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12.12.14
யிஞ்ஞளம் தபளத யிடைகடத் தரும் ஆன்நழகம் 

நித யளழ்யின் ிபச்சழடகட்கு யிஞ்ஞளம் தந்த தீர்வுகள் அந்தம். ிவக், 
பரினம்டந வளன் வளய்கட அமழத்ததும், புனல், பூகம்ம் ஆகழனயற்ழழருந்து 
பருநவு தப்வும் உதயினது யிஞ்ஞளம். அறுடய சழகழச்டசனின் அற்புதத்டத 
கயளன் யினந்து ளபளட்டுகழளர். யிஞ்ஞளம் வ்யவு பரின சளதடடன 
பசய்தளலும் நிதத்தழடநனளல் பசனல்டுயதளல் ிபச்சழட உருயளக்குயது நம் 
ன்தளல் ப்பளலதும் அதழல் குடனிருக்கும். ஆன்நீகம் பலடநனளது. 
க்களத்தழலும் ஆன்நீகம் யிஞ்ஞளத்டதக் கைந்த தழனுடைனது. யிஞ்ஞளத்தழன் 
யிடைகள் அழவுக்குரினடய. ஆன்நீகத் தீர்வுகள் ஆன்நளவுக்குரினடய. உகப் 
வளர் படிந்தின் லந்த உகப்ிபச்சழடகள் அடத்தழற்கும் ஆன்நீகம் யிடை 
பற்றுள்து. யிஞ்ஞளத்தழல் யிடைகள் இல்டபனக் கூ படினளது. உகம் 
அயற்ட அழனயில்டனள ற்கயில்டனள ன்டய வயறு வகள்யிகள். ீர்
பட்வபளல் வளன்டய இனற்டக சளதங்கள். க்ட்ரிசழட்டி பனில் வளன்டய 
யிஞ்ஞளம் புதழனதளகக் கண்ைடய. நள ல்தஸ் ஜத்பதளடகப் பருக்கத்தழன் 
ஆத்டத டுத்துக் கூழனது உகத்டதப் பரும் அதழர்ச்சழக்குள்ளக்கழனது. ல்வயறு 
ிபளணிகள் யளழ்யில் பருக்கம் அமழவுக்கு யமழ பசய்தது வளல் நிதனுக்கும் அது 
யந்தது. உணவு உற்த்தழனின் பருக்கம் பக்கழனநளக அடத ஆத்தழின்று 
யிடுயித்தது. அது நட்டும் தீர்யில்டபனினும் உக நக்கட்பதளடக 450 
வகளடிடன ட்டிளல் இன்டன ழபம் உற்த்தழ படகலம் அடத சநளிக்கும் 
க் கண்ை யிஞ்ஞளம் பருடநபடைனது. யிஞ்ஞளம் நடபளருடக் 
களணும். இல்ளதடத உற்த்தழ பசய்பம். ஆன்நீக படகள் நத்தழன் தழடநகள் 
ன்தளல் படியற்டய. உகம் பரும்  ிபச்சழடகளக இன்று கருதுடய 
பளம். பக்கழனநளடய 1) அணு ஆபதம் 2) பளருளதளப பருக்கடி  

3) வயடனில்ளத் தழண்ைளட்ைம் 4) சூமல் ளதழப்து 5) கரி பட்வபளல் தீரும் ழட ,  

6) தூன ீர் சப்ட வளன்டய. நூளண்டிற்கு பன் நிதன் 30 யருரம் 
யளழ்ந்தளன். மங்களத்தழல் 10 ஆண்டுகவ யளழ்ந்ததளக ஆபளய்ச்சழ. இன்று  
75 ஆண்டுகள் யளழ்யது பரும்ளலும் யிஞ்ஞள சளதட. ளகரீகம் கல்யி
யிஞ்ஞளம் இடணந்து இடதச் சளதழத்த. யிஞ்ஞளம் இல்ளத அற்புதங்கடக் 
கண்டு ிடிக்கழது. அது நிதட ளகரீகநளக யளம உதவும். ஆன்நீகம் அகத்தழன் 
பலடநடன ளடுயதளல் ஆன்நீக யளழ்யிற்கு ிபச்சழட ன்வதனில்ட. 
யிஞ்ஞளம் ஆன்நீகத்தழன் குதழ.  Green Cross International ன் ஸ்தளம் 
வகளர்ரளவ் தடடநனில் ற்ட்ைது. சூமடப் ளதுகளக்கும் ழறுயம் அது. 
அயர்கலடைன பக்கழன கயட ீர். அயர்கள் டகனளலம் பக்கழன படகள் 
ீடபத் தூய்டநப்டுத்துயது சழக்கநளகப் னன்டுத்துயது. நிதன் தண்ணரீ் 
சப்டடன அதழகப்டுத்த படிபம் ன்று அயர்களல் ழடக்க படினயில்ட. 
