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40. வைத �கா�-.� நிர�பி வழி0த ‘வி.ஐ.பி’-க�!

த:/டாைம�; எதிரான ேபாரா�ட கால,தி� ச�காைன உ�பட வட ப;திய�) சில கிராம�கள2�
சாதி  ெவறிய�க>�;�  தா4,த�ப�ட  ம�கள2)  ேபாராள2க>�;மிைடய��  பாய  ேமாத�
ச�பவ�க>� நிக4
தன. இ� ப�க,தி@� பல� ெகாைல5/ட <��பா�கிய நிைல5� ேதா)றிய<.
ச�காைனய��தா)  சாதி  ெவறிய�கள2)  ெவறியா�ட�  மிகA�  ேமாசமாக  இ�
த<.  அ�;
தா4,த�ப�ட ம�கள2) மரண ஊ�வல,தி� Cட சாதி ெவறிய�க* <�பா�கி� ப�ரேயாக� ெசDதன�.

இைவெய�லாவ�ைற5�  ெபாலிசா�  க/E�  காணாம�  இ�
தன�.  அ<மா,திரம�லாம�,
அடாவ�,தன� ெசDத சாதி  ெவறிய�கைள வ��Eவ��E,  தா4,த�ப�ட ம�க>�காக� ேபாரா�ய
இைளஞ�கைள ைக<ெசD< வ
< ெபாலி$ நிைலய,தி� ைவ,< அ�,< ெநா��கின�.  இதி�
அ�;  சா�ஜனாக�  கடைமயா�றிய  தாேமாதர�ப�*ைளேய  �)னண�ய��  நி)றா�.  அவ�  பல
தா4,த�ப�ட இைளஞாகள2) ெநIசி� தன< 1�$ காலா� ஏறி மிதி,ததி) காரணமாக, சில��;
இர,த  வா
தி  Cட  ஏ�ப�ட<.  அைத5�  வ�ட�  ேகவலமாக,  அவ�க*  தாக,தினா�  த/ண:�
ேக�டேபா< சிKந:ைர� ெகா/E வ
< அவ�கள< வாய�� பலவ
தமாக�  ப��கி  மி�க,தி@�
ேகவலமாக நட
< ெகா/டா�.

சாதி ெவறிய�கள2ன<� ெபாலிசான<� இ
த அடாவ�,தன�கைளெய�லா� அ
த, ெதா;திய�)
பாரா>ம)ற உK�ப�னரான அ.அமி�தலி�க�� அவர< தமிழரL� க�சி5�, தமிழ�கள2) இ)ெனா�
க�சியான தமி4 கா�கிரL� ேவ��ைக பா�,தனேவ தவ�ர, ;ைற
த ப�ச� இ� ப;திய�னைர5�

சமரச� ெசD< ைவ�க�Cட �ய�சி�கவ��ைல.  அ,<ட) நி)றா� பரவாய��ைல.  ெவ
த �/ண�� ேவ� பாDMLவ< ேபால,
தா4,த�ப�ட ம�கள2) ேபாரா�ட,<�; அரசிய� சாய� 1L� ேநா�;ட), Ôக�#ன2$�Eக* ச�காைனய�� ஒ� சா�காைய, ஒ�
வ�ய�நாைம உ�வா�க �ய�கிறா�க*” என பாரா>ம)ற,தி� அமி�தலி�க� ேபசினா�. (அவர< இKமா���;� பதில� ெகாE�ப<
ேபால, தா4,த�ப�ட ம�க* ெப�மளA வாQ� வ�E�ேகா�ைட, ெதா;திய�� அE,த 1970� ஆ/E, ேத�தலி� அவைர ம�க*
ம/ க8வ ைவ,தன�)

