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47. நா� எ�%த ஆ.த/ பயி�சிக� 1றி%�� ேக2டன�!

�லிகைள� ெபா?,தவைர ஆ5த�க*, பண� இர/�A� அபாரமான ஆைச
ெகா/டவ�க*  எ)பைத  அவ�கBட)  பழகியவ�க*  ந)கறி
தி��ப�.
அ<ம�Dம�ல,  அைவ  இர/D�  த�ைம,தவ�ர  ேவ?  எவட��
இ��க�Eடா< எ)பதி� �லிக* ;றியாக இ�
தைத, என< வ�சாரைணகள2)
ேபா<  ெத
<  ெகா*ள�E�யதாக  இ�
த<.  அதனா�  அவ�க*  இர/D
வ�டய�க* ;றி,< எ)ன2ட� த:வ�ரமாக வ�சாரைண ேம�ெகா/டன�. இ
த
வ�சாரைணகைள  என<  வழைமயான  வ�சாரைணயாளனான  தயாபர)
ேம�ெகா*ளவ��ைல.  அத�காக  ேவ?  சில  ��கியமான  �லனாF>�
ப�வ�ன� ெவள2ய�லி�
< அ��க� வ
< ேபாய�ன�.

�தலாவ< வ�சாரைண 1960கள2) ப��ப;திய�� எம< �ர�சிகர க�#ன2$� க�சி  வட ப;திய�� நடா,திய த:/டாைம ஒழி���
ேபாரா�ட கால� ப�றிய<. அ
த� ேபாரா�ட,தி) ேபா< உய�சாதி ெவறிய�க* ம,திய�A�, தா4,த�ப�ட ம�க* ம,திய�A� சில�
உய�ழ
தன�.  உதாரணமாக,  தா4,த�ப�ட  ம�கள2)  ேபாராள2க*  சில�  ெகா�ல�ப�டத�;�  பதில�யாக,  ச�காைனய��  சில
சாதிெவறிL  ச/�ய�கB�,  அLMேவலிய��  ச/�யN�  சாதி  ெவறியNமான  Õச�;�லி’  தவராசா  ேபா)ேறா��  தா4,த�ப�ட
ேபாராள2களா� ெகா�ல�ப�டன�.

அ<தவ�ர,  வடமரா�சிய�A*ள  க)ெபா�ைல�  கிராம,தி�  ைக�;/D  தயா�ைகய��  அ<  தவ?தலாக  ெவ�,ததி�  P)?
தா4,த�ப�ட இைளஞ�க* உட� சிதறி� பலியாகின�. ம�Dவ�� ப)றி,தைலLசி அ�ம) ேகாவ�� ஆலய�ப�ரேவச� ேபாரா�ட,தி)
ேபா<� சில ைக�;/Dக* வ :ச�ப�D சில� காயமைட
தன�. இ<மாதியான ேவ? சில ச�பவ�கB� அ)ைறய காலக�ட,தி�
நட
தி�
தன.

இ8வாறான ச�பவ�க* ப�றி வ�சா,த �லிகள2) �லனாFவாள�க*, அ
த� ேபாரா�ட�கள2) ேபா< தா4,த�ப�ட ம�க* சா�பாக�
பய)பD,த�ப�ட ஆ5த�கள2) வைகக* ப�றி எ)ன2ட� ேக�டன�. ;றி�பாக, அ
த ேநர,தி� ஏ.ேக. 47 எ)ற நவ :ன <�பா�கி
ஆ5த�பைடகைள, தவ�ர ேவ? எவட�� இ�லாத கால�. அ
த வைக, <�பா�கி ஒ)? எம< க�சிய�னட� இ�
ததாக>�, அ<
இ�ெபாU< எ�ேக எ)?� எ)ன2ட� <�வ�ன�.

