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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!��
அ#பவ%ெதாட� (58)

58.ெபாB� :�றCசா!Dகைள� �ைனவதிE� வத�திகைள� பர��வதிE� ேகாயப�(ைச4� வ�Fசிய �லிக,!

வரண�  ÕஇைறCசி�கைட’  �காமிலி��;  எம;  சிைறCசாைல�:
அைழ.;  வர�ப!டவ�க,  வ��ேபாேத  ஒJ�காக  நட�க  ��யாத
நிைலைமய��தா+  வ�;  ேச��தா�க,.  ஒ�வ�+  கா;க,
அK�க�ப!���த;.  இ+ெனா�வ��:  L�:  Mன3
ெவ!ட�ப!���த;. ம�ெறா�வ��: உதD கிழி�க�ப!���த;. வ�ர�
நக�க,  ப�D�க�ப!���தன.  (என�:�  ஒ�  ச�த��ப.தி�
ெப�வ�ர�கள3� ஒ+K ப�ேள!�னா� கீற�ப!ட;)

அவ�கள3� ஒ�வ� ஏ�ெகனேவ அறி�கமானவ�.  மேக(வர+ எ+ற
ெபய�ைடய  அவ�  ேவலைணையC  ேச��தவ�.  உD�ப�!�ய��

தி�மண�  ெசBதி��தா�.  �தலி�  ெபாலி(  ேசைவய��  பண�யா�றிய  அவ�,  ப�+ன�  அதிலி��;  ஓB>
ெப�K�ெகா1D ெப�ேறாலிய�  T!D.தாபன.தி�  பா;கா��  உ.திேயாக.தராகC  ேச��;  கடைம  ���தா�.
ைக;ெசBய�பD�ேபா; யா
�பாண :த.தி� பண� ���; ெகா1���தா�.

அவ� யா
�பாண.தி� ேவைல ெசBத ெப�ேறாலிய� T!D.தாபன.;�: ேந� எதி�ேலேய எம; யா
 �.தக
நிைலய� அைம�தி��ததாE�, அவ�ட+ எம; க!சிையC ேச��த ேதாழ� சிவதாச+ (ப�+னாள3� ஈ.ப�.�.ப�
பாராUம+ற உK�ப�னராக இ��தவ�) அவ�கU� அ�: பண� ���ததாE�, சில ேவைளகள3� மதிய ஓB>
ேநர�கள3� மேக(வர+ எம; கைட�: வ�; எ��ட+ சிறி; ேநர� உைரயா�வ�!DC ெச�வ; வழ�க�.
அ.;ட+  அவர;  சேகாத�கள3�  ஒ�வ�  எம;  க!சி  அVதாப�யான  எம;  ஊைரC  ேச��தவ�  ஒ�வைர.
தி�மண�� ெசBதி��தா�. இ.தைகய காரண�களா� மேக(வர+ என�: ந+: ெத��தவராக இ��தா�.

இ�த மேக(வரன3+ த�ப�யா� ஒ�வ� ெப�� வ�.தகராக இ��தா�. அவ��: வ>ன3யாவ�� கைடக,, மி�,
ெலாறிக, என� பல ெசா.;க, இ��தன. �லிகள3+ த9வ�ர ஆதரவாளரான அவ� ப�ேவK வழிகள3� �லிகU�:
உதவ�  வ�தா�.  மேக(வர+  ஒ��ைற  பர�தைனC  ேச��த  ரவ 9�திர+  எ+ற  இைளஞ��:  ெப�ேறாலிய�
T!D.தாபன.தி�  ேவைல  ஒ+K  ெப�K�ெகாD�பத�காக  ெகாJ���:  ேந��க�  பY!ைச�:  T!�C
ெச+றி��தா�.  ரவ 9�திர+  அ�ெபாJ;  ;���ட+  இய�கி  வ�த  பர�த+  இைளஞ�  வ!ட  உK�ப�னராக
இ��த;ட+,  அைத  �+ன3+K  இய�கிய  எம;  க!சி.  ேதாழ�கUடV�  ெந��கிய  ெதாட��கைள�
ெகா1���தா�.

