
மிஸடர கழக: ெஜ.கஸடடயில சசி!



கழகார நமமைடய ேடபிள மீத வநத கதிததேபாத, தஙக நாறகரச சாைலயில பயணிதத 

வநத அைடயாளமான ேடாலேகட பில அவரத சிறககளககள இரநத விழநதத.

 ''எனன ெபஙகளரவா?'' எனேறாம!

''நான ெசயதி ேசகரககததான ேபாேனன, வடீ பாரகக அலல!'' எனற ெசாலலி வணககம 

ைவததவர, விளககதைதத ெதாடஙகினார!

''கடநத சில தினஙகளாக ெபஙகளர ெசாததக கவிபப வழககில அரஙேகறி வரம 

அடததடதத 'திகீர பகீர’ காடசிகள, ெஜயலலிதாவின வைளயததககள சசிகலா வநதிரபபைத 

உறதி ெசயகிறத எனற ெசாலல ஆரமபிததளளாரகள உளவிவரஙகைள அறிநதவரகள. 

ெசாததக கவிபப வழககில, கடநத 18-ம ேததி ஆஜராகி, மழகக மழகக ெஜயலலிதாவகக 

ஆதரவாக விளககம அளிததார சசிகலா. ெபஙகளரவில இரநத வடீ ேபாயச ேசரவதறகள 

கணவர நடராஜைன ைகத ெசயதிரநதத காவல தைற. ஏறெகனேவ ெநாநத ேபாய இரநத 

சசிகலாைவ ேமலம நிைலகைலய ைவததத இநத நடவடகைக. வடீடல நைழநததம 

யாரடமம ேபசாமல, தனியாகப ேபாய கண கலஙகினாராம''

''ம!''

''இநத நிைலயில ெராமபேவ மனம உைடநத ேபாய இரநதாராம சசிகலா. இளவரசியின 

கிழகக கடறகைர சாைல வடீடல இரநதார சசி. தனகக ேவணடபபடடவரகளின 

பரநதைரயின ேபரல, மழ அமாவாைச தினமான கடநத ெசவவாயனற இரவ 9.30 மணிகக 

இளவரசியின மரமகன ராஜராஜேனாட திரவானமியரல உளள பாமபன சவாமிகள 

சமாதிககப ேபாய ஒர மணி ேநரம ேவணடனாராம.

அமாவாைச, ெபௌரணமி அனற பாமபன சவாமிகளின சமாதியில ேவணடனால அத 

நிைறேவறம எனபத அவரத நமபிகைக. 23-ம ேததி ெபஙகளர ேகாரடடல பதில அளிகக 

ேவணட இரநததால, பதன மாைல ைதரயமான மனநிைலேயாட ெபஙகளர  கிளமபினார. 

இமமைற கடேவ இளவரசியம, அவரத மரமகன ராஜராஜனம வநதாரகள. வழககமாகத 

தஙகம அடரயா ஓடடலிலதான தஙகினாரகள.

சரயாக காைல 10.50 மணிகக இளவரசியடன கரபப இனேனாவா காரல ேகாரட 

வளாகததககள  எனடர ெகாடததார சசிகலா. வழககததகக மாறாக உறசாகதேதாடம, 

பததெதமேபாடம ெதனபடடார. கடநத இரணட மைறகளாக ெபஙகளர பககம வராமல 

இரநத மனனாரகட ெசாநதஙகளம, கணவர நடராஜனின ெசாநத ஊரான 'விளார’ கிராமதத 

உறவினரகள சிலரம அவேராட வநதிரநதனர. உணவககப ேபாகம ேபாதம, வரம ேபாதம 

அவரகள சசிகலா உடேன ெசனறாரகள. உறவினரகளடன ஒடட உறவாடயைத எலலாம 

தமிழகததில இரநத வநதிரநத ஒர ட.எஸ.பி. தைலைமயிலான ஏழ ேபர ெகாணட 

உளவததைற, அவவபேபாத  ேமலிடததககத தகவலகைள அனபபிகெகாணேட இரநதத!''

''இரககாதா பினேன?''

''வழககமாக ேகாரட பட ஏற சிரமபபடம சசிகலா, இமமைற உறசாகமாகக காணபபடடதால 

ேகாரடடல இரநத 46 படகைளயம ஹாயாக ஏறியைதக கணட அவரத வககீலகேள 



ஆசசரயபபடடனர. அதமடடமிலலாமல, சினனதாக ஸைடலிஷான லஞச ேபக ேபானற ஒர 

ைபயம ெகாணட வநதிரநதார. இதில ெஜயலலிதா மாதிரேய(!) நிைறய டஷய ேபபபரகளம 

ராசியான ெவளைள நிற ேபனாவம இரநதன. கடநத மைற ேகாரடடல ெராமபேவ கைளபபாக 

காணபபடடதாேலா எனனேவா இமமைற, காமபளான ேநசசரல கலககிக ெகாணட 

வநதிரநதார. நீதிபதி வரம வைர கறறவாளிக கணடல அமரநத, இளவரசியடன சகஜமாகப 

ேபசிகெகாணடரநதார. ஆனால, நீதிபதி வநததம அவரத ேகாபதைதக கிளறவத மாதிரயான 

சமபவம நடநதத...''

''எனனவாம?''

''சதாகரன வரவிலைல. 'அவரகக ேவற ேவைலகள இரபபதால வர மடயவிலைல’ எனற 

அவரத வககீல மரததிராவ ெசானனார. உடேன ேகாபமைடநத நீதிபதி, 'எனன ஒவெவார 

மைறயம ஏதாவத ஒர காரணதைதச ெசாலலிகெகாணேட இரககிறரீகள. ேகாரடடல 

நடபபைத கறறவாளி ெதரநத ெகாளள ேவணடாமா?’ எனற சீறினார. 'மதியததககள 

வரசெசாலலஙகள’ எனற ெடனஷனாக, 'இலைல. நாைள வரச ெசாலகிேறன’ எனற ெகஞசினார 

மரததிராவ. அதனபிறக, நீதிபதிகக மனனால ேபாடபபடடரநத நாறகாலியில சசிகலாைவ 

அமர ைவததனர. கடநத மைற 40 ேகளவிகளககப பதில அளிதத சசிகலாவிடம இமமைற 

அதிகமான ேகளவிகளககப பதில வாஙகேவணடம எனற மைனபபில அவசர அவசரமாக 

ேகளவிகைளக ேகடக ஆரமபிததார நீதிபதி மலலிகாரஜூைனயா.  

கடநத மைற சசிகலா ேபசியத சரயாகக ேகடகாததால, இமமைற மீடயாககள சசிகலாவகக 

அரகிேல அமரநத ெகாணடனர. அதனால மனைபவிட இனனம அைமதியாகப ேபசினார. 

மதல ேகளவியாக, 'நமத எம.ஜி.ஆர. நாளிதழ ஆரமபிகக வாஙகபபடட அசச இயநதிரஙகள ஜப 

பானில வாஙகபபடடதா?’ எனற ேகடகபபடடத. 'அதபறறி எனகக ஒனறம ெதரயாத’ 

எனறார.  இநத ஒர ேகளவிகக மடடமதான ஒேர வாரதைதயில சசிகலா பதில ெசானனார. 

மறற அததைன ேகளவிகளககம பககம பககமாக நீணட பதில ெகாடததார. ஒர ேகளவிகக 

அைர மணி ேநரததககம ேமலாக சசிகலா ெசானன விளககத ைதக ேகடட அரச வககீல 

ஆசசாரயாேவ ெகாநத ளிதத விடடார...''

''பதிைல மழைமயாகச ெசாலல ேவணடாமா?''

''ஆசசாரயா ெகாதிததபேபாய, 'வழவழெவன நீணட பதிலகள ெசாலலி, ேநரதைத வணீடககாமல 

சரககமாகப பதில அளிகக ேவணடம. பாரததப படககக கடாத. ேபஙக அககவனட 

ெதாடரபான எணகைள மடடம பாரததக ெகாளளடடம’ எனற ெசானனார. அவைரேய ைவதத 

கண வாஙகாமல பாரதத ெகாணேட இரநதார சசிகலா. அதனபிறக, ேகடகபபடட ேகளவிககம 

நீணட விளககதைதததான சசிகலா ெகாடததார. எனேவ, தனத உதவியாளர சநேதஷ 

சவடடாவின காதில ஏேதா ஓதிவிடட, விரடெடன ேகாபததடன ேகாரடைட விடட 

ெவளிேயறினார ஆசசாரயா. அபபறம, வியாழககிழைம மழகக அவர ேகாரட பககேம 

வரவிலைல!''

''ஆசசாரயாைவ ெவளிேயறறம தநதிரமா இத?'' எனற நாம ேகடடதறக கழகார ெமளளச 

சிரததார.



''உளேள வநததம ெஜயலலிதா வைளயததககள சசிகலா வநதவிடடார எனபத மாதிர ஏேதா 

ெசானனேீர!'' எனற எடததக ெகாடதேதாம!

''சசிகலா பதில ெசாலலம ேபாெதலலாம ெஜய லலிதாவின வககீல கமார அரகிேலேய 

இரககிறார. சில வாரதைதகைள அவேர ெசாலலி கெரகன ேபாடகிறார. சசிகலாவககப 

பாதகாபபாக வரம பிைரேவட ெசகயரடட ஆடகளகட, காரடனால ஏறபாட 

ெசயயபபடடவரகளதானாம. தமிழக உளவததைற ேபாலஸில ஒர டஜன ஆடகள ெபஙகளர 

வடடாரததில வலம வர ஆரமபிதத ளளாரகள. சசிகலா மீதான ேகளவிகள மழைமயாக 

மடபபதறக இனனம மனற மாதஙகள வைர ஆகலாம எனகிறாரகள''

''நிஜமாகவா?''

''கடநத 18-ம ேததி 40 ேகளவிகளககப பதில ெசானனார. 23-ம ேததி 23 ேகளவிகளககப பதில 

ெசானனார. ெமாததம அவரகக 1,434 ேகளவிகள இரககினறன. சசிகலா ஒவெவார 

ேகளவிககம இழதத இழததப பதில ெசாலவதால, நிசசயம சில மாதஙகள இழககம. 

அதனால, ெபஙகளரவில தனியாக வடீ எடததத தஙகிவிட சசிகலா திடடமிடட உளளாராம. 

மலேலஸவரம, ராஜாஜிநகர, ெஜயநகர ஆகிய மனற இடங களில வடீ பாரககம படலம 

ெதாடஙகிவிடடத. இஙக யார யார இரபபத, ஊழியரகள யார எனபத வைரககம காரடனதான 

மடவ எடககமாம. இைத எலலாம ைவததப பாரககம ேபாத சசிகலா கஸடடயில 

இரககிறார எனறதாேன நமப ேவணட உளளத?'' எனற ேகளவிைய விைதததவிடடப பறநதார 

கழகார!

படஙகள: ச .கமேரசன , என .விேவக

 இபபடயம ஓர இழபப !

'தாேன’ பயலால பாதிககபபடட கடலர மாவடடததகக 50,000 மின கமபஙகளகக ேமல 

ேதைவபபடகிறதாம. ஆனால, கடநத இரணட ஆணடகளாகேவ மின கமபஙகள உறபததி 

ெசயயபபடாமல ேபானதால, 1,000 ரபாயகக ேமல கடதல விைல ெகாடதத அணைட 

மாநிலஙகளில இரநத வாஙக ேவணடய நிைல ஏறபடடளளதாம. அதனால, பல ேகாட ரபாய 

இழபப ஏறபடம சழநிைல உரவாகி இரககிறத. தமிழநாட மினசார வாரயததில பணிபரயம 

தைலைமப ெபாறியாளர ஒரவரதான இததைன அலடசியததககம காரணம எனற ைக 

காடடகிறாரகள, மினசார வாரயதைதச ேசரநத ஊழியரகள. 

மீணடம அவேர (!)வா?

ேபாககவரததக கழகஙகளில கடநத ஆடசியில லடசககணககில பணம ெபறறகெகாணட 

ஓடடனர, நடததனரகைள நியமிதததாக, சடடமனறததில இபேபாைதய அைமசசர கறறம 

சாடடனார. இத ெதாடரபாக விசாரைண நடததபபடம எனறம அறிவிததார. இநத 

விவகாரததில சிககேவணடய ஒரவர, இபேபாதம தைலநகரல ெசலவாககடன வலம 

வரகிறார எனற காரடனககம ேகாடைடககம பகாரகள கவிகினறன. மதைர ேகாடடததில 

இரநத வநத, இதிகாச நாயகன ெபயைரக ெகாணட அவர, கடநத ஆடசியில நடநத 45,000 

நியமனஙகளில காலவாசி நியமனஙகைளச ெசயதவராம. சாததரககாரரன பரநதைரயினபட 



ெசனைனயில கடநத ஆடசியில மனற ஆணடகள ேவைல பாரககாமேல ஊதியம (ஆன 

டயடட) ெபறறளளார. மதைரயில அழகிர வடீடககப பககததில 80 லடச ரபாயில வடீ 

கடடயளளார. ெசனைனயில ேகாடமபாககம, தி.நகரலம ேகாடகைளக ெகாடட இரணட 

அடககமாட வடீகைள வாஙகி இரககிறாராம. மாரச இரணடாவத வாரததில மீணடம 

ஓடடநர, நடததனர பணிகளகக ஆடகைள எடகக இரககிறாரகள. இதறகான, வசல 

ேவடைடைய இநத ஆசாமிேய ஜரராகத ெதாடஙகி விடடார எனபததான பதததகவல.

 மரம தரமா வரம?

தனத பிறநத நாள ெகாணடாடடததின ஒர பகதியாக, தமிழகம மழவதம 64 லடசம 

மரககனறகள நடம திடடதைதத ெதாடஙகி ைவததளளார மதலவர ெஜயலலிதா. கடநத 23-ம 

ேததி தைலைமச ெசயலகததகக எதிரல அைமநதளள மாநகராடசி பஙகாவில ஆலமரக 

கனைற நடட, இநதத திடடதைதத ெதாடஙகி ைவததேபாத ெஜ-வின மகததில எபேபாதம 

இலலாத அளவகக சநேதாஷ ேரைக. சசிகலா பிரைவத ெதாடரநத மன அைமதிககாக ஒர 



பிரபல ேஜாசியர ெசானன ஐடயாதான, இநத மரம நடம திடடம எனற ேகாடைட 

வடடாரததில கிசகிசககபபடகிறத.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

கழகார பதிலகள

எஸ .அரளசாமி , நாடடரசனேகாடைட.

 ஈரான அணகணட தயாரபபதம அைத சீனா பகிரஙகமாக 
ஆதரததளளதம இநதியாவககப பாதிபைப உணடாககமா?

அணகணட தயாரபபத இநதியாவகக மடடமலல, எலலாரககேம பாதிபபதாேன?

''அண சகதித ெதாழிலதைற வளரசசி, பல நாடகளின கரஙகளில ஏராளமான அணப பிளவப 

ெபாரடகைளக கவிககம. அவறறில இரநத அணகணட தயாரபபத எனபத ஒபபடீட 

அளவில மிக எளிதான ெசயலாக மாறிவிடம'' எனற எசசரததார பாபா. அவரத ெபயராலதான 

பாபா அணசகதி ஆயவ ைமயம ெசயலபடட வரகிறத. 1955-ம ஆணட அண சகதியின 

அைமதிப பயனபாட எனற கரததரஙைகத ெதாடஙகி ைவதத தைலைம உைர ஆறறமேபாத 

அவர இபபடச ெசானனார. இனற, அைனதத நாடகளின ைககளிலம அண சகதி 

கவிநதவிடடத.



அெமரககா மறறம இஸேரல உளவததைறகள தான இததைகய தவறான தகவலகைள 

பரபபவதாக ஈரான ெசாலலி வரகிறத. அெமரககா ெசாலவத ெபாயயாக இரநதால, அைனதத 

நாடகளககம நலலததான. ஈராைன, சீனா ஆதரபபத எதிரகக எதிர நணபன எனற 

அடபபைடயில மடடமதான. இத, நிசசயமாக இநதியாைவக கவைலபபட ைவககம.

 மா .ெஜகதீசன , சீரகாழி.

விைல இலலா மிகஸி , கிைரணடர , ேலபடாப ெகாடபபதறகப 
பதிலாக இனெவரடடர ெகாடககலாேம?

அடதத தடைவயம ேவாடட ேபாடடால... ெகாடபபார!

 தி .கரணாநிதி , விழிதியர.

தி .ம .க .வில இரநத ைவேகா விலகிய ேநரததில அரசியலில 
இரநத விலககிேறன எனற , கரணாநிதி ெசானனாராேம ... உணைமயா?



தனகக எதிரான சழநிைல கிளமபம ேபாெதலலாம 'அரசியைல விடட விலககிேறன’, 

'தைலைமப பதவி ேதைவ இலைல’ எனற ெசாலவத கரணாநிதியின வழககம எனபத 

மததவரகள அைனவரககம ெதரயம. அத எததைனேயா மைற நடநதளளத. ைவேகா 

விலகல ேநரததிலம நடநதத.

'அரசியைல விடட விலககிேறன எனற நீஙகள ெசாலலஙகள. ைவேகாைவ உஙகளிடம 

அைழதத வரகிேறன’ எனற ஒரவர ஆேலாசைன ெசானனார. அைத ஏறற கரணாநிதி 

அபபட அறிவிததார. 'இத உஙகைள அைழதத வரவதறகாக நடததபபடவத. எனேவ, 

உணரசசிவசபபடடவிடாதீரகள’ எனற இனெனாரவர ைவேகாவிடம ெசானனார. இரணட 

நாடகள இபபடேய ஓடன. 'தைலவா விலகாேத’ எனற கரணாநிதி வடீட மனனால ஒரவர 

தீககளிகக வநததாகத தகவல ெவளியானத. கரணாநிதி மீணடம ஆகடவ ஆனார.

கரணாநிதிகக ஆேலாசைன ெசானனவரம, ைவேகாைவத தடததவரம இபேபாதம 

தி.ம.க.வில ஆகடவ ஆக இரககிறாரகள.

 ட .ெஜயசிங , ேகாயமபததர.

கடசியில கைள எடககமேபாத ெஜயலலிதா ேபால 
கரணாநிதியால ஏன உறதியாக நடநத ெகாளள மடய விலைல?

யாைரயாவத நீகக நிைனககமேபாத, அவரகள கடமபததில யாராவத ஒரவைர அைழதத 

வநதவிடகிறாரகள. கரணாநிதியால எனன ெசயய மடயம?

 அ .ராஜா ரஹமான , கமபம.

சஙகரனேகாவில இைடதேதரதலில ெபாத ேவடபாளைர நிறததி 
அ .தி .ம .க .வககச சிககைல உரவாகக எதிரக கடசிகள ஒனற 
ேசரநதால எனன?

தி.ம.க., ம.தி.ம.க., மறறம ேத.ம.தி.க. ஆகியைவ ஓர அணிகக வராத எனபத ெதரநத 

விஷயமதாேன? எதிரககடசிகள அைனததம பிரநத கிடபபததாேன ஆளமகடசிககச சாதகம. 

ெபனனாகரம இைடதேதரதலில ெவனற தி.ம.க. வாஙகிய வாகககைளவிட எதிரதத 

நினறவரகள  கடதலாக வாஙகி இரநதாரகள. தமிழகததில இபேபாைதய சழநிைலயில 

ெபாதேவடபாளர எனபத சாததியம இலைல.

 சபப ேவைதயா சிததிரேவல , கரபபமபலம.

சரயாகச ெசானனால பரச தரேறன ... சஙகரனேகாவிலில 
இரணடாவத இடம யாரகக?

களவாகச ெசாலகிேறன! அநதக கடசியின ெபயரல 'திராவிட’ எனற வாரதைத இரககம!

 பி .சடாமணி , ெசனைன-93.



ெஜயலலிதா வழககில ஆஜரான வககீல ஆசசாரயாைவ அநத 
வழககில இரநத விலகக கரநாடக அரச மைனபபக காடடயத 
பி .ேஜ .பி .கக ஏறபடட கரமபளளியா?

நிசசயமாக! இநதக கறறசசாடைட மீடயாகக ளிடம பகிரஙகமாக ஆசசாரயா ெசானன பிறகம 

பி.ேஜ.பி. சாரபில அத மறககபபடவிலைல எனபத இநத சநேதகதைத இனனம 

அதிகபபடததகிறத.

 ஆர .மாதவராமன , கிரஷணகிர.

தமிழகம உளளிடட பலேவற மாநில மதலவரகளம மததிய 
அரசின தீவிரவாதத தடபப ைமயததகக எதிரபபத 
ெதரவிததளளாரகேள?

இநத விஷயதைத இரணடாகப பிரததப பாரகக ேவணடம.

மதலாவத, தீவிரவாதத தடபப ைமயம ேவணடமா? ேவணடாமா? எனபத. ேவணடாம எனற 

எநத மாநில அரசம ெசாலலாத.

இரணடாவத, மாநில அரசின அதிகார எலைலக கள தைலயிடம வைகயில இததைகய 

ைமயம அைமகக ேவணடமா எனபத. இதில மததிய அரச தவறான மைறயில 

ெசயலபடடளளத. சடடம ஒழஙைகப பராமரபபத எனபத மாநில அரசின உரைமயம 

கடைமயம. அதில ேநரடயாக மததிய அரச தைலயிட மடயாத. அைனதத மாநில 

அரசகளடன கலநத ேபசி இநத சடடதைதத தயார ததிரகக ேவணடம. எஜமான 

மேனாபாவததில மததிய அரச ெசயலபடடதாக மாநில மதலவரகள ெசாலவதில அரததம 

உளளத.

அதறகாக, தீவிரவாதத தடபப ைமயம ேதைவ இலைல எனற மடைவ யாரம எடடவிடக 

கடாத.

 கலியமரகன , விலலியனர.

மாணவரகளின ஒழஙகினைமககக காரணம எனன?

எத நாகரகம எனற உணராத ெபறேறாரகள, நலல ெநறிகைளக கறபிககாத பாடததிடடம, 

மனமாதிரயாக நடநத ெகாளளாத ஆசிரயரகள, கலவிையத தனியாரககத தாைர 

வாரததவிடட அரசாஙகம... இபபட எததைனேயா காரணஙகைளச ெசாலலிகெகாணேட 

ேபாகலாம. கடடக கடமப அைமபப மைறயின சிைதவிலதான 

சமதாயததின  ஒழககமினைம தளிரககிறத. ஆசிரயரகக எதிராக அத மாணவைனக 

கததிையத தகக ைவககிறத. ேபாைதயின பாைதககத திரபபகிறத. சக ேதாழைனையேய 

சடடகெகாைல ெசயயத தணட கிறத. வடீைட சிைறயாக நிைனககிறத. ெசாநதஙகள 

அனனியரகளாக மாறகிறாரகள. திரமணஙகள உடனடயாகக கசககினறன. ஆசிரயரகள 

மாணவி யைரக காதலிபபதம, மாணவனகக டசசர லவ ெலடடர ெகாடபபதமாகத 

ெதாடரகிறத. வயதானவரகள சிறமியைரப பலாதகாரம ெசயவதில மடகிறத. ஆஙகாஙேக 



நடககினற... ெசயதிகளாக வரகினற அவலஙகள இைவ. கலாசார ஒழஙகினைமகக எதிரான 

யததைத ெபறேறாரகள நடததி ஆகேவணடம. இைத ேவற யாரம ெசயய மடயாத. ேவற 

எவரககம இநத அககைற இரககாத!

