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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (35)

35. ெச�வி �லிகளா� கட%த.ப�வத�/ ��ன� இ2தியாக எ�ைன3 ச4தி%தா�!

நா) 1991 �ச�ப� 26� திகதி �லிகள2) �லனாBC� ப�வ�னரா� கட,த�ப�D Eமா� இர/D வார�க* வைரதா) கழி
<*ள ேபா<�,
இ<வைர அவ�கள2) G)H பாய தா�;தI�;� சிலசில சிறிய தா�;தI�க� உ*ளாகிவ��ேட). இ�ெபாK< ெச�வ�5டனான
ெதாட�கைள அறி5� ெபா��D தா�;தI�;*ளாகி5*ேள). இ)L� இ�ப� எ,தைன எ,தைனேயா?

கா
தி  எ)ன வ�டய,ைத மனதி� ைவ,<�ெகா/D ெச�வ��;� என�;மிைடய�லான ெதாட�� ப�றி� ேக�கிறா) என என�;
வ�ள�கவ��ைல.  ெச�வ�5�  நாL�  ஒேர  அரசிய�  அண�ையO  ேச�
தவ�கள2�ைல.  ஆனா�  அரசிய�  PதியாகC�  தன2�ப�ட
�ைறய�I� ேநச உறC இ�
த<. (அ�ெபாK< �ெளா� இய�க,தி) தள� ெபாH�பாளராகC�, ெச�வ�ய�) காதலராகC� இ�
த,
த�ெபாK< ப�ரா)சி� வா4
< வ�� அேசா�;டL� - ேயாக) க/ண�,< - Sட என�; ந�ல ந�� இ�
த<)

ெச�வ�  �ெளா�  இய�க,தி)  மகள2�  ப�வ��  த:வ�ரமாகC�  அ��பண��;�டL�  ேவைல  ெசBத  யா4.
ப�கைல�கழக மாணவ�. அவ�ட) கலா எ)ெறா� இ)ெனா� மாணவ�5� இைண
< ேவைல ெசBதா�. (அவ�
இ�ெபாK< அC$திேரலியாவ�� இ��கிறா� என நிைன�கிேற)) அேதேபால ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ� மகள2� அண�ய��
அVசலி,  அ�ப�கா  எ)ற  மாணவ�க*  ��கிய  ெபாH�ப��  இ�
தன�.  (ப�)ன�  அVசலி5�  அ�ப�காC�
�ைறேய அேத இய�க,தி� ��கிய ெபாH��கள2லி�
த ேஜ�$, இள�ேகா ஆகிேயாைர, தி�மண� ெசB<
ெகா/டன�) �லிகள2) மகள2� அண�ய�I� சில ப�கைல�கழக மாணவ�க* இ�
தன�. இவ�க* எ�ேலா�ேம
ப�கைல�கழக,<�; �)னாI*ள என< கைட�; வ
< எ)Lட) அ
நிேயா)யமாக உைரயா�O ெச�வ<
வழைம. அத�; அ�பா� அவ�கXட) என�;� வ�ேசடமான அரசிய� ெதாட��க* எ<C� இ��கவ��ைல.

ெச�வ�ைய� ெபாH,தவைர, நா) அவதான2,த வைரய�� தன< ம�கX�காக உ/ைமயான அ��பண���ட)
ஏதாவ< ெசBய ேவ/D� எ)ற ேந�ைமயான எ/ண,<ட) ெசய�ப�டவ�. வCன2யா மாவ�ட� ேசமமD
;�ேய�ற�  கிராம,தி)  ஒ�  சாதாரண  வ�வசாய�  ;D�ப,ைதO  ேசா
த  ஒ�வ�  எ)ற  காரண,தா�,
ெபா<வாக� கிராமிய  ம�கள2ட� காண�பD� ேந�ைமயான ெவள2�பைடயான த)ைம ெச�வ�ய�ட�� ஒ�

வ�ேசட ;ணா�சமாக இ�
தி��கலா� என எ/Zகிேற).