ெகாJ�ப�லி��; ரவ 9�திரVட+ யா
�பாண� தி��ப�ய மேக(வர+, தன; த�ப�யா�+ ெலாறிய�� பயண�.;�
ெகா1���தா�.  அ�த  ெலாறிைய  ஓம�ைதய��  ேசாதைனய�!ட  �லிக,,  அதி�  ெகாJ�ப�லி��;  ெவ�
:1Dக, மைற.; ைவ.; எD.; வர�ப!���பதாக� :�றFசா!� சாரதிைய4� அதி� பயண�.தவ�கைள4�
ைக;ெசB; அைட.; ைவ.; சி.திரவைத ெசB; வ�சாரைண ெசBதன�.

ப�ரதான :�றCசா!D மேக(வர+ ம*; Zம.த�ப!ட;. அவ� இல�ைக� ெபாலிசி� �+ன� பண� ���ததா�,
அ�த. ெதாட��க, காரணமாக அரச பைடய�ன� ெகாD.த :1Dகைள. தன; த�ப�யா�+ ெலாறிய�� மைற.;
எD.; வ�ததாக>�,  த�ப�யா�  �லிகள3+ ஆதரவாள�  எ+றப�யா� அவர; ெலாறிைய� �லிக, ேசாதைன
ெசBயமா!டா�க,  எ+ற  ந�ப��ைகய�ேலேய  இ�த�  ைக�க�ய.தி�  அவ�  ஈDப!டதாக>�  அவ�  ம*;
:�றFசா!ட�ப!ட;. இ�த� :1Dக, தம�: எதிராக� பய+பD.;வத�காகேவ எD.; வர�ப!டதாக� �லிக,
Tறின�. இ�த� :�றCசா!�+ உ1ைம ெபாB எம; �லன3�: அ�பா�ப!ட;. ஏெனன3� சில ேவைளகள3�
�லிகேள  இ�மாதியான  நாடக�கைளC  சில  ேதைவகU�காக  அர�ேக�Kவ;�  உ1டாைகயா�,  இத+
உ1ைமைய� க1டறிவ; சா.தியமி�லாத;.

மேக(வரVட+  ைக;ெசBய�ப!ட  ரவ 9�திர+  Õவ�சாரைண’ய�+  ப�+ன�  நாவ�:ழிய�E,ள  �லிகள3+
திற�தெவள3C சிைறCசாைல�: அV�ப�ப!D� ப�+ன� Zமா� ஒ+றைர வ�ட�கள3+ ப�+ன� வ�Dதைலயானா�.
மேக(வரன3+  த�ப�யாரான  ெலாறி  உ�ைமயாள�  ஒ�  இர>  ம!D�  நா�  இ��:�  ஆைன�ேகா!ைட
சிைறCசாைல�: அைழ.; வர�ப!D,  தன3யாக.  த�க ைவ�க�ப!D கா�திய�னா� வ�சாரைண ெசBய�ப!ட
ப�+ன� வ 9D ெச�ல அVமதி�க�ப!டா�. அவ� இ+K� தன; ெதாழி�கைளC சிற��ற நடா.தி வ�கி+றா� என
நிைன�கி+ேற+.

�லிக, அைழ.; வ�த இ+ெனா�வ�� என�:C சிறி; பழ�கமானவேர.  உ�.திர�ர� 7ஆ� வாB�காைலC
ேச��த  அவ�,  இல�ைக�  ேபா�:வர.;C  சைபய�+ கிள3ெநாCசிC  சாைலய�� நட.;னராக�  பண�  ���தவ�.
(அவர; ெபய� மற�;ேபாBவ�!ட;) அவர; ப:திய�� வசி.;�ெகா1D கைரCசி கிராமசைபய�� ஆய,ேவத
ைவ.தியராக�  பண����;  வ�தவ��,  க�'ன3(!  க!சி�  ப�ர�க�  வ�.ெபா+ன�பல�  அவ�கள3+
த�ப�யா�மான மாசிலாமண� நடா.தி வ�த Õ(ரா� நாடக ம+ற’.திE� அவ� ெசய�ப!D வ�தா�. ைவ.திய�
மாசிலாமண�ய�+  இட;சா��  க�.;�களா�  ஆக�சி�க�ப!டப�யா�  ��ேபா�:  சி�தைன  ெகா1டவராக
இ��தா�.

