எ"#t %#க க'மm
அ+ஞr அ"ணா

அ"ணா தnத க'2லm!

உட#πறpேப,
)*c,-l 1956 ஆm ஆ12 நைடெப6ற ).µ.க. மா;ல மாநா=>l; கழகm ேதrதBl ஈ2ப=2
ஆ=, ம#றŋகEl இடm ெபறலாமா? எ#ற ேகllIைய µ#ைவtM அOஞr அ1ணா அவrகll
ஒ* வாkெக2pT நடt)னாr. ேதrதBl ஈ2படலாm எ#பத6V மாநா=>l W>-*nேதாY#
µkகாl பV)-னr வாkVகll Zைடtத காரணtதாl;

1957 ஆm ஆ12 நைடெப6ற இர1டாவM ெபாMt ேதrதBl ).µ.க. களm TVnதM. அnதt
ேதrதBl பாரா]ம#ற ேவ=பாளrகளாக ;^tதpப=ட ெசாlB# ெசlவr ஈ.ெவ.Z. சmபt
அவrக]m, )*வ1ணாமைல `ரr தrமBŋகµm ெவ6O ெப6றனr. ச=டp ேபரைவt ேதrதBl
அ1ணா உllE=ட 15 ேபr ெவ6O ெப6^ தaழக அர,யl அரŋைகேய ஆcசYயt)l
ஆbt)ேனாm.
அ2tM 1962 ஆm ஆ12 நைடெப6ற ச=டம#றp ெபாMtேதrதBl காc,t ெதாV)-l
அ1ணா ெவ6O வாயpைப இழnதாr எdem ).µ.க. சாrπl 50 ேபr ெவ6O ெப6^, πரதான
எ)rkக=,யாகp ேபரைவ-l அமrnேதாm.
1957 ஆm ஆ12 கழகm ெப6ற ெவ6O; ஆ]ŋக=,யான காŋZரfkV ஆcசYயtைத உ12
ப1gயM எ#றாl, 1962l கழகm ெப6ற ெவ6O அZல இn)ய அளIl காŋZரfkV
அ)rc,ைய உ1டாkZயM எனலாm. கழக வளrc,ைய µடkக எ#ன ெசyயலாெமனt )=டm
`=டt ெதாடŋZனr ெடlBp ப=டணt)l!
அ)rc,-# அளைவk காŋZரfkV ேமim அ)கpப2tMm Iதமாக அpேபாM
)*வ1ணாமைல-l நைடெப6ற ச=டம#ற இைடtேதrதBl, ெப*nதைலவr காமராசr
அவrகேள ேநர>யாக இறŋZp பgயா6Oய ;ைல-im ).µ.க. ேவ=பாளr ப. உ. ச1µகm
அவrகll ெவ6O ெப6றாr.
இd ).µ.க.ைவ ஒjtMk க=டாமl Iடk WடாM எ#^ காŋZரs க=,-# ெடlB ேமBடµm
– தaழகk காŋZரs தைலவrக]m W>p ேப,; ெகா12 வnதனr ஒ* ச=டtைத!
அnதc ச=டm நைடµைறkV வnMI=டாl; ). µ. கழகm πYIைனk ெகாllைகையp ேபச
µ>யாM – ேப,னாl கழகேம இ*kக µ>யாM – இpப> ஒ* lb;ைல-l, “fவரா? ,t)ரமா?”
எ#ற ேகllIkV Iைட காண ஆbnத ,nதைன-l கழகt)னr இ*nதேபாM; அMப6Oய Iவாதm
அர,யl வ=டாரt)l l2π>tMk ெகா1>*nதேபாM – ).µ. கழகt)# ெபாMkVm 1963m
ஆ12 l# )ŋகll 8,9,10 நா=கEl W=டp ெப6றM.
அnதp ெபாMkVmIl இnதc ,kகலான πரcைனkVt `rn காண ஆேராkZயமான Iவாதm
நைடெபற ேவ12ெம#^ I*mπய அ1ணா அவrகll, அkVmIl அவr ேபச எ1gயைத µ#
W=>ேய ஒ* ெபYய ேநா=2p Ttதகt)l தனM ைகpபடேவ எm) ைவtMk ெகா1டாr.
ெபாMkVmIl ேபfmேபாM ெப*mபV); அவr த# ைகpபட எm) ைவt)*nதைத
அ>pபைடயாக ைவtேத க*tMகைள அllEp ெபாjnதாr.
)ராIட இயkக வரலா6Oim – தaழக அர,யBim ஒ* )*pT µைனயாக அைமnத அnத
ெபாMkVmIl அ1ணா ேபfவத6காக அவேர எm)t தயாYtத அnத உைரைய ெபாMkVm
µ>nத πறV எ#dடm ஒpபைடtதாr.
அ1ணாI# அnதk ைகெயmtMp πர)ைய நா6பM ஆ12களாகp பாMகாtM ைவtMllள நா#;
அதைன இpெபாmM நா6பM ஆ12க]kVp πறV ெவE-ட I*mTZேற#.

அர,யl வரலா6ைறேய மா6Oய அnதp ெபாMkVmI# µ>ைவom – அkVmIl அ1ணா
;கbt)ய அ6Tதமான Iளkக உைரையom – ப>tMணர ஒr அ*ைமயான வாypT; ‘µரெசாB’
வா-லாக, வ*Zற ேம )ŋகll 3 nேத) µதl கழக உட#πறpTக]kVm – அர,யl
ஆrவலrக]kVm Zைடkக இ*kZறM.
அnதp ெபாMkVmIl அ1ணா ஆ6Oய உைர-l VOpπ=>*pபM ேபால ெபாMkVm
உ^pπனrகll p1ட ேநரm Iவா)tM அ1ணாI# ேவ12ேகா]kZணŋக மனm I=2p ேப,
அ1ணாI# க*tMpப> ).µ. கழக ச=ட )=டp Ttதகt)l; இ#றளnm இடm ெப6^llள,

4+kேகாll
அOஞr அ1ணா வVtத VOkேகா]kV ஏ6ப தaழகm, ஆn)ரm, ேகரளm, க*நாடகm ஆZய
நா#V ெமாj வj மா;லŋகEim இn)ய அரfYைம ஒ*ைமtத#ைம, அர,யl அைமpTc ச=டm
ஆZயவ6^kV உ=ப=2 ெந*ŋZய )ராIட கலாcசார W=2றn ;லவp பா2ப2வM; அர,யl
;rணயc ச=டt)l µm நmπkைகom, ப6^^)om ெகா12 சமதrமm, சமயc சாrπ#ைம,
ஜனநாயகm ஆZய ல=,யŋகEl µm ஈ2பா2m, ப6^m ெகா12 இn)ய நா=># இைறயா1ைம,
ஒ6^ைம, ஒ*ைமpபா2 ஆZயவ6ைறk க=>k காpபM;

ேகா8பா:
அOஞr அ1ணா அOn^t)ய கடைம – க1gயm - க=2pபா2 அ>pபைட-l, அர,யBl
ஜனநாயக உYைமகைளp பாMகாtM, ஆ)kகம6ற சµதாயtைத அைமt)டnm; பVtதOn
அ>pபைட-l ம^மலrc,kகான sr)*tதp பg ஆ6Oடnm; ெபா*ளாதாரt Mைற-l
வ^ைமைய ெவ#^; சமதrம அ>pபைட-l எlேலா*m நlவாbn ெபற வjவைக க1>டnm;
πறெமாj ஆ)kகt)6V இடŋெகாடாமl அnதnத மா;ல ெமாjகைள வளrt)டnm,
அைவக]kகான உYய இடtைதp ெப6^t தரnm; மt)ய அர,l VInM ZடkVm அ)காரŋகll
பரவலாkகpப=2, மா;லŋகEl fயா=,om – மt)-l W=டா=,om (Autonomy for States and
Federation at Centre) உ*வாZடnm ெதா1டா6^வM எ#^ )*tதpப=2; அMேவ இ#ைறkVm
நமM கழகt)# ெகாllைக, VOkேகாll, ேகா=பா2களாக அைமnMllளன.
இnதt )*tதm ).µ. கழகc ச=ட)=டt)l இடmெபற; அ1ணா ஆ6Oய ெபாMkVm உைர
எvவா^ வjகா=2தலாக அைமnதM எனபைத அவரM ைகெயmtMp πர) வா-லாக ‘µரெசாB’
ெவE-2வM; அைனவ*kVm அYய வாypT.
கழகt)# கடnத கால வரலா6ைறom – நாm கடnM வnத பாைதையom – அnதk கர2µரடான
பாைத-l நமM கரm π>tM நமM அ1ணா அவrகll எpப> நmைம அைழtM வnMllளாr
எனபைதom உ# ேபா#ேறாrkV IளkZடேவ அ1ணா எ# ைக-l ஒpபைடtMc ெச#ற அnதk
க*uலtைத ேம 3 µதl ெவE-2Zேற#.

நாm நடnM வnத பாைதைய அOnMெகாllள, அ1ணா வjையp TYnMெகாllள; நமM VOkேகாll,
ேகா=பா2 இவ6Ol ெதEவாக IளŋZ அvவாேற ெசயlபட இM பய#ப2m எ#^ நmTZேற#.
அ#Tllள,
µ. க.
(1.5.2003)
VOpT:அ1ணா எm)t தnத உைரயடŋZய அnத ேநா=2p Ttதகt)# தைலpT; “எ1gt Mgக
க*மm” எ#பதாVm. அதனாlதா# இtெதாட*kV அவr ைகெயmtைதேய தைலpபாகc
l=>ollேள#.

ப;p= வரலா@
உடCπறpேப,
எ)rpப2m ந1பrகேளா, உட#πறpTகேளா எவரா-em ேக=Z#றனr; எpப> “எ"#t %#க
க'மm” எ#ற தைலpπl அ1ணா அவrகேள த# ைகpபட எm)ய அnத ேநா=2p Ttதகtைத 40
ஆ12கll பாMகாtM வn`rகll எ#^!
தajl ம=2மlல; ஆŋZலt)im அேத க*tைத அவr ைகpபட ஒ* ேநா=2p Ttதகt)l
எm)-*nதாr. அைத எ# அ#Tk க1மgom, அ1ணாI# இதயt)l ,றnத இடm
ெப6றவ*மான தmπ µரெசாB மாறdடm ெகா2tM ைவt)*nதாr. அ)l ,ல பkகŋகைள அவr
v=>l கைறயா# νகரt ெதாடŋZய காரணtதாl அnதk ைகெயmtMp πர)ைய மாற#,
µரெசாB அiவலகt)l பt)ரpப2t)-*nதாr. 1991 ஆm ஆ12 ஆ]நr ஆ=,-l மா6^k
க=,k V1டrகll µரெசாB அiவலகtைதt `kZைரயாkZயேபாM, µரெசாB ைபlகll,
Ttதகŋக]ட# அ1ணாI# அnத ஆŋZலk ைகெயmtMp πர)om சாmபலாkகpப=2I=டM.
அைனtM ஆபtMகைளom தா1> எ#dடm பt)ரமாகp பாMகாkகpப=டMதா# அ1ணா
எm)ய 301 பkகŋகll ெகா1ட இnதk ைகெயmtMp πர) ேநா=2p Ttதகm “எ1gt Mgக
க*மm” எ#பதாVm.
இM ). µ. கழகt)# பலm – பலvனm இர1ைடom ஒEn மைறI#O அ1ணா அவrகளாl படm
π>tMk கா=டpப2m ேநrைமயான Iமrசனm எ#ேற எ2tMk ெகாllளலாm.
த# வBைமom – மா6றாr வBைமom களm TVm µ# கணkZடpபடl ேவ12m எ#ற க*tMkV
உரm ேசrkVm அOnைரp ெப=டகேம அ1ணாI# இnதk ைகெயmtM ஏ2!
அடkVµைறேய6கk W>ய – )யாகm ெசyயk W>ய – இழpTகைள சn)tMt `ரேவ1>ய
எnதெவா* ேபாரா=டமா-em; அதைன அ1ணா அவrகll; த#eைடய அlலM த#eட#
இ*kகk W>ய நாைலnM ேபrகE# மனt)1ைமைய ம=2m கணkZl ெகா12 அnதk
களt)l அவசரpப=2 இறŋVவ)lைல. அவr தைலைமேய6O*nத கால க=டt)l கlலkV>
ேபாரா=டm – VலkகlI எ)rpTp ேபாரா=டm – ர-l ;^tதp ேபாரா=டm – இn)t )gpT
எ)rpTp ேபாரா=டm – Iைலவா, உயrn எ)rpTp ேபாரா=டm என எtதைனேயா ேபாரா=டŋகll
நைடெப6O*kZ#றன.
ஆனாl πIJைனt தைடc ச8டtைத எ;rt% ஒ' ேபாரா8டm நடt%வெதCறாl; கழகt;னr
வாRS ப+ேபா4m எCப%டC கழகேம ப+ேபா4m எCற உ"ைமைய; எvவளS வWSXkக
வாதŋகைள எ:t% ைவt% அ"ணா க'tத+Jtதாr எCபைத இnத “எ"#t %#க க'மm!”
எCற அவர% ைகெய[t% உைர ெத\வாk4]ற%.

“ஆகா! )ராIட நா2 ெகாllைகைய I=2 I=டாrகll, ேகாைழகll!” எ#^ ,ல க=,-னr எllE
நைகயா>னr. அpேபாMm; காŋZரs க=,-# சாrπl அைமcசராக இ*nத ெபYயவr
பkதவtசலm அவrகll; πYIைனk ேகாYkைகைய ).µ.க. ைகI=2I=2; இn)ய
ஒ*ைமpபா=>l நmπkைக ெகா12 நா=># ஒ6^ைமkVm பாMகாpTkVm ஒtMைழpT தர
µ#வnதைமkகாகp பாரா=2 ெதYIpபதாக அOItதாr.
அவைரom xO அவரM காŋZரs க=,-னr – ம6^m மா6^ µகாal இ*nேதாr – ). µ. க.
எ2tத µ>n VOtMp பjtMm இjtMm ேபசாமl இlைல. அவrகE# ேநாkகm எ#ன எ#பைத
அOn)*nத அ1ணா அவrகll அைதom இnதk ைகெயmtMk க*uலt)l ஆŋகாŋV
f=>kகா=டt தவறIlைல.
!
!

இnதk க*uலtைத இvவளn நாll ெவE-டாமl இ*nத காரணm எ#ன?
எpப> இtதைன நாll பt)ரpப2t)னாy?

இnதk ேகllIகll ;ரmப எழtதா# ெசyom; எmZ#றன!
எ#dடm பt)ரமாக இ*kVm ேவ^ ,ல Iஷயŋகll எlலாவ6ைறoேம ெவE-=2Iட µ>oமா?
அைவ எtதைன ேப*ைடய µகtைத fEkக ைவkVm; அகtைத f*ŋக ைவkVm! அதனாlதா#
அவ6ைற I2tM யா*kVm இடr IைளIkகாத ஒ* அர,யl வரலா6^ ஏ=>ைன அ1ணாI#
ைகெயmtM ெகா1ேட நாைள ேம 3 ஆm நாll µதl µரெசாB-l ெவE-2Zேற#.
இnதk ைகெயmtMp πர) ேநா=2p Ttதகtைத மt)ய நlவாbnt Mைற இைண அைமcசr தmπ
ராஜாIடm ேந6ைறய )னm இரn கா=>ேன#. அ1ணாI# ைகெயmtMkகைள ஒ* ேசர
இtதைன பkகŋகைளp பாrtதMm; அவr உணrc,வசpப=2 அnத எmtMகைளt ெதா=2k
Vmπ=டMm க1கEl ஒ6Ok ெகா1டMm ;ைனIl ;ைலtMI=ட ;கbc,யாVm.
நா6பதா12 காலm க1 ேபாலk காtத இnதk க*uலtைத இdom ெவE-டாமl இ*pபதா?
எpேபாM ெவE-டலாm? எ#^ எ#ைனt MைளtMk ெகா1>*nத ேகllIkV; இதைன
ெவE-2வத6கான உYய ேநரm இMதா# எ#^ Iைட ZைடtதM.
எனேவ இpேபாM ெவE-டpப2ZறM. இதைன நம)யkகp பயணt)l எ)rpப=ட )*pT
µைன-l எvவளn )றைமoட# சமாEtM Iபt)#O கழக வாகனtைத அ1ணா ெசit)னாr
எ#பத6V இnதk க*uலேம க1க1ட சா#^.
இைளய தைலµைற-னrkV இpேபாெதlலாm இM ேபா#ற Iஷயŋகைள – வரலா6^
உ1ைமகைளt ெதYnM ெகாll]m ஆrவm VைறnM வ*வM; நா# எ1g வ*nMZ#றவ6Ol
ஒ#றாVm.

இdயாவM கழக உட#πறpTக]m இைளய தைலµைற-ன*m இழnMI=ட அnத ஆrவtைத –
ஒMkZ ைவtMllள அnத அkகைறைய – )*mp ெப6^ )ராIட இயkகtMkV எlலா வைக-im
அOn வளm ேசrt)ட வாzr என அைழkZேற#.
அ#Tllள,
µ. க.

ப;p=ைர

உட#πறpேப,
40 ஆ12க]kV µ#T 1963இl )ராIட µ#ேன6றk கழகm, πYIைனk ேகாYkைகையk
ைகI=டைதெயா=> அpேபாM நைடெப6ற கழகp ெபாMkVmIl ெபாMkVm உ^pπனrகll
மனm I=2 Iவா)pபத6ெகன நமM தைலவr அOஞr அ1ணா அவrகll “எ1gt Mgக க*மm”
எ#ற தைலpπl அவரM ைகpபட எm)ய உைரைய ெவE-டp ேபாவதாக அOIt)*nேத#.
நm இதய ேவnதr அ#^ எm)யைத எ# ைக-l ஒpபைடtதாr. இ#^ இnதk க*tMk
க*uலtைத உ# ைக-l ஒpபைடkZேற#. ,n)kக….. ெசயlபட!......
அ#Tllள
µ.க.
ேம-3-2003

எ"#t %#க க'மm

)ராIட µ#ேன6றk கழகt)6V, இpேபாM, ஒ* T)ய, µ6Oim தdtத#ைம வாynத ெந*kக>
ஏ6ப=>*kZறM.
πYIைனp ேபcைசt தைட ெசyom Iதமாக, இn)ய அர,யl ச=டm )*tதpப2ZறM.
இ#^ உllள இn)ய அர,யl ச=டm, ‘)ராIட நா2’ ேக=பத6கான ேபcfYைம த*வதாக
இ*kZறM, எனேவ πYIைன ேபfேவாr xM நடவ>kைக எ2kக µைனnதாl, இn)ய அர,யl
ச=டt)# ேபcfYைமைய எ2tMk கா=> வா)டnm, வழkZl ெவ6O ெபறnm வj இ*kZறM.
இMப6O, ச=ட I6ப#னrகைளk கலnM பாrtத πறேக இnத µ>nkV சrkகாr வnதாrகll.
இd, πYIைன ேபfேவாr xM நடவ>kைக எ2kக சrkகாr µைனomேபாM, ேபcfYைமையk
காரணm கா=> வாதாட µ>யாM.