ஆர�ப,தி� தமி4 இைளஞ�கள2) ஆ5த� ேபாரா�ட� ஆர�பமான ேபா< �திய �லிக* எ)ற இய�கேம உ�வான<. இ< 1975� எம<
தமி4 ம�க* ஜனநாயக �)னண� உ�வான ப�)ன� உ�வான அைம�பா;�. ப��கால,தி� பரம ைவகளாக மாறிய ப�ரபாகரL�
உமா மேக$வரL� ஆர�ப,தி� இ
த �திய  �லிக* இய�க,திேலேய ஒ)றாகO  ெசய�ப�டவ�க*.  ப�)ன� ப�ரபாகர) தமிழ:ழ
வ�Dதைல� �லிக* இய�க,ைத5�, உமா மேக$வர) தமிழ:ழ ம�க* வ�Dதைல� கழக,ைத5� (�ெளா�) உ�வா�கி� ெகா/D
கீ5� பா��� ேபால ெசய�ப�டன�.  (தமிழ�கள2) G,த அரசிய� க�சிகளான தமி4 கா�கிர$ க�சி5� தமிழரE�க�சி5� 25
ஆ/Dக* ெசய�ப�ட< ேபால!)

�லிக* இய�க,ைத� ெபாH,தவைர ஆர�ப,தி� வட�கி) கைரேயார ம(னவ சGக ம�கள2டேம அவ�கX�; ஓரளC ெச�வா�;
இ�
த<. ஆனா� �ெளா� வட�கி) ெப��பா)ைமயான ேவளாள சGக� �த� தா4,த�ப�ட ம�க*வைர பரவலான ெச�வா�;
உ*ள ஒ� இய�கமாக இ�
த<.  வ)ன2�  ப�ரேதச,திI� �ெளா� இய�க� அதிய ெச�வா�;� ெப�றி�
த<.  ;றி�பாக அ�;
ச�தாய,தி) அ�நிைலய�� வா4
< வ
த இ
திய வம�சாவழி ம�கள2ட�� அ< ெச�வா�;� ெப�றி�
த<.

அ,<ட) �ெளா� ெவ;ஜன அைம��கைள5� ெகா/��
த<. அ< பால$த:ன வ�Dதைல இய�க�, இல�ைக - இ
திய இட<சா
இய�க�க* எ)பனவ�Hட) ெதாட��கைள� ெகாண��
ததா�, ஏகாதிப,திய எதி��� உண�ைவ5� ேசாசலிச அப�லாைசகைள5�
Sட  ;றி�ப��டளC  ெகா/��
த<.  இத)  காரணமாகேவ  நகர��ற�கள2�  இ�
த  ��ேபா�;  எ/ண�  ெகா/��
த  பல
�,திஜ:வ�கX�, கிராம��ற�கள2லி�
த ெச�வ� ேபா)றவ�கX�, தி�ைல ேபா)ற வHைமயான ;D�ப�கைளO ேச�
தவ�கX� 
�ெளா��� இைண
< ெகா*ள� காரணமாய��H.

ஆனா� ப�)ன� �ெளா� இய�க,<�;* ஏ�ப�ட க�,< ேமாத�கX� ப�ளCகX�, �லிகள2) தி�டமி�ட சதி நடவ��ைககX�
ேச�
< ெச�வ�, தி�ைல ேபா)ற பல ந�வ�க* அ
த இய�க,தி� இ�
< ஒ<�க ேவ/�ய +ழைல உ�வா�கிவ��ட<. அத) ச
ப�ைழகைள இ�; ஆராBவ< என< இ
த, ெதாட) ேநா�க�கX�; அ�பா�ப�ட<. ஆனா� ெச�வ� கட,த�ப�ட ேபா< �ெளா�
இய�க,திலி�
< த)ைன வ�ல�கி ைவ,<�ெகா/ட ஒ�வராக இ�
தைத நா) உHதிபட� Sற ��5�.

அ
த� காலக�ட,தி� ெச�வ�, தி�ைல, சிவரமண� (�)னதாக த�ெகாைல ெசB< ெகா/ட ெச�வ�ய�) ேதாழி5� சக மாணவ�5�)
ஆகிேயா� எ)Lட) அ��க� ச
தி�பவ�களாக இ�
ததா�, அவ�க* அரசியலி� ெகா/��
த மனநிைலைய நா) ந)கறிேவ).
(இ)H  ெச�வ��;  அVசலி�  S�ட�க*  நடா,தி  அரசிய�  ஆதாய�  ெபற  �ய�பவ�கள2�  சில�,  ெச�வ�ய�)  நிழIட)Sட
ெதாட�ப��லாதவ�க*  எ)ப<ட),  அவர<  ெகா*ைககXட)  ம�
<�;�  ஒ�Dறவ��லாதவ�க*  எ)பைத5�  நிைன�ைகய��,
ேவதைனதா) மிVEகிற<)

இ�ெபாK< ெச�வ� ப�றி கா
தி திaெரன வ�சா,த ேபா<, ெச�வ�5டனான என< கட
தகால நினCக* ெநVசி� நிழலா�ன.

