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சமூ்க வணைதளங்களில் எங்கணளத் ததொடர... நடுப்பக்கக 
்கட்டுணர்கணள 
ஒலிவடிவில்  

க்கட்்க...

தமிழ் இணைப்பு ம�ொழி:
சொத்திய�ொ... ச�ொளிப்்ொ?

அண்மையில் நடந்த நாடாளுமைன்ற ஆட்சிமமைாழிக் கூட்டத்தில் 
மைத்திய உள்து்்ற அ்மைச்சர் அமித் ஷா, ஆங்கிலத்துக்குப் 
பதிலாக இநதி்யத் ம்தாடர்பு மமைாழியாக ஏறக வேணடும் 

எனப் பரிநது்ைத்்தது, ்தமிழநாட்டில் மீணடும் அலுேல் மமைாழி குறித்்த 
விோ்தங்க்ைத் ம்தாடங்கி்ேத்திருக்கி்றது. அமித் ஷாவின கருத்துக்குப் 
பலத்்த எதிர்ப்புகள் எழுநதுள்ை நி்லயில், ஏ்றக்கு்்றய ஒரு ோைம் கழித்து, 
்தமிழநாடு பாஜக ்த்லேர் அண்ாமை்ல வகா்ே பத்திரி்கயாைர் 
்சநதிப்பில் ம்தரிவித்திருக்கும் கருத்து ்தமிழ ஆர்ேலர்களி்டவய 
வியப்்பயும் குழப்பத்்்தயும் ஏறபடுத்தியிருக்கி்றது. இலக்கு ்ேத்துச 
ம்சயல்பட்டால் 20 ஆணடுகளில் ்தமி்ழ இநதியாவின இ்்ப்பு 
மமைாழியாக்கிவிடலாம். அ்தறகான முயறசிக்கு பாஜக து்்நிறகும் 
எனறு அேர் ம்தரிவித்துள்ைார். இது ்தமிழநாடு பாஜகவின ்தனிப்பட்ட 
கருத்்தா இல்்ல, வ்தசிய அைவிலும் இந்தக் கருத்்்த அக்கட்சி 
ஏறறுக்மகாணடுள்ை்தா என்ற வகள்வியும் எழுநதுள்ைது.

இநநி்லயில், சித்தி்ைப் புத்்தாணடு அனறு ம்சன்ன அைசு 
மைருத்துேமை்ன நிகழசசிமயானறில் கலநதுமகாணட ்தமிழநாடு 
பாஜக ்த்லேர் மீணடும் இவ்த கருத்்்த முன்ேத்துள்ைார். புதிய 
கல்விக் மகாள்்கயினபடி, ்தமிழநாட்்டப் மபாறுத்்தே்ையில் 1 மு்தல் 
5-ம் ேகுப்பு ே்ையில் ்தமிழில்்தான படிக்க வேணடும், மூன்றாேது 
மமைாழியாக எந்த மமைாழி்ய வேணடுமைானாலும் படிக்கலாம் என்ற 
மைத்திய அைசின நி்ல்ய அேர் ம்தளிவுபடுத்தியிருக்கி்றார். மமைாழிப் 
பாடங்க்ைப் மபாறுத்்தே்ை இநதி்யக் கட்டாயம் படித்வ்த ஆக 
வேணடும் எனறு புதிய கல்விக் மகாள்்கயில் ம்சால்லப்படவில்்ல 
எனபது உண்மைவய. ஆனால், மூன்றாேது மமைாழியாக எந்த இநதிய 
மமைாழி்ய வேணடுமைானாலும் வ்தர்நம்தடுத்துக்மகாள்ைலாம் என்ற 
ோயப்்ப அளிக்கும்வபாது, அதிகம் வபர் வபசுகின்ற மமைாழி எனபவ்தாடு, 
அை்ச்மைப்பில் ஆட்சிமமைாழியாகவும் இடம்மபறறிருக்கும் மமைாழி என்ற 
அடிப்ப்டயில் இநதிக்வக முனனுரி்மை மகாடுக்கப்படும் எனபது மிகவும் 
இயல்பானது.

