
 

அன்புள்ள செல்வி செயலலிதா அவர்களுக்கு,  

வணக்கம். உங்களுக்குக் கடிதம் எழுதுவதற்குக் சகாஞ்ெம் பயமாகத்தான் இருக்கிறது. 
ஏசென்றால், கடிதம் எழுதுவதிலும் அதத வாபஸ் வாங்குவதிலும் நீங்கள் மிகவும் 
ததர்ச்சியுள்ளவர்.  

எெதவ, உங்களுக்கு நான் - ஒரு அப்பாவி வாக்காளொகிய நான் - கடிதசமழுதும்தபாது, 
முதலிதலதய ஒரு விஷயத்ததத் சதளிவுபடுத்திவிடுகிதறன். நான் இந்தக் கடிதத்தத 
நிச்ெயமாகத் திரும்பப் சபறப்தபாவதில்தல. தபாலில் அனுப்பப் தபாய், கதைசி சநாடியில் 
சபட்டியில் தபாைாமல் வந்துவிைப்தபாவதுமில்தல.  

சென்ற வாரம் முழுவதும் உங்கதளப் பற்றிய தபச்சுதான் தமிழ்நாட்டில். எல்தலாருக்கும் ஒரு 
புரியாத புதிராக நீங்கள் ஆகிவிட்டீர்கள். ஒரு திெெரிப் பத்திரிதகயில். இனிதமல் திெமும் 
‘சவதர் ரிப்தபார்ட்’ தபாடுகிற மாதிரி,    ‘இன்தறய செயலலிதா அரசியல் நிலவரம்’ என்று 
ஒரு புதுப் பகுதி ஆரம்பிக்கப் தபாவதாகச் சொல்கிறார்கள்.  

‘ராஜிொமா - வாபஸ்... என்று ஒரு ‘கின்ெஸ்’ ொததெதய பதைப்பார் தபாலிருக்கிறதத! ஏன் 
இவர் இப்படிச் செய்கிறார்?’ என்று எல்தலாரும் தகட்கிறார்கள். உங்கள் கட்சியிலுள்ள மற்ற 
‘ததலவர்’களுக்குக்கூை உங்கள் தபாக்குப் புரியவில்தல. 

எெக்குக் சகாஞ்ெம் அதரகுதறயாகப் புரிகிறது. எல்லா சபாதுமக்கதளயும் தபால, நானும் 
எங்களுக்கு வாய்த்திருக்கிற ததலவர்கதள - அவர்கள் வாழ்க்தகதயக் சகாஞ்ெம் 
உன்னிப்பாகதவ கவனித்துக்சகாண்டு வருகிதறன். 

ஏததா திடீசரன்று நீங்கள் இப்படி விதநாதமாக நைந்து சகாள்வதாக எெக்குத் ததான்றவில்தல. 
உங்கள் சபாதுவாழ்க்தகயின் ஆரம்பத்திலிருந்தத உங்களுக்கு ஒரு பிரச்தெ இருப்பதாகத் 
ததான்றுகிறது. 

1964-ல் நீங்கள் கதாநாயகியாக முதலில் ‘சவண்ணிற ஆதை’யில் வந்ததபாது, 
சமட்ரிகுதலஷன் படித்துக் சகாண்டிருந்தீர்கள் என்று நிதெக்கிதறன். எல்லா சினிமா 

 



தாயார்களுக்கும் உள்ள ஆதெ உங்கள் தாயார் ெந்தியாவுக்கும் வர, நீங்கள் சினிமாவில் 
சிக்கிக்சகாண்டீர்கள் என்றுதான் படுகிறது. 

ஐ.ஏ.எஸ். எழுதி சபரிய உத்திதயாகத்தில் அமரும் உங்கள் ஆதெயில் மண் விழுந்தது. அந்த 
முதல் தகாணல் முற்றும் தகாணலாகி... உங்களுதைய இருபத்ததந்து வருை வாழ்க்தக 
முழுக்கவும் - நிர்ப்பந்தங்கள்தான்!   

