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ரரம் கரில் திரப்தடக் கரனரப் தயின்நர். கியூதரவில் ரதடிஸ்ரடர சர்ரதிகரத்திற்ககதிரக டந்
ககரரில்னர யுத்த்திணரதரது கனகத் திரப் தடப் பிரிர ரனர ரங்கி டத்திர். புட்சி முடிந்
பிநகு, ரகஸ்ட்ரர அசின், திரப்தடக் கரன ற்றும் கரழில்நுட்த நிறுணத்ர 1959ல் நிறுவி அன்
துரத்ரனரக இருந்ர். பின்ணர் 1981ல் கியூதத் திரப்தட நிறுணத்தின் ரனரணரர். வித்ரம்
யுத்ம் முடிந் பிநகு இ கரனஞர்களுடன் அங்கு கசன்று புகழ்கதற்ந Third World, Third World
Warன்னும் தடத்ர உருரக்கிர்.
நிரநற்ந திரப்தடம்
ற்ரதரகல்னரம் நிரநரண திரப்தடம் கரழில்நுட்த ரீதியிலும் கரன ரர்த்தியிலும் சிநப்தரக
விபங்கும் தடம் – பிற்ரதரக்கரண திரப்தடரகர இருக்கிநது. இப்ரதரது கியூதரவின் திரப்தடத்தின்
முன்னுள்ப கதரிகரரு ஈர்ப்பு ன்தர புட்சிகப் ரதரக்கிற்குள்பரகர தண்தரட்டு ரீதியில் கதரருள்
கதரதிந் ரண திரப்தடரக உருகடுக்கும் ணது னட்சித்ர அரடகிந ரரனயில் ன்ரணத்ரரண
நிரநரண திரப்தடரக உருரற்றிக்ககரள்ப ரண்டும் ன்ததுரன்.
னத்தீன் அகரிக்க திரப்தடத்தின் “திடீர் பர்ச்சி” ரணது ரரப்தரவின் அறிரர்ந் ர்க்கத்தின்
அங்கீகரத்ரயும், ஆரத்ரயும் கதரறுத்பவில் பிரசிலும் கியூதரவும் முன்ணணியில் இருக்கும்
முன்ணர் னத்தீன் அகரிக்க ரல் பித்ரகரண ரகயில் அரடந்திருந் பர்ச்சிரப் ரதரனர அன்
ல்ரனகரபயும் கதற்றிருக்கிநது. அர்கள் ன் ம்ர ஆரரித்து ரற்நணர்? குறிப்பிட்ட அபவுக்கு
ம் ய்ப்தட்டுள்பது ன்ததில் சந்ரகமில்ரன. எருரக அசில் சந்ர்ப்தரமும் தஸ்த
தன்தரட்டு ரரக்கமும் உள்பண ன்ததில் சந்ரகமில்ரன. ஆணரல் இற்கு ரனரகவும் ரர இருக்கிநது
ன்ததில் சந்ரகரயில்ரன. அர்கபது தரரட்டுர குறித்து ரம் ன் கரனப்தட ரண்டும்?
கதரதுக்களின் அங்கீகரம் ன்னும் இனக்கரணது கரன விரபரட்டு விதிகளின் தகுதில்னர?
கரனப்தண்தரடு ன்னும்ரதரது, ரரப்பி அங்கீகரரணது உனக அங்கீகரத்திற்கு இரரணது
அல்னர? பின்ங்கி ரடுகளின் தரடப்புகள் இத்ரக அங்கீகரம் கதறும்ரதரது, அது து
க்களுக்கும் கரனக்கும் ரசர புரிரக இருக்கரர?
இச்சந்ரகரணது முற்றிலுரக அநவில் அக்கரநகபரல் உந்ப்தட்டல்ன ன்தர இங்கு களிவுதடுத்
ரண்டிது அசிரகும். அது விரரரக ரரன்றிரதரதும், அநவில், அகில் ஆகி இரு
கசரற்களுக்குமிரடர கதரருள் ரறுதரட்ரட பிரித்கறியும் கச்ரசரண பிரிவிரணக் ரகரட்டிரணப்
ரதரடுது சரத்திரணரல், இவ்வுந்துனரணது கதரும்தகுதியும் அகில் ரகப்தட்டரகும்.
தரர்ரரபர்கபரக இல்னரல், இக்குணர் கபரக ரம் இருப்தது ன் ண ம்ர ரர
ரகட்டுக்ககரள்ளும்ரதரது இக் ரகள்விரணது முற்றிலுரக அநவில் அக்கரநகளிலிருந்து கிபம்த வில்ரன.
கரனப்தண்தரட்டிரண ணக்குள்பரக பர்த்கடுப்தற்குத் ரரரண ரத்ரயும் ரய்ப்புகரபயும்
கதற்றிருக்கும் சிறுதரன்ரயின் தகுதிரக ரம் இருப்தரலும், திரப்தடத்கரழில் நுட்தத்திற்கரண
கதரருள்ரக ஆரங்கள் ம்புக்குட்தட்டரரகவும் எரு சினருக்ரக கிரடக்கக் கூடிரரகவும்
இருப்தரலும், ரம் திரப்தடம் உருரக்குரரரய் இருக்கின்ரநரம் ன்தர அறிரரம். ஆணரல்,
கல்லூரி ட்டத்தினரண தடிப்ரத திர்கரனரணது அரணருக்கும் ங்கிணரல், கதரருளில் – சமூக
ரம்தரடரணது ரரன ரத்ரக் குரநத்துவிட்டரல் திரப்தடத் கரழில்நுட்தத்தின் தரிரம் அரண
எரு சினரின் உரிரரயிருப்தர ரதரக்கிவிட்டரல் (ற்கணர அற்கரண அரடரபங்கள்
கன்தடுகின்நண) ன்ண நிகழும்? வீடிரர – ரடரவின் பச்சிரணது, ம்புக்குட்தட்டரண குரநந்
அபவினரண திநன் ற்றும் சதி ன்னும் பிச்சரணரத் தீர்த்துவிட்டரல்: ர எளிதப்பு நிரனங்கள்

இல்னரது கரரனக்கரட்சி அரப்தரணது ன் ரசரர ன்னுரிரரரடு ங்கும் நிரன உருரகி,
ல்ரனயின்றி கதருகி ரும் திரங்குகளின் கட்டுரணத்ர ரரற்நரக்கிவிட்டரல் ன்ண நிகழும்?
அப்ரதரது நிகழ்து: எவ்கரருரும் தடகடுக்கும் சரத்திப்தரடு ககரண்ட சமூகநீதி ட்டுன்று –
கரனப்தண்தரட்டிற்கரண அதிக முக்கித்துமும் கூட: ந்விரண உப ரறுதரடுகரபர
குற்நவுர்வுகரபர இல்னரல், கரனச் கசற்தரட்டின் உண்ரரண கதரருரப மீட்கடடுக்கும்
சரத்திமும் ரககூடும். அப்ரதரது கரன ன்தது ரனுடத்தின் “தரதட்சற்ந” அல்னது “சரர்தற்ந”
கசற்தரடுகளுள் என்கநன்தர ம்ரல் புரிந்துககரள்பக் கூடும். கரனகன்தது ரரனன்று, கரனஞன்
ன்தன் ரரனரள் அல்ன – இப்தடி இருக்கிநது ன்னும் உர்வும் அரண ரடமுரநப்தடுத்
இனரது ன்ததும் நிகழ்கரனக் கரன டிங்கரப அரணத்திணதுரண ரரணரகவும் “ரதிகப்”
ரதரக்கரகவும் உள்பது. உண்ரயில் இரு ரதரக்குகளும் நினவுகின்நண: திரப்தடத்ர சரர்தற்ந
டடிக்ரகரக தரரண கசய்ரரரும், அரண சரர்புள்ப டடிக்ரககண நிரப்தடுத்துரக
தரரண கசய்ரரரும். இரு சரருர ம்ர இருட்டுச்சந்தில்ரன் கண்டு ககரள்கின்நணர்.
கரனச் கசல்தரடுகளில் ங்கரப ஈடுதடுத்திக் ககரண்டுள்ப ரருர குறிப்பிட்டகரரு கத்தில் து
கசலின் அர்த்கன்ண ன்று ரகட்டுக்ககரள்துண்டு. இவ்வுள்ளுர்வு உண்டரர, அரண உசுப்பி
விடுற்கரண கூறுகள் சுற்றிலும் இருக்கின்நண ன்தர நிரூதம் கசய்கின்நது – கரனரணது சுந்திரக
பர்தில்ரன ன்தர அக்கூறுகள் சுட்டிக்கரட்டுகின்நண. கரனக்குள்ப னிப்தட்ட கதரருரப
றுலிப்ததில் விடரப்பிடிரயிருப்தர்கள் து அங்கீகரத்தின் ரர்மீக கணத்ர சுக்கின்நணர்.
