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ஐ.ஐ.டி வைாகம்தான் சென்னை நகரில் எஞ்சியிருக்கிற ஒபர காட்டுப் பகுதி. ராஜ் பவன்
சதாடங்கி தரமணி வனரயில் நீளும் கிண்டி ரிெர்வ் காடு இது. நடுபவ காந்தி மண்டபம்,
ராஜாஜி நினைவு மண்டபம், பக்தவத்ெலம் நினைவிடம், காமராஜ் நினைவிடம், குைந்னதகள்
பூங்கா, பாம்புப் பூங்கா, புற்று பநாய் நினலயம் என்று பல அனமப்புகள் சகாஞ்ெம் காட்னட
அழித்துவிட்டபபாதும் இன்னும் இது சபரிய காடுதான். இங்பக பவறு மிருகங்கள் எனதயும்
பார்க்க முடியாவிட்டாலும் இன்ைமும் நினறய மான்கனைப் பார்க்கலாம்.
சஜர்மன் நாட்டு உதவியுடன் பநரு காலத்தில் நிர்மாணித்த உயர் கல்வி நினலயமாை ஐ.ஐ.டி
இன்னும் பமட்டுக்குடியிைருக்காை இடமாகபவ கணிக்கப்படுகிறது. எழுபதுகளில் எைக்கு
ஐ.ஐ.டி.னயப் பனைய னெக்கிள் வாங்குவதற்காை இடமாகத்தான் முதலில் அறிமுகம். அங்பக
தங்கிப் படிக்கும் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் , வைாகத்துக்குள் ஒரு இடத்திலிருந்து
இன்சைாரு இடத்துக்குச் செல்ல னெக்கிள் னவத்திருப்பார்கள். வருடக் கனடசியில் ஐ.ஐ.டி.னய
விட்டுச் செல்லும்பபாது பல மாணவர்கள் னெக்கிள்கனைக் குனறந்த வினலக்கு விற்றுவிட்டுப்
பபாய்விடுவார்கள். சதரிந்தவர்கள் மூலம் முன்கூட்டிபய சொல்லினவத்து நல்ல னெக்கிள்கனை
மலிவு வினலயில் வாங்கலாம். எைக்குத் சதரிந்த பலர் அப்படி வாங்கியிருக்கிறார்கள்.
இந்த முனற சென்றபபாது கவனித்பதன். ஐ.ஐ.டி.யில் இன்ைமும் னெக்கிள்கள் நினறயபவ
இருக்கின்றை. ஆைால் முன்னபவிடக் கணிெமாகக் குனறந்துவிட்டை. கார்களும் டூவீலர்களும்
சபருகியிருக்கின்றை.
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மனறந்த என் நண்பர் திைமணி ஆசிரியர் ஆர்.எம்.டி. ெம்பந்தம், ஐ.ஐ.டியில் இருக்கும் நீச்ெல்
குைத்தில் திைெரி கானல நீச்ெல் பயிற்சிக்குச் செல்லும் வைக்கம் உனடயவர். அங்பக
உறுப்பிைர்
அனுமதி
கினடப்பது
கடிைம்.
நினறய
செல்வாக்கும்
பரிந்துனரகளும்
பதனவப்படும். ெமூகத்தில் செல்வாக்குனடய பலர் அங்பக நீச்ெல் அடிக்க வருவார்கள்.
கானலயில் அவர்கனை அங்பக ெந்தித்துவிட்டு அலுவலகம் வந்த பின்ைர் ெம்பந்தம் பல
கனதகனைச் சொல்வார். பத்திரினகயில் அவர்கள் விரும்பும் செய்திகனை வரவனைக்க எப்படி
அந்தக் கானலச் ெந்திப்பில்கூட முயற்சிகள் நடக்கும் என்பது அவர் சொல்லித் சதரியவரும்.
அந்தச் ெந்திப்புகளில் பல முக்கியமாை செய்திகளுக்கு சில துப்புகளும் கினடக்கும்.
எண்பதுகளில் நான் ஐ.ஐ.டி.க்குச் சில நண்பர்களுடன் , இன்னும் சில நண்பர்கனைப் பார்க்கச்
சென்றதுண்டு. நண்பர் எழுத்தாைர் நாகார்ஜுைன் ஐ.ஐ.டி.யில் படித்தவர். அவரும் நானும்
ஐ.ஐ.டி. ெமூகவியல் பபராசிரியர் அம்பிராஜனைப் பார்க்கச் செல்பவாம். ஐ.ஐ.டி.யில்
