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அகில� - ெச1வ� ப!ெகாைலக� ேபா�ேற $�டா மீதான பாலிய1 
வ1JறA� மிக ேமாசமான �ைனAகைள� ெகா.ட�. ப!ெகாைல ெசBய�ப�ட அகில� 
- ெச1வ� பி�தளதி5*� ெகா.! ெச1ல�ப�டதாக ஒ� கைத �ைனய�ப�ட�. 

இ�ப!ெகாைலகளி1 ெத�@ேதா ெத�யாமேலா சில/ எ�ைனD� ச�ப@த�ப!தி 
இ�@தன/. இ�ப!ெகாைலகளி� பி�னணிகைள த*@த ஆதார�க0ட� எ�னா1 
�7@தவைர ��ைவ� உ�ேள�. எ�ைன ஏதாவ� வைகயி1 ேநர7யாகேவா 
மைற�கமாகேவா இ�ப!ெகாைலக0ட� ச�ப@த�ப!�வ� ேவதைனயாக உ�ள�. 

நா� கழகதி1 இ�@தவைர கழக��*� அத� தைலைம�*� வி>வாசமாக 
இ�@ேத� எ�பைத ஏ5கனேவ *றி�பி�! உ�ேள�. அத5காக கழக�� அத� 
தைலைமD� எ!த நடவ7�ைகக0�* எ1லாவ5��*� எ�ைன� ெபா��பா�*வ� 
எ�ப7? ச�யா*�. 

கழகதின�� தைலைமயின�� வி>வாசதினா1 அவ/களி� க�டைள�* க�!�ப�! 
நட@� உ�ேள�. அவ/க� த@த ேவைலகைளD� ெசB��ேள�. ஆனா1 நா� யா�ைடய 
ெகாைலக0�*� ெத�@� அ1ல� உண/@� ேநர7யாகேவா மைற�கமாகேவா 
காரணமாக இ��கவி1ைல. என� வி>வாசைத கழக�� தைலைமD� தவறான 
காரண�க0�காக� பய�ப!தி இ��கலா�. அவ5ைற அறி@�ெகா�0� அரசிய1 
ப�*வ� என�* இ��கவி1ைல. என�* இ�@தெத1லா� நா� இைண@�ெகா.ட 
கழக� அ� சிைத@� ேபாவைத எ�னா1 அKமதி�க �7யவி1ைல. எ�ப7யாவ� 
கழக� மீ.!� தி�@தி ந1வழி�* ெகா.!வர ேவ.!� எ�ற வி��பேம இ�@த�. 

அதனா1 கழகைத வி�! ெவளிேய�பவ/க� ப5றி என�* ந1லபி�பிராய� 
இ��கவி1ைல. ஆனா1 அவ/கைள ேத7 அழி�க நா� நிைன�கவி1ைல. ஆனா1 
அவ/க� கழகைத அழி�கேவா சிைத�கேவா அKமதி�க �7யவி1ைல. அேதசமய� 
$�டா மீதான பாலிய1வ1Jறவி1 ச�ப@த�ப�டவ/கைள ேத7ேன�. அ�ெகா!ைமைய 
சகேதாழி�* ெசBதவ/கைள அழி�க ேவ.!� எ�ற உ�0ண/A இ�@த�. 

அகில� - ெச1வ� ப!ெகாைலக� ப5றிய உ.ைம�*� �ற�பான தகவ1க� ேபா1 
$�டா மீதான பாலிய1 வ1JறA ப5றிD� உ.ைம�*� �ற�பான சில தகவ1க� 
பர�ப�ப�ட�. அPவாறான ஒ� ச�பவ� நட�கேவ இ1ைல எ�� ஆர�பதி1 
ெத�வி�க�ப�ட�. பி�ன/ அ�ப7 ஒ� ச�பவ� நட@� இ�@தா1 அ� கழகதி� 
உளA�ைறயினரா1 தி�டமி�! ேம5ெகா�ள�ப�ட சதி எ��� *5ற�சா�ட�ப�ட�. 

ேமJ� இ@த சதி�* நா� உட@ைத எ��� *5ற�சா�ட�ப�! இ�@ேத�. ஆைகயா1 
இ@த உ.ைமைய ெவளிேய ெகா.! வ�வ� எ�ைன இ�*5ற?சா�!களி1 இ�@� 
வி!வி�க ம�!� அ1ல உ.ைமயான *5றவாளிக� அ�பல�ப!த�பட ேவ.!� 
எ�பத5காகA� 9ட. 

தளதி1 யா- மாவ�ட ெபா��பாளரான ேநச� மிக த(விரமான உ.ைமயான 
ெசய5பா�டாளெரன ��ப*தியிேலேய *றி�பி�ேட�. எ1லா மாவ�டதிJ� நா� 
எ1ேலா�� ஓ7 ஓ7 கழக ேவைல ெசBதாJ� எ1லா விடயதி5*� யா- மாவ�டேம 
�=தா�* நிைல எ�ப� எ1ேலா��*� ெத�D�. இதி1 ப1கைல�கழக�� உ�ப�! 
இ��பதா1 எ1லாவித ெதாட/�க0� இ�*தா� இ��*�. அ�ேபா1 எ@த 
விம/சன�க0� இதR! பாரப�சமி1லாம1 இ��ப� தவி/�க �7யா�. 
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ேநசனி� ெவளிேய5ற�� அத5* ��K�* பி�னான கழகைத ேநா�கிய 
ெசய5பா!க0� கழகதி� ச�Aநிைல பாதாளைத ேநா�கி ேபாவைத �ல�கிய�. 

நா� �தலிேலேய *றி�பி�டப7 ெவளிேய�பவ/க� ெவளிேயற, எ�கைள� ேபா�ேறா/ 
�லிவாைல� பி7த கைதயாகதா� ெசய5ப�ேடா�. கழகதி� பல ேகாணதி� 
தவ�களா1 ெவளிேய�பவ/கைள நா� எ�ன ெசBய �7D�. அதிJ� தளதி1 
எ��ட� இ�@�, எம�* வழிகா�7யாக இ�@� ெசய5ப�!, எ�ைம� ேபாலேவ, எ1லா� 
பிைழக0� ெத�@தவ/க� கழகைதD� எ�ைமD� வி�! ஒ��*� ேபா� நா� எ�ன 
ெசBய �7D�. இவ5ைற பா/��ெகா.! இ��ப�தா� சாதியமான�. 

இ@தநிைலயி1 எ��ட� எ�கைள� ேபா1 த(விரமாக ப�கா5றிய மகள (/ அைம�� 
��கிய உ��பின/ சயா ம��வ�க1வி மாணவியாக இ�@ததா1 எ�ேபா�� 
ப1கைல�கழக ந.ப/க� வ�டதி5*�0�, அ@த தி�ெந1ேவலி� ப*திைய? >5றிD� 
தா� இ��பா/. இ@த நிைலயி1 ேநச� உ�ப�ட கழகதி� ��கிய2த/களி� 
ெவளிேய5ற� அவைரD� பாதி� இ�@த�. இPெவளிேய5ற� ப5றி பரவலாக 
பல�டK� சயா கல@�ைரயா7 உ�ளா/. 

அ� யா/ கழகதி1 இ��கி�றா/க�, யா/ ெவளிேய நி5கி�றன/ என ஒேர *ழ�பபமான 
காலக�ட�. அ�ேபா�தா� பி�தள ராCவ, ெதாைலெதாட/� பயி5சிகைள 
�7��ெகா.! பா.7 எ�பவ/ வ@ததாக ெத�கி�ற�. 

நா� பி�தளதி1 ெதாைலெதாட/� பயி5சியி1 இ��*� ேபா� மகள (/ 5 ேப�ட� 
ராCவ� பயி5சி �7த திறைமவாB@த த*திக0ட� ெத�வாகி 25 ேதாழ/க0� 
பயி5சி�* ேச/�க�ப�டன/. இவ/களி� இ��பிட� நா� த�கியி�@த இடதிலி�@� 
சிறி� Sர�. அவ/க� ெகா�71 அ7� த�கியி��*� வசதிக0ட� இ�@தாJ� 
வ*���க� அைன�� ஒ�றாகதா� நட�*�. பி�தளதி5* வ@� பயி5சி எ!த 
இPஇைளஞ/க� எ� ஐவ�J� மதி��� ம�யாைதD� ெகா.7�@தன/. ஊ�1 
>யநல�ட� வாழாம1 இ�ப7 வி!தைல�காக எ1லாவ5ைறD� வி�!வி�! வ@� 
பயி5சியி1 இ��ப�ேவ அவ/க� எ�க� ேம1 ைவத ம�யாைத�*� காரண�. எ�க� 
ஐ@� ேபைரD� தனிேய சைம� ேநரைதD� வ (ணா�கி க2ட�படாம1, தா�க� 
சைம�*� சா�பா�71 எம�* ஒPெவா� ேநர�� ெகா!� அK��வா/க�.  இ�ப7 
எ1லா விடயதிJ� மிக பாச�ட�, ேதாழைமDட� பல மாத�க� பழகினா/க�. 

இ@த� பயி5சி ெப5றவ/களி1 பா.7D� ஒ�வ/. இவ/ மிக கலகல�பானவ/. அதிகமாக 
இவ/தா� ெப.க� ெப�ைம ப5றிD� ேப>வா/. இ�ப7யான ேதாழைமD�ள உறAகைள 
வி�! நா� அரசியJ�*� வ@ததா1 பி�னா�களி1 இவ/கைள ச@தி�க 
கிைட�கவி1ைல. 

ஆனா1 ேநசனி� ெவளிேய5ற காலதி1 இ@த� பா.7 நா! தி��பியைத அறி@ேத�. 

ஆனா1 இவ�� த5ேபாைதய ெசய5பா�ைட நா� அறியவி1ைல. ெபா�வாகேவ இ@த 
ெவளிேய5ற�களி1 ப1கைல�கழகைத >5றிய வ�டதி1தா� ப1ேவ�ப�ட 
விம/சன�க0ட� எ1ேலா�� இ�@தன/. இ@நிைலயி1 சயாA� எ�ேகா 
தி�ெந1ேவலி� ப*தியி1 ேநச�, பா.7, வி�1 ேபா�ேறா�ட� (ச�யாக யா/ யா/ என 
ஞாபக� வரவி1ைல.) ேபானவா�கி1 த(விரமாக விவாதி� உ�ளா/. இதி1 பா.7  

பி�தளதி1 இ�@� வ@ததா1 நிைறயேவ விவாதி� உ�ளா/. இதைன சயா 
த�னி?ைசயாகேவ த�னிட� ைவதி�@த ெர�ேகா7� க�வியி1 பதிA ெசB��ளா/.

(�க@தனா1 என�* தர�ப�ட ர�ேகா7� க�வி ப5றி ��னேர *றி�பி�! இ�@ேத�. 

இ� என�* ேதைவய5ற� எ�பதா1 இல�ைக ராCவ ரகசிய ேசக����ெகன 
எ�ேபாேதா ெம.72 உட� ெதாட/�ப!த�ப�ட சயாவிட� ெகா!� இ�@ேத�.) 

இ@த� பதிைவ�ப5றி அ!த!த நா�களி1 என�*? ெசா1லிய சயா ஓ7யவ/க0ட� 
இ�K� சில ேப/ ேபாக� ேபாகி�றன/ எ�ற ெசBதிையD� ெசா�னா/. நா� இதைன 
ெப��ப!திேயா அ1ல� அ@த பதிைவ ேபா�! ேக�பதிேலா அ�ேபா� ஆ/வ� 
கா�டவி1ைல. ெபா�வி1 சயாைவ இ�ப7ெய1லா� �2� எ!�க ேவ.டா� என 
ஓரளA க.7��ட� ெத�விேத�. காரண� ஏ5கனேவ நாK�, ெச1விD� கைத� 
�7ெவ!தப7 இ@த ெர�ேகா7� இ� விப�த� எம�* ��D�. 
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ேமJ� பி�தளதிJ� தளதிJ� கழகதி� தவ�களா1 கழக� �?>திணறிய 
நிைலயி1 உ�ள�. இதி1 ெவளிேயறிய ேதாழ/க0�* ெத�D� அதைன விள�க�� 
எம�*� ெத�கி�ற�. இ@த நிைலயி1 ெவளிேயறியவ/கைள ேவA பா/� நா� இ�K� 
சீரழிய �7யா� எ�ப�A� என�* ெத�D�. ம5றவ/கைள விட பி�தளதி� 
ைகமீறி�ேபான நிைல, அத� �ர.பா!க� ேகா27 ேமாத1க�, அரசிய1, ஆDத 
நக/தJ�கான பலவ (ன�க� உ�ப�ட எ1லாேம என�*� ெத�D�. ஆயிK� 
பி�தளதி1 பயி5சியி1 உ�ள எம� மகள (ைர அ�* ைவ��ெகா.! நா� 
ெபா���ண/வ5ற நிைலயி1 ெவளிேயறியவ/கைள நியாய�ப!த �7யா�. ேமJ� 
கழகைத வி�! ெவளிேய�வதி1 என�*� உட�பா! இ��கவி1ைல. அத5*� 
இ�@ேத அதைன சீ/ப!த ேவ.!� எ�� நிைனேத�. அதனா1 நாK� எ�ைம� 
ேபா�ேறா�� காலதி� ைகதியாகிேனா�. 

