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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

ேதாழைம�0 இல�கண� வ�த அ2த ேதாழ�களி4 ஒ-வ�, காவ�கடைமயி4 இ-��� ேபா. எ��ட  
கைததைத சசி6� வளவ7� க8டன�. உடேன அேதாழைர அைழ. எ ன கைததா� என 
விசா:.வி)', அவ-�� த8டைன வழ�கின�. �காமி4 உ�ளவ�க� எ��ட  கைததா4, இ�வா%
தா  அவ�க���� நட��� எ % வளவ  �கா� ேதாழ�கைள எ;ச:தா . இதனா4 ஒ- சில நா)களாக, 

�கா� ேதாழ�க� எ��ட  கைத�க பய2தா�க�. இ-1பி7� எ�ைம ெவளியி4 அைழ.; ெச4<� 
ேபா., அவ�க� எ��ட  கைததா�க�. இவ�களி4 பல:ட� எம. ெசா2த1 ெபய�, ஊ� விலாச� 
எ பவ�ைற >றிைவேதா�. காரண� எ�ைம எ2த ேநரதி<� ெகா % ?ைத. வி'வா�க� எ ற 
ஜய1பா', எம�� இ-2த.. 

 

இ� காலதி4 த�கராஜாவி�� இராஜம:யாைத எ % >றலா�. அவ-�� அ�வள� வசதிக� 
ெச�ய1ப)A-2த.. �றி1பாக; ெசா4ல1 ேபானா4 ஒ- �கா� ெபா%1பாள-�� இ-��� வசதிகைள விட, 

அதிகமாகேவ இ-2த.. தைலைமயி  வி-1ப.�கிண�க, எ�ைம6� ச2ததியாைர6� இைணதவ� 
எ பதனாேலா எ னேவா ெத:யா.. இவ� உண� உ8ட பி  கா�% வா�க எ % அைழ.� ெச4வா�க�. 

ஆனா4 நாேமா அAயி  அவைதயா4 பாதி�க1ப)டவ�களாக, ப'த ப'�ைகயி<� நட�க �Aயாம<� 
அைர2தபA6� இ-2ேதா�. 

 

ஒ-நா� மாைல ேநர� �காமி4 பரபர1?. சசி, கனடா ேபா றவ�க� அ��� இ��� ஓAதி:2தா�க�. 

அ�ேவைளயி4 எ� எ4ேலாைர6� எம. >டாரைத வி)' ெவளியி4 ெகா8' வ2தன�. காவல�களி  
க8காணி1பி4 இ-2ேதா�. அ1ேபா. காவ4 கடைமயி4 இ-2த ேதாழ� ஒ-வ�, த�கராஜா த1பி ஓAவி)டா� 
எ % இரகசியமாக� >றினா�. அதி4 இ-2த அைனவ-� எ�2. உ�ேள ெச றன�. ஆனா4 எ னா4 நட�க 
�Aயாததா4 நா  அைர2. அைர2. ெச4ல ��ப)ேட . அ1ேபா. சசி சத� ேபா)டபA ஓA வ2., 

"எ�கயடா த�கராஜா ேபானவ " எ % ேக)', என. வல. ப�க ேதா�ப)ைடயி4 உைத2தா . நா  
அலறியபA நிலதி4 வ CD2ேத . மீ8'� மீ8'� எ ைன அAதா .  ம�றவ�கைள ெவளியி4 வ-�பA 
கதினா . ெவளியி4 வ2தவ�க���, மிக�� ேமாசமாக அA வ CD2த.. இதனா4 எ4ேலா-� �ழறிேனா�.

சிறி. ேநரதி4 ேமா)டா� ைச�கிளி4 வாமேதவ , ெச2தி4 ேபா றவ�க� வ2தன�. அவ�க� எ�� 
த�கராஜா ேபானா  என� ேக)', எ�கைள ேபா)' தா�கின�. அவ�களி  காவலி4, தனிேய எ��ட  
எ2த ெதாட�?� இ4லாம4 பி:. ைவ�க1ப)A-2தவ� த�கராஜா. ஆனா4 அவ� த1பியத�� (இவ�களி 
காவல�க� த1ப வி)டத��) எம�� அA6� உைத6� நட2த.. 

