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ெபா�ளட�க�
�ல��க�
�.�.இராசனா�
Main Body
ேக�� :- அர�ய�� ��க� க���ெகா�ட �த� பாட� எ�ன?
எ-கல�ைப ���� ேப��
ேபா��யாள�கைள எ�ன ெச�யலா�?
கைலஞ� Vs ெஜ
ேக�� :- த�ழ�க�� சாப�ேக� எ� ?
ேக�� :- கைலஞ� த�� கண�� ேபா������றாரா ?
ேக�� :- ����� அர�கேன, இ�த பால���ய �ர��ைன�� ெப��பாலான
பஜேகா��த�க� இ�ேர� - �த சா�� �ைலையேய ஏ� எ����றன� ?
சம���த வார�
ஆ��கமா-நா��கமா
ேக�� :- உ�க� எ��� நைட�� க����கைள ெசா��� �த�� ��ைமயாக
இ����றேத?
����� அர�க� ேக��- ப��:- ெப�யா�யைல ��ப��� சமகால�தவ�க��
யா� �ற�தவ�க�?
த��தகவ�க�� ஆ�கா�� த��நா� அைம��க��
வஹா��க�� ஆ� எ� எ�ஸு� அத� ஆ�க��
த�� �ஜ�� த���கான நாடா�ம�ற� ேப���
ேக�� :- த����ைர� �ைற�� ��ய தைல�ைற இய��ந�க�� ெவ����
ரக�ய� எ�ன?
ப��த��� ச��ரதாய�க��
சம���த� ேக�� ப��க�
ேக�� :- காமராசைர இ�ைறய இைளய ச�தாய ��க�ன� ஏ� ெசா�த�
ெகா�டா���றன�?
கைலஞரா �டா�னா?
ேக�� :- ெப�யா�� �ரா�ட����� �.�.க, அ.�.�.க �ரா�ட����� எ�ன
ேவ�பா�?
ஆறா� அ�� - கைலஞ�
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�ல��க�

ஆ��ய� - ����� அர�க�
https://www.facebook.com/kilimookku
ெபய�
ெவ��ட
எ���ைர�பவ�.

���பாம�

�ரா�ட�ய�

க����கைள

ஆ��தரமாக

அ�ைட�பட�, ���லா�க� - ����� அர�க�
�����
அர�க��
�ல
����ட�த�க
���ேப���க�
அட��ய
����. இர�டா� �� 2014ஆ� ஆ�� ெப�யா� / அ�ஞ� அ�ணா �ற�த
நாைளெயா�� ெவ��ட�ப��ற�. இ�த ��� அ�ைட�பட�ைத அல�க�����.�.
இராசனா� ���த ������யா அ��க� க��ைர�� இைண�க�ப���ள�
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�.�.இராசனா�
�. �. ராஜ� எ�றைழ�க�ப�ட ெபா�ன�பல �யாக ராஜ� (1892 – 1974) ெச�ைன
மாகாண��� ��நா��த�வ�� ���க���� தைலவ�க�� ஒ�வ�மாவா�.[1][2]
ஆ��ேபா�� ம��� ேக����ப�கைலகழக�க�� ச�ட� ப��� வழ�க�ஞ� ப�ட�
ெப�ற �. �. ராஜ� 1920 ச�டம�ற� ேத�த�����க���� சா��� ேபா�����
த�ழக ச�டம�ற���� ேத��ெத��க�ப�டா�. 1937 வைர ச�டம�ற உ���னராக
���தா�. 1932-37 காலக�ட��� ெச�ைன மாகாண��� ெபா��ப���ைற
அைம�சராக� ப�யா��னா�. �த�வராக இ��த ெபா�� அரச� ஐேரா�பா���
����பயண� ேம�ெகா�ட ேபா� ெச�ைன மாகாண��� த�கா�க �த�வராக��
பத� வ��தா�. 1944 இ� ெப�யா� ஈ. ேவ. ராமசா��ட�ஏ�ப�ட க���
ேவ�பா�டா� �ரா�ட� கழக��� இைணய ம��� ��டா�. 1944 �த� �. �.
ராஜ�� தைலைம�� ���க�� எ�ற ெபய�� ஒ� க�� ெசய�ப�� வ�த�. 1952
ச�டம�ற� ேத�த�� ராஜ�� தைலைம�� ப�னா�� இட�க�� ேபா����ட�.
இ�ேத�த�� ராஜ� ம��� க�ப� ெதா���� ெவ�� ச�டம�ற உ���னரானா�.
1957 ச�டம�ற� ேத�த�� உ�தமபாைளய� ெதா���� �ேய�ைசயாக� ேபா�����
ேதா��யைட�த �� அவ� ேத�த�க�� ப�ேக�க��ைல. �. �. ராஜ� 1974 இ�
மரணமைட�தா�. இவர� மக� �. �. ஆ�. பழ�ேவ�ராஜ� ��னா�� த�ழக
ச�ட�ேபரைவ� தைலவராக�� அைம�சராக�� ப�யா��னா�.[3][4][5][6]

ேம�ேகா�க�
1 “Provinces of British India”. World Statesmen. பா��த நா� 2008-10-20.
2 “List of Chief Ministers of Tamil Nadu”. Government of Tamil Nadu. பா��த
நா� 2008-10-20.
3 The Times of India Directory and Year Book, Including Who’s who. Bennett,
Coleman & Co.. 1977. p. 982.
4 Marshall, Peter James (1996). The Cambridge Illustrated History of the British
Empire.
Cambridge
University.
p.
365.
ISBN
0521002540,
ISBN
9780521002547.
5 Oxford University Calendar. University of Oxford. 1927. p. 802.
6 Balasubramaniam, K. M. (1934). South Indian Celebrities Vol 1. Madras:
Solden & Co..
http://en.wikipedia.org/wiki/P._T._Rajan
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ேக�� :- அர�ய�� ��க� க���ெகா�ட �த� பாட�
எ�ன?

ப�� :- ெப�� ந�ைமக��காக ��ந�ைமகைள ����ெகா��த�. COMPROMISE.
அர�ய�� ம��ம�ல, வா��ைக��� அ�ேவ �த�பாட�.
இ�ேதா-�ன� ேபா�� இ��ய�ைத ���� ��தாம�, ’���ைன�கான காரண�
அ�ப�ேய இ����ற�, ஆனா� ���ைனைய� ைக����ேறா�’ எ�ற அ�ஞ�
அ�ணா��
����
ெகா��த�
ந�ைம
�க�ெப��
ேபர���
இ���
கா������ற�.
அ�ஞ� அ�ணா �ைன����தா�, அவ�����த ெச�வா�ைக� ெகா�� ம�கைள
ஆ�த� எ��க� ��� இ��கலா�. இ��யாைவ� ��டாட� கா����த அ�ைறய
அெம��கா�� �ைண ெகா��, வ��ைறைய ைக�� எ��� �ல ேகா� ம�கைள�
ேபா�� ப�ெகா��� எ��ய ேகா� ம�க��� அ�ப� ஆ� இ��கலா�. ஆனா�
அ�ணா அ�ப� ெச�ய��ைல. ேபச ைவ�தா�, எ�த ைவ�தா�,. எ�லாவ�����
ேம� எ�ேலாைர�� ப��க ைவ�தா�. ேபாரா�ட� ெகா�ைககைள அர�ய�
ச�ட�களா��னா�. வ��ைறய�ற அர�ய� ேபாரா�ட�க�, அத� ெவ��க�
ெந��கால பலைன� த�� எ�ப� கட�த 47 ஆ��கால �ரா�ட ஆ���� நா�
கா���ேறா�. ����� �ர��� வா�� ெதா��� ெகா� உற�க�, ெப��
ந�ைமக��காக ��ந�ைமகைள ���� ெகா��காததனா� ஏ�ப�ட ேபர�ைவ��
பா��ேதா�. அ�ணா ���ைன ����ெகா��� ெப��ைன ெப��றவ� அ�ல�. அவ�
�ைன ����ெகா��� கடைல� ெப�றவ�. சமரச�க��, ��ன ����ெகா���க��
ேதா��க� அ�ல, ெப�ெவ���கான ஆ�ேவ�க� எ�ப�தா� அ�ணா எ��
சம��வ அர�ய� ப�கைல�கழக��� நா� க���ெகா�ட �த� பாட�!
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எ-கல�ைப ���� ேப��

இைணய��� , ெப�யா� அ�ணா �ற�த இ�த ெச�ட�ப� மாத�ைத ‘ப��த��
மாதமாக�’
ெகா�டாட
ேவ���
எ��
தன�
��ென���கைள #paguththarivumaadham#ப��த��மாத� எ�ற tagging உட�
க��ைரகைள
���தரா�
��ரம�ய�
(
https://www.facebook.com
/mugunth.subramanian) ெதாட��� ப���� வ���றா�. ஆதா� ஏவா� கால���
ப�வ�க��� எ-கல�ைப ���� எ�றா� ந�றாக� ெத���. த�� க����ட�லா
எ�� எ��ச�� �ய��� ஒ�ேசர இ��த கால�க�� , ����� ��ென���க�
அள�ப�ய�. த�ெபா�� ஆ��ேர�யா�� ��ேய� அ�� வ��� வ�� அவைர
பைழய ��நாத�� வ�யாக� ெதாட�� ெகா�� ேப�� க�ேட�. அ�ேப�� �ேழ.
1. ெப�யா� அ�ணா �ற�த ெச�ட�ப� மாத�ைத ‘ப��த�� மாதமாக’ ெகா�டாட
ேவ��� எ�� ஏ� உ�க���� ேதா��ய� ?
கட�த 5 வ�டமாக இ�� ஆ��ேர�யா�� வா��� வ��ேற�. த�ழக���
இ��பைத�ட இ���ள ம�க� பல�� அ�க� �டந���ைகக�ட� இ��பைத
பா���ேற�. ேம�� சா�கைள� ெபய���� �� ைவ���ெகா��� வழ�க��
அ�கமாவைத
பா��க���ற�.
இ�
ெவ�நா�க���ளவ�க�
ம��ம�ல,
த�ழக����ளவ�க�� �ல� �க��� சா��ெபய�கைள ைவ���ெகா�வைத�
பா��க ���ற�.ெப�யா� ேபா�ற ச�க �����தவா�கைள ெப�ெற��த இன� ந�
த�� இன�. ந� இன��� ���� ��ேபா�� க����க� தைல��காம� இ��க
���� ெப�யா� க����கைள ேபசேவ��ய அவ�ய� இ��பதாக என��� ப�ட�.
ெப�யா�� அ�ணா�� �ற�த� ெச�ட�ப��. ஆகேவ இ�த ெச�ட�ப� மாத�
��வ�� ப��த�� மாதமாக ச�க வைல�தள�க� வ�யாக ெகா�டாடலா� எ�ற
எ�ண� எ��த�. இத� �ல� ம�க�� கவன�ைத ப��த�� ெகா�ைகக� ��
����, ஓரளவாவ� �டந���ைககைள ைக�ட ெச�ய���� எ�� ந���ேற�.
2. ெவ�நா�க�� இ���� பா��பன�க� உ�பட த�� நா��� த�ழ�க�
ெப�யா�ய� தா�க��னா� சக த�ழ�க�ட� பழ�� ெபா�� சா� ேவ�பா�
பா��ப��ைல, எ�� ந�ப�ப���ற�. ஈழ� த�ழ�க�� எ�ப� இ����றன�?
அவ�க�ட�� ெப�யா�ய தா�க� இ����றதா ?
ெவ�நா�������

