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ேசாளக� ெதா��
ச�ப கால��� அ�க கன�ேதா� ைக�� �ம�� ப��த ��தக� இ�த ேசாளக� ெதா��.
ைக����த கன� மன�� ஏ� ப��க��யாம� இைட�� ���� ���� ப��த ��தக�.
இ�த அரசைம��, அ�கார��� �� ெகா�����ற �ரா�காதலா�, அத�� ப�க� ஏ�ப��
ேபாெத�லா� அட���ைறைய� ைகயாள ஒ� ேபா�� தவ�வ��ைல. அட���ைற��
உ�ளா�� ம�க� அ�த நா��� ெசா�த� ��களா இ�ைலயா எ�பைத� ப��ெய�லா�
அத�� அ�கைற��ைல. இ�வைர ம�த �ல� க�ட எ�லா அரசா�� �ைறக��� அர�
எ��ற இய��ர� அட���ைறைய தன� �ரதான க��யாகேவ பய�ப��� வ�தைத வரலா�
நம�� ெசா��ற�. ப�ைடய ேராம அரசா������� இ�ைறய �ட��ள� வைர, ஒ�ெவா�
�க�ைவ�� இத�� சா�றா� ப��ெச�� ப��ெச�� ���யைட�த ெப��த ��தகமா�
இ�� உ�வைட�� ���ற�. அ�ப�, ந� க���ெக��ய �ர��� �ல ப�தா��க���
��னா� நட�த �க�ைவ ப�� ெச��ற� ேசாளக� ெதா�� எ��� நாவ�.

ேசாளக� ெதா��
அரச வ��ைறைய வரலா��� ப�� ெச�த எ�லா ��தக�கேளா� இைத�� ஒ�றா� அட��
�ட��யாதப��� இ�பைட�ைப எ���� ெச�வ� ேசாளக� ெதா�� ப�� ெச������
ம�க��, அவ�க�� வா��ைக�� தா�.
ந�மா� அ�க� ெத��� ெகா�ள�படாத, ந�மா� ���� ெகா�ள��யாத இய�ைகேயா�
உற� ெகா�ட, ந������ ���யாச�ப�ட ���ய� அைம�ைப��, வா��ய�
�ைறகைள�� ெகா�ட பழ��� ம�க�� கலா�சார�ைத, அவ�க� வா��யைல ப��
ெச�வேதா�, அவ�க� அரச வ��ைற�� ���� �ர��த ஒ� �யர வரலா�ைற�� இ�நாவ�
ப�� ெச��ற�.
நாவ�� ��ப�� ேசாளக�க�� (ஒ� பழ���� �ல�) ம�ைண, அவ�க�� சா�கைள,
சட��கைள, ெதா�ம�கைள, ��மன உற�கைள, �தைவக�� �ைலைய, ெகா�த��,
ேகா�கார� ேபா�ற அவ�க�� ச�க அைம�ைப, �வசாய �ைறைய, அவ�க��
இைச�க��கைள, இைசையெய�லா� க�சா� �ைக �ர�� நம�� ெந�ேய��� ப� ப��
ெச�����றா�. க�சா வாைட�� �ழ�� ெகா�ச� ெகா�சமாக ர�த வாைட கல��,
ேசாளக�க�� ெதா��ெய��� க��ேரா� ர�த வாைட கா��� �த��ற�. �த� பாக�
���� க�சா வாைட எ�றா�, இர�டா� பாக��� இ��டைற�� ���ர ெந�ேயா� கல�த

ர�த, �� நா�ற�தா�.
நாவ�� இர�டா� பாக��� �வ�க�����ேத அரச வ��ைற இ�லாத ப�கேம இ�ைல.
அ�ர��பைட�ன�ட� ���ய ஒ�ெவா� பழ��� ஆ�� அவ�க� பா�ைவ�� �ர�ப���
அ����, உண��ெபா��க�� கட���ேபா� ெகா��தவ�க�, அவ�க� �ர�பைன
பா��ததாக ெபா�யாவ� ெசா��� வைர அ�, உைத தா�. ெப��ரைல ���� மட��
ெம��ய இ��� க��யா� ைகேயா� ேச���� க��வ� ஒ� வைக �சாரைண �ைற,
இதனா�, அ�த நப� இ� ஒ� நா�� த� ைகயா� எ�த ெபா�ைள�� ��க ��யா�.
காவல�க� இத�� த�� �ள�கேமா, “இ� அவ�களா� ��பா��ேய ��க ��யா�”.
அேதேபால அ�ர��பைட ைக� ெச�த ஒ�ெவா� பழ��� ெப��� �ர�ப�ட� பா�ய�
உற� ெகா�டவ�க� எ�ற ேநா��ேலேய �சாரைண இ���ற�. �ர�ப�ட� உற�
ெகா�டவ�க� எ�க�ட� உற� ெகா�ள மா���களா எ�ற உப ேக���� உ��.
�சாரைண அைற�� �ற�த �ழ�ைத �ர�ப��� �ற�ததா� ேக� ேபச�ப�� ��நா� �ட
உ��வாழ ��யாத �ைலைய அைட�ற�. அ�ர��பைட �கா�� அைடப������
ஒ�ெவா� ெப��� வ��ண��� ெச�ய�ப��றா�க�, வய� ���யாசெம�லா� இ�ைல.
அவ�க�� �சாரைண �ைற�� பா� ேபத� �ைடயா�, வய� ேபத� �ைடயா�. கா�
மட�க���, மா�� கா��க���, �ற�����க��� ��சார� பா���வ�. தைல�ழாக
ெதா�க��வ�, வ�ைய தா�க ��யாம� மல� க��� ��பவ�கைள, அைத அ��த�
ெச�வ� எ�� உட� ���� �ைத��� ேவைல ஒ� �ற� எ�றா�.
த�ைதைய மக��, மகைன த�ைத�� ல��யா��, ெச��பா�� அ��ப��, ��வய��
ெப�ைண ��வான�ப���, ச������ ��க ைவ�� ஆ�, ெப� என எ�லா�
ைக�கைள�� அவைள� பா��க� ெசா�வ� என மன��யாக �ைதைவ உ�டா��வ� ம��ற�.
இ�தைகய உட���யான, மன��யான தா��த�கேளா� பா�ய� ��யான தா��த�கைள
வ��ைற எ�பைத�ட கா���ரா��� தனமான வ��ைற எ��தா� ெசா�ல ����,
தா�� க�ெண��� மகைள, மக�� எ��� தாைய, கணவ�� ��ேன மைன�ைய,
க����ைய ��டாக �ண�வ� எ�பைதெய�லா� எ�ப� �யாய�ப��த ����?
இ�ப��ப�ட ெகா�ரமான �சாரைண �ைறகைள கைத கைதயா� ெசா��� இ�த
அ��யாய�கைள மன� கன�காம� யாரா�� கட�� ெச�� �ட��யா�. ஒ�வ��
உடைல��, மனைத�� �ைத�க எ�ப� ஒ�வரா� ���ற�, அ��� ��கல�ேதா�? நா��
ேபைர உ�ேள அைற��� அைட�� ைவ�� வைத�பத� �ல� எைத� சா����ட ����,
அ��� ஒ��� ெத�யாத �ல அ�பா�கைள? ப��த ஆ��ய�கைள��, நாக�க
ம�த�கைள�ேம ஊடக�க�� க� ��ேன தா�க� ���ற அ�கார� ெகா�ட காவ��ைற.
ப��ப�வ�ற, ந�மா� ெசா��� ெகா�ள�ப�� நாக�கம�ற பழ���க�� �� எ�தைன
ெவ�யா�ட� ஆ������ எ�பத�கான ஆவன� இ�த ேசாளக� ெதா��.
கா�ேடா��, இய�ைகேயா�� த�கைள� �ைன���ெகா������ இ�த� பழ���க��
கலா�சார�ைத நா� அ�யாமேல இவ�கைள கா�� �ரா��களாக��, நரமா�ச�
உ�பவ�களாக�� ��த��� வ��ேறா�. ��ைட அ��தவ�க� நரேவ�ைடயா�ய�
இவ�கைள� தா�. ஒ� கர�ேயா, மாேனா எ�வானா�� ெதா�����ள அ�தைன ேப��
ப���� உ��� இவ�கள� கா���ரா�� கலா�சார�ைத நா� ���� ெகா�ள�
ேபாவ��ைல.

இ�த� பழ���க�, உட� ��யாக��, மன ��யாக�� இ�தைன ெகா�ைமகைள அ�ப��த
ேபா�� யா�� த�ெகாைல�� �ய�வ��ைல. கைத�� ���ய பா��ர� �ைற�����
த��ய �ற� இ� அ�ர��பைட�ன�ட� ���னா� தா� ப��ட�ப�வ� உ�� எ�றான
�ற�, ெதா����� ெச�ல��யாத �ைல��� த�ெகாைல ெச�வ��ைல, எ���� ���
எவைர�� ெகா�வ���ைல. ேதைவ�� அ�கமாக ேவ�ைடயா�வைதேய எ����றா�க�.
நாவ� ���க எ�த ேசாளக�� ஒ�வைன ெகா�ல� ��வேத இ�ைல, அவ� த��ைடய
�ல�ைதேய அபக��த ேபா��. ஒேர ஒ� இட��� ஒ�வ� இ�தைன அவமான�க����
�ற� த� மைன�ைய� த�ெகாைல ெச�� ெகா��� ப� ஆ��ர��� க���றா�, அ���
நைடெப�வ��ைல. ெகாைலேயா த�ெகாைலேயா எ����லாத வா��ைக �ைற அவ�க�டய
கா���ரா�� வா��ைக �ைற.
நாவ�� ஒேரெயா� �ைறயாக நா� கா�ப�, ெமா�நைட. பல இட�க�� ெச�� வா����
ெதா� எ�றா��, �யர கா�ய���� ெமா� நைடெய�லா� தைட இ�ைல. வ�டார வழ���
அைம����கலா�. சதா�வ� �சாரைண ஆைனய��� �� சா�� ��ய இ�தைகய
ம�த�க�� கைதைய� தா�, ம�த உ�ைம ஆ�வலரான ச.பால��க� ேசாளக� ெதா��
எ��ற இ�த இல��ய� பைட�பாக� த�����றா�. இல��ய� சாதாரன ம�தைனேய�
பா��ற�. �சாரைன ஆைனய� அ�கார��� ப�க� ��� வரலா�ைற ப�� ெச�த�. (அ�
ப�� ெச�த �த� இ�) வரலா� எ�ேபா�ேம ெவ�றவ�களா� எ�த�ப�� எ�ப� தா�
வரலா�, அ� சாதரனைன� பா�வேத இ�ைல.

பால��க�
இ�தைகய பழ���கைள�தா� த�டகா��யா����� இட�ெபயர வ����� அ�கார
வ��க� �கா������ற�. Armed Forces Special Power Act, ேபா�ற ம�த த�ைமய�ற
ச�ட�கைள� ெகா������ வட�ழ�� மா�ல�க���, ரா�வ��� �சாரைண �ைறக�
இைத ஒ�ததாகேவ இ��பதா� தாேன, �ல ம���� ெப�க� ��வானமாக �ர�� த�கைள
க�ப���மா� அரச வ��ைற�� எ�ராக ேபாரா�னா�க�, ப�தா��களாகேவ உ�ணா�ரத�
இ���வ�� ஐேரா� ச��ளா�� அேத அரச வ��ைறைய�தா� எ����தாேன ேபாரா�
வ��றா�. இ�தைன ஆ��க���� �ற�தா� இ� ேபா�ற ம�த� த�ைம�� �ேராதமான
ச�ட�க� ப��ய ����ண�� ஏ�ப��வ��ற�.
�ர�பைன� ெகா�� ம��� �ைத�தா���ட�. காவல�க� பத�க�கேளா� த�க� ெபா�ைத
ஓ�வா� கால�ைத ஓ���ெகா�����றா�க�. ெதா���� ெகா�த�� �ர��� ேபான
த�கைள�� த�க� வா��ட�ைத�� ப�� ெபா��� ெபா��கேளா� �யர�ேதா� கா�ைட
ேநா��� ெகா����பா�.

(பட�: http://naathaarikalappiren.blogspot.com)
http://thamiziniyan.com/solakar-thotti/

���க�� வரலா�
�ய� ��� ெச�ற தட��� ேவ��க�� ெப�� ஆலமர�க�� �ட ��வ� இய�ேப. அேத
ேபால கால�� �றாவ�ைய� ேபால �ழ�ற��த�� வரலா��� ��தக������
���ெத�ய�ப�ட ப�க�க�� ���க���� அத� வரலா�� ஒ��. இ�தைன���
1917�ேலேய த��, ெத��� ம��� ஆ��ல� ஆ�ய ெமா�க�� �ைறேய �ரா�ட�,
ஆ��ர �ரகா�� ம��� ஜ��� (Justice) எ�� ��� ப����ைககைள நட��யவ�க�.
அ�ப� வரலா�ைற ப�� ெச�தவ�க�� வரலா� இ�� பய�கரமாக �����
ேபா���ட�.ெத����ய நல உ�ைம� ச�க� எ�ற� ெபய� �ட அவ�க� நட��ய
ப����ைக�� ெபயராேலேய ��� க�� எ�� ����� ேபா���ட�. �யாகராய� �ைனவாக
ெபய� ��ட�ப�ட ப�� இ�� ���� �.நக� ஆ���ட�. பனக� அரச�� �ைனவாக
அைம�க�ப�ட பனக� ��கா���� அவ���� இ�ெற��� ெதாட���லாத� ேபா�ற �ைல
�ல��ற�. இ�ப� எ�தைனேயா உதாரண�கைள� ெசா�லலா�.�ரா�ட� கழக� ேதாழ�க�
�ல��, வாலாசா வ�லவ�, க.��நா��கர� ேபா�ற ேதாழ�க�� இ��� �ல��
���க���� வரலாைற� ெதா����ளா�க�. ஆனா�, பரவலாக ���க���� சாதைனக��,
வரலா�� ெபா�ம�கைள� ெச�றைடய��ைல எ�பேத உ�ைம.
இ�ைறய �ைல�� (2011 இ�) ���க���� வரலா�ைற எ��வெத�றா� ஆழமான
���ைரேயா� �வ�க ேவ���, �ல ��த� தகவ�க� ேதைவ. ���க����
ஆ���கால��� �வர� அ��� வா��த தைல�ைறைய� ேச��தவ�க� இ�� யா�� வா���
வ�வத�கான சா��ய�பா�க� இ�ைல, எ�தைன �ர�ேடா��, ����� எ�தலா�. அ�த
�ர��க���� ���க���� யா�� ப�ேலா, ம��ேபா ெசா�ல�ேபாவ��ைல. �ரா�ட�
ேத�ய�����, த��� ேத�ய����� ச�ைட ேபா�� ேவைள�� இ�த
�ர�ட�கைளெய�லா� யா�� கவ��க�ேபாவ��ைல, யா� ேவ��மானா��, எ�தைன
���கைள�� ேம�ெகா�ளலா�. ���க�� ஆ��ேலய�க��� �ற�கைட ேவைலெய�லா�
ெச��தா� ஆ���� வ�தா�க�, எ�ற பைழய ப�ல�ைய ��ய பாடக�கைள��,
க��கைள�� ெகா�� பாடலா�. அவ�க� ஆ��ரா�டைர �தலைம�சராக ஆ�க��ைல,
அவ�க� நல��� எைத�� ெச�ய��ைல எ�� ��தாக�� பாட� இய�றலா�. எ�த
ம��ைபேயா, வரலா�� உ�ைமகைளேயா உர�க� ெசா��� கால�� இ�ைல.
ஆனா�, ஒ� ��ப�, நா�பதா��க��� ��� இ�ப� பா�யவ�க��ெக�லா�, ப�ல�
ெகா���� ஒ� தைல�ைற இ��த�. அ�த �ர��க��ெக�லா� ப�� ெசா�ல
���க��ேயா� ெதாட�����த ��தவ� �.ஆ�.ச��ர� “���க�� வரலா�” எ�ற ���கமான
��தக�ைத� த�����றா�. ���க���� வரலா�ைற ேம�ெகா�� ��வா� ப��க
����வ�க��� ஒ� அ�ைமயான ���ைர இ�த ��தக�, அ�ல� ெவ�ெமன ���க��
வரலா� ெத��� ெகா�ள ����பவ�க���� ஏ�ற �� இ�. இ��ைல� ப����தவ�
இ�ைறய அ���லா��, ேந�ைறய ெப�யா� தாச��. ப����க�ப�ட ஆ�� 1982. ெமா�த�
அ��ப� ெசா�ச� ப�க�.

��ேப ��ய� ேபால அ�ைறய �ைல�� ���க���� ெப�தாக ��ேனா�ட�
ேதைவ��லாத �ைல���, அ�தைகய ��கைத, ச�க� �ழைல� ப��ய ெப�ய
அ��கெம�லா� இ�லாம�, �யாகராய�, மாதவ� நாய� ப��ய அ��க�கேளா� �வ��,
���க���� �வ�க�ைத ெசா��� ெச��றா�. இ� தைலவ�க���� இ��த �ர�, ந��
எ�� �ள��� ேபாேத ���க���� �வ�ககால வரலா�ைற�� �வ���, அவ�கள�
ஆ���கால��� அவ�க� ெச�த சாதைனகைள��, ெசா��றா�. மாதவ� நாய�, �யாகராய�,
பனக� அரச� இ�ப� பல ���க��� தைலவ�கைள��, அவ�க���� க��ேயா� இ��த
ெதாட���, ���க���� ஆ��� கால��� கைட� �ைல��, ��ன� த�ைத ெப�யா�
���க���� தைலவ� ஆவ��, ���க�� – �ரா�ட� கழக� – ��க எ�� ���க���� ��
வரலாைற��, ���� ��சா� ெசா��யைத� ேபால �����பாக அ��ப� ப�க�க��
எ������றா�.
அ�ைறய �ைல�� ���க���� �� ��ைவ�க�ப�ட �ம�சன�க���, ப���
�ள�க�� அ���றா�. உதாரணமாக ெவ�ைளய�க�� அ�வ��க� எ�ற �ம�சன����
இ�த� ேக��ைய� ேக�பவ�க��� அ�கைத��ளதா எ�ப�� ஆர���� அவ� ெசா���
ெச��� �ள�க� ���க���� ���ய ெகா�ைகைய �வ���� ேபாேத, �யாகராய��
த��ப�ட ெகா�ைககைள��, அவ� உ��ைய�� �ள��வ� வைர ெச��ற�. ���க��
ேதா�ற���� இ�ப� ஆ��க��� ��ைதய �ழ�� அர�ய� �����தமா? ச�க
�����தமா? எ�ற ெகா�ைக ேவ� பா��� கா��ர�� அர�ய� �����த�த� �� ெவ�ற�,
கா��ர�� ச�க �����த� �� ேதா�� மைற�� ேபான�. ���க��ேயா ச�க �����த�ைத
��ைவ�த�, இ� கா��ர����� ���க�� �ர�ப�� ��ற �த� இட�, 1920இேலேய
�ைட�த வா��ைப� பய�ப��� ஆ��ைய� ���தா�க�, கா��ர� �த�� தவற��� ��
அ�த வா��ைப� பய�ப���� ெகா�ட�. இ�வா� க��, ஆ��, அ�கார� எ�� கா��ர�
அ�தைன �ர�பா�கைள��, ேகாப�கைள�� ���க�� �� ெகா����தா��, இைவ
எ�லாவ�ைற�� �ட ெப�ய �ர�பாடாக �ள��ய� �ராமண�, �ராமணர�லாதா� நல��
���க���� கா��ர�� ெகா����த ேவ� ேவ� பா�ைவக� தா�. இ�ப� கா��ர� –
���க��, ���க�� – கா�� எ�� பல �ர�பா�கைள�� ப��ய���� ெச��� ேபாேத,

��ப��த�ப�ட, தா��த�ப�ட, �ராமணர�லாேதா� நல��காக��, அவ�க��� அரசா�க
ேவைலக�� இட ஒ���� வழ��ய�, பல அர� �வ�க� ப��கைள� ெதாட�� த�ழக���
க��ைய� பரவாலா�க நடவ��ைக எ��த� எ�� ���க���� பல சாதைனகைள �ள��,
ெப�யா� ���க���� தைலைமைய ஏ�� �ரா�ட� கழகமாக மா��ய�� இ�த ��தக�ைத
����றா�. இ�ப� ���க���� ��ைமயான வரலாைற இ�வள� ���கமாக ����றா�.
இ�த ��தக� இ�� ப�������றதா எ�� ெத�ய��ைல. ெபா�ளா�� நச�ைடய
த�ழ���� இ�த �� ���லாக இ�ைல. இ�ப� ஒ� �லாவ� இ��தேத எ�பைத ப��
ெச�யேவ இ�த ப��.
http://thamiziniyan.com/justice-party/

வா�கா����� க�ைக வைர
வா�கா����� க�ைக வைர ��தக� ப��ய இ�க��ைர, ெச�ெமா�மாநா�-�����யா
க��ைர� ேபா���காக எ�த�ப�ட�. இ�க��ைர �����யா�� ேச��க�ப�����ற�.
இ�� வா�கா����� க�ைக வைர ��� (கைத�) ���க� ம��ேம
எ������ேற�.இ����� �ம�சன� எ�த ேவ��ெம�றா�, 20 ப��களாக எ�த
ேவ���.
வா�கா����� க�ைக வைர �� ரா�ல சா����யாய� அவ�களா� 1944�
எ�த�ப�ட�.இ��ைல 1949� �� கண.��ைதயா த��� ெமா�ெபய��தா�. இ����
�ல�� த�� ெமா�ெபய���� �ைற�ேலேய மல��த�. இ���� �ல� இ����
ரா���யா� எ�த�ப�ட�. வா�கா����� க�ைக வைர ��தக�, ஆ��ல�, ர�ய ம���
ைசன ெமா� உ�பட பல ெமா�க��� ெமா�ெபய��க�ப�ட�. ெமா�ெபய��க�ப�ட எ�லா
ெமா�க��� ஒ� ��தைன� �ர��ைய� ேதா����த� எனலா�.

