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“�லிகள	
 மகள	ரண�� தைலவ�ய�
 வரலா�.. (பாக -1) 

 

தமிழின� (23.04.1972-18.10.2015) தமிழின� (சிவகாமி 

ெஜய��மர�) இல�ைகய�� வட�ேக கிள�ெநா�சி 

மாவ ட!தி"#ள பர%தன�& ப�ற%தவ(. 

தா* சி�ன+மா. த%ைத ,-ப�ரமண�ய+. பர%த� இ%/ மகா 

வ�!தியாலய!தி& ப0!/�ெகா102%த (1991) 

ேவைளய�ேலேய தமிழ3ழ வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& 

இைண%/, ேபாராள�யானா(. 

இளவயதிேலேய பல ேபா(�கள�கள�& சமரா0ய 

அ7பவ�கேளா4, ப��னாள�& வ�4தைல- 5லிகள�� 

அரசிய& /ைற மகள�( ப�89- ெபா:-பாளராக� 

ெசய&ப டவ(. 

வ�4தைல- 5லிகள�� தைலவ( ப�ரபாகர�, அ�ர� 

பாலசி�க+, அேட& பாலசி�க+ உ பட- 5லிக# 
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இய�க!தி� உய(ம ட! தைலவ(கள�ட!தி"+ ம�கள�ட! 

தி"+ அப�மான+ெப<ற தைலவராக வ�ள�கினா(. 

அ%த� காலக ட!தி& நைடெப<ற ப&ேவ: உய(ம ட� 

ச%தி-5 கள�"+ நிக=9கள�"+ ப�ேக<றவ(. 

ச(வேதச ம<:+ உ#நா 4! தைலவ(கள�ட>+ 

ப�ரதிநிதிகள�ட>+ ந�� ப&லாய�ர�கண�கான 

ேபாராள�க?ட� இல�ைக அரசி� சிைற�சாைலகள�"+ 

5ன(வா=9 >காமி"+ நா�கா14க# சிைறய�லைட�க- 

ப டா(. 

2013இ& 5ன(வா=9 >காமிலி2%/ வ�4வ��க-ப ட ப�� 

தி2மண+ ெச*/ ெபா/வா=வ�& ஈ4ப டா( தமிழின�. 

2014இ& 5<:ேநா*��#ளாகி மரணமைட%தா(. 

ேபாராள�யாக இ2%த கால!திேலேய எB!தி"+ 

வாசி-ப�"+ அதிக ஈ4பா ேடா4 இ2%த தமிழின�ய�� பல 

க 4ைர க?+ கைதக?+ கவ�ைதக?+ வ�4தைல- 

5லிகள�� ஊடக�களான ,த%திர- பறைவக#, ெவள��ச+, 

நா<:, ஈழநாத+ ஆகியவ<றி& ப�ர,ரமாகிE#ளன. 
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சிைறய�"+ சிைற மF1ட ப��ன2+ அவ( எBதியைவ 

தன� G&களாக ெவள�வர9#ளன. 5லிகள�� 

வ 3=�சிய�லி2%/ க<:�ெகா1ட ேபாரா ட 

அ7பவ�கைளE+ 5திய சி%தைனையE+ த� சா சியமாக 

இ%த Gலி� வழியாக! தமிழின� த%தி2�கிறா(. 

 

எ
"ைர (தமிழி த
"ைரய��) 
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என/ ேபாரா ட- பயண!தி� நிைன9கைள E+ அ/ 

என��- ெப<:! த%த அ7பவ�கைளE+ இ%த Gலி& 

பதி9 ெச*தி2�கிேற�. 

இ/ >Bைம யான வரலா: என� Hற  >0யா/. என�� 

நிைன9 ெதள�%த கால!திலி2%/ கைர5ர1ேடா0ய கா 4 

ெவ#ளமாக- ேபா2�Hடாக அ0!/� ெச&ல-ப ட 

வா=வ�� கண�கைள அ�ெசா டாக- பதி9 ெச*த& 

அ-ப0 இல�வான கா8யமாக என��! ெத�பட வ�&ைல. 

இ2-ப�7+ நிைனவழியா! தட�களாக ெநI,��# 

கன�:ெகா102%த ெந2-ைப� ெகாIசமாக 

ெவள�ேய<றிE#ேள�. அJவள9தா�. 

எத<காக இதைன எBத ேவ14+ என எ�ன�டேம பல 

தடைவ ேக 4�ெகா1ேட�. ஒேர பதி&தா� எ�ைன 

உ%திய/. நா� உய�ராக ேநசி��+ ம�கள�ட+ சில 

உ1ைமகைள� ெசா&ல ேவ14+. 

ஓ( இன!தி� அரசிய& அப�லாைசகைள 

மF ெட4-பத<காக� உலகேம அதி(%/ேபான ேக#வ� இ/. 
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ேபாரா ட!ைத >Bவ/மாக! த�னக-ப4!தி� ெகா1ட  

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& நா7+ ஓ( உ:-ப�னராக 

இ2%/#ேள�. 

ேபாரா ட!தி� இ:தி இ2ப/ வ2ட�க# நா7+ ஒ2 

சா சியாக- ேபா2��# வா=%தி2�கிேற�. 

நா$க% எம& ம'கைள' கா(பா)ற� தவறிவ�+ேடா . 

ஆ/த$கைள( பா&கா�&'ெகா%ள ேவ12  

எ
பத)காக அரசிய� இல+சிய�ைத� 

ேதா)க6�&வ�+ேடா . 

இ�: எம/ ம�கள�� வா=9 இ2G: வ2ட�க# 

ப��ேனா�கி- ேபாய�2�கிற/. 
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எைதEேம ந+பாதவ( களாக, எ&லாவ<:��+ 

பய-ப4கிறவ(களாக, தம��#ேளேய 

சி:!/-ேபாகிறவ(களாக, யதா(!த உலக!ைத 

ெவ<றிெகா#ள >0யாதவ(களாக- ப��ன0!/- 

ேபாகிறா(க#. 

>-ப!ைத%/ வ2ட�க?��+ ேமலாக ந31ட E!த!தி� 

வ4�கைள இ�ன>+ எம/ ச%ததி தம/ மன�கள�& 

,ம�கிற/. 

எ%த ஓ( உய�8ன>+ ேபாரா0னா&தா� வா=�ைக. 

இ/ இய<ைகய�� நியதி. அ%தவைகய�& எம/ ம�க# 

தம/ அரசிய& உ8ைமக?�காக- ேபாராட 

ேவ10யவ(களாகேவ இ2�கிறா(க#. 

ஆனா& இன�E+ ஆEத- ேபாரா ட+ எ�ற வழி>ைறய�& 

எம/ அ4!த ச%ததி சி%தி�க� Hடா/ எ�பைத என/ 

ஆ!மாவ�லி2%/ H:கிேற�. 

இ7த நா+6� இன	/  இர�த ஆ� பாய' �டா&. எ7த 

அ
ைனய�க8  தன& ப�%ைளைய( ெப)ெற2�த 
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வய�)றி9 , ப�%ைளைய: ;ம'<  ப�ேரத( ெப+6ய�9  

அ6�&'ெகா12 அழ' �டா&. 

எம/ எதி(கால� ச%ததி தம/ அறிவா<றலா& உலக!ைத 

ெவ�ெற4�க ேவ14+. மன�க# ஒ�:ப ட நவ 3ன 

உலக!தி� த8சன�கைள அவ(க# ேநர0யாக அ7பவ��க 

ேவ14+. 

 

 

ேபா(�கள�கள�& உய�ைர� ெகா4!த வ 3ர(க# 

ஒJெவா2வ2+ இ%த E!த+ எ�கேளா4 >0%/ேபாக 
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ேவ14+ எ�:தா� எ1ண�னா(கேள தவ�ர அ4!த 

ச%ததி��+ அ/ ெதாடர ேவ14+ என அவ(க# 

நிைன!தி2�கவ�&ைல. 

கட%த கால!தி� பாட�க# எம/ ச%ததிைய ஆேரா�கிய 

மான, ெவ<றிகரமான பாைத�� இ 4� ெச&ல ேவ14+. 

இ%த நா 0� ம�க?��+ எதி(கால� ச%ததி��+ நா� 

ெசா&ல நிைன�கி�ற ெச*திகைள எ%தள9��� ச8யாக� 

ெசா&லிய�2�கிேற� என! ெத8யவ�&ைல. 

ஆனா& அத<காக- ெப8/+ >ய�றி2�கிேற�. என/ 

மாணவ- ப2வ!தி& நா� சா(%த சMக!தி<� ஏதாவ/ 

ந�ைமயான கா8ய!ைத ஆ<ற ேவ14+ எ�ற 

ெப2வ�2-ேபா4தா� ேபாராள�யாக மாறிேன�. 

என/ வா=9 இ:திவைர ேபாராள�யாகேவ இ2��+. 

ஆEத+ ஏ%/வத� Mல+, பழிவா��தலி� Mல+ என/ 

சMக!தி<�+ நா 0<�+ உலக!தி<�+ எ%த 

ந�ைமகைளE+ ெச*/வ�ட >0யா/ எ�பைத அ7பவ- 

பாட�க# க<:!த%தன. 
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அைமதிE+ சமாதான>ேம எ%தெவா2 சMக!தி� 

வள(�சி��+ இய&பான சா!திய!ைத உ2வா��+. 

அ%த வைகய�& என/ இ:தி� கால+வைர என/ என/ 

ேபாரா ட+ ெதாட2+. ேபா2�கான பாைதையவ�ட� 

க0னமான/  உ1ைமயான சமாதான!தி� வழி 

எ�பைதE+ நானறிேவ�. 

எ!தைன தைடகைள! தா10 >�ேனற ேவ14+ 

எ�பத<கான >�>ய<சிைய இ%த- 5!தக+ உண(!/+. 

மா7ட ேநய>+ உ1ைமயான சMக- ப<:+ ெகா1ட 

ஆய�ரமாய�ர+ சமாதான- ேபாராள�க# எ�7ட� 

ைகேகா!/ நி<பா(க# எ�ற ந+ப��ைகEட� எ� ைககைள 

உய(!/கிேற�. 
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“/�த நி��த  – பாைத திற7த&”: ஓம7ைத( 

காவலரண�� தமிழின	!! 

 

 

இர1டாய�ர!/ இர1டா+ ஆ10� ெப-ரவ8 மாத+. 

மைழ�கால+ >0%/ பன�!Oற& �ைற%/ வச%தகால+ 

அ2+ப! ெதாட�கிய�2%த/. 

வ�ன�- ெப2நில- பர-5� கா4கள�� ெசBைம மF14+ 

/ள�(�க ஆர+ப�!தி2%த/. 

ெப2மர� கைள! தBவ�- பட(%தி2%த ெகா0கள�& P!/� 

�"�கிய வ1ண மல(கள�� வாசைன கா<றிேல கல%/ 

எ��+ பரவ�ய�2%த/. 

உ?வ�%த+ மர� ெகா-5கள�& ெதா��மா�க# அ�சமி�றி 

ஊIசலா0� ெகா102%தன. உ4+5� � 0க# தம/ 

வைளகைள வ� 4 ெவள�ேயறி உலவ- 

ேபா*�ெகா102%தன, 5<ப4�ைககள�& ெதறி!/� 
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கிட��+ பன�!/ள�கள�& தாக+ த3(!/�ெகா102%தன 

கா 4 >ய&க#. 

காைல இளெவய�லி& தம/ ேதாைகைய வ�8!/� சி"-ப�� 

சி"-ப�� காயைவ!/�ெகா102%த கான மய�&க?+ 

இைர ேத0- 5ற-ப 02%த கானா� ேகாழிக?+ 5?ன�� க 

கிைட!த ேபரைமதிய�� Qழலி& உ&லாசமாக! திைள!/� 

கிட%த/ வ�ன��கா4. 
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2002ஆ  ஆ12 இல$ைக அர;  வ�2தைல( �லிக% 

இய'க?  /�த நி��த  எ
ற இண'க� தி)< 

வ7தி�7தத
. 

>த<க டமாக ஏ9 ெந4Iசாைலைய ம�க# பாவைன��! 

திற%/வ�4வ/ எ�ற உட�பா 4�� வ%தி2%தன(. 

இல�ைகய�� ம!திய மைலநா 0"#ள க10 

நகர!ைதE+ வட�� >ைனயாகிய யாழ-பாண 

நகர!ைதE+ இைண�கி�ற  இ%த வ 3தியான/ >�R<: 

இ2ப!ைத%/  கிேலா மF<ற( ந3ளமான/. 

ஆசியாவ�� ப�ரதான வ 3திகள�& ஒ�றாக! தர நி(ணய+ 

ெச*ய-ப 02%த இJவ 3தி இல�ைகய�� பல நகர�கைள 

ஊட:!/� ெச&கி�ற/. 

இல�ைக அரச பைடக?�� எதிராக! தமி= வ�4தைல 

இய�க�க# ஆEதேம%தி- ேபாராட! ெதாட�கிய கால 

க ட!தி& 1984 ெதாட'க  2006 வைர பல தடைவக# இ%த 

வ 3தி ம�க# ேபா��வர!/ ெச*ய >0யாதவா: 

Mட-ப 4 வ%தி2%த/. 
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2002 ெப-ரவ8 பதிைன%தா+ திகதி திற�க-படவ�2%த இ%த 

வ 3திய�� இ2ப/ சதவ 3தமான ப�தி தமிழ3ழ வ�4தைல- 

5லிகள�� க 4-பா 0& இ2%த நிைலய�&, ஏ9 

ெந4Iசாைல திற-5 நிக=வான/ ச(வேதச!தி� 

கவன!ைதE+ ஈ(!தி2%த/. 

இ%நிக=வ�& கல%/ெகா#வத<காக வ�4தைல- 5லிக# 

அைம-ப�� அரசிய&/ைற மகள�( சா(பாக நா7+ சில 

ெப1 ேபாராள�க?ட� ஓம%ைத- ப�ரேதச!தி<�� 

ெச�றி2%ேத�. 

அரசிய&/ைற /ைண- ெபா:-பாள( ,தா (த�க�) 

5லிகள�� சமாதான ெசயலக- பண�-பாள( 5லி!ேதவ� 

ஆகிேயா2ட� ேவ: பல ேபாராள�க?+ நிக=வ�& ப�� 

ெப<றி2%தன(. 

இல�ைக இராSவ!தின8� காவலர1க?+ வ�4தைல- 

5லிகள�� காவலர1க?+ எதி2+ 5தி2மாக 

அைம%தி2%தன. 
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அவ<றி� �:�காக ஏ9 வ 3தி ம1 அர1களா"+ 

மைற-5களா"+ Mட-ப 02%த/. ச(வேதச ேபா(நி:!த� 

க1காண�-5� �B, ச(வேதச� ெசIசி"ைவ� ச�க+ 

ஆகிய அைம-5கள�� உய(ம ட- ப�ரதிநிதிக# 

>�ன�ைலய�& அ%த வ 3தி ெபா/ம�கள/ பாவைன�காக! 

திற%/வ�ட-ப ட/. 

ஆய�ர�கண�கான உய�(கள�� �2திய�& நைன%தி2%த 

அJவ 3திய�� ம:கைரய�& இராSவ!தின2+ எ+ைம- 

ேபாலேவ H டமாக நி�:ெகா102%தன(. 
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அவ(க?+ நா�க?+ பரTபர+ ைககைள அைச!/- 

5�னைக!தப0 சமாதான!ைத! ெத8வ�!/�ெகா1டா"+ 

எம/ ம: கர�க# ஆEத�கைள இ:க- ப<றியப0ேய 

இ2%தன. 

காரணமாகேவ..  இல�ைக அர, ேப�,வா(!ைத�� இற�கி 

வ%தி2�கிற/ எ�கிற ெவ<றி மய�க>+, அைவ எம��� 

ச(வேதச அ�கீகார!ைத ஈ 0! த%/வ� டன எ�ற க2!/ 

நிைலE+ இய�க!தி� தைலவ( ப�ரபாகர� உ பட எ�க# 

அைனவைரE+ ஆ ெகா102%த/. 

ஊடகவ�யலாள(க# ெப2+ H டமாக ஏ9 வ 3திய�& திர14 

வ%தி2%தன(. E!த+ நட%/ெகா102%த காலக ட!தி& 

வ�ன�- ேபா( வலய!தி<�# ஊடக!தின( Vைழவத<கான 

அ7மதி 5லிகளா"+, இராSவ!தினரா"+ ><றாக 

ம:�க- ப 02%த/. 

அ�� வ%தி2%த உ#நா 4, ெவள�நா 4  

ஊடகவ�யலாள(கைள� க1டேபா/ உலக!தி� க1க# 

எ+ைம ேநா�கி! தி2+ப�ய�2-ப/ ேபா�ற உண(9 

என��# ஏ<ப ட/. 
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பள�� பள�� என மி�னல0��+ 5ைக-பட� க2வ�க?+ 

வ 30ேயா க2வ�க?+ ந3102%த ஒலிவா�கிக?+ 

ஒலி-பதி9� க2வ�க?மாக, ஊடக-பைடெயா�றினா&, 

வ8�சீ2ைட த8!/ ஆEத�க?ட� நி�றி2%த 

5லிகளாகிய நா�க# ><:ைகய�ட-ப 02%ேதா+. 

அ�� வ%தி2%த ஊடகவ�யலாள(க# தம/ ேக#வ�களா& 

எ+ைம! /ைள!ெத4�க! ெதாட�கின(. ஆனா"+ 

எ&லா� ேக#வ�க?ேம ஒேர அ0-பைடைய� 

ெகா1டதாகேவ இ2%த/. 

தா�க# ஏ<கனேவ த3(மான�!தி2%த பதி&கைள- ேபாராள� 

கள�� வா* ெமாழிWடாக- ெப<:�ெகா#வத<காகேவ 

அவ(க# ெப8/+ >ய<சி ெச*வ/ ேபாலி2%த/. 
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“ஆயதேம%தி- ேபாரா0ய ந3�க# ஏ� சமாதான 

வழி>ைற�� வ%தி2�கிற3(க#? தமிழ3ழ!ைத� 

ைகவ� 4வ� X(களா? 

உ�க?ைடய சக ேபாராள�க# ஆய�ர�கண�காக மரண�!/- 

ேபாய�2�கிற நிைலய�& உ�கள/ தைலவ( தமிழ3ழ!ைத� 

ைகவ� டா& ந3�க# ஏ<:�ெகா#வ 3(களா? 
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மF14+ E!த+ வ2மா? உ�க?��� சமாதான!தி& 

ந+ப��ைக இ2�கிறதா? ந3�க# மF14+ E!த!தி& 

ஈ4ப4வ 3(களா? வ 3 4��- ேபாக வ�2-பமி&ைலயா? 

காதலி-பY(களா? கலியாண+ ெச*வ 3(களா? இய�க+ 

இவ<:�கான அ7மதிைய! த2மா? ஏ� H%தைல இ-ப0 

வைள!/� க 0ய�2�கிற3(க#? 

ஏ� இ4-5- ப 0 க 0ய�2�கிற3(க#? உ�க?��+ சMக- 

ெப1க?��+ உ#ள வ�!தியாச+ எ�ன? மF14+ சMக+ 

உ�கைள ஏ<:�ெகா#?+ என நிைன�கிற3(களா?” 

இ-ப0 G<:�கண�கான ேக#வ�க# அ�கி2%த 

ேபாராள�கைள ேநா�கி வ 3ச-ப டன. இய�க!தி� தைலைம� 

ெசயலக!தா& வ�4�க-ப4+ உ!திேயாக-P(வ 

அறி�ைகக#, ெச*திக# எ�பவ<:�� அ-பா& சாதாரண 

ேபாராள�கள�ன/+, இைடநிைல- ெபா:-பாள(கள�ன/+ 

சராச8 மனநிைலைய! /2வ�- பா(-பேத ஊடக�கள�� 

த%திரமாக இ2%த/. 

இய�க!தி& ஊடக�கள�� ேக#வ�க?��- பதிலள���+ 

அ7மதி �றி-ப� ட சில2�� ம 4ேம இ2%த/. 
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ஆைகயா& இ-ப0யான ச%த(-ப�க# அைமE+ேபா/ பல 

ேபாராள�க# 5�னைகEட� அ%த இட!ைதவ� 4 நBவ�- 

ேபா*வ�4வா(க#. 

நிக=வ�& கல%/ெகா1ட ஊடக�கள�� ேக#வ�க?�� 

நா7+ ம<:+ த�க�, 5லி!ேதவ� ஆகிேயா2+ 

பதிலள��க அ7மதி�க-ப 02%ேதா+. 

ந31ட கால!தி<�- ப��5 ம�க?��� கிைட!தி2%த 

அைமதிE+, பாைத திற-5 ம<:+ ெபா2ளாதார! 

தைடந3�க+ எ�பன9+ ெபா/ ம�க?ைடய >க!தி& 

5திய ஒள�ைய! ேதா<:வ�!தி2%த/. 

ஆனா"+ இ%த� சமாதான Q=நிைலைய ந30�க� ெச*/ 

ஒ2 நிர%தரமான த3(ைவ ேநா�கி- 5லிக# >�ேனறி� 

ெச&வா(க# எ�ற ந+ப��ைகைய ம�கள/ வா(!ைதகள�& 

காண >0யவ�&ைல. 

மாறாக எ-ேபா/ இ%த� சமாதான+ >றிவைடEேமா 

எ�கிற �ழ-பமான மனநிைலEட� கிைட�கிற 

கால!தி<�# தம/ வா=�ைகைய� சிறிதளேவ7+ 
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க 0ெயB-ப��ெகா#ள ேவ14+ எ�ற பத<ற!/ட� 

ெசய&பட! ெதாட�கிய�2%தன(. 

தமிழ( ப�ரேதச�க?�Hடாக� ெச&"+ ஏ9 

ெந4Iசாைலைய! தம/ க 4-பா 4��# 

ைவ!தி2-பத� இராSவ, அரசிய& Zதியான நல�கைள 

>�ன�:!தி இல�ைக அர,+ வ�4தைல- 5லிக?+ தம/ 

ெசய<தி ட�கைள >�ென4!தி2%தன(. 
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இத� காரணமாக அ%த வ 3திைய அ1மி!/ 

நைடெப<றி2%த ெகா[ர E!த�கள�னா& ஏ<ப ட 

உய�8ழ-5க# பல ஆய�ர� கைளE+ கட%தி2%தன. 

1995 ெதாட�க+ 2002 வைரயான கால- ப�திய�& நா� 

ேநர0யாக! ெதாட(5ப 02%த ச+பவ� கள�� 

அ0-பைடய�& இ%த வரலா<ைற வ�8!/� ெச&வ/ 

பய7#ள/ என நிைன�கிேற�. 

1995 6ச ப� மாத  யா@(பாண மாவ+ட�ைத இல$ைக 

இராAவ�தின� ?Bைமயாக' ைக(ப)றியத
 ப�
ன�. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ வ�ன�- ெப2நில-பர-ைப! 

தம/ ப�ரதான தளமாக� ெகா14 ெசய<பட! 

ெதாட�கிய�2%த/. 

அ�காலக ட!தி& யா=-பாண!தி� இழ-5, 5லிக?�� 

ஈ4ெச*/ெகா#ள >0யாததாகேவ இ2%த/. 

இய�க!தி� வள(�சி��! ேதைவயான ஆளண� ம<:+ 

ெபா2ளாதார!ைத உவ%தள���+ வள- ப�ரேதசமாக 
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யா=-பாண+ இ2%த/ட�, 1990 ெதாட�க+ 5லிகள�� 

நி(வாக! தைலநகரமாக9+ யா=-பாணேம வ�ள�கிய/. 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வ�, நிதி!/ைற- 

ெபா:-பாள( தமிேழ%தி ஆகிேயா( யா=-பாண+ 

இழ�க-ப டத� தா�க+ ப<றி- ேபாராள�க# ம!திய�& 

உண(9 Zதியாக- பல தடைவக# க2!/�கைள- 

பகி(%/ெகா14#ளன(. 

மF14+ யா=-பாண!ைத வ�ைரவாக� ைக-ப<ற ேவ14+ 

எ�ற ைவரா�கிய!/ட� 5லிக# ெசய<பட! 

ெதாட�கினா(க#. 

யா=-பாண மாவ ட!தி� ப�ரேதச�கைள ந�� 

அறி%தி2%த ஆ1 ெப1 ேபாராள�க# ெத89 ெச*ய-ப 4 

யா= ெச&"+ பைடயண� உ2வா�க-ப 02%த/. 
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ெல-.ேகண& மேக%தி ம<:+ ெல-. ேகண& 

தண�ைக�ெச&வ� ஆகிேயா( அ%த அண�க?��- 

ெபா:-பாக நியமி�க-ப 02%தன(. 

Pநக8ைய- நடவ0�ைககைள- 5லிக# ேம<ெகா#ள! 

ெதாட�கிய�2%தன(. அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( 

தமி=�ெச&வேன  இ%த நடவ0�ைகய�� தளபதியாக9+ 

ெசய<ப டா(. 
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‘ஓயாத அைலக%-1′ நடவ6'ைக Cலமாக ?�ைல( 

பைட�தள  �லிகளா� ைக(ப)ற(ப+ட& 

Pநக8ைய- நடவ0�ைககைள- 5லிக# ேம<ெகா#ள! 

ெதாட�கிய�2%தன(. அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( 

தமி=�ெச&வேன  இ%த நடவ0�ைகய�� தளபதியாக9+ 

ெசய<ப டா(. 

இவ( இ%திய- பைடக?டனான 5லிகள�� ேபா8& 

ெத�மரா சி- ப�திய�& த�7டன�2%த சிறிய அண�Eட� 

சிற-பாக� ெசய<ப 4, தைலவ8� ந�மதி-ைப- 

ெப<றி2%தா(. 

இத� ப��ன( 1993இ& அரசிய& ெபா:-பாளராக 

நியமி�க-ப4+வைர யா=-பாண மாவ ட!தி� இராSவ! 

தளபதியாக திேன\ எ�ற ெபய2ட� ெசய<ப 02%தா(. 
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தமிேழ7தி 

இய�க!தி� நிதி- ெபா:-பாளரான தமிேழ%தி யா=-பாண+ 

இழ�க-ப டத� காரணமாக உண(9 Zதியாக மிக9+ 

பாதி-பைட%தி2%தா(. 

ேபாராள�க# ம<:+ தளபதிக# ம!திய�& நட%த ஒ2 

ஒ�:Hடலி& அவ( உைரயா<றியேபா/, இய�க!தி� 

நிதிெந2�க0 ப<றி வ�ள�கமள�!தா(. ேபாராள� க?�கான 

நாளா%த உண9! ேதைவக#, உைடக#, பாவைன- 

ெபா2 க#, ம2!/வ� ெசல9 எ�பவ<ைற நிைற9 

ெச*வத<� மாதா%த+ பல ேகா0 ]பா*க# 

ேதைவ-ப4வதாக� Hறினா(. 
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“நாளா%த+ ச1ைடய�& உய�ைர� �4�கிற 

ேபாராள�க?�� ஒB�கான சா-பா4Hட இய�க!தால 

�4�க >0Eதி&ைல” என� Hறி� க1ண 3( வ0!தா(. 

அ�கி2%தவ(கள�� மனைத அவர/ வா(!ைதக# 

கல�க0!தன. ப��னரான கால- ப�திகள�& வ�ன�ய�& 

பல பா8ய வ�வசாய- ப1ைணகைள அைம-பத<கான 

அ!திவார!ைத அவேர இ 02%த/ட� 5லிக# அைம-ப�� 

மF/ சாதாரண ம�க?�� ெவ:-ேப<ப4 வத<கான 

காரண�கள�& >�கியமானதான வ8வ�தி-5 >ைறையE+ 

அவேர ஆர+ப�!/ ைவ!தா(. 



28 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

 

அ(ேபா& நா
 அரசிய�&ைறய�
 க�வ�( ப�DE மகள	� 

ெபா�(பாளராக: ெசய)ப+2'ெகா16�7ேத
. 

ெபாலிக10ய�& அைம�க-ப 02%த மகள�( அ0-பைட- 

பய�<சி >காமி& >-ப!/ M�றா+ அண�ய�& பய�<சி 

ெப<ற இ2ப/ ெப1 ேபாராள�க# என/ ெபா:-ப�& வ�ட- 

ப 02%தன(. 

ெத�மரா சிய�& உ#ள கனக+5ள�ய0� ச%திய�& இ2%த 

எம/ >கா+ வ ட�க�சி வ�வசாய- ப1ைண 

வளாக!தி<� மா<ற-ப 02%த/. 
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அரசிய&/ைறய�� பய�<சி� க&^8E+ 

அJவளாக!திேலேய ெசய<ப 4வ%த/. க&வ�� �Bவா& 

ேபாராள�க?��+,  அரசிய& ேவைலக?�காக! ெத89 

ெச*ய-ப 02%த காயமைட%த ேபாராள�க?��+ 

வ�-5க# நடா!த-ப டன. 

அரசிய&/ைற- ேபாராள�கள�� ஒ�:Hட&க?+ அ�ேக 

இட+ெப:வ/ வழ�க+. அரசிய& ஆேலாசக( அ�ர� 

பாலசி�க+, இய�க!தி� >�கிய உ:-ப�ன( பால�மார� 

உ பட அரசிய& ஆ*வாள(க# சில2+ அ�ேக வ�-5க# 

நடா!தினா(க#. 

‘ெப1க?+ சMக>+’ எ�ற தைல-ப�& நா7+ அ�� 

வ�-5க# எ4!தி2�கிேற�. எம/ க&வ�� �Bவ�� 

பண�யான/ ேபா(�கள>ைனக#, அ0-பைட- பய�<சி 

>கா+க# ஆகியவ<றி<�� ெச�: ேபாராள�கைள� 

ச%தி!/ >�5 மகள�( பைடயண� ஒேர நி(வாக 

அலகாகேவ இய�கி வ%த/. 
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மகள�( பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதிேய ெப1க# 

அைனவ2��மான >Bைமயான அதிகார>#ள 

அதிகா8யாக இ2%தா(. 

அத� ப��னரான கால- ப�திய�ேலேய மகள�( 

பைடயண�யான/ மாலதி பைடயண�யாக9+ 

அரசிய&/ைற, நிதி!/ைற, 5லனா*9!/ைற, கட<5லிக# 

என- ப&ேவ: அல�களாக9+ ப�8%/ ெசய<பட! 

ெதாட�கிய/. 

ெப1 ேபாராள�க# ெசய< ப4+ கள>ைனக?�� அ0�க0 

ெச&ல�H0ய ச%த(-ப�க# என�கி2%ததா& 

ேபாராள�க?ைடய பல ப�ர�சைனகைளE+ எ�னா& 

அறி%/ெகா#ள� H0யதாக இ2%த/. 

கட<5லி மகள�( பய�<சி >கா+ அைம%தி2%த வடமரா சி 

க<ேகாவள+ கட<கைர- ப�திக?��+ ெச�: அரசிய& 

வ�-5கைள நட!திேன�. 
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1996 ஜூைல 17ஆ+ திகதி அ�: 5லிக# தம/ >B- 

பல!ைதE+ திர 0 >&ைல!த39 இராSவ! தள+ மF/ 

பா8ய தா��தைல! ெதா4!தி2%தன(. 

>&ைல!த39 5/��0ய�2-ைப அ1மி!தி2%த ப�திய�& 

ம2!/வ- ப��தள!தி& நா7+ எ�7டன�2%த க&வ�� 

�B- ேபாராள�க?+ நி:!த-ப 02%ேதா+. 

காயமைட%/ வ2+ ேபாராள�கள�� �2தி 

ெவள�ேய<ற!ைத! த4!/, அவ(கைள- ப��னண�ய�& 

இய��+ ச!திர சிகி�ைச நிைலய�க?�� ேவகமாக 

அ7-ப�ைவ��+ பண�ைய ேம<ெகா102%ேதா+. 
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‘ஓயாத அைலக%-1′ என- ெபய8ட-ப 02%த நடவ0�ைக 

Mலமாக >&ைல- பைட!தள+ >Bைமயாக- 5லிகளா& 

ைக-ப<ற-ப 02%த/. 

அ%த� சம8& 5லிக?+ பைடய�ன2மாக ஆய�ர!தி<�+ 

அதிகமானவ(க# உய�8ழ%தி2%தன(. 1996இ& வ�ன�- 

ேபா(�கள!தி� >தலாவ/ ப�ர+மா1டமான ெவ<றிைய- 

5லிக# ந%தி� கடேலார!தி&தா� ெப<றி2%தன(. 

ைக-ப<ற-ப 02%த >கா>�� நா7+ ஏைனய ேபாராள� 

க?+ ேபாய�2%ேதா+. 
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அக�: வ�8%/கிட%த வ�க�கடலி� ேபரைலக# 

>&ைல!த39� கைரய�& ேமாதி எம/ ேபாராள�கள�� 

த3ர!ைத- பைறசா<றி� ெகா102%தன. 

வடமரா சிய�� ஆழ� கட<பர-ைப இழ%/ ேபாய�2%த 

5லிக# ‘கடைல ஆ%பவேன தைரைய/  

ஆ8வா
’ எ�ற ேகா பா 0� அ0-பைடய�& 

>&ைல!த39� கடைல! தம/ ப�ரதான தளமாக�ெகா14, 

கட<5லிகள�� நடவ0�ைககைள! த3வ�ர-ப4!த! 

ெதாட�கிய�2%தன(. 

இல�ைக! த3வ�� ெப2+ ப�தி� கட& ஆ?ைம த+ 

வசேம இ2�கேவ14+ எ�பதி& இய�க+ >ைன-பாக 

இ2%த/. 

வ�க� கடலி� ச(வேதச க-ப& பாைதய�� 

அ7Hல�கைளE+ 5லிக# ெப<:�ெகா#ள! 

ெதாட�கிய�2%தைமயா& கனரக ஆEத�கைளE+ 

பYர�கிகைள E+ ெவ0ெபா2 கைளE+ தம��� 
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ெசா%தமான க-ப&க# Mல+ ேநர0யாக- 

ெப<:�ெகா#வத<கான வா*-ைப ஏ<ப4!திய/. இ2%த/. 

கட<5லிகள�� பைடயண�ய�& ெப1 ேபாராள�க# 

ஆ1க?�� நிகராக� கள>ைன� ெசய<பா4கைள 

>�ன��: நடா!தின(. 

>&ைல!த39 >கா+ 5லிகளா& ைக-ப<ற-ப ட ஒ2சில 

நா கள�ேலேய கிள�ெநா�சி நகர!ைத� ைக-ப<:+ 

ேநா��ட�‘ச�ெஜய1,2,3′ ஆகிய ெதாட( இராSவ 

நடவ0�ைகைய இல�ைக- பைடய�ன( >�ென4�க! 

ெதாட�கின(. 

வ ட�க�சிய�& அைம%தி2%த எம/ க&வ�� �B- 

ேபாராள�கைள ேவ: பா/கா-பான இட!தி<� உடன0 யாக 

நக(!த ேவ10ய�2%த/. அேத வளாக!தி& 5திய 

ேபாராள�கள�� >கா>+ அைம%தி2%த/. 

அத� ெபா:-பாள( என/ இட!தி<� வ%தி2%தேபா/ 

அவ2ட� G: 5திய ேபாராள�க?+ அ�கி2%தன(. 

ேபாராள�கைள நக(!/வ/ ப<றி எ/9+ அ/வைரய�"+ 
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தன��! ெத8வ��க-ப 02�காத நிைலய�& எ�ன 

ெச*வ/ என- 58யாம& அவ( �ழ+ப�� ெகா102%தா(. 

பய�கரமான எறிகைண வ 3�,க?ட� பர%த� ப�தி 

அதி(%/ெகா102%தத ◌ு. த<பா/கா-5�காக 

நிைலெய4-ப/ எ�ப/Hட! ெத8யாத 5திய ேபாராள�கைள 

இன�E+ அ�� ைவ!/�ெகா102-ப/ ச8யானதாக 

என��- படவ�&ைல. 

அ%த� கண!தி& அவசரமான >0ெவா�றிைன- 

ெபா:-பாள(கள�� அ7மதிய��றி நாேன எ4�க 

ேவ10யதாக இ2%த/. 

அ-5திய ேபாராள�கள�� உய�2�� ஏதாவ/ ஆப!/ 

ஏ<ப டா& நா� எ4!த >09�கான த1டைனைய நா� 

தைலைமய�டமி2%/ ெப<:�ெகா#ள ேந84+ எ�ப/ 

என��! ெத8%தி2%தா"+ நா� அ-ேபாராள�கள�� 

உய�ைர� கா-பா<:+ ேநா��டேனேய அ%த >0ைவ! 

த�ன��ைசயாக ேம<ெகா1ேட�. 
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அ6(பைட( பய�)சி ?கா  நி�வாக�தின� இ
"  

ெபா�(ெப2�தி�'காத காரண�தா� பய�)சி: 

ச�ீைடக% �ட அ(ேபாராள	க8'< 

வழ$க(ப+6�'கவ��ைல. வ H+6 லி�7& வ7த 

ேகாலமாகேவ அவ�க% நி
றி�7தன�. 

அ/ மாைல- ெபாBதாக இ2%த காரண!தா& அவ(கைள 

அJவாறான ேதா<ற!/ட� வ 3திய�& அைழ!/� ெச&வ/ 

ெப8ய ப�ர�சைனயாக இ2�கா/ என எ1ண�ேன�. 

எனேவ எ�7டன�2%த இ2ப/ ேபாராள�கைளE+ 

அவ(க?ட� கல%/ சி: அண�களாக- ப�8!ேத�. இ%த 

ெந2�க0 ேநர!தி& வாகன�கைள எதி(பா(!/� 

கா!/�ெகா102�க >0யா/. 

எனேவ வ 3திய�& கா&நைடயாகேவ அைழ!/� ெச&வ/ 

எ�ற >09ட� வ ட�க�சி மகாவ�!தியாலய 

>�வ 3திய�& அவ(கைள� சி: அண�களாக நக(!தி 

இரைணம4வ�� �ள�க 4 அைம%தி2��+ ப�திய�� கீ= 

வ 3திைய� கட%/ இரைணம4� ச%திைய அைட%ேதா+. 
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ஏ9 ப�ரதான வ 3திWடாக >றிக10ைய ேநா�கி மF14+ 

எம/ நைட- பயண!ைத! ெதாட(%ேதா+. 

>றிக10ைய அைட%/வ� ேடாமானா&  ஏ9 

பாைதய�லி2%/ வ�லகி� கா 4- பாைதWடாக எறிகைண 

வ 3�சி� தா��த& ப�திைய அைட%/வ�டலா+ எ�ற 

ேநா��ட� நட%ேதா+. 

5திய ேபாராள�க# ஓ0ேயா0 நட%/ வ%ததினா& கைள!/- 

ேபா* வ�ய(ைவய�& ேதா*%தி2%தா(க#. எறிகைணக# 

மிக அ1ைமயாக வ�B%/ ெவ0!/�ெகா102%ததா& 

அவ(கள�& பல( பய!தி& உைற%தி2%தா(க#. 

>றிக10 ச%திய�லி2%/ அ�கராய� ெச&"+ வ 3தி�� 

இற�கி நட%/ ெச�றேபா/, Wன�ய� �ள!ைத அ1மி!த 

ப�திய�& அரசிய&/ைற- ெப1 ேபாராள�க# 

ெத2ேவாரமாக ஒ2 ெகா டைக அைம!/! 

த�கிய�2%தைத எேத�ைசயாக� க1ேடா+. 
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என�� ந�� அறி>கமான வ�ேனா எ�ற ெப1 ேபாராள� 

அ+>கா>��- ெபா:-பாக இ2%தா(. அவ2ைடய 

உதவ�Eட� ச<:- பா/கா-பான கா 4- ப�திய�& அ%த- 

5திய ேபாராள�கைள இர9 த�க ைவ!ேதா+. 

அ1மி!த ப�திகள�& �0ய�2%த ம�கள�� உதவ�Eட� 

வ�ேனா எம�கான இர9 உணைவ� சைம!/! த%தா(. 

ம:நா# காைல எம/ அரசிய&/ைற மகள�( ெபா:-பாள 

ரான ெல-.ேகண& தாரண� அ�� வ%/ ேச(%தா(. 

5திய ேபாராள�கைள அ0-பைட- பய�<சி >கா>�� 

அ7-5வத<கான ஏ<பா4கைள� ெச*த/ட� எம/ க&வ�- 

ப�8வ�ன2�கான ஒ2 பா/கா-பான >காைமE+ 

அைம��+ப0! ெத8வ�!தா(. 
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அ�றிர9 நட%தி2%த E!த!தி& இராSவ!தின( பர%த� 

ப�திய�& சில �றி-ப� ட இட�கைள� 

ைக-ப<றிவ� டதாக9+ Hறினா(. 

இத<�- ப��ன( வ ட�க�சி- ப1ைண- ப�தி�� மF14+ 

ெச&ல >0யவ�&ைல; அ/ Qன�ய- ப�ரேதசமாக 

மாறிய�2%த/. 

வ�ன�ய�& ஒ2 வதிவ�ட!ைத அைம-பத<� இட!ைத! 

ெத89 ெச*யேவ14மாய�� அ%த- ப�ரேதச!தி� 
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5வ�ய�ய& அைம-5 ப<றிய >Bைமயான அறி9 

இ2%ேதயாக ேவ14+. 

ஏெனன�& சில இட�கள�& ந3(வள+ ேபாதிய அள9 

இ2��+, சில இட�கள�& அ-ப0 இ2�கா/. எJவள9 

ஆழமாக� கிண: ேதா10னா"+ த1ண3ைரேய காண 

>0யா/. 

அ/ம 4ம&லாம& ேகாைடகால!தி& கா*%/ வற14 

ேபாய�2��+ ப�திக# மா8� கால!தி& ெவ#ளந3( 

ேத�கிய�2��+ �ளமாக� கா சி த2+. 

நா7+ க&வ�� �Bவ�� ஆ1க# ெபா:-பாள2+ ேச(%/ 

ெகா&ல( 5ள�ய��ள+ எ�ற கிராம!தி& ஒ2 இட!ைத! 

ெத89 ெச*தி2%ேதா+. 

அ/ ஒ2 கா 4- ப�தியாக இ2%தேபாதி"+ அட(%த 

ெப2�காடாக இ2�கவ�&ைல. மாறாக ஆ�கா�� ெப2 

மர�கைளE+ கீ= வள8கைளE+ ெகா1ட ப<ைற� 

காடாக இ2%த/. 
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இைடய�ைடேய க 4� கிண:க# அைம�க-ப 02%தன. 

அ-ப0யான க 4� கிண:க?�� அ2கி& எம/ 

>கா+கைள அைம!/�ெகா1ேடா+. ,<றிவர ம�க# 

�0ய�2-5�க# எ/9+ இ2�கவ�&ைல. 

அ2கிலி2%த சிறிய ேகாய�லி& Pைஜ ெச*பவர/ �4+ப+ 

ம 4ேம அJவ�ட!தி& வா=%/ வ%த/. அவ2��- ெப8ய 

கா*கறி! ேதா ட>+ நிைறய மா4க?+ இ2%தன. 

அவ( அ%த- ப�ரேதச!ைத- ப<றிய வ�ஷய�கைள ந�� 

வ%/ ேபா*�ெகா1 02-பா(க#. >�ைனய கால�கள�& 

ெவள�ய�ட�கள�லி2%/ வ%த ம�க# அ%த- ப�ரேதச!தி& 

ப&ேவ: வ�தமான பய�( ெச*ைககள�& ஈ4ப 02%ததாக� 

Hறினா(. 

ஒ2நா# அதிகாைல எம/ >கா>�� அ1ைமய�& 

இ2%த சி:ெவள�ய�& உட<பய�<சி ெச*/ெகா102%த 

ேபா/ எம�� அ1ைமயாக- ப!/- பதிைன%/ மா�க# 

சாவகாசமாக உலாவ��ெகா102%தன. 
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பல கிைளகளாக- ப�8%தி2%த ெகா+5க?ட� அழ�+ 

சா%த>+ நிைற%த அ%த- 5#ள�மா�கள�� அழகி& நா+ 

அைனவ2+ மய�கி- ேபாய�2%ேதா+. 

அவ<றி<� இைடW: ஏ<ப4!தாதப0 எம/ பய�<சிகைள� 

ச<: நி:!திவ� 4 அவ<ைற இரசி�க! 

ெதாட�கிய�2%தன( ேபாராள�க#. அ%தேநர+ இ%த 

உலைகேய மற��+ப0யான மகி=�சிய�& 

திைள!தி2%ேதா+. 

இ�ச+பவ!ைத எம/ ஆ1 ேபாராள�கள�ட+ ெசா�னேபா/ 

“அ2ைமயான ச%த(-ப+; ஒ2 மாைனயாவ/ , 02%தா& 

ந&ல இைற�சி கிைட�சி2��+” என� Hறினா(க#. 

“உ�க?�� எ-ப9+ சா-பா 4 நிைன-5!தா�” என எம/ 

ெப1 ேபாராள�க# அவ(க?ட� வா*! த(�க!தி& 

இற�கினா(க#. 1997+ ஆ14 >Bவ/+ கிள�ெநா�சி- 

ப�திய�& ‘ச�ெஜய’ சம� ெதாட�7& ெகா1ேடய��7த&. 
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‘ெஜயசி'<�’ பைட நடவ6'ைக எதிராக ‘ெசI அ�ல& 

ெச�&ம6’ எ
ற ேகாஷ�&ட
 இர1டைர வ�ட  

ேபாரா6ேனா ! 

1997+ ஆ14 >Bவ/+ கிள�ெநா�சி- ப�திய�& ‘ச!ெஜய’ 

சம( ெதாட(%/ ெகா1ேடய�2%த/. அரசிய&/ைற- ெப1 

ேபாராள�கள�� அண�E+  தா��த"�காக! 

தயா(ப4!த-ப ட/. 

எம/ க&வ�� �B அண� தா��த& அண�Eட� இைண�க- 

ப 02%த/. >-ப/ ேபாராள�கைள� ெகா1ட ஒ2 

அண��� நா� ெபா:-பாக நியமி�க-ப 02%ேத�. 

உ2!திர5ர+ இ%/� க&^8ைய அ10ய ப�திய�& எம/ 

அண�க?�கான தா��த& பய�<சிக# தர-ப டன. 

அ-பாடசாைலய��  Qழ& என/ ப#ள�- ப2வ!தி� பல 

நிைன9கைள� கிளற� ெச*த/. 

பல ேபா 0 நிக=9க?�காக என/ பாடசாைலய�லி2%/ 

இ%/� க&^8��- ேபாய�2�கிேற�. அ%த வ�ைளயா 4 
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ைமதான!தி& நைடெப<ற வைல-ப%தா ட- ேபா 0கள�& 

கல%/ெகா102�கிேற�. 

ெப8ய ம1டப!/ட� H0ய அ%த ேமைடய�& 

ப 0ம�ற�க#, ேப�,- ேபா 0க#, ேமைடநாடக நிக=9க# 

என� கல%/ெகா14 ப8,க# ெப<றி2�கிேற�. 

1990 அ&ல/ 1991 ஆக இ2�க ேவ14+. உய(தர 

மாணவ� ஒ2வ� அ%த- பாடசாைலய�� ப��5ற 

ைமதான!தி& நட!த-ப 02%த வ�மான� �14 வ 3�சி& 

சி�கி! தன/ உய�ைர இழ%தி2%தா�. 

ச!தியசீல� எ�ற அ+மாணவ� மாைல ேநர� க&வ� 

நிைலய!தி& எ�7ட� ஒேர வ�-ப�& ப0!தவ�. 

அ�றி2%த Q=நிைலய�& அவ7ைடய மரண+ ெப2+ 

உண(�சி- ெப2�கிைன மாணவ(களாகிய எம��#ேள 

ஏ<ப4!திய�2%த/. 
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1997இ& என/ ப�ற%த ஊரான பர%த� பய�கர E!த- 

ப�ரேதசமாக மாறிய�2%த/.  1997இ& என/ ப�ற%த ஊரான 

பர%த� பய�கர E!த- ப�ரேதசமாக மாறிய�2%த/. 

என& <2 ப�தவ�க% எ$ேக இ�'கிறா�க% 

எ
பைத'�ட எ
னா� அறிய ?6யாதி�7த&. 

Tக%த5ர!தி<ேகா  த2ம5ர!தி<ேகா ேபாய�2�கலா+ என 

நிைன!/�ெகா1ேட�. 

வ�வசாய!ைதேய ந+ப� வா=%த என/ 

�4+ப+இட+ெபய(%/ ெச�: உண9���Hட 

வழிய�&லா/ மிக9+ க\ட-ப4வா(க# எ�பைத 

நிைன!/- பா(�கேவ மிக9+ ேவதைனயாய�2%த/. 

மாணவ(கள�&லாத பாடசாைலக?+ மன�த 

நடமா ட�கள<ற வ 3திக?+, 5<ப<ைறக# அட(%தி2%த 

வய&ெவள�க?+ வ�ர�தியான மனநிைலைய என��# 

ஏ<ப4!தின. 



46 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ம�க# மF14+ இ%த இட�க?�� வ%/ நி+மதியாக 

வாழேவ14மானா& நா�க# E!த+ ெச*ேத 

ஆகேவ14+ என உ:தியாக ந+ப�ேன�. 

என& ப�ற7த ஊDேல ேபாரா6 மரண�'<  ச7த�(ப  

அைம7தா� அ&ேவ ெப� ேப� என அ�த�ண�தி� 

நிைன�&'ெகா1ேட
. 

பர%த� >&ைல!த39 வ 3திய�& இர1டா+ க ைடய0 

என� �றி�க-ப4+ இட!தி& எம/ அண��கான நிைலக# 

அைம�க-ப 02%தன. 

மைற-5கள<ற ெவ டெவள�யான வய& ப�ரேதசமாக 

இ2%த காரண!தா& எம/ சி: அைச9கைளE+ 

இராSவ!தினரா& அவதான��க >0Eமாய�2%த/. 

அ0�க0 வ%/வ�B+ �:%Oர ேமா டா( எறிகைணகள�� 

தா��தலி& நாளா%த+ பல ேபாராள�க# காய-ப4வ/+ 

உய�8ழ-ப/மாக நிைலைம மாறிய�2%த/. 
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இதனா& ந3ளமான நக(9 அகழிகைள அைம��+ப0 

எம��- பண��க-ப 02%த/. இர9 ேநர�கள�& காவ& 

கடைமE+ பக&ெபாB/கள�& E!த!தி< கான 

பய�<சிக?+, வய&ெவள�கள�& ெதாட( கா-பகழிகைள 

அைம-ப/மாக� க0னமான ேவைலகள�& 

ஈ4ப 02%ேதா+. 

 

இராSவ!தின8� E!த டா�கிக# எ%த ேநர!தி"+ உர!த 

ச!தெமB-ப�யப0 அ�,:!தி� ெகா102%தன. 

வய&ெவள� கைளE+ ம1பாைதகைளE+ கட%/ E!த 

டா�கிக# >�ேன வர அத� ப��னா& பைடய�ன( நக(%/ 
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வ2+ தா��த& உ!திகைளேய இராSவ!தின( ‘ச!ெஜய’ 

சம8& ைகயா102% தன(. 

இராSவ!தின8� டா�கிக#மF/ தா��த& நட!தி 

அவ<றி�  நக(9கைள! த4!/  நி:!/வத<காக ஆ(.ப�.ஜ3 

கனரக ஆEத- ப�89 ெப1 ேபாராள�க?+ எம/ ப�திய�& 

நிைல-ப4!த-ப 02%தன(. 

இர9 ேநர�கள�& எம/ >�னண� காவரல1கைளE+ 

கட%/ ஒ2 சிறிய அண�யாக >�ேனறி� ெச�: 

இராSவ! தின8� காவலர1க?�� அ1ைமயாக 

நிைலெய4!/ இராSவ!தின2ைடய இர9 நக(9கைள 

அவதான��க ேவ14+. 

இர9 ேநர!தி& இராSவ!தின( >�ேனறி வ2வைத 

அவதான��க >0%தா& உடன0யாகேவ எதி(! தா��தைல 

ஆர+ப��க ேவ14+. 
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எம/ >�னண�� காவலர1க# /8தமாக! தயாராகி 

இராSவ!தின8� மFதான >றிய0-5! தா��தைல 

ஆர+ப�-பா(க#. 

இத<கிைடய�& அ%த� சிறிய அண�ய�ன( ேவகமாக 

ஓ0வ%/ எம/ நிைலக?ட� இைண%/ ெகா#ள 

ேவ14+. இதி& ஏதாவ/ த தா��த& எ&ைல��# 

அக-ப 4 உய�8ழ�க ேவ10E+ ேந8டலா+. 

இ%த அவதான�-5- பண��காக என/ அண�E+ அ0�க0 

அ7-ப-ப ட/. 
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ஒ2நா# ந#ள�ர9 ேநர+. >ர,ேமா ைட வ 3திய�& 

அைம%/#ள ைவ.எ+.சீ.ஏ க டட!ைத அ1மி!த சிறிய 

ம1 ஒB�ைகய�& Pவர, மர�களா& அைம%த ேவலிய�� 

மைற-ப�& என/ சிறிய அண� நிைலெய4!தி2%ேதா+. 

இராSவ!தின8� பரா வ�ள�� ெவள��ச�க# பகைல- 

ேபால ஒள� சி%தி�ெகா102%தன. எம/ தைலைய! O�க 

>0யாதப0 நில!ேதா4 அB%தி� கிட%ேதா+. 
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எ+ைம� ,<றி"+ ப<ைறக#, ெச0 ெகா0க# ேகாைட 

ெவ-ப!தி& கா*%/ ேபா*� கிட%தன. திXெரன 

இராSவ!தின( வ 3சிய எறி�14களா& அ-ப<ைறக# 

சடசடெவ�ற ச!த!/ட� M1ெட8ய! ெதாட�கின. 

எ�ன ெச*வ/ என- 58யாத நிைலய�& ஒ2 Pவர, 

மர!திைன அ10ய�2%தப0 அத� ப,ைமயான இைல� 

ெகா-5கைள- ப�4�கிெய4!ேதா+. 

ச<:� �ைறவாக ெந2-5- ப<றி எ8%/ெகா102%த 

ப�தி�Hடாக நக(%/ அ%த ெந2-5 

வைலய!தி<�#ள�2%/ ெவள�ேயறி ஓட! ெதாட�கிேனா+. 

இராSவ!தின2��   வ�!தியாசமான ச!த�க# 

ேக 02�க ேவ14+. ச<:ேநர+  ஒ2 கனரக ஆEத+ 

சரமா8யாக� Q4கைள வழ�கிய/ட� இர14 M�: 

ேமா டா( எறிகைணகைளE+ ெச"!தி ஓ*%தன(. 

எ�7ட� வ%தி2%த ஒ2 ேபாராள���� ைகய�& மா!திர+ 

ெந2-5� காய+ ஏ<ப 02%த/. எம/ காவலரண�& 
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நி�றி2%த ேபாராள�க# >�னண�ய�& ெஜகேஜாதியாக 

M1ெட8%த ெந2-ைப� க14 நா+ இன� உய�2ட� 

தி2+ப மா ேடா+ எ�ற >09�ேக வ%/வ� டதாக- 

ப��ன( Hறினா(க#. 

இ�ெனா2 நா# ந�றாக இ2# கவ�=%த ப��ன( எம/ 

அண�கைள� ச<: நக(!தி நிைல-ப4!/மா: அவசரமாக 

அறிவ��க-ப ட/. 

ம:நா# அதிகாைலய�& இராSவ!தின8� >�ேன<ற+ 

நைடெபறலா+ எ�ற எதி(பா(-5ட� ‘தயா� 

நிைல’அறிவ��க-ப 02%த/. 

எம/ அண�க?��+ இராSவ!தின2��+ இைடேயயான 

Oர+ மிக9+ �:கியதாக இ2%த/. 

ஒ2 மி�மின�- P�சிய�� ெவள��ச+ ெத�ப டாேல 

உடன0யாக அ%த இட!ைத ேநா�கி! /-பா�கி� Q4க# 

ேம<ெகா#ள-ப ட நிைலய�&, அ%த� �+மி2 4��# 

ஒ2வைரெயா2வ( ெதா 4�ெகா1டவா: நக(%/ 
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�றி-ப�ட-ப ட அைடயாள!ைத� க14ப�0!/ எம/ 

அண�கைள நிைல-ப4!திேனா+. 

ஒ2 சிறிய வா*�கா& ப�திய�& என/ நிைல 

அைம%தி2%த/. காவ& நிைலகைள ஒB��ப4!திவ� 4 

ஒ2 உர- ைபய�ைன வ�8!/� ச<: ேநர+ உற��வத<� 

>ைன%ேத�. 

ப4!த உடேனேய >/�- ப�திய�& ஏேதா ெநா?� 

ெமா?�ெகன ெநள�வைத உண(%ேத�. சலசல-ைப 

ஏ<ப4!தாதப0 என/ அ2கி& ப4!தி2%த அற�ெச&வ� 

எ�ற ஒ2 ேபாராள�ைய ெம/வாக� ,ர10ேன�. 

“நா� ெம/வாக எB+5ற�. ந3 எJவள9 >0Eேமா 

அJவள9 பதி�, /ண�யால M0�ெகா14 

‘ேடா�ைல ’ைட என/ >/�� கீேழ நில!தில0�,  எ�ன 

கிட��/  எ14பா(” என�Hறிவ� 4 ெம/வாக  

எB+ப�ேன�. 
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பளபளெவன ெவ%ள	யாக மி"$கியப6 ;�12 

கிட7தப6 ெபDய பா � ஒ
� ெநள	7&ெகா16�7த&. 

‘பா ெப
றா� பைடேய ந2$< ’ எ
பா�க%. 

இதி& நா� எ+மா!திர+? என/ மய�(�கா&க# சிலி(!/! 

தைல ,<:வ/ ேபாலி2%த/. உடேன 

,தாக8!/�ெகா14 எ�ன ெச*வ/ என ேயாசி!ேதா+ 

இ-ேபா/ இ%த- பா+ைப அ0!/� ெகா&ல >0யா/. 

அ/ அைனவ2��+ ஆப!தாக >0E+. எனேவ அ�கி2%த 

ப/����ழி ஒ�றி7# அதைன! த#ள� ெவள�ேயற 

>0யாதப0 பா/கா-பாக M0 ைவ!/வ� 4� காைலய�& 

அதைன வ�4வ�!ேதா+. 
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கள>ைன� ெசய<பா4க?ட� >+>ரமாக ஈ4ப 02%த 

எ�ைன- ப��னண��� வ2+ப0 அறிவ�!த& 

வ%தி2-பதாக9+, இய�க+ ெசா&கிற ேநர!தி& ெசா&கிற 

ேவைலைய நா+ ெச*ய ேவ14ெமன9+ Hறிய எம/ 

தா��தலண���- ெபா:-பாக இ2%த ெல(. ேகண� 

தண�ைக:ெச�வ� எ�ைன- ப��னண��� அ7-ப� 

ைவ!தா(. 

இய�க!தி� எதி(கால! ேதைவகைள� க2!தி&ெகா14 

அரசிய& ப�8வ�<�- ெப1 ேபாராள�கைளE+ இைண�க 

ேவ10E#ளதாக9+ அ-பண�ைய- ெபா:-ேப<: வழி 

நட!/+ப0E+ அரசிய& /ைற- ெபா:-பாள( 

தமி=�ெச&வ� எ�ன�ட+ ெத8வ�!தா(. 
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அத<கைமவாக அ0-பைட ஆ�கில அறி9#ள ப�#ைளக# 

ெத89 ெச*ய-ப 4 அவ(க?�� ேமலதிக 

ஆ�கிலவ�-5க?+ அரசிய& வ�-5க?+ கண�ன� 

வ�-5க?+ ஒB��ப4!த- ப டன. 

க&வ�� �B ேவைலக?ட� ேச(!/ அவ(க?�கான 

நி(வாக ேவைலகைளE+ கவன���+ ெபா:-5 என��! 

தர-ப 02%த/. 
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1997-98 கால- ப�திகள�& ஒJெவா2 ப�ரேதச!தி"+ 

பண�யா<றிய அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள(களா&, ம�க# 

ம!திய�& ம�க# க டைம-5�க# பல உ2வா�க-ப டன. 

‘ேபாெரB:சி'<B‘ எ�ற அைம-5 Mலமாக இய�க!தி� 

பல பண�க# ம�கள�� உ<சாகமான ப�கள�-ப�� Mல+ 

ெசய<ப4!த-ப டன. 

இய�க!தி� H ட�க?�கான அறிவ�!த&கைள� 

ெகா4!/ ம�கைள அண� திர 4த&, ேபாராள�கள�� 

வ 3ர�சா9 நிக=9கைள ஒB��ப4!/த& என- 

ப0-ப0யாக ம�க# க டைம-5�க# ேபா8� ெந2�கிய 

ெசய<பா4க?ட� இைண�க-பட! ெதாட�கின. 

இேதேவைள அரசிய&/ைறய�� ெகா#ைக >�ென4-5- 

ப�8வ�னரா& இய�க!தி<கான ஆளண� திர 4+ 

ேவைலக?+ த3வ�ரமாக >�ென4�க-ப டன. 

கிராமிய, ப�ரேதச ம ட�கள�& ‘சமகால அரசிய&’ 

க2!தர��க# ெதாட(�சியாக நடா!த-ப டன. வ 3தி 

நாடக�க#, இைச நிக=9க# எ�பவ<றி� Mல+ 
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அைனவ2+ ேபாரா ட!தி& ப�ெக4�க ேவ14+ எ�ற 

க2!/2வா�க+ மிக9+ உண(9P(வமான >ைறய�& 

>�ென4�க-ப டன. 

இைளஞ( Eவதிக# ஒ�:H4+ இட�கள�& த3வ�ர 

பர-5ைரக# >�ென4�க-ப டன. அரசிய& /ைறய�� 

ேப�சாள( ப 0யலி& என/ ெபய2+ 

ேச(�க-ப 02%ததா& தினச8 பல H ட�கள�லி& 

உைரயா<ற ேவ10ய�2%த/. 

ஆேதேவைள கள>ைன- ேபாராள�க?��+, அ0-பைட 

பய�<சி >கா+ ேபாராள�க?��+, வ�-5க# 

எ4-பத<காக9+ சகல இட�க?��+ ெச&ல 

ேவ10ய�2%த/. 

ம1ெண1ெணய�"+ இய�க�H0ய எ+.0.90 ேமா டா( 

ைச�கி# என/ பாவைன�காக! தர-ப 02%த/. 

>�ன( யா= மாவ ட!தி"+ ப��ன( வ�ன�- 

ெப2நில-பர-5 வ 3திகள�"+ ஓ0! தி8வதிேலேய என/ 

ேபாரா ட வா=வ�� ெப2+ ப�தி கழி%தி2%த/. 
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1997 ேம 13ஆ  திகதி  வ
ன	( ெப�நில(பர(ைப 

?Bைமயாக'  ைக(ப)�  ேநா'க�&ட
 இல$ைக 

இராAவ�தின ரா� ‘ெஜயசி'<�’ பைட நடவ6'ைக 

ஆர ப�'க(ப+ட&. 

மணலா<:- ப�திய�லி2%/ ெந4�ேகண� ஊடாக9+, 

வ9ன�யா ஏ9 ப�திய�லி2%/ ஓம%ைத ஊடாக9+ 

இ2>ைனகள�& இ%த- பைட நடவ0�ைகக# 

ேம<ெகா#ள-ப டன. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ தன/ ேபாரா4+ >B 

வ&லைமையE+ திர 0, ‘ெசI அ�ல& ெச�&ம6‘ எ�ற 

ேகாஷ!/ட� இ%த நடவ0�ைகைய எதி(ெகா14 நி�ற/. 

இர1டைர வ2ட�க?��+ ேமலாக! ெதாட(%த 

இ�சம8& மகள�( பைடயண�க?+ >�கிய- ப�ெக4!தன. 

ேபா(� கள�கள�& மி�%த அ7பவ+ெகா1ட ெப1 

ேபாராள�கைள� ெகா1டதான ‘மாலதி பைடயண�‘ 

ெஜயசி��: சம8� கள>ைனகள�& ஒ-ப<ற த3ர!/ட� 

ெசய<ப 4�ெகா102%த/. 
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வ�ன�ய�� அ+பகாம+ கா 4- ப�திய�&அைம%தி2%த 

மகள�( அ0-பைட- பய�<சி >கா+கள�& பய�<சி ெப<ற 

ேபாராள�கைள இைண!/ ேமஜ( ேசாதியாவ�� ெபய( 

ெகா1ட 5திய மகள�( பைடயண�, தைலவரா& உ2வா�க- 

ப ட/. 

 

 

தைலவரா� “ேசாதியா” பைடயண� உ�வா'க(ப+ட& 

 

 

 

வ
ன	( ேபா�'கள�தி� கிழ'< மாகாண( 

ேபாராள	கள	
 க6ன உைழ(�  அ�(பண�(�  

இ�லாதி�7தி�7தா� வ�2தைல( �லிக% இய'க  
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பாDய ெவ)றிகைள( ெப)றி�'கேவ ?6யா& எ
பைத 

எ
னா� உ�தியாக' �ற ?6/ . ெஜயசி��: சம8� 

கால+ ‘கIசி� கால+’ என- ேபாராள�களா& 

அைழ�க-ப ட/. ெசா<பமான அ8சிE+ நிைறய! 

த1ண 32+ உ-5+ ேச(!/� சைம�க-ப ட கIசி 

ப�ளாT0� ைபகள�& >�னண�� கள>ைனக?��! 

தினச8 காைல உணவாக� ெகா14 வர-ப4+.  மதிய!தி& 

ேசா:+ மா 0ைற�சி அ&ல/ க!த8�கா*! 

த1ண��கறிE+ இர9 5 4+ த�காள� த1ண�� �ழ+5+ 

எ�பதான உண9க#, க4ைமயான கள-பண�கள�& 

ஈ4ப 02%த ேபாராள�கள�� பசிவய�<ைற நிர-ப�யேத தவ�ர 

ேபாதிய ேபாசா�கிைன அள��கவ�&ைல.  ஏெனன�& 

கண!/��� கண+ அதி(%/ ெகா102%த 

கள>ைனகள�& ேபாராள�க# அதிக அளவ�& உய�8ழ%/ 

ெகா14+, ப4காயமைட%/ ெகா14+ இ2%தன(. 
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‘ெஜயசி'<�‘ >றிய0-5� சம8& கிழ�� மாகாண- 

ேபாராள�கள�� ப�கள�-5 அள-ப8ய/. ெஜய%த�, அ�பரசி 

பைடயண�க# கிழ�� மாகாண!திலி2%/ 

கா4க?�Hடாக- பல G: ைம&கைள� கா&நைடயாகேவ 

நட%/ வ%/ E!த!தி& ப�ெக4!தி2%தா(க#. 

>#ள�யவைள 5த�வய& ப�திய�& அைம%தி2%த 

அ�பரசி பைடயண� >கா>�� அரசிய& வ�-5கைள 

நட!/வத<காக- பல தடைவக# ேபாய�2�கிேற�. 

ெதாட�7& …………………. 

• ெஜயசி��: சம8� கால+ ‘கIசி� கால+’ என- 

ேபாராள�களா& அைழ�க-ப ட/. 
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• கிழ�� மாகாண- ேபாராள�கள�� க0ன உைழ-5+ 

அ(-பண�-5+ இ&லாதி2%தி2%தா& வ�4தைல- 5லிக# 

இய�க+ பா8ய ெவ<றிகைள- ெப<றி2�கேவ >0யா/! 

• ப!/! தடைவகளாக� காயமைட%த ஒ2 ேபாராள� 

மF14+ பதிேனாராவ/ தடைவயாக E!த கள!/�� 

அ7-ப-ப 4- ேபாரா0ய ச+பவ�க?+ இ2%தன. 

• ‘இ/ 5ள�ய��ள+ அ&ல, 5ர சி��ள+’ நி!தியா எ7+ 

ேபாராள� தமிழின��� எB/ிய க0த+ 

பய�<சி ெப<ற ேபாராள�கைள இைண!/ ேமஜ( 

ேசாதியாவ�� ெபய( ெகா1ட 5திய மகள�( பைடயண�, 

தைலவரா& உ2வா�க- ப ட/. 
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Maj-Sothiga 

ேசாதியா யா=-பாண!தி& உ#ள கரெவ 0ைய- 

ப�ற-ப�டமாக� ெகா1டவ(. 

தமி=நா 0& தன/ ஆEத- பய�<சிைய- ெப<றி2%த இவ( 

மி�%த ேபா(� ெசய<பா 4! திற7+, வ�ைர%/ 

ெசய<ப4+ நி(வாக! திற7+ ெகா1ட ேபாராள�யாக 

உ2வாகிய�2%தா(. 
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ம2!/வ- ேபாராள�யாக ஆர+ப!தி& ெசய<ப 4- ப��ன( 

மகள�( பைடயண�ய�� >தலாவ/ சிற-5! தளபதியாக! 

தைலவரா& நியமி�க-ப டவ(. 

இவ2�� ஏ<ப ட உட&நல� �ைறவா& 11.01.1990 

மணலா<:� கா 4- ப�திய�& மரணமைட%தி2%தா(. 

இவர/ உட& யா=-பாண!தி& கிளாலி மகள�( பய�<சி 

>காமி& அட�க+ ெச*ய-ப ட/ட� அ%த >கா+ ‘ேமஜ� 

ேசாதியா பய�)சி( பாசைற‘ எ�ற ெபய2ட� 

அைழ�க-ப ட/. 

அ-பாசைறய� ேலேய நா7+ என/ ஆEத- பய�<சிைய 

1992இ& மகள�( பைடயண�ய�� இ2ப!ேதாராவ/ 

அண�ய�& ெப<றி2%ேத�. 

இ%த- பய�<சி >கா+ 1987இ& வ�4தைல- 5லிகளா& 

வட�கி& அைம�க-ப 02%த ெப1க?�கான >தலாவ/ 

ஆEத- பய�<சி >காமா�+. 
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ேசாதியா பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதியாக /(�கா 

நியமி�க-ப 02%தா(. அ0-பைடய�& இவ2+ ஒ2 

ம2!/வ- ேபாராள�யாக இ2%/ தா��த& தளபதியாக! 

தர>ய(!த- ப 02%தா(. 

ேமஜ( ேசாதியா பைடயண�யான/ ஒ2 ‘கா+2( 

பைடயண�’ (Jungle இ%த- பைடயண�- ேபாராள�க# 

கண�சமாக ஈ4ப4!த-ப 02%தா(க#. 

‘ெஜயசி'<�‘ >றிய0-5� சம8& கிழ�� மாகாண- 

ேபாராள�கள�� ப�கள�-5 அள-ப8ய/. 

ெஜய%த�, அ�பரசி பைடயண�க# கிழ�� 

மாகாண!திலி2%/ கா4க?�Hடாக- பல G: 

ைம&கைள� கா&நைடயாகேவ நட%/ வ%/ E!த!தி& 

ப�ெக4!தி2%தா(க#. 

>#ள�யவைள 5த�வய& ப�திய�& அைம%தி2%த 

அ�பரசி பைடயண� >கா>�� அரசிய& வ�-5கைள 

நட!/வத<காக- பல தடைவக# ேபாய�2�கிேற�. 
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>#ள�யவைள ர�க� >காமி& அ0�க0 கைல 

நிக=9க?+ இைச��B நிக=9க?+ நடா!த-ப4+. 

மF�பா4+ ேத�நா 0� வா8,களான கிழ�� மாகாண- 

ேபாராள�க# அ<5தமான கைலயா<ற& உ#ளவ(களாக 

இ2%தன(. 

அவ(க?�ேக உ8ய பாண�ய�& லாவகமான நைக�,ைவ 

த/+ப அவ(க# தமி=-ேப,+ அழேக அழ�. 

என/ மன�கவ(%த பல ேதாழிக# அ+>கா+கள�& 

இ2%தன(. 

 

ேசாதியா பைடயண� 
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வ
ன	( ேபா�'கள�தி� கிழ'< மாகாண( 

ேபாராள	கள	
 க6ன உைழ(�  அ�(பண�(�  

இ�லாதி�7தி�7தா� வ�2தைல( �லிக% இய'க  

பாDய ெவ)றிகைள( ெப)றி�'கேவ ?6யா& எ
பைத 

எ
னா� உ�தியாக' �ற ?6/ . 

ெஜயசி��: சம8� கால+ ‘கIசி� கால+‘ என- 

ேபாராள�களா& அைழ�க-ப ட/. 

ெசா<பமான அ8சிE+ நிைறய! த1ண 32+ உ-5+ 

ேச(!/� சைம�க-ப ட கIசி ப�ளாT0� ைபகள�& 

>�னண�� கள>ைனக?��! தினச8 காைல உணவாக� 

ெகா14 வர-ப4+. 

மதிய!தி& ேசா:+ மா 0ைற�சி அ&ல/ க!த8�கா*! 

த1ண��கறிE+ இர9 5 4+ த�காள� த1ண�� �ழ+5+ 

எ�பதான உண9க#, க4ைமயான கள-பண�கள�& 

ஈ4ப 02%த ேபாராள�கள�� பசிவய�<ைற நிர-ப�யேத தவ�ர 

ேபாதிய ேபாசா�கிைன அள��கவ�&ைல. 
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ஏெனன�& கண!/��� கண+ அதி(%/ ெகா102%த 

கள>ைனகள�& ேபாராள�க# அதிக அளவ�& உய�8ழ%/ 

ெகா14+, ப4காயமைட%/ ெகா14+ இ2%தன(. 

இேதேவைள காயமைட%த ேபாராள�க#, அவ(கள/ 

காய�க# ><றாக� �ணமைடவத<� >�னேர மF14+ 

கள>ைன�� அ7-ப-ப டன(. 

ப!/! தடைவகளாக� காயமைட%த ஒ2 ேபாராள� மF14+ 

பதிேனாராவ/ தடைவயாக E!த கள!/�� அ7-ப-ப 4- 

ேபாரா0ய ச+பவ�க?+ இ2%தன. 

அேதேவைள அதிக �2தி இழ-5�� ப டவ(க?��- 

ேபாஷா�கி�ைம காரணமாக� காய�க# �ணமைடவ/ 

தாமதமாவதாக ம2!/வ(க# கவைலயைட%தன(. 

நானறிய இர14 ேபாராள�க#வைர �2தி�ேசாைக 

காரணமாக உய�8ழ% தி2%தன(. இ!/-ேபான ெவள�றிய 

உைடக?ட� ெப1 ேபாராள�க# கள>ைனகள�& நி�: 

ேபா8 டன(. 
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என/ பய�<சி >கா+ ேதாழியான ஆ%திரா எ7+ ேபாராள� 

நா� ப��5ற!தி& அவள/ ஜ3�T ேத*%/ 

ப�*%/ேபாய�2%த/. 

“நH அ2�த ?ைற வ� ேபா& எ(ப6யாவ& என'ெகா� 

ேசா6 உ2(� ெகா12 வா6ய(பா” என உ8ைமEட� 

ேக 02%தா#. அரசிய& ேவைல ெச*பவ(க?��+ அேத 

நிைலைமதா� இ2%த/. 

>/�-5ற+ ெவள�றி-ேபான ேச ைட- ப�8!/ உ 5ற! 

/ண�ைய ெவள�-5றமாக ைவ!/! ைத!/ அய� ப1ண� 

அழகாக உ4!தி�ெகா14, ேமைடகள�& ஏறி- 

ேபசிய�2�கிேற�. 

ஆ%திரா9�காக ஒ2 ேசா0 உ4-ைப! தயா( 

ப1ண�ய�2%ேத�. அதைன� ெகா14ேபா*� 

ெகா4-பத<� >�பதாகேவ அவள/ வ 3ரமரண 

அறிவ�!தைல- 5லிகள�� �ர& வாெனாலி 

அறிவ�!/�ெகா102%த/. 
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இ!தைன க0னமான Q=நிைலய�"+ ெஜயசி��: 

>றிய0-5� சம( ேபாராள�கள�ைடேய உண(9 

Zதியானெவா2 E!தமாக மாறிய�2%த/. 

 

எ�7ட� க&வ�- ப�8வ�& ெசய<ப 4�ெகா102%த 

ேபாராள�கள�& சில2+ இ%த� சம8& ஈ4ப 02%தன(. 

அவ(கள�& நி!தியா எ7+ ேபாராள� இ:தியாக என�� 

எBதிய�2%த க0தெமா�றி& ‘இ& �ள	ய$<ள  அ�ல, 

�ர+சி'<ள ’ என எBதிய�2%தா#. 

நா� அ0�க0 ெஜயசி��: கள>ைனக?��� ெச�: 

ெப1 ேபாராள�க?ட� த�கிய�2-ப/14. ெவள�� 

ெச*திகைள அறி%/ெகா#வதி& அட(%த கா4க?��# 
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வ2ட�கண�காக� கள+ அைம!/- 

ேபா8 4�ெகா102%த ேபாராள�க# மி�%த 

ஆவலாய�2-பா(க#. 

தம/ �4+ப!தவ(க# எ�ேக ய�2�கிறா(க#, 

எ-ப0ய�2�கிறா(க# எ�ப/Hட! ெத8யாத நிைலைமய�& 

பல ேபாராள�க# இ2%தன(. 

“நா�க# இ%த� கா 4 மர�கைளேய 

பா(!/�ெகா102�கிேறா+. 

ெவள�ய�ைல சன�கள��ர நிைலைம எ�ன 

மாதி8ய�2��/ எ14 ெசா&", இ%த� கா 4��#ள 

நட�கிற ச1ைடய�ல நா�க# ெச!/-ேபானா& எ�கட 

உட+5Hட அ+மா, அ-பாவ�ட+ ேபா�ேமா ெத8யா/. 

மைழ, பன�, ெவய�& இ-ப�0 எ&லா� கால�க?+ இ%த� 

கா4க?��#ேளேய கழி%/ ேபா�/” இ-ப0யாக 

ஆய�ரமாய�ர+ கைதக#, ஏ�க- ெப2M�,�க#. 
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வ2ட�கண�காக நட%த E!த!தி& அ%த� 

கா4க?��#ேளேய வா=%/ கா 4 மர�கள�& தம��- 

ப�0!தமானவ(கள�� ெபயெரBதி- பா(!/, க1க?��# 

கன�%த அ�ைப ெமௗன� காதலாக! தம/ 

ெநI,��#ேளேய 5ைத!/�ெகா14, வ�ன��கா 4 

மர�கள�� ேவ(க?��# வா=�ைக 

>0%/ேபானவ(கள��, கைதக?+ கன9க?+ என/ 

நிைனவ4��கள�& ஆழ- 5ைதE14ேபா*� கிட�கி�றன. 

இ'கால(ப<திய�� தமி@ ம'கள	
 நிைலைம எ ைம 

வ�டE  ேமாசமாக இ�7த&. 

சாதாரண ம2%/- ெபா2 க#, எ8ெபா2# >தலான 

அ!தியாவசிய! ேதைவகைள�Hட- ெப<:�ெகா#ள 

>0யாத வைகய�& அரசா�க!தா& வ�தி�க- ப ட 

ெபா2ளாதார! உண9- ப�கீ 4 அ ைடMல+ 

வழ�க-ப4+ ெசா<பமான ெபா2 கைளE+, ஓ82 அரச 

சா(ப<ற நி:வன�களா& வழ�க-ப ட பாவைன- 

ெபா2 கைளE+ ஜ3வாதாரமாக� ெகா14 உய�ைர! 

த�கைவ!/� ெகா102%தன(. 
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தா* ேச* ேபாஷா�கி�ைம, மாணவ(க# ப#ள�- ப0-ைப 

வ� 4 வ�ல�த&, ேபாதிய ம2!/வ வசதிய��ைம என 

நாளா%த வா=�ைக- ேபாரா டேம அவ(கைள- 

ெப2I,ைமயாக அB!திய/. 

இ2பதா+ G<றா10& உலக+ உ�ச நவ 3ன!ைத ேநா�கி- 

ேபா*�ெகா102%தேபா/, 5லிகள�� க 4-பா 4��# 

இ2%த ம�க# க ைட வ10� கால!தி<�- ப��ேனா�கி- 

பயண�!/�ெகா102%தன(. 

ஆனா"+ நா�க# எ-ப0யாவ/ எம/ தா*நா ைட 

வ�4வ�!/வ� ேடாமானா& ெவள�நா4கள�& இ2�கிற எம/ 

5!திஜ3வ� ம�க# இ�� வ%/ எம/ ேதச!ைதE+ ஒ2 

சி�க-Pராக� க 0ெயB-ப�வ�4வா(க# எ�கிற கன9 

எ�க?��#ேள ஆழமாக இ2%த/. 

அ�கனேவ எம/ ம�க# அ7பவ���+ /யர�க?�கான 

எம/ சமாதானமாக9+ அைம%த/. 
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மாேவாவ�
 ெசMேசைன  ேபா
றெதா� ம'க% 

பைடயாக ‘எ�ைல(பைட’ உ�வா'க ! 

தா*நா ைட வ�4வ�!/  வ� ேடாமானா& ெவள�நா4கள�& 

இ2�கிற எம/ 5!திஜ3வ� ம�க# இ�� வ%/ எம/ 

ேதச!ைதE+ ஒ2 சி�க-Pராக� க 0ெயB-ப�வ�4வா(க# 

எ�கிற கன9 எ�க?��#ேள ஆழமாக இ2%த/. 

அ�கனேவ எம/ ம�க# அ7பவ���+ /யர�க?�கான 

எம/ சமாதானமாக9+ அைம%த/. அரசிய&/ைறய�னா& 

ம�க# ம!திய�& பல ேவைல! தி ட�க# 

ெசய<ப4!த-ப டன. 

அரசிய&/ைறய�� ஒ2 ப�8வாக� ெசய<ப 4 வ%த தமிழ( 

5ன(வா=9� கழக!தி� ெபயைர பய�ப4!தி தா*, ேச* 

ேபாசாஷா�� நிைலய�க?+ மாணவ( வ�4திக?+ 

>�ப#ள�க?+ �ழ%ைதக?�கான பக& பராம8-5 

நிைலய�க?+ அைம�க-ப டன. 
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இவ<ைற வ�ட9+ இட+ெபய(%த ம�க?�கான 

�0ய�2-5க?+ ஏ<ப4!த- ப டன. 

வ�ன�ய�& ெசய<ப 4�ெகா102%த  ஏைனய அரச 

சா(ப<ற நி:வன�க?��+ தமிழ( 5ன(வா=9� கழகேம 

ஒ2 வழிகா 4+ அைம-பாக� ெசய<படேவ14+ 

எ�பதி& அரசிய&/ைற உ:தியாக இ2%த/. 

இதைனவ�ட மகள�( அைம-5, மாணவ( அைம-5, 

ெபா21மிய ேம+பா 4 நி:வன+ என- பல ப�89க# 

ம�க# ம!திய�& ேவைல! தி ட�கைள >�ென4!தா"+ 

ேபாதிய அள9 நிதி வசதி இ&லாத காரண!தா& எ%த 

ேவைலகைளE+ >Bைமயாக� ெச*ய >0யாதி2%த/. 

இதனா& இய�க!தி<� ஆளண� ேச(-ப/ ம 4ேம 

அரசிய&/ைறய�� ப�ரதான ேவைல! தி டமாக 

அைம%த/. 
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ம�க# ம!திய�& ஏ<ப4!த-ப 02%த ‘ேபாெரB:சி' 

<B’ க டைம-ப�� Mலமாக ம�க?��! த<கா-5- 

பய�<சிக# ஆர+ப��க-ப டன. 

கிராமிய ம'க%, வ��தக�க%, ெப1க%, மாணவ�க% என 

அைனவ�'<  பய�)சி வழ$<  தி+ட  நைட?ைற( 

ப2�த(ப+ட&. 

இேத த2ண!தி& ‘எ�ைல(பைட’ எ�கிற ஆEத- பய�<சி 

ெப<ற ம�க# பைடE+ உ2வா�க-ப ட/. 
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வ�ன�ய�& >த� >தலாக! ‘/ைண-பைட’ எ�கிற ம�க# 

இராSவ� க டைம-ைப உ2வா�கியவ( ெல-. ேகண& 

அ�5 ஆவா(. 

இவ( 1990-93 கால- ப�திகள�& மணலா: ேபாராள�க# 

ம!திய�"+, >#ள�யவைள, �>ழ>ைன, அல+ப�&, 

ெகா��ளா*, ெகா��! ெதா4வா*, நாயா: ப�தி 

ம�கள�ட>+ மி�%த அ�ைபE+ அப�மான!ைதE+ 

ெப<றி2%தா(. 

மணலா<:- ெப2�கா 4- ப�திய�� உ பாைதக# 

ப<றிய அறிைவ! தன/ வ�ர& Vன�ய�& ைவ!தி2%த 

அ�5, ேத(%ெத4!த சில ம�க?�� ஆEத- 

பய�<சியள�!/.., 

மணலா: கா 4- ப�திகள�&, தா��த& நடவ0�ைககள�& 

ஈ4ப4+ ேபாராள�க?��!  /ைண- பைடய�னராக9+  

பாைத கா 0களாக9+ பய�ப4!திய/ட� சில இட�கள�& 

அவ(க?ைடய அண�கைள- பா/கா-5- பண�ய�"+ 

நி:!திய�2%தா(. 
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இ-ப0� ெசய<ப ட ம�கள�& பல( தா��த& 

நடவ0�ைககள�& தம/ உய�(கைளE+ இழ%தி2%தன(. 

அவ(க?��� கள!தி& வ 3ர� சாவைடE+  

ேபாராள�க?�கான ம8யாைதைய வழ�கிய/ட�, 

அவ(க?ைடய �4+ப�க?��+ ஒ2 சிறிய உதவ�! 

ெதாைக வழ��மா: தைலைமய�ட+ வ<5:!தினா(. 

இய�க!தி� வரலா<றிேலேய   >த�>தலாக  ம�க# 

பைடயண�ைய எJவ�த வ<5:!த"+ இ&லாம& 

அவ(கள�� மன>வ%த ப�கள�-5ட� க 0ெயB-ப�ய வ 3ர! 
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தளபதியான ெல-.ேகண& அ�5 1993 Pநக8� சம8& 

உய�8ழ%தா(. 

தமி=- சி�கள எ&ைல-5ற� கிராம�கள�& இ2%த தமி= 

ம�கள�� உய�(க# ெப2மளவ�& பா/கா�க-ப4வதி"+, 

இராSவ!தி� /ைணEடனான சி�கள� 

�0ேய<ற�கைள! த4!/ ைந-ப4!தி, நி:!/வதி"+ 

அவ( ஆ<றிய ப�� தமி= ம�கள�� வரலா<றி& எ�:+ 

நிைல!தி2��+. 

மF14+ ஜயசி��: கால!தி& வ�ன�- ேபா(�கள!தி& 

அ-ப0யான ஒ2 ம�க# இராSவ� க டைம-ைப 

உ2வா�� வத<கான ேவைல! தி ட�க# 

ேம<ெகா#ள-ப டன. 

அ/ ‘எ�ைல(பைட’ எ�ற ெபய2ட� அரசிய&/ைறய�� 

கீ= தன� நி(வாக- ப�8வாக இய�கிய/. எ&ைல- பைடய�& 

ப�� ெகா1ேடா2�கான பய�<சி >கா+க?+ 

அைம�க-ப டன. 
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இத� ஆர+ப நிக=9 5/� �0ய�2-5 மாலதி 

ைமதான!தி& ஒ2 சிற-5 நிக=வாக- 5லி� 

ெகா0ேய<ற"ட� ஆர+ப��க-ப ட/. அ%நிக=�சிய�& 

நா7+ கல%/ெகா102%ேத�. 

என/ க1கைளேய ந+ப >0யாத அளவ�<� 

ஆய�ர�கண�கி& ெபா/ம�க# ெப2ெவ#ளமாக 

அண�வ�!/ நி�றன(. 

 

அ-ேபாைதய ‘ெஜயசி'<�’ கள>ைனய�� >�னண�! 

தளபதியாக� ெசய<ப 4�ெகா102%த க2ணா அ+மா� 
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5லி� ெகா0ேய<றி அ%த நிக=ைவ ஆர+ப�!/ ைவ!தி2% 

தா(. 

அரசிய&/ைறய�� ேவைல! தி ட!தி�ப0 

5ர சியாள( ‘மாேவாவ�
 ெசMேசைன’ ேபா�றெதா2 

ம�க# இராSவ!ைத! தைலவ( ப�ரபாகரன/ இராSவ! 

தா��த& நடவ0�ைகக?��- ப�கபலமாக இ2��+ப0 

க 0ெயB-5 வேத ேநா�கமாய�2%த/. 

ம�கள�� நாளா%த வா=�ைக�கான சகல வழிக?+ 

அைட�க-ப 02%த அ�ைறய E!த Qழலி& வ�2+ப�ேயா 

வ�2+பாமேலா 5லிகள�� வா(!ைதக?�� இண�கி 

நட-பைத! தவ�ர ம�க?�� ேவைல! தி ட�கள�& 

>+>ரமாக� ெசய<ப 4� ெகா102%ேத�. 

மிக� �ைற%த அளவ�லான ம�க# ெதாைகய�னேர 

உ1ைமயான வ�2-ப!/ட� பய�<சிகள�& ஈ4ப 4 

எ&ைல- பைடயாக� கள>ைனக?��� ெச&ல! 

தயாராகவ�2%தன(. 
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ெப2+பா�ைமயான ம�க# தவ�(�க >0யாத 

நிைலைமய�& வ�2-ப!/ட� ஈ4ப4வதாக� கா 0� 

ெகா14 ெசய<ப டன(. 

இ�7+ சில( ேநர0யாகேவ >ர1ப 4, வ�ம(சி!/! 

O<றினா(க#. ஆனா"+ பல இ:�கமான 

க 4-பா4கைளE+ நைட>ைறகைளE+ 

ெசய<ப4!தியத� Mல+ அைனவ2+ பய�<சி எ4!ேதயாக 

ேவ10ய க டாய Q=நிைல உ2வா�க-ப ட/. 

இய�க!தி� ஆளண� ப<றா��ைறயான நிைலைமய�& 

5லிகளா& ைக-ப<ற-ப ட ப�ரேதச�கள�& எ&ைல- 

பைடைய நி:!தி ைவ-பத� Mல+ அ-ப�ரேதச�கைள- 

பறிெகா4�காம& த�கைவ!/�ெகா#ள >0E+ என9+, 

அ!/ட� இல�ைக அரசா�க!தி<�+ 

இராSவ!தின2��+ உளவ�ய& Zதியான ெந2�க0ைய� 

ெகா4�க9+ >0E+ என9+ இய�க! தைலைம 

எதி(பா(!த/. 
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இதைனவ�ட: ச�வேதச�தி)< வ�2தைல( �லிகள	
 

ேபாரா+டமான& ஒ� ம'க% ேபாரா+ட  எ
பதாக' 

கா1ப�'<  ேநா'க?  இ:ெசய)தி+ட�தி� 

உ%ளட$கிய��7த&. 

ம�க# அைனவ2+ பய�<சி ைமதான!தி<� வ%ேதயாக 

ேவ14+. வய/ >தி(%தவ(க#, இ2தய ேநாயாள�க#, 

அ�கவ 3னமானவ(க#, க(-ப�ண�- ெப1க#, பா^ 4+ 

தா*மா( ஆகிேயா2ட� ேவ: பாரOரமான ம2!/வ� 

காரண�க# உ#ேளா( என� �றி-ப� டவ(க?�� ம 4ேம 

வ�ல�கள��க-ப 02%த/. 

ஏைனய அைனவ2+ பய�<சி எ4!/ அதைன 

உ:தி-ப4!/+ அைடயாள அ ைடகைள- ெப<:�ெகா#ள 

ேவ14+. அ%த அ ைட இ&லாதவ(க# கிராம 

அ"வல(கள�ட+Hட எJவ�தமான உதவ�கைளE+ 

ெப<:�ெகா#வ/ த4�க-ப 02%த/. 

ேவ: வழிய��றி ம�க# அைனவ2+ பய�<சிகள�& 

ப�ெக4�க! ெதாட�கின(. 
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தமிழின	ய�
 தாI 

என/ தாயா2+Hட ஒ2 ம1ெவ 0- ப�0ைய 

எ4!/�ெகா14 மாைல ேநர�கள�& அ2கிலி2%த 

ைமதான!தி<�- பய�<சி��� ெச�: வ%தா(. 

அவ2�� இர14 >ழ�கா&கள�"+ வ 3�க>+ ேநா9+ 

இ2%த காரண!தா& ைமதான!ைத� ,<றி நட��+ப0 

தன/ பய�<சியாசி8ய( Hறியதாக� ெசா�னா(. 

அ�றி2%த நிைலைமய�& வ�ன�ய�� பல >ைனகள�"+ 

E!த+ நைடெப<:�ெகா102%த/. வ�ன�- 

ெப2நில-பர-5 E!த!தினா& ,2�கி- ேபாய�2%த/. 
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ம�க# E!த!தி� அேகார!தி7# சி�கி! 

தவ�!/�ெகா102%தா(க#. 

ஏ9 வ 3தி�� ேம<காக ம&லாவ�ைய- ப�ரதானமாக�ெகா14, 

/S�கா*, ேயாக5ர+, க&வ�ளா�, ேதறா�க1ட&, 

ெஜய5ர+, ெவ#ளா��ள+, >ழ�காவ�&, கிராIசி, 

ப�ரம%தனா:, உைடயா(க 4, ேதராவ�&, ேபரா:, 

க<சிைலம4, ேக-பா-ப�ல9, �>ழ>ைன, அள+ப�& ஆகிய 

ப�ரேதச�கள�"+ மிக ெந2�கமாக� சி: �0ைசகள�� 

கீB+, தற-பா# வ�8-5கள�� கீB+ வா=வ�ட� கைள 

அைம!தி2%தன(. 

5லிக# இய�க!தி� 5லனா*9- ப�8வ�னரா& 

நடா!த-ப ட ஓ82 ச(வேதச ெதாைல!ெதாட(5 

நிைலய�கைள! தவ�ர ம�க?�� ெவள�Eலக!/ட� 

ெதாட(5 ெகா#வத<� ேவ: எJவ�தமான வழிக?+ 

இ2�கவ�&ைல. 
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இள வயதி9%ளவ�க% வ
ன	ைய வ�+2 

ெவள	ேய�வ& ?)றி9  த2'க(ப+6�7த&. 

உய( க&வ� க<பத<கான ப&கைல�கழக அ7மதி 

கிைட!தவ(க#, தி2மண+ நி�சய��க- ப ட ெப1க# 

தி2மண� காரண�க?�காக9+ ம<:+ ம�க# ேமலதிக 

வ(!தக, ம2!/வ� காரண�க?�காக9+ ேபாதிய 

ஆதார�கைள� கா 0- 5லிகள�� 5லனா*9! 
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/ைறய�ன8ட+ அ7மதி ெப<ற ப��னேர ெவள�ேயற� 

H0யதாக இ2%த/. 

ஆனா9 �ட, பணவசதி பைட�தவ�க% தம& 

வ H2கைள/  காண�கைள/  ஏைனய ெசா�&'கைள/  

இய'க�திட  ஒ(பைட�&வ�+2' <2 ப�&ட
 

ெவள	ேயறினா�க%. 

5லிகள�� பயண அ7மதி ெகா4��மிட�கள�& 

ப��ப<ற-ப ட நைட>ைறக# ப<றி ம�கள�ட+ ஏராளமான 

வ�ம(சன�க# இ2%தன. ம�க# ம!திய�& ேவைலெச*E+ 

ேபாராள�களாகிய நா+ பல ச%த(-ப�கள�& ம�க# 

ேகாப!/ட� எ+மிட+ ேக �+ ேக#வ�க?��- பதி& 

ெசா&ல >0யாம& தி1டாட ேவ10ய நிைல�� 

உ#ளாேனா+. 

ஏெனன�& அவ(க?��! ெத8%தி2%த இய�க 

நி(வாக�கள�� நைட>ைற� �ைறபா4க# இய�க 

உ:-ப�ன(களாகிய எம��! ெத8%தி2�கவ�&ைல. 
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ம�க?ைடய ேக#வ�கைளE+ ச%ேதக�கைளE+ 

ெபா:-பானவ(கள�ட+ ெத8வ�!/ வ�ள�க+ ேக டேபா/, 

இய�க!தி� இரகசிய ேவைலக?�காக� �றி-ப� ட சில 

ம�கைள- 5லனா*9!/ைறய�ன( ெகாB+5�� 

அ7-5வதாக எம��� Hற-ப ட/. 

அதி& உ1ைமக?+ இ2%தன. ஆனா& அ!தைகய 

ஏ<பா4கைள- பய�ப4!தி�ெகா14 பல வசதி 

பைட!தவ(க?+ ெவள�ேயறி� ெச�றி2%தன(. 

இ!தைகய நி(வாக! தவ:க# எ+ைமவ�ட ம�க?�� 

அதிகமாக! ெத8%தி2%த/. அதனா& இய�க!தி� நி(வாக� 

க டைம-5கள�� மF/ ம�க?��� கச-5ண(9+ ேகாப>+ 

ஏ<ப ட/. 

“நா+6
 வ�2தைல'காக இ
"  ெகாMச' 

கால�தி)< இ7த ெந�'க6கைள( 

ெபா��&'ெகா%8$க%, நா  வ�ைரவ�� நா+ைட 

ெவ
�வ�2ேவா . 
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நம& தைலவ� உ$க8ைடய கOட$க8'< வ�ைரவ�� 

ஒ� ?6E க+2வா�” என ம�கள�� மன� 

�>ற&க?�� நா+ த<காலிக ம2%/ தடவ� ஆ:தைல� 

Hறினா"+ இய�க!தி� சில நடவ0�ைகக?+ 

>09க?+ ேபாராள�களான எம��- 58யாத 5திராக9+ 

மன� �ழ-ப+  ஏ<ப4!/வதாக9+ அைம%தி2%தன. 

 

எ!தைனேயா இட-ெபய(9கைளE+  இழ-5�கைளE+ 

ச%தி!த, அ�: வ�ன�ய�லி2%த சாதாரண ஏைழ ம�கேள 

எ&ைல- பைடகளாக9+ ேபாராள�களாக9+ 

கள>ைனகள�& உய�( இழ%/ ெகா102%தன(. 
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ஆனா"+ ம�கைள ேநசி��+ தைலவ( ப�ரபாகர� அ%த 

ம�க?�� ந&லெதா2 எதி(கால!ைத ஏ<ப4!தி� 

ெகா4-பா( எ�ற எம/ திடமான ந+ப��ைகய�லி2%/ 

ேபாராள�களாகிய நா+ சிறி/+ வ�லகாதி2%ேதா+. 

எ�னா& மற�க >0யாத ஒ2 அ7பவ+ ம&லாவ� 

ப�ரேதச!தி& என�� ஏ<ப ட/. ஆ ேச(-5- ேபாராள�கள�� 

க2!/�களா& ஈ(�க-ப 4 இய�க!தி& 

இைண%/ெகா1ட உய(தர+ ப0!/�ெகா102%த ஒ2 

மாணவ� பய�<சி��+ அ7-ப-ப 4வ� டா(. 

ஒ2நா# எம/ >கா>�� அ%த- ெப1ண�� த%ைத 

வ%தி2%தா(. அவ( ஏைனய ெப<ேறா( கைள- ேபா& 

ேபாராள�கைள ஏசேவா அ&ல/ தம/ மகைள! 

த%/வ�4+ப0 எ+மிட+ அB/ ம�றாடேவா இ&ைல. 

அவர/ இ2 கா&க?+ இய�காத நிைலய�& ச�கர 

நா<காலிய�� உதவ�Eடேன வ%தி2%தா(. இய�க!தி� 

சா(ப�& நா�தா� அவைர எதி(ெகா#ள ேவ10ய நிைல. 
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அ%த! தக-ப� ெசா�னா( “த�க�சி, நா� ப��ைச�கார�. 

நாளா%த+ கிைட�கிற ேவைலகைள� ெச*/ ப��ைச� கா, 

மாதி8 ேச(!/! தா� எ�ர மகைள- ப0-ப��சனா�, மக# 

ேபாராட- ேபான/ என��� கவைலய�&ைல. 

ேபாக 4+, ஊேராட ஒ!த/தா� என��+. 

ஆனா& நாைள�� ெவள�நா4கள�ல இ2%/ ெடா�டரா 

எIசின�யரா ப0!த பேபாக 4+, ஊேராட ஒ!த/தா� 

என��+. 

ஆனா& நாைள�� ெவள�நா4கள�ல இ2%/ ெடா�டரா 

எIசின�யரா ப0!த 5!திசாலிகளாக ஆ க# வ%/ 

இற��+ேபா/, நா 4�காக- ேபாரா0ன எ�ர மக?+ எ�ர 

�4+ப>+ அைவய?�� >�னால ப0�காத 

ப��ைச�கார(களா*!தாேன நி<க- ேபாற+. 
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தமிழின�ய�� த�ைக ‘ச%தியா’ கிள�ெநா�சிய�& நட%த 

ச1ைடய�& உய�8ழ-5 

ெகா&ல( 5ள�ய��ள!தி& அைம�க-ப 02%த எம/ 

>கா+ 5/��0ய�2-5�� மா<ற-ப ட/. இய�க!தி� 

அைன!/� க டைம-5க?+ 5/��0ய�2-ைப ைமய- 

ப4!திேய அைம�க-ப டன. 

இல�ைக இராAவ�தின� ஒ�ேபா&  �&'<6ய��(ைப 

ெந�$க மா+டா�க% எ�ற ஒ2 காரணம<ற ந+ப��ைக, 

தைலவ( ப�ரபாகர� உ பட அைன!/- ேபாராள�கள�ட>+ 

இ2%த/. 

இய�க!தி� அதிEய( பா/கா-5 வலயமாக- 

5/��0ய�2-5- ப�ரேதச!ைத இய�க+ அத3த பா/கா-5 

ஏ<பா4க?ட� க 0� கா!/ வ%த/. 

1998இ� இ:தி- ப�திய�& ,த%திர- பறைவக#’ 

ப!தி8ைகைய ெவள�ய�4+ ெபா:-5 தைலவரா& எ�ன�ட+ 

ஒ-பைட�க-ப ட/. 
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>�ன( பல தடைவக# இய�க!தி� தைலவைர� 

ச%தி��+ ச%த(-ப�க# ேபசிய ச%த(-ப+ ,த%திர- 

பறைவக# ெதாட( பான ச%தி-பாக!தா� அைம%த/. 

ப!தி8ைகய�& 5திய பல மா<ற�க# ஏ<ப4!த-பட 

ேவ14+ எ�ற எதி(பா(-5 அவ2�� இ2%த/. 

“ெப1கள�� ப�ர�சைனகைள- ெப1கேள ெவள��ெகாணர 

ேவ14+. 

ெப1கைளவ�ட ஆ1க# அதிக+ சிற-பாக- ெப1 

வ�4தைல ப<றி- ேப,வா(க#, ஏ� நா�Hட உ�கைள 

வ�ட9+ ந�றாக- ெப1ண�ய+ ேப,ேவ�. 
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ஆனா& உ�கள�� ப�ர�சைனகைள எ�னா& 

>Bைமயாக- 58%/ெகா#ள >0யா/. எ%த 

ஆ1களா"ேம ெப1கள�� அைன!/- ப�ர�சைனகைளE+ 

ச8வர- 58%/ெகா#ள >0யா/. 

ெப1கள�� ப�ர�சைனகைள- ெப1க#தா� ேபச 

ேவ14+, எBத ேவ14+. அ-ேபா/தா� அ/ 

உ1ைமயானதாக இ2��+. ஆகேவ ,த%திர- பறைவய�& 

ெப1க# அதிக அளவ�& எBத ேவ14+. 
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எB!தா<ற& உ#ள ெப1 ேபாராள�கைள இன�க14 

எB!/- பய�<சிக#, கல%/ைரயாட&க# நிக=!த 

ேவ14+” என� �றி-ப� டா(. 

அரசிய&/ைறய�� ெபா:-ப�& ‘மாலதி பதி(பக ’ எ�ற 

அ�,�Hட+ இ2%த/. அ�ேகதா� வ�4தைல- 5லிக# 

ப!தி8ைகE+ அ�சிட-ப ட/. 

