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�ெளா� ஒ� 	
ேபாகான இயக�, அ� 
	
ேபாகான ெகா�ைககைள ெகா����த�. எ�� 
எவராவ� ெசா�னா! அவ" ஒ�றி! 	
ேபா% 
எ�பத
% அ"&த� ெத'யாதவராக இ�(பா". அ!ல� 
யா*(பாண சாதி அைம(� எ(ேபா�� தக"�� 
ேபாகாம! கா(பா
ற(பட ேவ�.� எ�பதி! அகைற 
ெகா�ட ஒ� சாதிமானாக இ�(பா". 
 

1970களி! தமி* இைளஞ"க� ஆ2த( ேபாரா�ட&தி! 
அ�ெய.&� ைவ&த கால&தி! தமிழ4ழ ேகா'ைக 
உ�வா%வத
கான பிரதான காரணியாக தர(ப.&த!, 

ெகா�ைக 	�ைவக(ப�ட�. அதாவ� தமி* 
இைளஞ"க7ைடய உய" க!வி வா8(� 
பறிக(ப�டதா! அவ"க� ஆ2த� ஏ��� நிைல%& 
த�ள(ப�டா"க� எ��� ெசா!ல(ப�ட�.  

 

உ�ைமயி! க!வி உ'ைம எ�ப� மகளி� 
அ�(பைட உ'ைமகளி! ஒ��தா�. அ�த அ�(பைட 
உ'ைமகளி! பாரப�ச� கா�ட(ப.� ேபா� 
அத
ெகதிராக கிள"�ெத;வ� எ�ப�� 
நியாயமான�தா�. ஆனா! யா*(பாண ச<க 
அைம(ைப( ெபா�&தவைர 1980களி� பி
ப%திவைர 
உய" க!வி எ�ப� ஒ�.ெமா&தமான தமி* ச<க 
அைம(பி� நலைன ேநாகமாக ெகா�டதாக 
இ�கவி!ைல. மாறாக ச<க அ�த=�%� 
வரத�சைன%மான அள>ேகாலாகேவ அ� இ��த�. 

அதாவ� ஒ� ைவ&தியராகேவா, 
ெபாறியியலாளராகேவா ஆவெத�ப� நம� ச<க&தி
% 
ேசைவ ெச8வத
காக இ�கவி!ைல. ெகா;&த 
சீதன&�ட� சாதி அ�த=� பா"&� தி�மண� ெச8� 
ெகா�வத
%� அ�த சீதன(பண&ைத ெகா�. 
ல�டனி! ெச�� %�ேய�� ல�ட� கனைவ2� 
ம�.ேம அ� அ�(பைடயாக ெகா����த�.  

 

ஒ� சில" இ�% விதிவிலகாக இ�கலா�. ஆனா! 
ெப��பாலானவ"க� த@கள� உய" க!விைய 
ல�ட� கன>கான அ�(பைட& த%தியாகேவ 
பா"&தா"க� எ�பேத உ�ைம. 

 

யா*(பாண ச<க அைம(ைப( ெபா�&தவைர 30 
வ 4தமானவ"க� கட
ெதாழிைல ஆதாரமாக ெகா�ட 
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மீனவ"க�. 31 சதவ 4தமானவ"க� ெதாழி! Bதியாக>�, 

ச<க Bதியாக>� ஒ.%	ைற% உ�ளான 
தா*&த(ப�ட மக�. 24 சதவ 4தமானவ"க� சி� 
விவசாய�, சி� வியாபார�, சாதாரண தர&திலான அரC 
ஊழிய� எ�பவ
றி! ஈ.ப�ட ந.&தர வ";க&தின". 
மி%தி 15 வ 4தமானவ"க� ம�.ேம க!விைய த@கள� 
ச<க அ�த=ைத உய"&�வத
%� அத� <ல� 
யா*(பாண சாதிய ச<க அைம(� தக"�� ேபாகாம! 
பா"(பத
%மான <லதனமாக( பய�ப.&தியவ"க�, 