த�கராஜா எ�வா% ஏ  த1பினா� எ ற விைடய�, எ னா4 பி�காலதி4 ஆராய1ப)ட ேபா. பல 
தி'�கி'� தகவ4கைள1 ெப�%�ெகா8ேட . த�கராஜாைவ த1ப ைவத. பர2த  ராஜ . இவ:  
பணி1பி  ெபய:4, பா?ஜியி  உதவி6ட  சசிைய� ெகா8' த1ப ைவதன�. த�கராஜா த1பி; ெச ற., 

சசி6ட  கா�% வா�க; ெச ற ேபா. தா . இ1 பழி த  மீ. வி�2. விட�>டா. எ பத�காக, சசி எ�மீ. 
பா�2.�ளா . த�கராஜாவி  பா.காவலராக இ-2த சசி மீ., வாம , ெச2தி4 இ-வ-��� ஒ- சில
நா)களி4 ச2ேதக� ஏ�ப)ட.. சசிைய விசாரண�� என அைழ.; ெச றன�. எ ன சதி நட2தேதா 
ெத:யா., சசிைய6� ேபா)'த�ளிவி)டா�க�. இவ�களி  ந�பி�ைக�� உ:யவராக இ-2த சசி��� இ2த 
நிைலயா? எ பேத என�� மி�2த அதி�;சிைய� ெகா'த.. 

ச2ததியா� மீதான விசாரைண எ ப. தCவிரமைட2த நிைலயி4, அவ-� ேடவி) ஐயா�� அைம1ைப வி)' 
ஒ.�கி வாழ ஆர�பிதன�. இத�காக ச2ததியா:  ெசய�பா)ைட நா� ச: எ % >ற �Aயா.. காரண� 
ச2ததியா� பீ (B) �காமி�� வ2. I % நா)க� த�கியி-2தா�. அவ-�� அ�� நாலா� மாA இ-1ப., 

க)டாய� ெத:2தி-���. ?ள) அைம1பி  ��கிய மதிய கமி)A உ%1பினரான ச2ததியா�, ஏ  இ2த 
அராஜக�கைள எதி�. உ)க)சி1 ேபாரா)ட� ஒ றிைன நடதா. ஒ.�கி ஒளி. வாD2தாெர ப. 
?:யாம<�ள.. ஒ.�கலி  பி , இவ� எ .எ4.எ�.J 6ட  ெதாட�?கைள ேபணியி-2ததாக அறி2ேத . இ� 
கால க)ட�களி4 அA�கA எ�ைம ச2தி. கைத1பத�� என பல� வ2. ெச4வா�க�. அதி4 க8ண  
(ேசாதCKவர  -பைட.ைற; ெசயலதிப�), அவ:  உதவியாளரான கா2த  ேபா ேறா-� வ2தன�. இவ�க� 
வ2. எம. �ைற நிைறகைள விசா:. வி)'; ெச4வா�க�. 

அ1ேபா. தா  உமாமேகKவரனி  தள� ேநா�கிய பிரயாண� அைம2தி-2த.. அ�� ெச ற 
உமாமேகKவர7�, அவர. சகா�க�� Lழி?ரதி4 Lவெரா)A ஒ)ட; ெச ற 6 இைளஞ�கைள ெகா % 
?ைததன�. உமாமேகKவர  தளதி�� ெச % ெச�த ேவைல இ. ஒ % ம)'� தா . இதனா4
பாதி�க1ப)டவ�களி4, ஐேரா1பாவி4 தலிதியவாதி6� இல�கியவாதி6மான Lக  எ பவ-� ஒ-வ�. 
உமாமேகKவர  ��வின� அ2த ஆ% இைளஞ�கைள6� ?ைத.வி)', இ2தியாவி�� த1பி வ2. 
வி)டா�க�. ஆனா4 அ1ேபா. தளதி4 வ)'�ேகா)ைட, Lழி?ர� ப�திகளி4, ேவைல ெச�த பல� இதனா4

