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  இ�ேக எ�'க ேத0க

 

எ�' (ெப36பி�க - சி/6பி�க)

1984 ஆர�ப, ப�தியி# பி தள� ெச#ல வி3�பிேன . ஆனா# �&யவி#ைல. அ6ேபா'தா  எ 8ட  
ஒ றாக ஒேர வ�6பி# க#விக�ற மாணவ�க� அைனவ3� தமிழ:ழ ம�க� வி0தைல�கழகதி�� 
ெச றன�. நா8� அவ�க�ட  ெச#ல ��ப,ட ேபா', எ ைன நி���ப&;� தா� ெச ற பி ன� 
வ3�ப&;� <றி= ெச றன�. 

 பி ன� 19.04.1984 அ / என��6 பி தளதி�� ெச#ல வா�*� கி,&ய'. எ /� இ#லாதவா/ அ / எ  
மனதி# பல ச>ேதாச� கன�க�, பட�களாக வ>' ேபாயின. எ ன! ஒ3 $ ேற மாததி# பயி�சிைய 
�&'�ெகா?0 தளதி��, அதாவ' ெசா>த ம?@�� தி3�பிவிடலா� எ ற எ?ண�க�ட  என' 
ஆ;த6 பயி�சி�கான பயண� ஆர�பித'. 

  

அ / எ ைன Aக>த  எ பவ� என' ஊC# இ3>' மானி6பா��� <,&=ெச றா� அ�� எம�காக 
காதி3>த ேநசனிட� எ�ைம ஒ6பைடதா�. அவ� எ ைன;� எ 8ட  வ>த �ரளி ஆழக  
எ பவைர;� இளவாைல�� அழ'=ெச றா�. எ ைன6 ேபாலேவ ேவ/ சில ேதாழ�க�� இளவாைல�� 
வ>தி3>தி3>தா�க�. எ�கைள படகி# ஏ�றினா�க�. நா�க� தமிF நா,0�� பயணி�கி ேறா�. எ�க��� 
ஓ,&யாக வ>தவ� ேதாழ� பா?&. அ / நா� பயணிதேபா' கடலி# பலத ெகா>தளி6*. அதனா# �றித 
ேநரதி�� ேகா&யா� கைரைய (ேகா&�கைர) எ�களா# அைடய �&யவி#ைல. இர� ��வ'� படைக 
கடலிேலேய தC' நி�கேவ?&ய நிைல ஏ�ப,ட'. பட� அைலயி  ெகா>தழி6பா# அ��மி��மாக 
அைல>' ஆ,ட�கா,&ய'. நா� கடG��� $Fக6 ேபாகிேறாெமன எ  மனதி# எ?ண�க� அைல 
பா�>த'. எம' வாF�ைக ��ைமயாக �&>'வி,டெதன ெதC>த'. எ ன ெச�வெத / *Cயாம# அ>த6 
படகி  ஓ� ஓரதி# �ட�கிேன . அ�ைக தானாக வ>த'. கட# அ�வ6ேபா' எ�கைள 
நைன'�ெகா?ட'. க?க�� கCத'. அ' கட# ந:ரா, க?ண:ரா எ பைத6 *Cயாத நிைலயி# ஏேதேதா 
நாவிG� உவ�த'. அ>த� கட# அைலயி  எ��சி;�, உ6*� கா�/�, படகி  பய�கர ஆ,ட�� கல>' 
ஏ�ப0திய மன� �ழ6பதா# என�� வயி�ைற� �ம,&ய'. ெதாட�>' வா>தி;�, சதி;� 
ெப3>ெதா#ைல த>த'. அ>த அசதி காரணமாக இ3�கலா�, நா  எ ைன;� அறியாம# ஆF>' 
உற�கிவி,ேட . 

  

ம/நா� காைல, ேதாழ� பா?& எ�கைள ஒ3 கட�கைரயி# இற�கினா�. அ>த� கைரேயார ம�க� எ�கைள� 
க?ட'�, ஆமா… ந:�க வி0தைல6*லி�களா! என விசாC�க ஆர�பிதன�. நா� ஒ /ேம ேபசா' நி ேறா�. 

ேதாழ� ப?&ேய அவ�க�ட  கைததா�. அ>த� கைதகெள#லா� எ  காதி# வி�>த'. இ�� 
எ#ேலாைர;ேம வி0தைல6*லிக� எ /தா  அைழ�கிறா�க� எ பதைன அ6ேபா'தா  என��6 *C>த'. 

