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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

அராஜக3தி� ெமாத உ-வமாக விள�கிய 2ள) தன. ேபாலி "மா��சிய" சிதா4த வா�5சவாடா6, பல 
ப'ெகாைலக��� நியாய� க�பித.. இ�வா% நியாய� க�பித ேபா.�, தளதி6 ேவைல ெச�த பல 
ேதாழ�க� ஒ.�கின�. இவ�க� ஒ.�கிய ேபா.�, வி'தைல1 ேபாரா)டதி6 இ-4. ஒ.�கவி6ைல. 

2ள)86 ேவைல ெச�தவ�க� ஒ.�கிய., �தலாவதாக 9ழி2ர� ப'ெகாைல:ட  தா . இவ�க� ஒ.�கி 
9�மா இ-�கவி6ைல. மாறாக 2ள)8  பி தளதி6 நட4த உ)ப'ெகாைலகைள ைமயமாக ைவ., பல� 
த�மா6 �84த அளவி�� 2ள)'�� எதிராக பிர5சாரதி6 ஈ'ப)டன�. அ�வா% பிர5சாரதி6 
ஈ'ப)டதா6, பலைர .1பா�கி� கர�க� .ரதின. இ4த வைகயி6 பல ேதாழ�க� ேந<ைடயான என�� 
ெத<4த 9க4த , அவ-ட  ேவைல ெச�த பர4தாம , 9க  ேபா ேறாேரா' ப6கைல�கழக ம)டதி6 
விமேல=வர , த�மலி�க�, ந4தா, வனிதா, கலா, ஹ1பி ேபா ேறா�க�� ஜ.பி, பிரசா, ஜAவ , �-பர , 

கவிராB ேபா ற ெரேசா மாணவ� ம�%� ம�க� அைம1பின-� 2ள)'�� எதிரான பிர5சாரைத 
ந�பி�ைகயான ேதாழ�க� ம)டதிC� ம�களைம12�க� மாணவ ேதாழ�க�, மா�% இய�க�களிலி-4த 
தம. ெசா4த இய�க அராஜகைத எதி�. நி ற மா�றிய�க ேதாழ�கேளா' இைண4. ம�க� மதியி6
ேந<ைடயாக�� ெரேசா அைம12���ளி-4தவாேற அ� அைம12����� பிர5சார� ெச�தன�. 

இ�வா% 2ள)'�� எதிரான ேவைலக� தளதி6 நட4. ெகாD8-4த.. பி தளதி6 பயி�சிகளி  உ�கிர� 
அதிக<த.. அத  ஒ- வ8வமாக 2திய பயி�சி �கா�க��, 2திய விEக�க� அட�கிய இராFவ 
வ�12க�� நைடெபற ெதாட�கின. மாணி�கதாசனா6 ஹ� ெகாமாDட= எ %�, ேசக� மா=ரரா6 
ெகாமாDேடா எ %�, 9னி6 எ பவரா6 தடபாடா எ % இ ெனா- பயி�சி �கா�� உ-வா�க1ப)டன. 

சாதாரணமான பயி�சி �84தவ�க� ெத<� ெச�ய1ப)' இவ�றி�� அG1ப1ப)டன�.  
சாதாரண பயி�சி �கா�களி6 அரசிய6 வ�12 நி%த1ப)', இராFவ வ�12க� � 2 ேதனி �காமி6 
பயி�சி ெப�றவ�களா6 நடத1ப)ட.. இைத மா�றி 2ள)8  மதிய ��வி6 இ-4த இ4திய உள�1பைட 
ேராவி  பிரதிநிதியான ேசக� எ பவரா6, இராFவ வ�12க� நடத1ப)டன. இ4த இராFவ வ�1பி�காக
ஒ- ைக HC� தயா<�க1ப)ட.. நா  அறி4தவைரயி6 இ.தா  தமிழி6 ெவளிவ4த �த6 இராFவ 
:திக� அட�கிய ைகH6. இைத ேதனி பயி�சி �காமி6 பயி�சி ெப�ற தயாமEர , மணி, அ ரனி 
(தி-மைல மாவ)டைத ேச�4தவ�) ேபா றவ�க� தயா<�க, அத�� ேம�பா�ைவயாளராக இ-4தவ� இ4த 
ேசக� மா=ர�. இ4த ைகHேல 2ள)8  இராFவ� ைகH6. இ. �றி1பி)ட காலதி6 ஒ- சில தி-த�க� 
ெச�. ெவளிவ4த.. 

