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உ�ளட�க�
��ைய� ேத�
எ�ைன ப��
இ�ச�ட� ப�கைல ஏ�?
ேக� ெசாைச��
��ப�க�� ����கைள, ��ப�க�
ேம�ேகா�கா�� ����ைர�க ���மா?!
பண� ஒ��தா�, இ� தா� நட���!
சா�� நகைல� ேகா�வ� எ�ப�?
ப�ைசதா� என�� ���ச கல�!
அ�ைம�தன��� இ��� ��தைல;
��தைல!

என� (அ, எ)�ைம த�ழ�க�
ச�ட� ப��� வ���க� – ஓ� எ�ச��ைக!
���� மார���� ெகா�ைளய�க�…
�� �வ�
ம� வைர��கைல!
��ப�க� எ�ெபா�� வ�கா�ட ����!
�ராம ��வாக ஊ�ய�க�� ��ம�களான
நா��…!
கடைமைய� ெச� ! பல� �ைட���!!
ச�ட அைம�சக உத�க�
த��வ�க�
�யாய�தா� ச�ட�
ெபா��ைடைம ��க�
வ��� ெதா�� ���� ேதச�த�ைத மகா�மா

கா��…
ல�சா�ப���, ��சா�ப���!
கயைமயாள�களா�� கடைமயாள�க�!
மக�தான ம�களா�� மலர…!
தவ�க��� வ�வ���� தகவ� ெதா��
��ப�!
பாரா�ம�ற�, ப���ைக ���� மகா�மா
கா��!
ெபா�ய�� ��!
சாதா �வ�!?
��ப� ேகன�ச���
ெபா��ைடைம ேகா�பா�
�த��ர��� ���ர�…
��றவா�யா�� ��ம�கேள..!

உ�க��� எ�ப� ெசா�னா ����?
‘க��’ ���� மகா�மா கா��
ப���ேபா�� பார�ப�ய�!
��ைசக� பல�த�!
‘ம�’ அ�மா ஆக ேவ��ய மா� ‘யா�’
ஆ��ேலய��� �ற�த ��ப�க�!?
����ைற�� க��� ஆ�க�!
��ம�ற (மா, ேகா)மா�க�
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எ�ைன ப��

நா����� ப��, நம��� ப��
எ�ற ெகா�ைகேயா�, 2010-���
அைனவ���� ச�ட�க��, எ�ற ச�ட
���ப��ண�� ��ட���காக 2000 ஆ�
ஆ���, என� ச�ட ஆரா���ைய� ெதாட��,
ெவ��கரமாக �����ள நா�, ��வா��
மாவ�ட�, ேபரள� எ�ற ஊ�� �ற��, அர��
த�� வ��க���� ேம��ைல� க�� வைர

ம��ேம க�றவ�.
ப����� பய��, அத�� ���� ேபா��,
த�யா� ��வன�க�� உலக�தர ெவ�டராக��,
இய��ர�கைள இய��� சாதாரண ெதா�லா�யாக
ேவைல� பா��த ேபா�, அ�� நட�த ெகா�த�ைம�
ெசய�க�, ெதா�லாள�க��� சா�, மத, இன,
ேபத அ��பைட�� ��ண��க�ப�ட ஊ�ய�
ம��� �யாய���� �ற�பான ெசய�பா�க�
எ�லா� ��சய� ச�ட���� உ�ப�டத�ல ம���
இ��யாைவ� ெபா��தவைர யா���ேம ச�ட�
ச�யாக� ெத�யா� எ��ற ெத�வான
உ��ண�ேவா�� ச�ட ஆரா���ைய
ெதாட��ேன�.
இ�ச�ட ஆரா����� ��றாவ� வ�டேம
��ப�க�� ச�ட அ���ைமயா�, எ� ��
ச�ட���� �ற�பாக �ர���க�ப�ட
வார����ப�, எ�ைன� ைக� ெச�ய
ேவ��ெமன �மா� ஒ�றைர வ�ட� ச�ட வ���
ேபாரா�, ெவ�� ெப��, ெச�ைன ம��ய

�ைற��� ெச�� ைக�க��� ச�ட
���ப��ண����, ெபா� வழ��க��
�����, ெவ��ெட��த ைக�கைள,
அவரவ�கள� த���றனா� வாதா� ��தைலயாக
����ேட�.
ப�ெர�டா� வ��ேபா� ����� ெகா�ட
எ�னா�, ச�ட� ப�ட� ப��ைப ����,
ப�லா��களாக வ��� ெதா�� ெச��, உ���
��ம�ற� �த� உ�ச��ம�ற� வைர ��ப�களாக
இ��பவ�க� உ�பட, பல���� ��யாத ��ராக
இ���� ச�ட�, என�� ம��� எ�ப�, ச�வ
சாதாரணமாக ���த� எ�ப�, சாதாரண �டய�
அ�லேவ!
இதனா�தாேன, த��நா� ��வ�� ச�ட�ப���
வ���கைள நட�� பாமர�க� �த� ��கைல,
�ைனவ� ப�ட� ெப�றவ�க� என பலைர��
தன���தாேன வாதாட வ�கா�ட ���த�.
வ���க� ம��� ��ப�க�� (�)(அ)ப�சார

அவல�க� ���� தா�தா மகா�மா கா����
���க� என� ச�ட ஆரா����� எ�டாவ�
வ�ட���, 2008 ஆ� ஆ��ேலேய, ெத�ய
வ�த�. ஆனா��, ��ைய� ெப�வத�கான மா���
��� எ�ன எ�பைத, தா�தா மகா�மா ெசா�லாத�,
என�காக ைவ�க�ப�ட கடைமேய எ�பைத��,
அதனாேலேய ப�� வ�ட ச�ட ஆரா���ைய நா�
எ��க ேந����ள� எ�பைத�� உண��ேத�.
1. No law, no life. Know law,
know life!
2. ��ம�ற��� வாதா�வ� அ�பா
அ�மா�ட� ேப�வ� ேபா�தா�.
3. ��ம�ற��� வாதா�, �ைண�� வ�வ�
ம��ம�ல, �ைற��� ெச�வ��
சாதைனதா�!
4. �யாய�தா� ச�ட�! அத���
ேதைவ��ைல வ��� ப�ட�!!

5. வாதா�வ� உ�க�� கடைம. ��க�
வாதா�னா� ம��ேம �ைட��� உ�க��
உ�ைம.
6. வ��� எ�றாேல, ���� மார����
ெபா�ய�கேள! இைட�தரக�கேள!!
எ��ற எதா��த த��வ�கைள
��ெமா����ேள�.
என� ெகா�ைக� ��ட���ப�, ப�� வ�ட� ச�ட
ஆரா����� அ��பைட��, ��ைய�ேத�…
��க�� ��ம�ற��� வாதாடலா�! எ�ற
ெபா��தைல��� ��,��ற �சாரைணக�, �ைண
(ஜா��) எ��ப� எ�ப�? ச�ட அ���
கள��ய�, ச�ட�க� உ�க� பா�ெக��� ம���
சா��ய�கைள� ேசக��ப� எ�ப�? எ�ற ஐ��
ச�ட ���ப��ண�� ��க� வா�லாக என��
ெத��த ச�ட �பர�கைள உ�க��� த���ேள�.

ச�ட� த��ப�ட எவ�� பா�ட�, ��பா�ட�
ெசா�த��. மாறாக ச�தாய��� ெபா��ெசா�ேத
எ�பைத பைற�சா��� �தமாக, இ�ைவ��
��கைள�� ெவ���� ேபாேத, யா�
ேவ��மானா��, எ�ன ெமா���
ேவ��மானா�� ெவ����� ெகா�ளலா� எ�ற
வைக�� ப����ைமைய ெபா��ைடைம என
அ�����ேள�.
இ�ெபா��ைடைம ��க� ஐ��� ம��ய ச�ட
அைம�சக�, தன���தாேன வாதா� �யாய�ைத�
ெப�ற ம��� உ�கைள� ேபா�ற ச�ட
ஆ�வல�க�� ���த�ேயா� த��நா� ம���
���ேச� ��வ�� உ�ள �மா� நா�கா�ர�
ெபா� �லக�க����, ஆ�ர�� ஐ�� காவ�
�ைலய�க����, ��� இ�ப�
�ைற�சாைலக���� ம��� எ���
��ம�ற�க���� ந�ெகாைடயாக வழ�க�ப��
உ�ள�.
உ�ைம�� �ற��ட� கடைமேய! கடைமைய�

ெச�யாம�, யா�� உ�ைமைய� ெபற ��யா�
எ�பைத உண���� வைக��, ‘‘கடைமைய�
ெச�! பல� �ைட���’’ எ�ற இ���க�
இதைழ�� ஆ��யராக இ��� எ����ேள�.
இதைன 2011 ஆ� ஆ��ேலேய �லாக ெதா���
ெவ��ட, ேக� ெசாைச�� ��ட��ட ப�, இ��,
க�னட ெமா�க�� ெவ���ட �த�
��ைய�ேத�… ��� �ட��ய �தலா�, ���
ேபா� உ�ள�. எ�ப�யாவ� �ைர��, ெவ�
வ�� என ந���ேற�.
எ�கள� இ�ச�ட ���ப��ண�� கடைம�ப�
அ�ல� ��வ��உ�ள ம�கைள� ெச�றைடய,
உ�களா� இய�ற ஒ��ைழ�ைப ந����க�, ந�க
ேவ��� என கடைமயாக ேகா��ேற�.

இ�ச�ட� ப�கைல ஏ�?
நாெம�லா� ச�ட�ப�தா� வா���
ெகா�����ேறா�. ஆனா�, ச�ட� ெத�யாம�
வா��� ெகா�����ேறா� எ�� நா� ெசா�னா�
ந�பமா���க�. ஆனா�, இ�தா� உ�ைம!
ச�ட�ப� வா�வதா�தா� ெவ��� இ���ேறா�!
இ�ைலெய�றா� �ைற��தாேன இ��ேபா�?
ச�ட� ெத�யாமேலேய ச�ட�ப� வா�� நம��,
அ�ச�ட�ைத ெத��� ெகா�வ�� எ�ன �ரம�
இ��க ����?!
ஆனா��, இைத�ப��ய அ�கைற ��ம�களான
நம�� அறேவ இ�ைல. இ�த அ�கைற இ�ைம��
ப�பல காரண�க� உ�� எ�றா�� �ட, ‘‘ச�ட�
ஒ� இ��டைற. அ��, வ���க�� வாத� ஒ�
�ள��’’ எ�ற அ�ஞ� அ�ணா�� ���,
ச�ட��� அ��பைட� த��வ�ைத�ப�� ஒ���

ெத�யாத ந� மன�� ப�மர�தா�� ேபா� ப��த�
�க�க ���ய காரணமா��.
ஆ�, ச�ட� ெத�யாமேலேய, நா� ச�ட�ப�
வா�� ேபா�, ச�ட� எ�ப� இ��டைறயாக
இ��க ����? அ��, ���� மார����
ெபா�ய�களான வ���க�� வாத� ம��� எ�ப�,
�ள�காக இ��க ����! ஒ�ேபா�� இ��க
��யா�.
மாறாக, ��சயமாக வதமாக�தா� (��பமாக�தா�)
இ��க ����. அ�ப��தா� இ�வைர���,
இ��� ெகா�����ற�.
ஆ�! எ�காவ� ஒ� �ல வ���க��� ஏ�ப��
�ர��ைன�காக (பாடா��ப���� ச�ட�
ப�ட�ப���) வ���க� மா�ல� ��வ��
அ�ல� நா� ��வ�� ��ம�ற �ற�க���,
த�ணா, ஆ��பா�ட�, க��� ெகா� கா��த�,
ம�த ச��� என சாைல��தா� ேபாரா���றன�.
இவ�க�� ெப�ய�ப� ��ைளகளான

��ப�கேளா, நா� அ���ற மா�� அ���ேற�; �
அ��ற மா�� அ� எ��� வைக��, ��ம�ற
�ற�க��ைப ைக��� வழ�� நட�த வா��க�
என ெவ��ைல� பா�� ைவ�� அைழ�காத
�ைறயாக அ�வ�ேபா� அ��ைக ���றா�க�
எ�பைத ��க� ��சய� அ�������க�.
உ�ைம��, வ���க��� ச�ட� ெத���
எ�றா�, த�கள� �ர��ைன�காக ��ம�ற���
வழ�� ெதா��� வாதாடாம�, ேரா��� ேபாராட
ேவ��யத� அவ�ய� எ�ன? அவ�கள�
�ர��ைனையேய அவ�க� ����� ெகா�ள வ�
ெத�யாம� ந��ெத��� ��� ேபாரா�� ேபா�,
உ�கள� �ர��ைனைய எ�ப� ����� த�வா�க�?
மாறாக, அவ�க�� ந�வா���காக, உ�கைள
����க�ட எ�ென�ன வ�க� உ�ேடா அ�தைன
ெசய�கைள��தா� ெச�வா�க�. உ�ைம��
ச�ட� க��� மாணவ�க� எ�ப�ெய�லா�
பாடசாைல��, க����� வ��ைற��
ஈ�ப��றா�க� எ�பைத அ��ன�� ஊடக�க�

�ல� அ�������க�. அவ�க�, எ�ப��ப�ட
ச�க அ�கைறேயா� பாட�கைள� ப���றா�க�
எ�பைத இ�ெவா� ஒ�� கா��ைய� பா����
���� ெகா���க�.
நாெம�ன, மகா�மா கா�� அ�ல� த�ைத�
ெப�யாைர �ட அ�வா�களா? இவ�கேள,
‘‘வ��� ெதா�ைல �ப�சார� எ�� ெசா�� ��ட
�ற�, அத�� மா�� வ� ேவெற�னெவ��
ெசா�ல ேவ��ேமா அைவகைள�தா�, �ள�கமாக
உ�க��காக ெசா��� ெகா�� இ���ேற�’’.
எனேவ, ேத�ய க��ைய ���த, �பா���
���ப� என, அ��ைய ������, ஆைச
வா��ைத ேப� , ஆ��ைய� ���த அ�ணா,
த�ழக அர�ய�� ேவ��மானா�,
ெபா�ய�க��ெக�லா� அ�ஞராக
இ�����கலா�. ஆனா�, ச�ட��� வ�ஞேர!
எ�பைத ���� ெகா���க�.
அ�ணா ம��ம�ல; வ���க� அைனவ��,

வ��லா� இ��� ��ப�களான ��ப�க��
ச�ட��� அ�� வ�ைம யானவ�கேள! எ�பைத
மன�� ���� ச�ட�ைத ப��க ெதாட���க�.
என� இ�����க� எ�வள� உ�ைம எ�பைத
�ைர�� அ���க�.
நம� ச�ேதாச� ம��� ந�வா���காக
இய�ற�ப�� ச�ட� ப��ய
���ப��ண���ைமயா�, ச�டமான�
ச�கட�ைத த�� ச�க�யாகேவ (ெச��யாகேவ)
ெத��ற�. உ�ைம��, நா��� நட���
ெசய�க� எ�லா� ந�ல �தமாக நட�க ேவ���
எ�பத�காக உ�வா�க�ப�வேத ச�ட�.
எ�த ச�ட�� ����க�, ஏமா���க�,
ெகா�ைளய���க�, ெகாைல ெச���க�,
ேத�த�� ������ ெச�தாவ� ேத���
ெப��க�, அ�கார���� வர ல�ச� ெகா��க�,
அ�கார���� வ�த�� ல�ச� வா���க�,
ேகா�� கண��� ஊழ� ெச���க�, இய�ைக
வள�கைள ெகா�ைளய���க�, அ��தவ�

ெசா�ைத அபக���க�, மைன��ட�
மண�ெகாைட ேக��க�, ஏைழ எ�ய ம�கைள
வ�ெகா�ைம ெச���க�, ெப�றவ�கைள ��ைச
எ��க ைவ��க� எ�ெற�லா� ெசா�ல��ைல.
மாறாக, இைவகைள எ�லா�, எ�காரண�
ெகா��� ெச�ய��டா� எ���, அ�ப� ���
ெச�தா�, அத�கான த�டைனைய அ�ப��க
ேவ������� எ���தா� அ������ற�.
ஆனா��, ந��� பல� அ����சகாம�,
அ�ப�ேய� ெச�� ���, த�டைனைய
அைட�����ேறா� அ�ல� அைடய�
கா�����ேறா� அ�ல� இ�த�டைன�� இ���
த���க எ�ன வ� என ெபா�ய�க�ட�
ஆேலாசைனைய நா�� ெகா�����ேறா�.
��, எ�ப� ச�ட��� ஆ�ர�ெத�� ஒ�ைடக�
இ��க ����? இ��கேவ வா����ைலதாேன!
இ�ைல எ�ப�தா� நம� ஆ��தரமான க���.
ஒ�ேவைள, அ�ப�ேய த���தவ� இ��தா��
�ட, அ� ச� ெச�ய�பட ேவ��ய ஒ��தாேன

த�ர, அைதேய� சா���ேபா�காக ெசா�� த���க
��யா�.
ச�ட��� ஆ�ர�ெத�� ஓ�ைட இ���ற� எ��
ெசா�பவ�க�, அ�த ஓ�ைட��ள ச�ட
அ�கார��� இ��� �லகாம� அைத������
ெகா�ேட �ைழ�� நட�த ேவ��யத� ரக�ய�
எ�ன எ�பைத�ப�� ��க� (நா�)
����ப��ைல.
ஆ�! ச�ட��� ஆ�ர�ெத�� ஓ�ைடக� எ��
ெசா�ல���ய ச�ட அ�கார ��கவ�க� எ�லா�,
அ�ச�ட���தா� அவ�க�� அட�� �ைற
அ�கார�க� அைன��� அட������ற� என,
ச�ட� ���த தவறான ��த�� அ�ல� அ��
ெவ�ைமயா� ந���றா�க�.
நம� ஊ�ய�க� ஆன அவ�க� அைனவ��,
(அதாவ�, அரசா�க��� அ�ல� அரசா�க���
அ�கார��� அ�ல� நம� நல ���ப����
���� அ�ல� ம��� ஊ�ய���� ேவைல

பா��பவ�க�, அ�ப� தவறாக ந��வத��
அ��பைட காரண�) அவ�க��� அைர�ைறயாக
ெத��த ெகா�ச ந�ச ச�ட� �ட, உ�க���
(நம��) ெத�யாம� இ��ப�தா�.
�தலா�யாக இ���� ��க�, ஒ�வைர
ேவைல�� ைவ�� அவைர ச�யானப� ேவைல
வா�க ேவ��ெம�றா�, அ�ேவைல�காரைர
�ட, அ�த ேவைல�� ��க� ெத�வானவராக
இ��க ேவ���தாேன? அ�ப� ெத���லா�
இ��தா�, அ�ேவைல�கார� எ�ன ெசா��றாேரா,
ெச��றாேரா அ�தாேன ச� என �ைன���க�!
இ�ேபாலேவதா� ச�ட அ���, �தலா�களான
நா� இ���ேறா�! இதனாேலேய, ந� ேவைல�
கார�களான அர� ஊ�ய�க� �த� வ���க�,
��ப�க� வைர ந�ைம ஏ���� �ைழ���
ெகா�����றா�க�.
நம� ஊ�ய�க� அைனவ�� ச�ட�ைத தவறாக
பய�ப��� எ�ப�ெய�லா� ந�ைம ஏ����

�ைழ��� ெகா�����றா�க�, அ�����
��க�, ச�ட�ைத �ைறயாக� பய�ப��� த����
அ�ல� த�கா�� அ�ல� த���ேக��, உ�க��
வா�ைவ வள�ப���வ� எ�ப� என வ�கா�டேவ
இ�தள�ைத இய���ேறா�.
ச�டெம�ப� அைனவ���மான ெபா�� ெசா�ேத
த�ர, �����ட ஒ� �ல�� அ�ல� வ���க�
ம��� ��ப�க� ம�கைள ஏ���� �ைழ�க
உத�� பா�ட�, ��பா�ட� ெசா�ேதா அ��.
ஆனா��, ச�ட�ைத உ�க��� ����ப�
ெசா��� ெகா��க ஆ� இ�லாததா� அ��
அ�ப��தா� நட�த�.
ஆனா� கட�த 2005 ஆ�� �த� ��க� �ல�
ம��ம�லா� எ�ய த���, சாதாரண வழ��
ெமா���, சாதாரண ��மக� �த� ��யர��
தைலவ� வைர, சராச�யான ச�ட அ�ைவ� ெபற
ேவ���; தன� �ர�சைன�காக தாேன வாதா�,
தன� தர�� �யாய�ைத த�க ைவ��� ெகா�ள
ேவ��� எ��ற ஒேர ���ேகா�ட�

நட�த�ப�� உல�� ஒேர ச�ட
���ப��ண���கான� தள�.

ேக� ெசாைச��
நா�க� அைனவ�ேம, த��நா��� பல
ப��க�� இ����, ேவைல ேத� ஓ�� வ��,
இ�� அைம���ள பல த�யா� ��வன�க��,
ெதா�லா�களாக இ��� ேவைல பா��� வ��
சாதாரண ெதா�லா�க�தா�.
ேவைல ேத� ஊ� ��� ஊ� வ�த ந�றாக
ச�பா���� நா�க�, ந�மா� ���த ஏதாவ� ஒ�
ந�ல �சய�ைத ச�தாய����� ெச�ய ேவ���
என ��ெவ��� ஓ�� (��கா�-2) �க�ேவா�
பா�கா��� �� எ�ற ெபய�� ச�க�ைத
15-08-1998 இ� அைம�� உ��� ம���
அதைன �����ள ப��க�� �க�ேவா�
ெதாட�பான கள�ப�கைள ம��ேம ஆ��
வ�ேதா�.
2001 ஆ� ஆ���தா�, எ��பாராத �தமாக,

2000 ஆ� ஆ��� தன� ச�ட ஆரா���ைய
ெதாட�� 2010 இ� ஆரா���ைய �����
ேநா�ேகா�, ெச�ைன�� இ��� ெவ�வ��
ெகா����த ��ைய�ேத�… எ�ற ச�ட
���ப��ண�� மாத இத�� இைண ஆ��ய��,
ச�ட ஆரா���யாள�� ஆன ��. வார�� பாலா
அவ�க�� அ��க� �ைட�த�. இவ� �ல�
��.ெச�த����ழா� எ�பவ�� அ��க��
எ�க��� �ைட�த�.
அ�வைர �க�ேவா� ����ண�ேவ �ரதான�
எ�ற �ைல�� இ��த நா�க�, ‘‘ஒ�� ெமா�த
ச�ட ���ப��ண�ேவ �ரதான� எ�ற ெத�ள�
ெத�வான �ைல�� வ�ேதா�’’.
இத� அ��பைட�� ச�க��� ெபயைர
Consumer Awareness and Rural
Education Society எ�� 2005 ஆ�
ஆ��� மா�� அைம�ேதா�. இத� ���க�தா�
ேக� ெசாைச�� – CARE Society ஆ��. இத�
�றேக இ�தள�ைத உ�வா��,

��.ெச�த����ழாைர �ற�க ைவ�ேதா�.
ஆனா�, 2006 ஆ� ஆ���,
��.ெச�த����ழா�, ச�ட�ைத தவறாக ����
ெகா��, நா� ெசா�வேத ச�ட� எ���, தாேன
அைனவ���மான ச�ட�ைத இய����,
த�ைன�தாேன இ��யா�� தைலைம ��ப�
எ���, ��யர�� தைலவ� எ��� தா�ேதா���
தனமாக��, ைப��ய�கார�தனமாக�� அ�����
ெகா�� ெசய�பட ஆர���தா�.
ேபா� ��ப�யாக ைக� ெச�ய�ப�ட
ெச�த����ழா� ம��� அவர� வாசக� ���சா�
இத� �ைளவாக 2010 ஆ� ஆ���,
ெச�ைன�� ேபா� ��ப� ைக� எ�� அைன��
ஊடக�க�� தைல��� ெச��க��� இட�
���தா�. ெபா�யான அைம���க�� ெபய��
க�ட�ப�சாய��
�டேவ, ச�ட ���ப��ண�� இ�லா�, ��ப�
உ���ட ப�ேவ� பத�க��� ஆைச�ப�ட

வாசக�க� �லைர�� ��க ைவ�தா�. காைர�கா�
ேபா�� �ேடஷ�� ��ப�யாக ந��த
‘‘�பா���’’ நப� ைக�.
ேபா� ��ப�யாக வழ��� ��� வா��ைகைய
இழ���ள ெச�த����ழா�� ��ய� ஆ��க�
��பாக, ச�ட��� ���த ெத��ைடய
��.வார�� பாலா எ�வளேவா எ����
ெசா���� �ட, ��.ெச�த����ழா� த�ைன�
����� ெகா��, ச�ட���� உ�ப�ட வைக��
�� வராத காரண�தா�, ேவ� வ����
��.வார�� பாலா அவ�க�ட� ம���
இைண�� நா�க� ெசய�பட ஆர���ேதா�. ச�ட
����ண���� ம��ய ச�ட அைம�சக� ��
ஒ���வ� ���� அ��� அத��
��ண���த��, ��ைய�ேத�… இதைழ
த��நா� ��வ�� உ�ள ெபா� �லக�க���
வழ�க, �த� �ைறயாக 2006 இ� �-15,000
ஒ���� ெச�ய�ப�ட�.
ஒ� மாத இதைழ �லக�க��� ெகா��பதா�,

எ��த ச�ட ���ப��ண��� ச�தாய���
ஏ�ப�� �டா� எ�� ���கமாக ந��ய
��.வார�� பாலா, தன� ப�� வ�ட ஆரா���
��ட�ப� ��ைய�ேத�… இத�க�� ெதா��பாக,
அேத ��ைய�ேத�… தைல���, �லாக
வழ�கலா� எ��ற ����� வ�தா�.
ேம��, அத�� ேதைவ�ப�� ��தலான ெதாைக
�மா� 50,000 ஐ தாேன, ��ைச எ��தாவ� ெச��
�ட ேவ��� எ��� ��� ெச��, அத�கான
கள�ப��� இற��னா�. ந�ல ேவைளயாக ம�க�
இவைர ��ைச எ���� �ைல�� ெகா��
ெச�ல��ைல.
இவர� வ�கா��த�� தன���தாேன வாதா�
தன� �யாய�ைத த�க ைவ��� ெகா�டவ�கைள,
இவேர ேநர�யாக அ�� ந�ெகாைட ேகா�ய
ேபா�, ஒ� �லைர� த�ர பல�� த�ததா�, அவர�
அ�ர�� ச�ட ���ப��ண��� ��ட�
ெவ��கரமாக ஆர�பமா�, அ��த��த
ஆ��க��� அேத ேவக��� ���த�.

ந�ெகாைட த�தவ�க��, வாசக�க� ம��ம�லா�
காவல�க�, வ���க�, ��ப�க�� உ��
எ�றா�, பா���� ெகா���கேள�! எனேவ, நம�
இ�ச�ட ���ப��ண��� ��ட�,
இ�ப�ெய�லா� நட�க ேவ��� எ�பேத
இய�ைக�� ��ட� ேபா��!
இ�ப�, இ��யா�� இ�வைர யா�ேம ெச��ராத
வைக�லான, எ�க�� (நம�) �ற�பான ச�ட
���ப��ண��� கடைமயா�, ச�ட ம��ய ச�ட
அைம�சக��� ���த� 2007 இ� �-30,000
ஆக��, 2008 இ� �-40,000 ஆக��, 2009
இ� �-30,000 ஆக��, 2010 இ� �-60,000
ஆக�� ��ய�. ��.வார�� பாலா அவ�க��
�மா� இர��, ��� மட�� பண�ைத
ந�ெகாைடயாக வ�� ெச��, தா� ��ட�����த
ஐ�� ��கைள�� எ�� ச�தாய����
ெபா��ைடைமயாக அ��ப����ளா�
எ�பைத�� ெப�ைம�ட��, ப��ட��
ெத���க கடைம�ப���ேளா�.

��.வார�� பாலா அவ�க� எ����ள ஐ��
��க�� எ�களா� ெவ��ட�ப��, த��நா�
ம��� ���ேச��� உ�ள �மா� 4000 ெபா�
�லக�க�, 1500 காவ� �ைலய�க�, 120
�ைற�சாைலக� ம��� 700 ��ம�ற�க� என
அைன����� வழ�க�ப���ள�.
உ�க�� அவ�ய ம��� அ��யாவ�ய ேதைவைய
���� ெச��� வைக��, இ�ைவ�� ��கைள��
உ�ய ந�ெகாைட ெச��� ெப��� ெகா�ள
����.
எ�க�� இ�த ச�ட ���ப��ண�� ேசைவ��
��க�� உ�க� கடைமைய ஆ��ட அ�ேபா�
அைழ���ேறா�.
எ�க�� �கவ�; ேக� ெசாைச��, 53 ஏ��ெத�,
ஓ��, ���ண�� மாவ�ட�, த��நா�, இ��யா635109.
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��ப�க�� ����கைள,
��ப�க� ேம�ேகா�கா��
����ைர�க ���மா?!

ச�ட��� ��ப�க� எ�� ����ட�ப�பவ�க�
எ�ெபா��ேம ��ப�க�தா�!
ஆமா�, இ��ய த�டைன� ச�ட���� 19 இ�,
‘‘��ப� ப���� இ��ேபா�, அதாவ� பத���
இ��ப� ம��ம�லாம�, உ�ைம�ய� அ�ல�
��ற�ய� நடவ��ைகக�� ெத�வான ���ைப

உைர��� அ�கார� ெப�றவ�கேள, அதாவ�
ெத�வான ���ைப உைர��� த����ளவ�கேள
��ப�க� ஆவ�’’.
என� �யாய�தா� ச�ட� எ��ற ச�ட
ஆரா�����, ��ப�க� எவ�� ச�ட� ம���
�யாய���� உ�ப�� ெத�வானெதா� ���ைப
வழ��வ��ைல. ஆைகயா�தா�, ச�ட� (ஒ,
ந)�றாகேவ இ��தா��, ெப(�,
�)� �(��ப)��� த�கவா�, �யாய� ����க�
�������� �ரணாக, அ�யாய� ����களாக
மா��மா�� எ�த�ப���றன.
இத� உ�சக�ட ெகா�ைமயாக, உ�ச��ம�ற
��ப�கேள தா�கெள��ய ����கைள
மா��ெய���றா�க�. ஆைகயா�தா�, ஒ��
ெமா�த ��ப�கைள��, ��ப�க� என� ெத�வா�
ெசா���ேற�. ேம��, இவ�க� அ��பைட��
ம�க�� வ��பண��� ெப(�, �)�����
மார���� ��ப�களாகேவ இ���றா�க�.

இதனா�தா�, ‘‘��ப�க� எ��� ����க��
எ�ன ெசா�ல� ப�����ற� எ�� ெத��தா�,
க�ைத��ட அ�கா�த�ைத ��ணா�’’ எ���
ெவ��பைடயாகேவ ������ேற�.
ேம��, கா��காக எ�ெதா�ைல� ெச�ேவா����
க�ள�தன� ெச����ண� இ��க�தா�
ெச���. இ��� அ�க ����, அ�க அ�கார��
உ�ளதாக �ைன��� ��ப�க��� அ�கமாக
இ��க�தாேன ெச���.
இதைன மகா�மா கா����, ‘‘எ� �யாய� எ�ப�,
தகரா�� ச�ப�த�ப�டவ�க��� ம��ேம
ெத��ெம���, இ�� ��றா� ஆ� (யா�,
��ப�க�) ��� ���� எ�ெபா��ேம �யாயமாக
இ����ட� ேபாவ��ைலெய��� ஆனா�, ந�
அ�யாைமயா��, எைத�� ந���த�ைமயா��,
�� �� ெத�யாத ஒ�வ� (யா�, ந� வ��பண
���� மார���� ��ப�க�) பண�ைத
வா���ெகா�� நம�� ��ைய வழ���றா� எ��
நா� எ���ேறா�’’ எ��,

தன�இ��ய�த�னா�� ��� ������றா�.
ப��த�� ெப�யா� �ட, இத�கான ��� என�
ெசா��� ெபா��, ‘‘வ���க��, ��ப�க��
ஒேர ��ட��னரா� இ��ப�. அதாவ�, வ��ேல
��ப�யாவ��, ��ப� வ��லாவ�மான �ைற
இ��ப� �த� ��றமா��. ேவ�பல ��ப�க��
����ைரகைள ேம�ேகா� கா�� ����ைர�ப�
இர�டாவ� ��ற�. �யாய உலக� ��பட
ேவ��மானா�, அ�� ஒ��க�����,
�யாய����� ��தாவ� இட���க
ேவ��மானா�, ���யமாக இ��ர��
�ைறகைள�� ஒ��� �ட ேவ���’’ எ��
ச�ட����த ேபா�ய ���ப��ண� ��ைமயா�
�������ளா�.
�த� ��றான வ��ேல ��ப�யாவ��, ��ப�
வ��லாவ�மான �ைற எ�ப� ஓரள� உ�ைமேய
எ�றா���ட, வ��ெல��ற ெபா�ெதா�ேல
ஒ��க�பட ேவ���. இர�டாவ� க���
ச�ட�ப�ேய �����தவ�.

உ�ைம��, ச�ட��� உ�ைம �ைலெய�ன
எ�ப�ப�� இ�ெபா�� ச�ேற ��வாக�
ெசா��ேற�.
இ��ய சாசன ேகா�பா� 141-இ�ப�,
உ�ச��ம�ற� வழ��� ����க� நா��� உ�ள
அைன�� ��ம�ற�கைள�� க���ப���� எ�ற
ஆ��தரமான, அைச�க ��யாத க���
அைன��� ெபா�ய�க�ட��, ��ப�க�ட��,
இதனா� உ�க�ட�� இ���ற�. இ� �����
தவறான க���.
அத� உ�ைமயான க��� எ�ன எ�றா�, ‘‘ஒ�
வழ�கான� ����ம�ற�, மாவ�ட ��ம�ற�,
உய���ம�ற� ஆ�யவ�ைற கட�� உ�ச��ம�ற
�சாரைண�� வ�� ேபா�, அ�வழ���
உ�ச��ம�ற� வழ��� ���� அேத வழ�ைக
�சாரைண ெச�� ��� க�ட ம�ற ���ைல
��ம�ற�கைள ம��ேம க���ப����
எ�பதா��’’.

உ�ச��ம�ற��� அ�த ���பான� இ��யா��
உ�ள ெதாட��ைடய அ�த �����ட வழ�ைக
�சாரைண ெச�யாத ம�ற ��ம�ற�கைள��
க���ப��த ேவ��� எ�றா�, ‘‘இ��ய சாசன
ேகா�பா� 142-இ�ப�, ஒ��, இ��ய
நாடா�ம�ற� அ�த ���ைப ������,
ச�டமாக அ����� �தமாக ச�ட�ைத இய�ற
ேவ���. இ�ைலெய�றா�, இ��ய
நாடா�ம�ற� ச�டமாக இய��� வைர ச�டமாக
க�த ேவ��� என ��யர�� தைலவ�
உ�தர��டா� ம��ேம ெச�ல�த�க� ஆ��’’.
ஆனா�, இைத உணராத அ�ற��, த�க�� ��
வச��காக உணர ம���� �� ��ம�ற ��ப�க�
இ��யா�� உ�ள ப�ேவ� உய���ம�ற
��ப�க� வழ��ய ����கைள ேம�ேகா� கா��
����ைர��றா�க� எ�ப� ஊர��த ரக�ய�.
ஆனா�, உய���ம�ற ����க� ���ைல
��ம�ற�கைள க���ப���� என இ��ய
சாசன��� எ�த இட����

ெசா�ல�பட��ைலேய! ஏ�?
ஒ� ேப���� ேம�ேகா� கா�டலா� என
எ����ெகா�டா�, உ�ைம�� இ��யா��
உ�ள ப�ேவ� உய���ம�ற�க�� ����க�
அத�� �ழான ��ம�ற�கைள க���ப���மா
அ�ல� இ��ய சாசன��� ேகா�பா� 141-இ�
ெசா�ல�ப���ளதாக தவறாக க�த�ப�� உ�ச
��ம�ற��� ����க� உய���ம�ற���� �ழான
��ம�ற�கைள க��ப���மா? எ�ப� உ�பட
���க ��யாத ப�ேவ� �ழ�ப �ைள�க�தா�
ஏ�ப��.
இேதேபால, உய���ம�ற ��ப�க� உ�ச��ம�ற�
வழ��ய ����கைள ேம�ேகா�கா��
����ைர�பைதேய நைட�ைற��
ைவ�����றா�க�.
இைத �ட�ெகா�ைம எ�னெவ�றா�, இ�நா�
உ�ச��ம�ற ��ப�க� �ட இ�த நைட
�ைறக��� ���ல�� இ�லாம� ��னா�

உ�ச��ம�ற ��ப�க� உைர�த ����கைள
����கா��� தா� ����ைர ெச��றா�க�.
இ�ப� நா��� உ�ள ஒ�ெவா� ��ப��� ம�ற
��ப�க� ெசா�ன ����கைள ������ தா�
����ைர ெச��றா�க� எ�பத� �ல� எ�தெவா�
��ப���� ச�ட��� ேபா�ய ெத���ைல
எ�ப� ெத�ள�ெத��.
இதைன அவ�க� ம��தா�, யா��� சாதகமாக
���ைப எ�தேவ��ெமன �ைன��றா�கேளா
அத�காக��, இ�தவறான �ைல�பா��� இ���
த�����ெகா�ள�ேம, ம�ற ��ப�க��
����கைள த�க�� ����� ேம�ேகா�
கா���றா�க� எ�� அ��த�.
ேம��, அவ� அ�ப�� ெச�தா�. அதனா�தா�,
நா�� அ�ப�� ெச�ேத� என �ழ�ைதக�
சா��ேபா�� ெசா�வா�க� ெத��மா…
அ�ேபால�தா�, இவ�க�� �ய அ���லாம�
இ�ப�� ெசா��றா�க� எ�� அ��த�. இ��

அவ�க� எைத ஒ���ெகா�ள� ேபா�றா�க�?
எைத ஒ���ெகா�டா�� அவ�க� ��ப�க�தா�!
ச�ட��� அ��பைட�� ���� எ�த�பட
ேவ��மா? அ�ல� ����� அ��பைட��
ச�ட� எ�த�ப��றதா? எ�ற ேக�� எ���,
வழ��க� ச�ட��� அ��பைட��தா� ப��
ெச�ய�ப���றன எ�பதா�, ச�ட���
அ��பைட��தா� ���� எ�த ���ேம த�ர,
����� அ��பைட�� வழ��க� ப��
ெச�ய�ப�வ��ைல எ�பதா�, வழ��க���
����� அ��பைட�� ��� கா�ப� �����
தவேற.
நம� பரவலா�க�ப�ட அ�கார க�டைம��
�ைற��, �யாய�தா� ச�ட� எ�பைத
�ைல����� அ�கார�ைத த�னக�ேத
ெகா���ள, இ�நா� உ�ச��ம�ற ��ப�க�,
��னா� உ�ச��ம�ற ��ப�க�� ����கைள
ேம�ேகா�கா��ேயா அ�ல�

ேம�ேகா�கா�டாமேலா அ���த ����க�
தவறானா� �ட, அ��� ���த���� உ�யேத
எ�ற ஒேர காரண�தா�தா�, இ��ய சாசன
ேகா�பா� 137-இ�ப�, உ�ச ��ம�ற���� தா�
�ற���த உ�தரைவ தாேன ம� ஆ�� ெச���
அ�கார�ைத வழ����ள�.
இ�த ம� ஆ�� அ�கார�ைத பய�ப���
உ�ச��ம�ற ��ப�க��ட ப�ேவ� வழ��க��,
தா�க� தவறாக உைர�த ����கைள��ட,
மா����ளன�.
���ைப உைர�ப��, உ�சப�ச அ�(��,
வா�)களாக க�த�ப�� உ�ச��ம�ற
��ப�க��ேக, தா� எ��ய ���ைப
மா��ெய�த உ�ைம��ளேபா�, அத�� �ழான
��ப�க��� ம��� உ�ைம��லாம� இ��ப�
எ�ப� �யாயமா��?
இ���, உ�ைம�ய� �சாரைணக��, அ�த�த
��ப�க��ேக ����கைள �����

உ�ைம��ளேபா�, ��ற�ய� ��ப�க���
ம��� ஏ� வழ�க ��யா�. உ�ைம�ய��� ஒ�
�யாய�? ��ற�ய��� ஒ� �யாயமா?
இற�யாக, எ�தெவா� வழ����, எ�தெவா�
��ப� வழ��ய ���ைப�� ேம�ேகா�கா��
���� வழ�க இயலா� எ�� நா�
ம���ெசா�ல��ைல. உ�ச��ம�ற ��ப�கேள
ஒ� ����� ������றா�க�. இ�����
நா�த�� வ�த ெச��தா� இ�!

இதைன நா� எ��ய ‘‘கடைமைய� ெச�! பல�
�ைட���’’ மா�� – ஏ�ர� – 2008 இத��
எ��ேன�.
��ப�க��� எ�ன �ர��ைனேயா…
அவ�க���, ெபா�ய�க�� �லமாக
வரேவ��ய வழ�கா��� �� வராம�
ேபா���கலா�. அ�த� க����, இ�ப�ெயா�
ச�யான க��ைத ����� ெசா�����கலா�! யா�
க�ட�?
எனேவ, உ�க� வழ��க�� ����க� ேம�ேகா�
கா�ட�ப�டா�, ேம�ெசா�ன இைவகைளேய
காரண�களாக ����, ச�ட� �ர��ைனைய
எ����� ேம��ைற�� ெச�யலா�.
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பண� ஒ��தா�, இ� தா�
நட���!

இர� 12 ம�…
இ�ப� ஒ� �ப�த� நட�க�ேபா�ற� எ�ற எ�த
பய�� இ�லாம� நாேட ��ம�யா�
உற���ெகா�� இ���ற�, ஒ�ெவா�வ����
காைல�� க������ ேபா� தா� அ�த
�ப�த��� �ைள� ெத���, அ� ேவெறா���
இ�ைல.

ம�க��� பண��� �தான ேமாக�
அ�க�����டதா� ம�கைள அ�த ைப��ய���
இ��� ������ ேநா�க���காக இ�தைன
வ�ட�க� நா� ேச��� ைவ�த பணெம�லா�
இ�� ந��ர� �த� ெவ�� கா�த�களாகேவ
க�த�ப��, அவ���� எ�த ஒ� ம����
�ைடயா�, எ�� ம��ய அர� அ���� ��ட�.
த�க� ம��� எ�ேபா�� ேபா� ஒ�
�ைலம�����க உேலாகமாக க�த�ப��!இ�த
அ���� ெத�யாம� எ�லா ம�க�� ெகாற�ைட
��� ����ெகா�� இ���றா�க�!
வழ�க� ேபா� ந� தா��ல�க� எ�லா� தைலைய
ெசா��தப� காைல ஐ�� ம��� கா�ேபாட
பா�பா�ெக�ைட ேத� வாச��� வர கா�ெபௗ��
ேக��� ெவ�� ைப ம���தா� ெதா���ற�
பாைல காேணா�, பா�கார��� ேபாைன ேபாட,
இ�ேம பண� ச�பா��� எ�ன ப�ணேபாேறா�
அதா� பா� ேபாடல, ேபா� ��� பா��க
எ�ற�� tv ைய on ப�ண ெபா�ைக ம��� தா�

ேவைல ெச��ற�.
Private channels எ�லா� �ட�ப�� ��டன
ேப�ப�கார�� வர��ைல, இ�த தகவ�
பரபர�பாக நா� ��வ�� பர�ய�.
உற�ன�க��� தகவ� ெசா�ல ேபாைன எ��க
எ�த ேபா�� ேவைல ெச�ய��ைல bsnl � std
booth க�� ம��� தா� ேவைல ெச���றன,
இ�ேம� பண���� ம��� இ�ைலெய�றா�
எைத�ெகா��� அ�� ப��� ேபா�ற
அ��யாவ�ய ெபா��கைள வா��வ�,?!
ம�க� எ�ேலா�� super market, ம�ைக
கைட�காரைன ேபா� பா��க எ��� ���ற���
இ�ல�மா எ�லா�ைத�� எ�க ���ப���காக
வ����ேடா�, எ�� உண��ெபா��கைள
ப����ெகா�டா�க�, வா�� ைவ����த
உண��ெபா��க� எ�லா� ெகா�ச நா��
கா�யாக �ட நா���வ�� உண��ெபா��கைள
ேத� ஓட ஆர���தா�க� IT company க�,
ெதா��சாைலக�, ��மா �ேய�ட�க�,

ேபா��வர�� ��வன�க�, எ�லா�
�ட�ப����டன.
ெகா�ச� ர��க��, அர� ப�க�� ம���
இய����றன, அர� ஊ�ய�க� எ�ேலா����
மாத� 25 �ேலா அ����, 10 �ேலா
ேகா�ைம�� ச�பளமாக வழ�க�ப�ட�.
ெப�ேரா� ப���க�� ஒ� �ரா� த�க���� 10
��ட� ெப�ேரா� தர�ப�ட�, எ�ேலா�� ைச���
பய�ப��த ஆர���தா�க�.
ர�� ம��� ப��� பயண� ெச�ேவா�ட��
��சார� ம��� ெட�ேபா�
பய�ப���ேவா�ட�� மாத�க�டணமாக த�க�
ெபற�ப�ட�, நகர� ��வ�� ��சா, ��ைர
வ��, மா��வ�� ேபா�றைவ �ழ�க����
வ�த�, நாேட ேபா��கள�ேபா� அ�ேலால�
ப���ெகா�� இ��க �வசா�க� ம���
எ�த�த பத�டேமா சலனேமா இ�� எ�ேபா��
ேபா� ேகா� ��ய�� கல�ைப�ட� உழ���
ெச��ெகா�� இ��தா�க�!

வார�ச�ைதக�� �வசா�க�ட� அ�� ப���
வா�க நைக�கைட அ�ப�க�� ெப�ய
ெச�வ�த�க�� அட��கைட ேச��க��
த�க�ேதா� வ�ைச�� ��றா�க�,
உண��ெபா��க��காக ப�களா கா� ேபா�றைவ
எ�லா� �வசா�க�ட� ��க�ப�ட�,
ேவைலேத� எ�ேலா�� �ராம�க��� ெச�ல
���ேவைள உண�ட� மாத�ேதா��
���ப���� ேதைவயான உண��ெபா��க�
ச�பளமாக வழ�க�ப�ட�,
ஒ��ெமா�த த�யா� க����வன�க� எ�லா�
�ட�ப�� அர� ப��க�� க���க��
ம��ேம இய��ன, Bank க� எ�லா�
ஆ�மா�க� க�ட பய�ப��த�ப�டன,
ெவ�நா�க�� இ��� ெப�ேரா� வா�க ம��ேம
த�க� பய�ப��த�ப�ட� அர��� த�க�
ப�றா��ைறயா�� ேபாெத�லா� �வசா�க�ட�
கடனாக ெப�றா�க�, �வசாய ���ப�ைத ேச��த
ெப�க� எ�லா� �ேலா கண��� நைக அ�ய

ஆர���தா�க�, கா�, ப�களா, ���லா, என
ஆட�பர வா��ைக வாழ ஆர���தா�க�,
நா�� ம�க� ஒ�ெவா�வ���� அைர ஏ�க�
�வசாய �ல� வா��வேத வா�நா� ல��யமாக
மா��ேபான� வாகன�களா� ஏ�ப��த�ப��
கா�ைற அ��த�ப���ய �ைகம�டல� நாளாக
நாளாக �ைறய உலக ெவ�பமயமாத� �ைற��
ப�வமைழ தவறாம� ெப�ய��வ��ய�
வற�ட��ெய�லா� தவறா� மைழ ெப�த�னா�
�வசாய �ல�களாக மா�ன.
ஒ�ெவா� ���ப����� ேதைவயான
உண��ெபா��க� ேபா�மான அள� �ைட�ததா�
�� இ��த உண��ெபா��க� ெவ�நா����
ஏ��ம� ெச�ய�ப�� ேபா�மான ம���வ
வச�க� ஏ�ப��த�ப�டன!
பண��� �தான ேமாக� காணாம� ேபானதா��,
tv, mobile, internet, ேபா�றைவகைள
இழ�ததா�� உற�க�� வ�ைம

��ய�ெதாட��ய� அ�பா, அ�மா, அ�ண�,
த��, என ஒ�ெவா�வ�� ���ய��வ�� ெத�ய
ஆர���த�, ப�க�� ���� �க ��க�க�
ந�ைம�� பா��க ெதாட��ய�,
பண� எ�� மாயவைல�� ������த
நாெம�லா� இய��ர�க� இ�ைல, ம�த�க�
எ�� உண��க� �ைற�த உ�னத��ற�க�
எ�ப� ��ய ஆர���த�, எ�லா� இ����
எ�த�த ெபா��ேபா��� இ�லாம� இ��த
ம�கைள ம����பத�காக ர��, கம�, அ��,
�ஜ� எ�லா� �ராம�க� ேதா�� நாடக� நட��
அ�� ப��� வா���ெச�றா�க�.
���ழா கால�க�� ��ஷா நய�தாரா��
கரகா�ட���� ���த வரேவ�� �ைட�த�
ஆனா�� அவ�களா� ந�தா�ட��
அ��கா�ட�� ேபா��ேபாட ��ய��ைல
எ�ப� வ��த�த�க ெச��! காரண� ேத�
�சா��த�� பல ������ தகவ�க�
ெத�யவ���ள�. அவ�ைற ெவ��ட எ�ேபா��

ேபா� ெச�ஸா� ேபா�� அ�ம� ம�����ட�!
அதனா�, தய� ெச�� கரகா�ட�ைத��
�ற�ைடைய�� ������� ெகா�ச�
க����� பா��க� இ� கன�தா�!
ஆனா�, எ�லா கன�க�� ச�ேதாஷ�ைத ம��ேம
த�வ��ைல, �ல கன�க� ந� ��க�ைதேய
கைல��� ச��ெகா�டைவ!
இ�த கன�� அ�ப��தா� க�����
ஒ������� கட�� ேபா�தா� கா��
கா�த����� ஒ������ற�, கட�ைள
க�ெல�� வா���� ேமதா�க� �ட, காைச
கா�த� எ�� ஒ���ெகா�ளவ��ைல காரண�
பண� எ�ப� எ�த மனைத�� ம�ணா���
மாய�ேப�!
பண� ந��ட� அ�ைம�ப�� இ��கேவ��ேம
ஒ�ய
பண���� நா� அ�ைமயாக��டா�.

����: ெபா�நல� க�� தைலய�கமாக
ெவ��ட�ப�� இ�த ஆ�கமான�, ெவ��ல
நா�களாக ச�க வைல�ப�க�க�� உலா
வ�வதா��.
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சா�� நகைல� ேகா�வ� எ�ப�?