πYIைனkகாக இdp ேபfm உYைம, தd ஆ=க]kVm, பலr W>2m அைமpTkVm இd
ZைடkகாM.
πYIைனைய ேநாkகமாகk ெகா12, ஒ* ேபcf இ*kகnm µ>யாM, ஒ* அைமpT இயŋகnm
µ>யாM.
xOpேப,னாl, எ#ன Iதமான த1டைன I)pபM, xO ஒ* அைமpT இயŋZ வnதாl, அதைன
எvIதm கைலpபM அlலM அ)l உllேளாr xM எvIதமான த1டைன I)pபM எ#பM ப6O
ஒ* T)ய ச=டm IைரIl ;ைறேவ6றpப2m.
இM ம=2m ேபாதாM எ#^ எ1g, சrkகாr இtMட# ம6ேறாr I)ையom, ச=டt)l
TVt)ollளனr.
πYIைன ேபfபவrகைள, ேதrதikV ;6க µ>யாதப> த2pபM இnத I)-# ேநாkகm.
)ராIடநா2 ெபற நா# பா2ப2பவ# எ#^ WOkெகா12 யா*m ேதrதikV ;6க அeம)
ZைடkகாM.
ேதrதikV ;6க I*mTm ேபாM, அவrகைளt ேதrதl அ)காYேய ேக=பாr – )ராIட நா2
πYIைன உமM )=டமா எ#^. ஆm எ#^ ெசா#னாl, ேதrதikV ;6க அeம) ZைடkகாM;
ம^kகpப=2I2m.
ஆக, இnதp T)ய ச=டm;
1. )ராIட நா2 πYIைனkகான πரசாரtைதt த2kZறM.
2. )ராIடநா2 πYIைனkகாக ஒ* அைமpT, க=, இயŋVவைதt த2kZறM.
3. )ராIடநா2 πYIைனp πரcசைனைய ைவtM ேதrதBl ;6க µ>யாதப>om ெசyM
I2ZறM.
f*kகமாகc ெசாlவதானாl, இnதp T)ய ச=டm, )ராIடநா2 πYIைனp πரசாரtைதom,
அnதp πரசாரt)l ஈ2ப=2llள ).µ. கழகtைதom, அjtMIட µைனZறM.
). µ. கழகm πYIைனp πரசாரµm ெசyய இடm இlைல.
). µ. கழகm, ச=ட ம#றm, பாரா]ம#றm ெச#^ இடm ெபறnm வj அைடkகpப=2 I2ZறM.
)ராIடநா2 ெப^m வj எ#ன எ#பM ப6O நாm ேயா,tதேபாM,
ேவ=2µைறயா?
ஓ=2µைறயா?
எ#^ பாrtத)l எlலாk காரணŋகைளom sr|kZp பாrtM, )ராIடநா2 ெபற
ஓ=2µைற

ேம6ெகாllளpபட ேவ12m எ#^ µ>n ெசyேதாm. அத#ப>ேய ேவைல ெசyM வnத)l, கடnத
ெபாMtேதrதBl
34 இல=சm
வாkகாளrகE# ஆதரn ெப6ேறாm. 1967 ேதrதBl, நமkVk ZைடkகkW>ய ஓ=2கll இர=>pT
ஆகkW2m எ#ற நmπkைகom ெகா1>*kZேறாm.
நாm நmπkைகk ெகா1>*pபM ம=2மlல, πற க=,க]m, ;ைலைமகைளk கவdtM, அ2tM
வ*m ெபாMtேதrதBl, ). µ. கழகm aகpெபYய அளn ெவ6O ெப^m எ#^ W^Z#றன.
). µ. க ஆ]ŋக=, ஆZIடkW2m எ#^ W^வா*m உளr.
T)ய ச=டt)# Iைளவாக, இnத எ1ணŋகll யாnm ம1ணாZp ேபாZ#றன.
πYIைனk ெகாllைகoட# ஒ* அைமpT இயŋகnm வj இlைல, அnதk ெகாllைகoட#
ேதrதikV ;6கnm அeம) இlைல.
ஆக, πரசாரm, அைமpT, ச=டம#றt)l இடm ெப6றl Zைடkகtதkக ஓ=2µைற எem யாnm,
ஒjkகpப=2Iட ச=டm வn)*kZறM.
ேவ=2µைறைய µ#ேப ஒMkZI=ேடாm.
ேவ=2µைறைய ேம6ெகாllள எ#^m ஒ*pபடp ேபாவ)lைல.
ஓ=2µைற ேம6ெகா1ேடாm. அ)ேல ப>pப>யான µ#ேன6றm க1ேடாm. அ2tMவ*m
ேதrதBl, aகpெபYய பல# ZைடkVm எ#^ நmTZேறாm - இn;ைல-l ஓ=2µைறom,
ச=டtதாl பOkகpப=2p ேபாZறM.
). µ. கழகtைத ஒ2kக, πரசாரm ெசyேவாr xM க2ைமயான நடவ>kைக எ2kகtதkக ச=டm
ெகா12வர சrkகாr µய6,pபாrகll எ#^ நாm எ)rபாrtதவrகll; அடkVµைறைய ஏ6^k
ெகாllள ேவ12m எ#ற உ^)ையt ெதYItதவrகll.
அtதைகய அடkVµைற ஏ6ப=2, பலr தmைமp பB ெகா2tMk ெகாllவத# }லm, ெகாllைக
உரm ெப^m, மkகE# அ#Tm ஆதரnm ZைடkVm, அடkVµைறைய ஏ6^k ெகாllேவாYடm
பாசm ெகா12, பல இல=சk கணkகானவrகll ). µ. கழகtMkV ஆதரவாளrகll ஆவr,
அவrகE# ஆதரIனாl, ேதrதBl ). µ. கழகm, ெவ6O ேமl ெவ6O ெப^m, அnத ெவ6OகE#
}லm, ). µ. கழகk ெகாllைகக]kV, நா=2 மkகll தnM வ*m ஆதரn எpப> வளrnM வ*ZறM
எ#பதைன உலகm உண*m, உலகm உண*வதாl எ6ப2m ;ைலைம, அர,னY# அடkV µைறp
ேபாkZேல ஒ* மா6றtைத ஏ6ப2tMm, எ#பM நமM எ1ணm; நமM Iளkகm.
அைரkக அைரkகc சnதனm மணkVm எ#^m அ>kக அ>kக பnM எmmTm எ#^m நாm
ெசா#னத# ெபா*]m இைத ஒ=>tதா#; அடkVµைறk ெகா2ைமைய ஏ6^kெகாllள
ஏ6^kெகாllள, ெகாllைக-டm மkகll கா=2m ஆதரn ெப*Vm, அத# காரணமாக கழகm

ெசlவாkVp ெப^m, அnதc ெசlவாkV காரணமாக, )ராIடநா2 ெகாllைக ெவ6O அைடom
எ#பMதா# ெபா*ll.
சnதனm, அைரkகp படாமl, ெந*pπl vசpப2மானாl, Zளmπ2m மணm பய# த*வதாக
அைமயாM.
இpேபாM ெகா12 வரpப=2llள ச=டm, சnதனtைத அைரpபதாக அைமயIlைல,
சnதனkக=ைடைய ெந*pπl எOவதாக அைமZறM.

இயŋVm ஒ* அைமpT இ*kக இடm தரIlைல, ச=டm.
இpேபாM உllள அைமpT ம=2மlல, இd எpேபாM, எவr W>, இத6காக ஒ* அைமpT
ஏ6ப2t)னாim, அnத அைமpT, ச=டt)# காரணமாக அjkகpப2m.
நாm, அடkVµைறைய எ)rtM ;6பM எ#ற உ^) கா=>யேபாM, நமM கழகm ேம6ெகாll]m
நடவ>kைககைள ஒ2kக ச=டm வ*m எ#^ எ)rபாrtேதாm. இpேபாM வn)*pபேதா, கழக
நடவ>kைகைய ஒ2kVவM அlல, கழகt)# }லாதாரk ெகாllைகைய, கழக அைமpைப, கழகm
ேதrதBl ஈ2ப2வைத; இm}#ைறom ஒ2kZI2வதாக அைமn)*kZறM.
கழகtைதt தைட ெசyய ஒ* ச=டm வn)*nதாl Wடp பரவா-lைல – ஏெனdl, தைட
ெசyயpப=ட கழகm, ,ல ஆ12கேளா, பல ஆ12கேளா, ஆன πறV, x12m இயŋக வj
ஏ6படkW2m.
ஆனாl, இpேபாM வn)*kVm ச=டm, πYIைன ேபfmேபாெதlலாm த1டைன. πYIைனkகாக
ஒ* அைமpT ஏ6ப2tMm ேபாெதlலாm த1டைன. πYIைனkகாக, ேதrதBl ;6க I*mTm
ேபாெதlலாm அeம) ம^pT, எ#ற µைற-l இ*kZறM.
இnத µ[வ_வtைத`m µ[pெபா'ைள`m நC4 அ+nத πறேக, எCன ெசyவ% எCப% பb+
ேயாckக ேவ":ேமயC+, தைடc ச8டm வn;'k]ற%, உைடtெத+ேவாm எC@ எ"#k
ெகாllவ;ேல, ெபா'll இlைல, பலC ]ைடkகா%, ெபா@pபானதாகSm அtதைகய ேபாkைகk
க'த µ_யா%.
வn)*kVm ;ைலைம, ). µ. கழகm,தைடc ச=டtைத x^வத# }லm, πYIைனையp ேபசலாm,
ஒ* µைற – கைட, µைற எ#ற அளIl!
πYIைனkகாகtதா# இnத அைமpT எ#^ WO, அத# காரணமாக அ)l உllளவrகll ேபYl
நடவ>kைக எ2tMm, கழக இதbகll, இடŋகll ஆZயவ6ைறp பOµதl ெசyMm சrkகாராக
கழகtைத உைடtெதOய இடm ஏ6படc ெசyயலாm. ஆனாl x12m ஒ* அைமpT எழாM; எழ வj
ேகாBயMm, இேத ;ைல அத6Vm. ேதrதBl, πYIைன இடm ெபறc ெசyய இயலாM.
ேவ^வைக-ேல இைதk W^வதானாl, கைட, தாkVதl – `ரமான ேபாr – இ^) - எ#ற
µைற-l, க=டŋகll அைமom.

ச=டtைத எ)rtMt )ராIடநா2 πYIைனkகாகp ேப,யவrகll, அைமpT நடtMபவrகll,
,ைற-B*nM ெவEவ*m வைர-l ெவEேய, πYIைனp πரசாரm இ*kகாM, πYIைனk
ெகாllைகkகான அைமpT இயŋகாM. ,ைற-B*nM ெவEவnதMm, அவrகll x12m, πYIைனp
πரசாரm ெசyய, πYIைனk ெகாllைகkகாக அைமpT ஏ6ப2tத µைனயலாm; µைனnதMm
x12m ச=டm V^kZ2m; x12m ,ைற; x12m ெவEேய πYIைனp πரசாரm இ*kகாM,
πYIைனkகான அைமpT இயŋகாM.
த1டைன ஐnM ஆ12கll எ#^ கணkVkகாக ைவtMk ெகா12 பாrtதாl, πYIைனp
πரசாரm ஐnM ஆ12க]kV ஒ* µைற, ஒ* நாll, நடtதpபட வj ஏ6ப2m.
πரசாரm எ#^, இதைனk ெகாllள µ>யாM; தைடைய x^தl எ#^தா# ெபா*llப2m.
πரசாரm எ#பM, ெதாடrnM நடtதpப2வM; I=2 I=2 அlல; ,ல ஆ12kV ஒ* µைற அlல.
πரசாரm எ#பM, Iளkகm – எ)rpTkV ம^pT – மனமா6றm ஏ6ப2tMவM – ஆதரn )ர=2வM –
என அைமவM. ,ல ஆ12க]kV ஒ* µைற தைட xறpப2m ;கbc,யாக இ*pபM, πரசாரm
அlல.
இதைனom நாm மறnMIடk WடாM.
ஐnதா12க]kV ஒ* µைற, ஒ* தடைவ, πYIைன ேபச வாypT ZைடkVm அளnkVk Wட,
ேதrதBl ;6க, வாypT ZைடkகாM.
ஆக, µ#T எ2tMk கா=>யப>, ச=டtைத எ)rtM ;6பM எ#றாl, கைட, க=டtMkV நாm,
நமM மனைதt தயாராkZk ெகாllள ேவ12m.
கழகm அjkகpப=2p ேபாவM ப6O, நாm நமM மனMkV சாn) ேத>kெகாllள ேவ12m.
ஓ=2µைறைய ேம6ெகாllவM எ#பM ப6Oய நmπkைக பOkகpப=2 I2வத6V இடm தர
ேவ12m.
f*ŋகc ெசா#னாl, தd ஆll, த6ெகாைல ெசyM ெகாllள, ,ல ;ைலைம காரணமாக ஒ*
µ>nkV வ*வM ேபால, ). µ. கழகm த#ைனt தாேன அjtMk ெகாllள µ# வரேவ12m.
அதC காரணமாகSm அதb4p πற4m,
நா8_ேல ெப'ŋெகாnத\p= ஏbபடலாm.
;.µ. கழகm =;% =;தாக அைமkகpபடலாm
தைட e+, πIJைனp πரசாரm ெசyதப_ இ'kக, ெதாடrn%, பல ஆ":கfk4
ெகாllைகயாளr ]ளmπயப_ இ'kகலாm.
]ளrccகll வWS ெபb@, சrkகா'k4c சŋகடm ஏbப8:, அவrகேள தைடc ச8டtைத ரt%
ெசyயலாm.

எ#ற பல Wறtேதா#^m; பலr W^வr; ,லr W^Z#றனr.
இைவகெளlலாm நைடெப^m எ#^ எ)rபாrtM, இpேபாM, தைடc ச=டtைத எ)rtM ;6பM
எ#பM, மன%k4t ெதm= த'm, ஐயm இlைல; ஆனாl இைவ நைடெபறாJ8டாl, இைவ
நைடெப@m எC@ நmπk ெகா": ெதmபாக, cைற ெசCறவrகll, மனm உைடn% ெவ\ேய
வ']ற hைலைம ஏbப8: J:மானாl, தாŋக µ_யாத ேவதைனயா]J:m.

இைவகll நைடெபற ேவ12மானாl, µதBl ெபாMமkகll மன)l ெகாnதEpTm, நmைமp ப6Oய
உ*kகµm ஏ6படtதkக அளnkV, தைடcச=டtைத எ)rtM p1டகாலc ,ைறவாசtMkVt
தmைம உ=ப2t)k ெகாllளk W>யவrகE# ெதாைக,
ஒ* இல=சm
அlலM, aகkVைறவான கணkேக ேபாMm எ#^ எ2tMk ெகா1டாim
50000 ேவ12m.
இvவளn ேபராZim க2c,ைறவாசtைதp பல ஆ12கll ேம6ெகாllள µ#வ*Z#றனr
எ#றாlதா#, தைடcச=டtைத x^வத6V ஒ* ம)pT ZைடkVm; மkகEடm நmைமp ப6Oய
உ*kகµm, சrkகாr ப6O கசpTm ெகாnதEkVm.
இnத எ1gkைக Zைடkக வj இ*kZறதா?
இnத எ1gkைக Zைடkகtதkக Iதt)l, )=டaட ேதாழrகைளt )ர=ட, ேதைவpப2m காலm
ZைடkVமா?
இத6கான µய6,-l µkZயமானவrகll ஈ2பட µைனomேபாM, சrkகாr அவrகைளc fmமா
I=2ைவkVமா?
தைடைய x^வM எpப>, த1>kகpபடtதkக V6றமாZறேதா, அேத ேபால, தைடைய
xறcெசாlB, ஆrவm கா=2வM, πரசாரm ெசyவM, ேதாழrகைளt )ர=2வM, ஆZயைவக]m
V6றேமயாVm.
இத6Vt ேதைவpப2m காலm நமkVk Zைடkகtதkக µைற-l சrkகாr இ*nMI2m எ#^
நா# க*தIlைல.
எ#ைனp ெபா^tதவைர-l, VOpπடpப=2llள எ1gkைக Zைடpபேத இயலாM எ#பMதா#
இpேபாM எ# எ1ணமாக இ*nMவ*ZறM.
ஆrவkVைறn, க•டந•டm ஏ6ப)ேல தளrc,, ெகாllைக-ேல π>tதம6ற ேபாkV, எ#dடm
ப6^k Vைறn – இைவ அlல, ெப*mபாலானவrகll, க2nத1டைன ஏ6கt தயŋVவத6கான
காரணŋகll.

நமM கழகt)l ஈ2ப2பவrகEl, aகpெப*mபாலானவrகll ஏைழகll, ந2tதர வVpπனr,
,^கைட நடtMேவாr, மாத ஊ)யm ெப^ேவாr, )னkWB – இpப>pப=டவrகll.
இவrகll, உைழtMtதா# தtதமM V2mபtைதk காpபா6Ot `ர ேவ1>ய ;ைல இ*kZறM.
இவrகll ,ல ஆ12கll ,ைற-l இ*nதாim, த#ைனtதாேன காpபா6Ok ெகாllளkW>ய
;ைல-l அnதk V2mபŋகll இlைல.
அpப>pப=ட V2mபŋகைளk காpபா6^m ெபா^pT ஏ6^kெகாll]m ;ைல-l, கழகµm இlைல.
,ல ேதாழrகE# மைறவாl, V2mபm க)ய6^ ேபாVmேபாM, ைகெகா2tM உதவ, கழகm
இpேபாM எ2tMk ெகாll]m µய6,ேய, வர வர, க>னமானதாZ வ*ZறM.
காŋZரs, )லகr fயராjய ;) ேபா#றைவகைளt )ர=> ைவtMk ெகா1>*nததாim, ெபYய
TllEகll காŋZரfkV பkகபலமாக இ*nததாim, ,ைற ெச#ற ேதாழrகE#, V2mp
பாMகாpTkகாக ஓரளn பண உதI ெசyய µ>nதM.
,ைற-ேல தாŋகll க•டpப=டாim, V2mபm கலகலtMp ேபாகIlைல எ#ற ;ைனpT
,ைற-illேளா*kV, மன ;mம)ையk ெகா2tதM.
அ#றாடm பா2ப=2p பணm ெப6^k V2mபtைதk காpபா6Ot `ரேவ1>யவrகll அlல, டாkடr,
வk‚l, வாgபk V2mபt)னr, ;லcfவாrதாr, ஆZயவrகேள ெப*mபாim p1டகாலc
,ைறவாசm ஏ6^kெகா1டனr.
நமM கழகtM ;ைலைம அvIதm இlைல. p1டகாலc ,ைறவாசt)# காரணமாக, பல
V2mபŋகll ,த^12p ேபாyIடkW2m.
ஏதாZim ஓரளn உதIயாவM )ர=>tதர வjZைடtதாim அதைனc ெசyய, கழகm இlைல;
ஏெனdl, ச=டm காரணமாக கழகm இயŋகp ேபாவ)lைல.
இnத;ைல-l, ஐmபதா-ரm ேபr p1டகாலc ,ைறkVm, தமM V2mபŋகll ப6Oய கவைலய6ற
மனpேபாkVk ெகாllபவrகளாக Zைடkக ேவ12m. Zைடpபாrகளா?
Zைடpபாrகll எ#^ ஆrவm காரணமாகk W^பவrகll, ZைடkகIlைல எ#பைத அeபவt)ேல
கா1பாrகளானாl, மனm உைடom ;ைல ெப^வr, ெகாllைக-ேல அவநmπkைக ஏ6ப2m,
ெபாMவாbn எ#பத# xேத அ*வ*pT ஏ6ப2m, ெபாMமkகEடேம ெவ^pT ெகாllவr.
Zைடkகtதkக Iதமாக நமM கழக அைமpT இlைல எ#பைத உண*m ேபாM, )2kZட ேநY2m,
ஆனாl ;ைலைம அMதா# – அதைன மைறtMp பய# இlைல. T1ைண TeV ெகா12
மைறtதl WடாM.
இnத எ# எ1ணm வBn ெப6றத6Vk காரணm, ƒைல ேபாரா=டm, எனkVt தnத கசpTllள
அeபவமாVm.

