இந் உரிளம 

மறுக்கப�டடு ெருகிறது. 

ம்ஙகள், திருமைம் குடும்�ம் ஆகிே அளமபபுகளேக் 

கடடுப�ாடடிற்குள் ளெத்திருக்கினறன. எந் ம்மும் 

கா்ள� அஙகீகரிப�தில்ள�. இதில் வ�ரிதும் உரிளமகள் 

�றிக்கப�டுெது வ�ணணிற்குத்்ான. ஆணகோல் உருொக்கப�டை 

ம்ஙகள் வ�ணணுக்கான ொழவுரிளமளே மறுக்கினறன.  

அடிப�ளையில் கா்ல் உரிளம வ�ற்றாவ� 

வ�ணகளுக்கான ்சமஉரிளம கிளைத்துவிடும். 

இநதிோவில் �ார்ப�னீேம் ெர்ைாசிரம ் ர்மத்ள் 

்சாதிே அளமபள� நிள�நிறுத்்த் வ்ாைர்நது 

கா்லுக்கு எதிராக கா்�ர்களுக்கு எதிராக 

ெனமுளற வ்சய்துெருகிறது. அணளமக் கா�ஙகளில் 

கா்லுக்கு எதிரான ்சடைஙகளேயும் நிளறளெற்றி 

இருக்கிறது. க�ாச்சாரக் காெ�ர்கள் எனகிற வ�ேரில் 

ம்ொதிகள், உ�ா ெரும் கா்�ர்களே விரடடிேடிக்கிறார்கள்.

‘‘யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரரா?

எந்்தையும் நுந்்தையும் எம்மு்ைக் ரேளீர்?

யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்?

செம்புலப் செயல் நீர் ரொல

அன்பு்ை செஞெம் தைாம் ேலந்தைனர்வ’’ 

எனகிற குறுநவ்ாளகப�ாைல்  இனம், வமாழி, ம்ம், 

ஜாதி, �ாலினம் எனகிற ளெறு�ாடுகளேவேல்�ாம் 

கைநது ம�ரும் கா்ள� உ�கிற்கு உளரக்கிறது. ளமள� 

நாடுகளில் கா்ல் என�து வகாணைாடைத்திற்கு 

உரிே்ாக இருக்கிறது. ஆனால் இநதிோவில் கா்ல் 

்ணைளனக்குரிே்ாக இருக்கிறது.  

கா்ல் அடிப�ளை மனி் உரிளம. மனி் உரிளம 

மறுக்கப�டும் ்சமூகம் மனி்த் ்னளம அற்ற்ாக 

மாறிவிடும். கா்ல் நிளறந் உ�கத்தில் 

அனபும் மனி் ளநேமும் ம�ர்நதிருக்கும். 

ெனமுளறயும் க�ெரமும் உ�ர்நதிருக்கும். 

கா்ள�ப ள�ாற்றுெ்ற்கு ளநரமும் நாளும் 

�ார்க்களெணடிே ள்ளெ இல்ள� 

எனறாலும் ்ளைகள் நிளறநதிருக்கும் 

்சமூகத்தில் கா்�ர் தினத்ள் அளனெரும் 

வகாணைாடுளொம்.  

ஐயா தந்த பெரியாருக்கு யுபெஸ்கா விருது 
ஆசிரியர் கி.வீரமணி அவர்்கள் 

தரும் சான்று!
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முதலாளித்துவமும் பார்்பபனியமும் ம்ந்ார்த்துள்ள 
இன்மறைய சூழ்நிமலயில் மார்க்சியத்தின் நதமவ 
அதி்மா் உள்ளது. மார்க்சியம் சித்தாநத ரீதியா்்ப 
பபாது மக்்ம்ளச் பென்றைமைய நீங்ள முன்மவக்கும் 
பெயல்திடைங்ள என்்ன? உங்்ளது முன்ப்னடு்பபு்ள 
என்்ன? 

டாகடர அம்ம்பத்கர ம்பசுகிறம்பாது சசால்வார, 
"்மககு இரண்டு எதிரிகள் இருககிறாரகள்; ஒன்று 
்பாரப்பனியம், இன்சனான்று முதலாளித்துவம்" 
என்று.  சாமானியரகளுககு எதிரானது ்பாரப்பனியம் மட்டுமன்று, 
முதலாளித்துவமும் சாமானியரகளுககு எதிரானது. தனககுக 
கீமழ ஒரு சமூகத்னத னவத்திருகக மவண்டும் என்று சசால்வது.  
அம்ம்பத்கரின் ம்பரன் ஆனந்த் சடல்டும்மட இப்படிச் சசால்வார, 
"்பவுத்தம் னகவிடுகிறம்பாது கனடசிப புகலிடமாக மாரகசியம் 
இருககும்". மாரகசிய சித்தாந்தம் உலகச் சித்தாந்தம். சாமானிய 
்பாட்டாளிகளுககான சித்தாந்தம். ்பாட்டாளி மககளின் 
விடுதனலககான சித்தாந்தம். 

