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1

க��ய�க� க�ட��த ெப�ெகார� !
�ெச�ப� 15, 2013
ெஹ�� ெப�ேகார� �ற�தநா� இ��. க��ய�க�ைத இவேர க�����தா�. 1895 இ� எ��
க��கைள ரா��ஜ� க�ட��� இ��தா� ;அத� ப��க� ப�� ேம�� ஆ��க� ெச�ய
����ய இவ� ெபா�டா�ய� உரைன�� ச�ேப� எ�� உ��� ஆ��க� ெச�தா� .அைத
ந�றாக ெவ�� ப�� இட��� ைவ�� �� அைத ��� �ெராைம� �ச�ப�ட ேபா�ேடா�ரா�
த��கைள ைவ�தா�
.அைத எ�த�த ஆ�ற� இழ��� இ��� த��க க��� தாைள ��� ைவ�தா� .பட�க� ப�வா�ன.
��ய�� இ��� எ�� க��கைள �ேர�ய உ�� உ�வா�� ெகா�� அைத எ�� க��களாக
ெவ���வதாக ����� வ�தா� .
இர�� ச�பவ�க� அவ� எ�ண�ைத மா��ன ஒ�� -கா�த��ல�க�� இ�க��க� த�க��
ேநரான பாைதைய ��� �ல� பய��பைத பா��தா� .எ�� க��க� அ�வா�
பய��கா�;இர�டாவ� ��ய� ெவ�யேவ வராத ஒ� ������ நா��� �ேள��� பட�
ப�வா� இ��த� .ஆகேவ அ�ேக ஏ�ப�� உ�வ���� ேவேறேதா ஒ�� காரண� என அவ���
���த� .அத�� க����� என �ேர�ய��� இ��� ேர�ய�ைத ���த அவ�� மாணவ�களான
��� த�ப��ன� ெபய��டன� .

இவ����,அவ�க� இ�வ���� இய��ய��கான ேநாப� ப�� வழ�க�ப�ட� . ஒ�
��ைதயான தகவ� இவ�� த�ைத�� ந�ப� இ�க�������� நா�பதா��க��� ��ேப
�ேர�ய� �ல க��கைள உ�வா�� அத� �ல� ேபா�ேடா �ேள�க�� உ�வ�கைள
உ�வா���ற� என ���ெப�� ��� ேபா����றா�.
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2

ெவ���,��ேர�,ஓ�ய�க�-��ப� ���ய� டால�க� !
�ெச�ப� 15, 2013
ெவ��� மைற�த �ன� இ��. உல�� தைல�ற�த ஓ�ய�க� எ�� ஒ� ப��ய� ேபா�டா�
ெவ��ைர க���பாக த���க ��யா�. ெமா�த� ��ப�� ஆ� ஓ�ய�க� தா� அவ��
பைட��களாக நம�� �ைட���றன. அவ�� வா��ைக�ப�� ெத�வான ����க� இ�ைல.
ெமா�த� ப�ைன�� ��ைளக�,��� கா�பாள� ந�ந�ேவ ஓ�ய� எ�� ெரா�ப�� கல�கலான
அள��ேக ெத������ற�.

அவ� கால��� ெவ���� ஊைர�தா�� அவ� ேபானேத இ�ைல. ��வ� எ�� ெச�வ�த�
இவ�� ெப��பாலான ஓ�ய�கைள வா���ெகா�டா�. �ெர�� அரச� தா��த�� இவ��
ஹால�� ேதச��� ெபா�ளாதா� ���� ஏ�ப�� வ�ைம இவைர வா��ய�. ப�ைன��
�ழ�ைதக� ஒேர ஒ� காத� வா��ைக�� �ற����தா�� நா�� �ழ�ைதக� இற��
ேபானா�க�. ப�ேனா� �ழ�ைதகைள வள���� �ைம தைல�� �ழேவ மா�யா�ட� கட�
வா�� ���ப�ைத நட��னா�. ெபா�ளாதார ����யா� ஓ�ய�கைள வா���ெகா�ள ஆேள
இ�லாம� ேபான�.
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கைட� ��� வ�ட�க�� ஓ�ய� ���வைத ெவ��� ���� ��டா� எ�ேற ெசா�லேவ���.
அவ� இற�த �ற� ெகா��க ேவ�� இ��த கட�க��காக ���� இ��த ஓ�ய�கைள
கட�கார�க� ����ெகா�� ேபானா�க�. ���ப� �வா� எ�� மைன� அ��ைக ெகா��தா� ;
��ேணா��ைய க�����த ஆ�ட� வா� �வ�ஹூ� கட�கைள அைட��� ெபா��ைப
எ����ெகா�டா�.

ெவ��� கால���� இ��� வ�ட�க� க��� ேதா� எ�� �ெர��கார� அவ�� ஓ�ய�கைள
உலக���� அ��க� ெச�தா�. உலக� ����� உ�கா��த�. பல ேகா�க�� ஓ�ய�க�
�ைல�� ேபா�ன. இத�� ந��� ��ேர� வ�தா�. ெவ���� ஊ��காரரான அவ� ம�மல���
கால ஓ�ய�க� பா��� ஓ�ய�க� ���னா�. கா�� அ���றா� எ�� �ராக��தா�க�. உடேன
ஒ� �ப�த ��ெவ��தா�.

ம�மல��� கால ஓ�ய�க�� ஓ�ய�கைள க��தமாக �ர�ெய��ப� எ��ற ��ட� தா� அ�.
ஆ� வ�ட� உைழ�� அேத மா�� �ைல த�� ஓ�ய�கைள ���னா�. ெவ���� பைட��க�

9 of 236

எ�� அவ� ��ற ேபா�க� ��ப� ���ய� டால� அள��� ��பைன�� ேபா�ன. யா����
�� ச�ேதக� வர��ைல. பல ட���கார�க� ��ல� இவ�க� நா�ைட ���ைக��ட ெபா��
ஓ�ய�கைள பார�ப�ய�ைத கா�கேவ��� எ�� வா��ய� இவ��� இ�ன�� பண�ைத
ெகா��ய�. ஒ� இர�� ஓ�ய�க� அெம��கா�� ேத�ய அ��கா��யக���
ெதா���ெகா�� ���தன.

எரா�� இர� ���� எ�� இேய��� ெவ��� ஓ�ய�ைத இவ� எ��த �ர�ைய மா�ட� ��
எ�� அ� ேபா� எ�� ெத�யாம� உலேக ெகா�டா�ய�. எ�லாவ����� ஒ�நா� ���
வ�த�. உலக�ேபா� ���� நா��க��� பைழய ஓ�ய�கைள ��றா� ���� எ��
��ற�சா�ேடா� ேகா���� ����னா�க�. மரண த�டைன தா� எ�� ���த�. உ�ைமைய
ெசா�னா�. எ�ப� ேபா� ஓ�ய�கைள உ�வா��ேன� நா� எ�� ெடேமா ெகா��தா�. அ����
அவ� ��ற ஓ�ய�கைள ெச� ெச�தா� எ�லா� த�கால ெப���களா� வைரய�ப����த�
ெத��த�. ஒ� வ�ட� ெஜ��� இ� த�� எ�� ���� ெகா��தா�க�. ஆனா�,மாரைட�� வ��
இற�� ேபானா� ��ேர� !
ெவ��� வா��ைக ம����ைல அைத �ர�ெய��தவ�� வா��ைக�� ேசாக�ேதா� ���த�
ஆ�ச�ய� தா� . இ�த ��� ேதா�க� அ��த ஓ�ய�ைத ெகா�� ெவ����� ஒ� ேவைல�கார
ெப��ட� ஈ��� இ��ததாக க�பைன ெச�� ஒ� �ைவயான நாவ�� எ��த�.
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அ�ணா�� பா��க ஈ�� !
�ெச�ப� 15, 2013

அள��லாத த�ன���ைக�� எ����கா�டான ��தா� ஈ�� �ற�த �ன� இ�� . இள�
வய�� �க�� �மாரான மாணவராக இ��த ம�த��� ெபா��ய� �� �ைட�க��ைல . ஆ���
ப�க� கைர ஒ���னா� . பா�ெட���
ப�க� �ைழயலா� எ�றா� அத�� த����ைல எ�� ஆ��ய�க� ெசா����டா�க� .
ெரா�ப�� க�ன�ப�� ெதா��ப��� ெப��ெவ�ேய வ�தா� ;பால� ஒ�ைற க��வ�� கல��
எ��தா�

உலக வ�க ெபா��கா���� க�ைண�கவர ஒ� ேகா�ர�ைத உ�வா�க ேவ��� என �ல�
��ட� ேபா�� ெகா��தா�க� .அத�கான உ�ைமைய இவ� ெப�� மா�ற�க� ெச�தா� ;இவ�
ெசாத�� ��வா� என ெசா�னா�க� .அரசா�க� ேக�ட ஆறைர ல�ச��� கா�வா�ைய தா�
ெகா��த� �தைல�ேபா�� க�� �� இ�ப� வ�ட� அைத க�ட�ப�� ம�க�ட� இ���
வ���தா�
இ�ெனா� ��ட� “கைல அழ� ���த பா��� க��� அ��கமாக அ� இ��க ேவ��மா” என
�ர� எ���னா�க� .”அ� �ெர�� �ர���� ந�� ெத���பதாக இ���� .இ�ெபா�� வ��ற
��றா�ைட ����� ; எ����� �ர�� ேபால நம�� இ� அைம�� “எ�றா� இ�த அள���
ந�ன வச�க� இ�லாத �ழ�� 300 ேவைலயா�க�, 5 இல�ச� ஆ�கைள�
பய�ப���, 18,038 உ���� ���கைள ஒ��டெனா�� ெபா��� ேவைலைய ���தா�க�
.க��மான��� ெபா�� ஒேர ஒ� நப� தா� இற�� ேபானா�. ஈ�� ெபயராேல அ�ேகா�ர�
எ��த�.

