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41. வ�%தக நி.வன0கைள1 ைகயக2ப�%த �லிக� ேம�ெகா�ட த3திர�!

�லிகள2) இ
த வைத �காமி� அவ�க>�; எதிரான இய�க�களான �ெளா�, ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�., ெரேலா உ�பட ப�ேவA மா�A
இய�க,ைதB ேச�
தவ�க* அைட�க�ப���
தன�. அ<மா,திரமி)றி �லிக* இய�க,ைதB ேச�
த Õ;�றமிைழ,தவ�க*’ பல��Dட
இ�;  வ�சாரைண�  ைகதிகளாக  இ�
தன�.  இவ�க*  தவ�ர  தன2�ப�ட  ;�றBெசய�களான  ெகாைல,  களE  ேபா)றவ�றி�
ஈFப�டவ�க>� இ�
தன�. எ�லாவ�தமான ைகதிகைள5� ெகா/ட ஒ� சா�பாராக இ
தB சிைற இ�
த<.

�லி இய�க,ைதB ேச�
தவ�கைள, தவ�ர ஏைனய ைகதிக* எ�ெபாI<� ஒ� அBசமான +4நிைலய�ேலேய இ�
தன�. ஆனா� �லி
இய�க,ைதB ேச�
த ைகதிக* மிகE� சாதாரணமாக, ஒ� ச
ேதாசமான மனநிைலய�ேலேய இ��ப< ேபால, ேதா)றிய<. அவ�க*
எத�காகE�  கவைல�ப�டதாக,  ெதயவ��ைல.  தம�;  ேமேல5*ள,  த�ைம  வ�சாரைண  ெசJ5�  �லனாJE�  ப�ைவB
ேச�
தவ�கைள�Dட அவ�க* ெபதாகB ச�ைட ெசJததாக, ெதயவ��ைல.  அவ�கள2� வயதி� ;ைற
த ஒ�வ),  தன< சக
ேபாராள2  ஒ�வைன ஏேதா  ேகாபதாப,தி�  தன< ைகய�லி�
த  Õகிரைன�’ைட வ :சி�  ெகாைல ெசJத  ;�ற,தி�  அ�; தF,<
ைவ�க�ப���
தா). அவ)Dட எ
தேநர�� சி��� ;�மாள�மாக,தா) இ�
தா).

சாதாரண கிராம��ற�கைளB ேச�
த இ
த� �லி உA�ப�ன�க* எ8வாA இ8வாறான ஒ� மன நிைல�; வள�,< எF�க�ப�டா�க*
என,  நா) பல  தடைவக* ஆBசய�ப�ட</F.  எ�லாேம �லிக* அவ�க>�; வழ�;� ;Kரமான பய��சிக*தா) காரண�
எ)பைத�  ேபாக�ேபாக�  �
<  ெகா/ேட).  நா)  ெவள2ய��  இ�
த  கால,தி�  இ
த  மாதியான  சில  ச�பவ�கைள�
ேக*வ��ப���
ேத). எம< அய� கிராம,ைதB ேச�
த �லி உA�ப�ன) ஒ�வைன� ெகா/ேட, வEன2�;ள,தி� இ�
த அவன<
தன�பனா) ெசா
தB சேகாதரைர (அவன< சிறிய தக�ப)) �லிக* NFவ�,<� பFெகாைல ெசJதைத நா) அறிேவ).

அேதேபால இ
திய அைமதி�பைட இல�ைகய�� நிைல ெகா/��
த கால,தி�, என<
ெந��கிய  உறவ�னரான  ஒ�  ைபய)  �லிக*  இய�க,தி�  இைண
<  ெகா/டா).
அவO�;� அவைனெயா,த �திதாக இைண
தவ�க>�;� �தலி� ெகாF,த ேவைல,
பைள  ைவ,தியசாைல�;  அ�காைமய��  க/�  வ :திய��  வ
<  ெகா/��
த  ஒ�
ப$ைச நிA,தி,  அதிலி�
த  ப�ரயாண�கைள இற�கிவ��F அ
த ப$N�; ெப�ேறா�
ஊ�றி,  த:ய��F�  ெகா>,திய<தா).  அத�கான  காரண�,  அ
த  ப$  இ
தியாவ��
ெசJய�ப�ட Õஅேசா� ேலல)�’ ப$ எ)ப<ேவ. இ
தB ச�பவ,<ட) அ
த� ைபய)
இய�க,ைதவ��F  ெசா�லாம�  ெகா*ளாம�  ஓ�  வ
<வ��டா).  அதி�  Nவாரசிய�
எ)னெவ)றா�,  அ
த  ப$ைச  அவ�க*  ெகா>,<�  ேபா<,  இய�க�  தம�;
வழ�கிய��
த  இ
திய,  தயா�பான  Õகி�$’  ரக  சார,ைதேய  அவ�க*  எ�ேலா��
அண�
தி�
த< எ)A அவ) ெசா)ன<தா)!

