
நமது ெமூகத்தின ெக் ்தளங்களிலும் பரபரப்பும் திருப்பங்களும் 
புதிய �ம்பிக்ரககளும் நிரறெநதிருந்தரவ இந்தப் பத்்தொண்டுகள்.

அரசியல் அரங்கில் ஐம்பதுகள் கொநதிய �ம்பிக்ரககளின மிச்ெமொக 
இருந்த். அறுபதுகள் திரொவிட இயக்கத்தின வடிவத்தில் புதிய 
�ம்பிக்ரகரய ெநதித்்த். எழுபதுகளிப்ொ இடதுெொரி சிந்தர்கக்கு 
இரளய ்தர்முரறெயின ம்ங்களில் இடம் கிரடத்்தது. புதிய 
க்வுகள் உருவொயி். ் கொந்தளிப்பு மிகுந்த இந்தப் பத்்தொண்டுகளில் 
ப் பரைய �ம்பிக்ரககள் உரடபடட். ஆ்ொல் ்வறும் 
சிர்தவுக்கொ்மொக இல்்ொமல் மொற்று வழிமுரறெகளுக்கு சிறிய 
அளவிப்னும் வொயப்புக்களும் உருவொ் கொ்மொக இது இருந்தது.

்தமிழ�ொடடில் திரொவிட முனப்ற்றெக்கைக ஆடசி ஏற்படடு 
மூனறெொண்டுகளொயிருந்த். அண்ணொ ்தன ஆடசித் திறெரம 
எர்தயும் நிரூபிக்கும் கொ் அவகொெம் கூட இல்்ொமல் ப�ொயுற்று 
இறெந்தொர. கர்ஞர கருணொநிதியின ்தர்ரமயில் புதிய ஆடசி 
ஏற்படடது. ் டல்லியில் கொங்கிரஸ் கடசியின ெ்ொ்த்வொதிகளுடன 
விபரொதித்துக்்கொண்ட பிர்தமர இநதிரொகொநதி கடசிரய ‘ம்ெொடசி’யின 
்பயரொல் உரடத்்தொர. பெொஷலிஸபம ்டசியம் எனறெ பகொஷம் 
கவரச்சியொக ரகக்்கொடுத்்தது. ம்தம் அல்் - ்மொழிபய ப்தசிய 
இ் அரடயொளத்தின மு்தனரமயொ் அம்ெம் எனபர்த வங்கப்தெ 
விடு்தர்ப் பபொரொடடம் கொடடியது. அதில் இநதியொரவயும் 
ஈடுபடுத்தியது. இநதிரொவின அரசியல் ்ெல்வொக்ரக ப் மடங்கு 
அதிகரித்்தது.

இன்்ொரு பக்கம் பொரொளுமனறெ ஜ்�ொயகத்துக்கு ் வளிபய்தொன 
அரசியல் மொற்றுவழி இருக்கமுடியும் எனறெ கருத்தின அடிப்பரடயி்ொ் 
�க்ஸல்பொரி ஆயு்தப் பபொரொடடம் வளரந்ததும் இப்த எழுபதுகளில்்தொன. 

70 களில்
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பொரொளுமனறெ ஜ்�ொயக அரமப்புக்கு உள்பள இயங்கிய இடதுெொரிக் 
கடசிகளின ் ்தொழிற்ெங்க இயக்கம் ஐம்பதுகளிலும் அறுபதுகளிலும் 
ஏற்படட ப்தக்கத்ர்த உரடத்துக்்கொண்டு வலுவரடந்ததும் 
எழுபதுகளில் ்தொன.

எழுபதுகளின இரண்டொவது பொதி இநதிய ெமூகத்தில் 
இன்்ொரு அத்தியொயத்ர்தத் ்்தொடங்கி ரவத்்தது . 
இநதிரொகொநதியின அதிகொரக்குவிப்பு ஒருபக்கம், தி.மு.கைகத்ர்த 
எம்.ஜி.ஆரரக் ்கொண்டு உரடத்்தது. இன்்ொரு பக்கம் 
்�ருக்கடிநிர்ரயயும் ் ெயற்படுத்தியது. சுற்றி என் �டந்தொலும் 
�மது அனறெொட வொழக்ரக மடடும் பொதிப்புக்குள்ளொகொது எனறெ 
்மத்்த்க் க்வில் வொழநது ்கொண்டிருந்த �டுத்்தர வகுப்ரப 
ய்தொரத்்தத்துக்கு உலுக்கிக் ்கொண்டுவந்தது இந்த ்�ருக்கடி  
நிர்்தொன.

கர்ஞர கருணொநிதி, இநதிரொகொநதி ஆகிய இரண்டுபபரின 
ஆடசிக்கும் எதிரொகக் கொமரொஜர ஓயொது ் ெய்த பிரச்ெொரத்தின ஒரு 
பகுதி பயர் எம்.ஜி.ஆர ்தடடிக்்கொண்டு பபொ்ொர. இநதிரொவின 
்�ருக்கடி நிர்க்குப் பிறெகு வந்த ப்தர்தல் கொங்கிரஸ் பைரமவொதிகள், 
வ்துெொரி தீவிரவொதிகள், மி்தவொதிகள், இவற்றுக்கு ்்தொடரபற்றெ 
பெொஷலிஸ்டடுகள் எனறு விப்ொ்தக் க்ரவயொக இருந்த ஜ்்தொரவ 
ஆடசியில் அமரத்தியது.

எழுபதுகளின இறுதி வருடங்கள் அரசியல் அரங்கில் முரளத்்த 
புதிய �ம்பிக்ரககரள்யல்்ொம் சிர்தக்கத் ் ்தொடங்கி எண்பதுகளின 
அழிவுப் பபொக்குக்கு முனப்ொடியொக அரமந்த். உடகடசித் 
்தகரொறுகளொல் ஜ்்தொ ஆடசிகவிழந்தது. ஜ்�ொயக அரமப்புக்களின 
சு்தநதிரத்ர்த ஓரளபவனும் உறுதி ்ெய்த நிர்ரமக்கும் முடிவு 
வந்தது.

எம்.ஜி.ஆரும் இநதிரொ கொநதியும் 1980-ல் மறுபடியும் ப்ம்்பற்று 
ஆடசிக்கு வந்தொரகள். இநதிய அரசியலின பமொெமொ் இருண்ட 
கொ்ங்களில் ஒனறெொக அடுத்்த பத்்தொண்டுகரளக் குறிக்க்ொம். 
இடதுெொரி ்்தொழிற்ெங்க இயக்கம் ப்தக்க நிர்ரய அரடந்தது. 
�க்ஸெல்பொரிகள் பரவ்ொ் அப்த அளவுக்கு கடுரமயொக 
பவடரடயொடப்படடொரகள். இநதிய அரசியலில் வனமுரறெ 
துரண அம்ெமொக இருந்த நிர்யிலிருநது பிர்தொ் அம்ெமொக 
மொறெத்்்தொடங்கியது.
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எழுபதுகளின அரசியலில் ்்தரியும் இந்தக் ்கொந்தளிப்பொ் 
மொற்றெங்கள் பிறெ துரறெகளிலும் கொணக் கிரடப்பரவ்தொன.