பில் அது ஆன்நீகத் துடக்குரின அழவு. தநழழ்ளடு 40 அங்கும் பதல் 60 
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அங்கும் நடம பறும் ிபளந்தழனம். கழவளர்ினளயில் ருத்தழ னிரிை 
னன்டுத்தும் ீடபப் வளல் இங்கு 35 நைங்கு தண்ணரீ் பசயளயடதக் கண்டு 
கழவளர்ினளயில் யளலம் வகப க்ஸ்ர்ட் தநழழ் ளட்டில் சழ இைங்கில் 
அம்படடன அழபகப்டுத்தழளர். ம் ளட்டு யியசளனம் 85% ீடப யிபனம் 
பசய்கழது ன்து உக ம் அழந்தது. ஆன்நீகம் ன்ளல் அரிநழதம்.  அதன் 
படகில் பக்கழனநளது ஸ்வதளத்தழபம். கயம் க் கூளம்.  ஒரு 
பளருட ஆர்யநளகக் கயித்தளல் அப்பளருள் பருகும் ன்து ஆன்நீக 
உண்டந. யில்யதம் தங்க இடனளக நளழ இந்தழன வகளனில்கள் கட்ைப்ட்ை 
ன்து யமக்கு. இன்று ளம் கண்ணுறுயதழல்ட ன்தளல் ம்ிக்டகபள்யவப 
ற்கக்கூடின பசய்தழனது. தண்ணரீ் யிபனநளகளநல் தடுத்தளல்தளன் பற் கயத்டத 
ற்று தண்ணரீ் பருகும் ன்று அன்ர்கள் பட அனுயத்தழல்  கண்டுள்ர். 
யிபனநளகும் நடம ீடப நீண்டும் வளர் கழணற்றுக்குள் பசலுத்தும் பட 
படுளளக உகம் ின்ற்றும் பட. தநழழ் ளட்டில் ஊர் ல்டக்குள் அது 
ின்ற்ப்ை வயண்டும் ன்று கருத்து ஓபவு படுளளக இருந்தது. பகளஞ்ச 
ளட்கட்கு பன் அதற்குரின சட்ைம் அபலுக்கு யந்தது. Life Response ன்து உைவ 
ைக்கும். களம் தளழ்ந்தும் டைப யல்து. சட்ைம் யந்த ஆண்டிற்குப் ின் 
ஓபளண்டு கமழத்து 82 அங்கும் ந டமடனத் தநழழ் ளடு பற்து. இம்பட 
ஊருக்குள் நட்டும் அபல் பசய்னப்ட்ைது. இடப்புப் ளசக் கழணறுகட்கு சட்ைம் 
இதுயடப யபயில்ட. கயம் அரிநழதம் தரும் ன்து புதழன பகளள்டகனில்ட. 
கருநழனின் கயம் அயனுக்குப் பரும் ணம் தருகழது. கயம் பசலுத்தப்ட்ைது 
அதழகரிப்து ன்டத ஆனிபம் துடகில் உகம் கண்டுள்து. கல்யி ணம்
நழன்சளபம் வபளடு வளன் ன் ல்ளத் துடகிலும் ளம் இக்பகளள்டகடனக் 
களண்கழவளம். ப்பளருள் குடனளளலும் கயம் குடடன ழடனளக்கும்.

யிஞ்ஞளம் அழயின் சழகபம். பூநழ சூரினட சுற்றுயடதக் கண்ைது யிஞ்ஞளம். 
சந்தழப நண்ை த்டத ட்டின வநடதகள்  யிஞ்ஞளிகள் . ஒரு யிரனம் 
ிபச்சழடனளக இருக்கழது தீர்க்க படினயில்ட  யிஞ்ஞளிகள் கூறுயது 
யிவளதம். நிதன் வபபழவு பற் ின்னும் சழழன யிரனங்கில் யடபபம் 
வளல் ைக்கக்கூடினயன். பல் னிரிடுயனுக்கு இளம் யபளது யந்தளல் சழறு 
இளவந யரும் ன்டத உலயன் கணக்குப் ளர்த்தளல் உமவுவகளலும் நழஞ்சளது 
 அனுயம் கூழனது.  கரும்பு ணப்னிர் ப் வர் பற்து. கழபளநத்தழல் 
குடிடசகள் அதழகம். கல் யடீு அரிது. கரும்பு குடித்தக்களபன் கல் யடீ்டிற்களபன் 
ன்து பசளல். கரும்பு நட்டும் ணம் தருயதழல்ட. ணப்னிர் ப் வர் பற் 
னிர்கள் ஒன்று இபண்டில்ட. ஓபளனிபநழல்ட ினும் யரும் அழந்தடய 
பளம். ந்த களய்கழபம் பரும் ணம் தருயடத ளம் அழவயளம். பல்  300 
ரூளய் பகளடுக்க சழபநப்டும் வபம் கத்தழரிக்களய் 30,000 ரூளய் இளம் 
பகளடுத்தடத கண்ை கழபளநத்தளர் அடயரும் அடதப் னிரிட்ைர். வ்யவு 