அெம��க ��தைல ெப�� �� வ�ட� ஆனத� ெபா���
ஒ� �ைலைய ப�ச��க �ெர�� ம�க� ��� ெச�தா�க�. ��
�ர��வ� தா� ��கலாக இ��த�.அெம��கா�� ப�ேவ� நாடக�க� �ல��,���ச� ப��
உ�வாக காரணமான ஜா� ���ச� த� ப����ைக�� �ள�பரப��� ��
ேச��தா� ஈ�� ேகா�ர�ைத வ�வைம�த ந� ��தா� ஈ�� �ைலைய வ�வைம��� ெபா��ைப
எ����ெகா�டா� ;�ட� அெம��கா�� வ�வைம�கப�ட�;�ைல க�ப�� �ல� அேம��கா
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வ�� ேச��த�.��வ�மாக அ�ல ;பாக� பாகமாக ெகா��வர�ப�� �� இைண�க�ப�ட�.
ெபா��ய� ப��க லாய���லாதவ� என ���க�ப�ட ஈ�� ைகவ�ண��� �த��ர ேத� �ைல
ம��� ஈ�� ேகா�ர�க� எ��� ��ப� �ைவயான �ர�. அவ�� �ற�தநா� இ��
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நா� ெசா�ன� நட����சா- ேக��றா� நா��ரடம�
�ெச�ப� 14, 2013
நா��ரடம� �ற�த நா� இ��. இ�ப� ஆர���ப�ேலேய அவ�� வா��ைக�� �வார�ய�
�வ�� ���ற�. அவ� இ��ெமா� ஏ� நா�க� க��� �ற�தா� கால�ட� �ழ�ப� எ��
ெசா�வ�� இ��� அவ� ெசா�னைவ வைர எ�லாேம ெசம ��� த�பைவ. நாைள�� எ�ன
நட��� எ�� ெசா��ற ேஜா�ய�க� பலேபைர பா�����ேபா�. பல �� வ�ட�க��� �ற�
எ�ன நட��� எ�பைத ப�க��� இ��� பா��தைத�ேபால ெசா�னவ� தா� இவ�
�ரா�� ேதச��� �ற�தவ� இவ�. கைல,ம���வ� எ�� எெதைதேயா ப��க�ேபா� எைத��
��தாக ���காம� ெவ�ேய�னா� இவ�. ம���வ� ப���ற கால��� ெசா�தமாக ம���
தயா��தா� எ�� ெசா�� ெவ�ேய��னா�க�. ��ன� அவ� ெவ��கரமான ம���வரானா�.
அவ� ெகா��த ேரா� மா��ைர �ேள� ேநாயா� பா��க�ப�ட எ�ண�ற உ��கைள
கா�பா��ய�.
எ���� �ர��க� ப��ய ரக�ய�க�,ரசவாத�,�த ����வ,இ�லா� மத�க�� மா���க
ேவைலக�,க�பாலா எ��ற ஆ�ட �ைற எ�� பலவ�ைற ேத��க���ெகா�டா� இவ�.
���கத�சன�க� எ��ற �ைல எ��னா� அவ�. அ�� ��காட� எ�� ப�னா�கா� ��றா��
�ெர�� ெமா� பா��� ச�ேகத ெமா��� பாட�க� எ�� ைவ������ேபானா� இவ�.
ஒ�நா� �ர� ஒ�வ�� ���� சா��ட ேபா���தா� இவ�. அவ�� ���� ெவ�ைள ம���
க��� ப��க�� எைத இ�� இர� உ�ேபா� எ�� ேக�டா� ெச�வ�த�. “க��� ப�� தா�
இர� உண��� ! ெவ�ைள ப��ைய ஓநா� ��� ��� !” எ�றா� நா��ரடம�. ெச�வ�த�
ெவ�ைள� ப��ைய சைம�க ெசா�னா�. இர� உண�� ெபா�� “எ�ப� இ���ற� ெவ�ைள
ப�� ?” எ�� ெச�வ�த� ேக�ட ெபா�� ேவைலயா� ,”ெவ�ைள ப�� மா�ச�ைத நா� ���
��ட�. க��� ப��ைய தா� உ����க� ” எ�றா�. அ�த நா�� ெப�ேறா�� ஒ�� ஓநா� !
த��ைடய மக� ேஜா�ய�தா� இற�பா� எ�� ச�யாக ெசா�னா� அவ�. இ��
ஊ��ப���ெகா��� எ�� அவ� ெசா�ன� நட�காம� ேபாகேவ ம�க� அவைன ெந���
வ�தா�க�. க�ப��� த�ைன ����ெகா�� � ைவ���ெகா�டா� அவ�. ஊ�� ப��
எ��த�,அவ�� இற�� ேபானா�.
�ரா�� அர� அவைர�பா��க அைழ����தா�. அவ�ட� ராஜ வ�ச�ைத�ப��ய த��ைடய
ஆ�ட�ைத ெசா�னா� அவ�. ஏ� ��ைளக�� அர� ஆ�வா�க� ; கைட����ைள ம���
�ைலயான ஆ��ைய த�வா� எ�� ���யமாக ெசா�னா� நா��ரடம� . அவ� அ�ேக
ெசா�லாம� ��னேர அவ�� ���கத�சன�க� ��� எ�����த� ரா��� கணவ��
மரண� ப�� ! த�க����� க�க� ��த�ப�� இற�பா� எ�� அவ� எ�����த மா��ேய �ர
�ைளயா��� ெபா�� க�க� ��த�ப�� அரச� மரணமைட�தா�.
நா��ரட� தா� இற��ற ெபா�� �டேவ ரக�ய ஆவண�க� �லவ�ைற த�ேனா� ேச���
�ைத�க ெசா�னா�. அைத ச�� ேதா�� பா��த�. அவ�� க���� 1700 எ�� ேதா�� பா��த
வ�ட� க��தமாக ���க�ப�� இ��கேவ அ�ப�ேய �����டா�க�. �ெர�� �ர��
சமய��� நா��ரடம� ம�ைட ஓ��� ம� ஊ�� ���தா� ஆ�ட� ெசா��� �ற� வ�� எ��
ந��ய �ர� ��ட� ஒ�� அவ�� க�லைறைய ேநா��ய�. அத�� “நா� இற�த �றாவ�
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ஆ��� எ� க�லைறைய ேதா�� எ���� இ�வானவ� மரணமைடவா� !” எ��
எ�����தா� நா��ரடம�. அைத�ப��� ெகா������ ெபா�ேத ேதா�டா பா��� இற��
ேபானா� அ�த �ர�
‘இ�தா��� �ற��� ேபரரச� ேப�ழ�� த�வா� ; அவ�� ேச��ைக அவ�� ��� அவைன
ம�ன� எ�� ெசா�லா� கசா�� கைட�கார� எ�� எ�ண ைவ���” எ�� அவ�
ெந�ேபா�யைன ப�� ��னேம ெசா����டா�.ல�ட�� ஏ�ப�ட ெப��� �ப�ைத
வ�ட�ேதா� ���யமாக �� வ�ட�க��� ��னேர ெசா�����தா� நா��ரடம�. �ெர��
�ர��ைய ,”இளவரச�க��,�ர��க�� தைல��லா �ட�க� ஆ�க�ப�வா�க�
அட�க�ப�டவ�களா� !” எ�� பா� ெச�����றா�

��� பா�ட�� ெபயேரா� அவைர கட�� ேபால மைற�க�ப�ட ஒ�ைற க�����ததா�
ம�க� ெகா�டா�வா�க� எ�� ���� வ�ட�க��� ��னேர ப��� ����ேபா�
இ���றா�. டயானா�� மரணைத�ப���� ��� ைவ�த� மா�� ப��� ��டா� அவ�. அவ��
இ���காதல� ந��� �ைண�ெபயைர ெகா����பா� எ��� ெசா�னா�. அ�ப�ேய நட�த�.
அ�த காதல�� ெபய� �கம� அ� பய� !
“ஏைழக�� ��ைளெயா�� ேம�� ஐேரா�பா�� ஆழ�க�� இ��� எ�� ! நாவா�
ெப��பைடைய ேப�சா� இ��� �ழ��� �க� ெப�வா� அவ� !” எ�� ��லைர ப�� அவ�
எ�� இ��தா�. அைத ��தலாக ெகா�ச� மசாலா அ��ட�க� தட� �ரபல� ஆ��னா�
��ல�. ச���� அவ�� ����ைய�ப�� நா��ரடம� எ�� இ��தைத அ�ச���
��ேயா��� ப�ல� த�தா�.
“இ� நகர�க�� வாசல�ேக இ�ெப�� ஆ�த தா��த� �க�� ! ப�ச�,ெகா�ய ேநா�க�
வா�� �ைன�� ேகார�க� அர�ேக�� ! ம�க� இைறவ�ட� உத��� இைற�� அ�வா�க�
!” எ�� �ேரா�மா,நாகசா� அ���� ெவ��� நட�பைத எ�ச��� ��டா� நா��ரடம�.
“ஆ�ர� வ�ட�க� ���� கால���� ச�� ��ன� எ�� வ�� ஓரா��� �ைளயா���
ப�ெகாைலக� �க�� ! க�லைற�� இ��� வ�வா�க� �ைத�க�ப�டவ�க� !” எ�� �����
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நட�த ஒ���� ப�ெகாைலகைள ஆ�ட� ெசா������றா�

ஜா� ெக�ன��� ெகாைல ெச�ய�பட���� எ�� ��னேர உள���ைற எ�ச���� அவ�
இ��தா�� �ட�ப�வா� அவ�� சேகாதர�� இற�பா� எ��� பாட�� பா���டா�. 3797 இ�
உலக� அ��� எ�� ேவ� அ����ெசா����� ேபா����றா� நா��ரடம�.