இ
த தாேமாதர�ப�*ைள ெசDத அடாவ�,தன,<�;� பசாக  ப�)ன� அவ��; ச� இ)$ெப�ட� பதவ� உய�A வழ�க�ப�E,
கிள2ெநாMசி�  ெபாலி$  நிைலய,<�;  அW�ப�ப�டா�.  ப�)ன�  ெபாK�பதிகாயாக,  தர�  உய�,த�ப�E,  ;�நக�  ெபாலி$
நிைலய,தி�  கடைமயா�றி  ஓDA  ெப�றா�.  அ�;  கடைமயா�றிய  ேநர,தி�தா)  <ைரய�பாைவ�  ெகாைல  ெசDதவ�கைள�
ைக<ெசDவத�கான �ய�சிகள2� ஈEப�டா�. அத�காக அவைர� ைக<ெசDத �லிகள, அவைர�; கEைமயான சி,திரவைத ெசDத
ப�)ன� நா) இ�
த சிைறய�� அைட,< ைவ,தி�
தன�.

த:/டாைம ஒழி��� ேபாரா�ட கால,தி� மாவ��ட�ர� க
தசாமி ேகாவ�லி� தா4,த�ப�ட ம�க>�; எதிரான ெகாE� ெசய�கள2�
ஈEப�ட �)னா* வAன2யா பாரா>ம)ற உK�ப�ன� சி.L
தரலி�க�, ப�)ன� வய< Z�ப�) காரணமாக இய�ைக மரணெமDதினா�.
ஆனா� தாேமாதர�ப�*ைள �லிகள2) ைகய�� ேவK காரண�க* காரணமாகM சி�கி, ப�)ன� �லிகளா� அவ��; மரண த/டைன
நிைறேவ�ற�ப�ட<.  ஆனா�  ப��கால,தி�  ெவள2வ
த  தகவ�கைள�  பா��ைகய��,  இ8வ��வ��;�  த:/டாைம�;  எதிரான
ேபாரா�ட  கால,திேலேய  தா4,த�ப�ட  ம�கள2)  ேபாராள2களா�  மரண  த/டைன  நிைறேவ�ற�  பல  தடைவக*  �ய�சிக*
நட
ததாகA�, அ< ைகCடாம� ேபாDவ��டதாகA� அறிய வ�கிற<.

இதி� ��கியமான வ�டயெம)னெவன2�, த:/டாைம ஒழி��� ேபாரா�ட கால,தி� எதி�� �தி�மாக இ�
த தாேமாதர�ப�*ைள5�
நாW�  இ�ெபாQ<  �லிகள2)  ஒேர  சிைற�  C/E�;* ைகதிகளாக  இ��கி)ேறா�.  இ�ேக  எ�க*  இ�வ��;மிைடய�லான
த:/டாைம ஒழி���  ேபாரா�ட�  ச�ப
தமான �ர/பாE  ப�)W�;,  த*ள�ப�E,  இ�வ�� ஒேர  ெபா<  எதியான �லிகள2)
ைகதிகளாக இ��கி)ேறா�. ஒ� ச�தாய� ப�ரMசிைன ச�ப
தமான வ�டய,தி� எதி�� �தி�மாக இ�
த நா� இ�வ��, இ�ெபாQ<
ஒேர அதிகார,தி) ைகதிகளாக மா�ற�ப����பைத,தா), பாசிச� சZக,தி) எ�லாவ�தமான இதர �ர/பாEகைள5� ப�)W�;,
த*ள2, தன�;� ம�கள2) எ�லா� ப�வ�ன��;மிைடயான �ர/பாE எ)ற ப�ரதான எ�ைல�ேகா�ைட வ;,<� ெகா*>� எ)ற
ேஜா�[ �மி�ேராவ�) க�,< வலி5K,<கிற< ேபா@�.

