
 

 

 

 

ககொஞ்ச கொலம் முன்பு திண்ணையில் ஒரு மகொரொஜொ கணை கசொன்னேன். 
நிணேவில்லொைவர்களுக்கொக நொன் திரும்பச் கசொல்லப்னபொவதில்ணல. ைமிழ்நொடு அரனச அணைத் 
திரும்ப எல்லொருக்கும் நிணேவுபடுத்துகிறது. 

இன்கேொரு முணற பஸ் கட்டைத்ணை உயர்த்ைப்னபொவைொக அரசொங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. 
இதுபற்றி மொண்பு மிகு கபொதுமக்கள் ைங்கள் கருத்துக்கணை, ஆட்னசபங்கணை (ஏனைனும் 
இருந்ைொல்!) அரசுக்கு இந்ை மொைக் கணடசிக்குள் அனுப்பி ணவக்கக் னகொரி ககசட் அறிவிப்பும் 
ைந்துவிட்டது. இகைல்லொம் சும்மொ ஒரு ஃபொர்மொலிடிக்குத்ைொன். ஏறுகிற கட்டைம் ஏறத்ைொன் 
னபொகிறது. சில சட்ட ரீதியொே நணடமுணறகணை நிணறனவற்றித் கைொணலக்கிற னவணல இது. 

ஆேொல் என் னகள்வினய னவறு. ககசட் அறிவிப்பு பற்றி பஸ் பயணிகளில் நூற்றுக்கு ஒரு 
ஆளுக்குக்கூடத் கைரிந்திருக்கிற வொய்ப்பு கிணடயொது. கைரிந்துைொன் என்ே 
கசய்யப்னபொகினறொம் என்று விரக்தி மேப்பொன்ணம ைொன் எல்லொருக்கும் இருக்கிறது. 

என்கேன்ேனவொ கசய்யலொம், ஆேொல் கசய்கிற மேப்பொன்ணம நம் மொண்புமிகு 
கபொதுமக்களுக்கு இல்ணல. இத்ைணேக்கும் பஸ் கட்டை உயர்வு பொதிக்கொை பிரிவிேர் 
சமூகத்தில் மிகவும் குணறவு. சில்லணற வியொபொரங்களில் ஈடுபடும் அன்றொடங்கொய்ச்சிகள் முைல் 
நடுத்ைர வகுப்பு கவள்ணைச்சட்ணட னவலக்கொரர்கள் வணர எல்லொரும் இதில் 
பொதிக்கப்படுகிறொர்கள். 

பஸ் கட்டை உயர்வுக்கு நியொயங்கள் உண்டு என்று நிரூபிக்க அரசு முயற்சிக்கிறது. பல்லவன் 
பஸ்களுக்குத் னைணவயொே டீசல் விணல ஏறிவிட்டதுைொன், திரும்பத் திரும்பப் பொடப்படுகிற 
பல்லவி. ஆேொல் பல்லவன் பஸ்களுக்குத் னைணவயொே உதிரி பொகங்கணை வொங்குவதில் 
நணடகபறுகிற ஊழல்கள், பல்லவன் ைேக்குச் கசொந்ைமொகனவ பொடிகட்டும் கைொழிற்சொணல 
ணவத்துள்ைனபொதும், ைனியொர் நிறுவேங்களிடம் பல்னவறு கபொருட்கணை வொங்க ஒப்பந்ைங்கள் 
கசய்திருப்பைொல் அதிகொரிகளுக்குக் கிணடக்கிற லொபங்கள் இவற்ணறப்பற்றிகயல்லொம் யொரும் 
னபசமொட்டொர்கள். 



மக்கள் கருத்ணை உருவொக்குகிற னவணலயில் பத்திரிணககள் ஈடுபடுகின்றே. இந்ைப் 
பத்திரிணககளின் கருத்துக்கணை யொர் உருவொக்குகிறொர்கள் என்று னகள்விக்கு பதிணலத் 
னைடிேொல் பஸ் கட்டைப் பிரச்ணேயிலிருந்து மண்கைண்கைய் பிரச்ணே வணர அரசின் 
பொர்ணவ மட்டுனம கவளியொகிற மர்மங்கள் புரியும். 

