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வாசுகி பாஸ்கர்

பாஸ்கர் 
்கவனத்திற்கு

மு. தமிழ்மறவன் ‘ பைநதமிழ ’ ைாபுமு. ்மாறன்

தடம்ாறும...

தண்ணீர்-தண்ணீர்... 
 ்மா.உதயகு்மார்
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தண்ணீர்… 

ஈர�ோடு நகர்மன்றத் தலைவ�ோக இருநத 
தநலத பெரியோர அவரகள் ்மககளுககுப் 
ெோதுகோககப்ெட்ட குடிநீல�க குடிநீரககுழோயின 
மூைம் வழஙக வீடடிற்கு ஒரு குடிநீரக குழோய்த் 
திட்டத்லத இநதியோவிரைரய முதனமுதைோக 
ஈர�ோடடில் பெயல்ெடுத்தினோர. 26.05.1919-
இல் ஒவபவோரு வீடடிற்கும் இரும்புக 
குழோய் மூைம் தல்டயில்ைோக குடிநீல� 
வழஙகினோர. இநதத் பதோலைரநோககுத் 
திட்டத்தோல் ெயனபெற்்ற ஈர�ோடடு 
்மககள், நூற்்றோண்டு நில்றலவபயோடடி 
ஈர�ோடு வ.உ.சி பூஙகோவில் கூடி, தநலத 
பெரியோருககு நனறி பெலுத்தினோரகள். 

தநலத பெரியோர அவரகளி்டம் 
பதோலைரநோககுப் ெோரலவ இருநதது. 
ஆனோல் 2019-இல் தமிழகத்லத ஆடசி 
பெய்ெவரகளி்டம் இருப்ெரதோ பதோலைவில் 
இருககும் டில்லிலய ரநோககிய ெோரலவ. 

“தண்ணீர... தண்ணீர...” எனகி்ற வோரத்லதகரே 
எல்ரைோர உதடுகளிலும் ஊறுகின்றன. 

வ்றண்்ட ஏரிகளின புலகப்்டஙகரே 
நோளிதழகளில் அசரெறுகின்றன.

்மலழப் பெோய்த்துவிட்டது எனறு 
பெோதுவோகச பெோல்லுவோரகள். இல்லை. 
ஆடசியோேரகரே இஙகு பெோய்த்துவிட்டோரகள் 
எனெலத ்மலழ ப்மய்ப்பித்துவிட்டது.

தண்ணீரத் தடடுப்ெோட்டோல் ்மககள் 
தவிககி்றோரகள். இவரகள் கடசித் தலைல்மககுத் 
தவிககி்றோரகள். இவரகளுககும் ர்மரை 
இருப்ெவரகள் இனனும் ஒரு ெடி ர்மரை 
ரெோய் இநதிலயத் திணிககி்றோரகள். 
யோகம் ந்டத்தினோல் ்மலழ வரும் எனறு 
பெோனனலதப் ரெோை, இநதி ரெசினோல் 
தண்ணீரத் தோகம் தீரநதுவிடும் எனறு 
கூ்டச பெோல்வோரகள்.

்மககேலவயில் எழுசசித் தமிழர 
திரு்மோவேவன அவரகள் கோவிரி உரில்ம 
ெற்றிப் ரெசுகி்றோர, கரநோ்டகோலவச 
ரெரநதவர உ்டரன எழுநது ஏசுகி்றோர. 
எஙகள் உரில்மலயக ரகடெதற்குக 

கூ்ட வோலயத் தி்றககக கூ்டோது எனறு 
பெோல்ெவரகள் எப்ெடித் தண்ணீல�த் 
தி்றநது விடுவோரகள்?

தண்ணீரப் பி�சசிலன இநதியோ 
முழுதும் இருககி்றது. ஆனோல் ்மத்திய 
அ�சு “ஒர� நோடு ஒர� ரதரதல்” ெற்றிப் 
ரெசிகபகோண்டிருககி்றது. ்மககளுககு 
தண்ணீரத் தோகம். ்மத்தியில் இருப்ரெோரககு 
அதிகோ� தோகம்!

இநத ஒரு ்மோதத்தில் தண்ணீரப் 
பி�சசிலனலயத் தீரகக ஆரைோெலன 
வழஙகோதவரகரே இல்லை எனறு 
பெோல்ைைோம். ெமூக ஊ்டகஙகள், அசசு 
ஊ்டகஙகள், கோடசி ஊ்டகஙகள் என 
எல்ைோவற்றிலும் தண்ணீரத் தடடுப்ெோடு 
ெற்றியும், தண்ணீர ர்மைோண்ல்ம 
ெற்றியும் அறிஞரகள், வல்லுநரகள் ெை 
ஆரைோெலனகலே வழஙகினோரகள். 
இவற்ல்றபயல்ைோம் முல்றயோகத் பதோகுத்து 
ஆய்வு பெய்து உரிய ந்டவடிகலக எடுகக 
ரவண்டிய அல்மசெரகள், ‘தண்ணீரத் 
தடடுப்ெோடு எனெது வதநதி’ எனறு 
பெோனனோல், ஆடு ்மோடுகளுககுக கூ்ட 
ஆத்தி�ம் வரும்.

