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நா�சி� நாடனி� பா�� எ��� சி�கைதைய ஒ� சில� ப��தி��கலா�. ப��திராவி�� ேத�� 
ப��க��. அ� ஒ� பி எ� � ெப� மாணவைர ஆரா��சி ைக� த� ஆைச�காக எ�ப� 
பய�ப��தி� ெகா�கிறா� எ�பைத� ப�றிய�. தமிழக� ப�கைல�கழக�களி� நட��� ஏராளமான 

உ�ைம ச�பவ�களி� அ��பைடயிலான ஒ� கைத. 
 

ெபா�வாக உலக� ��வ�ேம ப�கைல�கழக�களி� மிக அதிகமாக ெச�ஸுவ� அ���ெம�� , 
ஹரா�ெம��க� ெதாட��� நட�� ெகா����கி�றன. 
 
��ளி� ேபா� ெச�ஸுவ� அ��ஸ� இ� அெமரி�க� �னிவ�சி�� எ�� ேத�� பா��க�. 
 
அதிக அளவிலான ேர� நட��� ப�கைல� கழக�களி� தர வரிைச உ�பட ஆயிர�கண�கான ச�பவ�க� 
ெதரிய வ��. 
 
�னிவ�சி� ஆஃ� கலிஃேபா�னியா ெப��லி �னிவ�சி� ேக��பஸி� மிக அதிக அள� ெச�� �கா�க� 
�ம�த� ப�ட ஆசிரிய� தமி�� �ைற தைலவ� எ�பதி� நா� அைனவ�� ெப�ைம� ப��� ெகா�ளலா�. 
 
சா��டா��� ேக��பஸி� தமி� பாடேம இ�லாத ேபாதி�� தமி� ஆசிரிய� ஒ�வ� மீேத அதிக 
க��ெள���க� வ���ளன. 
 
தமிழக ப�கைல� கழக�க�� இத�� வில�க�ல. 
 
அெமரி�காவிலாவ� ஏதாவ� ஒ� வித�தி� இத�� பரிகார� கிைட�கலா� தமிழக�தி� அ��� 
கிைடயா� 
 
தமிழக� ப�கைல� கழக�களி� திராவிட இய�க ஆ�சிக� வ�த பி�ன� தமி� ஆசிரிய�கைள�� த�க� 
க�சி அபிமானிகைள�� ெப��பா�� விசியாக நியமி��� வழ�க� ேதா�றிய�. 
 
அத� பிற� அ� பரிணாம வள��சி அைட�� நா� ஏ�கனேவ �றி�பி�ட� ேபால ெசா�த�கார�க� , 
த�தியி�லாதவ�க� , ���க� எ�பி�க� மாவ�ட� ெசயலாள�க� எ�� அைன�� விதமான 
ெபா��கிக���� இ�த� பதவிக� வழ�க� ப�� அத� பி�ன�  6 ேகா� �த�  50 ேகா�க� வைர 
ஏல�� விட� ப�� அளி�க� ப�� வ�தன. 
 
இ�ெபா�� ��றசா���� உ�ளாகியி���� ம�ைர� ப�கைல� கழக�தி� இ� கழக ஆ�சியி� 
�வ�க�தி� இ��ேத ெதாட��� நட�ப�தா�. 
 
ெவளிேய அ�வளவாக� ெதரிவதி�ைல , அத� �த� ைவ� சா��லரான �.வ மீேத ஏராளமான 
கைதக� உ��. 
 
ஆக இத�� அ�சார� ேபா�டவ�க� தி�க�� அத� அபிமான விசிக�ேம. 



 
ப���� இட�தி�� கழக� எ�� ெபய� ைவ�தா� அ� ெவள��மா இ�ப��தா� ஆகி வி�ட�. 
 
நி�மலாேதவி விவகார� �த�� அ�ல கைடசியாக இ��க� ேபாவ�� கிைடயா�. அ�� இ� வைர ேவைல 
பா��த ப�ேவ� ஆசிரிய�க� மீ�� விசி�க� மீ�� ப��க வ�த மாணவிகைள ப��ைக�� அைழ�த 
�கா�க� ஏராளமாக உ�ளன. 
 
ஒ� விசி ெக�� ஹ�ைஸ தன� அ�த��ரமாக பய� ப��தி�� வ�தி��கிறா� அவ�� தி�க 
அ�பாயி���தா�. 
 
ெஜயலலிதா நியமி�த ெந��ெசழியனி� ச�ப�தி பி�ன� அவர� மக� இ�வ� மீ�ேம ெச�� �கா�க� 
எ��தன. இ�தா� அ�த� ப�கைல� கழக�தி� பார�பரியேம. 
 
