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	 ‘‘நெஞ்சில்	உரமுமின்றி	
	 நெர்மைத்	திறமுமின்றி
	 வஞ்்ச்ை	ந்சயவவாரடி	கிளிநே!
	 வவாய்ந்சவால்லில்	வீரரடி’’
இது சீமானுக்குப் ப�ாருந்தும். 

அவரின் கட்சியின் ப�யர், பகாடி 
எதுவும் அவருடையது இலடலை.ப�யடை 
ஆதித்தனாரிைம் கைன்வாங்கி,  பகாடிடய 
விடு்தடலைப் புலிகளிைம் கைன் வாங்கி 
உள்ார். எதுவும் சுயமும் இலடலை; 
ப�ாந்்தமும் இலடலை.  

ப்தாைக்கததில "நான் மார்க்சின்  
மாணவன், ப�ரியாரின் ப�ைன், 
்தம்பியின் ்தம்பி" என்று வாய் ஜாலைம் 
காட்டிவிட்டு, விடைவில மார்க்ட�  
மறந்்தார். ப�ரியாடைத ்தமிழனலலை என ைத்தப் �ரிப�ா்தடனயில 
கணைறிந்்தார்.  அவவாறு அறிவிக்க பவணடும் என்�து அவருக்கு  
�டிய்க்கும்  ப�ருமாளகளின் கட்ைட். ஒரு கட்ைததில 
பிை�ாகைடனயும் டகவிட்ைார். உைபன அவைது அடித்த்ம் 
ஆட்ைம் கணைதும் ஓடிப்ப�ாய் இறுகப் பிடிததுக் பகாணைார். 

�ந்ட்தயில பலைகியம் விற்கும் �ததியவாடனப் ப�ால,  எந்்த 
சித்தாந்்தமும் இன்றித ்தாபன ப�சி, ்தாபன ைசிதது,  ்தாபன 
சிரிக்கும் ஒருவர்்தான் சீமான்.  

்தந்ட்த ப�ரியாடையும், ப�ைறிஞர் அணணாடவயும், முத்தமிழ் 
அறிஞர் கடலைஞடையும், மக்கள ்த்�தி ்தடலைவர் ஸைாலிடனயும் 
ஏகடியம் ப�சும் இப்ப�ர்வழிக்கு, காங்கிைசும் பிடிக்காது,  
கம்யூனிஸடும் ஆகாது. திமுகவும் பவணைாம், அதிமுகவும் 
பவணைாம். கமலும் ைஜினியும் ப்தடவயற்றவர்கள. ்தான் 
மட்டுபம "பயாக்கிய சிகாமணி" என்று  கூறிக்பகாளகிறார். 

அப்தபவட்யில, காமைா�டை, ஜீவாடவ, முதது ைாமலிங்கத 
ப்தவடை, காயிப்தமிலலைதட்த, மப�ாசிடய, ஆதித்தனாடை, 
�ழனி�ா�ாடவ, �ந்்தன வீைப்�டன, �ாைதிைாஜாடவ, அப்�ன் 
என்�ார்; ்தாத்தா என்�ார்; முப்�ாட்ைன் - அப்�த்தா 
என்பறலலைாம் ப�ாலவார்.

நூற்றாணடு கணை ப�ரியக்கமாம் திைாவிை இயக்கதட்த 
அழிப்�து்தான் அவருக்கு இலைட்சியமாம்! மடலைப்�ாம்ட� 
விழுங்க மணபுழு ஆட�ப்�ைலைாம்; �ாததியப்�டுமா? குமரி 

வளளுவடன இந்்தக் கூழாங்கல குடற 
கூறிததிரிகிறது! இமயமடலைடய வீழ்ததுவ்தாக 
இலைந்ட்தக் பகாட்டை கனவு காணகிறது.