அ�;  சிைற  ைவ�க�ப���
த  ைகதிகள2�  ��கியமானவ�கள2�  ஒ�வ�,  �லிகள2)
வEன2யா  ெபாA�பாளராக  இ�
தவ�.  (தில(ப)  எ)ற  ெபய�  என  ஞாபக�)  இர/F
சி�கள� ைகதிக>�, வ�ட,த�த:ைவB ேச�
த ஒ� �$ல(� ைகதி5� Dட இ�
தன�.
இ
த  சி�கள�  ைகதிகள2�  ஒ�வ�  வேயாதிப�.  அவ�  ஒ�வ�டO�  கைத�காம�
எ�ெபாI<� அBச,<டேனேய இ�
தா�.  ம�றவ� ச�A இளைமயானவ�.  அவ� ெபய�
ப/டா.  அவ� எ�ேலா�டO� சகஜமாக� பழகினா�.  தா) ேஜ.வ�.ப�  உA�ப�ன�  எனB

ெசா)னா�. அவ�க* இ�வ�� வEன2யாE�; அ�கிU*ள மF�க
த எ)O� சி�கள� கிராம,ைதB ேச�
தவ�க*. கா��� த�
ெவ�Fவத�காகB  ெச)ற  ெபாI<,  அ�;  ேவE  பா��பத�காக�  (ெற�கி  எF�பத�காக)  ப<�கிய��
த  �லிகள2ட�  அக�ப�F�
ெகா/டன�. அவ�கைள வ��Fவ��டா� இராVவ,<�;, தகவ� ேபாJவ�F� எ)பத�காக, �லிக* அவ�கைள� ப��,< வ
< இ�;
அைட,< ைவ,தி�
தன�.

அவ�கைள உய��ட) ப��,< வ
த<  ஓரளE�;�  பரவாய��ைல.  ஏெனன2�  இ�ப�யானவ�கைள�  �லிக*  ச
தி�க  ேந�டா�,
ெகாைல ெசJ< வ�Fவ<தா) வழைம. ப��கால,தி� நா) �லிகள2) சிைறய�� ேக*வ��ப�ட ஒ� தகவ� எ)ைன அதி�Bசிய��
உைறய  ைவ,த<.  �லி  உA�ப�ன�கள2�  சில�  ேவE  பா��பத�காக  ெநF�ேகண��;  அ�பா�  உ*ள  மணலாA�  ப;தி�;�
ேபாய���கிறா�க*.  அ�;*ள இராVவ �காெமா)A�; அ�கிU*ள கா��� அவ�க* ப<�கி  இ��;� ேபா<,  சில சி�கள�
கிராமவாசிக* ஆ/க*, ெப/க*, சிAவ�க* என வ�ற; ெபாA�;வத�காக அ�; வ
தி��கிறா�க*. �லிக* ப<�கி இ��பைத�
க/ட<� அவ�க* ஓட ��ப����கிறா�க*.

ஆனா� �லிக* அவ�கைள ஓட வ�டவ��ைல. N�றிவைள,< எ�ேலாைர5� ப��,<வ��டன�.
அவ�கைள  வ��டா�  இராVவ,<�;,  தகவ�  ேபாJவ�F�.  அவ�கைள,  தம<  ப;தி�;�
ெகா/F வ
< தF,< ைவ�கE� �லிக* எ/ணவ��ைல. எனேவ அவ�கைள அைனவைர5�
ெகா)Aவ�Fவ< என �லிக* ��EெசJ< வ��டன�. ஆனா� அவ�கைளB N�F� ெகா)றா�,
இராVவ,<�; +�FB ச,த� ேக�Fவ�F�. எனேவ அ8வளE ேபைர5� க,தியா� ெவ��ேய
�லிக* ெகாைல ெசJதி��கிறாக*! என�; இ
த ச�பவ,ைத ெசா)ன �லி உA�ப�ன), அ
த
இட,தி� இைத,தவ�ர தம�; ேவA வழி இ��கவ��ைல எனB ச�வசாதாரணமாகB ெசா)னா).
எ)ேன மகா ெகாFைம!

