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ந�ளிரவி� மீ��� ஒ* பயண�!

உற�கமி�லாம�  நா-  தவ�0?�  ெகா2�#�த  ேநர0தி�  ம,2@�
கால�ேயாைசக. ேக டன. எ�ேகா ெச-Bவ� @ வ�த சி-னவC� ம�றவC�,
நா- த�க ைவ�க�ப �#�த அைற�E. வ�?,  Ôஐயா  எH���ேகா  ேபாவ�”

என� Iறின�.

அவ�கள9ட�  Õஎ�ேக?  ஏ?�E?’  எ-B ேக க  ��யாதாைகயா�,  ெமௗனமாக�
�ற�ப ேட-.

எ-ைன  ெவள9ேய  I �வ�த  அவ�க.,  தம?  ைச�கி.  ஒ-றி�  எ-ைன
ஏ�றி�ெகா2@  �ற�ப டன�.  இ�ெபாH?  அவ�க.  என?  க2கைள  கB��0
?ண�களா� க டவ��ைல.

அ�கி#�?  �ற�ப ட  அவ�க.,  யா;  நக#�EO  ெச�லாம�,  மட0த�  வ 8தியா�  ெச-B,  'ரா-லி  வ 8தியா�  தி#�ப�,
ஆ�யEள� ச�திைய அைட�?, ப#0தி0?ைற வ 8திய�� பயண��க ஆர�ப�0தன�.  ப�-ன� ந�P� க�தசாமி  ேகாவ�� ப�-
வ 8தியா� பயண�0?, �டமாவ�O ச�திைய0 தா2�, இராச வ 8திய�� ெச�ல ஆர�ப�0தன�. ேநர� அதிகாைல 3 மண�ைய0
தா2�ய�#�ததா�, வ 8திக. யா#ைடய நடமா ட�மி-றி ெவறி�ேசா�� கிட�தன. வ 8திய�� ப@0தி#�த சில நாRக. ம @�,
எ� Sவைர<� பா�0? எH�? நி-B Eைல0?வ� @ ம,2@� )#2@ ப@0?� ெகா2டன. இ�த மா�கழி மாத Eள9#�E
அைவ�E ஒ# சா�ப� ேம@ கிைட0தி#�தா�, ெவ?ெவ?�பாக4�, ெசா��கமாக4� இ#�தி#�E�. நக�� ஏ? சா�ப� ேம@?
இ�ேபாைத�E தா� வ 8திதா- அைவ�EO ெசா��க� ேபாU�!

அ�த வ 8திய�� ெச�U� ேபா?,  க�வ�ய-கா @�EO ெச�U� வ 8தி  EB�கி@� இட0தி� இராமசாமி  ப�யா�யா�- வ 8@
உ.ள?. இ�தO ச�திைய� கட�E� ேபாெத�லா�, என�E ஒ# வ�டய� எ�ெபாH?� ஞாபக0?�E வ#வ?2@.

�லிக. ெரேலா இய�க0தி- ம,? தைட வ�தி0?, அவ�கைள கைல0?� கைல0?O ) டெபாH?, இ�தO ச�திய�� அவ�க.
இ#பEதிய�ன#�E� இைடய�� நைடெப�ற ?�பா�கிO ச2ைடைய எ�மி� சில� ேநர�யாகேவ பா�0த அCபவ� உ2@.
அ-B �லிகள9- ெகாைல0 தா�Eதலி� இ#�? த�ப�ேயா�ய சில ேரேலா உB�ப�ன�கைள, மன9தாப�மான அ��பைடய�� நா�
அ-B எம? ைச�கி.கள9� ஏ�றி� ெகா2@ க�வ�ய-கா@ �?O ெச�மண� வ 8தி  வழியா� ெகா2@ ெச-B, திட� எ-ற
இட0திலி#�த அவ�கள? பா?கா�பான இட0தி� வ� ேடா�.  அவ�க. Õ�லி  ேவ ைட’ய�லி#�? த�ப�ன��களா  இ�ைலயா
எ-பைத இ-Bவைர யானறிேய-.