 

இராFவ� கDேணா)டதி6 மாதிர� அ�கைற ெகாD8-4த 2ள), தன. ெவளிநா)டவ�களி  ெதாட�பா6 
ஆ:த�கைள:� ெகா�வன� ெச�த.. 2ள)'�� என ஆ:த�க� தி-வன4த2ர விமான நிைலயJடாக 
ெகாD'வர ஏ�பா'க� நைடெப�ற.. தி-வன4த2ரதி6 ஆ:த�க� வ4. இற�கின. இவ�களி  
ேசா�ேபறிதனேமா அ6ல. ேறாவி  ேவைலேயா, ஆ:த�கைள ெபா%1ேப�க ெச றவ�க� �றித 
ேநரதி6 அ�� ெச6லவி6ைல. மாறாக இ- நா)க� கழி. அ�� ெச ற ேபா., அைத ஒ1பைட�க ம%த 
9�க அதிகா<ைய 2ள) மிர)8ய.. க4தசாமி (ச�கிலி) “இ4த ெபா-)கைள தராவி)டா6 உன. பி�ைளைய�
கட.ேவ ” என மிர)8யதா6, அ4த அதிகா< ஆ:த�க� அதG� இ-1பைத பகிர�க1ப'தி இவ�க� 
எ'�காதப8 ெச�தா�. இதனா6 2ள)8  இரFவ நக�வான. பி த�ள1ப)ட.. 

 

இ�கால�களி6 நா� ெதாட�4.� சிைறயிG�ேளேய இ-4ேதா�. எ�ைம வ4. ச4தி1பவ�களி  அள�� 
�ைற4த.. �காமி6 இ-4த ேதாழ�க� எ��ட  சரளமாக பழகெதாட�கின�. திL� என ஒ-நா� நா� 
இ-4த Mடாரைத வி)' எ�ைம ெவளியி6 எ'., �காமி6 உ�ள ேதாழ�க�ட  இ-���ப8 
வாமேதவ , ெச4தி6 ேபா ேறாரா6 உதர� பிற1பி�க1ப)ட.. அதன81பைடயி6 நா�� அவ�க�ட  
சாதாரணமாக இ-4ேதா�. எ�மா6 பயி�சி எ'�க �8யாததா6, நா� �காமி  உ� இ-�க ம�ைறய
ேதாழ�க� பயி�சி எ'�க5 ெச றன�. அ1ேபா. எம. �காைம ேநா�கி ஜA1 வD8யி6 உமாமேக=வர , 

கDண  உ)பட பல� வ4தன�. வ4தவ�க� �காைம 9�றி1பா�.வி)', �காமி6 உ�ள ேதாழ�க� (நா� 
உ)பட) அைனவ-��� ஒ- M)டைத நடதிவி)' மீD'� 2ற1ப)டன�. இவ�க� ச�% Oர�
ெச றி-1பா�க�, �கா� ெபா%1பாள� வளவ  எ�ைம அைழ. மீD'� எம. Mடார.��� அைடதா�. 
எம�� ஒ %� 2<யவிைல. ஏ  இ4த நாடக� எ %. மீD'� MடாரதிG� இ-4தப8 2தக�கைள 
வாசி�க ெதாட�கிேனா�. 

இ�கால�களி6 எ�மிைடேய சில �ரDபா'க� வ-�. இதி6 ஒ % எ ைன ைமய1ப'தியதாக இ-���. 