இ��யாைவ�ப�� ஏேத�� ���கத�சன� உ�டா நா��ரடம� அவ�க�ட� ? உ�� !
இ��ரா,ரா��,ஜா�� ரா�,ேபா� எ�� ��� ப��ய� அ�.
“�ர�த�ப�ட ரா�ய�ைத ���� ெப�வா� அவ� ; ச�யாள�க� எ��க� ஆவ� ! ��� ம���
எ�� அவ��� மரண� ��சய� !” எ�� எ������றா�. இ��ரா 70-3 = 67 வய�� இற�தா�
எ�பைத ெகா��ம,எேம�ெஜ��யா� ஆ��ைய இழ�� ���� அவ� வ�தா� எ�பைத��
ெபா����ெகா���க�.
“தா� ேதா�பைத ேந�� கா�பா� ! ஆ�� �ர�ேதா� ேபா��வா� ; ��ைர�� ஏ� த�ேய
ந�ைய கட�பா�. இ��� ெதாட���ட ந���ைககைள ெபா�யா���வா� !” எ�� ஜா�� ரா�
ெப� ���� �ட����ட�க ேவ��� எ�பைத உைட�� ேபா��� ��ைர�� த�� ேபானைத
ேந�� பா��த� ேபால ����றா�.
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எ�ண�ேறா�� தைலவ� ெவ�ேவ� ப��க� உ�ள நா���,ெமா��� �ர�கைள
உ�ேவக�ப���வா� . ��� த�� ேபாவா� ” எ�� ேபா�� வா��ைக ப�� ெச�ய�ப��ற�.
ேபா� �� ��� க�ப�� த��னா�. !
ரா�� கா���ப��ய பாடேலா� ���கலா�. ரா�� பத��� வ�� ஏ� வ�ட�க� க���
இற�தா�. அவ�� மைன� ேசா�யா ெவ��ேடா மா�ல�ைத ேச��தவ�. அ�மா�ல தைலநக�
ெவ�� !
“அரச ஆைணயா� ெப�� �மா� அ��ப�வா� ; பைடைய ��� உய�ய இட� ேநா�� ; ஏ�
ஆ��க� க��� ர�தா�� ; கா���ரா��க�� ெகா��ெசய� ெவ�ைச பய����
உ�ளா��� !”
நா��ரடம� �ற�தநா� இ� எ�� ஆ�ட� ெசா�ல�ப��ற�
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பா�ைவ ேபானா�� பா�ய ��ட� !
�ெச�ப� 9, 2013
ஜா� ��ட� எ�� மகாக�ஞ�� �ற�தநா� இ��. ஆ��ல இல��ய உல�� ேஷ���ய���
அ��த இட��� ைவ�� பா��க�ப�� க���வ� ெகா�டவ� அவ�. ��ட� இள� வய�ேலேய
க�ைதக� எ�த ஆர������டா�. ��ட�� க�ைதக� அ� வைர ஆ��ல��� இ��த
மர�கைள உைட�� த��ய�. எ�ைக,ேமாைனேயா� எ�� வ�த �ைறைய ��� எ������
��ட வ�க�� எ�க�ச�க உவைமகேளா� ��ட� க�ைதக� எ�த ஆர���தா�.
நா��� ��� ேபா��கான �ழ� இ��த�. ேராம� க�ேதா��க ����வ�க� ம��� ம�ன�
�ேரா�ட�ட�� ம�கைள மத� மாற�ெசா�� க�டாய�ப����ெகா�� இ��தா�க�. அவ�கைள
ப�ெகாைல ெச�� த��னா�க�. ��ட� ெகா����ேபானா�. அ�� ெச�ய ேவ��ய
மத�ட�க� வ��ைறைய �����வைத க���� க�ைதக� எ��னா�. அவைர நா��கவா�
எ�� வைசபா�னா�க�.

ெசா��க ��க� எ��ற க�ைத �ைல ப�ெனா� ஆ��க� இைழ��,இைழ�� உ�வா��னா�.
அ���� கட�ைள எ����� சா�தா� நாயகனாக ����� ��பா�. அவ� ேப�� வ�க� ந�ைம
எ�னேவா ெச���. அவ�� �யாய�கைள அ����த��வா� ��ட�. கட�ைள எ���� �ர��
ெச�த சா�தா� உட���பவ�கைள எ��த ��கைவ�க �ய�வா�. இத� �ல� ம�கைள கட��
ேபால க���ெகா�� இ��த ம�னைன எ���க ெசா�� ���னா� ��ட�. அவ�� ����
எ�ண�ற தைடக� உ�டா�ன. �ல ஆ�ர� �ர�க� ��கேவ வ���லாம� �� ��ற�.
��கைள த��ைக ெச�த��னேர ெவ���ேவா� எ�� அர� ெசா�ன�. அத�� எ����
ெத����� வைக�� த��ைடய எேராேப��கா �ைல அவ� ��� �ர�ரமாக ெவ���டா�.
��ட�� இ�த ெசய�க� அவ�� �த� மணவா�ைவ பா��த�. இவைர��� அவ�� மைன�
���னா�. இவேரா க��ெகா�ளேவ இ�ைல. ��� வ�ட�க� க��� ���� வ�த அவ�
மரணமைட�தா�. அ��த ��மண� �க��த�. அ�த மைன��� ���ர� இற�� ேபானா�. க�
பா�ைவ ம���ெகா�ேட வ�த� ��ட���. அ��த ��மண�ைத வயதான கால��� இவ�
ெச�� ெகா�ட� இவ�� மக�கைள க��ேப��ய�. ெவ��ைப ெகா��னா�க�.
“ப�வ�க� வ�ட�ேதா� வ�� ேபா��றன ; என�ேகா வச�த��� ேமா�ேடா,ேகாைட��
ேராஜாேவா வ�வேத இ�ைல. �ல�� ம�ைதக�,ம�காத ஒ� த���� ம�த�க�� �க�க�
எ��ேம என�� ெத�ய��ைலேய ! எ�ைன ேமக�க� ம��ேம ���� ெகா������றன.
எ��� இ���,இ���,இ��� ம��ேம !” எ�� பா�ைவைய இழ�த ��ட� எ��னா�. அவ��
�� மைன� அ�ைப ெபா��தா�.
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இ��� ��� ேபா���த அவ� எ�ப� அைத�பா��தா� எ�� ஒ� க�ைத�� இ�ப�
ெசா��றா�.
“வா��� பா��ெபா�� ேப���� ேபான� என��
எ� ெவ��ச�ைத எ�ப� ெவ���ேட� நா� ?
எ� அ�ைவ அ��க வ��ற� மரண�
பயன��,ெபா��ழ�� வைள�� ���� ஆ�மாேவா�
“என�கான ெவ��ச� ம��க�ப�டதா இைறவேன ?” எ�� ேக��ேற� நா�
�����ேபா�
ப�� வ��ற�
“இைறவ� இைத ெச�ய��ைல.
ம�த�� ெசய�க� மக�தானைத த���றன.
���ைமைய �ம�பவ�க� ேப� ெப��றா�க�.
எவ� �ல����,���� ஓயாம� உைழ��றாேனா,கா�����,ெபா������ ேபாரா��றாேனா
ேப�லேக ெகா�டா�� அவைன !”