கண�ன�ேயா, ‘ஓ(ெச+ ப�D1+’ வசதிகேளா வ�ன�ய�& 

இ&லாத கால!தி&, ஒJெவா2 எB!தாக அ�,� ேகா!/, 

பட�கைள- 5ள� ெச*/ ப!தி8ைக ெவள�ய�4வ/ 

ப<றா��ைறக# நிைற%த கால!தி&பண�யாக இ2%த/. 

ப!தி8ைககைள அ�,- பதி-பத<காக- பாவ��க-ப4+ தா#  

தைடெச*ய-ப 02%த காரண!தா&, அரசிய&/ைற 

Mலமாகேவ எம��! ேதைவயான தா#கைள- 

ெப<:�ெகா1ேடா+. 

க&வ�� �B, ,த%திர- பறைவக#, அரசிய& வ�Iஞான- 

ப�89 ஆகிய M�: மகள�( ப�89கள�� நி(வாக- 
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பண�க?ட� ப�ரேதச பர-5ைர ேவைலகள�"+ நா� 

>+>ரமாக ஈ4ப 4�ெகா102%ேத�. 

கிழ�� மாகாண- ேபாராள�க# ெஜயசி��: கள>ைன�காக 

அட(%த கா4க?�Hடாக- பல இட(-பா4கைளE+ 

இராSவ!/டனான  ேமாத&கைளE+   ச%தி!/, பல மாத� 

கண�காக ந31ட Oர+ நட%/ பயண�!/ வ�ன��� வ%/ 

ேச(%/ ெகா102%தன(. 

இேதேவைள வ�ன�ய�லி2%/+ சில ேதைவக?�காக 

அண�க# கிழ�� ேநா�கி� ெச�: ெகா102%தன. 
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1998இ� இ:தி அ&ல/ 1999 ஆர+ப காலமாகேவா இ2�க 

ேவ14+. 

இ%த அண� 5ற-ப 4� ெச�ற ஒ2 மாத கால!தி� ப��ன( 

ஒ2 பய�கரமான ெச*தி வ%தி2%த/. 

அ%த அண�ய�ன(  ெச�:ெகா102%த பயண!தி� இைட 

ந4வ�& ‘ெகாலரா’ எ�கிற ெகா0ய வா%திேபதி ேநாய�னா& 

அவ(கள�& பல( பாதி�க-ப 02-பதாக9+, அவ(கள�& 

பல( ேநாய�� தா�க!தினா& உய�8ழ%/  வ� டதாக9+  

எIசியவ(க#  அைனவ2ேம ேமாசமான  பாதி-ப�<�#ளாகி 

இ2-பதாக9+, அவ(கைள மF ெட4��+ >ய<சிக# 

ேம<ெகா#ள-ப4வ தாக9+ ெத8வ��க-ப ட/. 

இ%த� ெச*தி வ%த ஓ82 நா கள�� ப�� ந#ள�ர9��- 

ப��னரான ெபாBதி& அவசரமாக >&ைல!த39� 

கட<கைர�� வ2+ப0 அைழ�க-ப 02%ேதா+. 

நா7+ ேவ: சில ெப1 ேபாராள�க?மாக அ��� 

ெச�றேபா/, கட<5லிக# உய�8ழ%த நிைலய�"+, 

உய�2��- ேபாரா0�ெகா102%த நிைலய�"+ தளபதி 
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கீர7ட� ம ட�கள-5��� ெச�ற ேபாராள�கள�& 

எIசியவ(கைள� ெகா14வ%/ ேச(!தி2%தன(. 

அவ(கள/ உட&கைள ஏ<கனேவ அ��! தயாராக� 

கா!தி2%த வாகன�கள�& ஏ<றி�ெகா14 ெச�றன(. 

என�� மிக9+ அறி>கமான நிேராஜின	 எ
ற 

ேபாராள	 ெகாலராவ�னா& உய�8ழ%/ கா 4- 

பாைதய�ேலேய 5ைத�க-ப 4வ� டதாக� ேக#வ�-ப ேட�. 

,த(சின� எ�கிற இ�7ெமா2 ேபாராள� க4ைமயான 

பாதி-பைட%த நிைலைமய�& உய�ர<ற சடல+ ேபால� 

க1M0� கிட%தா(. 

அேத நிைலய�&தா� ஏைனயவ(க?+ இ2%தன(. 

அ/வைரய�"+ உய�( ஊசலா0�ெகா1 02%த கீர�.   

>&ைல!த39� கைரைய வ%தைட%த ப��ன(  

உய�8ழ%/வ� 02%தா(. 

ேமாசமான நிைலைமய�லி2%தவ( க?��� 

சிகி�ைசயள�-பத<காக! தன�ய�ட+ ஏ<பா4 
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ெச*ய-ப 02%த/. த3வ�ர ம2!/வ� சிகி�ைசய�� Mல+ 

அவ(க# >Bைமயாக� �ணமைடவத<� ஒ2 

மாத!தி<�+ அதிகமான கால+ ெச�ற/. 

ஆனா"+ அவ(க# >Bைமயான ,கேதகிகளாவத<�- பல 

மாத�க# ெச�றன. அவ(க# �ணமைடய! ெதாட�கிய 

ப��னேர அவ(க?��� ெகாலரா ேநா*! தா�க+ 

ஏ<ப டத<கான காரண!ைத ஆராய >ைன%ேதா+. 

இ%த அண�ய�ன( ெச�:ெகா102%த பாைதய�& 

இராSவ!தின2டனான ெதாட(%த ேமாத&கள� னா& 

அதிகமான நா க# மைறவ�ட�கள�& த�க ேந8 ட 

தாக9+, தா�க# எ4!/� ெச�ற உண9- ெபா2 க# 

>0வைட%/வ� ட காரண!தா&….., 

ஏ)கனேவ அ$<� த$கி:ெச
ற அண�ய�னரா� 

பத(ப2�த(ப+ட நிைலய��….. 
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வ�ழி-5ண(9 ேவைல! தி ட>+, ேநா*! ெதா<: 

ஏ<ப டவ(க?�கான சிகி�ைச யள�!த"+ சமகால!தி& 

>�ென4�க-ப டன. 
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அைன!/- ப�ரேதச�கள�"+ பல அண�களாக- ப�8%/ 

ஓ*ெவாழி�ச& இ�றி� க1ணயரா/ ெசய<பட! 

ெதாட�கிேனா+. 

‘ெகாலரா வா%திேபதி�கான அறி�றிக# ப<றிய/+, அத� 

பாதி-5க# ப<றிய/மான வ�ள�க+ ஒலி ெப2�கிக# 

Mலமாக9+, ஈழநாத+ ப!தி8ைக, 5லிகள�� �ர& 

வாெனாலி எ�பவ<:�Hடாக9+, வ�ேசட /14- 

ப�ர,ர�க# Mலமாக9+ ம�க?�� அதிேவகமாக எ4!/� 

ெசா&ல-ப ட/. 

ம�க?+ எம/ த4-5  நடவ0�ைககள�& தம/ 

>Bைமயான ஒ!/ைழ-ைப வழ�கின(. ெகாலரா ேநா* 

அறி�றிக?ட� பாதி�க-ப 02%த ஒJெவா2வைரE+ 

கிராம!தவ(கேள >�வ%/ அவ(க?�காக 

ஒ/�க-ப 02%த ம2!/வ ஏ<பா 0ட�க?��� ெகா14 

ெச�: ேச(!தன(. 
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வ�ன�ய�& ெதாட(�சியாக மேல8யா கா*�ச"+ ம�கைள 

M(�கமாக! தா�கி�ெகா102%த/. ம�க?+ 

ேபாராள�க?+ இதனா& ேமாசமாக- பாதி�க-ப 02%தன(. 

“<ெளாேரா <யP
, ப�றHமா <ய�
, தாரா ப�றH ” என 

அத<கான மா!திைரகள�� ெபயைர� ேக டாேல வா%தி 

ஏ<ப4+ உண(9 ஏ<ப4+. 

ஆ: மாத!தி<ெகா2 தடைவ எ�ைனE+ பY0!த மேல8யா 

கா*�சலா& நா7+ மி�%த உட& ேவதைன-ப ேட�. 

இய�க! தி�  ம2!/வ- ப�8வ�ன( ெதாட(�சியாக 

மேல8யா த4-5 மா!திைரகைள வ�நிேயாகி!/ வ%த 

காரண!தா& ச<:� கால!தி� ப��ன( வ�ன�ய�& 

மேல8யா ேநா*! தா�க+ இ&லாம& ேபான/. 

1998.08.13 அ�ைறய தின!தி&   ;த7திர( 

பறைவ ப!தி8ைக� கான கள>ைன� க 4ைர 

ஒ�:�காக! தகவ&கைள! திர 4வத<காக� கிள�ெநா�சி- 

ப�திய�� கள>ைன! தளபதி த3பைன� ச%தி-பத<காக� 

ெச�:ெகா102%ேத�. 
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E!த� கள!ைத அ1மி!தி2%த தி2ைவயா: ப�திய�& 

அவ2ைடய க டைள ைமய+ அைம%தி2%த/. 

>த& நாள�ர9 ேகாணாவ�& ப�திய�& 

இராSவ!தின2ட� ேமாத& ஒ�: நிக=%தி2%த/ 

என��! ெத8E+. ஆனா& ஒ2!தி எ�ைன� க1ட/+ 

ஓ0வ%/ என/ ைகைய- ப<றி�ெகா14 ெசா�ன ெச*தி 

என��# ெந2-5- ேபால இற�கிய/. 
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சி: வயதிலி2%ேத அ0�க0 ச1ைட ேபா 4�ெகா#?+ 

நா�கள�2வ2+ அ-ேபா/+ ச1ைட ேபா 4�ெகா1ேடா+. 

எ�ைன- ேபால எ%த ேநர>+ 5!தக!/ட�  ெபாB/ 

ேபா�காம& அ+மா9�� உதவ�யாக வ 3 4 ேவைலக# 
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எ&லா+ ெச*வா#. உறவ�ன(கள�� வ 34க?��- ேபா* 

வ2வா#. 

“நா
 ெகதிய�ைல, அ(பாEட
 ேபாய�2வ
. நH 

அ மாைவ( பா�&'ெகா%” என� ெசா&லி� 

ெகா102%தா#. 

நா� வழ�க+ேபால இர14 �!/� 

ெகா4!/வ� 4- “ைப�திய  மாதிD அல+டாேத” என� 

க0%/ெகா1ேட�. 

அ-ேபா/ என/ தாயா2+ சேகாதர(க?+ வ�,வம4 

ப�ரேதச!தி& இள�ேகா5ர+ எ�7+ கிராம!தி& 

எம�கி2%த காண�ெயா�றி& வசி!/வ%தன(. �4+ப!தி& 

க4+ வ:ைம நிலவ�ய�2%த/. 

என/ M�றாவ/ த�ைக தி2மண+ >0!தி2% தா#. 

த+ப� ப0-ைப இைடய�& நி:!திவ� 4� கைடெயா�றி& 

ேவைல��- ேபா*�ெகா102%தா�. ஏைனய த�ைகக# 

ப0!/�ெகா102%தன(. 
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அ+மா வ 3 ைட� ,<றி� சிறிய ேதா டெமா�றிைன- 

பய�8 02%தா(. த�ைகய�� இழ-5 �4+ப!தவ(கைள- 

ெப2+ ேசாக!தி& ஆ=!திய�2%த/. 

ெதாட(%/ெகா102%த ேபா8& என��+ ஏதாவ/ ேந8 4 

வ�4ெமன அ+மா அதிகமாக- பய%தா(. 

த�ைகய��   இ:தி நிக=9க# >0%த ைகேயா4 என/ 

>கா>��� ெச&ல நா�  5ற-ப டேபா/  எ�ைன 

க 0யைண!தப0  “இன��காS+  இய�க!திலி2%/ 

வ�ல!தி  வ%/வ�ட+மா’  என� கதறியBதா(. 

எ�ைன ந+ப� இய�க!தி& பல ேவைலக# 

தர-ப 02%தன. அ!/ட� என/ அ�5��8ய பல 

ேபாராள�க# உய�8ழ%/ வ� 02%தன(. 

அ+மாவ�� >க!ைத நிமி(%/ பா(-பத<கான திராண� எ� 

மனதி<� அ�கண!தி& இ2�கவ�&ைல. ெமௗனமாக! 

தைலைய� �ன�%தப0 அ+மாவ�� ைககைள 



108 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

வ�ல�கி�ெகா14 ெநIசி& நிைற%த ,ைமேயா4 என/ 

>காைம� ெச�றைட%ேத�. 

1997-98இ& கிள�ெநா�சிைய� ைக-ப<:வத<காக இர14� 

�+ ேம<ப ட தடைவக# 5லிக# இய�க+ மிக- ெப2+ 

>ய<சிகைள ேம<ெகா1ட/. 

இ+>ய<சிகள�& க2+5லிக# உ பட பல 

G<:�கண�கான ேபாராள�க# உய�8ழ%தி2%தன(. 

M�றாவ/ தடைவயாக 1998 ெச-ெட+ப( மாத+ ‘ஓயாத 

அைலக%-02′ நடவ0�ைக Mல+ கிள�ெநா�சிைய- 5லிக# 

ைக-ப<றி2%தன(. 

இ%த� ச1ைட M�: நா களாக! ெதாட(%/ 

நைடெப<ற/. >த&நா# 5லிகள�� தா��த& அண�களா& 

ைக-ப<ற-ப 02%த இட�க# இர1டாவ/ நா# மF14+ 

இராSவ!தினரா& ைக-ப<ற-ப ட/. 

அ-ேபா/ தைலவ2ைடய ப�ரதான க டைள ைமய!தி& 

நி�றி2%த தமி=�ெச&வன�ட+ ஒ2 >�கியமான 

பண�ைய! தைலவ( ெகா4!தி2%தாரா+. 
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அ/ எ�னெவன�&, தா��தலி& ஈ4ப 4�ெகா102��+ 

தளபதிகள�� மனநிைல எJவா: அைம%/#ள/ எ�பைத 

அறி%/ வ2வதா�+. 

 

 

ப�ரபாகர"'< ஏ)ப+ட உ:ச'ேகாப : சரமாDயாக 

இராAவ�தின�'< எதிராக( ெபாழிய(ப+ட 

எறிகைணக%! 

• இல�ைக ேதச!தி� ஏைழ! தா*மா8� 

ப&லாய�ர�கண�கான ப�#ைளக# ஏ9 வ 3திய�"+ வ�ன�� 

கா4கள�"+ யா2��+ ந�ைம பய�காத E!தெமா�றி& 

தம/ய�ைர இழ%தி2%தன(. 

•  2000.04.22ஆ+ திகதி ஆைனய�ற9 5லிகளா& 

ைக-ப<ற-ப டேபா/ இய�க!தி� பல வ2ட� கன9 

அ�: நனவாகிய/. 

• ப&லாய�ர�கண�கான உய�(கள�� �2திய�& நைன%த ஏ9 

வ 3தி 2002 திற�க-ப டேபா/ 5லிக# இய�க+ இராSவ 
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பல!தி� உ�ச!தி& இ2%த/ எ�பைத எவரா"+ ம:�க 

>0யா/. 

• யா=பாண!ைதE+ ைக-ப<றிவ�ட ேவ14+ எ�ற 

ேநா�க!/ட� Pநக8 ச��-ப� 0- பாைதWடாக ஒ2 

ெப2+ நக(9 ேம<ெகா#ள-ப ட/. 

• இய�க+ எதி(பா(!த வைகய�& யா=-பாண!ைத ேநா�கி! 

ெதாட(%/ >�ேனறி� ெச&ல >0யாதி2%த காரண!தா& 

பைடயண�க# மF14+ வ�ன���- ப�� நக(!த-ப டன…… 

அ-ேபா/ தைலவ2ைடய ப�ரதான க டைள ைமய!தி& 
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நி�றி2%த தமி=�ெச&வன�ட+ ஒ2 >�கியமான 

பண�ைய! தைலவ( ெகா4!தி2%தாரா+. 

அ/ எ�னெவன�&, தா��தலி& ஈ4ப 4�ெகா102��+ 

தளபதிகள�� மனநிைல எJவா: அைம%/#ள/ எ�பைத 

அறி%/ வ2வதா�+. 

தைலவ8� அறி9:!தலி�ப0 தமி=�ெச&வ� ெச�: 

தா��த& தளபதிகளான பா&ராf, த3ப�, வ�/ஷா 

ஆகிேயா2ட� கைத!தேபா/ அவ(க# தா��தலி� ெவ<றி 

�றி!/- ெப2!த ந+ப��ைகைய� ெகா102�கவ�&ைல. 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாளரான  தமி=�ெச&வ� 

இ!தகவைல! தைலவ8ட+ ெத8வ�!தேபா/, அவ2�� 

உ�சமான ேகாப+ ஏ<ப ட/ட� “இ7த ச1ைடைய நா
 

ெவ12 கா+2ற
” என' �றி� தன& ைகைய 

ேமைசய�� <�தினாரா . 

அத�ப�� இய�க!திட+ இ2%த 5திய ரக ேமா டா( 

எறிகைணக# சரமா8யாக இராSவ!தின2�� எதிராக- 
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ெபாழிய-ப டத� காரணமாக� கிள�ெநா�சி 5லிகள�� 

வசமான/. 

இ%த� ச+பவ!ைத ஒ2 H ட!தி& தமி=�ெச&வ� 

அவ(கேள ேநர0யாக எ+மிட+ ெத8வ�!தி2%தா(. 

இ%நடவ0�ைகய�& ெப1 ேபாராள�க# உ பட  ஐG:��+ 

ேம<ப ட ேபாராள�க# உய�( இழ%தி2%தன(. 

கிள�ெநா�சிய�லி2%/ ப��வா�கிய இராSவ!தின( அதிக 

Oர+ ெச&லாம& பர%த� இரசாயன� H 4! தாபன+ 

அைம%தி2%த இட!தி& நிைலெகா102%தன(. 
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1999 ந4-ப�திய�& அரசிய&/ைற மகள�( தா��தலண� 

ம�னா( ப�ரேதச!தி� ப#ளம4 ச�னா( 

ப�திய�& ெல(.ேகண� தண�ைக:ெச�வ� தைலைமய�& 

நிைலெகா102%த/. 

எதி( பாராதவ�தமாக அ-ப�திைய� ,<றிவைள!த 

இராSவ!தின8� நடவ0�ைகய�& ஐ+பதி<�+ ேம<ப ட 

ேபாராள�க# இழ%தி2%தா(. 
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அவ( யா=-பாண+ ஏழாைலைய- ப�ற-ப�டமாக� 

ெகா1டவ(. ஆர+பகால� ,த%திர- பறைவக# அைம-5ட� 

ேச(%/ இய�கியவ(. 

1989இ& மணலா<:� கா 0& மகள�(- பைடயண�ய�� 

நாலாவ/ பய�<சி >காமி& ஆEத- பய�<சி எ4!தவ(. 

அரசிய&/ைறய�& வ�ன�, யா=-பாண+ உ பட பல 

இட�கள�& அரசிய& பண�ெச*/ அரசிய&/ைற மகள�( 

ெபா:-பாளராக� ெசய<ப 4 அத�ப�� யா= ெச&"+ 

பைடயண�- ெபா:-பாளராக9+, அரசிய& /ைற 

தா��தலண�ய�� ெபா:-பாளராக9+ ெசய<ப டவ(. 

இவர/  இழ-ப�� ப��ன( தா��தலண�ய�� ெபா:-பாளராக 

ெல-.ேகண& தாரண� நியமி�க-ப டா(. 

அ/வைர அவ( ெசய<ப 4 வ%த அரசிய&/ைற மகள�( 

ெபா:-பாள( பண��� நா� நியமி�க-ப ேட�. 

அரசிய&/ைறய�� கீ= ெசய<ப 4 வ%த பல மகள�( 

ப�89கள�� நி(வாக�கைள இைண!/� ெசய<பட ேவ10 
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ய�2%த/ட� சMக- ெப1க?�கான பல ேவைல! தி ட� 

கைளE+ >�ென4�க ேவ10ய�2%த/. 

சMக- ெப1கள�� வா=வ�& க&வ�, ெபா2ளாதார 

ம:மல(�சிைய ஏ<ப4!தி அவ(கைள வா=வ�& ஒ2 

உய(%த நிைலைய எ ட� ெச*ய ேவ14+ எ�கிற கன9 

என�� இ2%த/. 

ஆனா& நி(வாக- ப�ர�சைனகைள� ைகயா#வ/+ 

இய�க!தி<� ஆளண�ைய! திர 4வ/ேம நா�க# ெச*ய 

ேவ10ய >�கிய- பண�களாக இ2%தன. 
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தமிழHழ வ�2தைல( �லிக% மகள	� அைம(� 

இத� ப��ன( 1999 நவ+ப( 02ஆ+ திகதி இய�க!தி� 

பலமான பைடயண�க# அைன!ைதE+ 

ஒ2�கிைண!/ ‘ெஜயசி'<�’இராSவ!தி<ெகதிரான  ‘ஓ

யாதஅைலக%-03‘ எ�ற பா8ய எதி(! தா��த& 

நடவ0�ைக 5லிகளா& ஆர+ப��க-ப ட/. 

>!ைதய�க 4, சமள��ள+, >#ள�ய வைள, 

த1ண3]<:, க<Pர-5&ெவள�, ேகாடாலி�க&, இ!திம4 

ஆகிய ப�திக?�Hடாக- 5லிகள�� அண�க# 

களமிற�க-ப 02%தன. 
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‘ேவா+டெச+’ நடவ0�ைக Mலமாக இராSவ!தினரா& 

ைக-ப<ற-ப 02%த ‘ஒ+6:;+டா
’ ப�திைய 

உைட!/�ெகா14 >�ேனறி� ெச&வேத இத� 

ேநா�கமாய�2%த/. 

அ%த- ப�திய�& இல�ைக கட<பைடய�ன( 

நிைலெகா102%தன(. இ%த நடவ0�ைகய�& ஏ<கனேவ 

ைக-ப<:வதாக! த3(மான��க-ப 02%த 

ப�ரேதச�கைளவ�ட9+ அதிகமான ப�ரேதச�கைள- 5லிக# 

ைக-ப<றிய�2%தன(. 

இத<�-  ப�ரதான காரண+ 5லிகள�ட+ வ%/   ேச(%தி2%த 

122மி.மF ஆ லறி பYர�கிகள�� எறிகைண வ 3�சி� பலமா�+. 

1999 நவ+ப( 02ஆ+ திகதி ஒ 4�, டா� க<சிைல 

ம4வ�& ஆர+பமான 5லிகள�� தா��தலா& 07ஆ+ திகதி 

ஓம%ைத பன��க ந3ராவ�- ப�தி வைரயான நில-பர-5 

5லிகளா& ெவ<றிகரமாக� ைக-ப<ற-ப 02%த/. 

1997 ேம மாத+ >த& 1999 நவ+ப( வைரயான கால- 

ப�திய�& நட%/ >0%தி2%த ‘ெஜயசி'<�’ இராSவ 
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நடவ0�ைகய�&  ம 4+ 5லிக# தர-ப�& 1500 

ேபாராள�க?+  3000 இராSவ!தின2+  உய�8ழ%ததாக-  

5லிக# அறிவ�!தி2%தன(. 

அ/ேவைள  தம/  தர-ப�& 1350 ேப( உய�8ழ%ததாக9+ 4000 

ேப( காயமைட%ததாக9+ 5லிக# தர-ப�& 3614 ேப( 

ெகா&ல-ப ட/ட�  1899 ேப( காயமைட%ததாக9+  

இல�ைக  இராSவ!தின(  அறிவ�!தி2%தன(. 

ஆக ெமா!த!தி& இல�ைக ேதச!தி� ஏைழ! தா*மா8� 

ப&லாய�ர�கண�கான ப�#ைளக# ஏ9 வ 3திய�"+ வ�ன�� 

கா4கள�"+ யா2��+ ந�ைம பய�காத E!தெமா�றி& 

தம/ய�ைர இழ%தி2%தன(. 

இ'காலக+ட�தி� தைலவ� ப�ரபாகர
 �திய பல 

பைடயண�கைள உ�வா'கிய��7தா�. 

ஆனா"+ அ%த ேநர!தி& வ�ன�ய�லி2%த தமி= ம�கள�� 

ப�#ைளக# அத<�! ேதைவயான ஆளண�ைய ஈ4 

ெச*வத<�- ேபாதாம& இ2%தா(க#. 
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ஓயாத அைலக# சம2��- ப��5 தா��த& 

பைடயண�க?��� ச<: ஓ*9 ெகா4�க-ப ட/. 

மாலதி பைடயண�- ேபாராள�க?��+ அல+ப�& 

கட<கைரய�& M�: நா க# வ�ேசட ஓ*9 

ெகா4�க-ப ட/. சிற-5 உண9 ஏ<பா4 க?ட�, கைல 

நிக=9க#, கட< �ள�-5க# என� கழி%த உ&லாச- 

ெபாB/க# அைவ. 

தைலவ( நாளா%த+ வ2ைக த%/ ேபாராள�க?ட� 

உைரயா0� ெச&வா(. அ%த நா கள�& தளபதி 

வ�/ஷா9ட� நா7+ அ�� நி�றி2%ேத�. 

கட%த சம(கள�& சிற-பாக� ெசய<ப ட ேபாராள�க?��! 

தைலவ( பல ப8,கைளE+ வழ�கிய�2%தா(. பர%த� 

ச1ைடய�& தன/ ஆ(.ப�.ஜ3 ஆEத!தா& 

இராSவ!தின8� டா�கிெயா�ைற! தா�கியழி!த ெப1 

ேபாராள���! தன/ Oர ேநா��� க2வ�ைய! தைலவ( 

தன�-ப ட ப8சாக வழ�கிய�2%தா(. 
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அ4!தக ட பா8ய தா��த& நடவ0�ைக ஒ�:�கான 

தயா(-ப4!தலாகேவ இ%த ஓ*9 அைம%தி2%த/ எ�ப/ 

அ-ேபா/ எ+மி& எவ2��+ ெத8யாதி2%த/. 

2000 மா(� 26ஆ+ திகதி �டார-5 தைரய�ற�க! தா��த& 

நட!த-ப ட/. 

ஆைனய�றைவ ேமவ� இ!தாவ�& ப�திய�& ஒ2 ெப 0 

வ0வ�லான தா��த& வ�Wக+ தளபதி பா&ராf 

தைலைமய�& 5லிகளா& அைம�க-ப ட/. 
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இ�தா'<தலி� மாலதி பைடயண� ஆைனய�றைவ( 

பா��தப6/ , ேமஜ� ேசாதியா பைடயண� சாவக: 

ேசDைய( பா��தப6/ , �டேவ சா%R அ
ரன	 

பைடயண�/  நிைலகைள அைம�தி�7தன�. 

யா=-பாண!திலி2%/ ஏ9 வ 3திWடாக ஆைனய�ற9�� 

வ2+ வ�நிேயாக!ைத! தைடெச*வேத இத7ைடய 

ேநா�கமாக இ2%த/. 

வடமரா சி கிழ��! தாைளய0 வ 3தி ைக-ப<ற- ப டத� 

ப��ன( இ!தாவ�& ப�தி�� எ�ைன வ2+ப0 தளபதி 

வ�/ஷா அறிவ�!தி2%தா(. 

நா7+ சில ெப1 ேபாராள�க?+ க1டாவைள ெகா+ப0 

வழியாக ஆைனய�ற9 ந3ேர8ைய� கட%/ெச�: மF14+ 

ெதா1ைடமானா: ந3ேர8ைய� 

கட%/ெச�:ெகா102%ேதா+. 

இ�கட& ந3ேர8கைள� கட-பத<காக� கட<5லிக# சாதாரண 

‘5?Tரா(’ பட�கைளE+ �ைற%த அள9 �திைரவ"� 

ச�திெகா1ட இய%திர�கைளEேம பய�ப4!தின(. 
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ெதா1ைடமானா� கட� நHேரDைய உய��ட
 

கட(பெத
பத அதி�Oடமாகேவ  க�த(ப+ட&. 

மிக9+  �:கிய ப�திய�&  5லிகள�� நிைலக# 

அைம%தி2%த  காரண!தா&  இராSவ!தின8�  

எறிகைணக# இைடெவள�ய�&லா/  வ%/  வ 3=%/ 

ெகா102%தன. 

எம/ பட��� >�பாக ேவெறா2 படகி& கனரக ஆEத 

அண�ெயா�: ேபா*�ெகா102%த/. 

/&லியமாக வ�B%த எறிகைணய�& அ%த- படகி& ெச�ற 

ேபாராள�க# என/ க1க?�� >�பாகேவ பட�ட� 

எ8%/ கட"��# அமி=%/ேபான அதி(�சி நிைற%த 

/யர+ நட%ேதறிய/. 

ஒ2வ�தமாக! த-ப�- ப�ைழ!/! தளபதி வ�/ஷாவ�� 

நிைலைய அைட%தேபா/, த<காலிகமாக அைம�க-ப ட 

சாதாரண- ப/��� �ழிய�� மF/ த0கைள- ேபா 4 ம1 

Mைடக# அ4�க-ப 02%தன. 
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உய( அைலவ8ைச ெகா1ட ெதாைல! ெதாட(5� 

க2வ�ய�& அவர/ �ர& ஒலி!த ம:கணேம அ%த இட+ 

அதி(%/ ம1Mைடக?+ மர� �<றிக?+ எB+ப�- 

பற%தன. 

கதிைரய�� Vன�ய�& அம(%/ெகா14 பா(��+ அதி 

வ�:வ�:-P 4+ ஆ�கில! திைர-பட!தி� தி4�கி4+ 

ேவக� கா சி மா<ற�கைள-ேபால  இ!தாவ�& சம(� கள+ 

ெகா0ய ேபா8� பய�கர! த8சனமாக இ2%த/. 
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2000.04.22ஆ  திகதி ஆைனய�றE �லிகளா� 

ைக(ப)ற(ப+டேபா& இய'க�தி
 பல வ�ட' கனE 

அ
� நனவாகிய&. அ7த உ(�' கட� நHேரDய�� நட7த 

சம� ஆய�ர'கண'கான உய��கைள( பலிெய2�தி�7த&. 

ஆைனய�ற9 ைக-ப<ற-ப டத� ப��5 யா=-பாண!தி< 

கான பாைத திற�க-ப 4வ� டதாகேவ இய�க+ க2திய/. 
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அ4!ததாக  யா=பாண!ைதE+ ைக-ப<றிவ�ட ேவ14+ 

எ�ற ேநா�க!/ட� Pநக8 ச��-ப� 0- பாைதWடாக ஒ2 

ெப2+ நக(9 ேம<ெகா#ள-ப ட/. 

5லிகள�� ந31டOர எறிகைண வ 3�,- பல+ மF14+ 

>Bைமயாக- ப�ரேயாகி�க-ப ட/. 

Pநக8 க&>ைனய�& நிைல-ப4!த-ப ட பYர�கிக# 

ெத�மரா சி இராSவ நிைலக# மF/ எறிகைண மைழ 

ெபாழி%த/. இராSவ!தின2+ பய�கரமான 

எதி(தா��தைல! ெதா4!தன(. 

5லிகள�� தா��தலண�க# ெத�மரா சி மறவ�5ல9 

வ 3திைய� ைக-ப<றிய/ட� சாவக� ேச8ையE+ 

க 4-பா 4��# ெகா14 வ%தி2%தன. 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( என�� அவசரமான ேவைல 

ஒ�றிைன- பண�!தி2%தா(. 
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உடன0யாக- ேபாராள�கைள� ைகத0 >திேயா( 

இ&ல!தி<� அ7-ப� அ�கி2��+ >திேயா(கைள மF 4 

வ�ன���� ெகா14 வ2+ப0 அறிவ�!தி2%தா(. 

இ%த- பண�ய�& ஆ1 ேபாராள�க?+ 

இைண�க-ப 02%தன(. நா� ேபாராள�கைள! 

தயா(ப4!தி� ச��-ப� 0- பாைதWடாக 

அ7-ப��ெகா102%ேத�. 

வா� பைடய�ன8� தா��த&க# அேகாரமாக 

நைடெப<:�ெகா102%தன. Pநக8ய�� மண& வ 3திய�& 

என/ ேமா டா( ைச�கிைள ஓ ட >0யாம&  ஒ2 காைல 

ஊ�றியப0 >B- பல!/ட� த#ள�� ெகா102%ேத�. 

என��- ப��பாக உழ9 இய%திர+ ஒ�: ேவகமாக வ2+ 

ச!த+ ேக ட/. ச<: வ�லகி இட+ ெகா4�க 

>ய<சி!தேபா/ ேமா டா( ைச�கி# சி&" உ2ள 

ம:!ததா& வ 3தி�� �:�ேக ேமா டா( ச மF/ எB+ப� 

நி<ப/ ெத8%த/. 
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க 4-பா ைட இழ%தி2%த உழ9 இய%திர!தி� 

>�ச�கர+ என/ இட/ ேதா# ப�திய�& உைத!/ ஏறி 

நி�ற/. 

எ�ைனE+ என/ ேமா டா( ைச�கிைளE+ அ%த உழ9 

இய%திர!தி& ஏ<றி வ%/ எம/ Pநக8 >காமி& அவ(க# 

வ� 4� ெச�றன(. 

அ%த உழ9 இய%திர- ெப 0ய�& ஏ<ற-ப 02%த 

உய�8ழ%தி2%த ேபாராள�கள�� உட&கள�� ந4ேவ உய�(� 

ெகா&"+ வலிEட� நா7+ ப4!தி2%ேத�. 

சில வலி நிவாரண� ம2%/க?ட� ப1ேடஜா& ைகைய� 

க 0�ெகா14 ச��-ப� 0- பாைதWடாக� ைகத0 

>திேயா( இ&ல!தி<�� ெச�ேற�. 

அ�� ஏ<கனேவ ெச�றி2%த எம/ ேபாராள�க# 

ேவைலகள�& ஈ4ப 4� ெகா102%தன(. க1ெகா14 

பா(�க >0யாத அவல+ அ�� நிக=%ேதறிய�2%த/. 
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,யமாக இய�க >0யாத >திேயா(க# பல( ப4!த 

ப4�ைகய�"+, அ%த� க டட!தி� பல ப�திகள�"+ 

இற%/ கிட%தன(. 

பல( காய-ப 02%தன(; எIசிய�2%தவ(க# அ�ச!தா& 

ந4�கியவா: அ4-5- 5க4க?��� கீB+ 

அைறக?��#?+ ஒள�%தி2%தன(, இ2%த இட!தி& 

மலசல+ கழி!தி2%த நிைலய�&. 

இர!த வாைடE+ உய�ர<:-ேபான சடல�கள�லி2%/ 

எB%த நா<ற>+ ஒ�றாக� ேச(%/ >க!தி& அைற%தன. 

இ2 தர-ப�ன2��+   ேமாத&க# ெதாட�கிய9ட� சாவக� 

ேச8, ைகத0- ப�தி ம�க# ேபா ட/ ேபா டப0� கிட�க 

வலிகாம- ப�திைய ேநா�கி ஓ0�ெச�:வ� 02%தன(. 

சா%தியக!தி� பராம8-பாள(க?+ பா/கா-5 ேத0� 

ெச�:வ� ட நிைலய�& வேயாதிப(க# 

ைகவ�ட-ப 02%தன(. 
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அரசிய& /ைறய�� தமிழ( 5ன(வா=9� கழக!தின(, 

பட�கள�� Mலமாக இ+>தியவ(கைள வ�ன���� 

ெகா14வ%/ ஆைனவ�B%தான�& அைம%தி2��+ 

‘மகாேதவ ஆ�சிரம!தி&’ ேச(!தி2%தன(. 

நாவ<�ழி ச%திைய� கட%/ அ8யாைல வ 3தி ப�8E+ 

இட!தி& மாலதி பைடயண�ய�� நிைலக# 

அைம%தி2%தன. 

இ%த! தா��தலி�ேபா/ ேமாத&க?��# அக-ப 4 

ம�க# ெப2மளவ�& பாதி�க-ப 02%தன(. சாவக� ேச8 

நகர+ இ2 தர-ப�னர/+ எறிகைண வ 3�சினா& ெநா:�கி- 

ேபாய�2%த/. 

கைடக# உைட%/ தக(%/ேபா*- ெபா2 க# வ 3திய�& 

சிதறி� கிட%தன. ம�க?�கான வ�4தைல- ேபாரா ட+ ஏ� 

இ!தைகய அழி9கைள ம�க?�� ஏ<ப4!/கிற/ எ�: 

இதய!தி& எB%த ேக#வ�ைய� சி%தைன�� 

எ4!/�ெச&ல >0யாதப0 ெவ<றி மய�க+ வ�4தைல- 

5லிக# அைனவைரEேம ஆ ெகா1 02%த/. 
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சாவக: ேசD: சமD� 25'< ேம)ப+ட எ�ைல( பைட 

ேபாராள	க% உய�Dழ7தி�7தன�. 

ஒேர கிராம!ைத� ேச(%த உறவ�ன(களான அவ(க?ைடய 

இழ-பான/ ம�க# ம!திய�& மி�%த ேகாப!ைதE+ 

ஆ!திர!ைதE+ ச+பவ�க?+ நைடெப<றி2%தன. 

இய�க+ எதி(பா(!த வைகய�& யா=-பாண!ைத ேநா�கி! 

ெதாட(%/ >�ேனறி� ெச&ல >0யாதி2%த காரண!தா& 

பைடயண�க# மF14+ வ�ன���- ப�� நக(!த-ப டன. 

  

2001��- ப��ன( கிள�ெநா�சிநகர+ மF14+ ெசழி-பைடய! 

ெதாட�கிய/. வ�4தைல- 5லிக?+ தம/ அரசிய& 

ம<:+ நி(வாக அல�கைள� கிள�ெநா�சி�� நக(!த! 

ெதாட�கினா(க#. 

ஆய�7+ 5/��0ய�2-5- ப�ரேதச- பா/கா-ப�& இ2%த 

உ:தியான அ�கைற கிள�ெநா�சிய�� பா/கா-ப�& 

5லிக?�� ஆர+ப!தி& இ2�கவ�&ைல. 
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இய�க!தி� தைலைம� ெசயலக+ உ பட பல இராSவ� 

க டைம-5க# ெதாட(%/ 5/��0ய�2-5- ப�திய�ேலேய 

அைம%தி2%தன. 

கிள�ெநா�சி பரவ�-பாIசா� ப�திய�& அரசிய& /ைறய�� 

ப�ரதான ெசயலக+, அரசிய& க&^8 எ�பன 

அைம�க-ப டன. அேத வளாக!தி& அரசிய&/ைற மகள�( 

ப�89 ந4வ- பண�யக!ைதE+ அைம!/�ெகா1ேடா+. 

பகிர�கமாக அறிவ��க-படாமேலேய ஒ2 M�றா% 

தர-ப�ன( ஊடாக இரகசியமான >ைறய�& 5லிக?��+ 

அரசா�க!தின2��மிைடேய சமாதான ேப�,வா(!ைத 

ஒ�:�கான ஆர+ப க ட ேவைல! தி ட�க# 

இய�க!தி7#ேள ஆர+ப��க-ப 02-பைத 

உணர�H0யதாக இ2%த/. 

ஆனா"+ அ%த� ச%த(-ப!தி& 5லிகள�ட+ இ2%த 

இராSவ! தா��த& பல!ைத�ெகா14 

யா=-பாண!ைதE+ ைக-ப<றிய ப��ன( 
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ேப�,வா(!ைத��- ேபாவைதேய 5லிகள�� தைலைம 

வ�2+ப�ய�2%த/. 

அேதேநர+ மF14+ ஆைனய�றைவ� ைக-ப<றி 

யா=-பாண!தி<கான பா/கா-ைப உ:தி-ப4!திய ப��னேர 

சமாதான ேப�,வா(!ைத�� வ2வைதேய இல�ைகயர,+ 

வ�2+ப�ய�2�க ேவ14+. 

இதனா& யா=-பாண!தி"#ள >கமாைல E!த� 

கள>ைன ெதாட(%/ ெந2-5 >ைனயாகேவ கன�: 

ெகா102%த/. 

2001 (ஹHன	 கல) இராAவ நடவ6'ைக ஒ
� 

இராAவ�தினரா� ேம)ெகா%ள(ப+ட&. அ%த! 

த3�,வாைல நடவ0�ைகைய- 5லிக# ெவ<றிகரமாக 

>றிய0! தி2%தன(. இத� ப��ன( கிள�ெநா�சி நகர+ 

5லிகள�� அரசிய& தைலநகரமாக! /8தமாக� 

க 0ெயB-ப-ப ட/. 

ப&லாய�ர�கண�கான உய�(கள�� �2திய�& நைன%த ஏ9 

வ 3தி 2002 திற�க-ப டேபா/ 5லிக# இய�க+ இராSவ 
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பல!தி� உ�ச!தி& இ2%த/ எ�பைத எவரா"+ ம:�க 

>0யா/. 

அ(பல�ைத அரசிய� ம)�  ராஜத7திர Tதியான 

பலமாக மா)றியைம'<  த7திேராபாய�தி� �லிகள	
 

தைலைம'< ஏ)ப+ட ப2ேதா�வ�, ப��ெனா2 நாள�& 

>#ள�வா*�கா& வ 3திைய ம�க# தாமாகேவ த#ள�! 

திற%/ெகா14 ெவள�ேயறி� ெச&ல� காரணமா* 

அைம%த/. 

 

 

ேபா�'<% ப�ற7ேத
! 

  

அக�: வ�8%த வய&ெவள�க?+, அவ<றிைடேய 

ெநள�%ேதா4+ வா*�கா&க?+, கிரவ&ம1 பாைதக?+, 

Pவர, ேவலிக?+, நா� ப�ற%த ஊரான பர%தன�� எழி& 

ெகாI,+ அழகி� ேகால+. 
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ப�ரதான ெந4Iசாைலயாகிய ஏ9 வ 3திய�& வ%திைணE+ 

Pநக8-ம�னா( வ 3தி, >&ைல!த39 வ 3தி ஆகிய >�கிய 

இ2 வ 3திக?+ ச%தி��+ அழகிய சி: கிராம+தா� 

பர%த�. 

1936ஆ+ ஆ14 >த& வ�வசாய+ ெச*E+ ேநா��ட� 

யா=-பாண!திலி2%/ வ%த ம�கேள கால-ேபா�கி& 

நிர%தர� �0க# ஆகிய�2%தா(க#. எ%தவ�தமான 

படாேடாப�க?ம<ற எள�ைமயா& நிைற%தி2%த/ 

அவ(க?ைடய வா=9. 

பர%தன�லி2%/ ெத<ேக ஐ%/ கிேலா மF<ற( Oர!தி& 

கிள�ெநா�சி நகர>+ வட�ேக ஆ: கிேலா மF<ற( Oர!தி& 

ஆைனய�ற9 உ-5�கட& ந3ேர8E+ அைம%தி2�கிற/. 

>�ைனய கால�கள�& வ�ன�ய�லி2%/ யாைன! 

த%த�க#, கா 4 மர�க# கட!த-ப4வைத! த4��+ 

ேநா��ட� 1760ஆ+ ஆ14 ேபா(!/�ேகயரா&   

ஆைனய�றவ�& ஒ2 காவ& நிைலய+ 

அைம�க-ப டதாக9+  ப��ன( 1776இ& ஒ&லா%த2+, 
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ெதாட(%/ ப�8!தான�ய(க?+,  1952இலி2%/ இல�ைக 

ெபாலிசா2+ அ��� ேசாதைன� சாவ0 ஒ�ைற 

அைம!தி2%தன(. 

 

ஆைனய�ற9 உ-பள+, பர%த� இரசாயன� H 4!தாபன+ 

ஆகியவ<றி� அைமவ�ட�களா"+ இல�ைகய�& 

ேப(ெப<ற ஊராக இ2%த/ பர%த�. 

ஆEத- ேபாரா ட+ ெதாட�கிய  கால!திலி2%ேத பர%த� 

>�கியமானேதா( ேபா( ைமயமாக9+ மாற! 

ெதாட�கிய�2%த/. இதனா& அ0�க0 H4 கைலE+ 
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�2வ�கைள- ேபால- பர%த� ம�கள�� வா=9+ சிைதய! 

ெதாட�கிய�2%த/. 

அ-ப0யானெவா2 காலக ட!தி& தா� நா7+ 

ப�ற%தி2%ேத�. என/ த%ைதயா( க%ைதயா ,-ப�ரமண�ய+ 

யா=-பாண!ைத� ேச(%தவ(. தாயா( சி�ன+மா 

பர%தன�ேலேய ப�ற%/ வள(%தவ(. தாயா8� பதிேனழாவ/ 

வயதி& M!த ெப1 �ழ%ைதயாக நா� ப�ற%ேத�. 

 

என& தாIவழி( பா+டனா� ;வாமிநாத
 ஓ� அ"பவ  

வாI7த வ�வசாய�. என& பா+6 ல+;மி தHவ�ரமான 
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அ ம
 ப'ைதயாைகயா� என'< சிவகாமி என( 

ெபயD+டதாக( ெப)ேறா�க% �றிய��7தா�க%. 

தமி= ம�கள�� ஆEத- ேபாரா ட+ >கிழ! ெதாட�கிய 

காலக ட!தி& ப�ற%த காரண!தா& என/ �ழ%ைத- 

ப2வ>+ அத� தா�க�க?டேனேய கட%/ ெச�ற/. 

என/ த%ைத அைமதிE+ அ�5+ நிைற%த எள�ைமயான 

மன�த(. அதிகமான வாசி-5- பழ�க+ ெகா1டவ(. 

ச8!திர�க#, 5ராண� கைதக#, ெதாட�க+ அரசிய& 

சி!தா%த�க#வைர வாசி-பா(. தா� வாசி!த 

வ�டய�கைள� �ழ%ைத� கைதகளாக மா<றி இர9 

ேநர�கள�& என��� ெசா&லி! த2வா(. 

என/ தாயா2ைடய மிக இள+ வயதிேலேய நா� 

ப�ற%/வ� ட காரண!தா"+ என�க4!த4!/� 

சேகாதர(க# இ2%த காரண!தா"+ நா� அதிகமாக என/ 

பா 0 வ 3 0ேலேய ெச&ல- ப�#ைளயாக உலா வ%ேத�. 

�4+ப!தி& M!த ேபர- ப�#ைளயான எ�மF/  

அைனவ2+ அ�ைப� ெசா8%தன(. என/ தாயா8�  ஒேர 
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சேகாதரனாகிய என/ மாமா உய(தர+ வைர ப0!தி2%/+ 

எ%த அர, ேவைலகைளE+ ேத0- ேபாகாம& வ 34+ 

வ�வசாய>மாகேவ வா=%/ வ%தா(. 

என/ தா!தாவ�� த+ப� ேச/பதி தி2மண+ 

ெச*/ெகா#ளாம& தன/ அ1ண� �4+ப!/டேன 

வா=%/ வ%தா(. க0ன உைழ-பாள�E+ க10-5+ 

நிைற%தவரான அவேர எம/ ெப2!த �4+ப!தி� 

நி(வாகியாக9+ இ2%தா(. 

அதிக+ க<றறி%தி2�கவ�&ைலயானா"+ அவ(கள/ 

ப15+ ஒB�க>+ நிைற%த வா=�ைக >ைற இ-ேபா/+ 

என�� வ�ய-பானதாகேவ இ2�கிற/. 

�ழ%ைதகளான எ+ைம! தம/ உய�ராக� க2தி 

வள(!ெத4!தா(க#. என/ ெப<ேறா(களா"+ 

ெப8யவ(களா"+ நா� த10�க-ப டேதா அ&ல/ 

அவ(க?ைடய வாய�லி2%/ ஒ2 க0ன வா(!ைதைய� 

ேக டேதா எ�:ேம கிைடயா/. 
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‘ஜ� ஜ�’ என� சல�ைக ஒலிெயB-5+ இர ைட எ2/க# 

ப�ைண�க-ப ட மா 4 வ10ய�&, ைவ�ேகா& பரவ� 

அத<�ேம& பா* வ�8!/ அம(%/ெகா14 �4+பமாக� 

கர0-ேபா��� ச%திய�& இ2%த சின�மா திேய ட(களான 

ஈTவர� அ&ல/ பராச�தி��- ேபா*, அ+ம+மா9��- 

ப�0!த சிவாஜி அ&ல/ எ+.ஜி.ஆ( பட�கைள- பாதிவைர 

பா(!/ மFதிய�& ெப8யவ(கள�� ம0கள�& 

ப4!/ற�கியப0 வ 34 வ%/ேச(%த ஞாபக�க# வா=வ�� 

இன�ைமயான த2ண�க#. 

அ�பான அவ(க?ைடய வழிநட!த& சிறிய வயதிலி2%ேத 

என��# ஒ2வ�த� ,த%திரமான மன-பா�ைக 

வள(!தி2%த/. 

சாதாரண வ�வசாய� �4+ப!/- ெப1ணாக 

இ2%தேபா/+ எ�ைன எத<காக9+ அவ(க# 

க 4-ப4!தி! தம/ க2!/�கைளேயா அ&ல/ 

பழ�கவழ�க�கைளேயா திண�!த/ கிைடயா/. 
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மாறாக நா� மிக ந�றாக- ப0!/ உய( நிைலைய 

அைடய ேவ14ெமன ஊ�க-ப4!தினா(க#. அ/ேவ 

அவ(கள�� கனவாக9+ இ2%த/. 

பர%த� இ%/ மகா வ�!தியாலய+தா� ஆர+ப� க&வ� 

ெதாட�க+ உய(தர+வைர நா� ப0!த பாடசாைல. நா� 

சாதாரண தர+ ப0��+ காலமள9+ 5ைகய�ரத- 

ேபா��வர!/ நைடெப<: வ%த காரண!தா& ெப2மள9 

யா=-பாண ஆசி8ய(க?+ எம/ ப�ரேதச ஆசி8ய(க?+ 

எம/ பாடசாைலய�& க<ப�!/ வ%தன(. 

தம/ மாணவ(கைள! தம/ ெசா%த- ப�#ைளகைள- 

ேபால� கவனெம4!/ வழிநட!திய சிற%த பல 

ஆசி8ய(க# என/ பாடசாைலய�& இ2%தா(க#. 

வா=�ைகைய- ப<றிய உய(%த கன9கைள! தம/ 

மாணவ(க?��#ேள அவ(க# வள(!தா(க#. நா� 

ப0!/- ப&கைல�கழக+ ெச&லேவ14+ எ�பதி& 

உ:தியாக இ2%ேத�. 
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ஆனா& நா 0& க2�ெகா102%த ேபா(� Qறாவள� எம/ 

நியாயமான கன9கைள அ0!/� ெச�:வ�4+ எ�பைத 

அ-ேபா/ நா� அறி%தி2�கவ�&ைல. 

என�� வ�பர+ ெத8ய! ெதாட�கிய ப2வ!திலி2%ேத 

என/ ஊ8� இய&5 வா=�ைக அ0�க0 �ழ+ப! 

ெதாட�கிய/. வ 3திய�& அ0�க0 /-பா�கி� ச!த�க# 

ேக ப/ வழைமயான நிக=வாக மாறிய/. 

யாேரா , டதாக9+ யா( யாேரா ெச!/வ� டதாக9+ 

ெப8யவ(க# இரகசியமாக- ேபசி� ெகா1டா(க#. சில 

நா கள�& பாடசாைல ேநர�கள�"+ இ-ப0யான 

அச+பாவ�த�க# நைடெப:வ/14. அ-ப0யான 

ச%த(-ப�கள�& ெப<ேறா(க# வ%/ தம/ ப�#ைளகைள 

இைடந4வ�& வ 3 0<� அைழ!/� ெச�:வ�4வா(க#. 

பாடசாைல >0%/வ� டதாக அறிவ�!/வ� 4 

ஆசி8ய(க?+ 5ற-ப 4வ�4வா(க#. கைடக# Mட-ப 4, 

வ 3திக# மன�த நடமா டம<:, எ%த ேநர+ எ�ன நட��ேமா 
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எ�ற உய�ர�ச!தி& எ!தைனேயா நா க# வ 34க?��# 

>ட�கி� கிட%தி2�கிேறா+. 

ஏ� எத<காக இ-ப0ெய&லா+ நட�கிற/ என- 58யாத 

அ%த- ப2வ!திேலேய ேபா( எம/ ப�I, >/�கள�& 

ெப2I,ைமயாக� கன�க! ெதாட�கிவ� ட/. 

நா� ஆறா+ வ�-ப�& ப0!/�ெகா102%தேபா/ மாைல 

ேநர வ�-ெபா�றி<காக என/ அய& கிராமமான �மர5ர+ 

ேபாய�2%ேத�. அ�ேகதா� நா� ப0!/வ%த 

பாடசாைலE+ இ2%த/. 

வ�-5 ெதாட�கிய ச<: ேநர!தி& பர%த� ச%தி- 

ப�கமாக- பல!த ெவ0� ச!த�க# ேக டன. உடேன 

ஆசி8ய( வ�-ைப நி:!திவ� டா(. அைனவ2��+ மிக- 

பத<றமாய�2%த/. சில மாணவ(க# அழ! 

ெதாட�கினா(க#. 
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ெவ0� ச!த+ ச<: அட�கிய/+ ஆசி8ய( எ+ைம 

ேவகமாக வ 34க?�� ஓ0� ெச&"+ப0 அ7-ப� 

ைவ!தா(. அ�ச>+ அBைகEமாக நா� வ 34 வ%/ 

ேச(%தேபா/தா� அ%த ெவ0� ச!த+ என/ வ 3 4 

><ற!தி& த3(�க-ப 02-ப/ ெத8யவ%த/. 

அயலவ(க# எம/ ><ற!தி& H0ய�2%/ அதி(�சிய�& 

உைற%/ேபாய�2%தன(. ஏ9 வ 3தி�� அ2கி&தா� என/ வ 34 

இ2%த/. 

எம/ வ 3 4 >� மதி& ப�திய�& ஏேதா ஒ2 

இய�க!ைத� ேச(%த இர14 இைளஞ(க# /14- 
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ப�ர,ர+ ஒ 0�ெகா102%தேபா/, சிவ�& உைடயண�%/ 

வாகன!தி& ேரா%/ ெச�:ெகா102%த இராSவ!தின( 

அவ(கைள ேநா�கி� சரமா8யாக� ,ட! ெதாட�க9+, அ%த 

இைளஞ(க# மதி& பா*%/ எம/ வ 3 ைடேநா�கி ஓ0� 

ெச�:#ளா(க#. 

ஒ� இைளஞ"'< எம& வ H+2 ?)ற�தி� ைவ�& 

அவன& தைலய�� &(பா'கி:V2 ப+6�'கிற&. அவ
 

அ7த இட�திேலேய உய�Dழ7&வ�+ட நிைலய�� 

ம)ைறய இைளஞ
 எம& வ H+6)<( ப�
�றமாக 

அைம7தி�7த �ைகய�ரத( பாைதயா� ஓ6� 

த(ப�வ�+டா�. 

இ%த� ச+பவ�க# நைடெப:+ேபா/ வ 3 4 வ�றா%ைதய�& 

என/ அ+ம+மா அ8சி 5ைட!/� ெகா102%தி2�கிறா(. 

எதி(பாராத இ%த நிக=9களா& ஏ<ப ட அதி(�சிய�னா& 

ப�ரைம ப�0!தவராக� சில நா க# எ/9ேம ேபசாம& 

நிைல�!தி- ேபாய�2%த அவர/ பா(ைவ எம�� 

அ�சM 0ய/. 
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தன/ க1க?�� >�பாக அ%த உய�( /0/0!/ இற%/ 

ேபானதாக9+, அ%த� சடல+ இராSவ!தினரா&இB!/� 

ெச&ல-ப டதாக9+ அவ( Hறினா(. 

என/ பாடசாைலய�& ெப8ய வ�-5 மாணவ(க?�� 

அ0�க0 இய�க- ப�ரதிநிதிக# H ட�கைள நடா!/வ/ 

வழ�க+. ஆனா& அ%த� H ட�கள�& என/ வ�-5- 

ப�#ைளகைள� ேச(!/�ெகா#ள மா டா(க#. 

நா�க# ச!த+ ேபா 4�ெகா102-ேபா+ என� காரண+ 

கா 0 எ+ைம ஒ2 ெபா2 டாகேவ கண�ெக4�காம& 

ெவள�ேய /ர!தி வ�4வா(க#. 

ஆனா& அ�ேக எ�ன நைடெப:கிற/ என- பா(-பத<� 

எ�க?�கி2%த ஆவ& காரணமாக வ 3 4��+ ேபாகாம& 

பாதி� ,வ8& ெதா�கியப0 எ 0- பா(!/� 

ெகா102-ேபா+. 
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ஒWெவா� நாைள'<  ஒWெவா� �திய ெபய�கைள' 

ெகா1ட இய'க�தி
 அ1ண
மா� வ7& �+ட  

ைவ(பா�க%.ேகாப!ேதா4 ஆ�ேராசமாக 

உைரயா<:வா(க#. எம/ பாடசாைலய�� ெப8ய வ�-5 

அ1ண�மா(, அ�காமா2+ அவ(கள�ட+ ேக#வ�க# 

ேக பா(க#. 

சில நா க# ெப8ய ச!தமாக வாதா ட>+ நட��+. 

இைவெய&லா+ எம��- 58யாவ� டா"+ அவ(க# 

ெகா14வ2+ ஆEத�க?+ அவ(க?ைடய சி%தைன 

வய-ப ட >க�க?+ மனதி� ஆழ!தி& பதி%/ேபாய�ன. 
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அத)<( ப�
னரான கால( ப<திகள	� எம& 

பாடசாைலய�� ப6�&'ெகா16�7த பல ெபDய வ<(� 

மாணவ�க% காணாம� ேபாக� ெதாட$கினா�க%. 

‘அவ� அ7த இய'க�தி
 பய�)சி'<( ேபாIவ�+டா�, 

இவ� இ7த இய'க�தி
 பய�)சி'<( ேபாIவ�+டா�’ என 

இரகசியமாக வ�-பைறகள�& மாணவ(க# 

ேபசி�ெகா1டா(க#. 

ஊ2��# அ-ப0- ேபானவ(கள�� வ 34கள�& 

உற9�கார(க# H0ய�2%/ ெச!தவ 34 ேபால ஒ-பா8 

ைவ!/ அBத ச+பவ�க?+ நட�க! ெதாட�கிய�2%தன. 

எம/ பாடசாைலய�� உயரமான த1ண3( தா�கிய�& 

இய�க� ,வெரா 0க# ஒ ட-ப4வ/ வழ�க+. பல 

இய�க�களாக- ப�8%தி2%த   மாணவ(க?�கிைடேய 

ேபா 0க# உ2வாகியத� காரணமாக ெந2�கிய 

ந1ப(களாக இ2%தவ(க# Hட >ர1ப 4- ப�8%/ 

நி�றா(க#. 
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அவ(கள�ைடேய கலக�க?+ ச1ைடக?+ உ2வாய�ன. 

இய�க�கள�& இைண%/ ெகா1டவ(கள�& ஒ2 சில( 

பய�<சிக# >0!/ ஊ2�� வ%தேபா/ அவ(கள�� 

ேதா<ற�க# ><றி"+ மாறிய�2%தன. 

ஊ(- ெப8யவ(க#Hட மதி!/ நட��மள9�� 

அவ(க?ைடய சMக மதி-5 H0ய�2%த/. “ந3�க# ந&லா 

ப0�, >�7�� வரேவSெம1ட/�காக!தா� நா�க# 

ேபாராட- ேபாய�2�கிற+. 

ந&லா- ப0E�ேகா” என� சிறிய வ�-5 மாணவ(களான 

எம��- 5!திமதிக# Hறினா(க#. 
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சின	மாவ�� வ�  கதாநாயக�கைளவ�ட ஆ/த$கேளா2 

வ Hதிய�� நடமா6� திD7த அ7த இைளஞ�கள	
 மXதான 

ஈ�(� இைளஞ� /வதிக8'< அதிகமாய��7த&. 

அவ(கைள- பா(-ப/+, அவ(கேளா4 பழ�வ/+ 

ம<றவ(க# ம!திய�& ஒ2 மதி-ைப ஏ<ப4!/வதாக 

இ2%த/. அவ(க?+ வ 3 4- ப�#ைளகைள- ேபாலேவ 

ம�க?ட� ‘அ+மா, அ-பா, த+ப�, த�க�சி என� கல%/ 

உறவா0னா(க#. கிள�ெநா�சி ெபாhT நிைலய+ இராSவ 

>காமாக மா<ற-ப 02%த/. 

1986ஆ+ ஆ1டாக இ2�க ேவ14+. ஒ2 நா# 

ந#ள�ரவ�& அ%த >கா+ ஒ2 இய�க!தா& தா�க-ப ட/. 
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ெந2-5 ெவள��ச+ பக&ேபால அ%த ந#ள�ரவ�"+ பர%த� 

வைர��+ வ�சாலி!/ எB+ப�ய/. கிள�ெநா�சி நகர!ைத 

அ10ய�2%த ஊ(க# >Bவ/+ உற�க+ கைல%/ 

/0!ெதB%தன. 

உல�� வாR(தி வ டம0!தப0 தா��த& 

நட!தி�ெகா102%த/. 

அ:வைட ெச*ய-ப 02%த வய&கள�� அ0�க ைடக# 

எம/ கா&கைள� �!தி� கிழி-பைதE+ ெபா2 ப4!தா/, 

ந4� சாம!தி& உய�ைர� கா-பத<காக� �4+ப�களாக 

நா+ ஓ0ேனா+. 

கிள�ெநா�சி- ப�திய�& ெதாட(%/+  இராSவ!தின( 

பலமாக நிைலெகா#ள! ெதாட�கின(. அ�கி2%/ 

ெவள�ேயறிவ2+ பைடய�ன( மF/ இய�க- ேபாராள�களா& 

எதி(! தா��த&க# நட!த-ப டன. 

இ%த� கால!தி& ஏ9 வ 3தி�� அ2காக இ2%த எம/ 

�4+ப+ ெசா&ெலாணா! /�ப!ைத அ7பவ�!த/. 
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இராSவ!தின( வ2கிறா(க# எ�ற ெச*தி வ%த/ேம 

ேபா ட/ ேபா டப0 கிட�க வய& ெவள�க?�Hடாக ஓட! 

ெதாட�கிவ�4ேவா+. 

மாைல ேநரமாகி ெவ0� ச!த�க# ஓ*%த ப��ன(தா� 

வ 34க?��! தி2+ப� வர>0E+. அ/வைர��+ 

ப�#ைளகள�� பசிைய- ேபா�க- ெப8யவ(க# படாதபா4 

ப4வா(க#. இ-ப0யான ச%த(-ப�கள�& ெப2+பா"+ 

நா�க# 5!தக- ைபகேளா4 ஓ0�ெகா102-ேபா+. 

எம/ சி�ன! தா!தா, வ 3 0ேல இ2�கிற உண9- 

ெபா2 கைள! O�கி� ,ம%/ெகா14 

வ%/ெகா102-பா(. என��� ெகாIச+ வ�பர+ 

ெத8ய�H0ய வயதாகிய�2%தப0யா& ெதாட(%/+ இ-ப0 

நி+மதிய��றி ஓ0! தி8வ/ ெவ:-பாக இ2%த/. 

கிள�ெநா�சிய�லி2%/ பர%தைன ேநா�கி >த�>தலாக 

இராSவ!தின( எறிகைணகைள வ 3ச! 

ெதாட�கிய�2%தா(க#. ஒ2 நா# மதிய ேநர+ எம/ 

சி�ன! தா!தா காைலய�& ேம*�ச"��� க 0ய 
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மா4க?��! த1ண 3( ைவ-பத<காக வய&ப�க+ 

ேபாய�2%தா(. 

திXெரன ஓ8ர14 எறிகைணக# அவ( நி�ற ப�கமாக 

ெவ0��+ ச!த+ ேக ட/. ஒேர 5ைக ம1டல+. வ 3 0� 

ஏைனயவ(க# அலறிய0!/�ெகா14  ஓ0�ெச�றேபா/ 

சா&ைவய�னா& வய�<ைற ெபா!தி-ப�0!தவா: 

த#ளா0யப0 தா!தா நட%/ வ%/ெகா102%தா(. 

எறிகைணய��  ஒ2 சிதற& /14  அவ2ைடய வய�<ைற� 

கிழி!/� ெச�றி2%த/. இதனா& �ட&ப�தி ச<: 

ெவள�ேய வ%/வ� 02%த/. 

என/ மாமாவ�ட+  ெசா%தமாக� கா( இ2%/+Hட   அவைர 

உடன0யாக ம2!/வமைன��    எ4!/�ெச&ல   

>0யாதப0 இல�ைக வா�பைடய�ன8� உல�� 

வாR(தி ஒ�: பர%த� ப�திைய வ டம0!/! 

தா��த&கைள நட!தி�ெகா102%த/. 
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உ1ைமயாக அ
ைறய நா% நா
 மிகE  ஆ�திர?  

ேகாப?மைட7& அBேத
. எம/ தா!தாைவ� கா-பா<ற 

>0யாம& ேபா*வ�4ேமா என- பய%/ /0!ேத�. 

அ-ப0 ஏதாவ/ நட%/வ� டா& உடன0யாகேவ 

இய�க!தி<�- ேபா*வ�4வ/ என! த3(மான�!ேத�. ச<: 

ேநர!தி& உல�� வாR(திக# வ�லகி� ெச�ற ப��ன( 

அவைர ம2!/வமைன�� எ4!/� ெச�: உய�ைர� 

கா-பா<ற >0%தி2%த/. 

எம/ த%ைதைய வ�ப!ெதா�றி& பறிெகா4!த ப��ன( 

எம�� மாமா9+, அ+மாவ�� ெப<ேறா2ேம எ+ைம 

வள(!/ வ%தா(க#. அவ(கள�� மF/ நா�க# மி�%த அ�5 

ைவ!தி2%ேதா+. 
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பர%த� ச%திய�& இராSவ!தின2��+ இய�க�க?��+ 

அ0�க0 ேமாத&க# நட�க! ெதாட�கின. அ!/ட� 

இய�க�க?+ தம��#ேள  ஒ2வேராெடா2வ( 

ேமாதி�ெகா1டன(. 

நா 4�� வ�4தைல ெபற இராSவ!தின2ட� ேபாராட 

ேவ14+ என� H ட�கள�& வ�ள�கமள�!த இய�க 

அ1ண�மா( எத<காக! தம��#ேள   இ-ப0- ேபா( 

ெச*கிறா(க# எ�பைத எ�னா& 58%/ெகா#ளேவ 

>0யவ�&ைல. 

தினச8 பர%த� ச%திைய� கட%/தா� பாடசாைல��� 

ெச�:வர ேவ10ய Q=நிைலய�& நா� க1ட கா சிக# 

ஒJெவா�:+ எம�ெகா2 அைமதியான எதி(கால+ 

அைமE+ எ�கிற ந+ப��ைகைய ஒ2ேபா/+ 

ஏ<ப4!தியதி&ைல. 

மாறாக வா=�ைகய�� மFதான பய>+ ந+ப��ைகயYன>+ 

அதிக8!/� ெச&லேவ வழிவ�!த/. இ-ப0யான 
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ச%த(-ப!தி&தா� இ%திய- பைடய�ன8� வ2ைக 

நிக=%த/. 

அ-ேபா/ நா� ப!தா+ வ�-ப�& ப0!/� 

ெகா102%ேத�. 

இன	 எ�லா( ப�ர:சைனக8'<  ஒ� ?6E 

வ7&வ�2ெமன( ெபDயவ�க% ேபசி'ெகா1டா�க%. 

எ�ேலாைர/  ேபாலேவ நா$க8  வ Hதி'கைரய�� 

நி
� இ7திய( பைடய�னைர' ைகயைச�& 

வரேவ)ேறா . 

 

 

இ7திய பைடக8ட
 ெதாட$கிய& ேபா�!  இளவய&( 

ெப1க8'< அ&ெவா� பய$கரமான கால !! 

•  >த�>த& 5லிகள�� >கா>�� 

ெச�றேபா/…ஏ<கனேவ அ�ேக வ%தி2%த என/ 

த�ைகைய� க1ட/+ அதி(�சியைட%ேத�. 
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• இ%திய  பைடய�ன( ெப1 ப�#ைளகைள�  க1ட/+  “ஏI 

<+6 ஏI <+6”, “க�யாண  க+2வமா” இ�7+  

ஏேதேதா  ெமாழிகள�ெல&லா+ ெசா&லி� க!/வா(க#. 

தைலைய! தி2-ப�- பா(�கேவ >0யாதப0 பயமாக 

இ2��+. 

•  வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ இ%திய- பைடய�ன2டனான 

ேபாைர! ெதாட�கிவ� டதாக ம�க# ேப�,.  இதனா& 

இளவய/- ெப1க?��  அ/ெவா2 பய�கரமான காலமாக 

உ2ெவ4!தி2%த/. 

• இ%திய இராSவ!தின( மF/ தா��தைல நட!திவ� 4 

ஓ0�ெச�ற வ�4தைல- 5லிக#.  தினச8 பாடசாைல��+, 

மாைல வ�-5க?��+ ெச�:வ2வ/ ெந2-ப�� மF/ 

நட-ப/ேபால இ2%த/. 

•  �4+ப!தவ(க?��! ெத8யாம& நா7+, த�ைகE+   

ெச*ய! /ண�%த கா8ய+ இ2வ2��ேம ப�சகி- 

ேபாய�2%த/. 

ெதாட�7&……. 
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இ-ப0யான ச%த(-ப!தி&தா� இ%திய- பைடய�ன8� 

வ2ைக நிக=%த/. அ-ேபா/ நா� ப!தா+ வ�-ப�& 

ப0!/� ெகா102%ேத�. 

இன� எ&லா- ப�ர�சைனக?��+ ஒ2 >09 

வ%/வ�4ெமன- ெப8யவ(க# ேபசி�ெகா1டா(க#. 

எ&ேலாைரE+ ேபாலேவ நா�க?+  வ 3தி�கைரய�& நி�: 

இ%திய- பைடய�னைர� ைகயைச!/ வரேவ<ேறா+. 

பர%த�, கர0-ேபா�� ஆகிய இ2 ஊ(க?��+ ந4ேவ வட 

ப�ரா%திய!தி<�8ய ெந& ஆரா*�சி நிைலய!தி� 

ப�ர+மா1டமான களIசிய� க டட�க# ம<:+ 

ஊழிய(கள�� வ�4தி� க டட�கள�& இ%திய 

இராSவ!தின( பா8ய >காெமா�றிைன 

அைம!தி2%தன(. 

நா�க# அ/வைரய�"+ ேக டறியாத பல ெமாழிகள�& 

ேபசினா(க#. ந31ட தைல>0E+ தா0Eமாக- 

பIசாப�ய(க?+, மIச# நிற>+ �#ளமான 

ேதா<ற>மாக� H(�கா பைடய�ன2+, பாட- 5!தக�கள�& 
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ப0!தி2%த  இ%தியாைவ எம/ க1க?��  >�பாக  

நி:!திய�2%தா(க#. 

“சய
R ெச
ர�”  என-ப4+   எம/  8Eச�  ெச�ர(  

கர0-ேபா�கி& அைம%தி2%த/.  �மர5ர+ ம<:+  

பர%தன�லி2%/  மாணவ(க#  H டமாக� ெச&வ/  

வழ�க+. 

ெப1 ப�#ைளகைள�  க1ட/+  “ஏI <+6 ஏI <+6”, 

“க�யாண  க+2வமா” இ�7+  ஏேதேதா  

ெமாழிகள�ெல&லா+ ெசா&லி� க!/வா(க#. 

தைலைய! தி2-ப�- பா(�கேவ >0யாதப0 பயமாக 

இ2��+. இ-ப0யாக� சிறி/ கால+ இ2%த நி+மதியான 

வா=9 மF14+ �ழ+ப! ெதாட�கிய/. 

வ�2தைல( �லிக% இய'க  இ7திய( 

பைடய�ன�டனான ேபாைர� ெதாட$கிவ�+டதாக ம'க% 

ேபசி'ெகா1டா�க%. இளவய&( ெப1க8'<  

அ&ெவா� பய$கரமான காலமாக உ�ெவ2�தி�7த&. 
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யா=-பாண!தி& சில இட�கள�& இள+ ெப1க#மF/ 

இ%திய- பைடய�ன( பாலிய& பலா!கார+ ெச*ததாக 

ம�க# பரவலாக- ேபசி�ெகா1டா(க#. 

கிள�ெநா�சிய�"+ அ-ப0யான ச+பவ�க# நட%ததா எ�ப/ 

என��! ெத8யாமலி2%த/. ஆனா& எம/ ெப8ய+மாவ�� 

மகளான எம/ அ�காைவ! தம/ வ 3 0ேல ைவ!தி2-ப/ 

பா/கா-5 இ&ைலெயன இரேவா0ரவாக அவைர� H 0 

வ%த ெப8ய-பா எம/ வ 3 0& வ� 4� ெச�றி2%தா(. 

ெப1 ப�#ைளகளான எ+ைம- பா/கா-ப/+, 

பாடசாைல��+ 8Eச7��+  அ7-5வ/+ 

ெப8யவ(க?��- ெப2+ ேபாரா டமாக இ2%த/. 

அ-ேபா/ க.ெபா.த. சாதாரண பZ ைச�காக நா� தயாராகி� 

ெகா102%ேத�. 

ஒ2நா# எம/ பாடசாைல ேநர!தி& பய�கரமான Q 4� 

ச!த�க# ேக க! ெதாட�கின. பர%த� ப�ரேதசேம ,<றி 

வைள�க-ப 02%த/. 
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மாணவ(களாகிய  நா+ பய!/ட�  ேமைச��� கீேழ  

ப/�கி�ெகா14   இ2%ேதா+. ச<: ேநர!தி& எம/ 

பாடசாைல வளாக!தி<�# வ%த இ%திய- பைடய�ன( 

ஒJெவா2 வ�-பைறையE+ நிைற!/ நி�றன(. 

எம/ பாடசாைல அதிப8ட+ எ�னேவா வ�சா8!/ அவைர 

அ0�க! ெதாட�கினா(க#. எ+மா& ெப8/+ மதி�க-ப4+ 

எம/ அதிப( எ�க?�� >�பாக அ0வா�கி, உத4க# 

வ 3�கி இர!த� காய!/ட� நி�ற ேகால!ைத� க14 

மாணவ(க# வா*வ� 4 அழ! ெதாட�கினா(க#. 

ச)� ேநர�தி� ஊ� ம'க% ஆ1க% ெப1க% 

எ�ேலா�  ைககைள� Z'கியப6( பாடசாைல 

ைமதான�தி)< அைழ�&வர(ப+ட&ட
 ?ழ$காலி� 

ம16ய�2மா� நி��தி ைவ'க(ப+டன�. 

இ%திய இராSவ!தின( மF/ தா��தைல நட!திவ� 4 

ஓ0�ெச�ற வ�4தைல- 5லிகைள! ேத4+ அ%த 

நடவ0�ைக மாைலவைர ந30!த/. 
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தினச8 பாடசாைல��+, மாைல வ�-5க?��+ 

ெச�:வ2வ/ ெந2-ப�� மF/ நட-ப/ேபால இ2%த/. 

இ%திய  இராSவ!தின2��  உதவ�யாக இ2%த சில தமி= 

இைளஞ(க# ஊ8ேல பல இைளஞ(கைள- பலவ%தமாக- 

ப�0!/� ெச�: பய�<சிக#  ெகா4-பைதE+ அறிய 

>0%த/. 

அதனா& எம/ வ�-5கள�& ப0!த பல ஆ1 மாணவ(க# 

ப0-ைப இைடய�&  நி:!திவ� 4  காணம&  ேபாக 

ெதாட�கினா(க#. 

ெந<றிய�&  சிக-5!  /ண�கைள� க 0ய�2%த தமி= 

இைளஞ(க?+ இ%திய- பைடய�ன2+ வ 3தி ந3ள!தி<�+ 

நி<பா(க#.  அவ(க?ைடய பா(ைவகைளE+ ேகலிகைளE+ 

காS+ேபா/ மனதி<�#ேள ஆ!திர>+ ேகாப>+ 

ெகா-பள�!/� ெகா102��+. 

ஆனா"+ அைத�  சகி!/�ெகா#வைத!  தவ�ர 

மாணவ(களாகிய எம�� ேவ: வழிய�2�கவ�&ைல. 



162 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

கா4க?��#ேள மைற%தி2%/  தா��த& நட!/+  

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தின( மF/ அளவ<ற மதி-5+ 

ந+ப��ைகE+ உ2வான/. 

அவ(களா& ம 4+தா� இ!தைகய /�ப�க?�ெக&லா+ 

ஒ2 வ�0ைவ� ெகா14வர >0E+ என� கன9 காண! 

ெதாட�கிேனா+. 

 

எ
ைன( ெபா��தவைர பதி
ம வய&கள	
 

இன	ைமகைள உண�7& அ"பவ��& மகி@7த 

நிைனEக% அதிக  கிைடயா&. 



163 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

�மர5ர+ >2க� ேகாய�& ஆன� உ!தர தி2வ�ழா9��- 

பாவாைட தாவண� ேபா 4�ெகா14 ப#ள�! ேதாழிய2ட� 

ேபான/+, நாதTவர+ வாசி-பவ( “ராசா�தி மனசில” எ�ற 

அ%த� கால!/ ‘ஹி+‘ பாட& ெம ைட வாசி!தேபா/ 

எ+ைம- பா(!/!தா� வாசி-பதாக� க<பைன 

ப1ண��ெகா14 எ�க?��#ேள சி8!/�ெகா1ட/+, 

ெபாறி�கடைவ அ+ம� ேகாவ�"�� ‘சா7த
’ பா 4� 

க�ேச8 பா(�க- ேபா*வ� 4 வ%த ம:நா#, 8Eச� ெச�ர( 

கண��- பாடேநர!தி&  வ�-ேப  நி!திைர  O�கியைத-  

பா(!/� ேகாபமைட%த ம8யதாT  மாTட(  “சா7த
 

நிலா' கா/& பாட, வ�6ய வ�6ய காM; ேபா+2வ7& 

இMச நி�திைரேயா Z$<றிய%” என� ச!த+ேபா 4  

அ!தைன ேபைரE+ வ�-பைற�� ெவள�ேய நி:!திய/+,  

ேதாழிக?ட� ப8மாறி�ெகா1ட கமலஹாச�, ரஜின�கா%! 

ந0!த சின�மா பட வ�ம(சன�க?+தா� இ-ேபா/+ 

நிைனவ�& இ2-பைவ. 

1990ஆ+ ஆ14 ப�ேரமதாச – 5லிக# சமாதான+ 

உ2வாகிய/+, இன� எ&லா- ப�ர�சைனக?+ 
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>0%/வ�4ெமன மF14+ ெப8யவ(க# 

ேபசி�ெகா1டா(க#. 

ஆனா& இன�E+ ப�ர�சைனக# ெதாட(%தா& 5லிக# 

இய�க!தி<�- ேபாவ/தா� ச8யான >09 என 

வ�-பைறகள�& மாணவ(க# இரகசியமாக- 

ேபசி�ெகா102%தா(க#. 

அ&ல& ப4+ எம/ ம�க?�காக ஏதாவ/ 

ெச*யேவ14+ எ�கிற உண(9 என��# நிைறயேவ 

ஏ<ப 02%தேபாதி"+ இய�க!தி& இைண%/தா� 

ேபாராட ேவ14+ எ�: நா� நிைன!தி2�கவ�&ைல. 

என/ இல சிய+ ப&கைல�கழக!தி<�� ெச�: உய( 

க&வ�ைய! ெதாட(வதாகேவ அைம%தி2%த/. என/ 

பாடசாைலய�� சிேர\ட மாணவ( ம�ற!தி� 

ெசயலாளராக9+, பாடசாைலய�� மாணவ! 

தைலவ�யாக9+ நா� இ2%ேத�. 
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சி: வயதிலி2%ேத  பாடசாைல ேமைடகள�&  ேப�,, 

கவ�ைத, ப 0ம�ற+, நாடக+ என- ப&ேவ: 

நிக=9கள�"+ ப�ெக4!/ அதிப(, ஆசி8ய(கள�� 

பாரா 4�கைளE+ அப�மான!ைதE+ ெப<றி2%த/ட�, 

அய& பாடசாைலகள�"+ அறிய-ப ட மாணவ�யாகேவ 

இ2%ேத�. 

உய(ப0-5- ப0!/ ந&ல ேவைலய�& ேவ14ெம�பைத! 

தவ�ர ேவ: சி%தைனக?�� எ� மனதி& 

இடமி2�கவ�&ைல. 

ெதா1j:கள�&  சமாதான+ நிலவ��ெகா102%த   

கால!தி& 5லிக# இய�க+ நா 4��# ப�ரேவசி!தி2%த/. 

எ�7ட� ப0!த பல ஆ1 மாணவ(க# இய�க!தி& 

இைண%/வ� டதாக� ேக#வ�-ப ேட�. ஒ�றிர1டாக- 

ெப1 ப�#ைளக?+ காணாம& ேபாக! 

ெதாட�கிய�2%தா(க#. 
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இ7திய பைடகைள  ;+2 வ H@திய �லிக% 

ெப1க# ஏ<கனேவ இய�க�கள�& இைண%/ 

ெசய<ப 4� ெகா102-ப/ ப<றிE+ பரவலாக 

ம�கள�ைடேய ேபச- ப ட/. யா=-பாண!தி& 

உ1ணாவ�ரத+ இ2%/ ேபாரா0 உய�( ந3!த திhபன�� 

கால!தி& ெசய<பட! ெதாட�கிய ‘;த7திர( 

பறைவக%’ மகள�( அைம-5 ப<றிE+ நா� 

அறி%தி2%ேத�. 
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ஆனா"+ சீ2ைட அண�%/ ஆEத+ தா�கிய ெப1 

ேபாராள�கைள! ெதா1j:கள�&தா� >த�>தலி& 

ேநர0யாக� காண>0%த/. 

ஆர+ப கால�கள�& இய�க�கள�& இைண%த ெப1கைள� 

சMக+ மிக9+ அவOறாக! தி 0ய ச+பவ�க# 

இ2%தேபாதி"+, கால-ேபா�கி& ெப1 ேபாராள� கைளE+ 

இய&பாக ஏ<:�ெகா#ள! ெதாட�கிய�2%தா(க#. 

பர%த� ப�திய�"+ அவ(க# த�கிய�2%த வ 3 0<� 

ஊ8"#ள ெப1 ப�#ைளக# ேபா* அவ(க?ட� பழக! 

ெதாட�கினா(க#. எ+ைமெயா!த ெப1களாக இ2%தா"+ 

அவ(கள��  வ�!தியாசமான  க+பYரமான வா=9 எ�ைனE+ 

ஈ(!தி2%த/. 

அவ(க?ட�  ந 5 ைவ!/�ெகா#ள நா� ெப8/+ 

வ�2+ப�ேன�. ஒ2நா#  நா7+ ப#ள�!ேதாழிக# சில2+ 

அவ(கள�� >கா>�� ேபாய�2%தேபா/  ஏ<கனேவ  

அ�ேக  வ%தி2%த  என/ த�ைகைய� க1ட/+ அதி(�சி 

அைட%ேத�. 
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<2 ப�தவ�க8'<� ெதDயாம� ெசIய� &ண�7த 

காDய  இ�வ�'<ேம ப�சகி( ேபாய��7த&. 

இ2வ2ேம வ 3 0<� இைத- ப<றி� ெசா&வதி&ைல என 

ஆ?�கா# உட�ப0�ைக ெச*/ெகா1ேடா+. எம/ 

பாடசாைலய�& 5லிக# இய�க!தி� மாணவ( 

அைம-ப�ன2ைடய H ட�க# அ0�க0 நட%தன. 

‘ந3�க# அைனவ2+ இய�க!தி& இைண%/தா� 

ேபாராடேவ14+ எ�கிற அவசியமி&ைல; மாணவ( 

இய�க!தி& இைணவத� Mல+ உ�க?ைடய 

க&வ�ையE+ ெதாடர >0E+, ேபாரா ட!தி<கான 

ஆதரைவE+ வழ�க >0E+’ எ�ற க2!/ட� 

மாணவ(க?�கான அைம-5 உ2வா�க-ப ட/. 

எம/ பாடசாைல மாணவ( இய�க!தி� தைலவ�யாக நா� 

ெத89ெச*ய-ப 02%ேத�. இ%த� ச%த(-ப!தி&தா� 

ப�ேரமதாஸ அரசா�க!/டனான 5லிகள�� சமாதான+ 

மF14+ �ழ+ப! ெதாட�கிய�2%த/. 
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பல ம�க# எB�சி நிக=9க?+ மாணவ( ஊ(வல�க?+ 

ஏ<பா4 ெச*ய-ப டன. என/ பாடசாைல மாணவ(க?+ 

ஆ�ேராசமாக� கல%/ெகா14 ேகாஷமி ேடா+. 

“மாணவ� ச'தி மாெப�  ச'தி, ேபனா ஏ7&  

ைககைள� &(பா'கி ஏ7த ைவ'காேத” எ�ற ேகாச�க# 

எம/ உண(9கைள >:�ேகற� ெச*தன. 

மாணவ( எB�சி நிக=9கள�"+ கல%/ெகா1ேடா+. 

1990கள�� இ:திய�& மF14+ 5லிக?��+ இல�ைக- 

பைடய�ன2��மான ேபா( ெவ0!த/. 

இ7திய  இராAவ�தினD
  ;றிறிவைளப��  
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எ
னெசIவ& எ
� 

ெதDயாம�  ?ழிசி'ெகா16�'<  ப�ரபாகர
 

ெகா'காவ��, மா$<ள  இராAவ ?கா க% 

தக�'க(ப+ட&ட
 யா@(பாண' ேகா+ைடய�� 

�லி'ெகா6 ஏ)ற(ப+ட& என( �லிகள	
  தா'<த� 

ெவ)றிக%  ம'க% ம�திய�� மாெப�  ஆதரE 

அைலைய( �லிக8'< ஏ)ப2�திய&. 

ெவ<றி� கதாநாயக(களாக இய�க- ேபாராள�க# 

ேபா<ற-ப டா(க#. அ%த� கால!தி& ெவள�ய�ட-ப ட 

இய�க!தி� 5ர சி- பாட&களான ‘இ7த ம1 எ$கள	
 

ெசா7த ம1’, ‘எதிDகள	
 பாசைறைய� 

ேத6(ேபாகிேறா ’ எ�ப/ ேபா�ற பாட&க# இைளஞ(க#, 

Eவதிகள�� உண(9கைள! த 0ெயB-ப�ய/. 

ஆய�ரமாய�ரமாக இய�க!தி<� இைளஞ(க?+ Eவதிக?+ 

ேச(%தா(க#. 1991இ& நைடெபறவ�2%த க.ெபா.த உய(தர- 

பZ ைச நடா!த >0யாத Q=நிைல எ�ற காரண!/ட� 

ப�<ேபாட-ப ட/. 
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அேத ஆ14 ஏழா+ மாத+ ஆைனய�ற9 இராSவ >கா+ 

மFதான 5லிகள�� ஆகாய, கட& ெவள�! தா��த"+ 

ெதாட�க-ப 02%த/. 

பர%த� ப�தி ம�க# அைனவ2+ இட+ ெபய(%தேபா/ 

எம/ �4+ப>+ இட+ெபய(%/, த2ம5ர+ ெச�ற/. 

மாணவ( அைம-5 Mலமாக- பல ப��னண� ேவைலக# 

5லிகளா& >�ென4�க-ப டன. ம�கள�ட+ 

உல( உண9 ேசக8!த&, காய-ப ட ேபாராள�கைள- 

பராம8!த&, ெப<ேறா8ட+ ஒ-பைட�க >0யாத உய�8ழ%த 

ேபாராள�கள�� உட&க?�� மல(மாைல க 4த& என- 

பலவைகயான ேவைலக# மாணவ(க?��! 

தர-ப 02%தன. 

எம/ பாடசாைலய�� ‘பா1 ’ வா!திய� �Bவ�� 

தைலவ�யாக நா� இ2%ேத�. எம/ பா1  அண� 

உய�8ழ%த 5லிகள�� இ:தி வண�க நிக=9க?�� 

ம8யாைத இைச வழ��வத<காக அைழ!/� 

ெச&ல-ப ட/. 
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சாதாரணமாக  மயான�க?��! தமி=- ெப1க# 

ேபாவதி&ைல. ஆனா&  நா+ ேபாராள�கள�� /ய�"+ 

இ&ல�க?��� ெச�ேறா+. 

E!த!தி& உய�8ழ%த ெவள�மாவ ட�கைள� ேச(%த 

ேபாராள�கள�� உட&க?��� சக ேபாராள�களாேலேய த3 

M ட-ப ட/. அ%த� கா சி என/ மனைத மிக9+ 

உ2�கிய/. 

ஆ1 ெப1 ேவ:பா0&லாம& தினச8 G<:�கண�கான 

இைளஞ(க#, Eவதிக# உய�(ெகா4!/� ெகா102%த 

Q=நிைலய�& ெவ:+ பா(ைவயாளராக இ2-ப/ என/ 

மனதி& ெப2+ �<ற உண(�சிைய ஏ<ப4!திய/. 

ெதாட(%/+ ப0�க� H0ய Q=நிைல உ2வா�ெமன நா� 

நிைன�கவ�&ைல. 
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பலாலிய�� வ7திற$கிய இ7திய பைட 

 

இரE பக9  நா
 க1ட கா+சிகேள மனைத 

ஆ'கிரமி�&'ெகா16�7தன. ஒ� <2 ப�தி� 

ஒ�வராவ& ேபாராட: ெச
றா�  அ2�த 

சேகாதர�களாவ& நி மதியாக வாழ ?6/  என ந ப� 

ெதாட$கிேன
. 

என/ இைளய  சேகாதர(க# ேபாராட- ேபா*  இ-ப0ெயா2  

சா9  அவ(க?��  ேந(வைதவ�ட நாேன ேபாவெதன 

த3(மான�!ேத�. இ%த வ�டய!தி& ம<றவ(கள�ட+  
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ஆேலாசைன  ெபற ேவ14ெமன நா� சிறி/+ 

நிைன�கவ�&ைல. 

என/ அ+மா, சேகாதர(கைள  வ� 4- ப�8வ/ மிக� ெகா0ய 

ேவதைனயாக இ2%த/. அவ(கைள ம:ப0E+ 

வா=�ைகய�& ச%தி�க >0யா/ எ�ேற நிைன!ேத�. 

மாைல ேநர வ�-5��- ேபாவதாக அ+மாவ�ட+ ெபா* 

ெசா&லிவ� 4 என/ ைச�கிைள எ4!/�ெகா14 

5ற-ப ேட�. 

கிள�ெநா�சி கனக5ர!தி& அைம%தி2%த ெப1 

ேபாராள�கள�� >கா>��� ெச�: எ�ைன இய�க!தி& 

இைண!/�ெகா#?+ப0� Hறிேன�. 

அ�� ஏ<கனேவ எ�ைன- ேபால இைண%/ெகா1ட 

G<:��+ ேம<ப ட ெப1 ப�#ைளக# மாமர�கள�� 

கீேழ அம(%தி2%தா(க#. 

அவ(க# பய�<சி�காக- Pநக8 ச��-ப� 0- பாைத�Hடாக 

யா=-பாண+ அ7-ப-ப4வத<�! தயாராக இ2%தா(க#. 
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நா� அண�%தி2%த ேதா4கைளE+ மண��H ைடE+ 

கழ<றி- ெபா:-பாள8ட+ ெகா4!ேத�. 

அவ(க# அ+மாவ�ட+ ஒ-பைட-பதாக� Hறினா(க#. 

அ+மா9�� ஒ2 சிறிய க0த>+ எBதி�ெகா4!/வ� 4- 

5திய ேபாராள�க# அண�Eட� ேபா* இைண%/ெகா1ேட�. 

1991.07.29ஆ+ திகதி நா� வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& 

ஒ2 ேபாராள�யாக எ�ைன இைண!/�ெகா1ேட�. 

அ�றி2%த Q=நிைலய�& அைத! தவ�ர என�� ேவ: 

எ%த! ேத(9க?+ இ2%ததாக! ெத8யவ�&ைல. 

என/ வா=�ைகய�& ச8யானெதா2 த3(மான!ைத நா� 

எ4!/வ� டதாகேவ ந+ப�ேன�. 

எம/ M!த தைலவ(க# ேமைடகள�& ெச*த ேபா(- 

ப�ரகடன�க?�காக இைளய தைல>ைறய�� வா=9, E!த 

ேவ#வ�! த3ய�& ஆ�தியா�க-ப 4� ெகா102%த/. 

ஆய�ர�கண�காக இைளய தைல>ைறய�ன( அ%த 

ெந2-5��# ஆேவச!/ட� பயண�!/�ெகா102%தா(க#. 



176 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

 

 

தைலவைர ?த
?தலாக ச7தி�ேதா : “அ1ணா 

எ$கைள( பய�)சி எ2(பத)< அ"(�$க%” என 

ஒ�மி�த <ரலி� எ�ேலா�  பா6ேனா  

இய�க!தி& ேச(%த ப�<பா4 இய�க!தி� க 4-பா4க#. 

 

 

“இன�ேம& இய�க+தா� உ�கட �4+ப+, இ�க 

இ2-பவ(க#தா� உ�கட உற9க#, அ+மா, அ-பா 

எ&லாேம. எ�க?��! தைலவ(தா�. 

• இய�க- ேபாராள��� இ2�க ேவ10ய >தலாவ/ ப15 

க டைள��� கீ=-பண�த&.” 

• இய�க!தி& ேச(%த ப��ன( ெசா%த- ெபய2��- பதிலாக 

இய�க- ெபய( Q ட-ப ட/. 
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• இய�க- ெபய( Q ட-ப ட கண!திலி2%/ ெசா%த- 

ெபய( பாவ��க� Hடா/ என9+, மற%/+ பாவ�!தா& 

த1டைன��#ளாக ேவ10ய�2��+ 

ஆEத- பய�<சி ெப<ற அரசிய& ேபாராள� என/ மாைலேநர 

வ�-5 >0%த/+ வழ�க+ேபால வ 34 தி2+பாம&, நா� 

இய�க!தி& இைண%/ெகா1டைத எ-ப0ேயா அறி%/ 

ெகா1ட என/ மாமா, அ+மா, தா!தா அைனவ2+ 

கனக5ர+ ெப1 ேபாராள�கள�� >கா+ வாசலி& வ%/ 

நி<பதாக என��� ெசா&ல- ப ட/. 

ெபா:-பாள( அ�கா எ�ன�ட+ “ந3�க# ேபா* அவ(க?ட� 

கைத!/வ� 4 வா2�க#” என அைழ!தா(. ஆனா& நா� 

ேபாகவ�&ைல. 

என/ இல சிய ேவ ைகைய! தம/ பாச!தா& 

பலவ 3ன-ப4!தி எ�ைன வ 3 4�� அைழ!/� 

ெச�:வ�4வா(கேளா எ�: நிைன!தேபா/ அவ(கைள 

எதி(ெகா#ள- பயமாக இ2%த/. 
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அவ(க?�காக நா� எBதிய க0த!ைத� 

ெகா4!/வ�4+ப0 ெபா:-பாள( அ�காவ�ட+ Hறிேன�. 

எ�ைன! ேதாள�"+ மா(ப�"+ ,ம%/ வள(!/ 

ஆளா�கிய அ%த அ�5! ெத*வ�கள�� >க!ைதேயா, 

அவ(க# என�� >�பாக� க1ண 3( வ0-பைதேயா 

கா1கிற /ண��ச& என�� இ2�கவ�&ைல. 

நா� தன�ைமய�& ெச�: �>றி� �>றி அBேத�. நா� 

ப�ற%ததிலி2%/ ஒ2 நாேள7+ எ� �4+ப!ைத 

ப�8%தி2�கவ�&ைல. திXெரன ஒேரய0யாக அவ(கைள 

ப�8%/ ெச&வைத எ1ண�! /0!ேத�. 

எ�ைன- ேபாலேவ அ�கி2%த அைனவ2+ தம/ 

�4+ப!தினைர- ப�8%/ நா 4�காக வ%தி2�கிறா(க# 

எ�ற எ1ண+ என��# ேமேலா�கியதா& என/ 

/யர!ைத அட�கி எ�ைன நாேன 

திட-ப4!தி�ெகா1ேட�. 
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ம:நா# இர9 வ�ன� மாவ ட மகள�( அரசிய& 

ெபா:-பாள( எ�கைள� ச%தி-பத<காக வ%தி2%தா(. 

“இய�கெம1டா& க\ட+, க\டெம1டா& இய�க+” என� 

Hறியவா: ேபச! ெதாட�கியவ(, மிக ந31ட ேநரமாக- 

5திய ேபாராள�களான எ�க?ட� ேபசி�ெகா102%தா(. 

“இன�ேம& இய�க+தா� உ�கட �4+ப+, இ�க 

இ2-பவ(க#தா� உ�கட உற9க#, அ+மா, அ-பா 

எ&லாேம. எ�க?��! தைலவ(தா�. 

இய�க- ேபாராள��� இ2�க ேவ10ய >தலாவ/ ப15 

க டைள��� கீ=-பண�த&.” இJவாறாக- பல >�கியமான 

அ0-பைட வ�ஷய�க# ப<றிெய&லா+ வ�ள�கமள�!தா(. 

அத�ப��ன( எம/ ெசா%த- ெபய2��- பதிலாக இய�க- 

ெபய( Q ட-ப ட/. என�� அ�: Q ட-ப ட ெபய( 

ச%தி8கா. 
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அ%த� கண!திலி2%/ ெசா%த- ெபய( பாவ��க� Hடா/ 

என9+, மற%/+ பாவ�!தா& த1டைன��#ளாக 

ேவ10ய�2��+ என9+ க10-பாக அறி9:!த-ப ட/. 

ெல-.ேகண& ச%திர� வ�ன� மாவ ட அரசிய& 

ெபா:-பாளராக இ2%/ ெகா�காவ�& ப�திய�& 

இராSவ!/டனான சம8& காயமைட%/ ம2!/வ� 

சிகி�ைச�காக! தமி=நா 4��- பட� Mல+ ெகா14 

ெச&ல-ப டேபா/ இைடந4வ�& உய�8ழ%/ேபானதாக 

அறிவ��க-ப 02%த/. 

அவ( என/ தா*வழி உறவ�னராக இ2%த காரண!தா& 

என�� ச%தி8கா எ�ற ெபயைர- ெபா:-பாள( 

Q 0யதாக� Hறினா(. தாயா( ம<:+ உறவ�ன(க?ட� 

இ2G:��+ ேம<ப ட 5திய ேபாராள�க# அ��� 

ேச(%தி2%தா(க#. 

5திய ேபாராள�க# வ%/ ேச(%/ெகா1ேடய�2%தா(க#. 

ஆகேவ உடன0யாக யா=-பாண!திலி2��+ பய�<சி 
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>கா+க?�� அ7-5வத<கான ஏ<பா4க# >+>ரமாக 

நட%/ெகா102%தன. 

ஆைனய�ற9 ப�திய�& E!த+ ெதாட(%/+ நைடெப<:� 

ெகா102%ததா&, அ0�க0 உல�� வாR(திக# 

வான!தி& வ டமி 4! தா��த&கைள 

நட!தி�ெகா1ேடய�2%தன. 

கனக5ர+ >காமி� மாமர ேதா-5��# 

அைம�க-ப 02%/ ‘I’ அைட%/ கிட%ேதா+. 

அ�கி2%தவ(கள�& ப�ன�ர14 ேப( ேவறாக! ெத89 

ெச*ய-ப 02%ேதா+. எ+ைம! தன�யாக� ச%தி!த 

ெபா:-பாள( “ந3�க# அரசிய& ேவைல�காக! ெத89 

ெச*ய-ப 02�கிற3(க#. 

இய�க!தில நா�க# ஒJெவா2வ2+ நிைன�கிற 

ேவைலைய� ெச*ய >0யா/. இய�க+ த3(மான��கிற 

ேவைலைய!தா� நா�க# ெச*ய ேவS+. 
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எனேவ இ%த அண�Eட� ந3�க# அ7-ப-பட மா X(க#. 

ந3�க# எ�ன ெச*ய ேவ14+ எ�பைத நா� ப�ற� 

உ�க?��� ெசா&"ேவ�” என� Hறினா(. 

அத� ப��5 நா+ தன�யாக- ப�8�க-ப ேடா+. 

யா=-பாண!திலி2��+ ெப1 ேபாராள�கள�� பய�<சி 

>கா>�� அைனவைரE+ ஏ<றி� ெச&வத<காக மின� 

பTக# வ%தி2%தன. 

அவ(க?ட� பய�<சி >கா>�� அ7-ப-படாத/ என�� 

ஏமா<றமாக இ2%தா"+ அதைன 

ெவள��கா 0�ெகா#ளாம& அைமதியாக இ2%ேத�. 
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ம:நா# எம��- 5திய சீ2ைடக# தர-ப டன. >த� 

>தலாக� சீ2ைடE+ ச-பா!/+ அண�%/ெகா1டேபா/, 

ஒ2 க+பYர>+ மி4��+ என��#ேள 5�%/ெகா1டைத 

உண(%ேத�. 

ஒ2 ப��க- வாகன!தி& அைனவ2+ ஏ<ற- ப 4 

மா��ள+ கா 4- ப�திய�& அைம%தி2%த 

>காெமா�:��� ெகா14ெச&ல-ப ேடா+. அ�� ஒ2 
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மாதமளவ�& த�க ைவ�க-ப 4� சில அ0-பைட- 

பய�<சிக# தர-ப டன. 

ஆEத�கைள� கழ<றி- ெபா2!/வ/, ஓ ட+, உட<பய�<சி 

எ�பவ<:ட� ெபா/ம�க?ட� எ-ப0- பழக ேவ14+ 

எ�ப/+ இய�க வரலா:, மாவ 3ர(கள�� வரலா: 

எ�பன9+ க<ப��க-ப டன. 

உ1ைமய�& என�� இ- பய�<சிக# எ/9ேம 

க0னமானதாக இ2�கவ�&ைல. அதிகாைல நா" மண��� 

நி!திைர வ� ெடB+5வ/+, இர9 ப!/ மண���- ப��ன( 

நி!திைர��- ேபாவ/+, ந#ள�ர9 காவ& கடைமE+ 

ஆர+ப!தி& க0னமாக இ2%தன. 

இத� ப��ன( ெவJேவ: ப�ரேதச�கள�"+ ஏ<கனேவ 

அரசிய&ேவைல ெச*/ெகா102%த M!த 

உ:-ப�ன(க?ட� ேச(!/ அ7-ப-ப ேடா+. 

வ9ன�யா மாவ ட!தி� மகிழ��ள+ எ7+ கிராம!தி<� 

நா� அ7-ப-ப 02%ேத�. அ-ேபா/ அ%த� கிராம+ 
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அட(%த கா4க?ட� Q=%த ம�க# வா=வ�டமாக 

இ2%த/. 

வ 34வ 3டாக� ெச�: ம�கைள� ச%தி!ேதா+. ெப1க# 

�ழ%ைதகள�� வ�பர�கைள! திர 0ேனா+. ைச�கிள�& 

ட5# ஏ<றி ஓ4வ/+, பதி9கைள� ெகா-ப�ய�& 

எB/வ/+தா� என/ ேவைல. 

என��- ெபா:-பாக இ2%த அ�கா, அ�� ஏ<கனேவ 

அதிகமான ம�கைள அறி%/ ைவ!தி2%தா(. என�� 

ம�க?ட� பழ�வ/ மிக9+ மகி=�சியான வ�டயமாக 

இ2%த/. 

5திய கிராம+, 5திய >க�க#. எ+ைம அ�5ட� 

வரேவ<�+ அ%த எள�ைமயான ம�கள�� >க�கள�& 

என/ உற9கைளேய க1ேட�. 

ந4!தர வயைத� கட%தி2%த ஒ2 தாயா( எம/ >காமி& 

இ2%தா(. அவ( தன/ இர14 5த&வ(கைள- 

ேபாரா ட!தி& இழ%தி2%தா(. 
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அ�கி2%த ஆர+ப ,காதார நிைலய!தி& ேவைல 

ெச*/ெகா102%த அவ( ேபாராள�க?ட� மிக9+ 

அ�பாக- பழகினா(. 

