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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

உமாமேக8வர� தளதி�� ெச ற ேபா. ந�கீர  (“தமிழ �ர3” ஆசி5ய�) எ ற ேதாழைர6� இ7தியாவி3 
இ-7. அைழ.8 ெச றி-7தா�. ந�கீரைன ேநர:யாக நா� இ-7த த;டைன� �:ைச�� ெச7தி3 <): 
வ7., “இவ-� இனி உ�க�ட  தா  இ-1பா�” எ % ெசா3லிவி)'8 ெச றா . அவ� ஏ  எத�காக 
எ��ட  ெகா;' வ7. விட1ப)டா� எ ப. எம�� ?5யாைமயா3, எம��� அவ� ெதாட�பாக ஒ- பய�
இ-7த.. நா� எ ன கைத�கி ேறா� எ % உளவறிய வ7.�ளாேரா? எ A� ச7ேதகமி-7த.. த�ேபா. 
எம. த;டைன �காமி3 10 ேபராகி, இடெந-�க: அதிகமாகிய.. இ-7தேபா.�, அைத யா5ட� யா� 
ெசா3வ.? ெசா னா3 அ: வி�� எ ப. எ3ேலா-��� ெத57ததா3, அைத1 ப�றி எ.�� கைத�கா. 
ம�னமாக இ-7ேதா�. 

உமாமேகBவரனி  விஜய� எ ப., எம. �காைம உD�கிய. எ ேற ெசா3லலா�. அவ  வ7. 
ெச ற.�, �காமி3 இ-7த பல ேதாழ�க��� தா� அவைர ேநராக ச7தி. வி)ேடா� எ ற தி-1தி
ஏ�ப)ட.. பல ேதாழ�க� எ�ைம ெவளியா3 அைழ.8 ெச3D� ேபா., உ�க�ட  உமாமேகBவர  
எ ன கைததா� என ஆவலாக ேக)பா�க�. நா� அவ� ஒ %� ெப5தாக கைத�கவி3ைல. நா�க� ெச�யாத 
��றதி�� தா , த;டைன அAபவி. வ-கி ேறா� எ ற அ:1பைடயி3 தா  கைததா� எ ற.�, 

பல-� �க� வா:யப: எ ன ெப5ய�யா�� உ�கைள இ1ப:யா பா�கி றா� எ % ஆத�க1ப)டன�. 
உமாமேகBவர  வ7த ேபா. �காமி3 ஒ- ச�பவ� நட7த.. 

 

எ3ேலா-� மதிய உணவி�காக வ5ைசயி3 கா. நி றன�. அவ�க�ட  உமாமேகBவரA� வ5ைசயி3 
உண��காக நி றா . �காமி3 இ-7த எ3ேலார. ைககளிD� த)' காண1ப)ட.. ஆனா3 
உமாமேகBவரனி  ைகயி3 மாதிர� இ3ைல. இைத அவதானித வளவ , தன. த)ைட ெகா;' வ7. 
நE)ட அைத வா�க ம%தா  உமாமேகBவர . இைத1 பா�த பல ேதாழ�க� தம. த)ைட நE):னா�க�. 

அ % சைமயD�� ெபா%1பாக இ-7தவ�க��, தம. த)'�கைள நE):னா�க�. அவ�றி3 எைத6� 
வா�கவி3ைல எ பதா3, பல-��� �ழ1ப� ஏ�ப)ட.. இவAட  வ7தி-7த வாம  (வாமேதவ ) க;ண 
(ேசாதEBவர )ேபா ேறா�, ம�றவ�களி  த)ைட வா�கியி-7தன�. இவ  த)ைட வா�காத ெப5ய 
ச�8ைசயி3 �கா� திகF7. ெகா;:-��� ேபா., திG� என உமாமேகBவர  சைமய3 அைற�� 
ம%?றதி3 நிலதி3 அ���1ப:7தி-7த த)ைட எ'தா . இ த):3 தா  �காமி3 நி��� நா��� 
சா1பா' ைவ1ப. வழ�க�. கிண�ற:�� தாேன ெச % க�வி .1பர� ெச�., மீ;'� சா1பா):�கான 
வ5ைசயி3 வ7. நி றா . அ7த த):ேல தா  உணைவ வா�கி8 சா1பி)டா . இ. உ;ைமயி3 அ7த 
�காைமேய அதிரைவத.. இவைன தைலவராக மானசீகமாக ஏ�றவ�க�, அவைர1 ேபா�றி1 ?கF7தன�. 
ம�றவ�க�� <ட பாரா):ன�. இ�வா% ஒ- ெப5ய நாடகமா:வி)', �காமி3 இ-7. உமாமேகBவர  
த  ��வினேரா' ?ற1ப)டா . 

