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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (43)

43. பழைம கா%த ம�ணிலி-.� �லிகளி� வைத �கா�/0 வ.த ��ைமயான உறவின�க�!

நா) �த) �தலி� அ
த> வைத �கா��; ெச)ற ேபா<, என< உறவ�ன� ஒ�வ� ஏ�ெகனேவ
அ�; இ��பைத அவதான2,தி�
ேத). இைட�கா�ைட> ேச�
த அவ� எ)ைன அ�; க/ட<�
ஒ�  ப�க�  கலவர��,  இ)ெனா�  ப�க�  மகி4>சி5மாக  எ)ைன�  பா�,<�  �)னைக,தா�.
கலவர,<�;� காரண� எ)ன ;�ற>சா��� வ
தி��கிேற) எ)ப<�, இய�லாகேவ பலவ :ன��
ெம)ைம,  த)ைம5� உ*ள நா) �லிகள2) சி,திரவைதகைள,  தா�கி�  ெகா*ேவேனா  எ)ற
அ>ச�மா;�. மகி4>சி�;� காரண� தன�; 'உதவ�யாக’  உறவ�ன� ஒ�வ� வ
தி��கிறா� எ)ற
காரண�� ஆ;�.

அவ� எ)Dட) கைத�க வ����கிறா� என அவர< �கபாவைனய�லி�
< ெத
< ெகா/ேட).
ஆனா� உடD� கைத�பைத, தவ��,ேத). இ��ப�D� அவ� அ��க� எ)ைன> E�றிேய E�றிேய
வ
<  ெகா/��
தா�.  இFதிய��  ஒ�நா*  வலிய  வ
<  கைத,ேதவ��டா�.  ெபா<வாக  �திதாக
வ
தவ�ட)  அ�;*ள  பைழயவ�க*  இேலசி�  கைத�கமா�டா�க*.  அைத5�  ம(றி  அவ�

கைத,ததா�,  நாD� கைத�க ேவ/�யதாG ேபாGவ��ட<.  ஆனாH� அவ� எ)ன காரண,<�காக  நா) ைக<ெசGய�ப�ேட)
எ)பைத� ேக�கவ��ைல. நாD� அவர< ைக<�கான காரண,ைத� ேக�கவ��ைல.

ஆனா� அவரா� ெதாட�
<� ெபாFைமயாக இ��க ��யவ��ைல� ேபாH�. தா) ைக<ெசGய�ப�டத�கான காரண,ைத மிகI�
இரகசியமாக ம�றவ�க* ச
ேதக� ெகா*ளாத வைகய�� எ)ன2ட� ெதவ�,<வ��டா�. அவ� ;றி�ப��ட காரண,ைத நா) �)ன�
ேலசாக அறி
தி�
த ேபா<�, அத) 1ரண தா�பய,ைத5� வ�டய,தி) பார�ர, த)ைமைய5� அ�ெபாJ<தான 1ரணமாக உணர
��
த<.

நா) அவ�  ெசா)ன வ�டய,ைத  அ<வைர  1ரணமாக  அறி
<  ெகா*ளாததி�; ஒ� காரண� இ�
த<.  அ
த  ச�பவ�  நட
த
இைட�காK கிராம�தா) என< தாG த
ைதய) ப�ற�ப�ட�களா;�. அ,<ட) நா) சிF வயதி� L)றா� வ;�ப�லி�
< ஒ)பதா�
(Prep) வ;�� வைர க�வ� க�ற<� இைட�காK இ
<� க�Oய�� (இ�ெபாJ< மகாவ�,தியாலய�) தா). அத) ப�)ன� நா)
E)னாக� $க
தவேராதயா க�O�;� ப��க> ெச)F, க�#ன2$� க�சி5ட) ெதாட�� ஏ�ப�K, 1965� ஆ/Kட) ப����;
�J�;� ேபா�Kவ��K வ�வசாய�க* ம,திய�� க�சி  ேவைல ெசGவத�காக  கிள2ெநா>சி�;> ெச)ற ப�)ன�,  இFதியாக  1966�
ஆ/K ஜனவ 4
திகதி இைட�கா�K�;> ெச)றி�
ேத). அத) ப�)ன� 20 வ�ட�களாக நா) அ�; ெச�லவ��ைல.

