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எ;�  (ெப<�பி�க - சிC�பி�க)

  

எ�தைனேயா அராஜக�க) �ளா� �கா�களி� நட?  ெகா@"<?த . நா� இைத �ளா�"� 
வள�'சி�கான, கழக உய�ம�ட�தின<�$ ��ைவ�ேதா�. இதனா� எம  உயி<�$ ஆப�  
எ�C� உண�?தி<?ேதா�. த=�ெபாறியினைர�ேபால தம  உயி�க5�$ பா கா���ேத", கழக�தி� 
இ<?  த�பி ஒ"யைத� ேபா�C நா� ெச:யவி�ைல. மாறாக எம  உயி�கைள� பைணய� 
ைவ�  இைத ெச:ேதா�. எம  அ�ைறய அரசிய� வள�'சி�$ எ�"ய", இைத ெச:ேதா�. 

இ�$ ��கியமாக� கவணி�க ேவ@"ய விைடய�, த=�ெபாறியாக கழக�தி� இ<?  பி� பி>?  
ெச�றவ�க) நா� மகஜ� அD��� கால�தி� பதவிகளி� இ<?தன�. அவ�க) தம  வி7வாச�ைத, 

தைலைம�$ கா�"ய வ@ண� இ<?தன�. அ� ட� இவ�க) எ��ட� ேச�?  ேபாராடா , இைத 
ஒA�க �1ப�ட தி�ட�தி1$� மைற�கமாக�  ைணேபான�க). 

 

இ9 மகஜ� எ; வதி� ��னணியாக நி�ற ேதாழ�க), ஒேர இட�தி� பA�பதி�ைல. ��� 
எதி>க5�காக �காைம'71றி பா கா�ப  பணி ெச:வ  வழ�க�. ஆனா� இ?த ேபாரா�ட� 
ஆர�பமான,ட�, கழக�தினரா� எம�$ பதி�� ஏ1பA� எ�C �காைம' 71றி பா கா�� 
ேபா�ேடா�. எ�ன! எ�களிட� ஆயத�க) இ<?தன? இ�ைல, இ�லேவயி�ைல மாறாக ேகா�டா� 
த"க) தா�. இ ,� எம  �காமி� அதிக� இ<�கவி�ைல. எம  �காமி� இ�Dமெமா< 
Fடார� அைம�பத1காக, காAக5�$' ெச�C மர�க) ெவ�" ைவ�தி<?ேதா�. அ?த மர�கைள 
தா�, நா� ெகா�டா�களாக ெவ�" ைவ�தி<?ேதா�. எம  மகஜைர எA� ' ெச�ற ஜி�மி, உதய� 
இ<வ<� அைத� ெகாA�  வி�A தி<�பி வ?தா�, அவ�க) மீ@A� ஓர� நா�A�$ ேபாக 
விAவதி�ைல எ�C� அவ�களிட� Fறிேனா�. 

  

இ?த �காமி� ஓ< ��கியமான விைடய� ைகயாள�ப�ட . எ?த விைடயமாக இ<?தாI�, அ  
ெபா ' சைபயி� Fற�படேவ@A� எ�ப தா�. இதன"�பைடயிேலேய இவ�களி� தி<�பி� ேபாக 
�"யா  எ�ற விடய�ைத Fறியி<?ேதா�. மகஜைர� ெகா@A ேபானவ�க) வ?தா� தாேன! இர, 
வழைமயாக தி<�பி வ<பவ�க), அ�C வரவி�ைல. இதனா� எம�$) ச?ேதக� எ;?த  இர, 
ேநர ஒ�C Fடலி� இைத�ப1றி விவாதி�ேதா�. மCநா) காைலயி� Fட எ?த எதி��ேபா அ�ல  
தகவேலா தைலைமயி� இ<?  வரவி�ைல. இதனா� ஒ< சில ேதாழ�க) நா� ெகாA�த மகஜைர 
இவ�க) ஏ1C�ெகா@A, விவாதி�  ந�ல பதிைல தர�ேபாகி�றா�க) எ�றன�. இ�D� சில� 
இ�ைல, இவ�க) எ ,� தரமா�டா�க) எ�றன�. அ� ட� இவ�க) எம  �காைம 
"விAவா�க) எ�றன�. இ�ப" Fடலி�ேபா  இைத விவாதி�த ட�, �காைம "னா� எ�ன 
ெச:வ  எ�ற ேகா)விையJ� ��ைவ�தன�. இவ�க) இத1$ ச>யான பதி� தராத ப�ச�தி�, 

நா� �காைமவி�A �ற�ப�A ஊ�வலமாக ஓர�த நா�A�$ ெச�வெத�றன� ஒ< சில�. 