ம�ைரயி� பலகார� கைட நட��� தி க கார� கிறி��வ� ஒ�வர� மா�பி�ைள ம�ைர 
ப�கைல�கழக�தி� ஆ�கில� �ைறயி� இட� மாறி ேவைல�� வ�த ெபா�� அ�� ஆரா��சி 
மாணவியாக இ��த ஒ� ெப�ைண ப��ைக�� அைழ�க அவ� �கா� ெச�ய அவ� உடேன நா� திக 
எ�பதினா� ஒ� பா�பா�தி எ� மீ� வீ� �கா� ெச�கிறா� எ�� வழ�கமான திராவிட� கழக �ேள�ைட 
ேபா�� அ�த மாணவிைய அசி�க� ப��தினா�. 
 
அ�ெபா�� இேத க�ணாநிதி�� அவன� உதவா�கைர� ைபய��தா� ஆ�சியி� இ��தா�க�. 
 
இைத� ேபாலேவ ச�ப�தி ேகா�டா விசி இ�ெனா� ஆரா��சி மாணவிைய த��ட� ஊ���� ஜாலி 
�ரி�பாக வ�மா� அைழ�த விஷய� ��த� வைர வ�� நாற��க� ப�ட�. 
 
ெப�கைள ேபாக� ெபா�ளாக ம��ேம பா��ப�� ப��ைக�� அைழ�ப�� அைத� ெப�ைமயாக 
வீரமாக� ேப�வ�ேம திராவிட இய�க�தி� அ��பைட� ெகா�ைகேய. 
 
இ�ெபா�� நட���ள� அத� ெதாட��சி ம��ேம அ�றி �திதாகேவா தீ�ெர�ேறா நட�ப� அ�ல. 
 
அ�� ப�ளி அைறைய ப�ளி அைறயாக மா�றிய ச�பவ�க� இத�� ��பாக ஏராளமாக நட���ளன 
இனி�� ெதாட��. 
 
இ�த ல�சண�தி� கவ�ன� மீ� தி�க �கா� �றி ேபாரா�ட� நட�தி��ள�. கவ�ன�  80 வயைத 
ெந���� ஒ� �தியவ�. வட நா���கார�. வட நா��� க��யைண�� அ�ைப ெவளி�ப���வ�� 
ெபரியவ�க� அ�பாக ெதா�� ஆசீ�வதி�ப�� அவ�களி� கலாசார�தி� ஒ� ப�தி. 
 
ஆனா� க�� க�� எ�� கத�� தமிழக�திேலா ெப�களி� இ��ைப� கி��வ� �த� ேர� ெச�வ� 
வைர கி�ட�த�ட தமிழ�களி� கலாசாராமாகேவ மாறி வி�ட�. 
 
உ����� ஆயிர� அராஜக�க� ெச��� இேத திராவிட இய�க� க�சி�கார�க�தா� இ�� 
ெதரியாம� த� வயதி� உரிைம�ட� ஒ� ெப� நி�பரி� க�ன�தி� ேலசாக� ெதாட உடேன அவைர 
ெப�� காம� ெகா�ர� அள��� வி�லனா�கி வி����கிறா�க�. 
 



தமிழக�தி� க�� எ�ப� மாதிரி ேகலி���ளான ஒ� வா��ைத ேவ� எ��� இ��க ��யா�. க�ைப� 
ப�றி ேபச அ�கைதயி�லாதவ�க� ெப��பாலான தமிழ�க�. 
 
அ��பைட ேந�ைம�� நாணய�� இ�லாத அ�ப�க� அைனவ�� இ�� கவ�னைர ��கி� ேபாட 
ேவ��� எ�� கிள�பி��ளா�க�. 
 
இதி� சில கா�கிர�கார ேந� மாமாவி� சீட�க� ெசா��வ� இ��� காெம�. ேந� ெதா��� 
ெகா�சிய ெப�களி� ஃேபா�ேடா�கைள ைவ�� ெப�� ஆ�பேம ேபாடலா�. 
 
ஆனா�� இவ�க� ெசா��கிறா�க� கவ�ன� அ�த� ெப�ணி� க�ன�தி� த��ய� தவறா�. இேத 
ஆ�க� சீதாராைமயா ப�றி�� நாராயண திவாரி ப�றி�� ேந� ப�றி�� ெப�ைமயாக ேப�வா�க�. 
 
