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நம நாட்டில் தமிழர்்களில் எததறைய�ா ய�ாக்கி�ர்்கள், வியேகி்கள், 
ச்கட்டிக்்காரர்்கள் இருநதாலும அேர்்கள் ச்பாது ஜைங்களுக்குத 

சதரி�க் கூ்டாதேராய் இருக்கிைார்்கள். இதன் ்காரணம தமிழர்்களுக்கு 
செல்ோக்கும ெக்தியுமுள்்ள ்பததிரிற்கயில்றலை.

ம்காதமா ்காநதிக்ய்க தமிழ்நாட்டில் தமிழர் ய�ாக்கி�றத சதரி� 
யேண்டுமாைால் ஒரு பிராமணறைக் ச்காண்ய்டா ஒரு பிராமண 
்பததிரிற்கற�க் ச்காண்ய்டாதான் சதரிநது ச்காள்்ள யேண்டும..... 
தமிழர்்களின் ய�ாக்கி�றத தமிழ்நாட்டிைருக்குத சதரி�யேண்டுமாைால்  
பிராமணப ்பததிரிக்ற்கயின் மூலைமா்கததான் அறி� யேண்டியிருக்கிைது.

இறதவி்டத தமிழர்்களுக்கு யேறு இழிவு யேண்டி�யத இல்றலை.

100-க்கு 90-க்கு யமற்பட்்ட ஜைதசதாற்கயுள்்ள கூட்்டததாருக்கு 
தங்கள் நாட்டில் தங்கற்ளப ்பறறி தங்கள் ெமூ்கததாயர அறிநது 
ச்காள்்ள ஒரு ொதைம இல்றலை என்ைால் இறதப ்பறறி என்ை 
நிறைப்பது?

- பெரியார் (குடிஅரசு, 02.08.1925)

உள்ளே...
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ெணாழ்த்துரை
- பேராசிரியர் சுே. வீரோண்டியன்



‘வெங்காயம்’ என்ற வ�கால்லைக் க்ட்காகலை 
இதுெ்ை வெரியகார்கான ெலைருக்கு ஞகாெ்ம் 
ெருெகார; இபகெகாது சிலைருக்கு நிர்மலைகா சீ்காைகா்மன 
ஞகாெ்ம் ெைலைகாம். 

ஆனகால இருெரும் வெங்காயம் என்ற வ�கால்லைப 
ெயனெடுத்தியது வெவகெறு ்காைணத்திற்கா். 

வெரியகார ்னது கெச்சில அடிக்்டி வெங்காயம் என்ற 
வ�கால்லைப ெயனெடுத்துெகார. அது ஏன எனெ்றகு 
அெகை ஒரு விளக்்மும் வ்காடுத்திருக்கி்றகார.

“வெங்காயம் என்றகால வித்து இலலைகா்து; வெறும் 
�்் அச்�வ�காலலின வெகாருள்-வெறுங்காயம்; 
உயிைற்ற உ்ல; வி்் இலலைகா்து; உரிக்் 
உரிக்்த் க்காலைகா்கெ-�்்யகா்கெ ெந்து முடிவில 
சூனிய்மகாய்-வி்் இலலைகா்்ன்்மய்காய்-முடிெது 
எனெது. அது கெகான்றனகெ, ்்வுளும் ்ம்மும் 
ஆகும். இச்வ�காற்ளுக்கு இயற்்ப வெகாருள்்கள 
இல்லை. ் றபிக்கி்றெர்ள் வ�காலலும் வெகாருள்்கான”

ஆ்கெ ்ம்ம், ்்வுள், �காதி இ்ெவயலலைகாம் 
வெறும் ்றபி்ங்ள் அெறறுக்குள் �காைகாம்�ம் என 
எதுவும் இல்லை உரிக்் உரிக்் ஒனறுமிலலைகா்மல 
வ�லெது எனெ்்க் குறிக்்கெ அெர அச்வ�கால்லை 
அடிக்்டி ெயனெடுத்தினகார.

ஆனகால நிர்மலைகா சீ்காைகா்மன வ�ன்ற ஆண்டு டி�ம்ெர 
்மகா்ம் ந்ந்் நகா்காளு்மன்றக் கூட்த்வ்கா்ரில 
வெங் கா யம்  உள்ளிட்  அத்திய காெசிய 
உணவுப வெகாருட்ளின வி்லை ஏற்றம் ெறறிய 
க்ள்விக்கு, “நகான வெங்காயம் பூண்டு �காபபிடும் 
குடும்ெத்திலிருந்து ெைவில்லை” என்றகார.

நிர்மலைகா சீ்காைகா்மன �காரந்் ெகாரபென �மு்ம் 
உள்ளிட் ெலை உயர �காதியினர வெங்காயம், 
பூண்டு மு்லியெற்்ற உணவு்ளில க�ரபெதில்லை. 
ஏவனனில அ்ெ கீழ் �காதி்ளுக்கு உரிய 
உணெகாம், அ்் �காபபிட்கால இெர்ள் சுத்்ம் 
வ்டடுவிடு்மகாம் . உணவில வெங்காயம் பூண்டு 
க�ரக்்கா் உணவுப ெழக்்த்்் அெர்ள் 
வ�காந்்்மகா் ஒனறும் ்ண்டுபிடிக்்வில்லை, 
அது �்மணர்ளி்மிருந்து ்காபபி அடித்்து. 
அ்காெது எபெடி கெ் ்காலைத்தில யகா்ம் என்ற 
வெயரில ெசுக்்்ளக் வ்கானறு ்ந்தூரி கெகாடடுச் 
�காபபிட் இந்் ்ம்கா உத்்்மர்ள் வெௌத்்த்தின 
எழுச்சிக்குப பினனர ்ங்்ள உயரந்்  
� மூ ் ்ம கா ் க்  ் கா ட டி க்  வ ் கா ள் ெ ் ற கு , 
அதிதூய்்்மயகானெர்ள் எனறு நிறுவுெ்றகு 
்மகாடடுக்்றி உண்ெ்் ்விரத்்கார்களகா, 

அக்கெகால்கான ்ங்ள் �காதிய க்மலைகாதிக்்த்்் 
நிறுவுெ்றகுச் �்மணர்ளின உணவுப ெழக்்த்்் 
ஏறறுக் வ்காண்்தும். 

்காய்்றிக்குக் கூ் �காதிச் �காயம் பூசி ஒரு 
ெகுபபு ஒதுக்கி ்ெத்்காலும் வெங்காயம் இனறு 
க்காடிக்்ணக்்கான உ்ழக்கும் வெரும்ெகான்்ம 
்மக்்ளின அன்றகா் உணவுப வெகாருளகா்வும், எதிரபபு 
�க்தி ெழஙகி அெர்ளின உ்ல ஆகைகாக்கியத்்்ப 
ெகாது்காக்கும் உணெகா்வும் இருந்து ெருகி்றது. 

�ரி ந்மது ்்்க்கு ெருகெகாம்; நகாம் இந்் ்மகா் 
இ்ழுக்கு வெங்காயம் எனறு வெயர ்ெத்்்ற்கான 
்காைணங்ள். 

ஒனறு இந்் இ்ழில ்டடு்ை ,  ்வி்், 
வ்மகாழிவெயரபபு, சிறு்்் எதுெகா் இருந்்காலும் 
அ்ன உடவெகாருள் �்மத்துெத்திறகு எதிைகா்க் 
்ட்்்மக்்பெடடுள்ள �காதி, ்ம்ம், ்்வுள், 
�்மத்துெத்திறகு எதிைகான க்சியம், ஆடசி அதி்காைம் 
எதுெகா் இருந்்காலும் �்மை�ம் இனறி அ்்னத் 
க்காலுரித்து அ்ெ  உள்ளீ்ற்ற்ெ எனறு 
நிறுவுெ்கா் அ்்மயும். 

வ ெ ரி ய கா ரி ய ் லை  உ ரு ெ கா க் கி ய ெ ர ் ள் 
உணரந்திருக்்க்கூடிய ்ருத்து ‘ெகாரபெனர்ள் 
எ்்வயலலைகாம் நலலைது எனறு வ�காலகி்றகார்களகா 
அ்ெ ந்மக்குத் தீ்்மயகான்கா்கெ இருக்கும், 
அக்�்மயம் அெர்ள் எ்்வயலலைகாம் தீயது என்ற 
பிைச்�காைம் வ�ய்கி்றகார்களகா, ஒதுக்குகி்றகார்களகா அது 
ந்மக்கு நன்்ம ்ைக்கூடிய்கா் இருக்கும்’. எனகெ 
இவவி்ழின ்மறவ்றகாரு கநகாக்்ம் ஆதிக்் �க்தி்ளகால 
்ங்ள் க்மலைகாதிக்்த்்் நிறுெ, சுயநலைத்திற்கா் 
திட்மிடடு இருட்டிபபு வ�ய்யபெடும், பிறெடுத்்பெட், 
்காழ்த்்பெட், சிறுெகான்்மயின உ்ழக்கும் 
்மக்்ள், வெண்்ள் ஆகிகயகாரின �மூ், அைசியல, 
வெகாருளகா்காை க்மம்ெகாடடிற்கா், வெங்காயத்்்ப 
கெகான்ற அெசிய்மகான ஆகைகாக்கிய்மகான ்ருத்துக்்்ள, 
வ�ய்தி்்ள அெர்ளி்ம் �ரியகா்க் வ்காண்டு 
க�ரபெது ஆகிய்ெயகாகும். 

