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எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

இர8டா� நா� பக2 ��வ.�, எ�ைம எவ-� ச3தி�க வரவி2ைல. இைதயி)' எ��� பல ேக�விக� 
எ�3தன? ஏ  இவ�க� இ 6� வரவி2ைல? எ�கைள 7ைத�க1 ேபாறா�களா? ச3ததியா� எ�க��காக 
ஏதாவ. ெச�கி றரா? இ. ேபா ற ேக�விக�ட , எம. உயி-�� எ ன ஆ�ேமா எ ற பய.ட6� பக2 
கழி3த.. சில கால�களி  பி ன� தா  எம�� இ.ப�றி ெத:ய வ3த.. 

எ��காைம ��%ைகயி)' எ�ைம� கடதி வ3த ம%நா� காைல, அ ைறய அைன. �கா� 
ெபா%1பாள� வா;ேதவா��, வாமேதவ6� வழைமேபால எம. �காமி�� ெச றி-�கி றன�. 
அ�கி-3தவ�க� நா� எ�ேக எ % அவ�களிட� விசா:தவ�க�, அவ�கைள�  ெகா)டா களா2 ஓட ஓட
தா�கியி-�கி றன�. இதனா2 அ3த �காைம மீ='� ��%ைகயி)டன�. தா��த>�� � னணி 
வகிதவ�கைள� கடதி?�, ம�றவ�கைள பணி@ம � எ ற ெபய:2 பீ (B)�காமி��� 
அ61பியி-�கி றன�. இவ�கைள தா��வத�� � னி ற ேதாழ�க� ;மா� 25 ேப-�� அதிகமானவ�கைள,

ஒரதநா' களCசிய அைறயி2 அைட. க'ைமயாக தா�கின�. அதி>� ஒ-சிலைர ெத:3ெத'., நாலா� 
மாD��� அ61பியி-�கி றன�. அவ�களி  விபர�க�; என�� ெத:யவி2ைல. 

அ�வா% நாலா� மாD�� அ61ப1ப)டவ�கைள விட மி�தியானவ�களி2 ெச�ேகாட , �-க , ெச2வ  
ேபா ேறா�, ேவ% ஒ- �காமி2 அைட. ைவ�க1ப)D-3தன�. இ�வா% தா��வதா2 தம. உயி-�� 
ஆப. எ % ெத:3தி-3த ேபா.�, தம. உயிைர1 பணய� ைவ. எம�காக அ3த ேதாழ�க� 
ேபாராDனா�க�. ஆனா2 அ % தைலைமயி2 இ-3தவ�க�, பல அடாவDதன�க��� 
.ைணேபானவ�களாக இ-3தன�. இவ�க� தம. உயிைர1 பா.கா��� வைகயி2 நா  த1பினா2 ச:, நE 
த1பினா2 ச: எ றா� ேபா2 த1பி ஓDன�. அத  பி  தா� 7ள)D  அராஜகதி�� எதிராக ேபாராDயவ�க�
எ ற ேபா�ைவைய த�மீ. ேபா�தி�ெகா=', தE1ெபாறியாக அைடயாள� கா)Dனா�க� (இவ�க� ெதாட�பாக 
என. ெதாட� �D3தபி  தனியாக ஆ�வி�� உ)ப'.ேவ ). 

அ�வா% எம�காக ேபாராDய ேதாழ�களி2 ஒ- சில�, உ)ப'ெகாைல�� ஆளா�க1ப)டதாக பி�காலதி2 
அறி3ேத . அவ�களி  ெபய� விபர�க� எ னிட� இ2ைல. ஆனா2 ெச2வ  எ ற ேதாழ�, என�� நE=ட 
காலமாக அறிய1ப)டவ�. நா6� ெச2வ6� ஒேர பாடசாைலயி2, ஒேர வ�1பி2 க2வி க�ேறா�. எம. 
வ�1ைப ேச�3த Gவைர தவிர, ம�றவ�க� எ2ேலா-� 7ள)'�� மீரா  மா@ரரா2 பயி�சி�காக பி  
தளதி�� அ61ப1ப)டவ�க�. அ�வா% அ61ப1ப)டவ�களி2 ெச2வ6� ஒ-வ�. 