ஹ்யுமானிட்டீஸ் எைப்படும் கனலப் பாடங்கள் ஆங்கிலம், வரலாறு, ெமூகவியல் பபான்றனவ
கூட உண்டு என்பது எைக்கு அப்பபாதுதான் சதரியும். ெந்தித்த சிறிது பநரத்துக்குள்
விவாதங்கள் ஆைமாை விஷயங்களுக்குள் பபாய்விடும். எங்கள் பரிக்ஷா குழுவில்
உறுப்பிைராக இருந்த பாஸ்கர் அப்பபாது ஐ.ஐ.டி.யில் சமஸ் பமபைஜராகத் தற்காலிக
பவனலயில் இருந்தார். நாடக ஏற்பாடுகள் சதாடர்பாக அவனரப் பார்க்கச் சென்றிருக்கிபறன்.
ஹாஸ்டல் சமஸ்ஸில் ொப்பிட்டிருக்கிபறன். அப்பபாது அங்பக சமஸ்ஸில் அனெவ உணவு
கினடயாது. இப்பபாதும் அபத தீண்டானம நீடிக்கிறதா என்று சதரியவில்னல.
ஐ.ஐ.டியில் மிக அைகாை இரண்டு அரங்குகள் இருக்கின்றை. ஒன்று பிரும்மாண்டமாை திறந்த
சவளி அரங்கு. இன்சைான்று சி.எல்.டி எைப்படும் சிறிய சென்ட்ரல் சலக்ெர் திபயட்டர். மூடிய
அரங்கு. சி.எல்.டி.யில் நான் கருத்தரங்குகளில் சிறப்புப் பபச்ொைராகப் பபசியிருக்கிபறன்.
இந்த முனற நாடகமும் அதில்தான் நடத்திபைாம். கடந்த இருபது வருடங்களில் நான் அதிகம்
ஐ.ஐ.டி.க்குள் நுனையவில்னல. என் நாடக ஆொன்களில் ஒருவராை பாதல் ெர்க்கார்
ஐ.ஐ.டி.யில் பயிலரங்கம் நடத்த வந்திருப்பதாகக் பகள்விப்பட்டபபாது அவனர ெந்திக்கச்
சென்பறன். கனலயிலிருந்து பணத்னதத் தூக்கி எறிகிற அவருனடய மக்கள் நாடகக்
பகாட்பாட்டுக்கும் ஐ.ஐ.டி.க்கும் என்ை சதாடர்பு இருக்க முடியும் என்று அவரிடபம
விவாதித்பதன். இங்கிருந்து எல்லாருமா அசமரிக்காவுக்கு ஓடிப் பபாய்விட முடியும் என்று
அவர் சிரித்தார்.
அப்பபாசதல்லாம் ஐ.ஐ.டி. என்றாபல மாணவர் தற்சகானலகளும், அசமரிக்காவுக்கு மூனை
ஏற்றுமதியும்தான் நினைவுக்கு வரும். எண்பதுகளுக்குப் பின் பல வருடங்கள் சென்னை
ஐ.ஐ.டி. செய்திகளில் அதிகமாக அடிபட்டதற்குக் காரணம் அங்கிருந்த தலித் பபராசிரியர்
வெந்தா கந்தொமி ஐ.ஐ.டிக்குள் நடத்திய ெமூக நீதிப் பபாராட்டம். சதாண்ணூறுகளில்
பிற்படுத்தப்பட்படாருக்காை
இட
ஒதுக்கீட்னட
மத்திய
அரசில்
மண்டல்
கமிஷன்
பரிந்துனரப்படி வி.பி. சிங் அறிவித்தபபாது அதற்கு எதிராகக் கடுனமயாை கருத்துப் பிரொரம்
செய்தவர் சென்னை ஐ.ஐ.டி.யின் முன்ைாள் இயக்குநராை பி.வி. இந்திபரென்.
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அருனமயாை இயற்னகச் சூைல், வெதியாை கட்டடங்கள், குடியிருப்புகள், னமதாைங்கள்,
அரங்குகள் என்று ஐ.ஐ.டி.க்கு இருக்கும் வெதிகளில் பத்தில் ஒரு பங்குகூட அனத விடப்
பைனமயாை சென்னைப் பல்கனலக் கைகத்துக்குக் கினடயாது. உண்னமயில் ஒவ்சவாரு கல்வி
வைாகமும் ஐ.ஐ.டி.க்கு இருக்கும். வெதிகபைாடும் சூைபலாடும் இருப்பது அவசியம்.
சுற்றுச் சூைல் பற்றிய அக்கனற சபாதுவாக நமக்கு பபாதுமாை அைவு இல்னல.
