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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

ேதாழ� த�கராஜாைவ எ�மிடமி-3. பி4தன�. அவைர �கா� ெபா%1பாள�க�ட  தனியாக 
கள7சியசாைலயி8 த�க ைவதன�. அ % பக8, பாதி மய�க.ட9� உட8 உபாைதக�ட9� நா� 
எ8ேலா-� அவதி1ப)ேடா�. இரவான.�, மீ;'� ேமா)டா� ைச�கி� சத� ேக)ட.. அ றிர� 
வாமேதவ , ெச3தி8, பா<ஜி, மாணி�கதாச  இ 9� இ-வ� வ3தன�. வ3தவ�கேளா, எ�ைம ெவளிேய 
வ-�ப= கதின�. நா�கேளா நட�க �=யாம8 இ-3ததா8, அர�கி அர�கி ெவளிேய ெச ேறா�. மீ;'� 
அ=�க ஆர�பிதன�. வ3தவ�க� எ�ைம மனித�களாகேவ நிைன�கவி8ைல. ஏ  மி-க�க���� @ட அ < 
கா)=யி-1பா�க� ஆனா8 அவ�க� எ�ைம ெவ%�கத�க .ேராக� ��பலாகேவ கணிதா�க�. 

அத�ேக�றா� ேபா8 ஈ� இர�கமி றி எ�ைம நடதின�. ம�க� அைம1< எ றா�க�, ம�க��கான
வி'தைல எ றா�க�, மாணவ�கைள அணிதிர)=னா�க�. ஆனா8 அத�காக <ற1ப)டவ�கைள ெகா8ல�� 
ெச�தா�க�. இ.தா  இவ�களி  வி'தைல1 ேபாரா)டமாக�� இ-3த.. 

 

எ ைன ஒ-வ  அ=�க ஆர�பித. ம)'ேம நிைனவிC�ள.. என�� நிைன� வ3த ேநரதி8, அ3த 
�காமி  சைமய8 சாைல�� அ-கி8 ப'தி-3ேத . எ ன-கி8 இ- ேதாழ�க� காவ8 கடைமயி8 
ஈ'ப)=-3தன�. அ1ேபா. வாமேதவ  எ % நிைன�கி ேற  “இவ  �ளிDசி)டானா” எ % அவ�கைள 
ேநா�கி ேக)க, அதி8 ஒ-வ� இ8ைல என ஆர�பி1பத�� �த8 ம�றவ� தவ%தலாக ஆ� எ % வி)டா�. 
உடேன வாமேதவ  இ8ைல எ ற ேதாழைர அத)=, எ ன “இவைன கா1பா�ற1 பா�கிறியா” என ேக)டப= 
அ�� வ3. எ ைன இ�. அ=��� இடதி�� ெகா;' ெச றா . அ�� �த8 நா� இர� எம�� 
அ=��� ேபா. காவ8 கடைமயி8 பணி<43தவ�கேள அ %� பணி<43தா�க�. அவ�களி8 மனநிைல
பாதி�க1ப)ட அ3த ேதாழ-� ஒ-வ�. அவ4ட� த=ைய (ெகா)டாைன) ெகா'., எ�ைம அ=��� ப= 
@%ைகயி8 அவ� அ=1பத�� பதிலாக அலறியப= அ�விடைத வி)' ெவளிேயறினா�. அ�வா% 
ெவளிேயறியவைர வி)டா�களா எ ன(?), மீ;'� அைழ. வ3. பய� தEரேவ;'� என�@றி எ��  
நி%தினா�க�. அ3த ேதாழ� ��% ��தாக அ றிர�ட  த  Fய<திைய இழ3தா�. காவC��
நி றவ�கைள ஒ-சில4ட� எம�� அ=���ப= @றி, அத�� விள�கைத ெச3தி8 “உ�களிட� எதி4 
சி�கினா8 அவனிட� ப4தாப� கா)டா. த;=1பத�� இ.�� ஒ- பயி�சி” எ றா . அவ�கேளா எம�� 
அ=1பத�� வி-�பாதவ�களாயி9�, அவ�களி  க)டைள�� இண�க அ=தா�க�. ஒ- சில �கா� 
ேதாழ�களிட� நா� இய�கைத அழி�க வ3தவ�க� எ ற பா�ைவG� இ-3த.. இவ�களி  அ=�� பி <, 

எம�� அ=1பத�காக மாணி�கதாச9ட  வ3த அ3த ஆ%ேப-� அ=தா�க�. அ1ேபா. தா  விஜியி  
க�தி8 மாணி�கதாச  அ=தா . அதனா8 அவ4  க�தி��� ேதா�ப)ைட��� இைடயிலான 
எC�பி8 ெவ=1< ஏ�ப)ட.. 

