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57. தமி
 ம1ண�+ கா�ைற ப�ண�கள3+ சா�பலா� நிைற.த �லிக,!

எ+ம*தான  வ�சாரைண  காைலய�C�  மாைலய�Cமாக  ��வ��லாம�
ெதாட��;  ெகா1���த;.  இ.தைன  நா,  வ�சா�.;�  எ+ைன
எத�காக�  ைக;  ெசDதா�க,.  எ+ம*தான  :�றEசா!Fக,
எ7வைகயானைவ  எ+பைத  எ+னா�  அறி�;ெகா,ள  ��யவ��ைல.
இ+G�  எ.தைன  நா!க,  வ�சா��க�ேபாகிறா�க,  எ+ப;�
��யவ��ைல.  ஆனா� �லிக,  தம�: எதிரானவ�கைள�  ைக;ெசD;
சிைறய�� அைட.; சி.திரவைத ெசDதாC�, ைக; ெசDபவ�கைளE சில
நா!களாவ; உய��ட+ ைவ.தி��;,  தம;  ஆ!க, சிலைர  ைவ.;
வ�சா�.;.  த1டைன  வழ�:கிறா�க,  எ+ப;,  �லிகைள�
ெபாI.தவைர ஒ� சிI Õ�+ேன�றம’தா+.

ஏெனன3�  �லிகைள�  ெபாI.தவைர,  தம�:  எதிரானவ�க,  அ�ல;
ேவ1டாதவ�க,  என�  க�த�பFேவாைர  திMெரன  தா�கி�  ெகாைல
ெசDவ;தா+  �லிகள;  வழைமயான  நைட�ைற.  1990�  இ�திய

அைமதி�பைட  ெவள3ேயறிய  ைகேயாF  �லிகளா�  ைக;ெசDய�ப!ட  ப�லாய�ர�கண�காேனாைர  �லிக,
அ7வாறான பாண�ய��தா+ பFெகாைல ெசDதா�க,.  அ7வள> ெகாைல ெவறிய�� �லிக, அ�த ேநர.தி�
இ��தா�க,.

ஒ� உதாரண.ைத இ�: :றி�ப�டலா�. �லிகளா� ெகாைல ெசDய�ப!ட யா
�பாண. ெதா:தி� பாராQம+ற
உI�ப�ன� ெவ�றிேவC ேயாேக(வரன3+ ெசயலாளராக இ��தவ� ந�லிநாத+ எ+ற ஒ�வ�. மிக>� ெப�.த
சRர�  ெகா1ட  அவ�,  ேயாேக(வரன3+  ெசயலாளராக  இ��தைத.  தவ�ர  ேவI  ஒ�  பாவEெசயலிC�
ஈFபடாதவ� எ+பைத யா
�பாண ம�க, ந+: அறிவ�.

இ�திய அைமதி�பைட ெவள3ேயறிய ப�+ன� �லிகளா� ைக;ெசDய�ப!ேடா�� இ�த ந�லிநாதG� ஒ�வ�.
இவ�க,  எ�ேலா��  �லிகள3+  ;S�காD  வைத  �காமி�  ைவ.;E  சி.திரவைத  ெசDய�ப!ட  ப�+ன�
பFெகாைல  ெசDய�ப!டா�க,.  ந�லிநாத+  ஏ+  ெகாைல  ெசDய�hப!டா�  எ+ப;  இ+Iவைர  அவர;
:F�ப.தின��:. ெத�யவ��ைல.  அவர; ம�மக+ (மகள3+ கணவ�)  :லேசகர� ஆசி�ய� என; ந1ப�
எ+றப�யா�, அவர; இழ�பா� அவர; :F�ப.தின� பF� ;+ப� என�:. ெத�4�.