 இரா .வளவன , ேகாைவ.

இநதிய மீனவரகைளச சடட இததாலியரகைள எநத நாடடச 
சடடததினபட விசாரகக ேவணடம?

எநத வழககாக இரநதாலம 'கறறம நடநத இடததின’ சடடபபட விசாரகக ேவணடம எனபத 

தாேன சடடம? எனேவ, இநதியச சடடபபட இஙகதான விசாரகக ேவணடம!

தனனைடய நாடைடச ேசரநத இரணட ேபர, இனெனார நாடடல ைகத ெசயயபபடடாரகள 

எனறதம, அநத நாடட ெவளியறவத தைற அைமச சேர இஙக வரவதம, ேகரளாவகேக 

ெசனற அநத மாநில மதலைமசசைரப பாரபபதமான காடசிகள நமககப ெபாறாைமயாக 

உளளத. இதவைர நறறககணககான இநதிய மீனவரகள இலஙைகக கடறபைடயால சடடக 

ெகாலலபபடடாரகள. இநதிய ெவளியறவத தைற அைமசசரகக இததைகய அககைற 

எபேபாதாவத இரநதிரககிறதா?

 ராஜேசகரன , ஸைவகணடம.

கடஙகளம அணமின நிைலயம ெதாடரபாக தமிழக அரசால 
அைமககபபடட கழ எனன மடைவ அறிவிககம?

அைதத ெதரநதெகாளவதறக மனனதாக ெஜயலலிதாவம கரணாநிதியம தஙகளத நிைலப 

பாடைட அறிவிகக ேவணடம. கடஙகளம திறககப பட ேவணடமா? ேவணடாமா? எனற 

ேகளவிகக ேநரடயான தஙகளத பதிைலப பதிவ ெசயய ேவணடம!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

சஙகரனேகாவிலில நால சடகட!



மாரச 18-ல ேதரதைலச சநதிகக இரககம சஙகரனேகாவில தனிதெதாகதியில மககிய 

அரசியல கடசிகள அைனததம, தஙகளைடய ேவடபாளரகைளக களம இறககி விடடன. ஆளம 

அ.தி.ம.க-விடம இரநத ெதாகதிையத தடடபபறிகக பிரதான எதிரககடசிகள கடைமயாகப 

ேபாடட ேபாடம நிைலயில, சமபநதபபடட ேவடபாளரகள பறறிய அலசல... 

மததசெசலவி : இநதத ெதாகதியில ேபாடடயிட நான, நீ எனப பலரம அ.தி.ம.க-வில 

வரநத கடடய சமயததில, யாரேம எதிரபாரககாமல இவரத ெபயைர ெஜயலலிதா 

அறிவிததார. இதனால, இநதத ெதாகதியில ஸட ேகடடக காததிரநத பலரககம கடம 

அதிரபதி. அதனால உளகடசியிேலேய சிலர எதிராகக காய நகரததகிறாரகள.

ெதாகதியில இரககம கணிசமான மககலதேதார வாகககள இதவைர அ.தி.ம.க-வகக 

சாதகமாக இரநதன. ஆனால, சசிகலா கடமபததினர மீதான அதிரட நடவடகைககள அநத 

சமகததினரடம அதிரசசிைய ஏற படததி இரபபதால, இநத மைற அநத வாகககள 

ெமாததமாகக கிைடபபத சநேதகேம. இத ேபானற பிரசைனகைள சமாளிககததாேனா 

எனனேவா, 34 அைமசசரகைள உளளடககிய 43 ேபர ெகாணட ெமகா கழைவ அறிவிதத 

இரககிறார ெஜயலலிதா.



ெவறறி வாயபப கறிதத மததசெசலவியிடம ேபசிேனாம. ''கடநத தி.ம.க ஆடசியின 

அலஙேகாலஙகைள எலலாம சீரபடததி ெசமைமயான ஆடசிைய அமமா நடததி வரகிறார. 

ஏைழ, எளிய மககளகக ஏராளமான நலததிடடஙகைள அமமா ெசயலபடததி வரகிறார. அைத 

எலலாம ெசாலலி வாகக ேகடேபன. மைறநத அைமசசர கரபபசாமி விடடச ெசனறிரககம 

பணிகைளத ெதாடரநத ெசயலபடதத வாயபப ெகாடககமபட வாககாளர களிடம ேகடேபன, 

ெவறறி ெபறேவன'' எனறார பவயமாக.

ஜவஹர சரயகமார : தி.ம.க-வில ஸட ேகடட உளளர, ெவளியரப பிரமகரகள பலரம 

காததிரநத நிைலயில, யாரேம எதிரபாராத ஜவஹர சரயகமாரகக வாயபப. இவைர ெவறறி 

ெபறைவகக ேவணடம எனற ஸடாலின, அழகிர தரபபில இரநத அவரவர 

ஆதரவாளரகளகக உததரவ வநத இரபபதால, ெதாணடரகள உறசாகததடன ேதரதல ேவைல 

ெசயகிறாரகள.

காஙகிரஸ பாரமபரயதைத ேசரநத இவர, இைடயில ம.தி.ம.க. பககம தாவி, அதன பினனேர 

தி.ம.க-வகக வநதவர எனற  அதிரபதி இரககிறத. தீவிர வாகக ேசகரபபகக இைடேய 

நமமிடம ேபசிய அவர, ''தஙகளககப பிடககாதவரகள மீத வழககப ேபாடட பழிவாஙகவதில 



காடடம அககைறயில பாதிையககட மககள நலைன ேமமபடததவதில இநத அரச 

காடடவிலைல. ஆடசிகக வநதால மனேற மாதஙகளில மினெவடடப பிரசைனையத 

தீரபேபாம எனற ெசானனாரகள. ஆனால, ஒர மணி ேநரமாக இரநத மினெவடட இபேபாத 10 

மணி ேநரமானததான சாதைன. சமசசீரக கலவி, பதிய சடடமனறக கடடடம, அணணா நலகம 

ேபானறவறைற மடகக நிைனபபைத மககளிடம எடததச ெசனற நியாயம ேகடேபன. 

எஙகளககததான ெவறறி'' எனறபட கிளமபினார.

சதன திரமைலககமார : ைவேகாவின ெசாநத ஊரான கலிஙகபபடட இநதத 

ெதாகதிககள வரவதால, ெசாநத பலதைதப பரேசாதிகக நிைனதத ம.தி.ம.க.  தனிேய களம 

இறஙககிறத. ேவடபாளரான டாகடர சதன திரமைலககமார, ெதாகதி மககளகக ஏறெகனேவ 

அறிமகம. இேத ெதாகதியில 1996-ல ேபாடடயிடட ேதாலவிைய சநதிதத இவர, 2005-ல 

பககததத ெதாகதியான வாசேதவநலலரல ெவறறி ெபறற எம.எல.ஏ-ஆக இரநதவர. 

ைவடடமின 'ப’ இலலாமல களம இறஙகி இரபபத ம.தி.ம.க-வகக ைமனஸ. ஆனாலம, 

ஆளம கடசிகக இைணயாக ஒர மாதததகக மனேப பிரசாரக களததில இரபபத சாதகம.

சதன திரமைலககமாரடம ேபசியேபாத, ''இநத அரச மீதம மககளகக ஏமாறறம 

வநதவிடடத. அதனால, எஙகைள மாறற சகதியாக மககள நமபத ெதாடஙகிவிடடாரகள. 

ஆளம கடசியாக இரநத தி.ம.க.வம இநத மககளகக எைதயம ெசயயவிலைல. இபேபாத 

இரககம அ.தி.ம.க.வம எைதயம ெசயவதாகத ெதரயவிலைல. கடசி எலைலகைளக கடநத 

தமிழர நலனககாகப பாடபடம ைவேகாைவ இநத மககள நிசசயம ஆதரபபாரகள. இநத 

இைடதேதரதல தமிழக அரசியலில ஒர திரபப மைனயாக அைமயம'' எனறார 

நமபிகைகயடன.

மததககமார : ேத.ம.தி.க-வகக இநதத ெதாகதியில தனிபபடட ெசலவாகக இலைல 

எனறேபாதிலம, ெஜயலலிதாவிடட சவாைல எதிரெகாளவதறகாகேவ தனிததக களம இறஙகி 

இரககிறத. ேவடபாளரான மததககமார 2006 ேதரதலில இேத ெதாகதியில ேபாடடயிடட 5,531 

வாகககள ெபறறவர.  விஜயகாநத, பிேரமலதா ஆகிேயார இஙக மகாமிடட, கிராமம 

கிராமமாகச ெசனற பிரசாரம ெசயயம திடடம இரககிறத.

கமபயடடர இனஜனீியரான மததககமாரடம ேபசைகயில, ''பாலவிைல உயரவ, பஸ கடடண 

உயரவ, மின தடடபபாட ேபானறவறறால அபபாவி மககள கடைமயாகப பாதிககபபடட 

இரககிறாரகள. ேவணடாதவரகைளப பழிவாஙகம ெசயலில மடடேம தீவிரம காடடவதால, 

அரசாஙகததின மீத மககளகக அளவகக அதிகமாக ெவறபப ஏறபடட விடடத. அத, இநதத 

ேதரதலில எதிெராலிககம எனபதால, மடவ எஙகளகக சாதகமாக இரககம'' எனறார 

உறசாகமாக.

வாககாளரகளின மனதில இரபபத யாேரா?

- ஆணடனிராஜ

படஙகள: எல.ராேஜநதிரன
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



மகைளக கததியால கததிவிடடக ெகாணடாடய தநைத!

''இநத சாகேலட ெராமப இனிககத!''

ெபாறியியல கலலரயில படககம தனத மகைளத ேதட வகபபைறகக வரகிறார தநைத. 

'அவ ெவளிேய ேபாயிரககாேள...’ எனற ெசாலலபபட, வாசலகக வரகிறார. அநத ேநரம 

பாரதத, ெஜராகஸ கைடயில இரநத மகள ெவளிேய வரகிறார. உடேன ஆததிரததடன 

பாயநதவர, மகளின மடைய இழததப பிடதத மைறததைவததிரநத கததியால கததகிறார. 

ரததம ஆறாக ஓடயேபாதம விடாமல மாறி மாறிக கததகிறார. ரததக களறியில மகள கீேழ 

விழநததம, 'சனியன ஒழிஞசத...’ எனற ெசானனபடேய சாவகாசமாக 

நைடையக கடடகிறார. 

இத ஏேதா சினிமாவில வரம திகில காடசி அலல. கடநத 20-ம ேததி சிதமபரம 

அணணாமைலப பலகைலககழக வாசலில நடநத நிஜம!

கததபபடட ஞானவளளி, சிதமபரம அணணாமைலப பலகைலககழகததில பி.இ. 

சிவில இறதி ஆணட படககிறார. அவரத தநைத சநதரமரததி கடலர 

மாவடடம, வைளயாமாேதவி கிராமதைதச ேசரநதவர. எெலகடரஷியனாகப பணிபரகிறார.

''ஞானவளளிகக ஆைனவாரக கிராமதைதச ேசரநத ஒர ைபயனடன பழககமாகி, காதலா 

மாறிடசச. இத அரசலபரசலாத ெதரய வரவம, அவஙக அபபா கபபிடட கடமப நிைலைமைய 

எடததசெசாலலி இரககார. ஆனாலம ஞானவளளி ேகடகைல. அதனால, ெசாநதககாரஙக 

எலலாம ேசரநத மாபபிளைள பாரததாஙக. நிசசயதாரததம நடககபேபாறதகக மனனாடேய, 

ஞானவளளி ேநரா விரததாசலம ேபாலஸ ஸேடஷனககப ேபாய, 'எனககக கடடாயபபடததிக 



கலயாணம ெசஞசைவககப பாரககிறாஙக’ன பகார ெகாடததடடா. ேபாலஸ ஸேடஷனல 

நடநத பஞசாயததககப பிறக எனன நிைனசசாேளா... நிசசயதாரததம நடததச சமமதிசசடடா.    

ஆனா ெகாஞச நாளல, அநதப ைபயனகட திரமபவம பழக ஆரமபிசசடடா. திரமபவம 

வடீலபிரசைன. 'இபப நடநத நிசசயதாரதததைத நிறததஙக. படபைப மடசசதககப பிறக நீஙக 

எநத மாபபிளைளையச ெசானனாலம கலயாணம பணணிககிேறன’ன ஞானவளளி பிடவாதம 

பிடககவம, மாபபிளைள வடீடார ைகயில காலல விழநத நிசசயதாரததைத ரதத ெசஞசாஙக. 

சிதமபரததல இரககிற ெசாநதககாரஙக வடீல தஙகைவசச, ெதாடரநத படகக அனமதிசசார 

சநதரமரததி. அதககப பிறகம ஞானவளளி தனைன மாததிககைல. அதனாலதான 

சநதரமரததி ஆததிரபபடட இபபட ெசஞசடடார'' எனற வரததபபடடார  ஞானவளளியின 

ெநரஙகிய உறவினர ஒரவர.

ராஜா மதைதயா மரததவக கலலர 

மரததவமைனயில அனமதிககபபடட 

ஞானவளளி இபேபாத ஆபததான 

கடடதைதத தாணடவிடடார. கழதத, 

காத, வாய, ைக, ெநறறி எனற ெமாததம 

ஐநத இடஙகளில கததபபடட 

இரககிறத. மகள மரததவமைனயில 

கைலநதேபாய கிடகக... கணவன சிைறயில வாட... கவைலயில ெசயவதறியாத தவிககிறார 

ஞானவளளியின தாய கமலவளளி.

''எவவளேவா ெசாலலியம ேகககாம இபபட கடமபதைதக ெகாணடவநத நடதெதரவில 

நிறததிடடாேள... ஆஸபததிரயில ெகடககற இவைளக கவனிபேபனா...? இலைல, ெஜயிலல 

இரககிற என பரஷைன ெவளில எடபேபனா'' எனற பலமபினார.

ஞானவளளி விரமபிய ைபயைனேய திரமணம ெசயத ெகாடததிரககலாேம?

ஞானவளளி காதலிதத ைபயன ெபாறியியல படபப மடதத தறேபாத நலல ேவைலயில 

இரநதாலம, தலித சமகதைதச ேசரநதவர எனபததான பிரசைனககக காரணமாம. 

சமபவததகக மநைதய தினம உறவினரகள ஐவேராட வநத சநதரமரததி, சிதமபரம 

ேகாயிலில ைவதத சாதிப பிரசைனைய எடததச ெசாலலி ஞானவளளியிடம ேபசி 

இரககிறார. ஆனாலம ஞானவளளி தன மடைவ மாறறிகெகாளளாமல உறதியாக 

இரநதிரககிறார. 'சமாதானம ேபசவநத உறவினரகள மததியில தனகக அவமானம ேதடத 

தநதவிடடாேள’ எனற இரவ மழவதம ேவதைனபபடட சநதரமரததி, விடநததம கிளமபி 

வநத இநதக ெகாடரதைதச ெசயதிரககிறார.

அணணாமைல நகர காவல நிைலயததில சநதரமரததிைய ைவததிரநதேபாத, அஙகளள 

ஊழியர ஒரவர தன பிறநத நாளககாக சாகேலட ெகாடததிரககிறார. அைத வாஙகிச 

சாபபிடட சநதரமரததி, ''அவ ெபாறநத நாளகக தினன சாகெலடைடவிட, அவ ெசதத 

நாைளகக சாபபிடற சாகேலட ெராமபேவ இனிககத'' எனற ெசானனாராம. அவர கததியதம 

மயஙகி விழநத ஞானவளளிைய, இறநதவிடடதாகேவ நமபி இரககிறார. நீதிமனறததில 

ஆஜரபடததிய ேநரமதான, ஞானவளளி உயிேராட இரபபேத அவரககத ெதரயவநததாம.



''இபபவம ெசாலேறன... எனைன இபபட ெசஞச எஙகபபா எனகக ேவணாம. எனேனாட ெரணட 

தஙைககளககாகததான அவைர மனனிககிேறன. ஆனா, என காதலல எநத மாறறமம இலைல. 

எனைனேய இபபட ெசஞசவர அவைர (காதலைன) ஏதாவத ெசயதிடவாேரானன பயமா 

இரகக'' எனற திககித திணறி ெசாலகிறார ஞானவளளி.

இனனம எததைன காலமதான உயிரகைள வைதககபேபாகிறேதா சாதி?

- கர .மதத   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ேபாைதயில உயிரவிடட ஒனபதாம வகபப மாணவன!

திரபபததர அதிரசசி

கழநைதகைள அதிகம கணடததால ஏறபடம விைளவகைளப ேபாலேவ, அதிகச ெசலலம 

ெகாடபபதாலம விபரதம ஏறபடம எனபதன உதாரணம... ஒர சிறவனின மரணம. ேகடடைத 

எலலாம வாஙகிக ெகாடதத சரயாகக கணகாணிககாததால வநத விைளவ இத. ேவலர 

மாவடடம, திரபபததர அரேக உளள கதிரமபடட கிராமதைதச ேசரநத ெவஙகேடசனதான 

அநதப பரதாப மாணவன. 

ெவஙகேடசன ேபாடேடாைவப பாரததக கதறிகெகாணட இரநத அவனத 

அமமா ெசலவிகக ஆறதல ெசாலலிப ேபசைவதேதாம. ''எஙக வடீடககாரர 

சிதத ைவததியம பாரததடட இரககார. எஙகளகக இரணட பசஙக. ெபரயவன 

சதீஷ, பககததல இரககிற ைஹ ஸகலல 11-வத படககிறான. ெரணடாவத 

ைபயன ெவஙகேடசன, அேத ஸகலல ஒனபதாவத படசசான.



ேபான இரணட மாசமா ெவஙகேடசன ஸகலககப ேபாகைல. எனனடானன அவனகிடட 

விசாரசசதகக, 'படககேவ மடயைலமமா. அடதத வரஷம ேபாேறன’ன அழதான. 

எவவளேவாெசாலலியம ேகககைல... அதனால நானம சரனன விடடடேடன. எபேபா 

பாரததாலம எஙகாவத விைளயாடடட இரபபான. ேபான ெவளளிககிழைம எஙேகேயா 

ேபாயிடட, தளளாடககிடேட வநதான. வாெயலலாம நைர தளளிடட இரநதசசி. நாஙக பதறிப 

ேபாய ஆஸபததிரககத தககிடட ஓடேனாம. ைபயைன டாகடர ெடஸட பணணிப பாரததடட, 

'ஏேதா ேபாைதப ெபாரள சாபபிடடரககான. எஙகளால காபபாதத மடயலமமா’ன ெசால

லிடடார. எபபட ேபாைதப ெபாரள பழககம எலலாம கததகிடடானன சததியமா எஙகளககத 

ெதரயைலஙக..'' எனற ெநஞசில 

அைறநதெகாணட கதறினார.

ெவஙகேடசனின அபபா தணடபாணி, ''நான 

ஊர ஊராப ேபாய சிதத ைவததியம 

பணணிடட இரகேகன. அதனால 

வாரததகக ஒர தடைவதான வடீடகக 

வரேவன. ேபான வாரம வநதேபாத, 

ெவஙகேடசன ஒர ேபான ேவணமன 

ேகடடான. நானம வாஙகிடட வநத 

ெகாடதேதன. தினமம பசஙகேளாட 

விைளயாடப ேபாயிடவான. நாஙக 

கணடககாம விடடடேடாம. பளளிககடம 

ேபாக மாடேடனன ெசானனேபாேத நாஙக 

கணடசசிரககணம. அளவகக அதிகமா 

அவனகக ெசலலம ெகாடதத நாஙகேள 

ெகடததடேடாம. ேசரக கடாத 

பசஙகேளாட ேசரநத இபபட ேபாைதப 

பழககததகக அடைமயாகி உசிைர விடடரககான'' எனற பதறினார.

ெவஙகேடசனின நணபரகளிடம விசாரதேதாம. ''எஙக ஊரல இரககிற பல பசஙகளகக 

ஒயிடனைர இழககம பழககம இரககதஙக. ெவஙகேடசன ெகாஞச காலமாகேவ அநத 

பசஙககடததான சததிடட இரநதான. ஒர நாளகட ஒயிடனர இலலாம அவனால இரகக 

மடயாத. ஒயிடனைர வாஙகிடட ஏரககைரப பககமா ேபாய உடகாரநதடவான. அனைறகக 

ெகாஞசம அதிகமாேவ இழததடடான ேபால இரககத'' எனற சாதார

ணமாகச ெசானனாரகள.



ெவஙகேடசன படதத மடவாளம அரச ேமலநிைலப பளளியின தைலைம ஆசிரயர 

தமிழெசலவியிடம ேபசிேனாம. ''அவன ஸகலகக வநேத ஆற மாசததகக ேமல ஆகதஙக. 

ஏன ஸகலகக வரைல எனற காரணம ெதரயைல.அநத மாணவனகக ஸகலல 

படககமேபாத அநத மாதிரயான ேபாைதப பழககம இரநதிரகக வாயபப இலைல'' எனற 

ெசானனார.

ெவஙகேடசன மரணம பறறி வழகக பதிவ ெசயத 

விசாரைண நடததி வரம திரபபததர தாலகா காவல 

நிைலய இனஸெபகடர ெவஙகடாஜலம, ''ஒயிடனர, 

ெசாலயஷன ேபானற ெபாரடகைள சிறவரகளகக 

விறபைன ெசயயக கடாத எனற நாஙக ெதாடரநத 

கைடககாரரகளகக எசசரகைக பணணிடடததான 

இரகேகாம. அைதயம மீறி எபபடயாவத இநத பசஙக 

வாஙகிடறாஙக. அபபட ஒயிடனர பயனபடததம 

பசஙகைள நாஙக எஙேக பாரததாலம, அடைவஸ பணணி அனபபிைவககிேறாம.

இநத விஷயததில ேபாலஸ மடடம விழிபபடன இரநதால ேபாதாத. ெபறேறாரகளம கவனம 

ெசலதத ேவணடயத அவசியம. தஙகேளாட ைபயன ஸகல மடஞசதம எஙேக ேபாகிறான..? 

விைளயாடப ேபாகமேபாத எபபடபபடட பசஙகளடன ேசரகிறான? அவனைடய நணபரகள 

யார எனற விபரஙகைள எலலாம ெதரஞச ெவசச இரககணம. ைபயன படககம ஸகலகக 

மாசததகக ஒர தடைவயாவத ேநரல ேபாய அவனைடய வகபப ஆசிரயைரப பாரததப 

ேபசிடட வரணம. அபேபாதான இத ேபானற கறறஙகைள தடகக மடயம'' எனற 

அககைறயடன ெசானனார.

ெவஙகேடசனின மரணம அைனததப ெபறேறாரகளககம இனனம ஓர எசசரகைகப பாடம.

- ேக .ஏ .சசிகமார

படஙகள : ச.ெவஙகேடசன  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''இனிேம வாயககரசி வாஙகிடடததான கடலககப 
ேபாகணம!

''ேவதைனயில தடககம நாைக மீனவரகள

ேகரளாவில நடநதால உலகின கவனததககப ேபாகம. அதேவ தமிழகததில நடநதால... ஒர 

நாள சமபவமாக மடநதேபாகம. மீனவரகள மீதான தாககதைலததான 

ெசாலகிேறாம! 