இ�த இ.ேபா.ச நட.;ன� �லிகள3+ கா!Dமிரா1�.தனமான ெசய�பாDகைள தய�கமி+றி வ�ம�சி.; வ�தவ�.
அவர; ெதாழி� ெபா;ம�கUட+ ச�ப�த�ப!ட; எ+றப�யா�,  அவர; �லிகU�: எதிரான வ�ம�சன�க,
ம�க, ம.திய��  ZலபமாகC  ெச+றைட�தன.  இ;  �லிகளா�  ெபாK.;�ெகா,ள ��யாத  வ�டய�.  அத+
காரணமாக �லிகளா� அவ� ைக;ெசBய�ப!D சி.திரவைத�: உ,ளானா�. ஆனா� வழைமேபால �லிக, அவ�
இரா\வ.தி+ உளவாள3யாகC ெசய�ப!டா� என� :�றFசா!�ன�.

என�:.  ெத��த  இவ�க,  இ�வைர4�  தவ�ர,  இ+V�  இ�வைர�  �லிக,  வரண�ய�லி��;  அைழ.;
வ�தி��தன�. அவ�கள3� ஒ�வ� ெபய� ப�ரகா(. மைலயக.ைதC ேச��தவ�. (இர.தின�� ப:தி என ஞாபக�)
�லிகள3+ ேமாசமான சி.திரவைதயா� சி.தZவாதினம�ற நிைலய�� இ��தா�.

ப�ரகா(  மைலயக.தி�  தா+  வா
�த  ப:திய�E,ள  ஒ�  சி�கள�  ெப1ைண�  காதலி.;.  தி�மண�
ெசBதி��தா�. யா
�பாண.தி� ஒ�வ� த+ சாதிைய வ�!D இ+ெனா� சாதிய�� தி�மண� ெசBதா� எ7வள>

Yarl TV Live
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ெந��க�கைள  எதி�ேநா�க  ேவ1�  வ�ேமா,  அ7வள>  ெந��க�கைள  இன�  வ�!D  ேவK  இன.தி�
தி�மண�  ெசBதாE�  எதி�ேநா�க  ேவ1�வ��  எ+ப;�  நா�  அறி�த  வ�டய�.  அ;>�  நா!�+
ெப��பா+ைம இனமான சி�கள இன.ைதC ேச��த ஒ� ெப1, ேதய�ைல. ேதா!ட� Tலியான ஒ� தமி

Õேதா!ட�கா!டாைன’. தி�மண� ெசBதா� எ�ப� இ��:�? அதனா� ப�ரகாசி+ இள� :D�ப� தம; ெசா�த
ஊ�� வாழ ��யா; கிள3ெநாCசி�: வ�;, அ�:,ள வ!ட�கCசி� ப:திய�� வா
�; வ�தன�.

அவ�க,  அ�:  Tலி  ேவைல  ெசB;ெகா1D ஊ�E,ளவ�கUட+ அ�நிேயா+யமாக  வா
�;  வ�தாE�,
அவர; மைனவ� சி�கள� ெப1 எ+றப�யா� அவ�க, ம*; �லிகU�: எ�ெபாJ;� ஒ� ச�ேதக� இ��;
ெகா1ேட  வ�;,ள;.  அ��க�  அவ�கள;  வ 9!ைடC  ேசாதைனய�Dவ;,  அவ�கள;  நடமா!ட�கைள
க1காண��ப;, ேநர�யாகேவ அவ�கைள வ�சாரைண ெசBவ; என அவ�கள; வா
�ைக �,ள3+ ேம�ப!ட
வா
�ைகயாகேவ  இ��;  வ�;,ள;.  ப�,ைளகU�  ப�ற�க  ெபா�ளாதார  Yதியாக>�  அவ�க,  அ�லாட.
ெதாட�கின�.