நா# )*p) அைடயtதkக Iதt)l ;ைலைம அைமயIlைல எ#பைத நா# மைறkக
I*mபIlைல.
µ#W=>t )=டaடாதM, ேபாMமான µ#ேன6பா2கll ெசyM ெகாllளாதM, ƒைல
Zளrc,-ேல நாm க1ட சYnkV ஓரளn காரணm – உண*Zேற#.
ஆனாl ;cசயமாக த1டைன ,ல மாதŋக]kVtதா# எ#^ )=டவ=டமாகt ெதYn)*nத
;ைல-im, Zளrc,-ேல ஈ2ப2m ஆrவµm, ,ைற-ேல அைடப=2k Zடkக ஒ*pப2m
மனpபாŋVm, எvவளn Vைறவாக இ*nதM எ#பைத எ1gp பாrkVmேபாM, p1டகாலc
,ைறவாசm ேம6ெகாll]m Mgnடem, V2mப ;ைலப6O கலŋகாத ேபாkVடem,
ஐmபதனா-ரm ேபr அlல, ஐnM ஆ-ரm ேபராZem Zைடpபாrகளா எ#ப)l எனkV aVnத
ஐயpபா2 – அதைன நா# மைறkக இயலIlைல – aக µkZயமான ேநரt)l அதைன மைறpபM
`Mm Wட.
VைறnதM 50 ஆ-ரm ேபராவM, தைடைய xOனாl, கழகேம அjkகpப=2p ேபானாim, வரலா^
,றpபானதாக அைமom, ம)pT மŋகாM.
எ1gkைகom VைறnM, கழகµm கைலnM ேபானாl காலtMkVm, இj;ைல, பjcெசாl
நமkெகlலாm.
எ#னேமா எ#^ எ1gk ெகா1>*nேதாm, இvவளnதானா, ). µ. க.? எ#^ எŋVm ஏளனm
ZளmTm.
,ைற-l உllளவrகll இதைனom தாŋZk ெகா12, கழகm கைலவைதom பாrtMk ெகா12,
x12m பgயா6^m மன;ைல ெபற µ>om எ#^ நா# எ1ணIlைல. இn;ைல-l πYIைனp
πரசாரm ;#^I2வM, கழக அைமpT கைலnM ேபாவM, ேதrதBl ஈ2பட வj இlலாM ேபாவM
எ#பM ம=2m அlலாமl, ,ைற ெச#றவrகll, πறV, ெசயல6^p ேபாyI2m பYதாபகரமான
;ைலைமom ஏ6ப=2I2m.
எ1gkைக aகnm VைறnM ேபானாl, தைட x^m ;கbc,kV ம)pT இlலாM ேபாவMட#,
ெபாMமkகll மன)l ஒ* உ*kகேமா, ெகாnதEpேபா, ஏ6படாM.
எtதைனேயா ;கbc,கEேல இMnm ஒ#^ எ#ற அளIim, எtதைனேயா ெகா2ைமகைள
காŋZரs ெசyZறM, அ)ேல இMnm ஒ#^ எ#ற µைற-im, ெபாMமkகll ‘தைட xறl ;கbc,’
ப6Op ேபfவாrகll, பYnM ேபச µ6பட மா=டாrகll.
இpேபாM நாm ேயா,tத வைர-l, ஏ6படkW>ய ;ைலைம எpப> இ*kVm எ#பைத
;ைனnப2t)k ெகாllேவாm.
தைடcச=டm அµikV வ*ZறM
xOc,லr, πYIைனp πரசாரm ெசyZறாrகll, ,ைற ெசlZறாrகll.
கழக அைமpT கைலZறM

,ைற ெசlலாதவrகll கழகtைத I=2 IலVZறாrகll.
,ைற-l அைடப=டவrகll, ேவ^ பலr தைட xறIlைலேய எ#ற வ*tதtைதc fமnM ெகா12
இ*kZறாrகll.
கழகm கைலnM ேபான ;ைல-l, πYIைன ேபfேவாr Zைடkகாத ;ைல-l, ,ைற-B*nM
ெவE வ*Zறாrகll.
மனm உைடnத ;ைல-l இ)l பலr ெபாMவாbnt Mைறைய I=ேட IலZk ெகாllZறாrகll.
aகc,லr, x12m πYIைன ேப,, ,ைற ெசlZறாrகll.
ெபாMவாbntMைற-l கழகm இlைல.
ெபாMவாbntMைற-l πYIைன ப6Oய πரசாரm இlைல.
)=டaடாமl, Iைளn ப6Oய கணkV எ2kகாமl, மdத இயlπைன ஆராயாமl, கழகt
ேதாழrகE# மனpபாŋZைன கவdkகாமl, தைட xOனாl ஏ6படkW>ய ;ைல இM.
இd, ெபாMமkகll, Zளrc, நடt), சrkகாY# ேபாkைக மா6றtதkக ;ைலைம
ஏ6ப2tMவாrகளா எ#பதைனk கவdkகலாm.
ஒ* இல=சm ேபராவM ,ைறpப=டாl, ெபாMமkகll மனm ெகாnதEkVm எ#^ VOpπ=ேட#.
இnதk ெகாnதEpT ெபாMமkகEடm ஏ6ப=டாl;
1. அைலஅைலயாகp பலr தைடxறk Zளmபலாm.
2. க1டனkZளrc,கll நடtதலாm; கலகm Iைளயலாm.
3. ஆ=,யாளrகைளp பதI-l இ*nM ‚ேழ இறkக µைனயலாm.
இைவ நைடெபறலாm எ#^ ;ைனkVm ேபாM, fைவயாக இ*kZறM – இ*kVm.
ஆனாl ெபாMமkகll - எ#^ நாm இpேபாM VOpπ2வM யாைர? எ#றாl
தைடைய eற ேவ":m எCற %_p= ெகா"டவrகll ேபாக, xதµllளவrகEl, ேவ^ க=,கEl
ஈ2படாத, ெபாMtMைற-l நா=டm ெசitMZற மkகைள.
இவrகE# எ1gkைக எvவளn இ*kVm – இயlT எvIதm அைமom எ#பதைனom
கணkZ=2 அOய ேவ12m.
V2mபkகவைலய6^ பல ஆ12 ,ைறவாசm ஏ6க 50 ஆ-ரm ேபrகll ZைடpபM க>னm,
அத6கான )=டaட ேநரm இlைல, சrkகாr I=2 ைவkகாM எ#ற க*tMைடய நா#, தைடைய
xற நமkVp πறV – அைல அைலயாக மkகll µ#வ*வr, எ#பதைன ;ைனtMp பாrkகkWட
µ>யIlைல.

இpேபாM அnத எmc,, ஆrவm எழா)*kகலாm, ஆனாl நாெமlலாm ,ைறpப=ட πறV, ஆrவm
ெகாmnMI=2k ZளmTm எ#^ W^வாrகளானாl, நா# அதைன எŋகனm ஏ6^k ெகாllளt
Mgn ெபற இயim?
ெபாMமkகE# மனm ெநZழtதkக அளnkகாZim, நmal பல ஆ-ரவr ,ைற ெச#றாl;
க"டனk ]ளrccகll நடtதலாm.
கலகm எழலாm.
நmaடm ப6^ ெகா1ட ,லr, ெவEேய இ*nதாl ம=2ேம, இM Wட ஏ6பட இயim.
ஏ6ப2mேபாM, அM மாெப*m Tர=,யாZ, ஆ=, கIbkகpப2m, எ#ெறlலாm எ1g எ#ைன
நாேன ஏமா6Ok ெகாllளt தயாYl இlைல.
Zளrc,கll நடkVm – க1டன ஊrவலm – கைட அைடpT ேபா#றன.
த>ய>, MpபாkZp πரேயாகm எ#ற µைறகைளc சrkகாr ேம6ெகாll]m.
,ல மg ேநரt)l ;ைலைம க=2kV அடŋZயதாக அOIkகpப=டI2m. க1டனk
Zளrc,ைய ஒ2kக, சrkகாr ேமim ,ல ெகா2ைமகைள ேம6ெகாll]m, அnதk ெகா2ைமகைளt
தாŋZk ெகாllள இயலாத ;ைல-l, Zளrc, நடt)ேனாr ஓynM ேபாவr.
இvவளnதா# நைடெபறkW2m – இத6Vm, நmaடm ப6^m பாசµm ெகா1ட ,லராவM, நmேமா2
,ைறkV வnMIடாமl, ெவEேய இ*nதாl.
இlைலெய#றாl, ெசy) ப>tM, வ*tதm ெகா12, ெபாMமkகll; )ைகtMpேபாy ;6பr;
ெசயலா6ற µைனயமா=டாrகll.
அைல அைலயாகt தைட x^வைதIட, க1டனk Zளrc,கll நடtMவைதIட ெபாMமkகll,
ஆ=,-l உllளவrகைள ‚ேழ இறkVm காYயtைதc ெசyய µ>om.
ஒvெவா* மனkகசpT ஏ6ப2mேபாMm, ெபாMமkகll, இnத எ1ணmதா# ெகாllZறாrகll - பதI
ZைடtMI=டதாl ஆ=டெமlலாm ஆ2Zறாrகll – இ*kக=2m – இ*kக=2m – அ2tத ேதrதl
வர=2m – இவrகைள ‚ேழ இறkZ I2Zேறாm! – எ#^ ேபfZறாrகll.
இM ச=டpப> அeம)kகpப=2llள உYைம.
இதைனc ெசyவ)l ெபாMமkகll ,ைறவாசk ெகா2ைமையp ெபறpேபாவ)lைல - எனேவ
`ரமாகp பgயா6றkW2m; ெவ6O Z=டkW2m.
ெபாMவாbntMைறkெகன அைமnMllள இலkகணேம இMதா# – ெகா2ைமகைள எ)rtM
க•டந•டm ஏ6பவrகll ,லr – அவrகll தமkகாக க•டந•டm ஏ6றனr எ#பM அOnM, உ*Z,
அவrகEடm ஆதரn கா=டnm, அவrகைள ெகா2ைமkV ஆளாkZேனாYடm ெவ^pT ெகாllளnm,

பlலா-ரவr, அவrகll தமkVc ச=டpப> ZைடkVm உYைமையp பய#ப2t), ேதrதBl
ெகா2ைமயாளrகைள Iர=> I2வM – இMதா# ெபாMவான நைடµைற.
ெபாMமkக]kV, நmaடேமா, நாm W^m ெகாllைக-டேமா, ப6^m பாசµm இ*nதாl, இM
ஏ6படkW2m.
ெகா2ைமயான ச=டm இய6O, ;யாயமான உYைமக]kகாகp ேபாரா2பவrகைளc ,ைற-B=2
வா=>னாl, ெபாMமkகll மனm ெகா)tM, அ2tதt ேதrதBl, தmைம vbt)I2வாrகll எ#ற
அcசேம, ெகா2ைம ெசyomேபாெதlலாm ஆ=,யாளrக]kV ஏ6ப2ZறM.
ஆt)ரm காரணமாக இnத அcசtைதkWடt Mcசெம#^ க*), ெகா2ைம TYபவr உ12,
அவrகைள ெபாMமkகll, ‘ஓ=2µைற’யாl Iர=2Zறாrகll.
நmµைடய hைலேயா Xகp பIதாபகரமானதா]ற%
ஆ=,யாளrகE# ெகா2ைமkV ஆளாZேறாm, அM க12 ெபாMமkகll ெகா)pT அைடZ#றனr;
அnதk ெகா)pைப ேவ^வைக-ேல கா=ட இயலாத ;ைல-னரானதாl, அ2tத ேதrதl வர=2m
எ#^ காtMk ெகா12llளனr, ெகா2ைமயாளைரt த1>kக; ெகா2ைமkV ஆளான நmைம
ஆதYkக! அ2tத ேதrதl வ*Zற ேபாேதா, நாm இlைல, ேதrதBl! ஏெனdl, πYIைன
ேபfேவாr ேதrதikV ;6பMm த2kகp ப=2I2ZறM.
ெபாMமkகll எ#ன ெசyயµ>om?
காŋZரசா=,, நmைமk ெகா2ைமpப2tதnm, நமM கழகtைத அjkகnm )=டa2ZறM,
அேதேபாM, இnதk ெகா2ைம ெசyவத6காக, `rpபEkVm உYைம ெப6ற ெபாMமkகEடm நாm
µைற-ட, ;யாயm ேக=க, p) ெபற இ*kVm வjையom அைடtM I2ZறM.
ஆ=,-illேளாr தmைம எ)rpபவrகைளk ெகா2ைம ெசyதாl, அதைன எ)rtM வழkகா2m
ேநரm, ேதrதl காலm! `rpT அEkVm p)ப)கll, ெபாMமkகll!
நமkV வழkகா2m வாypTm இlைல; ேதrதBl நாm ஈ2ப2வM த2kகpப2வதாl!
நமkVt த1டைன தரpப2வM ம=2மlல, எ)rtM ெபாMமkகll ம#றt)l வழkகா2m
உYைமom பOkகpப2ZறM.
;யாயமா அlலவா எ#^ sr|kZp பாrkVm, ேவைலom ெபாMமkகEடa*nM பOkகpப2ZறM.
ெபாMமkகll நmµைடய πரc,ைனையp ெபா^tதவைர-l, p)ப)களாக இ*kVm உYைமைய
இழnM I2Zறாrகll.
இnத ;ைலைம இ*pபதாl, ஆ=,யாளr, நmைம எ#ன ெகா2ைம ெசyதாim, ஏ# எ#^
ேக=கnm ஆElைல, Iசாரைன நடtத வj இlைல, நlல `rpபEkVm உYைமom
ெபாMமkக]kVk ZைடkகIlைல.

இn;ைல-l, உllளப>, நாm ெகா2ைமp ப2tதpப2வM க12, மனm VµOனாim ெபாMமkகll,
ஏMm ெசyய µ>யாM – நமkகாக.
நமkகாக ஏMm ெசyய µ>யாத ;ைல-l, நmaடm இ*kVm பYnm நமkVp பய#பட µ>யாத
;ைல-l, ெபாMமkகll ெசyயk W>யெதlலாm, ெகா2ைம ெசyM நmைம அjtத காŋZரfkV
அ2tத ேதrதBl ஓ=2 ேபாட µ>யாM எ#^ W^வM ஒ#^தா#.
நmaடm கா=ட ேவ1>ய பYn, ேவ^ யா*kகாவM கா=டpப2m – அவrகll காŋZரfkV எ)ராக
க=, நடtMபவrகளானாl.
ெபாMமkகll காŋZர,டm ெகா12llள ெவ^pைபom, ெகா2ைமkV ஆளான நmaடm
ெகா12llள பYIைனom, பய#ப2t)k ெகாllள ேவ^ ,ல க=,கll µைனom.
அnத µய6,-l, ,ல க=,கll ெவ6O ெபறnm W2m.
ெகா2ைமkV ஆளான நmaடm பYn கா=2வத# }லµm, நmைம I2Ikக µய6,pேபாm எ#^
ேபfவத# }லµm, நmaடm பYn ெகா1ட மkகE# ஓ=2கைள அnத க=,கll எEதாகp ெபற
µ>om.
ெவ6O, அnத க=,க]kVk Zைடpபத# }லm, நாm எnதk ெகாllைகkகாகk ெகா2ைமகைள
ஏ6^k ெகா1ேடாேமா, அnத ெகாllைககll ெவ6O ெப^மா எ#றாl, ெவ6O Z=டாM;
ஏென#றாl, நmைமk கா=> ெபாMமkகEடm ஓ=2 ெப^பவrகll, நmµைடய ெகாllைகைய,
)ராIடநா2 πYIைனைய ஒpTkெகா1டவrகll அlல; ஒpபkெகாllளnm மா=டாrகll; ஒpTk
ெகா1டாl, அவrக]m ேதrதBl ;6க µ>யாM; நmேமா2 ,ைற-l இ*kக ேவ12m.
ஆகேவ )ராIடநா2 ேக=காத, )ராIடநா2 ெகாllைகையk ெகாllளாத ,ல க=,கll,
)ராIடநா2 ேக=பத6காக, ,ைற-l ெகா2ைமpப2tதpப2m, ). µ. கழகt)டm ப6^ ெகா1ட
ெபாMமkகE# ஓ=2கைளp ெப^Zற, I,t)ரm ஏ6ப=2I2ZறM.
இM எnத வைக-im நmµைடய ;ைலைமையேயா; நmµைடய )ராIடநா2 ெகாllைகையேயா,
sராkகாM, பல# நமkV இlைல. சmபnதalலாதவrகll பல# ெப^Zறாrகll.
ெகாllைகkகாகk க•டந•டm ஏ6Vm Mgn ெப^வத6V எnத க=,-ன*m தயாராக
இ*pபத6Vk காரணm, ெபாMமkகE# `rpT எpப>om ;யாயt)# பkகm இ*kVm எ#ற
நmπkைக-னாlதா#. ெபாMமkகE# `rpTkV ஏ6றப>தா# ஒ* ஜனநாயக ஆ=, இயŋக
ேவ12m. அnத `rpT அEkVm நாேள, ேதrதl நாll.
நமM πரc,ைனையp ெபா^tதவைர-l அnதt `rpT நாll µைறேய இlைல. எனேவதா# நாm
இpேபாM சn)kக ேவ1>ய πரc,ைன, அலா)யானM எ#^ WOேன#.
நாm இத6V µ#T இpப> ஒ* πரc,ைனையc சn)tத)lைல எ#பM ம=2மlல, எnதk க=,om
இM ேபா#ற πரc,ைனையc சn)tத)lைல.