இராமசாமி ப�யா�யா� வ 8 @O ச�திைய அைடவத�E ச�B �-னதாக, இட? �ற� ஒ# ேதா டெவள9 உ2@. அ�த ேநர0தி�
திXெரன என�E வ�ப:தமான ஒ# எ2ண� ேதா-றிய?. எ-ைன ஏ�றிO ெச-றவ�க., எ-ைன� ப�றிய �-ெனOச��ைக�
பய� ஏ?மி-றி, கைள��, நி0திைரய�-ைம எ-பன காரணமாக மிக4� ேசா��த நிைலய�� ஒ#வேரா@ ஒ#வ� ேபசாம� !�கி
வழி�?ெகா2@ வ�? ெகா2�#�தன�. சி-னவ- ந@வ�� வர எ-ைன ஏ�றிய�#�தவ-, வ 8திய�- அ#கா� ேதா ட�கைர�
ப�க� வ�? ெகா2�#�தா-.

இ�த அகால ேவைளய�� இவ�கைள0 த.ள9 வ�H0திவ� @, ேதா ட0?�E.ளா� பாR�? ஓ� வ�@ேவாமா எ-ற ேயாசைன
என?  Sைளய��  ெபாறி  த �ய?.  ஓ@வதானா�  இர2@  S-B நிமிட�கY�E.  அைத0  த8�மான90?வ�ட  ேவ2@�.
அவ�கY�E என�E0 ெத��த அள4�E அ�த இட� ப�Oசயமானத�ல. ஆனா� ஓ@வ? பா?கா�பானதா எ-ற ேக.வ�<� எ-
மனதி� எH�த?.

�தலாவ?  வ�டய�,  சி-னவ-  ேபா-ற  ெபாB�பான  பதவ�  வகி�பவ-,  நிOயமாக  ைக0?�பா�கி  இ-றி�
�ற�ப �#�கமா டா-. எனேவ உடன�யாகேவ எ-ைன அவ- )@வத�E வாR��.ள?. இர2டாவ?, அதிலி#�? நா- த�ப�
ஓ�னாU�, ேதா டெவள9 தா2� ஊ� மைன�E. நா- ஓ@�ேபா?, நாRக. Eைர0? ஊ� ம�கைள எH�ப�வ�@�. அவ�கேள
எ-ைன� ப��0? அவ�கள9ட� ஒ�பைட0?வ�ட4� I@�.  சில ேவைளகள9� நாRகேள எ-ைன� ப�R0?� ப�@�கி  பத�
பா�0?வ�ட4� I@�.  அ�ப�0தா- இவ�றிலி#�? நா- த�ப�வ� டாU�, அவ�கள? /ைட வைல ேபா-ற ெந#�கமான
பா?கா��  வைல�  ப�-னலிலி#�?  எ0தைன  நாைள�E  மைற�?  வாழ  ��<�?  நா-  சரணைட<�  வைர  என?
மைனவ�ைய<� ப�.ைளைய<� நிOசயமாக பணய� ைகதிகளாக� ப��0? ைவ0?� ெகா.வா�க.. எனேவ என? எ2ண0ைத�
ைகவ� ேட-.

அவ�க. இராமசாமி ப�யா�யா� வ 8 @O ச�திய�லி#�? ேம�E ேநா�கி0 தி#�ப�, தி#ெந�ேவலி ச�திைய ேநா�கிO ெச�ல
ஆர�ப�0தன�. ச�திைய அைட�த?� ைச�கிைள நிB0தி எ-ைன இற�E�ப� பண�0தன�. நா- ந82டகாலமாக �0தக�கைட
ைவ0தி#�த, யா; ப�கைலககழக அயலிலி#�த, நா- இர4� பகU� தினச� உலவ�ய அ�த தி#ெந�ேவலி ம2ண�� மிதி0?,
அ�த இட0ைத� பா�0த?�, என? மனதி� உண�Oசிக. ப�ரவாகி0?, மன� கல�கிய?.
 