ரநரக, அற்ககரரு கதரருரப கற்பிப்தரக தரரண கசய்ரரர், சமூகத்தின் ரரபத் ன்ரயின்
துரரரடு ககட்ட, ணசரட்சிர வினக்கிக் ககரள்கின்நணர். சினற்ரந இரடத் கர்கள் (விர்சகர்கள்,
ரகரட்தரட்டரபர்கள் முலிரரர்) நிரப்தடுத் முற்தடுரல் என்றும் ஆகப்ரதரதில்ரன. நிகழ்கரன
கரனஞனுக்கு இரடத்கன் ன்தன் ஆஸ்பிரின் ருந்து ரதரன்நர. ற்கரலிகரண ணநிம்தி
கரனஞனுக்குக் கிரடக்கும் னினும் உறுதிரணது ன்ணகன்நரல், கரனரணது, றுரறுககரண்ட
சிறுபிசரசு ரதரன ன்முகத்ரத் கரடர்ந்து திர்தரர ரரபகளில் ந்ப்ரதரக்கில் ரண்டுரணரலும்
கரட்டிக்ககரள்ளும் ன்ததுரன்.
கரனயிரண
ட்டுல்னரல்,
ரழ்வில்
கசல்தரடுகள்
ரயுர
ரரநக்குட்தட்ட
இனக்கங்கபரல் விபக்குது, ன்தரக் ககரண்டு தரர்க்கும்ரதரது, துரயிருக்கிநது ன்தரக்
கரட்டிலும் துரயில்ரன ன்தரக் ககரண்டு கரனயிரண ரறுப்தது கனகுரணது ன்ததில்
சந்ரகமில்ரன. இப்ரதரது முண்தரட்டுர்வு அரணத்திலும் நீக்கந நிரநந்துள்பது. வ்பவுரன்
தபதபத்ரலும் தடச்சட்டகம் என்றுக்குள் ம்ர அரடத்துக்ககரள்ப ரரும் துவும் விரும்புதில்ரன.
சமூகம் – ரனுட இல்பு குறித் ரிசணம் என்ரந கரன ங்குதும், அர ரரபயில், சமூகம் – ரனுட
இல்பு குறித் ரிசணரக அரண ரறுக்க இனரதிருப்ததும் சரத்திர. எரு ரகரண
பிக்ரஞயின் ன்ரரகரணது – எருரிடத்தில் சிறிது னரற்றில், சமூகவில், உபவில் பிக்ரஞரக்
கண்டுககரள்கன்தது அகில் இன்தத்தில் அடங்கும். அரரரபயில், அவ்வுர்ரணது ன்ணபவில்
அகில் இன்தத்ர விபக்கிடப் ரதரதுரணல்ன ன்ததும் சரத்திர.
ணரரண அறிதிநரண ககரண்டிருப்தரக கரனயிரணக் கருதிப்தரர்ப்தது கரன இல்புக்கு மிகவும்
கருக்கரணது, இல்ரனர? ரறு ரர்த்ரகளில் கூறுரணரல், கரனகன்தது கருத்துகளின் “விபக்க”
ல்ன – அரண த்துத்ரலும் உபவினரலும் கூட களிப்தடுத் இலும்.
களிப்தடுத் இனரர களிப்தடுத் விரும்பும் எவ்கரரு கரனஞணது ரட்ரகயும்,
கரனடிங்களில்னரல் ரறு விங்களில் களிப்தடுத் இனரரண, ரிசணம் என்ரந
களிப்தடுத்தும் விருப்தம் விர்த் ரகநரன்றுமில்ரன. எருரரப, கரனயின் அறிதிநணரணது குந்ர
விரபரட்டின் திநன் ரதரன்நரகனரம். எருரரப, து அறிவு நுட்தம் ற்றும் உர்வு நுட்தத்தின்
கசல்தரட்ரட உர்தில் அகில் இன்தம் இருக்கனரம். கதரதுரக கரனரணது னினின் தரடப்புச்
கசல்தரட்ரட தூண்டுல் கசய்க்கூடும். ரழ்விரண ரற்றி கறிப்தடுத்தும் ரதரக்ரக ரற்ககரள்ற்கு
அது கரடர்ந்து தூண்டுனரக இருக்கக்கூடும். ஆணரல் அறிவிலுக்கு ரநரண ரகயில், ம்ர
பப்தடுத்திடும் அன் தன்தரடுகள் குறிப்தரணரக இரது. குறிப்தரக ற்கும் அரண தன்தடுத்திப்
தரர்க்கவும் இனரது. இன் கதரருட்டரகர அரண “தரதட்சற்ந” – “சரர்தற்ந” கசற்தரடு ணக்

கூநமுடியும், கரனரணது கநரரண ரகயில் எரு “ரரன” அல்ன ன்று கூந முடியும் ற்றும் கரனஞன்
அறிவுஜீவிகளில் மிகவும் கசரற்தரண அறிவுஜீவிரக இருக்கிநரன் ன்று கூந முடியும்.
உற்தத்திப் தணிரச் கசய்திடும் எரு னி தரப் ரதரனர, “ரரபரள்” “அறிவுஜீவி”, டரக்டர் –
கதரறிரபர் – க்குரநஞர், நிதிக்குட்தட்ட கட்டுக்ரகரப்தரண னின் ன்கநல்னரம் கரனஞன்
ன்ரண நிரப்தடுத்திக் ககரள்பரண்டும் ண ன் உர்கிநரன்? ணது கசற்தரட்டின்
முக்கித்துத்ர மிரகப்தடுத்திக் கரட்ட ரண்டும் ன்ந ரரர அன் ன் உர்கிநரன்?
விர்சகர்கள் (இரடத்கர்கள்) ன்ரண நிரப்தடுத் ரண்டும், ன்ரண தரதுகரக்க ரண்டும், ன்ரண
விபக்கிக் கரட்ட ரண்டும் ண ன் உர்கிநரன்? “ன் விர்சகர்கள்” ணப் கதருமிரக ன் அன்
ரதசிக்ககரள்கிநரன்? சமூகம் ற்றும் ரனுடத்தின் உண்ரரண விரக்கிரணகர்த்ரரப் ரதரன
நிரணத்துக்ககரண்டு, அரனுஷ் பிகடணங்கள் அன் களியிடுது ன்? சமூகத்தின் விர்சகணரகவும்
ணசரட்சிரகவும் ன்ரணக் கருதிக்ககரள்ரக அன் ன் தரரண கசய்கிநரன்? (சின சந்ர்ப்தங்களில்
இந்ரரக்கங்கள் களிப்தரடரகரர – உள்பரர்ந்ரர இருக்கக்கூடும் ன்ந ரதரதும்) –
புட்சிகரணகரரு சமூகத்தில் க்கள் அரணருர இப்தணிகரப கசற்தடுத் ரண்டும்
ன்றிருக்ரகயில்,
இன்கணரருபுநத்தில்,
இந்ரரக்கங்கரபயும்
இப்ரதரக்குகரபயும்,
இப்தண்பு
னன்கரபயும் ம்புக்குள் ரத்துக்ககரள்ளுரறு நிர்தந்திக்கப்தடுரக அன் ன் உர்கிநரன்? ணது
தரடப்தரணது “ஆய்ரகரர” அல்னது “சமூகவில் கட்டுரரகரர” உருரற்நம் கதற்றுவிடுர
டுத்திடத் ரரரணரரக இவ்ம்புகரப ன் அன் ற்தடுத்திக் ககரள்கிநரன்? இத்கு ஆசரக்
கள்பத்ணத்தின் பின்னுள்பது து? ன்ரணப் தரதுகரத்துக் ககரண்டும் அசில் – அறிவில் தணிரபர்
(புட்சிரபர் ன்று புரிந்துககரள்ப ரண்டும்) ன்ந அங்கீகரத்ர ரடிக்ககரண்டும், ஆணரல்
அச்சரல்கள் ற்கத் ரரக இல்னரது இருப்தது ன்?
இப்பிச்சரணரணது சிக்கல் நிம்பிது. அடிப்தரடயில் இது சந்ர்ப்தரத் ன்ரரகரர –
ரகரரத்ணம் நிம்பிரர ஆண பிச்சரணன்று. ணது தரடப்தரணது கரனகளிப்தரடு ன்தரக
இல்னரது ரதரய்விடரது ன்ததில் உறுதிரய் இருக்கும் ரயிலும் உண்ரரண கரனஞன் எருன் ந்ச்
சரரனயும்
ரற்ககரள்ப
ஆத்ரயிருப்தரன்.
ணது
தரடப்பின்
கரனப்தண்பிரண
ஆதத்துக்குள்பரக்குது ன்ந எரு சரரன ட்டுர அன் ற்கரட்டரன்.