இலஙைகக கடறபைடயின இைடவிடாத தாககதலகளகக மததியில, 

வயிறறபபாடடககாகக கடலககப ேபாகம தமிழக மீனவரகளகக, இநத மைற 



அதிரசசிையக ெகாடதத இரபபவரகள இலஙைக மீனவரகள. சிஙகளக கடறபைடேய 

ேதவலாம எனற ெசாலலமபட ெகாடரமாகத தாககபபடட மகம, ைக, கால மழவதம 

ெவடடக காயஙகளடன நாைக அரச மரததவமைனயில படததககிடககிறாரகள தமிழக 

மீனவரகள.

நாைக அககைரபேபடைட மறறம சினனஙகட கிராமதைதச ேசரநத எடடப ேபர, 

ராஜாராமனஎனபவரககச ெசாநதமான விைசப படகில மீன பிடககச ெசனறாரகள. 

அவரகைளததான ெகாடரமாகத தாககி இரககிறாரகள சிஙகள மீனவரகள. வாயில அரவாள 

ெவடடக காயததடன மரததவமைனயில இரககம படக உரைமயாளர ராஜாராமன 

படபடபப விலகாமல ேபசினார. ''18-ம ேததி ைநட நாஙக கிளமபிேனாம. ேகாடயககைரகக 

கிழகேக வைல விரசச மீன பிடசசடட இரநேதாம. 21-ம ேததி 9 மணி இரககம. அஞச 

சிஙகளப படககள ேவகமா வநத எஙகைள ரவணட கடடசச. சததி வைளசச ெநரஙகினதகக 

அபபறம, ெபடேரால கணடகைள எஙக ேமல வசீினாஙக. நாஙக கீேழ படதத தபபிசசடேடாம. 

ஆனா படக தீ பிடசசரசச. உடேன தணணிைய ெமாணட ஊததி, தீைய அைணசேசாம. 

அதறகள அநதப படகஙக பககததில வநதிரசச. அதல இரநத 20 ேபர எஙக படகல 

கதிசசாஙக. கதிசச ேவகததல மனனாட நினனடட இரநத வடேவலைவ ெவடட 

ஆரமபிசசாஙக. அவர ைகயால தடககேவ, ைகயில கடைமயான ெவடடக காயம. அடதத 

இனெனாரததன அவேராட கழதைதக கறிைவசச ெவடடனான. அதககளள தைலையப 

பினனால இழதததால, தபபிசசார. ஏன இபபடச ெசயறஙீகனன ேகடடததான தாமதம... 

ஒரததன என வாயிேலேய கததியால கீறிடடான. மததவஙக சரமாரயா எலலாைரயம ெவடட 

ஆரமபிசசிடடாஙக'' எனறார காயததடன 

இரககம ைவயாபர.  



அவரகள உபேயாகிதத இனெனார ஆயதம இரமப ைபப. எலலாைரயம நிறததிைவதத, ைக, 

கால, தைல, உடல எனற அட பினனி எடததவிடடாரகளாம. இலஙைக மீனவரகள 

ெவடடயதில ைவயாபரககம வடேவலவககமதான அதிகக காயஙகள. ைவயாபரகக பாதி 

மகக  தணடாகிவிடடத. வடேவலவகக கணணிலம ைகயிலம கடைமயான காயஙகள.

''ெரணட ேபரம வலிையப ெபாறததகிடட ெசலேபான, திைச காடடம 

கரவிகைளமைறசசைவசேசாம. எலலார கழததிலம கததிைய ைவசச மிரடட, ஜடடேயாட 

மடட ேபாடைவசசாஙக. ெகடட ெகடட வாரதைதயில திடடனாஙக. எலேலார ைகயிலம 

இரநத ெசலேபானகள, திைசககாடடம கரவி, படகில இரநத ஒர லடச ரபாயககம 

அதிகமான மீனகள எலலாதைதயம வாரககிடட கிளமபினாஙக. 'இனிேம இததான நடககம. 

நீஙக மீைனப பிடசச ைவயஙக. நாஙக வநத அளளிககிடட ேபாேறாம’ன எகததாளமா 

ெசாலலிடடப ேபானாஙக'' எனற கதறினாரகள. காயஙகளடன தவிதத மீனவரகள 

தடடததடமாறி படைகச ெசலததி 22-ம ேததி, கைர திரமபி 

இரககிறாரகள.

''இதவைரககம நாஙக எலைல ெதரயாம ேபானாககட திடட 

அனபபிடட இரநதாஙக. சில சமயம மீைன அளளி கடலல 

ேபாடடடடப ேபாவாஙக. ஆனா இபபலலாம, அவஙக ரதத 

ெவறிேயாடதான அைலயறாஙக. அஙக உளள தமிழரகைளக ெகானற 

பிறக, இபப இஙேக இரககம தமிழரகள ேமல கறி ைவககிறாஙக. 

அவஙக வநத ேவகதைதயம, ெவடடன மரககதைதயம பாரததா... 

அவஙகைள மீனவரகளேன ெசாலல மடயாத. தீவிரவாதிகளனதான 

ெசாலலணம. நடநதைதப பாரததா எஙகளகக நிசசயம ஜல 

சமாதினதான நிைனசேசாம. எநத சாமி பணணியேமா... உயிேராட 

கைரககத திரமபி இரகேகாம. ஆனா ஒணண மடடம ெதரயத... இனிேம கடலககப ேபானா 



வாயககரசி வாஙகிடடததான ேபாகணம. உயிரகக எநத உததரவாதமம இலைல'' எனற 

ெடனஷன ஆனாரகள மீனவரகள.  

'தமிழக மீனவரகள பிரசைனையத தீரததைவபேபாம’ எனற ஆடசிகக வநத மாநில அரசம, 

'இனி தமிழக மீனவரகளககப பிரசைன வராத’ எனற உறதி அளிதத மததிய அரசம எனன 

ெசாலலப ேபாகினறன?

- கர .மதத
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

விரநத ெகாடதத அசிஙகபபடததினாரா விஜயபாஸகர?

பதகேகாடைட பரபர...

விஜயபாஸகரககப பதப பதவியடன பதிய சிககலம வநதவிடடத! 

பதகேகாடைட அ.தி.ம.க-வின பதிய மாவடடச ெசயலாளராகப ெபாறபேபறறார 

விஜயபாஸகர. இைதயடதத கடசியினர மததியில தனத ெசலவாகைக 

உயரததிகெகாளள, ெசயல வரீரகள கடடம எனற ெபயரல தடபடல விரநதகக 

ஏறபாட ெசயதார. அநதக கடடததில உடகடசி பிரசைனகள காரசாரமாக 

ெவடககேவ, ெநாநதேபாய கிடககிறார விஜயபாஸகர.

கடநத 20-ம ேததி, பதகேகாடைட அயயா திரமண மணடபததில அ.தி.ம.க. ெசயல வரீரகள 

கடடததகக ஏறபாட ெசயதார விஜயபாஸகர. கடடததில கலநதெகாளள ேவணடம எனற 

அைமசசரகள ஓ.பனனரீெசலவதைதயம ெசஙேகாடைடயைனயம அைழததிரநதார. மதலில 

சமமதம ெசானன இரவரேம, காரணம ெசாலலாமல வராமல ேபாக... அபேபாேத அவரகக 

சதி இறஙகிேபானத.



ஆனாலம சைளககாமல ெசயல வரீரகள கடடததககக கடசியினைர வைளதத வைளதத 

அைழதத, கிடடததடட 6,000 ேபைரக கடடவிடடார. கடடததகக வநத அைனவைரயம 

வரேவறற சநதனப ெபாடட ைவதத, உளேள அனபபினாரகள. கடடததின இைடேய பாபகாரன, 

தயிர வைட, சாமபார வைட, கடகக கல டரஙஸ, இஞசி ட, காபி எனற விதவிதமாக அசததி 

இரநதாரகள. மதிய உணவாக ஏறபாடாகி இரநத ைசவ, அைசவ வைககளம அமரககளமதான. 

இநதத தடபடல விரநைதக கறிபபிடட ேமைடயில ேபசிய வழககறிஞரகள பிரைவச ேசரநத 

ரவிசசநதிரன, ''விஜயபாஸகரகக தறேபாத இரணடாவத திரமணம நடநதத ேபால உளளத'' 

எனற ஜாலியாக கெமனட அடகக.... ஏக கலகல!

இபபட சநேதாஷமாகப ேபாயகெகாணட இரநத 

கடடததின ேபாகைகத திைச திரபபினார 

மாவடட அைவத தைலவரான ரதனசபாபதி. 

'மாவடடததில இநதக கடசி ேநாயவாயபபடட 

இரககிறத. அைதச சரெசயயததான அமமா 

அவரகள மரததவரான விஜயபாஸகைர 

மாவடடச ெசயலாளராக நியமிதத இரககிறார. 

இதறக மனப பதவியில இரநதவரகள, 

டாஸமாக பார வாஙகிக ெகாடகக 

லடசககணககில பணம வாஙகினாரகள. 

உளளாடசித ேதரதலில ேபாடடயிட ஸட ேகடடவரகளிடம பணம வாஙகிகெகாணட ஸட 



ெகாடததாரகள' எனற ஆரமபிதத சரமாரயாகக கறறம சமததிகெகாணேட ேபாக.... 

கடடததகக வநதிரநத பலரம ைகதடட ஆேமாதிததாரகள.

இதறகள மனனாள மாவடடச ெசயலாளரான வி.சி.ராைமயாவின ஆதரவாளரகள ேமைடககச 

ெசனற ரதனசபாபதிைய அடககபேபாக, கடடததில ஏகததககம கசசல கழபபம.

படாதபாடபடட ஒரவழியாகக கசசல கழபபம ஏறபடததியவரகைள அைமதிபபடததினாரகள. 

ரதனசபாபதியின ேபசசககப பதில ெசாலவதறகாக வி.சி.ராைமயா எழநதார. அவைர 

இரகைகயில அமரைவதத விஜயபாஸகர, ''அ.தி.ம.க. எனபத மிகப ெபரய கடசி. இதில சில 

கைறகள இரககததான ெசயயம. நாம அைனவரேம அமமாவின கடடைளககக 

கடடபபடடவரகள. இனிேமல இதேபால கறறசசாடடகள எழாதவாற நான 

பாரததகெகாளகிேறன. உஙகள ேவகதைத வரம நாடாளமனறத ேதரதலில காடடஙகள'' எனற 

விவகாரததகக மறறபபளளிைவதத  சமாளிததிரககிறார.

இதகறிதத நமமிடம ேபசிய சில அ.தி.ம.க-வினர, ''கடநத உளளாடசித ேதரதலில ரதனசபாபதி 

மாவடட கவனசிலர பதவிககப ேபாடடயிட விணணபபிதத இரநதார. இவர ேபாடடயிடட 

ெவனறால, மாவடட ஊராடசித தைலவர பதவிககத தனககப ேபாடடயாக வநதவிடவார என 

எணணிய வி.சி.ராைமயா, ஸட ெகாடககவிடாமல தடததார. அநதக ேகாபததில இரநத 

ரதனசபாபதி, சநதரபபதைதப பயனபடததி, ேமைடயில இபபடப ேபசி அசிஙகபபடததிவிடடார.

'தாேன’ பயல நிவாரண நிதி ேவணடம எனப ெபாதமககளகக ேகாரகைக ைவததத ேபால, 

கடசி நிரவாகிகளககம அமமா ேவணடேகாள ைவததிரநதார. ெமாததம உளள 52 மாவடடச 

ெசயலாளரகளம நிதி ெகாடபபதறகள, மதல ஆளாக 10 லடச ரபாைய நிதியாக 

விஜயபாஸகர ெகாடதத அமமாவிடம நலல ெபயர வாஙகினார. கடசியினரடமம நலல 

ெபயர வாஙக ேவணடம எனபதறகாகததான இவவளவ ெசலவ ெசயத கடடதைத ஏறபாட 

ெசயதார. ஆனால, அநதக கடடததில நடநத உடகடசிப பிரசைன அவரகக மிகப ெபரய 

சஙகடதைத உரவாககிவிடடத. ேவணடம எனேற கடடைவதத அசிஙகபபடததியதாக 

ராைமயா தரபபினர ேகாபததில இரககிறாரகள. அதனால ேதைவ இலலாமல பலேவற 

கறறசசாடடகைளக கிளபபவாரகள எனற பயததில இரககிறார விஜயபாஸகர'' எனற 

ெசானனாரகள.

வி.சி.ராைமயா மீத ேமைடயிேலேய சமததபபடட கறறசசாடட கறிதத அவரடம ேபசிேனாம. 

''கடநத இரணட உளளாடசித ேதரதலகளிலம கடசி ேவடபாளைரேய ேதாறகடகக உளளட 

ேவைல பாரததவர ரதனசபாபதி. அதனாலதான, அவர இமமைற ஸட ேகடடேபாத ெகாடககக 

கடாத எனேறன. அநதக ேகாபததிலதான  எனைனப பறறி தாறமாறாகப ேபசிவிடடார. அைத 

எலலாம நான ெபாரடபடததவிலைல'' எனறார.

மாவடடச ெசயலாளர விஜயபாஸகர, ''அனற நடநத கடடததில மதத நிரவாகிகள அவரகளத 

கரததகைளப பரமாறிகெகாணடாரகள. மறறபட எநத பிரசைனயம நடககேவ இலைல'' 

எனறார சிமபிளாக.

இனனம எனெனனன சிககலகைள எதிரெகாளளபேபாகிறாேரா டாகடர?

- வ .ீமாணிககவாசகம



---------------------------------------------------------------------------

வரீபாணடயாரகக ெசக ைவககம ஸடாலின!

ேசலம தி.ம.க. கடமடா ெதாடரகிறத

கடநத சில மாதஙகளாக வரீபாணட ஆறமகததகக சிககல. ம.க.ஸடாலினடன ேமாதிய 

காரணததால, அவரத மாவடடச ெசயலாளர பதவிையப பறிகக பத வியகம வகககபபடவதாக 

ெசயதி பரவிககிடககிறத. 

ேசலம தி.ம.க-வின மககியப பளளிகளிடம விசாரதேதாம. ''தமிழநாட 

மழவதம கடசிைய வலபபடதத ஸடாலின எடதத சில மடவகளகக, 

ேசலததில வரீபாணடயாரால கடம எதிரபப கிளமபியத. இைத அடதத 

வரீபாணடயாைர வடீடகக அனபபினால மடடேம, ேசலததில கடசிைய 

வலபபடதத மடயம எனற நிைனககிறார ஸடாலின.

அதறகாக, கடநத தி.ம.க. ெபாதககழவில நிரவாக வசதிககாகப 10 -ககம 

ேமறபடட சடடசைபத ெதாகதிகள உளள சில மாவடடஙகைள இரணடாகப பிரககம 

தீரமானம ெகாணடவரபபடடத. அதனபட 11 சடடமனறத ெதாகதிகைளகெகாணட ேசலம 

மாவடடமம கறிைவககபபடடத. ெகஙகவலலி, ஆததர, ஏறகாட, ேசலம வடகக, ேசலம ெதறக, 

ேசலம ேமறக ஆகிய 6 சடடசைபதெதாகதிகைள ேசலம கிழகக மாவடடமாகவம... ேமடடர, 

சஙககிர, வரீபாணட, எடபபாட, ஓமலர ஆகிய 5 சடடமனறத ெதாகதிகைள ேசலம ேமறக 

மாவடடமாகவம பிரதத, கடசியில ேதரதல நடததி மாவடடச ெசயலாளரகள ேதரநத 

எடககபபடவாரகள எனற மடவ எடககபபடடத.

ேசலம கிழககில உளள ஆற மனனாள சடடமனற 

உறபபினரகள, 10 ஒனறியச ெசயலாளரகள 

எலேலாரேம வரீபாணடயாரன எதிர ேகாஷடயான 

பனமரததபபடட ராேஜநதிரனின ஆதரவாளரகள. 

ஆகேவ ேசலம கிழககில ராேஜநதிரன மாவடடச 

ெசயலாளர ஆவத உறதி. அடதத ேசலம ேமறக. 

இஙக உளள ஐநத மனனாள சடடமனற 

உறபபினரகள, 10 ஒனறியச ெசயலாளரகள 

எலேலாரேம ெசலவகணபதிைய ஆதரபபவரகள. 

ேசலம ேமறகில வரீபாணடயாரன சாரபாக அவரத 

மகன ராஜாைவக களம இறகக நிைனததாலம, அஙக 

ராஜாவகக தனி ெசலவாகக கிைடயாத.



இைதெயலலாம ெதளிவாக ேயாசிதத, கடபபாகிபேபானதாலதான ஸடாலினகக எதிராக 

தனனிசைசயாக உறபபினர ேசரகைக, ெபாறபபாளரகள நியமனம எனற களமிறஙகினார 

வரீபாணடயார.

கடசியில பதிய உறபபினரகைள யார ேநரடயாகச ேசரககிறாரகேளா... அவரகளின ெபயர, 

பரநதைர எனற இடததிலம அதனடன அவரகளத ெபாறபப, ைகயபபம, மகவர 

ஆகியைவயம பரததி ெசயயபபடேவணடம எனபத தி.ம.க-வின நைடமைற. ஆனால கடநத 

வாரம தைலைமயில இரநத அனபபபபடட 10,000 பரததி ெசயயபபடாத விணணபபஙகளில, 

தாேன உறபபினரகைளச ேசரததத ேபானற பரநதைர எனற இடததில வரீபாணட 

ஆறமகததின ைகெயழதத இரககிறத.

இநதப பகாைரத தைலைமககத தடடவிடடதால, மரெசாலி இதழில தி.ம.க. ெபாதச 

ெசயலாளர ேபராசிரயர அனபழகன, 'உறபபினர படவஙகைள விநிேயாகிபபவேர, 

பரநதைரயாளராகத தஙகள ெபயைரயம மகவரையயம பரததி ெசயயக கடாத. கழக 

அைமபபககளின ெசயலாளர, நிரவாகிகள ஆகிேயாரல எவரம அநதப ெபாறபபககான 

மததிைரயிடேடா, மகவரைய எழதிேயா அனபபலாகாத’ எனற அறிகைக ெவளியிடடார.

மாவடடச ெசயலாளர ேதரதைல மனதிலைவதத பயநதேபாயதான வரீபாணடயார இநதக 

காரயதைதச ெசயதளளார. பரநதைர இடததில தனனைடய ைகெயழதத இரபபதால, 

உறபபினர காரடகள அைனததம தனனைடய மகவரககததான வரம. அபேபாத தன 

ஆதரவாளரகளகக மடடேம உறபபினர அடைடகைளக ெகாடககலாம எனற நிைனததார. 

ஆனால, இனி வரீபாணடயார எனன ெசயதாலம ேவைலகக ஆகாத. அவைர வடீடகக அனப

பவத உறதி. ேசலததில வரீபாணடயாரன 30 ஆணட கால அரசியல சாமராஜயம 

மடயபேபாகிறத. உடேன இலைல எனறாலம விைரவில ேசலதைத இரணடாகப பிரதத 

பதிய மாவடடச ெசயலாளரகைள நியமிததவிடவாரகள'' எனற உறதியாகச ெசானனாரகள.

இதபறறி வரீபாணட ஆறமகததிடம ேபசியேபாத, ''விணணபபததில அபபட எழத ேவணடாம 

எனற யாரம ெசாலலவிலைல. இதகறிதத எநத அறிகைகையயம யாரம ெவளியிடவிலைல. 

நான பாரககவம இலைல. ேசலம மாவடடதைதப பிரகக மாடேடாம எனபைத உயர மடட 

ெபாதக கழக கடடததிேலேய ெசாலலிவிடடாரகள. ஜனநாயக மைறபபட மாவடடச 

ெசயலாளர ேதரநெதடககபபடவார. மறறபட யாராவத ஏதாவத ெசாலலிகெகாணட 

இரபபாரகள. அதறெகலலாம பதில ெசாலல ேவணடயத இலைல'' எனறார.

பாரககலாம!

- வ .ீேக .ரேமஷ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

கரககள வடீடல ெவடததத ெவடகணடா? சிலிணடரா?

விலகாத ஈேராட மரமம



கரககள ஒரவரன வடீடல நடநத ெவட விபதத மரமம இனனமம 

நீடககிறத! 

ஈேராட கரககள ஒரவரன வடீடல, கடநத வாரம படபயஙகரமான 

சததததடன ஒர ெவட விபதத. சமபவ இடததககச ெசனற ேபாலஸார, 'இத 

எரவாய சிலிணடர கசிவினால ஏறபடட விபதத’ எனற ெசாலலிவிடடப 

ேபானாரகள. அடதத வநத பாரதத  இநதியன ஆயில நிறவனததினர, 'இத 

எரவாயக கசிவ காரணமாக ஏறபடட விபதத அலல’ எனற மறததாரகள. 

எனனதான நடநதிரககம?

சமபவம நிகழநத வடீடககச ெசனேறாம. கரககள சிவசபரமணியததின மகன 

கபாலஸவரனிடம ேபசிேனாம. ''சமபவம நடநத அனற நான இஙக இலைல. ைதபபசத 

திரவிழாவின கைடசி நாள எனபதால, ெவளியரல உளள ேகாயிலககச ெசனறவிடேடன. 

அமமா, அபபா மடடமதான இரநதாரகள. பினனிரவ 2 மணிகக, என ெபறேறார 

உறஙகிகெகாணட இரநத அைறயில உளளகணணாட ஜனனலகள பயஙகர சததததடன 

உைடநதளளன. அவரகள எழநத  பாரததேபாத, சைமயலைற ெதாடஙகி அைனதத 

அைறகளிலம தீ ெகாழநதவிடட எரநதிரககிறத. . பயநதேபான என ெபறேறார, அலறி 

அடததகெகாணட ெவளிேய வநத எனககத தகவல 

ெகாடததனர.

தீ அைணபபததைறயினர வநத ெநரபைப 

அைணதத பிறக, நாஙகள உளேள ெசனற 

பாரதேதாம. அைறயில இரநத மர பேீரா இரநத 

இடம ெதரயாத அளவகக எரநத, இடபாடகளில 

சிககி மணேணாட மணணாகிககிடநதத. நலல 

ேவைளயாக எனத ெபறேறார 

ெவளிேயறிவிடடாரகள. இனனம சில நிமிடஙகள 

உளேள இரநதிரநதால அவரகளம உயிர 

பிைழததிரகக மடயாத. நாஙகளம மதலில காஸ 

சிலிணடரதான ெவடததிரககிறத எனற 

நிைனதேதாம. தறேபாத ஐ.ஓ.சி. அதிகாரகள ஆயவ 

ெசயத பிறக, 'இநத விபதத ேகஸ கசிவால 

ஏறபடவிலைல’ எனற உறதியாகச ெசாலகிறாரகள. 

அபபட எனறால எபபடததான ெவடததேதா... 

எலலாம கடவளககததான ெவளிசசம'' எனறார.

கரககளின பககதத வடீடககாரரான 

ெதாணடஸவரன, ''இரவ திடெரனற எஙகள வடீடன ஜனனல கணணாடகள உைடநத 

ெநாறஙகின. திரடனதான உளேள பகநதவிடடான எனற நிைனதத சததம 

ேபாடடகெகாணேட எழநத கதைவத திறகக மயறசி ெசயேதன. ஆனால, கதைவத திறகக 

மடயவிலைல. ெவளிபபறததில யாேரா தாழ ேபாடட இரபபத ெதரநதத. பிறக சிரமபபடடக 



கதைவத திறநத ெவளிேய வநத பாரதேதன. அபேபாததான பககதத வடீடல விபதத ஏறபடட 

தீ எரநதெகாணட இரநதைதப பாரதேதன. ஆனால எஙகள வடீடக கதைவ யார தாழ 

ேபாடடாரகள எனபததான மரமமாக இரககிறத'' 

எனறார பரயாமல.