ெச�வ�  �லிகளா�  கட,த�ப�ட  கைடசி  நிமிட,தி�;  �)ன�  அவைர  இHதியாகO  ச
தி,த  அவர<  ந/ப)  நா)தா)  என
நிைன�கிேற). அ
த, <)பமான நிக4C மனதி� இ)ன�� பாரமாக அK,<கிற<.

இ)ெனா� ப�கைல�கழக மாணவL� ெச�வ�ய�) ந/ப�கள2� ஒ�வ�மான மேனாகர) உ��ப�ராய�லி�
< தி���� வழிய��
�லிகளா� கட,த�ப�ட சிறி< ேநர,தி�, தி�ைல யா4.ப�கைல�கழக,தி) ப�)�ற ஒK�ைகய�� ைவ,<� கட,த�ப�டா�.  அ
த
ேநர,தி� ெச�வ� ப�கைல�கழக,தி� இ�
தா�. அவ�க* இ�வ�� கட,த�ப�டைத� ேக*வ�5�ற ெச�வ� மி;
த பத�ட,<ட)
இராமநாத)  வ :திய��  ப�கைல�கழக  மாணவ�க*  வ�Dதி�;  �)னா�  இ�
த  என<  கைட�;  உடன�யாக  வ
<  ேச�
தா�.
அ�ெபாK< அவ� மி;
த பத�ட,திலி�
தா�. ஏெனன2� மேனாகரL� தி�ைல5� கட,த�ப�ட< மா,திரமி)றி, அD,ததாக �லிக*
த)ைன5� கட,<வத�; வரலா� எ)ற அOசேம அத�;� காரண�.

ெச�வ� மேனாகரL� தி�ைல5� �லிகளா� கட,த�ப�ட தகவைலO எ)ன2ட� ெசா�லிவ��D, தா) த�கிய��
த அைற�;O ெச�ல
எ,தன2,தா�. அவ� ப�கைல�கழக,<�; அ�காைமய�� ஆ,தி+� வ :திய�� ஒ� வ :��� த�கிய��
தா�. அ
த�ப;தி தா4,த�ப�ட
ம�க* நிைற
த ஒ� ப;தி. �ெளா� இய�க,<�; அ
த� ப;திய�� கண�சமான ெச�வா�; இ�
த<. எனேவ அ�; ெச)H த�;வ<
தன�;� பா<கா�பான<, அ
த ம�க* �லிகள2டமி�
< த)ைன� பா<கா�பா�க* எ)ற திடமான ந�ப��ைக ெச�வ�ய�ட� இ�
த<.

ஆனா�  ெச�வ�ய�ன<  க�,தி�  என�;  ந�ப��ைக  இ��கவ��ைல.  ெபா<ம�கைள  <�பா�கிைய�  கா��  மிர�வ��D  �லிக*
ெச�வ�ைய இK,<O ெச�வ<,  �லிகைள�  ெபாH,தவைர  சிரமமான காயேமா  �<ைமயான  காயேமா  அ�ல எ)பைத  நா)
அறிேவ).  எனேவ அவர< அைற�;� ேபாவைத, தவ��,<, ேவH எ�காவ< பா<கா�பான இட,<�;O ெச)H த�காலிகமாக,
த�;�ப�5�, அத)ப�)ன� நிைலைமைய அவதான2,< அD,த க�ட நடவ��ைகைய ேம�ெகா*ளலா� எனC� அவட� Sறிேன).
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ஆனா� ெச�வ� அ�ேபாதி�
த பத�டமான மனநிைலய��, என< ஆேலாசைனைய ெபதாக ஏ�கவ��ைல. தன< அைற�;O ெச)H
அ�;*ள ம�கXட) இ��ப< தன�;� SDதலான பா<கா�பாக இ��;� என அவ� எ/Zவ< ெத
த<. அத)ப�)ன� அவ�
எ)ன2ட� வ�ைடெப�H� ெகா/D தன< அைறைய ேநா�கிO ெச)Hவ��டா�.

