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B) வைளய:க& - ;ைன8 வைளய:க&
வைளய:க&: சF9க/ GவH:க/
கIணாகரK

இல:ைக-K Nழ1ேக க@9ைன நகI1Q அIேக உ&ள பாFSI7T@ TறUத கVஞ) சF9க/
GவH:க/, இU$யாVK ேகரள மா;லY$@ உய)க@V ப-KZ அ[Vய@ \ைற-@
ப]ட/ெப^றவ). அ[Vய@ \ைற ஆG>யராக ப_-@ இைணU\ TKன) பாFSI7A
மகாVY$யாலயY$@ அ$பராக ப_யா^[ அFைம-@ ஓ#8 ெப^[IUதா).
00
20.04.2012 அKZ TKேனர/ G.ரேமaK bைலேபG அைழ7A வUத\. ஏதாவ\ இல1Nய
Vசய:க& அ@ல\ யாராவ\ பைட7பாdகைள7 ப^[ ேப3வத^காக, அ@ல\ இல1Nய1
e]ட:க&, AYதக ெவdf5கைள7 ப^[ய தகவ@கைளg h@வத^காகேவ ரேமaK
bைலேபG அைழ7Aக& ெபI/பாi/ வI/. Gல நா]கj1Q 9Kன) ரேமaK க]5ைர ஒKைற
lசI1Q அm7T-IUேதK. ஆனா@, அUத1 க]5ைர இKnI இதo@ Tர3ரமாNV]ட\.
இைத1 Q[Y\ ரேம3டK கைதY$IUேதK. ஆகேவ, அைத7 ப^[YதாK ஏதாவ\ ேபச7
pNறாq எKZ ;ைனYதபS அைழ7ைப உ&வா:NேனK.
எ5Yத8டேனேய ரேமs ேக]டா). 'உ:கj1Qg ச:க$ ஏதாவ\ ெத>tமா?' எKZ.

ேதட@
ஒH7ப$8க&
e]டைம7T@ G1க@கj/ V>ச@கj/ ஏ^பட
வா#7AF5! - 3ேரÖ TேரமgசU$ரK
ேந)காண@ - பQ$ 2

Aல/ெபய) சÜக/ தáயாக அரGயைல
ேம^u&வ\ அ)Yதம^ற\! - 3ேரÖ
TேரமgசU$ரK ேந)காண@ - பQ$ 1

தÉàழ ேதGய \1கநா&: நா5கடUத தÉàழ
அரசா:கY$K Tரதம) V.IYரQமாரK உைர
(18.05.12)

அரGயலைம7TK 13வ\ $IYதgச]ட/
h@வ\ எKன? யாx ப@கைல1கழக ச]ட
V>8ைரயாள) QமாரவSேவ@ QIபரK உைர

ச)வேதச சÜகY$ட/ B$ேவFS இ:Q
eS-I1Nâ/! -ெஜäவா கவனf)7A
;கxV@ IYரQமாரK உைர (27.02.12)

'எKன ச:க$? என1uKZ/ ெத>யா\. B:க& எைத7 ப^[1 ேக]Nv:க&?' எKZ ப$i1Q1 ேக]ேடK.
»ேமi/

'சF9க/ GவH:க/ மைறU\ V]டா). ேய3ராசா hKனா). ேய3ராசா81Q உமா வரதராஜK hKனாரா/' எKறா) ரேமs. Qர@ \யரY$@
ஆxU$IUத\.
காைல-@ yைல1Nd எKmடK கைதY$IUதா). க@9ைன-@ இIU\ NdzgG1Q வI/ ஒI நFப>ட/ தKmைடய AYதக:கைள1
u5Y$IUத yைல1Nd, அUத7 AYதக:க& NைடYதனவா எKZ ேக]டா). ஆனா@, அவ) சF9க/ GவH:கYைத7 ப^[7 ேபசV@ைல. அUத
ேநரY$@ 'இUதg ேச$'ையg yைல1Nd அ[U$I1கV@ைல எKZ ;ைன1NேறK.

;ழ@
QZ/பட/: தÉx இá..!

சF9க/ GவH:க/ {யாdயாக இIU\ நாK அ[Uத$@ைல. அ7பSயானா@, எ|வாZ இUத மரண/ ;கxUத\? எKZ மன/ ேக]ட\.
'ஏK எKன நடUத\?' எKZ ேக]ேடK.
'இர8 ப5Yதவ) காைல-@ எ}U$I1கV@ைல எKZ h@Nறா)க&' எKறா) ரேமs. அத^Q ேம@ ேபசY ~KறV@ைல இIவI1Q/. ேபசY
~KறV@ைல எKபத^Q/ அ7பா@ ேபச9SயV@ைல எKபேத உFைம. Gல zSக& BSYத ன/.
\1கYைதt/ அUத>7ைபt/ தI/ எ$)பாராத ெச#$. tYதg ÄழH^ G1N-IUத நா]கd@
எYதைனÅ சா8கைள7 பா)Y$I1NேறK. காலS-@, ைகயIN@, கF9Kேன எKZ
சா8கjடK வாxU$I1NேறK. அUத நா]கd@ இதய/ தா:கேவ 9Sயாத அள81QY