��தக� ���க�:
வரலா�ேறா� �ைனைவ த��வா��த ���� இைண��,ெபா���த�வாத
க�ேணா�ட���, கைத மா�த�க�� வ�யா� த� க���கைள த��க��யாக �ள���றா�
ரா���.�.� 6000� �வ��� �த� கைத, இ�பதாவ� கைதயாக �.�1942�
���ற�. இ�ேதா-அ�ேரா��ய இன���(ஆ�ய�), ஒ� ச�கமா� வள���
அைடவ��,கா�நைடயா� அைல�� ���� வா�கா�� ந��கைர����� இல�க��
க�ைக�� கைர�� வ�தம���, பாரதவ�ஷ�ைத அைம�தைத�� �கலாய ஆ����
கால�ைத��, ஆ��ேலய ஆ���� �ைள�கைள�� த��வா��த ��யாகேவ
வா�கா����� க�ைக வைர ��தக��� கைதகளாக வ������றா�.
�ஷா, �வா ம��� அ��தா�வா�:
இ�த �த� ��� கைதக��� வா�கா ந��கைர����� ம��ய ஆ�யா வைர ப��ப�யாக
வ�த இன����� கைதகைள காணலா�. இ�த ப��ைல��, �த�கைத��
தா�வ��ச�கமாக இ��த ���� தைலைம� பத��கான ேபா��ேயா�
���ற� , இ�த�கைத�� ச�க� ���கேவ ஒேர ���பமாக, ெசா��டைம இ�லாத
�ராதணெபா��ைடைம ச�கமாக இ���ற�.இர�டா� கைத�� ஒேர ���பமா� இ��த
ச�க� ஒேர ��வாக மா��ற�, தா� தைலைம பத�ைய வ��தா��, அவ� அ�த�
ப�சாய��� தைல�யாகேவ இ���றா�. ��றாவ� கைத�ேலேய ெப��� தைலைம
���க�ப�� த�ைத வ�� ச�கமாக மா����ற�,ெப��� உ�ைமக� ப��க�ப��
அவ�� ஒ� ப�டமாகேவ க�த�ப��றா�, ஆனா�� ரா��� ெப��� �ர�ைத ம�ரா
எ�ற பா��ர��� பைறசா���றா�.
���த�, ��தான� ம��� அ��ரா:
இ�த ��� கைதக�� ���த� கைத�� ெச���, ெவ�கல�� �ழ�க����
வ�வைத��,க�கால க��க� காலாவ�யா� ���க����� ���றா�க�. அேதேபால
த�க�� ஆபரணமாக உ��ெப��ற�. ம�கைள� கா�� ேபா�� வ�நட�� எ��கைள
ெவ��� தைலவ� இ��ர� என�ப��றா�, இ�த இ��ரேன அ��த கைத�� ேதவ� �ல�
தைலவனான இ��ரனாக மா�ற� ெப�� ேவத�களா� �கழ�ப��றா�. ��தான� ம���

அ��ரா கைதக�� ��� சமெவ� நகர ம�க�ட� ஆ�ய�க��� ஏ�ப�ட ேபா�� அ�த
நகர�க� அ��க�ப�ட வரலா�� �ற�ப��ற�.
�தா�, �ரவாஹ� ம��� ப��லம�ல�:
ம�க� ச�கமா� இ��த இன��� அரசபத�ைய உ�வா��யேபா�, அரசபத�ைய
�ர�ட��கான க��யாக� பய�ப��� ���ைனைய உ�வா��� ேவைலைய
��வா���ர,வ��ட�, பர�வாஜ� ேபா�றவ�கைள ைவ�� �ேரா�த�க� ெசய�ப�டைத
�தா� கைத���,�ர�ம���ர� உ�வா�� ���ற�, க�ம கா�ய�கைள பய�ப���
���� ம�கைள அ�ைம� ப���� ேவைலைய �ரவாஹ� ெச�தைத�� அைத
ய�ஜவ��ய� ேம�ெகா�� ��ென��� ெச���யைத�� �ரவாஹ� கைத���
சா�ைடய�யா� �ளா��றா� ரா���. ப��லம�ல� கைத�� அ�ைறய �ைல�� �ர�ம�
நா��கவா�களா� ப�ட அ�ைய�� ெகௗதம ��த�� த��வ த�சன��� �ழ�� ெபௗ�த�
தைழ�த�� �ற�ப��ற�.
நாகத�த�, �ரபா, �ப�ணெயௗேதய� ம��� ���க�:
இ� நா�� கைதக��� ம�க�� ப�சாய�� ����� ��தாக ஒ��க�ப�� ச�வா�கார��
ெகா�ட ச�ரவ���யாக ������ ெகா�ள�ப�ட காலக�ட� ��ன�யாக ைவ�க�ப��
��த�க�� அரசா�� �ைற �ம�சண���� உ�ளா�க�ப��ற�, அேத �ழ�� ெபௗ�த
த��வ��, ெபௗ�த ஜனச�க ஆ���ைற��, அ�வேகா� ேபா�றவ�க� வா�லாக��
�ள�க�ப��ற�. இ��ய கைல உலக���� அ�வேகாஷா� நாடக� கைல, வ�வ�
ெப�றைத��,கா�தாச�, பானப�ட� ேபா�ற பைட�பா�க�� த�க� பைட����றைன அரச
�� பா�வத�� பய�ப���யைத�� ரா��� ஒ� பா��ரமாக மா� சா��றா�.
ச�கரபா�, பாபா ���� ம��� �ைரயா:
இ���� கைதக��� இ��யா�� இ�லா�ய�க�� வ�ைகைய��, ெகா�ைளைய��
ம��� அவ�கள� அரசா��ைய�� அவ�கைள ஒ��ெமா�தமா� எ���காத இ��ய
அரச�கைள�� ராஜ ���ர�க�� �ர�ைத��, இ��யா�� �கலாய�க�� ஆ��
�ைறைய�� ���றா�. அ�ப�-��பா� ப��ய கைதகைள அ�ப�� ��பா�� ேதாட�மா��
ேப��ெகா�வதாக�� அவ�க�ைடய ேப�� மத�கைள தா��ய ம�த�ைத� ப��யதாக��
அைத ேநா��ய பயண�ைத� ப���� இ���ற�.
ேர�கா பக�, ம�கள ��, சபத� ம��� �ேம�:
இ�நா�� கைதக��� இ��யா�� ஆ��ேலய ஆ���� �ைள�க� �ற�ப��ற�. ேர�கா
பக� கைத�� ஜ��தா� �ைற�� ேதா�ற�ைத��, ஆ��ேலய ஆ��க���காக
உ�வா�க�ப�ட ஜ��தா� �ைற�� எ�ராக�� அத� ேதா�ற�ைத அல� ஆரா�பவ�க��
ஒ�வரான,ேர�காபக�, ஜ��தா� �ைறயா� எ�ன ஆனா� எ�ப��, அவ� ஜ��தா� �ைற��
எ�ராக எ�ன ெச�தா� எ�ப�� அட���ற�. ம�கள�� கைத��, ��பா� கலக�
ெச�தவ�க�,கவ��க� தவ�ய,ெச�ய� தவ�ய ஆனா�, ெச����க ேவ��ய ெசய�கைள
ெச��� ஒ� �ரனான ம�கள ���� கைதைய��� ��பா� கலக�ைத�� அைத �����
நட��யவ�கைள�� �ம����றா� ரா���. சபத� ம��� �ேம� ஆ�ய இர�� கைதக��
�.�1922 �த� இர�டா� உலக�ேபா� கால� வைர�லான இ��ய �த��ர�ேபாரா�ட
�க��க�� �தான �ம�சன�கைள��, மகா�மா கா���� ேபாரா�ட�ைறகைள��
�ம����றா�.இர�டா� உலக�ேபா�� கால��� ஒ��க�ப�ட ம�க�� இ�க�டான

�ைலைய��, பா�ச,நா�ச�தா� ஏ�பட�ேபா�� ஆப���கைள��, ெபா��ைடைம ம��ேம
இைவ எ�லாவ����� ��வாக அைம�� எ�பைத��, (எ�கால����) ந��ைல வ��பதா�
ெசா�பவ�கைள�� சா��றா�.
ரா��� அவ�ைடய பயண�க��ைரக��காக �க�ெப�றவ�, வா�கா����� க�ைக வைர
��தக��� இ�ப� கைதக��� அவ�� ஊ����யாகேவ அ�த�த கால����� ெச��
பா��தைத� ேபால��, கைதக�� வ�� பா��ர�க�� ேப��� ெச�ைக�� இ�த�
பா��ர�க� ரா���யாகேவா அ�ல� ரா��� இ�த பா��ரமாகேவா, வா�����பைத அ�ய
����. இ�த நைட��, கைத ெசா��� பா��ேம இ���தக��� ெவ�� எனலா�.
http://thamiziniyan.com/%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%95%e0
%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae
%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%95%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95
%e0%af%88-%e0%ae%b5/

ேசாமநாத�ர� கைத & வரலா� – ��லா தா�ப�
மா�� மாத� 1999ஆ� ஆ��, ��ைப ப�கைல� கழக��� இ��யா��
நாணய�ய� �ைறைய வள��ெத��தவ��, க�த �ைற ேபரா��ய��, மா���ய
ேநா��� வரலா�ைற ஆ�� ெச��, ��தக�கைள
பைட�தவ�மான�.�.ேகாசா���� (தாேமாத� த�மான�� ேகாசா��) �ைன��
ேப�ைரயா�ற வரலா�றா��ய� ��லா தா�ப� வ����தா�, அவ� ஆ��ய உைர
ஒ� வைக�� �ற�� ��க�, இ�வைர��� வரலா� எ�ற ெபய�� ெசா�ல�ப��
வ�� கைத�� ���ல�ைத அல� ஆரா��� அவ� ஆ��ய
உைர, த�ேபா� (ேம2010�) த��� ெமா�ெபய��க�ப�� �லாக வ�����ற�.
“ப�ேன� �ைற ேதா�றவ�, இ��யாக ெவ�றா�,” “�டா�ய�� ��வ�ப
ெவ��”எ�ெற�லா� �யா��யான� ேபச எ�லாரா�� ேம�ேகா� கா�ட�ப�� �கம�
க���� வரலாேற ���க�ப��� தா� இ�ப� �யா��யான� ேபச� த��யான கைதயாக
உ�மா�����ற�. இ�ப�� ெசா�ல�ப�� கைதெய�லா�, வரலா� ெத�யாதவ�களா�
ஊ��ட�ப�டெத�� ஒ����டலா�. ஆனா�, ��க� ெசா��� வரலா� ஊ�
ெப�தா�க�ப�ட� தாென�� ஒ� �ர� ேக��� ேபா� அைத� ���� கவ��ப�
அவ�யமான� தாேன?
ேசாமநாத� ேகா�� க���� �கம�வா� இ��க�ப�ட� எ�ப����� ேநெர�ராக இ�
ச��கைள ������� வைக�ப�ட வரலா� இ��யா�� �வ���ற�. இ��-����
ெவ���ண��� அ�நாத�ைத� ேத�� ெகா�ேட ேபானா�, அ� ேகா��கைள இ��� த�க�
மத வ�பா�� �ைலய�கைள ேம�ப���னா�க�, மத�ைத அ��தா�க�, எ�ற
��ற�சா��ேலேய ேபா� ����. ஆ�ர� ஆ��க���� �ற�� ேந�ைறய �� ம�ற ����
வைர ��� �ர��ைனதா� இ�. �ேராைட�� அ��� இ���� �ர�ைன இ�, பல
��ைடகைள�� ேபா�� �ழ��ய�� ெத�வாக பா��க ��யாம�, ேமேல �ழ��ைய ஒ�
சக�ைய ம��� நா� பா���� ெகா��, கா��� �ர�ைனயா, அேதா அ�தா�ைட இ���
பா��தா� கார� க�� ����றா�யா என ��கைடக�� ெப�ைச ேத������ �ைய கா�
ெச����� ேபா����ெறா�. �ர�ைன�� ஆ�ேவ� �வ��ய ேசாமநாத� ேகா��
இ���� வரலா�� கைத�� இ���� (உைர��) ெசா��� ெச��றா� ��ல தா�ப�.
இ��ைல� �வ��� ேபா�, ேகா�� ெகா�ளய��க�ப�டத�� ��� அ�� �ல�ய
�ழ�,அ�றய ச�க அைம�� , ேபா�ற பலவ�ைற�� ����கா��, இ�த ஆ�ைவ
��ென��க தா� எ����ெகா��� சா��ய�கைள��, ெசா�� அ�ப�ேய, அ�த�
சா��க�� உ�ளவ�ைற��,அ�சா��க�� ந�பக�த�ைமைய��, �ள��� ெகா�ேட
ெச�� உ�ச�ைலயாக, ேம�க�ட சா��க����� எ�வா� மத�சா�ப�ற� த�ைம
உைட�க�ப�ட� எ�பைத��, மத ெவ���ண�� வள��க�ப�டைத�� ���றா�.
அவ� ஆ���� எ���� ெகா��� ஐ�� வைகயான சா��க�,
1.
2.
3.
4.
5.

����ய-பார�க� சா��க�
�கம� கால��ய சமண� சா��க�
ேசாமநாத�ர����� சம���த� க�ெவ��க�
����� நாடா�ம�ற��� ம�களைவ�� நட�த �வாத�க�
ேத�ய வா�க�� பா�ைவக�

இ�த ஐ�� வைக� சா��க�� இ���, ஒ�ெவா�ைற��, �ள��, க���� �க�ம�
ேசாமநாத� ஆலய ெகா�ைள ம��� �ைல உைட�பா� ம��ேம இ�லா��� ெவ��யாளராக
க�த�பட��ைல எ�பைத��, அ�ைறய நா����� இ�� வைர� ெதாட�� �யா-ச��
உ�ள�� ச�ைடக�� �க�ம��� �ைல�பா�டா��, அ�ைறய ��ைர வ�க�����
உ�ள ெதாட��னா�� ஆ��க� ேபா���ேம �க�ம�ைவ இ�லா��� ெவ��யாளராக
�ைல����க� ெச��� காரண�கெள��� �ள���றா�.
ேசாமநாத�ர� ேகா�� �க�ம�வா� ம��ம�ல, அ�ைறய உ�நா��
அரச�களா��,ெகா�ைளய�களா�� தா�க�ப�டத�கான சா��க�� ����கைள��
ேம�ேகா� கா���றா�.ேசாமநாத�ர� ேகா�� ெவ�� ேகா�லாக ம����லாம�, அ�ைறய
அ�கார ����டமாக��,ைமயமாக�� �ள��யதா�தா� அ�ைறய நா�� உ�நா�டவ�
பலரா�� தா�க�ப�டதாக�� இவ� ெசா��ற க��ைத ஏ�காம� இ��க ��யா�. அ�ைறய
ைசவ-சமண, �வ�-மகா�ர� ேபா��க�� �ைலைய�� ஒ�வ� �தான ம�ெறா�வ��
ெவ��க� ��� ேவெறா� வைகயான வரலா���கைதைய�� சமண�சா��க�����
ேம�ேகா� கா���றா�.
ேசாமநாத�ர����ள சம���த ெமா����ள க�ெவ�� ஒ��, ேகா���� ெசா�தமான
�ல��� ��ப��, ஒ� ம�� க��வத�காக தானமாக வழ�க�ப�டத�கான ஆவணமாக
�ள���ற�, சம���த���� அர�ய ெமா���மாக இ�த க�ெவ��க� உ�ளன, ேகா��
இ���� ச�பவ��� இ��� ஆ��க�� இ��க�� நட���ள�, அ�� மத� ச����த�ைம
அ�தள��கா இ��த�? இ�ைல க���� �க�ம��� ெகா�ைள ச�பவ�, அ�தள���
க��ெகா�ள�பட��ைலயா? ��லாேவ �ைட�ம���றா�. இ�த� ெகா�ைள ச�பவ� ப��
இ�� எ�ன ெகா�ைகக� �ல��றேதா அத�� ேந�மாறானைவ அ��
�ல�����றெத�பைத, அ�ைறய வரலா� ெசா��ற� எ��றா�.
�ழ����ய க�ெப��� ஆ���கால��� இ�லா��� �தான இ��மத ெவ��யாக,
(��ெனா� கால��ேலா, ��க� ேதா�றவ�க�, எ�பைத� ெசா�லாம�
ெசா�வதாக��) ஆ�க� பைடெய���� ேபா�, ேசாமநாத�ர� ேகா������
ெபய��ெத���� ெச�ல�படாததாக க�த�ப�ட கதைவ, �க�ம��� க�லைற�����
ெபய��� எ��� வ�வ�, அ�ைறய க�ெப�யா�� ேநா�கமாக இ��� வ�தைத��, கத�
எ��� வ�த �ற�தா�, அ�� ���� இ��ய�த�ைம இ�லாத��, எ���ய தனைமக�
������த��, கத� ப��ய� க���கைதேய எ��� ெசா��றா�. இைவ �����
நாடா�ம�ற �வாத ஆவண�க����� ெபற�ப������ தகவ�. இ��-����
ஷ ���� �ப� ேபாட, ���� �க�ம��� ெகா�ைள �ளற�ப�டைத ெத�வாகேவ
�ேவ
���� ெகா�ளலா�.
���� ேசாமநாத� ஆலய� அர� சா�பாக �����க�ப�வ��, அரச �ர���க�
அ��ழா�� கல�� ெகா�வ�, மத�சா�ப�ற த�ைம�� ��தக�ைத��, மத�
ஷ �ைத�ேம வள����,அ� இ�� ேத�ய உண����� வள����ேக உத�ெம�ற க���
�ேவ
ெகா����த ேந��� ெகா�ைக��� ம�ற இ�� ேத�யவா�க���மான �ர�பா�ைட
ஐ�தாவ� வைக ஆதாரமாக� ெகா��, மத��ச�க��காக �ளற�ப�வைத�� �ள���றா�.
ஒ��க��, பலேவ� �தமான ஆதார�கைள�� க���கைதகைள�� ெகா��
�ள��வ�,உ�ைமயான வரலா���� ந�ைம இ��� ெச�லாம�, ஒ�ெவா�வ�� தா�
எ�வைகயான �ைல�பா�ைட� ெகா�����றாேரா, அைத ேநா��ய �� ��ேவாேட
ெச��� �ைலைய ெகா�� ெச��� எ�பைத��, அ� எ��ேம வரலா�ைற� ப��பத�கான

ச�யான அ���ைற அ�லெவ�பைத�� �ள���றா�.
ேசாமநாத�ர� ேகா�� ப��ய ��வான வரலா�� ஆ�� �� ஒ�ைற ��லா தா�பேர
எ������றா�, �ைட�தா� அைத�� ப��க ேவ���.
�� : ேசாமநாத�ர� கைத�� வரலா��
ஆ��ய� : ��லா தா�ப�
த��� : �.இரா.ச�கர�
ப��பக� : �� ெச��� ��தக �ைலய�
�ைல : 15 �பா�
ப�க�க� : 30

வரலா��� �ைற ேபரா��ய�. ப�ைடய இ��ய வரலா��� அ�க கவண� ெச��� அ�த
�ைற�� ேபரா��யராக ப� ���தவ�. ெமௗ�ய� ேபரர�� ����, அேசாகர� த�ம�
ேபா�ற ���க�� ஆ�� ேம�ெகா�டவ�. 1992� ஒ� �ைற��, 2005� ஒ� �ைற��
இ��ய அர� இவ��� பதம�ஷ� ��� வழ�க ��வ�தேபா�, அ�த ���கைள
ேவ�டாெமன ம��தவ�.

http://thamiziniyan.com/%e0%ae%9a%e0%af%8b%e0%ae%ae%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0
%ae%a4%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae
%a4%e0%af%88%e0%ae%af%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%b0
%e0%ae%b2%e0%ae%be/

