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எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

ம8நா
 மதியமளவி2 மாணி�கதாச3�, ெச4தி5� ேமா)டா� ைச�கிளி2 வ4தன�. அ4த ேமா)டா� 
ைச�கிளி ; சத� ேக)ட.�, என�� வழைமயான பாதி18 ஏ�ப)ட.. ச4ததியாைர இ. ெதாட�பாக விசா:. 
வி)'தா  வ-கி ேறா� எ % எ�மிட� ;றின�. எம�ேகா மரண பய� பி<த.. ஏெனனி2 நா� 
மைலேபால ந�பியி-4த ச4ததியாைர=�, இவ�க� பி<. விசா:�கி றா�க� எ 3� ஆ?ச:ய�� தா . 

அவ-�ேக இ4த நிைல எ றா2 எம��? எ ற ேக�வி என. மனைத ெவ�வாக �ழ1பமைடய ைவத.. 

ேம5� த�கராஜா இத�ெக2லா� காரண� ச4ததியா� என ஒ18� ெகாB'�ளா� என�� ;றின�. எம�� 
க<தெம�திய ெசய�பா' ச4ததியா:  வழிகா)'தலி  ேப:ேலேய நட4த. என�� ;றின�. நா� 
எ2ேலா-� ெமௗனமாக இ-4ேதா�. அவ�க� ;றியதி2 உBைம இ2ைல எ பதா2, திD� என ஒ- ேதாழ� 
அ1ப< இ2ைலெயன ம%தா�. உடேன மாணி�க�தாச  அ1ப< எ றா2 எ ன நட4த. எ % 
எ�.�ேகாடா என அத)<னா . ச: எ ேறா�. �காமி2 இ-4. ஏ�கனேவ எம. விடயைத எ�தெவன
அ31பிய ேதாழைர மீB'� அ31பினா2, நா� ;ற அவ� எ�.வா� என�� ;றிேனா�. அத�� அவ�க� 
இண�கினா�க�. இ-4தேபா.� எம. வா��Fலைத பதி� ெச�ய ேவB<ய ேதாழ� அ % பக2 
��வ.� வரவி2ைல. 

அ % இர� மீB'� ேமா)டா� ைச�கி� சத�. எ2ேலா-� எ�4. உ)கா�4ேதா�. வாமேதவ  பா8ஜி 
ம�%� இ-வ� வ4தி-4தா�க�. அவ�க� எ�கைள ேநா�கி வா�ேகாடா ெவளியாைல என சதமி)டன�.
எ ன ச4ததியா� இ.�� காரண� இ2ைல எ % ெசா னியளா� என கதியப<, அ<�க ெதாட�கினா�க�. 

எ�மாேலா அ<வா�க �<யாத நிைல. எ2ேலா-� கதறி அ�ேதா�. பி 8 எ�ைம இ�4. வ4. 
;டார.��� ேபா)டா�க�. ேம5� நாைள�� நG�க� இத�� எ2லா� ச4ததியா� தா  காரண� எ % 
ெச2ல ேவB'�, என� ;றிவி)'? ெச றன�. 

ம%நா� காைல வா��Fலெம�.� ேதாழ� வ4தி-4தா�. நா� இயலா. இ-4ேதா�. இ-4தேபா.� நா� எ  
க<தெம�.� நிைலைம�� த�ள1ப)ேடா� எ பைத1 ப�றி ;ற ஆர�பிேதா�. இதி2 நா� ச4ததியாைர 
ச�ப4த1ப'தவி2ைல. வா��Fலெம�.� ேதாழ� எ� நிைலைய=�, எம. ேபாரா)டதி  உBைமைய=� 
8:4. ெகா�ள ெதாட�கினா�. அவ� எ�மீ. Hமத1ப)'�ள ��ற�க� அைன.� தவறான.� 
ேசா<�க1ப)ட.� எ % அறி4., கBகல�கி கBணG-� வி)டா�. அ ேதாழ� ;றினா�, நா�க�
நிைனேதா� நG�க� எ2லா-� .ேராகிக� எ % தம. � ைனய நிைல1பா)ைட ெத:விதா�. எம. 
வா��Fல� சசியிட� ெகா'�க1ப)ட.. அைத வாசித சசிேயா, எ�மிட� வ4. அ<வா�கி=� 
தி-4தமா)<�களாடா என ;றிவி)'? ெச றா�. பி�பக2 மாணி�க�தாச3� ெச4தி5� வ4தி-4தா�க�. 