தவண்ைாசவறுப்பாக நடிக்கப் தபாெ இைத்தில், மீதி ெகாக்களுைன் ெகெமாகப் பழகி மெத்தத 
ஆறுதல்படுத்திக்சகாள்ள உங்களுக்கு முடியவில்தல. செட்டில் ஒதுங்கி உட்கார்ந்துசகாண்டு, 
ஏததா இங்கிலீஷ் நாவல் படித்துக் சகாண்டிருந்தீர்கள். கர்வி, திமிர் பிடித்தவள் என்ற 
சபயதரச் ெம்பாதித்துக் சகாண்டீர்கள். 

தமிழ் சினிமா கதாநாயகர்கள் அன்றும் இன்றும் தங்கதளவிைப் பத்து, இருபது, முப்பது வயது 
குதறவாெ சபண்கதளக் கண்டுபிடித்து, தங்கள் தொடியாக்கி ‘இளதம இதமதெ’க் 
காப்பாற்றிக் சகாள்வது வழக்கம். அந்த வரிதெயில் அப்தபாது எம்.ஜி.ஆருக்குத் 
தததவப்பட்ை புதுமுகமாக நீங்கள் தபாய் மாட்டிக் சகாண்டீர்கள்! 

அதன்பிறகு நீங்களும் இந்த சினிமாதவவிட்டு ஓை சராம்பவும்தான் விரும்பியிருக்கிறீர்கள், 
முயற்சித்தீர்கள். இந்தியாவின் ெராெரிப் சபண்கள் பலதரயும் தபால, நீங்களும் யாராவது ஒரு 
‘நல்ல’ ஆண்மகதெத் ததடிப் பிடித்துக் கல்யாணம் செய்துசகாண்டு வாழ்க்தகயில் ‘செட்டில்’ 
ஆகி, இந்தக் சகாடுதமயிலிருந்து விடுததல சபற ஏங்கியிருக்கிறீர்கள். என்ெ பிரதயாெெம்..? 
சினிமா நடிதக அவ்வளவு சுலபத்தில் குடும்ப வாழ்க்தகதய நிம்மதிதயாடு அதமத்துக் 
சகாண்டுவிை முடியாது என்ற நிதலதமயிலிருந்து உங்களுக்கு மட்டும் எக்செம்ப்ஷன் 
கிதைக்குமா என்ெ..? தஷாபா, பைாபட் செயலட்சுமி என்று பாவம், எத்ததெ சபண்களின் 
தனிப்பட்ை வாழ்க்தகதய சினிமா உலகம் பலிவாங்கிவிட்ைது!  

ஆொல், நீங்கள் முயற்சிதய விைவில்தல. தொபன்பாபுதவாடு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உறவு 
அதமந்தது பற்றி நீங்கதள பல முதற எழுதியிருக்கிறீர்கள். ஆொல், உங்கள் துரதிர்ஷ்ைம் 
அவர் ஏற்சகெதவ மணமாெவராக இருந்தார். அப்தபாது பல பத்திரிதககள் உங்கள் 
உறதவப் பற்றிக் கிசுகிசு செய்திகள் சவளியிட்ைெ. நீங்கள் துளியும் கலங்காமல், ததரியமாக 
அதற்குப் பதில் சொன்ெது எெக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது. தொபன்பாபுவின் 
மதெவியாக வாழ்க்தக நைத்துவது பற்றி எந்த வருத்தமும் இழிவும் இல்தலசயன்றும், அவர் 
ஏற்சகெதவ திருமணமாெவராக இருப்பது ெட்ைச் சிக்கதல ஏற்படுத்துதம தவிர, தவறு 
பிரச்தெ இல்தலசயன்றும் ‘ஸ்ைார் அண்ட் ஸ்தைல்’ பத்திரிதகக்குக் கடிதம்கூை 
அனுப்பினீர்கள். 