இளம் தரும் ப்டித் தரும் ன்பல்ளம் ஒருயர் வகட்ைபளலது “ன் இந்தக் 
வகள்யிபனல்ளம்? கத்தழரிக்களய் னிரிடும் கழபளநத்தழல் குடிடசவனனில்ட ” ன்று 
தழல் பசளன்ளர் ஓர் அனுயசளழ. வயபளரு ணப்னிடபக் கணக்பகடுத்தயர் 
அடதப் னிரிடுயடப யிபம் வகட்ைளர். யிபத்டதப் ளதழனில் ழறுத்தழ “பசடிடன 
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ட்டு ணத்டதப் ளக உருயிக் பகளள்ளம்” ன்ளர். டிக்களத யியசளனினின் 
ழட நட்டும் இல்ட இது. 1928இல் சழதம்பத்தழல் ல்கடக்கமகம் 
ழறுயப்ட்ைது. பசட்டினளர் அடதத் தன் வரில் கட்டிளர். அதற்கு பன் தளனளர் 
வரில் கல்லூரி ைத்தழளர். அதன் பன் தகப்ளர் பனரில் ள்ிக்கூைம் 
ைத்தழளர். அத்தடபம் சழதம்பத்தழல் சழதம்பத்தழலுள் யசதழனள 
குடும்ங்கில் உள் புத்தழசளழப் ிள்டகில் ஒரு சழவப கல்லூரினில் 
வசர்ந்தர். இங்டக வகபள ங்கலர் ஆந்தழபள நளணயர்கள் ல்கடக்கமக 2000 
வரில் 200 வபளயர். ன் இந்த ழட ? உகப் புகழ் பற் IBM யளட்சனும் Dell 

கம்ி பதளிபம் Bill Gates ம் பர்ட்பண்ட் பஸ்றலும் யின்ஸ்ைன் சர்ச்சழலும்
களந்தழஜழபம் இவத ளடரடனப் வசழளல் ப்டிப் ிபச்சழட தீரும். னளர் பளஜள 
ழர்யளணநளயர் க் கூப் வளகழளர்கள். அன்டடன பன்று தடபடனளய் 
அழந்தயர் யடீ்டில் 30 ைம் டயத்தழருப்யருக்கு 10 ஆண்ைள ிபச்சழடடன 
அன்டனிைம் கூத் வதளன்றுயதழல்ட. ன் ? ன் ன்டத யிை இி 
அத்தயடச் பசய்னக்கூைளது ன்று கூ படிபநள ? இன்று ழடக்க படிபநள ? 
சழறுயர் 1 ழநழரத்தழல்  118 பட சுடும் துப்ளக்கழபைன் யிடனளை 
ஆடசப்டுயடத அடிப்டை நித உரிடந ன்று பகளண்டு  ஆண்டில் சழ பட 
ர் சுட்டுக் பகளல்ப்ட்ைின் “ளம் பசய்யதற்கு ஒன்றுநழல்ட ” ன் அதழகம் 
டித்த நக்கிடைவன அழவுக்குரின பசனட வசளநழருப்து அழவுடைச்  பசனல். 
யரும் தம் பசளந்த யளழ்யில் அயடபச் சுற்ழ அது வளன் 10 “ிபச்சழட”கடக் 
களண்ர். தன் பசளந்த யிரனத்தழல் 20டனக் களண்ளர். உகழல் இது வளன் பரின 
ிபச்சழடகள்  உண்டு. அங்கு வதடயப்டுயது சழந்தட தீர்வு இல்ட பசனல் 
அணுகுண்டை ன் பசய்யது ப்டிச் பசய்யது னளர் பசய்யது ன்டய 
யிதண்ைளயளதநளடய. பசய்ன படிந்தடத க்ஷணம் தளநதழக்களநல் பசய்யது 
அழவுைடந. பர்ழன் சுயர் அமழந்தடத அழனளத உகம் அணுகுண்டை ஒமழக்க 
யமழ வகட்து ஆச்சரினநழல்ட.

யிஞ்ஞளம் பன்வறும்பளலது அழவும் பசல்யபம் அரிநழதநளக பன்வழ. 
யிஞ்ஞளம் நத்தழன் பசனல். நம் இபண்ைளகப் ிரிந்து பசனல்டும்.  
யிஞ்ஞளத்தளல் யரும் பசல்யம் இரு படகில் பரும் பசல்யநளகவும் 
அதற்பகதழபள ழ்டநனளகவும் ன் தரும். ஆன்நீகம் சநத்துயத்டத 
அடிப்டைனளகக் பகளண்ைது.  அதன் பசல்யம் உகழல் அடயரும் பறும் டி 
உற்த்தழனளகும். அத்துைன் ஆன்நீகச் பசல்யம் அந்தநளதளல் யிஞ்ஞள 
பசல்யத்டத அது அவுகைந்து தளண்டிச் பசன்து. பூநழ சூைளயடத ஆன்நீகம் 
தடுக்கும் யிஞ்ஞளம் இன்று யடப அதற்குரின யிடைடன லப்யில்ட. 