தகவ� ெப�� உ�ைம� ச�ட� த�தைல� ச�டேம
எ�ப��, நம�� ேதைவயான தகவ�கைள சா��
நக�களாக�ெபற சா��ய ச�டேம ச�யான�
எ�பைத இ�க��ைர�� வா�லாக அ���க�.
அ��பைட� ச�ட அ�ேவ இ�லா�, தகவ� ெப��
உ�ைம� ச�ட�ைத பய�ப��� தகவைல� ேக���
த�தைலக� ����, அர��ய�க� ெசா���
ேபா�, த�க��� ேதைவயான ���யமான
தகவைல� ேக�காம�, உ�க� அ�வலக���
எ�தைன நா�கா�, ேமைஜ, �ட�ப� உ�ள�,

எ�ேபா� ெவ�ைள ம��� ஒ�ைட அ��க�ப�ட�
எ�பன ேபா�ற ேக��கைள ேக�பதாக
�������றன�.
ேம��, அவ�க��� வ�� தகவ� ேகா��
க�த�க��� ெப��பா��, அ��த �ல
நா�க�ேலேய ப�ைல தயா� ெச�����, இ��
நாள�� அ�ல� அத�� ��னேர, ��ேத����
அ��பேவ வா�ெமா�யாக
உ�தர������றா�களா�.
சா��ய ச�ட��� �� சா�� நகைல� ேகா�வ�
எ�ப� எ��ற ச�ேதக� பல��� இ��கேவ
ெச��ற�. இதைன ெத���ப���� வைக��
ெபா�நலைன க���� ெகா��, �தலைம�ச��
த����� ���� அவ�க�டேம சா�� நக�
ேகார�ப���ள�, உ�க�� பா�ைவ�காக
ப��ட�ப��ற�.
நகல�க� ���ப�, �க�� அவசரெம�� சா��
நக� ேக�டா�, ��� நா�க������,

சாதாரணமாக ேக�டா� ஒ� வார���� உ�ளாக��
வழ��ட ேவ���. அ�ப�
வழ��ட��ைலெய�றா� அ��த���
எ�ென�ன ச�ட நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ள
ேவ��� எ�ப� ����, தகவ� ெப�� உ�ைம�
ச�ட� – 2005 இர�டாவ� �த��ரமா? அர��
த��ரமா! எ�ற தைல��� ���� எ�த�ப��
��� ெசா��ேற�.
ேகெசா / �க / 19-2015 ேத� 23-04-2015
ெப�த�
�தலைம�ச� த�����
த��நா� ச�ட� ேபரைவ வளாக�.
ெச�ைன -9
ெபா��: ��ம�ற சாசனமா� இ��ய சா��ய�
ச�ட� 1872 இ� ��� 76 இ� ��,
�தலைம�ச� த����� ���� சா�� நக�
ேகா�த�…

அ�யா வண�க�.
�ேழ ������ ஆவண�களான�, ‘��ம�ற
சாசனமா� இ��ய சா��ய� ச�ட� 1872 இ�
உ�� 74 இ���, ெபா� ஆவணமா��. இதைன
இ�ச�ட��� உ�� 76 இ��� சா�� நகலாக�
ெப�வத�� எ�க��� உ�ைம��ள�’.
எ�க��� ேதைவயான சா�� ஆவண�களாவன…
1. இ��தலைம�ச�� த����� எ�ெபா��
ஆர���க�ப�ட�?
2. எ�த ச�ட அ�கார���ப� ஆர���க�ப�ட�?
3. இ��தலைம�ச�� த������ ெகா�ைகைய
��ம�க��� �ள��� வைக�� ம�க� சாசன�
எ��� ெவ��ட�ப���ளதா?
4. ெவ��ட�ப����தா� அ� எ�� �ைட���,
அத� �ைலெய�ன அ�ல�
ெவ��ட�பட��ைல எ�றா� அத�கான ச�ட�
காரண� அ�ல� அ�கார� எ�ன?

5. ம�க�� ச�ட��யான ேகா��ைககைள
�ைறேவ�றெவ�ேற ப�ேவ� �ைறக� இ����
ேபா��, அ��ைறக�� ��ம�ட������
ேம�ம�ட� வைர ஊ�ய�க�
�ய��க�ப������ ேபா��, இ�த������
அவ�ய� ேதைவெய�ன?
6. இ�த����� ��வாக� யா�ைடய ெபா����
அ�ல� தைலைம�� �� ெசய�ப��ற�?
7. இ�த������ ெமா�த� எ�தைனேப�
ப�யம��த�ப�� இ���றா�க�?
8. ெபா�ம�க� த�க�ைடய ேகா��ைகக� ���த
க�த�ைத எ��த எ���ேலேய அ��பலாமா
அ�ல� ச�ப�த�ப�ட ஊ�ய�க����தா�
�த�� அ��ப ேவ��மா அ�ல� ஒேர ேநர���
இ�வ���� அ��பலாமா?
9. ெப��பா��, ெபா�ம�களா� �த��
ஊ�ய�க�ட� சம����க�ப�� ேகா��ைகக�

��, அ���ய�க� நடவ��ைக எ��காத
ப�ச��ேலேய, அ�ேகா��ைகக� ����
உ�க��� ெத���க�ப�� �ைல��, இதைன
���� அேத அர��ய�க����தா� அ���
ைவ�கேவ��� எ�பத�கான ச�ட���வமான
காரண�க� எ�ென�ன?
10. இ��ய அ�ச� ச�ட��க��ப�,
அ��ைற�� சம������ க�த�கைளஅவ�க�,
ச�ப�த�ப�டவ�க��� ப��வாடா ெச�தாேல
ேபா�மான� எ�ற அ��பைட��தா�,
��ம�க�� ேகா��ைக க�த�க� உ�க�ட�
ப��வாடா ெச�ய�ப��ற�. அ�ச��ைற
அத��� ச�ப�த�ப�டவ�களா� எ�ன
நடவ��ைக எ��க�ப��ற� எ�பைத�ப��
அ�கைற ெகா�ள ேவ��ய��ைல எ�ப�
யாவ�� அ��தேத!
11. இேதேபாலேவ, உ�க�ட� சம����க�ப��
ேகா��ைக ம��கைள ப��வாடா ெச�வ�தா�
இ��தலைம�ச� த������ அ�காரமா அ�ல�

ஏ� �த�� நடவ��ைக எ��க��ைலெயன
ேக��� அ�கார� உ�டா அ�ல� சம����த���
ச�ப�த�ப�ட ஊ�ய�கைள, எ�ன நடவ��ைக
எ��க�ப�ட� எ�� ேக�� ேக���
அ�கார�தா� உ�டா? எ�த ச�ட அ�கார���
��?
12. இ��தலைம�ச� த������கான �ர��ேயாக
இைணய�ப�க���, ம�க� க��� எ�ற
ஒ�ப��ைய ைவ�������க�. அ�� ம�க�
த�க�� க��ைத ப��� ெச�ய�தா� வ�வைக
ெச�ய�ப��ளேத ஒ�ய, ப�� ெச�ய�ப�ட
க����கைள ப��கேவா அ�ல� பா�ைவ�டேவா
வச� ெச�ய�பட��ைலேய ஏ�? எ�த ச�ட
அ�கார��� ��?
13. இ�த����� எ�ப� ெசய�ப��ற� எ�ப�
���த ��ம�க�� க��ைத அ��� ெகா�ள,
��ம�க��ேக உ�ைம��ைலயா? எ�த ச�ட
அ�கார��� ��?

14. 01-01-2014 �த� 31-12-2014 வைர
��ம�க�ட� இ���, அ�ச� �லமாக��,
இைணய��� வ�யாக�� வர�ெப�ற
ேகா��ைகக� எ�தைன?
15. இ�ேகா��ைகக�� எ�தைன ேகா��ைக
�யாயமானெதன ���க�ப���ள� ம���
�யாய��ைலெயன எ�தைன �ராக��க�ப��
உ�ள�?
16. �யாயமானெத�� ��ெவ��க�பட
ேகா��ைக ����, ��ம�க� எ�தைனேப�
த�க�� க��ைத அ�ச� வ�யாக��,
இ¬ைணய��� வ�யாக�� ப�� ெச���ளன�?
அைவ ���த ��ைமயான �பரெம�ன?
எ�பனவ���கான சா�� நக�கைள நகல�க�
��க� 1971 இ���, �க�� அவசரமாக
இ���ன�ச� வ�ேய அ�ல� அ�ச�
வ�ெய�� ேக� ெசாைச��, 53 ஏ��ெத�, ஓ��.
அ�ச� ����� எ� 635109 எ��ற

�கவ��� வழ��ட ேகா��ேறா�.
இத�காக க�டண� எைத��ெச��த
ேவ�����தா�, அ����த தகவைல உ�ய ச�ட
வ��� ெத���தா�, அதைன ச��பா���
ெச���ட தயாரா� இ���ேறா�. ந��!
ஒ�ப�
சரவண�, நடராஜ�, அ�ய�ப�, ேவ�
�வனா, �ேரமா, ��ணா, (��வா�க�)
(ேக� ெசாைச���கான ��வா�க�� �ல�…)
நக� �ர���க�ப��ற�:
இ��ய சாசன� ேகா�பா� 51 அ-இ� �ழான
��ம�க�� கடைம ேநா�க���காக, ச�க���
��க���ெகன, ம��ய ச�ட� ம���
��யைம�சக��� ���த�ேயா��, ��ம�க��
ப�க��� ��ேயா�� எ�களா� ெபா��ைடைம
ேநா��� ெவ��ட�பட இ���ற ச�ட
���ப��ண�� ��க���…
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ப�ைசதா� என�� ���ச கல�!

ஓ� ஆவண���, ச�ட�ப� சா�ெறா�ப� இட
ேவ��யதாக இ����ற ேபா�, அ�த ஆவண�ைத
எ��யவ�, அதைன தாேன எ��யதாக ெச���
ஏ��ைரயான� அவைர ெபா��தம��� ேபா�மான
��பண� ஆ�ெமன இ��ய சா��ய ச�ட உ��
70 அ������ற�.இத� ��வான ெபா��
�ள�கமாவ�, அதாவ�, எ��� �லமாக உ�ள

ஓ� ஆவண��� ச�ட�ப� சா�ெறா�ப� இ��க
ேவ���. ஆனா�, அ�த ஆவண�ைத எ��யவ�,
அதைன தாேனத� ைக�பட எ��யதாக அ�ல�
தா� ெசா�ல�ெசா�ல ேவெறா�வ� எ��யதாக��
அ�ல� த�ட�� ெச�ததாக��,
அதைன�ப���� பா��� ச�யாக இ���ற�
என��, அ�த ஆவண��ேலேய ������
அ�நப� ெச��� ஏ��ைர�ட� ��ய
ைகெயா�பமான�, அவைர� ெபா��தம��� ேவ�
எ��த���� ����க ேதைவ��லாத,
ேபா�மான ��பணமா��.
ஆ�, இத�ப�தா� ந��� இ��� ��யர��
தைலவ� வைர எ�ேலா�ேம ைகெய�ப�
ேபா��ேறா�. ைகெய��� ேபாட ெத�யாதவ�க�
ைகேரைகைய ப���ேறா�. இ�த ைகெயா�ப��,
ைகேரைக�ேம; சா�ெறா�ப�� ஆ��. எ�ப�?

நாேம ைகயா� எ��� அ�ல� ந� சா�பாக
ெவெறா�வ� எ��� அ�ல� த�ட�� ெச���
ஆவண��� நா� ைகெய����டாேலா அ�ல�
ைகேரைகைய ப�� ெச�தாேலா ேபா��.
சா�� உ�� என�ப�� ேநா�ட� ப��� உ�பட
ேவ� யா�ட�� சா�ெறா�ப� வா�க ேவ��ய
அவ�ய� இ�ைல.
இேதேபா�, நா� ைகெய���ட ேவ�டாத ஓ�
ஆவண���, அதைன நா�தா� ெகா��ேதா�
எ�பத�� அைடயாளமாக அ��, நா�
ைகெய����� அ�ல� ைகேரைகைய ப���
ெகா��த��� ெபயேர சா�ெறா�ப�.
இ�த ச�ட� 1872 ஆ� ஆ�� �த� அதாவ�
�மா� 142 வ�ட�களாக அம��
இ��தா���ட, இ�ப�� ம��ய அர���
இ��தா� ெகா�ச� ெத������ற�. இ�த
ச�ட����� ச�க�க� ெத�யாம�தா�,
ச��ரதாய ��தா�க� ேபாலேவ ��த���றா�க!

உ�ேரா� இ��த ஒ�வ� இற�� ��டா� எ��
நாேம உ���ப���� ெகா�ள ����. ச�ேதக�ைத
�வ��� ெச�வத�காகேவா அ�ல� சா��
ெசா�வத�காகேவா ச�ட�ப� ம���வ� ஒ�வ�
உ���ப��த ேவ���. ஆனா�, ஒ�வ�
உ�ேரா� இ���றா� எ�பைத அ�நபேர
உ���ப���னா� ேபா��.
ஆமா�, ��க� உ�ேரா� இ�����க� எ�பைத
��க� ெசா�னாேல ேபா��. நா� உ�பட ேவ�
யா�� ெசா�ல ேவ��ய அவ�யேம��ைல.
ஏென��, உ�ைம�� உ�ேரா� இ�லாத ��க�,
உ�ேரா� இ���ேற� எ�� ெபா��ெசா�ல
��யா� அ�லவா, அ�வளேவ!
ேநா�ட� ச�ட ��க��ப�, நா� ெகா��க
ேவ��ய ப�ெர�� �பா� ��ைய �ட
��தலாக ெப��� ெகா��, ெபா��சா��
ஒ�ப��� இர�டா�தர, ��றா�தர அர��ய�க�
ம��� ேநா�ட� ெபா�ய�கேள ப�ைச ைம��,
ச�ட�ப�யான ச��ரதாய ஒ�ப��� ேபா�…

�த�தர �தலா� சா�றாள�களான நா�, இ��ய
சா��ய ச�ட சா�ெறா�பாள�களாக அேத ச�ட
ச��ரதாய ப�ைச ைம�� ஒ�ப�ட எ�ன தைட
இ��க ����; இ��� ஏ�ப��த ����!
ஆதலா�, அவ�க� மா���ெகா�ளாத வைர��,
எ�தெவா� ஆவண��� ைகெயா�ப� இட
ேந��தா��, ‘ைகெயா�ப�ைத ம��� ப�ைச
ைம�� ேபா��க�; ைகேரைகயாக இ��தா��
ப�ைச�ேலேய ப���க�; த� ���ைரைய(��)
ப���க�!!’
ைகெயா�ப� த�ர, ம�றப� ைகயா� எ��னா�,
அ���� எ�ரான ெச��கைள க��� �ற
ைம���, ம�ற ெச��கைள �ல �ற����
எ���க�. க���� த�ட�� ெச�� �ர�
எ��பதாக இ��தா�, உ�க�� வச�ைய�
ெபா����, ெசா��� ெச��கைள� ெபா����
ப�ேவ� �ற�கைள ேத�� ெச�� ெகா���க�.
இைவக� நம� ெவ�� ச��ரதாய�க� அ��.
�ற�க� ���த ஆரா����� �ஜ�க�.

ப�ைச : மன��� த�ன���ைகைய��, எைத��
தா��� மேனாபல�ைத�� த��ற�.
�ல� : ம������ �த�. இ�த �ற�ைத
�����றவ�க� ம����யானவ�க�.
க��� : வ��த�, ேசாக�, எ����.
இய�ைக எ�றாேல ப�ைச. அ�� ஆ�கா�ேக,
அ��ய�ைகேய ����� ேவ�பல �ற�க�.
பக�� வா�� வ�ண� ெவ���ல�. க���
�ற�ைத அளவாகேவ காணேவ���
எ�பத�காகேவ, இர�� ��க�
��ண��க�ப�����ற�. இ�ேவ, எ�லா
உ��க���� ெபா�வான அ��பைடேய
எ�றா��, ம�த�க�� �ல��� அவரவ�க��
ப��தாரா�� அ�வா�றைல� ெபா���
மா�படலா�.
ஆகேவ, வ�ணேம எ�ண���கான அ��தள�
எ�பதா�, இ� எ�ண�ேபா� வா��ைக எ��

யா��ேக�� அற�ைர ெசா�ல ேந��தா�,
வ�ண�ேபா� வா��ைக என ெபா��தமாகேவ
ெசா���கேள�!
எனேவ, நம� ���ப���� மாறாக, �����ட
வ�ண�ைததா� பய�ப��த ேவ��� எ�ப�,
இய�ைக �ய�ைய ��ய ெசயேல.
இ�யாவ�, ஓ� அச� சா��� ��, ‘இ� அச�
சா��தா� என சா�� வழ�க’, அ�சா�ைற
உ�வா��யவைர� த�ர, ேவ� யா��ேக��
த�����க ���மா… இ��க ���� எ�றா�,
�த�� ��க� ெசல� ெச��� ஒ�ெவா�
பண��� ���, ��கேள சா�ெறா�ப���
ெகா��க�. அ�ேபா� ம��ேம அ�பண�
அசலானதா��.
��கேள இ�த அர� ஊ�ய��� �ய��க�ப��
உ���க� என அர� ஊ�ய�கைள��, ���ைப
எ����க� என ��ப�கைள��, ேவெறா�வ�
உ���ப��� சா�ைற வழ�க ேவ��ெமன

ேக��க�. சா�� உ�� ���த ச��ைசக�
ச�யா����.
இ�ப��தா�, நா� கட�த ப�� வ�ட�களாக
சாதாரண ��மக�� ஆர����, ��யர�� தைலவ�
வைர��� அ���� ஆவண�க�� ப�ைச��
ைகெயா�ப����, சா�ெறா�ப���� வ��ேற�.
ச�ட ���ப��ண��� ெத�வான வாசக�க�
பல�� இ�ப��தா� ைகெயா�ப���
வ��றா�க�. இ�ப ��க..!?
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அ�ைம�தன��� இ���
��தைல; ��தைல!

ம���வ(�, �க�) ���� மகா�மா கா��
ெசா����ள �சய���, ஆ��ேலய�க� ந�ைம
அ�ைமகளாக ைவ����பத�� ம���வ�ைத
�க�ச�யானப� உபேயா���� ெகா�டன� என�
����ளா�. இ� ����� உ�ைம.
ஆ��ேலய�க� ந�ைம ���� ெச��
ெந��காலமா� ��ட������ட, அவ�கள�
பழ�க வழ�க�கைள அ�ப�ேய� ��ப��வதா�

அைன�� �த���� அ�ைமகளா� இ���ேறா�.
இய�ைக�� அ��த�பைட��ளான உட�
உ���க� எ�லா� அ�� வ�ைம ஆ��ல
ம���வ�களா�, அ�ைவ ���ைச எ��ற ெபய��
ெவ��ெய���, உ��ட� உ�ளேபாேத பா�
�ேரத ப�ேசாதைன ���� ���றா�க�.
ச�ப��� ெவ�வ���ள, ச�ர�க ேவ�ைட எ��ற
�ைர�பட��� �ட, ‘ஏைழக�� உடைல ைவ��
ம���வ�ைத� க���ெகா�; அதைன
பண�கார��� பய�ப��� பண�ைத
ச�பா����ெகா�’ எ�� ம���வ��ைற��
நட��� அவல�கைள ெவ�ட ெவ��சமாகேவ
ெசா��றா�க�.
ஒ�ப�க� உ�ைம�காக ேபாராடேவ��ய
�ைலெய�றா�, ம�ப�கேமா உட�
ஆேரா��ய���காக��, உ���காக�� ேபாரா��
ெகா�ேட இ���ேறா� எ�பதா�, இவ�ைற�
����� ���ப��ண�ைவ ஏ�ப��த

ேவ����ள�. எனேவதா�, இதைன அ�ப�ேய
ப����ேற�.
�ல �ன�க��� ��, ெச�ைன அைடயா�
���ேநா� ம���வமைன��� ெச�லேந��த
ேபா�, உ�ைம�� நா��� இ�வள�
���ேநாயா�க� இ���றா�களா என
எ�ண�ேதா��ய�. பார�ப�ய ைவ��ய
�ைறைய பர��ேவா�, �கா�ட ேவ��ய இட�,
இ�ேபா�ற ேநா� உ�ப�� ம���வைனகேளய��
ேவ��ைல.
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என� (அ, எ)�ைம த�ழ�க�

எனத�ைம
த�ழ�கேள என அைழ�க ேவ��யவ�, ‘எ�ைம�
த�ழ�க�’ எ�� த� ���� �க� ைத�யமான
ெந��ர�ேதா� தைல����, த�ழ�களா�
ெகா�ச�ெகா�சமாக அ��க�ப�� வ�� த�ைழ�
கா�பா�ற, த�ழ�கைள அைழ�����றா�

���ேச�ைய� ேச��த �ைனவ� இரா. ����க�.
இ���� ெதா�ைம வா��த தா�ெமா��
த�ழான�, எ�ப� த�ழ�களா� அ��க�ப��
வ��ற� எ�பைத தன�ேக உ�ய உய�ய
த��நைட�� �ள������� இவ�, இல�கண�,
ெமா� வள���, இல��ய�, பாட� இைச ம���
வரலா� எ��ற �ைறக�� �� �மா� ��ப�
��கைள எ����ள இவ�, எ�ைம� த�ழ�க�
�ைல 1998 ஆ� ஆ��� எ����ளா�.
இ���� இ��� என�� ���த, ����க
ேவ��ய �ல வ�க�…
ஆ��யாள�கைள� ெபா��தவைர, நா�கா��ேக
�த�ட�; ஆ��ல���� அ��த இட�: த����
��றா�ட�தா�!
இவ�க� த���ப�ைர, இ�� மா� ேமயாம�
ேவ� ேபா��� கா�பைத ம��ேம த���ப�
எ�� �ைன��றா�க�. ேவ����ேள இ���

ப�ைர வ�றார ேம��� வ�� ஆ��ல ஆ�����
த��� ���பா��� த��� ெகா���றா�க�!
த�ேழ எ�த�ப��க� ெத�யாம�, ைகெய��ைத
ம��� ேகால� ேபா�வ� ேபா�, த��� ேபாட�
க��� ெகா�டவ� �ட, M. பழ� எ�ப� ேபால,
அ�� ஓ� ஆ��ல எ��ைதயாவ� ேச����
ெகா�வேத ெப�ைம என �ைன��றா�. த�ழ��
உ�ர��க�� அ�ப� ஒ� ஆ��ல அ�ைம�தன�
ஊ���ட��ற�!
அ�� 6 ஆ� வ���� ம��ேம எ���பா��த
ஆ��ல�, இ�� ��மழைல வ���ேலேய ����
ெகா�� ந� �ழ�ைதகைள ஆ��ேலய�களாக
வள��� வ���ற�.
�கவ� : ஏ�ைச� �ழ�, 62 மைறமைல அ�க�
சாைல, ���ேச� – 605001
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ச�ட� ப��� வ���க� – ஓ�
எ�ச��ைக!

கட�த �ல நா�களாகேவ, ��ைய�ேத�(��)…
வாசக�க� �ல� ெதாட�� ெகா��, த��நா���
ேகா�ைட �த� �ம� வைர ��ைய�ேத�….
அ�ல� ��கேள வாதாடலா� அ�ல� ��கேள
வாதாட வ�கா��த� எ��ற ெபய�� ஆ�கா�ேக
நட�த�ப�� ச�ட�ப��� வ���க� �����,

அ�ேதா� எ�க����ள ெதாட��க� �����,
அ�� உ�கள� ��க� ��பைன�� �ைட��மா
எ��� ேக�� வ��றா�களா�.
நா�க� அ�ப� எ��� த�ேபா� நட�த��ைல
எ�� ெத���த ேபா�, ��ைய�ேத�… ��க��
�������ள �லேர, அ�ப��� வ���கைள
����� நட��வதா�, த�கள�
வ�கா��த��தா� அ�ப��� வ���கைள
நட���றா�க� என �ைன�ேதா� எ��
ெசா������றா�க�.
ஒ� கால��� இவ�க��ெக�லா� ச�ட�ப���
வ��ெப��ேத� எ�ப��, அவ�க�� ஓ��
ச�ட� சாதைனக� ���� ��ைய�ேத�… ��க��
எ������ேற� எ�ப�� உ�ைமதா�.
இதனாேலேய, அவ�க� என� வ�கா��த��தா�
ச�ட�ப��� வ���கைள நட���றா�க� என
�ைன�ப�, ����� தவ�!

ஆமா�, 2000 ஆ� ஆ�� ச�ட ஆரா���ைய
ெதாட��ய நா�, 2010 ஆ� ஆ�� அதைன
���க இ���ேற� என 2008 ஆ� ஆ��
���ேச� த��� ச�க��� நட�த ��ைய�ேத�…
ச�ட அ���கள��ய� �� ெவ���� �ழா��,
நா� ப�ர�கமாக அ���த� ��ன�, �ள��ய
வாசக� ��ட��. அ�� ஒ�றாக இ��த
இ���ட�, இ�� பலவாக��, ப�ேவ�
ெபய�க��� ���� �ட��ற�.
இ� ெத�யாம�, ெத���� இத� ��னா�
ேபானா� எ�னவா�� என� ��யாம�, எ��ட�
ெதாட��� இ��த வாசக�க� �லேர இ���ட���
��னா� ெச��, பல �த���� ப���
ெத��த���, அைவ���த வா���ல�கைள
என�� அ������றா�க�.
நா� ��வ��, நா� ச�ட�ப��� வ���கைள
நட��யேத, ஆரா����ட� ��ய அ�பவ
��கைள எ�த ேவ��� எ�பத�காக�தா�
எ��ற வைக��, அ���கைள எ��,

ெபா��ைடைம என அ���� ��ேட�.
ஆனா�, இ�ச�ட� ப��� வ���க��,
அ�ெபா��ைடைம ��ைய�ேத�… ��க�
�ைட�கா�. ஆனா�, ம����ளைவ ம��ேம
��ட�ப�� எ��ற வைக��, இ���க��
க����க�, அவரவ�கள� ஆரா����
க����களாக �ைட���. அ�வளேவ!
அ�ப�யானா�, ‘எ�க��கான உ�கள�
ச�ட�ப��� வ���’ என ேக�பவ�க���
ெசா�ல ����வ� இ�தா�.
��ைய�ேத�… ��கைள �த� ��� இ���
வ�ைசயாக ப���க�. ெத�வாக ����.
ஏென��, அ��ைல நா� என�காகேவா அ�ல�
என������ ச�ட அ�� (எ, இ)�வள� எ�பைத
ெவ��ப���வத�காகேவா எ�த��ைல.
உ�க� ஒ�ெவா�வ��காக�ேம எ����ேள�.
அதனா�தா�, அதைன ச�தாய���

ெசா�தாகெபா��ைடைம என�� அ�����ேள�.
இ���க� ‘‘க��� உதவாத ஏ��� �ைர�கா�
அ��. சைம�க� ேதைவயான �ைர�காேய,
ஏடாக��, எ��தாக��, எ����க� ேப�சாக��
இ���ற�’’எ�பைத ப��க�ப��க ந��
உண���க�.
இதைன உண��� வாதா�, யா�ைடய
வ�கா��தல�, ப����� இ�லாம� வாதா�,
�யாய�ைத� ெப�றவ�க� பல� எ�றா�, �னம�,
��க��, ��ள�, ��தைல, உ�ைமஉ�பட
எ�தைனேயா இத�க�, இதைன� �����ேட
ம���ைரக� எ����ளன. இைவக� அ�த�த
ம�ப��� ���� ெதா��க� ப���ளன.
இத�� ேம��, ��யாத ப�� எ��� இ��தா�,
எ��ட� ேக��க�. �ள�க
கடைம�ப�����ேற�. ஆனா�, இ�வைர
ேக�டவ�க�தா� யா���ைல.

அ�கைற��ளவ�க� இ�ப�ைவ ேதைவயான
இட�க�� ப����க� அ�ல�
பய�ப����க�. ���ப��ண�ைவ ஊ���க�.
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���� மார����
ெகா�ைளய�க�…

ஒ�ெவா�வர� �யாய�ைத�� ����
ெபா�ய�கைள, ��ட�கைள ச�ட��, ச�க��
வ��� எ��ற�. இ�த த���� அ��பைட��
பத� உய�� ெப�பவ�கைள ��ப�க� எ��ற�.
ஆனா�, உ�ைம எ�னெவ�றா�, இவ�க�
�யாய�ைத ���� ெகா�ைளய�க�,
ெகா�ைள���ட��� தளப�க� எ�ப�தா� என�
ஆரா��� ���.

ஆனா�, இைவ அ�ெகா���,
இ�ெகா��மாக�தா� அ�வ�ேபா� ெத�ய
வ��ற�. இ�த வைக��, இ�� இ�த� ெச��
ெவ� வ���ள�.
இ� ����ைற ����, அ(�)����ைறேய
ெகா����ள ஒ��த� வா���ல� எ�பதா�,
யா�� ம��க��யா�. ஆைகயா�, ��ப�க�
எ�ப��ப�டவ�க� எ�பைத, ��க� ஒ�ேபா��
மற�க�� �டா�.
இதைனெய�லா� ��ைய�ேத�… சா��ய�கைள
ேசக��ப� எ�ப�? எ��ற ���, ‘‘��ப�க�
ெகா�ைள� ��ட��� தளப�க�’’ ப�ர�கமாகேவ
எ�� அவ�க���� ப��க ெகா��� நா��
வ�ட�க� ஆ���டன. உ�ைமைய� தாேன
எ�����ேக��, ��ப�க� க���கேவ
மா�ேட��றா�க!
இ�ல, இ�ெனா� ெகா�ைம எ�னா�னா,
அற�க�டைள�� தைலவ� பத��� இ��� பத�

கால���� ��ேப எ�ைன �ல��யதா�, தன��
இ�ப� ல�ச� ந�ட� எ�பேதா�, அற�க�டைள
��வா�கேளா ��ப� ல�ச� ேக�� த�ைன
�ர��னா�க� எ��றா�, வழ�� ேபா�டவ�.
அற�க�டைளக�� அற�சா��த ெசய�க� எ���
நட�ப��ைல. ெதா�� எ��ற ெபய�� ஃப�ைட
����� ப�தா� நட��ற� எ��ற என� ஆ��
���� அ�ப�ேய அர�ேக�ற�ப���ளன.
�.5 ல�ச� ல�ச� வா��ய க�நாடக ��ப�
ைக�: ல�ச ஒ�����ைற நடவ��ைக!

க�நாடக மா�ல� �த� மாவ�ட ��� ��ம�ற
��ப� சரவண�பா ச�ஜ�, வழ�ெகா��� ஒ�
வ��� சாதகமாக நட��ெகா� வத�காக �.5
ல�ச� ல�ச� வா��யதா� ைக� ெச�ய�ப�
��ளா�.
இ� ெதாட�பாக க�நாடக உய� ��ம�ற ����ைற
ப�வாள� �.ஏ.பா��� ேந�� �����ள
அ��ைக�� �����பதாவ�:
�த� மாவ�ட��� உ�ள பசவக�யா� ���
��ம�ற��� சரவண�பா ச�ஜ� ��த ��ப�யாக
ெபா��� வ���றா�. இவ� கட�த
ெச�வா���ழைம வழ�� ெதாட�பாக
ச�ப�த�ப�ட வ�ட� �.5 ல�ச� ெப���ளா�.
ல�ச�ெப��ேபா� க�நாடக உய� ��ம�ற ல�ச
ஒ�����ைற அ�கா�க� அவைர ைக��
கள�மாக �����ளன�. தன� ��ற�ைத ��ப�
சரவண�பா ச�ஜ� ஒ���ெகா���ளா�. அவ�
காவ��ைற�ட� ஒ�பைட� க�ப�டா�. இ�வா�

அ��ைக�� ெத���க�ப���ள�.
அ�காைல 4 ம��� ல�ச�
��ப� சரவண�பா ச�ஜ� �� ல�ச �கா� அ��த
கா�நா� எ�பவ� ��யதாவ�:
�த� மாவ�ட� ஹூ���� உ�ள 
��பசேவ�வரா க�� அற�க�டைள�� 1995-�
ஆ�� தைலவராக ேத��ெத��க�ப� ேட�. என�
பத� கால� ��வத��� பசேவ�வரா மட�ைத
ேச��தவ�க� எ�ைன அ�பத��� இ���
ெவ�ேய��ன�. இதனா� என�� �.20 ல�ச�
ந�ட� ஏ�ப�ட�.
இ��ைல�� என� பத� கால� ��வத���
ெவ�ேய��யதா� ஏ�ப�ட �. 20 ல�ச�
ந�ட�ைத ���� த�மா� ேக�ேட�. அத��
பசேவ�வரா க�� அற�க�டைள ��வா�க� எ�
�ட� �.30 ல�ச �பாைய வ���ட�
ெச���மா� �ர��ன�. இ� ெதாட�பாக கட�த

2000-வ� ஆ��� வழ�� ெதாட��ேத�.
கட�த 14 ஆ��களாக ���� ெவ�யாக��ைல.
�ைர�� ���� வழ�க ேவ��மானா� �. 5
ல�ச� த�மா� ��ப� சரவண�பா ச�ஜ� ல�ச�
ேக�டா�. இ����� க�நாடக உய��� ம�ற ல�ச
ஒ�����ைற அ�கா� க��� தகவ�
ெகா��ேத�.
அதைன� ெதாட��� ��ப� சரவண�பா ச�ஜ�
��யவா� கட�த ெச�வா�� �ழைம அ�காைல 4
ம�யள�� �த� பசவ�ணா �ைல�� அ�ேக
ெச�ேற�. அ�� கா����த ��ப� சரவண�பா
எ��ட� �. 5 ல�ச� ல�சமாக ெப�றா�. ல�ச
ஒ�����ைற அ�கா�க�, அவைர ச�பவ
இட��ேல ைக� ெச�தன�.
இ�வா�, அவ� ெத���தா�.
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ெசா�ேவ�த� அவ�க��� வண�க�.
த�க�� ெசா�ெபா��க� பலவ�ைற�
ேக���ேள�. இ�த வைக�� 26-10-2014
அ�ைறய த�கள� இ�தநா�, இ�யநா�
ெசா�ெபா��� �தான என� ச�ட��யான
ம��ைப ப�� ெச��ேற�.
அ�ைறய �க�����, தா�க� �ற�த ��யரச� என
ந��� �ரபா �ேதவ� அவ�கள� ஒ�
க��ைரைய �� ைவ�� �ைற�� அைட�ப��
�ட��� ைக�க� �����, ச�ட��� ெமா�

�����, காவல�க� ம��� ெபா�ய�க��
(வ���கைள நா� ���� மார���� ெபா�ய�க�,
இைட�தரக�க� எ���, ��ப�கைள ��ப�க�
எ�ேற ெசா��ேவ�) ெபா��ப�ற த�ைம
����� ேப�����க�.
ஆனா�, ��ப�க�� ெபா��ப�ற த�ைமைய�
ப�� ஒ� வா��ைத �ட ெசா�ல��ைல. ேம��,
த�க�� �� ��ம�ற அவம��� எ��� வ��
�ட��டா� எ�பத�காக, ��ப� �ரபா
�ேதவைன ������ேய ேப���க� எ�பத�
�ல�, த�க��� ச�ட�ைத�ப��ய ேபா�ய
��த��ைல எ�ப� ெத�வாக �லனா�ற�.
எ�னா� இய�ற அள� ச�ட�ைத ெத��ப����
�ய��ேய இ�மட�.
உ�ைம��, தா�க� �ற�த ��யரச� என ந���
��ப� �ரபா �ேதவ� அ��பைட ச�ட அ�ேவ
இ�லாதவ� எ�பத�� அவ� ����ைர�த வழ��
எ�ேணா�, ெச�த தவெற�ன எ�ப� ���த (�,
க)��ைரைய இ�ேக ப���� பா��க�.

இவ�க� எ�த காரண���காக ��ம�ற
அவம���� த���தா�கேளா, ச�ப�த�ப�ட அ�த
��றவா� ஜா� ேட���� ��தைல தவ� என
உ�ச��ம�ற� ���ப���, ைக� ெச�ய�ப��
கட�� �ைற�� அைட�க� ப���ளா�.
இவ� ம��ம��, இ��யா�� உ�ள எ�லா
��ப�க�ேம இ�ப��தா� எ�பத�� ந�
த�ழக�ைத ேச��த ��ப� ேகன� ச��� ம���
சாதா �வ� ஆ�ேயா� ���த, ஆதார���வமான
இ����ைரகைள ப��தாேல ��க� ����
ெகா�ளலா�.
��க� அ�யாத நாென�ன; ��க� ந�றாகேவ
அ��த மகா�மா கா��, ெபா�ய�கைள��,
��ப�கைள�� ‘‘�ப�சா�க�’’ எ���,
ப��த��� ெப�யா� ‘‘ஈன��ற�க�’’ எ���
�����வைத�� �த�� ப���� ெகா���க�.
�டேவ, இேத வ��� ெதா�ைல கா�� எ�வா�
ெச�தா� எ�பைத, ‘‘த�ைத ெசா���க
ம��ர��ைல” எ�ற தைல��� ப����

ெகா���க�.
இ�ேபா� ��க� ெத��பட ேவ��ய ச�க���
வ�ேவா�. �யாய�தா� ச�ட�. அத��
ேதைவ��ைல வ��� ப�ட� எ�ப� நா�
��ெமா����ள த��வ�க�� ஒ��. இ�
���� �னம� நா�த�� எ��ய க��ைர��.
இ�ப��ப�ட ெபா�ய�க�� அ�வா�ற�
எ�வள� எ�ப�, த�க��� த�ேபா�
�ள�������. இவ�க� ச�ட �ைல
ெமா�ெபய��தா� எ�ப������? ��க�
ெசா�வ� ேபால, ச�ட� கட�டா எ�ற
வா��ைதக�� இ�ைல. ேவறாக, அதைன
எ��யவ�க�தா� கட�டா�க�!
காவ��ைற �ைன�தா� எவ� ஒ�வைர��ல ெபா�
வழ��� உ�ேள ைவ���டலா� எ��
எ����ளதாக ெசா�வத� �ல�, ��ம�ற�
காவ�� ைவ�க ேபா�ய �கா��ர� இ���ற�
எ�� ��ற�ய� ந�வ� அ�ல� ��ப�

ைகெய���ட ேவ��� எ�ப��ட ெத�யாத
�ரபா �ேதவனா, உ�க��� ��யரச�?
இைத�ப�� ��க� ச��� ����க��ைலயா?
இ��யா�� ம�னரா��யா நட��ற�, ��யரச�
எ�பத��? ேபா�ய �கா��ர� இ�லாம� ��ம�ற
காவ�� ைவ�க ைகெய����� ந�வைர அ�ல�
��ப�ைய ச�ட ���ப��ண���ள ஒ�வ�
எ�ப�ெய�லா� வ�வ�ெயன வ��ெத��க
���� எ�பைத�� ப��� ெத��� ெகா���க�.
��ற �சாரைண �ைற �� 167(2) ஒ�வைர
�சாரைண ைக�யாக அ�ப� நா�க� �த�
ெதா��� நா�க� வைர ம��ேம ைவ����க
����. ஆனா�, இ�ப�ெயா� ச�ட ��
இ���றெத�ப� எ�தெவா� ெபா�ய����,
��ப���� ெத�யா� எ�பைத பல�ைற �����,
��ைய�ேத�… வாசக�கைள �ைண�� வர
ைவ���ேள�.
இ�� உ�க��� ச�ேதகெம�றா�, உ�க���

ெத��த ெபா�ய� அ�ல� ��ப��ட�, �ைண��
வ�வத�ெக�� ெமா�த� எ�தைன ச�ட��க�
உ�ளனெய�� ேக���பா��க�. 436 �த�
439 வைர ெசா��வா�க�. ஆனா�, நா�
எ����ள �ைணெய��ப� எ�ப� ���
ஐ�ப���ர�� ச�ட ��கைள ஆரா���
எ����ேள�. இ��, ஒ��தா� 167(2) ஆ��.
இ�ப�, ஏ�ெகனேவ ��றா��க���� ேமலாக
ெபா�ய�க��, ��ப�க�� அ���� ச�ட����
�ற�பாக ����கைள க���� எ����ெகா��,
ச�ட ���ப��ண�� எ��ற ெபய��
���ப��ண���லாத தகவைல த�கைள�
ேபா�ற �ரபல�க�, ஊடக�க�� த�வத� �ல�
ம�க�ைடேய (�, ேப)�ைய�� ஏ�ப���
வ����க�.
எனேவ, இ����� உ�ைமைய ‘அேத இ�தநா�
இ�யநா�’ ப���� தகவைல� ெசா�னா�,
தா�க� அைட�த இ�த ச�ட ���ப��ண�ைவ,
த�க�� ஆதரவாள�க�� அைடவா�க�.

ெச���க� என ந���ேற�. எ�
எ�ப�������, இதைன என� ‘கடைமைய�
ெச�! பல� �ைட���’ ��� ப�� ெச�ய
உ�ேள�. ந��!
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ம� வைர��கைல!

ப�ைன�தா�ர�
��பதா�ர�
நா�பதா�ர�
��பதா�ர�
அ�பதா�ர�
இ�ப�த�சா�ர� (இ�, அவ�கேள அைழ���
ெகா��த�)
எ�பதா�ர�
ஆமா�, இ� ம��ய ச�ட� ம��� ��
அைம�சக��� ���த� எ�பதா�ர�ேதா�,

இ�வ�ட��� ெவ�வர உ�ள ஏழாவ�
ெபா��ைடைம �லா��.
கட�த 09-10-2014 அ�� தைலநக�
������ள ம��ய ச�ட� ம���
��யைம�சக���� ேந�� ெச��, ஆறாவ� �லாக
ெவ�வ���ள ‘‘கடைமைய� ெச�! பல�
�ைட���’’ �� அ�வைர ெவ�வராம�
இ��பத�� ேபா�ய ����ைமதா� காரண�
எ���, எனேவ இ� வ�� கால�க�� ��த�
��ைய ஒ��கேவ��ெமன�� ேகா��ைக
ைவ�ேத�.
ஆனா�, என� ேகா��ைக �யாயமான� எ�பைத
ஏ��� ெகா�டவ�க�, ம���� ��தாக
ெபா��ேப���ள அர�, �க��ைற�த ��ைய
ம��ேம ஒ���� �ைல உ�ளதாக
ெத�������, உ�க�� �ய���� எ�களா�
இய�ற ��ைய ஒ���� ெச��ேறா� என��
உ��ய�����தன�.

அத�ப�ேய, ஒ��க�ப�ட �ைற�த ����,
அ�கப�ச ��யாக �பா� எ�பதா�ர�ைத ‘ம�
வைர��கைல!’ ���காக நம�� ஒ�����ளதாக
த�ேபா� அ�����ளன� எ��ற ம����யான
ெச��ைய வாசக�களான உ�க��� ம�����ட�
ெத����� ெகா��ேற�.
இ�வா� அவ�க� ந���ைகேயா� வா����
ெகா��தத���, அதைன �ைறேவ��யத���
அ��பைட� காரண�, ‘‘அ�����
அ�வைர�னான வாசக�க�� ���ப�க���
ப��யைல கா����, இ��� ஓ�� மாத�க��
�ைல ெவ����, அத� �ர�கைள அ���
ைவ�பதாக, நா�� உ����, அத�ப�ேய
அ��� ைவ�தேதயா��’’.
ஆைகயா�, இத� ெப�ைமயைன���, ேதைவயான
���த�ைய அ��த உ�கைளேய� ேச��!
இ����� 19-01-2015 அ�� �னம�
நா�த� வழ����ள ம���ைரைய இ��
ெசா��� ப��கலா�.

ெபா�வாக த�க�� வா�வாதார� எ�னெவ�ப�
ெத�யாமேலேய, ஒ�ெவா� ����� உ�க��
ப�க��ைப ேகா���ேறா�. அத�ப�ேய,
இ�ம� வைர��கைல ����� உ�க��
ப�க��ைப� ேகா��ேறா�. இ��ட��� ��க�
ஒ�ைற� ���� ெகா�ளேவ���.
ம��ய ச�ட� ம��� ��யைம�சக�, நம��
ெகா���� �� எ�வளேவா, அத�� எ�வள�
�ைல ெவ��ட ���ேமா, அதைன
ெவ���டாேல ேபா��. ஆனா�, அ���க� நா�
ெகா��க ����� அைன�� இட�க����
ேபா�மானதாக இ��கா� எ�பைத தா�க�� ந��
அ���க�.
உ�க�� ப�க���� �லேம, இ���
வழ�க�ேபாலேவ த��நா� ம��� ���ேச���
அைம���ள அைன��� ெபா� �லக�க�,
��ம�ற�க� ம��� �ைற�சாைலக��� ெச��
ேச�� எ�பைத�� தா�க� ந�� அ���க�.

நம� ச�க��� ச�ட ���ப��ண���� ம��ய
ச�ட� ம��� ��யைம�சக� எ�ப� த�
ப�க��ைப� கடைமயாக ெகா���றேதா,
அ�ப�ேய நா�� ந� ப�க��ைப� ெச�வ� நம�
கடைமயா��.
எனேவ, ப�க��� ெச�ய ���ப� உ�ளவ�க�
அ�ப��ய ���ப�ைத ெத���கலா�.
���ப�க��ைப� ெச�ய ����பவ�க� ஆக��
2015 ��� (இ��ைல ெச�ட�ப� 2015���
ெவ��ட ேவ��ய க�டாய� இ��பதா�)
Account Name : CARE Society
Account Number : 768307417
Account Type : Saving Bank Account
IFSC code : IDIB000H011
Bank Name : Indian Bank, Hosur –
635109

எ��ற வ��� கண��� ெச������, உ�க��
ப�க��ைப கண��� வர� ைவ�க ஏ�வாக
பண�ெச���ய �பர�ைத ��. அ�ய�ப�
9842909190, 9150109189, ��. நடரா�
9842399880, ��. சரவண� 9789488105
ஆ�ய ஏேதாெவா� உலா�ேப� எ�க�� ஏதாவ�
ஒ����
ம���
caresociety.org@gmail.com &
warrantbalaw@gmail.com எ��ற
��ன�ச� �கவ�க��, ��ன�ச� ெச�ய
வா��� இ�லாதவ�க� அ�சல�ைட �ல�
தகவைல� ெத����மா� ேக���ெகா��ேற�.
‘‘கடைமைய� ெச�! பல� �ைட���’’ ����
ப�க���� ெதாைக த�வதாக உ��ய��தத�
ேப��, அ���� ப��ய�� இட�ெப��,
இ�வைர��� அ�ப�க���� ெதாைகைய�
ெச��தாதவ�க� உடேன ெச������ தகவைல

ெத����மா� ேக���ெகா��ேற�.
ப�க���� ப��ய�� எ�ப��� த� ெபய� இட�
ெப���ட ேவ��� எ��ற ஆைச��, வா����
அ��தப� ப�க���� ெதாைகைய� தராம�
இ��� ஏமா�றமா���க� என ந���ேற�.
இ����, அைன�� வைகயான
�ர��ைனகைள��, எ��� எ��ெகா�க��
�தமாக ெபா�ய�கைள� ேபா� அ�லாம�,
த�தம� ெதா��� ��ற�ய� ம���
உ�ைம�ய� சா��த ச�ட���வ அ����, ப��
அ����, �ரமாண�ப��ர�, இைடம��க�,
அச� அ�ல� �ைண அ�ல� �ரா�� அ�ல�
ேம��ைற��� ம� தயா� ெச�த�, ேக�ய�,
தைட��தர�, ���ேபராைண (��) ஆ�யைவ
���� ��வாக �ள����, இ�வைர நா� தயா�
ெச�த அைன�� ம��கைள�� ெதா��த��க
உ�ேள�.
இ��, ��ைய�ேத�… ம��� கடைமைய� ெச�!

பல� �ைட��� ஆ�ய ��க�� இ�லாத,
உ�க���� ேதைவயான அ��பைட ச�ட����த
ச�ேதக�கைள� ெசா�னா�, அைத��ேச��� எ�த
வச�யா� இ����.
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��ப�க� எ�ெபா�� வ�கா�ட
����!

பவா� �� �யமண வழ���, �வ� அம���
����ைரைய ப���� பா��த��, எ�ன
காரண���காக ��ற�த�டைன��
ஆளானவ�களா�, ேம��ைற�� ெச�ய�ப�டேதா,
அத�கான ச�ட���வமான வா��ைப வழ�காம�,
அதாவ� பவா� ���� வாத�ைத ஏ�க��டா�
எ���, அ�பழக� ம��� க�நாடக அர��
வாத�க� �����, ெவ��பட ேவ��� எ��

ெத�வாக� ெசா����ள �ைல��,
��ற�த�டைன�� ஆளானவ�க�� வாத�ைத��
உ(ய)�ய �ைற�� ப��லைன� ெச�ய ேவ���
எ��ற வ�கா��தைல ம��ேம த����க
ேவ���.
மாறாக, ��ற�த�டைன�� ஆளானவ�க��
வாத����� எைத�ேம ெசா�லாத�, ஏேதா
ெவ���� எ�த�ப�ட ����� எ�பைத
ெத�வாக ெவ��ப����ற�.
ேம��ைல ��ப�க�, ���ைல ��ப�க���,
ச�ட வ�கா�� உ�தரைவ� ச�ட�ப�ேய �ற���க
���� எ�றா��, அத�ெக�� �ல வைரயைறக�
உ�ளன.
ஒ� ��ம�ற��� நட��� வழ�� �சாரைண��,
வழ�� தர��ன�க� யாராவ� ஒ�வேரா அ�ல�
இ�வ�ேமா, �����டெதா� ச�ட��ர��ைனைய
எ���, அ����� ��ெவ��க ேகா��ேபா�,
தா� அ�ல� தா�க� ெசா��� இ�த�க���

ச�ட�ப� ஏ�ற�க�த�க�தாேன எ��ற ச�ேதக�
த�க��� எ��ேபா�, அ����� த�கள�
ேம���ப��� அ��� க����ேக�க
ேவ��ெமன வ����த ேவ���. இத� ேப��,
அ���ப� ேம��ைல ��ப��� அ���, தன��
வ�கா��மா� ேகாரேவ���.
இதைன ��ப� வழ�� தர��ன�க�� வ����த�
இ�லாம�, எ�ன ��ெவ��ப� எ�ப� ����
��ெவ��க ��யாத அ��வ�ைம�� இ����
��ப�க� �யமாக�� ேக�க� ெச�யலா�. ஆனா�,
இ��யா��, அ��வ�ைம�� உ�ள எ�த
��ப��� ேக�டதாக ச���ர��ைல.
இத�� காரண� எ�னெவ�� ேயா��தா�,
ந�ைம� ேபா��தாேன அவ�� அ��வ�ைம��
இ���றா�. நா� எத�� அவ�ட� ேக�க ேவ���
எ��ற எ�ணமாகேவ இ���ற�. உ�ைம��,
இ��யா�� உ�ள அ�தைன ��ப�க�ேம,
அ��வ�ைம��தா� இ���றா�க� எ�ப�
அ�வ�ேபா� அவ�க�� ����ைரக� வா�லாக

ெவ�வ�� ெகா��தா� இ���ற�.
அ��வ�ைம��� ஓ� அள� ேவ�டாமா?
ஆனா�, இவ�க�� அ��வ�ைம எ�வள�
எ�பத�� ஓ� அளேவ��ைல எ�ப�தா� நம�
ச�ட ஆரா����� சாதைன. பவா� �� �யமண�
ெச�லா� எ��ற வழ��� இத�� ந�லெதா�
உ�ைம.
ச�, ந�ம இைட�� �����ட ���யமான
ச�ட��ர��ைன�� வ�ேவா�.
அ�ப�ெயா� ��ப� ������ அ����
ச�ட��ர��ைனக� ����, வ�கா���
�ள�க�ைததா� ேம��ைல ��ப�க� வழ�க
���ேமய��, த��ட� ேநர�யாக வ�தெதா�
வழ���, த� இ�ட�ேபா� வ�கா���
உ�தரெவ��ற ெபய��, �சாரைண ��ப���
�சாரைண�� ����ட இயலா�.
ஆனா�, ��� ��ப�க� ெகா�ட அ��வ�ைம

��, தா�ேதா���தனமாக த�கள�
இ�ட�ேபால, ���ைப எ����ளன�.
ஆைகயா�தா�, ����ைர�� இ�ெத�த ச�ட
���ப�, இைத�ைத ெச�யேவ��� என�
������� ெசா�லாம�, ெபா�தா� ெபா�வாக
எ����ளன�.
இெத�லா� அர�ய� சாசன அம���
அவல�ைலெய�றா�, ம�ற ��ப�க� ����
��கேள ���ெச�� ெகா���க�.
இைதெய�லா�, ��ப� �மாரசா� ச�ட�ப� ஏ�க
ேவ��ெம��ற அவ�ய��ைல எ�றா���ட,
அவர� அ��வ�ைமைய ைவ��தாேன அவ�
��ெவ��க ���� எ�பைத�த�ர, ேவெற�ன
ெசா�ல����.
ச�, எ� பா�ைவ�� இத�ெக�ன ���….
��ற�த�டைன�� ஆளானவ�க� ����� உ�ள
இ��ைறபா��ைன, இ��ய சாசன� வழ����ள

அ��பைட��ைம ச�ட��ர��ைனயாக எ���,
அவ�கள� தர�� வா�ைரைய� சம�����,
இ�வா�ைர ச�ட�ப� ெச��மா, ெச�லாதா
எ�பைத ���� வழ��ய உ�ச��ப�க��ேக
அ��� ேக���ெகா�ள, ேம��ைற��ைட
�சாரைண ெச��� ��ப�ைய� ேகார
ச�ட�ப�யான எ�லா உ�ைமக�� உ��.
ஆனா�, ம��� கண��ைல எ�றா�, வ���
பய��ைல எ�ப�ேபால, த� ப�க� �யாய�
இ���ற� எ�பைத உண�பவ�களா�தா�,
இ�ேபா�ற ச�ட��ர��ைனகைளெய�லா�
எ��ப�ய��.
ஊடக �வாத�க�� ப��ெப�ேவா�, ��ப�க��
���ைப எ�ெபா��� �ம���கமா�டா�க�.
ஆனா�, த�ேபா� அ����ைல மா� �ம���க
ஆர������ப�, ஓ� ஆேரா��யமான
��ேன�றேமயா��.
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�ராம ��வாக ஊ�ய�க��
��ம�களான நா��…!