இ�தC  -
நிைலய��தா+  அ�தC  சி�கள�  ெப1ண�+  சேகாதர+  ஒ�வ+  இரா\வ.தி�  இைண�;
வ>ன3யாவ�� உ,ள �கா� ஒ+றி� பண�ய�� இ��பதாக ப�ரகா( :D�ப.;�:. தகவ� கிைட.த;. எனேவ
ப�ரகாசி+ மைனவ� வ>ன3யா ெச�வத�:� �லிகள3+ அVமதி ெப�K, அ�: ெச+K இரா\வ.திலி��த தன;
சேகாதரைன  இரகசியமாகC  ச�தி.;  சிறிதள>  பண  உதவ�4�  ெப�K.  தி��ப�ய���கிறா�.  இ�த  வ�டய�
எ�ப�ேயா  �லிகள3+  �லனாB>�  ப��வ�ன��:.  ெத��;வ�!ட;.  இரா\வ.;�:  த�ைம�ப�றி  உள>
ெசா�வத�காகேவ ப�ரகாசி+ மைனவ� வ>ன3யா ெச+றதாக� �லிக, :�றமFசா!� அவ�கைள� ைக;ெசB;
வ�சா�.த;ட+, ப�+ன� மைனவ�ைய வ�!Dவ�!D ப�ரகாைச ம!D� ெதாட��; தD.; ைவ.தி��; சி.திரவைத
ெசB; வ�தன�.

�லிக,  ெகா1Dவ�த  இ+ெனா�வ�  ெபய�  வ�+ச+�.  இவ�  கிள3ெநாCசி  க�தசாமி  ேகாவ�E�: �+னா�
ைச�கி,  தி�.;�  ம�K�  வாடைக�:�  ெகாD�:�  கைடெயா+ைற  நடா.தி  வ�தா�.  இவ��  �லிகள3+
அராஜகC  ெசய�பாDகைள  வ�ம�Cசி.;  வ�த  ஒ�வராவா�.  இ;  ெத��ேத  �லிக,  இவைர�  ைக;ெசB;
சி.திரவைத  ெசBதன�.  ஆனா�  இவ�  ம*;  �லிக,  �+ைவ.த  :�றCசா!D  எ+னெவன3�,  கிள3ெநாCசி�
ப:திய�� தம; �கா�க, சிலவ�ைற இல�ைக வ�மான�பைட :1Dவ 9சி. தா�கியத�: வ�+ச+� ெகாD.த
தகவ�கேள  காரண�  எ+பதா:�.  இவைர�  ைக;ெசBத  ேபா;  தம;  �கா�கைள  அைடயாள�  கா!D�
கிள3ெநாCசி வைரபட� ஒ+K அவ�ட� இ��ததாக>� ஒ� �ரள3ைய� �லிக, கிள�ப�வ�!���தன�.

�ரள3 கிள��வதி� �லிக, எ�ப� அசகாய -ர�க, எ+பத�: ஒ� உதாரண.ைத� Tறலா�. 1990ஆ� ஆ1D�
கால�ப:திய�� யா
�பாண� ேகா!ைடய�� நிைல ெகா1���த இரா\வ.தினைரC Z�றி வைள.;� �லிக,
ேமாதி�ெகா1���த ேவைளய��,  யா
  நகர  ம�க,  அ�: வாழ  ��யா; ப�ேவK ப:திகU�:� இட�
ெபய��; ெச+றி��தன�. என; மைனவ� எம; �தலாவ; :ழ�ைதைய� ப�ரசவ��பத�: தயாராகி வ�ததா�,
நா��  யா
  நகைரவ�!D  ெவள3ேயறி  ெத+மரா!சி  ம*சாைலய��  உறவ�ன�  ஒ�வ�  வ 9!��
தFசமைட�தி��ேதா�.

அ�த ேநர.தி� தின�� நா� த�கிய���த ப:திய�� ஏராளமான வத�திக, உலவ�ய வ1ண� இ��தன. ஒ�
தடைவ ேவா�கி ேரா�கிய�� ஒ� இள� ெப1 இரா\வ.தி�:. தகவ� ெகாD�ைகய�� ைக4� ெமB4மாக
அ�லாைர� ப:திய�� ைக; ெசBய�ப!டதாக. தகவ� வ��. இ+ெனா� தடைவ ச�க.தாைனய�� வேயாதிப�
ஒ�வ�  இர> ேநர� இரா\வ.;�:. தகவ� ெகாD.;வ�!D வ��ேபா;  ைக; ெசBய�ப!டதாக  ெசBதி
பர>�.  இ+ெனா� தடைவ ேவ�ப�ராய�� க,U இற�:பவ� இரா\வ.ேதாD இரகசியமாக� கைத.;வ�!D
வ��ேபா; ைக; ெசBய�ப!டதாக கைத உலா>�. இதனா� அ�ப:தி ம�க, எ�த ேநர�� பத!ட.;டேனேய
காண�பDவ�.