இநதி வப்சா்த மைாநிலங்களின அைசுகள் ்தங்களுக்குள் வமைறமகாள்ளும் 
நட்பு்றவு உடனபடிக்்ககளின ோயிலாக, இநதிக்கு மைாற்றாக இநதி 
அல்லா்த மைறம்றாரு மமைாழி்யக் கறபிப்ப்தறகான ோயப்புக்ை 
உருோக்கலாம். ்தமிழநாடு பாஜக ்த்லேர் அண்ாமை்ல 
குறிப்பிடுேதும் அ்்தத்்தான. ஆனால், அ்தறகான ந்டமு்்றச 
்சாத்தியங்கள் அவேைவு எளி்தானது அல்ல எனபதும் அேருக்குத் 
ம்தரியாமைல் இருக்காது. ்தறவபாது ்தமிழநாட்டில் ந்டமபறறுேரும் 
விோ்தங்களின ்மையம், இநதி்ய இ்்ப்பு மமைாழியாக நிறுவும் 
மைத்திய அைசின முயறசிக்ைப் பறறியவ்த. மமைாழிப் பாடங்களில் ஒன்றாக 
இநதி்ய கறறுக்மகாள்ளும் ோயப்புக்ை உருோக்குேது இநதி்ய 
அலுேல் மமைாழியாக மைட்டுமினறி, மைாநிலங்களுக்கு இ்டயிலான 
இ்்ப்பு மமைாழியாகவும் மைாறறுகின்ற நீணட காலச ம்சயல்திட்டத்தின 
ஒரு பகுதியாகவே அச்சத்துடன பார்க்கப்படுகி்றது. மமைாழிப் பாடங்களில் 
இநதி கட்டாயமில்்ல எனறு ்சமைா்தானம் ம்சால்லும் ்தமிழநாடு பாஜக, 
இநதி இ்்ப்பு மமைாழியாகாது எனறு உறுதியளிக்க முடியுமைா என்ற 
வகள்வி ்தவிர்க்கவியலா்தது. இ்்ப்பு மமைாழியாக இநதிய மமைாழிகளில் 
எதுமோனறும் இருக்கலாம் எனறும் பாஜக ்சமைா்தானம் ம்சால்கி்றது. 
ஆனால், இநதி்தான இநதியாவின அலுேல் மமைாழி என்ற மகாள்்கயில் 
காங்கிை்ைப் வபாலவே பாஜகவும் உறுதியாகத்்தான இருக்கி்றது.

உண்மை நின்றிட வேணடும்
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எம்.ரிஷான் ஷஷரீப்

சுததசியச் சிநதணையொளர் 
ஆதிதசசயயொ

இலங்கையில், ககைொழும்பு கைடறகை்ையில் 
ஏபைல் 9-ம் திகைதி க�ொதுமககைள் ஒன்றுகூடி 
ஆைம்பித்துள்்ள ப�ொைொடடம் இபப�ொது வ்ை 

நீண்டுககைொண்படயிருககிறது. இப�டிக�ொரு ப�ொைொடடம் 
ஆைம்பிககைப ப�ொவ்ை அறிந்துககைொண்ட அைசொஙகைம், 
வழ்ம�ொகை சித்தி்ைப புத்ைொண்்ட முன்னிடடு வழஙகும் 
இைண்டு நொடகைள் விடுமு்றககுப �திலொகை, இந்ை 
வருடம் ஒன்�ைொம் திகைதிப� அ்ைவருககும் ஒரு வொைம் 
விடுமு்ற வழஙகுவைொகை அறிவித்து, அ்ைவ்ையும் 
ஊரகைளுககுப ப�ொகை உத்ைைவிடடிருந்ைது. ககைொழும்புைொன் 
ை்லநகைைம் என்�ைொல், நொடு முழுவதிலும் உள்்ள மககைள் 
ககைொழும்புககு வந்து ைஙகி, �ணிபுரிந்துவருகிறொரகைள். 
அைசின் உத்ைைவுககுப பிறகு மககைள் ககைொழும்பிலிருந்து 
ைமது கசொந்ை ஊரகைளுககுப ப�ொவைறகுப �திலொகை, கசொந்ை 
ஊரகைளிலிருந்ை �ல்லொயிைககைணககைொை க�ொதுமககைள் 
ஒன்றொகைத் திைண்டு ககைொழும்புககு வந்து, ககைொழும்பில் 
இருந்ைவரகைப்ளொடு பசரந்து கைடறகை்ையில் ைஙகிப 
ப�ொைொடிகககைொண்டிருககிறொரகைள். இ்ை அைசொஙகைம் 
எதிர�ொரககைபவயில்்ல.

