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10. -�. ‘க0’ த�ண23� �க� க!விேன�!

என�B�  பC�பத�B  ஒ#  பாE  தர�ப டதாய�F�,  நா-  பC0H0
!�கவ��ைல. ேந�J மாைல ைகHெசEய�ப ட ேநர0திலி#�H ஏ�ப ட
அைலLச�, மன உைளLச�, BC�ப0ைத� ப�றிய கவைல, அC0H எ-ன
நைடெபற�ேபாகி-றH  எ-ற  திகி�  எ-பன காரணமாக,  அைமதிய�-றி 
வ�ள90தப�ேய பC0தி#�ேத-.

ேநர�  வ��காைல  ஆகிவ� டப�யா�,  �.ள9ன�கள9-  )த�திரமான
ஆரவார�க.  ம Cமி-றி,  )த�திர0ைத  இழ�த  மன9த�கள9-  ெம�லிய
அரவ�கM� ேக க0 ெதாட�கின.  கதிரவன9- ஒள9�கதி�கள9- �-ேன
சிைறவாசலி� எ��H ெகா2�#�த ைகவ�ள�B, தனH ஒள9ைய ெம�ல
ெம�ல  இழ�H  ெகா2�#�தH.  க2NடாH  ஏ.ேக.47  H�பா�கி<ட-
என�B (தம�B?) காவ� இ#�த வாய�� கா�ேபா-, என�B அ#கி� வ�H,

ெவள9Lச0தி� எ-ைன ஒ#�ைற �ைற0H� பா�0Hவ� C நக��H நி-J ெகா2டா-.

உதய0தி- ெவM�ப��, சிைற� கத4கM�B. அைட�க�ப �#�த மன9த�கைள இ�ெபாTH எ-னா� பா��க ���தH. பல�
இ�Bம�Bமாக நடமாCவH ெத��தH. அவ�கள9� சில� ெத0தி0 ெத0தி  நட�H ெகா2�#�தா�க..  எ�ேலா#� ெசா�லி
ைவ0தா�ேபா� சிவ�� நிற0தி� மUச. 7�கள9 ட சார�கைள அண��தி#�தன�. இH �லிக. தமH சிைற� ைகதிகM�B
வழ�B� சீ#ைட ேபாW�.

நா- ேச�0H ைவ0தி#�த எனH �0தக0 ெதாBதிய��,  ேஜ�மன9ய ச�வாதிகா� ஹி ல�- வைத �கா�க. ப�றிய சில
Z�கM� ைவ0தி#�ேத-. அதி� ஹி ல� தனH சிைற�ைகதிகM�B ெவௗ;ேவJ நிற�கள9� உைடகைள வழ�கிய�#�தH
ெத�ய  வ�தH.  க�&ன9' Cக.,  &த�க.,  ஜனநாயகவாதிக.,  ெபாHம�க.  என,  ஹி ல�-  Õெக'டாேபா’  உள4�
ப��வ�னரா� ைகH ெசEய�ப C,  அவ�களH வைத �கா�கள9� ைவ�க�ப �#�த ைகதிகM�B, அவ�கைள அைடயாள�
கா2பத�காக ெவௗ;ேவJ நிற�கள9லான உைடக. வழ�க�ப �#�தன. ஆனா� எமH ச�வாதிகா� ப�ரபாகரன9- ைகதிகM�B
ஒேர மாதி�யான உைடக. வழ�க�ப C Õசம0Hவ�’ நிைலநா ட�ப �#�தH.

சிைற� க�ப�கM�B உ.ேள இ#�த சில�, வாய�� கா�ேபாF�B0 ெத�யாம� �-னா� வ�H நி-J, எ-ைன ேநா ட�
வ� Cவ� CL  ெச-றைத  அவதான90ேத-.  உ.ேள  இ# டாக  இ#�ததா�  எ-னா�  அவ�கைள  ெதள9வாக�  பா��க
��யவ��ைல.

சிறிH ேநர0தி� ஒ# �லி உJ�ப�ன- எ-ன#கி� வ�H, Ôஐயா வா�ேகா, �க0ைத� கTவ��ெகா2C வா#�ேகா” எ-றா-.
நா- எT�H அவ- ப�-னா� ெச-ேற-.