இருந்திருந்தால், சென்னையின் னமயப் பகுதியில் ஓமந்தூர் ராமொமி பதாட்டம் எைப்படும்
அரசிைர் பதாட்டக் காட்னட அழித்து எம்.எல்.ஏ. ஹாஸ்டல்கள், முன்ைாள் ெட்டெனப,
வருங்கால மருத்துவமனை என்று பிருமாண்டமாை கான்க்ரீட் கட்டடங்கனைக் கட்டி நகரின்
நுனரயீரல் பகுதி இது என்று ராஜாஜியால் வர்ணிக்கப்பட்ட அந்தக் காட்னடக் காலி
செய்திருக்க மாட்படாம்.
இன்சைாரு பக்கம் சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு என்று நம்பி எதிர்க்க பவண்டாதனத எதிர்க்கும்
தவறுகளும் சபாதுவாக (இது மிகக் குனறவுதான்) நடக்கின்றை. தீவிரமாை சுற்றுச்சூைல்
ஆர்வலைாகிய நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்ப்புக்கு எதிராக பவனல செய்து சென்னையில்
ஒரு கட்டடத்னதக் கட்டி முடிக்க உதவி செய்யும் நினல ஏற்பட்டது. அந்தக் கட்டடம்தான்
சபென்ட் நகரில் இருக்கும் ராஜாஜி பவன்.
மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் ஆங்காங்பக வாடனகக் கட்டடங்களில் இயங்குவனதக்
குனறத்து ஒபர வைாகத்தில் இருக்கச் செய்யும் பநாக்கத்தில் , நுங்கம்பாக்கம் ொஸ்திரி
பவனைப் பபால் சதன் சென்னையில் சபென்ட் நகரில் ராஜாஜி பவன் கட்டும் பவனல
எண்பதுகளில் ஆரம்பித்தது. பல மாடிக் கட்டடத்தின் செங்கல் பவனல முழுக்க முடிந்து பூசு
பவனல சதாடங்கும் நினலயில் கட்டடத்னதச் சுற்றி இருக்கும் வீடுகளின் உரினமயாைர்கள்
சிலரும் சில சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர்களும் உச்ெ நீதிமன்றத்தில் வைக்குத் சதாடுத்ததில்
இனடக்காலத் தனடயால் பவனல முடக்கப்பட்டது. இந்தக் கட்டடத்தால் சூைலுக்கு ஆபத்து
ஏதுமில்னல. இது குடியிருப்புகனைவிடக் குனறவாை மின்ொரம், நீனரத்தான் பயன்படுத்தும்.
கட்டடத்னதச் சுற்றிப் பசுஞ்பொனல உருவாக்கப்படும் என்சறல்லாம் மத்தியப் சபாதுப்பணித்
துனற
கூறியது.
கட்டட
பவனலனயப்
பாதியில்
நிறுத்திைால்,
சமாத்தச்
செலவு
அதிகரித்துவிடும். கட்டடத்னதக் கட்டி முடித்துவிடலாம், நீதிமன்றம் அலுவலகம் கூடாது என்று
உத்தரவிட்டால், இனத அலுவலர் குடியிருப்பாக அப்படிபய மாற்றிவிட முடியும் என்று
அனமச்ெரிடம் சொல்லிக் கட்டட பவனலனய முடிக்க நிதி ஒதுக்கக் பகாரிைார்கள்.
அனமச்ெருக்கு 20 நிமிடங்களில் இனதப் புரியனவக்க ஒரு வீடிபயா படம் எடுத்துத் தரும்
பவனலனய என்னிடம் ஒப்பனடத்தார்கள். எங்கள் பரீக்ஷா நாடகக் குழு உறுப்பிைராை
னவத்தியநாதன் , அப்பபாது மத்தியப் சபாதுப் பணித் துனறயில் ஆர்க்கிசடக்டாக இருந்தார்.
இன்சைாரு உறுப்பிைராை பாஸ்கர் அபத பிரிவில் டிராஃப்ட்ஸ்மைாக இருந்தார். கட்டத்தால்
சூைல் சிக்கல் எதுவும் இல்னல என்று என்னை முதலில் ஏற்கச் செய்யுங்கள் என்று தனலனம
ஆர்க்கிசடக்டிடம் சொன்பைன். அவர் சபாறுனமயாக ஒவ்சவாரு விவரத்னதயும் விைக்கிய