்தமிைகத்தில் கொங்கிரஸ் ஆடசி முடிவரடநது திரொவிடக்கடசி 
அதிகொரத்ர்தப் பிடித்்த மூனறெொம் ஆண்டொ் 1970ல் �ரகச்சுரவ 
விமரெகர பெொ ்்தொடங்கிய ‘துக்ளக்’ அடுத்்த பத்்தொண்டுகளுக்கு 
்ெல்வொக்குள்ள வ்துெொரிப் பத்திரிரகயொக விளங்கியது. திரொவிட 
எதிரப்பும் இடதுெொரி எதிரப்பும் ‘துக்ளக்’கில் ்்தொடக்கம் மு்தல் 
மொறெொ்த அம்ெங்கள்.

இநதிரொவின ் �ருக்கடி நிர் கருத்து ் வளிப்பொடடு ெொ்த்ங்கரள 
தீவிரமொக பொதித்்தது. அவற்றின வளரச்சிக்கு மரறெமுக ெொ்தகமொயிற்று, 
ஆங்கி்ப் பத்திரிரகத் துரறெயில் உ்தயமொ் ‘ெண்பட’ வொர இ்தழ 
புதிய இ்தழியலின முனப்ொடியொக விளங்கிற்று. எழுபதுகளின 
பிற்பகுதியில் ‘துக்ளக்’கிலிருநது வி்கிய விசிடடர அ்நத் �டத்திய 
‘விசிடடர’ வொர ஏடு ்தமிழில் சிறு அளவிப்னும் ‘ெண்பட’ பபொ் 
ஒரு சி் விஷயங்கரளப் முயற்சித்துப் பொரத்்தது.

்வகுஜ் ்பொழுது பபொக்குப் பத்திரிரகயு்கில் அதுவரர 
குமு்தம், ஆ்ந்த விகடன, கல்கி எனறெ மூனறு ஏடுகள் மடடுபம 
�டுத்்தர வகுப்பி்ர மத்தியில் இருந்த். 

அறுபதுகளின கல்விப்்பருக்கம் புதிய வொெகரகரள �டுத்்தர 
வகுப்பில் மடடுமினறி ெொ்தரண மக்களிடமும் ்பருமளவில் 
உருவொக்கியது. இந்த வொெகரகளின ப்தரவகரள நிரப்ப ‘குங்குமம்’ 
‘இ்தயம் பபசுகிறெது’ பபொனறெ �டுத்்தர வகுப்பு இ்தழகளும், ‘ரொணிமுத்து’ 
பபொனறெ ெொ்தரண மக்களுக்கொ் ஏடுகளும் பல்கிப் ்பருகி்.

எழுபதுகரளப் ்பொதுவொக மொற்று க்ொச்ெொர முயற்சிகளின 
்பொற்கொ்ம் எனபறெ குறிப்பிடபவண்டும். ெமுகம் பற்றிய புரி்தல் 
்்தொடங்கி மொற்று பண்பொடடு வழிமுரறெகள் வரர அர்த்திலும் 
மொறுபடட கருத்துக்கள் உரடய்வொ்பபொதும் ஏரொளமொ் சிறு 
பத்திரிரககள் ்்தம்புடன ்வளியொ் கொ்ம் இது. ‘கரணயொழி’, 
‘தீபம்’ பபொனறு ஏற்க்பவ நிர்்பற்றுவிடட சிறு பத்திரிரககள் 
ஒருபுறெம்.  ‘கண்ண்தொென’ பபொனறு மரபு ெொரந்த பத்திரிரககளும் 
இருந்த். புதிய பரிமொணங்கரள ்தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தி 
தீவிரமொக ்ெயற்படட ‘கெட்தபறெ’ ‘பிரக்ரஞ’ ‘பரிமொணம்’ ‘யொத்ரொ’ 
‘இ்க்கிய ்வளிவடடம்’ ‘்கொல்லிப்பொரவ’ பபொனறெ இ்தழகளும் 
எழுபதுகளின குைநர்தகள்்தொன.
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்தமிழில் �வீ் �ொடக முயற்சிகள் தீவிரமரடநது உத்பவகம் 
்பற்றெதும் எழுபதுகளில்்தொன. �கரபுறெப் பொரரவயொளரின ரெர்ரய 
பொரம்பரியத் ்்தருக்கூத்தின உ்தவியுடன பொதிக்க முர்ந்த 
கூத்துப்படடரறெ, �டுத்்தர வகுப்பின ம்ெொடசிரயத் ்்தொடடு 
மொற்றுக் கர்யுணரரவ வளரக்க முற்படட பரீக்ொ, ெொ்தொரண 
மக்களிடம் ெமூகப் பிரச்ெர்களின பரிமொணங்கரளத் ் ்தருவுக்குச் 
்ெனறு பகிர முற்படட வீதி, மக்கள் மறும்ரச்சி மனறெம், கல்வி 
வளொகத்தில் இருந்த பண்பொடடு ப்தக்கத்ர்த உரடத்து புதிய 
ஒளி பொயச்ெ முற்படட மதுரர நிஜ�ொடக இயக்கம் எனறு ப் 
குழுக்கள் எழுபதுகளின பிற்பகுதியில் ்ெயற்படத் ்்தொடங்கி். 
இவற்றுக்்கல்்ொம் உநதுெக்தியொக கொநதி கிரொமத்தில் 1977ல் 
பபரொசிரியர பெ.ரொமொனுஜம் �டத்திய பயிற்சி முகொரமக் குறிப்பிட 
பவண்டும். இப்படி மொற்று �ொடக முயற்சிகள் ் ்தொடங்கிய கொ்த்தில் 
வணிகக் க்ொச்ெொர �ொடகங்கள் பற்றிய அதிருப்தி ்வளிவர 
ஆரம்பித்திருந்தது.

திரரப்படங்கரள எடுத்துக்்கொண்டொல் எழுபதுகளில்்தொன 
்தமிழ சினிமொரவ சுமொர பதிர்நது இருபது வருட கொ்மொக 
ஆக்கிரமித்திருந்த எம்.ஜி.ஆரும் சிவொஜியும் ஓயநது பபொ்ொரகள். 
புதிய க்தொசிரியரகள், இயக்கு்ரகள், ்தயொரிப்பொளரகள் வரத்்தக 
சினிமொவில் அதிக எண்ணிக்ரகயில் வரும் வொயப்பு ஏற்படடது. 
இரளயரொஜொவின பிரபவெமும் 1975ல் ்தொன. ் ஜயகொந்தன-பீம்சிங் 
கூடடு முயற்சியும் அப்த வருடம்்தொன நிகழந்தது. மொற்றுப் பட 
முயற்சிகளொ் ்ஜயபொரதியின ‘குடிரெ’யும் ஜொன ஆப்ரகொமின 
‘அக்ரகொரத்தில் கழுர்த’யும் இந்த கடடத்தில்்தொன �டந்த்.