எ%த� க0னமான ேவைலகைளE+ சைள�காம& ெச*வா(. 

அவ2�கிைணயாக எம/ ேபாராள�களா&Hட ேவகமாக� 

ைச�கி# ஓ ட >0யா/. 

இர9 ேநர!தி& அைனவ2+ ப4!தி2��+ேபா/, “அ�8 

ஒ2 பா 4 பா4�ேகா” எ�ற எம/ ேவ14ேகாைள ஏ<:, 

“ப#ள� ெச&"+ ப2வ!திேல பைடய�& ேச(%தவ(, அவ( 

/#ள�! தி8E+ வயதின�ேல /வ�ைக ஏ%தினா(” என! 

தாேன எBதிய கவ�ைத வ8க?��! தாேன ெம டைம!/ 

அழகாக- பா4வா(. 

வா=வ�� எ!தைனேயா வலிகைள� கட%/ வ%தி2%த 

அ%த! தாயா( தா7+ ஒ2 ேபாராள�யாகி� ெசய<ப டா(. 

நா� ச%தி!த பல ெப1 ஆ?ைமகள�& அவ2+ எ� 

மனதி& ஒ2 தன� இட!ைத- ப�0!தி2%தா(. நா�க# 
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எJவள9தா� சிற-பாக ேவைல ெச*தா"+ 

>ைற-ப0யான அ0-பைட ஆEத- பய�<சி ெப<றிராத 

காரண!தா& நா+ >Bைமயான உ:-ப�ன(களாக� 

கண��க-படேவா மதி�க-படேவா இ&ைல. 

இய�க!தி& ஒ2 உ:-ப�னைர 

அறி>க-ப4!தி�ெகா#?+ேபா/ “ந3�க# எ!தைனயாவ/ 

பய�<சி >கா+” எ�:தா� >தலி& ேக பா(க#. 

எ�கள�ட+ அ-ப0� ேக �+ேபா/ “இ�7+ பய�<சி 

எ4�கவ�&ைல” எ�: Hற ேந2+ேபா/ ஒ2 

இள�காரமான பா(ைவ எ+மF/ வ%/ வ�B+. 

அ/ எம�� மி�%த மன ேவதைனயாக இ2%த/. இய�க+ 

தாேன எ+ைம- பய�<சி�� அ7-பாம& ைவ!தி2�கிற/ 

என நிைன!/�ெகா#ேவா+. 

 இர9 ேநர�க#தா� அதிக- ப�ர�சைன��8யதாக 

இ2%தன. ஒJெவா2வ2+ தன�!தன�யாகேவ காவ& 
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பா(�க ேவ10ய நிைலய�& என/ காவ& கடைம ேநர+ 

ெப2+பா"+ ந#ள�ரைவ அ10யதாகேவ இ2%த/. 

ச8வர இய�க- பழகிய�ராத ஒ2 /-பா�கிைய� 

,4வத<�! தயாரான நிைலய�& ஏ%தியப0 நி<க 

ேவ14+. என��� சி:வயதிலி2%ேத ேப* ப<றிய பய+ 

எ/9+ இ&லாதி2%த ேபாதி"+ ப2!த கா 4 மர�க?+ 

�+மி2 4+ “ஙY . . . ஙY” எ�ற இைர�ச"+, திXெரன- 

பறைவக#, மி2க�க# எB-5+ வ�ேனாதமான ச!த�க?+ 

தன�ைமE+ இன+58யாத கல�க!ைத அ0வய�<றி& 

ேதா<:வ�!தன. 

அ+ம+மா சி:வயதி& ெசா&லிய�2%த ப�சா,, >ன�� 

கைதக# ேவ: அ%த ேநர!தி& நிைன9�� வ%/ 

ெதா&ைல-ப4!தி� ெகா102%தன. என��! ெத8%த 

ேதவார+, தி2வாசக+ எ&லாேம மனதி<�# 

ஓ0�ெகா102��+. 

ஆனா& இ%த- பய!ைதெய&லா+ >க!திேலா அ&ல/ 

என/ நட!ைதய�ேலா கா 0�ெகா#வ/ கிைடயா/. 
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பய!ைத ெவள��கா 0னா& பய�<சி�� அ7-பாம& 

வ� 4வ�4வா(கேளா எ�ற சி%தைனEட� அ/ ஒ2 

த�மான- ப�ர�சைனயாக9+ இ2%த/. 

நா� ம 4ம&ல, அ�கி2%த ேபாராள�க# எ&ேலா2ேம 

அ-ப0!தா� இ2%தா(க#. வார%ேதா:+ 

ெவ#ள��கிழைமகள�& ேவைல!தி ட அறி�ைககைள� 

ைகயள�-பத<காக வ9ன�யா மகிழ��ள!திலி2%/ 

மா��ள!தி<�� ைச�கிள�& டப�# ஏ<றி�ெகா14 

ெச&லேவ14+. 

பாைதய�� கா4க?�Hடாக� ெச&"+ேபா/ 

இராSவ!தின( ப/�கிய�2%/ தா�க�H4+ எ�ற 

நிைலய�&, >/கி& /-பா�கிைய� ெகாBவ�யப0 ேம4 

ப#ளமான ம1 பாைதகைள� கட%/ ஓம%ைத- ப�திய�& 

ஏ9 வ 3திய�& ஏறி மா��ள+வைர ெச�: மF14+ 

உ#வ 3திக?�Hடாக எம/ >கா+ அைம%தி2%த 

இட!தி<�� ெச&ல ேவ14+. 
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இ-ப0 கிேலாமF<ற( கண�காக� ைச�கி# ஓ 4வ/ 

ஆர+ப!தி& க0னமானதாக இ2%த ேபாதி"+ 

கால-ேபா�கி& பழகி-ேபான/. இ-ப0யாக M�: 

மாத�க# ெச�ற ப�� நா7+ இ�ெனா2 ேபாராள�E+ 

தி1ண ேவலிய�& அைம%தி2%த வ�4தைல- 5லிகள�� 

மகள�( >�னண� ந4வ- பண�யக!தி<� 

அ7-ப-ப4வத<காக! ெத89 ெச*ய-ப 02%ேதா+. 

ெபா:-பாள2�� எம/ திறைமய�� மF/ இ2%த 

ந+ப��ைகேயா எ�னேவா இட!தி� >கவ8ைய ம 4+ 

த%/ எ+மி2வைரE+ தன�யாகேவ அ7-ப�ைவ!தா(. 

நா� வ 3 0லி2%த கால!தி& ெப8யவ(க?ட� 

யா=-பாண+ ேபாய�2�கிேற�. யா= பT நிைலய>+, 

ந&^( >2க� ேகாவ�"+, ஜTகிற3+ கைடE+ மலாய� 

கேப9+ ெத8E+. 

இவ<ைற! தவ�ர ேவ: எ%த இட>ேம என��� ச8யாக! 

ெத8யா/. Pநக8 – ச��-ப� 0 வழியாகேவ 
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யா=-பாண!தி<கான ேபா��வர!/ 

நைடெப<:�ெகா102%த/. 

ஒ2வா: ச��-ப� 0- பாைதைய� கட%/ மறவ�5ல9 

வ 3தி�Hடாக� சாவக�ேச8� ச%திைய அைட%ேதா+. 

எ�7ட� வ%த ேபாராள� த2ம5ர!ைத� ேச(%தவ(. 

அவ2ைடய த%ைதயா( ஒ2 பாடசாைல அதிப(. தாயா( 

ஆசி8ய(. யா=-பாண!தி& தி1ைணேவலி�� எ%த- 

ப�க!தி& ேபாவ/ எ�: ெத8யாம& நி�ற நிைலய�&, 

அJவழியா* வ%த வாகன+ ஒ�றிைன மனதி& 

ைத8ய!ைத வரவைழ!/�ெகா14 ைகயைச!/ 

மறி!ேதா+. 

அதி(\டவசமாக அ%த வாகன!தி& இய�க- ேபாராள�கேள 

இ2%தன(. மி�%த மன� சா%திEட� “அ1ணா 

தி1ணேவலி அரசிய& ேபஸு2��- ேபாக ேவS+” என� 

Hறிேனா+. 
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“ஆ . . . ந3�க# அரசிய& ப�#ைளகளா? வா�ேகா” என 

ஏ<றி�ெகா1டா(க#. நா+ ேபா*� ேசர ேவ10ய அ%த 

>கா+ வளாக!தி<�#ேளேய ெகா14ேபா* எ�கைள 

இற�கிவ� 4� ெச�றன( அ%த ஆ1 ேபாராள�க#. 

பர-பளவ�& ெப8யெதா2 >காமாக அ/ இ2%த/. 

வ�4தைல- 5லிகள�� மகள�( நி(வாக!ைத� ேச(%த, ெப8ய 

ெபா:-5கைள வகி��+ பல உ:-ப�ன(க# அ�கி2%தன(. 

பல( ச%தி-5�க?�காக வ%/ ெச�ற வ1ணமி2%தன(. 

எ%ேநர>+ பரபர-பாக அவ(க# 

இய�கி�ெகா102%தா(க#. வ�ன�ய�லி2%/ 

அ7-ப-ப ட 5திய உ:-ப�ன(களாகிய எ+ைம� ச%தி!த 

ெபா:-பாள(, எ+ைம- ப<றிய வ�பர�கைள� ேக டறி%/ 

ெகா1ட/ட�, சில வ�ள�க�கைளE+ த%தா(. 

எ�7ட� வ%த ேபாராள�ைய ேவ: >காெமா�றி<� 

அ7-ப�ைவ!த ப��ன(, தன/ அ"வலக!தி& 

ேவைல!தி ட அறி�ைககைள! ம�க# >�னண�- 
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ெபா:-பாளராக9+ இ2%த மா!ைதயா அ1ண2�� 

அ7-ப� ைவ�க-ப4வதாக! ெத8வ��க-ப ட/. 

அறி�ைக- ெபா:-பாளராக இ2%த சீன�ய2�� 

உதவ�யாளரான எ� மF/ >0ேவய�&லாத பல ேவைலக# 

,ம!த-ப 02%தன. ஒJெவா2 மாவ ட!திலி2%/+ மாத 

>0வ�& அ7-ப� ைவ�க-ப4+ அறி�ைககைள! ெதா�!/ 

எB/வ/ இல�வான பண�யாக இ2�கவ�&ைல. 

எ&லா அறி�ைககைளE+ கவனமாக- ப0!/- ெபா/வான 

தைல-5கள�� கீ= அ�� ேம<ெகா#ள-ப ட ேவைல! 

தி ட�க# ப<றிய தகவ&கைள! ெதா��க ேவ14+. 

என��! தர-ப ட இ%த ேவைலய�னா& இய�க!தி� 

அரசிய& ப�89 ெப1 ேபாராள�க# ேம<ெகா#?+ 

ேவைல! தி ட�கைளE+ அ/சா(%த நைட>ைற- 

ப�ர�சைனகைளE+ எ�னா& ந�� க<:�ெகா#ள� 

H0யதாக இ2%த/. 
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யா=-பாண மாவ ட அரசிய& ப�8வ�னரா& 

>�ென4�க-ப4+ H ட�கள�& ெப1 ேபாராள�- 

ேப�சாள(க# ப 0யலி& எ�ைனE+ எம/ மகள�( 

ெபா:-பாள( இைண!/வ� டா(. 

அவ(க# எ+மிட+ த2+ ப 0யலி�ப0 H ட�க# 

நைடெப:+ இட�க?��� �றி!த ேநர!தி<�� ெச�: 

கல%/ெகா#ள ேவ10ய பண�E+ என�கி2%த/. 

இதனா& வடமரா சி, ெத�மரா சி, வலிகாம+ என- பல 

ப�திக?��+ ெச&ல ேவ10ேய<ப ட/. இய�க 

நடவ0�ைககள�& ந31டகால அ7பவ>+ அறி9+ 

ெகா1ட பல ெப8ய ெபா:-பாள(க#, தளபதிக#, M!த 

உ:-ப�ன(க# ம!திய�& அ0-பைட- பய�<சிHட- 

ெப<றிராத எ�ைன- ப&ேவ: தைல-5�கள�& 

உைரயா<:மா: பண�!தா(க#. 

மி�%த பய!/ட7+ ந4�க!/ட7+ நா� 

உைரயா<றியேபாதி"+, உைரயா<ற ேவ10ய 

H ட�க?�ேக<ற வ�த!தி& என/ ேப�ைச! 
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தயா(ப4!தி�ெகா#?+ பழ�க!ைத 

ஏ<ப4!தி�ெகா1ேட�. 

அத<காக� சம(கள�& வ�B-51ணைட%த M!த 

உ:-ப�ன(கள�ட+ ெச�: அவ(க?ைடய அ7பவ�கைள 

ஆ(வ!/ட� ேக டறி%ேத�. 

5லிகளா& ெவள�யY4 ெச*ய-ப4+ 5!தக�க#, 

ப!தி8ைககைள! ேத0ெய4!/ அைன!ைதE+ 

கவன!/ட� வாசி!ேத�. இ!தைகய ஒ2 H ட!தி& 

என/ ேப�ைச� ேக ட மா!ைதயா அ1ண( பல!த 

ஒலிEட� ைகத 0 இய�க- ேப�ெச�றா& இ-ப0!தா� 

இ2�க ேவS+ என- பாரா 0னா(. 

இ�7+ பல M!த ேபாராள�கள�� பாரா 4�கைளE+ 

நா� ெப<ற/ட�, ம�க?�� ஏ<ற வ�தமாக அவ(க?��- 

58ய�H0ய >ைறய�& உைரயா<:வத<� அயராம& 

>ய<சி!ேத�. 
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ப�றிெதா2 கால!தி&, பல இல ச�கண�கான ம�க# 

>�ன�ைலய�& நைடெப<ற ெபா�� தமி= நிக=ெவா�றி& 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� சா(ப�& உைரயா<:+ 

ெப2+ ெபா:-5, இய�க!தி� எ�ன�ட+ 

ஒ-பைட�க-ப ட/. 

நா� மகள�( ந4வ- பண�யக!தி& அறி�ைக ேவைலகள�� 

உதவ�யாளராக இ2%த/, இ-ப0யான ம�க# H ட 

நிக=9கள�& ப��ெப<: வ%தா"+Hட, எ� மனதி& ஒ2 

தா=9ண(�சி எ-ேபா/+ இ2%/ெகா1ேட இ2%த/. 

ஒ2 ேபாராள��� மிக அ!தியாவசியமான ஆEத- 

பய�<சி�� நா� அ7-ப-படாம& இ2%த/தா� 

அ!தா=9ண(�சி�கான காரண+. 

அரசிய& ப�8வ�& எ�ைனெயா!த பய�<சி ெபறாத பல 

ேபாராள�க# இ2%தா(க#. நா� இ2%த >காமி& ம 4+ 

இ2ப/ ேப( வைர இ2%ேதா+. 
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திXெரன ஒ2நா# எம/ >கா+ ஒ2 >�கியமான 

உ:-ப�னைர வரேவ<பத<�! தயாராக! ெதாட�கிய/. 

எம��- 5திய ெவ#ைள ேச 4+, க:-5 ந3ள� 

கா<ச ைடE+, 5திய ச-பா!/�க?+ தர-ப டன. 

அ�� நைடெபறவ�2%த H ட!தி& 

கல%/ெகா#பவ(க?��! ேதன 3(, சி<:10 ப8மா:+ 

ேவைல எம��! தர-ப 02%த/. நா�க# அத<ேக<ற 

வைகய�& தயாராக� கா!தி2%ேதா+. 

ேமலதிகமான தகவ&க# எ/9+ எம��! ெத8யா/. 

இய�க!தி& எம��! ேதைவய<ற தகவ&கைள- ெபற 

>ய<சி ெச*த& ெப2+ �<றமாகேவ க2த-ப ட/. 
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ச<: ேநர!தி& பஜேரா வாகன+ ஒ�: வ%/ நி�ற/. 

தளபதி ெசா(ண>+, அவ2ட� சில2+ வ%/ இற�கின(. 

அவ(க# H ட ஏ<பா4கைளE+ ,<:-5ற�கைளE+ 

ஆரா*%த/ட� >காைம� ,<றி வைள!/� காவ& நி<க! 

ெதாட�கினா(க#. 

அதைன! ெதாட(%/ இ�ெனா2 வாகன+ வ%/ நி�ற/. 

அதிலி2%/ இய�க!தி� தைலவ( தி2. ப�ரபாகர� 

அவ(க?+ உதவ�யாள(க?+ இற�கினா(க#. 
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க+பYரமாக� சி8!த >க!/ட� அவ( வ%/ இற�கியைத� 

க14 வாயைட!/-ேபான நிைலய�& மைறவாக நி�: 

பா(!/�ெகா102%ேதா+. 

அ/வைர ப!தி8ைககள�"+ 5!தக�கள�"+ அவைர- 

ப<றி அறி%தி2%ேதா+. இய�க!தி& இைண%தப�� M!த 

ேபாராள�க# அவைர- ப<றி� ெசா�ன நிைறய கைதகைள� 

ேக#வ�-ப 02%ேதா+. 

ஆனா& ேநர0யாக இJவள9 அ2கி& தைலவைர� 

காண>0E+ என நா� கன9Hட� க102�கவ�&ைல. 

ஆைனய�ற9- ேபா8ேலேய >த�>தலாக- ெப1 

ேபாராள�க# ெப2%ெதாைகய�& ப�� ெப<றி2%தா(க#. 

ஒ2 மாத கால!தி<� ேம& ந30!த அ�சம8& ெப2+ 

எ�ண��ைகய�லான ேபாராள�க# உய�8ழ%த/ட� பல( 

பல!த காயமைட%/+ அ�க�கைள இழ%/மி2%தன(. 
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அ�கவ 3ன-ப ட ெப1 ேபாராள�கைள� ச%தி-பத<காகேவ 

தைலவ( அ�� வ%தி2%தா(. அவ(க# அைனவ2��மான 

ேதந3( உபசரைணகைள நா+ ேம<ெகா1ேடா+. 

அ%த- ேபாராள�க# மிக9+ மகி=�சியாக! தைலவ2ட� 

சி8!/- ேபசி�ெகா102%தா(க#. தம/ ெபா:-பாள(, 

தளபதிகள�ட+ காண-ப4+ பய+ தைலவ8ட+ அவ(க?�� 

இ&லாம& இ2%த/ என�� வ�ய-பாக இ2%த/. 

�4+ப!தி& உ8ைமEட� அ+மா, அ-பா9ட� 

ேப,வ/ேபா& “அ1ணா அ1ணா” என அைழ!/! தம/ 

ப�ர�சைனகைள அவாக# ேபசி�ெகா102%தா(க#. 

அ�கவ 3னமைட%/வ� ட அ-ெப1 ேபாராள�க?�� ஏ<ற 

ேவைல! தி ட�கள�& அவ(கைள ஈ4ப4!/வேத 

தைலவ8� அ�ைறய ச%தி-ப�� ேநா�கமாக இ2%த/ 

எ�பைத அ�� நைடெப<ற உைரயாட&கள�லி2%/+ 

அத<�- ப��ன( நட%த ேவைல! தி ட�கள�லி2%/+ 

உணர� H0யதாக இ2%த/. 
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H ட+ >0%/ தைலவ( 5ற-பட! தயாரானேபா/, 

திXெரன எம/ ெபா:-பாளைர அைழ!/ “ம<ற- 

ப�#ைளகைளE+ ெகாIச+ H-ப�4�ேகா” எ�ற/+, 

அ/வைர ஒள�%/ பா(!/�ெகா102%த நா�க# 

ேநர0யாக! தைலவ2�� >�னா& ேபா* நி�ேறா+. 

அவ2ைடய >க!தி& இ2%த மல(�சிைய� க1டேபா/ 

அைம-ப�� மFதான எம/ ப<:த& இ�ன>+ 

அதிகமாகிய/. ஒJெவா2வ2ைடய ெபய(கைளE+ 

ேக 4�ெகா1டா(. 

சில2ைடய ெபய(க# ஆ�கில- ெபய(கைள- ேபால 

இ2%தைத உண(%/, “அ(!த>#ள தமி=- ெபய(கைள 

இ%த- ப�#ைளக?�� ைவ�க�Hடாதா? பா2�க# மி&ல(, 

டா+ேபா, ேபா(� என மாவ 3ர(கள/ ெபய(க# உ#ளன. 

ஒ2 கால!தி& இவ(க# எ%த நா 0லி2%/ வ%/ 

ேபாரா0னா(க# என ஆ*9 நட!த! ெதாட�கிவ�4வா(க#” 

என எம/ ெபா:-பாள8ட+ Hறினா(. 
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அ4!/ எம��! தர-ப 4#ள ேவைலகைள- ப<றி 

வ�சா8!தா(. “ேவ: எ�ன ெசா&"�க#” எ�: அவ( 

எ+மிட+ ேக ட/தா� தாமத+. 

“அ1ணா எ�கைள- பய�<சி எ4-பத<� அ7-5�க#” என 

ஒ2மி!த �ரலி& எ&ேலா2+ பா0ேனா+. “ஓேகா . . . 

பய�<சி�� அ7-பாமேல உ�கைள- ப/�கி 

ைவ!தி2�கிறா(களா? என� சி8!தப0, “உ�க# 

அைனவைரE+ ஒேர அண�ய�& பய�<சிெய4�க அ7-ப 

>0யா/. 

ேவைலக# பாதி-பைடE+. ப!/- ப!/- ேபராக 

ஒJெவா2 பய�<சி >கா>��+ அ7-ப�ைவ�க ஏ<பா4 

ெச*கிேற�” என� Hறி வ�ைட ெப<:�ெகா1டா(. 

 

 

நா7+ என/ த�ைகE+ ஒ�றாக ேசாதியா >காமி& 

பய�<சி எ4!ேதா+: எ�ைன இய�க!திலி2%/ வ�லகி� 

ெச&"+ப0 கதறியBத த�ைக.!! 
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எம/ ெபா:-பாள( ஒ2நா# எ�ைன அைழ!/ “நா� 

உ�கைள ஒ2 கிராம ேவைல! தி ட!தி<�- ெபா:-பாக 

அ7-ப- ேபாகிேற�. அ�� உ�க?ட� இ�ெனா2 

உ:-ப�ன( ம 4+ இ2-பா( எ�: Hறி என�� அ%த 

ேவைலைய- ப<றி வ�ள�க-ப4!தினா(. 

அ�ைறய தினேம என/ உைடைமக?ட� அ%த� 

கிராம!தி<� நா� அ7-ப�ைவ�க-ப ேட�. 

�2வ�ய�� தைலய�& ஏ<ற-ப ட பன�கா* ேபால 

இய�க!தி& இைண%/ சில மாத�க?��#ளாகேவ 

என��! தர-ப ட ேவைல காரணமாக, என��# பய>+ 

கல�க>+ ஏ<ப ட/. 

அதைன� ச8யாக� ெச*/ >0-ப/ ப<றிய த3வ�ர 

ேயாசைனக?+ ஏ<ப டன. கிளாலி கட<கைரய�& மகள�( 

>�னண�யா& மாவ 3ர( ச%திரநாயகிய�� ெபய2ட� ஒ2 

/+5! ெதாழி<சாைல அைம�க-ப 02%த/. 
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ெத
ன7ேதா+ட$கள	� கிைட'<  ெபா:; ம+ைடைய: 

ேசகD�& ஆ� மாத$க%வைர கட)கைர மணலி� 

�ைத�& ைவ'க ேவ12 . 

அத�ப�� அதைன அ0!/! /+பா�கிய ப�� கய�:, 

/+5!த0 ேபா�ற பாவைன- ெபா2 கைள உ2வா�க 

ேவ14+. இ%த! தி ட!தி� ேநா�க+ அ%த� கிராம!/- 

ெப1க?�� ேவைலவா*-ைப ஏ<ப4!தி� 

ெகா4!தலா�+. 

அ!/ட� அ%த� கிராம!தி<�8ய இய�க ேவைல! 

தி ட�கைளE+ ெச*ய ேவ14+. 
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இ-ப0யானெதா2 ேவைல! தி ட!ைத� ெசய<ப4!/வ/ 

எJவ�தமான >� அ7பவ�க?மி&லாத என�� 

ஆர+ப!தி& மிக9+ க0னமான பண�யாகேவ ெத�ப ட/. 

ஆனா"+ அ�கிராம!ைத� ேச(%த அ7பவ+   வா*%த 

ெப8யவ(கள�� ஆேலாசைனEட� ஒJெவா2 பண�யாக 

நிைறேவ<றியேபா/ என��# த�ன+ப��ைகE+ ஆ(வ>+ 

ேமலி ட/. 

அ%த� கிராம!ைத� ேச(%த ப!/- ெப1க# வைர 

அ!தி ட!தி& ேவைல ெச*தா(க#. மாத!தி<� Mவாய�ர+ 

]பாவ�<� உ ப டதாக!தா� அவ(க?��� ச+பள+ 

வழ�க-பட� H0யதாக இ2%தேபாதி"+, அ�ைறய 

Q=நிைலய�& அவ(க?��- ெப2+ உதவ�யாகேவ 

அ!தி ட+ இ2%த/. 

அ%த� கிராம!தி& மகள�( அைம-5 ஒ�ைற உ2வா�கி 

அத� நி(வாக!தி� கீ= சி:வ(க?�கான ஒ2 

>�ப#ள�ையE+, ஒ2 ஆர+ப ,காதார நிைலய!ைதE+ 

உ2வா�கிேனா+. 
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அ%த� கிராம!தி&, ஆ1 ேபாராள�க# எவ8ன/+  

உதவ�ய��றி- ெபா/ம�கள/ மன>வ%த ஆதர9ட� இ2 

ெப1 ேபாராள�க# ம 4ேம இJேவைல! தி ட�கைள 

நிைறேவ<றிேனா+. 

அேத கால-ப�திய�& ஆைனய�ற9 ம<:+ Pநக8 

ப�திகள�& த�கிய�2%த இராSவ!தின( கிளாலி  ஊடாக 

யா=-பாண!ைத  ேநா�கி >�ேன:வத<கான நக(9கைள 

ேம<ெகா1டா& அவ<ைற >றிய0-பத<கான ேநா��ட� 

கிளாலி கட<கைரேயாரமாக வ�4தைல- 5லிகள�� மகள�( 

பைடயண�க# நிைல ெகா102%தன. 

150 ேபைர� ெகா1ட அ%த அண�க?��- ெபா:-பாக 

இ2%தவ( தளபதி வ�/ஷா. அ�ேகதா� அவைர வா=வ�& 

>த�>தலாக� ச%தி!ேத�. 

அ0-பைட- பய�<சிக#Hட இ�ன>+ ெப<:�ெகா#ளாத 

5திய ேபாராள�களான நா+ அ%த� கிராம!தி& 

சிர!ைதEட� ேவைல ெச*வ/+ ம�க?��+  எம��மான  



207 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

உறவ�&  இ2%த ெந2�க>+ வ�/ஷா�கா9�� வ�ய-பாக 

இ2%தி2�க ேவ14+. 

மாைல ேநர�கள�& எ+ைம அ0�க0 H-ப� 4� கைத!/� 

ெகா102-பா(. கட<கைரய�& நைடெப:+ தன/ 

அண�ய�ன2�கான /-பா�கி� ,4+ பய�<சிகள�& 

எ+ைமE+ ேச(!/�ெகா1டா(. 

தன�யாக வ�ட-ப 02%த அரசிய& ேபாராள�களான எ+மF/ 

அவ( மி�%த க8சைனE+ அ�கைறE+ ெகா102%தா(. 

அ%த� காலக ட!தி& த3வ�ரமாக- பரவ��ெகா102%த 

Mைள மேல8யா கா*�சலி& நா7+ பாதி�க-ப டேபா/ 

எ�ைன உடன0யாக  ம2!/வமைனய�& ேச(!/ ஒ2 

மாத!தி<� ேமலாக நா� சிகி�ைச ெப<:� �ணமாகி 

வ2+வைரய�"+ என/ நலன�& மி�%த அ�கைற   

ெகா102%தன(. 

இத�ப��ன(, நா� கிளாலிய�லி2%/ மா<ற+ 

ெச*ய-ப ேட�. ந3தி நி(வாக+ ப0-பத<காக! ெத89 
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ெச*ய-ப ட ேபாராள�கள�& ஒ2வராக எ�ைனE+ ெத89 

ெச*தி2%தன(. 

அ-ேபா/ மகள�( பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதி எ+ைம� 

ச%தி!தா(. “அ6(பைட( பய�)சி எ2'காத ப�%ைளகைள 

அ1ைண ெகாMச  ெகாMசமாக பய�)சி'< அ"(ப: 

ெசா�லி(ேபா+டா�. 

ஆகேவ இ%த- ப�#ைளகைள >தலி& ெறய�ன�� அ7-ப 

ேவS+” என� Hறியவ(, கிளாலி ேசாதியா >காமி& 

ஆர+பமாகவ�2%த அண�Eட�  பய�<சி ெப:வத<�   

அரசிய& பண�கள�&  ஈ4ப 02%த  52 ெப1 ேபாராள�கைள   

அ7-5வத<�  ஏ<பா4 ெச*தி2%தா(. 

ேசாதியா பய�<சி >காமி& 21ஆவ/ அண�ய�&  பய�<சி 

ெப:வத<காக  1992 ஏ-ர& மாதமளவ�& நா� 

அ7-ப-ப ேட�. 

அ��- பய�<சி ெப:வத<காக என/ த�ைகE+ 

வ%தி2%தைத� க1ேட�. எ�ைன- ப�8%ததா& என/ 
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�4+ப!தவ(க# அைட%த ேவதைனைய� கைதகைதயாக� 

Hறினா#. 

எ+ைம- ேபால  எ!தைனயாய�ர+ ேப( ேபாராள�களாக 

இ2�கிறா(க#? அநியாயமாக� ெச!/- ேபாவைதவ�ட  

ம�க?�காக- ேபாரா0� சாவ/தா�  ந&ல/ எ�பைத 

வ�ள�க-ப4!திேன�. 

நா7+ அவ?+ சேகாத8க# எ�பைத- பய�<சி >கா+ 

ெபா:-பாள( உ பட பய�<சி ஆசி8ய(க# அைனவ2+ 

அறி%தி2%தன(. எனேவ நாமி2வ2+  ேச(%/ கைத-ப/+, 

ஒ�றாக இ2-ப/+ இய�க!தி� நைட>ைறக?��� 

ச8யானத&ல எ�பைத! த�ைக�� எ4!/� Hறிேன�. 

எ+ைம- ேபா�ேற உற9கைள- ப�8%தி2%த ஏைனய 

ேபாராள�கள/ உண(9க# எ�களா& 51பட� Hடா/ 

எ�பைத என/ த�ைகE+ 58%/ெகா1டா#. 
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அத� ப��னரான பய�<சி� கால நா கள�& த�ைகEட� 

ேப,வைதE+, அவைள- பா(-பைதE+Hட! 

தவ�(!/�ெகா1ேட�. 

என& க1 ?
பாக அவ% க6ன பய�)சிய�னா� 

வ�7&வைதேயா பய�)சி ஆசிDய�கள	ட  த1டைன 

ெப�வைதேயா நா
 காண'�டா& எ
பதி� உ�தியாக 

இ�7ேத
. 

என/ த�ைக பய�<சிகள�"+ ஏைனய ப15கள�"+ 

சிற-பாக� ெசய<ப 4- பய�<சியண�ய�� தைலவ�யாக9+ 

>�ேனறிய�2%தா#. 

எம/ பய�<சி >காமி& இ2G<: அ:ப/ ேபரளவ�& 

பய�<சி எ4!தி2%ேதா+. அைன!/ மாவ ட!ைத� ேச(%த 

ேபாராள�க?+ இ2%தா(க#. 

வய/ �ைற%தவ(க?+ இ2%தன(. எம/ பய�<சி 

ஆசி8ய(க# ைமதான�கள�& மிக� க4ைமயானவ(களாக 

நட%/ெகா1டேபாதி"+   ஒJெவா2 ேபாராள�கள�ன/ 
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தன�-ப ட வ�டய�கள�"+ மி�%த கவன>+ அ�கைறE+ 

ெகா1டவ(களாக இ2%தா(க#. 

மF14+ 10மண� ெதாட�க+ 12மண�வைர  ஆEதவ�-5க#  

நைடெப:+.   அத�ப�� ச8யாக ம!தியான+ ப�ன�ர14 

மண���! ெதாட�கி ஒ2மண� வைர உ�சி ெவய�லி& 

ெகாதி��+ மணலி& நிைலெய4!த& பய�<சிக# 

நட!த-ப4+. 

வ�ய(ைவ ஆறாக- பாய ஆEத!/ட� ேவகமாக 

நிைலெய4!/- பழக ேவ14+. இ%திய இராSவ!தின( 

பய�ப4!திய எT.எ&.ஆ(. /-பா�கி மிக9+ ந3ளமான/. 

அ/தா� எம/ பய�<சி ஆEத+. இர9 பக& இைடவ�டாத 

ெதாட( பய�<சிக# ேபாராள�கைள வா 0ெய4!த/. 

ஞாய�<:�கிழைமகள�&   ஓ*9+ இரவ�& கைல 

நிக=9க?+ நடா!த-ப4+. எம��   மகள�( பைடயண�ய�� 

>தலாவ/ அண�ைய� ேச(%த ஒ2 அ�கா ப�ரதான 

பய�<சியாளராக இ2%தா(. 
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ஏைனய பய�<சி >கா+கைள- ேபால- பய�<சி  

ெப:ேவாைர அ0!த&, க0ன த1டைன எ�பன எம/ 

>காமி& அதிகமி2�கவ�&ைல. 

மாறாக அவ( அதிக ேநர+ பய�<சி ெப:ேவா2ட� 

ெசலவழி-பா(. அவைர� க1டாேல பய-ப4+ப0 

நட%/ெகா1டாேர தவ�ர, அவர/ தன�-ப ட 

அS�>ைறக# Mல+ ேபாராள�கைள ஒ2 இ:�கமான 

க 4-பா 4��# ைவ!தி2%தா(. 

அவ8ட+ தன�!/வமான வழிநட!/+ ஆ?ைம இ2%த/. 

M�:மாத- பய�<சிக# >0வைட%த9ட� 

ப��னண��கள>ைனக?�கான ேமலதிக பய�<சிக?�காக 

அ7-ப-ப ேடா+. 

யா=-பாண+ அ8யாைல ப�திகள�& ெப1 ேபாராள�க# 

நிைல ெகா102%தன(. 
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அ%த- ப�திக?�கான ந31ட நக(9 அகழிகைளE+ 

சாதாரண ப/��� �ழிகைளE+ அைம-பத<காக என/ 

தைலைமய�& 50ேப( ெகா1ட அண� அ7-ப-ப 02%த/. 

நா+ அ�ேக பண� ெச*/ ெகா102%த  ேவைளய�& எ�ன 

காரண!தாேலா எம�கான உண9 இர14 நா களாக 

அ7-ப-படவ�&ைல. 

க0னமான ப/����ழி அைம��+ ேவைலகைள� ெச*த 

ேபாராள�க# மிக9+ கைள!/� ேசா(%/ ேபாய�2%தா(க#. 

அ& பன  பழ$க% பB�& வ�B  காலமாக 

இ�7தப6யா� அ�கிலி�7த காண�க8'<% பன  

பழ$கைள� ேத6( ெபா�'கிெய2�&:  V(ப� 

ெதாட$கினா�க%. 

இர1டா+ நா# ம!தியான+ ஒ2 சிறிய வாள�ய�& உண9 

வ%தி2%த/. தா�க >0யாத பசிய�லி2%தவ(க# அ%த 

வாள�ய�� அளைவ- பா(!த/+ அழ! ெதாட�கிவ� டன(. 



214 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ஏென�றா& அ%த உணவ�� அள9 ப!/- ேப2���Hட- 

ேபாதாமலி2%த/. அதைன� �ைழயலா�கி 

ஒJெவா2வ2+ ஒ2 ப�0 ேசா: ம 4+ உ1ேடா+. 

>Bவ/மாக ஆ: மாத�க# பய�<சிக# நிைற9 ெப<ற 

ப��ன( மF14+ நா� அரசிய& பண��ேக அ7-ப-ப ேட�. 

என& த$ைக சி��ைத( பைட( ப�DE'< 

அ"(ப�ைவ'க(ப+டா�. 

அத�ப��   என/ த�ைகைய M�: ஆ14க?��- 

ப��னேர நா� ச%தி�க வா*-5� கிைட!த/. 

எ�7ட� பய�<சி ெப<ற ேதாழிக# கள>ைனய�& 

வ 3ர�சாவைடE+ ெச*திகைள அறிE+ேபா/, அவ(கேளா4 

நா7+ E!த� கள!தி<�- ேபாக ேவ14+  எ�ற உண(9  

மனதி<�#  வைத!/�ெகா102��+. 

யா=-பாண+ ந4வ- பண�யக!திலி2%/ அரசிய& 

ேபாராள�க# ேவைலக?��- ப�8!/ 

அ7-ப-ப 4�ெகா102%தன(. 
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எ�ைன! தன�யாக அைழ!த ெபா:-பாள( ஒ2 வ�வசாய- 

ப1ைண��- ெபா:-பாக- ேபா�+ப0 பண�!தா(. 

5லிக# இய�க+ 1991ஆ+ ஆ14  ந3தி நி(வாக- ப�8ைவ   

ஆர+ப�!தி2%த/. ஆனா& ந3தி ம�ற�கைள 

ஆர+ப�!தி2�கவ�&ைல. 

காவ&/ைறE+ தன/ பண�கைள 

வ�8வா�கிய�2�கவ�&ைல. இ�கால- ப�திய�&, சMக!தி& 

நைடெப:+ �<ற� ெசய&கைள அ%த- ப�தி  அரசிய& 

ெபா:-பாள(கேள வ�சா8!/!  த3(!/ 

ைவ!/�ெகா102%தன(. 

சில �<ற� ெசய&கள�& ஈ4ப 4! த1டைன 

ெகா4�க-ப ட ெப1கைள! த4!/ ைவ-பத<காகேவ 

இ-ப1ைணக# உ2வா�க-ப 4 இ2%தன. 

�
னாைல'க+2வ
  ‘மRக
 பா ’ நி�வன�தி)<Dய 

ெபDய வளாக  ெப1க8'கான ந
னட�ைத( 
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ப1ைணயாக வ�2தைல( �லிக% மகள	� 

?
னண�யா� நி�வகி'க(ப+2 வ7த&. 

இ%த இட!தி<ேக நா� ெபா:-பாக 

அ7-ப�ைவ�க-ப ேட�. ந�னட!ைத- ப1ைண�� நா� 

ெபா:-பாக� ெச�ற ேபா/ அ��� ,மா( >-ப/ ெப1க# 

இ2%தன(. 

அவ(க# வ�4தைல- 5லிகளா& ப&ேவ: �<ற�க# 

சா ட-ப 4! த�கைவ�க-ப 02%தன(. 5லிகள�� 

ப�ரேதச- ெபா:-பாள(களா&  �<றவாள�களாக  

உ:தி-ப4!த-ப ட   அவ(க# ந3தி நி(வாக- ப�8வ�னரா& 

வ�சாரைண ெச*ய-ப 4, த1டைன� கால+  

நி(ணய��க-ப 4, ைகதிகளாகேவ அ�� அ7-ப� 

ைவ�க-ப 02%தன(. 

கசி(�' காI:;த�, களE, சி;' ெகாைல, பாலிய� 

ெதாழி� என அவ�க% மX& பல <)ற$க% 

;ம�த(ப+6�7தன. 
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வளமான ெச+ம1ைண� ெகா1ட அ%த- ெப8ய 

ேதா ட!தி& அவ(க?�கான ேவைலக# 

ெகா4�க-ப 02%தன. நா� ெபா:-ெப4!/� ெச�ற  

ப��ன( அவ(க# ஒJெவா2வ2ட7+ தன�-ப ட 

>ைறய�& மன+ வ� 4- ேபசிேன�. 

சMக!தினா& M0 மைற�க-ப4+   மன�த வ�கிர�க?+ 

ெப1கைள ம 4ேம  �<றவாள�யா��+ எம/ சMக 

மன-பா��+ எ�ைன அதி(�சிய�& ஆ=!தின. 

சMக!தி& ெப1கள�� ப�ர�சைனகைள நா� ஆழமாக- 

58%/ெகா#வத<� அ%த- ெப1கள�� க1ண 3(� 

கைதக#தா� ஆர+ப- பாட�களாக இ2%தன. 

என/ �4+ப+ வ�வசாய!ைதேய ப�ரதான ெதாழிலாக� 

ெகா102%தேபா/+ ேதா ட- பய�(� ெச*ைக ப<றி 

என�� அதிக+ ெத8%தி2�கவ�&ைல. 

இSவ�& ப�திய�லி2%த அ7பவ+ வா*%த ஒ2 

ெப8யவைர அSகி� ெச�: அவ2ைடய 
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ஆேலாசைனகைள- ெபற! ெதாட�கிேன�. அவ( தன/ 

ஓ*9 ேநர�கைள மிக9+ உ<சாகமாக எம/ ேதா ட!தி& 

கழி�க! ெதாட�கினா(. 

எ�ென�ன கால!தி& எ�ன பய�( ெச*ய ேவ14+, 

எ-ப0 ந3(- பாசன- பா!திக# அைமய ேவ14+, 

எ-ப0யான உர, ம2%/ வைககைள- பாவ��க ேவ14+ 

என எம/ ேதா ட+ ெசழி!/ வள(%த/. 

அேதேவைள அ�கி2%த ெப1க?+ ேதா ட- பய�( 

ெச*ைக- பய�<சிைய ந&ல>ைறய�& 

ெப<:�ெகா102%தன(. அ:வைட ெச*ய-ப ட 

கா*கறிகைள� ,�னாக+ ச%ைதய�& ெமா!தமாக 

வ�<பைன ெச*ேதா+. 

அ%த வ2மான!ைத� ெகா1ேட அ%த- ப1ைணய�& 

உ#ளவ(க?�கான ேதைவகைள நிைற9 ெச*யேவ14+ 

என� Hற-ப 02%த/. மகள�( >�னண�ய�� நிதி- 

ப�89��� கண��� கா ட ேவ14+. 
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அ%த வ2மான!தி� Mலேம   அ�கி2%/ ெவள�ேய:+ 

ெப1க?��+ உதவ�க# ெச*ய ேவ10ய�2%த/. 

M�: மாத�க#, ஆ: மாத�க# என அவ(க?�� 

நி(ணய��க- ப 02%த த1டைன� கால�க# >0%த/+ 

வா=வாதாரமாக 5,000 ]பா* பண>+, அ8சி, மா, சீன�, 

ப2-5 என எ&லா>மாக 25 கிேலா ெப:மதியான உண9- 

ெபா2 க?+ ெகா4!/ வ 34க?�� அ7-ப-ப டன(. 

அ-ெப1க# ந�னட!ைத- ப1ைணய�& த�கிய�2��+ 

கால!தி& அவ(க?ைடய �4+ப�கைள மாதெமா2>ைற 

ெச�: க1காண�!/ மகள�( >�னண�- ெபா:-பாள2�� 

அறி�ைக ஒ�றிைன� சம(-ப��க ேவ14+. 

அ%த� �4+ப!தி� ேதைவகைள, �றி-பாக� 

�ழ%ைதக?�கான ேதைவகைள அ%த- ப�ரேதச- 

ெபா:-பாள8� கவன!தி<�� ெகா14 வ%/ உடன0யாக 

நிைற9 ெச*ய ேவ14+. அேதேவைள அ%த-ெப1க# 

வ�4தைலயாகி வ 34 ெச�ற ப��ன2+ ெத 
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ெதாட(�சியாக M�: மாத�க# அவ(க?ைடய 

வா=�ைகய�� >�ேன<ற நிைலைமகைள ஆரா*%/ 

ேதைவகைள நிைற9 ெச*யேவ14+. 

உ1ைமய�& இ%த- பண�க?�காக ஈ4ப4!த-ப ட நா�� 

உ:-ப�ன(கள�ட>+ ஆ?�ெகா2 ைச�கி# வ10ைய! 

தவ�ர ேவ: எ%த வசதிக?+ இ2�கவ�&ைல. 

வடமரா சி��+ ெத�மரா சி��+ ேபாகிற வழிகள�& 

உ#ள ெவ ைடகள�& எதி(கா<:��� ைச�கி# ஓ 0� 

ெச&வேத ெப2+ ேபாரா டமாக இ2%த/. 

 

 

இய'க�தி
 இரகசிய$க%: ெவள	ேய ெசா�பவ�'< 

[� கைசய6, ேக+பவ�'< ஐ[� கைசய6!! 

• மா!ைதயா  அ1ண(  மFதான  /ேராக� �<ற�சா 4 

ெவள�� கிள+ப�ய/. 



221 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

• ேக#வ�க#   எ/9+ ேக கா/  ‘வ Hரமரண ‘ அைடE+ 

வைர  இய�க!/�� வ�,வாசமாக ேபாராட ேவ14+ 

எ�பேத  இய�க!தி� க 4-பா4!! 

• மா!ைதயா அ1ண( தளபதி ெசா(ண!தினா& 

மான�-பாய�& அைம%தி2%த அவர/ >கா+ ைவ!/ 

,<றிவைள�க-ப 4 அவ( ைக/ ெச*ய-ப டா( 

வடமரா சி��+ ெத�மரா சி��+ ேபாகிற வழிகள�& 

உ#ள ெவ ைடகள�& எதி(கா<:��� ைச�கி# ஓ 0� 

ெச&வேத ெப2+ ேபாரா டமாக இ2%த/. 

இ%த� காலக ட!தி& மகள�( பைடயண�ய�� இர1டா+ 

நிைல! தளபதியாக� ேகண& வ�/ஷா 

ெபா:-ெப4!தி2%தா(. 

ெப1 ேபாராள�க?ைடய தன�-ப ட ப�ர�சைனகைளE+ 

நி(வாக- ெபா:-5 மா<ற�கைளE+ த3(மான��கி�ற 

அதிகார+ அவ2�கி2%த/. 
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5�னாைல�க 4வ� ெப1க# ந�னட!ைத- ப1ைண�� 

வ2ைக த%த அவ( மி�%த ஆ�ச8ய!/ட� அ�� நா+ 

ேம<ெகா102%த ேவைலகைள- பா(!/- பாரா 0னா(. 

1993 ஏ-ர& யா=-பாண+ வலிகாம+ ேகா ட!தி� மகள�( 

ெபா:-பாளராக நா� நியமி�க-ப ேட�. ஊெரBவ�& எம/ 

அரசிய& >கா+ அைம%தி2%த/. 

அ�� எ�7ட� ேச(!/ இ2ப/ ெப1 ேபாராள�க# 

இ2%தன(. அவ(க# அைனவ8"+ நா� இய�க அ7பவ+ 

�ைற%தவராக இ2%ேத�. 

ஆர+ப!தி& அவ(கைள ைவ!/ எJவா: ேவைலகைள 

நக(!த- ேபாகிேற� என� கல�கமைட%தா"+ 

நாேளா ட!தி& இய�க!தி& ெப8யெதா2 அைலயாக 

மா!ைதயா அ1ண( மFதான /ேராக� �<ற�சா 4 ெவள�� 

கிள+ப�ய/. 
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C�த ேபாராள	கள	ைடேய அ7த வ�டய  மி<7த 

அதி�:சிைய/  பரபர(ைப/  ஏ)ப2�திய&. பல� 

அBதா�க%, இ
"  சில� ஆ�திர(ப+டா�க%. 

இய�க!தி� தைலவ( இ%தியாவ�& நிர%தரமாக! 

த�கிய�2%த 1980 கள�� ந4-ப�திய�&, வ�ன�- 

ப�ரேதச!தி& இய�க!ைத� க 4� ேகா-5ட� வள(!ததி& 

மிக >�கிய- ப�� வகி!தவ( மா!ைதயா என- பல M!த 

ெப1 ேபாராள�க# ெசா&ல� ேக#வ�-ப 02�கிேற�. 

அ!/ட� ேவ: இய�க!தி& இைண%த ெப1கைள! 

த%திரமாக- 5லிக# இய�க!தி7# உ#வா�கி- பய�<சி�� 

அ7-ப�யவ2+ இவ(தா� என9+ அ-ப0 உ#வா�க-ப ட 

M!த ெப1 ேபாராள�க# ெசா&லிய�2�கிறா(க#. 

அ/ ம 4ம&லாம& இ%திய இராSவ!/டனான ேபா8& 

5லிக# ஈ4பட! ெதாட�கிய ஆர+ப நா கள�& வ�ன�- 

ப�திய�& பல தா��த&கைள வழி நட!தியவ2+, அ%த! 

தா��த&கள�&   ஈ4ப ட ெப1 ேபாராள�கள��  அண�கைள 
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வழி நட!தியவ2+  மா!ைதயா  அ1ண(தா� என எம/ 

பய�<சி ஆசி8ய2+ பல தடைவக# Hறிய�2�கிறா(. 

இய�க!தி& அ7பவ+ �ைற%த ஆர+பக ட அரசிய& 

ேபாராள�யாக இ2%த என/ தன�-ப ட உண(9கள�& 

மா!ைதயா வ�வகார+ ஆழமான தா�க�கைள ஏ<ப4!தா 

வ� டா"+, இய�க!தி� ப�ரதி! தைலவராக இ2%த ஒ2வ( 

மF/ ஏ<ப 02%த இ%த� கள�க+ அதி(�சியாக இ2%த/. 

 

நா
 மா�ைதயா அ1ணைர இர1ெடா� தடைவ 

மா�திரேம ேநDேல ச7தி�தி�7ேத
. 
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வடமரா சிய�& அரசிய& ேபாராள�க?�� நட!த-ப ட ஒ2 

ேப�,- பய�<சி வ�-ப��ேபா/, �"�க& Mல+ ெத89 

ெச*ய-ப4+ தைல-5கள�& உடன0யாக- ேபசேவ14+. 

என��! தர-ப ட தைல-ப�& நா� ேபசி >0!தேபா/ 

சி8!தப0 மா!ைதயா அ1ண( தன/ கர�கைள! த 0 

எ�ைன- பாரா 0ய நிைன9 மா!திரேம இ2%த/. 

மான	(பாய�� அைம7தி�7த அவர& ?கா , தளபதி 

ெசா�ண�தினா� ;)றிவைள'க(ப+2 அவ� ைக& 

ெசIய(ப+ட ெசIதிைய( ெபா&ம'க8  

அறி7தி�7தன�. 

அ%த� காலக ட!தி& வ�4தைல- 5லிக# இய�க!/��# 

ஏ<ப 02%த இ%த வ�டய+ ம�க# ம!திய�& ெப8ய 

வ�டயமாக- ேபச-ப ட/. “மா�ைதயாE'< எ
ன 

நட7த&?” எ�ற ேக#வ� தி2+5+ திைசெய&லா+ 

ம�களா& ேக க-ப ட/. 
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எ�கைள- ேபா�ற இளநிைல- ேபாராள�க?�� எ/9ேம 

58யாத �ழ-ப நிைலயாகேவ இ2%த/. ஆனா& அவ( 

அ1ைண��! (ப�ரபாகர�) /ேராக+ ெச*/வ� டா(. 

இ%தியாவ�� ‘ேறா’ உள9 நி:வன!தி� ைகயாளாக 

மாறிய/ட� தைலவைர� ெகாைல ெச*/வ� 4! தாேன 

இய�க!தி� தைலவராக� ெசய<ப4வத<� >ய<சி!தா( 

என எம/ M!த ேபாராள�க# வ�ள�க+ அ-பா<ப ட 

வ�டய�கைள ஆரா*வ/+ ேபாராள�க# ெச*ய!தகாத 

கா8ய�களாக இ2%தன. 

இய'க�தி
 இரகசிய�ைத ெவள	ேய ெசா�பவ�'< 

[� கைசய6க8  ேக+பவ�'< ஐ[� கைசய6க8  

ெகா2'க(ப2  எ
ப& பரவலாக இ�7த க��தா< . 

எனேவ ேபாராள�க# H0ய�2%/ ேதைவய<ற கைதகைள- 

ேப,வத<�- பய%தன(. 5லிகள�� அரசிய& ப�8ைவ ஒ2 

அரசிய& க சி��8ய க டைம-5க?ட� மா!ைதயா 

ஒB��ப4!திய�2%தா(. 
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வ�4தைல- 5லிக# ம�க# >�னண�, மகள�( >�னண� 

எ�ற ெபய(க?ட� ம�க# ம!திய�& ‘இண�க சைப’, 

‘ப�ரைஜக# �B’ ேபா�ற அைம-5க?+ 

இய�கி�ெகா102%தன. 

ேபாராள�கள�� >கா+கள�& தைலவ2+ மா!ைதயா9+ 

ேச(%/ நி<கிற பட�க# ெப8தாக! ெதா�கி�ெகா102%த 

கால+. 

இய�க!தி& ‘மா�ைதயாட ஆ'க%’ எ�: �றி-ப� 4� 

கைத��+ பழ�க>+ இ2%த/. ெப1 ேபாராள�கள�&Hட 

மா!ைதயா அ1ண8& அளவ<ற வ�,வாச>ைடயவ(க# 

இ2%தன(. 

‘மா�ைதயா ைக&’ நைடெப<றத� ப��5 அவரா& 

ஏ<ப4!த-ப 02%த அைன!/ அைம-5கள�"+ 5திய 

மா<ற�க# ஏ<ப4!த-ப டன. 

‘ம'க% ?
னண�‘யாக இ2%த 5லிகள�� அரசிய& 

ப�89 ‘அரசிய�&ைற’ ஆ�க-ப ட/. 
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இத� ெபா:-பாளராக அ/வைர யா=-பாண மாவ ட� 

சிற-5! தளபதியாக� ெசய<ப 4 வ%த திேனT 

(தமி=�ெச&வ�) நியமி�க-ப டா(. 

மா!ைதயாவ�� அரசிய& ேவைலக# அைன!/+ 

>Bைமயாக ேவ: வ0வ�கைள எ4!தன. 

அவரா& உ2வா�க-ப 02%த ‘க�வ�' <B‘ைவ� ேச(%த 

ேபாராள�க# ஐ+பதி<�+ ேம<ப ேடா( ேவ: 

ேவைலக?��- ப�8!/ அ7-ப-ப டன(. 

இய�க!தி<�# ‘ெமௗனமான <ழ(ப ’ அைனவர/  

மன�க?��#?+ அைல ேமாதி�ெகா102%த காலமாக 

அ/ இ2%த/. 

அ-ேபா/ நா� வலிகாம� ேகா ட!தி� மகள�( 

ெபா:-பாளராக இ2%ேத�. தினச8 ம�க# ச%தி-5�கைள� 

ெச*ய ேவ10ய நிைலE+, H ட�கள�& உைரயா<ற 

ேவ10ய நிைலE+ என�கி2%த/. 

வலிகாம� ேகா ட+ எ7+ ெப2+ ப�தி��# 

யா=-பாண!தி� ைமய-ப�தி அட�கிய�2%த/. வலிகாம+ 
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ேகா ட!தி� கீ= ஏB வ ட� ெசயலக�க# 

அைம�க-ப 02%தன. 

அத�ப0 யா= வ ட+, ந&^( வ ட+, ேகா-பா* வ ட+, 

உ4வ�& வ ட+, ச10லி-பா* வ ட+, ச�காைன வ ட+, 

ெத&லி-பைள வ ட+ என அைம�க-ப 02%த 

ப�திக?��# ெத&லி-பைள வ ட+ இய�கவ�&ைல. 

அ-ப�தி ம�க# தம/ வ 34கள�லி2%/ ெவள�ேயறி இட+ 

ெபய(%தி2%தன(. வலிகாம!தி� ஏைனய ப�ரேதச�க# 

பலாலி இராSவ தள!தி� அ�,:!த& ப�ரேதச�களாக 

இ2%த காரண!தா&, ம�க# இட+ெபய(%தி2%தன(. 

அதனா& அைவ மன�த நடமா ட�கள<ற Qன�ய- 

ப�திகள�� ெப2+ப�தி ைக-ப<ற-ப டத� காரணமாக- 

ெப2மள9 ம�க# இட+ெபய(%/ வலிகாம+ ப�திகள�& 

அைம�க-ப 02%த >கா+கள�& வசி!/ வ%தன(. 

அ%த ம�கள�ைடேய த3வக ேகா ட!தி<�8ய அரசிய&ப�89 

உ:-ப�ன(க# ேவைல! தி ட�கைள >�ென4!தன(. 
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இராSவ!தி� க 4-பா 0& அ%த ம�க# ப ட 

/�ப�க?+ அவ(க?ைடய க1ண3(� கைதக?+ 

ஏராளமானைவ. 

வலிகாம!தி& எம/ ப�ரதான ேவைல! தி ட�களாக 

இ2%தைவ மாத%ேதா:+ மாவ 3ர(க?�கான வ 3ரவண�க 

நிக=9கைள நடா!/த&, கிராம ம�க?டனான 

ச%தி-5�கைள நட!/த&, இய�க!தி<�- 5திய 

ேபாராள�கைள இைண!த&, 

இய�க!தி� ,த%திர- பறைவக#, வ�4தைல- 5லிக# 

ஆகிய ப!தி8ைககைள வ 34வ 3டாக வ�<பைன ெச*த&, 

உய�8ழ%த ேபாராள�கள�� இ:தி நிக=9கைள 

ஒB��ப4!/த&, கால!தி<�� கால+ இய�க!தி� 

ேதைவக?�ேக<ப- பண��க-ப4+  ேவைலகைள 

>�ென4!த& ஆகியன இ%த ேவைலகள�& ஈ4ப ட 

காரண!தா& பல இட�கைளE+, ப&ேவ:ப ட �ண 

இய&5கைள� ெகா1ட ம�கைளE+ அறி%/ெகா#?+ 

அ7பவ+ என��� கிைட!த/. 
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உ1ைமய�&, ம�க?ட� ேபசி- பழகி அவ(கள/  இ�ப 

/�ப�கள�& ப�ெக4��+ ச%த(-ப�க# எம��� 

கிைட-ப/ எ+ைம ேம"+ ப��வ-ப4!/+ எ�பைத 

உண(%/ெகா1ேட�. 

 

இ'கால( ப<திய�� இய'க�தி
 காவ�&ைற( 

ேபாராள	க%   ப�ரேதச' காவ� நிைலய$கைள 

அைம�&: ெசய)பட� ெதாட$கின�. 

அ/வைர ம�கள�� ப�ர�சைனகைள அரசிய& ேபாராள�கேள 

த3(!/ ைவ!தன(. அத� ப��5 அ-ப0யான ப�ர�சைனக# 



232 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

எம/ >கா+க?�� வ2+ேபா/ அவ(கைள� 

காவ&/ைற� ெசயலக!தி<� அ7-ப� ைவ��+ப0 எம�� 

அறி9:!த-ப 02%த/. 

ேகா ட ம ட!திலான ேவைலகள�& ெப1 

ேபாராள�க?�ெகன� சில ேவைலக# ப�ர!திேயகமாக 

ஒ/�க-ப 02%தன. 

அைத வ�4!/  இய�க!தா& ம�க# ம!திய�& ெபா/வாக 

>�ென4�க-ப4+ ேவைலகள�& ெப1 ேபாராள�க?��+ 

ெபா:-5க# வழ�க-பட ேவ14+ எ�பத<காக� �ர& 

ெகா4!/- பல ஆ1 ெபா:-பாள(கள/ எதி(-ைபE+ 

>ர1பா4கைளE+ ச%தி�கேவ10 ஏ<ப ட/. 

அரசிய& ேபாராள�க?�கான ‘அரசறிவ�ய� பய�)சி' 

க�^D’ ஒ�: இ2பாைலய�& அைம�க-ப 02%த/. 

அ�� அைன!/ உ:-ப�ன(க?+ ஒ�: ேச(�க-ப 4 

வ�-5க# நைடெப:வ/ வழ�க+. 

இய�க!தி� M!த பய�<சிக#, வ�வாத அர��க# 

எ�பன9+ ெபா/அறி9- பZ ைசக?+ நைடெப:+. 
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இ-ப0யான ச%த(-ப�க# இய�க உ:-ப�ன(க?�� அறி9 

5க 4வதாக9+, அவ(கள�� திறைமகைள இன�காS+ 

கள�களாக9+ இ2%தன. 

 

5திதாக� ‘க�வ�( ப�DE’ ஒ�ைற உ2வா��வத<காக- 

ேபாராள�க# ெத89 ெச*ய-ப டன(. 

ஆ1 ெப1 ேபாராள�கைள உ#ளட�கி- ப!/- ேப( ெத89 

ெச*ய-ப 02%தன(. க&வ�� �B- ேபாராள�க# 
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ஒJெவா2வ2+ ஒ2 ெபா:-பாள2��8ய தகைமக?ட� 

இ2�கேவ14+ எ�ற எதி(பா(-5ட� அரசிய& /ைற- 

ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வனா& ெத89 ெச*ய-ப டன(. 

E!த� கள�கள�& அண�கைள வழிநட!திய 

அ7பவ>#ளவ(க?+, ம�க# ம!திய�& அரசிய& 

ேவைலகைள� ெச*தவ(க?+ ெத89 ெச*ய-ப டன(. 

அ%த அண��� நா7+ ெத89 ெச*ய-ப 02%ேத�. 

இய�க!தி& எ%த ேவைலைய! த%தா"+ ஒ2 உ4-5- 

ைபைய! O�கி�ெகா14 உடேன 5ற-பட! தயாராக 

இ2%தன( ேபாராள�க#. நா7+ அ-ப0ேய ெசய<ப ேட�. 

நி�: நிதான��காத கா டா:ேபால� கால+ 

ஓ0�ெகா102%த/. ஒ2 இ:�கமான நி:வனமாக� 

க 0ெயB-ப- ப 02%த வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& 

நா� ெசய<ப ட கால+ அத7ைடய உ�ச எB�சி� 

காலமாகேவ இ2%த/. 
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இய'க�தி
 நடவ6'ைககள	9  தH�மான$கள	9  

இ�7த சD, ப�ைழகைள இன$க12 ெகா%ளேவா 

அ�ல& அவ)ைற: ச�ீZ'கி( பா��& எம& 

நிைல(பா2கைள மா)றியைம(பேதா இய'க�தி)<% 

க)பைனய�9  நட'க ?6யாத ஒ� காDயமாக 

இ�7த&. 

ேம"+ கள>ைனய�& நாளா%த+ எ%த� ேக#வ�க?ேம 

ேக கா/ எம/ சக ேபாராள�க# தம/ உய�ைர இழ%/ 

ெகா102%தா(க#. 

அ%த! தியாக�க?�� >�னா& ேவ: எதனா"+ எB%/ 

நி<க >0யாதி2%த/. ‘வ 3ரமரண+’ அைடE+ வைர 

வ�4தைல இய�க!தி� வ�,வாசமி�க- ேபாராள�யாக� 

கடைமயா<ற ேவ14+ எ�பைத! தவ�ர என/ 

சி%தைனகள�& ேவ: எ/9ேம ெத�படவ�&ைல. 

காலநதி எ&லா ேம4 ப#ள�கைளE+ நிர-ப�யப0 

ேவகமாக- பா*%ேதா0� ெகா102%த/ 
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இ%திய சிைறய�லி2%/ த-ப� வ%தவரான கி2ப� 

எ�பவைர பய�ப4!தி தைலவைர ெகா&ல >ய<சி!த 

மா!ைதயா!! 

 

• தைலவ8� உணவ�& நI, வாகன!தி& ெவ0�14 

ெபா2!தியைம எ�ற சதிகள�& மா!ைதயாவ�� 

O14தலினா& இவ(க# ஈ4ப டா(க# என9+ 

Hற-ப ட/. 

• Pநக8 சம8& வ�ன�, யா=-பாண+ ஆகிய 

ப�ரேதச�கள�"மி2%/ தா��த& பய�<சி ெப<ற 

ஐயாய�ர!தி<�+ ேம<ப ட ேபாராள�கைள� ெகா1ட 

தா��தலண�க# இ%த� சம8& ஈ4ப4!த-ப 02%தன. 



237 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

• தா��தைல ஆர+ப�!த >த& M�: நா கள�"+ 

ஐG<:��+ அதிகமான ேபாராள�க# வ 3ர 

மரணமைட%தி2%தன(. 

• இராSவ!தினர/+ 5லிகள�ன/+ உய�ர<ற உட&க# 

மைழ! த1ண 38& ஊறி-ேபா* ஆ�கா�� வ�ைற!/� 

கிட%தன. மைழய�& கைர%/ கைர%/ சிவ-5� �2தி 

த1ண 3ேரா4 கல%/ ஓ0�ெகா102%த/. 

• Pநக8 சம( ம�க# ம!திய�& 5லிகைள- ப<றிய ெப2+ 

எதி(பா(-5கைள ஏ<ப4!திய�2%த/. அேதேவைள 

மா!ைதயா9ட� சதிய�& ஈ4ப டா(க# எ�ற 

�<ற�சா 0& பல திறைமயான M!த ேபாராள�க# ைக/ 

ெச*ய-ப டன( 

தமி@ ம'க8  ஆ/த( ேபாரா+ட? … 
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பா8ய இராSவ! தளெமா�றி� அைமவ�ட!ைத� 

சி!தி8��+ மாதி8 அைம-5�க?ட� H0ய ெப8ய 

வைரபட!திைன� ,<றி வைள!/ நி�:ெகா102%ேதா+. 

எம�� >�பாக ைவ�க-ப 02%த மாதி8 உ2ைவ� 

, 0� கா 0னா( மகள�( பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதி. 

“இ/ எ%த இடெம�: ெத8%த ஆ�க# ெசா&"�ேகா 

பா-ப+” என� Hறியப0, அ�� நி�:ெகா102%த 

ேபாராள�கைள ேநா�கினா(. 

கட"+ கட& சா(%த ெவ ைடெவள�- ப�ரேதச�க?+ 

ெகா1டதான நில- ப�திய�& அைம%தி2%த இராSவ 
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>காமி� ேதா<ற!ைத வ�வ8-பதாக அ%த மாதி8 

வைரபட+ அைம%தி2%த/. “ஆைனய�ற9”, “>&ைல! 

த39”, “இ&ைலய�&ைல ஆைனய�ற9தா�.” 

ேபாராள�க# தம/ ப&ேவ: அ7மான�கைளE+ 

ஊக�கைளE+ ெவள�-ப4!தி� ெகா102%தா(க#. ச<: 

ேநர+ ெமௗனமாக- பா(!த அைனவைரE+ அைமதியாக 

இ2��+ப0 ைசைக கா 0னா(. 

“எ�லா�  வ6வா' கவன	:;' ெகா%8$ேகா. இ& 

_நகD இராAவ� தள�தி)<Dய வைரபட . 

நா�க# இJவள9 நா?+ பய�<சி எ4!த/ இ%த- Pநக8 

இராSவ தள!ைத! தா�கியழி-பத<காக!தா�. 

இ/ கட"+ தைரE+ ேச(%த இராSவ! தள+. ஆகேவ 

ஒேர ேநர!தில கடலா"+ தைரயா"+ இ%த >காமி� மF/ 

தா��த& நட!/வத<கான தி டெமா�ைற இய�க+ 

வ�!/#ள/.” 
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1993 இ:தி- ப�திய�& அ�,ேவலி- ப�திய�& 

வ&ைலெவள�ேயா4 ேச(%தி2%த கட& ந3ேர8ய�& ஒ2 

மாதி8 இராSவ தள+ அைம�க-ப 4 எம/ 

அண�க?�கான பய�<சிக# வழ�க-ப 02%தன. 

ஆனா& அ/ எ%த இராSவ! தள!தி� மாதி8 வ0வ+ 

எ�ப/ இ-ேபா/தா� எ�க?��- 58%த/. 

நா� >த� >தலாக- ப�ெக4!த ெப8ய தா��த& Pநக8 

இராSவ >கா+ மFதானதா�+. பதிைன%/ ேபாராள�கைள� 

ெகா1ட அண�ெயா�:��- ெபா:-பாக நா� 

நியமி�க-ப 02%ேத�. 

யா=-பாண� கட& ந3ேர8ய�& இர9 பக& பாரா/ 

க0னமான பய�<சிய�& எம/ அண�க# 

ஈ4ப4!த-ப 02%தன. தி2ேகாண மைலைய� ேச(%த 

ேபாராள�யான ேமஜ( ,ம�கலா 45 ேபைர� ெகா1ட எம/ 

அண���- ெபா:-பாக இ2%தா(. 
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வ�4தைல- 5லிகள�� மாலதி பைடயண�ய�� சிற-5! 

தளபதி ேகண& வ�/சா9ட� இ%த தா��த& 

நடவ0�ைக�காக வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ ஒ2 

வ2ட!தி<�+ ேமலான தயா(ப4!த&கைள 

ேம<ெகா102%த/. 

வ
ன	, யா@(பாண  ஆகிய ப�ரேதச$கள	9மி�7& 

தா'<த� பய�)சி ெப)ற ஐயாய�ர�தி)<  ேம)ப+ட 

ேபாராள	கைள' ெகா1ட தா'<தலண�க% இ7த: 

சமD� ஈ2ப2�த(ப+6�7தன. 

மகள�( பைடயண�- ேபாராள�க# மா!திர+ ஆய�ர+ ேப( 

வைர இ-ேபா2�காக! தயாராகிய�2%தன(. 

Pநக8 இராSவ >கா+ ப<றிய ேவ9 நடவ0�ைககள�"+ 

மகள�( அண�- ேபாராள�க# ஆர+ப!திலி2%ேத 

ஈ4ப4!த-ப 02%தன(. 

அ/ ம 4ம&லாம& கட& தா��த& நடவ0�ைகய�"+ 

கட<5லி ெப1 ேபாராள�க# அதிக அள9 ஈ4ப 02%தன(. 
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மாத� கண�காக வழ�க-ப 02%த வ�ேசடமான க4+ 

பய�<சிகேளா4 உ�சமான இரகசிய- Vைழவாய�லான 

ஆைனய�றவ�லி2%த இராSவ >காமி� பல!ைத� 

��ற� ெச*வ/+, வ�ன���+ யா=-பாண!தி<�மான 

கிளாலி கட& ந3ேர8- பாைதைய- 5லிகள/ 

க 4-பா 4��# ைவ!தி2-ப/+, யா=-பாண!ைத 

>Bைமயாக� ைக-ப<:+ இல�ைக 

இராSவ!தின2ைடய தி ட!ைத >றிய0-ப/ேம 

5லிக?ைடய ேநா�கமாக இ2%த/. 

5லிகள�� தா��த& வரலா<றிேலேய >த< தடைவயாக 

ஒ2 இராSவ – கட<பைட� H 4- பைட!தள+ மF/ 

நட!த-ப ட ஈ]டக! தா��த& இ/வா�+. 

இதனா& இ%நடவ0�ைக�� “ஒ(பேரச
 தவைள” என 

இய�க+ ெபய( Q 0ய�2%த/. 

இய�க!தி� 5லனா*9!/ைற- ெபா:-பாளரான ெபா 4 

அ+மா� அ%த நடவ0�ைகைய ஒ2�கிைண��+ ப�ரதான 

ெபா:-ைப வகி!தா(. 
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நா� ெபா 4 அ+மாைன- பல ச%த(-ப�கள�& ேந2�� 

ேந( க102%தா"+ அவர/ ேநர0யான தா��த& 

வ�ள�க!ைத- Pநக8- பய�<சிய�� ேபாேத 

ெப<:�ெகா#?+ ச%த(-ப+ கிைட!தி2%த/. 

யா=-பாண!திலி2%/ எம/ அண�க# கிளாலி கட& ந3ேர8 

Mலமாக வ�ன��� நக(!த-ப ட/. 

இரேவா0ரவாக ெலாறிகள�& அைட!/ ஏ<ற-ப 4 

அ+பகாம+ கா 4- ப�திய�& அைம%தி2%த ஒ2 

>கா>��� ெகா14 ெச&ல-ப ேடா+. 

அ�� இர14 நா க# வைரய�& தா��த&க?�கான 

இ:தி!தயா(ப4!த& ேவைலக# ேம<ெகா#ள-ப டன. 

அைனவ2��+ சா��! ெதா-ப�, /-பா�கிக?��! 

ேதைவயான ேமலதிக ரைவக#, ைக��14க#, 

ெதாைலெதாட(5�கான ச�ேகத� �றியY4க#, 

ெதாைலெதாட(5� சாதன�க?�கான ேமலதிக ப<ற8க#, 

உல( உண9- ெபாதிக# அைன!/+ P(!தி ெச*ய-ப டன. 
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பல ேபாராள�க# தம/ �4+ப!தவ(க?��! தம/ இ:தி 

மட&கைளE+ எBதி�ெகா102%தன(. 

என/ ெந2�கிய பல ந1ப�க?+ இ!தா��தலி& 

ப�ெக4!தன(. 

ஒJெவா2வ2��+ ஒJெவா2 வ�தமான கன9க#, 

ந+ப��ைகக#, அவந+ப��ைகக#, உய�(மFதான 

உ!தரவாதமி�ைம, ெவள�-ப4!த >0யாத வ�ர�தி என, 

நி�சய��க-ப ட E!தெமா�றி& ப��ெப:+ ேபாராள�கள�� 

இ:தி� கண�கள�& அவ(க?ைடய க1கள�& 

ேத�கிய�2��+ உண(�சிகைள- 58%/ெகா#ள >0%த/. 

எவரா"+ மF14ெமா2 E!த!ைத- ப<றி- ேபசேவா 

அ&ல/ நிைன!/- பா(�கேவா >0யா/. 

Pநக8ய�� வய&ெவள�க?+, கா(!திைக மாத!/! ெதாட( 

மைழE+, 1993இ� ெச-ெட+ப( 11இ& ஆர+ப�!த அ%த 

E!த!ைத மிக9+ உ�கிரமானதாக மா<றியைம!தி2%தன. 
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தா'<தைல ஆர ப��த ?த� C
� நா+கள	9  

ஐ[)�'<  அதிகமான ேபாராள	க% வ Hர 

மரணமைட7தி�7தன�. 

இய�க!தி� தா��த& வரலா<றி& >த�>தலாக 

இல�ைக- பைடய�ன8� E!த டா�கி ஒ�: 5லிகளா& 

ைக-ப<ற-ப 02%த/. 

அ%த டா�கிைய- Pநக8ய�லி2%/  5லிகள�� 

ப�ரேதச!தி<�# ெகா14வ2+ பாைதகள�& அைம%தி2%த 

ப/��� �ழிகைளE+ > க+ப�� ,2#கைளE+ அக<றி 

உடன0யாக- பாைதைய� ெச-பன�4+ப0 என/ அண��� 

உ!தரவ�ட- ப 02%த/. 

நா7+ எ�ேனா4 பல ேபாராள�க?+ இைண%/ /8த 

கதிய�& இய�கி- பாைதைய� ெச-பன� 4 >0!த ஓ82 

நிமிட�கள�& ெப2+ உ:ம"ட� E!த டா�கி எ+ைம� 

கட%/ ெச�ற/. 

5லி� ெகா0ைய வ�8!/- ப�0!தவா: ஆ1 ேபாராள�க# 

பல( அ%த டா�கிய��மF/ ஏறி நி�: ெப2+ 
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ச!தமி 4�ெகா14 ெச�றன(. அ�கா சிைய� க1ட 

எம/ மன>+ ெவ<றி- ெப2மித!தி& �Oகலி!த/. 

இ:தியாக ெந-ேபாலிய� ேதா<க0�க-ப ட ப��ன(, 

வா ட(^ ேபா(�கள!ைத- பா(ைவய� ட ெவலி�ட� ப�ர5 

Hறிய/, “ேதா&வ�E<ற ஒ2 ேபா( த2+ /யர!தி<� 

அ4!ததாக- ெப2+ /யர+ த2வ/ ேபா8& ஈ 0ய 

ெவ<றிேய” (Next to a battle lost, the saddest thing is a battle won.) என/ 

வா=வ�"+ >த�>தலாக இ!/யர!ைத நா� 

அ7பவ�!ேத�. 

வ 3 ைட வ� 4 ெவள�ேயறி இய�க!தி& இைண%த ப��ன(, 

எ�7ட� உய�2��ய�ராக- பழகிய என/ ெந2�கிய 

ந1ப�கள�& பலைர அ%த� சம8& என/ 

க1ெணதி8ேலேய நா� இழ%/ேபாேன�. 

அவ(கள�& சா+பவ� என�� மிக ெந2�கமான ேதாழி. 

யா=-பாண+ ,10��ள� மகள�( க&^8ய�� திறைம 

மி�க மாணவ�கள�& ஒ2!தியாக இ2%/, பல 
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ஆசி8ையகள�� கவைல ேதா*%த >க�கைளE+ தா10, 

1991இ& இய�க!தி& இைண%/ெகா1டவ#. 

ேமஜ( ேசாதியா >காமி& 23ஆவ/ அண�ய�& ேபாராள�யாக 

ஆEத- பய�<சி ெப<றவ#. மிக� சிற%த தைலைம!/வ- 

ப15க?+, சி:வயதிேலேய அபாரமான சி%தைன! 

ெதள�9+, திறைமE+ ெகா1ட அவள/ பய�<சி >கா+ 

அ7பவ�க# க1ண 3ைர வரவைழ-பைவ. 

�:கிய மன-பா��+ வ�கிர �ண�க?+ 

ெகா1டவ(கள�� கர�கள�& ஆEத�க?+ அதிகார>+ 

ேபா*� ேச2+ேபா/ எ!தைகய ேமாசமான அ!/மFற&க# 

நைடெப:+ எ�பத<� அ%த- பய�<சி >காமி� ஒ2 சில 

ஆசிய(க# உதாரணமாக இ2%தன(. 

அரசிய& ேபாராள�களாக- பண�யா<றிய ப��ன( ஆEத- 

பய�<சி ெப:வத<காக வ%தா(க# எ�ற காரண!தி<காக 

வய/ வ�!தியாசமி�றி அ�ேக ெகா[ரமான >ைறய�& 

பய�"ந(க# நட!த-ப 02%தன(. 
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இர�த' காய$க% ஏ)ப2மளE'< அ6/ைதக8 , 

மனைத ேநாக6'<  <`ரமான வா��ைதக8 , 

தன	(ப+ட பழிவா$க�க8  என அ7த மகள	� பய�)சி 

?காமி� அர$ேகறிய ச பவ$க% ஒ+2ெமா�தமான 

ெப1 ேபாராள	க8'<  மிக� தவறான 

?
"தாரண$களாகேவ இ�7தன. 

வய&ெவள�க?�Hடாக நா7+ சா+பவ�E+ தவ=%தப0 

>�ேனறி� ெகா102%ேதா+. மைழ ெதாட(%/ ெப*/ 

ெகா102%ததா& ெவ#ள+ ேத�கி�கிட%த/. 

Oர!ேத உயரமான நிைல ஒ�றிலி2%/ ெதாட(%/ 

தா��த& நட!தி� ெகா102%த இராSவ!தி� 

�றிபா(!/� ,4பவன�� இல��! தவறாத ரைவக# அ%த 

வய&ெவள�ய�& பல ேபாராள�கள�� உய�(கைள� 

�0!/�ெகா102%தன. 

சிறிதாக�Hட! தைலைய நிமி(!தி- பா(�க >0யாத 

நிைலய�& ேச<: வய&க?�Hடாக நா+ 

தவ=%/ெகா102%ேதா+. 
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என/ ப�கவா 0& ஊ(%/ெகா102%த 

சா+பவ�ய�டமி2%/ திXெரன ‘ஹ�’ என வ�ேனாதமான 

ச!த+ ேக ட/. தி2+ப�- பா(!ேத�. 

அவள/ >க+ ேச<:��# 5ைத%/ேபா*� கிட%த/. நா� 

அவள/ தைலைய நிமி(!தி- பா(!தேபா/ கைடவாய�& 

இர!த+ கசி%/ெகா102%த/. 

ஒேரெயா2 ரைவ சா+பவ�ய�� மா(ைப! /ைள!/ 

ெவள�ேயறாம& அவள/ இதய- ப�திய�& த�கிய�2%த/. 

�ள�ர! ெதாட�கிய�2%த அவள/ உடலி& ஒ 0ய�2%த 

இ:தி உய�(� Q ைட என/ ைககள�& கைடசியாக 

உண(%ேத�. இ%த� சம8& தன�� மரண+ ஏ<ப4ெமன� 

சா+பவ� ெகாIசேம7+ நிைன!தி2�கவ�&ைல. 

“இ%த� ச1ைட >0ய உ�7ட� வ%/ வ�ன�ய�& 

இட�கைள� ,<றி-பா(�க ேவ14+. எம/ 

அ7பவ�கைள- 5!தகமாக எBதேவS+” இ-ப0யான 

நிைறய� கன9க?+ வ�2-ப�க?+ அவள�ட+ இ2%தன. 
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அேத வய&ெவள�ய�& தைலய�& Q4ப 4 உய�8ழ%/ 

ேபான இ�ெனா2 ேதாழி தாமைர. அதிகமாக- ேபசாம& 

அைமதியாகேவ இ2%/ அைனவைரE+ கவ(%/வ�4+ 

அவள/ க1கள�& இைடயறாத ேசாக+ �0ய�2-பதாக 

என��- ப4வ/14. 

E!த+ ெதாட��வத<� >த& நா# இர9 Pநக8ய�� 

நாலா+க ைட- ப�திய�& எம/ அண�க# இ:தியாக! 

த�கிய�2%த இர9. 

இராSவ >காமி� பா8ய ேதெடாள� (focus) வ�ள��க# 

வழைமேபால� ,ழ�: ,ழ�: அ-ப�ரேதச!ைதேய 

பகலா�கி� ெகா102%தன. 

பரா வ�ள��க?+ உயர!தி& எB%/ 

ப�ரகாசி!/�ெகா102%தன. 

எம/ சிறிய அண�ய�& ஒ2 ேபாராள� ெம&லிய �ரலி& 

பா0� ெகா102%தா#. “உ�க# ஆவ� ப�8%தி4+ அ�கண- 

ெபாBதி& யாைர நிைன!த3ேரா” எ�ற வ8கைள கட%/ 
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ெச�றேபா/ என/ மனதி& அ+மா9ைடய >க+ வ%/ 

ேபான/. 

என/ ப�க!தி& அம(%தி2%த தாமைரய�ட+ ேக ேட�; “நH 

யாைர நிைன(பாI தாமைர?” வழைமயான அவள�� ேசாக 

வ�ழிக# ஒ2 தடைவ மி�ன�ய/. கா*%/ ேபாய�2%த 

உத4கள�& ெம&லிய 5�னைக ெநள�%த/. “நா
 

வ�� ப�ய��7தவைர�தா
 நிைன(ேப
. 

” அவ# ெசா�ன ெபய( என�� ஞாபகமி&ைல. ஆனா& 

அவ?��# ஆழ- 5ைத%/ கிட%த காதலி� இரகசிய� 

காய!ைத அ-ேபா/தா� என��! திற%/ கா 0ய�2%தா#. 

ஏேதா ஒ2 E!த!தி& அவ?ைடய ேபாராள�� காதல� 

ஏ<கனேவ உய�8ழ%தி2%தா�. இ-ப0யாக ந3?+ எ1S� 

கண�க<ற க1ண 3(� கைதகேளா4 Pநக8 E!த+ 5லிக# 

இய�க!தி<�- பா8ய ெவ<றிைய- ெப<:� 

ெகா4!தி2%த/. 
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அதிேவக ந32%/ வ�ைச- பட�க# ைக-ப<ற-ப ட/+, பல 

கனரக ஆEத�க# ைக-ப<ற-ப ட/+ ெப2+ 

ெவ<றிகளாக- 5லிகளா& ெகா1டாட-ப ட/. 

இல�ைக இராSவ! தர-ப�"+ அதிக அள9 என/ 

ஆ=மனதி& பதி%/ேபான சி!திரமாகி வ� 02%த/. 

இராAவ�தினர&  �லிகள	ன&  உய�ர)ற உட�க% 

மைழ� த1ணHD� ஊறி(ேபாI ஆ$கா$< வ�ைற�&' 

கிட7தன. 

மைழய�& கைர%/ கைர%/ சிவ-5� �2தி த1ண 3ேரா4 

கல%/ ஓ0�ெகா102%த/. 

ச<: ேநர!தி<� >�5 வைர த3ரா- பைகEண(�சிேயா4 

எதி2+ 5தி2மாக நி�: ேபா8 டவ(க# நில!தி& 

சடல�களாக சிதறி�கிட%த கா சி ஒ2 தாய�� ம0ய�& 

உற�க!தி& 5ர14 கிட��+ �ழ%ைதகைளேய 

நிைன9ப4!திய/. 
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எ&லா ேவ:பா4க?+, >ர1பா4க?+, பைகைமக?+ 

அ(!தமிழ%/ ேபா�+ இட>+ ேபா(�கள+தா� எ�பைத 

>Bைமயாக உணர�H0ய அறி9 உ1ைமயாகேவ 

அ-ேபா/ என�கி2�கவ�&ைல. 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாளரான தமி=�ெச&வ�, தளபதி 

ெசா(ண+ உ பட ஆய�ர!தி<�+ ேம<ப ட ேபாராள�க# 

காயமைட%தி2%தன(. 

M�: நா கள�� ப�� எம/ அண�க# Pநக8ய�லி2%/ 

ப��வா�கிய�2%தன. இ%த! தா��தலி& ப�� ெப<ற 

அைன!/- ேபாராள�க?��+ ஒ2 வார+ வ�4>ைற 

தர-ப 02%த/. 

இய�க!தி& இைண%தத� ப��5 >த�>தலாக நா� 

வ 3 0<� வ�4>ைறய�& ெச�றி2%ேத�. ச8யாக M�: 

வ2ட�கள�& �4+ப!தி& பல மா<ற�க# 

உ2வாகிய�2%தா"+ என/ �4+ப!தின( எ�ைன 

அரவைண!/ அ�5 மைழ ெபாழி%தா(க#. 
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வ�4>ைற >0%/ மF14+ >கா>��! தி2+ப�யேபா/ 

எவ2ேம எ�7ட� ேபசா/ க1ண 32ட� வ�லகி� 

ெச�றன(. 

மF14+ உற9கைள- ப�8%/ ெச&வ/ /�பமாக இ2%த 

ேபாதி"+, உய�ைர� ெகா4!த ேதாழிய8� நிைன9க# 

எ�ைன மF14+ ேபாரா ட- பாைத�ேக இB!/� 

ெச�றன. 

ெகா��வ�& ப�திய�& மா!ைதயாவா& 

அைம�க-ப 02%த ம�க# >�னண���8ய ‘லி�க+’ 

>கா+ அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வன�� 

அரசிய&/ைற� ெசயலகமாக மா<ற-ப 02%த/. 

அத� வளாக!திேலேய இ�ெனா2 ப�திய�& அரசிய& 

க&^8E+ அைம�க-ப ட/. ஆ1, ெப1 

ேபாராள�க?�கான தன�!தன� வ 34க?+ இ2%தன. 

அத� ,<:வ டார!தி& யா=-பாண ப&கைல� கழக>+ 

அைம%தி2%த காரண!தா&, ைகலாசபதி கைலயர�கி& 
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நிகB+ பல ெப:மதியான க&வ�சா(- ெபா/ நிக=9கள�& 

கல%/ெகா#?+ ச%த(-ப�க# கிைட!தன. 

1993இ� ந4-ப�திய�& அ�� நைடெப<ற இதழிய& 

பய�<சி- ப டைறய�"+ கல%/ ெகா14 ஊடக!/ைற 

ப<றிய பல ெப:மதியான வ�டய�கைள� க<:�ெகா#ள 

>0%த/. 

இய�க!தி� >�கியTத(களா"+ இய�க!தா& ஏ<பா4 

ெச*ய-ப ட ேபராசி8ய(களா"+ பல 5திய வ�டய�க# 

க&வ�� �B- ேபாராள�க?��� க<ப��க-ப டன. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� வரலா:, உலக 

வ�4தைல- ேபாரா ட�கள�� வரலா:க#, சMகவ�ய&, 

ெபா/ அறி9 ேபா�ற பல வ ஆசி8ய(களா& 

க<ப��க-ப டா"+ எ/9ேம ெதாட(�சியாக 

அைமயவ�&ைல. 

ஏெனன�& இய�க!தி� பர-5ைர- பண�கள�& க&வ�� �B- 

ேபாராள�க# சிற-5 அண�களாக- பய�ப4!த-ப டன(. 
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ஆகேவ அ0�க0 வ�-5க# �ழ+ப�வ�4+. 1994 5லிக# 

இய�க+ யா= மாவ ட!தி& ெப8ய அள9 பர-5ைர 

நடவ0�ைககைள ேம<ெகா102%த/. 

 

_நகD சம� ம'க% ம�திய�� �லிகைள( ப)றிய ெப�  

எதி�பா�(�கைள ஏ)ப2�திய��7த&. அேதேவைள 

மா�ைதயாEட
 சதிய�� ஈ2ப+டா�க% எ
ற 

<)ற:சா+6� பல திறைமயான C�த ேபாராள	க% 

ைக& ெசIய(ப+டன�. 

அரசிய& ப�8வ�"+ அேனகமான ெபா:-5  மா<ற�க# 

இட+ெப<றன. இ-ப0யான ச%த(-ப!தி& இ2பாைல 

அரசிய& க&^8ய�& இய�க!தி� இைடநிைல- 

ெபா:-பாள(க?��+, M!த ெபா:-பாள(க# ம<:+ 
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தளபதிக?��மான ஒ2 H ட+ இய�க!தி� 

5லனா*9!/ைறய�னரா& ஏ<பா4 ெச*ய-ப 02%த/. 

அ�H ட!தி& க&வ�� �B- ேபாராள�க?+ 

ப��ெப<றி2%ேதா+. ைகய�& வ�ல�� ேபாட-ப 02%த 

நிைலய�& வ8ைசயாக- பல( ேமைடய�& இ2!தி 

ைவ�க-ப 02%தன(. 

என�� அவ(கள�& ஒ2வைர! தவ�ர ேவெறா2வைரE+ 

ெத8%தி2�கவ�&ைல. நா� சி: வ�-5 ப0!த கால!தி&, 

எம/ ஊ8& சார!ேதா4 ைச�கிள�& உலவ�! தி8%த 

,சீல� அ1ணா எ�: அைழ�க-ப4+ ேபாராள�ைய 

ம 4ேம என��! ெத8%தி2%த/. சிவ%த நிற>+ உய(%த 

ேதா<ற>+ ெகா1டவ(. 

இவ(தா� Pநக8 சம8& 5லிக# ைக-ப<றிய E!த 

டா�கிைய எJவ�த >� அ7பவ>+ இ�றி! 

திறைமEட� ெச"!தி�ெகா14 வ%தவ( என- 

ேபாராள�க# ம ட!தி& ேபசி�ெகா1டைத� 

ேக#வ�-ப 02%ேத�. 
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அவ( மிக9+ திறைமயான ஒ2 ேபாராள�ெயன 

அைனவரா"+ அறிய-ப 02%தவ(. அவ( அ-ப0யான ஒ2 

தவைற� ெச*தி2-பாெர�பைத எ�னா& ந+ப 

>0யாமலி2%த/. 

அ%த� H ட!தி& 5லனா*9- ப�8ைவ� ேச(%த ஒ2 

ெபா:-பாள( அவ(க# மFதான �<ற அறி�ைகைய 

வாசி�க! ெதாட�கினா(. 

 

இய�க!தி� ப�ரதி! தைலவ( நிைலய�& இ2%த 

இ%தியாவ�� உள9 அைம-பான ‘ேறா’ வ�� >கவராக 
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மாறி, இய�க!தி� தைலவ2�� எதிராக� 

ெசய<ப டதாக9+, அ%த நடவ0�ைக�� இவ(க# /ைண 

ேபானதாக9+ Hற-ப ட/. 

அதாவ/ இ7தியாவ�
 சிைறய�லி�7& த(ப� வ7தவரான 

கி�ப
 எ
பவைர ‘ேறா’ தன& தி+ட�தி)<( 

பய
ப2�தியதாகE  அவ( இ%திய� சிைறய�லி2%/ த-ப� 

வ%ததாக� Hறினா"+ உ1ைமயாகேவ அவ( ‘ெறா’ 

அைம-ப�னா& தைலவைர அழி��+ சதி! தி ட!தி<காக 

அ7-ப�ைவ�க-ப ட ஒ2வேர என9+ மF14+ 

இய�க!/ட� இைண%/ ெசய<ப4வத� ஊடாக 

இய�க!தி� ந+ப��ைகைய- ெப<: அத� Mல+ தன/ 

தி ட!ைத அவ( நிைறேவ<றி�ெகா#ள இ2%தா( என9+ 

Hற-ப ட/. 

தைலவ8� உணவ�& நI, வாகன!தி& ெவ0�14 

ெபா2!தியைம எ�ற சதிகள�& மா!ைதயாவ�� 

O14தலினா& இவ(க# ஈ4ப டா(க# என9+ 

Hற-ப ட/. 
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ஆைனய�ற9 ேபா8& உய�( ந3!த மாவ 3ர(கைள நிைன9 

H2>கமாக� ெகா0காம!தி& அைம�க-ப ட 

நிைனவாலய!ைத! திற%/ ைவ-பத<காக! தைலவ( 

வ2ைக த2+ேபா/, அவைர அ�ேக ெகா&வத<கான 

தி ட+ வ��க-ப 02%ததாக9+, அத<காக ஆEத�க?+ 

தயா( நிைலய�& ைவ�க-ப 02%ததாக9+, ஆனா& 

திXெரன அ%த நிக=9��! தைலவ( சMகமள��காத 

காரண!தா& அ!தி ட+ ெசய<ப4!த-படவ�&ைல என9+ 

Hற-ப ட/. 

ெகா0காம+ நிைனவாலய+ திற-5 வ�ழா9�� ‘அ1ைண 

வர(ேபாறா�’ என- ேபாராள�க# ம ட!தி& �Oகலமாக- 

ேபசி�ெகா#ள-ப ட/+, எ�ன காரண!தாேலா இ:தி� 

கண!தி& ெபா ட+மா� வ%/ திற%/ ைவ!த/+ என/ 

நிைன9�� வ%த/. 

அ%த� காலக ட!தி& மா!ைதயா ம 4ேம தன/ 

ப�Tட"ட� தைலவ2�� >�பாக� ெச&ல� H0யதான 

அதிகார!ைத� ெகா102%தா(. 
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எனேவ எதி(பாராதெவா2 த2ண!தி& மா!ைதயா தன/ 

ைக!/-பா�கியா& தைலவைர� , 4�ெகா&"வா( 

என9+, ஆ!திர><ற கி2ப� உடன0யாகேவ 

மா!ைதயாைவ� , 4� ெகா&"வா( என9+, தைலவ( 

ேமலி2%த ப�தி வ�,வாச!தா& /ேராகியான 

மா!ைதயாைவ� கி2ப� அழி!ததாக ந+5+ ேபாராள�க# 

கி2பைனேய தைலவராக ஏ<:�ெகா14 அவ8� கீ= 

ெசய<ப4வத<� >�வ2வா(க# எ�ப/தா� ‘ேறா’வ�� 

உ1ைமயான தி ட+ என9+ Hற-ப ட/. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!ைத ‘ேறா’வ�� 

ைக-ெபா+ைமயா��வத<�- ேபாட-ப ட தி ட+ 

>றிய0�க-ப 4வ� டதாக அ%த� H ட!தி& 

ெத8வ��க-ப ட/. இய�க!தி& ேபாராள�க?�� 

இ:�கமான க 4-பா4க# இ2%தன. 

பண ேமாச0 ெச*த&, பாலிய& �<ற�கைள இைழ!த& 

இ-ப0யான தவ:க?�� அதி உ�ச�க ட த1டைனயாக 

மரண த1டைனேய வழ�க-ப ட/. 
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ஆனா& இய�க!தி� ப�ரதி! தைலவராக இ2%த 

மா!ைதயா தன/ ெபா:-ப�� கீழி2%த ேபாராள�க# 

இ!தைகய தவ:கள�& ஈ4ப4+ேபா/ த1டைன எ/9+ 

வழ�காத அேதேவைள, உ�கள/ தவ:கைள! 

தைலவ2��! ெத8ய-ப4!தினா& எ�ன த1டைன 

கிைட��ெம�: ெத8E+தாேன, நா� உ�கைள- 

பா/கா�கிேற�; 

ந3�க# என�� ஒ!/ைழ-5! தா2�க# எ�ற 

நிப%தைனய�� அ0-பைடய�& அவ(கைள! தன/ 

ைகயா களாக- பய�ப4!தியதாக9+ Hற-ப ட/. 

அ7த' �+ட�தி� ைகதிகளாக' ைகவ�ல$கிட( 

ப+6�7தவ�க% ஒWெவா�வராக எB7& நி
� தா  

ெசIத <)ற: ெசய�கைள� தாேம ஒ(�'ெகா1டன�. 

அ%த� H ட!தி& H0ய�2%த ேபாராள�க# அைனவ2+ 

அைசயா/ சிைலேபால அம(%தி2%தன(. எ�ைன- 

ெபா:!த அளவ�& இல சிய!தா& ஒ�றிைண%த உண(9 

Zதியான �4+பமாகேவ இய�க!ைத� க2திய�2%ேத�. 
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ஆனா& இ-ப0யான வ�டய�கைள அறி%த ேபா/ 

M�,�Hட வ�ட>0யாத அள9��- பய>+ கல�க>+ 

ஏ<ப ட/. 

எ�ைன- ேபாலேவ பல ேபாராள�க?+ உைற%/ 

ேபாய�2%தைத எ�னா& உணர >0%த/. தம/ உண(�சி 

கைள! தா�கி�ெகா#ள >0யாத சில ேபாராள�க# இரகசிய 

மாக அB/ெகா102%தா(க#, ேவ: சில( எB%/ நி�: 

�<ற+ சா ட-ப 02%தவ(கைள ேநா�கி ஆ�ேராசமாக 

ஏச! ெதாட�கினா(க#. 

அ�ைறய காலக ட!தி& இய�க- ேபாராள�கைள மி�%த 

மன- பாதி-பைடய� ெச*த நிக=வாக அ/ 

அைம%தி2%த/. 

ெபா/ம�க# ம!திய�"+ மா!ைதயா வ�வகார+ 

பய�கரமான உண(வைலகைள ஏ<ப4!திய�2%த/. 

ஏெனன�& அவ( ம�க# ம!திய�& மி�%த ெச&வா�� 

ெப<றவராக9+, இய�க!தி� மிக ெந2�க0யான 
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காலக ட�கள�& அத� வள(�சி�காக மிக� க0னமாக 

உைழ!தவராக9+ அறிய-ப 02%தா(. 

அரசிய&/ைறய�னரா& நடா!த-ப4+ சமகால அரசிய& 

க2!தர��கள�& மா!ைதயா ெதாட(பான ப�ர�சைன ப<றி- 

பல ேக#வ�க# ம�களா& எB-ப-ப டன. பல இட�கள�& 

‘மா!ைதயா எ�ேக?’ என� ேக 4 ம�க# ேகாப!/ட� 

வாதி டா(க#. 

தைலவ2�ெகதிரான சதி நடவ0�ைகெயா�றி� 

ச%ேதக!தி� அ0-பைடய�& அவ( ைக/ ெச*ய-ப 4 

வ�சாரைண நைடெப:வதாக ம�க?��� H:+ப0 எம�� 

வ�ள�க+ தர-ப 02%த/. 
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மயான�தி� அ2'கி ைவ'க(ப+6�7த ப�ேரத( 

ெப+6க% : தம& ப�%ைளகைள ஒWெவா� ெப+6யாக 

ஓ6ேயா6� ேத6 அBத தாIமா�க%! 

 

1992-93 கால- ப�திகள�& நா� கல%/ெகா1ட 

H ட�கள�& 5லிக# இய�க!திட+ ம�க# பல ேக#வ�� 

கைணகைள! ெதா4-பா(க#. 

“ஏ� வடப�திய�லி2%/ >Tலி+ ம�க# 

ெவள�ேய<ற-ப டா(க#?”, “ஏ� ஏைனய இய�க- 

ேபாராள�க# 5லிகளா& அழி�க-ப டா(க#?” ேபா�ற 

ேக#வ�களா& இளநிைல- ேபாராள�களா* இ2%த நா�க# 

திணறி-ேபான ச%த(-ப�க# அேநகமி2%தன. 
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உ1ைமய�& அ%த� ேக#வ�க?�கான வ�ள�க+ 

அ-ேபாெத&லா+ எ�க?�ேக ச8வர! 

ெத8%தி2�கவ�&ைல. அரசிய& நிக=9கைள! 

ெதாட(�சியாக அவதான�!/ வ2பவ(களாக9+, வ�4தைல- 

ேபாரா ட!தி� >B�,ைமையE+ தா�கி 

நி<பவ(களாக9+ ம�க# இ2%தன(. 

அவ(க?�காக- ேபாரா4கி�ற நா�க# ம�க?�� 

வ�,வாசமானவ(களாக இ2�க ேவ14+. அவ(கள�� 

மன�கள�& தி2-திேய<ப4+ வைகய�& எம/ 

ெசய<பா4க# அைமயேவ14+ எ�ற மன-பா�� பல 

ேபாராள�கள�ட+ இ2%த/ உ1ைம. 

ஆனா& இய�க!தி� சில ெசய<பா4க# ம�க?��- 

ப�ர�சைனகைள ஏ<ப4!/+ேபா/ ேபாரா ட� கால!தி& 

இைவ தவ�(�க >0யாத ச%த(-ப�க#, அ(-பண�-5க# 

எ�ற வைகய�&தா� பா(�க-ப டன. 

ஏைனய இய�க�க# வ�4தைல- 5லிகளா& அழி�க-ப ட 

வ�டய+ ெதாட(ப�& 5லிக# இய�க!தி� ேபாராள�க?�� 
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எ%த� கால!தி"+ ச8யான வ�ள�க+ 

ெகா4�க-ப டதி&ைல. 

மாறாக, மா<: இய�க�கள�� 5லிக# இய�க!தா& அைவ 

தைட ெச*ய-ப டதான க2!/2வா�கேம இய�க!தி<�# 

வள(�க-ப 02%த/. 

5திய ேபாராள�கைள- பதி9 ெச*E+ ப0வ!தி& 

சேகாதர(க#, உறவ�ன(க# எவராவ/ ேவ: இய�க�கள�& 

இ2%தி2�கிறா(களா எ�ற வ�பர+ க டாயமாக- 

ெபற-ப4வ/ வழ�கமா�+. 

2000��- ப�<ப ட கால- ப�திய�& ஏைனய 

இய�க�கள�லி2%/ உய�8ழ%த �றி-ப� ட சிலைர 

வ�4தைல- 5லிகள�� மாவ 3ர( ப 0யலி& 

இைண!/�ெகா#ள-ப 02%தன(. 

என��! ெத8ய ெகா�காவ�& ப�திய�& 

இராSவ!தின2டனான ேமாதலி& உய�8ழ%த உஷா 
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எ�கிற ஈ.ப�.ஆ(.எ&.எJ. இய�க!ைத� ேச(%த ெப1 

ேபாராள� மாவ 3ர( ப 0யலி& ேச(!/�ெகா#ள-ப 02%தா(. 

அவ2ைடய ேமலதிகமான வ�பர�க#, எ%த ஆ14 அ� 

ச+பவ+ நைடெப<ற/ ஆகிய வ�பர�க# என��! 

ெத8யா/. 

2002 சமாதான நடவ0�ைகக?�கான >�ென4-5கள�& 

>Tலி+ ம�கள�� அரசிய& தைலவ(க?ட� 5லிக# 

நட!திய ேப�, வா(!ைதக?+ உட�பா4க?+, அத� 

ப��னரான கால!தி& >Tலி+ ம�க# த!தம/ ெசா%த 

வா=வ�ட�க?��! தி2+ப�ய ச+பவ�க?+ 

இட+ெப<றன. 

ம�னா( மாவ ட!தி& 5லிகள�� க 4-பா 4- 

ப�ரேதசமாக இ2%த >ழ�காவ�& நா�சி��டா ம<:+ 

>&ைல! த39 மாவ ட!தி� >#ள�யவைளய�& 

ந3ராவ�-ப� 0, யா=-பாண+ ஐ%/ ச%தி ஆகிய 

ப�ரேதச�கள�& >Tலி+ ம�கைள� ச%தி��+ 

ச%த(-ப�க# என��+ கிைட!தன. 
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கடைல ந+ப�E+, நில!ைத ந+ப�E+ வா=%தவ(களான 

மிக9+ சராச8யான வா=�ைக! தர!ைத� ெகா102%த 

அ%த ம�கைள� ச%தி!தேபா/ எ� மனதி& மி�%த 

�<ற9ண(�சி ஏ<ப ட/. 

