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தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருவண்ணநா்மலை, 
விழுப்புரம் ்மற்றும் கடலூர ப�நான்ற ்மநாவட்டஙகளில் 

குடிநீர ்மற்றும் விவசநாயத்திற்கநான நீரநாதநார்மநாகத் திகழ்நத 
ததனத�ணல்ண ஆற்றில் கர்நாடக அரசு புதிதநாகத் தடுப்�ல்ண 
கட்டுகி்றது. இதற்கு எதிரப்புத் ததரிவித்துத் தமிழகத்தின 
சநார�நாகத் ததநாடுககப்�ட்ட வழககு ப்ற்று உசசநீதி்மன்றத்தில் 
விசநாரல்ணககு வ்நதது.  தமிழகத்தின சநாரபில் கர்நாடகநாவின இ்நத 
்டவடிகலக, 1892 ் திநீரப் �ஙகீட்டு ஒப்�்நதத்திற்கு எதிரநானது  
எனறும் அலதத் தடுத்து நிறுத்து்மநாறும் பகநாரிகலக லவககப்�ட்டது. 

ஆனநால் ்மத்திய அரசின சநார�நாக 
லவககப்�ட்ட வநாதத்தில், 1892 
ஒப்�்நதத்தின 4 வது விதியின கீழ 
்திநீரச சிககலைத் தீரகக ் டுவலர 
நியமிகக வழிமுல்ற உள்ளது. 
ஆனநால் தமிழக அரசில் இரு்நது 
அதற்கநான எ்நதக பகநாரிகலகயும் 
விடுககப்�டவில்லை எனவும், 1956 
்மநாநிைஙகளுககு இலடபயயநான 
்திநீரச சிககல் சட்டத்தின �டி 
்மநாநிை அரசு ்மத்திய அரசுககு 
்திநீரப் �ஙகீட்டுச சிககலை 
எடுத்துக கூறி அலதத் தீரகக ் திநீரத்  
தீரப்�நாயம் அல்மககவும் பகநாரிகலக லவககைநாம். ஆனநால் 
தமிழக அரசின சநாரபில் அப்�டி எ்நத ஒரு பகநாரிகலகயும் 
எழுப்�ப்�டவில்லை எனறு ்மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. 

வழகலக முழுதும் விசநாரித்த தசனலன நீதி்மன்றம் 
ததனத�ணல்ணயநாற்றில் கர்நாடகநா தடுப்�ல்ண கட்டுவதற்கு 
எதிரநான விவகநாரத்தில் தமிழக அரசு தனது கடல்மகல்ளச 
தசயயத் தவறிவிட்டது எனறு ததரிவித்துத் தமிழக அரசின 
்மனுலவத் தளளு�டி தசயதுள்ளது.  தீரப்பில் குறிப்பிடப்�ட்டுள்ள 
தசயதிகள தமிழக அரசின அககல்றயற்்ற தனல்மலய தவட்ட 
தவளிசச்மநாகக கநாணபிககின்றன. அலவ:-

• இ்நத வழககில் தமிழக அரசு சநார�நாகத் தீரப்�நாயம் 
அல்மப்�தற்கநான எ்நத ஒரு வழிகநாட்டுதலையும் பகநாரவில்லை. 

• தமிழகம் சநார�நாக வநாதநாடிய மூத்த வழககறிஞரிடம் தமிழக 
அரசு ் திநீரப் �ஙகீட்டுச சிககல் குறித்த தீரப்�நாயம் அல்மகக 
்மத்திய அரசு தனது அதிகநாரத்லதப் �யன�டுத்து்மநாறு  விடுத்த 
பகநாரிகலகலயக கநாணபிககு்மநாறு பகட்கப்�ட்டது. ஆனநால் 
அவர அப்�டி எதுவும் ப்ரடியநாகக பகட்கப்�டவில்லை 
எனறு ஒப்புக தகநாணடுவிட்டநார. 

• ததரி்நபத ் திநீரப் �ஙகீட்டுத் தீரப்�நாயம் அல்மப்�தற்கநான 
ப்ரடிக பகநாரிகலகலய ்மநாநிை அரசு முனலவககவில்லை.  

 • இ்நத நிலையில், ்மநாநிை அரசு ்மத்திய அரசிடம் அதன 
அதிகநாரத்லதப் �யன�டுத்தித் தீரப்�நாயம் அல்மககக பகநாரிகலக 

லவககைநாம்.  தீரப்பு தவளியநான ்நானகு வநாரஙகளுககுள 
பகநாரிகலக லவககப்�ட பவணடும் எனறு ்மநாநிை அரசிற்கு 
வலியுறுத்தப்�ட்டுள்ளது. 