 

அத  பி ? ேதாழ�கைள �கா� ைமய.�� அைழத �கா� ெபா%1பாள� வளவ , ெப5ய�யா நா� 
சா1பி)ட த):3 சா1பி)'வி)' ேபாகி றா� என சதமி)டா . இத�� காரண� நE�க� எ3ேலா-� தா  
என� <றி, த;டைன ெகா'தா . ேமD� சைமயD�� அ % ெபா%1பாக இ-7த ரவிவ�ம  எ ற 
ேதாழ-���, அவ-ட  இைண7தவ�க���� க'ைமயான த;டைனயிைன ம%நா� ெகா'தா . பல-�� 
ஏ  இ. எ % விள�கவி3ைல. ஒ�ெவா-வ-��� என� ெகா'�க1ப)ட த)ைட தா , அவ�க�
ைவதி-7தன�. ?திதாக யாராவ. வ7தா3, அ % சைமயலி3 இ-1பவ�களி  த)ைட பாவி1ப. வழ�க�. 

ஆனா3 உமாமேகBவரேனா அைத8 ெச�யா., நா� சா1பி)ட த):3 தா  சா1பி)' ஒ- Bர;' 
ெச�தத�காக I�மாயி-7த ம�ைறய ேதாழ�க� உ-;ட. தா  மி8ச�. ஏ  வளவ  இைத8 ெச�தா  
எ றா3, தைலைமயிட� விIவாசைத ெப�%� ெகா�ளேவ. இ�வா% தா  பல� தம. விIவாசைத� 
கா)ட, ம�றவ�கைள . ?%தின�. இ. �கா� ெபா%1பாள�களிட� ம)'ம3லா. சாதாரண 
ேதாழ�களிைடேய6� <ட காண1ப)ட.. இதனா3 தா  பல கா):� ெகா'1?�க��, பழிவா�க3க�� 
நட7ேதறின. 

இ� காலக)டதி3 ?திதாக �காமி�� வ7த ேதாழ�க�, எ��ட  சரளமாக கைத��மளவி�� ெந-�க� 
ஏ�ப)ட.. அ1ேபா. என. ஊரவரான பிரகாB எ பவ-ட  கைதேத . அவ� என�� நட7தவ�ைற ேக)'
திைகதா�. அ1ேபா. அவ� தா  ?லி�� .;'1 பிரIர�க� ெகா'ததாக��, ஆனா3 த ைன 
பி தளதி�� அA1ப ?லிக� ம%. வி)டன� எ %�, இதனாேலேய தா  ?ள)'�� வ7தா� எ %� 
<றினா�. என. வ E)டா5  Iகநல�கைள6� அவ5ட� ேக)' அறி7ேத . நா  � ? �றி1பி)ட. ேபால, 

தளதி3 இ-7. ?ள)'�� ஆ)ேச�1? எ ப. எ7த அரசியைல6� ெகா;:-�கவி3ைல. மாறாக ��பலி3 
ேகாவி7தா எ ற மாதி5, படகி3 ஏ�றி அA1பினா�க�. இதனாD� பல உ)ப'ெகாைலக� நட7ேதறின. 

