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எ�4 (ெப$,பி�க - சி6,பி�க)

இர78 நா7களி8 க1ண  இ.த �காமி8 இ$.4 இட� மா�ற,ப7டா�. இதனா8 என�� பய� ஏ�ப7ட4.

ஏெனனி8 க1ண  வாமேதவைன வழிமறி��� ேபா4 அவ$ட  நா  நி றி$.ேத . ேம;� ஏ�கனேவ 
வாமேதவ<�� எ  மீ4 ெவ6,% இ$.ததா;�, என�� ஏதாவ4 ெச�வா�க� எ ற பயதி;� இ$.ேத . 

நா  நிைனத4 ச+யாகேவ இ$.த4. ஒ$ வாரதி<� எ ைன ஒரதநா75�� வ$�ப2 அைழ,% வ.த4. 

அ�� ெச ற4� எ ைன மீ15� பீ �காமி�� பயி�சி�� அ<,ப உ�ளன� எ பதைன கலா@ப  Aல� 
(இவ� ஒரதநா75 கா+யாலயதி8 ேவைலபா�தவ�, எ <ட  ஒ றாக க8வி க�றவ�) அறி.4 
ெகா1ேட . இைத உடன2யாக அழகனிட� ெத+விேத . அழக  எ ைன அைழ4� ெகா15 
ெச8வராஜாவிட� ெச 6, அவ+ட� இ4 �றி4 கைதேதா�. அழக  எ ைன தன�� உதவியாக 
இ$,பத�� அ<மதி��மா6 ஏ�கனேவ ேக72$.த விைடயைத, ப�றி, அவ$ட  கைததா�. அத�� 
ெச8வராஜா த னா8 மாதிர� எைதC� �2ெவ5�க �2யா4 எ 6�, அைன4�கா� ெபா6,பாளரான 
Dபாஸிட�� கைத���ப2 Fறினா�. அ�ேவைளயி8 DபாG ஒரதநா728 இ8ைல எ பதா8 எ ைன பீ 
�காமி�� அ<,%வைத த�ளி, ேபா7டா� ெச8வராஜா. 

DபாG ஒ$ சில நா7களி8 பி ன� அ�ேக வ.தி$.தா�. அழக  அவ+ட� தன4 உதவியாளராக எ ைன
ைவதி$,ப4 �றி4 ேபசியேபா4, அவ� ம6,% ெத+விதா�. அத பி  அழக<� அவ$� ெதாட�.4 
கைததத�� இண�க, எ ைன �த;தவி, பயி�சி ெப6வத�காக தHசாI� ைவதிய�க8;+யி8 15 

நா7க� பயி�சி ெபற அ<மதிதா�. அ,பயி�சி �2.த4� எ ைன ஒ$ �காமி�� �த;தவியாளராக
அ<,பி ைவதா� அழக . த�ேபா4 நா  அழகனி  ைவதிய,பி+வி8 ெசய�பட ஆர�பிததா8, எ ைன� 
க75,ப54� ெபா6,ைபC� அழகனிடேம வழ�கியி$.தன�. அ.த �காமி  ெபய� �$க12 என 
நிைன�கி ேற . அ.த �காமி�� அ$காைமயி8 தா  ப1ைன எ ற ஒ$ �கா�� இ$.த4. 

இ.த �காமி�� எ ைன ெச8வராஜாேவ அைழ4- ெச றா�. நா  அவ+ட� ஏ  எ ைன பீ �காமி�p� 
மீ15� பயி�சி எ5�க அ<,%கி ற'�க�, நா  ஏ�கனேவ ெகாமா1ேடா பயி�சி �24 வி7ேட  எ 6,

ேபா�� வழியி8 கைதCட  கைதயாக Fறிேன . அவ� உ  மீ4 வாம<��� ெச.தி;��� அதிக ஆதிர� 
இ$�கி ற4. அதனா8 அவ�க� ந' ஏதாவ4 ஒ$ சி6 தவ6 ெச�தா;�, அைத காரணமாக ைவ4 நாலா� 
மா2�� அ<,பி %ைத4 வி5வா�க� எ றா�. என�ேகா K�கிவா+, ேபா7ட4. இ�வா6 எம4 
உைரயாட;ட  பயண� ெதாட�.த4. அவ� ேம;� ஒ$ விைடயைதC� �றி,பி7டா�. நா 
�த;தவியாளராக இ$�க,ேபா��, �காமி8 தா  விஜிC� பயி�6னராக இ$�கி றா�. எனேவ இ$வ$� 
ேதைவயி8லாம8 எ.த, பிர-சைனகளி;� ச�ப.த,பட ேவ1டா� என��, இ$வ$� ேதைவயி8லாம8 
ஒ$ இடதி8 நி 6 கைத�க ேவ1டா� என�� எ-ச+தா�. 

அ.த �காமி�� ெச ற4� எ ைன �கா� ெபா6,பாள+ட� அறி�க,ப5தி, என�கான ேவைலகைளC� 
அவ+ட� Fறினா�. அத பி  �கா� ெபா6,பாள� மதிய ேநர ஒ 6 Fடலி8 எ ைன �காமி8 உ�ள
ேதாழ�க��� அறி�க,ப5தினா�. அ�� பல விசிதிரமான மனவியாதி உ�ளவ�கைள ச.தி�க ேந�.த4. 