ம1றவ�க) நா� தமி6 நாA காவ�  ைறயி� இ  ெதாட�பாக �ைறயிAவ  எ�ற க<� � 
��ைவ�க�ப�ட  இதி� நா� ஊ�வலமாக� ேபாவ  தா� ந�ல  எ�C விவாதி�ேத�. 

விவாத� ந=@டதா� வழைம�$ மாறாக ந=@டேநர� எ�ேலா<� விழி�தி<?ேதா�. அத�பி� 
இவ�களிட� இ<?  ஒ< கிழைம�$) பதி� வராத ப�ச�தி� ம�Aேம ஊhவல� ேபாவ  எ�C 
�"வி1$ வ?ேதா�. நா� வழைமயான இட�களி� பA�பைத தவி��ததா�, நா� �காமி� ஒ< 
ைலயி� ெச�C உற�கிேன�. 

 

யாேரா ஒ<வ� கால� என  காைல மிதி�  எ;�� எ�றா�. நா� எ;?த �, ந=தாேன கா?த� 
எ�றா�. நாD� ஆ� எ�ேற�. அவ>� ைகயி� J�47 இ<?த . ச> ெபனியைன� ேபா�A� 
ெகா@A வா எ�C Fறினா�. இவ>� ைகயி� இ<?த  �பா�கிைய� பா��த � எ��காைம 
இவ�க) ைக�ப1றிவி�டா�க) என உண�?ேத�. இதனா� என  ெபனியைன� ேதட� ெதாட�க, 

மCப"J� அ?த நப� க�தினா�. அ<கி� இ<?த ேதாழ� "Lேகாவி� ெபனியைன எA�  
ேபா�A�ெகா@A அவ<ட� பி� ெதாட�?ேத�. அ?த நப� எ�ைன ஒ< வ@" நிC�தியி<?த 
இட�தி1$ அைழ� ' ெச�றா�. அ�$ ெச�றேபா  சில ேதாழ�க) தைரயி� $��ற� 
பA�தி<?தன�. எ�ைனJ� அதி� ேபா: பA எ�ற ட�, ஒ<வ<டD� கைத�க�பாட , என,� 
மிர�"னா�. 

 

அ�ேபா  இதிைல நா� யா� யா<ட� பA�தி<�கிேற� எ�ப  ப1றிJ� என�$� ெத>யவி�ைல. 
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ெகா-ச� தைல அைச�தாI�, ெப>ய ச�த� ட� தைலைய அைச�க ேவ@டா� எ�றன�. 

இ�D� ஒ<சிலைரJ� எம�$ அ<கி� $��ற� பA�$மாC Fறினா�க). சில 
மணி�தியால�களி� பி�ன� எ�ைம அ�ேக நி�ற வ@"யி� ஒ9ெவா<வராக ஏ1றின�. �தலி� 
$��ற�பA என� Fறியவ�க), இ�ேபா  இட�ப1றா� $ைறயா� எ;?  அம�?தி�ப ட� 
தைலைய $ணி?தப" இ<�க ேவ@A� என பணி�தா�க). வ@" �ற�பட� ெதாட�கிய . எ�ைம' 
71றி நா�வ� காவI�$ நி�றன�. இவ�க) பாலLத=ன விAதைல இய�க� ஒ�றி� பயி1சி 
�"� வி�A வ?தி<?தவ�க). நா� ஒ<வாC எ�Dட� யா� ேச�?  வ<கிறா�க) என 
பா��ேத�. என�$ அ<காைமயி� வி;ஜி எ�ற ேதாழ� இ<?தா� இவ� ேதனி �காமி� பயி1சி 
எA�தவ�. வ@" $றி�பி�ட ேநர� ஓ"யபி� ஒ< இட�தி� நிC�த�ப�ட . எ�கைள 
ஒ9ெவா<வராக ஒ< அைற�$) அைழ� ' ெச�றன�. அ�ேபா தா� யா� யா� எ�Dட� 
வ?தா�கெளன �;ைமயாக அறிய�"?த . அதாவ  மகஜ� எ; வத1$ ��னி�றவ�க5�, 

அதி� அதிகமாக கைத�தவ�க5� தா� ைக  ெச:ய�ப�"<?தன�. 