ந� நா���, அர� ேவைல��� பல�� ேபா��
ேபாட காரணேம, ேநாவாம� ேநா�� எ��கலா�
எ�ற ச�ட ���ப��ண�� இ�ைமதா�.
அர�� ப��� வ�பவ�க��� எ�ென�ன ச�ட�
கடைமக� இ����றன, அ�கடைமைய ஆ�றாம�
ேபானா� ஏ�ப�� �ைள�க���, ச�ட�ப�
எ�ப�ெய�லா� ெபா��பா�க�ப�ேவா�; ேநா��
ெநா�ெக��க� ப�ேவா�; த���க�ப�ேவா�

என� ெத�வாக ெத��தா�, ��சயமாக ஒ�வ��ட
அர�� ப��� வ�வைத ���ப மா�டா�க�.
ஆனா��, ���� வ�வத�� அ��பைட�
காரண�, அவ�க�� ச�ட அ�யாைம எ�ப�
ஒ��ற���க, ம��ற�, நம�ெகன
ப�யா�ற���ய அ�வர� ஊ�ய�கைள எ�ப�
ேவைல வா�க ேவ��� என ம�களா�ய நம���
ெத�வ��ைல எ�ப�, அைன�� �த����
அவ�க���� சாதகமாக இ���ற�. இ�ேதா�,
அர� அ�வல�க� எ�றா�, ந�ைம யா�� எ���
ெச�ய ��யாத அ�ர பல� ��கவ�க� எ�ற
எ�ண� அவ�க�� அ�மன�� ப��� �ட��ற�.
உ�ைம�� அவ�க�, ந�மா� ேத��ெத��க�ப��
அரசா�, நம�கான ப�கைள� ெச�வேன
ெச�வத�காக, நம� வ��பண��� இ���,
ஊ�ய��� அ��பைட�� �ய��க�ப��
ஊ�ய�கேள எ�பதா�, அவ�கைள அ�வல�க�,
அ�கா�க� எ�ற ஆ��ேலய� கால�� ப�ட�
ெபய�கைள த���� அர� ஊ�ய�க� எ��

�����வேத, ெசா�வேத, அைழ�பேத,
எ��வேத ஜனநாயக��� �க�� ச�யான�.
நம� ேவைல�காக ந�மா� ப�யம��த�ப��
ேவைல�கார� ெச��� ேவைல�� அவைர�ட
நம�� ந�ல ப��சய� இ��தா� தாேன, அவ�
ெச�த ேவைல�� ��ற� �ைறகைள� க�ட���,
�ைறகைள� கைளெய��க��, க���க�� ����.
அ�ப���லாத ேபா�, அ�ேவைல�கார� எ�ன
ெச��றாேரா, ெசா��றாேரா அ�ேவ ச�யான�
எ�பைத�தாேன ஒ��� ெகா�ள ேவ�������?
இ�� இ�ப��தாேன நம� �ைலைம இ���ற�!?
நா��� �ல�� அ�தைன �ர��ைனக����
அ��பைட� காரண�, அர� ஊ�ய�க� த�க��
கடைமகைள� ச�யாக ெச�யாத�தா� எ��
ெசா�னா�, ச��� �ைகய�ல; சால� ெபா����.
நா��� ��ெக��ேப �ராம�க�தா� எ��
ெசா�லாட�, ெசா� அள�� ைகயாள�ப��றேத

ஒ�ய, ெசய� அள�� அ�தைகய �ராம�க��
த�க�� கவன�ைத� ெச��த ேவ��ய �ராம
��வாக அ�வல�க��, அ��ராம�க�� வா��
நா�� ெச���வ��ைல எ�பேத உ�ைம.
ம�க�� ந�வா����, ��ற�கைள�
த��ப���, காவ� �ைலய ஊ�ய�கைள �ட,
�ராம ��வாக ஊ�ய�கேள அ�க அ�கைர
உ�ளவ�க�/ெச��த ேவ��யவ�க�.
அதனா�தா�, ஒ�ெவா� �ராம�����, �ராம
��வாக ஊ�ய�க� �ய��க�ப�����றா�க�.
ஆனா�, காவ� �ைலய�ேளா பல �ராம�க���
ஒ�� எ�ற அள�ேலேய இய���ற� எ�பத�
�ல� �ராம ��வாக��� அ����ய��வ�ைத,
எவ�� எ�தாக எைட ேபா�� �டலா�.
�ராம� எ�ப�, நா� எ�ேலா�� மனதள��
�ைன�ப� ேபால ���ராம�க� ம��ேம அ�ல.
மாறாக, ���ராம�க� �த� மாநகர�க� வைர
உ�ள ஒ�ெவா� ப���� �ராம�களாக வைரயைற
ெச�ய�ப��, ஒ�ெவா� �ராம�ைத�� ச�யான

�ைற�� பராம��க வ�கா��� வைக��, “�ராம
��வாக அ�வல�க� ம��� ��ம�க� நைட�ைற
�� என இர�� ெதா��க� (பாக�க�) உ�ளன”.
�த� ெதா���� காவ� கடைம, �லவ� வ��,
ப�வைக�ப�டைவ, ம�க� ந�வா�� ம���
���ர�, ெகா�ைள ேநா�க� ம��� இதர
ேநா�க�, ந���க� ம��� ெகா��த�, ந���த�
ம��� த�ெசயலாக �க�� �ப�� ஆ�யவ�ைற�
ைகயாள ேவ��ய �த� ���த அ����த��,
இ�வ����த�கைள� ெசய�ப���வத���
ேதைவயான உ�ய ப�வ�கைள இர�டாவ�
ெதா����� அர� ெதா����ள�.
ஆனா�, இ�த இ��� ெதா�� ��கைள�ேம,
த��நா� அர� 1982-ஆ� ஆ����� �ற�
அ���� ��பைன ெச�ய��ைல எ�பதா�,
த�ேபா� ப��� உ�ள �ராம ��வாக
ஊ�ய�க�� ஓ��வைர� த�ர ம�றவ�க�ட�
இ�ைலேவ இ�ைல எ�� ெசா�வைத �ட
இ�ப�ெயா� நைட�ைற �� இ���றதா என

எ��ட�, ேக�ட ஊ�ய�கேள அ�க�.
அ�ப� ேக�டவ�க��ெக�லா� நக� �ர� எ����
ெகா��� வ�ேதா�. த�ேபா�, இ��� ந�
��ம�க� ஒ�ெவா�வ�� ைக��� இ��க
ேவ��� எ�பத�காகேவ ���த �ரம����
இைட��, ெபா� ம�க�� நல� க�� �த�
ெதா��ைய ம��� �லாகேவ ெவ����
உ�ேளா�. இ�த �த� ெதா��ைய �-225
ந�ெகாைட ெச��� ெபற ����ேவா�
��.அ�ய�ப� +910842909190 அ�ல�
+919150109189 எ��ற உலா�ேப�
எ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
இ�த ��� ஒ� �ர�யாவ� நம�� �ைட�காதா
என ேத�� க�����கேவ என�� �மா� ���
வ�ட� ஆன� எ�றா� பா����
ெகா���கேள�! அ�த அள��� இ���தக�
���த தகவ� யா���� ெத�ய��ைல. அ�ப�
ெத��தவ�க� ரக�ய� கா�ப� ேபால யா�
க����� �ல�படாம� பா�கா�� வ���றன�.

இத�ப�, �ராம�ைத ��வ��பத�� என �ராம
��வாக அ�வல�, �ராம காவல�, �ராம�
ப�யாள� ம��� பாசன� காவல� என நா��
ஊ�ய�க� �ய��க�ப��றா�க�. இ�� �ராம
��வாக அ�வல�க�, அர�� �ர���யாக ��
ேநர காவ� ஊ�ய� உ�பட ப�ேவ� ேவைலகைள�
ெச�ய ேவ��யவ�. ம�ற �வ�� ப�� ேநர
ஊ�ய�க� ஆவ�. த�ைச� ேபா�ற ெந� ப����
ெட�டா மாவ�ட�க�� பாசன� காவலைர,
தைலயா� எ�ப�.
�ராம��� ம�க� ெதாைக, வ�மான�, பாசன வச�
ஆ�யவ�ைற� க���� ெகா�� இ�த
ஊ�ய�க�� எ���ைக ஒ��ர�� ��தலாக
அ�ல� �ைறவாகேவ இ����.
ெபா�வாக ஒ� �ராம� �த� ஓ�� �ராம�க�
வைர, ஒேரெயா� �ராம ��வாக ஊ�ய� ம��ேம
�ய��க�ப���ளன�. இவ�க� �வ�� �ராம
��வாக ஊ�ய�� ஆேலாசைன�ப�, தா�
�ய��க�ப���ள ேவைலகைள� ெச�ய�

கடைம�ப�டவ�கேள த�ர, அவ�� ���
ேவைலகைள� ெச�ய கட�ப�டவ� அ�ல எ�ப��
ெத��ப��த� ப���ள�. ஆனா�, �ஜ���
இவ�க� கடைன� கடைமயாக��, கடைமைய�
கடனாக�� ெச�பவ�க� எ�ப� ஊர��த
ரக�ய�தா�.
�ராம ��வாக ஊ�ய� எ�றா�, �ைன�த ேபா�
ேவைல�� வ�வ��, ேபாவ�� ெபா� ம�க��
எவராவ� சா��த� ேக�� வ�தா�, அ���
��ண��க�ப���ள ல�ச�ைத� கவ��க
ேவ��யைத� கவ��தா� க�ைண ���
ெகா�� ைகெய��� ேபா��� த�வ� ம��ேம
�ரதான� ப� எ��ற அள��� �க��
உய�வானெதா� கடைம� ப�ைய, �க�
���தரமான கடைம� ப�யாக மா�� ��டா�க�.
இத�� ேம��, இவ�கைள இ�ப�ேய ���
ைவ�காம�, ��ம�களா�ய நா�தா� நம�காக
அரசா� �ய��க�ப���ள ஊ�ய�கைள ேவைல
வா�க ேவ��� எ�ற �ராம ��வாக அ�வல�க�

ம��� ��ம�க� நைட�ைற ��� ேநா�க���
அ��பைட�ேலேய இதைன எ���ேற�. இ���
நா� இ�கடைமைய� ெச�ய� தவ�னா�, ந� ��
ம��ம�ல; நாேட நாசமா� ���.
�� ேநர ஊ�ய�களான �ராம ��வாக
ஊ�ய�க���, தம� ஊ�ய வர����� எ��த
��ற�� நைடெபறாம� த��ப�, �ராம���
நடமா�� ெகா�ைள� ��ட��ன�, த�� வ�த
ைக�க�, ச�ட����� �ற�பான ெசய� அ�ல�
ெபா�� தயா���� ஈ�ப�ேவா�, ம���
ச�ேதக���� உ�ய நப�கைள� ப�� ெத�ய வ��
ேபா� அவ�கைள� ப�� �சாரைண ெச�வ�,
ேதைவ�ப�டா� காவ��ைற���, ச�ப�த�ப�ட
����ைற ந�வ���� தகவ� அ��ப� உ���ட
��ற�கைள� த��ப� காவ� கடைமயாக��,
��� மரண�க�, அசாதாரண மரண�க�, �ப��
மரண�க�, �மான �ப���க� ஆ�யைவ �க��
ேபா� உடேன அ��� ெச�� அத�கான
காரண�கைள ஆரா�வ�, ைப��ய�கார�க�

அ�ல� த�கைள� தா�கேள த�கா��� ெகா�ள
இயலாதவ�க� ஆ�ேயாைர� த� பா�கா���
ெகா�� வ�வ� இ�ப�� காவ��ைற���,
����ைற��� ேதைவ�ப�டா� தகவைல அ��ப�
பா�கா�� கடைமயாக��,
தா� ஊ�ய� ஆ��� �ராம��� நட�க இ����ற
���ழா�க�� ச�ட� ஒ��ைக� பா�கா�க��,
தகாத ச�பவ�கைள� த���� ெபா����
ப�ைன�� நா�க� ��பாகேவ அ� ���த
தகவைல அ��� உ�ள காவ� �ைலய� ம���
�யைண�� �ைலய���� அ��ப� ஆ�யன
பா�கா�ைப �ைல����� கடைமயாக��,
�� �ல வ� வ��, ஆ��ர���, ப�டா ப��,
�ண�க�, ஓைடக�, ஏ�க� அர� ெபா�
க��ட�க�, �ராதன க��ட�க�, �ைதய�க�,
க�ம வள�க�, இதர அரசா�க� ெசா���க�,
ஊரா�� ��க�, கா�நைட ப��க� & ேநா�க�,
�ற�� & இற�� ��� �பர�க�, இய�ைக
இட�பா�களா� ஏ�ப�� ேபா��வர�� தைடைய

���த�, எைட அள�கைள ஆ�� ெச�த�,
அ�ச� �ைற��� ேதைவயான ஒ��ைழ�ைப
ந��த� உ�பட ப�ேவ�ப�ட �டய�க� ப�வைக
கடைமயாக��,
த���, க���ட பராம���, ��ைப ேம�க�,
இ�கா�க� & ��கா�க�, இற�த �ல��க�,
வா�� ேப�, ம�ச� காமாைல, �ைள�கா��ச�,
�ேள�, மேல�யா, ெவ� நா� க�, பா���க�,
ேத� ெகா��த� உ�பட ப�ேவ� �டய�கைள�
ெச�ைம� ப���வ� ஆ�யன ம�க� ந�வா��
ம��� �ராம ���ர� கடைமகளாக, �ராம ��வாக
ஊ�ய�க��� ���க�ப������றன.
இ�த� கடைமகைள �ைறேவ��� ெபா��ேட,
“�ராம ��வாக ஊ�ய�க� ப� �யமன
ஆைண��, எ�த� �ராம��� ப�யா�ற
�ய��க�ப��றா�கேளா அேத �ராம��� வ��க
ேவ���” எ�ற க���பா��� ��தா� ப���
அம��த�ப��றா�க�. ஒ�ேவைள இர�� அ�ல�
அத�� ேம�ப�ட �ராம�க���, ��வாக

ஊ�யராக �ய��க�ப�� ேபா�, அ��
ஏதாவெதா� �ராம��� வ��க ேவ���.
த��நா� அர�� 01-01-2011 ேத�ய
கண�����ப�, த��நா��� 12,620 �ராம�க�
உ�ளன. இ�� ப�யா��� ப�� சத��த �ராம
��வாக ஊ�ய�க� �ட அவ�க�� ெபா���
�ராம�க�� வ��ப��ைல. �ராம��� வ��க
ேவ��யவ�க� நகர��� வ���றா�க� எ�றா�,
நகர��� ப�யா��பவ�க� �ட த�க��
வச��காக அ��த��த நகர�க��� வ����
ெகா�ைம�� நட�� ெகா��தா� இ���ற�.
இத�� அ��பைட காரணமாக, �ராம��� ேபா�ய
வச���ைல எ�ற அ�ப காரண�ைதேய பல��
�� ைவ���றன�. அ�ப�யானா�, அ��ராம���
வ��பவ�க� எ�லா� சராச� ம�க� இ�ைலயா?
ப� �யமன ஆைணைய� ெப�ற ேபா� �ராம���
த�க���� ேபா�ய வச� �ைட�கா� எ�ப�
ெத�யாத அ�பா�களா இவ�க�? ஒ� ேப�����
ெத�யாம�தா� ேச��தா�க� எ�றா�� �ட,

ெத��த �� இ�த ேவைல நம�� ஒ�� வரா� எ��
ப�ைய �ற����� ேவ� ேவைலைய� ேத��
ெகா�ள ேவ��ய�தாேன?
இத�� வ���லாதவ�க�, எ�ப��ப�ட �ராமமாக
இ��தா�� அ�ேக தாேன த�� ஊ�ய� ஆ�ற
ேவ���? ம�க�� ேவைல�கார�களான
இவ�க�� ���, “சா�ேய ைச���ல ேபா�தா�;
�சா��� ��ல� ேக��தா�!” எ�ற கைதயாக�தா�
இ���ற�.
இவ�கைள ேநர�யாக க�கா��� நடவ��ைக
எ��க ேவ��ய வ�ட ஆ��ய�க� �ட, தா�க�
எ�லா� அர� எ��� ஒ� சா� ஊ�ய�க� எ�ற
அ��பைட���, தன� ைகயாலாகா�தன�தா��
க��� காணாம� இ����றன�.
இ���� ��� 43-இ� �ராம ��வாக
ஊ�ய�க�� �� ச�ட�ப�யான நடவ��ைகைய
ேம�ெகா��� �தமான அ���ைப எ�ப� சா��
(ேச��க) ேவ���, அத�� அவ� எ�ப� ப��

அ��க ேவ���, அவ� �தான வழ���� அர�
ஆதர� த�மா? எ�பன ேபா�� ��ம�க�
நடவ��ைக எ��க ேதைவயான பல �டய�க�
அட����ளன.
உ�க��� ரக�ய� ஒ�ைற� ெசா��ேற�
ேக��க�:
ஓ� அர� ஊ�ய� தன�� ெத�யாம� தவ� ஏ��
ெச�� �ட��டா� எ�ப�� ச�ட� ெத�வாகேவ
இ���ற�. ஆனா�, இ�த� ெத�� அர�
ஊ�ய�க� எவ���ேம இ��ப��ைல. நா�
இ�ப�� ெசா�வ�� உ�க���� ச�ேதக�
இ��தா�, உ�றா�, உற�ன� ம��� ந�ப�க� என
உ�க���� ெத��த அர� ஊ�ய�க�டேம
உ�ைமயாக ேக��� பா��க�. உ�க����
�ைட�த தகவைல மற�காம�, இ�க��ைர�கான
����டமாக ப�� ெச���க�.
அதாவ� ஒ� அர� ஊ�ய� ெச�த தவ��காக அவ�
�� ச�ட�ப�யான அ���� ஒ�ைற நா�

அ���னா�, அத�� அவ� ப�� தர ேவ���
எ��தாேன �ைன�ேபா�. இ� ஓரள����தா�
ச�. ப�� ெகா��ப��தா� அவ�க��� ��கேல
இ���ற�. ஏென��, அவ�க� ேநர�யாக நம��
ப�� ெகா��க ��யா�. மாறாக, நம�
ச�ட�ப�யான அ���ைப��, அத�� நம��
எ�ன ப�� ெகா��க ேவ��ேமா அைத�� எ��
தன� ேம��ைல ஊ�ய��� உ�ய �க��
க�த��ட� அ��� ைவ�க ேவ���. அதைன�
ெப�ற அ�த ேம��ைல ஊ�ய� அ�ப���
ேதைவயான ���த�கைள� ெச��,
ேமெலா�ப���தா� நம�� அ��ப ேவ���.
ஆனா�, இ�ச�ட �பர� அர� ஊ�ய�க�
எவ���ேம ெத�வ��ைல. ஆதலா�,
ேநர�யாகேவ �ரமாக��, �ர�டலாக�� ப��
அ���, எ��த எ���ேலேய வசமாக ����
ெகா�வா�க�. ��, ஆைள ��டா� ேபா�� என
கா�� ���� ம���� ேக�க �ட
தய�கமா�டா�க� எ�ப� என�� பல அர�

ஊ�ய�க�ட� இ��� �ைட�த அ�பவ�.
இ�த ரக�ய����, ரக�ய� எ�னெவ�றா�,
இ�ப�ெயா� ���ைல ���ைல ஊ�ய���
ேந�� ேபா�, ேம��ைல ஊ�ய� எ�த �த����
வ�கால�� வா�க ��யாம� ேபா� ���. அ�ப�
வ�கால�� வா��னா�, அவர� ேமல�கா��ட�
அவ� ��க ேவ�������.
நாம�க� மாவ�ட��� ம�க�� ஆ��யராக இ��த
��.சகாய� அவ�க� ச�ட� ெத�� உ�ளவ�.
அவர� அ�ர� ச�ட நடவ��ைக��� பய�த �ராம
��வாக ஊ�ய�க�, அ�த�த �ராம�க�ேலேய
த�க ஆர���தா�க�. “ேம�ற மா�ைட ந��ன
மா� ெக��த கைதயாக”, �ராம ��வாக
அ�வல�க�� ச�க� ம�க�� ஆ��ய���
எ�ராக ேபாரா�ட கள��� ���ததா�, ம�க��
ெவ��ெட��� ஆ��ய�� ச�ட���� உ�ப�ட
நடவ��ைக�� ஆதரவாக ேபாரா�ட கள���
இற�� �ராம ��வாக ஊ�ய�கைள��, அவ�க��
ச�க�ைத�� ப�ய ைவ�தன�.

த�க� ெச�யாத ேவைலைய� ச�க� ெச���
எ�ப�, ச�க��� ெசய� பா�கைள� ப��
��ைமயாக ஆரா��� அ�யாதவ�க�� ���.
இ�ைறய ச�க�க� எ�லா� ம�றவ�க���
(ெவ�ஜன ம�க���)� ச�கட� த��
ேவைலகைள�தா� ெச��ற�.
ந� தா�தா மகா�மா கா�� அவ�க� �ட, “எ�த
ேநா�க���காக ச�க� ேதா�� ��க�ப��றேதா,
அ�ச�கேம �த�� அ�ேநா�க�ைத ெக����”
என ெத�னா����க ச��யா�ரக ���
��ெமா��� உ�ளா�. என� ஆ����, இ�த
உ�ைமைய ஆரா��� அ��த �றேக, தா�தா��
��ைற வ�ெமா�ய கடைம�ப���ேள�.
ம�க�� ஆ��ய� இ�� ம�ைரைய ஆ�� ெச�ய
இ��ய ேத�த� ஆைணய�தா� ந���ைகேயா�
அ��ப�ப�� ��டா�� �ட, நாம�க�
மாவ�ட��� அவ�� ஊ�க� ப���யா��,
த�க�� த�னா�வ�தா�� ச�ட ���ப��ண��
த�னா�வல�க� பலரா��, �ராம ��வாக

ஊ�ய�க� இ��� க�கா��க�ப��
வ���றன�. ஆனா�, ம�ற மாவ�ட�க��
இ�ப��ப�ட க�கா���க� எ��� ெப�தாக
இ��பதாக ெத�ய��ைல.
நம� நாம�க� மாவ�ட�ைத� ேபாலேவ, அைன��
மாவ�ட �ராம�க���, �ராம ��வாக
ஊ�ய�க�, அ�த�த �ராம�க�ேலேய த��
த�க�� ப�ைய ஆ�ற ேவ��� எ�ற
ேநா�ேகா�, அ�ைம�� நாம�க� மாவ�ட�
க�ல� மைலைய� ேச��த ��.�ேவகான�த�
எ�பவ� ெச�ைன உய���ம�ற��� ெபா�நல
வழ�� ெதா��� அ�� ெவ���� ெப�றத� �ல�
இ�த �டய�ைத� ப��ெதா�� எ��� பரவ�
ெச���ளா�.
VAO-news
இத�� ேம�, இதைன� க�கா��� ��ென����
ெச��� கடைம, ஒ�ெவா� �ராம���� வ����
ந�ைம� ேபா�ற த�னா�வல�க�ைடய கடைமேய

ஆ��. இ��ட��� இ�ப��ப�ட கடைம
�க�ெவா�ைற ெசா�வ� உ�க��� �க��
பய��ளதாக இ����.
�மா� நா�� வ�ட�க��� ��� ேகாைவ
ெத���பாைளய� ப���� ெபா� கா�வாைய
ஆ��ர��� ெச�த ��, அதைன ��ேடா� ��ய
�����வ� �ல� த�வச�ப���� �ய��
நட�தைத அ���, அ�ப���� வ���� ச�ட
���ப��ண�� த�னா�வல� ��.க�ண�
எ�பவ� அதைன� த��க ேகா� �ராம ��வாக
ஊ�ய�ட� ��� 2-இ�ப� ம� ஒ�ைற�
ெகா��தா�.
அதாவ� இ�த� ����ப�, ஒ�ெவா� �ராம
��வாக ஊ�ய��, தா�க� ேவைல ெச���
�ராம��� ��ற� ஏ�� நட�காத வ�ண� த���
���த ேவ���. ��ற� எ�ப� ��ற�ய�
எ�பதா� அைதேய உ�ைம�ய�� �ர��ைன என
நா� க���� எ���� ெகா�ள ேவ���. ஆனா�,
உ�க��� இ�ப� �ள��� ெசா��வ� ேபால,

ம��� ெசா�வ� �ைடயா� எ�பதா�, அவ�க�
எ�னேமா, ஏேதா என பய�ப�வா�க�.
அைத� ப���� பா��த அ���ய�, அ�����
��ல�க �ள�க� ெத�யாததா�, ெகா�ச��
ெபா����லாம�, இெத�லா� எ� ேவைல
�ைடயா�. ��க ��ம�ற��ல ேக� ேபா�� �ேட
வா�� த��� �������ேகா எ�� ��
ம�ைவ� ���� த�� �டேவ, அ��� எ�ன
ெச�யலா� என ஆேலாசைன� ேக�டா�. ம�ைவ
வா�க ம��ததா� ��ய� �ல� சா��
ெச�ய�ப��ற� என ம��ேலேய ���� எ��
அ��� ைவ�க� ெசா�ேன�. அவ�� அத�ப�
ெச�� ��டா�.
அ��த நா� காைல ப�� ம��ெக�லா� ��ய�
�ைட�தேதா இ�ைலேயா, ச�ட���� எ�லா�
ேபா�� இ���றதால, நம� ேவைல�� ேவ��
வ�� ��� என அ���ய� ���த����
ெகா�� ஆ��ர��� ெச�த இட���
ஆஜரானேதா�, இ� இ� ேபா�ற ச�ட �ேராத

ஆ��ர��� ெசய�க�� ஈ�படமா�ேட� என
எ���� வா�� ெகா�டா�.
ேவ� வ���லாம� ஆ��ர��� ஆைச��
ஏ�கனேவ இ��த இ��� த��ய ���
�����வைர ���� அேத இட���
க���ப�யான�. ேவ� ேவைலயாக ����� வைர
ெச�ற ேபா�, இ��ட�ைத பா��க ேவ���
எ�பத�காகேவ ெச�� பா��ேத�. ஆ��ர���
ெச�ய இ��த ஒ� ப�� �����வ� ம��� ��தாக
எ��ப�ப�� ��ணா�� �ட அ��காம�
கா��ய��த� என�� க�ெகா�ளா கா��யாக
இ��த�.
ச�ட ���ப��ண�ேவா�, இ�ப� எ�தாக ஒ�
நா� ெபா����� கா�ய�ைத� சா��பைத ���
���, தைல�ைற தைல�ைறயாக வழ�ைக
நட��� ெகா������ ம�கைள எ�னெவ��
ெசா�வ�? இதைன� ப���� ��க�தா�
எ�ப�ெய�லா� ச�ட� அ�ைமயாக இ���ற�
என ஊ�றா�, உற�ன� ம���

ந�ப�க��ெக�லா� எ���� ெசா(ெச)�ல��
ேவ���.
இ�ப� ச�ட �ேராத ச�பவ�க�
ஒ�ெவா����ேம, நா��� ஏதாவெதா� இட���
��ட� ேபா��தா� �ைறேவ�ற�ப���ற�.
இேதேபால, ��ட�கைள �ைறேவ��ய ��,
நா��� ஏதாவெதா� இட���தா� த�க
ேவ����ள� எ��ற எதா��த �ைல��, �ராம
��வாக ஊ�ய�க� த�தம� ஊ�ேலேய த��,
த�க���� ச�ட�ப� ���க�ப���ள
கடைமகைள ஆ��னாேல, ச�ட �ேராத ெசய�க�
பலவ�ைற� த��� �டலா�.
இேதேபா�, �ராம��� ப�க�� ப�க�� ����ேகா
அ�ல� ெத���ேகா �ர��ைன ஏ�ப�� ேபா�,
அதைன� ச�ட �ைற�� ���� ைவ�க ேவ��ய
கடைம� ெபா����ள �ராம ��வாக ஊ�ய�க�
ஒ� தர��ட� ல�ச���ைச ெப��� ெகா�� ஒ�
தர�பாக நட�� ெகா�வ�, சா��த� எ�ற ெபய��
க����தனமாக எைதயாவ� எ�� ெகா���

அ�� இைழ�ப� ேபா�ற ெசய�க�� ஈ�படாேதா�
�க �க �ைறேவ.
அர� ஊ�ய�க�� அல��ய ெசய�களா�
பா��க�ப�ட ம�களா�ய நா� நம��� ம��ேம
ச�ைட ேபா��� ெகா�����ேறாேம ஒ�ய,
அதைன� ���� ைவ�க ேவ��ய அர�
ஊ�ய�கைள ��� ���ேறா�. இ�
ச�ட�ப���, சம த�ம�ப��� ����� தவ�.
நம� �ர��ைனைய� ����� ெகா�ள ��ம�ற�ைத
நா�� ேபா�, �ராம ��வாக அ�கா�
ம��ம�லாம�, ச�ப�த�ப�ட எ�த அ�கா� ���
ச�ட நடவ��ைக எ��கலா� எ�றா��, ந��ட�
இ�ப��ய ���ப��ண�� இ�ைமயா� யா��
அ�வளவாக எ��ப��ைல எ�பேத
அ���ய�க�� அல��ய� ேபா�� ம���
அ���ய�க��� அ��பைட காரணமாக
இ���ற�.
ஆ�! இ��ய த�டைன� ச�ட� 1860-இ�

���க� 119-இ�ப�, ��ற �க�ைவ� த��க
கடைம��ள அர� ஊ�ய� த��க �யலாததா�
��ற� �க��தா�, அ���ற த�டைன�� பா�
�த� ப�� ஆ��க� வைர��� த�டைன
�ைட���. ச�ட�ப� ஆ�ற ேவ��ய கடைமைய�
ெச�யாம�, அ����� தவ�� ேபா� ��� 166
இ�ப�, ஒ� வ�ட� ெவ��காவ� த�டைன
அ�ல� அபராத� அ�ல� இர��� ���க�ப��.
ேம��, ��ப� இைழ�க ேவ��� எ�ற ெக�ட
எ�ண�ேதா�� ச�ட���� உ�படாத ஆவண�ைத�
தயா� ெச��� ேபா� ��� 167 இ�ப�, ���
வ�ட ெவ��காவ� அ�ல� அபராத� அ�ல�
இர��� த�டைனயாக ���க�ப�� என ச�ட�
அர� ம��� ெபா� ஊ�ய�க���
அ�����னா��, இைவக� ���த அ��க�
நம�� இ�லாததா� அர� ஊ�ய�க�ட�
அ�ேலால�ப���ேறா�.
எனேவ, அ�ேவா� அர� ஊ�ய�க�� ச�ட�
கடைமகைள! அ���ேபா� அவ�க�� ச�ட

�ேராத ெசய�பா�க�� �ைள�கைள!
அ�ப��� ���த��ைலயா, உ�ய த�டைன��
ஆளா��, �யாய� ெப�ேவா�; ��ம�யா�
வா�ேவா�!
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கடைமைய� ெச� !
பல� �ைட���!!
உல�� வா�� உ��ன�க�ேலேய ம�த�
ம��ேம ஆற�� அ�ல� ��தைனய�� அ�ல�
ப��த�� எ��ற ெபயரா� �யநல�
��கவனாக�� ���த எ��பா���
உைடயவனாக�� அ�த ஆைசகைள

ெகா�டவனாக�� இ���றா�.
இதனா� த��ைல மற�� தா�ேதா���தனமாக
ெசய�ப�� இய�ைக�ேக ��ப�ைத �ைள����
ெகா�����றா�. அதனா�தா� அவ��
��ப��� உழ�� ெகா�����றா�.
த�க�� உ�ைம�காக ேபாரா�� ம�த� தன�
கடைம எ�னெவ�பைத �ைன��� �ட
பா��ப��ைல. ேபாரா�பவ�க� எ�லா�
உ�ைம�காக�தா� ேபாரா��றா�கேள ஒ�ய
ஒ�ேபா�� கடைம� ெச��ேற� என
ேபாரா�வ��ைல.
இத�� த�க�� த��வமாக, கடைமைய� ெச�;
பலைன எ��பாராேத எ�� பகவ��ைத
ெசா�வதாக�� ெசா��றா�க�. இதைனேய
ேவதவா�காக எ���� ெகா��� அ�(ம)
(மா)�க�, பலைன எ��பா��கா� ஒ�ைற எத�காக
ெச�ய ேவ��� எ��றா�க�. நா� ச�ட�ைத��,
ச�க�ைத�� ஆரா����ேளேன த�ர,

பகவ��ைதைய அ�ெய���� பா��த��ைல.
ஆதலா�, உ�ைம�� இ�ப��தா�
ெசா�ல�ப���ளதா எ�ப�� ெத�யா�. இ�ப�
ெசா�ல� ப����தா�, அ� எ�த உ� அ��த���
ெசா�ல�ப����தா�� தவ�. ெவ��பைடயா�
ெசா�னாேல �ள�காதவ�க� பல� இ��க,
இ�ேம�� உ� அ��த�ேதா� ெசா��,
உ�ைமைய ம(ற)(ைற)�க�� ேவ�டாேம!
ஒ�ெவா� ெசய����, அ�ெசய�� ந�ைம, �ைம
எ��ற த�ைமைய� ெபா��� அத� �ைள�,
லாப அ�ல� ந�ட� ��சய� உ�� எ�பைத
அ�யாதா� யா�ேம இ��க ��யா�. எனேவ,
கடைமைய� ெச�தா� பல� �ைட���!
கைடைமைய� ெச�தா� பாவ� �ைட���!!
எ�ப��, இைவகைள எவ�� எ�ப��� ெபறாம�
இ��க ��யா� எ�ப�ேம ����� ச�.
கடைம எ�ப� �க�� உய�வான ெசய� எ���,

கைடைம எ�ப� �க�� ேகவலமான ெசய�
எ��� ெபா��ப��.
சைம�தா�தா� சா�பா�. ேவைல� பா��தா�தா�
��. இ�� சைம�ப�� ேவைல� பா��ப��
கடைம. இத� �ைளவாக �ைட��� சா�பா��
���� தானாகேவ �ைட��� உ�ைம.
இதைன உணராம� எ�ேலா�ேம உ�ைம�காக
ேபாரா�� ெகா����தா� உ�ைம எ�ப�
�ைட��� ஓட ஓட �ர��னா��, ஒ�ேபா��
அக�படா�.
ஒ� ���ப��� த�ைத எ��ற ஒ�வ� ேவைல
பா��� மைன� ம�க� என பல� ஆேரா��யமாக
வாழ பா���ேறா�. இேதேபால தா� சைம��
கணவ� ம�க� என சா���� ஆேரா��யமா�
வாழ� பா���ேறா�. ஒ�வ� கடைமைய�
ெச�தாேல, பல ேப� பலனைட�� ேபா�,
ஒ�ெவா�வ�� த�தம� கடைமைய� ெச�ய
ஆர���� ��டா�, உ�ைம�� ப�சேம�?

ஆனா�, ஒ�வர� கடைம த�ைன� ேச��தவ�க�
எ��ற �ய நல�ேதாேட ெப��பா�� ���
���ற�.
இைத�� தா�� நம������ இ�ச�ட
���ப��ண��, ந�ைம��, நம� ���ப�ைத��
கா�க ேபா�மான� எ�� ம��ேம க�தாம�, உலக
ச�தாய�ைதேய கா�க ேவ���. இ�ேவ நம�
கடைம எ�� நா� க��யதா�தா�, இ��
இ�தள�ைத ��க� பா��க ���ற�.
இ� வ���க� இ�லாம�, நம�காக நாேம
வாதா�� ெகா�ளலா� எ��ற ெத�ைவ�� ெபற
���ற�.
இெத�லா� ச�தா�க! நா�க�� உ�கைள� ேபால,
நா���� எைதயாவ� ெச�ய �ைன��ேறா�.
அ�ப� �ல சமய�க�� ெச�த ேபா�, � யா�
இைத ேக�க எ�� ேக��க� பல ேக�� எ�க��
கடைமைய அ�கார� ��கவ�க� த���
��டா�க� அ�ல� ��க�� மா�� ��டா�க�

எ�� �ட ெசா���க�.
ெவ��ல� இைதெய�லா� �ட ேமேல ஒ�ப�யாக,
ந�லைத� ெச�ய ேவ��மானா�, அத�ெக��
அ�கார� இ��க ேவ��� எ�� அ�கார
ஆைசைய �ைறேவ��� ெகா�ள அ�ேகா�வா�க�.
இ�ப�� ெசா��தா�, ஆ��கா� இய�க�,
அற�க�டைள, ச�க�, ம�ற� எ�� ப�ேவ�
ெபய�க�� அைம��கைள ெதாட��, ெத����
ெத� எ�ப� ேபா�, ����� �� என பர�,
இ�ேபா� ����� ஓ�� அைம��க� வ��
��டன. இைவக��ெக�லா� �த�ப���,
��ேனா���, அர�ய� க��க��, கா��க�தா�.
இைவக� அைன�தா��தா�, ச��ேயா��,
ச�ேதாச�ேதா��, ஒ��ப�ட உண�ேவா�� இ��த
ம�க�, த�க�� ச��ைய, ச�ேதாச�ைத, சேகாதர
உண�ைவ இழ�� ச���� ��க ஆர����,
இ�ேபா� ��ச���� ��பத�� அ��பைட
காரண� எ�றா�, ���� �ைக��ைல.

இைவக��ெக�லா� ஒேர அ��பைட காரண�,
ச�ட ���ப��ண�� இ�ைமேய!
ஆ�! நம� இ��ய சாசன� (இ��ய அரசைம��)
ேகா�பா� 51அ(ஒ) இ�, ஒ�ெவா� ��மக��
கடைம எ�� ப�� கடைமக� ���க�ப���ள�.
இைவக� ���த ���ப��ண�� ந�
ஒ�ெவா�வ���� இ�����தா�,
அ�யாய�கைள ெச����க மா�ேடா�; அ�ப��
ெச�ேவாைர ேவ��ைக பா�����க��, இ���
பா���� ெகா����க�� மா�ேடா�.
நம�� ���க�ப���ள கடைமக� ����
ெச�ைனைய� ேச��த ச�க ேசவக� ��.த.ம�
அவ�க� ர��ன� ���கமாக ெசா����ள
�பர�கைள ஒ� ஒ��ப�வாக ேக�க ����னா�
இ�� ேக�கலா�. இைதேய ச�� ��வாக�
ெசா��ேற�.
அ) இ��ய சாசன���� க���ப�� நட�க��,
அத� ேநா�க�கைள��, அத�ப�

உ�வா�க�ப���ள அைம��கைள��, ேத�ய
ெகா� ம��� ேத�ய �த�ைத ம��க��,
ஆ) நம� ேதச��� ��தைல� ேபாரா�ட����
���ேகாளாக அைம�த ��தமான அ��ைச
ெகா�ைககைள ேபா�ற��, ��ப�ற��,
இ) இ��யா�� ஒ��ைமைய��,
ஒ�ைம�பா�ைட��, ஒ��யவ�ற த�ைமைய
�ைல ���த��, பா�கா�க��,
ஈ) ேதச�ைத பா�கா�க��, அைழ��� ேபா�,
ேதச���� ேசைவ ெச�ய ��வர��,
உ) சமய�, ெமா�, �ரா��ய� ஆ�ய ���ய
���கைள தா��, இ��ய ம�க�ைடேய
சம��வ�, சேகாதர��வ� ஆ�யவ��� ஒ��ப�ட
உண�ைவ உ�டா�க��, ெப�க��
க��ய�ைத கள�க�ப���� பழ�க
வழ�க�கைள த���க��,
ஊ) நம� �ைல ம��ப�ற��, ப�வைக�ப�ட��,

ெதா��ெதா�� வ�வ�� ஆன ப�பா�கைள
ம��பத���, கா�பத���,
எ) கா�க�, ஏ�க�, ஆ�க� உ�பட இய�ைக
ஆதார�கைள ேம�ப��த��, �ல��க�
உ���ட உ��ன�க� �� ப�� கா�ட��,
ஏ) ��ஞான ��யான அ�� �ைற,
ம�தா�மான�, ஆரா��, ������த� ஆ�ய�ைற
வள��பத���, கா�பத��� ேதைவயான ஊ�க�ைத
அ��க��,
ஐ) ெபா�� ெசா���கைள கா�பத���,
வ��ைற�� இ��� �லக��,
ஒ) நா� ��ேன�ற�பாைத�� �ைன�� ெவ��
ெபற� �ைறக� அைன����, ��ம�க�
ஒ�ெவா�வ�� த��ப�ட �ைற���,
��டாக�� �ய�� ெச�வைத கடைமயாக ெகா�ள
ேவ��� என அ����த�, அ�ல அ�ல
ேவ��ேகா� ���க�ப���ள�.

இ��ய சாசன� அம��� வ�த 26-01-1950
இ�ேவ��ேகா�க� நம�� ைவ�க�பட��ைல.
மாறாக, 1976 ஆ� ஆ��� ேம�ெகா�ள�ப�ட
42 ���த��� �லமாகேவ ைவ�க�ப���ள�
����ட�த�க�.
ஆக, கடைமைய� ெச�யாம�, உ�ைமைய� ெபற
��யா� எ��ற எதா��த�, இ��ய சாசன�ைத
வைர� ெச�த, அத� ேம� �வாத� ெச�த, ��
ெமா��த, வ� ெமா��த யாவ���ேம
அ�����வமாக ெத�ய��ைல எ�ப� உ�ள�ைக
ெந���க�யா� ��ட�.
இ�ேதா� 2002 ஆ� ஆ���,
ேம�ெகா�ள�ப�ட 86 வ� ���த��� �ல�…
ஓ) 6 �த� 14 வய��� உ�ப�ட �ழ�ைதகைள
ப��க ைவ�க ேவ��� என அ��ழ�ைதக��
ெப�ேறா�க����, பா�காவல�க����
ேவ��ேகா� ைவ�க�ப���ள�. ஆதலா�,
நா��� �த� ��மகனான ��யர�� தைலவ� �ட,

இ�கடைமகைள ெச�ய� �டா� என, ஒ�கா��
உ�க��� தைட ���க ��யா�.
ேம��, ஒ� பத��� ெபயரா� அ�கார���
உ�ள ஒ�ெவா�வ��, அ�பத��� உ�ய
வைரய��க�ப�ட அ�கார�ைத த�ர, ேவ�
அ�கார�கைள ெச��த ��யா�. ஆனா�,
ேவ��ேகாைள (கடைமைய) இய�பான
அ�காரமாக பா���� நா�, நம�� ���பமான
ஒ�ைறேயா அ�ல� பலவ�ைறேயா, பலவாறாக
ேத�� ெச�� ப�ேக�க ���� நம�ேக
�ைட���ள மாெப�� �ற�� அ�கார�.
இ�கடைமகைள நா� ெச�வேன ெச�தா�,
அைனவ�� நம�� வண�க� ெச���வா�க�.
இ�ைலெய��, அைனவ���� நாேம வண�க�
ெச��த ேவ�������.
உ�ைம��, ெக�தைல ெச�� ���, அ�����
த���க�தா� அ�கார� ேதைவ. ந�ல ெசய�கைள
ெச�வத�� எ�த�த அ�கார�� ேதைவ��ைல.

மாறாக, ெச�ய ேவ��� எ��ற ���கமான
எ�ண� ஒ�� ம��� இ��தா� ேபா��.
எைத�� ெச�� ���க� ேதைவயான எ�லாேம
தானாக வ�� ேச��.
உய� பத��� உ�ேளா�� அ�கார�ைத, த�
வசேம த�க ைவ��� ெகா���ள இ��ய சாசன�,
‘‘உ�க�� கடைமைய�� ஆ���க� என நம���
இ�ப� ேவ��ேகா� �����ளைத கடனாகேவா
அ�ல� கடைமயாகேவா க�த �டா�. மாறாக,
நம�� வழ�க�ப���ள அ�காரமாகேவ க��,
நா�� நல��கான ந�கா�ய�கைள கனக��தமாக
���க ேவ�ேவ� �டய�க�� ���ப��ள
உ�கைள அ�ேபா� அைழ���ேறா�’’.
இத� அ��பைட��தா�, அைன��
அ�யாய�கைள�� அட��� �ற� ெகா�ட
ச�ட�ைத��, அதைன ைகயாளாக� தன�ேதா�
ைகயா�� கயவ�கைள�� கைளெய���,
கைலயழ� ��க ெசயலா�கேவ, இ�ச�ட
���ப��ண�� அ�கார� கடைம�ப�ைய

ேம�ெகா���ேளா�.
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ச�ட அைம�சக உத�க�

ச�ட ����ண���� ம��ய ச�ட அைம�சக� ��
ஒ���வ� ���� அ���, ேக� ெசாைச�� சா���
அத�� ��ண���த��, ��பாக நா�
இைணயா��யராக எ��ய ��ைய�ேத�… இதைழ
த��நா� ��வ�� உ�ள ெபா� �லக�க���
வழ�க, �த� �ைறயாக 2006 இ� �-15,000
ஒ���� ெச�ய�ப�ட�.
உ�ைம��, த�க��� ஒ��க�ப�� ����,
த�னா�வ அைம��க� க�சமான ெதாைகைய
ஏ�ப� ��� ��வா�க�. ஆனா�, ேக�

ெசாைச��ைய� ெபா��தவைர, அைனவ��
த�யா� ��வன�க�� ைக �ைறய ஊ�ய�
ெப�பவ�க� எ�பதா�, பல சமய�க��
அவ�க�� ெசா�த பண�ைத, ெசாைச���காக
ெசல� ெச�வா�க�.
இ��ைல��, என� �சாலமான ��தைனேயா ஒ�
மாத இதைழ ம��� �லக�க��� ெகா��பதா�,
எ��த ச�ட ���ப��ண��� ச�தாய���
ஏ�ப�� �டா� எ�� ���கமாக ����� வ�த�.
ேம��, என� ப�� வ�ட ஆரா��� ��ட����
ம��ய ச�ட அைம�சகேம அ��கார� வழ��
உ�ளதாக உண��ேத�.
ஆதலா�, ��ைய�ேத�… இத�க�� ெதா���
�லாக, அேத ெபய�� அ���� வழ�கலா� எ�ற
����� வ�ேத�. ஆனா�, ேக� ெசாைச��
அ�க��ன�கேளா, ‘‘ச�ட அைம�சக� இதழாக
ெகா��க� ெசா�னைத, �லாக ெகா��தா�, ஒ���
ெகா�வா�களா எ��ற ேக��ைய எ� ��
ைவ�தன�’’.

�லாக ெகா��க� ெசா�னைத, இதழாக ெகா��தா�,
ஊழ� ெச�� ��டதாக ��சய� ேக�� எ��.
ஆனா�, இ�� ஊழ� அ�ல. மாறாக, ��பரான
�ழ� அ�லவா உ�வா���ள�.
��க� எ��ட�, ஒ� �����ட
ச�ட�����கான �ள�க�ைத ேக����க�. அத��
ேநர�யாக ப�� ெசா�� ��ய ைவ�ப� ச�ேற
க�ன� என க��, அத�� ��பாக ேவ� ஒ�
�ள�க�ைத ெசா��ய �� ��க� ேக�ட
�ள�க�ைத ெசா�� எ�தாக ��ய ைவ�தா�,
உ�ைம�� ��க� ம����தாேன அைட��க�!
இைத எ�ப� �ைறய�றதாக க�த ����?
எ�ற�� ஒ��� ெகா�டா�க�.
இவ�க�� ேக��ைய தவ� எ�� ெசா�ல
��யா�. ஏென��, நா� எத�காக பண�
ெகா��ேதேனா அைத ம���தா� ெச�ய ேவ���
என அ�ப�தனமாக ேக�� ேக���
அ����சா�க� அரசா�க��� இ��கேவ
ெச��றா�க�.