பல க=,கll, அடkVµைறையc சn)t)*kZ#றன; எ)rtM ;#O*kZ#றன; ெவ6O
ெப6O*kZ#றன; ஆனாl அைவகll யாnm க=,கll ேம6ெகா1ட ேநர> நடவ>kைககைள
ஒ2kக ஏ6ப=ட அடkV µைறகll. க=,கE# அ>pபைடk ெகாllைகைய ஒ2kக அlல.
க=,கll ேம6ெகா1ட ேநர> நடவ>kைககைள ஒ2kக அடkVµைற ேம6ெகாllளpப=ட ேபாM,
அதைனt தாŋZk ெகா1டதாl, க=,-# ம)pTm ெசlவாkVm உயrnதM. க=,, πறV
த2kகpப=ட ேநர> நடவ>kைகைய ;^t)k ெகா12, T)ய வBn ெப6^, அ>pபைடk
ெகாllைகkகாகp பgயா6றnm, ெவ6O ெபறnm µ>nதM.
எnதk க=, xMm அM ெகா12llள அ>pபைடk ெகாllைகkகாக, அடkVµைற vசpபடIlைல.
உதாரணm காŋZரs க=,, fயராjயm ேக=பைத த2kக எnதc ச=டµm πறpπkகpபடIlைல.
fயராjயm ப6Op ேபfவM ச=ட Iேராதமாkகpப=2, அத6காக த1டைனt தரpபடIlைல.
fயராjயk ெகாllைகkகாக ஒ* க=, இயŋகkWடாM எ#^, ச=டm வரIlைல.
fயராjயm ேக=க, fயராjய ேநாkகtMkகாக ஒ* க=, இயŋக, ச=டm உYைம அEtதM.
உpT காycfவM, வY ெகாடா இயkகm, ச=டம^pT, Mgkகைட மOயl, அ#dய நா=2c
சாமா#கைளk ெகா]tMதl, ேபா#ற நடவ>kைககll, த1டைனkVYயனவாkகpப=டன.
fயராjயm ேவ12m எ#^ πரசாரm ெசyய அeம) தnதனr.
fயராjயm ேக=பவrகll அnத இல=,யtMkகாக ேதrதBl ;6கnm உYைம ெப6றனr.
எனேவ காŋZரசாr, ேநர> நடவ>kைக-l ஈ2ப=டதாl, ச=டm தாkZ6ேற தIர, காŋZரைசc
ெசயல6ற தாkZIடIlைல.
அடkVµைறkV ஆளானதாl ஏ6ப=ட T)ய ெசlவாkVட#, }லாதாரk ெகாllைகயான
fயராjயtMkகாகk காŋZரs µmµரமாக ேவைல ெசyய வj ZைடtதM.
அடkVµைறயாl தாkகpப=ட காŋZர,டm மkகll அ#T கா=>னr, ஆதரn அEtதனr.
அடkVµைற நடt)ய ஆŋZல அரf xM ஆt)ரm ெகா1டனr.
ேதrதBl ;6Vm உYைம பOkகpபடாததாl அடkVµைறk ெகா2ைமkVp πறV, காŋZரசாr
ேதrதBl ஈ2ப=டேபாM, மkகll ஆதரn ;ரmபk ZைடtதM.
அடkVµைற நடt)ய ஆŋZல அரைச vbtதtதkக வBn காŋZரs க=,kVk ZைடtதM.இnத
;ைல, நமkVk ZைடkகIlைல.
நமM ேநர> நடவ>kைககll ம=2m த2kகpபடIlைல - }லாதாரk ெகாllைக த2kகpப2ZறM;
}லாதாரk ெகாllைகoட# ஒ* க=, இயŋVவM த2kகpப2ZறM. }லாதாரk ெகாllைகைய

ைவtMk ெகா12, ேதrதikV ;#^, ெபாMமkகll ஆதரn )ர=>k கா=2m, வj
அைடkகpப2ZறM.
πற க=,கll அடkVµைறையc சn)kகIlைலயா; எ)rtM ;6Ilைலயா; ெவ6O
ெபறIlைலயா எ#^ எ1ணm ேதா#^mேபாM, இnத Iளkகtைத ;ைனI6Vk ெகா12
வரேவ12m.
மbற எnதk க8ck4m ஏbபடாத ஆபt%, கழகt%k4 வ']ற%; கழகt;C iலாதாரk ெகாllைக
ேபjவதbேக உIைம இlைல – ம@kகpப:]ற%.
அடkVµைறையt தாŋZk ெகாllள µ>Zறதா இlைலயா எ#பதlல, நமkV ஏ6ப2m ேகllI அடkVµைறையt தாŋZk ெகா1டாim, நமkV நமM }லாதாரk ெகாllைக ப6Op ேபfm
உYைமom, அத6காக க=, நடtMm உYைமom, அத6காக ேதrதikV ;6Vm உYைமom,
ZைடkVமா, Zைடkகாதா எ#பMதா# ேகllI.
கm„ds2 க=,kVkWட ெபாMஉைடைமp πரசாரm ெசyயk WடாM எ#^ தைட வரIlைல –
அவrகE# ேபcf உYைம பOkகpபடIlைல – ெபாMஉைடைம )=டt)# ேபYl ேதrதBl
;6Vm உYைம ம^kகpபடIlைல.
ச=ட Iேராதமாக ேவ^ பல ெசயlகEl ஈ2ப=டேபாM அடkVµைற வnதM.
கm„ds2 க=,-# }லாதாரk ெகாllைகkVt தைடI)kகIlைல.
கm„ds2 க=, பலாtகார µைறைய ேம6ெகா1டேபாM, க=, தைட ெசyயpப=டM;
கm„ds2கll ,ைறpப=டனr. கm„ds2 க=, இயŋகIlைல; ேதrதBl ;6கIlைல.
ஆனாl பலாtகார µைறைய pkZI=டதாகk கm„ds2 க=, அOItதMm, பாரா]ம#ற
µைறpப>, நா=># ச=ட)=டtMkV உகnத µைற-l, சாtvகமாகp ேபாரா>, ெபாMஉைடைம
அரf காணp ேபாவதாகk WOயMm, கm„ds2 க=, xM இ*nத தைட pkகpப=டM;
ெபாMஉைடைமp πரசாரm அeம)kகpப=டM. ேதrதBl ;6Vm உYைம தரpப=டM.
நமkV ஏ6pப=2llள ;ைல, µ6Oim ேவறானM. ச=டm நமM }லாதாரk ெகாllைகையேய
தாkVZறM.
ேபcf உYைம, அைமpT உYைம, ேதrதl உYைம இவ6ைறp பOkZறM.
எனேவ πற க=,கll இtதைகய ;ைல-l எ#ன ெசyதன எ#^ ஒpπ=2 பாrpப)im Iளkகm
ZைடkகாM, வj ெதYயாM. நமkV ஏ6ப=2llள πரc,ைன µ6Oim மாறானM. இத6V ஒpபாக,
எதைனயாவM கா=ட ேவ12மானாl சrவா)கார நா2கைளtதா# கா=ட µ>om.
ெபாMஉைடைம ஆ=,µைறollள, sனாIl, ர…யாIl, ெபாMஉைடைமk க=, தIர ேவ^
க=,கll இlைல. த2kகpப=2p ேபாyI=டன.

ெபாMஉைடைம தIர ேவ^ ெகாllைககll ெகா1ட க=,கll இயŋக µ>யாM. πரசாரµm
ZைடயாM; நடவாM.
ெபாMஉைடைமk க=, தIர, ேவ^ எnத க=,ேயா, தd நபேரா, ேதrதikV ;6க, உYைம
ZைடயாM; ச=டm இடm தராM.
இM ேபா#^ தா# இŋV, நமkV எ)ராகk ெகா12வரpப2m ச=டtதாl ஏ6ப2m ;ைலைம.
ேபcf உYைம, அைமpT நடtMm உYைம, ேதrதBl ஈ2ப2m உYைம, ஆ]ŋக=,kV ம=2ேம,
ர…யாIl, sனாIl இ*pபM ேபால, T)ய ச=டt)# }லm, நா=2p πYIைனp πரசாரm,
அத6கான அைமpT, அத6காகt ேதrதBl ஈ2ப2வM, எ#^llள உYைமகll நமkV இlைல எ#^
ச=டm ஏ6ப=2I=டM.
தைடxO அடkVµைறைய ஏ6^k ெகாllவMதா#, vரtMkV எ2tMk கா=2 எ#^ ம=2m
வா)2பவrகll, ேவ^க=,கேள WடாM எ#^ தைட ேபாடpப=2llள நா2கEl, vரrகll,
க•டந•டm ஏ6கkW>யவrகll, †1ட6^p ேபாyI=டனரா? ஏ# அŋV, அtதைகய
தைடcச=டtைத எ)rtM, xO, தமkVp π>tதமான ெகாllைக ேபச, அத6கான அைமpT இயŋகc
ெசy)ட, ஒ*வ*m µ#வரIlைல எ#பதைன ந#V கவdtMp பாrkக ேவ12m.
அ>pபைட தகrkகpப2m Iதமான ச=டm வ*mேபாM, அதைன x^வM, vரtMkVm )யாகtMkVm
aகc,றnத எ2tMkகா=2 ஆVேமய#O, அ>pபைடk ெகாllைக ப6Oய πரசாரtைதt ெதாடrnM,
µைறயாக நடtத வj கா=டாM. எனேவதா# அ>pபைட உYைம பOkகpப=ட ;ைல-l இயŋக
இயலாM. இயŋக µ6ப=டாim பல# Z=டாM எ#பதைன உணrnM, சrவா)கார நா2கEேல,
ெகாllைகயாளrகll ெசயல6^p ேபாyI=டனr.
IரlI=2 எ1ணk W>ய ,லr, தமM உYைம காt)ட µைனnதனr - ,ைறpப=டனr –
,t)ரவைதkV ஆளா-னr – நா2 கடtதpப=டனr. வணkகtMkVYயவr, வjபடtதkகவrகll
எ#^ உலV பாரா=2m ;ைல ெப6றனr. ஆனாl அத# காரணமாக, ஆ]ŋக=, தIர ேவ^
க=,க]m இயŋகலாm எ#ற உYைம ZைடtMIடIlைல.
)யாZகE# ப=>யl p1டM; vரrகE# ப=>யBl T)ய ெபயrகll இைணkகpப=டன.
sனt)im, ர…யாIim ெகாllைககைளom, க=,கைளom த2tMllள ேவ^ அரfகEேலom,
உllள மkகll அtதைன ேப*m, ஆ]ŋக=,-# ெகாllைகைய அpப>ேய ஏ6^kெகா1டாrகll
எ#^ Wறµ>யாM; மா^பாடான க*tM ெகா1டவrகll, ,nதைனயாளrகll, ேவ^
ெகாllைககைளk ெகா1டவrகll இ*kகtதா# ெசyவாrகll; ஆனாl அவrக]kV ேபcf உYைம,
அைமpT உYைம, ச=டpப> த2kகpப=2p ேபானதாl அவrகll ெசயலா6ற µ>யIlைல.
தைட எ#றாl உைடtெதOய ேவ1டாமா எ#^ ேக=ப)ேல fைவ காணலாm. aக எEதான
ேகllIயாகnm அM காணpப2m.
ஆனாl sனt)im, ர…யாIim, ேவ^ ெகாllைக ேவ^ க=,கll, ஏ# எழIlைல? தைட xO,
இயŋக ஏ# µ>யIlைல? - எ#பைத எ1gp பாrkக ேவ12m.

எZp)ேல, நாசY# க=டைளைய xO, ேவ^ க=,கll இயŋக µ>யIlைல.
அ>pபைட உYைமையp பOtMI2mேபாM, இயŋVm சk) தானாகp பOேபாZறM.
அ>pபைட உYைமைய x12m ெப6றாெலாjய இயŋVm ;ைல ஏ6பட µ>யாM.
14 கார=, πரc,ைன-l எtMைன மனkகசpT, எ)rpTணrc, இ*kZறM எ#பM Iளkகமாகt
ெதYZறM.
ஆனாl, அைதxO, 18, அlலM 22 கார=>l நைக ெசyயtதா# ேபாZேற#, எ#ன
ெசyவதானாim ெசyM ெகாll, எ#^ ெசாlல µ>Zறதா எ#றாl, இlைல.
க1>kக µ>ZறM, எ)rpT ெதYIkக µ>ZறM. ஆனாl ச=டtைத µOய>kக µ>யIlைல.
எpேபாM µOய>kக µ>om? ச=டtைத எ)rtM, ,ைற ெச#^, க•டந•டm ஏ6^k ெகாllவதாl
ம=2m அlல.
T)ய ச=டtதாl ஏ6ப=ட கசpTணrc, காரணமாக, அ2tத ேதrதBl, ெபாMமkகll, இnதc
ச=டtMkV யாr காரணேமா அவrகைள vbt)k கா=>னாl, ச=டtைத மா6Oட வj ZைடkVm.
ஆனாl, 14 கார= ப6O ச=டm ேபா=டMட#, அ2tMவ*m ேதrதBl இத6V மாறான ெகாllைக
WOkெகா12, ஒ*வ*m ;6கkWடாM எ#^m ச=டm ஏ6ப=2I2மானாl, அ)*p) ெகா1ட
மkகll, அடkV µைறkV ஆளான மkகll, பYகாரm ெபற வj ஏM?
பYகாரm ெபாMt ேதrதBl ZைடkVm.
T)ய ச=டேமா, கழகm πYIைன ேப,k ெகா12 ேதrதBl ;6கk WடாM எ#^ W^ZறM.
ஆகேவ
பIகாரm ெபற, மாrkகm இlைல.
இnத ;ைல காரணமாகtதா#, சrவா)கார அரfகEl, மா6^k க*tMகll, மா6^k க=,கll
இயŋக இடm ZைடkகIlைல - vரrக]m IேவZக]m இlலாததாl அlல. vரrக]m,
IேவZக]m, அnத நா2கைள I=2 ெவEேயO வnMI2வைதk Wடp பாrkZேறாm.
πYIைன ேப,னாl க2mத1டைன எ#^ ம=2m ச=டm ஏ6ப=2, அவrகll ேதrதikV ;6பM
த2kகpபடாமB*nதாl, πYIைன ேப,, க2mத1டைனையp பலr ஏ6^kெகா12, அேதேபாM,
அடkVµைற ஆ=,kV, ேதrதl }லm µ>n க=>Iட µ>om.
இnத வாypT நமkV இlைல எ#பதைன நாm மறnMIடk WடாM.
ஆக நாm )யாகt)# ெபயராl, vரt)# ெபயராl, தைடைய xOனாl நடkகk W>யM எMவாக
இ*kVm எ#றாl,

எlைலklலாத,
µ_S இlலாத,
காலவைரயைர இlலாத,
பIகாரm காண µ_யாத
கlடநlடtைத ஏb@kெகா":, cலேரா, பலேரா தŋகll வாRநாைள இதbேக தn%J8:,
πCபb@ேவாr அb@, ம_n% ேபாவr; அவrகfடC அnதk ெகாllைகkகான µயbc`m ம_n%
ேபா4m.
)ராIடk ெகாllைகையp ெபா^tத வைர-l அM ெவ6Oெபற, நாm ேமim பல ஆ12கll
ெதாடrnM, IYவாக πரசாரm ெசyதாக ேவ12m.
mb@k4 எCப% ேபr, ெகாllைகைய ஏb@k ெகா":J8ட hைல அlல, இpேபா% இ'pப%.
எனேவ, இpேபாM ெகாllைகைய அOnM ஆதYpபவrகEடm இ*nM, அடkV µைறைய எ)rkகk
ZளmTேவாr ேபாக, xதm உllளவrகll, அnதk ெகாllைக ப6Op ேப,, ேவ^ T)ய
ஆதரவாளrகைளt )ர=டp ேபாவ)lைல.
அவrகேள nட அnதk ெகாllைக பb+ய, நடவ_kைகக\l ஈ:பட µ_யா%.
இn;ைல-l, அவrகll, தmைம மைறtMk ெகாllளேவா, ெகாllைகைய மறnMIடேவா, அlலM
மா6Ok ெகாllளேவா µைனவr. µைனom ேபாM, ெகாllைகkகாக, அடk4µைறைய ஏb@k
ெகா"டவrகll பb+ய hைனSm நா8_W'n% மŋ] மைறn%J:m.

காŋZரf க=,kV இn;ைல ஏ6படIlைலேய – அடkVµைறகளாl அjkகpப=2p
ேபாyIடIlைல – தைட I)kகp ப=டதாl தகrnM ேபாyIடIlைல – x12m, x12m
Zளmπ6^ – T)ய வBnட# - T)ய ெபாBnட#! - எ#^ வா)டலாm.
ஆனாl, µதBேல நாm உணrnM ெகாllள ேவ1>யM, }லாதாரk ெகாllைகkV காŋZரfkV
ஆபtM ஏ6படாததாl, அM, x12m இயŋக µ>nதM எ#ற ேப*1ைமைய.
ம6ேறாr காரணµm உ12.
காŋZரs மைறkகpப=ட ேபாMm, ,ைறப2tதpப=ட ேபாMm, அnதp ெபயYl இlலாமl, எnத
நடவ>kைக-l ஈ2ப=டாl த1டைன ZைடkVேமா அnத நடவ>kைகைய ேம6ெகாllளாமl,
ஆனாl, காŋZர,eைடய ம6ற ெகாllைககைள, }லாதாரமான fயராjய )=டtைத ஆதYtMp
πரசாரm ெசyயnm, ,ைறpப=ட காŋZரசாY# vரtைத, )யாகtைதp பாரா=டnm, பல Mைண
ம#றŋகll µmµரமாகp பgயா6Oன.
அத# காரணமாக, `பm அைனயாத ;ைல ஏ6ப=டM.
அத# காரணமாக, காŋZர,# Tகb ஓŋZட வj ZைடtதM.

அத# காரணமாக, மkகE# பYn, காŋZர,டm ேமim அ)கமாக µ>nதM.
நமkVllள Mைண ம#றŋகll இvIதm இயŋVவன அlல.
உtேயாகm காரணமாகேவா, ெதாjl காரணமாகேவா, ). µ. கழகt)l உ^pπனr ஆக
µ>யாதவrகll, Mைண ம#றŋகEl இடm ெப6^ அத# }லm, கழகtMkV ஆதரn த*Z#றனr.
அவrகll தாமாக இயŋகk W>யவrக]m அlல; `Iரமாக நடkகk W>யவrக]m அlல;
ஆளŋக=,ைய எ)rtM ;6கk W>யவrக]m அlல; சrkகா*kV எ)ராகc
ெசlலkW>யவrக]m அlல.
எனேவ கழகm கைலnMllள ேபாM, கழகcசாrபாக ஓரளnkகாZim பgயா6^m ;ைலom
Zைடkக வj இlைல.
கm„ds2 க=,, த2kகpப=2 இ*nதேபாM, பல Mைண ம#றŋகll, ெதாjலாளr அgகll,
ச=டt)# π>-l ,kகாமl, ஓரளnkVk கm„ds2 க=,kV மkகE# ஆதரn Zைடkகtதkக
வj ெசyM வnதன.
ேவைல ;^tதm, மOயl ேபா#ற `Iர நடவ>kைககEim ஈ2ப=2, ெந*pT அைனயாமl
பாrtMkெகா1டன.
நமM Mைண ம#றt)னr அvIதமான நடவ>kைககEl ஈ2படk W>யவrகll அlல.
எனேவ, தைட xO கழகt)னr ,ைறpப=2, கழகm, ச=டm காரணமாக இயŋகா)*kVm ேபாM,
ேவ^ எnத µய6,om, நமkVc சாதகமாக, ெவEேய நடkக µ>யாM.
ம6ேறாr Iஷயµm µkZயமானM.
காŋZரs க=, நடtதாI=டாim, தdpப=டவrகll நடtMm பt)YkைககEl aகp
ெப*mபாலானைவ, }லாதாரk ெகாllைகயான fயராjயm ப6O, ெதாடrnM எm) வnதன.
காŋZரசாr ,ைறpப=டேபாM, இnத πரசாரm VைறnMIடIlைல; வiவைடnதM.
,ைறpப=ட காŋZரசாைரp பாரா=>, ெபாMமkகE# ந#ம)pT அவrக]kVm, }லாதாரk
ெகாllைகkVm ZைடkVmப>c ெசyMவnதன.
அடkVµைற நடtMm அர,# ேபாkைகk க1>tM மkகll மன)ேல அரfxM ஆt)ரµm,
அ*வ*pTm, எ)rpT உணrc,om எழc ெசyதன.
இைவக]kV ஒேர பYகாரm, காŋZரைச ஆ=,p‡டm ஏ6^வMதா# எ#^ ேயாசைன WOவnதன.
ேதrதB# ேபாM, ெபாM மkகll காŋZரைச ஆதYtM, அடkVµைற அரfkVt தkக பாடm Tக=ட
ேவ12m எ#^ எm), மkகைளt தயாrப2t) ைவtதன.