இரண்ைாவது மதெவியாக இருந்து குடும்பம் நைத்துவது சிரமம்தான். ொவித்திரியின் 
வாழ்க்தக எப்படிப் தபாய் முடிந்தது. அது தபால உங்களுக்கும் இல்லற முயற்சி சவற்றி 
சபறவில்தல.  



சமாத்தத்தில், நீங்கள் ெர்ச் பார்க்கில் படிக்கிறதபாது நிதெத்த மாதிரி எதுவுதம நைக்கவில்தல. 
செத்துப் தபாகலாம் என்றுகூைத் ததான்றும். நீங்கதள தபாெ வருைம் ‘இல்லஸ்ட்தரைட் வீக்லி’ 
ஏட்டின் ஆசிரியர் பிரிதீஷ் நந்திக்குத் தந்த தபட்டியில் எவ்வளவு உண்தமயாகச் 

சொல்லியிருக்கிறீர்கள் - “எவ்வளவு வலிதமயுள்ளவளாக இருந்தாலும், ஒவ்சவாரு சபண்ணும் 

வாழ்க்தகயில் மிகவும் துன்பமாெ தருணங்களில் தற்சகாதல செய்துசகாள்ள நிதெப்பது 

இயற்தகதான். அப்படிப்பட்ை ெந்தர்ப்பங்கள் அடிக்கடி ஏற்படுகின்றெ.”  

ஆொல், உங்களால் செத்துப் தபாகவும் முடியவில்தல! ொவதற்குச் ெமமாெ தவதலயில் 
இறங்கினீர்கள், ொவித்திரி பைம் தயாரித்து அழிந்தது தபால, நீங்களும் ஒரு சொந்தத் 
தயாரிப்பு முயற்சியில் இறங்கியதாக ஞாபகம். டூ தலட்... நீங்கள் சவறுத்த சினிமா உலகத்தத 
நீங்களாகதவ விரும்பி ஏற்று வந்ததபாது உங்களுக்கு வயதாகிவிட்ைது. கதாநாயகர்கள் 
இன்னும் இளதமயாெ தொடிகதளத் ததடிப் பிடித்துவிட்ைார்கள்!  

நல்ல ஆங்கில அறிவும், படிக்கிற பழக்கமும் இருந்ததால் - புதுத் துதறயில் இறங்கினீர்கள். 
கட்டுதரகள், கததகள் எழுதினீர்கள். அதில் ஒரு சதாைர்கதத ஏறத்தாழ சுயெரிதத 
மாதிரிதயகூை எழுதியிருக்கிறீர்கள். பத்திரிதக உலகத்தில் சவற்றிசபற விதிகள் தவறு. அதுவும் 
உங்களுக்கு இதெந்து வரவில்தல. 

அந்த தநரத்தில்தான் மீண்டும் எம்.ஜி.ஆர். உங்கள் உதவிதயத் ததடி வந்தார். அரசியல் 
ததலவராகப் புதிய ெரித்திரம் பதைத்துவிட்ை அவருக்கு உங்கள் உதவி தததவப்பட்ைது! 

தன் ொர்பாக ஓடியாடிப் பிரொரம் செய்யவும், அப்படிச் செய்தால் மக்கள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடியவருமாக  ஒருவதர அவர் ததடிொர். அவதராடு தொடியாக 
நடித்தவர்களில் ெதராொததவி மணமாகிக் குடும்ப வாழ்க்தகக்குப் தபாய்விட்ைார். 
ெதராொததவிக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள்தாதெ எம்.ஜி.ஆரின் முக்கியமாெ தொடியாகப் 
பிரபலமாக இருந்தவர்..? உைதெ உங்கதளத் தமிழ் மாநாட்டில் நைெம் ஆைதவத்து, பிறகு 
கைலூர் கட்சி மாநாட்டில் அரசியலில் அரங்தகறவும் செய்துவிட்ைார் எம்.ஜி.ஆர்.! 

ெரி, அவர் உங்கதள அரசியலில் ஈடுபடுத்திய காரணம் புரிகிறது. நீங்கள் ஏன் அப்தபாது 
அரசியலில் இறங்கினீர்கள்..? அதற்சகன்ெ காரணம்..? 