8 of 42

த��

நா���

த�ழ�க�

பல�

இ���

சா��

���ேப�� - ெதா�� 2

பா��பவ�களாக�தா� இ���றா�க�. ெபய���� �� சா� அைடயாள�ைத
ேச����ெகா�டவ�க�
பலைர
காண���ற�.
���பாக
ஆ��ேர�யா��
ெப�யாைர� ப��ேயா, �ரா�ட இய�க க����கைள� ப��ேயா ெவ��பைடயாக
ேப�பவ�கைள கா�பத��.
த�ேபா� இ�த ப��த�� மாத ெகா�டா�ட����� �ற� �ல� ேப�வைத�� ச�க
வைல�தள�க�� க����ப�மா�ற� ெச�வைத�� பா��க ���ற�.
கட�த 5 வ�டமாக ���ேப� எ�ற ��ய நகர�����பதா��, எ��ைடய
ஈழ�த�ழ� ந�� வ�ட� ��யதாக இ��பதா��, எ�னா� ஈழ�த�ழ�க�ைடேய
ெப�யா�ய க����க�� தா�க� ப�� எ�னா� ��சயமாக �ற இயல��ைல. ஆனா�
என���
ெத��த
வைக��
ஈழ�த�ழ��
ெப�யாைர�ப��ேயா,
அவ�
க����கைள�ப�� ெத��தவ�க� ெவ� �ைறேவ.
3. ஆ��ேர�யா�� த���ப��க� இ����றன �ற�பாக ெசய�ப���றன எ��
ேக�� ப�ேட� . அைத� ப�� ெகா�ச� ெசா���கேள�?.
ஆ� இ�� த�ைழ ெசா���தர ச���ழைம ேதா�� இய��� வார இ��
த���ப��க� இ����றன. இ�ப��க� ெப��பா�� த�னா�வல�கைள ெகா��
நட�த�ப��ற�. இ���ள மா�ல அர�க�� இ�ப��கைள நட�த �ல உத�கைள
ெச���றன. ���, ெம�ேப�� ேபா�ற ெப� நகர�க�� 12 ஆ� வ���� த�ைழ
ஒ� பாடமாக எ���� ப���� வச� இ���ற�. அ�� இ�த வா��ைப� பய�ப���
�ைறய மாணவ�க� த�ைழ ஒ� பாடமாக எ���� ப���றா�க�.
அவ�க�� இ�த மா�� வார இ��� ப��க�� தா� ப���றா�க�, ேத�ைவ அர��
க����ைற நட���. ���ேப�� 12 வ���� த�ைழ ப���� வச� த�ேபா�
இ�ைல. நா�க� அத�கான �ய��கைள எ��� வ��ேறா�.
4. ��க� த�ைழ ெதா����ப��ட� வளர ைவ�த�� உ�க�� ப�� அள�ப�ய�.
அ��ததாக த���� ெதா�� ��ப ��யாக எ�ன ெச�� ெகா��������க�?.
�ல வ�ட�க��� �� எ-கல�ைப, த�ழா ேபா�ற �ய��க�� �ைன�பாக
ஈ�ப�ேட�. ஆனா� அ�ைம�� அ�வளவாக ப�க��க ேநர� �ைட�க��ைல.
அ�வ�ேபா� ேநர� �ைட��� ேபா� த�ழா ��ட��� ம�ற ந�ப�க�ட� ேச���
���த ப�க���கைள ெச��வ��ேற�.
த��
க�ைமைய
ெபா��தவைர��
த�ேபா�
நா�
ஓரள�
��ேன�ற�
அைட����டதாகேவ
க���ேற�.
இ�ேபா�
இைணய����,
ைகயட�க
க��க��� த�ைழ எ�தாக பய�ப���� �ைலைய அைட���ேளா�.
�க��,
���
ேபா�ற
��வன�க��
ெப��பாலான
ேசைவக�
த��
இைட�க��ட� �ைட��ற�, ேநா��யா த� ெதாைலேப�கைள த�� இைட�க��ட�
பலகாலமாக
ெகா����ெகா�����ற�.
பய�பா��,
��ர
ஆ��
ேபா�ற
ெம�ெபா��க� த�� இைட�க��ட� உ�ள�.
எ�தைன ேப� அதைன பய�ப����றா�க�? நா� த��� ெதா�� ��ப�ைத�
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பய�ப���னா� தாேன ��வன�க� ேம�� த�� ஆதர� ெகா����. அேத ேபா�
பய�ப���ேவா� இ��தா� தாேன க�ட�ற த�� ெம�ெபா��க� பைட���
த�னா�வல�க���� ஊ�க� �ைட���.
த�� க�ைம ெபா��கைள ெபா�ம�க� பய�ப��தாம� உதா�ன�ப���னா�, த��
க�ைம த�னா�வல�க��, ஆ��லாத கைட�ல எ�தைன நா��� � ஆ��வ� எ��
அவரவ� ெபாைழ�ப பா��க ஆர������வா�க�.
த�� க�ைம ேசைவகைள த�ழ�ட�(���கார� ��ட அ�ல) ெகா��
ேச��கேவ��� – ேக�கேவ ேவ��ைகயாக இ����. ஆனா� இ� தா� ந� ��ேன
இ���� �க�ெப�ய சவா�. இ�த �ய��க�� நா� அைனவ�� இற�கேவ���.
5. ெப�யா�� ெகா�ைகக��
ெசா���கேள� ?

உ�க���

�த�ைமயாக�

ேதா���

ஒ�ைற

இ� ச�� க�மான ேக��. ெப�யா� எ�லா���� சம�� �ைட�க��� ேபாரா�னா�,
ஒ� �����ட இன���காகேவா அ�ல� ஒ� ���ன��காக ம��� ேபாராடல.
அ�தா� என�� �க�� ���த �சய�.
6. ெபா�வாக ” ெப�யா� “கட�� ம��பாள� எ�ற வைக�� ���க�ப���றா�.
அவ�� ெப��ய� க���க�, சா� ம��� , சமத�ம� , �யா��, த���ேத�ய�
ஆ�யன ��ட��ேட மைற�க�ப���றனேவ அைத�ப�� எ�ன �ைன�����க�.
மைற�க�ப�� ெப�யா�� ெகா�ைககைள எ�ப� த�� இைளஞ�க�ட�� ெகா��
ேச��ப� ?
ஆ� ெப�யாைர ெவ�� கட�� ம��பாள� எ�� ெசா�பவ�க� அவ� க����க��
ஆழ� அ�யாதவ�களாக�தா� இ��பா�க�. ெப�யா� ப��த��, சா� ம���
க����க� த�� ச�க��� ஏ�ப���ய ந�ல மா�ற�கைள அ��தவ�க� ெப�யாைர
கட�� ம��பாள� எ�ற ���ய பா�ைவ�� பா��க மா�டா�க�.
ெவ�நா�க�� வா�� த�ழ�க�, த�க� �ழ�ைதக��� த�� கால�சார�ைத
ெசா���ெகா��கேவ���
எ��
ஆ�வ���,
சமய�ைத
அ�க�
ெசா���ெகா��ப�ேலேய கவன� ெச����றா�க�, ஆனா� த�� ெமா�ைய��,
த�ழ� வரலா�ைற�� ெசா���ெகா��ப�� அ�கைற கா��வதாக ெத�ய��ைல.
த�ழக வரலா�ைற ப��த யா�� ெப�யாைர��, �ரா�ட இய�க�ைத�ப����
அ�யாம� இ��க ��யா�. என��� ெத��� ெவ�நா����ள ெப�ேறா� பல�
த�க� ��ைளக���, வரலா�� தகவலாக� �ட ெப�யாைர� ப�� ெசா�வ��ைல.
ெப�யாைர�ப�� ெசா�னா� ��ைளக� கட�� ந���ைக இ�லாம�, சமய ��கைள
ப��காம� ேபா���வா�க� எ�� அ���றா�கேளா எ�னேவா.!! இதனா� அவ�க�
மைற�கமாக த��ெமா� ெத�யாத, த�ழ� வரலா� ெத�யாத ஒ� த���ச�த�ைய
ெவ�நா�க�� உ�வா���றா�க�.
த�ேபா� த�ழக���� இள�தைல�ைற ெப�யா� ப����, அவ� க����கைள�
10 of 42

���ேப�� - ெதா�� 2

ப���� அ�யாம� வள�வ�ேபா� ேதா���ற�. இ�த �ைல மா�ற�படேவ���.
���� ெப�யா� க����கைள இைளஞ�க�ட� எ��� ெசா�லேவ���.
ெப�யா�� க����கைள கால���ேக�றவா�, இைளய�தைல�ைற�� உக�த �ர��
ெசா�லேவ���. ெப�யா� ��ேபா�� க����கைள அவ� வா��த கால�� ச�க
அர�ய� �ழ��ேக�ப ெகா�� ெச�றா�. அவ� அ�ேபா� ேப�ய �ல வ�கைள
அ�ப�ேய எ��� த�ேபாைதய அர�ய�, ச�க �ழ�� பய�ப���னா� எ�படா�.
இ�த கால���� ஏ�ப ெதா�ைய மா�� ெப�யா�� ச�க க����கைள
இைளஞ�க�ட� ெகா�� ெச�லேவ���. காேணா�க�, �ைர�பட�க� பல
ெப�யா�� க����கைள அ��பைடயாக� ெகா�� உ�வா�க ேவ���. த�கால
இைச ரசைன�� ஏ�ப ெப�யா� க����க� அட��ய பாட�க� இய�ற�படேவ���.
ச�க ஊடக�கைள ெவ�வாக பய�ப��� அவ�ைற �ரபல�ப��தேவ���.
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ேபா��யாள�கைள எ�ன ெச�யலா�?

ேக��: ந�ைம எ�ப�யாவ� ெவ�லேவ��� எ�ற �ைன��� எ�
ேவ��மானா�� ெச��� ேபா��யாள�கைள எ�ன ெச�யலா�?
ப��: வா��ைக எ��� ஓ�ட�ப�தய���, ஓட�ெத��� எ�ற ஒேர காரண���காக
��ைரக�� ப�ேக���, நா�க�� ப�ேக���. ஆர�ப��� பா�ைவயாள�க�
நா�கைள��, ��ைரகைள�� ஒ�றாக�தா� க��பா�க�. வா��� ேதாதாக இ���ற
காரண�தா� ��ைரக�� காைல� க��� ெவ�� ெபற� ����� நா�க�� உ��.
ஆனா� ��ைரக� அைதெய�லா� க��ெகா�ளா� ஒ��ெகா�ேட இ����.
நா�ைக�� ைம� ெதாைல� ேபான�டேனேய நா�க� ேசா���, ஓ���, ஒ��� ���.
ேம�� நா�களா�, அ�க� ���ர��� ��ேபா�� ைவ������ எ�ைலகைள�
தா�� ஓட ��யா�. ஆனா� ��ைரக��� இல�� ம���தா� எ�ைல. அைவ
இல�ைக அைட�� வைர ஓ��ெகா�ேட இ����. நா� எ�ைலைய� தா���� ஓ��
��ைர என எ� ேமலாள� அ��க� ெசா�வா�. எ� ர�க�க�� ��ைரகளாக இ��க
ேவ��� எ�பேத எ� ஆைச!
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கைலஞ� Vs ெஜ

ேக�� :- ஏ� கைலஞ�� ��ய தவ�க� �ட �க�ெப�தாக ேபச�ப�� �ைலைம��,
ெஜயல�தா�� ��ய ெவ�� அ��ைகக� �ட �க�ெப�தாக பாரா�ட�ப��
�ைலைம�� இ���ற�?
ப��:- கைலஞ� த��ம�கைள ெபா��தவைர ர��, கம� ேபா�றவ�. அவ�ட�
ம�க��� எ��பா��� �க �க அ�க�. அதனா� அவ� �தான ��ன� ��ன
தவ�க��� �ட ஏமா�றமைடவா�க�, அ�யாய���� ���வா�க�. �ல ேநர�க��
அவ�க�� எ��பா���க� அ�த அள�� அ�யாயமான எ��பா��பாக இ����.
உதாரணமாக ஈழ �ஷய�ைத ெசா�லலா�. அேத ேநர� ெஜயல�தா ��ம� �யார��
�ேரா�கைள ேபா�றவ�. அவ�ட� ம�க� அ�கமாக எ��பா��க மா�டா�க�. எ�த
எ��பா���� இ�லாம� �ேய�ட�� உ�கா�பவ�க��� �மாரான பட� கா���தாேல
��பராக ெத�வ� ேபால, கைலஞ� ராஜப�ேசைவ ����ேபா�� ���� த� ஈழ�
வா���தர ேவ��� என எ��பா��தவ�க�, ெஜயல�தா �ரதம��� த��
அ���னாேல �ள�கா�த� அைட�� ����ப��� ெகா�வா�க�. ���கமாக
ெசா�லேவ��ெம�றா� ர�� பட� ெகா�ச� ந�லா��ைல எ�றா�� ப�ேதா��
அைட�����. �ம� பட� ப��மாராக இ��தா�� ெவ���படமா����. கைலஞ�,
ெஜ கைத�� இ�தா�!
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ேக�� :- த�ழ�க�� சாப�ேக� எ� ?