எழுபதுகளுக்கு முன்ொல் ்தமிழ�ொடடில் திரரப்பட ெங்க இயக்கம் 
இருக்கவில்ர். பிறெ இநதிய ்மொழிகளிலும் உ்க அளவிலும் 
உருவொ் ்தரமொ் திரரப்படங்கரளத் ்தமிைக அறிவு ஜீவிகள் 
பொரப்ப்தற்கொ் வொயப்புக்கபள எழுபதுகளில்்தொன பரவ்ொயிற்று. 
ஜிப்பொவும் பஜொல்்ொ ரபயும் ஃபில்ம் ் ெொரஸடடி ெநதிப்புக்களும் 
இனறு ்பொதுவொழவின ெகஜ அம்ெங்கொளொவ்தற்கொ் விர்த 
ஊனறெப்படடது எழுபதுகளில்்தொன.

எழுபதுகளின இறுதியில்்தொன வணிகக் க்ொச்ெொரம் மொற்றுக் 
க்ொச்ெொரத்ர்த முற்றெொக ஒதுக்க முடியொ்த நிர்யும் ஏற்படடது. 
சி்ர இங்கிருநது அங்குபபொய பஜொதியில் க்ந்ததும் உண்டு. 
ெொ்தரண மனி்தர்த் ்த்க்கு ்தொப் அநநியமொ்வ்ொக 
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ஆக்கிய வணிகப் பபொக்குகளுக்கு எதிரொகத் ்்தொடங்கிய மொற்றுக் 
கொ்ொச்ெொர முயற்சிகளும் அவனுக்கு அநநியப்படடு சுருங்குவர்தத் 
்தவிரக்க விரும்பிபயொரின இரடநிர் முயற்சிகள் ் ்தொடங்கியதும் 
எழுபதுகளின இறுதியில்்தொன.

எழுபதில் கல்லூரியில் நுரைநது எழுபத்ர்தநது ்�ருக்கடிக்கு 
ெற்று முனபொக முழுப�ரப் பத்திரிரகயொள்ொகி எண்பதில் 
நுரையும் பவரளயில் மொற்று �ொடக முயற்சிகளின உத்பவகத்தில் 
மொற்றுப் பத்திரிரக முயற்சியிலும் ஈடுபடத் துணிந்த என பபொனறெ 
ப் இரளஞரகளின ெமூக, அரசியல், க்ொச்ெொர பொரரவரய 
நிரணயித்்தரவ பமற்்ெொன் நிகழச்சிகள். அந்த கொ்கடடத்தில் 
�ொன எழுதிய பினவரும் கடடுரரகள் அந்தப் பின்ணியில் ் பொருத்தி 
விளங்கிக்்கொள்ள பவண்டியரவயொகும்.



மநருவுக்குப் பின, அண்ணொவுக்குப் பின, கர்ஞருக்குப் பின யொர 
எனபது பபொனறெ சுரவயொ் ெரித்திரக் பகள்விகளில் முக்கியமொ்து 
எம்ஜிஆருக்குப் பின யொர?

்தனனுரடய சினிமொக் கவரச்சியி்ொல் அரசியலில் இடம் 
பிடித்துக்்கொண்ட எம்ஜிஆர ஆரம்பித்்த கடசி அவர மரறெந்தொலும் 
்தொனும் மரறெநதுவிடும் எனபது்தொன எம்ஜிஆரின விபரொதிகளின 
கருத்து. (உண்ரமயில் அ.இ.அ.தி.மு.க.வின வளரச்சிக்குக் கொரணம் 
இரண்டு ்தனி �பர- எம்ஜிஆர, கர்ஞர.)

்த்க்குப்பின யொர, ்த்க்குப்பின ்தன கடசியின நிர் என் எனறு 
்தம் எதிரிகள் எப்பபொதும் நிர்த்துப் பொரத்து வருவர்த எம்ஜிஆரும் 
நிர்த்திருக்க பவண்டும் எனறு ப்தொனறுகிறெது. அ்த்ொல்்தொன 
ஒரு ஆரொயச்சி ப�ொக்குடன ்தமிழ�ொடரட விடடு ் வளி�ொடடுக்குப் 
பபொயவிடடொர! சுமொர ஒனறெரர மொ்தகொ்ம் ்தமிழ�ொடு எம்.ஜி.ஆர. 
இல்்ொ்த ்தமிழ�ொடொக இருக்கிறெது.

எம்ஜிஆர இல்்ொ்த ்தமிழ�ொடடில் எந்த ்பரிய மொறு்தலும் 
ஏற்படட்தொகத் ்்தரியவில்ர். எல்்ொம் வைக்கம் பபொ்த்்தொன 
�டநது்கொண்டிருக்கினறெ். வைக்கமொக �வம்பரில் வீசுகிறெ புயல்கூட 
�வம்பரில் ்தொன வீசிற்று.

ஆ்ொல் எம்.ஜி.ஆர. ஸ்தூ் வடிவில் இங்பக இல்்ொ்த 
பபொதும், இங்குள்ள சி்ரரப் பொரத்துக் ்கொண்டிருப்ப்தொகபவ  
்்தரிகிறெது. 

மு்த்ொமவர கர்ஞர. எம்.ஜி.ஆர. ஊருக்குப் புறெப்படும் 
முன ெரவகடசித் ்தர்வரகரளச் ெநதித்்தப்பபொது இவரரயும் 
ெநதித்துவிடடுத்்தொன பபொ்ொர. ஒரு மொ்தகொ்மொக எம்.ஜி.ஆரரப் பற்றி 
அறிக்ரகபயொ அரசுக்்கதிரொக பபொரொடடபமொ �டத்்தொமலிருப்ப்்தனபது 
கர்ஞருக்கு சிரமமொ் கொரியொமொகபவ இருக்கிறெது.

எம்.ஜி.ஆர் இல்ைாை ைமிழநாடு
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அவரும் ்பொறுத்துப் பொரத்்தொர. முடியவில்ர். புயல் வரவும் 
�ல்் ்தருணம் கிடடிய்்தனறு அறிக்ரகவிட ஆரம்பித்துவிடடொர. 
குடிரெ முழுவதும் இங்பக குளு குளு, அ்மரிக்கொ எ்தற்கு எனறு 
எம்.ஜி.ஆ.ரரக் பகடடிருக்கிறெொர. மக்கள் துயர துரடக்க, எம்.ஜி.ஆர. 
உடப் ்த்து ்வளி�ொடடுப் பயணத்ர்த ரத்து ்ெயதுவிடடு வர 
பவண்டும் எனறு கர்ஞர பகொரியிருக்கிறெொர. அவருக்கு ஆ்தரவொக 
ஓ.வி அைபகென (்தமிைகத்திலிருப்ப்தொகக் கூறெப்படும் கொங்கிரஸ் 
்தர்வர) அறிக்ரக விடுத்திருக்கிறெொர.