“நரக� ெசா��கமாவ��,ெசா��க� நரகமாவ�� ந�ென��� ந�ன�ெசயேல !” எ�� எ��னா�
��ட�. வா��ைகைய பா�ைவ ேபான�� ெகா�டா�னா� ��ட�. ��ட ெசா��க� எ��
இைறவைன��க��� பாட�க� எ��னா�. அவ�� க�ைதகைள உலகேம ெகா�டாட
ஆர���த�. ��ட�� தா�க� அவ�� கால�கைள கட��� ெச�ற�. அவ��� ����
ஆ��க� க��� ெச���ற�,பா�ைவ,ேப�� என எைவ�� இ�லாத �ைல��� சா��க �ைன�த
ெஹல� ெக�ல��� ��டேன ெவ��ச� ஆனா�. ஜா� ��ட� அைம�� ஒ�ைற�ெதாட��னா�
ெக�ல�.
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��ட�� காத� த���� க�ைத ஒ�� :
அ�ப� வ�ட�க�� காதைல
கைத���ட ��யா� என க���ெகா�ேட�
��ய� ெசா��� ெப��ெசா�க� ���ேத ஏமா�ற� த���றன
எ� அ� எ�� ேக��க� த����
மல�வன��� ேராஜா ந�மண� ேபால ெபா��ற� அ�…
� ேபா���டா�
ெப��கட��,க�ட�� ந���
��� நைக���றன
நா� இைண�� பா��த எ�லாவ��� இ���
எேதா �ல ஏேனா ���பவ���றன
ெவ�ற ஒ� �� பைட�ைப ����ேறா� நா�
����ரமான,�ரக� த�� ஒ�� நட��ற�
எ�����,வா���� வைத�த
வா��ைக�� ��க�க� உைட�� ��தைல வ��ற�
ெப�வா��� ���த� பா�ேவா� நா� :
கட�� ���� இைழக�� �ைண�த
���ல� �ற�த�,அத� ���க ��யா அ�க� நா� !
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வா�ெதா�ட வா�� ��� !
�ெச�ப� 5, 2013
ேதா���ெகா�ேட இ��தவ� எ��ற ெபய����யவரான வா�� ��� வா�� ��� �ற�த
�ன� இ��. ஏைழ����ப��� �ற�தவ� ���,இள� வய�� ����ெகா�� இ��த
ஆ�ைதைய ���க ேபா� அ� இவ�ட� ேபாரா� மரணமைட�த�.அ����� ��க�க� ��
எ�ைல��லாத காத� ம�த���.
ஆ��ல�� �ைரவராக உலக�ேபா� சமய��� இைளஞனாக ��� கல�� ெகா�ள ேபான
ெபா�� அவ�� வ�� ���க �ல��க� �த�தமான வ�வ�க�� வைரய�ப�� இ����
அ� அவைர உ���த��ய� . ெதாட��� கா���க� வைர��ெகா�ேட இ��தா� ம�த�-ப�ேவ�
உ�வ�கைள உ�வா��னா�.அவைர பைட�பா�ற� இ�லாதவ� எ�� பல� �ர��னா�க�;ப�
வ��ைற ���ய�,ஆ�வா�� எ��ற �யைல உ�வா��னா� ;ந�ல ெபயைர ச�பா��� த�த
அைத�� ��டா�தனமாக ஒ�ப�த��� ைகெய����� இழ����டா�.
.
“உ�க��� க�பைன வள� �ைற� �ள���க� பா� “என கதைவ�கா���தா�க� .
அெம��கா�� கா�சா� நக�� வா�� ��� வ��த ெபா�� எ�கைள வள��தா� . ெத���
இ��த ெதா���� இவ� ேபா�� சா�பா�� ��ச�க��� கா������ அைவ இவ��� ஹா�
ெசா��� . அ��� �ர�� கல� எ� அவ��� ெரா�ப ெச�ல�. எ��ேம இ�லாம� �ெர���
க�க� கல�க ேபா��ெகா�� இ��தவ� க�க�� அ�ேக எைதேயா ெகா����ெகா�� இ��த
எ� ஒ�� க��� ���ய�. �ர�� எ��� ஞாபக� வ����க ேவ��� . அத� ேச�ைடக�
இவ��� ������தன . ெகா�சமாக ���தா� ; ெப��ைல எ����ெகா�டா� . ம�த��
சாய�� ஒ� எ�ைய உ�வா��னா� .!அத�� மா��ம� ம�� என ெபய� ைவ�க,அ� ந�றாக
இ�ைல என அவ�� மைன� ைவ�த�ெபய� தா� ���. அ�த எ�ைய உ�வா��யத��
அவ��� �ற�� ஆ�க� வழ�க�ப�ட�.
ஷ � படமாக எ��க �ள��னா�. ர��ேவ பா����
���ெர�லா�� கைதைய அ�ேம
வார���� ஒ� �ைற ��ய�,ப��க ெப��� இ�லாம� �ைர��ைலேய ப��ைகயாக இ��த
ேபா�� மன�� ம��� க�பைன வள� ெபா��ய�. �ேனா ைவ��� ஏ� ��ள�க�� பட����
�ர�மா�ட ப�ெஜ� ேபா�டா�. ப�� ல�ச� பட�க� வைரய�ப�� இர�ேட இர�� ல�ச�
பட�க� ம��ேம பட உ�வா�க��� ப�� ெப�றன. க��த�,க�� உைழ�� எ�லா�� ேச���
உலக� பா��காத ெப�ய ெவ��ைய த�தன
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ஒ��ெமா�த ெசா�ைத�� ெகா�� ���� தானாக வ�ைமைய ேத��ெகா�� ��� ேல�ைட
உ�வா�க ��ட�ைத வா�� ��� ���னா�. ஹா���ேட ஏளனமாக பா��த�. அவ�� அ�த
கன��� �� ��ன வய� அ�ைகக� இ��தன. வ�ைமயா� ர�� வ���� �ட ஏற ��யாத
அள��� ���� க�ட�. அதனா� தா� ���� ��னதாக ஒ� �ரா� ைவ�� அ�ப� வய��
ர�� வ�� ���ற ஒேர ஒ� ஆட�பர� அவ��� இ��த�. ம�றப� எ�ய ஆைடகேள
அ�வா�,நட�ேத பயண� ேபாவா�. ேகா�கைள ெகா�� ��வன�ைத உ�வா��னா�. �ழ�ைதக�
த�க�� கன�ல�� இ�ேக வாழ ேவ��� எ�� ஆைச ெபா�க ெசா�னா�
“��க� கன�க� க�டா� அைத �டாம� �ர���க�. ஒேர எ�,ெப�ய கன� இவ�றா�
உலைகேய எ�னா� ���ைக�ட ���த ெபா�� உ�களா� ��யாதா ?” எ�� ���
���தப�ேய ேக�டா�. எ�ப� ச�ேதாசமாக இ�����க� எ�� ேக�ட ெபா�� ,” �ழ�ைதக��
உல�� �ழ�ைதயாகேவ வா��ேற� நா� !” எ�றா� அவ�. ந��னா� ந���க� ெமா�த�
அ�ப�� நா�� �ைற ஆ�க��� ப���ைர�க�ப�� இ�ப�� ஆ� �ைற ெவ�� இ����
இவ�� சாதைன எ�ெபா��� �ைல�� ����
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��ரா� ேபா� எ�� �ர� !
�ெச�ப� 3, 2013
�ச�ப� ���
��ரா� ேபா� எ�� �ர இைளஞ� �ற�த �ன� இ�� .இவ��� �� ��� ெப� �ழ�ைதக�
���� ; ஆனா� ���� அத�� �� �ற�த இர�� ஆ���ைளக� இற�� ேபாக இவைர
தா�ய���� த�� ெகா��தா� கா�பா�றலா� எ��ற ந���ைக�� அ�மா தான� ெகா���
��டா� .தா�ய� (�� -வ�க ெமா� ) �ல� ெபற�ப�ட ��ைள எ�பதா� ��ரா� ஆனா� .

இளவய�ேலேய அர��த�,�ேவ�ைத ஆ�ேயா�� ஆேவச� ���த ேப��கைள ெரா�ப இள�
வய�� ேக�� ��தைல�கன� ��ட� .�கா�தா� எ�� �ர��
அைம��� ேச��� ����ேபா�� எ�� ஆ��ேலய அ�கா��� �� ைவ�தா� ;உட� �ர��லா
ச�� எ�� இ�ெனா�வ�� ேச��� அவ� வ�� வ���� ��� ����� த�� ��டன� ;
அ�� இ��த� அவ��
மைன� ம��� மக� அவ��ைல;இைத அ��� ஏக����� வ���னா� ��ரா� ேபா� .
அ�பா�கைள எ�ெபா��� ெகா�வ��ைல எ�� ெகா�ைக
ெகா�டவ�க� அவ�க� .�ர��லா அ�ேகேய ����ெகா�� இற�� �ட வழ�� �சாரைண��
�ற� ��� என ஆ��ல��� அ���தா� ��ப�
,”ஏ� ����றா� ?நா� ெசா�ன� ���ததா ?”என ேக�க ,”ந�றாக ���த� “என ெசா�ல ,இ��
இ��பவ�க��� எதாவ� ெசா�ல ேவ��மா என அவ� ேக�க ,”ேவ��மானா� உ�க���
எ�ப� ெவ���� தயா��ப� என ெசா���த��ேற�”என அவ� ெசா�ன ெபா�� ந���க�
வய� ப�ென�� தா� ! ���� ேபாட�ப�ட ெபா�� ப�ென�� வய� ஏ� மாத� ப�ெனா� நா�
வயதான இைளஞ� அவ� . அவ� ���� ேபாட�ப�ட �� அவ�� அ��ைய ெப�க� ெகா��
ெச�� த�க� ��ைளக��� ெகா���� பா�� கல��
ெகா��தா�க�. ேதசப�� த�க� ��ைளக�� ர�த��� பாயேவ��� எ�பத�காக அ�ப�
ெச�தா�களா� ! ��ரா� இற��ற ெபா�� அவ�� ��� க���� இ��தா�. இ�ப� ஒ� க�ைத
எ�� ைவ������ேபானா� ��ரா�.
“ஒ��ைற �ைடெகா� அ�மா!
எ� அ�ைம அ�மா!
நா�
���� �ற�ேப�
����� வ����…
�ற�த� நா�தா� எ�பைதய�ய
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�ழ�ைத�� க��ைத� பா�
அ�� ����� க����
தட� இ����”
அவ�� �ற�தநா� இ��. �த��ர� ஒ��� ��மா �ைட�க��ைல!