ஆகைபவ, ப�ொைொளிகைள் மத்தியில் வொட்கைககு எடுத்ை 
குண்டரகை்்ள அனுபபிப க�ொதுமககை்்ள அச்சுறுத்துவபைொடு, 
வொகைைஙகை்்ள எரித்ைல், ப�ொலீஸுககும் ைொணுவத்துககும் 
க�ொதுமககைளுககும் இ்டப� கைலவைத்்ை ஏற�டுத்ை 
மு�றசித்ைல், இ்ண�த் கைொடர்�யும், சமூகை 
வ்லை்ளஙகை்்ளயும் முடககுைல், இைக கைலவைஙகை்்ளத் 
தூண்ட முற�டுைல், அைசு ஊழி�ரகைளுககு எச்சரிக்கைக 
கைடிைஙகை்்ள அனுபபுைல் ப�ொன்ற �ல முடடுககைட்டகை்்ள 
அைசொஙகைம் க�ொதுமககைளின் ப�ொைொடடத்்ை நிறுத்துவைறகைொகைப 
ப�ொடடுகககைொண்படயிருககிறது. இவற்றக�ல்லொம் கைண்டு 
மககைள் பின்வொஙகுவொரகைள் என்�பை அைசொஙகைத்தின் 
எதிர�ொரப�ொகை இருககிறது.

என்றொலும், மககைள் பின்வொஙகுவைொகை இல்்ல. 

ஆைம்�த்திலிருந்பை அைசொஙகைத்தின் ப�ொலி வொககுறுதிகை்்ளக 
பகைடடுக பகைடடு ஏமொந்து, இன்று �ஞசத்துககும் �டடினிககும் 
மத்தியில் கைருவில் நிறகும் மககைளின் இந்ைப ப�ொைொடடம் 
ைொமைமொகைத்ைொன் கைொடஙகைப�டடிருககிறது என்றொலும், இது 
முடிவுககு வருவைொகை இல்்ல. இதுவ்ை அைசொஙகைம் 
பிைப�ொகித்துவந்ை அ்ைத்து சரவொதிகைொைஙகை்்ளயும் 
திணித்ைல்கை்்ளயும் மககைள் க�ொறுத்துகககைொண்பட வந்ைொரகைள். 
மககைள் க�ொறு்ம�ொகை இருககை இருககை அைசொஙகைமும் 
கைொடரந்து மககை்்ளத் ைொககிகககைொண்பட வந்ைது. அது 
மககை்்ளத் ை்ையில் வீழ்த்தி, கைழுத்்ை கநரிககும்ப�ொதுைொன் 
‘நமது அைசொஙகைபம நம்்மக ககைொல்லப �ொரககிறது’ என்�து 
மககைளுககு உ்றத்ைது. அந்ைப புள்ளியில்ைொன் மககைள் 
ஒன்றொகைத் திைண்டு எழுந்திருககிறொரகைள்.

ககைொழும்பு கைடறகை்ையில் கைொடஙகைப�டடுள்்ள இந்ைப 
ப�ொைொடடமொைது, எந்ைகவொரு அைசி�ல் கைடசி�ொபலொ 
ைனிந�ைொபலொ ஆைம்பிககைப�டட ஒன்றல்ல. நூறு சைவிகிைம் 
முழு்ம�ொகை மககைள் ைமது சு�விருபபின் ப�ரில் நொடு 
முழுவதிலுமிருந்து சுப�ச்்ச�ொகைபவ கி்ளம்பி வந்து 
கைலந்துககைொண்டிருககிறொரகைள். ஏ்ழ, �ணககைொைர, �டித்ைவர, 
�ொமைர ப�ொன்ற ப�ைஙகை்ளறறு இை, மை, சொதிப�ைமறறு 
மககைள் அ்ைவரும் அ்டம்ழககு மத்தியிலும் இைவும் 
�கைலும் ஒன்றொகைச் பசரந்து ப�ொைொடிகககைொண்டிருககிறொரகைள். 
அந்ை இடபம இபப�ொது சிறுவரகைளுககைொை �ள்ளிககூடம், 
நூலகைம், மருத்துவ நி்ல�ம் ப�ொன்றவற்ற உள்்ளடககி� 
‘பகைொடடொ பகைொ’ எனும் மொதிரி கிைொமமொகை உருமொறியிருககிறது. 
அந்ைக கிைொமத்தில் சிஙகை்ளவரகைள், ைமிழரகைள், முஸ்லிம்கைள், 
கிறிஸ்ைவரகைள் எைப �ல கமொழிகை்்ளப ப�சு�வரகைள் 
எந்ைகவொரு பிைச்சி்ையும் இல்லொமல் ஒன்றொகை, 
ஒறறு்ம�ொகைத் திைண்டிருககிறொரகைள். �ல்லொயிைககைணககைொை 
மககைள் ஒன்றுபசரந்திருககும் அந்ைப ப�ொைொடடக கை்ளம் 
மககை்ளொல் மிகைவும் சுத்ைமொகைபவ ப�ணப�டடுவருவ்ையும் 
இஙகு குறிபபிட பவண்டும்.