எ�க. Sவைர<� அ�த அகால ேவைளய�� க2ட, அ�E.ள வ�0தக நிைலய�கY�E� பா?கா�� வழ�கி� ெகாண�#�த
தன9யா� பா?கா�� ஊழிய� ஒ#வ� எம�க#கி� வ�? வ�பரமறிய �ய�சி0தா�.

அவைர அ�கி#�? வ�ர @� ேநா�Eட-, சி-னவ- தன? இ@�ப�� ெசா#கிய�#�த ப�'டைல ெவள9ேய எ@0?, அைத ச�
பா��ப? ேபால� பா�0?� ெகா2@, அ�த பா?கா�� ஊழியைர அ�ெபாH?தா- க2ட? ேபால, Ôஅ2ைண�E எ-ன ேவ[�?”
என� ேக டா-.

அவ�க. யா� எ-பைத� ���?ெகா2ட அ�த� பா?கா�� ஊழிய�, Ôஇ�ைல )�மா பா�0தனா-” எ-B ெசா�லி� ெகா2ேட
ெவE ேவகமாக அ�கி#�? நHவ�வ� டா�.

அத- ப�-ன� அ�த Õசி0திர �0திர�க.’ ம,2@� என? க2கைள கB��0 ?ண�யா� க �வ� @, எ-ைன ஏ�றி�ெகா2@
�ற�ப டன�. இ�ெபாH? நா- அவ�க. எ0திைசய�� ெச�கிறா�க. எ-பைத, ெவE கவனமாக அவதான9�க0 ெதாட�கிேன-.

�தலி�  ைச�கி.  தி#ெந�ேவலிO  ச�திய�லி#�?  ேம�E  ேநா�கி0  தி#�ப�ய?.  எனேவ  கா�ேகச-?ைற  வ 8திய�லி#�த
ெகா�Eவ�� ேநா�கிO ெச�கிறா�க. எ-பைத� ���? ெகா2ேட-. ெதாட��? ெச-ற ைச�கி. நா- எதி�பா�0தப�ேய யா;
ப�கைல�கழக ம#0?வ ப\ட0ைத0 தா2�, �ைகய�ரத� பாைதைய� கட�த?.

ம#0?வ  ப\ட0தி�  உட�  I�றிய�  ேபராசி�ையயாக  பண����த  ரரஜின9  திராணகமைவ,  இ�திய  அைமதி�பைட  நிைல
ெகா2�#�த கால0தி�,  �லிக. ப ட�பகலி� வ 8திய�� ைவ0?0 ?��க� பைத�க ) @� ப@ெகாைல ெசRத அ�த இட0ைத�
கட�த ேபா?, என? மன? மிக4� ேசாகமாக மாறிய?.

ேதன- இைணய�

10வ� வ*ட�

22.02 2002- 22.02.2011
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அரசிய� ெசய�ப��

�ைற

அரசா�க0?�E� தமி;
ேதசிய�
I டைம���E�
இைடேயயான ேபO)
வா�0ைத சாதகமாக
�-ேனா�கி நக�கிற?
- (1 )
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�-ேனா�கி நக�கிற?
- (2
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அ�த  ம#0?வ  ப\ட0?�E  அ#காைமய�ேலேய  வசி0?  வ�த  ராஜின9ய�-  வ 8 @�E,  நா-  பல  தடைவக.  ெச-B
உைரயா�ய�#�கிேற-. யா; ப�கைல�கழக0தி- கண�தப\ட வ��4ைரயாள#�, என? ந82ட நாைளய ந2ப#மான கலாநிதி
ேக.சிற8தரன,; ராஜின9ைய என�E அறி�க� ெசR? ைவ0தி#�தா�.