கரரனயின் “தரதட்சற்ந” கசற்தரட்ரட ற்று, தரதுகரப்ரதரரும் உண்டு. இர்கள் மிகவும் சீரக
இருப்தரகக் கூறிக்ககரள்ர். ரரப னரறு ங்கரப நிரப்தடுத்தும் ன்னும் ம்பிக்ரகயில் எரு
குறுகி உனகின் கசப்தரண கறுப்பிரண அர்கள் ற்கவும் கசய்கின்நணர். ஆணரல், இன்று கூட
ல்னரரலும் ரரணரலிசரர சிக்க முடிவில்ரன ன்தர உண்ரரயிருக்கிநது. இர்களுக்கு கசரற்த
அபவினரண முண்தரடுகரப ககரண்டிருக்க ரண்டும், மிகவும் குரநந் அபவிரனனும் அந்நிரயிருக்க
ரண்டும்: ஆணரல் உண்ரயில் அவ்ரறில்ரன – னிப்தட்ட அபவில் மிகவும் ஆக்கரீதிரணகரரு
கரண்டிச்சரக்கின் சரத்திப்தரட்ரடத் க் கூடிரண இத்ரக அணுகுமுரந இருந்ரதரதும் அர்கள்
து “தூய்ர” யின் னட்டுத்ன்ரயிரண உர்கின்நணர் அல்னது சீழிக்கும் யுத்ங்கரப நிகழ்த்துதில்
ம்ர அர்ப்தணிக்கின்நணர். ஆணரல் ப்ரதரதும் தரதுகரத்துக்ககரள்ளும் ன்ரயிரனரன். பின்ரணரக்கி
கசற்தரடரக, கரனப்தரடப்பில் சரந்ம், இக்கம், எருரக இப்பீடு ஆகிற்ரநக் கரண்தரண அர்
ம் அக்கரநயிரணக் கூட அர்கபரல் றுலிக்க இலும்: ரநரக குப்தத்திரணயும்
நிச்சமின்ரயிரணயும் சநிரனயின்ரயிரணயும் களிப்தடுத்க்கூடும் அதுவும் கூட “தரதட்சற்ந”
கரனயின் ரரக்கரகிவிடுகிநது.
அப்தடிரணரல், கரனயிரண “தரதட்சற்ந’ டடிக்ரகரக கசல்தடுர சரத்திற்நரக்குது து?
இக்குறிப்தரண சூழ்நிரனரணது இன்ரநக்கு முன்கணப்ரதரரயும் விடவும் உர்வு நுட்தரணரக
இருப்தது ன்? ரறிந் உனகம் ரரன்றிது கரட்டு, அரது, உனகம் ர்க்கங்கபரக
பிரிக்கப்தட்டதிலிருந்து, இச்சூழ்நிரனரணது உள்பரர்ந்து இருந்து ருகிநது. அது இன்ரநக்கு கூர்ரரக
பர்ந்திருக்கிநது ன்நரல் அரணக் கடந்து கசல்ற்கரண சரத்திப்தரடு கன்தடுகிநது ன்தது
கதரருபரகும். ந் எரு னிப்தட்ட கரனஞணது களிப்தடுத்ப்தட்ட உறுதிப்தரட்டின் மூனரக
அல்னரல்:
ரர்த்ரணது
ரரண
(கற்தரணரற்ந)
அறிகுறிகரப
களிப்தடுத்த்
கரடங்கியிருக்கிநது: அரது, “திர்கரனத்தில்
ஏவிர்கள் இருக்க ரட்டரர்கள், ரநரக

ற்நற்றுக்கிரடர ஏவித்திற்ககணவும் ங்கரப அர்ப்தணித்துக் ககரண்டர்கரப இருப்தரர்கள்”
(ரர்க்ஸ்) ன்தரண அவ்றிகுறிகள் சுட்டிக்கரட்டுகின்நண.
“ரல்ரட்டிணது” கருத்திலும் ரர்த்மும் எரடிரக நீக்கப்தடர ரயிலும், “தரதட்சற்ந” –
“சரர்தற்ந” கரன ன்தது இருக்க முடிரது. கரனயில் புதிரணதும் சரிரணதுரண ன்ர ரீதியினரண
தரய்ச்சல் இருக்கரது. மூன்று கூறுகள் ம்ர ம்பிக்ரகரரடு இருக்கச் கசய்கின்நண: அர, அறிவில்
ரம்தரடு, கதரதுக்களின் சமூக இருப்பு ற்றும் நிகழ்கரன உனகிலுள்ப புட்சிக அற்நல், இம்மூன்றுர
தடிமுரநத்ரண எழுங்குமுரநயில் இல்னரர. இம்மூன்றுர என்றுக்ககரன்று கரடர்புரடர.
அறிவிரனக் கண்டு அச்சப்தடுது ன்? அறிவிலின் உற்தத்தித் திநன் ற்றும் தன்தரட்டரல்
கரனரணர அழித்கரழிக்கப்தட்டுவிடும் ன்று ன் க்கள் அஞ்சுகிநரர்கள்? ன் இத்ரழ்வு
ணப்தரன்ர? புதிணங்கரபக் கரட்டிலும் ல்னகரரு கட்டுரயிரண இன்ரநக்கு மிகுந் சந்ரரத்துடன்
ரசிக்கின்ரநரம் ன்தது உண்ரர. அப்தடிரணரல் உனகரணது மிகவும் இக்கற்நரக, மிகவும்
தன்தரடு கருதிரக, மிகவும் கதரருபர ன்ரமிக்கரக ரறிருகிநது ண அச்சம் ககரண்டர்கபரக
ன் திரும்பித் திரும்பிக் கூறிக்ககரண்டிருக்கின்ரநரம்? அறிவில், சமூகவில், ரனுடவில், உபவில்
ஆகிற்றின் பர்ச்சிரணது கரனரத் “தூய்ரப்தடுத்துற்கு” தங்கரற்றுகின்நண ன்தது
உண்ரயிரனர அற்புரக இல்ரனர? அறிவில் விரபவுகபரண புரகப்தடம் ற்றும் திரப்தடம்
ரதரன்ந களிப்தரடு மிகுந் கரடர்பு சரணங்களின் ரரற்நம், எவிம் ற்றும் அங்கக் கரனகள்
கதருபவில் “தூய்ரரட”ர சரத்திரக்கியுள்பண. (கனரரீதியில் அற்ரந சற்ரநனும் திப்பிக்கச்
கசய்ரரனர) வீண அறிவினரணது, ரனுட ஆன்ரர, “கரனரீதிரண தகுப்தரய்வு கசய்ர
கரனத்துக்கு எவ்ரரக ஆக்கவில்ர? கவிர உனகம் ன்று கூநப்தடுற்குப் பின்ணரல் ரநந்துள்ப
ரபரண ஞ்சகத் திரப்தடங்களிலிருந்து ம்ர ரர விடுவித்துக்ககரள்ப நிகழ்கரன அறிவில்
க்கு உவுகிநல்னர? அறிவில் முன்ரணற்நத்ரல் கரனக்கு இக்க துமில்ரன: ரநரக
கன்கநடுப்தற்கு உனகர உள்பது. அப்தடிரணரல் து குறித்து ரம் மிகவும் அஞ்சுகிரநரம்?
அறிவினரணது கரனர அம்ரக்கிவிடுகிநது. விதியில் அம்ரகத் திரிது அவ்பவு ளிரண
கரரிமில்ரன ன்று ரரன்றுகிநது.
கரனயிரணச் சிறுதரன்ரயிணது டடிக்ரகரக ரற்ககரள்ப இனரதிருப்தர ற்கரனக் கரனஞணது
உண்ரரண துரக இருக்கிநது. உள்ளுர்வின் எத்துரப்பின்றி கரனரணது ணது ஈர்ப்புத்
ன்ரயிரணச் கசலுத் இனரது ன்று கூநப்தடுகிநது – சரிரன், ஆணரல், தரர்ரரபர்ரம் கறும்
கரட்சிக் கதரருபரக இருப்தர நிறுத்தி, பிக்ரஞ ககரண்ட தரக, உருரறிணரல் அப்ரதரது நிரனர
ன்ண?
அறிவில், கரழில்நுட்தம் ற்றும் மிக முன்ரணறி சமூக ரகரட்தரடு ற்றும் ரடமுரந ஆகிற்றின்
பர்ச்சி முன்கணப்ரதரரக் கரட்டிலும் க்கள் திள் சமூக ரழ்வில் துடிப்புடன் தங்கு ககரள்ர
சரத்திரக்கியிருக்கிநது. னரற்றின் ந்த் ருத்ரக் கரட்டிலும் இப்ரதரது அதிக தரர்ரரபர்கள்
உள்பணர். “ரல்ட்டிணர” இல்னரனரக்குதில் இது முல் கட்டம். தரர்ரரபர்கள் அதிக அபவினரண
கறும் கசலூக்கமுள்ப தரர்ரரபரக ட்டும் இருந்து விடரல், கதரறுப்புகரபச் சுக்கும்
உண்ரரண கூட்டுப் தரடப்தரபர்கபரக, ங்கரபத் ரங்கரப உருரற்றிக் ககரள்பச் கசய்ற்கு
துரண சூழ்நிரனரகள் ரரன்நத் கரடங்கியுள்பணர ன்று கண்டறிர து உடணடிப்
தணிரகும். கரனரணது உண்ரயில் நிபுர்களுக்ககண, ரறுக்கப்தட்ட டடிக்ரகர, அல்னது
பிநப்தரரனர, னி சக்திக்கு அப்தரற்தட்ட என்நரரனர ரர்ந்கடுக்கப்தட்ட சினது விருப்த ஈடுதரடர
அல்னது எவ்கரருருக்கும் சரத்திப்தரடரணர ன்று ம்ர ரர ரகட்டுக்ககரள்ப ரண்டிது
உடணடிரண தணிரகும்.