வ னி மாவ7டைத ேச�.த ஒ$ வயதான ெப+யவ� பயி�சி�காக வ.தி$.தா�. அவ� திL� திLெரன என 
மய�கி வி�வா�. %ல தடைவக� அவைர சிகி-ைச�� என அைழ4- ெச 6�ளா�க�. அவ+  உட8 
ேசாதைனயி8 ஒ$ ேநாC� இ8ைல என� Fறி, இ.திய ைவதிய�க� மீ15� மீ15� பயி�சி�� 
அ<,பியி$.தன�. ஒ$�ைற திL� என மய�கியவைர, ேதாழ�க� கவனி4� ெகா12$.தன�. அவர4
மய�க� ெதளி.த4� வழைமேபால அழ ெதாட�கினா�. இ4 என�� %திதாக இ$.த4. அவைர நா  
தனிைமயி8 அைழ4 அவ$ட  கைத�க ��ப7ேட . அவ� எைதC� எ <ட  கைத�க தயாராக 
இ$�கவி8ைல. அவைர அவ� பா728 வி75வி75 அவ$ட  ந8ல ேதாழைமைய வள�ேத . �6கிய 
காலதி8 அவ+ட� என�� நட.தவ�ைற Fறிேன . அத  பி ன� அவ� எ <ட  அதிக பாசமாக��
ேதாழைமCட<� இ$�கலானா�. அ,ேபா4 அவ+ட� ஏ  ந'�க� இ.த வயதி8 பயி�சி�� வ.4�ள '�க� என 
விசா+ேத . அத�� அவ� வழைமயாக F6� இராMவதி  ெக5பி2யா8 தம4 ப�தி பாதி�க,ப7ட4. 

அதனா8 தா  வ.ேத  எ ற பதிைல Fற நா  ஏ�கா4 இத�காகவா என விசா+ேத . பி  அவ�
தய�கியப2 அழ ஆர�பிதா�. தன4 மகைள த � னா2ேய ைவ4 இராMவ� பாலிய� பலாகார� 
ெச�ததாக��, ஆதிரதா8 அவ�கைள பழிவா�க ேவ15� எ ற ெவறிCட  தா  %ற,ப7டதாக�� 
Fறி�ெகா12$��� ேபா4 மய�கி வி�.தா�. 

இ4தா  இவ� �த8�ைற தன4 மனதி<� இ$.தைத ெவளியி8 F6வ4. இவ+  இ.த நிைல 
ெதாட�பாக நா  அழகனிட� Fற, அழக  அவைர அைழ4 மனநிைல, ப�தி�� அ<,பி �ண,ப5தி
நா75�� தி$,பி அ<,பி ைவதா�. 

இேதேபா 6 ஒ$ சி6வ  அ,ேபா4 16 வயதி��� தா  இ$���. அவ  திL� என உ7Dவாசைத மாதிர� 
ெச�வா . ஆனா8 ெவளி-Dவாசைத அ$காைமயி8 உ�ள ேதாழ�க� அவன4 வயி�ைற அ�தியப2
ெசய�ைகயாக ெச�வி,பா�க�. இ.த சி6வனி  �5�பைதேய இராMவ� அழித4. அைத, பா�ததா8 
ஏ�ப7ட தா�கேம. இ�வாறான விைடய�கைள, பா��க என4 மனநிைல இ ன�� ேமாசமாக 
ெதாட�கிய4. இைத,ப�றி அழகனிட� �றி,பி7ேட . அவ� சிறி4கால4�� எ ைன ெபா6தி$���ப2C�,

த <ட  ஒரதநா728 ைவதி$,பதாக� Fறினா�. 

அ�வாேற சிறி4 கால� ேபாக அவ� எ ைன ஒரதநா72�� அைழ4 வ.4, ஊ� ஊராக- ெச 6 ம$.4 

ெப1 ேபாராளிகைள அ-D6தி மிர72ய +வா8வ� O�றா - 
(%ள728 நா  ப�தி 19) 

பதிேவ�றிய4 தமிழர�க� Thursday, 21 October 2010 21:56 அரசிய8_சAக� சீல  

Page 1 of 3ெப1 ேபாராளிகைள அ-D6தி மிர72ய +வா8வ� O�றா - (...