உ/ைமய�� அ�ப� ஒ� ஆ5த� எம< க�சிய�னட� இ�
த< எ)ற தகவ� �லிக*
ெசா�லி  அ�ெபாU<தா)  என�;,  ெதய  வ
த<.  அ<  என�;  மிக>�
ஆLசயமாக>�, அேதேவைளய�� எம< ேதாழ�க* அ
தள> �ர� ெச)றி�
தா�களா
எனL ச�?� ெப�ைமயாக>� Eட இ�
த<. ஏெனன2� எம< க�சி  இல�ைகய��
பாராBம)ற� பாைதைய நிராக,<, ஆ5த�ேபாரா�ட� பாைதைய வலி5?,திய ஒேர
க�சி.  ஆனா� எம< க�சி  ஆ5த�ேபாரா�ட� ப�றி  வாF�ப
த� ேபா�டேத தவ�ர,
அத�கான  எ
தெவா�  �ய�சிய�A�  இற�கிய< கிைடயா<.  எம<  க�சிய�லி�
<
ப�
<  ெச)ற  ேராகண  வ�ேஜவ :ர  உ�வா�கிய  ேஜ.வ�.ப�  1971  ஏ�ரலி�  ஆ5த�
கிள�Lசிய�� ஈDப�ட ேபா<தா), எம< க�சி வாF��ர�சி5ட) நி)ற வ�டய� எ�மி�
பல��;, ெதய வ
த<.

தவ�ர>�,  வட�கி�  த:/டாைம�;  எதிரான  ேபாரா�ட,ைத  எம<  க�சி  நடா,திய
காலக�ட,தி�,  நா)  கிள2ெநாLசி  மாவ�ட,தி�  வ�வசாய�க*  ம,திய��  த:வ�ரமாக  ேவைல  ெசF<  ெகா/��
ேத).  அ
த�
ேபாரா�ட,தி� எ) ேபா)றவ�கள2) ப�கள2�� ெவ;ஜன Wதியான< ம�Dேம. அதாவ< ஆலய� ப�ரேவச அ�ல< ேதந:��கைட�
ப�ரேவச� ேபாரா�ட�க* நட�;� ேபா<, க�சிய�ன< அ�ல< அ
த� ேபாரா�ட,ைத ேநர�யாக, தைலைமதா�கிய த:/டாைம ஒழி��
ெவ;ஜன இய�க,தி) அைழ�ைப ஏ�?, நா� கிள2ெநாLசிய�லி�
< ெச)? ப�;ப�றிவ��D வ�ேவா�.  அத�; அ�பா�,  அ
த�
ேபாரா�ட,தி� இட�ெப�ற வ)�ைற கல
த நடவ��ைகக* ப�றி எம�;, ெதாட�ப��ைல எ)ப<ட), அ< ப�றிய தகவ�கB�
எம�;, ெதய வாF�ப��ைல. அ
த வ�டய�க* க�சிய�) தைலைம�; ம�Dேம ெத
தி��க வாF��/D.

இ
த வ�டய�கைள �லிகள2) �லனாFவாள�கB�; நா) வ�ள�கி� Eறிேன). ஆனா� எைத5� இேலசி� ந�பாத �லிக*, என<
வ�ள�க,ைத5� ந�பவ��ைல எ)ப< ெத
த<. க�சிய�) வட ப�ரேதச� ;Uவ�� நாN� ஒ� அ�க,தவராக இ�
ததா�, என�;�
எ�லா  வ�டய�கB�  ெத
தி��;�  எ)பேத  அவ�கள<  நிைல�பாடாக  இ�
த<.  அதனா�  அவ�க*  என<  வ�ள�க,ைத
ஏ�?�ெகா/D, எ)ைன அ,<ட) வ��Dவ�டவ��ைல.

எம< க�சிய�னட� இ�
த அ
த ஏ.ேக.47 <�பா�கிைய ச�காைன� ப;திய�A*ள பாழைட
த கிண? ஒ)றி� ேபா�D*ளதாக>�,
அ
த� கிண? எ�கி��கிற< எ)?� வ�சா,தன�.  அ
த வ�டய�� அவ�க* ெசா�லி,தா) நா) அறி
< ெகா/ேட). எ)ன
இ�
தாA� அவ�க* உ/ைமயாகேவா ெபாFயாகேவா, நிைறய தகவ�க* ேசக,< ைவ,தி�
தைத�காண ஆLசயமாக இ�
த<.