ஆக கவ�ன� பிேஜபி கவ�ன� எ�பதினா� இவ�க��� தீ�ெர�� ப�பா� கலாசார� எ�லா� கிள�பி 
வி�கிற�. 
 
இ�த ெவ��க� ெக�டவ�க� கவ�னைர� �ைற ெசா��� ��னா� ஒ� �ைற த�க� ேந� மாமாவி� 
லீைலகைளெய�லா� ஒ� �ைற த�க� கா�கிர� க�ணா�யி� பா��� வி�� �ைற ெசா�ல வர�� 
இ�லாவி�� நாறி வி�� நாறி. 
 
அ��ததாக சில ��டா�க� உள�கிறா�க� 
 
கவ�ன� ேதைவயி�லாம� ஊ��� ��பாக விசாரைண ைவ�தார�. அ� �ைறயா�. இ�த 
��டா�க��� கவ�ன�தா� ப�கைல� கழக�களி� தைலவ� எ�ற அ��பைட உ�ைம �ட� 
ெதரியா�. 
 
த� ஆ�ைகயி� கீேழ வ�� ப�கைல� கழக�களி� எ��� ஒ� ஊழேலா , ெச�� �காேரா கிள��� 
ெபா�� நி�வாக ரீதியாக விசாரைண நட�தி அத� ���களி� அ��பைடயி� சீ�தி��த�கைள� 
ெச�ய ேவ��ய� கவ�னர� கடைமகளி� ஒ��. 
 
கிரிமின� விசாரைண ேவ� நி�வாக விசாரைண ேவ�. 
 
இர��� ஒேர ேநர�தி� நட�கலா�. இேத ம�ைர �னிவ�சி�யி� ��� மா�� ஷீ� ஊழ� �கா�க� வ�த 
ெபா�� சிபிசிஐ�யி� கிரிமின� விசாரைண�� �ைண ேவ�தரா� நியமி�க� ப�ட நீதிபதியி� நி�வாக 
விசாரைண�� ஒேர ேநர�தி� நட�த���. ஆைகயா� இ� �திேதா தவேறா கிைடயா� 
 
கவ�ன� அைமதியாக இ��தி��தா� அவ� மீ� வத�தி கிள�பி �காைர� ெபரிதா�கி ேமகாலாயா கவ�ன� 
ஷ��க நாதைன வீ���� அ��பிய� ேபால� ெச�தி��கலா�. ஆனா� இ�த கவ�ன� ��தி� 
ெகா�� த� நிைலைய� ெதளி� ப��தியேதா� விசாரைணைய�� உ�தரவி���ளா�. 
 
ஆகேவ கவ�னைர கவி��பேதா அத� �லமாக ேமா�ைய அசி�க� ப���வேதா ��யாம� ேபா� வி�ட�. 
 



அதனா� ஏ�ப�ட க��பி� இ�த கா�கிர�கார�க� கவ�ன� மீ� காறி உமி�கிறா�க�. இவ�களி� 
ேநா�க� அ�த� ெப�ணி� க�ேபா கவ�னரி� நட�ைதேயா அ�ல இவ�களி� ஒேர �றி இைத �� 
ைவ�� ேமா�யி� ெபயைர� ெக��க ��யாம� ேபாயி�ேற எ�ற வயி�ெறரி�ச� ம��ேம 
 
அதனாேலேய இ�ெபா�� கவ�ன� பதவிையேய நீ�க ேவ��� எ�� ஒ�பாரி ைவ�கிறா�க�. 
 
கைடசியாக இ�த விஷய�தி� கவ�ன� மீேதா அ�ல� இ�த விவகார�தி� ேப�வத�� எ�தவிதமான 
அ�கைத�� த�தி�� இ�லாதவ�க� தி�க� கார�க�. 
 
தி�க கார�க� எ�றாேல ேர�பி��க�தா�. 
 
அதி� அ�ணா��ைர , க�ணாநிதி , �டாலி� �த� இ�ைறய க�சி�கார�க� வைர எவ�� விதி 
வில��� கிைடயா�. 
 
அ�ணா��ைரயி� அசி�க�க� ப�றி அவ�க� க�சியி� ஆ�தான கவிஞ� பாரதிதாச� த� �யி� 
ப�திரிைகயி� விலாவாரியாக எ�தி��ளா�. 
 
ஆைன��� திக வீரமணி �றி�� எ�தி��ளா�. 
 
க�ணதாச� க�ணாநிதியி� ேகவலமான லீைலகைள ப��யலி���ளா�. 
 
ஊரறி�த ஒ� ேர�பி�டாக ெப�கைள� கட�தி� ெச�� க�பழி��� ஒ� காம�ெகா�ரனாக அறிய� 
ப�டவ� இ�ைறய ெசய�. 
 