்தன்டன வியக்கும் சீமானுக்கு, திைாவிை 
இயக்கம் நைததிய ்தமிழ் இட�ப் 
ப�ாைாட்ைம் ப்தரியுமா?  பகாயில 
நுடழவுப் ப�ாைாட்ைம் ப்தரியுமா? 
1938இல நைந்்த இந்தி எதிர்ப்புப் 
ப�ாைாட்ைம் ப்தரியுமா? �ட்டுக்பகாட்டை 
அழகிரி�ாமி திருச்சி மு்தல ப�ன்டன 
வடை நைததிய ்தமிழர் ப�ரும்�டை �ற்றித 
ப்தரியுமா? நைைா�னும், ்தா்முததுவும் 
பமாழிப்ப�ார் மு்தல க்ப்�லிக்ான 
வைலைாறு  ப்தரியுமா? 1948 இந்தி எதிர்ப்புப் 
ப�ாைாட்ைம் ப்தரியுமா? திகவிலிருந்து 
திமுக பிரிந்்தப�ாது, இரு கழகங்களும் 
பநர் எதிைாகச் ப�யல�ட்ைாலும் 1950 

களில இந்தி எதிர்ப்பில இைட்டைக் குழல துப்�ாக்கிக்ாகச் 
ப�யல�ட்ைது ப்தரியுமா?

இை ஒதுக்கீட்டிற்க்கு ஆ�தது வந்்தப�ாது திக, திமுக நைததிய 
ப�ாைாட்ைத்தால இந்திய அைசியல �ட்ைபம திருத்தப்�ட்ைது 
ப்தரியுமா?  

ைாஜாஜி பகாணடு வந்்த குலைக்கலவித திட்ைம்  
ப்தரியுமா?  திகவும், திமுகவும் ப�ாைாடி அட்த முறியடித்தது 
ப்தரியுமா? 

கலலைக்குடிப் ப�ாைாட்ைம் ப்தரியுமா? அதில ்தடலைவர் 
கடலைஞர் ்தணைவா்ததில ்தடலைடவததுப் �டுத்தது்தான் 
ப்தரியுமா? 

்தமிழர் உரிடமப் ப�ாைாட்ைங்கட்ப் �ணடி்தர் பநரு 
"நான்ப�ன்ஸ" என இகழ்ந்்தது ப்தரியுமா? அ்தனால அவடைத 
திணற டவத்த வைலைாறு ப்தரியுமா? 

டகத்தறி பந�வா்ர் வாட்ைம் ப�ாக்கக் கழகத ்தடலைவர்கள 
டகத்தறித துணிகட் ஊர் ஊைாக விற்ற வைலைாறு ப்தரியுமா?

்தடலைவர் கடலைஞர் நைததிய நங்கவைம் உழவர் ப�ாைாட்ை 
வைலைாறு ப்தரியுமா? 

எஸஎம்டி �ஸ ப்தாழிலைா்ர் ப�ாைாட்ைம் ப்தரியுமா?

மலைப்பாமல் விழுங்க 
மண்புழு ஆலைப்டைபாமபா?

பபாள்ாச்சி மா.உமாபதி
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1952 இல திமுக ப்தர்்தலில ப�ாட்டியிை 

முடிபவடுக்கா்த காலைததில,  �ைா�க்தி 
திடைப்�ைததில "அைகை மகாப்தவா என்னும் 
குைல ஆகாயததிற்கு எட்டிப்  �யனிலடலை; 
அை�ாங்கததிற்கு எட்ைபவணடும்". 
என்று வ�னம் எழுதி, பின் சுமார் 20 
ஆணடுகளுக்குப் பின் மு்தலைடமச்�ைான 
கடலைஞர் பிச்ட�க்காைர் மறுவாழ்வுத 
திட்ைதட்த ப�யல�டுததிய வைலைாறு 
ப்தரியுமா?

1962 விடலைவாசி உயர்வுப் ப�ாைாட்ைததில 
கழக மறவர்கள ப�ாற்ப�ழியனும், 
இ்ஞப�ழியனும் இன்னுயிர் ஈந்்தது 
ப்தரியுமா?

1963 இல இந்திடய இந்தியாவின் ஆட்சி 
பமாழி ஆக்குவட்த எதிர்தது நாபைங்கும் 
�ட்ை எரிப்புப் ப�ாைாட்ைதட்தத திமு 
கழகம் நைததியது ப்தரியுமா?

அட்தத ப்தாைர்ந்து கடலைஞடைப் 
�ாதுகாப்புச் �ட்ைததின் கீழ் டகது ப�ய்து 
�ாட்யங்பகாட்டைத  ்தனிடமச்சிடறயில 
அடைத்தது ப்தரியுமா?