இநத அைமபபகளின எநத ஓர ஆரபபாடடம, 

ஊரவலம எனறாலம, சமபவம நடநத வடீடன 

அரேக உளள சஙகேமஸவரர ேகாவிலில 

இரநததான தவஙகமாம. அதனால இத மாறற 

மததைதச ேசரநதவரகள நிகழததிய கணட 

ெவடபபாக இரககம எனற ஊரககள பதீி 

கிளமபி இரககிறத.

காவலதைற கணகாணிபபாளர 

பனனரீெசலவததிடம ேபசிேனாம. ''கரககள வடீடல, சில மஸலம தீவிரவாதிகள கணட 

ைவததவிடடதாகச சிலர விஷமததனமாகச ெசயதி பரபபி மககளிைடேய ேதைவ இலலாத 

பதறறதைத உரவாகககினறனர. ெவடததத ெவடகணடாக இரநதிரநதால, ெபரய அளவில 

ேசதாரம நிகழநதிரககம. ெவடகணட ெவடததால, வேீட சிைதநதிரககம. ேமலம நாஙகள 

ேதடப பாரதத வைரயிலம, எநத ஒர சிறிய ெவடெபாரளின அைடயாளமம அஙக இலலேவ 

இலைல. அதனால இத நிசசயம ேகஸ சிலிணடர விபதததான'' எனறார.

ேபாலஸ ெசாலவைத ஐ.ஓ.சி. தரபபில மறறிலமாக மறககிறாரகள. ஈேராட மணடல ஐ.ஓ.சி. 

தைண ேமலாளர ெவளைளசசாமி ''இத கணடபபாக எரவாய கசிவால ஏறபடட விபதத 

கிைடயாத. ஏெனனறால விபதத நடநத வடீடல சிலிணடர அபபடேய இரககிறத. சிலிணடரல 

இரநத ஸடவவககச ெசலலம டயப அபபடேய இரககிறத. தீயைணபப வரீரகளிடமம 

நாஙகள ேகடட ேபாத, 'சைமயல ேகஸ கசிவககான எநத வாசைனயம இலைல’ எனற 

ெசானனாரகள'' எனற உறதியாகச ெசானனார.

வழகைக மடகக ேவணடம எனபதறகாக ேபாலஸ உணைமைய மட மைறகக கடாத. 

ெபரதாக ஏேதனம விபரதம ஏறபடவதறகள விழிததக ெகாளள ேவணடயத அவசியம.. 

அவசரம..!

- ம .சபர

படஙகள: மகா. தமிழபபிரபாகரன
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ெகாைல மிரடடல பகாரல ஆளம கடசி எம.எல.ஏ.!

சிவகஙைக அ.தி.ம.க. கேளபரம



'ெகாடதத பணதைதத திரபபிக ேகடடதறகாக, கலிபபைடைய ைவதத ெகாைல ெசயேவன 

எனற மிரடடனார’ எனற காைரககட அ.தி.ம.க. எம.எல.ஏ-வான ேசாழன பழனிசசாமி மீத 

பகார கிளமபியத. அதில எஃப.ஐ.ஆர. ேபாடச ெசாலலி இரககிறத காைரககட 

ேகாரட! 

ெசனைனத ெதாழிலதிபரான சினைனயா அமபலம, சில வரடஙகளகக மன 

சிவகஙைக மாவடட அரசியலககள வநதார. அபேபாத ேசாழன பழனிசசாமி, 

அ.தி.ம.க. மாவடடச ெசயலாளராக இரநதார. அவேராட ஒடடகெகாணட 

தாராளமாய பணதைத இைறததார சினைனயா. ஆனாலம, கடநத சடடமனறத 

ேதரதலில சினைனயாவகக ஸட கிைடககவிலைல. ேதரதல மடநத 

சடேடாட பழனிசசாமியின மாவடடச ெசயலாளர பதவி பறிேபானதால, சினைனயா 

அமபலமம பதிய மாவடடச ெசயலாளரான மரகானநதம பககம சாயநதார. இநத 

நிைலயிலதான, ேதரதல ெசலவகளககாக பழனிசசாமி வாஙகியதாகச ெசாலலபபடம 28 லடச 

ரபாய பிரசைனயாகி உளளத.

ேகாரட உததரைவக ைகயில ைவததகெகாணட ேபசினார 

சினைனயா அமபலம. ''பழனிசசாமி எனகக அஞச வரஷமாப 

பழககம. ஒனறைர ரபாய வடடகக எனனிடம 28 லடசம ரபாய 

வாஙகினார. ஆனால, எனனைடய வளரசசிைய ெபாறககாதவர, 

உளளாடசித ேதரதலில மாவடடப பஞசாயதத கவனசிலர 

பதவிககாக நான மயறசிததேபாத, அைதத தடககப பாரததார. 

மீறி நான ஸட வாஙகி ெஜயிதேதன. அடதததாக மாவடடப 

பஞசாயததத தைலவர பதவிகக நான வநதடக கடாதனன 

தனத நணபர ராவணன மலமாகத தடததார.

எனேனாட பணததால எம.எல.ஏ. ஆகிடட எனகேக தேராகம 

பணறாரன ெதரஞசதம, ெகாடதத பணதைதத திரபபிக 

ேகடேடன. 'பணதைதத தர மடயாத. உனனால மடஞசைதப 

பாததகக... நான இபப எம.எல.ஏ., எனகிடட எநத ேபாலஸும வராத’ன சவடாலாப ேபசினார. 

அதனால, வககீல ேநாடடஸ அனபபிேனன. அதகக அவர பதில ெசாலலைல. அதனால, 

அமமாவகேக பகார அனபபிேனன. இநதத தகவல ெதரஞசதம, ஜனவர 21-ம ேததி 

அடயாடகேளாட எஙக வடீடகக வநதார. 'நான ெகாடககிறபபததான பணதைத வாஙகிககணம. 

ேதைவ இலலாம டாரசசர ெகாடததா, கலிப பைடைய ெவசச உனைன கேளாஸ 

பணணிடேவன’ன மிரடடனார.

இத சமபநதமா நான ெகாடதத பகாரகக ேபாலஸ ரசீத கடககைல, விசாரககவம 

இலைல.அதனால, பிபரவர 6-ம ேததி சிவகஙைகஎஸ.பி-ககப பதிவத தபாலில பகார 

அனபபிேனன. அதககம நடவடகைக இலைல எனறதம ேகாரடடககப ேபாேனன. எனத 

பகாரல நியாயம இரபபதால, 'பழனிசசாமி மீத 24 மணி ேநரததககள வழககப பதிவ ெசயத 

விசாரைண அறிகைகைய ேகாரடடல தாககல பணணணம’ன காைரககட ேகாரட உததரவ 

ேபாடடரகக. நான ேகாரடடககப ேபாேறனன ெதரஞசதம, தனேனாட ஆதரவாளரான 



ராமநாதைனத தணடவிடட என மீத பி.சி.ஆர. ேகஸ ெகாடககெவசசிரககார பழனிசசாமி. 

எனைனபேபால, இனனம பலைர இபபட ேமாசட ெசயதிரககிறார பழனிசசாமி. மாவடடச 

ெசயலாளரா இரநதபப, பலரடம பணம வாஙகிடட பதவிகள ெகாடததிரககார. இனி, 

அெதலலாம ஒவெவானனா ெவளியில வரம'' 

எனறார.

இநதக கறறசசாடடகளகக  ேசாழன பழனிச

சாமியின பதில எனன?

''சினைனயா அமபலதைத வளரததவிடடேத 

நானதான. உளளாடசித ேதரதலில மாவடடச 

ெசயலாளரம அைமசசர ேகாகல இநதிராவம 

கலநத ேபசிததான ஸட ஒதககினாஙக. அதில 

எனேனாட பஙக எதவம இலைல. நான 

வணஙகம மரகன ேமல சததியமா ெசாலேறன... ஒர நாள, ஒர ெபாழதகட நான 

அவரககக ெகடதல நிைனசசத இலைல. நான அவரடம பணம வாஙகி இரநதால, அைத 

எனனிடம ேநரல வநத திரபபிக ேகடடரககலாேம. ஒர தடைவகட அவர எனைன 

சநதிககைல. அடயாடகளடன ேபாய மிரடடயதா ெசாலலம ேததியில நான ெசனைனயில 

இரநேதன. அமபலம நலலவரதான. அவைர சிலர எனகக எதிராக ஆடடவிககிறாரகள. நான 

மாவடடச ெசயலாளராக இரநதபப, கடசிப பதவிகைள வழஙகியத யார? எபபட 

வழஙகபபடடத எனபத எலலாம அமபலததககம ெதரயம... அவைர இயககபவரகளககம 

ெதரயம.

சினைனயா அமபலம தனைன சாதிையச ெசாலலி திடட அவமானபபடததனதா ராமநாதன 

மீத பகாைரக ெகாடததடட வநததான எனகேக தகவல ெசானனார. அநத விஷயததிலம 

எனககத ெதாடரப இலைல'' எனறார விரகதியடன.

சிவகஙைக எஸ.பி-யான பனனரீெசலவததிடம ேபசியேபாத, ''ேகாரட உததரவ பறறி இதவைர 

எஙகளகக எநதத தகவலம இலைல'' எனறார.

அ.தி.ம.க. உளகதத பறறிப ேபசம நிரவாகிகள, ''அைமசசர பதவிையப பிடககத தவம 

இரககிறார ேசாழன பழனிசசாமி. அைதக கைலபபதறகாக அவரத எதிரகள ஒனறகட 

ேவைல ெசயகிறாரகள. திவாகரனகக அைடககலம ெகாடதததாக ேபாஸடர ஒடடனாரகள. 

இபேபாத, பண ேமாசடப பகாைரக கிளபபகிறாரகள. இனனம சில பகாரகளம வரம 

பாரஙகள...'' எனகிறாரகள நமடடச சிரபேபாட!

   - கள .சணமகசநதரம

படஙகள: எஸ.சாய தரமராஜ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ெஜ.ெஜ. ட.வி., ெஜ.ெஜ. பளஸ, ெஜ.ெஜ. டஜிடடல!

சிவகஙைக ேகபிள கலாடடா



'மாணபமிக தமிழக மதலவர அமமா அவரகளின ஆடசிககக ெகடட ெபயர ஏறபடததம 

வைகயில, மாணபமிக சறறலாததைற அைமசசர ேகாகல இநதிராவின ேநரமக உதவியாளர 

இபராஹிம ஷா மறறம ேவகமபததர கரமரகன ஆகிய இரவர மீதம நடவடகைக 

எடககக ேகார ஆரபபாடடம’ எனற ஒர ேபாஸடர காைரககடையக கலககிக 

ெகாணடரககிறத. 

எனன விவகாரம எனற அரச ேகபிள ட.வி. ஆபேரடடரகள சஙகததின 

தாலககா தைலவர ேவலவிடம விசாரதேதாம. ''அ.தி.ம.க-ைவச ேசரநத கர

மரகனின வடீடலதான சிவகஙைக மாவடடததககான ேகபிள கனடேரால 

ரம இரககிறத. இைத சாககாக ைவததகெகாணட, ேகபிள ஆபேரடடரான 

கரமரகனம ேகாகல இநதிராவின உதவியாளரான இபராஹிம ஷாவம 

ேகபிள ஆபேரடடரகைளப படததி எடககிறாரகள. ேலாககல ேசனல 

நடததவதறக கடநத டசமபரல நடநத ெடணடரல 45 ேபர கலநதெகாணடாரகள. அதில நானக 

ேபரன ெடணடரகள ஏறகபபடட, அதில ஒரவரகக மடடேம ைலெசனஸ 

ெகாடததஇரககிறாரகள. ஆனால, ெடணடரல கலநதெகாளளாத சிலர இபேபாத ெஜ.ெஜ .ட.வி, 

ெஜ.ெஜ. பளஸ, ெஜ.ெஜ. டஜிடடல ேபானற ெபயரகளில ேலாககல ேசனலகைள 

நடததகிறாரகள. 'ெஜயா ட.வி-யின கிைள நிறவனம’ எனற ெபாய ெசாலலி 

விளமபரஙகைளயம வாஙககிறாரகள. இதில 

ெஜ.ெஜ. ட.வி. கரமரகனககச ெசாநதமானத.

கெலகடர ெசானனதால, அனமதி ெபறாத 

ேலாககல ேசனலகைள நிறததிேனாம. 

உடேனேய, காைரககட பகதிகக வரம அரச 

ேகபிள ஒளிபரபைபேய நிறததிவிடடார 

கரமரகன. அதனால, அனமதி ெபறாத 

ேசனலகைள மறபடயம நாஙகள ஒளிபரபப 

ேவணடயதாகிப ேபாசச. சிகனைல பஸட ெசயத 

ெகாடபபதறகாக காைரககடயில ஆபேரடடரகள 

ஒனறேசரநத சப-கனடேரால ரம ைவததிரககிேறாம. அைதத தனனிடம ஒபபைடககச 

ெசாலலி அதிகாரகைள ெநரகககிறார கரமரகன'' எனற ெசானனார.

ேமலம சில விவரஙகைள இனெனார ெபாறபபாளர நமமிடம பகிரநதெகாணடார. 

''ேலாககலேசனலககான ெடணடர மடநத பிறக, அைமசசர ேகாகல இநதிராவின அணணன 

மகன ேயாேகஷ தரபபில இரநத நானக ேசனலகளககான விணணபபப படவஙகைளக 

ெகாணடவநதாஙக. அைத அதிகாரகள நிராகரசசடடாஙக. அதறக மறநாேள அரச ேகபிள 

ட.வி-ககான தனி தாசிலதார சநதரபாணடயன மாறறபபடடார. இபப, ெடணடர ேபாடாமேலேய 

ெஜ.ெஜ. பளஸ, ெஜ.ெஜ. டஜிடடலன ெரணட ேலாககல ேசனலகைள நடததிககிடட இரககார 



ேயாேகஷ. இபபட, ஆளாளகக அனமதி ெபறாமல ேசனல நடதத ஆரமபிசசா அரசககப பணம 

கடட ேசனல ைலெசனஸ ெபறறவஙகேளாட கதி எனனாவத?'' எனற 

நியாயம ேகடடார.

கரமரகைனத ெதாடரபெகாணடேபாத, ''சிவகஙைக மாவடடததககான 

எம.எஸ.ஓ. நான. எலலா மாவடடஙகளிலம எம.எஸ.ஓ-வாக இரபப

வரகளகக ெடணடர இலலாமேலேய ஒர ேலாககல ேசனைல நடதத 

அனமதி ெகாடததிரககாஙக. அதனபட, 'அரச விதிககம கடடணதைதச 

ெசலதத சமமதிககிேறன’ன எழதிக கடததடட ேசனல நடததேறன. நான 

மரயாைத நிமிததமாக மாவடடஅைமசசர ேகாகல இநதிராைவ 

சநதிததேபாத, 'அவரம ஏதாவத உதவி ேதைவபபடடால, இபராஹிம 

ஷாகிடட ேபசஙக’ எனற ெசானனார. அபேபாததான அவர எனகக அறிமகம. சததியமா 

ெசாலேறன .அவரககம இதறகம எநத 

சமபநதமம இலைல'' எனறார.

ேகாகல இநதிராவின அணணன மகன 

ேயாேகஷ, ''ஆவணஙகைள ெரட பணண 

தாமதமானதால ெடணடர ேநரததககள 

எஙகளால வர மடயாமல ேபாய எஙகளத 

மனககள நிராகரககபபடடன. எனினம 'அரச 

அறிவிககம கடடணதைதச ெசலததத தயார’ 

எனற எழதிக ெகாடதத, அதிகாரகள 

அனமதிதத பிறகதான நாஙகள ேலாககல 

ேசனலகைள நடததகிேறாம'' எனகிறார

இபராஹிம ஷாவிடம ேபசிேனாம. ''எனககம அரச ேகபிளககம எநத சமபநதமம இலைல. 

கரமரகனடன ெநரஙகிய பழககமம இலைல. என மீத பழி ேபாடகிறவரகள, ேகபிள 

ஆபேரடடரகள.யாரடமாவத நான ேபானிேலா, ேநரேலா ேபசி இரககிேறன எனபைத நிரபிகக 

மடயமா? 'நாஙகளம ஆளம கடசி’ எனற ெசாலகிறவரகள, நான தவற ெசயதால 

அைமசசரடம ெசாலலி இரககலாேம'' எனற ேகடடார.

அரச ேகபிள தனி தாசிலதார தஙகபாணடயனிடம இநத பிரசைனகள கறிதத ேகடடதறக, 

''கரமரகன, அரசால அனமதிககபபடட எம.எஸ.ஓ. அதனால அவரகக ஒர ேசனல 

ெகாடதேதாம. அனமதி ெபறாத மறற ேலாககல ேசனலகளின ஒளிபரபைப நிறததச ெசாலலி 

ேகபிள காரபபேரஷன எம.ட-யிடம இரநத உததரவ வநதத. பிறக, 'ேபசி 

மடெவடததககலாம’ன ேசரமன ெசானனதால, நடவடகைகைய நிறததி ைவததிரககிேறாம'' 

எனறார.

இபேபாத திடெரன ெஜ.ெஜ. ட.வி. தவிர மறற 'ெஜ’ ட.வி-கள தறகாலிகமாக நிறததப

படடவிடடன. இநத விஷயததகக எபபட மறறபபளளி விழகிறத எனபைதக காததிரநத 

கவனிபேபாம!

    - கள .சணமகசநதரம



படஙகள: எஸ.சாய தரமராஜ  

--------------------------------------------------------------------------------------------

2 ெகாளைளகள.. 5 ெகாைலகள!

ெகாளைளகள மதல அதிரசசி எனறால, ெகாைல அடதத ேபரதிரசசி. படடபபகலில ெகாளைள 

அடததச ெசனறவர கைளக கணடபிடககப ேபான ேபாலஸகாரரகள நளளிர வில  ஐநத 

'திரடரகைளக’ ெகானறவிடடாரகள. ''இநத மாதிரயான ெகாளைளககாரஙகைள நடேராடடல 

ஓடவிடடச சடணம'' எனபத ெபாதஜனஙகளின ேகாபமாக இரககிறத. ''கறறவாளிகள யாராக 

இரநதாலம ைகத ெசயவதறகததான ேபாலஸுகக அதிகாரம இரககிறத. ஆனால, 'ெகாைலத 

தணடைன' வழஙகம அதிகாரதைத ேபாலஸ தன ைகயில எடததகெகாளவத சரயா?'' எனபத 



மனித உரைம ஆரவலரகளின கரதத. இநத வாதஙகள ஒர பககம இரநதாலம, நாட 

அைமதியாக இலைல, மககள பதறற மேனாநிைலயில இரககிறாரகள எனபததான இநத 

சமபவஙகள மலமாக நமககத ெதரய வரம மதல ெசயதி! 

மகமட இலைல !

''அ.தி.ம.க. ஆடசி அைமநத உடேனேய வழிபபறித திரடரகள எலலாம ஆநதிராவகக 

ஓடவிடடாரகள'' - இத, சடடசைபத ேதரதலில அேமாக ெவறறி ெபறற கடநத ஏபரல மாதம 

தமிழகததில ஆடசிப ெபாறபப ஏறறகெகாணடதம மதலவர ெஜயலலிதா கறிய 

வாரதைதகள. ஆனால... வழிபபறி, திரடட, ெகாைல, ெகாளைள எதவேம கைறயவிலைல. 

தினமம ெசயதிததாைளத திறநதால, ெகாைல, ெகாளைள, வழிபபறிச ெசயதிகளதான 

ஆககிரமிககிறத. 'ெஜயலலிதா ஆடசியில சடடம ஒழஙக எபேபாதம சரயாக இரககம’ 

எனபத அவரகக உளள மககியமான இேமஜ. ஆனால, அத இநதமைற ஆற 

மாதஙகளிேலேய அறநத ெதாஙககிறத. இநத சமபவஙகளின உசசமாக, சமீபததில 

ெசனைனயில நடநத இரககம இரணட வஙகிக ெகாளைளகளம, திரபபர நைகக கைடக 

ெகாளைளயேம ேபாதம. ெபரஙகடயில ேபஙக ஆஃப பேராடா, கீழககடடைளயில இநதியன 

ஓவரசீஸ வஙகி ஆகிய இரணட இடஙகளிலம மகதைத மறறிலம மைறககககடய 

மகமடகைள அணிநத வரவிலைல ெகாளைளயர. மிகசசிறிய கரசசீபபால 'சமமா’ மகதைத 

மடகெகாணட வநேத, பணதைத அளளிச ெசனற உளளனர. அதாவத எநதப பயமம 

அவரகளகக இலைல. தமிழக ேபாலஸ தைலகனிய ேவணடய விஷயம இததான. 

கறறவாளிகைளப பிடபபதில தமிழக ேபாலஸார கிலலாடகள எனற ெபயர இரநதாலம, 

கறறம நடபபைத மனகடடேய தடபபதில அத இலைல.

இரணடேம திஙகளகிழைம !



அடததடதத நடநத வஙகிக ெகாளைளகள ெசனைனப ேபாலஸின ெகௌரவதைதேய காவ 

வாஙகியத. கடநத திஙகளகிழைம அனற, மதியம 2 மணிகக கீழககடடைள இநதியன 

ஓவரசீஸ வஙகிககள ெகாளைளயர பகநதனர. மககள நடமாடடம மிகநத சாைலயில, 

ேபாலஸ ஸேடஷனகக மிக அரகில இரககிறத இநத வஙகி.  கரசீபைப மகததில 

கடடகெகாணட பகநத ெகாளைளயர சமார 15 நிமிடஙகளககள 14 லடச ரபாைய 

அளளிகெகாணட ெசனறவிடடனர. (கடநத ஜனவர மாதம 23-ம ேததி திஙகளகிழைம 

ெபரஙகட பேராடா வஙகியிலம மதியம 2 மணிககததான ெகாளைள அடககபபடடத.) 

இதறகப பிறகதான ேபாலஸ விழிததக ெகாணடத. 35 தனிப பைடகள அைமககபபடடன. 

கீழககடடைள பகதியில உளள அைனததக கைடகளிலம சாதாரண உைட அணிநத 

ேபாலஸகாரரகள பகநத விசாரைணைய ஆரமபிததனர. ஐ.ஓ.பி. வஙகிகக எதிேர உளள 

டாஸமாக கைடையககட இரணட நாடகளாக ேபாலஸதான ஆககிரமிதத இரநதத. 

அைனதத ேடபிளகளிலம ேபாலஸார 'சமமா’ உடகாரநத கடபபத ேபால நடததக ெகாணட 

இரநதாரகள. அநதப பகதியில கைட நடததபவரகள எலலாம, அடததடதத வநத தைளதத 

எடககம ேபாலஸகாரரகளகக பதில ெசாலலிச ெசாலலிேய ேசாரநதவிடடனர. கைடகக லவ 

விடவம பயம. இவரகளகேக இநத நிைல எனறால, பணதைதப பறிெகாடதத வஙகியில...?