கைள எ��க ஒ� ம�ெவ��
”ம�தைன� த�ர ம�ற �ல��க� இய�ைகைய� தன� ���� சா���காக ம��ேம
பய�ப�����றன. ஆனா� ம�த� ம��ேம தன� ேதைவ�� ஏ�றவா� இய�ைகைய மா��
அைம�க �ய����றா�. ம�த� இய�ைக�� �� ஆ��க� ெச��� அைத மா�� அைம�க
�ய����� ேபா�, ம�தைன இய�ைக ���� அ���ற�.” எ�� எ�ெக�� தன� “ம�த�
�ர�� ம�தனாக மா�ய இைட�ைல� ப��� உைழ��� பா��ர�” ��� ��யைத ����
ஒ� �ைற �� பா�ைவ ெச�வத�� ந�மா�வா�ைடய “கைள எ�” ��தக� ஒ� வா��ைப�
த�����ற�.
ப�ைம �ர���� த�ைத எ�� அைழ�க�ப�ட எ�.எ�.�வா�நாதேன “கட�த 60 ஆ��களாக
இ��யா�� உ��ப�யான ேவளா� ெகா�ைக ஒ�� �ட இ�ைல. கால�கட�தாம� ஒ�
ச�யான ெகா�ைகைய உ�வா�� ெசய�ப��த�படா��டா� இ��ய ேவளா�ைம
ெநா���ேபாவைத யாரா�� கா�ப�ற��யா�” எ��றா�. அவ� ெகா�� வ�த ெகா�ைக
��ட�ைத உ��ப�யான ெகா�ைகயாக அவராேலேய ஏ���ெகா�ள ��யாத ஒ� மக�தான
ேதா�����ட� தா� “ப�ைம �ர��” எ�பைத �க எ�ைமயாகேவ �ள���றா� இய�ைக
�வசாய� �� ஆ�வ� ெகா�ட ந�மா�வா�. எ�.எ�. �வா�நாத� ெசா�வைத�ேபால ஒ�
��ய ேவளா� ெகா�ைகைய உ�வா�க ேவ��� எ�ப�� யா���� மா���
ெகா�ைக��ைல, ஆனா� பைழய ப�ைம �ர���� லாப ேநா�க���காக �ல�ைத
பா�ப��த�� தய�காத �தலா���வ ெகா�ைகயாள�க�� �ழைல ஒ� ��யள�� உ�ேள
�ைழய �டாம� த��க ேவ���. ��ய�ெகா�ைக இய�ைக �வசாய� �ல�
��ென��க�ப�� ஒ� உ�ைமயான ப�ைம �ர��யாக இ��க ேவ���. ஆனா�, அ�
சா��யமா எ�பைத ச��யமாக எ�� பா��க ��யா�. ஏென�றா�, இய�ைக �வசாய�
லாப�ைத� த�வ� ம����� ெசா�த�கார����தாேன த�ர மா�சா�ேடா�கார���
அ�ல, �ற� எ�ப� அ� சா��யமா��?
”இய�ைக �வசாய��� ஆரா��� ெச���க�” எ�� ��மள����தா� எ�.எ�.
�வா�நாத��� இய�ைக �வசாய� ப��ய அ�� இ���ற�. இ�ப��ப�ட ஒ�வைர
ைவ���ெகா�� இ��ய அர� எ�ப� ஒ� ப�ைம� �ர��ைய ெசய�ப���ய�? இர�டா�
ப�ைம� �ர��ைய ெசய�ப��த� ேபா�ற�? இவ��� உ�ைம�ேலேய இய�ைக �வசாய�
ப��ய அ�� இ�ைலயா? அ�ல� ந�மா�வா� ��வ� ேபால “…�ர��ைனகைள��
அைவகைள� ���பத�கான ெபா���கைள��, த���ேபாட� ெசா�ல�ப�� சா��
ேபா��களா…” எ�ப� ச�ேதக� தா�?
”இ�த உல�� அைன�� வைகயான ��ேன�ற�க�� தன�� ஏ�றப� இ�த உலைக மா�ற
�ய���பவைன ந���தா� உ�ள�, மாறாக இ�த உல��ேக�றப� த�ைன
மா���ெகா�பவைன ந�� அ�ல” எ�� ஜா�� ெப�னா�ஷா ெசா�ன� ேபால, த�யனா�
இய�ைக �வசாய�ைத ��ென��� இ�� அ�ல உலக���ேக அைத ேபா���� “மசேனா�
ஃ�ேகாகா” ப���� அவ� ெசய�ப���ய ைவ�ேகா� �ர��ைய�� நம�� அ��க�ப����
ந�மா�வாைர எ�வள� பாரா��னா�� த��.
ெதா�ைல த�� ���கைள ஒ���� க�� மக�ைல� ெப����க� எ�� வா���ய ��ய
�ைள�சலைவ ெச�� �ல�ைத மலடா�� த�க� வ�ைற ெச��பா���ெகா��� ந��
உ�ப�� ��வன�க��� (���� ெகா�� தயா��� ��வன�க�) ச��க� ெகா����
�தமா� ஒ�ெவா� ����� ெசய�பா�கைள�� �ள���றா� ஆ��ய�. ����
ெகா��க��� எ�ராக த��ைடய உட�� எ���� ச��ைய வள���� ெகா��� ���க�

இ�த ந�� தயா��� ��வன�கைள� பா��� ப������றன. “���ம���
ெத��ப�னாேலேய ெச����� ���க� ெப�� ��டன” எ�ற ந�மா�வா�� வ�க� அ�த
��வன�க���� ெத�யாததா எ�ன? இ�ைல இ�த அரசா�க����� , எ�.எ�.
�வா�நாத���� ெத�யாததா எ�ன? ெத��தா�� அைத ஏ���ெகா�ள மா�டா�க�, அவ�க�
ேதா�� அைட�தைத அவ�களா� ஒ��� ெகா�ள ��யா�.
இய�ைகேயாேட இைன�த வா�ைவ வா��தவ�க� ந� ��ேனா�க�. அவ�க�, வா�ைலைய
தா�கேள க��தா�க�, அவ�க��� சா��ைல��கேளா, சா��ைல� ெதாைல� கா��கேளா,
�ைற�த ப�ச� ரமனேனா �ட� ேதைவ�பட��ைல, “��� பற�தா� �ர��� மைழ”, “தவைள
க��னா� தாேன மைழ” எ�� �������� ���கைள�� ம�ற உ��ன�கைள�ேம
ந��னா�க�. இ�� ���ையேய பா��ேத�ராத ஒ� தைல�ைற��, ��கவ� ேசன�க���
ேதவைத� கைதக��� ம��ேம தவைளைய� ப�� ேக���பட�ேபா�� �ழ�� உ�வா�
இ���ற�. ���க�� தவைளக�� �ல�ைத ��� ெகா�ச� ெகா�சமாக
����க�ப�டைத நா� அ�ேவாமா? ���� ெகா��க� எ�ற ெபய�� ந�ைச� ெத��ததா�
ஏ�ப�ட �ைள�கைள நா� மற����ேடா� இ�ைல அைவக� ந��ட����
மைற�க�ப�டன, இேதா ப�க�����ள பால�கா��� ����கா�க�� ெத��க�ப�ட
ந�சா� பா��க�ப�ட ம�கைள� ப���� அவ�க�� வா��ைக� ேபாரா�ட�ைத� ப����
ெவ� உல���� ெத��ததா? இ�ைல, அரசா�க�� அத� தவ�கைள �� மைற�க உத��
ஜனநாயக நடவ��ைகயான �சாரைன க�ஷ�� �சாம� ெபா� ெசா�னைத�� நா�
அ�ேவாமா? �ம� �த� இமய� வைர என ேத�ய� ேப�பவ�க�� எ�தைன ேப��� இ�ப�
ஒ� �ர�ைனைய� ப��� ெத���? எ�தைன �வசா�க��� இ� ���� ����ண��
இ��த�? சாதாரன�� வா��ய� இ��ைபேய ேக�����ளா��� இ� ேபா�ற ம�க�
�ர�ைனக�� கவண� ெச��தாத ஒ� அர� எ�ப� ஒ� ம�க� நல அரசாக இ��க ����? இ�
ேபா�ற �க��கைள ெவ��ெகா�� வராத ஊடக�க� எ�ப� ம�க��காக
ேசைவயா��வதாக� ெசா���ெகா�ள ����? இ��க��க��காக �ர� ெகா��காத ஒ�
க���� தைலவ� எ�ப� ஏைழ� ப�காளனாக இ��க ����? ஆனா� சாதரன�� உலக�
அ�ப� இ�ைல எ�பைத�தா� ந�மா�வா��, அவ�� கைள எ� ��தக�� நம�� உர�க�
ெசா��� ெச��.
இ���தக��� ந�ல அ�ச�களாக எ�தைனேயா ெசா��� ெகா�ேட ேபாகலா�? ப�ைம
�ர���� �ைமகைள, ப�ைம �ர���� ந��ைள�கைள ேம�ேகா� கா��� ேக�க�ப�ட
ேக��க�� ப��ேலேய ந�மா�வா� ெத��ப���� �த� அ�ைமயான�. இ���தக���
க�ைண� ���� ஒேர அ�ச� இ���தக��� இட� ெப���ள க��ைரக� பல�� �ல பல
வ�ட�க��� �� எ�த�ப�டைவ, அைவ எ�த ஆ�� எ�த�ப�டைவ எ�ற ���ைப
க��ைர�� இ���ேலா அ�ல� �வ�க��ேலா இைன����தா� இ��� �ற�பா�
இ�������.

http://thamiziniyan.com/%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%88-%e0%ae%8e%e0%ae%9f%e0
%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95-%e0%ae%92%e0%ae%b0%e0%af%81-%e0%ae
%ae%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%af%86%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f
%e0%ae%bf/

���த� ��சா��� ெசா�ெபா��க�
�ரா�ட இய�க����, அத� வரலா���ேட�� கைர�� ேபான ��தவ�க��� ���த�
��சா� எ�ற ெபய� �ரா�ட இய�க��� ஆ��த �லைம ெகா�ட தைலவ�க�� ஒ�வ�
எ�ப� ெத���. �ரா�ட�, �ரா�ட� எ�ற ெசா�க�, அர�ய� க��களா��, அவ���
அைர�ைற� தைலவ�களா�� ெகா�ைச�ப��த�ப�ட, ெபா��ழ�க�ப�ட ெசா�க��
ஒ�றா��ேபான காலக�ட�ைத� ேச��த எ�ைன� ேபா�ற இள� தைல�ைற�ன� பல��
அ���� �ட இராத ஒ� தைலவ� ���த� ��சா� அ�ைமயா�.
அவைர�ப�� இத�� ��� அ��தெத�லா�, ���� ��சா��� �ைன�யா�
எ�ப��,பார�தாச� க�ைதகைள� ெதா��� ��தகமாக ெகா�� வ�தவ� எ�ப��, இ�த
இைணய�� மக� �.ர�யா�� �ற��� ேபா�தா� பாேவ�த� தாலா��� பாடைல
இய��னா� எ�ப��தா�.ஆனா�, ���த� அ�ைமயா�� ஆ��த அ�����, அைத
ெவ��ப���� �ற���� ��னா�, அவ�ைடய இ�த ��ப�க� �ளா�� ேபா��றன.

ெசா� ஒ��, ெசய� ேவெறா�றாக இ�லாம�, ெபா� வா���� த��ப�ட வா����
வா��� கா��ய த�ப�களாக ���� ��சா���, ���த� அ�ைமயா��
வா������றா�க�.ெபா��டாதத�காக��, தா� அ�யாதத�காக�� ஆ��ய�
ப������ ��க�ப�����றா�.இ�தைகய நடவ��ைககளா� ���ப����, அவ�ைடய
ச�க���� எ�ட ைவ�க�ப�����றா�. ஆனா�, இய�க��ேலா அவ�ைடய ப�க���
ெப�யள�� இ������ற�. �யம�யாைத ��மண�க�� ���த� - ��சா�
அ�ைமயாைர� ேபா� வா�க எ�� வா���மள��� வா������றா�க�.
அ��, அவ� �ரா�ட கழக ேமைடக���, �ற ேமைடக��� ேப�ய ேப��க�, “���த�
��சா��� ெசா�ெபா��க�” எ�ற ெபய�� ��தகமாக�
ெதா���க�ப������றன.அவ�ைடய ேப���க� �ற �ரா�ட இய�க� தைலவ�க��
ெசா�ெபா��க���� ச��� �ைற�தத�ல, அேதசமய�, இவ�ட� ��ரமான ஆரா����
பா�ைவ இ������ற�. இ�த� பா�ைவ இவைர ம�றவ�க�ட������ ேவ�ப�����
கா���ற�. நா�, நம� இய�கமாக எ�த இட�க�� �� த������ேறா�, அைத எ�ப� ச�
ெச�வ�, ��ைமைய ேநா��� ெச�ல ெச�ய ேவ��யைவ எ�ன எ�ன எ�பைத �ர
ேநா��� பா���� பா�ைவைய� ெகா�டவராக�� இ������றா�.
“நா�, இ�ேபா� உ�க� �� ��� ேப�� �ஷய�கைள ஒ� தைலவ� எ��ற �ைற�����
ேப�வதாக க�� �ட��டா� எ�� ேக��� ெகா��ேற�.நா� ெசா�ல�ேபா�� �ஷய�க�
���ண பகவா� �ைத�� ெசா�னா�, �கம� ந� ��வா� மல��த��னா�, நா� ெசா�வைத
ந���க� இ�லா��டா� சா�தா� ����� ெகா�வா�, நரக��� ெகா�� ேபா�
த�ள�ப���க� எ�� மத��ர�சார�க� ெசா�வ� ேபா� ெசா�� உ�க� அ��� க�ைண�
க�� ஏமா������ ேபாகாமா�, எ� அ����� ச�ெய�� ப�டைத, உ�க� அ������
ைவ�பத�ேக வ���ேள�.” அவ�ைடய ெசா�ெபா��க� ெப��பா�� இ�தைகய ��
�ள�க�ேதாேட �வ����றன. ஒ� க�ட��� அவ� எைத� தா�க ேவ��ேமா அைத
வ�வா�� தா���றா�. அவ�ைடய �ள�க�க���� ேக��க���� ��னா�, எ���
த��க� ெச�ய ஒ�வ� ��க ��யா� எ�ற அள�ேலேய அைம������றன.

நா�, ெசா����ற �ஷய�க�� �ல வா��ைதக� �ல���� ச�� அ�க காரமானதா�
இ��கலா�. அத�� நா� எ�ன ெச�ய ����? ஆ�ர�கண�கான வ�ஷ�களா�
�டந���ைகக��� ����� தனமான பழ�க வழ�க�க��� ஈ�ப�ட ஒ� ஜனச�க�����
ெகா�ச� ேவகமான ம��� ெகா���தா� �யா�ைய� ���க
ேவ������ற�.” எ��றா�.அவ�ைடய ெசா�ெபா��க� உ�ைம�ேலேய க�ைமயான
ம��ைத� தா� ெகா�������றன எ�பைத ெத�வாக கா����றன.

இ��, ெப�யாைர�� அவ�ைடய ெசா�ெபா��கைள�� �����
பா��ேபாமானா�, இ�தைன ��யமான க���க� ெகா�ட ��ன�� தைலவ�க�� இவ��
ஒ�வ� எ�ப� உ��.ஏற��ைறய ெப�யா�டய அ���ைற�� இைனயானதாக
அ�ைமயா�ைடய க����க� இ����றன. கட��� அ�ளா� வாடைக�� த�������
�டாக �ள��� ேகா��கைள �ப�சார���க� எ��றா�. ஒ� இன���ைடய
ெப�கைளேய சா��ர��� ெபயரா�,சட��க�� ெபயரா�

ெபா���க����த�, ேதவதா�க� எ�ற ெபய�� அ���� ����கைள�
����கா��, இ�தைகய இட�கைள �ப�சார ��� எ�றைழ�காம� ேவ� எ�ன ெபய���
அைழ�க ���� எ��றா�. ���த� அ�ைமயா�� இ�த ேப��, ேதவதா� �ைற,டா�ட�
���ல��� அவ�க�� �ய��யா� ஒ��க�ப�வத�� �� ேபச�ப�ட�.
ேதவதா� �ைற ஒ���� ���ல��� அவ�க� ஈ�ப����த ேபா�, ����� க��றா�
��ைக� ெசா��� ெகா�ேட ����க�ைட ேபா�ட ச��ய������ ���ல���
அ�ைமயா� அ��த ப�ைல �ட ேவ� �ற�பான ப�ைல யாரா�� த����க
��யா�. கட��� ெபயரா�,மத��� ெபயரா� அ��க��க�ப�ட இ�த� ேக�
ெக�ட�தன�ைத ஆத��த அேத ச��ய����தா�, ேத�யவா� ேவட� ேபா��� ெகா��
����ஷா�� அ�ைம�தன�ைத எ���தவ�. இ�தைகய ேத�யவா�க���� ���த�
அ�ைமயா� பல இட�க�� ப�ல� ெகா������றா�. “நா�� வ�ட அ�ைம�தன�ைத
ஒ��பத�� ��னா�, 2000வ�ட அ�ைம�தன�ைத ஒ��க ேவ��ய� அவ�ய�
எ��றா�.” அ�, ந�ம கலா�சார�,இர�டா�ர� ஆ��களாக வழ������ வ��
பழ�க�, அ� இ�ம��� ப�பா� எ�ெற�லா� ேக�ட ��ச�கைள, அ� ப�பா��
இ�ைல, ஒ� ம�ணா�க���� இ�ைல,உ�க�� ெகா��ெப��த த��ேதா��
����தன�, இைத ஒ��காம� ேவெற�த ��தைல�� சா��ய��ைல. இ�த�
����தன����, ெகா����� ெந� ஊ�� வள����ெகா�� இ����
ேகா��கைள��, அத� அ�கார�கைள��, ெசா���கைள�� ப��த� ெச��
தா��த�ப�ட,ஆ��ரா�ட ம�க�� க��� ெசல����, பய�ப��த ேவ���. இ�த�
ேகா��க�� ெபயரா� ெச�ய�ப�� ெசல�ன�கைள ����
�காதார�����, �லக�க����,ம���வமைனக���� ெசல�ட ேவ���. எ��றா�.
மகா�மா கா�� உ�பட பல தைலவ�களா�� க�ைமயாக �ம���க�ப�ட ��
ேமேயா எ��� ெப�ம�யா� எ�த�ப�ட மத� இ��யா (Mother India) எ��� ��தக�ைத
���த� அ�ைமயா� வரேவ��றா�. “�� ேமேயாைவ இ��யா��� அைழ�� வ�� இ���
பல ெகா�ைமகைள��, �ட ந���ைககைள�� கா�� மத� இ��யா�� இர�டா� பாக�ைத
எ�த� ெசா��ேவ� எ��றா�. இ��� ஆ�ர� �� ேமேயா�க� வ��
���னா��,���மாறாத �ைல�� இ���ேறா�” எ��� ������றா�.
கா��யா�� �ற ேத�யவா�களா�� இ��� எ���க�பட காரண�, இ���� இ��யா��
ெப�க� கட�ைள� ேபா�றவ�க�, கட�ளாக ம��க�பட� ��யவ�க�. உய�வான �ைல��
இ����றன� எ�� உ�ைமைய எ�தாம�, இள� வய�ேலேய ெப�க���� ��மண�
ெச�� ���றா�க�, இள� வய�ேலேய க��பமா� அவ�ைத ப���றன� எ�ெற�லா�
வத��கைள�� இ���க���� எ��, இ��யா��ேக வராம�, இ��ய� கலா�சார�ேதா�
ஒ�றாம�, அத� ஆ��த, அக�ற ���ய�கைள உணராம�, இ��ய இ��� ப�பா��� ��
ேச� வா� இைற����டா�, எ�பெத�லா� தா� காரண�. ��தக� ெவ�வ�த
ேபா�,இ��யா�� மத� இ��யா ��தக�ைத ���� ெகா���னா�க�, �� ேமேயா��
பட�ைத�� ேச���. இ�ப�� த� சக ம���� �� நட��� ெகா�ைமகைள
எ���காத, அவ�க�,��தைலைய� ப��� கவைல�படாத தைலவ�க� தா� அ��ய
ஆ��க���ெக�ராக ��தைல� �ர� ெகா��தன�. ெப��� �தான இ�ெகா�ைமகைள�
கைளவேத �த� ேதைவ,எ�பைத அ��க� ேப�����றா�.
இ�ப� இ���� ���த� அ�ைமயா�ைடய ெசா�ெபா��க�, பல தர��க��
�������ற�, இளவய� ��மன�கைள� க����� ேநர���, ��மன வா��� ���ப
நலைன��, ���ப� ��ட�டைல�� ப��� ேப��றா�. ���� ��சா��� த��ப�ட