கர்ஞர ஆ்தரவு பத்திரிரககளில் முர்ெொலியும், அர்ஓரெயும் 
எம்.ஜி.ஆர. இல்்ொ்தபபொது, ்தமிைக ஆடசி சிறெப்பொக �டப்ப்தொக 
�ற்ெொனறி்தழ ்தநதிருக்கினறெ். எம்.ஜி.ஆர. இல்்ொ்தபபொது எல்்ொ 
அரமச்ெரகளும் மக்கள் மீது அதிக அக்கரறெ கொடடுவ்தொக பவறு 
ஒரு பொரொடடு, இதிலிருநது மீண்டும் ் ்தரியவருவது என்்வனறெொல் 
எம்.ஜி.ஆர. நீங்க்ொ் அஇஅதிமுகொரவ ்தனப்ொடு இர்த்துக் 
்கொள்ள கர்ஞரும் கர்ஞர நீங்க்ொ் திமுகொரவ ்தனப்ொடு 
பெரத்துக் ் கொள்ள எம்ஜிஆரும் எப்பபொதும் ்தயொரொக இருக்கிறெொரகள் 
எனறெ பரைய உண்ரம்தொன.

எம்.ஜி.ஆர. இங்கு இல்்ொத்துப் பற்றி, ்தமிைக இநதிரொ கொங்கிரஸ் 
்தொன ் ரொம்பவும் ெநப்தொஷப்படடிருக்க பவண்டும். பரைய பகொஷ்டிச் 
ெண்ரடரயத் திரும்ப ஆரம்பித்திருக்கிறெொரகள். �ல்் ப்ரஸ் பப்ளிசிடி 
கிரடக்கிறெது. எம்.ஜி.ஆர. ஊரில் இருந்தொல் இவரகள் ்ெயதி 
�ொனகொம் பக்கம் எடடொவது பத்திக்கல்்வொ பபொயிருக்கும்?

எம்.ஜி.ஆர. ப�ரில் இல்்ொ்த அரசியல் சூைல் உணரத்துவ்்தல்்ொம் 
ஒனறு்தொன: இருந்தொலும் இல்்ொவிடடொலும் அவரரச் சுற்றி்தொன 
�ம் அரசியல்வொதிகள் இயங்குகிறெொரகள். மக்கரளப் பற்றி இவரகள் 
யொருபம கவர்ப்படவில்ர், ்தனி�பர obsession �ம்முரடய 
முற்றிய வியொதி.

்வளி�ொடடுக்குப் பபொயவிடட எம்ஜிஆரொவது நிம்மதியொக 
அ்மரிக்க பபொலீஸ் நீதித்துரறெப் பற்றி ஆரொயச்சியில் ஈடுபடுகிறெொரொ 
எனறெொல் அதுவும் இல்ர். கர்ஞரின அறிக்ரகக்கு ப�ரடியொக 
பதி்றிக்ரக விடொமல், ்தம் ெகொக்கபளொடு பபசுகிறெ ்டலிஃபபொன 
்ெயதிகரள பத்திரிக்ரகக் குறிப்புகளொக அனுப்பிக்்கொண்டிருக்கிறெொர. 

பபொ்தொ்தற்கு இன்்ொரு ஸ்டண்ட பவறு! ்தமிைக அரசு இ்ங்ரகப் 
புயலில் பொதிக்கப்படட ்தமிைரகளுக்கு அளிக்கும் உ்தவிரய  
எம்.ஜி.ஆர. ப�ரில் டிெம்பர மு்தல் வொரத்தில் இ்ங்ரகக்குப் பபொய 
அளிக்கப் பபொகிறெொரொம். இவர பபொய உ்தவிரயத் ்தரும்பபொது 
புய்டித்து பதிர்நது தி்ங்கள் ஆகிவிடடிருக்கொ்தொ?



ஒவ்வொரு ப்தர்தலின பபொதும் பபொஸ்டர, ஊரவ்ம், 
சுவபரொவியங்கள், ரமக், கூடடம், மொர ,் சூறெொவளிச் சுற்றுப்பயணங்கள் 
எனறு ்தவிரக்க முடியொமல் �டக்கிறெ விஷயங்களில் இன்்ொனறு 
ப்தர்தல் அறிக்ரக. எல்்ொக் கடசிகளும் கூடடொகவும் ்தனியொகவும் 
ப்தர்தல் அறிக்ரககரள ்வளியிடபட ஆக பவண்டும் எனறு ஒரு 
ெம்பிர்தொயத்துக்கொகொபவ ்வளியிடுகிறெொரகள். அறிக்ரககரள 
்வளியிடுகிறெ கடசிகளும் ெரி அவற்ரறெப் படிக்க ப�ரந்த 
்பொதுமக்களும் ெரி இருெொரொருபம அவற்ரறெ சீரியெொக 
எடுத்துக்்கொள்ளொ்தபபொது மக்கள் சீரியஸொக எடுத்துக்்கொண்டு 
என் ்ெயயப் பபொகிறெொரகள்? உண்ரமயில் ப்தர்தல் அறிக்ரக 
எனகிறெ �ரடமுரறெயின ஆரம்பகொ் ப�ொக்கம் எந்தக் கடசி 
என்்ன் திடடம் ரவத்திருக்கிறெது எனறு ்்தரிநது்கொண்டு 
மக்கள் அ்தனபடி முடிவு ் ெயய பவண்டு்மனபது்தொன. ஆ்ொல், 
ஆடசிக்கு வந்தபின ்ெொன்ர்தச் ்ெயகிறெ கடசி எதுவுமில்ர் 
எனகிறெபபொது இ்தற்கு அரத்்தமில்்ொமல் பபொயவிடடது.

்தவிரவும் இந்த ப்தர்தல் அறிக்ரககரளப் படித்துப் புரிநது ் கொள்ளப் 
்பொறுரம பவண்டும் ஏறெத்்தொை எல்்ொக் கடசிகளும் ஒபர மொதிரி 
வொக்குறுதிகரள ஒபர மொதிரியொ் நீண்ட வொக்கியங்களிப்பய 
வைங்கியிருப்பொரகள். வித்யொெங்கரள ஊனறிக் கவனித்து படித்துப் 
புரிநது்கொள்ள பவண்டும். இந்தத் ப்தர்தல் அறிக்ரககரள 
எழுதுகிறெொரகள். ்தயொரிக்கிறெவரகள் அரெொங்க உத்பயொகஸ்்தரகள் 
மொதிரி்தொன. பரைய ஜி.ஓ.ரவப் பொரத்து அப்த மொதிரி வொெகங்கரளப் 
புதிய ஆரடரில் எழுதுவது பபொ்த்்தொன இவரகளும் ் ெயகிறெொரகள் 
எனறு ப்தொனறுகிறெது. ஏ்்னறெொல் ்ரொம்ப சிரமப்படடு 1977ல் 
தி.மு.க.வும், அ.தி.மு.க.வும் ் வளியிடட ப்தர்தல் அறிக்ரககரளத் 
ப்தடிப்பிடித்து இப்பபொர்தய அறிக்ரககபளொடு ஒப்பிடடுப் பொரத்ப்தன. 