அந்்தப் �ாட்ச்சிடற எனக்கு யாததிடைத 
்தலைம் என்று அறிஞர் அணணா அறிவித்தட்த 
அறிவீைா?

1965 பமாழிப்ப�ார்க் க்ததில, கீழப்�ழூர் 
சின்ன�ாமி,  பகாைம்�ாக்கம் சிவலிங்கம்,  
விருகம்�ாக்கம் அைங்கநா்தன்,  மாயவைம் 
�ாைங்க�ாணி , ஆசிரியர் வீைப்�ன்,  
�ததியமங்கலைம் முதது, கீைனூர் முதது,  
விைாலிமடலை �ணமுகம்,  பகாடவ 
்தணை�ாணி ப�ான்பறார் ்தங்கள 
ப்தக்குமைத ப்தகங்கட்த தீயின் பகாடிய 
நாக்குகளுக்குத தின்னக்   பகாடுததும், 
நஞ�ருந்தியும் மாணைது ப்தரியுமா? 
அவர்கள அடனவரும் கழகக் காட்கள 
என்�து்தான் ப்தரியுமா?

அந்்தத தீைமிக்க ப�ாைாட்ைததின்ப�ாது 
உங்கள மப�ாசியும், ஆதித்தனாரும்  எத்தடன  
ப�ர் பின் ப்தாைைக் க்ம் கணைார்கள 
என்�ட்தப் �ட்டியலிை முடியுமா?

1967 ப்தர்்தலில கலவி வள்ல காமைா�ருக்கு 
எதிைாகச் சீனிவா�ன் என்னும் எளிய 
மாணவடன நிறுததிய ப�ாதும்  மக்கள 
காமைா�டைத ப்தாற்கடித்த ப�ாது 
அணணா மனம் பநாந்்தது ப்தரியுமா? 

18 ஆணடு காலைம் எதிபைதிர் துருவங்க்ாகச் 
ப�யல�ட்ைாலும், ்தனது ஆட்சிடயப் 
ப�ரியாருக்குக் காணிக்டக என்ற அறிஞர் 
அணணா அவர்களின் ப்தாணடு உள்ம் 
ப்தரியுமா?

அவர் இம்மாநிலைததுக்குத ்தமிழ்நாடு  
எனப் ப�யர் சூட்டியதும்,  சுய 
மரியாட்தத திருமணதட்தச் �ட்ைப்�டி 
ப�லலு�டியாக்கியதும், இந்திடய விைட்டி 
இருபமாழிக் பகாளடகடய அறிவித்ததும் 
ப்தரியுமா?

1967ஆட்சி மாற்றததுக்கு  மு்தன்டமயான 
காைணங்களில ஒன்று அரிசிப் �ஞ�ம். 
அப்ப�ாது பை�ன் கடையில ஆறு 
அவுன்ஸ அரிசி ப�ாட்ைது ப்தரியுமா? 
மந்திரிகள எலிக்கறி உணணச் ப�ான்னது  
ப்தரியுமா? திமுக ஆட்சிக்கு வந்்த நான்கு 
ஆணடுகளில ்தமிழ்நாடு ்தன்னிடறவு 

ப�ற்று, குஜைாததிற்கு 2000 ைன் அரிசி 
வழங்கியது ப்தரியுமா? 

கடலைஞர் ஆட்சியில  இந்தியாவில 
பவபறங்கும் இலலைா்த குடிட� மாற்று 
வாரியம்,  குடிநீர் வடிகால வாரியம்,  
டகரிக்�ாடவ ஒழிதது இலைவ� ட�க்கிள 
ரிக்�ா வழங்கல,   கணபணாளி வழங்கு 
திட்ைம், பிச்ட�க்காைர் மறுவாழ்வுத 
திட்ைம் என எணணற்ற மக்கள  
நலவாழ்வுத திட்ைங்கட்ச் ப�யல�டுததியது 
ப்தரியுமா?

ப்தாைக்கக் கலவி ப�றும் மாணவர்களுக்குச் 
�ததுணவில வாைம் 5 முட்டை,  
பமலநிடலைப்�ளளி மாணவர்களுக்கு 
இலைவ� �ஸ�ாஸ.  �ட்ை்தாரி இலலைா்த 
குடும்�ங்களில இருந்து வரும் மு்தல 
மாணவர்களுக்கு இலைவ�ப் �ட்ைப்�டிப்பு, 
ப்தாழிற் கலவி வழங்கியது கடலைஞர் 
ஆட்சி என்�து ப்தரியுமா?