ெணம் ெல்டத்தவரகள் எல்ைோம் 
தண்ணீர விலைலய உயரத்தினோரகள். 
எளிய ்மககள்தோன பவயிலின தோககத்தோல் 
உைரநதுரெோனோரகள். இருககி்ற தண்ணீல�க 
கூ்ட இநத அ�ெோல் அலனத்துத் 
த�ப்பினருககும் ெரியோகப் ெகிரது பகோடுகக 
முடியவில்லை. முடியவில்லை எனெலதவி்ட 
எநத முயற்சியும் பெய்யவில்லை.

அ�சு தனது க்டல்மலயச ெரியோகச 
பெய்திருநதோல் இப்ெடிப்ெட்ட நிலை 
ஏற்ெடடிருககோது எனெது அலனத்துத் 
த�ப்பினருல்டய கருத்து. க்டல்மயில் 
்மடடும் தவ்றவில்லை, அண்ணோ பெோனன 
க்டல்ம, கண்ணியம், கடடுப்ெோடு என 
அலனத்திலுர்ம தவறிவிட்டது அதிமுக 
அ�சு.                                

•

தண்ணீர்...
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"நீஙகள் யோர" என இ�ஞ்சித்லதப் 
ெோரத்து அய்யோ சுெ.வீ ரகள்வி  
எழுப்பினோல் இ�ஞ்சித்தோன ெதிைளித்திருகக  
ரவண்டும்.

ஆனோல், திடீப�னக குறுகரக வநது 
ெோய்நதிருககிறீரகள். ்மகிழசசி!

நீஙகள் ெோ.இ�ஞ்சித்திற்கு ஆத�வோக 
வககோைத்து வோஙகியிருப்ெதில் மிலகத்திருப்ெது..,

ெோ.இ�ஞ்சித் மீதோன ெோெ உணரவோ 
அல்ைது ஆத�வோ?

தி�ோவி்ட இயககத்தின மீதோன 
கோழப்புணரவோ?

நிசெய்மோக, தி�ோவி்ட இயககத்தினர 
மீதோன கோழப்புணரரவ எனரென. 

ஏபனனில், ெோ.இ�ஞ்சித் மீதோன ெற்ர்றோ 
அல்ைது அவர ரெசிய ரெசசின மீதோன 
ஆத�ரவோ உஙகளுககு இருககு்மோனோல் 
நீஙகள் அய்யோ சுெ.வீ அவரகளுககு 
முதலில் ெதில் எழுதியிருகக ்மோடடீரகள்.

அதற்கும் முனெோக ரதோழர வனனிய�சு 
அவரகளுககுத்தோன ெதில் எழுதியிருப்பீரகள்.

அய்யோ சுெ.வீ அவரகரேோ "இ�ஞ்சித் 
நீஙகள் யோர?" எனறு ரகட்டது ்மடடுமினறி..,

"தோனுண்டு, தன ரவலையுண்டு எனறு 
தில�ப்ெ்டஙகலே ்மடடும் இயககிக 
பகோண்டு, தனககுக  கில்டத்துள்ே 
புகலழப் ெண்மோககிக பகோண்டு வோழும் 
தனனைவோதியில்லை இ�ஞ்சித். ெமூகச 
சிநதலனரயோடு ெை ரந�ஙகளில் கு�ல் 
பகோடுப்ெவர. அதுவும் ஒடுககப்ெட்ட 
்மககளுககோக, பவளிப்ெல்டயோக பவளியில் 
வநது தன கருத்துகலே பவளியிடும் 
ரெோரககுணமுல்டயவர. தன ெ்டத்தில் 
வரும் வில்ைலன ஒரு இ�ோ்ம ெகதனோகக 
கோட்டககூடிய அேவிற்குத் துணிசெல் 
உள்ேவர. ெ்டஙகலே இயககுவரதோடு 
நினறுவி்டோ்மல், 'ெரிரயறும் பெரு்மோள்'  
ரெோன்ற த�்மோன  ெ்டஙகலேத் தநதிருககும் 

தயோரிப்ெோேர. 

ெமூகநீதிக ரகோடெோடடில் ஈடுெோடு 
உல்டயவரகள், இயககுனர �ஞ்சித்ல தப் 
ெோ�ோடடுவதற்கு இவற்ல்ற வி்ட 
ரவறு தகுதிகள் எனன ரவண்டும்?" 
என அய்யோ சுெ.வீ இ�ஞ்சித்லத 
்மனதோ�ப் ெோ�ோடடிய வரிகள் 
்மடடும் உஙகள் கண்களுகரக 
பதரியோ்மல் ரெோய்விட்டதோ? 
அல்ைது கவன்மோக ்மல்றத்து 
விடடீரகேோ?