சயா த�னி?ைசயாக ெசBத ெர�ேகா7� ேவைல ெவளிேயறிய *றி�பி�ட ேதாழ/க� 
மதியி1 ெப�� தா�கைத ஏ5ப!திய�. அ@ேநர� நாK� ெச1விD� ெகா�*வி1 
ெபா5பதியி1  ஒ�வ (�71 வாடைக�* இ�@ேதா�. அதி1 ஆதிர� ெகா.ட ஒ�சில/ 
எம�* மிர�டலாக ஒ� க7தைத எ=தி வ (�7� ��ப�க �5றதி1 எறி@� 
இ�@தா/க�. அ@த� க7தைத வாசித ெச1விD� நாK� மிக கிேலச� அைட@ேதா�. 

அ@த� க7ததி�ப7 ெஜ�னி தா� சயாைவ ைவ� ெவளிேயறிய த�ைம உளA 
பா/ததாகA� இதி1 ஈ!ப!� ெஜ�னி�*� ம5�� சயா, ந@தா, வனிதா, ெச1வி, $�டா 
ேபா�ற ��கியமாக ஓ7தி�பவ/க0�*� அ?>றத1க0� ெகாைல மிர�டJ� 
வி!தி�@தன/. 

உடேனேய ச�ப@த�ப�ட மகள (/  எ1ேலா�� உ��பிராB ஐயா வ (�71 ச@திேதா�. 

இ�க7ைத ப5றிD�, சயாவி� ெசயலா1 மகள (��* வ@த விைன ப5றிD� ேபசி 
எத5*� நா� எ1ேலா�� கவனமாக ெசய5ப!ேவா� எ��� �7ெவ!�, இ@த 
விடயைத பா�கா�� க�தி ெம.72, கா.7பK�*� மிர�ட1 க7தைத கா�7 
அறிவிதி�@ேதா�. இத� பி�� தா� ெர�ேகா7�கி1 உ�ள அதைன வசன�கைளD� 
உ�னி�பாக கவனிேதா�. அதி1 ெவளிேயறியவ/களி� ஆதிர� ஆத�க� ெத�@த�. 

இ@த உைரயாடலி1 ந(.ட நா�க0�*� பி� நா� பா.7யி� *ரைல� ேக�க� 
97யதாக இ�@த�. சராச� இவ/களி� ஆத�க� இ@த உைரயாடலி1 
நியாயமானதாயிK� இ�க7ததி5*� இ@த உைரயாடJ�*� மி*@த ெதாட/� 
ெத�@த�. 

இத� பிற*� அ!த!த சிலநா�களி1 ைச�கிளி1 வ@� ெப1 அ7� வி�!, 

க7தைத ேபா�! ேபான இ� ச�பவ�க� இட�ெப5ற�. அPவி� க7த�களிJ�. மிக� 
கீ-தரமான வா/ைதகளி1 ெம.72, கா.XபைனD� ேச/� ெசா?ைசயாக எ=தி 
இ�@தன/. ‘இய�கைத வி�! ெவளிேயறிய எ�கைளயா ேத!கி�ற(/க�, உ�க� 
எ1ேலாைரD� நா�க0� ேத!கி�ேறா�. எ�க� ைகயி1 கிைடதா1 ெப.கைள 
சி�னாபி�னமா�கி ஒ�வைரD� உயிேரா! விடமா�ேடா�’ எ�றதான ெதானியி1 
அ�க7த�க� இ�@தன. இ@த க7த விடய�க� உ�ப�ட எ1லா விடய�� உ��பிராB 
*மா/ ேபா�ற இைளஞ/க0�*� ெத�D�. எனேவ மகளிரான நா� ெம.72, 

கா.Xபனிடேம பா�கா�� ேக�! இ�@ேதா�. ெம.72 இ� அறிA�தலி�ப7D�, 

எம� கல@�ைரயாடலி�ப7D� இவ5ைற ெவளிேய பைறசா5றாம1 க.டமாதி� 
ஓ7தி�@� அரசிய1 ேவைலகளி1 ஈ!படாமJ� பி�ேனர� ெபா=� சாD� ேநர� 
அ@த க7ததி1 *றி�பி�ட 6 ேப�� ச@தி�ப� எனA� �7வாகிய�. இதி1 *றி�பி�ட 
ேநரதி5* பி� ஒ�வைர� காணவி1ைல எ�றாJ� ேதட ேவ.!� எனA� ஒ=�* 
இ�@த�. 

இத�ப7 சில பய�ட� எம� பணிகைள ெதாட/@ேதா�. அ�ேபா� $�டாA� 
நா�க0� ஒ� வ (�71 த�கி இ�@ேதா�. அ�ெபா=� ஒ�நா� காைல $�டாவி5* 
ஏேதா ஒ� ெவளிேவைல இ�@ததா1 தன� ைச�கிளி1 எ�மிட� ெசா1லிவி�! 
பயணமானா/. அ�� மாைல வழ�க� ேபா1 நா� ச@தி�*� இடதி5* இ��7 
ேநரமாகிD� $�டா ம�!� வரவி1ைல. *மா/ உ�பட கா.Xப�, ெம.72 இ5*� 
ேதட?ெசா1லி அறிவி� வி�!, நா� அ@த ஐயா வ (�71 மகள (/ ஐ@� ேப�� 
காதி�@ேதா�. 
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கி�டத�ட இரA ப� மணியளவி1 என நிைன�கி�ேற� எம� இ��பிடதி5* 
கா.Xப� வ@� எ�ைன தனிேய அைழ�? ெச�றா/. எ�ன விடய� எ�� 
ேக�டத5*, ‘இ@த வ (�75* ப�கதி1 என� வாகன� நி5கி�ற�. அதி1 $�டாைவ 
அைழ� வ@��ேள�. ந(�க� வ@� ெபா��ெப!�, நட@த� எ�னெவன விசா�D�க�’ 

எ�றா/. ‘நா� �திைர? ச@திய7யி1 ேதாழ/க0ட� வாகனதி1 நி5*� ேபா�, 

இ��71 ஒ�வ/ த�ளா7 நட@� வ@ததாகA� அவ/ த�ைன அைடயாள� க.! 
வ@ததாகA� வ@த ெப. நாெம1லா� ேத!� $�டா’ எ�றAட� எ�A� ேபசாம1 
வாகனதி1 அைழ� வ@ததாகA� 9றினா/. 

நா� $�டாைவ ெபா��ேப5�� ெகா.ேட�. எ�ைன� க.ட�� $�டாவி� ��ப� 
ெசா1லிலட�கா�. அவைர க�7 அைண� எம� இ��பிடதி5* ெகா.! வ@ேத�. 

அ@த� ெகா�71 வ (�71 ம5ைறய ேதாழிக0� காதி�@தன/. $�டாைவ� க.ட�� 
எ1ேலா�� ச@ேதாஷ�ப�டாJ� $�டாவி� நிைலைய� பா/� நா� ெவலெவல�� 
ேபாேனா�. எ��ேம நிமி/@த நைடDட� மிக ேந/தியாக இ��*� ெப. இ�� தா� 
தைலைய�9ட நிமி/த �7யாத ேசாக�டK�, அவமான�டK�, ேவதைனDடK� 
காண�ப�டா/. எ�களி� �கைத� பா/�க� 9ட மிக க2ட�ப�டா/. அவ�� �க� 
�=�� அைற@� வ (�கிய ைகத=��க0டK�, ப� ைகவிர1 நிக� க.ணிJ� 
ஊசியா1 *5றிய அைடயாள�க0டK�, அவ�� 9@த1 சி�கி சி�னா பி�ன�ப�!� 
இ�@த�. 

அ@த வ (�! ம. ெம=கிய க�71, எ�ம7யி1 கிட@� ேத�பி ேத�பி அ=தா/. எைதD� 
கைத�க �7யாத நிைலயி1 அவ/ ப!� சிரமைத எ�களா1 பா/� சகி�க �7யா� 
இ�@த�. எனிK� நா� ம5ைறய ேதாழிகைள உ�ேள ெச�� ப!�க?ெசா1லி வி�!, 

என� ம7யி1 $�டாைவ தைலைவ� ப!�க? ெசா1லி வி�கி வி�கி அ=� 
��டாவி5* ஆ�த1 ெசா1லி� ெகா.7�@ேத�. ப!�ற�கி அ!தநா� 
எ1லாவ5ைறD� ேப>ேவா� எ��� ெசா1லி� பா/ேத�. ஆனா1 $�டா த�ைன� 
க�!�ப!த �7யாம1 திண�வைத உணர �7@த�. எனேவ ெதாட/@� வாB�ல�பி 
ெம1ல ெம1ல தன�* நட@த ச�பவைத ெசா�ன/. 

“காைல உ�களிடமி�@� ைச�கி0ட� �ற�ப�!, ெகா�*வி1 ரயி1 த.டவாள மண1 
வ (திZடாக யா- நகைர ேநா�கி ேபாBெகா.7�@ேத�. அ�ேபா� ஒ� �ட�கா1 ேவ� 
ஒ�� பி�னா1 வ@� என� ைச�கிைள ��7ய�. நா� ைச�கிளி1 இ�@� கீேழ 
வி=@ேத�. சிலேப/ எதி/பாராத விதமாக தன� ைகைய பி�னா1 க�7 க.ைணD� 
க�7 ஒ� ேவனி1 த�ளி ஏ5றின/. ேவனி1 பலேப�� *ர1க� மாறி மாறி 
ஆதிர�ட� ஒலித�. ேவனி1 ஏ5றிய உடேனேய, ‘ந(�க� எ1லா� ெஜ�னி 
ெம.72, கா.XபKட� ேச/@� எ�கைள ேவவா பா/�கி�ற(/க�. உன�* இ�� 
நா�க� யா/ எ�� கா�!கி�ேறா�’ எ�� ெதாட�கி மிக� கீ-தர வா/ைத� 
பிரேயாக�களா1 தி�7 ெதாட/@� ����தின/. 

ெதாட/@� வாகன�� ந(.ட ேநரமாக ஓ7 இ�தியி1 ஒ� மா7 வ (�!� ப7களா1 
த�ைன ஏ5றி இ=�? ெச�றன/. அ�* அைறைய? சாதிவி�! மிக கீ-தரமாக 
நட@� ெகா.டன/. ேமJ� த�ைன �க� �கமாக பல/ ேக�!� ேக�! அ7� 
ைகயி1 ஊசிகளா1 *தி சிதிரவைதகளாJ� Sஷண வா/ைதகளாJ� 
����தின/. வாயி1 �ணிைய அைட� நி/வாண�ப!தி எ�ைன ��� ேப/ 
பாலிய1 ����தJ�* உ�ப!தின/. இ@த ��� ேப�� உட1 ெமாழியிேலேய 
தன�* �வெர�� அைடயாள� ெத�@ததாகA� அதி1 ஒ�வ/ நா7தா7 
ைவதி�@தைத உணர� 97யதாக இ�@த�. கி�டத�ட அ�ைறய பக1 ெபா=� 
�=�� எ�மீ� சிதிரவைதD� கீ-தரமான ெசBைகDேம நடத�ப�ட�. 