நா+ ைக;ெசDய�ப!F �லிகள3+  சிைறய�� அைட�க�ப!ட சில  நா!கள3+  ப�+ன�,  எ+Gட+ ெந��கி�
பழகிய சிைறய�லி��த �+னா, �லி உI�ப�ன�க, சில� என�: ஒ� ஆIதலான வ�டய.ைத� Vறினா�க,.
அதாவ;, Ôமண�ய1ைண ந�ல ேவைள ந9�க, இ�திய+ ஆமி ேபான>ட+ ப��படாம� இ�ப ப��ப!ட;. அ�ப
ப��ப!���தா� உ�கைட சா�ப� எ�பேவா கா.ேதாைட கல�தி��:�!”.  இ;தா+ அவ�க, ெசா+ன அ�த
ஆIதலான ெசDதி.

என�: இ�த. தகவைலE ெசா+னவ�க, சாதாரணமானவ�க, அ�ல�. �+ன� �லிக, இய�க.தி� ��கிய
ெபாI��கள3� இ��தவ�க,. அவ�க, V�றிலி��; ஒ+I ெத�ய வ�த;. அதாவ; இத�: �+ன� �லிகளா�
ைக;ெசDய�ப!டவ�க, அைனவ�� ேக,வ�  நியாயமி+றி  ெகாைல ெசDய�ப!���கிறா�க, எ+பேத அ;.
ேமC� அவ�க, ெசா+ன தகவலி� இ+ெனா� ��கிய வ�டய�� உ,ளட�கி  இ��த;. அ�த. தகவலி+
Xல� என;�,  எ+ைன�ேபா+ற  பல�ன;� ம1ைடைய ந9ணட நா!களாக�  :ைட�; ெகா1���த  ஒ�
ேக,வ��: ஓரள> வ�ைட கிைட.த;.

அதாவ;, பல ஆ1Fகளாக �லிக, ஏராளமாேனாைர� ெகாைல ெசD; வ�தி��கி+றனா. அ7வாI ெகாைல
ெசDய�பFபவ�கள3+ உட�கைள �லிக, எ+ன ெசDகிறா�க, எ+ற ேக,வ� எ�மி� பல��: இ��; வ�த;.
ஆர�ப.தி� �லிக, ெகாைல ெசDய�பFபவ�கள3+ உடைல எ�காவ; �ற�ேபா�கான இட�கள3� ெகா1F
ெச+I  �ைத�கிறா�க,  எ+Iதா+  நா�  ந91டகாலமாக  ந�ப�  வ�ேதா�.  ஆனா�  �லிக,  அ7வாறான
�!டா,தனமான  ெசயைலE  ெசDயவ��ைல  எ+பைத,  எ+Gட+  கைத.த  �+னாள  �லி  உI�ப�ன�க,
உIதி�பF.திவ�!டா�க,.

அதாவ;  Ôஅ�ப  ப��ப!���தா�  உ�கைட  சா�ப�  எ�பேவா  கா.ேதாைட
கல�தி��:�”  எ+ற  அவ�கள3+  V�I  ஒ�  உ1ைமைய�  �!F  ைவ.த;.
அதாவ;,  �லிக, த�மா� ெகா�ல�பFபவ�கள3+ உடைல அைடயாள� காண
��யாதவாI  எ�.;  அழி.;வ�Fகிறா�க,  எ+ற  உ1ைம  அதி�  ெதா�கி
நி�கிற;.  எ+ேன  �+  ேயாசைன!  (ைசவ.  தமிழ�க,  இற�த  உட�கைள
எ��ப;தா+ வழைம. அ�த� பார�ப�ய.ைத Õவ 9ர.தமி
 மறவ�களான’ �லிகQ�
ப�+ப�Iகிறா�க, ேபாC�!)  ெச�மண��  பFெகாைலகைள நிக
.திய  இல�ைக
இராSவ  க�ட+  ராஜப�ஸ  ேபா+றவ�க,,  தம;  �கா��:  அ�கிேலேய
ெகாைல ெசDய�ப!டவ�கைள� �ைத.; �!டா,தன�க, ெசDயலா�. ஆனா�
�லிக, அ7வாறான Õேமாட�க,’ அ�ல எ+பைத நி\ப�.;வ�!டா�க,.