"Tamil Ini" - Short Film - "த"# இ%" &

தVY$I1Nற\. அைதெய@லா/ கடU\ வU$I1NேறK. ஆனா@, இKZ இUதg சா8g
ெச#$ையY தா:N1 u&ள 9SயV@ைல. இ|வள81Q/ இ\ இய^ைக மரண/. ஏற1Qைறய
70 வயைத1 கடUத ;ைல-@ ச/பVYத சா8. எKறாi/ இைதY தா:N1 u&வத^Q1
கSனமாகேவ இI1Nற\. அகால மரண:கள^ற ஒI Äழ@ ெம@லெம@ல V>U\
உIவா1N-I1Q/ A$ய மன;ைலயா இ7பS இUதg சா8g ெச#$ைய7 ெப>தாக உணர
ைவ1Nற\? அ@ல\ சF9க/ GவH:க/ எKற இழ1க1 கSனமான ஒI ஆjைம Q[Yத
உ&jண)வா இUதg ெச#$-K கன$ைய உணர ைவ1Nற\? அUத1 கணY$ேலேய அைலக&
Q9றY bட:N V]டன. \1கYைத1 uF5 வUத அUத அைழ7ைபg சTYேதK. மZவா)Yைத
எ\8/ அ1கணY$@ ~KறV@ைல. 'சG'-K 9கேம ;ைனV@ எ}Uத\. அவIைடய க/Çரமான
உIவ/, அளவான ேபg3, ;É)Uத நைட, ஏேதgைசயான நடவS1ைகக& எ@லா/ இைணUத
;ைன8க&... சG-K வயைத7 ப^[ நாK ஒIp\ேம ;ைனYத$@ைல. அவ) வயைத1 கடUத
~^றY$ேலேய எ7p\ÉIUதா). அவIைடய எ}Y\கj/ அ7பSேய இIUதன. இளைம
QKறாதவ) அவ).
'எ7p\ இZ$ ;கx8க& நட1NKறன? யாராவ\ யாx7பாணY$HIU\ pNறா)களா?' எKZ
ரேமைஸ1 ேக]டp\ 'ெபI/பாi/ GYதாUதK pக1 e5/' எKZ hKனா).

»ேமi/

A$ன:க&
தÉxYேதGய ச1$கைள ãப7ப5Y$t&ள
ச/பUதáK பாராjமKற உைர
தÉx அரGயH@ ஒI 91Nய ஆFடாக 2013
இI1Q/
கமHK அ$ரS 9S8 - சாதகமா? பாதகமா?

அத^Q ேம@ எ\8/ ேபசY ~KறV@ைல. bைலேபGையY \FSY\ V]5 ச^Z ேநர/
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அத^Q ேம@ எ\8/ ேபசY ~KறV@ைல. bைலேபGையY \FSY\ V]5 ச^Z ேநர/
அைம$யாக இIUேதK. சGைய7 ப^[ேய ;ைன8க& ஓS1uFSIUதன.
00
சF9க/ GவH:கY\டK நாK ேந>@ அ[9கமாNய\ Éக7TU$ேய. ஆனா@, அவIைடய கVைதக& எFப\கdK 9^பQ$-@
ப>gசயமாN-IUதன. 9^[i/ மாZப]ட ெவd7ப5Yதைல1 uFட கVைதகளாக அைவ இIUதன. 'நF5/ 9&9I1க/ 08/' 'ெவdயா)
வIைக', 'ஆ1காFS ஆ1காFS', ;ல8/ வo7p1கm/, மZதைல' pKற கVைதக& $I/பY$I/ப அUத நா]கd@ வாG1க7ப]டைவ.
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ேதGய GZபாKைம அரGயi/ ேதச/
;ைல7ப]ட அரGயi/ ஒY$ைசய 9Stமா?
நேரU$ர ìS-K ெவ^[ h@i/ ெச#$
எKன?
Q^ற:கdK ேவ)கj/ ேவqSய
வ1Nர:கj/

ஏற1Qைறய மன7பாட/ எKற அள81Q7 பல தடைவக&. அ$i/

அFைண1Q/ த/T1Qமான ஓ) உைரயாட@

'எ:க& இைமக& கVU\&ளன.

தÉழ) அரGயi/ மனgசா]Gt/ இராîவY$@ ேச)Uத தÉx ெபFக& ïதான
அவ=Zகைள 9KáZY$...

எ:க& உத5க& அFSt&ளன.
எ:க& ப^கj/ கFS7p# உ&ளன.
நா:க& QáUேத நடU\ ெச@Nâ/.

எ:கைள B:க& ஆF5 நடY\க.
எ:கைள B:க& வFS-^ 0]5க.
எ:க& 9\N@ கைசயா@ அS1Qக,
எ:க& 9\QY~@ T#U=U\ pக]5/.

தாxUத AIவ:க& ஓ)நா& ;ÉI/.

ெச#$க&
அர31Q/ B$யரசI1Q/ இைட-லான
ìத@ TKவா:க 9Sயாத க]டY\1Q
வU\V]ட\! – கலா;$ வசUத பFடார
மைலயகY$@ ெவ&ைள வாá@ தÉx வ)Yதக)
கடYத@! - மñ கேணசK ெத>V7A
எ$)1க]GகjடK கலU\ ேபசா\ Q^றVய@
Tேரரைண Vவாத/ Q[Y\ 9S8ெச#ய
9Sயா\! - 3ேரÖ
ெட@H-@ பாHய@ வ@iற81Q உ&ளான
மIY\வ மாணV GNgைச பலáK[ மரண/!
ெட@H-@ பத]ட/!!
V5தைல7 AHக& ïF5/ தைல=1Qவதாக
பர7ப7ப5/ ெச#$-@ உFைம-@ைல! –

கVUத இைமக& ஒIநா& உயI/.