23 of 236

8

ம�ச� கா��ச�,ெகா��க�,��ேல !
�ெச�ப� 3, 2013
கா�ேலா� ஃ��ேல �ற�த �ன� இ��. ம�ச� கா��ச� எ�� ேநா�� �� ம�ச� ெவ��ச�
பா���யவ� இவ�. ��பா�� �ற�தவ� இவ�. ைசம� ெபா�வ�ட� இைண�� ச�ைட��ட
இவ�� த�ைத ஒ� ம���வ�. ஹவானா�� இளைம�கால�ைத க��த இவ� காலரா,ைடபா��
ேநா�களா� பா��க�ப�� ப�ேவ� நா�க�� த��ைடய க��ைய ���தா�. ஐேரா�பா��
ப������ அெம��கா�� ஏேத�� ப�ட�ப���
ப��கலா� எ�� �ள�� வ�த இவைர ேச����ெகா�ள �லெட��யா�� இ��த ஒேர ஒ�
ம���வ�க��� ம��ேம தயாராக இ��த�. அ�ேக தா� ���க� தா� ேநாைய
உ�டா����றன எ��ற �ய��� ந���ைக ெகா����த ��ெச�ைல ச���தா�.
ம���வ� ஆன�� ஏைழ ம�க��� இலவசமாக ��பா�� ம���வ� பா��தா�. பய���ற
இட�க�� எ�லா� ம�ச� கா��சலா� பா��க�ப�டவ�கைள பா��தா� அவ�. ம�ச� கா��ச�
வ�தா� பா��க�ப�டவ�க�� பா� ேப� �ைற�தப�ச� இற�� ேபாவா�க�. இவ� ம���வ�
ஆன கால��� �க ேவகமாக அ�ேநா� பர��ெகா�� இ��த�. அைத�ப�� ஆ��க� ெச�தா�
கா�ேலா�. பா��க�ப�டவ�க� ெப��பா�� ெகா��க��� உ�ளானைத கவ��தா� இவ�.
ம�ச� கா��ச� ெகா����த நப�க�� ர�த�ைத எ����ெகா�டா� ; அவ�ைற ெகா��கைள
���க ெச�தா�. ��ன� இ�த ெகா��கைள ந�ல உட�நல� உ�ள ம�த�க� �� ெச���ய
ெபா�� அவ�க��� ம�ச� கா��ச� வ�த�. இைத அவ�
உ��யாக ெகா� தா� ேநா��கான கார�ைய கட���ற� எ�� அ��� ெசா�ன ெபா�� உலக�
���த�.
�� எ�� அெம��க ம���வ� இவ� ெசா�ன� உ�ைம எ�� ந��னா� ேம�� ஆ��க� ெச��
அைத உ���ப���னா�. பனாமா கா�வா� உ�வா�க��� ெபா�� ெகா��கைள ��றாக
ெகா����� ேவைலைய ெதாட��னா�க�. இ�த மா�� க��மான�ப�க�� ப�� சத��த�
ேப� ம�ச� கா��சலா� இற�� ேபாவா�க� இ�த �ைற அ� த���க�ப�ட�.
காரண� கா�ேலா� அவ�க�� க������.

ெட�டான� ேநா� தா�� எ�ண�ற பா��� பற�காத ���க� இற��ேபாவைத உ�� கவ��தா�
இவ�. அ�த �ழ�ைதக�� ெதா���� ��ற�ப�� ப�� ���� பா���யா�க�
இ��� ேநா� உ�டா��வைத க�ட��தா�. . அைத ஆ�� ெச�� பா��த�� ெட�டன� ேநா�
பரவ��� அ�த ���� இ���� �����க��� ெப��ப�� உ�� எ�� உண��தா�.
அவ�ைற த���க ெச�� பல �ழ�ைதகைள கா�பா��னா�. அவ��� இ�� ��� எ�பதாவ�
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�ற�தநா� . அவைர ��� ��� ெவ���� �ைன����� உ�ள�. அ�� ��� �த���
இைலக�� ேமேல இ���� ெகா��க� ஒ��ற��,கா�ேலா� இ�ெனா� �ற�� இ���றா�.
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எவெர��ைட க�����த இ��ய� ராதாநா� ��த� !
�ெச�ப� 1, 2013
ராதாநா� ��த� எ��ற இ�த�ெபய� எவெர�� �கர��� கைதேயா� உ�ச��க�ப����க
ேவ���. ஆனா�,�ேராக�,ஆ��ேலேய ஆ��க மேனாபாவ� எ�லா�� அவ�� வரலா�ைற
இ��ட��� ெச�தன எ�ப� கச�பான உ�ைம. ஜா�� எவெர�� இ��யா ���க அளைவ�ய�
ெச��ற ப��� ஈ�ப���ெகா�� இ��த ெபா�� அவ��� ந�ல க�த ேமைதைம உ�ள ஒ�
ஆ� ேதைவ�ப�டா�.

ப�ெதா�ப� வய� ��தைர ெகா�� வ�� ����னா�க�. ேகாள ��ேகாண�ய�� ைபய� ��
எ�� ெசா�����தா�க�. அ�ர பா��ச� கா��னா� அவ�. இவ�� �றைமைய பா��� அச��
ேபான எவெர�� ேவ� ேவைல�� ேபா�ேற� எ�� ெசா�ன இவைர அ�ப�ெய�லா�
ேபாக��டா� எ�� த��� த��டேன ைவ���ெகா�டா�. ��ன� வா�ைல��ைற�� ���ய
ெபா����� வ�� அ�ேக�� கல�� எ��தா�.
அவ���� எவெர�� �கர����� எ�ன ச�ப�த� எ�� ேக����களா ? ஜா�� எவெர�� ஓ��
ெப�� ெவ�ேய�ய�� ஆ��� வா� அ�பத��� வ�தா�. அவ�� �ேழ ப�யா��ய ��த�
இமயமைல�� �கர�க�� உயர�கைள கண���டா�. ��த� ஒ��லகைல கண��� ெகா��
அளைவ�ய� ெச�வ�� த��க�றவ�,அவ� ஒ� ம�த க��பா� எ�ெற�லா� ஆ��ேலய
அ�கா�க� ப������றா�க�. ஆ� ெவ�ேவ� ���க�� இ��� XV �கர�ைத அள��
பா��தா� இவ�. 8840 ��ட� எ�� வ�த� ; கட�ம�ட���� ேமேல உல�� �க உய�ய �கர�
XVஎ�� உ��யாக வா���� அ��ைக சம����தா�. நா�� வ�ட�க� கா����� உ��
ெச��ெகா�� உல��� அைத அ���தா� வா�.
அ�த �கர���� அ�த�த ஊ�� ெபயைர ைவ�ப� எ�பேத வழ�க�. ஜா�� எவெர�����
ம�யாைத ெச��த எ��ய வா� எவெர�� ���பா��டா�� அ��கர���� எவெர�� எ��
ெபய� ���னா�. ��த��� இ�ெனா� அ�யாய�� நட�த� அளைவ�ய� வ�கா�� ��
ஒ�ைற ஆ��ேலய அர� ெவ���ட�. அைத எ�� ெச�தவ�க� ��ய� ம��� ��� எ�� இ�
ஆ��ேலய அ�கா�க�. �க�ெத�வாக அ���� க�னமான ெதா����ப ம��� க�த
ச�க�க� ராதநா� ��தரா� எ�த�ப�ட� எ�� ������தா�க�. ஆனா�,அ�த வ�கா����
��றாவ� ப���� ��த�� ெபயைர அ�ப�ேய எ�����டா�க�.
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எவெர�� �கர�ைத க�ேட இராதவ�� ெபயைர அ� தா�� ���ற�. அதைன உல�� உயரமான
�கர� எ�� க������ெசா�ன ��தைர வரலா��� இ��� �ைல�� த����டா�க�
ஆ��ேலய�க�. �க�ெப�ய ��ேகாண�ய� அளைவ�ய� எ��ற அ�த அளைவ�ய��
ஈ�ப�ட ைந� �� ம��� ��த� ஆ�ய இ�வ�� �ைனவாக அர� �டா�� ெவ���ட�.
உத�ய க��ைரக� :
http://www.outlookindia.com/article.aspx?220961
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3193576.stm
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எவெர�� அள�த இ��யா !
�ெச�ப� 1, 2013
�ச�ப� ஒ��
ஒ� நா�� அ� �ல� அள�பத�ேக எ�வள� அ�க�ேபா�கைள பா���ேறா� நா�. இ��ய
�ைண�க�ட�ைத ச�ேவ ெச�வ� எ�ப��ப�ட ப�யாக இ������� ? . ெர�ேன� எ��
அ�கா� ���ய��லாத ஒ� வைரபட�ைத உ�வா�� த����தா� ; அைத ைவ�ேத பலகால�
நக���னா�க� ஆ��ேலய�க�. ஒ��காக �லஅளைவ ெச�ய ேவ��� எ�� ைம�� ேபா���
��ன� உண��தா�க� அவ�க�. லா��ட� எ�� ஆ��ேலய அ�கா� ெச�ைன பர��மைல��
அ�த �ல அளைவ�ய� ப�ைய ெதாட��னா�. அவ�� வா��ைகேய �வார�யமான�.
ஆனா�,நா� ேபச�ேபாவ� அவ��� உதவ �ய��க�ப�ட எவெர�� ப��. லா��ட�
பர��மைல�� ெதாட�� ���ய மைல வைர அள�� ������தா�.