எ�ைம ?ைத�க, நா� ெவ)Aய �ழி – (?ளா)A4 நா  ப�தி 14) 

பதிேவ�றிய. தமிழர�க� Thursday, 24 June 2010 23:15 அரசிய4_சIக� சீல  

Page 1 of 4எ�ைம ?ைத�க, நா� ெவ)Aய �ழி – (?ளா)A4 நா  ப�தி 14)

06/01/2011http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7255:2...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



Content View Hits : 5854139 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2820

3197

1680
+1517

This week:
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பாதி�க1ப)டன�. இ�ெகாைல ெதாட�பாக தளதி4 இய�கிய பல-�� ெத:2தி-2த ேபா.�, அைத ம%. 
ெதாட�2.� ம�கைள6� இைளஞ�கைள6� ஏமா�றிய வ8ண� இ-2தன�. 

?ள)A  மதிய கமி)Aயிலி-2த உ%1பின�க��� இய�கதி  உ�ேள நட2த ம�%� நட2. 
ெகா8A-2த அைன. ப'ெகாைலகைள1 ப�றி6�, அராஜக�க� ப�றி6� மிக ந றாகேவ ெத:2தி-2த.. 

இைத எதி�.� ேக�விக� எ�1பேவா, ேபாராடேவா அ4ல. நாலா� மாAைய ப�றி எதி��கேவயி4ைல. 

எம. உ)க)சி1 ேபாரா)டதி  நியாய த ைமைய உண�2., அத�� சா�பாக ேபாராட அ % அவ�க� 
� வரேவயி4ைல. மாறாக ம�1ப4 கைதகளா<�, ெபா�களா<� ம�களி  .ேராகிகைள பா.காதன�. 
இவ�க� இ % தா� ஜனநாயகவாதிக� எ %�, ��ேபா�கானவ�க� எ %� >றி� ெகா8', ?லிகளி  
அழிவி  பி ன� மீ8'� ம�கைள6� ேதசைத6� ஏமா�ற ?ற1ப)'�ளன�. 

 

இதி4 ��கியமாக இ-வைர� �றி1பிடலா�. �தலாமவ� இனிெயா- இைணய தளதின.�, அைச எ ற 
சNசிைகயின.� ஆசி:யரான அேசா�. இவ� ெச2தி4 பா?ஜி பர2த  ராஜ  ேபா ற ெகாைலகார�க�ட  
அரசிய4 ேதாழைம ெகா8' அவ�கேளா' அவ�களி  ெகாைலக� சிதிரவைதக� ப�றி ந கறி2த 
பி னா<� ைகேகா�. தி:2தவ�. பி நா)களி4 இ2த� ெகாைலகார�களி  >)ேட ஈ.எ .A.எ4.எ� வாகி 
அத  ��கிய நப�களி4 ஒ-வராக இ2தியசா�? அரசிய<��� த ைன இைண.�ெகா8டவ�. ?ள) மதிய 
��வி4 இ-2த இவ� தளமாநா)A  பி ன� பர2த  ராஜ7ைடய அதைன அ.மீற4க� ெகாைலக� 
சிதிரவைதகைள6� ெதளிவாக அறி2தி-2.� பர2த  ராஜேனா' அரசிய4 நடாதினா�. அத  பி னா4 
இ ைறய ட�ளசி  ேதாழராக வல� வ2. இ % இனிெயா-���� Pைழ2.�ளா�. 