த�மா� ெகாைல ெசDய�பFபவ�கைள �லிக, �ைத�பேத இ�ைல,  எ��பேத வழைம எ+ற உ1ைமைய�
ப�+ன� எ��ட+ நாவ�:ழி Ð ேகாவ�லா�க1� திற�தெவள3E சிைறEசாைலய�� இ��த �லிகள3+ �+னா,
�லனாDவாள+ ஒ�வG� உIதி�பF.தினா+. �லிகள3+ �லனாD>� ப��வ�ன�கள3� மிக>� ெகா^ரமானவ+
என  வ�ண��க�பF�  Õம�லி’  எ+பவ+  ;S�காD  வைத  �கா��:�  ெபாI�பாக  இ��த  ேபா;,  இ�த
�லனாDவாள+  ம�லிய�+  கீ
  ெசய�ப!டவ+.  ம�லிய�+  உ.தர>�ப�  பல  ெகாைலகைள  இவேன
ெசDதி��கிறா+.  இ�ப�யானவ�க,  உ�ய  �ைறய��  வ�சா��க�ப!டா�,  பல  தகவ�க,  ெவள3வர�VF�.
எம�: இ�த �லனாDவாள+ ெத�வ�.த சில ேமலதிக தகவ�க, ப�றி� ப�+ன� ெத�வ��ேப+.

ஏேதா  என;  அதி(ட�.  �லிகள3+  ேக,வ�  நியாயம�ற  ெகாைல  ெவறியா!ட.தி+  ேபா;  நா+
ைக;ெசDய�படாம� த�ப�ய;.  அத+ காரணமாக.தா+ நா+ இ+ன�� ெகாைல ெசDய�படாம� �லிகள3+
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வ�சாரைண  (சி.திரவைத)�  ைகதியாக  உய��வாழ  ���த;.  இ;ப�றி  நா+  எ;>�  ப�ர(தாப��காமேல,
இைடய�ைடேய எ+Gட+ கைத�:� அ��ேறா( எ+ற �லனாDவாள+ என�: வ�ள�க� அள3.தா+.

அதாவ;,  வடப:தி  �`வைத4�  தம;  க!F�பா!F�:,  ெகா1Fவர�படாத  கால.தி�,  த�மா�  ைக;
ெசDய�பFபவ�கைள  ைவ.;  வ�சா��கேவா  பராம��கேவா  தம�:�  ேபாதிய  வசதிக,  இ�லாைமயா�,
அவ�கைள� ெகா�ல ேவ1�ய க!டாய.தி� தா� இ��ததாக>�, இ�ெபா`; அ�த நிைல இ�ைலெய+I�,
தம�: எ+I நிைலயான தள�ப:திக,  உ�வாகிவ�!டதா�,  தா� தமிழ9ழ.;�கான அரெசா+ைற உ�வா�கி
வ�வதாக>�,  அத+  ஒ�  அ�கமாக  தைலவ�  ப�ரபாகரன3+  ஆேலாசைன�ப�  சிைற�Vட�கைள அைம.;,
அவ�றி�  த�மா�  ைக;ெசDய�பFபவ�கைள  அைட.;  ைவ.;  Õ�ைறயான’  வ�சாரைணகைள  நடா.தி
Õத1டைன’ வழ�:வதாக>� அவ+ என�: Õவ�ள�க�’ அள3.தா+.