அதாவ. நா  கைத���ேபா. “டா” ேபா)'� கைத1ேப . உதாரணதி�� எ னடா1பா எ % கைத1பதா6, 

எ�ைம ச4தி�க வ-பவ�க�டG� அேத ேபா % கைத1ேப . இ. எம. ஊ<  ேப59வழ�காக இ-4ததா6, 

அ�வா% கைத1பதா6 எ�மி6 �ரDபா' ஏ�ப'�. காரண� ச4தி�க வ-பவ�கைள நா  ம<யாைத 
இ6லாம6 ேப9கி ேற  எ % நிைன. எ�ைம தா��வா�க�. ஏ�கனேவ வாமேதவGட  கைத���ேபா. 
நா  அவைர ம<யாைத �ைறவாக� கைத�கி ேற  எ % Mறி, தா�கிய ச�பவ� உD'. ஆனா6 எ னா6 
அைத மா�ற �8யவி6ைல காரண� அ. பழ�கதி6 இ-4ததா6, இைத1 ப�றி எ ைன ம�றவ�க� ேப9� 
ேபா. ெஜக  என�� ஆதரவாக� கைத1பா�. 

 

உமாமேக=வர  வி9வாசிக� ேபா % ந8�க� ேகா<ன�, ந8ேதா� 
(2ள)86 நா  ப�தி – 17) 
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Content View Hits : 5854128 
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1680
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Last week:

Week before last week: 

9382

15769

11813
+3956

இ�வா% எம. கால� அதG� �ட�க1படடதாக இ-4த.. அ ைறய காலக)டதி6 அைன. �கா� 
ெபா%1பாளராக இ-4த. 9பா=. இவ� அரசிய6 Rதியாக ெப<தாக வளராவி)டாC�, ேதாழ�களி  
பிர5சைனகைள ஒரள� 9�கமாக ைகயாD' வ4தா�. இதனா6 பல-�� இவ� மீ. ந6ல அபி1பிராய� 
இ6லாவி)டாC�, இவ� மீ. எதி�12 இ-�கவி6ைல. 

 

ஒ-நா� திL� என �காமி6 இ-4தவ�கைள, கமாDேடா பயி�சி�காக அைழ.5 ெச6வத�� வD8 வ4. 
நி ற.. அேதேவைள எ�ைம:� 2ற1ப'�ப8 Mறி, அவ�களி  ஜA12� வ4. நி ற.. �கா� ேதாழ�க� 
கமாDேடா பயி�சி�காக 2ற1ப)டேபா., நா� �கா� மா�ற1ப)ேடா�. அ1ேபா. நா� பி<�க1ப)ேடா�. 

ெஜக , சலா, சD, ந�கீர  ேபா ேறா�, இைடெவளியி6 ஓரதநா)86 இற�கிவிட1ப)டன�. மி�தியான 
அ ரனி, ேக.ஆ�.விஜய , விஜி, ேசாசலிச� சிறி, ஆன4த , நா  மாதிர� ெதாட�4. ஜA1வD8யி6 பிரயாண� 
ெச�., ஒ- �காைம அைட4ேதா�. இ� �கா� ம�ைறய �கா�களிC� பா��க ேவ%ப)டதாக 
காண1ப)ட.. 

ம�ைறய �கா�க� ச��க4ேதா1ைப ைமயமாக ைவ. அைம�க1ப)8-4த.. ஆனா6 இ4த �கா� 
க-�2 ேதா)டைத:�, வய6 ப�திைய:�, ஒ- கா6வாைய:� ெகாD8-4த.. இ4த �காமி�� எ� 
�கா� எ % ெபய� இ)8-4தன�. அ4த �காமி6 எம�காக ஏ�கனேவ உ-வா�க1ப)8-4த Mடாரதி6, 