ேவA ஒ�நா* திWெரன 3 சி�களவ�கைள தைலய�� காய�க>ட) அ�; ெகா/F வ
தா�க*.
ப�)ன�  வ�சா,<�  பா�,ததி�,  அவ�க*  �தலி�  இ
தB  சிைறய��  இ�
<  வ�சாரைண
��E�ற  ப�)ன�  நாவ�;ழி  Ð  ேகாவ�லா�க/�ய��  உ*ள  �லிகள2)  திற
தெவள2B
சிைறBசாைல�; (ப/�த� ந)னட,ைத �கா�) அO�ப�ப�டதாகE�, அவ�க* அ�;*ள கட� ஏைய, தா/� 1நகய�� உ*ள
இராVவ  �காைம  ேநா�கி  த�ப�ேயாட  ��ப�ட  ேபா<  ைக<ெசJய�ப�டதாகE�  ெதய  வ
த<.  N�மாேவ  �லிகள2ட�
அக�ப�டவ�க>�; மAவா4E கிைடயா<. அ�ப�ய���க த�ப�ேயாட �ய)றவ�க* எ)றா� ெசா�லவா ேவ/F�?

அ�;  தF,<  ைவ�க�ப���
த  �$ல(�  இைளஞைன�  ெபாA,த  வைரய��,  வEன2யாவ�லி�
<  ெபா��கைள  வா�கிவ
<
�லிகள2)  க�F�பா�F�  ப;திய��  வ��;�  ேபா�ைவய��  இராVவ,<�காக  உளE  பா�,தவ)  எ)ப<தா)  அவ)  ம(தான
;�றBசா�F. அத�காக அவைன, தினச ெபய ச�கிலி (சி)னB ச�கிலி எ)A� ஒ�வ) உ/F) எ)ற வ�சாரைணயாள) அ�,<,
<ைவ,<�  ெகா/��
தா).  ஆனா� அ
த  �$ல(�  இைளஞேனா  அவ�கள< ;�றBசா�ைட கைடசிவைர  மA,த  வ/ணேம
இ�
தா). எ8வளேவா அ� அ�,<� அவ) அழவ��ைல. சிைறய�� உ*ளவ�கள2ட� அதிக� கைத�ப<� இ�ைல. அவன< உட��
இ��பா� ஆனதா என சிைறய�� இ�
தவ�க* அதிசய�,த வ/ண� இ�
தன�.

இல�ைக� கட�பைடய�� பண�யா�றிய வ�ெவ��,<ைறையB ேச�
த ஒ�வ�� அ�; தF,< ைவ�க�ப���
தா�. ஆனா� அவ�
�லிக*  இய�க,தி)  தைலைமய�U*ள  ெப��பாலானவ�க*  வ�ெவ��,<ைறையB  ேச�
தவ�களாைகயா�  த)ைன
வ��Fவ�Fவா�க* எ)ற ந�ப��ைக5ட) இ�
தா�. இ)ெனா�வ� மி��ைவ� ேசா� நிAவன,தி) உைமயாள� கனகராசாவ�ன<�,
அவர<  ைம,<ன�  அ/ணா  ேகா�ப�  ெதாழிலக  உைமயாள�  நடராசாவ�ன<�  ெந��கிய  உறவ�னரான  இVவ�ைலB  ேச�
த
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ஒ�வராவா�. அவர< ேமா�டா� ைச�கிைள �லி உA�ப�ன) ஒ�வO�; இரவ� ெகாF�கவ��ைல எ)பத�காக, ெபாJ ;�றBசா��)
ேப� அவைர� ைக<ெசJதி�
தன�.  அவ��; அ�; ெசJத சி,திரவைதகள2) காரணமாக அவ� மேனா[தியாக� பாதி�க�ப�ட
நிைலய��  இ�
தா�.  இேதேபால,  சாவகBேச  ச�க,தாைனையB  ேச�
த  ;மாரசாமி  எ)ற  கிராம  ேசைவயாள�  தன<  உழE
இய
திர,ைத� �லிகள2) ேதைவ�;� ெகாF�கவ��ைல எ)பத�காக� ைக<ெசJய�ப�F ெகா/F வர�ப���
தா�.