ிபச்சழடடனத் தீர்க்க யிஞ்ஞளம் ஆபளய்ச்சழ பசய்கழது. ஆபளய்ச்சழபனில் 
ஒன்டப் யளகப் ிரித்து சழந்ட பசய்யது. ஆன்நீகம் பதளகுத்து உணர்கழது. 
அபநரிக்கர் இன்று உடக ஆள்யது அயர்கள் பசல்யம் நளதளக இருப்தளல் , 
யளழ்யில் அந்தத்டதக் கண்ைதளல் அபநரிக்க யளழ்வு இன்று பசல்யம் 
ழடந்ததளக இருக்கழது. ஆன்நீக படகள் அடத்தும் அந்தத்டதக் களணும் 
படகள். பநரழடப் ின்ற்ழளல் உள் வயடகள் அமழகழன். நிதடப் 
ின்ற்ழளல் நித யளழ்வு ஆன்நீக யம் ப றும். ஆதழ நிதன் யிமழத்த வபம் 
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ல்ளம் வயட பசய்தளன். ளநழந்தயடப நிதன் 12 நணி  14 நணி வயட 
பசய்தயன் இப்பளலது 8 நணி வயட பசய்கழளன். 8 நணி 3 நணி  
1 நணினளளல் ளகரீகம் யரும் ண்பு பசமழக்கும் நயம் அதழகப்டும். 
நிதன் ிந்த னடையளன். ஸ்ைளக் க்ஸ்வசன்ஜ் பளநள ணம் உற்த்தழ 
பசய்து 1% நக்கள் உகழல் அடத்து பசல்யத்டதபம் பற்றுள்ர் ப் 
வசுயது அழவுக்குப் பளருத்தநளது. ஓடபம் லத்தளணிபம் வளய் வளவும் 
வப்ரும் யந்தது ளகரீகச்  சழன்ம். அடத நிதன் நறுக்கயில்ட
வகளடிக்கணக்கள டநபங்கட யர்த்து ஓடடனபம் லத்தளணிடனபம் 
நிதன் வளற்யில்ட. யிஞ்ஞளம் economic வளல் ரிசு தருயது அது 
வளன் பசனல். அழவுக்குப் பும்ளது. யியசளனம் உணவு தந்தது. 6 நளத 
ஓய்யித்தது. யினளளபம் நித யளழ்டய யிசளப்டுத்தழனது. ணத்டத உற்த்தழ 
பசய்தது. உணடயத் தளவ உற்த்தழ பசய்த நிதட ணம் ன் புதழன ஒன்ட 
உற்த்தழ பசய்ன யினளளபம் உதயினது. ணம் ளகரீகச் சழன்ம். கல்யி கட
இக்கழனம் ளைகம் ண்பு ஆகழனடய ம உதயினது ணம். ளங்க் அடத அதழகநளக 
யர்த்தது. அதுவய நிதனுக்குரினது உகழல் அரிநழதநள இனற்டக அடநப்பு 
களற்று. நக்குத் வதடயனளது சழழதவு. உள்து பருநவு. நிதன் 
னன்டுத்தும் ணம் அயில் சழழனது. உகழல் “பயிப்ைளத” ணம் 
அவுக்குட்ைளது. உகம் அடத இன்று அழனயில்ட. ‘கல்ளதது உகவு ’ 
ன்து ணத்தழற்கும் யளய்ப்ிற்கும் நகழழ்ச்சழக்கும் பரிதும் பளருந்தும். 
கைற்கடபனில் யளழ்யனும் யடீு  கட்டி ளன்கு க்கபம் சுயற்ளல் அடைத்து Fan 

வளட்டு களற்ட அனுயிப்து ம் இன்டன ழட. பநளட்டை நளடினில் 
இனற்டகனளக யசீும் களற்ட ல்வளரும் அனுயிப்தழல்ட. டம ளடுகில் 
ணநழல்டபனன்தும் வநட ளடுகில் வயடனில்ட ன்தும் சூமல் சூடு 
யர்க்கழது ன்தும் நிதன் தன் அழனளடநடன ல்வயறு வகளணங்கில் 
அனுயிப்தளகும். இடய அர்த்தநற் அழனளடந. நக்கு டதச் பசய்யது த் 
பதரினளது. படிந்தடதச் பசய்வயளம். ிரினநளடதச் பசய்வயளம். வளன் யந்து 50 
ஆண்ைளின் வளில் வச யிருப்ப்ைளத வபழஞர்கட உகம் அழபம். 