இத்ததெக்கும் உங்களுக்சகான்றும் எம்.ஜி.ஆர். மீது அபரிமிதமாெ மரியாததயும், பாெமும் 
இருந்தது என்று நம்பவும் இைமில்தலதய...!  

விருப்பமில்லாமல் சிறு வயதிலிருந்து அவருைன் சினிமா வாழ்க்தகயில் இருந்தது பற்றிய 
உங்களுதைய எரிச்ெதல, நீங்கதள பலமுதற பகிரங்கப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். பைப்பிடிப்பு 
நைக்கும் இைத்துக்கு எம்.ஜி.ஆர். வந்ததும் எழுந்து நிற்காமல், நீங்கள் தகராறு செய்த 
கதததய விவரமாக ‘குமுதம்’ பத்திரிதகயில் சதாைராகதவ எழுதினீர்கள். அந்தத் சதாைர் 
கட்டுதரதய திடீர் நிர்ப்பந்தத்தால் நிறுத்தப்படுவதாகவும் நீங்கதள அறிவித்தீர்கள். 



எெதவ எம்.ஜி.ஆர். மீது அன்புசகாண்டு, அவருக்கு உதவுவதற்காக அரசியலுக்கு வந்தீர்கள் 
என்று நிதெக்க முடியவில்தலதய! அரசியலில் ஆட்சியில் பலமாெ செல்வாக்குள்ளவராக 
இருந்த எம்.ஜி.ஆதர எதிர்க்க முடியாது என்று பயந்துசகாண்டு வந்தீர்களா..? எம்.ஜி.ஆதர 
விமரிசித்த எம்.ஆர்.ராதா, கண்ணதாென், ெந்திரபாபு, அதொகன் இன்னும் நமக்குத் சதரியாத 
பலர் பட்ைபாட்தை நீங்கள் மெத்தில் நிதெத்துப் பயந்திருப்பீர்கதளா என்று ததான்றுகிறது!  

அரசியலில் நுதழந்த பிறகும்கூை, எம்.ஜி.ஆர். உங்கதள ஓதகாசவன்று தவத்திருந்ததாகத் 
சதரியவில்தல. அவர் விரும்பிொல் பதவி சகாடுப்பதும், பதவிதயப் பறிப்பதுமாகப் 
பலமுதற உங்கதள அதலக்கழித்திருக் கிறாதர..?  

உண்தமயில் அவர் மீது அளவு கைந்த சவறுப்பு அல்லவா ஏற்பட்டிருக்க முடியும்..? 
தநாய்வாய்ப்பட்டு அவர் இறந்ததும், நீங்கள் உைதெ தந்த ஒரு தபட்டியில் தன்னிச்தெயாக 
ஒன்தறச் சொன்னீர்கள்.‘நான் விடுததல சபற்றுவிட்ை உணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது’ என்று 
கூறினீர்கள் அதுதான் நிெதமா..? யாரிைமிருந்து விடுததல..?  

தயாசித்துப் பார்த்தால், உங்கள் வாழ்க்தகதய நிர்ப்பந்தங்களால் அதலதமாதியிருக்கிறது. 
தாயாரின் நிர்பந்தத்தால்  சினிமா. எம்.ஜி.ஆரின் நிர்பந்தத்தால் அரசியல் .   

அறிந்ததா அறியாமதலா அதொல்தான் நீங்கள் எம்.ஜி.ஆதரச் ெரியாகதவ 
பழிவாங்கினீர்கதளா...? 

அவர் இருந்த காலம்வதர அவருதைய அரசியல் எதிரியாெ கதலஞரால் எம்.ஜி.ஆரின் 
இதமதெ உதைக்கதவ முடியவில்தல. எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் நைந்த ஊழல்கள், 
முதறதகடுகள் என்று பட்டியல் தபாட்டுத் சதருத் சதருவாகப் தபாய் கதலஞர் சொன்ொர். 
‘ஊஹும், எடுபைவில்தலதய…  

ஆொல், நீங்கதளா - எம்.ஜி.ஆர். இறந்த ஒரு மாத காலத்துக்குள் என்ெசவல்லாம் 
ொதித்துவிட்டீர்கள்... 