ஆனUதச:க>

இZNய உத5க& ஒIநா& \S\S1Q/.

9Kனா& நாடாjமKற உZ7Tன)
மேகsவரáK சãதர) ï\ அG] ég3!

கFSய ப^க& ஒIநா& நறநற1Q/.

எ>t/ வFண:க&: ஓVய) AகேழU$-K
பைட7Aக& Q[Yத ஆவண7பட/ ெசKைன-@
ெவdf5!

அ\வைர B:க& எ:கைள ஆ&க.
அ\வைர உ:க& வ@லப/ ஓ:Qக....'
- எKற வ>க& bட)gGயாக7 பல இட:கdi/ பலராi/ எ5Yதாள7ப]டதா@ அUத வ>க& ந@ல மன7பாட/. இUத வ>கைள ம_ரY$ன/ eட
தKmைடய 'கKனY$@ 9YதÉ]டா@' எKற படY$@ எ5YதாFSIUதா). உ1Nர/ bá1Q/ QரH@ ஒH1Q/ இUத1 கVைத வ>கj1ேக^ற
கா]G அைமயV@ைல எKற Qைற இKm/ இI1Nற\. சG1Q இUத1 கVைதக& படY$^ பயKப5Yத7ப]ட TKனேர ெத>t/ எKZ ஒI தடைவ
hKனா).
'சF9க/ GவH:கY$K கVைதக& 91Nயமானைவ. ஈழ1கVைதகd@ அைவ ஒI தáயான அைடயாளY\1Q/ வைக1Q/ உ>யைவ' எKZ
ேய3ராசா அS1கS h@வா). ஈழ1கVைதகைள7 ப^[ அ@ல\ தÉx1 கVைதகைள7 ப^[7 ேபg3 வI/p\ சG-K கVைதகைள7 ப^[7
ேபசாம@ ேய3ராசா அUத உைரயாடைல ;ைற8 ெச#யேவ மா]டா).
'B) வைளய:க&' எKற அவIைடய கVைதY bQ$ையY தUத\ eட ேய3ராசாதாK. 'Éக 91Nயமான கVைத ç@' எKZ h@HY தU$IUதா).
ஆனா@, சGைய7 ப^[ய Vம)சன:கj/ ேய3ராசாV^Q இIUதன. ேய3ராசா hKனைதt/ Vட 'B) வைளய:க&' 91Nயமான கVைதY
bQ$யாகேவ இIUத\. TKனா]கd@ சF9க/ GவH:கYைதt/ அவIைடய கVைதகைளt/ பலI/ த:கdK கவன7பர7T@ ைவY\
Gற7பைடயாள7ப5Y$ வUதன).
இத^Q7 பல காரண:க& இIUதன. அ$@ 91Nயமானைவ, சG-K கVைதக& Tற ஈழ1 கVஞ)க&, தÉx1 கVஞ)கdK கVைதகd@ இIU\
தáY\ ேவZப]ட ;ைல-@ தá அைடயாளYைத1 uFSI7ப\டK, மரபா)Uத 9ைற-K சாயH@ நéன ெவd7பா]5 9ைறைய1
uFடைவயாக8/ அைவ இIUதைமேய. eடேவ சG-K வாx1ைக ம^Z/ GUதைன7 p1NK அைடயாளYைத அைவ அS7பைடயாக1
uFSUதைமtமாQ/. இைத அவIைடய 'B) வைளய:க&' bQ$-K 9Kmைர-@ அவIைடய ெநI:Nய சகா8/ – சக பய_tமாNய எ/. ஏ.
èஃமாK Q[7T]5&ளா). சGையt/ அவIைடய கVைதகைளt/ Éக è]பமாக வாசகI1Q இைடtZ/ $ைசமா^றi/ இ@லாத வைக-@
ெவd7ப5Y\/ 9Kmைர அ\.
இKnI காரண/ சG எKZ/ எத^Q/ தய:காம@, ம^றவ)க& ைகயாள1 egச7ப5/ ëI]பர7T@ இளைம QKறாம@ எ}$ வUதைம.
91Nயமாக7 பா@;ைல ம^Z/ பாHய@ bட)பான Vசய:கd@ அவ) பல GZகைதகைள எ}$னா). ஆனா@, அைவ Vரச {1கY\1காக
எ}த7ப]டைவய@ல. வாxVK அS7பைடகைள {1Nய பா)ைவt/ பயண9ேம சG-K எ}Y\லக/ எKபதா@ அைத ைமய7ப5Y$ேய அவ)
எ}$னா). அைதg சாரா/ச7ப5Y$ேய அவ) இய:Nனா).
சG-K பைட7Tய1கY$i/ வாxVய1கY$i/ e5த^ ப:ேக^பாளராக இIUதவ) கலா;$ எ/.ஏ. èஃமாK. இ\ சG1Q இKm/ அ$க
வளYைதt/ பலYைதt/ வா#7Aகைளt/ u5Yத\. TKனா]கd@ ச^Z Vலக@க& இIUதp\/ அSÅ]டமாக இIUத ெநI1க:க&
QைறUத$@ைல எKப\ எKmைடய அவதாá7A. èஃமாைன Vல1NV]5 சGைய7 ப^[g GU$1க 9Sயா\. அ@ல\ சGைய Vல1N V]5 நா/
èஃமாைன7 ப^[ எFண 9Sயா\ எKற அள81கான ந]A/ ெநI1க9/ உற8/ ப:ேக^A/ ெசய^பா5கj/ இIவI1QÉைட-@. TKனா]கd@
எ/.ஐ.ற87 சGtடK ெநI1கமாக இIUதா) எKZ h@ல7ப5Nற\.
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சF9க/ GவH:கYைத7 ப^[ அ$கமாகg hKனவ) 3. மேகU$ரK. பல 3வாரÖயமான கைதக&, 3வாரÖயமான ;கxgGக&. எd$@ மற1க
9Sயாதைவ அைவ. மேகU$ரm1eடாக ஒI ேவZப]ட – VY$யாசமான GY$ர/ சGைய7 ப^[ அ7p\ உIவாN-IUத\.
மேகU$ரK க@9ைன-i/ அ1கைர7ப^[i/ பS7TYத காலY$@ சF9க/ GவH:கY\டK உறவாN-IUதா). அUத உறVK bட1கY\1Q1
காரண/ உமா வரதராஜK எKZ மேகU$ரK hKனதாக ;ைன8. ஒI சமய/ இIவI/ ஒேர க@ó>-^ பS7TY$I1Nறா)க&. மேகU$ரK த:Nய
V5$-@ சGt/ Gல நா]கd@ த:N-I1Nறா). சG தK இsர7பS வா}/ இய@A&ள ஒIவ) எKேறK. ஒI தாராd. க]ட^ற – தாராள