அழனளடந அடயருக்கும் உரினது. அழனளடநடன அற்புதநள பதய்யநளக 
யர்ணித்து யமழட்டு அவுகைந்து அப்டிச் பசனல்ட்டு கஷ்ைம் யந்து பகட்ைது 
தீர்க்க படினளத ிபச்சழடனிருக்கழது ன்று நிதன் ஓநழடுயது ளகரீகநளகளது. 
உைவ நிதன் டகயிை வயண்டின களரினம். அடத இன்று உனர்ந்த உக 
வநடைகில் கூ யருக்கும் டதரினநழல்ட. கூழளல் துப்ளக்கழனளல் 
அழஞர்கள் சுடுயளர்கள்.

குலுக்குசவட்டு ளட்ைரி இன்ர பன்ஸ் ஆகழனடய ருடைன யழடந ஒருயருக்குப் 
னன்ை ற்ட்ை படகள். ளட்ைரினில் ன் ஒருயருக்வக யரும். அது சளன்ஸ். 
குலுக்குச்சவட்டில் ன் அடயருக்கும் யரும். ஒவப சநனத்தழல் யபளது ஒன்ன்- 
ின்ளல் ஒன்ளக யரும். இன்ர பன்றழல் ஷ்ைம் ஈடு பசய்னப்டும். ஷ்ைம் 
யபளதயடப இளநழல்ட. யடீு கட்டும் பசளடறட்டி ன்தும் இது வளன் ஒரு 
தழட்ைம். ஆளல் அங்கு ல்வளருக்கும் படியள ன் வசர்ந்தவுைன் கழடைக்கும். 
ப்டி? பதல் பன்று படகலம் னன்டுத்துயது அயர்கலடைன ணம். 
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அதற்கு அவுண்டு. அதளல் ஒன்ன்ின் ஒன்ளய் யருயது ஷ்ைம் ற்ட்ைளல் 
நட்டுவந ன் பறுயது. ஒருயருக்கு அடயர் ணம் வளகும் ழட. யடீு 
கட்டும் பசளடறட்டி தழட்ைத்தழல் தழட்ைத்தழல் 1000 வரிருந்தளல் வகளடி வருள் 
சபகம் 1000 வருக்கு உதய பன் யருகழது. அடுத்த உனர்ந்த ழடனள சபகம் 
சழழன பசளடறட்டிக்கு உதய பன் யருயதளல் அவுகைந்த உதயி அடயருக்கும் 
களதளநதநழன்ழ கழடைக்கழது. யிஞ்ஞளம் நித அழயளல் நித குத்தழற்கு 
உதவுயது குலுக்குசவட்டு வளல் அடநகழது. ஆன்நீகம் நித ழடடன யிை 
உனர்ந்தது ன்தளல் அதன் உதயி அவு கைந்தது. அத்துைன் அது கைட  
பசளத்தளக நளற்யல்து. சவட்டு இன்ர பன்ஸ் உள்டதக் களப்ளற் 
உவனளகப்டுத்த பனல்யது. யடீு கட்டும் தழட்ைம் ( creative and productive ) 
நடடன யைீளக  நளற்றுயதளல் நடக்கு இல்ளத யிடடன புதழனதளக 
ற்டுத்துகழது. ளன்கு ட்ச ரூளய்க்கு யடீு கட்ை ஆபம்த்தயர் யடீ்டைக் கட்டி 
படிக்கும்பளலது அதட ளன்கு ட்சத்தழற்கு வநலும் நதழப்ிடுயளர்கள். அது 
ஆறு ட்சநளகவும் நளறும் த்து ஆகவும் உனரும். இது ஆன்நீக சட்ைத்தழன் 
அற்புதம். கைன் யளங்கழ பகளடுக்க படினளதயர் தம் நழடடன நளற்ழக் 
பகளண்ைளல் கைவு பசளத்து வசரும் ன்து இந்த அம்சத்தளல் லயது. பசல்யம் 
நழடடனப் பளருத்தது பசல்யத்டத நட்டும் பளருத்ததழல்ட. நத்டத 
நட்டும் பளருத்ததழல்ட.  நழடடனப் பளருத்தது.  ழட தளழ்ந்தழருந்தளல் 
கைன் லகழது. ழட உனர்ந்தழருந்தளல் கைன் பசளத்தளக நளறும். சூமல் 
ளதழக்கப்டுயது தளழ்ந்த நழடனளல் ற்டுயது. பட்வபளல் கரி னன்டுடய. 
ளம் னன்டுத்தழக் பகளள்கழவளம். அது சுனநள நப்வளக்கு. பநள 
நப்வளக்கு அதற்கு தழபளது. கரிடன ரித்தளல் புடக லம். சூமல் பகடும். 