பத்திரிணககள் இப்பிரச்ணேயில் தீவிரம் கொட்டொை கொரைங்கள் (நிருபர்களுக்கு இலவச பஸ் 
பொஸ், பத்திரிணககளுக்கு விைம்பரங்கள் இத்யொதி) புரிகின்றே. 

ஆேொல் அரசு ஊழியர்களின் அங்கங்கள் எல்லொம் என்ே பண்ணிக் ககொண்டிருக்கின்றே? 
ைங்கள் னபொரொட்டங்களுக்கு விைம்பரம் கிணடப்பைொய் இருந்ைொல் மட்டுனம னபொரொடுவது 
என்கிற மேப்பொன்ணமைொன் இப்படி ஒதுங்கி நிற்பைற்குக் கொரைமொ? எதிர்க்கட்சிகளுக்கு 
எரிசொரொயம் முக்கியமொகப்படுகிற அைவுக்கு ஏணழகணை னநரடியொகப் பொதிக்கிற 
இந்ைப்பிரச்ணே உறுத்ைவில்ணல. 

நம் இந்திய மரபுச்கசொத்ைொே விரக்தி மேப்பொன்ணமயில் நொனும் ஆழ்ந்துனபொய் திண்ணையில் 
இணை அங்கலொய்ப்பனைொடு ஓய்ந்து விடுகினறனேொ என்று பயமொக இருக்கிறது. இப்னபொதும்கூட 
ைனி நபர்கள் என்கிற முணறயிலொவது நம் எதிர்ப்ணப எப்படிக் கொட்டலொம் என்பது பற்றி 
எேக்கு சில னயொசணேகள் இருக்கின்றே. உங்களுக்கும் இருந்ைொல் உடனே கசொல்ல 
னவண்டொம்; கசய்யுங்கள். அப்புறம் எேக்கும் கசொல்லுங்கள். 

திண்ணைப் னபச்சொல் என்ே லொபம் என்று ஒரு (திண்ணை) நண்பர் னகட்டொர். இந்ைப் னபச்சு 
பல இடங்களில் எதிகரொலிப்பைொகத் ைகவல் வந்ைது. உைொரைமொக அணடயொறு திணரப்படக் 
கல்லூரி. வழக்கமொக நம்மூரில் நடப்பதுனபொல, னபசப்பட்ட பிரச்ணேக்குத் தீர்வு கொண்பணை 
விட்டுவிட்டு, இணைப்பற்றி திண்ணையில் னபொய் கசொன்ேது யொரொயிருக்கும் என்ற 
ஆரொய்ச்சிைொன் நடக்கிறது. 

இப்னபொது கசொல்லப்னபொவணைப் பற்றியும் னமற்கண்ட மொதிரியினலனய ஆரொய்ச்சி நடக்கும். 

ைமிழ்நொடு அரசின் கசய்திப்படங்களின் சிறப்பம்சங்கள் நமக்குத் கைரிந்ைணவைொன், இந்ைச் 
கசய்திப்படங்கணைத் ையொரிப்பைற்ககன்னற உள்ை கசய்திப் படப்பிரிவுக்கும் திணரப்படக் 
கல்லூரிக்கும் னசர்த்து ஒனர ைணலவர் ைொன். பல எம்.ஜி.ஆர். படங்கணை இயக்கிய 
ப.நீலகண்டன் ைொன் ைணலவர். எம்.ஜி.ஆர். இன்னும்கூட கசய்திப் படங்களில் நடித்து வருவது 
னபொல, ப.நீ.யும் இன்னும் இயக்குநரொக இருக்கிறொர். கவளியிலிருந்து யொரொவது ையொரிப்பொைர் 
அவணரக் கூப்பிட்டு படத்ணை இயக்கச் கசொல்வது பற்றி எேக்கு அக்கணறயில்ணல. அரசுச் 
கசய்திப் படங்களில் நீதிகணை கணை வடிவில் கசொல்ல சில படங்கள் எடுக்கிறொர்கள். இணை 
இயக்கவும் இத்துணறத் ைணலவர் ைொன் வரனவண்டுமொ? 

