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தீர்ப்புநாள் 01-01- 2100 

 

  பாஒம மகுதீஆ- ஏததா ஜப்பானிய மமாழி தபால் ஒலிக்கும் இது தான் இப்மபாழுது காற்றிடை பரவும் 

மதாற்று தநாய் தபால் உலக மகளிடர ஒருதேர ஆட்டிப்படைத்துக் மகாண்டிருக்கிறது. 

 

  ேமூக வடலத்தளங்களில் இது பற்றிய மேய்திடய நாளும் ஆவலுைன் படித்தனர். ஒவ்மவாரு மபண்ணின் 

மநஞ்சுக்குள்ளும் பரவேம் இதயத் துடிப்புகடள அதிகாித்தப் படிதய இருந்தது. இததா இன்னும் ஒதர ஒரு 

மாதம் தான். 01-01- 2100 வருவதற்கு. கவுண்ட் ைவுன் ஆரம்பித்து விட்ைார்கள் மபண்கள். எத்தடன ஆண்டு 

காலக் காத்திருப்பு. ஆண்டுகள் என்று மோல்வடத விை, ஒரு நூற்றாண்டுக்காத்திருப்பு என்பதத ோியானது. 

இந்த மனு மேன்ற நூற்றாண்டில், அதாவது, 01-01- 2000ல் மகாடுக்கப்பட்டு வாத விவாதங்களுக்குப் பிறகு 

இடைக்கால அவகாேமாய் ஒரு நூற்றாண்டு மகாடுக்கப்பட்டு இததா, இறுதித் தீர்ப்புக்கான அந்த நாளும் 

மநருங்கி விட்ைது. 

 

  அந்த இறுதி தீர்ப்புக்காகத் தான் ஆவதலாடு காத்திருக்கிறது  மபண்ணினதம. இது மேன்ற நூற்றாண்டுப் 

மபண்கள் தங்கள் இனத்திற்காக முன்மனடுத்த உாிடமப் தபாராட்ைம். இப் தபாராட்ைம் அதற்கு முந்டதய 

நூற்றாண்டுகளாகதவ ேிறிது ேிறிதாக நைந்திருந்தாலும் புரட்ேிப் தபாராட்ைமாக உருமவடுத்தது பிந்டதய 

காலங்களில் தான். 

 

  மபண்களின் எதிர்ப்பார்ப்பும், உற்ோகமும், பரபரப்பு மின்னியல் பாிமாற்றங்களும், ஆண்களின் 

கலக்கத்டத அதிகாித்துக் மகாண்டிருந்தது. என்னமவன்று முழுடமயாய்த் மதாிந்துக்மகாள்ள 

முடியாவிடினும், மபண்கள் தங்களுக்கு எதிராய் ஏததா ஒரு வியூகம் வகுத்து மநருங்கிவிட்ைதாக மதாிந்தது 

அவர்களுக்கு. இருப்பினும் யுகம் யுகமாய்த் தங்கடள எதுவும் மேய்ய முடியாத மபண்ணினம் இப்மபாழுது 

மட்டும் மபாிதாய் என்ன மேய்து விை முடியும் என்ற வழக்கமான இறுமாப்பும் தேர்ந்தத இருந்தது. 

 

  பாஒம மகுதீஆ பற்றி உங்களுக்கு என்னமவன்று விளக்கதவ இல்டலதய! அது தான் பாலின ஒழுங்கு 

முடற மற்றும் மக்கள் குடற தீர்ப்பு ஆடணயம். பாஒம மகுதீஆ என்று ஒரு மந்திரச் மோல் தபால் 

உச்ோித்துக் மகாண்டு அதன் இறுதி தீர்ப்புக்காகத் தான் காத்துக் கிைக்கிறார்கள் அடனத்துலகப் 

மபண்களும். 

 

  காலம் காலமாய் மபண்கள் தங்கள் வாதங்கடளயும், நியாயங்கடளயும் ஆடணயத்தின் முன் டவத்து 

விட்ைனர். மபண்கள் டவத்த வாதங்கள் ஆண் வர்க்கத்டதத் திடகக்கதவ டவத்து விட்ைது. ஆம்... மகளிர் 

தங்கள் தரப்டப வலிடமப் படுத்த எடுத்துக் காட்டிய உதாரணங்கள் அவ்வளவு வலு மிகுந்த ோன்றுகள் 

மட்டுமல்ல, வலி மிகுந்த ோன்றுகளும் கூை.  
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  இருபதாம் நூற்றண்டுகள் வடர மகாண்ைாைப்பட்ை காடள மாடுகளின் நிடல இருபத்திதயாராம் 

நூற்றாண்டு மதாைக்கத்திதலதய எப்படி தடலகீழாய் மாறிவிட்ைமதன அவர்கள் எடுத்துடரத்த தபாது 

ஆடணயத்தின் தடலவதர வாயடைத்துப் தபானது உண்டம. 