ெப#� சாவ��ெகா0ெதா-Jட- வ�த அவ-, உயரமான சிைற� கத4கள9� ெதா�கி� ெகா2�#�த )மா� ஆJ வைரய�லான
7 Cகைள ஒ@ெவா-றாக0 திற�க ஆர�ப�0தா-. அவF�B உதவ�யாக வாய�� கா�ேபா- H�பா�கி<ட- நி-றா-.

கத4 திற�தH� எ-ைன ேவகமாக ப��0H உ.ேள த.ள9ய அவ-, ேவக� ேவகமாக� கதைவ� 7 �� ெகா2டா-. ப�-ன�
உ.ேள இ#�தவ�கைள ேநா�கி,  Ôவாறவ#�B �க� கTவ த2ண� BC�ேகாடா”  எ-J ெசா�லி வ� C,  Ôஐயா ெகதியா
�க0ைத� கTவ��ெகா2C வா�ேகா” எனL ச0தமி C� `றினா-.

நா-  உ.ேள ெச-றH�,  பல#� எ-ன#கி�  வ�H எ-ைன உ�J� பா�0தன�.  சில�  தம�B. ஏேதா  �a�a0H�
ெகா2டன�.  என�B  அவ�கள9�  ஒ#வைர<�  ெத��தி#�கவ��ைல.  தி#�ப��  பா�0த  ேபாH,  பாHகாவல�க.  இ#வ#�
சிைற�B.ேள எ-ன நட�கிறH என�  கவனமாக  ேநா டமி டவாJ,  என�காக  கா0H நி�பH  ெத��தH.  இைத அறி�ேதா
எ-னேவா, அ�கி#�தவ�க. யா#� எ-Fட- ஒ# வா�0ைத<� ேபசவ��ைல.

நா- உ.ேள ெச-ற ேநர�, அ�B அைட0H ைவ�க�ப �#�த )மா� 75 ேப� வைரய�லான ைகதிக., காைல� கட-கைள�
கழி�பத�காக �2�ய�0H� ெகா2C நி-றனா. )மா� ஒ# �ழ� அள4 உயர� ம Cேம )வ� மைற�� ெசEய�ப �#�த
மல சல `ட0தி�, ஒ#வ� பல� �-ன9ைலய�� மல� கழி0H� ெகா2�#�க, ம�றவ�க. தம�B கிைட�B� ஒ-J அ�லH
இர2C ேதந8� Bவைளக. அளவ�லான த2ண8��, ப� வ�ள�காம� (ப� வ�ள�Bவத�B0 ேதைவயான எH4� அ�B இ�ைல)
�க0ைத ம C�; ÕகTவ��’ ெகா2�#�தன�.

நா- அ-J அ�B Õவ�ேசட அதிதியாக’ அF�ப�ப �#�த ப�ய�னா�, என�B ம C� �-F�ைம அ��பைடய�� N-J Õக�’
த2ண8� Õதாராள மனHட-’ வழ�க�ப டH.

அ#கி� ஒ#வ� மல� கழி0H� ெகா2�#�க,  பல� நிைரய�� கா0தி#�க,  அவசர� அவசரமாக நா- அ�த0 த2ண8ரா�
�க0ைத  ெபய#�B  கTவ��  ெகா2ேட-.  Hைட�பத�B  HவாE  எH4மி�ைல.  அ�கி#�தவ�க.  எ�ப�0  Hைட0H�
ெகா.கிறாhக.  எ-J  பா�0த  ேபாH,  அவ�கM�  HவாE  எH4மி�லாம�  தா�  க �ய�#�த  சார�கள9னா�  �க0ைத0
Hைட0H� ெகா2டைத அவதான90ேத-. ஓ என�B இH ஒ# �H அFபவ�, ஆனா� அ�கி#�தவ�கM�B இH எ�லா�
பழகிவ� டH ேபாW�!