 இவவநாறு குறிப்பிட்டு அ்நத வழகலக உசசநீதி்மன்றம் தளளு�டி 
தசயதுள்ளது. ததனத�ணல்ண ் தியில் தமிழ்நாட்டுககு இரு்நத 
நியநாய்மநான உரில்மலய விட்டுக தகநாடுககும் வித்மநாக, ஐ்நது 
்மநாவட்ட ்மககளின குடிநீரத் பதலவலயயும், வநாழவநாதநாரத்லதயும் 
நிர்ணயிககக கூடிய ்திநீர ததநாடர�நான சிககலில் தமிழக 

அரசு இத்தலன அைட்சிய்மநாக 
்ட்நது தகநாணடிருப்�து த�ரும் 
கணடனத்துககு உரியதும், தவட்கக 
பகடநான கநாரியமு்மநாகும். 

்மககள ் ைன மீது இவரகளுககு 
உள்ள அககல்றயினல்மலய 
இ்நதத் தீரப்பு ் ்மககுத் ததளிவநாக 
உ்ணரத்துகி்றது. 

கநாவிரி ் திநீரப் பிரசசிலனயினப �நாது 
8.7.1971 அனறு தமிழக சட்ட்மன்றத்தில் 
தி.மு.க. ஆட்சியில், கநாவிரி ் டுவர 
்மன்றம் அல்மககக பகநாரித் 
தீர்மநானம் நில்றபவற்்றப்�ட்டது, 

27 முல்றககும் ப்மல் ப�சசுவநாரத்லத ் டத்தியும் தீரவு எதலனயும் 
எட்ட இயைவில்லை என�தநால் தலைவர கலைஞர அவரகளின 
வலியுறுத்தலின ப�ரில் 2.6.1990 அனல்றய பிரத்மர திரு.வி.பி.சிங  
அவரகள தமிழ்நாட்டின நிலை உ்ணர்நது கநாவிரி ்டுவர 
்மன்றத்லத அல்மத்தநார. அ்நத ் டுவர ்மன்றத்திற்கு இலடககநாை 
உத்தரவு வழஙக அதிகநாரம் இருககி்றது எனறு 10.1.1991 அனறு 
உசசநீதி்மன்றம் வலர தசனறு ஆல்ண த�ற்றுத் த்நதவர 
தலைவர கலைஞர அவரகள. அதன அடிப்�லடயில்தநான 
தமிழகத்திற்கு 205 டி.எம்.சி. தணணீர வழஙகும் கநாவிரி ் டுவர 
்மன்ற இலடககநாைத் தீரப்பு தவளிவ்நதது என�து இஙகு 
குறிப்பிடத்தககது.

இ்நதச சிககலில் எ்நத ஒரு நிலைப்�நாட்லடயும் எடுககநா்மல் 
பகநாரிகலகலயயும் முனலவககநா்மல் கநாைம் தநாழத்தி வ்நதது 
ஏன? ஒருபவல்ள பகநாரிகலக முனலவககப்�ட்டநால் அது ப்மநாடி 
அரசுககு ஏபதனும் சஙகடம் ஏற்�டுத்திவிடும். முககிய்மநாக 
கர்நாடகத் பதரதலில் எவவிதச சஙகடமும் ஏற்�டககூடநாது 
எனும் ப்நாககத்தில் ்மககல்ள அைட்சியப்�டுத்தித் தஙகள 
ஆட்சிககு உறுதுல்ணயநாக இருககும் �நாஜகவிற்கு ்னல்ம 
தசயய முலனப்புக கநாட்டி உள்ளதநா தமிழக அரசு?

்மககளின வநாழவநாதநாரப் பிரசசிலனகல்ள விவநாதிககநா்மல் 
அரசின அதிகநார �ைம், �்ண�ைம் ்மற்றும் ஆளும் கட்சியினருககு 
ஆதரவநான ஊடகஙகளின மூை்மநாகச சிககல்கல்ளத் திலச 
திருப்பும் பவலைலய விட்டுவிட்டுத் தமிழக அரசு அடுத்த 
கட்ட சட்ட ்டவடிகலககல்ள ப்மற்தகநாள்ள பவணடும்.

தெனதபெண்ணை நதி நீரும் 
தபெொறுபபெற்ற ெமிழக அரசும் 

சந்திரசசகர்
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இ்நதியநா முழுவதும் 14 ைட்சம் �ளளிகளும், 
40 ஆயிரம் கல்லூரிகளும், 800 �ல்கலைக 

கழகஙகளும் உள்ளன. இவற்றில் சு்மநார 
30 பகநாடிப் ப�ர �யினறு வருகின்றனர. 
இ்நதியக கல்வித் துல்றயின ஒட்டுத்மநாத்தச 
ச்நலத ்மதிப்பு ரூ. 7 ைட்சம் பகநாடி எனறு 
அணல்மககநாைப் புளளி விவரம் கூறுகி்றது.