உலை்ம் முழுெதும் �மூ், வெகாருளகா்காை �்மத்துெம் 
என்ற இலைடசியத்்் அ்்ெ்ற்கா்ப ெலை க்காடி கெர 
்ங்ளகால இயன்ற அளவில ெலகெறு முயறசி்்ள 
க்மறவ்காண்டு ெருகி்றகார்ள். எங்ளின இந்் 
்மகா் இ்ழும் அத்்்்ய முயறசியின ஒரு சிறு 
துளிகய. எங்ளின முனவனடுபபு வ்கா்ரெ்றகு 
உங்ள் அ்னெரின ஆ்ை்ெயும், ஊக்்த்்்யும் 
ெழஙகு்மகாறும் க்டடுக்வ்காள்கிக்றகாம். 
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- ஆசிரியர குழு 



சனாதன இந்தியாவைத் தனது 
அறிைாற்றல் மூலம் ஜனநாயக 
இந்தியாைாக மீள் கட்டுமானம் சசயததில் 
புரட்சியாளர் அம்்பேத்கரின் பேங்கு 
அளபபேரியது. போர்பபேனியத்துக்கும் 
பேவுத்தத்துக்கும் இவை்யயான 
்போராட்ை்ம இந்திய ைரலாறு 
என்பேவத நிறுவி இந்திய ைரலாறறுத் 
தைத்தில் புதிய திருபபுமுவனவய 
உண்டு பேண்ணியைர் அைர். இன்று 
நாம் கண்டு ைரும் போர்பபேனியத்துக்கும் 
ஜனநாயகத்துக்குமான ்போராட்ைம் 
என்பேதுகூை இந்த ைரலாறறின் 
சதாைர்ச்சிதான். இங்கு ஜனநாயகத்தின் 
இைத்தில் பேவுத்தத்வதத் சபோருத்துகி்றார் 
அம்்பேத்கர்.

சமூகத் தளத்தில் இந்துக்கள் ஜனநாயகபபேைாமல் இருபபேதறகுக் 
காரணம் அைர்கள் பின்பேறறி ைரும் இந்துமதம்தான். 
சமத்துைமின்வம்ய இந்து மதத்தின் உள்ளைக்கம். 
பி்றபபின் அடிபபேவையிலான ஏற்றத் தாழவைக் கறபிக்கும் 
ைர்ண முவ்ற்ய அதன் அடியாதாரமான ்காட்போடு. 
ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் ்மலாக இந்தக் ்காட்போட்வை 
உள்ைாங்கிக் சகாண்டிருக்கும் ஒரு (இந்து) சமூகத்திைம் 
நம்மால் எபபேடிச் சமத்துைத்வத எதிர்போர்க்க முடியும்? 

இந்து மதத்தில் ்தான்றி மவ்றந்த சீர்திருத்தக்காரர்கள், 
மகாத்மாக்கள் எைரும் ைர்ணக் ்காட்போட்வைத் தகர்க்க 
முறபேட்ைைர்களாக இல்வல, காந்தியார் உட்பேை! மூை 
நம்பிக்வகவயயும், பிற்போக்குத்தனத்வதயும் எதிர்த்து 
மட்டு்ம அைர்களால் கிளர்ச்சி சசயய முடிந்தது. 
அதிகபேட்சமாக அைர்களால் ‘தீண்ைாவம ஒழிபபு’ ்பேச 
முடிந்தது. அவைள்ை.! தீண்ைாவம என்பேது ைர்ண/ஜாதி 
அவமபபு முவ்றயின் விவளவுதான் என்பேவதயும், விவளவை 
எதிர்பபேவத விடுத்துக் காரணத்வதத் (ைர்ணம்/ஜாதி) 
தகர்பபேதில்தான் முழுவமயான தீர்வு அைங்கியுள்ளது 
என்பேவதயும் அைர்கள் உணர ம்றந்துவிட்ைனர். அல்லது 
உணர்ந்தும் துணிச்சல் இன்றிப பின்ைாங்கி விட்ைனர்.

ைரலாறறில் முதல்முவ்றயாக ைர்ணக் ்காட்போட்வை 
உறுதியாக எதிர்த்து நின்று ்போர் சதாடுத்தைர் புத்தர். 
பேவுத்தமும், சமணமும் ்ைத மதத்தின் ்ைள்விகவளயும், 
உயிர்பபேலிகவளயும் எதிர்த்து நின்று அஹிம்வசவய 
ைலியுறுத்தின என்்றாலும் ைர்ணக் ்காட்போட்வை புத்தர் 
அளவுக்கு மகாவீரர் எதிர்த்து நிறகவில்வல. போர்பபேனியத்தின் 
சைறுபபு புத்தர் மீ்த அதிகம் பேடிந்திருந்தது. அந்த 
சைறுபபு போர்பபேனிய இலக்கியங்களில் சைளிபபேட்ைது. 
இராமாயணத்திலும், மகாபோரதத்திலும் பேவுத்த பிக்குகள் 
மிகவும் தரக்குவ்றைாகச் சித்தரிக்கபபேட்ைார்கள். 
தீண்ைாவமக்கான மூலகாரணங்களில் ஒன்்றாக 
பேவுத்தர்களின்போலான சைறுபபும் இருந்திருக்கக்கூடும் 
என்கி்றார் அம்்பேத்கர்.

புத்தர் போர்பபேனியத்வத எதிர்த்த்தாடு மட்டும் நில்லாமல் 
அதறகு மாற்றாகச் சமத்துைத்வதயும், ஜனநாயகத்வதயும் 
உள்ளைக்கமாகக் சகாண்ை ஒரு புதிய ்காட்போட்வை 
முன்வைக்கி்றார். புத்தரின் ்காட்போடு பேகுத்தறிவை, 
அறிவியவல அடிபபேவையாக சகாண்ைது. மற்ற மதத் 
தவலைர்களிைம் இருந்து புத்தர் இங்குதான் ்ைறுபேடுகி்றார். 

சரவணப்பெருமாள்

அம்்பேத்கரின் பேவுத்த ஜனநாய்கம்
தன் சசால்்ல இறுதியானது என 
மற்றைர்கள் கூறி ைருவகயில், தான் 
சசால்லிவிட்்ைன் என்பேதறகாக்ை 
ஒன்வ்றக் கண்வண மூடிக்சகாண்டு 
பின்பேற்றத் ்தவை இல்வல எனக்கூறி, 
பேகுத்தறிவுக்கும், சுதந்திரச் சிந்தவனக்கும் 
இைமளிக்கி்றார் அைர். புத்தரின் 
போர்வையில், மதத்தின் ்நாக்கமானது 
ஒரு மனிதன் மறச்றாரு மனிதனிைம் 
எபபேடி நைந்து சகாள்ள ்ைண்டும் 
என்பே்தாடு சதாைர்புவையது . 
மா்றாகக் கைவுவள அவைைது மதத்தின் 
்நாக்கமாகாது என்பே்த புத்தரின் 
நிவலபபோடு. அைர் ஆன்ம ைாதத்வத 
மறுக்கி்றார். பி்றபபின் அடிபபேவையில் 
ஒரு மனிதவனத் தாழைாக நைத்தும் 
கயவமத்தனத்வத அைர் கடுவமயாகச் 
சாடுகி்றார் .  போர்பபேனியத்தால் 

ஒடுக்கபபேட்ை சபேண்களும், தாழத்தபபேட்ை ஜாதியினரும் 
சங்கத்தில் ்சர்ந்து பிக்குகளாகும் உரிவமவய ைழங்குகி்றார் 
புத்தர். புத்தவரப பேறறிப சபோதுைாக நாம் அறிந்து 
வைத்திருக்கும் சசயதிகளில் இருந்து விலகி அைரின் 
உண்வமயான ்போதவனகவள அறிய முறபேை ்ைண்டும். 
சமூக ைாழவை ஒழுங்கவமக்கும் மதமானது சுதந்திரம், 
சமத்துைம், ச்காதரத்துைம், அறிவியல், பேகுத்தறிவு 
ஆகிைறவ்ற ைலியுறுத்தும் ைவகயில் கட்ைவமக்கபபேட்டிருக்க 
்ைண்டும். ்மறசசான்ன விழுமியங்கவள உள்ளைக்கி்ய 
பேவுத்தம் கட்ைவமக்கபபேட்டுள்ளது.