ேபசககடாத எனற தடததத ஏன?

சமபவம நடநத திஙகளனற மதியம மதல ேபாலஸ கடடபபாடடகக வநத வஙகி 

ஊழியரகள, ெசவவாயககிழைம அதிகாைல 2 மணிககததான விசாரைண மடநத வடீடகக 

அனபபி ைவககப படடனர. மீணடம காைல 9.30 மணிகக அவரகளகக ேவைல ெதாடஙகியத. 

அனற காைலயில இரநத மீணடம விசாரைண.

ெபயர ெவளியிட ேவணடாம எனற ேகாரக ைகேயாட நமமிடம ேபசிய வஙகி ஊழியர 

ஒரவர, ''உயர அதிகாரகள விசாரைண மடதத பிறக, தனிபபைட ேபாலஸகாரரகள 

ஒவெவாரவராக வநத, வஙகியின ேமலாளர சணமகசநதரதைதத தைளதத எடததவிடடனர. 

ெகாளைளச சமபவம கறிதத எநதத தகவைலயம யாரடமம ெசாலலக கடாத எனற, வஙகி 

ஊழியரகைளப ேபாலஸார மிரடடனர. ெகாளைளயர சடடக ெகாலலபபடட பிறகமகட, தஙகள 

கடடபபாடடல இரநத ேமலாளைர விடவிககவிலைல'' எனறார. கீழக கடடைள சமபவதைதக 

ேகளவிபபடட மதலவர,  ேபாலஸ உயர அதிகாரகளககக கடைமயான எசசரகைக 

ெசயததாகவம ெசாலலபபடகிறத. ''மனற நாள ெகட விதிததார'' எனகிறத ேபாலஸ வடடாரம.

தபபக ெகாடததத யார?

திஙகளனற இரவ மதேல தீவிர ேதடதல ேவட ைடயில இரநத ேபாலஸ பைட, 

கீழககடடைள, ேமட வாககம, பலலாவரம, தைரபபாககம ேரடயல சாைல ஆகிய பகதிகளில 

திடர ெசகேபாஸடகள அைமதத கணகாணிபைபத தீவிரபபடததியத. பதனகிழைம அனற 

ேபாலஸுகக மககிய 'கள’ கிைடததத. ேபாலஸ ெவளியிடட படததில இரபபத 

விேனாதகமார, அவன எஸ.ஆர.எம. பலகைலககழகததில படதத மாணவன எனபததான. 

உடேன, ஒர தனிபபைட எஸ.ஆர.எம. பலகைலககழகததகக விைரநதத. அஙக ேசகரதத 

தகவலில, ேபாலஸ ெவளியிடட படததில இரபபத விேனாதகமார எனபத உறதியானத. 

அநதக ேகாணததில ேதடதல ேவடைட நடததிகெகாணட இரநதேபாத, பதனனற மதியம 



ேபாலஸுகக இனெனார தகவல கிைடததத. ேவளசேசர வடீட வசதி வாரயக கடயிரபபில 

விேனாதகமார வசிபபதாகவம, தனத வடீடலதான வாடைககக கட இரபபதாகவம கறி 

இரககிறார வடீட உரைமயாளர. பதனனற இரவ 10 மணிகக, ேவளசேசர வடீட வசதி 

வாரயக கடயிரபைப ேபாலஸ பைட மறறைக இடடத. அஙகிரநத அைனதத வடீகைளயம 

கதைவப படடக ெகாளளச ெசாலலி உததரவிடட ேபாலஸ, யாரம வடீைடவிடட ெவளிேய 

வர ேவணடாம எனற அறிவிததளளத. அதறகப பிறக, ஏரயாேவ நிசபதம அைடநதத.

ஆனாலம பல சநேதகஙகள !

''அதிகாைல 1 மணிகக விேனாதகமார தஙகி இரநத வடீைடச சறறிவைளததத ேபாலஸ 

பைட. அைறககள ேபாலஸ நைழநததேம, விேனாத கமார, வினய பிரசாத, ஹரஸகமார, 

அபயகமார, சநதரகா ராய ஆகிய ஐநத ேபரம ைககைளத தககி சரண அைடய 

மனவநததாகவம, ஆனால ேபாலஸார சரமாரயாகச சடடத தளளியதாகவம 

ெசாலலபபடகிறத. அடததடதத நடநத வஙகிக ெகாளைளகளால ெசனைன மாநகரப ேபாலஸ 

ெபரதத அவமானததில சிககித தவிததத. அதனால ஏறபடடரநத ஆததிரததிலதான சரண 

அைடய மனவநதம அநத இைளஞரகைளச சடடத தளளி விடடாரகள'' எனகிறாரகள 

ெசனைன ேபாலஸில உளள சிலர.

ேபாலஸாரகக இவரகள கறிதத தகவைல யார ெசானனத எனபத கறிதத ெவவேவற 

விதமான கரததகள. வடீட உரைமயாளரன தமபி ெசானனதாக சிலரம,  உரைமயாளரன 

மகன ெசானனதாக ேவற சிலரம ெசாலகிறாரகள. ''மாைல நாளிதழ ஒனறில ேபாலஸார 

ெவளியிடட பைகபபடம வால ேபாஸடரல இரநதத. அதைனப பாரதத இவர, 'நமம வடீடல 

வாடைககக இரககிற ைபயன மாதிர இரகேக’ எனற ேயாசிததிரககிறார. அதன பிறக 

வடீடகக வநதவரகளகக சநேதகம வலதத ேபாலஸுகக தகவல ெகாடததாரகள. இநத 

ேநரததில விேனாதகமார, 'நாஙக வடீைடக காலி பணணபேபாேறாம’ எனற ெசாலல வநதத 

இவரகளகக சநேதகதைத அதிகபபடததியத.'' எனறம ெசாலகிறாரகள.

ராததிர மழகக திகதிகதிக !

தபபாககிசசட நடநத வடீடகக அரகில இரககம வடீகளில வசிககம சிலரடம நாம 

விசாரததேபாத, ''சாயநதரேம ேபாலஸகாரஙக வநதடடாஙக. ராததிர 10 மணிகெகலலாம 

எலலாைரயம விரடட ஆரமபிசசடடாஙக. நாஙக வடீடககளளதான இரநேதாம. ஆனா, ராததிர 

மழகக நாஙக தஙகல. ேபாலஸகாரஙக நடநதககிடேட இரநதாஙக. அநத படஸ சததேம 

எஙகைளத தஙகவிடைல. ஜபீபம வநதககிடட ேபாயககிடடம இரநதசச. ஆனா, கதைவத 

திறநத பாததா, திடடவாஙகனன பயநதடட இரநேதாம. தபபாககி ெவடககிற சததம எதவம 

எஙகளகக ேகககைல. ேவற எஙகயாவத ெகானனடட, இஙக நடநததா ெசாலறாஙகனன 

ெநைனககிேறன. ேபாலஸகாரஙக அபபடததான ெசயவாஙகளாேம'' எனறார சதா எனற (ெபயர 

மாறறபபடடளளத!) ெபண அபபாவியாக!

''பதனகிழைம காைலயிேலேய விேனாத கமார சிககி இரககிறான. அவனிடம வடீட மகவர 

மறறம கடடாளிகள தஙகி இரககம இடம பறறி விசாரததவிடட, உடேன அவைன சடடக 

ெகானறவிடடாரகள. அதறகப பிறகதான, கடடாளிகளான மறற நானக ேபைரயம ேவளசேசர 



வடீடல சறறி வைளதத இரககினறனர. அஙகிரநத அவரகைளச அைழததச ெசனற ரகசிய 

இடததில ைவதத விசாரதத, பணதைதக ைகபபறறிய பிறக அநத நானக ேபைரயம சடடக 

ெகானற இரககிறாரகள. பினனர, ஐநத உடலகைளயம ேவனில ஏறறி, ேவளசேசரகக மீணடம 

ெகாணட வநதனர. அவரகள தஙகியிரநத வடீடல கதைவ உைடதத ேபாலஸகாரரகள, ஐநத 

உடலகைளயம உளேள ெகாணடேபாய, எனகவனடர நடநதத ேபால காடசிைய 

உரவாககினாரகள. இறநத உடலகைள உளவபபிரவ எடததளள ேபாடேடாககைளப 

பாரததாேல இத நனறாகத ெதரயம. அவரகள கனமான ஷூ அணிநதிரபபாரகள. நளளிரவில 

வடீடல தஙகிகெகாணட இரநதவரகைளச சறறி வைளதததாக ேபாலஸ ெசாலகிறத. 

கனமான ஷூ, ஜனீஸ ேபனட அணிநதெகாணட யாராவத தஙக வாரகளா?'' எனற அபபகதி 

மககள ேகடகம ேகளவிகள அரததம உளளைவயாக உளளன.

கறறஙகள தடககபபட ேவணடம, கறறவாளிகள தணடககபபட 

ேவணடம... ஆனால அதறகாக, ேபால ஸார ைகெகாளளம 

வழிமைறகளதான ஆயிரம சநேதகஙகைளக கிளபபவதாக 

இரககிறத!

பலகைலக கழக பேராககரகள !

வயிறறப பிைழபபககாக ேவைலகக வரபவரகள ஒர பககம, 

ெசாநத மாநிலததில உயர கலவி ெபற மடயாமல தரமான 

கலவிககாக இஙேக வரபவரகள மறபககம என ெசனைனயம 

தமிழகததின மககிய நகரஙகளம ெவளி மாநிலததவரகளால 

நிரமபி வழிகிறத. வநேதாம... படதேதாம... கிளமபிேனாம... எனற 

இலலாமல ெகடடக கடடசசவரான சில 'ஓலட மாணவரகள’தான இமமாதிரயான கறறச 

ெசயலகளில இறஙககிறாரகள. படபைபப பாதியில விடடவரகள, ஏதாவத தவற ெசயத, 

அதனால பலகைலக கழகததில இரநத நீககபபடடவரகள மறபடயம தஙகள மாநிலததககச 

ெசலவத இலைல. இஙேகேய தஙகிவிடகிறாரகள. இவரகள ஏதாவத ேவைல பாரதத 

நிமமதியாக வாழகைக நடததினாலம பரவாயிலைல. எநதப பலகைலககழகததில 

படததாரகேளா... அேத பலகைலககழகததில மாணவரகைளப பிடததக ெகாடககம 

பேராககரகளாக மாறகிறாரகள. எலலா ஊரகளிலம தனியார பலகைலககழகஙகள அதிகரதத 

விடடன. இதனால மாணவரகள கிைடபபதம கஷடமாக இரககிறத. ெவளிமாநிலஙகளில 

இரநத மாணவரகைள அைழதத வரம பேராககரகளாக இநத ஓலட மாணவரகைளததான 

பல நிரவாகஙகள பயனபடததிக ெகாளகினறன.

தீபாவளி அனற நடநத திகில சமபவம ...

பைழய மகாபலிபரம சாைலயில ஒர கலலர மாணவைர, இனெனார கலலர மாணவர 

கததியால கததிக ெகாைல ெசயதார. அசாம மாநிலதைதச ேசரத நவேஜாத தஙகாட எனற 

ைபயன இஙேக ெபாறியியல படகக வநதான. ஃெபயிலாகி ஃெபயிலாகி ஒனபத வரடஙகளாகத 

ேதரவ எழதி வநதான. அவனத ஊைரச ேசரநத மதரஜியா எனபவைன, தான படதத 

கலலரயில இநத தஙகாட ேசரதத விடடான. இதில ெகாடககல வாஙகல தகராற 

இரவரககம ஏறபடடத. படர சரச ேமனஷனில இரநத மதரஜியாைவ, தஙகாட கததிக 



ெகாைல ெசயதான. இநத சமபவதைத கடநத 6.11.11 ேததியிடட ஜூ.வி. இதழில எழதி 

இரநேதாம. ''இநதப பகதியில 10 ஆயிரததககம ேமறபடட மாணவரகள படககிறாரகள. பலர 

இஙேகேய நீணட காலமாக தஙகி ேலாககல ரவடகளடன ேசரநத ரவடகளாக 

மாறிவிடகிறாரகள. இவரகளால சடடம ஒழஙக சீரேகட அைடகிறத. சில மாணவரகளிடம 

தபபாககிகள இரபபதாகககட எஙகளககத தகவல வநதளளத. சமீபததில, வாலாஜாவில 

பகீாைரச ேசரநத ஒர மாணவனிடம இரநத ைலெசனஸ இலலாத தபபாககிையப பறிமதல 

ெசயேதாம. மாணவரகளின அைனததச ெசயலகளககம கலலர நிரவாகஙகேள ெபாறபப'' 

எனற, காஞசி பரம எஸ.பி. மேனாகரன அபேபாத நமகக ேபடட ெகாடததிரநதார.

ேபாலஸ, கலலர நிரவாகஙகள இரணடம இைணநத உடனடயாக நடவடகைகயில இறஙகி 

யாக ேவணடய ெநரககடைய இநத எனகவனடர சமபவம உணரததி உளளத!

எனன ெசயய ேவணடம?

தமிழகததில லடசககணககில இரககம ேவறற மாநில ஆடகைள கணகாணிகக எனன வழி? 

ெசால கிறார வழககறிஞர ேவதா பகதசிங:

''ேவைல மறறம படபபககாக வட மாநிலஙகளில இரநத தமிழகததகக வரபவரகளின 

எணணிகைக 2000-ம ஆணடககப பிறக அதிகரதத இரககிறத. இநதியாவககள ஒர 

மாநிலததில இரநத இனெனார மாநிலததககள வரககடாத எனற கடடபபாட விதிகக 

மடயாத. அத, அவரகளின அடபபைட உரைம. ஆனால, மைறபபடததலாம. கலலர 

மாணவரகள மறறம சாஃபடேவர நிறவனஙகளில ேவைலகக வரபவரகைளப பறறிய 

விவரஙகள, சமபநதபபடட கலலரயிலம, நிறவனஙகளிலம இரககம. தமிழகம மழவதேம 

வடமாநில ெதாழிலாளரகள லடசககணககில இரககினறனர. கறிபபாக, ெசனைன மறறம 

பறநகரப பகதியில ஏராளமான வடமாநிலத ெதாழிலாளரகள கடட டம கடடம ேவைல 

ெசயகினறனர. ஆனால, அவரகைளப பறறிய விவரஙகள எதவம ேபாலஸிடம இலைல. இநதத 

ெதாழிலாளரகைள, வடமாநிலங களில இரநத அைழதத வரவதறக ஏெஜனடடகள 

இரககினறனர. அநத ஏெஜனடடகள, தஙகளிடம உளள ெதாழிலாளரகைளப பறறிய 

விவரஙகைள, ேபாலஸ அலலத ெதாழிலாளர நலததைறயில சமரபபிகக உததரவ ேபாடலாம. 

அதறக மன, ெதாழிலாளரகைள ஏெஜனடடகைளப பதிவ ெசயய உததரவ இட ேவணடம. 

அேதேபால, கலலர விடதியில தஙகாமல ெவளியில வடீ எடததத தஙகம மாணவரகளிடம, 

சமபநதபபடட கலலரயில இரநத கடதம வாஙகி சமரபபிததால மடடேம வாடைககக வடீ 

வழஙக ேவணடம. இதேபானற நடவடகைககள கறறஙகைளக கைறகக உதவம.''

உயிரடன பிடதத இரககலாம

ெபரஙகடயில உளள பேராடா வஙகியில ஜனவர 23-ம ேததியனற ெகாளைளச சமபவம 

நடநதத. இநத சமபவம நடநத வஙகியில கணகாணிபப ேகமரா இலைல. அதனால, 

ெகாளைளயைரப பறறிய தபப கிைடககவிலைல. இேத சமபவம நடநத ஒேர வாரததில 

பறநகர பகதிகளில உளள பிஸியான ேராடகளில உளள வஙகிகளில உளள கணகாணிபப 

ேகமராவில பதிவான காடசிகைள அலசினர. அநத வைகயில, சிககியவனதான பகீாைர ேசரநத 

விேனாத கமார. அபேபாேத அநத வடீேயா - ேபாடேடாைவ ேபாலஸ ெவளியிடடரநதால, 



கீழககடடைள வஙகிக ெகாளைள தடககபபடட ரககம. ெகாளைளயரம உயிரடன பிடபடட 

இரபபாரகள.

திகதிக டான கீ

''படடபபகலில... தணிசசலாக நானக ேபர வஙகிககள பகநத ெகாளைள அடககிறாரகள 

எனறால, 'நிசசயமாக 'டான கீ’ கமெபனி ஆகததான இரககம' எனற ெசாலல ஆரமபிதத 

இரககிறாரகள ெசனைன ேபாலஸார. தபபாககி சபைள, கதைத கதைதயாக பணம, பகீாைரச 

ேசரநத கலிபபைட சபைள... எனற ெசனைனைய கலககிக ெகாணடரபபவரகள 'டான கீ 

கமெபனி' ஆடகள

யார அநத டான கீ? வடமாநில  கிரமினலகள மததியில ரகசியமாக பழககததில இரககம ஒர 

ெபயர 'டான கீ’. இத ஒர தனிநபரன ெபயரா? அலலத வடகேக உளேள கலிபபைடயின 

ெபயரா எனத ெதரயவிலைல.  சஙகிலிப பறிபப சமபவஙகைள நடததவதறகாக ெசனைனகக 

விமானததில வநத காரயதைத மடததவிடட விமானததில திரமபிச ெசலலம அளவகக 

காஸடலியாக ெசலவ ெசயகிற கமெபனிதான 'டான கீ’. இநதக கிரமினலகளககள கடநத 

இரணட வரடஙகளாக தகவல ெநட-ஒரக ஏறபடததவததான 'டான கீ’ கமெபனி ெசயத வரம 

ேவைல.

இநதக கமெபனியில எததைன ேபர இரககிறாரகள எனபைதக கணடபிடபபதறக மனனால 

எததைன சமபவஙகள நடககக காததிரககிறேதா?

- ஆர .பி ., தி .ேகாபி விஜய , எஸ .ேகாபாலகிரஷணன

படஙகள: என.விேவக, ேக.காரததிேகயன,

ெசா.பாலசபரமணியன

 

அநத ெசலேபான?

ெசனைனயில வஙகிக ெகாளைள நிகழததிய கமபல பயனபடததிய ெசலேபானகளககள 

இரநத பல மரமஙகளகக (ேபாலஸ நிைனததால) விைட கிைடககலாம எனகிறாரகள 

காககித தைறககளேளேய இரபபவரகள. ''வஙகியில ெகாளைள நிகழததவதறகாக 

ெகாளைளயரகள உளேள பகவதறக மிகச சில நிமிடஙகளகக மனப அநதக கமபலின 

தைலவன யாரடேனா ெசலேபானில ேபசியிரககிறான. உளேள வரவதறக வாகான 

ேநரமதானா, அதறகான சழல வஙகிககள நிலவகிறதா எனற ேகடட உறதிபபடததிகெகாணட 

அதன பினேப அதிரடயாக உளேள பகநதிரககிறான. அவன ெசலேபானில இரநத ேபசபபடட 

எண எத? அத யாரைடயத எனபைத 'நச'ெசனற கணடபிடததால, அதன மலம 'வஙகிக 

ெகாளைளகளின ஃபாரமலா' பறறி பதிய தகவலகள கிைடககககடம!

 

கமிஷனரகக 'கட'?!



ெசனைன மாநகரகக கமிஷனராக திரபாதி நியமிககபபடட உடேனேய, 'அதிரட 

எனகவனடடர'கைள எதிரபாரததத காககி வடடாரம. அநத அளவகக அவர பிரபலம. ஆனால, 

உடனடயாக அபபட எதவம நடககவிலைல. இரநதாலம தனகக வாகாக ெசயலபடககடய 

'எனகவனடடர ஸெபஷலிஸட' அதிகாரகைள ெசனைன வடடாரததககளேளேய நியமிககமபட 

ேமலிடததில ேகடட ஒபபதல வாஙகிவிடடார திரபாதி. எநேநரமம அநத அதிகாரகைள தயார 

நிைலயிேலேய ைவததிரநதார. ரவடகளின படடயல ஒனைறயம அவர ெரடயாக 

ைவததிரநதாராம. உடனடயாக ெபரய இடததில இரநத ஏேனா ஒபபதல கிைடககவிலைல. 

வரைசயாக ெசயின அறபப சமபவஙகள நடநதேபாத, 'சமக விேராதிகளகக களிரவிடடப 

ேபாகிறத. ஏதாவத ெசயய ேவணடம' எனற கமிஷனர அலவலகததில இரநத அனமதி 

ேகடட, அத மறககபபடடதாம. இபேபாத, வஙகிக ெகாளைளக கடடதைத 'ெலாேகட' 

ெசயததேம, ஏரயா ேபாலஸ அதிகாரகைளத தவிர வட ெசனைனப பகதியில இரநத தனகக 

வாகான அதிகாரகைள அைழதத விறவிறெவன ஆேலாசிதத கமிஷனர, அவரகைளயம கடச 

ேசரததகெகாணேட களம இறஙகினாராம. ''ெகாளைளக கடடததின மீத பாயநத மதல கணட 

கமிஷனர தபபாககியில இரநததான வநதத'' 

எனறம தகவல ெசாலகிறாரகள.

''சடட மடதத உடன ெபரய இடததகக அநத 

நளளிரவிலம உடேன தகவல ெசானனார 

கமிஷனர. 'கட ஜாப' எனற அதறகப பாராடட 

வநதத'' எனகிறாரகள காககிகளில சிலர. 

யாேரனம ஓர அபபாவி 
இரநதிரநதால..?

இநத எனகவனடர சமபவதைத மனித உரைம ஆரவலரகள மிகக கடைமயாக 

கணடககிறாரகள. இதகறிததப ேபசிய வழககறிஞர பரேஷாததமன, ''ஐநத உயிரகள ஒேர 

ேநரததில சடடக ெகாலலபபடடதில, உணைம நிலவரதைதச ெசாலலாமல ேபாலஸார 

மைறககிறாரகள. அவரகள தஙகி இரநத வடீைட, சமபவ தினததனற மதியேம  ேபாலஸார 

சறறி வைளததளளனர. அைனவைரயம ெகாலல ேவணடம எனபததான அவரகளைடய 

ேநாககம எனபதால இரடடம வைர காததிரநத, சடடக ெகானற உளளாரகள. நீதிமனறததின 

மீதம சடடததின மீதம அவரகளகக நமபிகைக இலைல எனபைதததான இநத சமபவம 

உணரததகிறத. ெகாலலபபடடவரகளடன யாேரனம ஒர அபபாவி இரநதிரகக மாடடார 

எனபத எனன நிசசயம? மயகக வாய, அலலத கணணரீப பைக வசீி கறறவாளிகைளப பிடதத 

இரநதால, அவரகளின பலேவற கிரமினல ெதாடரபகள ெதரய வநதிரககம.