3தU$ரYதKைம வா#Uத வாx1ைக அவIைடய\ எKப\ மேகU$ரáK அmபவ9/ அT7Tராய9/. இைத7 TKனாd@ ேவZ பலI/ hKனா)க&.
é]S@ ஏதாவ\ தகராZ எKறா@ அ@ல\ é]S@ இI7A1 u&ள 9Sயாத உண)8 அவI1Q ஏ^ப]SIUதா@, இர8 எUத ேவைள-i/ - இர8 12
ம_1ã 2 ம_1ã eட வU\ கதைவY த]5வாரா/. அUத ேநரY$@ é]ைட V]5 ெவdேயறலாமா அ@ல\ அUத ேநரY$^ p# யாைரயாவ\
எ}7பலாமா, எ}7T அவ)கjடK த:க1 ேக]கலாமா அ@ல\ அவ)கைள1 uFேட தன1கான உதVகைளg ெச#V1கலாமா, அ\ அவ)கj1Qg
GரமYைத அd1Qமா எKெற@லா/ அவ) ÅG7ப$@ைல. இைத1Q[Y\ அவ) எத^Q/ தய:Qவ\É@ைல.
அவைர7 ëZYதவைர தKmைடய ெநI1கSகdHIU\ அவ) Vல1 u&வத^ேக அ$க9/ அUத1 கண:கd@ VI/T-I1Nறா). அ\
அவI1QY தV)1க 9Sயாத\. இேதேவைள ம^றவ)கj1Q/ தன1Q/ இைட-@ அவ) எUத Vதமான $ைரகைளt/ ஆட VடV@ைல.
ெவd7பைடயாக ெசய^ப]5 – அUத ெவd7பைட-@ தKáய@ைப 9KáZY$, அவ) uFSIUத உறைவ ந/T அ@ல\ அைத வHtZY$ அவ)
வாxUதா). ஆகேவ அவ) நFப)கdடY$@ அ$க உ>ைமைய1 uFடாSனா). Gலேவைள இUத அòத உறVனாi/ உ>ைம பாரா]டHனாi/ Gல
நFப)க& அவைர-]51 Qைற7ப]ட\F5. ஆனாi/ யாI/ அவைரY =ர Vல1N ைவ1கV@ைல. ஏெனá@ அவ) அS7பைட-@
மáதாTமானYைதt/ ந@Hய@Aகைளt/ ேப_னா). அத^Q மாறாக அவ) VலNg ெச@லV@ைல. ஆகேவ எKனதாáIUதாi/ சGtடK
அவ)களா@ த:க& ெநI1கYைத1 QைறY\1 u&ள 9Sயேவ-@ைல.
'சF9க/ GவH:க/ க@9ைன-@ uSக]S7 பறUத ஒI ஆ&. அவைர எ$)Y\ ஒI பய@ மZேபg37 ேபசமா]டாK. அவ>]ட7 பSgசவm/ கைத
ேக]டவmUதாK க@9ைன-ல அேநக/ேப)' எKZ ஒI தடைவ ந^T]S9ைன பô@ எKáட/ hKனா).
சF9க/ GவH:கY$ட/ பS1காதவ)கேள க@9ைன-@ இ@ைல எKற அள81Q ஒI காலY$@ ;ைலைம இIUத\ எKZ ெபI/பாலான
க@9ைனவாGக& h@வா)க&. தÉழ)க&, 9sH/க& எKZ இரF5 தர7Ti/ ஏராளமானவ)க& அவ>ட/ பSY$IUதா)க&. அ@ல\
பழN-IUதா)க&. TKன) Nழ1N@ இல1NயY$@ ஈ5ப]டவ)கd^ ெபI/பாலானவ)க& சF9க/ GவH:கYைத ஆத)சமாக1
uFSI1Nறா)க&.
அFைம-@ றÖÉ-K கVைதகைள7 ப^[ நாK எ}$ய க]5ைரைய1 Q[Y\ அவIடK கைதYதp\ றÖÉ hKனா), 'ஒI காலY$@ சF9க/
GவH:கYைத ÉகY òVரமாக வாGY$I1NேறK. Gல கVைதக& மன7பாடமாQ/ அள81QY $I/பY$I/ப வாGY$I1NேறK' எKZ.
இ7பSYதாK ெபI/பாலான Nழ1Q7 பைட7பாdக& சGtடK இIU$I1Nறா)க&. அவைர7 பSY\/ பழNt/ அவIடK வாxU\/.
இUத மா$>யான காரண:கdனா@, சF9க/ GவH:க/ தÉழ)களாi/ VI/ப7ப]டா). ம$1க7ப]டா). 9sH/களாi/ VI/ப7ப]டா).
ம$1க7ப]டா). எ@öராi/ ஏ^Z1u&ள7ப]ட ஒI மáதராக – ஒI கVஞராக அவ) இIUதா).
இ|வள81Q/ சG-K ஒI மகK 1985 கால7பQ$-@ V5தைல7 AHக& இய1கY$K உZ7Tனராக இIU\ இறUதவ). இUத இழ7ைப-]5g சG
அைடUத மன7 பா$7A Éக7 ெப>\. ஆனா@, இUத ;கxgGைய-]5 சGைய எ@öI/ ெநI1கY~5/ அmதாபY~5/ அîNனா)கேள
தVர, மகáK அைடயாளYைத ைவY\ யாI/ பழகV@ைல. TKனா]கd@ \யரU~#Uத Vதமாக Nழ1Ni/ உIவாNய தÉx - 9sH/
இைடெவd ;ைலகd@eட சG ெநI1கSய^ேற இIUதா). எUத1 uUதd7பான ;ைலைம-i/ அவ) இரF5 சÜக:கdைடேயt/
ஊடாட1eSய ஒIவராக – ஊடா5/ ஒIவராகேவ இIUதா) எKZ அவைர எ7p\/ ெபIைமÅ5 ;ைன8 e)வ) பல நFப)க&.
இெத@லா/ அவI1Q அUத7 பQ$-@ Éக7 ெப>ய ெச@வா1Q/ ம>யாைதt/ தU$IUத\. இKைற1Q/ இUத ம$7AF5. ஆனா@, சG
இைதெய@லா/ 9தúடா1NY தKmைடய கா>ய:கைள7 பா)Y\Y தKைன 9Kñ1NY த&jவத^Q7 பயKப5YதV@ைல. ப$லாக அவ)
இZ$வைர-@ ஒI பைழய ைச1Ndேலேய க@9ைன-K ெதI1கd@ அைம$யாகY $>U$I1Nறா). அவIைடய மைற81Q7 TறQ எ}த7ப]ட
இரF5 Q[7Aகd@ இைதg சாKறா1QNKறன.
சG1Q
ùர^Z1 QைலUத இதயY$K ெபIU\S7A
ÜKறா/ யாமY$@ எKைன எ}7Tயp\
9க9/ ;ைன8/ Vய)ைவ-@ நைனய
தைலமா]S@ எ7p\/ இI1Q/
ைந]qNdசûைன7 ப^ZNேறK
அ\ Gவ7A ;ற/
சG,
உKmைடய\/ Gவ7A ;றமா?