ப�� :- த��நா�டவ� �ரபாகர�� வ�யாக ம��� ஈழ�� அர�யைல� பா��ப�� ,
ஈழ�தவ�க� ெந�மாற�/ைவேகா/�மா� வ�யாக ம��� த�ழக�� அர�யைல அ���
ைவ����ப�� ஒ�� ெமா�த� த�ழ�� சாப�ேக�க�
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ேக�� :- கைலஞ� த�� கண�� ேபா������றாரா ?

ப�� :- எ� � ஆைர ���ய� கைலஞ� ெச�த தவ� எ�� பல� ெசா�வா�க�.
ைவேகாைவ ெவ�ேய��ய� தவ� எ�� ெசா�பமான �ல� ெசா�வா�க�. தன�
ஆ���கால��� ��தைல� ��கைள ேவ��ற ைவ�தைத தவ� எ�� ேவ� �ல�
ெசா�வா�க�. இ�� ைவேகாைவ த�ர இ�ன�ற �சய�களா� ஆ��ைய இழ�த�
உ�ைம எ�றா�� எ�ைன� ெபா��தவைர கைலஞ� கண�� தவ�ய� 1980
ச�டம�ற�
ேத�த��தா�.
இ�த�
ேத�த��
���ல�ைத
பா��தா�
நா�
ெசா�லவ�வ� த�க��� �ள���. ��மா���� �ஜமான ஆ�� ெச�வத���
உ�ள ���யாச�ைத உண��த ம�க� , எ� � ஆ� ஆ���� ேம� அ���� அைடய
ஆர���தன�. ம�க� த�க�� அ����ைய� கா�ட வ�த� பாரா�ம�ற� ேத�த�.
த��நா��� இ��ரா�� கைலஞ�� ைக�ேகா��க எ� � ஆ� ம�ைண� க��னா�.
ெவ�ற ��ன� ���ய ஆ���கால�ைத எ� � ஆ� ���க��� எ�� கைலஞ�
அைம�யாக இ�����கலா�. எ� � ஆ�� ஆ��ைய கைல�க� ேபாக, ச�டம�ற�
ேத�த� உடன�யாக வ�த�. ச�, கைல�தா���ட�, ��க ெவ�ச� அ��க எ�றாவ�
கள��� இ�����கலா�. கா��ர� (இ��ரா) �ட� ச��� சமமாக ச�டம�ற�
ெதா��கைள� ப���� ெகா��, ெஜ��தா� �த�வ� ��பனாரா? கைலஞரா ? எ�ற
�ள�ப��ட� கள�ற�க , ந� ம�க� தா� ���த பாச�கார�க� ஆ��ேற … ந�ம
�ேரா அ�வா���டாேர எ�� ஐ�ேத மாத�க�� வா�ைக மா�� எ� � ஆ����
ேபா����டன�. எ� � ஆ� இர�டா� �ைற �த�வ� ஆனா�.
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ேக�� :- ����� அர�கேன, இ�த பால���ய
�ர��ைன�� ெப��பாலான பஜேகா��த�க� இ�ேர�
- �த சா�� �ைலையேய ஏ� எ����றன� ?

ப�� :- ஆ�. ஒ� �லைர� த�ர அைனவ�� �த – இ�ேர� சா�ேப எ��பன�. இ��
ஒ� வரலா�� காரண�� இ����ற�. கட�த �ல ��றா��களாக இ��ய�
�ைண�க�ட��� அ�கார�ைத ைக�ப�ற ேபாரா�பவ�க� ��பவ� பா��பன�க�. ஓ�
�த� ெதா�ம� கைத�� ப�, ேம�கா�யா�� இ��� ேம����யா��� வ��ற��ய
�த�க�� ஒ� ப���ன� �த�களாகேவ இ��தன�. ம� ப���ன� ��பவ�
பா��பன�களாக உ�ெவ��தன�. இ�த ��பவ� பா��பன�கேள , ேப�வா�களாக
மரா��ய �வா� கால� �த�ெகா�� அ�கார�ைத அைடய� ேபாரா�யவ�க�.
ேபாரா� ெதாட��� ெவ��� ெகா����பவ�க�. ������ இ��த ��ைளயாைர
ெத���� இ��� நா� ��வ�� இ������ �ர��ைனைய உ�வா��ய
பாலக�காதர �லக�, ஆ� எ� எ� ஆ�க� சவா�க� , ேகா�ேச, நாராயண ஆ�ேத ஆ�ய
அைனவ�� ��பவ� பா��பன�கேள. ஏைனய இ��ய பா��பன�கைள �ட , ��பவ�
பா��பன�க�ட� இ�லா�ய ெவ��ைப அ�கமாகேவ காணலா�. 18 ஆ� ��றா��
வைர, ��பவ� பா��பன�கைள தர��ைறவாக நட��ய , இதர இ��ய பா��பன�க�,
த��த�யா� ச�க�ய� களவா��தன� ெச�வத��� ப�லாக ��� ேச��தா� ந��
எ�� த�க���� ஒ��ைம ேதைவ எ�� உண��தன�. ஒ�� ேச��த ��ன� ஆ� எ�
எ� ேகா�பா�கேள ��ய பா��பன ேவத�களா���டப�யா� , ��பவ�
பா��பன�க�� ��றா�� பால���ய�க�ட� ஆன பைக, இதர பா��பன�க��
பைகயாக�� எ���� ெகா�ள�ப�� பால��ன எ���� பஜேகா��த�க�ட�
ெவ��ப���ற�.
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சம���த வார�

ேக�� :- ெச�தவ�க��� வ�ட��� ஒ��ைற பைடய� ைவ�பைத� ேபால அைன��
மா�ல�க�� சம���த வார� ெகா�டாடேவ��� என ேமா� அர� உ�தர��டத��
�த�வ� ெஜ�� ப�ைல� பா����களா?
ப�� :- அ�ைமயான ப�ல� அ�. அத� சாரா�ச� இ�தா�,
1)த�� த��ெப�� கலா�சார� வா��த�. எ�க��� த��ெமா���, அத�
கலா�சார�� இ���ற�. அ� ேபா��!
2) சம���த ெமா�ைய ���பத�� ப�லாக அ�த�த மா�ல�க�� அ�த�த
மா�ல�க�� ெமா�ைய ஆ��� ஒ� வார� ெகா�டாட� ெசா�� உ�தர�
ேபா��க�.
இ�ப� ஒ� ப�ல��ைகைய ேமா��� கா� அர� எ��பா�����கா�. �ரா�ட�
ெகா�ைககைள, மா�ல உ�ைமகைள ����ெகா��காம� கா��� �ஷய��� ெஜ��,
கைலஞ�� ெவ��கரமான பா��ன��� ெகா�ட ேப��ேம�க�! ம��ய அர��,
’ரா’ைமயா�� ஒ�ெவா� ப�ைத�� மா� மா� ப��ட��� அ���வ�� இ�வ��
வ�லவ�க�.
கைலஞ� ���� �தானமாக எ�லா ப���� ர� எ��பா� எ�றா�, ெஜ எ�ேபாதாவ�
அ��தா�� அ�ர�யாக ��ச� அ��பா�. இ�வ������ �ல�� இ�த ேபா��தா�
த�ழக�ைத இ�றள�� ராைமயா�� ���� இ��� கா��� அர�! அதனா� தா�
இ� ெப�� �ரா�ட�க��களான அ��கைவ��, ��கைவ�� எ�பா� ப�டாவ�
அ��க ேவ��� என ராைமயா ெதாட��� ஈ.�.ேக.ச�ப�, ெந�மாற�, �மா� என
ேபா�� த��ேத�ய� ப��கைள �� �ய�� ெகா�ேட இ���றா� .
இெத�லா� ெத��ததா� தா� கைலஞேர ம��ய அர��ெக�ரான ெஜ�� அர�யைல
பாரா�டேவ��ய இட�க�� எ�லா� மற�காம� பாரா����வா�. சம���த����
ஈம�சட�� ெச��� கடைம த�ழ�க��� இ�ைல, எ�க� தா� உ�ேரா�தா�
இ���றா� என ம��ய அர��� உண��� �த�வ� ெஜயல�தா��� மன� �ைற�த
பாரா���க�.
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ஆ��கமா-நா��கமா

ேக�� :- ஆ��கமா-நா��கமா எ�� உரச� ஏ�ப��றேத… அ� ப�� த�க�� க���
எ�னேவா?
(ேக�� ேக�டவ� – Sivasankaran Saravanan )
ப�� :“அ�யனா� – ம�ைர�ர� – மா�ய�ம� �ைண”
சக ம�தைன ெதாட��� �ைன�பவ�க� அ�வ�ெபா�� அவ�க��கான ஒ�
���பாக கட��(கைள) �ைன�த� தவ��ைல. ம�தைன மற�தவ�க��காக�தா�
“கட�ைள மற – ம�தைன �ைன” எ�ப�.
ஆ� எ� எ� இய�க��� பல நா��க�க� இ����றன�. இ��தா�� இராம�
பால���காக�� அேயா�� இராம��காக�� க�ைப எ��பா�க�. அைத�ேபால நம�
இன���கான ��தைல அர�ய� எ� எ�ப�� ெத�வாக இ��ேதா� எ�றா� கட��
ந���ைக�� கட�� ம���� நம�கான பல�ைத உ�ைம�� அ�க��கேவ ெச���.
தைல�ைற தைல�ைறயா� அ�ைமயாக� �ட��, ெச�ற தைல�ைற�� ேகா�����
ேபாக வா��� �ைட�தவ�� மக� , இ�த� தைல�ைற�� இைற ந���ைக
ெப�றவ�ட� அ�த ந���ைகைய� ேபா��வைத�ட , அ�த ந���ைக�னா� ந�
��ேனா�க� இழ�தைத ���� இழ�க� �டா� எ�� கட�ைள �ைன – கட�ைள
�ட ம�தைன அ�கமாக �ைன எ�ப� ச�யாக இ����.
‘ேகா�� �டா� எ�பத�ல, ேகா�� ெகா�யவ�க�� �டார� ஆ��ட��டா�” இைத
உணரா��டா�, ைப�ைள� வா��� ெகா�� , நா�ைட�� நா��� வள�ைத��
உ�ைமைய�� இழ�த ஆ����க� க�ட க��ப�கைள� ேபால ஆ���ேவா�. வட
அெம��கா��� ஐேரா�பா��� ���தவ ெவ�ைளய�கைள �ட, க��ப�க�
அ�கமாக அ�ேல�யா பா�வா�க�. த��நா���� இைத� காணலா�. ச�ப�த�
இ�லாத ெச��� – அர� – வகா��க��கான பார�ப�ய�ைத ��தாந��� �ரா�ட
இ�லா�ய� தைல�� ��� ைவ��� ெகா�� ��தா�வைத�� க����கலா�.
கட�� ந���ைக எ�ற ெபய��நம�� ச�ப�த� இ�லாத பா��ப�ய�ைத� ���
தைல�� ைவ��� ெகா�ளாம� இ���� எ�த ந���ைக�� நம� இனவர�ய���
ஏ��ைடயேத.
�த�பர� ேகா���� ெச�ல மா�ேட� – கட�� ம���
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�த�பர� ேகா���� ெச�லலா� – கட��, நம� கைல உண�� சா��த ந���ைக
�த�பர� ேகா��� வ�பா� த��� இ��க ேவ��� – நம� இன���கான அர�ய�
,
இ�த� ���ைய� உண��� ெகா�ள ேபாரா�ய�தா�/ ேபாரா�வ�தா� ெப�யா�ய�.
இைத� ���� ெகா�� கட�� ம��பாள �ரா�ட இய�க�தவ�க�� கட��
ந���ைக �ரா�ட இய�க�தவ�க�� இைணயேவ���. அ�தா� ந� அர�ய�.
Matthew 21:12
Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling
there. He overturned the tables of the money changers and the benches of
those selling doves.
எ�லா��க�� ெப�யா��ேக
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ேக�� :- உ�க� எ��� நைட�� க����கைள
ெசா��� �த�� ��ைமயாக இ����றேத?