வனனிய�சு அவரகரேோ 
"இ�ஞ்சித் ஓர RSS இன லகயோள்" 
எனறு ரநரில்டயோகரவ குற்்றம் 
ெோடடியிருப்ெலத நீஙகள் நனகு 
அறிவீரகள்.

இ�ஞ்சித் குறித்த ரதோழர வனனிய�சு 
அவரகளின குற்்றசெோடடுககு கள்ே 
்மவுனம் கோப்ெதும், "நீஙகள் யோர?" 
எனக ரகட்ட சுெ.வீ அவரகலே 
எப்ெடிக ரகடகைோம் எனக ரகடடு 
அைறுவதும் ஆகப்பெரிய நலகமு�ண்.

வோசுகி ெோஸகர அக�ோதியில் 

"நீஙகள் ஒரு RSS லகயோள்" எனெது 
தவறில்லை ரெோலும்!

"நீஙகள் யோர?" எனக ரகடெதுதோன 
்மோபெரும் குற்்றம்!!

பெரியோருககும், நீதிககடசிககும்  
ஏரதோ பெரிய மு�ண்ெோடு இருநதலதப் 
ரெோல் கோட்ட முலனநதிருககிறீரகள். 
அலதக குறித்த வ�ைோற்றுச பெய்திகலே 
நிசெய்மோக என அடுத்த முகநூல்  
ெதிவில் மிகத் பதளிவோக  
எடுத்துல�ககிர்றன.

தற்ரெோது, உஙகள் இ�ஞ்சித் ஆத�வு 
எனெது எப்ெடிப்ெட்ட தனல்ம பகோண்்டது 
எனெலத தலித் ரதோழரகளுககும், 
ெமூகத்திற்கும் பதளிவுெடுத்த ரவண்டிய 
கட்டோயத்லத உண்்டோககியிருககிறீரகள்.

ரதோழர வனனிய�சு ரெசியலதப் ரெோல் 
ஒருககோல் தி�ோவி்ட இயககத்தவரகரேோ, 
அய்யோ சுெ.வீ அவரகரேோ ரெசியிருநதோல் 
வனனிய�சுவி்டம் அல்மதி கோப்ெதுரெோல் 
அல்மதியோக இருநதிருப்பீரகேோ?

நிசெய்மோக வோனர்ம இடிநது வீழநதது 
ரெோல் துள்ளிக குதித்திருப்பீரகள்!

உஙகளின சூழசசி அ�சியலை எனர்றோ 
எதிர பகோண்்டவரகள் நோஙகள்! 

எழுசசித் தமிழர�ோடு இலணநதிருநத 
கோைத்தில் தலித்துகலேயும், தி�ோவி்ட 
இயககத்லதயும் பிரித்தோே முயன்ற ெோ.்ம.க 
வின அரத ைோபிலயத்தோன தற்ரெோது 
இ�ஞ்சித் மூைம் அ�ஙரகற்்ற முயல்கிறீரகள்.

ரதோழர வனனிய�சுலவ வி்மரசித்தோல் 
தனககிருககும் தலித் ஆத�வோேன எனும் 
பிம்ெம் பநோறுஙகி விடும் என அஞ்சுகிறீரகள்.

தலித் அல்ைோத தி�ோவி்ட இயககத்தவரகலே 
ரநோககிக ரகள்வி எழுப்புவதன மூைம் 
தனலனத் தலித் ரெோ�ோளியோக கட்டல்மத்துக 
பகோள்ே முயல்கிறீரகள்.

இதன மூைம் தி�ோவி்ட இயககத்லதயும், 
தலித்துகலேயும் பிரித்துவி்டைோம் என 
எண்ணுகி்ற உஙகளின எண்ணம் ஒருககோலும் 
நில்றரவ்றோது.

இப்ரெோது ரகடகிர்றன..,

"வோசுகி ெோஸகர, நீஙகள் யோர?"

சு்மநத் சி இ�ோ்மன, ்மோைன ரெோன்றவரகள் 
தஙகள் ்மனத்தேவில் ெோ.ஜ.கலவ ஆதரிப்ெோரகள், 
ஆனோல் பெோதுபவளியிரைோ அ.தி.மு.கலவ 
ஆதரிப்ெோரகள்! இதன மூைம் தஙகள் 
உண்ல்மயோன முகத்லத கோட்டோது, தி.மு.க 
எதிரப்லெ அ.தி.மு.க கூ்டோ�த்திற்குள் 
நினறு பவளிப்ெடுத்துவோரகள்.

இரதோ, தற்ரெோது தோஙகள் தி�ோவி்ட 
இயகக எதிரப்லெ, குறிப்ெோக தி.மு.க 
மீதோன எதிரப்லெ, தலித்துகளின கேத்தில் 
நினறு பவளிப்ெடுத்துகிறீரகள்.