<ைரய�பா வழ�; ச�ப
தமாக தாேமாதர�ப�*ைளைய ம�E� �லிக* ைக< ெசDயவ��ைல. L)னாக,ைதM ேச�
த ��ேகL எ)ற
ஒ� ெபாலி$காரைர5� ைக< ெசDதி�
தன�. அவ��; ப�)ன� எ)ன நட
த< எ)K ெதயவ��ைல. இவ�கைள வ�ட ��கியமாக
யா4.மாநகரசைபய�� கைர#� ப;தி வ�டார,திலி�
< ந:ணட கால� உK�ப�னராகA�, ஒ��ைற ப�ரதி �த�வராகA� இ�
தவ��,
<ைரய�பாவ�)  மிக  ெந��கிய  சகாAமான  எ�.எ$.ேப)பநாயக,ைத5�  �லிக*  ைக<ெசD<  எம�;  அE,த  அைறய��
ைவ,தி�
தன�.  அவ��;�  தாேமாதர�ப�*ைள�;  மரண  த/டைன  நிைறேவ�ற�ப�ட  ேநர,தி�  மரண  த/டைன
நிைறேவ�ற�ப�டதாக� ப�)ன� அறி
ேத).

இவ�க* தவ�ர எம< வைத �கா��;* பா/�ய) எ)ெறா�வ� நா) அ�; ெச�@� ேபாேத ந:/டகால� ைகதியாக இ�
தா�.
இவ�  வ�ெவ��,<ைறையM  ேச�
தவா.  �லிகள2)  ஆர�பகால  திறைமமி�க  படேகா��கள2�  ஒ�வ�.  �லிகள2)  வ*ள�கள2)
இய
திர�கைள�  பா<கா�பாக  ைவ�;�  ஒ�  வ :��லி�
த  வ�தைவ�  ெப/\ட)  பாலிய�  ெதாட��  ெகா/��
ததாக�
ைக<ெசDய�ப�ட  அவ��,  அவர<  இ)ெனா�  சகாA�  மிக  ந:ணடகாலமாக  ��A  ெதயாம�  சிைறவாச�  அWபவ�,<�
ெகா/��
தன�.  ஆர�ப,தி� அவ�கைள வ�ெவ��,<ைற ச
திய�� ைவ,< பகிர�கமாக L�E மரண த/டைன நிைறேவ�ற
�லிக*  த:�மான2,தி�
ததாகA�,  ஆனா� வ�ெவ��,<ைற ம�க*  அத�;�  கE� எதி���,  ெதவ�,ததா�,  ஆ5* த/டைன
வழ�க�ப�டதாகA� பா/�யேன எ)ன2ட� Cறினா�. அவ� �லிகள2) கE� வ�Lவாசியாக ஒ�கால,தி� இ�
தி�
தா@�, ப�)ன�
நா� சிைற�;* அ
தர�க வ�டய�கைள அலL� எம< Õஉ* வ�ட,தி�’ ஒ� ந�ப��ைகயான ந/பராக இ�
தா�.

இவ�  தவ�ர  கிள2ெநாMசிய��  �லிகள2)  நிதி�  ெபாK�பாளராக  இ�
த  ெச
தி�  எ)பவ��  அ�;  ஒ�  ைகதியாக  இ�
தா�.
�லிக>�கிைடய�ேலேய  ஏ�ப�ட  பதவ�  ேமாத�  காரணமாக,  �லிகள2)  தைலைமய�ட�  ெச�வா�;  உ*ளவ�களா�  இ
திய
வ�சாவழிையM ேச�
த இ
த ெச
தி� இ�; இQ,< வர�ப���
தா�. இய�க நிதிைய ேமாச� ெசDதா�, ெப/க>ட) ஒQ�கீனமாக
நட
தா�  எ)ற ;�றMசா�Eக* அவ�ம(<  Lம,த�ப���
தன.  அ
த� ;�றMசா�Eகைள ஏ�K�ெகா*>�ப� அவ�  கEைமயாகM
சி,திரவைத ெசDய�ப�டா�. அவ� ைகக* கா�கள2� இ�
த எ@��க* Õ+�’ ைவ�பத�; ெநா��;வ< ேபால ெநா��க�ப�டன.
கிள2ெநாMசிய�லி�
< பல ெபாDM சா�சிகைள5� ெகா/E வ
< ;�றMசா�Eகைள நி_ப��க �ய)றன�. இ�
<� அவ� உKதியாக
நி)K ;�றMசா�Eகைள மK,ததினா� அவைர ஒ)K� ெசDய ��யாம� ேபாDவ��ட<.