இ�வா% ேதாழ�க�ட  கைத1ப. ேபா றவ�றி  ஊடாக, எம. கால�க� நக�7தன. ேதாழ� ச7ததியா� 
அைம1பி3 இ-7. ஒ.�கிய பி�பா', அைம1பி  அரசிய3 ெபா%1பாளராக “ப�மா. வாIைவ”(வாIேதவா)

நியமிதா�க�. இவ� அ:1பைடயிேலேய ேந�ைமய�றவ� எ பதா3 தா , ப�மா. எ ற ப)ட� 
K)ட1ப)ட.. இவ� அைன. �கா� ெபா%1பாளராக இ-��� ேபா., ெச�த தி3D �3D�க� பல. தன. 
நல  க-திய இவர. ெசய�பா'கைள பா�த பல ேதாழ�க�, இவ� மீ. ஒ- காF1?ண�ைவ 
ெகா;:-7தன�. தைலைம���, அத  அ:வ-:க���� ேசவக� ெச�வதிேலேய க;L� க-.மாக

கா7த  த1பிேயாட, நா� அ:வா��கி ேறா� (?ள):3 நா  ப�தி - 
15) 
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இ-7த இவ�, இய�க ேதாழ�கைள1 ப�றி சி7திததி3ைல. பணைத மி8ச� பி:1ப. எ ற ேகா5�ைகயி  
பி , ஞாயி�%�கிழைமகளி3 பாL� வாைழ1பழ�� காைல8 சா1பாடாக��, மதிய� மீ  அ3ல. இைற8சி 
உணவாக�� இ-7த.. இதி3 வாI வ7த.� கழகதி3 பண� த)'1பா' எ % <றி� ெகா;', பா; 
வாைழ1பழ� எ ற உணைவ நி%தினா . ஆனா3 இவ�களி  ஆட�பர வாF�ைக எ ப. �ைற7தபாடாக 
இ3ைல. ஒ�ெவா-வ-� தம�� ேமா)டா� ைச�கி�, உ;பத�� ஓ)ட3க� எ % ெசா�I 
வாF�;ைகையேய வாF7தன�. இைத1 பா�த ேதாழ�க� பல�, தம���ேளேய தி): தE�தன�. இ�வாறான 
ஒ-வ� அரசிய3 ெபா%1பி3 இ-7தா3 எ ன நட���? மா��சிய� எ ற ெசா3D�� அ1பா3 இவ�க� 
� ேனறவி3ைல.  

அைன. �கா� ெபா%1பாளராக இ-7த வாI (வாIேதவா)அரசிய3 ெபா%1பாளராக பதவிேய�ற1ப)ட., 

எ�மிைடேய ெப5ய ஆ8ச5யைத� ெகா'த.. இைத எம��� கைததப: இ-7ேதா�. அ�காலதி3 வாகன 
ஒ)'னராக இ-7த ெவ�ைள அ;ண� �காமி�� ெபா-)கைள ெகா;' வ-� ேபா., �கா� ேதாழ�க� 
ஊடாக எம�� சில தகவ3கைள த-வா�. அ�வா% தர1ப)ட தகவ3க� தா  Iழி?ர� ப'ெகாைல, 

ச7ததியா� ைக., ..... ேபா றைவ. 

எம�� த�ேபா. அ: வி�வதி3ைல. எ�ைம ச7தி�க வ-பவ�க�, வாம  (வாமேதவ )உ)பட எ��ட  
சரளமாக கைத�க ஆர�பிதன�. ஆனா3 �றி1பி)ட காலதி  பி  பா?ஜி வ-வதி3ைல. அத  பி�பா' 
அவைர இ7தியாவி3 நா  ச7தி�கவி3ைல. ஒ- �ைற எ�ைம அரசிய3 ெபா%1பாள� வாI(வாIேதவா) 
ச7தி�க வ7த ேபா., எம�� வாசி�க ?தக� ேதைவ எ ேறா�. அத�� சி5தப: ஆ� எ % <றி8 
ெச றவ�, ேவ;'ெம ேற ஒ- சில சிவ1? ?தக�கைள அA1பி ைவதா�. எம�ேகா பய�. �கா�களி3 
அைவக� ப:�க தைடயாக இ-��� ேபா., எம�� ம)'� ஏ  எ ற ேக�வி6ட  அைத சிறி. கால� 
ெதா)'1 பா��காம3 இ-7ேதா�. பி ன� �காமி3 ேதாழ�களா3 பரபர1பாக வாசி�க1ப)ட ?தக�கைள, 