ஒறறு்ம, சு� ஒழுஙகு, விடொமு�றசி, ககைொ்ட 
ப�ொன்றவற்றப ப�ொைொடடத்தில் ஈடு�டடிருககும் 

க�ொதுமககைள் இறுககைமொகைப �றறியிருககிறொரகைள். கைடு்ம�ொை 
க�ொரு்ளொைொை கநருககைடிககு மத்தியிலும் ப�ொைொடடக 
கை்ளத்துககுத் பை்வ�ொை க�ொருடகை்்ள, உணவுகை்்ள, 
கூடொைஙகை்்ள, முைலுைவிப க�ொருடகை்்ள, பச்வகை்்ள 
எைத் ைம்மொல் இ�ன்ற அ்ைத்்ையும் மககைள் இலவசமொகை 
வொரி வழஙகிகககைொண்டிருககிறொரகைள். அ்வ�்ைத்தும் 
அவரகைள் வொழ்நொள் முழுவதும் �ொடு�டடு உ்ழத்ை்வ. 
மககைளுககு ஏபைனும் பநரந்ைொல், அவரகைளுககைொகை 
இலவசமொகை வொைொட சடடத்ைைணிகைளும், சிகிச்்ச�ளிககை 
மருத்துவரகைளும் மககைளுடன் பசரந்து கைொத்திருககிறொரகைள். 
அவரகைள் அ்ைவ்ையும் இவவொறு கசய�த் தூண்டி�து 
எது? கைடந்ை ஓரிரு வொைஙகை்ளொகைத் கைொடரும் அந்ைப 
ப�ொைொடடத்தின் மூலம் மககைள் இதுவ்ை சொதித்ைது என்ை?

மககைள் ைமது அடி்ம நி்லயிலிருந்து மீண்டு, இலங்கை 
அைசி�ல் அ்மப்� மொறறத்ைொன் ஒன்றொகைத் திைண்டு 
ப�ொைொடிகககைொண்டிருககிறொரகைள். ப�ொைொடடத்துககு முன்ைர 
நொடொளுமன்றத்தில் மூன்றில் இைண்டு �ஙகு ஆைை்வப 
க�றறிருந்ை அைசு, ைறப�ொது ைைது க�ரும்�ொன்்ம 
ஆைை்வயும் கசல்வொக்கையும் இழந்திருககிறது. 
இலங்கையின் க�ொரு்ளொைொை கநருககைடிககுக கைொைணமொை 
முககி�ப புள்ளி�ொை மத்தி� வஙகி ஆளுநர அஜித் 
நிவொட கைபைொ்லப �ைவி விலகைச் கசயது, இலங்கையின் 
சிபைஷட க�ொருளி�ல் நிபுணரகைளில் ஒருவைொை கைலொநிதி 
நந்ைலொல் வீைசிஙகை இலங்கை மத்தி� வஙகியின் ஆளுநைொகை 
நி�மிககைப�டடதில் முககி�ப �ஙகு இந்ைப ப�ொைொடடத்துககு 
இருககிறது. ஜைொதி�தி பகைொத்ை�� ைொஜ�கச்வயும், பிைைமர 
மஹிந்ை ைொஜ�கச்வயும் ைவிரத்து, உ�ர �ைவிகைளில் 
அமரத்ைப�டடிருந்ை அந்ைக குடும்�த்தில் இருந்ை ஏ்ை� 
அ்ைவரும் �ைவிகை்்ள இழந்திருககிறொரகைள். ஊழல் 
ப�ரவழிகை்ளொை அ்மச்சரகைளும், பமொசடி அைசி�லரகைளும் 
�கிைஙகைமொகைவும், சுைந்திைமொகைவும் மககைள் மத்தியில் 
நடமொட முடி�ொை சூழ்நி்ல இன்று உருவொகியிருககிறது. 
ஜைொதி�தி முககி�மொைவரகை்்ள பநரில் சந்தித்துப �ல 
சுறறுப ப�ச்சுவொரத்்ைகை்்ள நடத்திகககைொண்டிருககிறொர. 

இந்ைப ப�ொைொடடத்ைொல் கி்டத்ை கவறறிகைள் அ்ைத்துபம 
பிைைொை கவறறி்� பநொககி எடுத்து ்வககும் சில 
எடடுகைள் மொத்திைம்ைொன். பிைைமர மஹிந்ை ைொஜ�கசவிைதும், 
ஜைொதி�தி பகைொத்ை��விைதும் �ைவிகைள் �றிககைப�டடு, 
ைொஜ�கச குடும்� ஆடசியிலிருந்து இலங்கை முழு்ம�ொகை 
மீண்டு, க�ொதுமககைளுககு உரித்ைொை, ஒழுஙகைொைதும் 
பநர்ம�ொைதுமொை ஜைநொ�கை ஆடசி உருவொகும் 
நொ்்ளத்ைொன் மககைள் முழு்ம�ொை கவறறி்� அ்டந்ை 
நொ்ளொகைக கைருதுவொரகைள்.