ஆனா� இ�தC ெசBதிக, ப�றி அ�தத�த� ப:தி ம�கள3ட� ப�+ன� வ�சா�.தா�, த�க, ப:திய�� அ�ப�யான
ச�பவ�  எ;>�  நைடெபறவ��ைல  எ+K�,  ேவK  சில  :றி�ப�!ட  ப:திகள3�  அ�ப�யான  ச�பவ�க,
நட�ததாக.  தா�க,  ேக,வ��ப!டதாக>�  அவ�க,  TKவ�.  இKதியாக  பல�ட�  இ��;  கிைட�:�
தகவ�கைள ைவ.;� T!��கழி.;� பா�.தா�,  அ�த வத�திகள3+ ப�ற�ப�ட� �லிக,தா+ எ+ப; ெத�ய
வ��. ம�கைள எ�த ேநர�� அCச.தி� ஆ
.தி ைவ.தி��பத�காக� �லிக, ெசB4� வ�சம.தன�தா+ இ;.

இ�த  வ�சம.தன.;�:  ஒ��ைற  நா��  பலியாக  ேவ1�தாகிவ�!ட;.  யா
  ேகா!ைட  அ�பாD  நட�த
கால.தி� இரா\வ.தி+ Õசகைட’ வ�மான� யா
 �ைகய�ரதC ச�திய�� ேபா!ட ஒ� :1��, அ�த இட.தி�
T!டமாக� கைத.;�ெகா1���த என; ந1ப�க, சில�� பலியானா�க,.  அவ�கள3�  என; அயbரான
உD.;ைறையC  ேச��தவ��,  யா
.ெச+ேஜா+( க�b�ய�� ஆசி�யராக  இ��தவ�மான  என; ஆ�ய��
ந1ப�  ெபா+.சிவராசா>�  ஒ�வ�.  அவ�  த+Vட+  ேபராதைன�  ப�கைல�  கழக.தி�  க�வ�  பய�+ற
யா
.:�நகைரC  ேச��த  ஒ�வைர.  தி�மண� ெசBதி��தாராய�V�,  அவ�  எ�ெபாJ;�  ெத�வ�.;  வ�த
வ���ப.;�கிண�க அவர; இKதிC சட�:க, அவர; ெசா�த ஊரான உD.;ைறய�� நைடெப�றன.

எ�மி� சில� அவர; இKதிC சட�கி� கல�; ெகா,வத�காக ைச�கி,கள3� உD.;ைற�:C ெச+Kவ�!D
தி��ப� வ�ைகய�� இரவாகிவ�!டதா�, யா
�பாண� ெச�ல ேவண�யவ�க, அ�: ேபாக ��யாத நிைலய��
நா� த�கிய���த ம*சாைல வ 9!�� வ�; த�கின�. அ�த வ 9!�� சில �திய ஆ!க, வ�; த�கிய���கிறா�க,
என� ேக,வ��ப!ட உ,ள+� �லிக, சில� எ�ைம வ�சாரைண ெசBய வ�;வ�!டா�க,. வ�தவ�கள3ட� நா�
த�கிய���த வ 9!D�கார�� நா�� நிைலைமைய வ�ள�கிய ப�+ன� �லிக, ேபாBவ�!டா�க,.

�லிக, ேபானப�+� நா� ம*சாைலC ச�திய�E,ள கைடகU�: சில ெபா�!க, வா�:வத�காகC ெச+ேறா�.
அத�கிைடய��  �லிக,  எ�ைம  வ�சா�.த  ெசBதி  பல  க�பைன�  ைககா�கUட+  ேவகமாக�  பரவ�,  நா�
த�கிய���த வ 9!�� ைவ.; இரா\வ உளவாள3க, ைக;ெசBய�ப!���பதாக வல� வ�; ெகா1���த;.
இ�தC ெசBதி அD.த நா,வைர அ�: ேகாேலாCசிய வ1ண� இ��த; எ+றா� பா��க,!

இ�த வ�டய.தி� ச�வாதிகா� ஹி!ல��காக ெபாB�: ேம� ெபாB4ைர.; வ�த அவன; ப�ரCசார ம�தி�
ேகாயப�(ைச4� �லிக, வ�Fசிவ�!டா�க, எ+Kதா+ ெசா�ல ேவ1D�.

ெதாட��
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