ஆ�, இ3த ேதாழ�க� ேதாழைம�� வைரவில�கண� வ�ததா2, உயி�வாழ உ:ைம ம%�க1ப)டவ�க�. 

இவ�க� கடலி2 கட>ட  காடாத1ப)டா�க�. இவ�க� ஒ-சில:  பட�க� இத6ட  இைண.�ேள . 

 

உ=ைமயான வி'தைல?�, உ=ைமயான ேதாழைம மன1பா��� உைடய பல ேதாழ�கைள, இ3த 
வி'தைல1 ேபாரா)டதி  ெபய:2 எதி�17ர)சி ச�திகளி  ேகார�கர�க� பலி எ'.�ளன. அ1ேபா.
இவ�ைற1 ப�றி எ.�� கைத�கா. ச3த�1பவாதிகளாக இ-3த பல�, இ % ேபாரா)ட� ப�றி ேபசிய 
வ=ண� உ�ளன�. 

இர=டா� நா� இர�, நா� இ-3த Hடாரைத ேநா�கி ேமா)டா� ைச�கி�க� வ3தன. அதி2 மாணி�கதாச , 

ெச3தி2, பா7ஜி, அ�த , வாமேதவ6� இ 6� ஒ-வ-� (அவ� ெபய� ெத:யவி2ைல) வ3தன�. (இதி2 
ஒ�ெவா- தனிநப� ப�றிய ஆ�� அவசியமாக இ-3த ேபா.�, ேம>�ளவ�க� எவ-� அரசிய2 ப�றிய 
சி3தைன அ�றவ�க�. ��% ��தான இராIவ�க=ேணா)ட� ெகா=ட இவ�களி2 ஒ- சில�, 
ம)ட�கள17 சிைறJசாைல உைட17ட  இய�கதி2 இைண3தவ�க�. இவ�களிட� இ-3த ம�க� நல  
அ�ற, த  நல  ெகா=ட க-ேத தமிK ம�களி  மீதான இன அழி1பி�� விதி)ட.. இவ�க� ைகயி2 
வி'தைல1 ேபாரா)ட� சி�கியதா2 தா , இ % தமிK ம�களி  நிைல இ�வா% இ-�கி ற..) வ3. 
இற�கிய.� மி�3த சத.ட  "வா�கடா ெவளியாைல" எ றன�. உ����� இ-3த நா� யா� � 
ேபாவ. எ ற பத)டதி2, ஆைளயா� பா�த வ=ண� இ-3ேதா�. மீ='� வாமேதவ  "வா�ேகாடா 
ெவளியாைல" எ % கத, ேதாழ� த�கராஜா �த2 ெவளியி2 ெச றா�. ெச றவ� ஐேயா எ % சத� 

அDயி2 மய�கிேன , சி%நEேரா இரதமாகேவ ெச ற. - (7ளா)D2 
நா  ப�தி - 11) 
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9393

15769
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ேபா)ட.�, உடேன மாணி�கதாச  அவைர அைழ. ெச றா . நா� ெவளியி2 வர, வாசலி2 இ-3. 
வ-பவ�க��� ெகா)டானா2 அDதன�.  ஒ�ெவா-வ-� ஐேயா அ�மா எ % அல%� அேதேவைள, 

அDதவ�களி2 ஒ-வ  "கீேழ ப'�கடா" "கிற�லி� ெச�யடா" எ % சத� ேபா)டபD இ-3தா . 

அ�கி-3தவ�களி2 வய. �ைற3தவ  நா  எ பதா2, ப.�கி ப.�கி ெம2ல ெவளியி2 வ3ேத . அ1ேபா. 
என. �.கி2 ஓ�கி ஒ- அD வ EK3த..  "ஐேயா அ�மா" எ ற அலற>ட  நிலதி2 வ EK3ேத . வ EK3த 
எ ைன ஒ-வ  காலா2 உைத3தா . நா�க� எ2ேலா-� அலறியபD இ-�ைகயி2, எ�ைமJ ;�றி 
�காமி2 இ-3த பல ேதாழ�கைள பா.கா1பி�� ேபா)D-3தன�. 