ஏடழப்ப�ணகள திருமண உ்தவித 
திட்ைததில ப�ண கலவிடய வலியுறுததியது 
ப்தரியுமா? ப�ணகளுக்குச் ப�ாததில 
�ங்கு என அறிவித்தவர் கடலைஞர் என்று 
ப்தரியுமா? 

விவ�ாயிகளுக்கு இலைவ� மின்�ாைம் 
பகாடுத்தது திமுக ஆட்சி என்�து 
ப்தரியுமா? உழவர் �ந்ட்தத திட்ைம் 
பகாணடு வந்்தது கடலைஞர் என்�தும், 
விவ�ாயிகளின் கைன் ்தளளு�டி ப�ய்்ததும் 
திமுகவின் ஆட்சி என்�து ப்தரியுமா?

இந்தியாவில பவபறங்கும் இலலைா்த 
அ்விற்கு 24 அைசு மருததுவக் கலலூரிகள, 
20 ்தனியார் மருததுவக் கலலூரிகள 
்தமிழ்நாட்டில்தான் உள்ன. இந்தியாவில 
அதிகப்�டியான மருததுவர்கட் 
உருவாக்கும் மாநிலைம் ்தமிழ்நாடு என்�தும்,  
அ்தற்குக் காைணம் கடலைஞர் என்�தும் 
ப்தரியுமா?

்தனியார் ப�ருந்துகட் அைசுைடமயாக்கி, 
ப�ைன், ப�ாழன், �ாணடியன்,  �லலைவன், 

திருவளளுவர் ப�ாக்குவைததுக் 
கழகங்கட் உருவாக்கி, லைட்�க்கணக்கான 
ப்தாழிலைா்ர்களுக்கு அைசுப் �ணியா்ர் 
்தகுதி வழங்கியது கடலைஞர் என்�து 
ப்தரியுமா?

்தமிழ்நாடு பவ்ாண �லகடலைக் 
கழகம், ்தமிழ்நாடு காலநடைகள �லகடலைக் 
கழகம், அம்ப�தகர் �ட்ைப் �லகடலைக் 
கழகம், அணணா (ப�ாறியியல) �லகடலைக் 
கழகம், எம்ஜிஆர் மருததுவ �லகடலைக்கழகம், 
கைல�ார் �லகடலைக்கழகம்,  மததிய அைசு 
�லகடலைக்கழகம், ப�ரியார் �லகடலைக்கழகம், 
�ாைதி்தா�னார் �லகடலைக்கழகம், 
திருவளளுவர் �லகடலைக்கழகம்  என்று 
உருவாக்கித  ்தமிழ்நாட்டைக் கலவியில 
சிறந்்த மாநிலைமாக ஆக்கியது திமுக ஆட்சி 
என்�து ப்தரியுமா? 

இந்தியாவில மு்தன்முடறயாக ்தாழ்த்தப்�ட்ை 
வகுப்பில பிறந்்த நீதி�தி வை்தைா�ன்  
அவர்கட் மு்தல உயர்நீதிமன்ற நீதி�தி 
ஆக்கிப் பின் மு்தல உச்�நீதிமன்ற நீதி�தி 
ஆக்கிய வைலைாறு  ப்தரியுமா?

இந்தியாவில மிகச்சிறந்்த அகன்ற 
�ாடலைகள,  அற்பு்தமான பமம்�ாலைங்கள 
உள் மாநிலைம் ்தமிழ்நாடு என்�து 
ப்தரியுமா?

இன்னும் உணடு ஏைா்ம்.  இடவயடனததும் 
எடுதது காட்டுகப்!

எதில குடற என்றுச் ப�ால? எதில 
பின் ்தங்கி உள்து என்�ட்தச் ப�ால. 
எட்தயும் ப�ாலலை வக்கிலலைாமல ஏமாறும் 
சிறுபிளட்களிைம் அம்புலிமாமா கட்த 
ப�ாலலிபய காலைம் ்தள் முடியுமா? 
ப்தர்்தலில பநாட்ைாவுைன் ப�ாட்டியிடும் 
உம்டமத ்தமிழர்கள டவக்க பவணடிய 
இைததில்தான்  டவப்�ார்கள.  