இ்நதியநாவின கல்வித் துல்றயில் ்மநாற்்றத்லத 
ஏற்�டுத்திடும் வலகயில் "புதிய பதசியக 
கல்விக தகநாளலகலய" உருவநாககிட இ்நதிய 
விணதவளி ஆரநாயசசிக கழகத்தின (இஸபரநா) 
முனனநாள தலைவர கஸதூரி ரஙகன 
தலைல்மயில் 9 ப�ர அடஙகிய குழு 
அல்மககப்�ட்டது. அககுழு தனது வலரவு 
அறிகலகலய 15.12.2018 அனறு அப்ப�நாலதய 
்மனிதவ்ள ப்மம்�நாட்டுத் துல்ற அல்மசசர 
பிரகநாஷ ஜவபடகர அவரகளிடம் அளித்தது. 
்மகக்ளலவத் பதரதலைக கருத்தில் தகநாணடு 
வலரவு அறிகலக தவளியிடப்�டநா்மல் 
கிடப்பில் ப�நாடப்�ட்டது. பதரதல் தவற்றிககுப் பின வலரவு 
அறிகலக 31.05.2019 அனறு ்மனிதவ்ள ப்மம்�நாட்டுத் துல்ற 
அல்மசசர ரப்மஷ த�நாகரியநால் நிஷநாஙக அவரக்ளநால் 
தவளியிடப்�ட்டது.

பதசத்தின எதிரகநாைக கல்வி முல்றலயத் தீர்மநானிப்�தில் 
முககியக கநாரணியநாக வி்ளஙகப் ப�நாகும் இ்நத வலரவு அறிகலக 
அசசு, மினனணு, ப்தரயலி ்மற்றும் ஒலி (Audio book) வடிவஙகளில் 
இ்நதியநாவின அலனத்து த்மநாழிகளிலும் (இயைநாவிடில் குல்ற்நத 
�ட்சம் அரசியல் அல்மப்புச சட்டத்தின எட்டநாவது 
அட்டவல்ணயில் உள்ள த்மநாழிகளிைநாவது) தவளியிடப்�ட்டிருகக 
பவணடும். ஆனநால் ்மனிதவ்ள ப்மம்�நாட்டுத் துல்றயின 
இல்ணயத்ளத்தில் மினனணு வடிவில் இ்நதி ்மற்றும் ஆஙகிை 
த்மநாழிகளில் ்மட்டுப்ம தவளியிடப்�ட்டது.

கல்வியநா்ளரகளின வற்புறுத்தலுககுப் பி்றகு இ்நத அறிகலகயின 
சுருககம் ்மட்டும் இ்நதிய த்மநாழிகள �ைவற்றில் அரசநால் 
தவளியிடப்�ட்டது. முதலில் இ்நத அறிகலக மீது கருத்துகல்ளப் 
�திவு தசயயக குல்ற்நத கநாை அவகநாசம் ்மட்டுப்ம வழஙகிய 
அரசு, �ல்பவறு வி்மரசனஙகளுககுப் பி்றகு 15.08.2019 வலர 
அவகநாசத்லத நீட்டித்தது. சு்மநார 2 ைட்சத்துககும் அதிக்மநாபனநார 
கருத்துகல்ளத் ததரிவித்துள்ளதநாகக கூ்றப்�டுகி்றது.