‘இய�கைத வி�! ேபான எ�கைள� பி7�க �ய5சிதத5* இ� ஒ� �த1பாட�. இ� 
சாதாரண�. இனிD� எ�மா1 ெதாடர� ேபா*� ெசயJ�* மிர�டலாக தா� இPவளA� 
ெசB�வி�! உயி�ட� வி!வி�கி�ேறா�. இ@த அKபவ�கைள உ�ைன? 
சா/@தவ/களிட� ெசா1. இனி எ�மா1 பி7�க�ப!� ெஜ�னி, ெம.72, கா.Xப�  

உடபட ஏைனேயாைர உயி�ட� விட�ேபாவதி1ைல. எ1லா விததிJ� சி�னா 
பி�னமா�கி வி�! வ (தியி1 எறிேவா�’ எ�� [0ைரதன/. மிக நிதானம5ற �ைறயி1 
பல *ர1க� ேக�க மிக ஆேவச�ட� நட@� ெகா.டன/. 
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இPவா� நா� �=�� ெதாட/@த சிதிரவைதைய �7��ெகா.! மீ.!� 
வாகனதி1 ஏ5றி ந(.ட ேநர� ஓ7ய பி�, ஓ/ இடதி1 ேவகைத� *ைற�, ‘இ�ேக 
உன� ஆ�க� கா.7ப� நி5கி�றா�க� அவ/களிட� ேபாB ெசா1J’ என  ைகைய 
ம�!� அவி-� வி�!, க.ைண� க�7ய நிைலயி1 ேவனிலி�@� த�ளிவி�டன/. 

ேவ� ேவகமாக ஒ7 மைற@த�. நா� அவசர அவசரமாக க.ைண அவி-த ேபா� ஒ� 
இ��!� ப*தியி1 நி�ேற�. ேவைன� க.ணா1 காண �7யவி1ைல. ஆனா1 நா� 
நி5*� இட� �திைர? ச@தி�* அ�காைமயி1 என உண/@� ெகா.ேட�. எனேவ 
அவ/க� ெசா�னப7 அPவிடதி1 கா.Xபைன ேத7ேன�. அவ/க0� எ�ைன 
அைடயாள� க.! எ�Aேம ேபசாம1 இ�* ெகாண/@� வி�டன/” என தன�* நட@த 
ெகா\ரைத பல மணிதியால�களாக? ெசா1லி� ெகா.7�@தா/. கி�டத�ட 
வி7ய5காைல நா�* மணிவைர $�டா தன�* நட@த அவலைத ெசா1லி� 
ெகா.7�@தா/. 

இத5* பி� அவைர அ>வாச�ப!தி எ1லாவ5ைறD� வி7@தபி� பா/�ேபா� எ�� 
9றி $�டாைவ உற�க ைவேத�. அ!த நா� ம5ைறய மகள (��*� விடயைத 
ெசா1லிவி�! ெம.7ைஸ ச@தி� ெசா1ல� 97யவ5ைற? ெசா1லி வி�! இ�ப5றி 
ெதாட/@� விசா��க �5ப�ேடா�. அவ/க� $�டாைவ ேக�!� ேக�! ெசBத 
சிதிரவைதகளி� ப7D� இத5* �� வ@த க7த�களி�ப7D�, சயாவி� ெர�ேகா7� 
ெசBதிகளி1 இ�@�� பா/�*� ேபா� க.7�பாக கழகைதவி�! ெவளிேயறியவ/க� 
இதி1 ச�ப@த�ப�! இ��கி�றன/ எ�� உண/@ேதா�. $�டாைவ சிதிரவைத 
ெசBதவ/களி� *ர1கைள ம�!�தா� இ�ேபாைத�* ைவ� க.!பி7�கலா�. எனேவ 
$�டாவி� ஆேவச� சிறி� தணிய இ�ப5றி அவ�ட� ேபசி �7ெவ!�கலா� என 
ேயாசிேதா�. 

க.7�பாக எ�க0ட� தளதி1 ஒ�றாக நி�� மிக க]ட�ப�! ேவைலெசBத 
ேநசைன� ேபா�ேறா/ ெசBதி��கமா�டா/க� என உடேனேய சி@திேதா�. அேத ேநர� 
த(�ெபாறி என அரசிய1 ஒ�ைற ெசBய �5ப�டவ/க0� இ@த� ேகவலமான 
ேவைலைய ெசBய? சாதியமி1ைல எ�ேற எ.ணிேனா�. ஆனா1 க.7�பாக இ@த 
வ�டதின��*� தி�D� சில க�த ஆ!க� ெசBய சாதிய� இ�@த�. அ@ேநர� 
த�க� ெசா@த பலவ (ன�க�, ேதைவக0�காக கழகைத வி�! ஓ7ய ைகேயா! சில/ 
த(�ெபாறி�*� ப��கி� ெகா.ட�� ெத�கி�ற�. சிலேப��* *�ைடைய *ழ�பி 
மீ�பி7�பேத வா-�ைகதாேன. சிலேப/ கழகதி1 இ��பதாக ெசா1லி�ெகா.! 
கழகதிலி�@� விலகியவ/க0�* ெசBதிெகா!� விடய�கைள Hதாகரமா�கி *ளி/ 
காBகி�றவ/க0� இ�@தன/. இ�ப7 சிலேப�� அKசரைணDட� இ@த ேகவலமான 
கீ-தரமான நிக-A தி�டமிட�ப�! நட@��ள�. இ@த ச�பவ� நட�கேவயி1ைல எ�� 
அ=தி? ெசா1பவ/களி� பி�னா1 சில விடய�கைள ேத7னா1 சில உ.ைமகைள 
க.டறியலா�. 

ஏெனனி1 ச�பவ�க� நட@த காலதிJ� ச�, அத� பி�னான கால�களிJ� ச�, இ@த 
$�டாவி� விடயைத பகிர�க�ப!த மா�ேட� என மிக கவனமாக இ�@ேத�. 

ஏெனனி1 17 வயேத ஆன, இ@த கழகைத ந�பி, எ�ைன ந�பி வ@த இள� ெப. ப�ட 
��பதி5* பி�னா1 அவளி� எதி/கால� தா� க.ணி1 ெத�@த�. இத� 
அ7�பைடயி1 நா� அ!த நாேள யா- நக�1 டா�டராக இ�@த கனகபா�விட� 
$�டாைவ அைழ�? ெச�� நட@த விபர�கைள 9றி ம��வ உதவி ேக�7�@ேத�. 

கனகபா� பா/தனி� ெந��கிய ந.ப/. நா� பதிA தி�மண� ெசB� இர.டா� நா� -

1984 மா/? 26� திகதி பா/தனா1 கனகபா� என�* அறி�க�ப!த�ப�டா/. அ�ேபா� 
கனகபா� ம��வ� பயி5சி ெசB� ெகா.7�@தவ/. $�டாA�* ம��வ உதவிைய� 
ெபற இவைரதவிர ந�பகமான ஒ�வ/ என�* ெத�@தி��கவி1ைல. 

இதைன ஏ� நா� இ�* *றி�பி!கி�ேற� எ�றா1 அ@த கனகபா� அத5* 
பி5ப�டகாலதி1 தி�மைலயி1 விேசட டா�டராக அர> ைவதியசாைலயி1 
பணி��@�ெகா.! தனி�ப�ட கிளினி�*� ைவதி�@தா/. பா/தனி� ெப5ேறா/ 
இற�*� வைர இவ/ தா� அவ/க0�* அ�பான ைவதிய/. எPவளA பிசியான 
ேநரதிJ� பா/த� வ (! ேத7 வ@� பா/தனி� ந�ைபD�, அவ�� தியாகைதD� 
மதி� வ@� மற�காம1 ைவதிய� பா/� அ�பாக இ��பா/. நா� 2000 ஆ.! 
நா�75* ேபானேபா�� ந�றிDண/AடK� ந��டK� அவைர ச@திேத�. த5ேபா� 
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9ட தி�மைல ‘ஓ/சி1” எ�ற இடதி1 ெப�யெதா� கிளினி� ைவதி��கி�றா/. அேத 
ேநர� அரச ைவதியசாைலயி1 ந(.ட காலமாக வி.பி எ�ற தைலைம பதவியி1 
இ��கி�றா/. இவைர க.7�பாக ஜா� மா2ர��*� ெத�@தி��*�. எனேவ இ? 
ச�பவதி5* இதைன� ேபா1 எதைனேயா சா�சிக� உயிேரா! உ�ளன/. 

எனிK� ந(.ட காலமாகேவ, ஒ� ெப.ணி� வா-�ைகைய ைவ� விைளயா!வ� 
அழக1ல. ஆயிK� ப� தடைவD� பலதடைவD� ஒ� ெப�ய ெபாBைய அ=தி? 
ெசா�னா1 அதைன உ.ைமயா�கலா� எ�ற ஒ�சில�� �கதிைரைய 
கிழி�கததா� த5ேபாதாவ� இைத ெவளி� ெகாண/@ேத�. அ�றிலி�@� இ��வைர 
இ�ப7 ேகவலமாக ெசய5ப�ட *றி�பி�டவ/கைள அறி@� அ�பல�ப!தி அ@த 
ச�கதிேலேய ைவ� அவ/க0�* த.டைன ெபா� ம�களா1 அ�A� ெப.களா1 
ெசய5ப!த ேவ.!� எ�பதி1 இ��� என�* எ@த மா5�� க��� இ1ைல. 

ஏெனனி1 இ@த ேபாரா�டதி1 அதிக ப�*வகித அைன� ஆ. ேதாழ/கைளD� 
எ1லா விததிJ� ந�பிதா� நா� எம� ெசா@த *!�ப� - வா-�ைக - உறAக� எ�ற 
எ1லாவ5ைறD� தியாக� ெசB� தா� வ@ேதா�. ஆனா1 இ��வைர 9ட சிலேப/ 
அேத வ�கிர�கேளா! ஒ� ெப.ைண ைவ� பல ெப.களி� வா-�ைகைய 
காலதி5* கால� ரணகளமா�*வ� மிக ேகவலமாக உ�ள�. நா� இ�� இ@த விடய� 
உ�பட  எ� சா/@த எ1லா விடயைதD� சா�சிய�கேளா! ைவ��ேள�. இனிD� 
ெகா?ைச விம/சன�கேளா! சில ேப/ வராம1 உ.ைம �கேதா! வா��க�. 

உ.ைமைய� ேப>ேவா�. 

ேமJ� அ!த!த நா�களி1 $�டாவிட� இ�K� சில விடய�கைள ந�றாக 
ேயாசி� ஞாபகதி5* ெகா.!வ@� ஏ�� ஆதார� கிைட�கி�றதா என பல வழிகளி1 
ேயாசி�க ெசா�ேனா�. அ@த பதிA நாடாைவD� ேபா�! பா/� உ�னி�பாக கவனி�க? 
ெசா�ேனா�. அதி1 பா.7 ஒ�வ�� *ரைலதா� தன�* அைடயாள� 
காண�97யதாக ெசா�னா/. ம5��ப7 இதி1 ேவ� யாைரD� 
அைடயாள�ப!தவி1ைல. எ�ைன� ெபா�தவைர நாK� பா.7Dட� சில மாத�க� 
பழகிD�ேள�. என�*� இ� ந�ப �7யாதி�@த�. ஆயிK� இ� தி�டமி�! நைடெப5ற 
ச�பவ�களாதலா1 பல விடயைத ஆராய ேவ.7D�ள�. 

அ��� இ��� *றி�பி�ட நப/க� சிலேப/ ெசா1வ� ேபா1 கழகதிலி�@� 
ஓ7யவ/கைள பி7�பத5* இ�ப7 கைதயள�கA� இ1ைல. அ�ைறய எம� 
மேனாநிைலயி1 ஓ7யவ/கைள நா� பி7� த�7தா� கழகைத நிைலநி�த 
�7Dமா? இ� எ�ன பி�தளமா? நா�கேள பி�தள� ெகாைலகளிலி�@� தளதி1 நட@த 
>ழி�ர� ெகாைல, ெச1வ� - அகில� ெகாைல உ�ப�ட பல பிர?சைனக0�* �க� 
ெகா!�காம1 தி�கி�ேறா�. இதி1 ேகசவ�, ஜா� மா2ர/, ேநச� ேபா�ற ச�திமி�க 
ேதாழைமகளி� உ� உைடAகளா1 கதிகல�கி நி5கி�ேறா�. இதி1 ‘இ�.டவ� 
க.C�* ம�.டெத1லா� ேபB’ எ�ற மாதி� எ1ேலா�� நிைலைமD� உ�ள�. 

இதி1 நா� இதைன ஆயிர� மகள (��* ெபா��பாக இ�@� ெகா.!, கழகதி� 
உ�க�சி விம/சன�கேளா! ேமாதி�ெகா.! இ�@ேத�. 