அட��>ைற�� எதிராக- ேபாரா4வதாக� Hறி�ெகா1ட 

எம/ இய�க+, இ%த அ-பாவ� ம�கள�� வா=98ைமைய 

அட��>ைற��#ளா�கிய நியாய!ைத என/ இதய!தா& 

ஏ<:�ெகா#ள >0யாமலி2%த/. 
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1994 இ:தி- ப�திய�& மிக- ெப8ய அளவ�& இய�க!தி� 

பைடயண�க# ஒ�றிைண�க-ப 4- பா8ய வலி%த 

தா��த& ஒ�றி<கான பய�<சிக# வழ�க-ப டன. 

யா=-பாண மாவ ட!தி� ப&ேவ: இட�கள�& 

அண�க?�கான பய�<சிக# நட%தன. 

அரசிய&/ைறய�லி2%/+ ேபாராள�க# 

அ7-ப-ப 02%ேதா+. மகள�(- பைடயண��கான பய�<சி 

அ8யாைல மண�ய%ேதா ட!தி& இட+ெப<ற/. 

கட& Mலமாக- பட�கள�& �றி-ப� ட Oர+வைர நக(%/ 

அத�ப�� கB!தள9 ந32��# இற�கி நட%/ெச�: 

தா��த& நட!தேவ14ெமன வ�ள�கமள��க-ப 02%த/. 

காயமைட%தவ(கைளE+ கட& வழியாகேவ ெகா14 

வரேவ14+ எ�கிற நிைலைமய�& அ/ெவா2 சவா& 

நிைற%த தா��தலாகேவ இ2��ெமன� Hற-ப 02%த/. 
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ம1ைட!த39 இராSவ தள!தி� மFதான தா��த"��8ய 

இ:தி�க ட நடவ0�ைகக# அைன!/+ >0%/வ� ட 

நிைலய�&, எம/ அண�கைள அண�க# 

தயாரா�க-ப 02%தன. 

திXெரன வ%த ஒ2 ெச*திய�& அ!தா��த& 

ைகவ�ட-ப 02-பதாக� Hறி, எ+ைம! த��மிட�க?�� 

அ7-ப�வ� டன(. 

அ%த! தா��த& ைகவ�ட-ப டத<கான ச8யான காரண+ 

எம��! ெத8ய-ப4!த-படவ�&ைல. ஆனா& ேவ9! 

தர9க# இராSவ!தின2��� கசி%/வ� டன எ�பைத 

அறிய >0%த/. 
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மF14+ எம/ அண� அரசிய&/ைற�� அ7-ப-ப ட/. 

இத�ப��ன( 1995 ஆர+ப!தி& மணலா<:- ப�திய�& 

ெகா�கிளா*, ெகா��!ெதா4வா*, க2நா 4�ேகண�, 

ெடால(பா+, ெக�பா+ ஆகிய ஐ%/ இராSவ தள�கள�� 

மF/ ஒேர ேநர!தி& பா8ய தா��த& ஒ�: 

ேம<ெகா#ள-ப ட/. 

இ%த நடவ0�ைக��! தைலவ8� ெந2�கமான ேநர0� 

க1காண�-5ட� வள(�க-ப ட சி:!ைத- பைடயண�கேள 

ெப8ய அளவ�& ஈ4ப4!த-ப டன. 

அவ(கைள இய�க!தி� ஏைனய உ:-ப�ன(க#Hட- பா(�க 

>0யா/. அவ(க?�� >த& ஐ%/ வ2ட�க?�� 

வ�4>ைற கிைடயா/. 
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வ2ட� கண�கி& ெதாட(%/ க0னமான பய�<சிக?+ 

இராSவ! ெதாழி& V ப�க?+ க<ப��க-ப டன. அ%த 

அண�ய�� ெப1 உ:-ப�ன(க# தம/ H%தைல� 

க ைடயாக ெவ 0�ெகா#வேத வழ�கமாய�2%த/. 

அவ(க?��� கரா!ேத, ம&E!த+, �!/�ச1ைட என- 

பல த<கா-5� கைலக?+ பய�<ற-ப 02%தன. 

என/ த�ைகE+ இ%த அண�ய�ேலேய ெசய<ப 4� 

ெகா102%தா#. 
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இய�க+ எதி(பா(!த வைகய�& அ%த! தா��த& தி ட+ 

ெவ<றி ெபறவ�&ைல. மாறாக இய�க!தி<�- பா8ய 

இழ-5�கைள ஏ<ப4!திய�2%த/. 

தைலவ8� கன9- பைடயண�யான சி��ைத( 

பைடயண� ெப2+ அழிைவ� ச%தி!தி2%த/. இ2G:��+ 

ேம<ப ட ஆ1, ெப1 ேபாராள�க# உய�8ழ%தி2%தன(. 

சி��ைத( பைடயண�ைய: ேச�7த [)�'<  ேம)ப+ட 

ெப1 ேபாராள	க% உய�Dழ7த நிைலய�� 

சிைத'க(ப+6�7த அவ�கள	
 சடல$க% இல$ைக 

அரசா� ஐ.சி.ஆ�.சி. Cலமாக( �லிகள	ட  

வழ$க(ப+டன. 

அ-ேபா/ நா� வடமரா சி ப�திய�& பண� ெச*/ 

ெகா102%ேத�. சி:!ைத- பைடயண� ஈ4ப ட பா8ய 

தா��த& நடவ0�ைக ேதா&வ�யைட%ததாக9+, அதிக 

அள9 ெப1 ேபாராள�க# உய�8ழ%/வ� டதாக9+ 

எ�க?��! தகவ& கிைட!தி2%த/. 
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என/ த�ைகE+ இ%நடவ0�ைகய�& கல%/ெகா1டாளா 

இ&ைலயா எ�ப/ ப<றி என��! ெத8யாத நிைலய�& 

மன/ தவ�!/�ெகா102%தா"+ அைமதியாக என/ 

ேவைலகள�& M=கிய�2%ேத�. 

உய�8ழ%தவ(கள�� வ 34க?�� அறிவ�!த& ெகா4��+ப0 

ெபய(- ப 0ய&க# வடமரா சி ேகா ட!தி<�+ 

அ7-ப-ப 02%த/. நிைன��+ேபாேத தைல,<றி 

மய�கிவ�B+ ேவைளயாக அ/ இ2%த/. 

ஐ%/ வ2ட�களாக� தவ�!/�ெகா102��+ 

ெப<ேறா(கள�ட+, அ%த- ப�#ைளகள�� மரண 

அறிவ�!த&கைள எ-ப0� ெகா14 ேபா*� ேச(�க 

>0E+? அ%த� ச%த(-ப!தி& என/ அ+மாைவ நிைன!/- 

பா(!ேத�. 

என/ த�ைகைய அவ( நா�� வ2ட!தி<� ேம& 

காணா/ இ2��+ நிைலய�& இ-ப0 ஒ2 ெச*தி 

அவ2��� ெசா&ல-ப டா&, எJவள9 வலிEட� 
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அBைகE+ ஆேவச>+ ெகா14 /0-பா(? எ�ன 

ெச*வ/? 

இய�க!தி� க டைளைய� சிரேம< ெகா14 

அவ(க?ைடய >கவ8கைள� க14ப�0!/, பய%/ 

ந4�கியப0 ெச�: ெச*திகைள அறிவ�!தேபா/, ெப2+ 

ப�ரளயேம ெவ0!ெதB+ப�ய/. 

ஒ2 சில ெப<ேறா( எ+ைம� க 0யைண!/ அB/ 

5ல+ப�னா(க#. ேவ: சில( எம�� அ0!/+, Oசண 

வா(!ைதகளா& தி 0E+ தம/ ேவதைனைய� 

ெகா 0னா(க#. 

அவ(க?ட� ேச(%/ க1ண 3( வ�4வைத! தவ�ர எ�களா& 

எ/9ேம ெச*ய >0யவ�&ைல. ஐ+பதி<�+ ேம<ப ட 

உட&க# வடமரா சிய�& இ:தி� கி8ையக?�காக 

அ7-ப-ப 02%தன. 

அைவ ேநர0யாக மயான!தி<ேக ெகா14 ெச&ல-ப டன. 

ெப<ேறா8ட+ ைகயள��க� H0ய அள9�� அைடயாள+ 
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ெத8ய� H0யதாகேவா ந&ல நிைலைமய�ேலா அைவ 

இ2�கவ�&ைல. 

 

வDைசயாக மயான�தி� அ2'கி ைவ'க(ப+6�7த 

ப�ேரத( ெப+6கள	� தம& ப�%ைளகள	
 ெப+6 எ&வாக 

இ�'<  எ
பைத'�ட அறிய ?6யாத நிைலய�� 

ஒWெவா� ெப+6யாக ஓ6ேயா6� ேத6 அBத 

தாIமாD
 க1ணH�  கதற9  எ
 காதி� இ(ேபா&  

ஒலி'கிற&. 

அேத ஆ14 ><ப�திய�& இல�ைக 

இராSவ!தினரா& ‘?
ேனறி( பாIத�’ எ�ெறா2 
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இராSவ நடவ0�ைக வலிகாம+ கிழ��- ப�திய�& 

ச10லிபா* ஊடாக ேம<ெகா#ள-ப ட/. 

அதைன வழிமறி!/- 5லிக# ஒ2 அதிர0யான 

நடவ0�ைகைய ேம<ெகா102%தன(. அ-ேபா/ வா� 

பைடய�னரா& ேம<ெகா#ள-ப ட தா��தலி& நவாலி 

ேதவாலய+ தா�க-ப ட/. அ��! தIசமைட%தி2%த 

ெபா/ம�க# பல( ெகா&ல-ப டன(. 

 

அ$<: சி
னM சி�வ�க% இர�த ெவ%ள�தி� கிட7& 

&6�த கா+சிக% இன	 ஒ�ேபா&  எம& ேதச�தி� 
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ம+2ம�ல, உலக�தி
 எ7த Cைலய�9 �ட 

நிகழ'�டா&. 

அ%த� காலக ட!தி& இைளஞ(, Eவதிக# அதிகளவ�& 

5லிக# இய�க!/ட� இைண%/ ெகா1டன(. இய�க!தி� 

பய�<சி- பாசைறக# நிர+ப� வழி%தன. பல 5திய மகள�( 

அண�க# கட&, தைர! தா��த& பய�<சிய�& ஈ4ப டன. 

இல�ைக இராSவ+ யா=-பாண மாவ ட!ைத 

>Bைமயாக� ைக-ப<:+ ‘Dவ�ெர:’ 

(VDய'கதி�)இராSவ நடவ0�ைகைய 1995 ஒ�ேடாப( 

ந4-ப�திய�& ஆர+ப�!தி2%தன(. 
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பலாலி இராSவ H 4-பைட! தைலைமயக!ைத- 

ப��னண�யாக� ெகா14 இல�ைக- பைடய�னரா& இ%த- 

பைட நக(!த& நடவ0�ைக ேம<ெகா#ள-ப 02%த/. 

ஆர+ப!தி& 5லிகள�� யா=-பாண மாவ ட! 

தா��தலண�க# >றிய0-5 நடவ0�ைககைள 

ேம<ெகா1டன(. தினச8 பைடய�ன8� தா��த&க# 

வ�Tத8�க-ப டன. 
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ஆர+ப!தி& ப0-ப0யாக >�ேனறிய இராSவ!தின2ட� 

வ�4தைல- 5லிக# தம/ >B பல!ைதE+ 

ஒ2�கிைண!/- ேபாரா0னா(க#. 

நாளா%த+ ேபாராள�கள�� இழ-5 அதிக8!/� ெச�ற/. 

ம�க# ம!திய�& ேவைல! தி ட�கள�& ஈ4ப 02%த நா+ 

கள!தி& உய�8ழ��+ ேபாராள�கள�� வ 3ர மரண 

நிக=9கைள நட!தி� ெகா102%ேதா+. 

இராAவ�தின� வடமரா+சிைய' ைக(ப)றி 

வலிகாம�ைத ?Bைமயாக' ைக(ப)�  

நடவ6'ைகைய ?2'கியேபா& வ�2தைல( �லிகள	
 

தைலவ�, எவ�  எதி�பா��திராத அதிர6 ?6ெவா
ைற 

எ2�தா�. 

வலிகாம!திலி2%/ அைன!/ ம�க?+ உடன0யாக 

ெவள�ேயற ேவ14+ எ�ற >09 ம�க?�� 

ஒலிெப2�கிக# Mல+ அவசர அவசரமாக 

அறிவ��க-ப ட/. 
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வ�2+ப�ேயா வ�2+பாமேலா ம�க# அ%த அறிவ�!த"��� 

ெசவ�சா*!/, ைகய�& எ4!த ெபா2 க?ட� நாவ<�ழி 

பால+ ேநா�கி நகர! ெதாட�கினா(க#. 

வ 34வாச&க#, ெசா!/� ,க�க#, ேதா ட�க#, ெச&ல- 

ப�ராண�க# என அ!தைனையE+ ப�8%/ �றி�க-ப ட சில 

மண�! தியால�கள�& ஐ%/ இல ச+ ம�க# நாவ<�ழி 

பால+ கட%த நிக=ைவ எ-ப0- பதி9 ெச*தா"+ 

58யைவ�க >0யாத மாெப2+ மன�த அவல+ எ�ேற 

Hற ேவ14+. 

நா7+ ேவ: பல ேபாராள�க?+ அ%த ம�க?�� 

எ+மாலான உதவ�கைள� ெச*தப0 ெத�மரா சி- 

ப�திய�& நி�றி2%ேதா+. 

இராSவ!தி<�+ 5லிக?��மான தா��த&கள�& ம�க# 

அக-ப 4 உய�8ழ%/வ�ட� Hடா/ எ�ற ேநா�க!/ட� 

இ-ப0ெயா2 >09 எ4�க-ப டதாக இய�க+ வ�ள�க+ 

Hறிய/. 
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ஆனா"+ அத<காக அ%த ம�க# ப டபா4+ ெகா4!த 

வ�ைலE+ ெகாIச நIசம&ல. ெத�மரா சி ப�ரேதச+ 

ம�களா& நிைற%/ ேபாய�2%த/. 

அ�கி2%த பாடசாைலக#, ேகாய�&க#, வ 34க# நிைற%/ 

ேதா ட ெவள�க?+ ஒB�ைகக?+ வ 3திக?+Hட 

நிைற%தி2%தன. இைடவ�டாம& மைழ 

ெபாழி%/ெகா102%த/. 

�லிக% இய'க�தி
 அறிவ��தைல ஏ)�'ெகா12 

ம'க% யா@(பாண  வ�+2 ெவள	ேயறியைத( �லிக% 

தம'கான ஒ� அரசிய� ெவ)றியாகேவ பா��தன�. 

ஐ.நா. உ#ள� ட பல ச(வேதச அைம-5க# ேநர0யாகேவ 

5லிக?�� ஊடாக ம�க?�கான உதவ�கைள 

ேம<ெகா#?+ வைகய�& ஒ2 ச(வேதச அ�கீகார!ைத- 

ெப<:�ெகா#?+ நிக=வாக அ/ க2த-ப ட/. 

5லிகள�� தைலைம��- ப��னா&தா� தமி= ம�க# அண� 

திர14#ளா(க# எ�ற ெச*திைய உலக!/��� கா 4+ 

ஒ2 ச+பவமாக இதைன இய�க+ ெவள�-ப4!திய/. 
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இல�ைக இராSவ+ யா=-பாண மாவ ட!ைத 

>Bைமயாக� ைக-ப<றிய�2%தா"+ ம�கள�&லாத 

ப�ரேதச!ைத� ைக-ப<றிய/ அவ(க?ைடய அரசிய& 

ேதா&வ� எ�ப/ட�, க டட�க# நிைற%த ம�கள�&லாத 

யா=-பாண!ைத ந31ட நா க# இராSவ!தா& 

த�கைவ!/�ெகா#ள >0யாத நிைலய�& தாமாகேவ 

ப��வா�க ேவ10ேய<ப4+ என9+ 5லிகளா& 

க2த-ப ட/. 

யாழ-பாண+ இழ�க-ப ட ச%த(-ப!தி& இய�க!தி� 

>�கிய! தள�க?+, ஆவண�க?+ கிளாலி கடேல8 

Mல+ வ�ன��� நக(!த-ப டன. 

ம�கைளE+ வ�ன���� ெச&"மா: Hற-ப ட/. அதிக 

அள9 ம�க# வ�ன� ேநா�கி நகர! ெதாட�கினா(க#. 

சில( ெத�மரா சிய�ேலேய த�கிய�2%தன(. 

அ%த� ச%த(-ப!தி& அதிகள9 இைளஞ(, Eவதிக# 

ப&கைல�கழக மாணவ(க# இய�க!தி& இைண%/ 

ெகா1டா(க#. இரகசியமான இராSவ நக(ெவா�ைற 
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ேம<ெகா14 ெத�மரா சிய�� கனக+5ள�ய0� ச%திைய 

இராSவ!தின( ைக-ப<றினா(க#. 

இதைன! ெதாட(%/ ெத�மரா சி >BவைதE+ 

இராSவ!தின( ைக-ப<றினா(க#. இராSவ!தின8� 

வா� தா��த&கைளE+ ெபா2 ப4!தா/ கிளாலி கடேல8 

வழியாக- ெப2மள9 ம�க# வ�ன��� நக(%தா(க#. 

அ/வைர வ�ன�ேய ெத8யாத ம�க?+ ஏேதாெவா2 

ந+ப��ைகய�& வ�ன��� இட+ ெபய(%தா(க#. இ�ெனா2 

ெதா�தி ம�க# மF14+ தம/ ெசா%த இட�க?�ேக 

தி2+5வத<�! த3(மான�!/! ெத�மரா சிய�ேலேய 

த�கிய�2%தா(க#. 

அ%த ம�க# இராSவ!தின8� க 4-பா 4��# மF14+ 

ெச&வைத- 5லிக# அறேவ எ/9ேம ெச*ய >0யாத 

ைகய: நிைலய�&, அவ(கைள! த4�க >0யாம& 

இ2%தன(. 
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இ2-ப�7+, ெதாட(%/ யா=-பாண மாவ ட!தி& 

நிைலெகா#?+ இராSவ!தின2��- 5லிக# ெதா&ைல 

ெகா4��+ தா��த&கைள ேம<ெகா#ள ேவ14மாய�� 

யா=-பாண இராSவ� க 4-பா 4- ப�தி��# ம�க# 

இ2-ப/ 5லிக?�� ந�ைமயள���+ என� க2த-ப ட/. 

ெவறி:ேசா6( ேபாய��7த சாவக:ேசD: ச7திய�� நா
 

வ�&ஷா'காEட
 நட7&ெகா16�7த இ�தி நா% 

மற'க ?6யாத&. 

அ/வைர வ�ன��கான நக(9- பாைதயாக இ2%த கிளாலி 

கட<கைர தி2வ�ழா >0%த ேகாய�& வ 3திைய-ேபால 

ெவ:ைமயாய�2%த/. 

இ:தியாக நி�றி2%த பட�கள�& ஏறியம(%தப0 க1 

மைறE+ வைர��+ யா=-பாண!தி� ெத�மரா சி 

கைரகைள- பா(!/�ெகா102%ேத�. 

ஒ2 அழகான நகர!ைதE+, அ�கி2%த ம�கள�� 

வா=ைவE+ E!த+ எ-ப0� ெகா[ரமாக அழி!/� 
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சிைத!/வ� ட/ எ�பைத நிைன!/- பா(�க9+ 

>0யாமலி2%த/. 

வாைழய6 வாைழயாக வா@7& வ7த ம'கைள 

ேவேரா2  ேவர6 ம1ேணா2  ப�2$கி(ேபா+6�7த& 

ேபா�. 

 

 

அ
ர
 பாலசி$க  �லிகள	
 தி�மண' <Bவ�
 

தைலவராக பதவ� வகி�த கைத ெதD/மா? 

 

• கிளாலி ேசாதியா >காமி& ஒ�:ேச(�க-ப 4, அ�ேக 

அ!தைன ேப( >�ன�ைலய�"+ M�: ெப1 
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ேபாராள�க?�� மரண த1டைன நிைறேவ<ற-ப ட/. 

காரண+ எ�ன?? 

• இ-ப பா�கிற ஆ�க# >க!ைத தி2-ப�� ெகா#?கின+, 

அ&ல/ ஏளனமா சி8�கின+. ‘இ&க% உய�ேராட 

வ7த&'< சயைன+ைட' க6:சி�'கலா ’ என��- 

ப��னா& இ-ப�0யான �ர&க?+ ேக டன. 

• இய�க!தி& ஆ1 ெப1 ேபாராள�க?�கிைடேய காத&, 

தி2மண+ ேபா�ற உற9க?��+ அ7மதி இ2%த/. 

• வய/ வ%த ஆ1 ேபாராள�க# த+ைமவ�ட மிக9+ வய/ 

�ைற%த ெப1 ேபாராள�கைள! தி2மண+ ெச*ய 

ஆைச-ப டன( 
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ஆ/த( ேபாராள	யான ெப1A  மா)ற  காணாத 

சCக?  

“இ2ப/ வ2சமா இய�க!தில இ2%த�. எ!திைனேயா 

ச1ைடய�ல காய-ப ட�, தா��த& பைடயண�கைள 

வழிநட!த9+ /வ�� O�கி� ,ட9+தா� என��! 

ெத8E+. 

இன� வ 3 4��- ேபா* எ�ன ெச*ய-ேபாற�” “நா� 

இய�க!தி& இ2%/ சீ2ைடE+ ேபா 4�ெகா14 
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/வ�ேகாட ஊ2��#ள ேபானேபா/ எ&லா2+ எ�ைன- 

பா(!த பா(ைவய�ல ஒ2 மதி-5 இ2%த/. 

நா� த�க?�காக- ேபாராட- ேபானத<காக சன�க# 

எ�ைன! த�கட வ 3 4- ப�#ைளயாகேவ நிைன�, உற9 

ெகா1டா0னைவய#. 

இ-ப நா� ஊ2��#ள ேபாற�. சீ2ைடய�&ைல 

/வ�கி&ைல, ஏ� சாதாரணமாக உ4!/ற/�� ந&ல 

உ4-ேப இ&ைல. ஏென�டா& நா� என�ெக�: எ/9+ 

உைழ�சேதய�&ைல. 

இ-ப பா�கிற ஆ�க# >க!ைத தி2-ப�� ெகா#?கின+, 

அ&ல/ ஏளனமா சி8�கின+. ‘இ&க% உய�ேராட 

வ7த&'< சயைன+ைட' க6:சி�'கலா ’ என��- 

ப��னா& இ-ப�0யான �ர&க?+ ேக��/, இ-ப நா� ஒ2 

ெச&லா�கா,” 

“இ/ அ-ப இய�க!தி& இ2%த/. இ-ப ஆமி�காரேராட 

ேவைல ெச*E/, அ�க ேபாற/க?�� ந&ல ெபய8&ல” 
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ஏ� இJவ�தமாக இ%த- ப�திைய! ெதாட��கிேற� என 

எ�ைன நாேன ேக 4- பா(!ேத�. 

இ/தாேன இ�ைறய யதா(!தமாக இ2�கிற/? ெப1 

ேபாராள�களான நா�க# ஒ2கால!தி& வான!ைத வ�&லாக 

வைள�க� கன9 க1ேடா+. 

இ-ேபா/ எ&லா� கன9க?+ கைல%/ நிஜ!தி� 

><ற!தி& வ�B%/ கிட�கிேறா+. ஆEத- ேபாரா ட!தி& 

ெப1 ேபாராள�கள�� ப�கள�-5+ அ(-பண�-5க?+ எம/ 

சMக!தி� சராச8யான மனநிைல��+ மFறிய 

ெசய<பா4களாகேவ அைம%தி2%தன. 

எ-ப0 வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ தன�� சMகமாக! 

த�ைன- ப�ர+மா1டமாக வள(!/�ெகா14 எB%/ 

நி�றேதா அ/ ேபாலேவ ஆEத+ தா�கிய ெப1 

ேபாராள�க?+ சMக!திலி2%/ ><றி"+ ப�8�க-ப 4! 

தன�!/வமான அைம-பாக� க டைம�க-ப 02%தா(க#. 
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சMக+ ெப1 ேபாராள�கைள வ�லகி நி�: ந+ப >0யாத 

அதிசய!/ட� ேவ0�ைக- பா(!/ வ�ய%/ பாரா 0ய/. 

 

தமி= அரசிய& தைலைமகளா& >�ெமாழிய-ப ட தன� 

நா 4�கான ேபாரா ட வழி>ைறைய அதிலி2%த எ&லா 

வ�தமான வ�ம(சன�க?ட7+ தமி= ம�க# 

ஏ<:�ெகா#ள ேவ10யதாகவ�2%த/. 

ஆEத- ேபாரா ட!தினா& ஏ<ப ட 5ற�Q=நிைலய�� 

தா�க�க# ஆEத+ ஏ%திய ெப1கைளE+ அ�கீக8!/ 

ஏ<:�ெகா#?+ மன-பா�ைக சMக!தி& 

ஏ<ப4!திய�2%த/. 
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அதனா&தா� ெப1க# ேபாராட-ேபான ஆர+ப கால!தி& 

ெப1க?�ெகதிராக� சMக!திெலB%தி2%த 

வைசபாட&க# கால-ேபா�கி& அ2கி ஒ2க ட!தி& 

இ&லாமேல ேபாய�2%த/. 

இ�7ெமா2 வ�டய+ எ�னெவன�&, தமி=� சMக!ைத- 

ெபா:!தவைர அதிக+ அட��>ைறயான 

க2!/2வா�க�க?� Hடாக- ெப1க# 

வா(!ெத4�க-ப 02%தா"+, அவ?ைடய தன�-ப ட 

ஆ?ைமய�� வ 38ய+ �4+ப� க டைம-5��#ேள 

நி]ப��க-ப ேட வ%/#ள/. 

அதிக+ வ 3 4�� ெவள�ேய ேபாகாத, ப0-பறிவ�&லாத 

ெப1களாக இ2-ப�7+ �4+ப!தி& அவ(க?�கி2%த 

அதிகார>+ ேசமி-5- ெபா2ளாதார>+ அவசர 

கால�கள�& �4+ப!தி� தா��ச�தியாக- ெப1கைள- 

பல-ப4!திய�2�கிற/. 

சாதாரண மன�த2��8ய சராச8 உ8ைமக#Hட 

ம:�க-ப4+ ச%த(-ப�கள�&, உ�சமான சகி-5! 
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த�ைமேயா4 ப�ர�சைனக?��! தா��-ப�0!/ வாB+ 

வலிைமயான மன-பா�� ெப1க?��# 

வ�2!தியாவத<�+, ெப1க# மFதான அட��>ைறகேள 

காரணமாக அைம%தி2�கி�றன. 

இத7ைடய ந3 சியாகேவ இன!தி� வ�4தைல�காக 

ஆEத- ேபாராள�களாக9+ அவ(க# ேபாரா ட!தி� ெச�ற 

தட�கைளE+ கட%ேத தமி=- ெப1க# ேபாரா ட 

அரசிய"��# ப�ரேவசி!தி2%தா(க#. 

இதிலி2��+ கச-பான உ1ைம எ/ெவ�றா& ெப1கள�� 

அறி9 ம<:+ சி%தைனய�& மா<ற�கைள ஏ<ப4!/வைத 

வ�ட9+ ஆEதேம%தி- ேபாரா4வத� Mல+ சMக!தி& 

எம/ நிைலைய வ"-ப4!/வ/ ெதாட(ப�& அதிக+ 

சாதி!/வ�ட >0E+ என- ெப1களான நா�கேள எம��� 

க<ப�த+ ெச*/ ெகா1ட/தா�. 

என/ பாடசாைல�கால!தி& வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ 

தன�-ெப2+ வ�4தைல இய�கமாக- ெப2வள(�சிைய 

அைட%தி2%த/. மகள�( பைடயண�க# கள>ைனகள�& வ 3ர 
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சாதைனகைளE+ உய�( அ(-பண�-5கைளE+ நிக=!தி� 

ெகா102%தா(க#. 

நா� இய�க!தி& இைண%/ ெகா1டைம��- ெபா/வான 

ேபாரா ட Q=நிைலக# காரணமாக இ2%தா"+, ஒ2ெப1 

எ�கிற நிைலய�& என/ �4+ப!தின/+ எ�ைன� 

Q=%தி2%த சMக!தின/+ ெப1ண�ய� க2!/ நிைலைய 

உைட!/ ஒ2 5ர சி ெச*ய� H0ய ச%த(-பமாக9+ 

அைத� க2திேன�. 

நா
 இய'க�தி� இைண7த ப%ள	( ப�வ�தி� ஒ� 

ேவக?  &6(�  எ
ன	ட  இ�7தேத தவ�ர அரசிய�, 

சCக  ப)றிய எWவ�தமான �Dத9  

என'கி�'கவ��ைல எ
ேற க�&கிேற
. 

1989-92 கால- ப�திய�& ஆய�ர�கண�கி& ெப1 ேபாராள�க# 

இய�க!/ட� இைண%/ெகா1டா(க#. 

ஒேர கால- ப�திய�& தலா >%G: ெப1 

பய�<சியாள(கைள� ெகா1ட அ0-பைட ஆEத- பய�<சி 

>கா+க# இJவ�ர1டாக9+ நடா!த-ப டன. 
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யா=-பாண+ ெபாலிக10ய�& ,கி பய�<சி >கா+, 

மணலா: கா 4��# ஜ3வ�, கTேரா பய�<சி >கா+க#, 

ெத�மரா சிய�& கிளாலி ேசாதியா பய�<சி >கா+, திலகா 

பய�<சி >கா+, இதைனவ�ட 1992 இ& சி:!ைத- பைடயண�, 

கட<5லி மகள�( அண� என- ெப1 ேபாராள�கள�� பைட- 

ெப2�க+ உலகி& ேவெற��ேம இ&லாத வைகய�& 

5லிக# இய�க!தி<�# ஏ<ப 02%த/. 

ெப1க# ஆEத- பய�<சி ெப<றேபா/ அவ(களா& தம/ 

உட& வலிைமைய நி]ப��க�H0யதாக இ2%தேபாதி"+ 

அவ(க?ைடய அ0-பைட� சி%தைனகள�& எ%த அள9�� 

மா<ற+ ஏ<ப 02%த/ எ�ப/ ேக#வ���றியான/. 

�4+ப+ எ�கிற அைம-5��#ள�2%/ ெவள�ேய வ%/ 

இய�க+ எ�கிற அைம-ப�<�# 5�%/ ெகா1ட 5லி- 

ெப1க# அைனவ2ேம 5ர சிகரமான 5திய சி%தைன 

மா<ற!தி<� உ ப டா(க# என� Hறிவ�ட >0யா/. 

எ-ப0 ஒ2 க 4�ேகா-பான �4+ப- ெப1ணாக வ 3 0& 

வள(�க-ப ேடாேமா அேத ேபால� க0னமான இராSவ- 
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பய�<சிகைள- ெப<ற க 4�ேகா-பான மகள�( பைடயண�- 

ேபாராள�களாகேவ இய�க!தி"+ வள(�க-ப ேடா+. 

 

வ8�சீ2ைட அண�%/, ைகய�& ஆEத!ைத ஏ%தி நி<�+ 

ஒ2 தமி=- ெப1ண�� மனநிைல ><றி"+ 

வ�!தியாசமான/. 

எ�ைன நாேன பா/கா!/�ெகா#ள >0E+ எ�ற 

த�ன+ப��ைகE+, ப�ற%ததிலி2%ேத அ7பவ�!/ வ%த 

சMக� க 4-பா4கள�லி2%/ மF14 த�ைன!தாேன 

5திதாக! த8சி��+ ,த%திர உண(9+, கடைமக#, 

ெபா:-5க# தர-ப4+ேபா/ ,யமான >09கைள 
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எ4-பத<கான ச%த(-ப�க# 

ஏ<ப4வ/+,எ�லாவ)றி)<  ேமலான அ�(பண�(� 

உண�Eமாக ஒ� ெப1 ேபாராள	'<% ஏ)ப2  இய�� 

மா)றமான& அவள& வா@வ�� ஏ)ப2  ?'கியமான 

அ சேம. 

சீன!தி� ெசIேசைனய�"+ பலTத3ன!தி"+ 

ெத"�கானாவ�"+ இைண%/ ேபா8 ட ஆEத- ெப1க# 

பைட!த வ 3ர வரலா:கைள- ேபா�: ஈழ- ெப1களாகிய 

நா>+ பைட-ேபா+ எ�ற உண(ேவ க0னமான ஆEத- 

பய�<சிையE+ எதி(ெகா#ள எ+ைம! O10ய/. 

என�7+, இ!தைகய உண(9க# த<காலிக அ7பவ�களாக 

இ&லாம& ஒ2 ப15 மா<றமாக உ2ெவ4-பத<�8ய 

வழிவைகக# இய�க!தி<�# நைட>ைறய�& இ&லாம& 

ேபான/தா� அப!தமான/. 

ெப1 வ�4தைல��8ய த3(�கமான ெகா#ைக! தி ட�க# 

எைவE+ எ�கள�ட+ இ2�கவ�&ைல. ெப1க# வ 3 4�� 
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ெவள�ேய வ%/ ஆEத+ ஏ%/வதா& சMக!ைதேய நா+ 

மா<றிவ�டலா+ என� கன9 க1ேடா+. 

ஆனா& உ1ைமய�& நட%த/ எ�னெவன�&, ெப1 

ேபாராள�க# ஆEதேம%தி- ேபாரா0யதா& ேபா(�கள!தி� 

பல ெவ<றிக?��� காரணக(!தா�களாக இ2�க 

>0%தேத தவ�ர சCக�தி� ெப1க% சா�7த 

க��தைமவ�� எWவ�தமான மா)ற$கைள/  

எ$களா� ஏ)ப2�திவ�ட ?6யவ��ைல. 

தமி=� சMக!தி& ெப1கள�� வ�4தைல�கான பா*�ச& 

வள(�சியான/ ஆEத- ெப1கள�� ப�+பமாகேவ ெதாட�கி 

ஆEத- ேபாரா ட!தி� ேதா&வ�Eடேனேய >0%/+ 

ேபான/. 

“க&வ� ம<:+ ெபா2ளாதார நிைலைமகள�& ெப1க# 

ேம+ப4வ/+, ஆ1 ெப1 பாலிய& ேவ:பா4க?�� 

அ-பா& அவ(க?ைடய மன�த+ பரTபர+ 

மதி�க-ப4வ/+தா� ெப1 வ�4தைலைய� 

சா!தியமா��+” இய�க!தி� தைலவரா& மகள�( 
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தின�கள�& வ�4�க-ப ட அறி�ைககள�& ெப1 வ�4தைல 

ப<றிய க2!ைத அவ( பல வ�த�கள�& வ�ப8!தி2�கிறா(. 

அரசிய&/ைற மகள�( ப�8வ�7ைடய பண�களாக� 

சMக!தி& ெப1S8ைம ப<றிய வ�ழி-5ண(ைவ 

ஏ<ப4!/வ/+, ெப1கள�� வா=�ைக! தர!ைத 

ேம+ப4!/வ/+, சMக!தி& பாதி�க-ப ட ெப1கைள 

இன�க14 அவ(க?�கான 5ன(வா=வள�-ப/+ இ�7+ 

பர%/ப ட Zதிய�& சMக மா<ற!தி<காக உைழ-ப/+ 

எ�பனவாகேவ இ2%தன. 

இத� அ0-பைடய�&தா� அரசிய& மகள�( ப�8வ�� 

ேவைல!தி ட அல�க?+ ப�8�க-ப 02%தன. 

ஆனா9  நைட?ைறய�� சா�தியமான& எ
னேவா 

இய'க�தி)<( �திய ேபாராள	கைள இைண(ப& , 

ெப1க8'கான <றி(ப�+ட சில ேவைலகைள மா�திர  

ெசIய ?67த&ேமயா< . 

ஏெனன�& இய�க!தி� >B� கவன>+ ெமா!த 

வள�க?+ E!த!தி& ேநா�கிேய தி2-ப-ப 02%தன. 1999 
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வ�ன� E!த+ மிக உ�கிரமைட%தி2%த கால- ப�தியாக 

இ2%த/. 

5திய ேபாராள�கைள இய�க!தி<� இைண��+ 

ேவைலக?�காக அரசிய& /ைறய�& ெகா#ைக 

>�ென4-5- ப�89 இய�கிய/. 

அத<� ஒ2 M!த ஆ1 ேபாராள� ெபா:-பாக இ2%தா(. 

அவ2ட� ேச(%/ ஆ1-ெப1 ேபாராள�க# ெசய<ப டன(. 

மாத%ேதா:+ �றி-ப� ட அள9 இைளஞ(கைளE+ 

EவதிகைளE+ ேபாராள�களாக இைண�க ேவ10ய 

நி(-ப%த+ அவ(க?�� இ2%த/. 

இத<காக வ 3தி நாடக�க#, க2!தர��க#, வ 3ர>ர, ேமைட 

நிக=9க# எ�பவ<:ட� தன�நப( ச%தி-5க?+ 

நடா!த-ப டன. அத<�- ேப�சாளராக� ெச&வ/ 

என��8ய ேமலதிகமான ேவைலயாக! தர-ப 02%த/. 
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ெப1க# ஆEத- ேபாரா ட!தி& ப�ெக4-பத� Mலேம 

சMக மா<ற!ைத ஏ<ப4!த >0E+ என� க2!/�கைள 

நா� Hறிய�2�கிேற�. 

ஆனா"+ ஆEத- ேபாரா ட!ேதா4 சமா%தரமான 

நிைலய�& சMக மா<ற!தி<கான ேவைல! தி ட�க?+ 

>�ென4�க-ப டன எ�: H:வத<கி&ைல. 

இய�க!தி& ெப1 ேபாராள�கள�� கடைமக?+ 

ெசய<பா4க?+ பர%/ப 4� ெச&ல! ெதாட�கிய�2%தன. 

மகள�( பைடயண� எ�ற ஒ2 நி(வாக அல� ப�8%/ பல 

பைடயண�க?+ ப�89க?+ உ2வாகிய�2%தன. இவ(க# 

பர%/ வ�8%தி2%த E!த >�னண�கள�"+ ப�� 

தள�கள�"+ ெசய<ப 4 வ%தன(. 

5திய ெப1 தளபதிக?+ ெபா:-பாள(க?+ 

உ2வாகிய�2%தன(. எனேவ ெப1 ேபாராள�கள�ைடேய 

ஆர+ப!தி& இ2%தைத- ேபா�ற அறி>க�க?+ 

ஐ�கிய>+ �ைறய! ெதாட�கின. 
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மகள�( பைடயண�- ேபாராள�கள�� ஒேரவ�தமான ஒB�� 

நைட>ைறகள�& மா<ற�க?+ ேவ:பா4க?+ ஏ<பட! 

ெதாட�கின. 

1985 ஆவண� 18 தமி@நா2 தி12'க�, சி�மைல( 

ப<திய�� வ�2தைல( �லிகள	
 ெப1 ேபாராள	க8'< 

?தலாவ& ஆ/த( பய�)சி ?கா  நட�த(ப+ட&. 

இய�க!தி� மிக�சிற%த பய�<சியாசி8யராக இ2%த 

ெபா�ன+மா� ஆ:மாத கால� க4+ பய�<சிைய- 

ெப1க?�� வழ�கி இ2%தா(. 

அத� ப��ன( யா=-பாண+ கிளாலிய�& நைடெப<ற 

இர1டாவ/ அண���- ெப1 ேபாராள�கேள பய�<சி 

வழ�கிய�2%தன(. ெப1 ேபாராள�கள/ எ%த 

நி(வாக!தி"+ அள9�கதிகமாக ஆ1 ெபா:-பாள(க# 

M�ைக Vைழ-பைத- ெப1 தளபதிக# வ�2+5வதி&ைல. 

ஆர ப�திலி�7ேத ெப1 ேபாராள	க8ைடய 

வ�டய$கைள� தைலவ� தாேன ேநர6யாக வழிநட�தி 

வ7தி�7தா�. ெப1 ேபாராள�க# வ 34கள�ேல தம/ 
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தக-பன�ட+ கா 4+ அ�ைபE+ உண(9 Zதியான 

ெந2�க!ைதE+ தைலவ8ட+ ெகா102%தன( எ�ப/ 

ம:�க >0யாத உ1ைம. 

ஆ1 ெப1 ேபாராள�க# இைண%/ பய�<சிக# எ4!/- 

பல பண�கள�"+ ேச(%/ ெசய<ப டா"+, மிக இ:�கமான 

ஒB�� வ�திக# மFற-ப4+ேபா/ க4ைமயான 

த1டைனக# வழ�க-ப டன. இய�க+ வ�திவ�ல�கான 

ச+பவ�க?+ நட�காமலி&ைல. 

அத<�8ய ஒB�கா<: நடவ0�ைககைள இய�க+ 

ேம<ெகா102%த/. 
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1993ஆ  ஆ12 ஜனவD மாத  இய'க�தி
 அைன�&( 

ெப1 ேபாராள	க8  கிளாலி ேசாதியா ?காமி� 

ஒ
�ேச�'க(ப+2, அ$ேக அ�தைன ேப� 

?
ன	ைலய�9  C
� ெப1 ேபாராள	க8'< மரண 

த1டைன நிைறேவ)ற(ப+ட&. 

வடமரா சி >கா+ ஒ�றி& த�கிய�2%த அவ(க# 

இய�க!ைத� சாராத ஆ1க?ட� பாலிய& ெதாட(5கள�& 

ஈ4ப 02%தா(க# எ�ற �<ற!தி<காகேவ இய�க!தி� 

ஒB�க நைட>ைறக?�கைமவாக அவ(க?�� அ%த! 

த1டைன நிைறேவ<ற-ப 02%த/. 

அ%த� �<ற� ெசயேலா4 ெதாட(5 ெகா102%த 

ஆ1க?��+ ெபா/ம�க# ம!திய�& மரண த1டைன 

த3(-5 நிைறேவ<ற-ப 02%த/. 

ெப1 ேபாராள�க?�கிைடேய ஒ2 பலமான உற9 

நிைலைய! ெதாட(%/ க 0ெயB-5வத<காக மகள�( 

பைடயண�கைள இைண!/ ‘மகள	� ேபரைவ’ என ஒ2 
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அைம-ைப உ2வா�க ேவ14ெம�ப/ ெப1 

தளபதிக?ைடய வ�2-பமாக இ2%த/. 

இ�க2!ைத! தைலவ8ட+ ெகா14ெச�றேபா/, அவ( 

அதைன வரேவ<ற/ட� அ%த� H ட!தி& தா7+ 

கல%/ெகா14 தன/ க2!/�கைளE+ 

பகி(%/ெகா#வதாக� Hறிய�2%தா(. 

 

அ%த அைம-5��! தைலவராக� ேகண& வ�/ஷா9+, 

அவ2�� அ4!த நிைலய�& ேகண& /(�கா9+, அ%த 

அைம-ப�� ெசயலாளராக நா7+, ெபா2ளாளராக M!த 

உ:-ப�ன( ஜனன�E+ ெத89 ெச*ய-ப 02%ேதா+. 
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மகள�( ேபரைவய�� நி(வாக� ெசல9க?�ெகன! 

தைலவரா& ஐ+பதினாய�ர+ ]பா* பண+ ேகண& 

வ�/ஷாவ�ட+ ெகா4�க-ப 02%த/. 

அ%த அைம-5�காக- ெப1 ேபாராள�க?ைடய 

நைட>ைறக# ப<றிய ஒ2 யா-5+ 

உ2வா�க-ப 02%த/. 

ெப1 ேபாராள�க?�கான ெபா/வான ேதைவக#, 

ப�ர�சைனக# எ�பன ஆராய-ப 4 அத<கான த3(9க?+ 

க1டறிய-ப டன. இ%த� H ட!தி� அறி�ைக 

ேநர0யாக! தைலவ2�� அ7-ப� ைவ�க-ப4வதா& 

ெப1 ேபாராள�க?ைடய நி(வாக�கள�& ஏைனய 

தளபதிக?+ மிக9+ கவனமாக ஈ4ப 4 வ%தன(. 

கள>ைனகள�"+, ஏைனய ேவைலகள�"+ >�கிய- 

பண�கள�& ெப1 ேபாராள�க?+ ஈ4ப 02%ததா& ெப1 

ெபா:-பாள(க#, தளபதிகள�� க2!/�க?��+ இடமள��க 

ேவ10யதாகேவ இ2%த/. 
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ெப1 ேபாராள�கள�� தி2மண+, தி2மண!தி� ப��ன( 

அவ(க?ைடய ெதாட(�சியான ெசய<பா4க# 

எ�பனவ<றி"+ பல ப�ர�சைனக# ஏ<ப டன. 

இய'க�தி� ஆ1 ெப1 ேபாராள	க8'கிைடேய காத�, 

தி�மண  ேபா
ற உறEக8'<  அ"மதி இ�7த&. 

வ�4தைல- 5லிகள�� தி2மண� �Bவ�� தைலவராக 

அரசிய& ஆேலாசக( அ�ர� பாலசி�க+ தைலவரா& 

1991ஆ+ ஆ14 நியமி�க-ப 02%தா(. 

அ4!த வ2டேம த�னா& அ%த- ெபா:-ைப! ெதாட(%/ 

ெச*ய >0யா/ என� Hறிவ� 4 வ�லகிவ� டா(. 

அத<கான காரண!ைத- ப��ன( ஒ2தடைவ 

�றி-ப� டேபா/, “இய�க!தில எ!திைனேயா வய/ வ%த 

ெப1 ேபாராள�க# இ2�கிறா(க#, E!த!தில நி�: 

காய-ப ட, அ�க�கைள இழ%த ேபாராள�க# 

இ2�கிறா(க#. 
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இவ(கைள இய�க!தில இ2�கிற ஆ1 ேபாராள�க#தா� 

தி2மண+ ெச*ய >�வர ேவ14+. எ�கட ெபா0யள�ல 

சில( த�கேளா4 ச1ைட� கள!தில நி�: ேபாரா0ய 

ெப1 ேபாராள�கைள� கலியாண+ க 4வ+ எ14 

ேயாசி�காம&, அழகான, ந&ல உ!திேயாக+ பா(�கிற 

அ&ல/ ெவள�நா 0ல ெசா%த�கார( இ2�கிற 

ெபா+ப�ைளகைள! ேத0! தி8கின+. 

இ-ப0யான கலியாண�கைள� ெச*/ ைவ�க நா� 

ேதைவய�&ைல என! தைலவ8 ட ெசா&லி-ேபா 4 நா� 

வ�லகி ட�” என� Hறினா(. 

இத<�- ப��னரான கால- ப�திய�& இ2வ2+ இய�க- 

ேபாராள�களாக இ2�கி�ற தி2மண�க# >�கிய!/வ- 

ப4!த-ப டன. 

ெப8ய தளபதிக# இய�க- ெப1 ேபாராள�கைள வ�2+ப� 

மண%தன(. ஏைனய ேபாராள�க# ம ட!தி"+ காத&, 

தி2மண�க# இய&பாக ஏ<பட! ெதாட�கின. 
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உ:-ப�ன(க# காதலி��+ேபா/ த!தம/ 

ெபா:-பாள(க?�Hடாக! தைலைம� ெசயலக!தி<�! 

ெத8ய-ப4!த ேவ14+. தி2மண!தி<� >�னதாக 

அவ(க# பாலிய& உறவ�& ஈ4ப4வ/ க4ைமயான 

த1டைன��8ய �<றமாக இ2%த/. 

ஆ1க?��! தி2மண வய/ 29ஆக9+ ெப1க?�கான 

தி2மண வய/ 23ஆக9+ இ2%த/. இதி& ஒ2வராவ/ 

க டாயமாக ஐ%/ வ2ட!தி<� ேம<ப ட ேசைவைய� 

ெச*தி2�க ேவ14+ என எதி(பா(�க-ப ட/. 

ஒ2சில ேபாராள�கள�� தி2மண�கள��ேபா/ சாதி ப<றிய 

மைற>கமான உ:தி-ப4!த&க?+ இ2%தன. ஆனா"+ 

பல ேபாராள�க# இவ<ைற� கட%/ தி2மண+ெச*/ 

அ�பான காத& வா=ைவ ேம<ெகா1டன(. 

என/ �4+ப!தி& அ+ம+மாவ�ட+ சாதி ேவ:பா4 

பா(��+ �ண+ இ2%த/. எம/ வ 3 0ேல ேவைலக# 

ெச*யவ2+ ஒ2வ2�� அ+ம+மா ேபா!தலி&தா� 
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�0-பத<�! த1ண 3( ெகா4-பைத அவதான�!/ 

வ%தி2%ேத�. 

ஒ2 நா# அவ( த1ண 3( ேக டேபா/ அ+ம+மா9�� 

>�னதாகேவ நா�க# த1ண 3( �0��+ ெசா+ப�ேல 

த1ண 3( ெகா14 ேபா*� ெகா4!ேத�. 

அ+ம+மா9��- பய�கர ேகாப+. எ�7ட� எ/9+ 

ேபசாம& அ%த� ெசா+ைப ெவள�ேய வ 3சி எறி%/வ� டா(. 

அ-ேபா/தா� சMக!தி& சாதிய+ ஒ2 ெப8ய 

ப�ர�சைனயாக இ2-பைத நா� 58%/ெகா#ள! 

ெதாட�கிேன�. 

இய�க!தி& இைண%/ யா=-பாண!தி& அரசிய& 

ேவைலக?�காக ம�க# ம!திய�& ேபானேபா/, ெப8ய 

ப0!த மன�த(க#Hட அ<பமான சாதி� சா�கைடய�& 

வ�B%/கிட��+ சMக� ெகா4ைம எ� மனைத� , ட/. 

எB!தாள( ேக. டான�ய& எB!/�கள�� Mல+ சாதி� 

ெகா4ைம சMக!தி& மலி%/ கிட��+ த�ைமகைள 
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வ�ள�கி�ெகா1ேட�. எம�ெகா2 நா4 கிைட!த/+ 

இத<கான வ�ழி-5ண(9 ேவைலகைள ம�க# ம!திய�& 

>�ென4-பத� அவசிய!ைத என/ ேபாராள� 

ந1ப�க?ட� ேபசி�ெகா#ேவ�. 

பல ேபாராள�க# சாதிய!ைத அறேவ ெவ:!தா(க#. 

அத<ெகதிராக- ேபாரா4வத� அவசிய!ைத 

உண(%தி2%தா(க#. 

ஆEத- பய�<சிெய4!/ ஒ2 ேபாராள�யாகிய�2%தா"+ 

சில2ைடய ஆ= மன�கள�& சாதி, மத+, ேதைவய<ற 

ச+ப�ரதாய�க#, Mடந+ப��ைகக# ப<றிய க2!/�கள�& 

எJவ�த மா<ற�க?+ ஏ<ப 02�கவ�&ைல. 

இ/ இ-ப0ய�2�க, பல வய/ வ%த ஆ1 ேபாராள�க# 

த+ைமவ�ட மிக9+ வய/ �ைற%த ெப1 ேபாராள�கைள! 

தி2மண+ ெச*வத<கான அ7மதிைய� ேக �+ேபா/ 

த(மச�கடமான ப�ர�சைனக# எBவ/ வழ�க+. 
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ஆனா& இ%த இட!தி& >09 எ4��+ அதிகார+ ெப1 

ெபா:-பாள(கள�டேம இ2%த/. சில ஆ1 தளபதிக# தம/ 

ேபாராள�க?�காக� சிபா(, ெச*/ வ2+ேபா/ 

பலவ�தமான >ர1பா4க# ஏ<ப4வ/ வழ�க+. 

இதனா& ெப1 ெபா:-பாள(க?��- பல உைள�ச&க?+ 

ஏ<ப ட/14. தி2மண+ >0!/ இ2வ2+ பண���� 

ெச&"+ ேபாராள�� �4+ப�கள�& அவ(க?ைடய 

�ழ%ைதகைள- பராம8-பத<� ஒ2 கா-பக+ 

அைம��+ப0யான ஆேலாசைன�கைமவாக அ%த- பண� 

எ�ன�ட+ ஒ-பைட�க-ப ட/. 

>த�>தலாக- 5/��0ய�2-ப�& ‘தள�( �ழ%ைதக# 

கா-பக+’ அைம�க-ப ட/. 
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ந7தி'கட� வழியாக தைலவ� ெவள	ேய�  தி+ட�தி� 

ெப1 ேபாராள	க% எவைரேய"  இைண�&' 

ெகா%ளவ��ைல! 

 

• ஒ2நா# உய�( த-ப� வ%த �<ற!தி<காக ஒJெவா2 

நா?+ ெச!/- ப�ைழ��+ /�ப!ைத அ7பவ��க 

ேவ10யதாகேவ இ2�கிற/. 

• கைடசி�க ட ேபா8& காய-ப 02%த ெப1 ேபாராள�க# 

பல( ப/����ழிக?��# கிட%தப0 சயைன ைட அ2%தி 

மரண�!தி2%தன(. 

• நா+ கிழ�� மாகாண!தி& ம�கைள� ச%தி!தேபா/, 

அவ(க# ெகா 0ய பாச உண(9க?+ ெகாIச நIசம&ல. 
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• “எ�கட 5#ைளக# நா 4�காக எ14தாேன ேபாராட- 

ேபான/க#. இய�க!ைத ந+ப�-ேபான ப�#ைளகைள 

இய�கேம , 4� ெகா�7 ேபா 4ேத” எ�: அவ(க# 

கதறினா(க#. 

 

அேதேவைள சராச8 தி2மண வய/ கட%த நிைலய�"+, 

ப4காயமைட%த நிைலய�"+, அ�கவ 3ன><ற நிைலய�"+ 

பல ெப1 ேபாராள�க# தி2மணமாகாம& இ2%தன(. 

இய�க!தி� இைடவ�டாத ேவைல-ப?வ�& அவ(க# 

>+>ரமாக ஈ4ப 02%த காரண!தா&, தம�� வய/ 

ேபா*� ெகா102�கிற/ எ�பைதேயா, தம�� ஒ2 
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வா=�ைக! /ைணைய! ேத0�ெகா#வ/ ப<றிேயா 

சி%தி�காதி2%தன(. 

இய�க+ அவ(க?�கான பா/கா-ைபE+ அ0-பைட! 

ேதைவகைளE+ ஒ2 ேபாராள� எ�கிற சMக 

அ%தT!ைதE+ ெகா4!தி2%த/. 

என��! ெத8%த பல ெப1 ேபாராள�க# தி2மண+ 

ெச*/ெகா#ளாம& ெதாட(%/+ ேபாரா ட!தி& ப�கள�-5 

ெச*யேவ வ�2+ப�னா(க#. இ%த வ�டய!தி& இய�க+ 

அவரவ(கள/ ,த%திர!தி<� இடமள�!தி2%த/. 

ேபா(�கள�கள�& அதிக அள9 ெப1 ேபாராள�க# 

ெசய<ப டா"+ ப�தி க டைள வழ��+ அதிகா8களாக 

ஆ1 தளபதிகேள இ2%தன(. 

ந31ட ேபா( அ7பவ+ ெகா1ட ெப1 தளபதிகைள ஆ1 

ெப1 ேபாராள�க?�கான க டைள அதிகா8களாக! 

தைலவ( நியமி!தி2%தா(. ேகண& வ�/ஷா, ேகண& 
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/(�கா ஆகிேயார/ ெபா:-ப�& கள>ைன- ப�திக# 

ஒ-பைட�க-ப 02%தன. 

இ-ப0யாக வ�4தைல- 5லி- ெப1 ேபாராள�கள�� வள(�சி 

இராSவ க டைம-5��# ஏ<ப 02%த/. 

1992ஆ+ ஆ14 ைவகாசி மாத+ யா=-பாண+ வ�� ஸ( 

திேய ட8& வ�4தைல- 5லிகள�� மகள�( >�னண�ய�ன( 

ெப1க?�கான மாநா4 ஒ�ைற நடா!தி- ப!/ 

>�கியமான த3(மான�கைள நிைறேவ<றிய�2%தா(க#. 

த3(மான�கைள நிைறேவ<றிய�2%தா(க#. அ%த! 

த3(மான�கள�& ப�ரதானமான/ ‘சதீன� தைட‘ ப<றிய/. 

தமி=� சMக!ைத- ெபா:!தவைர ெப1கைள 

ம 4ம&லாம& >B� சMக!ைதE+ பாதி��+ 

ப�ர�சைனயாக இ2%/ வ2வ/ சீதன+. 

இ/ ெதாட(பான சMக ஆ*9க# 

ேம<ெகா#ள-ப 4, ‘தமிழHழ நHதி நி�வாக( ப�Dவ�னD
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ச+டவா'க( ப<தி‘யா& ‘மண�ெகாைட! தைட� ச ட+’ 

எ�ற தன�� ச ட+ உ2வா�க-ப 02%த/. 

ஆனா"+ நைட>ைற� ெசய<பா 0& வ�4தைல- 

5லிகள�� ந3தி நி(வாக� ேகாைவக?��# O, ப0%/, 

O�கி� கிட%த ச டமாகேவ ‘சீதன!(மண�ெகாைட)தைட� 

ச ட+’ அைம%தி2%த/. 

ெப1 ேபாராள�க# ந3திபதிகளாக9+ ச டவாள(களாக9+ 

நிதி� ெசய<பா4கள�& ஈ4ப4ேவாராக9+ 

ஊடக-ப�89களான நித(சன+, 5ைக-பட- ப�89, ப!தி8ைக, 

வாெனாலி ஆகிய /ைறகள�& ெசய&ப4ேவாராக9+ 

இ2%தன(. 

ெப1 ேபாராள�கள�& பல( சிற%த இல�கிய� 

க(!தா�களாக9+, ஆEத- ேபாரா ட!தி<� அ-பா& 

அரசிய&, சMக+ ப<றிய தள�கள�& பர%/ வ�8%த ேதட& 

உ#ளவ(களாக9+ இ2%தன(. 

ஆனா"+ இய�க!தி� ேபாரா ட� க2!தியலி� 

எ&ைல�� ெவள�ேய ெச&லாம& ேபாரா ட!தி� 
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நியாய�கைள வ"-ப4!/+ வைகய�ேலதா� அவ(கள/ 

பைட-பா<ற&க?+ ெவள�-ப4!த&க?+ அைமய 

>0%தி2%த/. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ ஒ2 ெக8&லா இய�க+ 

எ�ற நிைலைய� கட%/ மர5வழி இராSவமாக 

வள(!ெத4�க-ப 4, இ:தி�கால� க ட�கள�& ஒ2 தன�� 

சMகமாகேவ உ2வாகிய�2%த/. 

ேபாராள�க#, அவ(க?ைடய �4+ப�க#, ப�#ைளக#, 

இய�க!தி� பராம8-ப�லி2%த >திேயா( (ேபாராள� 

மாவ 3ர(கள�� ெப<ேறா() ெசIேசாைல, கா%த]ப� 

அறி9�ேசாைல, ம<:+ 5ன(வா=9 அைம-5�களா& 

பராம8�க-ப 4 வ%த �ழ%ைதக#, அனாதரவான 

நிைலய�லி2%த ெப1க#, >தியவ(க#, மனநிைல 

பாதி-5<ற ஆ1 ெப1க# அ!தைன ேப2ேம இ:திய�& 

ைகவ�ட-ப 02%தன(. 

அவ�கைள( பா&கா(பத)கான தி+ட$க% எ&Eேம 

இய'க�தா� ேம)ெகா%ள(ப+6�'கவ��ைல. 
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?%ள	வாI'காலி
 இ�தி நா+கள	� ெப1 

ேபாராள	கள	
 நிைல மிகE  பDதாப�தி)<Dயதாக 

இ�7த&. 

அவரவ(க# அ%த%த இட�கள�ேலேய த<ெகாைல 

ெச*/ெகா#வைத! தவ�ர ேவ: வழிக# இ2�கவ�&ைல. 

கட<5லியண�ய�� ெப1 ேபாராள�க# சில( ெவ0ம2%/ 

ஏ<ற-ப ட வாகன�கேளா4+, ெவ0ம2%/ அ�கிகேளா4+ 

கட<5லி தளபதி Qைசய�� க டைள�காக 

>#ள�வா*�கா& ப�திய�& நி:!திைவ�க- ப 02%தன(. 

காய-ப 02%த ெப1 ேபாராள�க# பல( 

ப/����ழிக?��# கிட%தப0 சயைன ைட அ2%தி 

மரண�!தி2%தன(. 

பல ெப1 ேபாராள�க?�� எ�ன நட�க- ேபாகிற/ எ�ேற 

ெத8யாம& த!தம/ நிைலகள�& �ழ-ப!/ட� 

நி�றி2%தன(. 
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ெபா/வான அறிவ�!த&க# எ/9ேம 

வழ�க-ப 02�கவ�&ைல. 

 

“இ�தி ?ய)சியாக� தைலவ�  அவ�ட
 சில 

தளபதிக8  ந7தி'கட� வழியாக ெவள	ேய�  

தி+ட�தி� ெப1 ேபாராள	 எவைரேய"  

இைண�&'ெகா1டதான தகவ�க% எதைன/  நா
 

அறியவ��ைல”. 

நா+6
 வ�2தைல'காக ஆ/த  தா$கி( ேபாரா6ய 

ெப1கள	
 நிைல இ
� சCக�தி� எWவளE 

ேமாசமானதாக ஆகிவ�+ட&? 



322 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ஒ2நா# உய�( த-ப� வ%த �<ற!தி<காக ஒJெவா2 

நா?+ ெச!/- ப�ைழ��+ /�ப!ைத அ7பவ��க 

ேவ10யதாகேவ இ2�கிற/. 

வா=�ைகய�� ெபா2ளாதார ெந2�க0, ேபா8� 

அ7பவ�களா& ஏ<ப ட மன�,ைம, சMக!தி� 

அவO:க#, ெபா2!தமான வா=�ைக! /ைணைய! 

ேத0�ெகா#வதி& உ#ள ப�ர�சைனக# என-ேபாராட- 

ேபான �<ற!தி<காக- ெப1க# அ7பவ���+ /�ப�க# 

எ&ைல கட%/ ந3?கி�றன. 

தமி=- ெப1க?�� இய&பாகேவ இ2��+ 

சகி-5!த�ைமE+, /�ப�கைள எதி(!/ நி�: ேபாரா4+ 

மேனாபாவ>+, ேபா(�கள�கள�& க<:�ெகா1ட 

/ண��ச"+ இ�: அவ(க# தம/ வா=�ைக- 

ேபாரா ட!ைத >�ென4!/� ெச&வத<� உ:/ைணயாக 

இ2�கி�றன. 

ஆனா"+ அவ(கள/ உளவ�ய& தா�க�கைளE+ ,ம%/ 

ெகா14தா� அ4!த ச%ததிE+ உ2வாகிற/. 
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என��! ெத8%த ஒ2 ெப1 E!த�கள!தி& வய�<றி& 

காயமைட%தவ#, அவ?�காக ஒ2 ெவள�நா 4 

மணமகைன- ெப<ேறா( ஏ<பா4 ெச*தி2%தன(. 

அ%த- ெப1 வய�<றி& காயமைட%தி2%த காரண!தா& 

அவள/ ம2!/வ எ�T-ேர அறி�ைககைள ஆரா*%த 

ப��ேப அவைள மண-பதா இ&ைலயா எ�ற >0ைவ 

மணமக� எ4�கவ�2-பதாக அறிய >0%த/. 

ஏெனன�& அவளா& �ழ%ைதைய- ெப<ெற4�க 

>0யா/வ�0� அவ# ஒ2 வா=�ைக! /ைணயாக9+ 

ஆக >0யா/. எ%த� �ைற �<ற�கேளா4+ ஒ2 

ெப1ைண வா=�ைக! /ைணயாக ஏ<:�ெகா#ள! 

தயாராய�&லாத சராச8யான சMக மன-பா�கான/, 

கள>ைனய�& பல!த காய�கைள அைட%த ேபாராள�- 

ெப1க?��� �4+ப வா=9 அைமவத<� எJவள9 

தைடயாக இ2�கிற/. 

ெப1க# ேபாராட- ேபான/ தவற&ல, அவ(க# உய�2ட� 

மF14 வ%த/தா� தவறான/. இ/தா� >�னா# 



324 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ேபாராள�- ெப1க# ச%தி��+ சMக- ேபா(�கள+. இதி& 

ெவ<றி ெப:பவ(கைளE+ வ 3=%/ேபாேவா(கைளE+ 

கட%/ ெகா14 ேபாகிற/ கால+. 

 

கிழ'< ம1ண�
 நிைனEக% 

2004இ� இ:தி- ப�திய�& இல�ைகய�� 

கைரேயார�கைள! தா�கிய ,னாமி- ேபரன(!த!தினா& 

வட��, கிழ�கி� பல கைரேயார� கிராம�க# ><றி"மாக 

அழி%/ேபாய�ன. 
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இ%த இய<ைக- ேபரன(!த+ நிக=%தேபா/ நா� ம�னா( 

நக(- ப�திய�லி2%த எம/ >காமி& அரசிய& 

ேவைல!தி ட+ காரணமாக! த�கிய�2%ேத�. 

,னாமியா& காயமைட%தி2%த ெப2%ெதாைகயான 

ம�க?�� மிக அவசரமாக இர!த+ ேதைவ-ப4வதாக9+, 

அத<�8ய ஏ<பா4கைள� ெச*/ உடன0யாக இர!த!ைத 

>&ைல! த39�� அ7-ப�ைவ��+ப0E+ தைலைம- 

பYட!திலி2%/ என�� அறி9:!த& வ%தி2%த/. 

ேபா8� ெகா[ரமான பல அழி9கைள நா� ேந8& 

க102%தா"+, இ%த அள9�� ஆ�கார!தி� உ�ச!/ட� 

இய<ைக ெபா�கிெயB%/ ம�கைள� கா9 ெகா1டைத� 

க<பைன ெச*/+ பா(�க >0யாமலி2%த/. 

எம/ உட� ப�ற%ேதா2�� உய�( ப�ைழ-பத<� இர!த+ 

தா2�க# எ�ற எம/ ஒலிெப2�கி அறிவ�!த&கைள� 

ெசவ�ம4!த ம�க# 
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தம& இர�த�ைத� தானமாக வழ$<வத)காக ம
னா� 

ெபா&ம��&வமைன'<( ெப�7ெதாைகயாக( 

பைடெய2�& வர� ெதாட$கியேபா& சக மன	த
 

மXதான மா"ட�தி
 ேநச  இ
ன?  

ம67&வ�டவ��ைல எ
ற உ1ைமைய 

உண�7&ெகா1ேட
. 

 

தைலம�னா( கடலி"+ வழைம�� மாறான ெப8ய 

அைலக# ஏ<ப4வதாக� கைரேயார ம�க# 

ெத8வ�!தி2%தன(. 
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நா�க# தைலம�னா2��� ெச�: பா(!தேபா/, Oர 

இட�கள�லி2%/ வ%/ வா0கள�& த�கிய�2%த சி�கள, 

>Tலி+ மFனவ� �4+ப�கள�� ெப1க?+ 

�ழ%ைதக?+ ேபரைலக# ஏ<ப4!திய பய!தி& 

உைற%/ேபாய�2%தன(. 

அவ(கைள� கைரேயார�கள�லி2%/ அ-5ற-ப4!தி 

உ ப�திகள�& இ2%த பாடசாைல� க டட�கள�& 

அ�றிர9 த�கைவ-பெதன >0ெவ4�க-ப ட/. 

அ4!த நா# நிைலைமைய- பா(!/ அவ(கைள எ�ன 

ெச*வ/ என! த3(மான�-பதாக இ2%த/. கிள�ெநா�சி�� 

உடேன வ2+ப0 என�� அறிவ�!த& வ%தி2%ததா&, 

உடன0யாக வ�ைர%ேத�. 

அரசிய& /ைறய�� எ%த >கா+கள�"+ ேபாராள�க# 

ஒ2வ(Hட! த�கிய�2�கவ�&ைல. அைனவ2+ 

வடமரா சி கிழ�கி& ெதாட�கி, >&ைல!த39 வைரE#ள 

கைரேயார�கள�& பாதி�க-ப ட ம�க?�கான /8த மF 5- 

பண�கள�& ஈ4ப 02%தன(. 
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இ%த ேவைலகைள ஒB��ப4!/+ அவசர� 

H டெமா�றி<காக அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( 

தமி=�ெச&வ� எ�ைனE+ த�7ட� அைழ!/� 

ெச�றி2%தா(. 

காயமைட%தவ(கைளE+ உய�8ழ%தவ(கள�� 

சடல�கைளE+ மF �+ பண�க# 

ெதாட(%/ெகா1ேடய�2%தன. 

மF ெட4�க-ப டவ(க?�கான த��மிட�களாக- 

பாடசாைல� க டட�க# ஒB��ப4!த-ப 02%தன. 

அவ(க?�கான சைம!த உண9க#, �ழ%ைதக?�கான 

பா&மா எ�பன9+ உடன0 அ!தியாவசிய- ெபா2 க?+ 

வ�நிேயாகி�க-ப 4� ெகா102%தன. 

�லிக% இய'க�தி
 பைடயண�க% அைன�& , 

ம'க8ட
 இைண7& அ;ர ேவக�தி� ெசய)ப+2' 

ெகா16�7தன. 

நா� ப��ெபற ேவ10ய H ட+ இய�க�சி ச%திய�& 

ஏ<பா4 ெச*ய-ப 02%த/. 
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அ-ேபா/ ேபா( நி:!த+ நைட>ைறய�& இ2%த 

காரண!தா& வ�ன�- ப�திய�& பண�யா<றி�ெகா102%த 

பல அரச சா(ப<ற நி:வன�கைள� ேச(%தவ(க?+ 

ப�ரேதச ம�க# க டைம-5கள�� உ:-ப�ன( க?+ 

இய�க!தி� அரசிய& /ைற- ெபா:-பாள(க?+ 

மத�2மா(க?+ ஏ9 ெந4Iசாைல�க2கி& ஒ2 மர!தி� 

கீ= ஒ�: H0ய�2%தன(. 

அவ(க# சா(%தி2��+ அைம-5க# Zதியாக எ!தைகய 

உடன0- பண�கைள� ெச*ய>0E+ என அவ(கள�ட+ 

ேக டா( தமி=�ெச&வ�. 

ம�க?�� நிவாரண- ெபா2 கைள அவசரமாக வழ�க 

ேவ10ய�2%த Q=நிைலய�&, சில அரச சா(ப<ற 

நி:வன�க#, தம/ வழைமயான ஒB��க?�கைமய 

அ"வலக!தி<�! தி ட!ைத அ7-ப� அவ(க?ைடய 

ப8%/ைர�கைமயேவ ெசய<பட >0E+ எ�ற க2!ைத 

>�ைவ!தன(. 
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அவ(க?ைடய க2!/ அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள2��� 

ேகாப!ைத ஏ<ப4!திய/. பா8ய இய<ைக அன(!த+ 

ஏ<ப 4#ள நிைலைமய�& அவசர>+ அவசிய>மான 

பண�கைள உடன0யாக >�ென4�க�H0ய நி:வன�க# 

மா!திர+ இ�கி2%/ ெசய<படலா+. 

அைத வ�4!/ தம/ வழைமயான நிக=�சி நிரலி� 

அ0-பைடய�&தா� ெசய<பட >0E+ என� க2/கிற 

நி:வன�க# ெவள�ேய:வ/தா� ந&ல/ என அவ( 

Hறினா(. 

அ/ பல அரச சா(ப<ற நி:வன�க?�� மி�%த 

ெந2�க0ைய ஏ<ப4!திய/. பல நி:வன�க# 

உடன0யாகேவ த+மா& >�ென4�க� H0யதாய�2%த 

ேவைலகள�� வ�பர�கைள! ெத8வ��க! ெதாட�கின. 

அ��� ெசய<ப ட அைன!/ அரச சா(ப<ற 

நி:வன�கைளE+ இைண!/! தமிழ( 5ன(வா=9� 

கழக+ தி ட�கைள� ெசய<ப4!/+ என! த3(மான��க- 

ப ட/. 
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ெப1க# �ழ%ைதக?�கான அ0-பைட! ேதைவகைள 

நிைற9ெச*வத<காக, ம�கள�� த<காலிக! 

த��மிட�கள�& ெப1 ேபாராள�க?ட�, ம�க# ெப1 

ெதா1ட(க?+ ெசய<ப 4� ெகா102%தன(. 

>&ைல!த39- ப�ரேதச ம�க?��+ இேத மாதி8யான 

ஒB��ப4!த& H ட+ >#ள�யவைள ப�ரேதச!தி& 

நட!த-ப ட/. 

எ&லா� H ட�கைளE+ >0!/�ெகா14 கிள�ெநா�சி 

தி2+5+ வைரய�& என�கான தன�-ப ட ேவைலக# ப<றி 
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எ/9+ ெத8வ��க-படாத காரண!தா& ம:நா# ம�கள�� 

த��மிட�க?��� ெச�: ஏைனய ேபாராள�கள�� 

ேவைலக?ட� நா7+ இைண%/ெகா#?வ/ எ�ற 

த3(மான!/ட� இ2%ேத�. 

கிள�ெநா�சி சமாதான� ெசயலக!தி<� வ%/ ேச(%தேபா/ 

ம ட�கள-5, அ+பாைற அரசிய& ெபா:-பாள(க?டனான 

ெதாட(5க# அ/வைர ச8வர� கிைட�கவ�&ைல எ�ப/ 

ெத8யவ%த/. 

அ%த இட�க?�� ேநர0யாக ஒ2வ( ெச&ல ேவ10ய 

ேதைவ உணர-ப டதா&, தமி=�ெச&வ� எ�ன�ட+ அ%த- 

ெபா:-ைப ஒ-பைட!தி2%தா(. 

“தமிழின	! ந3�க# உடன0யாக அ+பாைற��- ேபாக 

ேவS+, கட<ெப2�� ஏ<ப டேதாட அ�க ெதாட(�சியான 

மைழE+ ெவ#ள-ெப2��+ ஏ<ப 02��/. 

யா=-பாண!திலி2%/ இ2ப!ைத%/ ெலாறிகள�& 

நிவாரண- ெபா2 க# வ%தி2��/, அைதE+ ெகா14 
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ேபாகேவS+. ‘ஆமிய��ர Tெகா ’ எ4�கிறெத1டா& 

ந3�க# காைலய�& ேபாக>0யா/. 

தாமதமா�+ . . . அவ(க?��! ெத8யாம& களவா!தா� 

ேபாகேவS+, எ�னமாதி8 உ�களா& ஏ"மா?” என/ மன+ 

ஒ2 கணேம7+ தாமதி�கவ�&ைல. 

“ஓ , ஏ9 , நா
 ேபாற
.” ேபா( நி:!த+ ஏ<ப டத� 

ப��5 சில தடைவக# அரசிய& பண� காரணமாக ஏ<கனேவ 

கிழ�� மாகாண!தி<�� ெச�றி2%த அ7பவ+ 

என�கி2%த/. 
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நா� >தலி2 தடைவக# ெச�றி2%தேபா/, 5லிகள�� 

க2ணா அ+மாைன� ச%தி!தி2%ேத�. கிழ�கி& நா+ 

ஏ<பா4 ெச*/ நடா!திய ெப1க# மாநா 4��+ அவ( 

பல உதவ�கைள� ெச*தி2%தா(. 

�லிக% இய'க  ப�ளEப+டத
 ப�
ன�, கிழ'< 

மாகாண( ேபாராள	கைள மX+ெட2'<  நடவ6'ைக 
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எ
ற ெபயDலான ஒ� சேகாதர /�தெமா
றி� 

�லிகள	
 தா'<த� பைடயண�( ேபாராள	க% 

ஈ2ப2�த(ப+6�7தன�. 

அத� ப��ன( கிழ�� மாகாண ம�கைள� ச%தி-பத<காக 

ஒ2 சிற-5- பர-5ைர அண�யாக அரசிய&/ைற- 

ேபாராள�க# அ7-ப�ைவ�க-ப ட ஒ2 அண�ய�& நா7+ 

சில ெப1 ேபாராள�க?+ ெச�றி2%ேதா+. 

ப?காம+, க?வா�ேகண�, ெகா�க 0�ேசாைல, தா10ய0, 

மகிழ0!த39, வாகைர, கதிரெவள� உ#ள� ட பல ப�திகள�& 

வ 34வ 3டாக� ெச�: ம�கைள� ச%தி!த அ7பவ�க# எ� 

வா=நாள�& மற�க >0யாதைவ. 

எJவள9தா� /�ப /யர�க# ெநIசி& இ2%தா"+, 

வாச"�� வ%தவ(கைள “வா$க மக% உ+கா�$க, 

சா(ப�2$க மக%, கைள:;( ெபாய�+6ய% 

த1ண�ெய1டா9  <6:சி+2( ேபா$க 

�%ைளய%” எ�ற அ%த அ�5�� ஈடாக உலகி& ேவ: 

எ/9ேம இ2�க >0யா/. 
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இய<ைக எழி& ெகாI,+ அ%த ம1ைண- ேபா�ேற 

ம�கள�� இதய�கள�& எள�ைமE+ அ�5+ நிைற%ேத 

இ2%த/. 

வாகைர- ப�திய�& பர-5ைர ேவைலகைள 

>0!/�ெகா1ட எம/ அண� கர0யனா: ெச&ல- 

5ற-ப டேபா/, அ%த- ப�ரேதச�கைள ந�� அறி%தி2%த 

நா�� ேபாராள�க#, எம�� >�பாக இர14 ேமா டா( 

ைச�கி#கள�& ெச�றன(. 

அவ(க# 5ற-ப ட சில நிமிட�கள�& யா2+ எதி(பாராத 

நிைலய�& ேம<ெகா#ள-ப ட கிைளேமா( தா��தலி&, ஒ2 

ஆ1 ெபா:-பாள( உய�8ழ%த/ட� ஒ2 ெப1 ேபாராள� 

பல!த காயமைட%தா(. 

உய�( த-ப�ய இர14 ேபாராள�க?+ கா4க?�Hடாக! 

த-ப�ேயா0 இ:திய�& எ+மிட+ வ%/ ேச(%தா(க#. 
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அ�ைறய நிைலய�& வ�ன�ய�லி2%/ ேபாராள�க# அ��� 

ெச�: பண� ெச*வ/ எ�ப/ மிக9+ உய�ராப!ைத 

ஏ<ப4!/+ ஒ2 சவாலாகேவ இ2%த/. 

வ�ன�- ேபா(� கள�கள�& 5லிக# இய�க+ ெப<ற பல 

பா8ய இராSவ ெவ<றிக?��- ப��னா&, கிழ�� 

மாகாண- ேபாராள�க# எ!தைகய வ 3ர, த3ர சாதைனகைளE+ 

அ(-பண�-5�கைளE+ ெச*தி2%தா(க# எ�பைத மற�க 

>0யா/. 

நா  கிழ'< மாகாண�தி� ம'கைள: ச7தி�தேபா&, 

அவ�க% ெகா+6ய பாச உண�Eக8  ெகாMச 

நMசம�ல. 

கிழ�� மாகாண- ேபாராள�க?ட� ேம<ெகா#ள-ப ட 

சேகாதர E!த+ எ!தைன வலிகைள அ%த ம�க?�� 

ஏ<ப4!திய�2%த/ எ�பைத ேநர0யாக அவ(கள�ட+ 

ேக டறி%தேபா/ ஏ<ப ட மன! /யர+ நிைன!/- 

பா(�க9+ >0யாத அள9��� ேசாகமான/. 
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பல வ2ட�களாக எ+>ட� ஒ�றாய�2%/ 

ேபா8 டவ(கள�� வா=�ைக, ப��5 எம/ கர�களாேலேய 

>09 க ட-ப டேபா/, வIசக- ெபாறிய�7# அக-ப ட 

ெபா:-பாள(கள�� பலவ 3ன+ காரணமாக9+, 

?&கி� <�திய &ேராக�ைத எ
�  ம
ன	'க 

?6யா& என: V8ைர�&, ச%த(-ப� Q=நிைலகளா& 

தட+ மாறிய சாதாரண கீ=நிைல- ேபாராள�க?��� சி: 

ம�ன�-ேப7+ வழ��வ/ தம/ மன�தாப�மான!தி<� 

அ-பா<ப ட ெசய& எ�பதா& அ-ேபாராள�க# 

ஈவ�ர�கமி�றி இய�க!தா& ெகா�றழி�க-ப ட ேபா/+ 

நா+ மF14+ ஒ� க1A'<( �ல(படாத வMசக( 

ெபாறிய�"% வ�ழேவ ெசIேதா . 

இ�ெகா4+ பழிவா�கலி& உய�8ழ%த தம/ ப�#ைளகள�� 

உட&க#Hட தம��! தர-படவ�&ைலெயன அB/ 

அர<றிய எ!தைனேயா ெப<ேறாைர ஆ<:-ப4!/+ 

நிைல�� நா� த#ள-ப ேட�. 
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“எ$கட �%ைளக% நா+2'காக எ12தாேன ேபாராட( 

ேபான&க%. இய'க�ைத ந ப�(ேபான ப�%ைளகைள 

இய'கேம ;+2' ெகா
" ேபா+2ேத” எ�: அவ(க# 

கதறினா(க#. 

இய�க+ எம��! த%தி2%த அரசிய& வ�ள�க�கைள அ%த 

அ-பாவ�- ெப<ேறா2�� எ-ப0- 58யைவ�க >0E+? 

அ%த� Q=நிைலக# மிக9+ உண(�சி� ெகா%தள�-5�க# 

நிைற%தைவ. 

மன/�� மிக9+ க0னமானைவ. ஒ2 வ�4தைல- 

ேபாரா ட+ இ!தைகய க ட�கைளE+ கட%/தா� 

>�ேனறி� ெச&ல ேவ10ய�2��+ எ�பைத 

ஜ3ரண�!/�ெகா#வ/ எ�ப/ என�� ம 4ம&ல, பல 

ேபாராள�க?��+ ெந2-ைப வ�B��வதாகேவ இ2%த/. 

 

 

“ைகெயB!/ ைவ�சி 4 வ%தி ட�, இன�ேம&!தா� 

ப�ர�சைனேய இ2��/” : 2002 இ& ேபா( நி:!த 
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உட
ப6'ைகய�� ைகெயா(பமி+ட தைலவ� ப�ரபாகர
 

�றிய&!! 

 

ெவ2கலா<:� கைரய�& ெப1 ேபாராள�க?+ 

நி:!த-ப 02%தன(. வ�ன�ய�லி2%/ மாலதி பைடயண� 

ெப1 ேபாராள�க?+ தா��த"�காக அ7-ப-ப 02%தன(. 

ஆEதேம%திய ெப1கள�� வா=�ைகய�& இ/ ேமாசமான 

கைற ப0%த நா களாய�2%தன. கிழ�� மாகாண- ெப1 

ேபாராள�க# பா/கா-5! ேத0! தி��!திைசய<: 

அலறிய0!தப0 வ 3திகள�& ஓ0ய/+, அவ(க?ைடய 

காய�க?�� இல�ைக இராSவ!தின(, >த"தவ�யள�!/ 

வ 34க?�� அ7-ப�ைவ!த கைதகைளE+ ேந8ேல க1ட 
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ெபா/ம�க# எ+மிட+ ெசா�னேபா/ எ/9ேம 

ேபச>0யாம& வாயைட!/ நி�ேறா+. 

2009இ& >#ள�வா*�காலி& அேத நிைலைம எம��+ 

வ%தேபா/தா� அ%த வலிய�� ெகா[ர!ைத ஆழமாக- 

58%/ெகா#ள >0%த/. 

இன�தி
 வ�2தைல'காக எ
ற நியாய�தி)<% 

�ைத/12ேபான உ1ைமக8'< எ7த ஆராI:சி 

மண�ைய அ6�& யாDட  நHதி ேக+க ?6/ ? 
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உ1ைமய)ற சமாதான?  உ�'<ைல7த ம'க% 

வா@E  

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி<�+ nல�கா அர,��+ 

இைடேய 2002 ெப-ரவ8ய�& ேபா(நி:!த உட�ப0�ைக 

ைக�சா!தானத� ப��5 கிள�ெநா�சி நகர+ ெகாB+5�� 

நிகரான அரசிய& தைலநகர+ என அரசிய& ஆ*வாள(க# 

வ�ள���+ப0யான நிக=9க# அ�� நட%ேதற! 

ெதாட�கின. 

இத� >த<க டமாக வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� 

அரசிய& ஆேலாசக( அ�ர� பாலசி�க>+, அவர/ 

/ைணவ�யா2+ இ�கிலா%திலி2%/ மாைல!த39�� வ%/ 

அ�கி2%/ வாடைக�� அம(!த-ப ட“Maldive air 

taxi” Mலமாக இரைணம4 ந3(!ேத�க!தி& வ%/ 

இற�கினா(க#. 

அவ(கைள வரேவ<பத<காக! தைலவ( ப�ரபாகர7+ 

/ைணவ�யா( மதிவதன�E+, இ�7+ இய�க!தி� பல 

>�கியமான ப�ர>க(க?+, தளபதிக?+ 

ெபா:-பாள(க?+ வ%தி2%தன(. 
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மகள	� தளபதிகளான ேகண� வ�&ஷா, ேகண� &�'கா 

ஆகிேயா�ட
 நா"  ேபாய��7ேத
. 

அ�: அைனவர/ >க�கள�"+ வ�ேசடமாக! 

தயா8�க-ப 02%த ‘சபா8’ உைடயண�%/ இல�வான 

மனநிைலEட� சி8!/- ேபசி�ெகா102%த தைலவைர- 

பா(!த அைனவர/ மன�கள�"+ ெப2!த நி+மதிE+ 

ந+ப��ைகE+ நிர+ப�ய�2%த/. 

வான!தி& பற�க�H0ய/+ ந38& மித�க�H0ய/மான, 

சிறிய இல� ரக வ�மான+ ஒ�: கிள�ெநா�சி நக8� 

ேமலாக- பற%/ வ%/ இரைணம4� �ள!ைத� ,<றி! 
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தா=வாக வ டம0!/ அத� ந3(-பர-ப�& இற�கி, சி:Oர+ 

ந3%தி� ெச�: த�ைன நிைல-ப4!திய/. 

கட<5லிகள�� சிற-5 அண�ய�ன( �ள!தி� ந3(-பர-ப�& 

வ�மான+ இற��வத<� ெபா2!தமான இட!ைத� , 4+ 

அைடயாள மிதைவகைள ஏ<கனேவ அைம!தி2%தன(. 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வ7+ 

கட<5லிகள�� சிற-5! தளபதி QைசE+ நிதி!/ைற- 

ெபா:-பாள( தமிேழ%திE+ கா<: நிர-ப-ப ட ப�ளாT8� 

படகி& ெச�: அரசிய& ஆேலாசகைரE+ அவர/ 

/ைணவ�ையE+ அைழ!/ வ%தன(. 

அ7பவ+ வா*%த கட<5லி- ேபாராள�க# மிக9+ 

அவதானமாக- படகிைன� ெச"!தி வ%தன(. 

சி:ந3ரக ேநாய�னா& ேமாசமாக- பாதி�க-ப 4 உய�2��- 

ேபாரா0ய நிைலய�&, ஆப!தான கட&வழி- பயண!ைத 

ேம<ெகா14 நா ைடவ� 4 ெவள�ேயறி� ெச�:, தன/ 
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சி:ந3ரக அ:ைவ� சிகி�ைசய�ைன >0!/�ெகா1டத� 

ப��ன(, 

 

மX12  சமாதான நடவ6'ைககைள 

?
ென2(பத)காக' கிள	ெநா:சி இரைணம2' 

<ள�தி� வ7திற$கிய அரசிய� ஆேலாசக� அ
ர
 

பாலசி$க  படகிலி�7& இற$<வத)< ஏ&வாக� 

தைலவ� ப�ரபாகர
 ைகெகா2�& உதவ�னா�. 

ந31ட கால+ ப�8%தி2%த �4+ப+ மF14+ 

H0�ெகா1டைத- ேபா�றி2%த அ�Qழ& மகி=�சியான 

,க, நல வ�சா8-5�களா& நிர+ப�ய�2%த/. 
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அ�� வ%தி2%த அைனவ2ேம அ�ர� பாலசி�க!தி<�+ 

அவர/ /ைணவ�யா2��+ ஏ<கனேவ அறி>க>+ 

ெந2�க>+ ெகா1டவ(களாகேவ இ2%தன(. 

ஒேரெயா2 தடைவ ச%தி!த ேபாராள�ைய�Hட நிைனவ�& 

ைவ!தி2%/ ேதாள�ேல த 0 நல+ வ�சா8-ப/ அவ(க# 

இ2வர/+ சிற-ப+சமாக இ2%த காரண!தா& பல 

சாதாரண- ேபாராள�க#Hட அவ(க#மF/ மி�%த அ�5 

ெகா102%தன(. 

நா� >த�>தலாக அ�ர� பாலசி�க+ அவர/ மைனவ� 

அேட& இ2வைரE+ 1993 இ& யா=-பாண!தி& 

அவ(க?ைடய வ 3 0& ச%தி!ேத�. 

அ-ேபா/ நா� ‘;த7திர( பறைவக%’ ப!தி8ைக�� ஒ2 

அரசிய& க 4ைர எBதிய�2%ேத�. 

யாராவ/ ெப8யவ(கள�ட+ ெகா4!/ அைத! தி2!த+ 

ெச*ய ேவ14+ என என/ ந1ப�யான மைலமகள�ட+ 

Hறிய�2%ேத�. அவ#தா� எ�ைன >த�>தலாக 

அ�ர� பாலசி�க!தி� வ 3 4�� அைழ!/� ெச�றா#. 
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மைலமகைள அவ( ஏ<கனேவ அறி%தி2%த காரண!தா& 

என/ ெபயைர வ�சா8!தா(. அ-ேபா/ என/ ெபய( 

ச%தி8கா. 

அ7த( ெபயைர' ேக+ட&  அவ�'<% ஒ� சிD(� 

பரவ�ய&. “  . . . ச7திDகா அ ைமயா� எ
ன வ�ேஷச ? 

எ
ன ேவைல ெசIய�றி$க%?” என வ�னவ�னா(. 

ஒ2 நா� அ/வைரய�"+ ஊடக�க# Mலமாக ம 4ேம 

அறி%தி2%த இய�க!தி� >�கியமான ஒ2 நப2ட� 

ேபசி�ெகா102�கிேற� எ�பைத நிைன�க ஒ2வ�தமான 

படபட-5 ஏ<ப ட/. 

அவர/ /ைணவ�யா( மிக9+ ,ைவயான ேதன 3ைர- ப2க! 

த%/, 5�னைகEட� எம�க2கி& அம(%/ெகா1டா(. 

“சா-ப� 4 வ� X(களா? எ�ன சா-ப� X(க#?” என 

வ�சா8!தா(. ெவ#ைளய�ன- ெப1மண�யான அவ( தமி= 

ெமாழிைய! த�னா& >0%தவைர அழகாக உ�ச8!/- 

ேபச >ய&வைத வ�ய-ேபா4 அவதான�!ேத�. 
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பாலசி�க+ அவ(க# நா� ெகா14 ெச�ற 

க 4ைரைய� “ச�தமாக வாசி ப�%ைள” எ�றா(. நா� 

வாசி!ேத�. க1ைண M0�ெகா14 >BவைதE+ 

ெபா:ைமயாக� ேக ட ப��ன(, “அ%த- ப%திைய ெவ 4, 

இ%த- ப%திைய ெகாIச+ வ0வா ேயாசி�, தி2-ப� எB/. 

பரவாய�&ைல. இ-ப�0!தா� எBதி எBதி- பழக ேவS+. 

ெக 0�கா8. நிைறய- 5!தக�கைள எ4!/- ப0. 

ெகாIசமாக எB/ற/��+ நிைறய வாசி�க ேவS+. 

எ�ன ஐேச நா� ெசா&"ற/ வ�ள��ேத” என தன/ 

வழ�கமான பாண�ய�& அத 0னா(. நா� ேவகமாக! 

தைலைய ஆ 0�ெகா1ேட�. 

அ�ர� பாலசி�க+ ம<:+ அேட& பாலசி�க+ ஆகிய 

இ2வ2ட7+ ெப1 ேபாராள�க# பல2+ ஒ2வ�தமான 

தன�-ப ட உ8ைமEட� ெந2�கி- பழகினா(க# எ�பைத 

எ�னா& Hற>0E+. 

அேட& ஒ2 ெவ#ைளய�ன- ெப1மண�யாக இ2%தேபா/+ 

மிக எள�ைமயாக9+ இய&பாக9+ அைனவ2ட7+ பழகி 
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வ%தா(. ேபா( நி:!த நடவ0�ைககள�� ஆர+ப க டமாக 

கிள�ெநா�சிய�& சமாதான� ெசயலக+ அைம�க-ப ட/. 

ேபா��வர!/- பாைதக# திற�க-ப டன. கிள�ெநா�சிய�& 

நட!த-ப ட ச(வேதச ஊடகவ�யலாள( மாநா4, >Tலி+ 

ம<:+ மைலயக அரசிய& தைலவ(க# ம<:+ 

பலதர-ப ட அரசிய& ச�திக?டனான ச%தி-5 என- 

5லிகள�� தைலைம த3வ�ரமான அரசிய& நடவ0�ைககள�& 

ேநர0யாக ஈ4பட ஆர+ப�!த/. 

யா@(பாண இட(ெபய�வ�ைன� த7திேராபாய( 

ப�
னைடE என இய'க  �றினா9 , அ& �லிக% 

இய'க  ச7தி�த மாெப�  ேதா�வ�யாகேவ இ�7த&. 

அதைன! ெதாட(%/ வ�ன�ய�& நைடெப<ற உ�கிரமான 

சம(கள�& 5லிக# ெப<ற ெவ<றிகள�� வ�ைளவாகேவ 

இ!தைகயெதா2 அரசிய& Qழ& கன�%த/ எ�ற 

வைகய�&, ெவ<றி- ெப2மித உண(9 5லிகள�ட+ 

நிர+ப�ய�2%த/. 
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இல�ைக நா 0& அரசிய& ம<:+ இராSவ பல+ மி�க 

இ�ெனா2 ச�தியாக� ெச&வா��- ெப<றி2%த 5லிக# 

இய�கமான/, ச(வேதச அ7சரைணEட� நைடெப<ற 

சமாதான- ேப�,வா(!ைத ேமைசய�& தன/ ேபர+ ேப,+ 

வ&லைமைய உ�சமாக- பய�ப4!த ேவ14+ எ�பதி& 

த3வ�ரமாய�2%த/. 

 

2002இ� ேபா� நி��த உட
ப6'ைகய�� ைகெயா(பமி+ட 

தைலவ� ப�ரபாகர
, அரசிய�&ைற( ெபா�(பாளரான 

தமி@:ெச�வன	ட  �றிய வ�டய�ைத அவ� ஏைனய 

ெபா�(பாள�கள	ட?  ெதDவ��தா�. 
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“ைகெயB!/ ைவ�சி 4 வ%தி ட�, இன�ேம&!தா� 

ப�ர�சைனேய இ2��/, இய�க!தி<� ஆளண�ைய- 

ெப2�க ேவS+, அரச க 4-பா 4- ப�திகள�& இ2�கிற 

ம�க?��- 5லிக# இய�க!தி� இராSவ பல!தி� 

அவசிய!ைத! ெதள�வாக எ4!/� ெசா&லி இைளஞ( 

Eவதிகைள- ேபாரா ட!தி<� அண�திர ட ேவS+” என 

அ1ைண ெசா&லி-ேபா டா(.இ%த இைடெவள�ைய- 

பய�ப4!தி நா�க# த3வ�ரமாக ேவைலெச*/ 

பைடபல!ைத- ெப2�க ேவS+. 

ஆர+ப கால!தில எ�கள� ட ஆEத�க# இ&ைல, ஆளண� 

இ2%த/. இ-ேபா/ இய�க!திட+ ேதைவயான அள9 

ஆEத�க# இ2��/. ஆளண� தா� இ&ைல, நா�க#தா� 

அ%த ஆளண�ைய� ேச(!/� ெகா4�க ேவ14+. 

சமாதான- ேப�,வா(!ைத எ�ப/ 

ெவள�Eலக!தி<�!தாேன தவ�ர எ�க?�� அ&ல 

எ�பைத ந3�க# 58%/ெகா14 ெசய<பட ேவ14+” என� 

Hறினா(. 
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இல�ைக அர,��+ 5லிக?��+ இைடய�லான ேபா( 

நி:!த ஒ-ப%தமான/, ந31ட ேபா2��- ப��னரான 

அைமதிையE+ ஆ:தைலE+ ம�க?��� 

ெகா4!தி2%தா"+ நிர%தர� சமாதான+ ஒ�: 

ஏ<ப4வத<கான அத3த ந+ப��ைகைய 

ஏ<ப4!திய�2�கவ�&ைல. 

ஏெனன�& அர,, 5லிக# இ%த இர14 தர-5ேம எ#ளள9+ 

இதய ,!திEட� சமாதான நடவ0�ைககள�& 

ஈ4படமா டா(க# எ�பைத� கட%த கால அ7பவ�கள�� 

Mல+ ம�க#, மிக ந�றாகேவ அறி%/ ைவ!தி2%தா(க#. 

எனேவ அJவ-ேபா/ கிைட�கி�ற இைடெவள�ைய- 

பய�ப4!தி! தம/ இட(-பா4 நிைற%த வா=�ைக 

நிைலைய� ெகாIசேம7+ உய(!தி�ெகா#ள ேவ14+ 

எ�ப/தா� அவ(க?ைடய >B>ய<சியாக இ2%த/. 

இைடவ�டா/ ெதாட(�சியாக நட%த ேபா8னா& 

அழி%/ேபாய�2%த வ 34க#, கைடக# எ�பனவ<ைற 
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ம�கேள தம/ ெசா%த >ய<சிகள�னா& மF14+ 

க 0ெயB-ப�னா(க#. 

“தி�(ப�/  எ(ப ெதாட$க( ேபாறH$க%”, 

“ெதாட$<வத)< ?த� எ$க8'<  ெசா�9$ேகா” 

“ஒ� ஐ7& வ�ட�தி)<� தா'<(ப�6'க' �6ய மாதிD 

கலைவைய( ேபா+2' க+6னா� ேபா& ” எ�கிற 

மனநிைலEடேனேய ம�க# சமாதான >ய<சிகைள 

அவதான�!/� ெகா102%தா(க#. 

பா�ெகா�, ெஜன�வா, ேடா�கிேயா என அரசிய& ம<:+ 

ெபா2ளாதார >�கிய!/வ+ ெப<ற தைலநகர�கள�& 

ேப�,வா(!ைதக# நட!த-ப டன. சமாதான- 

ேப�,வா(!ைதகைள இர14 ப�ரதான க ட�களாக நட!த 

ேவ14+ என- 5லிக# தி டமி 02%தா(க#. 

>தலி& ம�க?ைடய அ�றாட- ப�ர�சைனக# ப<றிய 

வ�டய�கள�& இண�க-பா4கைள எ 4வ/+ அவ<ைற 

நைட>ைற- ப4!/வ/ேம! 
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அ0-பைட அரசிய& வ�டய�கைள- ேபச�H0ய 

>�கியமான க ட!தி<�� சமாதான- ேப�,வா(!ைதைய 

நக(!தி� ெச&"+ எ�பதி& 5லிக# த3(மானமாக 

இ2%தா(க#. 

ஆனா& அரசா�கேமா ம�கள�� அ�றாட ப�ர�சைனகைள- 

ேப,கி�ற அேத ேநர!தி& ஒ2 அரசிய& த3(ைவE+ 

எ 0வ�ட ேவ14+ சம\0 >ைறய�லைம%த ஒ2 த3(9! 

தி ட!ைத- ப8சீலி�க >0E+ எ�கிற க2!/ 5லிகள�� 

தைலைம- ேப�சாள( அ�ர� பாலசி�க!தினா& 

>�ைவ�க-ப ட/. 

5லிகள�� இ!தைகய சமி�ைஞைய ஒ2 ப�0யாக 

எ4!/�ெகா14, ேம<�லக>+ இல�ைகயர,+ 5லிகைள 

வழி��� ெகா14வ2+ த%திரமான கா*நக(!த&கைள 

V பமாக ேம<ெகா1டன(. 

தன/ ைகைய மFறி� ெச&"+ அரசிய& வ�டய�களா& 

ச(வேதச ராஜத%திர ><:ைக சி�க"��# தா� 

மா ட-ப4வதாக உண(%த தைலவ( தன/ வழ�கமான 



355 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

இ:�க!/ட�, இல�ைகயர,��+ ேம<�லக!தி<�+ 

அதி2-தி தர�H0ய >09கைள எ4�க! ெதாட�கினா(. 

சமாதான கீத!தி� ,2தி ெகாIச+ ெகாIசமாக� 

கீழிற�க! ெதாட�கிய/. இல�ைக அர,ட� சமாதான- 

ேப�,வா(!ைத நட!/ வத<� ஒ2 M�றா+ தர-5 

ம!தியTத+ ேவ14+ எ�ற வ�4தைல- 5லிகள�� 

ேகா8�ைக�� அைமய, ச(வேதச சMக!தி� 

அ7சரைணEட� ேநா(ேவ ம!தியTத+ வகி�க 

>�வ%த/. 

 

ேம<� நா 4- ப�ரதிநிதிகைள� ெகா1ட ேபா( நி:!த� 

க1காண�-5� �B9+ அைம�க-ப ட/. அ%த வைகய�& 
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M�றா+ தர-பாக� ெசய<ப 4�ெகா102%த ச(வேதச 

சMக+, சமாதான ெசய& தி ட!ைத ெவ<றிகரமாக 

>�ென4-பத<கான ராஜத%திர!தி� அ0-பைடய�& 

தம�ேகE8!தான நவ 3ன அS�>ைறகள��ப0 தம/ 

நிக=�சி நிரைல� ெசய<ப4!தினா(க#. 

அதாவ/ ேபா8& ஈ4ப ட இ2தர-5��+ ந4ேவ O/ 

ெச&வ/, அவ(க?ைடய வ�2-ப�கைளE+ 

ேதைவகைளE+ நிைறேவ<:வ/, ேப�,வா(!ைத 

ேமைசய�� ந4வ�ேல அம(%தி2%/ அ7சரைணயாளராக� 

ெசய<ப4வ/ எ�பேதா4 ம 4+ நி�:வ�டா/, ேபா8& 

ஈ4ப ட இ2 தர-5 ம�க# ம!திய�"+ இண�க-பா ைட 

ஏ<ப4!/+வ�தமான ேவைலகைள� ெச*ய வ�ைழ%தன(. 

உதாரணமாக� சி�கள, தமி=, >Tலி+ ம�கள�ைடேய 

வ(!தக உற9கைள ஏ<ப4!/வ/, ெப1க# 

அைம-5கள�ைடேய ெதாட(5கைள� க 0ெயB-5வ/, 

மாணவ(கள�ைடேய க&வ�! ெதாட(5கைள ஏ<ப4!/வ/, 

என- ப&ேவ:ப ட வைகய�& ப�8%தி2%த சகல 
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சMக�கைளE+ ஒ�றிைண-பத<கான தி ட�கைள 

>�ென4-பத� Mல+ ஏ<பட�H0ய இன ந&"ற9+ 

சMக இைண-5க?+ ப�ர�சைனய�� த3வ�ர! த�ைமைய� 

�ைற!/� சமாதான! த3(வ�� அவசிய!ைத ேநா�கி 

அைன!/! தர-ப�னைரE+ இB!/�ெச&"+ எ�ப/தா� 

அத� Q!திரமாக இ2%த/. 

 

 

“ப2ெகாைலகைள அரசா$க  ம+2 தா
 

ெசIதி�'கிறா�க% என நிைன'க ேவ1டா . �லிக8  

ஒ
�  ;�தமான Vைச(ப�%ைளக% இ�ைல”- அ
ர
 

பாலசி$க  �றிய&! 
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ேபா��வர!/- பாைதக# திற�க-ப டத� ப��ன( பல 

ச(வேதச அர, சாரா நி:வன�க# தமி=- ப�திக?��# 

தம/ 5திய க2!தி ட�க?ட� வ2ைகதர! ெதாட�கின. 