சீறும் சிங்கதட்தச் சிடறபிடிக்க, 
சிலைந்தி வடலை பின்னிவரும் உன் 
சிறுபிளட்த்தனதட்த நாட்டுக்கு 
பவளிச்�ம் ப�ாட்டுக் காட்டுபவாம்.

"்சத்திேத்தின்	பிள்ளைகள	"வவாய	திறப்வாரகளைவா?
ெவாம்	 தமிழர	 கட்சியின்	 த்ை்மை	 ஒருங்கி்ைப்வாளைர	 சீமைவான்,	 ஒரு	 கூட்்டத்தில்	
ந்சும்ந்வாது,	"நதரதலில்	ந்வாட்டியி்டவாமைல்	ஒதுங்கிக்	நகவாண்டவால்	400	நகவாடி	தருவதவாக்	
ந்சவான்ைவாரகள.	நதருக்நகவாடியில்	நின்றவாலும்	நிறந்நை	இல்ைவாமைல்,	நகவாடிகளுக்நகல்ைவாம்	
இநத்	சீமைவான்	மைேங்க	மைவாட்்டவான்"	என்று	ந்சிைவார.	அது	மைட்டுமைல்ைவாமைல்,	'ெவாங்கள	
்சத்திேத்தின்	பிள்ளைகள'	என்று	அடிக்கடி	கூறிக்	நகவாண்டவார.
அநத	்சத்திேத்தின்	பிள்ளைகளி்டம்	சிை	நகளவிகள	-
அப்டி	400	நகவாடி	ரூ்வாய	ந்ரம்	ந்சிேவரகள	ேவார?அவரக்ளை	் றறித்	த்ை்மைத்	
நதரதல்	ஆ்ைேத்திறகுத்	நதரிவித்தீரகளைவா?	ைஞ்்ச	ஊழல்	ஒழிபபுத்	து்றயி்டம்	
புகவார	அளித்தீரகளைவா?
நீங்கள	அறிவும்,	மைவாை	உைர்சியும்	உ்்டே	்சத்திேத்தின்	பிள்ளைகள	என்்தவால்,	
கணடிப்வாக	இநநெரம்	புகவார	நகவாடுத்திருபபீரகள	என்றும்,	அநத	உண்மைக்ளை	
நவளியி்டவும்	முன்வருவீரகள	என்றும்	ெம்புகிநறவாம்.	
ஒருநவ்ளை	 நவளியி்டவாமைல்,	 இதறகும்	 வி்்ட	 ந்சவால்ைவாமைல்	 நமைளைைமைவாக	 
இருநதவால்,	 நீங்கள	 மிகப	 ந்ரிே	 ஊழலுக்குத்	 து்ை	 ந்வாைவர	 ஆவீரகள	
என்்து்டன்,	 ந்ரம்	 ்டிேவாததவால்தவான்	 உண்மை்ே	 நவளியி்ட	 மைறுக்கின்றீரகள	 
என்றும்	ஆகும்.
்சத்திேத்தின்	பிள்ளைகநளை,	உண்மை	அறிேக்	கவாத்திருக்கின்நறவாம்	!	

 -	சு்.	வீர்வாணடிேன்
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நைந்து முடிந்துள் நாைாளுமன்றத ப்தர்்தல, ஒரு  
மு்தன்டமயான வினாடவ  நம் முன் டவத்தது.  

"இதப்தர்்தல இந்தியாவின் இறுதித ப்தர்்தலைாக இருக்க 
பவணடுமா அலலைது ஜனநாயகம் ப்தாைை பவணடுமா?" 
என்�ப்த அவவினா.

மறு�டியும், �ாஜக பவற்றிப�ற்று, பமாடி இந்தியாவின் 
பிை்தமைானால, மிகப் ப�ரும்�ாலும் அவர் ்தன்டன ஒரு 
�ர்வாதிகாரியாக அறிவிததுக் பகாள்பவ வாய்ப்புகள 
மிகுதி.  ஆ்தலைால, இதப்தர்்தடலைப் ப�ாறுத்தவடை, யார் 
அடுதது ஆட்சிக்கு வைபவணடும் என்�ட்த விை, யார் 
ஆட்சிக்கு வைக்கூைாது என்�ப்த கூடு்தல கவனததிற்கு 
உரிய்தாக இருந்்தது. 