ஒ��ைற அ��ேறா( எ+Gட+ கைத.;� ெகா1���:� ேபா;, அ�ேக ஒ� ைகதிைய வ�சாரைண ெசD;
ெகா1���த �லிகள3+ இ+Gெமா� வ�சாரைணயாள+ ஒ�வ+,  அ�த� ைகதிய�+ ம*; மிக>� ேமாசமான
"சண வா�.ைதகைள ப�ரேயாகி.; பல.த :ரலி� வ�சாரைண நடா.தி� ெகா1���தா+. இ+ெனா� ப�க�
ேவI ஒ� வ�சாரைணயாள+, ஒ� ைகதிைய த� ஒ+றினா� மிக>� பலமாக. தா�கி� ெகா1���தா+. அ�
தா�க ��யாம� அ�த� ைகதி V�:ர� இ!F� ெகா1���தா�. V�:ர� இட இட அ� V�யேத தவ�ர�
:ைறயவ��ைல.  இ�த�  கா!சிக,  என;  �லைன.  தா�:கி+றன  எ+பைத  உண��த  அ��ேறா(,  ெப��
அெசௗக�ய.;�:,ளாவைத எ+னா� அவதான3�க ���த;.

இ��;� அவ+ தன; ஆ!கள3+ ெசய�பாFகைள நியாய�பF.தேவ �ய+றா+. அதாவ; அவன; V�I�ப�,
ைகதிக, உ1ைமகைள� Vறாம� ெபாD ேபbவதா� அவ�கைள. "சண வா�.ைதக, ஏbவ;�, த�களா�
தா�:வ;� தவ���க ��யாததாக இ��கி+ற; என அவ+ ெசா+னா+. அவ+ அ.;ட+ தன; நியாய.ைத
நிI.தவ��ைல. ர(யா, சீனா ேபா+ற நாFகள3C� �ர!சி நைடெப�ற கால�கள3� க�'ன3(!Fக, தம�:
எதிரானவ�கைள� ைக;ெசDத;�. சிைற ைவ.த;�, சி.திரவைத ெசDத;�, ஏ+ ெகாைல ெசDத;� நட�;
வ�தி��கிற; தாேன என. ெத�வ�.;, �லிகள; நடவ��ைககைள நியாய�பF.த �ய+றா+.

அவன;  V�றி�  என�:  �;ைமயாக  எ;>�  ெத+படவ��ைல.  ஏெனன3�  ெம.த�  ப�.தவ�க,  என�
Vறி�ெகா,Q� பல� இ+I�Vட, பாசிசவாதி Ð ெகாF�ேகால+ ஹி!லைர4�, மாெப�� பா!டாள3 வ��க�
�ர!சிவாதி  (டாலிைன4�  ஏக.ெதான3ய��  ஒேர  தராசி�  ைவ.;  Õச�வாதிகா�க,’  என�  VIவ;1F.
அ�ப�ய���க ஆ4த�கைள. ெதDவமாக>�, ெகாைல ெசDவைத� �ன3த� பண�யாக>� க�;� �லிகள3+ ஒ�
உI�ப�ன+, இ7வாI வாத�கைள �+ைவ�பதி� ஆEச�ய�பட எ+ன இ��கிற;?

இ;வைர  எ+ைன  வ�சா�.த  �லிகள3+  வ�சாரைணயாள+  தயாபரன3+  வ�சாரைணகள3+  ��வாக,  எ+ன
வ�டய.ைத  �லிக,  எ+ன3ட�  க1Fப��.;,ளா�க,  எ+பைத  எ+னா�  ���;ெகா,ள  ��யவ��ைல.
ஒ�ேவைள  இன3ேமலதா+  ��கியமான  க!ட�  வர  இ��கிறேதா  எ+னேவா?  அ�ப�யான  ஒ�  நிைல
ஏ�பFமாய�+, இ+G� பலவ�தமான சி.திரவைதகQ� கா.தி��கி+றன எ+ப;தா+ அ�.த�.

இ�த மாதி�யான ஒ� -
நிைலய�� ÕஇைறEசி�கைட’ என அைழ�க�பF� வரண� சி.திரவைத �காமி� இ��;
சில  ைகதிக,  எம; �கா��: அைழ.; வர�ப!டன�.  வ�தவ�க,  இ��த ேகால.ைத�  பா�.த  ேபா;�,
அவ�க, ெசா+ன கைதகைள� ேக!டேபா;� எம�: அதி�Eசிைய. தவ�ர ேவI எ;>� ஏ�படவ��ைல.

ெதாட��.
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