ப�� :- ��ைம எ�லா� ஒ����ைல சா�. எ�லா� ெப�யா� / அ�ணா / கைலஞ�
எ��� நைட�� ‘�ேம�’ தா�. ெப�யா�, அ�ணா எ��ய பைழய க��ைரக�,
ேக�� ப��க� எ�லாவ�ைற�� வா����க� எ�றா� எ� ���ம� ����.
இைளயராஜா�� பைழய பாட�கைள , எ�ேக�� ஆ�ெக�றா�ேலா �ஜ� ��ப�
��க� �க����ேலா ம�ப��� ேக��� ெபா�� எ�ப� நம�� ��தாக� �����
ேபா��றேதா அைத�ேபால என� எ���� உ�க���� ������கலா�. �ரா�ட
இல��ய�க�� ��க� பா���ய� ெப��ெபா�� என� ப��க� உ�க���
ச��ைப� ெகா����. அ�ப�யான ஒ� �ழ���� தா� கா������ேற�.
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����� அர�க� ேக��- ப��:- ெப�யா�யைல
��ப��� சமகால�தவ�க�� யா� �ற�தவ�க�?

ப��:- ச�ேதகேம��லாம� பஜேகா��த�க� தா�! ெப�யா�� ெகா�ைகக�
எ�றாேல அவ�க��� உ�நா��� � ��டைத� ேபால இ���� எ�றா�� ெப�யா��
�க ���யமான ெப���ைம ெகா�ைககைள �க�ச�யாக ��ப����றவ�க�
பஜேகா��த�க� தா�. காத��� தைட ேபா�வ�, ேவைல�� ேபாகாேத என�
ெசா�வ�, ெப�க�� �� ைக���வ� ேபா�ற �ஷய�கைளெய�லா� அவ�க�
ெச�வ��ைல. காதைல ஏ�க சா�ைய� பா��காம� த��ைய ம��ேம பா����றவ�க�
அவ�க�. (எ�த சா��� ��மண� ெச�தா�� �.சா� ேமா�ைய ெச�தைத� ேபால,
மா���ைளைய பா��பனராக க�வ�� ெச��ெகா�வா�க� எ�ப� த� �ஷய�.)
�ரா�ட�க�, கட�� ம��� எ�� ெப�யா�� ெகா�ைகைய கைட���ப�� ம���
��ன��� இ��தா��, இ�ன�� ’எ�த சா��� ச�மத�-எ�.� த�ர’ என
�ள�பர�ப���� ’சா� ம���’ �ரா�ட�க� ஏைனேயா� இ���றா�க�. எனேவ
ெப�யா�ய��� எ��களான பஜேகா��த�க�, ெப�யா�� ெப��ய ெகா�ைககைள
ச�யாக கைட����� ேபா�, அவ�கைள பாரா��வ�தாேன �ைறயாக இ����!
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த��தகவ�க�� ஆ�கா�� த��நா� அைம��க��

உ�ைமயான ச�தாய அ�கைற�னா�� , த�� உண��னா��, க�ணா��ைய
உ�க���� ���காததனா�� நா� (ம��ேம) த�� நா��க�, ப��� 16-18, த�ழ�
அ�ய� ைமய�க� , �ட��ள� ���ற�����க� , ����ேனா ஊ�ட�ச��,
��ேத� ��வா��ைக அைம��க� , ஆ�யனைவ உ�க���� ������கலா�.
உண����� உ��த�� இவ�க��� �� உத�ேயா , களமா�தேலா ��க�
ெச�ய����, ெச����க� ���. அ�ெல�யா� ��ட�க�� ெகா��க�ப�� தசம�
பாக�ைத� ேபா� அ�லாம� ஒ� சத�தமாவ� உ�க�� ச�பள��� இ��� ��க�
இவ�க��� அ��� இ��க� ���.
என� மன��� ����யாக இ����ற�, உன�ேக� ெநா�பள� எ�� ��க�
ேக�கலா�. நா� ச�க உண�வாள� எ�� கா���ெகா�ள ெம��வ��� ��ட�க�
என�� உத���றன, உன�ேக� வ�த� எ��� ��க� ேக�கலா�. த�ழ�
நல��கான??!! அைம��க�� உ���னராக இ��ப� எ� உ�ைம, � �ரா�ட ெசா��
��க அ�வ�� எ�� �ட ��க� எ�ைன ஏசலா�. ��க� ேக�க �ைன�ப�
அைன��ேம �யாய�. ஆனா� அ� எ�வைர ெத��மா ? ப�� ெசா��� ��ன� ஒ�
வரலா��� ���� ஒ�� ெசா���ேற�.
ேசா�ய� கால�க��, �ழ�� ஐேரா��ய நா�க�� அ�வ�ெபா�� சாமா�ய
ம�கேளா� ம�களாக இ���� எ���பாள�க� அ��க� க�ட� க�ட�ப�வா�க�.
���பவ�க� ஒ���� க�ட�ப�வா�க�. அரசா�க�ைத எ���க �ைன�பவ�க�,
எ���பவ�க�,
���
����
அ��பவ�க�
இவ�கைள
எ�லா�
எ�ப�
க�����பா�க� ெத��மா ? அரசா�கேம , அரசா�க�ைத எ����� எ�����
���கைள
அவ�க��
ஆ�கைள
ைவ��
ரக�யமாகேவா
ேந�ைடயாகேவா
ஆர����� . ம�க�� , அரசா�க�ைத ��� எ�ய , ேபாரா�ட� �ண��ட� அ�த
அைம��க�� ேச�வா�க�. ஆ�கா�� அைம��க�, உ���ன�க�� �வர�க�
அரசா�க��ட� அ�வ�ெபா�� ெகா��� , உ���ன�க�� ‘ேபாரா�ட �ண���� ‘
ஏ�ப வா�வாதார ேவ�� ெவ��� ஊ�ற�ப��. இ�ெபா�� உ�க���� ��������.
நா� எ�ன ெசா�ல வ���ேற� எ��.
உண�வாள�க�ட� இ��� கா� வ���� வ�� ராஜா�களாக இ����றன�
எ�பெத�லா� ெப�ய �ர��ைன இ�ைல. அ�ம��� �� ஊ��ேறா� 10 �பா�
ெகா��க வ����� ச�தாய��� இைவ சகஜேம. இ�� �ர��ைனேய த�� நா�
ஆ�கா��க� உ�கைள� ப��ய �பர�கைள ‘ேம�ட����’ ெகா�����வ�தா�.
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த�� நா� அைம��க��� கா� ெகா��பவ�க� , அவ�க��காக களமா�பவ�க�
ெப��பாலாேனா� ஒேரெயா� Service pack இ��டா� ெச�� த���ச�க���
அ�தைன வ��கைள�� ����ட ���� எ��� ந��� மாட�� ஏ� ர�ப�/ேத�ைல
/கா��/க���� ேதா�ட ��க�. ேம��, �ரா�ட சம��� ��ட�க�னா� �த�
தைல�ைறயா� ெபா�ளாதார ��யா� ��ேன�பவ�க�. ஆக, இய�பாகேவ அ����
எ�ராக� ெபா��� இய�� அ�க�.
ேபாரா�� இய��, ப��ம�க�� வ�� �த� காதைல� ேபால ��யமாக இ����.
ப��ம� காத�க� ெப��பா�� ஏமா�ற��� ��வைத� ேபால, �த� தைல�ைறயாக
ப��� ெவ�வ�பவ�க��கான த�� நா� அைம��க�� ேமலான கவ����� ெப��
ஆப��� ����. த�தம� உ���ன�க�� தகவ�கைள, த�க��� பண�
அ���வ�க�� தகவ�கைள , த�கள� ��ட�க�� ப�� ெப�றவ�க��
�பர�கைள , த�� நா� ஆ�கா�� அைம��க�� தைலைமக� யா��� ெகா��க
ேவ��ேமா
அவ�க���
ெதாட���
ெகா����
ெகா����பதா�
எ��
ேவ��மானா�� ��க� எ��பா��காத சமய���, உ�க�� ச�தாய உண�வா�
த��ண�வா� உ�க��� ெக�� ேந�டலா�.
அ�ெபா�� த�ழ��� ��ேவ �ைடயாதா ? கா����க�, இ�ெபா��தாேன ப���
ெவ�ேய வ���ேறா�. ��� தைல�ைறக� கட�க��� தாேன எ�லா� நட���.
அத�� எ�னதா� ெச�ய ேவ��� , உ�க��� ெந���யவ�க�� ��ைளகைள,
ச�ட�ப��� ப��க ைவ��க�. ெபா�ளாதார� வ�க�பாட�க� எ��� ஆ��ட�க�
ஆ�க உத��க�. ��� ச��� ப��க அைன�� �தமான உத�க�� ெச���க�.
�யாபார� ெச�ய �ைன��� ஆ�க��� �த�� ெச���க�. உ�கைள�
பா�கா�பவ�க�
அரசா�க���
�ர��
வ���
ெபா��
ேபாரா�ட����
க�ெல��கலா�.
ஒ� வார��� �ைட�க ச�தாய ம�மல��� ஒ��� த�கா� ெச�ய�ல, அ� ச�தன மர�
கா����ேபா�. க�� அ��� பல� ெப�ேவா�. அ�வைர உ�க� மன அைம��காக
ெம�� வ��� ��ட�க�� கல�� ெகா���க�, ஆனா� எ�த ஒ� அைம�����
உ�கள� த��தகவ�கைள� ெகா��கா��க� பா�� பட���, ெச��� ெசா�வைத�
ஷ � ஈ� ெவ��. உ�க�ைடய த�� தகவ�க�தா� த��
ேபால, இ�ப�ேம
நா��க�� ெசா��., த�� நா��க�� இ�த ��ென�தா� , அவ�க��
�தலா�களான ‘ரா’ம�யா�கைள ம����யாக ைவ������. இ�த� ����
ஒபாமா�� இ��� ஒ����� வைர ேக��க� ம��� ேக��� ‘ம��ய மா�ய�ைத’
ெப�� அைம��� தைலவ�க��� ம��� அவ�க�� அ�பா� ��யா�
ஆ�க��� எ��சைல� த��. ெபா� ந�ைம�காக சமய�க�� எ��ச� ந�ல�. �ய
��ேன�ற� ந�ல ச�தாய���� அ��பைட எ�� ��க� �ைன�தா�, உ�கள�
சேகாதர�க�, ��ைளக�, ந�ப�க�ட� இைத� ப�� ெசா���க�. தா� அ��தா��
பரவா��ைல, த��ட� ேச��� ச�தாய�� அ�ய ேவ��� எ�� �ைன�பவ�க�
எ�ைன த�� நா��க�� பா��� ெக�ட ெசா�க�� ��டலா�
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வஹா��க�� ஆ� எ� எ�ஸு� அத� ஆ�க��

ப�� :- வகா��க� , ஆ� எ� எ� இவ�ைற சா��த இய�க�க� , அைம����கா
த�ழக���� ஒ� ேபா�� ந�ைம தர�ேபா�� �சய�கைள ெச�ய�ேபாவ��ைல.
இ�வ���ேம தா�க� �����, இ�ம���� ச�ப�த� இ�லாத ப�பா���
��கைள� இ���ள த�ழ�க�ட� ���க ேவ��� எ�ப�தா� அ��பைட
ேநா�க�. ஆ� எ� எ� ஆ�கைள நா� ஏ� ���சா� எ�� ெசா�ேன� எ�றா�,
அவ�க� ெச�வ�� ஒ� ேந���யான ��டைம�� இ����.
இ�ப�ைல �ற�பாக �ள��� ேநா�க���காக உ�கைள ஓ� ஆ� எ�� க�பைன ெச��
ெகா���க�. இ�ெபா�� ஆடா�ய உ�க�� க��த��க ேவ��� எ�றா� , ஆ�
எ� எ� ஆ�க� வ� ெத�யாம� அ��பா�க�. உ�க��� வ��(வ��)
ெத�����டா�, வ��காம� இ��காம� மர��� ேபா�� ஊ�� ேபா�வா�க�.
உ�கைள �ரம�ப��தாம� உ�க��� எ�ரான கா�ய�க� ெச�ய�ப��. ஆ���
க��த��க�ப�� ெபா�� �� / த��� ெகா��க�ப��. ஒ�ேவைள ��க�
க��த�ப�வைத� க������ ��டா�, ஆ� தாேன எ�� அல�ய� கா�டாம�
உடேன ������வா�க�. அவ�க��� ஒ�ேவா� ஆ�� ���ய�. ம�����
ேக�க�ப�� காய�க��� ம���� ேபாட�ப��. நம�� ��� �ைள��க வ���,
நா� எ���த உட� ������டா�கேள எ�� �ைன���க�. ஆனா� உ�க�
���க�� ஒ�� உ�க��ேக� ெத�யாம� காணாம� ேபா� இ��பைத அ�����க
மா���க�. தைல �ைட�கா��டா� ��� என, கா�ய�ைத ஆர����� ��னேர
��� ெச����பதா� எைதயாவ� ஒ�ைற உ�க�ட� இ��� வ����
ேவதைன��� எ�����பா�க� ஆ� எ� எ� ���ன�.
த�� நா�� வகா��க� அ�ப� அ�ல, ‘அேர�ய ேஷ� ‘ �ைட�� நா�� ர�� நா��
ர�� எ�� ���� ஏ�பவ�க�. ஆ� ஆ�ய உ�க�� க��த��க வகா��க� ���
ெச�தா� , ஊ� ��வ�� த�ப�ட� அ��பா�க�. ப� பய�கரமான ெவ�ட�வாைள
எ��� வ�வா�க�. உ�கைள ெவ��வத��� ப�லாக சமய�க�� ப�க��� இ����
ஆ� �ட ப��ட�படலா�. அப�த��� உ�சமாக, சமய�க�� ஆ� எ� எ�
க��த��த ஆ�கைள� �ட ‘ெவ��’ ப�தா��காக தா�க� ெச�ததாக ெசா���
ெகா�வா�க�. ஆ� எ� எ��� தம� ஆ�கைள ��யா� சைம��� ேந���
த��நா��
வகா��க���
ெத�யாததா�தா�
,
���சா��தன�ைத�
க���ெகா�ளேவ��� எ�� ெசா�ேன�.
ேம�ெசா�ன
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இ��தா� நா� ெசா�ல ����வ� , எ�னதா� ��க� ப�ைட ���ரா�ைச�
ெகா�ைட, நாம�, கா����� , ��தா எ�லா� ேபா���ெகா�� ச�பா�� சா����
ச�பவா� �ேக �ேக எ�றா�� , அர��� ைகெய����ேபா�� ப�ைச கல� ����சா
எ�� ஐ எ� ஐ எ� ���ைர ேபா�ட �ெஷ�� ேபா��� ெகா�டா��
வடநா�டா��� ���ர மதறா�தா�. ச�� அேர�ய��� ��க� ���� தா�.
ஆ�க� த�கைள ஆ�க� எ�� உண��ெபா�� ம�ைதைய ��� அக�� எ�றா�
க�� ��ரா�. ��யா� எ��ேம ஆ�க���� ப�மாற�ப�வ��ைல. . ம�ைதகைள
��� �ல��க�. உ�கள� க��தா� உ�க���� பல�. ஏக இைறவ�� அவதார
��ஷ�க�� க��க��� க���� �ப��� தா� எ��� ��கமற இ����றன�.
க��ைய இ�க�ப��� ெகா���க�. அ�ேவ கட��, உ�கைள எ��ேம ைக�டா�.
ஆ���காக ஓநா� ஏ� அ��ற� எ�� எ�ைன� ப�� தவறாக� �ட ��க�
�ைன�கலா�. நா� ஓநா� அ�ல , நா�� ��யா� ஆவ�� இ��� த���த ஓ�
ஆ�தா�. நா� த������ேட� ��க�� த����� ெகா���க�.
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த�� �ஜ�� த���கான நாடா�ம�ற� ேப���

ேக�� :- த�� �ஜ� எ�ற நாடா�ம�ற உ���ன�, த�ைழ வட நா�டவ�க�
க���ெகா�ள ேவ��� , எ�� அத�கான ச�ட���ட�கைள உ�வா�க ேவ���
எ�� ேப� இ����றாேர ?
ப�� :- �ைன இ�ேம� ��� எ�கைள சா��ட மா�ேட� எ�� ெசா�னா� அத�
ெபா�� வள��த ��ன� வா�டமா� அ��� சா���ேவ� எ�ப�தா� . த�� �ஜ�,
இ��யா�� ெமா�யாக சம���த�ைத ஆ�க ேவ��� , இ��யா�� பார�ப�ய�ைத
��� எ��க சம���த��னா� ம��ேம ���� எ�� ெதாட��� பர��ைர
ெச��வ�� பார�ப�ய ஆ� எ� எ� ஆ�க�� ஒ�வ�. ஆ� எ� எ� இ���
ப����ைக�� ஆ��யராக பல ஆ��க� இ��தவ�. அ�ப��ப�ட ஒ�வ�
த���காக� ேப���றா� எ�றா� எ� ேநா��� பா�ைவ��தா� �ைனைய� பா��க
ேவ���.
சம���த��� பத�
�ல�க��ைரக�

ஏ��

உ��

ெமா�ைய

ஏ���ெகா�ட

த��

�ஜ���

http://blogs.timesoﬁndia.indiatimes.com/indus-calling/de-indianisation-beginswith-elimination-of-sanskrit/
http://indianexpress.com/article/india/latest-news/bjp-demands-restorationof-sanskrits-glory-opening-central-varsity-for-it/
த�� கட�த ஒ� ��றா�டாகேவ , ‘கலக�’ கார�க�� ைக��� கழக� கார�க��
ைக��� இ����ற�. சம���த� கல���� �� எ��� ெப����ட�. ஏைனய
ெமா�க�, ‘பா��ப�ய மத�’ சா��� இ��ைக�� த�� ம��ேம மத�சா�ப��
இ����ற�. த�ைழ ராஜராஜ ேசாழ��� கால பா��ப�ய ெமா�யாக மா�றேவ���,
கழக� கார�க�ட� இ��� த�ைழ ��தைல ெச�ய ேவ���. கைட�யாக
சம���த��� சமகால வ�வமான இ��ைய� த�ழ�க�� இைடேய ���கேவ���
இைவயைன��� நட�க எ��க�ப�� கைட� ஆ�த�தா� இ�த சமரச� . அதாவ� உ�
த�ைகைய எ� அ�த��ர��� ப�ேதா� ப�ெனா�றாக ைவ��� ெகா���ேற�. என�
த�ைகைய உன� ப�ட�தர� ஆ��� ெகா� எ�ற பைழய நா������ �ைட�
சமரச�தா� இ�.
அ��� எ�ன நட�கலா�, ஒ���� உ�தராக�� மா�ல��� , நா�ைக�� ப��க��
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த�� சம���த ம���ரவாள��� க���ெகா��க�ப��. த�� �ஜைய ‘த��
ெமா��கா�பாள�’ ஆக அவதார� எ��க ைவ�பா�க�. அைத ைவ�� த��நா���
சம���த இ��ைய இய�பாக ���க இ� �ைதயா�க�ப��.
த�� �ஜ� த���காக� ேப�வைத எ�ப� பா��க ேவ��� எ�றா� �னமல� ,
��ள� , �ழ�� வைகயறா ஆ�க� த���காக� ேப��ெபா�� எ�ப� பா��ேபாேமா
அைத�ேபால பா��� , ேயா��ய� சம���த��ட� த�ைழ வள��க வ���றா�
த�ைழ எ��� உ�ேள ைவ எ��தா� த�ைழ� பா�கா�க ேவ���.
இ��யாக , வடநா�� ���ர�க� த�� ���க�ப�� க���ெகா�ள எ�லா�
ேவ��ய��ைல. இைண�� ெமா�யான ஆ��ல�ைத ச� வர� க���ெகா�டாேல
ேபா��.
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ேக�� :- த����ைர� �ைற�� ��ய தைல�ைற
இய��ந�க�� ெவ���� ரக�ய� எ�ன?