“சமாதான�ைத' க+6ெயB(�த�” “இன$க8'கிைடேய 

இண'க(பா+6ைன உ�வா'<த�” எ�ற அவ(க?ைடய 

தி ட எ1ண� க2�கள�� தைல-5கைள� ேக பேத 

5லிக?��! தா�க >0யாத ஒJவாைமைய 

ஏ<ப4!திய/. 

இத� காரணமாக� ச(வேதச அரச சா(ப<ற நி:வன+ 

எ/9ேம ேநர0யாக ம�க# ம!திய�& ெச�: ேவைல 

ெச*வைத- 5லிக# வ�2+பவ�&ைல. 



359 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

கிள�ெநா�சிய�& 5லிகளா& அைம�க-ப 02%த தி டமிட& 

ெசயலக!தி� வழிகா 4த"�கைமயேவ, ச(வேதச அரச 

சா(ப<ற நி:வன�க?+ ம�க# ம!திய�& ேவைல ெச*ய 

>0E+ எ�: 5லிகள�� நிப%தைனக# வ�தி�க-ப டன. 

பாதி�க-ப ட ம�கள�� 5#ள�வ�பர�க?+, ம�க?ைடய 

ேதைவ- ப�-பா*9 அறி�ைகக?+, ம�க?��� 

ெச*ய-பட ேவ10ய ேவைலக?�கான மாதி8! 

தி டமிட&க?+ கிள�ெநா�சிய�& அைம%தி2%த தி டமிட& 

ெசயலக!தி& ஏ<கனேவ தயாராக ைவ�க-ப 02%தன. 

ெவள�ய�லி2%/ வ2கி�ற எ%த அைம-5+ தமி= ம�க# 

ம!திய�& ெச�: 5#ள� வ�பர�க# ேசக8-பைதேயா, 

ம�கள�� ேதைவகைள- ப<றி அவ(க?ட� 

கல%/ைரயா4வைதேயா 5லிக# அறேவ வ�2+ப வ�&ைல. 

சமாதான நடவ0�ைககள�� ஆர+ப நா கள�& பலவ1ண� 

ெகா0கைள- பற�கவ� டப0, இல�வ�& 58%/ெகா#ள 

>0யாத பல 5திய ெபய(கைள! தா�கியவா:, அரச 
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சா(ப<ற நி:வன�கள�� பல வாகன�க# ஏ9 வ 3திய�& 

அண�வ�!தைத ம�க# ேவ0�ைக- பா(!தன(. 

ஆனா� �லிகள	
 நிப7தைன' ெக2ப�6க8'<� 

தா'<(ப�6'க ?6யாம�, &1ைட' காேணா  

&ண�ைய' காேணா  என( பல நி�வன$க% ஓ6ேய 

ேபாIவ�+டன. 

 

2003இ� ஆர+ப!தி& சமாதான- ேப�,வா(!ைதக?�� 

வ"o 4+ வைகய�& அரச தர-5- ெப1 

ப�ரதிநிதிக?��+ 5லிக# தர-5- ெப1 

ப�ரதிநிதிக?��மிைடேயயான ேப�, வா(!ைத, ேநா(ேவ 



361 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ம!தியT!/ட� கிள�ெநா�சி சமாதான� ெசயலக!தி& 

நட!த-ப ட/. 

அரச தர-5- ப�ரதிநிதிகளாக இர14 >Tலி+ ெப1க# 

உ பட ஐ%/ ெப1 ப�ரதிநிதிக# கல%/ெகா1டன(. 

அவ(க?�கான தைலைம- ேப�சாளராக� கலாநிதி �மா8 

ெஜயவ(!தன அவ(க# கல%/ெகா1டா(.M!த 

ெப1ண�யவாதிE+ சMக ஆ*வாள2மாகிய இவ( பல 

ஆ*9 G&கைளE+ எBதிE#ளா(. 

இவ2ட� கல%/ெகா1ட அைனவ2ேம ெப1ண�ய+, 

சMக+, ச ட+, ம2!/வ+ ஆகிய /ைறகள�& ெசய<ப 4 

வ%தன(. வ�4தைல- 5லிகள�� தர-ப�& தைலைம- 

ேப�சாளராக நா� நியமி�க-ப 02%ேத�. 

எ�7ட� அரசிய& ப�8வ�& ெசய<ப ட ேபாராள�க# 

நா�� ேப( கல%/ெகா1டன(. இவ(க# சMக- ெப1க# 

ம!திய�& ந31டகாலமாக ேவைலெச*த அ7பவ+ 

ெகா1டவ(க#. 
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ம ட�கள-5, தி2ேகாணமைல ஆகிய ப�ரேதச�கைளE+ 

ப�ரதிநிதி!/வ-ப4!/+ வைகய�& அவ(க# ெத89 

ெச*ய-ப 02%தன(. 

இ%த� ச%தி-5�� அ7சரைணயாளராக, ேநா(ேவ நா 0� 

>�னா# பாரா?ம�ற உ:-ப�ன2+ சMக, உளவ�ய& 

ஆ*வாள2மான தி2மதி அTறி� ெக*-ேப(� அ+ைமயா( 

கல%/ெகா1டா(. 

வ�4தைல- 5லிகள�� அரசிய& ஆேலாசக( அ�ர� 

பாலசி�க+ அவ(க# இ%த- ேப�,வா(!ைத�காக எ+ைம! 

தயா(-ப4!தினா(. சமாதான ேப�,வா(!ைத 

>�ென4-5கள�& இ-ப0யான உப ச%தி-5க# மிக9+ 

>�கிய!/வ+ வகி-பதாக அவ( ெத8வ�!தா(. 

இல�ைகய�& நைடெப<:வ%த ந31டகால- ேபா8� 

காரணமாக- ேபா8& ஈ4ப 02%த இ2தர-ைபE+ ேச(%த 

ெப1க# அதிகமான இழ-5�கைளE+ வா=வ�� 

ெந2�க0கைளE+ ச%தி!தி2�கி�றன( எ�ற 

அ0-பைடய�& இ-ப0யானெதா2 ச%தி-ைப- ெப1 
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ப�ரதிநிதிகள�ைடேய நடா!தி அவ(களா& ஆராய-ப 4 

>0ெவ4�க-ப4+ த3(மான�கள�� ப�ரகார+ 

ெப1க?��8ய வ�ேசட ேதைவகைளE+ 

கவன!திெல4!/, ேவைல!தி ட�க# வ��க-ப4+ 

என9+, ேதைவேய<ப4+ேபா/ ப�ரதான ேப�, வா(!ைத 

ேமைச��- ெப1 ப�ரதிநிதிக# அைழ�க-ப4வா(க# 

என9+ ெத8வ�!தா(. 

“ெத
ன	ல$ைகய�� இ�7& வ�கி
ற ெப1 

ப�ரதிநிதிக% அதிக  ப6�தவ�க%. அைனவ�  

கலாநிதிக%. அத)காக நH$க% பய(பட� ேதைவய��ைல; 

உ�க?�� இ%த- ேபா(� Qழ"��#ேள வாB+ 

ெப1கள�� ப�ர�சைனகைள ேந8& பா(!த அ7பவ+ 

இ2�கி�ற/. என�� உ�கள�& ந+ப��ைக இ2�கி�ற/; 

ந3�க# க&லாத நிதிக#” எ�: Hறி எம�� 

உ<சாகM 0னா(. 



364 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

அ!/ட� எம��� ச%ேதகமான பல வ�டய�க# ப<றிE+ 

அவ8ட+ ேக டறி%/ெகா1ேடா+. அவ<:# 

>�கியமான/ ப4ெகாைலக# ெதாட(பான/. 

கிழ�� மாகாண!தி& நட%த ப4ெகாைலக#, ெபா/ம�க# 

மFதான வ�மான� �14! தா��த&க# இவ<றி& அதிக 

அள9 ெப1க#, �ழ%ைதக# ெகா&ல-ப 02�கிறா(க#. 

இ%த வ�டய�க# ப<றிE+ அ%த� ச%தி-ப�& ேபச-பட 

ேவ14+ எ�: எம/ ேபாராள�க# அப�-ப�ராய+ 

ெத8வ�!தேபா/, அ�ர� பாலசி�க+ அதைன ம:!த/ட�, 

ப��வ2மா: �றி-ப� டா(. 
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“ப2ெகாைலகைள அவ�க% ம+2 தா
 

ெசIதி�'கிறா�க% என நிைன'க ேவ1டா . �லிக8  

ஒ
�  ;�தமான Vைச(ப�%ைளக% இ�ைல. நா$க% 

ஒ� ப2ெகாைல( ப+6யைல' ெகா2�தா� அவ�க8  

�லிகளா� ேம)ெகா%ள(ப+ட ப2ெகாைல( 

ப+6ய9ட
 வ�வா�க%. 

ஆகேவ இ(ப6யான வ�டய$கைள' கி16' கிள�வ& 

இர12 தர(�'<  ப�ர:சைனயான வ�டயமாக�தா
 

?6/ ” என� Hறினா(. 

ெப1க?ைடய வா=�ைகைய ேம+ப4!/வத<கான 

வழிவைககைள- ப<றி ஆரா*வ/ ந&ல/. அவ(க?ைடய 

அ7பவ�கைள ந3�க?+ உ�க?ைடய அ7பவ�கைள 

அவ(க?+ பகி(%/ெகா#?வ/ பய7#ளதாக அைமE+. 

எதி(கால!தி& உ�க?ைடய தி ட�க# ப�ரதான ேப�, 

வா(!ைத ேமைச�� நி�சயமாக வ2+. ஏென�றா& இ�: 

உலக!தி& ெப1S8ைம ப<றிய வ�டய�க# >த�ைம 

ெப<: வ�ள��கி�றன. 
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இ/ கால>+ நட%த ேப�,�கள�& இ-ப0யான ஒ2 

ச%தி-5 நைடெபறவ�&ைல. இ/ ஒ2 அ2ைமயான 

ச%த(-ப+. 

இதைன ந&ல வ�தமாக- பய�ப4!தி- பாதி�க-ப ட எம/ 

ம�க?��� �றி-பாக- ெப1க?��- பல அப�வ�2!தி! 

தி ட�க# ேம<ெகா#ள-ப4வத<கான Qழைல உ2வா�க 

ேவ14+ என- பலவைகயான வ�ள�க�கைளE+ 

எ4!/�Hறி எ+ைம! தயா(ப4!திய�2%தா(. 

அரச தர-5- ப�ரதிநிதிக# இல�ைக வ�மான-பைட��� 

ெசா%தமான உல�� வாR(திய�& வ%/ கிள�ெநா�சி 

ைமதான!தி& இற�கினா(க#. 
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தைரவழியாக வ2ைக த%தி2%த ேநா(ேவ 

அ7சரைணயாள(க#, கிள�ெநா�சி� �ள!தி<� அ2கி& 

அைம%தி2%த ‘ரா�வ�E’ ெஹா டலி& த�கிய�2% தன(. 

காைல ப!/ மண�யளவ�& வ�4தைல- 5லிகள�� 

சமாதான� ெசயலக!தி&, வரலா<றி& >த&தடைவயாக 

அரச ம<:+ 5லிக# தர-5- ெப1கள�� ப�ரதிநிதிக# 

ேநா(ேவ நா 4 அ7சரைணயாள(க# >�ன�ைலய�& 

ச%தி!த நிக=9 இட+ெப<ற/. 
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பரTபர அறி>க�கைள! ெதாட(%/, அ7சரைணயாள8� 

தைலைமய�& >�கிய வ�டய�க# ேபச-ப டன. 

ேபா8னா& பாதி-5<ற தமி=- ெப1க?ைடய 

ப�ர�சைனகைள >�ைவ!/- 5லிக# தர-5 சா(பாக நா� 

உைரயா<றிேன�. 

ெப1கள�� பாதி-5�க# ெதாட(பான பல 5#ள� 

வ�பர�கைளE+ >�ைவ!ேத�. அரச தர-5! தைலைம- 

ேப�சாளராக வ2ைக த%தி2%த �மா8 ெஜயவ(!தனா 

அவ(க# “இன+ ெமாழி கட%/ நா�க# ெப1க#. 

இ%த நா 0& நட%த E!த!தா& ெப1க# அதிக அள9 

/யர�கைள அ7பவ�!தி2�கிறா(க# எ�ற அ0-பைடய�&, 

இ%த� சமாதான� Qழலி& நா�க# ஒ�றிைண%/ 

ெப1க?��� ெச*யேவ10ய ேவைலகைள- ப<றி- 

ேப,ேவா+” என� �றி-ப� 4! தன/ க2!/�கைள 

>�ைவ!தா(. 

அதைன! ெதாட(%/, மாைல வைர அ%த� ச%தி-5 

நைடெப<ற/. E!த!தி& கணவைர இழ%/ேபான சி�கள- 
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ெப1க# எதி(ேநா��+ /யர�க# ம<:+ ேபா8& 

காணாம&ேபான இராSவ!தினைர! ேத0யைலE+ 

�4+ப!தின(, 

எ&ைல-5ற� கிராம�க# 5லிகள�� 

தா��த"��#ளா�+ேபா/ இட+ெபய2+ சி�கள� 

�4+ப�க#, அவ(க?ைடய வா=வாதார- ப�ர�சைனக# 

என அவ(க?+ பல ப�ர�சைனகைள >�ைவ!தன(. 

இ:திய�& ெப1க?�கான சமாதான� ெசயலக+ ஒ�ைற 

அைம!/� ெசய<ப4!/வத�Mல+, அ%த இட!ைத! 

தளமாக� ெகா14 ெப1க?�கான ேவைலகைள 

அ4!தக ட!தி<� நக(!தி� ெச&ல >0E+ என! 

த3(மான��க-ப ட/. 

ெப1க?�கான ப�ரதான� ெசயலக!ைத� ெகாB+ப�"+ 

அத� உப ெசயலக!ைத� கிள�ெநா�சிய�"+ அைம�கலா+ 

எ�ற க2!/ >�ைவ�க-ப டேபா/, நா�க# 

><றி"மாக அைத ஏ<:�ெகா#ள ம:!த/ட� அத<கான 

எம/ தர-5 நியாய!ைதE+ >�ைவ!ேதா+. 
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“ேபா8& ஈ4ப ட இ2 தர-ைப� ேச(%த ெப1க?+ 

பாதி-பைட%தி2�கிறா(க# எ�ப/ உ1ைமயான/. 

அேதேவைள ஒ-பY டளவ�& வட��, கிழ��- 

ப�ரேதச�கள�&தா� அதிகமான பாதி-5க# ஏ<ப 02�கிற 

காரண!தா&, H4தலான ேவைலகைள 

இ-ப�ரேதச�கள�ேலேய ேம<ெகா#ள ேவ10E#ள/. 

ஆகேவ, ெப1க?�கான சமாதான� ெசயலக!தி� ப�ரதான 

ைமய+ கிள�ெநா�சிய�& அைம�க-ப4வேத 

ெபா2!தமானதாக அைமE+” என! ெத8வ��க-ப ட எம/ 

க2!/ ஏ<:�ெகா#ள-ப ட/. 

அ�ைறய ேப�,வா(!ைதய�� >0வ�& ஊடக�க?�கான 

H 4 அறி�ைகெயா�:+ ெவள�ய�ட-ப ட/. 
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<மாD 

ெஜயவ��தனா, ேநா�ேவஜிய அ"சரைணயாள� 

அRD+a ைஹ+ேப�'<ட
 

 

கிள�ெநா�சிய�& இர14 தடைவக# இ%த� ச%தி-5�க# 

இட+ெப<றன. இர1டாவ/ ச%தி-ப�& ெப1க?�கான 

சமாதான� ெசயலக+ எJவா: ெசய<பட ேவ14+ 

எ�பைத- ப<றிய ெசய&தி டெமா�: வைரய-ப ட/. 
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இ%த� ெசயலக!தி<கான நிதி உதவ�ைய ேநா(ேவ அர, 

வழ�க >�வ2வதாக! ெத8வ�!தி2%த காரண!தா&, 

அத<கான ெசல9 மதி-பY 4 அறி�ைகெயா�:+ 

தயா8�க-ப ட/. 

ப�ரதான- ேப�,வா(!ைத ேமைசய�� ஆE கால+ 

எJவளவாக அைமE+ எ�பேத ேக#வ���றியாக இ2%த 

நிைலைமய�&, ெப1க?�கான ச%தி-5�க# அதிக அள9 

>�ேன<றகரமான வ�டய�கைள� சாதி��+ என என�� 

உ1ைமயாகேவ ந+ப��ைக இ2�கவ�&ைல. 

இ2-ப�7+ தமி=- ெப1கள�� ப�ர�சைனகைள ஏைனய 

சMக�கைள� ேச(%த ெப1கள�ட+ மன+ திற%/ 

ேப,வத<கான ச%த(-ப+ கிைட!தைமE+, அரசிய"�� 

அ-பா& ேபா8� காரணமாக- ெப1கைள- பாதி��+ 

வ�ஷய�கள�& ஒேரவ�தமான மன-ேபா��ைடய பல 

தர-ப டவ(கள�� அப�-ப�ராய�கைளE+ பகி(%/ெகா1ட 

அ7பவ>+ மிக வ�!தியாசமானதாக இ2%த/. 
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ச%தி-ப�� >0வ�& எம�கிைடேய இ2%த க2!/ 

ேவ:பா4கைளவ�ட, ஒ!த த�ைமE+, தன�-ப ட 

>ைறய�லான ந 5ற9+ ஓ�கிய�2%தைத உணர� 

H0யதாக இ2%த/. 

சMக�க?�கிைடேயயான அைன!/- 

ேப�,வா(!ைதகள�"+ ெப1க?+ அதிக அளவ�& 

ஈ4ப4!த-ப 02-பா(கேளயானா& சMக�கள�� 

>�ேன<ற நல� சா(%த சமரச�க# அதிக அளவ�& 

ஏ<ப4வத<கான வா*-5�க# ஏ<ப 02�க >0E+ என- 

ப��னா கள�& நா� சி%தி!த/14. 

இ�ச%தி-5��- ப��னரான கால- ப�திய�&, 

ெப1க?�கான சமாதான� ெசயலகெமா�ைற 

அைம-பத<கான பண!ைத ேநா(ேவ ப�ரதிநிதிக# 

கிள�ெநா�சிய�& ைவ!/ எ+மிட+ ஒ-பைட�க 

>�வ%தேபா/, சமாதான- ேப�,வா(!ைதகள�லி2%/ 

வ�ல�வத<கான >0ைவ இய�க! தைலைம எ4!தி2%த 
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காலமாக அ/ இ2%ததா&, அ-பண!ைத ஏ<:�ெகா#ள 

ம:!/ இய�க+ தி2-ப�ய7-ப�ய/. 

இல�ைக அரசா�க+ சா(ப�& கல%/ ெகா1ட ெப1க# 

�Bவ�ன2டனான ச%தி-ப�& சமாதான >ய<சிக# 

ஆர+ப��க-ப ட கால!திலி2%ேத ேப�,வா(!ைதகைள 

>றி��+ வைகய�& பல ச+பவ�க# 

நைடெப<றி2%தேபாதி"+, அJவாறான 

ச%த(-ப�கள�லி2%/ மய�8ைழய�& உய�(த-ப�� 

ெகா102%த/ சமாதான+. 

இ-ப0யான ஒ2 ச%த(-ப!ைத- ேப�,வா(!ைதக# 

ெதாட�கிய ஓ82 நா கள�& நா� ேநர0யாக� க1ேட�. 



375 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

 

வ�ன�ய�& சில வார�களாக! த�கிய�2%த அ�ர� 

பாலசி�க+ பல >�கிய� ச%தி-5�கைள >0!/�ெகா14 

ல1ட� 5ற-பட! தயாராகி�ெகா102%தா(. 

அ-ேபா/ அவைர உல�� வாR(திய�& வழிய7-ப� 

ைவ-பத<காக- பல ெபா:-பாள(க?+ அவர/ வ 3 0<� 

வ%தி2%தன(. நா7+ அ�கி2%ேத�. ச<: ேநர!தி& 

தைலவ( ப�ரபாகர� அ�� வ%/ இற�கினா(. 

அ
ர
 பாலசி$க�&ட
 மகி@:சியாக 

உைரயா6'ெகா16�7த ச)� ேநர�தி� கட)�லிகள	
 

சிற(�� தளபதி Vைச ெப�  பத)ற�ேதா2 அ$< வ7& 

ேச�7தா�. 
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ப�ரபாகர�, அ�ர� பாலசி�க!/ட� மகி=�சியாக 

உைரயா0 ெகா102%த இட+ ேத0 ெப2+ பத<ற!ேதா4 

ஓ0 வ%த கட<5லிகள�� சிற-5! தளபதி Qைச …காரண+ 

எ�ன? 

• தைலவ( ப�ரபாகர�, க2ணா அ+மா� மF/ அளவ<ற 

ந+ப��ைக ைவ!தி2%தா(!: க2ணா ப�ள9�� ெபா டம� 

காரணமா?? 

• ‘கிழ�� மாகாண- ேபாராள�கைள மF ெட4��+ 

நடவ0�ைகக#’ எ�ற ெபய8& இய�க!தி<�#ேள ஒ2 

ெகா[ரமான ‘சேகாதர E!த+’ >�ென4�க-ப ட/. 

• >-ப/ வ2ட கால- ேபாரா ட!தி� எ�ச�களாக� 

காயமைட%த ேபாராள�க?+, க0ன- பய�<சிகள�& ஈ4பட 

>0யாத வயதைட%த ேபாராள�க?ேம எIசிய�2%தன(. 
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வ�ன�ய�& சில வார�களாக! த�கிய�2%த அ�ர� 

பாலசி�க+ பல >�கிய� ச%தி-5�கைள >0!/�ெகா14 

ல1ட� 5ற-பட! தயாராகி�ெகா102%தா(. 

அ-ேபா/ அவைர உல�� வாR(திய�& வழிய7-ப� 

ைவ-பத<காக- பல ெபா:-பாள(க?+ அவர/ வ 3 0<� 

வ%தி2%தன(. நா7+ அ�கி2%ேத�. ச<: ேநர!தி& 

தைலவ( ப�ரபாகர� அ�� வ%/ இற�கினா(. 

அ
ர
 பாலசி$க�&ட
 மகி@:சியாக 

உைரயா6'ெகா16�7த ச)� ேநர�தி� கட)�லிகள	
 

சிற(�� தளபதி Vைச ெப�  பத)ற�ேதா2 அ$< வ7& 
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ேச�7தா�. 

இன	….. 

வ%தவ( ேநர0யாக! தைலவ2+ அ�ர� பாலசி�க>+ 

ேபசி�ெகா102%த இட!தி<�- ேபா* சீ8யசாக எைதேயா 

Hறினா(. ச<: ேநர!தி& அவ(க# பரபர-பாக உர!/- 

ேபசி�ெகா1டா(க#. 

>&ைல!த39 ஆ=கட< பர-ப�& இல�ைக 

கட<பைடய�ன8� ‘ேடாரா’ அதிேவக வ�ைச- பட�கள�� 

நடமா ட+ ெத�ப4வதாக- 5லிகள�� ‘ேரட�’ நிைலய+ 

அறிவ�!தைதய4!/, கட<5லிகள�� தா��த& பட�கைள! 

தயா(ப4!திவ� 4, நிைலைமைய ேநர0யாக! தைலவ8ட+ 

ேபசி! தா��த"�கான உ!தரைவ- 

ெப<:�ெகா#வத<காகேவ தளபதி Qைச அவசரமாக அ�� 

வ%தி2%தா(. 

அவைர� ச<: ேநர+ ெபா:ைமயாக இ2��+ப0 

ேக 4�ெகா1ட அ�ர� பாலசி�க+, 5லிகள�� சமாதான� 

ெசயலக- பண�-பாளராக இ2%த 5லி!ேதவைன உடேன 

அைழ!/, ெகாB+5 சமாதான ெசயலக!/ட7+, ேபா( 
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நி:!த க1காண�-5� �B9ட7+ அவசர ெதாட(5கைள 

ஏ<ப4!தி- ேபசினா(. 

அவ(க# உ8ய இட�க?ட� ெதாட(5கைள ஏ<ப4!தி- 

ேப,வத� Mல+ ேபா(-பட�கள�� நடமா ட!ைத� 

க 4-ப4!/வதாக வா��:தியள�!/#ளன( எ�பைத! 

தைலவ8ட+ அ�ர� பாலசி�க+ Hறினா(. 

�றி-ப� ட சில மண�! தியால�க?�� அ%த இட+ 

பத<றமாகேவ இ2%த/. இல�ைக கட<பைட��8ய ேடாரா 

பட�கள�� நடமா ட+ ப<றிய தகவ&கைள! தளபதி Qைச 

ேக டறி%/ ெகா102%தா(. 

அ�ர� பாலசி�க+, ேபா(நி:!த க1காண�-5� �Bவ�� 

தைலவ2ட� ெதாட(ப�& இ2%தா(. “பாலா அ1ைண! 

இ-ப9+ ேடாரா�கார� ஓ0!தா� தி8Eறா�, கைர��� 

கி ட வ%தாென�டா& க டாய+ அ0-ப+ எ14 

ெசா&"�ேகா” என Qைச அ�,:!தி� ெகா102%தா(. 
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“ெகாIச+ ெபா:. ேபா(நி:!த க1காண�-5 �B! 

தைலவ( கட<பைட� க டைள அதிகா8ேயா4 கைத!/� 

ெகா102�கிறா(, இ-ப >09 ெசா&"வா�க#” என� 

Hறிய அ�ர� பாலசி�க+ இ2தைல� ெகா#ள� எ:+பாக! 

தவ�!/�ெகா102%தா(. 

ச<: ேநர!தி& 5லிகள�� ‘ராட(’ திைரகள�லி2%/ 

இல�ைக� கட<பைடய�� ‘ேடாரா’- பட�க# 

மைற%/வ� டதாக! தளபதி Qைச�� அறிவ��க-ப ட/. 

 

அவ2+ கட<5லிய�� தா��தலண�கைள >கா+க?��! 

தி2+5+ ப0 க டைளய� டா(. அ/வைர இ:�கமான 

>க!/ட� ேயாசைனய�லி2%த தைலவ(, தன/ 
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வழைமயான சி8-5ட� அைனவ2ட7+ பகி0கைள 

வ� 4- ேபச! ெதாட�கினா(. 

ஒ2 சின�மா கா சிேபால அ�� நட%தவ<ைற- 

பா(!/�ெகா102%த அைனவ2��+ நி+மதி- ெப2M�, 

ெவள�ேயறிய/. இ�7+ ச<:ேநர+ தாமதமாகிய�2%தா& 

நிைலைம தைலகீழாக மாறிய�2%தி2��+. 

தளபதி Qைசய�ட+ தா��த& நட!/வத<கான உ!தரைவ! 

தைலவேர வழ�கிய�2-பா( எ�ப/ அைனவ2��+ 

ெத8%த வ�டய+. ஏெனன�& இல�ைக! த3வ�& ேபாரா 

சமாதானமா எ�பைத! த3(மான��க�H0ய ச�தி மி�க 

மன�தராக! திக=%தா( ப�ரபாகர�. 

ஆைம ேவக!தி& நக(%/ெகா102%த சமாதான 

>�ென4-5க# ஒ25றமி2�க, இய�க!தி� உ# 

க டைம-5கள�& பல மா<ற�க# ஏ<பட! ெதாட�கின. 
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அதி& >�கியமான/ இய�க!தி� ஆளண� பல!/ட� 

ெதாட(5ைடய/. இய�க!தி� ஆண�ேவேர அதி&தா� 

அட�கிய�2%த/. 

அ/ ெகாIச+ெகாIசமாக ஆ ட+ காண! 

ெதாட�கிய�2%த/. 

 

கிழ�� மாகாண! தளபதியாக இ2%த க2ணா அ+மா� 

த�7ைடய க 4-பா 0லி2%த ஆய�ர�கண�கான 

ேபாராள�க?ட� வ�4தைல- 5லிக# இய�க!திலி2%/ 

ப�8%/ ெச&வதாக அறிவ�!தி2%தா(. 
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அதிக+ ெவள�ேய கா 0�ெகா#ள-படா/ வ� டா"+, 

அ%நிக=வான/ இய�க!/��#ேள ேபரதி(வ�ைனேய 

ஏ<ப4!திய�2%த/. 

இய�க!தி� ெச&வா��மி�க >த� நிைல! தளபதியாக� 

க2ணா அ+மா� இ2%தா(. அவ2ட� ெசய&திற�மி�க 

ேபாராள�க# ம<:+ இளநிைல! தளபதிக# பல( 

இ2%தன(. 

வ�ன�� கள>ைனகள�� பல ெவ<றிகள�& அவ(க# தம/ 

பலமான >!திைரகைள- ெபாறி!தி2%தா(க# எ�பைத 

யா2+ ம:�க >0யா/. 

இ%நிைலய�& இய�க!தி& அைர-ப�� இராSவ பல+ 

க2ணா அ+மான�� ப�8ேவா4 இழ�க-ப 4வ� ட/. 

2004 ஏ-ரலி& வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& க2ணா 

அ+மான�� ப�89 ஏ<ப டேபா/, அ+மாத+ நட�கவ�2%த 

நாடா?ம�ற! ேத(த"�கான ப�ர�சார ேவைலகள�& நா� 

யா=-பாண!தி& ஈ4ப 4�ெகா102%ேத�. 



384 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

தமி=� H டைம-5 ஒ�ைற ஏ<ப4!தி- 5லிகள�� 

ஆதர9ட� அவ(கைள! ேத(தலி& ெவ<றியைடய� 

ெச*வத� Mல+ தமி= ம�கள�� ச�தி 5லிக?��- 

ப��னா& இ2�கி�ற/ எ�கிற ெச*திைய 

ெவள�-ப4!/வ/ட� பாரா?ம�ற! த3(மான�கள�& தம/ 

ெச&வா�ைகE+ நிைலநி:!தலா+ என- 5லிக# 

க2தினா(க#. 

இள பDதி 

அ-ேபா/ யா=-பாண மாவ ட அரசிய& ெபா:-பாளராக 

இள+ப8தி இ2%தா(. அவ2�� உதவ�யாக 

வ�ன�ய�லி2%/ நா7+ ேவ: பல ேபாராள�க?+ 

அ7-ப-ப 02%ேதா+. 
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ஞாபகமி&லாத ஒ2 நாள�� அதிகாைல ஆ: மண�யளவ�& 

ேபாராள�க?�கான இரகசிய H டெமா�ைற இள+ப8தி 

அவசரமாக� H 0ய�2%தா(. 

 

“ஒ� ?'கியமான வ�டய�ைத உ$க8'<: 

ெசா�9 ப6 கிள	ெநா:சிய�லய��7& அவசரமா 

அறிவ�'க(ப+6�'கிற&. எ$கட இய'க�தி
ர 

ம+ட'கள(� – அ பாைற தளபதி க�ணா அ மா
 

த
ேனா2 இ�'கி
ற ஆறாய�ர  ேபாராள	கேளா2 
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இய'க�தில இ�7& ப�D7&ேபாறதாக 

அறிவ��தி�'கிறா�” எ
ற ெசIதிைய இள பDதி 

அ$கி�7த அைன�&( ேபாராள	க8'<  ெதDவ��தா�. 

அைனவ2+ வ�ைற!/-ேபானவ(க# ேபா& 

அைசேவ/மி�றி உ கா(%தி2%தா(க#. இ%த 

வா(!ைதகைள� ேக டத� ப��5 அ��- ேபச-ப ட ேவ: 

எ%த வ�டய�க?+ எ�7ைடய கா/க?��# ஏறேவ 

இ&ைல. 

அ%த நிமிட+ இய�கேம அழி%/ேபான/ ேபா�ற 

உண(9தா� என��# ஏ<ப 02%த/. 

ஏென�றா& அ!தைகய பலமான ச�தியாக� கிழ�� 

மாகாண- ேபாராள�க# வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� 

இராSவ!தி& இட+ ப�0!தி2%தா(க#. 

கிள�ெநா�சிய�லி2%/ அ4!த தகவ& வ2+வைர ேத(த& 

ெபா/� H ட�கைள நி:!திைவ��+ப0 

அறிவ��க-ப 02%த/. இர14 >B நா க# ெகா��வ�& 

ெபா<பதி வ 3திய�& அைம%தி2%த எம/ >கா>��# 
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எ/9+ ெச*ய மனமி�றிE+, ெபா/ம�கள/ ேக#வ�� 

கைணக?�� >க+ெகா4�க >0யாம"+ >ட�கி� 

கிட%ேதா+. 

ம�க?�� எ�ன பதி& ெசா&வ/ எ�ப/ மிக9+ 

58படாத �ழ-பமான நிைலயாக இ2%த/. 

அ4!த நா# கிள�ெநா�சிய�& அரசிய&/ைற- 

ெபா:-பாள8� H ட!தி<காக அைழ�க-ப 02%ேதா+. 

அ�� நைடெப<ற H ட!தி& ‘நிதி- ப�ர�சைன ம<:+ 

தன�-ப ட ஒB�க- ப�ர�சைன காரணமாக ம 4-அ+பாைற 

தளபதிைய வ�சாரைண ெச*வத<� வ�ன��� வ2+ப0 

தைலவ( அறிவ�!தி2%தேபா/, அதைன ம:!/ அவ( 

இ!தைகயெவா2 அறிவ�!தைல� ெச*தி2-பதாக9+, 

ஆகேவ அவ( வ�4தைல- 5லிக# இய�க!திலி2%/ 

ந3�க-ப 4#ள/ட�, அவரா& த4!/ைவ�க-ப 4#ள 

ேபாராள�கைள மF ெட4��+ நடவ0�ைககள�& இய�க+ 

ஈ4ப 02-பதாக9+ Hற-ப ட/. 
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இத<காக- ேபாராள�க# �ழ-பமைடய! 

ேதைவய�&ைலெயன9+, தன/ ேபாரா ட வா=வ�& 

இ/ேபா�ற எ!தைனேயா ெந2�க0கைள ெவ<றிகரமாக! 

தா10 வ%த தைலவ( ப�ரபாகர� இ%த ெந2�க0ையE+ 

ெவ<றிகரமாக! தா10 வ2வா( எ�ற ந+ப��ைகேயா4, 

ம�கள�� ேக#வ�க?��! ெதள�9ட� பதிலள���மா:+ 

அரசிய& /ைற- ெபா:-பாளரா& எம�� 

அறி9:!த-ப ட/. 

அ�ச%த(-ப!தி& இய�க!தி� ப�ரதி! தைலவராக இ2%/ 

ைக/ ெச*ய-ப 4, ப��ன( இ&லாமலா�க-ப ட 

மா!ைதயா அ1ண2ைடய நிைன9க# மF14+ என��# 

ஏ<ப டன. 

ஒ2வ2�கான த1டைன இ/தா� என இய�க+ 

த3(மான�!/வ� டா&, அவ(மF/ சா ட-ப4+ 

�<ற�சா 4க#, தைலவ2�ெகதிராக� சதி ெச*தா(, 

இய�க!தி� நிதிைய ேமாச0 ெச*தா(, பாலிய& 

�<றமிைழ!தா( எ�பைவகேள ஆ�+. 
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ஆர+ப!தி& ஏைனய வ�4தைல- ேபாரா ட இய�க�கைள! 

தைடெச*வத<�+ இJவாறான �<ற�ெசய&கேள 

அவ(க# மF/+ ,ம!த-ப 02%தன எ�பைதE+ 

அறி%தி2�கிேற�. 

உ1ைமயாகேவ கிழ�� மாகாண! தளபதி��+ 

இய�க!தி� தைலவ2��+ இைடேய எ�ன நட%த/ 

எ�ப/ என�� ம 4ம&ல, ெப2+பாலான 

ேபாராள�க?��+Hட� ச8வர! ெத8யாத ம(மமாகேவ 

இ2%த/. 

ஆனா� தைலவ� ப�ரபாகர
, க�ணா அ மா
 மX& 

அளவ)ற ந ப�'ைக/  தன	(ப+ட ?ைறய�லான 

பாச?  ைவ�தி�7தா� எ
பைத ஓரளE'< எ
னா� 

உ�தியாக' �ற?6/ . 
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ஒ2நா# நா7+ தளபதிக# வ�/ஷா9+, /(கா9+ 

தைலவைர� ச%தி-பத<காக அைழ�க-ப 02%ேதா+. 

அ/ சமாதான+ ெதாட�கிய ஆர+பகால� க ட+. அ%த� 

ச%தி-ப�& தைலவ( பல வ�டய�க# ப<றிE+ எ+ேமா4 

ேபசி�ெகா102%தா(. 

அதி& ஒ2 ச%த(-ப!தி& Hறினா(; “ம ட�கள-5, 

அ+பாைற- ேபாராள�க# ேபாரா ட!தில எJவளேவா 

க\ட�கைள- ப 02�கிறா�க#. 

அவ�கட �4+ப�க?��+ அ%த ம�க?��+ நிைறய 

ேவைலக# ெச*யேவS+. நிதி!/ைற Mலமா ஓரள9 

பண உதவ�ையE+ ெச*/ க2ணா9��+ 

ெசா&லிய�2�கிற�, அ%த� சன!தி<� நிைறய உதவ�க# 

ெச*ய� ெசா&லி. 

அவ
 ெசIய�றா
, இவ$க% ெபா+2 ஆ'க% எ
ன+ட 

வ7& அ$க அ& ப�ைழ இ& ப�ைழ எ12 

ெசா�லி'ெகா12 நி'கிறா$க%. 
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தளபதிமா2��#ள >தலில ஒ<:ைம இ2�கேவS+” 

எ�: �றி-ப� டா(. 

 

ம 4-அ+பாைற! தளபதியான க2ணா9��- 5லிக# 

இய�க!/ட� ஏ<ப ட >ர1பா4கள�� ப��ன(, 

அ�கி2%/ சில ேபாராள�க# இய�க! தைலைம மF/ 

ெகா102%த வ�,வாச+ காரணமாக வ�ன��� வ%/ 

ேச(%தி2%தன(. 

அவ(கைளE+ இைண!/�ெகா14 ‘கிழ'< மாகாண( 

ேபாராள	கைள மX+ெட2'<  நடவ6'ைகக%’ எ�ற 
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ெபய8& இய�க!தி<�#ேள ஒ2 ெகா[ரமான ‘சேகாதர 

/�த ‘ >�ென4�க-ப ட/. 

பல வ2ட காலமாக எ�7ட� பழகிய பல ேபாராள�க# 

இ2 தர-ப�"+ உய�8ழ%/ ேபாய�2%தன(. இய�க!ைத 

ந+ப�� சரணைட%தி2%த ம 4-அ+பாைற மகள�( 

தளபதியாகவ�2%த ச-தகி (சாள�) உ பட நா�� ெப1 

ேபாராள�க?+ பல ஆ1 தளபதிக?+ இய�க!தி� 

5லனா*9! /ைறய�ன8� சிைறகள�& அைட�க-ப 4- 

ப��ன( மரண த1டைன�� உ#ளா�க-ப டதாக அறிய 

>0%த/. 

இய'க�தி
 ேபாD2  வ�லைமயான& இ�தைகய 

C�'க�தனமான கைளெய2(�'களா9  சிைதய� 

ெதாட$கிய��7த&. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� ந31ட கால- ேபாராள�க# 

பல( ேபா(கள�& பல!த காயமைட%தி2%தன(. அ!/ட� 

பல இைடநிைல- ெபா:-பாள(க?+ ேபாராள�க?+ 

தன�-ப ட காரண�கைள >�ைவ!/ இய�க!திலி2%/ 

வ�லகி� ெச�றா(க#. 
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நானறி%த வைரய�& பல ஆ1 ம<:+ ெப1 ேபாராள�க# 

தம/ �4+ப வ:ைம காரணமாக9+ ெப<ேறா8� 

வ<5:!த& காரணமாக9+ இய�க!திலி2%/ 

வ�லகினா(க#. 

ேவ: பல ேபாராள�க# காத&, தி2மண+ ேபா�ற 

உற9கள�& த+ைம இைண!/� ெகா1டா(க#. 

தா��தலண�கள�& அ7பவ+ வா*%த ேபாராள�கள�� வ 3த+ 

இ�காரண�களா& �ைறவைட%/ ெகா1ேட ெச�ற/. 

?(ப& வ�ட கால( ேபாரா+ட�தி
 எ:ச$களாக' 

காயமைட7த ேபாராள	க8 , க6ன( பய�)சிகள	� ஈ2பட 

?6யாத வயதைட7த ேபாராள	க8ேம எMசிய��7தன�. 

அவ(க# தம/ இளைமையE+ உட& வலிைமையE+ 

நா 4 வ�4தைல�காக உைழ!/! ெதாைல!தி2%தா(க#. 

பல பா8ய காய�கைள அைட%/ ெசய<பட >0யாத 

நிைலய�லி2%த ஆ1, ெப1 ேபாராள�க# பல( “யா( 

எ�கைள ைகவ� டா"+ அ1ைண ைகவ�டமா டா(” எ�ற 
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ஒேர ப<:தலி"+, ந+ப��ைகய�"+ உய�( 

வா=%/ெகா102%தா(க#. 

இய�க!தா& க டைளய�ட-ப4+ ேவைலக# சில 

ச%த(-ப�கள�& மனதி<� ஏ<:�ெகா#ள-பட >0யாததாக 

இ2%தேபாதி"+Hட, பல ெபா:-பாள(க#, ேபாராள�க# 

ெசா&"+ வசன+, “அ1ைண ெசா�9றா�, 

ெசIய�தாேன ேவA ”, “எ�லா�தி)<  அ1ைண ஒ� 

தி+ட  ைவ�தி�(பா�”எ�பைவயாகேவ இ2%தன. 

இதைன- பல2+ தன�மன�த வழிபா4 என� �ைற 

Hறினா(க#. உ1ைமE+ அ/தா�. 

இ/ எம/ ப1பா ேடா4+ பழ�கவழ�க!ேதா4+ H0 

வ%த வ�ஷயமாகேவ நா� க2/கிேற�. 

எ!தைனேயா ெந2�க0க?�� >க+ ெகா4!/, ஒ2 

ேபாரா ட!ைத >-ப/ வ2ட!தி<�+ ேமலாக- ெப2+ 

பைடபல!/ட� க 0 வள(!தவ( எ�ற ப�ரமி-ேபா4தா�, 

எ�ைன- ேபா�ற ப&லாய�ர�கண�கான ேபாராள�க?+ 

தைலவைர- பா(!ேதா+. 
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தைலவ( எ4!த >09க# பல ச%த(-ப�கள�& 

வ�ம(சன!தி<�#ளா�+ேபா/+ அவ( ம�கள�� 

நல7�காக9+ நா 0� வ�4தைல�காக9+தா� 

இ-ப0யான >09கைள எ4!தி2�கிறா( என9+, தைலவ( 

ஒ2 >09 எ4!தா& அதி& நி�சயமாக ஒ2 நியாய+ 

இ2��+ என9+, ஒJெவா2 ேபாராள�E+ எJவ�த 

ஐய-பா4மி�றி ந+ப�ேனா+. 

தைலவ( எ4��+ >09கைள வ�ம(சி-பேதா, ேக#வ� 

ேக பேதா ெத*வ �<ற+ இைழ-பத<�� சமமானதாக 

இய�க!தி7#ேள க2த-ப ட/. 

இ%த- ேபா�கி� வள(�சிேய இய�க!தி� உ#ேளயான 

வ�வாத!ைதE+ வ�ம(சன!ைதE+ இ&லாெதாழி!/ அத� 

மிக அவலகரமான >09��+ வழி வ�!த/. 

தா��த& பைடயண�கள�� சிற-5! தளபதிக#, க டைள! 

தளபதிக# ம<:+ /ைற-ெபா:-பாள(க# ெதாட�க+ 

சாதாரண ேபாராள�க# வைர இய�க! தைலைம 

ெசா&வைதேய ெச*யேவ14+ எ�ற இராSவ 
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ஒB����� க 4-ப டவ(களாகேவ நா+ 

வள(�க-ப 02%ேதா+. 

சாதாரணமாக எம��! ெத8%தவைர இய�க!தி� M!த, 

>�கிய உ:-ப�ன(களாக அ�ர� பாலசி�க+, >�னா# 

ஈேராT தைலவ( பால�மார�, நிதி!/ைற- ெபா:-பாள( 

தமிேழ%தி ஆகிேயா2+ M!த தளபதி எ�கிற தர!தி& 

5லனா*9! /ைற- ெபா:-பாள( ெபா ட+மா� 

ஆகிேயா2ேம இ2%தன(. 

அவ�கள	9  தைலவ�'<� தன& க��&'கைள 

ஓரளE'<� &ண�7& ெசா�ல'�6யவராக இ�7தவ� 

அ
ர
 பாலசி$க  ம+2ேம. 

 

 

மகி7த ராஜப'சE'< வா'கள	/$க%!! “மகி7த 

ஜனாதிபதியா வ7தா க+டாய  ச1ைடதா
 

ெதாட$< .. ச1ைட ெதாட$கினா நா$கதா
 

ெவ�9வ !!: அ1ண
 �றினா�! 
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இ:தியாக நட%த சமாதான- ேப�,வா(!ைதகள�� ேபா/, 

அதிகார- பரவலா�க-ப ட அரசிய& த3(ெவா�ைற 

எ-ப0யாவ/ ெப<:�ெகா4!/வ�ட ேவ14+ எ�ற 

ஆ(வ!/ட� அ�ர� பாலசி�க+ ‘உ%ளக ;ய நி�ணய 

உDைம/ட
 அைம7த சமO6’ எ�ற த3(ைவ- ப8சீலி�க! 

தயாராக இ2-பதாக ஒ2 க2!ைத >�ைவ!தி2%தா(. 

ஆனா� அ7த வ�டய  தைலவ� ப�ரபாகர"'< 

அWவளE உவ(பானதாக இ�'கவ��ைல. ஒ2 அரசிய& 

த3(ைவ! திண�-பத� Mல+ 5லிகள�� ஆEத�கைள 

அவ(கள�டமி2%/ ப�4��வத<�� ச(வேதச ச�திக# 

>ைனவதாக அவ( �<ற+ சா 0னா(. 
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அவ(க# வ�8!த வைல��# அ�ர� பாலசி�க>+ 

சி�கிவ� டதாக அவ( க2தினா(. 

தம�� மரண+ ஏ<ப டால�றி ேவ: எ%த� க ட!தி"+ 

ஆEத�கைள� ைகைய வ� 4 இழ-பத<�! தைலவ( 

கிIசி!/+ தயாராக இ2�கவ�&ைல. 

அதனா& இ2வ2��மிைடேய க2!/ >ர1பா4க# 

ஏ<ப 4, ஒ2வேராெடா2வ( >க+ெகா4!/- 

ேபசி�ெகா#ள9+ வ�2+பாத ஒ2 நிைலய�&, மிக9+ 

மன>ைட%தவராகேவ அ�ர� பாலசி�க+ இ:தியாக� 

கிள�ெநா�சிைய வ� 4 ெவள�ேயறிய�2%தா(. 

வழைமயாக அவ( உல�� வாR(திய�& ஏறி� 

ெச&"+ேபா/ இ2�க�H0ய சி8-5+ மகி=�சிE+ 

மைற%/ேபா* அவர/+ அவ2ைடய /ைணவ�யா8� 

க1கள�"+ க1ண 3(� கசி9க# ெத�ப டைத- பல2+ 

அவதான�!ேதா+. 
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வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ பல /ைறகளாக- ப�8%/ 

ம�க# ம!திய�& தம/ நி(வாக ேவைலகைள >�ென4!த 

ேபா/+, அ%த- ப�89க?�கிைடேய ஒ2 H 4-ெபா:-5 

உ2வாக >0யாத நிைலேய இ:திவைர இ2%த/. 

தம/ ப�8வ�ன/ ேவைலகைள� சிற-பாக� ெச*/வ� டா& 

ம 4+ ேபா/+ எ�ற எ1ண!/டேனேய ஒJெவா2 

ப�89- ெபா:-பாள(க?+ ெசய<ப ட காரண!தா&, ம�க# 

ம!திய�& ஏ<ப ட ப�ர�சைனகைள ஒ2�கிைண%த 

>ைறய�& த3(-பத<காக மாத%ேதா:+ அைன!/- ப�ரதான 
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தளபதிக?+ ெபா:-பாள(க?+ ச%தி��+ H டெமா�ைற 

நடா!/வத� Mல+ நி(வாக- ப�ர�சைனகைள� H0� 

கைத!/! த3(!/�ெகா#?+ப0 தைலவ( Hறிய 

ஆேலாசைன�கைமவாக அ!தைகய ச%தி-5க# இட+ெபற! 

ெதாட�கின. 

அதனா& ஓரள9��- ப�ர�சைனக# ,Mகமாக� 

ைகயாள-ப டேபாதி"+ ><றி"மாக மா<ற!ைத 

ஏ<ப4!த >0யவ�&ைல. வ�4தைல- 5லிகள�� 

நிதி!/ைறய�ன( தம/ வ8 வQலி-5 நைட>ைறைய� 

ெசய<ப4!திய வ�த+ ம�க# ம!திய�& ேமாசமான 

வ�ம(சன!ைத ஏ<ப4!திய/. 

ந31டகால- ேபா8னா& ெபா2ளாதார Zதிய�& ேமாசமாக- 

பாதி�க-ப 02%த ம�கைள- 5லிக# ,ர14வதாக- 

பலமான �<ற�சா 4க# ம�க# ம!திய�& எB%தன. 

இய�க!தி� நிதி-ெபா:-பாளரான தமிேழ%தி இத<கான 

எ%த வ�ள�க!ைத� Hறினா"+, ம�க# மன-P(வமாக 

அவ<ைற ஏ<:�ெகா#ளேவ இ&ைல. 
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ேம"+ அ��- பண�யா<றியவ(கள�� ம�க?டனான 

அS�>ைறய�& இ2%த �ைறபா4க?+ 

இ-ப�ர�சைனைய இ�7+ ெப8தா�கின. 

சமாதான கால�தி� தாயக�தி)< வ�2?ைறைய' 

கழி'க வ7& ெச
ற �ல ெபய� உறEக8  ெப�  

வ�சன�&ட
 அ'<ைறபா2கைள: ;+6' கா+6னா�க%. 

ஓம%ைதய�& வ�4தைல- 5லிகள�� க 4- பா 4- 

ப�ரேதச+ ஆர+பமா�+ இட!தி& “வ
ன	 நில  

வரேவ)கிற&” எ�ற ெப8ய பதாைக நி:வ-ப 02%த/. 

அதைன “வ
ன	 நில  வர ேவ�'கிற&” என� ேகலியாக 

ம�க# அைழ��மள9��, இய�க!தி� வ8 வQலி-5 

நடவ0�ைககைள ம�க# ெவ:!தா(க#. 

இய�க!தி<�+ ம�க?��மிைடேய அதிக >ர1பா4கைள 

ஏ<ப4!திய இ�ெனா2 வ�ஷய+, இய�க!தி<கான க டாய 

ஆ ேச(-5 நடவ0�ைகயா�+. 

அரச க 4-பா 4- ப�திக# ந31டகாலமாக இய�க!தி� 

ேநர0! ெதாட(5 இ&லாமலி2%த காரண!தா&, ஆர+ப!தி& 
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5லிகைள� க1ட/ேம ஒ2 அைலேபால, இைளஞ(க# 

Eவதிக# 5திய ேபாராள�களாக! திர14வ%/ 

இைண%தன(. 

ஆனா& நா க# ெச&ல�ெச&ல அ%த அைல ெவ�வாக� 

�ைறய! ெதாட�கிய/. இதனா& அரச க 4-பா 4- 

ப�திகள�"+ த3வ�ர பர-5ைர ெசய<பா4கைள >�ென4�க 

ேவ10ய நிைல ஏ<ப ட/. 

சமாதான கால!தி& ஆ1-ெப1 ேபாராள�க?�கான 5திய 

பல பய�<சி >கா+க# அைம�க-ப 4, அ0-பைட ஆEத- 

பய�<சிக# ெதாட(�சியாக இட+ெப<றன. 

அ!/ட� எ&ைல-பைட, ம�க#பைட பய�<சி எ�பன9+ 

மF14+ ெதாட�க-ப டன. இய�க!திலி2%/ வ�லகி� 

ெச�ற ேபாராள�கைள மF14+ இய�க!தி& இைண��+ 

தி ட>+ நைட>ைற-ப4!த-ப ட/. 

இதனா& ம�க# மF14+ பல அB!த�க?�� 

உ#ளானா(க#. இய�க!தி� பர-5ைர Mலமான ஆளண� 
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இைண-5 நடவ0�ைக# க டாய ஆ ேச(-5 

நடவ0�ைககளாக ெம&லெம&ல மா<றமைடய! 

ெதாட�கிய�2%தன. 

எ-ப0யாவ/, எவைரயாவ/ இய�க!தி& ஒ2 உ:-ப�னராக 

இைண!/�ெகா1டா& ேபா/+ எ�ற ேமாசமான 

நிைல-பா4 இய�க!தி<�#ேள உ2வாக! 

ெதாட�கிய�2%த/. 
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இய'க�தி)<� ேதைவயாக இ�7தெத�லா  

ஆ/த$கைள இய'<வத)<( பய�)சியள	'க(ப+ட ஒ� 

மன	த உ�வ  ம+2ேம எ
றளவ�)< இய'க�தி
 

ெகா%ைக நிைல(பா2க% ;�$க� ெதாட$கிய��7தன. 

அரசிய&/ைறய�� ைக�க8ய+ எ�ற ெவள�-பைடயான 

ெபய2ட� இய�க!தி� சகல ப�89க?+ இ%த 

ேவைல!தி ட!தி& >BM�,ட� ஈ4ப4!த-ப டன. 

>-ப/ வ2ட�க?��+ ேமலான ஆEத- ேபாரா ட 

வரலா<றி& ஆய�ர�கண�கான ேபாராள�க#, தம/ உய�ைர 

அ(-பண�!/+, இல ச�கண�கான ம�க# தம/ உய�ைரE+ 

உைடைமகைளE+ இழ%/+ தா�ெகாணா! /யர!ைத 

அ7பவ�!தி2%தன(. 

இ2%/+ ேபா(�கள�கள�& 5லிக# ெப<றி2%த 

ெவ<றிகள�� காரணமாக9+, உய�ைர அ(-பண�-5 

ெச*தி2%த தம/ ப�#ைளகள�� காரணமாக9+, 5லிகள�� 

சகல வ�தமான �<ற��ைறகைளE+ அ!/மFற&கைளE+ 

ெபா:!/�ெகா14 மி�%த சகி-5! த�ைமEட� ஆEத- 
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ேபாரா ட+ ஏ<ப4!திய அைன!/ வலிகைளE+ 

,ைமகைளE+ ம�க# தா�கி நி�றா(க#. 

தமி= ம�கள�� தன�-ெப2+ அரசிய& ச�தியாக எB�சி 

ெப<றி2%த வ�4தைல- 5லிகைள எ&லா 

வ�ம(சன�க?��+ அ-பா& தமி= ம�க# தம�� 

வ�4தைலைய- ெப<:! த2+ மF ப(களாக 

ந+ப�ய�2%தா(க#. 

2004 0ச+ப8& ,னாமி ேபரழி9 ஏ<ப டத� ப��ன( 

,னாமி��- ப��னரான ேவைல! தி ட+ (Post-Tsunami 

management structure P-TOMS.) ச(வேதச உதவ� வழ��+ 

நா4கள�� உதவ�Eட� >�ென4�க-ப ட இ%த மF# 

க டைம-5 ேவைல! தி ட!தி& இல�ைகயர,ட� ேச(%/ 

5லிக?+ ஈ4ப4வ/ எ�ற இண�க-பா ைட 

ஏ<ப4!/வத<கான ேப�,�க# நடா!த-ப டன. 

ஆனா"+ 5லிகளா& இ%த- ேப�,வா(!ைதகள�& 

ந+ப��ைகEட� ஈ4பட >0யவ�&ைல. 
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தி ட�கைள நைட>ைற-ப4!/வத<கான ச டZதியான 

அதிகார+ எ/9+ வழ�க-படாத நிைலய�&, தமிழ( 

ப�திகள�& மF# க டைம-5 ேவைலகள�& ஈ4ப4வத<� 

அரசா�க!தி<� அ7மதியள�-ப/ 5லிக?��� 

சி�கலானதாக இ2%த/. 

>�ென-ேபா/+ இ&லாத வைகய�& தமிழ(கள�� 

அரசிய& ப�ர�சைன ேம<�லக ம!தியTத!/ட� 

ைகயாள-ப4+ நிைலைய எ 0ய�2%ததனா& அ%த 

அரசிய& Qழைல� ைகயாள�H0ய ராஜத%திர /ண��ச& 

5லிகள�� தைலைம�� அதிக+ ேதைவ-ப ட/. 

E!த கள!தி& இல�ைகய�� பா/கா-5- பைட! 

தைலைமக?+ ச(வேதச இராSவ ஆ*வாள(க?+ 

வ�ய%/ நி<�மள9��- ேபா(! த%திர�கைள� ைகயா14 

பல ெவ<றிகைள- ெப<றி2%த தைலவ( ப�ரபாகர�, 

சமாதான� Q=நிைலய�& அரசிய& ராஜத%திர!தி� 

VS�க�கைள! /ண��ச"ட� பய�ப4!தி, தமிழ(க?�� 

உ:தியான அரசிய& த3(ைவ- ெப<:�ெகா#?+ நிைலைய 
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ேநா�கி >�ேனறி� ெச&ல >0யாம& திணற! 

ெதாட�கினா(. 

வா=வாதார�க# எ&லாவ<ைறE+ இழ%/ேபான 

நிைலய�"+, ேபாரா ட!ைத ந+ப�ய�2%த ம�க?�காக! 

தன/ ப�0வாத �ண!திலி2%/ ெவள�ேய 

வரேவ10யவராக! தைலவ( ப�ரபாகர� இ2%தா(. 

ஆனா& அ%த ேநர!தி& அவ( அைத� ெச*வத<கான 

/ண��சல<றவராகேவ இ2%தா(. 

எ%த ம�க?�காக- ேபாரா4வதாக அவ( Hறினாேரா அ%த 

ம�கைள- பா/கா-பதா அ&ல/ ேகாடா7ேகா0- 

பண!ைத� ெசல9 ெச*/ மிக9+ ப�ரய!தன�கள�� 

ம!திய�& ெகா14 வ%/ ேச(!தி2%த ஆEத�கைள- 

பா/கா-பதா எ�ற ேக#வ� அவ2�� >�பாக இர!த>+ 

தைசEமாக எB%/ நி�ற/. 
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சமாதான- ேப�,வா(!ைதயான/ ஒ2 �றி-ப� ட 

க ட!தி<� அ-பா& ெதாடர >0யாதவா: 

இ:�கமைடய! ெதாட�கிய/. 

ேபா8னா& பாதி-5<ற ம�க?�கான அப�வ�2!தி! 

தி ட�கைள >�ென4-பத<கான “சிரா1” க டைம-5 

5லிகள�� ஒ!திைசெவா4 உ2வா�க-ப 02%தா"+ 

அத7ைடய சில நைட>ைற வ�டய�கள�& 5லிக# தம/ 

அதி2-திைய ெவள��கா ட! ெதாட�கினா(க#. 

நிEேயா(�கி& நைடெப<ற நிதி வழ��+ நா4கள�� 

மாநா4 ஒ�றி<�- 5லிகைள எ-ப0E+ அைழ!/� ெச&ல 

ேவ14ெம�பதி&, ேநா(ேவ அ7சரைணயாள(க# 

உ�ச�க ட >ய<சிகைள எ4!தி2%தன(. 

5லிகள�� ப�ரதிநிதிக?�கான வ�மான இ2�ைகக# இ:தி 

நிமிட+ வைரய�"+ ஒ/�க-ப 02%த/. 5லிக# 

ம ட!தி"+ ேபாவதா, வ�4வதா எ�கிற இBபறி நிைல 

இ:திவைர இ2%த/. 
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இ:திய�& ேபாவதி&ைல எ�ற அ:தியான >09��! 

தைலவ( வ%/வ� டா( எ�பைத அறிய>0%த/. 

சமாதான� ெசயலக!தி& நைடெப<ற ஒ2 ச%தி-ப�& 

எ+ேமா4 உைரயா0�ெகா102%த அரசிய&/ைற- 

ெபா:-பாள(, “நா$க% இ7த மாநா+2'<( ேபானா� 

ச�வேதச வைல'<%ேள சி'<(ப+2 வ�2ேவா  என 

அ1ைண ேயாசி'கிறா�. 

அெம8�கா உ#ள� ட ேம<�லக நா4க# எ�க?ைடய 

ஆEத�கைள எ-ப0யாவ/ பறி!/வ�ட ேவ14+ 

எ�பத<காக!தா�, இ%த அள9�� இற�கி வ%/ எ+ைம� 

,<றி வைள�கி�றன. 
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ஆனா& “ஆ/த ஒ(பைட(� எ
ற ேப:;'ேக இடமி�ைல 

எ
� அ1ைண ெசா�லி( ேபா+டா�. இன	ெய
ன 

ச1ைடதா
, எ�லா ேவைலகைள/  நி��தி(ேபா+2 

இய'க�தி)< ஆளண�ைய� திர+ட: ெசா�லி அ1ைண 

ெசா�9றா�. 

இன� ஏ<பட- ேபா�+ E!த+ இல�ைக இராSவ!ேதா4 

ம 4+ நட�க- ேபாகிற ச1ைடய�&ைல. ச(வேதச!ேதா4 

நைடெபற- ேபா�+ ேபா(. 
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அைத- ப<றி நாேனா ந3�கேளா கவைல-ப 4� 

ெகா102�க! ேதைவய�&ைல. அ1ைண 

பா!/�ெகா#?வா(. அவ( ெசா&"ற ேவைலகைள 

நா�க# ஒJெவா2வ2+ ச8வர� ெச*தெம1டா&, எ-ப 

எ�ன >09 எ4�க ேவS+ எ�பைத அ1ைண 

பா!/�ெகா#?வா(” என! தமி=�ெச&வ� எ+மிட+ 

�றி-ப� டா(. 

2004இ� இ:தி- ப�திய�லி2%/ ெதாட(�சியாக இராSவ! 

தர-5��+ 5லிகள�� தர-5��+ இைடேய ேபா(நி:!த 

மFற& ச+பவ�க# அதிக8!/� ெச�றன. 

E!த நி:!த� க1காண�-5��B இ%த� �<ற� 

ெசய&கைள- பதி9 ெச*த/ட� இ2தர-ப�� சமாதான� 

ெசயலக�க?��+ அ7-ப��ெகா102%த/. 
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லbம
 கதி�காம� 

2005 ஆகT  12 அ�: இல�ைகய�� ெவள�வ�வகார 

அைம�சராக இ2%த லpம� கதி(காம( 5லிகள�� 

சிைன-ப( தா��தலி& உய�8ழ%தா(. 

அத<� ம:நா# ெபா:-பாள(க?�கான ஒ2 H ட!தி& 

கல%/ெகா1ட தைலவ( ப�ரபாகர�, “எ-ப�0, 

ெசாறிI,ெசாறிI, ெகா102% தா�க#. ெசா!ைதய�ல 

�4!தி2�கிற+” என� �றி-ப� டா(. 
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5லிகள�� தா��த& பல!ைத நி]ப���+ வைகய�& 

இல�ைகய�� அதி உய( பா/கா-5 வைலய!தி<�# அ! 

தா��த& நட!த-ப 02%த/. 

நாலா+ க ட ஈழ-ேபா( ஆர+ப��க-ப4+ேபா/ அ%த 

E!த+ வட��� கிழ���� ெவள�ேயதா� நைடெப:+ 

எ�ற ந+ப��ைக 5லிகள�� தளபதிகள�ைடேய ெப8தாக 

நிலவ�ய/. 

அத<ேக<ற வைகய�& 5லிகள�� 5லனா*9- ப�8வ�ன( 

அரச க 4-பா 4- ப�திக?��# ெவ<றிகரமாக 

ஊ42வ�E#ளன( எ�கிற ந+ப��ைக இய�க!தி<� 

இ2%த/. 

அ!/ட� 5லிகளா& க 0ெயB-ப-ப 02%த 

வா�பைடய�� பல>+ ஆ லறி பYர�கிகள�� உய( Q 4 

வ"9+ எ%த� க ட!தி"+ தம/ உய�(கைள 

அ(-பண��க! தயாராக இ2%த க2+5லியண�- 

ேபாராள�கள�� உய�ராEத>+ இய�க!தி� உ�ச 

ந+ப��ைககளாக அைம%தி2%தன. 
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இல�ைகய�� ெவள�வ�வகார அைம�ச( லpம� 

கதி(காம2ைடய ப4ெகாைலைய! ெதாட(%/ அெம8�கா, 

ப�8!தான�யா உ பட பல ேம<�லக நா4க# 5லிக# 

இய�க!ைத! தைடெச*தேபா/, அ%த வ�டய!ைத- 

5லிகள�� தைலைம ெப8ய வ�டயமாக 

எ4!/�ெகா#ளவ�&ைல. 

இய�க+ தைடெச*ய-ப ட ெச*திைய� ேக டேபா/ 

எ�ைன-ேபால- பல ேபாராள�க?��+ கவைலE+ 

�ழ-ப>+ ஏ<ப ட/. அரசிய&/ைற- ெபா:-பாளரா& 

எம�� நட!த-ப ட H ட!தி& அவ( சி8!தப0 Hறிய 

வ�டய+ எம�� மைல-ைப ஏ<ப4!திய/. 

“உ�கைள- ேபால!தா� நா�க?+ ெகாIச- ேப( ச8யான 

மன� �ழ-ப!ேதாட அ1ைணைய� ச%தி�க- 

ேபானனா�க#, அ1ைண சி+ப�ளா சி8�,�ெகா14 

ெசா�னா( ‘இ7த( ெபDய நா2க% எ�லா  தைடெசIகிற 

அளE'<: ச�வேதச அளவ�ல இராAவ பல  

ெபா�7திய இய'கமாக நா$க% வள7தி�'கிற  எ12 
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நிைன:; ச7ேதாச(ப2$ேகா’ எ14, அ-ப�0-ப ட 

தைலவ( எ�க?�� இ2�ேக�க நா�க# ஏ� �ழ+ப 

ேவS+” என� Hறினா( தமி=�ெச&வ�. 

கதி(காம( மFதான பழித3(-5! தா��& எம/ ேபாரா ட!தி& 

ஏ<ப4!திய�2%த அரசிய& ப��னைடைவ அல சியமாக� 

கட%/ேபா*வ�டலா+ என வ�4தைல- 5லிகள�� தைலைம 

க2திய/. 

உலக!ைதேய பைக!/�ெகா14 ஒ2 வ�4தைல- 

ேபாரா ட!தி& ெவ<றியைடத& எ�ப/ எ-ப0� 

சா!தியமா�+ எ�ற அளவ�<ேக7+ சி%தி�க! 

ேதா�றாதவா: 5லிக# இய�க!தி� இராSவ பல!தி� 

மFதான ந+ப��ைக அைனவர/ க1கைளE+ 

க 0-ேபா 02%த/. 

2005 நவ பD� நைடெப)ற ஜனாதிபதி ேத�தலி� 

ஜனாதிபதி ேவ+பாளரான மகி7த ராஜப'ச அவ�க8'< 

ம'கைள வா'கள	'க� Z12 ப6 தைலவ� 
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�றிய��(பதாக அரசிய� ெபா�(பாள�க8ைடய 

�+ட�தி� தமி@:ெச�வ
 ெதDவ��தி�7தா�. 

“மகி%த ஜனாதிபதியா வ%தா க டாய+ ச1ைடதா� 

ெதாட��+, இ-ப�0 இவ�கேளாட ேப�, வா(!ைதெய14 

இBப 4� ெகா102�கிற/�� ச1ைட ெதாட�கினா 

நா�கதா� ெவ&"வ+; அ/�� ச8யான ஆ# இவ(தா�” 

என� �றி-ப� ட வா(!ைதக# அத� ப��னரான நா கள�& 

அ0�க0 என/ நிைன9�� வ2வ/14. 

 

 

தைலவD
 ஒ(�த9ட
 “மாவ�லா)ைற _+6 

கைடசி'க+ட ேபாைர ெதாட$கி ைவ�த தளபதி 

ெசா�ண ! 
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ெஜன�வாவ�& 2006 ெப-ரவ8ய�& நட-பதாக! 

த3(மான��க-ப 02%த சமாதான- ேப�,வா(!ைதக#, 2006 

ஜூ� மாத!தி<� ஒ!திைவ�க-ப ட/. 

ஆனா"+ ெவள�நா4க# தைட ெச*தி2�கி�ற நிைலய�& 

5லிகள�� ப�ரதிநிதிகளா& பா/கா-பான பயண!ைத 

ேம<ெகா#ள >0யா/ எ�ற காரண!ைத >�ைவ!/- 

ேப�,�கள�& ஈ4ப4வைத இய�க+ தவ�(!/�ெகா1ட/. 

அத�ப�� 2006 ஒ�ேடாப( 28, 29 திகதிக?�� மF14+ 

ேப�,�க# ஒ!திைவ�க-ப டன. 

இத<கிைடய�& 5/��0ய�2-5 ஆன%த5ர!தி& இட+ெப<ற 

வ�மான� �14வ 3�,! தா��த"+ 5லிகளா& சி�கள 
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ம�க#மF/ ேம<ெகா#ள-ப ட பதி& தா��த& 

நடவ0�ைகக?ெமன- ேபா2�கான சா!திய�க# H0வர! 

ெதாட�கிய�2%தன. 

 

2006 ஜுைல 21ஆ+ திகதி தி2ேகாணமைலய�& 

மாவ�லா<றி� ந3( வ�நிேயாக� கத9க# 5லிகள�� 

க டைள! தளபதி ெசா(ண!தி� உ!தர9�கைமய 

Mட-ப டன. 

பதிைனயாய�ர!தி<�+ ேம<ப ட சி�கள வ�வசாய�கள�� 

வய& நில�க?�கான ந3( வ�நிேயாக+ இதனா& 

தைட-ப ட/. 
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தி2ேகாணமைல அரசிய& ெபா:-பாளராக இ2%த 

எழில7ட� இ%த வ�டய+ ப<றி ஒ2 தடைவ நா� 

ேபசி�ெகா102%தேபா/ “ெசா�ணம1ைண 

மாவ�லா�&' கதEகைள Cட: ெசா
னா�. ெபா6ய$க% 

C6னா$க%” என� �றி-ப� டா(. 

இ:தி- ேபா( ெதாட��வத<� உடன0� காரணமாக 

அைம%த மாவ�லா<: வ�வகார+ எ%தவ�தமான அரசிய&, 

இராSவ >�கிய!/வ>ம<:� சி�கள ம�கைள� சீ10 

வ�ைளயா4+ ஒ2 நடவ0�ைகயாகேவ இ2%த/. 

ெசா�ண  
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இல�ைக- பைடய�னைர வ"� ச1ைட�� இB!/ 

E!த!ைத ஆர+ப�-பத� Mல+ தைலவரா& 

தி2ேகாணமைல- பைடயண�க?�� வழ�க-ப 02%த 

ஆ லறிகைள- பய�ப4!தி ெவ<றிகரமான தா��த&கைள 

ேம<ெகா14 இராSவ க 4-பா 0லி2��+ 

ப�ரேதச�கைள� ைக-ப<ற >0E+ என! 

தி2ேகாணமைலய�� தளபதியாக இ2%த ெசா(ண+ 

க2தினா(. 

அவர/ தி ட!தி<�! தைலவ2ைடய அ7சரைணE+ 

இ2%த/. இய�க+ எதி(பா(!தப0ேய இ:தி E!த+ 

தி2ேகாணமைல மாவ�லா<ற�கைரய�& M1ட/. 

2006 ஆகT  15இ& மாவ�லா: ப�தி >Bைமயாக 

இல�ைக இராSவ!தா& ைக-ப<ற-ப ட/ட� MO(, 

ச+P(, க ைட-பறி�சா�, ேதா-P( என- 5லிகள�� 

க 4-பா 0லி2%த ப�திகைள ேநா�கி E!த+ 

வ�8வைடய! ெதாட�கிய/. 



421 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

�லிக% இய'க  எதி�பா��தைம'< மாறாக� 

தி�ேகாணமைல� ேதா�வ�க% அைம7தன. வ�2தைல( 

�லிக% இய'க�தி
 இராAவ பல�தி
 மX& இ�7த 

அதHத ந ப�'ைக மாவ�லா)றி� பல�த அ6வா$க� 

ெதாட$கிய&. 

17 ஆகT  2006 ெத�ன�ல�ைகய�& உ#ள காலி 

/ைற>க+ கட<5லிகள�� பா8ய தா��த"�� 

உ#ளாகிய/. ><: >Bதான சி�கள- ப�ரேதசமாக 

இ2��+ காலிய�& உய( பா/கா-5 ஏ<பா4க?ட� இ2%த 

/ைற>க!தி� மF/ 5லிக# ேம<ெகா1ட தா��தலி� 

Mல+ இல�ைக! த3வ�� கட<பர-ப�& தம�கி2��+ 

ெச&வா�ைக- 5லிக# நி]ப��க >ைன%தன(. 

இ:தி- ேபா8� ஆர+ப! தா��த&க# அைன!/ேம 

5லிக# தம/ பல!ைத- பZ சி!/- பா(-பத<காக 

ஏ<ப4!தி� ெகா1ட கள�களாகேவ அைம%தி2%தன. 

2006 ந4-ப�திய�& மF14+ ஏ9 ெந4Iசாைல 

Mட-ப டதா& ம�க# ெந2�க0 நிைல��# 
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த#ள-ப டன(. எ-ப0யாவ/ ேபாைர ெவ�ேற 

ஆகேவ14+ எ�ற நிைல�� இய�க+ த#ள-ப ட/. 

2006 ஒ�ேடாப8& ெஜன�வாவ�& நட-பதாக இ2%த 

சமாதான- ேப�,�க# நைடெபறாமேலேய ேபாய�ன. ேபா( 

உ�கிர+ ெபற! ெதாட�கிய/. ஆனா& இய�க+ எதி(பா(!த 

வைகய�& தி2ேகாணமைலய�& நட%த E!த+ 5லிக?��� 

சாதகமாக அைமயவ�&ைல. 

இல�ைக இராSவ+ 5லிகள�� க 4-பா 0லி2%த 

ப�திகைள ேவகமாக� ைக-ப<ற! ெதாட�கிய/. மF14+ 

ஒ2 பய�கர E!த!தி<�- 5லிக# இய�க+ >க+ 

ெகா4�க! தயாராகிய/. 

ம�க# மF14+ ேபரவல!தி<�# த#ள-ப டன(. 

ச(வேதச!தி� அரசிய& இராஜத%திர� Q=நிைலைய� 

ச<ேற7+ கவன!தி& ெகா#ளா/, 2006 மாவ 3ர( நாள�& “நா+ 

ெதாட(%/ ேபாரா4ேவா+” எ�கிற ேகாச!ைத >�ைவ!/! 

தைலவ( ப�ரபாகர� உைரயா<றினா(. 
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இ:தி E!த+ ஒ2 த3�,வாைலைய- ேபா�: ப<றிெய8%/ 

ேவகமாக- பரவ! ெதாட�கிய/. 

நா$க% ஆ/த$கைள' கீேழ ேபா2கிேறா  

ேபா2+ ெந2-5+ ஒேர இய&5ைடயைவ. ப<றி� ெகா14 

வ� டா& எJவ�த- பாரப ச>+ பா(�கா/. 

தம�ேகE8!தான உ�கிர!/ட� ேகார! தா1டவ+ ஆட! 

ெதாட�கிவ�4கி�றன. 

வ�4தைல- 5லிக?��+ இல�ைக அர,��மான இ:தி 

E!த!தி� >தலாவ/ க ட+ கிழ�� மாகாண!தி& 

>09�� வ%தி2%த/. 

தி2ேகாணமைல, ம ட�கள-5 மாவ ட�கள�& 5லிகள�� 

க 4-பா 0& இ2%த ப�திக# அைன!ைதE+ 

இராSவ!தின( ைக-ப<றினா(க#. 

இ:தியாக, 2007 ஜூைல 11இ& �4+ப�மைலE+ 

(ெதா-ப��க&) இராSவ!தி� க 4-பா 4��# வ 3=%த/. 
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ப�Dேக6ய� 

பா" 

பல G<:�கண�கான ேபாராள�க# உய�8ழ%த நிைலய�&, 

எIசிய ேபாராள�க?ட� தி2ேகாண மைல! தளபதியான 

ெசா(ண>+ ம ட�கள-5 தளபதியாகவ�2%த பா79+ 

தம/ ேதா&வ�ைய >/கி& ,ம%தப0 வ�ன��� வ%/ 

ேச(%தன(. 

5லிக# இய�க!தி� தைலவ( ப�ரபாகர� ம<:+ 

5லனா*9- ெபா:-பாள( ெபா 4 அ+மா� உ பட, 

வ�ர&வ� 4 எ1ண�H0ய ஒ2சில( ம 4ேம ேபாைர 

மF14+ ெதாட��வதி& த3வ�ர >ைன-5ட� இ2%தன(. 



425 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ேபாராள�கள�� மனநிைலயான/ ெவள�ேய 

கா 0�ெகா#ளா/ வ� டா"+ உ#?��# தள(வாகேவ 

இ2%தைத- பல தளபதிக# ந�றாக உண(%தி2%தன(. 

ஏ<கனேவ பலவ 3னமைட%தி2%த 5லிகள/ தா��த& திற� 

கள>ைனைய >�ன��: வழிநட!/+ தளபதிக# ம<:+ 

ெபா:-பாள(க?��- ேபா8& ெவ<றியைடய >0E+ 

எ�ற ந+ப��ைகைய! ேதா<:வ��கவ�&ைல. 

மாவ�லா)றி
 கதEகைள C6, ேபாைர ஆர ப��& 

ேமாசமான ?ைறய�� இராAவ�திட  

ேதா)�(ேபானத)காக� தளபதி ெசா�ண  ேபாராள	க% 

ம�திய�� சலி(ேபா2 வ�ம�சி'க(ப+டா�. 

2007��- ப��னரான கால- ப�திய�& வ�ன�- ெப2நில- 

பர-5 ம 4ேம 5லிகள�� ைகவசமி2%த ஒேரெயா2 

தளமாக அைம%தி2%த/. 

5லிக# இய�க!திட+ ைகவசமி2%த அதிக அளவ�லான 

ஆEத�க# �றி-பாக! Oரவ 3�, ஆ லறி பYர�கிக#, கனரக 
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ஆEத�க#, கட<ச1ைடகள�& பய�ப4!/+ கனரக 

ஆEத�க# எ�பன அதிக8!/� காண-ப டன. 

இ-ப0யான வ�ேசட ஆEத�கள�� உ1ைமயான ெபய(க# 

ேபாராள�க?��! ெத8ய-ப4!த-ப4வதி&ைல. சாைர, 

ச10ய�, ெமா�கா� என- பலவ�தமான ச�ேகத- 

ெபய(கள�னா& கள>ைனகள�& இைவ பய�ப4!த-ப டன. 

இ:தி-ேபா8& ஈ4ப ட ேவைளய�&, ேபாராள�கள�� 

தா��த& பைடயண�கைள வ�ட9+, ஆEத- 

பைட�கல�கேள இய�க!தி� ெப2!த ந+ப��ைகயாக 

இ2%தன. 

சமாதான�தி
 இ�தி' கால( ப<தியான 2006'<( 

ப�
ன� �லிகள	
 ஆ/த' க(ப�க% சில ச�வேதச கட) 

பர(ப�� அ2�த2�& C@க6'க(ப+ட ச பவ$க% 

நிகழ� ெதாட$கின. 

தி2ேகாணமைல! /ைற>க- ப�திய�& இல�ைக� 

கட<பைடய�னரா& க-ப&கள�� நடமா ட!ைத� 

க1காண���+ அதிநவ 3ன ராட( ெபா2!த-ப 4� 
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ச%ேதக!தி<கிடமான க-ப&க# க1காண��க-ப ட/ட�, 

இ!தைகய க-ப&கள�� நடமா ட+ ப<றிய தகவ&கைள 

இ%திய கைரேயார� காவ& பைடய�டமி2%/+ இல�ைக 

கட<பைட ெப<:�ெகா1ட/. 

5லிக?�� ஆEத�கைள ஏ<றிவ%த �ைற%தப ச+ M�: 

க-ப&கேள7+ ச(வேதச கட& எ&ைலய�& இல�ைக 

கட<பைடயா& தா�கியழி�க-ப டன. 

இ%த� ெச*திகைள அறி%த ெபா/ம�க# “எ
ன 

ப�%ைளய%, ெவள	நா+6ல இ�'கிற எ$கட சன�தி
ர 

கா; எ�லா  அநியாயமா கடலில எDM;ேபா<ேத” என 

எ+மிட+ �ைறப ட ச+பவ�க?+ உ14. 

Sri Lankan Air Force Jets Destroyed LTTE 

5லிகள�� ஆEத� க-ப&க# இJவா: 

தா�கியழி�க-ப டத� காரணமாக இய�க!திட+ 

ைகவசமி2%த ஆ லறி பYர�கிக?��! ேதைவயான 

எறிகைணக# ம<:+ ெவ0ெபா2 கைள! ெதாட(%/ 

ெவள�நா4கள�லி2%/ ெப<: E!த!தி& தாராளமாக- 

பய�ப4!/வத<கான சா!திய+ இ&லாம& ேபான/. 
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இ:தி E!த!தி� ஆர+ப க ட!தி& இல�ைக 

இராSவ!தினரா& ேம<ெகா#ள-ப ட பைடநக(9கைள 

>றிய0-பத<கான 5லிகள�� எதி(! தா��த&கள�& 

ஆ லறி ம<:+ ஏைனய பYர�கிக# தாராளமான 

Q டாதரைவ வழ�கி, >�னண�� கள>ைன! 

தா��தலண�க?��- ப�கபலமாக� ெசய<ப டன. 

5லிகள�� ஆளண� ப<றா��ைறைய நிவ(!தி ெச*/, 

ேபா(�கள!தி& இராSவ!தின2�� அதிகமான 

இழ-5�கைள ஏ<ப4!தி, அவ(கள�� >�ேன<ற 

நடவ0�ைககைள! த4!/ நி:!/வதி& 5லிகள�� பYர�கி- 

பைடயண� ெப2+ ப�கா<றிய/. 

ஆனா& இத�ப��ன( ெதாட(%த ச1ைடகள�& 5லிக?�� 

ஏ<ப ட எறிகைண- ப<றா��ைற காரணமாக, இ!தைகய 

ப��னண�� Q டாதர9 மிக9+ ம 4-ப4!த-ப ட/. 

H4தலான Oர இைடெவள�கைள� ெகா1ட 

காவலர1கள�& மிக9+ �ைற%த ெதாைகய�& 

நிைல-ப4!த-ப 02%த ேபாராள�க?��! தம/ 
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ைகய�லி2��+ /-பா�கிைய வ�ட9+, அவ(கள/ 

ப��னண�ய�லி2%/ ஏவ-ப4+ சரமா8யான பYர�கி� 

Q4கேள ெப2!த உள9ரனாக இ2%தன. 

தம�ெகதிேர >�ேனறி நக(%/வ2+ ஒ2 

இராSவ!தினைன� க1ட/+, உடன0யாகேவ எறிகைண 

ஆதர9 த2+ப0 தம/ ப�தி� க டைள ைமய�க?�� 

அறிவ�!தா(க#. 

இதனா& கள>ைனய�& பைடகைள வழிநட!/+ 5லிகள�� 

இைடநிைல! தளபதிக?+ பYர�கி- பைடயண�ய�ன2+ 

ெப2!த நைட>ைற� சி�க&கைள எதி(ெகா1டன(. 

அேதேவைள மைழேபால- ெபாழிE+ இராSவ!தின8� 

எறிகைண வ 3�, ஆதர9ட�, �14 /ைள�காத 

கவச�கைளE+ அண�%தப0 தா�கவ 3�,� H0ய ப�.ேக. 

கனரக ஆEத!தினா& சரமா8யாக� Q4கைள வழ�கியப0 

>�ேனறி வ%/ ெகா102%த இராSவ- பைட�� 

எதிராக நி�: தா��-ப�0�க >0யாத நிைல 5லிகள�� 

>�னண�� கள>ைன! தா��தலண�க?�� ஏ<ப ட/. 
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இதனா&, ேபா(� கள>ைனகள�& ேபாராள�கள�� உய�( 

இழ-5�க?+ மிக9+ அதிகமாக ஏ<ப டன. இ%நிைலய�&, 

5லிகள�� தா��தலண�க# ப0-ப0யாக- ப��வா��வைத! 

தவ�ர ேவ: வழிக# எ/9+ இ2�கவ�&ைல. 

இ!தைகய நிைலைமய�&தா� உ#q8ேலேய 

எறிகைணக# ம<:+ க1ண� ெவ0கைள! 

தயா8-பத<கான >ய<சிகள�&, தைலவ( ப�ரபாகரன�� 

M!த மக� சா#T அ�ரன� அதிக >ைன-5ட� ஈ4பட! 

ெதாட�கினா(. 

அதிகமான ேபாராள�கைளE+ ம<:+ ெபா2ளாதார 

வள�கைளE+ உ#ளட�கியதான ‘கண�ன�- ப�89’ அவர/ 

தைலைமய�& இய�கிய/. 

தைலவ2ைடய மி�%த ந+ப��ைக��8ய ந1பரான 2ஆ+ 

ெல- சீல� எ�ற இய�க- ெபயைர�ெகா1ட சா#T 

அ�ரன�ய�7ைடய ெபயைர! தன/ M!த மக7��! 

தைலவ( Q 0ய�2%தா(. 
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ப�ரபாகர
-சா��R ஆ
ரன	 

சா#T அ�ரன�ய�7ைடய சி%தைன >ைறக?+ 

ெசய<பா4க?+ வ�!தியாசமான அS� >ைறகளாக 

இ2%தன. நைட>ைற� சா!திய, அசா!திய�கைள- ப<றி 

அவ( அதிக+ கவைல-ப 4� ெகா102�க மா டா(. 

இ:தி�க ட- ேபாரா ட!தி& இய�க!தி� க டாய 

ஆ ேச(-5 நடவ0�ைககள�"+ கள>ைன� 

ெசய<பா4கள�"+ கதாநாயகனாக அைனவரா"+ ‘த+ப�’ 

என அைழ�க-ப ட சா#T அ�ரன� ெசய<ப 02%தா(. 
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சா#T அ�ரன� எ4��+ அதிர0யான >09களா&, 

அவைர� �ழ%ைத- ப2வ!திலி2%/ O�கி வள(!த 

இய�க!தி� M!த தளபதிக#Hட மன� கச-பைட%த 

ச+பவ�கைள அறிய� H0யதாக இ2%த/. 

தா��த& தளபதிக?�கான H ட�கள�& அ7பவ+ மி�க 

தளபதிகள�� >�பாக! த+ப� சா#T அவ(கைள 

அவமான-ப4!/+ வைகய�& க2!/�கைள >� 

ைவ-பதாக9+ அைத- பா(!/�ெகா102�கேவ 

ச�கடமாக இ2-பதாக9+ தளபதி வ�/ஷா பல தடைவக# 

எ�ன�ட+ Hறிய�2�கிறா(. 

ம�க# அைனவ2ேம ேபா(� கள>ைனகள�& ேநர0யாக- 

ப�கள�-5 ெச*ய ேவ14+ எ�ப/ அவ2ைடய க2!தாக 

இ2%த/. எனேவ க டாய ஆ ேச(-5 வ�டய!தி& 

எ%தவ�தமான தய9 தா ச1ய>+ வ�ல�கள�-5க?+ 

இ2�க! ேதைவய�&ைல எ�ற அ0-பைடய�& அவர/ 

ெசய<பா4க# அைம%தன. 
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அரசிய&/ைறய�ன( க டாய ஆ ேச(-5 நடவ0�ைககள�& 

த3வ�ரமாக ஈ4படாம& ெம!தனமாக உ#ளன( எ�ற 

�<ற�சா 4 அவரா& >�ைவ�க-ப ட/. 

எனேவ தன/ கண�ன�- ப�8ைவE+ காவ&/ைறையE+ 

இைண!/ >#ள�வா*�கா&வைர க டாய ஆ ேச(-ைப 

>�ென4��+ப0� ெச*தா(. ேபாராள�க?�கான 

அ0-பைட- பய�<சி >கா+கைளE+ தன/ 

ேம<பா(ைவய�ேலேய நட!தினா(. 

அ%த- ேபாராள�க?ட� ேச(%/ தா7+ கள>ைன��� 

ெச�றா(. இய�க!திலி2%/ வ�லகிய�2%த ம<:+ 

வ�ல�க-ப ட >�னா# ேபாராள�கைளE+ த�7ட� 

இைண!/� ெசய<ப4!த >ைன%தா(. 

ஒ2 �:கிய காலமாகேவ இ2-ப�7+ சா#T அ�ரன� 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& தன�ெகன ஒ2 பாண�ைய 

உ2வா�கி�ெகா14, எைத- ப<றிE+ கவைல-படா/ 

ெசய<ப 4�ெகா102%தா(. 
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2006இ& இய�க!தி� ஆளண�ைய அதிக8-பத<காக� 

க டாய ஆ ேச(-5! தி ட!ைத நைட>ைற-ப4!/வ/ 

எ�ற >09�� இய�க+ வ%தி2%தேபா/, இய�க!தி� 

பய�கரமான இ�ெனா2 >க!ைத ம�க# காண! 

ெதாட�கிய�2%தன(. 

அரசிய&/ைற- ேபாராள�கள�� H ட!தி& அரசிய&/ைற- 

ெபா:-பாள( இ%த அறிவ�!தைல ெவள�ய� டேபா/ 

ெப2+பாலான ேபாராள�க# அதி(%/ேபாய�2%தா(க#. 
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“எ$கள	+ட ேபாதியளE ஆ/த$க% இ�'<&. 

ஆளண�தா
 இ�ைல, தைலவ� எதி�பா�'கிற ஆளண� 

இ�'<ெம1டா� இ7த /�த�தில நா$க%தா
 

ெவ�9வ . கட�, தைர, வா
 என ?(பைடகள	
 பல  

இய'க�தி+ட இ�'கி&. 

அ7பவ+ வா*%த தளபதிக# இ2�கிறா(க#, 

எ&லா!/��+ ேமலாக அ1ைண இ2�கிறா(. தைலவ( 

எதி(பா(�கிற ஆளண� பல+ ம 4+ இ2��ெம1டா&, 

இ/தா� தமிழ3ழ!தி<கான இ:தி- ேபாராக இ2��+. 

வ 3 4�� ஒ2வ( இ2வ( இய�க!தி& இ2%தா& ேபாதா/. 

ேபாராட வ&லைமE#ள அைனவ2+ ஆEத+ ஏ%தி- 

ேபாராட >� வரேவ14+. 

எனேவ ந3�க# தய�க+ கா டா/ இைளஞ( Eவதிக# 

அைனவைரE+ இய�க!தி& இைண�க ேவ14+. இ/தா� 

தைலவ2ைடய எதி(பா(-5.” அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( 

இ%த வ�டய!ைத- ேபாராள�கள�� ம!திய�& 

ெத8வ�!தேபா/ உ1ைமய�& ம�க# இதைன எ-ப0 
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எதி(ெகா#ள-ேபாகிறா(க# எ�பைத எ�னா& க<பைன 

ெச*/+ பா(�க >0யாதி2%த/. 

எ�ைன- ேபா�ேற பல ேபாராள�க?ைடய உண(9க?+ 

இ2%தன. ஆனா"+ அ!தைகய ச%த(-ப!தி& எம/ 

க2!/�கைள ெவள�-ப4!தி�ெகா102-ப/ 

தைலைமய�� க டைளைய மF:+ /ேராக� ெசயலாகேவ 

க2த-ப4+. 

இய�க! தைலைமயா& த3(மான��க-ப 4வ� ட ஒ2 

>0ைவ நைட>ைற-ப4!/வ/ தா� ேபாராள�கள�� 

தைலயாய கடைமேய தவ�ர அப�-ப�ராய+ 

Hறி�ெகா102-ப/ ேபாரா ட!தி& ெதள�வ<றதான 

�ழ-ப+ ஏ<ப4!/+ ெசய<பாடாகேவ க2த-ப ட/. 
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க+டாய ஆ+ேச�(� 

க டாய ஆ ேச(-5- பண�கள�& ஈ4ப4!த-ப ட ஆ1, 

ெப1 ேபாராள�க?�� ம�க?டனான அS�>ைறக# 

�றி!/- பலரா"+ வ�-5க# எ4�க-ப டன. 

ஆனா"+ ஒ2 இைளஞைனேயா Eவதிையேயா 

க டாயமாக இய�க!தி& இைண-ப/ எJவள9 

க0னமான/+ மிக ேமாசமான/மான ேவைல எ�பைத 

இய�க!தி� தைலைம உணர! தவறிய/. 
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க டாய ஆ ேச(-5� காரணமாக- ேபாராள�க?�கிைடேய 

பல!த வ�ம(சன�க?+ >ர1பா4க?+ ஏ<ப டன. 

அ%த� காலக ட!தி& வ�ன���# 5லிகள�� 

க 4-பா 4��# சி��102%த ம�கள�� நிைலைமகைள 

வ�ப8�க வா(!ைதகேள இ&ைல. 

எ7த: சCக�ைத வாழைவ'க ேவ12ெம
பத)காக 

நா  ேபாராட( ேபாேனாேமா அேத சCக�தி
 சரீழிE 

நிைல'<  நாேம காரணமாக இ�7ேதா . 

 

 

�லிகள	
 இராAவ பல  ெவள	(பா�ைவ'<( 

ப�ரமி(_+2வதாக அைம7தி�7த&: உ1ைமய�� உ%ேள 

ெவ�  ேகாைரயாகி( ேபாய��7த&! 
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• தைலவ( ப�ரபாகர� எ4!த மிக! தவறான >09கள�& 

>�கியமான/, க டாய ஆ ேச(-5 

 

• பதிென 4 வயதி& தன/ ஆEத- ேபாரா ட வா=ைவ! 

ெதாட�கியவரான வ�/ஷா, இ:தி-ேபா8� ஆர+ப 

கால!தி& நா<ப/ வயைத ெந2�கிய�2%தா(. 

• ப&ேவ: கள+க1ட ஆன%த5ர!தி& வ 3ர மரணமைட%த 

வ 3ர- ெப1 தளபதிய�� வ�/ஷா உடைல� கவன��க 

யா2மி�றி! ேதா&வ� ெகா!தி! தி�:ெகா102%த/. 
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• தளபதி ப�Dேக6ய� பா�ராa நHDழிE ேநாயா& மிக 

ேமாசமாக- பாதி�க-ப ட நிைலய�& ேவ: பல உட& 

உபாைதக?+ ேச(%/ 2008இ& எதி(பாராத வைகய�& 

மரண!ைத தBவ�ய�2%தா(. 

 

க டாய ஆ ேச(-ப�லி2%/ த-5வத<காக� சMக!தி& 

இளவய/ தி2மண�க# ேவகமாக நைடெபற! ெதாட�கின. 

தி2மணமாகாமேல இளவய/ ஆS+ ெப1S+ ேச(%/ 

வாB+ Q=நிைலக# சMக!தி& அ7மதி�க-ப டன. 

ப/����ழிகைள அைம!/ மாத�கண�கி& தம/ 

ப�#ைளகைள- ெப<ேறா( மைற!/ ைவ!/- பா/கா�க 

ேவ10ய க டாய+ உ2வான/. 
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க டாயமாக இைண�க-ப ட பல ேபாராள�க# ப��5 தம/ 

,யவ�2-ப!/ட� மிக� சிற-5ட� ெசய<ப ட 

ச%த(-ப�க?+ இ2%தன. அேதேவைள, ஆEத�கைள� 

கள>ைனகள�ேலேய எறி%/வ� 4 வ 3 4�� ஓ0யவ(க?+ 

உ14. இ�7+ சில( க டாய!தி� ேப8& 

கள>ைனக?�� அ7-ப-ப டதா& மரண!ைத! 

தBவ�யவ(களாக9+ இ2%தன(. 

அ�காலக ட!தி& அரசிய&/ைறய�& ஒ2 ேபாராள�யாக 

இ2-பேத ெப2!த மன உைள�சைலE+ அவமான!ைதE+ 

ஏ<ப4!/வதாக இ2%த/. அ/வைரய�"+ ம�கள�� 

நல7�காக- 5லிக# இய�க+ ெச*த எ&லா ேவைல! 

தி ட�க?+ ம�கள�� மன�கள�லி2%/ ><றாக 

அ0ப 4- ேபான/. 

5லிக# இய�க+ க டாய ஆ ேச(-5� ெச*வத� Mல+ 

வ�4தைல- ேபாரா ட!ைத ெவ<றி ெபற�ெச*ய >0E+ 

என நா� ஒ2ேபா/+ ந+பவ�&ைல. மாறாக நா+ ஒ2 

ப4பய�கரமான ேதா&வ�ைய ேநா�கி- 
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ேபா*�ெகா102�கிேறா+ எ�பைத உணர! 

ெதாட�கிேன�. 

ஆனா"+, தைலவ8� ப�0வாதமான நடவ0�ைககளா& 

ம�க?+ ேபாராள�க?+ மனZதியாக- பாதி-பைட%த/ட� 

தா�க >0யாத அைல�கழி9கைளE+ ச%தி�க 

ேவ10ய�2%த/. 

தைலவ� ப�ரபாகர
 எ2�த மிக� தவறான ?6Eகள	� 

?'கியமான&, க+டாய ஆ+ேச�(� எ
ப& என& 

நிைல(பா2. 

இ%த� கா8ய!தி& Q=நிைல� ைகதிகளாக- பல 

ேபாராள�க?+ ெபா:-பாள(க?+ மன வ�2-ப��றி� 

ெசய<ப 4� ெகா102%தன(. 

க டாய ஆ ேச(-ப�& அரசிய&/ைற ம 4ம�றி, தா��த& 

தளபதிக?+ பைடயண�க?+ த3வ�ரமாக ஈ4ப 02%தன. 

5/��0ய�2-ப�& நைடெப<ற ஒ2 H ட!தி& M!த 

தா��த& தளபதி ஒ2வ8ட+ ம�கள�� அப�-ப�ராய�கைள 

நா� எ4!/�Hற ><ப டேபா/ 
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அவ( ெசா�னா(: “தமிழின	, ஏ
 இ(ப�6 <ழ �றி$க%? 

தைலவ� ெசா
ன ேவைலைய�தா
 நா$க% ெசI/ற , 

உ$க8'< ஏலா+6� வ�+6+2( ேபா$ேகா, 

ம)றவ$கைள/  <ழ(ப ேவ1டா ”. 

அத
 ப�
� ஏ)ப+ட சில மன' கச(�க%, அதனா� 

ஏ)ப+ட மன:ேசா�E காரணமாக எ
னா� ெதாட�7&  

உ)சாகமாக ேவைலகைள ?
ென2'க ?6யாத நிைல 

ஏ)ப+ட&. 

 

அரசிய& ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வ� எ�ன�ட+ Hறினா(; 

“தமிழின�, ந3�க# ெப1க# ெதாட(பான ேவைலகள�& 
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H4தலான கவன+ ெச"!/�க#. ஏைனய ேவைலகைள� 

கவன�-பத<� ேவ: ஒ2 ெபா:-பாளைர நியமி�கலா+ 

என >09 ெச*தி2�கிேறா+” என� Hறினா(. 

அ�ெச*தி என�� மி�%த நி+மதியாக இ2%த/. ஏேதா 

இ:�க+ தள(%/ மன/+ உட"+ இேலசான/ேபால 

உண(%ேத�. 

ெபா:-பாளராக இ2%/ நி(வாக- ப�ர�சைனகள�& மன- 

பாதி-5க# அைடவைத வ�ட ஒ2 ேபாராள�யாக இ2%/ 

அ/9+ ெப1க?�கான ேவைலகைள மகி=�சிேயா4 

ெச*வேத உக%த/ என� க2திேன�. 

அரசிய&/ைற மகள�( ெபா:-பாளராக! தா��தலண�ைய� 

ேச(%த M!த ேபாராள� ஒ2வ( நியமி�க-ப டா(. என��� 

கிைட!த ,த%திர!ைத� ச8யாக- பய�ப4!த ேவ14+ 

என� க2திேன�. 

கள>ைனய�& நி�ற மகள�( பைடயண�- ேபாராள�க?ட� 

அதிக அள9 நா கைள� ெசல9 ெச*ேத�. இய�க!தி� 

பர-5ைர� H ட�க?�கான அைழ-5கள�"+, 
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அரசிய&/ைறய�� >�கியமான 

கல%/ைரயாட&க?�கான அைழ-5கள�"+ 

கல%/ெகா1ேட�. 

க0னமான நி(வாக- பண�� ,ைமகள�� அB!த�க?��# 

சி�கி�ெகா#?+ேபா/, எம/ ேபாரா ட!தி� >B- 

ப8மாண!ைதE+ சி%தி!/� ெசயலா<ற >0யாம& 

ம 4-ப4!த-ப ட ேவைலக?டேனேய உழல 

ேவ10ேய<ப4வைத மகள�( ெபா:-பாளராக இ2%த 

கால!தி& என/ அ7பவ!தி& உண(%/ெகா1ேட�. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ ஒ2 ேபாரா ட அைம-5 

எ�கிற த�ைமைய இழ%/ ஓ( அரச இய%திர+ேபால! 

த�ைன வ�சாலி!/� ெகா1டதனா& இய�க!தி� 

H4தலான Mைள- பல+ நி(வாக� சி�க&கள�& வ 3ேண 

சிதற0�க-ப ட/. 

பல திறைமயான ேபாராள�க# ெபா:-பாள(களாக 

நியமி�க-ப 4 நி(வாக� சி�க&கள�& தம/ ேநர!ைதE+ 

திறைமையE+ வ 3ண0!/� ெகா102%தன(. 
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ஆனா& அ/ இய�க!தி� வள(�சியாக9+ 

ெப2ைமயாக9ேம க2த-ப ட/. 

சமாதான கால!தி& 5ல!திலி2%/ வ%த பல2+Hட 

ஓம%ைத�� அ-பா& வட�ேக இ�ெனா2 ேதச!ைத தா+ 

கா1பதாக- 5ளகா�கித-ப டைத நானறிேவ�. 

நா� இய�க!தி& இைண%த கால!திலி2%ேத மன+ 

வ� 4- ேபச�H0ய ஒ2 ந1ப�ைய-ேபால எ�7ட� 

பழகினா(. அவ( இய�க!தி& M!தவராக9+ ெபா:-5 

H0யவராக9+ இ2%தா"+Hட, எ�ைன- ேபா�ற பல 

மகள�( ெபா:-பாள(க?��- 58%/ண(9 மி�க ஒ2 

தளபதியாக9+ இ2%தா(. 

வடமரா சிய�"#ள க-P/ கிராம+ அவ2ைடய 

ப�ற-ப�டமா* இ2%த/. ஆசாரமான இ%/- ப�ராமண� 

�4+ப!தி� M!த மகளான அவ( ‘�>தின�- பட� 

ப4ெகாைல’ ச+பவ!தா& ஏ<ப ட மன- பாதி-5 

காரணமாகேவ இய�க!தி& இைண%ததாக� H:வா(. 
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தன/ ஆர+ப� ெசய<பா4கைள� ,த%திர- பறைவக# 

அைம-ப�� Mல+ ெதாட�கிய அவ(, கிளாலி- ப�திய�& 

அைம%தி2%த வ�4தைல- 5லிகள�� இர1டாவ/ பய�<சி 

>காமி& தன/ ஆEத- பய�<சிைய- ெப<றி2%தா(. 

தன��� ெகா4�க-ப4+ ேவைலைய மிக9+ ேந(!தியாக� 

ெச*/ >0�க ேவ14+ எ�ற மன-பா�� ெகா1டவ(. 

இ%திய இராSவ கால!தி& வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ 

மணலா<:� கா 4��# மைற%தி2%தேபா/, களIசிய- 

ெபா:-5 இவ2�� வழ�க-ப 02%த/. 