இனத உயரத்திப பிடிப்பதற்கான மவனலகனள மாரகசிஸ்டுகள் 
சதாடரந்து சசய்து வந்திருககிறாரகள். ச்பரும் முதலாளிகளின் 
நிலத்னத எடுத்துச் சாமானியரகளுககுக சகாடுப்பது 
என்்பதிலிருந்து சாதி எதிரபன்பக னகயில் எடுப்பது உள்ளிட்ட 
அனனத்னதயும் சசய்து வந்திருககிறாரகள். தீண்டானமககு 
எதிராக மிகபச்பரிய சமர சசய்திருககிறாரகள். சமரசமில்லாமல் 
மககளுககான ம்பாராட்டத் தனலவரகளாக மாரகசிஸ்டுகள் 
இருந்திருககிறாரகள். அது வினலவாசியாக இருந்தாலும், 
கல்வி உரினமயாக இருந்தாலும், சுயாட்சியாக இருந்தாலும் 
அனதக னகயில் எடுத்தவரகளாக மாரகசிஸ்டுகள் இருந்தாரகள், 
இருககிறாரகள். இன்றும்கூட சடல்லியில் ் டககும் விவசாயிகள் 
ம்பாராட்டத்னத ஒருஙகினணககும் சகதியாக மாரகசிஸ்டுகள் 
இருககிறாரகள்.

சித்தாந்தம் சதளிவாக இருககிறது. அதன் அடிப்பனடயில் 
அதிகார வரககத்திற்கு எதிராக, உனழககும் வரககத்னத 
ஒருஙகினணககும் மவனலனயயும் மாரகசிஸ்டுகள் சசய்து 
சகாண்டிருககிறாரகள். இன்னும் அதில் முன்மனறிப ம்பாக 
மவண்டிய அவசியம் இருககிறது.

மக்்ளின் வாழ்வாதாரம் ொர்நத எநபதநத்ப பிரச்சிம்ன்ம்ள 
முன்மவத்து வருகிறை ெடை்பநபரமவத் நதர்தலில் உங்்ளது 
பிரச்ொரம் இருக்கும்?

இந்திய ஒன்றியத்தில் ஏராளமான இனககுழுககள் வாழந்து 
வருகிமறாம். ஏராளமான அனடயாளஙகமளாடு வாழகிமறாம். 
ஒவசவாருவருககுமானத் தனிச்சிறப்பான அனடயாளஙகள் 
இருககின்றன. ஆனால் இன்று ஆரஎஸ்எஸ்- பிமஜபி-சங்பரிவார 
கும்்பல் ஆட்சிககு வந்த பிறகு இந்த அனடயாளஙகனள 
அழித்சதாழிககும் மவனலனயத்தான் ்பாரத்துக சகாண்டிருககிறாரகள். 
இந்த இனககுழுககளின் சமாழி, ்பண்்பாடு, கல்வி, சுயாட்சி 
உள்ளிட்ட எல்லா உரினமகனளயும் ்பறிககிற மவனலகனளச் 
சசய்து சகாண்டிருககிறாரகள்.

தமிழகமும் இமத காலகட்டத்தில் எல்லா உரினமகனளயும் 

இழந்து நிற்கிறது. கல்வி உரினம, இடஒதுககீடு 
ஆகியனவ ்பறிககப்பட்டுள்ளன. இடஒதுககீட்டில் 
அரியவனக ஏனழகளுககான 10 விழுககாடு மூலம் 
்பாரப்பனரகளுககான இடத்னதத் தகக னவககப 
்பாரககிறாரகள். சிறு்பான்னம மககள் சசாந்த 
நிலத்தில் அகதிகளாக ்டத்தப்படுகிறாரகள். 

புலம்ச்பயர சதாழிலாளரகள் இரண்டு மவனள 
சாப்பாட்டுககாகக சகாத்தடினமகளாக ஆககப்பட்டுள்ளனர. 
இந்தச் சூழநினலயில் ஒரு ்ாடு, ஒரு ்பண்்பாடு, 
ஒரு சமாழி, ஒரு கலாச்சாரம் என்று ்பாரப்பனக 
கலாச்சாரத்னதயும், ்பண்்பாட்னடயும் திணிகக 

நினனககும் இவரகளுககு எதிராக, புறககணிககப்பட்டவரகனள 
ஒருஙகினணககும் மவனலனயச் சசய்யமவண்டும். இவற்னற 
மககள் மன்றத்தில் எடுத்துனரகக மவண்டும்.