அத்பைொடு, ைொஜ�கச ஆடசியில் ககைொல்லப�டட 
மறறும் கைொணொமலொககைப�டட ஊடகைவி�லரகைளுககும், 
எண்ணறற மனிைரகைளுககும் என்ைவொைது என்�து குறித்ை 
விசொை்ண பநர்ம�ொகை ந்டக�றறு, குறறவொளிகைளுககு 
உரி� ைண்ட்ை வழஙகைப�ட பவண்டும். இபப�ொது 
நடந்துககைொண்டிருககும் ப�ொைொடடம் எபப�ொது முழு்ம�ொை 
கவறறி க�றும் என்�து இந்ை மககைள் ப�ொைொளிகைளுககுத் 
கைரி�ொது. அது இன்பறொ நொ்்ள�ொகைபவொ இருககைக கூடும். 
�ல ஆண்டுகைள்கூடக கைழி�லொம். அந்ைப ப�ொைொடடத்தின் 
முைல் எடடு பைொல்வி�்ட�க கூடும். �த்ைொயிைமொவது 
எடடுகூட பைொல்வி�்ட�க கூடும். ஆைொல், எபப�ொைொவது 
கவறறி�ளிககும் ஒரு ைருணம் வந்பை தீரும். அன்று இந்ைப 
ப�ொைொளிகைள் எவரும் உயிருடன் இல்லொமலும் இருககைலொம். 
ஆைொல், அந்ைப ப�ொைொடடத்தின் கவறறி்� அவரகைளின் 
சந்ைதிகைள் நிம்மதி�ொகை அனு�வித்துகககைொண்டிருப�ொரகைள். 
ஆகைபவைொன், ைொம் கைொடஙகி�ப�ொது இருந்ை 
ப�ொைொடடத்தின் வீரி�த்்ை நீரத்துபப�ொகை விடொமல் 
இபப�ொது வ்ை, இந்ைத் ைருணம் வ்ை மககைள் 
ப�ொைொளிகைள் ப�ணிகககைொண்டிருககிறொரகைள். ஆசி�ொவிைதும் 
இலங்கையிைதும் வைலொறறில் இந்ை ஏபைல் 2022-ககு 
அழுத்ைமொைதும் கைொத்திைமொைதும் க�ரு்ம�ொைதுமொை 
ஒரு இடம் இருககும்.

- எம்.ரிஷான வஷரீப், கவிஞர, வமாழிவபயரப்பாைர, 
ஊைகவியலர, இலஙரக. வ்தாைரபுக்கு: mrishansh@gmail.com
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ஒரு தமிழர், உலக 
வங்கியைத் தனது பேச்சாலும் 
ச்ைலசாற்றலசாலும் ப்யவத் 
துய்றக்கு மயைமசாற்றம் 

ச்யதயத இதுவயை ைசாரும் 
ச்யைவிலயல எனப்ற 

ச்சாலலலசாம்!

அ.வெண்ணிலா எழுதிய ‘கண்்ணகிக்கு நீதி வெற்றுத்தருொரா 
மு்தலெர்?’ என்ற கட்டுரர (இந்து ்தமிழ் திரை, 15.04.22), ெண்ொட்டு 

மீட்வடெடுபரெக் ககாருெ்தாக இருந்்தது. ்தமிழ் நிலவியல ைார்ந்து ைஙகம் 
மற்றும் ைஙகம் மருவிய காலததுக் கவிஞர்கள் வகாண்டிருந்்த விழிபபு்ணர்ரெ 
இளஙககாெடிகள் ெழிகய அ.வெண்ணிலா ெயணித்ததும் அது குறிதது அெர் 
விளக்கியதும் சி்றபபு. அெரது கள ஆய்வின ெரிமா்ணஙகரள உ்ணர முடிந்்தது. 

ைெரிமரலக்கான அனுமதி எனெது ககரள அரசின ெணிக மற்றும் வொருளா்தார 
ெளர்ச்சியுடென வ்தாடெர்புரடெயது. கண்்ணகிக் ககாட்டெம் அபெடிவயாரு நிரலரய 
எய்்த வெடுஙகாலம் பிடிக்கலாம். இருபபினும் வ்தானமம், வ்தாலலியல, 
ெரலாறு, ெண்ொடு, ெனச்சூழல குறித்த அக்கர்றரயத ்தமிழ்ொடும் ககரளமும் 
உ்ணர கெண்டிய ெனமுகூர்த்தம் அ.வெண்ணிலாவின கட்டுரர ெழியாகத 
வ்தாடெஙகட்டும். - தொமணர்பொரதி, தசன்ணனை.