�லாக ெவ���வத�� �ைற�த� ��� மட��
பண� ேதைவ எ��ற இ�ெனா� ��க��
எ��த�. இதைன ��ைய�ேத�… இதழா�
பலனைட�த ப�ேவ� வாசக�க�ட� ேக�ப�
�ைட�க��ைல எ�றா�, ��ைச எ��தாவ�
�லாக அ�ச��� ெகா��� �ட ேவ��� எ���
��� ெச��, அத�கான கள�ப���
இற��ேன�.
��சய� உத����க ேவ��ய, ல�ச� கண���
பலனைட�த ஒ� �ல� க�� ெகா�ளேவ இ�ைல
எ�றா��, பல� க�� ெகா�டன�. த�களா�
இய�றைத ெகா��தன�. இ��, பலனைடயாேதா��
ப��� வ�த�. ப�� ந�ெகாைட த�தவ�க��,
பாமர�க� �த� �ைனவ� ப�ட� ெப�ற வாசக�க�
ம��ம�லா� காவல�க�, வ���க�, ��ப�க��
உ��.
நம� �� ெவ���� �ழா �ைக�பட�ேதா��,
ஐ�� ��கேளா�� ம��ய ச�ட அைம�சக����
அ��ைக சம����த��, அவ�கேள ஆ�ச�ய�ப��

ேபானா�க�. 2007 ஆ� ஆ���, நா�க�
ேநர�யாக ம��ய ச�ட அைம�சக���� ெச�ல
ேந��த ேபா�, ���த உ�சாக�ேதா� வரேவ��,
ஊ�க�ப���யேதா�, இ��யா�� இ�வைர
யா�ேம ெச��ராத வைக�லான, எ�க�� (நம�)
�ற�பான ச�ட ���ப��ண��� கடைம��,
கடைமயாக 2007 இ� �-30,000 ஆக��,
2008 இ� �-40,000 ஆக��, 2009 இ�
�-30,000 ஆக��, 2010 இ� �-60,000
ஆக�� ���த� அ��� என� ��ட� �ைறேவற
���ய காரணமா� அைம�தா�க�.
எனேவ, உ�க�� ச�ட ���ப��ண���காக
ச�ட அைம�சக� ���த� வழ��ய� கடைம
எ�றா�� �ட, ��ைய�ேத�… வாசக�க��, �ல
த�னா�வல�க�� வழ��ய ���த��� ��க�
எ�ெற��� ந��� கட�ப�டவ�க�. இ�ச�ட
���ப��ண�� ��சய� ச�க���� ேதைவ
எ��ற உ��ண�� உ�க��� எ��தா�,
உ�களா� இய�ற வைகக�� எ�லா�

கடைமயா���க�.
கடைம��, தாேம ேநர�யாக கள�ப��� இற��
கடைமயா��வ� அ�ல� அ�ப� கடைமயா���
ெகா�� இ��பவ�க��� ேதைவயான
கடைமகைள ெச�வ� எ�ற இர�ேட
கடைமக�தா� உ�ள�. இ��, ச�ட அைம�சக�
இர�டாவ� வைகைய ேத��ெத��த�.
இ�� ��க� எ�த வைக..?
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த��வ�க�

1. No law, no life. Know law, know
life!
2. ��ம�ற��� வாதா�வ� அ�பா,
அ�மா�ட� ேப�வ� ேபா�தா�.
3. ��ம�ற��� வாதா� �ைண�� வ�வ�
ம��ம�ல; �ைற��� ெச�வ��
சாதைனதா�!
4. வாதா�வ� உ�க�� கடைம; அ�ேபாேத,

�ைட��� உ�க�� உ�ைம.
5. �யாய�தா� ச�ட�; அத�� ேதைவ��ைல
வ��� ப�ட�!
6. வ��� எ�றாேல, ���� மார����
ெபா�ய�கேள! இைட�தரக�கேள!!
த��வ �ள�க�க�.
1. No law, no life. Know law, know life!
ஆ��ேலய�கேள நம�� ச�ட�ைத த�தா�க�. No
law, no life. Know law, know life! என
ச�ட ���ப��ண��� அவ�ய�ைத எ�தாக��,
எ�ைக, ெமாகைனேயா� ���� ப���,
ஆ��ல��ேலேய �ள�க ���ற�. இதனாேலேய
இ�, நம� �த� த��வ� எ��ற ம��ைப
ெப��ற�.
2. ��ம�ற��� வாதா�வ� அ�பா, அ�மா�ட�

ேப�வ� ேபா�தா�.
ம�ற உ��ன�க�� இ���, ம�த�
மா�ப�டவ� எ�பத�� அ��பைட� காரணேம,
எ����ன����� இ�லாத அவன� ேப��,
எ���, க���, ��தைன ஆ�ய �ற�கேள!
இதனா�, இதைன ச�ட�ப� அ��பைட உ�ைம
எ��தா� ெசா�ல ேவ���. அதாவ�, நம��
ேதைவயானைத யா�ைடய அ�ம��� இ�லாம�
நாேம எ���� ெகா�வத�� அ�ல�
அ�ப��பத�� ெபயேர அ��பைட உ�ைம.
இ�த அ��பைட உ�ைமைய�� �ட, நம���காக
நாேம எ���� ெகா��� உ�ைம ம��� நம�காக
அ��தவ�ட� ேக��� ெப�� உ�ைம எ��
இர�� வைகயாக ����, இைவக� ���தெதா�
ச�ட �ள�க�ைத தரேவ�� உ�ள�.
அதாவ�, உ�க��� ஏ�ப���ள ஒ�
ச�ட��ர��ைன�� ��� எ�னெவ��
ெத�வத�காக ச�ட� ���த தகவ� ஏ���

�ைட�காதா எ�� உ�க��� ெசா�தமான
க����, இைணய��� ேத����க�.
அ�ேபா� இ���ைய�ேத�… தள� உ�க��
பா�ைவ�� �ைட��ற�. எனேவ, இ�ேபா� ��க�
இைத ப���� ெகா�� இ�����க�. இ�ப�
ப��பத�� ��பாக ��க�, எ��டேமா அ�ல�
ேவ� யா�டேமா அ�ம� ேக�க��ைலதாேன?
இ�ேவ நம�காக நாேம எ���� ெகா���
அ��பைட உ�ைமயா��.
இைதேய �லக����� ெச�� ேத� க��
������க�. ம������, அ�ேகேய அம���
ப�����க�. ஆனா��, ���க ��ய��ைல. ச�,
����� ெகா�� வ�� ப��கலா� என
�ைன����க�. இத�காக ��க� ச�ட�ப�
உ���னரா� இ��க ேவ��� எ�பேதா�,
�லக�� அ�ம�ைய� ெப�ேற, �ைல �����
ெகா�� வ�� ப��க ����. இ�ேவ, நம�காக
அ��தவ�ட� ேக��� ெப�� உ�ைமயா��.

இ�� நா�, �ள��� ெகா�ள ேவ��ய�
இ��ர��ேம ச�ட�ப�யான உ�ைமக�தா�.
ஆனா��, எைத ேக�காமேல எ���� ெகா�வ�,
எைத ேக��� ெப�வ�, ேக��� ெபற
ேவ��யைத ேக��� ெகா��க��ைல எ�றா�,
அதைன ச�ட�ப� எ�ப� எ���� ெகா�வ�
எ�பேதயா��.
ச�, இ�� உ�ள த��வ �டய�க� எ�லா�
ச�யாக இ���ற�. ஆதலா�, வ��� ைவ��
வாதா�வ� எ�ற ேப���ேக இட��ைல, நாேம
வாதா�வ� எ�� ��ெவ��� ����க�.
இ��ைல��, ��ம�ற��� வாதா�வ� அ�பா,
அ�மா�ட� ேப�வ� ேபா�தா� எ��ற அைச�க
��யாத க���� ம�தாரராக அ�ல�
எ��ம�தாரராக அ�ல� சா��யாக நம�காக நாேம
வாதா�� ேபா�, ��ம�ற��� ஏதாவ� தவறாக
ேப� ��டா�, ��ம�ற அவம��� எ�� ெசா��
த���� ��வா�கேளா எ��ற ஒ� ��ய ச�ேதக�
வ��ற�. இ� ���� ��க�தா� ����க

ேவ���.
ஏென��, நாேம ��ம�ற��� வாதாடலா� எ��ற
ஒ� �டய�ைத��, இ�ப� வாதா�வ�
ஒ�ெவா�வர� அ��பைட உ�ைம எ��ற
�டய�ைத�� ஆரா��� ெசா�வேத ெப�ய
கா�ய�. இ�ப� ெசா�வ� �ட, உ�க�� ஒ�
�ல��� ��யாம� ேபாகலா� எ�பத�காகேவ,
இைத�� எ�தா�� ��ம�ற��� வாதா�வ�
அ�பா, அ�மா�ட� ேப�வ� ேபா�தா� எ��
ெசா����ேள�. இத�� ேம�� ����காம�
இ��தா�, ��க� உ�கைள ம�த� எ��
ெசா��� ெகா�ளேவ அ�கைதய�றவ�க� எ��ற
���ைல�� உ�க��� எத�� உ�ைமக�
எ�ப�தா� என� ேக��?
ஆ�! கட�த கால�க�� இ�ப��� எ�ைன
ேக�� ேக�� பல�� த�க�� அ���ைமைய
பைற�சா�� இ���றா�க�. ��க� இ�ப� இ��க
மா���க� எ�� ந���ேற�. ஒ�ேவைள
இ�ப��ப�வராக இ���, இ� ���த �ள�க�ைத

��க� எ��டேம ேக��� ெப�வ�தா� ச�யான�
என�� �ைன����க�, ேக����க� எ�� எ����
ெகா�ேவா�.
இ�� நா� உ�க��காக, உ�கள� வ��பண�ைத
��யாக ெப�� ப�யா�ற� ��ய அர�� அ�ைம
ஊ�யனாக இ��தா�, நா� உ�கள�
வ��பண��� வா��� ���காக ப�� ெசா��ேய
ஆக ேவ��� எ�ப� என�கான ச�ட� கடைம.
ஆனா�, நாேனா இ�� உ�கைள� ேபா�� ஒ�
சாதாரண ��மகேன!
ஆனா��, உ�கைள (நா�ைட) ��ேன�ற�
பாைத�� ெகா�� ெச�ல, இ��ய ��மக�
ஒ�ெவா�வ�� த��த�யாக��, ��டாக��
இைண�� கடைமயா�ற ேவ��� எ��ற இ��ய
அரசைம�� ேகா�பா� 51அ&இ�ப�, நா��,
ேக� ெசாைச�� உ���ன�க�� இைண��,
எ�க��� ெத��த இ�த ச�ட ரக�ய�ைத உ�க�
அைனவ���� ெத���க ேவ��� எ�பத�காக,
நா�கேள ெசா�த ெசல� ெச�� இ�தள�ைத

நட���ேறா� எ�பதா�, உ�க�� ேக��க���
ப�� அ��க ேவ��ய கடைம எ��ேம ச�ட�ப�
இ�ைல எ�பைத ��க� ந�றாக ���� ெகா�ள
ேவ���.
ஏென��, என�� ெத��தவைர ெசா����ேள�.
இ����� ��க� எ�ப�ெய�லா� ேயா��க
���� என ��க�தா� ேயா��க ேவ��� எ��
ெசா�ல ேவ��ய �ைல��தா� இ���ேறா�.
இ�ப� ெசா�வத�� அ��பைட காரண�, உ�கள�
��தைனயா�ற� வளர ேவ���; அ�ேபா�தா�
��க� உ�கள� கா�ய��� ெவ�� ெபற ����.
உ�ைமயாக, நா� �ழ�ைத� ப�வ��� ப�பல
தவ�கைள ெச�����ேறா�. அத�காக நம�
அ�மா, அ�பா ந�ைம எ��த எ���ேலேய
அ��� த���� �ட��ைல. இ�ப� ேபச�
�டா�; அ�ப� ெச�ய� �டா� என ெசா���
ெகா��தா�க�. நா�� நம� �ழ�ைதக���
இ�ப��தா� ெசா��� ெகா���ேறா�.

இேததா� ச�ட��� �ைல��, ச�ட�ப� ெசய�பட
ேவ��ய ��ம�ற��� �ைல�� எ�பைத
எ�தாக ��க� ���� ெகா�ள ேவ���
எ�பத�காக�தா�, ��ம�ற��� வாதா�வ�
அ��பைட உ�ைம எ�� ��, இத�� �ள�க�
ெசா��வைத �ட, அ�மா அ�பா�ட�
ேப�வ�ேபா�தா� ெசா����ேள�.
3. ��ம�ற��� வாதா� �ைண�� வ�வ�
ம��ம�ல; �ைற��� ெச�வ�� சாதைனதா�!
ச�தாய��� ��ற� ��ேவா� அைனவ�ேம,
�ைற�� ெச�லாம� எ�ப� த���கலா� எ��
ேயா���, ���ைண (��ஜா��)
ேகா��றா�க�. என� ஆரா����� ���ைண
ேகா�பவ�க� எ�லா�, தா� ெச�ய ��ற�ைத
�ைற�கமாக ஒ��� ெகா��றா�க� எ��தா�
அ��த�.
இ� ���த ப�பல ஆரா��� �பர�கைள ஐ��
��க��, இர�டாவ� �லான �ைண எ��ப�

எ�ப� ��� ெசா����ேள�. ேதைவ�ப�டா�
ப���� ெகா���க�.
உ�ைம��, ��ற� ��யாதவ�க� ���ைண
ேக�கமா�டா�க�. இதைன �க�� அழகாக
ெமௗன� ச�மத� எ��ற த�� �ைர�பட���
கா���� இ���றா�க� எ�பைததா� ேமேல
க�ட காெனா� கா���� பா����க�.
�யாய���காக ேபாரா�ேவா� �ட, �ைறைய�
பா��� பய�ப��றா�க�. இதனாேலேய அவ�கள�
�யாய� தைட�ப��ற�. எனேவ, �யாய�
ேவ��மா… �ைற ெச�ல�� தயாரா� இ��க�!
��க� �ைன�தா�, உ�க�� வச��� த�கப�
உல�� எ�த �ைல��� ெச�� வரலா�. ஆனா�,
��க� �ைன�தா�� ெச�� வர ��யாத ஒேர
இட� �ைற�சாைலதா�. உ�ைம��, இ�
�ைற�சாைலேய அ�ல; தவ�சாைல. ஆதலா�தா�,
அ�� ேபாவத�� பல���� வா���
�ைட�ப��ைல. ��ற� ��யா�, தன�

�யாய���காக �ைற ெச�� வ�ேவா�, ��சய�
ஞான�ைத� ெபறலா�. ஞான� எ�றா�,
இைற�ண��� ��� எ�� ம��ேம ெபா�ள�ல.
நம� ேதச�த�ைத மகா�மா கா�� உ�பட பல��,
த�க�� �யாயமான �த��ர���காக,
அ�வ�ேபா��, ஆ���கண���� �ைற��
ெச�� வ�ததா�தா� மன ��யாக வ�ைம�
ெப�றா�க�. ஆதலா�, �ைற�� ெச�வத���, ‘‘ஓ�
அ���ட�’’ ேவ���. ஆதலா�, வா���
�ைட�தா� ��� �டா��க�.
ஏென��, என�� �ைட�த அ�(வ,�ய)�ய
வா��ைப பய�ப���� ெகா�ளாம�, உடேன
�ைண�� வ�த���, அத�காக ப�ைன��
மாத�க� ேபாரா�ய, அவல� ���ைலக��
ெகா�ைமகைள, அ�ப��தவ� எ�பதா�,
ெசா��ேற�. அ�ல அ�ல; ந�ெல�ண�ேதா�
எ�ச���ேற�!
4. வாதா�வ� உ�க�� கடைம. அ�ேபாேத

�ைட���, உ�க�� உ�ைம!
நா� ஏ� இ�ச�ட ���ப��ண� ெசயைல�
ெச��ேற�, ��க� ஏ� இ�ச�ட
���ப��ண�ைவ ெபற ஆவேலா�
�ய������க� எ�றா�, இர����� ஒேர
காரண�, நம� வ��பண��� அ�ல�
ெசா�த�பண��� �� ெப�பவ�க� அத�கான
கடைமைய� ெச�யாம� ந�ைம ஏமா�� நம�
உ�ைமகைள� �ர��, உ��கைள� ப��பதா�தா�
எ�பைத� த�ர ேவ� காரண� எைத�ேம ெசா�ல
��யா�. இத���ேளேய அ��ைன, அ��ைன
அ��த�க�� அட�� ��டன.
ச�, ச�ட�ைத ெத��� ெகா�� நா� எ�ன
ெச�ய� ேபா�ேறா� எ�றா�, ‘‘ச�ட�ப� நா�
ஆ�ற ேவ��ய கடைமகைள ஆ�ற� ேபா�ேறா�’’
எ�� ப�ெர�� ப�� ெசா�ல� பல����
ெத�வ��ைல.
நா� உைழ�காம� நம�� �� �ைடயா� எ�ப�

ேபால, நம� உ�ைம�காக, நாேம வாதா�வைத
கடைமயாக ெகா�ளாம�, நம�கான உ�ைமைய�
ெபற ��யா�.
5. �யாய�தா� ச�ட�; அத�� ேதைவ��ைல
வ��� ப�ட�!
சாதாரணமாக ஒ� �ர��ைன நட��ற� எ���,
அ��ர��ைன ���த �� �பர�க��
உ�க���� ெத��� எ�றா�, அ�� எ� �யாய�
எ�பைத ��க� எ�தாக ெசா�ல ����. இத�காக
��க� எைத�� ப�����க ேவ��ய அவ�யேம
இ�ைல. இ��� பல �ராம�க�� இ�ப��ப�ட
�யாய� ����கைள, ம�க� ேத��ெத����
ப�சாய��� தைலவேர ெகா���றா�க�.
ஆதலா�தா�, ‘‘ம�க� த�கள� �ர��ைனகைள,
த�க��� உ�ேளேய ����� ெகா�ள ��வர
ேவ���’’ என மகா�மா �ட அ�������ளா�.
இ�ப� அவ�க� ந��ைலேயா� ெகா���� ����

எ�ப�� பா��தா�� ச�ட���� உ�ப�ட
வைக��தா� இ����. ஏென��, ச�ட��
அ�ப��தா� இ���ற�. இ����, �யாய�
���ைப வழ��யவ�, மைழ�காக �ட ப����
ஒ������கமா�டா�.
ஆனா�, அவ�க� எ�ேபா� ந��ைல
தவ��றா�கேளா, அ�ேபாேத அ�
க�ட�ப�சாய�� எ�ற �ர��ைன எ���, ����
ெசா�னவேர, ��ம�ற��� �����காக கா����க
ேவ��யதா� ���.
என�� ெத�ய ேவ� யா�� ‘‘�யாய�தா� ச�ட�’’
எ�பைத எ������வமான த��வமாக
��ெமா�ய��ைல. ஆனா�, இத� �ப�த�
��யாம�, ‘‘க�ைண க���� ��யா� க����,
ைக�� தரா� ெகா���� ��ேதவைத எ��ற
உ�வ��� �லமாக ெசா�னா�க�’’.
நம� அ�� வ�ைம ��க ��ப�கேளா, த�தம�
இ�ட�ேபால க�ைண ��� ெகா��, யா�

எ�வள� ல�ச� ெகா���றா�க� எ�பைத�
ெபா��� ���� ெசா�லலா� எ�� ெசா���
ெகா�� இ���றா�க�. இ����� த���க,
ச�ட��� ஆ�ர�ெத�� ஓ�ைடக� எ��
����றா�க�.
ச�ட� ச�யாக�தா� இ���ற�. அைத ஒ��காக�
ப���, ச�யான, �யாயமான ���ைப எ�� எ��
ெசா��� �த���, ��ேதவைத�� இட� ைக��
�யாய�தா� ச�ட� எ��ற �ைல��, வல�
ைக�� ேபனாைவ�� ெகா��� ��ேதவைதைய
வ�வைம�� உ�ேள�.
ெமா�த���, நம� இ��ய சாசன� (அரசைம��)
�யாயமான ச�ட�ைதேய, ‘‘ச�ட�’’ என ேகா�பா�
13 இ� �� �ரகடன� ெச��ற�. அ�ப���லாத
ச�ட�க� எ��ேம ெச�ல�த�கத�ல. எனேவதா�,
‘‘�யாய�தா� ச�ட�; அத�� ேதைவ��ைல
வ��� ப�ட�!’’ எ��ேற�.
6. வ��� எ�றாேல, ���� மார����

ெபா�ய�கேள! இைட�தரக�கேள!!
ஒ� �ழ�ைதைய பா���, அத� �� அ�கைற
ெகா�டவ�க� ேக��� ேக��க��, எ��
கால���, � வ��லா, டா�டரா, இ���யரா எ��
ேக�பா�க�. இ�ப� எ�ைன�� பல�
ேக�����றா�க�. அ�ேபாெத�லா�, நாேம ஒ�
மர ம�ட, ந�ம ேபா� எ�க இெத�லா� எ��
�ைன�ேத�. அேதேபால, ப�ெர�டா�
வ��ேபா� ����� ெகா�ேட�.
ஆனா�, இய��ர�ய� ச�ப�தமான �ைறக��
ஆ�வ� இ��ததா�, ப�ெர�டா� வ����
இய��ர�ய� �ைறையேய பாடமாக எ���,
ஆ�வ�ேதா� ப��� ேத����� ெப�ேற�. அத�
�� ேவைல� பா��த பா�ம� லா� எ��ற
க�ெட�ன� உ�ப�� ெச��� ��வன���
உலக�தர ெவ�டராக ேத��� ெப�ேற�.
இ�ேபா� ச�க� சா��த ச�ட�க� ���த
ஆ��கைள, ��களாக, இத�களாக, க��ைரகளாக,

ஒ�யாக, ஒ� ஒ�யாக ம�ற �ற வ�வ�க��
எ���களாக��, க���களாக�� ப�� ெச��
ெகா�� இ���ேற�. இத�காக, க��ைய��,
இைணய�ைத�� ைகயா�� �றைன�� க���
ெகா�ேட�.
எனேவ, ஒ�வ��� எ�ேபா�, எ�ப��ப�ட
��தைனக� ேதா��� எ�� அவ��ேகா அ�ல�
ம�ற யா���ேமா ெத�யா�. ஆதலா�, �ழ�ைதக�
எைத �����றா�கேளா அைதேய ப��க
ைவ�தா�, ��சய� அவ�க� சா��பா�க�
எ�பத�காகேவ, என� ப��� �டய�ைத
�������ேற�.
ச�, இ�ேபா� ��க� ேக�ட ெதா��க� எ�லா�
க�ரவமானதா எ�� ஆரா�ேவா�.
நா��� ஏைழ எ�ய, வ�ய ம�கைள வா��,
அவ�கள� ம��� நா��� ெபா�ளாதார�ைத
�ர��வ�� இ���� �ைறக�ேம ��ன���
இ���ற�. ெபா�யாளராக ஆக �ைற�தப�ச� ��

���� வைரய� ெத�ய ேவ���. இேதேபால
ம���வராக, �ைற�தப�ச� ஊ�யாவ� ேபாட�
ெத�ய ேவ���. இேதேபா�, ���காக வாதா��
வ���க��� �ைற�தப�ச�, ஒ�வ�� �யாய�ைத
க��� அதைன எ���� ெசா�ல ெத�ய
ேவ���.
ஆனா�, வ���க��� ெத��தெத�லா� ெபா�ேய!
இைட�தரேக!! ஒ��� ெபா�ேய, ந�ைம
அ��பதாக இ��தா�, ேப��ைம எ�வள�
ந�ைமய����! ஆதலா�, உ�ைம�� ம���
எ�வள� எ�பைத �ட, உணர ம���� ம���
உணர �ற��லாத �ட�கேள வ���க�.
ஆ�! ெபா�ேய வ���கள� �லதன��,
�ட�தன�� ஆ��. இ�ேலேய, வ���கள�
அ�ட� ����, ஆகாச� �ர��� உ�ளட��
���ற�.
ஆதலா�தா�, வ��� ெதா�ைல ���� மார����
ெபா�ய�க�� ெதா�� எ���, ஆ��ல���

Lawyers அ�ல; Liars எ�� அழகாக��,
அ��த�ேதா�� ெசா��ேறா�.
மகா�மா கா��, என� க���கார���
�யாய����ற� எ�� எ�ப� வாதா�, �யாய�ைத
�ைல ���த �ய�றாேரா அ�ேபாலேவ, வழ���
த�ைம���, ேந����� ஏ�ப, என� க���கார�
��ற� அ�ல� தவ� �������றா�. எனேவ,
அவ��� உ�ய த�டைனைய ெகா��க� அ�ல�
அவர� உ�ைமேகா�� ம�ைவ (நா� ேபா�ட
ம�ைவ) த��ப� ெச���க� என இவர�
தர��� அ�யாய�ைத, (அதாவ�, எ��தர���
�யாய�ைத) �ைல ���த ஒ�ேபா��
தவ�ய��ைல.
இதைன, அவர� �யச�ைதயான ச��ய
ேசாதைன�� அ�யலா�. இ�ப� �யாய,
அ�யாய�ைத ���� வாதா�ய வ���க�, உலக
வரலா��� ேவ� எவ�ேம இ��பதாக என���
ெத�ய��ைல. உ�க��� ெத��தா�
ெசா���க�, நா�� ெத��� ெகா��ேற�.

இதனா�தா�, இவ��� உல�� ேவ� யா���ேம
�ைட�காத மகா�மா ப�ட� �ைட�தேதா!
அ�ப�யானா�, இ�ைறய வ���க� யா�?
ந�றாக ப��பவ�க� எ�லா� டா�ட�, இ���ய�,
தகவ� ெதா�� ��ப� ேபா�ற அ�� சா��த
ெதா���� ெச�� ���றா�க�.
அ�ப���லாதவ�க� ெப��பா��
ேத��ெத���� �ைறேய ச�ட��ைற. இவ�கேள
��ன� ��ப�யா�றா�க� எ�ப� ����ைற��
நட��� ெகா�ைமக��, உ�சக�ட ெகா�ைம
எ�ப� 2006 ஆ�ைடய �ைல�பா�.
ஆனா�, த�ேபா� ச�ட�ப��� ப��பவ�க��
�மா� அ�ப� சத��த��ன��� ேம�
��ற�சா�ற� ப�டவ�கேள! த�டைன
அைட�தவ�கேள!! ஆவா�க�. இவ�களா�
ேநர�யாக ப��க ��யாத ேபா�, அவ�கள� மக�
அ�ல� மகைள வ����� ப��க ைவ��றா�க�.
இதைனேய ��ைய�ேத�… வாசக�க� பல��
ெச���ளா�க�. ந�னா�� உலா�ேப�

உைரயாட�. இ��, ��ெந�ேவ�ைய� ேச��த
��.ந�னா� எ��ற வாசக�� உலா�ேப�
உைரயாடேல ��க� ேமேல ேக�டதா��.
இ�ப� ப��க ைவ�பத� ���ய ேநா�க�,
நாெம�லா� ஒேர வ��� ஜா� எ��� ெசா��,
த�டைன�� இ��� த���கலா� எ��ற அ��
வ�ைம� ெசய�தா�.
��க�, எ�த ��ற�ைத ேவ��மானா�� ெச��
���, உ�க�� பல�தா�, பண�தா�,
அ�கார�தா� ��ப�க� உ�பட யாைர
ேவ��மானா�� ���� வ��� ச�க��
த�டைன�� இ��� த���� �டலா�. ஆனா�,
இய�ைக�� த�டைன�� இ��� யா��,
எ�ெபா��� த��ய��ைல; த�ப�� ��யா�.
நா� எ�வள�தா� �ள�கமாக ெசா�னா��,
ச�ட� ��ய��ைல எ�� ெசா�வேத பல��
வா��ைகயாக இ���றேத, இ� ஏ� என
ஆரா��ேத�. ஆ��� ��� அ����யாக

இ��த�. ஆ�, ச�ட� ���� எ�வள� �ள�க�
ெசா����, �யமாக ப���� ��ய��ைல
எ�றா�, அவ�க�ட� ேபா�ய �யாய� இ�ைல
அ�ல� �யாய உண�� அறேவ இ�ைல எ�பேத
அ����.
அதாவ�, தா� ம��ேம ����� �� சத��த�
�யாயவா� எ��ற �����தனமான ந���ைக.
வ���க��, ��ப�க�� �யாய���காக
அ�லாம� த�க�� ெதா���காக ப��பதாேலேய,
ப�ட� ெப�ற அவ�க���� �ட, ச�ட� ��யாத
��ராக இ���ற�. இ�ேம��, இ�ப�ேய�தா�
இ����.
இ�வள� ெசா���� �ட, வ���க� ெபா�
ெசா�ல� எ�ன அ�வள� ெப�ய, ேப�ய�க
��றமா எ�� ��க� எ�ணலா�. ஆ�! ஒ�வ�
ெபா�� ெச�வைத ம��� �����டா�, அவ�
கா�க�, ��ட�, அேயா��ய�,
ெகா�ைள�கார�, ெகாைலகார� எ��
எ��லட�கா, �வ��க ��யாத அ��ைன �ய�

ெசய�க�� இ���� ��ப�� �டலா�.
ஆ�! இைவக��ெக�லா� �ல�காரண�
ெபா�ேய! ந�றாக ேயா���� பா��தா�, ெபா�
எ��ற ஒ�ைற ��� ��டவரா�, இவ���
எைத�ேம ெச�ய ��யா� எ��ற அ��பைட
உ�ைம�� ����. அ�ேதா�, இதைனேய
த�க�� �லதனமாக ைவ���ள வ���க��,
�� வ��லா� இ��த ��ப�க�� யா�யா�,
எ�ப��ப�டவ�க� எ�ப�� �க ந�றாகேவ
�ள���.
ஆதலா�தா�, அ�ப��ப�ட ��ற�கைள
��பவ�க��காக, வ���க� தைலைம தா��
வாதா��றா�க�. �� வ��லா� இ��த ��ப�க�
வ���க�� வ�கால�ைத ஏ��� ெகா��றா�க�.
இத�� ேம�� �ள�க��ைலெய�றா�, ��க�
�ல�காக இ��க ேவ��� அ�ல� வா��ைக��
�ற�� �ள�க த����லாதவராக�தா� இ��க
ேவ���.

உ�ைமயான�, இய�பாக வ�வ�. ஆதலா�,
அத�� ஞாபக ச�� அ�க� ேதைவ��ைல.
ஆனா�, ெபா�யான� �ைன�� வ�வ�. ஆதலா�,
யா�ட� எ�ன ெபா�ைய, எத�காக� ெசா�ேனா�
என ஞாபக� ைவ��� ெகா�ள அ�த ஞாபகச��
ேதைவ.
உ�ைம�� �ைணைய��, ��ைவ�� த��
அ��தமான ஞாபக ச��, ெபா� எ���
அ��ப�தா�, அபக��க�ப�� சாக��க�ப��
��வதா�தா�, ந� ந�வா��ைக�� ேதைவயான
தகவ�கைள ந�மா� ஞாபக��� ைவ��� ெகா�ள
��யாம� ேபா�ற� எ��ற உ�ைமைய
வ���க�, ��ப�க� ம��ம�ல, நா�� உணராத
வைர வா��� உ(�)(�)�படேவ ��யா�.
எனேவ, வ��� எ�றாேல, ���� மார����
ெபா�ய�கேள! இைட�தரக�கேள!! அ� நானாகேவ
இ��தா�� அ�ப��தா�. ஆதலா�தா�, நா�
வ��லாகேவா, ��ப�யாகேவா ���பாம�,
ச�தாய���� ச�ட ���ப��ண��

ஊ��வைதேய கடைமயாக க���ேற�.
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�யாய�தா� ச�ட�!
அத��� ேதைவயா?

ேதைவ-��ைல; ேதைவேய-��ைல
�ப�சார வ��� ப�ட�!

உல�� ஒ�வ� எ�த நா�டவராக இ��தா��, எ�த
மத�தவராக இ��தா��, எ�த இன�தவராக
இ��தா�� அவ���, அவ�ைடய நா���
எ�ென�ன உ�ைமக� உ�ேடா அ�தைன
உ�ைமகைள�� வழ��� ஒேர நா� நம� இ��யா
தா�.
இத� அ��பைட�� இ��ய� ��மக� அ�ல�
��மக� எ�பத�காக நாெம�லா� ெப�ைம�பட

ேவ���. ஆனா� நம� ஒ��ெமா�த ம�க�
ெதாைக�� ஒ� சத��தமாவ�
ெப�ைம�ப�வா�களா? எ�ப� ச�ேதகேம.
காரண� ஒ�ெவா� மத����� என�
த��த�யாக� ச�ட� இ��தா�� �ட அ� ப��ய
����ண�� இ�ைமேய.
நாெம�லா� ச�ட�ப� தா� வா���
ெகா�����ேறா�. ஆனா� ச�ட� ெத�யாம�
வா��� ெகா�����ேறா� எ�� ெசா�னா�
உ�களா� ந�ப இயலா�. ஆனா� அ� உ�ைம.
ஆ�! ச�ட�ப� வா�வதா�தா� “ெவ���
இ���ேறா�”இ�ைலெய�றா� “�ைற��தாேன
இ��ேபா�?” ச�ட� ெத�யாமேல ச�ட�ப�
வா��� வ�� நம��, ச�ட�ைத� ெத���
ெகா�வ�� எ�ன �ரம� இ��க ����?
ஒ��ேம இ�ைல எ�ப� தா� என�
ஆ��தரமான க���.
நா��� நட��� அ�தைன ெசய�க�� ந�ல

�தமாக நட�க ேவ��� எ�பத�காக
உ�வா�க�ப�ட ஒ� வைரயைறதா�“ச�ட�”.
எனேவ, ச�ட��� ஆ�ர�ெத�� ஓ�ைட
எ�பெத�லா� அைத ைகயா�பவ�க��
ைகயாலாகா�தனேம த�ர ச�ட��� த�ைமய�ல.
நா� ��னேர ப��தவா� ச�ட� எ�ப� எ�லா�
ந�ல �தமாக நட�க ேவ��� எ�பத�காக யா�,
யா� எ�ப�� ெசய�பட ேவ��� என எ�த�ப�ட
அ�கார வைரயைற ெதா��ேப. இ�த அ�கார�ைத
எவ� ஒ�வ� தவறாக� பய�ப���னா�� ச�ட�
ஒ��� ெச�யா�. ெச�ய�� ��யா�. காரண�,
”அ� எ��� �லமான ஓ� அ����த�
ெதா����தாேன த�ர, ந�ைம�ேபா� வா� உ�ள
நப� அ�ல” எ�பைத �த�� நா� ந�றாக
�ள��� ெகா�ள ேவ���.
நா��� எ�த �த���� யா� ெப�ய ஆ� எ��
ேக�டா�, நம� நா��� �த� ��மகனான
��யர�� தைலவ� �த� வ�ைம ேகா����� ��
உ�ள ��மக� வைர ஒ�வா�வ�� ஒ�ெவா�

�த��� ெப�யாளாக இ��பா�க�.

ஆனா� இவ�க� எ�லா�ேம ஒ�����
க���ப�டவ�க� எ�றா�, அ� ச�ட����
ம��� தா�.
ச�ட� எ�ப� நா� �ைன�ப� ேபா� �க��
க�னமான ஒ�ற�ல. எ�ைமயான �ஷயேம. ச�ட
����ண�� ெபற இ���ற ச�ட�கைள எ�லா�
கைர��� ���க ேவ��� எ�ற அவ�ய��ைல.
நம� உட��� எ�ப� ஐ��ல�க�
���யேமா அ�ேபால, நா��� நா�
ந�ல �ைற�� வாழ ேவ���
எ�றா�, இ��ய அரசைம��, இ��ய
சா��ய ச�ட�, இ��ய த�டைன�
ச�ட�, ��ற �சாரைண �ைற
��க�, உ�ைம�ய� �சாரைண
�ைற ��க� எ�ற இ�த 5
ச�ட�க� �க�க ���ய�.

இ��ய அரசைம��தா�, “இ��யா�� தைலயாய
ச�ட�”.

இ�� ெசா�ல�ப���ளப�தா� நா� இய�க
ேவ���. நா��� உ�ள ��ம�க� த�க��
அ��பைட உ�ைமக� �த� அைன�� �தமான
உ�ைமகைள �ைலநா��� ெகா�வேதா� தம�ெகன
���க�ப���ள கடைமகைள ஆ�ற ேவ���.
இ�� எ�ன ����ர� எ�றா�, ச�ட
����ண�� இ�லாதவ�க� �ட உ�ைமைய
�ைலநா��� ெகா�வ�� க��� க���மாக
இ����றன�. ஆனா� கடைமைய� ெச�வ��
க��� காணாம�� இ����றன�.
உ�ைமைய �ைலநா��வ�� க��� க���மாக
இ��தா�� �ட அத�காக வா�நா� ��வ��
ேபாராட ேவ������ற� அ�லவா? இத��
எ�ன காரண�? யா�ேம கடைமைய�
ெச�யா�தா�.

ஒ�வ� தா� ஆ�ற ேவ��ய கடைமைய
ஆ��னா� ம���தாேன அத� �லமாக பல
ேப��� �ைட�க ேவ��ய உ�ைம பலனாக�
�ைட���. எ�ேலா�ேம உ�ைம�காக� ேபாரா��
ெகா����தா� உ�ைம எ�ப�� �ைட���?
சாதாரண ஆவண� �த� சா�� ஆவண�க� வைர,
ஆ�� �த� அரச� வைர�லான சா��க� எைவ
எைவ எ�த�ைம வா��த� எ��
வைக�ப��த�ப�� ��ம�ற�க� எ�ப��
ெசய�பட ேவ��� எ�பத�கான
வ�கா��த�கைள இ��ய சா��ய ச�ட�
வழ���ற�.
இ��ய த�டைன� ச�டேமா, நா� எைதெய�லா�
ெச�ய� �டா�, எைதெய�லா� ெச�ய ேவ���,
ெச�ய��டாதைத ெச�தா� அ� எ�த �த���
��றமா��? ெச�ய ேவ��யைத ெச�யாம�
இ��தா� அ� எ�த �த��� ��றமா��?
இைவக��� எ�ன த�டைன எ�பைத
�ள���ற�.

எ�த ஒ� ச�ட��� ��� த���க�த�க ��ற�
நட��� ேபா� அத�கான �த� தகவ� அ��ைக,
�லனா��, ைக�, �ைண, �சாரைண, த�டைன
அ�ல� ��தைல ஆ�யைவ ���� ேம�ெகா�ள
ேவ��ய நடவ��ைகக� ���� �ள��வேத ��ற
�சாரைண �ைற ��க�.
எ�த ஒ� ச�ட��� �� நம� உ�ைமைய�
ேகா�வதாக இ��தா��, அத�� ம� தா�க�,
ப�� ம� தா�க�, சா��க� �சாரைண,
ஆவண�க� ஆ��, ����ைர என அைன���
எ�ப�� ெசய�ப��த�பட ேவ��� என
அ�����வ� உ�ைம�ய� �சாரைண
���ைறக�.
இ�த ஐ�� ச�ட �ஷய�கைள சாதாரணமாக�
ெத��� ைவ����தாேல ேபா��. த�� த�டா
ஏ�� ெச�� �டாம� ந�ல �ைற�� நம�
வா��ைகைய க����டலா�.
ஒ�ேவைள த�� த�டா ஏ�� ெச����டா��ட

அத�காக� பய�பட� ேதைவ��ைல. ேநராக
��ம�ற� ெச�� ஒ��� ெகா�� ��டா� “�த�
��ற� எ�ற காரண�தா� அ�கப�ச� ம���க
வா����� அ�ல� �க��ைற�த த�டைனேய
ெகா��பா�க�. அ�த�டைன நா� நம�
தவ�கைள� ச� ெச�� ெகா�வத�� வ�ேகாலாக
அைம��”.
நாேம ேநர�யாக ��ம�ற��� ��ற�ைத ஒ���
ெகா�ள ���மா? எ�� உ�க��� ஒ� ெப��த
ச�ேதக� வரலா�. ��ற�ைத ஒ��� ெகா�வத��
ம��ம�ல, நம� �ர�ைன�காக “நாேம எ�த
��ம�ற��� ேவ��மானா�� வாதாடலா�!”
ந� வழ���காக நாேம வாதா�வத�� எ�த�த�
தைட�� �ைடயா�. இ� ���க�� ��யா�.
ஏ� ெத��மா?

உ�க�ட� நா� த�ேபா� எத� அ��பைட��
ேப�� ெகா�� இ���ேறேனா அேத
அ��பைட�� ��க� ��ப�க�ட� ம��ம�ல,

யா�ட� ேவ��மான�� உ�க�� �யாய���காக
வாதாட ����. இ�ப� வாதா�வ� உ�க��
அ��பைட உ�ைம.
அ��பைட உ�ைம எ�றா� நம���
ேதைவயானைத யா�ட�� அ�ம� ேக�காம�
நாேம எ���� ெகா�வதா��.
��கேள வாதா�� ேபா� ���யமாக ெசல�
�ைடயா�. உ�கைள எ�� தர��ன� �ைல
ெகா��� வா�க��யா� எ�பதா� ஏமாற
வா����ைல. வழ�� ����வைர ேவ� ேவைல
�ைடயா� எ�பதா�, வா�தா வா�கமா���க�.
வழ�� �ைர�� ����.
வ���க� ��ம�ற� �ற�க��ைப அ���
ப�ேவ� தர��ன�� தா�கேள வாதா� ஒேர
நா�� �வாரண� ெப�றன�.
“�யாய�தா� ச�ட�. அத��� ேதைவ��ைல
வ��� ப�ட�’ எ�ற க��ைத, ஆழமாக உண���

வாதா�யவ�கேள, ெசல��லாம�, ஏமாறாம�,
�ைரவாக தன�கான ��ைய� ெப�றா�க�. இ�த
ந�ெகா�ைக ��க உண�ைவ ஏ� இ��ய�
��மகனா�ய நா� ஒ�ெவா�வ�� ��ப�ற�
�டா�. க�டாய� ��ப�ற ேவ���.

����: இ�க��ைர 04-05-2009 அ��
�னம� நா�த�� ெவ��ட�ப�ட�. ச�ட
���ப��ண��� அவ�ய�ைத உண���வத��
இ�க��ைரேய ேபா�மான� எ�பதா�,
ஆ�வல�க� த�க� ப��க�� இதைனேய
ேபனராக ைவ�கலாேம!
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ெபா��ைடைம ��க�

1. � வாழ, �ேய வாதா�!
நா� உ�க�ட� ச�ட� ���� எ�ன ெசா�ல
�����ேறேனா, அைத அ�ப�ேய நம�
இய�பான ேப�� வழ��� ��தகமாக
எ����ேள�. ஆதலா�, எ�ைமயாக ���ற�.
இத� காரண�தா�, �வக�ைக மாவ�ட�,
மா�ெகா�� எ��ற �ராம�ைத� ேச��த
��.ெந��ய�ப� எ�பவ�, நம� �த� �லான
��ற �சாரைணகைள, �லக��� எ��� ப���
���, த� �� சா�ற�ப�ட ெபா�யான

வரத��ைன வழ���, வாதா� ��தைலயா�
��டா�.
இத�� ��பாக, ���ப���� யா� ��த
வ��ேலா அவைர �ய�������, அவ� �ைறயாக
வாதாட �� வராம�, �கா� ெகா��தவ�க�ட�
ெதாட�� ைவ��� ெகா��, இவைர சமரச����
அைழ�க, அதைன ஏ�க ம���, ‘‘ெபா� வழ��
என ����� ��தைலயாக ேவ��� எ��ற ஒேர
���ேகா�ட� வாதா� ��தைலயா� ��டா�’’.
வழ�� நட�� ெகா����த ேபாேத, நா�
எ�ப��� ெச�ைன��தா� இ��ேப� எ��
அ�மா���, என� ��க� �����, ெதாட��
எ� அ�ல� �கவ� ெப�� ெபா���, ஒ�ெவா�
��தககைடயாக ஏ��ற����, பல� இ�லாததா�
���� ேபா� ���றா�.
�� ��தைலயான��, ‘‘எ�ைன�
பா��காமேலேய ெச�� ��ேவாேமா எ��ற அ�ச�
அவ��� ஏ�ப�� �டேவ’’, ���� ெச�ைன��

வ�� ஒ�ெவா� ��தக கைடயாக, அைன��
�பர�கைள�� ெசா�� ஏ� இற�க, ஏேதா ஒ�
கைட�� இ��ைணயதள �கவ�ைய ெகா��,
எ�ைன எ�தாக க�� ���� �டலா� என
ஆேலாசைன� ெசா�� க�� ைமய�ைத ெதாட��
ெகா�ள ெசா������றா�க�.
உடேன இவ� ேக�ட ேக�� எ�ன ெத��மா
க���� ேத� க�� ���க எ�வள�
ெசலவா��? அ�கப�ச� ப�� �பா�தா�
ேக�பா�க� எ�� ெசா�லேவ, அத�ப�, அ��
ெச�ற ேபா� ேக�ட ேபா�, ப�� �பா� வா��
ெகா�� என� உலா�ேப� எ�ைண ேத�� ����
ெகா����ளன�. அத� �ற� எ�ைன ெதாட��
ெகா��, ச���க வ��றா�.
ஒ� ��� ெவ���டாள� யாேரா அவ�கைள
ெதாட�� ெகா�டா�, அ���� ஆ��யைர
ெதாட�� ெகா�ள ���� எ��ற ��த� �ட
இ�லாம� இ��தவ�, ஒ� ��ற வழ��� வாதா�
��தைல ெப�����றா� எ�றா� பா����

ெகா���க�! எ�ைன ேத� க�� ����� வைர,
அ��ைல �லக���� ெகா��ப��ைல எ��
க��, அத�� ேமல�ைட ேபா��, வ�ட� கண���
ப��ரமாக ைவ�����, ைகேயா� ெகா�� வ��
��டா�. �� காணாம� ேபா� ��ட� எ��
ெசா��, அத���ய பண�ைத க������றா�.
இ��� அ� �ர���� ��ேப, எ�ைன� பா��த
ச�ேதாச��� ���� ����றா�. �� வண�க�
ெசா�னா�. அ�வண�க� ஒ� ெசா�ெறாட�ேபா�
இ��த�. ஆனா�, எ��கா�� அ��ததா� எ�ன
ெசா�னா� எ�ப� ��ய��ைல. அ���, வ�த��
எ�ன ெசா���க� எ�� ேக�ேட�.
அவேரா, �த� வண�க� ெசா�ேன� எ�றா�.
இ�ைலேய, ஏேதா ெசா�ெறாட� ேபா�
ெசா���கேள எ�ேற�. அ�வா, ‘‘��வா��
��மகேன, ேபரள� ெப�ெற��த ெப�மகேன
வண�க�’’ எ�ேற� எ�றா�.
இவ�� �றைமைய சமேயா��தமாக அ�ெநா�ேய

எைட ேபா�� ��ேட�. சமேயா��தமாக அவ�
வழ��� வாதா�யதாக ெசா�ன அ�பவ�கைள,
அவ��ேக ெத�யாம� ஒ��ப�� ெச��
��ேட�. அ�ப� ேப�ைக��, அவ�� உட��
ேப�ய�. இதைன ரக�ய ேகமரா ைவ��
எ�����தா�, அ�வள� அ��தமாக
இ�������. அத�� வா����லாம� ேபா�
��ட�.
��, அ�ெவா��ப�ைவ அவ��� ேபா���
கா���த ேபா�, ச�� அ����யா� ��டா�.
அ������ காரண�, அ�வழ��� யா� யா� எ�ப�
நட�� ெகா�டா�கேளா அத�� ஏ�றவா�
அவ�க��� ம�யாைத�� த�� ேப����தா�.
இ�� ������ ெசா�ல ேவ��ய ச�க�க� பல
இ��தா��, ‘‘இவ� வாதா�� ெக����த ேபா�
��ப��� ப� எ��� �டேவ, இ��ெமா� அைர
ம� ேநரமா�மா, சா���� வ��ட��மா எ��
இவ�ட� அ�ம� ேக���ளா�, ��ப�’’ சபா�!

ஆனா��, அ�ெவா��ப�ைவ அவ��� ேபா���
கா���த என� ெசய� அவ��� �க�� �����
��ட�. இைத �ட �ற�பாக ேப��ேற�. அதைன
ெவ����க� என ேக��� ெகா�டா�.
எதா��தமாக ��க� ேப�யைததா� ந�றாக
இ���� என� ெசா�ேன�.
இ�க��ைத அவ� ஏ��� ெகா�ட ��னேர,
இ����தக� 2010 ஆ� ஆ���
ெவ��ட�ப�ட சா��ய�கைள ேசக��ப� எ�ப�?
��ட� ெவ��ட�ப�ட�. இர��
���தக�கைள� ெகா�ட இத� ந�ெகாைட � 50
ஆ��. ��கேளா� ேச��� வா��னா� ெகா�ய�
ெசல� �ைடயா�.
2. ��யா! அ��யா? ����� சமா�யா?!
����ைற�� வ���களா��, ��ப�களா��
எ�ென�ன �����க�, அவல�க�
ெச�ய�ப���றன எ�பைத ����ைறயா�,
ப�வா�க�ப�ட ஒ� ��ப�ேய (��ற�ய�

ந�வ�) ஒ� ஒ� வ��� ஆதார� ��வமாக
ேப���ளா�.
இவர� ேப��� ச� ெச��� சா���, மத� ���த
மத�� ����ைற�� பரவலாக ஊ��� உ�ளைத
உணர ���ற�.
த��நா��� ம��ம�ல, இ��யா�ேலேய ஒ�
��ற�ய� ந�வ� �ைற�� அைட�க�ப��, �க�
ெகா�ைமயான �ைற�� நட�த�ப����ப�
இவராக�தா� இ��க ����. இவைர� ப��
�ைண எ��ப� எ�ப� எ��ற இ�டாவ� ���,
‘‘��ப�க� ���த எ�ன ெச�ய��’’ எ��ற
தைல��� எ����ேள�. அைத� ப��த�
��னேர எ�ைன ெதாட�� ெகா�டா�.
��ற�சா��� ேப�� �ைற�� அைட�க�ப�டவ�,
எ�ப� பத� உய�� ெபற த��யானா�? பத�
உய�� ெபற த��யான ஒ�வ� ஏ� �ைற��
அைட�க�ப�டா�? இ�� எ� உ�ைம எ�ப�தா�
நா� ��� எ������த ேக��.

2008 ஆ� ஆ���, இவ� எ�ைன �த� �த��
ெதாட�� ெகா�� ெசா�ன�, ��ப�க� ���த
எ�ன ெச�ய�� எ�ற தைல��� எ������க�.
என�� ெத��த ஒேர வ� ��ப�கைள ெச��பா�
அ��ப�தா� எ�றா�. யாேரா ஒ� பா��க�ப�ட
பாமர� ேப��றா� என �ைன�� ச�ேற
அ����யா�, ��க� யா� எ�� ேக�ட ேபா�தா�
அைன�� �பர�கைள�� ெசா�னா�.
�த��, இவைர ����ைற������ ைக�
ெச��, ���� ம��ய �ைற�� த�யைற��
அைட��, இவ�� ேம� ���� க���,
ைப��யமா�� அள��� ��தரவைத ெச��
ம���தவ�க�, �� இவ��� பத� உய��ட�
�த�பர��� ப�யம���ன�.
பத� உய���� �ற�, இவ��� ஓ���ய� �ட
�ைட�க �டா� என ��ட� ���, த�கா�க
ேவைல ��கேமா அ�ல� �ர�தர ப� ��கேமா
அ�ல� ப� ���ேபா ெச�� ஆவண உ�தர�
எைத�� வழ�காம�, �ன��� ேவைல��

ெச�பவ�கைள ��ெர�� ேவைல இ�ைல எ��
�� ����� அ���வா�கேள அ�ேபா� க�டாய
ஓ�வ��� உ�ளா�க�.
இவ��� �ைட�க ேவ��ய ப��கால
பலாபல�க� எ��� இ�வைர���
�ைட�க��ைல. ���� ேவைலெகா� எ�� ஒ�
தர�பாக ேபாரா�� ெகா����தவ�, என�
ஆேலாசைன�� ேப��, எ� �தான ��ற�ைத
����� த�டைன வழ�� என�� ேபாரா�
வ��றா�.
இவ� �� எ��க�ப�ட நடவ��ைகக� ���த
ஆவண�கைள எ�லா� அல� ஆரா��ேத�.
த��நா� உ��ைற��, ெச�ைன உய�
��ம�ற�� ேச��� ப�பல ���கைள,
�ள�ப�கைள அற�ேக�� உ�ளைத உ�ள�ைக
ெந���க�யாக உணர ���த�. அத� �றேக,
இதைன ஆவண�படமா�க ேவ��� என ஆ��
உ�ேள�.