நா� ேநசி�*� எ� மகள (ைர ைவ� இவ/க� ெசா1வ� ேபா1 எ�ப7 இPவாறான ஒ� 
கைதைய தி��க �7D�. உ.ைமயி1 மகள (�ட� சேகாதர பாச�ட� பழகிய, அ�A� 
எ�Kட� என� ேவைலகளி1 ப�கா5றிய ேதாழ/களா1 இ�ப7 கைத ேசா7� 
*5ற�சா�7� ேகவல�ப!த �7யா�. இ� க.7�பாக யாேரா க�தா!க� ெசBத 
ைக�கா�ய� தா�. த(�ெபாறிெய�ற ேபா/ைவ�*� ஒழி@� ெகா.!, த(�ெபாறியி� 
அரசியைலD� வ (ணா�கி, தா�� இ@த ெப.ைண ேகவல�ப!தி அ@த� பழிைய 
அ�ப7ேய பாதி�க�ப�ட எ�ேம1 ேபா�! மிகதிறைமயாக ேகவலமான  அரசிய1 
ெசB��ளன/. 

இ�� ெபாறிமகனாக ெவளிவ@��ள நப/ யா/ எ�� ேநேர ெத�யாவி�டாJ� 
க.7�பாக இ@தளA Sர� ெவளி�பைடயாக ம5றவ/களி� *5ற�கைள 
அைடயாள�ப!�பவ/ க.7�பாக இ@த $�டாவி� விடயதி5* பி�னா1 உ�ள 
க�தா!கைள க.! பி7�க �7D�. சிலேவைள ��ேப இ@த ச�பவ�களி� 
உ.ைமகைள அறி@�தா� ச�யான கால�� தள�� வ��வைர காதி�@தாேரா 
ெத�யவி1ைல. இதைன வ�டதி5* பி�K� இ@த விடய� க.!பி7�க�படாம1 
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ேக�வி�*றியாக உ�ள�. ெபாறிமகனி� வரA இ�ப7யான �க�7கைள  கிழிெதறிD�. 

எ� ேதாழ/க0�* உ�ேளேய இPவளA உ�ேநா�க�க� இ��*� ேபா� இ@த 
விடய�� எ@த உ� ேநா�க�க0�காக ெசBய�ப�! இ�K� ஒ�சிலரா1 ெபாBைமக� 
பா�கா�க�ப!கி�ற� எ�ற ேக�வி எ�K� எ=கி�ற�. எனிK� இனிD� சில 
ேபராலாவ� உ.ைம வ�ெமன� காதி��கி�ேற�. 

ேமJ� $�டாவி� இ@த நிக-A�*� பி���, மீ.!� மிர�ட1 க7த�க� இர.! 
வ@தன. இதி1 ‘எ�ப7 நா� $�டாைவ மாதி��காக நாச�ப!தி அK�பிD�ேளா�. 

இனி�பி7�*� உ�கைள எ�ென�ன ெசBகி�ேறா� பா/’ என இ�@த�. இ@நிைலயி1 
ெம.72 உ�, கா.XபK� (கா.Xப� த5ேபா� கனடாவி1 உ�ளா/. அவ/ வ@� 
ெசா�னா1 பல உ.ைமக� ெத�யவ��.) ச@ேதகதி5* உ�யவ/கைள  ேத7னா/க�. 

இ�ப7 தம� மகள (/ ஒ�வ��* நட@த�� இைத ெதாட/@த மிர�ட1க0� வ��ேபா� 
இைத� பா/�� ெகா.7��க அவ/க� எ�ன சேகாதர பாச� அ5றவ/களா? அத5காக 
அவ/க� த(�ெபாறிைய பி7�க இ�ப7 எ��ட� ேச/@� தி�டமி�டதாக ெசா1வ� 
நியாயமா? இவ/கைள அ@த ேநரதி1 பி7�தா� எ�ன ெசBய �7D�. 

த(�ெபாறிெய�ேறா, அ1ல� ெவளிேயறியவ/ எ�ேறா சில/ எ�ெக�* இ��கி�றன/ 
எ�� ெபா�வாகேவ எ1ேலா��*� ெத�D�. நா� ேத7ய� சா�சிக0ட� 
ச�ப@த�ப�டவ/கைள ம�!�தா�. இதி1 பா.7யி� *ரைல க.ைண�க�7ய மிக 
ேமாசமான சிதிரவைதயி1 இ�@த நிைலயி1தா� அ@த� ெப. ேக�! இ�@தா/. 

ஆனா1 அ�ேவ விசாரைணெய�� வ��ேபா� பல ேக�விக� உ�தி�ப!த1க� 
இ�@தி��*�. எனேவ இ�வைர *5றவாளிகைள நா� ^�வ (த� இ�னா/ தா� எ�� 
உ�தியாக� 9ற�7யவி1ைல. அைடயாள�ப!தவி1ைல. ஆனா1 க.7�பாக எ�ேகா 
ஒ� இடதி1 ேச/@� ெசBதவ/க�, அ1ல� இதைன� பி�� ெத�@� ெகா.ட சக 
ந.ப/க� இ�ப7யாக யாராவ� உ.ைமைய இனிD� ெசா1வா/க� எ�ற ந�பி�ைக 
இ�K� என�* உ�ள�. 

ஏெனனி1 இழ@த�� அவமான�ப�ட��, �7� �வ.ட�� நா�. ஆனாJ� பாவ� 
பழிD� 9ட எம�* தா�. உ.ைமக� எ��� உற�*வதி1ைல. இ?ச�பவதி5*� 
பிற* நா� $�டாைவ சிறி� வ (�75* ெச�� ஓBெவ!� மனைத ஆ5றிவி�! 
வ��ப7 9றிேனா�. ஆயிK� அவ/ இத5*�பி� தா� இ�K� த(விரமாக ேவைல 
ெசBய ேவ.!� எ�ற ஆதிர�� ஆேவச�� உ�ளதாக ெசா�னா/. எனேவ இவைர 
மனமா5றதி5காக ேவ� மாவ�டதி5* வி!ேவா� எ�� எ.ணிேனா�. அ�ைறய 
காலக�டதி1 எம� கழக ேவைலதி�ட� பதாவ� மாவ�டமாக �தள� 
மாவ�டதிJ� அரசிய1 ேவைலக� வி2த��க�பட இ�@த�. அத5* மகள (ரைம���* 
ெபா��பாக உட�� பிரேதச மகள (/ ஒ�வேர ெசய5ப�டா/. அவ�� அ�*�ள கழக 
அரசியலைம��� ந�* அரசிய1 ெசBய�97ய மகளி/ ஒ�வைர ேக�! இ�@தன/. 

எனேவ இ�ப5றி $�டாA�*� ெத�D�. எனேவ தா� அ@த இடதி1 ேவைல ெசBய� 
ேபாவதாக $�டா வி��பினா/. $�டாA� இத5* த*தியான திறைமயானவ/ தா�. 

அதனா1 மகளி��*� �7ெவ!� 9�டதி5* வ@த உமாAட� நாK� $�டாA� 
ெச�� நா� ஒ�� நா�க� நி��வி�! தி��பிேன�. 

யா- வரA� ெதாைலெதாட/� ெசBதிக� �ல� எம� பி�தள மகளி/ ராCவ� பயி5சி 
ப5றிய சில �7Aக� எ!�க பி�தள� ேபாக ேவ.7 இ�@த�. எனேவ ேபா*� ேபா� 
இ�வைரயி1 $�டாவி� விடய� ச�ப@தமாக எம�* வ@த க7த�க�, 

எ1லாவ5�டK�, இ� ச�ப@தமான எம� அறி�ைகDடK� ெச�ேற�. அ�* 
ெசயலதிப�ட� அதா�சிக0ட� விபர�கைள 9றிேன�. இ�வைர எம�* சில 
ச@ேதக�க� இ�@தாJ� உ�தி�ப!த�ப�ட உ.ைமக� கிைட�கவி1ைல எ�ப�A� 
ெத�வி�க�ப�ட�. இ� எம� மகள (�� வா-�ைக பிர?சைன ம�!ம1ல ஒ�!ெமாத 
கழகதி� ெகௗரவ� பிர?சைன எ�பதா1 நிதானமாக ேயாசி� கைட�பி7�க 
ேவ.!ெம�� �7வாகிய�. இ�ெகா7ய ெசயைல? ெசBதவ/க� பி7ப�! *5ற� 
நி�பி�க�ப�டா1, பகிர�கமாக விசா��, ப1கைல�கழக வளாகதினிேல ைவ�, 

ெபா�சன�க� மதியிேலேய த.டைன�* விட�ப!� என நா� தளதி1 
�7ெவ!தைத ெசயலதிப��* *றி�பி�ேட�. ெசயலதிப�� இத5* ஒ��ெகா.டா/. 

ேமJ� ராCவ� பயி5சியி1 இ�@த எம� மகள (ைரD� ச@தி�வி�! எPவளA 
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விைரவி1 பயி5சிைய �7�க �7Dேமா அத�ப7 �7� மகள (ைர விைரவி1 
அK�ப? ெசா1லி ச�ப@த�ப�டவ�ட� ேபசிவி�! தி��பிேன�. 

தளதி1 கழகதி� அரசிய1 நிைல ேமாசமாக இ�@த�. கழகதி1 ெவளிேயறியவ/க� 
ேபாக அ�� கழகதி� அரசிய1 வ*��க� கல@�ைரயாட1, ெதாழி5ச�க அைம���க� 
எ�ற ேவைலதி�டதி1 >�ைபயா அ1ல� ெகௗ�கா@த� எ�பவ/ த(விரமாக 
ஈ!ப�7�@தா/. இவ�ட� �1ைலத(A சய�, ….. �� எ�பவ/க� உ�பட பல/ 
த(விரமாக ெசய5ப�டன/. இவ/க0ட� சிவரா�� தன� பல �க�7க0ட� 
ெசய5ப�டா/. இேதேநர� ப1கைல�கழகதைத ைமய�ப!திய ‘ெடேசா” 

மாணவரைம��� இய�கி வ@த�. இத5* கழகதா1 மதிய*= ேநர7� ெபா��பாளராக  

அேசா� ெசய5ப�டா/. ெமாததி1 எ1லா ம�டதிJ� பி�தள, தள அரசிய1க� 
*ழ�ப�க� [!பி7த நிைலயி1 இத5கான அ!த க�ட நடவ7�ைகக� நி/வாக� 
�னரைம�� எ�பன ேபச�ப�! வ@த�. அத� ெதாட/?சியாக ெடேசா ம�டதிலான 
பி�தள விஜய�� தி�டமிட�ப�! ஒ� தள மகாநா�75* ஆயத� ெசBய�ப�ட�. 

இத5*� பி�தளதி1 இ�@� ��கிய2த/க� அைழ�க�ப!வதாகA� ெசா1ல�ப�ட�. 

இேத காலக�டதி1 சயாA� தன� தாயா�ட� தனி�ப�ட பிரயாணமாக இ@தியா 
ெச�றி�@தா/. அ�ேக கழக� சா/பாக அ5�த� எ�ற ராமநாதைனD� எ�ேகா  

ச@தி��ளா/. (இவ/ த5ேபா� ல.டனி1 உ�ளா/.) பி�� தள� தி��பிய சயா மிக 
*ழ�பிய நிைலயி1 இ�@தா/. தா� பி�தளதி1 பல விடய�கைள அறி@ததாகA� பல 
விம/சன�கைள எம� ��கிய மகள (/ ைமதியி1 ைவதா/. இத5கான பல விள�க�� 
எ�னிட� ேக�க�ப�ட�. 

‘1984லி� கைடசி� ப*தியி1 இ�@� நா� உ�க0ட� நி5கிேறா�. உ�க0�* ெத�@த 
அேதவிடயேம எம�*� ெத�@� இ�@த�. இ@த சயாேவ >ழி�ர� ஆ�ெகாைல ப5றி 
ஆதார�ட� ெகா.! வ@தி�@தா/. அதைன நா� தளநி/வாக� உ�பட பி�தள� வைர 
கதி நியாய� ேக�ேடா�. ெச1வ� - அகிலனி� ெகாைல உ�பட நா� அதைன� 
பகிர�க�ப!திD� ஈ2வர� - சிவரா� [-?சியா1 அ� திைசமாறிய�. இ�ேபா� $�டா 
விடய�. பாதி�க�ப�! ��பைத அKபவி�*� நாேம பழி?ெசா1J�*� ஆளாகி 
உ�ேளா�. இ@த நிைலயி1 பி�தள தள கழக நிைல சீரா*� நிைல வைர தா� சிறி� 
ஒ��கி ப7�ைப ெதாட/ேவா�’ என� *றி�பி�டன/. 

$�டா மீதான ெகா\ர� கழகதி� ேதாழ/களாேலேய நட@த�. இ@த ேம1ம�ட ந@தா, 

வனிதா, சயா, ெச1வி ஆகிய மகள (ரா1 இதைன ஜ(ரணி�க �7யா� இ�@த�. 