நழன்சளபத்டதப் னன்டுத்தழளல் சூமல் அந்த அவுக்குக் பகைளது. சூமழன் ழட 
உனப ளம் ன் பசய்னளம் க் கருதழளல் நிதனுக்கு யசதழ பசய்யதளக 
அடநபம். அது க்ட்ரிசழட்டி க்ட்பளிக்ஸ் ஆளல் பசல்வளன் கட்ைணம் 
குடபம்.  சூமல் அடநதழனளக அமகளக இருக்க ழடப்து ஆன்நீகப்வளக்கு. அது 
நித நழடடன உனர்த்தும். நழட உனர்ந்தளல் சூமல் பகைளது உனரும். 
வபளடு வளட்ைளல் யசதழ யரும். பதன்ட நபம் வபளடு ஓபத்தழல் ட்ைளல் — அது 
ல்ள நபங்கட்கும் உரின சட்ைம் — வதளப்ில்  உள் நபத்டத யிை அதழகநளகக் 
களய்க்கும். நிதனுக்கு பசய்பம் யசதழ அயன் நழடடன உனர்த்தழ அதளல் 
சூமட உனர்த்தும் ன்து  ஆன்நீக சட்ைம். Lord of Snow Fir  நபங்கள் ட்ைவுைன் 
அவ்யிைம் வதடி யருயது வளல் நம் ஆத்நளயில் உடயதளல் நழட உனரும் 
பளலது ஆத்நள அதழகநளகச் பசனல்ட்டு சூமல் பகடுயடதத் தடுத்து சூமட 
உனர்த்தும். சுத்தநள ஊர்கில் யினளதழ யருயதழல்ட ன்டத இந்த தத்துயப்டி 
அழனளம். நிதட கருதழ பநரழட இபண்ைளம்ட்சநளக்கழளல் அவு கைந்து 
வயட உற்த்தழனளகும். வயடனில்ட ன் ழட மளது. ஆங்கழவனபளல் 
இந்தழனள கல்யி வளக்குயபத்து சுத்தம் சுகளதளபம் பற்டத சளதகர்கள் டுத்துக் 
களட்டினபளலது கயளன் அடயனில்ளநழருப்வத நக்கு உனர்வு ன்ளர். 
ஆன்நீக உனர்வுக்கு அந்த பக்கழனத்துயம் உண்டு.



பத்தழவயலு  

 

6 
 

1947இல் இந்தழனள சுதந்தழபம் பற்து. அந்த ஆண்டு ஜயரி நளதம் பரினயர்கள் 
வசும்பளலது “சுதந்தழபம் யருநள?” அப்டி யந்தளல் ம் யளழ்ளலக்குள் யருநள ?” 
ப் வசழளர்கள்.வகளர்ரளவும் Kohlம் பர்ழடப் ற்ழப் வசழனது வளன்து 
இது  வருவும் ட்வைலும் களந்தழஜழ வச்டசத் தட்டிர் ன்டய அதுயடப ந்த 
இந்தழனளலும் ம்ினிருக்க படினளது. March 22 க்குப் ின் அது ைந்தது. இந்தழன 
டயஸ்பளடன யரும் Your Excellency ன்வ அடமப்ளர்கள். ஓபளண்டுக்கு பன் 
வரு 1946இல் சழங்கப்பூர் வள பளலது நவுண்ட்வட்ைட பதழல் சந்தழத்தளர். 
அயர் பனர் Richard பருக்கநளயர்கள் Dicky  அடமப்ளர்கள். களங்கழபறழல் 
வருடய ஜயலர்  அடமப்யர் அயருக்கு பத்தயபள களந்தழஜழ ட்வைல்
ஆசளத் ிபசளத் பளஜளஜழ B.C.பளய் நட்டுவந.  பநௌண்ட் வட்ைனுக்கு 38 யனது. 
ஆங்கழவனர் ன்தளல் ஜயலர்ளல்  சழங்கப்பூரில் சந்தழத்ததழழருந்து 
அடமப்து அயர் மக்கம். அதுயடப களங்கழபஸ் தடயர்கலக்கும் 
டயஸ்பளனிற்குநழடைவன பஸ்ப சுபகநள ம்ிக்டகனில்ட. அபசழனல் அதற்கு 
யமழ பசய்னளது.  Dicky, ஜயலர்ளல்  டயஸ்பளனள ிகும் இருயரும் 
ஒருயடபபனளருயர் அடமத்ததளல் ம்ிக்டக நழக பருக்கநளனிற்று . சர்க்களர்
அபசழனழல் இப்டிப் மக படினளது. சர்க்களரும் அபசழனலும் யிஞ்ஞளம் வளன் 
துடகள். ட்பு ஆன்நீகநனநளது. ஆன்நீகம் புது யமழடன உற்த்தழ பசய்து 
குறுகழன களத்தழல் சுததழபம் யந்தது.  ிபம்நத்டத அழந்தளல் டதபம் அழனளம் 
ன்து உழரதம். அது அக்ஷப ிபம்நம், அடசனளதது. யிஞ்ஞளம் அது வளல் 
வச யமழனில்ட. அது அக்ஷப ிபம்நபம் க்ஷப ிபம்நபம் இடணந்து பலப் 
பப்ிபம்நநளயடத கயளன் கூறுகழளர். பப்ிபம்நத்டத அழந்தளல் டதபம் 
பசய்னளம் ன்று ளம் இப்பளலது அழவயளம்.  இன்று பய ிஜூளயில் 
யிஞ்ஞளிகட துன்புறுத்துகழளர்கள் ச்பசய்தழ. யிஞ்ஞளி உகழல் பன்வளடி. 