யா*(பாண இராFசிய&தி� கைடசி ம�னனான 
ச@கிலியைன ேபா"&�ேகய" வ 4*&தி யா*(பாண 
அரைச ைக(ப
றிய ேபா� அவ"க7% நில பாவைட 
வி'&� வரேவ
ற கால� 	த! பி'&தானிய 
எஜமான"க� த@க7ைடய நலHகாக உ�வாகிய 
ஒ
ைற ஆ�சி எ�ற சிறில@கா சிைற%� தமிழ4ழ 
ேதச&ைத அைட&த ேபா� த@க7ைடய இல�சிய 
கனவான ல�ட� கன>காக>�, ெத�னில@ைகயி! 
இ��த த@கள� ெசா&�க7காக>� மா�சிைம 
த@கிய பி'&தானிய மகாராணிைய எதி"க வி��பாம! 
அத
% ஒ&�ைழ&� ச�மத	� ெத'வி&� 
	த
ெகா�. இவ"கேள யா*(பாண ச<க 
அைம(பின� ம�.ம!ல ஒ�.ெமா&தமான ச<க 
அைம(பின�� தைலவ"க� எ�� 	�I�ெகா�. 
உலா வ�தா"க�. 

 

1947 ெப(ரவ' 4� நா� பி'&தானிய எஜமா� இல@ைக& 
த4ைவவி�. ேபானேபா� இவ"க7% ல�ட� 
கனேவா. �திய கனெவா�ைற2� உ�வாகி& 
த��வி�.( ேபானா�. அ�தா� பாரா7ம�ற 
நா
காலி கன>. இ�த நா
காலி எ�ப� சிைற%� 
அைடக(ப�ட தமிழ4ழ ேதச&ைத காவ! �'2� 
அ�ைம நா
காலி எ�பைத மைற&� தமிமீழ 
மக7% விேமாசன� ெப
�& தர(ேபாகி�ற உ'ைம 
நா
காலியாக இவ"க� கபட&தனமாக( ெபா8 
ெசா�னா"க�. தா@க� இ�த நா
காலிகைள 
அைடவத
%� அத� <ல� த@கள� பி'ைவF 
சா"�தவ"கள� நலைன( ேபJவத
%� 
ஒ�.ெமா&தமான தமிழ4ழ மகைள இவ"க� 
ப�க
களாக( பய�ப.&தினா"க�. 

 

 

உ�ைமயி! தர(ப.&த! ச�ட� 
ெகா�.வர(ப.வத
% 	�ேப கிழகிK� வடகி� 
எ!ைல(�ற@களிK� தி�டமி�ட சி@கள 
%�ேய
ற@க� <ல� தமி* மகள� பார�ப'ய 
பிரேதச� அபக'க(ப�ட�. இ&தைகய சி@கள 
%�ேய
ற@க� <ல	� �'த மகாவலி அபிவி�&தி& 
தி�ட� எ�ற ேபா"ைவயி! தமி* விவசாயிகளி� 
நில&தி! பா8�த மகாவலி ந4ைர திைச தி�(பி �திதாக 
உ�வாகிய சி@கள %�யி�(� விவசாயிக7% 
வழ@கியத� <ல	� பர�பைர பர�பைரயாக தம� 
ெசா�த நில&தி! விவசாய� ெச8� வ�த தமி* 
விவசாயிகளின� (விவசாய) ெதாழி! உ'ைம 
பறிக(ப�ட�. 	!ைல&த4>, மணலா� 	த
ெகா�. 
அ�பாைறவைர தி�டமி�ட சிஙகள மீனவ 
%�ேய
ற@கைள உ�வாகியத� <ல	� 
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தமிழ4ழ&தி� கட
பர(�Mட சிறில@கா அரசா! 
ஆகிரமி(� ெச8ய(ப�ட�. காலகாலமாக 
இ(பிரேதச&தி! மீ�பி�& ெதாழிலி! ஈ.ப�. வ�த 
தமி* மீனவ"களி� மீ�பி�%� உ'ைம 
ம�க(ப�ட�. தமி* ம� பறிக(ப�டேபா� 
பர��ப�ட தமி* மகளி� வா*>கான உ'ைம 
பறிக(ப�ட ேபா� இவ"க� தமிழ4ழ ேதசிய� ப
றிேயா, 
தமிழ4ழ� ப
றிேயா கைதகவி!ைல. மாறாக 
தர(ப.&த! இவ"கள� ல�ட� கனவி! ைகைய 
ைவ&த ேபா� இவ"க� கிள"�ெத;�தா"க�. 