கதரதுக்கள்
கறுரண
தரர்ரரபர்
கூட்டரக
தயிற்றுவிப்தகற்ககண
உள்ப
கரனக்ரகரட்தரடுகரபயும் சரத்திப்தரடுகரபயும் ப்தடி ரம் ம்புது? “உர் தண்தரடு” ன்தரல்
ரறுக்கப்தட்ட சரணரணது, “அன் நுகர்ச்சி முடிந்து ற்கநரன்றுக்கு ரறிவுடன்” விருந்துக்கு
அரக்கப்தடரர்கள் டுத்து விழுங்குற்கும் அரசரதரடுற்குகண, டுத்கறிப்தடும் மிச்சம்
மீதிரப் ரதரன, மீமுள்ப சமூகத்திணருக்கு ரக ரற்றிக் ககரடுக்கப்தடுகிநது. ன்றும் ரநர இத்திருகு
சுனரணது இன்று விரபரகியுள்பது. “முகரமும்” தரரகிப் ரதரண ல்னரற்ரநயும் ரரக்கி
அன் ரதரக்கும், இம்மிச்சம் மீதிகரப மீட்ததும் உர் தண்தரட்டுக்கும் க்களுக்குமிரடரரண தூத்ரக்

குரநப்ததுரண முற்சிர. ஆணரல், முகரரணது அகில் திப்பீடரக அரண மீட்கடடுக்கும்ரதரது,
க்களுக்ரகர, இதிலுள்ப திப்புகள் அநகறி சம்தந்ப்தட்டரகர ரரன்றுகின்நண.
முனரளித்து ர்க்கம் ங்களுரடது ன்று கதற்றிருப்தரப் ரதரனர, புட்சிக நிகழ்கரனமும்
புட்சிக திர்கரனமும் கூட விர்க்க இனரதடிக்கு “ணது” கரனஞர்கரபயும் “ணது”
அறிவுஜீவிகரபயும்
ககரண்டிருக்க
ரண்டுர?
இப்ரதரதிருந்ர
உண்ரரண
புட்சிக
நிரனப்தரகடன்தது, தணியின் “கரனத்ன்ர” கரனகரனத்துக்கும் அப்தடிர பின்தற்றிக் ககரண்டிரல்,
ரல்ட்டிணது ரகரட்தரடுகள் ற்றும் ரடமுரநகளிலிருந்து விட்டுவினகி மீண்டு ருற்கு துர
புரிரயிருக்க ரண்டும். கரனரீதிரண தண்தரட்டிற்கரண புதி தரர்ர, சினது சரணயில் ல்ரனரரும்
தங்குககரள்ப ரண்டும் ன்தரயில்னரது, அரணருர அப்தண்தரட்டிரண தரடப்ரதரரய் இருக்க
ரண்டும் ன்தரயிருக்க ரண்டும். கரன ன்தது ப்ரதரதுர கதரதுரணத் ரரரயிருந்து
ருகிநது: ஆணரல் சரய்ப்பு ககரண்ட நிரனரகளில் அரணருக்குரண விருப்தரக அது
இருந்துவில்ரன.
தண்தட்ட கரனக்கு இரரகர தனரக அறிப்தட்ட ஜணஞ்சகக் கரனயும் ரசர்ந்ரற்ரதரல் அர
கரனங்களில் ஆணரல் னித்ன்ரயுடன் ன் இருப்ரதக் ககரண்டிருந்திருக்கிநது.
க்கள்திள் கரனக்கும் ஜணஞ்சகக் கரனக்கும் எட்டும் கிரடரது, உநவும் கிரடரது. க்களின் கசரந்
ற்றும் னிப்தட்ட சரணர பர்த்கடுப்தற்கரகவும், அத்ரரரக் ககரண்டரகவும் ஜணஞ்சகக்
கரன உள்பது. ரநரக, க்கள்திள் கரனரர, சரணற்ந ஜணங்கரப ரண்டி நிற்கிநது. அரணப்
தரடப்தர்கள் உண்ரயில் க்கள் திபரகர இருந்துவிட்டரல் அது இல்தரண, உண்ரரண
கரனரயிருக்கும்: ஆணரல் ற்ரதரது அது ஜணத்திளுக்கரக எரு சினரல் உருரக்கப்தடுகிநது.
:”திரப்தடத்தின் மூனரக ஜணஞ்சகக் கரன ன்தர ரம் அரடக்கூடும், கணனில் இன்ரந அங்கக்
கரன ன்தது இன்ணமும் சிறுதரன்ரயிணது கரனரகர இருக்கிநது” ன்கிநரர் குரரட்ரடரவ்ஸ்கி.
இது உண்ரன்று, நிகழ்கரனக் கரனகள் ல்னரற்றிலும் மிகவும் ரல்ட்டுத் ன்ர ககரண்டரக
இருப்தது திரப்தடர. ல்னர இடங்களிலும். இன்ரநக்குத் திரப்தடரணது, க்கள் திளுக்கரக ககு
சிறுதரன்ரயிணரல் உருரக்கக் கூடிரயிருக்கிநது. க்கள்திள் கரனர, ஜணஞ்சகக் கரனரக க்கள்
திபரல் உருரக்கப்தட்ட கரனகண புரிந்துககரள்ளும்ரதரது, க்களின் கங்கரபச் கசன்நரடதில் மிக
நீண்டகரனம் டுத்துக்ககரள்ளும் கரன டிரக திரப்தடம் இருக்கனரம். கறும் தரர்ரரபணரகவும்,
நுகர்ரரணரகவும் ட்டுர எற்ரநப் தங்ரகற்தரபணரக சுருக்கப்தட்டுவிட்ட கதரதுக்களின் ரரரத்
திருப்திப்தடுத்துற்கரக, சிறுதரன்ரயிணரல் உருரக்கப்தட்டர ஜணஞ்சக் கரன ண கயௌமர்
சுட்டிக்கரட்டுது ரதரல் ற்ரதரது நிரனர உள்பது.
ப்ரதரதுர சமூகத்தின், ககுசினரகர உள்ப கற்நறிந் பிரிணரரனர ஜணஞ்சகக் கரனரணது
உருரக்கப்தடுகிநது. இருப்பினும் “தண்தரடற்ந” இப்பிரிவிணர கரனயின் தண்தரடு சரர்ந்
குரம்சங்கரப மிகவும் அக்கரநரரடு தரதுகரப்தர்கபரய் ங்கரப முன்னிறுத்திக்ககரண்டு
ருகின்நணர். இற்றிலிருக்கும் எரு முக்கிரண கூறு ன்ணகன்நரல், தரடப்தரளிகரப
தரர்ரரபர்கபரகவும், அர ரத்தில் தரர்ரரபர்கரப தரடப்தரளிகபரகவும் எர சத்தில்
இருக்கிநரர்கள் ன்னும் உண்ரரன். உற்தத்தி கசய்ரரருக்கும் நுகர்ரரருக்குமிரடர களிரண
பிரிவிரணக் ரகரடு துவும் இல்ரன. து சகரப்த்தில் கற்பிக்கப்தட்ட கரனரணதும் கூட இந்நிரனரர
ட்டியுள்பது. வீணக் கரனயின் ரகதரும் சுந்திகன்தது புதிகரரு தங்களிப்தரபரண
கற்றிககரண்டல்னரல் ரகநரன்றுமில்ரன: அப்தங்களிப்தரபன் கரனஞரணரன். இக்கரத்ரல்,
முனரளிகளுக்குத் ரரரண புதி ஆற்நல்ககரண்ட தரர்ரரபரக க்கள்திளுக்கு ரற்நரக என்ரநக்
ககரண்டு த்னிப்தது தணற்நரகும். ஜணஞ்சகக் கரனரல் தரரிக்கப்தடும் தண்தடுத்ப்தட்ட
கரனரல் ழுவிக்ககரள்பப்தட்டதுரண இந்நிரனர கல்ன கல்னக் கரந்து அரணருக்கரண
தரம்தரிரக்கப்தட ரண்டும். சரிரணகரரு புட்சிக கனரபூர்ரண தண்தரட்டின் ரகதரும்
ரரக்கரக இதுரல்னரல் ரகநரன்றும் இருக்க இனரது.