தி��சி �ைள� ஹா�டலி� த�கியி��த மாணவ�க� அ�பி� த�மலி�க�தி� ைவ�பா��ைய ேகலி 
ெச�� வி�டா�க� எ�பத�காக ேபாலீைஸ வி�� மாணவ�க� மீ� மரண ெவறி� தா��த� நட�திய� 
இ�த� க�ணாநிதிதா� 
 
அசி�க�தி� ஆபாச�தி� அ�வ��பி� ெமா�த உ�வ�தா� அ�ணா��ைர�� , ஈ ெவரா�� , 
அ�பழக�� , அ�பி�� , க�ணாநிதி�� , �டாலி�� ஒ�� ெமா�த தி�க ர��க�ேம. 
 
இவ�க� கவ�னைர எதி��� ேபாரா�ட� நட�த� கிள�பியதினா�தா� எ�.ராஜா க�ைமயாக த� 
விம�சன�கைள ைவ�க ேந��த�. அவ� ெச�த� ��றி�� சரிேய. நா� ெஹ�.ராஜா அவ�கைள ���க 
���க ஆதரி�கிேற� 
 
அ�த நி�ப� ெப�ைண� க�டா� பரிதாபமாக உ�ள�. அவ��� கவ�ன� ெதா�டதினா� அ�வ��� 
ஏ�ப�� வி�டதா�. அவர� ேநா�க� இைத ைவ�� கவ�ன� மீ�� ேமா� மீ�� அவ�� கிள��வ� 
ம��ேம எ�ப� அவர� �வீ�கைள� ப���� ெபா�� ெதரிய வ�கிற�. 
 
அவைள� ெதா�டதினா� கவ�ன�தா� த� ைககைள பினாயி� வி��� க�வ ேவ���. 
 



அசி�க� பி��த ேகவலமான பிறவிக�. ப��பறிவி�லாத ேகவலமான ெபா� அறிவி�லாத ெபா��கிகேள 
தமிழக�தி� ெப��பா�� மீ�யாவி� ேவைல�� வ�கிறா�க�. இ�த� ெப��� அத�� 
விதிவில�கி�ைல எ�ப� ெதரிகிற�. 
 
ப�கைல� கழக�கைள விட�� அதிக அளவி� ெச�ஸுவ� அ��� நட�ப� மீ�யா�களி�தா�. ெபரிய 
ஆ�க�ட� ப��காம� அவ�களா� ஒ� ரி�ேபா��டராகேவா ெச�தி வாசி�பவேரா ஆகி விட ��யா� 
எ�ப� சமீப�திய பல �கா�களி� �ல� ெவளிேய வ�த அசி�க�. 
 
இ�த ெமாகர�க�ைடக�தா� கவ�னைர� ேக�வி� ேக��க� கிள�பி வி�கிறா�க�. தமிழக�தி� மிக� 
ேகவலமான ஈனமான அசி�கமான அ�வ��பான ஆபாசமான இழி�த ஈன� பிறவிக� அத� ெப��பாலான 
மீ�யா ஆ�கேள. ஒ� சில விதி வில��க� இ��கிறா�க�. 
 
நா� அவ�கைள ம��ேம மதி�கிேற�. ம�றப� ெபா�வாக தமிழக�தி� ஒ�� ெமா�த மீ�யா�ேம 
கிரிமின�களி� ெபா��கிகளி� �ளா�ெமயி� ேப�வழிகளி� பி�களி� சி�கி� சீரழி�� 
ெகா����கி�றன. 
 
நி�மலாேதவி விவகார�தி� பி�ணணி தீ��கமாக விசாரி�க� பட ேவ���. 
 
அ� தி�டமி�� ெசய� ப��த� ப�ட ஒ� சதி�தி�ட�தி� அ�கமாக� ெதரிகிற�. 
 
இதி� கவ�ன� ெபய� இ��க� ப����பதினா� அவ� தைலயி�� இதி� ச�ப�த� ப�ட அைனவைர�� 
ைக� ெச�� க�ைமயாக த���க �ய�சி எ��பா� எ�� ந��கிேற�. 
 
பிற பிேஜபி தைலவ�க� ேபால அைமதியாக இ�லாம� த� மீ� ஒ� �கா� எ��த�டேனேய உடன�யாக 
அைத எதி� ெகா�� த�னிைல விள�க� அளி�த கவ�னரி� �� ஜா�கிரைத நடவ��ைக 
பாரா����ரிய� 
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