அவ�க� ஊடாக ெப�%� ெகா;ேடா�. அ1ேபா. தா  எம�� தா�, வ Eர� விைள7த. ப�தி 1,2, 

அதிகாைலயி  அைமதி, ேபா ற ?தக�க� கிைட�க1ெப�றன. எ�மிைடேய ஒ-வ� அைத வாசி�க 
ம�றவ�க� அைத� ேக)'� ெகா;:-1ேபா�. இ�வா% கால�க� உ-;ேடா:ன. அ�காலக)டதி3 
பைட.ைற8 ெசயலதிப� க;ணA�(ேசாதEBவர ), கா7தA� எ�ைம ச7தி�க வ7.ேபாவா�க�. 

பைட.ைற8 ெசயலதிபராக க;ண (ேசாதEBவர ),  இ-7தாD�, ஆ6த�க��� ெபா%1பாக இ-7த. 
கா7த  எ ேற அறி7ேதா�. இவ�க� எ�ைம ச7தி. சாதாரணமாக கைத. வி)' ெச3வா�க�. கா7த  
க;ணAட  (ேசாதEBவர ), மாதிர� அ3ல, உமாமேகBவர  ெச7தி3 ேபா ேறா-டA� �கா�க��� 
விஜய� ெச�வா�. பைட.ைற நடவ:�ைககைள ைகயா�வத���, அைத பா�1பத��� இவ� அ:�க: 
�கா�களி�� விஜய� ெச�.�ளா�. இவ� விஜய� ெச�த �கா�களி3 பீ �கா� ம�%� நா� இ-7த 
�கா� ேபா றவ�றி�� அ1பா3, ெகாமா;ேடாB �கா� ேபா றவ�றி�� விஜய� ெச�.�ளா�. இதி3 பீ 
�காமி3 நாலா� மா:6�, நா� இ-7த �காமி3 எம. சிைறைய6� பா�தவ� அைத1 ப�றி ேக�வி�� 
உ)ப'தா., அைத நட.பவ�க�ட  இைண7. ெசய�ப)'� வ7தவ�. 

  

இ�கால க)டதி3 ேநாேப) தளதி3 இ-7. பி தளதி�� அைழ�க1ப'வத�கான �ய�சிக� நட7ேதறின. 

இைத அறி7த ச7ததியா�, ேநாப)ைட பி  தளதி�� வரேவ;டா� எ % ஒ- க:த� எ�தி எ .எ3.எ�.O 
ேதாழ�களிட� ெகா'. வி):-7தா�. ஆனா3 எ .எ3.எ�.O யின-�� இவ� ேகசவ  எ ற ெபய53 
அறி�கமாகி இ-7ததா3, ேநாேப) எ பவ� யா� என அவ�க� அறிய �றி1பி)ட கால� எ'த.. இத��� 
ேநாேபா) பி தள� வரவைழ�க1ப)டா�. இவ-ட  பல விவாத�க� நட7ேதறின. இவைர எ7தேநர�� 
உளவாளிக� I�றிய வ;ணேம இ-7தா�க�. பி  இவைர தளதி�� ெபா%1பாளராக அA1பிைவதன�. 
ஆனா3 ஒ- ெபா�ைம ேபா ேற இய�க ஆர�பிதா�. 