அவ�க� எம. வா��Fலைத வாசி. வி)', எ�� ேன அைத கிழி. எறி4தன�. காரண� நா� 
ச4ததியா� தா  இத�� காரண� எ % ;றவி2ைல எ ப.தா . நG�க� நா  ெசா25றமாதி: எ�த 
ேவB'� என� ;ற, அைத ம%தவராக ெச4தி2 ேதைவயி2ைல எ றா . அைத எ2லா� த�கராஜா 
;றிவி)டா� தாேன என� ;றி, அ�விடைத வி)' அக றன�. அ1ேபா. தா  எம�� ெத:ய வ4த., ஏ 
த�கராஜாைவ எ�மிட� இ-4. பி:தா�க� எ பைத. த�கராஜாைவ ெகாB' தா� எ ன 
நிைன�கி றா�கேளா, அைத ெச�. �<�கலா� என எBணியி-�க ேவB'�. 

அ றிர� ம%ப<=� அ< வி�4த.. ம%நா� காைல எம. இட� மா�ற1ப'வதாக ;றின�. சசி எ�ைம
�காமி  ம%ப�கதி2 உ�ள ஒ- Fைலயி2, அ.�� களIசிய அைற�� ச�% Jரதி2 ெகாB' 
ெச றன�. இ. ம)ட�கள1பி2 8ய2 வ Gசிய ேபா., வ G' இழ4தவ�க��� என வழ�க1ப)ட த�காலிக 
ெகா)டைக (ெர �;) ஒ றி2 எ�ைம த�கைவதன�. அைத? H�றி எ)'1ேபைர� காவலி�� நி�பா)<ன�. 
அ1ேபா. எ�மி2 ஒ-வ� ெவளிேய ேபாக ேவB<ய நிைல ஏ�ப)டா2, உடேன �காமி2 இ-4. இ-வைர 
காவ5�� அைழ1பா�க�. 

ச4ததியா� ைக. ெச�ய1ப)ட. எம�� ஆ?ச:யைத ெகா'தா5�, அைத1ப�றி? சி4தி�க எ�மா2 
�<யவி2ைல. காரண� உட�பி  வலி. இத  பி  ச4ததியா-�� எ ன நட4த. எ % நா� அறிய �<யாத 
நிைலயி2 இ-4ேதா�.  

ச4ததியா:  ைக. எ ப., �கா�களி2 கசிய ஆர�பித.. இ-4தேபா.� அவைர1 ப�றி பலவிதமாக 
ெபா�1;பிர?சார�க�, தி)டமிட1ப)' �கா�களி��� பர1ப1ப)டன. அதி2 ஒ % தா  எ�ைம=�
அவைர=� இைண., நா� கழகைத அழி�க 8ற1ப)டவ�க� என� ;ற1ப)ட.. ச4ததியாைர ஏ  கழகதி2 
இ-4. அ18ற1ப'த ேவB'� என இவ�க� �<ெவ'தா�க� எ பைத ஆதார1ப'.� வைகயி2, 

ேடவி) ஐயாவா2 எ�த1ப)ட அ1பா1பி�ைள அமி�தலி�க� ஈழதமிழ� வி'தைல� ;)டணி? ெசயலதிப� 
எ ற 8தகதி2 பதி� ெச�ய1ப)'�ள.. பா��க.   உBைமயான தகவ2க� கிைட1ப. எ ப., �கா�களி2 
ம)'1ப'த1ப)ட விைடயமாக இ-4ததா2, இத1 ப?ேசா4திகளா2 ெசா2ல1ப)ட தகவ2கைள பல� 
ந�பின�. ஒ- சில-�� தகவ2க� ஆ�கா�ேக ெத:யவ4த ேபா.�, அைத ம�றவ�களிட� கைத1பதைன
தவி�தா�கள. காரண� யா� உளவாளிக� எ % ெத:யாத பயதா2. 