  

(ம3தியி� அேசா� வல8�ற3தி� கா9த�) 

 

இர8டாமவ� தC1ெபாறி Kதாபக�களி4 ஒ-வ-�, உயி�1? சNசிைகயி  ஆசி:ய�களி4 ஒ-வ-�, 

தமிழCழ�க)சி Kதாபக�களி4 ஒ-வ-�, த�ேபாைதய ேம 18 இய�க தைலவ-மான கா2த . கா2த  
த ைன ஒ- ��ேபா�காள� என��, தா  அராஜகதி�� எதிரானவ� எ ற வைகயி<�, பல க)'ைரகைள 
எ�தி6�ளா�. ஆனா4 உ)ப'ெகாைல, சேகாதர இய�க1 ப'ெகாைல, உ)க)சி1 ேபாரா)டைத நL��த4 
ேபா றவ�ைற ெச�த அைம1பி , ��கிய தைலைம1 ெபா%1பி4 இ-2தவ�களி4 ஒ-வ�. அவ� இ ன�� 
தன. கட2தகால� ெதாட�பாக, எ2தவிதமான விம�சனதிைன6� ெவளியிடாம4 தா , மீ8'� ம�கைள 
அணிதிர)ட �ய4கி றா�. அ % உ)க)சி ஜனநாயக ம%1?, சேகாதர இய�க ப'ெகாைலக�, வைத�கா�க� 
எ பனவ�றிைன எதி�. ேபாராடா. க�ள ெமௗன� சாதித.�, மைற�கமாக அவ�றிைன 
நியாய1ப'திய.� இவ�க� ேம�>றிய ஜனநாயக விேராத ெசய�பா'கைள அ�கீக:. இ-2தன� 
எ பதாகேவ அ�த1ப'�. 

 

த�கராஜாவி  த1பிேயா)டதி  பி  ஒ- நா� வாமேதவ7� பா?ஜி6� வ2தன�. எ�க� எ4ேலாைர6� 
"ெவளியாேல வா�ேகாடா" என அைழதா . அவ�க�� ம�%� காவ� கடைமயி4 இ-2தவ�க��, எ�கைள 
ஒ- ச��க2ேதா1?1 ப�க� அைழ.; ெச றன�. அ�� ெச ற.� வாம  எ�ைம1 பா�. ஆ��� ஒ- 
கிட�� ெவ)ட ேவ8'� எ றா . அ. 2 அA அகல�� 6 அA நCள�� 5 அA ஆழ�� இ-�க ேவ8'� 
என �றி1பி)டா . அ�ேவைள நா� எ�க� �க�கைள தி-�ப தி-�ப பா�ேதா�. அ ரனி வாமேதவைன1 
பா�., இ. எ�கைள1 ?ைத�கவா என� ேக)டா�. உடேன அவ-�� அதி4 ைவ. அA6� உைத6� 
ெகா'தபA, "ஆ� உ�கைள1 ?ைத�கதா , நC�க� எ4ேலா-� கழகைத அழி�க, ச2ததியாேராட >)'; 
ேச�2. சதி ெச�தனிய�" என� கதினா . 

�ழிெவ)ட ஆர�பிேதா�. ேவA�ைக எ னெவனி  எ�களா4 ச:யாக நட�கேவா இ-�கேவா 
�Aயாதவ�கைள1 பிA., �ழி ெவ)'�பA >றினா4 எ ன ெச�வ.! ெவ)ட ஆர�பிேதா�. எ�மா4 
�Aயவி4ைல ச�% ேநரதி  பி  வாம  வ2. "எ னடா இ 7� ெவ)டாம4 கைத�கிறியளா" என� 
ேக)' கதினா . பி ன� "இ % ேதைவயி4ைல. நாைள உ�கைள கனடா அைழ. வ2. ெவ)ட 
வி'வா " என� >றி, மீ8'� �காமி�� அைழ.; ெச றா . ம%நா� கனடா எ�ைம �ழி ெவ)'� 
இடதி�� அைழ. வ2. ெவ)'�பA >றினா . எ�மா4 மதிய� வைர ஓ- அA >ட ெவ)ட 
�Aயவி4ைல. மீ8'� எ�ைம தி-1பி �காமி�� அைழ.; ெச றா . கனடா��� எ ன நட2தேதா 
ெத:யவி4ைல, அ % மதிய� எ�ைம �ழிெவ)ட அைழ.; ெச4லவி4ைல. ம%நா� காைல கனடா எம. 
>டார.�� வ2., "இ % �ழிெவ)ட ேபாக ேதைவயி4ைல" எ றா . யாராவ. வ2. ேக)டா4 
"உ�க��� Lக� இ4ைல எ % ெசா4<�ேகா" என� >றி ெச றா . இர8' நா� கழி. மாணி�கதாச  
எ�ைம ச2தி�க வ2தா . வ2தெபா�. ெம.வாக வாமனா4 �ழி ெவ)ட ஆர�பி�க1ப)ட விைடயைத 
>றிேனா�. மாணி�கதாச  "நC�க� �ழி ெவ)ட ேதைவயி4ைல. நா  வாம7ட  கைத�கிேற " என� 
>றிய., எம�� ஒரள� மன ஆ%தைல� ெகா'த.. 