பின் வீடிபயா எடுத்துத் தர ஒப்புக்சகாண்டு செய்பதன். னகப்பிடிச் சுவர் இல்லாத
படிக்கட்டுகளில் நான்கு மாடி ஏறி இறங்கி சிரமப்பட்டு எடுத்த படம்.
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அனமச்ெர் அனதப் பார்த்துவிட்டு நிதி ஒதுக்கிைார். கட்டட பவனல செலவு பலமாக
அதிகரிக்காமல் சீக்கிரபம முடிந்தது. கட்டடத்தால் சூைல் பாதிப்பு இல்னல என்று நீதிமன்றம்
தீர்ப்பளித்தது. இப்பபாது சபென்ட் நகர் பகுதி மக்கள் பசுஞ் பொனலக்கு நடுபவ இருக்கும்
ராஜாஜி பவனை விரும்புகிறார்கள். அங்பக இருக்கும் ரயில்பவ பயண முன்பதிவு நினலயம்
சபருமைவு மக்கள் ஆதரனவப் சபற்றிருக்கிறது.
அந்தக் கட்டடத்துக்குள் அதன் பின் பல முனற சென்றிருக்கிபறன். ஒவ்சவாரு முனறயும்
மகிழ்ச்சிதான். ஊழியர்களுடன் கூட்டத்தில் பபசியது, நாடகம் பபாட்டது, அங்பக இருக்கும்
மத்திய அரசின் பப்ளிபகஷன் டிவிஷனில் பல நல்ல நூல்கனை மலிவு வினலயில் வாங்க
முடிவது என்று மகிழ்ச்சிக்குப் பல காரணங்கள். என் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய மனறந்த
நவீை ஓவியர் ஆதிமூலம், ஓவியர் விஸ்வம், ஓவியர் வீர. ெந்தாைம், ஓவியர் டிராட்ஸ்கி
மருது ஆகிபயார் பணியாற்றிய சநெவாைர் பெனவ னமயம் அங்பக இருக்கிறது.
அந்த னமயம் மத்திய அரசின் நல்ல பணிகளில் ஒன்று. சுதந்திர இந்தியாவில் பநருவின்
வழிகாட்டுதலில் உருவாை கனல, இலக்கியம் ொர்ந்த நல்ல அனமப்புகளில் அதுவும் ஒன்று.
மத்திய அரசில் இப்படி சின்ைச் சின்ைதாகப் பல விஷயங்கள் இன்னும் இருக்கின்றை. இதற்கு
நிகராை அணுகுமுனறனய மாநில அரசுகளிடம் சபாதுவாகக் காண முடிவதில்னல. மத்திய
அரசின் கட்டடங்கள்கூட மாநில அரசுகளின் கட்டடங்கனைவிட அைகுணர்ச்சியுடனும் சூைல்
அக்கனறயுடனும் அதிகத் தரத்துடனும் உருவாக்கப்படுகின்றை. சென்னையிபலபய இதற்காை
ொன்றுகனைப் பல இடங்களில் பார்க்கலாம்.
பனைய நினைவுகளுடன் ராஜாஜி பவனில் நாடகம் நடத்தி முடித்துவிட்டு சவளிபய
வந்தபபாது, பக்கத்துக் கட்டடத்தில் வாழ்ந்த முன்ைாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியும் ெமூக
ஆர்வலருமாை அ.கி. பவங்கடசுப்பிரமணியன் நினைவும், எதிர்ப்புறச் ொனலயில் இருக்கும்
குடியிருப்பில் வாழ்ந்த ெக பத்திரினகயாைர் நண்பர் ஆர்.எம்.டி. ெம்பந்தம் நினைவும் வந்தை
. அ.கி.பவ.தான் எைக்கு 49 ஓ பற்றி முதலில் அறிவுறுத்தியவர். ெம்பந்தம் என் பத்திரினக
வாழ்க்னக சநடுக முக்கியப் பங்காற்றியவர்களில் ஒருவர். இருவரும் இல்னல. வீடுகள்
இருக்கின்றை. கட்டடங்கள் இருக்கின்றை. அனவயும் ஒரு நாள் பபாய்விடும்.
நினைவுகள் இருக்கின்றை.
மட்டும்தாபைா?

கனடசியில்

நாமும்

விட்டுச்

செல்லக்கூடியது

நினைவுகனை

சென்னை நம்ம சென்னை
மார்ச் 16-31,2012 , திைமணி

4