அர்தைமில்ைாை
்ைர்ைல் அறிகலககள்
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பவறு பவர் இல்்ொவிடடொல் நீங்களும் இர்தச் ்ெயய்ொம். 
இது ஒரு சுவொரஸ்யமொ் ் பொழுதுபபொக்கு மடடும்்தொன. சீரியஸொக 
எர்தயும் எடுத்துக்்கொண்டொல் உங்கள் ்தப்பு்தொன.

்பரிய கடசியிலிருநது ்பரிய கடசியின கூடடணியிலிருக்கிறெ 
சிறிய கடசி வரர ்தங்கள் ்தனித்்தனரமகரளத் ்தனித்்தனி அறிக்ரக 
்வளியிடடுக் கொப்பொற்றிக் ்கொள்கினறெ். குமரி அ்ந்தன கூட  
கொ.கொ.ப்த.கொ.வின அறிக்ரகரய ்வளியிடடிருக்கிறெொர. ்தன கடசி 
ெொரபில் கர், இ்க்கிய, அரசியல், மொணவர, ்்தொழி்ொளர, 
விவெொயிகள் ஆசிரியர மொ�ொடு �டத்தும்பபொது ப்தர்தல் அறிக்ரகரயயும் 
்வளியிடுவதில் ்தப்்பொனறுமில்ர்்தொன. ஓரணியில் மு்தன 
முரறெயொகத் திரண்டுள்ள வ.கம்யூனிஸ்டு, இ.கம்யூனிஸ்டுகளும் 
்தனித்்தனி அறிக்ரககள் ்தநதுள்ள். தி.மு.க., இநதிரொ கொங்கிரஸ் 
ப்தர்தல் அறிக்ரககளுக்குள்பள முரண்பொடு இருக்கிறெ்்தனறு ஓர 
ஆரொயச்சி பவறு மொர்த் ்தமிழத்்தொடகளில் �டக்கிறெது. ப்தர்தல் 
அறிக்ரககளொல் பய்ரடவது இந்தப் பத்திரிரககள் ்தொன. சூடொ் 
்ெயதிகள் இல்்ொ்தபபொது பரபரப்பொ் ப்தர்தல் வொக்குறுதி எனறு 
பபொஸ்டரபபொடடு, பத்திரிரகயில் ஒரு பக்கத்ர்த அறிக்ரகயொல் 
நிரப்பிவிட்ொம்.

அப்புறெம் இந்த பரடிபயொவும், ் டலிவிஷனும்; ஜ்்தொ ஆடசிக்கு 
வந்தபபொது ஆரம்பித்து ரவத்்த பவர். பரடிபயொவிலும் 
்டலிவிஷனிலும் ஆளுங்கடசி நுணுக்கமொகப் பிரெொரத்ர்த 
எப்பபொதுபம ்ெயது வருகிறெபபொது எதிரக்கடசிகளுக்கு ப்தர்தலின 
பபொ்தொவது ெொனஸ் பவண்டொமொ எனறு கருரணபயொடு எல்்ொக் 
கடசிகளுக்கும் ப�ரம் ஒதுக்கிவிடடொரகள்.

இ்தன விரளவொக �ொன கவனித்்த அளவில் ்்தரிந்தது 
இது்தொன. அரசியல்வொதிகள் வீடடுச் ெரமய்ரறெக்கு 
வநதுவிடடொரகள். ்பொதுக் கூடடங்களுக்குப் பபொகொ்த �டுத்்தர 
வகுப்பு, பமடடுக்குடிப் ்பண்கள் பரடிபயொ, ்டலிவிஷன 
பிரியரகளொ்த்ொல் இவரகரள இந்தப் பிரெொரம் ்ெனறெரடகிறெது. 
ஆ்ொல் பரடிபயொவில் குறிப்பொக ் டலிவிஷனில் பிரெொரம் ் ெயகிறெ 
கடசித் ்தர்வரகள் இ்தற்்க்த் ்தனிப் பயிற்சி எடுத்துக்்கொள்ள்ொம். 
இல்்ொவிடடொல் கடசிக்கு கடசி சினிமொ �டிகரகரள இ்தற்கு 
ஒப்பந்தம் ்ெயது்கொள்ள்ொம். எண்டர்டயண்்மண்ட 
முழுரமயொகிவிடும்; பொதியிப் பரடிபயொ டிவிரய நிறுத்்தொமல்  
கவனிப்பொரகள்.
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இந்த பரடிபயொ, டி.வி பிரெொரத்தினபபொது பபெ பவண்டிய முரறெ 
பற்றி விதிகளுண்டு. ்தனிப்படட ்தொக்கு்தல்கள் கூடொ்தொம். இ்த்ொல் 
முெொஃபர பூர டி.வி.பயொடு வ.கம்யூனிஸ்ட ்தர்வர ெண்ரட 
பபொடடிருக்கிறெொர. ெஞ்ெய கொநதி ் பயர வரக்கூடொ்்தனறு நிர்யத்்தொர 
்ெொன்ொரகள். அ்தற்கு எதில் Caucus எனறு ்ெொல்்்ொம் 
எனறெ்ர. இது ஒரு மரறெமுகமொ் ஒப்பு்தல் வொக்குமூ்ம் மொதிரி 
்்தொனிக்கிறெது. ்ெனர் வொ்்ொலியில் இர்தப்பற்றி்யல்்ொம் 
கவர்ப்படொமல் கருணொநிதி விளொசிவிடடொர. அ.தி.மு.க. ஆடசி 
எனறு ஒரு ெம்பிர்தொயத்துக்கூட அவர ்ெொல்்வில்ர். எம்.
ஜி.ஆர. ஆடசி எனபறெ ் ெொன்ொர. ‘கரும்புலி வொழும் கொடடொடசி’, 
‘ஆடசியிப் ஒடடிக்்கொண்ட அடரடகள்’, ‘பல்ர்க் கொடடுபவரகள்’, 
‘மமர்த ்மொழியின ்ெொந்தக்கொரரகள்’ எனறு ்பொரிநது  
்தள்ளிவிடடொர.

ஏற்க்பவ சுரவயில்்ொ்த அவசியமற்றெ, ரெர்க்கு்தவொ்த 
நிகழச்சிகரளத்்தரும் பரடிபயொவிலும், ்டலிவிஷனிலும் இந்தப் 
பிரெொரம் பவறு ் ெயது மக்கள் பணம் வீணொக்கப்படுவர்தப் பற்றி 
யொர கவர்ப்படுகிறெொரகள்?