ேந^[ர8
=ரY$@ இைரNற கட@ இ@ைல
Vய7A இ@ைல
பர@ க^கdK ï\ h^கள^Z7 AரF5 ெச@i/
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G^றாZ இ@ைல
கலV 9SUத TK
=1கY$@ \வFSI1Q/ அவ& ï\
B éGெய[Uத சார/
கVைத1Q& ஒdU\ V]ட\
மகáK இIம@ ;KZp#
BFட நாளாN V]ட\
அவைன1 uF5pன கா^Z/ ெநI7A/
உK வா-i1Q வரா\

பைட-ன) ம]5ேம ேகHg G>7AடK
அைலt/ ந5 இரV@
ெம@Hய சாராய மணY\டK
ெதIV@ இIU\ ஒ}:ைக1Q& $I/ANற\
ஒI ைச1N&
அ$@ B இ@ைல.
ேசரK, 20-04-2012

ெதIVள1NK ம:கலான ெவdgசY$@
இர8 எ]5 ம_யளV@
பைழய ஒI ைச1Nd@ இI1Q/ 'உடü'KZ

òVரமான GUதைனtடK எK é]ைட, எKைன1 கடU\ ெச@i/.
அதK 'உ-)' வாச/ கoUதெத@லா/ 9^Z 9}1க கVைத-K அட) கா]S@.
இá எ:ேக காFேபK அைத?