  

திG� என ஒ-நா� அைம1பி3 இ-7த மதிய�� உ%1பின� ஒ-வ� த1பி ஓ:வி)டா� எ ற ெச�திைய 
அறி7த.�, �கா�களி3 உ�ளவ�க� எ3ேலா-� ஆ8ச5ய.ட  பா�தன�. அ�வா% த1பிதவ� கா7த  
எ %�, இவ� த1பி1பத�� �  கழகதி  ஆ6த�க�டA� க;ணைன(ேசாதEBவர ) ெகாைல ெச�ய 
�ய�சிதா� எ %� ெபா�1 பிர8சார�கைள கழக �கா�க��க� க)டவிF. வி)டன�. இதனா3 பல 
ேதாழ�க� இவைர க'ைமயாக விம�சிதன�. இவ� த1பிேயா'வத�� ஒ- கிழைம�� � ன�, எ�ைம8 
ச7தி. கைததி-7தா�. இதனா3 இவ� த1பிேயா:யத��� எம��� ச�ப7த� உ;' என� க-தி, க;ண 
(ேசாதEBவர ) வாம  (வாமேதவ ) வாI (வாIேதவா) ேபா ேறா� வ7. எ�ைம தனிதனியாக ைவ. 
விசா5தன�. அ1ேபா. மீ;'� அ:தன�. த��ட  இய�கதி  ��கிய ெபா%1பி3 இ-7தவ-�, இய�க 
இரகசிய�கைள அறி7தவ-மான கா7த  த1பித. எ ப. மிக1 ெப5ய அதி�8சிைய� அவ�க��� 
ெகா'தி-7த.. 

 

இவைர� க;ட இடதி3 I'� அளவி�� ஆதிரதி3 அ % கழக� இ-7த.. இவ� ஏ , எத�காக த1பினா� 
எ % எவ-��� ெத5யவி3ைல. கழகதி  எ3லா அராஜக ச�பவ�களிD� ஒ றாக நி ற கா7த , 

எத�காக திG� என ஒழி. ஓ:னா� எ ப. எ3ேலா-��� ?5யாத ?திராகேவ இ-7த.. இவ� த1பி8 
ெச3D� ேபா. கழகதி  எ7த ஒ- உடைமகைள6�, த Aட  எ'.8 ெச றி-�கவி3ைல. 

 

இ�வா% இவ� த1பிய.�, இய�கதி  பல நடவ:�ைகக� இரகசிய �ைற�� மா�ற1ப)டன. ?திய 
ெசய���ைவ6� மதிய ��ைவ6� உ-வா�க ெதாட�கின�. தம. ந�பி�ைக�� உ5யவ� த1பிததா3, 

ம�றவ�கைள ந�ப தயாராக எவ-� இ-�கவி3ைல. 

 

கழக� எ1ேபா.� தனிமனித வழிபா):ேலேய இய�கிவ7த.. இத�� பல� மா��சிய�, ேதசிய�, இன 
�ர;பா', ச�வேதசிய� ேபா ற ெசா�பத�கைள1 பாவி. தனிமனித வழிபா)ைட8 ெச�. வ7தன�. இ 
தனிமனித வழிபா)'ட  பல� க-. Oதியாக �ர;படவி3ைல. அ�வா% க-. Oதியாக 
�ர;ப):-7தா3 அைத அ�பல1ப'தியி-�க �:6�. மாறாக அைத8 ெச�யா., தம. நல  க-தி அதி3 
ெதாட�7. இய�கின�. பி தளதி3 தா  அ1ப: எ றா3, தளதிD� அேத நிைலதா . பி தளதி3 நட��� 
விைடய�கைள ம%. இய��வ., இவ�களி  ேவைலயாக இ-7த.. ஆனா3 ஆ)ேச�1பி3 ம)'� ேசார� 
ேபாகவி3ைல. ெதாட�7.� ஆ)கைள பயி�சி�� என அA1பி வ7தன�. Iழி?ர1 ப'ெகாைல அத  பி  
மணிய� ேதா)ட1 ப'ெகாைல (இய�கதி�� வ7த ெப;க� ெகாைல) ேமD� ெகாைலக�� 
அடாவ:தன�க�� நட7த ேபா., இ % ஜனநாயக� ம�%� ?ர)சி ப�றி1 ேபI� பல� அ % கழகதி3 
அவ�றிைன M:மைறதன�. ெபா�கைள கீF ம)டதின-��� <றி, ெப5ய�யாவி�� விIவாசிகளாக 
இ-7தன�. 