அவர் தமிழகத்தின் மூதலமுடுக்சகல்லாம் அதலந்து பிரொரம் செய்து உருவாக்கிய 
இயக்கத்தத சகாஞ்ெ நாட்களிதலதய இரண்ைாக உதைக்க (ஒரு விதத்தில்) காரணமாக 
இருந்ததன் மூலம் எம்.ஜி.ஆதரப் பழி வாங்கி விட்டீர்கதள! பிறகு நீங்களும் ொெகி 
அம்தமயாரும் இரு தகாஷ்டியாகப் பிரிந்து நின்ற அதமச்ெர்களுக்குத் ததலதம தாங்கி 
ஒருவர் மீது ஒருவர் தெற்தற வாரி இதறத்துக்சகாண்டு எம்.ஜி.ஆரின் மந்திரிெதபதய  நாற 
அடித்துப் பழிவாங்கினீர்கள்! 

நைந்து முடிந்த ததர்தலின்தபாது பிரொரத்தில் நீங்கள் எம்.ஜி.ஆதரப் பற்றிச் ெம்பிரதாயமாகப் 
தபசியது தவிர, எம்.ஜி.ஆர். இதமதெ உபதயாகித்துப் பிரொரம் செய்ததாகதவ 
சதரியவில்தலதய! உங்கள் பலம், உங்கள் செல்வாக்குத்தான் தவாட்டு வாங்கித் தருகிறது 
என்று காட்டி, எம்.ஜி.ஆதரப் பழிவாங்கிவிட்டீர்கதள! இப்படி பலவிதங்களில் எம்.ஜி.ஆர். 
இறந்த பிறகு அவதரப் பழிவாங்கினீர்கள் என்தற நிதெக்கத் ததான்றுகிறது! பாவம், 



உங்கதளவிை கதலஞர்தான் அதிகமாக எம்.ஜி.ஆதரப் பற்றி இப்தபாசதல்லாம் புகழ்ந்து 
தபசுகிறார். 

யாருதைய நிர்ப்பந்தத்தால் உங்கள் வாழ்க்தக பாதிக்கப்பட்ைததா, அவருைன் கூை இருந்தத 
கைந்த ததர்தலில் ‘எம்.ஜி.ஆர். செல்வாக்குத் தததவயில்தல‘ என்று நிரூபித்துப் 
பழிவாங்கிவிட்டீர்கள் என்று ததான்றுகிறது. 

ஒருதவதள அரசியலில் நீங்கள் நுதழந்த தநாக்கதம இதுதாதொ ..? 

அந்த தநாக்கம் முடிந்துவிட்ைதொல்தான் அடிக்கடி அரசியதல விட்டுப் தபாய்விைலாம் என்று 
நிதெக்கிறீர்கள் எெக் கருதுகிதறன். 

ஆொல் - 

உங்கள் வாழ்க்தகயில் நிர்ப்பந்தங்கள் முடிந்தபாடில்தல ... ராஜீவ் காந்திக்கு, 
திருநாவுக்கரசுவுக்கு, வீரப்பனுக்கு, எஸ்.டி.எஸ்-ெுக்கு நீங்கள் இல்லாமல் இங்தக அரசியல் 
இல்தல. ெசிகலாக்கள், நைராென்கள், வட்ைச் செயலாளர்கள், மன்றச் செயலாளர்கள் உங்கதள 
நம்பித்தான் பிதழக்க தவண்டும். 

நீங்கள் அவ்வளவு சுலபத்தில் அரசியதலவிட்டு சவளிதயற இவர்கள் விைப்தபாவதில்தல. 