 

அ % இர�� எம�� மீB'� அ< வி�4த.. இதனா2 எம. உட2நிைல ெவ�வாக1 பாதி�க1ப)<-4த.. 

நா  நட�க �<யாதி-4ேத . நா  எ�� ெச2வ. எ றா5�, இ-வ� எ ைன J�கி� ெகாB'தா  
ெச2வா�க�. விஜி�ேகா க�தி2 ஏ�ப)ட ேநாவா2 இரவி2 ப'�க�<யா. மிக�� கMட1ப)டா�. 

ச4ததியா:  வழிகா)'தலி  ேப:ேலேய இ. நட4த. எ % 
எ�தி த-மா% ;றின� - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 13) 
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Content View Hits : 5854142 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2823

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9389

15769

11813
+3956

அ ரனியி  உட2 நிைல ெவ�வாக பாதி�க1ப)<-4த.. ஆன4த  மல� கழி�க? ெச றா2, 

இரதமாகதா  ெச2வ.ட  அ<�க< மய�க�� ஏ�ப)ட.. இ�வா% எ��ட  இ-4த அைனவ:  உட2 
நிைல=� பாதி1பி��)ப)<-4த.. இ�காலதி2 எ�மீதான அ3தாப� �காமி2 அதிக:�க ெதாட�கிய.. 

எம. ேபாரா)டதி  உBைமத ைமைய1,  8:4. ெகா�ள ெதாட�கினா�க�. இத��� காரண� எம. 
வா��Fலைத1 ெப�ற அ4த ேதாழ� தா . நா� ெவளியி2 (மல� கழி�க) ெச2வ. எ றா2, எ��ட  
கைத�க ேவBடா� என�� எம�� அ-காைமயி2 நி % கடைம8:ய ேவB'� என�� �கா� 
ேதாழ�க��� விதி�க1ப)ட அ4த� க)டைளைய பல� மீற ஆர�பிதன�. எ��ட  உைரயா'வ.ட , 

எ�ைம மல� கழி�க வி)' வி)' Jரதி2 நி�பா�க�. அ.ட  எ�மிட� இ-4. எ ன நட4த. எ ப. 
ப�றி அறிய�� ��ப)டா�க�. 

 

ஆர�பகால�களி2 எம�� உண� த-வெத றா2 ேவBடாெவ%1பாக த4தவ�க�. த�ேபா. ேதாழைம 
உண��ட  தர ெதாட�கின�. இைற?சி சைம��� நா)களி2, இைற?சி�கறிைய சா1பா)' த)<  கீேழ 
ேபா)' வி)' அத  ேம2 ேசா% ேபா)', மீB'� இைற?சி� கறிைய1 ேபா)' எம. உட�ைப 
ேத�%வத�� த�மா2 இய ற வைகயி2 பா'ப)டா�க�. ஆனா5� இரவி2 திD� திD� என வ-� ேம2 
ம)டதின�, தம. உட�பயி�சி�காக எ�ைம1 பத� பா�.? ெச2வா�க�. எம. உட2நிைல ெவ�வாக 
பாதி�க1ப)ட.. �றி1பாக ஆன4த , விஜி, அ ரனி, எ  ேபா ேறார. உட2நிைல நா��� நா� 
ேமாசமைட4. ெச றைத அவதானித �கா� ேதாழ�க�, எ�ைம1 பா�ைவயிட வ4தி-4த இராOவ1 
ெபா%1பாள� கBணனிட� ;றின�. எம�காக ஓரள��� கைததி-�கி றா�க�. கBண  எ�ைம? ச4தித 
ேபா., நா� அவ-ட  கைத�க �<யாத நிைலயி2 இ-4ேதா�. இைத அவதானித கBண  திD� என 
வாமேதவைன அைழ., எம�� ம-.வ வசதி ெச�. ெகா'���ப< ;றினா�. இதனாேலா எ னேவா, இ- 
நா)க� கழி. அைன. �கா�களி  ம-.வ1 ெபா%1பாள� எம�� ைவதிய� ெச�வத�காக 
வாமேதவனா2 அைழ. வர1ப)டா�. இவ�க�ட  மாணி�க�தாச3�, கனடா எ ற ேதாழ-� வ4தன� 
இதி2 கனடாைவ எம. பா.காவ5�� ெபா%1பாக�� த�கராஜாவி  பா.கா1பி�� சசிைய ெபா%1பாக 
இ-1பதாக அறிவித.ட , சசி எ�ைம=� ேம�பா�ைவ ெச�வா� என ெத:ய1ப'தினா�க�. 