்மனத்தேவில் தோஙகள் ஆதரிப்ெது 
யோல�? உஙகள் உள்ேககி்டகலக எது?

"நீஙகள் யோர?"

\இனனும் பகோஞ்ெம் பதளிவோகரவ 
பெோல்கிர்றன..

தி.மு.க ஆத�வோேரகலேக கண்மூடித்தன்மோக 
வி்மரசித்த நீஙகள் என்றோவது ்ம்றநதும் எம் 
ரதோழர ரவல்முருகனின தி.மு.க ஆத�வு 
நிலைலய வி்மரசிககோததன இ�கசியம் 
எனனரவோ?

ெமூகநீதிக கேத்தில் ரநரல்மயோகப் 
ரெோ�ோடுகி்ற ரவல்முருகன ரெோனர்றோல� 
ப்மனல்மயோகப் ெோரககி்ற நீஙகள் எஙகளி்டம் 
இவவேவு கடுல்மயோக ந்டநது பகோள்வது 
ஏன? உஙகளுககுப் பினனோல் இருநது 
பகோண்டு, ‘�ோஜோஙகம்’ ந்டத்துவது யோர? 

வோசுகி ெோஸகர அவரகரே! "நீஙகள் 
யோருககோனவர? உஙகள் அ�சியல் 
யோருககோனது?"

இனனும் எவவேரவோ பெய்திகலேச 
பெோல்ை இயலும்!

ரவண்்டோம்..!

ெோரப்ெனியத்தின பகோடூ�்மோன 
ஆதிககத்திலிருநது விடுெ்ட அம்ரெத்கரிய, 
பெரியோரிய, ்மோரகசியச சித்தோநதஙகளும், 
ரதோழல்மகளும் ஒனறிலணய ரவண்டிய 
ரதலவலயச சித்றடித்து வி்டோதீரகள்!

அலனத்து ்மககளுககு்மோன அருல்மயோன 
ஆளுல்மயோக உயரநது நிற்கி்ற எஙகள் 
எழுசசித் தமிழரினெோல் இலணநது நிற்கி்ற 
இலேஞரகலேக குழப்பி, மீன பிடிகக 
முயைோதீரகள்!

அய்யோ சுெ.வீ அவரகலேயும், தி�ோவி்ட 
இயககஙகலேயும் தலித்துகளுககு 
எதி�ோனவரகேோய்க கட்டல்மககி்ற  
சூழலைத் பதோ்டரநது முனபனடுப்பீர 
கேோனோல் "நீஙகள் யோர?"  
எனெலதத் தனியோகக ரகடக  
ரவண்டியதிருககும்!

வாசுகி பாஸ்கர் அவர்்களுக்கு!
மு.தமிழ ்மறவன்



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   ஜூன் 22, 20194

ÝCKò˜
²ð.ióð£‡®ò¡

ªð£ÁŠð£CKò˜
âN™. Þ÷ƒ«è£õ¡

ÝCKò˜ °¿
îI›ñøõ¡
àîò°ñ£˜
ªõŸP„ªê™õ¡

ªõOJ´ðõ˜
«è£.Fùèó¡

Þ¬íòî÷‹
www.keetru.com
www.peravai.com

www.karunchattaibooks.com
I¡ Ü…ê™

karunchattai@gmail.com
´M†ì˜

suba_vee
ªî£ì˜¹‚°

120 â¡.®. ó£ñó£š ªî¼
óƒèó£ü¹ó‹, «è£ì‹ð£‚è‹

ªê¡¬ù & 600 024

ªî£¬ô«ðC: 044&4204 7162

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

தமிழக நோ்டோளு்மன்ற உறுப்பினரகள் ெதவிரயற்கும் ரந�த்தில் 
‘‘பெரியோர வோழக’’ எனறு முழஙகிய ரெோது, அதிரநதுரெோன 
ெோஜக உறுப்பினரகள் பஜய்�ோம் எனறு எதிரமுழககம் 
ரெோடடுக பகோண்டிருநதோரகள்.

பவறும் 37 தமிழக உறுப்பினரகளின முழககஙகளுகரக 
ெதறுகி்றது ெோஜக என்றோல், அநத முழககஙகளின 
மூைம் தநலத பெரியோர நோ்டோளு்மன்றத்திற்குள் 
நுலழநதுவிட்டோர எனெது உறுதியோகி்றது.

அதனோல்தோன தமிழகத்தின 37 கண்டு, இநதியோவின 
303 அதிரநது நிற்கி்றது. 

தநலத பெரியோரின தோடியில் இருககும் ஒவபவோரு 
முடியும் கூ்டப் ெோரெனியத்லத எதிரககும் எனெது 
அவரகளுககுத் பதரியும்.

பெரியோர, அவரின பகோள்லககலே மீறி இநதத் 
தமிழக ்மண்ணில் எநதத் தோ்மல�யும் ்மை�முடியோது 
எனெலதக க்டநத ரதரதல் உறுதி பெய்து விட்டது.