அவ�க�� ;�றி இ-�க எம�� Nைஜ ஆர�பமாகிய.. ஒ�ெவா-வைர?� எ�வள� �ைற த�களா2 
அD�க �D?ேமா, அ�வள� அDதா�க�. அவ�க� கைளத.� த=ணE� �D., கைள1பாறிய பி  வ3. 
அDதன�. எ ைன ஒ- தடைவ, இ-வ� ேச�3. தா�கினா�க� ஒ % பா7ஜி அ'த. வாமேதவ . இவ�க� 
இ-வ-� எ னடா, நE ெப:ய�யாைவ1 பா�. எ ன ேக�வி ேக)டனி எ % ெசா2லி, ஒ-வ� �.கி  
ேம>� ம�றவ� காலி>� த�மா2 இய றவைர அDதா�க�. நா6ேம அலறியபDேய இ-3ேத . 

ம%7றதி2 அ ரனி, சலா, விஜி, ச=, ெஜக , ஆன3த  ேபா ேறா-��, ம�றவ�க� அDதன�. 

ேக.ஆ�.விஜய  ஒ-வா% ஒ.�கமாக ேபா�1 ப'தி-3தா . அத�� காரண�, ெச3திலி  ஒ %வி)ட த�பி 
தா  ேக.ஆ�.விஜய . அவ-��� அD வி�3த.தா . ஆனா2 எ�மள��� இ2ைல. அ'. ேசாசலிச� சிறி 
இவ-�� இர=' ��றJசா)'க�. ஒ % மகஜ� ெகா'த., அ'த. காதலித. ெதாட�பான.. அத�காக 
ைநய1 7ைட�க1ப)டா�. என�ேகா, ஒ- சில மணி ேநரதி  பி  எ ன நட3த. எ % ெத:யா.. நா  
மய�கிவி)ேட . ம%நா� காைல எ�3த ேபா., எ னா2 நகரேவ �Dயவி2ைல. ம�றவ�கைள பா�தேபா., 

அ ரனியி  தைலயி2 காய�, ஆன3த  ம2லா�க அைர மய�கதி2 கிட3தா�. விஜி ைத:யசாலி எ பதா2 
அDையதா�கி, எம�� உதவியபD இ-3தா�. எ னாேல நட�கேவா, எ�3. நி�கேவா �Dயாத அளவி�� 
தா�க1ப)D-3ேத . அ % சி%நE� கழி�க� Hட, எ னா2 ெச2ல �Dயவி2ைல. காவலி2 நி ற ேதாழ�க� 
இ-வ�, எ ைன தா�கியபD அைழ.J ெச றன� என. சி%நEேரா இரதமாகேவ ெச ற.. இ�வா% 
ஒ�ெவா- ேதாழ-��� இ-3த.. 

இர� அD��� ேபா., காவ2 கடைமயி2 பல� எ�ைமJ;�றி நி றா�க� என ஏ�கனேவ �றி1பி)D-3ேத . 

அதி2 ஒ- ேதாழ-��, அ றிரேவ மனநிைல பாதி�க1ப)ட.. அேதாழ� நா  அறி3தவைர மனநிைல 
பாதி�க1ப)டவராகேவ பி�காலதி>� வாK3தா�. அவ� எவ-ட6� கைத�க மா)டா�. எத��� பய1ப'வா�. 

இரவி2 உற�க மா)டா�. இ. ேபா %, பல� பாதி1பி���ளாகின�. எம�� அDவி�3த ேபாேத, ஒ- ேதாழ� 
மனநிைல பாதி�க1ப)டா� எ றா2, எம�� எ�வள� எ3த வைகயி2 அ றிர� அD வி�3தி-��� எ % 
நிைன.1 பா-�க�. அ ைறய பக2 ��வ.� உட2 உபாைதயா>� மய�க நிைலயி>ேம கழி3த.. 