இ��லா��� இ��� லா��ட��� உதவ வ�த எவெர�� அவ��� �ற� இ��யாைவ அள���
ப�ைய ெதாடர �ைன�தா� �ைலைம ப�ேமாச� அ�த அள��� க��யான �ேயாடைல�
ேசதமா� இ��த�. ��� கழ��,இ��� ச��� ேத��� ேபா� ப� இ��த�. இ��லா��
வைர��� ேபா� க��ைய ���� ெகா��வ�தா� இவ�. �டேவ க�� ப��ப�டா� ச� ெச�ய
ஒ� ஆைள�� ����ெகா�� வ�தா�.ைடபா�� கா��ச�,மேல�யா எ�� உட�ைப
�ர���ேபா�டன �யா�க�. மன� தளராம� இய��னா� எவெர��. “இ�த ேதச�ைத அள���ட
ேவ��� எ��ற கன� ம����ைல எ�றா� இ�ேக ஒ� கண� �ட இ��க மா�ேட� !” எ��
ப��ைக�� இ��தப�ேய �ன�னா� அவ�. இ��யா�� ம�க� ெதாட��� ெதா�ைலக�
ெகா��தா�க�. �ேயாடைல� க���� ெபா�� ைவ�� � சா��ட�ேபான ேநர��� கட�ளா��
இ��தா�க�. ெகா�ைள�கார�க� �ைதய� ேதட உத�� எ�� ந�� க��ைய�ெகா�� ேபா�
பா������ க��பா� அ�வல�க�� ைக கா�கைள உைட��ேபா�டா�க�. ஜ�� �� எ��
�ல��வா�தா� ெப�க� ������ ���பைத பா��க இ�த�க�� உத�� எ�� ந��
வா���ேபா� பா��� அ����ேபானா�. உ�வ�க� தைல�ழாக ெத��த�� இ�� மாய ம��ர
ச��க� இ��பதாக ேவ� �ள����டா�க�.
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இ�தைன இட�பா�க��� ந�ேவ எ�ைல��லாத ஆ�வ� ெச��த அவ� இய��னா�. �ம���
�வ�� ��� வைர அளைவைய ெவ��கரமாக நட��னா� அவ�. க��தமான ேவைல��
���ய��வ� ெகா��தா�. ஒ� தவ� இ��தா�� ���� ேவைலைய ெச�ய ைவ�தா�. �ேரா�
எ�� ஊ�� இ��� அள�க�ப�ட அள��,ெட�ரா��� அள�த அள�� ஒ� ��ட� அள���
மா�ப�ட�. ���� அள�தா� இவ� ; இர�� ப��க���� அ�க �ர��ைல -நா�� ைம�க�.
ெமா�தமாக இ��யா�� இ��த கால��� இர�டைர ல�ச� ச�ர ைம�கைள அள�� சா����தா�
எவெர��

ெத� ஆ���கா�� ப����ெகா�� உட�நல��ைமயா� அவ��ப�ட ெபா�� அவ�
எ������� ���� எ�ன ெத��மா ? “லா��ட� 18º 3′ 15, 24º 7′ 11, 20º 30’48′ எ��
அள������ வைள�� இர�� ப��க��� இைடேய தவறாக உ�ள�. ���� ேசா��� ச�
ெச�ய ேவ��� !” அவ��� அ��� வ�த ஆ��� வா� இவ�� எ���ைப�� �� உல��
உயரமான �கர���� எவெர�� எ�� ெபய� ைவ�தா�. அைத எவெர�� பா��தேத இ�ைல. தா�
அள�� க�ட��த ப�ேவ� �ல�ப��க��� அ�ப�� ம�க�� ெமா��ேலேய ெபய� ைவ��ற
ப�� அவ�ட� இ��த�. ஜா�� எவெர�� அவ�க�� �ைன��ன� இ��.-
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��ேடா�� ெப��கைத இ� !
நவ�ப� 30, 2013
ஜு��க� அ� ��ேடா த��ைடய பா��தா� ம�க� க��ைய ஆர���த �ன� இ��. ��ேடா
அர�ய� கள��� அ��� ஆ�யவ� ; அ�த அ�ர��� இ���� தாேன மரண�ைத த��ய�
எ��பாராத ���ப�. ��ேடா�� த�ைத ஜூனாகா�� �வானாக இ��தவ�. ����க�
ெப��பா�ைமயாக இ��த ேபா��� பா��தா��� அ�ப��ைய தாைரவா���� �ய����
ஈ�ப�� �த�� ெவ�றா� அவ�. ��ன� இ��ய ரா�வ� �ைழ�� ஓ�ெட��� நட��
இ��யா�� ப��யான� அ� எ�ப� த��கைத��ேடா அெம��கா��
ப������,இ��லா��� பா��ட� ப�ட� ெப�� நா� ����னா�. அ�� கா� ரா�வ
�ர���� �ல� ஆ��ைய ���த�� இவைர இளவய�ேலேய அைம�ச� ஆ��னா�. ���ேபா��
இ��யா ேதா�ற�� �னாைவ ேநா�� ந����கர� ���னா� ெவ��ற���ைற அைம�சராக இ��த
��ேடா. கா���� ������த ப��க� �லவ�ைற �னா��� வா������ இ��யாைவ அைம�
ேப��வா��ைத�� த��ரமாக அைழ�தா�.இ��யா �ஜரா��� க�� �தான எ�ைல ��க�� அட��
வா��தைத க�ட�� ஆபேரச� ��ர�டா� எ��ற ெபய�� பா��தா�. பா��தா��
ப��க���� ���� இ��ய ரா�வ� கல�� எ��த�. சா��� தா�க���� அைம�
ேப��வா��ைத நட�த�ேபானா�. ேகா���,அ�� ம��� ��ேடா ேச��� ெகா�� இ��யா
ேபா��ைக�கைள ����க ேவ��� ைக�ப��ய கா��� உ���ட ப��கைள ெகா��க
ேவ��� எ�� வ����� சா��தா�க� ��ேடா�� ராஜத��ர� தா� இத�� ���ய காரண�
எ�ேற ெசா�லேவ���. அ��� அ�� கா�ட� ��க� ஏ�ப�� பத�ைய �ற�தா� இவ�
பா��தா� ம�க� க��ைய ெதாட��னா�. ய�யா கா� அ�பராக ஆ� இ��தா�.
ேத�த� வ�த� . �ஜு�� ர�மா� தைலைம�� �ழ�� பா��தா� ம�க� �ர����தா�க�.
வ�க ெமா� ேப�ய அவ�கைள இர�டா� தர ��ம�க� ேபாலேவ அர� நட�� வ����த�.
�டேவ பத�க�,வ��ப���,ேவைல வா��� எ�லாவ���� ஒ��ேம இ�லாம� ஆ��
இ��தா�க�. ேத�த�� ெப��பா�ைமைய அ�� இ��த� ர�மா�� க��. ஆ��ைய அைம�க
�டா� அவ�க� எ�� ��� ����னா� ��ேடா. ஏ�கனேவ ஒ� ேபா��� காரணமான அவ�
இ�த �ைற�� அ�ப� ஒ� �ழ��� நா�ைட நக���னா�. எ�ண�ற ம�க� �ழ�� பா��தா��
ெகா�ல�ப�டா�க�.. ல�ச�கன�கேனா� அக�யாக இ��யா���� �ைழ�தா�க�. ேபா� ேமக�
எ��� வ�கேதச� உ�வான�. அ�ெபா��� �ைற�� இ��த ர�மாைன ச���� இ�ன��
ேபா� ��ய��ைல ஐ�பதா�ர� டால� ம��� ஜனா�ப� பத� த�வதாக ேபர� ேப�னா�
��ேடா.

இவேர ேபா��� ��ன� நா��� தைலைமெபா����� வ�தா�.
ஜனநாயக�ைத வ��ப���� வைக�� ச�ட���த� ெகா�� வ�� �ரதம��� அ�கார�கைள
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அ�க�ப���னா� அவ�. ���� த��ைடய த��ர�ைத பய�ப��� ��ட�த�ட ஒ� ல�ச�
�ர�கைள இ��யா�ட� இ��� ����ெகா�� ேபா� இ��ரா�ட� ெகா��த வா����கைள
கா��� பற�க��டா�. அ� ஆ�த ��ட�ைத ேவகமாக ��ென��� “��ைல ��றாவ�
இ��யாைவ�ேபால அ� ��� ெவ��ேபா� !” எ�� சபத� ெச�தா�. ஆனா� அகம�யா
மத���ைவ இ�லா�� ேசரா� எ�� ெசா�ன�� அ��� சலா� நா�ைட��� ெவ�ேய�ய�
ஒ� ��னைடவாக இ��த�. �னா�� உத��� அ�கன� �ஜமான�. ப�ேவ� �ைறகைள
ேத�யமயமா�� இ��தா� ��ேடா���� ேத�த� வ�த ெபா�� எ��க��க� ஒ�� �ர��
ேத�த�� ��றன. இ��தா�� ெவ�றா� இவ� ; ேத�தேல ேமாச� எ�� ��ற�சா��க� எ��தன.
நா� ெகா��ைல�� இ��த�. �யா உ� ஹ� எ�� தளப� ஆ��ைய ைக�ப��னா�. அகம� ராசா
க��� எ�� அர�ய� எ��ைய �����க�ட �ய�� ெச�� அவ�� ���ப�ைத ��ேடா
ெகா�றா� என ��ற�சா�ைட ைவ�� ேகா����� ேபான� வழ��. ஆதார�க� இ�ைல எ��
த��ப� ெச�த ��ப� அ��ப�ப�� ���� வழ�� �சா��க�ப�� ��� ���க�ப�ட�
இவ���.