இவ/களி� ெபய/க� *றி�பி�! வ@ததாJ� நிைறயேவ பய� இ�@த�� 
நியாயமானேத. இதி1 ெச1வி மிகA� மன� உைட@� ேபாயி�@தா/. ஏெனனி1 
ம5றவ/கைளவிட ெச1வி மிக ெம�ைமயானவ/. அதிJ� எ�மிைடேய ஆழமான ந��� 
இ�@த�. தா� கழகதிலி�@� ஒ��கியி�@தாJ� எம� ந�ைப வி�! விடேவ.டா� 
எ��� நா த=த=�க கைததா/. எனிK� இPவளA� ெத�@த இ@த 
��கியமானவ/க� பிர?சைனக� வ@த�� எ�ைம ந�பி ப� மாவ�டதிJ� இ��*� 
ஆயிர�கண�கான மகள (ைரD�, நா� எ1ேலா�� பா/� பா/� ெத�AெசB� அK�பிய 
ராCவ� பயி5சியி1 இ��*� ^5��* ேம5ப�ட மகள (ைரD� நிைன�கவி1ைலேய. 

கழக� உைட@� சிதறினாJ� க.7�பாக பி�தளதி1 இ��*� மகள (�� வரA�* 
பி�னாேலேய நா� எ1ேலா�� ஒ� �7A�* வர�7Dெமன என� ப�க நியாயைத 
எ!�� 9றிேன�. 

இ@த நிைலயி1 ெச1வியி� தனி�ப�ட ந�� 9ட என�* ெப�தாக ெத�யவி1ைல. பல 
வ�ட�களாக ெச1வி - அேசா� காதJ� இ�@தாJ� அேசா� அ@த ேநரதி1 தளதி1 
இ�தைல�ெகா�ளி எ��பி� நிைலயி1 இ�@தா/. (கழகதி5* வ�� ��ேப ேபனா 
ந.ப/ ெதாட/பி� �ல� இ�காத1 மல/@� இ�@த�.) அேசா� இனா1 அ!த நக/ைவ 
எ!�கA� �7யவி1ைல, அேத சமய� கழகைத வி�! ெவளிேயறA� �7யவி1ைல. 

இ�9ட ெச1வி உ�பட ஏைனய மகள (��* நாேனா அேசா�ேகா ஏேதா கழகதி� 
பிைழகைள �7மைற� வ�கால� வா�*வதான அபி�பிராயைதேய கைடசி� 
காலதி1 ெகா.!வ@தி��*� என நிைன�கி�ேற�. எனேவ ப7�ைப ஒ� ப�கதி1 
ைவதி�@த இவ/க� மீ.!� தம� ப7�பி1 நா�ட� கா�ட ெதாட�கினா/க�. 

ஆனா1 என�ேகா கழக��* அ�பா1 ஒ� உலக� ெத�யவி1ைல. 
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இ�ப7 ஓ�� மாத�க� இ=ப�! ேபானதி1 $�டாைவ ச@தி�க �தள� ெச�ேற�. 

அ�* கழகதி� தா�*த1 ஒ�� நைடெபற இ�@தைத அ!� தா�*த1 நட�பத5* 
��தின� (நா� ேவ� மாவ�டைத ேச/@தவ/களானதா1) அPவிடைத வி�! 
�ற�ப�ேடா�. யா-நக/ வ@� 4 மகள (�� நிைல�பா�ைடD� ேபசிேனா�. அ@த நிைலயி1 
மிக ஆேவசமான $�டா, ‘பாதி�க�ப�ட நாேன இ�ப7 இ��*� ேபா� ஏ� இவ/க� 
இ�ப7 �7ெவ!தா/க�’ என� கவைல�ப�டா/. நா� அவைர ேத5றி ‘நா� 
இைடெவளிேய இ1லாம1 மிக ஓ7தி�@� வி�ேடா�. சிறி� கைள�பா�பவ/க� 
ஓBெவ!�க�!�. ந(�� ந(.ட நா� வ (�71 இ1ைல. சிறி� வ (�75*? ெச�� வா��’ 

என� 9றிேன�. தா� எ�ைன வி�! ேபாகமா�ேட� என அட�பி7தா/. எனிK� நா� 
சிறி� க�டாய�ப!தி அK�பிவி�!, இைடயிைடேய வ (�75* ெச�� பா/�ேப�. 

இ@த நிைலயி1 $�டாவி� அ.ணா பிரா�ஸி1 இ�@� வ@தி�@தா/. $�டாவி� 
சேகாத� ஏ5கனேவ பி�தள� பயி5சியி1 இ�@தா/. இ� சேகாத�க� கழகதி1 
ேபாரா�டதி1 இ��ப� அவ/க0�* ெப�� ேசாகைத ெகா!தி�@த�. 

ஒ�வைரயாவ� அ.ணா பிரா�ஸி5* அைழ�? ெச1ல வி��பினா/. இதனா1 
வ (�71 $�டா �ர.ப�! மீ.!� வ (�ைட வி�! எ�னிட� வ@தா/. நா� எPவளA 
சமாதான� ெசா1லிD� தி��பி� ேபாக ம�தா/. எனேவ சிறி� நா� எ�Kட� நி�றா/. 

எனிK� அவ�� தாயா/ எ�ைன� பா/�க 9�பி�! �தி ெசா1ல? ெசா�னா/. 

$�டாவி� பி7வாத *ண� என�* ெத�Dமாதலா1 நா� ெம�வாக கைத�பதாக? 
ெசா1லி வ@ேத�. சில நா�களி1 $�டா வ@� அ.ணா ெவளிநா! தி��ப� 
ேபாவதாகA� அவைர வழியK�ப த�ைன 9�பி!வதாக ெசா1லி வழியK�பி வி�! 
வ�வதாக? ெச�றா/. பி�நாளி1 தா� அறி@ேத� அ.ணாவி� வ5��தலா1 
அ.ணாAட� பிரா�ஸி5* ெச�றதாக. 

பி� நா� 1988 கைடசி�*தியி1 பிரா�ஸி5* வ@த பி5பா! 1990 ஆ.டளவி1 $�டாைவ 
த5ெசயலாக கணவ� மைனவி பி�ைளகளாக ச@ேதாஷமாக வா=� ெப.ணாக� 
க.ேட�. அவ�� அ�� ேபாலேவ அேத மாறாத அ��ட� பழகினா/. நாK� பிறிெதா� 
நா� அவ/ வ (�! விேசட� ஒ�றி5* ேபானதி1 அவ�� த�ைக *!�ப� என 
எ1ேலா�டK� ச@ேதாஷமாக� பழகிேன�. ஆயிK� $�டா ப5றிய ஆ-மன� 
ேசாக�கைள எ�னா1 மற�க �7யா� இ�@த�. இதைன $�டா கா�7� 
ெகா�ளவி1ைல. ஆனாJ� ெதாட/@� $�டாைவ பா/�க பழக நா� ச�கட�ப�ேட�. 

நா� என� மகள (�ட� ஒ� தாB 2தான�டேனேய பழகியதா1 என� மன� எதைன 
வ�ட� ெச�றாJ� இ�ப7யான நிக-Aகைள நிைன� ேவதைன�ப�ட�. அவ��*� 
எ@த ச�கட�க� வர�9டாெத�ற நிைலயி1 நானாகேவ ஒ��கி� ெகா.ேட�. 

ஆனா1 கட@த ஒ� வ�டதி5* �த1 ஒ� கைடெத�வி1 ஒ� ெப. எ�ைன 
தி��பி, தி��பி பா/த நிைலயி1 ெச�றா/. நாK� கவனிேத�. எ�னாJ� அவைர 
உடேனேய அைடயாள� காண�7யா� இ�@த�. ஆயிK� அவராக வ@� என� 
ெபயைர? ெசா1லி அ�கா என அைழ�க *ரைல ைவ� தா� க.!பி7ேத�. உடேன 
மி*@த ச@ேதாஷதி1 எ�ைன க�7 அைன� வரேவ5றா/. ஆயிK� சிறி� ேநரதி1 
அவ�� சில த!மா5ற� நா� கைடசியாக� பா/த $�டாவாக ெத�யவி1ைல. 

நிைறயேவ பத�ட�ப�ட நிைலயி1 இ�@தா/. அவ��* ஏேதா பிர?சைன இ��ப� 
ெத�@த�. எனேவ அ�பாகேவ ேபசிவ@� என� கா�1 அவைர அவ�� வ (!வைர 
வி�!வ@ேத�. அவ�ட� ேபசியதி1 *!�ப பிர?சைனயா1 நிைறயேவ மன�*ழ�பதி1 
இ��ப�A� த5ேபா� சில காரண�களா1 வ (!வாச1 எ1லா� வி5� *!�பைத 
பி�@� தனிேய இ��ப�A� ெத�@த�. இவைர நா� 19901 க.டதி5*� ெச�ற வ�ட� 
க.டதி5*� தைலகீ- மா5றமாக இ�@த�. இத5க�பாJ� இவ�� விடயைத ப5றி 
இ�* ெதாடர வி��பவி1ைல. நா� சா*ம�!� இ@த ேசாக� எ�னி1 ��ளாக 
ைத�*�. எ�ேகா? எ�ேபா? யாராேலா? நட@த ெகா!ைம�கான சா�சி. இ��� எ� க. 
��னாேலேய வா-�ைகைய ெதாைல��ள�. 

க.7�பாக பாதி�க�ப�ட இ�ெப.C� நாK� மனதி1 �ைதத=� ேசாக�க� 
*5றவாளிக0�* ஏேதா ஒ�விததி1 த.டைனைய ெகா!�*�. அ1ல� 
ெகா!தி��*�. எனேவ தயA ெசB� �தJ� கைடசிDமாக $�டா விடயைத 
ெவளி�ப!தி உ�ேள�. சிலேப/ இ�K� இ�K� வ�கிர �தியா1 அ@த� ெப.C�* 
நட@த ��பைத மீ�! அ�ெப.ைணD� எ�ைமD� பல ஆயிர� தடைவ மனதா1 

Page 12 of 21ேதச� | ேதச�

09/03/2011http://thesamnet.co.uk/?p=24348

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



இேத வ��ைற�* உ�ப!தாத(/க�. உ�க� கட@த கால அரசிய1 பிர?சைனக� 
அ1ல� பழிவா�கJ�* ெதாட/@�� எ�ைம ெகா?ைச�ப!தாத(/க�. உ�க� ெப. 
உறAக� ேபா1 நா�� உயி��ள உண/A�ள ெப.க�. யா/ யாேரா கைத ேக�! 
அ1ல� என� அரசிய1 �ர.பா!கைள இதி1 ேதடாத(/க�. இனிD� எைதD� 
��ைவ�பெத�றா1 ெசா@த �கேதா! ஆதார�கேளா! வா��க�. எ@த� காலதிJ� 
உ.ைம�காகேவ வா-@த என�*, உ.ைமயாகேவ அரசிய1 ெசBத என�*, உ.ைமைய 
பலமாக ைவ� �கதி5* ேநேர யாைரD� ச@தி�க �7D�. 

தமிழ,ழ ம�க� வி"தைல� கழக� - வரலா��� �றி �க� 
1�ைனய பதி2க3��: 

இ��� மைற�க�ப!� ேதாழி $�டா மீதான அவல� - தமிழ(ழ ம�க� வி!தைல� 
கழக� - என� சா�சிய� - ப*தி 4 : ெஜ ெஜ�னி 

அகில� - ெச1வ� ப!ெகாைல! தமிழ(ழ ம�க� வி!தைல� கழக� - என� சா�சிய� - 

ப*தி 3 : ெஜ ெஜ�னி 

கழக ��கிய உ��பின/க� ெவளிேய5ற�! >ழி�ர� ப!ெகாைலக�! தமிழ(ழ ம�க� 
வி!தைல� கழக� என� சா�சிய� - ப*தி 2 : ெஜ ெஜ�னி 

தமிழ(ழ ம�க� வி!தைல� கழக� என� சா�சிய� - ப*தி 1 : ெஜ ெஜ�னி 

நிைனA� பதிAகளி1 இ�@� - தமிழ(ழ ம�க� வி!தைல� கழகதி� ேதா5ற�! : நிலா 
(��னா� கழக� ேபாராளி) 

எ=தி1 வ1லவ� எ=�வ� வரலா� அ1ல! க.ணா7? ச@திர� உ.ைமைய ேதட 
ேவ.!�! - கழக வரலா5�� *றி��: ரா� (ேதச�ெந5 க�தாள/) 

ேபராதைன க�பஸில இ�@� ெராற�ேரா - �ெளா� இற�க�! த(�ெபாறி இற�க�! 