ெதாட�
<  வ�சா,த  அவ�க*,  ேக�ட  இ)ெனா�  வ�டய�  என�;  அதி�Lசியாக>�,
ஆLசயமாக>� இ�
த<. அதாவ< நா) எ)ென)ன ஆ5த� பய��சிக* எD,<*ேள) என�
ேக�டன�!  அைத�ேக�D  எ)ைன  நாேன  பதாபமாக�  பா�,<�  ெகா*வைத,தவ�ர  ேவ?
வழிேய<�  ெதயவ��ைல.  �லிகள2)  தைலவ�  ப�ரபாகரனாவ<  ஒ�  �Uைமயான  ஆ5த�
தா�கிய ேபாராள2யாக மா?வத�; �)ன�, சி? வயதி� Õெக�ற�ேபா�’ எ)ற ஆ5த,தி) Pல�
அண��கைள அ�,<� பய��சி  ெப�றவ� என� ேக*வ��ப����கிேற). ஆனா� நாேனா  அ
த
Õஆ5த,ைத’�Eட ஒ�ேபா<� பய)பD,திய���காத<ட), ஒ� சி? த�ைய, த)N� எD,<
என< ப�*ைளையேயா, ம�ம�கைளேயா அ�ல< ெபறாம�கைளேயா அ�,<�Eட அNபவ�படாத
எ)ைன ேநா�கி வ
த ேக*வ�, எ)ைனL ச�?� ெப�ைம�பட>� ைவ,தைத ஒ���ெகா*ள,தா)
ேவ/D�. ஏெனன2� எ)ைன ஒ� ஆ5த� ேபாராள2ய�) ேதா�ற,தி� பா�,த ஒேரெயா� நப�க*
�லிக*தா) என நிைன�கிேற). அத�காக அவ�கB�; நா) ந)றி Eற� கடைம�ப����கிேற)!

த:/டாைம�; எதிரான ேபாரா�ட� நட
< ��
< Mமா� இ�ப< வ�ட�கB�;� ப�)ன�, அ
த
ேநர,தி�  தாய�)  க��ப�ைபய��  உ�வாகி�Eட  இ��காத  �லி�  Õெபா�ய)க*’,  அ
த�

ேபாரா�ட,தி� பய)பD,த�ப�ட ஆ5த�க* ப�றி <�வ�,<�வ� ஆராFகிறா�க* எ)றா�, தம< சமகால,தி� ெசய�ப�ட மா�?
இய�க�கள2)  வச�  இ�
த  ஆ5த�க*  ப�றி  அறிய>�,  அவ�ைற�  ைக�ப�ற>�  எ)ன  பாDப����பா�க*  என  எ/ண��
பா�,ேத).

வ�டய� த:/டாைம ஒழி��� ேபாரா�ட கால,< ஆ5த வ�வகார,<ட) ��
<வ�D� என எ/ண�ேன). அ)ைறய தின� ம�D�தா)
அ
த வ�வகார� த�காலிகமாக ��?�ெப�ற<. அைதவ�ட ஒ� ெபய வ�வகார,<ட) இ)ெனா� �லனாF>� ப�ர�க) இ)ெனா�
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நா*  வ
<  ேச�
தா).  அ
த  வ�வகார�  ெவ?மேன  சாதி  ெவறிய�கBட) நட
த  ேபாரா�ட�  ேபா)ற  ஒ� வ�டயம�ல.  அ<
கிள2ெநாLசி மாவ�ட,தி� உ*ள த�ம�ர� ;�ேய�ற� கிராம,தி� 1970� ஆ/D இல�ைக இராYவ,<�;� ெபா<ம�கB�;�
நட
த ஒ� ேமாத� ச�பவ� ப�றியதா;�. அ
தL ச�பவ� தா) வட�கி� இராYவ,<�ெகதிரான �தலாவ< தா�;த� ச�பவ�
எ)றப�யாA�, அ
த ேநர,தி� நா) கிள2ெநாLசி� ப�ரேதச,தி� இ�
ததாA�, அ<ப�றி அவ�க* எ)ன2ட� அறிவத�; மிக>�
ஆவலாக இ��பைத அவதான2,ேத).

அ<ப�றிய உ/ைமகைள �லிகB�;L ெசா�வ< தவ���க ��யாத வ�டயமாகிவ��ட<.

ெதாட��

��ைனய பதிDக�
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