எ�ைம வி)டா�க�. நா� மீD'� இ�� ைகதிகளாக வைரய%�க1ப)ேடா�. இ-4த ேபா.� எம. நிைல 
பல-�� ெத<4ததாC�, அத �கா� ெபா%1பாள� உ)பட பல-� ேதாழைம மன�ெகாDடவ�களாக 
இ-4ததாC�, அ�� எ�ைம இவ�க� தனிைம1ப'தவி6ைல. எம. Mடாரைத5 9�றி காவC�� பலைர1 
ேபாடவி6ைல. மாறாக ஒ-வைரேய அ.�� 9கயீன1ப)டவ�கைளேய ெபய-�� ேபா)8-4தன�. அ�� ஒ- 
சில கால�க� இ-4ேதா�. அ4த �காமி�� ெபா%1பாளராக இ-4தவ�, பால=தAன வி'தைல இய�கதி6 
பயி�சி �8தவ�. அவ<  ெபய� ஞாபக� இ6ைல. அவ� எ�ைம ந � கவனிதா�. இர� ேவைளகளி6 
ஒ % Mடலி  ேபா., எ�ைம:� அைழ1பா�. நா�� அவ�க�ட  இ-4. எம�� ெத<4தவ�ைற 
ேதாழ�களி  �  ெச�. கா)'ேவா�. இ�கால�களி6 அ4த �கா� ெபா%1பாள� எ��ட  கைத1பா�. 

அவ� எ�ைம உளவறி4தாேரா ெத<யவி6ைல. ஒ % ம)'� Mறினா�, நA�க� உமாமேக=வரG�� 
வி9வாசிக� ேபா % கா)8னA�க� எ றா6, உ�கைள வி'தைல ெச�வா�க� எ றா�. இைத �தலி6 
ேசாசலிச� சிறி:� அ ரனி:� ம%தன�. அவ�க� பி  நா�� ம%ேதா�. அ1ேபா. ெபா%1பாள� நA�க� 
இ1ப8ேய இ-1பைத விட, நA�கள ந8தA�க� எ றா6 நா  உ�க��காக ப<4.ைர 9பாசிட� ெச�. 
வி'வி�கலா� எ றா�. 

  

இைத நா� எம��� கைதேதா�. அ1ேபா. ஆன4த  இ1ப8ேய இ-4. சாவதிC� பா��க, மனதளவி6 
ஏ�%�ெகா�ளாவி)டாC� ெவளியி6 நா� இவ�களி  வி9வாசிக� எ % ெவளி�கா)8னா6, எ�ைம நா� 
பா.கா�கலா� எ % Mறினா�. இைத பி  அ ரனி:� ேசாசலிச� சிறி:� ஏ�%� ெகாDடன�. அத  பி  
அ�வா% நட�க (ந8�க) ஆர�பிேதா�. இைத1 ெபா%1பாள<ட�� Mறிேனா�. அவ-� ச<யான �8� என� 
Mறி, இ. ெதாட�பாக ம�ைறய ேவைலகைள நா  பா��கிேற  எ % உ%தி:� அளிதா�. இ�வா% நட4. 
இரD' J % வார�களி6 அ ரனி, ேக.ஆ�.விஜய  இ-வ-� வி'தைல ெச�ய1ப)டன�. இவ�க� 
அ�கி-4த ேதாழ�க�ட  ேச�4. பயி�சி:� எ'�க ஆர�பிதன�. அ1ேபா. எம�� நட4தவ�ைற:� 
அவ�களிட� Mறின�. இவ�களி  இ5ெசய�பா)டாC�, இவ�களி  நடைதயாC�, எ�மீ. �கா� 
ேதாழ�க��� அதிக� ந�பி�ைக ஏ�ப)ட.. 

 

 

இத  விைளவாக நா� பகலி6 அ�Mடாரதி6 (யாராவ. தைலைமயி6 இ-4. வ4தாC� எ பத�காக) 

இ-1ேபா�. இரவி6 �கா� ேதாழ�க�ட  ேபா� உற��ேவா�. ெபய-�� நா� ைகதிகளாக காண1ப)ேடா�. 