ஒ��ைற ெவள2ய�லி�
< வ
த �லிகள2) �லனாJவாள) ஒ�வ) எ)ைன வ�சாரைண ெசJதா). அ�ெபாI< அவ) மி��ைவ�
சவ��கார,  ெதாழி�சாைலய��  எ).எ�.எ�.  இய�க,<�;  ஏதாவ<  ப�;க*  இ��கி)றதா  என,  <�வ�,<�வ��  ேக�டா).
மி��ைவ� ெதாழி�சாைலய�� எம< க�சி, ெதாழி�ச�கேம ெசய�ப�F வ
த<�, அ�; அ,ெதாழிலாள�க>�; ச�பள�� இதர
வசதிக>� ;ைறE எ)றப�யா� அவ�க* ேவைல நிA,த,தி� ;தி,த<�, ேவைல நிA,த� ெசJத அ8வளE ேபைர5� �தலாள2
ேவைல  ந:�க�  ெசJத<�  நா)  அறி
த  வ�டய�க*.  ெதாழிலாள�க>�கான  ெதாழி�  ந:திம)ற  வழ�கி�,  எம<  ெதாழி�ச�க�
ெதாழிலாள�  ப�க��,  தமிழரN�க�சிய�)  தைலவ�கள2�  ஒ�வரான  ச�ட,தரண�  �.ஆலாலN
தர�  �தலாள2ய�)  ப�க��
வாதி�டைத5� நா) அறிேவ)..

மி��ைவ�  �தலாள25ட)  எம�;  ெதாழிலாள�  நல)  ச�ப
தமாக  ேமாத�  இ�
தாU�,  ப��கால,தி�  �தலாள2  கனகராசா
யா4.ப�கைல�கழக,<�; �)னா� உ*ள என< கைட�; சில ேநர�கள2� வ
<, தன< Õமி��ைவ� ெசJதி’ எ)ற ப,திைகைய,
த
<  அளவளாவ�வ��FB  ெச�வ<�  உ/F.  ஆனா�  நா)  அறி
த  வைரய��  எ).எ�.எ�.  இய�க,<�;�  மி��ைவ�
ெதாழிலக,<�;� எ
தவ�தமான ெதாட��� இ��கவ��ைல. ஆனா� வ�டயெம)னெவ)றா�, கனகராசாவ�) இVவ�ைலB ேச�
த
ெபறாமக) ஒ�வ� எ).எ�.எ�. இய�க,தி� இைண
தி�
தா�. எனேவ அவைர ைவ,< மி��ைவ� ெதாழி�சாைல�;� எ).எ�.எ�.
இய�க,<�;� ஒ� ��BN� ேபா�F, அ
த, ெதாழிலக,ைத� ைகயக�பF,தலாேமா என, சில �லி Õ\ைளக*’ ேயாசி,தி��கி)றன.

இேதேபால  யா4�பாண,தி�  மண��D�F  வ :திய��  ப�ரபலமாக  இய�கி  வ
த  ஆ�.ஜ:  $ேரா�$  எ)ற  வ�யாபார,தல,தி)
உைமயாள)  உறவ�ன�  ஒ�வ�  எ).எ�.எ�.  இய�க,தி�  இைண
<  ெசய�ப�டா�.  எனேவ  அ
த  வ�யாபார,தல,திU�
எ).எ�.எ�. இய�க,தி) �தல(Fக* இ��கி)றனவா என எ)ைன, <�வ�ன�.

அ<ம�Fமி)றி,  யா4�பாண,தி� மிக�ப�ரபலமான ேற�ேயா  நிAவனமான Õேற�ேயா$ பதி’
எ)ற வ�,தக $தாபன,திU� எ).எ�.எ�.  இய�க,<�; ப�;க* உ/டா என எ)ைன
வ�சா,தன�.  அத�;�  காரண�  ேற�ேயா$  பதி  உைமயாள�  1பதிய�)  சேகாதரரான
எI,தாள�  சசி.கி�$ண\�,தி,  எ).எ�.எ�.ய�)  $தாபக�  ேதாழ�  வ�Nவான
தேதவ)
ேபராதைன  ப�கைல�கழக,தி�  க�வ�  க�ற  கால,தி�  அ�;  ப�ட�ப��ைப
ேம�ெகா/ட<ட),  எம<  க�சி5டO�,  எ).எ�.எ�.  இய�க,<டO�  ெந��கிய
ெதாட��கைள�  ெகா/��
த<மா;�.  (சிற
த  திைர�பட  வ�ம�சகரான  ேதாழ�
சசி.கி�$ண\�,தி பன�ெபா�* அப�வ��,திB சைபய�) ெசயலாளராகE� பண�யா�றியவ�.
அவ�  வ�F�ைற�காக  யா4�பாண�  வ
<வ��F  Õலய)  எய�’  வ�மான,தி�  ெகாI���;�
பயண�,<�  ெகா/���ைகய��,  �லிக*  1நகய��  ைவ,<  அ
த  வ�மான,ைதB  N�F