ஜணஞ்சகக் கரனரணது இன்னுகரரு ரலும் முக்கிரண தண்தரட்டுக் கு னரணப் தரதுகரத்து:
இன்கணரரு ரழ்வில் டடிக்ரகரகர அது டத்ப்தடுகிநது. தண்தடுத்ப்தட்ட கரனயிரணப்
கதரறுத்பவில் இன் திர்ரநர உண்ரரகும். அது னிச்சிநப்தரணகரரு, குறிப்தரணகரரு,
ன்ணபவினரண சரரணரகர ரற்ககரள்பப்தடுகிநது. இது க்களிரடர இல்னரது ரதரய்விடும்

நிரனர கரன டடிக்ரகரப் தரரித்திட, ரண்டியுள்ப அதிக விரனரகும். சமூகத்தின்
விளிம்பிரன ன்ரண உர்ந்துககரள்ற்கரண முற்சி, கரனக்கும் கரனஞனுக்கும் மிகுந் ரரண ரும்
கட்டுப்தரடரக இருக்கரர? கரனர சமூகத்திற்குள்ரபரண சமூகரக, எரு இணப்பிரிரக
முன்னிரனப்தடுத்துது க ரத்திற்ரகனும் ம்ர ரர முழுர கதநச் கசய்து ககரள்பக் கூடி
கசரர்க்கபூமி ன்கநல்னரம் நிரன நிறுத்துது – ன்னுர்வு ன்னும் அபவில் ன்ரணத் ரரண உர்து
ன்தது இருத்லின் ட்டத்தினரண ன்ரணத்ரரண அறில் ன்தரயும் குறிக்கிநது ன்னும் க்கத்ர
இது ற்தடுத்வில்ரனர? ஜணஞ்சகக் கரனயின் இன்றிரர தடிப்பிரண ன்தது அது எரு
ரழ்வில் கசற்தரடரக ரற்ககரள்பப்தடுகிநது ன்தர: னின், கரனஞணரக ட்டும் ன்ரணக்
கண்டு நிரநவு ககரள்பரல், முழுரரண னிணரகவும் ன்ரணக் கண்டு நிரநவுககரள்ப ரண்டும்:
கரனஞன், ன்ரணக் கரனஞணரக ட்டும் நிரநரத் ரடரல் ன்ரண எரு ரனுட பிநவிரகவும்
உர்த்திக்ககரண்டு நிரநரத் ரட ரண்டும்.
வீண உ னகில், முன்ரரக, பர்ச்சிரடந் முனரளித்து ரடுகளிலும் புட்சிக டடிக்ரககளில்
ஈடுதட்டுள்ப ரசங்களிலும், ப்ரதரகும் விர்க்கவினர ரற்நம் குறித்து ச்சரிக்கும் அறிகுறிகளும்
இல்தரண அரடரபங்களும் கன்தடுகின்நண. புழிந் இப்பிக்கிரண கன்கநடுப்தற்கரண
சரத்திப்தரடுகள் ரரன்நத் கரடங்கியுள்பண. இவ்றிகுறிகள் பிக்ரஞயின் விரபல்ன. ரநரக
ரர்த்த்திரணச் சரர்ந்ரர. வீணக்கரனயில் நிகழ்த்ப்தடும் கதரும்தகுதிரண ரதரரட்டரணது,
உண்ரயில், கரனயிரண “ஜணரகப்தடுத்”ர தரடப்தரளிக்கும் கதரதுக்களுக்குமிரடரரண
பிரிவிரணக்ரகரடு சரண ற்றும் அருங்கரட்சிரகக் கரனயின் ம்புக்குட்தட்ட ன்ர ஆகிற்ரந
திர்ப்தரத் வி ரகநன்ண இனட்சிம் இருக்கக் கூடும்? இன்ரநக்கு அகு ன்று கருப்தடுது து,
அரண ங்ரக கரனரம்? Campbell’s soup & Labels – களினர, குப்ரதத் கரட்டி முடியினர, ந்திப்
தகுதிகளினர? கரனப்தரடப்பின் நித்தி திப்பு கூட இன்ரநக்கு ரகள்விக்குள்பரக்கப்தடுகிநது.
அண்ரக்கரன கண்கரட்சிகளில் ரக்கப்தட்டிருந், கதரதுக்கள் தரர்த்துக்ககரண்டிருக்கும் ரதரர
உருகிவிடுரண தனிக்கட்டிகபரல் கசய்ப்தட்ட சிற்தங்களின் கதரருள் ரகநன்ணரயிருக்க முடியும்?
இது – கரனப்தரடப்ரத ரநந்து ரதரரவிட அதிகரண அபவுக்கு – தரர்ரரபரணர ரநந்து
ரதரகும்தடி கசய்யும் முற்சி இல்ரனர? ஏவிர்கள் ம்தரடப்ரதப் தணியின் எருதகுதிர து
ரர்களிடம் எப்தரடப்தரட விட்டு, ரறு ரரர எருரிடம் எப்தரடப்தரணது, அர்கள்
“ரல்ட்டு”க் கரனயின் டுப்புச் சுர்கரபர ரண்டிப் ரதரற்கரண அர்களின் ஆரன
களிக்கரட்டுகிநது இல்ரனர? ரதரதுரண சுந்தித்ர அளிக்கும் இரசரப் தரடக்கும் இரசக்
கரனஞர்களிரடரயும் இர ரதரக்கு நினவில்ரனர?
முன்கணப்ரதரரயும்விட அதிக அபவுக்கு தரர்ரரபரண தங்குகதநச் கசய்யும் ரதரக்கு வீணக்
கரனயில் தனரக உள்பது. ரலும் ரலும் அதிகபவில் அன் தங்ரகற்நரல், அப்ரதரக்கு தில் ரதரய்
முடியும்? கரத்த்தில் அன் தரர்ரரபணரக இருப்ததிலிருந்து விடுதட்டுவிடுரன் ன்தது
ர்க்கரீதிரண விரபல்னர? அல்னது உண்ரயிரனர அப்தடி ஆகரர? இது எர சத்தில் கூட்டுத்
ன்ர ற்றும் னிதர் ன்ரகரப ரரக்கிரண ரதரக்கிரண பிதிநித்துப்தடுத்துகிநது. அரணது
தங்ரகற்பின் சரத்திப்தரட்ரட ற்றுக்ககரண்ரடரரணரல், ரகல்னரம் கதற்றிருக்கக்கூடி, னிதர்
சரர்ந் தரடப்புத்திநரணயும் எத்துக்ககரள்கிரநரம் அல்னர? இன்ரந அங்கக்கரனர ரல்
ட்டிணருக்ககண அர்ப்தணிக்கப்தட ரண்டும் ன்று குரரட்ரடரவ்ஸ்கி கூறுது றில்னர? ரநரக
றிரின் அங்கக் கரனக்கு மிக ரனரண ன்ரதடுத்ப்தட்ட ன்ர ரரப்தடுகிநது
ன்தல்னர உண்ரரயிருக்கிநது? இண்டரம்தட்ச திப்பீடுகபரண – ஆரடனங்கரம்,
கரட்சிரப்பு, எப்தரண, ன் ரரடயும் கூட – ரரயில்னர அங்கக் கரன இது. கதரருட்களின்
ரரகள் மிகக் குரநந் அபவுக்கு குரநக்கப்தட்டிருப்தரக அங்கக்கரன எவ்கரருருக்கும்
சரத்திரயிருப்தர சுட்டிக்கரட்டும் அறிகுறில்னர? உண்ரரண க்கள்திள் கனிரடத்
கரடங்கியிருக்கின்நண. அங்கக் கரனரணது அன் தரிரத்தில் இந்நிரன ககு துரிரக ட்டியுள்பது
ன்ததுரன் அன் ரசரக னரநரக இருக்கனரம்.
ரரப்தரர ரரக்கும்ரதரது களிவின்ரரல் ம் ரககரப பிரசந்து ககரள்கிரநரம். தரட
தண்தரடரணது கரனயின் பிச்சரணகளுக்கு தீர்வுகள் ங்க இனரதிருப்தர கரண்கிரநரம். ரரப்தர,
தரர்ந் ழியில் திர்ககரள்பவும் இனரலும் முற்றிலும் தீவி ழியில் திர்ககரள்தில்
சிப்தடுரயும் தரர்க்கிரநரம். ரரப்தர ணது உனகிற்கு புதிகரரு த்துத்ர ங்கவும்

இனரல், இருக்கும் த்துங்களுக்கு எரு முடிவு கட்டவும் இனரல் இருக்கிநது. ஆகர து ரும்
ந்துவிட்டது. எரு ழிரக பர்ச்சிரடந் ரட்டிணர் ம்ர “தண்தரட்டின் னிர்” கபரக
நிரனநிறுத்திக் ககரள்பக்கூடும் ண ரம் கருதுகிரநரம். இங்ரகரன் க்குப் கதரும் ஆதத்தும் கதரி
தூண்டுலும் கூட கரரயிருக்கிநது. கரழில்நுட்தத்திலும், அறிவிலிலும் பின்ங்கி இருப்தது சமூக
ரழ்வில் க்கள் திளிணர் தங்ரகற்கரது இருப்தது ரதரன்ந அம்சங்கள் இருந்தும், ரல்ட்டிணது கரனக்
ரகரட்தரட்டிரணயும் கசற்தரட்ரடயும் உறுதிப்தடுத்துன் ரயினரக, தரர்ந் ழியில் திர்
விரணரடும் திநன் கதற்நரக து கண்டம் இன்னும் உள்பது. எருரரப, து இனக்கி ற்றும்
திரப்தரடப்புகளில் சின ரரப்பிரின் தரரட்டிரணப் கதற்றிருப்தற்கரண மூனகரம், தரர
அரசரதரடுரன வி ரகநதுவும் இல்ரன. ரரப்பிருக்கு திரும்பிப் தரர்த்துக் ககரள்ற்கு ரறு
ரரப்தர துமில்ரனர.