அத� ப��ன( யா=-பாண� ேகா ைட! தா��த& 

ெதாட�கி இ:திய�& 2009 5/��0ய�2-5 ஆன%த5ர!தி& 

இவ( உய�8ழ��+ வைரய�"+ மகள�( பைடயண� 

ப��ெகா1ட அைன!/! தா��த&கள�"+ >�கிய- 

ப�கிைன வகி!தி2%தா(. 

ஆர+ப!தி& மகள�( பைடயண�ய�� சிறிய தா��த& 

அண�க?��- ெபா:-பாக� ெசய<ப டவ( ப0-ப0யாக 
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வள(%/ இய�க!தி� >த�ைமயான க டைள! 

தளபதிகள�& ஒ2வராக உ2வானா(. 

1993இ& மகள�( பைடயண�ய�� இர1டா+ நிைல! 

தளபதியாக இ2%தவ(, 1995இ� ப��ன( மாலதி 

பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதியாக நியமி�க-ப 4 

இ:திவைரய�"+ ெசய<ப 4 வ%தா(. 

இவர& உட
ப�ற7த த ப�யான வ�&ஷ
 1999இ� 

வEன	யா வ�ள'<ைவ�த<ள  ப<திய�� 

இராAவ�&டனான ச1ைடய�� வ Hர மரணமைட7தா�. 

ேநர0! தா��த& நடவ0�ைககள�& ப�� ெப<:+ 

ச%த(-ப�க# என�� அதிகமாக� கிைட�காவ� டா"+, 

ேபா(�கள!தி& ெசய<ப 4�ெகா102��+ தளபதி 

வ�/ஷாவ�� க டைள ைமய!தி<�� ெச�: அவ2ட� 

ேபா(�கள நிலவர�கைள- ப<றி அJவ-ேபா/ 

கல%/ைரயா4ேவ�. 

இ:தி-ேபா(� காலக ட!தி& தளபதி வ�/ஷா மி�%த 

மன��ழ-ப!தி<� உ#ளாகிய�2%தைத எ�னா& உணர 
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>0%த/. 2007 கால-ப�திய�& அவ2ைடய மாலதி 

பைடயண� ம�னா( >�னண�� கள>ைனய�& 

நிைலெகா102%த/. 

ம�னா( ப�ரேதச!தி& ேவைலெச*/ெகா102%த அரசிய& 

ேபாராள�கைள� ச%தி-பத<�� ெச&"+ ஒJெவா2 

தடைவE+ அவர/ க டைள ைமய!தி<�+ ெச�: 

வ2ேவ�. 

ேபா(�கள வ�டய�க# ப<றிE+ ம<:+ மாலதி 

பைடயண�ய�� ெசய<பா4க# ெதாட(பாக9+ இய�க!தி� 

தைலவ2ட� ேநர0யாக- ேப,கி�ற வா*-5 

அவ2�கி2%த/. 
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‘/�த' கள?ைனய�
 உ1ைமயான நிலவர$கைள, 

நைட?ைற( ப�ர:சைனகைள� தைலவ�'< ஒ�வ�  

?Bைமயாக� ெதDய(ப2�&வதி�ைல‘ எ�ற 

மன��ைற அவ8டமி2%த/. 

தைலவ2�� உ1ைமயான வ�டய�கைள, கள 

நிலவர�கைள! ெத8ய-ப4!த ேவ14+ எ�ற 

மன-பா�� ெகா1டவரான தளபதி வ�/ஷா, தைலவைர� 

ச%தி��+ ச%த(-ப�கள�& கள>ைனய�& காண-ப4+ 

ப�ர�சைனகைள, ேபாராள�க# எதி(ெகா#?+ ெந2�க0கைள 

அவ8ட+ ெத8ய-ப4!திவ�4வா(. 
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அத� ப��ன( தைலவ( ஆ1 க டைள! தளபதிகள�ட+ 

அ%த- ப�ர�சைனக# ப<றிய வ�ள�க�கைள� 

ேக �+ேபா/, பல M!த தளபதிக?�� அ/ மிக9+ 

ச�கட!ைத ஏ<ப4!/வ/ வழ�க+. 

“கள>ைனகள�& ஏ<ப4+ ப�ர�சைனகைள நா�க#தா� 

பா(!/� ச8-ப4!த ேவS+. வ�/ஷா, எ&லா- 

ப�ர�சைனகைளE+ அ1ைண�� ெகா14 ேபா*� 

ெசா&லி, ஏ<கனேவ நிைறய ப�ர�சைனகேளா4 இ2�கிற 

அ1ைணைய ேம"+ ெட�ச� ப4!த� Hடா/” என 

ஆேலாசைன ெசா&"கிற ேதாரைணய�& �!தி� கா 0- 

ேப,வா(க#. 

இ-ப0யான நிக=9களா& வ�/ஷா மி�%த மன 

உைள�சைல அ7பவ�!தா(. 

பதிென 4 வயதி& தன/ ஆEத- ேபாரா ட வா=ைவ! 

ெதாட�கியவரான வ�/ஷா, இ:தி-ேபா8� ஆர+ப 

கால!தி& நா<ப/ வயைத ெந2�கிய�2%தா(. 
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பல E!த கள�கள�&, உடலிேல பல காய�கைள! தா�கிய 

அவ2��! ெதாட(�சியான ந31ட ெந2�க0 மி�க 

ேபா(�கள வா=9+ தினச8 ச%தி��+ உய�8ழ-5க?+ 

>0வ�&லா/ ெதாடர-ப4+ E!த>+ ந31டகால- 

ேபாராள�க# பலைர- ேபாலேவ உ#qர ஒ2 சலி-5! 

த�ைமைய ஏ<ப4!திய�2%த/. 

 

சில ச%த(-ப�கள�& தளபதி வ�/ஷா மிக9+ வ�ர�தியான 

மனநிைலEட� மன+ திற%/ ேப,வா(. ம�னா( 

ஆ1டா��ள- ப�திய�& அைம%தி2%த அவ2ைடய 

தைலைமயக!தி& ஒ2நா# இ2வ2+ 
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ேபசி�ெகா102%தேபா/, “இ7த: ச1ைடய�ல நா$க% 

ெவ�9வ  எ12 நH நிைன'கிறியா?” என� ேக டா(. 

நா� ச<: ேநர+ அவைரேய பா(!/� ெகா102%ேத�. 

“எ$க8'< ம+2  ஏன6ய(பா இ(ப�6 ஒ� 

வா@'ைக? உலக+ எ�ேகேயா ேபாய� 4/, நா�க# ம 4+ 

கா 4��#ேளE+ ேச!/��#ேளE+ ெச!/� 

ெகா102�கிற+”. 

இல�வ�& பதி& க14ப�0�க-பட >0யாத 

ேக#வ�க?ட�, இ:தி-ேபா8&, 5/��0ய�2-5 

ஆன%த5ர!தி& வ�4தைல- 5லிக# கைடசியாக 

ேம<ெகா1ட ஊ42வ�! தா��தலி& ப�ேக<:, வ 3ர 

மரணமைட%த அ%த வ 3ர- ெப1 தளபதிய�� உடைல� 

கவன��க யா2மி�றி! ேதா&வ� ெகா!தி! 

தி�:ெகா102%த/. 

ஐ+ப/ வயைத ெந2�கி� ெகா102%த பல M!த ஆ1 

தளபதிக?+ மன�சலி-பைட%த நிைலைமக?�ேக 

ெச�றி2%தன(. 
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ேபா(�கள�கள�& ஏ<ப4+ அதிகமான மன அB!த�க?+, 

அவ(க?ைடய சீர<ற உண9- பழ�க�க?+ 

ெதாட(�சியான அைல�ச&க?+ காரணமாக உய( இர!த 

அB!த+, ந38ழி9, >#ள%த14 பாதி-5 எ�பன ேபா�ற 

பல நிர%தர ேநா*க?�� உ#ளாகிய�2%தா(க#. 

 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& பல ெவ<றிகரமான 

தா��த&கைள வழிநட�திய��7த ?
னண�� தளபதி 

ப�Dேக6ய� பா�ராa நHDழிE ேநாயா& மிக ேமாசமாக- 

பாதி�க-ப ட நிைலய�& ேவ: பல உட& உபாைதக?+ 

ேச(%/ 2008இ& எதி(பாராத வைகய�& மரண!ைத 

தBவ�ய�2%தா(. 
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இய�க!தி& இர1டா+ நிைல! தளபதிகள�� வள(�சி 

மிக9+ �ைறவாகேவ இ2%த/ எ�பைதவ�ட அறேவ 

இ2�கவ�&ைல எ�ப/தா� உ1ைமயான/. 

மிக9+ திறைமயான ஆ1 ெப1 ேபாராள�க# 

உய(நிைலக?��! த�தியானவ(களாக >�ேனறி 

வ%தேபா/+ அவ(க# �:கிய கால!தி<�#ளாகேவ 

ேபா(�கள!தி& உய�8ழ%/ேபான ச+பவ�கேள 

அதிகமாய�2%தன. 

தைலவ2ைடய சி%தைன�� அைமவாக இய�க!தி& பல 

நி(வாக அல�க?+, 5திய 5திய தா��த& பைடயண�க?+ 

உ2வா�க-ப 02%தன. 

ஆனா& அவ<றி<�8ய ஆளண� பல+ ேபாதிய அள9 

இ2�கவ�&ைல. �றி-ப� ட அள9 தளபதிக?+ 

ேபாராள�க?ேம பல ேவைலகைள! தம/ தைலகள�& 

,ம%/ெகா102%தன(. 
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இதனா& ேபாதிய அள9 பய�<சிகைளேயா, ேமலதிக 

தயா(ப4!த&கைளேயா ெச*ய>0யாத நிைலய�& 

இய�க!தி� ஒ 4ெமா!தமான ெசய&திற7+ ��ற! 

ெதாட�கிய�2%த/. 

உ1ைமயான நிைலைம இ-ப0ய�2�ைகய�&, கட%த 

கால�கள�& 5லிக# ஈ 0ய E!த ெவ<றிகைள 

அ0-பைடயாக� ெகா14 5லிகள�� இராSவ பல+ 

ப<றிய ப�+ப+ ெப2+ ப�ர+மா1ட!/ட� 

உ2வா�க-ப 02%த/. 

இJவ�டய!தி& 5ல+ெபய( ம�கள�� ந+ப��ைக மிக9+ 

அத3தமாக இ2%த/. நவ 3ன மி�ன�ய& ஊடக�கள�� 

உதவ�Eட� ப�ர�சார- ப4!த-ப 4� ெகா102%த 

வ�4தைல- 5லிகள�� இராSவ பல+ ெவள�-பா(ைவ��- 

ப�ரமி-P 4வதாக அைம%தி2%தேபாதி"+, உ1ைமயான 

நிைலய�& அ/ உ#ேள ெவ:+ ேகாைரயாகி- 

ேபாய�2%த/. 
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தைலவ8� இ2-ப�டமான 5/��0ய�2-5வைர ஊ42வ� 

‘ேகண& ச�க8�’ வாகன+ மF/ கிைளேமா( தா��த& 

நட!திய ஆழ ஊ429+ பைடயண�! 

 

• ஆழ ஊ429+ பைடயண�ய�னரா& 5லிகள�� வ�மான- 

பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதியான தளபதி ச�க8� 

வாகன+ கிைளேமா( தா��த"�� உ#ளாகி >க+ 

சிைத%/, நா0-ப�தி உைட%/ ெதா�கி�ெகா102%த/. 

• 2007 ெச-ட+ப8& இல�ைக- பைடய�னரா& ம�னா8& 

ஆர+ப��க-ப ட இராSவ நடவ0�ைக ெப2+ நில- 

ப�ரேதச�கைள ஆ�கிரமி!தப0 ேவகமாக >�ேனறி வ%/ 

ெகா102%த/. 
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• தைலவைர- ெபா:!தவைர தமி=�ெச&வன�� இழ-5 

ஒ2 ேப8ழ-பாக இ2%த/. தைலவ8� எ%த� க2!ைதE+ 

ம:ேக#வ� ேக காம& ெசய<ப4!/+ உய( வ�,வாச+ 

ெகா1ட ேபாராள�யாக அவ( இ2%தா(. 

 

தமி@ ெச�வ
 

2007ஆ+ ஆ14 அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( தமி=� 

ெச&வ7+ அவ8� உதவ�யாள(க?மாக ஏB ேபாராள�க# 

இல�ைக வா�பைடய�ன8� �14! தா��தலி& 

உய�8ழ%தா(க#. 
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தைலவைர- ெபா:!தவைர தமி=�ெச&வன�� இழ-5 ஒ2 

ேப8ழ-பாக இ2%த/. தைலவ8� எ%த� க2!ைதE+ 

ம:ேக#வ� ேக காம& ெசய<ப4!/+ உய( வ�,வாச+ 

ெகா1ட ேபாராள�யாக அவ( இ2%தா(. 

தைலவ2��8ய பல தன�-ப ட ேவைலகைளE+ அவேர 

ெபா:-பாக ெச*/ ெகா4-ப/ வழ�க+. 1993இலி2%/ 

அரசிய& /ைற நி(வாக!தி& தமி=�ெச&வன�� 

ெபா:-ப�ேல நா� பண�யா<றிய�2%ேத�. 

உட�ப�ற%த சேகாதரன�� இழ-ைப-ேபால அவர/ இழ-5 

எ�ைன மிக9+ பாதி!தி2%த/. எ%தெவா2 

ேவைல!தி ட!ைத எம�� 

வ�ள�க-ப4!/+ேபா/+ “அ1ைண இ(ப�6�தா
 

எதி�பா�'கிறா�. 

நா�க# அத<ேக<ற  வ�தமாக!தா� ெசய<பட ேவ14+” 

எ�: வா(!ைத��  வா(!ைத தைலவைரேய �றி-ப�4வா(.  

�றிபா(!/� ,4வதி& மிக9+ திறைமசாலியான 

தமி=�ெச&வ� தமி=நா 0& ஆEத- பய�<சிெய4!/! 
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தைலவ8� ெம*-பா/காவல( அண�ய�& 

ெசய<ப 02%தா(. 

 

1993இ& அ/வைர மா!ைதயாவ�� ெபா:-ப�லி2%த 

அரசிய& ப�89 இவ8ட+ ஒ-பைட�க-ப ட/. வ�4தைல- 

5லிக# இய�க!தி� அரசிய&/ைற- ெபா:-பாளராக! 

தன/ இ:தி� கால+ வைர ெசய<ப 02%தா(. 

ெப1 ேபாராள�க# ெதாட(பான அS�>ைறய�"+ இவ( 

தைலவ8� க2!/�கைள அ-ப0ேய ப��ப<றினா( 

எ�பைத நானறிேவ�.  மிக9+ அ7பவ+ �ைற%த 
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ேபாராள�யாக இ2%த எ�ைன ஒ2 ெபா:-பாளராக 

வள(!ெத4!தவ( தமி=�ெச&வ�. 

ஒ2வ8ட+ காண-ப4+ திறைமைய! த 0� ெகா4!/ 

உ<சாக-ப4!தி அவ( ேம"+ வள(வத<கான 

ச%த(-ப�கைள ஏ<ப4!தி� ெகா4��+ 

மன-பா��ைடயவராக இ2%தா(.  ேவைலகைள 

வழ��வதி& ஆ1க# ெப1க# என ேவ:பா4 

பா(!/�ெகா102�க மா டா(. பல ெந2�க0யான 

ேவைல! தி ட�கள�& ஆ1 ேபாராள�க?�� நிகராக- 

ெப1 ேபாராள�கைளE+ ஈ4ப4!/வா(. 

1994ஆ+ ஆ14 ெகா��வ�& லி�க+ >காமி& க&வ�� 

�B ப�8வ�& நா� ெசய<ப 4� ெகா102%ேத�. திXெரன 

எ�ைன- ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வ� அைழ-பதாக� 

Hற-ப ட/. பல ெப8ய ெபா:-பாள(க# அ�� வ%/ 

அவைர� ச%தி!/� ெச&வ/ என��! ெத8E+. நா� ஒ2 

சாதாரண ேபாராள�. 
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எத<காக எ�ைன அைழ�கிறா( என மி�%த பய!/ட� 

ெச�ேற�. 

 

“இ$க வா$ேகா த$க:சி. நா� உ�க?�� ஒ2 

>�கியமான ேவைல தர- ேபாற�, ப2!தி!/ைற 

ப�ரேதச!தி<�- பர-5ைர ேவைலக?��- ெபா:-பாக 

உ�கைள நியமி!தி2�கிற�. ந3�க#தா� ெபா:-பாக 

நி14 ெச*யேவS+. உ�க?�கான >B 

ஒ!/ைழ-ைபE+ நா� ெச*/ தாற�. 

  

உடன0யாக ேவைலைய! ெதாட�க ேவS+” என ெச*ய 

ேவ10ய ேவைலகைள வ�ள�க-ப4!தி அ7-ப� 

ைவ!தா(. >த�>தலாக ஆ1, ெப1 ேபாராள�கைள 

இைண!/ அ%த ேவைல! தி ட!ைத வழிநட!தியைம 

என��- 5திய/+, வள(�சி��8ய/மான பல 

அ7பவ�கைள! த%தி2%த/. 
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1999இ& நா� அரசிய&/ைற மகள�( ெபா:-பாளராக 

நியமி�க-ப டத� ப��ன(, த�னா& வள(!ெத4�க-ப ட 

ஒ2வ(தாேன எ�கிற அல சிய மன-பா�கி�றி என/ 

ெபா:-5��8ய மதி-ேபா4 எ�ைன நடா!தினா(. அதனா& 

ஏைனய ஆ1 ெபா:-பாள(க?�கிைடேய நா� 

ெகாIசமாவ/ தைலெய4!/ வளர�H0யதாக இ2%த/. 

  

ேவைல! தி ட+ காரணமாக- பல ெபா:-பாள(க?ட� 

>ர1பட ேவ10ய ச%த(-ப�க# ஏ<ப 02%தேபா/, 

ந4நிைலேயா4 தன/ க2!/கைள! ெத8வ�!தி2�கிறா(. 

அவர/ திX( மைற9��-ப�� காவ&/ைற ெபா:-பாளராக 

இ2%த தி2. நேடச�, அரசிய& ெபா:-பாளராக 

நியமி�க-ப டா(. இவ2+ தைலவ2�� மிக9+ 

ந+ப��ைக��8யவராக இ2%தா(. 
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2007 ெச(ட பD� இல$ைக( பைடய�னரா� ம
னாD� 

ஆர ப�'க(ப+ட இராAவ நடவ6'ைக ெப�  நில( 

ப�ரேதச$கைள ஆ'கிரமி�தப6 ேவகமாக ?
ேனறி 

வ7& ெகா16�7த&. 

>�ைனய கால�கைள- ேபால�றி, இராSவ!தின( 

த%திரமான ஊ42வ�! தா��த&க# Mல>+ எம/ 

க 4-பா 0லி2%த ப�ரேதச�கைள ேவகமாக� 

ைக-ப<றினா(க#. 
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இராSவ!தின8� ‘ெஜயசி��:’ பைடெய4-5� 

கால-ப�திய�& 5லிக?��� சாதகமாக இ2%த வ�ன�� 

கா4கள�� அைன!/� Q ,ம�கைளE+ இராSவ!தின( 

இ-ேபா/ ந�றாக அறி%/ உ#வா�கிய�2%தன(. 

  

5லிகள�� க 4-பா 0லி2%த ப�ரேதச�கைள� 

ைக-ப<:வத<காக இராSவ!தினரா& ேம<ெகா#ள-ப ட 

ெதாட(�சியான >�ேன<ற நடவ0�ைகக# ஒ25ற+ 

நட%/ ெகா102%த அேதேவைள ம:5ற!தி&, 

5லிக?ைடய ப��னண�� ெசய<பா4கைள >ட��+ 

தி ட!/ட� பல கிைளேமா( தா��த&க?+ வா� 

தா��த&க?+ ேம<ெகா#ள-ப டன. 

5லிகள�� கள>ைன! தளபதிக#, ெபா:-பாள(க# 

பயண�-பத<�+ ேபாராள�கள�� உதவ� அண�க#, கனரக 

ஆEத�க# நக(!த-ப4வத<�+ பய�ப4!த-ப4கி�ற 

பாைதகைள இல�� ைவ!/ இராSவ!தின8� ஆழ 



466 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ஊ429+ அண�ய�ன( கிைளேமா( தா��த&கைள 

ேம<ெகா1டன(. 

  

>�னண�� காவலர1க?��- ப��5றமாக அைம�க-ப4+ 

நக(9- பாைதகள�"+ இராSவ!தின8� கிைளேமா( 

தா��த&க# பலமாக இ2%தன. சில ச%த(-ப�கள�& 

கிைளேமா( தா��த& நட!த-ப ட 

அேத இல�கி� மF/ கனரக ஆEத�கள�னா"+ 

தா��த&க# ேம<ெகா#ள-ப டன. 

ஏ9 வ 3திய�& தளபதி பா&ராf மF/ நட!த-ப ட அ!தைகய 

தா��த& நடவ0�ைக ஒ�றிலி2%/ அவ( சா/(யமாக 

உய�( த-ப�ய�2%தா(. நா� >த�>தலாக� க1ெணதிேர 

க1ட ஒ2 கிைளேமா( தா��த& ச+பவ+ 

5/��0ய�2-ப�லி2%/ ஒ 4, டா� ெச&"+ வ 3திய�& 

நைடெப<றி2%த/. 
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ஒ+2;+டா
 ப<திய�� அைம7தி�7த ெப1 

ேபாராள	கள	
 ?காெமா
�'< நா"  இ
ெனா� 

ெப1 ெபா�(பாள�  ‘எ 690′ ேமா+டா� ைச'கிள	� 

ெச
�ெகா16�7ேதா . 

கிறவ& எB+ப�� கிட%த ேம4 ப#ள+ நிைற%த வ 3திய�& 

எம/ ம1ெண1ெண* ேமா டா( ைச�கி#, கடலி& 

ேபா�+ பட�ேபால எBவ/+ வ�Bவ/மாக- 

ேபா*�ெகா102%த/. ேநர+ காைல எ 4 மண� 

கட%தி2��+. வ 3திய�& சன நடமா டேம இ2�கவ�&ைல. 
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இ2வ2+ ேமா டா( ைச�கி# எ�ஜி� ச!த!தி<�+ 

ேமலாக உர!/- ேபசியப0 ேபா*�ெகா102%ேதா+. ப�� 

இ2�ைகய�& அம(%தி2%த நா�, எம��- ப��5றமாக 

எB%த ேபரதி(வ�னா& வ 3தி�கைரய�& 

O�கிெயறிய-ப ேட�. அ�ேக ஏேதா பய�கரமான 

அச+பாவ�த+ நட%தி2�க ேவ14+ என எ1ண�யப0 

எம/ ேமா டா( ைச�கிைள! தி2-ப��ெகா14 அ%த 

இட!ைத ேநா�கி� ெச�ேறா+. 

 

அ$ேக தைலவ�ைடய ெமI(பா&காவல�க% 

பத)றமான நிைலய�� ேவகமான ேத2த� 

நடவ6'ைகைய: ெசI&ெகா16�7தன�. 

எ+ைம >�ேன ெச&லவ�டாம& த4!/ நி:!தினா(க#. 

எம�� மன/ படபட�க! ெதாட�கிய/. 

தைலவ2ைடய >கா+ அைம%தி2%த சி: உ#வ 3திைய 

அ1மி!த இடமாக அ/ இ2%த/. எம��! ெத8%த ஒ2 

ேபாராள�ய�ட+ எ�ன நட%த/ என� ேக டேபா/, 

ேநர0யாக- ேபா*- பா(��+ப0 Hறினா(. 
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அ�ேக ஒ2 வாகன+ கிைளேமா( தா��த"�� உ#ளாகி 

அத� >�5ற+ ><றாக� சிைத%/ ேபாய�2%த/. ச<:- 

ப2மனான ேதா<ற+ெகா1ட ஒ2 உய�ர<ற உட& 

வாகன!/ட� சா*!/ இ2!தி ைவ�க-ப 02%த/. 

>க+ சிைத%/, நா0-ப�தி உைட%/ 

ெதா�கி�ெகா102%த/. அ%த உட& அைம-ைபE+ 

வாகன!தி� அைம-ைபE+ பா(!/ அவ( யாெர�பைத 

அைடயாள+ க14ெகா1ட ேபா/ தா�க >0யாத 

அதி(�சிய�& உைற%/ேபா* நி�ேறா+. 

வ�4தைல- 5லிகள�� வ�மான- பைடயண�ய�� சிற-5! 

தளபதியான தளபதி ச�கர-பா அ%த! தா��தலி& 

உய�8ழ%/ ேபாய�2%தா(. 
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வ�மான- ெபாறிய�யலாளரான இவ( ல1டன�லி2%/ வ%/ 

இய�க!தி& இைண%/ ெசய<ப டவ(.  1987இ& சயைன  

உ ெகா14 உய�( ந3!த 5லிக# இய�க!தி� தளபதிகளான 

�மர-பா, 5ேல%திர� உ பட ப�ன�ர14 ேப8& ஒ2வரான 

கர�, ச�கர-பாவ�� இைளய சேகாதர� ஆவா(. 

ேகண& ச�க( அவ(க?ைடய க4ைமயான 

உைழ-ப�னா&தா� 5லிக# இய�க!தி& ஒ2 வா�பைட 

உ2வாகிய�2%த/. அ+பகாம+ கா 4- ப�தி இவ2ைடய 

>Bைமயான க 4-பா 0& இ2%த/. 

இரைணம4ைவ அ10ய அேத கா 4- ப�திய�& ஒ2 

வ�மான நிைலய!ைதE+ உ2வா�கிய�2%தா(. 



471 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

அட(%த கா 4- ப�திய�Rடாக! திைசயறி� க2வ�ய�� 

உதவ�Eட� நக(த&, உ�ச இரகசிய+ பா/கா!த& எ�ப/ 

ேபா�ற வ�டய�கைள- 5லிக# இய�க!தி� ஆர+பகால- 

ேபாராள�க?��� க<ப�!தவ( இவ(தா�. 

வா
பைட தளபதி ேகண� 

ச$க� 

 

ஏைனய தளபதிகைள( ேபா� அ�லா& தைலவDட  

தன& க��&'கைள ெந�'கமாக( 

பகி�7&ெகா%ள'�6யவ�. 
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பல தளபதிக?��+ ெபா:-பாள(க?��+ ந&ல 

ஆேலாசகராக இ2%தவ(. எ�7ட� மிக அ�பாக 

உைரயா4வா(.  எ�7ைடய ேமைட- ேப�,�கைள� 

ேக 4- பல>ைற எ�ைன- பாரா 0ய�2�கிறா(; நிைறய 

5!தக�கைள வாசி��+ப0 ஆேலாசைன Hறிய�2�கிறா(. 

‘ெலன��கிரா , Tடாலி�கிரா ’ ேபா�ற உலக-ேபா( 

வரலா: ப<றிய 5!தக�கைள வாசி��+ப0 

ெகா4!/வ� 4, ேபாராள�கைள� காS+ இட�கள�& 

ேக#வ�க# ேக பதா& இவைர� க1ட/+ பல ேபாராள�க# 

ச!தமி&லாம& நBவ��ெகா14 ஓ0வ�4வா(க#. 

இவ2ைடய இழ-5 இய�க!தி<�+, ேபாரா ட!தி<�+ ஒ2 

ேப8ழ-பாக இ2%த/.   இராSவ!தி� ஆழ ஊ429+ 

அண�ய�ன8� ைககள�& 5லிகள�� மிக >�கியமான 

இட�க# ப<றிய அைன!/! தர9க?+ மிக! /&லியமாக 

இ2�கி�றன எ�கிற வ�டய+ 5லிக?�� ெவள�-பட! 

ெதாட�கிய/. 

E!த+ நைடெப<:� ெகா102��+ >�னண�� 

கள>ைனய�லி2%/ எ!தைனேயா கிேலாமF<ற( 
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உ 5றமாக- 5லிகள�� உய(பா/கா-5 வைளயமாக இ2%த 

5/��0ய�2-5- ப�ரேதச!தி& தி டமி ட >ைறய�& 

நட!த-ப ட இ!தைகய மைற>க! தா��த& 

நடவ0�ைககள�லி2%/+, சில >�கியமான இட�கள�& 

ெபா2!த-ப 02%த நிைலய�& க14ப�0�க-ப ட 

கிைளேமா( �14கைள ைவ!/+ இய�க!தா& இதைன 

உ:தி-ப4!தி� ெகா#ள >0%த/. 

ம�னா( ப�திய�& E!த+ நைடெப<:� 

ெகா102%தேபா/, 5/��0ய�2-5 வ&லி5ன+ கா 4- 

ப�திய�& ஆழ ஊ429+ அண�ய�ன8� தடய�கைளE+ 

5லிக# க1ெட4!தி2%தன(. 

அ�ைறய நிைலய�& அ%த வ�டய+ இய�க!தி� 

உ#வ ட!தி& மி�%த அதி(�சிைய ஏ<ப4!திய�2%த/. 

இ:தி-ேபா8� ப�ரதான இல�காக இய�க!தி� தைலவேர 

�றி ைவ�க-ப 02%தா( எ�ப/ 5லிகளா& 

58%/ெகா#ள-ப ட/. 
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எனேவ சமாதான கால!தி& ஓரள9 ெவள�-பைடயாக 

இட+ெப<ற தைலவ8� ச%தி-5க# இ:திE!த+ 

நட%/ெகா102%தேபா/ ><றாக நி:!த-ப ட நிைலய�& 

>�கிய! தளபதிக?ட� மா!திர+ ச%தி-5க# 

ேம<ெகா#ள-ப டன. 

அேதேவைள அவ2ைடய பா/கா-5+ அண�க?+ 

பல-ப4!த-ப 02%தன. 

ஆழ ஊ429+ அண�ய�ன8� இ!தைகய அ�,:!த& 

நடவ0�ைககளா& இய�க!தி� க 4-பா 0லி2%த 

ப�ரேதச�கள�� உ#ளக- பா/கா-ைப உ:தி-ப4!/வதி"+ 

அதிக அள9 கவன+ ெச"!த ேவ10ய க டாய+ 

ஏ<ப ட/. 

இய�க!தி� ஆளண�- ப<றா��ைற மிகேமாசமாக இ2%த 

காரண!தா&, உ#ளக- பா/கா-5- பண�க?�� அதிக 

அள9 ெபா/ம�க# பய�ப4!த-ப டன(. 5லிகள�� 

உ#ளக- 5லனா*9- பண�க?+ த3வ�ர-ப4!த-ப டன. 

இர9 ேநர�கள�& வ 3தி� க1காண�-5 அண�க# 

நி:!த-ப 4-ப8ேசாதைனக?+ நட!த-ப டன. 
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5லிகள�� வ�ேசட அண�க# அட(%த கா 4- ப�திய�& 

இரகசிய நிைலகைள அைம!/� க1காண�-5 

நடவ0�ைககைள ேம<ெகா1டன(. 

ஆ�கா�� ஆழ ஊ429+ அண�ய�ன8� தடய�க# 

க1ெட4�க-ப ட/ட� ேமாத&க?+ இட+ெப<றன. 

ஆனா"+ ஆழ ஊ429+ அண�ய�� நக(9கைள- 

5லிகளா& க 4-ப4!த >0யவ�&ைல. 

ஏ9 ெந4Iசாைல உ பட அதிக+ பய�பா 0லி2%த 

வ�ன�ய�� ப�ரதான வ 3திகள�� இ25ற>+ ஐ+ப/ மF<ற( 

அகல!தி& கா4க# அழி�க-ப 4 நில+ சம-ப4!த-ப 4, 

ம�க# பைடயண�ய�ன8� காவலர1க# வ 3திக# 

ந3ள!தி<�+ அைம�க-ப டன. 

>றிக10ய�லி2%/ இரைணம4வைர ம�க#பைடய�& 

ேச(%த ெப1க?+ காவலர1கைள அைம!தி2%தா(க#.  

ேபாராள�கேள இத<�- ெபா:-பாக� ெசய<ப டா(க#.  

வ�ன�ய�� கா4கைள- ப<றிய அ7பவ+ ெகா1ட ஒ2 

தளபதி இ%த உ#பா/கா-5 நடவ0�ைகக?��- 

ெபா:-பாக நியமி�க-ப 02%தா(. 
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எ-ப0ய�2%தேபா/+ இய�க+ எதி(பா(��+ இட�கைள! 

தவ�(!/ ேவ: >�கியமான இட�கள�& ஆழ ஊ429+ 

அண�ய�ன( தம/ ைகவ8ைசைய� கா1ப�!/- பல 

அதி(�சி ைவ!திய�கைள� ெச*தா(க#. 

இ:தி-ேபா8� கைடசி� க ட+வைர ஆழ ஊ429+ 

அண�ய�ன8� நடவ0�ைககைள- 5லிகளா& த4!/நி:!த 

>0யவ�&ைல. 

 

 

“ந&லா உ#?�� வரவ� 0 4!தா� அ0�க-ேபாறா�க#” 

எ�: எதி(பா(!தி2%த 5ல+ெபய(%த தமி= ம�க#!! : 

எ�ன ட ஒ�4மி&ைல என ைகைய வ�8!/ கா 0ய 

தைலவ(! 
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வ�ன�ய�� கா4கைள- ப<றிய அ7பவ+ ெகா1ட ஒ2 

தளபதி இ%த உ#பா/கா-5 நடவ0�ைகக?��- 

ெபா:-பாக நியமி�க-ப 02%தா(. எ-ப0ய�2%தேபா/+ 

இய�க+ எதி(பா(��+ இட�கைள! தவ�(!/ ேவ: 

>�கியமான இட�கள�& ஆழ ஊ429+ அண�ய�ன( தம/ 

ைகவ8ைசைய� கா1ப�!/- பல அதி(�சி 

ைவ!திய�கைள� ெச*தா(க#. 

இ:தி-ேபா8� கைடசி� க ட+வைர ஆழ ஊ429+ 

அண�ய�ன8� நடவ0�ைககைள- 5லிகளா& த4!/நி:!த 

>0யவ�&ைல. 

இ/ேபாலேவ இல�ைக வா� பைடய�ன8� தா��த& 

நடவ0�ைககளா& 5லிகள/ பல ெசய<பா4க# 

பாதி-பைட%தன. அதிகாைலய�லி2%ேத ேவ9 வ�மான�க# 

வான!தி& பற�க! ெதாட�கிவ�4+. 

‘றிேமா+ ெகா
+ேரா�’ Cல  இய'க(ப2  

க1A'<( �ல(படாத அ7த வ�மான�ைத ‘வ12’ 

என( ேபாராள	க% அைழ(ப& வழ'க . 
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இய�க! தளபதிகள�� ப�ரதான >கா+க#, 

தா��தலண�கள�� பய�<சி! தள�க#, அ0-பைட- பய�<சி 

>கா+க#, ப��னண� நி(வாக ைமய�க# எ�பவ<றி� மF/ 

�றிைவ!/ இல�ைக வா� பைடய�ன( பல /&லியமான 

தா��த&கைள நட!தின(. 

அட(%த கா4க?��#ேள உ�ச�க ட உ2மைற-5க?ட� 

இ2��+ இரகசிய >கா+கள�� மF/Hட 

ேம<ெகா#ள-ப ட தா��த&க# இய�க!தி<�- ெப2+ 

அதி(�சிைய ஏ<ப4!திய/. 

ஒ2தடைவ வ&லி5ன+ வ 3திய�& நா7+ இ�ெனா2 

ேபாராள�E+ ேமா டா( ைச�கிள�& 

ெச�:ெகா102%தேபா/, வான!தி& ேப8ைர�ச"ட� 

ேதா�றிய வ�மான�க# வ 3சிய �10� அதி(9களா& 

O�கிெயறிய-ப ேடா+. 

வ&லி5ன+ வ 3தி�கைரய�� சி: கா 4- ப�திய�& மி�%த 

உ2மைற-5ட� அைம�க-ப 02%த வ�4தைல- 5லிகள�� 



479 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

தைலைம� ெசயலக+ வ�மான!திலி2%/ வ 3ச-ப 02%த 

�14கள�னா& ப�*!ெதறிய-ப 02%த/. 

தைலவரா& ேம<ெகா#ள-ப4+ நி(வாக வ�டய�க# 

அைன!ைதE+ தைலைம� ெசயல( Mலமாக 

ஒ2�கிைண��+ வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� ப�ரதான 

நி(வாக ைமயமாக அ/ அைம%தி2%த/. 

எ1ண�� கண�கிட >0யாத பல வ�மான! 

தா��த&கள�"+ கிைளேமா( தா��த&கள�"+ சி��1ட 

அ7பவ�க# என�� நிைறய உ14. 

ஆனா9  இர�த' காயேமா மரணேமா என'< வ7& 

ேசராமலி�7த& ெவ�  அதி�Oடேமய
றி 

ேவேற&மி�ைல. 

சில ச%த(-ப�கள�& நா� அண�%தி2%த ஆைடகள�& 

கிழிச&க# ஏ<ப ட/ட�, ேமா டா( ைச�கி#க?��+ 

பாதி-5 ஏ<ப ட/. ><றாக� கா/ ேகளாத நிைலய�"+ 

பல நா க# இ2%தி2�கிேற�. 
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>ழ�காலி& அ0பட வ�B%த காரண!தா& என/ இட/ 

>ழ�காலி& ஏ<ப ட உ# தா�க+ நிர%தரமாகேவ 

த�கி-ேபான/. 

இ�ெனா2 ச%த(-ப!தி& ப�� தைலய�& அ0ப ட 

காரண!தா& ஒ2 நா# >Bவ/+ ,ய நிைனவ��றி� 

கிட%ேத�. 

அ-ேபா/ நா� உளறலாக� கைத!/- ப�த<றியதாக என/ 

ந1ப�க# ேகலி ப1Sவா(க#. 

என�காக வ%த கனரக! /-பா�கி ரைவக?+ எறிகைண� 

சிதற&க?+ மய�8ைழய�& தவறி- ேபாய�2�கி�றன. 

அவ<ைற நா� ைககள�& எ4!/ அவ<றி� உ\ண!ைத 

அ7பவ�!தி2�கிேற�. மன- பாதி-5க# ஏ<ப ட பல 

ச%த(-ப�கள�& எத<காக இ-ப0ெயா2 க0ன வா=9 

‘ேபானT’ ஆக ஏ� ந314ெகா1ேட ேபாகிற/ என� 

சலி-5ட� மன+ வ2%திய�2�கிேற�. 



481 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

2007இ� இ:தி- ப�திய�& ஒ2நா# அரசிய&/ைற- 

ெபா:-பாள( நேடச� அவ(க?ைடய H ட!தி<கான 

அைழ-5 அறிவ�!த& என��! தர-ப 02%த/. 

கிள�ெநா�சி பரவ�-பாIசான�& அைம%தி2%த சமாதான� 

ெசயலக!தி& H ட+ நைடெபற9#ளதாகேவ 

அறிவ��க-ப 02%த/. 

�றி-ப� ட ேநர!தி<� ஓ82 நிமிட�க# >�னதாக நா� 

மா!திர+ தன�யாக ேமா டா( ைச�கிள�& ெச�றி2%ேத�. 

அ%த வளாக!தி� உ#ேள எ%த ஆ# நடமா ட>+ 

ெத�படவ�&ைல. எ�ன ெச*வ/ என நா� 

ேயாசி!/�ெகா102%த கண!தி& ,னாமி அைல 

வான!திலி2%/ வ2வ/ேபால இைர�ச& எB%த/. 

அ%த இட+ வ�மான! தா��த"�� உ#ளாக-ேபாவ/ 

58%த9ட�, அவசரமாக ெவள�ேயறிவ�ட நிைன!தா"+. 

ேமா டா( ைச�கிைள எ4!/�ெகா14 

ெவள�ேய:வத<கான ேநர அவகாசமி2�கவ�&ைல. 
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அ%த வ 3தி >Bவ/+ எம/ இய�க >கா+கேள நிைற%/ 

காண-ப டதா& ெவள�ேய ஓ0� ெச&வ/+ ச8ெயன- 

படவ�&ைல. எ-ப0E+ இ�:தா� என/ மரண+ 

நிகழ-ேபாகிற/ என நிைன!/�ெகா1ேட�. 

�14கைள இற��வத<காக வ�மான+ தாழ- பற%தேபா/ 

ஒ2 சிறிய மர!தி<�� கீேழ நிலம ட!ேதா4 ப4!/� 

கிட%ேத�. ‘கட9ேள, உட":-5�கைள இழ%/ 

காய-படாம& உடேன ெச!/- ேபாகேவS+’ என 

மன/��# ேவ10�ெகா1ேட�. 

சமாதான� ெசயலக!தி� ஒ2 ப�தி� க டட+ சிதிலமா* 

ெநா:�கி வ�B%த/. க1ணா0! /14க?+ க<க?+ 

சிதறி- பற%தன. க%தக மண+ நிைற%த 5ைகம1டல+ 

அ%த இட!ைத M0�ெகா102%த/. 

ெம/வாக� க1ைண! திற%/ எ�ைன நாேன தடவ�- 

பா(!ேத�. ைக கா&கைள ஆ 0 என�� ஏதாவ/ 

காய+ப 02�கிறதா என- பா(!ேத�; எ/9 மி&ைல. 
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என/ ேமா டா( ைச�கிள�& ஒ2சில சிதற&க# ம 4ேம 

ப 02%தன. ஏ<பா4 ெச*ய-ப 02%த H ட+ இ:தி 

ேநர!தி& இடமா<ற+ ெச*ய-ப டைதE+, தவ:தலாக 

என�� அ/ தாமதமாக அறிவ��க-ப 02%தைதE+ 

ப��ன(தா� அறி%/ெகா1ேட�. 

இய�க!தி� ெப2+பாலான >�கிய! தள�க# ஒ�றி<� 

ேம<ப ட தடைவக# வா� தா��த"�� 

உ#ளாகிய�2%தன. 

கட<5லி! தள�கைள ெந2�கி� ெச&ல >0யாத 

அள9�� வா� தா��த& அ�,:!தி� ெகா102%த/. 

வ�,வம4 ப�திய�& அைம%தி2%த மாலதி பைடயண�ய�� 

நி(வாக� ெசயலக+ வ�மான! தா��தலி& ><றாக 

அழி�க-ப ட/. 

அதைன! ெதாட(%/ அேத ப�ரேதச!தி& தைலவ2ைடய 

ச%தி-5க?�காக வ�ேசட பா/கா-5 ஏ<பா4க?ட� 
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அைம�க-ப 02%த ஒ2 வ 34 மாலதி பைடயண���8ய 

நி(வாக� ெசயலகமாக வழ�க-ப 02%த/. 

அ�ேக தளபதி வ�/ஷா எ�ைனE+ ேவ: சில 

ெபா:-பாள(கைளE+ அவசரமாக அைழ!/� 

கைத!/�ெகா102%/வ� 4- 5ற-ப டா(. 

அ4!த அதிகாைல ேநர!தி& அ%த வ 34+ /&லியமாக! 

தா�க-ப ட/. வ�4தைல- 5லிகளா& >�ென4�க-ப 4� 

ெகா102%த ம�க# த<பா/கா-5- பய�<சிக#, ம�க# 

பைட க 4மான- பய�<சிக# ேபா�றவ<றி� ஒ2 

க டமாக மாணவ(க?�கான பய�<சிக?+ நட!த-ப டன. 

 

5/��0ய�2-5 வ&லி5ன+ ெசIேசாைல வளாக!தி& 
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G<:��+ அதிகமான மாணவ�க?��! த<கா-5 ம<:+ 

ேபா(�கால >த"தவ�- பய�<சிக# 

ேம<ெகா#ள-ப 02%தேபா/ அ%த இட+ வ�மான! 

தா��த"��#ளாகிய/. 

அ!தா��தலி& ஐ+பதி<�+ அதிகமான உய(தர வ�-ப�& 

ப0!த ப#ள� மாணவ�க# உய�8ழ%தன(. பல( பல!த 

காய�க?ட� உய�( த-ப�ய�2%தா(க#. 

மாணவ�க8ைடய பா&கா(ைப( ப)றிய ேபாதிய 

தி+டமிட�கேளா ?
ேன)பா2கேளா இ�லாம�, அவசர 

கதிய�� இய'க  ?
ென2�த ம'க% பைட 

பய�)சிகளா� ஏ)ப+ட அ7த அவல  மிகE  

ெகாcரமான&. 

எ!தைனேயா கன9க?ட� தம/ ம0க?��# ெபா!தி 

வள(!த ப�#ைளகைள இழ%த ெப<ேறா( /0!த /0-5 

இதய!ைதேய கிழி!/-ேபா ட /யர!தி� உ�சமா�+. 

கள>ைனகள�& நிலவ�ய ஆளண� ப<றா��ைற 

காரணமாக- 5லிக# இய�க!தி� >�னண� 
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காவலர1க?�கிைடேய ந31ட இைடெவள�க# 

காண-ப டன. 

ஆப!/ �ைற%ததாக� க2த-ப ட சில ப�திகள�& 

>�னண� காவலர1கள�& ேபாராள�க# நி:!த-படாம& 

ேரா%/ நடவ0�ைகக# ம 4+ ேம<ெகா#ள-ப டன. 

இதனா& இராSவ!தின( சில இட�கள�& இரகசிய 

நக(9கைள� ெச*/ ப�ரேதச�கைள� ைக-ப<றினா(க#. 

ம�னா( ப�ரேதச!தி& E!த+ நைடெப<:� ெகா102%த 

அேத ச%த(-ப!தி&, ேவ: சில சிற-5! தா��த& 

நடவ0�ைகக?+ சிற-5� க2+5லி அண�களா& 

>�ென4�க-ப டன. 
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அ"ராத�ர  வ�மான நிைலய� தா'<தலி� ப$< 

ப)றிய சிற(� க� �லிக% 

அ7ராத5ர+ வ�மான நிைலய! தா��த& ம<:+ 

வ9ன�யா இராSவ தள+ மFதான ஆ ெலறி! தா��த& 

எ�ப/ ேபா�ற பல தா��த&க# நடா!த-ப டன. 

>�ைனய கால�கைள- ேபாலேவ இ!தைகய சிற-5! 

தா��த& நடவ0�ைகக# ஒ 4ெமா!தமான இராSவ 

நடவ0�ைககள�� ப��னண�- பல!ைத� சிதற0��+ என� 

க2த-ப ட/. 

ஆனா& இராSவ+ மிக ேவகமாக! த+ைம� ,தாக8!/� 

ெகா14 அ4!தக ட தயா(ப4!த& நடவ0�ைககள�& 

இற�க! ெதாட�கிய/. 
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அ7ராத5ர+ வ�மான நிைலய! தா��த"�காக இய�க+ 

உ�ச�க ட தயா(ப4!த&கைள� ெச*/ திறைமயான 

க2+5லிகைளE+ பய�ப4!திய/. 

 

இய'க  எதி�பா��த வைகய�� வா
பைடய�ன�'< 

இழ(�'க8  ஏ)ப+6�7தன. ஆனா"+ அ4!த 

வார!/��#ளாகேவ பல 5திய ரக வ�மான�கைள 

இல�ைக அர, ெகா#>த& ெச*/ தன/ வா�பைடய�� 

பல!ைத அதிக8!தி2%த/. 

இ:தி� க ட- ேபா8& இய�க!தி� தி ட�க# எ&லாேம 

தைலகீ= மா<ற�கைள ஏ<ப4!தி�ெகா102%தன. 

அேதேவைள ெதாட(%/ெகா102%த இராSவ!தின8� 

வா� ம<:+ தைர! தா��த&க# காரணமாக- 5லிகள�� 
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தா��தலண�கைள ஒ�:ேச(!/- பா8ய அளவ�& ஒ2 

சிற-5! தா��த& தி ட!ைத நட!த >0யாத நிைலைம 

இய�க!தி<� ஏ<ப ட/. 

கடலி"+ தைரய�"+ அ-ப0யான சிற-5 

நடவ0�ைகக?�காக� சில பய�<சி! தி ட�கைள 

ேம<ெகா102%தேபா/+, ெதாட(%/ெகா102%த 

>�னண�� காவலர1 ச1ைடக?�ேக அ%த 

அண�கைளE+ அவசரமாக- பய�ப4!த 

ேவ10ேய<ப ட/. 

2008 கால- ப�திய�& ெகாB+5! /ைற>க!தி& பா8ய 

க2+5லி! தா��த& நடவ0�ைக ஒ�ைற இய�க+ 

ேம<ெகா#வத<கான தி டமிட&கைள� ெச*தி2%த/. 

இத<கான ேவ9க# பா(�க-ப 4� க2+5லி- 

ேபாராள�க?+ அ7-ப-ப 02%தன(. 

ஆனா& அ%த! தா��த&க# இய�க+ எதி(பா(!தப0 

ெவ<றியள��கவ�&ைல. க2+5லிக?��8ய தா��த& 
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இல��க# கிைட�காத காரண!தா& அவ(க# வ�ன���! 

தி2+ப ேவ10ேய<ப ட/. 

அ�க2+5லி- ேபாராள�க# கட<5லி! தளபதி Qைசயா& 

க4ைமயான வ�சாரைண�� ப4!த-ப 4, த4!/ 

ைவ�க-ப ட ச+பவ>+ நைடெப<ற/. 

இதி& ெப1 க2+5லி- ேபாராள�க?+ 

உ#ளட�கிய�2%தன(. சமாதான!/��- ப��னரான இ:தி- 

ேபா(� கால�கள�& இய�க+ இ!தைகய பல 

நிைல�ைல9கைள� ச%தி�க! ெதாட�கிய�2%த/. 

>ழ�காவ�& ப�திய�& பா8ய ம1 அர1 அைம!/ 

இராSவ!தின8� >� வ2ைகைய! த4!/ நி:!/+ 

தா��த& உ!திக# ைகயாள-ப டன. 

அதைன! ெதாட(%/ அ�கராய� வ�ேன8- ப�திய�"+ 

இ-ப0யான ம1 அர1க# அைம�க-ப டன. ப�ரேதச 

Zதியாக அண�திர ட-ப ட ம�க# க டாய� ேசைவயாக 

இ-பண�கள�& ஈ4ப4!த-ப டா(க#. 
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அ%த இட�கைள ேநா�கி நட!த-ப ட இராSவ!தின8� 

தா��த&கள�& பல உய�8ழ-5க?+, ப4காய�க?+, 

அ�கவ 3ன�க?+ ஏ<ப டன. 

தம/ �4+ப�க# இட+ெபய(%/ ேபாகேவ10ய�2%த 

Q=நிைலகள�& �4+பTத(களான ஆ1க# இய�க!தி� 

எ&ைல- பைடகள�"+ ேவ: கள>ைன 

நடவ0�ைககள�"+ ெசய<ப4வத<� >�வராத த�ைம 

காண-ப ட/. 

இய�க+ எ&ைல- பைடய�ன2�� ><H 0ய ச+பள!ைத 

வழ�கியேபாதி"+ அவ(க# கள>ைனக?��� ெச&ல! 

தய�கினா(க#. 

இதனா& இய�க+ பலவ%தமான >ைறய�& அவ(கைள� 

க டாய� ேசைவய�& ஈ4ப4!திய/. 
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2008 

ஒ'ேடாப� மாதமளவ�� அ'கராய
 ப<தி 

இராAவ�தினரா� ைக(ப)ற(ப+ட&. 

இட-ெபய(9+ ெபா2ளாதர ெந2�க0E+ திண��க-ப ட 

ேபா2+ உய�ர�ச>+ ம�கைள- ெப8/+ வா 0 

வைத!தன. இ:தி�க ட- ேபா( நட%/ெகா102%த 

நா கள�& ம�கள�� ந�ைமகைள- ப<றி இய�க+ 

கிIசி!/+ சி%தி!/ நட�கவ�&ைல. 

க1ண�& கா1பவ(கைளெய&லா+ கள>ைன��� 

சா*!/� ெச&பவ(களாக அரசிய&/ைற- ேபாராள�க# 

பய�ப4!த-ப டா(க#. 
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2008 நவ+ப( 23ஆ+ திகதி கிள�ெநா�சி மFதான 

தா��த&கைள இராSவ- பைடய�ன( ேம<ெகா#ள! 

ெதாட�கினா(க#. 2009 ஜனவ8 02இ& கிள�ெநா�சி நகர>+ 

அைத அ1மி!த ப�திக?+ >Bவ/மாக 

இராSவ!தின8ட+ வ 3=%த/. 

இராSவ!ைத- 5லிகள�� ப�ரேதச!தி<�# ந�றாக 

உ#Vைழயவ� ட ப��ன( அதிர0! தா��த& ஒ�ைற 

ேம<ெகா#வத<கான தி ட+ தைலவ8ட+ உ#ள/ எ�ற 

ந+ப��ைக தளபதிக#, ேபாராள�க# ம ட!தி& 

ம 4ம&லாம& ெபா/ம�க?��+ இ2%த/. 

“ந�லா உ%8'< வரவ�+6+2�தா
 

அ6'க(ேபாறா$க%” எ�ற எதி(பா(-5 5ல+ெபய(%த 

தமி= ம�கள�ட>+ பரவ�ய�2%த நிைலய�&, 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( தமி=� ெச&வ7ைடய 

ெம*-பா/காவலனாக இ2%/, அவ2ைடய மரண!தி� 

ப��ன(, ஒ2 திறைம மி�க தா��த& ேபாராள�யாக 

உ2வாகிய�2%த ஈழ-ப�8ய� கிள�ெநா�சிய�& எ�ைன 
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இ:தியாக� ச%தி!தேபா/ தைலவ( த�ன�ட+ �றி-ப� ட 

ஒ2 வ�டய!ைத என��� ெசா�னா(: 

 

“எ�லா�  எ
"ைடய ைகய�லதா
 எ�லா  

இ�'<& எ12 நிைன:;' ெகா16�'கின . எ
ன+ட 

ஒ
2மி�ைல. எ
ர ைக ெவ�$ைக” எ
� தைலவ� 

தன& ைகைய வ�D�&' கா+6யதாக ஈழ(ப�Dய
 தன& 

ைககைள வ�D�&' கா+6னா�. 

“அ1ைணேய இ-ப�0� ெசா�னா& நா�க# எ�ன ெச*ய 

>0E+?” என மன வ2!த!/ட� Hறிவ� 4� ெச�ற 

அ4!த சில நா கள�&, ஈழ-ப�8ய� எ�ற இள+ ேபாராள� 
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மகாபாரத!தி& வ2+ அப�ம�Wவ�� த3ர!/ட� 

கிள�ெநா�சிய�& த�ைன� ,<றி வைள!த இராSவ!/ட� 

ேமாதி வ 3ர மரண!ைத! தBவ�னா�. 

கிள�ெநா�சிைய! த�கைவ��+ ெப8யெதா2 இராSவ 

நடவ0�ைக எதைனE+ 5லிகளா& ேம<ெகா#ள 

>0யவ�&ைல எ�ற உ1ைமைய ஒ-5�ெகா1ேடயாக 

ேவ14+. 

சமாதான கால!தி& க 0ெயB-ப-ப 02%த அ%த 

நகர!தி� ைமய!தி& அைம%தி2%த பா8ய த1ண 3(! 

தா�கி, இய�க!தா& ெவ0 ைவ!/! தக(�க-ப ட/. 

1996இ& ச!ெஜய பைடய�ன8� >�ேன<ற 

நடவ0�ைகய��ேபா/+, ஏ<கனேவ அேத இட!தி& 

அைம%தி2%த த1ண 3(!தா�கி 5லிகளா& 

தக(�க-ப 02%த/. 
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2008இ& மF14+ கிள�ெநா�சி நி(Mலமாகிய/. ம�க# 

இட+ெபய(%/ கிள�ெநா�சிய�லி2%/ பதி�M�: கிேலா 

மF<ற( Oர!திலி2��+ த2ம5ர!தி<�� ெச�றி2%தன(. 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாளராக இ2%த நேடச7ைடய 

வ<5:!த"��+ தைலவ8� உ!தர9��+ அைமவாக 

ஆ: மாத�கள�� ப��ன( 2008 ஜனவ8ய�லி2%/ மF14+ 

மகள�( ெபா:-பாளராக- பண�யா<ற! ெதாட�கிய�2%ேத�. 

 

அரசிய� ஆேலாசக� அ
ர
 பாலசி$க  �)�ேநாI 

காரணமாக 2007 கால( ப<திய�� உய�Dழ7தத
 ப�
� 

ஏ)ப+ட, அரசிய& ெபா:-பாள( தமி=�ெச&வன�� திX( 

மைறவான/, ேம<�லக!தி� சமாதான 
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ஏ<பா டாள(க?ட� 5லிக# இய�க!தி<� இ2%த ஓரள9 

ெந2�கமான ேநர0யான ெதாட(5கைளE+ /10�க� 

ெச*தி2%த/. 

தமி=�ெச&வன�� மைற9��- ப��ன( அரசிய&/ைற- 

ெபா:-பாளராக நியமி�க-ப ட நேடச� தமி=நா 0& 

இ2��+ ஈழ! தமி= ஆதர9 ச�திக?ட� ெந2�கமான 

ெதாட(5கைள- ேபண�வ%தா(. 

அவ(கள/ அரசிய& ெசய<பா4க# இய�க!ைத ெந2�க0 

நிைலய�லி2%/ கா-பா<:+ எ�ற ெப2+ ந+ப��ைக 

அவ8ட+ இ2%த/. 

ெஜயலலிதாைவ ந ப�ய��7த �லி�தைலைமக% 

2009இ& நட�கவ�2%த ேத(தலி& ெஜயலலிதா 

>தலைம�சரான/+ அவ( ம!திய அர,�� அB!த+ 

ெகா4-பத� Mல+ இல�ைக அர,��+ 5லிக?��+ 

உடன0யான ஒ2 ேபா( நி:!த+ ஏ<ப4வத<கான 

சா!திய+ உ2வா�+ எ�ற க2!/ 5லிகள�� தைலைம�� 

ஏ<ப4!த-ப 02%த/. 
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அ7த அளவ�)< நேடச
 தமி@நா+2 

அரசிய�வாதிகள	
 வா��ைதகள	� ந ப�'ைக 

ெகா16�7தா�. 

ஆனா& அ-ப0யானெதா2 உடன0 மா<ற!ைத! 

தமி=நா 0லி2��+ ஆதர9 ச�திகளா& ஏ<ப4!த� 

H0யதாக இ2��+ எ�பதி& என�� ந+ப��ைக 

இ2�கவ�&ைல. 

அவ(க?ைடய உண(�சிகரமான ேப�,�க?+ 

>!/��மா(, ெச�ெகா0 ேபா�ற உற9கள�� த3��ள�-5! 

தியாக�க?+ இ%திய அரசி� கவன!ைத! தி2-5ெமன 

எதி(பா(�க >0யவ�&ைல. 

“தமி@நா+6� ம'க% ெச�வா'< மி'க அரசிய� க+சி� 

தைலவ�கள	
 ேத�த� கால�& ஈழ� தமிழ� ஆதரE' 

ேகாஷ , தம& வா'<( ெப+6கைள நிர(�வத)காக 

ம+2 தா
 பய
ப2�த(ப2  எ
பைத'�ட மற7&, 

அைலகடலி� ஒ� &� ேப"  அக(படாதா எ
ற 

அ$கலாI(�ட
 இ�தி( ேபாD
 ேதா�வ�க8'<% 
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தன	�& வ�ட(ப+6�7தா� �லிக% இய'க�தி
 தைலவ� 

ப�ரபாகர
.” 

 

2008 நவ+ப( மாத+ இல�ைக- பைடய�னரா& Pநக8 

ைக-ப<ற-ப டைத! ெதாட(%/ பர%த� ேநா�கிய 

பைடநக(9 0ச+ப( 31இ& ஆைனய�ற9 உ பட 

யா=-பாண!தி<கான தைரவழி- பாைதையE+ இைண!/ 

இராSவ!தின( >B- ப�ரேதச!ைதE+ ைக-ப<றிய/ட� 

கிள�ெநா�சிைய ேநா�கி நகர! ெதாட�கின(. 

2009 ஜனவ8 02ஆ+ திகதி 5லிகள�� சமாதான கால! 

தைலநகரமாக இ2%த கிள�ெநா�சி >Bவ/மாக 

இராSவ!தின8ட+ வ 3=�சியைட%த/. 



500 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ஆEத�கைள ஒ-பைட!/வ� 4� சரணைடE+ப0 

இல�ைகய�� ஜனாதிபதி மகி%த ராஜபr வ�4தைல- 

5லிக# இய�க!தி<�- பகிர�க அறிவ�!தைல 

வ�4!தி2%தா(. 

இதைன! ெதாட(%/ எ%தவ�தமான உ�கிர� ச1ைடக?+ 

இ&லாமேல த2ம5ர!ைதE+ இராSவ!தின( 

ைக-ப<றினா(க#. 

,த%திர5ர+ உைடயா( க 4, வ&லி5ன+ ப�திகள�& 

ம�க# ெந8சலாக! நகர! ெதாட�கினா(க#. 

இ%த� ச%த(-ப!தி& வ�,வம4��ள!தி� 

அைண�க 4கைள� க2+5லி! தா��த& Mல+ தக(!/ 

இராSவ!தினைர! த1ண 32��# M=க0��+ 

இய�க!தி� தா��த& தி ட>+ ப4ேதா&வ�ைய! 

தBவ�ய/. 

G<:�கண�கான இராSவ!தின( உய�8ழ%ததாக- 

5லிகள�� �ர& உ1ைம��- 5ற+பான ெச*திகைள 
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ெவள�ய�4வதா& ம�கள�� மனநிைலய�& ெகாIசமாவ/ 

ந+ப��ைகைய ஏ<ப4!தலா+ என >ய<சி ெச*த/. 

இன�E+ எ%த! திைசைய ேநா�கி எ�ன எதி(பா(-5ட� 

நக(%/ ெச&வ/ என- 58படாத நிைலைமய�& ம�க# 

ேபரவல-ப 4� ெகா102%தா(க#. ம�க?�� ஒ2 

உ:தியான 

ந+ப��ைகைய வழ�க >0யாத கைடசி� ைகய: 

நிைல��- 5லிக# இய�க+ வ%தி2%த/. 

 

 

த-ப�ேயா4+ சன�கைள காலி<� கீேழ ,ட� ெசா&லி ஒ2 

ேகவலமான ேவைலைய ெச*ய உ!தரவ� ட இய�க+! 

• இய�க!தி� தைலைம எ4!த >09களா& இனேம 

அழி%/ேபா�+ நிைலைம உ2வாகிய�2%த/. 

• “ச1ைட- பய�<சி உ#ள இ2ப!ைதயாய�ர+ ேப2+ 

ஆ லறி��8ய எறிகைணக?+ இ2%தா&தா� மF14+ 



502 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

கிள�ெநா�சிைய- ப�0�கலா+,” எ�: தைலவ( Hறியதாக� 

,ர!ேதய�&லாம& Hறினா( வ�/ஷா 

• தமி= ம�க?�கான ஆEத- ேபாரா ட>+ தன�ெயா2 

மன�த7ைடய வ�2-5 ெவ:-5க?�� ம 4ேம 

க 4-ப 4 நி�ற/+, அவ2ைடய வ�2-5 ெவ:-5க?�� 

ஏ<ற த3(மான�கள��ப0ேய வழி நட!த-ப ட/+ 

எ!தைகய ேமாசமான இனஅழிைவ ஏ<ப4!திய�2%த/? 

 

இய�க!தி� ஆ லறி பYர�கிகைள நிைல-ப4!தி 

இராSவ!தின( மF/ எறிகைணகைள� ெச"!/வத<� 

ேவ: இட�க# இ&லாத நிைலய�& ,த%திர5ர+, 



503 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

வ&லி5ன+, ேதவ�5ர+ ஆகிய இட�கள�& அைவ 

நிைல-ப4!த-ப 02%தன. 

5லிகள�� ஆ லறி இல��க# மF/ இராSவ!தின( 

ேம<ெகா1ட பதி& எறிகைண! தா��த&கள�"+ 

வ�மான! தா��த&கள�"+ அ%த இட�கள�& ெந2�கமாக! 

தIச+ 5�%தி2%த ம�க# ெகா!/� ெகா!தாக� 

ெகா&ல-ப டா(க#. 

எ%த ம�க?�காக- ேபாராட- ேபாேனாேமா அ%த ம�கள�� 

�2தி ம1ண�& ஆறாக- ெப2கி ஓ0ய/. நா+ 

ஈ4ப 4�ெகா102%த E!த!தி� எ%த நியாய�களா"+ 

எம/ மனைத ஆ<:-ப4!தி�ெகா#ள >0யவ�&ைல. 

அ%த� Qழநிைலய�& நா� ஆEத- ேபாரா ட!ைதேய 

ெவ:!ேத�. இய�க!தி� தைலைம எ4!த >09களா& 

இனேம அழி%/ேபா�+ நிைலைம உ2வாகிய�2%த/. 

>-ப/ வ2ட- ேபாரா ட!தி"+ ம�க# 

ெகா&ல-ப 02�கிறா(க#, இல ச�கண�காக அழி%/ 
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ேபாய�2�கிறா(க#. ேகா0�கண�கான ெசா!/�கைள 

இழ%தி2�கிறா(க#, பல இல ச+ ேப2ைடய எதி(கால+ 

சிைத�க-ப 02�கிற/. இைவகெள&லா+ வ�4தைல�கான 

ம�கள�� அ(-பண�-5க#. ஆனா& எம/ ம�க# 

அழி�க-ப டப�� யா2�காக இ%த! ேதச+? யா2�காக 

இ%த வ�4தைல? 

இய�க!தி� ஆ லறி பYர�கிகைள நிைல-ப4!தி 

இராSவ!தின( மF/ எறிகைணகைள� ெச"!/வத<� 

ேவ: இட�க# இ&லாத நிைலய�& ,த%திர5ர+, 

வ&லி5ன+, ேதவ�5ர+ ஆகிய இட�கள�& அைவ 

நிைல-ப4!த-ப 02%தன. 

5லிகள�� ஆ லறி இல��க# மF/ இராSவ!தின( 

ேம<ெகா1ட பதி& எறிகைண! தா��த&கள�"+ 

வ�மான! தா��த&கள�"+ அ%த இட�கள�& ெந2�கமாக! 

தIச+ 5�%தி2%த ம�க# ெகா!/� ெகா!தாக� 

ெகா&ல-ப டா(க#. 
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எ%த ம�க?�காக- ேபாராட- ேபாேனாேமா அ%த ம�கள�� 

�2தி ம1ண�& ஆறாக- ெப2கி ஓ0ய/. 

நா+ ஈ4ப 4�ெகா102%த E!த!தி� எ%த 

நியாய�களா"+ எம/ மனைத ஆ<:-ப4!தி�ெகா#ள 

>0யவ�&ைல. அ%த� Qழநிைலய�& நா� ஆEத- 

ேபாரா ட!ைதேய ெவ:!ேத�. 

இய'க�தி
 தைலைம எ2�த ?6Eகளா� இனேம 

அழி7&ேபா<  நிைலைம உ�வாகிய��7த&. 

>-ப/ வ2ட- ேபாரா ட!தி"+ ம�க# 

ெகா&ல-ப 02�கிறா(க#, இல ச�கண�காக அழி%/ 

ேபாய�2�கிறா(க#. ேகா0�கண�கான ெசா!/�கைள 

இழ%தி2�கிறா(க#, பல இல ச+ ேப2ைடய எதி(கால+ 

சிைத�க-ப 02�கிற/. இைவகெள&லா+ வ�4தைல�கான 

ம�கள�� அ(-பண�-5க#. 

ஆனா� எம& ம'க% அழி'க(ப+டப�
 யா�'காக 

இ7த� ேதச ? யா�'காக இ7த வ�2தைல? 
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இ:தி- ேபா8& எம/ ம�க# அ7பவ�!/ நி�ற 

அவல�கைள எ�னா& ஏ<:�ெகா#ளேவ >0யவ�&ைல. 

எம/ ேபாரா ட வழி>ைற மிக9+ தவறான/ எ�பைத 

என/ க1 >�ேன அ7பவ!தி& க1ேட�. எ�களா& 

ேநசி�க-ப ட ம�க# எம/ க1S�� >�பாகேவ 

ெத2ேவார- ப�ண�களாக� ைகவ�ட-ப 4� கிட%தா(க#. 

அத<�- ேபாரா ட இய�க>+ ஒ2 காரணமாகேவ 

இ2%த/. அ-ப0யாய�� யா2�காக இ%த- ேபாரா ட+? 

ந31டகால- ேபாராள�க# ெவ:-ப�� உ�ச!தி<ேக 

ெச�றி2%தா(க#. 

க டாய ஆ ேச(-ப�& இைண�க-ப 02%த 5திய 

ேபாராள�க# பல( ேபாதிய பய�<சிக?+ இ&லாத 

நிைலய�& கள>ைனய�& தா��-ப�0�க >0யா/ 

ஆEத�கைள ைவ!/வ� 4 வ 34க?��� ெச&வ/ 

அதிகமாக இ2%த/. 
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மிக� �:கியதாக இ2%த ம�க# வா=வ�ட�க# எ�கS+ 

ேபா(�களமாகேவ மாறிவ� 02%தன. கண!/� கண+ 

மரண ஓல+ எB%/ெகா1ேடய�2%த/. 

 

5லிக# இய�க+ மிக9+ ப8தாபகரமான நிைலய�& தன/ 

இ:தி நா கைள ெந2�கி� ெகா102%த/. 

ஆEத+ தமிழ3ழ!ைத- ெப<:! த2+ எ�கிறதான கன9 

உ1ைமயாகேவ உைட%/ ெநா:�கிய ச+பவ�க# 

ஒ�ற�ப�� ஒ�றாக நிகழ! ெதாட�கின. 
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5லிக# ேபாக� ெசா&கிற இட!தி<ெக&லா+ 

ேபா*�ெகா102%த ம�க# 5லிக# மFதான ெவ:-ப�� 

உ�ச�க ட!தி<�� ெச�றி2%தா(க#. 

கா^�றி நி<க ஒ2 இடமி&ைல, வய�<:- பசிைய- 

ேபா�க ஒ2 ப�0 உணவ�&ைல, எ%த� கண!தி"+ 

உய�2�� உ!தரவாதமி&ைல எ�ற நிைலய�& ம�க# 

இராSவ!தின8� க 4-பா 4- ப�திைய ேநா�கி� 

ெச&ல! ெதாட�கினா(க#. 

>த�>தலாக உைடயா(க 4- ப�ரேதச!தி� இ2 4ம4 

ப�தி�Hடாகேவ ம�க# ெப2ெம4-ப�& ெவள�ேயற! 

ெதாட�கிய�2%தா(க#. உடன0யாக ம�க# 

ெவள�ேய<ற!ைத! த4!/ நி:!/மா: இய�க! 

தைலைமயா& அறிவ��க-ப ட/. 

அத<காக அரசிய&/ைற- ேபாராள�க# அவசரமாக 

அ7-ப-ப டா(க#. இன�ேம"+ எ!தைகய ந+ப��ைக 

வா(!ைதகைள� Hறி ம�கைள! த4!/ நி:!/வ/ எ�: 

எவ2��ேம 58யவ�&ைல. 
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ம�கைள- பணயமாக ைவ!/!தா� ம�க?�காக- 

ேபாரா4வதா, அ-ப0யானா& இ/ யாைர- பா/கா-பத<கான 

ேபா( எ�ற ேக#வ�க?�கான பதி& ப4பய�கரமாக� க1 

>�னா& எB%/ நி�ற/. 

 

ஒ� ஆ1 ெபா�(பாள� எ
ன	ட  இரகசியமாக 

இWவா� �றினா�; “தமிழின	ய'கா சன$க% எ$கள� 

த%ள	 வ�B�தி'ெகா12 ேபா<&க%, இன	/  

மறி:;(ப�6:சா� அ6:; வ�B�தி( ேபா+2�தா
 

ேபா<$க%, ேபாற சன  ேபாI உய�� த(ப�( 

ப�ைழ'க+2ெம12 நிைன:; நா
 ேபசாமேல 

நி16+ட
” எ�றா(. 
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அ%த- ேபாராள�ய�� உண(9தா� என��+ இ�7+ பல 

ேபாராள�க?��+ இ2%த/. ஆனா"+ நா� அ%த- 

ேபாராள��� எ/9+ Hறாம& ெமௗனமாக நி�ேற�. 

,த%திர5ர!ைத ேநா�கி இராSவ+ >�ேனற! 

ெதாட�கிய/. அ�கி2%த ம�கைள இராSவ!தி� 

ப�தி��- ேபாகேவ1டாெமன9+, அவ(கைள 

இரைண-பாைல- ப�திக?��� ெச&"+ப0யாக9+ 

இய�க+ ெத8ய-ப4!திய/. 

பக&ெபாB/ >Bவ/+ நட%த தா��த&கள�னா& ம�க# 

காய�க?ட7+ உய�8ழ-5க?ட7+ ெதாட(%/+ இட+ 

ெபய(%/ெகா1ேட இ2%தா(க#. 

இய�க!தி� பல தள�க?+ ,த%திர5ர!திேல 

நிைல-ப4!த-ப 02%தன. 

,த%திர5ர+ பாடசாைல- ப�திய�& தா��தலண�- 

ேபாராள�க# நிைல ெகா102%தன(. எம/ ப�8ைவ� 

ேச(%த M�: ெப1 ேபாராள�க?+ இர14 ஆ1 
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ேபாராள�க?+ ம�க# �0ய�2-5- ப�திய�& 

நி�றி2%ேதா+. 

ெப2+பா�ைமயான ம�க# ஏ<கனேவ அ�கி2%/ 

ெவள�ேயறிவ� 02%தா(க#. அ�ெகா�:+ 

இ�ெகா�:மாக� சில �4+ப�க# ம 4+ 5ற-பட! 

தயாராகி�ெகா102%தன. 

இரவ�� ெம&லிய நிலெவாள�ய�& சா8சா8யாக ம�க# 

வய&ெவள�க?�Hடாக நட%/ெகா102-ப/ ெத8%த/. 

உைடயா(க 4- ப�திய�& 5லிகள�� எ8ெபா2# ேசமி-5 

ைவ!தி2%த இடெமா�: ெவ0!/� சிதறி வானள9�� 

ெந2-5 எB%/ எ8%/ெகா102%த/. 

அ%த ேநர!தி& மிக9+ அதிசயமாக� Q 4� ச!த�க# 

எ/9ேம ேக கவ�&ைல. அ%த� Q=நிைலய�� ெமௗன+ 

மிக9+ பய�கரமாய�2%த/. ,த%திர5ர+ பாடசாைலய�� 

ேவலிேயா4 எ%த� கண>+ ெதாட�க-ேபா�+ ஒ2 

ச1ைட��! தயாராக- ேபாராள�க# 

நி�:ெகா102%தா(க#. 
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அ�� மாலதி பைடயண� ேபாராள�க?ட� தளபதி 

வ�/ஷா9+ நி�றி2%தா(. அவைர� ச%தி!/� சில 

தகவ&கைள- ப8மாறி�ெகா#வத<காக அ%த இட!தி<�� 

ெச�ேறா+. 

மிக9+ மன>ைட%த நிைலய�& இ2%த வ�/ஷா�கா 

எ�ைன� க1ட/+ ெவ0!/- 5ல+ப! ெதாட�கினா(. 

“இய�க+ எ14 நிைன�கேவ ெவ கமா இ2��/, 

ப�#ைளக# ேக�கிற ேக#வ���- பதி& ெசா&ல >0யாம& 

இ2��/” என ஒ2ேபா/மி&லாதவா: மன�கச%/ 

வ�ர�திEட� ேபசினா(. 
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“சன  இன	 ஏலாத க+ட�தில ஆமிய�+ட ேபா<&, 

அ(ப�6(ேபாற சன�தி)<' காலி)< கீேழ ;ட: ெசா�லி 

இய'க  ெசா�9&. எ�ர கட9ேள சன!தி<�� ,4 

எ14 எ%த மனேசாட நா� ெசா&"ற/. 

அ-ப�0ய�2%/+ சில ப�#ைளகள� ட இய�க+ இ-ப�0� 

ெசா&"/ எ�ற தகவைல� ெசா�னேபா/, அ%த- 

ப�#ைளக# ேக��/க# ‘எ�ன�கா எ�கட அ+மா அ-பா 

சேகாதர�கைளேயா நா�க# ,4ற/. 

இைதவ�ட எ�கைள நா�கேள , 4� சாகிற/ ந&ல/’ 

எ14 ெசா&லி� �ழ+5/க#. உ1ைம தாேனய0. இ(ப�6 

ேகவலமான ஒ� ேவைலைய ெசIய ேவ16ய 

க+ட�தி)< இய'க  வ7தி+2&,” எ�: 5ல+ப�னா(. 

அ�: அவ( மன>ைட%/ நி�ற கா சி இ�:+ என/ 

க1க?��# நி<கிற/. உட"+ மன/+ வ�ைற!/-ேபான 

மனநிைலEட� அவ2ட� கைத!/வ� 4! தி2+ப�ேன�. 

ஒ2 ேவா�கி ேடா�கிைய வ�/ஷா�காவ�ட+ வா�கி 

எ�7ட� வ%தி2%த ஆ1 ேபாராள�ய�ட+ ெகா4!ேத�. 
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நா�க# ஒ2 பர%த வய&ெவள�ைய� கட%/ மF14+ 

,த%திர5ர+ வ 3தி�� வர ேவ10ய�2%த/. 

Q=நிைல இ-ேபா/+ அைமதியாகேவ இ2%த/. 

இராSவ!தின( எ�ேகE+ ப/�கிய�2-பா(க# எ�ற 

ச%ேதக!ைத அ/ கிள-ப�ய/. 

நா+ இர14 அண�களாக- ப�8%/ ேபாவ/ ந&ல/ என 

நிைன!ேத�. வய&ெவள��Hடாக நா�க# ெச�: 

ெகா102%தேபா/, ேவா�கிய�& ஆ1 ேபாராள�கைள! 

ெதாட(5ெகா14 ேபசிேன�. 

எ�கி2%ேதா ஒ2 ரைவ Hவ��ெகா14 வ%/ நா� 

உ கா(%தி2%த வய& வர+ப�& �!திய/. இராSவ+ 

எம�� மிக அ2கி& நி<ப/ 58%த/. 

>�னண�ய�& நி<�+ தா��தலண�க?��! ெத8யாதப0 

இரகசியமான >ைறய�& இராSவ+ ப��5றமாக 

நக(%தி2-பைத அ7மான�!/�ெகா1ேட�. 
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இ-ேபா/ எ�7ட� வ%த ஆ1 ேபாராள�கள�� ெதாட(ைப 

ஏ<ப4!த9+ >0யாத நிைலைம உ2வாகிய�2%த/. 

ேவா�கிய�& கைத�க >0யாத காரண!தா& ச<: உர!த 

�ரலி& “த+பY . . .” என� H-ப� 4- பா(!ேத�. 

அவ(கைள எ-ப0E+ ேத0� க14ப�0-பத<காக அவ(க# 

ேபான திைசைய ேநா�கி நகர! ெதாட�கிேனா+. 

ச<: Oர+ ேபான/+ நிழ"2வ�க# இர14 அைசயாம& 

இ2-பைத அவதான��க >0%த/. அ/ எ+>ட� வ%த 

ஆ1 ேபாராள�களாக இ2��ேமா எ�ற ேயாசைனEட�, 

அ%த நிழ"2வ�கைள ேநா�கி நகர! ெதாட�கிேன�. 

“அ'கா . . . அ$கால ேபாகாேத” என� க!தியவா: நா� 

ேத0- ேபான ேபாராள�கள�& ஒ2வ� எ�ைன! த4!/ 

நி:!திய/ட� எ�ைன- ப�0!/! தரதரெவன- 

ப��ேனா�கி இB�க! ெதாட�கினா�. 

அைனவ2மாக� ச<:Oர+ ஓ0வ%/ ேச(%தப��5 “அ�கா 

அதில ஆமிதா� நி<கிறா�. சன�க# ஆமி��#ள 
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ேபா*�ெகா102��/க# ேபால. அ/தா� ேபசாம& 

இ2�கிறா�. 

நா�க?+ கி ட!தி& ேபா* 4!தா� உ�க?��� 

ெசா&"ற/�காக ஓ0 வ%தனா�க#” என� Hறினா�. 

அத�ப��5 நா� வ�/ஷா�கா9�� நிைலைமைய! 

ெத8ய-ப4!திவ� 4 என/ ெபா:-ப�& இ2%த காய-ப ட 

ேபாராள�கைள நக(!/வத<காக வ�ைர%ேத�. 

 

ெபாB/ 5ல(%தேபா/ ,த%திர5ர+ >Bவ/மாக 

இராSவ!தினரா& ைக-ப<ற-ப 02%த/. 
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அ�: இய�க+ எதி(பா(!தப0 ஒ2 ச1ைடைய� ெச*/ 

இராSவ நக(ைவ! த4!/ நி:!த >0யாம& 

ேபாய�2%த/. 5/��0ய�2-ப�� இரைண-பாைல, 

ஆன%த5ர+ ப�திகள�& ம�க# இைடெவள�ய�&லாதப0 

நிைற%/ ேபாய�2%தா(க#. 

5/��0ய�2-5 ஊடாக� ெச&"+ >&ைல!த39 ப�ரதான 

வ 3திய�& வ&லி5ன+ ப�திய�& வ 3தி ேநா�கிய எறிகைண! 

தா��த&களா& இட+ெபய(%/ ெகா102%த ம�கள/ 

லா� மாTட(,  ரா�ட( வாகன�க?+ 

ேசதமைட%தி2%தன. 

பா!திர+ ப1ட�க?+ ேவ: வ 3 4- பாவைன- 

ெபா2 க?+ ம�கள�� சடல�க?+ மி2க�கள�� 

உட&க?+ வ 3திெய��+ சிதறி� கிட%தன. 

அ%த- ப�ரேதச+ >Bவ/ேம /(நா<ற+ 

வ 3சி�ெகா102%த/. ம�க# ,த%திர5ர!திலி2%/ 

இரைண-பாைலைய அைடவத<�! ேதவ�5ர+ 

கா 4-பாைதWடாகேவ நக(%தன(. 
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அ%த- ப�திகள�& சில >�கிய� கட<5லி! தள�க?+ 

ஆ லறி நிைலக?+ அைம%தி2%த காரண!தா& இல�ைக 

வ�மான- பைடய�ன8� வா� தா��த&க# 

இைடெவள�ய��றி நடா!த-ப டன. 

அ-ப0ெயா2 தா��தலி& நா7+ எ�7ட� வ%த 

ேபாராள�E+ அதி(\டவசமாக மய�8ைழய�& உய�( 

த-ப�ேனா+. இரைண-பாைலய�& அைம%தி2%த ம2!/வ 

>காெமா�றி& தளபதி வ�/ஷாைவ மF14+ ச%தி!ேத�. 

ந31ட நா கள�� ப�� தைலவைர� ச%தி!/வ� 4 

வ%ததாக� Hறினா(. இ%த ெந2�க0��# தைலவ( 

எ�ேகய�2-பா( என நிைன!/�ெகா1ேட�. 

ஆனா"+ ேக கவ�&ைல. தைலவ2ைடய இ2-ப�ட!ைத- 

ப<றி ஆராE+ பழ�க+ ேபாராள�கள�ைடேய இ2%ததி&ைல. 
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வ�&ஷா. 

“ச1ைட( பய�)சி உ%ள இ�ப�ைதயாய�ர  ேப�  

ஆ+லறி'<Dய எறிகைணக8  இ�7தா�தா
 மX12  

கிள	ெநா:சிைய( ப�6'கலா ,” எ�: தைலவ( 

Hறியதாக� ,ர!ேதய�&லாம& Hறினா( வ�/ஷா. 
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“ெபா+ட மா
 கைத'கிற கைதகைள நிைன:சா 

வ�ச�தா
 ப�6'< . என'ெக
டா� அவDல இ�7த 

ெகாMசநMச மDயாைத/  ேபா+2&. நிைலைமக% 

வ�ள$காம� கைத:;' ெகா12 நி)கிறா�” ேமலதிகமாக 

எ/9+ கைத�க! ேதா�றாம& அைமதியாக இ2%தா(. 

அவர/ மனதி"+ ம�க# அ7பவ���+ ெகா4ைமக# 

பய�கர ேவதைனைய ஏ<ப4!திய�2%தைத- 58%/ெகா#ள 

>0%த/. 

ேபாதிய நி!திைர இ&லா/ ெந2-5-ேபால� சிவ%/ 

ேபாய�2%த க1கள�& ந3( ம&க “சன$க%தா
 

பாவ ” என� Hறி- ெப2M�, வ� 4�ெகா1டா(. 
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அ%த வ�ர�தியான Q=நிைலைய வ�ப8-ப/ மிக9+ 

க0னமான/. அ/தா� அவ2��+ என��மான இ:தி� 

ச%தி-பாக இ2%த/. 

இ:தி E!த�கால!தி& ெபா 4 அ+மா� மF/ ஏைனய 

தளபதிக# மி�%த ேகாபமைட%தி2%தைத 

ெவள�-பைடயாகேவ உணர�H0யதாக இ2%த/. 

பைடயண�கள�� பலவ 3ன�கைள- 58%/ெகா#ளாம& அவ( 

வழ��+ க டைளக# பல2�� ஆ!திர!ைத 

ஏ<ப4!தின. அ$க$கைள இழ7த ேபாராள	க% ெவ6 

ம�7&கேளா2 �&'<6ய��(ைப: ;)றி நிைலகைள 

அைம'க ேவ12  எ
ற க��ைத அவ� 

?
ைவ�தி�7தா�. 

இராSவ!தின( >�ேனறி வ2+ேபா/ அவ(க# 

ெவ0!/� சிதறேவ14+ என அவ( க டைளய� 02%தா(. 

க2+5லி- ேபாராள�க# பல( கிைளேமா( �14க?ட� 

>�னண���- ேபா* இராSவ!தின2�� எதிராக! 

தா��த& நட!த ேவ14+ என9+ அவரா& Hற-ப ட/. 
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அ-ப0ேய பல ேபாராள�க# >�னண� நிைலக?��- 

ேபா* ெவ&ல-பட >0யாத ஒ2 E!த!தி& அநியாயமாக 

உய�8ழ%/ ேபானா(க#. 

“பலவ Hனமான இன�தி
 பலமான ஆ/தமாகேவ 

க� �லிகைள நா
 உ�வா'கிேன
” என ஒ�?ைற 

�றிய��7தா� எம& தைலவ�. ஒ2 க2+5லி வ 3ர� 

வாகன!தி& ஏ<ற-ப ட ெவ0ம2%ேதா4 5/��0ய�2-5 

ேக-பாப�ல9 வ 3திய�& அைம�க-ப 02%த இராSவ� 

காவலர1 ஒ�ைற அழி-பத<காக� ெச�: ேமாதி 

ெவ0!தா�. 

இ-ப0யான தா��த&க# எைவEேம 

இராSவ!தின2ைடய >�ேன<ற!ைத! த4!/ நி:!/+ 

வ"� ெகா1டைவய&ல எ�ற களநிைல யதா(!த!ைத- 

58%/ெகா#ளாத நடவ0�ைககளா& பல ேபாராள�கள�� 

உய�ர(-பண�-5�க# ெப:மதிய<றதாகி- ேபாய�ன. 

சமாதான+ >றிவைட%/ மF14+ E!த+ M102%த 

நிைலய�& இய�க!தி� திைர-பட ெமாழியா�க- ப�8வா& 
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ெமாழிமா<ற+ ெச*ய-ப 02%த ‘?7[� ேபா� 

வ Hர�க%’ எ�ற திைர-பட+ தைலவ8� ஒ�:Hட& 

நிக=ெவா�றி& திைரய� 4� கா1ப��க-ப ட/. 

அ!/ட� ‘ஹி ல8� இ:தி நா க#’ எ�ப/ ேபா�ற 

திைர-பட�க?+ ெமாழியா�க+ ெச*ய-ப 4- 

ேபாராள�க?��� கா1ப��க-ப டன. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ எ�ற ஒ2 ப�ர+மா1டமான 

வ�4தைல அைம-5 ெசயலிழ%/ேபான வ�த!ைத 

ந+ப>0யாத அதிசயமாக உலக+ பா(!த/. 

ஆனா& ேதா&வ�ைய� க<பைன ெச*தப0தா� தைலவ( 

இ:தி E!த!ைத ஆர+ப�!தாேரா என நா� அ0�க0 

நிைன!/- பா(!தி2�கிேற�. 

எ!தைனேயா இல ச+ ேப2ைடய இர!த>+ க1ண32+ 

இய�க!தி7ைடய வள(�சி�� ந3(- பா*�சிய�2�கிற/. 

அ-ப0ய�2�ைகய�& வ�4தைல- 5லிக# இய�க>+, தமி@ 

ம'க8'கான ஆ/த( ேபாரா+ட?  தன	ெயா� 

மன	த"ைடய வ��(� ெவ�(�க8'< ம+2ேம 
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க+2(ப+2 நி
ற& , அவ�ைடய வ��(� 

ெவ�(�க8'< ஏ)ற தH�மான$கள	
ப6ேய 

வழிநட�த(ப+ட&  எ�தைகய ேமாசமான இனஅழிைவ 

ஏ)ப2�திய��7த&? 

2009ஆ+ ஆ10� M�றா+ மாதமளவ�& 

5/��0ய�2-ப�& அைம%தி2%த >காெமா�றி& 

அைன!/- ெபா:-பாள(க?��மான ச%தி-5 

5லனா*9!/ைற- ெபா:-பாள( ெபா 4 அ+மானா& 

நடா!த-ப ட/. 
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வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி� அதிEய( பா/கா-5 

வைளயமாக இ2%த 5/� �0ய�2-5- ப�ரேதச+ 

ஆப!/க# நிைற%த ேபா(�களமாக மாறிய�2%த/. 

அ�ைறய ச%தி-5 அதிக ேநர+ ந30�கவ�&ைல. மிக9+ 

,2�கமாக- ப��வ2+ வ�டய�கைள- ெபா ட+மா� 

ெத8வ�!தா(, “ஒ2 அதிசய+ நட%தாேல தவ�ர இய�க+ 

ெவ&வ/ எ�ப/ இன�� சா!தியமி&ைல; 

இய�க!தி� ஆவண�கைள ைவ!தி2-பவ(க# அவ<ைற 

><றாக அழி!/வ�4�க#. ம�க# இராSவ!திட+ 

ெச&ல! ெதாட�கிவ� டா(க#. 

இ:தி� க ட!தி& ேபாராள�க?+ அவ(கேளா4 ேச(%/ 

ெச&ல ேவ10 வ2+ேபா/ ‘இதிேல 5லி இ2%தா& 

எB+ப� வா’ எ�: H-ப�4வா�. 

அ-ேபா/ ‘நா� 5லி’ என எB%/ ேபா�+ேபா/ , 4� 

ெகா&"வா�. இ/தா� நட�க-ேபா�/. E!த!தில ஒ2 

தி2-5>ைனைய ஏ<ப4!/வத<�! தைலைம >B 

>ய<சிகைளE+ ெச*/ெகா14தா� இ2�கிற/. 
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ஆனா"+ தி2+ப9+ ஒ2 வ�டய!ைத! ெதள�வாக 

வ�ள�கி� ெகா#?�க#; அதிசயெமா�: நட%தாேல தவ�ர 

நா�க# ெவ&"ற/ சா!தியமி&ைல. நா� உ�கைள� 

�ழ-5வத<காக இ-ப0� ெசா&லவ�&ைல. 

உ1ைமயான நிைல-பா ைட� ெசா&"கிேற�; 

>�கியமாக, உ�கைள இ�ைற��� H-ப� ட வ�டய+ 

உ�கள�டமி2��+ ஆவண�கைள அழி!/வ�4�க# 

எ�பைத� H:வத<காக!தா�”. அ!/ட� H ட+ 

நிைற9ெப<ற/. 

காய-ப 02%த ேபாராள�கைள- ப<றிேயா அ&ல/ 

இய�க!ைதேய ந+ப� பராம8-5 இ&ல�கள�& 

இ2%தவ(கைள- ப<றிேயாHட ஒ2 வா(!ைத 

Hற-படவ�&ைல. 

ெப1 ேபாராள�க# எதி( ேநா�க�H0ய இர 0-5 ஆப!/ 

ப<றிேயா எ/9ேம ேபச-படவ�&ைல. 
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ஒ2வேரா4 ஒ2வ( ேபசி�ெகா#ள9+ ேதா�றாத 

மனநிைலய�&, அைனவ2+ கைல%/ ெச�ேறா+. 

வ�4தைல- 5லிகள�� ெபா:-பாள(க?��- 

5/��0ய�2-ப�& நைடெப<ற இ:தியான ஒ�:Hட& 

அ/வாக!தா� இ2%த/. 

 

 

ம'க%, காய(ப+2' கிட7த, உய�ேரா6�7த ேபாராள	க% 

அைனவைர/  ைகவ�+2 300 ேபாரள	க8ட
 இய'க 

தைலைம ேக(பாப�லE கா+2'<% த(ப�ேயாட ?ய)சி! 

 

• ைகய�ேல ஆEத!ைத! O�கி வ�ைசவ�&ைல அB!த! 

ெத8%தா& ேபா/+ எ�ற நிைலய�& பய�<சிக# 
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வழ�க-ப டன. அநியாயமான உய�8ழ-5கைள 

ஏ<ப4!த�H0ய இJவாறான நடவ0�ைககளா& எJவ�த- 

பய7மி&ைல என! ெத8%/+ ஒ2 வ�டா-ப�0யான 

மனநிைலEட� இ!தி ட�க# நைட>ைற-ப4!த-ப டன. 

• இய�க+ எJவள9தா� தைடகைள- ேபா டா"+ 

/-பா�கி- ப�ரேயாக�கைள� ெச*தா"+, ம�க# 

இய�க!திலி2%த தம/ ப�#ைளகைளE+ ேத0-ப�0!/� 

H 0�ெகா14 ெவள�ேயற! ெதாட�கிய�2%தா(க#. 

• “ஆமி�காரன� டதா� ேபாக- ேபாற+, எ�ன ெச*ய- 

ேபாற3ய#? உ�கைள ந+ப� இJவள9 Oர+ வ%தி ட+. 

இன� எ�ேக ேபாக� ெசா&"றி�க#, இன�E+ எ�னவா+ 

ெச*ய- ேபாறா( உ�கட தைலவ(?” 

• இ-ேபா/ இய�க! தைலைம கா1ப�!த 300 ேபா(வ 3ர(க# 

பட+ நிைன9�� வ%த/. எம/ ேபாரா ட வா=�ைகய�� 

>0ைவ இய�க! தைலைம எ�ேறா 

த3(மான�!/வ� டதாக!தா� அ�கண!தி& எ1ண! 

ேதா�றிய/. 
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ைக-ப<ற-ப டத� ப��ன( 5/��0ய�2-5 ஆன%த5ர+ 

ப�திய�& ஒ2 ஊ42வ�! தா��தைல- 5லிக# 

ேம<ெகா1டன(. பல ப�ரதான தளபதிக# ேநர0யாக- 

ப��ெப<ற இ%த நடவ0�ைக��! தளபதி பா7 தைலைம 

தா�கினா(. 

M�: நா க#வைர ந30!த தா��தலி&, பல M!த 

தளபதிக# உ பட அதிகமான ேபாராள�க# உய�8ழ%தன(. 

தளபதி பா79ட� ெசா<பமான ேபாராள�கேள உய�2ட� 

மF1டன(. 
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&�'கா, வ�&ஷா, 

தளபதிக% வ�&ஷா, &�'கா, மண�வ1ண
, 

கடாப� ஆகிேயா2+ ேம"+ பல ேபாராள�க?+ அ%த! 

தா��தலி& உய�8ழ%தன(. 

அவ(க?ைடய உட&க# மF க-பட >0யாம& அ�ேகேய 

ைகவ�ட-ப டன. காயமைட%தி2%த பல ேபாராள�கைளE+ 

அ-ப0ேய ைகவ� 4 வரேவ10ய நிைல ஏ<ப 02%ததாக 

அ%த! தா��தலி& கல%/ெகா1டவரான கி 4, பYர�கி- 

பைடயண�ய�� சிற-5! தளபதி பவநிதி எ�ன�ட+ 

Hறிய�2%தா(. 

கிள�ெநா�சி இழ�க-ப டத� ப��5 ம�க# வாB+ 

இட�கேள >�னண�� கள>ைனகளாக மா<றமைட%தன. 
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இய�க!தி� அைன!/� ெசய<பா4க?+ ம�க# 

H ட!தி� ந4வ�லி2%ேத ேம<ெகா#ள-ப டன. 

க டாய ஆ ேச(-5 நடவ0�ைகக# >#ள�வா*�கா& 

வைர அதி த3வ�ர!/ட� ேம<ெகா#ள-ப டன. 

அ-ப�ரேதச�கள�� பைனமர� Hட&கள�& அ0-பைட- 

பய�<சிக# வழ�க-ப டன. 

ைகய�ேல ஆ/த�ைத� Z'கி வ�ைசவ��ைல அB�த� 

ெதD7தா� ேபா&  எ
ற நிைலய�� பய�)சிக% 

வழ$க(ப+டன. அநியாயமான உய�Dழ(�கைள 

ஏ)ப2�த'�6ய இWவாறான நடவ6'ைககளா� 

எWவ�த( பய"மி�ைல என� ெதD7&  ஒ� 

வ�டா(ப�6யான மனநிைல/ட
 இ�தி+ட$க% 

நைட?ைற(ப2�த(ப+டன. 

இதனா& ெபா/ம�க?+ ேபாராள�க?+ ெவ:-ப�� 

உ�ச!தி<ேக ெச�றன(. பல அ7பவமான ேபாராள�க# 

இய�க!திலி2%/ ெவள�ேயற! ெதாட�கினா(க#. 
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ம�க# ம!திய�& தம/ �4+ப�க?ட� கல%தி2%த 

அவ(க# மF14+ இய�க!தி� ெசய<பா4க?ட� வ%/ 

இைண%/ெகா#ளா/ வ� டா& மரண த1டைன 

நிைறேவ<ற-ப4+ என அறிவ��க-ப ட/. 

அ-ப0யான ஓ82 ச+பவ�க# கட<5லி- ேபாராள�க# 

ம!திய�& நட%தன. 

 

5ல+ெபய(%த ம�கள�� ஏ<பா 0& ‘வண$காம1’ எ�ற 

க-ப& ம�க?�கான நிவாரண- ெபா2 க?ட� 

வ%/ெகா102-பதான ஒ2 எB�சியான ெச*திைய- 

5லிகள�� �ர& வாெனாலி ம�க?�� 

அறிவ�!/�ெகா102%த/. 
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அ%த ெந2�க0யான க ட!தி& 5லிகள�� �ர& வாெனாலி 

ம�க?��- பலவ�தமான ந+ப��ைககைளE+ ஊ 4+ 

வ�த!தி& நிக=�சிகைளE+ ெச*திகைளE+ 

வழ�கி�ெகா102%த/. 

ேநாயாள(கைளE+ காயமைட%த ம�கைளE+ ஏ<றி� 

ெச&வத<காக� ச(வேதச ெசIசி"ைவ� ச�க+ ஏ<பா4 

ெச*தி2%த க-பலி& ெச&வத<கான அ7மதிைய 

எ-ப0யாவ/ ெப<:�ெகா14 ெவள�ேயறி� ெச�:வ�ட 

ேவ14ெம�ற அ�கலா*-5ட� ம�க# >10ய0!தன(. 

பல ேபாராள�� �4+ப�க?+ தம/ �ழ%ைதகைளயாவ/ 

பா/கா-பாக அ7-ப�வ�ட ேவ14+ எ�பத<கான 

>ய<சிகள�& ஈ4ப டா(க#. கட&வழி Mலமாக9+ 

தைரவழிக# Mலமாக9+ ம�க# இய�க!தி<�! 

ெத8யாம& ெவள�ேயறி�ெகா1ேடய�2%தா(க#. 

இய'க  எWவளEதா
 தைடகைள( ேபா+டா9  

&(பா'கி( ப�ரேயாக$கைள: ெசIதா9 , ம'க% 
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இய'க�திலி�7த தம& ப�%ைளகைள/  ேத6(ப�6�&' 

�+6'ெகா12 ெவள	ேயற� ெதாட$கிய��7தா�க%. 

என/ தாயா8� க(-ப-ைபய�& க 0 ஏ<ப 02%தத� 

காரணமாக� க(-ப-ைபைய அக<:+ ச!திர சிகி�ைச 

ேம<ெகா#ள-ப 4 ஆ:மாத+ >0வத<�#ளாகேவ 

கிள�ெநா�சி கனக5ர!தி& அைம%தி2%த எம/ 

வ 3 ைடவ� 4 அவ( இட+ ெபய(%தி2%தா(. 

மாறிமாறி ஒJெவா2 இட!தி"+ இ2%/, இ:தியாக ஒ2 

சிறிய ைபEட� த�ன%தன�யாக வ 4வாக& 

கட<கைரய�& நி<பைத� க1டதாக என��! ெத8%த 

ேபாராள�க# Hறினா(க#. 
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5/மா!தள� ப�திய�& ஒ2தடைவ எ�ைன� ச%தி!த 

என/ தாயா( ‘சன$க% ேபாற மாதிD நா$க8  ேபாவ  

ப�%ைள, உ
ைன வ�+டா� என'< ேவ� 

ஒ�த�மி�ைல’ என'�றி அB& �ல ப�ய��7தா�. 

என/ சேகாதர சேகாத8க?ைடய �4+ப!தி& யா( எ�ேக 

இ2�கிறா(க#, அவ(க?�� எ�ன நட%த/ எ�: எ/9ேம 

ெத8யாதி2%த/. 

>#ள�வா*�காலி& அ+மாைவ� க1டேபா/ தன/ 

கா&கள�& > க# கீறி� கிழி!த காய�கைள என��� 

கா1ப�!தா(. ேதவ�5ர+ கா 4- பாைதWடாக 

ஓ0வ%தேபா/ அ%த� காய�க# ஏ<ப டதாக� Hறினா(. 
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ெவய�"�� மைற-பாக! தைலைய ஒ2 /ண�யா& 

M0�ெகா14 கIசி ெப<:�ெகா#வத<காக ஒ2 

அ"மின�ய� ச 0Eட� வ8ைசய�& நி�:ெகா102%தா(. 

நா4 மF க-ேபா* எ+ைம- ெப<ற தா*மா8� நி(�கதி 

நிைல��+ காரணமாகிவ� ேடாேம என மன+ 

அ�கலா*!த/. 

இய�க!தி� களIசிய�க?��# அ!/மFறி- 5�%த ம�க# 

தம��! ேதைவயான ெபா2 கைள எ4!/� ெச&ல! 

ெதாட�கினா(க#. 

ேபாராள�க# எ�கிற மதி-5ட7+ ஒ2வ�த- பாச!/ட7+ 

எ+>ட� பழகிய ம�க#, ெவ:-5+, ேகாப>+ எ&ைலமFறி- 

ேபானவ(களாக, வ�4தைல- 5லிக?ட� >ர1பட! 

ெதாட�கினா(க#. 
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“ஆமி'காரன	+டதா
 ேபாக( ேபாற , எ
ன ெசIய( 

ேபாறHய%? உ$கைள ந ப� இWவளE Zர  வ7தி+ட . 

இன	 எ$ேக ேபாக: ெசா�9றி$க%, இன	/  எ
னவா  

ெசIய( ேபாறா� உ$கட தைலவ�?” ம�கள�� ஆத�க+ 

ேகாபமான வா(!ைதகளாக9+ க1ண 3ராக9+ ெபா�கி- 

ெப2கிய/. 

இய�க!திலி2%த தம/ ேபாராள�- ப�#ைளகைள “நH$க% 

ேபாரா6' கிழி:ச& காA , வா$ேகா” என ஆ!திர!/ட� 

வ"�க டாயமாக� ைகைய- ப�0!/ இB!/�ெச�ற 

ச+பவ�க?+ நைடெப<றன. 
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இன� இய�க!தா& எ/9ேம ெச*ய >0யாத நிைலைம 

எ�றாகிவ� 02%த ப��5+, ம�க# ெவள�ேய<ற!ைத! 

த4!/ நி:!/+ப0யான ெசய<பா4கைள இய�க+ 

ேம<ெகா102%த/. 