இUத இரV@ என\ ெதI ெவ[gyS7 p#1 Nட1NKற\.
- உமா வரதராஜK
00
சGைய நாK ேந>^ சU$Yத\ 1990 இ@. அ\. Tேரமதாஸ அர3டனான ேபg3வா)Yைத1 கால/. இU$ய அைம$ கா1Q/ பைட-ன) இல:ைகைய
V]5 ெவdேய[-IUத Äழ@. ச^Z ;லVய அைம$g ÄழH@ நாK க@9ைன1Q7 p-IUதp\ 9.சடா]சரYைதt/ சF9க/
GவH:கYைதt/ சU$YேதK. Éகg சா\வான மáதராக, ப|Vயமாக ெவ&ைள ேவ]S அைர1 ைகg ச]ைடtடK இIUதா) சடா]சர/. தÉழர31
க]G-K அரGயH@ ெம@Hய ஈ5பா5 uFடவராகY ெத>Uதா). த_Uத QரH@ அ$)VK[, அளவாக1 கைதYதா). சடா]சரேம சF9க/
GவH:கY$ட/ அைழY\g ெசKறா).
அ\ ஒI மாைல ேநர/. பாFSI7T@ உ&ள அவIைடய é]S^Q7 p-IUத p\ 'ப^[1' SைசK p]ட சாற/ உ5Y$-IUதா). ேமேல ப}7A
Bல ;றY$@ அைர1 ைகg ச]ைட. நா:க& pனp\ எைதÅ வாGY\1 uFSIUதா). எ:கைள1 கFட8டK வரேவ^றா). எKைன
அவI1Q அ[9கÉ@ைல. சடா]சர/ அ[9க7ப5Y$னா). அUத அ[9கY$†டாக எைதt/ Vள:N1 uFடதாக இ@ைல என 9க1Q[7Aக&
h@Hன.
தைலைய அைசY\ வரேவ^றா). பா$1Q அவIைடய ெம@Hய AKனைக ஒY\ைழYத\. 9த@ அ[9கY$ேலேய கறாராக7 ேபGனா). ஆனா@,
;தானமான, ஆழமான ேபg3. அவIைடய கVைதகைள7 ப^[g hKேனK. அைம$யாக1 ேக]51uFSIUதா). Gல கVைதகைள1 Q[Y\1
ேக]ேடK. 'வாGt:க& A>t/' எKZ h@H ெம@Hய ேகH7 AKனைகையg GU$னா). என1Qg ச^Z1 egசமாக8/ அேதேவைள ச^Z
எ>gசலாக8/ இIUத\. ஆனா@, அத^Q ேம@ எைதt/ நாK ேபசV@ைல.
'சடா]சரYைத7 pல எKனா@ எ}த 9Sயா\. சF9க/ GவH:க/ எKறா@ அ7பSYதாK எ}\வாK' எKறா) சG. சடா]சர/ ஒKZேம
ேபசV@ைல. ப$லாக எKைன7 பா)Yதா). என1Q ஒI மா$>யாக – ச:கடமாக இIUத\. அUத ;ைலைமைய எ$)u&ள 9Sயாம^ தVYேதK.
ஒIவாZ சமாdY\1 u°சேநர/ ேபG V]5 9கவ>ைய1 Q[Y\1 uF5 Vைடெப^Z வU~/. வI/வo-@ சடா]சர/ hKனா), 'ந@ல
கVஞK. அவைன7 pல எ}தேவ 9Sயா\' எKZ.
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அKZ மாைல ந^T]S9ைன பôHட/ இைத7 ப^[g hKேனK. அவ) G>Yதா). 'இ\ உ:கj1Q7 A$சாக இI1Q/. அவ) இUத மா$>1
QZ/Aக& பலைதg ெச#வா). ஆனா@, நா:க& யாI/ அவைர1 ãVY\1 u&வ$@ைல' எKறா) பô@. என1Q ஆgச>யமாக இIUத\.
அவIைடய கZYத7 A&dகைள ïF5/ பSYதp\ அவIைடய G>7A1கான அ)Yத/ ேமi/ Vள:Nய\. இைத7 A>Uதp\ நாேன G>YேதK.
TKன) சGைய நாK சU$Yத\ BFட இைடெவd-K TKன) யாx7பாணY$@. மாmடY$K தÉx1eட@ எKற ;கx81காக வU$IUதா).
யாx7பாண/ éரG:க/ மFடபY$i/ TKன) அவ) த:N-IUத V5$-i/ அவைரg சU$YேதK. பல Vசய:கைள7 ப^[t/ ேபGñ/.
அவIைடய கைதகைள7 ப^[ேய அ7p\ அ$கமாக1 கைதY~/. நாவ@ எ}\வதாகg hKனா). Nழ1ேக வUதா@ é]51Q வIமாZ
h@Hg ெசKறா). கSத:கைள எ}$1uFSIU~/.
2004 இ@ நாK மZபSt/ Nழ1Q1Qg ெசKறp\ க@9ைன-@ சGையg சU$1க 9யKேறK. 3னாÉ1Q 9த@நா& - நYதா) அKZ TKேனர/
உமா வரதராஜK é]S@ ஒI சU$7A நடUத\. அ$@ yைல1Nd, V¢H, சடா]சர/ pKறவ)க& வU$IUதா)க&. பô@ வIவதாகg
h@H-IUதp\/ ஏ~ காரண:களா@ வர9Sயா$IUதா). நாK எ$)பா)Yத – அ$க/ VI/T-IUத சF9க/ GவH:க/ வரV@ைல. உமா
வரதராஜáட9/ ஏைனய நFப)கdட9/ Vசா>YேதK. யாI/ ச>யாக7 ப$@ h@லV@ைல. 'தகவ@ h@H-IU~/. ஆனா@ வரV@ைல'
எKறா)க&.
எKmடK eடேவ வUத நFப)கjடK இர8 அவIைடய é]51Qg ெசKேறK. கFட\/ சU~ச7ப]டா). அKபாக எ@öைரt/ Vசா>Yதா).
பலவ^ைற7 ப^[t/ கைதY~/. 'A$தாக எKன எ}$ä:க' எKZ ேக]டா). அUத1 ேக&Vைய அவ>ட/ நாK ேக]க இIUேதK. ஆனா@, அவ)
9U$1 uFடா). அ7p\ சமாதான7 ேபg3கdK ;ைலைமைய1 Q[Y\ 'VoÅSIYத@' என ஒI ெநSய கVைதைய எ}$-IUேதK.