வா��ைக ப�� அவ� எ��ய க��ைர�� ெதா��க�ப�����ற�. �ைல� ப��� �����
ேபா�, இ�வள�தானா எ�� ேதா��மள��� ஒ� ஆ��த தா�க� ஏ�ப���� க����க�
ெகா�டதாக இ��� உ�ள�. அ�ைமயா� ேப�ய ேப���க�, எ��ய க��ைரக� ெமா�த��
ெதா��க�ப�டா�, அ� ஒ� �ற�த க���� ெப�டகமாக �ள���.
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பால��ன� க�ைதக�
எ�ெக�லா� �ர��கர� ��ற� இ���றேதா அ�ெக�லா�, ��ன��� ச�தாய�
ேதைவ இ��ேத ��� - �ரெட�� எ�ெக��
ஈழ�, பால��ன�, �ெப�, கா��� எ�� உலக வைரபட��� ஒ�ெவா� �ரேதச�க�� ம�ற
வ�லர�/வ�லரசாக ஆக� ����� ெகா������ ��றா� உலக
நா�களா��, இனெவ�/ஆ��க அர�களா�� வைத ப��� ெகா������ பல ேத�ய
இன�க� ர�த�� க���� ���� ெகா������றன. ஒ� இன�தவ�
க�ெல��றா�, இ�ெனா�வ� மத��� தைலைம�� �� ெச�ல, ��� சரண�க���
க�சா� பா��றா�, அேத ��� சரண�க��� க�சா� பா�� ெகா�� அட���ைறைய
கா��பவ�ட� த�னா�ய�ற அ�தைன எ����கைள�� �� ேவ� �கா�க��������
ெச��றா�. இ�ெனா� இனேமா க���� க�ைண�� ப���� ப�ைல��
�����பா��த�, ம�கைள ஒ�� ��� ஓல���� பா��த�, க�கைள ���பா��த�. ேநாப�
ப�ைச ப����ெகா�ள மன� வ�தவ�க��� ஆ��க�ைத ���� ெகா��க மன�
வர��ைல. இ�ன�� ம�கைள� ����ட� ைவ����க அ�ம��� க�ஞ�க�
உத�����றா�க� எ�றா� அ� �ைகயாகா�.
அ�ம��� க�ஞ�க�� ���ய க�ைதகைள ெதா��� த���
ெமா�ெபய������றா�க�, ஈழ� த�ழ�க�. இ�� ேந�ற�ல, ��ப� ஆ��க���
���. எ�ைன �ட அ�க வய� க�ட ��தக� இ�. ம��� ெசா��� ��றா� உலக�
க�ைதக� ��தக� ப��த ேபா� ம��� தா��� ப�� இைணய��� ேத�ேன�. அ�ேபா�
பல��ன� க�ைதக� எ�ற இ��� ���லாக� �ைட�த�.
ம��� தா���, ெபௗ� அ� அ�ம�, ர�� ஹூைச�, ச�� ��றா�, ெதௗ��
ைசய�, அ�ெதா�னா ஜபாறா, ப�வா �கா�, ச�� அ� கா��, ��� பைசேசா ஆ�ய ஒ�ப�
பால��ன� க�க�� க�ைதக� இ���� ெதா������றா�க�.
ம��� தா���� க�ைதக������ எ����� ���கமான வா��ைத� பய�பா�க��
ஏ�கனேவ அ��தைவ தா� எ�றா��. த� ��� த� இன��� ��� அட���ைற�ெக�ராக
இவ�ைடய ப�ெய��த வா�க� க�ைதகைள� பா�� ெச���றன. எ�
க�க��, உத�க��, எ��ைடய த��ண��� இ���� வைர எ���� எ�ராக
���, ��தைல�கான ேபாைர நா� �ரகடன� ெச�ேவ�, எ��� இவ�ைடய
க�ைதக�, அட�� �ைற�ெக�ராக ம��ேம கா��� கைர�� ெச��ற�,ேக��� உ�ள�க��
��தைல� கான ��றைல ெகா��ெதழ� ெச��� ��தைல� �த�க�
இவ�ைடயைவ. இ�ெதா�������� ந���ைக எ��� இவ�ைடய க�ைத பால��ன
ம���� ம��ம�ல, ேபாரா�� ஒ�ெவா� ம����� த�கா�க� ேதா��கைள� க��
�வ���டாம� இ��க� ெச��� உ�சாக� பாண���� ஒ�பான�.
உன� பா��ர��� - இ���
��� ேத�
எ�� உ�ள�.
ஈைய� �ர��

ேதைன� ேப�
எ��றா� ம��� தா���. ேத� எ��� ெக���டா�, ஆனா� ஈ�க��� இைறயா�காம�
�� வ�� ச�த��� ப��ர�ப��த� ெசா��� அள��� ந���ைகைய �ைத���
ெச��றா�. இவ� இற�த ����, பால��ன��� ��ட� ப�� இ��� �����டாத ����
ஒ�ெவா� பா��ர���� ஈ�� இைறயா�காம� ேத� ��ச� உ�ள�தா�. ஈ�க� ஏ�கைண ஏ�
வ�தேபா��, ேத� ��ச� இ���ற�.
என� ந�பைன� ப��
எம� ம��ேல அ�க� ேப���றன�.
எ�ப� அவ� ெச�றா�…
��பா�� ேவ���க�
அவ� மா�ைப�� �க�ைத�� ெநா���ன
தய� ெச�� ேம�� �பரண�ேவ� டா�.
நா� அவன� காய�கைள� பா��ேத�
அத� ப�மாண�கைள� பா��ேத�
நா� நம� ஏைனய �ழ�ைதக� ப�� எ���ேற�
�ழ�ைதைய இ���� ஏ��ய
ஒ�ெவா� தாைய�� ப�� எ���ேற�
அ���ள ந�பேன!
அவ� எ�ேபா� வ�வா� எ�� ேக�காேத
ம�க� எ�ேபா� �ள��ெத�வா�க�
எ�� ம��� ேக�.
“நா� ேபாராட� ���தவ�, ஏென�� நா� அேர�ய�” எ�� ெசா��� ெபௗ� அ�
அ�மா�� க�ைதகேளா இ�ெனா� வைகயானைவ. நா� எ� ஆ�மாைவ அட� ைவ�காத
அரா�ய� அதனா� த���� காவ�� இ���ேற� எ��றா�. அவ�ைடய நகர�க���, வய�
ெவ�க��� ��� ெச�ற �த��ர� கா�ைற �வா��தவ�, அ�த �த��ர� கா�ைற ����
�வா��க த� க�ைதகைள �� �������றா�.
சா��யம�றைத
எ��ட� ேகளாேத
எ� ந�பேன
எ�ைன எ� நா�ைட

��� ேபா�மா�
உ�னா� ேக�க ��யா�
ற�� ஹூைச�, பால���ய அர�� க�ைதக�� அர�யைல ����ய ��ேனா�க��
�தலாமவ�. அ�ம�க�� �யர �ைலைய� பா�� இவ� க�ைதக� த�க���������
�ேரா�கைள�� அேத ேநர��� ��ட�தவ�வ��ைல.இவ�ைடய க�ைதக� கால, ேதச
ேவ�பா�கைள� கட�� ஒ��க�ப������ ஒ�ெவா� ம�தைன��, ஒ�ெவா� இன
ம�கைள�� ������ பா��ற�.
இ��ட �டார�க��
ச���க��
என� ம�கைள �ைற����ளன�.
வா� �� இ�� என ஆைண����ளன�
அவ�கேள�� �ைற��டா�
இரா�வ� ச��கா�
மரண�தா�
ப�யா�
அ�������றன�.
—————————————————————-

எ�க� ம����,
இ��� ஒ� ��ப�
எ����ள�.
அவமான�ைத
அ� சா�����ற�.
தைல���� நட�� ெச���ற�.
அவ�க�� �ட�ைய �����ேவா� நா�க�
எ���ப�� ஒ�ெவா� ைகைய��
ந��� ஒ�வைன
எ�ப� நா�க� எ��ைட ைவ�கலா�.

ச�� ��ரா�டய க�ைதக� த��ைன அ��க வ�பவைன ேநா�� ஒ� கண� ஒேரெயா�
கண� உ� ��ைக� ����� பா� எ�� ெசா�வைத� ேபா� அைம������றன.
ஓ!
நா� �கா�க�� இற�ேதா�� ஆ�மா�கேள,
���� ெதா��� இ�ம�த�
ெப���� �ற�த ஓ� �த� அ�ல
ெதா��� இ�ம�த�
எ� ேபா� ஓ� அரா�ய�.
உ�க� சேகாதர�க�
அவைன� ெகா�றன�
�ேயா�� வா��………..
உ�க� நா� ந�ப�க�.
எ�க� ந���ைகைய, எ�க� ேபாரா�ட�ைத உ�னா� ஒ��� ெச���ட ��யா�,எ�க�
தைல�ைறக� ேபாரா�� ெகா�ேட����� � அட��� வைர, எ�க� ப� ��ரமா�� ேபா�
உ� ப�க���ைடேய���� �ட எ�க��கான உணைவ நா�க� ேசக��ேபா�, உ� மா���
�� நா�க� ஒ� ெப���வைர� ேபால ��� ��ேபா� எ��� ெதௗ�� ைசய���
க�ைதக� எ�ெற�ைற��� ேபாரா�ட�ைத� உ���ேபா� ைவ����பைவ.

ஊ�� �வார��� யாைனைய� ெச��தலா�
பா����� ெபா��த�� ���கலா�
�தைலைய� �ட ம�தனா� ஆ�கலா�
இைவெய�லா� உம�ெக��.

ஆ���
�ட���� எம� ந���ைக ஒ��ைன
������ அ��கேவா
எம� பயண��� ஓ� அ��ைன� �ட
த�����வேதா
உம�� சா��யம�ற�.

இ�� நா�க� இர�த� ���ேவா�
இ�� எம�ேகா� பைழைம இ��த�
எ��கால� ஒ���
இ�ெகம���ள�
ெவ�ல ��யாதவ� இ�� நா�கேள…

ஆகேவ
என� ேவ�கேள!
ஆழ� ெச�க, ஆழ� ெச�க!
எ�தைன ந���ைகைய இவ�ைடய க�ைதக� �ைத��� ேபா�ற�. �வா�ர� ைம�க�
ெதாைல����பவ�க��� ந���ைகைய �ைத��மானா� கள����தவ�க��� எ�தைன
உ�சாக�ைத� த������.
அட���ைற�ெக�ராக ெகா��ெத�� ஒ�ெவா� ம�த மன�� பற�� ெச�� இ�த�
பால��ன� க�கேளா� ேச���ெகா�ளேவ� ெச���, அ�தைன ��யமான வா��ைதகைள
இ�� �ர��ய ெவ����கைள� ேபா�ற க�ைதகைள� சைம��� இவ�கள� வா��ைதக�
அ�ைம �ல��கைள அ��ெத���� அ�ல�களாக ெபா��� ெகா�ேட�����றன.
��க� எ�க��� காய�கைள� த�த ேபா��, எ�க� எ���கைள ெநா���ய
ேபா��, நா�க� உ�க��� எ�க� நா��� ேராஜா���கைள�� எ�க� இைசைய
உ�க��� இைச�� கா�ட�� வ���ேளா�. ஆ�டா�� காலமா� அட�க�ப�டேபா��
ெபா�ைம கா�த நா�கேள உய��தவ�க�, அ�த ��க��,இைச�� எ�க���
ெசா�தமானைவேய, நா�க� காத�ட�� அ��ட�� ேப�வ� இ�ேவ இ�� �ைற, எ��
த�க� ேபாரா�ட� அ��த க�டமாக ஆ�த�ைத ேநா��� ���ப�ேபாவைத ஒ� ேபா�
�ரகடணமாகேவ ஒ� க�ஞ� ேபா�பைறைய அைற�றா�.அவ�, அ�ேதா�னா ஜபாறா.

இ��ய� ெப�கைள மத�� அத� மாய�கர�க��, சைமயலைற���
க��ேபா����டன, மத��� மாய�கர�கைள� ������ இய��� ெகா����பைவ
ஆ�� அ�மன������� அேகார�ப� எ�றா�
�ைகயாகா�,அ�ேக, ேபாரா�ட�, ெப��� ���கா�������� வா��ைதகைள ெவ�ேய
ெகா�ட ைவ��ற�. இ�த வா��ைதக� இ�ப� ரா�வ �ர�க���� சமமான� எ�� எ��ேய
பய���, �ய��� ேப��ற அள��� ��யமான வா��ைதகைள ப�வா �கா�� க�ைதக�
��� ெச��ற�. அவ�ைடய ��� க�ைதக� இ���� ெமா�ெபய��க�ப������றன.
�ைத�க�����
���ரவைத�����

ர�த� உைற�த �வ�க�����
வா���ைடய
மரண���ைடய
ந��க�க�����
��ய வா��ைக ஒ�� �ள��ெதழேவ� ெச���
ந���ைகைய த� ம�க��� �ைத��� ெச��� ேபாேத, த�க�� வ�ைமைய� ெசா��
அ�த வ�ைமைய எ����� உண����றா�.
அரா�ய ேவ�க� இற�பேத இ�ைல
அைவ பாைறகைள� �ைள��
ஆழமா�� ெச�பைவ
ஆழ �ல��ேல
த� வ��ைன க�ட�பைவ
அைவ
ேபாரா�பவைன ம�தனாக��, ஒ���பவைன ம�த�ல��� எ��யாக�� ��த��� ��ய
��ய�கைள பைட�க அைழ��� க�ைதகைள� பா�� ெச��றா� ச�� அ� கா��.
வா��ைக�� �ற�� -எ�
�ைற�ேலேய �ற��றெத��
நா� ந���ேற� அ�மா
எ�ைன இ���� ச���க வ�வ�
ஒ� ���� ெவௗவாலா�
இ��காெத�� நா� ந���ேற� அ�மா.
அ� பகலா��தா� இ����
அ� பகலா��தா� இ����
எ�� �ைற����� த� தா��� எ��ய க�த��� ������றா�, அவ�ைடய �ற�பான
க�ைதக� பல�� �ைற�ேலேய எ�த�ப�டைவ.
த� இன��� ர�த� ஆறா�� ெப�� ஓ�� ேபா� ெமௗன� கா�த இ�த உலைகேய
ஒ��ெமா�தமா� ச���� ஒ� அரா�ய க�ஞ�� வா��ைதக� உ�ைம��
இதய��ேளாைர வா�டேவ� ெச���.
நா�க� �� க���� ��

�ட��� வைர���
இ�த உல��
தைலயைண�� ��
“ைடனைம�” ஒ�ைற நா� ெபா��� ைவ�ேபா�
எ�� ச���� ேநர��ேல, உ�ைமயான ம�த மன�ைத, அத� இய�ைப�� ����கா��
ம�தனாக மா��க� எ�� ேகா��ைக�� ைவ��றா�.
உல�� ஆ�கேள,
உல�� ெப�கெள,
இ�ேபா� ��கெள��ட� இ��க�
ம�த����ய ெகௗரவ� எ�பைத
நா�க� உம�� ெப��� த�ேவா�
ம�த� எ�ற ெபய�� ம��ைப
நா�க� உம�� ெப��� த�ேவா�
இ�ப� ஒ��ெமா�த ம�த இன�ைத�� அத� ெமௗன�ைத�� �ைல��� ேபா�� இ�த
�ர���� ெசா�த�கார� ��� பைசேசா
உ�ைம�� ஒ� ேதச�, ம��� ெபயராேலா, இன��� ெபயராேலா, ெமா���
ெபயராேலா, ேவ� எ�த ெபயரா�, அைம�பா� அட�க�ப�� �ட�தாேலா, அ�ைம �ல�ைக
இ��� த���� ெகா����தா��, இ�த உல�� எ��� ேகா� ம�த�� ஒ�வனாவ�
அ�ைம �ல�ைக �ம�� ெகா�� �த��ர� கா���கா� ஏ��� த���� ெகா����க�� நா�
��டா�, ந�ைம நா� ம�த� எ�� ெசா��� ெகா�வ�� எ�ன ெபா�� இ��� �ட
����? “பர�� ெக�க உல�ய��யா�”எ�றா� வ��வ�, பர�� ெக�க இ��ல� எ�ப�
ெபா��தமா� இ����, ஒ� ம�த� அ�ைம �ல�ேகா� இ���� ேபா�.
என� ேப�ப��, ேபனா��, என� ���� இ��த �வ�� க��� எ�ைன “எ���� ��” எ��
ெசா��ற� எ��றா� ��� பைசேசா. எ�தைன எ�ைமயான வா��ைத எ���� ��, எ�ப�
ஆனா�, ��யமான வா��ைத. இ�த வா��ைத��� தா� அட���ைற�ெக�ரா� ����
ஒ�ெவா� இய�க�ைத��, ஒ�ெவா� த� ம�தைன�� �வா��க� ெச��
ெகா����ப�, அட���ைற����� ��ட ஒ�ெவா� ேதச�ைத�� அ�ைம �ல�ைக
உைட�ெத�ய� ெச�த�.
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ம��� ெசா��� – ��றா� உலக� க�ைதக�
க�ைத வான�ைத �� மைற�க �ய��
ேரடா�கைள�� ஏ�கைணகைள�� ��
உலெக��� ெசா� ெதாட��� பற���
எ�த ஒ� �மான தள���� அ� வ��
இற��வைத தைட ெச�ய ��யா�, த��க ��யா�
ஏென�� ெசா� எ�ப� ஒ� பறைவ
�ைழ�� ���� ேதைவ��ைல அத��
~ ந�� ஜனா�
(ஈரா�ைக� ேச��த க�ஞ�. ேமேல உ�ள க�ைதைய ����தா� �த��ர �ன�த��
அ��ழா�� பா�யத�காக��, அ��ழா�� கல�� ெகா�டத�காக�� த�
நா�� ரா�வ�தா� ைக� ெச�ய�ப�டவ�.)
அ���ேடா ஒ� �ைறதா� ெவ����; ��தக�கேளா �ற��� ேபாெத�லா� ெவ����
த�ைம�ைடய�.எ�ப� யாேரா எ�ேபாேதா ெசா�ன�. எ�லா ��தக�க�� இ�ப� �ற���
ேபாெத�லா� ெவ��பைவய�ல, �ல ��தக�க� அ�ப��ப�டைவ. அ�ப� �ற���
ேபாெத�லா� ெவ��க���ய ��தக�க�ெலா�� எ� ைகக�� இ�ேபா�
இ���ற�. அ�,ம��� ெசா��� - ��றா� உலக�
க�ைதக�. எ�.�.ராஜ�ைர��, வ.�தா�� ெதா��� த��� ெமா�ெபய��த பல க�ைதக�
அட��ய ��தக�.

��றா� உலக� க�ைதக� எ�ற�ேம, இ��� எ�தைகய க�ைதகைள� ெகா�ட� எ�ப�
��������.இ�க�ைதக�, அட���ைற�ெக�ரான க�ைதகைள��, அ�ைம�தன���
�ழான �ைலைய��, அைத எ����� வ�லைமைய��, ச�க ���கான ேபாரா�ட�கைள��
உர�க எ�ெரா���� எ����� க�ைதக�.
எ���ைப� ப��ய க�ைதக� எ���ைப� கா���� ஒ� ப� ேமலானதாக இ��க
ேவ���. எ�ற ம��� தா���� வா��ைதக��� ஏ�ப இ���� க�ைதக�
அைம������றன. அ�தைகய க�ைதக� ம��ேம
ெதா��க�ப������றன. ேபாரா�க�, �ர��யாள�க�, �ைற�
ைக�க�, க�ஞ�க�,கைலஞ�க� எ�� பலதர�ப�டவ�க�ைடய க�ைதக�. ஆக� ெத��த ேச
�ேவரா �த� ெபய� ெத�யாத அட���ைற�� எ�ராக த� ெசா�கைள உ��த �ைற�ைக�க�
வைர எ�ேலா�ைடய எ����� ெசா�க�� க�ைதகளாக இ��� ���� ெகா���
�ட��ற�.
க�ைத�� �ற�� அத� இல�கண�ைத��, அைம�ைப�� �ட அத� ெபா��� தா�
இ���ற�, அத� ��ர��� தா� இ���ற� எ�ற எ��ைடய க��தா�க���� ெந���
வ�� க�ைதக� பல�� ெசா�களா�, அ�ம�ைண��, அ�ம��� வரலா�ைற��
ெசா��ற�.
இடஒ�����ெக�ரா� ����� க�� ேபா�� ���ேக ��ற பா��பன�கைள��, அ�த�
பா��ப�ய��� �ைள�தவ�கைள�� எ���த ஒ� ேபாரா��� க�ைத�� இ����
இ���ற�. (அ�க�ைதைய எ��யவ� வரவர ரா�)

அ�மா,
எ� ��ைய வளர ��,
அைத ெவ�டாேத
�ைளக�
ெவ�ட�ப�ட மர�
பா�� பறைவக��� உக�த� அ�ல
எ�� ஆஃ�கா��தா�� பழ���க�ட� பாட�ப��வ��, ெப��ய� க�ைத��
இ���� இ���ற�.
ஏலாரா� - ��டக�� ச�ைட!
��டக����� ெவ���� ேம� ெவ��
ஒ� யாைன�� ���� ஏலார�� �ண�
அ�த� ைக�த�டைல ����
அ�த� ைக�த�டைல ����
அ�த� ைக�த�டைல ����
ைக�த��த� நாசமா� ேபாக!
அ�த ெபய���
ஒேர… ஒ� … க��� ��ைய
வழ�க� ேபாவ� யா�?
அ�� இற�தவ� ந��� ஒ�வ�…!
இ�க�ைத��� ெசா�த�கார�, ��களரான பரா�ர� ெகா���வ��.
���கா�க��������� ெப��ய� �ரெல��பாம�, அ�த� ���கா�கைள�
���ெத������ �ரெல���� இ�லா�ய ெப�க�க�� க�ைதக�� இ���ற�.
இ�லா�ய க���ெப���தன ஆனா��க அடாவ�� ேகா�பா�கைள� ெகா�ட அ�தைன
��த ��கைள�� ேக�����ளா�� ச�தா க�த� எ��� பா���தா�ய ெப��ய�
ேபாரா��� க�ைத�� இ���ற�.
��வ� ந��, எ��� இ�ெனா� பா���தா�ய ெப� க��� �ரேலா ��ைதய���
மாறான� ஆனா�,���கமான�.
ஒ� ஆ���ைர�� ��
ஒ� �ழ�ைத ஆ��ற�

அ� மர� ��ைர
�ழ�ைத�� �ப�ச� அ�யாத�
�ழ�ைத ��ைரைய அ���றா�
தன� �றைமைய� க��
த�ைனேய ெம��� ெகா��றா�
அவ� வள��� ெப�யவனா�றா�
மர���ைர�� ���� சவா� ெச��றா�
ஒ� சட��� �ல�
த� இளைமைய அ����றா�.
இர� க��த��
��ைர உ� மா��ற�
��ைரைய அ��பவ�
த�ைன� தாேன ெம���ெகா��றவ�
மாறாமேலேய இ���றா�:
எஜமானனாக
சவா� ெச�பவனாக
கணவனாக
அர� நா�க���ைடேய, ந��றைவ நா�� க�ைதக�, நா��க�� �கா�க�����
சவ�ெப����� �ன�ேதா� த���த ஒ� �த�� க�ைத, அ�த நா���ட�க�����
த����, மத��� ெபயரா�,மத��� ��த� ெபயரா� ேவ� �கா�க����
அைட�க�ப�ட “ப� ெகா�ட பால���ய� க�“�� க�ைத ஒ��,
நா� ப�யா� ����� ேபா�
என� ம�ைன அபக��தவ�க�� சைதைய
����பவ� நா�
அ�ச� ெகா�
என� ப�ைய� க��.
�ற ெவ��ெக�ரா� ேபாரா�ய க��� ேபனா�க� க� வ����றன.
ெவ�ைள �றேமா �ேசட நா�க����ய�

க��� �றேமா ஒ�ெவா� நா����
ெசா�க� ஏ.ேக 47களாக ேவ���
ெசா�க� எ�ேபா�� ேபாரட ேவ���
ந� இர�� ���� பா��காம� ����ேபான, ��த�� மைன� யேசாதராைவ� ேக���
ெப� க�க��,ம�ய�ைத��, பா��மாைவ�� ேக�� ேக��� ெப� க�க�, ��ைதய
சேகாதர ேதச��, இ�ைறய எ�� ேதச�க�மான அ�ைட நா�கைள� ேச��த இவ�க�
இ�வ�� ஒ�ைற� ேபாலேவ ேக��றா�க� ேக��களா�, ஆணா��கவா�கைள. அ�
��தனாக இ��தா�� ச� ந�யாக இ��தா�� ச�…

இ�ைறய இ����வ ேசாதைன� கள��� ைம�த� ஒ�வ�ைடய “ஆ�ய�மாரன�� �ேரத�
ப�ேசாதைன�” க�ைத பா�� ெச��ற� இ�ப�,
அவன�
ேதாைல உ��த ேபா�
த�க� தக� ஒ��� �ைட�க ��ைல…
அவன�
ெப�� ெதா�ைப�����
நவம�கைள எ��� எ��க��ைல…
(வா�நா� ���� அவ� இவ�ைற உ�டதாக� ெசா�ல�ப�ட ேபா��)
அவன�
ந�ேச�ய இதய���
��த� ெசய�க� ஈ��ய அ�த�ைத� காண ��ய��ைல…
ஓ� ஓநா�� அழகான இதயேம
�ல� ேபா�ற ேகாைர� ப�க�
அழ�ய க�க�� �தைல� க���
ஆசார நாள�க�� உைற�� ேபான சாரய�
ஆ�
இ�தா�
பாட� ேபா�� ைவ�க�ப�ட
ஓ� ஆ�ய �மாரன�� �ேரத ப�ேசாதைன அ��ைக

(�ர� ப�ேட�ைடய க�ைத�� ���க வ�வ�)
இ�ப� �� ���க, ம��� தா���� வ�க�� ப�யைம�த க�ைதகேள, அ�த
ம�ைண��, ம�கைள�� ெசா�களா� �வ����றன…
இ���� ஒ� �ைறயாக நா� கா�ப�, க�ைதக��ெக� ெகா���
ப��ய�டாம��, ெபா�ளட�க� இ�லாம� இ��ப�� தா�.
�� : ம��� ெசா��� ��றா� உலக க�ைதக�
வைக : க�ைத� ெதா���
த�ழா�க� : எ�.�.ராஜ�ைர & வ.�தா
�ைல : �.115
ப��பக� : அைடயாள�
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ம�த �ல�� த��� ேத�ய��
�ைற �ல��� த�டைனயாக இ��கலா�, �ல� அ�த த�டைனையேய பய��ளதாக
மா��வா�க�, (ம�றவ�க���� ேச���) பழ.ெந�மாற�� அ�த வைக�� ெபாடா��
அவைர உ�ேள த��ய ேபா� பல ��தக�கைள எ�� இ�ச�க���� பைட�தா�,அ�த
��தக�க� �ைற மல�க� எ�ற ெபய�� ெதா��பாக வ�தன. அ�த �ைறமல�க� வ�ைச��
��றாவ� ��தக� “ம�த�ல�� த��� ேத�ய��“. இ�த� �ைற மல�� இ��ெமா�
���ய ��தக� “உ�வாகாத இ��ய ேத�ய��, உ�வான இ�� பா�ச��“. பழெந�மாற�
அ�யா��ைடய
��தக�க��
ேமேலா�டமான
எ�த�
ெபா�ைள��
காண��யா�,
அேதேபால,
அவ�ைடய
��தக�க�
தகவ�
கள��ய�களாகேவ
இ����. ��தக� தகவ�கேளா� ெப��� ெச��களாக தகவ�கைள� ெகா��� த�வ��
அவ��� �க� அவ� தா�.
ம�த�ல�� த��� ேத�ய�� எ��� இ��� அள�� �க� ��யதாக��, ப��
அ��யாய�கைள�� ெகா����தா�� எ�ைமயான ஒ� அ��க �லாக�� அ���வ�ைய�
ேபால�� இ��ப� இத� �ற��. �த� அ��யாய� ம�த இன��� ேதா�ற�ைத��, ப�ேவ�
வைக� பா��� அ��பைட�� ���க�ப������ இன�பா�பா�கைள�� �க� ���கமாக
ஒ� கைத�ெசா��ைய� ேபால� ெசா��� ெச��றா�. அேத ேபால அ��த��த
அ��யாய�க�� ஏகா�ப��ய அர�க�� ேதா�ற�கைள��, கால�யா��க நா�க��
ேதா�ற�ைத��, ��ேய�ற நா�க�� �ைல�பா�ைட�� �வ���றா�.
ேத�ய இன�க�� வைரயைறேயா�, இன உண���ேயா, மத உண���ேயா, மத ஆ��கேமா
எ�த ேதச�கைள�� ஒ�றாக �ைண��� ச��யாக இ�லாம�, �த��ட ேதச�கைள
ப��ய��� அேத ேநர���, ெமா� ம��ேம ேதச�கைள இைண��� இைண��� ச��யாக
இ��பைத��, மத�ைத� தா���� ெமா�யா� ���த ேதச�கைள��, ெமா�யா� இைண�த
ேதச�கைள�� ப��ய���றா�. இைண�� ���த நா�கைள��, ���� �� ஒ�றாக
இைண�த நா�கைள��,��டைம��கைள�� ப��ய���றா�. ப��ய� எ�� ேபாேத
இ�ெனா�ைற�� ெசா����வேத ந�ல�. இ���தக��� ���ைண�பாக உலக
நா�களைன���� வா�� த�ழ�க�� எ���ைகைய ப��ய���றா�.
ெமா�வ��ேத�ய� ப����, அத� �ற�ைப� ப���� ேப�� அேத ேநர��� மத வ��
ேத�ய��� ��னா����� �����சா� ஓ��� ���ைய��, இ��ய� ���ைன��
��னா���த, ேத�யவா�க�� �ழ�ப மன�ைலைய�� ப�� ெச��றா�. அேதேபால ஒ�
ெப��� ெச����, அ�ப� ஆ��க��� ��ன� இ��த தைலவ�க�� �ரபல��, ம�க�
ச���� உைடய தைலவ�க� இ�� யா���ைல,இ�தைன ச��க�� பைட����த அ�ேற
அவ�களா� இ��ய ேத�ய இன�ைத உ�வா�க ��யாம� ேபான�, இ�ேபா� எ�ப�
உ�வா�க ���ெம�ற ேக��ைய ��ைவ��றா�.
எ�ைன� ெபா��தவைர, ��தக�ைத இ� பாகமாக நா� ����ேற�. �த� பாக���
ெபா�வாக ம�த �ல�, ேத�ய இன�க�, ஏகா�ப��ய� ேபா�ற ெபா�வான �ஷய�கைள
�ள��வதாக�
�வ��,
��
பாக���
த���
ேத�ய�ைத��,
த���
ேத�ய
��க�கைள��, த��� ேத�ய��� ேதைவைய�� �ள���றா�.
த��� ேத�ய� ப��ய �க� ���கமான அ��க� த�தா��, ெமா�த� ேதைவைய
�ள��வத�காக எ�தைன� ெச��கைள� ெசா�ல ேவ��ேமா அ�தைன� ெச��கைள��
�ள���றா�, த��� ேத�ய� ப��ய ஒ� ெத�வான ��தைல ஏ�ப��த அ�த� ��

அ��யாய� ஒ�ேற ேபா��, ேவ� எ�த ��தக�க�� ேதைவ��ைல. இ��ய� ேத�யெம��
�ைற��� அைடப������ ப�ேவ� ேத�ய இன�க�� ��க�கைள ேமேலா�ேடாமாக
�வ���றா�. அேதேபால அ�காைம ேத�ய இன�க�ட� த��� ேத�ய���கான
�ர�ைனகைள�� த��றா�. கைட� அ��யாய��� த��� ேத�ய� அைமய ேவ��ய
ேதைவைய��, ஈழ� ேபாரா�ட�ைத�� த��றா�.
ஒ��ெமா�தமா�, இ���தக� ேத�ய இன�க� ப��ய பா�ைவைய��, ேத�ய இன
க��தா�க�க�� ேதா�ற� ம��� அத� ேபா�ேகா�, த��� ேத�ய�ைத� ெபா���
�ள��வத�கான ஒ� வ��ைற�ைகேயடாக�� இ��� �ற�� �ள���.
�� �ைட���ட�:
ம�த�ல�� த��� ேத�ய�� - பழ.ெந�மாற�
வ��ன�,
எ�9, Y�ளா�, அர� ������,
இலா�ேப�ைட,
��ைவ- 605008
0413-2257151
vallinam@sify.com
�ைல: �50/
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��� – வரலா��� ��ன��� ��ன�
“அ�பாேவாட ��தக�க��� வர ராய��ய வ�� இ��லா��� ���ப�ைத ஓ�ட
���மா? நா� அ�க ேபா�டலாமா�� ேயா���ேற�” இ�ப� ஒ� ெப�ம�
ேக�����றா�, அவ� ேக�ட ப� த� த�ைத�� ��தக�க�� ராய��ைய ந�� அவ�
இ��லா����� ெச����தா�, இ��ய ஜனநாயக���� ஒ� கள�க� வராம�
இ�����கலா�, இ��ய வரலா� ெகா�ச� �ைச மா������.
“பா���தா� க�டாய� இ�ப�ைத�� ஆ��க���� உைட�����” எ�� அ�ேபாேத
நா� ��ேன� எ�� டா��க தா�தா�சா�ய� ஒ�வ� ெப�ைமய������றா�. அவ� ��ய�
அவ� உத�யாள���� �ட ெத�யா� எ�ப� தா� ேவ��ைக.
இைத� ேபா�ற தகவ�க��, ஒ� ப����ைகயாள� எ�ப� எ�ப�ெய�லா� த��ைடய
ேசா��கைள� பய�ப����ெகா�வா�, அவ�கைள எ�வா� கா�பா��வா� எ�பைத��
�ள��� கைதக�� ஏராளமா� இ���� ெகா��� �ட��ற�.
இெத�லா� ���� ந�யா��ைடய ��� ��� தா�.
ெலாேயாலா�� ப��த கால��� ஓ��� வ�த ெட�க� �ேரா��க�� ஆ��ல ��� ���
�ம�சன� வ�தேபா�, அைத ஓரமாக ஒ���� த����ேட�. இ�ேபா�தா� இ��ைல
த��� வா���� வா��� �ைட�த�, எ��த ��� ம�ேநர��� ��தா� ப���
��ேட�. அ�தள��� �����பான நைட, (ெமா�ெபய����� �ட) அேத சமய� ஆஃ� த
ெர�கா��டாக நட�த �ஷய�கைள� ப��க யா����தா� கச���?
எம�ெஜ��� கால���, நட�த �ஷய�க��, அ�த எம�ெஜ����� ஒ� ேசா��� �லமா�
�ைட�த தகவைல�� ��� ெச�ேத ��ேவ� எ�� 11ம�வைர ெபா��� அத��� �ற�
அ���� அ���� சாம���ய��, கம�நா��ட� ெகா�� ேபா�� தகவைல வா��ய
சாம���ய��, எ�.ஆ�.க�னா �சாரைண� க�ஷ� அ��ைகைய அேசா� ெச��ட�
வா��, தன�� ெகா��க�ப�ட கால� ெக����� ப��க ��யா� எ�பதா�, அைத ப�க�
ப�கமாக ���� த�ட�� ெச�� ���, அ��ைகைய அேசா� ெச��ட�
த�����, த��ைடய நக� அ��ைகைய அர���� ேபா��யாக நாடா�ம�ற��� தா�க�
ெச�ய ைவ�த� எ�� ம�த� அ�த� கால��ேலேய ெசைமயான ஆ�ட� ேபா�����றா�.
பா���தா� அ���ஞா� ஏ.�� கா�டனான ச���ைப ���� பய�ப���� ெகா�டதாக
�ைன�க, ����ைப பா���தா� பய�ப���� ெகா�ட� ஒ� ���� �ைன, அ�ேபா��
���� ேதா�காம�, கா�ட���� வைரய��க�ப�ட எ�ைலைய�� தா��, ேநா��
எ��த�� ������� ெவ��ேய. அேதேபால, இ��ரா கா���� கால��� இ��பாைல
அைம��� இட�ைத� ப�� ���� ��� ெச�ய,அ� ஒ�� ெமா�தமா�
ெசாத���ட, ம���� ேக��மள��� ���� ம�ைண� க�வ, அத�க���, அ�த
����ேப அைம�சரைவ ��ட��� கல�� ெகா�டைத� ேபால எ������றாேர எ��
இ��ரா ��மள��� ���� ���� �����காக அைல�����றா�. இ���தக���� ���
எ�� ெபய� ைவ�காம� இ�����தா�,எ�ன�யா இ�த ஆ� இ�ப� ��� ��� எ��
இ���������றாேர எ�� ெசா��மள��� ஒேர ��� மைழ.
நா�பதா�� பைழய ெச���� எ�ன ���ய��வ� இ����ட� ேபா�ற� எ�ற
அல��ய�ேதா� ப��க ஆர���தா�, அ�த� ெச���� ��ன��� ��� அ�த� ெச��ைய
��னா� ெகா�� வர இவ� ப�ட பா�கேளா� ப���� ேபா� நா�பதா�� ெச��க��

��னா����� உைழ��� ந� க���னா� ப��ற�.��சயமா� வரலா��� ��ன�ைய�
ப��ய ��ன�� தகவ�கைள அ���� அ�ைமயான �� ெதா��� இ�.
அேதேபால, ஒ� ெப��க��ைரைய� ���� எ��� கைல�� ���� அ���
�ைளயா��றா�. கா�� இற�த ேபா� அவ� எ��ய� க��ைர�� ���க�ைத��,இ���
இ� இட�க��� �ல க��ைரக�� ���க�ைத த�����றா�, ெமா�த� க��ைர�� தகவைல
இ� ப��க�� ����� இ�கைல, உ�ைம�ேலேய ெப�ய �ஷய�. இ�கைல
ைகவர�ெபறாம� நாென�லா� த���ேற�.
இ����� ���� எ������� ���ைர����� �ல ப��கைள இ��யாக� த��ேற�.
“ஆ�பவ�கைள��, ம�கைள�� ேநர�யாக இைண��� ��ய ெதா����ப�க�
வ����டன. ெதாைல�கா���� இைணய�� இ�ேபா� இைத�
சா��யமா����டன. சாதாரண ம�க��� அவ�க� ஆ��யாள�க� எ�ப�� ப�டவ�க�
எ�பைத� ெசா�ல ஒ� அர�ய� ெச��யாள� ேதைவ��ைல. ெதாைல� கா��ைய� பா��ேத
அவ�க� ஒ� ����� வ���ட ����. எ���� �ல�தா� அ��� ெகா�ள ேவ��ெமன
�ைன�பவ�க��, அத�� ஒ� அர�ய� ெச��யாளைன� தா� எ��பா�����க
ேவ��ெம�ப��ைல, இைணய��� �ைற�� �ட��� வைல�ப��க�� எ��பவ�க�
ெச��, ஆ�� எ�லாவ�ைற�� த��றா�க�. �ல சமய�க�� �ல ெப�ய
ெச���ப����ைகக�� ஆ��ய�கைள �ட இவ�க� �ஷய� ெத��தவ�களாக
இ���றா�க�.
ெச��� தா�க�� கால� ������ட� எ�� இத�� அ��த��ைல. ேபா��
க�ைமயா����ற� அ�வள�தா�. இ�� ெவ�� ெச���
தா��ேகா,ெதாைல�கா���ேகா, வாெனா��ெகா, இைணய���ேகா இ��கலா�. ஆனா�, யா�
��� ெச��றா�கேளா அவ�க���� தா� ம�யாைத” எ�� இவ� �றைமைய ம��ேம
ம���றா�, ப�வ�க�ட� எல��ய��றைம
இ�ைல, வா��ட��, �����,அைம�ஹகைர��, அயனாவர��� �ட எ��ைடயைத�
ேபால வ�த��ைல, அதனா� எ��ைடய�தா� உச�� எ�� ேப�த��ைல. ������
வண�க�.
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��ஸா� �ேடா� – எ �ேடா� ைப ஹா��� பாலா
ஹா��� பாலா த��ைடய அ�கைர� �ைம�� ெதாட�ப�வாக எ��ய ேபா�, ேக�ளா� இ�த
��ஸா�� கைதைய ஒ� ��தகமாக ெகா�� வர ேவ��� எ�றா�. ஹா���
பாலா ம��தா�.நா� உ�பட பல�� ���லாகவாவ� ெகா�� வா��க� எ�ேறா�, இ�தைன
மாத� இ��த���, ஒ� அ��� ��தக��� ��வ�வ� ேபாலேவ இ��ைல�
த�����றா� ஹா��� பாலா .
A pixar story எ�ற டா��ெம��ட�������, இைணய������� எ��த தகவ�கைள
த��� ெமா�ெபய������ேற� எ�� ஹா��� பாலா ெசா�னா�� அ�� அவ� ஒ�
�ஷய�ைத� ேச��காம� ��� ��டா�. அ� அ�த ெமா�ெபய��ைப, அவ�ைடய ெமா�
நைட�� ெசா������றா�. அ�வள�தா�, அ�த அ�வள�தா� ���யேம. எ�த ப��க
ம��ேம ெத��தா�, ப�வராவ� சா��யெம�றா�� �ட இ�த ெமா�நைட ���ய�. (அ� ைக
வராம� காணாம� ேபானவ�கைள எ�த எல��யவா� பா������றாேரா இ�ைலேயா, இ�த
ப��லக� பா������ற�.) ஹா��� பாலா�� அ�த எ��� நைடதா� பலேம. ச�ப���
உ�லாேத� எ�ற ப�வா��ய� �ட பாலா�� இ�த எ��� நைடைய �க��தைத உலகேம
அ���. ேக�ளா� இைத ��தகமா��� �ய���� இற�க ேவ���. ஹா���
பாலா�� எ�தைன நாைள���தா� ப�வராகேவ இ��ப� அவ�� ���ர���
ைர�டரா�, எல��ய�யா� ஆக ேவ���.
ப�வாக வ�த ேபாேத நா� எ�லா�� ����ட�க�� �ம������ேடா�, அதனா�,
ஹா��� பாலா�� ெமா�நைடைய��, ���ைப�� ம��� இ�� ேம�ேகா���ேற�.
க�ெப�ைய வா��ய �� எ��� ேபா�யாகாததா�… �ைறேய ஈ,எ���, ெகா� ம���
ேத� என எ�லாவ�ைற�� ஓ���ெகா����க, ஒ� க�ட��� ஓ��வத�� கைட��
எ����லாம�, ேவைல����த ��கா�வா� ேபைர ����� ஓ����டா�.
ஓரள� ���த பட�ைத, ம�ற ம�க��� ேபா��� கா�ட… யா�ேம எ��பாராத �க�
ெப�ய வரேவ�� �ைட�த� …………………………….-�� �ைன�சா… ைஹயா… ��கOctober
Fool!
நா� இ��� 2005-ஆ� ஆ���தா� இ���ேறா�. ���த வைர, இேத ஆ���
ைவ�ேத கைத ெசா�ல� பா���ேற�. டா�டா�ைஸ ���ேய ஆக
ேவ��ெம�றா�….ெகா�வ��� அல�� இ��பவ�க� ம���க��.
இ� நம��� அவ���� ெதாட���ைல. அவ� ஊ� ��ட ��ஸா� �ைக ம��ேம
இ��� இ��த�. ஆனா��… அவ�ைடய ெபயைர… ர�ப� ேபா��… உ�க ெமம���
இ��� அ����ட��. ஆ�சா????? இ�ேக இ�த ��� ெபயைர… ஆ���,
100 தடைவ…மன����ளேய… ெசா�� �யாபக��ல வ���க�க பா��ேபா�!!!
ராப��, இத�� �� இ��த ��� CEO-�� (அதா� ேபைர ர�ப� ேபா��
அ������க…இ�ல!), ஜா�ரா அ���� ெகா����தவ�. ‘இவராவ� த� ���ப
��வன��� ெபயைர கா�பா��வாரா’ - எ�ப� ரா�(���)-�� கவைல. ‘இ�த
�ர�காவ� த� ப�� ெரா��ைய ச�யாக ����� த�மா’ -எ�ப� ஜா��� கவைல.
��ஸா� அ�ேம�ட�க�, அவ�க�� ம�ற �ல வழ�க�களான…., ‘�வ��� ����
ெகா��த�’, ‘��ைய ����� ெகா��த�’ ேபா�றவ�ைற ஆர���தன�.
ெமா�நைடைய� ெசா�ல இ��� அ�க உதாரண�கைள ேம�ேகா� கா�ட ேவ�������
எ�பதா� இ�ேதா� ����� ெகா�ளலா�, இ��� ெசா�ல ேவ��ய �ஷய�க�
இ���ற�,அைத�� ெசா�����ேற�.