இநதிய அ்ளவில் ்ம்யூனிஸ்ட ்டசி்ள பலவீ்னமமைநது 
இரு்பபதற்ா்ன ்ாரணங்்ளா் நீங்ள ்ருதுபமவ என்்ன? 
அதன் வலிமமமய மீடபைடு்பபதற்ா்ன உங்ள பெயல்திடைங்ள 
என்்ன?

இந்திய அளவில் கம்யூனிஸ்டுகள் ்பலவீனம் அனடந்து 
இருககிறாரகள் என்று சசால்லமாட்மடன்; ஒரு பின்னனடனவச் 
சந்தித்திருககிறாரகள்.

இன்னறககு மதவாதமும் சாதியமும் ச்பருமுதலாளித்துவமும் 
னகமகாரத்து நிற்கும் சூழல் இருககிறது. இனத எதிரத்து அரசியல் 
சசய்ய மவண்டிய அவசியம் இருககிறது. இந்தச் சூழனல ் ாம் 
புரிந்து சகாள்ள மவண்டும்.

்ாம் என்ன சசய்மதாம் என்்பனத கம்யூனிஸ்டுகள் மககளுககுச் 
சசால்லவில்னல. தந்னத ச்பரியார ம்பால சமகால வரலாற்னறப 
்பதிவு சசய்யாதது ஒரு சதாய்வு. 

காரப்பமரட்டுகனள எதிரககக களத்தில் நின்று அடிகக 
மவண்டிய சூழல் உருவாகி இருககிறது.

எதிரி ஒரு ஆயுதத்னதக னகயில் எடுககிறான் என்றால் அந்த 
ஆயுதத்னத வீழத்துகிற இன்சனாரு ஆயுதத்னதக கம்யூனிஸ்டுகள் 
னகயிசலடுகக மவண்டும். இனதக கம்யூனிஸ்டுகள் கவனத்தில் 
சகாள்ள மவண்டும். கம்யூனிஸ்டுகள் ச்பாறுபபுககு வந்தால் 
மககளுககாகப ம்பாராடு்பவரகளாக இருப்பவரகள். இதற்கு ்பால்பாரதி,  
சு. சவஙகமடசன் ம்பான்றவரகள் உதாரணம். இனத மககளுககுப 
புரிய னவகக மவண்டும்.

சவறும் அரசியல் சசயல்திட்டம் மட்டுமன்று;  
சமூக மாற்றத்திற்கான சசயல் திட்டத்னதயும் னகயில் 
எடுகக மவண்டும். இன்று வாட்ஸ் அப, ஃம்பஸ்புக என்று 
ஆயிரம் விஷயஙகள் இருககலாம். ஆனால் அன்று மககனள  
முகம் ்பாரத்துப ம்பசிய இடஙகனள ்ாம் உருவாககி  
னவத்திருந்மதாம். அன்று இயஙகிய ்படிப்பகஙகள், இரவுப 
்பள்ளிககூடஙகள், வீதிமதாறும் நூலகஙகள் இன்று இல்லாமல் 
ம்பாய்விட்டன.

மககனள அரசியல்்படுத்த இனவசயல்லாம் அவசியமானனவ. 
இனதசயல்லாம் னகயிசலடுத்து அறினவக கூரதீட்ட மவண்டும்.

பெண் விடுதலை வரைாற்றின் 
பொன்பனெழுத்து ‘‘பெரியார்’’

மும்னவர் சுநதரவளளி, துமணச் பெயலா்ளர், தமுஎ்ெ 
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பபண்்ள பபாது வாழ்விறகு வருவதறகுத் தமையா் இன்னும் 
இரு்பபமவ என்று நீங்ள ் ருதுபமவ என்ப்னன்்ன? பபரியாரின் 
பங்ளி்பபு தமிழ்த்தின் சூழமல மாறறி உள்ளதா?

ச்பண்கள் ச்பாதுவாழகனகககு வருவதற்குத் தனடயாக  
இருப்பது இஙகிருககும் ்பண்்பாடும், கலாச்சாரக கூறுகளும், 
சாதியும், மதமும்.  சாதியும், மதமும் ்பண்்பாட்டின் 
னமயபபுள்ளியாக இருககின்றன. இந்த னமயபபுள்ளி அதிகாரமாக 
இருககிறது. இந்த அதிகாரம் ச்பண்கனள இரண்டாம்்பட்சமாக 
னவத்திருககிறது. இப்படி னவககப்பட்டிருககும் ச்பண்கள் 
சவறும் ்பாலியல் ்பண்டஙகளாக, வீட்டில் குழந்னதகனள 
வளரககும் ஒரு ஆயாவாக, வீட்டிற்குள் அடினமயாக 
இருககும்்படியாக மீண்டும் மீண்டும் ம்பாதிககப்படுகிறாரகள்.