அத�ெகா� காரண� இ�
த<. 1966� ஆ/K �த� எம< �ர�சிகர க�#ன2$� க�சி வட ப;தி �Jவ<� தா4,த�ப�ட ம�கள2)
உைம� ேபாரா�ட�கைள, த:வ�ரமாக �)ெனK,< வ
த<. அ
த� ேபாரா�ட�கள2� இைட�கா�K�; அ�கி� உ*ள அ>Eேவலி
நக� நட
த ேதந:��கைட� ப�ரேவச� ேபாரா�ட��, அ�;*ள உலவ��;ள� ப�*ைளயா� ேகாவ�� ஆலய� ப�ரேவாச� ேபாரா�ட��
உ*ளட�;�.  அவ�றி�  நா) ேநர�யாக�  ப�ெகK,ேத).  அத) காரணமாக  மி;
த  உய�சாதி  மேனாபாவ��,  பழைமவாத��
ெகா/��
த  இைட�கா�ைட>  ேச�
த  என<  உறவ�ன�க*  சில��,  ந/ப�க*  சில��  எ)ம(<  கK�  ேகாப,தி�  இ�
தன�.
அவ�கXட) ேந��; ேந� ேமாதி� ெகா*X� ைதய�� வ���ப�� இ�லாைமயால,; நா) இைட�காK ெச�வைத, தவ��,ேத).
எ)ைன> சிF வயதி� வள�,த என< ெபய தாயா� (அ�மாவ�) L,த சேகாத) ெதாGI ேநாயா� அவ$ைத�ப�ட ேபா<Zட
எ)னா� அ�; ெச)F அவைர� பா��க ��யவ��ைல. அவ� அ>Eேவலி ைவ,தியசாைலய�� அDமதி�க�ப���
த ேபா< ம�K�,
இ� தடைவக* அ�; ெச)F பா�,< வ
ேத). ப�)ன� அவ� 1989� காலமான ேபா< ம�K� இைட�காK ெச)F, அவர< மரண>
சட�கி� கல
< ெகா/Kவ��K உடன�யாக, தி��ப�வ��ேட). அத) ப�)ன�� இ)Fவைர ஒேரெயா� தடைவ ம�Kேம யா4.
ப�கைல�கழக வ�Iைரயாளா ஒ�வ�ட) தவ���க ��யாத +ழலி� அ�; ெச)F*ேள).

நா)  இைத  இ�;  ;றி�ப�Kவத)  ேநா�க�,  அ)ைறய  காலக�ட,தி�  யா4�பாண�  கிராம�கள2�  சாதி  ெவறி  எ�ப�
தைலவ�,தா�ய< எ)பைத வ�ள�;வத�காகேவ. (இ)F தமிழ:ழ,<�கான 30 வ�ட ஆ5த� ேபாரா�ட,தி) ப�)ன��Zட, அ�;
சாதி ெவறி எ)ப< ந:F1,த ெந��பாக,தா) - சில ேநர�கள2� ெகாX
<வ��K எவ<� உ/K - இ��கி)ற<)

இ
த  நிைலைமய��  தமி4  இைளஞ�கள2)  ஆ5த�  ேபாரா�ட�  ஆர�ப�,த  ப�)ன�,  யா4�பாண,தி)  சாதி,  த���மி�க  சில
கிராம�கள2� ஒ� எதி�பாராத மா�ற� நிக4
த<.  �)ெப�லா� க�#ன2$� க�சிைய� பா�,< உய�சாதி  ெவறிய�க* Õநளவ�
ப*ள) க�சி’ என கி/டலாக> ெசா�வ< உ/K. அ
த அைடெமாழிையய��K எம< க�சிய�ன� பகிர�க ேமைடகள2� ெப�ைமயாக
அைத ஏ�F� ெகாணடா�ய<�/K. ப�)ன� தமி4 ேதசிய வ�Kதைல� ேபாரா�ட� ஆர�ப�,த ேபா<, அ�; உ�வான ஒ8ெவா�
இய�க,<�;� �)னா� யா�பாண�ய,தவ�க* ஒ8ெவா� சாதி� ெபயைர அேதபாண�ய�� ேபா�K� ெகா/டன�.