இ2திராகா2தி அ�ைமயா� L)'� ெகா4ல1ப'கி றா�. இவ-�� அைன. �கா�களி<� அNசலி 
ெச<த1ப'கி ற.. சில கால�களி  பி ன�, நா� சிைற ைவ�க1ப)A-2த �காமி4 பயி�சி எ'த 
ேதாழ�க� �கா� மா�ற1ப'கி றா�க�. அவ�க� எ�ைம வி)'1பி:6� ேபா., அதிகமான ேதாழ�களி  
க8களி4 க8ணCைரதா  பா�ேதா�. பல சி�க4க��� மதியி<�, அதிகமாேனா� எ��ட  உைரயாA 
தம. பி:ைவ >றினா�க�. அவ�களி4 பல� “பழகி� கழித ேதாழ�கேள நா� பி:2. ெச4கி ேறா� எ2த 
ஊ:4 எ2த நா)A4 எ�� கா8ேபாேமா” என பாAயபA, எ�ைம வி)' பி:2. ெச றா�க�. 

 

?திதாக வர1ேபா�� ேதாழ�க� எ�வாேறா, எ2த த ைம ெகா8டவ�கேளா, என எம��� ஒ- பய� 
இ-2த.. அ�வாேற ?திதாக வ2தவ�களிட� எ��ட  கைத�கேவா பழகேவா >டா. என, �த4 நா� 
ஒ %>டலி4 ைவ.� >ற1ப)ட.. அேத ேபா % �த4 வார�, வ2தவ�க�� எ��ட  மிக�� 
க'ைமயாகேவ இ-2தன�. இ�காலதி4 என�� ஓ� அதி�;சி காதி-2த.. என. ஊைர; ேச�2தவ-� 
உறவின-மான பிரகாK எ பவ�, எம�� காவ4 கா1பத�காக வ2தா�. அவைர� க8ட.� நா  எ ைன 
அறியா. க8கல�கிேன . அவ-� அ�தா�. உடேன நா  எ ைன ெத:2தவ� என �காமி��� கா)A� 
ெகா�ள ேவ8டா� எ % >றிேன . காரண� எ ைன ைவ. அவ-�� ஏதாவ. ஆப. ேந:டலா� 
அ4லவா! அ. ம)'ம4லா. பிரகாK என�� ெத:ய, ?லிகளி4 ேநா)RK ெகா'.� ெகா8' தி:2தவ�. 
இவ� எ1பA இ�ேக எ ற ேக�வி6�, அ.ட  ஏ�கனேவ ?லிகளி4 ேவைல ெச�. ?ள)'�� வ2த ஆ% 
ேதாழ�க��� எ ன நட2த. எ % என�� ெத:2ததா<�, அவ-ட  தனிைமயி4 கைத�க �ய�சிேத . 

மிக�� கAனமான விைடய�. காரண� நா� ெவளியி4 ெச4வ. எ றா4 இ-வ� காவ<�� வ-வா�க�. 