எலலா எனகவனடரகளிலம ேபாலஸுகக மடடம சினன சிராயபப, காலில 

ெவடட, ைகயில கதத எனற உயிரகக ஆபதத இலலாத நாடகம 

ேபாடகிறாரகள. இதறக மனப திணடககல பாணடைய எனகவனடர 

ெசயதேபாத, அவரடன கடவாஞேசர ேவல எனபைரயம ேசரதத சடடக 

ெகானறனர. அநத ேவல மீத ஒர கறறவழகககட கிைடயாத. ெபாதவாக 



எனகவனடர நடததிவிடட, ஆர.ட.ஒ விசாரைண எனற ேபரல தஙகளகக சாதகமான 

சாடசிகைள மடடம ேபசைவதத வழகைக மடததவிடகினறனர. அதனால இநத சமபவதைத 

பலேவற தனனாரவ அைமபபகளின உறபபினரகைளக ெகாணட ஒர கழ அைமதத, 

விசாரைண நடததி வடீேயாவில பதிவ ெசயய ேவணடம. உசச நீதிமனற மனனாள நீதிபதி 

மாரகணேடய கடஜு, 'திடடமிடட எனகவனடர நடததம ேபாலஸார மீத ெகாைல வழககப 

பதிவ ெசயத விசாரைண நடதத ேவணடம’ எனற ஏறெகனேவ எசசரகைக மணி 

அடததளளார. எனேவ இநதப படெகாைலகக எதிராக உசச நீதிமனறததில வழககத ெதாடகக 

உளேளன'' எனற சீறினார. 

நாகரேகாவிலில டைரயல... திரபபரல 
ெகாளைள?

திரபபர ஆலககாஸ நைகக கைடக ெகாளைள, தமிழக 

திரடட சமபவஙகளில பதிய அததியாயேம எழதி 

இரககிறத. ேகாடககணககான நைககள ஜஸட ைலக தட 

ெகாளைள அடககபபடடளளன. ேகஸ சிலிணடர மலமாக 

ெவணடேலடடர கமபிகைள கட ெசயத இநத ெகாளைள 

சமபவம நடநதளளத.  ''நாகரேகாவிலில சில மாதஙகளகக 

மனப, இத ேபானற ஒர ெகாளைள மயறசி நடநதத. 

ெபாரடகள திரட ேபாகவிலைல எனறாலம சமபவ 

இடததகக அரகில ேகஸ சிலிணடர கிடநதத. அபேபாேத 

ேபாலஸார உஷாராகத ேதடதல ேவடைட நடததி இரநதால, 

இநத சமபவதைதத தடதத இரககலாம'' எனற ெசாலகிறாரகள நைகக கைட 

உரைமயாளரகள.

தபாய ட திரபபர?!

திரபபர நைகக கைடக ெகாளைள ெகாஙக மணடல வியாபாரகளிைடேய ெபரம பதீிைய 

ஏறபடததம எனபதால, ேபாலஸார மிகத தீவிரமாக தஙகள விசாரைணைய மடககினாரகள. 

உளவத தைற ேபாலஸாரன தைணையயம இதறெகனற நாடனாரகள. பலேவற 

அலசலகளகக நடேவ சில ெதாைலேபசி எணகைளயம கணகாணித ததாம உளவ ேபாலஸ. 

இேத கைடயில மனப மககியப பதவியில நிரவாகியாக இரநத, தறேபாத விலகி நிறகம 

ஒரவரன ெதாைலேபசிப ேபசச ேபாலஸாைர கழமபி அதிரைவதததாம. அநத உைரயாடலில 

கிைடதத களவினபட பாரததால, ெகாளைள நடததியவரகளகக இநத நைகக கைடகக 

உளளிரநேதகட உதவிகள கிைடததிரககலாம எனற சநேதகம எழநதளளதாம. தமிழநாட 

அலலத ெவளி மாநிலக ேகாஷடகள ைக ைவததால ேபாலஸிடம எபபடயம 

சிககிவிடவாரகள எனற நிைனதத, தபாயில இரநத இதறெகனற ஒர கமபல வநத 

காரயதைதக கசசிதமாக அரஙேகறறியதா? நைகக கைடயின ேவற ெவளி மாநிலக 

கிைளகளில இேதேபால திரடட சமபவஙகள நடநதத உணடா? நைககள மீதான 



இனஷூரனஸ விவகாரஙகள எபபட?  இெதலலாமகட இபேபாத விசாரைண டமின 

பாயினடடகளில வரகினறனவாம!

------------------------------------------------------------------------------------------------

''ேகபடன வடீடகக வநத ெகஞசியதறக ஆதாரம 
இரகக!''

அ.தி.ம.க-ைவ பினனி எடககம பிேரமலதா

சடடசைபயில அ.தி.ம.க-வடன உரசல... ஸடாலினடன ஏரேபாரட சநதிபப ேபானற 

பரபரபபககப பின கடய ேத.ம.தி.க. ெபாதக கழ இனனம கடதல பரபரபைபக கிளபபியத. 

வழககமாக, அ.தி.ம.க-வின ெபாதககழக கடடம நைடெபறம, வானகரம ஏரயாவில உளள 

ஸவார ெவஙகடாசலபதி மணடபததிேலேய ேத.ம.தி.க-வின ெபாதககழவம இநத மைற 

கடயத. ெசலேபான, ேகமரா எதவம ெகாணடவரக கடாத எனற ஏக ெகடபிடகள. 

மணடபதைத சறறிலம சஃபார அணிநத 'ரமணா’ பைட நினற, எலேலாைரயம சலலைட 

ேபாடடததான உளேள அனபபினாரகள. மீடயாவககம தடா. உளேள நடநதைத அபபடேய 

ெவளிேய வநத ெகாடடனாரகள சில நிரவாகிகள.

இரடைடப பதவி !

மதலில ெசயறகழ கடயத. கடசியின தைலவரான விஜயகாநத, இனி ெபாதச 

ெசயலாளராகவம இரபபார எனற மடவ எடககபபடடத. திடெரனற இரடைடக கதிைரயில 

சவார ஏனாம?



''ராம வசநதன இறநததம காலியாக இரநத அநதப பதவிககாக, தைலைமக கழக நிரவாகிகள 

பலரம ேபாடட ேபாடடாரகள. இைதைவதத நிரவாகிகளககள கரதத ேவறபாடைட 

உரவாகக மடயமா எனற ஆளம கடசி திடடம ேபாடடத. அதனாலதான, விஜயகாநத அநதப 

பதவிைய தனனிடேம ைவததகெகாணடார'' எனகிறாரகள.

ேகசட ஆதாரம!

ெபாதககழவின ைஹைலட விஜயகாநத மைனவி பிேரமலதாவின ேபசசதான. ''ஏறறிவிடட 

ஏணிைய எடட உைதபபததான ெஜயலலிதாவின வாடகைக. பஸ கடடண உயரவ, பால 

விைல அதிகரபப ஆகியவறறககாக சடடசைபயில கரல ெகாடததால, அவரகளககக ேகாபம 

வரகிறத. மககள பிரசைனையப ேபசம அைவயில, தனியாக நிறகத திராணி இரககிறதா, 

ைதரயம இரககிறதா எனெறலலாம ேகடகிறார. கடநத ஆடசியில 13 இைடதேதரதலகள 

நடநதன. அதில தனனநதனியாகத ைதரயதேதாட ேபாடட இடடத ேத.ம.தி.க. ஆனால, ஐநத 

இைடத ேதரதலகளில ேபாடட ேபாடாமேலேய ஓட ஒளிநதவரகள, ெபனனாகரததில 

ெடபாசிடைடப பறி ெகாடததவரகள எலலாம திராணி பறறிப ேபசகிறாரகள. அ.தி.ம.க.ேவாட 

ேகபடன கடடணி ைவககா விடடால, அநத அமமா ஆடசிக கடடலில அமரநதிரகக 

மடயமா? ேத.ம.தி.க-ேவாட கடடணி ைவதததறகாக ெவடகபபடகிேறன எனற ெசாலலி 

இரககிறார ெஜயலலிதா. நமேமாட கடடணி ேசர அவரகள எவவளவ இறஙகி வநதாரகள 

எனற ெசானனால, அவரகள மகததிைர கிழிநத ெதாஙகம. இபேபாத, அைமசசரகளாக 

இரககம மனற ேபர அபேபாத ேகபடைன சநதிகக வடீடகக வநத காததிரநதாரகள. 

அவரகள எனெனனன ேபசி னாரகள. நமேமாட கடடணி ேசரவதறகாக எபபட அைலநதாரகள. 

எபபட எலலாம இறஙகி வநதாரகள. காலில விழாத கைறயாக எபபடக ெகஞசினாரகள. 

எனெனனன ேபசினாரகள எனற அவவளைவயம பதிவெசயத ைவததிரககிேறாம. இனியம 

எஙகைளச சீணடனால அநத ஆதாரஙகைள ெவளியிடேவாம'' எனற அனல பறககப ேபசி 

மடகக, கடடம எழநத நினற ைக தடடயத.



விஜயகாநதின விளாசல !

இறதியாகப ேபசிய விஜயகாநத, அ.தி.ம.க-வடன தி.ம.க-ைவயம ேசரதேத விளாசினார. 

'அடதத தி.ம.க-ேவாட கடடணி’ எனற எழநதிரககம ேபசசகக மறறபபளளி ைவககததான 

அபபடப ேபசினாராம.

''அ.தி.ம.க. ஆடசியின 100-வத நாளில எனைனப பாராடட ேபசச ெசானனாரகள. நான 

ேபசவிலைல. கடஙகளம அணமின பிரசைனயில அநதப பகதி மககள 100 நாடகளககம 

ேமலாகத ெதாடரநத உணணாவிரதம இரநதாரகள. அவரகைள ேநரல ேபாய இநத அமமா 

ஏன பாரககவிலைல? கடஙகளம விவகாரததில தமிழக அரச நாடகம ஆடகிறத. இநத 

விவகாரததில தமிழக அரசின நிைலபபாட எனன எனபத இதவைர அறிவிககபபடவிலைல. 

கடஙகளம பகதியில மண அளளம மனிதரகக ஆதரவாகத தமிழக அரச ெசயலபடவதாகத 

ெதரகிறத. கடநத ேதரதலில அ.தி.ம.க. ேவடபாளர ஒவெவாரவரககம தலா ஒர ேகாட 

ரபாய ேதரதல ெசலவககாக அநத மனிதர ெகாடததிரககிறார. கழநைதையக கிளளிவிடட 

ெதாடடைலயம ஆடடம ேவைலைய ஆளம கடசி ெசயவதாக சநேதகம ஏறபடகிறத. அத 

நிசசயம ெவளிசசததகக வரம.

ேநறற, சடடசைபகக நான ஒரவன மடடேம ேபாேனன. இனற 29 ேபர ேபாயிரககிேறாம. 

நாைளகக எததைன ேபர எனபைத மககள தீரமானிபபாரகள. நிசசயம நாம ஆடசிையப 

பிடபேபாம'' எனற சளைரததார.

இபேபாத, நீதிமனறம மலமாகவம அ.தி.ம.க-வகக ேத.தி.ம.க. கைடசசல ெகாடககத 

ெதாடஙகி விடடதால, தமிழக அரசியல கைள கடடம.

- எம . பரககத அலி

படஙகள: ெபான காசிராஜன
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'தாேன' மறவாழவ ஓவிய விறபைன கணகாடசி
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'தாேன' தயர தைடதேதாம!

களததில விகடன

'மரம ைவதேதாம’ எனபததான ெபரைமககரயத. 'மரதைத ெவடடேனாம’ எனபைதயம 

ெபரைமயாகச ெசால லததககதாய மாறறிவிடடத 'தாேன’!

 

பயல காறறின ேகார தாணடவததில கடலர மாவடடதத நிலபபரபபில வாழம மககைளவிட, 

மரஙகளகக ேநரடட பாதிபபகள மிக மிக அதிகம. ஆனால, அநதச ேசாகம ெவளிசசததகக 

வராமலம மறறவரகளால அதிகம உணரபபடாமலேம ேபானத.

''எஙக மபபாடடன ெவசச பலா மரம இத!'' எனற ேவேராட சாயநத பலா மரதைதக காடட 

ஒரவர அழவதம, ''எஙக தாததா ெவசச மநதிர மரம இத!'' எனற மநதிரையக காடட 

ஒரவர மசசைடகக நிறபதமான காடசிகள கடலர மாவடடம எஙகம 

காணககிைடககினறன.  ''மரஙகள இலலாத ேசாகம,  வரஷம ஆக ஆக இனனம அதிகமாகேவ 

ெசயயம'' எனகிறார ஒர விவசாயி. இபபடபபடட நிைலயில, பல ஆயிரம ேபர கடலர 

மாவடடததில கணணேீராட உடகாரநத இரககிறாரகள.

இவரகள ஒர பலாைவேயா... மநதிரையேயா வளரதத, அைவ வரவாய ெகாடகக, கைறநதத 

10 மதல 15 ஆணடகள வைர ஆகம. அத வைர காததிரநததான ஆக ேவணடம. ஆனால, 

பயலால காலி ெசயயபபடட மரஙகைள அபபறபபடததககட மடயாத நிைலயில 

ஆயிரமாயிரம கடமபஙகள இரபபததான ேசாகம. ''ஒர ஏககரல இரககிற மரதைதச 

சததபபடததித தர 10 ஆயிரமெசலவாகமன ெசானனாஙக. அதகேக வழி இலலாததால 



சமமாேவ ேபாடடெவசசிரகேகன'' எனற கரலகைள அதிகம ேகடக மடநதத. ேவேராட 

சாயநதம... ெகாபபகள மறிநததமாக... மடைவ எயதிவிடட மரஙகைள 

அபபறபபடததிகெகாடததாலதாேன பதிய மரம ைவதத... தன காலததில இலைல எனறாலம, 

தனத மகனகேகா அலலத ேபரனகேகா பயனபடம பலாைவ, மநதிரைய உரவாகக மடயம. 

இைத உணரநததான 'மரம ெவடடத 

ெதாடஙகிேனாம!’

கடலர ெநடஞசாைலயில ெநாசசிககாட 

வைளவில உள நைழநத பயணிததால, 

கடேலாரப பகதிகக ெநரககமாகப பல 

கிராமஙகள இரககினறன. சனாமி ேநரததில 

பலமாகப பாதிககபபடட மீனவக கிராமஙகளம 

இவறறில அடககம. இவரகளககாக சனாமிக 

கடயிரபபகள அதிகமாகக கடடத தரபபடட 

உளளைதயம பாரகக மடகிறத. இநதப பாைதயில பயணிததால வரகிறத நடததிடட. 

கடேலாரப பகதி எனபதால, இதன மண வளம எனபத ஆறற மணைலப ேபாலவம... பததப 

பதிைனநத அட ேதாணடனாேல தணணரீ வரககடய தனைம மிககதாகவம இரககிறத. இநத 

ஊர மககள ைவததிரநத அததைன மநதிர மரஙகளம ெமாததமாகச சாயநதவிடட தால 

நடததிடேட உரகைலநத கிடக கிறத.

''எஙகளகக ேவற எநத உதவியம ேவணடாஙக. விழநத மரஙகைள அபபறப படததிக 

ெகாடததாப ேபாதம. அதக காகததான காததடட இரகேகாம!'' எனகிறார கிரஷணமரததி. 

அவேர அைன வரைடய நிலஙகளககம அைழததச ெசனறார.

நடததிடட கிராமததில ெமாததம 70 கடமபஙகள வாழகினறன. இவரகள அைனவரேம நானக, 

ஐநத தைலமைறகளாக இநதக கிராமததில வாழபவரகள. ஒர ஏககர, இரணட ஏககர என 

அைனவரககம நிலம இரககிறத. அதில ஆரமப காலததில மஙகில, கரமப பயிரடட 

வநதளளாரகள. மைழ வரதத கைறநததம மநதிர ைவததளளாரகள. ஊைரச சறறி இரககம 

மநதிர மரஙகளதான அநத ஊர மககைளக காபபாறறம கடவளாக இரநதன இத வைர. இநத 

மககளகக எனன ெசயயலாம எனற கள ஆயவில விகடன நிரபரகள இறககிவிடபபடடாரகள. 

இைத அறிநத, அநத ஊர மககேள நமகக ஒர கடதம அனபபினாரகள. 'எஙகள ஊரல 

சாயநதளள மநதிர மரங கைள ெவடட அபபறபபடததிக ெகாடததால, அைனததக 

கடமபஙகளம நனறி மறகக மாடேடாம. நீஙகள எஙகள ஊரல நிவாரணப பணிகள ெசயய 

ேவணடம எனற மிகவம பணிவடன ேவணடகிேறாம’ எனற ேகாரகைக ைவதத, அதில 

நடததிடட மககள அைனவரம ைகெயழததிடட இரநதாரகள. விகடன ேகாரகைகைய ஏறற 

'தாேன’ தயர தைடகக ஆயிரககணககான வாசகரகள அளளிக ெகாடதத நிதியில இரநத 

'மரம ெவடட, நிலதைதச சததபபடததிகெகாடககம திடடம’ ெதாடஙகபபடடத.

கடநத 17-ம ேததி காைலயில மரம ெவடடம இயநதிரஙகளடன நடததிடட கிராமததில 

இறஙகியத நமத அணி. தளசிராஜன எனபவரத மகன தாயமான வனின நிலததில இரநத 

ஆரமபிககப படடத. ''நாலஞச தைல மைறயா நாஙக இநத ஊரதாஙக. மநதிர மரதைத 



ெவசசத தான ெபாைழககிேறாம. நான ஐ.ட.ஐ. படசசிரநதாலம, இநத மரதைத ெவசசத தான 

வாழகைகைய ஓடடேனன. என பிளைளகளாவத படககணமகிறதககாகப பககததல உளள 

கடலரல ஸகலல ேசரததிரகேகன. இநத வரமானததலதான அவஙகளம படககிறாஙக. 

எனகக 33 வயச. 35 வரஷதத மரம... 25 வரஷதத மரமலாம என நிலததல இரநதசச. 

எலலாம என தாததா, அபபா ெவசச மரஙகள. எலலாம அழிஞசதால அடதத எனன 

பணறதனேன ெதரயல. ஒர ஏககர மநதிர இரநதா, வரஷததகக 20 ஆயிரம வைரககம 

கிைடககம. அதனால, ெரணட மண ஏககர இரநதாேல ெகௌரவமா வாழ மடயம. 

அபபடததான நாஙகளம வாழந ேதாம. ஆனா, இபப எஙகயாவத ேவைலக கப ேபானாதான 

ேசாறஙகிற நிைலைமகக வநதடேடாம. என பிளைளகளாவத படசசப ெபரய ஆளா 

வரணமன நிைனசேசன. அதவம மடயமான சநேதகமா இரகக!'' எனற கலஙககிறார 

தாயமானவன.

ேதாபபககள யாராவத நைழநத மரததின சிற ெகாபைப உைடததாலம தடதெதழம 

மனிதரகளான இவரகள, இபேபாத ெமஷினகளால தணடககப படட விழநத மரதைதத தககிச 

சமநத அபபறபபடததியத பயலின ேகாரதைதவிட அதீத ேசாகம!

ஏபரல, ேம மாதஙகளதான மநதிர மரஙகள ப பததக காயைவககம காலம. ஆனால, இநத 

ஆணட அவரகளகக ேசாகம கபபிய ஆணடாக மாறிவிடடத. ஒவெவா ரவர நிலததிலம 

மரஙகைள அபபறபபடதத, தினமம சமார 30 ேபர வைர இநதப பணியில ெதாடரசசியாக 

இனனம பல மாதஙகளககச ெசயலபடவாரகள. அபபடச ெசயதால மடடேம, நடததிடட 

மரஙகைள மழைமயாக அபபறபபடததிக ெகாடகக மடயம.

மநதிர விவசாயிகளககத ேதைவயான ஆேலாசைனகைள நமத 'பசைம விகடன’ கழ 

அறிவறததிச ெசாலலிவரகிறத. சில மரஙகளில ெபரய ெகாபபகள மடடேம மறிநதளளன. 



அநதக ெகாபபகைள மடடம எடததால ேபாதம. அபபட ெவடடபபடட ெகாபபகளில 

சாணதைதத தடவி... சாகக ைவதத மடைவகக ேவணடம. இநத விஷயஙகளகட அநத 

மககளககப பதிதாக இரநதன. ரசாயன உரஙகள இலலாமல, இயறைக உரஙகள மலமாக 

மரஙகைள வளரபபத கறிதத ஆேலாசைனகளம அவரகளகக வழஙகபபடடன. நிலஙகள 

சததபபடததபபடட பதிய கனறகள நடபபடமேபாத, மழைமயான பயிறசிைய 'பசைம 

விகடன’ சாரபில வழஙக இரககிேறாம.

நடததிடடப பகதிையச ேசரநத 70 கடமபஙகளககச ெசாநதமான சமார 170 ஏககர நிலதைதச 

ெசமைமபபடததவைதத திடட இலககாக ைவததளேளாம. இத ஓர அசாதாரணமான 

இலககதான. ஆனாலம, அநத மககள அனபவிதத தனபததின தயர தைடகக விகடன தனத 

லடசககணககான வாசகரகள தைணயடன களம இறஙகி உளளத. வாரஙகள வாசகரகேள, 

இனனம ெசலல ேவணடய தரம அதிகம. நாமம ைக ெகாடபேபாம... 'தாேன’ தயர 

தைடபேபாம!

- விகடன தாேன தயர தைடபப அணி
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ெகாளைளயரகள ஆநதிராவில எனறால, திரடவத எனன 
அ.தி.ம.க-காரரகளா?

தி.நகரல ெகாநதளிதத ஸடாலின

'தி .ம.க. ெதாணடன எபபடபபடட ெசயல வரீனாக இரகக ேவணடம எனபதறக உதாரணமாக 

வாழநதவர பழககைட ெஜயராமன’ எனற ெதனெசனைன மாவடடச ெசயலாளரம, 

திரவலலிகேகணித ெதாகதி எம.எல.ஏ-வமான ெஜ.அனபழகனின தநைத கறிதத கரணாநிதி 

அடககட சிலாகிபபார! 

அவைரக ெகௌரவிககம விதமாக ஒவேவார ஆணடம தி.ம.க. சாரபில பழககைட ெஜயராமன 

நிைனவப ெபாதககடடம நடததபபடம. இநத மைற அைத, ெபாதககழத தீரமான விளககக 

கடடமாகவம பயனபடததிகெகாணடத ெதன ெசனைன தி.ம.க. கடநத 22-ம ேததி, தி.நகரல 

நடநத கடடததகக சிறபப அைழபபாளர... ஸடாலின.

ெஜ.அனபழகன ேபசசில நககல அதிகம. ''விைலவாசிையக கைறபேபாம எனற ெசாலலி 

ஆடசிகக வநதவரகளின உணைம மகதைத மககள இபேபாததான ெதரநத ெகாளகிறாரகள. 

எஙக பாரததாலம ெகாைல, ெகாளைள, கறபழிபப. இததான இநத ஆடசியின லடசணம. 

ஊெரஙகம ெகாைல நடககிறேத எனற சடடமனறததில ேகளவி ேகடடால, அணணன 

தமபிககள ெகாைல நடககத எனற ெபாய ெசாலகிறாரகள. ெபாதமககளகக வஙகியில பணம 

ேபாடேவ பயம வநதவிடடத. வாரம ஒர வஙகி எனற திடடம ேபாடடக ெகாளைள 

அடககிறாரகள. எஙகள ஆடசியில மினெவடட... மினெவடட எனற கபபாட ேபாடடரகேள... 



ஆடசிகக வநத எவவளவ நாள ஆசச? எனனதான ெசயதீரகள? தினமம 12 மணி ேநரம 

மினெவடட ஆகிபேபாசச.