ஆனா# அதி# ஒ3வCட� பா?& <றினா�, நா� "��>த  பா,&"..., இ�வா/ ச�பாசைனக� நைடெப�ற'. 

அ6ப&ேய அ>த� கைரயி# ேநர� கழி>த'. மதிய�ேபா# எ�ைம அைழ'= ெச#ல ஒ3 வ?& வ>;த'. 

அதி# எ#ேலாைர;� ஏ/�ப& <றினா�க�. நா�� ஏறிேனா�. இர?0 அ#ல' $ / மணிேநர ஓ,டதி  
பி ன�, ஒ3 சிறிய ஊைர அைட>ேதா�. அ�கி3>' பHவ?& $ல� எ�ைம ப0�ேகா,ைட எ ற
இடதி�� அைழ'= ெச றன�. அ' ஒ3 நகர�. அ�கி3>' மீ?0� தJசாK� ேநா�கி= ெச#G� 
பHவ?&யி# ஏ�றினா�க�. அ>த6 பயணதி  இைடயி# நா� இற�க6ப,ேடா�. அ�கி3>' சி/ Lர� 
நட>' ஒ3 வ :,ைட அைட>ேதா�. அ' இவ�களி  ஒபீH (காCயாலய�) எ றா�க�. அ�� பல� இ3>தன�. 

  

உ�ேள ெச ற'� எ�ைம தனிைம6ப0தின�. அ6ேபா' அ�� வ>த ஒ3வ�, உ�க� ெசா>த6 ெபய�கைள 
இனி ந:�க� பாவி�க �&யா', *ைன ெபய�கைளதா  பாவி�கேவ@� எ றா�. அ6ேபா' ஒ�ெவா3வ3�
த�களி  உறவின�, காதலி, ந?ப  என அவ�களி  ெபய�கைள தம' *ைனெபயராக ைவதன�. என�ேகா 
எ>தவித அபிராய�� இ#லாததா#, நா  கா>த  எ / ைவ�க உேதசிேத . சிறி' ேநர� கழி', 

தனிதனியாக எ�ைம ஒ3 அைற��� வர=ெசா னா�க�. அத ப& ஒ�ெவா3வராக உ�ேள ெச / 
வ>தன�. நா8� உ�ேள ெச ேற . அ�ேக என' ெசா>த6 ெபய�, ஊ�, வ :,0விலாச� எ பவ�ைற6
பதி>தா�க�. என�� A,&ல�க�� தர6ப,ட'. என' இல�க� 1825 எ /�, என' *ைனெபய� கா>த  
எ /�, இனி இ>த6 ெபய�தா  பாவி�க ேவ?0� எ /� <ற6ப,ட'. அ / இர� அ�ேகேய த�கிேனா�. 

ம/நா� காைல எ�>த'�, ஒ3வ� எ�ைம அைழதா�. இ / பயி�சி �காமி�� அைழ'=
ெச#ல6ப0வ :�க� என� <றினா�. மதியமளவி# ஒ�ெவா3வ3��� ஒ3 அGமினிய� �வைள த,0�, 

கா�ச,ைட, ெபனிய , ேபா�ைவ;ட , ப06பத�காக இ3வ3�� ஒ3 பா� என=ெசா#லி த>தா�க�. 

  

பி�பக# ஒ3 ெலாறியி# எ�ைம ஏற=ெசா னா�க�. நா� அதி# ஏ/�ேபா' எம' உடைமக�டேனேய 

$ ேற மாததி# பயி�சிைய �&'�ெகா��� கன�ட … 

(*ளா,&# நா  ப�தி - 03) 

பதிேவ�றிய' தமிழர�க� Friday, 09 April 2010 19:27 அரசிய#_ச$க� சீல  

 

க3' ம�கைள6 ப�றி� ெகா?டா# அ' 
மாெப3� ச�தியாக உ3ெவ0���   

 

(Pause)
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Content View Hits : 5854162 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2833