Õதமிழ- இ�லாத நா��ைல, ஆனா� தமிழF�ெக-ேறா� நா��ைல’ எ-J�, Õஆ2ட தமிழின� ம,2C� ஆள நிைன�பதி�
தவெற-ன?’  எ-J�,  த��க  :தியாக4�,  வ 8ராேவசமாக4�,  உண�Lசி  ெவள9�பா CடF�,  Õவ 8ரபா2�ய க ட�  ெபா�ம-’

பட0தி� சிவாஜி  கேணச- வசன� ேப)வH ேபால� ேபசி,  Õதமிழ8ழ தன9யர)’ அைம�க� �ற�ப ட எமH Õமற0தமிழ�கள9-’

சிைற�`ட�, இ�ப� சகி�க ��யாம� நா�றெமC�பைத, எ�த ெச�ேகா� ம-னன9ட�,  எ�த ஆராELசி  மண�ைய அ�0H
�ைறய�CவH என எனH ம2ைடைய� ப�E0H� ெகா2ேட-.

நா- எ@வள4 வ�ைரவாக ��<ேமா, அ@வள4 வ�ைரவாக எனH Õகாைல� கட-கைள’ ��0H� ெகா2C ெவள9ேய வ�தH�,
காவW�B நி-ற H�பா�கி� ப�சா)கள9- �க0தி� ஒ# தி#�தி நிலவ�யைத அவதான90ேத-. அதாவH Õந8 ந�ல, கீ;�ப�4.ள
ப�.ைள’ எ-பH ேபா-ற ஒ# அ�கீகார�.

பைழயப� என�B0 த�த பாய�� ேபாE அம��H ெகா2ேட-. காைலய�� /டான ஒ# ெவJ� ேதந8ராவH B�0H, தமH
அ-றாட  வா;�ைகைய ஆர�ப��பH,  இல�ைகய�க. எ�ேலாரH� வழைம.  அதனா� தா-,  ÕIn  Sri  Lanka,  any  time  is  Tea
time’(இல�ைகய�� எ�த ேநர�� ேதந8� ேநர�தா-) எ-J ெப#ைமயாகL ெசா�லி� ெகா.வH2C. ஏ- இH உலக ம�கள9-
வழைம எ-J`டL ெசா�லலா�.  (ேம�B நாCகள9� ேதந8#�B� பதிலாக ேகா�ப�)   நா- அ�த ேவைள�காக ஆவWட-
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கா0தி#�ேத-.  இ�த ேநர0தி� ஒ# /டான ேதந8�  ெநU)�Bழி�B. இற�Bமானா�, அH எ@வள4 மக0தான வ�டயமாக
இ#�B� எ-J எ2ண�� ெகா2ேட-.

ஆனா� கா0H� கா0H இ#�H�, அ�த� ÕகJ��0 த�க’0தி- சாJ என�B� கைடசி  வைர கிைட�கேவ இ�ைல. வய�J
�ைகLச� எC0தH. ேந�J மதிய0H�B� ப�-ன�, சில மிடJ த2ண8� ம Cேம எ- வய��J�B. ெச-றி#�தH நிைன4�B
வ�தH. ேநரேமா காைல ஒ-பH மண� ஆகிவ� �#�தH.

சிறிH ேநர0தி�, ஒ# ெப�ய அWமின9ய� கிடார0ைத ஒ# த�ய�� காவ��ெகா2C, இர2C ேப� சிைற வாசW�B வ�H
ேச��தன�.  சிைற�கத4  H�பா�கி  மன9த�கள9-  பாHகாவWட-  திற�க�ப டH�,  உ.ேளய�#�H  இர2C  ேப�  இர2C
ப�ளா'�� வாள9கMட- வாசW�B வ�H, ஒ# சா�பா C� ேகா�ைபய�னா� அத�B. இ#�த ஏெதாெவா# உணைவ எC0தH,
தா� ெகா2C வ�தி#�த வாள9கM�B. ேபா C நிைற0தன�. ம,2C� சிைற� கத4க. N�� ெகா2டன.