புத்தவரத் தனது அறிசைாளி ஆசானாக ஏறறுக்சகாண்ை 
புரட்சியாளர் அம்்பேத்கர் அைரின் பேகுத்தறிவுக் கருத்துக்கவள 
இந்திய அரசவமபபின் அடிபபேவையாகக் சகாண்டு 
கட்டிசயழுபபினார். தன்னுவைய மதக் கருத்துக்கவள 
காலச் சூழலுக்கு ஏறபே தகைவமத்துக் சகாள்ளலாம் எனும் 
சுதந்திரத்வத ைழங்குகி்றார் புத்தர். புத்தரின் இ்த கருத்வத 
ஒட்டி்ய அம்்பேத்கரும் “இந்த அரசியல் சாசனம் தை்றற்றது 
என்்்றா, இறுதியானது என்்்றா இந்தச்சவபே முத்திவர 
குத்தவில்வல... அரசியல் சாசனத்வதத் திருத்துைதறகு 
மிகவும் எளிதாக நவைமுவ்றகள் அளிக்கபபேட்டுள்ளன.” 
என்கி்றார். அரசவமபபுச் சட்ைைவரவைச் சமர்பபித்து 
ஆறறிய உவரயில் நாைாளுமன்்ற நவைமுவ்றகவளப 
பேவுத்த சங்கங்க்ளாடு ஒபபிடுகி்றார். அந்த உவரயின் 
சரிபோதி “சமத்துைம், சுதந்திரம், ச்காதரத்துைம்”  
ஆகியைறறின் முக்கியத்துைத்வத விளக்கும் ைவகயி்ல 
அவமந்திருந்தது. இந்தத் தத்துைத்வதப புத்தரிைம் இருந்து 
சபேற்றதாக அம்்பேத்கர் ்ைச்றாரு இைத்தில் குறிபபிடுகி்றார். 
அரசியல் தளத்தில் ஜனநாயகத்வத சைன்ச்றடுத்துவிட்ை 
நாம் “சமூக மறறும் சபோருளாதார ைாழவில் சமத்துைத்வத 
எவைளவு காலம் மறுக்கப ்போகி்்றாம்?” எனும் ைலிவமயான 
்கள்விவய முன்வைக்கி்றார் அம்்பேத்கர். அம்்பேத்கரின் 
இந்தக் ்கள்விக்கு நாம் இன்னும் ்நர்வமயான முவ்றயில் 
பேதில் அளிக்க முடியாதைர்களாகத்தான் இருக்கி்்றாம்.

்பேராசான் புத்தரும், புரட்சியாளர் அம்்பேத்கரும் 
சமூக சமத்துைத்வத நிவலநிறுத்த்ை தங்களின் 
ைாழவை அர்பபேணித்துக் சகாண்ைைர்கள். பேவுத்தத்வத 
ைழவமயான மதங்களில் இருந்து ்ைறுபேடுத்தி அவத  
ஜனநாயகத்தின் ைடிைமாக நமக்கு அவையாளம் 
காட்டுகி்றார் அம்்பேத்கர். சமத்துைச் சமுதாயத்திறகான 
அ்றவியல் கருத்துக்கவளப பேவுத்த்ம ைழங்குகி்றது 
என்பே்த அம்்பேத்கரின் துணிபு.
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சமத்துைம், ச்காதரத்துைம், சுதந்திரம் இம்மூன்று்ம 
ஒவசைாரு மனிதனுக்கும் பி்றபபுரிவம என்று 18ஆம் 
நூற்றாண்டின் இறுதியில்  பிரான்ஸ் ்தசம் உலகுக்்க 
ைழிகாட்டியது.

பிரான்ஸில் மன்னராட்சி ஒழிந்து மக்களாட்சி 
மலர்ந்த்போது, நம் தமிழகத்தில் சனாதனக் சகாள்வக 
என்கி்ற சமத்துைமற்ற, ச்காதரத்துைமற்ற  போர்பபேனியம் 
ஆதிக்கம் சசலுத்திசகாண்டு இருந்தது.

சனாதனம் என்பேது சைறும் நால்ைருணப பிரிவிவன 
மட்டுமன்று,  மனிதத்தன்வமயற்ற மூைச்சமூகமாக 
மனிதர்கவள மாறறி வைத்த  சகாடுஞ் சித்தாந்த்ம 
சனாதனம்.

சனாதனம் சபேறச்றடுத்த பிசாசுகளாய ஆயிரக்கணக்கான 
சாதிகள் நாடுமுழுக்க நவை்போை  திக்கற்ற சமூகமாய 
நம் சமூகம் ைாழந்த காலகட்ைத்தில் தான், திராவிைச் 
சிந்தவன மலரத்சதாைங்கியது.

திராவிைம் என்பேது சமாழிவய, இனத்வதக் குறிக்கும் 
சசால்லாக ்மறகத்திய அறிஞர்கள் எல்லீஸ், ஹட்சன், 
கார்ல்டுசைல், ஜி.யு.்போப ்ஜ.எச்.சநல்சன், மவுண்ட் 
ஸ்டூைர்ட் ்போன்்்றார் பேயன்பேடுத்தி இருந்தாலும், 
திராவிைம் என்்ற சசால்லுக்குச் சமூகநீதி அரசியல் 
அவையாளத்வத 19ஆம் நூற்றாண்டு இறுதியில் 1885இல்  
பேண்டிதர் அ்யாத்திதாசர், சரைசரண்ட் ஜான்ரத்தினம் 
இவணந்து திராவிைப போண்டியன் என்கி்ற இதழ 
சைளியிட்டு அத்துைன்  சமூக இயக்கமாக ‘திராவிை 
மகாஜன சவபே’ என்கி்ற அவமபவபேயும் உருைாக்கித் 
திராவிைம் என்பேவதக் கருத்தியலாக்கினார்கள்.

போர்பபேனியக் கருத்தியலுக்கு ்நசரதிராகத் திராவிைக் 
கருத்தியல் கட்ைவமக்கபபேட்ைது அது 1908இல் 
்காவில்பேட்டியில்  சதாைங்கபபேட்ை திராவிைர் கழகம் 
முதல்,   திராவிைர் மாணைர் விடுதி, திராவிைன் 
பேத்திரிக்வக, திராவிைப பேள்ளி என்று சாதி்பேதமற்ற 
போர்பபேனரல்லா்தார் அவனைவரயும் ஒன்றிவணக்கும் 
சசால்லாக தமிழகத்தில் ைலம் ைருகி்றது திராவிைம்.

சபேரியார் காங்கிரஸ் கட்சிவய விட்டு சைளி்யறிப 
போர்பபேன ஆதிக்கத்வத ஒழிபபே்த என் முழு்ைவல 
என்று அறிவித்துவிட்டுப போர்பபேனர்களுக்கு எதிரான 
ைலுைான அவமபவபேக் கட்ைவமக்கத் திராவிைத்வதப 
பேயன்பேடுத்தினார்“ஆரியர்கள் இந்நாட்டுக்குள் எப்போது 
ைந்தார்க்ளா அப்போ்த ஆரியர் Vs திராவிைர் 
்போராட்ைங்கள் சதாைங்கிவிட்ைன. ஆரிய ்ைதம், ஆரிய 
ஆதிக்கம், ஆரியப பிரச்சார சபோ, ஆரிய ைர்ணாசிரம 
தர்மப பிரச்சார சபோ என்கி்ற ஆதிக்கம் எதுைவரயில் 
இந்நாட்டில் இருக்கு்மா அதுைவர நமது திராவிை 
முன்்னற்ற இயக்கம் இருந்துைர ்ைண்டியது தான்.

அத்துைன் மதம் என்று சசால்லிக்சகாண்டு ்ைதம், 
சாஸ்திரம்,  ஸ்மிருதி, ஆகமம், புராணம் முதலியவைகள் 
்பேரால் ஆரியப பிரச்சாரம் சசயது ைரும் ைவரயில் 
திராவிைமும் இருந்துசகாண்்ை இருக்கும் என்று 26-
6-1927இல் ்காவில்பேட்டியில் நைந்த 18ைது திராவிைர் 
கழக மாநாட்டில் சபேரியார் ்பேசினார்.” போர்பபேனர்கவள 
ஆரியர் என்்ற சசாறகளி்ல சபேரியார் அவழக்கி்றார். 
அந்தக் காலகட்ைத்தில் போர்பபேனர்களும் தங்கவள 
ஆரியர் என்்்ற அவழத்துக்சகாண்ைனர். ஆங்கில இந்து 

எழுக திராவிடம்!
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நா்ளடு இந்தியாவை ஆரிய ைர்த்தம் (ஆரிய ்தசம்) 
என்்்ற எழுதிைந்தது. இசதல்லாம் போசிச ஹிட்லர்  
நாங்கள்  ஆரிய இனம்,  நாங்கள் தான் உயர்ந்தைர்கள், 
எங்கள் விந்்த உயர்ந்தது என்று சசால்லி உலவக்ய 
சகாவலக்களமாக்கி, ஆரியன் என்்றா்ல ஆபேத்தானைன் 
என்்ற போர்வை உலகம் முழுக்க பேரவிய்போது நம் நாட்டு 
ஆரியர்கள் தங்களின் இன்சனாரு சபேயரான பிராமணன் 
என்்ற சசாறகளில் தங்கவள அவழத்துசகாண்ைார்கள். 
சபேரியா்ரா பிராமணர் என்பேதறகுப பேதில் அைர்களின் 
சதாழிறசபேயரான போர்பபேனர் என்று  ஆரியர்கவள 
அவழக்கத் சதாைங்கினார்.