மய�லி��ய�லி�
< த�கலி�க� எ)ெறா�வைர5� ைக<ெசD< வ
< சி,திரவைத ெசDதன�.  இ8வளவ��;� அவ�  �லிகள2)
சி�`ரைவ, தைலவராகA� இ�
தவ�.  தி�மண� ெசD< ெகா*ளாத அவ�,  ஊ� ம�கள2) ப�ரMசிைனக>�காக, த) வா4ைவ
அ��பண�,<  ேசைவயா�றி�  ெகா/��
த  ஒ�வ�.  அேத  ஊ�  �லிகள2)  �லனாDA�  ப�வ��  ெசய�ப�E�  ெகா/��
த
பMைச�கிள2 எ)பவ��;� (இவைர என�;� ெத5�. கி�E, தில(ப) ேபா)ேறாைரM ச
தி�பத�காக இவ� யா4.ப�கைல�கழக,<�;
�)னா�  உ*ள  என<  கைட  வாசலி�  வ
<  காவ�  இ�
ததா�  சிறி<  அறி�க�� உ/E)  த�கலி�க,<�;�  இைடய��
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�ர/பாE வ
ததா�, எ
தவ�தமான பார�ரமான ;�ற�� ெசDயாத த�கலி�க� பMைச�கிள2ய�) Õஉபய,தி�’ எ�க>ட) க�ப�
எ/ண�� ெகா/��
தா�.

ஒ� க,ேதாலி�க� பாதியா) வாகனM சாரதியாக இ�
த ெசபமாைல எ)ற ஒ�வ�� �லிகளா� ப��,< வர�ப���
தா�. அவர<
மைனவ�ய�) அ�காவ�) மகைள �லிக* தம< இய�க,<�;� பலவ
தமாக� ப��,<M ெச)றி�
தன�.  சிறி< கால� �லிக>ட)
இ�
த  அ
த�  ப�*ைள,  ச
த��ப�  ஒ)K  கிைட,த  ேநர,தி�  அ�கி�
<  த�ப�ேயா�,  அ
த�  ப�*ைளய�)  சிறிய  தாயாரான
ெசபமாைலய�),  கிள2ெநாMசி  ேகாணாவ�லி� உ*ள வ :��� மைற
தி��ைகய�� �லிகளா� ம(/E� ைக<ெசDய�ப����கி)றா�.
ெசபமாைல அ
த� ப�*ைளைய �லிக* இய�க,ைத வ��E� கட,திM ெச)ற<ட),  தன< க*ள� காதலியாகA� ைவ,தி�
தா�
எ)ப<தா) அவ� ம(தான �லிகள2) ;�றMசா�E.

அ
த� ;�றMசா�ைட ஒ���ெகா*>�ப� ெசபமாைல உட�� �Qவ<� இ���� க�ப�யா� �லிகளா� அ��க�ப�டா�. ச�K ப�,த
சaர� ெகா/ட அவைர, என< வ�சாரைண நட
< ெகா���ைகய�� �லிக* அ�,< ெநா��கியைத என< க/களா� பா�,ேத).
இர/E Z)K ேப� ேச�
< அவைர இ���� க�ப�யா� அ��க, அவ� தைரய�� உ�/டவாK கதறி� ெகா/��
தா�. ஆனா�
�லிகள< ;�றMசா��� பாதிைய,தா) - அதாவ< இய�க,திலி�
< ஓ� வ
தவைர ஒள2,< ைவ,தி�
த<. எ)பைத ம�E� -
அவ� ஒ��� ெகா/டா�.