ததொடங்கட்டும்

இந்தி� விடுை்லயின் 75-ம் ஆண்்டக 
ககைொண்டொடிவரும் இச்சூழலில் கைல்வி, 
கைொழில், வணிகைம், ைகைவல் கைொழில்நுட�ம் 

ப�ொன்ற எல்லொத் து்றகைளிலும் �ன்ைொடடுப 
க�ருநிறுவைஙகை்்ள முன்னிறுத்திவிடபடொம். 
விடுை்லககு முன் ஆஙகிபல�ரகை்ளொல் நசுககைப�டட 
உள்ளூர கைொழில் வ்ளஙகை்்ள மீடகடடுப�ைறகு, 
சுபைசிக கைப�ல் விடட வ.உ.சி.யின் 150-வது 
பிறந்ை ஆண்்டக ககைொண்டொடும் இத்ைருணத்தில், 
சுபைசி�த்்ை மீள்கைடட்மபபு கசய� பவண்டி� 
கைடடொ�த்தில் மொநிலஙகைள் இருககின்றை.

விடுை்ல க�றற இந்தி�ொவின் கைொழிறக�ருககைம் 
மறறும் வறு்ம ஒழிபபுககைொகை 1950-கைளில் யுகைஸ்பகைொ 
உைவிகசய� முன்வந்ைது. இை்ை யுகைஸ்பகைொவின் 
பிைதிநிதி�ொகை ஆதிபசசய�ொ அபப�ொ்ை� பிைைமர 
பநருவிடம் கைரிவித்ைொர. “எஙகைள் நொடடில் 40 பகைொடி 
இை�ஙகைள் உள்்ளை. இந்ை மனிை வ்ளத்்ைக 
ககைொண்டு எஙகைளுககுத் பை்வ�ொை சொ்லகைள், 
ையில்பவ நி்ல�ஙகைள், �ள்ளிககூடஙகைள், 
மருத்துவம்ைகைள், வீடுகைள் ப�ொன்றவற்ற நொஙகைப்ள 
கைடட்மத்துகககைொள்கிபறொம். யுகைஸ்பகைொவிடம் நொஙகைள் 
எதிர�ொரப�து கைல்விககைொை உைவி்� மடடும்ைொன். 
அை்ை யுகைஸ்பகைொ எஙகைளுககு வழஙகிைொல் ப�ொதும்” 
என்று பநரு கசொன்ைைொகை ஆதிபசசய�ொ குறிபபிடுகிறொர.

யுகைஸ்பகைொவின் உறுபபு நொடுகைளின் - 
குறிப�ொகை அபப�ொது சுைந்திைம் க�றறிருந்ை 
ஆசி�, ஆபபிரிககை, லத்தீன் நொடுகைளின் – கைல்வி 
வ்ளரச்சி்�ச் கசழு்மப�டுத்ை மிகைப க�ரி� கைொ்கை 
பவண்டியிருந்ைது. யுகைஸ்பகைொவொல் க�ருந்கைொ் கை்� 
இந்நொடுகைளுககுச் கசலவிட முடி�ொது என்�ைொல், உலகை 
வஙகியிடம் கைல்வி வ்ளரச்சிககைொகைவும் இந்நொடுகைளுககுக 
கைடன் ககைொடுககை பவண்டும் என்று பவண்டிைொர 
யுகைஸ்பகைொவின் பிைதிநிதி�ொை ஆதிபசசய�ொ. 
‘�ணத்்ைப ப�ொடடுப �ணத்்ை அள்ளுவ்ைப�’ 
குறிகபகைொ்ளொகைக ககைொண்ட உலகை வஙகி, வணிகை 
பநொககைத்துககு மடடுபம, அைொவது உள்கைடட்மபபு, 
கைொழில் வ்ளரச்சி சொரந்ை திடடஙகைளுககு மடடுபம 
கைடைளித்துவந்ைது. அைைொல், ஆதிபசசய�ொவின் 
பவண்டுைலுககு முைலில், ‘கைல்விககைொகைக கைடன் அளிப�து 
என்�து ைைது �ணியில்்ல’ என்று ்கைவிரித்ைது. 
‘வறு்ம ஒழி�வும், க�ொரு்ளொைொை வ்ளரச்சி ஏற�டவும் 
மககைளுககுக கைல்வி அவசி�ம். அைைொல் கைல்விககு 
உலகை வஙகி கைடன் வழஙகை பவண்டும்’ என்�்ை 
கைொடரச்சி�ொகை அவர வலியுறுத்தி, யுகைஸ்பகைொவுடன் 
புரிந்துணரவு ஒப�ந்ைம் கசய�்வத்ைொர. உலகை 
அ்ளவில் இது மிகைப க�ரி� மொறறத்்ைக ககைொணரந்ைது. 
ஒரு ைமிழர, உலகை வஙகி்�த் ைைது ப�ச்சொலும் 
கச�லொறறலொலும் பச்வத் து்றககு ம்டமொறறம் 

கசயை்ை இதுவ்ை �ொரும் கசய�வில்்ல என்பற 
கசொல்லலொம்.