����ைறயா� பா��க�ப�ட ஒ� பாமர�, அ�ப�
த�ைன பா��க� ெச�த ��ப�ைய ெச��பா�
அ��த (���� ேகா�� ��ப�க� �� ெச��� ���)
ச�பவ�க� பல உ��. ஆனா�, ����ைற��
ப�யா��ய ஒ�வேர, தன�� ேமலான ��ப�ைள
ெச��பா� அ��காம� ��வ��ைல எ��
ெசா�வ�, எ�ேக நட�� ��ேமா எ�ேற க�த
ேவ����ள�.
எ�ைன� ெபா��தவைர, ம�ற ����ைற
ஊ�ய�க� ேபா� அ�யாயமாக அ�லாம�,
இவ�� ஓரள� ச�ட�ைத �� ப�பல கா�ய�கைள�
ெச���ளா�. ஆனா��, அைவக� எ�த
�த���� அ�யாய� எ�� ெசா��வத���ைல.
மாறாக, ��ைள ��ளா� எ��ப� ேபால, ��ற�
��வைதேய வா��ைகயாக ெகா�டவ�க���,
இவ�� அ�கார��� ெபய�� ��ற� ����,
��ற�தா� ஏ�ப�� வ�ைய எ���� கா����ளா�
எ�பேத எ� க���.
எ� எ�ப� இ�����, நா� அவைர ேப��

எ��தவைர ேபா�ய ச�ட ���ப��ண��
இ�ைமயா�தா� இ��ைல�� ெச���ளா� எ�ப�
என� ���.
இ����தக� 2010 ஆ� ஆ���
ெவ��ட�ப�ட சா��ய�கைள ேசக��ப� எ�ப�?
��ட� ெவ��ட�ப�ட�. இர��
���தக�கைள� ெகா�ட இத� ந�ெகாைட �
100 ஆ��. ��கேளா� ேச��� வா��னா�
ெகா�ய� ெசல� �ைடயா�.
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வ��� ெதா�� ����
ேதச�த�ைத மகா�மா கா��…

வ���
ெதா��
ஒ��க�ேக�ைடேய
ேபா���ற�. வ��� ெதா���� வ�பவ�க�

பண�
ச�பா��க
வ��றா�கேள ஒ�ய��ப�ப�பவ�க��� உத�
ெச�வத�காக அ�ல. பண�கார�
ஆவத�கான
ெதா��� வ��� ெதா��� ஒ��.
ம�த�க���� தகரா�க� ஏ�ப�� ேபா�,
வ���க�
ம����
அைட�றா�க�. வ���க��� ேவைல எ�பேத
இ�ைல. இவ�க� ேசா�ேப�களாகஇ��பவ�க�.
இவ�க� ெத�வ��ற�ேயா எ�� ஏைழ ம�க�
எ���
வைக��
ஆட�பர�ைத��

ேம�ெகா���றன�.
இவ�க�
சேகாதர�கைள
�ேரா�க�
ஆ������றா�க�. இவ�களா�
���ப�க�
அ��� ேபா�����றன. ம�க�
த�க��
தகரா�கைளத�க����ேளேய ����� ெகா�ள
ேவ���.
வ���
ெதா��,
�ப�சார�ைத
ேபால
இ�வான� என க��, வ���க� ைக �ட
ேவ���. வ��� ெதா�� ���� ��க� ந�றாக
அ�����தா�,என�� இ���� இ�ெவ��ேப
உ�க���� ஏ�ப��.

��ப�க� ���� தா�தா மகா�மா கா��…
வ���கைள�
ப��
நா�
��யனயா��
��ப�க���� ெபா����. ��ப�க� ெப�ய�ப�
��ைளகைள�
ேபா�றவ�க�.
வ���க�
��ற�ப���ைளகைள�
ேபா�றவ�க�.

ஒ�வ��ெகா�வ�
ப�க
பலமா�
இ��பவ�க�. இைவக� ����� உ�ைம.
இைவக��� எ�ரான எ�த ����பாசா��
(ந��ேப) ஆ��.

ஆதார�: தா�தா மகா�மா கா�� 1909 – ஆ�
ஆ��, தன� நா�பதாவ� வய�� எ��ய �த�
�லான இ��ய �யரா�ய� ��� 11 – வ�
க��ைர��இ��� ����� ெதா��தவ�, ச�ட
ஆரா���யாள� வார�� பாலா.
த�� ெவ���: கா��ய இல��ய� ச�க�, ம�ைர
– 625020. �ைல�ேப� எ� 04522533957.
2012 ஆ� ஆ��� �ைல �.15
நவ�வ� ப��ேகச��, அகமதாபா� – 380
041.
ெதாைலேப�,
+91-79-2754132,
இைணயதள�:www.navajivantrust.org
மகா�மா�� ெபா�கால� 02-10-1869 �த�
30-01-1948 வைர.

அர� ஊ�ய�க�, வ���க� ம���
��ப�க� ���� த�ைத� ெப�யா�…

வ��� ெதா���,
அர� ஊ�ய�� ஆ��ேலய ஆ���� பயனா�,
இ��ய
ம�க���
ஏ�ப���ள
இர��
��ப�க�.இ��ர��� இ�த நா��� �ர��
த�ைமைய
கா�பா�ற
இ���றேத
த�ர,
�யாய�ைத�
ெச�யேவா,
ஏைழகைள�
கா�பா�றேவா இ�லேவ��ைல.
நா���

இ�வள� ஒ��க��ைற��, நாணய��ைற��,
த���ர��,
ம�க����
க�ட��,
அைல�ச��,
எ�ெர�ரான
ஏைழ�த�ைம��,
பண�கார�த�ைம��
இ��பத��
காரண��
இ��� ெதா��கேள. ஏைழகைள��, ம��ய�தர
ம�கைள��
தைலெய��க
�டாம�
ெச��
வ�வ�,
இ���ெதா��க�ேம
த�ர,
ேவெறா����ைல.
சாதாரண
ம�க���
��
�ைட�ப��ைல
எ�பேதா�, பண�காரனா� இ��பவ� பண���
ம�ைமயா�, 100 �� 90 வழ��க��, த�
இ�ட�ப� �யாய�ெப���றா�. ��ப�க��,
வ���க�� ஏைழ ம�க� �� ெப�வத��
இைட�றாக��, பண�கார�க� த�க� இ�ட�ப�
�� ெப�வத��அ��லமாக�� இ����றா�க�.
இ�ைறய வ��� �ைறேய, ம�த ச�க���
ஒ��க�����, நாணய�����, சா�����, ஒ�
நா���
��ேன�ற�����
ேந�
�ேராதமானதா��.அ�மா��ரம�லாம�, ேதச���

ஒ��க��, நாணய��, �யம�யாைத�� ெக���
ேபானத�� வ���கேள காரண�த�க� எ��
ெசா�வ� �����ைக�பட ��வதாகா�.
நம�
நா���
பண�கார�க�
அேநக���
அேயா��ய�தன��,
ஆணவ��,
நாணய�
�ைற��,
நா���
நல���
ெபா��ப�ற
த�ைமயா�
நட��ெகா�ள��
காரணேம
வ���க�தா�.
�வசா�க�
ெப���
கட�கார�களாக
இ��பத���
வ���கேள
காரணமாவா�க�.
�ர��ைனக�� ம�க��� அ�க ந���ைக��,
ஆைச�� ஏ�ப�வத�� வ���கேள காரண�
எ�பைத யா�� ம��க ��யா�.
நா��� நா� வழ��க� அ�க���� ெகா�ேட
ேபாவத���,
��ம�ற�க�
அ�கமாக
��வத���
வ���கேள
காரணமாவா�க�.
உ�ைமையஒ��காம�
ெத�வா�
ெசா�ல�
ேவ��மானா�,
ம�க�
அேயா��ய�க�

ஆனத���, நாணய�
�ட,
வ���கேள
ஆவா�க�.

�ைறவா� இ��பத���
�க���யெபா��பா�க�

ெவ�ைள�கார வ���க�ட��, ெவ�ைள�கார
அ�கா�க�ட�� காண��யாத, அேநக ஒ��க�
�ைற�க��,
நாைணய�
�ைற�க��,ந��ைலய�ற
த�ைம��,
ந�
வ���க�ட��,
அர�
ஊ�ய�க�ட��
தாராளமா� இ��� வ���றன.
இதனா� ஒ��க��, நாணய�� உ�ளவ�க�
வ��� ெதா�����, அர�
ஊ�ய�����
அ�கைதய�றவ�களா� ��டன�.
��� ��ம�ற�க��, அைழ�பாைன
சா��
ெச��� ேசவக� �த� �மா�தா உ���ட
ஊ�ய�க� வைர, ஒ��க����, நாணய����,
ேயா��ய�ெபா����� �க �க ேமாசமாக நட��
ெகா�ள
ெவ�காலமாகேவ
அ�ம��க�ப�����றா�க�.

����ைற�� ல�ச��, மா���, ேமாச��
உய���ம�ற ��ப�க�, அ��ைற�� தைலவ�க�
என
எ�ேலா����
தாராளமா�
ெத����,ேவ��ெம�ேற��
அ�ம����
ெகா������ அள�, ம�தனா� ெசா�ல� �ட
த���டைவ அ��.
வ���க��
ெதா�ைலக��,
��ப�க��
ெதா�ைலக��
ஒ�பாக�
எ�றா�,
ம�ற
ஊ�ய�க��
ெதா�ைலக�
ச��க
��யாதைவயா��.
இ�த��ைறக��
�����தேமா, ஒ��ேகா
ெச�வத��
ஒ�
அர�ய�வா�ேயா, ேத�யவா�ேயா
�ைடயேவ
�ைடயா�.
இதனா�, வ��தவ� இைள�தவைன ேந���
ேநரா� உைத��� ெதா�ைல�ப���, அவ�ட�
உ�ளைத�
����வைத
�ட,
��ம�ற�
�ல��,வ���க� �ல�� ����� ெகா�வ��,
ெதா�ைல�ப��� அவைன ஒ��ப�� �க��
�லபமான��,
ச�ட�
��வமான�மான

கா�யமாகேவ இ���வ��ற�.
இ��ைறயான�
பண�கார�க���
�க��
அ��லமா� ேபா� ��டதா�, அவ�க��
ச�ேதாச�ேதா��,
���
பல�ேதா��
ஆத���றா�க�.
ந��ைலைமய�ற
அ�கா�க��,
நாணய��,
ஒ��க��, ெபா���ம�ற வ���க��, ��ம�ற
ஊ�ய�க��
தா�க�
இ�த
கா�ய�கைள
ெச�வத�காகஅைட��
ஊ�ய�ைத��,
வ��ப�ைய�� பா��தா�, உலக���
எ�த
ேயா��யமான
நாணயமான
ம�த��,
ெதா�லா���
அைட��
ஊ�ய�ைத
�ட,எ�தைனேயா
மட��
அ�கமாக
ெப���றா�க�.
ஒ� ���� எ�பவ� (���ைல ��� ��ப�)
300 �பா�� ஆர�பமா� அ��ரம�கைள�
ெச�வத� �ல� ப��ப�யாக மாத� 4500 �பா�
வைர
ெப��உய���ம�ற
��ப�
வைர

உய��த�ப��றா�.
வ��� மாத� 100 �பா� �த� அ��ரம��,
அேயா��ய�தன��,
நாணய��ைற��,
��தலா�ட�� ெச��� அள���� த�கப�
ப��ப�யா�ெக���காரனா� மாத� 10 ஆ�ர�,
20 ஆ�ர�, 50 ஆ�ர�
�பா� வைர
ெப��ப�யான ேயா��யைத உைடயவனா�றா�.
ஒ� வழ�� ெதா��� 20 வ�ட���� ேமலா���,
இ�ன��
���றா�
இ���றெத�றா�,
�சாரைண
�ைற��
இ����
ேயா��யைதைய�ெசா�ல ேவ��மா?
உலக�தா� எ�ேலாரா�ேம ஒ��கம�றெத���,
நாணயம�றெத���, ெவ�� பைடயா� ெத���
ப�யாக
நட��
ெகா���
இ�ெதா��க�, “ஈன�ெதா��கேள”.

இ�ெதா��� இ�வள� அ��ரம���கான

காரண��, ����…
வ���க��, ��ப�க�� ஒேர ��ட��னரா�
இ��ப�. அதாவ�, வ��ேல ��ப�யாவ��,
��ப� வ��லாவ�மான �ைற இ��ப� �த�
��றமா��.ேவ�பல ��ப�க�� ����ைரகைள
ேம�ேகா� கா�� ����ைர�ப� இர�டாவ�
��ற�. �யாய உலக� ��பட ேவ��மானா�,
அ�� ஒ��க�����,�யாய����� ��தாவ�
இட���க
ேவ��மானா�,
���யமாக
இ��ர�� �ைறகைள�� ஒ��� �ட ேவ���.
ேம��,
வ���க�
ஏராளமாக
உ�ப��
ெச�ய�ப�வைத��, கண��
வழ���லாம�
வ���கைள
ெதா��
நட�த
அ�ம�
ெகா��பைத��, ����டேவ���. வ���க�
ெப��வ�,
இ�த
நா���
�யாய�ைத��,
ஒ��க�ைத��, சா��ைய�� (அைம�ைய��)
ெக��பத��
ஏ�ப�ட
�ஷ�
���கைளவள��பத�ேக ஒ�பா��.

ஆதார�: 10-05-1931 ேத���ட ��யர�
வார இத�� தைலய�க��� இ��� ேதைவ��
ஏ�ப ������, ஒ���ைண��� ெதா��தவ�,
ச�டஆரா���யாள� வார�� பாலா அவ�க�.

த�ைத� ெசா���க ம��ர��ைல!
நா�
இய�ைகைய
அ�ச����
இய�ைகயாகேவ
ச�ட�
நம��
எ�பதா�,

ேபானா�,
உத��ற�
வ���

ெதா���

ெபா�ையஅ�ச��தேத
இ�ைல.
இதனா�,
�யாயமான வழ��க� ம��ேம எ��ட� வர,
ெபா� வழ��க� எ�லா�, வராம� ேபா� என�
ேவைல �க எ�ைமயா���ட�. வ���க�
ம���� எ� ம���� அ�கமா�ய�.
வழ��
தர��ன�க�ட�
ந��
ெகா��,
�ள��ப������ அவ�கைள ஒ�றா��, சமரச�
ெச�� ைவ�ப�தா� உ�ைமயான வ����
கடைம.இ�கடைமைய�தா� இ�ப� ஆ��க�
ஆ��ேன�. சமரச� எ�ப�, இ�தர�����
ெவ��ைய�த��
அழ�ண���
எ�பதா�,
வ���க���
எ�லா�த����
ந�ைமதாேன
த�ர, எ��த���� ந�ட��ைல.
வழ�� ெசல��� ��ய க�டண�ைத வா��யேத
�ைடயா�. ��ம�ற� ���� ெசா��� வழ��
ெசல��ெதாைகேய என� க�டண�. வழ�ைக
நட�த��யாம� ேபானா�, வா��ய க�டண�ைத
����� த�� ��ேவ�. வழ��� ெவ��
ேதா��ைய
ைவ��,
க�டண�ைத

��ண��த��ைல.ஆனா��, எ��பா��தைத �ட,
ெதா��� வ�மான�� ந�றாகேவ இ��த�.
என� இ�வ�மான ெதா�ைல� �ட, ெப�ய மன�
பைட�ேதா� ேசைவஎ�ேற ��ன�.
க���கார��� �ைட�க ேவ��ய �யாய� ம���
த�டைனைய�
ெப���தர
தவ�ய��ைல.
அவமான�
எ�ப�
��ற�
��வ��தா�
இ��கேவ��ேம த�ர, அ���ற���காக �ைற
ெச�வ�� அ�ல எ�பதா�, க���கார���
த�டைனைய� ெப���த�வ�� �யாயேம.
அேதேபால, உ�ைமக��காக �ைற ெச�ல��
தயாரா� இ��க ேவ���. என� வா�நா��,
உ�ைமக��காக
வ�ட�கண���
�ைற��இ����ேள�.
ச�ட�கைள�
ப��
என��
அ�க�
ெத�யா�. சா��ய ச�ட��� ஓரள� ெத����.
ெத�யாத

ச�ட

�சய���,

க���கார�க�ட�,

ெத��த�ேபா� கா��� ெகா�டேதா, வழ�ைக
நட�� த��ேற� என �� வ�தேதா இ�ைல.
ஆனா��,க���கார�க� நாேன நட�த ேவ���
என
����னா�,
��த
வ���ட�
ஆேலாசைனைய� ெபற உ�ய க�டண�ைத�
ெப���, உ�ய ஆேலாசைனைய�ெப��� நட���
ெகா��ேத�.

என�
�றைமைய,
ச��ைய
ெப�ய
�சய�க��
ேபாரா�வத�காக
ேச���
ைவ��� ெகா�ேட�. ெபா� நல��காக
வழ��நட����ேளேன த�ர, என� ெசா�த
வழ�ைக நட��ய��ைல. ஒேர சமய��� நா�
ஏ�� நட��ய எ�ப� வழ��க�� ஒ��
ம��ேமேதா�ற�.
ச��யமான�
மல� ேபா� ெம�ைமயானேத
ஆ���, க�ேபா� க�னமான�.
ச�யாக ����காத ெசா� எ��� எ� நா��
இ��ேதா
அ�ல�
ேபனா��
இ��ேதா

ெவ�வ�த��ைல.

ஆதார�: மகா�மா கா�� அவ�க� 1925 இ�,
த��ைடய அ�ப�� ஆறாவ� வய�� எ��ய,
�யச�ைதயான
ச��யேசாதைன��
இ���
ஒ���ைண��ெதா��தவ�, ச�ட ஆரா���யாள�
வார�� பாலா.

ச��யா��ரக��� ச��!
ச�ட�தா�, ச�ட�ைத, ச��ய��� வ��� ���
��வேத,
“ச��யா��ரக�”.

ச��யா�ரக� எ�ப�, த�ம���� �ேராதமான
ச�ட�கைள ச�ட���வமான �ைற�� எ����,
அத�காக
���க�ப��
�ைற�
த�டைனையம�����ட� ஏ��� ெகா�வதா��.
�யாயம�ற ச�ட�க����, உ�தர�க����
ப�வ� ஆ�ைமய�ற ெசய� எ�பைத நா�
உண�����தா�, எ�த� ச�ட��, உ��ர��
ந�ைமஒ��� ெச��ட அ�ல� அ�ைம�ப���
�ட ��யா�.

தன� உடைமக�, ேபா� ெகௗரவ�, உற�ன�க�,
மரண�
என
எத���
அ�சாதவ�கேள,
ச��யா��ரக�ைத ��ப�ற��, ெவ��யைடய��
����.
ச��யா��ர��� அகரா���, “எ��” எ�ற
ெசா�ேல இ��க� �டா�. எ�த� ���ைல���
ெபா�� ெசா�ல ஏமா�ற, �����த� �டா�.
தன�உ�ைர� �ற�தா���, �றர� உ�ைர� கா�க
ேவ���.
ச��யா��ரக ைக�, தன��� சாதாரண� ைக����
ேவ�பா� இ��பதாக� க�த� �டா�. �ைற��,
�ற���
ச�ைக
எைத��
ெபற��டா�.
�ய�க���பா���,
சக
ைக�க���
���தாரணமா� இ��க ேவ���.
ஒ� ச��யா��ர�, ெவ��� இ��பைத �ட,
�ைற���
இ����ேபா�தா�,
தன�
ல��ய���கான த��ைய� ெப��றா�. எ�த
அள���,அ��ைசேயா� �ைற ��கைள ம���

நட��றாேரா,
உய�வா�.

அ�த

அ��ைச எ�ப�,
அ�ப��ப�”.

அள���

ெகா�ைக��

”இ�ைசைய

ஒ��ைழயாைம
எ�ப�,
ஒ��ைழ�காம� இ��ப�”.

அ��ேத
”அ����

பல��, அ��� உ�ள ஒ� ச��யா��ர�, தாேன
��வ�� அ���� ஒ��ைழ�கா�, இ�ைசகைள
ஏ�பதா�
ம��ேம,
��ைய�
கா�க��,அவ��கைள� ேபா�க�� ����.
ச��யா��ரக� ஒ�ேற, சம��வ�, சமாதான�,
சம���கான ச�யான வ�. ம�றைவ எ�லா�
அ���கான வ�ேய; பைகேய!

ஆதார�: மகா�மா கா�� 1924 ஆ� ஆ��
எரவாடா �ைற�� இ��த ேபா� எ��ய,
ச��யா��ரக�
எ���
���
இ���
ஒ���ைண���, ������ெதா��தவ�, ச�ட

ஆரா���யாள� வார�� பாலா.
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ல�சா�ப���, ��சா�ப���!

கா�� தா�தா ேபா�ேடா ேபா�� அ�ச���
உ�டா�க…
அழகழகா ெபா�ம ேபா�� ேஜா����தா�
வ�சா�க…
�த� �தமா ந�பெர�லா� வ�கைணயா
ேபா�டா�க…
ெமா�த��ல ைசப� எ��� ெநஜ�த மற��
��டா�க…
க�� க�டா கா�த�த அ�ச��� ��றா�…
வ�� காய உைழ��றவ� அ���

ம���

ெகா���றா�…
அ�ச��சவ� ஆளறா�. உைழ��றவ� வா�றா�…
�ர�� ைக�� அ�ப� த�த �ைன� ேபால
ஏ��றா�…
��� நா�� அ�ச��சா க�ளபண�…
�ச�� ேப���, அர�� ேச��த��சா ந�ல பண�…
��தலா�ட� ம�மமான கல� கா�த�…
உலக�த த� ���� வ�ச ெவ�� கா�த�…
இ� ��யாம� பண���தா� ப��� ெச�யலா�,
ல�ச���தா�
எ�த
ல��ய��
இ�லாம�
வாழலாெமன
எ��ற
எ�ண���,
வா��ைகையஅல��ய� ெச�� ���ற�கைள
ெத��ேத ெச��றா�க�. இதனா�, ந� வா��ைக
எ��த��ல�
பா��க�படா�
என��
ந���றா�க�.
அ��த���
எ�ன
ெச�யலாெமன��
��ட�����றா�க�.
த�க���
�ைட���
பல�க� த�கள� வா��க��� �ைட�காம�

ேபா��ட��டா�எ�பத�காக
��ட���
த�கள�
ேச����ெகா��றா�க�.

அ�����
வா��கைள��

உ��ைடய ����� எ�ைன ேச��காேத என எ�த
வா��� ெசா�வ��ைல. மாறாக, த�ைதேய
ேச��கா��டா�
�ட,
தகரா�
ெச���
வா��களாக��,ேதைவ�ப�டா� �����க�ட��
தய��வ��ைல.
இவ�க���
ெத�யா�
ெசா���காக ெகாைல ெச�தா�, வா�� உ�ைமைய
இழ�� ��ேவா�எ�பேதா�, ச�ட�ப� ெசா���
�ைட�கா� எ�ப�!
ேகா�ேகா���
அ�ப�யாக
இ��தவ�,
ெநா��ெபா��� ��ைசகார� ஆனா� எ�பேதா�,
���ற�க��
ஈ�ப�ட
ேக�யாக��
ஆ�க�ப����டா�, ெச�ைன ெமௗ�வா�க���
இ���
���த
அ���மா�
க��ட���
உ�ைமயாள��, அவர� வா���.
இவ�க�

அ���

எ��

வைல���ேபாடலா�

எ�ப�
உ�பட
எ�தைனெய�தைன
��ட�கைள����, எ�தைனெய�தைன வ�ண�
கன�கேளா�இ�����பா�க�?
எ�லா�
ஒ�ெநா��ெபா��� நாசமா� ��ட�. இ�த
நாச��� இ��� இர�� ��� தைல�ைறக�
��வேத (�, க)�டம�பா!
இத�காகேவ
இ�ேநர�
பல
�ண�����
ெபா�ய�க� உ�கைள த�டைன�� இ���
கா�பா���ேற�
என
அவ�கைள
ேநா��
பைடெய�����பா�க�;இ�த வழ�� ந��ட�
�சாரைண��
வராதா
என
��ப�க�
கண���ேபா�� கா���ெகா����பா�க�!!
எ�ன ���ற� இ��தா� நம�ெக�ன? நம��
இட� �ைட�தா� ேபா�ெமன அ�வ���மா�
������� இட� வா��யவ�க�, க�டட�ைத
க�டஒ���ெகா�டவ�க� என எ�தைனெய�தைன
ேப� ெப�� இழ��க��� ஆளா�����றா�க�?
இவ�க��

யாராவ�

ரமணா

�ைர�பட�ைத

பா��காமலா
இ�����பா�களா
எ�றா�,
ெவ�மா�ல���
இ���
��ேவைல��
வ�தவ�கைள�த�ர,ம�றவ�க� எ�லா� ��சயமாக
பா�����பா�க�.
அ�ப������
எ�ப�
���தா�க�?
இைதெய�லா� த���ேக�க �ஜ��� ரமணா
வரமா�டாெரன ச�த��சா��� ந�கல���றா�க�.
�ல�,
இ��ட�
���த
ப����ைற
வைரபட�ைதவைல�ப�க������
எ���
த�க��� ெத��தைத� ெசா��றா�க�.
ஆவண�ப�ேவ�களாக இ��பைதேய த�க���
பா��ெபன
வ��ேபா�
�����
அேயா��ய�களான அர��ய�க���, இைணய
வைல�ப�க���இ��பைத
மா�ற
எ�தைன
��ட�க� ஆ��? க��ட� இ��த� என
ெத�யவ�த அ��த ெநா�ேய ��சய� இைத�தா�
ெச����பா�க�.
இ�வள�

ஏ�,

�ரபல

த�யா�

ெதா����வனமான �.�.எ� �ட, இைத�தா�
ெச�த� எ�பைத ப�� ெச���ள க��ைர
�பர�கைள இ��ெசா���� ப��த�யலா�.
நா�கெள�லா�
���
ப���
ஈ�ப�ேடாெமன��,
எ�க���
�ல�
உண��ெபா��கைள
வழ��யதாக��
ப��
ெச��றா�க�.
இவ�க�
உ�ைம��,ம�தா�மான� எ��ற வைக��,
ெம�மற��
இ�ேபா�ற
���
ப�க��
ஈ�ப��றா�க�.
இதைன தா��க கடைமெய�� க���றா�க�.
கடைமைய
மடைமயாக��,
மடைமைய
கடைமயாக�� ெச�பவ�கேள ஏராள�. இ��,
அர�� ப��அ�க�.
இ� ெபா�ய�க� ெச��� ெதா��ேபால!
ஆ�, ���ற�
���ற�க��

ெச�யாேதா�, இ�ேபா�ற
��கமா�டா�க�
எ�பைத

க����ெகா��,
ஒேரெயா��ைற
����ப�க�� ஈ�படாம���டா� ம��ேம,
ேவ��ெம�ேற ���ற�� ஈ�ப�ேவாைர��,
இத��
�ைணேபாேவாைர��
ெகா�சமாவ�
ேயா��க� ெச�ய����.
இ�லா��டா�, இத�� ��பாக இ�ேபா��
எ�தைனேயா
இ���
���த
ச�பவ�க�
நட�������ட, இ� நட�����மா அ�ல�
இ�யாவ�நட�காம�தா� இ���மா?
இ�ப�� ேமேலா�டமாக ேமயாம�, ெகா�ச�
ஆ���
����தா�
ச�ட�ப�
த�டைன
���க�ப�வத�
���ைற
அ��பைட
ேநா�க���ட, இ�தா�எ�ப� ����!
ஆனா�,
இ����ைற���ட,
பண�தா�
���ற��� உ�ளா�க�ப�� ெந��காலமா�
��டத�
�ைளேவ,
இ�ேபா�ற
ச�வ
சாதாரணமான
ஒ�ெவா����ற�க����
அ��பைட காரணமா���ட�.

எனேவ, �த�� ���ைறைய ஒ���ப��தா�,
எ�த ���றைல�ம� த��க��யா� எ�பைத
ஒ�ெவா�வ��
உணர
ேவ��ய
த�ன��.ெசய�பட ேவ��ய� த�ம�.

இ�த

வைக��, �யாய�தா� ச�ட� எ�பைத அ��பைட
த��வமாக
எ����ெகா��,
என�
ச�ட
ஆேலாசைனகைளஆர�ப�����ேத ஒ���ப��த
ஆர���தத�
�ைளேவ,
எ����ெகா�ட
ெகா�ைக�� ெகா�ச�ெகா�சமாக ��ேனற
�����ள�.
இ�த �வகார� ெதாட�பாக, உ�க க��ெத�ன
எ�பைத இ�வைர ப�� ெச�ய��ைலேய என �ல
அ�ப�க�
வ�ப�யாக
ேக��றா�க�.
இ�ப�உ�ைமைய
எ��
பலேப���ட நா� ���வா�க ேவ��ெம�பேத,
என� க������ அள�கட�த அ��ெகா�ட
வ�ப�கள� ஆ�க���வமானஆ�வமாக இ���ற�.
ஆமா�,
ரமணா
பட���
வ�வ�ேபா��
எ�ேலா��
��ேய�ய
�ற�
இ�ச�பவ�
நட����தா�,
���ற��
����
ஈ�ப�ேவா����,அத��
�ைண��ேபா����
ந�லெதா� பாடமாக இ�������.

ஆனா�
பாவ�,
இைதெய�லா�
அ�யாத
எ����ேதா வ�த ப�பல அ�பா� ெதா�லாள�க�
வா�ைவ
இழ��
��டன�.
நா��
�சாரைண�����ேவாெமன, இ�ெதா�லாள�கைள
அைழ�� வ�தவ�க� �ட, ம�� ம�ணா�
�ட��� எ��, அ�� எ�தைனேப� ேவைல
ெச�தா�க�
எனெசா�லமா�டா�க�. அைடயாள�கா�ட பய��
அநாைதயாக ��� ��வா�கேள?!
(இ, உ)��யாக, இ�ப�ெயா� தைலய�கெம���
இவ�
எ�வள�
ேகவலமானவனா,
வ��ர����ைடயவனா இ��பா� என இ�ேபா�
��க��ைன�தா�, அ���
இ�ேபா�றெதா�
ச�பவ� நட���ேபா�, இ���ள உ�ைமைய
உண���க�.
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கயைமயாள�களா��
கடைமயாள�க�!

இவ� ம�ைர ���வ�டார� ப����, ஆதரவ��
ெத��� �ட��� நப�க��� உண� வழ��
வ�தவ�. உண� வழ��வ� ஒேக. ஆனா�,
அத����பாக அவ�க�� காைல ெதா��
����வ� உ���ட அைன�� ��ட���
ேதைவய�ற� என ந��ேன�.
அெத�லா� எத�காக (உ�ைன ெகா�ல�ேபா��
பாவ���காக எ�ைன ம������) எ�ப�

இ�ேபா� ������ட�.
சாைலேயார�க�� வ��தேபா� �ட இற�காத
அள���,
ஆ�ரம���
ஒ�
மாத����
இ�வள�ேப�
இற�தா�,
அ�
எ�ப�
ஆதரவ�ேறா���உணவ��ப��,
இற�ப��
ஆ��. அ�ெப� ெசா�வ�ேபால, ெகாைலதாேன
எ��ற ச�ேதக� எழாம��ைல.
இ�ப� ���� ��ற� ��பவ�க��� ��னா�,
யாேராெவா� உய�ம�ட அர��ய� இ��பா�
எ�ப�
ம���
உ��!
2010
ஆ�
ஆ���,
இவைர
�.எ�.எ���வன�
கதாநாயகனக
ேத��ெத��த�.
இவ�
�����யா�� ேவ� இட� ������டா�.
ந��ரன���� ……
உட���
ஒ�����
இ�லாம�,
�ற�த
ேம�ேயா�, கத�யப�
ஓ�
வ�த
அ�த
இள�ெப�ைண �த�� பா��தவ�க� �� நா�
ேவைல ெச���ெப�க�தா�.

அ�யா ஆ�ரம��� கா�ப���� �வைர
எ������� ஓ� வ�தைத அவ�க� பா��தா�க�..
‘‘நா� ெம�ட� இ�ைல. ம�த ெபா���கைள
ெகாைலெச�ச மா�� எ�ைன�� சாக���ற���
ைட�
���
ப���டா�க.
���
அ�கா..அ�மா.. எ�ைன�
கா�பா��
ஒ�க
����� ���� ேபா�க.”
“இ�தா�மா.. �த�ல இைத உட��ல ����க”
த�க� தைல�� ������த சாய� ���கைள
அ�த
இள�
ெப����
ெகா���
��வாண�ைதமைற�க ைவ�தா� க�, அ�ைறய
ேவைல ���� ��க��� �ள�ப� தயாராக
இ��த அ�த 100 நா� ேவைல� ெப�க�.
ம�ைர����� �மா� 20 �.�. ெதாைல��,
ேசாழவ�தா� அ���, நாகமைல ����� எ�ற
இட���, ஆட�பரமாக கா��ய���� அ�யா
ெதா����வன�� ���� ���� �ர���,
5.6.14 �யாழ� மாைல 4 ம��� நட�த�
இ�த� ச�பவ�. அ�த� ப���� 100 நா�

ேவைல ெச�த ெப�க�அைனவ�� ப�க���
உ�ள ெகா�ம�கல� எ�ற ஊைர� ேச��தவ�க�.
அ�யா�� இ��� ஊ� த��வ�த ஆ�ஷா எ�ற
அ�த இள�ெப�ைண த�கேளா� அைழ���
ெச��,
ேசைல
ர��ைக
அ�யைவ��,
சா�பா�ெகா���,
�ராம
நல
அ�வல�
உத�ேயா�,
காவ��ைற�ன�ட�
ஒ�பைட�தவ�க�
ெகா�ம�கல�
ம�க�தா�.
ெகா�ம�கல� ம�க�� பா�கா���இ��த அ�த�
��ெபா��� ஆ�ஷாைவ� ச���ேதா�. எ�த�
த�மா�ற�� இ�லாம� ெத��த �ேரா�ட� ேபால
ேப�னா�.
“அ�யா ஆ�ரம��� நட��ற� ேசைவேயா
ெதா�ேடா �ைடயா�. அவ�க, அநாைதக��,
மன �ைல ச�ய�றவ�க�� உட� உ���கைள
�யாபார�ெச�றா�க. அ�ேக இ���ற எ�ைன
மா�� இளவய�� கார�கைள �யமா ேயா��க
�டமா�டா�க. �ன�� �� தடைவ ேபாைத ஊ�
ேபா�� �த�க��றா�க. அ��கமா ேப�றதா

ெநைன�கா��க. இ�ப ஏெழ�� நாளா என��
உம���. வா�� வ�ற மா�� இ���. க��பமா
இ���ேறேனா
அ�ப���என�ேக
ச�ேதகமா
இ���.
ஆ�ரம��� பா� சாம��ல ெப�க� அல�வா�க.
பயமா�����.
எ���
ஜ�ன�
வ�யா
பா��ேப�…
அ��த
அைற�ல
��ேயா
ேகமராவா� ஆபாசபட� எ���ற� ெத���.
இ�ைலனா ��வாணமா ஆட� ெசா�� பட�
எ��பா�க. �ர�ைஸ கழ�ட ம���ற ெப�கைள
ெர�� �� த�ய��கஅ��பா��க. அ�த�
ெபா���க
அ�தா�க
��யாம
கத��க.
இெத�லா� �� ைந�லதா� நட���…
அ��ற�, வார� ஒ��ைறயாவ� யாராவ� ெர��
ஃபா��கார�கைள ரேம��ற த�ய� �����
வ�வா�.
அ�த
ெவ�நா���கார�க
��னா�எ�கைள வ�ைசயா ��கவ�� பா��பா�க.
எ�க�ல இ��� ெர�� �� ேபைர அவ�க
கா���� ேபாவா�க. அ��த ெர��நா�ல,

அவ�க கா�னெர�� ��ேப�� �ணமா��
வா�க. சா�றவ�க எ�லா�� ைந�லதா� சாவா�க.
அ� சா� இ�ைல, ெகாைல. மய�க ம��� �ட
ெகா��காமஉ���கைள அ��ெத���ற ெகாைல.
ரா���
ேயாட
ரா���யா
�ைத���வா�க.
இ�ைலனா எ����வா�க.
4- ஆ� ேத� �த��ழைம பக�ல ஒ�
ெவ�ைள�காரைன ����� வ�தா� ரேம�. அ�த
ெவ�ைளய� எ�ைன அைடயாள� கா�����
ேபானா�.அ�பேவ என�� பய� வ�����.
எ��ட இ��த ெபா���க… “ஆ�ஷா உன��
அ�சா�
ைந�
ஆபேரஷனா�’�
ெசா���
க������� அ�தா�க.அதா�…
அதா�ேண
அ�சா�
ேத�
சாய�தரேம…
����றதா�
ெசா����, ��பா�ைம கழ��� ேபா����, ஓ�
வ�� இவ�க ��ட அைட�கல����ேத�!”
�ளமான க�கைள� �ைட�தப� ெசா�� ���தா�
ஆ�ஷா.
ஆ�ஷா

ெசா�வ�

எ�த

அள���

உ�ைம?

ெகா�ம�கல� ராஜாம��ட� ேக�ேடா�.
“��சயமாக ெசா�ேற�. அ�யா ஆ�ரம���
ெரா�ப த�� நட���. ம�ைர ெப�யா�ப�����
�ட
இ�வள�
ேப�
சா�ற��ைல.
மாத����ெகாற�ச�
இ�ப�
இ�ப�த��
�ண�கைள நாகமைல ��கா�ல எ���றா�க.
அ�ல�
�ைத��றா�க.
எ�.எ�.கால��ல
சாதாரணமா இ��த ஒ�ஆ�… 2 ேகா��� �ல�
வா�� ேகா��கண��� ெசலவ��� க�டட� கைள
க��, வ�றவ� ேபாறவ��ெக�லா� ஆ�ர�
ப�தா�ர� ல�ச�� வா������றதா ெசா�றா�க.
��சயமா அ�ேக ெப�ய �ைர� நட���!”
�ய����� ெசா�னா� ராஜாம�.
ஆ�ஷா���
ேசைல
ர��ைக
ெகா��த
�லாவ��ட� ேக�ேடா�. “பாவ��க
இ�த
ஆ�ஷா…
அ�
க�����
ஓ�யாரைத�
பா��த�ேபா எ�கஈர�ெகாைலேய ஆ��ேபா��.
பா�� சாம��ல அ�த ஆ�ரம��ல ெபா� �க
அல�ற ச�த� ந�லா ேக���. ஆனா� நாம யா��

அ����ள ேபாகேவ�� யா�. இ�ப� �ட
பா��க. ேபா�� ஆ�ச�கைள� �ட உ�ேள
�டமா�ேட�றா�க. அ�த ஆ�ரம�கார�கைள�
பா��� ேபா�ேச பய�ப�ேத!” எ�றா��லாவ�.
மாத� இ�ப� ��ப� �ண�க� எ��க�ப�வ�
உ�ைமயா?
ெபா��� �.ஏ.ஓ.வாக
ேக�ேடா�.

இ����

�ர�ய��ட�

“பைழய �.ஏ.ஓ.��, உத�யாள�� �ட இைத�
ப�� எ���ட ெசா�� இ��கா�க. கட�த 6
மாத����� 50-���
அ�கமான
சா�க�
எ��ெசா�னா�க�. ெரா�ப ட��டாதா� இ���.
ேபா��தா� �சா��� நடவ��ைக எ��க��.
பண�தா� எைத�� ச��க���ட �����
அ�த��வாக�
எ���
ெகா����பதாக��
ேக���ப�ேட�” எ�றா� அவ�.
அ�க� ப�க� �ராம�க�� ம�க��, ஆ�ஷா��

ெசா��� ஏராளமான ��ற�சா��கைள �ம��
ெகா�� ���� அ�யா ெதா�� ��வன�
����ெச�ேறா�.
�.எ�.�. சா�த ெசா�பைனேய உ�ேள அ�ம��க
��யாெத�� ெவ�ேய ���� ைவ����தா�க�.
�ராம ம�க�� ஆேவச�ைத தா�க ��யாம�தா�
கைட��� ெம�� அ�வலக� வைர ேபாகலா�
என� �ற�� ��டா�க�.
அ�யா ஓன� ��ம� ��யா ���ண�யைர
ச���ேதா�.
“அநாைதகைள, மனநலம�றவ�கைள பா�கா���
ெதா�� ��வன� இ�. இ�த ஆ�ஷா��
ெகா�ம�கல� ம�க�� எ�க �� ஏ� இ�ப�
அபா�டமாெசா�றா�கேளா ெத�யைல. அனாைத�
�ண� கைள �.ஏ.ஓ.�ட�� தைலயா��ட��
ெசா� ���தா� அட�க� ெச�ேறா�. ம�றப�
���ெய�லா���டமா�ேடா��க!”
ச�ேற
எ��சேலா� ெசா�னா�.

அத��ற�, அ�த அ�யா�� �� �சாரைண
அ�கா� �.எ�.�. சா�த ெசா�ப�, உ�ல�ப��
�.எ�.�. �ேர�, ஆ�.�.ஓ. ஆ��க ைநனா�,
ச�–கெல�ட�ஆ���,
ச�கநல
அ�வல�
ஆன�தவ��, வ�டா��ய� ���ராம��க� என
அ�கா�க� பல� ெச�� வ�தா�க�. ம�றவ�க�
எ�லா�� வா��ற�கம��தா�க�.
ஆ�.�ஓ. ஆ��க ைநனா� ம��� ந��ட�, “�ைற
��யான �சாரைண ெதாட��. ேபா��மா�� ட�
ெச�யாம�,
ேபா����
ெத�
��காம�
15சடல�கைள எ��தைத ஒ���ெகா�டா�க�.
ம�றப� ேபா��தா� �சா��க ேவ���!”
எ�றா�.
அ�யா ெதா�� ��வன� ���� ேபா�சா�
ேபாவா�களா?
“இ�ன��
எஃ�.ஐ.ஆ�.
ேபாட��க. ேக�ட�னா… அ�த� ைப��ய�கா�
ெசா�றைத எ�ப�ந��ற�� ேக��றாக. யாேரா ஒ�
ஐ.�.எ�. அ�கா�ேயாட ச�ேபா�� அ�யா
���ண�ய���
இ���.
அ�
யா��

ெத�யைலேய!”
எ��றா�க�கவைலேயா�
ெகா�ம�கல� ம�க�.

21

மக�தான ம�களா�� மலர…!

உல�� ம�ற எ�த
நா�க�� வழ�காத சா�, மத�, இன, ேபத, ெமா�
ஆ�யைவகைள கட�� ஒ�வ� எ�த மத�ைத,
இன�ைத,ெமா�ைய, நா�ைட சா��தவராக
இ��தா�� அவ��� அவ�க�ைடய நா���
எ�ென�ன அ��பைட உ�ைமக� உ�ேடா,
அ���ைமகைள எ�லா�அ�ப�ேய வழ��ய ஒேர
நா� எ�பதா�தா�, உல�ேலேய �க�ெப�ய

ம�களா�� நா� எ�ற ெப�ைம���யதாக
�க��ற�, நம� இ��ய தா���நா�.
ஆனா�, உ�ைம�� ம�களா�� நட��றதா
எ�றா�,
ம�களா��
எ��ற
ெபய��
ேத��ெத��க�ப�� அ�ேவ�பாள�கள� மைன�,
�ைண�,ம�க�
என
நட��ற�
எ�பேத
ேக����, ப��மாக இ���ற�.
ேத�த� ஆைணய� �� எ�ேபா�� இ�லாத
அள��� க���பா�கைள ���பதாக ஒ�ெவா�
ேத�த���
க��க�
�ல��வைதேய
வா��ைகயாகைவ���ளன.
இ���,
ஆ��க��கேள அ�கமாக �ல��� அள���,
ஐ�� வ�ட� ெச�த ஆ���� ந���ைக��ைம
இ���ற�.
ம�களா�� எ�றா�, ம�களா� ெபா��ேத�த�
�ைற�� ேத��ெத��க�ப�� ஆ�� எ�ப�
எ�ேலா��
அ��த
ஒ��தா�.
ஆனா�,
ம�களா�ேத��ெத��க�ப�ட ஆ����, ம�க� ஏ�

�ர��ைன�ேலேய வா��றா�க�? எ�பத��
அ��பைடயான
காரண�
எ�ன
எ�பைத
பல��அ�யாதவ�களாகேவ இ���றா�க� எ��
ெசா�வைத �ட, ம�களா��
அரசா�க�ைத
அைம�க, மாெப��
ெபா����ல
ேத�த�
ஆைணயேமஅ�யாம�தா� இ���றதா அ�ல�
அ����, அ�யாத� ேபால நட�� ெகா��றதா
எ�ப� ெத�ய��ைல.
இ��ய அரசைம�� ேகா�பா� 19(1)(இ)-இ�,
ச�க� அைம��� உ�ைம அ��பைட உ�ைமயாக
உ�� ெச�ய�ப���ள�. இ���ைம�� ��
இய�ற�ப�டச�ட�க��
அ��பைட��தா�,
ச�க�க�
ம��ம�லா�,
அற�க�டைளக��,
இய�க�க��,
ம�களா��
அரைச
��வ
ேபா�டா�ேபா�� ேபா��அர�ய� க��க��
ப�� ெச�ய�ப���றன.
இ�ப� ப�� ெச�ய�ப�ட ச�க�, அற�க�டைள,
இய�க�, அர�ய� க���� ���யமானெதா�
��ைவ
எ��க
ேவ������ற�

எ�றா�,ெபா����ைவ ���, அத� ெமா�த
உ���ன�க�� ���� இர�� ப��ன��
ஆதரைவ அவ�ய� ெபற ேவ���. இதைன
ர��ன�
���கமாகெப��பா�ைம
பல�
எ�பா�க�. இ�பல�ைத ெபற��ைல எ�றா�,
அ����ய ��� �ைறேவறா� �ட��� ேபா�
���.
இ��
���யமாக
கவ��க�பட
ேவ��ய
ச�க�ேய, ���� இர�� ப��ன�� ஆதரைவ�
ெபற ேவ��ய ச�க���, இய�க���, க����
���அைனவ�ேம
��ட�த�ட
ஒ�த
க���ைடயவ�களா� இ��பா�க� அ�ல� ���ய
��ைவ எ�ட ேவ��ய �ர��ைன�� உ�ய
ச�க�ைய�ெபா��தம��� ��ப���ன� க���
ேவ�ப�டவ�களா� இ��பா�க�.
இ��, ேம�ேம�� ச�சர� வரேவா, வளரேவா
�டா� எ�ற அ��பைட��தா�, ���� இர��
ப��
எ�ற
ெப��பா�ைம
�����ண��க�ப��ற�.

ஆனா�, ஆ��ைய� ���க ேபா�டா ேபா��
ேபா�� க��கைள� ெபா��தவைர நா�கா�
ெகா�ைள�காக, ��ட� ேபா��றா�கேள ஒ�ய,
அ��பைடெகா�ைக�காக அ�லேவ அ�ல எ�ப�
நான��த �சயம��ம��; ஊர��த உ�ைமதா�.
அர�ய��
�ர�தர
ந�ப�க��
இ�ைல,
பைகவ�க��
இ�ைல
எ�ற
அ��பைட
த��வ�ேதா�, ேத�த��� ேத�த�, மா�மா�
ஆ�� ெச���இ�க��க�� எ�க���� ந�ைம�
ேபாலேவ யா�யா� ��� ேச�வா�க� அ�ல�
ேச��றா�க�, அ�� எ���ட� ெவ�� ெப��
எ�பைத ம��ேமக���, ��ட�ைய மா���
ெகா��� அர�ய� க��க�� நாெளா� ந��,
நட�� �ைல�பா� நாேட அ��த �சய�தா�.
இ��,
அ��க��க�ப�ட
க��
ம���
அ��க��க�படாத க�� என எ�த� க����
���ல�� அ�ல. எ�லா� ஒேர ��ைட��
ஊ�ய ம�ைடக� தா�எ�றா� ��ட�.

ஆனா�, அர�ய�� �ர�தர ந�ப�க�� இ�ைல,
பைகவ�க�� இ�ைல எ�ற அ��பைட த��வ�
இ�வைர���,
ம�����,
மா�ல����,
ஆ��ெச�த�� எ�ேபா�ேம த��ெப��பா�ைம
ெகா�ட க��யாக அ�ல� அ��க��க�ப�ட
க��யாக �ள��� இ�க��க��� ம���
இ�வைர���ெபா��தாம� ேபான� ஏேனா?!
இ� ெபா���வத��� வா���க� இ��பதாகேவ
ெத�ய��ைல. காரண�, ேவ� எ��ேம இ�ைல.
ஒ�ெவா�
ேத�த���,
இ���
க��க����ம�க� த�க�� வா���ைம �ல�,
மா�
மா��த��
ெப��பா�ைம��,
அ��கார�ேம ஆ��.
அர�ய��
�ர�தர
ந�ப�க��
இ�ைல,
பைகவ�க�� இ�ைல எ�ற அ��பைட த��வ�,
இ� வைர த��ெப��பா�ைமேயா� நா�ைட
ஆ��ெச���ள எ�ெர�� �ரதாண க��க� ���
ெபா��� ��டா�, மக�தான ம�களா�����
ம�க���� �ர��ைனேய இ�ைல.

ந� நா�ைட� ெபா��தவைர ப�� ெச�ய�ப��,
அ��க��க�ப�ட
க��க�
ஒ�
�ல��,
அ��க��க�படாத க��க� �மா� ஆ�ர��
���� உ�ளனஎ�ப� ேத�த� ஆைணய���
அ�ைம�கால அ��ைக. அர�ய� க��க�� ப��
எ�ப��,
அ��கார�
எ�ப��
ஒ�ற�ல,
ெவ�ேவறான�.
ச�க�ைதேயா, அர�ய� க��ையேயா ச�ட�ப�
ப�� ெச�ய �ைற�த� ஏ� ேப� இ��தாேல
ேபா�மான�. ஆனா�, அ��கார�
எ�ப�
அ�ப�ய�ல.அ�ச�க�ைத
அ�ல�
க��ைய
அதேனா� உறவா�ேவா�க� அ��க��க ேவ���.
தம�� ஆதரவாக நட�� ெகா��� அ�ல� நட��
ெகா�ள �ய��என �தலா� ந���ற ெதா�லாள�
ச�க�ைத ேப�� வா��ைத�� அ��க���றாேரா
அ�ேபாலேவ, நம�� ந�ல� ெச��� என ந���ற
க��ையெப��பா�ைமயான ம�க� ேத�த��
�ல� அ��க���, ஆ��� க���� அம��த
ேவ���.