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9399

15769

11813
+3956

ஏறிேனா�. அ>த வ?&யி# சைமயG�கான ெபா3,க� இ3>தன. அவ�ைற க?ட'� எ  மனதி# �த# 
�ழ6ப� ஏ�ப,ட'. வ?& *ற6ப,0 அைர மணிேநர ஓ,டதி  பி *, ஒ3 ச��� மர� கா,ைட ேநா�கி 
தி3�பிய'. அ6ப&ேய ச�/ ேநர� ஓட திOெரன ஒ3 இடதி# வ?&ைய நி/', ைகைய உய�' 
(���Pஇ �யெனௗ C) எ ற'� என�� பய�பி&த'. ச�/ ேநரதி#, வாகன= ெசG'ன3�, நி/த� 
<றியவ3� தமிழி# உைரயாட ெதாட�கிய'� என' பய� தணி>த'. அவ�க� எம' வ?&ைய 
அ8மதி�க, வ?& �காமி��� Qைழ>த'. நா� ெச ற' இர� எ பதா# என�� எ�கி3>' எ�� 
வ>'�ேளா�! எ ப' சCயாக ெதCயாத நிைலயி# என�� எ#லாேம ஒ3 விசிதிரமாக��, பயமாக�� 
மனதி�ப,ட'. 

  

அ�� எ�ைம வரேவ�க �காமி  ெபா/6பாள3�, உதவி6 ெபா/6பாள3� வ>தன�. நா� வ?&யா# 
இற�க6ப,ட'� ஓ� இடதி# அம3�ப& <றினா�க�. வ?&யி# இ3>த ெபா3,கைள இற�கிய பி ன� 
வ?& *ற6ப,ட'. அத  பி * �காமி  ெபா/6பாள� த ைன அறி�க� ெச�தா�. தன' ெபய� மத  
எ /�, ம�றவைர�கா,& இவ� ேதாழ� பா?& எ /� <றினா�. அத  பி * இர�6 ப0�ைக�கான 
வசதிகைள;� ெச�' த>தன�. எ#ேலா3��� ேபாலேவ என��� தளதி# இ3>' வ>த பிரயாண� கைள6* 
இ3>த'. அ றிர� நா  ந றாகேவ உற�கிவி,ேட . ம/நா� காைல எ�>' பா�ேத . �காமி# 
அதிகமாேனாைர� காணவி#ைல. �கா� ெபா/6பாள� எ�ைம ேநா�கி வ>தா�. ந:�க� காைல� கடைன 
�&'வி,0 வா3�க� என� <றினா�. எம�� உதவி�காக ஒ3 ேதாழைர;� அ86பினா�. அவ� ச��க� 
கா,ைட� கா,&, அ�� மல� கழி'வி,0 வா3�க� எ றா�. என�ேகா எ ன ெச�வெத / ெதCயா' 
திைகேத . எ ைன ேபா# அைனவ3� திைக' நி றா�க�. ச�/ ேநரதி  பி , சிறி' Lர� நட>தபி , 

ஒ3 �ளா� கிண�ைற� கா,&.., அ�ேக �க� க�விவி,0 வா3�க� எ றா�. அ�வாேற ெச�' �கா� 
ேநா�கி தி3�பிேனா�. 

  

அ�ேவைளயி# காைல6 பயி�சி �&' தி3�பிய ேதாழ�க�, �காமி  ��றதி# வCைசயாக 
நி றா�க�. அ6ேபா' அ�� �காமி  ைமய6ப�தியி# நி ற ெகா&� க�பதி#, கழக� ெகா& ஏ�ற6ப,ட'. 

அத  பி * ச�/ ேநர� உைரயா&னா�க�. திOெரன விசி# அ&த'. எ#ேலா3� கைல>' ெச றா�க�. 

மீ?0� ஒ3 விசி# ேக,ட'. ேகா6ைப, க6*ட  எ#ேலா3� ஓ&=ெச / சைமய# ப�தி�� � னாக 
வCைசயி# நி றன�. நா�� ேகா6ைப;ட  ெச ேறா�. �காமி  ெபா/6பாள� அ�� வ>', எம�ேக இ / 
�தலிட�, உணைவ எம�� �த# பCமா/� ப& <றினா�. அவித கடைல;� ேதன :3� த>தன�. 

 

ெதாட3� 

  

2.1983 இ# இய�கதி# இ36பெத ப' கீேராதனமா�� - (*ளா,&# நா  ப�தி 2)  

  

1.தா� ம,0� த6பிதா# ேபா'� என நிைனத த:6ெபாறியின� - (*ளா,&# நா  ப�தி - 01) 
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