இைன் ��ைொகை முைன்முைலொகை 1964-ல் 
பிலிப்�ன்ஸுககு பவ்ளொண் கைல்லூரி அ்மககை உலகை 
வஙகி கைடன் அளித்ைது. அபை ஆண்டு ஆபகைொனிஸ்ைொனின் 
கைல்வி வ்ளரச்சித் திடடத்துககும் உைவிகசயைது. 
உலகை வஙகிக கைடனுைவியுடன் வ்ளரந்துவரும் 
ஆசி�, ஆபபிரிககை, லத்தீன் அகமரிககை நொடுகைளின் 
கைல்வி வ்ளரச்சிககைொகை மு்றப� ‘கைைொச்சி திடடம்’ (1959), 
‘அடிஸ் அ�ொ�ொ திடடம்’ (1961), ‘சொண்டி�ொபகைொ-டி-சில்லி 
திடடம்’ (1962) ஆகி�வற்றச் கச�ல்�டுத்தி, அந்நொடடு 
மககைள் கைல்வியில் முன்பைறறம்ட�ப க�ரும் 
�ஙகைொறறிைொர ஆதிபசசய�ொ. யுகைஸ்பகைொ து்ணப 
க�ொதுச்கச�லொ்ளைொகை அவர �ணி�ொறறி�ப�ொதும்கூட 
யுகைஸ்பகைொ உறுபபு நொடுகைளில் அந்ைந்ை 
நொடுகைளின் கைலொசொைத்துககு ஏறற கைல்வி, அறிவி�ல் 
கைொழில்நுட�ஙகை்்ள அஙபகை மீள்கைடட்மபபு கசயைொர. 
“கைல்வி என்�து ஒரு குழந்்ையின் மூ்்ளயில், 
மொணவரின் மைதில் நடககும் ஒரு கச�லொகும் 
என்�்ை நி்ைவில் ககைொள்்ள பவண்டும். கடல்லியிபலொ 
கசன்்ையிபலொ ஏன் பவலூர ப�ொன்ற மொவடடத் 
ை்லநகைைஙகைளிபலொ இருந்துககைொண்டு, ஒரு �ள்ளியின் 
கச�ல்�ொட்ட கநறிப�டுத்ை முடி�ொது” என்கிற 
�ொர்வயின் ஊடொகை ஆதிபசசய�ொவின் சுபைசி�ச் 
சிந்ை்ை்� நொம் புரிந்துககைொள்்ள முடியும்.  

கைல்வி, க�ொரு்ளொைொைச் சிந்ை்ை�ொ்ளைொகை மடடுபம 
அதிகைம் ப�சப�டட மொல்கைம் ஆதிபசசய�ொ ஏ்ழ, 
எளி� மககைளின் வொழ்வொைொைத்திலும் சுபைசி�ம் 
பவண்டும் என்�்ைப �ல ைருணஙகைளில் வலியுறுத்திப 
ப�சியுள்்ளொர. மொநிலஙகை்ள்வ உறுபபிைைொகை 
ஆதிபசசய�ொ இருந்ைப�ொது, கைன்மொநிலத் கைன்்ை 
விவசொயிகைளுககைொகைக குைல் எழுபபி�பைொடு, அவரகைளின் 
வொழ்வொைொைத்துககு ஏறற கைொ் லபநொககுத் திடடத்்ையும் 
முன்்வத்திருககிறொர.

“கைன்்ை விவசொ�த்தில் நமககுப ��னுள்்ள ஏழு 
க�ொருடகைள் கி்டககின்றை. பைஙகைொயத் துருவ்லக 
ககைொண்டு கைரநொடகைம், ைமிழ்நொடு, பகைை்ளத்தில் �ல 
உணவுகை்்ளத் ை�ொரிககின்றைர. ககைொப�்ையிலிருந்து 
எண்கணய எடுத்துப ��ன்�டுத்துகிபறொம். 
மட்டயிலிருந்து கையிறு எடுககிபறொம்; கைன்ைஙகீறறு 
�ல்பவறு கிைொமபபுற மககைளின் வீடடுக கூ்ை�ொகைப 
��ன்�டுகிறது. இதுமடடுமல்லொமல், வீட்டச் சுத்ைம் 