எ ைன வாமேதவ9� பா<ஜிG� இைண3. அ=த. தா , நிைனவி8 நி�கி ற.. நா  க;விழித ேபா. 
பக�ெபா�தாகி இ-3த.. நா  �ற;=யப= ம�றவ�கேளா' ��பலாக� கிட3ேத . அ ைறய பக�ெபா�. 
பாதி மய�க.ட  ெச ற.. அ % எ ைன சி%நE� கழி�க அைழ.D ெச ற ேதாழ�களி8 ஒ-வ�, எ ைன1 
பா�. இ. ேதைவதானா உ�க��� என வினாவ ��ப)டா�. அத  ேபா. ம�றவ� “இவ�க�ட  கைத�க 
ேவ;டா�, கைததா8 எ�க���� இ.தா  கதி” எ றா�. அ % பக8 நா  உண� உ;டதாக நிைனவி8
இ8ைல. இர� மீ;'� அேத ேமா)டா� ைச�கி� சத�க�. அ % மாணி�கதாச  வரவி8ைல. அவ-��1 
பதிலாக சசி எ பவ� வதி-3தா�. வ3தவ�க� மீ;'� மீ;'� அ=. சிதிரவைத�� உ)ப'தினா�க�. 

ம%நா� மதிய� அளவி8 மீ;'� ேமா)டா�D ைச�கி� சத� ேக)ட.. என�ேகா அைத� ேக)ட.� மல� 
சல� தானாகேவ வர ஆர�பித..  மாணி�கதாச9� வாமேதவ9� வ3தா�க�. எ�க� மீதான விசாரைண 
நடத1 ேபாவதாக @றி “நE�க� எ ன ெச�தE�க� என உ�க� வா��Hலைத தனிதனிேய எ�தி 
தரேவ;'�” என� @றினா�க�. நா� அைர மய�கதி8 இ-3ததா8, நா� அவ�களிட� எ ன @றிேனா� 
எ % எ.�� எம�� ெத4யா.. சிறி. ேநரதா8 அவ�க� ெச %வி)டன�. அ றிர�; இர� மீ;'� 
ேமா)டா� ைச�கி� வ-ைகD சத� ேக)ட.ேம, மலசல� என. Fயக)'1பா= றி ெவளிவ-வ. ேபால 
இ-3த.. நா  எ ைன காவ8 கா��� கடைமயி8 உ�ளவ�களிட�, என. நிைலைய� @றிேன . அத�� 
அவ�க� ேமா)டா� ைச�கிளி8 வ3தவ�களிட� அ9மதி கிைடத பி ேப, அைழ.D ெச8லலா� எ 
@றினா�க�. அவ�களிட� அத�கான அ9மதிைய எ�வா% ேக)ப.? அவ�க� இ�� வ-வேத எ�ைம 
. <%.வத�காகேவ. அவ�க��� என. நிைல நைக1பி�கிடமான ஒ ேற ஒழிய, ேவேறா %� 
அவ�களிட� எதி�பா��க �=யா.. 

 

வ3த.� ெவளியி8 வ-�ப= சதமி)' க.வா�க�. நாேம பய3. பய3. ெச8ேவா�. அதிC� நா  
நட�கமா)ேட . எனேவ அைர3. அைர3. தா  ெச8ேவ . இதனா8 என�� �த8 அ= �.கி8 தா 
வி��. வழைம ேபால “ெவளியால வா�கடா” என கதினா�க�. அ % எ னா8 எ�3. நி�க �=யவி8ைல. 

அைர3. இைர3. அவ�கைள ேநா�கிD ெச ேற . அதனா8 �த8 அ= �.கி8 வி�3த.. அ�வாேற விழ 
மீ;'� அலற8. அ % அ=வி�� ேநர� ச�%� �ைற3தி-3த.. 