இத# காரணமாக, ேநர> நடவ>kைகkகாகc ,ைற ெச#ற காŋZரசாr I2தைல அைடnதMm,
வரேவ6கpப=2, பாரா=டpப=2, ெபாMமkகE# ஆதரn ெப6^, வளர µ>nதM.
fயராjயm எem }லாதாரk ெகாllைக ப6Op ேபfm உYைம இ*nM வnததாl, T)ய ஆதரn
ெப6^, )யாZ எ#ற ,றpTp ெப6^ ெவEவnத காŋZரசாr fயராjயk ெகாllைக WOt
ேதrதikV ;6கnm, ெவ6O ெபறnm, அரf ஆளnm அடkVµைறகைள அjkகnm வj
ZைடtதM.
நmaடm, பt)Ykைக உலகm ெகா12llள பYn எpப>pப=டM எ#பைத நாm ந#றாக அOேவாm.
இ*=ட>pT, இ=2kக=2தl, இjெமாj Wறl, பj fமtMதl, )YtMk Wறl, ,12 µ>nM
I2தl - இைவ அைவகE# µைற.
நாm ,ைறpப=2, கழகm ெசயலா6ற µ>யாத ;ைல ஏ6ப=டMm, வரேவ6^, )*p) ெதYIkகt
M>kVm.
ெபாMமkகEடm ெசlவாkV ஏ6பட µ>யாதIதமான க*tMகைளp பரpπ, நmைமp ப6Ot
)YtMk W^m.
aகkV^Zய காலt)ேலேய, நmைமpப6Oom, நாm ெகா12llள ெகாllைக ப6Oom ெபாMமkகll
மறnேதIடkW>ய ;ைலைமைய இnத இதbகll ஏ6ப2t)I2m.
ெகாllைகkகாக க•டந•டm ஏ6Zறாrகll எ#ற அ*ைமom, அடkVµைற ஆ=, நடtMm
காŋZர,# ெகா2ைமையom, ெபாMமkகll உணrnM, எmc, ெகாllளtதkக ;ைலைய
பt)Ykைககll ஏ6ப2t)னாl ம=2ேம, கlடநlடm ஏb@k ெகா"ட;னாl ]ைடkக ேவ"_ய
பலC, ெகாllைகk4k ]ைடk4m.
நா=>illள இதbகll இnத உதIைய நமkV அEkகp ேபாவ)lைல.
நமM கழக ஏ2கll ம=2ேம இnத அ*mபgயா6றµ>om.
ஆனாl, இ;l உllள சŋகடm எCனெவCறாl, நம% இதRகll கழகt;C µCனpkனr
நடt%வன.
கழகkெகாllைகயான ‘)ராIடநா2’ )=டtைத வBo^tMவன.
)ராIடநா2 )=டtைதp πரசாரm ெசyM ெகா12 இ*kக, T)ய ச=டm இடm தராM.
இதழா,Yயrகll, கழக µ#னd-னr ஆதலாl, தைடxறpப2m ;கbc,-l அவrகll பŋV
ெகாllவr; ,ைறpப2வr; ஆகேவ, இதbகll இயŋக µ>யாத ;ைல ஏ6ப=2I2m.
ஆக இ*=ட>pTm, அைத ஒ=> நைடெப^m இைட„^க]m, நா=2 மkகll மனைதk
கpπkெகாll]m.
x12m ஒ*µைற ;ைலைமகைளt ெதாVtMp பாrtMk ெகாllேவாm.

தைட eறpப:]ற%.
பலr, cைறப:]Cறனr,
கழகm இயŋகJlைல,
ேதrதWl ஈ:பட வq இlைல,
πற இதRகll இ'8_p= ெசy]Cறன.
நம% இதRகll இயŋக µ_யாத hைல,
இதqனr cைறpப:]Cறனr,
நmைமp பb+ய hைனp= ெபா%மkகll மன;W'n% %ைடtெத:kகpப8: J:]ற%.
இnத hைலைம ஏbப8:J:வ% தJrkக µ_யாத%.
இnத hைலைம, அடk4µைறைய எ;rt% hCற எnதk க8ck4m ஏbப8ட;lைல.
கழகtைத அைற WI அைழpபM ேபாலnm, கழகtதவY# vர உணrc,, )யாக உllளm
ஆZயவ6^kVc ேசாதைன ஏ6ப2tMவM ேபாலnm, சrkகாr ஒ* தைட ச=டm ெகா12
வ*ZறேபாM, இpப> எlலாm, அkVேவ^ ஆg ேவறாகp πYtMp பாrtMk WடாM – sO எழ
ேவ12m, தைட உைடபட ேவ12m எ#^ ம=2m க*MவM, நாm ைகpπ>kV அடŋகkW>ய
aகc,Oய Vmவாக இ*nதாலாவM, ெபா^tMk ெகாllளtதkகதாக இ*kVm; ஆனாl நாm
ேம6ெகாll]m ேபாkV, aகpெபYய, IYவாZollள, காŋZரfkV அ2tதப>யாக உllள, ,ல
இல=சm உ^pπனrகைளom, பல இல=சm மkகE# நlலாதரைவom ெகா1ட, ப)ைனnM
ஆ12கll பல பா2ப=2 வளrtMllள, ஒ* ெபYய இயkகtைத பா)kகkW>யM, எ#பைத
மறnMIடkWடாM.
நாm எ:k4m µ_S காரணமாக, எtதைனேயா ேபrகfைடய, வாRkைக hைலேய
பா;kகpப8:Jடk n:m.
ஆகேவதா#, நாm எ2kகkW>ய µ>n, ெபா^pT akகதாக, Iைளnகll ப6Oய Iளkகm க1ட
πறV எ2kகk W>ய நைடµைறkV ஏ6றதாக, இ*kக ேவ12m.
µ>n எ2kVm ெபா^pT ஒ* ˆ^ ேபrகEடm, கழக அைமpT காரணமாக இ*kZறM.
ஆனாl, எ2kகpப2m µ>n, ,ல இல=சm உ^pπனrகE# ;ைலைய பா)kகkW>யM.
தைட e@வ% எCற ெபா%வான µ_S எ:t%J:வ% எ\% - ெப'tத ஆதரS nறpப:m - ஆrவm
கா8டpப:m - ஐயXlைல.
ஆனாl, எ2kகpப=ட µ>n, மா6றாr ம)kகtதkக அளnllள ெதாைக-னைர, அடkVµைறைய
எ)rt)2m MgIனr ஆkZட ேவ12m.
நைடµைறpப:t%m ேபா%, ெதாைக Xகk4ைறவா] J:மானாl, இtதைன க8:kேகாp=llள,
இtதைன இல8சm உ@pπனrகll உllள கழகt;l இvவளS 4ைறவான ெதாைகkனrதானா,
iலாதாரk ெகாllைகk4t தைட வnத ேபா% எ;rp= கா8ட µCவnதனr, எCற ேபcj ]ளm=m –
ஏளனm – க"டனm, ெதாட'm.

எnதk க=,om ேம6ெகாll]m, ேநர> நடவ>kைக க=,-l கgசமான ஒ* ெதாைக-னr,
ஈ2படtதkகதாக இ*kக ேவ12m - க=,-# ம)pT காpபா6றpபட ேவ12மானாl.
பtேத ேபr ]ைடpபதானாrm சI – அ% ேபா%m – மbறவrகll வராJ8டாl கவைல ேவ"டாm –
அவrகll ேபாWகll – பயŋகா\கll – jயநலkகாரr – எC@ n@வ%, ேபச, ேக8க, jைவயாக
இ'k4m.
ஆனாl பtேதபtM ேபrதானா! எ#^ ேக=2, எ)Yகll ஏளனm ெசyomேபாM, Zளrc,-l
ஈ2படாதவrகll ம=2மlல, ]ளrcckl ஈ:ப:பவrகll nட, தைல4pய ேவ"_வ'm.
இvவளn ெபYய கழகt)l இvவளேவ ேபrதா#, ேநர> நடவ>kைக-l ஈ2பட µ#வnதனr;
இ*nதாl எ#ன? எ1gkைகையk கவdkக ேவ1டாm! எத6Vm தாயாராZI=ட எŋகைளp
பா*m!! - எ#^ ேக=கலாm – அதைனp ெபா*ll உllளதாக, ஆ=,-னr க*த மா=டாrகll –
உல4 ம;kகா%.
உலZ# ேபாkV ஒ*Tறm இ*kக=2m; ேநர> நடவ>kைக-l ஈ2ப=2, தைடxO, ,ைறTக, ,^
ெதாைக-னr µ#வnM, aகp பலr, அ)B*nM ஒMŋZ-*pπ# அவrகll ;ைல எ#ன ஆVm,
ேகBpெபா*ளாவr,
க1>kகpப2வr.
ஆனாl, ேகBom க1டனµm அவrகll xM பாyவதாl, நமM ெகாllைகkV உரேமா, கழகtMkV
ம)pேபா, ஏ6ப2மா? இlைல!
ேகB, க1டனm ேக=2t தாŋZk ெகாllள µ>யாத ;ைல-l, அவrகll
கழகtைதJ8: Jல4வr;
ெபா%வாRkைகையJ8:p ேபாyJ:வr;
πற க8cக\l ேசrn% ெகாllவr;
நmைமp பைகt%k ெகாllபவrகளா] Jடkn:m.
இnத ;ைல, எnத Iதt)im, நமkVc சாதகமானM ஆகாM.
aகtெதEவாக நமkVp TYZறM, தைடxOc ,ைறTகk W>யவrகll, கழக உ^pπனrகE#
ெதாைகoட# ஒpπ=2p பாrkVm ேபாM, aக aகc ,^ ெதாைக-னராக இ*pபr.
ெதாைக ப6O, நா# aக µkZயமான ெபா^pπl இ*kVm கழகtதவYடm ேக=Vm ேபாM,
தயkகm, )ைகpT, அcசm இைவதா# ேமேலாŋZt ெதYZ#றன.
ெமாtதm எvவளn ேபr ,ைறpப=டாl, ம)pபாக இ*kVm எ#^ ஒ* மாவ=டc ெசயலாளr
ேக=டாr.
இவr, ஆrவt)l Vைறnதவr அlல.
ஆனாl நா#, πரc,ைனைய IளkZ IளkZk கா=>யதாl, ;ைலைமைய ந#V உணrnM
ெகா1டவr.

நா# ெசாliவாேன#? வn)*kVm தைட, நமM }லாதாரk ெகாllைகkV. நாேமா 15 ஆ12கll
வளrnMllள கழகm. உ^pπனrகேளா ,ல இல=சm. வாkV ெகா2tதவrகேளா 34 இல=சm. M. L.
A. kகll 50. M. P. kகll 8. இைதk கவனt)l ெகா12 இpப>pப=ட ஒ* கழகm, இpப>pப=ட
;ைலைம-l, ம)pT ெபற ேவ12மானாl எtதைன ஆ-ரm ேபr ேவ12m எ#^ pேய
கணkVpபாrtMc ெசாlேல# எ#^ நா# ேக=ேட#.
,ரமpப=2 ேயா,tM அவr ெசா#னM,
slலாSk4 m@ ேபராவ% ]ைடtதாlதாேன நCறாக இ'k4m
எ#பதாVm.
இM aகkVைறவான கணkV எ#^ வாதாட ,லr µ#வரkW2m. நா# இத# ெதாடrபாக,
ம6ெறா#^m Wற I*mTZேற#.
கழக உ^pπனrகll, ெகாllைகp π>tதm ெகா1டவrகll ஆனாl கழக அைமpπim, ச}க
அைமpπim 4+pπடtதkகவrகll எCற வIைசkl இlலாதவrகll, பலpபல ஆ-ரm, ,ைற
ெசlல, வj ெசyM, கழகm ெப*ைம ேத>kெகாllவ)ேல ெபா*ll இlைல. எனkV அ)l
I*pபµm இlைல.
காரணm, µதலாவதாக, அtதைகயவrகll, ஆrவ aV)யாl, Iைளn ப6O இpேபாM எ1gp
பாrkகாமl cைற =4n%J:]றாrகll, πறேகா ெவ\ேய ெசC@Jட வq ேத:]றாrகll.
அவrகE# வாbkைக µைறom, V2mப ;ைலom, அவrகைள அnதpப> நடnMIடc ெசyZறM.
அ)கm ேபr, ,ைற ெசlலIlைல எ#பதாl ஏ6ப2m இjைவk கா=>im, ,ைற ெச#றவrகEl
பலr, ம#dpT ேக=2 ெவEவnMI=டனr எ#ற ;ைல, ெகா2ைம ;ைறnத இjவாக நா#
க*MZேற#.
காரணm ஆ-ரm கா=>னாim, ƒைல Zளrc,-#ேபாM, ஏ6ப=ட ெவEவ*m படலm, எ#
நmπkைகைய நாசமாkZI=டM; அnதk கசpபான அeபவm எ# மனைத I=2 அகல ம^kZறM.
இர1டாவதாக, VOpπடtதkகவrகll Vைறவான எ1gkைக-l ,ைற ெசlவதாl, ZைடkVm
ஆதரn, VOpπடtதkகவrகளlலாத ;ைல-l உllள, ெதா"டrகll ெப'm அளJேல ெசlவதாl
ஏbப8:Jடா%.
ெபYய ெதாைக-னr ,ைற ெச#றனr எ#ற கணkV, க=,-# வளrc, எvவளn ெபYM
எ#பைதtதா# கா=2m; ேவ^ பல# இlைல.
ஆனாl VOpπடtதkகவrகll ,ைறpப2வத# }லமாகtதா#, ெபாMமkகll மன)ேல மYயாைத
உணrc,ைய ஏbப:tத µ_`m.
ஆகேவ, ‰lலாnkV ˆ^ எ#ற கணkV, aகkVைறn எ#பதlல எனkV உllள கவைல.
அnதt ெதாைகயாவM ZைடkVமா எ#பMm,
அவrகll VOpπடtதkகவrகளாக இ*pபாrகளா, எ#ற கவைலomதா#.

ெதாைக`m slலாSk4 100 எC@ இ'n%, ஆ8கfm ெவ@m ெதா"டrகllதாC எC@m
இ'n%J8டாl, ம;p=m இlைல, ம]Rcc`m இlைல, ெபா'fm இlைல, பயtm இlைல.
VOpπடtதkகவrகEl ,லYடm ேப,pபாrtத)l, எனkVt ெதmTm நmπkைகom
πறkகIlைல.
aகkVைறவான பV)-னேர, VOpπடtதkகவrகEl, Zைடpபாrகll எ#^ ெதYZறM.
அpப>pப=டவrகைளt |kZ எOnMIட ேவ1>யMதா#! அmபலpப2t)Iட ேவ1>யMதா#!
அpTறpப2t)Iட ேவ1>யMதா#! எ#^ ேபfேவாr உளr.
எனkV அnதp ேபcf π>kகாM எ#பMட#, அpப>p ேபfவrகைள ம=2m Mைண ெகா12, ஒ*
கழகtைத நடt)c ெசlல µ>யாM எ#^m எ1ணm ெகா12llேள#.
இைதc சாதகமான சnதrpபm ஆkZ, க=,-ேல இ*nM பலr xM கY †, ெவE அepTm ேபாkV
எனkVp π>kகாதM, ம=2மlல, அM p1ட காலp பல# தரkW>யMமlல.
இnதp ேபாkZேல நாm நடnM ெகாllளpேபாவM ெதYnதMேம, பலr, தாமாகேவ கழகtைத I=2
ெவEேயOI2வr, அவrகEl ,லைரயாவM எ)rக=,கll பய#ப2t)k ெகா12, நm xM பj
fமtMm - ெமாtதt)l கழகtMkV அதனாl இmkVதா# ஏ6ப2m.
அnத µைறையom நா# I*mபIlைல.
ேசாதைன ஏ6ப2mேபாM ,ைற ெசlல ேவ12m, அnத vர உணrc,om, )யாக உllளµm
ேவ12m, அnத இயlT ேபா6றpபட ேவ12m எ#பைத நா# ஏ6^k ெகாllபவ#, ஆனாl,
அtதைகயவrகll ம=2mதா# ஒ* க=,-l இ*kக ேவ12m, அத6V தயாராக இlலாதவrகளாl
க=,kVp பலேன ஏ6படாM எ#^ நா# க*Mபவ# அlல.
கழகm, ஒvெவா* Iதமான ;ைல-னr, இயlπனr அவரவrkV இய#ற அளIim வைக-im
MைணTYவதாl, ெதா1டா6^வதாl, வள*வM; cைற=4m ஆbறைல ம8:m கா8:ேவாr
ெகா"டதாக இ'n;ட ேவ":m எCப%, ெபா%J;`m அlல, JIவான ஒ' இயkகm நடt%m
µைற`m அ% அlல.
,ைறTக இயலாத ;ைல-னr xM பாyn)2வM, இ*பkகm W*llள கt)oட# Iைளயா2வதாக
µ>om.
அ)ேல ,லr, நமM ெகாllைகேய சY-lைல, அlலM π_kகJlைல எC@ காரணm கா8_,
Jலகkn:m.
அpப>pப=டவrகைளt |kZ ைவtMk ெகா12 மா6^k க=,-னr, ெகா1டா>, ெபாMமkகll
மனைதk Vழpπடk W2m.
இைவகெளlலாm, I*mபtதகாத ;ைலைமகll; தIrkகpபட ேவ1>யைவகll.

இயலாைம காரணமாக, ,ைற வரா)*pேபாைரp பjpபMm, பைகவrகளாkZk ெகாllவMm, நlல%
அlல.
aகc,Oய ெதாைக-னr ,ைறTக வ*வr.
aகpெபYய ெதாைக-னr ,ைறTக வரமா=டாrகll.
இM எnத அைமpTkVm உllளM; அ)im நமM கழகt)l, இM தIrkக
µ>யாததாZI=>*kZறM.
இnத hைலைமைய, நாµm எ:t%kகா8_, ைநயா"_k4 இடm ஏbப:t;k ெகாllவ%
அ+Sைடைம ஆகா%.
இதைன, உllள ;ைலைம எ#^Wட நா# ெவE-l Wற I*mபIlைல, மாறாக இM நாŋகll
ஏ6ப2t)k ெகா1ட ;ைலைம, வVtMk ெகா1ட µைற எ#^தா# W^ேவ#.
ஏெனpl, அpேபா%தாC, கழகt;C e% இqS படராமl இ'k4m.
aகp ெப*mபாேலாr ,ைறTக ம^tM I=டனr - இvவளnதா# இnதk கழகt)# இல=சணm
எ#ற ேபcf, அடkVµைறையIட ேவகமாக, கழகtைத அjtMI2m.
ஆகேவ, cைற=கt %#S ெகாllேவாr, எC பாரா8:தைலpெப@வr, ஐயXlைல, ஆனாl
அவrகll, cைற =காதவrகைளp பqkகSm, பqurt% ெகாllளSm µைனவைத நாC J'mப
மா8ேடC.
,ைறTக µ#வ*ேவாr, ,ைறTVவM ம=2மlல, ,ைறTகாதவrகE# xM பைக கா=டாமl
இ*pபைதom, தமk4Iய ப"= ஆk]k ெகாllள ேவ":m.
)ராIட µ#ேன6றk கழகm - ,ைற TVm Mgnைடேயாr ம=2m ெகா1ட அைமpT அlல.
பlேவ^ இயlTைடயாr, )றeைடயாr, ெகா1ட அைமpT.
ஆக எனkV உllள கவைல,
Xk4ைறவான ெதாைகkனr ம8:ேம cைற =4வாrகேள
எ#பM ம=2மlல,
அவrகll, ,ைறTகாதவrகைள அmபலpப2t), பைக எmpπ, அத# காரணமாக, கழகtMkV ேமim
சYn ஏ6ப2tத µைனவாrகேளா எ#Zற அcசµm உ12.
πறr ேக=Vm µ#T நாேன WOI2Zேற#,
நாC cைற=4m வIைசkl இ'k]ேறC.
ெவ\kl இ'k4m வIைசkனC அlல.