ெமூக நீதிககு எதி�ோன ஆர.எஸ.எஸ, ெோஜக, 
ஜனநோயகத்லதக குழிரதோண்டிப் புலதத்து விடடு, 
்மககளுகபகதி�ோன ெோசிெத்லதக கட்டவிழத்து வி்டைோம்.

அப்பெோழுது...

அதற்பகதி�ோன மிகப்பெரிய தற்கோப்பு ஆயுதம் தநலத 
பெ�யோர தோன.

பெரியாரே ஆயுதம் !

விழுப்புரம் ்மாவட்டம் விக்கிரவாண்டித் ததாகுதி சட்ட்மன்ற உறுப்பினர் 
ராதா்மணி உ்டல்நலிவுறற நிபையில 14.6.2019 அன்று காை்மானார். 
திமுக வளர்ச்சிப் ைணியில பைரார்வம் காடடிய இவர் கபைஞரின் 
ைாராடடுதபைப் தைறறவர். அவரின் ்மபறவுக்குத் திராவி்ட இயக்கத் தமிழர் 
பைரபவயின் சார்ைாக ஆழநத வருத்தத்பதத் ததரிவித்துக்தகாள்கிபறாம்.

வோசுகி ெோஸகரின ர்மைோன 
கவனத்திற்கு, 

ரதோழர சுெவீ அவரகளுககுப் 
ெதில் அளிககிர்றன என்ற 
பெயரில் தி�ோவி்ட இயகக 
எதிரப்பு நஞ்லெ விலதப்ெதின 
மூைம் நீஙகள் யோர எனெலத 
உணரத்தி விடடீரகள்.

உஙகலேப் ரெோனர்றோருல்டய 
ரநோககத்தில், ெமீெகோைஙகளில் 
தி�ோவி்ட இயககத்திற்கு 
எதி�ோகத் தலித் அல்மப்புகலேக 
கட்டல்மககக கூடிய முயற்சிகள் 
ந்டநத வண்ணம் உள்ேது. 

அரத ெ்மயம்  பெரியோர, 
அம்ரெத்கல� ரநர எதிரத் திலெயில் 
சிண்டுமுடியும் ெோரப்ெனப் புத்தி 
இலவபயல்ைோம் அறிஜீவிகள் 
்மத்தியில்  ெல்லிளிககி்றது. 

ஆதி தி�ோவி்டர பெயரக 
கோ�ணம் !

ெல்றயர,ெள்ேர ரெோன்ற தமிழக 
குடிகலே ஆதித்தமிழர என 
அலழககோ்மல் 'ஆதி தி�ோவி்டர' 
என ஏன அலழககி்றோரகள்? 

இதுதோன தி�ோவி்டம் 
பெய்த ெதி எனச சிைர 
வ�ைோற்ல்றத் திரித்துக கலத 
பெோல்லிகபகோண்டிருககின்றனர.

ஆனோல் உண்ல்ம எனன?

பிரிடடிஷ் இநதியோ 
கோைகட்டத்தில் ்மத�ோஸ 
்மோகோணச, ெட்டெலெயில் 20 
ஜனவரி 1922 இல் M.C.�ோெோ 
ஒரு தீர்மோனத்லதக பகோண்டு 
வநதோர.

அநதத் தீர்மோனத்தினெடி, 
ெல்றயர, ெள்ேர என்ற பெயர 
நீககப்ெடடு ஆதிதி�ோவி்டர 
என்ற பெயர அ�ெோல் ஏற்றுக 
பகோள்ேப்ெட்டது. அ�ெோலண எண் 
817 (25.03.1922) ெல்றயர, ெள்ேர 
்மககளுககு ஆதிதி�ோவி்டர எனப் 
பெயர ்மோற்்றம் பெய்யப்ெட்டது.

பெயர ்மோற்்றம் பெய்யப்ெடடு 
2ஆண்டுகேோகியும் ெை ெத்தி�ப் 
ெதிவு அலுவைகஙகளில் 

ெல்றயன, ெஞ்ெ்மன எனர்ற 
ெதிவு பெய்யப்ெடுகி்றது. 

இலத அ�சு உ்டரன தடுத்து 
நிறுத்த ரவண்டும் என 
இ�டல்ட்மலை சீனிவோென  
25.08.1924 இல் ெட்டெலெயில் 
முல்றயிட்டோர. உ்டனடியோகத் 
தகக ந்டவடிகலக எடுககப்ெடும் 
என அனல்றய முதல்வர ெனகல் 
அ�ெர ெதிைளித்தோர.

இநதக கோைகட்டத்தில் (1925 
வல�) பெரியோர கோஙகி�சில் 
இருநதோர. 

நீதிககடசி 'ஆதிதி�ோவி்டர 'என 
பெயர ்மோற்றிய தீர்மோனத்திற்கும், 
பெரியோருககும் எநத ெம்ெநதமும் 
இல்லை.