அவ� ேபான ப�)ன�� என< மன� அைல�கழி
த வ/ணேம இ�
த<.  மிகC� கவைலயாகC� இ�
த<.  நிOசயமாக �லிக*
ெச�வ�ைய� ப��,<வ�Dவா�க* என என< மன< ெசா�லிய<. அவைர எ8வழிய�ேலL� கா�பா�ற ��யவ��ைலேய எ)H மன
ஆத�கமாகC�  இ�
த<.  அேதேநர,தி�  அD,< �லிகள2)  இல�;  எ)ைன�  ேபா)றவ�களாக  இ��;ேமா  எ)ற  ச
ேதக��
இைடய�ைடேய தைலகா��ய<.

நா) எதி�பா�,தப�ேய ெச�வ� தன< அைற�;O ெச)ற சிறி< ேநர,தி� �லிக* அ�; வ
< அவைர� ப��,<O ெச)றதாக, அவ�
த�கிய��
த வ :��) ெப/ப�*ைள ஒ�வ� எ)ன2ட�வ
< கவைல5ட) Sறிவ��DO ெச)றா�. எ�லா� ��
<வ��ட<.

ெச�வ�ைய5� தி�ைலைய5� ேநா�கி சில ெக�ட Õகிரக�க*’ நக�
< வ�கி)றன எ)ற ஒ�வ�தமான
�)னOச உண�C அவ�கX�;� இ�
< வ
தைத நா) அறிேவ). ஆனா� அவ�க* அைத� பார�ரமாக
எD�க,  தவறிவ��டன�.  அவ�க*  தைல�;  இ�ெபாK<  வ
<*ள  அபாய�  யா4.ப�கைல�கழக,தி�
இ�
< ெசய�ப�ட ÕகலாOசார� ;K’ கால,திேலேய �ைளவ����
த<.

அ
த�  கலாOசார�  ;Kேவ  Õம/  Eம
த  ேமன2ய�’  நாடக,ைத  வட�கி)  ப��ெதா��ெய�;�
அர�ேக�றிய<. அ
த நாடக,ைத ெநறியா*ைக ெசBத �லிகள2) த:வ�ர ஆதரவாள� க
ைதயா சித�பரநாத)
(தமி4 ேதசிய� S�டைம�ப�� �லிகளா� சிபா�E ெசBய�ப�D பாராXம)ற உH�ப�னராக இ�
த ப,மின2
சித�பரநாதன2)  கணவ�)  இ)H�  யா4.ப�கைல�கழக  நாடக  வ�Cைரயாளராக  இ��கி)றா�  என

நிைன�கி)ேற).  ஒ�கால,தி�  என<�  ெச�வ�,  தி�ைல  ேபா)றவ�கள2ன<�  ந�ல  ந/பராக  இ�
த  சித�பரநாதLட),
ெச�வ��;� தி�ைல�;� ஏ�ப�ட �Hக� நிைலேய, அவ�கள< இ
த அவல நிைல�;� காரண� எ)ற அப��ப�ராய�, எ)ைன�
ேபா)ற பல��; உ/D. அ<ப�றி� ப�)ன� எK<ேவ).

ஆனா� கா
தி  இ�ெபாK<  ேக�;�  ெச�வ�ய�)  க�த�  ெகா/D  ெச�I� ப�ேயானாக  நா)  Õஇ�
த’தி�;�,  நட
<  ��
த
கலாOசார� ;K வ�வகார�கX�;� ஏதாவ< ெதாட�� இ��;மாக எ)H எ)னா� அLமான2�க ��யவ��ைல.

கா
தி  என�;  அ�,<  ஓB
த  ப�)ன�  எ)ைன  ேநா�கி,  Ôெச�வ�5�  தி�ைல5�  தாற  க�த�கைள  ெகாK�ப�ைல  ஆ��;
அL�ப�றன2? உ*ளைதO ெசா� அ�ல< அவ�கைட வாயாைல ெசா�ல ைவ�ப). அ<�;� ப�ற< ந: உய�ேராைட இ��கமா�டாB”

என எOச,தா).

அத�;� ப�ற;தா) தி�ைல எ)ன2டமி�
< ஒ��ைற எD,<O ெச)ற க�த� ஒ)H என< ஞாபக,<�; வ
த<.
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