பல  ேபாலி0  தமி;�  �0திஜ8வ�க.  ேபால�லா?,  தமி;  சSக0?�E  உ2ைம  வ�)வாச0?ட-  ஏதாவ?  ந�ல?  ெசRய
ேவ2@ெம-பத�காக, தன? உய�ைரேய ?Oசமாக மதி0? ேவைல ெசR? ெகா2�#�த ஒ#வ� ராஜின9. ல2டன9� �லிக.
இய�க0ைத தமிழ�க. ம0திய�� அறி�க� ெசRவதி� ேவB எவ#� ஆ�றாத ப�கள9�ைப வழ�கிய ராஜின9, �லிக. தவறான
பாைதய�� ெச�கிறா�க. என� க2ட?� தன? வ�ம�சன�கைள0 ?ண�OசUட- �-ைவ0தா�. அத�E அவ#�E �லிக.
வழ�கிய ப�)தா- இ�த மரண த2டைன!

ராஜின9,  கலாநிதி சிற8தர-, டா�ட� தயா ேசாம)�தர�, கலாநிதி ராdேமாக- ஆகிய நா�வ#� இைண�? எHதிய Õ�றி�த
பைன’  எ-ற  e�,  இல�ைக  -  இ�திய  இரா[வ�கY�,  �லிகY� ெசRத  பல  மன9த  உ�ைம வ�ேராதO  ெசய�கைள
அ�பல�ப@0தியதா�, இ�தO ச�த��ப0ைத� பய-ப@0தி அவைர0 த8�0?�க �வ� டா�, அ�த� பழி இ�திய அைமதி�பைட
ம,?�, அவ�கYட- அ�த ேநர0தி� ேச��? இய�கிய ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ� இய�க0தி- ம,?� வ�H� எ-B தி ட� ேபா ேட,
�லிக. கனகOசிதமாக அ�த� ெகாைலையO ெசRதி#�தன�.

சிறி? கால� அவ�கள? த�திர� ேவைல ெசRததாய�C�, மிக வ�ைரவ�ேலேய அவர? ெகாைலய�- /0திரதா�க. �லிக.தா-
எ-ப? அ�பல0?�E வ�?வ� ட?.

ராஜின9ய�-  சி�தைனய�லி#�?  நா-  ம,.வத�E  �-னேர,  ெகா�Eவ��  ச�திைய  நா�  அைட�?வ� ேடா�  எ-பைத
உண��ேத-.  இ�ெபாH?  ைச�கி.  ச�திய��  வல?  ப�க�  தி#�ப�  வட�E  ேநா�கிO  ெச�ல0  ெதாட�கிய?.  அதாவ?
ேக.ேக.எ'. வ 8திய�� )-னாக� ப�கமாகO ெச�ல0 ெதாட�கிேனா�. ஒ# ஐ�? நிமிட� வைரய�� ஓ�ய ப�-ன�, ைச�கி.க.
ேம�E ேநா�கி0 தி#�ப�ன.

என�E  ஒ-B  ���த?.  அதாவ?  ைச�கி.க.  Eள�ப� �  ச�திைய  அைட�?,  அ�கி#�?  ஆைன�ேகா ைட  ேநா�கி�
பயண��கி-றன. )மா� 20 நிமிட�க. ஓ�ய ப�-ன�, வல? ப�கமாக ஒ# கிரவU�, மணU� ேச��த ஒH�ைகய�� தி#�ப�,
சிறி? !ர� ெச-B ஒ# ேக�ைற0 திற�? ஒ# வ 8 �- �-னா� நி-றன.

இ�ெபாH? என? க2கள9- ேம� க �ய�#�த கB��0  ?ண�  அவ�;�க�ப @வ� ட?.  இய��  நிைல�E�  பா�ைவைய�
ெகா2@வர சிறி? ேநர� ப��0த?.

நி�மலமான வான0தி� நில4 பா� ெபாழி�? ெகா2�#�த?. மா�கழி மாத0? சீதள�கா�B சி�ெல-B வ 8சி� ெகா2�#�த?.