1892இல் ஆதி தி�ோவி்டர 
என்ற வோரத்லதலயப் ெதிவு 
பெய்தவர அரயோத்திதோெர.

 1.12.1891 இல் ெண்டிதரஅரயோத்திதோெர  
நீைகிரியில் தி�ோவி்ட  ்மகோ 
ெலெயின முதல் ்மோநோடல்டக 
கூடடினோர. 

அதில் 10 தீர்மோனஙகள் 
நில்றரவற்றி ஆஙகிை 
அ�சுககும், கோஙகி�ஸகடசிககும் 
அனுப்பிலவத்தோர. 

1892இல் அலத, "ஆதிதி�ோவி்ட 
்மகோென ெலெ" எனப் பெயர 
்மோற்றிப் ெதிவும் பெய்தோர.

இதலன அடிப்ெல்டயோகக 
பகோண்டு நீதிககடசி ஆடசியில் 
1922 இல் ெள்ேர, ெல்றயர என 
அலழககப்ெட்ட ெோதிகளுககு 
"ஆதிதி�ோவி்டர " என அ�சு 
அதிகோ�ப்பூரவ்மோகப் பெயர 
சூடடியது.

M.C.�ோஜோ ெடடியல் 
ெமூகத்லதச ெோரநதவர. அவர 
தனனுல்டய ெமூகத்தின பெயல� 
எப்ெடி அலழகக ரவண்டும் 
எனப் ெோதிககப்ெட்டவரின 
்மனநிலையிலிருநது முடிபவடுத்தோர. 

அதற்கு உறுதுலணயோக இருநதது தோத்தோ இ�டல்ட்மலை 
சீனிவோென.

எதிரகோைத்தில் நீதிகடசியிலிருநது தி�ோவி்டரகழகம் பி்றககும் 
என்ற ‘ரஜோசியத்லத’ M.C.�ோஜோ அறிநதிருகக வோய்ப்பு இல்லை

வ�ைோற்ல்றத் திரிககும் சிைர பெோல்வதுரெோை ஆதி தி�ோவி்டர 
என்ற பெயர தி�ோவி்ட கழகஙகேோல் பகோடுககப்ெ்டவில்லை. 
1891 இல் அரயோத்திதோெ�ோல் பகோடுககப்ெட்ட பெயர. 

அப்ரெோது பெரியோருககு வயது 12.

‘ஆதி தி�ோவி்டர' எனப் பெயர ்மோற்றும்ரெோது இநதியோ 
என்ற ஒரு சுதநதி� நோர்ட அப்ரெோது கில்டயோது. தமிழநோடு 
என்றபவோரு ்மோநிைமும் அப்ரெோது இல்லை.  தி�ோவி்டக 
கடசிகள் அப்ரெோது பி்றககரவ இல்லை.

அப்ரெோது பி்றககோத தி�ோவி்ட இயககஙகலே  
இழுத்து, அவரகள்தோன ஆதித்தமிழருககு ஆதி தி�ோவி்டர 
எனப் பெயர சூடடியதோகப் பெோய்லயச பெோல்லி 
வ�ைோற்ல்றத் திரித்து அ�சியல் பெய்வது தற்ரெோது  
ந்டககி்றது.                                            

 

•

ொஸ்கரின் ்கவனத்திற்கு
மு.்மாறன்

‘கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி’

பெரியார் திடல், பென்னை - 8

த�ொடர் த�ொறதபொழிவு - தபொழிவு 9

உ்ையாற்றுகின்ார்
சுப. வீரபொண்டியன்
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தடம் மாறும் இரயில்கள்
‘ பைநதமிழ ’ ைாபு

-பிரின்ஸ ்கரேந்திே ொபுவி்டம் ஒரு ப்நர்காணல

இநதியோ விடுதலை பெற்்ற 
1947-இல்  ப்மோத்தம் 42 
இ�யில்ரவ அல்மப்புகள் 
இருநதன. அலவ அலனத்தும் 
1951-இல்  ரதசிய்மய்மோககப்ெடடு 
ஒனறிலணககப்ெட்ட பெோழுது 
உைகின மிகப்ப ெரிய வலையல்மப்பு 
களில் ஒன்றோக உருவோனது இநதிய  
இ�யில்ரவ. 

இத்தலகய சி்றப்புமிகக 
இ�யில்ரவ துல்றயில், க்டநத 
ஆடசியின ரெோரத   சிறிது 
சிறிதோகப் ெல்ரவறு ெணிகலேத் 
தனியோரி்டம் ஒப்ெல்டத்து வநத 
ர்மோடியின ெோஜக அ�சு, இப்ரெோது 
�யில்ரவ துல்றலய முற்றிலு்மோகத் 
தனியோருககுத் தோல� வோரகக முடிவு  
பெய்துள்ேது.