ஒ2 எறிகைண வ�B%/ ெவ0!தா& ப!/-ேப2�� ேம& 

உய�8ழ�க ேவ10ய ெந2�க0யான நிைலைமய�& ம�க# 

சி��102%தன(. 

2009ஆ+ ஆ14 ேம 09ஆ+ திகதி இர9 ஏBமண�யளவ�& 

அரசிய&/ைற- ெபா:-பாள( தி2. நேடச� அவ(க?ைடய 

ப/����ழி அைம%தி2%த >#ள�வா*�கா& 

கட<கைரய�� மண<பா�கான ஒ2 இட!தி& சிறிய மர+ 

ஒ�றி� கீேழ அரசிய&/ைறய�� ஒ2சில 

ெபா:-பாள(கைள அவசர� ச%தி-5�காக அைழ!தி2%தா(. 

நில9 பக&ேபால ஒள� வ 3சி� ெகா102%த/. அ2கிேல 

ம�க# ெந2�கமாக- ப�ளாT0� தைர-பா*கைள� க 0 

இ2-ப�ட�கைள அைம!தி2%தா(க#. 
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அ%த இ2-ப�ட�க?�கிைடேய ஆ�கா�� சிறிய 

�B�களாக- ேபாராள�க# வ�ழி-5 நிைலய�& இ2�க 

ேவ14+ என அறி9:!த-ப 02%த/. 

ஏெனன�& இராSவ+ மF/ பா8ய தா��த&கைள 

ேம<ெகா#ளாம& இரகசிய ஊ42வ&கைள� ெச*வத� 

Mலமாக ம�க# ெந2�கமாய�2��+ ப�திகைள� 

ைக-ப<றலா+ என- 5லிக# க2தினா(க#. 

H ட+ நைடெப<:�ெகா102%தேபா/, மிக அ2கிேல 

திXெரன இரைவ- பகலா��+ப0யான ெவள��ச+ எB%த/. 

5லிகள�� எ8ெபா2# பர&க# 5ைத�க-ப 02%த 

இட!தி& எறிகைணக# வ�B%/ ெவ0!ததனா& அ%த 

இட+ ெசா�க-பைனேபால M1ெட8ய! ெதாட�கிய/. 

அ2கிலி2%த சில ஆEத�க?+ ெவ0!/� சிதறின. அ%த 

ெந2-ப�� உ�கிர+ நா�க# இ2%த இட!ைதE+ M0! 

தகி!த/. அைனவ2+ சிதறிேயா0ேனா+. 
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எ�7ைடய தைல�� ேமலாக வ14 

Z�காரமி4வ/ேபால� ச!த+ ேக ட/. ச<:! தைலைய 

அைச!/- பா(!ேத�. என�� >�பாக ஒ2 எறிகைண� 

சிதற& ெதா-ெபன வ�B%த/. 

தைலைய அைச�காம& இ2%தி2%தா& ேவகமாக வ%த 

அ%த� சிதற& என/ தைலைய- பத+ பா(!தி2��+. 

அைத� ைகய�ேல O�கி- பா(!ேத�, ெந2-5! /1டமாக� 

ெகாதி!/� ெகா102%த/. 

 

2009 ேம பதி
C
றா  திகதி ?%ள	வாI'காலி� 

இ�தியாக அரசிய�&ைற( ெபா�(பாளைர: ச7தி�ேத
. 

அத<� >�ைனய சில தின�க#வைர அவ8டமி2%த 
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தமி=நா 4 உதவ�க# ப<றிய ந+ப��ைகயான வா(!ைதக# 

எைவEமி2�கவ�&ைல. 

ந31ட ேநர+ அைமதியாக இ2%தா(. அவ2ைடய 

>க!ைத- பா(!தேபா/ அவ( ஏேதா பாரOரமான 

வ�டயெமா�ைற எம��� ெசா&ல >0யாத ச�கட!தி& 

இ2-ப/ேபால- 58%த/. 

ச<: ேநர!தி& அ%த இட!தி<� அ1ைமயாக! 

தா��த&க# ேம<ெகா#ள-ப ட காரண!தா& 

உடன0யாக� கைல%/ ெச&"மா: அ7-ப�வ� டா(. 

அ/தா� அவ2டனான என/ இ:தி� ச%தி-பாக9+ 

அைம%த/. 

2009 ேம பதிைன%தா+ திகதி மாைலயாகிய/. மF14+ 

மF14+ பல தடைவக# >ய<சி ெச*தேபா/+ எ%த- 

ெபா:-பாள8� ெதாட(ைபE+ எ�னா& எ4!/�ெகா#ள 

>0யவ�&ைல. 

நா7+ சில ேபாராள�க?+ >#ள�வா*�காலி& 

பைனமர�க# அட(%த ப�திய�& நிைலைய 
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அைம!தி2%ேதா+. மிக அ1ைமயாக! /-பா�கி ரைவக# 

பற%/ வ%/ெகா102%தன. 

அ-ேபா/ கட<5லி மகள�( ெபா:-பாளராகிய Pரண� எம/ 

நிைலக?�� வ%தி2%தா(. அவ2+ நா7+ ஒேர 

கால!தி& இய�க!தி& இைண%தி2%த காரண!தா& 

ஆர+ப!திலி2%ேத ந&ல ந1ப(களாக இ2%ேதா+. 

அவ( எ�7ட� இரகசிய! தகவ& ஒ�றிைன- 

பகி(%/ெகா1டா(. 
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“அதாவ/, இய�க!தி� தைலவ2+ அவ2ட� சில 

ேபாராள�க?+ இரகசியமாக ெவள�ேய:வத<கான 

தி டமி2-பதாக9+, ஆனா"+ அவ(க# ெப2�கட& 

Mலமாக ெவள�ேயற >0யாதப0 >&ைல!த39 

கட<பர-ப�& இல�ைக� கட<பைடய�ன8� ச1ைட- 

பட�க# இ:�கமாக ><:ைகய� 02-பதா&, ந%தி�கட& 

ந3ேர8ைய� சிறிய பட�க# Mல+ கட%/ெச�: 

ேக-பாப�ல9 ப�திய�& நிைலெகா102��+ 

இராSவ!/ட� ச1ைடய� 4 ஒ2 பாைதைய ஏ<ப4!தி� 

ெகா14 ேக-பாப�ல9 கா 4- ப�தி��# Vைழ%/ 

அதRடாக >�ேனறி- ெப2�கா 4��# 

Vைழ%/வ�4வ/ என! த3(மான�!தி2-பதாக 

அறிய>0%த/.“ 

இராSவ!தின8� பலமான ><:ைகைய உைட�க� 

H0ய வைகய�& இய�க!திட+ எ%தவ�தமான பலேமா, 

த%திேராபாயேமா இ&லாத நிைலய�& இ%த! தி ட+ 

ெவ<றியள�-பத<கான சா!திய+ மிக9+ �ைறவாகேவ 

இ2��ெம�பைத ெவள�-பைடயாகேவ உணர >0%த/. 
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இ/ப<றி- ேபசி�ெகா102%தேபா/ தகவலறி%த ஒ2 

ேபாராள� ெசா�னா# “ந%தி�கடைல� கட%/ நக2+ேபா/ 

இராSவ!தின2ைடய நிைலகைள� க1டா& எB%த 

மான!தி& அ0!/�ெகா14 >�ேனறி�ெச�: கா 4- 

ப�திைய அைட%/வ�4வ/தா� தி ட+” என அ%த- 

ேபாராள�ைய வ�2+ப�ய�2��+ ஆ1 ேபாராள� த�ன�ட+ 

Hறியதாக� ெசா�னா#. 

அ%த- ேபாராள� இ+ரா�, பா10ய� பைடயண�ய�& 

இ2%தா�. என�� இ%த! தகவ& எJவள9 

ந+பக!த�ைமயான/ என! ெத8யவ�&ைல. 
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இ�(ப�" , ேபாராள	க% ைகவ�ட(ப+2 வ�+டா�க% 

எ
ப& அ'கண�தி� ெத+ட�ெதள	வாக( �D7த&. 

இற%/ேபானவ(க# ேபாக, காய-ப 4� கிட%த 

ேபாராள�க?��+ உய�ேரா02%த ேபாராள�க?��+ >09 

எ�ன எ�ப/ ப<றி எவ2��+ எ%த! தகவ"+ 

ெசா&ல-ப 02�கவ�&ைல. 

இ(ேபா& இய'க� தைலைம கா1ப��த 300 ேபா�வ Hர�க% 

பட  நிைனE'< வ7த&. 
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எம/ ேபாரா ட வா=�ைகய�� >0ைவ இய�க! 

தைலைம எ�ேறா த3(மான�!/வ� டதாக!தா� 

அ�கண!தி& எ1ண! ேதா�றிய/. 

எம/ நிைல�� அ2கிேலேய ேசாதியா பைடயண�ய�ன( 

நிைலயைம!தி2%தன(. அ�ேக இர1ெடா2 ேபாராள�கேள 

எIசிய�2%தன(. ெப2+பாலானவ(க# ெப<ேறா(கைளE+ 

அறி%தவ(க# ெத8%தவ(கைளE+ ேத0� ெச�:வ� டதாக 

அ�கி2%த ஒ2 M!த ேபாராள� Hறினா(. 

அவ( அ-பைடயண�ய�� >�கிய- ெபா:-5கைள 

ஆ<றியவ(. அவ2ைடய கணவ( இய�க!தி� >�கிய- 

பய�<சி ஆசி8யராக� ெசய<ப டவ(. 

மிக9+ க&வ�யறி9 ெகா1ட, திறைமசாலியான அவ( 

இய�க!தி� சில தவறான நடவ0�ைககளா& மிக9+ 

மன>ைட%த நிைலய�& இ2%தைத நானறிேவ�. 



547 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

அவ( ப4காயமைட%த நிைலய�& தன/ /ைணவ�ய�ட+ 

ம�கேளா4 ேச(%/ ெவள�ேயறி� ெச�: இராSவ!திட+ 

சரணைடE+ப0 வ<5:!தி� Hறிய�2%தா(. 

அத�ப�� அவ( த<ெகாைல ெச*/ெகா1டதாக 

அறிய>0%த/. கட<5லிகள�� ெப8ய பட� ஒ�: 

நி:!த-ப 02%த இட!தி& கட<5லி! தளபதி nரா+ 

நி�:ெகா102-பைத� க1ேட�. 

அவ( மிக இளவய/ ேபாராள�யாக இய�க!தி& இைண%/ 

ஒ2 திறைமயான தளபதியாக வள(%தவ(. எ-ேபா/ 

எ�ைன� க1டா"+ அ�ேபா4 அ�கா என அைழ!/ 

உைரயா4+ அவ8ட+ “எ�ன நிைல-பா4 சிறிரா+” என� 

ேக ேட�. 

“இன�ெய�ன�கா இ2��/, ேபசாம& சன!ேதா4 சனமாக 

ெவள�ேயற!தா� ேவS+” என� Hறினா(. இ%த- படைக 

எ8-பத<�- ெப<ேறா& ெகா14 வ2வத<காக- ெபா0ய# 

ேபாய�2�கிறா�க# அ/தா� பா!/�ெகா14 நி<கிற�” 

என� Hறினா(. 
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அவர/ மைனவ�யான இைச-ப�8யா எ�ேக என� 

ேக ேட�. ப�க!தி& எ�ேகேயா ஒ2 இட!தி& 

நி<பதாக9+ வ�ைரவ�& வ%/வ�4வா# எ�:+ 

�றி-ப� டா(. 

 

 

சயைன+ <(ப�ைய' க6(பதா? எ
ைன நாேன ;+2' 

ெகா�வதா?ெப1ெணா�வ� த7த பழசாI( ேபான 

ச�வா� உைடைய அண�7&ெகா12 ம'கேளா2 

ம'களாக' கல7ேத
! 

 

• இராSவ!தின8� /-பா�கி ரைவக# எம/ தைலக?�� 

ேமலாக- பற%/ெச�றன. இ�7+ சில மண�! 

தியால�கள�& எ&லாேம >09�� வ%/வ�4+. 
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இ-ேபா/தா� நா� எ�ைன- ப<றிய >0ைவ 

எ4�கேவ10ய நிைலைம��! த#ள-ப 02-பைத 

உண(%ேத�. சயைன  �-ப�ைய� க0-பதா? எ�ைன நாேன 

, 4� ெகா&வதா? 

• உய�2ட� இ2��+ ஒ2 ேபாராள� ம�கேளா4 ேச(%/ 

ெவள�ேயற ேவ14+ அ&ல/ த�ைன!தாேன 

அழி!/�ெகா#ள ேவ14+ எ�பைத! தவ�ர ேவ: 

வழிேய/+ இ2�கவ�&ைல. 

• வா(!ைதகளா& வ�ப8�க >0யாதப0 இர!த>+ 

தைசEமாக இதய!ைத அ:!/� ெகா&"+ வலிகேளா4 

>#ள�வா*�காலிலி2%/ ெவள�ேயறிய அ%த� 

Q=நிைலைய இல�வ�& 58ய ைவ�க >0யா/. 
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கட<5லிகள�� ெப8ய பட� ஒ�: நி:!த-ப 02%த 

இட!தி& கட<5லி! தளபதி nரா+ நி�:ெகா102-பைத� 

க1ேட�. 

அவ( மிக இளவய/ ேபாராள�யாக இய�க!தி& இைண%/ 

ஒ2 திறைமயான தளபதியாக வள(%தவ(. எ-ேபா/ 

எ�ைன� க1டா"+ அ�ேபா4 அ�கா என அைழ!/ 

உைரயா4+ அவ8ட+ “எ�ன நிைல-பா4 சிறிரா+” என� 

ேக ேட�. 

“இன�ெய�ன�கா இ2��/, ேபசாம& சன!ேதா4 சனமாக 

ெவள�ேயற!தா� ேவS+” என� Hறினா(. இ%த- படைக 
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எ8-பத<�- ெப<ேறா& ெகா14 வ2வத<காக- ெபா0ய# 

ேபாய�2�கிறா�க# அ/தா� பா!/�ெகா14 நி<கிற�” 

என� Hறினா(. 

அவர/ மைனவ�யான இைச-ப�8யா எ�ேக என� 

ேக ேட�. ப�க!தி& எ�ேகேயா ஒ2 இட!தி& 

நி<பதாக9+ வ�ைரவ�& வ%/வ�4வா# எ�:+ 

�றி-ப� டா(. 
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நா� என/ ேநர0- ெபா:-பாளரான நேடசன�� ெதாட(ைப 

எ4-பத<�- பல தடைவக# ெதாட(%/ >ய<சி!ேத�; 

எ%த- பதி"ேம கிைட�கவ�&ைல. 

அத<�- ப��5+ ெபா:-பாள(கள/ ெதாட(ைப 

எதி(பா(!/� ெகா14, எ�7டன�2��+ ேபாராள�கைள! 

த�கைவ!/� ெகா102-ப/ ஆப!தானதாக- ப ட/. 

காயமைட%த சில ேபாராள�க?+ தி2மணமான 

ேபாராள�க?+ ஏைனய சில ேபாராள�க?+ எ�7ட� 

இ2%தன(. அவ(க# அைனவைரE+ சாதாரண உைடகைள 

அண�%/ெகா14, ம�கேளா4 ேச(%/ ெவள�ேயறி� 

ெச&"+ப0 Hறிேன�. 

பல ேபாராள�க# கதறியBதா(க#. ஒேர �4+ப 

உ:-ப�ன(க# ஒ2வைரெயா2வ( ப�8%/, அ4!/ எ�ன 

நட��+ எ�: 58யாத ஒ2 Qன�ய ெவள���# VைழE+ 

மன நிைலய�& அவ(க# இ2%தி2-பா(க# ேபா"+. 
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காயமைட%த ேபாராள�க?�� அவ(க?ைடய 

�4+ப!தவ(கள��, அறி%தவ(கள�� ெதாட(5கைள 

ஏ<ப4!தி� ெகா4�க >ய�:ெகா102%ேத�. ேநர+ 

ெச&ல�ெச&ல ெப2+பாலானவ(க# ெவள�ேயறி 

வ� 02%தன(. 

Pரண�E+ அவ2ட� சில ேபாராள�க?+ எ�ன 

ெச*வெத�ேற 58யாத Q=நிைலய�& நி�றி2%தா(க#. 

Pரண� நட�க >0யாதவா: தன/ காலி& பலமான 

காயமைட%தவ(. ,ழி5ர!தி& ப�ற%த இவ( M!த தமி= 

அரசிய& தைலவரான தி2. அமி(தலி�க!தி� ெந2�கிய 

உறவ�ன(. 

தி2. அமி(தலி�க!ைத- ேபா�ேற Pரண�E+ மி�%த 

ேப�,வ�ைம ெகா1டவ(. Pரண�ய�� ெப<ேறா( 

காலமாகிய�2%தன(. சேகாதர(க?+ நா ைடவ� 4- 

5ல+ெபய(%தி2%தன(. 
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“நா�க# வாழ!ெத8யாம& இய�க!தி<� வரய�&ைல, 

ம�க?�காக- ேபாராட ேவS+ எ14தா� வ%தனா�க#. 

நா�க?+ ம<ைறைவைய- ேபால வா=%தி2%தா& 

எ-ப�0ேயா வா=%தி2�கலா+. எ�ன ெச*ய�ற/ எ�கைள- 

ேபால எ!திைன ேபைர இழ%தி ட+, இய�க!ைத ந+ப� 

ைகைய� காைல �4!தி 4 இ1ைட�� எ�ன 

ெச*ய�றெத1ேட ெத8யாம& நி�கிற+” என மிக9+ 

மன�கச%/ வ2%தி� ெகா102%தா(. 

இய�க!தி� தளபதிகள�& Qைசய�� ெதாட(5 மா!திர+ 

கிைட�க� H0யதாக இ2%த/. தளபதி Qைசைய� 

ச%தி-பத<காக- Pரண� ெச&ல! தயாரானா(. 

 

பதினாறா  திகதி மாைல ெந�$க� ெதாட$கிய&. 
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>#ள�வா*�கா& வ 3திய�& >&ைல!த39 ேநா�கி நகர! 

தயாரான நிைலய�& ம�க# நிைற%/ நி�றா(க#. 

இய�க!தி� உய(ம ட!தி& எ�ன நட�கிற/ எ�: 

எ/9+ ெத8யாத நிைலய�&, ேபாராள�க# இய�க! 

தைலைமயா& ><றி"மாக� ைகவ�ட-ப 02%தா(க#. 

உய�8ழ%தவ(கள�� சடல�க# ஆ�கா��� சிதறி� 

கிட%தன. காய-ப 4� கிட%தவ(க?��� Hட யா2ேம 

உதவ� ெச*ய >0யாத நிைலைமயாக இ2%த/. 

உய��ட
 இ�'<  ஒ� ேபாராள	 ம'கேளா2 ேச�7& 

ெவள	ேயற ேவ12  அ�ல& த
ைன�தாேன 

அழி�&'ெகா%ள ேவ12  எ
பைத� தவ�ர ேவ� 

வழிேய&  இ�'கவ��ைல. 

இ%த நிைலய�& ஆய�ர�கண�கான ேபாராள�க?+ 

ம�கேளா4 இைண%/ ெவள�ேயற! தயாராகிய�2%தா(க#. 

ஆப!/� கால!தி& ேகாழி தன/ சிற�க?��# 

�I,கைள இB!/�ெகா#வ/ேபால! தமி= ம�க# 
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த+>டேன ேபாராள�கைளE+ பாச!/ட� அரவைண!/ 

உ#வா�கி� ெகா1டா(க#. 

காயமைட%/ அனாதரவாக� கிட%த சில ேபாராள�கைளE+ 

ம�கள�& சில( O�கி� ,ம%/ெகா14 ெவள�ேயற! 

தயாரானா(க#. 

பல ேபாராள�க?�� ெவள�ேயறி� ெச&வத<கான வ�2-ப+ 

இ2%/+ அ4!/ எ�ன நட��+ எ�ற மன- பய+ 

காரணமாக! தய�க!/ட� ப��வா�கினா(க#. 

க 4மFறிய ெவ#ள+ கைர தா1ட! /0-ப/ேபால ம�க# 

அைலயைலயாக >#ள�வா*�கா& வ 3திய�& 

திர102%தன(. 

மாைலயா�+ வைர ம�க# ெவள�ேய<ற!ைத! த4!/ 

நி:!திைவ�க ேவ14ெமன! தளபதி Qைச 

�றி-ப� 02%த தாக9+, அத<காக இர1ெடா2 

ேபாராள�கைள வ 3திய�& நி:!தி ைவ!தி2-பதாக9+ 

ேபாராள�க# ம!திய�& ேபசி� ெகா1டா(க#. 
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மதிய�தி)<( ப�
னரான ெபாBதி� வ Hதிய�� 

நி��த(ப+6�7த ஒ�சில ேபாராள	கைள/  த%ள	 

வ�B�தி' ெகா12, அைலேபால ம'க% ெவள	ேயற� 

ெதாட$கினா�க%. 

யா(தா� ஏ<:�ெகா1டாெல�ன, ம:!தாெல�ன? 

வ�4தைல- 5லிகள�� ஆEத- ேபாரா ட+ ப4பய�கரமான 

>ைறய�& ேதா&வ�யைட%/வ� ட/ எ�ற உ1ைமைய 

அ�கண!தி& உண(%/ெகா1ேட�. 

>#ள�வா*�காலி& சன ெந2�க0 �ைறய! ெதாட�கிய/. 

இராSவ!தின8� /-பா�கி ரைவக# எம/ தைலக?�� 

ேமலாக- பற%/ெச�றன. இ�7+ சில மண�! 

தியால�கள�& எ&லாேம >09�� வ%/வ�4+. 

இ-ேபா/தா� நா� எ�ைன- ப<றிய >0ைவ 

எ4�கேவ10ய நிைலைம��! த#ள-ப 02-பைத 

உண(%ேத�. 
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சயைன  �-ப�ைய� க0-பதா? எ�ைன நாேன , 4� 

ெகா&வதா? உண(�சி��+ 5!தி��மான ேபாரா ட!தி& 

சி�கி! திணற ஆர+ப�!ேத�. 

ஒ2 �4+பமாக வா=%த வ�4தைல- ேபாரா ட வா=9+ 

உய�ைர- ப�ழி%ெத4!த சக ேபாராள�கள�� மரண�க?+ 

இல சிய!தி<காக மரண��க! தயாராகவ�2%த 

மன!/ண�9+ இதய!தி& இ2+பாக� கன!த/. 

 

எதிDகளாகிய இல$ைக( பைடய�னDட  சரணைடவைத 

?)றி9மாக மன  ஏ)க ம��த&. எ
ைன நாேன 

அழி�&' ெகா%வ& பயன)ற சாE என( �D7தா9 , 

உண�:சி(_�வமாக உய�ைர மாI�&'ெகா%வ&தா
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ஒ� வ�2தைல( �லி'<Dய ப1� எ
பைத 

உண�7தி�7ேத
. 

உ:திE+ வ 3ர>+ மி�க ேபாராள� எ�பைத 

நி]ப�-பத<காக� ெச!/-ேபாவதா? உய�ைர� 

கா!/�ெகா#?+ ேகாைழயாக! த-ப�ேயா4வதா? 

ெநI, ெவ0!/வ�4வ/ேபால அைட!/�ெகா1ட 

நிைலய�& க1ண 3( ம 4ேம ெபா�கி�ெகா102%த/. 

அேதேவைள என/ உ#?ண(9 த<ெகாைல மரண!ைத 

ஏ<:�ெகா#ள! தய��வ/+ 58%த/. அ%த� கண!தி& 

நா� த<ெகாைல ெச*/ெகா#வ/ எJவ�த!தி"+ பயன<ற 

ஒ2 ெசயலாகேவ மன/��-ப ட/. 

எ�ன எ�ப/ ெதள�வ�&லாத அ4!த க ட!ைத ேநா�கி 

>�ேனறி� ெச�: இ�னெத�ேற ெத8யாத அத� 

வ�ைள9க?��# பயண�-ப/ எ%த அள9�� ஒ2 ெப1 

ேபாராள���- பா/கா-பான >0வாக அைமE+ எ�: 

சி%தி�க! ெதாட�கிேன�. 
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இ-ேபாதி2��+ இ21ட Q=நிைலைய எதி(ெகா#?+ 

திராண�ய<: த<ெகாைல ெச*/ெகா#வைதவ�ட, 

உய�ேரா02%/ எதி(வர-ேபா�+ Q=நிைலகைள� கட%/ 

ெச&வத<�!தா� அதிக மேனாபல+ ேதைவ-ப4+ 

எ�பைத அறி9 உண(!திய/. 

உண(�சிE+ 5!திE+ �றி-ப� ட அள9 வ�கித�கள�& 

கல%ததாகேவ >09க# இ2�கேவ14+ என� 

க2/வ/தா� எ�7ைடய தன�-ப ட இய&5. 

தன�-ப ட உண(�சிகள�� உ%/தலினா& ம 4ேம நா� 

ேபாராள�யாக இைணயவ�&ைல. உய(தர வ�-5 ப0�கி�ற 

மாணவ�யாக அ�ைறய Q=நிைலய�& என�கி2%த 

அறி9�ேக<ற வைகய�& சMக!தி<கான ேசைவ ெச*E+ 

மன-பா��டேனேய நா� இய�க!தி& இைண%ேத�. 

அ�றி2%த 5ற�Q=நிைலய�& ஆEத+ ஏ%தி- 

ேபாரா4வ/தா� என/ ம�க?�� ஆ<ற�H0ய உய(%த 

சMக� ேசைவெயன நா� க2திேன�. 
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ஒJெவா2 ேபாராள�கள�ன/+ மரண!தி<�- ப��னா"+ 

ஆ�க-P(வமான ந�ைம ஒ�: என/ சMக!தி<�� 

கிைட��+ என மன-P(வமாக ந+ப�ேன�. 

அ-ப0ெயா2 ெபா/ ந�ைம�காக உய�ைர 

அ(-பண�-பெத�ப/ என�� ><றி"+ ச+மதமாய�2%த/. 

அ%த� காலக ட!தி& ேவெற%த ெத89க?��+ 

இடமி&லாதவா: வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ தமி= 

ம�கள�� ெச&வா�ைக- ெப<: பல+ ெபா2%திய ஒ2 

வ�4தைல இய�கமாக� ெசய<ப 4� ெகா102%த 

காரண!தா& நா7+ ஒ2 வ�4தைல- 5லியாக 

இைண%/ெகா1ேட�. 

ம�கள�� வ�4தைல�காக- ேபா( 58E+ கன9ட� 

இய�க!தி& ேச(%த என��, நா� நிைன!/�Hட- 

பா(!திராத வைகய�& ம�க# ம!திய�& அரசிய& ேவைல 

ெச*E+ பண� தர-ப ட/. 
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நா� ம�கைள மிக9+ ேநசி!த காரண!தா& மி�%த 

வ�2-ப!/ட� க0னமாக உைழ!ேத�. எ&லா ம�க?+ 

நி+மதிE+ சம!/வ>மாக வாB+ வா=�ைகைய 

நிைன!/- பா(-பேத ஆன%தமாய�2%த/. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க+ ெவ<றியைட%/ அ-ப0 ஒ2 

நா ைட உ2வா��வா(க# என உ:தியாக ந+ப�ேன�. 

அத<காக என/ உ#ள+, உட&, உய�(, ஆ�மா 

அைன!ைதE+ அ(-பண�!/- ேபாரா4வ/ என! 

திடச�க<ப+ ெகா1ேட�. 

அத� ப��னரான கால�கள�& என�� ஏ<ப ட 

அ7பவ�க?+ ப0-ப�ைனக?+ ேபாரா ட!தி& 

ந+ப��ைகைய ஏ<ப4!திய நிைலைமக?+ 

அவந+ப��ைகைய ஏ<ப4!திய >09க?+ ம�க# நலைன 

>�ன�:!தாத ெசய<பா4க?+ என��# பலமான 

உண(�சி� ெகா%தள�-5�கைளE+, ,ய வ�ம(சன!ைதE+ 

ஏ<ப4!தின. 
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ஆனா"+ ஆய�ரமாய�ர+ உய�(கள�� அ(-பண�-5 வ 31 

ேபாகாதப0, கன�%/வ%த அரசிய& Q=நிைலகைள! 

தைலவ( பய�ப4!தி ம�க?�� ஒ2 நிர%தர 

சமாதான!ைத ஏ<ப4!/வா( என அைன!/- 

ேபாராள�கைளE+ ேபா& நா7+ உ:தியாக ந+ப�ேன�. 

இ:தி- ேபா2�கான >0ைவ! தைலைம எ4!தேபா/ 

என/ சிறிதான அறி9�ெக 0ய வைகய�& அ/ ஒ2 சிற%த 

>0வாக-படேவய�&ைல. 

அத� ப��னரான காலக ட!தி& ெவ&ல-பட >0யாத 

E!தெமா�:�காக- ேபாராள�க?ைடய உண(�சிக?+ 

உய�(க?+ ைகயாள-ப ட வ�த�க#, ம�க?ைடய 

ந+ப��ைகைய- ெபா*யா�கிய ெசய<பா4க# என�� 

ம 4ம&ல பல ேபாராள�க#, ெபா:-பாள(க# ம<:+ 

தளபதிக?��+ உட�பாடானதாக இ2�கவ�&ைல. 

ஆனா"+ தைலைமய�� க டைள��� கீ=-பண�%/ 

ெசய<ப4வேத எம/ ெகா#ைக- ப�0-5��+ இய�க 

வ�,வாச!தி<�மான அைடயாளமாய�2%த/. 
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அ-ப0யானெதா2 இராSவ ப1பா 0� 

அ0-பைடய�&தா� நா+ வள(�க-ப 02%ேதா+. 

5/��0ய�2-ப�& நட%த இ:தியான ச%தி-ப�& ெபா 4 

அ+மா� Hறிய/ேபால! தைலவ( ஒ2 அதிசய+ 

நிக=!/வா( எ�: ந+ப��ெகா14, அவ2ைடய 

க டைளக?��� கீ=-ப0%/ ெசய<ப4வைத! தவ�ர 

எம�� ேவ: வழி இ2�கவ�&ைல. 

ேம பதினாறா+ திகதி மாைல, நா7+ அ�கி2%த 

ேபாராள�க?ட� ேச(%/ ெவள�ேய:வ/ என! 

த3(மான�!ேத�. 
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வா��ைதகளா� வ�பD'க ?6யாதப6 இர�த?  

தைச/மாக இதய�ைத அ��&' ெகா�9  வலிகேளா2 

?%ள	வாI'காலிலி�7& ெவள	ேயறிய அ7த: 

V@நிைலைய இல<வ�� �Dய ைவ'க ?6யா&. 

எ�7டன�2%த ேபாராள�- ெப1ெணா2வ( த%த பழசா*- 

ேபான ச&வா( உைடைய அண�%/ெகா14 ம�கேளா4 

ம�களாக� கல%த நா�க#, நட%/ேபானதாக என�� 

நிைனவ�&ைல. கைரகட%த மாெப2+ ம�க# 

ெவ#ள!திRேட இB!/� ெச&ல-ப4வதாகேவ 

உண(%ேதா+. 

29.07.1991 வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& 

இைண%ததிலி2%/ 16.05.2009 வைரயான என/ பதிென 4 

வ2ட- ேபாரா ட வா=�ைக அ�கண!தி& >0வைட%/ 

ேபான/. 

அ4!/ எ�ன நட��+ என நிைன!/- பா(-பேத 

பய�கரமாக இ2%த/. எம��- ப��5றமாக இ�ன>+ 

ெவ0க# அதி(%/ ெகா1ேடய�2%தன. 
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க�ன� க8ய 5ைக ம1டல�க# வானளாவ� 

எB%/ெகா102%தன. ேபா(�கள!தி� வா=ைவ ஒ�றாக- 

பகி(%/ெகா1ட, உறEகள	
 உய��வலி நிர ப�ய ஏ'க 

வ�ழிகள	
 இ�தி வ�; ப�க% வ$க'கடலி
 

ேபரைலகளாக என& ெநM;'<% ேமாதி� ெதறி�&' 

ெகா16�7தன. 

உய�ர<ற சடல!ைத- ேபால எ�ைன� ,ம-பேத என��- 

ெப2+ பாரமாய�2%த/. ம�களா& நிைற%/ேபாய�2%த 

>&ைல!த39 ைமதான!தி& மி� வ�ள��க# பகைல- 

ேபால ஒள� சி%தி� ெகா102%தன. 
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இராSவ!தின( ைமதான!ைத� Q=%/ நி�றன(. 

மனதி<�# ஆ=%த இ2 டாக! ெத�ப ட அ4!த 

க ட!/��#ேள நா7+ ப�ரேவசி!ேத�. 

 

 

சரணைட9+ சிைற�சாைலE+: “உ�கட தைலவ( ெச!/- 

ேபானா(, அB�ேகா எ&லா2+” என ேகலியாக அB/ 

கா 0ய இராSவ!தினாக#! 

• “இய�க!தி& இ2%தவ(க# எB+ப� வா2�க#; ஒ2நா# 

இய�க!தி& இ2%தா"+ ச8 க டாயமாக எB%/ வர9+” 

என அறிவ��க-ப ட/. 

• 18.05.2009 ந#ள�ர9 ஓம%ைத இராSவ� ேசாதைன 

நிைலய!ைத� ெச�றைட%ேதா+. வாகன!திலி2%/ 

இற�க-ப டப�� அைனவைரE+ ஒ2 இட!தி& அம(%/ 

ெகா#?+ப0 Hற-ப ட/. 

• தைலவ( ெகா&ல-ப ட கா சிக# அ%த- 

5ைக-பட�கள�& ெவள�ய�ட-ப 02%த/. “உ�கட தைலவ( 
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ெச!/- ேபானா(, அB�ேகா எ&லா2+” என� Hறிய/ட� 

ேகலியாக அB/+ கா 0னா(. ம1டப!திலி2%த 

அைனவ8ட>+ ச ெடன ஒ2 சிறிய ஒலிெயBந/ 

அ�கணேம அட�கி-ேபான/ 

 

>#ள�வா*�கா& வ 3திEடாக வ 4வாக&பால+ கட%/ 

>&ைல!த3வ�� ைமய-ப�திைய ேநா�கி ம�க# ெவ#ள+ 

ேபா& நக(%/ெகா102%தா(க#. 

ம�க# ெவள�ேயறி�ெகா102%த பாைதைய! தவ�(!/ 

வ 3திய�� இ2 கைரேயார>மாக இராSவ!தின( 

>#ள�வா*�காைல ேநா�கி! தா��த&கைள நட!தியவா: 

>�ேனறி� ெச�: ெகா102%தன(. 
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ெப2+ எ1ண��ைகய�& ம�கள�� வ2ைகைய எதி(பா(!/ 

அத<ேக<ற வைகய�& பல பா/கா-5 ஒB��கைள 

இராSவ!தின( அைம!தி2%தன(. 

E!த!தி� இ:தி�க டமாக ம�கைள- பா/கா-பாக 

ெவள�ேய<:வ/+ ஏ<கனேவ தி டமிட-ப 02%தைம 

ெதள�வாகிய/. 

ச<: >�வைர ஆEத!/ட� எதி(!/ நி�ற 

இராSவ!தின( எ�கைள எ�னவ�தமாக நட!த- 

ேபாகிறா(கேளா எ�ற அ�ச>+ �ழ-ப>+ ேச(%/ 

ேபாராள�கள�� மன�க# �<ற9ண(9ட� 

ந4�கி�ெகா102%தன. 
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>&ைல!த39 ைமதான!ைத அைட%தேபா/ இ2# Qழ! 

ெதாட�கிய�2%த/. ,<றிவர > க+ப� ேவலிக# 

அைம�க-ப 02%தன. ைமதான!ைத� ,<றி"+ 

இராSவ!தின( காவலி& நி�றி2%தன(. 

/-பா�கி ரைவக?+ �14� சிதற&க?+ இ&லாத ஒ2 

ஆ,வாச!ைத அ7பவ�!தப0 பசிE+ கைள-5+ 

வா 0ெய4�க ம�க# அைனவ2+ அ%த%த 

இட�கள�ேலேய H ட+ H டமாக அம(%/ெகா1டா(க#. 

ஒ2 மைல-பா+5 ேபால மரண+ அ%த ம�கைள வ�B�கி� 

க�கிய�2%த/. ம�கேளா4 ம�களாக ஆய�ர�கண�கான 

ேபாராள�க?+ அ%த ைமதான!தி& இல�ைக- 
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பைடய�ன8ட+ எம/ தைலவ�திைய ஒ-பைட!/வ� 4 

அைமதிய�ழ%த மன!/ட� கா!தி2%ேதா+. 

 

இராSவ!தினரா& த1ண 3(- ேபா!த&க?+ உண9- 

ெபாதிக?+ வழ�க-ப 4�ெகா102%தன. நா7+ சில 

ேபாராள�க?+ ைமதான!தி� ம!தியாக ஒ2 ப�திய�& 

அம(%தி2%ேதா+. 

எ�ைன- ெபா:!தவைர பசி தாக!ைத உணர�H0ய 

மனநிைலய�& நா� இ2�கவ�&ைல. பய�கரமான 

தவெறா�ைற� ெச*/வ� டதான �<ற9ண(9 ம 4ேம 

வா 0 வைத!/�ெகா102%த/. 
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>#ள�வா*�கா& ப�திய�& ேக 4�ெகா102%த 

ெவ0யதி(9க# ெகாIச+ ெகாIசமாக� �ைறய! 

ெதாட�கிய�2%தன. 

ெவள�ேயறி வர வ�2-பமி2%/+ சரணைட%தா& எ�ன 

நட��ேமா எ�ற பய!/ட� தய�கி நி�ற பல 

ேபாராள�கள�� >க�க# எ� மனதி<�# 

,ழ�:ெகா1ேடய�2%தன. 

இராSவ!தின( >+>ரமாக ம�க?�கான ேதைவகைள� 

கவன�-பதி& ஈ4ப 4�ெகா102%தன(. ம:நா# 5லர! 

ெதாட�கிய/. அ4!/ எ�ன நட��ேமா எ�ற அ�ச+ 

நிைற%தவ(களாக ம�க# அைனவ2+ அ4!த 

க ட!தி<�! தயாராக! ெதாட�கிய�2%தா(க#. 

தம/ அைடயாள அ ைடகைளE+ இதர ஆவண�கைளE+ 

தயாராக எ4!/ைவ!/� ெகா102%தா(க#. எ�கள�ட+ 

தயா(ப4!தி� ெகா#வத<� ஆவண�க# 

எ/9மி2�கவ�&ைல. 
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என& இல$ைக ேதசிய அைடயாள அ+ைட/  கடE: 

ச+ீ2  எ$ேக ைகவ�ட(ப+ட& எ
ப&�ட 

நிைனவ�லி�ைல. ஏெனன�& அவ<ைற என/ 

வா=�ைகய�& மF14+ பய�ப4!/வத<கான ச%த(-ப+ 

ஒ�: அைமEெமன நா� நிைன!தி2�காததா& 

அவ<ைற- ப!திர-ப4!தவ�&ைல. 

எ�7ட� வ%தி2%த சில ேபாராள�க?+ அவ(கள�� 

உறவ�ன(கைளேயா ஊரவ(கைளேயா ேத0� க14ப�0!/ 

அவ(க?ட� ேபா*� ேசர! ெதாட�கினா(க#. 

நா7+ என/ அ+மாைவேயா சேகாத8கள�� 

�4+ப�கைளேயா அ%த ம�க# H ட!தி<�# எ-ப0� 

க14ப�0-ப/ என- 58யாம& திைக!/ நி�ேற�. 

பதிென 4 வயதி& அ+மா9��- ெபா* ெசா&லிவ� 4 

இய�க!தி<�- ேபா* இைண%/ெகா1ட நா?��- ப��5 

இ-ேபா/தா� அ+மாவ�� பா/கா-5 மF14+ என��! 

ேதைவ-ப ட/. 



574 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

தமிழின	, 

தாI 

என& த$ைகய�
 கணவ� அ7த: சன'�+ட�தி)<% 

எ(ப6ேயா எ
ைன' க12ப�6�& வ�+டா�. 

ேவகமாக� ெச�: என/ அ+மாைவE+ H 0� ெகா14 

நா� நி�ற இட!தி<� வ%/ ேச(%தா(. 

இ:திவைர என�காகேவ E!த- ப�ரேதச!தி<�# 

நி�றி2%த என/ தாயா( இன� எ�ைன� காணேவ 

>0யா/ எ�கிற நிைலைமய�& ஏைனய சேகாத8க?ட� 

ெவள�ேயறிய�2%தா(. 
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>&ைல!த39 ைமதான!தி& எ�ைன� க1ட/+ 

க 0யைண!/ >!தமைழ ெபாழி%/ க1ண 3(வ� 4� 

கதற! ெதாட�கிவ� டா(. 

தா� வண�கிய ெத*வ�கைளெய&லா+ H-ப� 4, உய�( 

மF14 வ%த ப�#ைளைய இன�E+ கா-பா<றி! த2மா: 

க1ண 32ட� ேவ10�ெகா#ள! ெதாட�கினா(. 

தி2வ�ழாவ�& ெதாைல%/ேபான தன/ நா" வய/ 

ப�#ைள மF14+ கிைட!/வ� ட நி+மதிEட� எ�ைன! 

தன/ ெநIேசா4 அைண!/�ெகா1ட அ+மாவ�� 

அ�5�� >�னா& �<ற மன�சா சிEட� ஒ4�கி- 

ேபாய�2%ேத�. 

தன/ கா&வலிையE+, இயலாைமகைளE+ மற%/, 

இராSவ!தினரா& வ�நிேயாகி�க-ப 4� ெகா102%த 

உண9- பா(ச&, �0ந3( எ�பனவ<ைற அ%த ம�க# 

ெந8ச"��# மி�%த ப�ரய!தன-ப 4- ெப<:�ெகா14 

வ%/ எ�ைன வ<5:!தி உ1ண� ெச*தா(. 
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அ-பாைவ இழ%த நிைலய�& �4+ப!தி& M!த மகளாகிய 

நா� அ+மா9�� எ-ேபா/ேம ஆ:தலாக இ2%த/ 

கிைடயா/. அ+மாவ�� ந+ப��ைககைள- பாழ0!/ 

அவ2��! /�ப+ ெகா4!தைத! தவ�ர, ேவ: 

எJவ�த!திேல7+ ப�ரேயாசனமி&லாத ெப1ணாகேவ 

இ/வைர நா� இ2%தி2�கிேற�. 

இ(ேபா&  ஒ� ஆப�& நிைற7த ;ைமயாகேவ 

அவDட  வ7& ேச�7தி�'கிேற
. எ
ைன� தன& 

ைக(ப�6ய�லி�7& நBவவ�டாம� ஒ� சி� 

<ழ7ைதைய' க1பா�ைவ'<% ைவ�தி�(பைத(ேபால 

அ மா எ
ைன' கா�&'ெகா12 வ7& ேச��தி�'கா& 

வ�+டா� இ
� நா
 உய�ேரா6�7தி�'க ?6யா&. 

அ�ைறய பக&ெபாB/+ >&ைல!த39 ைமதான!திேலேய 

கழி%த/. ம�க# ப0-ப0யாக உ#வா�க-ப 4� 

ெகா102%தா"+ அைலயைலயாக இ�7+ ம�க# வ%/ 

ேச(%/ெகா1ேட இ2%தா(க#. 
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மF14+ இர9 ேநரமாகியேபா/தா� எம/ ப8ேசாதைனக# 

>0%/ நா7+ என/ அ+மா9+ உ#ேள 

அ7மதி�க-ப ேடா+. அ%த இர9+ அேத ைமதான!தி&. 

நா7+ என/ அ+மா9+ இ�7+ இர14 ேபாராள�- 

ப�#ைளக?மாக! த�கிேனா+. 

ெவ:+ 5Bதி நில!தி& ஒ2 ேபா(ைவைய வ�8!/ ந31ட 

வ2ட�க?��- ப��5 அ+மா9�க2கி& பா/கா-பாக- 

ப4!/�ெகா14 எ� /யர� ,ைமக# பாறா�க<களா* 

அB!த நா� இர9 >Bவ/+ வ�ழி!தி2%ேத�. 

ம:நா# காைல >&ைல!த39 வ 3திய�& நி:!த-ப 02%த 

G<:�கண�கான ேப2%/கள�& ம�க# ஏ<ற-ப டன(. 

நா7+ அ+மா9+ ஒ2 ேப2%தி& ஏறி�ெகா1ேடா+. எம/ 

வாகன!தி& ேவ: சில ேபாராள�க?+ இய�க!தி� 

பராம8-5 நிைலய!திலி2%/ வ%தி2%த �ழ%ைதக?+ 

இ2%தன(. 
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அ%த� �ழ%ைதகைள உதவ� வழ��+ அைம-ைப� 

ேச(%தவ(க# யாேர7+ ெபா:-ெப4-பா(க# எ�ற 

ந+ப��ைக இ2%த/. 

இ%த ம 0& உய�(மF102%த அவ(கள�� >க�கைள- 

பா(�கேவ >0யாம& என/ ெநIச+ 

ெகாதி!/�ெகா102%த/. அ%த வாகன! ெதாடரண� 

இைடய�ைடேய பல இட�கள�& நி�: தாமதி!/ நக(%த/. 

18.05.2009 ந#ள�ர9 ஓம%ைத இராSவ� ேசாதைன 

நிைலய!ைத� ெச�றைட%ேதா+. வாகன!திலி2%/ 

இற�க-ப டப�� அைனவைரE+ ஒ2 இட!தி& 

அம(%/ெகா#?+ப0 Hற-ப ட/. 

ந#ள�ரவ�"+ மி� வ�ள��க# ஒள�ெவ#ள!ைத 

வா8ய�ைற!/�ெகா102%தன. இல�ைக நா 0� 

ஜனாதிபதி அவ(களா& ம�க# அைனவ2+ 

வரேவ<க-ப4வதாக9+, ந31டகால E!த+ ெவ&ல-ப 4 

ம�க# மF ெட4�க-ப 4#ளதாக9+, இன� அவ(க# 

எத<�+ பய-பட! ேதைவய�&ைல எ�:+, இ�7+ ேவ: 
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பல வ�டய�கைள- ப<றிE+, ஒலி ெப2�கிய�& ஒ2வ( 

உைரயா<றி� ெகா102%தா(. 

 

ச<: ேநர!தி& “இய'க�தி� இ�7தவ�க% எB ப� 

வா�$க%; ஒ�நா% இய'க�தி� இ�7தா9  சD 

க+டாயமாக எB7& வரE ” என அறிவ��க-ப ட/. 

அ+மா மிக9+ பய-பட! ெதாட�கினா(. நி�சயமாகேவ 

இய�க!திலி2%தவ(க?�கான பதி9க#, நடவ0�ைகக# 

ேவ:ப டதாக இ2��+ எ�ப/ என��- 58%த 

காரண!தா& நா� அ+மாைவ ஆ:த& ப4!திேன�. 

“ந3�க# பய-பட ேவ1டா+ அ+மா. 
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உ�கைள ம�க?�கான இட+ெபய(%ேதா( >கா>�� 

அ7-5வா(க#. அ�ேக த+ப� த�க�சிமா8� 

�4+ப�கேளா4, ந3�க# கவனமாக- ேபா*� 

ேச(%/ெகா#?�க#. 

நா� எ-ப0யாவ/ உ�க?ட� ெதாட(5ெகா#ேவ� அ+மா, 

பய-படாைதE�ேகா” என ஆ:த& Hறிவ� 4! 

தாமதி�காம& எ� சிறிய ைபEட� எB%/ ெச�: 

இய�க!திலி2%தவ(கள�� வ8ைசய�& ேச(%/ெகா1ேட�. 

எ�ைன மைற!/- பா/கா-5! ேத0� ெகா#ள ேவ14+ 

என நா� ஒ2ேபா/+ நிைன�கவ�&ைல. 

இ%த மாதி8யான நிைலைமய�& ேந(ைமயாக� 

ெசய<ப4வ/ ஒ�:தா� எ�ைன� கா-பா<:+ எ�பதி& 

உ:தியாக இ2%ேத�. ஒ2 �றி-ப� டள9 ஆ க# 

ேச(%த/+ ஒ2 வழிகா 0 எ�கைள அ2கிலி2%த 

இ�ெனா2 இட!தி<� அைழ!/� ெச�றா(. 
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அ�: ேம மாத+ ப!ெதா�பதா+ திகதி ெபாB/ வ�0ய! 

ெதாட�கிய�2%த/. சிறி/ Oர+ நட%/ெச�ற/+ ஒ2 

ெப8ய ம1டப!தி& ஆய�ர�கண�கானவ(க# 

அம(%தி2-பைத� காண�H0யதாக இ2%த/. 

அ!தைன ேப2ேம இய�க- ேபாராள�க#. ஆ1க# 

தன�யாக9+ ெப1க# தன�யாக9+ பதி9 ெச*ய-ப 4� 

ெகா102-பைத அவதான��க >0%த/. 

இ-ேபா/ ெவ0யதி(9கேள ேக காத Oர!திலி2%ேதா+; 

ப�8%/ வ%த உற9கைள நிைன!தேபா/ தா�க >0யாத 

ேவதைனய�& மன+ 51ணாக வலி!/�ெகா102%த/. 

ம1டப!தி& இ2%தவ(க# அைனவ2+ 

இய�க!திலி2%தவ(க# எ�றா"+, ந�� அறி>கமான 

>க�க# இ2�கி�றதா என� க1க# ேத0யைல%தன. 

ஆனா"+ எவ2ட7+ ேபச ேவ14+ என! 

ேதா�றவ�&ைல. எ�ைன- ேபாலேவ பல2+ மனெமா0%த 
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நிைலய�&, ெமௗனமாக அம(%தி2-பைத அவதான��க 

>0%த/. 

இய�க!திலி2%தவ(க# ஒJெவா2வர/ >Bைமயான 

வ�பர�க?+ இராSவ- 5லனா*9- ப�8வ�னரா& அதிக 

சிர!ைதEட� பதி9 ெச*ய-ப 4� ெகா102%த/. 

தன�! தன�யாக- 5ைக-பட�க?+ எ4�க-ப டன. 

இ-ப0யாக ஒJெவா2வைரE+ பதி9 ெச*வத<� அதிக 

ேநரமான/. 

சரளமாக! தமி= ேபச�H0ய இராSவ!தினேர பதி9கைள 

ேம<ெகா1டன(. அ�ைறய பக&ெபாB/+ 

கட%/ெகா102%த/. இ�7+ 5திதாக ஆ க# 

வ%/ெகா1ேடய�2%தா(க#. 

பதி9 நடவ0�ைகக# >0%தவ(க# ேப2%/கள�& 

ஏ<ற-ப 4 ேவெற�ேகா ஒ2 இட!தி<� அ7-ப-ப டன(. 

அவ(க# 5ன(வா=9 நிைலய�க?�� அைழ!/� 

ெச&ல-ப4வதாக அ�கி2%தவ(க# ேபசி�ெகா1டா(க#. 
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இராSவ!தின2�� உதவ�யாக ஒ2சில தமி= 

இைளஞ(க# ஓ0! தி8%/ ேவைலக# ெச*வைத 

அவதான��க >0%த/. 

அவ(கள�& சில( ேபசிய அவமான-ப4+ப0யான 

ேப�,�க#, ெவ%த 51ண�& ேவ& பா*�,வ/ ேபால 

இ2%த/. உ�ச�க ட சகி-5! த�ைமEட� மனைத ஒ2 

ேகாமா நிைலய�& ைவ!/�ெகா102%ேத�. 

 

ெம&வாக நக�7&ெகா16�7த வDைசய�� ?
ேனறி, 

பதிE ேமைச'< அ�காக வ7&வ�+6�7ேத
. அ(ேபா& 

“தமிழின	ய'கா . . . தமிழின	ய'கா . . .” எ
ைன ந
< 
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அறி7தவ� ேபால ஒ�வ� அைழ'<  ச�த  ேக+2� 

தி� ப�ேன
. 

அ%த! தமி= இைளஞ(கள�& ஒ2வ( எ�ைன எB%/ 

வ2+ப0 ைசைக ெச*தா(. அவ2ட� ேம"+ இர14 

இராSவ!தின( அJவ�ட!தி& நி�றி2%தன(. 

எ�ன நட�க-ேபாகிறேதா எ�ற தய�க!/ட7+ 

பய!/ட7+ அJவ�ட+ ெச�ேற�. 

நா� தமிழின�தா� எ�பைத மைற�காம& அவ(கள�ட+ 

ஒ-5�ெகா1ேட�. எ�ைன ேநராக- பதி9ெச*E+ 

இட!தி<� அைழ!/� ெச�றன(. 

என/ >B-ெபய(, >கவ8, இய�க!தி& ெசய<ப ட கால+ 

எ�பைவ அைன!/+ பதி9 ெச*ய-ப டன. எ%த 

ஒள�9மைற9மி&லாம& என/ தன�-ப ட வ�பர�கைள- 

பதி9ெச*/ெகா1ேட�. 

எ�ைன- 5ைக-பட>+ எ4!தன(. நா� உ1ைமயாக 

இ2��+ ப ச!தி& E!த!தி& சரணைட%த ஒ2வ2��� 
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கிைட��+ ந3தி என��+ கிைட��ெமன ஆர+ப!திலி2%ேத 

ெமலிதான ஒ2 எதி(பா(-5 எ�ன�ட+ இ2%த/. 

என/ வ�பர�க# அைன!/+ பதி9ெச*ய-ப ட/+ அ%த 

ம1டப!தி� ஒ2 ஓர!தி& தன�யாக இ2!தி 

ைவ�க-ப ேட�. என�கான நடவ0�ைகக# 

வ�!தியாச-ப4வைத உணர >0%த/. 

 

அ(ெபாB& அ$< வ7த இராAவ உய� அதிகாD 

ஒ�வ� எ
ைன' க1ட&  “வண'க  தமிழின	” என: 

சரளமான தமிழி� ேபசினா�. அவைர' க1ட&  என'< 

மிக அதி�:சியாக இ�7த&. 
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அ%த மன�தைர >�ன( எ�ேகேயா ச%தி!/- ேபசிய 

நிைன9 ெபாறி த 0ய/. ஒ2 கண+தா�. தைல��# 

மி�னல0!தைத-ேபால� ,தாக8!/�ெகா1ேட�. 

சமாதான கால!தி& வ�ன��� வ%த 

ஊடகவ�யலாள(கேளா4 ஏேதாெவா2 சி�கள ஊடக!தி� 

சா(ப�& அத� ப�ரதிநிதியாக இவ2+ வ%தி2%தா(. 

அரசிய& ெபா:-பாள( உ#ள� ட பல இய�க 

>�கியTத(கைள� ச%தி!த/ட� கிள�ெநா�சிய�& 

அைம%தி2%த அரசிய&/ைற மகள�( ெசயலக!தி& 

எ�ைனE+ ச%தி!தி2%தா(. 

சரளமாக! தமிழி& ேபச�H0ய அவ(, பல ேபாராள�க#, 

ெபா:-பாள(க?ட� ேபாரா ட!தி<�� சா(பான ஒ2வ( 

எ�ற ேதாரைணEட� மிக இல�வாக ந 58ைமEட� 

பழகிய ஞாபக�க# வ%தன. 

அ/ ம 4ம&லாம&, 2004ஆ+ ஆ10& >த& ெப1 

மாவ 3ரரான 2ஆ+ ெல- மாலதிய�� நிைன9நா# நிக=9க# 
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மிக9+ எB�சியாக� கிள�ெநா�சிய�& நட!த-ப டேபா/ 

இவ2+ கல%/ெகா14 அைனவேரா4+ த�ைன 

ஊடகவ�யலாள( என அறி>க-ப4!தி�ெகா14 மிக 

இய&பாக- பல வ�டய�க# ப<றிE+ உைரயா0ய/+ 

நிைன9�� வ%த/. 

அ7த இராAவ( �லனாIE அதிகாD எWவளE 

சா&Dயமாக( �லிகள	
 �லனாIE( ப�Dவ�னD
 

க1கள	� ம1ைண� Zவ�வ�+2' கிள	ெநா:சிய�
 

ச7& ெபா7&கள	� உலவ�� திD7தா� எ
பைத( ெப�  

திைக(ேபா2 நிைன�&( பா��ேத
. 

எ!தைகய த%திேராபாய�கைள- பாவ�!/- 5லிகள�� 

ப�ரேதச�க?��#, இராSவ- 5லனா*9 அண�ய�ன( 

ஊ42வ� இ2%/#ளா(க# எ�ற உ1ைமைய- 

58%/ெகா#வத<� இ/ேவ நா� க1ட சா சியா�+. 

நா� த�ைன அைடயாள+ க14ெகா1ேட� எ�பைத 

அ%த இராSவ- 5லனா*9 அதிகா8E+ 58%/ெகா1டா(. 

அவ( எ�7ட� மிக9+ ம8யாைதEட� உைரயா0னா(. 
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“தமிழின	! நH$க% பய(பட� ேதைவய��ைல. 

எ�ேலாைர( ேபாலE  இ(ெபாBேத உ$கைள( 

�ன�வா@E நிைலய�தி)< அ"(ப ?6யா&. 

ந3�க# வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& ஒ2 

ெபா:-பாளராக� ெசய<ப 4#ள காரண!தா& உ�கைள� 

சில வ�சாரைணக# ெச*ய ேவ10ய�2�கிற/. 

எனேவ உ�கைள சி.ஐ.0ய�ன8ட+ ஒ-பைட�க9#ேளா+. 

ந3�க# ச ட Zதியான நடவ0�ைகக?�� 

உ ப4!த-ப4வ 3(க#” என� Hறினா(. 

அத� ப��5 ந31ட மண�! தியால�களாக மF14+ அ%த- 

பதி9 ம1டப!தி� ஒ2 ஓர!தி& தன�ைமயாக அம(!தி 

ைவ�க-ப 02%ேத�. 

அ4!/ எ�ன நட�க-ேபாகிற/ என� சி%தி-பைத 

இய�றவைர தவ�(�க >ைன%ேத�. ஒ2 ஜட-ெபா2# 

ேபால அJவ�ட!தி& அம(%தி2%/ க1S��! ெத�ப ட 

கா சிகைள ெவ:மேன பா(!/�ெகா102%ேத�. 
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எதைனE+ Mைள�� எ4!/� ெச�: அலசி ஆரா*%/ 

>0ெவ4��+ ச�திைய நா� ><றாக இழ%தி2%ேத�. 

ஒ2 தமி= இைளஞ( அ�ைறய ப!தி8ைகெயா�ைற� 

ெகா14வ%/ அதிலி2%த 5ைக-பட�கைள 

அைனவ2��+ கா 0னா(. 

தைலவ( ெகா&ல-ப ட கா சிக# அ%த- 5ைக-பட�கள�& 

ெவள�ய�ட-ப 02%த/. “உ�கட தைலவ( ெச!/- ேபானா(, 

அB�ேகா எ&லா2+” என� Hறிய/ட� ேகலியாக 

அB/+ கா 0னா(. 

ம1டப�திலி�7த அைனவDட?  ச+ெடன ஒ� சிறிய 

ஒலிெயB7& அ'கணேம அட$கி(ேபான&. 
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எ7த மன	தைர மDயாைத'<Dய அ1ணனாகE  

பாசமி<7த த7ைதயாகE  க1 ?
ேனய��7த 

கடEளாகE  ஒJெவா2 ேபாராள�E+ எம/ இதய!தி& 

இ:�கமாக நிைலநி:!திய�2%ேதாேமா, எ%த மன�த8� 

வா(!ைதகைள ம%திர+ எ�ெற1ண�� ெசய<ப ேடாேமா, 

அ%த மன�த8� மரண� ெச*திைய� ேக 4+ 

ேகளாதவ(கைள- ேபால இ2�க >ய<சி!த அ%த� 

Q=நிைலைய- 58யைவ-ப/ மிக9+ க0னமான/. 

அ�கி2%த ஒJெவா2 ேபாராள�ய�� >க>+ 

ேபயைற%ததாக மாறிய�2%த/. 

5லிக# இய�க!தி� தைலவ( வ�!த இ:தி! தி ட!ைத 

ஓரள9 ெத8%/ைவ!தி2%தவ(க?��, ந%தி�கட& 

ந3ேர8ய�& எ�ன நட%தி2��+ எ�பைத அ%த� ெச*தி 

உண(!திய/. 

இ2-ப�7+ எவ2ேம வா* திற%/ எைதEேம 

ேபசி�ெகா#ளவ�&ைல. 
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இ-ேபா/ ஒJெவா2வ2+ தன�நப(க# எ�ற வைகய�& 

த!தம/ நிைலைமகைள ேம"+ ேமாசமா�கி� 

ெகா#ளாம& இ2-பேத சிற%ததாக- ப 02�க ேவ14+. 

ப!ெதா�பதா+ திகதி மாைலயான/+, அ�ேக ெகா14 

வர-ப ட ஒ2 பT வ10ய�7# ஏ<ற-ப ேட�. 

ஏ<கனேவ பல ஆ1 ேபாராள�க?+ அத<�# இ2%தன(. 

வாகன+ ஓம%ைத கட%/ வ9ன�யா ேநா�கி� ெச&ல! 

ெதாட�கிய/. சாதாரண உைட அண�%தி2%த சி.ஐ.0 

அதிகா8க# இ2வ( அ%த வாகன!தி& இ2%தன(. அவ(க# 

எ�ைன- பா(-ப/+ தம��# சி�கள ெமாழிய�& 

உைரயா0�ெகா#வ/மா* இ2%தா(க#. 

வ�ைர%/ெச�ற வாகன+ மர�களட(%த ஒ2 வைளவ�7# 

நி:!த-ப ட/. அைனவ2+ இற�க-ப 4 ஒ2 

க டட!தி7# அைழ!/� ெச&ல-ப ேடா+. 

க+ப��H4களாலான சிைறயைறகைள� ெகா1ட ம1டப+ 

ஒ�றிைன� கட%/ ெச�ேறா+. அ%த� க+ப�யைறகள�& 
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இைளஞ(க# பல( ெந2�கமாக அைட�க-ப 02%தைத� 

க1ேட�. 

அதி& ஒ2 சில( என/ ெபயைர� ெசா&லி� 

H-ப� டா(க#. ேவகமாக நட%/ெச�:ெகா102%த 

காரண!தா& என�� அவ(கைள! தி2+ப�- பா(�க 

>0யவ�&ைல, தைலைய� கவ�=%தப0 நா� அவ(கைள� 

கட%/ ெச�ேற�. 

எ�ேனா4 ெகா14 வர-ப ட ஆ1க#, ேவ: வழியா& 

அைழ!/� ெச&ல-ப 4 வ� டா(க#ேபால! ெத8%த/. 

இ-ேபா/ நா� ம 4+ தன�யாக ஒ2 அ"வலக!தி<�� 

H 0� ெச&ல-ப ேட�. 

 

 

நாலா  மா6'< அைழ�&:ெச�ல(ப+ேட
…என& ைக, 

கா� நக$கைளெய�லா  ப�2$க( ேபாகிறா�கேளா, 

தைலகீழாக' க+6� ெதா$க வ�2வா�கேளா என 
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நிைன'< ேபாேத தைல:;)றி மய'க  வ�வ&ேபால 

இ�7த&. 

  

சாதாரண உைடயண�%த இராSவ- 5லனா*9 அதிகா8க# 

பல( �Bமிய�2%த ஒ2 ெப8ய அ"வலக 

அைறெயா�றி7# அைழ�க-ப ேட�. ெப8ய ,வெரா 0 

ேபா�ற ேப-ப( ஒ�ைற அதிகா8 ஒ2வ( எ�ன�ட+ 

கா1ப�!தா(. 

அதி& இய�க! தைலவ( உ பட அைன!/! தளபதிக#, 

/ைறசா(- ெபா:-பாள(கள�� 5ைக-பட�க?+ அ�,- 

பதி�க-ப 02%தன. 

அவ<றி� மF/ பல அைடயாள�க# இட-ப 02%தன. 

அதிேல இ2%த என/ 5ைக-பட!ைத அவ( �றி-ப� 4� 

கா 0னா(. 

வ8� சீ2ைடE+ ெதா-ப�E+ அண�%தி2%த எ� 

5ைக-பட!தி� மF/ ேக#வ���றி ேபாட-ப 02%த/. 
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அதிகா8க# பல( எ�ன�ட+ தமிழி"+ சி�கள!தி"+ பல 

ேக#வ�கைள� ேக டன(. 

என��� சி�கள ெமாழி ெகாIச>+ 58யவ�&ைல. நா� 

எ/9+ ேபசாம& நி�ேற�. அத�ப��5 தமி=! ெத8%த 

ஒ2 அதிகா8 எ�ன�ட+ கைத!தா(. 

 

“உ$கட தைலவ� ப�ரபாகர"'< எ
ன நட7த&?”, “நH$க 

அவைர கைடசியாக எ(ேபா ச7தி:ச&?”, “தளபதிகள�ல 

சிலேப( ெச!/- ேபா* டா�க ம!தா�க?�� எ�ன 

நட%தெத14 ெத8Eமா? ந3�க எ-ப0 உ#?�� வ%த/?” 
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என- பலதர-ப ட ேக#வ�கைள எ�ன�ட+ வ�னவ�னா(க#. 

அவ(க?ைடய எ%த� ேக#வ���+ எ�னா& ெதள�வான 

பதி& Hற >0யவ�&ைல. 

ஏென�றா& கைடசி நா கள�& எவ2ைடய ெதாட(5க?+ 

என��� கிைட!தி2�கவ�&ைல. த�க?�கிைடேய 

சி�கள!தி& எ�னேவா ேபசி�ெகா1டா(க#. 

ப��5 எ�ைன அைழ!/� ெச&"+ப0 Hற-ப ட/. இர9 

உண9 பா(ச& ஒ�:+ சிறிய த1ண 3(- ேபா!த& 

ஒ�ைறE+ என��! த%தா(க#. அ�கி2%த கதிைரய�& 

அம(%/ அ%த உணைவ உ1S+ப0 Hறினா(க#. 

அ-ேபா/ ஒ2 ப�0 உணைவ�Hட உ1ண�H0ய 

மனநிைல என�� இ2�கவ�&ைல. ப��5 சா-ப�4வதாக� 

Hறி அ%த உண9- ெபாதிைய- ெப<:�ெகா1ேட�. 

எ+ைம ஏ<றி�ெகா14 வ%த அேத பTஸி& மF14+ 

ஏ<ற-ப 4 வ9ன�யா ெபாலிT நிைலய!தி<�� 
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ெகா14ெச&ல-ப ேட�. அ�� ேபாலிஸா( என/ 

வ�பர�கைள எBதி�ெகா1டன(. 

அத�ப�� ெப1 ைகதிக# அைட�க-ப 02%த மிக� 

சிறிதான ஒ2 க+ப�� H 4��# நா7+ 

அைட�க-ப ேட�. அ�� ஏ<கனேவ M�: ெப1க# 

அைட�க-ப 02%தன(. 

ஒ2 வேயாதிப சி�கள- ெப1 வா(ட� அ�கி2%த 

சிெம1  ெபIசி& ப4!தி2%தா(. 

என/ வா=வ�& >த& தடைவயாக ஒ2 சிைற� 

H 07# அைட�க-ப 02%ேத�. ப4-பத<�! தயாராக 

இ2%த அ%த M�: ெப1க# என��+ இட+ ஒ/�கி! 

த%தா(க#. 

நா� எ�ன வழ���காக வ%தி2�கிேற� என 

வ�சா8!தா(க#. எ&.0.0.ஈ என� Hறிேன�. “எ$க ைவ:; 

ப�6:சவ$க%”என� ேக டா(க#. 
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“எ-ப�0ெய1டா"+ உ�கள ெகாB+5��!தா� 

ெகா14ேபா* வ�சா8-பா�க#. நா� ேபான>ைற இ�க 

இ2�ேக�க இ-ப�0!தா� ஒ2 ப�#ைளைய� ெகா14வ%/ 

அ4!த நாேள ெகாB+5��� ெகா14 ேபா டா�க#. 

ந3�க# ந&ல ேலாயைர- ப�0�, வழ�கா0 ெவள�ய�ல 

வரலா+” என என�� ஆேலாசைனE+ தர! 

ெதாட�கினா(க#. 

சாதாரண கிராம- ெப1களான இவ(க# இ-ப0யான ச ட 

நைட>ைறகைளெய&லா+ இல�வாக அறி%/ 

ைவ!தி2%த/ ம 4ம&லாம& அ0�க0 ேபாலிT 

சிைற�� வ%/ ேபாவைதE+ வழ�கமாக9+ 

ெகா102%தா(க# எ�பைத நிைன!/- பா(�க என�� 

ஆ�ச8யமாக இ2%த/. 

வ�ன�ய�& ச1ைட நட�கிற/ என அறி%/ 

ைவ!தி2%தா(கேள தவ�ர, த<ேபாைதய நிலவர+ 

அவ(க?��! ெத8%தி2�கவ�&ைல. தா�க# 

வ�4தைலயான9ட� தம/ எதிராள�கைள எ-ப0ெய&லா+ 
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பழிவா�க ேவ14ெமன ஆ�ேராஷமாக- ேபசி� 

ெகா102%தா(க#. 

அவ(கள�� உைரயாடலிலி2%/  அ0ப�0 வழ�கி<காக9+ 

ம<:+ க#ள� சாராய+ கா*�சிய வழ�கி"+ வ%தி2-ப/ 

58%த/. அ%த இர9 ேநர!தி"+ வா* நிைறய 

ெவ<றிைலைய� �த-ப�� ெகா102%தா(க#. 

உட"+, மன/+ கைள!/- ேபாய�2%த அ%த 

நிைலைமய�& நா� ,வேராரமாக 

>ட�கி�ெகா102%ேத�. க1க# O�கி வ�B%தேபா/+ 

பத<றமான வ�ழி-5 ஏ<ப ட/. 

மன+ படபடெவன அ0!/�ெகா1ட/. ந#ள�ர9 கட%த 

நிைலய�& திX( பரபர-5ட� கத9 திற�க-ப 4 ேம"+ 

M�: ெப1க# உ#ேள த#ள-ப டன(. 

கத9 மF14+ அைட�க-ப ட/. அ�� ெகா14வர- 

ப 02%தவ(கைள� க1ட/+ நா� அதி(%/ ேபாேன�. 

அவ(க# என�� ந�� ப8�சயமானவ(க#. 
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ேசாதியா பைட(ப�Dவ�
 நி�வாக( பண�கள	� 

ெசய)ப+டவ�க%. “நH$க% �ன�வா@E நிைலய�தி)< 

அ�லவா அ"(ப(ப+d�க%, ப�
� எ
னவாய�)�?” என 

ஆத�க!/ட� ேக ேட�. 

அ�ேக ஆய�ர�கண�கி& ஆ க# வ%/ெகா102�கி�ற 

காரண!தா&, ச8யான ச!த>+ ெந2�க0Eமாக 

இ2%ததாக9+ சில ப�#ைளக# ம!திய�& வா��வாத>+ 

ச1ைடE+ ஏ<ப டதாக9+ தா�க# ப�ர�சைனைய� 

சமாள�-பத<காக� கைத�க-ேபானேபா/ க டாய 

ஆ ேச(-ப�& இைண�க-ப ட ஒ2 இள+ ெப1 ச!தமாக- 
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ேபசி! த+ைம அ0�க வ%ததாக9+ ப�ர�சைன 

ெப8தாகிவ� டைத, அறி%த இராSவ!தின( த�கைள 

இ�ேக அ7-ப�வ� டதாக9+ Hறினா(க#. 

இன�! த�க?�� எ�ன நட�க- ேபாகிறேதா என மி�%த 

�ழ-ப+ அைட%தி2%தா(க#. காைல வ�0%த/+ 

�ள�-பத<காக இர14 ேபராக வா(ட� H 0� ெச�றா(. 

அவரா& நியமி�க-ப ட ேநர!தி<�# அ�கி2%த 

ஒேரெயா2 ந3(��ழாய�& வ0%/ெகா102%த �ைறவான 

ந38& �ள�!/ மா<றி உ4-பத<காக எ�ன�ட+ இ2%த 

ஒேரெயா2 ச ைடைய அண�%/ெகா1ேட�. 

காைல உணவாக� ேசா:+ ச+ப"+ பா(சலாக! 

தர-ப ட/. 

எ�ன�டமி2%த ேந<ைறய உண9- பா(சைல எவ2��+ 

ெத8யா/ �-ைப வாள�ய�7# வ 3சியேபா/, மன+ 

வ2%திய/. >#ள�வா*�காலி& ம�க# கIசி�காக ந31ட 

வ8ைசய�& நி�ற நிைன9க# மனைத எ8!தன. 
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வய�<:- பசி சா-ப�ட! O10னா"+ மன இ:�க+ 

ெதா1ைட� �ழிய�ைன அைட!/�ெகா102%ததா& 

ஒ2ப�0 உண9Hட உ#ேள இற�க ம:!த/. 

 

ச<: ேநர!தி& ேசாதியா பைட-ப�89- ெப1க# 

அைழ!/� ெச&ல-ப டா(க#. த+ைம ேவ: ஒ2 

5ன(வா=9 நிைலய!தி<� அைழ!/� ெச&ல-ேபாவதாக� 

Hறினா(க#. 

2009 ேம இ2பதா+ திகதி மதியேநர+ கட%தேபா/ எ�ைன 

ெவள�ேய வ2+ப0 H-ப� டா(க#. ேந<றிர9 எ�ைன 
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இ�ேக வ� 4�ெச�ற சி.ஐ.0 அதிகா8கள�& ஒ2வ( 

வ%தி2%தா(. 

என/ ,யவ�பர�கைள ஒ2 ப0வ!தி& எBதினா(. மிக9+ 

க1ண�யமானதாக அவர/ அS�>ைறக# 

அைம%தி2%தன. 

இ�7+ ச<: ேநர!தி& ெகாB+5�� எ�ைன� ெகா14 

ெச&லவ�2-பதாக9+, அத<�! தயாரா�+ப0E+ 

Hறிவ� 4� ெச�றா(. 

அ�கி2%தவ(கள�ட+ ஒ2 ப�ளாT0� ேபா!திைல� ேக 4 

வா�கி அதி& த1ண 3( நிைற!/ைவ!/�ெகா1ேட�. 

மாைலயான/+ ஒ2 பஜேரா வாகன!தி& ஏ<ற-ப ேட�. 

அதி& ஏ<கனேவ இர14 ெப1 ெபாலிஸா( 

அம(%தி2%தன(. அ%த வாகன+ ேந<றிர9 ெச�ற அ%த 

இட!தி<�# மF14+ ப�ரேவசி!த/. 
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ச<:ேநர!தி& வ�ன� மாவ ட- பாரா?ம�ற உ:-ப�ன( 

தி2. கனகர!தின+ ஐயா9+ அ%த வாகன!தி& 

ஏ<ற-ப டா(. 

அவர/ >க>+ வா0 வத�கி� கைள!/- ேபாய�2%த/. 

அ%த� Q=நிைலய�& எ/9+ கைத�க! ேதா�றாத 

காரண!தா& இ2வ2+ ெமௗனமாகேவ 

இ2%/ெகா1ேடா+. 

அ%த வாகன+ ெகாB+5 ேநா�கி� ெச&ல! ெதாட�கிய/. 

அ4!/ நட�க-ேபா�+ வ�சாரைணகைள நிைன!/- 

பா(�கேவ மன+ ந4�க! ெதாட�கிய/. 

ேதைவய�&லாம& �ழ+5வைத வ�4!/ மனைத 

ஒ2நிைல-ப4!தி� ெகா#வதி& >B� கவன!ைதE+ 

ெச"!தேவ14+ என நிைன!/�ெகா1ேட�. 

பாடசாைல நா கள�லி2%ேத தியான+ ெச*வதி& 

என�கி2%த ஆ(வ+ உ1ைமய�& அ%த மனெந2�க0யான 
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காலக ட!தி& எJவள9 உதவ�யாக இ2%த/ எ�பைத 

இ-ேபா/+ நிைன!/- பா(�கிேற�. 

ெவ0ேயாைசக# ேக காத ேவ: ஒ2 ெந2�க0 

நிைலைமய�ைன ேநா�கி நக(%/ெகா102�கிேற� 

எ�பைத! திடமாக- 58%/ெகா1ேட�. 

ந#ள�ர9 ெந2�கிய ேநர!தி&, எ�கைள� ெகா14ெச�ற 

வாகன+ ெகாB+5 சி.ஐ.0ய�� ப�ர+மா1டமான நாலா+ 

மா0� க டட!ைத அைட%தி2%த/. 
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‘சிற(� வ�சாரைண( ப�DE’ எ�ற ெபய(- பலைகைய� 

க1ட/ேம என�� உ#ள�ைக காெல&லா+ வ�ைற!/� 

�ள�ர! ெதாட�கிய/. 

நாலா+ மா0ைய- ப<றிய பல பய�கரமான கைதகைள 

நா� இய�க!திலி2%தேபா/ ேக#வ�-ப 02%ேத�. 

என/ ைக, கா& நக�கைளெய&லா+ ப�4�க- 

ேபாகிறா(கேளா, தைலகீழாக� க 0! ெதா�க 

வ�4வா(கேளா என நிைன��+ேபாேத தைல�,<றி 

மய�க+ வ2வ/ேபால இ2%த/. 

எ�ைன� H 0�ெச�ற அதிகா8க# சி.ஐ.0 உய( 

பதவ�ய�லி2-பவ(க# ேபால! ெத�ப டா(க#. 

அ"வலக!தி& பதி9கைள >0!/- ெப1 ைகதிகைள 

அைட!/ ைவ!தி2��+ ஆறா+ மா0�� எ�ைன� 

ெகா14 ெச�றன(. 

அ�ேக இர9� கடைமய�& இ2%த ெப1 சி.ஐ.0ய�ன8ட+ 

ஒ-பைட�க-ப ேட�. 
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அவ(க# எ�ைன >Bைமயாக உட< ப8ேசாதைன 

ெச*தப�� அ�கி2%த சிறிய க+ப�� H 07# தன�யாக 

அைட!/ ெவள�- ப�கமாக- P 0னா(க#. 

ப�க!தி& ேவ: சில H4க?+ இ2%தன. அவ<றிேல 

ப4!தி2%த ெப1க# O�க+ கைல%/ வ�ழி!/- பா(-ப/ 

ெத8%த/. 

எ�7ட� எவ2+ கைத�க�Hடா/ என அவ(க?��� 

க10-பாக� ெசா&ல-ப ட/. 

ம:நா# காைல அ�கி2%த ப�#ைளக# �ள�!/ >Bகி! 

த�கைள� ,!த-ப4!தி�ெகா1டா(க#. 

ந31ட நா கள�� ப�� நா7+ தைல�� >Bகிேன�. என/ 

H%தலிலி2%/ >#ள�வா*�கா& ம1S+ 5BதிE+ 

க:-5 நிறமாக ெவள�ேயறிய/. �ள�யலைற� கதவ2ேக 

ெப1 சி.ஐ.0ய�ன( நி�:ெகா102%தா(க#. 

அ�: காைல ஒ�ப/ மண�யளவ�& எ�ைன 

வ�சாரைண�காக அைழ!/� ெச�றன(. 
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அதிகா8க# அட�கிய �B ஒ�: எ�ைன >தலி& 

வ�சாரைண�� உ ப4!திய/. 

என�� ஒ2 வா(!ைதேய7+ சி�களெமாழி ெத8யாத 

நிைலய�& ஒ2 ெமாழிெபய(-பாள8� உதவ�Eட� 

வ�சாரைணக# ேம<ெகா#ள-ப டன. 

என/ ப�ற-5 ெதாட�க+ >த& இய�க!தி& இைண%/ 

இ:தியாக ெவள�ேயறிய/ வைர அ%த 

வ�சாரைணயறி�ைகய�& பதி9ெச*ய-ப ட/. 

எ�ைன அைட!/ ைவ!தி2%த ப�திய�ேல பய�கரவாத 

த4-5- ப�8வ�னரா& ைக/ெச*ய-ப 02%த ேவ: பல 

ெப1க?+ த4!/ைவ�க-ப 02%தன(. 
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ப�
ன� அவ�கைள( _ஸா த2(� ?கா?'<' ெகா12 

ெச
றன�. _ஸா த2(� ?காமிலி�7&  பல 

ெப1கைள' ெகாB � பய$கரவாத த2(�( ப�DE'<' 

ெகா12வ7& அவ�க% ெவலி'கைட வ�ள'கமறிய� 

சிைற'< அ"(ப(ப+டன�. 

இய�க!திலி2%த பல G<:�கண�கான ஆ1க?+ 

ெப1க?+ ேமலதிக வ�சாரைணக?�காக- Pஸா த4-5 

>காமி<�� ெகா14வர-ப 4#ளதாக அவ(க# 

Hறினா(க#. 
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தினச8 ஏதாவ/ ஒ2 தைல-ப�& என�கான வ�சாரைணக# 

ெதாட(%/ ெகா1ேடய�2%தன. வ�சாரைணகள�� ேபா/ 

தம�� அ0க# வ�B%ததாக ேவ: சில ெப1க# 

Hறிய�2%தா(க#. 

ஆனா& அJவாறான உட&Zதியான தா��த&க# எைவE+ 

வ�சாரைண இ:திவைர எ� மF/ ேம<ெகா#ள-படவ�&ைல. 

ச(வேதச ெசIசி"ைவ� ச�க- ப�ரதிநிதிக# மாதெமா2 

தடைவ அ�� வ%/ ைகதிகைள� ச%தி!த/ட�, 

அ!தியாவசிய- பாவைன- ெபா2 கைளE+ 

வ�நிேயாகி!தா(க#. 

வ 3 4! ெதாட(5கேள இ&லாதி2%த எ� ேபா�றவ(க?�� 

அ%த உதவ� மிக-ெப2+ வரமாக இ2%த/. 

அவ(க# எம�� ஒ2 பதி9 அ ைடைய! த%/ 

சிைறய�லி2%/ ெவள�ேய:+வைர அதைன எ+>ட� 

ைவ!தி2��+ப0 Hறிய�2%தா(க#. 
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சி.ஐ.0ய�னரா& நா� ச ட ைவ!திய- ப8ேசாதைன�� 

உ ப4!த-ப ேட�. எ�ைன- ப8ேசாதைன�� ப4!திய 

இள+ ெப1 ம2!/வ( தன��! ெத8%த தமிழி& 

எ�7ட� கைத!தா(. 

“உய�(கைள� ெகா&"ற/ பாவ+. இ%த உலக+ எJவள9 

அழகான/. ந3 ஏ� இJவள9 நா?+ ஒ2 பய�கரவாதியாக 

இ2%தா*. இன�ெய1டா"+ உய�(கைள ேநசி!/ வாழ- 

பழ�” எ�ற அவர/ அறி9ைர  என/ உ#ள!ைத மிக9+ 

பாதி!த/. 

நா� ேபாராள�யா? பய�கரவாதியா? எ�ைன- 

ேபாராள�யா�கிய/+, பய�கரவாதியா�கிய/+ 

அ0-பைடய�& எ/ என ேயாசி!ேத�. அரசிய&தா�. 

ஆEதேம வ�4தைலைய- ெப<:! த2+ என எம��- 

பாட+ 5க 0ய/+ அரசிய&தா�. 

ஆEதேம%தியதா& ந3 ஒ2 பய�கரவாதி என >!திைர 

�!/வ/+ அரசிய&தா�. என��+ இளவயதி& எ!தைன 
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கன9க#, க<பைனக#, ஆைசக# இ2%தன? இ�ெனா2 

உய�ைர ேநசி-பவளாகேவ சி: வயதிலி2%/ நா7+ 

வள(�க-ப ேட�. 

என/ உய�ைர� ெகா4!/ ம�கள/ எதி(கால!ைத� 

கா-பா<ற >0E+ எ�ற ந+ப��ைகதாேன எ�ைன- 

ேபாரா ட!தி& இைணய� ெச*த/? 

ஆனா& வ�4தைலய�� ேபரா& ஏ<ப ட அழி9க?��+ 

உய�8ழ-5க?��+ நா7+ ஒ2 காரணமாகேவ 

இ2%தி2�கிேற�. அதைன ம:-பேதா மைற-பேதா என/ 

மன�சா சி�ேக நா� இைழ��+ /ேராகமாக இ2��+ என 

எ1ண��ெகா1ேட�. 

வ�சாரைண� ைகதியாக! த4!/ ைவ�க-ப 02%த 

கால!தி& மாதெமா2 தடைவ ந3திபதிய�� >� 

நி:!த-ப ேட�. வார%ேதா:+ �4+ப!தவ(கள�& 

ஓ82வைர- பா(��+ அ7மதிய�2%த/. 
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வ9ன�யா இட+ெபய( >காமி& அ+மா எ%த >காமி& 

இ2�கிறா( எ�ற வ�பர+ என��! ெத8யாத காரண!தா& 

எ�னா& எ%த! தகவைலE+ அ7-ப� அ+மா9ட� 

ெதாட(5 ஏ<ப4!தி�ெகா#ள >0யவ�&ைல. 

அதனா& ெகாB+5 சி.ஐ.0 வ�சாரைண- ப�8வ�& த4!/ 

ைவ�க-ப 02%த நா�� மாத கால>+ என/ 

�4+ப!தவ(க?ட� என�� எ%த! ெதாட(ைபE+ 

ஏ<ப4!த >0யவ�&ைல. 

அவ(க?��+ நா� எ�ேக இ2�கிேற� என�� எ�ன 

ஆன/ எ�ற வ�பர+ ெத8யவ�&ைல. 

நா� இ/ப<றி அ�� வ2+ ெசIசி"ைவ� ச�க!தின8ட+ 

ெத8வ�!தேபா/ தம�� வ9ன�யா நல�58 >கா+க?��� 

ெச&வத<கான அ7மதி இ�7+ கிைட�கவ�&ைல என! 

ெத8வ�!தி2%தன(. 
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என/ சரணைடவான/ வ�4தைல- 5லி இய�க 

ஆதரவாள(க# என! த+ைம� கா 0�ெகா1ட சில2�� 

உட�பா0&லாத வ�டயமாக இ2%தி2�க ேவ14+. 

எ
"டன	�7த சக வ�2தைல(  �லி' ைகதிகைள( 

பா�'க வ�  ெப)ேறா� Cல  எ
ைன( ப)றிய பல 

வ�ஷம�தனமான ெபாIக% அதHத க)பைன கல7& 

ெவள	ேய பர(ப(ப+6�7தைத/  அறிய'�6யதாக 

இ�7த&. 

ேகா0�கண�கான பண!/ட� நா� சரணைட%ததாக9+, 

வ9ன�யா ம�க# நல�58 >கா+க?�� 

இராSவ!தின2ட� ெச�: பலைரE+ கா 0� 

ெகா4!ததாக9+  பர-ப-ப ட  அவOறான  ெச*திகைள 

அறி%தேபா/, நா� மி�%த மன- பாதி-பைட%ேத�. 

E!த!தி� இ:தி ேநர!தி& இற%/ ேபாகாம& உய�2ட� 

வ%த ஒேர காரண!தி<காக என/ உற9கேள எ�ைன- பழி 

த3(!/�ெகா#வைத! தா�கி�ெகா#வ/ ஆர+ப!தி& 

மிக9+ க0னமாகேவ இ2%த/. 
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என/ மன�சா சி�� வ�ேராதமான எ%த� கா8ய!தி"+ 

நா� ஈ4ப 02�கவ�&ைல எ�ப/ட�, இ�ெனா2 

ேபாராள�ைய� கா 0�ெகா4!/ நா� எ�ைன- 

பா/கா!/�ெகா#ள >ய<சி ெச*ய9மி&ைல எ�பைத 

இய�க நடவ0�ைககள�& எ�7ட� ஈ4ப 02%த பலர/ 

உ# மன/ அறிE+. 

ஆனா"+ இ-ப0யான அவO:க?+ அவமான�க?+ 

நா� கட�கேவ10ய ஒ2 க ட+தா� எ�பைத என/ 

5!திய�& எ4!/�ெகா14 ெமௗனமாக இ2%ேத�. 

அ4!தவ8� இர!த� Q 0& �ள�(கா*%/ வாழ! 

/0��+ ஒ2H ட+ எ-ப0யான ப ட!ைத 

எ�ைன-ேபால உய�( மF14வ%த ேபாராள�க?��� Q 4+ 

எ�பைத- 58%/ெகா1ேட�. 

வ�2தைல( �லிக% இய'க�தி� நா
 இ�7ேத
 எ
ற 

உ1ைமைய மைற�&, வ9ன�யா நல�58 >காமி& 

என/ தாயா2ட� மைற%தி2%ததாக9+, அ�ேக ைவ!/ 

சி.ஐ.0ய�ன( எ�ைன� ைக/ ெச*ததாக9+ ஊடக�கள�& 
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ெவள�யாகிய�2%த ெச*திகைள� கால+ தா=!திேய 

எ�னா& அறி%/ெகா#ள >0%த/. 

அத<காக நா� கவைல-படவ�&ைல. 

ஓம%ைதய�& நா� சரணைட%தைம�கான பதி9க# 

அைன!/+ ேம<ெகா#ள-ப 02%தன. 

ஆகேவ சரணைட%த ஒ2வ2�� ேம<ெகா#ள-ப4+ 

ச டZதியான நடவ0�ைக எ/ேவா அ/ேவ என��+ 

ேம<ெகா#ள-ப4+ எ�ற ந+ப��ைகEட� கா!தி2%ேத�. 

ெகாB+5 சி.ஐ.0.இ& 20.05.2009 ெதாட�க+ 29.09.2009வைர 

நா� வ�சாரைண�காக! த4!/ ைவ�க-ப 02%த 

கால!தி& ப&ேவ:ப ட வ�சாரைணக?�காக� 

ெகா14வர-ப 02%தவ(கேளா4+ த�கிய�2%ேத�. ேபாலி 

ெவள�நா 4 >கவ(க#, பணேமாச0 58%ேதா(, 5லி� 

ச%ேதக நப(க# என இல�ைகய�� ப&ேவ: 

இட�கள�லி2%/+ பல ஆ1 ெப1க# அ�கி2%தன(. 
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ெவலி�கைட சிைற�சாைலய�&..  சராச8 எ 4 அ0 அகல+ 

ெகா1ட அைறய�& ஆ: ெப1க?ட� த#ள-படேட�: 

இர9க# மிக9+ பய�கரமாக அ�,:!தின… 

• 5ைகய�ைல மண>+ கIசா ெவறிEமாக� க1க# 

ெசா2கிய நிைலய�லி2%த ஆ1க# ஒJெவா2வ2��+ 

வ�ல��ேபா 4- ெப8ய இ2+5� ச�கிலிய�& ப�ைண!/ 

இB!/�ெகா14 வ%தா(க#. 

• ேபாரா ட!தி& ப��ெப<: உய�( மF1ட ெப1க# 

அைனவ2ேம மானமிழ%/ேபா*!தா� வ%தி2�கிறா(க# 

எ�ற க2!/கைள- பர-5வ/+ எ!தைன ேமாசமான 

இழி�ெசய&? 

• வ�4தைல- 5லிக?�� உதவ� ெச*தா(க# எ�ற 

ச%ேதக!தி� ேப8& ைக/ ெச*ய-ப ட பல தமி=- 

ெப1க# அ�� வ�சாரைண� ைகதிகளாக! த4!/ 

ைவ�க-ப 02%தா(க#. 

ெதாட�7&…. 
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ெகாB+5 சி.ஐ.0.இ& 20.05.2009 ெதாட�க+ 29.09.2009வைர 

நா� வ�சாரைண�காக! த4!/ ைவ�க-ப 02%த 

கால!தி& ப&ேவ:ப ட வ�சாரைணக?�காக� 

ெகா14வர-ப 02%தவ(கேளா4+ த�கிய�2%ேத�. ேபாலி 

ெவள�நா 4 >கவ(க#, பணேமாச0 58%ேதா(, 5லி� ச%ேதக 

நப(க# என இல�ைகய�� ப&ேவ: இட�கள�லி2%/+ 

பல ஆ1 ெப1க# அ�கி2%தன(. 

என/ �4+ப+, வ�4தைல- 5லிக# இய�க+, தமி= ம�க# 

எ�ற வ ட!தி<� ெவள�ேய பலதர-ப ட ம�க?ட7+ 
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பழ�வத<கான ச%த(-ப+ அ��தா� என�� ஏ<பட! 

ெதாட�கிய/. 

அ-பாவ�!தனமான பல ெப1க# Q=நிைல காரணமாக� 

�<ற+ சா ட-ப 02%தா(க#. 

இ�7+ சில ெப1க# எ%த- பய>+ இ�றி� 

�<ற�கைள� ெச*வதி& ைக ேத(%தவ(களாக இ2%தன(. 

அ-ப0யானவ(கேளா4 ஒ2 நாைள� கழி-பேத ஒ2 

Eகமாக இ2%த/. 

இ2ப!/ நா�� மண� ேநர>+ எ+ைம அைட!/ 

ைவ!தி2%த H 0<� ெவள�ேய சி.ஐ.0. ெப1க# 

ெதாட(%/ காவலி2%தன(. மலசல� Hட!தி<�+ 

�ள�-பத<�+ அவ(க# எ�க?டேன Hட வ%/ அ2கிேல 

நி<பா(க#. 

ெப1கைள! த4!/ ைவ-பத<கான இட+ ஆறா+ 

மா0ய�லி2%/ நாலா+ மா0��! திXெரன மா<ற-ப ட/. 
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ஆ1கைள! த4!/ ைவ!தி2%த இட!தி& ஒ2 

க+ப��H4 எம��+ ஒ/�க-ப 4 அ�ேக 

த�கி�ெகா#?+ப0 வ�ட-ப ேடா+. 

எ%த மைற-5க?+ இ&லாத இட!தி& எ-ப0! த��வ/ 

என� சி%தி!த ெப1 ப�#ைளக# நா�களாகேவ 

எ+மிடமி2%த ேபா(ைவக#, பா*க# எ�பனவ<ைற� 

ெகா14 மைற-5� க 0�ெகா1ேடா+. 

அதைன அவதான�!த  அதிகா8க# ம:நா# ெப8ய 

‘சி-ேபா ’ பலைககைள�ெகா14 ேந(!தியான மைற-ைப 

உ2வா�கிய�2%தன(. இைத எத<காக இ�ேக நா� 

எB/கிேற� எ�றா&, ஒ2ெப1 சிைற ெச�: மF#வ/ 

எ�ப/ எம/ சMக!தி& மிக9+ அவமான!ைத 

ஏ<ப4!/+ வ�ஷயமாகேவ பா(�க-ப4கிற/. 

வ�சாரைண�காக அைழ!/� ெச&ல-ப டாேல அ%த- 

ெப1கைள மானமிழ%/ ேபானவ(களாக� க2தி ஒ/�கி 

ைவ��+ ேமாசமான மன-பா��ெகா1ட மன�த(க# 

சMக!தி& இ2�க!தா� ெச*கிறா(க#. 
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ேபா�'கள�திேல ெப1க% 

ஆயதேம7தி( ேபாரா2வைத ஏ)�'ெகா1ட சCக , 

அவ�க% ஆய�ர'கண'கி� கள?ைனகள	� 

உய�Dழ7தேபா& வ Hரா$கைனக% என( ேபா)றிய 

சCக , அேத ெப1க% சிைறக8'<  �ன�வா@E 

?கா க8'<  ெச
�வ� ேபா& ம+2  அவ�கைள� 

தர  தா@7&வ�+டவ�களாக' க�&வ& மிகE  

ெகாcரமான&. 
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இ!தைன��+ ேமலாக! தமி=- ெப1கள�� மான!ைத� 

கா<றிேல பற�கவ� 4 அரசிய& நல� ேத4+ 

,யநலமிக?+ இ2�க!தா� ெச*கிறா(க#. 

இ:தி- ேபா8& பாலிய& வ�>ைற��#ளா�க-ப ட 

சேகாத8க# ம 4ம&ல, ேபாரா ட+ ெதாட�கிய 

கால!திலி2%ேத எ1S� கண�க<ற ெப1க# பாலிய& 

வ�>ைறக?��+ பாலிய& /�5:!த&க?��+ 

உ#ளா�க-ப ேட வ%/#ளன(. 

வ�4தைல�காக- ேபாராட- 5ற-ப ட இய�க�கள�& 

இ2%தவ(க?+Hட இ-ப0யான பாலிய& அ!/மFற&கள�& 

ஈ4ப 02�கிறா(க#. 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி"+ பாலிய& �<ற� 

ெசய&கள�& ஈ4ப ட ஆ1 உ:-ப�ன(க?��- பல 

ேபாராள�க# >�ன�ைலய�& மரண த1டைன! த3(-5க# 

நிைறேவ<ற-ப ட சில ச%த(-ப�க?+ இ2%தன. 
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ேபாரா ட�க?��+ E!த�க?��+ >க+ ெகா4��+ 

சMக�கைள� ேச(%த ெப1க?�� உய�ரழி9க# 

மா!திரம&ல, இ-ப0யான பாலிய& வைதக?+ 

கால�காலமாக நட%ேத வ%தி2�கி�றன. 

அ/ ம 4ம&லாம& ஒ2 ெப1 ேபாராட- 

5ற-ப4கி�றேபா/ த�7ைடய த�மான!ைத� 

கா!/�ெகா#?+ வ&லைமையE+ தன��#ேள ஒ2 

ெந2-பாக- ப<றைவ!/�ெகா#கிறா#. 

கள?ைனய�ேல ஒ� ெப1 ேபாராள	 நி)< ேபா& 

த
"ைடய உய�� ம+2ம�ல, த
மான?  

இழ'க(படலா  எ
கிற ஆப�& அவ8'<� ெதD7ேத 

உ%ள&. 

இ2%/+ இன!தி� ஒ2 ெபா/ இல சிய!தி<காக அவ# 

/ண�%/ கள!தி& நி�றி2�கிறா#. அ%த அ(-பண�-ப�� 

ந�ைமகைள அ7பவ��க� சி!தமாய�2%த சMக+ அவள�� 

ேபாரா ட!தி<�- ப��னரான வா=ைவ� 

ெகா�ைச-ப4!திேய பா(�கிற/. 
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பாலிய& வ�>ைற�� உ#ளா�க-ப ட ெப1கள�� 

உட&கைள வ�ள+பர-ப4!தி அரசிய& ப�ைழ-5 

நட!/கிற/. 

ேபாரா+ட�தி� ப$<ெப)� உய�� மX1ட ெப1க% 

அைனவ�ேம மானமிழ7&ேபாI�தா
 

வ7தி�'கிறா�க% எ
ற க��&கைள( பர(�வ&  

எ�தைன ேமாசமான இழி:ெசய�? 

வ�4தைல- ேபாரா ட வா=�ைகய�"+ ெகா4ைமயான 

சிைற வா=�ைகய�"+ ெந2-பா*� கன�:, தம/ 

மான!ைத- பா/கா!/�ெகா1ட ஆய�ர�கண�கான சக 

ேபாராள�கைள நானறிேவ�. 

ெகாB+5 சி.ஐ.0 வ�சாரைணய�& நா�� மாத�களாக 

ந30!த என/ வ�சாரைணக# ><:- ெப<றத� ப��5, 

எ�ன�ட+ �<ற ஒ-5த& வா��Mல+ ெபற-ப ட/. 

மF14+ ச ட ைவ!திய அதிகா8ய�ட+ ம2!/வ- 

ப8ேசாதைன அறி�ைக ெபற-ப டத� ப��ன( 29.09.2009 
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அ�: ெகாB+5 5/�கைட ந3தவா� ந3திம�ற!தி& 

ந3திபதி>� ஆஜ(ப4!த-ப ேட�. 

அவர/ உ!தரவ�� ேப8& ெவலி'கைட சிைற:சாைலய�
 

வ�ள'க மறிய9'< அ"(ப(ப+ேட
. ெவலி'கைட 

சிைறய�
 ெப1க% ப<திய�� என& சிைறவா@E நHள� 

ெதாட$கிய&. 

நா� ெவலி�கைட சிைற�சாைல��� ெகா14 

ெச&ல-ப டேபா/ இர9 ஏB மண� கட%/வ� 02%த/. 

அ�ைறய நா# வழ���காக ந3திம�ற!தி<�� ெகா14 

ெச&ல-ப டவ(க?+ 5திதாக வ�ள�கமறியலி& 

ைவ�க-ப டவ(க?மாக- ப!/��+ ேம<ப டவ(க# 

ெகாB+5 5/�கைட ந3திம�ற!திலி2%/ ெவலி�கைட 

சிைற��� ெகா14ெச&ல-ப 02%ேதா+. 

சி.ஐ.0ய�& இ2%த நா�� மாத�கள�& சி�கள ெமாழிய�& 

சில வா(!ைதக# என��- ப8�சயமாகிய�2%தனேவ தவ�ர 

இ�ெனா2வ2ட� ேப,கிற அள9��� சி�கள+ ெத8யா/. 
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அ�ைறய நா# ந3திம�ற!திலி2%/ சிைற�� எ�7ட� 

ெகா14வர-ப ட அைனவ2ேம சி�கள- ெப1களாக 

இ2%தன(. 

 

“சிைற�சாைல என- ெபய( ெபாறி�க-ப ட/+ 

ஜ�ன&க?��� க+ப�வைல ெபா2!த-ப ட/மான ந3ல 

நிற- ேப2%/ ெவலி�கைட சிைற மதி&க?��# 

Vைழ%த/. 
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அ�ேக >தலாவதாக இ2-ப/ ெவலி�கைட சிைறய�� 

ப�ரதான ப�தி. 

அ%த இட!தி&தா� அைனவ2+ பதி9ெச*ய-ப4வ/ 

வழ�க+. ஆ1கள�� சிைற-ப�திய�& 

ஆய�ர�கண�கானவ(க# சிைறைவ�க-ப 4#ள இட+ 

எ�பைத- 58%/ெகா#ள >0%த/. 

த1டைண வழ�க-ப ட ைகதிக# ெவ#ைள நிற 

உைடக?ட� காண-ப டன(. எ�கைள ஏ<றிவ%த 

ேப2%தி"+ சில ஆ1கைள� ெகா14 வ%தி2%தன(. 

�ைகய�ைல மண?  கMசா ெவறி/மாக' க1க% 

ெசா�கிய நிைலய�லி�7த ஆ1க% ஒWெவா�வ�'<  

வ�ல$<ேபா+2( ெபDய இ� �: ச$கிலிய�� 

ப�ைண�& இB�&'ெகா12 வ7தா�க%. 

ெப1க?�கான பதி9க# ேம<ெகா#ள-ப 4 மF14+ 

அேத ேப2%தி& ஏ<ற-ப 4 அ2கிேலேய அைம%தி2��+ 

ெப1க# ப�தி��� ெகா14 ெச&ல-ப ேடா+. இ2 
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ெப8ய இ2+5� கத9க?��- ப��னா& இ�ெனா2 

உலக+ வ�8%/ கிட%த/. 

இர9 ேநரமாகிவ� டப0யா& ைகதிக# அைனவ2+ 

அைட�க-ப 02%தன(. உ#ேள ெகா14 வர-ப4+ 

ைகதிகைள உட<ப8ேசாதைன ெச*வத<காக 

நியமி�க-ப 02%த ெப1 கட<பைட அ"வல(க# என/ 

உைடைமகைளE+ எ�ைனE+ ப8ேசாதைன ெச*தன(. 

ெவ�(பைடய:  ெசI/   சிைறய�
  ெகா2ைமகள	�  

ஒ
றான   உட)பDேசாதைன எ
ற அ�வ�(ைப அ
ேற 

அ"பவ�'க� ெதாட$கிேன
. சிைற:சாைலய�� 

த$<மிட�தி
 கதEகைள� திற7& உ%ேள 

அ"(ப(ப+ேடா . 

கா& ைவ�க இடமி2�கவ�&ைல. அJவள9 சன 

ெந2�க0யாக இ2%த/. உ கா(%/ெகா14+ 

ப4!/�ெகா14+ சலசலெவ�: கைத!/�ெகா14+ 

ெப1க# நிைற%/ேபாய�2%தன(. 
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எ�ைன உ#ேள த#ள�� கதைவ- P 0வ� 4� சிைற 

அதிகா8 ேபா*வ� டா(. நா� எ�ன ெச*வ/ என! 

