
 

பட்டியலினப் பழங்குடியினர் அந்தஸ்து: நரிக்குறவரக்ள் கடந்து வந்த 

பாதத 

 

கிறிஸ்டினா-ல ாவனா டிரல ாமிர ்

2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் ததாட ் த்தி ் இந்திய 

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவவ ளும் நரி ்குறவர,் 

குருவி ் ாரர ் ஆகிய சமூ ங் ளு ்குப் பட்டிய ் 

பழங்குடி இனத்தவர ் (எஸ்.டி.) என்னும் அந்தஸ்வத 

வழங்குவதற் ான மலசாதாவு ்கு ஆதரவா  

வா ் ளித்தன. 2023, ஜனவரி 2 அன்று இந்த மலசாதா 

குடியரசுத ் தவ வரின் ஒப்புதவ ப் தபற்றது. இது 

தங் ளு ்கு ் கிவடத்த தவற்றி என நரி ்குறவர ்

சமூ த்தினர ் அறிவித்தார ்ள். "இந்திய அரசு எங் ள் ல ாரி ்வ வய 

அதி ாரப்பூரவ்மா  அங்கீ ரித்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவவ ளிலும் 

நிவறலவற்றுவது இதுலவ முத ் முவற. இதற் ான முயற்சிவய 

லமற்த ாண்ட அரசிய ்வாதி ளு ்கு நன்றிவயத் 

ததரிவித்து ்த ாள்கிலறாம். [நரி ்குறவர]் ம ் ளின் ந னு ் ா  இந்த 

நடவடி ்வ  அவசியம் என்பது அவனத்து ம ் ளாலும் 

அரசிய ்வாதி ளாலும் பரவ ா  ஒப்பு ்த ாள்ளப்படட்ுள்ளது” என்று 

நரி ்குறவர ்சமூ த்தினர ்அறிவித்தார ்ள். 

நரி ்குறவர ்ள் பிரதானமா த் தமிழ்நாட்வடச ் லசரந்்தவர ்ள். இவர ்ள் 

பகுதியளவு நாலடாடிச ்சமூ த்தினர.் மணி மாவ  ள் தசய்வதி ் லதரச்ச்ி 

தபற்ற இவர ்ள் தாங் ள் தசய்யும் மணி வள ் ல ாயி ் ளு ்கு 

முன்பா வும் திருவிழா ் ளிலும் விற்கிறார ்ள். என்றாலும்  ாடு வளப் 

பற்றிய அறிவு, ஆயுதங் வளப் பயன்படுத்துத ், நீண்ட தூரம் 

பயணி ்கும் திறன் ஆகியவற்வற ்  ருத்தி ் த ாண்டு இவர ்ள் 

தபரும்பாலும் லவடவ்டயாடுபவர ்ளா  அவடயாளம் 

 ாணப்படுகிறார ்ள். அவர ்ள் தங் ள்  டந்த  ா த்வதப் பற்றிப் 

தபருமிதம் த ாள்கிறார ்ள். தங் ள் முன்லனார ்ள் இந்தியாவின் 

வட ்குப் பகுதி ளிலிருந்து ததற்குப் பகுதி ளு ்கு வந்தது பற்றிய 

 வத வளச ் தசா ்கிறார ்ள். ததன்ன த்தி ் இவர ்ள் ப ்லவறு 

மாற்றங் வளச ்சந்தித்தலபாதிலும், அவர ்ள் தங் ள் நாலடாடி வாழ் ்வ  

முவறவயலய அங்கும் பின்பற்றினார ்ள். 
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அவர ்ளுவடய  டந்த  ா ம் அன்றாட வாழ் ்வ யி ் ப  சிரமங் வள 

ஏற்படுத்தியது. நரி ்குறவர ்ள் சமூ த்தின் விளிம்பு நிவ  ்குத ்

தள்ளப்படட்ு, சு ாதாரம்,   ்வி, முவறயான லவவ  வாய்ப்பு ள் 

ஆகியவவ லபாதிய அளவு கிவட ் ாத நிவ யி ் இரு ்கிறார ்ள். 

இவர ்வளப் பற்றிப் தபாதுச ்சமூ தத்ி ் வர ாற்று ரீதியா  லவரூன்றிய 

பாரபடச்மான அணுகுமுவற ளா ் இவர ்ளுவடய சமூ ப் 

லபாராட்டங் ள் அதி ரி ்கின்றன. இந்தச ் சூழ ் இவர ்ள் லமலும் 

ஓரங் ட்டப்படுவதற்கு வழிவகு ்கிறது. 