ெப��பா�ைமைய
இழ�த
க��கேளா,
ெப��பா�ைமேயா�
ஆ���
க����
அம��தவ�க�
த�க�
இ�ட�ேபா�
எைத
ேவ��மானா�� ெச�யலா�எ�ற எ�ண���
ெச��� ெசய�பா�கைள எ����, த��த �����
எ��க��களாக இ����. இ�ப�, எ��க��யாக
தன� கடைமைய ெச�வேனெச�த அர�ய�
க��க� தா� அ��த��த ேத�த�க�� ம�களா�
சாதாரணமாகேவ
அ��க��க�ப��
அ�ல�
சாதைனயாக ெப��பா�ைமேயா�ஆ���� �ட
அம��த�ப���ள�.
இ���, அ��க��க�ப�ட
எ��க��
எ�ற
த��ைய ெப�வத��, ப�� ெச�ய�ப�ட ஓ�
க��யான�,
ஒ�ெவா�
ெபா��ேத�த���
ப�வான ஒ��ெமா�த வா���ப��� �ைற�த�
6% வா�ைக�
ெபற
ேவ���
எ�ப�
அ��கார���காக ��ண��க�ப���ள அள�
ேகாளா��.
இ�த

அள�ேகா��ப�,

இ�ைறய

�ைல��,

அதாவ� கட�த ெபா��ேத�த� ����ப�, ேத�ய
அள�� ஏ� க��க��, த��நா� மா�ல
அள����� க��க�ேம அ��க��க�ப�ட
அர�ய� க��களாக உ�ளன. ம�றைவ எ�லா�
ப�� ெச�ய�ப��, அ��கார���காக கால�
காலமாககா������ அ�ல� காலா கால�����
கா����க� ேபா�� க��கேள எ�ற �ைல��தா�
ப�� ெச�ய�ப��, அ��க��க�படாத க��க�
எ�லாேமஉ�ளன எ�றா� �ைகய�ல.
ஏென��, ப�� ெச�ய�ப�ட க��க�� ���ய
�ர���க� எ�லா�, ேத�த� வ�� ேபா�, �ரபல
க�� ேவ�பாள�கைள எ���� அ�ல� �ரபல
க��ேவ�பாள�க�
ேபா�����
ெதா����
ேபா����டாேல நா� �ரபலமைட�� ��ேவா�,
ம�களா�
அ��க��க�ப��
��ேவா�
எ�ற�����தனமான
ந���ைக��தா�
இ���றா�கேள ஒ�ய, வள��த க��க� எ�ப�
வள��தன? ம�களா� எ�ப� அ��க��க�ப�டன?
எ�பைதஆரா��த���
அத��
ஏ�றப�,

ம�க��கான கள�ப�ைய ஆ��வ��ைல.
மாறாக, வள��� ��ட அ�க��க� த�ேபா� எ�ன
�ைல�பா���
இ����றனேவா,
அேத
�ைல�பா���
த�கைள��
ஒ�த
க����ளவ�களா���ட�
க��ைய
ேதைவ�ப�� ேபா� அ�ல� ஆ���� ஒ��ைற
என மா�மா� மா��� ெகா�வதனாேலேய, ேத�த�
கள���த��ெப��பா�ைமேயா�
ெவ�வ��
இ�ைல. இ��� ெவ�� ஆ��� க����
அமர�ேபாவ�� சா��ய��ைல.
ப��
ெச�ய�ப�ட
அர�ய�
க��ய�லா�
ம�க��கான கள�ப�ேயா�, த�யாத அர�ய�
ஆ�வ���, த�ெயா� நபராக, �ேய�ைசயாக
ேபா�����த�னா�வல�கைள,
எ�ேக
த�கைள��� ேபா���வாேரா எ�ற எ�ண���
ம�க� அவ�கைள அ�வள� எ��� அ��க���
ேத��ெத��ப��ைல.
அ�ப�ேய அ��க��� அ��� ைவ�தா�� �ட,

ப�ேதா� ஒ��, ப�ெணா��. அ�ேதா�
இ�ெவா��
எ�ற
�ைல��தா�
ெச�லேவ������றேத ஒ�ய, �ேய�ைசயாக
ேபா���ட
�யமாக
��ெவ��த�
ேபா�,
�ேய�ைசயாக ெவ�� ெப�ற �ற� ம�க���
எைத�ேம �யமாகெச�ய ��வ��ைல.
ேபா��
எ�றாேல,
அ��
ப�ேக���
ேபா��யாள�க� ச��க� சம� எ�ற அ��பைட��
வய�, எைட, அ�� ேபா�ற ஏேதாெவா�
வைக��
ஒ����கேவ���
எ�பேத
�யாயமான� எ�பதா�, அ�ேவ �ைளயா��
ேபா�ற ப�ேவ� �ைறக�� த���கான அள�
ேகாலாக ��ண��க�ப��ற�.
�ைளயா�டாக �ைளயா�� �ைளயா���ேக
இ�ப� த�� ��ண��க�ப�� ேபா�, அரசாள
ேபா�� ேபா�பவ�க��� அைன�� �த����
ச��க�சமமான த��ைய ��ண��க ேவ��ய�
ேத�த� ஆைணய��� க�டாய கடைமய�லவா?

ஆனா�, அரசாள ேபா�� ேபா�� அர�ய�
க��க��
ேபா��ைய�
ெபா��தவைர
இ�ப��ப�ட �யாயமான எ��த த���ேமா
ேபா��யாள�க�����ண��க�
ப�வ��ைல.
இதனா�, �ரபல அர�ய� க��� தைலவ�க�
எ�லா�,
த�க��
வ�ைமைய,
பல�ைத,
த��ைய,
த�ைன�ட
அைன���த����
த����
�ைற�த
சாதாரண
எ��க��
ேவ�பாள�ட� ேபா�� ேபா�� �ைலநா���
ெவ��
எ�ப�
உ�ைமயான,
ச�
�க�
சமமான�யாயமான ெவ��யாக க�த ����?
ஆனா��,
மாெப��
ெவ��யாகேவ
க�த�ப��ற�. இ�த ேவதைனயான ெவ��க�
எ�லா�
கட�த
கால�க��
ஐ�பதா��
சாதைனகளாக ச�ட�ேபரைவ�ேலேய ெகா�டாட�
ப���ள�. இவ�க�� க�� அ�ல� ��ட�
ெவ�� ெப�� ஆ�� அைம��� ேபா�, இவ�கேள
�த�வராகெபா��ேப�� உ�ளா�க�.
உ�ைம��,

க����

தைலவைர

எ����

ேபா����� ம�ற ேவ�பாள�க��, யாராவ�
ெவ�� ெப�றா� ம��ேம, அ�
மாெப��
ெவ��யா��.இ�ப��� �ட, நட��மா எ�ற
ச�ேதகேம ேவ�டா�. இ���, த�ழக ேத�த�
வரலா��� நட���ள�.
எனேவ, �யாயமாக பா��க�ேபானா�, அைன���
க�� தைலவ�க�� ஒேர ெதா���� ேபா���ட
ேதைவயான
ச�ட�
க���பா�கைள
ெகா��வரேவ���. அ�� ெவ�� ெப��
க���தைலவ�� க�� ெவ�� ெப�� ேபா�
ம��ேம, அவ�
தைலைம�லான
ஆ��ைய
அைம�க அைழ�க ேவ���.
ஒ�ேவைள ��ட��க�� தைலவ� ெவ��
ெப�றா�, அவ� தைலைம�� ஆ��ைய அைம�க
அைழ�க
ேவ���.
இ��ர��
சாதக
���ைலக��இ�லாத ேபா�, அத�கான மா��
வ�வைககைள�� ெச�ய ேவ���.
இ�ப�ெய�லா�

ெச�வத�

�லேம,

ெதா��

ச�டம�ற
அ�ல�
பாரா�ம�ற
��ட�
ஆ���� �க�� �ழ�ப�களான, எ�க���
இ�தைன ம���பத� ேவ��� அ�ல� எ�க�
தைலைம��
இ�தைன
ஆ��க�
ஆ��
நட��ேவா� அ�ல� எ�க�� ேகா��ைகக�
�ராக��க�ப�டா�, எ�தேநர���� அர��� த�த
ஆதரைவ
�ல��
ெகா�வ�
ம���
ெப��பா�ைமைய� ெபற ம�ற க��க��� �ைல
ேப�வ� ேபா�ற ப�ேவ� ��ட��ழ�ப�க���
�ர�தர ������� ைவ�க�ப��.
�ரபல க��� தைலவ�, த�ைன �ட த�� �ைற�த
ேவ�பாளைர எ���� ேபா����� ெவ�� ெப��
�தலைம�சராக
அ�ல�
�ரதம
அைம�சராகெபா��ேப�ப�,
ம�களா���கான
ெபா��ேத��
எ���
ெபா��ேத�த��
அ��பைட�� �க�� �த� ேதா�� எ�றா�,
ேத�த��
����உ�ைம��
��பா�ைம
வா��கைள� ெப�ற க��ேய, மைற�கமாக ஆ���
க���� அம��ற� எ�ப� ம�களா����

��வான ேதா��யாகஇ���ற�. எ�ப�?
ஐ�தா���� ஒ� �ைறேயா அ�ல� ேதைவ�ப��
ேபாேதா ேத�த� நட�த�ப��ற�. ேத�த��
����
ஒ�க��ேயா
அ�ல�
ஒ�க����தைலைம�லான ��ட� க��கேளா
ெவ�� ெப�றதாக அ���க�ப��ற�. ேந����
ஏ�ப அ�கார� ��க ஆ�நரா� அ�ல� ��யர�
தைலவரா�ெவ��
ெப�ற
அ�க��
அ�ல�
அ�க���� தைலைம�லான ��ட� ஆ����
அம��த�ப��ற�.
இ�ப��ப�ட
ஆ��ைய
அ��பைட��
ம�க�தாேன ேத��ெத��தா�க�. அ�ப�யானா�,
ஆ��யாள�க�
ம�க���
எைத
ெகா��தா��,ெகா��கா��டா��,
�ைலைய
ஏ��னா��,
ஏ�றா��டா��,
ேதைவயான
அ��யாவ�ய வச�கைள ெச�� ெகா��தா��
ெகா��கா��டா��ெபா�ைமயாக
ஏ���
ெகா�வ�தாேன வா�க��த ம�க�� கடைம!

ஆனா�,
உ�ைம��
ம�களா����,
ம�களா���காக வா�க��த ம�க�� �ைல எ�ன?
ஆ��யாள�க�
�ைலைய
ஏ��னாேலா
அ�ல�அ��யாவ�ய
ேதைவகைள
�ைறேவ�ற��ைல எ�றாேலா அ�ல� த�க��
���ப�க�
�ைறேவற��ைல
எ�றாேலா
ேபாரா�ட�, ஆ�பா�ட�,சாைல ம�ய� ேபா�ற
ச�ட���� உ�படாத ெசய�� இற��வ� ஏ�?
இ�ப�
இற��யவ�க�
த�க���
அ��த
வா��க��� ந���கடனாக த�க�� தவ�கைள,
ச�ட
�ேராத
ெசய�கைள
ச�
ெச��
ந�லெதா�ம�களா��ைய, ம�க��� ���பமான
ஆ��ைய �ைலநா��வ�தாேன ஆ��யாள�க��
கடைம?
ஆனா�, உ�ைம��, கட�த
கால�க��
நாம��தவைர எ�ன நட���ள�? ம�க�
வா�க��� ேத��ெத��த ம�களா����, ம�கைள
ம������ைவ����க
ேவ��ய
கடைம�
ெபா����ள ஆ��யாள�க�, ம�க��
��

காவ��ைறைய ஏ� த�ய� நட��வ�, வழ��
ப�� ெச�� த�டைனையெப���த�வ� ேபா�ற
�யாயம�ற ெசய�க�� ஈ�ப�வ� ஏ�? இ�தா�
வா�க��தைம�� ெகா���� ப�சா?
�����
��
�ரணான
இ��ர��
ெசய�பா�க���� அ��பைட காரண� எ�ன என
அ��பைட�� ஆரா��தா� �ைட��� ���,
ம�க�த�க��
வா��கைள
ெச���,
ேவ�பாள�கைள
ேத��ெத�����தா��
�ட,
உ�ைம��
அ�ம�கைள
ஆள
ஆ����
அம��த�ப����ப�ெப��பா�ைம
ம�களா�,
ேத��ெத��க�ப�டவ�க� அ�ல� எ�பேத!
உ�ைமயாக, ேத�த�� நா�� க��கைள ேச��த
ேவ�பாள�க� ேபா�� ேபா�வதாக��, ��
சத��த வா��க� ப�வாவதாக�� எ����
ெகா�ேவா�.இ�� �த� க���� 27 வா��க��,
இர�டாவ� க���� 25 வா��க��, ��றாவ�
ம��� நா�காவ� க���� சராச�யாக தலா 24
வா��கேளாஅ�ல� ஓ�� வா��க� ஏற��ைறய

வா��களாகேவா
ெகா�ேவா�.

ப�வா�ற�

எ��

எ����

இ�� 27 வா��கைள� ெப�ற �த� க��தாேன
ெவ�� ெப�றதாக அ���க�ப��, ம�களா��
எ�ற
ெபய��
ஆ��
ெச�ய
அம��த�ப��ற�.ஆனா�, உ�ைம�� இ�ப�
அம��த�ப�� க��ைய எ���� ம�ற ���
க��க���� வா�க��தவ�க�� ஒ��ெமா�த
எ���ைக 73நப�க� அ�லவா?
இ�ப�, ெப��பா�ைம எ��ேபா��, ��பா�ைம
ஆதரேவா��
நைடெப��
ஆ��
எ�ப�
உ�ைம��
ம�களா�
ேத��ெத��க�ப�ட
ம�களா��யாகஇ��க ����?
நா��
க��க�
ேபா��
ேபா��,
ெபா���ண�ேவா� �� சத��த வா��க�
ப�வா��
ம�களா��ேய,
உ�ைமயான
ம�களா��யாக இ�லாத ேபா�,கண��லட�கா
க��கேளா�, �ேய�ைசக� ேவ� ேபா�� ேபா��

ெபா��ேத�த��, அ�கப�சமாக ச�ேறற� �ைறய
எ�ப�
சத��த
வா��கேளப�வா�ற
வா���ப���, நா� யா��� வா�க��ேதா�
எ�ற உ����லா �� வா���ப��, க�ள
வா��,
இல�ச�
ெகா���
�ைல��
வா���வா��,
இலவச�கைள
ெகா���
இலவசமாக
ெப��
வா��,
���ப�
இ�லா��டா�� ��ட� த�ம���காக ப�வா��
வா�� என ப�ேவ� தர�ப�டவா���ப��க��
�லேம ெவ�� ெப�� நைடெப�� ஆ�� எ�ப�
மா����க ம�களா��யாக இ��க ����?
மாறாக, ��சயமாக, மனசா�� இ�லாத, ம�க��
ம��ைப ெபறாத ஆ��யாக�தாேன இ��க ����.
அ�ற��;
அ�ப��தாேன
இ���ற�.அ�ப�யானா�,
உ�ைமயான
�யாயமான, மக�தான ம�களா�� மலர இ�� நா�
ெசா��� ��ேக�க� எ�லா� இ��ய அரசைம��
ம��� ம�க��ர�����வ ச�ட��� �ல�
ெகா�ச�, ெகா�சமாக கைளய�பட ேவ���.

இத�� ��ேனா�டமாக, இ�வைர நைட�ெப�ற
ேத�த�க�� எ�லா� ெச���யைத �ட, தன� �ய
அ�கார�ைத
ேத�த�
ஆைணய�,
த�ேபாைதயெபா��ேத�த�� �� �ைன�ேபா�
ெச���, மக�தான ம�களா�� மலர �த�க�டமாக
கள�ற��, ��ேக�கைள கைளெய��க �ய���க
ேவ���.
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தவ�க��� வ�வ���� தகவ�
ெதா�� ��ப�!

நா� மாணவ�களாக இ��த ேபா�, ப���
வ��லாக� ேபா�யா, டா�டராக� ேபா�ய,
இ��யராக ேபா�ய என ப�ேபான ெபா�ைகவா�
பா�� �டேக�����றா�க�. ஆனா�, இ�ப�
ேக�ப� த�ேபா� �ைற��, சா���� ேவ�
இ���ய� ஆக� ேபா�யா என ேக�க ெதாட��
��டா�க�.
இ�ப� யாராவ� எ�ன ��பாக ேக�டா�, ப���

ெபா�யனாக ேபா�யா, ெகாைலகாரனாக ேபா�யா,
ேமாச��காரனாக
ேபா�யா
எ��
மா��
ேக��க�எ�ேப� அ�ல� அவ�க� ��பாக
நாேன ேக�� ��ேவ�.
ெபா�ய�க� அ�கமாக, அ�கமாக ��ற�க��
அ�கமா��றன.
ெபா�ய�கேள
��றவா�
களாக��,
ச�ட�ெத�யாத
ேகாமா�களாக��தா�இ���றா�க�. இேதேபா�,
ம���வ�க� அ�கமாக, அ�கமாக ேநா�க�
அ�கமா��றன.
ம���வ�கேள
ப�ேவ�
ேநாயா�களாக�தா�இ���றா�க�.
இ�����
எ�ைன
ேபா�றவ�க�
ேக��
ேக�டா�,
நா�க�� ம�த�க�தா� எ�பா�க�.
ஆனா�, இ��லக��� எ�கைள�ட ���சா�க�
யா�ேம��ைல; நா�கெள�லா�
கட����
�கரானவ�க�
என
ஒ��ம�யாத
அ�பா�க�ட�����ெகா�வா�க�. உ�ைமதா�,
இவ�கைள�ட �றைமயாக ந���ைக ேமாச�
ெச�பவ�க� யா�ேம இ��க ��யா�. ஆைகயா�,

இ�ெதா��கைளெச�பவ�க�
ம�த��ற�கேள
�ைடயா�.
ஈன��ற�கேள!

எ�லா�
மாறாக,

நம� ������ேள உலக�ைத ெகா��வ��
அள��� வள��� வ�த தகவ� ெதா����ப�,
��ெரன யா�� எ��பா��காத ச�ைவ�க��,
ஒேரெநா��� உலெக��� ேகா�கண�காேனா���
ேவைல��லாம� ெச�த�.
தகவ� ெதா�� ��ப �ர��யா�தா� உலக� எ�லா
�த���� ��ேன���ள�, அ�த
வள���
க���ள�
எ�பைத
யா��
ம��பத��
இ�ைல.ஆனா�, இ�த தகவ� ெதா����ப� எ�
எ��
பய�ப��த�பட
ேவ���
எ�பைத
வைரயைற ெச�ய ேவ��ய க�டாய��� இ��
ந�நா� உ�ள�.
எ� ஒ�ைற�� ந�ல ேநா�க���காக பய�ப����
ேபா� அ� ���� ச��ைசக� ஏ�� எ�வ��ைல.
அ� ���� யா�� ����ப�� இ�ைல.

தவறாகபய�ப���� ேபா� அ����த ச��ைசக�,
ச�ேதக�க�, ��தைனக� எ�லா� இய�பாகேவ
எ���றன.
ெபா�வாக எ�த ஒ� �ைறயாக இ��தா��
அ��ைற� ப�� ஒரளேவ�� ம�ற �ைற��
அ�ல� மா�� �ைற�� உ�ளவ�களா� ����
ெகா�ள����.
ம�ற சாதன�கைள பய�ப���வைத �ட தகவ�
ெதா����ப சாதன�கைள ம�க� பய�ப��தாத
�னா�கேள இ�ைல எ��ற அள��� அத�
அ�தவள��� கைட�ேகா� சாமா�ய ம�தைன�
�ட ெச�றைட���ள இ�த கால க�ட���, ‘‘அ��
ஏ�ப�� �ர��ைனக�, �ள�ப�க�
����
ம�றசாதன�க�� ���� ெகா�வைத� ேபால
���� ெகா�ள, அ��ைற சா��தவ�கைள� த�ர
ேவ� யாரா�� ��வ� இ�ைல எ�பைத �ட,
ெப��பாலானசமய�க�� அவ�களாேலேய �ட
��ய��ைல
எ�ப�
அைனவ��
அ��த
�த�சன�’’.

உலகளா�ய
ச�ட
���ப��ண���காக
��ைய�ேத�… இைணய�ப�க�ைத ��வ���
வ�� நா�, ச�க வைலதல�க�� வ��
�ைக�பட�க�,காெணா� கா��க� எ�லா� எ�ப�
எ�ப�ேயா
��த��க�ப���றன
எ�பைத
அ�ேவ�.
ப�பா� இ�லாத ேம�க��ய ம��� ந�மவ�கள�
பா�ய�
கா��க���
ச���
ப�ச��ைல
எ�பைத
இைணய���
உலாவ��
ஒ�ெவா�வ��அ�வ�. இதைன த��க ம��ய
அர� எ�த நடவ��ைக�� எ��காம�, பா�ய�
��ற�கைள ம��� த��க �ைன�ப��, ��ப�க�
��றவா�கைளத���க
�ைன�ப��
ைகயாளாகா�தனேம த�ர, ���பான
த���
நடவ��ைக அ��.
��ன�ச� ம��� உலா�ேப�க��� வ�� ப��,
அவா��, லா�ட� ���த ேமாச� ெச��கைள யா�
அ���வ�,
எ�����
அ����றா�க�
எ�பைதக�� ���க இயலாம� ைசப� �ைர�,

�ச�� வ�� உ���ட அைன�� �ைறக��
எ�ச��ைகயாக
இ��கேவ
ம�க���
ேபா����றன
எ�ப��இ���
அவ�க��
ைகயாளா�தன� ெத��ற�. ம��ய அர�� ���ய
இைணயதள�கைளேய �ட�� கா������றா�க�.
இ��� ந�ம ஊ��, ��ைச ெதா��க�� ஒ�றாக
�ள��� �� ����வ� ேபால, �னா�� தகவ�
ெதா��
��ப�
சா��த
அைன��
ெபா��க����ைச ெதா�லாகேவ தயா��க�
ப�வதாக
ெசா��றா�க�.
ந�
ச�ைத��
ெப�மள��
வ��
����
�த�தமான
இ�ெபா��கைள��, அத� ம���ைலகைள��
பா��தா� ��ைச ெதா�� உ�ைம எ�ேற ந�ப
ேவ������ற�.
இ�ப�
தகவ�
ெதா����ப���
ைக
ேத��தவ�கைள ெகா��தா�, ெடக�கா, ேசன� 4
ேபா�ற ஊடக�க� ச��ைச�� உ�ய ஆதார�கைள
�க எ�தாகைக�ப�� ெவ�����றன எ���,
இத�� அ�நா�� இைளஞ�க��� ெகா���� ��

�ல டால�கேள எ��� தகவ� ெதா����ப���
ைகேத��தந�மவ�க� ெசா��றா�க�.
ஊ��� ஊ� �ராம ��வாக ஊ�ய�க� ம���
காவல�க�
இ��ேத
��ற�கைள
�ைற�க
��ய��ைல எ��ற அவல �ைல��, தகவ�
ெதா��
��ப��ற�கைள
க�������
காவல�க� மாவ�ட அள�� ம��ேம இய��
வ���ற ேபா�, எ�ப� தகவ� ெதா�� ��ப
��ற�கைள க���ப��த����?
உ���� நட�பேத இ�ப�ெய�றா�, ெவ�
மா�ல���
இ����
நா�க��
இ����
ெச�ய�ப��
��ற�கைள
எ�ப�
க��
���பா�க�,க���ப���வா�க�?
ஆனா�,
���ய நப�க��� ஏதாவ� எ�றா� ம���,
க�����க �ய����றா�க�.
ந� ெதாைல� ெதாட�� ��வன�க� இ�தகவ�
ெதா�� ��ப��� �ல� ந�ைம ெவ�வாக
�ர����றன எ�பைத��, அதைன ந�மா�

த��க��வ��ைல
எ�பைத��,
அவ�க�
அ�ம���� அளைவ �ட ���ெச��கைள
அ��ப ��வ��ைல எ�பைத��, �ைறய�ற
வைக��ேப�பவைர எ����� ேப��றா� எ�பைத
�ட ெத��� ெகா�ள ��ய��ைல.
தகவ� ெதா�� ��ப� எ��ற ���ைல ����
வைல�� ��� ெவ�ேவ� வைகயான சாதன�கைள
பய�ப���
வ��
நா�
ஒ�ெவா�வ��,
����ஒ� நாக�க அ�ைம வா��� அ�ெய���
ைவ��, அதாள பாதாள�ைத ேநா�� பய����
ெகா�� இ���ேறா�. இ�����, ���(�)
ெவ�வ�ேவாமா?
தகவ� ெதா����ப�ைத ஒ�ெவா�வ�� தம�
வச����, ேநா�க����� த�கப�, த��த�யாக
உ�வா��
ெகா�ள
����
எ�பேதா�,
அ�ம�றவ�க���
��யாத
வ�ண�
�க��ற�பான
�ைற��
ைகயாள
����
எ�ப�தா�.

இ�ப��தா�, ஓ�� �.�.எ� ��வாக�, த��ட�
இ��த தகவ� ெதா����ப ���ைய �ைறேகடாக
பய�ப���, ெதா�லா� �ைறேக� ெச�தா�
என��ற�சா��
ச�வ
சாதாரணமாக,
ச�ட
�ேராதமாக ப���க� ெச�த�.
��வாக���� எ�ராக த�க நடவ��ைக எ����
ெபா���, ��வாக��� ச�ட �ேராதமான தகவ�
ெதா����ப�ைத
(வ�ைகைய
ப��
ெச�����ன�� ப�ைவ) க��� காணாம�
இ��த அர� ஊ�ய�க�� க���� ச�ட� எ�ற
க��ைய சா��யாக ைவ�கேவ, அ���ய�கேளா
��வாக���க���� தன� ச�ட அ�கார க��ைய
ைவ�தா�க�. �ைள�?
ேவ�
வ���லாம�
�.�.எ�
��வாக�
ெதா�லா��� �� ேத�� ெச�� �மா� ஏ� ல�ச
�பா�கைள இழ��டாக வழ��ய�.
இெத�லா�, ேகாடான ேகா��� அ�ப�யான
��வாக�ைத எ����, மாத���� ஓ�� நா�க�

ம��ேம
ஓ���
இய���
ேசல�
ெதா�லாள���ம�ற���, நம� பா��� ம�
ெச�த ெதா��தகரா� வழ�� எ� 251 / 2005
இ�
�மா�
ஒ�றைர
வ�ட�����
ச�வ
சாதாரணமாக �க���� கா��யஇமாலய சாதைன.
இ��ைல��, ந�நா��� ேத�த��� ��ன�
வா���ப�� இய��ர�ைத பய�ப���வ� எ�த
�த����
�யாயமானதாகேவா,
ம�களா����உக�ததாகேவா
ெத�ய��ைல.
ஏென��, ேத�த� தைலைம ெபா��� ப� உ�பட
ம�ற ப�க�� ஈ�ப�� அர� ஊ�ய�க�
எவ�ேம
தகவ�
ெதா����ப���
ப���
ெப�றவ�களாக இ��க இயலா�.
அ�ப�ேய ப��� ெப����தா�� �ட, அ��க
��யாத, அ��தா� ��கைல ஏ�ப��த� ��ய,
ஆவண�க�ேலேய
அர�
ஊ�ய�க�
த�க��ஆசாபாச�க��காக எைத�� ெச�ய�
���� ேபா�, ெப��பாலான ம�க��� ��யாத
��ராக இ���ற தகவ� ெதா����ப�ைத தவறாக

பய�ப��தமா�டா�க�
உ��ரவாத� இ���ற�?

எ�பத��

எ�ன

எ�த ஆ�� தன� ஆசாபாச�க��� ஒ��ைழ��
ெகா���றேதா, அ�த அர��� சாதகமாக� தாேன
அர�
ஊ�ய�க�
ெசய�ப�வா�க�,
அத��த�கவா�தாேன தகவ� ெதா����ப�ைத
மா�� அைம�பா�க�?
எ��த க���பா�� இ�� ��மக� ஒ�வ�
�யமாக ெச��த���ய வா���ைம ப�ேபா�,
த�ேபா� அர� அ�வல�� ச��ைச�காக கா��
��கேவ��ய அவல� ��ன��� இ���ற�.
வா��ப�ைவ �ைரவாக கண���� ெவ��ைய
ெவ��ப���வ��
க�ள�தன�ைத
காண
���ற�.���க� �த�பர ரக�யமாக உ�ள�.
��� 49ஓ �� தா� ஓ�� ேபா�ேடா� எ�பத��
உ��ரவாத� இ��த�. ஆனா, இ�ேபா அ� �ட
உ��ரவாத� இ�ைல. 49ஓ ஒ�� ேபாட,
ஒ�����
ேவ�����த�.
ஏ�னா
��

இ�லாதவ�க,
இ�ல
ஓ��ேபாட
மா�டா�க. வா���ப�� ய��ர��� ������
ெச�ய ���� எனஒ�வ� ����� இ���றா�,
பா��க�.

தன� த��கர�ற தகவ� ெதா����ப �றைமயா�
உலைகேய உள� பா���� அெம��கா, இ�றள��
ேத�த��
வா���ப����,
வா���
��ைடேயபய�ப��� வ�வ�, தகவ� ெதா��
��ப��� எைத�� ெச�ய ���� எ�பத�கான
ெவ�ட ெவ��ச�.
ெமா�த��� எ�லா க��� க���கைள��
ெபா�யா��� �த��� தவ��� வ�வ���
வ��ற�, தகவ� ெதா����ப�. இ��யா��
இ�வைரஅைம���ள
ஆ��க�
எ��ேம
ம�களா�� இ�ைல. இ� ����, ‘மக�தான
ம�களா�� மலர…’ எ��ற தைல��� �ைர��
ப��க இ�����க�!
ம�களா�� மலர �க ���யமாக ெச�ய�பட
ேவ��ய ������த�க�� ஒ��, ‘வா��� ���
�ைறைய ���ப ெகா�� வர ேவ���.
ேவ�பாளைர�ராக���� உ�ைமயான ‘49 ஓ’
வா��� ���ேலேய அ��ட�பட ேவ���’.

ஐ�தா��க��� நா�ைடயா�� ேவைல யா�ட�
ஒ�பைட�க�ப�����ற� எ�பைத அ�ய அ�க
ப�சமாக
ஐ��
நா�க�
கா����ப��
எ��������
�டா�.
வ�பவ�க�
���கா��டா�� ஐ�� வ�டேமா அ�ல� அத��
ேமேலா கா����க�தாேன ேவ���.
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பாரா�ம�ற�, ப���ைக ����
மகா�மா கா��!

ஆ��ல
அரசா�க �ைற ப�தாப�����ய�. இ� நா�
���ப� த�கேதா, த��யானேதா அ�� எ�பதா�,
இ�ப�ெயா��ைலைம இ��யா��� எ��ேம

வ�� �ட��டா� எ�� கட�ைள ேவ���ேற�.
பாரா�ம�ற���ெக�லா�
அ�ைனயான
இ��லா�� பாரா�ம�ற� ஒ� மல�ைய�
ேபா���, �ப�சா�ைய� ேபா��� இ���ற�.
இ� ச�ேறக�ைமயான க��ேத; ஆனா��,
����� ச�யானேத!
இ�த பாரா�ம�ற�, தானாகேவ
ஒ�ந�ல
கா�ய�ைத��ட
இ�வைர
ெச�த��ைல.
இதனாேலேய அதைன ஒ�மல��� ெப����
ஒ����ேற�.ெவ���
இ���
வ��
வ����த�னா� அ�லா�, அ� ஒ��ேம ெச�ய
��யா�
எ�பேத
அத�
இய�ைகயான
�ைலைமயாக இ��� வ��ற�.
அ��க� மா�� ம���க�� ஆ��க����� அ�
இ��� வ�வதா�, அ�ெவா� �ப�சா�ைய�
ேபா�ற�. இ�� அ� ஒ�வ�� �� இ����.
நாைளெவெறா�வ�� �� இ����.

�ற�தவ�கைளேய ம�க� ேத��ெத���றா�க� என�
க�த�ப��ற�. உ���ன�க� ச�பள��� ேவைல
ெச���றன�;
ஆைகயா�,
ெபா�ம�க��ந�ைம�காகேவ
ேசைவ
ெச��றா�க� எ�� க�தேவ���.
ேத��ெத���� வா�காள�க� ப��தவ�க� என�
க�த�ப��றா�க�; ஆைகயா� ேத��ெத��ப��
ெபா�வாக தவ� ெச�யமா�டா�க� எ���
நா�ஊ����ெகா�ள ேவ���.
இ�தைகய
பாரா�ம�ற�ைத
���வத��
��ண�ப�கேளா
அ�ல�
ேவ�வைக
���த�கேளா அவ�யேம��ைல. அ�ெச���
கா�ய�க��த�ைம
நா���நா�
�க�
ெத�வானதா� இ���� வைக��, அத� ேவைல
எ�தாக இ��க ேவ���.
ஆனா� உ�ைம��, அத�
உ���ன�க�
கபட��ளவ�களாக��,
�யநல�கார�களாக��
இ���றா�க�
எ�ப�
ெபா�வாக

ஒ���ெகா�ள�ப��ச�க�.
அவ�க�
ஒ�ெவா�வ�� த�கள� �� நல�க�ேலேய
க���ட� இ����றன�. பயேம
அவ�கைள
நட��� ெச�வத�� ஏ�வாக இ���ற�.
��ைதய
நா�
உ�வா��யைத,
ம�நா�
ேவ��தமாக அ��� மா��யா� ���. அத�
ேவைல��,
இ�ேவ
��வான�
எ��
ஒ�ைறஎ����கா��வ� ��யாதகா�ய�.
ெப�ய �ர�சைனக� �வா��க�ப��ேபா�, அத�
உ���ன�க� காைல ����ெகா�� ���
����றன�.
�ல
சமய�க��
ேக�பவ�க�ச����ேபா��
அள���,
உ���ன�க�
ேப��ெகா�ேட
ேபா�றா�க�.
அ�ஞ��, எ��தாள�மான கா�ைல� எ�பவ�,
அதைன ‘உலக���ேப���கைட’ எ��றா�.
உ���ன�க� ������ பாராமேலேய த�க�
க����
சாதகமாக
வா�க���றா�க�.
க���பா����
இண��
அவ�க�

அ�ப��ெச�யேவ������ற�. எவேர�� ஓ�
உ���ன� த���தவ�, �ேய�ைசயாக வா�ைக�
ெச��� ��டா�, அவ�
க��ைய
���
���தவராகக�த�ப��றா�.
பாரா�ம�ற� �ணா�� வ�� பண�ைத��,
ேநர�ைத�� �ல ந�லவ�க�ட� ஒ�பைட�தா�,
அ�நா� இ��� அ�க உய��த ம����
இ����.அ�ேதச ம�க� அ�க ெசல� ெச��
நட��� ஒ� ெபா�ைம���ேத பாரா�ம�ற�.
இதைன நா� ம��� ெசா�ல��ைல; �ல
ஆ��ேலய
அ�ஞ�க��
இைதேய
������றா�க�.
உ�ைமயான
���தவ�
எவ�� அ�� உ���னராகஇ��க ��யா� எ��
ஒ� பாரா�ம�ற உ���னேர ������றா�.
ம�ெறா�வ�, அ�ெவா� �ழ�ைத எ��றா�.
எ���
ஆ��களாக
இ���
வ��
பாரா�ம�ற�,
இ���
�ழ�ைதயாகேவ
இ���ற�
எ�றா�,
அ�
எ��தா�

�ழ�ைத�ப�வ��� இ���மாற�ேபா�றேதா?
பாரா�ம�ற����
உ�ைமயான
�தலா�
�ைடயா�. �ரதம ம������� அத� நடவ��ைக
�ைலயானத��.
அதனா�,
ஒ�
�ப�சா�ைய�ெச�வ�ேபா�,
அதைன
அைலக����றன�.
�ரதம
ம����ேகா
பாரா�ம�ற���
ந�ைமைய�ட, தன� அ�கார���தா� அ�க
�ர�ைத. அவ�ைடய ச��ெய�லா�, த��ைடய
க����ெவ��ைய
ேத�வ�ேலேய
ஈ�ப�����ற�.
பாரா�ம�ற����
�யாயமானைதேய ெச�யேவ��ெமன எ�ப��,
அவ��� எ�ெபா��ேம அ�கைற�ைடயா�.
த� க���� அ��லமாகேவ பாரா�ம�ற�
கா�ய�கைள
ெச���ப�
�ரதம
ம���க�
ெச�����றா�க� எ�ப� ெத��. �ரதம
ம���க� �� என��எ�த� பைக���ைல.
ஆனா�, நா� பா�����பைவக�� இ���

அவ�கைள ேதச��� அ�மா�க� எ�� எ�னா�
எ�ண��ய��ைல.
அவ�க� ல�ச� வா��வ��ைல எ�பத�காக
அவ�கைள ேயா��ய�க� என �ைன�தா�,
ேயா��ய�க�தா�.
ஆனா�,
ெவ�வராத
பல���த�க���
இவ�க�
உட�ப��
���றா�க�.
த�கள� கா�ய�கைள� சா���� ெகா�வத�காக,
ம�க��� ெகௗரவ� ப�ட�கைள ல�சமாக
ெகா����றன�.
அவ�க�ட�
உ�ைமயான
ேந�ைமேயா,மனசா��ேயா
�ைடயா�
என
ெசா�வ�� என�� எ�த தய�க���ைல.
வா�காள�க��� அவ�க�ைடய ப���ைககேள
ேவதவா��.
அ�ப���ைககைள
ெகா�ேட
அவ�க�
ஒ�
�����
வ���றன.
அ�ப���ைககேளாஎ�ெபா��ேம
ேயா��யமானைவ ய��. ஒேர �சய�ைத�ப��,
பல ப���ைகக��, அைவ எ�த க���� சா�பாக

நட�த�
ப���றனேவா
அத��ஏ�ற�ப�,
ெவ�ேவ� �தமாக �யா��யான� ெச���றன.
ஒ�வைர ���� ஒ� ப���ைக, ேயா��ய
ெபா����� உதாரண���ஷ� எ�� ���. ம�ற
ப���ைககேளா, அவைர அேயா��ய� எ��
ெசா���.
இ�த வைக� ப���ைககைள� ப���� ம�க�
அ��க���, அ�கப�ச� ஏழா��க������
த�க�
க��ைத
மா���
ெகா��
���றா�க�.இ�க����க�
க�கார���
ெப��ல� ேபால அ�ப�க��, இ�ப�க�மாக
ஊசலா�� ெகா�ேட���பதா�, ஒ�ேபா��
�ைல����ப��ைல.
ந�ல ேப�சாள�க� அ�ல� த�க��� ����க�,
வரேவ��க�
அ��பவ�க��
��னாேலேய
அ�ம�க�
ேபா��ெகா����பா�க�.
அ�ம�க�எ�வாேறா, அ�வாேற
அவ�கள�
பாரா�ம�ற��. ஆனா�, அவ�க�ட� பலமாக

ஊ���ேபான ஒ��ண�
இ��� வ��ற�.

மா��ர�

��சயமாக

த�க� நா� அ��� ேபாவத�� இட�தரேவ
மா�டா�க�. எவேர��
ெக�டஎ�ண��ட�
த�க� நா�ைட ேநா�� ��டா�, அவ�க�ைடய
க�கைள�����
��வா�க�.
இதனா�,
அ�ம�க�ட�
எ�லா
உய��ண�க��
இ����றன எ�ேறா, அவ�கைள� ��ப��
நட�கேவ��ெம�ேறா ஆ��டா�.
இ��யா, இ��லா�ைத�ேபால
நட�பெத��
ஆர������டா�, இ��யா அ���� எ�ப�
எ��ைடய உ��யான ந���ைக.

1909 ஆ� ஆ���, தன� நா�பதாவ� வய�� மகா�ம
‘இ��லா��� �ைலைம’ எ��ற ஐ�தா�ப���� இ���
இ����� நா� ெத��� ெகா(�ள, �ல)ேவ��ய�…
�மா� 105 ஆ��க��� ��பாக ெசா�ன
இ�க���� தவ� ஏ����லாம� அ�ப�ேய

அ�ப�டமாக நட�� ெகா�����ற�.
இ��யா�� ஆ��ேலய ஆ��தா� மா���ளேத
த�ர, அ�வா���� இ��த� ேபா�ற க��
ஆ��க� ம��� கா��க� எ��ேம மாற��ைல!
இ��யா அ��� ெச�� ெகா�����றேத த�ர,
ந�லரசாக��ைல. எ�ேக வ�லரசாவ�?
மகா�மா
கா����
ெகா�ைகயா�
நா�
நாசமாக��ைல. அவர� ெகா�ைகைய கைட�
���காததா�தா� நாசமா��ெகா�� இ���ற�
இ�ப� கா�� ெசா�ன எைத�ேம கைட����காத
ந�ேதச�
எ�ப�
கா��
ேதசமா��;
ேவஷேமயா��!
உ�ைமயான
கா��யாவா�
யாராவ�
இ��தா�, ேத�த�� ேபா����வா�களா?
இத�� மா������ எ�ன?

இைதெய�லா� எ�த நாேளடாவ�, ஊடகமாவ�
ெச��யாக ெவ��ட ��வ�மா?
இத� அச� ஆ��ல ஆ�க�ைத இ��
ெசா���னா� ப��கலா�.
ந�ைமெய�லா� எ�ப� அ�வா�க� எ��
ெசா�வ�? ��டா�க� �ன ந�வா����க�!
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ெபா�ய�� ��!

இ�ைறய காலக�ட��� ��வ��வ� இ��தா�,
ெபா�ய�� வ��ற� எ��ற அ�கார���
இ�ப�ெயா� �றைள�தா�
�தலாவதாகஎ�����பா�.
��ம�ற��� ெபா�ேப�� ெபா�ய�
அ����யாக
ஆ�தாைள வ��ற��� ேக�பா�.
�ள�க�: ��ம�ற��� ப���ேப�� ெபா�ய�,
அத�� ��யாக ெப�ெற��த தாையேய அ��யாக

வ��ற��� ேக�பா�.
�வாகர�� வழ�� உ�பட ப�ேவ� வழ��கைள
எ��ெகா��� சேகாத�க� பல�, ெபா�ய�க�
எ�க�ட�
பா�ய���யாகேவ
ேப���றன�.ெபா�ய�ைய
அம����
ெகா�டா��, அவ�க� ேவெறா� ெபா�ய�ட�
��ட�யாக இ��பதா�, அவ�க���� உ�ள
தகாத
உற�கைள�
ேபாலேவ,எ�க�ட��
ேப��றா�க� எ�� தாேன வாதாட ஆேலாசைன
ேக�பா�க�.
இவ�க�� ��� எ�த அள��� உ�ைம எ�பைத
இ�தெச�� உ�க��� ெத��ப����.
�ப�சார
ெதா���
���ய
��ப�க��
ேயா��யைதெய�ன
எ�பைத
இ�தெச��
உ�க���
ெத�ய�ப����.
இ�ப�
ல�ச�கண�கான ெச��க�இ����றன.

இ�வள� ஏ�, தா�தா வய�ைடய உ�ச��ம�ற
��ப� க���, ேப�� வய� இள� ெபா�ய�ைய
பா�ய���யாக
அ�பவ��ட
����ய
ெச��உலக��தேத!
எனேவ
��ைய�ேத�…
��கைள�ப��த
ெபா�ய�க� �ல�, த�க�� �ப�சாரெதா�ைல
ைக��� ��டன�. ஒ��வ� �ைர�� �ட
�ய����வ���றன�. ேம��ைல ��ப�களா�
பா��க�ப�ட ���ைல ��ப�க� �ல� எ��ைடய

ச�ட
ஆேலாசைன��ப�
அவ�கேள வாதா�வ���றன�.

�யாய���காக

இ�த �ைல��, ஒ� ெபா�ய� என� ச�ட
ஆரா��� க����கைள ெவ��� ெசா�ல��டா�
என ��சா�� கா���� வ��றா�. எ���
வழ��வ�மா�.
ஒ�வ�
�ட
ஒ��காக
எ�த�ெத�யாத இ�த �ப�சா�, ஈன��ற�
என�காக
வாதா�வாரா�.
அ���
�ஸா
எ�னேக��றா� எ�பைததா�,அவர� ெந����
எ��� ஒ��ைவ�����ேற�. என� பா���
அத�கான �யாய��றைள��, �ள�க�ைத��
ப�கவா���
எ����ேள�.ப����
ெகா���க�.

ச�, உ�கைள�ப�� மகா�க�� க����க�
இ��� �ைறய ம�க����, வழ�கா�க����
ெத�ய��ைல.
ஆைகயா�
வழ��
ேபா��க�.எ�ேலா���� ெத�ய��� என தா��க

அ�ம� ெகா��� வா���ய��, நா� யாெரன
ெத��� பய��க��� வழ��ேபாட ��யா�
எ��ெசா����டா�.
இதனா�, ‘��ம�ற��� வாதா� �ைண��
வ�வ�
ம��ம��;
�ைற���
ெச�வ��
சாதைனதா�!’எ��ற என� த��வ���� ஏ�ப,
நா� ��த�ைற�பயண� ேபாக ைவ����த கன�
ெபா�ய���
ேபா��டேவ,
இ�ெபா�யைர
ந�பரா��
ெகா�ள��யா�,
வ�பரா�� ��கா �����ேட�.

நா��, ��ைய�ேத�… வாசக�க�� அவ�கவ�க
வழ�ைக அவ�கேளதா� வாதா�றா�க. அதனா�,
எ�க���
ெபா�ய�க�
ேக���
இ��ைஸ�ப��ம��ம��; எ��ைஸ�ப����

கவைல��ைல. ஆனா�, ம�தவ�க
எ�லா�
இ�ெபா�ய�கைள ைவ��தா� வழ�ைக நட��(�,
றா)�க. இ��� �ஸா (�,அவ)�க எ�னெகா��க
ேவ������� எ�பைத ெத�ய�ப��� சேகாதர,
சேகாத�களான
உ�கைள
எ�ச��கேவ
இ�த
க��ைர.
இ�னா ெச�தாைர ஒ��த� அவ�நாண
ந�னய� ெச�� �ட� – �ற� 314
எ�� ��வ��வ� அவ� கால��� வா��த
ெவ�க� �ைற�த ம�த�க��காக அற�ைர
��னா�.
ஆனா�,
இ�ேபா�
உ�ள
ம�த�க�
ெவ�க�ைதப�� கவைல�ப�வ��ைல. அ���,
கா��
�ப�சா�க�
எ���,
ெப�யா�
ஈன��ற�க� எ���ெசா�ன ெபா�ய�க�ட�
ெவ�க�ைத எ��பா��கேவ ��யா�. எனேவ, இ�த
கால�ெபா�ய�க���� ெபா���வ� ேபால,

இ�னா ெச�தாைர ஒ��த� அவ�யாெரன
அைடயாள�கா�� எ�ச��� �ட�
எ�பத�� ஏ�ப ஒ�ெபா�யைர அைடயாள�கா��
��ேட�. ஒ�பாைண ேசா���� ஒ�ேசா� பத�
எ�ப�ேபால
எ�லாெபா�ய�க����இ�ெபா�யேர
அைடயாள�.

எனேவ, சேகாதர சேகாத�கேள ெபா�ய�க�ட�
எ�ச��ைகயாக இ��க�. உடைமைய இழ�தா�
ச�பா����
ெகா�ளலா�.
ஆனா�
மான�,
ம�யாைதையம��� இழ�� �டா��க�.

மகா�மா
கா����,
ெப�யா��
எத�காக
இ�ெபா�ய�கைள
�க��
க�ைமயான
வா��ைதகளான �ப�சா�க� ம��� ஈன��ற�க�
எ��ெசா�னா�க�
எ�பத�கான
அ��த�
��யாமேலேய இ��த�.
இ�ெபா�ய�
எ��ட�
ேக�ட
�ைஸ��,
மகா�மா�க� இ�ெபா�ய�கைள�ப�� �����ட
க�ைமயான
வா��ைதகைள��
ைவ��
ஆரா���பா����ேபா�,
இ�ெபா�ய�கள�
ஆ�தா, அ�மா, அ�கா, த�க��, ெபா���க
ேமலவழ��
வ�தேபாெத�லா�
இ�ெபா�ய�க�தாேனவாதா����பா�க�.
அ��காக �ஸா அவ�க�ட பா�ய� உற�
ெகா����பா�க� ேபா����!

மகா�மா கா�� இைதெய�லா� ெவ��பைடயா
ெசா�ல ெவ�க�ப�����தா�, ம�றைத எ�லா�
ெத�வாக
ெசா�����
இ��யாக
�ப�சா�க�எ���,
ப��த��
ெப�யா�
ஈன��ற�க�
எ���
ெசா�����கா�க
ேபா����!
எ�ன���தா��, ெசா�லேவ��யைத ெசா��,
ெசா�ல��டாதைத
���பா�
உண���வ��
மகா�க��� �க� மகா�க�தா�. ஆனா�,
ச�டஆரா���யாளரான என�ேக இ�ேபா�தா�
இ�ெபா�ய�க�ைடய �� எ�னா�� (ெத,
�)�யவ��ற�
எ���ேபா�
உ�க����,
சாதாரண ம�க����எ�ப� ��������?

அ�ச� ெபா�ய�கேள, உ�கேமல வழ�� வ�தா,
எ�கைள� ேபால ��கேள வாதாட வ���லாம,
உ�கைள�ேபால
ேவெறா�
�ப�சா�ைய
ைவ��வாதா����கேள,
அத��
�ஸா
ஆ�தாைலயா,
அ�மாைவயா,
அ�காைவயா,
த�க��யவா, ெபா�டா��யவா, ெபா�ைணயா…

யார
அ�����க,ஒ��தைரயா
இ�ல,
ஒ��ெமா�தமா எ�ேலாைர�மா எ�ப� ம��ேம
என�� ெத�ய ேவ������ற�.
ஆைகயா�, எ�ெத�த வழ���� எ�தைன�ைற,
எ�னென�ன �ைற, எ�வள� ேநர�, ேவ�
எ�ென�ன
ப�ண��,
எ�ேலா����
ஒேரமா��தானாஅ�ல�
ேவ�
�தமா
என
மகா�க� ���பா� உண�����ள ரக�ய�கைள
எ�லா� ெத�வாக� ெசா�னா�, அ��த��த
��க�� அ�ேட� ெச�யவச�யா�����.

இதைன ெபா�ய�க�தா� ெசா�லேவ���
எ�ப��ைல.
ெத��தவ�க�
யா�ேவ��மானா�� ெசா�லலா�. ��க�
����னாேலெயா�யஉ�க��
ரக�ய�
கா�க�ப�� எ�ப� உ��.
எ�னடா
இ�ப�
ப�ைசயா,
ெகா�ைசயா
ேக��ேறேன என �ைன�கா��க… ஆரா��� எ��
வ����டா�
எ�லாவ�ைற��
ஆரா���

ெசா�ல�தா�ேவ���.

ஆமா�, எைத�� மைற�� ெசா�வத�� நா�
மகான��. ம�க�� ஒ�வேன; சாதாரண ச�ட
ஆரா���யாளேன;
ஆரா�����
�ைட�தைத
ஒ��மைற��� ைத�யமாக ப�� ெச���
எ��தாளேன, கடைமயாளேன! அ�ேளாதா�!!
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சாதா �வ�!?