ஆனாl ெவ\ேய இ'n;ட ேவ"_ய hைலkl உllள கழகt ேதாழrகைள, ெவ@t;ட,
4ைறவாகp ேபcட, அmபலpப:t;ட, பைக i8_ட, Jர8_Jட, நாC J'm=பவC அlல.
பலகாலமாக WO வnதைத x12m WOZேற#,
நா# பtM, ப)ெனா#^ ஆவைத I*mTபவ#,
பtM, எ=2 ஆkகpப2வைத I*mTபவ# அlல.
இM எ#eைடய ெசாnத I*pT ெவ^pTp πரc,ைன அlல.
கழகm வளர, இ% µைற எC@ நாC நm=]ேறC. கழகtைத நடt)c ெசlim ெபா^pT எ#dடm
ஒpபைடkகpப=2llள வைர-l, இnத µைற இ*kVm.
இதைனt ெதEnpப2t)k ெகாllள ேவ12m; ஏெனdl
cைற=4m உயrஜா;
cைற =காத ம8ட ஜா;
எ#ற ;ைல, கழகt)l ஏ6ப=2Iட இடமEkகk WடாM.
1963l, வாbkைக ;ைல, ெதாjl ;ைல, V2mப ;ைல, மன;ைல காரணமாக, cைற=க இயலா%
இ'k4m ஒ' கழகt ேதாழr, 1965l cைற=4m hைல ெபறkn:m.
இத6V ேநrமாறாக, 1963l ,ைறkV அcசாM இ*kVm ஒ*வr, 1965l ,ைற ெசlல µ>யாத
;ைல-னராZIடkW2m.
எனேவதா#, ஒ* VOpπ=ட க=டt)#ேபாM ,ைற ெசlல இயலாதவராக, ஒ*வr இ*pபைத,
;ரnதரமான பல‚னெம#ேறா, மாறேவ µ_யாத இயl= எ#ேறா எ1gk ெகா12 அவராl
Zைடkகk W>ய ேவ^பல Mைணகைள, பய#கைள, இழn)2m µைற-l, அவைர, Iர=2வM,
„கm ஆகாM; ;யாயµm அlல எ#பM எ# க*tM.

,ைறTக இைசேவாY# த#ைமom ெதாைகom ஒ*Tறa*kக, இவrகll, தைட xOc ,ைற TVவM,
;. µ. கழகtதவr எ#ற µt)ைரoட#தா# இ*kVமா எ#பM கவdkகpபட ேவ1>ய
πரc,ைனயாVm.
). µ. கழகm, தைடcச=டtைத x^வM எ#^ நாm µ>ெவ2tM, அnத µ>I# அ>pபைட-l,
ஒ* VOpπ=ட அளIனr, தைட x^வr, ம6றவr, கழகtைத நடt)c ெசlவr, எ#ற ;ைல இ*kக,
ச8டm இடம\kகJlைல.
). µ. கழகm, தைடcச=டtைத x^m எ#^ நாm µ>n எ2tMI=டாl, x^ேவாr, xறாதவr எ#ற
பாVபா2 ப6O, சrkகாr கணkெக2tM, x^ேவாைர ம=2m ,ைறpப2t), xறாதவrகைள கழகm
நடtத I=2ைவkVm எ#^ எ1g ஏமாறkWடாM. கழகm எCற அைமpேப அqkகpப8:J:m.
கழகtதவr எ#ற ;ைலேய எவ*kVm இ*n)டாM.

கழகµm அjnM, கழகtதவYl aகaகc ,லr ம=2ேம ,ைறpப=டனr எ#ற ;ைல ஏ6ப2m.
இnத ;ைல எnதIதt)im பய# த*வM ஆகாM.
ஆக நாm x12m அ>pபைடkV வ*Zேறாm - தைட x^ேவாY# அளn இ*kக=2m - கழகm எ#ற
அைமpT, தைட x^m ெசயikVp πறVm இ*kக ேவ12மா, ேவ1டாமா எ#ற πரc,ைனkV
வ*Zேறாm.
ேவ1டாm எ#^ நாm க*)னாl, πறV, நாm x12m சn)kக ேவ1>ய அவ,யm Wட இlைல.
µ#T நா# WOயப>, அM த6ெகாைலt)=டm ஆZI2ZறM.
cலr அ% ேபாலா], கழகµm கைலnத πற4, eதm உllளவrகll n_, =;தாக ஒ' அைமp=
ஏbப:t;k ெகா": இயŋக8:ேம எC@ nறt ேதாC@m.
அpப> இயŋக µ#வ*m அைமpT, ;ராJடநா: ேக8பதாக இரா% எCபைத மறn%Jட
ேவ"டாm.
நாெமlலாm ப)ைனnM ஆ12கll பா2ப=2 எnத வ>வtைதk கழகm ெபறc ெசy)*kZேறாேமா
அnத வ>வm, T)ய அைமpT, நmµைடய பgom இlலாத ;ைல-l, ெபற, எvவளn காலm
π>kVm எ#பதைனom நாm மறnMIடkWடாM.
இைவ இர"ைட`m எ"#p பாrk4mேபா%; நமk4 ம]Rccேயா, நமπkைகேயா πறkக வq
இlைல.
தைடcச=டtதாl கழகm கைலnMIட ேவ12m எ#^ காŋZரs ம=2மlல, காŋZர,# எ)rk
க=,க]m J'm=]Cறன. – எ;rபாrt%k ெகா":llளன.
தைடcச=டm xறpப2வதாl, கழகm நடாtMேவாr ,ைற-l தllளpப=2 கழகµm கைலkகpப=2p
ேபானாl க2m நடவ>kைகkVt தmைம ஈ2ப2t)k ெகாllள இயலாத ;ைல-ன*m, கழக
ஆதரவாள*m, தமkVYய இடm இழnM, அைலவாrகll, அpேபாM அவrகைள இmtMp ேபா=2k
ெகா12, T)ய வBn ெபறலாm எ#^ எ1gp பல க=,கll பl IளkZk ெகா12llளன.
நமkV ேராஷm ஊ=>c ,லr ேபfவMm, இŋV, தைலைம-னr தயkகm கா=2Zறாrகll,
ெதா1டrகll M>kZறாrகll, எ#^ கைதkக=>p ேபfேவா*m, இnத அ6ப ஆைசயாl
உnதpப=டவrகll.
ப)ைனnM ஆ12களாக, நாm ஊ=> ைவt)*kZ#ற, காŋZரs எ)rpT உணrc,, நாm ,ைற
ெச#^, கழகm கைலkகpப=2p ேபான πறVm, நா=>ேல உலIயப> இ*kVm. அnத
உணrc,ையt தமkVc சாதமாகt )*pπp பல#ெபற ேவ12ெம#^ அnத க=,கll, தவm
ZடkZ#றன.
ேயா,kகாமl, `ரமாக ;#^, தைடைய xற ேவ12m எ#^ நமkV அவrகll ‘க=டைள’
πறpπtMk ெகா1>*pபMWட, நாm இ*kVm வைர-l, நமM கழகm இயŋVm வைர-l,
தாŋகll வளர µ>யாM எ#பதாlதா#.

v=2kV உYயவr ெவE„r ெச#^ I=டாl, †=ைட உைடtMp ெபா*ைளk ெகாllைள-டலாm
எ#^ எ1Šm கllளr ேபாலnm, Zழவ# skZரm க1ைண }>kெகா1டாl ேசrtM ைவtMllள
ெசாtைதp ெப6^ fகவாbn நடtதலாm எ#^ எ1Šm ‘ைமனr’ ேபாலnm, இnத அர,யl
க=,கll, கழகm கைலய=2m, கழகm நடtMேவாr ,ைறpபட=2m எ#^ காrtMk ெகா12
உllளனr.
இவrகll, நாm ெகா12llள ெகாllைகைய அlல, நாm ேசகYtM ைவtMllள, ‘காŋZரs
எ)rpTணrc,’ எem ெசாtைதk ெகாllைள-=2k ெகாmt)ட µைனபவrகll.
நாm, அவசரpப=2 µ>ெவ2tM, இவrகE# lMkV இைர ேத>k ெகா2pபM, ZEைய வளrtMp
†ைன-டm ெகா2pபதாVm. இM தவ^ ம=2மlல; ைபtயkகாரtதனm; மkக]kV நmைமom
அOயாமl, நாm இைழkVm Mேராகமாகnm µ>om.
இM aகaகk WrnMபாrkகpபட ேவ1>ய πரc,ைன.
எpப>ேயா ஆZI=2p ேபாக=2m, யாேரா பல# ெப6^k ெகா12 ேபாக=2m எ#^ நாm
I=2I2வM, ெபா^pப6ற ெசயலாVm.
நாm ,ைற ெச#^, நமM கழகm கைலnM, நாm ேசrtM ைவtMllள ‘உணrc,’, நmைம உll‹ற
ெவ^tMk ZடkVm, இடrேத>க=Vp ேபாyc ேசர வj அைமtMk ெகா2pபM, ;யாயµமlல,
ேதைவoமlல.
). µ. கழகm, தைடcச=டm காரணமாக, அjkகpப=2 ேபானாl, அத# அளnkVk காŋZரs
எேதcசா)காரtைத எ)rtM ;6Vm ேவ^ ஒ* க=, இ#^ இlைல, இ#em இ*பM
ஆ12க]kV ஏ6பட µ>யாM.
அvIதm ேவேறாr க=, வ>வெம2tதாim, அத# ெகாllைக, ). µ. கழகt)டm பYn கா=2வதாக
இ*kகாM.
ஒ* µkZயமான Iஷயtைத நாm மறnMIடk WடாM, நமM கழகt)டm காŋZரfkV எvவளn
ெவ^pT இ*kZறேதா, அேத அளnkVm அைதIட அ)கமாகnm, πறக=,க]kV உllளன.
எனேவ, ). µ. கழகm மைறZறM எ#றாl, ஆ]ŋக=,om, ம6ற எ)rக=,க]m ம=ட6ற மZbc,
ெகாll]m.
ம6றk க=,கllWட, காŋZரs ேபாலேவ, அZல இn)யா எ#ற )=டtைத ஏ6^k ெகாllபைவ.
). µ. கழகm, πYIைன ேக=பதாl, நா=>dl ஏ6ப=2llள Ijpைபom, எmc,ையom பாrtM,
மkகைள ஓரளnkகாZim )*p)pப2tத ேவ12m எ#ற எ1ணm ெகா12 அnத க=,கll,
ெத#னா=2kV ெபா*ளாதார வளrc, ேவ12m, உYய பŋV ேவ12m எ#^ ேபfZ#றன. ).µ.
கழகm இlைல எ#ற ;ைல ஏ6ப=2 I=டாl, அnதp ேபcைசom அnதk க=,கll I=2I2m.
ெத#னா=># உYைமக]kகாக வா)ட ஒ* க=,om µ# வராM.
). µ. கழகm மைறnM அpப>pப=ட க=,கll வBnm ெசlவாkVm ெப^வதாl

ெத#னா=2kVm இலாபm இlைல,
ஜனநாயகtMkVm வளrc, இlைல.
)ராIட µ#ேன6றk கழகm இ#^, பாரா]ம#றt Mைற-l VOpπடtதkக ;ைலைய
ெப6^I=டதாl, அM பல*kV aகc சாதாரணமானதாகt ேதா#^ZறM - எtMைன பா2ப=ட
πறV, அnத ;ைல ZைடtதM எ#பைதk கவdtதாl ம=2ேம அnத ;ைல-# ேமmபா2 TYom.
ெச#ற ேதrதBl, ஆ]ŋக=,kV Zைடtத ெமாtத வாkVகll 50 இல=சm; ). µ. கழகtMkV
34 இல=சm.
இnத அளn, ஆ]ŋக=,oட# ெந*ŋZ வnMllள எ)rkக=,, இn)யாIேலேய ேவ^ எŋVm
இlைல, எ#பM சrவசாதாரணமான Iஷயm அlல. ெப6^I=ட πறV இM ,ல*kV
அlபமானதாகkWடt ெதYom.
காŋZரs ெப6றM 50 இல=சm வாkVகll எ#றாl, அைவ 200 ெதாV)கEim ேதrதBl
ஈ2ப=2. ). µ. கழகm ெப6ற 34 இல=சm வாkVக]m 140 ெதாV)கEl ம=2m ஈ2ப=2p
ெபறpப=டைவ.
இnத கணkV கா=2m பாடtைத, ெப6^I=ட நாm aகcசாதாரணமானM எ#^ எ1gk
ெகாllZேறாm. ஆனாl அர,யl வ=டாரm, இதைன aகp ெபYய சmபவமாkk க*MZ#றனr.
இnத அளn; அ2tத ேதrதBl, வாkVகll ெபறtதkக ;ைல-l, ேவ^ எnத க=,om வளrnM
இlைல.
). µ. கழகm, தைடcச=டm காரணமாக, கைலZறM எ#றாl, ,ைற ெச#றவr ேபாக
xதµllளவrகll ம=2மlல, ஆதரn கா=> வாkகEtத பல இல=சkகடkகானவrகll, எவr பkகm
தமM ஆதரIைனt )*pTவr; அவrகE# நடவ>kைக எvIதm இ*kVm எ#பைதk கவdkக
ேவ12m.
அவrகEl aகp ெப*mபாேலாr, ,ைறpப=2llள ). µ. கழகtதவYடm, உ1ைமயாகேவா,
ேபாBயாகேவா, பIS கா8_p ேபj]ற க8ck4t தம% வாk4கைளt த'வr. அnத வாypT,
இ#^, fதn)ரk க=,kV இ*kZறM. அnதk க=,தா# நமM ெகாllைகைய ஏ6க ம^tத
ேபா)im; பYn ேப,om மYயாைத கா=>om வ*ZறM. நmைம ஆதYtM வnத வாkகாளrகll, நாm
இlலாத ;ைல-l, தம% ஆதரைவ jதn;ர க8ck4t த'வாrகll.
கm„ds2 க=, sனp πரc,ைன காரணமாக, அ2tத ேதrதBl, மkகll ஆதரைவp ெபற இயலாத
;ைலையt ேத>k ெகா12I=டM. கm„ds2 க=,om இதர க=,க]m, ). µ. கழகtைதom
அத# தைலவrகைளom, தரkVைறவாகp ேப,, நமM ஆதரவாளrகE# கசpTkVm, ெவ^pTkVm
ஆளாZI=டன. எனேவ, அ2tத ேதrதBl நாm இlைல எ#றாl, வாyp= jதn;ர க8ck4 எC@
ஏbப:]ற%. இM எnத Iதt)im, பா=டாE, ந2tதர வVpπன*kV நல# த*வதாகாM. இMnm
ஒ* அZல இn)ய க=, ஆதலாl, ெத#னா=2 உYைமkV இதனாim ஒ* பயem ஏ6படாM.
ராஜேகாபாலாcசாYயா*kVp πறV, fதn)ரk க=,-# தைலைமom வடநா=2kVtதா# ேபாyc
ேச*m. எனேவ அnதk க=,-# வளrc,, நமM மkக]kV எnதIதமான பலைனom தnMIடாM.

;. µ. கழகm மைறய ேநI8டாl, நmைம`m அ+யாமl, எCெனCன அரcயl Jபt%கll ஏbபடk
n:m எCபைதc j8_kகா8ட, இதைனk n@]ேறC.
தைடcச=டtைத xOI2வதாl, ). µ. கழகm எem அைமpT அjkகpப=2I2ZறM எ#பதாl,
ஏ6படkW>ய ;ைல இM.
இதbகாக, தைடcச8டtைத eறாமl, அதb4 உ8ப8ட µைறkl ெகாllைகையk 4ைறt%k
ெகா"டாl, எCன ேநIடk n:m எCபைத`m கவpt%p பாrkக ேவ":m.
ெகாllைக ேபான πறV, ம6ற எைதpப6O எ#ன கவைல எ#பM, ெகாllைகpப6^ காரணமாக
ஏ6ப2m, |yைமயான எ1ணm.
அnத எ1ணt)ேல MEom தவOlைல. ஆனாl, தவ^ எ)ேல இ*kZறM எ#றாl, தைடைய xO
I2வதாl ம=2m ெகாllைக காpபா6றpப=2I2m, வளrnM I2m எ#^ எ1gk
ெகாllவ)ேலதா# இ*kZறM.
தைடைய x^வதாl, ெகாllைக வளர வj Zைடkகp ேபாவ)lைல, x^ZறவrகE# ேப*m Tகmm
;cசயm வள*m - x^Z#றவrகE# இதயt)l ஒ* ெப*aதm எmm - வரலா6Ol
ெபாOkகpபடtதkக vரcெசயBl ஈ2ப=ேடாm எ#ற )*p) ஏ6ப2m.
ெகாllைக வளராM; வj ZைடkகாM எ#^ ஏ# W^Zேற#?
ெகாllைக வளrc, எ#பM, ெதாடrnM நடtதpப2m πரசாரt)னாl ம=2ேம ஏ6ப2m.
அnதp πரசாரµm ஒ* அைமpπ# }லm ெசyயpபட ேவ12m.
அnத அைமpTm, வளrnதப> இ*kக ேவ12m.
அnத அைமpTkV மkகE# ஆதரn ெப*Zயப> இ*kக ேவ12m.
மkகE# ஆதரn ெப*Zயப> இ*kZறதா எ#ற கணkVp பாrkக ேதrதl ஒ* வைகயான க*I.
எனேவ ெகாllைக πரசாரm – அைமpT – மkகll ஆதரn வளrc, எனபைவகைளp ெபா^tேத
ெவ6Okகான வளrc,om வBnm ெபற µ>om.
தைடcச=டt)#ப>, ஏ6ப2m ;ைலைம-l, ெகாllைகைய, தைடxO ேபfவM எ#பM,
vரcெசயl, )யாகtMkகான வாypT எ#^ ஆVேம தIர, ெகாllைக வளrc, ஆZ IடாM.
எனேவ, தைட x^வத# }லm ெகாllைக தானாக வள*m எ#^ எ1ŠவM தவ^.
ஆனாl ெகாllைகையk VைறtMk ெகா1டாl, கழகm ம)pT இழnM, மŋZ, πற*ைடய
ஏcfkVm, ேபcfkVm ஆளாZ, ேகBp ெபா*ளாZ V#Op ேபாyIடாதா, எ#ற கவைலom
கலkகµm, கழகt)டm ;ரmபp ப6^ ெகா1டவrக]kV ஏ6படtதா# ெசyom.
ஒ'Jதமான சISm ஏbபடா% எC@ nறSm நாC தயாராக இlைல.