 

வழைம ேபால எம. அலற8க�� கதற8க��, அ3த �காைம த  வச1ப'திய.. அவ�களி  தா��தலி  

ேமா)டா� ைச�கி� சத� ேக)டா8 எ ைன அறியா. மலசல� 
வ-� (<ளா)=8 நா  ப�தி - 12) 
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உ�கிர��, சிதிரவைதயி  ெகாJர�� �ைற3ததாக ெத4யவி8ைல. எம. க;ணE-� கதறC� 
அ�விரணிய�க��� எ3தவிததிC� பாதி�கவி8ைல. ஆனா8 இ % வழைமயான H % மணிதியால 
. <%தC�� பதிலாக, இர;' மணிதியாலதி8 நி%தி� ெகா;டன�. 

 

வாமேதவ9� பா<ஜிG� நாைள காைல வ-ேவா�, எம. வா��Hல� எ�தி �=தி-�க ேவ;'� எ % 
@றிD ெச றன�. அேத ேபா % ம%நா�. அதாவ. ஐ3தாவ. நா�. ெச3தி8 வாமேதவ  ேபா ேறா� வ3தன�. 
வ3தவ�க� “எ�திவி)L�களா” என� ேக)டா�க�. இதி8 ேவ=�ைக எ னெவ றா8, நா� எ�மா8 எ�3. 
உ)காரேவ �=யாத நிைலயி8, ஒ�ெவா-வ-� F-;' கிட��� ேவைளயி8 எ�திவி)L�களா எ % 
ேக)டா8 எ ன பதி8 @%வ.? இ8ைல எ ேறா�. உடேன ஒ- உைத. சசி எ பவ�, எ�மீதான காவ8 
கடைம�� ெபா%1பாளியாக அ றிலி-3. நியமி�க1ப)=-3தா�. சசியிடேம எம. வா��Hலைத பதி� 
ெச�G� ெபா%1<� ஒ1பைட�க1ப)ட.. அைத நிைறேவ�%வத�காக சசி �காமி8 இ-3த ேவேறா- 
ேதாழைர நியமிதா�.  �றி1பி)ட கால�ெக'வி��� அைத �=��மா% உதரவி)ட.ட , �றித ஒ- 
ேநரைதG� அேதாழ-�� �றி1பி)' அ�விடைத வி)' நக�3தா . �றி1பி)ட ேநர.�� வ3த ேதாழ�, 
எம. நிைலைய1 பா�. வி)' வா��Hல� எ'�கா. சசியிட� ெச % த னா8 எ'�க �=யவி8ைல 
என� @றி இ-�க ேவ;'�. சசி வ3. எ�ைம1 பா�தா�. நாேமா மி�3த ேவதைனGட  அ�கி-1பைத� 
க;' தி-�பிD ெச றா�. 

அ % இர� எவ-� வரவி8ைல ஆனா8 நா�� நிதிைர ெகா�ளவி8ைல. எ3த ேநரதிC� எ�ைம வ3. 
தா�கலா� எ ற பயதி8, இர� ��வ.� கழி3த.. 

என�� மனநிைல தா�கதா8 ேமா)டா� ைச�கி� சத� ேக)டா8 எ ைன அறியா. மலசல� வ-�. இ. 
பி�காலதி8 ெவ�வாக எ ைன1 பாதித.. இ. ெதாட�பாக�� ம�ைறய ேதாழ�களி  மனநிைல 
ெதாட�பாக�� வ-� ெதாட�களி8 @%ேவ . 

 

ேபாரா)ட� எ ப. ம�க��கானதாக இ-�கவி8ைல. மாறாக த�ைமG�, தம. அதிகார இ-1ைபG� 
பா.கா.� ெகா�வேத, மதிய �� உ%1பின�களி  �றி�ேகாளாக இ-3த.. அதனாேலேய த�ைம மா�% 
இய�க�களாC�, இல�ைக அரசாC�, ஏ  அைம1பினாC� யாராவ. வ3. உள� அறி3.வி'வா�கேளா 
எ ற பயதாC� பீதியாC�, �)டா�தனமான அரசியலாC�, அ ைறய மதிய �� சீரழி3. இ-3த.. 

இத  நிமிதேம உ)ப'ெகாைலக� ச�வசாதாரணமாக நட3ேதறிய.. <ள)=  மதிய ��வின� தம. கழக 
ேதாழ�க�ட  எ3த வைகயி8 மி-கதனமாக இ-3தா�க� எ பைதவிட, இவ�க� தா  ம�ைறய 
இய�க�க���� உ)ப'ெகாைல சிதிரவைத ெச�யலா� என வழிகா)=யவ�க�� @ட. தமிN 
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