த��� ப��தா� தைலைம ��ப�யாக �ட
ஆகலா�….!!!???
ஆ�, சதா�வ� எ��ற த�� வ��க���� ப��த
த�ழ�, ��யர�� தைலவ��ேக பத�� �ரமாண�
ெச��
ைவ���
அ�கார�
ெப�ற
இ��யா��தைலைம ��ப�யா��டா� எ��,
ெவ�� த�ெப�ைம ேப�வ�� த�ழ�க��� �க�
உல�� ேவ� யா���ைல எ��ற வைக��
த�ெப�ைமக����க� ச�க வைலதள�க���,
ஊடக�க��� அ�வ�ேபா� உலா வ�� ச�ேற

ஓ�������றன.
�த�� இதைன ச� எ���, �� சதா�வ�
த�ழ�� இர�டாவ� தைலைம ��ப�ேய அ��
�த� தைலைம ��ப�ய��. த�ழ�� �த�
தைலைம��ப�,
இ��யா��
இர�டாவ�
தைலைம ��ப�யாக 07-11-1951 �த�
03-01-1954 வைர பத� வ��த பத�ச�
சா��� அவ�கேள என�� �ல ஊடக�க�ம���,
ஆத��த ெச���ேலேய ம��� ெச�� ெவ����
உ�ளன.

இ�தா�
உ�ைம��
�ட
எ�பைத
உ�ச��ம�ற��� இைணயதள தகவ�க�
�ல� உ���ப���� ெகா�ள ���ற�.
இதைன
தைலைம��ப�யாக
ெபா��ேப���ள
��ப�
சதா�வ�,
ெத��ப��த ேவ��ய ெபா��� இ����,
இ�வைர���
ெத��ப���யதாகெத�ய��ைல.

இ��ைல��,
ஒ�
த�ழ�
இ��யா��
இர�டாவ�
தைலைம
��ப�யாக
பத�
வ������றா� எ�ப� �ட ெத�யாத த�ழ�களாக
�மா� அ�ப�ஆ�� கால�, அ�� வ�ைம��
இ������ேறாேம என ெவ�க�பட ேவ��யத��
ப�லாக, ெவ�� த�ெப�ைம எத��?

ெமா� எ�ப� க����கைள ப�மா��ெகா�ள
உத��
ஒ�க��ேய!
தா�ெமா�
க�ேபா�ற�
எ�றா�,
�றெமா�
இைமேபா�ற�. இ��ெவ�� த�ெப�ைம��,
ெவ��தன�� எத��?
ந� த�ழரான சதா�வ� இ��யா�� நா�பதாவ�
தைலைம ��ப�. அ�ப�யானா�, இவ���
��பாக��, பத�ச� சா����� ��பாக��
தைலைம��ப�யாக இ��த ம�ற ெமா��கார�க�
எ�லா� அவரவ�க�� தா� ெமா��� ப��காம�,
ந� த��� ப��தா தைலைம ��ப�யானா�க�?

��ப�

சதா�வ����

ஆ��ல

அ��

இ�லாமலா தைலைம ��ப�யா� ��டா�.
ஆ��ல அ�� இ�ைலெய�றா� தா��கா
��ப�யாக�ட ��யா� எ�� ெத�யாத
வ�க��ன ��டா�களா த�ழ�களான நா�?
��ப� சதா�வ���� இ��ய ��யர�� தைலவ�
�ரணா� �க�� பத�� �ரமாண� ெச��
ைவ�காம�
தானாகேவ
ேபா�
����
உ�கா���ெகா�டாரா?
சதா�வ���� பத�� �ரமாண� ெச�� ைவ�த
��யர�� தைலவ� �ரணா� �க�� தன�
பத��கால� ��வ�� பத��� ���தா�, 26
ஏ�ர�� 2014இ� ஓ�� ெபற ேபா�ற சதா�வ�,
எ�தெவா�
��யர��
தைலவ����
பத���ரமாண� ெச�� ைவ��� வா��ைப
ெபற� ேபாவ��ைலேய!
அட இ�வள� ஏ�…,

இவ� எ�தெவா� உய���ம�ற��� தைலைம

��ப�யாக��
பத�
வ��காததா�,
எ�தெவா� மா�ல ஆ�ந���� �ட, பத��
�ரமாண�ெச��
ைவ����க
வா���
இ��ேய?
உ�ைமக� இ�ப� அ��ேவ�, ஆ�ேவறாக
இ��க நம�ெகத�� �த�தமான �த�டாவாத
ெவ��
த�ெப�ைமக��,
ைப��ய�கார�தனமான�த�ற�க��?
சதா�வ� தைலைம ��ப�யான�� ெப�ைம�பட
ஒ��ேம��ைல. மகா�மா கா��, ெப�யா� ம���
என�
ஆரா�����
��ைம�படேவ
�ைறயஇ���ற�.
சதா�வ� தைலைம ��ப�யாக பத�ேய�றேபா�,
இவைர�ட உ�ச��ம�ற ��ப�க�� வய���,
அ�பவ���� ��தவராக இ��தவ��.எ�.���
எ�பவேர.
இவ� ராஜ�தா� �ைள, ப�சா�, ஹ�யானா ம���

�ஜரா� ஆ�ய உய���ம�ற�க�� ��ப�யாக
20-10-1990 �த� 26-11-2005 வைர
ப�யா�� ��,ஆ��ர �ரேதச உய���ம�ற���
தைலைம ��ப�யாக 27-11-2005 ேத�
�ய��க�ப��றா�.
ஆனா�, சதா�வ� 08-01-1996 அ�ேற
ெச�ைன
உய���ம�ற
��ப�யாக
�ய��க�ப��றா�. �� 20-04-2007 அ��
ப�சா� ம��� ஹ�யான மா�லஉய���ம�ற
��ப�யாக
�ய��க�ப��றா�.
இத���
உய���ம�ற
தைலைம
��ப�
பத���
�ய��க�படாமேல
ேநர�யாக
21-08-2007
அ��உ�ச��ம�ற ��ப�யாக �ய��க�ப��றா�.
உய���ம�ற
தைலைம
��ப�யாக
�ய��க�ப�டவ�,
அ��ததாக
உ�ச��ம�ற
��ப�யாக
�ய��க
த��யானவ�
எ��ற
�ைற���,
வய���,அ�பவ����
சதா�வ�ைத �ட ���ேய ��தவ�.

அ�ப�யானா�, ��த ���ைய, சதா�வ�
தைலைம ��ப�யாக ��த காரணேம, ���
12-11-2007 அ�� உ�ச��ம�ற ��ப�யாக
ப��ப�யாக
த����அ��பைட��
�ய��க�ப�� 12-12-2013 அ��
ஓ��
ெப��றா�.
ஆனா�,
சதா�வேமா
எ�தெவா�
உய���ம�ற���
தைலைம
��ப�யாக��
�ய��க�படாமேல,
ேநர�யாக
உ�ச��ம�ற
��ப�யாக
21-08-2007
அ���ய��க�ப��றா�.
இ�த
���
அ��பைட�ேலேய
தைலைம
��ப�யாக
�ய��க�ப���ளா�. இவ� 26-04-2014 அ��
ஓ�� ெப��றா�.

எ� எ�ப�ேயா, ஒ� மா�ல��� ஆ�ந��ேகா
அ�ல� ��யர�� தைலவ��ேகா ச��ய��ரமாண�
ெச��
ைவ���
த��ைய
ெப��ராத
இ��யா��ஒேர
தைலைம
��ப�,
ந�ம
சதா�வமாக�தா� இ��க ேவ��� எ�பதா�,

��க� �ைன�ப� ேபா�� அவ� எ��த����
சாதைன �வம��; சாதா�வேம!
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��ப� ேகன�ச���

��வ��வ� இ�ேபா� இ�����தா�, ��ம�ற�
எ�ற அ�கார���, தர�தா��� ��ட த�ழ�
��ப�க��காக இ�ப��தா�
�த��றைளஎ�����பா�.

த�ைன ��யரச� எனெசா�ல ேவ�டாெம�பா�
த�ைன�ண��த ��யரச� ச���

��ப� ச��� ���ேக உதாரண ��ஷ� என
நாேள�க��,
ஆ�வல�க��
ந���ைக
ெகா����த அவர� ஊ�ய� (கா, க)ல��ேலேய,
அவெரா�ப��ேதா� ேபா���ய �� எ�பைத
ஆரா��� ���� எ�த�ப�� ����க� எ��ற
தைல��� க��ைர எ�� ெவ�����ேள�.
அதைன அவர� இ�ல �கவ��� �ைர�
அ�ச�� அ��� �ள�க� ேக�ேடா�. ஆனா�,
அத�� அவரா� இ�வைர ப��தர ��ய��ைல.
இதைன இ��ைனய இைண��� காணலா�
ந� ��� ெவ�வ�� ��டேத ெத��� ��ட
இ�ேகன�ச���
ேநர�யாக
ப��
அ��க
�யலாம�,
ஊடக�க��
உத�ேயா�,
இ��சய���உ�ைமைய ஒ��� மைற�� எ�ப�
எ���றா� எ�பைத ப��க இ�� ெசா��க��.

இ�ல ���யமாக கவ��க ேவ��ய �சய�
இ�த ���ைப நா�தா� எ��ேன� என

ெசா�ல��யாம�
��ம�ற�
எ��யதாக�����வ�
அ�ேயா��ய�தன�.

���ைப

இவெர�னேமா
ேயா��யமா
���ெப��ன�
ேபால��, ��. சகாய� எ�னேமா அ�ப�தனமா
அர���
க�த�
எ��ய�
ேபால��
ெசா��வ�…………. ………….. ……………
…………… ………….. என உ�க வா���
வ�தப� வா��ைதகைள ேபா�� ப������க!
அ�த க��ைர�� ம�ைரைய� ேச��த ெபா�ய�
��மலா ரா� எ�பவைர ��ப�யாக ப���ைர
ெச�வத�காக,
அவ�
���ைலயா��
வழ��க��இ�ப� ���ைப ���� எ��வதாக
�ல� �சாரைண�� �ைட�த தகவைல ப��
ெச���ேளா�.

அ�
உ�ைம
எ�பத�கான
ஆதார�
இேதா…
இதைன
27-02-2013
அ��
எ��ேனா� எ�பைத க�த��� அ���க�. நா�
ெசா�ன� உ�ைம எ�பைத ப��மாத���� �ற�

��க�ட
��ப�க�
��������ற�.

ேத��

ப��ய�

இத�� �ற�� ��க� அவ��� ��பா�னா�,
இன� இன�ேதா�தா� ேச�� எ�ப� ெபா�யா�
மகா�மா கா�� ெசா�ன �ப�சா�கேளா��,
ெப�யா�ெசா�ன ஈன��ற�கேளா�� �ட ேச��
எ��ற கைதயா����.
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ெபா��ைடைம ேகா�பா�

என�� அ�வ�ேபா� வ�� ��ன�ச�க��
உ�கள� க����கைள, எ�க�ைடய இத�ேலா,
வைல�ப�க��ேலா அ�ல� ேவ� வைக�ேலா
நா�க�ப��டலாமா எ�� அ�ம� ேக�பைத
ெப��பா�ைம�ன� வா��ைகயாகேவ
ைவ���ளன�.
இ�த வைக�� ேந��வ�த மட��…
ஒ�ெவா� �ைற�� இவ�க� ஒ�ெவா�வ����
ப�� ெசா��ேய அ����ேபா� ��ட�. இ�

யா�
அ�ப�
ேக��
��ன�ச�
ெச�தா��,அவ�க��� இ�ப�ைவ சம����ப�
எ��ற ேநா��ேலேய இ�ப��.
�த�� நாெனா� ச�ட ஆரா���யாள�. ச�ட���
பலைன ம�க��� ���ப��ண�வாக
ஊ��பவ�.

ச�ட� எ�ப� ச�தாய��� ெபா��ெசா�ேதய��,
எ�பா�ட� ெசா�த��. எவர� பா�ட�ெசா���
அ��
எ�பைத
��க�
ந�றாக
����ெகா�ளேவ���.
ஆதலா�,
நா�
ச�ட�ெதாட�பாக
எைத
எ��னா��
அ�
ெபா��ைடைமேயய��,
என�
த���ைம
�ைடயா�.
இதைன 2004 ஆ� ஆ�� எ��ய �த�
����, அத� �ற� எ�த�ப�ட ஒ�ெவா�
����, இத��� ெத��ப��� உ�ேள�.
ஆனா�,
ப��வ�ட�கைள
கட��
��ட������ட, ேதைவேய��லாம� அ�ம�

ேக�ேட அ��பைடய� ெச�� ����க�.
எனேவ, ேந��
இ��க���.

அ���ய

க�தேம

இ��யாக

ச�ட���ேக, ச�ட���� �ற�பாக த���ைம
ெகா�டா�, ெபா�ய�க� ������ட, இ�ேபா�ற
ெவ���சட��
அ�ம�
ச��ரதாய�க��
இ����த�� ெவ�ேய வா��க�.

இ�ைறய உலகமய–மா�க�, தாராளமய–
மா�க�, த�யா�மய–மா�களா�, ம�க���
ெபா��ைடைம
ேகா�பா�
எ�றா�
எ�னெவ�பேதமற��
��ட�ேபால
ெத��ற�.
ேம��, ச�ட� மா��ரம�லாம� நா� எ���
எ�லா க����க�� ெபா��ைடைமேய எ�பதா�,
எ�த
ேக����
இ�லாம�
����ய
வைக��பர�பலா�.
இ�ப�
�ல�
ெச��
ெகா��தா� இ����றன�.

உதாரண���� ம�ைர�� இ��� ெவ�வ��
ெத��க� �த� ம��� உ�ேராைச மாத இத�கைள�
ெசா�லலா�. இ�ேபாலேவ, அ�� �ல� உம�
ப��உ���ட அ�ப�க�, நா� எ��ய ம�கைள
ம�மய��� ர�ததான� எ��ற க��ைரைய,
��ட�ைகயாக ெவ���ேட பர�� வ��றா�க�.
ேந�� ெவ���ட வாகன (ஓ��, பய�)கேள…
உஷா�!க��ைரைய �ட, அ�லா பேக� எ��ற
அ�ப�
இ�மாத�க�����
ேக���
ெகா�டத��இண�கேவ எ�� ெவ���ேட�.
வச�வா���
உ�ளவ�க�
இைத�ட
��ட��ைகயாக
ெவ����,
வாகன
ஓ��க�ட��,
ேபா��வர��காவல�க�ட�
��ேயா��� தவ�கைள �ைற�கலாேம!
வச� இ��தா�, என� ��கைள ��க� �����
ெவ���டாள� ெபய�� ெவ����� ����
ெகா���க�.
இதனா�,
என�ேகா
அ�ல�ேவ�யா��ேகா �ட ஐ�� ைபசா�ட ப��
தரேவ�டா�. ஆனா�, இத�காக ���ப�க���

இ�லாத
ம�ற
ப�க��ைப
தயாரா�இ���ேற�.

ெச��தர��

ஆனா�, எ�காரண� ெகா��� க����கைள
�����, �ைற��� அ�ல� ேவ� எ�ெச���
ெவ��ட
அ�ம���ைல.
இ�ப��
ெச�ய��,ப��ெதாைக தர�� ஓ�� ப��பக�க�
��வ�தன. ஆனா�, க��ேத ���ய� எ�பதா�
ம��� ��ேட�.
எனேவ, ச�ட� ம��� ச�க நல� சா���
���ப��ண�ைவ
ஊ��,
ெபா��ைடைம
ேகா�பா�ைட
�ைல���த
ஆ�வல�கைள
அ��ட�வரேவ��ேற�.
����: ��க� ெவ���� ப��, எ�ப������
எ��க�ப�ட� எ�பைத, வாசக�க�� வச��காக
மற�காம�
������க�.
இ�ப��ப�ட
ப��த���அ��� வழ�க�ேபா�, ந�� வார��
பாலா எ�� �����வைத க�டாய� த���க�.
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�த��ர��� ���ர�…

நா��� நட��� அைன�� ெசய�க�� ந�ல
�தமாக நட�க ேவ��� எ�ற அ��பைட
ேநா�க��ேலேய ச�ட�வைரயைற ெச�ய�ப��ற�.
அதாவ�, இ�ச�ட வைரயைற�� ���ய
���ேகா� த� ம�த �த��ர�. இத� �லமாக
ஒ��ெமா�த �த��ர�.
ஆனா��, ஒ�வ��� இ�வள�தா� �த��ர� என

யா��, யா���� ������ வைரயைற ெச�ய
��யா�
எ�றா��,
‘உ�க��
�த��ர�,ம�றவ�க�� �த��ர�ைத ப��பதாக
இ��க �டா�’ எ�� அ�கப�ச வைரயைறைய
வ��க ����.
இதைன ��� ெபா�� ஏ�ப�� த�ைமைய�
ெபா���, இைவக� ��ற� ம��� �ர��ைன என
இ�
���ய
���களாக
���க�ப��,
அத���அைவக�
ப�பல
உ����களாக
���க�ப���றன.
இர��ன� ���கமாக ெசா�ல�ேபானா�, ‘நம�
�த��ர� ம�றவ�க�� �த��ர�ைத ப��காத
வைரேய �த��ர�. ப��� ��டா� ��ற�
என��,நம�� இ���� உ�ைம அ��தவ���
இ�ைல
என
எ�ேபா�
எ���ேறாேமா,
அ��டேம �ர��ைன�� ஆர�ப�’ எ���
ெசா��ேவ�.
எனேவ,

�த��ர�

எ�ப�

ஒ�

நா�����,

அ�நா�� ம�க���� �ைட�த ஒ� த��ப�ட
அைச�க
��யாத
மாெப��
அ��கார�.
இ�ப��ப�ட
மாெப��அ��கார
�த��ர�ைத
ெகா�டா�வத�� இ��க ேவ��ய ஒேர த��,
�த��ர�ைத ெகா�டா�பவ�க� �த��ரமாக இ���
ெகா�டா�வ�தா�.
ஆனா�,
நா���
இ��
�த��ர
ெகா�டா�ட�க�� ���க� எ�ன?

�ன

�த��ர �ன �ழா��� �மா� ஒ�
மாத�க��� ��ேப நா� ��ைம���
பா�கா��
ஏ�பா�க�
பல�ப��த�ப���றன…
�த��ர �ன�ைத பா�கா�பாக ெகா�டா�
���ப� எ�ப� எ�பத�� ஆ�ர�கண�கான
காவல�கைள� ெகா�� ஒ��ைக அ�
வ���க�நட��� பா��ப�…
�த��ர�ைத

ெகா�டா��

நா���

தைலவ�க� ஆ��� �த��ர �ன �ழா�
ேப�ைர�� ��� �ைள�காத க�ணா�
பா�கா��…
�த��ர �ன ெகா�டா�ட� நைடெப��
இட�ைத ��� வைள��, வா�� இ���
க�கா��க �ற�� வான��� ஏ�பா�க�.
ம�றவா���க��� தைட…
அ�த�பைட, இ�த�பைட, ஆ�த�பைட என
ஆ�ர�கண�கான
பா�கா��
பைடைய�
ேச��த வாகன�க� ம��� �ர�க��
பா�கா��க�.
இைவக� எ�லா� ெவ��� ெத���
பா�கா�� ஏ�பா�கேள! இைவக� இ�லாம�
உ����� இ��� எ�தைனேய பல அ���
பா�கா��ஏ�பா�க�!?
ஒ�ெவா� வ�ட �த��ர �ழாைவ��, ��யர�
�ழாைவ�� �ட, இ�ப� ெகா�ச� �ட �த��ர�

இ�லாம�
பல�த
பா�கா����
இைட��ெகா�டாட�தா� ேவ��மா?
இ�ப� ெகா�டா�வ� ெவ�க� ேகடான ெசய�
அ�லவா?
இத�காகவா ந� ��ேனா�க� ப�லா��க�
ேபாரா� �த��ர� ெப��� த�தா�க�?
இ�ப� ெகா�டா�வ� உ�ைம�ேலேய �த��ர
�ன ெகா�டா�ட�தானா எ�ற ேக�� நா���
��
அ�கைற
உ�ள
ந�ைம�
ேபா�ற
ஒ�ெவா���மக�� மன��� எ�� �யாயமான
ேக��ேய எ�றா��, இதைன யா�ட� ேபா�
ேக�ப�?
அ�ப�� ேக�டா� நா��� �த� �ேரா� என
���ைர� ��� ��வா�கேளா எ�ற (�)த��ர
அ�ச� ேவ�!
ஆ�� ெச�பவ�க���தா� இ�வள� பா�கா��
ஏ�பா�க� எ�றா�, ��ப�க���� ஒ���

�ைற�ச� இ�ைல.
��ைய� ெசா�பவ�க��� �ட, ஏேக 47
பா�கா��
ேதைவ�ப��ற�
எ�றா�, ‘‘அ��பைட�ேலேய ��ப�க� ஒ��க�
ெக��� �ட��றா�க�,உ���� த�ைம��லாத �
��ைடைய�
ேபால
நா�
நா�றெம���
�ட��றா�க�’’ எ��தாேன அ��த�?
இ�த
ல�சண���,
‘‘த�க���
தா�கேள
மா���� ��யரச�க�’’ எ�� தா�க� வழ���
����ைரக�� ெகா�ச� �ட, மான�, ெவ�க�,
��,ெசாரைன இ�லாம� ேபா��� ெகா��றா�க�.
இைவக� ��தாவ� இ�����தா�, மகா�கேள
������
�ப�சார
ேவைல���,
ஈன�
ெதா����� வ����பா�களா அ�ல� மான�,
ெவ�க�, ��,ெசாரைன
இ���ற�
எ��
இ�ேபாதாவ� ����� கா��வா�களா?
ெமா�த���, �த��ர �ன �ழாைவ ெகா�ேய��

ெகா�டா�� த����ளவ�க� என நா� க���
ெகா������
எவ�ட��
�த��
�த��ர��ைல.ஆதலா�, உ�ைம�� அவ�க���
ேத�ய� ெகா�ைய ஏ�ற ம��ம�ல, ெதாட �ட
த����ைல.
�த��ர� இ�லாத ஒ�வ� அ�த �த��ர�ைத
ெகா�டா�வத��
எ�ன
அ��பைட
த������ற�? ெகா�டா�ட� எ��ற ெபய��
நம� வ��பண���பல ேகா�க� ெசல� ெச��
��த��ப�� யா��� எ�ன பய� இ���ற�
எ�பைத ப��ய� ேபாட ���மா?
எ�லா� ச��ரதாய���காக நட��றேத ஒ�ய,
ம�றப� யா�ைடய ச�ேதாச���காக�� அ�லேவ
அ�ல
எ�பைத
�ட,
ந�லப�யாக
ெகா�டா����ேபாமா?
எ�ற
அ�சேம
ேமேலா������ற�. இத�காக�தா� இ�வள�
பா�கா��க�, ெக���க�.
உ�ைம��,

�த��ர

�ன�த��

வழ�கமாக

இ����
பா�கா��க�,
ெக���க�
�ைற�க�பட ேவ��ய�தாேன �யாய�!

�ட,

இ��த��ர நா���, �த��ர �ன�ைத� �ட
�த��ரமாக ெகா�டாட ��யாம�, ேபானத��
அ��பைட�
காரணேம,
அவ�க�ட���
உ�ைமஇ�லாத�தா�. உ�ைம இ�லாதவ�க�
பா�கா����, அ�ச��� உ�ச���� தாேன
இ��க ேவ���..?
எனேவ,
உ�ைம
ஒ�ேற,
உ�ைமயான
�த��ர��, பா�கா��� ஆ��. இைத �ட� �ற�த
பா�கா�� உல�ேலேய ேவெற��� �ைடயா�.

இ�த வைக�� பா��தா� ஒ� நா� அ�ல;
இ� நா�க� அ�ல; வ�ட��� 365
நா�க�� �த��ர�ைத ெகா�டா�பவ�க�
நா���ம�ன�களா�ய நாேம!
�த��ர� எ�ற த�� வா��ைத��, (�)த��ர�
எ�� இ�ெபா�� வா��ைதக� அட�� இ��ப�

ேபால,
ஆ��ல���
ம���ஃ��ட�’’ எ��
அ��த�க�� உ��.

‘‘இ��ெப�ட��
இர�� ெபய�க��,

இ��ெப�ட��
எ�றா�,
‘‘யாைர��
சா���ராம�, யா�ைடய பா�கா���� இ�லாம�
�யமாக த�ைன ம��ேம ந�����பதா��’’.
இ�ேவ த���, ‘‘�த��ர�’’
ஃ��ட� எ�றா�, நா� ��னேர ெசா�ன�
ேபால‘‘எ�வள��� எ�வள� �த��ரமாக இ��க
���ேமா
அ�வள���
அ�வள�
�க���த��ரமாக
இ����
அேத
சமய�,
உ�க�� ஒ�� ெமா�த �த��ர� அ��தவ��
�த��ர�ைத
ப���
�டாம�
பா����
ெகா�வதா��’’.
இ�ேவ த���, ‘‘த��ர�’’
எனேவ, நா� யாராக இ��தா��, எ�ெபா����
இ��தா�� இ�த இர�� �த��ர���கான

ெபா�ைள��
வா��ைக��
கைட����பவ�கேள,உ�ைமயான
�த��ர�ைத
உ�ைமயாகேவ ெகா�டாட ����. அ�ப�
இ�லாதவ�க� ெகா�டா�� �த��ர�, இ�லாத
�த��ர�ைத, இ��ப� ேபாலெகா�டா�� த��ரேம
ஆ��.
எ�� கால�க��, இ��ர��� நா� ெகா�டாட�
ேபா�ேறா� எ�ப� �த��ர�ைத ெகா�டாட
�ைன�பவ�க��
உ�ைம���,
கடைம���தா�இ���ற�.
அைனவ���� ��யர�, ெகா�யர�, ெகா�ய அர�
�ன ந�வா����க�.

ெவ�வர இ���ற கடைமைய� ெச�! பல�
�ைட��� ��� தைலய�க� ப���� இ���…
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��றவா�யா�� ��ம�கேள..!

ம��ய அர� ஆதா� அைடயாள அ�ைடைய
க�டாயமா��யைத எ����, ��னா�
உய���ம�ற ��ப�ெதாட��த வழ���,
உ�ச��ம�ற� அதா� அ�ைடைய எ� ஒ�����
க�டாயமா�க ேக�க �டா� என உ�தர��ட�.
இதைன எ���� ம��ய அர� தா�க� ெச�ய
ேம��ைற��� ம��� த��ப� ெச�ய�

ப�ட�.
ஆனா��, எ�வா� உ�ைளைய� ெபற ஆதா�
அைடயாள
அ�ைட
க�டாய�
என��
இ�ைலெய�றா�, எ�வா� உ�ைள வழ�க
இயலா�
எ��
எ�வா���வன�க�
��ப�த�ப���வதாக ��, ஒ�ெவா�வ�� ஆதா�
அ�ைடைய� ெபற �ய���� வ����க�.
ஆதா� அ�ைடைய� ெப�வத�� உ�கள� ப��
�ர�க��
ைகேரைககைள
ப��
ெச��
ெகா�வேதா�, க� ���படல�ைத�� எ����
ெகா�வதாகஆதா�
அ�ைடைய
ெப�றவ�க�
ெசா��றா�க�.
��றவா�கைள அைடயாள� கா�� ச�ட� 1920
இ�ப�, ��ற� சா�ற�ப�டவ�கைள ம��ேம
இ�ப�� ெச�ய ����.
ஆ�, இ�ச�ட��� ��� 4 இ�ப�, ��க�
�����ள ��ற� ஒ� வ�ட���� ேம� த�டைன

���க�த�கதாக இ���� ேபா��, அ���ற�
ெதாட�பாக�ல� �சாரைண ெச�ய ேதைவ�ப��
ேபா�� காவ��ைற எ��கலா�. இதைன ��க�
ஆ�ேச���� உ�ைம�� உ��.
��க� ஆ�ேச��தா� ��� 5 இ�ப�, ந�வ��
உ�தரைவ� ெப�ேற எ��க ����. ஒ�ேவைள
�ம�த�ப�ட
��ற�சா���
இ���
��தைலயானா�,எ��க�ப�ட அச� ேரைககைள
���ப�ெபற�� ����.
����: அைடயாள� கா�த� எ�ப� ந�
உ�வ�ைத ஒ��பட� ���ப� அ��. ைக,
கா�க�� அள�கைள அள�� ெகா��த� ம���
ேரைககைளப�� ெச�� ெகா�வேத ஆ��.
இதனா�தா�,
ஒ�ெவா�வ��
���ப��ண�ைவ ெப��க�
என
���� �ைற ெசா��ேற�.

ச�ட
�����

ஆதா�

ெதா��த

அ�ைட��

எ�ராக

வழ��

உய���ம�ற ��ப� �ட, ���யமாக ெத���க
ேவ��ய
இ�த
ச�ட
ச�க�கைள
ெத���க��ைல. ச�,உ�தர� ேபா�ட இர��
��ப�களாவ�
இைத
ெத�������றா�களா
எ�றா�
அ���
இ�ைல.
அவ�க���
ெத�����தா�தாேன ெத���பத��!
ஆதா� அ�ைடைய க�டாயமா��வத�� ம��ய
அர� ெசா��� காரண�க��, ���யமான�
ெபா�
��ேயாக
���ப
அ�ைடக��
ேபா�க�இ��பதாக ெசா��ற�.

அ�ப� இ��தா�, அ�த ேபா� அ�ைடைய
ைவ����பவ�க� ���, அ�த அ�ைடைய
வழ��ய அர� ஊ�ய�க� ��ேம ��ற�ய�
நடவ��ைகையேம�ெகா�ள ���ேம த�ர, ���
இ�ப�
ேகா�
ம�கைள
��றவா�களாக
ஆ�க��யா�.
��க� எ�ன ��ற� ெச���க� இைதெய�லா�
எ��க அ�ம�����க� எ�பேத எ� ேக��…
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உ�க��� எ�ப� ெசா�னா
����?

நா��� நட��� ஒ�ெவா� �ர��ைன���
ெவ�ேவறான காரண�ைத, அ��ர��ைனைய
ச���பவ�க� ெசா�வா�க�. ஆனா�,
அைவக�அைன����� ஒேர �ரதாண காரண�
பண��, இதைன �ரதானமாக எ(��, ��)� ந�
எ�ண�ேம!
ஆ�! ஒ�ெவா� �ர��ைன���, ஏேதா ஒ�
வைக�� ஒ������� பண� ஒ��க�பட

ேவ��� எ��ற அள��� பண� எ��ற ேப�
இ��உலைகேய
ஆ���பைட���
ெகா�����ற�. எ�லாேம பண�தா� எ��ற
�ைல�� உலக� உழ�� ெகா����பதா�தா�,
ேகாடான ேகா�ஊழ�க� �ட ச�வ சாதாரணமா�
��டன.
ஊழ�
எ�றா�,
அர�ய�வா�க�தா�,
அ�கா�க�தா� ெச��றா�க� எ�ப��ைல. த�
ம�த�� �ட தன�� ெத��த வைகக��
எ�லா�ெச��றா�க�. அ�த அள��� பண�,
ந��ண� ெகா�ட த� ம�தைர� �ட ���
ைவ�காம�, ��க�களா�� ��ட�.

இ�ைறய
உல��
பல�தமான
ெபா��க�
ம��ம�லாம� அ��, பாச�, ம�த�த�ைம
ேபா�ற
எ�லாவ�����
�ைல
ைவ���
அள��� பண�ச�வவ�லைம ெப��, அத�
ஆ��க� ச�தாய��� எ�லா த��க��� ��கமற
�ைற���ள�.

ச�, இ�ப��ப�ட பண���� யா� ம���
ெகா��த�? பண� எ�றா� எ�ன? எ�த ஒ�
உ��ன����� ேதைவ�படாத பண� ம�த���
மா��ர�ேதைவ�ப�டத� உ�ேநா�க� எ�ன?
எ�பன
ேபா�ற
�பர�க�
எவ����
�ள��வ��ைல.
அெத�ப��க பண��லாம� வாழ ���� என
ேக�பவராக இ��தா�, இ� ���த ெகா�ைக
�ள�கதள����
ெச�லலா�.
இ�தள���
ஆ��லெமா��� ெவ��ட�ப���ள �ைல
ப��கலா�.

உ�ைம��
பண�
எ�ப�
ெவ���
கா�தேம!
ஆனா��, அத�� ம��� ெகா��ப�� நாேம!!
இதனா� ஏ�ப���ள அ����யான மா�ற�கைள
எ�லா� ெந��� ெபா��� அ��தா�ேபால,
ம�க�� ஆ��த ��தைன�� உ(ய)�ய �ஷயமாக,
�கயதா��தமான வைக�� எ���� ெசா���

வைக�� �ைர�� ெவ� வர����ற�, இர��
ம�, இர�� ��ட ேநர �ைர�பட� 500 & 5
(ஐ��� &ஐ���)
பண� எ��� ெவ��� கல� கா�தமான� 5 �பா�
10 �பா� �ட ெப�ய �ஷயமாக இ����
அ��த�� ம�க�� இ��� 500 �பா� 1000
�பாையேயச�வ
சாதாரணமான
�ஷயமாக�
பா���� ேம�த�� ம�க� வைர எ�ப�ெய�லா�
பலர� ைகக�� ஒ�ெவா� நா�� ���� பல
வைகக���ழ���ற� எ�பேத இ�பட��� சார�.
எ�வள� பண� பைட�த ம�தராக இ��தா��,
��� ��� ��டா� �ணேம!
இ�தைகய ���ைல�� ம�த�ல� உ�ைம��
ம��� ெகா��க ேவ��ய ‘அ�பான�’ த�
ெச�வா�ைக இழ���ளேதா� ம��ம�லாம�,
த�உ�ைமயான
அ��த�ைத��
இழ��,
இ�பண��� ஆ��க��� �� உத�டள�
வா��ைதயா� அ��� ெகா�ச� ெகா�சமாக

காணாம�ேபா��ெகா�����ற�
இ�ைறய உல�� யதா��த �ைல.

எ�பேத

ெமா�த��� பண�தா� ம��ேம ம�த�ல�
��ெக�� �ட��ற� எ�பைத பைற�சா���
�தமாக,

கா�� தா�தா ேபா�ேடா ேபா�� அ�ச���
உ�டா�க…
அழகழகா ெபா�ம ேபா�� ேஜா����தா�
வ�சா�க…
�த� �தமா ந�பெர�லா� வ�கைணயா
ேபா�டா�க…
ெமா�த��ல ைசப� எ��� ெநஜ�த மற��
��டா�க…
க�� க�டா கா�த�த அ�ச��� ��றா�…
வ�� காய உைழ��றவ� அ��� ம���
ெகா���றா�…
அ�ச��சவ� ஆளறா�. உைழ��றவ� வா�றா�…
�ர�� ைக�� அ�ப� த�த �ைன� ேபால

ஏ��றா�…
��� நா�� அ�ச��சா க�ளபண�…
�ச�� ேப���, அர�� ேச��த��சா ந�ல பண�…
��தலா�ட� ம�மமான கல� கா�த�…
உலக�த த� ���� வ�ச ெவ�� கா�த�…
எ��ற ப�� வசன�க� ஆ�கா�ேக பாட�களாக
இட� ெப���ளன.
ெபா�வாக
�ைர�பட���
கதாநாயகனாக��,
��லனாக��
ெப��பா��
ஆ�கேள
ப�ேக�பா�க�. அ���� அ�தாக ெப�க�
ப�ேக�பா�க�.ஆனா�, இ�பட���, ‘‘ஐ���
�பா�
பணேம
கதாநாயக��,
��ல��’’. இதனா�, பா��க�ப�வ� ம�க��
�� �த� �� வைரெயன அைன���எ�பைத
வ�����…
பணேம இ�லாத அ�� மயமான ஒ� உலக�ைத
���த ஒ� ��தைனைய �ைத��� ேநா���,

இ�ைறய
நைட�ைற
��மா�க��
அ�ச�களானவ��ைற, ெராமா��, யதா��த�,
இ��� உல�� ேபா��, ச�தாய �ர�� ��தைன
இைவக� எ��� இ�லாம��, ���ேயா
ச��ரதாய�க� எ��எ�ைலகைள� தா����
எ��க�ப�ட இ�த� பட��� �ைர���, �ைர���
��னா��
ப�க��தவ�க�
அைனவ�ேம
கா��காக அ�லாம�ந���காக��, அ���காக��
த�க� உைழ�ைப ப�க��பாக ெகா����ளா�க�.

ஆ�, இ�பட���� ������ள நா�வ� ��ட�
ச�க அ�கைர�� நா�ட� உ�ளவ�க� எ�பதா�,
அெம��கா��
தா�க�
பா���
வ�த
ேவைலவா���கைள எ�லா� ������, ந�
நா���� ����யவ�க� எ�ப��, இ�பட���
ந����ளவ�க� யா�� �ரபல�க� இ�லாத
இவ�க��உ�றா�, உற�ன� ந�ப�க� ம��� ந�
��ைய�ேத�… வாசக�க� எ�ப�� �க��
����ட�த�க�.
ஆனா��, இதர ெசல�க� ைக��� ேபா�,
எைத��
அடமான�
ைவ�காம�
கட��
வா��யா� ��ட�.
ம�த �ல���� பண� ேதைவய�ற� எ�பைத
இ��ய பண�ைத ைவ��, த��� எ��க�ப���ள
இ�பட�ைத அெம��கா, ல�ட�
ேபா�ற
நா�க���ட,
�ைரயர��
உ�ைமயாள�க�
ெவ��ட தயாரா� ��டா�க�. அ�ைட
மா�ல�களான ���ேச� ம��� க�நாடக���

ெப�க��, ைம��
ேபா�றஇட�க��
ெவ��ட ஏ�பா� ஆ� ��ட�.

�ட

ஆனா�, ந� த��நா��� ……………..
எ�ப� ெசா�னா� உ�க��� ���� எ��ற
வ��ைற�� எ��க�ப�ட பட�ைத, எ�ப�
உ�க�ட� ெகா�� வ�� ேச��ப� எ�ப� ���த
கடைமையஉ�க�டேம ேக��ேறா�. இதைன
ேக��� பா��� ���, உ�க��� ெத��த
வ��ைறகைள
இ���ன�ச�க��
ெசா���கேள�.
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‘க��’ ���� மகா�மா கா��

ஏ� ெமா�க��
கா���� ைகெயா�ப�
எ��த�� எ�பேத க���� சாதாரண ெபா��.
இ� ஒ� க�� மா��ரேம. ஒ� க��ைய
ந�வ����
பய�ப��தலா�.
�ய
வ����உபேயா��கலா�.
எ��த���
அ�ப�ேய ஆகலா�.

க��ைய பல� தவறாக உபேயா���றா�க�
எ�பைத��,
�க�
�லேர
ந�வ���
உபேயா����றன� எ�பைத�� நா� �ன��
கா��ேறா�. இதனா�,ந�ைமைய �ட �ைமேய
அ�க� ெச�ய�ப�����ற�.
க��ய�� இ�லாத ஒ� �வசா� ேயா��யமாக
ச�பா��� �ைழ��றா�. உலக�ைத�
ப��ய
சாதாரண
ஞானேம
அவ���
உ��.
த��ைடயெப�ேறா�க�,
த�
மைன�,
�ழ�ைதக�, �ராம��� உ�ள ம�றவ�க�ட�
எ�ப� நட�� ெகா�ள ேவ��� எ�ப� அவ���
ந�றாகேவ
ெத��ற�.ஒ��க
�ய�கைள
அ�வேதா� அதைன அ�ச��க�� ெச��றா�.
ஆனா�, த� ெபயைர� �ட அவ��� எ�த
ெத�யா�. அவ��� எ��த�ைவ அ��� அவர�
இ�ப�ைத
ெகா�சமாவ�
அ�க���
�ட
���மாஎ�றா� ��யா�. மாறாக, அவர� �ைல
�����, ��ைச ����� அ����ையதா�
ஏ�ப��த ����. இத�� அவ��� எத�� க��?

நா� ேமனா�� ��தைன ெவ�ள��� �த�பதா�
எ� அ��ல�, எ� �ர��ல� எ�பைத �ட
����� பா��க ��யாத க��ைய க��ேறா�,
க���ெகா���ேறா�.
ஆைகயா�
ஆர�ப�க����,
ேம�ப����
���யமான கா�ய�ைத ெச�வத�� ேவ��யேத
இ�ைல. இைவ ந�ைம ம�த�க� ஆ��வ��ைல.
நா�ந� கடைமைய� ெச�வத�� உத�யாக
இ�ைல.
��க�� நா�� ெபா�யானெதா� ப����
�ைம�� ���� ெகா�����ேறா�. அ��ைம��
இ���
நா�
��ப��
��டதாக
���
ெகா��ேற�.எ��ைடய அ�பவ��� பலைன
உ�க��� அ��க �ய�� ெச�வேதா�, இத�காக
இ�ப���� ஊழைல�� உ�க��� எ����
கா���ேற�.
க��ைய நா� �ரமாத�ப��த� �டா� எ��
ெசா��ேறேன ஒ�ய, எ�லா ச�த��ப�க���

�டா� எ�� ெசா�ல��ைல. க�� காமேத�
அ��.க�� �சய��� க�� பய� உ�ளதா�
இ��க����.
ந� உண���கைள அட��, ந� ேகா�பா�ைட��
நா� உ��யான �ைற�� அைம��� ெகா�ட��
�ைட���
க��ைய
நா�
ந�றாக
பய�ப����ெகா�ள ����. ஓ� ஆபரண�ைத�
ேபா�, ந�ைம அழ�ப��த�� ���.
ஆைகயா�, க��ைய
அவ�ய��ைல.

க�டாயமா�க

ேவ��ய

நம� பழ�கால ப����ட �ைறேய
ேபா�மான�.
ஒ��க�ைத
வள����
ெகா�வத�ேக அ�� �த� இட�; அ�தா�
(ஒ��கேம)
ஆர�ப�க��.
அ�த
அ��பைட�� �� க�ட�ப�� க��ட�
����� இ����.
ஆ��ல�

ப��ைப

ேத��ெத��ப�,

ந�ைம

அ�ைம�ப����
ெகா�வதா��.
ப�����
ெம�காேல
ேபா�ட
அ��தள�
ந�ைம
அ�ைம�ப��� ��ட�.அவர� ேநா�க� எ�வாக
இ��தா��, பல� அ�ைம எ�பேத. �ய
ஆ��ைய� ப�� �ய ெமா��� ேபசாம� அ��ய
ெமா��� ேபச ேவ����ள�வ��த�த�கேத.
ஐேரா��ய�க� ெவ���� த��ய �ைறகைளேய
நா� அ�ச���ேறா�. அவ�க� உத��த�� ��ட
�ைறகைள
எ�லா�
நா�,
அ�யாைமேயா���ப�� வ��ேறா�.
ஐேரா�பா�� ஒ�ெவா� ப����� உ�ள
ெமா�க��
ம��ைப
உய��த
அ�நா��
அ�ஞ�க� ெதாட��� �ய�� ெச��றா�க�.
இ��லா���
ஒ���ய
ப��ேய
ேவ��.
ேவ��கார�க�ைடேய ேவ�� ெமா�ய�ைவ
���ப��
உ�����க
ெப�
�ய��க�
ெச�ய�ப�� வ���றன. �ழ�ைதக�ேவ��
ெமா��ேலேய
ேப��ப�
ெச�வத�கான
இய�க���,
�பர�
க����
தைலவ��,

������ �ரதம ம���யாக இ��த � லா��
ஜா�����ய ப�ெக���� ெகா�டா�.
ஆனா�, நா�
ஒ�வ��ெகா�வ�
தவறான
ஆ��ல��� எ��� ெகா��ேறா�. ந� �ற�த
எ�ண�க�
எ�லா�
ஆ��ல��ேலேய
எ�����ற�ப���றன. ந� �ற�த ெச���
ப���ைகக� ஆ��ல��ேலேய �ர�ரமா��றன.
இேத �ைலைம ��ட கால���� ���பதா��,
எ��கால� ந�ைமக����� ச����.

ஆ��ல� க��ைய ெப�றதா�, நா�ைட நா�
அ�ைம�ப��� ��ேடா�. நயவ�சக�
ெகா�ைம ஆ�யன அ�க��� ��டன.
ஆ��ல�அ��த இ��ய� ம�கைள ஏமா��,
�ர��வத���
தய��வேத��ைல.
இ�ேபா� நா� ம�க��� ஏதாவ� ெச��
ெகா��
இ���ேறா�எ�றா�,
அவ�க����ய கட��, ஒ� �� பாக�ைத
மா��ர� ெச��� வ��ேறா�.

நா� ��ம�ற���� ேபாக ேவ��ெம�றா�,
அ�ேக ஆ��ல ெமா�ையேய உபேயா��க
ேவ���. நா� பா��ட� ஆன��, எ�
தா�ெமா��� ேபச��வ��ைல. நா� ��வைத
எ�
ெமா��ேலேய
�ற
��யாம�,
இ�ெனா�வ��காக ெமா� ெபய��க ேவ���
எ�ப�
ெவ�க�
ேகடான�.
இ�அ�ைமதன���கான அைடயாள�.

இத�� நா� ஆ��ல��� �� எ�ப� ��ற��ைற
�ற ����. ஆ��ல� அ��த இ��யரா�ய
நாேம,
ந�ைம
அ�ைம�ப���
ைவ�����ேறா�எ�பதா�,
நா���
சாப�
ந���தா� ��ேமய��, ஆ��ல��� �த��.
நாக�க� எ�ற ேநா�னா� நா� அ�கமாக
பா��க�ப�� ��டதா�, ஆ��ல�
ப���
இ�லாம� நா� ����� இ��� �ட��யா�.
அ�வைர ஆ��லஅ�ைவ ெப����பவ�க�,
ஆ��ல ம�க�ட� ெதாட�� ெகா�வத���,
அவ�கள� நாக�க�ைத� ப�� அவ�க� எ�வள�

ெவ��பைட��
இ���றா�க�எ�பைத
அ�வத��� பய�ப���� ெகா�ளலா�.
த�க�ைடய �ழ�ைதக���, த�கள� தா�ெமா�
�ல� ஒ��க�ைத� ேபா��க ேவ���. ம�ேறா�
இ��ய
ெமா�ைய��
அவ�க���
ெசா���ெகா��க
ேவ���.
அவ�க�
வள��த��� ஆ��ல� ேதைவ என ����னா�,
க��� ெகா�ள���. ஆனா�, ேதைவ��ைல
எ�பேத ��வானேநா�கமாக இ��க���.
ஆ��ல�ைத� ெகா�� பண� ச�பா��ப�
எ�பைத�� ��� �ட ேவ���. �����ட
அள��� ஆ��ல� க�க ேவ�����தா�, அ��
�டக��� ெகா�ள ேவ��ய� எ�ன, ேவ�டாத�
எ�ன எ�பைத ெத��� ெகா�ள ேவ���.
ஆ��ல� ப��ைப��, ப�ட�கைள�� ம��பைத
நா� �����டாேல ஆ�ேவா� �����
ெகா�வா�க�.
ந�

எ�லா

ெமா�கைள��

����

ெச�ய

ேவ���. �ற�த ஆ��ல� ��தக�கைள பல
இ��ய ெமா�க��� ெமா� ெபய��க ேவ���.
ம��ர�கைளக���
ெகா�வதான
ந��ைப
ைக���, ஒ��க�
ச�ப�தமான
ப�����
�த�ட� அ��க ேவ���.

ப��த ஒ�ெவா� இ��ய��, த�தா�
ெமா��ட�
இ��வாக
இ��தா�,
சம���த�ைத��, இ�லா�யராக இ��தா�
அர�ைய��,பா��யானா� பார�க�ைத��,
எ�ேலா�ேம இ��ைய�� க�க ேவ���.
�ல இ���க� அர�, பார�க ெமா�கைள
அ�ய
ேவ���.
�லஇ�லா�ய��,
பா��ய�� சம���த�ைத ப��க ேவ���.
வட நா��ன��, ேம�� �ரேதச�தவ� பல��
த�� க�க ேவ���. இ��யா ��ைம���
இ��ேய ெபா� ெமா�யா� இ��பேதா�, அைத
இ�ட�ேபா� பார�க அ�ல� நாக� ���� எ�த
ேவ���.

இ���க����, இ�லா�ய�க���� ெந���ய
உற� இ��பைத ����� இ��� ��கைள��
அ�����ப�
அவ�ய�.
இைத
நா�
ெச�ய���தா�, ஆ��ல�ைத ��� கால��ேலேய
�ர�� �ட ����. ஆ��ல அ�ைமகளா�ய
நம�� இைவெய�லா� அவ�ய�.

நம� அ�ைம�தன��னா� நாேட ஆ��ல����
அ�ைமயா� ��ட�. நா� ெப�� �த��ரேம
நா��� �த��ர�.
இ��யா ெத�வ� த�ைமய�றதாக எ��ேம இரா�.
அச�
நா��க�
இ�நா���
ஓ�கா�.
மத�க��ைய� ப��� ������ ேபா� என���
தைல����ற�.
ந� மத ேபாதக�க�, நயவ�சக�களாக��, �ய
நல�களாக�� இ����றன� எ�ேற அவ�கைள
அ�க
ேவ������ற�.
��லா�க�,
த���க�,�ராமண�க�� ைக�����ற� �ைச.
இவ�க��� ந�ல ��� இ�லாம� ேபா�மானா�,

ஆ��ல�
ப���னா�
நா�
ெப������
ச��ையமத�ப����காக
நா�
உபேயா��க
ேவ���. இ� அ�க� க�டமானத��.
ச���ர��� ஒ� �� ப�� ம��ேம அ��தமா�
இ���ற�. அ�த� �� ப����� இ��பனவ�ைற
மா��ரேம
��த�ப��த
ேவ������ற�.
இ�தரக�ைத ேச��த நா� – நா� ெசா��வ�
ேகா��கண�கானவ�க����
ெபா��தா�.
ஆைகயா�
ந�ைம�
�ட
��த�ப����
ெகா�ளலா�.

பழைமயாக இ��த �ைலைய இ��யா
அைட��ப� ெச�வத�� நா�� அத��
���ப ேவ���. நம��� ெசா�தமான
நாக�க��� ஏ�ற�,தா��, �����த�க�,
�ைள�க�
ஆ�யன
இய�ைகயாகேவ
இ����. ஆனா�, ஒ� �ய�� ேதைவ.
அ�தா�, ேம�நா�� நாக�க�ைத�ர��வ�;
ம�றைவ எ�லா� ெதாட��� தாேம வ��.

* மகா�மா கா�� 1909 ஆ� ஆ�� எ��ய
இ��ய� த�னா�� எ��ற ��� க�� எ��ற
தைல��� இ��� க��� மாறாம�, ேதைவ��
ஏ�ப������, ஒ���ைண��� ெதா��தவ�
வார�� பாலா.
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ப���ேபா�� பார�ப�ய�!