ஜனநாயகததில நம்பிக்டக பகாணபைாரின் இக்கருதட்த 
நன்கு புரிந்துபகாணை, காங்கிைஸ கட்சி, ப்தளிவாக ஒரு 
கருதட்த  பவளியிட்டுள்து. நாங்கள ஆட்சிக்கு வை 
பவணடும் என்று விரும்பிபய, ப்தர்்தலில ப�ாட்டியிட்பைாம் 
என்றாலும், அ்தடன விை, �ாஜக  மீணடும் ஆட்சிக்கு 
வந்துவிைக்கூைாது என்�து்தான் எங்களின் ்தடலையாய 
பநாக்கம். அ்தனால, பிை்தமர் �்தவிடய பவறு கட்சிக்கு 
விட்டுக் பகாடுக்கவும் ்தயாைாக உளப்ாம் என்று 
காங்கிைஸ அறிவிததுள்து. 

இப்த கருதட்த இந்தியாவில உள் பவறு சிலை ப�ரிய 
கட்சிகளும் பவளியிட்டுள்ன. இந்்த பநாக்கததிற்காக 
மம்்தா, மாயாவதி, அகிபலைஷ் ஆகிபயாடைச் �ந்திை�ாபு 
நாயுடு �ார்க்க இருப்�்தாகவும் ப�ய்திகள வந்துள்ன. 

எனபவ ஆட்சி அதிகாைம், பிை்தமர் �்தவி ஆகியனவற்றில 
மட்டுபம குறியாக இலலைாமல, நாட்டு நலைனில அக்கடற 
பகாணடு, காங்கிைஸ கட்சி எடுததுள் முடிடவ வாழ்ததி 
வைபவற்கின்பறாம்.

அடுத்த ஆட்சி �ாஜகவின் ஆட்சியாக இருக்கக்கூைாது 
என்�ப்த நாடு �ற்றிய கவடலை பகாணை அடனவரின் 
கருத்தாகவும் உள்து!   

கவாங்கிரஸ்	கட்சியின்	்சரிேவாை	முடிவு

ந்சன்்ை	கருநதரங்கம்

தி.இ.த.	ந்ர்வயின்	திங்கள	கூட்்டம்,	த்ை்மை	அலுவைகத்தில்,	நதவாழர	
முத்்தேவா	குமைரன்	த்ை்மையில்	ெ்்டந்றறது.	ந்ர்வத்	நதவாழரகள	
புைவர	சுபபிரமைணிேன்,	தவாம்்ரம்	இளைங்நகவா,	நெேசூர	ஆகிநேவார	ந்சிைர.	
‘கருபபும்	சிவபபும்	ஒநர	நிறம்’	என்னும்	த்ைபபில்	மு்ைவர	சுநதரவளளி	
சிறபபு்ர	ஆறறிைவார.		

12.5.2019	அன்று	ெ்்டந்றற	மைவாவட்்டக்	கூட்்டத்தில்,	25.5.2019	அன்று	
ெ்்டந்ற	இருக்கும்	‘கருஞ்்சட்்்டப	ந்ணகள’,	‘நகவாட்ந்சயின்	துப்வாக்கி	
்த்திரமைவாயிருக்கிறது’	நூல்கள	ஆயவரங்கத்திறகும்,	நதவாழர	ஞவாைந்சகர	
இல்ைத்திருமைை	விழவாவிறகும்	வரு்கதரும்	ந்வாது்ந்சேைவாளைர	நதவாழர	
சு்.வீர்வாணடிேன்	அவரக்ளை	வரநவறறு	நிகழ்்சிக்ளை்	சிறபபுற	
ெ்டத்துவநதைத்	தீரமைவானிக்கப்ட்்டது.		

திணடுக்கல்	மைவாவட்்டக்	கூட்்டம்

அலுவைக	நிரவவாகக்	குழு:	நதவாழர	எட்வின்	த்ை்மையில்,	வித்ேவா,	
கவாரத்தி,	 நெேசூர,	 என்,்சரவைன்		ஆகிே	 நதவாழரகள	 	திரவாவி்ட	
இேக்கத்	தமிழர	ந்ர்வயின்	அலுவைக	நிரவவாகக்குழு	உறுபபிைரகளைவாக	
நிேமிக்கப்ட்டுளளைவாரகள.	