ப�� :- அ�� கைலஞ� �ைர�பட ெமா��� ��ய அைலைய� ேதா����தா�. இ��
அவ� ெபய�� இ���� கைலஞ� ெதாைல�கா�� ��ய அைல இய��ந�கைள�
உ�வா�� இ����ற� எ�ப� �க�ெப�ய த�ெசய�. இ�த� த�ெசயைல இ�� நா�
கா�� தரமான �ைர�பட�க��கான �ைதயா��ய ��ய தைல�ைற இய��ந�க��
ெவ���கான காரண�களாக நா� �ைன�பைவ.
1 ப��தவ�க� – ெப��பாேலாேனா� ெபா��ய� வ��ன�க�. �ைற ப���
ப��தவ�க� ஒ� �ஷய�ைத ெச�வத��� , �ைறவான ப��� ப��தவ�க�
ெச�வத��� ���யாச� உ��. ர�க�க�ட� சாதாரண ர�க�களாக இ��� ��மா
பா��� வள��� ��மா ��ப அ��பைடகைள ஏற��ைறய ஏகைலவ�களாக�
க���ெகா�டவ�க�. �ைர��ைற��� ேதைவயான ேமல�க� ப���கைள��
ப��பாக��
க���ெகா�டவ�க�
.ெவ����ைர��
��ேனா�டமாக
,
���பட�கைள� ப���யாக எ��� ����தவ�க�. ெதாட� ப��� ெவ����
�த�ப� எ�பைத ச�யாக ெச�தவ�க�
2. ��மா வாசேம இ�லாத ந��தர ���ப�க�� இ��� வ������ �த�
தைல�ைற�ன�. அைர வ�� கா� வ�� சா���� ப�ச�பா�� பா� வா���கைள�
ேதடாம� , ப��� கால�ேத� ப�� ெச�� , ���ப����� தன��� ேபா�மான
அள��� ெபா�� ேச��� ைவ����� �ைர�கட�� ���தவ�க�. ஒ�ேவைள
ேதா�றா� �ட, ���� பைழய ேவைல��� ேபா� �ரம��� வாழ ���� எ�ற
ந���ைக சமரச�ேபா���� த�க��கான பைட��கைள உ�வா�க ����ற�.
இவ�க��� க��ர�க� �ைடயா�.
3. �ண��� தவைளக� ேபால�லா� �� ஏ� இய��ந�க� �ைரகட� ஓ��� �ர�ய�
ேத�ய��ன� �ைர�கட�� ���தவ�க�. த��நா�� ���ல� , ேக�ட��த
ப��த��த பா��த��த வா��த��த �ற நா�� ப�பா�� ச�க�ய� �சய�க�
ஆ�யனவ�ைற ஒ���� எைவ எைவ ேதைவ இ�ைலேயா அவ�ைற ���, பைழய
ெமா�ைத�� எ�றா�� இ�வைர �� அ���ராத ��ய க�ைள� ெகா��க
ெத��தவ�க� . ஒ� நா��� ப�பா�� ��கைள ஆ�� ெச�ய ேவ��மானா� அ�த
நா��� உண�� பழ�க வழ�க �ைறகைள ஆரா��தா� ேபா�� எ�� ெசா�வா�க�.
கட� கட�� வா�ப� ெச�� தைழ�ேதா�� �ள��ய நாக��க�� உண�� பழ�க
வழ�க �ைற �ற�பாக இ����. அ�த� கால�க�� உண� �ைறக� எ�றா�
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இ�கால���� கைல, �ைர�பட� ம��� ஊடக�க�. இராம நாரய�� அ�ளா�,
எ�ெபா�� ேஜ�� பா��க�� ஜா��சா�க�� அவதா� நாயக�க�� த��� ேபச
ஆர���தா�கேளா அ�ெபா�ேத த�� �ைர�பட ர�க�க�� எ��பா��� ����ட�.
ப��காக சா����� ெகா����தவ�க� ���காக சா��ட ஆர���ைக�� ெவைர��
கா�ட ேவ���. அைத �� ேவ� இய��ந�க� ச�ேய ெச���றன�.
4. தம� பைட��கைள தாேம �த� �ம�சக�களாக இ��� பா��பவ�க�. �ய
�ம�சன� , �ய எ�ள� ஆ�யன ��ைதய தைல�ைற இய��ந�க�ட�
காண��யாத�. க�டைம�க�ப�ட ��த�கைள அ��� ெநா��� ��றன�. அதனா�
தா� ‘��ப பட�’ எ�� ெசா�� �ைர�பட�ைத ஆர���க ����ற�. ��ய
இய��ந�க� �ைற�த ப�ச� இ� ெமா�க�� �லைம உைடயவ�க�. �ட இ����
உத� இய��ந�க�� . ப��தவ�க� இைணயான ஆ�ைமக� எ�பதா� �ைர�பட
�வாத�க�� பைட��க� ேம�ப���றன. த�கள� பட�க�� பா��� பா��� ச��த
�க�கைள�
கா�டாம�
��த�
��தா�
��ய
ந�க�கைள,
��ய
இைச
அைம�பாள�கைள அ��க�ப���ைக��, அ� ம�க���� ��ய அ�பவ�ைத�
ெகா����ற�.
ேம�ெசா�னைவக� ��ன� ��ன� இ��தா�� , இைத நா� ஈ�ப�� எ��ைற��
கா��னா�� ெவ�� நம�ேக.
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ப��த��� ச��ரதாய�க��

ேக�� :- ப��த�� எ�ப� எ� ந�ல� எ� ெக�ட� எ�� �யமாக ேயா���
��ெவ��ப� தாேன…! ச�..ஒ�வ��� ந�ல� எ�� ேதா��வ� இ�ெனா�வ���
ெக�ட� எ�� �ைன�க வா����� அ�லவா?அ�ப ப��த���� இ��கலா�
இ�லாம�� இ��கலா� ேபா�ற �க�தக� வா���க� தாேன இ���ற�. அத��
ஏ�ெகனேவ ந� ��ேனா�க� வ����ள சா��ர ச��ரதாய வழ�க�ப�ேய
இ������ ேபாவ�� எ�ன தவ�? (மா�� க����கைள� ெகா�ட ர�க� ஒ�வ�
ேக�டதாக �வச�கர� அ���ய� ேக�� )
ப�� :- �த�� ப��த�� எ�பைத ெவ�� கட�� ம��� ம���தா� எ��
க����தனமாக ந���ெகா�� இ��பதா�தா� �க�தக� அ��பைட��� placebo
�ைள� அ��பைட��� ந�ல�கைள நட�க ைவ��� சா��ர ச��ரதாய� இ��தா�
எ�ன தவ� எ�� உ�க���� இ�த ேக�� எ�������ற�.
அ��க�ப�� இட��� இ��� பா��தா�தா�, எ� ந�ல� யா��� ந�ல� எ��
ெத���. இ�த ஒ���டள� ந�ல� ெக�டைத ைவ�� ப��த�ய ��யா�.
ப��த���� ேக��க� தா� அ��பைட.
அ�ைம�ப���த� ச�யா ?
��சய� இ�ைல.
ம�க� ஏ� அ�ைம�ப��த�ப�டன� ?
சா��னா� ம�க� ேவ�பா�க� கா�� ���� அ�ைம�ப��த�ப�டன� .
ம�கைள சா��� ெபய�� அ�ைம�ப���ய� எ� ? மத�
மத��� �ல� எ� ?
கட��.
கட�� இ��பதாக எ�ப� ந�ப ைவ�க�ப���ற� ? சா��ர ச��ரதாய�க� �லமாக
ம�க� அ�ைம�ப��த� பட��டா�. எ�ன ெச�ய ேவ���. எ�வைத� ����னா�
ெகா��ப� அட���.
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கட��� ம�த�த�ைம�� ேக��கைள ைவ ? கட��� சா��ர ச��ரதாய�க��
ேம� ேக��கைள ைவ?
அ�ைமக�� சா��ர ச��ரதாய�க�� தா� �ைழ�ேப. கட�ைள� கா��
�ைழ�தவ�க� த�க� வா�வாதார����� ஆப�� வ�ததா� எ�ன ெச�வா�க� ?
ேக��க�னா� த�க�� இ����ேக ஆப�� எ�பதா� , ப��த�� எ�பைத கட��
ம��� ம��� எ�� ����னா�க� பஜேகா……. ேவ�டா� , அ�ெசா�லாடைல இ�த�
க��ைர�� பய�ப��த ேவ�டா�.
ப��த�� எ�றா� எ�ன?
ேமேல நா� வழ�கமாக� பய�ப���� ெசா�ைல த������ேட� கவ����களா?
இ�த க��ைர�� பக�யாக எ��வ� ச�ய�ல எ�பதா� த���ேத�.
அ��தமான ப�ைல� ெசா�ல வ�ைக�� நைக��ைவ அனாவ�ய� எ�� ஆரா���
ஒ���த�� ப��த��.
நம� ர�க� ேக�� ேக�டப� எ� ச� , எ� தவ�, எ�� எ� ெபா��தமான� எ�பைவ
எ�லா� இட�, ெபா��, ேநர� இ���ைற�� ெபா��� மா��. ஒேர மா�� இ��க
சா��ர ச��ரதாய� அ�ல.
உ�க��� ச� எ�ப� என�� தவறாக இ��கலா�. உ�க��� கைலஞ� �ற�த
�த�வ� எ�� ேதா�றலா�. என�� �டா�� , கைலஞைர �ட �ற�பாக ஆ��
ெச�வா� எ��� ேதா�றலா�. ப���� ெகா������ேவ� யாராவ� ஒ�வ��� ெஜ.
ைவ ��ச ஆ� இ�ைல எ�� ேதா�றலா�.
உதாரணமாக ��க� �ன�� என�� 100 �பா� தர ேவ��� எ�� ஒ� சா��ர
ச��ரதாய வழ�க� இ���ற� எ�� ைவ���ெகா���க�. இ� என�� ச�.
அதாவ� நா� ேவைல ெச�யாமேலேய என�� 100 �பா� வ��ற�. – இ� உ�க���
தவ�.
��க�
உைழ��
ச�பா��த
�����ெகா��ேற�.

100

�பாைய

நா�

ேவைல

ெச�யாம�

இ�� தா� ��க� ப��த�ைவ பய�ப��த ேவ���.!!
ஏ� 100 �பா� தரேவ��� எ�� ேயா��க ேவ���.!!
அ�த 100 �பா��� ஈடாக நா� ஏதாவ� த��ேறனா, அ�ல� ெச��ேறனா எ��
பா��க ேவ���.
அ�ல� கட�த கால��� நா� ஏதாவ� த�����ேறனா எ�� பா��கேவ���
அ�ல� �ைற�த ப�ச� எ���கால��� ஏதாவ� தர�ேபா��ேறனா எ�� பா��க
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ேவ���
அ�ப� நா� எ��� தர��ைல எ�றா�, த�� ெகா����க ��ைல எ�றா�, தர��
வா����ைல எ�றா� உ�க� ப��த�ைவ பய�ப��� இ�த என�� ந�லதாக
இ����, உ�க��� ெக�டதாக இ���� இ�த சா��ர ச��ரதாய வழ�க�ைத ���த
ேவ���.
இ�ப� ேக��க�னா� ப��� ஆ���, ‘தன��’ ம��� ந�ைம த�� எ�றா� அைத
ஒ��� ெசய�ப�வ�தா� ப��த��. .
அ��ய� ெவ�ச� ச��ரதாய�க� – அ��ய� ேகா�பா�க�� ஏேத�� ஒ�� தவ�
என ����க�ப�டா� , அ��யலாள�க� அைத ஏ���ெகா�� , பைழயைத
�ராக��� அ��த க�ட���� நக�வா�க�. ������ �ைச 9.80665 m/s2 எ�றா�
ெச�வா� ேகா��� அேததா� இ���� எ�� ��� ெச�யமா�டா�க�.
ப��த�� இ�ைல எ�றா� எ�ன ஆ�� ?
1.
2.
3.
4.

அைன�ைத�� ந��ேவா�
ஏமா�ற� ப�ேவா�
அ�ைம�ப��த�ப�ேவா�
இ��யாக அ���� ேபாேவா�.

இ��யாக� ப��த�� எ�ப�
- ேக��கைள� ேக�ட� - ப��க�� காரண கா�ய�கைள ஆரா�த� - ேக��க�� ப��க�� கால ஓ�ட��� மா�� எ�பைத ���� ைவ����த�. யா�, எ� உ�கைள அ�ைம�ப�����றேதா அவ��� ேம� எ�லா� ேக��க�
ைவ��க� , ெத�� ெப��. ெத��� �த�ப� கட�� ம��� – சா��ர ச��ரதாய
ம��� , அத� �� ஏராளமான ப�க� இ����றன.
நா� கட�� ம��� – சா� ம��� எ�ற ப�கைள� கட�� ��ேட�. ெதாட���
வா���க� ஒ�ெவா�றா� கட�ேபா�
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சம���த� ேக�� ப��க�

ேக�� :- சம���த�ைத ஏ��� ெகா�ள த��நா� ஏ� ம����ற� ?
ப�� :- த��, சம���த��� ���� இ��� , �ரா�ட இய�க�க�னா� ��தைல
அைட�� ந�ற�ழா� மா� 100 ஆ��க� �ட ஆக��ைல.அத��� ம�ப���
த�ைழ அ�ைம�ப��த எ��ெபா�� அைம�� உ�ேள வர �ைன�தா� எ���காம�
எ�ன ெச�வா�க�. ஏ�கனேவ �ர�த எ���க� ஷ ஜ ஹ ஸ எ�லா� த�� எ���க�
எ�� பஜேகா��த�க� அ�வ�ெபா�� பஜைன� பா��ெகா�� இ��பா�க�. இ�த
ேநர��� சம���த வார� எ�� உ�ேள ��டா� அ��ற� த�ேழ சம���த���
வர� எ�றா����.
—ேக�� :- சம���த� தா� உலக ெமா�க�� தா� ெமா�யா ?
ப�� :- ��க� ஒ� ��ட� எ�� ைவ���ெகா���க�. ஓ� ஊ��� ேகா��ைப�ட�
ப� பய�கரமான ஆ�த�க�ட� ெச�� அ���� ெச�வ�கைள எ�லா�
ெகா�ைளய��� ������க�. ��� ேவ� ஓ� ஊ�. ��ன� ம�ேறா� ஊ�. இ�ப� ஊ�
ஊரா�� ெகா�ைளய������ ஒ� நா� வ�ள� ஆ� , வா� வழ������க� எ��
ைவ��� ெகா���க�. அ�ெபா�� ம�க� எ�ன �ைன�பா�க� – ��க� பர�பைர
பண�கார� , ஊ�� உ�ளவ� எ�லா� ஏைழ ��ைச�கார�க� எ�� . அ��� வ��
ச�த� எ�ன �ைன��� ந� ��ேனா�க� ஒ��� இ�லாத ப�ச�பரேத�க� எ��.
அைத�ேபால�தா�, “ேசா� ேவ��� , பண� ேவ��� , ெப� ேவ���” இ����
வா��ய�கைள ெமா�யாக� ெகா�� ைகப� க�வ�களாக உ�ேள வ��, வ�� வ���
�ைட�தைத ேச��� , எ�லாவ�ைற�� தனதா��� ெகா�� �ல�ைத அ��� ��டா�
�� ஆ��க���� ��ன� வ�� மைடய�க��� ெத�யவா� ேபா��ற�.
இ�ப� கட��� ெமா��� ெபயரா� �றா��க���� ��ன� ம�க�
மைடய�க�ஆவா�க� ,ஆ�ர� ஆ��க���� ��ன� அ�ைமயாவா�க�. இ��ய�
�ைண�க�ட ெமா�க�� இல�கண�, அ�த�த ெமா�க�� இ�லாம� ஏ�
சம���த��� இ����றன எ�� பா��தா� நா� ெசா�ல வ�வ� உ�க���
இ��� ெத�வாக �ள���.
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ேக�� :- காமராசைர இ�ைறய இைளய ச�தாய
��க�ன� ஏ� ெசா�த� ெகா�டா���றன�?

ப�� :- இ��யாைவ ஆ�� ெச��� அ�கார�, ஆ��ேலய ெவ�ைளய�க�ட� இ���
இ��ய ெவ�ைளய�க��� ைக மா�யெபா�� அ�ைறய ெம�ரா� மாகாண���
கா��ர� க���� ��� �க�ெப�� ���க� இ��தன.
�ரகாச� தைலைம�� ஆன ெத���� பா��பன� அ�, ராஜேகாபாலா�சா�
தைலைம�� ஆன த���பா��பன� அ� , காமராச�� ஆ�ைமைய ����ய
த������ர� அ� ��றாவ� அ�. �த� இர�� ���க ேகா�யா��க��
அ�ைறய தா�� காமராச�. அவ�� ைக�� இ��த கவ� ‘ெப�யா�’. ெப�யா�
எ�றா�, அவ� இற�� 40 ஆ��க���� ��ன� �ட ,பய� ெகா�பவ�க�
அ�ெபா�� எ�ப� இ�����பா�க� என க�பைன ெச��� பா���� ெகா���க�.
ெப�யா�ட� இ��� ெச�றவ�க� இ�வ�. ஒ�வ� ேந�ைடயாக அ�ணா. ம�ெறா�வ�
காமராச�. இ�வ�ேம ெப�யா�ய��� ���ய� ��கைள ச�டமா��ன�. அ�ணா,
ராஜேகாபாலா�சா�ைய உட� ேச���� ெகா�� ெவ�றா� எ�பதா�, அ�ணா�ைர��
ேம� த��பா��பன�க��� ஓ� அ�மான� எ�ெபா��� உ��. ஆனா� காமராச��
ேம� கா�டமாகேவ இ��பா�க�. காரண�க� 1. ெத���� பா��பன� �ரகாச�ைத
தைலவ� பத��� இ��� �லக ைவ�த�. 2. ச�க நலன�ற ��ட�கைள� ெகா��
வ�த த��� பா��பன� ராஜேகாபாலா�சா�ைய , �த�வ� பத��� இ��� �லக
ைவ�த�. (இதனா�தா� ��னா�� ராஜேகாபாலா�சா� , காமராசைர ேமைட��
‘கா�கா’ எ�� வ�ம�ைத� க��னா�. ) அட���ைற பா��பன�க�� க��யாக இ��த
கா��ரைச ���ர�க�� க��யாக மா��ய� காமராச�. உ�டக�� வா�� உ��படாத
பஜேகா��த�கைதகைள� ேக��� ெகா����தவ�கைள, ெப�யா�ைடய ���
க���� பைழய ��டமான வ����� உண���தா� ெச��� க�� தானாக ஏ��
எ�பைத �ைறேவ�� ேசா� ேபா�� ப��கைவ�தா�.
ஆ��ர�கார�க� அ����� உத�ைய� தா� நா�வா�க�. யாக� வள��க
ம��ம�ல… காமராச� , வ�ளலா� அ�லேவ !! ����கைள� ���� ெகா���
���ரரான கைலஞ�� ெம�ைமயான வ�வ� அ�லவா. ����� த���தா�. இைவ
எ�லா� ஆ� எ� எ� அ�வலக��� அம��� எ�த�ப�ட வரலா��� ���� எ�ேறா
த�� நா��க� நட��� அக�வாரா��� எ�ேறா �ைன��� ெகா�ளா��க�. பைழய
ெச��� தா�க�� ����கைள� ப��தா� இவ�ைற �ரம��� அ��� ெகா�ளலா�.
(2009 �����ன��ட ெச��� தா�க� இ��தன ) காமராச�� ��ய வ�வமான
கைலஞ� பத��� வ�த��ன� , இவைர ம�ட�த�ட அவைர� �க�வ�� அவைர
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ம�ட�த�ட இவ�க�� ஒ�வைர� �க�வைத�� அவைர�� இவைர�� ஒ� ேசர
ம�ட�த�ட த�க�� ஒ�வைர� �க�வைத�� ைகப� பாைத உ�வான கால��� இ���
இய�ைகயாக� ெகா����பவ�க� காமராசைர ேதைவ�ப��ேபா�ெத�லா�
பய�ப���� ெகா�டா�க�. கால�காலமா� ஆ�பவ�� , அ�ைமக��காக�
ேப�பவ�� நம�� ச�ப�த��லாதவ�களாக இ���� �ைல மாறாத எ�� ெப�யா�
ஏ��� த��ைக�� அவ���� �ைட�தவ�க� காமராச� & அ�ணா�ைர.
�தலாமவைர ஆத��� வள��தா�. ��னவைர க���� �� என எ���� வள��தா�.
உ�ைம�� 1967 – 1975 த��நா��� ெபா�கால�. ஒ��ப�க� அ�ணா / கைலஞ�
ம��ப�க� காமராச�. இ�வ���� ெபா�வான ெப�யா�. அவசரகால� காமராசைர
மனவ��த��ட� அைழ��� ெகா�ள அத� ��ன� க��ேதைவ� ேபால, கைலஞேர
எ�லா ஆ�ைமகளாக�� இ��� ஆ�ர��டராக கைர ேச��க ேவ�� இ��த�
கைலஞ��� ெப�ைம ேச��தா�� , த�ழக� ‘நம�கான’ இ�ெனா� ஆ�ைமைய
உ�வா�க� தவ���ட� எ�ப�� �க�ெப�� வ��த� உ��. இைணயான ஆ�ைம
இ�லாததா� ம�றவ�க�� �ைல�� ��ற�� அர�ய� ெச�ய ேவ��ய
த�மா�ற�க�� கைலஞ��� ஏ�ப�ட� எ�ப� அைத�ட �க�ெப�ய வ��த�.
�ரா�ட அர�ய� இய�க�க�� ேநா�க� அ��ய� க���� �லமாக ஆ��க�ைத
மா�� சம��வ�ைத� ெகா��வ�த�. ேம�ைட �ர� ப�ளமா��த� அ�ல, ப�ள�ைத
ேமடா�� சமமா��� சம��வ�. அத� �த�ப� க��. �����க� க��� ெகா�ைக��
அவ� சா��ட ��� ேவ��� , அைத� ெகா��தா� காமராச�. ப��ததனா� எ�ேக
அ��த�ப���ேறா� எ�ப� ெத���. அைத அவ�� கால��ேலேய ப�தவ�சல�
கால��� கா��ன�. காமராச� – கைலஞ� / அ�ணா இ�வ�� ெவ��� இ���
பா��தா� ஒ�றாக இ�லாத இ���� த�டவாள�கைள� ேபால�தா� ெத���.
ெகா�ச� அ��� அ�ேவா� ேபா�� பா��தா� த�டவாள�கைள இைண�ப�
ெப�யா� எ�ப� ெத���. அ�த�டவாள� பாைத�� பய��ப�தா� ந�
��ேன�ற�. ந� ��ேன�ற� ���காத த�டவாள�ைத ேசத�ப��த �ைன�பவ�க��
ெப��பாலாேனா� ரா’ ம�யா த�� நா��க�� ஆ� எ� எ� பஜேகா��த�க��
எ�பைத ���� ெகா��� ெபா�� நம� �த� ப� இ���� பாைதைய
பல�ப���வ�. அத� �ல� ம��ேம ந� இ��ைப உ�� ெச�� ெகா�ள����.
இைவ அைன�ைத�� ���� ெகா�டவ�க� இ�ைறய இைளய தைல�ைற ��க�ன�.
அதனா�தா� காமராசைர� ெகா�டா���றன�.
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கைலஞரா �டா�னா?

ேக�� :- ��கேர �ரா�ட�, த�� ெமா� கா�த� ேபா�ற �ஷய�க�� கைலஞைர
ப�� ��க� ��ய க����க� அ�ைம. ஆனா� அவ��� �ற� ��க �� தைலவராக
ேபா�� �டா�� இ��ஷய�க�� எ�வா� ெசய�ப�வா�. ெத�வான �ள�க�
ெகா��க ���மா? (ேக�� ேக�டவ� �டா�� தயா�� )
ப��: கைலஞரா �டா�னா என அ��தக�ட தைலவைர� ேத�� ஆ�வ�����
��க�ன���� ச��ைச ஏ�ப������ �ழ�� �க அ�ைமயான ேக��
ேக�������க�.
த�ழக� எ�ப� ஒ� அசாதாரணமான அர�ய� �ழைல� ெகா�ட�. எ�லா
மா�ல�க�� இ�ேவ� அர�ய� ெகா�ைககைள� ெகா�ட க��க� இய��� ேபா�,
த�ழக��� ம��� �க�ெப�ய க��களான ��க, அ��க என இர����ேம �ரா�ட
அர�ய� எ�ப�தா� இய��தள�. அதாவ�, ��க� ேம���ய �ரா�ட�, த��ெமா�
கா�த� ேபா�ற �ஷய�கைள எ�லா� உ�ளட��ய �ரா�ட� ெகா�ைககைள
ஆத��ப�தா� இர�� க��க�� அர�ய�ேம! ஒ�� அைத இ�த�ப�க� இ���
ஆத��க ேவ���, அ�ல� அ�த�ப�க� இ��� ஆத��க ேவ���. அத�� மா�றாக
இ����வேமா, த��நா��தனேமா ேப�னா� த�ழக ம�க� ��ட� �ட மா�டா�க�.
அதனா� தா� ெப�யாைர தன� க�� ஆவண��� �������த நா� அ�ண� �மா�,
த�
��மண���
ப��
அ���
ெப�ய
ெப�யா�
பட�ைத
ேமைட��
ைவ���ெகா�டா�. ெஜயல�தா��� இய�பாகேவ த��ெமா�� ப��, �ரா�ட�
ெகா�ைகக� இ�லா� இ��தா��, ேவ� வ���லாம� அர�ய��காகேவ�� அவ�
அைதெய�லா� ெச��தா� ஆக ேவ���. அதனா� தா� த�ழக அர�� க��ட����
‘யா��க �வா�’ என சம���த��� ெபய� ைவ��� அள��� சம���த ப��
உ�ளவ� எ�றா��, அர�ய�� ெபா��டாவ� ம��ய அர�� சம���த ������
எ�ராக அ��ைக வா���றா�. ஆக, ��க� ����னா�� ���பா��டா��,
த�ழக��� அர�ய�� ெஜ��க ேவ��ெம�றா� ெப�யாைர��, �ரா�ட�
ெகா�ைகைய�� ஆத��ேத ஆக ேவ���. இ�தா� ெப�யா��, அ�ணா��
ெச������� ேபா����� த�ழக��� அர�ய� �ைல.
எனேவ, �ரா�ட�ைத ���காதவ�கேள �ரா�ட� ேப��தா� ஆகேவ��� எ�ற
�ழ� த�ழக��� இ����ேபா�, கைலஞ� ம��� வள��த ��ைள, �சா�� ம��ய
அர�� ெகா�ைமகைள� ச���த இைளஞ�, 2� ேபா�ற வழ�� �ர��ைனக�
இ��தா��, ‘ேத�ய க��க�� ��ட� எ��� ேவ�டா� த��ேத கள� கா�ேபா�’
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என� ���த உ��யாளரான ��.�டா��, கைலஞ�� �ரா�ட� ெகா�ைகக��
இ��� �றழவா ேபா�றா�? தன� தைலவ� கைலஞ� வ��� �க� �ற�பாகேவ
ெசய�ப�வா�!
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ேக�� :- ெப�யா�� �ரா�ட����� �.�.க, அ.�.�.க
�ரா�ட����� எ�ன ேவ�பா�?