 

  அப்படி என்ன தான் அவர்கள் மோன்னார்கள் என்பது தாதன உங்களுக்குத் மதாிய தவண்டும்.  

 

  உலக நாடுகள் கிராமங்களாய் நிடறந்திருந்ததபாது வீடுகள் அடனத்திலும் மதாழுவங்கள் 

நிடறந்திருந்தன. பசுக்கள் பால் மகாடுப்பதும், இனம் மபருக்குவதுமாய் தங்கள் பணிடய, மேய்ய, காடள 

மாடுகள் உழவுத் மதாழில், வண்டி இழுத்தல் என்று தங்கள் பணிடயச் மேய்தன. கிராமங்கள் மதாடலந்தன, 

விவோயம் நலிந்தது, தமாட்ைார் வாகனங்கள் மபருகின. காடள மாடுகளின் ததடவ குடறந்து தபானது. 

பசுக்கள் கருத்தாிக்கவும் ேிடன ஊேி தபாடும் காலம் வந்தது. பாவம்... அதற்கும் காடளகளின் 

ததடவயற்றுப் தபானது.அவற்டற டவத்துக் மகாண்டு மனிதர்கள் என்ன தான் மேய்வார்கள்? அவிழ்த்து 

விரட்ைப் பட்ை காடளகள் ததடுவாாின்றி படே ஒட்டிய தாள்கடளத் தின்று மநடுஞ்ோடலகளில் அடலந்து 

திாிந்தன. 

 

  பாஒம மகுதீஆ தடலவருக்கு இததா மநஞ்டே அடைத்தது. அவரும் ஆணினத்தின் பிரதிநிதி அல்லவா! தன் 

இறுகிப் தபான முகத்தில் வழிந்ததாடிய வியர்டவடய அழுந்தத் துடைத்து, மூச்டே இழுத்து விட்டு தன்டன 

ஆசுவாேப் படுத்திக் மகாள்ள முயன்றார்.  

 

  இப்மபாழுது என்ன தான் மோல்ல வருகிறீர்கள்? என்ற அவாிைம் ஒரு புன்முறுவலுைன் மதாைர்ந்தனர் 

மபண்களின் பிரதிநிதிகள்.தவட்டையாடிய கற்கால ஆண்கள், விவோயம், மதாழில்துடறமயன்று  பாிணாம 

வளர்ச்ேி அடைந்தனர். ஈன்று புறந்தருதல்  எந்தடலக்கைதன என்று தன் கைடம மேய்து குடும்பம் தபணிய 

மபண்கள் ஆணுக்கிங்தக மபண் இடளப்பில்டல என ோி நிகர் ேமானமாய் கல்வி கற்றாள். தன்னால் 

எதுவும் முடியுமமன தன்டன தமம்படுத்திக்மகாண்ைாள். மவளியிலும் தவடலக்குச் மேன்று 

மபாருளீட்டினாள்.  

 

  ஆனால் மேன்ற நூற்றாண்டு தபாலதவ மபாருடள மட்டுதம ஈட்டிக் மகாண்டிருந்த ஆணினம் எங்கடளத் 

தங்களின் டகப்பாடவயாகதவ இன்று வடர எண்ணுகிறது. வரதட்ேடன, ேபலம், ேந்ததகம், துதராகம், 

வன்முடற எனத் மதாைர்ந்தன ஆணினத்தின் மகாடுடமகள்.  காலம் காலமாய் மபட்டைப் புலம்பல்கள் என 

உலகதம அறிந்த கடத தாதன, இடத இன்னும் விளக்க என்ன இருக்கிறது என்றதபாது இவ்வளவு தநரம் 

மபாறி பறந்த தபச்ேில் ஒரு ஆதங்கம் அடிதயாடியது. 

 

  ஒரு மபருமூச்சுைன் மதாைர்ந்த மபண்கள் பிரதிநிதிகள், எங்களின் இந்தப் மபருமூச்சுகள் கைந்த 

காலங்கதளாடு முடியட்டும்.  மபண்கள் நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்தைாம். இந்த ஆண்கதள 

எங்களுக்கு தவண்ைாம் என்ற மபண்கள் தரப்டப அதிர்ச்ேியுைன் ஏமறடுத்த ஆடணயத்தின் தடலவர், 

தங்களிைமும் ோியான வாதங்கள் இருப்பதாய் எண்ணிய படி ஆண்களின் தரப்டப முன் டவக்க 

மதாைங்கினார்.  
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  உங்கள் கூற்றுகளில் உண்டம இருக்கலாம். ஆனால் இரண்ைாயிரம் வருைம் பழக்கங்கடள ஒதரயடியாய் 

ஆண்களால் மாற்றிக்மகாள்ள முடியாது என்படதயும் நீங்கள் புாிந்துக்மகாள்ள தவண்டும் என்றார். 