ெத8யாம& வ�ழி!/�ெகா14 நி�ேற�. ஒேர இைர�சலாக 

இ2%த/. 

ஏ<கனேவ எ�ைன அறி%தி2%த ஒ2 ெப1 என/ ைபைய 

வா�கி�ெகா14, தன/ இட!தி<�� H 0�ெகா14 

ெச�றா(. 

ச<: ேநர!தி<� இ%த இட!தி& இ2�க#. நா� ேபா* 

hடைர� H 0�ெகா14 வ2கிேற�. என� Hறி� 

ெச�றா(. 

ெகாB+5 சி.ஐ.0ய�& நான�2%தேபா/ பழகிய சில தமி=- 

ெப1க?+ அ�� வ�ள�கமறியலி& 

ைவ�க-ப 02%தா(க#. அவ(க# ஓ0வ%/ எ�7ட� 

கைத!தா(க#. 

உ1பத<காக! த+மிடமி2%த ப�Tக 4�கைளE+ ஒ2 

ேபா!திலி& த1ண 3ைரE+ த%தா(க#. காைலய�லி2%/ 
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எ/9ேம உ1ணாத காரண!தா& வய�: பசிய�& 

எ8%/ெகா102%த/. 

ேவகமாக� சா-ப� 4 >0!ேத�. hடைர� H 0� 

ெகா14 வ%/ 5திதாக வ%த ைகதி��- ப4�க ஒ2 இட+ 

ஒ/�கி� ெகா4��+ப0 அ%த- ெப1க# Hறினா(க#. 

ஒ� <%ளமான ேதா)ற�&ட
 இ�7த சி$கள( 

ெப1தா
 fட� ஆவ�. 

ேபாைத ம2%/ வ�<ற காரண!தி<காக- பல 

வ2ட�கண�காக வ�ள�கமறியலி& ைவ�க-ப 02-பதாக- 

ப��ன( அறி%ேத�. 

அவ( என�காக ஒ2 இட!ைத ஒ/�கி� ெகா4��+ப0 

அ�கி2%த ஒ2 ெப1ண�ட+ Hறினா(. தன��- ப�க!தி& 

இட+ இ&ைல என அவ( ம:!/� ச!த+ ேபா 4 ஏச! 

ெதாட�கினா(. 

hட2+ பதி"�� ஏசினா(. 
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அத�ப�� எ�ைன அ%த இட!திேல இ2�கவ�4வ/ எ�ற 

>09�� அவ(க# வ%தா(க#. 

“உ�கள/ உ4-5கைள ம0!/ ஒ2 தைலயைணயாக 

ெச*/ெகா#?�க#. 

இ�ேக ஒ2 சிறிய தைலயைண ைவ�க ம 4+தா� இட+ 

த2வா(க#. அதிேலதா� ந3�க# ப4!/ற��வ/ 

ெதாட�க+ உ�கள/ ெபா2 கைளE+ ைவ!/�ெகா#ள 

ேவ14+” என அ�கி2%த தமி=- ெப1க# என��� 

Hறினா(க#. 

ேம"+ சிைற�சாைலய�& நா� கைடப�0�க ேவ10ய 

ஒB�� >ைறகைளE+ எ4!/� ெசா�னா(க#. 

“இ�கி2��+ நைட>ைறகைள ச8வர� 

கைடப�0�காவ� டா& கிைட��+ ஏ�,- ேப�,�கைள! 

தா�கி�ெகா#ள >0யா/. பா(!/ நட%/ெகா#?�க#” என 

வ<5:!தினா(க#. 
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நா� கவைலEட� ,<:><:+ பா(!ேத�. இ�7+ 

எ!தைன� கால!தி<� இ-ப0ய�2�க ேவ10வ2ேமா என 

நிைன!/�ெகா1ேட�. 

ஆனா& இர14 வ2ட>+ ஒ�ப/ மாத�க?+ அ%த� 

சிைற�சாைல ஒ2 ப&கைல�கழக+ ேபால மன�த 

வா=வ�� இ�ெனா2 ப�க!ைத என��� க<:! த%த/. 

ஒ2 மன�தைன மகா ஞான�யா�க9+, மகா 

ெக டவனா�க9+ சிைற�சாைலய�னா& >0E+ எ�ற 

உ1ைமைய அ�ேகதா� அறி%/ெகா1ேட�. 

ெபா/வாகேவ ெப2+பாலான சMக�க# சிைற 

மன�த(கைள அவமான� சி�ன�களாக� க2தி- 

5ற�கண�-பத� காரணமாக அவ(க?ைடய மன9ண(9 

கைள- 58%/ெகா#வத<கான ச%த(-ப�க# எ&ேலா2��+ 

கிைட-பதி&ைல. 

அதனா&தா� அவ(க# தா�கேள ஒ2 தன�� சMகமாகி! 

தம/ நியாய அநியாய சி%தைனகேளா4 சிைறEலைக! 
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தம/ ஆ?ைக�� ப4!தி தம�கான வா=வ�� எ&ைலைய 

நி(ணய�!/� ெகா#கிறா(க#. 

“சிைற' ைகதிக8  மன	த�கேள” எ�ற அ%த� 

சிைறவாசக!தி7# ெபாதி%தி2��+ அ(!த�க# மிக9+ 

ஆழமானைவ. 

நா� ெவலி�கைட சிைற��� ெச�ற >த& நா# என�� 

>-ப!திர1டாவ/ இல�க>ைடய ெகா 4ைவய�& ப4�க 

இட+ கிைட!த/. 

அ/ நா� அம(%தி2%த ெகா 4ைவ�� அ4!த 

ெகா 4ைவதா�. 

ஒ� ேகா2தா
 எ�ைல. அதாவ& க+டட  க+2 ேபா& 

நில  ெவ6'காமலி�(பத)காக இட(ப2  சிெம1+ 

இைடெவள	, அ&தா
 ெகா+2ைவகளாக( ப�D'<  

அைடயாள . 

நா� நக(%/ அ4!த ெகா 4ைவ��� ெச�:வ� ேட�. 

ஆனா& ப4�க இட+ எ4-ப/தா� ெப8ய ப�ர�சைனயாக 

இ2%த/. 
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ஏ<கனேவ அ�கி2%த ைகதிக?�ேக இட+ ெப8ய 

ப�ர�சைனயாக இ2��+ேபா/ எ�ைனE+ 

ேச(!/�ெகா#ள அவ(க?��- ப�0�கவ�&ைல. 

ஒ2 >Tலி+ ெப1, தமி=- ேபச�H0யவ(. மி�தி 

அைனவ2+ சி�கள- ெப1க#. 

5திதாக வ%த ைகதியான எ�ைன! த�க?ட� ேச(!/! 

த�கைவ!/�ெகா#ள அவ(க# எவ2��ேம 

வ�2-பமி&லாத காரண!தா& அவ(க?ட� எ�ைன! 

த�கி�ெகா#?+ப0 Hறிவ� 4� ெச�ற hட( ெப1ைண 

ஆ?�கா# ஏச! ெதாட�கினா(க#. 

அ%த� ெகா 4ைவய�& இ2%த ெப1க?��+ ஒ2 hட( 

இ2%தா(. ஒ2 ெசா&Hட! தமி=! ெத8யா/; ைக 

அைச9கள�� Mல+ எ�7ட� ேபசினா(. 

த�ன2ேக என��- ப4!/�ெகா#?+ப0 ஒ2 சிறிய 

இட!ைத ஒ/�கி! த%தா(. 
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ஒ� ெகா+2ைவய�
 அளE சராசD எ+2 அ6 அகல  

தா
 இ�'< . அ$ேக ஆ� ெப1க% ப2�&'ெகா%ள 

ேவ12 . 

சிறி/ உயரமானவ(க# கா& ந3 0�ெகா14 ப4�க 

>0யா/. நிமி(%/ ப4-பத<� இட+ ேபாதா/. 

இ2 ைககைளE+ ப�கவா 0& ைவ!/�ெகா14 ப4�க 

>0யா/. எ-ப0!தா� சமாள�!/�ெகா14 ப4!தா"+ 

ப�க!தி& ப4!தி2-பவ2ட� த டாம& > டாம& 

ப4�கேவ >0யா/. 

தி� ப�( ப2'க ?6யா&. gள � க6�&வ�+டா� 

அவசரமாக� த+6வ�ட ?6யா&. 
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இ!தைகய ெந2�க0க?�கிைடேய உற��வேத ஒ2 

ெப8ய சாதைனயாக இ2%த/. தினச8 ப4�ைக வ�8��+ 

ேநர!தி& அ2க2ேக இ2-பவ(க# ச1ைட 

ேபா 4�ெகா#வ/ வழ�கெம�பைத அ4!த நாேள 

ெத8%/ெகா1ேட�. 

உ1ைமய�& சிைற வா=வ�� V ப�கைள அறி%/ 

எ�ைன அத<ேக<ப ச8-ப4!தி�ெகா#வ/ சாதாரண 

வ�டயமாக இ2�கவ�&ைல. 
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அ%த ேநர!தி& என��#ேள இ2%த ெபா:ைம ப<றி 

நாேன வ�ய%/ெகா1ேட�. யா( எ�னதா� ேபசினா"+ 

நா� ேபசாமேல இ2�க� க<:� ெகா1ேட�. 

எ
 தைலயைணைய� தைல'< ைவ�& ஒ� 

க+ைடைய( ேபா� நH+6 நிமி�7& ப2�&'ெகா%ேவ
. 

இரைவ- பகலா��+ ச�திவா*%த மி�வ�ள��க# 

வ�0E+வைர ஒள�(%/ெகா1ேடய�2��+. க1ைண� 

Hசைவ��+ அ%த ெவள��ச!திலி2%/ வ�4ப4வத<� 

>க!திைன� சிறிய /ண� ெயா�றினா& 

M0�ெகா#?ேவ�. 

எைனயறியாமேல க1ணய(%/ெகா14 ெச&"+ேபா/, 

ப�க!திலி2-பவ(க# எவராவ/ ெம/வாக� ,ர14வா(க#. 

“சD7& ப2, இட  ேபாதா&” அவ# ெசா&வைத� 

ேக காவ� டா& ஏ�,வா�க ேவ10 வ2+ எ�ற 

பய!/ட� ெம/வாக� ச8%/ ப4��+ேபா/, “ச8யாேத 

ச8யாேத நிமி(%/ ப4” என இ�ெனா2!தி ச!த+ ேபாட! 

ெதாட�கிவ�4வா#. 
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ஆர+ப!தி& என��- பயமாகேவ இ2%த/. நா� 

பத<ற!/ட� ெப2+பா"+ எB%/ அம(%/ெகா#ேவ�. 

சில ேநர�கள�& ந4� சாம!தி"+Hட உர!/� க!தி� 

ச1ைட ேபா4வா(க#. 

நா� >க!ைத M0�ெகா14 ,வர2ேக 

ஒ10�ெகா102-ேப�. எ!தைனேயா இர9க# 

வ�0E+வைர ஒ2 ெபா 4 உற�க+ ெகா#ளா/ 

வ�ழி!தப0ேய கழி!தி2�கிேற�. 

நா� சிைற��� ெச�ற ம:நா# காைல அ"வலக!தி<�� 

H-ப� 4 ஒ2 சிறிய கடதாசி ம ைடய�& என/ றிமா1  

இல�க>+ வா  இல�க>+ ெகா 4வ இல�க>+ 

எBதி! த%தா(க#. 

அ"வலக!தி"+ ந31டகால! த1டைன ெப<ற 

ைகதிகள�� ஆதி�க+தா� ேமேலா�கிய�2%த/. ெப1 

சிைற� காவல(கைள ‘ேநானா’ என அைழ�க ேவ14+. 
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அ%த ேநானா�க?�� ந&லவ�தமாக நட%/ெகா#கிேறாேமா 

இ&ைலேயா ‘சீன�ய( ைகதி’க?�� ந&லவ�தமாக 

நட%/ெகா#ள ேவ14+. 

அ(ப6ய��லாத �திய ைகதிகள	
 பா2 அேதா கதிதா
. 

சிைறய�
 ?B' க+2(பா+2 அதிகார$க8  

நைட?ைறய�� சனீ	ய� ைகதிகள	ட தா
 இ�(ப& 

வழ'க . 

ஒ� சிறிய க ப�' �+2'<% மாத'கண'காக அைட7& 

கிட7த காரண�தா� வ�ைற�&(ேபான ைக கா�க%, 

சிைற வளாக�தி)<% ெகாMச  உலவ�� திD7த& , 

இர12 நா+க8'<  ேமலாக( பய$கர ேநாE  

உைளEமாக இ�7த&. 

மைழE+ ெவய�"+ ெத8யாத க டட� �ைக��#ள�2%/ 

ெவலி�கைட��- ேபானத� ப��5 உயரமான மதி&கைள! 

தா10 வ2+ ெவள��கா<ைற� ,வாசி!ேத�. 

சி: வயதிலி2%ேத இர9 வான!ைத ந31டேநர+ 

பா(!/�ெகா102-ப/ மிக9+ ப�0!தமான 
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ெபாB/ேபா��. மாைல ேநர!தி& சிைற� கத9க#  

P ட-ப4+ வைர மாைலேநர வான!ைத ெவறி!/- 

பா(!/�ெகா102-ப/ மனதி<� மிக9+  இதமாக 

இ2%த/. 

உய�ைர- ப�ழிE+ கட%தகால நிைன9க# க2+ேமக�களாக 

எ-ெபாB/+ எ�ைன� ,<றி 

மித%/ெகா1ேடய�2-ப/ேபால உண(%ேத�. 

அதிக+ தன�ைம ேத0 அம(%/ெகா1ேட�. உற�க+ வராத 

இர9க# மிக9+ பய�கரமாக அ�,:!தின. 

இைடவ�டாத தைலவலிE+ மன- பார�க?மாக� ெகாIச+ 

ெகாIசமாக ஒ2 மன ேநாயாள�யாகி� 

ெகா102�கிேறேனா எ�ற ச%ேதக+ என�ேக வர 

ஆர+ப�!தி2%த/. 
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வ�2தைல( �லிக8'< உதவ� ெசIதா�க% எ
ற 

ச7ேதக�தி
 ேபD� ைக& ெசIய(ப+ட பல தமி@( 

ெப1க% அ$< வ�சாரைண' ைகதிகளாக� த2�& 

ைவ'க(ப+6�7தா�க%. 

அவ(கள�& பல வயதான ெப1மண�க?+ இ2%தா(க#. 

காைலய�& சிைற� கத9 திற%த/ேம ெந2�க0 மி�%த 

�ள�யலிட!தி<�� ெச�: �ள�!/ >Bகி! தி2ந3:, 

ச%தன+, ���ம+ அண�%/ெகா14 ேகாவ�& வாசலிேல 

நி<பா(க#. 
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வ�4தைல- 5லி- ேபாராள�கைள! தம/ ெசா%த- 

ப�#ைளகளாக� க2தி உதவ�ெச*த பல தா*மா( அ%த- 

ேபாராள�களா& இன�கா ட-ப 4� ைக/ 

ெச*ய-ப 02%தா(க#. 

தி2மண+ >0!த இள+ தா*மா( ச%ேதக நப(களாக� 

சிைறைவ�க- ப 02%தன(. நா� ேபாய�2%த கால!தி& 

இர14 ெப1க# தம/ �ழ%ைதக?ட� இ2%தன(. 

M�: வய/ ஆ1 �ழ%ைதE+, இர14 வய/ ெப1 

�ழ%ைதE+ தம/ தா*மா2ட� சிைறவாச+ 

அ7பவ�!/�ெகா102%தன(. 

இதைனவ�ட வ�4தைல- 5லி உ:-ப�ன(க# அ&லாத பல 

இள+ ெப1க# தி2மண வயதி& அ�கி2%தன(. 
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“இவ ஏ� உய�ேராட வ%தவ, இ/க# ெச!தி2�கேவS+, 

இ/கைள ந+ப� நா�க# உதவ� ெச*/ ேபா 4 இ�க 

வ%தி2�கிற+” என தி 0ய சிைறய�லி2%த ெப1க# … 

 

வ�4தைல- 5லிக# இய�க!தி& இ2%/ கடலி"+, 

தைரய�"+ ப&ேவ: தா��த& ச+பவ�கள�& உய�2ட� 

ப�0ப ட ெப1 ேபாராள�க?+, க2+5லி நடவ0�ைக�காக 

அ7-ப�ைவ�க-ப ட நிைலய�& வ9ன�யா ம<:+ 

ெகாB+5 ேபா�ற நகர�கள�& ைக/ 

ெச*ய-ப டவ(களான ெப1 க2+5லி உ:-ப�ன(க?+ 

அ�கி2%தன(. 
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நா� அ��- ேபாய�2%தேபா/ வ�4தைல- 5லி 

வழ�கிலி2%த ஒ2 சில ெப1க# ம 4ேம எ�7ட� 

இய&பாக� கைத!/- பழகினா(க#. 

ெப2+பாலானவ(க# வ�லகி நி�ற/ட� எ�ைன� 

ேகாபமாக வ�ம(சி!/+ தி 0E+ தம/ உண(�சிகைள 

ெவள�-ப4!தினா(க#. 

“இவ ஏ
 உய�ேராட வ7தவ, இ&க% ெச�தி�'கேவA , 

இ&கைள ந ப� நா$க% உதவ� ெசI& ேபா+2 இ$க 

வ7தி�'கிற ” இWவாறாக ஏ;வத
 Cல  இய'க�தி
 

மXதி�7த ேகாப�திைன/  ெவ�(ைப/  எ
மX& 

கா+6யவ�க% அேநக  ேப�. 

என/ காதி<�� ேக க ேவ14+ எ�பத<காகேவ 

மிகேமாசமான வா(!ைதகளா& தி 0ய ஒ2சில2+ 

இ2%தன(. 

எ�ைன- ப<றி ெவள�யாகிய�2%த அவOறான ெச*திகைள 

அறி%தி2%தப0ய�னா&, அதைன உ1ைம எ�: 

ந+ப��ெகா14 எ�ைன மிக9+ ேமாசமாக 
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வ�ம(சி!தவ(க?ட� நா� ஒ2 வா(!ைதேய7+ தி2-ப�� 

கைத�காம& ெமௗனமாக� ேக 4�ெகா102�க- 

பழகி�ெகா1ேட�. 

அ�கி2%தவ(கள�& எவ2ைடய சிைறய�2-5��+. 

தன�-ப ட Zதியாக நா� ெபா:-பாள�யாக 

இ&லாவ� டா"+, நா� சா(%தி2%த இய�க+ >B- 

ெபா:-பாக இ2%த/. 

எ�ைன- ேபாலேவ அவ(க?+ நா 4�காக� 

ேசைவெச*E+ ேநா�க!/ட� இய�க!தி� 

நடவ0�ைகக?�� ஒ!/ைழ!தி2%த காரண!தா& 

சிைறய�& அைட�க-ப 02%தா(க#. 

அவ(க# எJவள9தா� எ�ைன வ�ம(சி!தா"+ ேகாபேமா 

வ2!தேமா ஏ<ப4வத<� மாறாக அவ(க?ைடய 

நிைலைய� க14 ேவதைனயைட%ேத�. 
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இ!தைன��+ ம!திய�& கல�கிய க1க?ட� ெப<ற 

தாைய-ேபால எ�ைன அைண!/�ெகா1ட தா*மா2+ 

சேகாத8க?+ அ�கி2%தன(. 

வ�2தைல( �லிக% இய'க�தி
 �லனாIE( 

ப�Dவ�னரா� ஆதரவாள�களாக( பய
ப2�த(ப+ட பல� 

2007-09 கால( ப<திகள	� பய$கரவாத த2(� �லனாIE( 

ப�Dவ�னரா9 , சி.ஐ.dய�னரா9  அரச க+2(பா+2( 

ப<திய�லி�7த தமி@( ப�ரேதச$கள	9 , ெகாB ப�9  

ைக&ெசIய(ப+6�7தன�. 

இவ(கள�& பல( Pசா த4-5 >காமி& இர14 

வ2ட�க?��+ ேமலாக வ�சாரைண�காக! 

த4!/ைவ�க-ப டத� ப��ன( ெவலி�கைட 

வ�ள�கமறிய"�� அ7-ப-ப 02%தன(. 

தம/ வழ��க?�� எ�ன நட��+ என! ெத8யாத 

நிைலைமய�& வ�ர�தியைட%தவ(களாக ந3திம�ற!தி<�- 

ேபா*வ%/ ெகா102%தன(. 
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இவ(க?�கான அ4!த4!த வழ��! திகதிக# 

அறிவ��க-ப டேத தவ�ர ேவ: எJவ�தமான 

>�ேன<ற�க?+ ஏ<ப 02�கவ�&ைல. 

ெபா2ளாதார வசதி பைட!த �4+ப!ைத� ேச(%தவ(க# 

ஒ2 சில( அதிகமான பண+ ேக ட திறைமயான ச ட! 

தரண�கைள ஏ<பா4 ெச*தி2%தன(. 

ெப2+பா�ைமயானவ(க?ைடய �4+ப!தவ(க# 

சிைற�� வ%/ பா(!/� ெச&லேவ வசதிய<றவ(க#. 

மன�த உ8ைம� ச ட! தரண�க# வ�4தைல- 5லி வழ�கி& 

ைக/ெச*ய-ப 02%தவ(க?�கான ச டZதியான 

நடவ0�ைககைள >�ென4!தா(க#. 

ெந�லிய6ய�� ப�ற7& வள�7த ஒ� ப�ராமண' 

<2 ப�&( ெப1ணான வச7தி ச�மாைவ நா
 

சிைறய�� ச7தி�தேபா&, அவ�ைடய நிைலைம மிகE  

ேமாசமாக இ�7த&. 

அவர/ கணவ( மகசீ� சிைறய�"+ அவ( ெவலி�கைட 

சிைறய�"மாக இ2%/வ2+ நிைலய�& இவ(கள/ 
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ப�#ைளக# பராம8-5 இ&லெமா�றி& வள(�க-ப 4 

வ%தா(க#. 

ந4!தர வயைத� கட%/ெகா102��+ இவ( சிைற�� 

வ%த கால!திலி2%/ அ7பவ�!/வ2+ /�ப�கைள 

ேநர0யாக� க1ட பல சி�கள- ெப1க# எ!தைனேயா 

ச%த(-ப�கள�& அவ2�� உதவ�யாக இ2%தி2�கிறா(க#. 

அவ2�காக- பல சிைறயதிகா8க?+ வ2!த-ப4வா(க#. 

அைனவரா"+ ஐயர+மா என அைழ-ப4+ இவ( எ�7ட� 

மிக அ�பாக- பழ�வா(. மன+ திற%/ ேப,வா(. 

“ப�%ைள, நா
 ஒ� இய'க( ெப1 ேபாராள	ைய/  

ேநர6யாக' க1டேத கிைடயா&” என அ0�க0 H:+ 

அவ(மF/ சா ட-ப 02%த �<ற>+ அத<கான 

காரண�க?+ ஜ3ரண��க >0யாதைவ. 

அ%த! தாய�� க1ண 32�� ந+ப��ைக மி�%த ஒ2 

ஆ:த& வா(!ைதைய�Hட எ�னா& Hற >0%ததி&ைல. 

ெதாட(�சியான தைலவலி காரணமாக அவ( பாவ���+ 

மா!திைரக# வ 38ய+ H0யைவ. 
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நாளா%த+ ப2-5+ ேசா:+ கிைட�கிற ைசவ 

உண9கைளE+ மா!திரேம உ ெகா#?+ அவர/ 

உட&நிைல ேமாசமாக- பாதி-பைட%த நிைலய�& பல 

ேநா*கைளE+ உடலிேல ,ம%தப0 அவ( அ7பவ���+ 

/�ப!தி<� யாரா& ெபா:-5� Hற >0E+? 

<ழ7ைதகேளா2 இ�7த தாIமா� அ"பவ��த &
ப  

ெகாMச நMசம�ல. 

ஒ2 ெப1 ஓம%ைத ேசாதைன� சாவ0ய�& தன/ 

ைக��ழ%ைதEட� ைக/ ெச*ய-ப 02%தா(. 

இ�ெனா2வ( அ7ராத5ர+ பTநிைலய!தி& தன/ 

ைக��ழ%ைதEட� ைக/ ெச*ய-ப 02%தா(. 

இ2வ2ேம மிக9+ வறிய �4+ப!ைத� ேச(%தவ(க#. 

ஒ2வர/ கணவ( E!த!தி& காணாம& ேபாய�2%தா(. 

இவ(கள/ ஏைனய ப�#ைளக# உறவ�ன(கள/ ெபா:-ப�& 

வள(%/வ%தன(. 

�ழ%ைதகள/ வள(-5��� ெகாIச+Hட- 

ெபா2!தேமய�&லாத அ%த� Q=நிைலய�& பல 
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ெதா<:ேநா*க?�� உ#ளாகி அ%த� �ழ%ைதக# பல 

/�ப�கைள அ7பவ�!தன(. 

மன�தாப�மான+ ெகா1ட சி�கள� ைகதிக# பல( அ%த� 

�ழ%ைதக?�கான உண9, உைட, வ�ைளயா 4- 

ெபா2 கைள ெவள�ய�லி2%/ ெப<:�ெகா4!/ நிைறய 

உதவ�க# ெச*தி2%தா(க#. 

வ�4தைல- 5லிக# வழ�கி& ைகதாகிய�2%த பல இள+ 

ெப1க?�� ஏ<கனேவ அவ(க?ைடய ெப<ேறாரா& 

ஏ<பா4 ெச*ய-ப 02%த தி2மண ஒB��க# �ழ+ப�- 

ேபாய�2%தன. 

பல இள+ெப1க# ச%ேதக!தி� ேப8& ைக/ 

ெச*ய-ப ட/+, அவ(க?ைடய காத& உற9களா"+ 

ைகவ�ட-ப 02%த நிைலய�& பலவ�தமான மன 

உைள�ச&க?��+ உ#ளாகிய�2%தன(. 

இய�க!தி& ேபாராள�களாக இ2%/ தா��த& 

நடவ0�ைககள�& இராSவ!தினரா& உய�2ட� 
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ப�0�க-ப டவ(க?+ ைக/ெச*ய-ப 02%தவ(க?+ 

ந31டகாலமாக! தம/ உற9க?ைடய ெதாட(5க?+ 

இ&லாம& சிைறவாச+ அ7பவ�!/�ெகா102%தா(க#. 

 

ம+ட'கள(ைப: ேச�7த ஒ� இள ெப1 �லி: ச7ேதக 

நப� வழ'கி� சிைற'< வ7& ?Bைமயான மன( 

பாதி(�'<%ளாகி( ைப�தியமாகேவ மாறிய��7தா�. 

மலசலHட வாச<ப�திய�& சக ைகதிகள�ட+ அ0E+ 

உைதE+ வா�கி�ெகா14 கழி%த/ அவ2ைடய 

வா=�ைக. யா=-பாண!ைத� ேச(%த இ�ெனா2 ெப1 

>கமாைலய�& 2001இ& 5லிக?��+ இல�ைக 

இராSவ!தின2��+ இைடேய நட%த ேமாதலி& 
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காயமைட%த நிைலய�& இராSவ!தினரா& உய�2ட� 

ப�0�க-ப 02%தா(. 

சிைற�� வ2+ேபா/ மிக ந&ல மனநிைலய�& இ2%த 

இவ2�� உறவ�ன(க?ைடய ெதாட(5க# எ/9ேம 

கிைட�காத நிைலய�& அதிக மன அB!த!தி<� ஆளாகி� 

ெகாIச+ ெகாIசமாக….மனநிைல பாதி-பைடய! 

ெதாட�கிய/ட�, ஏைனய ைகதிக?ட� மிக9+ 

வ�>ைறயாக நட%/ெகா1டா(. 

இ:திய�& ைககா&க# க ட-ப ட நிைலய�& 

தன�யைறய�& அைட!/ைவ�க-ப 4, அ�ெகாைட 

மனேநாயாள( ம2!/வமைன�� அ7-ப� ைவ�க-ப டா(. 

இ-ப0யாக நா� ெவலி�கைடய�& இ2%த கால!தி& 

எBபதி<�+ ேம<ப ட ெப1க# வ�4தைல- 5லிக?ட� 

ெதாட(5ப ட வழ�கி& த4!/ ைவ�க-ப 02%தன(. 
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இத� ப��னரான கால- ப�திய�& அதிகமானவ(க?�கான 

>09க# ந3திம�ற!திRடாக வர! ெதாட�கின. சில( 

வ�4தைல ெச*ய-ப டன(. 

இ�7+ சிலர/ வழ��க# உய(ந3தி ம�ற!தி& தா�க& 

ெச*ய-ப டன. எ%த மாவ ட!தி& ைக/ 

ெச*ய-ப டா(கேளா அ%த மாவ ட ந3திம�ற!தி<� 

அவ(கள/ வழ��க# மா<ற-ப டன. 

ெதாட(%/+ வ�ள�கமறியலி& இ2%/ தம/ கால+ 

கட%/ேபாவைத வ�2+பாத சில ெப1க# த+மF/ 

சா ட-ப ட �<ற!ைத ஒ-5�ெகா14 த1டைனைய- 

ெப:வத� Mல+ தம�கான த1டைன� கால+ >0!/ 

வ�4தைலயாகி� ெச&ல>0E+ எ�ற >09ட� 

�<ற!ைத- ெபா:-ெப4�க! ெதாட�கின(. 

இேதேவைள ம+ட'கள(ைப: ேச�7த �வேனRவD, 

கா!தாய� ஆகிய இர14 ெப1க?��- பதி�M�: 

வ2ட�களாக உய(ந3திம�ற!தி& வழ�� நட%தத� 



653 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

ப��ன( இ2வ2��+ தலா ஐ%/ வ2ட�க# க[ழிய� 

சிைற!த1டைன வ�தி�க-ப 02%த/. 

பய�கரவாத! தைட� ச ட!தி� கீ= 

ைக/ெச*ய-ப டவ(க?��- ப�ைண 

வழ�க-ப4வதி&ைல எ�ற அ0-பைடய�& இ%த- 

ெப1க# இ2வ2+ வழ�� நட%த கால�கள�"+ 

வ�ள�கமறியலிேலேய ைவ�க-ப 02%தா(க#. 

அதி& ஒ2வ( 5<:ேநாயா& பாதி�க-ப 4! தன/ 

த1டைனைய >0!/ வ 34 ெச&வத<� >�பதாகேவ 2013 

ெவலி�கைட� சிைறய�ேலேய உய�8ழ%/ேபானா( என 

அறிய >0%த/. 

2010��- ப��ன( இ:தி E!த!தி& சரணைட%த 5லி 

உ:-ப�ன(க# G<:�கண�கி& Pசா த4-5 >காமிலி2%/ 

ெவலி�கைட சிைற��� ெகா14 வர-ப டன(. 

அவ(கள�& பல( �றி-ப� ட சில நா கள�& ந3திம�ற 

உ!தர9�கைமய வ9ன�யா 5ன(வா=9 >கா>�� 
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அ7-ப-ப டா(க#. ேவ:சில( எ�ைன- ேபாலேவ 

ந31டகாலமாக! த4!/ைவ�க- ப 02%தன(. 

 

ைத-ெபா�க&, த3பாவள� ஆகிய தின�கள�& ெகாB+5 இ%/ 

மாம�ற!தின8� ஏ<பா 0& தமி= அரசிய& ைகதிக?�� 

உ45ைடைவக?+ சில பாவைன- ெபா2#க# அட�கிய 

ெபாதிக?+ வழ�க-ப4வ/ வழ�க+. 

5ல+ெபய(%த தமி= ம�க# சில8� உதவ�Eட� தமி=� 

H டைம-5 பாரா?ம�ற உ:-ப�ன(க?+ நான�2%த 
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கால- ப�திய�& இ2 தடைவக# உ45டைவகைளE+, இதர 

பாவைன- ெபா2 கைளE+ ெகா14வ%/ 

வழ�கிய�2%தன(. 

அவ(க# வ2+ேபா/ அ�கி2%த ப�#ைளக# அவ(க?ட� 

ேகாபமாக� ச1ைடய�4வா(க#. எ�கள/ வ�4தைல�காக 

ந3�க# எ�ன ெச*கிற3(க# என� ேக 4 >ர1ப4வா(க#. 

இ:�கமான ச டவ�திக?�கைமவாக அவ(க?ைடய 

வழ��! தா�க& ெச*ய-ப 02��+ நிைலைமய�& 

அரசிய& Zதியான அS�>ைறகைள� ைகயா#வத� 

Mலமாகேவ7+ தம�� வ�4தைல கி டாதா எ�ற 

ந-பாைசEட� இ-ேபா/+ வச%தி ச(மா, ச!தியா 

ேபா�ேறா( சிைறய�& வா0�ெகா14தா� இ2�கிறா(க#. 

5லிக# இய�க!தி� 5லனா*9- ப�8வ�னரா& அரச 

க 4-பா 4- ப�திகள�& நட!த-ப4+ தா��த&க?��- 

பய�ப4!த-ப ட பல ெபா/ம�க?ைடய வா=�ைக 

அைனவரா"+ மற�க-ப 4வ� ட/. 
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ேத(த& கால�கள�& ேபச-ப4+ வ�டயமாக ம 4ேம 

தமி=� ைகதிகள�� வ�4தைல ஆகிய�2�கிற/. ஆ1க# 

சிைறய�& G<:�கண�கானவ(க# பா8ய �<ற�க# 

,ம!த-ப 4! தம/ �4+ப�ைகைளE+ எதி(கால 

வா=�ைகையE+ இழ%/ வ2%தி�ெகா102�கிறா(க#. 

அத<�- ெபா:-5� ெசா&லேவ10ய கடைம இ�: 

எவ2��ேம இ&லாம& ேபா*வ� ட/. 

 

 

சரணைடE  சிைற:சாைல/  

ைகவ�ட(ப+ட சிைற மன	த�கள	
 க1கள	� 

ேத$கிய��'<  ஏ'க�தி
 வலி மகா ெகா2ைமயான& 
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சிைற�சாைலய�& ெப2+பா�ைமயானவ(க# ேபாைத- 

ெபா2# ெதாட(பான வழ��க?�காகேவ 

அைட�க-ப 02%தன(. 

கிேலா கண�கி& ேபாைத- ெபா2 கைள வ�<பைன 

ெச*E+ ெப2 >தலாள�க# ெதாட�க+, கிரா+ கண�கி& 

வ�<பைன ெச*E+ சிறிய வ�யாபா8க#, 

ெவள�நா4கள�லி2%/ ேபாைத ம2%/ கட!தியவ(க# என 

G<:�கண�கான ெப1க# அ�கி2%தன(. 
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இவ(கள�& ெப2+பா�ைமயானவ(க# சி�கள- 

ெப1களாக இ2%தேபா/+, >Tலி+ ம<:+ ெகாB+5 

ப�திகைள� ேச(%த தமி=- ெப1க?+ இ2%தன(. 

ேபாைத ம2%ைத!  தமிழி& ‘Z%’ என9+ 

சி�கள!தி& ‘<2’ என9+ �றி-ப� 4 அைழ-பா(க#. 

சிைற�சாைலய�& நா� ேநர0யாக� க1ட 

அ7பவ!தி�ப0 இ%த! O# வ�யாபார+ ெச*E+ 

>தலாள�க# O# �0-பதி&ைல. 

அவ(க?��! தினச8 ெகா14வர-ப4+ வ 3 4� சா-பா4 

மிக� சிற-பானதாக இ2��+. 

ஒ2வைர- பா(!த உடேனேய இவ( O# >தலாள� எ�: 

�றி-ப�ட�H0ய வ�த!தி& ெகாB!த ேதா<ற!/ட�, 

ேநர!தி<ெகா2 உைடைய அண�%/ெகா14 எ%த ேநர>+ 

மி7மி7-பமாக ஒ2வ�தமான தைல�கன!/ட� 

நட%/ெகா#வா(க#. 

இவ(க?��!தா� சிைற�சாைலய�& அதிக ெச&வா�� 

காண-ப4+. 
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சிைற�காவல(க#Hட இ-ப0யான ெப1 >தலாள�க?ட� 

இண�கமாகேவ நட%/ெகா#வா(க#. ஒJெவா2வ2+ 

ஒ�றி<�+ ேம<ப ட வழ��க?ட� இ2-பா(க#. 

ஒ2 வழ�கி<காக- ப�ைணய�& ெச�ற சில மாத�கள�& 

அ4!த வழ�கி<காக உ#ேள வ%/வ�4வா(க#. 

சிைற�சாைல��#ேளE+ ேபாைத-ெபா2# வ�<பைனய�& 

ஈ4ப4+ ெப1க# பல( இ2%தன(. 

மிக9+ V பமான >ைறகைள- ப��ப<றி! தம��! 

ேதைவயான ேபாைத- ெபா2#, ெதாைலேபசி, அத<�8ய 

பாக�க# எ�பனவ<ைற� சிைற�சாைல��#ேள 

ெகா14வ%/ வ�4வா(க#. 

ஒ� நா% மாைல நா9 மண�யளவ�� நா
 உடைல' 

கBவ�'ெகா%வத)காக' <ள	'<  இட�தி)<: 

ெச
�ெகா16�7ேத
. என& தைல'< ேமலாக 

எ
னேவா பற7& வ7& எனத�கி� ெதா(ெபன 

வ�B7த&. 
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ச ெடன� ,தாக8!/�ெகா14 சீ�கிரமாக அJவ�ட!ைத 

வ� 4 நக(%/ ெச�:வ� ேட�. 

E!தகள!தி&தா� இ-ப0யான திX( தா��த&க# நட-ப/ 

வழ�க+. இெத�னவாக இ2��+ எ�ற உண(9ட� ச<: 

ெதாைலவ�& நி�: பா(!ேத�. 

ஒ2 ெபாலி!த3� ைபய�7# ெபாதி ெச*ய-ப ட ஒ2 

இறா!த& பா1 என�� >�பாக வ�B%/ கிட%த/; 

க1M0! திற-பத<�# அதைன ஒ2 ெப1 

O�கி�ெகா1ேடா0வ� டா#. 

அவ# ஒ2 >�கிய! O# வ�யாபார- 5#ள�ய�� 

உதவ�யா#. 

அ%த- பாS��#ேள பல ெப:மதியான ெபா2 க# வ%/ 

ேச(%தி2��+ எ�பைத- 58%/ெகா1ேட�. 

ஏ<கனேவ தி டமி ட >ைறய�& அ��- பா(ைவயாள(க# 

ெவள�ய�லி2%/ ெகா14வ2+ ெபா2 கைள உண9- 

ெபா2 க?ட� ேச(!/ எ4!/ மிக9+ சாம(!தியமாக! 
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தம/ உடலி� அ%தர�க- ப�திகள�& 

மைற!/�ெகா#வா(க#. 

வழ���காக ந3திம�ற!தி<�� ெச�: வ2பவ(கள�& 

இ-ப0யான ெபா2 க# ெகா14வ2வத<கான 

திறைமசாலிக# பல( இ2%தன(. 

உட< ேதாைலேய உ8!ெத4-ப/ேபால ேம<ெகா#ள-ப4+ 

உட< ப8ேசாதைனக?��+ அக-படாம& மிக9+ 

சா/8யமாக� ெகா14வ%/ ேச(!/வ�4வா(க#. 

எதி(பாராத வ�தமாக- ப�0ப4+ 

“;னாமி வர(ேபா<&” இ2%தா<ேபால இ-ப0யான ெச*தி 

கா 4! த3 ேபால� சிைற��#ேள பரவ�வ�4+. 

அ%த ேநர!தி& ஒJெவா2 ெப1கள�� க1வ�ழிக?+ 

ெவள�ேய வ�B%/வ�4மள9��- ப�/�கி� கிட��+. 

சிைற�சாைல��# அ0�க0 பா8ய ேசாதைனக# 

நட!த-ப 4� ச டவ�ேராத ெபா2 க# ைக-ப<ற-ப4+. 
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சிைறய�& அ7மதி ம:�க-ப ட ெபா2 கைள- ப/�கி 

ைவ-பத<�- ெப1க# மிகேவகமாக ஓ0! தி8வா(க#. 

அ%தேநர!தி& அைனவ2ேம ஒ<:ைமய�� 

சிகர�களாகிவ�4வா(க#. ைக!ெதாைலேபசி, O# என 

அைன!/- ெபா2 க?+ ப/�க-ப 4வ�4+. 

இ�'கிறவ"'< ஒ� பா2 இ�லாதவ"'<( பல பா2 

எ
� ெசா�லி' ேக%வ�(ப+6�'கிேற
. அ/ேபால 

எ�கைள- ேபா�றவ(க?��+ ப�ர�சைனதா�. 

இர14 மாத!/�� ஒ2 தடைவேயா அத<�+ H4தலான 

இைடெவள�கள�ேலா சிலேப2�� ஊ8லி2%/ த+ைம- 

பா(ைவய�டவ2+ உறவ�ன(க# ெகா14வ%/ த2+ 

ெபா2 கைள அ4!த>ைற அவ(க# வ2+வைர க 0� 

கா-பா<றி ைவ!/�ெகா#ள ேவ14+. 

தவறான ெபா2 க# இ2�கிறேதா  இ&ைலேயா 

அைனவர/ இட�க?+ ஒேர மாதி8தா� 

ேசாதைனய�ட-ப4+. மா, சீன� எ&லா+ கி10� கிளற-ப 4, 
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த1ண� வாள�ய�� அ0-ப�தி ெதாட�க+ த1ண�- 

ேபா!தி& M0 வைர ,ர10- பா(�க-ப4+. 

உ4-5கள�� ைதய& ம0-5கெள&லா+ தடவ-ப4+. 

,214 ப4�க9+ ேபாதாத ஒ�றைர அ0 இட!தி&, ஒ2 

தைலயண� உைற��#ேளE+, ெபாலி!தி� ைபய�"+ 

ெபா!தி- பா/கா!/ ைவ!தி2��+ ெபா2 கைள� 

கவ�=!/� ெகா 0வ�4வா(க#. 

ஒ2நா# இர9 ஏB மண� கட%/வ� 02%த/. வழ�க+ 

ேபால நா+ எம/ /ண�மண�கைள வ�8!/- 

ப4!/வ� ேடா+. 

இர9 ேநர!தி& இரகசியமாக- ேபா7��� ‘சா(�’ 

ஏ<:பவ(க?+ வ�0யவ�0ய ேபா� கைத��+ ெப1க?+ 

தவ�ர அைனவ2+ உற�க!தி<� ஆய!தமாகிவ� டன(. 

நா7+ ப4!/�ெகா14 தா� இ2%ேத�. திXெரன என/ 

கா& ச-பா!/� கா&களா& மிதி�க-ப ட/. உடன0யாக! 

/#ள�ெயB%ேத�. 



664 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

“ப7த ெபாfR” என அைழ'க(ப2  சிைற:சாைல 

ெபாலிஸா� ஆ1க8  ெப1க8மாக' ைகதிகள	
 

த$<மிட�ைத: ;)றிவைள�& நி
றன�. 

ெபா2 கைள- ப/��வத<� அவகாச+ கிைட�காத 

காரண!தா& அ4!த M�: நா�� மண� ேநர+ 

நட!த-ப ட ேசாதைனய�& G<:�கண�கான 

ெதாைலேபசிக?+ ேபாைத-ெபா2# ப�க<:க?+ 

பண>+ ைக-ப<ற-ப ட/. 

இர9 ேநர!தி& ஆ1க# ேசாதைன- பண�ய�& 

ஈ4ப4!த-ப ட/, ெப1க?�� ஆ!திர!ைத 

ஏ<ப4!திய�2%த/. 

அ4!த நா# இர9 மF14+ அேத ேநர!தி& ப8ேசாதைன 

ெச*வத<காக வ%த ெபாலிஸாைர எதி(!/- ெப1 

ைகதிக# கலக+ ெச*ய! ெதாட�கினா(க#. 

உ#ேள வ%தவ(கைள ெவள�ேய ெச&லவ�டாம& கதைவ� 

சா!திவ� 4, ைகய�& கிைட!த /+5! த0, ேபா!தி& 

எ�பனவ<றா& சரமா8யாக! தா�கினா(க#. 
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ேசாதைன ெச*வத<காக வ%தவ(களான  சிைற ேபாலிஸா( 

ெவள�ேய ஓ0-ேபாக >0யாத நிைலய�& மலசல 

Hட�க?��# 5�%/ ஒள�%/�ெகா1டா(க#. 

ச<: ேநர!தி& நிைலைம க 4-பா 4��# ெகா14 

வர-ப ட/. 

அ4!த இர14 நா க?+ ெப2+ பத<றமாகேவய�2%த/. 

ஆனா& அத�ப�� இர9 ேநர!தி& ேசாதைன ெச*வத<� 

ஆ1 ெபாலிஸா( வ2வ/ இ&ைல. 

சிைற�சாைலய�� க 4-பா4க# ேம"+ இ:�கமாக! 
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ெதாட�கின. என/ மன அB!த�க?+ சிைறவா=வ�� 

ெகா4ைமE+ அ4!த� க ட+ எ�னெவ�ப/ ெத8யாத 

நிைலைமE+ ஒ2 நைட-ப�ண+ ேபால எ�ைன மா<றிய/. 

எ&லாவ<ைறE+ வ�ட என�� மனஅைமதிைய- ெப:வ/ 

ெப8ய வ�ஷயமாக- ப ட/. ஏதாவ/ ஒ2 வ�ஷய!தி<�# 

மனைத� ெச"!/வ/தா� மன அB!த!திலி2%/ 

ெவள�ேய வ2வத<கான ஒேர வழி எ�பைத- 

58%/ெகா1ேட�. 

சிைறE#ேளய�2%த ேகாய�"��� ெச&ல! ெதாட�கிேன�. 

வ�ரத+ ப�0�க! ெதாட�கிேன�. அ-ேபா/தா� ஒ2 

உ1ைமைய ஆழமாக- 58%/ெகா1ேட�. 

சாதாரணமாகேவ பசிய�2-ப/ என�� மிக9+ க0னமான 

கா8ய+. ேபாரா ட� கால�கள�& உண9 கிைட�காத 

ச%த(-ப�கள�"+, உணவ�2%/+ உ1பத<� ேநர+ 

கிைட�காத காரண!தா"+ பசி கிட%தி2�கிேறேன தவ�ர, 

சாதாரணமாக� சி:வயதிலி2%ேத என��- பசிய�2-ப/ 

>0யாத கா8யமா�+. 
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பசி வ%தா& ப!/+ பற%/ ேபா�+ என� ,+மாவா 

ெசா&லிய�2�கிறா(க#. ெவலி�கைட� சிைறய�& நா# 

>Bவ/+ உ1ணாம& இ2-பதிேல ,க+ காண! 

ெதாட�கிேன�. 

வய�� எDய எDய பசிய��'< ேபா& மனதி
 

இ�'க$க% ;க(ப2வ& ேபால ஒ� உண�ேவ)பட� 

ெதாட$கிய&. எவ2ட7+ ேபசாம&, சா-ப�டாம&, ெவறி!த 

மன!ேதா4 ஒ2 Mைலய�& ,214ெகா#?+ேபா/ 

மன+ அளவ<ற நி+மதியைடவ/ ேபாலி2%த/. 

எ!தைனேயா நா க#, எ�7ட� அ�பாக- பழ�+ 

தா*மா(, சேகாத8க# என��8ய இட!தி& எ�ைன� 

காண� கிைட�காம& சிைறய�� வளாக+ >Bவ/+ 

ேத0யைல%த ப��ன( ேகாவ�லி� ப��5ற!தி& அ&ல/ 

தன�ைமயானெவா2 இட!தி& எ�ைன� 

க14ப�0!/#ளன(. 
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மன�த >க�கைள- பா(-ப/+ மன�த(கேளா4 ேப,வ/+ 

ெகாIசேம7+ ப�0-ப�&லாத வ�டயமாக� சிறி/ கால+ 

இ2%த/. 

இ%த ேநர!தி&தா� தமி=� ைகதிக# அதிகமாய�2%த 

29ஆவ/ ெகா 4ைவ�� மா<ற-ப ேட�. அ�ேகய�2%த 

இர14 ைகதிக# க2+5லி  அண�ய�லி2%/  தா��த"�காக 

அ7-ப-ப 02%தேபா/, 2007இ& ைக/ 

ெச*ய-ப 02%தா(க#. 

அவ(கள�& ஒ2வரான பவள+ எ�கிற ெப1 ேபாராள� 

யா=-பாண!தி& தா��த"�காக� 

ெச�:ெகா102%தேபா/ இராSவ!தின8� 

,<றிவைள-ப�& சயைன  அ2%திய நிைலய�& ைக/ 

ெச*ய-ப 02%தா(. 

அவ2�� ம2!/வ சிகி�ைசயள�!த பய�கரவாத! த4-5 

5லனா*9- ப�8வ�ன8� வ�சாரைணகள�� ப��ன( 

ந3திம�ற+ Mலமாக அவ( ெவலி�கைட�� 

அ7-ப-ப 02%தா(. 
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இ�ெனா2 கட<க2+5லி- ேபாராள�யான அ�5வதன� 

தி2ேகாணமைலய�& தா��த& நடவ0�ைக�காக நி:!தி 

ைவ�க-ப 02%தா(. 

இத�ப�� பய�கரவாத! த4-5- 5லனா*9- ப�8வ�னரா& 

ைக/ ெச*ய-ப 4, 5சா த4-5 >காமி& நைடெப<ற த3வ�ர 

வ�சாரைணகள��ப�� ெவலி�கைட� சிைற�சாைல�� 

அ7-ப�ைவ�க-ப 02%தா(. 

இ%த- ப�#ைளக?ட� நா7+ கிறிTதவ 

வழிபா4க?��+ ைபப�# வா(!ைதகைள- ப0-பத<�+ 

ெச�ேற�. உ1ைமய�& என/ மன� காய!தி<� அ%த 

இட+ ம2%/ ேபா4வதாக இ2%த/. 

ெதாைலேபசி ைவ�தி�7த ஒ� தமி@( ப�%ைளய�
 

உதவ�/ட
 என& சேகாதDய�ட  ேபசி அவ�Cல  

அ மாவ�
 ெதாட�ைப எ2�ேத
. 

ஓம%ைதய�& ைவ!/ அ+மாைவ- ப�8%/ெச�ற என�� 

எ�ன நட%த/, எ�ேக ைவ�க-ப 02%ேத� என என/ 

�4+ப!தவ(க# எவ2��+ ெத8யாத நிைலைமய�& 
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ஊடக�கள�� ெபா*- ப�ர�சார�கள�னா& அவ(க# மிக9+ 

மன+ தள(%/ேபாய�2%தா(க#. 

2009, 10ஆ+ மாத அளவ�& என/ தாயா( எ�ைன- 

பா(-பத<காக ெவலி�கைட� சிைற�� வ%தி2%தா(. 

சிைற�சாைலய�& உறவ�ன(கைள� ச%தி-ப/ மிக� 

க0னமான கா8ய+. 

மிக9+ Oர!திலி2%/ ஒ2 >Bநா# பயண+ ெச*/, 

ெகாB+ப�& வ%திற�கி எம��! ேதைவயான 

ெபா2 கைளE+ ,ம%/ெகா14 ம!தியான ேநர!தி� 

க4ைமயான ெவய�லி& கா*%தப0 ெவலி�கைட உ# 

தா(வ 3திய�& நட%/வ%/, ந31ட வ8ைசய�& கா!தி2%/ 

ெகா14 வ%த எ&லா- ெபா2 கைளE+, (சா-பா 4- 

பா(ச& உ பட) அ��ேவ: ஆண�ேவறாக- ப�*!/- 

ப�4�கி- ப8ேசாதைன ெச*தப��, உ#ேள 

அைழ�க-ப4வா(க#. 
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அ7த: சிறிய அைறய�� அைர:;வ�'<  ேமலாக ஒ� 

சிறிய வ�ர��ட gைழய?6யாதப6 இ�'கமாக 

அ6'க(ப+6�'<  க ப�வைல'�டாக�தா
 பா�'க 

?6/ . ெவள	:சேமய��லாத அ7த இ�1ட அைறய�� 

எ7த ேநர?  சன' �+டமாகேவ இ�'< . 

ஐ%/ நிமிட�க#தா� அதிகமான ேநர+. 

பா(ைவயாள(கள�� ெதாைகைய- ெபா:!/ இ%த ேநர+ 

இ�7+ �ைற�க-ப4+. 
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இ-ப0� கிைட�கிற அவகாச!தி<�# எம��! தர-ப4+ 

ெபா2 கைள மF14+ கி10� கிளறி- ப8ேசாதி!த ப��ேப 

த2வா(க#. சில ச%த(-ப�கள�& ந31ட Oர!திலி2%/ 

ெச*/ ெகா14வர-ப4+ பலகார�கைள�Hட உ#ேள 

ெகா4�க >0யாெதன! தி2-ப� அ7-ப�வ�4வா(க#. 

ஒ2வ( கைத-ப/ இ�ெனா2வ2��� ேக காத அள9 

மிக9+ இைர�சலாக இ2��+. அைதE+ மFறி உர!/� 

க!தி� கைத�க ேவ14+. க+ப� வைல�Hடாக இ21ட 

அைற��# உ<: உ<:- பா(!தா&தா� 

ெகாIசெம�றா"+ >க�கைள� காண >0E+. 

தினச8 வ 3 4� சா-பா4 எ4��+ ைகதிக?��+ இேத 

நைட>ைறதா�.  மாத!தி&, வ2ட!தி& ஒ2தடைவ 

உற9கைள� ச%தி��+ ைகதிக?��+ இேத 

நிைலைமதா�. 

எ%த உற9க?+ ச%தி�கேவ வராத நிைலய�&, ஒ2 ப�0 

வ 3 4 உண9�காக ஏ��+ மன�த மன�க# 

சிைற�சாைலய�& ஏராளமாக உ14. 
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த�ைன- பா(-பத<காக எவ2ேம வர-ேபாவதி&ைல 

எ�ப/ ெத8%தி2%/+, காைல >த& மாைல 

பா(ைவயாள( ேநர+ >0E+ வைர��+, தின>+ 

பா(ைவயாள(   ச%தி-5 இட!ைதேய ஏ�க!/ட� 

பா(!தப0ய�2��+ மன�த(கள�� எதி(பா(-5�கைள 

எ�னா& 58%/ெகா#ள >0வதி&ைல. 

ைகவ�ட(ப+ட சிைற மன	த�கள	
 க1கள	� 

ேத$கிய��'<  ஏ'க�தி
 வலி மகா ெகா2ைமயான&. 

ெவலி�கைட� சிைற�சாைலய�& தமி=, சி�கள, >Tலி+ 

இன-ெப1க?ட� ெந2�கமாக வாB+ அ7பவ+ என�� 

வ�!தியாசமான அ7பவ�கைள! த%த/. எ� சிறிய 

வயதி& ேவ: இன ம�க?ட� ேச(%/ பழ�+ 

ச%த(-ப�க# கிைட!தி2�கவ�&ைல. 

சமாதான கால!தி& ஒ2தடைவ காணாம&ேபான 

இராSவ!தின8� ெப<ேறா(க?+ உறவ�ன(க?+ 

கிள�ெநா�சி�� வ%/ வ�4தைல- 5லிகள�� ப�ரதிநிதிகைள� 

ச%தி!தி2%தன(. 
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அவ(க?ட� வ%தி2%த வயதான சி�கள! தா*மா( 

வ0!த க1ண 3( என/ மனைத உ2�கிய/. என/ 

க1ண�லி2%/+ க1ண 3( ெகா 0ய/. அத<காக நா� 

ெவ க-படவ�&ைல. 

தம/ ப�#ைளகைள- ேபா8& இழ%த தமி=! தா*மா(கள�� 

க1ண 32+ கதற&க?+ என/ நிைன9�� வ%தன. 

மன�த(க# இன+, ெமாழி, மத+, அரசிய& என ேவ:ப 4 

நி<கலா+, ஆனா& உலெக�கS+ தா*ைமய�� 

ெபா/ைமயான இய&5க# ேவ:ப4வதி&ைலேய. 

எ�ேனா4 பழகிய பல சி�கள! தா*மா(கள�� அ�ைப 

எ� வா=நா# உ#ளவைர மற%/ேபாக >0யா/. 

இ-ப0யான உற9கள�� ெந2�க!தினா&தா� சி�கள 

ெமாழிைய நா� ேபச- பழகிேன�. 

தம/ /�க�கைளE+ ச%ேதாச�கைளE+ உண(ேவா4 

பகி(%/ெகா#வா(க#. தமி= ம�கைள- ப<றி அவ(கள�ட+ 

மிக ந&ல அப�-ப�ராய�க# இ2%தன. 
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ஆனா� �லிக% சி$கள ம'கைள' ெகாைல 

ெசIபவ�க% எ
ற க��& சாதாரண ெப1கள	ைடேய 

பரவலாக இ�7த&.அவ(க# அ�5ட� பழக! 

ெதாட�கிவ� டா& எ%த ெந2�க0ய�"+ தம/ 

நல�கைளE+ பாரா/ உதவ� ெச*வத<� >� நி<பா(க#. 

மனதி)<% வMசைனகைள: ேச��& ைவ'<  ப1� 

அ7த ம'கள	ட  மிகE  <ைறவாகேவ 

இ�7த&. தம�காக� ேச(!/ைவ-பைதவ�ட 

இ�ெனா2வ8� பசி த3(-பேத அதிக 51ண�ய+ என� 

க2/+ அவ(கள�� பல ந&ல �ண�கைள அ2கிலி2%/ 

அ7பவ!தி& உண(%/ெகா#ள >0%த/. 

 

 

5ன(வா=9: என�காக எ%த� ச ட! தரண�E+ வரவ�&ைல.. 

என�காக ஒ2 ச ட! தரண�ைய ஏ<பா4 ெச*வத<காக 

என/ ஏைழ அ+மா மிக9+ க\ட- ப டா( 
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என/ வழ���காக- பதினா" நா க?�� ஒ2தடைவ 

ெகாB+5 அ?!கைடய�"#ள நிதிவா� ந3திம�ற!தி<�� 

ெகா14 ெச&ல-ப ேட�. 

என�காக ஒ2 ச ட! தரண�ைய ஏ<பா4 ெச*வத<காக 

என/ ஏைழ அ+மா மிக9+ க\ட- ப டா(. 

மன�த உ8ைம அைம-5 ஒ�றிட+ அ+மா பல தடைவ 

ெச�: ேக டேபா/+ அவ(க# எ�ன காரண!தாேலா 

என/ வழ�ைக எ4!/�ெகா#ள >0யா/ என 

ம:!/வ� டன(. 
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நா� வ�ள�கமறியலி& ைவ�க-ப 4  ஒ2 வ2டமள9+  

என�காக எ%த� ச ட! தரண�E+ ந3திம�ற!தி<� 

வரவ�&ைல. 

என/ வழ�ைக� ைகயா1ட  ந3திபதி பலதடைவக# 

எ�ன�ட+  “உ$க8'<: ச+டவாள� இ�ைலயா?” என� 

ேக டேபா/“இ�ைல“ எ�ேற பதிலள�!ேத�. 

ஒ2 பல+ ெபா2%திய இய�க!தி� ேபாராள�யாக இ2%த 

நா� சரணைட%த காரண!தா& ைகவ�ட-ப 02%ேத�. 

என�� ம 4ம&ல எ� ேபா�ற பல ஆய�ர�கண�கான 

>�னா# ேபாராள�கள�� நிைலைமE+ அ/வாக!தா� 

இ2%த/. 

என/ சேகாத8ய�� உதவ�Eட� என�காக ஒ2 ச ட! 

தரண�ைய அ+மா ஏ<பா4 ெச*தி2%தா(. அவ( மிக9+ 

மன�தாப�மான+ ெகா1ட ஒ2 ந&ல மன�த(. 

நா�க# அவ2�� எ%த- பண>+ ெகா4�காதேபா/+ 

அவ2+ அவர/ சக ச ட! தரண�யான மI,ளப!திரான 
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எ�ற சி�கள ச ட! தரண�E+ என�காக- பல தடைவ 

ந3திம�ற!தி<� வ%தி2%தா(க#. 

அவ(களா& என/ வழ�கி& ஒ2 உடன0யான மா<ற!ைத 

ஏ<ப4!த >0யா/ எ�ப/ என��! ெத8E+. 

இ2%தா"+ அவ(க# அ%த� ச%த(-ப!தி& என�ெகா2 

ந+ப��ைகைய! த2பவ(களாக இ2%தன(. எவ2ேம 

எதி(பாராதப0 என/ வழ�கி& ஒ2 அதிசயமான மா<ற+ 

ஏ<ப 02%த/. 

எ
ைன வ�சாரைண ெசIத சி.ஐ.6.ய�ன� என'<( 

�ன�வா@வள	(பத)கான ஒ(�தைல வழ$கிய��7தன�. 

சரணைட%தவ(க?��- ெபா/ ம�ன�-5 வழ�கி 

அவ(கைள� சMக!/ட� இைண%/ வாழ� ெச*E+ 

இல�ைக அரசி� தி ட+ ஆய�ர�கண�கான ேபாராள�கள�� 

உய�(கைள- பா/கா!த/ட�, ச ட!தி� இ:�க- 

ப�0ய�லி2%/+ அவ(கைள- பா/கா!த/. 
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2012.06.22 அ�: ெகாB+5  5/�கைட ந3திம�ற ந3திபதி ர\மி 

சி�க+5லி அவ(க# வ9ன�யா 5ன(வா=9 நிைலய!தி& 

ஒ2 வ2ட- 5ன(வா=9- பய�<சிகள�� ப�� எ�ைன 

வ�4தைல ெச*E+ப0யான உ!தரைவ- ப�ற-ப�!தா(. 

ந3திம�ற உ!தரவ��ேப8& ெவலி�கைட� 

சிைற�சாைலய�லி2%/ 2012.06.26 அ�: வ9ன�யா 

P%ேதா ட+ 5ன(வா=9 நிைலய!தி<� 

அ7-ப�ைவ�க-ப ேட�. 

என& வா@வ�
 திைசெதDயாத ஒ� இ�1ட க+ட  

?6E'< வ7தி�7த&. 

2012.06.26 அ�: 99ன�யா P%ேதா ட+ 5ன(வா=9 

நிைலய!தி<�� ெகா14 ெச&ல- ப ேட�. 

சிைற�சாைலக# ம<:+ 5ன(வா=9 அைம�சி� கீ= 

இல�ைக இராSவ!தினர/ ெபா:-ப�ேல 5ன(வா=9 

நிைலய+ ெசய<ப4!த- ப4வதாக அறி%தி2%ேத�. 
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மன/��# ெப2+ �ழ-பமாக இ2%த/. நா� அ�� எ-ப0 

நட!த-பட- ேபாகிேறேனா என- பய%ேத�. 

 

சிைற�சாைலய�& நா� ேபச� க<:�ெகா1ட சி�கள+ 

ஓரள9�� உதவ�ெச*E+ எ�றா"+, ேநர0யான E!த!தி& 

ஈ4ப 02%த இராSவ!தின( /ேவசமாக9+ பழிவா��+ 

வ�தமாக9+ நட%/ெகா#வா(கேளா எ�ற எ1ண+ 

இ2%/ெகா1ேடய�2%த/. 

ெவலி�கைட� சிைறயதிகா8கள�டமி2%/ எ� ெதாட(பான 

சகல ஆவண�க?+ ச8பா(�க- ப டத� ப��5 

5ன(வா=9 நி(வாக+ எ�ைன- 

ெபா:-ெப4!/�ெகா1ட/. 
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வ9ன�யா 5ன(வா=9 >காமி� இைண-பதிகா8யாக 

இ2%த இராSவ உய( அதிகா8ய�� அ"வலக!தி<�� 

H 0� ெச&ல- ப ேட�. 

5ன(வா=9 நிைலய!தி� நைட>ைறக# ப<றிய 

வ�ள�க�கைள அ%த அதிகா8 என��! ெத8ய-ப4!தினா(. 

“ந3�க# வ 3 0லி2-ப/ேபால இ�� ஏைனய 

ப�#ைளக?ட� ஒ<:ைமயாக இ2�க ேவ14+. 

இ�கி2-பவ(க?ைடய கட%த கால!ைத- ப<றி� 

கைத-ப/ இன�! ேதைவய�&லாத ஒ2 வ�டய+. 

ந3�க# ந&லவ�தமாக- 5ன(வா=9- பய�<சிகைள 

நிைற9ெச*/ சMக!/ட� கல%/ வாழ ேவ14+ 

எ�ப/ேவ எ�கள/ வ�2-ப+ என! ெத8வ�!தா(. 

நா� ஏதாவ/ ெத8வ��க வ�2+5கிேறனா என� ேக டா(. 

“இ�கி2��+ கால- ப�திய�& எ%த� க ட!தி"+ 

ஊடக�கள�& என/ ெச*தி வ2வேதா, 

ஊடகவ�யலாள(கைள� ச%தி-பேதா என�� மிக9+ 
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ச�கட�கைள உ2வா��+” எ�ற என/ க2!ைத 

ெத8வ�!ேத�. 

“உ�கள/ ச+மதமி�றி எ%த ஊடக�க?+ உ�கைள� 

ச%தி�க >0யா/” என� �றி-ப� டா(. என�� அ/ேவ 

மிக9+ நி+மதியாக இ2%த/. 

ப�ப�ஸி நி�ப� ஃப�ரா
ஸிR ஹாDச"ட
 வ
ன	ய�� 

H 4ற9� க&^8��� ெசா%தமான வளாக!தி&தா� 

5ன(வா=9 நிைலய+ இய�கிவ%த/. 
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ஒ2 ெப8ய ம1டப!தி& பதினா: ெப1ப�#ைளக# 

த�கிய�2%தன(. 

ெவலி�கைடய�� மன�த ெந2ச"��# சி�கி� கிட%த 

என�� இ%த இட!தி<� வ%த/ ெப8ய ஆ:தலாக 

இ2%த/. 

இ�7+ ச8யாக ஒ2 வ2ட!தி& நா� ெவள�ேய 

ேபாக>0E+ எ�ற உண(9ட� என/ 5ன(வா=9- 

பய�<சிகள�& ஈ4பட ஆர+ப�!ேத�. 

ஏ<கனேவ அ�கி2%த ப�#ைளக# பலவ�த�கள�"+ 

எ�7ட� அ�பாக9+ உ8ைமEட7+ பழகினா(க#. 

அவ(கள�& அதிகமானவ(க# எ�ைனவ�ட வய/ 

�ைற%தவ(க#. 

என�� அவ(க?ட� இ2-ப/ மிக9+ மகி=�சியாக 

இ2%த/. எ-ேபா/ேம எ�ைனவ�ட� சிறியவ(க?ட� 

பழ�+ேபா/ மிக9+ உ<சாகமாக உண(ேவ�. 



684 ஒ� ��வாள	
 நிழலி� - தமிழின	 
 

அ�கி2%த பல( தம�� வய/ ேபா*வ� டதாக� Hறி 

வ�ர�திEட� வ2!த-ப 4� ெகா#வா(க#. என�� 

அ-ப0யான வ2!த�க# ஒ2ேபா/+ ஏ<ப டதி&ைல. 

எ-ேபா/+ மனைத- பல-ப4!தி�ெகா#வ/+, 

5!/ண(�சிேயா4 இ2�க� க<:�ெகா#வ/+ 

இளைமைய! த�கைவ��+ எ�பேத என/ க2!தா�+. 

5ன(வா=9 >காமி& காைலய�லி2%/ மாைல வைரE+ 

இ:�கமான நாளா%த நிக=�சி நிர& இ2%த/. 

வார நா கள�& பய�<சி வ�-5க#, ேவைலக#, 

ெவ#ள��கிழைம காைலய�& ‘ஓ  ச'தி’ அைம-ப�ன8� 

தியான- பய�<சி, ஞாய�<:� கிழைம கள�& கிறிTதவ 

ஆராதைன என எம�� ஓ*%தி2�க ேநர+ கிைட-பதி&ைல. 

நா� அ�கி2%த கால- ப�திய�& ஆ: மாத கால! ைதய& 

பய�<சி வ�-5 நட!த-ப ட/. 
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M�: மாத கால கணன�- பய�<சிE+, நா�� மாத கால 

அழ��கைல பய�<சிE+, ஆ�கில சி�கள வ�-5க?+ 

நடா!த-ப டன. 

இவ<ைறவ�ட வண�க >காைம!/வ+, பா& ெபா2 க# 

உ<ப!தி, உளவள! /ைண- பய�<சி எ�பன ேபா�ற 

பய�<சி- ப டைறக?+ ேம<ெகா#ள-ப டன. 
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பல ப�#ைளக# மிக9+ வ�2-ப!/ட� இ%த- 

பய�<சிகள�& கல%/ெகா1டன(. 

ஒ2சில( ேவ1டா ெவ:-பாக� க டாய!தி� ேப8& 

கல%/ெகா1டன(. வார%ேதா:+ உறவ�ன(கைள� 

ச%தி��+ ஒB��க# ெச*ய-ப 02%தன. 

காைல ஒ�ப/ மண��� வ%/ மாைல நா�� மண�வைர 

கைத!/�ெகா102%/ வ� 4� ெச&ல >0E+. 

ெதாைலேபசிைய! தவ�ர உண9, உைடக# என! 

ேதைவயான ெபா2 கைள- ெப<:�ெகா#ள >0%த/. 

வாசலி& பதி9க# ேம<ெகா#ள-ப 4- ெபா2 க# 

அைன!/+ ப8ேசாதைன ெச*ய-ப டத� ப��ேப உ#ேள 

அ7மதி�க-ப ட/. என/ தாயா( மாத!தி& இர14 

தடைவ எ�ைன வ%/ பா(-பைத வழைமயா�கி இ2%தா(. 

என��- 5ன(வா=வள��க-பட உ#ளதாக� ெச*திக# 

ெவள�யான/ேம பல தர-ப ட வ�ம(சன�க# எழ! 

ெதாட�கின. 
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சரணைட%த கால- ப�திய�� ெதாட�க!தி& 

வ�ம(சன�கைள� க14 நா� மனேவதைன- ப ட/ேபால 

இ-ேபா/ ேவதைன-படவ�&ைல. 

அ%த வ�ம(சன+ எ�கி2%/ வ2கிற/, எ�ன 

அ0-பைடய�& வ�ம(சி�க-ப4கிற/ எ�பைத� ெகா14 

மன�த மன�கைள எைடேபாட� க<:� ெகா1ேட�. 

ராஜ பறைவ என� �றி-ப�ட-ப4+ கBைக- ப<றி- 

ைபப�ள�& �றி-ப�ட-ப 02��+ வ�டய�க# என/ மனைத 

மிக9+ வ"-ப4!திய/ எ�: ெசா&லலா+. 

கா<: எதிராக வ 3,+ேபா/+ பற�க�H0ய வ&லைமைய 

அத� சிற�க# ெப<றி2%தன. த�ைன >Bவ/மாக- 

5/-ப�!/� ெகா14 5/- பல!/ட� எB+ப�- பற��+ 

கBைக- ேபால நா7+ எ�ைன- பல-ப4!தி�ெகா#ள 

ேவ14+ எ�பதி& உ:திெபற! ெதாட�கிேன�. 

5ன(வா=9 >காமி& நா� எதி(பா(!தைதவ�ட 

இராSவ!தின2+ ெப1கள�� ப�தி��- ெபா:-பாக 
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இ2%த ேமஜ( தர அதிகா8 உ பட பல2+ க1ண�யமான 

அS�>ைறகைள� ைகயா1டன(. 

ெப1 அதிகா8யான ேக-ட� ஜயான� ேஹர! அ�கி2%த 

ப�#ைளக?ட� ஒ2 தா* ேபால- பழகினா( எ�பைத 

மற�க >0யா/. அேதேவைள 5ன(வா=9 

நைட>ைறகைள இ:�கமாக� கைடப�0-பதி& மிக9+ 

க10-பாக9+ இ2%தா(. 

அவ( ஒ2 ஆசி8யராக இ2%/ ப��ன( இராSவ!தி& 

இைண%/ பண�யா<றிய�2%ததா& அ%த ஆசி8ய� 

�ண!ைத அவ8ட+ காண�H0யதாக இ2%த/. 

அவ( எ&ேலா8ட>+ பழ�வைத- ேபாலேவ எ�7ட7+ 

மிக9+ ந பாக- பழகினா(. த��மிட�கள�& த!தம/ 

ெபா2 கைள ஒB�கான >ைறய�& அ4�கி 

ைவ!/�ெகா#ள ேவ14+ என வ<5:!/வா(. 

ஓ82 ப�#ைளக# அ-ப0ய&லா/ அ��மி��மாக- 

ெபா2 கைள வ 3சிெயறி%தி2-பைத� க1டா& அ%த- 
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ெபா2 கைள ேம"+ O�கிெயறி%/வ�4வ/ அவர/ 

வழ�க+. 

ஒ2நா# வாசலி& ெச2-5க# ேந(!தியாக அ4�கி 

ைவ�க-ப 02�கவ�&ைல எ�பத<காக அவ<ைற! O�கி! 

Oர!தி& எறி%/வ� 4- ேபா*வ� டாரா+. 

இ%த� ச+பவ+ நா� அ��- ேபாவத<� >த& 

நட%தி2%த/. இதனா& அ�கி2%த ப�#ைளக# அவ( 

Oர!தி& வ2+ேபாேத‘,னாமி வ2கி/’ என� H:வா(க#. 

ஒ2நா# இர9 எம/ த��மிட!தி& ப�க!திலி2%த சில 

ப�#ைளக# வ டமாக அம(%/ இர9 உணைவ� சா-ப� 4� 

ெகா102%ேதா+. 

திXெரன! திற%தி2%த ஜ�ன^டாக ஒ2 �ர& ஒலி!த/. 

“ப�#ைளக# ,னாமி வ2கி/ ஆ . . .” அ%த உ�ச8-5 

வ�!தியாசமானதாக இ2�கேவ உ<: அவதான�!/வ� 4 

அைனவ2+ சி8�க! ெதாட�கினா(க#. 
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த�ைன!தாேன ,னாமி என� Hறி அைனவைரE+ சி8�க- 

ப1ண�ய�2%தா(. ஏைனய ெப1 இராSவ!தின2+ 

ெந2�கிய ந1ப�கைள- ேபால- பழகினா(க#. 

வ 3, க!திகைள- பாவ�!/- 5&" ெவ 4த& உ பட எ%த 

ேவைலகைளE+ 5ன(வா=9 ெப<:வ%த ெப1 

ப�#ைளக?ட� ேச(%/ ெப1 இராSவ!தின2+ 

ேம<ெகா1டன(. 

உ1ைமய�& 5ன(வா=9 ெசய<றி ட!தி<கைமய 

இராSவ!தின2��! ெதாட(பாட& ம<:+ உளவ�ய& 

பய�<சிக# சிற%த >ைறய�& வழ�க-ப 02%தைத- 

58%/ெகா#ள >0%த/. 

 

 

வEன	யா �ன�வா@E நிைலய�தி� நைடெப)ற 

ேதாழி ப�Dயாவ�
 தி�மண�தி� கல7&ெகா1ட 

தமிழின	!! 
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ஆ1க?�கான 5ன(வா=9- பய�<சி நிைலய�க# 

வ9ன�யாவ�"+ ெவலி�க%ைதய�"+ 

அைம�க-ப 02%த/. 5ன(வா=9 ெப:பவ(கள�� ெதாைக 

�ைற%/ெச�ற காரண! தா& வ9ன�யா P%ேதா ட+ 

5ன(வா=9 நிைலய!தி<� ஆ1க?+ 

மா<ற-ப 02%தன(. 

ஒ2 �றி�க-ப ட ெதாைக�� அதிகமானவ(க# 

5ன(வா=9 கால!ைத நிைற9ெச*E+ேபா/ அவ(கைள- 

ெப<ேறா8ட+ ைகயள���+ நிக=9 ெப8ய ைவபவமாக 

>�ென4�க-ப4வ/ வழ�க+. 
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நான�2%த கால-ப�திய�& இ-ப0யான இர14 ‘வ�2வ�(� 

ைவபவ$க%’ இட+ெப<றன. ஒJெவா2 நிக=வ�"+ 

G<:��+ அதிகமான >�னா# ேபாராள�க# 

�4+ப!தவ(கள�ட+ ஒ-பைட�க- ப டன(. 

2013 தமி=� சி�கள சி!திைர- 5!தா1ைட >�ன� 4 

வ9ன�யா நகரசைப ம1டப!தி& வ�ைளயா 4- 

ேபா 0க?+ கைல நிக=9க?+ இட+ெப<றன. 

இ%த நிக=9��� சிைற� சாைலக# ம<:+ 5ன(வா=9 

ம:சீரைம-5 அைம�ச2+ அவ2ைடய ஏ<பா 0& காலி, 

மா!தைற ப�திகைள� ேச(%த பலகைல�கழக 

மாணவ(க?+ சில அரசிய& ப�ர>க(க?+ 

கல%/ெகா102%தன(. 

அவ(க# ‘இ��- பய�<சிெப:+ தமிழின�Eட� கைத�க 

ேவ14+, அவைர எ�க?�� இன�கா ட >0Eமா’ என 

எ�ன�டேம வ%/ ேக டன(. 
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எ�ன2கி& நி�ற ஒ2 ப�#ைள ‘இவாதா
 

தமிழின	ய'கா‘ என எ%தவ�தமான ேயாசைனE+ 

இ&லாம& இய&பாக� Hறிவ� டா(. 

எ�ைன� ,<றிவைள!/�ெகா1ட மாணவ(க# ஒ�றி<� 

ேம<ப ட ேக#வ�களா& எ�ைன! /ைள!ெத4�க! 

ெதாட�கினா(க#. எ�ன ெச*வ/ என- 58யாத நிைலய�& 

த4மாறி�ெகா102%ேத�. 
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இதைன அவதான�!தவ(களாக எம��- ெபா:-பாக இ2%த 

ஆ1 ெப1 இராSவ அதிகா8க# உடன0யாக அ%த 

இட!தி<� வ%/வ� டன(. 

தைலவைர- ப<றிE+ இய�க!தி� கட%த கால� ெசய< 

பா4க# ப<றிE+ பல ேக#வ�கைள அவ(க# 

அ4�கி�ெகா1 02%தா(க#. H ட!தி� ந4வ�ேல நா� 

ெமௗனமாக நி�: ெகா102%ேத�. 

என/ இ�க டான நிைலைமைய- 58%/ெகா1ட 

இராSவ அதிகா8க# “இவ� இ(ேபா& �ன�வா@E 

பய�)சி எ2�&'ெகா16�'கிறா�. 

அதைன- ப<றிய ேக#வ�கைள இ%த- ப�#ைளய�ட+ ந3�க# 

தாராளமாக� ேக க >0E+. இவ2ைடய கட%த 

கால!ைத- ப<றிய ேக#வ�கைள� ேக 4 அவ2ைடய 

மனைத� �ழ-5வத<� அ7மதி�க >0யா/” என� 

Hறிய9ட� ேக#வ�க# ேக ப/ நி�:ேபான/. 

“எ�க?�� இவ2ைடய கட%த கால!ைத- ப<றி 

அறி%/ெகா#வ/தா� இ�ரT டான/” என� Hறினா(க#. 
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“அத<காக 5ன(வா=9 ெப:பவ(க?��� கட%த கால 

நிைன9கைள மF �+ப0யான ேக#வ�கைள� ேக 4! 

ெதா%தர9ப4!த >0யா/” என� Hறினா(க# அ%த 

இராSவ அதிகா8க#. 

“ேந<:வைரய�"+ ேபா(�கள!தி& E!த+ ெச*தவ(க# 

இ�: நிைறய மா<ற�க?ட� சி%தி� கிறா(க#. நா+தா� 

இ�7+ பைழய வ�டய�கைள- ப<றிேய 

ேபசி�ெகா102�கிேறா+” என அவ(க# Hறியைத நா� 

ெமௗனமாக ேக 4�ெகா102%ேத�. 
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இ7த 

தி�மண ைவபவ�தி� சிைற:சாைலக% ம�சரீைம(� 

அைம:ச� ச7திரசிறி கஜதHர கல7&'ெகா1டன�. 

2012.10.23 வ9ன�யா 5ன(வா=9 நிைலய!தி& ஒ2 தி2மண 

ைவபவ+ நடா!த-ப ட/. 
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5ன(வா=9 நிைலய!தி& பய�<சி ெப<: வ%த ப�8யா 

எ�கிற ப�#ைள��+ 5ன(வா=9 பய�<சி >0!/ 

ெவள�ேயறிய மதி எ�கிற இைளஞ7��+ இ%த! 

தி2மண+ நடா!த-ப ட/. 

தாய�&லாத நிைலைமய�& �ழ%ைத- ப2வ!திேலேய 

தக-பனா& 5ற�கண��க-ப ட ெப1ப�#ைளயான ப�8யா 

உறவ�ன(கள�� பராம8-ப�& வள(%/ வ%தவ(. 

ப��5 இவ( இய�க!தி& இைண%/ ெசய<ப டா(. 

இதய!தி& அவ2�கி2%த ேநா* காரணமாக 

இய�க!திலி2%/ வ�லகி ஒ2 பண�யாளராக இய�க!தி� 

உண9 தயா8-5! ெதாழிலக!தி& பண�58%/ வ%தா(. 

2009��-ப�� இராSெவ!திட+ சரணைட%/ 5சா த4-5 

>காமி& வ�சாரைண�காக! த4!/ைவ�க-ப 02%/, 

நிதிம�ற உ!தரவ��ப0 5ன(வா=9 நிைலய!தி<� 

அ7-ப-ப டா(. 
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இவர/ வ�4தைல� கால+ ெந2�கி வ%/ெகா102%த 

நிைலய�& இவைர யா8ட+ ஒ-பைட-ப/ எ�ற �ழ-ப+ 

ஏ<ப ட/. 

ஒ2வ( 5ன(வா=9- பய�<சிைய நிைற9 ெச*தப�� 

அவைர- ெப<ேறா( அ&ல/ ெந2�கிய 

உ8!/ைடயவ(கள�டேம ஒ-பைட-ப/ வழ�கமான/. 

>�னா# 5லிக# 5ன(வா=9- பய�<சி >0!/ 

ெவள�ேயறியத� ப��5 ச ட!தி<� மாறான ெசய&கள�& 

ஈ4ப4வா(கேளயானா& அவ(கைள- ெபா:-ெப4!தவ( 

கேள வைக ெசா&ல ேவ10யவ(களாக இ2%தன(. 

ப�8யா காதலி!தி2%த மதி எ�ற இைளஞன�� தாயா( 

மன>வ%/ இவைர! தன/ ெபா:-ப�& எ4-பத<� 

>�வ%த ேபா/+, அவ(க?��! தி2மண+ ஆகிய�2�காத 

காரண!தா&, ச ட-ப0 அ/ >0யாம& ேபான/. 

ஆகேவ அவ(க?�கான தி2மண!ைத- 5ன(வா=9 

நிைலய!தி� ஏ<பா 0& நட!/வத<�! த3(மான�!தன(. 
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ப�8யா எ�ைனவ�ட வய/ �ைறவானவராக இ2%தா"+ 

என�� மிக9+ ெந2�கமான ேதாழியாக இ2%தா(. 

அவைர! தி2மண+ ெச*த மதி மிக9+ ந<ப15கைள� 

ெகா1ட ஒ2 இைளஞ�. ேபாரா ட!தி& தன/ 

காெலா�ைற இழ%தி2%தா(. 

அவ( ப�8யாைவ மிக9+ ேநசி!தா(. அவர/ 

�4+ப!தவ(க?+ ப�8யா9�� உதவ� ெச*ய ேவ14+ 

எ�பதி& மி�%த வ�2-ப!ேதா4 இ2%தன(. 

இ%த! தி2மண நிக=9 5ன(வா=9 நிைலய!தி& 

நைடெப<ற காரண!தா& 5ன(வா=9 ெப<:வ%த ெப1க# 

அைனவ2+ கல%/ெகா1ட நிக=வாக அைம%தி2%த/. 
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ப�DயாE'< நா
 மண(ெப1 ேதாழியாக நி
றதாக( 

பட�ேதா2 ெசIதிக% வ7ததாக அறி7ேத
. உ1ைமய�� 

மணமகன	
 த$ைகேய மண(ெப1 ேதாழியாக 

இ�7தா�. 

அ%த� ெச*தி என��� சி8-ைப வரவைழ!தி2%த/. 

2013.04.25,26,27 திகதிகள�& சிைற�சாைலக# ம<:+ 

5ன(வா=9 ம:சீரைம-5 அைம�சினா& “சமாதான�தி
 

ந1ப�க%“எ�ற ெதான�-ெபா2ள�& ,<றலா 

நிக=�சிெயா�: 5ன(வா=9 ெப<: வ2பவ(க?�காக 

ஏ<பா4 ெச*ய- ப 02%த/. 
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இ2பதி<�+ ேம<ப ட ேப2%/கள�& ெதாடரண�யாக 

அ%த- பயண+ ஆர+பமான/. 

>த�>தலாக� ெகாB+5 பாரா?ம�ற க டட+ 

பா(ைவய�ட-ப ட/. 

அ�� வ2ைக த%தி2%த அைம�ச( ச%திரசிறி “தமிழின�! 

ந3�க# ஒ2 பாரா?ம�ற உ:-ப�னராக இ%த இட!தி<� 

வரேவ14+” என� Hறினா(. 

நா� சி8!/�ெகா1ேட என/ வ8ைசய�& நக(%/ 

ெகா102%ேத�. நா� 5ன(வா=9 ெப<:வ%த கால- 

ப�திய�& எ�ைன� ச%தி��+ ச%த(-ப�கள�ெள&லா+ 

“ந3�க# அரசிய"�� வரேவ14+, தமிழின�” எ�ற தன/ 

க2!ைத அைம�ச( ச%திரசிறி 

வலிE:!தி�ெகா1ேடய�2%தா(. 

அவ( இட/சா8� க சிைய� ேச(%தவ(. 5ன(வா=9 

ெப<:வ%த >�னா# ேபாராள�க?ட� மிக9+ 

அ�ன�ேயா�யமாக- பழ�வா(. 
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வ9ன�யா நகரசைப ம1டப!தி& நட%த ஒ2 

நிக=�சிய��ேபா/+ ேஜ.வ�.ப�. இய�க!தின( பல( ஆEத 

வழி>ைறகைள வ� 4 ஜனநாயக அரசிய"��! 

தி2+ப�யைத எ�ன�ட+ , 0� கா 0ய�2%தா(. 

நா� ச+மதி!தி2%தா& அவ(க?ைடய இட/சா8� 

க சிய�& எ�னா& இைண%/ ெசய<ப 02�க >0E+. 

ஆனா& அ%த� ச%த(-ப!தி& 

என�� அ!தைகய அரசிய& ஈ4பா4 இ2�கவ�&ைல. 

எம�கான ,<:லா நிக=�சிய�& >த&நா# காைல 

பாரா?ம�ற+ பா(ைவய�ட-ப ட/ட� மாைலய�& 

ெகாB+5 ச!தியபாபா ம1டப!தி& வ�ேசடமாக ஏ<பா4 

ெச*ய-ப 02%த பஜைன நிக=வ�& அைனவ2+ 

கல%/ெகா#வத<காக ஏ<பா4க# ெச*ய-ப 02%தன. 

மிக9+ ,ைவயான ைசவ உண9+ சில அ�பள�-5- 

ெபா2 க?+ வழ�க-ப 02%தன. 
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அ�றிர9 பனாெகாைட இராSவ >கா>�� அ1ைமய�& 

அைம%தி2��+ 5!த வ�காைரய�� பயண�க# வ�4திய�& 

ஆ1க# ஒ25ற>+ ெப1க# ேவெறா2 5ற>மாக! த�க 

ைவ�க-ப ேடா+. 

எ�க?ட� ெப1 இராSவ!தின2+ ெப1 இராSவ 

அதிகா8க?+ த�கிய�2%தா(க#. 

ம:நா# காைலய�& 5திதாக அைம�க-ப ட ெந4Iசாைல 

ஊடாக� காலி மாநகரசைபைய� ெச�றைட%ேதா+. 

ெப1க# �ைறவான ெதாைகய�னராக இ2%த காரண!தா& 

‘ஏ’ எB!/- ெபாறி�க-ப ட >தலாவ/ ேப2%/ எம�� 

ஒ/�க-ப 02%த/. 

காலி மாநகரசைபய�னரா& ‘>�னா# ேபாராள�கைள� 

சMக!தி<� உ#வா��வ/’ எ�ற அ0-பைடய�& ஒ2 

வரேவ<5 நிக=ைவ நடா!தினா(க#. 
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அத�ப��5 காலி ேகா ைடைய- பா(ைவய�4வத<� 

அைழ!/� ெச&ல-ப ேடா+. 2009��-ப�� 

>த�>ைறயாக� கடைலE+ அைலகைளE+ பா(!ேத�. 

>&ைல!த39� கட"+ நிைனவழியா- பல >க�க?+ 

ெநIசிேல ஊ(வல+ ேபாக! ெதாட�கிய/. 

அதைன! ெதாட(%/ ‘ெதண�யாய’ ப�ரேதச!தி<�� 

H 0�ெச&ல-ப ேடா+. அ/ ேதய�ைல, இர-ப( ேபா�ற 

ேதா ட�கைள�ெகா1ட அழகான ஒ2 மைல-ப�ரேதசமாக 

இ2%த/. 
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5ன(வா=9 >காமி& இ2%தேபா/ (2013) காலி நக2��! 

தமிழின� அைழ!/� ச 

ப�ைச- பேசெல�ற அத� �ள�(ைமைய! தா�கியப0 

இதமாக வ20�ெச&"+ மைல�கா<:+, சலசல!/ ஓ0� 
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ெகா102��+ க?க�ைகE+ எ%த மன� காய�கைளE+ 

ஆ<றவ&ல இய<ைகய�� ஔடத�க# எ�பைத யா2+ 

ம:�க >0யா/. 

அ�ேகய�2%த ஒ2 சி�கள கிராம!தி& ம�கள�� வரேவ<5 

நிக=9 நட!த-ப ட/. வய/ >தி(%த அ�ைனய(க# 

சி�கள- ப1பா 0�ப0 ெவ<றிைலையE+ �ழ%ைதக# 

மல(� ெச14கைளE+ த%/ வரேவ<றன(. 

உ1ைமயாகேவ அ%த நிக=9 அரசிய& ேநா�க�க?ட� 

ஏ<பா4 ெச*ய-ப 02%தா"+, எ+ைம� ,<றி"+ 

நி�றப0 5�னைகEட� அரவைண!/ வரேவ<ற அ%த 

ம�கள�ன/+ எ�கள�ன/+ மன�கள�& ஏ<ப 02%த 

ெநகி=�சிE+, இைமேயார�கள�&  கசி%த ந3(! /ள�க?+ 

திைரய� 4 மைற�க >0யாத மன�த மன�கள�� 

உ1ைமயான உண(9 ெவள�-பா4க# எ�ேற ெசா&ல 

ேவ14+. 

G<றா14 கால அரசிய& பைகைமகைள இ-ப0யான 

ஓ8ர14 உறவாட&களா& சீ(-ப4!திவ�ட >0யா/தா�. 
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ஆனா"+ இன+, ெமாழி, மத+ கட%/ மன�த உண(9கள�� 

ேநச�க# பகி(%/ெகா#ள-பட ேவ14+. 

அ-ப0-ப ட ஒ2 வ�8%த மன- ப��வ+ மன�த(க?�� 

ஏ<ப 4வ� டா& உலக+ அைமதிE+ சமாதான>+ 

நிைற%த ெசா(�கமாகிவ�4+. 

ஆனா"+ எ�ன ெச*வ/? உலக!தி� ஆEத >தலாள�க# 

ெவ#ைள- 5றா�கைள- பற�கவ�4+ேபா/ சமாதான>+ 

ேச(%ேத பற%/ காணாம& ேபா*வ�4கிற/. 

அ%த� ,<:லாவ�� >Bைமயான நிக=�சி நிரலி"+ 

என/ மனதி& நிைற%/ேபான/ அ%த� கிராம!/ ம�கள�� 

அ�5 ம 4ேம. 

அ�: ெதாட(%த இ%/, ெபௗ!த, கிறிTதவ மத வழிபா 4 

நிக=9க#, இர9 கைல நிக=9க# எ&லாவ<ைறE+ 

>0!/�ெகா14 அ�றிர9 ெதண�யாய தமி=- 

பாடசாைலய�& த�கிேனா+. 
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அ�� அதிகமான தமி= ம�க?+ வா=%/வ%தா(க#. 

அவ(க# எ�கேளா4 மிக9+ அ�ேபா4 பழகினா(க#. 

ம:நா# அ%த- பாடசாைல ைமதான!தி& 5ன(வா=9 

ெப<:வ2பவ(கள�� கிறி�ெக  ம<:+ கர-ப%தா ட 

வ�ைளயா 4 அண�க?��+ அ%த- பாடசாைல 

மாணவ(கள�ன/+, அ%த- ப�ரேதச இைளஞ(கள� ன/+ 

வ�ைளயா 4 அண�க?��+ ேபா 0 நிக=9க# 

இட+ெப<றன. 

அத� ப��ன( கதி(காம+ 94 ேநா�கிய பயண+ 

ஆர+பமான/. 

இர9 ெப8ய கதி(காம!ைதE+ அ�கி2��+ ெபௗ!த 

ஆலய!ைதE+ த8சி!ேதா+. அ�றிர9 கதி(காம+ 

பயண�க# வ�4திய�& த�கிய�2%/வ� 4 ம:நா# காைல 

ெச&ல�கதி(காம+ 95 H 0� ெச&ல-ப ேடா+. 
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என/ சிறிய வயதி& அ+ம+மா9ட� கதி(காம!தி& 

,<றி! தி8%த நிைன9க?+, மாண��க க�ைக 96 ய�� 

ந3ராட"+ ம�கலான நிைன9களாக� ,ழ�றன. 

அத� ப��5 ம!தலய�& 5திதாக நி(மாண��க-ப 02%த, 

மகி%த ராஜபr வ�மான நிைலய!தி<�� 

H 0�ெச&ல-ப ேடா+. 

இ%த� ,<:லாவ�& 5ன(வா=9 ஆைணயாள( த(ஷன 

ெஹ 0யாரா*�சிE+ அைம�ச( ச%திரசிறிE+ 

>Bைமயாக� கல%/ ெகா102%தா(. 

 

 

தமிழின	ய�
 தி�மண?  மரண?  
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நா� சிைறய�"+ 5ன(வா=வ�"+ இ2%த கால- 

ப�திகள�& என/ த�ைக �4+ப>+ என�� ெந2�கமான 

சில அ�5#ள�க?+ என/ தாயா2�� அJவ-ேபா/ சில 

ெபா2ளாதார உதவ�க# ெச*தி2%தைத மற�க >0யா/. 

வ9ன�யா த4-5 >காமிலி2%/ மF14+ பர%த7��� 

ெச�ற என/ தாயா( �ைற%த ெசலவ�& ஒ2 த<காலிக 

இ2-ப�ட!ைத ஏ<ப4!தி வசி�க! ெதாட�கினா(. 

என/ சேகாதர சேகாத8க# தி2மணமாகி, �4+ப�க?ட� 

வா=%/வ2+ நிைலய�& நா7+ ஒ2 தி2மண+ 
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ெச*/ெகா#ள ேவ14ெமன என/ தாயா( வ<5:!த! 

ெதாட�கினா(. 

என/ கட%தகால வா=வ�& தி2மண!தி<� அதிக அள9 

>�கிய!/வ+ ெகா4!/ நா� சி%தி!த/ கிைடயா/. 

அத<காக! தி2மணேம ெச*/ெகா#ள�Hடா/ எ�ற 

ைவரா�கிய>+ இ2�கவ�&ைல. எ�ைனE+ என/ 

கட%தகால!ைதE+ ஆழமாக- 58%/ெகா#ள�H0ய ஒ2 

ஆ1 /ைண அைம%தா& தி2மண+ ெச*/ெகா#வதி& 

என�� எ%தவ�தமான ஆ ேசப�க?+ இ2�கவ�&ைல. 

ெஜ(மன�ய�லி2��+ என/ ந1ப�ெயா2வ2+ த�ைகE+ 

என�காக மா-ப�#ைள ேதட! ெதாட�கிய�2%தா(க#. இ%த� 

ச%த(-ப!தி& நா� மிக9+ �ழ-பமைட%தி2%ேத�. 

தமி=� சMக+ ஒ2 ெப1ைண� சிறிய வயதிலி2%ேத 

தி2மண!தி<� ஏ<றவைகய�&தா� வள(!ெத4-ப/ 

வழ�கமான/. 
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எத<ெக4! தா"+ “ந3 ஒ2 ெபா+ப�ைள-ப�#ைள, 

இ-ப0!தா� இ2�க ேவS+” எ�கிற திண�-5க# என/ 

�4+ப!தவ(களா& எ�மF/ ேம<ெகா#ள-படவ�&ைல. 

மாறாக நிைற%த அ�5+ ,த%திர>மாக 

வள(�க-ப 02%ேத�. நா 4�கான வ�4தைலைய- 

ெப<ெற4�க ேவ14+ எ�ற இல சிய!/ட� 

ேபாரா ட!தி& இைண%/ெகா1ேடேன தவ�ர என/ 

,த%திர!ைத! தவறாக- பய�ப4!தி- ெப8யவ(கைள 

எ�:ேம மன+ேநாக- ப1ண�ய/ கிைடயா/. 

இய�க!தி& இ2%த கால!தி& ஆய�ர�கண�கான 

ஆ1க?ட� பழ�+ ச%த(-ப�க# அைம%தி2%தன. 

என��! தர-ப 02%த கடைமக?�� அ-பா& 

ேதைவய<ற உண(�சிக# எ�ைன ஆ ெகா#ளாதவ1ண+ 

என�� நாேன சில வைரயைறகைள ஏ<ப4!திய�2%ேத�. 
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எ�7ைடய 

சீ2ைட! ேதா<ற!ைத- பா(!த பல( எ�ைன அக�கார+ 

ெகா1ட, திமி( ப�0!த ெப1ணாக� க2தி வ�ம(சி!த/+ 

உ14. 

“இ&க% பதவ�( ெபா�(� ஆைசய�ல கலியாண  

க+டாம� இ�'<&க%”, “இ&கைள பா�தா� ஆ�  

கலியாண  க+2வா$கேள” என எம/ ேதாழிகள�டேம 

எ+ைம- ப<றி� Hறியவ(க?+ இ2%தன(. 

ேவ: சில( இரகசியமாக- 5!திமதி 

ெசா&"வா(க#. “ெபா6ய$கைள ஓவ�ேட' ப1ண� 
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ேமா+டா� ைச'கி% ஓ+2ற& சDய��ைல”, “இ-ப�0 

ேமைடய�ல ஏறி நி14 ைகைய ஆ 0ஆ 0- ேப,ற/ 

ச8ய�&ைல.” என�� ம 4ம&ல எ�ைன- ேபா�ற பல 

ெப1 ேபாராள�க?��+ இ-ப0யான அ7பவ�க# 

நி�சயமாக உ14. 

இய�க!தி� ேவைல� ,ைமக?�� ம!திய�& காேதா4 

வ2+ வா(!ைதகைள� கா<ேறா4 வ� 4வ� 4- 

ேபா*�ெகா1ேடய�2%ேதா+. 

தி�மண�தி
ேபா& 

கணவ� ெஜய'<மர"ட
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இ-ேபா/ சMக வா=வ�& என/ எதி(பா(-5க?�ேக<ற 

ஒ2 /ைண அைமE+ என நா� ெப2!த 

எதி(பா(-5க?ட� இ2�கவ�&ைல. 

நி(-ப%த!தி<காக மைனவ� எ�ற பா!திர!ைத 

ஏ<:�ெகா14, வ 34வாச& ெப2�கி, வ�தவ�தமாக� 

சைம!/, /ண�மண�க# /ைவ!/, ேகாவ�"��- ேபா* 

வ�ரத+ ப�0!/, ஒ2 ெபா+ைமயாக எ�னா& வாழ 

>0Eமா என! ெத8யவ�&ைல. 

அத<காக வா=வ�� பாதியாக� க2/+ கணவ7ட� 

எ4!தத<ெக&லா+ ஈேகா ேபா 0 ேபா 4 எIசிய�2�கிற 

என/ மனநி+மதிைய இழ%/ேபாகிற ச�திE+ எ�ன�ட+ 

கிைடயா/. 

சீதன+ ெகா4!/ ஒ2 கணவைன வா�கி�ெகா#?+ 

அள9�� என/ �4+ப!தி& வசதிய�&ைல. 

ஆழமான 58%/ண(9 ெகா1ட ஒ2 ந 5#ள!/ட� 

அளவ<ற அ�ைப- பகி(%/ெகா14, இ:திவைர ேச(%/ 
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வாழ >0%தா& அ/ேவ ெப2!த நி+மதி என� 

க2திேன�. 

என/ 5ன(வா=9- பய�<சிக# நிைறவைடE+ கால+ 

ெந2�கி�ெகா102%த/. எ&ேலாைரE+ ேபாலேவ நா7+ 

வ�4ைலைய எ1ண� மகி=�சிEட7+ சMக வா=9 

ப<றிய பய!/ட7+ நா கைள எ1ண��ெகா102%ேத�. 

2013ஆ+ ஆ14 ஜனவ8 இ2ப!தியாறா+ திகதி என/ 

கணவரான தி2. ெஜய��மர� எ�7ட� >த�>தலாக! 

ெதாைலேபசிய�& ேபச! ெதாட�கினா(. 

உ1ைமய�& அ�: அவ( எ�7ட� ேப,வா( எ�: நா� 

எதி(பா(!தி2�கவ�&ைல. நா�க# ெதாட(%/ ேபசிேனா+. 

க0த�க# எBதி�ெகா1ேடா+. 

ஒள�9 மைறவ�&லாத அவ2ைடய இய&பான, எள�ைமயான 

�ண>+, என/ கட%த கால+ ப<றிய/+, எதி(கால+ 

ப<றிய/மான அவ8� 58த&க?+ நா� அவைர ஆழமாக 

ேநசி�க� காரணமான/. 
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தி2. 

ெஜய��மர7ட� நா� பழக! ெதாட�கிய/+ என/ 

தன�-ப ட உண(9கள�& காத&, �4+ப வா=9 எ�பன 

ப<றிய பல 58த&க# ஏ<ப டன. 

2013.06.26ஆ+ திகதி வ9ன�யா 5ன(வா=9 நிைலய!தி� 

ெபா:-பதிகா8 ேமஜ( நாம& அவ(க# எ�ைன என/ 

தாயா8ட+ ஒ-பைட!தா(. ந31ட வ2ட�க?��- ப��5 

சMக!தி& ,த%திரமாக வ�ட-ப 02%ேத�. 

ஆனா& அ%த� ,த%திர!ைத எ�னா& அ7பவ��க 

>0யவ�&ைல. 2013இ& நட%த வட மாகாணசைப! 

ேத(தலி& ப�ெக4-பத<காகேவ நா� வ�4தைல 

ெச*ய-ப டதாக ஊடக�க# ெச*திக# ெவள�ய� டன. 
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சிறி/கால+ எ%த ேவைல- ப?9+ மனைத அB!தாம& 

அைமதியாக ஒ/�கிய�2�க ேவ14+ ேபா& இ2%த/. 

எ�னா& என/ ந1ப(க?��+ ேநச உ#ள�க?��+ 

எJவ�தமான இைடIச&கேளா பா/கா-5 அ�,:!த&கேளா 

ஏ<ப4வைத நா� வ�2+பவ�&ைல. 

2013.09.28ஆ+ திகதி என/ பதி9! தி2மண+ மிக9+ 

எள�ைமயாக� ெசா<ப எ1ண��ைகயான உற9க?ட� 

இன�ேத நட%ேதறிய/. 

நா� எதி(பா(!தைத வ�ட9+ என�� ஆ!மா(!தமான 

அ�பான /ைணயாக அைம%த என/ கணவ( 

பலவழிகள�"+ என��- ப�கபலமாக இ2%தா(. 

எ�ைன� க 0-ேபா 02%த �<ற9ண(�சிகள�லி2%/ 

ெவள�ேய வர9+, ,<றிய�2��+ உலக!ைத� சவாேலா4 

எதி(ெகா#?+ /ண��சைலE+ என/ வா=�ைகய�& 

மF14+ வர�ெச*தா(. 

***************************** 