 இயற்னகயாகமவ ச்பண்கள் வி்பச்சார மதாஷமுள்ளவரகள் 
என்கிறது மனுஸ்மிருதி. இந்த விஷயஙகள் இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகளாக மூனளககுள் திணிககப்பட்டு ஒரு ச்பாதுச் 
சமூகம் உருவாகியிருககிறது. சாதி மதம் என்ற நிறுவனஙகனள 
உயரத்திப பிடிககிற நிறுவனமாகவும், அடுத்தத் தனலமுனறககுக 
சகாண்டு ம்பாய்ச் மசரககும் நிறுவனமாகவும் குடும்்ப 
அனமபபுகள் இருககின்றன. குடும்்பம் ச்பண்கனள 
என்னறககுமம இரண்டாம்்பட்சமாகத் தான் ்பாரககிறது. 
முடிசவடுககும் இடத்தில் ஆண்தான் இருககிறான்.

கல்வி நினலயஙகள்தான் மாற்றத்திற்கானக கருவிகளாக 
இருககமவண்டும். ஆனால் சகடுவாய்ப்பாக, ்பண்்பாட்டுக 
கூறுகனளத் தாஙகிச் சுமககிற ஒரு மீடியமாகத்தான் கல்வி 
நினலயஙகள் இருககின்றன.

இந்த எல்லாவற்னறயும் உனடத்து அடிப்பனடயானவற்னறக 
காலி சசய்கிற ச்பாறுபபு முற்ம்பாககாளரகளுககு இருககிறது. 
அந்த மவனலனயத்தான் தந்னத ச்பரியார னகயிசலடுத்துச் 
சசய்தார. பிற்ம்பாககுச் சனாதன சமூகம் ச்பண்களுககான 
வனரயனறனய உருவாககி னவத்தம்பாது ச்பரியாரதான் 
அவற்னற உனடத்தார. ச்பண்களின் னகயில் இருககும் 
கரண்டினயத் தூககி எறிந்து விட்டுப புத்தகத்னத சகாடுஙகள் 
என்றார ச்பரியார.

ச்பண் விடுதனலககுத் தீரவாக ச்பரியார முன் னவககும் 
ஒமர விஷயம் கல்வி. ச்பண்களுககுக சகாடுககப்படும் கல்வி 
ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான கல்வி என்்பதில் சதளிவாக 
இருந்தார. ஆண்கனள ்ம்பிப ச்பண் விடுதனல இல்னல 
என்றும் கற்றுக சகாடுத்தார.

 எனககுத் சதரிந்து, உலகத்  தனலவரகளில், ஆண்னம 
ஒழியாமல் ச்பண்களுககு விடுதனல சாத்தியமில்னல 
என்று சசான்னவர தந்னத ச்பரியார மட்டும்தான். 
அவரது சதாடரச்சியாக, அந்த நூல் அறுந்து ம்பாகாமல், 
அவருககுபபின் வந்த திராவிட இயககஙகளின் அரசியல் 
வாயிலாக அவருனடய தீரமானஙகள் சட்டமாககப்பட்டன.

இன்னறககு இந்தியாவிமலமய ச்பண்கள் விடுதனல 
சாரந்து மிகவும் காத்திரமான அரசியல் ம்பசுகிற 
ஒரு சூழலுககுத் தமிழகத்னதக சகாண்டுவந்து 
நிறுத்தியிருப்பது தந்னத ச்பரியார ம்பான்றவரகளின் 
முயற்சிமய. அனதத்தான் சிஙகாரமவலரும் சசய்தார. 
டாகடர அம்ம்பத்கரும் சசய்தார. தந்னத ச்பரியார 
என்ற ச்பயர ச்பண்களின் விடுதனல வரலாற்றில் 
ச்பான்சனழுத்தில் ச்பாறிககப்பட மவண்டிய ஒரு 
ச்பயர.

 - நேர்காணல் : வெற்றிச் வெல்ென் 

்ன்றி: தினேரன் ொளிதைழ்

விழா வததி மாற்்றம்!
இனமானப் பேராசிரியர் ேடிப்பு வட்டத் த�ா்டக்க விழாவும், 

திரு. ஆ.இராசாவின் நூல் அறிமு்க விழாவும் 22-02-2021 
திங்கள் மாலை 6 மணிககு மாற்றி லவக்கப்ேடடுள்்ளது.
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