பென்ற முல்ற ெோஜக ஆடசிககு 
வநததிலிருநரத இ�யில்ரவ துல்றலய 
தனியோர ்மய்மோகக  ரவண்டும் எனறு 
ர்மோடி கருதிக பகோண்டிருநத ரெோதிலும், 
நோடு முழுவதுமுள்ே பதோழிற்ெஙகஙகள் 
இ�யில்ரவ துல்ற ஊழியரகள் ்மற்றும் 
பெோது்மககள்  எதிரப்பு கோ�ண்மோகவும், 
நோ்டோளு்மன்றத்தில் ெோஜகவுககுப் 
ரெோதிய ெைம் இல்ைோத கோ�ணத்தோலும் 
நில்றரவற்்ற முடியோத நிலை இருநதது. 
ஆனோல்  தற்ரெோது நோ்டோளு்மன்றத்தில் 
பெரும்ெோனல்ம ெைத்து்டன இ�ண்்டோம் 
முல்ற ஆடசிலயக லகப்ெற்றியுள்ே 
ர்மோடி தலைல்மயிைோன ெோஜக அ�சு 
இ�யில்ரவலயத் தனியோர ்மய்மோககுவதில் 
�ோகபகட ரவகத்தில் பெயல்ெடடு 
வருகி்றது. 

100 நோடகளில் �யில்ரவ துல்றலய 
தனியோர்மய்மோககப் ெோஜக அ�சு �யில்ரவ 
அதிகோரிகளுககு உத்த�விடடுள்ேது. 
அதனெடி க்டநத ஜூன 18 ஆம் ரததி 
ப்டல்லியில் நல்டபெற்்ற �யில்ரவ 
ஆலணய உறுப்பினரகள், பெோது 
ர்மைோேரகள்  கூட்டத்தில் ்மத்திய அ�சின 
முடிலவ உ்டரன நல்டமுல்றப்ெடுத்த 
�யில்ரவ அல்மசெர பியுஸரகோயல் 
உத்த�விடடுள்ேோர.

முதல் கட்ட்மோக ஒரு வழித்த்டத்திைோன 
ெயணிகள்  இ�யிலையும், சுற்றுைோ 
ெகுதிககோன  ஒரு இ�யிலையும் தனியோர 
இயகக அனு்மதி வழஙகப்ெ்ட உள்ேது. 
இதற்கோன ஏைம் 100 நோள்களுககுள் 
நல்டபெறும். ஏைத்தில் அதிகத் பதோலக 
ரகடெவருககு  ப�யில் ரெலவலய இயகக 
வோய்ப்பு வழஙகப்ெடும். அநதத் தனியோர 
ப�யிலுககுப் புதிய பெயல�ச சூடடிக 
பகோள்ேைோம். ப�யில் எனஜின ்மற்றும் 
பெடடிகள் வோ்டலக அடிப்ெல்டயில் 
தனியோருககு வழஙகப்ெடும். ர்மலும்,  
முககிய நக�ஙகலே இலணககும் நீண்்ட 

தூ� எகஸபி�ஸ இ�யில்களில் ஒனறும் 
வில�வில்  அநத தனியோருககு வழஙகப்ெடும் 
எனறும் எதிரெோரககப்ெடுகி்றது. 

நோடடிரைரய  மிகப்பெரிய பெோதுத்துல்ற 
நிறுவன்மோன  இநதிய �யில்ரவலயக 
லகப்ெற்றி வி்ட  ரிலையனஸ, ்டோ்டோ  
உள்ளிட்ட  ெை கோரப்ர�டடுகள் ெை 
கோை்மோகக கோத்திருககி்றோரகள்.  கோ�ணம், 
இநதியோவில்  நோள்ரதோறும்  ரகோடிககணக 
கோன ்மககள் �யில் ரெோககுவ�த்லதப்  
ெயனெடுத்துகின்றனர. இதனோல் ஆம்னி 
ரெருநது ரெோல் இ�யில் வழித்த்டஙகலே 
லகப்ெற்றினோல் �யில்கலே இயககுவரதோடு 
்மடடு்மல்ைோ்மல் உணவகம், �யில் நிலையத் 
தஙகுமி்டம், ெ�ககுப் ரெோககுவ�த்து 
எனப் ெைவழிகளில் பகோள்லே ைோெம் 
ஈட்டைோம். 

இ�யில்ரவ தனியோர ்மயம் எனும் 
ர்மோடியின நோெகோ�த் திட்டம் நல்டமுல்றககு 
வநதோல் ஏலழ எளியவரகளும், நடுத்த� 
்மககளும்  இ�யில்களில் ெயணம் 
பெய்ய, தற்ரெோலதயக கட்டணத்லதப் 
ரெோல் இரு ்ம்டஙகு பெலுத்த ரநரிடும்.  
ஏபனன்றோல்  இ�யில் கட்டணத்தில் உள்ே 
47 விழுககோடு ்மோனியம் முற்றிலு்மோக 
நிறுத்தப்ெடும்.