வ :4,தியதா� உய�ழ
தவ�. அ
த வ�மான,தி� அவ�ட) நாO� ெகாI���;� பயண��க இ�
<�, வ�மானBசீ�F� கிைட�காததா�
த�ப�� ப�ைழ,ேத))

இ
த நிAவன�கள2� எ�லா� எ).எ�.எ�.ய�) ப�;க* இ��கி)றனவா என� �லிக* வ�சா,ததி�;� காரண�, இலாப,தி�
இய�கிய இ
த நிAவன�கைள, தா� எF,<� ெகா*வத�காகேவ. அ<ம�Fம�லாம�, எ).எ�.எ�. இய�க� Õஹ�ற) நாஸன�
வ�கி’ய�� நடா,திய ஒ� ெகா*ைளய�� பல ல�ச� Kபா பண,ைத5�, ெப�
ெதாைகயான த�க நைககைள5� ைக�ப�றிய��
தன�.
அ
த� பண� எ�ெக�ேக, யா� யாட� இ��கி)ற< எ)பைத அறிவதி� �லிக* மிகE� த:வ�ரமாக இ�
தன�. எ).எல.;எ�.ையB
ேச�
த  சில�  இ
த  வ�,தக  நிAவன�க>ட)  ஏேதா  ஒ�  வைகய��  ெதாட��  ெகா/��
த  காரண,தா�,  வ�கிய��
ெகா*ைளய�ட�ப�ட  பண�  இ
த  நிAவன�கள2�  �தல(F  ெசJய�ப����பதாக  ஒ�  ெபாJ�கைதைய  உ�வா�கி,  அ
த
நிAவன�கைள�  ைகயக�பF,<வேத  �லிகள2)  ேநா�கமாக  இ�
த<.  ஆனா�  அதி�  <ள25�  உ/ைமய��லாதா�  அவ�கள<
ேநா�க� ஈேடறவ��ைல.

அ
த ஹ�ற) நாஸன� வ�கி� ெகா*ைள� பண�� நைகக>�தா), எ).எ�எ�. இய�க,தி�
ேவA ேநா�க�க>ட) இைண
தி�
த சில) உ*ளா
த  ஆைசகைள, �/�ய< எ)ப<�,
அ
த  இய�க,<�;*  ப�ளE  ஏ�பட  அ<E� ஒ� ��கிய  காரண� எ)ப<�,  எ).எ�.எ�.
இய�க,தி)  $தாபக,  தைலவ�  ேதாழ�  வ�.வ�Nவான
தேதவ)  எ)ன2ட�  ேந�ைம5ட)
ஏ�ற�ெகா/ட ஒ� வ�டயமா;�. க�#ன2$�Fகைள� ெபாA,தவைர, ெகா*ைள எ)பைத நா�
ஒ�ேபா<� ஏ�A�ெகா*வதி�ைல எ)ற எம< ெதள2வான அ��பைட நிைல�பா�ைட தா� ம(றி
வ��ேடா�  எ)பைத,  ேதாழ�  வ�Nவான
தேதவ)   ப�)ன�  Nய  வ�ம�சன  [திய��
ஏ�A�ெகா/டா�.

இAதிய��  அ
த�  பண,தி)  ஒ�ப;தி  ஒ�  சில  ��U�வ�கள2)  ைககள2�  சி�கி,  அ<  அவ�கள2)  ெசா
த  வா4�ைக�;
பய)பF,த�ப�ட<ட),  அவ�க*  இ)A  சில  �ல�ெபய�  நாFகள2�  �லி  வ�NவாசிகளாகE�  மாறி,  எ).எ�.எ�.  இய�க,தி)
இல�சிய�க>�;, <ேராகமிைழ,தவ�களாக மாறி வா4கி)றன� எ)பைத5� இ�; ;றி�ப��F,தா) ஆக ேவ/F�.

ெதாட��É..

��ைனய பதிCக�
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