சபேரியாவரப சபோருத்தைவர நாம் ்ைறு போர்பபேனர் 
்ைறு என்்ற அடிபபேவைச் சித்தாந்த்ம அைர் அரசியலாக 
இருந்தது. போர்பபேனவர ்ைறுபேடுத்திக் காட்டுைதன் மூல்ம 
சாதி,மத, கைவுள்,சாஸ்திர புராணங்களின் சதால்வலயில் 
இருந்தும்,சகாடுவமயில் இருந்தும் மக்கவளக் காக்க 
முன்்னற்ற முடியும் என்பே்த சபேரியாரின் போர்வையாக 
இருந்தது.அத்துைன் சபேரும்போன்வம மனித சமூகத்தின் 
குருட்டுப பேழக்கமாக இருந்துைந்த மூைநம்பிக்வககள்,  
சபோருள்சதரியாத சைங்குகள்,  மதத்தின் ்பேரால் 
நைக்கும் சைறுபபு பிரச்சாரங்கள், சபோருளாதாரம் 
சார்ந்த ஏற்றத் தாழவுகள், ஆகியைறவ்ற அகறறி மக்கள் 
யாைரும் ஒ்ர சமூகமாக சமத்துைமாக ைாழைவத 
்நாக்கிப பேரபபுவர சசயைதறகுத் திராவிைம் என்கி்ற 
கருத்திவலத் தன் ஆயுதமாகக் வகயாண்ைார்.

சாதியற்ற போர்பபேனரல்லா்தார் கூட்ைவமபவபேப 
போர்பபேனியத்திறகு எதிராக  ைலுைாகக் கட்ைவமத்துப 
சபேயருக்குப பின்னால் இருந்த  சாதிபபேட்ைத்வத நீக்கி 
போர்பபேனர்களின் பிரித்தாளும் சூழச்சிக்குச் சாவுமணி 
அடித்தது சபேரியாரின் திராவிைக் களச்சசயல்போடு. கல்வி, 
அரசு ்ைவலைாயபபு,  ைகுபபுைாரியான பிரதிநிதித்துைம் 
(அ) இைபபேங்கீடு என்று இந்தச் சமூகத் தளத்தில் 
போர்பபேனரல்லா்தார்க்கு   மறுக்கபபேட்ை அவனத்வதயும் 
்போராடி அவனைருக்கும் அவனத்தும் கிவைக்கப 
சபேரியார் தன் ைாழநாள் முழுக்கப பேயணபபேட்ைார்.

சமூக மாற்றம், அரசியல் மாற்றத்திறகு மட்டுமில்லாமல் 
சபேண்கள்  ஒன்றும் ஆணின் அடிவமயல்லர் என்பேவதப 
சபேண்களுக்கு உணர்த்தி சபேண்களுக்கான உந்துசக்தியாகப 
சபேரியாரின் ்பேச்சும் சசயலும் இருந்தன.இபபேடி 
திராவிைத்தாலும்,  சபேரியாராலும் நூற்றாண்ைாகத்  
தமிழகத்தில் கட்ைவமக்கபபேட்ை சமூகநீதிவய இந்த  
2020ஆம் ஆண்டில் இந்துத்துை, போசிச சக்திகளின் ஊைக 
பேலத்தாலும், மதசைறுபபு அரசியலாலும் சிவதந்துவிைாமல் 
நாம் காபபேற்ற்ைண்டும் என்்றால் சபேரியார் வகயில் 
எடுத்த திராவிைக் கருத்தாக்கம் மீண்டும்  தமிழகம் 
முழுக்கப பேரை்ைண்டும்.

இக்ாஸ் உசசன்
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1938-இல் இந்தி எதிர்ப்புக் கிளர்ச்சியின்பணாது,  
அஞ்ணாவெஞ்ன அழகிரி்ணாமி தரைரையில்,  

திருச்சியிலிருந்து வ்னரனைக்குக் ்ணால்ெரையணா்்ெ  
ெந்து ்்ர்ந்த தமிழர் வபரும்பரை!! (திைணாவிை ெணாடு, 02.04.1950)



‘அதிகாரம்’ என்பேவதப  பேறறி உலக அளவில் இரண்டு 
ைவகயான சிந்தவன மரபுகள் உள்ளன. ஒன்று ்மக்ஸ் 
சைபேர் கூறுைது ்போல ‘அதிகாரசமன்பேவத ஒரு தனி 
நபே்ரா அல்லது சிறு குழு்ைா தனது விருபபேங்கவள 
நிவ்ற்ைறறிக் சகாள்ைதறகான சசயல்போட்டில் ஒட்டுசமாத்த 
சமூகத்வத்ய ஈடுபேைச் சசயைதறகான கருவி’ என்கி்றது. 
அதாைது ஆதிக்க ைர்க்கத்தின் நலன் காக்க்ை அதிகாரம் 
பேயன்பேடும் என்கி்றது இந்தத் தரபபு.

மறச்றாரு ைவகயான சிந்தவனப ்போக்கு, அதிகாரம் 
என்பேது ஏ்தா சிலருக்கு மட்டு்ம உரியது அன்று, அது 
ஒட்டுசமாத்த சமூகத்திறகும் உரியது என்கி்றது.

ஒரு சமூகத்தில் உருைாகின்்ற உயரிய விழுமியங்கள், 
ஒரு கூட்டு இலட்சியத்வத உருைாக்கும். அச்சமூகத்தின் 
விழுமியங்கள் மறறும் இலட்சியங்களின் அடிபபேவையில் 
அதவன முன்்னறறுகி்்றாம் என ைாக்குறுதி ைழங்கும் 
அரசியல் கட்சியிைம் தன்வன ைழிநைத்திச் சசல்லும் 
அதிகாரத்வத அச்சமூகம் ைழங்குகி்றது. அதன்மூலம் 
அச்சமூக்ம அதிகாரம் மிக்கதாக மாறுகி்றது.

உ த ா ர ண ம ா க  ் ம ற க த் தி ய  ந ா டு க ள் 
சபோருள்முதல்ைாதத்வதத் தங்கள் விழுமியமாகவும், 
சபோருளாதார முன்்னற்றத்வத இலட்சியமாகவும் 
சகாண்டு இருந்ததால் அதவன உறுதிபபேடுத்தக்கூடிய 
ஆட்சியாளர்களிைம் அதிகாரத்வத ைழங்கி இன்று 
அதிகாரமிக்க முன்்னறிய சமூகங்களாக மாறின.

சரியான விழுமியங்கள், உயர்ைான கூட்டு இலட்சியம் 
நிலவுகின்்ற ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஆட்சியியாளர்களுக்கு 
ைழங்கபபேட்டுள்ள அதிகாரம் என்பேது ைங்கியில் உள்ள 
வைபபு நிதிவயப ்போன்்றது. மக்கள் ைாடிக்வகயாளர்கவளப 
்போன்்றைர்கள். ைங்கியின் மீது நம்பிக்வக இழந்தால் 
ைாடிக்வகயாளர்கள் தங்களின் வைபபு நிதிவயத் திருபபி 
எடுத்துக் சகாள்ைது ்போன்று, ஆட்சியாளர்களின் மீது 
நம்பிக்வக இழந்தால் ்தர்தல் மூலம் மக்கள் அைர்கள் 
ைழங்கிய அதிகாரங்கவள மீண்டும் எடுத்துக் சகாள்ைார்கள்.

இந்த இரண்ைாைது ைவகச் சிந்தவனப ்போக்கின் 
சாராம்சம், அதிகாரம் சமூக ்மம்போட்டிறகாகவும் 
பேயன்பேைக்கூடும் என்பேதாகும்.  இந்த இரு்ைறு ைாதங்களில் 
இதுதான் சரி என்று அறுதியிட்டுக் கூறிவிை முடியாது. 
இரண்டு தரபபுக்கும் நியாயம் கறபிக்கக் கூடிய உதாரணங்கள் 

அண்ா அரசியல் அதி்காரம!
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இருக்க்ை சசயகின்்றன. கைந்த இரண்ைாயிரம் ஆண்டு 
கால இந்திய ைரலாறு முதல் தரபபிறகான சரியான 
எடுத்துக்காட்டு. ஏசனனில் இங்கு அதிகாரம் என்பேது 
உயர்சாதி என்கி்ற சிறு குழுவின் நலவனக் காக்க மட்டு்ம 
பேயன்பேடுத்தபபேட்ைது.

அ்த சமயம் இந்திய சமூகப பேரபபில் அதிகாரம் 
என்பேது சமூக ்மம்போட்டிறகாகவும் பேயன்பேைக் கூடும் 
என்கி்ற மறச்றாரு தரபபிறகு நியாயம் கறபிக்கும் விதத்தில் 
்தர்தல் அரசியலில் களம் புகுந்தைர் அறிஞர் அண்ணா.

ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாகச் சாதி என்னும் 
இருட்ைவ்றயில் கட்டுண்டு கிைந்த தமிழர்களின் ைாழவில் 
பேகுத்தறிவு ஒளி வீசி, சுயமரியாவத உணர்வூட்டி,  சமத்துை 
சமூகத்திறகான உயர்ந்த விழுமியத்வத விவதத்தைர் 
தந்வத சபேரியார். அைர் உருைாக்கிய இலட்சியம் 
்நாக்கிய பேயணத்வத ைழிநைத்த, தமிழச் சமூகத்தால் 
தங்கள் நம்பிக்வகவய, அதிகாரத்வத முதலீடு சசயயத் 
்தர்ந்சதடுக்கபபேட்ைைர்தான் அறிஞர் அண்ணா. 