அயட சபகவநள சர்க்களவபள துன்புறுத்தழளல் அது பன்வளடினள 
இட்சழனங்கடப் ளதழக்கும். உபகங்கும் தழர்ப்பு லகழது. இதனுள் ஓர் 
உண்டநபள்து. அது வருண்டந. ந்த உனர்ந்த இட்சழனபம் உனர்யளக 
இருக்கும்யடப அதற்கு இடயின் ளதுகளப்புண்டு. பரும் இட்சழனம் 
தன்ிடனிழன்று இமழந்தளல் அது சபகத்தளல் தளக்கப்டும். நதக்வகளட்ளட்டின் 
பை ம்ிக்டககட தழர்த்து லந்தது யிஞ்ஞளம். அதுவய அதன் பருடந. 
பருடந ிபநளின் யமக்கம் வளல் பைம்ிக்டகடன தழர்த்த யிஞ்ஞளம் 
பை ம்ிக்டகனின் உடயிைநளகும்.  ஆண்டுகளக இம்நளறுதல் பகளஞ்சம் 
பகளஞ்சநளக லயதளல் இன்று பயிஜூளயில் இந்த ழட. இடத 
தழர்பகளள்லம் யிஞ்ஞளிகள் தங்கள் இட்சழனத்டத வசளதட பசய்து பை 
ம்ிக்டககட அகற்ழளல் யிஞ்ஞளபம் யிஞ்ஞளிகலம்  யிடுதட 
பறுயர். யளழ்யின் ிபச்சழடகடபனல்ளம் யிஞ்ஞளினளல் தீர்க்க படிபம். 
இன்று அயனுள் ழடனில் அயவ அயனுக்கும் ிபச்சழடனளகழளன். யளழ்வு 
உைளலும் உனிபளலுநளது. யிஞ்ஞளம் அழ யின் க ருயி. சழழனவளக உைல்
உனிர் லப்பும் ிபச்சழடடன பரினவளக அழவு ிதழல் தீர்க்களம். 
யிஞ்ஞளம் அழவுகக் கருயி. பரினது ஓபவு குடனளளல் தழபளக நளறும் 
ன் இபறயளத சட்ைம் உகழல் பசனல்டுயதளல் யிஞ்ஞள பை ம்ிக்டகடன 
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சழழதவு ளபளட்டிளலும் சழறுவளகப் ிபச்சழடகடபம் தீர்க்கும் தழிமந்து 
யிடுகழது. யிஞ்ஞளம் பரினது. ஆன்நீகம் அடதயிைப் பரினது. யிஞ்ஞளம் 
தீர்க்க படினளத ிபச்சழடகட ஆன்நீகம் தீர்க்கும். யிஞ்ஞளம் தீர்க்கும் 
ிபச்சழடகட ஆன்நீகம் அடத யிை ிடநனளகத் தீர்க்கும். சழறுீபகக்  கல்ட 
ிபளர்த்தட கடபத்தது.

யளழ்க்டகனில் ிள்டகள் பரின யளய்ப்பு. அத்துைன் நளபரும் தடவயதட . 
வநல் ளட்ைளருக்கு ிள்டகள் சழம்ந பசளப்ம்.  அற்புதநள நகட டித்த 
பற்வளர் புரிந்து பகளள் படினளநல் வயதடபற்ர். ந்த யிஞ்ஞளபம் 
யிக்கபடினளத யிடைடன ஆன்நீகம் கூறுகழது: “ீவன உன் நகன். அயன் தழருந்த 
வயண்டுநளளல் ீ தழருந்த வயண்டும். ” இது அற்புதநள யிடை. யிஞ்ஞளத்தழற்கு 
இந்தப் ிபச்சழட ன்பயன்வ யிங்கயில்ட. இடத ற்றுப் ன்ப 
பூபணவனளகத்டத ற்க வயண்டும். வநலும் கூவயண்டுநளளல் நகனுக்கு 
தன்டனழபபன் தன் பற்வளடப அழன வயண்டும். இந்த ஞளம் இன்று 
உகழல் இல்ட. ழசபத் யிக்களம் பசளன் அயதூற்ட ம்ிளள். ைளர்சழனின் 
ைத்டத அதற்குதயினது. ஆளல் ைளர்சழ அயலடைன தயற்றுக்கு அயள் பற்வளர் 
ப்டிப் பளறுப்பு ன்டத டுத்துக்களட்டினடத அயளல் பரும் 
வளபளட்ைத்தழற்குப்ின் ற்க படிந்தது. ைளர்சழ தன் பற்வளபளல் சுனநளக 
யர்க்கப்ட்ைடத அழந்து ழசபத் கூழன உண்டநடன ற்க பன் யந்ததளல்
அயலக்கு நம் நளழ தளனளர் தந்டதடன அழன படிந்தது. Pride and Prejudice டன 
ளயல்  ளம் அழகழவளம். உகழல் அழவு குத்தழயளக யர்ந்து ஒருயரில்
அதுவும் ஒரு பண்ணில் அமகள களதன் யிரனத்தழல் அது பசனல்டுயது இந்த 
ளயல் an  epoch making piece of literature  சபகம் நயர்ச்சழ பற்டத சுட்டிக் 
களட்டும் இக்கழனநளகத் தழகழ்கழது ன்று கூளம். குமந்டத யர்ப்ிலும் கல்யி 
படனிலும் யிஞ்ஞளம் உகுக்கு அித்தடய பளம். ஆளல் 
யிஞ்ஞளத்தளல் அிக்க படினளத அம்சங்கள்  உள். இது நித 
சுளயத்டதப் ற்ழன உண்டநகள். யிஞ்ஞளம் இத்துடக்கு யபவயனில்ட. 