21/01/2011http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7527:2...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உலா$ேவா� 

We have 182 guests online  

உலாவிேயா� 
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ேசக+��� பணியி8 ஈ5ப5தினா�. அ,ேபா4 உமாமேகGவர<�� பா4காவலராக இ$.த ஒ$வ�, 
ம னா+8 இராMவதா8 R5ப75 ேகாமாவி8 இ$.தா�. அவ$�� தளதி8 ைவதிய� ெச�ய �2யா4 
எ பதனா8, தளதி8 இ$.4 ெச ைன அரச ைவதியசாைலயி8 ேச�,பத�காக படகி  Aல� ெகா15 
வ.தன�. ஒரதநா728 உ�ள அரச ம$4வமைனயி8 ஒ$வ$��� ெத+யா4 பா4காதா�க�. அவைர 
இரேவா5 இரவாக ெச ைன�� அைழ4- ெச8ல ேவ15� எ பதா8, அவ$�� �த;தவி வழ��� 
ெபா$75 நா<� ெச8லராஜா, 2ைரவ� ெவ�ைள அ1ைண, �க  ஆகிேயா� அவ$ட  பிரயாண� 
ெச�ேதா�. �1ட2ப7டவைர கவனமாக ெச ைன ம$4வமைனயி8 ஒ,பைட4 வி75 தி$�பி, ெச ைன 
கா+யாலய4�� வ$� வழியி8 எம4 வாகன� விப4���ளாகிய4. அதி8 நா  ஒ$வ  ம75� 
காய,ப7ேட . 

உடேன எ ைன ைவதிய உதவி�காக, அ$கி8 உ�ள ைவதியசாைல�� அைழ4- ெச றன�. அ,ேபா4 
அவ�க� இ.த விப4,ப�றி காவ84ைறயிட� பதி� ேதைவ என� Fற, ெப+ய ெம 2G (பாலேமா7ைட 
சிவ�) தா  அத�காக ஒ2தி+.4 ம�ைறய ேவைலகைள� கவனிதா�. இைத அறி.த அழக  உட  
ெச ைன வ.தா�. ம6நா� எ ைன த <ட  ஒரதநா72�� அைழ4- ெச றா�. 

அ�கால�களி8 நா  ெதாட�.4� பலைர- ச.தி�க ேந+7ட4. ஒ$ தடைவ நா  ஒரதநா728 அ ரனிைய 
மீ15� ச.திேத . அவ$ட  நா  அதிக� கைத�கவி8ைல. இத�� காரண� யா� யா$ைடய ஆளாக 
இ$�கி றா�கேளா எ ற பயேம. அ�காலதி8 தா  தளதி8 இ$.4 பஜிேரா ஜ',வ12 ஒ ைற� ெகா15 
வ.4 ைவதி$.தன�. இைதவிட பாலGத'ன பயி�சி எ5த நப� ஒ$வ� (இவ+  ெபய� தவி��க,ப5கி ற4) 

தளதி8 இ$.4 கடத,ப7ட 400 சீசீ ேமா7டா� வ12யி8, ெப1க� �காமி�� ெச 6 வ$வா�. 
அவ$��� எ ைன தளதி8 இ$.4 வ.4 ச.தித அ.த, ெப1M��� இைடயி8 காத8 மல�.த4. 

ேபாரா7ட4�� பயி�சி�காக %ற,ப7ட இவ�க��� காத8 மல�.தைத, என�� ெப1க� �காமி8 பயி�சி 
ெப�ற ெப1 ேதாழ� ஒ$வ� அறியத.தா�. இ.த 400 சீசீ ேப�வழிைய, ப�றி நா  விசா+�க ஆர�பிேத . 

இவேரா ெப+ய ம மத . தன4 ம மதSைல�காகேவ இ.த காத8 நாடக�. இைத எ ைன ச.தித அ.த 
ெப1ணிட� �றி,பி7ேட . அைத ஏ�க அவ� ம6தா�. பி ன� நா  Fறியப2ேய நட.ேதறிய4. பி ன� 
அ,ெப1 மனநிைல பாதி�க,ப7டவரானா�. 

இ�வா6 ெப1க� �கா� ஒ ைற அைம4 அைத தம4 வ�கிர�க��� உ�ளா�க 42தவ�க� பல� 
உ15. இ.த ெப1 ேதாழ�கேளா தம4 ேபாரா7ட உண�ைவ ெவளி,ப5த %ற,ப7டவ�க�. ஆனா8 இவ�க� 
வ.த இடேமா, வில��களி  ைகக����. ெப1 ேபாராளிக� எ <� ேபா4 %ள728 அதிக� ேபச,ப7டவ� 
ஒ$வ�. இவைர சில� +ேவா8வ� O�றா எ 6� அைழ,பா�க�. இவ� தைலைமCட  இைண.4 அதைன 
ெகா5ைமகளி;� அ7Tழிய�களி;� ச�ப.த,ப7டவ� எ ேற Fற ேவ15�. இவ+  உதவிCட  தா , 

ஒ$வ� மீ4 பாலிய8 பலாகார ெபா�� ��ற-சா75 Dமத,ப7ட4. 

ெப1 வி5தைல எ 6�, ெப1க� ஒ5�க,ப5கி றன� எ 6� வா�கிழிய ேபசிய ேபா4�, ெப1கைள 
எ�வா6 நடத� Fடாேதா அதைன விட�� மிக�� ேகவலமாக நடதினா�க�. இதைன அர�ேக�6வத�� 
தைலைமCட  இைண.4 ெசய�ப7ட ஒ$ சிலெப1க�� 4ைண %+.தன� எ ப4 தா  உ1ைம. 

ெதாட$� 
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