அதிலுள்ள நியாயத்டத ஏற்றுக் மகாண்ை மபண்கள், நீங்கள் மோல்வடத நாங்களும் ஒப்புக்மகாள்கிதறாம். 

இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு கால அவகாேம் கூை எடுத்துக்மகாள்ளட்டும். இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளாய் 

மபண்கடள தவடலக்கு அனுப்பாத ஆண்கள் இன்று அடத உைனடியாக ஏற்றுக்மகாள்ள முடியும்தபாது 

தங்கடள மாற்றிக் மகாள்ளவும் முடியும் தாதன என்ற விவாதங்கதளாடு தீர்ப்புக்காக ஒரு நூற்றாண்டு 

காத்திருப்பதாக ஒப்புதல் மகாடுத்தது மபண்கள் தரப்பு. இததா, ஆண்டுகள் உருண்தைாை அந்த நாளும் 

வந்து தேர்ந்தது இருபத்து இரண்ைாம் நூற்றாண்டின் முதல் நாளாக. 

 

  ஆண்களும் எவ்வளதவா தங்கடள மாற்றிக் மகாண்டிருக்கிறார்கள். மடனவிக்கு உதவுகிறார்கள். 

பிள்டளகடள கவனிக்கிறார்கள். மபண்களுக்கு தபாதிய சுதந்திரம் மகாடுத்திருக்கிறார்கள் என்று ஆணயத் 

தடலவர் வாய் மூடுவதற்குள் மபண்கள் தரப்பு எகிறியது. மபாறுத்தது தபாதும் என மபாங்கி 

எழுந்தது.இருபத்து இரண்ைாம் நூற்றாண்தை வந்தாலும் இந்த ஆண்கள் மன நிடலயில் மாற்றம் வரப் 

தபாவதத இல்டல. அதத படழய பல்லவி. 

 

  இடத தான் நாங்கள் வண்டமயாக கண்டிக்கிதறாம்.பிள்டளகமளன்றால் இருவருக்கும் மபாது தாதன. 

அது என்ன மடனவிக்கு உதவுகிறார்கள் எனும் தபாதத மபண்கள் தரப்பில் சூடு ஏறியிருந்தது. நாங்கள் 

மேய்வது கைடம... அவர்கள் மேய்தால் உதவியா?  எங்களின் சுதந்திரம் இவர்கள் மகாடுப்பதாய் இருப்பது 

தான் அடிடமத்தனத்தின் ஆணி தவதர.  

 

  ஏததா மோல்ல முயன்ற தடலவடர முந்திக்மகாண்டு, இன்டறய மபண்கள் என்ன அந்தக்காலப் மபண்கள் 

தபாலவா இருக்கிறார்கள்? ஆண் மேய்யும் அத்தடனத் தவறுகடளயும் மபண்களும் தாதன மேய்கிறார்கள் 

என பட்டியலிைத் தாதன வருகிறீர்கள்.மறுப்பதற்கில்டல. ஆணுக்மகதிராய் தன் எதிர்ப்புகடளக் காட்ைத் 

துவங்கிய மபண்கள், தனக்கான தகையங்கடளதய ஆணுக்மகதிரான ஆயுதங்களாய் பயன்படுத்தத் 

துவங்கியிருப்பது தான் எம் இனத்டதயுதம கலவரப்படுத்தத் துவங்கியிருக்கிறது.தனித்து வாழ்தல், 

தாய்டமடயத் தவிர்த்தல்,கலாச்ோரமுடறதகடுகள் என மாறிவரும் மபண்களின் தபாக்கு இன்னும் 

அதிகாித்து, அது மதாைருமானால் அது இன்னும் தமாேமான விடளவுகடளதய ஏற்படுத்தும். உலகம் 

அழிந்து தபாவதற்கு தவறு ஏதும் பிரளயங்கள் வராமதலதய அது நைந்து விடும்.விகிதாச்ோர அடிப்படையில் 

இப்தபாக்கு குடறவாக இருக்கும்தபாதத தாமதமின்றி ஏததனும் ஒரு திைமான முடிடவ நாங்கள் எடுக்க 

தவண்டியது காலத்தின் கட்ைாயம் ஆகிவிட்ைது. 