ஆனால், அறிஞர் அண்ணா சமூக சீர்திருத்தத்திறகு 
முன்னுரிவம தராமல் அரசியல் சீர்திருத்தத்திறகு முன்னுரிவம 
தந்து விட்ைார் என இன்்றளவும் விமர்சிக்கபபேடுகி்றார். 
அரசியல் சீர்திருத்தமா? சமூக சீர்திருத்தமா? என்்ற 
விைாதத்வத ை்றட்டுத்தனமான ஒன்று என்று விமர்சிக்கி்றார் 
அண்ணல் அம்்பேத்கர். அைர் கூறுைதாைது: “ஒரு சமூகம் 
ைளர்ச்சி சபே்றவும் முன்்னற்றம் அவையவும் பேல்்ைறு 
ைழிமுவ்றகவளக் வகயாள ்ைண்டியிருக்கும். ஒவசைாரு 
ைழிமுவ்றக்கும் ஒரு முக்கியத்துைம் இருக்கும். அைறவ்ற 
நவைமுவ்றபபேடுத்தும்்போது முதலில் இது, அடுத்தது 
இது என்ச்றல்லாம் ைரிவசபபேடுத்த முடியாது” (நான் 
இந்துைாக சாகமாட்்ைன், 5ஆம் பேதிபபு, பேக்கம் 66).

அம்்பேத்கர் தன்னளவில் சமூக மாற்றத்திறகுத்தான் 
முதலிைம் சகாடுப்பேன் என்று கூறியிருந்தாலும் மற்ற 
தளங்களிலும் சதாைர்ந்து மாற்றத்திறகான சசயல்போடுகள் 
நவைசபே்ற ்ைண்டும் என்பேதில் உறுதி காட்டுகி்றார். 
நிலச்சுைான்தார்களும், சாஸ்திரிகளும், ஆச்சாரியார்களும் 
அரசியலில் ்கா்லாச்சிய காலகட்ைத்தில், தந்வத 
சபேரியார் சமூக தளத்தில் சாமானிய மக்களுக்குள் 
விவதத்த சமத்துை இலட்சியத்வத அரசியல் தளத்திலும் 
முன்சனடுத்துச் சசல்ைதறகான  சைறறிைம் இருக்க்ை, 
அதன் முக்கியத்துைம் உணர்ந்து அபசபோறுபவபே ஏறபேதறகாக, 
சபேரியாரிை்ம முரண்பேட்டுத்  தனி இயக்கம் கண்ைைர் 
அண்ணா. 

அதுைவர இருந்த அரசியல் தவலைர்கள் ்போல நான்தான் 
உங்கவளக் காபபோற்ற முடியும் என்்ற சதானியில் மக்கவளத் 
தனக்கு ஆதரைளிக்க ைறபுறுத்தியைரில்வல அண்ணா. 
மக்களிைமிருந்து கறறு, அைர்களிைமிருந்து இயக்கத்வதக் 
கட்ைவமத்து, சாமானிய மக்களின் பிரதிநிதியாக்ை 
தன்வன நிறுவிக் சகாண்ைார். 

அரசியல் தளத்தில் எங்சகல்லாம் அதிகாரம் 
குவிக்கபபேட்டுள்ள்தா அத்தவனயும் தகர்த்துப பேரைலாக்க 
ஓங்கி ஒலித்தது அைரது குரல். அதிகாரத்வதச் சாமானிய 
மக்களுக்கும் சநருக்கமானதாகக் சகாண்டுைர அைர் 
முன்சமாழிந்த ைழிமுவ்றகள்தான் மத்திய அரசின் 
அதிகாரத்வத எதிர்க்கும்  மாநில சுயாட்சி ்காரிக்வக, 
இருசமாழிக் சகாள்வக, நிலச் சீர்திருத்தத்திறகான அைரது 
ஆதரவு, சமூக நலத் திட்ைத்திறகு அைர் சகாடுத்த 
முக்கியத்துைம் ஆகியவைசயல்லாம். 

குண. சந்திரசசகர்

த�ொடர்ச்சி 8ஆம் பக்கம் 
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மக்கள் மன்்றம், சட்ைமன்்றம், நாைாளுமன்்றம் என 
அைர் தைம் பேதித்த அத்தவன இைங்களிலும் அதிகாரக் 
குவிபவபே அடித்து சநாறுக்கும் ்ைவலவய்ய சசயதார் 
அண்ணா. 

நாைாளுமன்்றத்தில் தனது முதல் ்பேச்சி்ல்ய, 

‘்தசம் என்்றால் என்ன என்்ற மறுசிந்தவனக்கு 
மறுமதிபபீடு, மறு வியாக்கியானங்களுக்கான ்நரம் 
ைந்துவிட்ைது’ என்று ்பேசி நாசைங்கும் அதிர்ைவலகவளக் 
கிளபபியதும், 

முதல்முவ்ற சட்ைமன்்ற உறுபபினராக இருந்த்போ்த 
‘சட்ைத்தின் மூலம் மட்டும் ்தசிய சகௌரைத்வத 
நிவலநிறுத்திை முடியாது’ என முழங்கியதும், 

சாதி, மதம், ்தசியம் என எந்த ைடிைத்தில் ஆதிக்கம் 
திணிக்கபபேட்ைாலும் அைறவ்றத் தகர்த்சதறியும்  
சபேரியாரின் சுயமரியாவத, சமூகநீதிக் சகாள்வக ைழங்கிய 
உந்துவிவசயால்தான். இன்று தமிழநாடு இந்தியாவின் 
ைளர்ச்சிப போவதயில் இருந்து ்ைறுபேட்டு அவனைவரயும் 
உள்ளைக்கிய ஜனநாயகத் தன்வம ைாயந்த ைளர்ச்சிப 
போவதயில் பேயணிக்க அது்ை காரணம்.

காஞ்சிபுரத்தில் எளிய சநசவுக் குடும்பேத்தில் பி்றந்த 
அண்ணாதுவர என்னும் அந்தச் சிறிய உருைம் அதுைவர 
தமிழக ஆட்சி அதிகாரத்தில் ்கா்லாச்சிய போர்பபேனிய 
ஆதிக்கத்வத வீழத்தி ஆட்சிவயப பிடித்தது என்பேது 
அதிகாரத்தின் மீது உள்ள ஆவசயால் அன்று, சமூகநீதிக் 

சகாள்வகவய அரசியல் அரியவண ஏற்ற ்ைண்டிய 
்ைண்டிய ைரலாறறுத் ்தவைவய மக்களிைம் சகாண்டு 
சசன்று அைர்களின் நம்பிக்வகவய மூலதனமாகப 
சபேற்றதனால்தான். அைரது தவலவமயிலான இயக்கம் 
சபேற்ற அதிகாரம் என்பேது சாமானியனின் அதிகாரம். 

தனக்குக் கிவைத்த அதிகாரம் என்பேது ஒட்டுசமாத்த 
உவழக்கும் சமூகத்திறகான அதிகாரம் என்பேவதயும் 
உணர்ந்ததா்லா என்ன்ைா அைர்

“அண்ணாதுவர சகாண்டு ைந்தைறவ்ற எல்லாம் 
மாற்ற ்ைண்டும் என்று எண்ணும் ்போ்த மக்கள் 
சைகுண்டு எழுைார்க்ள! என்்ற அச்சமும் கூை்ை 
ைரும் இல்வலயா? அந்த அச்சம் இருக்கி்ற ைவரயில் 
இங்்க யார் ஆண்ைாலும் அண்ணாதுவரதான் இந்த 
நாட்வை ஆள்கி்றான் என்று சபோருள்!” எனத் துணிந்து 
சசான்னார். 

தமிழச் சமூகத்தில் பேகுத்தறிவு, சுயமரியாவத, சமூகநீதி 
என்னும் உயரிய லட்சியங்கவள விவதத்த சபேரியார் 
என்னும் அடிக்கட்டுமானம் மீதுதான். அண்ணா ஆட்சி 
அதிகாரத்வத கட்டிசயழுபபினார்.  

அண்ணா ைகுத்த ைழியில் சபேரியார் விவதத்த 
லட்சியங்களில் இருந்து ைழுைாமல், தனக்குக் கிவைத்த 
அதிகாரம் ஒவசைாரு சாமானிய மக்களின் அதிகாரம் 
என்பேவத இன்வ்றய ஆட்சியாளர்களும், ஆட்சிக்கு ைர 
விரும்புபேைர்களும் ம்றபபோர்க்ளயானால், தமிழச் சமூகம் 
தங்கள் நம்பிக்வகயின் மூலம் அைர்களுக்கு  ைழங்கிய 
அதிகாரத்வத திரும்பேப சபேறறுக் சகாள்ளும், மீண்டுசமாரு 
அண்ணா உருைாகும் ைவர.

7 ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 



சமூக நீதி சார்ந்த  
சி்ந்தனைகனை இனைய 

்தனைமுனையிைரிடம் ககாண்டு 
கசலை வேண்டியது இன்று நமது 
முன்ைால இருக்கும் ்தனையாய பணி. 
முக்கியமாக, கிராமஙகளில அத்தனகய 
பணிகள் இன்றியனமயா்தனே. அ்ந்த 
முயற்சியில திருகநலவேலி மாேடடம், 
க்தற்கு புலிமான்குைம் கிராமதன்தச் 
வசர்ந்த இனைஞரகள் ஈடுபடடுள்ைைர. 
கட்ந்த 25.08.2020 அன்று, 
கிராம மக்களின் ஒததுனைப்புடன் 
‘அம்வபதகர –- கபரியார 
படிப்பகம்’ க்தாடஙகப்படடுள்ைது. 
படிப்பகததிற்காகக் கருஞசடனடப் 
பதிப்பகததிலிரு்நதும், ்தலித முரசு 
இ்தழிலிரு்நதும் நன்ககானடயாகப் 
புத்தகஙகள் அனுப்பப்படடை. புத்தக 
ோசிப்வபாடு நின்று விடாமல, 
அம்வபதகரிய-கபரியாரியச் 
சி்ந்தனைகனைக் ககாண்டு கசலை 
மாணேரகளினடவய வபச்சுப்வபாடடி 
உள்ளிடட பலவேறு நிகழ்வுகளும் 
முன்கைடுக்கப்படவுள்ைை. கேஙகாயம் 
இ்தழ் சாரபாக நமது ோழ்ததுக்கள்!