அ�த வ 8@  )மாரான ஒ# ெப�ய வ 8@ ேபால0 ேதா-றிய?.  �-ன� எ-ைன அைழ0?O ெச-ற �கா�கைளவ�ட இ�E
பா?கா�� ஏ�பா@க. த8வ�ரமாக இ#�த? ேபால0 ேதா-றிய?. அ#கி� சில ெப�ய மர�க. நி-றன. அ�Eமி�Eமாக சில
சிறிய E�ைசக. ேபா-றைவ நிலெவாள9ய�� ெத-ப டன. எ-ைன வ�றா�ைதய�� இ#�த வா�E ஒ-றி� இ#�கO ெசா-ன
ப�-ன�, ஒ#வ- ஒ# ெப�ய ெகா�ப�<ட- வ�?, என? ெபய� �கவ� எ-பனவ�ைற� Eறி0?� ெகா2டா-.

ப�-ன� அவ- எ-ைன ேநா�கி, Ô எ-ன E�றOசா �ைல உ�கைள� ப��Oச??” என வ�னவ�னா-. என�E அவன? ேக.வ�
அதிசயமாக இ#�த?. ஏெனன9� இ?வைர ேநர�� எ-ைன அவ�க. எ-ன காரண0?�காக ைக?ெசRதா�க. எ-பைத0
ெத�வ��கவ��ைல.

நா- Ôெத�யா?” என� பதிலள90ேத-.

Ôஐயா4�E இ�ப  ெத�யா?.  நா�க. ேக கிற  மாதி��  ேக ேக ைக எ�லா� த-ைரபா �ைல வ#�”  எ-B அ�கி#�த
ஒ#வ- கி2டலாக4�, ேகாபமாக4� Iறினா-.

ப�-ன� ஒ# பாைய� ெகா2@வ�? உ. வ�றா�ைதய�� ேபா @, அதி� எ-ைன� ப@�E�ப� ஒ#வ- Iறினா-. நா- சிBந8�
கழி�க ேவ2@� என� ேக ேட-.

அத-ப�-ன�  ஒ#வ-  எ-ைன  வ 8 �-  ப�-�ற�  உ.ள  ேவலி�E  அ#காைமய��  அைழ0?O  ெச-றா-.  அவCட-
இ-ெனா#வC� Iட வ�தா-. இ#வ� ைகய�U� ஏ.ேக.47 ?�பா�கிக. இ#�தன. அவ�க. ச�B0 த.ள9 நி-Bெகா2@,
Ôஇjைச எ�லா இட�� எ�கைட ஆ�க. நி�கின�. ஓட நிைனOசா� ெவ�தா-. ப�றE கவைல�பட�Iடா?” என� Iறின�.

நா- என? உபாைதைய0 த8�0?வ� @ தி#�ப4� அவ�கYட- வ�ேத-. பாய�� ப@0?� நி0திைர வரவ��ைல. மனதி� பல
பல சி�தைனக. அைலபாR�த வ2ண� இ#�தன. உதய0தி- அறிEறிக. ெம�ல ெம�ல� ேக க0 ெதாட�கின.

திXெரன இ#�� ச�கிலிக. ஒ-Bட- ஒ-B உரா<� ஒலிகY�, ெகாற ைட சில4� ேக டன. ெகாjச� த.ள9  ெப�ய
ைகவ�ள�ெகா-B, கா�றினா� அைழ�கழி�க�ப ட தன? )டைர� பா?கா�க� படாதபா@ ப டவாB எ��? ெகா2�#�த?.
அத- ம�கிய  ஒள9ய�� ஒேர  மாதி�யான சிவ��  நிறO  சார�கைள அண��த  பல மன9த�க.,  கிழ�E அ@�கிய? ேபால,
நிைரயாக� ப@0தி#�ப? ெத��த?.

நாைள நாC� அவ�கள9� ஒ#வனாக� ப@0தி#�ேப- ேபாU� என0 ேதா-றிய?

ெதாட#�É..

��ைனய பதி=க�
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