��ைய�ேத�… ��க�� ��ம�ற���
வாதாடலா�! எ�ற நம� ச�ட ����ண�� ��,
பா��க� ப�டவ�க��� வர��ரசாத� எ�ற
�ைலமா� எ�லாதர��ன�ேம ����
ப��க���ய ஒ� �லாக இ���ற�. இ���க�
���பாக ச�ட� ெதாட�பான அ�கார�கைள�
ெச����ற காவ� �ைற�ன�,வழ�க�ஞ� ம���
��ப�க�� ����� �ற�பான ெசய�பா�கைள
ேதா���� கா���ற�.
ப���ற பாமர�க� �த� ெம�த�ப��த ேமதா�க�

வைர எ��ட� தவறாம� ேக��ற ேக��,
ஒ�ெவா��த�� வாதாடலா� எ��ற ேபா�,
‘‘எ����கவ���க�
எ�லா�
வ�����
ப���றா�க..?’’
வ����� ப���ற அ�த�த ெபா�ய�கைள� பா���
ேக�க ேவ��ய ேக��ைய, ப��காத எ�ைன
ேக�டா�,‘ேந�ைமயான
ெதா�ைல�
ெச�யவ���லாமதா�,
வ�����
ப���றா�க…’ எ�பைத� த�ர, ேவெற�ன
ெசா�ல ����?
ெபா�வாக ஒ� ெதா�� ெச�பவ�கைள� ப��
�ம���தா�, அவ�க� ெதா���� பா���
ஏ�ப�� எ�ற வைக�� ேகாப� ெகா�ள�தா�
ெச�வா�க�.
ஆனா�, இ����� ����� �� �ல�காக
���ைல� காவல�க� �த� ேம��ைல� காவ�
ஊ�ய�க�
வைர
ப���
���ப��ண��ெப���ேளா� எ���, அ��

எ�கைள�ப�� எ��� தவறாக ெசா�ல ��ைல
எ���, உ�ைமைய தவ� ெச�தவ�கைள 100%
ஆதார���வமாக,அ�பவ���வமாக
�ைக�
பட�க� ம��� வழ�� எ�க�ட� �ட
�ம����
இ�����க�
என
ெசா��
ம���றா�க�.
ம�ப�கேமா வ���க� �த� ��ப�க� வைர
ப��� ெத��� ெகா��றா�க� எ�ப� வாசக�க�
ம��� வ���க� �லமாகேவ அ�வ�ேபா�
ெத�யவ��ற�. ��ம�ற�க��� ந�ெகாைடயாக
ெகா��� ��வதா� ��ப�க��, ��ம�ற
ஊ�ய�க��
ப��ப�
எ�தா�
���ற�.
ஊ�ய�க� ப��தா�,ந�ைம ம��க மா�டா�க�
என �ைன�� �ல ��ப�க� ����� எ����
ெச��
ைவ���
ெகா��றா�க�
எ�ப�
அ(�)��ம�ற ஊ�ய�க� �ல�ெத��ற�.
அ(�)��ம�ற
ஊ�ய�க�
ப��தா�
�ட,
அ(�)��ப�க�
(அ���,
அ���,
அ�ேப�)ம�ற���
தைலைம
ஊ�ய�க�

எ�பத�காக ம��தாக ேவ���.ஆனா�, ����
ெபா�டா�� ��ைள�க ப��சா, உ�க ேமல
இ���ற ேகாவ��ல, ‘‘இ�வள� ஃ�ரா� ப��ற
�ெய�லா� ஒ���ப�யா��’’ ேக�� ����
ேபா�� ���சா�� ���பா�க…
அ�ப�ேய�� அச�பா�த� நட��, பட��டாத
இட��ல ப��, உ�க உ���� ஏடா �டமா
எதாவ� ஆ��ேபா���னா, ேகா�������
ெகா��தத,�����தனமா ����� எ�������
ேபான�,
ஐ.�.�
…..
(�வ�
ஆன�,
��ைய�ேத�… ப��ச உ�க��� ெத�யாத
ச�ட��ல. அதனால அ�த ேக��லஎ�ன�ன
���க� வ�ேமா அெத�லா� ேக�(ஃ, �)�லா
ேபா�����க – வ�ேவ�) இ�ப�, உ�க
த�ேப��ற
வைக��,
நா�க
ெபா��பாக
மா�ேடா�.
உ�க ��� ெகா�ைளய� ச��� ேவற, ம�ைர�ல
தா� க��ய கணவ� ேவ� தா�டாேத எ��
ெசா��
த��தத�காக,
ெப�ற
மகைளேய

க�ப��க�ய���தா�, ஆதலா� நாேன அ���
ெகா�� ��ேட� என ��ட� ேபா��,
���பைட ைவ��, ெகா�ர
ஆ�த�கைள�
ெகா��, ெகாைல ெச�ய�����, �ைண ���
மைன� ெச�த ெகாைலையேய, த���ைல;
த�கா��! என தா�ேதா��� தனமாக ����
ெசா�� உ�ளதா�, இைத�ெசா��ேய உ�கள�
மைன���, �ைண��� த���க வச� ெச��
ெகா������றா�…
அதனால, உ�க��ெக�லா�
ெத�ய�ப����
ெகா�வ� எ�னா�னா, அ�த ����ைரைய நா�க
ர��
ெச��,
அ�மைன�ைய
ெஜ����
அ���றவைர��மாவ�, ���ல ந�ல ��ைளயா,
ெபா�டா�� ��ைள�க ெசா��றத ேக�����,
ெபா��� பா�பா, அட�� ஒ��� ப��ரமா
இ����ேகா�க…
��ைய�ேத�… �ைலகைள வா�க �ைன��ற
வ���க� எ�கைள ெதாட�� ெகா��� ேபா�,
இ���க� உ�க�� ெதா���� ேநெர�ரான

ெகா�ைகெகா�ட�,
வ���கைள��,
��ப�கைள��
�(�)��
எ�����ேபா�,
ஆதலா� ேதைவ��லாம� காைச ெசல� ெச��,
வா��
ப���
���ெட�ஷ�
ஆகா��க�
எ�ேபா�.
ஒ��ல�, நாமேள ச�ட ர��க�… ந�மள ���ற
அள��� யா��� ைத�ய� என ேயா��பா�க�.
ஆனா��,
அ�ப�
எ�னதா�
ெசா�������க��பா��க�� எ�பா�க�.
ஒ��ல ெபா�ய�கேளா இ�ைல��ைல, எ�க��
��ப� அைத மைற�� ைவ�� (ப�, பா�)��தா�
����
ெசா��றா�.
அதனா�,
நா�க��
ப����ெகா�டா�, ���ைப ெபற உத�யா�
இ����. அதனா�தா� ேக��ேறா� என ெக��ேய
ேக��றா�க�.
வா�� ப��� ���, உ�ைமய�தாேன உைட��
ெசா�����ேகா� என �ைன��ற ெபா�ய�க�,
‘சா�
அவ�
எ�கள
��டல…

எ�கேளாடஅ�யாைமயதான
���றா�’
என
ெசா�� ந�� உறவா��றா�க�.
ப���� நா�� உறவா�னா�, ��ம�ற��ல
��ப� �த� யா� யா� எ�ென�ன ������
ெச��றா�க.. எ�ப�� ெச��றா�க… எ�ெத�த
ேக���,யா�
யா���
எ�வள�
ல�ச�
ெகா���ேறா�
அ�ப���
நம�
க��ைத
ஆத���, ப�ர�க ப��ய� ேபா�றா�க…
ஆனா��, அ�ெபா�ய�க� ெசா�ன� உ�ைம
என ந��, அ�ப�ேய ெவ��ல ெசா�ல ��யா�.
ஏ�னா, வா��ற ���� ெபா� ெசா�றேத,
அவ�கெதா�� த�மமாக இ���� ேபா�, நாம
ெகா��காத ���� ெசா��ற� ம��� எ�ப�
உ�ைம�� ஏ���க ����!
ஒ�ேவைள உ�ைமயாகேவ இ��தா�� �ட,
எ�லா ெபா�ய�க��, ெகா�ைளய�க�� ேச���
ெச��ற
����
�ப�சார
ெசய���,
ஓ��ெபா�ய�கைள ம��� எ��� த�ம அ�
வா�க ைவ�ேகா��?

இவ�கேள, �த�� ச�ைக �ைல�� எ�க���
500 ெச� ��தக�கைள ெகா��க�. �ற� 5000
ெச���� ஆ�ட� ெகா���ேறா�. த��நா��ல
இ���றஒ�ெவா� வ������, ��ப����
ெகா��� ப��க� ெசா�ல�� எ�� �யாபார���
இற�க �ய����றா�க�.
ெபா��ைடைம எ�பதா�, உ�கள� ெபய�ேலேய
அ�ல� உ�கள� வழ�க�ஞ� ச�க� ெபய�ேலேய,
��ைய�ேத�…
��கைள
அ�ச���
த��ேறா�எ�றா�, வ��� ர��க�ட� யா� த�ம
அ� வா��வ� எ��ற எ�ண���, அ�ேயா
ேவ�டேவ ேவ�டா� எ�� அல��றா�க�.
உ� ந�ப� யா� எ�� ெசா�; உ�ைன�ப��
ெசா��ேற�
எ�பத��
இண�க
வ����
உத�யாள�க� வழ��� ���� ெகா�டா�,
ந��வ�அ�வ��ைல அ�ல. ��ைய�ேத�…
��கைள�தா�.
����ைறயா� ப�வா�க�ப�ட ��ப� (ந�வ�)

ந��வ�� ��ைய�ேத�… ��கைள�தா�.
த���தவ�
ச�ட�ப���
ப����ற
ேயா��யமாணவ�க� எவராவ� இ��� ப���
��டா�, ப��ைப பா��ேலேய ைக �����,
�ப�சார�ைத
��மைற�க
உத��
க���
ேகா�ைட�� ைக �����, ��ைய�ேத�… ���த
க���� �ர�சார��� இற�� ���றா�க�.
இவ�க� ெப��பா��, �ராம��ற
ப��ைய
ேச��தவ�க�. தன�காக தாேன வாதாடலா� என
ெத�யாம��, எ�ப� ேபாரா�வ� என ��யாம�
ேபாரா�,ெபா� வழ��களா� �ைற�� ெச��,
���ப�
பா��க�ப��,
வ���களா�
வ���க�ப��, நா� ெசா�வ� ேபாலேவ,
பா�கா���காக
வ�����
ப���,இ���
பய��ைல என ��ைய�ேத�… ப��த���
��ெவ��தவ�க�.
ப��� ���� வ��� ெதா����� இற��ய
இைளஞேரா, “You made me hate my

advocacy profession… Really I never
read the law in my five year college life
but your five books makes it so…. Really
your work is very honour.. Hats off
you….” என ப�ர�கமாக �க��� �� �����,
ேவ� ேவைல ேத�வதாக��,த�னா� இய�ற ��
ப�க��ைப ெச�வதாக�� ெசா��றா�.
��ப�யாகலா� எ��ற எ�ண��� இ��த
ஒ�வ�,��ப�கைள
வ��ெத��ப�
எ�ப� க��ைரைய ப��த���, “ya very
good, let us all follow this. but sure
i
will
not
become
a
judge
anymore” என ����ட� இ��றா�.
இ��யா�� 25 வ�
தைலைம
��ப�
��ைய�ேத�… �� ���� எ�ன க���
ெசா�னா� எ�� அ��த�ப��� பா��ேபா�.
ெமா�த���,ெபா�ய�க��
பார�ப�ய�
ப���ேபா�� ெகா�����ற�.

33

��ைசக� பல�த�!

ல�ச� எ�பத�� ��த த��� ைக���
எ��றா�க�. இைத �ட ��ைச எ�� ெசா�வேத
�க�� ச�யானதாகஇ����. ஏ�, எ�ப�, எத�காக
எ�� பா��ேபா�.

ெபா�வாக,
நா�
அ�றாட
வா��ைக��
ேதைவ�ப�� உண� ம��� உடைமக� ேக��
வ�பவ�கைள தா� ��ைச�கார�க� எ��ேறா�.
இவ�க���அர�
அ��காரமாக,
‘‘வ�ைம�
ேகா����
��
உ�ளவ�க�’’
எ��
ெப�ைமயாக சா��த�� ெகா���ற�.
ஆனா�, உ�ைம�� பா��க�ேபானா� நா���
பலேவ� �த�க�� ��ைச�கார�க� இ���
ெகா��தா�
இ����றன�.
இ���ைச�கார�க�����க� ��ைச� ேபா���
ெகா��தா�
இ�����க�
எ��
நா�
ெசா�னா�, ‘இ�ைல��ைல. நா�
��ைச
ேபா�வேத
இ�ைல’
எ��
�வாத�
ெச�ய����பவ�க� எ�ப�ெய�லா� ப�ேவ�
மா�ப�ட �த�க�� ��ைச� ேபா����க�
எ�பைத பா��ேபா�.
ெத�ேவார, சாைலேயார ம��� �� ேத�வ��
��ைச�கார�க� த�ர, ‘‘அ��ன�� ம�கைள
ச����� ��ைச�கார�க� அர� ஊ�ய�க�

ம���ெபா� ஊ�ய�க�தா�’’.
ேபா��வர��ைற எ�� எ���� ெகா�டா�
ெசா�த வாகன ஓ��க� ேபா��வர�� காவ�
�ைற�ன��� பண���ைச ேபா��றா�க�. வாகன
ஒ��க�அ�லாத �ற பய�க� ��லைரைய
ெகா��க ���பாத நட��ன�க����, ெகா��
ெச��� �ைம�� க�டண� அ�லா� ��த� பண�
ேக���நட��ன����,
இவ��
�லமாக
ஓ��ன���� பண���ைச ேபா��றா�க�.
ெந��ெதாைல�
பயண���
வ�ேயார
உணவக�க�� அ�ேப���� பயண� ெச���
பய�க� ஏதாவ� ஒ�ைற சா���வத� �லமாக
அ�ேப����நட��ன����,
ஓ��ன����
உண����ைச ேபா��றா�க�.
இவ�ைறெய�லா�
க���
காணாத
மா��
இ���� அ�ேபா��வர�� கழக ��வா�க���
எ�த �த��� ஓ��ந� ம��� நட��ன�களா�
��ைச�ேபாட�ப��ற� எ�ப� ெத�ய��ைல.

ெமா�த���, அர�
வ�
எ��ற
ெபய��
��ம�க�ட�
ந��ட�
இ���
��ைசைய
ச�ட���வமான க�டாயமா�� (����) தன�
ஆ�� அ�கார�ைதபல�ப���� ெகா�வத�காக த�
ஊ�ய�க���
ப�ேவ�
வைகக��
வா�
வழ���ற�.
இ�� அரைச��, அ� சா��த ஊ�ய�கைள ம���
�ைற ெசா�வ� எ�ப� ந��ைலயான ��தைனயாக
இ��கா�. மாறாக, ப�ேவ� தர�ப�ட ம�க�எ�ப�
எ�லா�
அ���பமான
�ைற��
��ைச
எ���றா�க� எ�பைத�� ெசா�ல ேவ���.
�க�ேவா�
பா�கா��
���க�
த�க��
அ�கார�கைள� தவறாக பய�ப��� ப�ேவ�
�த�க��, �த�க�� ��ைச எ����றன.
ல�ச� ��ைசைய ஒ��பத�காக �ற�ப���ள
ப�ேவ� த�னா�வ அைம��க� ஆ��� ச�தா
அ�ல� ஆ�� ச�தா எ�ற ெபய�� ��ைச
எ����றன.

��வ�
ம���
��ேயா�
இ�ல�கைள
நட��பவ�க� அவ�கைள �லதனமாக ைவ��
�வ��க இயலாத வைக�� ப�ேவ� �த�க��
��ைசஎ����றன�.
ெதா��ச�க�க� ெதா�லா�கைள ஏமா�� ���
�தலா�கேளா� ைக ேகா��� ����றன.
ெமா�த���, ெதா�� (ெச�வத�காக �ற�ப�ட)
��வன�க� எ�லா� ஃப�� ��வன�க� ஆ�
��டன. ெதா��
��வன�கைள
ச�லைட
ேபா��ச��தா�� �ைட�ப��ைல எ�பைத�ப��
ப�க� ப�கமாக� ெசா��� ெகா�ேட ேபாகலா�.
ஆனா��, ல�ச� �ர��ைன�� ��� எ�ன
எ�ப�தாேன���ய�.
ல�ச�, ைக��� எ�ப� ஒ� ேகவலமான
வா��ைதய�ல. மாறாக, ��தமான வா��ைதக�
எ�றா�
��ட
இ�ைறய
கால
க�ட��� ‘‘��ைச’’ எ�றவா��ைத ம���
ெகா�ச�
அ�வ��க�த�க
ெசா�லாக

க�த�ப��ற�.
எனேவ, இ� யாராவ� எ�த �த��லாவ� ல�ச�
ேக�டா�, ‘‘அத�� ப�லாக என�� ��ைச ேபா��
பழ�க��ைல.
��ைச
ேபா�பவ�களாக
பா���ேக��க�’’
எ�ேறா
அ�ல� ‘‘��ைச�கார�க��� ��ைச ேபா�வ�
த�ம�.
ஆனா�,
உ�க���
ேபா�வ�
அத�ம�’’
எ�ேறா
பல�
அ�ய
ப�ர�கமாகஒ��ைற� ெசா��� பா��கேள�.
தன� மான�, ம�யாைத, ெகௗரவ� என எ�லா�
ஏ�கனேவ இ��த� ேபால�� ஆனா�, த�ேபா�
ேபா�
��ட�
ேபால��
க��,
அதைன��ெட����
�தமாக
உ�க���
ெத��ேதா, ெத�யாமேலா �ட உ�க�ட� இ���
����ய ல�ச பண�ைத �ட, பல� அ�ய ���ப
ெகா�����வா�க� எ�ப� என�� பல�த�க��
�ைட�த �வர�யமான அ�பவ�.
அேதா�, ேவ� யா�ட�� �ட இ� ேபா�� ��ைச

எ��க ெவ�க�ப�வா�க�.
ஆ�! மன� ���� ெகா��ப� ம��ேம த�ம�.
ேக�� ெகா��ப� ��ைசேயதா� எ�பதா� இ�த�
ெசா���
அைன��
���ைல���,
அைன��இட�க���, உ�க�� ல�ச� பண�ைத
கா�பா�� ல�ச�ைத ஒ��க ஒ� �ற�த வ�யாக
இ���� என ந���ேற�.
(ம��ய ச�ட அைம�சக��� ���த��ட�
�ைர�� ெவ�வர உ�ள கடைமைய� ெச�! பல�
�ைட��� இத�� ெதா��� ��� இ���…)
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‘ம�’ அ�மா ஆக ேவ��ய மா�
‘யா�’

இ�ைறய ச�தாய� பல வ�க��
��ேன�ற�ைத� க�� வ�தா��, �ல வ�க��
�க ேமாசமான �ைள�கைள ச���த ப�ேய
உ�ள�. அ�����ெப�க��� ப��ெபத��?
எ�ற �ைல மா��பல கால� ஆ�� ேபா��.
இ�ைறய �ைல�� ெப�க� கா� ப��காத
�ைறேய இ�ைல எ��ெசா�லலா�.
இெத�லா� ஒ� ப�க� இ��க, ம� ப�க� ேவ�

�தமாக அ�லவா இ���ற�? ஒ� ெப� ச�யாக
இ��தா�, அ�த
���பேம
ந�வ��ப��
எ�பா�க�.���ப தைல� எ�பவ� அ�தைகய
ச��க� பைட�தவேள! ஆனா�, எ�தைன ���ப�
தைல�க� ெச�வேன ெச��றா�க�?
ெப� எ�பவ� ம���� �க� அ�ேறா!
ம�ைண நா� எ�வள�தா� ெவ��னா��,
ெகா��னா��
அ�தைனைய��
தா���
ெகா��நம�� ந�ைமைய ம��ேம அ�லவா
ெச��ற�. அ�ேபா�தாேன ெப�க�� த�ைன
வ����
ெகா��
ம�த
ச�த�கைள
வள���றா�க�.
ஆனா�, �ல ெப�கேளா �யநல� எ�ற ெந��ைப
த�ைன� ��� எ�ய ��� த�ைன�� அ����
ெகா��,
த�
உ�றா�
உற�ன�கைள��
அ�லவாஅ���றா�க�.
ேந�ைறய ம�மக�தா� இ�ைறய மா�யா� எ�ப�
�ல ெப�க��� மற�ேத ேபா�ற�.

��மண���� �� ஒ� ெப� த� தா� ����
ெபா���க� அ�க��� �த��ர பறைவயாக ����
���றா�.
ஆனா�,
மணமான��
�ைறயெபா���க� �ட ���ப�தைல� எ���
��ய பத�ைய ஏ��றா�.
இ��தா� ��க� ஆர�ப� ஆ�ற�. த�தா�
���� ச�� ���த ேபா� எ�ன ���னா��,
ஏ�னா�� அைத அ�த ெமா�யாக தா��
ெகா�டவ�,மா�யா� வா��ைதகைள ம��� இ�
தா�� ேபா� தா�� ெகா�ள ம���றா�.
த� வா��ைக�� இைண�த தன� கணவைன,
�ழ�ைத �த� �மர� வைர தாலா��, பா���,
ேநா� ெநா�க�� கா�பா�� அவ��காக க�
����,க��� வ��� வள���, தன��
க�யாண� ெச�� ைவ�த மா�யா�, இவ�
ம�மகளாக வ�� �ைழ�த அ��த ��டேம
மா�யா� த� ெபா���கைள��,ஏ� பாச�ைத��
�ட மற�� ஒ� �ைல�� �ட�� �ட�க
ேவ��� என �ைன��றா�கேள!

இ� எ�த வைக�� �யாய�?
ச�ேற �����க�… ����
தா��பாச�
எ�ன
�யாபார��ைலேய!

ெகா��பத��
வாடைக�தா�

உ�க��� கணவைன ��மண� ெச�� ெகா�ட
அ��தா�
ெத���.
ஆனா�
உ�க�
மா�யா��ேகா க��ேலேய ெத���. எ�னடா
எ��ேத�;க���ேத�
எ��
ஏேதா
ஒ�
ப�கமாகேவ ேப��ேறேன எ�� �ைன�கா��க�.
ஒ� ���� மகளாக இ���ற ��க ம� �����
ேபா�� ேபா� ‘ம�’ மக� எ��, மா�யா� உ�பட
ஊ�
உலகேம
ெசா���.
அேதேபால
��க��மணமா� ேபா�ற ���ல, உ�க ���ல
அ�மா��
����ட
மா��
‘ம�’
அ�மாஎ��தாேன ���ட ேவ���?
ஆனா�,
��க
ஏ�
‘மா�’யா�
எ��
�����, “நா� எைத� ெச�தா��, அைத� ேக�க

மா� ‘�’ யா� என அவ�க �ட ம����
�����க; ம�தவ�க��ம�ய ெக�����க?”
ஒ� �சய� ெத�யமா உ�க���!
�ற�பா� ஆ�களாக �ற��ற ெவ��ல� தன�
வா�ப வயைத ெந���� ேபா� �ேராேமாேசா�
�ைறபா�டா�,
மனதள��
ெப�க���
உ�யமேனாபாவ� வள���, ெப�கைள� ேபாலேவ
நைட, உைட, பாவைன என ெசய�க� மா�ப��.
அ�ேபா�, “அவ(ைன, ைள) ெப�ெற��த
அ�மாேவ
தா��பாச�ைத
மற��
ெவ���
ஒ�����ற
�ைல��
அவ(�,
�)���
ேதைவயான
அ�ைப��,ஆதரைவ��
த��
கா�ப�, தாய�மாேவ!’’.
மரப� �ைறபா�டா� ��ந�ைகக� எ��
அைழ�க�ப�� மா�ய பா�ன�தவ�க�� ��த
�தாைதய�க� தா�, இ�த தாய�மா�க�!!
இ�ப� மா�ய பா�ன�தவ�களான ��ந�ைகக�

த�ைம� ேபாலேவ மா�ய �தாைதய�கைள தா���
�கரான
அ�மா�களாக
ஏ���
ெகா���ேபா�, “தன� மக�க��� உ�கைள
��மண� ெச�� ைவ��, ‘ம�’மகளாக ஏ���
ெகா��� மா�யாைர, மா�யா� என அைழ�காம�
‘ம�’அ�மா என ஏ��� ெகா�� அைழ�க�
�டா�?”
இ�
ேபா�ற
உ�க��
ந�ல
������த
வா��ைதக�தா�, ��க� ‘ம�’ மகளாக ெச���ள
����, வரத��ைன��
ஆர����
�ட�
ெவ��பைத �ட��பா��� வ�லைம ெகா�ட�
எ�பேதா�, கால�காலமாக இ��� வ�� இ��ய
����
���ப
பார�ப�ய�ைத�
க���
கா�பா���.
ஆ�!
ஆவ��
ெப�ணாேல,
அ�வ��
ெப�ணாேல எ�பைத ெப�க� உண���,
த�ைன� �����ள உ��கைள வாழ ைவ��� ம�
ேபாலேவ,ஒ�ெவா� ‘ம�’ மக�� உ�க�
��ற�� ெச��� வளர அ��பைட� காரணமாக

இ��க ேவ���.
ஏென��, ம�மக� வ�தா� ந� �ைலைம
தைல�ழா� மா� ��� என �ைன��, எ�த தா��
த�கள�
மக���
��மண�
ெச��
ைவ�கம��ப��ைல. மாறாக, இதைன உண���
மகேன ��மண�ைத ம��தா�� வ����� ெச��
ைவ�காம� ��வ��ைல.
அ�மா�க�� இ�ெசய�க� ெசா�த ெசல��
��ய� ைவ��� ெகா��� மா�க�� ெசய�
அ��.
மாறாக, ‘ந� ��ற� உ�களா� வள�� எ�ற
ந���ைகேய’ எ��ற எதா��த �ைல��, மா�யா�
ெகா�ைம��
எ�ேலா��
ஒ�
தர�பாகேவெசா�வ� ‘ம�’மக�க�, மா� ‘�’ யா�
என தன���தாேன மனதா� எ����, தன�
எ�ண�ைத ெவ��ப��� த�மனைத�� �ற�
மனைத��ெசா�ெகா�ைம ெச�தா� எ�� எ�ண
�ைள�கேள அ��, ேவ��ைல.

இ� இ�ேபா� உ�க��� ��யா��டா�, ��க�
மா�யாரா�� ேபா� ��சய� ���ேத ���!
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ஆ��ேலய��� �ற�த
��ப�க�!?

ம���� ேசாழ� �ைல

ஆ��ேலய� ந�ைம ���� ெச�� அ�ப�� ஐ��
ஆ��க�
கட��
��டன.
ஆனா��,
ஆ��ேலய��
பழ�க
வழ�க�கைள
இ��ய�களான ந�ைம���, அ��� ���பாக
த�ழ�கைள
����
ேபாவதா�
இ�ைல.
இ�ைல��ைல, த�ழ�க�, �� வாைல ���த
கைதயாக, உ���� ��யா� �����ெகா��
��வதா� இ�ைல.
த�ழ� எ�� ெசா�லடா; தைல ����� ��லடா!
எ��ற த�மான� ெசா�லாட�, த�ழ� எ��
ெசா�லாேதடா; தைல ����� ��காேதடா!
எ�றத�னல��க ெசா�லாடலாக மா� ��ட�.
இ�ப� ெசா�பவ� ஆ��ேலயேனா, அ��த
ெமா��கார�கேளா அ�ல. மாறாக, த�ழ�கேள! ��
வழ���த�ழேன
எ�ப�தா�
த�ழ�க��
தைலெய���!!
மதரா� எ�ப� ெச�ைன எ�� ெபய� மா�ற�
ெப�ற மாநகரமா� ��ட�. ஆனா�, மதரா�
உய���ம�ற�
எ�ப�
ம���,
இ���

ெச�ைனஉய���ம�றமாக மாற��ைல.
இ�ம�ற வளாக���, ���� இல�கணமாக��,
��ைய
ல��யமாக��
ெகா�ட
ம����
ேசாழ��
உ�வ��ைலைய
ைவ���ளா�க�.
ம����ேசாழன� வரலா���, க�ைற இழ�த ப�
�� ேக�க, அத�� �� வழ�க�ப�ட� எ�ப�
வரலா� எ�ப� த�ழ�க� ம��ம�லா�, ம�ற
ெமா�ஆ�வல�க��,
ஆரா���யாள�க��
அ��தேத.
ம���� ேசாழன� �ைலைய உய���ம�ற���
���யத�
ேநா�க�,
இேதேபால
இ��ய���ம�றம�
��வழ���
எ�பைத
ெசா�லாம�ெசா��வத��தா�
என
��க�
�ைன�தா�, அ� மாெப�� மட�தன�. மாறாக,
த�ழ�� பார�ப�ய ��க �� வரலா�ைற
எ���ைர�� ெப�ைம ேப��ெகா�ள�தா� என
��க� �ைன�தா�, இ�ேவ ���சா��தன� எ��
நா� ெசா�ல��ைல. �� வழ�க ேவ��ய
��ப�க� ெசா��றா�க�.

ஆ��ேலய� உ�பட அைன�� ெமா��கார�க��
த���� அ�ைமயா�, ெப�ைம��க த���
கா�ய�க�,
ெச���க�,
����ற�க�
எனஅைன�ைத�� த�தம� ெமா�க�� ெமா�
ெபய�பத�காகேவ த�ைழ�க��, ெமா��ெபய��த
கால�க�
மா�,
இ�ேபா�
அவ�கள�
அ�பமான,அப�தமான, ஆப�தான, ஆபாசமான
�டய�கைள எ�லா� ெப�ைமேயா� த���
ெமா�� ெபய��க� ெதாட�� ��டா�, த�னல�
த�ழ�. �ைள�?
மத�
���த
மத���,
ச�
ெச���
சா���, ‘‘உய��த சா�, தா��த சா� இ��ப�
ேபால, ெமா���� வ�� ��ட�. த�ைழ�
ப��தவ�, ப��பவ�எ�லா� தா��த�ப�டவ�
எ��ற ெதா� ப�பல தர��ரா�� பரவலாக
காண�ப��, த�ேபா� �� வழ��� ��ப�க�ட�
�ட, எ�ெரா��க ஆர������ட�’’.
ஆ�! ப� த� க��ரா� ேப�யைதேய ம�வாக
ஏ��, த� மகைன, தாேன ேத�கா�� இ��,

மா����� & ம�த���� சம��தா� என,
��ைய�ைலநா��ய ம���� ேசாழ� �ைல
அைம���ள உய���ம�ற���, ேந�ைறய வழ��
�சாரைண��
ேபா�,
�வ�மா�
எ��ற
அ��பைட ச�டஅ�� அறேவ��லாத, ����
மார���� அைரேவ�கா��� த�� ��ப�, நா�
ஒ�ேபா�� த��� வழ�ைக நட�த அ�ம��க
மா�ேட� எ���,இத�� காரணமாக இ��ய
அரசைம���
இத��
வ���ைல
எ���,
ஆதலா�, இ�த �வகார��� ேம�� ேதைவய�ற
ச��ைச ஏ�ப�வைத�த����� வைக��, ேவ�
எ�த
��ப��டமாவ�
�சாரைண
ெச�ய
ெகா��க�
என
தைலைம
��ப���
ெத�����ளா�.
இத� �ல�, “�� வழ�க ம�ேவ ேதைவ��ைல;
மா��� க��ேர ேபா�மான� எ��, த�ழ�க��
தைலயாய �� �ைற�� எ����கா�டா��ள��ய
த�ழ����,
த�ழ�க����,
தா�ெமா�
த�����, த�னல���காகேவ தைல���ைவ

ஏ�ப�������றா�”, அ�� வ�ைம ��க��ப�
�வ��மா�.
இ��ய
அரசைம��
ேகா�பா�
350
இ�ப�, ‘‘இ��ய ��மகனாக உ�ள ஒ�வ�, ேத�ய
ெமா�யாக அ��க��க�ப���ள ெமா�க��
த�கள� தா� ெமா�எ�ேவா, அ�ெமா��ேலேய
ம��ய அ�ல� மா�ல அர� அ�கா�க�ட�
அ�ல� அர�� அ�கார� ெப�றவ�க�ட� ம�
ெகா��க உ�ைம���’’.
என� இ�ேகா�பா��� ����, உ�க��
யா��ேக�� ச�ேதக� இ��தா�, ம��ய ச�ட
அைம�சக� தன� இைணய��� ெவ�����ள
இ��யஅரசைம��� ஆ��ல ஆ�க��ைன ப���
அ��� ெகா�ள, இ�ேக ெசா��க��.
இ�ேகா�பா��� �� ெகா��க�ப�� ம� எ�ன
ெமா���
ெகா��க�ப��றேதா,
அ�ெமா��ேலேய ப��� தர�பட ேவ���
எ�ப��
உ�அ��தமா��

எ�பேதா�,
“இ�ேகா�பா�
�ற�பான
ெந��ைறக�� �� வ�வதா�, உ�ச��ம�ற���
�ட,
த�தம�
தா�ெமா�ேலேய
ம�
ெகா��க����”.
ஆனா�,
இைவக�
����
மார����
ெபா�ய�க��,
இைட�தரக�க��
ஆன
வ���க����, வ���களா� இ��� ��ப�களான
��ப�க����ெத�யா�. இ�வள� ஏ�?
��யர� தைலவ��� �ட ெத�யா� எ��
ெசா�னா� உ�களா� ந�ப ��யா�. ஆனா�,
இ�தா� உ�ைம. ஆதலா�தா�, நா� ��யர��
தைலவ���த���
அ���ய
க�த����,
ஆ��ல��� ப�� ெகா��க, அதைன ச�ட�ப�
ஏ�க ��யா� என அ���த�� த��� த�தா�க�.
இ���ச�க�கைள��
2004
ஆ�ேட
நைட�ைற�ப��� உ�ேள�.
அ�ப�யானா�,
�வ��மா���,

அ��

வ�ைம

��ப�

1. இ��ய அரசைம�� ேகா�பா� 350 எ�ன
ெசா��ற� எ�ப� ெத�யா� எ��றாரா?
2.
த��ெமா�
ேத�ய
ெமா�யாக
அ��க��க�பட��ைல எ��றாரா?
3. இவ� இ��ய அர� அ�கார��� �� ��ப�யாக
�ய��க�பட��ைல எ��றாரா?
எ�ப�ேத, நா� ����� ேக��. ப��
ெசா�வாரா
அ�ல�
அ�கார�ைத
தவறாக
பய�ப��� ��ம�ற அவம��� எ�� நடவ��ைக
எ��பாரா… எ�வ�தா�� வரேவ�க நா� தயா�!
இ��ய
அரசைம���ப�,
ெச�ைன
உய���ம�ற���,
ஆ��ல�ைத�
ேபா�ேற,
த��� ச��ைச��லாத அ��க��க�ப�ட வழ��
ெமா�யாக எ�னெச�ய ேவ���, த�ைழ
ெகா�� வர வ���க��, ��ப�க�� ஏ�
தய���றா�க�, இ��
அவ�க���
உ�ள
லாபெம�ன எ�ப� ப��ய ப�பல������
தகவ�கைள
�ைர�� க��ைரயாக வ��க �ய���ேற�.

மகா�மா கா�� வ��� ெதா�ைல��, ��ப�
ெதா�ைல�� �ப�சார�ெதா�� எ�றா�. த�ைத�
ெப�யா� ஈன��ற�க� எ�றா�.
இ��ப�சார ெதா���� த�கெதா� �ப�சா�யாக
ஆ��ல�ைத ைவ��� ெகா���ளன� ந� உ�றா�,
உற�ன�,
ந�ப�க�
ஆனஆனா�,
ஆ��ேலய���
�ற��,
ஆ��ேபா�� ��வ������ ப��த� ேபா�ற
க�பைன��
வா��,
நம�
ஈன��ற�
வ���க��, ��ப�க��!
வ���கைள��, வ���க�� இ��� ��ப�க�
ேத��ெத��க�ப�வ�� ஒ��க�ப�� வைர, ����
அ��ேய… சமா�ேய… சாப�ேகேட…
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����ைற�� க��� ஆ�க�!

ெபா�வாக ஒ� �ைற�� நட��� தவ�க�
ரக�யமாக
ெவ���
ெத��ற�
எ�றா�,
அ��ைற�� ஏேதா ஒ� க��� ஆ� இ���ற�
எ�பைத �ஜ���ேக���பட��ைல எ�றா��
�ட, ��மா வசன��� ேக������க�.
�டேவ, அ�த க��� ஆடா�, ச�தாய���
ஏ�ப�� ச�ட� ஒ��� ம��� ��ற�க��
�ைள�
எ�ப������
எ�பைத��
அ���மா�ேலேயபா�������க�. ஒ�
�ல�
ேநர�யாகேவ
பா�������க�
அ�ல�

அ�ப��� இ����க�.
அர� �ைற�� இ���� க��� ஆ�கைள
கைளெய��க ேவ��மானா� ����ைறையதா�
நா� நாட ேவ���.
அ�ப� நா�� ����ைற�� ஒ� க��� ஆ�
இ��தா� �ட, அர���ைற�� அவல� எ�னேவா
அ�தாேன
����ைற���?
அ�ப�யானா�,
�����ைலைம எ�னவா�� எ�பைத க�பைன
ெச�� �ட பா��க ��ய��ைல அ�லவா?
ஒ� க��� ஆ��� �ைளைவேய க�பைன ெச��
பா��க ��யாத ேபா�, ����ைற�� எ�லாேம
க���
ஆ�களாக
இ��தா�
����
�ைலைமஎ�னா��? ���ேக அ��தாேன!
���ேக அ�� எ�றா�, நம�ெக�லா� எ�ன ��
இ���� ெத��மா?
ேக�காம� ெகா��ப� ��.

ேக�ட� �� ெகா��ப� அ��!
ேக�ட�
சமா�!!

����

ெகா��க

ம��ப�

�����

ஆ�! சமா�தா� �� எ�ப�, ந��ட� இ���
�ைட ெப�ற 2012 இ����
பா�ய�
பலா�கார���� உ�ளா� உ�ைர �ற�த ம���வ
�ைணமாண��� வரலாறாக இ��க�ேபா�ற�.
����ைற�� தைலயாய கடைம ��ற�ைத த��க
ேவ��ய நடவ��ைககைள எ���, ேக�காமேலேய
��ைய வழ��வ�தா�. ஆனா�,ஆ��ேலய�கள�
��ேய பரவா��ைல எ��ற அள��� ேக�ட�
����
ெகா��காம�
பல����
சமா�
க��வ�தா� இ�ைறய இ��ய(�)��ப�க��
ல��யமாக இ���ற�.
��ற�க� �ைறய ேவ��ெம�� வ�வான
ச�ட�க� ேதைவ எ��ற க��� பரவலாக நா�
��வ�� �வா��க�ப�� வ��ற�. ��ைய

�ைலநா�டஇ����ற
ச�ட�கேள
ேபா��!
ஏென��, நா��� எ�வள� ச�ட�க� இ���ற�
எ�� யா���ேம ெத�யா� எ�� நா� ெசா�னா�,
உ�க��� ந�பச�� க�னமாக�தா� இ����.
ஆனா� இ�தா� உ�ைம.

த��நா� ச�ட��ைற க�த�
இதைன ஆவண��� வ� ����கேவ, எ�வள�
ச�ட�க� இ���ற� எ�ப� ���த ஆவண�கைள
பராம��க��ைல
எ��ற
த�ழக
ச�ட��ைற��சா�� நகைல சம�����ேற�.
இ��ைல��, இத�� ேம�� ����� ��
�ரணான ச�ட�க� எத��?
அம�� இ���ற ச�ட�கைள, அ��� ���பாக
ப�ச �த�க�, ஐ��ல�க� ேபால, இ��ய
அரசைம��, இ��ய சா��ய ச�ட�, இ��ய
த�டைன�ச�ட�, ��ற �சாரைண �ைற ��க�
ம��� உ�ைம�ய� �சாரைண �ைற ��க�
எ��ற இ�த ஐ�� அ��பைடயான ச�ட�கைள
�க� ச�யாகநைட�ைற�ப���னாேல ேபா��!
ச�ட� ஒ��� ச�யாக இ����; ��ற�க�
�ைற�� ���!!
ஆனா�,
இ�ைவ��
ச�ட�கைள��,
‘‘�யாய�தா� ச�ட�’’ எ��ற ெகா�ைக ��

ேகா�பா���� இண�க நைட�ைற�ப��த ச�ட�
ெத���ள,ைத�யமான,
எத���
மய�காத
ெகா�ைக��ள ��ப�க� இ��யா�� ஒ�வ� �ட
இ�ைல எ�ப�தா� என� ஆ��தரமான க���.
இைவகைள இ�வைர இ��யா�� வழ�க�ப�ட
அ�தைன ����க� �லமாகேவ எ�னா� ����க
����.
இ�ப��
ெசா�வதா�,
என��
எ�லா�ச�ட��
ெத���
எ�ப�
அ�ல
உ�ெபா��. மாறாக, ம�ற ச�ட�க��ெக�லா�
அ��பைடயாக
இ����ற
இ�ைவ��
ச�ட�க��, என� க��ைத����க ேதைவயான
அள��� ெத���. அ�வளேவ!
��ப�க��
இ�வ�யாைம��
அ��பைட�
காரண� எ�னெவ�றா�, வ���க�� இ���
��ப�க� ேத��ெத��க�ப�வேத ஆ��!
ஏென��, �யாய�ைத
ெசா�ல
சமேயா��த
�����, சா��யமாக ேக�� அ��� த�ைம��,
ந��ைல
ேநா���தா�
ேதைவேய
ஒ�ய,

ஒ�ேபா����சயமாக ச�ட அ�� ேதைவ��ைல.
ச�ட� எ�ப� இத� �ைள� இ�தா� எ�பைத
�ள��� வா��பாேட எ�பதா� அ�த அள���
ச�ட�ைதெத��� ைவ����தாேல ேபா��.
ஆனா�, இ��� ெத�ய��ைல எ�பேதா�,
ேம�ெசா�ன எ�தஒ� த���� ��ப�க���
இ��ப��ைல. இ� ஏ� ெத��மா?வ���க��
இ�����ப�க� ேத��ெத��க�ப�வ�தா�.
அ�ப�யானா� வ��� எ�பவ�க� யா� எ�றா�,
வ��லாக கடைமயா��ய ந� ேதச�த�ைத மகா�மா
கா�� வ��� ெதா�ைல �ப�சார� ெதா��எ���
வ��� ெதா�� ெச�பவ�கைள ஈன� �ற�க�
எ�� த�ைத� ெப�யா�� ெசா����ளைத �க��
ப�க���
ப���
இ����க�.
ஒ�ேவைளப��காம�
இ��தா�,ப��த���
இதைன ெதாட��க�.
ஆமா�! எ�லா� ���� ��ட� இத�� ேம�
��க� எ�ன ெசா�ல ேவ������ எ��

ேக�கலா�.
ஆனா��, அவ�க� ெத�வாக ெசா�லாத ஓ��
உ�ைமகைள ெசா�ல ேவ������ற�. த�ேபா�
வ���க���
ப��பவ�கைள
���
�த�க��வைக�ப��தலா�.
�தலா� வைக��, வ���க�� க��� த��ைய
ஆரா��தா�, ந�றாக ப��பவ�க� எ�லா� தகவ�
ெதா�� ��ப�, ெபா��ய�, ம���வ�
ேபா�றப�ேவ� �ைறக��� ெச�� ����றன�.
அ�ப���லாதவ�க�
ெப��பா��
ேத��ெத���� ெகௗரவ� ெதா�ேல வ���
ெதா��.
இர�டா� வைக��, வ���க�� ஒ��க த��ைய
ஆரா��தா�,
இ�ைற��
வ���க���
ப��பவ�க�� அ�ப� சத��த� ேப� ��ற
வழ��க��ச�ப�த�ப�டவ�கேள! அவ�க���
ப���� �ற� இ�லாத ேபா�, தன� ���ப���
ஒ�வைர ப��க ைவ��றா�க�.

��றா� வைக��, வ���க��
சா��த�
த��ைய ஆரா��தா�, இ�ைற�� வ���க���
ப��பவ�க�� எ�ப� சத��த� க�நாடகா
ம���ஆ��ரா�� ெசய�ப�� ச�ட�க���க��
இ���, ப�� ேநரமாக ப��ததாக கா� ெகா���
வ��வ�தா�.
இ�ப��ப�டவ�க�தா�,
��ப�களா�றா�க�
எ�ப�
ெகா�ைமய�லவா?

��ன�
ெகா�ைம���

���கமாக ெசா�ல�ேபானா�, வ���க� எ�றாேல,
����
மார����
ெபா�ய�கேள!
இைட�தரக�கேள!!
இைத�த�ர ேவ� எ�த த���� வ���க���
�ைடயா� எ��ற எதா��த �ைல�� இவ�க��
இ���
ேத��ெத��க�ப��
��ப�க�
க���ஆ�களாக
இ�லாம�
ேவ�
எ�ப�
இ��பா�க�?
ஆதலா�தா�,
இவ�க��
��ற�கைள,
அ��க�கைள
மைற�பத��

ெபா��தமாக க���
ெகா��றா�க�.

�றஅ��கைள

ேபா����

இ�ேபா� ெசா���க� ����ைற�� எ�லாேம
க��� ஆ�க�தாேன?
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��ம�ற (மா, ேகா)மா�க�

ெச�ைன
உய���ம�ற வளாக����� ெபா�யைர ைக�
ெச�ய �ய�ற உத� ஆ�வாள� ச�கர நாராயண�
��, ��ம�றவளாக����� அ���� ���ததாக
ெபா�ய�க�� தைலவ� ேமாகன���ண�
ப�வாள�ட� �கா� ஒ�ைற ெகா��� உ�ளா�.
தா�க� த���க ேவ��� எ�பத�காகேவ,
ச�ட�ப� வழ�� ப�� ெச�� த��பைட��

தைலைம ஏ�� ைக� ெச�ய �ய�ற சக காவ�
ஊ�யைர,காவ��ைறேய ைக� ெச�� �ைற��
அைட���ள�.
ெபா�வாக காவ��ைற���, ெபா�ய�க����
�ராத
பைக��,
ப�வா���
படல��
அ�வ�ேபா�
நட��
வ��ற�.
இ��,
ெபா�ய�கேள கா�ய�சா���� ெகா��றா�க�.
காரண�,
காவ��ைற
ஊ�ய�க��
ச�ட
���ப��ண�� இ�ைமயா�, அவ�க�� அர��
ெபா�ய�கைளேய
ந��
இ��கேவ��
உ�ள�தா�.
��ப�க�
ெப�ய�ப�
��ைளகைள�
ேபா�றவ�க�. வ���க� ��ற�ப� ��ைளகைள�
ேபா�றவ�க�
எ��ற
மகா�மா
கா����
க���அர��
ெபா�ய�க���
�����
ெபா��தா�.
ஏென��, இவ�க� ��ப�க�� மாமா�க�. இ�த
மாமா�க� மன� ைவ�� ஒ��ைழ�க��ைல

எ�றா�,
��ற�ய�
வழ��க��
��ப�க�ச�ட����� �ற�பாக எ��ேம ெச�ய
��யா�.
இதனா�, காவ��ைற ெதா���� உ�ைமயான
வழ��க�� �ட, ��றவா�க� ��ப�க��
மாமா�க�
ஆன
அர��
ெபா�ய�கைள
ச�க����தைலயா� ���றா�க�.
காவ� ஊ�ய�க��� ச�ட ���ப��ண��
ஏ�ப�டா�, அர�� ெபா�ய�க� ந�� இ��க
ேவ��ய அவ�ய� இ�லாம�, தா�க� ப��
ெச���
��றவழ��கைள
தா�கேள
ஏ��
நட�தலா�. த�க த�டைனைய வா��� தரலா�.
தவ� ெச��� ��ப�கைள ந�ைம� ேபால வ�,
வ� எனவ��ெத��கலா�.
இத�� ��ற �சாரைண �ைற ��க� 1973 இ�
�� 302(1) இ�ப�, உத� ஆ�வாள� �ைல��
�ைறயாத
உய��ைல
ஊ�ய�க���
ம��ேமஅ�ம� உ��. 302(2) இ�ப�,

இதைன �கா� ெகா��தவேர (ெபா�ம�க� எவ��)
அர�� ெபா�யைர ��� ���, நம� பா���
வழ�ைக நட�த����.
க�ைர� ேச��த ம���வ� �பா ��தர� எ��ற
��ைய�ேத�… வாசக� 2001 ஆ� ஆ��ேலேய,
தன� கணவ��� எ�ரான தா� காவ��ைலய���
�த� தகவ� அ��ைகயாக ப�� ெச�த
வரத�சைன வழ�ைக, ெச�ைன எ���� தைலைம
��ற�ய� ந�வ� ம�ற��� நட��இ���றா�.
இ�ப� ெச�தத�� ���ய காரண�, இவர�
கணவ�� சேகாதர� அ���ம�ற��� ����
மார���� ஒ� ெபா�ய� எ�பதா�, அர��
ெபா�யைர ச�க�ட �ய���தேத!
��ம�ற வளாக����� யாைர�� ைக� ெச�ய�
�டா� எ�� ெபா�ய�க��, ெகா�ைளய�க��
த�கள� இ�லாத ச�ட ம��� இ�டநைட�ைறைய
ைவ�����றா�க�.

ஏென��,
இைவக�தாேன
இவ�க��
/
��றவா�க�� �க�ட�. இேத அ�ப காரண�ைத
2009 ஆ� ஆ���, உய���ம�ற வளாக���
நட�தகாவ��ைற��
த�ய���
ேபா��
ெபா�ய�க� ெசா�னா�க�.
இத�� அ��பைட காரண� தா�க� ெபா�ம�க��
�����, வ���� மார��பவ�க� எ�பைத உணர
�ட ேபா�ய ெபா� அ���லாம�,��ம�ற
வளாக��, ��ம�ற�� த�கள� பா�ட�,
��பா�ட� ெசா�� எ�� க��வ�தா�.
உ�ைம��, ��ற �சாரைண �ைற ��க�
1973 இ� �� 77 இ�ப�, ைக� ெச�வத�கான
��யாைணைய,
இ��யா��
எ�த
இட�����ைறேவ�றலா� எ�� ச�ட ��
ெத�வாக அ������ ேபா�, ��யாைணேய
ேதைவ��லாம� ைக� ெச�வத���ய ��ற�ைத
���த ஒ�வ����ெபா����.
ேம��,

��

44

(2)

இ�ப�,

ந�வ��

���ைல�� உ�ள ஒ�வ��� ��யாைண
�ற���கலா� எ��ற ���ைல இ��தாேல
அவைர தாேம ேநர�யாகைக� ெச�யலா� அ�ல�
ைக� ெச��மா� ப��கலா�.
ெமா�த���,
��ம�றேமா
அ�ல�
அத�
வளாகேமா ைக� ெச�வத�� தைட �����
இடம�ல.
மாறாக,
தாராளமாக
அ�ம�
வழ���ட�.
ஆனா�,
��ம�ற
(மா,
ேகா)மா�கேளா
��ம�ற�க� இ��யா�� எ�ைல��� இ�ைல
எ�� க���றா�க� ேபா��.
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����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@gm
�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
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.c
�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���.
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.co
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.or
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by

Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.o
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப��
– http://freetamilebooks.com
/about-the-project/
த��� காெணா�
– http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
http://www.wired.co.uk
/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses
/4/wiki/creative-commons-licenses

உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org
/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬀice odt/

MS oﬀice doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள
க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

——————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா�
– https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல���
– http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum
/#!forum/freetamilebooks
ந�� !