ஷ � ேகர�ட�க���
��ஸா� எ�ப�, த��ைடய 3Dஅ�ேம
ெமன�ெக�டேதா,அைத�ேபாலேவ பாலா��, எ�ைமயா� அவ�க�� ெதா����ப�கைள�
ெசா�ல ெமன�ெக�����றா�, ���யமாக ெர�ட��ைக��, ேர
�ேர��ைக��, �ள��வத�காக ப��� அைத� ���� ெகா��, ���� ெகா�டைத �ைற
ைவ�காம�, �ள��ெய��,வா��ேப��ைல, ��ஸா�� ெட�ேக
ஷ ைன� பாலா
ெசா�னா�, இைத எ�னெவ�� ெசா�வ�?
அேத ேபால ப�� எ�� ���� இ�தைன மாத�க���� �ற� இைத ���லா��வதா�
வ�� ஒ� �ர�ைன, தகவ�க�� தர�க�� மா��ெகா�ேட���ப�தா�, அைத� ச�
ெச��� ெபா���, அ�ேட�� எ��, அ�த காலவ� தகவ�க���� ப�க��ேலேய
ெசா�����பைத� பாரா��ேய ஆக ேவ���. ஒ� �ைற, ஒ� இட��� டா� �ேடா�3 ��
இ��� 3���ய� ம��ேம ேதைவ என����������� ஹா��� பாலா, ��னா�
டா��ேடா� �த� இட�ைத� ���தைத�� ெசா������றா�, அ�ேட���� அ�ேட�
ேபாட மற���டா� (நா� இ�த� �ைறைய� ����கா�ட�� காரண�, �ம�சனெம�லா�
ேபாடா��க,ேபா�டா��, ெச�� மா�� �க���டா��க, I feel shy You know…என�
ேக���ெகா�டதாேலேய. ம�றப��� இெத�லா� ெப�ய �ைறேய இ�ைல.
இ�ேபாைத�� இ� ���ைல, www.scribd.com� நா� வைலேய������ேற�, இ�����
��க� தர�ற��� ெகா�ளலா�.அேதேபால ஹா��� பாலா�� ��� டா���
வைலேய������றா�, அ������ தர�ற��� ெகா�ளலா�.
http://www.scribd.com/doc/35965465/Pixar-Story-Hollywoodbala
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ேபேயா� 1000
எ�ேலா�ைடய வா���� ஒ� ெமா�ைக� சா�ைய, ஒேரெயா� �ைறயாவ�
ச������ேபா�, ஏ� நாேம �ட பல��� ெமா�ைக�சா�யாக இ�����ேபா�. க�����
��� ஆ��க� இ�த ெமா�ைக� சா�� ���� நா�� இ������ேற�, உலகமகா
ெமா�ைகய� எ�� ெபய� ெகா���மள��� ஒ� ெமா�ைக�சா� எ�க� ேதா�க�� ஏ�
உ�கா��� ெகா�� ெமா�ைக ேபா��� எ�கைள க��ேப��னா�, உ�ைன ெமா�ைக
ேபா�வ�� ���வத�� ஒ� ஆ�� இ�ைல எ�� நாேன ெசா������ேற�. அ�ேபா�
என�� ேபேயாைன� ெத�யா�, ஏ� அ�ேபா� ேபேயாேன �ைடயா�. ேபேயா��� இ���
ஒ� வய� �ட ��ய��ைல. ஆனா�, இ�ேபா� அ�த ெமா�ைக� சா�ைய� பா��தா�
ெசா�ேவ�, உ�ைன ��ச�� ஒ� ஆ� இ��கா�யா��. இத��� ேபேயா� எ�ன
ெசா�வா� ெத��மா? உலக இல��ய�கைள த��� பைட��� எ�ைன ெமா�ைக�சா�
எ��றா� இவ�, நா� ெமா�ைக�சா�க��ெக�லா� ெமா�ைக�சா� ஆ��ேற எ�பா�.
“இர�டா�ர� ஆ��கால த��ல��ய வரலா��� ���ட� ப��க� �� வ�வ� ெப�வ�
இ�ேவ �த� �ைறயா��” எ�� ேபேயா�1000 ��� ��ன�ைட ெசா��ற�. இ�ேலேய
ெத��� ெகா�ளலா� இவ�� ���ைப. இ�ப� �� ���க 140 வா��ைதக����
�ைறவாகேவ இவ�� ெமா�ைகக� ( இவ�ைடய எ����கைள ெமா�ைக எ�ப��, பல சமய�
என�� உட�பா��ைல, அைத�� தா�� ��பைவ அைவ), ����க� ஆ�ச�ய� த�பைவ,
அ��� இவேர ஆ�ச�யமானவ� தா�. இவ� எ�ன ஆ�ச�யமானவ� எ�ப� ��னா�.
இ�ேபா� இவ�ைடய மரண ெமா�ைகக����� �ல,
இ�� ஆ�வ� ���� �ற�த நா�. �ழ�ைதயாக� �ற�த அவ� உைழ�பா�
வள���,Born on the 5th july, platoon ஆ�ய �ற�த பட�கைள இய��னா�.
ேந�� அர� ெதாட� பா��க��ைல. ெமகாஅ�ேலா�� �ைட�கா�. இரெவ�லா�
க��ைய அைட����� இ��� அம��த ப�ேய ெசயல�� இ��ேத�.
�ேராேசாவா Ran கைதைய ேச���ய�ட� ���யதாக ச��ைச எ��த�. ஆனா�
ேச���யேர ெப�னா� ஷா�ட� அ�கைதைய� ���யதா� �வகார�
வளர��ைல.
100��� அ�ைடக� ேதைவ�ப��ற�. கைத, இய��ன� ெபய�, ெவ�வ�த ஆ��
ஆ�யன உ�ள அ�ைடக� ேபா��. உலக ��மா ப�� எ�த ேவ���.
எ� ��ய நாடக� ��� ைக�க��காக அர�ேக�ற� பட இ���ற�. மரன�ைத�ட
ெகா�யைவ உ�� என கா��வத�கா�. ந�ல �ஷய���� பய�ப�டா� ச�.
ெமா�தேம 2660 வ�க�தா� எ������றா� ��வ��வ�.இ��யா �த��ர�
அைட�த��ன�� இ�த எ���ைக மாற��ைல.
12வய�� எ� மக� ���� க����ட� ேக� ஆ��றா�. அ�த வய�� நா�
��ையேய ���� தா� பா������ேற�. ேந�� பா��த��ைல.
த�கா�க உ�ைமகைள� ப��ய �ர�தர உ�ைமகைள எ��பவேன எ��தாள�.
இ� நா� எ��ய�தா�. இ��தா�� யாரவ� என�� ��ய ைவ�தா� ந�ல�.

காைல ெத��� ெகா�டா� அட�க ைக ���ேன�. பத� ஓ�ய� ஒ� நா�. எ�
�ைல�பா�ைட ெத�� ப��த அத� ��ேன ஓ�னா� அ� ேம�� ேவகமா�
ஓ�ய�.
ேபேயா�1000 ��� ���ைரேய �ைடயா�, ���ைர��� ப�லாக எ�ைன� ேபால ப��
எ��வ� எ�ப�? எ�� எ������றா�. இைத� ப��த �ற� பல ெப�ய எ��தாள�கள�
ப��கைள எ�லா�, ச�ேதக க� ெகா�ேட பா��க� ேதா���ற�. ���யமாக எ�.ரா��
�ைணெய���, ேதசா��� ��கைள.
ேபேயா�ைடய ����கைள �ல சமய� ���ெச��க� வ�யாக� பல���� அ���,
எகைன ெமாகைனயாக ��� வா������ேற�, அ�த அள��� ெமா�ைகயா�. ஆர�ப�
�தேல ெமா�ைக ெமா�ைக எ�� எ��வதா�, இவ� ��மா காெம� �� எ��
எ���டா��க�, 140 எ���க�� உலக��மா�கைள �ம���பதாக���, ெமா�ெபய���
க�ைதகைள ெமா�ெபய��காததாக���, இர� வண�க�களாக��� ேபேயாைன ��ச ஆ�
இ�ைல.
ஏற��ைறய இவ�ைடய ஒ�ெவா� ����கைள�� ப������ேற�. ஆனா�, இவ�ட�
�வா��க, வாதாட, எ�� ெமா�ைக ேபாட எ�ேற பல�� இ���றா�க�. ���ட��
���யமான த�� ஆ�ைமக�� இவ� ���யமானவ�.
ேபேயா�1000 ��� 1000 ����க�� 1000 ����க�ேம ேபேயாேன எ��ய� �ைடயா�.
அவ� வா�ேகா�, �� வா�ேகா, அ�ேயா!!! வா�கா (யாைர�யா இ�த ஆ��� ெபய�
ைவ�த�) த�����த ��ைட� பா�ைவ�ட� ெச����த ேபா�, ேபேயா��
ெமா�ெபய��பாள� லா�� லப��தா� ��ட�த�ட இ�ப� ����கைள
அ���ெத������றா�. அேத ேபால பாேஷா�� க�ைதகைள ெமா�ெபய���� ெச�த��
இவ� தா�. அதனா�, 1000 ����க�� ேபேயா���� ெசா�தமான� இ�ைல.
ேபேயா� எ�ற �க��ைர��� ஒ������� இ�ெனா� �க��ைரதா�, லா�� லப��தா�.
ஆ�, ேபேயா� இ�ெனா�வ�� �க��ைரதா�. ���ட��காக அவ� ேபா���ெகா�ட
�க��ைர தா� ேபேயா�.
நா� த��� �க�ெப�ய எ��தாள� எ�பா�, பல நாவ�க�, ��க� எ������ேற�
எ�பா�, பல �ைர�பட�க��� வசண� எ������ேற� எ�பா�, ஆனா� எ��ேம
இ�வைர ேபேயா� எ��ற ெபயைரேய பா��த��ைல எ�றா�, �ய எ�ள�ட� ப��
ெசா�வா�.
இவ�ைடய எ����க� எ�.ரா ைவ ெப��பா�� ஒ������, அதனா� எ�.ரா தா�
ேபேயா� எ�ற ெபய�� எ���றாேரா எ�ற ச�ேதக� இ��தா�� ேவ��ெம�ேற இவ�
இ�ப� எ���றா� எ�� எ�ேலா�� ெசா��றா�க�.
எ�ைன� ேபால ப�� எ��வ� எ�ப� எ��� ���ைர�� ப�லான க��ைர�� இவ�
எ�.ரா தாேனா எ�� எ��வத�� ��ய பல சா��ய�பா�கேளாேட எ������றா�.
�ழ�ைதகைள �ட ��� ைவ�காம� அவ�க���� ��தக�கைள எ������ேற�
எ��றா�, ஏ�தைல நகர� �ைல� ெசா��றாேரா. “…அவ� எ��ட� ேபச ���� ��ச�தா�
தய��ய� ேபா� ெத��த�. நாேன அவ�ட� ெம�ல ேப�� ெகா��ேத�. நா� அவர� ப��
ஆ��யைர�ேபால இ��ததாக��, ஆனா�, அ�த ஆ��ய��� ஏ� க�க� எ��� அவ�
��னா�.” எ��� அவ� எ���றா�. இைத�ேபா�ற ெச��கைள ஏ�தைல நகர� நாவ�

���� காணலா�. அேதேபால பல இட�க��� எ�.ராைவேய �ைண����றா�.
�வ���னா, (ப����� ச�ப�த��லாத ெச��: �வ���னாைவ� ெச�ெமா� மாநா���
ச���ேத�. அ�ெள�ல� இ�ப� இ��பா� எ�� அவ� க�பைன ெச�� ைவ�� ஏமா��
ேபானாேரா, அேதேபால நா� ல��ைய� பா��� ஏமா����ேட�. அ��� பாலபார�
) ேபேயா� யா� எ��
ப�க��� ல��ைய� பா��த�� இ�தைன ��ளமாக, ஒ��யாக
க�����க அ���ரமாக இ���றா�. பாரா �ட� ெச�� ��க� தா� ேபேயா� எ��
ஒ���ெகா���க� எ�� ெக������றா�. ேபேயா� தா� எ� �� எ�� �வ���னா
ெசா��வைத ைவ�� பாரா தா� ேபேயாேனா எ�� நா� �ட ேயா��த� உ��. ெச�ெமா�
மாநா��� ஆ� நாகராஜைன� பா���� ��க� தாேன ேபேயா� எ�� �வ ���னா
ேக�����றா�. ேபேயாேன அவ�ைடய ஒ� ����� ெசா������றப�, (ேபா�� இ�ய
�ர�� எ� �கவ� ேக�ட 20 வய� வாச��� எ� ����� வ�� ேச�� ேபா� 55 வயதா�ற�.
ஒ� ஆ�ேடா பயண��� 35 வய� ஏ���மா? ) யாரவ� அழ�ய �ர��� ெசா�த�கார�
ேக�டா� தா� அவ� �கவ�ைய� த�வாேரா? ஆனா� அ�த அழ�ய �ர���� ெசா�த�கார�,
ஒேர பயண��� 35 வய� ஏ���வைத� ச�ம��பாரா ெத�ய��ைல. இ�ப� எதாவ� ெச��
ேபேயா� யா� எ�� ெத��� ெகா�டா� தா� உ��.
ேபேயா� எ�ரா வாக இ��க��� அ�ல� ேபேயானாக இ��க���, யாராக இ��தா��
இ��க��ேம. ேராஜைவ எ�த ெபய�� அைழ�தா� எ�ன?
ேபேயாைன ���ட�� �� ெதாடர
��ைன வா�க,
ேபேயா� 1000 – ���ட� ��ப��க�� ெதா���,
ஆ� ப��பக�
12, �த� �ரதான சாைல,
�ைன�ட� இ��யா கால�,
ேகாட�பா�க�, ெச�ைன-24.
�ைல: �60
எ�ைன� ேபால ப�� எ��வ� எ�ப�? எ�ற க��ைரைய� ப���� ���க.
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ேநா� ����� ��த ம���க�
��த�க� த�க��� ெத��த ம���வ �ைறகைள��, ம���கைள�� ஓைல��வ�க���,
(அ�ைறய ெப��பாலான ��க� ஓைல��வ�க�� தா� வாச� ���தன) ��த ம���வ
வ��ந�க� ெச�வ�யாக த�க� வ�வ�தவ�க���� ெசா��ய�தா� ��த ம���வ
�ைறக�. ��த ெதா���க� ேதா��ய �ம�� க�ட���தா� ��த ம���வமான
��தம���வ�� ேதா��ய�. �ம�� க�ட� கட�� ேபானேபாேத ��தம���வ���
ெப��ப���� ந�ைம ��ெடா��� ேபான�. �த�க� வழ�ெகா��� ேபான த�க�
ெமா�ைய �� உ�வா�க� ெச�தைத� ேபால, சம���த� அ�ரஹார�க� �லமா� ��
உ�வா�க� ெச�ய�ப��� ெகா����பைத� ேபால, ��த ம���வ�� ���� �ழ�க����
ெகா�� வ�� �ய��க� வரேவ�க�படேவ��ய ஒ��.
��த ம���வ� க���க� வழ��� பாட���ட�� அத� உ�ளட�க�� ேபா�மான
அள���ைல எ�ப� யா�ம��தேத. அ��� பாட���ட�க� ெதா�ெபா���ைறயா�
ஆரா��� ெச�ய�பட ேவ��ய� எ�ப�� கவண�����ய�. ��த ம���வ� �ைற
வள�வதா� யா���� ெப�ெதா� பய� இ�ைல எ�பதா� எ�த� க���த�ைதக��
��தம���வ� க���க� �வ�க� ேபாவ�� இ�ைல. ெப�தள�லான லாப��லாததா�,
ம�க��கான எ�ய பய�பா���கான வ� எ�பதா�� எ�த �தலா���வ ��வன�க��
��த ம���வ ஆரா����� இற�க� ேபாவ���ைல, அர���� இ�ெல�லா� ெப�தாக
கவண�� ��ய� ேபாவ��ைல, “மைழெப��ற� நா� �ைட����ேற�” எ�ற கண�காக�
தா� அர�� �ய��க� ��த ம���வ� �ைற�� இ���ற�.

இ��ைல�� ��த ம���வ� ெதாட�பாக ம�க��� இ���� ெத���ைமைய
ெத�வா��வ��, அ�யாைமைய அக��வ��, ��த ம���வ��� ��த ம���க��
பய�கைள, பய�ப���� �ைறகைள ம�க���� ெசா�வ� என பலவைகக�� ��த
ம���வ�ைத ஓர� ��னா� கால� எ��� ைவ�க� ெச��� �ய��களா��. அ�த வைக��
நல� ெவ��டாக “ேநா� ����� ��த ம���க� – டா�ட� ேக.எ�.��ைபயா” எ�ற ��தக�
ெவ�வ�����ற�.
இ�த ��தக���, �ழ�ைத�� ைகைய� ���� அ�னா ஆவ�னா எ�த�
க���ெகா��பைத�ேபால, நா������ நா����பத�� க���ெகா��ப�����

ஆர����ற�. அக��ய� ��ய 62 வைகயான அ��பைட ேநா�க�� ப��ய�, ம�த
உட���ள ெமா�த நா�க�� ப��ய�, ��த ம���க� தயா��க� பய�ப�� ��க��
ப��ய�, ெச�க�� ப��ய�, ெகா�க�� ப��ய�, மர�க�� ப��ய� எ�� �த�
அ��யாய��� ப��ய������ ��னா� வ�� அ��யாய�க�� ெமா�த� 200 வைகயான
��த ம���கைள�� ப��ய� ேபா��ற�, அ�த� ப��ய�க�� ம������ ேதைவயான
ெபா��க�, அவ�ைற கல�� தயா��க ேவ��ய ��த�, தயா���� வ��ைற, அ�த ��த
ம���க�� பய� எ�� ��தம���வ ��தக�க�� ெட��ேள� ப� அைம���ள�.
“உல�� ேதா��ய �த� ம���வ� ��த ம���வ�தா� எ�பைத உ��யாக� ெசா���
�லா��ய�,
��த ம���வ��� அ��பைட எ�ன?
��த ம���வ��� ேம�ெகா�ள�ப�� ���ைச �ைறக� எ�ென�ன?
��த ம���க� எ�ென�ன?
��த ம���களா� ���க�ப�� ேநா�க� எ�ென�ன?
��த ம���கைள எ�ேபா�, எ�வள�, எ�ப� சா��ட ேவ���?
எ�ப� உ���ட ��த ம���வ�, அ�� உ�ள ���ைச �ைறக� ம��� ��த ம���க�
���த அைன��� தகவ�கைள�� ெத�வாக� ெசா������றா�. ேம��, இ�த ேநா���
இ�த ம��ைத� சா����க� எ�� ம��� ெசா�லாம�, அ�த ம��� தயா����
�ைறகைள��, ��த ம���வ��� எ�ெத�த வைகக�� எ�லா� ம���க�
தயா��க�ப���றன எ�பைத�� ��வாக எ�� இ���றா�. “
இ�ப��தா� இ�த ��தக��� ��ன�ைட�� ��தக� ப��ய ����� ெசா��ற�.
�ழ���ைடய ��தக�க�� �ல இ�வா� �����யைத ����டாம� ேபா�����றன.
(அ�ல� ெசா�ன ���-அ�கைள ெபா�யா��� �தமாக ��தக� அைம������.
உதாரண�: ெம�ரா�-ெச�ைன) ஆனா�, இ�த ��தக� அ�ப���ைல ெசா��யைத �ட��
�ற�பாகேவ இ�த ��தக� அைம�����ற�. �க எ�ைமயாக அேதசமய� பய��ள
வைக�� 200வைகயான ��த ம���க�� அ��க� அ��க�ப���ள�.
32 வைகயான ம���க�� எ�ைமயாக ந�மாேல ������த ப�ேய தயா��க� ��ய “����,
�ரண�, மா��ைர, ெந�, மண�பா�, ெச��ர�, ப�ப�, ைதல�, ேல�ய� ம��� ��த�”
ேபா�ற ��த ம���கைள ��ேப ��ய� ேபால ப��ய������ற�. இ�த� ��தக���
ெசா�ல� ப������ ம���க�� வைகக�:
���� 12,
�ரண� 55,
மா��ைர 4,
ெந� 6,
மண�பா� 6,
ெச��ர� 7,
ப�ப� 10,
ைதல� 52,
ேல�ய� 23,
��த� 9,
�ல எ�ய ேல�ய�க� 10.
உதாரண���� இ�த ��தக� ெசா��� �ல ���ய ��த ம���க�,