 டந்த அறுபது ஆண்டு ளா  நரி ்குறவர ்ள் வறுவமயிலிருந்து 

மீள்வதற்கும் அடிப்பவட உரிவம வளப் தபறுவதற்குமான 

வழிவவ  வள உருவகித்துவந்திரு ்கிறார ்ள். தங் ளு ் ான சடட் 

அந்தஸ்வதப் தபறுவவதத் தாங் ள் இ ் ட்டான நிவ யி ் இருப்பதா ப் 

தபாதுச ் சமூ ம் ஒப்பு ்த ாள்வதற் ான முத ் படியா  அவர ்ள் 

அவடயாளம்  ண்டனர.் இடஒது ்கீடு முவற அவர ்ளு ் ான 

உரிவம வளப் தபறவும் சமூ -தபாருளாதார, அரசிய ் ரீதியான 

முன்லனற்றம்  ாண்பதற்குமான பாவதவய ்  ாடட்ுகிறது. 

இதுவவர நரி ்குறவர ்ள் மி வும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரா   

அங்கீ ரி ் ப்படட்ிருந்தார ்ள். ஆனா ் இதன் மூ ம் அவர ்ளு ்கு ் 

  ்வி, லவவ  வாய்ப்பு ளி ் லபாதிய இடம் கிவட ் வி ்வ . 

"நரி ்குறவர ் என்பது அவர ்ள் எங் ளு ்கு வவத்த தபயர"் என்கிறார ்

நன்கு படித்தவரான நரி ்குறவர ்தவ வர ்ராஜலச ரன் (33). இவர ்தனது 

சமூ த்தினரின் வாழ் ்வ  லமம்பட அவர ்ளுடன் இவணந்து அயராது 

உவழ ்கிறார.்   ்வியினா ் ஏற்படும் நன்வம வள அவர ்தன் தசாந்த 

அனுபவத்தின் மூ ம் அறிவார.் புதிய தவ முவற நரி ்குறவர ்ள் முவற 

சாரந்்த   ்விவயப் தபறும்லபாது அவர ்ளா ் தங் ள் சமூ த்தின் 

தவ விதிவய மாற்ற முடியும் என இவர ்உறுதியா  நம்புகிறார.் 

 

மி வும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர ் என்னும் வவ யின் கீழ் 

தங் ளு ் ான வள ஆதாரங் வளயும் ஒது ் ப்பட்ட இடங் வளயும் 

தபறுவதற் ா த் தங் வள ்  ாட்டிலும் வலிவம வாய்ந்த, கூடுத ் திறன் 

த ாண்ட சமூ ங் ளுடன் இவர ்ள் லபாட்டியிட லவண்டியிரு ்கிறது. இது 

நியாயமற்ற லபாட்டி என்கிறார ்ராஜலச ரன். தமிழ்நாட்டி ் உள்ள மி வும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு வளச ் லசரந்்த மற்ற சமூ ங் ள் நன்கு 



 

ஒருங்கிவண ் ப்பட்ட குழு ் ளா  இரு ்கிறார ்ள். அவர ்ள் 

  ்வியறிவு தபற்றவர ்ள். கூடுத ான சமூ -தபாருளாதார வளங் வள ் 

த ாண்டவர ்ள். இவர ்லள உரிவம வளப் தபறுகிறார ்ள். எனலவ, 

ராஜலச ரனும் அவரது சமூ மும் தங் ள் சட்ட அந்தஸ்வதப் பட்டிய ் 

பழங்குடியினர ்என மாற்றுவதற் ா த் தீவிரமா ப் லபாராடினார ்ள். 

 

நரி ்குறவர ் சமூ ம் என்பது பட்டிய ் பழங்குடியினர ் என்னும் 

வவ ப்பாட்டின் கீழ் இய ்பா  வர ்கூடிய ஆதிவாசி ் குழு அ ் . 