எம�கான 9த4திர� அ4த �காமி6 ��ைமயாக இ-4த.. ஒ- மாததி�� ேமலாக இ�வாறி-�க, ஒ-நா� 
9பா= வ4. அ ரனிைய:� ேக.ஆ�.விஜயைன:� அைழ.5 ெச றா�. அ1ேபா. எ ைன:� விஜிைய:� 
வி'தைல ெச�தா�. அத  பி  ைகதிக� எ ற ேபா�ைவயி6 ேசாசலிச� சிறி:�, ஆன4தGேம அ�� 
இ-4தன�. இதனா6 அ� Mடார� அக�ற1ப)ட.. இவ�க�� �காமி6 த�கினா�க�. எ ன இவ�க� பயி�சி 
எ'�க �8யா.. ம�ற1ப8 அ4த �காமி6 எ6லா� ெச�யலா�. இ�வா% இ-�ைகயி6, நா  விஜி 
இ-வ-� பயி�சி எ'ேதா�. என�� கா6 9கயீனமாக இ-4த ேபா.�, பயி�சி எ'ேத . எம�� பயி�சி 
த4தவ�க� எ�ைம க)டாய1ப'தி எைத:� ெச�வி�கமா)டா�க�. 
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அ�� கமாDேடா பயி�சி�� அG12வத�கான ஆ)ெத<� நட4த.. உDைமயி6 Mற1ேபானா6 என��� 
விஜி��� அ4தள� உட6 பல� இ-�கவி6ைல. ஆனாC� �கா� ெபா%1பாள� எ�ைம:� அதி6 
இைணதா�. இதனா6 நா� கமாDேடா பயி�சி�காக 2.�ேகா)ைட�� அைழ.வர1ப)ேடா�. அ�� பயி�சி 
எ'��� ெபா. 2ள)8  பல 2திய விைடய�கைள அறிய� M8யதாக இ-4த.. மாணி�கதாசனா6 
உ-வா�க1ப)' பயி�சி வழ�க1ப)ட ைகெகாமாDேடா= எ ற பயி�சி �கா�, ெகாமாDேடா= 
�காமி�� அ-காைமயி6 தா  இ-4த.. அதி6 பயி�சி ெப�றவ�க� பல விேசட பயி�சிகைள1 ெப�றன�. 

ெகாமாDேடாசி6 பயி�சி ெகா'1பவராக இ-4தவ�, எ Gட  ஒ றாக படகி6 வ4த அ-� எ ற ேதாழ�. 
இவ-ட  ம)ட�கள1ைப5 ேச�4த ெச6ல1பா எ பவ-� இ-4தா�. நாG� விஜி:� வ4த.� எ�ைம 
அவ�க��� ஏ�கனேவ அைடயாள1ப'த1ப)8-4த.. 
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�த6நா� பயி�சி எ னா6 ெச�ய�8யவி6ைல காரண� என. காலி  பிர5சைன. அேதேபா % 
விஜியாC� �8யவி6ைல. அவ-�� க�. எC�2 �றி4ததா6 �.�கரண� அ81ப. அவரா6 ெச�ய 
இயலா. இ-4த.. இதனா6 எ�ைம �காமி6 பயி�சி�� ெபா%1பாளராக இ-4த ெச6ல1பா�� அ-�� 
அைழ. கைததன�. எம. பிர5சைனைய Mறிய.�, பயி�%ன�க��� எ�ைம1ப�றி தகவ6 ெத<விதத  
விைளவாக பயி�சியி6 எ�மீ. க8ன� ெசCத1படவி6ைல. அேதேவைள எம. ந812 ெதாட�4த வDண� 
இ-4த.. விஜி பயி�சியி  ேபா. ந றாக ெச�ய ஆர�பிதா�. எ னா6 பா�வ. �தி1ப. ேபா றைவக� 
இயலாததா6, நா  பயி�சியி6 அதிக திறைமயாக இ-�கவி6ைல. 21 நா)களி6 �84த இ4த ெகாமாDேட 
பயி�சிைய �8��� ெகாD'வ-வத�� உமாமேக=வர  வ-ைக த4தி-4தா�. அ�� வ4த 
உமாமேக=வர  எ ைன:� விஜிைய:� அைழ. எம. உட6 நிலவர� ப�றி விசா<த.ட  இனியாவ. 
அைம1பி�� வி9வாசமாக இ-���ப8 Mறி5ெச றா�. 

Page 4 of 6உமாமேக=வர  வி9வாசிக� ேபா % ந8�க� ேகா<ன�, ந8...