 

 

  ஆணயத் தடலவர் சுதாாித்தார். அைக்கப் பட்டிருந்த எாிமடலயின் குழம்பு எந்தநரமும் தன் மீது ேிதறும் 

அபாயம் அவடரயும் மிரட்டியது. இரண்ைாயிரம் ஆண்டு மபண்ணிய அைக்குமுடற அவாிைமும் இருப்பதாய் 

மபண்கள் தன்டனயும் ஒரு வழி ஆக்கிவிடுவார்கதள. 
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  உங்கள் தகாபம் முற்றிலும் நியாயமானதத. ஆண் வர்க்கத்துக்கு நான் அறிவுறுத்துகிதறன். நீங்கள் 

மோல்வது தபால் அவர்கள் ததடவயில்டலமயன ஒதுக்கி விட்ைால் இந்த உலகம் எப்படி இயங்கும்? 

பணிந்து வந்து ேமாதானம் தபேினார்.  

 

  காதலும், காமமுமற்ற உலகம் ோத்தியமா? இரு தரப்புக்கும் இது மபாதுவல்லவா என்றவடர இடைமறித்த 

மபண்கள் தரப்பு, எவ்வளதவா புரட்ேியாளர்கள் எடத எடததயா இழந்துள்ளனர். எங்கள் இனத்தின் 

உாிடமக்காக நாங்கள் இவற்டறத் தியாகம் மேய்யவும் தயார். அதத ேமயம் இது ஆணுக்கான 

தண்ைடனயும் கூை.  

 

  உலகியல் சுழற்ேிக்கு ேந்ததிகள் உருவாக தவண்ைாமா? என்ற ஆணயத் தடலவாின் குரல் மகஞ்ேலாக 

மாறியிருந்தது. 

 

  இவ்வளவு தயாேிக்கிற நாங்கள் அடத தயாேிக்க மாட்தைாமா.தடலமுடற சுழற்ேிடய நாங்கள் துண்ைாை 

மாட்தைாம்.கருப்டப எங்களிைம் உள்ளது.உயிரணுக்கள் தானமாய்ப் மபற்று ேந்ததி உருவாக்கலாம் என 

முதலில் நிடனத்ததாம். அதற்கும் தானம் தர ஆண்கள் தவண்டுமல்லவா.இந்த ஆண்கள் ேகவாேதம 

தவண்ைாம். க்தளானிங் நகமலடுப்பில்,  எங்கள் திசுக்களிலிருந்து எங்கடளதய உருவாக்கம் மேய்து ேந்ததி 

வளர்ப்தபாம் என்ற மபண்களின் குரலில் மதாிந்த தீவிரம் தடலவாின் உைம்பில் ஒரு நடுக்கத்டத 

உண்ைாக்க ஆரம்பித்தது. 

 

  தவறு வழியில்டல.இவர்கள் தகாாிக்டககடள ஏற்றுக்மகாண்தை ஆக தவண்டும். இல்டலமயனில் 

இப்புரட்ேியாளர்கள் தம் பதவிடயப் பறித்து விட்டு, தங்கள் தீர்ப்டப எழுதும் காலம் வந்து விட்ை 

உண்டமயும் அவருக்குத் மதாிந்தத இருந்தது. 

 

  இந்த உலகத்திலுள்ள ஆண்கடள, தான் உட்பை, என்ன மேய்வது? தபனாவால் மநற்றிடய ததய்த்துக் 

மகாண்டிருந்த அவர் கண்களில் லாாிகளில் ஏற்றி மேல்லப்பட்ை அடிமாடுகளின் முகங்கள் ஆண் 

முகங்களாய் மதாிந்து அவடர மிரட்டியது. தன்டன உதறிக்மகாண்ைவடர மபண்கள் தரப்பு கடைேியாய் 

இன்னும் ஒரு தகாாிக்டக... என கவனம் ஈர்த்தது. 

 

  நாங்கள் எங்கள் பிள்டளகடள நல்ல முடறயில் வளர்க்கவும், இடையூறின்றி எங்கள் பணிகளில் கவனம் 

மேலுத்தவும் இந்த ஆண்களால் எங்கள் இனத்திற்கு பாலியல் மதால்டல வராமல் இருக்க தவண்டும். 

எனதவ... 

 

  முடிக்கும் முன்தப மூர்ச்டேயாகியிருந்தார் 01-01- 2100 அன்று இறுதித் தீர்ப்டப மவளியிை தவண்டிய 

பாஒம மகுதீஆவின் தடலவர். 
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  கால்கள் கட்ைப்பட்டு, ேில மனிதர்களின் அழுத்தப்பிடியில், கீதழ கிைத்தியிருந்த காடளயின் வலிமிகு 

கதறல் அவர் மண்டைக்குள் மின்னலாய் மவட்டிச் மேன்றது. 

  

  

 

 

(957 மோற்கள்) 