மூன்நரது அம்சம், புட்சி. இது மிக முக்கிரணது. ரகநங்கு இருப்தரயும் விட ம் ரட்டில் அன்
ரரற்நம் களிரக உள்பது. இது என்று ட்டுர து உண்ரரண ரய்ப்தரகும். ரற்று ற்தரடுகள்
அரணத்ரயும் ருரக, புதிகரரு திர்ககரள்பரன அளிப்தரக, கரன குறித் ரல்ட்டிணது
ககரள்ரகயிரணயும் டடிக்ரககரபயும் தீர்த்துக் கட்டுரக புட்சி இருக்கிநது. இப்புட்சியும்
புட்சிகப்
ரதரக்குர க்கள்
திளிணர கரத்ரகவும் சுந்திரகவும் ஈடுதடுர
சரத்திரக்கியிருப்தர – ர்க்கங்கபரகவும் குழுக்கபரகவும், சமூகம் பிபவுககரண்டிருப்தரயும்
ரரனப்பிரிவிரணயின் இறுக்கரண தரகுதரட்ரடயும் நிச்சரக இது அழித்துவிடும் ன்று கதரருள்தடும்.
ம்ரப் கதரறுத்ர, பிபவுதட்ட ரனுட டடிக்ரகரயுள்ப கரனப் தண்தரட்டிரண
எழித்துவிடுரல், புட்சிர தண்தரட்டின் மிக உர்ந் களிப்தரடரக இருக்கிநது.
விர்க்க முடிர இவ்கதிர்கரனத்ரயும் டுத் நிறுத் இனர இவ்பர்ச்சிரயும் திர்ககரள்ளும்
ரதரக்குகளும், து கண்டத்திலுள்ப ரடுகரபப் ரதரனர ண்ற்நர. கணனில் தண்புனன்களும்
சரதிக்கப்தட்ட நிரனகளும் எர ரதிரிரக இல்ரனரனரல் எவ்கரரு கரன டிமும் எவ்கரரு கரன
சரர்ந் கருத்து களிப்தரடும் ணரரண களிப்தரட்டு முரநரக் கண்டறி ரண்டும். குறிப்தரக, கியூத
திரப்தடத்தின் திர்ககரள்பல் துரக இருக்க ரண்டும்? முரண ரகயிரன, அரணப் புதிகரரு
தண்தரட்டுக் ககரள்ரகரக அல்னரல் புதிகரரு அகினரகர இருக்கும் ணக் கருதுகிரநரம்.
ற்ககரரன கசய்துககரண்டு அன் ரயினரக அழிந்து ரதரர உண்ரரண இனக்கரகக் ககரண்டிருக்கும்
ஏர் அகில் அது. னினும் கிரப்புநங்களில் சிறு நினவுரடரயும் மும் கரடர்ந்து நிரனப்தரப்
ரதரனர இ கரனக் கருத்ரவுகளும் ம்மிரடர கரடர்ந்து நீடிக்கர கசய்யும் ன்தர ரம்
அறிரரம்.
தண்தரட்டுக் ககரள்ரக ட்டத்தில் க்குத் தீவிரணகரரு பிச்சரண ருகிநது. அது திரப்தடப்தள்ளி,
வில்விட்டு ண்ணிவிடக் கூடி அபவினரண திரப்தட நிபுர்கரப கரடர்ந்து பர்த்கடுப்தது
சரிரணர? ற்ரதரரக்கு அது விர்க்க இனரரகத் ரரன்றும், ஆணரல் கரடர்ந்து ரம் ரரண்டி டுக்க
ரண்டி ன்றும் அழிர சுங்கம் துரயிருக்கும்” தல்கரனக்ககங்களில் கரன இனக்கி
ரர்கபர? அப்தள்ளிரணது ம்புக்குட்தட்ட கரனரரந ககரண்டிருக்க ரண்டுர? ரம்
இப்ரதரர கருதிப் தரர்க்கத் கரடங்க ரண்டரர? அங்ரக ரம் ந் இனட்சித்ர கரடர்து –
திர்கரனக் கரனஞர்களுக்கரண ரர் நிரனக் கரனர்கரபர? அல்னது நிபுத்தும் கதற்ந திர்கரனப்
கதரதுக்கரபர? கரனப் தண்தரட்டுக்கும் அறிவில் தண்தரட்டுக்குமிரடரரண ரதத்ர
எழிப்தற்கரக ம்ரல் தும் கசய்க்கூடுர ன்று ம்ர ரர ரகட்டுக்ககரள்ப ரண்டும்.
கரனப்தண்தரட்டின் உண்ரரண ககௌத்ரக் ககரண்டிருப்தது து, தண்தரட்டின் எட்டுகரத்
கருத்ரவிரணயும் இக்ககௌரணது அதகரித்துக்ககரள்ப ரர்ந்து வ்ரறு? எருரரப, உடரனக்
கரட்டிலும் ஆன்ர கதற்றிருக்கும் அபப்தரும் ககௌத்தின் அடிப்தரடயில் இது அரந்திருக்கனரம்.
அறிவில் தண்தரடரணது சமூகத்தின் உடனரகக் கரப்தடும் ரரபயில், கரனப்தண்தரடரணது சமூகத்தின்
ஆன்மீக அம்சரகக் கண்டறிப்தட்டு லில்ரனர? ஆன்மீகரணர ரனரணர, மிக அகரணர,
தீவிரணர, ஆரணர ன்னும் ககரள்ரக கரரக தரர்ந் ழியில் உடலும் கதரருபரர
ரழ்வும் றுலிக்கப்தடுகின்நண. இச்கசற்ரகரண ன்ரக்கு முடிவுகட்டிட இப்ரதரர, இங்ரகர
ரம் தும் கசய்த்கரடங்கக் கூடரர? இனின்றும் உடலும் உடல் சரர்ந்ரயும் கூட அகரணர
ற்றும் கதரருபரர ரழ்வும் அகரணர ன்தரப் புரிந்துககரள்ப ரண்டும். சரரணது ரற்தப்பில்

அடங்கியிருப்தது ரதரல் உருகத்தில் உள்படக்கம் இருப்தது ரதரன, ஆன்ரரணது கதரருபர ரழ்வில்
அடங்கியுள்பது ன்தர ரம் புரிந்துககரள்ப ரண்டும்.
து திர்கரன ரர்கள், அரரதரன்று து திர்கரன திரப்தடக் கர்த்ரக்கள், திரப்தட
கர்த்ரக்கபரக இருந்துககரண்ரட, அறிவினரபர்கபரக, சமூகவினரபர்கபரக, ருத்துர்கபரக,
கதரருளில்ரதிகபரக, ரபரண்ரப் கதரறிரபர்கள் ரதரன்நர்கபரக இருப்தரர்கள். அர ரரபயில்
திரப்தடப் தரடப்தரபர்கள் ன்னும் நிரனயிலிருந்து ரநரல் இருப்தரர்கள் ன்தர கண்டுககரள்ப
ரம் முன ரண்டும். அர ரரபயில் மிகவும் திநன்ரய்ந் கரழினரபர்கள் குறித்தும் அசில் ற்றும்
அறிவுத்துரந உருரக்கத்தில் ரனரண சரரணகள் புரிக்கூடி ரனசிநந் உரப்தரபர் குறித்தும் ரம்
இர ரரக்கத்ரக் ககரண்டிருக்க ரண்டும்.
இருதண்தரடுகளுக்குமிரடர பிரிவிரண நினவும் ரயிலும் அல்னது கரனப்தரடப்பு சரணங்களின்
ஜரணர்கபரக க்கள்திளிணர் ஆகும் ரயிலும், க்கள்திளின் சரணர பர்க்க இனரது.
புட்சிரணது கரனப்பிரிவிணரக ம்ர விடுரன கசய்திருக்கிநது, கரனப்தரடப்பின் னி உடரர
விடுரன கசய்தில் ரம் தங்கரற்றுகிரநரம் ன்தது ர்க்கரீதியிரன சரிரணது.
இன்ரந நிரனயில் திரப்தடத்திற்கரண புதிகரரு அகில் – கவித்தும் ன்தது, ல்னரற்றுக்கும்
ரனரக “கட்சிசரர்ந்”தும் “சரர்புரடது”ரண அகினரக, “சரர்புரட” கரனரக, ன்னுர்வு
ககரண்டதும் உறுதி ககரண்டதுரண “சரர்புரட” திரப்தடரக – அரது “நிரநவில்னர”கரரு
திரப்தடரயிருக்கும்.
க்கள் கரனர உருரக்குரரரக இருக்கும் ரதரதுரன் முழுரரணகரரு அகில் கசற்தரடு ன்ந
ரகயில், “தரதட்சற்ந” தும் “சரர்தற்ந” துரண திரப்தடம் சரத்திரகும். ஆணரல் இன்ரநக்கு,
ரரனரணது ணக்ககண உள்ப கரனர ஈர்த்துக்ககரள்ளும் ரகயில், கரனரணது ணக்ககண உள்ப
ரரனர ஈர்த்துக்ககரண்டரக ரண்டும்.