இ
த,தடைவ அவ�க*, க�#ன2$� க�சி�; �)னா� �)ன� ேபா���
த
தா4,த�ப�ட  ம�கள2)  சாதி�  ெபய�கைள  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�,  ெரேலா
இய�க�கX�;> +� அழ; பா�,தன�. ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. ம�ைறய இய�க�கைள
வ�ட ச�F� ZKதலான அளI ஏகாதிப,திய எதி��, த)ைமைய5�, ேசாசலிச
அப�லாைசகைள5� ெகா/��
த காரண,தா�, அ
த இய�க,<�ேக இ
த> சாதி
அைடெமாழிக* ZKதலாக� பய)பK,த�ப�டன. (ஒ� மாத,<�; �)ன� Zட
நா)  வதி5�  �ல�ெபய�  நா���  உ*ள  என<  உறவ�ன�  ஒ�வ�,  ட�ள$
ேதவான
தாI� வரதராஜ�ெப�மாX� தா4,த�ப�ட சLக,ைத> ேச�
தவ�க*
என, எ)Dட) வ�டா�ப��யாக வ�வாதி,தா� எ)றா�, இ
த யா4�பாண�ய,தி)
தமிழ:ழ வ�,த� எ)னவ�தமான அ,திவார,தி� நிைல ெகா/K*ள< எ)பைத�
�
< ெகா*ளலா�)

ஆனா�  ஒ�  வரலா�F  �ரணாக  இ
த  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�.  இய�க�,  ெப��
சாதிமா)க* வாJ�  சில  கிராம�கள2�  அவ�க* ம,திய�லி�
த  இைளஞ�க* ம,திய��  ெச�வா�;�  ெப�றைத� க/K நா)
உ/ைமய�� வ�ய
< ேபாேன). ;றி�பாக உய�சாதிமா)கX�;� ேப�ேபான சாவக>ேச (`ணாவ��), கரெவ��, காைரநக� அ,<ட)
இைட�காK  ேபா)ற  இட�கள2�  ஆர�ப  கால�கள2�  ம�ெந
த  இய�க�கைள5�  வ�ட,  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  இய�க�  மிகI�
ெச�வா�;ட) திக4
தைத எ/ண� நா) வ�ய
த< ம�Kமி)றி, அத�கான காரண�க* எ)னெவ)ப< ஆராய�படI� ேவ/Kெமன
எ/aகி)ேற). ஆனா� ஒ)F ம�K� நி>சயமாக என�;, ெத5�. இைட�கா��H� சாவக>ேசய�H� ��ேபா�; அரசியைல
ெகா/K ெச)F வ�ைத,தவ�க*, யா4.ப�கைல�கழக,தி� க�வ� க�ற சில மாணவ�க* எ)பைத ெப�ைம5ட) ெசா�ல ��5�.

யா4.ப�கைல�கழக� ப��கால,தி� Õகைறயா) ��ெறK�க பா�� ;� ெகா/ட’ கைதயாக, �லிகளா� மா�ற�ப�டாH�, மா��சிய
சி
தைனயாளராக இ�
த ேபராசிய� க.ைகலாசபதி (ேபராசிய� இைட�கா�K, ெதாட�ைப� ெகா/டவ� எ)ப<ட), அவர< மைனவ�
ச�வம�கள�  இைட�கா�ைட>  ேச�
தவ��,  வIன2யா  அரசா�க  அதிபராக  இ�
தவ��,  ப��கால,தி�  ஐ.நா.  உணI வ�வசாய
$தாபன,தி� பல நாKகள2� பண� �
தவ�மான மாண��க இைட�காட) மக* எ)ப<� ;றி�ப�ட,த�க<)) அத) �தலாவ<
தைலவராக இ�
தைம5�, அவ�ட) ஒ� ��ேபா�; வ�Iைரயாள� ;ழா� பண�யா�றிய<� தா), அ�; அ
த� கால,தி� க�வ�
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க�ற மாணவ�க* ��ேபா�; சி
தைன� ப/ைணய�) பய��களாக வளர� காரணமா;�.

நா) சிைறய�� ச
தி,த அ
த இைட�கா�ைட> ேச�
த உறவ�ன� ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ� இய�க,ைத> ேச�
தவ� எ)பைத அறி
த ேபா<
என�; ம�ட�ற மகி4>சி  உ/டான<.  நா) 20 வ�ட�கX�; ேமலாக எ)ன காரண,<�கா� ேபாகாம� தவ��,ேதேனா,  அ
த
இைட�கா��லி�
< ஒ�வ� �லிகள2) சிைற�; வ
தி��கிறா� எ)றா�, அ< அவர< வா4�ைக ஏேதா ஒ�வைகய�� ம�கள2)
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