அைத7ப^[g hKேனK. தைலைய ஆ]S ஆழமாக ÅGYதா). 9க/ வாSய\. ;ைலைமக& பாதகமான ;ைலைமைய {1Ng ச>வைடU\
ெச@வைத-]ட வா]ட/ அ\.
இர8 சா7T5மாZ ேக]டா). 'நா:க& அ1கைர7ப^Z1Qg ெச@ல ேவî/' எKZ h@H Vைடெப^â/. ஆனா@ எ$)பா)YதவாZ எ:களா@
அ1கைர7ப^Z1Qg ெச@ல 9SயV@ைல. வாகனY$@ pக9Sயா\. பாைத ù>@ைல எKZ அ$ரS7பைட-ன) த5Y\ V]டன). அK[ர8
க@9ைன-@தாK த:Nñ/. ஆனா@, இர8 ïF5/ சG-ட/ ெச@£மா எKZ ÅGYதp\/ pக9SயV@ைல. மZநா& 3னாÉ.
ம$ய/p@ உமா வரதராஜைன Vசா>Y\ ;ைலைமகைள – சGைய7ப^[t/ அ[UேதK.
TKன) நாK சGைய1 காணேவ-@ைல. இைட-ைடேய bைலேபG-@ கைதY$I1Nâ/. Gல கSத:க&. TறQ tYத/. bட)A அZU\
V]ட\. அக$ 9காÉHIU\ ïFட TறQ ïF5/ இைட-ைடேய bைலேபG-@ உைரயாட@. Gல கSத:க&. தாமதமான ப$@க&. அ|வள8தாK.
Gலேவைள உ^சாகமாக1 கைத7பா). Gல சமய/ A>U\ u&ள 9SயாதவாZ y)வாக உைரயா5வா). Qழ7ப:கj/ கவைலகjமான உண)8.
எ}$ய கைதகைள ெவd-ட ேவF5/ எKZ hKனா). இKm/ Gல Vசய:கைள7 ப^[ எ}த7pNேறK எKZ hKனா). க@9ைன1Q7
pகேவF5/. நFப)கைளg சU$1க ேவF5/. சGtடK V>வாக - ஆழமாக உைரயாடேவî/ எKெற@லா/ ;ைனY$IUேதK. சாY$ய:க&
VலN1 uFேட-IUதன. அவIைடய கVைதகdK AYதக§KZ 'GைதU\ pன ேதச9/ =)U\ pன மன1Qைகt/' காலg3வ5
ெவdfடாக ெவdயாN-IUத\. ஆனாi/ அ\ இKm/ Nைட1கV@ைல.
00
சG-K கVைதக& தÉx1கVைத7 பர7Ti/ ஈழ1கVைதகdடY$i/ 91Nயமானைவ எKேறK. ëI&9த@வாத1 கF•]டYைத1
uFSIUத சG வாxVK சவா@கைள இIYதHய/ சா)U\ எ}$னா). அUத1 கF•]டY$ேலேய அவIைடய ேதGய இன7Tரgைனைய7
ப^[ய கVைதகj/ அைமUதன. ஆ1காFS, ஆைன-ற8, காவ@ அரF, T&ைள1க[ என7 பல இத^Qதாரண/. 1970 கdேலேய ெவdயா)
வIைகைய7 ப^[ எ}$யவ) சF9க/ GவH:க/. இUத ெவdயா) வIைக-@ வI/ ஒI அS-@ இIUேத 'மரணY\& வாx£/' எKற ெபய)
எ5Yதாள7ப]5 'மரணY\& வாx£/' எKற கVைதY bQ$ உIவா1க7ப]ட\.
அவIைடய ஆ1காFS ஆ1காFS எKற நா]57Aற7பாட@ வSV@ அைமUத கVைத இல:ைக-K இன7TரgGைன, ஈழ7pரா]ட ;கx8கைளt/
;ைலைமையt/ ைமய7ப5Y$ய\. பல நாடக:கdi/ இUத1 கVைத பலராi/ எ5Yதாள7ப]ட\. வாnH ;கxgGக&, bைல1கா]G
;கxgGகd@ சG-K கVைதகைள7 பலI/ பயKப5Y$-I1Nறா)க&. நாm/eட எ5YதாFSI1NேறK. அYதைகய பK9கYதKைமt/
ெநNxgGt9ைடய கVைதக&.
00
சG-K இZ$ ;கx81Q7 pக VI/T-IUத p\/ சாY$ய7படV@ைல. 3.மேகU$ரK p-IUதா). Nழ1N@ ெபI/பாலான பைட7பாdகj/
கVஞ)கj/ அ:ேக eSனா)க&. அவIைடய இZ$7 பயண/ Éக ம$1க7ப]ட ;ைல-@ அைமUத\. ஏராளமான அ°சH1 Q[7Aகj/ ;ைன8
eIத@கj/ இைணய ெவd-@ ;ைறU\ Nட1NKறன.
இZ$ ;கxV@ கலU\ u&ள 9Sயா$IUத நாm/ lசI/ ùவகm/ அவI1கான அ°சHைய TTa-@ uF5 வU~/. தகவைலg
hKனp\ ùவகK, உ>ய 9ைற-@ A>U\uF5, èஃமாைனY bட)A uF5 அவ>K Üலமாக சG1கான அ°சHைய - இZ$
வண1கY\1Q>ய ெச#$ைய ெவd-]டா).
இKZ சG எ:கjடK இ@ைல. ஆனா@, அவ) எ:கjடKதாK இI1Nறா). எ:கjடேனேய இI7பா). சF9க/ GவH:க/ எKற கVஞm1Q
எKZ/ மரணÉ@ைல. சாVK ;ழ@ சG-K கVைதகைளY òFSVட 9Sயா\. அவIைடய எ}Y$ய1கY$K சாரYைதt/. ïF5/
'B)வைளய:கைள' 7 பS1NேறK. இளைமt/ A\ைமt/ QKறா அேத ஒdtடm/ 3ைவtடm/ சGைய ;ைன8]S1 uFேட-I1NKறன
00
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9Uதய ப$8க&
அFைண1Q/ த/T1Qமான ஓ) உைரயாட@
எKmைடய வான9/ எவர\ வான9/
இ@ைல, ம^¶I வானY$K ß}/ அ@ல
கதைவY $ற; கா^Z வர]5/
ேக]கg ெசVt&ளவ)க& ேக]க]5/
;ல8$I/ ë}\
ப:காளK அ@ல; ப:ேக^பாளK
»ேமi/ =>ைக