அைமசசரகளகக எனன ேவைல ெசயவத 

எனேற ெதரயவிலைல. இனற மதல 

வரைசயில இரபபவர, அடதத நாள நானகாவத 

வரைசயில இரககிறார. இபபடேய ேபானால, 

அநதக கடசியில உளள 140 ேபரம விைரவில 

மனனாள அைமசசரகள. எலலா அைமசசரகளம 

காெமட ேகஸகள. அநத அமமா பிறநதநாள 

எனற ெசாலலி, ஒரததர மணேசாற 

சாபபிடகிறார. வளரமதி தீசசடட ைவததகெகாணட திரகிறார. இைத எலலாம ேபசினால, ெபாய 

வழககப ேபாடட சிைறயில அைடபபாரகள. ஆனால, சிைறககப பயநத ஆடகள நாஙகள 

இலைல. எஙகள தைலவர சிைறயில மினவிசிறி, சிலவர தடட, பிரஷ என எலலா 

வசதிகைளயம ெசயத ெகாடததளளார. பாவம, உடன பிறவாத ேதாழியின கணவர. தி.ம.க-ைவ 

பழி வாஙகக ெகாணடவநத நில அபகரபபச சடடம, அவரகைளேய பழி வாஙககிறத.

பாராளமனறத ேதரதலில 40 இடஙகளிலம ெஜயிபேபாம எனற அநத அமமா ெசாலகிறார. 

ெசாலபவைரவிட ெசாலலாதவரகளதான ெவறறி ெபறவாரகள. மதலில நீஙகள 

சஙகரனேகாவில இைடதேதரதலில ெவறறி ெபற கிறரீகளா எனற பாரபேபாம. இனனம ஆற 

மாதஙகளில உஙகள கடசிேய இரககாத. தளபதியின ஆடசி விைரவில மலரம'' எனற 

ெபாரநத தளளினார.

இறதியாகப ேபசினார ஸடாலின. ''மாறறதைத விரமபிய மககளகக ஏமாறறேம 

கிைடததளளத. 'வசதி வநதடசசேபால இரகக. அதான பஸல ேபாறாஙக’ எனற பததிரைககள 

நைகசசைவத தணகக எழதி இநத ஆடசியின பஸ கடடண உயரைவ சாடகினறன. 'நான 

ஆடசிப ெபாறபப ஏறறதம ெகாளைளயரகள எலேலாரம ஆநதிராவகக ஓடவிடடாரகள’ எனற 

ெசானனார இநத அமமா. அபபட எனறால இபேபாத திரடவத எனன அ.தி.ம.க-காரரகளா? 



மககள நலனில கவனம ெசலததவைத விடடவிடட, தி.ம.க-வினர மீத ெபாய வழகககள 

ேபாடவதிலதான கறியாக இரககிறாரகள. என மீதம வடீ ெதாடரபான ஒர வழககப 

ேபாடடாரகள. ஆனால, இனற வைர ைகத ெசயயவிலைலேய? இத பனஙகாடட நர. 

சலசலபபகக அஞசாத. எஃப.ஐ.ஆர. எனறால 'ஃபரஸட இனஃபரேமஷன ரபேபாரட’ எனற 

அரததம. இநத ஆடசியில அத 'ஃபிராட இனஃபரேமஷன ரபேபாரட’ ஆகிவிடடத. ஆடசிகக வர 

தைண நினறவரகள, நலலத ெகடடதகளில அவேராட பஙக ெகாணடவரகைள, 

ெகடடவரகளேபால சிததிரததப பழிவாஙககிறார. தனைன ஊழலகக அபபாறபடடவர ேபாலக 

காடட ஊைர ஏமாறறப பாரககிறார. இவரத வணடவாளம விைரவில ெபஙகளரவில 

ெதரயம...'' எனற ஆேவசமாக மழஙக... விசில ஒலி விணைணப பிளநதத.

உடலநிைல பரேசாதைனககாக ராமசசநதிரா மரததவமைனயில அனற காைலதான அடமிட 

ஆகியிரநதார ஸடாலின. அதனால, ஸடாலின வர மாடடார எனேற பலரம நிைனததிரகக, 

'ெசககப’ மடததத திரமபி வநத ஸடாலின, கடடததில கலநத ெகாணடதில... 

ெதாணடரகளகக ஏக உறசாகம!

- தி .ேகாபிவிஜய , படஙகள: ச.இரா.ஸதர

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தமிைழ மறநதாரா ெஜயலலிதா?

சிககலில ெசமெமாழித தமிழாயவ மததிய நிறவனம

ெமாழி, இலககியம, பணபாடட வளரசசி மறறம கலாசாரம ஆகியவறைற வளரபபதறகாக, 

மததிய அரச பல நற ேகாட ரபாயகைள ஒதககி, நாட மழவதம பல நிறவனஙகைள 

நடததி வரகிறத. மததிய மனித வளத தைறயின கீழ இயஙகம இநத அைமபபகளகக 

மததிய மனிதவளததைற அைமசசேர தைலவராக ெசயலபடவார. இநத வைகயில, 

தமிழெமாழி ெசமெமாழியான பிறக, அதைன வளரபபதறகாக, 'ெசமெமாழித தமிழாயவ மததிய 

நிறவனம’ மாரச 2006 மதல ைமசரல ஒர திடடமாக ெசயலபடத ெதாடஙகியத. 2008-ல 

ெசனைன காமராஜர சாைலயில உளள ெபாதபபணித தைற அலவலகததககத தறகாலிகமாக 

மாறறபபடடத.

 இநத நிறவனததின ஆடசிககழவகக மடடம தமிழக மதல அைமசசேர தைலவராகவம, 

மததிய மனிதவளததைறயின இைண அைமசசர தைணத தைலவராகவம இரககமபட 

மததிய அரசிடம ேபசி, காரயம சாதிததார அனைறய தமிழக மதலவர கரணாநிதி. அநதச 

ெசயலதான, இபேபாத அநத நிறவனம மடஙக மதல காரண மாகிவிடடத எனகிறாரகள.



ஆற மாதஙகளகக ஒரமைற கட, தன ெசயல பாடகைளத தரதபபடததேவணடய அதன 

ஆடசிககழ,  இதவைர ஒேர ஒர மைற மடடேம கட இரககிறத. இதகறிதத, மனிதவளத 

தைறயின ெடலலி அலவலக வடடார அதிகாரகளிடம ேபசிேனாம. ''அகேடாபர 12, 2004-ல 

தமிழ ெமாழி, ெசமெமாழியாக அறிவிககபபடட 2006-ல அதறகான நிறவனம தவககபபடடத. 

அத ஒர தனனாடசி நிறவனமாக ஜனவர 21, 2009-ல ெசனைனயில பதிவ ெசயயபபடடத. 

பிறக, ஜூன 29, 2010 அனற அைமககபபடட அதன ஆடசிக கழவின (கவரனிங ேபாரட) மதல 

கடடம, அேத வரடம அகேடாபர 20-ல நடநதத. கரணாநிதி தைலைமயில நடநத இநதக 

கடடததில சில மககிய மடவகள எடககபபடடன. அடதத அவரத தைலைமயிேல கட 

இரகக ேவணடய ஒர கடடம, ேதரதல அறிவிபப காரணமாக 

நைடெபறவிலைல.

ேதரதலில ெவனற பதிய மதலவரான ெஜயலலிதா 

தைலைமயில கடேவணடய அகேடாபர கடடததககாக பல 

கடதஙகள அனபபியம, அவர நாள ஒதககேவ இலைல.

இதறகாக, 11-வத ஐந தாணடத திடடததின கீழ ஒதககபபடட 

76.32 ேகாட யில, சமார 38 ேகாட மடடேம இதவைர ெசலவிடப

படட உளளத. மீதித ெதாைகைய வரம மாரச மாதததககள 

ெசலவழிககவிலைல எனறால, அத வணீாகப ேபாயவிடம. 

ஆடசிககழவினதைணத தைலவரான மததிய இைண அைமசசர 

பரநதேரஸவரைய ைவததக கடடதைத நடதத 

மனிதவளததைற கடநத ஜனவர 18-ல  திடட

மிடடைத, மததிய அரச தடததவிடடத. ெஜயலலி தாைவப பைகததக

ெகாளள விரமபாதததான அதறகக காரணம'' எனகிறாரகள.

ெசமெமாழி தமிழாயவ மததிய நிறவனம ஆரமபிதத ஐநத வரடஙகள 

ஆகியம, தைலைமப பதவியான இயககனரகக நிரநதரமாக ஒரவைரப 

நியமிககவிலைல. ெசனற ஆணடதான பதிவாளர மறறம நிதிஅலவலர 



பதவிகள நிரபபபபடடன. தவிர, மககியப பதவிகளான இயககநர, தைண இயககநரகள, இைண 

மறறம தைண ேபராசிரயரகள உடபட மககியமான 149 பதவிகள இனனம நிரபபபபடாமல 

உளளன.

இதகறிததப ேபசம அலிகர பலகைலககழகததின தமிழப ேபராசிரயர த.மரததி, ''ஒர 

சாதாரண தவககப பளளி ஆசிரயர பதவிககககட தகதி யானவரகைளேய ேதரநெதடபபத 

வழககம. ஆனால, இயககநர பதவிகக ெபரம ேகலிககதேத நடநத விடடத. மதலாவதாக, 

இயககநர பதவிககக கடதல ெபாறபப ஏறற ேமாகன, ஒர சிவில இனஜினயீர. அவரககப 

பின கடதல ெபாறபைப ஏறறளள ஞானமரததி, ஒர ெமககானிககல இனஜினயீர. நிரநதர 

இயககநரகள இலலாதநிறவனஙகளகக மததிய நிறவனஙகளின ேபராசிரயரகைள மடடேம 

கடதல ெபாறப பாளரகளாக நியமிகக மடயம எனபத விதி. அநத விதியினபட, இபேபாத 

ெசனைனயில மததியப பலகைலககழகஙகள இலலாைமயால, ெசனைன ஐ.ஐ.ட-யின 

ேபராசிரயரகளககக கடதல ெபாறபப ெகாடககபபடடளளத. ஆனால, அவரகள தமககரய 

சிவில மறறம ெமககானிககல தைறகளில சிறநதவரகளாக இரநதாலம, தமிழின வரலாற, 

பணபாட, ெமாழி மறறம இலககியம ஆகியவறறின ஆயவப பணிகைள அறியாதவரகள. 

அதனால, மைறயாக நடகக ேவணடய ஆயவகள மறறம ெபரம திடடப பணிகள 

ெதாயவைடநத ெசமெமாழி தமிழாயவ 

நிறவனேம மடஙகிக கிடககிறத.

இநத ஆயவ நிறவனததககாக சடடசைப 

வளாகததில பல மககிய நலகளடன 

பிரமமாணடமாக அைமககபபடட நலகம காலி 

ெசயயபபடடத அலலவா? அநத நலகைள 

கபைப வாரவத ேபால அளளி, பதிய 

தைலைமச ெசயலகக கடடடததில ெகாடட 

ைவதத உளளனர. அநதத தணி மடைடகள 

இனனம பிரககபபடாமல உளளன. நலகதைத 

அைமகக மடயாமல தமிழநலகள சிைறபடடக 

கிடககினறன'' எனற கமறினார.  

ெசனைனயில உளள ெசமெமாழித தமிழாயவ மததிய நிறவனததின கடதல இயககநரான 

ேபராசிரயர ஞானமரததியிடம விளககம ேகடடேபாத, ''நிரநதரக கடடடததககாக எஙகளகக 

ஒதககபபடட நிலததில வநத சிககலாலதான, ஐநதா ணடத திடடததில ஒதககபபடட 

ெதாைகைய ெசலவிடத தாமதமானத. இனனம ஒர வரட காலம அவகாசம ெபறற, 

மீதிையயம ெசலவிடட விடேவாம எனற நமபிகைக உளளத. நிரநதரப பதவிகைளப பரததி 

ெசயவதறகம ஆடசிககழ கடாமல இரபபதறகம சமபநதம இலைல. இதறகான விளமபரப 

பணிகள தவஙகிவிடடன.  விைரவில மடததவிடேவாம. இபேபாதளள தமிழக மதலவர இநத 

அைமபபகக அதிமககியததவம தரவிலைலேய தவிர, மழககக கணடெகாளளவிலைல 

எனககறவத தவறான கரதத. ஏெனனில, அவர பதிய தைலைம ெசயலகததில எஙகள 

நலகததகக நானக அைறகள ஒதககி உளளார. இரணடல நலகள அடககபபடட விடடன. 



மீதம உளளஇரணட அைறகளில ேவைலகள நடபபதால சறற தாமதமாகிறத'' எனற, 

ஒரவிதத தயககததடன ேபசினார.

இதகறிதத, ஆடசி மனறககழ உறபபினரம, ெடலலியில உளள ஜவஹரலால ேநர மததிய 

பலகைலககழகத தமிழததைறத தைலவரமான ேபராசிரயர ேக.நாசசிமதத, ''அறிவ சாரநத 

எநத ஒர நிறவனதைதயம அரசியலகக அபபால கடடககாதத, அைத வளரகக ேவணடய 

ெபாறபப நம அைனவரககம உணட. கி.பி. 13-ம நறறாணடேலேய மாறவரமன சநதர 

பாணடயன ேசாழநாடைட மறறைகயிடட ெவனறேபாத, அஙகளள மாட மாளிைககள 

மறறம ேகாபரஙகைளயம அழிததாராம. ஆனால, படடனப பாைல பாடயதறகாக உரததிரங

கணணனாரகக கரகால ெபரவளததான பரசாகக ெகாடதத 16 கால மணடபதைத மடடம 

தமிழககரயத எனபதால விடட ைவததாராம. இதறகான கலெவடட ஆதாரஙகள இனறம 

உணட. அதேபால, அரசியலகக அபபாறபடட தமிைழக காபபதிலம வளரபபதிலம நம 

ஆடசியாளரகள பாரபடசம இனறி ெசயலபட ேவணடம'' எனறார.

தமிழனகக மடடமலல... தமிழககம ேசாதைன தான!

- ஆர .ஷஃபி மனனா

 திடர கடடம
ஆடசிககழவின தைலவர ெஜயலலிதா வராமேல, கடநத பிபரவர 18 அனற ெசமெமாழி 

தமிழாயவ மததிய நிறவனததின ஆடசிககழ கடடம டலலியில கடடயத. ஆடசிககழவின 

தைணததைலவரம, மததிய இைண அைமசசரமான பரநதேரஸவர தைலைமயில நடநத 

கடடததில, '40,000 நலகள வணீாக அைடநத கிடககினறன. ெமாழியின விஷயததில அரசியல 

கலபபத சரயலல’ எனற வரநதினாராம. இைதயடதத, மறற மததிய அைமபபகள ேபாலேவ 

மனிதவளத தைற அைமசசரடேம நிறவன ஆடசிககழவின தைலவர பதவிையக 

ெகாடபபதறகான ஏறபாடகளில காஙகிரஸ தைலைம தீவிரமாக இறஙகி இரககிறதாம. 

ெஜயலலிதாைவ சரககடடவம மயறசிகள நடககிறதாம.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தறவாைடககள மைறநத காதல மனம

பிரபஞசன , நறறிைண பதிபபகம , எண 123 ஏ , திரவலலிகேகணி 
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பழநதமிழப பாடலகளின அழகியைலச ெசாலலி ரசைன கடடவாரகள படடமனறப 

ேபசசாளரகள. சஙகப பாடலகளின ெபரைமையச ெசாலலி தமிழர வரீதைத மீடெடடபபாரகள 

அரசியல தைலவரகள. அேத பாடலகளககள ஆணடக கணகககைளக கணடபிடதத 

வரலாறறப பததகஙகைளப கவிபபாரகள. விரலவிடட எணணககடய சிலேர... அநதக கால 

மககளின வாழகைகைய அதில இரநத ேதாணட எடபபாரகள. 

இநத நானகாவத நிைலயில இரபபதாலதான, 'எடடத ெதாைக 

மறறம பததபபாடட ஆகிய பதிெனடட நலகளம தமிழ 

இலககியம எனபதில ஐயம இலைல. அைவ தமிழ ெமாழியில 

எழதபபடடளளன. ஆனால, அைவ தமிழர இலககியமா எனபத 

பறறி விசாரகக ேவணடம’ எனற எழததாளர பிரபஞசனால 

ேகடக மடகிறத. தமிழனின ெதானமம, கலாசாரம, பணபாட, 

வரீம ஆகியன ேபசம அகநானற, பறநானற மதல 

மணிேமகைல வைரயிலான இலககியஙகளில வரம 

மனிதரகளின உளமனஙகள ேயாசிததிரககம ேகளவிகைள 

எததைனேயா பல நற ஆணடகள கழிதத பிரபஞசன 

ேகடகிறார.

பாடலகள பைனநத வலம வநத பாணர சமகததின 

மடவிலதான சஙககாலப பலவரகள வளரநதாரகள எனற ெசாலலம பிரபஞசன, இநதப 

பலைம வரககம அதிகார வரககததகக அடவரடேய பிைழததைத பலேவற பாடலகள மலம 

நிறவகிறார.

'ெமாழி, அதிகாரதேதாட வளரநதத. அதிகார வரககததின ஆதிககததககச ேசைவ ெசயயேவ 

ெமாழி வளரககபபடடத. ெமாழிையப பிைழபப ஊடகமாக எடததகெகாணட பிைழபப வரககம 

உரவானத’ எனற ெசாலலம பிரபஞசன அதிகாரதைதக ேகளவி ேகடட பலவரகைளயம 

ெசாலலத தவறவிலைல. 'தமிழப பலவரகளில கணிசமான பலவரகள ஆேராககியமானவரகள. 

பலைம வரககததில மனித விேராதிகளம இரநதாரகள’ எனற வரகள அழததமானைவ.

சிலபபதிகாரமம மணிேமகைலயம வரவரயாய பலேவற கடடைரகளில 

கடடைடககபபடகினறன. மணிேமகைலையத ெதயவமாகப பாரககிறார சீததைலச சாததனார. 

ஆனால, அவைள மனஷியாகப பாரககிறார பிரபஞசன. ''மணிேமகைல, சழலின கழநைத. 

அவளககாக அவள ஒரேபாதம சிநதிகக அனமதிககபபடவிலைல. அவள சயஉணரேவாட 

ெசயதத உதயகமரைனக காத லிததத மடடேம. அதவம ஒர கணததில அவள தாயால 

அழிககபபடடவிடடத. உதயகமரனகக மணிேமகைலயின உடமப மடடமதான ெதரநதேத 

தவிர, அவள மனைதப பரநதெகாளளம தகதி இலைல. தைலககப பினனால ஒளிவடடப 

ெபணணாக வடவைமககபபடடாலம, மணிேம கைல தைரேயாட தனைன 

ஒடடைவததகெகாணடதான இரககிறாள’ எனபத பதிய பாரைவயாயப படரகிறத. தமிழ 



இலககியஙகளின பனிதஙகளில இரநத பதிய பரதலகைளேநாககி நகரததம கடடைரகள 

இைவ.

திரவணணாமைலயில சணமகம எனற ேயாகிையச சநதிதததம அவரத ேபடடயம இதில 

இரககிறத. 'தனிததிரகக விரமபாேத. கடடததில உனைனக கைரததகெகாள. நாகைக 

வலிைமபபடததி, அதிகாரததின அரட பாரைவயில இடமெபறற அறிஞர கழாததில இடம 

ெபற. ெசாததககைளப ெபரககிகெகாள. சவிஸ வஙகியில ேபாட. சினிமா எட அலலத 

சினிமாவில பஙெகட. தேராகம ெசய. பழிவாஙக. எலலாச சடடமீறலகைளயம சடடபரவமாகச 

ெசய. காடடகெகாடததைல ஒர கைலயாகச ெசய’ எனற ெசாலலி சமகதைத அமபலப

படததம சணமகதைத ஒரமைறயாவத ேபாயப பாரகக ேவணடம எனற ஆவைல 

அைனவரககம ஊடடம.

அடககபபடட கரைல எதிெராலிபபேத அறம. அைத பிரபஞசனிடம இரநத ேகடக மடகிறத!

-  பததகன
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

காறறாைல மின உறபததிையக கவனிககேவ இலைலேய!

மினெவடட அலடசியஙகள

தமிழக அரசியல வானில ஆயிரம ேவடக ைககள நடநதாலம, அைதவிட மககியமாக 'இபபப 

ேபாகேமா... எபப வரேமா?’ எனற மினெவடட விவகாரததில மழகிக கிடககிறாரகள மககள! 

மாறற மினஉறபததி திடடம கறிதத ஆகக பரவமான ேயாசைனகைளச ெசாலகிறார உலகக 

காறறாைலகள அைமபபின தைணத தைலவரான கஸதர ரஙைகயன. ''தமிழகததின ெமாதத 

மின உறபததியில 15 சதவிகிதம  காறறாைலகள மலமாகக கிைடககிறத. வரடததில ஆற 

மாதஙகள மடடேம சழலவதன மலமாகேவ இவவளவ பயன கிைடககிறத. மினெவடட 

சிககல சமபநதமாக விளககம தரம ேநரததில எலலாம, 'காறறாைல மினஉறபததி 

ஏமாறறிவிடடத’ எனற ெபாறபபில இரபபவரகள ெசாலகிறாரகள.



காறறாைலகள வரடம மழகக இயஙகவத இயலாத காரயம. ேம மாதம ஆரமபிதத 

அகேடாபர வைரககம ெதனேமறகப பரவககாறற வசீம ேநரததில மடடேம தமிழகததில 

காறறாைலகள மலம மினசாரதைதத தயாரகக மடயம. இநத ேநரஙகளில சமார 3,000 

ெமகாவாட மினசாரதைத காறறாைலகள உறபததி ெசயகிறத. மறற ஆற மாதஙகளில 

ெகாஞசம ெகாஞசமாகச சறறி 400 ெமகாவாட மினசாரம வைர கிைடககிறத. இதேவ 

மிகபெபரய வரபபிரசாதம.

காறறாைல சகதிைய சரயாகப பயனபடததினாேல, ஆறமாத 

காலம மினெவடடல இரநத மழைம யாகத தபபிககலாம. 

ெதனேமறகப பரவககாறற வசீம காலஙகைள 'ைஹ விணட 

சீஸன’ எனற ெசாலேவாம. இநதக காலகடடததில காைல 11 

மணியில இரநத மாைல 6 மணி வைர பலமான காறற வசீம. 

இநத ேநரஙகளில தமிழநாடடல இரககம அததைன 

காறறாைலகைளயம மழ வசீசடன பரபரணமாக இயஙக ைவகக 

ேவணடம. இதனமலமாக தமிழகததின ேதைவையப பரததி 

ெசயவதடன, அதிகபபடயான மினசாரதைதப பககதத 

மாநிலஙகளககம விறபைன ெசயயலாம. இநத விறபைன 

மலமாக சமார 750 ேகாட ரபாய வைர வரமானம கிைடககம. 

இநத வரமானததில இரநத நமகக மினபறறாககைற இரககம 

ேநரததில, பிற மாநிலஙகளில இரநத மினசாரதைத வாஙகிக 

ெகாளளலாம. இநத ேயாசைனையப பலமைற அதிகாரததில 

இரபபவரகளிடம ெசாலலி விடேடாம. ஆனால, பலன இலைல. 

பரவக காறற வசீமேபாத காறறாைலகைள மழைமயாக 

இயககவதில எனன பிரசைன?