அம்்பேதகர் - பபேரியார் பேடிபபேகம்
ஒற்றன்

இது ப�ோல, உங்கள் கிரோமங்களில் 
முன்னெடுக்கப�ட்டு வரும் முயற்சி்களை 
‘்வங்கோயம்’ இதழுககு அனுப�லோம்.



இந்தியாவில் சபேருநிறுைனங்கள், சதாழிறசாவலகள் அல்லது 
ைளர்ச்சி திட்ைங்கவளத் சதாைங்க ்ைண்டுசமன்்றால் 
சுறறுச்சூழல் சட்ைம் 1986ன் கீழ அனுமதி சபே்ற ்ைண்டும். 
ஒரு சதாழிறசாவலக்்கா, திட்ைத்திற்கா சூழலியல் 
அனுமதி ைாங்க ்ைண்டும் என்்றால் அந்தத் திட்ைம் 
சுறறுச்சூழலின் மீது ஏறபேடுத்தும் தாக்கத்வத ஆராயந்து 
அவத அறிக்வகயாக அரசுக்கு அந்த நிறுைனம் சமர்பபிக்க 
்ைண்டும். 

இன்னும் எளிவமயாகச் சசால்ல ்ைண்டும் என்்றால் 
உங்கள் குடியிருபபுப பேகுதிக்கு அரு்க ஒரு ரசாயன 
நிறுைனம் கட்ைபபேைவிருக்கி்றது என்று வைத்துக் 
சகாள்்ைாம். அந்த சதாழிறசாவல அவமயவுள்ள இைம், 
பேரபபேளவு, அதிலிருந்து சைளி்யறும் கழிவுகளின் அளவு 
மறறும் கழிவின் தன்வம, அதனால் சுறறுச்சூழலுக்கு 
ஏறபேடும் போதிபபுகள், அருகாவமயில் ைசிக்கும் மக்களின் 
உைல்நிவலயில் அது ஏறபேடுத்தப ்போகும் போதிபபுகள், 
மக்களின் ைாழைாதாரத்தில் ஏறபேடுத்தும் போதிபபுகள் 
இைற்்றாடு சூழலியல் போதிபபுகவளக் கவளய சூழலியல் 
்மலாண்வமத் திட்ைம் (EMP-Environmental Management 
Plan), போதிபபுகவள குவ்றக்க தணிபபு நைைடிக்வககள் 
(Mitigation Measures), ்போன்்றைறவ்ற விரிைான ஆயவு சசயது 
பின்னர் சம்பேந்தபபேட்ை நிறுைனம் தனது சுறறுச்சூழல் 
தாக்க மதிபபீட்டில் சமர்பபிக்க ்ைண்டும்.

அரசு சார்பில் அவமக்கசபேற்ற நிபுணர் குழு அவத ஆயவு 
சசயது சுறறுசூழலுக்கு ஆபேத்து இல்லாத திட்ைமாக 
இருபபின் அனுமதி ைழங்க்ைா, இல்லாத பேட்சத்தில் 
அனுமதி மறுக்க்ைா சசயயும். 

சூழலியல் அனுமதி சபே்ற தறசபோழுது இருக்கும் EIA 2006 
Notification இல் உள்ள நவைமுவ்றகள் பின்ைருமாறு:

தறசபோழுது இருக்கும் 2006 EIA ைழிகாட்டுதலின்பேடி 
பேடி சதாழிறசாவலகள் மறறும் ைளர்ச்சி திட்ைங்கள் 
A பிரிவு மறறும் B பிரிவு என்று இரண்டு பிரிவுகளாக 
பிரிக்கபேட்டிருக்கின்்றன.  

A – பிரிவுத் திட்ைங்கள்: அணுமின் நிவலயங்கள், சபேட்்ரால் 
சுத்திகரிபபு & சபேட்்ராசகமிகல்  நிறுைனங்கள், இரசாயன 
உரம் மறறும் பூச்சிக்சகால்லி தயாரிக்கும் நிறுைனங்கள், 
எரிைாயு குழாய பேதிபபு, சபேரிய அளவிலான சுரங்கப 
பேணிகள், நிலத்தடி எண்வண-எரிைாயு-நிலக்கரிப 
பேடுவக மீத்்தன் எடுக்கும் திட்ைங்கள் உட்பேை 
முக்கியத்துைம் ைாயந்த, அ்த்நரத்தில் சூழலுக்கு 
அதிகம் ்கடு விவளவிக்கக்கூடியத் திட்ைங்கள் A 
பிரிவுத் திட்ைங்களாக ைவகபபேடுத்தபபேட்டிருக்கின்்றன.

B – பிரிவுத் திட்ைங்கள்: 50 சஹக்்ைர்ருக்குக் குவ்றைான 
சுரங்கப பேணிகள், 500MW தி்றனுக்கு உட்பேட்ை அனல் 
மின்நிவலயங்கள், சக்கவர ஆவலகள், சிசமண்ட் 
ஆவலகள், 500 சஹக்்ைர்கள் பேரபபேளவிறகுள் இருக்கும் 
சதாழில் மண்ைலங்களில் இயங்கும் சதாழிறசாவலகள் 
முதலிய திட்ைங்கள் B பிரிவுத் திட்ைங்கள் என 
ைவரயவ்ற சசயயபேட்டிருக்கின்்றன.

  இைறறில் A பிரிவுத் திட்ைங்களுக்கு மத்திய நிபுணர் 

குழுவும் (EAC - Environmental Appraisal Committee) 
B பிரிவுத் திட்ைங்களுக்கு மாநில நிபுணர் குழுவும் 
(SEAC-State Environmental Impact Assessment Committee) 
மதிபபீடு சசயது அனுமதி ைழங்கும்.

A, B எந்தப பிரிைாக இருந்தாலும்சரி அவனத்துத் 
திட்ைங்களுக்கும் சூழலியல் தாக்க மதிபபீடும் (EIA) 
மறறும் சபோதுமக்கள் கருத்துக்்கட்பும் 2006 EIA வில் 
அைசியமாக இருக்கின்்றன. 

2. EIA 2020 புதிய ைவரவில் திட்ை ைவகபபோட்டில் 
(Project Category) சசயயபபேட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் 
என்ன?

 தற்போது அரசு சகாண்டுைந்திருக்கும் புதிய ைவரவில் 
திட்ைங்கள் A, B1, B2 என மூன்று பிரிவுத் திட்ைங்களாகப 
பிரிக்கபபேட்டுள்ளன. 

 இதன் பேடி, 

 A பிரிவுத் திட்ைங்கவள, மத்திய நிபுணர் குழு மதிபபீடு 
சசயது அனுமதி ைழங்கும், இதறகு EIA ஆயைறிக்வக 
மறறும் மக்கள் கருத்து்கட்பு அைசியம். 

 B1 பிரிவுத் திட்ைங்களுக்கு சூழல் தாக்க மதிபபீடு 
(EIA) மறறும் சபோதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்பு அைசியம். 
ஆனால் மாநில நிபுணர் குழு மதிபபீடு சசயது 
அனுமதி ைழங்கும். 

 B2 பிரிவுத் திட்ைங்கவள மாநில நிபுணர் குழு மதிபபீடு 
சசயது அனுமதி ைழங்கும். ஆனால் இதறகு EIA 
ஆயைறிக்வக்யா, சபோதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்்போ 
்தவையில்வல என்று ைவரயவ்ற சசயயபபேட்டுள்ளது 
(பேத்தி 5.6).

வபணாதுைக்்ள் ்ருத்துக்்்ட்பும் சூழல் 
தணாக்் அறிக்ர்யும் அெசியமில்ரை:

முந்வதய சட்ைத்தில் சூழலியல் தாக்க மதிபபீடும், 
சபோதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்பும் அைசியமாக இருந்த 25 
சிைபபு மறறும் ஆரஞ்சு ைவக நிறுைனகவள தறசபோழுது 
B2 பிரிவுக்கு மாறறியிருபபேதன் மூலம் அவைகவளத் 
சதாைங்குைதறகு சபோதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்்போ, 
சூழலியல் தாக்க மதிபபீ்ைா சசயய ்ைண்டியதில்வல 
என்கி்றது இந்த புதிய ைவரவு. 