06/01/2011http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7350:2...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



இவ<  இ�M�% அைம1பி�� வி9வாச� எ ப., தன��� தா  சா�4தவ�க���� வி9வாசமாக இ- 
எ பைத மீD'� உண�திய.. தனிமனித வழிபா)ைட ைமயமாக� ெகாDட இய�கமாக உ-ெவ'ததா6, 

இ�� அவ� சா�4த நப�க� எ. ெச�தாC� அ. கழகதி  வள�5சி�காக எ ற பத� மைற�கமாக 
ஆர�பதி6 � ைவ�க1ப)டேபாதிC�, பி�காலதி6 அ. பகிர�கமாக அ�கீக<�க1ப)ட விைடயமாக�� 
காண1ப)ட.. 

  

ெதாட-� 

சீல  

16. த�க� கட4த காலைத 9யவிம�சன� ெச�யாத தA1ெபாறி (2ள)86 நா  - ப�தி 16)  

15. கா4த  த1பிேயாட, நா� அ8வா��கி ேறா� (2ள)86 நா  ப�தி - 15)  

14. எ�ைம 2ைத�க, நா� ெவ)8ய �ழி – (2ளா)86 நா  ப�தி 14) 

13. ச4ததியா<  வழிகா)'தலி  ேப<ேலேய இ. நட4த. எ % எ�தி த-மா% Mறின� - (2ளா)86 நா  
ப�தி - 13)  

12. ேமா)டா� ைச�கி� சத� ேக)டா6 எ ைன அறியா. மலசல� வ-� (2ளா)86 நா  ப�தி - 12)  

11. அ8யி6 மய�கிேன , சி%நAேரா இரதமாகேவ ெச ற. - (2ளா)86 நா  ப�தி - 11)  

10. எ�மி6 யாராவ. உயி-ட  த1பிதா6, எம�� நட4தைத ம�றவ�க��� M%�ப8:�…2ளா)86 நா  
ப�தி - 10)  

9. 2ளா) அைம1ைப விம�சித எ�கைள 2லி எ றன�, .ேராகி எ றன� - 2ளா)86 நா  ப�தி - 09) 

8. மகஜ� அG1பி தைலைம:ட  ேபாரா)ட� - (2ளா)86 நா  ப�தி - 08) 

7. சாதி��டாகேவ தA�ைவ காF� வழி�ைறைய நா8ய தைலைம - (2ளா)86 நா  ப�தி - 07) 

6. நா  ேதாழ� ச4ததியைர5 ச4திேத  - (2ளா)86 நா  ப�தி - 06) 

5. ேதச வி'தைல எ %�, பா)டாளி வ��க 2ர)சி எ %� ேபசியப8… - (2ளா)86 நா  ப�தி - 05) 

4. தDடைன �காைம எ6ேலா-� "நாலா� மா8" எ பா�க� - (2ளா)86 நா  ப�தி - 04) 

3. J ேற மாததி6 பயி�சிைய �8.�ெகா��� கன�ட … (2ளா)86 நா  ப�தி - 03) 

2.1983 இ6 இய�கதி6 இ-1பெத ப. கீேராதனமா�� - (2ளா)86 நா  ப�தி 2) 

1.தா� ம)'� த1பிதா6 ேபா.� என நிைனத தA1ெபாறியின� - (2ளா)86 நா  ப�தி - 01) 

 

Trackback(0)

TrackBack URI for this entry

க-.�க�(1)

Subscribe to this comment's feed

மி னTச6 அG12க உலாவிேயா�: 680

... 

பதி4தவ� vetrichelvan , August 01, 2010  

unmagal thodarattum .  

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ8 

தைல,� 

க93: 

 English  பாமினி  உ5ச<12  

Page 5 of 6உமாமேக=வர  வி9வாசிக� ேபா % ந8�க� ேகா<ன�, ந8...

06/01/2011http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7350:2...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 27 July 2010 20:59 ) 

Copyright © 2011 தமிழர�க�. All Rights Reserved. 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. 

 

Powered by Joomla!. valid XHTML and CSS. 

 

9-��க | விசாலமா��க  

Subscribe via email (Registered users only)  

  
அG12க

Page 6 of 6உமாமேக=வர  வி9வாசிக� ேபா % ந8�க� ேகா<ன�, ந8...

06/01/2011http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7350:2...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;