	 -ந்வாது்ந்சேளைவாைர	
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பமாடியின் ப�ாய்யுடைகட்க் 
பகட்டுக்பகட்டு மக்கள 

மிகவும் ப�ார்ந்துவிட்ைனர்: என 
காங்கிைஸ ்தடலைவர் ைாகுல காந்தி 
்தன்னுடைய ட்வீட்ைர் �க்கததில 
குறிப்பிட்டுள்ார்.

இப்�டி ைாகுல மட்டுமலலை, பநட்டி�ன்கள 
அடனவரும் கழுவி ஊற்றும் அ்விற்கு 
பமாடி கூறிய ப�ாய்களும், அ்தன் 
உணடமத்தன்டமயும்:

குஜைாத மாநிலைம்  வாதநகர் ையிலபவ 
நிடலையததில ்தன்னுடைய 7 வயதில (அ்தாவது 
1957 ஆம் ஆணடில)   டீ விற்ற்தாகப்  
பிை்தமர் பமாடி �லை நிகழ்ச்சிகளில 
ப�ருமி்ததப்தாடு கூறியிருக்கிறார். ஆனால 
உணடம என்னபவனில வாதநகர்  
இையில  நிடலையம் அடமக்கப்�ட்ைப்த 1973 ஆம் ஆணடு்தான். 

இலலைா்த இையில நிடலையததில இவர் யாருக்கு டீ விற்றார் 
என்�து்தான் புரியா்த புதிர்.

இது குறிதது வி.எச்.பி. முன்னாள ்தடலைவர் பிைவீன் 
ப்தாகாடியா ஊைகங்களில  ப�சுடகயில, “பிை்தமர் பமாடி 
டீ விற்றப்த கிடையாது. நான் அவருக்கு 43 ஆணடுகாலை 
நண�ர். மக்களிைம் நன்மதிப்ட� ப�றுவ்தற்பக பமாடி 
அப்�டிக் கூறினார்” என்றார். 

கர்நாைகாவில நடைப�ற்ற ப்தர்்தல பிைச்�ாைக் கூட்ைபமான்றில 
ப�சிய பிை்தமர் பமாடி" 1948-ம் ஆணடு ைாணுவத ்த்�தி 
திம்டமயாடவயும் �ாதுகாப்பு அடமச்�ர் கிருஷ்ணபமனடனயும் 
பிை்தமைாக இருந்்த பநரு அவமானப்�டுததினார் " எனக் 
கூறினார்

ஆனால அைசு ஆவணங்கள  கூறும் ப�ய்தி:1956-இல 
துடற இலலைா்த அடமச்�ைாக இருந்்த விபக பமனடன 1957  
இல்தான்  நாட்டின்  �ாதுகாப்புத துடற அடமச்�ைாக 
நியமனம் ப�ய்்தார் பநரு. பஜனைல திம்டமயாபவா ைாணுவ 
்த்�தியாக 1957 மு்தல 1961 வடை �்தவி வகித்தார்.

இரு பவறு �்தவிகளில இலலைா்த இருவடை பநரு 
அவமானப்�டுததினார் என பமாடி கூறியது வைலைாற்றின் 
�க்கங்களில வடிகட்டிய ப�ாய்்தாபன.

அணடமயில ஆங்கிலைத ப்தாடலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு 
அளித்த ப�ட்டியில,

குஜைாத மாநிலைததில விைம்கம் என்ற இைததில 1988-ம் 
ஆணடு நைந்்த அதவானி �ங்பகற்ற  ப�ைணிடய  டிஜிட்ைல 
பகமைாவில �ைபமடுதது பைலலியில உள் �ததிரிடக 
அலுவலைகங்களுக்கு இ-பமயில  அனுப்பி டவத்த்தாகவும்  
அடுத்த நாள காடலை அடனததுப் �ததிரிடககளிலும் 
வணணததில பவளியாகியிருந்்த �ைங்கட்ப் �ார்தது 
அதவானி வியந்து ப�ானா்தாகவும்  கூறியிருந்்தார்.