இந்த  புதிய ைவரயவ்றயின் பேடி B 2  பிரிவில் 
குறிபபிைபேட்டிருக்கும் கனிமசுரங்க பேணிகள் (5 சஹக்்ைர்கள் 
ைவர), 100KM ைவரயிலான சாவல விரிைாக்க பேணிகள், 
உள்நாட்டு நீர் ைழிகள், நீர்பபோசன நவீனமயமாக்கல் 
(Modernization), அவனத்துக் கட்டுமானம் மறறும் நகரியத் 
திட்ைங்கள் (Township projects), அமிலம் தயாரிக்கும் 
சதாழிறசாவலகள், சிசமண்ட் ஆவலகள், 25MW அளவிலான 
புனல் மின்சாரத் திட்ைங்கள், சதாழிற்பேட்வைகளில் 
(Industrial Estates) இயங்கும் ்தால்த் சதாழிறசாவலகள் 
மறறும் முக்கியமாக நீருக்கடியிலும் பூமிக்கடியிலும் 
இருக்கும் எரிைாயு-நிலக்கரி-எண்வண ைளங்கள்-நிலக்கரி 
பேடிம மீ்தன் எடுத்தல் (off shore and onshore oil & 
gas including Coal bed methane and shale gas explo-
ration) ஆகிய திட்ைங்களுக்கு EIA வும் கருத்து்கட்பும் 
அைசியமில்வல (அட்ைைவண பேக்கம் 123). 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு
(EIA-Environmental Impact Assessment) என்்ால் என்்ன?

செப்டம்பர் - 2020வெங்ணாயம்9

பூவுலகின் நணெர்்கள் 



தமிழநாட்டு மக்களுக்கு புரியும்பேடி சசால்ல்ைண்டுசமன்்றால் 
கைலூரில் இருந்து ராமநாதபுரம் ைவர காவிரி பேடுவகயில் 
நிலத்தடியிலும் நீருக்கடியிலும் இைர்கள் ்போைப ்போகும் 
ஆயிரக்கணக்கான வஹட்்ராகார்பேன் கிணறுகளுக்கான 
அனுமதிவயப சபே்ற சபோது மக்கள் கருத்துக்்கட்்போ, 
சூழலியல் தாக்க மதிபபீ்ைா ்தவையில்வல. கைந்த 
ஜனைரி மாதம் இைர்கள் சகாண்டுைந்த சட்ை திருத்தமும் 
தறசபோழுது சகாண்டுைந்திருக்கும் EIA2020 ைவரவும் 
இவத்யதான் சசால்கி்றது.  

விைக்்்ளிக்்ப்பட்ை  
ஆபத்தணானை திட்ைங்ள்:

நிலத்தடியிலிருந்து எடுக்கபபேடும் வஹட்்ரா கார்பேவன 
சுத்திகரிக்கும் சதாழிறசாவலவயயும் (development pro-
duction and transportation of gas including shale gas and 
Coal bed methane), எண்வண ைளங்கவள சுத்திகரிக்கும் 
சபேட்்ரா சகமிக்கல் சதாழிறசாவலவயயும்விை (Pe-
troleum refining industries) அவத நிலத்தடியில் இருந்து 
எடுக்கும் (exploration) நீரியல் விரிசல் (Fracking) முவ்ற்ய 
மிகவும் ஆபேத்தானது. எடுக்கபபேடும் எரிைாயு மறறும் 
எண்வண ைளங்கவளச் சுத்திகரிக்கும் நிறுைனங்கவளத் 
துைங்க சூழலியல் தாக்க மதிபபீடும், சபோதுமக்கள் 
கருத்துக் ்கட்பபும் அைசியம் என்று சசால்லி A பிரிவில் 
வைத்துவிட்டு, மிகவும் ஆபேத்தான பூமிக்கடியில் இருந்து 
எரிைாயு-நிலக்கரி-எண்வண ைளங்கள்-நிலக்கரிப பேடுவக 
மீத்்தன் எடுபபேதறகு EIA & மக்கள் கருத்து்கட்பு 
்தவை இல்வல என்று B2 பிரிவில் ்சர்த்திருபபேது 
முரண்போட்டின் உச்சம்.

ஜனைெணாய் உரிரை ைறுப்பு:      
மக்கள் எவைளவு எதிர்பபு சதரிவித்தாலும் அவதப 
சபோருட்பேடுத்தாமல் EIA 2020 சட்ைத்தின் அடிபபேவையில் 
சட்ைபபேடி(!) திட்ைத்வத அமல்பேடுத்தும் முழு அதிகாரத்வத 
அரசு சபேறுகி்றது. இத்திட்ைங்களுக்கு சூழலியல் 
அனுமதி சகாடுக்க கூைாது என்று ைலியுறுத்தி தனி 
நபே்ரா அல்லது அவமபபுக்ளா இயக்கங்க்ளா நீதி 
மன்்றம் சசல்லமுடியாதபேடி புதிய ைவரவில் மாற்றம் 
சகாண்டுைரபபேட்டுள்ளது குறிபபிைத்தக்கது.

முக்கியமாக ்தச நலன், போதுகாபபுச் சார்ந்த திட்ைங்கள் 
(projects concerning national defense and security or 
involving other strategic considerations) மறறும் கைலில் 
12 நாட்டிக்கல் வமல் சதாவலவில் சசயல்பேடுத்தும் 
திட்ைங்கள் ஆகியைறவ்ற மக்களுக்குத் சதரியபபேடுத்த்ைா, 
சபோதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்்போத் ்தவையில்வல 
என்றும் சசால்கி்றது புதிய ைவரவு. இந்த ைவரயவ்றயின் 
கீழ, கைல்ைளத்வத அழிக்கும் சாகர்மாலா திட்ைமும், 
நாட்டின் லட்சிய திட்ைமாக போ.ஜ.க அரசால் கருதபபேடும் 
போரத்மாலா பேரி்யாஜனா திட்ைத்தின் கீழ ைரும் 
எட்டு ைழி சாவல திட்ைமும், தமிழகத்வத இராணுை 
்கந்திரமாக்கும் திட்ைமும், ஏன் நம் மவல ைளத்வத 
நாசமாக்கத் துடிக்கும் நியூட்ரி்னாத் திட்ைமும் கூை 
இதன் அடிபபேவையில் மக்கள் கருத்துக்்கட்பு இல்லாமல் 
நவைமுவ்றப பேடுத்தபபேட்ை ைாயபபிருக்கி்றது.

இ்த ்போன்று இந்திய எல்வலப பேகுதிகளில் இருந்து 
100km ைான் தூரம் (aerial distance) ைவரயிலான 
நிலபபேகுதிகளில் ைர இருக்கும் ்தசிய சநடுஞ்சாவல, 
குழாய பேதிபபுத் திட்ைங்களுக்கு கருத்துக் ்கட்புத் 
்தவையில்வல என்று புதிய EIA ைவரவில் பேத்தி 14.2 இல் 
குறிபபிட்டிருபபேது, குறிபபோக ைை கிழக்கு மாநிலங்களில் 
ைாழும் மக்களுக்கு அைர்களின் இயறவக ைளங்வளயும் 
ைாழைாதாரத்வதயும் கடுவமயாக அச்சுறுத்தும் ஒன்்றாகப 
போர்க்க்ைண்டியிருக்கி்றது.

அ்த ்போல் சபேரிய அளவிலான சூரிய ஆற்றலில் 
மின்சாரம் உறபேத்தி சசயயும் ்சாலார் பூங்கா 

திட்ைங்களுக்கு EIA வில் இருந்தும் மக்கள் கருத்துக்்கட்பில் 
இருந்து விலக்களித்திருக்கி்றது புதிய ைவரவு (பேத்தி 
26.14) . புதுபபிக்கத்தக்க மின்சாரமாக இருபபினும் 
வமயபபேடுத்தபபேைாத மின்சக்தி்ய ்ைண்டுசமன்று 
சூழலியலாளர்கள் ்காரிக்வக வைத்துக்சகாண்டிருக்கும் 
நிவலயில் இது ்போன்்ற சபேரியளவிலான சூரிய மின்சார 
திட்ைங்களுக்கு அதிகபபேடியான விைசாய நிலங்க்ள 
வகயகபபேடுத்தபபேடும். ராமநாதபுரத்தில் அதானி துைங்க 
இருக்கும் 4500்காடி ரூபோய சூரிய ஆற்றல் மின்சார 
உறபேத்தி திட்ைத்திறகாக விைசாய நிலங்கள் வகயகப 
பேடுத்துைவத எதிர்த்து அபபேகுதி விைசாயிகள் ்போராடி 
ைருைது இங்்க குறிபபிைத்தக்கது.  

ஆபத்தணானை வதணாழிற்ணாரை்ளுக்கு 
ெை்ெறபு:

பூச்சிக் சகால்லி தயாரிக்கும் சதாழிறசாவலகவள A 
பிரிவில் இருந்து B1 பிரிவுக்கு மாறறியதன் மூலம் சூழலியல் 
போதுகாபபு முக்கியத்துைம் சைகுைாக குவ்றக்கபபேட்டிருக்கி்றது. 
இந்தியாவின் மிக ்மாசமான சதாழிறசாவல விபேத்தான 
்போபோல் விஷைாயு ்பேரிைர் நைந்த யூனியன் கார்வபேடு 
நிறுைனம் ஒரு பூச்சிக்சகால்லி தயாரிக்கும் நிறுைனம் 
என்பேதவன இங்கு குறிபபிடுைது அைசியமாகி்றது.   