அத- ப�- ஒ# ப�ளா'�� சா�பா C� ேகா�ைபய�� சிறிதள4 ெவJ� ெவ.ைளL ேசாJ ேபாட�ப C, சிைறLசாைலய�-
க�ப�� கத4கM�`டாக என�B ந8 ட�ப டH. அதFட- ஒ# ப�ளா'�� க�ப�� த2ண8#� ைவ�க�ப டH. நா- தய�கி
நி�ைகய��  Ôஉ�கM�B0தா- சா�பாC”  என,  வாய��  கா�ேபா-  எ-ைன�  பா�0H�  `றினா-.  நா-  எனH �தலாவH
சிைறLசாைல உணைவ வா�கி� ெகா2ேட-.

காவலாள9  எ-ைனேய  பா�0H�ெகா2C  நி-றதா�,  அ�த  உணவ��  ஒ#  கவள0ைத  எC0H  வாய��  ைவ0ேத-.
அ�ெபாTHதா- ெத��தH, அH சீன9 ேபா C,  சீன0H ெவ.ைள� பLைசய�சிய�� ெபா�க�ப ட ெவ2 ெபா�க� எ-பH.
என�B ச��கைர வ�யாதி எH4� இ�லாதி#�த ேபாதிW�, ெபாHவாக சிJ வயதிலி#�ேத, இன9�� எ-றா� என�B அல�ஜி.
ஆனாW� ேவJ வழிய��ைல.

என�B  அ#கி�  காவW�B  நி-றவ-  எ-ைன  ேநா�கி,  ÔெகதியாE  சா�ப� � C  ெற�யா  இ#�ேகா,  கா�தி  அ2ைண
உ�கM�காக� காவலி#�கிறா�” எ-J `றினா-. நா- ஒ#வாJ அ�த Õஉணைவ’ வ�T�கி ��0ேத-.

Õகா�தி  எ-ைனL ச�தி�க� கா0தி#�கிறாரா�!  இ�திய )த�திர0தி- த�ைத என வ�ண��க�பC�, மகா0மா கா�தி  அ�லH
ேமாக-தா'  கா�திைய�  ப�றி  சாதகமாக4�,  பாதகமாக4�  எTத�ப ட  ஏராளமான  Z�கைள,  இத�B  �-  நா-
வாசி0தி#�கிேற-. Õஈழ0H� கா�தி’ என தமிழர)� க சிய�னரா� வ�ண��க�பC�, Õகா�ச ைட கா�தி’யான (இ�திய� கா�தி
இC�ப�� ஒ# H2C0 Hண�<ட- ம Cேம வல� வ�ததா�, ப��0தான9ய ஏகாதிப0தியவாதிகளா� Õஅைர நி�வாண� ப�கி�’

எ-J  ேகலி  ெசEய�ப டவ�)  எ'.ேஜ.வ�.ெச�வநாயக0ைத<�  நா-  பா�0தி#�கிேற-.  இவ�கள9�  இ�ெபாTH  நா-
ச�தி�க�ேபாB� கா�தி எ�த வைகையL ேச��தவ�?

நா- ச�தி�க� ேபாB� கா�தி, இ�திய� கா�தி ேபால ெபா�BவாE சி���ட- இ#�பாரா அ�லH ஈழ0H� கா�தி ெச�வநாயக�
ேபால  ேகா  / Cட- இ#�பாரா?  இவ�  எ�த  ரக�?  எ�த  ரகமாக  இ#�தாW� பரவாய��ைல.  கா�தி  எ-ற ெசா�ேல,
அகி�ைசய�-  இ-ெனா#  வா�0ைதயாக  இ#�பதா�,  மனதி�  சிறிH  ெத-�  ப�ற�தH.  சில  ேவைளகள9�  நா-  ெசEத
ÕB�ற�கM�காக’ இவ� எ-ைன அ��க ேந��தாW�, த�கேளா ஆ<த�கேளா ெகா2C அ��காம�, மகா0மா கா�தி எTதிய,
அவரH )யச�ைத Zலான, Õச0திய ேசாதைன’  �0தக0தா� ெமHவாக இர2C த C த Cவா� எ-J எ2ண�� ெகா2C,
அவரH அைழ���காக� கா0தி#�ேத-.
 
ெதாட#�

��ைனய பதி@க�
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