ப�)ன� ெசபமாைலய�ன) ;E�ப,தவ�க* அவ� சாரதியாக� பண��
த பாதியாைர அ\கியத) காரணமாக சில தின�கள2ேலேய
அவ� வ�Eதைல ெசDய�ப�டா�. அத�காக அவ� ;�றவாள2 என எQத�ப�ட �த� வ�சாரைண அறி�ைக கிழி,ெதறிய�ப�E, �திய
அறி�ைகெயா)ைற �லிக* எQதியதாக அவ� இரகசியமாக எ�கள2ட� Cறினா�. அவைர வ�Eதைல ெசD5�ப� �லிகள2) ேமலிட�
Cறினா@�, அவர< உட�ப�� அ�காய�க* இ�
ததா�, ெகாIச நா�க* அ�; ைவ,தி�
< ேநா�க* வ :�க�க* Lகமான ப�)னேர
அவைர வ�Eதைல ெசDதன�.

இ
த வ�டய,தி� �லிக>�; கிறி$தவ மத ;��க>�; ம(< அ)K� இ)K�
இ��;� Õமயாைத’ ஆMசயகரமான<. இ< ச�ப
தமாக நா) இர/E Z)K
வ�டய�கைள  அவதான2,<*ேள).  இ
த  ெசபமாைலய�)  வ�டய,ைத,  தவ�ர,
என�;, ெதய ேவK ஒ� ச�பவ�� நட
த<. க/� வ :திய�� �கமாைல�;
அ�கி�  இ,தாவ��  எ)ற  இட,தி�,  ஒ�  பாதியா�  ஒ� ெத)ன
ேதா�ட�
அைம,< அ�; அநாைதM சிKவ�க* சிலைர� பராம,< வ
தா�. அவ�கள2�
சிலைர  �லிக*  தம<  பைடயண��;�  கட,திM  ெச)Kவ��டன�.  பாதியா�
உடன�யாகேவ அ�ப;தி� �லி� ெபாK�பாளட� ெச)K அ
தM சிKவ�கைள
வ�Eவ��;�ப�  ேகானா�.  தா�க*  அ�ப�  எ
தM  சிKவ�கைள5�  ப��,<M
ெச�லவ��ைல என �லிக* மK,<வ��டன�.

அ
த பாதியா� வ�டவ��ைல. அ
தM சிKவ�கைள வ�E�ப� ேகா இ,தாவ��
சனசZக நிைலய,<�; �)னா� க/� வ :தி ஓர,தி� உ/ணாவ�ரத� இ��க
ஆர�ப�,<வ��டா�. அைத�க/ட �லிக* திைக,<வ��டன�. உடW� ஓேடா�M
ெச)K தா� ப��,<M ெச)ற அ
த அநாைதM சிKவ�கைள� ெகா/E வ
<

பாதியாட� ஒ�பைட�க ேவ/� வ
<வ��ட<. இ
த மாதி ஒ� ச�பவ� எ�காவ< ஒ� ைசவ அநாைதM சிKவ� இ�ல,தி�
நட
<, யாராவ< ஒ� ஐய� உ/ணாவ�ரத� இ�
தா� எ)ன நட
தி��;�? வாகைரய�� ஜனாதிபதி மகி
தA�; மாைல ேபா�ட
;��க>�; நட
த<தா) நட
தி��;�.

அ<ம�Eம�ல,  �லிக*  வட  மாகாண,தி�,  ;றி�பாக  என<  பைள�  ப�ரேதச,தி�  இ�
த  தன2யா��;M  ெசா
தமான  ெத)ன