காறறாைல மலமாக நாஙகள மினசாரம தயாரதத தமிழநாட மினசார வாரயததகக 

விறகிேறாம. இதறக உரய பணம தரேவணடம அலலவா? 2010 டசமபரல ெகாடததததான 

கைடசி. அதனபிறக பணம வரவிலைல. பணம சரயாகக கிைடககவிலைல எனபதால, காறறா 

ைலகைள மழவசீசில பயனபடதத பலரம தயாராக இலைல. இநத விவகாரம காரணமாக 

காறறாைலயில மதலட 

ெசயவதறகப பதிய நபர கள 

வரவம பயபபடகிறாரகள.

ேமலம, காறறாைலகள மலம 

கிைடதத 1,000 ெமகாவாட மினசாரம 

ெபாதமககளின பயனபாடடககச 

ெசலலவிலைல. காரணம, உறபததி 

ெசயயபபடட மினசாரதைதக 

ெகாணட ெசலவதறகான மினவடம 

உளளிடட பல ஏற பாடகைள 



மினவாரயம ெசயத தரவிலைல. நிைலைம இபபடேய இரநதால, எவவளவ காலம ஆனாலம 

மினெவடட சீராகாத.

மகாராஷடரா ேபானற இஙேகயம மின உறபததி மறறம பகிரவத தைறயில தனியாரககம 

இடம அளிகக ேவணடம. இதனால, 'தனியாரககத தாைர வாரபபதா?’ எனற சில கரததககள 

ெவடககலாம.  ெதாைலதெதாடரபததைறயில தனியார வநத பிறக எனன நடநதத? ேபாடட 

ேபாடடகெகாணட கடடணம கைறபபத, சலைககள அறிவிபபத மலம மககளகக 

நனைமதாேன நடககிறத? மினபகிரவ தனியார வசம ெசனறால, எநத நிறவனம கைறநத 

கடடணததில மினசாரதைத வழஙககிறேதா, அவரகளிடம இரநத மககள இைணபைப 

வாஙகிப பயனபடததிகெகாளள மடயம.

சரயசகதி மலம மினசாரம தயாரபபத அதிக ெசலவாகம சமாசாரம. ஒர யனிட உறபததி 

ெசயய 10 ரபாய ஆகிறத. அதனால, காறற, அனல, அண, நீரசகதிகள மலமாகததான 

மினசாரதைத உறபததி ெசயய மடயம. நம நாடடல நிலககர அேமாகமாகக கிைடபபதால, 

ெதரமல பவர ஸேடஷனகள சிலவறைறத ெதாடஙகி இரககலாம. ஆனால, ஒர ெதரமல பவர 

ஸேடஷைன நிரமானிதத உறபததிையத ெதாடஙக கைறநதத மனற வரடஙகள ஆகம.

ஆனால, காறறாைல உறபததிையப ெபாறததவைர வாஙகிகெகாளளம மினசாரததகக 

அரச  உடனடயாக பணம ெகாடததாேல ேபாதம. பிற மாநிலஙகளில இரநதம ேவற 

வழிகளில ெபறம மினசாரததககக ெகாடககம ெதாைகையவிட இத கைறவானேத. ேமலம 

காறறாைல மலம மினஉறபததி ெசயவதறகாக ெபரய அளவில மதலட ெசயய 

ேவணடயேதா அலலத மானியம ெகாடகக ேவணடய அவசியேமாகட அரசகக இலைல. 

அதனால, இபேபாைதய மறறம எதிரகாலத ேதைவையக கணககிடட உடனடயாக காறறாைல 

மினஉறபததிககத ேதைவயான உதவிகைள அரச ெசயய ேவணடம. . அபேபாததான, மின 

ெவடடல இரநத தமிழகம தபபிகக மடயம'' எனறார.  

இநத விவகாரம கறிதத, தமிழக மினசாரததைற அைமசசர நததம விஸவநாதனிடம 

ேகடேடாம. ''அமமாவின கடநத கால ஆடசியினேபாத காறறாைல மினதயாரபப அைமபைப 

வலபபடததவம, அதில இரநத கிைடககம மினசாரதைத மழைமயாகப பயனபடததவம 

உளகடடைமபப வசதிகள சிறபபாக ெசயயபபடட வநதன. ஆனால, அடதத வநத அரசாஙகம 

காறறாைல மினஉறபததிைய மைறபபடததவம மின வடம வழஙகவத உளளிடட மககியப 

பணிகைளயம ெசயயேவ இலைல. அதன விைளைவததான இனைறகக அனபவிதத 

வரகிேறாம.

இபேபாத, அமமா மீணடம ெபாறபபகக வநதவடன காறறாைல மினசார உறபததி 

அைமபைபச சீராகக உததரவகைளப ேபாடடரககிறார. கடய விைரவில பிரசைனகள 

கைளயபபடம. காறறவசீம காலததில உறபததியாகம, ேதைவகக அதிகமான மினசாரதைத 

விறபைன ெசயயலாம எனபத உணைமதான. ஆனால, சரயான விைல கிைடபபததான 

பிரசைன. நஷடததகக எைதயம விறபைன ெசயய மடயாத. இதில உளள நைடமைறச 

சிககலகள பரயாமல, அரசாஙகததின மீத கறறம சாடடவத அழகலல'' எனறார.

காததாடைய சதத விடஙகபபா!



- எஸ .ஷகதி

படம: வி.ராேஜஷ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பஙகளா... சிகெரட... உயரதர உணவ!

இததாலி ெகாைலயாளிகளககப பேல கவனிபப

சமததிர ெவளிகள தமிழ மீனவரகளின பலி படீஙகளாகி விடடன. சிஙகள சிபபாயகளால 

தமிழக மீனவரகள சடடக ெகாலலபபடம தயரம, பழகிபேபான பயஙகரவாதம. ஆனால, 

சமீபததில ேகரளக கடல பரபப அரேக இததாலியரகள நடததிய ெவறி ஆடடமம, அதனபிறக 

நடநதவரம சமபவஙகளம இநதிய இைறயாணைமகேக சவால விடகினறன! 

ேகரள மாநிலம, ெகாலலததில உளள நீணடகரா தைறமகததில இரநத பிபரவர மதல 

வாரததில தமிழக மறறம ேகரள மீனவரகள 16 ேபர மீன பிடகக ஆழகடலககச ெசன றனர. 

கடநத 15-ம ேததி மாைல, 'எனரகா லகஸி’ எனற இததாலிய வரததகக கபபலகக அரேக 

இவரகளின படக ெசனறேபாத, கபபலில இரநத சரமாரயாக இவரகள மீத தபபாககிசசட 

நடததபபடடத. இதில, அஜஸீ பிஙக, ெஜலஸடன ஆகிய இரணட மீனவரகள இறநதனர. 

இததாலியக கபபலில இரநத இநதிய மீனவரகைளச சடட மசிமிலியாேனா லேதார மறறம 

சலவேடார கிேராேன எனற இரவைரயம காபபாறற இததாலிய ெவளியறவத தைற 

தடததத.  



கடநத 22-ம ேததி ெடலலி வநத இததாலிய ெவளியறவததைற தைண மநதிர ஸடபன ட 

மிஸடரா,'இர நாடகளகக இைடயிலான உறவ மககியமானத. இநத சமபவததில 

விசாரைண சரயாக நடகக ேவணடம. சமபவம சரவேதசக கடல பரபபில நடநதளளத. 

அதனால, விசாரைண சரவேதச சடட மைறபபட நடததவததான ெபாரததமாக இரககம’ 

எனற மீணடம விடாபபிடயாகப ேபசி இரககிறார. அேத ேநரததில இததாலிய அதிகாரகள, 

ைகத ெசயயபபடட இரவர மீதான வழகைகத தளளபட ெசயயகேகார ேகரள உயர நீதி

மனறததில மனததாககல ெசயதளளனர.

இதறகிைடேய நமமிடம ேபசிய ேகரள மாநில பி.ேஜ.பி. தைலவர 

மரளிதரன, ''ெகாைலகாரரகள இததாலியரகள எனபதால, அவரகளகக 

ஏராளமான சலைககள அளிககபபடகினறன. இரவைரயமதாமதமாகக 

ைகத ெசயதேத ஒர நாடகமதான. இவரகள விசாரைண எனற ெபயரல 

வசதியான பஙகளாவில தஙக ைவககபபடட உளளாரகள. விசாரைண 

அதிகாரகள மனனிைலயில சிகெரட பிடககிறாரகள. ேபாலஸ 

வாகனஙகளில வி.ஐ.பி-கள ேபால மன ஸடடல அமரநத 

ெசலகினறனர. இரவரககம உயரதர உணவ வழஙகபபடகிறத. 

ேகரளாைவ ஆளம காஙகிரஸ யாரடம நலல ெபயர வாஙகவதறகாக 

இததாலியக ெகாைலகாரரகளகக இவவளவ கரசனம காடடகிறத 

எனபத மககளககத ெதரயம...'' எனறார காடடமாக!

நீதிமனறம நியாயம ேபசடடம!

- எஸ .ஷகதி ,

படஙகள: வி.ராேஜஷ, ரா.ராமகமார
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



எனத இநதியா!

உபப ேவலி   

ெபரலின சவைரவிட, சீனப ெபரஞசவைரவிட மிகப ெபரய மள ேவலி ஒனற இநதியாவின 

கறககாக அைமககபபடட கைத அறிவரீகளா? 4,000 கி.மீ நீளமம 12 அட உயரமம ெகாணடத 

அநத ேவலி.  வரலாறறின இரடடககள பைதயணட ேபாயிரநத இநதியாவின நீணட மள 

ேவலி ஒனற சமீபததில உலகின கவனததககள வநதிரககிறத.

இநதியாைவ ஆணட ெவளைள அரசின ெகாடஙேகானைமகக சாடசியாக உளள இநத 

மாெபரம சஙக ேவலிையப பறறி, 2001-ம   ராய மாரகஸஹாம ஆராயநத எழதம வைர, 

இநதிய வரலாறறியல அறிஞரகளகேககட இத ெதரயாத.  The Great Hedge of India எனற, 

ராய மாரகஸஹாமின மகததான 'சஙக ேவலி' எனம பததகம இநதிய வரலாறறியல ஆயவில 

மிக மககியமான ஒனற.

காநதி ஏன உபபச சததியாககிரகதைத நடததினார எனபதறக இனற 

வைர எவவளேவா காரணஙகள ெசாலலபபடட இரககினறன. ஆனால, 

இநத ஒர பததகம காநதியின ெசயலபாடடககப பினனளள 

வரலாறறக காரணதைத ெதளளதெதளிவாக எடததச ெசாலகிறத.

பிரடடஷகாரரகளால இநதியா எநத அளவககச சரணடபபடடத 

எனபதறக, இநத நல மறகக மடயாத சாடசி. ஒரசாவில ெதாடஙகி 

இமயமைல வைர நீணட ெசனற இநத மள தடபப ேவலி எதறகாக உரவாககபபடடத 

ெதரயமா?

இநதியாவககள ஒர மாநிலததில இரநத இனெனார மாநிலததகக உபப ெகாணட 

ெசலலபபடக கடாத எனபதறகாக உரவாககபபடட தடபப ேவலிதான இத. இபபட, ேவலி 



அைமதத உபப வணிகதைத தடககக காரணம, பிரடடஷ காலனிய ஆடசி... உபபகக 

விதிததிரநத வர.

வஙகாளதைதத தனத பிடயில ைவததிரநத கிழககிநதியக கமெபனி, உபபகக வர விதிததால, 

ெகாளைள ெகாளைளயாகப பணம சமபாதிககலாம எனற திடடமிடடத.

சநதிரகபதர காலததிேலேய உபபகக வர விதிபபத நைடமைறயில இரநதிரககிறத. 

ெகௌடல யரன அரததசாஸதிரம, உபபககத தனி வர விதிகக ேவணடம எனபைதயம, உபப 

வணிகதைதக கணகாணிககத தனி அதிகார நியமிகக ேவணடம எனபைதயம வலியறததி 

இரககிறத.  

தமிழகததில உபபின பயனபாட பறறிக கறிபபிடம ேபராசிரயர ெதா.பரமசிவன, 'உபப 

விறபவரகைள சஙக இலககியததில உமணரகள எனற அைழககிறாரகள. ெநலலின ேநேர 

ெவண கல உபப என, உபப விைலயம ெநல விைலயம சமமாக இரநதிரககிறத. ேசாழர 

காலததில ெநலலின விைலயம உபப விைலயம அரகரேக இரநதன. பழநதமிழ நாடடன 

மிகப ெபரய சநைதககரய உறபததிப ெபார ளாக உபபதான விளஙகியிரககிறத. உபப 

விைளயம களததகக அளம எனற ெபயர. ெபரய உபபளஙகளகக அரசரகளின படடப 

ெபயரகைளச சடடயிரககிறாரகள. ேபரளம, ேகாவளம (ேகா அளம) எனற ெபயரகளில 

வழஙகபபடடளளன. ேசாழ, பாணடய அரசரகள உபபத ெதாழிைல அரசின கடடககளேளேய 

ைவததிரநதாரகள எனகிறார.



அதேபாலேவ, ெசனைன ராஜதானியின உபப கமிஷன ஆணட அறிகைக 

வாசிகைகயில,ெமாகலாயரகள காலததில உபபகக வர விதிககம மைற இரநதத ெதரய 

வரகிறத. ஆனால, அநத வர மிகச ெசாறபமானத. ஒர மடைட உபபகக இநத வணிகராக 

இரநதால 5 சதவதீம வரயம, இஸலாமியராக இரநதால 2.5 சதவதீ 

வரயம விதிககபபடடத.

1756-ல நவாபைப தனத ைகபபாைவயாக மாறறிக ெகாணட காலனிய 

அரச, உபப மீதான தஙகளத ஏகேபாக உரைமையக ைகபபறற 

மயறசிததத. கறிப பாக, பிளாசி யததததககப பிறக, வஙகாளததில 

உளள ெமாதத உபப வணிகதைதயம கிழககிநதியக கமெபனி தனத 

ேநரடக கடடபபாடடககள ெகாணடவர மயறசி எடததத. இநதியாவின 

ைமயப பகதியான உததரப பிரேதசம, மததியப பிரேதசம மறறம வட 

கிழகக மாநிலஙகள, இமயமைல சாரநத நிலெவளி ஆகிய அைனததப 

பகதிகளம தஙகளத உபபத ேதைவகக, ெதனபகதி கடேலாரஙகைளேய நமபி இரநதன.  

இநதியாவில உபப அதிகம விைளவத கஜராததில. இனறம அததான உபப விைளசசலில 

மதல இடததில இரககிறத. ெபரமபாலான வட மாநிலஙகளகக கஜராததில இரநேத உபப 

ெசனறத. உபப வணிகம கஜராததில பராம பரயமாக நைடெபறற வரகிறத. உபப 

காயசசபபடட பாரமபரய இடஙகளில ஒனறதான காநதி உபபச சததியாககிரகம நடததிய 

தணட. தணட எனபத கலஙகைர விளககதைதக கறிககம ெசால. இத ஒர பாரமபரய உபபளப 

பகதி. அத ேபால, கஜராததில நிைறய உபபளஙகள இரக கினறன. கஜராத ேபாலேவ ஒரசா 

மறறம மகாராஷடரா மாநிலஙகளிலம உபப விைளசசல அதிகம. வஙகாளததில கிைடககம 

உபப, ெநரபபில காயசசி எடககபபடவத. அத தரமறறத எனற அநத உபபகக மாறறாக 

வஙகாளிகள சரய ஒளியில விைளநத ஒரசா உபைபேய விைலகக வாஙகிப 

பயனபடததினாரகள.



வஙகாளதைத நிரவகிதத வநத வாரன ேஹஸடங, ஒரசாவில இரநத வஙகததககக 

ெகாணடவரபபடம உபபகக கடதல வர விதிதததடன, அரசிடம மடடேம உபைப விறக 

ேவணடம எனற பதிய நிபநதைனையயம விதிததார. அதாவத, ஒர மடைட உபபகக இரணட 

ரபாய விைல நிரணயிககபபடடத. அதில, ஒனறைர ரபாைய வரயாக கிழககிநதியக கமெபனி 

பிடஙகிகெகாணடத. இதனால, உபப காயசசபவரகளம உபப வாஙகபவரகளம பாதிககப 

படடாரகள.

உபபளஙகைளக கணகாணிககவம அரசிடம மடடேம உபப விறபைன ெசயய ேவணடம 

எனபைத நைடமைறபபடததவம, சாலட இனஸெபக டரகள நியமிககபபடடனர. கடதலாக 

உபைப அரசகக வாஙகித தரம தைண நிறவனஙகள உரவாககபபடடன. இதன வழிேய, 

கமெபனி லடசக கணககில பணதைத வாரக கவிககத ெதாடஙகியத. 1784-85ம ஆணடககான 

உபப வரயில கிைடதத வரமானம 62,57,470 ரபாய.

இநதக ெகாளைளயால அதிக ஆதாயம அைடநத கிழககிநதியக கமெபனி, இநதியா மழவதம 

உபப வணிகம தஙகளத கடடபபாடடககள வர ேவணடம எனற மடவ ெசயதத. அதறகாக, 

உபப ெகாணடெசலலபபடம வழிகள அைடயாளம காணபபடடன. அதன ஊடாகத தடபப 

ேவலிகள அைமககபபடட, ஆஙகாஙேக சஙகச சாவடகள உரவாககபபடட, உபப 

ெகாணடெசலவத கணகாணிககபபடடத.

உபப, இனறியைமயாத ெபாரள எனப தால உைழககம மககள எவவளவ பணம 

ெகாடததாவத உபைப வாஙகவாரகள எனற கிழககிநதியக கமெபனியின ேபராைச பலிககத 

ெதாடஙகியத. ஒர ெதாழிலாளி உபபககாக மாதநேதாறம இரணட ரபாய ெசலவழிகக 

ேவணடய நிரபநதம உரவானத. அநதப பணம அவனத ஒர மாத சமபளதைதவிட அதிகம. 50 

ைபசா ெபறமான உபப, ஒர ரபாய வரேயாட ேசரதத விறகபபடட ெகாடைமைய ெவளைள 

அரச நைடமைறபபடததியத.



உபப ெகாணடெசலவைதத தடககம நடவடக ைககளகக எதிராக நாேடாட இன மககளான 

உபபக கறவரகளம, ெதலஙக ேபசம எரகலரம, ெகாரசசரகளம உபைபக கடததி விறக 

மறபடடாரகள. அைத, கடததல எனற ெசாலவதகட தவறதான. தஙகள பாரமபரயமான 

ெதாழிைலத தைடைய மீறி 

ெசயதாரகள எனபேத சர.

உபப வணிகம ெசயவத தஙகளத 

ேவைல, அைத எநதக ெகாமபனாலம 

தடகக மடயாத எனற சவாலவிடட 

நாேடாட இன மககைள ஒடகக 

வதறகாக, அநத இனதைதேய 

கறறபபரமபைர எனற 

அைடயாளபபடததி, ைகத ெசயத 

சிைறயில அைடகக அரச மயறசி 

ெசயதத.

தைலச சைம அளவ உபப விறற 

உபபக கறவரகள ஒர பககம எனறால, உபபளததில இரநத ேநரட யாக உபப வாஙகி, 

வணடகளிலம ேகாேவறக கழைதகளிலம ஏறறிச ெசனற, லமபாடகளம பஞஞாராககளம 

காலனியக கடடபபாடகைள மீறி உபைபப பிற மாகாணஙகளில விறறாரகள. பணடமாறற 

ெசயதெகாணடாரகள. அவரகைளத தடகக வனமைறைய ஏவிவிடடேதாட, அவரகைள 

திரடரகள எனவம கறறம சாடடயத பிரடடஷ அரச.

உபப வணிகதைதத தஙகள ைககளககள ெகாணடவர ேவணடம எனறால, மாெபரம மள 

தடபப ேவலி ஒனற அைமககபபட ேவணடம எனற திடடம அபேபாததான தீடடபபடடத. 

இநத ேவலி, ஒரசாவில ெதாடஙகி இமயமைலயின ேநபாள எலைல வைர நீணட 

ெசலவதறகாக வைரபடஙகள உரவாககபபடடன. 1823-ல ஆகராவின சஙக வரத தைற 

இயககநர ஜாரஜ சாணடரஸ, இதறகான ஆரமபப பணிகைள ேமறெகாளளத ெதாடஙகினார. 

ஒரசாவின ேசானபபரல ெதாடஙகிய இநதத தடபப ேவலி, ெமளள நீணட கஙைக, யமைன 

நதிக கைரகைளக கடநத ெசனற அலகாபாத வைர ேபாடபபடடத. அநத நாடகளில இநத 

ேவலி மஙகில தடபப ஒனறால அைமககபபடட இரநதத. அைதக கடநத ெசலல 

மடயாதபட ெபரம பளளம ேதாணடபபடட இரநதத. 1834-ல சஙகவரததைற இயககநராக 

வநத ஜி.எச.ஸமித, இநதத தடபப ேவலிைய அலகாபாததில இரநத ேநபாளம வைர 

நீடடககம பணிையச ெசயதார.

-----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மிஸடர மியாவ: இரணட ரஜினி... இரணட நாேகஷ!



ேகாடமபாககம மதல ஜபபான வைர எதிரபாரபைபக கிளபபி 
யிரககம ,

 'ேகாசசைடயான’ டமில ேபசிேனாம .

நினறேபானதாக நீடட மழககபபடம 'ராணா’ படததின மதல பாகமதான, 'ேகாசசைடயான’.

'எநதிரன’ படதைதவிட அதிநவனீத ெதாழிலநடபததில தயாராகம இநதப படததில, அபபா, 

மகன எனற இரணட ேவடஙகளில வரகிறார ரஜினி.

தநைதகக ேஜாட ேஷாபனா, தனயனகக தீபிகா படேகான.





தஙைக ேகரகடரல நடகக சிேநகாவிடம ேபசசவாரதைத நடநதத. இைடயில எனன 

நடநதேதா, இபேபாத 'ெபாமமலாடடம’ ரகமணி வரகிறார. ரககவகக ேஜாட... ஆதி.    

இறநதேபான நடகைர நடககைவககம விஞஞான மயறசிைய படததில ெசயகிறாரகள. 

ஆம, ெதாழிலநடபததின உதவியால,  நாேகஷ நடககிறார. மகன ரஜினியடன, 'காதலிகக 

ேநரமிலைல’ ஒலலி நாேகஷூம, அபபா ரஜினியடன 'பஞசதநதிரம’ நாேகஷூம நடககிறாரகள.  

விலலன ேராலககம மைறநத இநதி நடகர அமரஷபரைய இேதேபானற நடககைவகக 

நிைனததாரகளாம. அநத ேவடததகக இபேபாத ஒபபநதம ஆகி இரபபத ஜாககி ெஷராஃப.

சரததிர வசனஙகைள ேக.எஸ.ரவிககமார எழதி இரககிறார. டயலாக ெடலிவர சரயாக 

வரமா எனபதில ரஜினிககக கழபபம. அதனால, டபபிங ஸடடேயா வநத ரஜினி, வரலாறற 

வசனஙகைள பலேவற மாடலில ேபசிககாடட, திரபதியான ஒனைறத ேதரவ ெசயதிரககிறார.

மாரச 19-ம ேததி லணடனில படபபிடபப ெதாடஙககிறத.
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