They Fired the First Shot
www.Amazon.com
New Book Exposes How Your Liberty Is Moments Away from Being Taken
உ:க& கIY\1கைள ப$8 ெச#க
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கIY\ (max. 2000 characters)
Press F8 for English
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படY$@ உ&ள எ}Y\1கைள ப$8 ெச#க:

Change Image
Send Comment

வாசக) கIY\
கIY\:
~ழK கVஞK கIணாகரK அமர) கVáஞK சF9க/ GவH:க/ அவ)கj1Q எ}$ய அ°சHைய7 வாGYதp\ மனைச Vயாeல/ ;ைறYத\.
கVஞைர நாK ேந>@ சU$Yத\ 1981/ ஆF5 அ/பாைற-@ நடUத இன1கலவர காலY$லாQ/. அUத சUத)7பY$@ க@9ைன-@ நாm/ ேம)®
~ழ)கj/ ஒI அக$ 9கா/ அைமY$IU~/. இராîவ ெநI1கS É1க அUத Äழ@ உறவாட உகUததாக இI1கV@ைல. எám/ எம\ அவசரg
சU$7Aகd@ நா/ ந]7ைப உண)U~/. TKன) க@9ைன1Qg ெசKறp\ ஓ>I தடைவக& எK ெநI:Nய நFபK உமா வரதராசmடK அவைர7
p#7 பா)Y$I1NேறK. அவIைடய வாx8 இய@ அ\ப^[ய எ@லாIைடய Vம)சன:கj1Q/ ேமலாக ஒI கVஞm1Q>ய\ எKபைத ஒ|©I
சU$7TKp\/ நாK உணரY தவறV@ைல.
எ:க& இZ$g சU$7A இல1Nய/ சா)Uத$@ைல. சமாதான ேபg3வா)Yைத1 கால/ எKZ ஞாபக/ க@9ைன1Q ெசK[IUேதK. பக@ 9}1க தÉx
9sH/ நFப)க& என கலகல7பாக1 கoUத\. இர8 வளைமpல உமாவரதராசmK த:Qவதாக இIUேதK. yைல1Not/ 9sH/ நFப)கj/
மாைல எKைனYேதS வU\V]டா)க&. க@9ைன தÉx பQ$-@ த:Qவ\ என1Q ஆபYதாகலா/ எKNற அgச/ அவ)கைள அைல1கdYத\. எKைன
த:க™5 வU\V5/பS வ^AZY$னா)க&. இZ$-@ உமாவரதராசK கVஞ) சG-ட/ ேக]5வIவதாக எKைன அைழY\g ெசKறா). எ:கைள
வரேவ^ற சF9க/ ெச@ேபGtடK எ}U\ TKேன ெசKறா). $I/TவUத சF9க/Gவú:க/ AKனகtடK ெஜயபாலm1Q ஒKZ/ TரgGைன இ@ைல
அவ) உKñ5 த:கலா/ எKZ உமாவரதராசáட/ hKனா).
ெஜயபாலm1Q TரgGைன இ@ைலெயKZ சF9க/ GவH:க/ hKனா) எKற\/ கVஞ) yைல1Ndt/ நFப)கj/ $I7$Å5
Vைடெப^றா)க&. எK 9sH/ நFப)க& சF9க/ GவH:கY$K வா)Yைத-@ ைவY$IUத ந/T1ைக எKைன ஆgச>ய7 பட ைவYத\. சF9க/
GவH:க/ எ}$ய Gல கVைதகைள ம]5ேம வாG1Q/ வா#7A என1Q1 N]S-I1Q. எK மன$@ இKZவைர1Q/ ஆழமாக ப$U$I1Nற Vடய/
அமர) சF9க/ GவH:க/ எ7ப8/ É51Q&ள ஒI கVஞனாக வாxUதா) எKப\ ம]5/தாK.
வ.ஐ.ச.ெஜயபாலK, ெசKைன

5/6/2012 1:01:00 PM
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