விசிட்டர் 
1.6.1980



திண்ரண �மது மரபு. �ம் விருநப்தொம்பலின அரடயொளம். 
வீடடுக்கு வருகிறெவரர உடகொர ரவத்துப் பபெ நிரந்தரமொகக் 
கடடிரவத்்த ஏற்பொடு; இல்ர்யில்ர். வொெப்ொபட ்வளிபய 
அனுப்பிவிட ஏற்படுத்திய ்தநதிரம் எனறு எவ்ொவது வக்கிரம் பிடித்்த 
ஆரொயச்சியொளன ்ெொன்ொல் எ்க்குக் கவர்யில்ர். �ொன 
திண்ரண உபொெகன. சின் வயசிலிருநப்த எ்க்கு திண்ரண 
மீது ஒரு கண் உண்டு. எதிரப்புறெ வீடடின திண்ரணகள் எனர்க் 
கவரந்த .் அதில் ஒருபக்கத் திண்ரணயில் விரளயொடும் குைநர்தகள் 
கூட மறு பக்கத் திண்ரணப் பக்கம் திரும்பமொடடொரகள். அந்தத் 
திண்ரணயில்்தொன ரங்கூன ரபத்தியம் எனறு எ்க்கு அரடயொளம் 
்ெொல்்ப்படட ஒரு கிைவர அமரநதிருந்தொர. அவர எம். ஏ. படித்து 
ரபத்தியமொகி விடட்தொகச் ்ெொல்வொரகள். அவரர ்�ருங்க 
ஆரெயிருந்தபபொதிலும் அந்த வயசின பயம் ்தடுத்்தது. பயம் ் ்தளிந்த 
கொ்த்தில் ஊரர விடபட �ொனும் வநதுவிடபடன. உ்கத்ர்த விடபட 
அவரும் பபொயவிடடொர. இப்பபொது (இந்தப் பகுதியில் வரக்கூடிய 
சி் விஷயங்களுக்கொக எரிச்ெலுற்று) சி்ர எனர்யும் திண்ரணப் 
ரபத்தியம் எனறு ்ெொல்லிவிடடுப் பபொகடடுபம.

திண்ரண்தொன மு்தனமு்தலில் �மது ்தகவல் ்்தொடரபு 
ெொ்த்மொயிருநதிருக்கிறெது. அப்புறெம் ்தொன டீக்கரடகளும், 
ெலூனகளும் அந்த இடத்ர்தப் பிடித்துக்்கொண்ட். உள்ளூர 
விவகொரத்திலிருநது அர்த்து்க ெங்கதிகள் வரர திண்ரணக்கு 
வரொமல் பபொகமுடியொது.

இந்தத் திண்ரணயும் அப்படித்்தொன.

திணலண
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திணலண 1

்ரண்டுங்்கடடொன மகொரொஜொ கர்த ்்தரியுமொ உங்களுக்கு? 
இந்த மகொரொஜொ ்தன பிரரஜகள் பயணம் ்ெயய புஷ்பக விமொ் 
ெரவீஸ் �டத்தி வந்தொர. இவருக்குப் புதுெொக புஷ்பக விமொ்ம் 
வொங்கப் ் பொற்கொசுகள் குரறெயும் பபொ்்தல்்ொம் உ்தவ ெரவபூப்ொக 
ெம்ரடெரண நிர்யம் இருந்தது. இந்த நிர்யம் ஒரு�ொள் ஒரு 
கண்டிஷன பபொடடது. புஷ்பக விமொ்த்தில் பயணம் ்ெயயக் 
கடடணங்கரள உயரத்தி்ொல்்தொன கடடுப்படியொகும், இல்்ொவிடடொல் 
்பொற்கொசு கடன ்தரமொடபடன எனறெது. மகொரொஜொ உடப் 
கடடணத்ர்த இரண்டு மடங்கு ஏற்றிவிடடொர. பின்ர கடடணத்ர்த 
அரரமடங்கு குரறெத்்தொர. பிரரஜகளுக்்கல்்ொம் ெநப்தொஷம்.

கர்த புரியொ்தவரகளுக்கு: உ்க பொங்க், பல்்வன பஸ் 
கடடணத்ர்த 16 ெ்தம் உயரத்்தொவிடடொல் கடன ்தர முடியொது எனறு 
நிபந்தர் பபொடடதும், ்தமிழ �ொடு அரசு 20 ெ்தம் உயரத்திவிடடது. 
இப்பபொது க்்க் ஷர்ப் பொரத்்தொல் வருவொய 5 ெ்தம் ்தொன 
ஏறியிருக்கிறெ்தொம். (நிரறெய பபர �டக்க ஆரம்பித்துவிடடொரகள்!) 
உ்க பொங்க் இப்பபொது கடன ்தருமொ எனறு ்்தரியொமல் 
பல்்வனும், ்த. �ொ. அரசும் குைம்புகிறெொரகள். ஏமொளிகள்  
மக்கள் ்தொன.

்ெனர்யில் மொடுகள் தினறெது பபொக மீதியுள்ள பபொஸ்டரகரள 
�ொன (பொரக்கொமல்) விடுவதில்ர .் ஏ்ைடடு வருடங்களுக்கு முன்ொல் 
்ெனர் ெபொக்கள் பபொஸ்டர யுத்்தபம �டத்தியிருக்கினறெ். 
குறிப்பிடத்்தகுந்த மொதிரி பபொஸ்டரகள் ்வளியிடுபவரகளொக 
சி்ரரக் குறிப்பிட்ொம். பரீக் ஷொ, திரொவிடர கைகம், ஆர.ஆர.
்தளவொயின சிடிஸன கமிடடி, குமரி அ்ந்தன, வொஞ்சி �ொ்தன 
ஸ்படஜ்... கரடசி ஆெொமிகளின பபொஸ்டரகள் பரபரப்பொ்்ரவ. 
எம்.ஜி.ஆர., கருணொநிதி, மூப்ப்ொர, அப்துல் ெமது என்றெல்்ொம் 
்பரிய எழுத்துகளில் பபொடடுவிடடு, ‘ஆகிபயொரரக் கண்டித்து 
ரொமெொமி, பவ்ொயு்தம், குமொர ஆகிபயொர பபசுவர’ எனறு சிறிய 
எழுத்துக்களில் இருக்கும்.

பபொஸ்டரகளில் சினிமொ பபொஸ்டரகள் ்தனி ஜொதி. ஓவியர பரணி, 
உபொல்டு, பொண்டியன, மப்ொ ஆகிபயொரின வருரகக்குப் பிறெகு ஓரளவு 
பபொஸ்டர ப்-அவுடகள் சுமொரொகபவ இருந்த். பபொஸ்டரகளில் 
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நீண்ட வெ்ங்கரள, கர்தச் சுருக்கத்ர்த அடுக்கு்மொழிகளிலும், 
கிளுகிளுப்பு வொரத்ர்தகளிலும் எழுதும் மரபு பத்து வருடங்களுக்கு 
முனபொக அதிகமொயிருந்தது. இப்பபொ்்தல்்ொம் பபொஸ்டரகளில் 
சூரியர் ெங்கிலியொல் கடடி இழுக்கிறெ இரளஞரகள் வநதிருப்பது 
ஆறு்த்ொகபவயிருந்தது.

பபொ்வொரம் இரண்டு பபொஸ்டரகரளப் பொரக்கிறெ வரரயில். 
ஒரு மர்யொளப்பட பபொஸ்டர; இதிலிருந்த வொெகங்களுக்கொகச் 
ெம்பந்தப்படட �டெத்திரங்கள் வைக்பக பபொட்ொம். (பபொடமொடடொரகள்) 
‘ஜடடி யைகி’ ‘்்தொரடயைகி’ ‘பிரொ அைகி’ என்றெல்்ொம் வரணிக்கும் 
வொெகங்களின �டுபவ ‘்தரமொ் குடும்பக் கர்த’ எனறும் கண்டிருந்தது.