ேக�� :- ெப�யா�� �ரா�ட����� �.�.க, அ.�.�.க �ரா�ட����� எ�ன
ேவ�பா�?
(ேக�� ேக�டவ� – JayaChandran Perumalsamy)
ப�� :இ�வ�� �ரா�ட ��தா�த��� அ��பைட�� ஒ�� தா�
ஆனா� �ல ேவ�பா�க� உ�ளன
(1) �ைற ேவ�.
ெப�யா� ச�க தள��� இய��னா�.
��க ேபா�ற க��க� அர�ய� தள���, ���யமாக ஆ��ைய ���� ச�ட�
இய��� அர�ய� தள��� இய����றன
(2) கல�� சத�த� ேவ�
ெப�யா�� �ரா�ட� 24 கார� ��த த�க�. ெப�யா� ச�க தள��� ம���
இய��யதா� தா�ர� ேபா�றைவ ேதைவ�பட��ைல . 24 கார� த�க� எ�ப� ��த
த�க எ�றா�� அைத க��யாக, பாளமாக ைவ���ெகா�ளலா�. ஆனா� 24 கார�
த�க� எ�ப� பலம�ற�. அைத ைவ�� ஆபரண�க� ெச�ய ��யா� எ�பைத
அ���க� தாேன
��க எ�ப� அர�ய� இய�க�. எனேவ இ�� அ�க பல� ேதைவ. எனேவ ெவ��
த�க� ம��� ேவைல�� ஆகா�. தா�ர�� ேதைவ. எனேவ ��க எ�ப� 22 கார�
த�க�. இ�� ெப�யா�� �ரா�ட� 22 ப�� + 2 ப�� அர�ய� ேச��த�
அ��க எ�ப� 18 கார� த�க�. அ�� 18 ப�� �ரா�ட�� 6 ப�� அர�ய��
ேச��த�. அதனா� தா�, அ�க� தா�ர� ேச��ததா� தா�, அர�ய� தள��� அ� அ�க
பல��ட� உ�ள�.
ஆபரண�க� ெச�ய���ய த�க வைகக�ேலேய �க�� அ�க� த�க� உ�ள� 22
கார� த�கேம
அேத ேபா�
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அர�ய� க��க�ேலேய�க அ�கமாக �ரா�ட ெகா�ைக உைடய� ��க தா�. அேத
ேபா� ெப�யா�� ெகா�ைகக�� பலவ�ைற �ைறேவ��ய� ��கதா�
எனேவ தா� உ�ைமயான ெப�யா�வா�க� ��கைவ அ�வ�ேபா� �ம���தா��
��க��� எ�ராக ெசய�படேவமா�டா�க�. ��க ேதா�க ேவ��� எ�� ெசா�ல
மா�டா�க�. காரண� ெப�யா� எ�ற ஆ�மா இய�க ��க எ�ற உட� ேதைவ
எ�பைத அவ�க� அ�வா�க�
ஆனா� பஜேகா��தக��, அவ�க�� ஊடக�க��, ��க�� இ���� 22 ப��
த�க�ைத மைற�� ���, அ�� இ���� 2 சத� தா�ர�ைத ம��� ஊ��ெப�தா��
கா�� இைளய தைல�ைறைய ஏமா�� வ���றன.
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ஆறா� அ�� - கைலஞ�

எ�த வரலா�ைற�� இ�ப� வ�ட�க���� ��ன� மா��� ெசா�னா� அ�ேபா�
அைத�� ந��வத�� 50% ��ய ம�க� ெதாைக உ�வா� இ���� எ�ப� யா����
ெத��ேமா இ�ைலேயா ஆ�ர�கண�கான ஆ��களாக பஜேகா��த� பா� ��ய
வரலா� பைட�பவ�க���� ெத���.
ஐ�ெப�� தைலவ�க�� ஒ�வராக��ட இ�லாத க�ணா��, �த�வ� அ�ணா
இற�த�� அவ�க� அைனவைர�� தன� ����யா� ��ய��� �த�வரானா� எ�ற
ஷ ன� ��ற�சா�ைட இ�த ���க ேகா��க�� ேகாரஸாக த��நா�
ஓ� இ�ட�ேன
அ�க�� ெதாட��� ைவ���றன. அவ�க� ெசா�வ� உ�ைமயாகேவ இ�����
அ�ணா ��கலான அ�த� தைலவ�க�� ஏைனயவ�க� கைலஞைர�ட அ����,
ஆ�ற��� �ைற�தவ�க� எ�ப�� அதனா�தா� அவ�கைள�ட அ����,
ஆ�ற��� அ�க �றைமயானவரான கைலஞ� வ�தா� எ�ப�� உ�ைமயா��.
ஆக இ��பவ�க�ேலேய �க� �றைமயான ஒ�வ�தா� �த�வராக� �ைட�தா�
எ�பேத எதா��த�. ஆனா� அர�க�க��� ஆ�ரமா�ர� ஆ��களா� க��
ம��க�ப�� இ��ததா� இைதெய�லா� ����� உணர ��� உடன�யாக வரா�.
ேபாக���, வரலா�ைற� ���ப� பா��ேபா�.
உ�ைம�ேலேய கைலஞ� , ��க ெபா��ெசயலாள� & �த�வ� ஆக இ��த அ�ணா
உ�ேரா� இ��த கால��� 6 ஆ� இட���தா� இ��தாரா? இ�ைல.
அ�ணா அவ�க�� கால��� க���� தைலவ� எ�ற பத� இ�ைல.
அ�கார வ�ைச�� �த� இட��� ெபா�� ெசயலாள� பத� இ��த�. அ�� அ�ணா
இ��தா�. இர�டா� இட��� ெபா�ளாள� பத� இ��த�,
அ�ணா உ�ேரா� இ��த கால��� கைலஞைர க���� ெபா�ளாள� பத���
அம��� இ��தா�. கைலஞ� வ��த பத�யான ெபா�ளாள��� அ��த �ைலயான
அைவ�தைலவ� பத��� ெந��ெச�ய� இ��தா�.
ஆ���� கவ�ெம�� �ர�ேடாகா�ப� �த�வராக பத� ஏ�பவ� தன�� அ��த
அ��த அ�கார��� இ���� அைம�ச�க� யா� யா� எ�� வ�ைச��ரமமாக அர���
எ��� ���பா�. அ�த வ�ைச�ப�ேய ச�டம�ற����, அர� �க���க���
வ�ைசயாக நா�கா�க� வழ�க�ப��. ஆ�� அர� அ�கார��� அ�ணா
�ேரா�டகா�� ப� ��றா� இட��� கைலஞைர ைவ�� இ��தா�.
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ப��� இைண�க�ப������ ச�டம�ற��� எ��க�ப�ட பட��� �த�வ�
அ�ணா அவ�க��� அ��த இட��� ெந��ெச�ய� அத�க��ததாக கைலஞ�
அம��� இ����றா�. அர�ய� ���ய� ச�பவமாக , ெந��ெச�ய� �வ���
மைற�தைத� ேபால , இ�பட���� மைற��தா� இ����றா�. ��க� ந�றாக உ��
ேநா��னா�தா� ெத�வா�. இ�பட��� எ� � ஆ� �ட இ����றா�. ஓ� ஓர���
அம�������றாேர ? க����������களா?
ஆ���� எ� 3 – க���� எ� 2 ெவ�ச� க���� எ� 3 – ஆ���� எ� 2 எ��
இ��த இர�� சம பல� ெபா���ய, அ�ணாவா� தன�� ��ன� யா� எ��
ெத�வாக அைடயாள� கா�ட�ப�ட இ�வ�க�� ெப�யா�� ஆதர� ெப�ற ‘ஆறா�
அ��’ கைலஞ� ெப��பா�ைமயான ஆதர�ட� ஐ�ெப��தைலவ�க�� ஒ�வராக
இ�லாத ெபா��� த��ெப��தைலவராக பத��� வ�தா�.
இைத ஏேதா அேயா��ய / �ஜரா��ய ப�ேசாதைனக� ெச�� வ�த ��ற�கைள� ேபால
எ���� அைத அர�க�கைளேய ந�ப ைவ��� ����ைளயா�� பஜேகா��த�க��
பா�ைட இ� அர�க�க� ெபா�� உண���பாட ேவ���. ெபா�ைள உணரா��� ,
ப�ேசாதைன எ�க� தா� நா�. �� அர�க�க� அ�ல. எ� அர�க�க� ஆ���ேவா�.
உப��தகவ�க� :1. ெந��ெச�ய� எ�ன ஆனா�?.
அ�ணா, கைலஞ�, எ� �. ஆ�, ெஜ. என அைனவ�� ஆ��� கால�க��� �ர�த
எ� – 2 ஆனா�.
2. எ�. �. ஆ�. கைலஞ����தாேன ஆதர� ெத���தா� ?
எ� �. ஆ�� ஆதர�� இ��த�. 2014 ஆ� ஆ�� நாடா�ம�ற� ேத�த�� பாரத�
�ரதம� ேமா��� இ�� ந�க�க� ஏராளமானவ�க� ஆதர� ெத���தன�. அவ�க�
இ�ைல எ�றா� ேமா� �ரதம� ஆ� இ��க ��யா� எ�� நா� ெசா�னா� எ�ைன
��டா� எ��தாேன �ைன���க�, அைத� ேபால�தா� எ� � ஆ� ஆதர�னா�
ம��� கைலஞ� �த�வ� ஆனா� எ�ப�.
3. அ�ணா இற�த ெபா��� ெப�யா�� ஆதர� கைலஞ����தா� இ��த�. எ� �
ஆ� ��கைவ ��� ெவ�ேய�ய ெபா��� ெப�யா�� ஆதர� கைலஞ����தா�
இ��த�.
தர�க�
1. Periyar: A Political Biography of E.V. Ramaswamy
By Bala Jeyaraman
2. ��தைல நா�த� ����க�
3. �ைக�பட� – அ�ணா �ற�தநா� மல� – 1968
4. தகவ�கைள ச��பா��க உத�ய பைழய ��நாத���� ��ய ��நாத����
ந��க�.
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