அைட�தா! தமிழ4ழ�, இ!ைலேய! C.கா.; ெச8� 
	�(ேபா� இ!ைலேய! ெச&� ம�ேவா� 
எ�ெற!லா� வ 4ர	ழக� ெச8தா"க�. உ�ைமயி! 
இ� Mட ஒ�வைக ேமாச�தா�. 

 

இவ"கள� அதாவ� இ�த ேம�.%� தமி* 
%;கள� தமிழ4ழ ேகாச� எ�ப� 	�� 
வா%Fசீ�ைட ைவ&� சிறில@கா அரCட� ேபர� 
ேபசியைத( ேபால இ(ேபா� ெகாNச ஆ2த&ைத 
ைவ&� ெகா�. வி.தைல(�லிகைள ;கா�� 
ெகா.(பதாக Mறி சKைகக7காக ேபர� ேபCவைத 
ேநாகமாக ெகா�டேத அ�றி உ�ைமயான தமிழ4ழ 
இல�சிய&ைத அ�(பைடயாக ெகா�டதி!ைல. இ� 
சிறில@கா அரCேக ெத'2�.  

 

ஒ� சமய� அ&�ல&	தலி உமாமேக=வரHட� 
ேபசிய ேபா� நா@க� உ@கைள(ப
றி 
கவைல(ப.வதி!ைல. ஏென�றா! ந4@க� யா*(பாண 
ச<க அைம(பி� ேம! ம�ட&தி! இ��� வ�தவ"க�. 

ந4@க� எ(ேபா�� சமரச&தி
% வ�வ 4"க� எ�ப� 
எமக& ெத'2�. எ@கள� கவைலெய!லா� 
பிரபாகரைன( ப
றி&தா�. ஏேன�றா! அவ" உ@கைள( 
ேபா! அ
ப சKைகக7காக மாறிவி.பவ" அ!ல. 

பர��ப�ட மகளி� �யர@கைள( �'�� ெகா�டவ" 
எ�� %றி(பி�டா". 
உ�ைமயி! த@க� பி�ைள 10வ� ப�&தாேல ேபா�� 
எ�� நிைன%� மீனவ"கள%�, 

மரேம�பவ"க7%�, பைறேமள� அ�(பவ"க7%�, 

�ணி ேதா8(பவ"க7%�, ேதா�� ேவைல 
ெச8பவ"க7%� தர(ப.&த! ஒ��� பாதி(ைப 
ெகா.கவி!ைல. ம�J� கட
பர(�� 
பறிக(ப.வ�� ெதாழி! ெச82� உ'ைம 
ம�க(ப.வ�� தா� அவ"க� 	க@ெகா�ட 
உடன�( பிரFசிைன. 

 

ல�ட� கனவாள"கைள( ெபா�&தவைர ம�J� 
கடK� பறிக(ப.வ��, ெதாழி! ெச82� உ'ைம 
ம�க(ப.வ�� அவ"க7% ச�ம�தமி!லாத 
விடய@க�. அவ"கைள( ெபா�&தவைர ப�ட�, பதவி. 
அ�த=�, சாதி( ெப�ைம, %ல( ெப�ைம, பண( 
ெப�ைம இைவக� பாதி(��ளாகாம! இ��தா! ச'. 

 

இ&தைகய பி�னணியி! ஆ2த( ேபாரா�ட� 
உ�ெவ.&த ேபா� உ�(ெப
ற தைலவ"களி! த@க� 
பி'விலி��� வ�த உமாமேக=வர� இவ"க7% 
ந�பிைக ந�ச&திரமாக ெத'�தா". உமாமேக=வரைன 
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பல(ப.&�வத� <ல� த@க7ைடய சாதிய ச<க 
நல�கைள( பல(ப.&�வத
ெக�ேற இவ"க� 
ஆயிரகணகி! �ெளா� அைம(பி! ேச"�தா"க�. 

 

1983, 84 ப%தியி! யா*(பாண %டாநா��! 
எ@ெக!லா� சாதி அைம(� மிக இ�கமாக 
இ��தேதா, எ@ெக!லா� சாதிய அட%	ைற 
M"ைமயாக இ��தேதா அ�த இட@க� எ!லா� 
�ெளா��� ேகா�ைடகளாக இ��தன. தம� ெசா�தF 
சேகாதர"கேள சாதியி� ெபயரா! ஒ�கிைவ&த 
ஒ.கி ைவ&த பி'வினேர �ெளா��� 
அைம(பாள"களாக>�, ெபா�(பாள"களாக>� 
இ��தன". 
 