பட்டிய ் பழங்குடியினர ்அந்தஸ்வத ் ல ாரும் பிற சமூ ங் வளப் லபா  

அ ் ாம ், நரி ்குறவர ்ள் தபாதுவானததாரு மூதாவதயர ் நி த்வத ் 

த ாண்டிரு ் வி ்வ . அவர ்ள் நாலடாடி ளா த் தங் வள 

அவடயாளப்படுத்தி ்த ாண்டு, வர ாற்று ரீதியா  ் 

குற்றப்படுத்தப்பட்ட சமூ ங் ளிலிருந்து தங் வள லவறுபடுத்தி ் 

 ாட்டி ்த ாள்ள முயற்சி தசய்கிறார ்ள். அளவி ் சிறிய இந்தச ்

சமூ தவ்த மு ்கியமான வா ் ளி ்கும் பிரிவினரா  அரசிய ்வாதி ள் 

 ருதுவதி ்வ  என்பதா ் அவர ்ளுவடய ஆதரவு இவர ்ளு ்குப் 

தபரும்பாலும் கிவடப்பதி ்வ . குவறவான வள ஆதாரங் வளயும் 

ஒது ் ப்பட்ட இடங் வளயும் ஏற்த னலவ ப ருடன் பகிரந்்துத ாள்ளும் 

பட்டிய ் பழங்குடிச ்சமூ த்தினர ் லமலும் ஒரு பிரிவினருடன் அவற்வற 

பகிரந்்துத ாள்ள விரும்பவி ்வ  என்பதா ் அவர ்ள் நரி ்குறவர ்

சமூ தவ்தப் லபாட்டியா லவ  ருதுகிறார ்ள். ஆனா ் “எங் ளு ்கு இது 

லதவவ. எங் ள் சமூ ம் மி வும் பாதி ் ப்படுகிறது” என்லற இது குறித்த 

விவாதங் ளின்லபாது நரி ்குறவர ்ள் தசா ்கிறார ்ள். 

 

பட்டிய ் பழங்குடியினர ் என்னும் அந்தஸ்வத அவடவதற்கு 

நரி ்குறவர ்ள் அரசிய ் ரீதியா ப் ப ்லவறு வழி ளி ் பயணித்தார ்ள். 

“அறுபது வருடங் ளா  இது எங் ள்  னவு” என்றார ்ராஜலச ரன். இந்த ் 

 னவு சட்ட அங்கீ ாரமா  மாறுவதற் ான அரசிய ் பாவத ப  

படி வள ் த ாண்டது. அந்தப் படி ள் எ ் ாலம இனிவமயானவவலயா 

எளிதானவவலயா அ ் . முப்பது ஆண்டு ளு ்கு முன்பு நரி ்குறவர ்

தவ வர ்ள் தமிழ்நாட்டு அரசிடம் மனு அளித்தலபாது அவர ்ளுவடய 

இந்த முயற்சி அரசிய ் வடிவம் எடு ் த் ததாடங்கியது. ப  

அரசிய ்வாதி ள் அவர ்ளின் ல ாரி ்வ  ்கு அனுதாபத்துடன் 

தசவிமடுத்தார ்ள். ஆனா ், தமிழ  அரசியலும் பிற மாநி ங் ளின் 



 

அரசியவ ப் லபா லவ நிவ யற்றது. ஆட்சி மாறியதும் நரி ்குறவர ்ள் 

தங் ள் ஆதரவவ இழந்தார ்ள். ஆனா ் அவர ்ள் சவள ் வி ்வ . 

புதிதா  ஆட்சி ்கு வந்தவர ்வள அணுகி மனு த ாடுதத்ார ்ள். ப  

 டிதங் வள எழுதினார ்ள். அவற்றி ் தபரும்பா ானவற்று ்குப் பதி ் 

கிவட ் வி ்வ . 

பதி ் ள் கிவட ் வி ்வ ,  தவு ள் திற ் வி ்வ . எனலவ 

நரி ்குறவர ்ள் மாற்று வழி வளத ்லதடினார ்ள். மாநி  அரசு லபாதிய 

ஆதரவு அளி ் ாத நிவ யி ், லதசிய அளவி ்  வனம் தசலுத்தினார ்ள். 

நரி ்குறவர ்ள் 2016முத ் திட்டமிட்ட வவ யி ் தி ்லி ்குப் 

பயணங் வள லமற்த ாண்டுவருகிறார ்ள்.  டினமான வானிவ , 

தங்குவதி ் சிரமங் ள், இதர வசதி ் குவறவு ள் ஆகியவற்வற அவர ்ள் 

தி ்லியி ் எதிரத் ாண்டார ்ள். ஜந்தரம்ந்தரி ் உண்ணாவிரதப் 

லபாராட்டங் வள நடத்தினார ்ள். ஊட ங் ள் தங் வள ் 

 ண்டுத ாள்ளாதலபாதும் அயராம ் தமது முயற்சி வளத் 

ததாடரந்்தார ்ள். 

 

நரி ்குறவர ்வள ் குருவி ் ாரர ் சமூ த்துடன் லசரத்்துப் பட்டிய ் 

பழங்குடியினர ் வவ வமயி ் லசர ்்கும் மலசாதா ப முவற 

ம ் ளவவயி ் பரிசீ வன ்கு வந்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டி ் ஒருமுவற 

இது அவவயி ் சமரப்்பி ் ப்படட்ு விவாதி ் ப்படவிருந்தது. ஆனா ், 

அலத நாளி ் பிரதமர ் நலரந்திர லமாடி பணமதிப்பிழப்பு அறிவிப்வப 

அதிரடியா  அறிவித்தார.் அவததயாட்டிய விவாதங் ளா ் நாலட பற்றி 

எரிந்தது. இந்நிவ யி ் நரி ்குறவர ்ளின் படட்ிய ் பழங்குடியின 

அந்தஸ்து ததாடரப்ான மலசாதாவவ மீண்டும் சமரப்்பி ்  யாரும் 

முன்வரவி ்வ . 