சIS ஏbப8டாl எCன எC@ வா;டSm ேபாவ;lைல.
சYn ஏ6படtதா# ெசyom – எ)Yகll சnதrpபtைதp பய#ப2t)k ெகா12, கழகtைதt
தாkகtதா# ெசyவr. அtதாkVதைல அல8cயpப:tதSm nடா%.
ஆனாl, கழகtைதt தாkZp ேப,I=2, ெகாllைகைய I=2I=டாrகll எ#^ V6றm WOI=2,
அவrகEl எவ*m, `Iரமாகேவா, `ரமாகேவா, அnதk ெகாllைகைய ேம6ெகா12Iடp
ேபாவ)lைல.
எனேவ அவrகE# |6றl, அவrக]kVm பலைனt தராM, ெகாllைகையk கழகm I=2I=டேத
எ#ற கவைல ெகா1டவrக]kVm பல# ZைடkகாM.
அnதt |6றl, கழகtைத எpேபாMm, |6Ok ெகா12 வ*Zற µைற-ேல ஒ* பV) எ#ற
;ைலைய tதா# அைடom.
ஆனாl அைதkWO எனkV நாேன சமாதானm ேத>kெகாllளp ேபாவMalைல, உŋக]kVm
அதைனc சமாதானமாகk WறIlைல.
wbறkn_யவrக\C தரm அpப_pப8ட% எCபைதk கா8ட ம8:ேம அைதc ெசாCேனC.
எனkV உllள கவைல, |6^பவrகைளp ப6O அlல - அவrகE# MYதt த#ைமையom `Iரt
த#ைமையom நாC Xக நCறாக அ+ேவC.
பாZsதா# தர ேவ12m எ#றாl, fயராjயேம ேவ1டாm எ#ற உ^) கைட,-l எ#ன ஆ-6^
எ#பM நமkVt ெதYom.
எ# πணt)# xM ;#^ ெகா12தா# பாZsதா# πYkகpபட µ>om எ#^ ேப,யவrகைளom
நா# அOேவ#.
எ#ென#ன ;ைல-l எnெதnத அர,யl க=,கll, தைலவrகll, ெகாllைககைளk VைறtMk
ெகா1டனr எ#பMm எனkVt ெதYom.
ெபYயாY# ெபாM உைடைமp πரசாரm எ#ன ஆ-6^ எ#பMm, அkரகாரtைதk ெகா]tத
`வ=>ையt தயாராக ெப=ேராl, >#eட# ைவtMk ெகா1>*kகc ெசா#னM எ#ன ஆ-6^
எ#பMm, எனkVm ெதYom - உŋக]kVm ெதYom.
எனேவதா#, ). µ. கழகm ெகாllைகைய மா6Ok ெகா1டM எ#^ |6றk W>யவrகைளpப6O
நா# கவைலpபடIlைல எ#^ ெசா#ேன#. எனkV உllள கவைல, அவrகll எ#ன ஏfவாrகll
எ#பM அlல, எ# மனm எ#ன பா2ப2m, எ#பMதா#. ெகாllைக-ேல எனkV அவநmπkைக
ஏ6ப=2, ெவ^pT ஏ6ப=2, மா6Ok ெகாllவதானாl, மனm பா2படாM.
பாrpபxயm எC@ நாm ேபcேனாm - நாm பாrpபன*kV அ>ைமயாZ I=ேடாm எ#^ ெபYயாr,
பலtத πரசாரm ெசyதாr – aகk ேகவலமான µைற-ேல ேப,னாr – நாm பயnMIடnalைல –

நமM வளrc, பா)kகpபடnalைல. நாm பாrpபன*kV அ>ைமயாZIடnm இlைல பாrpபன*kVk கைட,-l ஓ=2 ேசகYkக ஊŒராக ெச#றவr ெபYயாேர தIர நாm அlல.
πllைளயாைர உைடkகpேபாவ)lைல எ#^ WOேனாm - உடேன ெபYயாr, பாr! பாr! இவrகll
fயமாYயாைதைய I=2I=டாrகll, ைவ`கrகll ஆZI=டாrகll எ#^ ஏ,னாr - நாm
அc,Iடnalைல, நமM வளrc, V#OIடnalைல.
ச=டசைபkVc ெச#றாேல, காŋZர,# கால>-l vbவாrகll எ#றாr ெபYயாr, நாm அpப>
ImnMIடnalைல, ச=டசைபைய I=2 Iடnalைல.
|6O நmைம ெதாைலtM I=>*kக µ>oமானாl, ெபYயாY# πரசாரt)# காரணமாக, நாm
Tைதkகpப=ட இடt)ேல Tl µைளtM I=>*kக ேவ12m.
wbறrkகாக நாC %\`m அyசJlைல - அyசpேபாவ%Xlைல. நாm அmtதமாக
நmπkெகா1>*kVm நா=2p πYIைனk ெகாllைகைய I=2Iட, நமM மனm எpப_ இடm
ெகா:k4m. மா6Ok ெகா1டாl, மனm எpப> ;mம) ெபற µ>om எ#பMதா#.
எனேவதா# நாm நmTm ெகாllைகைய I=2Iடnm WடாM, அேதேபாM, நாm க=> வளrtMllள
கழகm எ#ற அைமpைபom அqn% ேபாகJடk nடா% எC@ எ"z]ேறC.
இர1>im நா# ெதாடrT ெகா1டவ# எ#பM ம=2மlல, இர12m இnத அளn வளrc, ெபறp
பா2ப=டவ# எ#ற ெநZbc,oட# ேபfZேற#.
ெகாllைகைய J8:J:ேவாm எ#^ ,லr W^m ேபாM, எ# இதயm ெவ>tMI2வM ேபாலாZறM;
அM ேபாலேவ Iைளnகைள ஆராயாமl, அlலM எM ேநY=டாim சY எ#ற ேபாkVட# தைடைய
x^ேவாm எ#^ ,லr ேபfmேபாM, எனkV ேவதைன ‡O=2k ெகா12 வ*ZறM.
ெகாllைக wyைமயான% – ஓrநாll ெவ6O ெப6ேற `*m எ#ற த#ைம வாynதM.
கழக அைமpT இMவைர எŋVm இvவளn V^Zய காலt)l எவ*m f=>kகா=டாத
உCனதtதCைம வாynதM. எpப> மனm வnM அM உைடப=2p ேபாக=2m எ#^ ேபfZறாrகll
எ#பM எனkVp TYயIlைல. க1ைண இைம காpபM ேபால இtதைன ஆ12களாக, காŋZரs
எேதcச)காரt)# தாkVதl, ெபYயாY# பயŋகர தாkVதl, நமkVllளாகேவ i8_Jடpப8ட
ச)cெசயl, இைவகEB*nM கழகtைதk காpபா6O வn)*kZேறாm.
எ#ைனp ெபா^tத வைர-l, கழகtைத வளrtM வ*வ)ேல நா# க1ட ெகா1ட மZbc,,
ெப*ைமையIட, ேவ^ எ)im க1டMalைல, ெகா1டMalைல.
கழகk n8டŋக\C அளS ெபIதா]ற%, எ1gkைக வள*ZறM எ#பைதk காŠmேபாM ஒ*
கEpT.
கழகp ேபcசாளrகE# தரm உய*ZறM. மkகll அவrகEடm கா=2m ஆதரn வள*ZறM
எ#பைதp பாrkVmேபாM ஒ* †YpT.

கழக ஏ:கll எql ெப@]Cறன, எ#பைதp பாrkக ஒ* கEpT.
கழகt ேதாழrகll பcசாயt)B*nM பாரா]ம#றm வைர-l இடm ெப6றM காŠmேபாM ஒ*
ெப*aதm.
கழகtதவr ேமயரானாr, நாச*ட# ைக VikZனாr, கழகtதவr ேமயரானாr, மாsேகாIl
வரேவ6T ெப6றாr, எ#^ ப>kVm ேபாM ஒ* பரவசm.
இைவகெளlலாm இ#பk கனnகளா இ#ைறய ;கbc,களா எ#^ மைலkVmப>யான ஓr ;ைல
ஏ6ப2ZறM.
இnதk கழகtைத, அM எpப>ேயா ஆக=2m எ#^ Wற எpப> மனm இடm த*ZறM எ#^
எ#னாl TYnM ெகாllளேவ µ>யIlைல.
தைடcச=டtைத xOனாl, கழகm எ#ற ஒ* அைமpT உ*tெதYயாமl அjkகpப=2I2ேம
அத6V எ#ன ெசyவM எ#^ ேக=டாl, ேபாக8:ேம எ#^ ப)l ,லr W^mேபாM, நா#
உllளப>, ெசாlெலானாத MயரtMkV ஆளாZேற#.
ஆனாl அேதIதமான ேவதைன, மன உைளcசl, ெகாllைகைய I=2I2வM எ#ப)ேல
ஏ6படIlைலயா எ#^m அைதIட அ)கm எ6ப2ZறM.
,ல*kV ம=2m ஏேனா, அMேபால இ* IஷயŋகEim, எனkV ஏ6ப2வM ேபா#ற மனkVµறl,
ேவதைன ஏ6படIlைல. அtதைகய மனpேபாkைகk காŠmேபாMதா#, நா# aVnத ேவதைனkV
ஆளாZேற#.
ெகாllைகையk காt;ட கழகm அqn%பட8:m எ#^ W^வMm சY, கழகm காt)ட ெகாllைக
அjய=2m எ#^ ெசாliவMm ேவதைன தரtதkகன.
Xகp ெபIய ckகrk4, இMவைர எŋVm எnதk க=,om பாrt)ராத ஒ* ,kகikV, aக
அவசரpப=2, எEதான ஒ* பYகாரm ேதட µ6ப2வத# Iைளn இM. பYகாரm ேத2வ)ேல அவசரm
கா=டpப2வM ம=2மlல, நமkVt ேதா#^வM, நமkVt ெதYவM ம=2ேம பYகாரm காணp
ேபாMமானM எ#ற எ1ணµm ேமேலாŋZk காணpப2ZறM.
;ைலைம அpப>pப=ட - அவசர µ>nkV நmைமt MரtMவMm WடாM. µ>n எ2kக நமkVt
ேதா#OI=ட எ1ணm ம=2ேம ேபாMm எ#^m இ*nMIடk WடாM.
எனk4 ஏbப8:llள கவைல, இnதc ,kகைலp ேபாkக, நமM ேதாழrகll ெசலI=2llள ,nதைன
ேபாMமானதாக இlைல எ#பMதா#.
ெபாMkVmIl ேப,ய பலYl, aகpெப*mபாேலாr, இM வைர-l, இM VOtM எ#dடm இM
ப6Ok கலn% ேபசாத%, எனk4 ஆcசIயtைத ம=2m அlல, அ)rc,ையேய ெகா2tதM.
ெபாMkVmIl ஒ* µைற W>, க*tM வழŋZ உடேன µ>n எ2tMIடkW>ய அvவளn
சாதாரணp πரccைனயா இ% - அvவளn எEதான πரc,ைனயா இM? இlைல, ந1பrகேள!

இlைல! எtதைனேயா இரnகll எ#ைனt |ŋகIடாமl ெசyM ெகா1>*kVm πரc,ைன இM.
இத6Vp பYகாரm இேதா எ#^ ,லr, aக ேவகமாக, aக அmtதமாக, aக ஆேவசமாகk
WOயேபாM நாC ;ைகt%p ேபாேனC.
எnத µ>n எ2pபதாக இ*nதாim, அM, இnத நா=2 ;ைலையேய மா6O அைமkகkW>ய
அvவளn, µkZயtMவm வாynதM. எனேவதா#, அவசரpப=2 µ>n எ2pபM, aVnத `ைமையt
த*m எ#^ நா# அcfZேற#.
பYகாரm ேத2mேபாM, πரc,ைன-# சகல ேகாணŋகைளom கவdkக ேவ12m - நமM I*pT
ெவ^pT ம=2m, நமM அளnேகாலாZ IடkWடாM.
நாC µCேப ெசாCனப_, πற க8cகll இpப_pப8ட hைலkேல எCன ெசyதன எC@
µCமா;Ikகாகp பாrpபதb4 இடXlைல - ஏெனpl எnத க8ck4m, அதC iலாதாரk
ெகாllைகைய அqkகkn_ய ச8டtைதc சn;kக ேவ"_ய hைல ஏbப8ட;lைல.
ெவEநா=2 I2தைல வரலா^கைள, aக அkகைறoட# இத6காகp ப>tMp பாrt)*kZேற#.
பல இடŋக\rm, J:தைலkகான வq பலாtகாரm hரmπயதாகtதாC இ'n;'k]Cறன ஆகேவ நாm சn;k4m ckகl அŋ4 எŋ4m ஏbபடJlைல.
ஆனாl ,ல இடŋகEl, அைமpTகE# ேபYl தைடI)kகp ப=டேபாM, அைமpTகE# ெபயைர
மா6Ok ெகா12, இயŋZயM ெதYயவ*ZறM:
உதாரணமாக, ஐயrலாn)l கtேதாBkக சŋகm, எ#ற I2தைலkகான அைமpT தைட
ெசyயpப=டேபாM, அ)B*nM தpπtMk ெகாllள, அnத அைமpT த# ெபயைர கtேதாBkக
த*மsதாபனm எ#^ மா6Ok ெகா12 இயŋக ஆரmπtதM.
நமM நா=>l, உŋகEl ,ல*kV ;ைனI*kVm? எ#^ எ1ŠZேற#, V>அரf
பt)YkைகkV ஜாa# ேக=2 சrkகாr ெதாlைல ெகா2tதேபாM, ெபYயாr அத# ெபயைர Tர=,
எ#^ மா6Oனாr; அத6Vm ெதாlைல வnதேபாM, பVtதOn எ#^ மா6Oனாr; ;ைலைம
சYயானMm, பைழயப> V>அரf ெவE-=டாr.
காŋZரfkV, ெவllைளயrகll ெந*kக> உ1டாkZய ேபாM, மகாஜன சŋகm எ#ற அைமpT
இயŋZ6^. காŋZரs ெதா1டrபைட எ#ற அைமpTkV ஆபtM உ1டாkகpப=ட ேபாM வானர
ேசைன எ#^ T)ய ெபய*ட# அைமpT ேவைல ெசyய µ#வnதM.
இpப>, ெபயr மா6Ok ெகா12, அைமpTகll இயŋZ வnதன - ஏெனdl, சrkகாr ஒ* அைமpைப
அjkக ேவ12m எ#ற lதான எ1ணtMkகாகேவ ஒ* µைறைய ேம6ெகாll]mேபாM,
அ)B*nM தpπtMk ெகாll]m தn)ரµைறைய ேம6ெகாll]வைதtதா# அnத அைமpTகll
ைகயா1டன. அதைனk ேகாைழtதனm எ#ேறா, ெகாllைகt த2மா6றm எ#ேறா எவ*m
WறIlைல, ேபாrµைற மா6றm எ#^m, தn)ரt )=டm எ#^m WOனr; வரேவ6றனr.

ஆனாl இைவகll எlலாm Wட, நாm எ#ன ெசyய ேவ12m எ#பத6V µmவMm
வjகா=2வனவாக இlைல.
நமkV இ#^ ஏ6ப=2llள ;ைலைமkV ஒ* பYகாரm காண ேவ12மானாl, நாm இnத
;ைலைமைய ஏ6ப2t)ய காŋZரs க=,, µதBl எ#ென#ன ெசyM பாrtதM, எ#பைதk
கவdkக ேவ12m.
தைடcச=டm எem இnத ஆoதtைத நmxM vfவத6V µ#T, காŋZரs, நmைம அjkக ேவ^
எ#ென#ன µைறகைளk ைகயா1டன எ#பதைனp பாrtதாlதா#, ஒ* ஆ]ŋக=, எ#ென#ன
ெசyM பாrtMt ேதா6^ இnத ச=டm ெகா12 வn)*kZறM எ#பM TYom. அM TYnதாlதா#,
நாm ேம6ெகாllள ேவ1>ய நடவ>kைக ப6O நமkV ெபா^pTm கவைலom ஏ6ப2m.
πYIைன ேபfவM இ#^ ேந6^ அlல.
). µ. கழகm ேதா#Oய πறZ*nMWட அlல, )ராIடr கழகமாக இ*nத ேபாேத ேபசt
ெதாடŋZேனாm. இ*பM ஆ12க]kV ேமலாகp ேப,வ*m πYIைன ப6O, இpேபாM
தைடcச=டm ேபாட ேவ1>ய அவ,யm எ#ன வnதM? அவசரm எ#ன? எ#பைத ஆராய ேவ12m.
கழகm, ஒ* பலமான அைமpபாக வளராM – யாேரா IரlI=2 எ1ணk W>ய நாைலnM
ேபcசாளrகேளா2 ;#^I2m, எ#^ ,லகாலm எ)rபாrtதாrகll. அM ேபாl ஆகIlைல;
அைமpT வளrnதM.
ப>tதவrகll, நகர மkகll இவrகேளா2 தா# கழகm ;#^I2m, Zராமtதாr வரேவ6க
மா=டாrகll, Zராமtதாr ஆதYkகாத வைர-l, ஆபtM எழாM எ#^ எ1gனr. அ)im
எமாnதனr, எŋVm அைமpT பரII=டM.
அைமpT எpப>ேயா பரII=டM, ஆனாl தைலைமc ச1ைட ஏ6ப2m, உைடப2m எ#^
எ)rபாrtதனr – அத6V மாறாக கழகm ஒ* V2mபமாZI=டM.
V2mபt)ேலேய கலகm }=>Iட µ>Zறேத, கழகm அத6V I)Iலkகா எ#^ எ1g
It)=டனr - ச) µைளtதM – அM காynதேத தIர கழகm அjயIlைல.
கழகt)ேல µ#ேன ;6பவrகைளk ேகவலpப2tதலாm, மாf க6πkகலாm, ம)pT ம>om எ#^
எ1g, நாkZl நரmπ#O ஏ,னr - VOpபாக எ#ைன - எ# xM vசpபடாத இjெமாj இlைல,
fமtதpபடாத V6றcசா=2 இlைல – அOvrகll. ஆனாl அதனாl எ#dடm pŋகll கா=2m பYn
VைறயIlைல, வளrnதM.
ேமைட-ேல ேபசலாm, மkகll ைகத=2வாrகll, ஆனாl ஓ=2 ேபா2வாrகளா எ#^ ேப,
உfpπI=டாrகll - ேதrதBl ஈ2ப=டாl தகrnM ேபாேவாm எ#^ - அnதk களt)im நாm
ெவ6O ெப6ேறாm.
ேதrதBl ெவ6O ெப6^ எ#ன? எ#ன சா)tMIடp ேபாZறாrகll? எ#^ ஏ,னr - அதனாl
பாதகm ஏ6படIlைல. 15 - 50 ஆ-6^.

எ)rpT πரசாரm ெசyதனr - பBkகIlைல.
எ)rpT W=டg அைமtதனr - பல# இlைல.
கலகm IைளItதனr - பல# ஏ6படIlைல.
ேபா•சாl ெதாlைல, ச=டtைதk ெகா12 தாkVதl நடt)p பாrtதனr - தணBl தŋகமா-6^
கழகm.
இvவளn µைறகEim ேதாlI ஏ6ப=ட πறேக, இvவளn வjகைளom ைகயா12 பாrtதான
πறேக, காŋZரs சrkகாr தைடcச=டm ெகா12 வnதனr.
கழகm எ#ற ஒ* அைமpT இ*kVm வைர-l, வளrc,ையt த2kக µ>யாM.
πரசாரt)னாl, ெகாllைகைய அjkக µ>யாM.
கழகேம அjkகpபட ேவ12m
எ#பMதா# இவrகll ேநாkகm.
πYIைனk ெகாllைகையtதா# ஒjkக ேவ12m எ#^ க*) இ*pபாrகளானாl, நமM
πரசாரtைத µOய>kக ேமim ேமim µmµரமாக µய6,pபாrகll.
ஆனாl அவrகE# உ1ைமயான ேநாkகm, ).µ. கழகm எ#ற ஜனநாயக அைமpT இdom
இ*kகk WடாM - இ*nதாl காŋZரs க=,kV ஆபtM எ#பMதா#.
எனேவதா# aக ஜாkரைதயாக,
πYIைனp ேபசkWடாM
எ#^ ம=2m அlல,
πYIைன ெகாllைக ெகா1ட ஒ* க=,ேய இ*kகk WடாM
எ#^m,
πYIைன ேக=ேபாr ேதrதBl ஈ2படk WடாM
எ#^m, தைடcச=டm வVt)*kZறாrகll.
இ;ேல cல ேதாழrகll, ஒ' ப4;ைய ம8:m கவனt;bெகா": பIகாரm காண
µயbck]றாrகll - அதனாl Jப{தமான பIகாரm n@]Cறனr.
எtதைனேயா IதIதமான ஆoதŋகைளk ெகா12, நmைம அjkகp பாrtM µ>யாM ேபாகேவ,
இpேபாM, தைடcச=டm எem T)ய ஆoதm vfZறM காŋZரs.