இன்்ொரு பபொஸ்டர ்தமிழப்படத்துரடயது. வித்தியொெமொ், 
மொறு்த்ொ ,் மெொ்ொக்கள் இல்்ொ்த படமொக இது ்தயொரிக்கப்படுவ்தொக 
முன்ர பத்திரிரகச் ்ெயதிகள் வந்த். திரரப்பட விைொவுக்கொக 
்டல்லி பபொகும் வித்தியொெமொ் படத்துக்கு 2வது வொர பபொஸ்டர 
விடட்ொச்ெொரியொ பொணியில் இருந்தது. ‘்ெல்வியின சிசுரவக் 
்கொல்் மநதிரவொதியின சூழச்சிரயக் கொணத் ்தவறெொதீரகள்?’

மக்கரள மடரமயில் ஆழத்தும் விைொக்கள் �டத்துவொப்ன; ப் 
்டெக் கணக்கில் ்ெ்விடடு ்மொழியின பபரொல் சூத்திரன எனறெ 
இழிரவ நிர்ப்படுத்துவ்தொ? சூத்திரத் ்தனரமரயப் பொதுகொக்க 
இழிரவயும், மடரமரயயும் உறுதி ்ெயயும் இ்க்கியங்களுக்கு 
விைொவும் பொத்திரங்களுக்கு சிர் �ொடடு்தலுமொ? இ் இழிவு 
நீங்க என் ்ெயதீரகள்? ்தமிழ்மொழி �மக்கு மொ் உணரவு 
ஊடடவில்ர்பய! அத்்தர்யும் பொரப்பொர் உயரத்தும் 
இ்க்கியங்கள் ்தொப்? ் மொழியின உயரவு மக்களின பண்பொடரட 
்பொறுத்்தப்தயொகும். �மது ் கொள்ரகக்கு எதிரப்பொ் இவற்ரறெ மீறி 
�ொம் வளரச்சி அரடய பவண்டும்.

்மொழியொரொயச்சி �டத்துவது எனறெ ப�ொக்கத்துடன கூடிய 
மொ�ொடடில் ப் ் டெக்கணக்கொ் பணத்ர்தப் பொைொக்கி பண்ரடத் 
்தமிைரகளின மடரமரய விளக்கும் வரகயில் ்பொம்ரமகள் 
ஊரவ்ம்.

கல்லூரிகரள மூடி மொணவரகளின கல்விப்பயிற்சி ஒத்திரவக்கப்படடு, 
ப் வரபவற்பு விருநதுகள் விளம்பரங்களுடன விைொ...
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்பொதுவொக ்ெொல்் பவண்டுமொ்ொல் இது ஒரு ‘மொயொ பஜொர’ 
எ்்ொம். சினிமொ அல்்து கூத்து பபொனபறெ �டநது, மறு�ொள் 
மக்களும் மறெநதுவிடும் நிர்ரய எயதிவிடடது. இ்த்ொல் ஏற்படட 
பணச்்ெ்வுக்கும், பவர் ்ம்க்்கடடுக்கும் விரளந்த ப்ன 
என்்வனறு மக்கள் சிநதிக்க பவண்டியது அவசியம்.

்மொழி மொ�ொடடொல் என் பயன? வீண் ்ெ்வு ்தொப்! �ொன 
மொ�ொடு கூடடுவ்தற்கு முனபப ‘இந்த மொ�ொடு உ்கத்தில் எத்்தர் 
முடடொள்களும், கொடடு மிரொண்டிகளும் இருநதிருக்கிறெொரகள்’ 
எனபர்தக் கணக்்கடுக்கும் மொ�ொடு எனறு எழுதிவிடபடன.

ம்ூம்…. பமப் கண்ட ஐநது பத்திகளும் �ொ்ொகச் 
்ெொன்தில்ர். மு்தல், கரடசி பத்தி ஈ.்வ.ரொ.்பரியொர பபசியது. 
மற்றெரவ விடு்தர் ்தர்யங்கத்திலிருநது வருடம்: 1968.

சுஜொ்தொ ்்தொடரகர்த விவகொரத்தின இன்்ொரு அபத்்தமொ் 
்்தொடரச்சி ‘ெொவித்திரி’ சினிமொ எதிரப்பு. இந்தப் படம் பிரொமணரகரள 
இழிவுபடுத்துகிறெ்தொம். இத்்தர்க்கும் மர்யொளப் படத்ர்தவிட 
்தமிழில் ‘பண்பொடரட’க் கொப்பொற்றுகிறெது. கிைடடுக் கணவர்ப் 
பிரிநது இரளஞப்ொடு பபொயவிட விரும்புகிறெ இளம்்பண் ்தமிழில் 
்ெத்துப்பபொகிறெொள். மர்யொளத்தில் இரளஞப்ொடு பபொபயவிடுகிறெொள்.

இருபது வயது பிரொமணப் ்பண்களில் நூற்றுக்கு ஒருத்திகூட 
மடிெொரப்புடரவ கடடுவது கிரடயொது. இந்தப் படத்தில் வரும் 
இரளஞனுக்கும் ெொவித்திரிக்கும் ஏற்படும் கொ்தல் ஆைமில்்ொமல் 
இருக்கிறெது. இ்்தல்்ொம் ரடரஷன பகொளொறுகபள ஒழிய, 
பிரொமணரகரள இழிவுபடுத்துகிறெ விஷயமில்ர்.

‘ெொவித்திரி’ பட விவகொரம் ்தவிர, ெமீப கொ்மொகபவ 
திரு்�ல்பவலி, பெ்ம், பமற்கு மொம்ப்ம் இங்்கல்்ொம் பிரொமண 
இரளஞர ெங்கங்கள் ப்தொனறிவருகினறெ். இந்த ெங்கங்கள் 
்ெயய முயற்சிப்ப்்தல்்ொம் வர்ொற்ரறெப் பினனுக்குத் ்தள்ளப் 
பொரப்பது்தொன. கடிகொரத்ர்தப் பினனுக்குத் திருப்பி ரவக்க்ொம். 
வர்ொற்ரறெத் திருப்ப முடியொது.

்ெனறெ பத்து, பனனி்ரண்டு வருடங்களொக, அ்தொவது தி.மு.க. 
ஆடசிக்கு வந்தது மு்தல் ஜொதி அடிப்பரடயி்ொ் �டவடிக்ரக ்தன 
தீவிரத்ர்த இைநதுவிடடது. மொறெொக ஆளுகிறெ ஜொதி, ஆளப்படுகிறெ 
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ஜொதி எனறெ ஜொதி இரண்்டொழிய பவறில்ர் எனபது பரவ்ொகப் 
புரிநது வருகிறெது.