பள்ளிக் கல்வி:
உைகின சி்ற்நத �ளளிக கல்வித் திட்ட்மநாக "பினைநா்நது கல்வி 

முல்ற" ப�நாற்்றப்�டுகி்றது. அஙகு ்மழலையர கல்வி 6 வயதிலும், 
முல்றயநான கல்வி 7 வயதிலும்தநான ததநாடஙகுகி்றது. புதிய 
பதசியக கல்விக தகநாளலக, 3 வயதிபைபய முல்றயநான கல்விலயத் 
ததநாடஙக பவணடும் எனறு கூறுகி்றது. தற்ப�நாது வசதி �லடத்த 
்மற்றும் ்கரப்பு்றஙகளில் வசிககும் குழ்நலதகள ்மட்டுப்ம 
்மழலையர �ளளிகளில் பசர்நது �டிககி்றநாரகள. வசதி குல்ற்நத 
கிரநா்மப்பு்ற குழ்நலதகள அஙகனவநாடி ல்மயஙகளுககுச 
தசல்கின்றனர. அஙகு கல்விலய விட ஊட்டச சத்துககுத்தநான 
முககியத்துவம் தகநாடுககப்�டுகி்றது. அஙகனவநாடி ல்மயஙகள, 
த�ணகள ்மற்றும் குழ்நலதகள ்ல்வநாழவு அல்மசசகத்தின 
கட்டுப்�நாட்டில் இரு்நது கல்வி (்மனிதவ்ள ப்மம்�நாட்டு 
அல்மசசகம் இனிக கல்வி அல்மசசகம் எனப் த�யர ்மநாற்்றம் 
தசயயப்�டும் என அறிகலக �ரி்நதுலர தசயதுள்ளது) 
அல்மசசகத்தின கட்டுப்�நாட்டிற்கு ்மநாற்்றப்�ட்டுப் �ளளிகப்ளநாடு 
இல்ணககப்�டும். இதனநால் ஊட்டசசத்துககநான முககியத்துவம் 
குல்றயும். அஙகனவநாடிப் �ணியநா்ளரகளுககு முல்றயநான 
�யிற்சி இல்ைநாததநால், அவரகள கற்பிககும் �ணியில் ஈடு�ட்டநால் 

கல்வித் தரம் குல்றயும் வநாயப்பு இருப்�லத ்மறுகக முடியநாது.

10 முதல் 20 அரசுப் �ளளிகள இல்ணககப்�ட்டு "�ளளி 
வ்ளநாகஙகள" உருவநாககப்�டுகின்றன. நீணட தூரம் தசனறு 
�டிககும் நிலை ஏற்�ட்டநால் இலடநிற்்றல் அதிக்மநாகும்.

3ஆம் வகுப்பு, 5ஆம் வகுப்பு ்மற்றும் 8ஆம் வகுப்புகளில் 
த�நாதுத்பதரவு ்டத்தப்�டும். 10ஆம் வகுப்பு ்மற்றும் 12ஆம் 
வகுப்பில் த�நாதுத்பதரவு முல்ற ஒழிககப்�ட்டு ப்மல்நிலைக 
கல்வியில் தச்மஸடர முல்ற (4 ஆணடுகளில் 8 தச்மஸடர)  
அ்மல்�டுத்தப்�டும்.

15 ஆணடு கநாைப் �ளளிக கல்வியில் �யிற்றுத்மநாழி குறித்த 
ததளிவு இல்லை. ச்மஸகிருதம் கற்்றலுககு முககியத்துவம் 
தகநாடுககப்�டுவதுடன மும்த்மநாழிக தகநாளலக அறிமுகம் 
தசயயப்�டுகி்றது. உயரகல்வி த�்றக கல்லூரிகளில் பசரும்ப�நாது 
NEET, NEXT எனத் தனித்தனி நுலழவுத் பதரவுகல்ளத் பதசியத் 
பதரவு முகல்ம (National Testing Agency) ்டத்தும். அதன 
அடிப்�லடயில் ்மட்டுப்ம கல்லூரிகளில் ்மநா்ணவர பசரகலக 
்லடத�றும்

உயர்கல்வி :
800 �ல்கலைககழகஙகள ்மற்றும் 40,000 கல்லூரிகள 

ஒருஙகில்ணககப்�ட்டு 15,000 சி்ற்நத நிறுவனஙக்ளநாக 
வலுப்�டுத்தப்�டும். அலவ மூனறு வலகக்ளநாகத் தரம் 
பிரிககப்�டும். அலனத்து நிறுவனஙகளும் �ல்கலைககழகஙக்ளநாகபவநா, 
�ட்டம் அளிககின்ற தனனநாட்சிக கல்லூரிக்ளநாகபவநா இருககும். 
கல்லூரிகளுககுப் �ல்கலைககழக இல்ணப்புப் த�றும் முல்ற 
ஒழிககப்�டும். 2020ககுப் பி்றகு புதிய கல்லூரிகள �ல்கலைககழக 
இல்ணப்புப் த�்ற முடியநாது. தனனநாட்சிக கல்லூரிகள ததநாடஙக 
்மட்டுப்ம அனு்மதி அளிககப்�டும். தனனநாட்சித் தகுதிககுத் 
தஙகல்ள உயரத்திக தகநாள்ளநாத கல்லூரிகள 2032ககுள மூடப்�டும்