 

பி தளதி3 ஜனநாயக� ம%�க1ப)' அராஜக� தைலவி5தா:ய.. தளதி3 ம�கேளா' ம�களாக இ-7. 
அரசிய3 ேவைலகளி3 ஈ'ப)டவ�க�� ெப5ய�யாவி��� அவன. �;ட� <)டதி��� தா�� ஒ %� 
சைளதவ�க� அ3ல� எ A� நிைலயிேலேய இ-7தன�. 

உதாரணமாக ெகா)ட:ைய ேச�7த நா � இைளஞ�கைள கழகதின�, ெகா�ைளகார�க� என ைக. 
ெச�தன�. உ;ைமயி3 அவ�க� ெகா�ைள�கார�களா எ % பா�தா3 இ3ைல. சி% தி-)'கைள ெச�6� 
தி-ட�க�. ெகா)ட:ைய8 ேச�7தவ�க�. தாFத1ப)ட சாதியின�. யாF1பாண சMகதா3 ஒ.�க1ப)வ�க�. 

வ%ைமைய வாFவாக சாதிய� திணி. இ-7த.. யாF ைசவ ேவளாள ஆதி�கதி3 ஒ- சி7தைனயாக 
இ-1ப., எ�� எ7த தி-)' நட7தாD� அைத தாFத1ப)ட சMகதினேரா அ3ல. ெபா-ளாதார வசதி 
�ைற7தவ�கேளா ெச�தி-1பா�க� எ % <%வ., சாதிய ஆதி�க வழ�கமாக இ-7த.. இத  
அ:1பைடயிேலேய பல இய�க�க�� இய�கின. இத�� கழக� ம)'� விதிவில�காக இ-�கவி3ைல. 
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யாF1பாண நகரதி3 எ�� எ. நட7தாD�, அ. தாFத1ப)டவ�களான இ7த நா3வ-� தா  
ெச�தி-1பா�க� எ ற எ;ண�� அபி1பிராய�� இ-7த.. இ7த அபி1பிராயதி  அ:1பைடயி3 
கழகதினரா3 இ7த நா � இைளஞ�க�� ைக. ெச�ய1ப)' மரண த;ைடைன வழ�க1ப)ட.. இவ�க� 
நாDேப-�, நா � ெவ�ேவ% இட�களி3 ைவ. ெகாைல ெச�ய1ப)டன�. ைவதEBவரா, Qத�, வி ச�, 
யாF பBநிைலய8 ச7திகளி3, சMக விேராதிக� எ ற ப)ட.ட  I)' மி  க�ப�களி3 க)ட1ப)டன�. 
இைத அறி7த உறவின-�, அவ�கள. கிராம�� ெகாதி. எ�7த.. இைத M: மைற1பத�காக கழகதின� 
இவ�க� சMகவிேராதிக� எ ற ெபா�1 பிர8சாரைத ெச�த.ட , ெபா�யான ஆதார�கைள6� � ைவ. 
.;'1பிரIர� ெவளியி)டன�. 

 

இ�வாறான ச�பவ�க� நட��� ேபா. தளதி3 ெபா%1பி3 ேநாேப) இ-7த. �றி1பிடத�க.. பல 
ேதாழ�க� இ7த நடவ:�ைகயிைன எதி�. தம. க;டனதிைன எ�1பிய ேபா., ேநாேப) ெமௗனைதேய 
தன. பதிலாக ெகா;:-7தா�. 
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(1984 April ) 

ேமD� அ % கழகதவ�களா3 சி% தி-ட�கைள (பசி�காக பா; தி-'பவ , க�ள இளநE� இற��பவ�க�, 

....) பி:. ெமா)ைட அ:. வி'வ. வழ�கமாகவி-7த.. இதைன ஒ- ேதாழ� எதி�தா�. உடேன அவைர 
உ-�பிராைய8 ேச�7த கழகதவ�க� ைக. ெச�., ஒ- வ E)'��� S): விசா5தன�. இைத அறி7த 
Iழி?ர� ப�தி கழக�கார�க��, இ7த விசாரைணயி3 இைண7தன�. இ7த விைடயைத அறி7த ேநசA�, 