இந்நிரநற்ந திரப்தடத்தின் அடிப்தரடரக (அது ற்கணர அதில் இருக்கிந கரத்தில் புதிரகக்
கண்டறித் ரரயில்ரன) கிபரதர் ரரச்சர கூறிர குறிப்பிடனரம்: “மூரபக் குப்தரண பிச்சரணயில்
க்கு அக்கரநயில்ரன. களிந் ணம் ரதரல் இருப்ததிலுள்ப பிச்சரணகளிரனர து அக்கரந”
மூரபக் குப்பிரல் பிச்சரண உள்பனுக்கு, எரு அக்கரநரண விரக, எரு விடுதட்ட உர்ரக,
எரு கரண்டிச்சரக்கரக அல்னது ஃபிரயிட் கூறுது ரதரன, ணது பிச்சரணகரப ரடரற்றிவிடுல் ன்ந
அபவில் கரடர்ந்து கரனரணது அனுக்குத் ரரப்தட்டரலும், உபவில் தரதிப்புக்குள்பரண
ரரரளிக்ரகர, அணது பிச்சரணகளுக்ரகர கரனயிணரல் ரடிப் தனில்ரன. ணநிரன பிநழ்ந்
ரரரளி எருணரல் கரனர உருரக்க இலும், ஆணரல் அத்ரக ரரரளிகரப உருரக்க ரண்டி
அசிம் கரனக்கு கிரடரது. கரன கரடர்தரண ஈடுதரடுகரப, அறிவு பிநரர்களிடமில்னரது
ரரய்க்கூறு ககரண்ரடரரிடமும், இல்தரணரிடம் அல்னது இல்புநிரன மீறிர்களிடமும்,
ரதரரடுரரரிடமில்னரது அழுதுககரண்டிருப்ரதரரிடமும், களிந் ணமுரடரரரிடம் இல்னரது
ணநிரன ப்பி ரரரளியிடமும்ரன் கண்கடடுக்கப்தட ரண்டும் ண புரீதியில் ம்தப்தட்டு
ருகிநது. பிச்சரணர இவ்விரக கரணும் ழிமுரநர ரற்றிரக்கிநது நிரநற்ந திரப்தடம்.
ஆரரக்கிரணரண விடவும் ரரரளியிடம் க்கு ரனதிகரண ம்பிக்ரக இருந்து ருகிநது.
கணனில் அணது உண்ரயிணது ரரவு – லிவுகளிணரல் தூய்ரரக்கப்தட்டு விடுகிநது. னினும்,
ரரவு – லிவுகரப கரன அகுடன் ரசர்த்து என்நரக்கிக்ககரள்பத் ரரயில்ரன. வீணக் கரனயில்
நினவும் எரு ரதரக்கு அது கிறித் புடன் சந்ரற்ந ரகயில் கரடர்புரடது. மிகவும்
தீவித்ன்ரர ரரவு – லிவுகளுடன் ன்ரண அரடரபப் தடுத்திக்ககரள்கிநது. ரர்கரட் கரடிரின்
ஆவிரணது, இன்ணமும் ம் கரனத்திலும் கூட கரன முற்சிகரபச் சுற்றி ந்துககரண்டிருக்கிநது. கரந்து
லிந்ரிடம் ட்டுர அகிரணயும் ஈர்ப்புத் ன்ரரயும் ரர்த்தியிரணயும் கரண்கிரநரம். அரிடம்
ட்டுர அதிகரப்பூர்த் ன்ர, தீவிரரக்கு, விசுரசம் ஆகிற்றின் சரத்திப்தரட்ரட அரடரபம்
கண்டு ககரள்கிரநரம். நிரநற்ந திரப்தடம் இம்புக்கு முடிவு கட்ட ரண்டும்.
ரதரரடுகின்நர்களிடம் புதி தரர்ரரபர்கரபயும், அர்ம் பிச்சரணகளில் அற்கரண ரக்
கருத்துகரபயும் நிரநற்ந திரப்தடம் கண்டுககரள்கிநது. சிந்தித்து, உர்ந்து ங்கபரல்
ரற்றிடக்கூடிரண உனகில், ரழ்தர்கபரய் இருப்தர்கரப, நிரநற்ந திரப்தடத்ர கதரருத்

ரயில் “களிவுககரண்ட” க்கபரர், அரணத்து விரண பிச்சரணகளும் சிங்களும்
இருந்ரதரதிலும், புட்சிகரண தரரயில் அரண ங்கபரல் ரற்றிடக்கூடும் ன்னும் ம்பிக்ரக
ககரண்டர்கள் அர்கள். ஆகர “தரர்ரரப” ர உருரக்கும் கதரருட்டு நிரநற்ந திரப்தடரணது
ரதரரட ரண்டி ரரயில்ரன. ரநரக, ற்ரதரது, தரர்ரரபருக்கு ங்கக்கூடி
திரப்தடகர்த்ரக்கரப கரட்டிலும், இத்ரக திரப்தடங்களுக்கரண தரர்ரரபர்கள் கூட்டம் இங்கு
இருக்கர கசய்கிநது ன்று கூந முடியும்.
பின்தற்நத்க்க ரகயிரன ரர்மீக உரங்கள் நிம்பி கரனரர ம்மிடமிருந்து இப்புதி
தரர்ரரபர்கள் ரண்டுகின்நணர்? இல்ரன, னின் ன்தன் புதுரகரபக் கண்டுபிடிப்தன்
ன்தர விடவும் கதரும் தரடப்தரளி. அத்துடன், அன் க்கு ரர்மீக உரங்கள் க்கூடிணரக
இருக்க ரண்டும். னித்ரர எருங்கிரத்ரர, அறிவு, உர்வுகள், உள்ளுர்வின் ஆற்நல்கரப
ரரக்கிரண முழுரரணதும் நிரநரணதுரண தணியிரண ம்மிடமிருந்து அன் ரகர ரண்டும்.
கண்டணம் கசய்யும் திரப்தடத்திரணர ம்மிடமிருந்து ரகரருகிநரர்கள்? ஆம், இல்ரன இண்டுந்ரன்.
கண்டணரணது ற்நர ரரக்கிரணரல், ரதரரடரர்கள் ம்ரல் அனுரதம் ககரண்டு து
விழிப்புர்ர அதிகரித்துக்ககரள்ப ரண்டும் ன்நரல் – இல்ரன கண்டணரணது கனரக, ஆரக,
ரதரரட்டக் கபத்திலிருந்துப் ரதரருக்கரண இன்கணரரு ஆயுரக கசல்தட்டரல் – ஆம்.
கரத்திதத்திரணது ரகடரணது ன்று இன்கணரரு முரந டுத்துக்கரட்டுற்கரக அரண ன் கண்டிக்க
ரண்டும்? இப்ரதரது ரதரரடுரரர் பிரணரக கரதிதத்தித்திற்ககதிரக ரதரடிக் ககரண்டிருந்ரல்
ன்ண தன்? தருண்ரரண யுத்ங்கரப முன் ரப்தன் மூனம் கரதிதத்தித்ர ரம் கண்டிக்கனரம்.
தூக்கிலிடப்தட ரண்டி அதிகரரியின் தீ டடிக்ரககளுக்கு திரக ரதரரடுரரரக் கண்டிக்கும்
திரப்தடம், இத்ரக திரப்தடக் கண்டணங்களுக்கு சிநந் உரரகும்.
நிரநற்ந திரப்தடரணது, ல்னரற்றுக்கும் ரனரக, பிச்சரணகரப ரரற்றுவிக்கக் கூடி நிகழ்ச்சிப்
ரதரக்ரக டுத்துக்கரட்ட ரண்டும் ன்று கூறுகிரநரம். ற்சரர்புரடதும் சிந்ரணப்தட்டதுரண
திரப்தடத்திற்கும், ற்கணர ரம் ககரண்டுள்ப கருத்துகள் – ககரள்ரககள் “அகுதட” விரிக்கும்
திரப்தடத்திற்கும் பிரணரக முடிவுகரபக் ககரண்டரடும் திரப்தடத்திற்கும் அது திரணது. நிகழ்ச்சிப்
ரதரக்கு என்ரந டுத்துக்கரட்டுது, அரண தகுத்ரய்ற்கு இரரணது அல்ன. தரண கதரருளில்
தகுப்தரய்வு ன்தது, மூடுண்டரண முன்கூட்டி தீர்ப்பிரண உள்படக்கிது. பிச்சரண என்றிரண
தகுப்தரய்வு கசய்து ன்தது, தீர்ப்தகளுடன் கதரதிந்துள்ப பிச்சரணர (நிகழ்ச்சிப் ரதரக்கிரண அல்ன)
டுத்துக்கரட்டுரகும்.