 

இந்த பின்னவடவவயும் மீறி, நரி ்குறவர ்ள் மீண்டும் தங் ள் 

சமூ த்தினரிடம் தசன்று, ப ்லவறு த வ ் வள முன்வவத்து, பட்டிய ் 

பழங்குடியினர ் என்னும் அந்தஸ்வதப் தபறுவதன் மு ்கியத்துவத்வத 

எடுத்து ் கூறினார ்ள். இம்முவற அவர ்ளின் அரசிய ் முயற்சி ள் 

சரவ்லதச  வனத்வதப் தபற்றன. தவகும ் ள் ஊட ங் ளின் 

உதவியுடன், நரி ்குறவர ்ள் சரவ்லதச ஆதரவவ ் ல ாரினார ்ள். 

உ  ளாவிய அறிஞர ்ளுடனும் சரவ்லதச அவமப்பு ளுடன் ததாடரந்்து 



 

இது குறித்து உவரயாடிவந்தார ்ள். அவ்வாறு தசய்வதன் மூ ம் அவர ்ள் 

தங் ளு ்த ன வித்தியாசமான தபயவர உருவா ்கி ்த ாண்டார ்ள். 

பிறர ் தங் ள் மீது திணித்த தபயவர விடுத்து தங் ளு ் ான தபயவர 

அவர ்ளா லவ உருவா ்கி ்த ாண்டார ்ள்.  

 

ப ்லவறு கூடட்ு முயற்சி ளின் விவளவா த் தாங் ள் தபற்ற பட்டிய ் 

பழங்குடியினர ் என்னும் அந்தஸ்வத (மி  அதி மான 

எதிரப்ாரப்்பு ளுடன்) நரி ்குறவர ் சமூ ம் த ாண்டாடுகிறது. "ப  

ஆண்டு ா ப் லபாராட்டத்திற்குப் பிறகு கிவடத்திரு ்கும் இந்த 

அந்தஸ்தின் மூ ம்   ்வி, லவவ  வாய்ப்பு ள், வாழ்வாதாரம், வளரச்ச்ி, 

மு ்கியமான இதர லதவவ ள் ஆகியவற்றி ் முன்லனற்றங் வள ் 

 ாண ாம்” என்று பழங்குடியினர ்சங் த்தின் தசய ாளர ்அனுராதா (53) 

கூறினார.் 

 

நரி ்குறவர ்ள் தற்லபாது தபற்றுள்  தவற்றி சமூ  நீதிவயப் 

தபறுவதற் ான அவர ்ளின் முன்லனா ்கிய பாவதயி ் மு ்கியமான 

படி. ஒரு சமூ ம் பன்மு  உத்தி வள வகுத்துப் ப ்லவறு அரசிய ் 

மட்டங் ளி ் இவடயறாம ் முவனந்து லவவ தசய்தா ் தவற்றி 

தபற ாம் என்பவத நிரூபிப்பதா  இது அவமந்துள்ளது. ஆனா ் இது 

தவறும் ததாட ் ம்தான். இந்தியாவி ் இடஒது ்கீடு முவறவய அரசிய ் 

அரங்கின் ப ்லவறு தரப்பினரும் அவ்வப்லபாது விமரச்ி ்கிறார ்ள். அவத 

ஒழி ் லவா விரிவுபடுத்தலவா குர ் த ாடு ்கிறார ்ள். எழுபது 

ஆண்டு ளு ்கு முன்னர ் உருவா ் ப்பட்ட இட ஒது ்கீடு என்னும் 

ஏற்பாட்டி ் இன்வறய இந்தியாவின் ஆற்றவ ப் பிரதிபலி ்கும் 

வவ யி ் சீரத்ிருத்தங் ளும் மாற்றங் ளும் லதவவப்படுகின்றன என்பது 

ததளிவு. அத்தவ ய முயற்சி தபரும் சவா ் வள எதிரத் ாள்வதுடன், 

பின்தங்கிய குழு ் ளின் சமூ , தபாருளாதார அரசிய ் 

முன்லனற்றத்திற் ான பாவதவய வழங்குவதி ் இட ஒது ்கீடு தபற்றுள்ள 

தவற்றி வள ஒப்பு ்த ாள்வதா வும் அவமயும்.  

 

கிறிஸ்டினா-ல ாவனா டிரல ாமிர ் நியூயார ்் ப ் வ  ் ழ த்தின் 

லிபர ் ஸ்டடீஸ் துவறயி ் கிளினி  ் துவணப் லபராசிரியரா ப் 

பணிபுரிகிறார.் “Power on the Move: Adivasi and Roma Accessing Social Justice” 

https://www.bloomsbury.com/us/power-on-the-move-9781350229877/
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