புதிய பதசியக கல்விக தகநாளலக வலரலவ ஆயவு தசயத 
வலகயில், கல்வித் துல்றயின �ஙகநா்ளரக்ளநாக வி்ளஙகும் 
்மநா்ணவரகள, த�ற்ப்றநாரகள, ஆசிரியரகள, கல்வி நிறுவனஙகள 
்மற்றும் ததநாழில் நிறுவனஙகள என அலனத்துத் தரப்பினரின 
கருத்துகல்ளக பகட்டு இ்நத அறிகலக உருவநாககப்�ட்டதநாகத் 
ததரியவில்லை. இனியநாவது அலனத்துத் தரப்பினரின கருத்துகல்ள 
ஏற்று இ்நத அறிகலக திருத்தப்�டுவபத இ்நதியநா ப�நான்ற 
�னமுக பதசத்தின கல்வித் துல்றககுப் �யன வில்ளவிப்�தநாக 
இருககும். அத்துடன த்ருககடி நிலை அ்மலில் இரு்நத ப�நாது 
்மத்தியப் �ட்டியலுககு ்மநாற்்றப்�ட்ட "கல்வி", ்மநாநிைப் �ட்டியலுககு 
்மநாற்்றப்�டுவபத இதற்குத் தகக தீரவநாக அல்மயும்.

புதிய தேசியக் கல்விக் ககொள்க வ்ைவு-2019
இராம. லைரமுத்து
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க�ோயில�ளில போலுறவு த�ோடரபோன சிறபங�ள் 
இருபபது குறித்து, விடு�லைச் சிறுத்ல��ள் �ட்சியின் 
�லைவர திருமோவளவன் அணலமயில கபசியிருந�ோர. 

  உடகன �ோயத்ரி ரகுரோம் என்ற நடில� நோவடக�ம் 
மீறித் க�ோழர திருமோலவப கபசியது இன்று சரச்லசககு 
உள்ளோகியிருககிறது. 

க�ோயில என்பது �ருவூைமோ�வும், நீதி பரிபோைன 
இடமோ�வும் இருந�து. அன்று மக�ளின் வோழ்வியலை 
ஒட்டி  அகக�ோயில�ளில போலுறவுச் சிறபங�ள் இடம் 
தபறறன.    ஆனோல, க�ோயில�ளில இத்�ல�ய சிறபங�ள்  
இலலை என்று தசோலைமுடியோது. 

இந�ப தபோருளில க�ோழர திருமோ கபசிய ஒரு 
வரிலய லவத்துக த�ோணடு இநதுக க�ோயில�ளுககு 
எதிரோ� அவர கபசினோர என்று ஆர.எஸ்.எஸ்., 
போஜ�வின் பின்புைத்தில இருநதுத�ோணடு �ோயத்ரி 
ரகுரோம் கூச்சலிட்டுக த�ோணடிருககிறோர. ஆனோல 
ஆபோசச் சிலை�ள் இலலை என்று இதுவலர அவர 
தசோலைவிலலை.

க�ோழர திருமோவளவன் �னிமனி�ன் இலலை. அவரின் 
பின்னோல இைட்சக�ணக�ோன த�ோணடர�ளும், 
மக�ளும் அணிவகுத்து நிறகிறோர�ள். 

இநநிலையில, போரபபனிய ஆணவத்க�ோடு க�ோழர 
திருமோவுககு மடிசோர கசலை அனுபபுங�ள், போரத்� 
இடத்தில அடியுங�ள், �டற�லரயில இருககிகறன் வோ 
போரக�ைோம் என்தறலைோம் அந�ப தபண அத்துமீறிப 
கபசியது வன்லமயோன �ணடனத்திறகு உரியது.

திருமோலவ வம்புககு இழுத்� அந�ப போரபபன  
ஆர.எஸ்.எஸ். பின்புை நடில�, எச்.ரோஜோ, எஸ்.வீ.கச�ர 
கபோன்றவர�லளத் துலணககு அலழக�விலலை. 

மோறோ�, போ.ம.�.வின் நிறுவனர மருத்துவர ரோம�ோலசத் 
க�ோழர திருமோவுககு எதிரோ�த் துலணககு அலழத்திருககிறோர.

இஙக��ோன் போரபபனியம் அ�ன் கவலைலயக 
�ோட்டுகிறது. ரோம�ோஸ், திருமோவளவன் இவர�லள 
லவத்து இரு சமூ�ங�ளுககிலடகய �ைவரத்ல� 
உருவோககும் கவலைலய இந� நடில� மூைம் உருவோக� 
முயறசிககிறது என்பது த�ளிவோகிறது. நலை கவலள, 
மருத்துவர அந�க �ளத்தில இருநது ஒதுஙகிவிட்டோர. 