 

வ4தி-4த ைவதிய� ஒ�ெவா-வராக களIசிய அைற��� அைழ. ேசாதைனயி)டா�. அ1ேபா. 
ஒ�ெவா-வ-� தம�கான வ-தைத ெசா2ல, அத�கான ம-.வைத? ெச�தா�. இவ�க� ேமா)டா� 
ைச�கிளி2 வ4தி-4ததா2, என. வ-ததி  நிமித� நா  மல� கழி�க? ெச % வி)ேட . இ%தியாளாக 
எ ைன அைழதன�. அ�� ெச ற.� என�� அதி�?சி காதி-4த.. அைன. �கா� ம-.வ1 
ெபா%1பாளராக வ4தி-4தவ�, என. உறவின-� ஒ றாக பயி�சி�� வ4தவ-மான அழக . அவ� எ ைன� 
கBட.�, அதி�?சியி2 கB கல�கினா�. எ ைன அவ� பா��கவி2ைல. காரண� அவரா2 என. 
நிைலைமைய ஜGரணி�க �<யாம2 இ-4த.. ஒ %� கைத�க �<யாத PQநிைல. அவ� அ-ேக 
வாமேதவ3� நி றி-4தா . 

எ ைன தன. அ-ேக அைழ., என. காய�கைள=� என. கா2 �.கி  நிலைமைய=� ேமேலா)டமாக 
பா�. வி)', எ�ைம ைவதியசாைல�� அ31ப ேவB'� என� ;றினா�. வாமேதவேனா இவ�க� 
அதைன ேபைர=� ஆMபதி:�� அ31ப �<யாெதன, அவ-ட  ஏறி1 பா�4தா . எ ைன J�கி வ4த 
ேதாழ�க�, மீB'� J�கி? ெச % எம. ;டார.��� வி)டன� அ1ேபா. தா  என�� ெத:4த., ஏ  
வாமேதவ  கதினா  எ %. அதாவ. எ� நா2வைர=� ைவதியசாைல�� அ31ப ேவB'� எ ப.ட  
சலா, சB எ பவ�கைள=� அ31ப ேவB'� எ % �றி1பி)<-�கி றா�. 

இவ:  ப:4.ைரயி  ெபய:2 �தலி2 ஆன4த3� விஜி=� ைவதியசாைல�� அைழ.? 
ெச2ல1ப)டன�. அ�� அவ�கைள ஒ-வ-ட-� கைத�க ேவBடா� எ %�, தனிைம1ப'திேய 
ைவதி-4ததாக ;றினா�க�. ஆன4த  ஒ- சில நா)களி2 தி-�பினா�. விஜிேயா நGBட நா)களாக தி-�பி 
வரவி2ைல. எம�ேகா பய�� ச4ேதக�� ேதா றிய.. விஜிைய 8ைத. வி)டா�கேளா எ ற அ?ச� 
எ�4த.. ஆனா2 இ-கிழைம�� பி ன� அவ� தி-�பினா�. அவ:  க�ைத? H�றி பிளாMட� பRM 
ேபாட1ப)<-4த.. இவரா2 எ��8வதி2 இ-4. உண� உ)ெகா�வ. வைர��� இ ெனா-வ� உதவி 
ேதைவ1ப)ட.. இவ�க� இ-வ-� வ4த பி ன�, அ�ேவைளயி2 அதிக Hகயீனதா2 சலா�� விஜய3� 
ைவதியசாைல�� அ31ப1ப)டன�. என��� அ ரனி��� �காமிேலேய ம-.வ� வழ�க1ப).. என. 
மனேநா� ப�றி அவ�க� கவைல1படவி2ைல. ேம5� கா2 நட�க �<யாதி-4த.. அைத �காமி2 இ-4த 
ஒ- ேதாழ�, எBெண� ேபா)' ைவதிய� ெச�தா�. இவ� ம)ட�கள1ைப? ேச�4தவ�. இவ�தா  பயி�சியி  
ேபா. உட�பி2 காய1ப)டவ�க��� எBெண� ேபா)' ைவதிய� ெச�பவ�. ஏ  இ % நா  
நி றப<ேயா அ2ல. ஓ< ஆ< ேவைல ெச�வேதா, அ4த ேதாழ:  ேநா எBெண� தா . அவ� என�காக 
பல இைலகைள ெவ)< ேநா எBெண� கா�?சி காைலயி5� மாைலயி5� தவறா. தடவி வி'வா�. 