�ரா�ைச மண�பா�: ஒ� ��ட� �ரா�ைச� பழ� சா��� ஒ� �ேலா ச��கைர, 50 ��� ப���
கல�� கா��� ெகா�ள��.
அள�: �ன�� 60��� த���� 30 ��� மண�பா� கல�� ���க��.
பல�: ��த���, ைக கா� எ��ச� ேபா�றைவ �ணமா��.
என��� பய�ப�ட ஒ� ��த ம���:
����� �ரண�: அ��� ����, க��கா� ேதா�, ��� ஆ�யவ�ைற ந�றாக ெபா���
ைவ��� ெகா�ள��.
அள�: காைல மாைல இ� ேவைள��, வய��� ஏ�ப இர�� ���ைக அ�ல� ஒ� �ரா�
அள���� ேத�� கல�� சா��ட��.
பல�: இ�ம�, வற�� இ�ம� �ணமா��.
இ�த ��தக��� ெசா�ல�ப������ பல ம���வ� ெபா��க� ெபா�வாக எ�லா ��த
ம���வ கைடக��� �ைட��ற�, �ல ெபா��க� ம�ைக கைடக�ேலேய �ைட�ப� �ற��.
இ�ப� பல ம���க�, பல ேநா�க��� ���க� என ��தக� ப�க� ப�கமா� ���� நம��
பல அ�ய ம���கைள ெகா��� ெகா���ற�. ெமா�த��� ��த ம���வ��� ந���ைக
ெகா�ட ெபா� ம�க��கான ��தக� அ�ல� கல��ய� இ�.
��� ெபய� : ேநா� ����� ��த ம���க�
ஆ��ய� : ம���வ� ேக.எ�. ��ைபயா
(எ��� வ�வ�: ஆ�. பா��தசார�)
ப�க�க� :136
�ைல : �.65
ப��பக� :நல� ெவ���
��தக�ைத ஆ�ைல�� வா�க
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ெம�ரா�-ெச�ைன
எ�ைச�ேளா��யா ேபால ெச�ைனைய� ப��ய பல (ஆ��க�) தகவ�கைள ெகா���
ெச��ற� “ெம�ரா�-ெச�ைன” ��தக� (�ரா�� ப���). �ராதனகால��ய ெச�ைன��
ப�ம�கைள� ெசா�வேதா� �வ��� இ�ைறய நா�ற�ைத�� ப�� ெச��ற�. இ�ைற��
கட�கைர ஓரமாக ஒேர ப���� ������ட இ�த பாவ�ப�ட ம�க� தா� ெச�ைன��
��வ��களா�. ெமா�த த�ழக������� இட�ெபய��த த�ழக அக�களா��, ஐ.�
�ைறைய� நா�, ேத� வ�த அ�ல இ��ய அக�களா�� ெச�ைன ஆ��ர��க�பட
ெச�ைன�� வள���ெகா�ேட வ�த�, க��ட�க�� அள��� பர�பள���, உயரமான
பைன மர�கைள அ��� உயரமான, �க உயரமான க��ட�கைள� க����ேடா�.
ெச�ைன�� ������த பைனமர�க� தா�, த��நா��� மா�ல மரமா�, இ�த தகவைல��
இ�த ��தக� ப�� ெச��ற�. ஆனா� இ�� ெச�ைன எ�� ெசா�ல�ப�� வ�டார���
ஒேரெயா� பைனமர�ைதயாவ� பா��க ���மா? ���ெம�� ெசா��ற� இ�த ��தக�.
��� ��வ� ��கா���, ஐஐ����, �ேயாஸ��க� ெசாைச����� பா��கலாமா�.
இ�ப�ேய ேபானா� �ஜாதா�� ��ஞான ��கைதக�� வ�� �ழ�ைதக��� அ�சய
ெபா��களாக பைனமர�கைள கா�ட ேவ�� வரலா�.
ெச�ைன���ள பல ஊ�க�� ெபய�� காரண�கைள இ�த ��தக� ப�� ெச��ற�.
ம��க�� நடமா�ட���� ெபய� ெப�ற, பா�வ� ஒ� ெப� ம�லாக மா� �வைன
வ�ப�டாளா� இதனா� அ�த இட���� ம�லா��� எ�� ெபய� வ�ததா�. இ�ப� ெபய�
காரன�ைத� ெசா����� ம�லா���� பல �ராதன� �ற��கைள� ெசா��ற�, அதாவ�,
ேகா�� �ற��கைள� ெசா��ற�. ேபயா�வா� �ன�ற��� க�ெட��க�ப�டைத��,
ம�லா���� கபா��வர� ேகா�� ேபா������ய�களா� இ��க�ப�� சா�ேதா�
ேதவாலய�� ேபா������ய ������க�� அைம�க�ப�டதா�, இ�ேபாைதய கபா��வர�
ேகா�� 300 ஆ��க��� ��� க�ட�ப�டைத�� ���ற�. அ�ப�ேய அ�த� ேகா���
க�டைம�ைப�� ���ற�. இ�ப�ேய ��வ���ேக���, ப�லாவர����,
��வா������ என ேகா��ெகா�ட தள�கைள பா��ற� ��தக�. ��ந�ைகயா�வா��
ெபயைர� ெகா�� ஆ�வா�ேப�ைட என� ெபய�ெப�ற�. ந�� ப��த மா�பழ�கைள�
ெகா����ததா� மா�பல�. மாமர�க�� கா���ததா� மா�கா�. இ�ப� பல ஊ�க��
ெபய��காரண�கைள� ���ற�. ெதா�ைட ம�டல அரசைன��, ப�லவ வ�ச
அரச�கைள�� ம�ற ஏைனய அரச�கைள�� ���ற�.
“…�.� இர��, ��றா� ��றா�ைட� ேச��த த�� �ரா� எ����, க�ெவ�டாக�
ெபா��க�ப�� உ�ள�. அதனா� அ�ெபா�ேத எ�த� ெத������ற�…” “ச�ேறற��ைறய
�.� 200ஆ� ��றா��� த��� �ற�த க�ஞ� ��வ��வ� ம�லா���� வ���வ�தா�.”
இ�ப� �ல இட�க�� வரலா����ைழ ெத�ப�வதா� ��தக��� �ற�ப�� ெச��க��
ந�பக� த�ைம ெவ�வாக �ைற�ற�. ஆனா� ��தக��� ெப��பா�� ஆ��க� ெச��க�
பர���ட�பதா� வரலா�� ஆதார�கைள��, வரலா��� �ைழகைல�� க���ெகா�ள�
ேதைவ��ைல எ�� ம�ைட��� ம�ய���ற�.
��தக��� ெப�� ப��, ெச�ைனைய�� ெச�ைனைய� �����ள ேகா��கைல�� ேகா��
�ற��கைள�ேம ���� ���� ெசா��ற�. ஆனா�, ம�ற �ற ���ய இட�கைள� ப���
ெசா�ல ஒ� �ல ப�க�கேள ேபா�மானதாக ஆ��ய���� ப����ட� ேபா��. அேதேபால
ெச�ைன�� நகர ெப��க�தா��, ம�க� ெந��க�தா�� ஏ�ப�ட, ஏ�ப��
�ர��ைனகைள�� ெசா�ல ��� ப�க�கேள ஒ��க�ப�����ற�. அ��� இ�த ப�� ஒ�

எ�டா� வ��� மாணவ� எ��ய க��ைரைய� ேபால�தா� இ���ற� அ�தள��� க���
வற��, எ��� வற��. பல இட�க�� ெமா�ெபய��� ப�����ற�. பல இட�க�� கால�
த�மா��ற�. �க�கால�� எ��கால�� கல��க��ய���ற�. இெத�லா�
வா��ேபா�ட�ைத த���ற�. ஒ�ேவைள இ� �ழ�ைதக��கான ��தக� எ�பதா�,
இ�ெல�லா� ��ர கவன� ெச��த�பட��ைலேயா. �ழ�ைதக��கான ��தக��� தா�
இ�த தவ�க� ���த�பட ேவ��ய� க�டாய�.
��தக�ைத ஆ�ைல�� வா�க
ெபய�: ெம�ரா�-ெச�ைன
ஆ��ய�: ந��தா ���ணா
த���: ெஜய� ேகா��தராஜ�
ப�க�க�:96
�ைல:25
ப��பக�: �ரா��
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மாயாவ�: ஒ� வா��ைக
ேமலவளைவ��, பா�பாப��ைய��, ���ப��ைய�� பா��தவ�க� நா�, ஒ�
ப�சாய����� தைலவராவத�ேக தைலயா� த��� ���க ேவ��ய �ைல��
உ�ள ெவ��கரமான இ��ய ஜனநாயக��� ��ம�க� நா�. அ�ப��ப�ட நா��� ஒ� த��
மா�ல �தலைம�சராக இ���றா� எ�றா� அ� எ�வள� ெப�ய சாதைன. அ�ப��ப�ட
மாயாவ��� சாதைனைய�� வா��ைகைய�� ெகா�டா�� �தமாக அவ� வா��ைகைய
அல��ற� �ழ��� ப��பக���மாயாவ�: ஒ� வா��ைக எ�ற ��தக�.

த�ைதெப�யா�� ஐ�ப� அ�ப� ஆ�� கால� �ர�சார��. அவ�ைடய வ�வ�த (வ�ததாக�
ெசா��� ெகா���) க������க�� நா�ப� ஆ��கால ஆ��யா�� ஏ�படாத ஒ�
மா�ற� இைவக�, இ�லாத ஒ� மா�ல��� நட�����ற� எ�றா� அத� ��ன��� ச��
ஆராய�பட ேவ��ய�தா�. அைத இ�த ��தக� ெச�யாம� ெவ�மேன மாயாவ���
அர�ய� வள���ைய�� அவைர�� பட� �����கா���ற�. �த��ர இ��ய ஜனநாயக�,
இ��ய �த��ர� தைலவ�க�� (அ�ேப�க�, ம��� �ல தைலவ�க� த����) த���க���

வழ��யெத�லா� ஹ�ஜ� ப�ட��, க����� ேவைல��� இடஒ�����, ஓ���ைம��
(இைவயா�� அ�ேப�க�ைடய இைடயறாத ேபாரா�ட�தா� ெப�றைவ. அத�� அவ� ப�ட
�யர�க��, ச���த சவா�க�� த�வரலா�.) ம�றப� த��க�� வா��ைக��ழ�
ேம�ப�ட� ����ஷா�� கால���, �ழ����ய க�ெப��� ரா�வ� அவ�க���� த�த
வா���. அ�ேப�க�ைடய த�ைத , இேத மாயாவ��� பா�டனா�, த�� உ�ைமக��காக
��னா� ��ற பல�ைடய வ�ச�� ����� ரா�வ��� ப����தவ�க� தா�. இ��ய
சா� இ���க� ம��� ம��ர��� மய�� த��க��� அைரவ��� உண�ட�
வாழம��ேம வைக த�த ேபா�, அவ�க��� ம��ேபா� வாழ�� வைக த�த� �����
ரா�வ� தா�. (அ�த ம�ேநச�க�ட� ேபாரா�ேய ெவ�வ�தவ�க� தா� ேஜா�ரா� �ேல,
அேயா��தாச ப��த� ேபா�றவ�க�.) ஆனா� மாயவ�ைய இவ�கேளா� ஒ��ட ��யா�.
ம�ற தைலவ�க� த��க��காக ெச�த ��ேன�ற நடவ��ைககைள�ட மாயாவ���
ெசய�பா�க� �ைற�தா� இ�தைன��� அவ�க�ட� இ�லாத ஆ��ய�கார� இவ�ட�
இ���ற�. ஆனா� எைத� ��றா� ��த� ெத��� எ�பைத�ேபால எைத� ெச�தா�
அ�கார� ந� ைக�� வ�� எ�பைத�ப�� ம��ேம �����றவராக த�ைன
மா��ெகா����டா�.
அவ�ைடய �ற�த இட�, ���ப� �ழ�, அவ� த�ைத�� ஆணா��க� தன� ேபா�றவ�ைற
இ�த ��தக� ெசா��, அவ� ���ப��ழைல எ�வா� எ��ெகா�� ெவ�வ�தா�, அவ�
த�ைத�� மன�ேபா���� மாயவ� த� ெசய�களா� எ�வா� ப�ல��தா� எ�ெற�லா�
�டேவ ெசா��ற�. ஆனா� ஆ�கா�ேக �ல வா��ைத �ைளயா��க� ெத�ப���ற� (இ�
ேவ��ெம�ேற ெச�ய�ப�டதா, அ�ல� இ�த� ச�க��� ெபா������ ெசா�ல�ப�� �ல
ெபா�க�� தா�க� �லா��யைர�� ���� ஆ���றதா எ�� ெத�ய��ைல.) அ�, “ம�க�
ஆதர� ெப�றவ�க� யாராக இ��தா��, சா�, மத, இன, ெமா�, கலா�சார
அைடயாள�கைள�� கட�� அவ�க��� சம அள� வா���க� தர�பட ேவ��� எ��ற�
இ��ய அர�ய� அைம��.அத�� வா�� உதாரண�, மாயாவ�“. (ப�க�: 15) இ�த
வா��ைதக� தா� அவ�க� ��ேன���டா�க�, அவா�ல ெநைறய ேப� கெல�டரா
இ��கா�க, வ��லா இ��கா�க, அ�வா இ��கா�க, இ�வா இ��கா�க, அ�ேக பா�
மாயவ�, இ�ேக பா� �ரா �மா�, அ��ேய இ��� பா� பால���ன�. எ�� இவ�க�
அ���வெத�லா�, அேத அர�ய� சாசன� த�� உ�ைமைய எ�ப�யாவ� ���க ேவ���
எ�� ேநா��� தா�. ஆனா� இவ�க� க�க��� அவ�க� வா�� ஊ�� உ�ள த��க��
�ைல ெத��மா எ�ப� ச�ேதக� தா�. ேவ� ெமா� ேப�� ஒ� ெப�/ஆ� த� ���
ம�மகளாக/ம�மகனாக வ�வைத ஏ��ெகா�பவ�க� த� ெமா� ேப�� ஒ� த��
ெப�ைண/ஆைண த� ����� ம�மகளாக/ம�மகணாக ஏ�� ெகா�ள மா�டா�க�. �����
���யா��� நட�த கைதக� இ�ன�� நட�� ெகா��தாேன இ���ற�. �றெக�ன
��ேன���டா�க� ���, ஓ�� எ�ற ��ச�கெள�லா�. இடஒ����� அர�ய� சான�
வழ��ய (அ�ேப�க� ெப�� த�த) ச�ைகக� எ�லா� ஒ�ைற�� ���க��ைல, ஆனா�,
இ�த ச�ைகக�� �ைட�காம� ேபா���தா�, ஊ� ந�� ���க� �ட இ��� வயதான
த�� ெப�யவ�கைள ஏ�! ��சா�, க��பசா� எ�� ����� �ைல தா� �ல��. அவ�க�
ெகா�சமாவ� �யம�யாைத ெபற உத� ெச�த� ஓரள� உ�ைமதா�. அ�ப������ அ�த
ெபா������ சம�ைல �லவாத ேபா�� ெவ�� ஒ� உதாரண�ைத� ெசா�����ப�
உ����ற�. அேத சமய� அர� ஊ�ய�களாக ப� ெப�ற த��க�, அ�வலக�க�� ேம�
சா��ன�� பா�ைவ�� எ�ப� ப��றா�க� எ���, ஒ� த��, உய� அ�கா�யாக
இ��தா�� அவ���� �ேழ ேவைல ெச��� உய�சா� இ�� ப�யாள�க�ட� அவ�க�
ெப�� ஒ��ைழ�ைப�� இ�த ��தக� ப�� ெச��ற�.

மாயாவ��� பாமர�தனமான ேப���, �ர���தனமான ேப��� அவைர ம�க�ைடேய
ெகா��ேபா� ேச��த�. ஹ�ஜ� எ�� ேமைட�� ���ப���ப ேப��ெகா�ேட���த ரா�
நேர� எ�ற ம��ய அைம�சைர ேமைட�ேலேய ேபா�� ����ெயன ���த ச�பவ�
மாயாவ�ைய க��ரா�ட� ெகா�� ேச��த�. அ�த ச�பவ����� �ற�தா� மாயாவ� ஒ�
த���க ��யாத அர�ய� ச��யாக உ�மா�யைத�� ��தக� �ள��� ெசா��ற�.
அேதேபால க��ரா�, மாயாவ� �� ெகா����த ந���ைகைய��(ந���ைக��ைமய��),
மாயாவ� க��ரா� ��ைவ����த ம�யாைதைய��, அவ�ைடய அ��ம�கால��� அவைர
த� ���ேலேய ைவ����� அவர� உற�ன�கைள �ட அவைர� ச���க �டாம�
நைடெப�ற ச��ைசகைள ப�� ெச��� ேபாேத, அவேரா� ஒ� �ழ�ைதைய�ேபால அவ�
உறவா�ய ச�பவ�கைள�� ப�� ெச��ற�. இ�� டா� ெஜ�� ேபால ேமா��ெகா���
மாயாவ��� அவ�ைடய பைகயா�களான �லாய� , பாஜக, கா��ர� எ�ேலா�ட��
மாயாவ� ��ட� ைவ�த அவ� வா��ைக�� அ��யாய�க�, ��தக��� அ��யாய�
அ��யாயமாக �ள�க�ப�����ற�. அேத சமய� அவ� ஆ���காக�� அ�கார���காக��
யா�ட�� எ�த�த ெகா�ளைககைள��, ெகா�ைக ேவ�பா�கைள�� பா��காம� ��ட�
ைவ�க���யவ�. �த��ைறயாக அவ� ைவ�த ���யாச� ��ட�ைய� ப�� ெசா���
ேபா�, க���� ெபய�� “த��க��கான க�� ம��ம�ல ஒ��ெமா�த
ஒ��க�ப�டவ�க���மான க��” எ�ற ேகாஷ�ைத� ெகா�� வ�ண�கல�ைப
உ�வா����டா� எ�� எ�லா ப����ைகக�� ெகா�டா�ய ச�பவ�ைத இ�த ��தக�
�ம����ற�. ப�ஜ� சமா� க��� ��ட��� பா��பன�க�� த��க�� ப��ெப�றா��
பா��பன�க� த� ��வாக�� த��க� த� ��வாக�� தா� இ���றா�க�, கா��ர��
இ���� ேகா��கைள� ேபால த��த� ���களாக�தா� ��ட�க�� ப�ேக��றா�க�
எ�பைத ெசா�� அவ�க�ைடேய ஒ� மாய��ைர �������ற� எ�� ெசா��ற� 2000
ஆ��க��� ேமலாக �ல�� மாய��ைர அ�. அைத மாயாவ�யா� இ�ேபாைத��
���ெத�ய ��யா�, அைத ���ெத��� �ய����� அவ� இற�க மா�டா�, அ�
அவ�ைடய ேநா�க�� அ�ல, அவ��� அ�த ெதாைலேநா��� பா�ைவ�� �ைடயா�,
அவ�ைடய இ�ேபாைதய ஒேர ேநா�க� 2014� �ரதம� கன� தா�. அ�த� கனைவ
�ைறேவ���ெகா�ள அவ� எ�த �தமான ���யாச� ��ட�கைள�� அைம�பா�.
இ�த ��தக�ைத வா�க
��� ெபய� : மாயாவ�: ஒ� வா��ைக
ஆ��ய� : �.எ�.எ�
ப�க�க� : 168
�ைல : �. 80
ப��பக� : �ழ�� ப��பக�

http://thamiziniyan.com/%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0
%ae%a4%e0%ae%bf-%e0%ae%92%e0%ae%b0%e0%af%81-%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae
%b4%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88-%e0%ae%aa%e0%af%81
%e0%ae%a4/