மணிய.ைண ைர� : ெபாறிமக� 

�லிகளி� க.ணா7 வி�பேம �லிகைள ெவ�ற அர>. - ேகண1 கி�! மீதான 
ைக�*.! தா�*தJ� அத� எதி/விைனக0� : த ெஜயபால� 

தமிழ(ழ ம�க� வி!தைல கழக� - கட@� வ@த தட�க� - ப*தி (2) 

தமிழ(ழ ம�க� வி!தைல கழக� - கட@� வ@த தட�க� - ப*தி (1) 

 
 
 

« Hஸா �காமிலி�@த 118 ைகதிகைள H@ேதா�ட� �ன/வா-A �காமி5* மா5�மா� 
ந(தவா� உதரA. | Home | எ=க ேதாழியேர எ=க!!! : சா�மதி » 

 
 
Related posts: 

� Will be added soon here... 
�  

உ5க� க�� 

 
This entry was posted on Monday, March 7th, 2011 at 1:16 pm and is filed under க�!ைரக�/ஆBAக�, ெஜ�னி ெஜ. You can follow 
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.  

17 Comments so far 

 
1. Geevan on March 7, 2011 6:57 pm 

ெஜ�னி 
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�னJ� த� வாயா1 ெக!� எ�K� ��ெமாழி உ�க0�* ந�றாக 
ெபா�@�கிற�.//இ�ேக உன� ஆ�க� கா.7ப� நி5கி�றா�க� அவ/களிட� 
ேபாB ெசா1J// கா.Xப� ேத7தி�D� இடமறி@� அ�A� இரA //கி�டத�ட 
இரA ப� மணியளவி1 என நிைன�கி�ேற� எம� இ��பிடதி5* கா.Xப� 
வ@� எ�ைன தனிேய அைழ�? ெச�றா/// $�டாைவ இற�கி வி!� அளA�* 
$�டா மீ� பாலிய1 வ1JறA ம5�� உட1 மன $தியான பாதி��கைள 
ெசBதவ/க� >த@திரமாக இ�@தி��கிறா/களா? அ�ேபா கா.Xப� நி5*மிட� 
அவ/க0க* யா/ ெசா�ன�? கா.XபK�*� $�டாைவ வ1JறA 
ெசBதவ/க0�*� உ�ள ெதாட/� எ�ன? உ�க� பா�காவலராக தாேன கா.Xப� 
இ�@தா/ என ெசா1கிற(/க�. பா.7 ம5�� வி�1 கழ�தா1 ைக� ெசBய�ப�! 
சிதிரவைத ெசBயப�டா/க� அ�ேபா உ�களா1 பா.7 மீதான *5றசா�ைட 
அவ�� *ரைல ஓ�பி�! நி`பி�க ஏ� �7யவி1ைல? தளதி1 நி�� ேவைல 
ெசB� ம�க0ட� அறி�கமி1லாத பா.7மீ� உ�கள� *5றசா�! ந�றாக 
எ!படலா� எ�ற உ�க� தி��� அ�ைம; ேநச� வி�1 மீ� இ@த *5றசா�! 
>மதப�ட�.அ� ம�க� ��னிைலயி1 எ!படாததினா1 தி�ெந1ேவலியி1 
ந(�க� *5றசா�!கைள >மதியவ/களி� ைகைத எதி/� ம�க� நடதிய 
அதிJ� ெப��பா�ைமயானவ/க� ெப.க� ப�*5றியைத ந(�க� 
மற@தி��கமா�X/க� ந�றாக கைத வசன� எ=�கிற(/க� வா-��க�. 

இ�வைர ேதாழி $�டா மீ� நிக-த��ட� ெவ�� உ�களா1 ேசா7�கப�ட நிக-A 
என எ.ணியி�@ேத�. ஆனா1 இ�ேபா உ.ைம க.டறியபட ேவண7ய� எ�ப� 
எ1ேலா/ ��னிைலயிJ� உ�ள�. �7?> உ�களி1 இ�@� அவி-�கபட 
ேவ.7 இ��கிற� ெஜ�னி. 

2. பிரத(ப�(�ப�) on March 7, 2011 7:43 pm 

ெஜ�னி யா/, சிவாசி��ேபா7யா/ (திவாகர�),ேவவி யா/ (பிரா�2 பரராஜாேசகர�), 

ந(�க� அைனவ�� யா/ யாைர ெகாைல ெசBய சதிதி�ட� த(�7ந(/� எ�ப� 
என�* ெத�D� ஓ!�க� ஓ!�க� ந1லா ஓ!�க� ந(�க� அைனவ�� யா/ 
எ�பைத ெவளி�ெகா.!வர� 

த�மதி� வா-Aதைன [�கPA� ம�ப7D� த�ம� ெவ�0�……..பிரத(ப� 

நா� ஜனநாயகவாதிேயா அரசிய1 வாதிேயா மத வாதிேயா அ1ல 
சாம.தாண.ேபத.த.ட� ேத�@த மனிதவாதி……பிரத(ப� 

3. ப1லி on March 7, 2011 11:24 pm 

:://நா� ஜனநாயகவாதிேயா அரசிய1 வாதிேயா மத வாதிேயா அ1ல 
சாம.தாண.ேபத.த.ட� ேத�@த மனிதவாதி……பிரத(ப�// 

ஜயா ெப�யமனிஸா அ�ேபா சா� ��ேகேசா! ெகா=�பி1 பி7யி1லா 
பி2ரேலா! பாவப�ட பலைர மிர�7ன (ேர அ� எ�ன வாதியா�, உம� ஊைத 
ப7@த ைக எ�மீ�� ப�ட�,, ?? ேவணா�:::::: 

ஜ(வ� இ@த விடயதி1 ெஜ�னி �த1 வாதி வைர யாைரD� ப1லி விட 
மா�ேட�, ஆனா1 ெஜ�னி ஒ� ெப.ைண பாலிய1 வ1JறA ெசBய �7யா�; 

அ�ப7 அவ/ யாைரD� ைவ� ெசBதி�@தா1 அைத க.7�பாக ெவளி 
ெகா.!வா��க�;; தி�ெந1ேவலியி1 ேபாரா�ட� நட@த� நாK� அறி@ேத�; 

அ�ச� ஜ(வ� பா.7 எ@த ஊைர ேச/@தவ/ எ�பைத ெசா1ல �7Dமா?? என�* 
ெத�யவி1ைல அ�தா� ேக�கிேற�; அ!� பா.7 எ��காக பா�2சி1 அ@த 
ெப.ணிட� இ�ப7 ஒ� க7த� ேவ.7னா/?? அ�ப7 ஒ� ச�பவேம நட�கவி1ைல 
என ப! ேவகமாக ெசா�ன த(�ெபாறி 9ட நட@தி��கலாேமா என ச@ேதக� 
(உ�க0�*�தா�) ெகா�ள ெதாட�கி வி�ட�, (ச�பவ� உ�ைம அதி1 எ@த 
ச@ேதக�� இ1ைல) யாெர�பைத ந(�கேள ேபசி ஒ� �7A�* வா�ேகா?? ெஜ�னி 
ெச1வனி� தாயா�ட� ெச�� ஒ� க7த� தா�ேகா நா� உ�க� மகைன 
ெகா1லவி1ைல என த� அதிகாரைத பய�ப!தி ேவ.7னா1 எ�ப7 
இ��*�; ?? யா��* சா�சி ேவ.!� எ�பேத இ�* ேக�வி,?? ெஜ�னி ம�!ம1ல 
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தா�க0� இ@த விடயதி1 தட� �ர�வ� ��கிற�?? எ�னிட�� சில 
சா�சிய�க� உ.!; க7த�கேளா பட�கேளா அ1ல; ச�யான ேநரதி1 இேத 
ேதசதி1 அ@த சா�சி வ�� அ�வைர வாதி�ேபா� உ�ைமைய க.டறிய  

//ந�றாக கைத வசன� எ=�கிற(/க� வா-��க�.// 

ஜ(வ� அவ/ தா� தா� சா/@த விடயைத ச�ேயா ெபாBேயா �ணிAட� 
எ=�கிறா/, ஆனா1 ந(�க� சில��* சா/பாகதாேன எ=திறிய�; யா�ைடய 
�லகைத�* ந(�க� திைரகைத எ=�கிற(/க�?? இ��பிK� இ@த வாததி1 உ�க� 
ப�களி�� மிக ��கிய�: 

4. Soorya on March 8, 2011 9:15 am 

//ேமJ� ராCவ� பயி5சியி1 இ�@த எம� மகள (ைரD� ச@தி�வி�! எPவளA 
விைரவி1 பயி5சிைய �7�க �7Dேமா அத�ப7 �7� மகள (ைர விைரவி1 
அK�ப? ெசா1லி ச�ப@த�ப�டவ�ட� ேபசிவி�! தி��பிேன�.// 

//இேத காலக�டதி1 சயாA� தன� தாயா�ட� தனி�ப�ட பிரயாணமாக இ@தியா 
ெச�றி�@தா/. அ�ேக கழக� சா/பாக அ5�த� எ�ற ராமநாதைனD� எ�ேகா 
ச@தி��ளா/. (இவ/ த5ேபா� ல.டனி1 உ�ளா/.) பி�� தள� தி��பிய சயா 
மிக *ழ�பிய நிைலயி1 இ�@தா/. தா� பி�தளதி1 பல விடய�கைள 
அறி@ததாகA� பல விம/சன�கைள எம� ��கிய மகள (/ ைமதியி1 ைவதா/. 

இத5கான பல விள�க�� எ�னிட� ேக�க�ப�ட�.// 

ெஜ�னி, சதியா அறி@த விடய�கைள எ�ப7 பி� தள� ெச�ற உ�களா1 
அறிய�7யவி1ைல? ம�.டவ� க.க0�* இ�.டெத1லா� ேபB எ�� 
அல�7� ெகா�ளவி1ைல ேபாJ�! 

5. Rohan on March 8, 2011 12:08 pm 

எ1ேலா�� ேச/@� ெஜ�னிைய� *��ேவா�. 

$�டாைவ� ப5றிD� கழகதி� ெகா�ைக �ர.பா!கைளD� யா/ கவைல� 
ப�டா/க�. 

இவ/கெள1லா� தா� இதைன நா� �லி வைச பா7� ெகா.7�@தா/க�!! 

6. preamkumar on March 8, 2011 1:27 pm 

பிரத(ப� எ�ைன உம�* ஞாபக� இ��கி�றதா? 19881 ந(/ �*@த� *=வின�ட� 
நி�� ெகா=�பி1 அடவா7தன�க� ெசBதேபா� நாK� சிவாA� 
�ெளா�7லி�@� ெவளிேயறிய நிைலயி1 வAனியாவி5*� ேபாக�7யாம1 
ெகா=�பி1 சா�பா�75* 9ட வழியி1லாம1 வயி5�� பிைழ�பி5காக சில 9லி 
ேவைல ெசB� ப� ப.ணிர.! இைளஞ/க� ெகா�ேடனாவி1 ஒ� சிறிய 
ஒ��*��ற அைறெயா�றி1 த�கியி�@தேபா� வ (திகளி1 எ�ைம� க.டா1 
�ெளா�7லி�@� ெவளிேயறியவ/க� எ�� திரதி வ@� அ7�க வ�வ�A� 
Sஷண�களா1 எ�ைம வ (திகளி1 ேபசி ஆ/�பா�ட� ெசBவ�� ஞாபக� 
வ�கி�றதா? 

இ�ேபா� நா� கனடாவி1. �ெளா�7� ேதச� ெவ�ைச�71 வ�வைத ஒ�வ/ 
ெசா�னதி1 ��� நாளாக பா/� வ�கி�ேற�. ந1ல �ய5சி. ஆனா1 சிறி� 
ெதாைல�கா�சிையD� சிறி� தி��பி� பா��. உ� ச�ப@த�ப�ட நிக-?சிதா� 
இ��. 

சிவரா� எ�பவைர என�* ெத�யாவி�டாJ� �ளா�7� வா>ேதவாவி� சகல� 
என ெகா=�பி1 நி5*� ேபா� அறி@ேத�. பி� �லியி1 ��கிய2த� எ�� 
அறி@ெத�. ெஜ�னியி� க�!ைர�ல� �ெளா�7� ெகாைலகார� எ�ப�� 
இ�ேபா� ெத�கி�ற�. ஆனா1 இ@த சிவரா� எ�பவைர ெகாைல ெசBத ப�ீட/ 
எ�பவ/ பி7பட ந(/ எ�ப7 த�பின (/. ப�ீட/ இ�ேபா� தைலமைறA எ�ற ெசBதி 
இ�� ெவளியாகிD�ள�.  
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ஏேதா �ெளா�75* ெக�டகால� ேபா1 உ�ள�. *5றவாளிக� எ1லா� 
அ�பலதி5* வ�கி�றன/. சிவரா� எ�ற ெகாைல�காரைனேய ெகா.ட ….. உம�* 
விைரவி1 ைகவில�கானாJ� ெச1வனி� *!�ப� மாைல ேபா!� அ1லவா? 