ஏற்கேனவ இவர் இயக்கி 15 லட்சம் ரூபொய் கசலவில் ையொரிக்கப்பட்ட முப்பது நிமிடப் 
படமொே 'குமரிக் கண்டம்' சிரிப்பொய் சிரிக்கிறது. 



இந்ைப் படத்தில் குமரிக் கண்டத்தில்ைொன் உலகின் முைல் மனிைர்கள் னைொன்றியைொகச் 
கசொல்கிறொர்கள். (னவறு யொர், ைமிழன் ைொன்!) இங்கிருந்து பிற பகுதிகளுக்குச் கசன்று 
இவர்கைொல் உலகில் மனிை குைம் வைர்ந்ைைொகவும் கசொல்கிறொர்கள். அைொவது திரொவிடன் 
ஆரியன் கவவ்னவறு இல்ணல. திரொவிடனே னவறு ஊருக்குப் னபொய் ஆரியேொகத் திரும்ப 
வந்ைொேொ? குழப்பமொய் இருக்கிறது. சரி, னபொகட்டும். ‘வடிம்பலம்ப நின்ற கநடினயொன்’ 
என்கறொரு மன்ேணேக் கொட்டுகிறொர்கள். இவன் முன்னிணலயில் கடற்கணரயில் ஒரு நொட்டியம் 
நடக்கிறது. 

இந்ை நொட்டியத்ணைப் பொர்த்ைொல் நீதிபதி மகரொஜன் நிச்சயம் சந்னைொஷப்படுவொர். ஏகேன்றொல் 
பரை நொட்டியம் மட்டுமல்ல, கொபனர, னஷக். ட்விஸ்ட், ரிகொர்ட் டொன்ஸ், கஜயமொலினி 
னஜொதிலட்சுமி பொணி நடேம், என்று எல்லொ வணக நடேங்களுனம முைலில் ைமிழ் மண்ணில் 
ைொன் உதித்ைே என்று இந்ை நடேத்தின் வொயிலொக ப.நீ. நிரூபித்திருக்கிறொர். 

இப்படிகயொரு படத்ணைப் பதிணேந்து லட்சம் கசலவில் ையொரித்ைது, முைல் அபத்ைம். இந்ை 
முப்பது நிமிடப் படத்துக்குச் கசன்ணே கணலவொைர் அரங்கில் ைனினய ஒண்ைணர ரூபொய் 
கட்டைம் விதித்திருப்பது இரண்டொவது     . 

மூன்றொம் நொன்கொம்    ைொம் குற்றங்கள் கசய்தித் துணறயின் நீதி னபொதிக்கும் கணைப்படத்ணை 
இனை இயக்குநரிடம் ைந்திருப்பது. அணடயொறு திணரப்படக் கல்லூரியில் ணடரக் ஷன் 
படித்துவிட்டு கவளினய னபொகும் மொைவர்கள் பலர் வொய்ப்பு கிணடக்கொமல் ஜீவேத்துக்னக 
அல்லொடுகிறொர்கள். ஏன் அவர்கணை அணழத்துச் கசய்திக் கணைப் படங்கணை இயக்கச் 
கசொல்லொமல், எம்.ஜி.ஆரின் இயக்குநணரனய அைற்கு அணழக்க னவண்டும்? அந்ை 
மொைவர்களின் திறணமயில் நம்பிக்ணக இல்ணலகயன்றொல் அவர்கணைப் பயிற்றுவித்து 
அனுப்பிேது இனை அரசின் கல்லூரி ைொனே? அைற்குத் ைணலவரும் இனை எம்.ஜி.ஆரின் 
இயக்குநர் ைொனே! 

னகள்விகள்! னகள்விகள்! 

விசிட்டர் கலன்ஸ் 
25-03-1981 