எpப> நmைம ஒjkக காŋZரs ஒvெவா* க=டt)l ஒvெவா* µைறையom, ஒvெவா*
க*Iையom நா>6ேறா, அM ேபாலேவ நாµm, ஒvெவா* க=டt)6V ஏ6ற µைறையom
க*Iையom உ*வாkZk ெகாllளேவ12m.
இதைன ேபாrµைறt தn;ரm (Tactics) எC@ nறலாm.
தைட வ*ZறM எ#றMm, தைடcச=டtMட# கழகtைத ேமாதI=2, தைடcச=டm
உைடப2Zறதா, கழகm உைடப2Zறதா பாrtM I2ேவாm எ#^ ேபfவM சYயான ேபாrtதn)ர
µைறயாகாM.
எpப>, நமM ெகாllைகoட# ேமா)kெகாllள, அதைனt தாkZt தகrkக, காŋZர,டm ஏக
இn)யா எem ஒ* ெகாllைக இ*nMm அnதk ெகாllைகையk ெகா12 நமM ெகாllைகையt
தாkZட காŋZரs µய6, எ2tMk ெகாllவைத ேம6ெகா1டாl ேபாMm எ#^
இ*nMIடIlைலேயா, எpப> கழகm எ#ற நமM அைமpைபt தாkZt தகrkக காŋZரs எ#ற
தனM அைமpைபp பய#ப2t)னாl ேபாMm எ#^ எ1g இ*nMIடIlைலேயா, எpப> ஏக
இn)யா எem ெகாllைகையom, காŋZரs எ#ற அைமpைபom களtMkV அepபாமl
தைடcச=டm எem T)ய க*Iையk களt)ேல, காŋZரs ஏnZறேதா, அMேபாலேவதா# நாµm,
தைடcச=டtைதt தகrkக, அதeட# ேமா)kெகாllள ஒ' =;ய க'Jைய ஒ*
ேபாrtதn)ரtைதk க1டாக ேவ12m.
ெகாllைகoட# ெகாllைக ேமாMதl, அைமpTட# அைமpT ேமாMதl எ#ற µைற-ேல காŋZரs,
ேபாr நடtதIlைல; நடt)p பாrtMt ேதா6^p ேபானதாl இpேபாM, நமM ெகாllைகoட#
அவrகll ஏnm T)ய க*I ேமா)kெகாll]m TMµைறp ேபாrதn)ரtைத அவrகll
ைகயா]Zறாrகll.
இைத நாm ந#V உணராமl, கழகm எem நமM அைமpைப, அவrகll ஏnm T)ய க*Ioட#
ேமா)டc ெசyM, கழகtைத அjtMk ெகா1ேடாமானாl, πறV ெகாllைக, தŋZ இ*kக,
நடமாட, வளர, ெசயலாkகm ெபற, ஒ* அைமpT இழnM, πறV ெமllள ெமllள உ*kVைலnM
ேபாVm.
ெகாllைக எpப_`m இ'k4m, எ#ேறem ஓr நாll எவr }லமாகேவem, ெவ6O ெப^m எ#பM,
நmπkைகp ேபcf, எmc,„=2m µைற, தtMவ Iளkகm.
ஆனாl இ#^, ெகாllைகom கழகµm ஒ#ேறாெடா#^ πைணkகpப=2p ேபாollள ;ைல
இ*kZறM. கழகm அjkகpப2mேபாM, ெகாllைகkV ஒ* தŋVaடm, ZைடkகாM - உடன>யாk
ZைடkகாM; பல*ைடய உllளŋகEேல ெகாllைக இ*kVm, ஆனாl ெசயலா6றtதkக ;ைல
ெபற ஒ* வ>வm ேவ12m - அnத அைமpT தைலகா=2m ேபாெதlலாm, ச8டm தாk4m,
அைமpைப உைடkVm, ம6ேறாr அைமpT ேத> ெகாllைக அைலom, ம6ேறாr அைமpT ஏ6ப=டாக
ேவ12m, யாேரem அvIதm ஒ* அைமpT உைடப=டMm ம6ேறாr அைமpT ஏ6ப2tMm
ேவைலையc ெசyதப> இ*kக ேவ12m.
மbேறாr µைறkேல இதைன Jளk4]ேறC.

பாசைற எ#பM ஒ#^. பைடவYைச எ#பM ம6ெறா#^. பாசைற பல பைடவYைசகைளk
ெகா1டM ம=2மlல, T)ய T)ய பைடவYைசகைள உ1டாkகkW>யM. பாசைற அjnMப=2p
ேபாVமானாl, T)ய T)ய பைடவYைசகைள அைமt)ட எE)l µ>யாM.
களm ேநாkZ ஒ* பைடவYைச ெசlim - அM அjkகpப=டாேலா அlலM அM ேபாMமானதாகt
ேதா#றாI=டாேலா, ேமim பைடவYைசைய, பாசைற அைமkVm.
எனேவதா# பாசைறகைள, பைடவYைசையk காpபைத Iட aக ஜாkரைதயாகk
காpபா6^Zறாrகll. எ)Y-# தாkVதikV fலபt)ேல இலkகாZIடk WடாM எ#ற µைற
இ*kZறM. ஆŋZல காமாp]ேவj எ#^ W^Zறாrகll, தn)ர µைறகளாl, த#ைனtதாேன
மைறtMk ெகாll]m µைற ைகயாளpப2ZறM.
ேபாr vரrக]kVkWட இnநா=கEl, களm அைமnMllள இடtMkV ஏ6றப>யான, உைட,
க*Iகll தரpப2வைதp பாrt)*p‡rகll. கா2 lb இடtைத ஒ=> களm இ*kVமானாl,
Tதrக]kVp π#Tறமாக ;#^ ேபாYட ேவ12மானாl, ேபாY2பவrகைள எ)Yகll fலபt)ேல
க12π>tMt தாkZடµ>யாதப>om, Iமானk V12 vcfkV இைரயாkZட µ>யாதப>om,
ேபாY2பவrகE# ெதாpπ-im உைட-im தைழ ெகா> µதBயனவ6ைற இைணtMI2Zறாrகll
- ெதாைலIB*nேதா, aக உயரt)B*nேதா எ)Yகll பாrkVmேபாM ெச> ெகா> ேபாலt
ேதா6றமEkக ேவ12m, பைடvரrகll நடமா2Z#றனr எ#^ ெதYnMIடk WடாM
எ#பத6காக.
vணாக அjkகpப=2I2வM; vரµமlல, ேபாrµைறoமlல.
தாkZேனாm, தாkகpப=ேடாm எ#பேத ேபாr - தாkக வnதனr, தாkZனr, சாynேதாm எ#பM
ேபாr µைற அlல.
தைடcச8டtைத எ;rt%tதாkக நமk4 பைடவIைச ேதைவ – ஒC@ இர": அlல, பலpபல
ேதைவ.
ஒ* பைட அjkகpப=டாl ம6ேறாr பைட எ#ற µைற-l, பைட வYைச Zளmπயப> இ*kக
ேவ12m.
ேபா*m ஓயkWடாM, பைட வYைச ZைடkகIlைல, ைக-*pT ெசலவாZI=டM எ#ற ;ைலom
ஏ6படkWடாM. அpப> ஒ* ;ைல ஏ6ப=2I=டாl, அடkV µைற ஆ=, ெகாkகYkVm.
ெகா"டா8டm நடt%m.
தைடcச=டtைதt தாkகேவ12m, Iைளn ப6Ok கவைலpபடாமl, எ#^ பலr ேபfm ேபாM
நா# ெப* மZbc, அைடZேற#.
ஆனாl, எnத µைற-l எ#பைத அவrகll IளkVm ேபாM, அM பாசைறையேய ேபா*kV
அepTm தவறான µைறேபால, கழகேம தைடcச=டtைத xற ேவ12m எ#^ W^m ேபாM,
ேபராrவm hரmப உllளவrக\டm ஆர அமர ேயா,kகாத காரணtதாl ேபாrதn)ர µைற Tactics
இlைலேய எ#^ எ1ŠZேற# - ஏkகm அைடZேற#.

தைடcச=டtைத தாkக ேவ12m, பைட ெகா12 – ஒ* பைட அjkகpப=டாl ம6ேறாr பைட
ெகா12 – ெதாடrnM. பாசைற xேத தாkVதl நைடெபற இடm ெகா2tMIடkWடாM ஏெனpl ஒ' பைட அqnதாl, மbேறாr பைட எழலாm, எmpபலாm; பாசைற அjkகpப=2p
ேபானாl, T)ய பாசைறைய அைமpபM எEதான காYயµமlல, IைரIேல ெசy)டkW>ய
ெசயiமlல.
Iைத ெநlைலc ேசா6^kVp பய#ப2tMவM ேபாலாZI2m, தைடcச=டtைதt தாkக,
பாசைறையp பய#ப2tMவM.
) µ கழகm ேபா#ற பாசைறைய அைமtMk ெகா12llள நாm, இnதp பாசைற-B*nM,
தைடcச=டtைதt தாkக பைட வYைசகைள அைமtM அepπயப> இ*kக ேவ12m. அpப>t
ெதாடrnM பைட வYைசகைள நாm அepπk ெகா1>*kக ேவ12மானாl பாசைற, எ)Y-#
இலkVkV இைரயாகாதப>, Tactics, தn;ரµைற அlலM காமாp]ேவj, மா6^ உ*வm ேத>k
ெகாll]தl ேபா#றைவகைள ேம6ெகாllள ேவ12m.
இைவ ப6O நா# எ1gய வ1ணm இ*kZ#ேற# - எ1ண, எ1ண பலpபல TMpTM
க*tMகll, µைறகll எனkVt ேதா#^Z#றன.
ேதா#O2m க*tMகெளlலாm, )=டŋகளாZIடாM. க'tதாழமbற ;8டŋகll கைவk4
உதவாதனவா]J:m.
ஆகேவ, ;ைலைமkV ஏ6ப, µைறகைள வVtM ெசயlபட, எ# )றைம-im |yைம-im
நmπkைக உŋக]kV இ*kVமானாl, எனkV அnத உYைமைய வழŋக ேவ12Zேற#.
நாC ெபா%வாகp ேபc வ'வைதk கவpt;'p|rகll. எனM ேநாkகm,
ெகாllைகையom IடkWடாM
கழகm எem அைமpTm கைலயலாகாM
நmXேல எவ'm ேகாைழகளா] J:தl ஆகா%
எ#பதாVm.
எpப> இைவகைள ஒ* ேசரp ெபற வj வVpபM எ#பMதா# எனkV இpேபாM உllள ,kகl
;ைறnத ,nதைன.
உŋகll ஒvெவா*வ*ைடய க*tMm எனkV ஒvேவாr Iதt)l உதI த*வனவாகnllளன.
உŋகll ேயாசைனகEl ஒ#Oர12 தIர, ம6ற எlலாவbைற`m நாC ெப'ம;p= ைவt%
கவனt;b ெகா"_'k]ேறC - உYய ேநரt)l உYயனவ6ைறc ெசயlப2tத எ2tMk ெகாllள
எ1g-*kZேற#.

பதJகைள J8:J:வ% எCற ேயாசைனnட எC மன;l உllள ப8_யWl, இடm ெப@]ற%
எCபதைன`m ெதIJt%k ெகாll]ேறC.
ெகாllைகையom பாMகாtM, கழகµm அjயாமl இ*kகc ெசyவத6காக, - இர12 உt)கll இ* πYnகll – அைமயலாm எ#^ நா# WOவ*Zேற#. அM ப6Oய Iளkகm ெபற எ#dடm
கலnM ேப,டாத ந1பrகll; ஓ* தவறான க*tMkV வn)*pப)ேல ஆcசYயalைல.
நாC க't;l ெகா"_:m இ' πISகll எ#பM,
பாசைற – பைடவYைச
Iைதெநl – ப-r
எ#பM ேபா#றM. ந1பrகll க*MவM ேபால,
}ரrகll
}ணrகll
;யா]கll
jகேபா]கll
uJரவா;கll
Xதவா;கll
எem πYnகll அlல.
பாசைற-னr ச=டtதl தாkகpபடாத பா%காp= ெபb@kெகா":, ச=டtைதt தாkVm
பைடவYைச அைமtதப> இ*kVm, ேபாr µைற அM. அM ேகாைழtதனt)6Vt )ைர-2வM
எ#^ எவ*m க*)Iட ேவ1டாm எ#^ பgவ#Tட# WOk ெகாllZேற#.
உதாரணtMkVc ெசாlZேற#; ச=டtதாl ெதாடµ>யாத ;ைல-l பாசைறைய அைமt%k
ெகாll]ேறாm; அ)ேல ,லr எpேபாMm இ*pபாrகll – அவrகேள இ*pபாrகll – அவrகll ம=2ேம
இ*pபாrகll – பைட வYைசkV எ#^ ேவ^,லr இ*pபாrகll, அவrகE# ேவைல களm ெசlவM,
ம>வM எ#^ இ*kVm எ#^ hைனt%k ெகாllள ேவ"டாm.
நா# )=டa=2k ெகா1>*pபM, அM அlல.
எனkV, ச=டtதாl அjkகpபட µ>யாத பாMகாpTட# ஒ* பாசைற ேவ12m - அ)ேல
;ரnதரமாக ஒ* πYIனr, இ*n)2வr எ#பத6காக அlல.
நாவல*m நடராசem பாசைற-னr, க*ணா;)om ம)om பைடவYைச-னr, ;ரnதரமான µைற
இM எ#பM அlல எ# )=டm.
நாவலr நடராச# க*ணா;) ம), இவrகைளp பைடவYைசkV அepπ ைவkVm பாசைறைய ஒ*
µைற அ#பழகem ேசாழem பாrtMk ெகாllளலாm, ம6ேறாr µைற ம6றவrகைளp பைட

வYைசkV அepπ ைவkVm பாசைற ேவைல நாவலYடm ஒpபைடkகலாm - எவ*m எnதp
πYnkVm ;ரnதரc ெசாnதkகாரrகll அlல - µைற மாOயப> இ*kVm, இ*kக ேவ12m.
அvIதm, உt) πYom ;ைலைம ஏ6ப2mேபாM, நா# ).µ.கழகt)B*nM IலZ, பைடவYைச
நடtMவதாக இ*kZேற# - எ# அைழpT ZைடkVm ேபாெதlலாm, பாசைறp πYIB*nM எ#
ேபாலேவ, Iலகl ஏ6ப2t)k ெகா12, ந1பrகll வரேவ12m, பைடவYைச ச=டtைதc
சn)kVm. அத# Iைளnகைள நாm அeபIkVmேபாM, பாசைறkனr, மbேறாr பைடpπIைவt
தயாIt% அtp=வr.
பாசைற-ன*kVm பைடவYைச-ன*kVm ஒ* ெதாடrT, எmதாத ஒpபnதமாக இ*nMவர
ேவ12m.
இmµைற-l எ# எ1ணm உ*வாZயப> இ*kZறM. ,ல ந1பrகll ேவகமான µ>Iைன
அவசரமாக எ2tMk WOயM ேபால எ#னாl nற µ_யாததbகாக வ'n%]ேறC.
எ#னாl, ;ைலைமக]kV ஏ6றப> µைறகைள வVkக µ>om எ#ற நmπkைக உŋக]kVk
VைறnM ேபானாim, எனkேக எ#னாl அpப>c ெசyய µ>யாM எ#ற எ1ணm ேதா#Oனாim,
ேவ^ வj ZைடkZறதா எ#பM ப6O ேயா,kகலாm
எ#னாl, ஒ* µைறom Wற µ>யாM எ#^ எனkேக ேதா#OI2மானாl, நா# அதைனk nறt
தயŋக மா8ேடC - எnத வjom ெதYயIlைல, கழகm எem அைமpT அjய=2m எ#^
I=2I2ேவாm, நடpபM நடkக=2m, நாm வரலா6Ol இடm ெப^ேவாm எ#^ உŋகEடm
அOItMI2ேவ#.
நா#, பல µைறகைள, ;ைலைமக]kV ஏ6ப மா6றŋகைளk ைகயாள ேவ12m எ#^ W^m
ேபாMm, அத6காக வா)2mேபாMm, ஓரளn மனcசŋகடtMட#தா# இ*kZேற#.
பல*kV உllள `Iரt)# அளnkV `ரt)# அளnkV, எனkV எmc, இlைல, எ#^ எŋேக
உŋக\ேல cலரா]rm க*)I2ZŽrகேளா எ#ற மனc சŋகடmதா#.
அnத எ1ணm ஏ6ப2வத6Vm காரணm, µ#T, நmµட# இ*nத ,லr உŋகEl ,லYடm அpப>
ஒ* க*tைத ஊ=>னாrகll, எ#பM எனkV ;ைனIB*pபMதா#.
ஒ#^ ெதEவாக, )=டவ=டமாகk WOI2ேவ#, எவ*ைடய `IரtMkVm ம=டமானதாக
எ#eைடயM இ*kகாM - எ#eைடய `Iரm, )=டaடpப=டதாக, p1ட நாll ;ைலt)*kகt
தkகதாக, ேகாB2m பலைனp ெப6^tதர தkகதாக இ*kக ேவ12m எ#ப)ேலேய நா# aVnத
கவைல ெகா1டவ#.
அnத எ# µைற உŋகைள இMவைர-l தைலVdய ைவtத)lைல; இdom அnத ;ைல
ஏ6படாM.
அnத µைற நமkV vbc,ைய, சYைவ, தளrc,ையk ெகா2tத)lைல, இdom அpப>tதா#.

கழகm எem வ>வm ;ைலt)டnm, ெகாllைக உலIடnm, ேபாr நடn)டnm, ஏ6ற lb;ைல
உ*வாkVm பg-l எ#eட# ஒtMைழkVmப> உŋகைளk ேக=2k ெகாllZேற#.
தைடcச=டm வnதM, காŋZரைச vbtMm அளn வளrn)*nத கழகm, =யWbck]ய
ெப'மரெமனc சாynத% எ#ற ;ைலom ஏ6படாமl,
πYIைன ேபசாேத எ#^ ச=டm க=டைள-=டM, }cfp ேபcf இlைல, πYIைனp ேபcேச
இlைல எ#ற அவc ெசாlim ஏ6படாமl, ஒ* ;ைல ஏ6பட, வjகாண ேவ12m. ,kகலான
πரc,ைன - இத6V உŋகll க*tMகll ஒvெவா#^m எனkV ஒE த*வனவாக நா#
ெகாll]Zேற#.
pŋகll ஒvெவா*வ*m இM ப6O இத6V µ#ேப ,n)tM பாrt)*p‡rகll எ#ற ேபா)im,
இMதா#, µதlµைற, இM ப6O எவெரவr எCெனCன க'%]றாrகll எCபைத ஒ* ேசர
நாெமlலாm ேக=>2m வாypπைனp ெப^வM.
இMேவ ேபாMm எ#^ இ*nMIடா`rகll - ேமim இM ப6Oc ,n)tதப> இ*kக ேவ12Zேற#.
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