7. Ajeevan on March 8, 2011 2:30 pm 

// எ1ேலா�� ேச/@� ெஜ�னிைய� *��ேவா�. $�டாைவ� ப5றிD� கழகதி� 
ெகா�ைக �ர.பா!கைளD� யா/ கவைல� ப�டா/க�. 
இவ/கெள1லா� தா� இதைன நா� �லி வைச பா7� ெகா.7�@தா/க�!!// 

உ�க� பா/ைவ த�பாக இ��கிற� ெறாகா�. ெஜ�னிைய ; இ�ேக பல/ ஆDததா1 
தா�கவி1ைல. அைத எ�ைம� ேபா�றவ/க� ெசBய� ேபாவ�மி1ைல. ெஜ�னி�* 
ச�ெயன� ப�டைத அவ/ ெசB��ளா/. அவர� எ=�களி1 கழகைத கா�பா5ற 
ேவ.!� எ�றா1; தைலைமைய கா�பா5ற ேவ.!� என நிைனதைத அவர� 
எ=��க0�; அவ��* எதிராக வ�� க��க0� கா�!கி�றன. ேறாகா� 
ேபா�றவ/க� *�மியதா1தா� ; இ�தியி1 ��ளிவாB�காலி1 *�ம�பட 
ேவ.7ய நிைல�* த�ள�ப�ட�. இ@த மன நிைலைய மா5றி� ெகா�0�க�. 

அைன� இய�க�க0� தவறிைழதன. ஆனா1 இ�ேக பகிர�கமாக விவாதி�*� 
அளA�* யா�� உடன7யாக �� வர மா�டா/க�. 

இ�ேக அநியாயாக சாக7�ப�ட அ1ல� பாதி�க�ப�டவ/க� *றிேத 
விவாதி�கிேறா�. இைத பல/ ஆர�ப� ெதா�ேட ெசB� வ@��ளா/க�. அதனா1 
உயி�ழ@�� பாதி�க�ப�!� உ�ளா/க�. அைத இ�*� காண �7கிற�. 

Rohan, ந(�க� எ�ன நட@தாJ� �லிக� ச�ெயன வாதி!கிற(/க�. அைதேய ெதாட/@� 
காCகிேறா�. ந(�க� உட�படாத எ�Aேம இ1ைலயா? அ�ப7யான ஒ�ைற இ�ேக 
எ=�வ (/களா? எ1லாேம ச�ெயன? ெசா1கிற(/களா? 

- ajeevan 

8. ப1லி on March 8, 2011 2:36 pm 

பிரத(ப� ஆடான ஆெட1லா� நா���ற பா�!�* ைக அைச�க ெசாதி ஆ! இைச 
ேக�!தா� எ�K� �� ெமாழி உ�க0�* இ�ேபா இ�ேக ெபா�@��; ஜயா 
தா�க� சி�கH/ ேபாB அ��றமாB ெகா=�� ேபான விபர� (சிவராைம 
ச@தி�கதா�) பல� தகவலாக ஏ5�கனேவ உ�ள�;; ப��க ேவ.7ய ந(�க� 
பாயலாமா?? அ� ேதச� தா�*மா?? 

9. Geevan on March 8, 2011 3:58 pm 

ப1லி�*, 

தா� கழகதி� வி>வாசி த� ெசய�பா!கைள கழக� தவறாக பய�ப!தியைத 
அறிD� மன வள/?சி இ��கவி1ைல என ெசா1கிறா/ ெஜ�னி (இதி1 ெச1வ� 
அகில� ெகாைலக0� அட�*மா ெஜ�னி?) இவைர ேபா�ற க.ண�7 
வி>வாசிகளினாேலேய (ெப�ையBயா வி>வாச�) கழக� சீரழிைவ ேநா�கிய 
பயணைத ெசBத�. இ�ேபா தா� ஜனநாயகதி� ஊ5��க. என வ@� 
நாடகமா!� ெஜ�னியி� ெசய1க� அ�வ��கத�கைவ. 

$�டா பாலிய1 வ1JறA�* உ�ப7�@தா1 (கவனி�கA� உ�ப�7�@தா1) அ� 
ெஜ�னியா1 தி�டமிடப�! சி�ன ெம�7சி� �ைணDட� நிக-த ப�7��க 
ேவ.!�. ெஜ�னியா1 $�டாைவ ம��வ ப�ேசாதைன ெசBததாக ெசால�ப!� 
ம��வைர என�*� ெத�D� ெதாட/� ெகா�ள �ய5சி�கிேற�.  

ேதாழ/ கா.Xப� மனிதேநய� உ�ளவ/ இராCவ பி�வி1 இ�@தைமயா1 வாB 
�7 ெமௗனியாக இ�@தா/ எ�க0ட� இய�கிய கால�களி1, என� வ (�!�* 
வ@� என� அ�மாவி� ைகயா1 சா�பி�ட ராCவ பி�ைவ சா/@த ஒ� ஒேர நப/ 
கா.Xப� ம�!ேம, எ�கைள கழக� ேத!� ேபா� என� வ (�ைட கா�7 
ெகா!�காத ந1ல ேதாழ/. க�டாய� அவ��* ெஜ�னி ப5றி நா�க� கழகைத 
வி�! ெவளிேயறிய பி�பான ெசய5பா!க� ெத�@தி��*� கா.XபைனD� 

Page 16 of 21ேதச� | ேதச�

09/03/2011http://thesamnet.co.uk/?p=24348

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



பா.7ையD� ச@தி�க இ��கிேற�! 

பிரா�சி1 இ�@� வ@� தளதி1 நி�ற $�டா வி� �த சேகாதர� எ�க� 
எேலா��*� ந1ல ந.ப/. தளதி1 எ�க0�* நிர�ப உதவிகைள 9ட 
ெசBதி�@தா/. பா.7, வி�1, $�டா எ1ேலா�� அயலவ/க�. பா.7 $�டாவி� 
�த சேகாதர� ��னிைலயி1 தா� அவ/க� வ (�71 (பா�சி1) ைவ� அ@த 
க7தைத வா�கியதாக ெசா�னா�.  

தளதி1 கழகைத வி�! இ�* நா� நா�க� என *றி�பி!வ� மதிய *=வி1 
அ�க� வகி�காத (ேநச�, ஜ(வ�, த/மலி�க�, பாலா, வி�1, சிவான@தி, ெச1வ�, �தா, 

(பா.7, ரவி) பி� தளதி1 இ�@� வ@� எ�க0ட� ெவளிேயறியவ/க�) 

ெவளிேய�� ேபா� கழகதி� எ@த ெசா�கைளD� (வாகன�க�, க�விக�,பண�) 

எதைனD� எ!� ெச1லவி1ைல.  

நா� த(�ெபாறி அைம�பி1 அ�க� வகிதவ� அ1ல. 

யா��* சா/பாகA� நா� இ�* வ@� எ=த ேவ.7ய ேதைவ என�* இ1ைல 
அPவா� சா/� எனி1, ேமேல நா�க� என *றிபி�ட ேதாழ/க0�காக ேப>கிேற� 
எ�றா1 அவ/களி1 ஒ�வனாக நாK� இ�@தி��கிேற�. அவ/கைள ேநா�கி 
ந(�டப!� *5ற சா�!க0�* நாK� ெபா��� எ!� ெகா�கிேற� எ�� அ/த� 
தாேன ப1லி ! 

கழகதி1 1983 இ1 இ�@� கழக� வி�! 1985 ெவளிேய�� வைர தளதி1 நிக-@த 
அைன��*� தா/மிக ெபா��� என�*� உ.! எ�ற வைரயி1 எ�னா1 �� 
ைவ�க�ப!� நியாயமான ேக�விக0�* சா/� அரசிய1சாய� Hசேவ.டா�. 

ப1லி, �கமி�றி ேக�விகைள ேக�*� உ�க0�* ெதாட/@� பதி1 ெசா1லி எ� 
ேநரைத வ (ண7�க வி��பவி1ைல, �7@தா1 உம� உ.ைம �க�ட� வ@� 
ேக�விகைள ச@ேதக�கைள ேக0�க� ! 

தயA ெசB� உ.ைமகைள க.டறிய உதA�க� ேந/ைமயாக எ=��க� ! 

10. ப1லி on March 8, 2011 10:57 pm 

//ப1லி, �கமி�றி ேக�விகைள ேக�*� உ�க0�* ெதாட/@� பதி1 ெசா1லி எ� 
ேநரைத வ (ண7�க வி��பவி1ைல, �7@தா1 உம� உ.ைம �க�ட� வ@� 
ேக�விகைள ச@ேதக�கைள ேக0�க� !// 

ஆக உ�க0�* ஒ� �க� ேதைவப!கிற� உ�க� கைத ெசா1ல??  

ப1லி பல காலமாக இேத ேதசதி1 எ=�கிேற�; �லி இ�@� ேசாபாவைர 
எ=திD�ேள�, யா�� �க� பா/�க ஆைச �ளவி1ைல, ஆனா1 உ�க0�* எ� 
�க� ேதைவ எ��*??? 

சி�னெம.72 ெசBதி��கலா� என ஒ� ேபா! ேபா�7ய� பா��ேகா அ�ேக 
ந(�க� யா/ எ�ப� என�* ��கிற�?? 

நா� ேக�ேட� பா.7�* எ��* ��ஜமீ� (க7த�). 

அ.ணாA�* ��ேனா அ1ல� அ@தாK�* ��ேனா எ�ப� இ�* பிர?சைன 
இ1ைல; ஏ� அ@த க7த�; உ�கைள பாவ� �ர�� எ�ப� �� 9�7ேய 
ெத�D�; 

ஈழ தமிழனாB த(�ெபாறி *=விட� சில ேக�விக�; 

த(�ெபாறியி� கமி�7 யா/ யா/?? 
இதி1 யா/ யா/ எ�ன ெபா��� வகித(/க�,? 
யாK�*� க.ணா7�*� எ�ன க�� �ர�பா!? 
யா� க.ணா7ைய ேபாட ேபான� கமி�7 �7வா? 
யா� த�னி?ைசயாக அ�ப7 ேபானா1 ஏ� அவ/ மீ� 
உ�க கமி�7 நடெவ7�ைக எ!�கவி1ைல? 
உ�க� அைம�� எ@த எ@த கிராமதி1 கா1 ஊ�றின? 
ஆைனயிறA�* அ�கா1 உ�க� ெபாறி ேபானதா?? 
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ெசலவ� அகில� உ�க0ட� ெபாறியி1 இ�@தனரா?? 
�தியேதா/ உலக� உ�க கமி�7 �7வா?? 
ரயாகரனிட� எ@த அ7�பைடயி1 பண� ேவ.7னிய�? 
தனிநப/ ந��பா?? அ1ல� அைம��$தியான உறவா?? 
வ�னி, ம�னா/; கிழ�* இ�ேக உ�க� ெசய1பா! எ�ன? 
ெஜ�னிDட� உ�கைள ேத7ய ம/ம நப/க� யா/?? 
ஜ(வ� உ�க� ஜ@� ேப/ ெகா.ட கமி�7 யாரா1 நி/வப�ட�?? 
இ� எ��காக நி�தப�ட�,?? 

இ�K� ேக�விக� உ.! அதைன�*� ஏ5கனேவ ஒ� ெபாறி �ல� எ�னிட� 
பதி1 உ.!; ஆனா1 ேதச� வாசக/க0�* உ�க� �ல� பதி1 கிைட�ப� 
ந1ல�தாேன??  