ஏறகன்ை சசயல்போட்டில் இருக்கும் சதாழிறசாவலகள் 
கூடுதல் விரிைாக்கம் சசயய்ைா அல்லது தங்களது 
உறபேத்தி முவ்றயிவன நவீனபேடுத்துைதாக இருந்தா்லா 
அந்த மாறுதல் சமாத்த உறபேத்தியில் 50% க்கு குவ்றைாக 
இருக்கும் பேட்சத்தில் அந்த விரிைாக்த்திறகான சூழலியல் 
அனுமதி சபே்ற மக்கள் கருத்துக் ்கட்பு ்தவையில்வல 
என்று புதிய ைவரவின் பேத்தி 16.1 சசால்கி்றது. எளிவமயாகச் 
சசால்ல ்ைண்டும் என்்றால் ஏறகன்ை மக்கவளயும் 
சூழவலயும் போதித்துக் சகாண்டிருக்கும் Sterlite ஆவல 
விரிைாக்கம் சசயது கூடுதலாக உறபேத்தி சசயைதாக 
இருந்தால் அதறகு மக்கள் கருத்துக் ்கட்பு இல்லாம்ல 
விரிைாக்கத்திறகான அனுமதி ைழங்கபபேடும்.
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நூலிலிருந்து...

செப்டம்பர் - 2020வெங்ணாயம்11

இருப�ொம் நூற்ொண்டின் புரட்சி்களை உ�ொரணங்கைொய் 
எடுத்துக த்கொண்டொல், பபொர்த்துகீசிய, துருககிப் புரட்சி்கள் 
இரண்டும் மு�லொளித்துவப் புரட்சி்கபை என்பள� நொம் 
ஒத்துக த்கொண்டொ்க பவண்டும். ஆனொல் இளவ இரண்டில் 
எதுவும் ‘மக்கள்’ புரட்சியல்ல; ஏதனனில் எதிலும் 
மக்களில் தபருந்திரைொபனொர், மி்கப் தபருவொரியொபனொர் 
குறிப்பிடத்�க்க அைவுககுத் �மது த�ொந்�ப் 
தபொருைொ�ொர, அரசியல் ப்கொரிகள்க்களை எழுப்பிச் 
த�யலூக்கத்துடன் சுபயச்ள�யொய் முன்வரவில்ளல. 
இ�றகு மொ்ொ்க 1905-07ஆம் ஆண்டு்களின் ருஷய 
மு�லொளித்துவப் புரட்சி, பபொர்த்துகீசிய, துருககிப் 
புரட்சி்களுககுச் சில பநரங்களில் கிளடத்�து 
பபொன்் ‘பிரமொ�மொன’ தவறறி்கள் தப்வில்ளல 
என்்ொலும்கூட, இது ‘தமய்யொன மக்கள்’ புரட்சி என்பதில் 
ஐயமில்ளல; ஏதனனில் தபருந்திரைொன மக்கள், 
அவர்்களில் தபரும்பொன்ளமயினர், ஒடுககுமுள்யொலும் 
சுரண்டலொலும் நசுக்கப்பட்ட மி்கவும் ‘அடிநிளல’ 
�மு�ொயத் த�ொகுதிபயொர் சுபயச்ள�யொய்க கிைர்ந்த�ழுந்து 
�மது த�ொந்�க ப்கொரிகள்க்களின் முத்திளரளய, 
ஒழிக்கப்பட்டு வந்� பளைய �மு�ொயத்துககுப் பதிலொய் 
ஒரு புதிய �மு�ொயத்ள�த் �மது த�ொந்� வழியில் 
்கட்டியளமப்ப�ற்கொன �மது முயறசி்களின் முத்திளரளய 
இப்புரட்சியின் பபொககு அளனத்திலும் பதித்�னர்.

 ஐபரொப்பொவில் 1871-இல் ்கண்டத்து நொடு எதிலும் 
பொட்டொளி வர்க்கம் மக்களில் தபரும்பொன்ளமயொய் 
இருக ்கவில்ளல .  ‘ ம க ்கள் ’  பு ர ட் சி ய ொனது , 
தபரும்பொன்ளமபயொளர தமய்யொ்கபவ �ன் பபொககிபல 
ஒழுத்துச் த�ல்லும் புரட்சியொனது பொட்டொளி வர்க்கம், 
விவ�ொயி்கள் ஆகிய இரு பகுதிபயொளரயும் �ன்னுள் 
த்கொண்ட�ொய் இருந்�ொல்�ொன் இவவொறு ‘மக்கள்’ 
புரட்சியொய் இருந்திருக்க முடியும். இது பபொன்் 
கூட்டணி இல்லொ�வளர ஜனநொய்கம் நிளலயற்�ொ்கபவ 
இருககும்; ப�ொஷலி� மொற்ம் ஏறபடுவது �ொத்தியமல்ல.

�்கர்க்கப்படும் அரசுப் தபொறியளமவுககுப் பதிலொய் 
அளமயப் பபொவது எது?

 1847-இல் ்கம்யூனிஸ்டு அறிகள்கயில் மொர்கஸ் இந்�க 
ப்கள்விககு அளித்� பதில் முறறிலும் ்கருத்தியலொன�ொ்கபவ 
இருந்�து. இன்னும் ்க்ொரொய்க கூறுவத�னில், அந்�ப் 
பதில், த�ய்ய பவண்டிய பணி்களைச் சுட்டிக ்கொட்டியப� 
�விர இவறள்ச் த�ய்து முடிப்ப�ற்கொன வழி்களைச் 

த�ொல்லவில்ளல. இந்� இயந்திரத்துககுப் பதிலொய் 
‘ஆளும் வர்க்கமொய்ப் பொட்டொளி வர்க்கம் ஒழுங்களமய 
பவண்டும், ஜனநொய்கத்துக்கொன பபொரில் தவறறி 
தப்’ பவண்டும் என்பப� ்கம்யூனிஸ்டு அறிகள்கயில் 
�ரப்படும் பதில்.

 மொர்கஸ் ்கறபளன்களில் ஈடுபடவில்ளல. பொட்டொளி வர்க்கம் 
ஆளும் வர்க்கமொய் நிறுவன வழியில் ஒழுங்களமவது 
திட்டவட்டமொன எந்� வடிவங்களில் நடந்ப�றும், 
இந்� ஒழுங்களமப்பு ‘ஜனநொய்கத்துக்கொன பபொரில்’ 
முழு நிள்வொன, முடிவொன ‘தவறறி தபறுவதுடன்’ 
இளணக்கப்படுவ�றகுரிய திட்டவட்டமொன முள் என்ன 
என்் ப்கள்விககு தவகுஜன இயக்கத்தின் அனுபவம் 
பதிலளிககுதமன்று அவர் எதிர்பொர்த்�ொர்.

 ்க ம்யூனுளடய  அனுபவம்  த � ொ ற பம ொ ்க பவ 
இருந்�த�ன்்ொலும், மொர்கஸ் இந்� அனுபவத்ள� 
“பிரொன்சில் உள்நொட்டுப் பபொர்” என்் நூலில் மி்கவும் 
உன்னிப்பொய்ப் பகுத்�ொய்ந்�ொர். இந்நூலின் மி்க முககிய 
வொ�்கங்களை பமறப்கொைொய்த் �ருகிப்ொம்.

 ‘நிரந்�ர ப�ளன, பபொலீஸ், அதி்கொர வர்க்கம், �மயக 
குருமொர் அளமப்பு, நீதிமன்்ம் ஆகிய �ர்வ வியொப்கச் 
த�யலுறுப்பு்களைக த்கொண்ட மத்தியத்துவ அரசு அதி்கொரம்’ 
மத்திய ்கொலத்தில் உதித்து, பத்த�ொன்ப�ொம் நூற்ொண்டில் 
ஓஙகி வைர்ந்�து. மூல�னத்துககும், உளைப்புககுமிளடபய 
வர்க்கப் பள்களம்கள் வைர்ச்சியுற்ள�த் த�ொடர்ந்து 
‘பமலும் பமலும் அரசு அதி்கொரமொனது உளைப்ளப 
அடககுவ�ற்கொன தபொது �கதியின் �ன்ளமளய, வர்க்க 
ஆதிக்கத்திறகுரிய தபொறியளமவின் �ன்ளமளயப் 
தபற்து. வர்க்கப் பபொரொட்டத்தின் முன்பனற்த்ள�க 
குறிககும் ஒவதவொரு புரட்சிளயயும் அடுத்து, அரசு 
அதி்கொரத்தின் அப்பட்டமொன பலவந்�த்�ன்ளம 
பமலும் பமலும் ்கண்கூடொய்ப் புலப்படுகி்து’. 1848-
49 ஆம் ஆண்டு்களின் புரட்சிககுப் பிறபொடு அரசு 
அதி்கொரம் ‘உளைப்புககு எதிரொன மூல�னத்தின் 
ப�சியப் பபொர்க்கருவி’ ஆகிவிட்டது. இரண்டொவது 
�ொம்ரொஜயம் இள� உறுதியொககிறறு.

 ‘�ொம்ரொஜயத்திறகு பநர்மொ்ொன எதிர்நிளலபய ்கம்யூன்’. 
‘வர்க்க ஆதிக்கத்தின் முடியொட்சி வடிவத்ள� மட்டுமின்றி, 
வர்க்க ஆதிக்கத்ள�பய அ்கறறிடுவ�ற்கொன ஒரு 
குடியரசுககு உரிய குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவபம ்கம்யூன்…’

பலனின்
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