ேநாேப)'� <ட ைக. ெச�ய1ப):-7த ேதாழைர விசா51பதாக ெச றி-7தன�. ேநச  தன. 
ைக.1பா�கி6ட  தா , தன. விசாரைணயி  ேபா. பிரச னமாகியி-7தா�. அ7த விசாரைண நட��� 
ேபா. இ ைறய தலிதியவாதியான IகA�, (� னா� ?ள) ேதாழ�) பா�ைவயாளராக அதி3 கல7. 
ெகா;டா� எ ப. �றி1பிடத�க.. விசாரைணயி  �:வி3 கழகதி  �:�க��� மாறாக ெசய�பட 
ேவ;டா� என எ8ச5., சிைற1ப):-7த ேதாழ� வி'வி�க1ப)டா�. இ7த நிைல தா  தளெம��� 
?ள):A� ெபா. நிைலயாக இ-7த.. தளதி3 ?ள) சீரழி7., ம�க� விேராத அடாவ:தனமான 
அைம1பாகேவ காண1ப)ட.. ?ள):A� சகல அதிகாரதிைன6� இழ7. ேபான ம�க�,  வி'தைலயிைன 
ேநசித பல ேதாழ�க� விர�தியைட7. வாF�ைக ெவ%தவ�களாக காண1ப)டன�. 
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ேநாேப)'���, கா7த  அவ�க�ட  இ-7தவ�க���� ெப5ய�யாவி  ஆ)களி  ெந-��வார�க�� 
ச7ேதக�க�� எ�7த ேபா., இ7தியாவி3 கழகைத வி)' த1பி எ .எ3.எ�.5யி  (NLFT) .ைண6ட  
தைலமைறவானவ�க�. (ேநாேப+ இ� தியாக3ைத நா� இ10 0ைற39 மதி,பிடவி�ைல. அவ:� 
அரசிய� பா3திர3ைத3தா�  இ10 0றி,பி;கி�ேற�) 

 

தம. நிைல ஈடா)டதி��1 பி னா3 தா , இவ�க��� விழி1? வ7த.. அ.�� க-. �ர;பா):  
அ:1பைடயி3 அ3ல. இதனாேலேய கழகைத வி)' ஒளி. ஓ:னா�க�. இ % தா� கழக.ட  க-. 
�ர;பா):3 தா  கழகைத வி)'1 பி57ேதா� எ % <%வ. ச7த�1பவாதேம. இவ�க� பி57. 
ெச3லவி3ைல மாறாக ஒழி. ஓ:யவ�க� எ ப. �றி1பிடத�க.. 

 

(அ'த ெதாட53 தE1ெபாறி உ-வா�க�� அதனா3 ஏ�ப)ட பாதி1?�) 

 

�றி1?: உ-�பிராயி3 ைக. ெச�. அைட�க1ப)ட ?ள) ேதாழ� இ % ஜேரா1பாவி3 வசி�கி றா�. என. 
ெதாடைர வாசித ேதாழ� எ Aட  ெதாட�? ெகா;' தன. அAபவ�கைள பகி�7.�ள.ட , அவ�றிைன 
இ ெதாட53 இைண��� ப:6� ேகா56�ளா�. இனிவ-� ெதாட53 அைவ ெபா-தமான இட�களி3 
இைண�க1ப'�. 

  

14. எ�ைம ?ைத�க, நா� ெவ):ய �ழி – (?ளா):3 நா  ப�தி 14) 

13. ச7ததியா5  வழிகா)'தலி  ேப5ேலேய இ. நட7த. எ % எ�தி த-மா% <றின� - (?ளா):3 நா  
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I have the same view you have with plot.Then why raayakaran wrote ex plot mempers did a very good jop about 

making a political stand in jaffana campus issue.  
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