ஜ(வ� 6000 ேதாழ/கைள ந!ெத�வி1 வி�!வி�! வ@த உ�க0�* இ@த ப1லி�* 
பதி1 ெசா1Jவ� ேநர� வ (.தா�?? ஆனா1 உ�ைமக� வ�மாயி� இ�K� 
சிலகால� இ@த பதி1க0�காக நா� எ=�ேவ�; 

//நா� த(�ெபாறி அைம�பி1 அ�க� வகிதவ� அ1ல.// 

அ�ப7யாயி� எ�ப7 உ�தியாB $�டா ச�பவ� உ�களா1 ம��க �7கிற�, மிக 
விைரவி1 ெபாறி ெசா1J� நட@த� உ�ைம, ஆனா1 �க� நிைனA இ1ைல என 
அ�ேபா� ப1லி அ@த �கைத இல*வாB இன� கா�!ேவ�, எ� எ=� 
கழகைத கா�பா5�வத1ல த(�ெபாறியி� ெபா��கிதன� ப5றிய�; 

ந(�க� யா/ எ�ப� என�* ெத�யா� ேவ.7ய�� இ1ைல, ஆனா1 எ� 
ேக�விக� நியாய� என ப�டா1 உ�க� ந.ப/க�(ெபாறி) பதி1 ேக�கA� 
வி��பினா1 ேதசதி1 தரA�; அ�வைர உ�க0�காக ேநர� ஒ��க நா� தயா/; 

ஆனா1 வய�� வ�த�� அ��* இட� ெகா!தா1 ச�தா�; 

11. பிரத(ப�(�ப�) on March 9, 2011 12:36 am 

ந(�க� அைனவ�� ேச/@� ெசBத சதிக� ெகாைலக� எ1லா� எ=த�ெபாேற� 
எ�றAட� உ�க0�ேக உறிய உ.ைம�*� �ர�பான ெபாBD� 
�ைனA�கைதக0� எ�ேம1 >மதி எ�ைன எ=தவிடம1 ெசB�பா�கிறிய1 
ந(�க� எ�ேம1 எ�ன ேவ.!மானJ� எ=��க� உ�கைள அ�பல�!திேய 
ஆ*ேவ� (ஆனா1 எ�ைன ெகாைலெசB� விடாத(/க�) த�மதி� வா-Aதைன 
[�கPA� ம�ப7D� த�ம�ெவ1J� 
பிரத(ப� 

12. சா@த� on March 9, 2011 12:58 am 

//….எ�னிட�� சில சா�சிய�க� உ.!; க7த�கேளா பட�கேளா அ1ல; ச�யான 
ேநரதி1 இேத ேதசதி1 அ@த சா�சி வ�� அ�வைர வாதி�ேபா� உ�ைமைய 
க.டறிய …// 

ப1லி ‘ச�யான’ ேநர� இ�K� வரவி1ைல�ேபாJ�. ஆனா1 களதி1 நி�ற 
�லிகைள விம/சி�க ம�!� உ�க0�* ந1ல ேநர� இ�@த� இ1ைலயா? ஆனா1 
�ேளா�7� அ=க1கைள விவாதி�க ம�!� உ�bகளிட� ச�யான ேநர� இ1ைல! 

ந1ல ேஜா� தா�. எ�ேறா அ=கி�ேபான �ெளா�ைட விம/சி�க இ�K� ேநர� 
வரவி1ைலதா�. வ�� ேநர� எ�ேபாெத�� ெசா�னா1 நா�� எம� ேநரைத 
ெசலவழி�காம1 அ�ேபா� வ@� உ�க� ஆதார�கைள வாசி�கலா� அ1லவா? 

எனேவ எ�ேபா� வ�வ (/க� எ�பைத? ெசா�னா1 வசதியாக இ��*�! இ@த 
அ=க1கைள எ1லா� ைவ��ெகா.! �லிக� சைகய�க, சேகாதர இய�கைத 
அழிதன/ எனேவ� மணி�கைதக� …..!!! 

13. கண� on March 9, 2011 2:04 am 

ெஜ�னி நட@த தவ�க0�* இ�ேபா�� வ�த� ெத�வி�காம1 
நியாய�ப!�வதாகதா� ெத�கிற�. தளதி1 இ�@தவ/க� 
�த�ைம�ப!தியெத1லா� பி�தள� ெசய5பா!கைள� ப5றிதா�. இவ/க� 
ஏ� அ�ேபா� தளதி1 நட@த இ@த ெசய1க0�* த(/ைவ காணவி1ைல. அ1ல� 
த(/A கா.பத5* எ�ன தைட இ�@த� எ�� 9ற�7Dமா. இ@த இடதி1 நா� 
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ேதாழ/ பிஎ1ஓ ெச1வராஜா ராஜ(P >@தரலி�க� ேபா�றவ/கைள நிைனA 
9�கி�ேற�. தா�க� தவெற�றா1 த�க0�ேக த.டைன வள�கியவ/க�. 

அைத�பா/� கழகதி1 இ�ப7யானவ/க0� உ�ளா/க� எ�� தி��தி� 
ப�!�ெகா.டவ/க� நா�க�. அவ/க� அ�ேபா� ெசBதைத ந(�க� இ�ேபாதாவ� 
ெசBயாம1 ஏ� நியாய� எ�� வாதா7� ெகா.7��கி�ற(/க�. தவைற தவெற�� 
ஏ5��ெகா.டா1 மனித�� மாணி�கமாகலா�. நா�க� த7ைய ைவ��ெகா.! 
பயி�றதா1 ம�க� த�பிதா/க�. 

14. kovai on March 9, 2011 9:00 am 

படெம!�� கா�7� ப�> ெபற �ய1வ� ேபா1 இ��கிற�, “$�டா” ப5றிய 
உ�க� (ெஜ�னி, ரா�, ர*,………..) எ=�க�. 

15. SENTHIL on March 9, 2011 10:52 am 

ஜ(வ� எ�� எ=�பவ/ சாவக?ேச�� ப*தியி1 �ெளா�!�காக ேவைல ெசBத 
அ@த ஜ(வனா? அறிய ஆவ1. அவராயி� அவ�ட� ஒ� வி.ண�ப�. ந(�க� ேவைல 
ெசBத கால�ப*தியி1 தி�7யத5காக ஒ�வைர பி7� அ7தேபா� அவ/ 
மரணமாகிய�� பி�� அ� ெகாைலைய மைற�க (ந(�க� உ�பட)ெகாைல 
ெசBய�ப�ட அ@த ஆ�மீ� ப1ேவ� *5ற?சா�!�க� ைவ�க�ப�! மி�சார� 
க�பதி1 க�ட�ப�ட�� ஞாபக� இ��கிறதா? இ@த� ெகாைல ப5றி உ�கட 
அபி�பிராயைத அறிய ஆவ1. 

16. ப1லி on March 9, 2011 11:59 am 

//ப1லி ‘ச�யான’ ேநர� இ�K� வரவி1ைல�ேபாJ�. ஆனா1 களதி1 நி�ற 
�லிகைள விம/சி�க ம�!� உ�க0�* ந1ல ேநர� இ�@த� இ1ைலயா?// 

ஜேயா சா@த� ப1லி இ@த காலதி1 (இ@த க�!ைரயி1) ைசவ�; அதனா1 என� 
இைலயி1 அைசவைத ேபாட �7�காத(/க�, சா@த� ஒ� $�டா எ�பதா1 இ�* 
�!�*ப!கிேறா�, ஆயிர� $�டா�க� ப5றி (�லி) பலதடைவ விவாதிேதா�, 

உ�க0�* �லி ப5றிய ேபதி, என�* யாராக இ�@தாJ� ேமாதி பா/�பதி1 ஆ/வ�; 

அ� ச� ெபா��ேகா ஏேதா நா! கட@த ஈழ�லிக� வ (�71 சத� ேக�*� ஒ��கா 
ேபாB வி!�� பா/�வி�! வ�கிேற�;  

//ஆனா1 �ேளா�7� அ=க1கைள விவாதி�க ம�!� உ�bகளிட� ச�யான ேநர� 
இ1ைல!// 

சா@த� கழகதி1 அ=க1 இ��கா இ1ைலயா எ�பைத இ@த விவாத� 
�7கிறேபா� ெத�யவ��, ஆனா1 �லி ெவ�பி ெவ��பி ேபாB வி�டதா1 
ஒ�Kேம காணாம1 ேபா?>, ஆனா1 30 வ�ட��* பி�K� கழக� ஒ� 
தலைமDட� வா-கிற�, �லி வா-@த காலதி1 9ட வ (ரம�க� நிைனவிடைத 
ெந��க �7யவி1ைல, ஆக �லிேயா! கழகைத பா/�ப� ந1லத1ல, ��பைட 
ெபா�@திய கி�டK�ேக அ1வா ெகா!�வி�டா/க�, இ�Kமா உ�க0�* 
ெப�ைம; 

//ந1ல ேஜா� தா�.// 
உ�ைமதா� �லிைய இ�K� நிைனA ெகா�வ�தாேன; 

// எ�ேறா அ=கி�ேபான �ெளா�ைட விம/சி�க இ�K� ேநர� வரவி1ைலதா�.// 

சா@த� அ�ேற விம/சித கழகதி� இர.டா� பாக� இ�� என ெசா1லி 
பா��ேகா ச�யாB இ��*�: 

//வ�� ேநர� எ�ேபாெத�� ெசா�னா1 நா�� எம� ேநரைத ெசலவழி�காம1 
அ�ேபா� வ@� உ�க� ஆதார�கைள வாசி�கலா� அ1லவா?// 

ெசா1லலா� த�பி1ைல ஆனா1 நா� என ந(�க� எ=தியி�@தா1 உ�க0�* 
ைம1 ெசBயலா�, ஆனா1 ந(�கேளா நா� என ெசா�னதா1 ந(�க� எ@த*= என 
என�* ஒேர *ள�பமாB இ��*; அைத என�* �தலி1 ச�யான �ைறயி1 
ெசா1J�ேகா அ��றமாB ச@தி�பதா 
அ1ல� சி@தி�பதா என நா� �7A ெசBகிேற�; 
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// இ@த அ=க1கைள எ1லா� ைவ��ெகா.! �லிக� சைகய�க, : :// 

சா@த� கழக விம/சன� *!�ப பிர?சைனேபா1; �லி பிர?சைன ப�க�வ (�! 
சமாசார�, �தலி1 அைத பா/ேதா� (எ=திேனா�) இ�ேபா இைத (எ=�கிேறா�) 

// சேகாதர இய�கைத அழிதன/ எனேவ� மணி�கைதக� …..!!!// 

நா� ெசா�ன மாணி�க கைதகைளதா� கட@தகால �லியி� ச/வேதச நிதி அைம?ச/ 
பி�னா� �லி �ேராகி இ�னா� மகி@தா ந.ப�, வ��கால எ�ேவா ஒ�றான 
மா.�மி* ேகபி க@தஸ�7 கவஸ�ேபா1 ெசா1Jகிறாரா�; இைட�கிைட �லி 
தள�கைளD� பா��ேகா ெவ�கபடாம1; சா@த� எ�ேபா�� உ�க� க!�� என�* 
க�தாகேவ மா��; அ��காக ந�றி; 

க.ண� உ�க� க��ட� நா� உட�ப!கிேற�; எ=��க� உ�களிட� இ��*� 
ஆத�க�கைள, உ�ைமக� உ�கைள ேபா�றவ/களிடேம உற�*கிற�; ெதாட��க�, 

உ�க� அ@தகால ந.ப/கைளD� எ=த ைவD�க�; 

பிரத(ப� ச@ததி இய�கைத வி�! ேபாகA� ேதாழ/ த�கராசா அ7ேவ.7 
�றியA� இ�K� இ�K� சில ெசய1க0�* பி�ைளயா/ >ளி ேபா�ட� 
ந(�க�தானாேம; உ�ைமயா?? ந(�க0� கழகதி� ெவலி�கைடயான(பி கா��) 

பா�கா�� சிைறயி1 கடைமயா5றியதாக உ�க� 
கட@தகால ந.ப� ெசா1Jகிறா/ உ�ைமயா?? 

17. kovai on March 9, 2011 2:45 pm 

பிைழகைள ஒ��ெகா�0� ெப�@த�ைம�* ந�றி. 
‘பட� பி7த1’ எ�ற பத� அஜ(வைன� பாதிதி��*�. 
அ� ேவ.!ெம�ேற ெசBய�ப�டத1ல எ�பதா1 மற�ேபா�; ம�னி�ேபா�. 

“$�டா” ப5றி வாசி�*� ேபா�, எ�ைன� பாதித பட� ஒ�� நிைனA�* வ@த�. 

அைதேய இைணதி�@ேத�. அ� இ�தா�. பா/�பவ/க� விள�கி� ெகா�வா/க�. 

-http://www.flickr.com/photos/alex978/1016152029/ 

Name (required) 

  

Email (required) 

  

Website 

  

உ�க� க�ைத பகி/@� ெகா�0�க� 

 English  பாமினி  உ?ச���  

 

   

வைகக�.:    

எ=�பவ/க�.:    

� பழயைவ 

அK��க

ல.ட� *ர1  (65) பா/

பால?ச@திர� எ2  (1) பா/
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