இவ� எ�ைம� �ணமா�க த ைன அ�1பணிதவ� எ ேற ;றலா�. காைலயி2 பயி�சி �<4., காைல 
உண� அ-4திய.� பல� ஓ�ெவ'1பா�க�. ஆனா2 இவேரா எ�மிட� வ4. எBெண� தடவி தன. 
ஓ��ேநரைத எம�காக ெசலவி)டா�. இவைர விட பல ேதாழ�க�� எம�கான உதவிகைள=� த�மா2 
�<4தவ�ைற=� ெச�ய ஆர�பிதன�. 

ஆ� ேதாழ�க� எ ற ப4ததி�� உ:யவ�க� இவ�க� தா . ேதாழைமய�ற மனிதேநயம�ற ேந�ைமய�ற 
அரசியைல� ெகாBட இ4த தைலவ�கைள ந�பி எதைன ஆயிர� ேதாழ�க�. அவ�க� தம. உ�றா� 
உறவின�, ெசா4தப4த�, க2வி, கடைம ேபா ற பலவ�ைற .ற4., தா�மBணி  வி<வி�காக ேபாராட1 
8ற1ப)டவ�க�. இவ�க��� இ4த தைலைம ெச�த. எ னெவனி , தம. Hகேபாக வாQ�ைக�காக��, 

தம. ம�க� விேராத� ெகா�ைக�காக��, அவ�கைள1 8ைத.�, மேனாநிைல பாதி1பைடய? ெச�த.� 
தா . ஏ  எத�காக வ4தா�கேளா, அைத ம%. தம. ெசா4த ம�க��� எதிராக ேபாராட�� JB<ன�. 

இ1ப<1ப)ட தைலைம இ4த ேதாழ�க����, ம�க���� ெகா'த. ஏமா�ற�க� தா . 

  

12. ேமா)டா� ைச�கி� சத� ேக)டா2 எ ைன அறியா. மலசல� வ-� (8ளா)<2 நா  ப�தி - 12)  

11. அ<யி2 மய�கிேன , சி%நGேரா இரதமாகேவ ெச ற. - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 11)  

10. எ�மி2 யாராவ. உயி-ட  த1பிதா2, எம�� நட4தைத ம�றவ�க��� ;%�ப<=�…8ளா)<2 நா  
ப�தி - 10)  

9. 8ளா) அைம1ைப விம�சித எ�கைள 8லி எ றன�, .ேராகி எ றன� - 8ளா)<2 நா  ப�தி - 09) 

8. மகஜ� அ31பி தைலைம=ட  ேபாரா)ட� - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 08) 

7. சாதி��டாகேவ தG�ைவ காO� வழி�ைறைய நா<ய தைலைம - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 07) 

6. நா  ேதாழ� ச4ததியைர? ச4திேத  - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 06) 

5. ேதச வி'தைல எ %�, பா)டாளி வ��க 8ர)சி எ %� ேபசியப<… - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 05) 

4. தBடைன �காைம எ2ேலா-� "நாலா� மா<" எ பா�க� - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 04) 

3. F ேற மாததி2 பயி�சிைய �<.�ெகா��� கன�ட … (8ளா)<2 நா  ப�தி - 03) 

2.1983 இ2 இய�கதி2 இ-1பெத ப. கீேராதனமா�� - (8ளா)<2 நா  ப�தி 2) 

1.தா� ம)'� த1பிதா2 ேபா.� என நிைனத தG1ெபாறியின� - (8ளா)<2 நா  ப�தி - 01) 
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