தயறு பசய்யட நக்கள் தடயளகப் பறுயது அதழசனம். அயன் பசய்த 
தயற்ட அதழகநளகச் பசய்பம் பளலது அயட வநலும் ளபளட்டி அவநளகநளக 
ஆதரிக்கும் சுளயத்டதப் ற்ழ யிஞ்ஞளம் ழடக்கவயனில்ட. ஆன்நீகம் அடத 
அஞ்ஞள ருசழபனக் கூறுகழது. ஆச்சரினத்டத லப்பும் யபீச்பசனலுக்கு ( Surprise 

and Adventure) அஞ்ஞளம் அபங்கநளக இருப்தளல் ஆத்நள அயற்ட ளடினது  
கயளன் கூறுகழளர். பகளடுடந பசய்தயடப யிட்ைகன்று யளழ்யில் பரும் 
அவுக்கு உனர்ந்தயன் அவத பகளடுடநடன அவத உயிர்கிைம் பதளைர்ந்து 
அதழகநளகப் ப பனல்யது நித சுளயம். ட்நண்ட் ைளண்வை பஜனிட யிட்டு 
யந்து பநர்சைஸ் பர்ணளன்டை நணந்து ிபபுத்துய யளழ்டய ைத்துயடதக் வகட்டு 
பயபயத்து யிட்ைளன். அயள் பதியளயள் சழந்தயள் உன்தநள குணம் 
டைத்தயர் உனர்ந்த டைபடைளயடபடைனயள். இனல்ளக நகளபளணி வளன் 
சுளயம் உடைனயள்.  அயள் நம் பர்ணளன்ட் வளன் அவனளக்கழனளல் 
புண்ையில்ட. ைளண்வைக்கு கணயன் பசய்த துவபளகத்டதக் வகட்டு அயனுடைன 
பரும் ணத்டத 1.3 நழல்ழனன் ிபளன்க்டக பதளை நறுத்தயள் புிதயதழ. 
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பண்டநனின் அவ்வுனர்ந்த நபம் கணயின் துவபளக நப்ளன்டநனளல் கசந்து 
புண்ையில்ட ன்து பண்ணின் சுளயம். ைளண்வை பயள்ட நபடைன 
தழண்டநனள தூன இடஞன். அயன் தழனும் தழண்டநபம் தூய்டநபம் ளடினது 
பண்ணின் ிரினம்  அயன் தீர்க்கநளக ம்ிளள்.  அயன் ளடினது உச்சகட்ை 
அழவு அதற்குரின அந்தஸ்து அடதத் தன் தகுதழனளல் பறும் பண் அவபினளயில் 
ிந்தழருப்டத அயன் அழனயில்ட.  அயன் நத்தூய்டநக்கு உரினய ள் 
தூய்டநனின் ிமம்ள அபசகுநளரி  அயனுக்குத் பதரினயில்ட. இடய 
ஆன்நீக யிக்கங்கள். யிஞ்ஞளத்தழற்கு நித சுளயபம் இக்கழனபம்
யபளறும் இன்று யிக்கு. இடய யிஞ்ஞளத்துள் யந்தளல் துடயம் பறும். 
ஆழ்ந்து பதழர்ந்து அகன்று உனரும். ஞளம் பலடநனடைபம். இன்டன 
நழடனில் யிஞ்ஞளி யிஞ்ஞளத்டத பைக்ளஜழனளகக் கருதும் ழட 
உருயளகழ வயரூன்றும் க்குயத்டத ளடுகழது. யிஞ்ஞளம் குத்தழடயக் வகழ 
பசய்து பை ம்ிக்டகனின் நகுைநளகப் பருடநப்டுகழது.
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