கசயவைறகும் இதிலிருந்து கி்டககும் க�ொரு்்ளப 
��ன்�டுத்துகிபறொம். கைன்்ையிலிருந்து எடுககைப�டும் 
�ைநீர மிகை முககி�மொை ஒன்று. இது உடலுககு 
நன்்ம்� வி்்ளவிககைக கூடி�ைொகை இருககிறது. 
�ன்ைொடடு நிறுவைஙகைளின் பகைொபகைொ பகைொலொ, பகைம்�ொ 
பகைொலொ ப�ொன்ற கச�ற்கை�ொயத் ை�ொரிககைப�டும் 
�ொைஙகைளுககு மொறறொகை இந்ைப �ைநீ்ை நொம் 
�ைப�டுத்தி விறறொல், அது கைன்்ை விவசொயிகைளின் 
வொழ்வொைொைத்்ையும் வ்ளப�டுத்தும். 1 ரூ�ொய 35 
்�சொவுககு மககைள் வொஙகி அருந்தும் �ன்ைொடடு 
நிறுவைஙகைளின் குளிர �ொைஙகைளுககு மொறறொகை 25 
்�சொவுககு விறகைப�டும் – உடலுககு நலம் ��ககும் 
இந்ைப �ைநீ்ை அைசும், கைன்்ை வ்ளரச்சி வொரி�மும் 
�ைப�டுத்தி விற�்ை கசய� ஆபலொசிககை பவண்டும்…”  
என்று கைன்்ை வ்ளரச்சி வொரி�ம் குறித்து,  
1979-ல் மொநிலஙகை்ள்வயில் ஆதிபசசய�ொ விரிவொகைப 
ப�சியிருககிறொர. 

கைடந்ை 2018-ல் கைஜொ பு�லொல் ைஞ்ச, திருவொரூர, 
நொ்கை மொவடடஙகைளின் கைன்்ை விவசொயிகைள் 
முழு்ம�ொகை வொழ்வொைொைத்்ை இழந்ை்ையும், 
இைண்டொண்டுகைளுககுப பிறகு 2020 வ்ையிலும்கூட 
அவரகைளுககு உரி� நிவொைணம் கி்டககைவில்்ல 
என்�்ையும் 2020, நவம்�ர 16 அன்று ‘இந்து ைமிழ் 
தி்ச’ கைடடு்ை கவளியிடடிருப�து இஙகு நி்ைவில் 
ககைொள்்ளத்ைககைது. கைன்்ை விவசொ�ம் குறித்ை 
ஆதிபசசய�ொவின் ப�ச்சு, சுபைசி�த்்ை மடடும் 
வலியுறுத்துவைொகை இல்்ல; அைபைொடு கைன்்ை 
விவசொயிகைளின் எதிரகைொலம், ‘மது்வ ஒழிபப�ொம்’ 
என்�ைறகைொை மொறறு ஆபலொச்ை ஆகி�வற்றயும் 
முன்னிறுத்துவைொகை உள்்ளது. வறு்ம ஒழிபபு, 
அ்ைவருககுமொை கைல்வி, ஏ்ழகைளின் முன்பைறறம் 
ஆகி�வற்றப� ைைது குறிகபகைொ்ளொகைக ககைொண்டு, 
வொழ்நொள் முழுவதும் �ணி�ொறறி� ஆதிபசசய�ொ 
கைல்வி, க�ொரு்ளொைொைம், அறிவி�ல் கைொழில்நுட�ம், 
இ�ற்கை வ்ளம், வறு்ம ஒழிபபு, ைறசொரபு எை 
அ்ைத்திலும் சுபைசி�ச் சிந்ை்ை�ொ்ளைொகை இருந்து, 
ைமிழ்நொடடுககும் இந்தி�ொவுககும் க�ரு்ம பசரத்ைவர. 
அவர க��ரில் ஒரு விரு்ையும் நிதி நல்்கை்�யும் 
ைமிழ்நொடு அைசு வழஙகை பவண்டும்.
- ஆ.அறிவழகன, ‘இநதியப் வபாருைா்தாைம்: வைலாறு 
காட்டும் வழிகள்’ என்ற நூலின வ்தாகுப்பாசிரியர. 
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இலஙணகையின் 
ஏப்்ரல் பு்ரட்சி!

ஏயழ, ேணக்கசாைர், ேடித்தவர், ேசாமைர் பேசான்ற பேதங்களறறு இன, மத, 
்சாதிபேதமறறு மக்கள் அயனவரும் அயைமயழக்கு மத்தியிலும் இைவும் 

ேகலும் ஒன்றசாகச ப்ர்ந்து பேசாைசாடிக்சகசாண்டிருக்கி்றசார்கள்!
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