அேத ேவைள எ ைன தா�கி1 பிA. அைழ.; ெச4ல ஒ-வ�. அைதவிட காவ<�� இ-வ�, Iவ� 
வ-வா�க�. இ�வா% இ-�ைகயி4 எ1பA அவ-ட  கைத1ப.. ஒ-சில வார�க� கட2த.. எ�மீதான 
ப:தாப உண��� எம. ப�க நியாய�கைள6�, ?திதாக வ2த ேதாழ�க� விள�கி� ெகா�ள ஆர�பிதன�. 
இவ�களி<� என. கா<��� ேதா� ப)ைட��� எ8ெண� ேபா'வத��, �4லதC� மாவ)டைத; 
ேச�2த ஒ- ேதாழ� இ-2தா�. எ�வா% பைழய ேதாழ�க� இ-2தா�கேளா, அவ�களி<� அதிகமாேவ 
இவ�க�� எ�ைம கவனி�க1 ?ற1ப)டா�க�. எ�மி4 எவ-�காவ. Lகயீன� எ றா4 ேபா.�, எ�ைம 
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மிக�� ஆதரவாக�� அவதானமாக�� கவனி1பா�க�. எம. தா� த2ைதய� இ-2தா4 >ட, இ1பA 
கவனிதி-1பா�கேளா ெத:யா.. 

 

நா  அதிக� எம. >டாரைத வி)' ெவளியி4 வ-வ. �ைற�. இர8' காரண�க�. ஒ % ச:யாக 
நட�கமா)ேட . எ ைன யாராவ. அைழ. வர ேவ8'�. இர8டாவ. ஏ�கனேவ ெவளியி4 வ2. 
இ-2ததா4 தா , என. ேதா�ப)ைடயி<� அA வி�2த.. இைவக� ஒ-?ற��, ம%?ற� என. மன 
உைள;ச4 ேபா றைவ ெவ�வாக1 பாதிததினா4, �காமி4 இ-2த ேதாழ�க�ட  நா  கைத1ப. மிக� 
�ைற�. இ�காலதி4 வழைமேபால அA�கA ெச2தி4, வாமேதவ , க8ண , பா?ஜி, கா2த  என ேம4 
ம)டதின� எ4ேலா-� வ2. ெச4வா�க�. அA �ைறய ஆர�பித.. வ-பவ�க� எ��ட  ஓரள� 
கைத�க ஆர�பிதன�. நா�� அவ�க��� ஏ�றா� ேபா4 கைத�க ெதாட�கிேனா�. நா)க� நகர எம�� அA 
வி�வ. நி % வி)ட.. சாதாரணமாக எம. >டாரதி4 இ-2ேதா�. ஒ-நா� உமாமேகKவர  �காமி�� 
விஜய� ெச�தா . அ1ேபா. அவனிட� நா� எ1ேபா. வி'தைல ெச�ய1ப'ேவா� என� ேக)ேடா�. அத�� 
ஒ- ? சி:1?ட , எ2த1 பதி<� >றா. �காைம வி)' ெவளிேயறினா . இ2த உமாமேகKவரனி  
�ணாதிசயைத1ப�றி ேடவி) ஐயா ��2தனி  Iைள� ேகாளா% (பா��க) எ ற தன. ?தகதி4 அழகாக 
வைரய%.�ளா�. 

   

எ�ைம �காமி4 ைவ. தா�கியவ�க� சாதாரண ேதாழ�க� அ4ல. எ�ைம மனித ேநயம�% ெகாSரமாக 
சிதிரவைத ெச�. அA. . ?%தியவ�க� ேவ% யா-ம4ல� கழகதி  தைலைம1பீடேம. ஒ- 
வி'தைல இய�கதி  தைலைம1பீட� எ�வா% அைமய� >டா. எ பத��, ?ள)A  தைலைம1பீட� ஒ- 
சிற2த � 7தாரண�. 
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