இதில வியப்பு என்னபவனில 1990 ஆம்  ஆணடு ்தான் 
டிஜிட்ைல பகமைாக்கள இந்தியாவில விற்�டனக்கு வந்்தன. 
பமலும் 1995-ஆம் ஆணடு ்தான்  இன்ைர்பநட் எனப்�டும் 
இடணய வ�தி இந்தியாவில அறிமுகப்�டுத்தப்�ட்ைது.

நாடு சு்தந்திைம் அடைந்து 70 ஆணடுக்ாகியும் மின் 
வ�தி இலலைா்த  18,000  கிைாமங்களுக்கும் மின் வ�தி 
ஏற்�டுததி  இதுவடை இருந்்த அைசுகள ப�ய்யா்த �ா்தடனடய   
பமாடியாகிய ்தாபன ப�ய்்த்தாகத ்தம்�ட்ைம் அடித்தப்தாடு 
மட்டுமின்றி நாக்லைா ஃ�பைலைா  கிைாம மக்கள  சு்தந்திை 
தின விழாடவ மு்தன்முடறயாகத ப்தாடலைக்காட்சியில  

�ார்ப்�து ப�ால �ைம் ஒன்டறயும் 
பிை்தமர் அலுவலைகம் ்தனது டுவிட்ைரில 
பவளியிட்ைது. 

ஆனால  அடுத்த ஒரு மணி பநைததில   
இந்தியன் எக்ஸபிைஸ �ததிரிடக நாக்லைா 
ஃ�பைலைா கிைாமததில மின்�ாை வ�தி 
ஏற்�ாடு ப�ய்யப்�ைவிலடலை என்றும்   
டுவிட்ைரில பவளியிட்ை �ைம் ்தங்க்து 
கிைாமததின் �ைமலலை என்�ட்தக் கிைாம 
மக்கள  உறுதி ப�ய்்தனர் என்றும் 
கூறியுள்து.

இவற்டறபயலலைாம் விை அறிவியல 
அறிஞர்கள, மருததுவர்கள �ங்பகற்ற அறிவியல 
மாநாட்டில  “மகா�ாை்தததில கர்ணன் 
்தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கவிலடலை.
அன்டறய காலைக்கட்ைததிபலைபய மை�ணு  

அறிவியல இருந்திருக்கிறது. பிளட்யாடைப் �ாருங்கள  மனி்த 
உைபலைாடு யாடனயின் ்தடலை ப�ாருத்தப் �ட்டிருக்கிறது. அன்பற  
பி்ாஸடிக் �ர்ஜரி இருந்்த்தால்தான் இது நைந்திருக்கிறது” 
என்று அடிதது விட்ைப்தலலைாம் பவற பலைவல.

இப்�டி வாய்க்கு வந்்தட்தபயலலைாம் வைலைாறு  எனப் ப�ாய் 
ப�சித திரியும்  பிை்தமர் பமாடியின் இைணைாயிைததிற்கும் 
பமற்�ட்ை ப�ாய்யுடைகட்யும், உ்றலகட்யும் ப்தாகுதது 
Bluff Master Modi என்ற ப�யரில வலைம் வருகின்றன �மூக 
வடலைத்த்ங்கள. 

ஒரு பவட்,

	 ந்வாயயிநை	பிறநது	ந்வாயயிநை	வளைரநத
	 புைவர	ந்ருமைவாநை	- 

என எழுதிய கவிஞன் இன்றிருந்திருந்்தால 

	 ந்வாயயிநை	பிறநது	ந்வாயயிநை	வளைரநத
	 பிரதமைர		ந்ருமைவாநை	-
	 உம்்மைப	புரிநது	நகவாணந்டவாம்	
	 உண்மை	நதரிநது	நகவாணந்டவாம் 

என்று �ாடியிருப்�ான்.

ப�ொய்யிலே பிறந்த பிர்தமர் ப�ருமொலே!   
‘்்நதமிழ்’	் வாபு

திரு்சியில்

15.5.2019	 அன்று	 திரு்சி	 என்.ஆர.	 ஐஏஎஸ்	 அகவா்டமியில்,	
திரவாவி்டம்	எைல்	்சமூக	நீதிநே	என்னும்	த்ைபபில்	நதவாழர	
சு்வீ	மைவாைவரி்்டநே	உ்ரேவாறறிைவார.	நிறுவைத்தின்	இேக்குைர	
விெேவாைேன்	நதவா்டக்க	உ்ர	நிகழ்த்திைவார.	