�ெளா��! இ��த இ�தF சாதிய கனவா�கைள 
இர�. விதமாக( பி'கலா�. ஒ�� த@கள� உட! 
பல&தி� <ல� வ�	ைற ெகா�. ம
றவ"கைள 
அடகியா�. பழக(ப�டவ"க�, இர�டாவ� 
த@கள� <ைள(பல&தி� <ல� மிக& தி�டமி�ட 
த�திரமாக ம
றவ"கைள அடகியா�. 
பழக(ப�டவ"க�. 

 

	தலாவ� பி'வின�% அரசிய! ஒ��� ெத'யா�. 

எ(ேபா�� சாகாச@க� ெச8� ெகா���க ேவ�.�. 

ம
றவ"கைள அதிகார� ெச8� ெகா���க 
ேவ�.�. சக ேதாழ"க� ம&தியிK�, ச<க&திK� 
தா@க� ஹ4ேரா (கதாநாயக") களாக இ�க ேவ�.� 
எ�� வி��பினா"க�. 

 

இர�டாவ� பி'வின" <ைளசாலிக� இவ"கள� 
<ைள எ�ப� ஏற&தாள பா"(பணிய <ைளதா�. 

இ�ைற%& த@கைள மாஸி�.களாக>�, மனித 
உ'ைமவாதிகளாக>� ெசா!லி ெகா�7� 
இவ"கைள ேக�டா! த@கைள பர�பைர மா"ஸிச 
வாதிகளாகF ெசா!வா"க�. �ெளா��
% வ�� ேபா� 
உ�ைமயி! இவ"க7%& ேதாழ" 	
ேபா%, 

பி
ேபா%, ஏகாதிப&திய�, 	தலாளி&�வ� ேபா�ற 
இ(ப� சில மா"ஸிச ெசா
க� தா� ெத'2�. 

�ெளா��
% வ�த பி�தா� இவ"க� மாஸிச&ைத 
க
க 	ைன�தா"க�. அ�>� இவ"க� 
க
றெத�னேவா பா"(பணிய <லா� Qசி 
ெம�M�ட(ப�ட இ�திய ெமாட! மாஸிச�தா�. 

மக� வி.தைல, மக� ஜனநாயக�, மக� 
ேபாரா�ட� எ�ெற!லா� ெகா�ைக வ%&� மக� 
மய@%�ப� மாஜாஜால பிரசார� ெச8த இவ"க� 
இ�த ெகா�ைககைள வ%(பத
% 	� 
�ெளா��ன�� அத� தைலவ" உமாமேக=வரன�� 
வ"க %ணா�ச� எ�ன எ�பைத ஒ� ேபா�� 
சி�தி&�( பா"கவி!ைல. ஏென�றா! இவ"க7% 
அ�த&ேதைவ இ�கவி!ைல. இவ"கள� அ�ைறய 
ேநாக� சமத"ம�, சம&�வ�, எ�ெற!லா� ேபசி 
மகைள �ெளா��� பக� இ;&� த@கள� சாதிய& 
தைலைமைய பல(ப.&தி த@கள� சாதிய நலைன தக 
ைவ&� ெகா�வ�தா�. 

 

எனேவ, இவ"க� 	தலி! த@கைள �ெளா��ன� 
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அைம(பாள"களாக>� பிரேதச( ெபா�(பாள"களாக>� 
நிைலநி�&தி ெகா�. த@க7% Mலி(பைடயாக 
இ��� ேபாரா.வத
ெக�� தா*&த(ப�ட ம
�� 
ம�னா", வ�னி, கிழ%, மாகாண@களி� பி�த@கிய 
பிரேதச@கைளF ேச"�த இைளஞ"கைள ஆ� மாத� 
பயி
சி, பயி
சி 	��தபி� ைகயி! ஆ2த�, ஆ2த� 
வ�த�� பர��ப�ட மக� ேபாரா�ட� எ�� 
கவ"Fசிகரமாக பிரசார� ெச8� பி�&�( பா"&தா"க�. 

 

இவ"கள� இ�த ஆ� பி�(ப� எ�ப� மைலயக& 
ேதா�ட&திேல ேவைல ெச8ய தமிழக&தி! 18� 19� 
R
றா��! பி'&தானிய"களி� ைகMலிக� 
ேம
ெகா�ட நடவ�ைக% ஒ(பான� 
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