சென்ற வாரம் நீங்கள் அரசியலிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்த செய்தி வந்த திெத்தன்று 
காதல உங்கள் வீட்டுவாெலில் கூட்ைம், மறியல்...‘தபாகாதத... புரட்சித் ததலவி’ என்று 
சதாண்ைர்கள் மன்றாடிொர்கள். ஆொல், அன்று நைந்த நாைகம் உங்களுக்குத் சதரியாதத? 
உங்கள் வீட்டுக்கு சவளிதய ஆயிரக்கணக்கில் யாரும் கூைவில்தல. சமாத்தமாகச் சுமார் 
இருநூறு தபர். அத்ததெ தபரும் இரண்டு வட்ைச் செயலாளர்களால் திரட்டிக்சகாண்டு 
வரப்பட்ைவர்கள். அன்றிரதவ நீங்களும் உங்கள் பாணியில் பால்கனியில் ததான்றி, வாபஸ் 
வாங்கிவிட்டீர்கள். 

இன்னும் ஒரு முதற நீங்கள் ‘விலகல் - விலகல் இல்தல' பல்டி அடித்தால் தபாதும்... இந்தக் 
கூட்ைத்ததத் திரட்ைக்கூை வட்ைங்கள் கஷ்ைப்படும்.  

ஆொல்...  

ஒன்று மட்டும் என் ததலதயப் பிய்த்துக் சகாள்ள தவக்கிறது. இப்படித் சதாைர்ந்து தாங்கள் 
அடிக்கும் அந்தர்பல்டிகளால் 'ராஜிொமா' என்ற மிக சீரியொெ ஒரு விஷயம் எவ்வளவு 
தமாஷாகப் தபாய்விட்ைது என்று நிதெத்துப் பார்த்தீர்களா? நாதளக்கு நீங்கள் மிகமிக 
நிெமாகதவ ராஜிொமா செய்கிறீர்கள் என்று தவத்துக் சகாள்தவாம். அந்தச் செய்திதய 'புலி 
வருது' கதததயப் தபால ஒரு பத்திரிதககூை நம்பிப் தபாைாமல் இருந்துவிடும் ஆபத்து 
இருக்கிறதத! தங்கள் ராஜிொமா மக்களுக்கு சதரியாமதலதய தபாய்விைக் கூடுதம! இதுபற்றி 
ஒரு விநாடிகூை நீங்கள் சிந்தித்துப் பார்க்காததுதான் வியப்பாக இருக்கிறது! 



இந்த அடிப்பதை விஷயத்ததத் சதரிந்து சகாள்ள மிகவும் அறிவாளியாக இருக்க தவண்டிய 
அவசியம்கூை இல்தல. ொதாரண அரசியல்வாதியாக இருந்தாதல தபாதுதம! அப்படியிருக்க, 
சித்தார்த்தபாசுவின் குவிஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்கும் அளவுக்கு 'ஐ க்யூ' சகாண்ை தங்களுக்கு 
ஏன் இப்படி எல்லாதம ஒரு விதளயாட்ைாக இருக்கிறது? 

ெந்நியாெம் என்று முடிவாகச் சொல்லிவிட்டுக் கிளம்பியவர் சதருக்தகாடி வதர தபாவதற்குள் 
மதெவியும் குழந்ததயும் தபாய் வழிமறித்து அழுதவுைன் 'ெரி, இதுதான் கதைசி எச்ெரிக்தக!' 
என்று சொல்லிவிட்டு அெடு வழிந்து சகாண்டு திரும்புவது எவ்வளவு நதகப்புக்கிைம்? 
அவருக்கு மதெவிதயப் பார்த்தவுைன் ெம்ொர ஆதெ வந்து விட்ைது! உங்களுக்கு எதில் 
ஆதெ என்று முடிவாக ஒரு முடிவுகட்டிக் சகாள்ள தவண்ைாமா? 

எந்த முடிவாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு 'விதல' சகாடுத்துதாதெ தீரதவண்டும்? 'அனுபவம்’ 
வாய்ந்த அரசியல்வாதியாக மாறியும்கூை ஏன் இது தங்களால் முடியவில்தல? 

- ஒரு அப்பாவி வாக்காளன் 

 