விடு�லைச் சிறுத்ல��ள் �ட்சியின் �லைவரோன 
திருமோவளவன் மீது இழிவு சுமத்தும் தசோற�லளப 
பயன்படுத்தியுள்ள �ோயத்ரி ரகுரோலம வன்த�ோடுலமத் 
�டுபபுச் சட்டத்தின்கீழ் ல�து தசய்து சிலறயில அலடக� 
கவணடும். 

பார்ப்பனியத்தின் சதிசைலை

17-11-2019 அன்று க்காயமபுத்தூரில் சங்கமம அலமப்பின்  ்பதிலைநதாவது 
ஆண்டு விழாவில் "நீடு துயில் நீக்க" என்னும தலைப்பில் திராவிட இயக்கத் 
தமிழர் க்பரலவப் ப்பாதுசபசயைாளர் சு்ப.வீர்பாண்டியன் உலரயாற்றிைார்.

22-11-2019 அன்று அண்்ா அறிவாையத்தில் தி.மு.்கழ்கத் தலைவர் தள்பதிலய 
திராவிட இயக்கத் தமிழர் க்பரலவப் ப்பாதுசபசயைாளருடன், க்பரலவப் 
ப்பாறுப்்பாளர்்கள் சநதித்துத் திப்பு சுல்தான் பிறநத நாள் விழா அலழப்பிதழ் 
வழஙகிைார்்கள்.

திண்டுக்கல் மாவடடப் க்பரலவ மாதககூடடம 17-11-2019  அன்று புத்த்கப்பூங்காவில் 
நலடப்பற்றது. அதில் 20-11-2019 அன்று திப்பு சுல்தான் பிறநதநாலளத் 
திண்டுக்கல்லில் உள்ள அவரது மணிமண்ட்பத்திற்குச பசன்று இனிப்பு வழஙகிக 
ப்காண்டாடுவது எைவும, நவம்பர் 26 அன்று சாதி ஒழிப்பு நாளில் ப்பரியார் 
சிலைககு மாலையணிவித்து உறுதிபமாழி ஏற்்பது  எைவும, டிசம்பர் 14 அன்று 
"கீழடி" ஆய்வுக ்கருத்தரங்கம நடத்துவபதைவும முடிபவடுக்கப்்படடது.

தளபதியுடன் சபரலைத் சதாழர்கள்

திண்டுக்கல் மாைடடக் கூடடம்

சகாயம்புத்தூரில் சஙகமம்
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திப்பு சுல்தநான ஒரு ்மததவறியர எனறு �நாரதிய 
ஜனதநா கட்சியினர ்மற்றும் அககட்சிலய இயககும்  

ஆர.எஸ.எஸ. ப�நான்ற அல்மப்புகல்ளச பசர்நபதநார 
ததநாடர்நது குற்்றஞசநாட்டி வருகின்றனர.  

1761-இல் ஆட்சிககு வ்நத லைதர அலி, 1767-இல்  
திருவிதநாஙகூர ச்மஸதநானத்லதக லகப்�ற்்ற 
முலனகி்றநார. அதற்குக கநார்ணம் ்மை�நார 
கடற்கலரப் �குதிலயத் தனனுலடய அரசின 
கட்டுப்�நாட்டில் லவத்துக தகநாளவதற்கநாகபவ 
தவிர, திருவிதநாஙகூர ஒரு இ்நது ரநாஜயம் 
என�தற்கநாக இல்லை. ஆனநால், அதில் 
பதநால்வி அலடகி்றநார. இதற்கிலடபய 1776-ல் 
தகநாசசின, லைதர அலியிடம் சர்ணலடகி்றது. 
அனறிலிரு்நது லைதர அலிககு எதிரநாக 
்நாயரகள ்மற்றும் ் ம்பூதிரிகள கைகம் தசயயத் 
ததநாடஙகுகின்றனர. திப்பு சுல்தநானின கநாைத்தில் 
இது ப்மலும் வலுவலடகி்றது. திப்பு ்மை�நார 
�குதியிலுள்ள சிறு சிறு ஆட்சியநா்ளரகளிடமிரு்நது 
அதிகநாரத்லதப் �றித்து அஙபக ஒருஙகில்ண்நத 
ஆட்சிமுல்றலய நிறுவுகி்றநார. 

இ்நத  ப்ரத்தில்  ்நாயர குை ்மககளின சமூகப் �ழகக 
வழககஙகல்ள ்நாம் அறி்நது தகநாளவது ்ல்ைது. 