எம. ம�களி  விDவி�� ேபாரா'வத�காக, எம. க2வி �'�ப� உற�க� என எ2லாவ�றிைன?� .ற3. 
7ள)D�� ேபாேனா�. ஆனா2 7ள) இய�க� சGக விேராதிகளின. Hடாரமாகிய.ட , இ3திய அரச 
எ'பிDகளி  க)'1பா)D����� இ-3த.. இவ�றி�� எதிராக �ர2 எ�1பி, அைத ச:யான பாைத�� 
ெகா=' வர ேபாராட �ைன3ேதா�. அைத� ேகா: ெவளியி)ட அறி�ைகைய இ�� பா��க��. ஆனா2 நா� 
எம. உயி:ைன� கா�க ேபாராடேவ=Dய நிைல�� த�ள1ப)D-3ேதா�. எ�ைம ெகாைல 
ெச�ய�ைன?� இவ�க�, இனெவறி சி�கள அரசி  ெகாைலெவறி இராIவமா? இ2ைல இய�க�களினா2 
(7ளா) உ)பட) உ�வா�க1ப)ட இவ�க�, எம. சGகதிலி-3த சGக விேராதிக�. 

(ெச ற 10வ. ெதாட:2 வளவ  எ பவ� உதரபிரேதசதி2 பயி�சி எ'தவ� என��றி1பி)D-3ேத  அ. 
தவ% அவ� ேதன E �காமி2 பயி�சி ெப�றவ�. இதவைற ;)D�கா)Dய ேதாழ-�� ந றி) 

ெதாட-� 

10.எ�மி2 யாராவ. உயி-ட  த1பிதா2, எம�� நட3தைத ம�றவ�க��� H%�பD?�…7ளா)D2 நா  
ப�தி - 10)  

9.7ளா) அைம1ைப விம�சித எ�கைள 7லி எ றன�, .ேராகி எ றன� - 7ளா)D2 நா  ப�தி - 09) 

மகஜ� அ61பி தைலைம?ட  ேபாரா)ட� - (7ளா)D2 நா  ப�தி - 08) 

7.சாதி��டாகேவ தE�ைவ காI� வழி�ைறைய நாDய தைலைம - (7ளா)D2 நா  ப�தி - 07) 

6.நா  ேதாழ� ச3ததியைரJ ச3திேத  - (7ளா)D2 நா  ப�தி - 06) 

5.ேதச வி'தைல எ %�, பா)டாளி வ��க 7ர)சி எ %� ேபசியபD… - (7ளா)D2 நா  ப�தி - 05) 

4.த=டைன �காைம எ2ேலா-� "நாலா� மாD" எ பா�க� - (7ளா)D2 நா  ப�தி - 04) 

3.G ேற மாததி2 பயி�சிைய �D.�ெகா��� கன�ட … (7ளா)D2 நா  ப�தி - 03) 

2.1983 இ2 இய�கதி2 இ-1பெத ப. கீேராதனமா�� - (7ளா)D2 நா  ப�தி 2) 

1.தா� ம)'� த1பிதா2 ேபா.� என நிைனத தE1ெபாறியின� - (7ளா)D2 நா  ப�தி - 01) 
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appan enum selvakumar!! 

பதி3தவ� sonja , July 23, 2010  

என��� இேதேபால அ6பவ�க� உ=',தளதி2 இ1பDயான தா��த2கைள இவ�க� 
Hசாம2 ெச�.�ளா�க�,இவர ◌்கைள ந�பி வாKைவ?� க2விைய?� ெதாைலேதா� 
ஏராள�,இ1படதி2 கீ��ள �த2 பட� தாவDைய ேச�3த அ1ப  எ றைழ�க1ப'� ெச2வ�மா� 
ஆ��.இவ� 1983 இ2 பதா3தர பQ)ைச எ�தாமேல இய�கதி2 இைண3தவ�,இவர. இழ1பா2 
இவர. தா?� த3ைத?� சித1பிரைம அைட3தி-3தன�,ந  � அறி�திற  மி�3தவ�க�.இவர. 
ஒ- சேகாதர� ெவளிநா)D2 உட2 நல� � றியவராக இ-�கிறா�,கைடசி த�பி 7லிகளி2 அரசிய2 
ெபா%1ெபா றி2 1992 இ2 இ-3தா�.;ழி7ர� ப'ெகாைலக� ேபாலேவ உ)ெகாைளக�� கைளெய'17 
என அைம3. வி'தைல எ ற ேபாரா)ட� அட���ைறைய ஆர�பி. அழி3.ேபான..இ3தியைர 
விட அறிவாளிக� என த�ப)டமDதவ�கள��� இ3தியா க)'1ப'தியி-���◌்க வா�1பி2ைல,அ. 
நட�க�� �Dயா.,இவ�களாகேவ ம=ைண தைலயி2 ேபா)'�ெகா=டன�.அத  Gலமாக 
வி'தைலயி  �D��� ஏ�பா' ெச�. த�கள. உயிைர?� வி)டன�.இவ�களி  ஆமா சா3தி 
ெபற)'�!!  
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க-.�கைள1 பதிவி'க 