 

எ��ட� ேதாழ� த�கராஜா,� இைண�க�ப�"<?தா�. அ�ேக எ�ைம மீரா�மாLட� 
விசா>�தா�. இவ� அ�ைறய கால�தி� ெவளி உள,�பைட�$ ெபாC�பாக இ<?தா�. எ�னிட� 
அவ� ேக�ட ேக)வி, உன�$� �லி�$� ெதாட�� இ<�கிறதா? நா� பய?தவாC இ�ைல எ�ேற�. 

அ�ப"யானா� யா<ைடய M@Aதலி� இைத' ெச:தா: எ�றா�. இ  ஒ<வ<ைடய � அ�ல. 

இ  எம  �காமி� நா� F�டாக எA�த �", எ�ேற�. ந= எம  இய�க�ைத ஒழி�க 
வ?தி<�கி�றயா? இ�ைல எ�ேற�. உன�$� ச?ததியா<�$� எ�ன ெதாட��? நா� ஒ�C� 
இ�ைல எ�ேற�. எ�ைன ம1ைறய அைற�$ ேபா$�ப" Fறினா�. இ9வாC வ?தவ�களி� நா� 
ஒ�ப  ேப<�, ஓ� அைற�$) த)ள�ப�ேடா�. அதி� நா�, விஜி, அ�ரனி, ேக.ஆ�. விஜய�, 

ேசாசலிச�சிறி, ஆன?த�, ச@, சலா, ெஜக� ஆகிேயா� ம�Aேம ஆ$�. ஏைனேயா� அ?த அைற�$) 
வரவி�ைல. சிறி  ேநர�தி� அ?த வ@" ஓ�Aன�, அ?த அைற�$) ெபா<�க) எA�பத1காக 
வ?தா�. அவைர ெவ)ைள அ@ைண எ�C அைழ�ேபா�. அவைர என�$� ெத>J�. அவ� எ�ைன 
அத1$) க@ட �, ஒ< ப>தாப� பா�ைவJட� பா��தா�. ஏ� உன�$ உ?த� ேதைவயி�லாத 
ேவைல என�Fறி, தன�$ ேதைவயான ெபா<�கைள எA� ' ெச�றா�. 

 

இ�C �லிக) த�ைம விம�சி�பவ�கைள  ேராகிக) எ�C ��திைர $� வ  ேபா�C, அ�C 
அைம�ைப விம�சி�தவ�க) �லிக) எ�றன�. அைம�ைப சிைத�க வ?தவ�க) எ�றன�. இ  தா� 
இவ�களி� 7�த இராNவ� க@ேணா�டமா$� 

ெதாட<� 

  

8.மகஜ� அD�பி தைலைமJட� ேபாரா�ட� - (�ளா�"� நா� ப$தி - 08) 

  

7.சாதி�$டாகேவ த=�ைவ காN� வழி�ைறைய நா"ய தைலைம - (�ளா�"� நா� ப$தி - 07) 

  

6.நா� ேதாழ� ச?ததியைர' ச?தி�ேத� - (�ளா�"� நா� ப$தி - 06) 

  

5.ேதச விAதைல எ�C�, பா�டாளி வ��க �ர�சி எ�C� ேபசியப"… - (�ளா�"� நா� ப$தி - 05) 

  

4.த@டைன �காைம எ�ேலா<� "நாலா� மா"" எ�பா�க) - (�ளா�"� நா� ப$தி - 04) 

  

3.�ேற மாத�தி� பயி1சிைய �"� �ெகா)5� கன,ட�… (�ளா�"� நா� ப$தி - 03) 

  

2.1983 இ� இய�க�தி� இ<�பெத�ப  கீேரா�தனமா$� - (�ளா�"� நா� ப$தி 2) 

  

1.தா� ம�A� த�பி�தா� ேபா � என நிைன�த த=�ெபாறியின� - (�ளா�"� நா� ப$தி - 01) 
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