தகுப்தரய்ர
ன்தது
டுத்
டுப்பிரனர
உரரடுரரரிடம்
தகுத்ரய்ற்கரண சரத்திப்தரட்ரட டுத்து நிறுத்தி விடுரகும். ரநரக, பிச்சரணயின் நிகழ்ச்சிப்
ரதரக்ரக டுத்துக்கரட்டுகன்தது, முடிர முன்கூட்டிர முன்ரத்து விடரல், தீர்ப்புக்கரக அரண
சர்ப்பிப்தரகும். கசய்திர விடவும் விரக்கிரணத்திற்கு ரனதிகரண அழுத்ம் க்கூடி கசய்தி
அறிவிக்கும் தரணி என்று உள்பது. கசய்திர முன்ரத்து விட்டு, கசய்தித்ரளில் அன் நிரனக்ரகற்த
திப்பீடு கசய்க்கூடி இன்கணரரு கசய்தி அறிவிக்கும் முரந உள்பது. பிச்சரணயின் நிகழ்ச்சிப்ரதரக்ரக
டுத்துக்கரட்டுது
ன்தது,
விபக்கவுரயின்றி
கசய்தியின்
பர்ச்சிர
அப்தடிர
டுத்துக்கரட்டுரகும்: திப்பீடு கசய்ரதடிக்கு கசய்தியின் தன்முகப் தரிர பர்ச்சிர
டுத்துக்கரட்டுரகும். தரர்ரரபரின் ஈடுதரட்டிற்ரகற்த பிச்சரணர ரர்ந்கடுப்தது சரர்புத்ன்ர,
நிகழ்ச்சிப் ரதரக்ரக டுத்துக்கரட்டுது சரர்தற்ந ன்ர.
நிரநற்ந திரப்தடரணது எரு ததினரகும். ஆணரல் அன் பர்ச்சிப் ரதரக்கில் ணக்ரகரண
விரடகரபக் கண்டறிந்து ககரள்பக்கூடி ரகள்வியுரகும். நிரநற்ந திரப்தடம் வி – கர
டிம் அல்னது இண்ரடயுர தன்தடுத்திக்ககரள்பக் கூடிதுரன். திரப்தடத்தின் தன்முக கரனரக
– சிநப்தரண களிப்தரட்டு டிரக அது தன்தடுத்திக்ககரள்பக் கூடிது. அன் உண்ரரண ரற்று
டிங்கரபரர அல்னது பிச்சரணகரபரர இர பிதிநிதித்துப்தடுத்ரரல், அன் உண்ரரண
இனட்சிங்கரப கரட்டுக்கூட கரட்டரரல், இப்பிச்கரணகள் அற்கு எரு கதரருட்டல்ன. அது அக்கரந
ககரண்ட யுத்ங்கரபர, கருத்து ரரல்கரபர இரல்ன.
நிரநரண திரப்தடமும், ரரிப்தரபருக்கும் தரர்ரரபருக்கும் சிக்கக் கூடிரய் அரனரம்.
ரதரரடுரரர் ரழ்க்ரகயின் விளிம்பின் நின்நல்னரல் அன் த்தியிலிருந்துரன் ரதரரடுகின்நணர்.
ரதரரட்டர ரழ்க்ரக, ரழ்க்ரகர ரதரரட்டம். “பின்கணரரு கரனத்தில்” ரழ்ற்கரக இப்ரதரது

எருன் ரதரரடுதில்ரன. ரதரரட்டத்திற்கு அரப்பு அசிம் – ரழ்க்ரகயின் அரப்பு.
முழுரரணதும் ரரிரடரணதுரண யுத்ம் நிகக்கூடி அதீரண கரனக்கட்டத்தில் கூட, ரழ்க்ரகயின்
அரப்தரணது ரதரரட்ட அரப்புக்கு இரரணரகர இருக்கும், ரதரரட்டத்தில் உள்பது ரதரனர,
ரழ்க்ரகயிலும் உல்னரசம் உள்ளிட்ட எவ்கரன்றும் உண்டு. உல்னரசத்ர றுலிக்கும் ரகயில்
ல்னரர சதி கசய் ரதரதிலும், நிரநற்ந திரப்தடம் ன்ரணத்ரரண அனுதவிக்கக் கூடிர.
நிரநற்ந திரப்தடரணது, தகட்டிக் ககரள்ர அச்கசரல்லின் அன் இருநிரனப் (ரரண)
கதரருளிலும் – அரது சுரரகமும் ர்த்கத் ன்ரயும் (கதரும் அங்குகளிலும் ர்த்க
ரபத்திற்குள்ளும் திரயிடுது) ஆகி இரு நிரனகளிலும் – றுலிக்கிநது. திரப்தட ட்சத்தி
அரப்புமுரந அழிந்துதட்டது கரனக்கு சரகரக ரறியிருப்தர நிரணவில் ககரள்ப ரண்டும்.
இக்குணர், ட்சித்தி அந்ஸ்த்தில் இருப்ததும் ரநந்து ரதரரணது, இதுரதரன்ந தனன்கரபத் ரது
ன்று சந்ரகிப்தற்கு கரர கிரடரது. சமூகவிரனபர்கள் புட்சித் ரனர்கள், உபவினரபர்கள்,
கதரருளினரபர்கள் முலிரரரின் எத்துரப்புடன் நிரநற்ந திரப்தடரணது இப்ரதரது கசல்தடத்
கரடங்க
ரண்டும்.
ரலும்
நிரநற்ந
திரப்தடரணது
விர்சணம்
ங்கக்கூடி
ரசரகரபகல்னரம் றுலிக்கிநது ற்றும் கர்களின் தணிர கரனத்துக்ககரவ்ரரகக் கருதுகிநது.
நிரநற்ந திரப்தடரணது த்ரப் தற்றிரர உத்திகள் குறித்ரர இனியும் அக்கரந ககரண்டிருக்கரது.
மிட்கசல் தடப்பிடிப்புக் கருவிரக் ககரண்ரடர அல்னது 8மி.மி ரகரரக் ககரண்ரடர ஸ்டுடிரர
என்றிரனர அல்னது கரணகத்தின் த்தியிலிருக்கும் ககரரில்னர முகரமிரனர நிரநற்ந திரப்தடத்ர
ன்நரகர உருரக்க முடியும். முன்கூட்டிர நிர்யிக்கப்தட்ட சரணயில் நிரநற்ந திரப்தடத்திற்கு
அக்கரந கிரடரது. “ல்னசரண” ன்தது தற்றியும் அற்கு துளியும் திப்பு கிரடரது. கரனஞனின்
தரடப்பில் அது ரடுது த்ர அல்ன. பின்ரும் ரகள்விக்கு எரு கரனஞன் ப்தடி திர்விரண
புரிகிநரன் ன்ததில் ட்டுர அது அக்கரந ககரண்டுள்பது. இதுரள்ரயிலும் உணது தணியின் டிர
எரு
கட்டுப்தரட்டுக்குள்
நிரனநிறுத்த்தியிருக்கும்
“தண்தட்ட”
ரல்ட்டு
தரர்ரரபது
முட்டுக்கட்ரடரத் விர்த்து முன்ரணறும் முகரக நீ ன்ண கசய்ப் ரதரகிநரய்?
இப்புதி அகிலுக்கு தங்கரற்ந விரயும் தடத் ரரிப்தரபர், “ன்ரணத்ரரண உர்ந்து ககரள்ளுல்”
ன்தரணர ண திரப்தடத்திற்கரண கருரய் ககரள்பக் கூடரது. இப்ரதரதிருந்து அருக்கு இன்கணரரு
கசல்தரடும் உள்பது. ல்னரற்றுக்கும் ரனரக ணது தரத்தித்ர, புட்சிகரணரக அல்னது புட்சிர
ரண்டுகின்ந என்நரக, ரித்துக்ககரள்ப ரண்டும். எரு ரர்த்ரயில் கசரல்ரணரல், கரனஞணரக
ட்டுமின்றி ன்ரண எரு னிணரகர நிரநரடச் கசய்துககரள்ப முன ரண்டும். புதி அகில்
ன்தரண அன் சரரம்சரண இனக்கு ரநந்து ரதரய்ககரண்டிருப்தர நிரநற்ந திரப்தடம்
கனிக்கரது விட்டுவிடக்கூடரது. இது எ பிரிவினிடத்தில் இன்கணரன்ரநரர எரு த்துத்திணடத்தில்
என்கணரன்ரநரர, கவிரயின் இடத்தில் திர் கவிரயிரணரர இடம்கதநச் கசய்யும் வின்று:
ரநரக, உண்ரயிரனர ஆயிம் பூக்கள் னட்டும் ன்னும் விர. ரட்டுப்புநக் கரனயில்ரன்
திர்கரனர இருக்கிநது. ஆணரல், ரட்டுப்புநக் கரனயிரண க்கள் உர்ச்சி ககரள்பச் கசய்யும்
கதருரயுடரணர விரக்கரன சூலுடரணர களியிடரதிருப்ரதரம். ரநரக ந் அபவுக்கு து
தரடப்தத்திநரண குறுக்கிக்ககரள்ளுரறு உனக க்கள் நிர்தந்திக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தற்கரண குரூரண
கண்டணரக, ரரண மிக்க ஆரக அரண களியிடுரரம். சந்ரகமின்றி, திர்கரனரணது
ரட்டுப்புநக்கரனயின் தக்கர நிற்கும்: அப்ரதரது அவ்ரறு அரக்க ரண்டி அசிமிரது:
கணனில் ரரலும் ணரலும் க்கபது தரடப்புர்ர மீண்டும் முடரக்கிவிட இனரது.
கரனரணது என்றுமில்னரரயில் ரநந்து ரதரய்விடரது, ல்னரற்றிலும் அது ரநமுகரக ஊடுருவி
நிற்கும்.