ேதா�ட�க*  எ�லாவ�ைற5�  பலவ
தமாக  அபக,<  ைவ,தி�
தன�.  அ8வாK  அபக,த  ெத)ன�  காண�கள2)  ெதாைக
நாவ�;ழிய�லி�
< இய�கMசி  வைர ப,தாய�ர� ஏ�காக* என, அவ�Kக;�;  ெபாK�பாக இ�
த ேறம) எ)ற �லி உK�ப�ன)
சிைற�;* ைவ,< ஒ� சமய� என�;� Cறினா). (அவ) சிைற�; ஏ) ெகா/E வர�ப�டா) எ)பைத� ப�)ன� CKேவ))
இ
த, ெத)ன
 ேதா�ட�கள2� தன2யா�ைடய< ம�Eமி)றி, இ
தியாவ�@*ள சித�பர� ேகாவ��, யா4. வ/ைண ைவ,த:$வர)
ேகாவ�� எ)பனவ�K�; த�ம ந)ெகாைடயாக எQத�ப���
த காண�க>� அட�;�. அ
த� காண�கைள� Cட �லிக* வ��E
ைவ�கவ��ைல. ஆனா� அேதேநர,தி� �கமாைலய�@� ேவK சில இட�கள2@� கிறி$தவ மிசனறிக>�;M ெசா
தமாக இ�
த
ஏ�க� கண�கான காண�கள2� �லிக* ைக ைவ�கேவ இ�ைல.

அ<ம�Eம�ல,  இ
திய  அைமதி�பைட  இ�
தகால,தி�  நைடெப�ற  பாரா>ம)ற,  ேத�தலி)  ேபா<,  �லிக*  ேநர�யாக�
ேபா��ய�டாம� ேவ.பால;மாரன2) ஈேரா$ இய�க,ைத� ேபா��ய�ட ைவ,<வ��E� ப�)ன� அவ�கைள5� பதவ� வ�லக ைவ,தைத
அைனவ�� அறிவ�. அ
த, ேத�தலி� யா4�பாண,தி� கிறி$தவ ம�க* அதிகமாக வாQ� நாவா
<ைற, ;�நக�, பாைச#� ேபா)ற
இட�கள2� இ�
த ப�;, த
ைதக>�, அ�� த
ைதக>�, அ�� சேகாதக>� ெவள2�பைடயாகேவ வ :E வ :டாகM ெச)K ஈேரா$
ேவ�பாள�க>�; வா�கள2�;�ப� ேகாய< என�;, ெத5�. ஈேரா$ Lயமாக, ேத�தலி� நி)றி�
தா� அ< நட
தி��கா<.
�லிகள2) ப�னாமியாக அவ�க* நி)றதாேலேய அ�� சேகாதர�கள2) Õஅ�*’ கிைட,த<.

கிறி$தவ தி�Mசைபகள2) �லிக>�;M சா�பான இ
த� ேபா�; �
< ெகா*ள ��யாதத�ல. இ)K ெவள2�பைடயாகேவ ம)னா�
ஆய� ேயாச�� ராய�� ேபா)றவ�க* தமி4 ேதசிய,தி) த:வ�ர ஆதரவாள�களாக� (அவ� ெவ*ைள அ�கி அண�
த �லி எனA�
பலரா@�  வ�ம�சி�க�ப�டவ�)  கள,தி�  ;தி,தி��பதிலி�
ேத  இைத�  �
<  ெகா*ள  ��5�.  ப�ரபாகரW�  அவர<
சீட�ப�*ைளக>� கிறி$தவ அைம��க>ட) இ8வளA த
திேராபாயமாக நட�க�  C�ய வ�ேவகமானவ�க* அ�ல.  கிறி$தவ
மத,தி� ைகைவ,தா� ேம�; நாEகள2) தயைவ இழ�க ேவ/� வ�� என, �லிகள2) அரசிய� ஆேலாசக� அ)ர) பாலசி�க�
Õேதசிய, தைலவ��;’ மிகA� ஆண�,தரமாக எE,<ைர,ததி) காரணமாகேவ, அ
த மத,தின� ம(< �லிக* Õபயப�தி5ட)’ நட
<
ெகா/டதாக, ஒ� �லி உK�ப�ன) Zலமாகேவ என< சிைற வா4�ைகய�) ேபா< அறி
< ெகா/ேட).

ெதாட��

��ைனய பதிFக�
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