மி9க� 

பதி3தவ� raanu , June 06, 2010  

ச3த�1ப� கிைடதா2 எ2லா-ேம மி-க�க�தா . இதி2 எ3த மி-க�H)டதி2 உ�ேளா� 
எ ப. ம)'ேம விதியாச�. தமிழைன� க=ணடா2 க னட6�க ஆகா.. ெத  
மாநிலவைன� க=டா2 வடமாநிலவ6�� ஆகா.. ஏ  தமிழ  தமிழ  எ % அD.�ெகா��� 
தமிKநா)டவ  Hட இல�கைக தமிழைன ஒ %� இ�க� சீரா)டவி2ைல. இல�ைக தமிழ�க� 
இ�� ெமாதமாக தமிழ�தி2 �Dெபய�3தா2, அவ�க��� ஒ- "ஜாதி1ெபய�" வழ�க1ப'�. பி 7 
அவ�க� ம�றவ�கேளா' ச=ைடயிட ேவ=Dய.தா . மனித  ஒ- மி-க�.  

சலீ� எ<=வ=ேபால உ8ைமக
 ெவளிவ9வத� �லேம, எதி�கால3தி� ந� ச�தாய� 
த>கைள தவி)க �6?�.  

பதி3தவ� Theevaan , June 04, 2010  

எ ன1ெபத அ17 , வி-ம  !  
இ3த அ6பவ1 பதிைவ இ�� எ�.வ. ரஜாகர  அ2ல சீல . பி ேனா)ட� விட �  சில 
விபர�கைள ெத:3. ெகா==' எ�.வ. ந2ல..  

அைதவிட ரஜாகர  ஏ  ேவ)க1 பட ேவ='�,? 7கலிடதி2 எ3த வித வி)'ெகா'17� இ2லாம2 
எ2லாதரபின� மீ.� ேந�ைமயான அரசிய2 விம�சனதிைன � ைவதவ� அவ� மட'�தா  !!!!  
7தில இ-�கிற பா�7 ேபால இ-3. வி)' இ % 7லிகளி  ெதாட�Jசியாக இய�க� நட.பவ� 
ேபா2 அ2ல� ராஜஹர  .  
ேம>�,  

சீல  எ�.வ.ேபால உ=ைமக� ெவளிவ-வத  Gலேம, எதி�காலதி2 ந� ச�தாய� த%கைள 
தவி�க �D?�.  

 

 

 

... 

பதி3தவ� viruman , June 03, 2010  

எ ன17!! இ�வள� கால�� 7லி ெச�த ெகா'ைமைய ெசா2லி வ3தE�க� ஆனா2 ம�ற 
அைம17க� ெச�தவ�ைற பா���� ேபா. நE�களாடா தமிழ6�கான தE�ைவ 
ேதDத-வ E�க�? உ�கைள விட சி�களவ  பரவாயி2ைலய1பா,ஏேதா சி%பா=ைமயா  எ றாவ. 
ேயாசி�கிறாேன!! ஏ  ரயா.. உம�� இ. எ�த ெவ�கமாயி2ல?  

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ@ 

தைல,� 

க93= 

 English  பாமினி  உJச:17  
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