அ�வா�

”
பாரத ேதச�ைத, மத�சா�ப�ற சமத�ம� ��யரசாக அைம�பத�� நா�க� உ��…” இ�வா�
தா� இ��ய அர�ய� சாசன� (Constitution of India) �வ���ற�. அதாவ� இ��ய அரசான�
எ�த மத�ைத�� சாராத, எ�த மத����� சா�பானதாக �ள�கா� எ�ப� ெபா��. ேம���ய
வாசக� ��ரமா� கைட���க�ப�மானா�, (உ�ைமயானா�) எ�த அர� அ�வலக�க���
வாச�� ��ைளயா� உ�கா���ெகா�� வா�� கா�பாள� ேவைல ெச��
ெகா����க��டா�, எ�த அர� அ�வலக�க��� ஆ�த�ைஜ�� ெவ����ழைம
�ைஜ�� நைடெப���ெகா����க� �டா�. ர�ஜா��� இஃ�தா� ேநா�� �ற�க
�தலைம�ச� ��லா ேபாட��டா�, ����மஸு���, ��தெஜய�����, ெபா�க����,
�பாவ���� ��யர�� தைலவ� �த� �தலைம�ச� அ�வலக ��� வைர வா����
ெசா��� ெகா����க� �டா�. ஆனா�, நைட�ைற, அர�ய� சாசன��� இ�த வ�கைள�
பா��� ப�����ற�.
அேர�ய நா�கைள� ேபால, பா���தாைன� ேபால, ஆஃ�கா��தாைன� ேபால.
ேநபாள�ைத� ேபால நா�க� மத�சா�ப�ற நா� இ�ைல எ�� ெசா����� ஒபாமாைவ�
ேபால நாடா�ம�ற��� �பாவ� ெகா�டாடலா�. எ�த மத����� சா�பான அரசாக
இ�லாம� இ��ப� எ�� ெபா�� தர���ய வா��ைதைய மைற�� எ�லா மத����� ஜா�ரா
ேபா�வ�தா� மத�சா�ப�ற அர� எ�� ஜ��ய���� அர�ய�வா�கைள ஜா�� ேஜ�க�
ேஹா�ேயா (George Jacob Holyoake)[1] �� ெபயரா�, த���க ேவ���. இ�ப�
��தலா�ட�க� எ�லா� ேவ�டா�, இ� இ���க�� ேதச�, அதனா� இ� இ�� ேதச�,
மத�சா�ப�ற எ�ற வா��ைதைய எ�லா� ����ேபா���டலா�. ��ய அர�ய� சாசன�ைத
உ�வா�கலா�, அதாவ� ”இ�� அர�ய� சாசன�ைத உ�வா�கலா�” ெபா� ���
ச�ட�ைத�ேபால எ�� ெசா��� ஒ� ��ப��, க���� தைலவைர� ப��ய வா��ைக
வரலா�ைற ��தகமாக ெகா�� வ�����ற� �ழ�� ப��பக� ”அ�வா�” எ�ற ெபய��.
வா��ைக வரலா� எ��வ�� இர�� வைக இ���ற�. ஒ�� ��க� வைக, ம�ெறா�� ��
வைக. அதாவ�, ��கைன� ப�� எ��� ேபா�, �ல ப�க�க� அவ�ைடய க��� ப�க�ைத
�ள��வதாக இ����, (ேஹ�ய� கா��பைஸ� ���ய�, உ�நா��� ேபா�) ம�ற ப�க�க�

அவ� �க� பா��. இ�ெனா� வைக கலா��பைத� த�ர என�� ேவ� எ��ேம ெத�யா�
எ�� ���கமாக ��� ெச�� ெகா�� எ��வ�, �� வா��ைக வரலா�ைற� ேபால.
(�ைற�த� எ�டா�� கால ஆ��யாவ�) இ�த ��தக� �� வைகயறா. அ�வா���
இ����வ��� ���, அ�வா��� ��� ேபா�ற ேபா��� சா�ைடய�ைய �ளா��
ெகா�� ெச��ற�, �த� அ��யாய������ கைட� வ� வைர.(அ�த இ� அ��யாய�கள�
த����, இ� ப�� ��னா�.)
�லா��ய�� ���ைப� ெகா�ச� �றேவ ேவ���:
அ�வா��� ேவ��ேகா���� �ற� ��ைப� கா���� அ�க கரேசவக�க�
ஆ�த�க�ட� ேவகேவகமாக நகர�ெதாட��ன�…. ஒ�ேவைள தைலவ�� �ரைல
த�க���� �ைட�த ச��ைஞயாக எ���� ெகா�டா�களா? இ��கலா�…..
ர�த� ����� அவரவ� ���ப�ப� ெபய� ைவ��� ெகா�ளலா� எ��
ெசா����டா� ேபா��. அ�வா� ���� ேயா��காம� த��ைடய ர�த� ���
ஆ�.எ�.எ� பா���� எ�� ப�ர�கமாக ெசா����வா�
���க ���க ��ப��த� ப�டவ�க�� ��ேன�ற��� அ�க க�சன� ெகா�டவ�
அ�வா�. பா.ஜ.க�� தா�
ராம��� ஆலய� எ�ப� அ�வா��� உ�����. இ�ேபா� ராம� பால�� ேச���
ெகா�ட�.
ேத�த� அ��ைக தயரான�. அேத பைழய ப�ல�க�. ெகா�ச� ��ய ராக���. ராம�
ஆலய�ைத ைவ��ம��� கட�த 15 ஆ��களாக அர�ய� ெச�� வ�த பாஜக இ�த�ைற
ராம� பால�ைத�� ேச���� ெகா���ள�.
ந�ல ேவைளயாக த�ழக��� பாஜக வ�வாக இ�ைல, இ�����தா�…
ஒ� தைலவ�� வா��ைக வரலாைற ��� ேபா�, அவ�ைடய சமகால ச�பவ�க�
இட�ெப�வைத த���க ��யா�. ஆனா�, அ�த ச�பவ�கேளா� அ�த தைலவ��� உ�ள
ெதாட�ைப ��வதாக அ� இ��க ேவ���. ஆனா� இ�த ��தக�ைத� ெபா��தவைர,
இர�� அ��யாய�க� எம�ெஜ���� ஒ��க�ப���ள�. அ�� அ�வா�ைய� ப��ய
ச�பவ�க� ம������ இ�ைல. இத�� ��ைதய அ��யாய��� அ�வா��� ைக��
நட�த ச�ட�ைறேக�கைள� ���� கா��யதா� அவ�க� ��தைல ெச�ய�ப�� ����
ைக� ெச�ய�ப�ட ச�பவ� �ற�ப���ள�. இ� ேபால எம�ெஜ���� அ�வா�
ச�ப�தப�ட ெச��கைள ேம�� ���, எம�ெஜ���� நைட�ைறகைள� ெகா�ச�
�ைற����கலா�. எம�ெஜ���� அ�வா� �ைற�� இ��த ேபா� அவ��� சைமய�
ெச��ேபா�ட சைமய�காரைர� ப���� சைமயைல� ப���� இ��� எ�����கலா�.
பாரா ைவ �����தா� ெகா�� பேரா�டா ேபா����பா�.
அேதேபால அ�வா��� சமகால வரலா���டாக அவ� வா��ைக� �ற�ப���ள�.
ஆனா�, அவ�ைடய ெசா�த வா��ைக, ���ப�, ���க� ப�� ஒ��� இ�ைல. அவ�ைடய
அர�ய� வா��ைக�� �ல ச�பவ�க� (அவைர �ர��� ேபா�ட ச�பவ�க� உ�பட) �ல
ப�க�க�� �������ப� ெகா�ச� வ��தமான �ஷய�. ��னா�� ஆ� வ��
அ�வா�ைய ஆ��ய கைத �ல வ�க� ������ட�. க�தஹா� கட�த� அவைர
ஆ����ட� ஓ����ட� எ�� ெசா������றாேர த�ர எ�ப� ஆ��ைவ�த� எ��
ெசா�ல அவ�ைடய மனஉ��ைய�� க�ைமைய�� ெசா�� இ��கலா�. கைட� ேநர
அவசர� உ��தலா� ����� ெகா�� ெத��ற�. இ�ப�� �ல �ைறக� இ��தா��
அ�வா�ைய கலா��பவ�க��� ஏ�ற ��தக�. அ�! எ�க த�வ� ப��ன ��தக� எ��

யாராவ� பா��தா�, சா� இ� உ�க��கான ��தக� இ�ைல.

[1] ஜா�� ேஜ�க� ேஹா�ேயா – secularism எ�ற வா��ைதைய �த��தலாக
அ��க�ப���யவ�

இ�த ��தக�ைத வா�க

��தக��� ெபய� : அ�வா�
ஆ��ய� : ஆ�.�����மா�
ப�க�க� : 184
�ைல : 80
ப��பக� : �ழ�� ப��பக�.
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1857 ��பா� �ர��

�ர�� எ�ப� மா��� ெசா�வைத�ேபால “தைல�ழாக� �ர��ேபா�வ�தா�“. ஆனா�, 1857�
��பா� �ர�� எ�ப�, இ����ற எ�த அைம�ைப�� �ர���ேபாட��ைல. அ�கார�ைத
ெவ�ைளய� ைகக����� �ேதச ராஜா�க�� ைகக��� மா�ற��ைல. மாறாக, �ழ����ய
க�ெப��� ைக�� இ��த இ��யா�� அ�ைம�ல���கான ���� சா�ைய ����
இ��லா�� மகாரா��� இ���� ெதா���ெகா����த� ெகா��� சா���
ெசா��யைத�தா� ெச�த�. ஆனாெல�ன நா� இ��ய� . அதனா� இைத �ர�ர��க மாெப��
�ர�� எ�ேபா� இ�த எ�ண� தா� ந��ட� இ�நா� வைர �ல� வ��ற�. ந��ைடய பாட
��தக�க�� இைத� தா� ேபா����றன. �ழ�� ப��பக��� 1857 ��பா� �ர�� ��தக��
இ�த க��ைத� (�ர��தா� இ�) ெகா����தா��, அ��க����� அ��த ப�க�ைத��
�ம����ற�.
�ெர��� �ர�� �ல�ர��க�� ஆ��க�ைத�� மாதா�ேகா��க�� ஆ��க�ைத��
தக��ெத��� �தலா���வ���� ராஜபா�ைட ேபா���ெகா��தைத� ேபால, இ��
�ல�ர���வ���, மத��� ஆ��க�ைதேயா அ�ல� அவ��� ஏேதா ஒ�ைறேயா �ட
தக��ெத�ய��ைல. மாறாக, இ�த� �ள���ேய அ�தைகய ச��களா� தா�
��ென��க�ப�ட�. �ழ����ய க�ெப��� பைடகைள ேதா�க��� நகர�கைள
����ய�ட� ��பா�க� அ�த [மகா]ராஜா�க�� கால��� சம��பண� ெச�தன�, ��யர�,
ம�களா��, ம�க� ச�� எ�ற க��தா�க�கைள எ�லா� அ�யாத, ெகா�ைககேளா, வ�வான
��தா�த�ைடய தைலவேனா இ�லாதெதா� �ள���தா� இ�த ��பா� �ர��. ஆனா��
��ெக��ைப மற�� ந�ைதேயா� ேபா�� ேபா��ெகா�� ஊ��� ெச�ல பழ�ேபா���த
ம�க�� மகாராஜா�க�� இ� ���த��யாத மாெப�� ேகடய� அ�ல, அத��ேள ��
����, ஒ� நா�க� அ��தா� உைட�� ேபாக� ��ய த�ைம�ைடய�தா� இ� எ�பைத
உண���ய�. ெதா��� ஆ��க� ம��� ெதா��� நா�க���� �ற� நட�க����ற
ஒ� �க���� அ��தள��ட� இ��ர�� எ�றா� அ� �ைக��ைல.
�ேர� ஹா�� பட��� வால� ���ய�ைஸ எ���� இ��லா�� ேபா��� ேபா�
இ��லா�� பைட�� ஒ� ��� வால�� பைடைய தா�க ஓ� வ�� வால� ���ய��

வா�க! எ�� ேகாஷ��� அவ� பைட�ட� ேச��� இ��லா�� பைடைய எ���த�
ேபா�றெதா� ச�பவ� ெட���� �ர��� ��பா�கைள எ���� க�ண� ��� தன�
பற��பைட�ட� வ�த�� அவன� பைட�� ஒ� ப�� �ர� ��பா�க�ட� ேச���
அவைனேய ெகா�ற ச�பவ�ைத பட�����ற�.
ஆக� ெசா�ல�ப�� ��பா� �ர�� நைடெப��ெகா����த கால��ேலேய உ�நா�� உ�ள�
�ழ�ப�க��, அரச பத�ைய ைக�ப��� ேபாரா�ட�க��, ஒ�வைர மா�� ஒ�வ�
ப�வா��� ேபாரா�ட�க�� நட�தைத�� இ���தக� ப�� ெச��ற�. ஜா����
�ழ����ய க�ெப� வழ��ய மா�ைக�� சைமய� ெச�� சா����ெகா�� த� ப��ள�
பாலக��� பா����ெகா����த ம�பா�, ��பா� �ர�� ஏ�ப�ட�னா� நைடெப�ற
ெகா�த��ைப பய�ப��� (�ல உ�ள� ேவைலக� ெச�� அரச உ�ைம�� ேபா����
வ�தவைன ����) ஜா�� ரா� ஆனா�.
)
வா��� ஒேரெயா� ேபா��கள�ைத��ட (பாப�, அ�ப�, ஔர�க�� வ�வ�த
பா��காத பக��ஷா த� ��னா� �����ட�த ல�ேசாபல�ச� �ர�கைள ைவ���ெகா��
ப�லா��� ஆ��ெகா����த� ��பா��ர���� ப�தாபகரமான ேதா���� காரண�.
நாேடா�யா� அைல�� ���த கால��� த� ��னா� வ�த ஆ�ர� ெசா�ச �ர�கைள ைவ��,
கா�ைல� ைக�ப��, ஆஃ�கா��தாைன ���� ��னா�� அேசாக���� �ற� பர�த
����தாைன க��யா�ட பாப�� எ�� ெகா���ேபர�� இ�த ெசய�
ப�தாபமான�தா�. த�ைன ேபரரசனாக �ரகடண� ெச�� த� ��னா� ��� ெகா������
�ேத� ��பா�கைள, பைட ேதைவ�ப�� இட�க��� ப���த���, �ழ����ய க�ெப�
பைடக�� ைக ஓ��� இட�க�� அவ�க� ைககைள ெவ�ட அ�த பைடகைள�
பய�ப��தாம�, �ல பல மாத�க���� �ற� ெமா�தமா� ெவ�ைளய�க��� ப�ெகா��க
பைட�ர�கைள ேச��� ைவ����தா� ெமாகலாய சா�ரா�ய��� கைட� பா�ஷா. (ெமாக�
வ�ச��� ப�தாப ேபரரச� ஹூமா��� க�லைற�� இ�த ப�தாப ேபரரச� ேபா�
ஒ���ெகா�ட� ����ரமான ச���ர ���ப�தா�.)
தைலைமேய�க ேவ��ய பா�ஷா பாவாைட நாடா���� த�ைன� க���ெகா�டைத
உண��� ேவ�யாராவ� ஒ�வ� தளப� ெபா��ைபயாவ� ஏ�������கலா�. ஆனா�, ம�ற
�ர��� தைலவ�கெள�லா� த�கைள ஒ� �ரேதச����� ����� ெகா�ட� ஒ� ேசாக�தா�.
நானா சா��, தா��யா ேதாேப, ஜா��ரா�, ��வ� ��, கா�பக�� கா� ேபா�ேறா�
ஒ���ைண�� ஒ� ��டைம�ைப உ�வா�� �ழ����ய� க�ப��� பைடைய எ���காத�,
பைட பராம���, பைட ப���த���, ச����ெதாட� ேபா�ற தா��த� ஆ�யைவ இ�லாம�
த�க� ச��ைய இழ�த�� ஒ� ெப�� ேசாகேம. ஒ� வ�வான எ��ைய தா�க� ெச�ைக��
அவ���� சமமாக த��ட� பைட இ�லாம� ேபானாேலா ஆ�தபல� இ�லாம� ேபானாேலா
��ென��க ேவ��ய ெகா��ல� ேபா��ைறைய ��ென��காம� ேபான� ஒ� தவ�தா�.
(தா��யா ேதாேப ம��� ��வ� �� �ல சமய�க�� ெகா��ல�ேபா� �ைறைய
��ென��தன�.) ��ட மைலக��, ேகா�ைடக�� ெகா�ட வட இ��ய�ரேதச�க��
ெகா��லேபா� �ைற சா��யமானேத. இ�ப��� இ��� �ல ேதா���கான காரண�கைள��
இ�த ��தக��� கைட� அ��யாய� ெசா��ற�. இ�த ��தக�ைத� ப������ ம�க�
பா�ேட பட�ைத ஒ� �ைற பா��த� நல�. வா��ைதக�� பா��தைத� கா���� பா��கலா�
(�ல அ��யாய�க� ம���)
வழ�கமாக �ழ�� ��தக�க� non- linear ஆக பைட�க�ப�பைவ. (அதாவ� ஏழாவ�
அ��யாயமா� வர ேவ��ய� �த� அ��யாய����� �த� அ��யாய� இர�டா�
அ��யாய����� ஆறாவ� அ��யாய��� �தலாவதான ஏழாவ� அ�கார�� �ைன�

�ற�ப�வ�.) ஆனா�, இ�த ��தக� அ�த வைக�� பைட�க�படாம� அைம����ப��
�ழ��� ட� ����. ஆ��யைர� ப��ய எ��ேம ெத�ய��ைல, 240 ப�க� ��தக�
எ��னவ� அவைர� ப�� ஒ� நா� வ� எ�தாம ����டாேர. இ�த ��தக�ைத� ப��த �ற�
��தக�க�� ���ைர, ப���ைர ேபா�ற ெகா�� சமா�சார�க� ம�ற ��தக�க��
இ���மா எ�� என�� ச�ேதக�வ����ட�.
��தக��ைன ஆ�ைல�� வா�க
��� ெபய� : 1857 ��பா� �ர��
ஆ��ய� : உமா ச�ப�
�ைல : �.100
ப�க�க� : 240
ப��பக� : �ழ�� ப��பக�

http://thamiziniyan.com/1857-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0
%ae%be%e0%ae%af%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%b0%e0%ae%9f%e0%af
%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf-%e2%80%93-%e0%ae%92%e0%ae%b0%e0%af%81-%e0%ae%b5
%e0%ae%bf/
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ஆ��ய� ப��

ெவ��� காயாத இரெவா���, ெச�வா�ேலா, �யாழ�ேலா வாழ ��யா�
எ�பைத�ப��ெய�லா� ெத�யாம�, இ�த� ���� �ற����ேட�. ப��� ப��ெப�லா�
���� �வைர� தா�� ���தாேலா அ�ல� த��� ���தாேலா அைட�����
�ர�����த ஒ� ப���ேலேய…
���� த�யாக ������ ப����� ெச�ல ேயா����ெகா�� எ�ைன�� ����
ெகா�� ேபா� �த� வ���� உ�காரைவ�த காரண��னா�, �த� வ��ைபேய

இர���ைற ப���� வா���. அ�தள��� ப���� ப� ெக���தன���கான
அ��பைடைய ேபா����டா�க�.
��ைட ����கைள� க��� ெகா��, இலேயாலா�� இய��ய� இள�கைல ப��ேத�.
க������ ெச��� கால���, ����களாக��, ைப�� ைப��களாக எ��� ெமகா
ைப��களாக மா��� பட� பா��ேதா�. ��தக�கைள� ைகமா�� அ�க� வா��ேதா�,
க��க�� �ைளயா�ேனா�, ஆ�மாத�க��ெகா� �ைற ேத��க��காக ப��ேதா�.
இ�ப�யாக க��� ெகா����த க���� கால��� �கட�� மாணவ� ப����ைகயாளனாக
ஓரா�� ப� ���� வைல�ப��க��� ��� �கட��� இ�� வாச� ����
ெகா�����ேற�.
க��கைள இய�க� க�ற �ற�, ��ேடா�� க���பா�க� நம�� ஒ��வரா� எ��
மன���� ேதா��ய நா� �த� �ற�த உலக�ைத நா� வ�ேத�. �ற�த �ல ெம�ெபா��க�
எ�லாவ�ைற�� ஆரா��� பா��க இட� ெகா��த�. அ�ம�ய��த�, அ�ப� ேநா��
ேநா�� க���ெகா�ட �ஷய� ேவ���ர�. இ�� ப� அ�த ேவ���ர���.
�� ஆ��க��� ��னா� த� ேபாரா�ட�ைத� �வ��ய �ழவ�� �ர�சார��,
ேபாரா�ட�க�� �ைள��த பய�க�� �ைள ெபா�� நா� எ�றா� அ� �ைக��ைல,
அைத ஏ���ெகா�ள எ��� தய�காதவ� நா�. ஈ.ேவ.ராமசா� எ��� ெப�யா� ேதா�றாம�
ேபா� �ைரேயா��ேபா���த இ�த� ச�க�ைத நா� அ�ைவ ���ைச ெச�ய� ேபா�ேற�,
எ�� �ள�பாம� இ�����தா� எ� பா�ட� மா� ேம���� ெகா��தா� இ�����பா�
-இைத வா��ைத�காக� ெசா�ல��ைல, உ�ைம�ேலேய மா� ேம���� ெகா����தவ�,
������ ெத�யாம� ஒ� மா�ைட ��� அ�த� காைச எ���� ெகா�� ஊைர ��� ஓ��
ேபா� ப��� ஆ��யரானவ�. உ�ைன� ேபா�ற ஆ��ய�க� தா� இ�ச�க�����
ேதைவயானவ�க� எ�� அ�த த�ைத� ெப�யாேர ெசா��மள��� வள��தவ�.அவ�ைடய வா��கைள�� ப��க ைவ����பானா எ�ப� ச�ேதகமா? நா�� இ��
இ���� இ�த இட��������ேபனா எ�ப� ச�ேதகேம? – எ��ட� உட� ப��த, எ�ைன�
������த பலைர ைவ�ேத இ�த ம����ைட உண��� ெசா��ேற� என���, எ� பா�ட���� �யம�யாைதைய உணர�ெச�தவ�� பாைத�� இ���
நட��ெகா�����ேற�. எ� பாைத அவ����ேத �வ���ற�.
http://thamiziniyan.com
thamiz@iniyan.in
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Free Tamil Ebooks எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�

வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா��
வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள
எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�

வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க����
அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட
இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
www.freetamilebooks.com எ�� தள� தயா� �ைல�� உ�ளதா?
த�சமய� இ�ைல. ��ய �ைர�� தயா��ைல�� வ�����.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
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