விசிட்டர் சைனஸ்
25-12-1980

எதிரபொரத்்தபடிபய நிரறெயபபர திடடு வநது பெரநதிருக்கிறெது. 
விசிடடர ் ்னசுக்கு ஒரு திருஷ்டிப்பரிகொரம், ஞொ்சூனயம், திமிர 
பிடிச்ெ ஆள் இனனும் ்�ரறெயய... 

 பிரொமணரகள் ெங்கம் அரமப்பது அபத்்தம் எனறு ் ெொன்து்தொன 
எத்்தர் பபரர எரிச்ெலூடடியிருக்கிறெது! இந்தக் பகொபம், 
இந்தப் பபொரொடும் குணம், இந்தத் துடிப்பு எல்்ொம் எ்க்குப் 
பிடித்து்தொனிருக்கிறெது. ஆ்ொல் எந்த விஷயத்தின அடிப்பரடயில் 
இ்்தல்்ொம் எனறு பொரக்கிறெ பபொது்தொன வருத்்தம். எப்படியொ்ொலும் 
என கருத்துக்கொக �ொன ‘அபிவொ்தபய’ ்ெொல்்ப் பபொவதில்ர்.

பிரொமணரகளுக்கு வெதியில்ர், ெலுரக இல்ர், வறுரமயில் 
வொடுகிறெொரகள் எனறு எல்்ொம் சி்ர பதில் பபசியிருக்கிறெொரகள். 
அப்படியொ்ொல் ஏன ஏரை பிரொமணரகள் ெங்கம் ஏற்படுத்்தக்கூடொது? 
எல்்ொ ஜொதியிலும் இருக்கிறெ ஏரைகள் எல்்ொரும் ஏரை �ொடொர 
ெங்கம், ஏரை வனனியர ெங்கம் எனப்தொக ஏற்படுத்தி்ொல்கூட 
அதிலுள்ள நியொயத்ர்த ஏற்க்ொம். இப்பபொதுள்ள ெங்கங்களில் 
ரவக்கப்படும் பகொரிக்ரககள் என், ்தர்ரம யொரயொரிடமிருக்கிறெது 
எனப்்தல்்ொம் கொ்ப்பபொக்கில்்தொன ்்தளிவொகும்.

“பிரொமணரகளுக்கும் மற்றெவரகரளப் பபொ் உடம்பில் ரத்்தம்்தொன 
ஓடுகிறெது. ்வறும் ்தண்ணீர அல்். கள்ளச் ெொணொன எனறு 
எழுதிய்தற்கு பத்திரிரகரயபய எரித்து எதிரப்ரபக் கொடடிய்தொல் கர்த 
நினறெது. அர்தப்பபொ் எங்கரளயும் மொற்றெ முயற்சிக்கிறீரகளொ?” 
என்றெல்்ொம் பகடடு மிரடடுகிறெ சீனிவொெனகளுக்கு விருகம்பொக்கம் 
்தரமொம்பொள் ் ெொல்வர்த �ொனும் வழி்மொழிகிபறென. ‘‘சினிமொரவப் 
பொரக்கும் பபொது ஒரு ரசிக்ொகப் பொருங்கள் கர்தகரளப் படிக்கும்பபொது 
ஒரு வொெகரொக இருங்கள்’’ எல்்ொவற்ரறெயும் ெமூகத்தின பிரரஜயொகப் 
பொரப்பபொம். ஜொதியின பிரரஜயொக அல்்.

ெமீபத்தில் ெங்கரொபரணம் புகழ பெொமயொஜீலு �டித்்த இன்்ொரு 
்்தலுங்குப் படம் ‘வம்ெ விருடெம்’ பொரத்ப்தன. வம்ெ விருடெம் 
படம் கன்ட எழுத்்தொளர ரபரப்பொவின �ொவர் அடிப்பரடயொகக் 
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்கொண்டது. இது கன்டத்தில் ஒரு �ல்் கர்ப்படமொக முனபு 
வந்த்தற்குக் பகொபப்படடு ் ்தலுங்கில் எடுத்து பழி தீரதிருக்கிகிறெொரகள்.    

ெங்கரொபரணம் எனறெ பபொலித்்த்மொ் படம் அபமொக ஆ்தரவு்பற்று 
ஓடி்பபொதும், பெொமயொஜீலுவுக்குப் புகழ உச்ெத்திலிருந்தபபொதும், 
இந்தப்படம் மு்தல் �ொளிலிருநப்த ்ெனர்யில் முக்கொல் கொலி 
அரங்குகளில் ்தளர �ரடபபொடடுக் ்கொண்டிருக்கிறெது.

என் கொரணம்? இதுவும் ெங்கரொபரணம் மொதிரி ் மப்ொடரொமொ்தொன. 
பொமரத்்த்மொகப் பொரொடடுகிறெ மொதிரியொ் சிறெந்த கொமரொ 
பவர்யுமுண்டு. பெொமயொஜீலு ம்ரெப் பிழிநப்த எடுத்துவிடுகிறெொர. 
ம்ஹீம். ஏன அப்படியும் ெங்கரொபரணத்ர்த ஆ்தரித்்தவரகள் இர்த 
ஆ்தரிக்கவில்ர்?

‘�ொலு ்தர்முரறெக்கு முன பொரத்்தொல் �ொவி்தனும் 
சித்்தப்பொ - ஆவொன’ எனறெ ரீதியி்ொ் கருத்து ்தொன  
கொரணபமொ?

எழுதைாளர்கள் கைந்து வகாள்ள ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம்?

பதி்ஞ்சு �ொளொகத் திண்ரணயில், ்்தருவில், டீக்கரடயில், 
தி்ெரிகளில் எங்கு ப�ொக்கினும் ்தமிழ மொ�ொடு எனபப்த பபச்சு. 
்கொஞ்ெம் அலுத்தும் பபொச்சு. ஆ்ொலும் �டக்கிறெ அநியொயங்கரளப் 
பொரத்துக் பகொபப்படொமலிருக்க முடியவில்ர்.

ப்டடஸ்ட: அரரமணி ப�ரக் க்ரப்படத்துக்கு பதிர்நது 
்டெம் ரூபொய; இரண்டு மணி ப�ர �ொடடிய �ொடகத்துக்கு 
இரண்டு ்டெம் ரூபொய; �டுபவ பஜொக் என்்வனறெொல் 
கருத்்தரங்கத்துக்கு அரைக்கப்படடுள்ள எழுத்்தொளரகள் 
ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபொய ்தரபவண்டும் எனறு அரைப்பி்தழில்  
பபொடடிருக்கிறெது.

நீஙகளும் உஙகள் ் பாலீ்ஸும்

தபைதாதுமக்களுக்கும் பபொலீஸுக்குமிரடபய உள்ள உறெவு 
எந்த �ொளிலுபம ஆபரொக்யமொயிருந்ததில்ர். ெமீப கொ்ங்களில் 
பகடகபவ பவண்டொம். பபொலீஸொரின பிரச்ெர்கரளக் பகடகபவ 
ஆளில்ர் எனறெ நிர் பபொலீஸொரின ம்ங்கரள ்ரொம்பவும் 
கடுரமயொக்கிவிடுகிறெது.