ர்மலும், இ�யில்ரவ தனியோர ்மய்மோகும் 
ரெோது, ெோதி �யில்ரவ ஊழியரகள் 
‘உெரி’ ஆவோரகள். இலத அ்மல்ெடுத்தும் 
திட்டம் இருப்ெதோல்தோன,  ர்மோடி 
அ�சு புதிதோக ரவலைககு ஆடகலே 
எடுககோ்மல் ஓய்வு பெற்்றவரகலேப் 
ெல்ரவறு ெணிகளில்  நியமித்துள்ேது. 
ஊழியரகரே உெரி ஆகும் ரெோது, ஓய்வு 
பெற்்றவரகளும் நீககப்ெடுவோரகள்.

இது குறித்துச பெய்தியோேரகளி்டம் 
ரெசிய சிஐடியு பெயல்தலைவர ஆர.
இேஙரகோவன "ஏற்கனரவ ெை 
ஆண்டுகேோகத் தனியோகத் தோககல் 
பெய்யப்ெட்ட �யில்ரவ ெட பஜடல்டப் 
பெோது ெடபஜடடு்டன ஒன்றோக 
இலணத்தரெோரத பதோழிற்ெஙகஙகள் 

எசெரித்தன. கோ�ணம், �யில்ரவ 
மிக வில�வில் தனியோரி்டம் ரெோகப் 
ரெோகி்றது; அப்ெடியிருகலகயில் 
ெடபஜட எதற்கு எனெதுதோன.

தற்ரெோதுள்ே ர்மோடி அ�சின 
முடிவினெடி, மிக வில�வில் 
உைகப்புகழபெற்்ற பெ�ம்பூர 
இலணப்புப் பெடடித் பதோழிற்ெோலை 
(ஐசிஎப்), கபுரதைோ �யில் பெடடி 
தயோரிப்பு ஆலை உள்ெ்ட 
ெை உற்ெத்திப் பிரிவுகளும், 
பெோன்மலை �யில் எனஜின 
ஆலை, சித்த�ஞ்ென ரைோரகோ 
ஆலை உள்ளிட்டலவயும் 
தனியோரி்டம் ஒப்ெல்டககப்ெடும்.

 இதில் �யில்ரவ ெணி்மலனகளும் 
அ்டஙகும்.

 இலவ அலனத்தும் தனியோரி்டம் 
தோல� வோரப்ெதற்கு முனபு இநதியன 
�யில்ரவ ர�ோலிங ஸ்டோக கம்பெனி 
என்ற பெயருககு ்மோற்்றப்ெடும். 
ஒவபவோரு உற்ெத்திப் பிரிவிலும் தனியோர 
நிறுவனஙகலேப் ரெோல்  தலைல்மச 
பெயல் அதிகோரிஇருப்ெோர.

இவ�து ெணி ைோெத்லத ரநோககி 
நிறுவனஙகலே ந்டத்துவரத. அதற்குஅவர 
ஆடகுல்றப்பு உடெ்ட எனன ரவண்டு்மோனோலும் 
பெய்துபகோள்ேைோம்.

இது்மடடு்மல்ை, ர்மோடி மீண்டும் 
ஆடசிககடடிலில் ஏறிய மூனர்ற 
நோள்களில், அதோவது 3.6.2019 அனறு  
�யில்ரவககுச பெோநத்மோன பெனலன 
இ�ோயபு�ம் உள்ெ்ட நோடு முழுவதும் 
உள்ே 5  அசெகஙகலே மூடிவி்டவும், 
அதில் உள்ே இயநதி�ஙகலே விற்றுவி்டவும் 
முடிவு பெய்தது.

�யில்ரவ அசெகஙகளில் ெணிபுரியும் 
ஊழியரகலே ்மோற்று இ்டஙகளில் 
நியமிககவும், அசெக ரவலைகலே 
தனியோர்மய்மோககவும் உத்த�விடடுள்ேது.

 இதன அடுத்தகட்ட்மோக  �யில்ர வ ெள்ளிகளும், 
�யில்ரவ ்மருத்துவ்மலனகளும் மூ்டப்ெடும் 
அெோயம் உள்ேது" எனறு எசெரிககி்றோர  
ஆர.இேஙரகோவன.

நோடடு ்மககளின பெோத்தோன பெோதுத் 
துல்ற நிறுவனஙகலேத் தனியோருககு 
விற்ெது தோன இவரகளின ரதெெகதிரயோ 
எனனரவோ?

கோவிகளின பிடியிலிருநது நோடல்டயும், 
கோரப்ெர�டகளின பிடியிலிருநது  
பெோதுத்துல்ற நிறுவனஙகலேயும்  
மீடப்டடுத்தி்ட   அலனத்து அ�சியல் 
கடசிகளும், பதோழிற்ெஙகஙகளும், 
பெோது்மககளும் ஓ�ணியில் நினறு  
ரெோ�ோ்ட ரவண்டிய தருணமிது!   

•