்நாயர குடும்�ஙகளில் மூத்த ்மகன ்மட்டுப்ம திரு்ம்ணம் 
தசயது குடும்�த்துடன வநாழ அனு்மதிககப்�டுவநார. ்மற்்ற 
ஆண பிளல்ளகள அரசனின ப�நாரப்�லடயில் பசர்நது 
�ணியநாற்்ற பவணடும். த�ண பிளல்ளகள ஒனறுககும் ப்மற்�ட்ட 
க்ணவரகளுடன வநாழவர. பிளல்ளகள யநாருலடயவர எனறு 
ததரியநாத நிலையில் தநாய ்மட்டுப்ம அ்நதப் பிளல்ளகளுககுப் 
த�நாறுப்�நாவநாள. ஆணகள ்மலனவி, பிளல்ளகள என்ற 
ஈடு�நாடு இல்ைநா்மல் ்நாடு கநாககும் கடல்மயில் ஈடு�ட 
வசதியநாக இவவல்மப்பு ஏற்�ட்டது எனறு கூறுவர. இ்நதப் 
த�ணகள வசிககும் இல்ைம் ‘தரவநாடு’ வீடு எனப்�டும். தகப்�ன 
தசநாத்துககள பிளல்ளகளுககுச பசரநாது. அவன சபகநாதரியின 
பிளல்ளகளுகபக அது ப�நாயச பசரும். ‘தரவநாடு’ த�ணகளின 
பிளல்ளகள தநாயின உடனபி்ற்நத சபகநாதரனின தசநாத்துகல்ள 
அனு�விப்�ர. இலதபய ‘்மடு்மகக தநாயம்’ எனும் தநாயவழிச 
தசநாத்து எனறு அலழப்�ர. இ்நத அல்மப்பு முல்றலயத் 
திப்பு சுல்தநான வனல்மயநாகக கணடித்தநார. 1788-ல் களளிக 
பகநாட்லடககு வருலக புரி்நத திப்பு சுல்தநான, “நீஙகள ஒரு 
த�ணணுடன �த்து ஆணகள குடும்�ம் ்டத்துகிறீரகள. 
உஙகள தநாய ்மற்றும் சபகநாதரிகல்ளயும் இவவநாறு வநாழ 
நிர�்நதிககிறீரகள. இது இழிநிலையநாகும். இனறிலிரு்நது 
இப்�நாவச தசயலை விடுத்து, நீஙகள ்மற்்றவரகல்ளப் ப�நால் 
முல்றயநான வநாழகலக வநாழு்மநாறு எசசரிககிப்றன” எனறு 
அறிவிககி்றநார. 

இது ் நாயரகள ்மற்றும் ் ம்பூதிரிகளிலடபய கடும் தகநா்நதளிப்ல� 
ஏற்�டுத்தியது. அவரகள ததநானறுததநாட்டுக கலடபிடித்து 
வரும் வநாழகலக முல்றலய ்மற்த்றநாரு ்மதத்லதச பசர்நத 
ஆட்சியநா்ளர ஒழிகக நிலனப்�லத அவரக்ளநால் ஏற்றுக 
தகநாள்ள முடியவில்லை. இதனநால், ்நாயரகளும், ்ம்பூதிரி 
பிரநா்ம்ணரகளும் ததநாடர கைகத்தில் ஈடு�ட்டனர. ்மலையநா்ளக 
கலரபயநாரத்தில் ்மட்டு்மல்ைநா்மல் குடகுப் �குதியிலும் புதிதநாகக 
கி்ளரசசிகள மூணடன. 1786-ம் ஆணடு ததநாடஙகி 1788-ம் 
ஆணடு வலரயிலும் இலவ ததநாடர்நதன. திப்பு சுல்தநானின 
�லடலய ்நாயரகள தநாககினர. 1789-ம் ஆணடு குடகில் 

கி்ளரசசி உககிர்மநாக மூணடது. திப்புவின 
பசலன குடகில் இரு்நததநால் ்மலையநா்ளக 
கலர கி்ளர்நது எழு்நதது. ல்மசூரப் �லடகள 
்மலையநா்ளக கலர தசன்றதும் குடகரகள 
ல்மசூரப் �லடகளிடமிரு்நது தஙகள ் நாட்லட 
விடுவித்தநாரகள. இவவநாறு ததநால்லை த்நது 
தகநாணபட இரு்நதநாரகள. இதனிலடபய 
திருவிதநாஙகூர ரநாஜநாவும் திப்புலவத் 
தன முதனல்மப் �லகவனநாக எணணிக 
தகநாணடநார. அதற்குக கநார்ணம் ்மை�நார 
கடற்கலரச சிககலைதயநாட்டி லைதருடன 
அவருககிரு்நத ப்மநாதல்தநான. இரணடநாவது 
ல்மசூரப் ப�நாரின ப�நாது ஆஙகிபையருககுத் 
திருவிதநாஙகூர ரநாஜநா உதவி தசயதநார. ப்மலும் 
ஆஙகிபையரின துல்ணப்�லடத் திட்டத்லத 
ஏற்றுக தகநாணடு, ஆஙகிைப் �லடகல்ளத் 
தனனுலடய ச்மஸதநானத்தில் லவத்துக தகநாணடநார.  
இதுபவ, ்நாயரகள ்மற்றும் ்ம்பூதிரிகள 
மீது திப்பு தநாககுதல் ்டத்தப் ப�நாது்மநான 
கநார்ண்மநாக அல்ம்நதது. 

