சிங்கப்பூரர்களிடையே மனிதயேேம் குடைந்து காணப்படுகிைது
- விவாதிக்க

‘அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது’ எனப் பறறசாற்றிச் சசன்றார் தமிழ்
மூதாட்டி ஔறையார். இவ்வுலகில் மனிதராய்ப் பிறத்தலின் சிறப்பு அம்சம் எல்லா
உயிரினங்கள் மீதும் அன்பும் பரிவும் காட்டுதலில் அடங்கியுள்ளது. அதுவை மனிதவேயம்
எனப்படும். சின்னஞ்சிறிய ேம் சிங்றக ோடு குறுகிய காலகட்டத்தில் இவ்றையகவம
வியக்கும் ைண்ணம் சாதறனகள் பலைற்றறப் புரிந்திருக்கிறது. இந்நிறலயில் எல்லா
ைளமும் சபற்றுச் சிறப்பாக ைாழும் ேம் மக்களிறடவய மனிதவேயம் குறறந்து
காணப்படுகிறதா? இது குறித்துச் சற்று ஆராய்வைாம்.
என் கருத்துப்படி இக்கட்டுறரயின் தறலப்றப ோன் சபரிதும் ஆவமாதிக்கிவறன்.
கடந்த ைாரம் சைளியான சசய்தி ஒன்று, சசன்ற ஆண்டு சிங்கப்பூரில் குற்றச்சசயல்கள்
கணிசமான அளவு உயர்ந்திருப்பதாகத் சதரிவித்தது. முக்கியமாக அப்பாவி முதிவயார்கறள
ஏமாற்றிவயா அல்லது காயப்படுத்திவயா ேடந்த குற்றங்கள் அதிகரித்திருக்கின்றன.
இச்சசய்தி ேம் ோட்டு மக்களிறடவய மனிதவேயம் குறறந்திருப்பறதவய காட்டுகின்றது.
தற்வபாது சிங்கப்பூரில் உள்ள உயர்நிறலப் பள்ளி மாணைர்கள் கட்டாயமாக ஆறு மணி
வேர சமூகச் வசறை சசய்ய வைண்டிய நிர்ப்பந்தம் உள்ளது. இக்கட்டாய சமூக
வசறைறய மாணைர்கள் நிறறவைற்றினாலும் அைர்கள் அறத முழு மனத்துடன்
சசய்கிறார்களா
என்பது
வகள்விக்குறிவய.
சபாதுமக்களிலும்
குறறந்த
எண்ணிக்றகயுறடய சிலவர சமூகச் வசறை புரிகின்றனர். இது ேம் மக்களிறடவய
நிலவும் வசாம்வபறித்தனத்றதயும் தங்கள் சமூகத்திற்குப் பங்களிக்க மறுக்கும் அைர்களது
குறுகிய மனப்பான்றமறயயும் காட்டுகிறது என்றால் அது மிறகயாகாது.
“அறவினை யாதெனில் த ால்லானை க ாறல்
பிறவினை எல்லாந் ெரும்”
என்னும்
ைள்ளுைரின்
சிந்தறனக்வகற்ப
அறமானது
எவ்வுயிறரயும்
சகால்லாதிருத்தவலயாகும். ஆனால், பச்சிளம் குழந்றதகறளக்கூட விட்டுறைக்காமல் ஈவு
இரக்கமின்றி
அைர்களுக்குச்
சசய்யப்படும்
சகாடுறமகள்
அவ்ைப்வபாது
தகைல்
சாதனங்களில் உலா ைருகின்றன. மாற்றான் தாய் தந்றதயர் சிறுைர்கள் மீது ேடத்தப்படும்
அரக்கத்தனமான சசயல்களும் ேம் காதுகளுக்கு எட்டாமலில்றல. மனித வேயத்திற்கு
முற்றிலும்
எதிரான
இச்சசயல்கறளச்
சிங்கப்பூரர்களிறடவய
நிகழ்ைது
அைமானத்திற்குரியது.

இத்தருணத்தில் என் சசாந்த அனுபைம் ஒன்றிறனயும் ோன் கூற விறழகிவறன்.
கடந்த ஆண்டு என் பள்ளியும் தனியார் நிறுைனசமான்றும் இறணந்து ேடத்திய
சபாதுச்வசறை ஒன்றில் ோனும் என் ேண்பர்கள் சிலரும் கலந்துசகாண்வடாம்.
ேற்பணிக்காக நிதி வசர்க்க முறனந்த எங்கறளப் சபாதுமக்களில் சிலர் சந்வதகக்
கண்களுடன் வோக்கினர். சிலர் எங்கறளச் சற்றும் சபாருட்படுத்தாது அலட்சியத்துடன்
சசன்றனர். சபாதுமக்களின் அத்தறகய ேடத்றத என்றனப் சபரிதும் ஏமாற்றத்திற்கு
உள்ளாக்கியது.
ேம் மக்களிறடவய மனிதவேயம் குறறந்து காணப்படுகிறசதன்றாலும் முற்றிலுமாக
அது இல்லாமல் வபாய்விடவில்றல. ேம் அண்றட ோடுகளில் ஏவதனும் ஒன்றில்
இயற்றகப் வபரிடரினால் துன்பம் ஏற்பட்டால் சிங்கப்பூரர்கள் மனமுைந்து உதவி
புரிகின்றனர். ைசதிகுறறந்த மாணைர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட பல அறநிதி அறமப்புகள்
சசயலாற்றி ைருகின்றன. ேம் அரசாங்கமும் ஏழ்றமயில் ைாடும் மாணைர்களுக்குச் சிறப்பு
சலுறககள் பலைற்றற ைழங்கி ைருகின்றது.
ஆக, பல்வைறு துறறகளில் சைற்றி ேறடவபாடும் சிங்கப்பூரர்கள் அைர்களுறடய
மனித வேயத்றதயும் ைளர்த்துக் சகாள்ைது சாலச்சிறந்ததாகும். அவ்ைாறு ோம்
ஒவ்சைாருைரும் ேம்றம வமம்படுத்திக் சகாண்டால் ேம் ோட்டின் புகழ் எவ்விடத்தும் பரவி
என்சறன்றும் நிறலத்து நிற்கும்.
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