ப்மலும், திப்புலவப் த�நாறுத்தவலர, தகநாசசின அவரது 
்மநானியப் �குதியநாகும். அதலனத் திருவிதநாஙகூர ்மனனர 
இல்ணத்துக தகநாணடதும் திப்பு திருவிதநாஙகூலரத் தநாகக 
ஒரு கநார்ண்மநாகும். இவவநாறு, ்மலையநா்ளப் �குதி திப்புவுககுத் 
தீரநாத தலைவலியநாக இரு்நதது. திப்புலவ ்மததவறியர எனறு 
தசநால்�வரகள இதலனக கருத்தில் தகநாள்ள பவணடும். 
அனல்றய சூழநிலையில், முடியநாட்சி ்லடத�றும் ஒரு 
அரசநாஙகத்தில் எதிரப்�வரகள தணடிககப்�டுவர. இதில் 
்மதத்தின அடிப்�லடயில் �நாகு�நாடு கிலடயநாது. இனறும் 
ஜன்நாயக ் நாடுகளில் கூட இதுபவ நிலையநாகும். அரசுககு 
எதிரநாகச சதி தசயபவநார தணடிககப் த�றுவர.

திப்பு சுல்தநானின ஆட்சிப் �குதியில் �நாரநா்மைநால் 
(கிருஷ்ணகிரி) ்மற்றும் திணடுககல் �குதிகள இரு்நதுள்ளன. 
அஙதகல்ைநாம் ்மத்மநாற்்றம் தசயதநார என்ற குற்்றசசநாட்டு திப்பு 
சுல்தநானின மீது எழவில்லை. ப்மலும் பவலு ் நாசசியநார, ்மருது 
சபகநாதரரகள ஆகிபயநாருடன ் ட்பு �நாரநாட்டியிருககி்றநார. இ்நது 
ஆட்சியநா்ளரகள எனறு �லகல்ம உ்ணரலவக கநாட்டவில்லை.

இதுப�நாைபவ, கர்நாடக ்வநாப் கலடசிவலர திப்பு 
சுல்தநானின எதிரியநாகபவ இரு்நதுள்ளநார. இதன மூைம் திப்பு 
சுல்தநான ்மதத்தின அடிப்�லடயில், எவருடனும் ்ட்ப�நா 
�லகல்மபயநா தகநாணடதில்லை என�து புைனநாகி்றது.

்மலையநா்ளப் �குதியில் ்மத்மநாற்்றம் ் லடத�ற்றிரு்நதநால் 
அதன கநார்ணம் அவரகளின முல்றயற்்ற வநாழகலக முல்றபய. 
திப்பு சுல்தநான அலத ்மநாற்்ற முயற்சி தசயதிருககக கூடும். 
எனபவ, இனிப்மலும் திப்புவின மீது ்மததவறிச சநாயம் 
பூசுபவநார இ்நத ப்நாககில் இலத அணுக பவணடும். 

முப்�தநாணடு கநாைம் திப்புவின ல்மசூரப் �லடகள 
ஆஙகிபையலர எதிரத்து ்டத்திய ப�நாரநாட்டம் வீரம் 
தசறி்நததநாகும். இ்நதிய வரைநாற்றில் ஆஙகிபைய எதிரப்புப் 
ப�நாரநாட்டத்தில் ல்மசூபர ல்மய்மநாக வி்ளஙகியது. திப்புவின 
பதநால்வி இ்நதியத் துல்ணக கணடத்தில் முதல் கட்ட விடுதலைப் 
ப�நாரின முடிவநாகும். ஆனநால், இனப்றநா சிறு�நானல்ம 
இனத்தவர என�தற்கநாக ஒரு ்மநாவீரன சிறுல்மப்�டுத்தப் 
�டுத்தப்�டுகி்றநார என�து ஏற்றுகதகநாள்ள முடியநாதது.

திப்பு சுல்தான் அரசியல  
ம்ம் சதார்ந்்தா?

லைைா ஹபீப்