���� ேகா�� வைர ேபா�� இவைர கா�பா�ற ��ய��ைல. �யா�ட� க�ைண ம��க�
ஆ�ர�கண��� இவ��காக ����� மரண வாசைல ெதா�டா� இவ�. “நா� அ�த தவைற
ெச�ய��ைல எ�� எ� இைறவ��� ெத��� !” எ�� ெசா�ன ��ேடா அத�� �� ெச�த
தவ�கைள�ப�� எ�ன இைறவ� �ைன����பா� எ�� உ����� �ைன����கலா� !
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கால�கைள கட�த கைலவாண� !
நவ�ப� 29, 2013
கைலவாண� எ�.எ�.���ண� அவ�க�� �ற�தநா� இ��. நைக��ைவ ந�க�க� எ�பவ�க�
�ைர�� ��மா வ������ேபா�றவ�க� எ��ற எ�ண�ைத உைட�� ெநா���ய
�ைர�லக�ேபாரா� அவ�. நா�ப�� ஒ�ப�
ஆ��க� வா��� ������ ேம�ப�ட �ைர�பட�க�� �ல� ம�கைள ��ப��த �ய�றவ�
அவ�
ெட��� பா� ெபா����ேபா���,கைட�� ெபா�டல� ம���� வா��ைகைய ஓ��ய அவ�
நாடக க�ெப��� ந��பவ�க��� கல� ேசாடா வா���த��
ந���ல���� �ைழ�தா� எ�பைத ��க� ந�ப�தா� ேவ��� ேச��� அைத��� ஓ�யத�காக
காவ� �ைலய� ேபாக ேவ��ய �ழ� எ�லா� உ�டான�.

நைக��ைவ ந�க�க��� எ�� த� �ரா� எ�பைத �த� �த�� ெதாட�� ைவ�தவ�
கைலவாண�. அைத�� த� �த� பட��ேலேய தாேன எ���ெகா�டா�.
அ�பட� ச� �லாவ�. �னா ெச�ற ெபா�� ம�ர� அவ�க�� நைகைய ��� பண��லாம�
இ��த பட����ன�� ப�ைய ���த எ�.எ�.ேக���� அவ���� காத� ��த�. �த�
��மண�ைத மைற����டா� கைலவாண�. �� அைத�ப�� ேக�ட�� ,”அவனவ� ஆ�ர�
ெபா� ெசா�றா� நா� ஒ� ெபா� ெசா���தாேன க�யாண� ப��ேன� !” எ�றாேர பா��கலா�
��ட� ஒ�வ� ����� வ�� ��ட �ய�ற ெபா�� ம�ர� ச�த� ேபாட அவ��� ேசா�
ேபா�� “இவ� எ� நாடக க�ெப� ஆ� !”எ�றவ� எ�.எ�.ேக. இ�� ��� ந�தனா� ��தனா�
எ�� ந�க� அ���� பா�ைய அவேர �வ�� ைவ�தா�.
�����த க����கைள பட�க�� இய�பாக ெகா�� ேச��தா� அவ�. த��ைடய �ல�
��வைத�� ஊ� ம�க���� ெபா�வா��, ���உைழ�பா� �ைட��� பலைன ஊ� ம�க�
ஒ��ைமயாக ப���� ெகா�ள
ேவ��� எ�� ந�ல�த�� பட��� வ�����னா�. ��டாைம ம��� ம�ைவ எ����� அவ�
�ர� ெகா��தா�. ��தனா� நாடக��� ஒ��க�ப�ட ம�க� க�� க�க ேவ��� எ�� �ர�
ெகா��தா�. இ�
எ��� அ��ைர ேபால இ��கா� எ�ப� தா� கைலவாண�� ���ைர�� சா��
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அ�ணா கா���� ேத�த�� ேபா����ட ெபா�� அவைர எ���� ���
ம���வைர��க��� ெந�ேநர� ேப� ���,”இ�ப��ப�ட ம���வைர ��க� ச�டசைப��
அ�����டா� யா� உ�க��� ேசைவ ெச�வா�க� ?
அ�ணா��� ஓ���ேபா��க� !” எ�றா� எ�.எ�.ேக.
எ�.எ�.ேக தா� எ��த பட��� எ�.ஆ�.ராதாைவ ��லனாக ேபாடாம� ேபா� �டேவ அவைர
ெகா�ல ��பா��ைய தயா� ெச��ெகா����த �ஷய� ெத���
எ�.எ�.ேக ேந�ேல வ�� ,”ராதா � எ�வள� ெப�ய ந�க� ;உ�ைன நா� இ�ப� ந� அ�ப� ந�
என அத�� ேவைல வா�க ���மா ?அதா� ேபாடைல எ�ற�� அவ�ட� ��பா��ைய ���
த�ைன��ட ெசா�னா� ராதா .
எ�.எ�. ேக ல��கா�த� வழ��� �ைற ெச�� ��ட �� ந��த பட�க��� ���னா�.
அேத சமய� �யாகராஜ பாகவதரா� அ�த மாய�ைத �க��த ��ய��ைல. �ைற ��ட ��
அவ��� கைலவாண� ப�ட�ைத �நடராஜா க��� கழக இலவச வாசக� சாைல�� ப�ம�
ச�ப�த �த�யா� வழ��னா�
எ�.எ�. ேக ெகா��� ெகா��ேத கைர�� ேபானவ�. ஹ�ம�� ரா� எ�� வ�மான வ���ைற
அ�கா� இவ�� கண�காள�ட� “எ�ன இ� எ�லா இட���� த�ம� த�ம� அ�ப��� எ��
இ��� ?” எ�� ேக�ட ெபா�� அவ� ெசா�னப�ேய த�ைன யாெர�� கா���ெகா�ளாம�
கைலவாணைர ச���� த� மக� ��மண���� பண� ேவ��� எ�� ேக�க உடேன பண�ைத
எ��� ெகா������றா� கைலவாண�. “��க� ���ண� இ�ைல
க�ண� !” எ�றா� அ�கா�
“நா�க� ெகா�ைள அ���ேறா� எ�ப�� எ�களா� ந�ைமைய �ட� ேகேட அ�க� எ�ப��,
எ�கைள� ���த ேவ��� எ�பேத ச�யான அவ�யமான�மா��.
இ�� எ�ன த�� ? “எ�� ��மாவா� ம�க� பா�ப��றா�க� எ��ற ெப�யா�� �ம�சன����
ப�� ெசா�னா�.
அ�ரகார�� அ�சய ம�த� வ.ரா. ெப�யா� வ�ைச�� கைலவாண� எ�� எ�� �ட ெப�யா�ட�
இ� ���� க��� ேக�டா�க� . ” தன�ேக உ�ய வைக�� நா�� �����த� க����கைள�
ெசா��ேற�; கைலவாண�
எ�.எ�. ���ண�� ெசா�றா�. நா� ெசா���ேபா� அ��ய ��ைடைய�� நா�கா�ைய��
�� எ��றா�க�. ஜன�க, இைதேய கைலவாண� ெசா�னா கா�
����� ேக��� ைக த�� ர���� ������ அைத
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ஒ������� ேபாறா�க. அ�த வைக�ேல எ�ைன�ட அவ� உச���டா� ” எ�ற� வரலா�

ஒ��ேம இ�லாம� ம���வமைன�� இற�பத�� ��ன� கைலவாண� கைட� ெசா�தான
ெவ�� �ஜாைவ�� தன� ��மண� எ�� ெசா�ன ெதா�லா��� த������தா� அவ��
��� ஓ��த�. த� மைன� ம�ர��ட� இ�ப��ெசா�னா� ,”நா� ஐ�ப� வய����ள
இற��ட�� ம�ர�. ஒ�
கைலஞ� த�ேனாட கைல வற�� ேபாற��� ��னா� இற��ட�� !” எ�� ெசா�னப�ேய
நா�ப�� ஒ�ப� வய�� மரணமைட�தா�.
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மகா�மா �ேல!
நவ�ப� 28, 2013
இ��ய ச�க �ர���� த�ைத மகா�மா ேஜா�ரா� �ேல மைற�த �ன� இ�� .இ�ைறய
மகாரா��ரா மா�ல��� �ற�தவ� இவ�. இவ�� பர�பைர�ன� மல�கைள ேப�வா�க���
ெகா����ெகா�� இ��த வழ�க� உைடய�. இய�பாக ேபா��ெகா����த அவ�� வா���
ந�ப� ஒ�வ�� ��மண �க��� �ரமாண�க� ��சா� ஆ� என�ெசா�� அவைர
அவமான�ப��� ெவ�ேய��ய �க�� மா�ற�ைத உ�� ெச�த� .
ஏக����� வா��க ஆர���தா� ; ேம��ல�� ��கைள ப��தா� .தாம� ெப��� ம�த��
உ�ைமக� �� nஅவைர ஈ��த�. ேவத�கைள ப��� அ�� ெசா�ல�ப������ �ஷய�க�
சா��� ேக��க� எ��ப ஆர���தா� .அவ� த��ைடய க��ைரக� எ���க�� எ�ேக��
இ�� எ��ற வா��ைதைய பய�ப���ய� இ�ைல -�ரமா�ய� எ�ேற ���தா� .உட�
உைழ�ைப ெகா���த�� ம�கைள ���ர� என பா�ப��� ேசா����ட��ற ேவைலைய தா�
�ராமண�க� ெச��றா�க� எ�றா� .1857 ��தைல�ேபாைர உய� சா�க�� ெசயலாகேவ அவ�
பா��தா� . தா��த�ப�ட ம�க� பைடக�� ேச��க�பட மா�டா�க� எ�ப� ���க�பட ேவ��ய
�ஷய�
அவ�� ‘அ�ைம�தன�’ ��தக� ெப�ய அைலகைள உ�� ெச�த�. அைத�ப�� ெச��
ெவ��டேவ இத�க� ேயா��தன. ம��� உ�ைமயான ம�களான ���ர�கைள ஒ������
ெவ�ேய இ��� இ�ேக வ�த �ராமண�க� ஆ��க� ெச����றா�க� ; ம�க�� அ�யாைமைய
ெகா��� த�க�� வ�சக�தா�� ம�கைள க���பா��� ைவ�����றா�க� எ�� அவ�க�
இைழ�த அ��கைள எ��னா� �ேல. அ���� தா� ஒ��க�ப�ட ம�க��� இைழ�க�ப�ட
ெகா�ைமக�� ��� ஒ� ப�ைக �ட ப�� ெச�ய��ைல எ�� ெசா�னா�. அ��ைல
அெம��கா�� ��ேரா�க�� ��தைல�� பா�ப�டவ�க��� அ��ப��தா�

பர�ராம��� ஒ� ப�ர�க� க�த� எ���றா� �ேல. இய�பாக பக� ெச�� ெச��� அ�த க�த�
இ� தா� ெப�ந� : �ர��� பர�ராம�
த�ைத ெபய� : ஆ� நாராயண�
இட� : எ��� பா��கலா�
அ�� அ�ண� பர�ராம� அவ�க���, பா��பன�க�� �லமாக உல��� ெசா�ல�ப��
உ�க� ம��ர�க�� அ��த�கைள ��க� ேநர�யாகேவ ெச�� கா�� இ�த ஆ��ேலயைர��
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�ெர�சாைர�� வாயைட�க ெச�ய ேவ���. எ�ைன� த���கேவா எ��ட� இ���
த���கேவா �யல ேவ�டா�. இ�த அ���� க�ட நா����� ஆ� மாத����� தா�க�
ஆஜராக ேவ���. அ�ேபா� நா� ம��ம�ல, உல�� ப�ேவ� நா�க�� ம�க�� உ�கைள
எ��� �ைற�த ஆ�நாராயண�� அ�கார��வ அவதார� என ம��ேபா�. அ�ப�� கா��ய��க
தா�க� தவ�னா� இ�த நா��� மக�க�� மா��க��, சகலகலாவ�லவ�க� என அைழ���
ெகா��� உ�க� பா��பன ப�த�க�� உ�ைமயான ல�சண�ைத அ�பல�ப��த�
தய�கமா�டா�க� எ�பைத அ��ட� அ�ய��.
இ�ப��� த�கைள� ப��ய �ர�சார� ெப�ைம�� �ஜ�ைத ேசா��க �����
ேஜா�ரா� ேகா��தரா� �ேல
க�� அ�ைவ தராம� ம�கைள ஒ���� ேவைலைய ெச�த இ�� மத��� காவல�கைள பக�
ெச�தா� .‘ச��ய ேசாத� சமா�’ எ�� அைம�ைப உ�வா�� ெசய�பட ஆர���தா� . ���ர�க�
ம��� ஆ� ���ர�க� என ச�க��� �����ைல ம�க��காக அ�வைம��� �ல�
ெசயலா��னா�. ஒ� மத�ைத ��� ெவ�ேய� அைத �ம���பைத �ட அைத உ����ேத
அத� அட���ைறக��� எ�ராக ேபாராட ேவ��� எ�ப�� உ��யாக இ��தா�.ஒ��க�ப�ட
ம�க�� இ��ைல ேபாக க��ய�ேவ �ற�த க�� என உண��தா� .த� மைன� சா����பா�
�ேல உட� இைண�� தா��த�ப�ட ஏ� இ��யா�ேலேய ெப�க��கான �த� ப��ைய
ெதாட��னா� .

உய� ஜா� ம�க� கலவர� ெச�தா�க� ;ேபா�ற ெபா�� சா������ �� க�ெல��தா�க� .
சனாதா�க�� அ����த��� பய�� �ேல�� த�ைத அவைர ��ைட��� ெவ�ேய��னா�.
எ�றா�� த� ெகா�ைக�� இ��� �லகாம� உ��யாக ��றா� .ெப�க� க��ய�� ெப�வ�
சா��யமாக ஆர���த� 1851 ஜூைல�� ந��தாவ� ேப����, 1851 ெச�ட�ப�� ரா�தா
ேப����, 1852 மா���� �த� ேப���மாக ெப�க� க����ட�கைள ���னா�
ேஜா�ரா��ேல. சா���� பா� அ�க����ட�க�� �த� ெப� ஆ��யராக ஆனா�. நட��
ேபா�ற ெபா�� ஆ��கசா��ன� க�கைள�� சாண�ைத�� ��ன� ,ேஜா�பா�ட� �ல��ய��
“அ��� ஆைடகைள அ��� ெகா�� ேபா !�� அ�ேக ேபா� ந�ல ேசைலைய அ��� ெகா�
!”எ�றா� அ�வாேற ெச�தா� .
த��த வா��� ��ட�தகாதவ� என ெசா�� த��� ம��த ெகா�ைமைய எ�� த�க�
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���ேலேய எ�லா ஒ��க�ப�ட ம�க�� த��� எ��க அ�ம��தன�. பா�ய �தைவ ஆன
ெப�க�� தைலைய ம��� ��� ெகா�ய நைட�ைற அம�� இ��த� ;அ�த ம����
ப�ைய ெச��� ம�கைள ைவ�ேத அைத நா�க� ெச�யமா�ேடா� என அ���க ெச�தா� .
ஆ��ேலய அரசா�க� எ�ண�ற ம��கைடகைள �ற�� �ட உ�ம� ெகா��த ெபா�� அ�
எ�ய ம�கைள பா���� எ�� அைத ��ரமாக எ���தா�. ஒ��ைற ஆ��ேலய
கனவா�க��கான �க��� கல�� ெகா�ள ஏைழ �வசா��ேபால ஆைட அ��� ேபானா�.
“இ��யா�� உ�ைமயான �ழைல����� ெகா�ள இ�த மா�ைகக�� ���� உ�ணா��க� !
ெகா�ச� �ள�� வ�� �ராம�கைள பா��க� !” எ�� �ழ��னா�
அவ�� பா�ைவ இ�ைற��� அவ�யமாக இ��பைத இ�வ�கேள கா��� ,”த�ேபாைதய ச�க
�ைறைய மா�ற ேவ��மானா�, �றைர சா�����த�, க�லாைம, அ�யாைம, ஏ�ைம
ஆ�யவ�ைற ஒ��க ேவ���. அ�ேபா�தா� �றரா� தா��த�ப�டவ�க� �ர�ட�ப�வைத�
த��க ����. �ட ந���ைக ஒ��ேப ச�க- ெபா�ளாதார மா�ற�க����� வ�ேகா��”
அவைர �ைன� ��ேவா�
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��� � எ�� ெஜ� �ர� !
நவ�ப� 27, 2013
த� அ�பாைவ ேபாலேவ �ைர�� ந����ெகா�� இ��தா� இளவய�ேலேய அ�த
��வ�.���ரேம �� � க���ேத�ய அவ� ெத��க�� ம�ற ��ைளகேளா�� ,ேபா�� உட��
ெதாட��� வ���க�� ஈ�ப�வைத அவ� த�ைத கவைலேயா�
பா��தா�.அெம��கா��� அ��� ைவ�தா�. வ�����ைழ���� அ�ேக �� � ெசா���த��
ெகா����தா� �அ�ெபா�� ேவா� ஜா�மா� எ�� அ�பவ� ��க ��� �ர� “ஆ�ய�
அ�லாதவ�க��� ஏ� �� � ெசா���த��றா�” எ�� ேக�க ,”கைல
எ�லா���� ெபா�வான� தாேன ” என அ�த இைளஞ� �����ேக�டா�. “அ�ப���ைல !
வ�யவ� ெசா�வைத தாேன உலக� ேக��� ? நா��வ��
ச�ைட ேபா�ேவா�. நா� ெவ�றா� � �� � ெசா���த�வைத �����ெகா�ள ேவ��� ; �
ெவ�றா� நா� �� � எ��ற ெபயைர��ட
இ�ேம� உ�ச��க மா�ேட� ! எ�ேனா� ச�ைட�� எ�ேனா� ச�ைட�� ” எ�றா� அவ�.

இைளஞ� இண�� ச�ைட��டா�. அன� பற�த ச�ைட�� ேவக�
���த இவ� ெவ��கா��னா�. அவைர ெவ�ற�� ��னேம ெசா�னப� ேவா� ஜா�மா� ��
� ெசா���த�வைத �����ெகா�டா� .ஆனா�,அ� எ�ண�ற ேக��கைள அ�த� ைபய��
மன�� �ைள�த�. ஹா�கா��� �க�ெப�� ���ச�ைட
�ரனாக இ��� ெநா��� பலைர நா�க�� ெச�த தா� அ�க ேநர� எ��� ஜா�மா� உட�
ேமா�ய� அவ�� பார�ப�ய ����� �தான ஈ��ைப ம�க�ெச�த� .தாேன இ��� பல
மா�ற�கைள உ�வா��னா�.அவ� ப��த த��வ� அவ��� அ�த அைம�ைய த�த�,எ�வள�
ெப�ய ச�ைடைய�� எ�ைமயாக ெவ�றா�. “�� ேபால அைம�யாக ஓ��ெகா�� ,சலனம��
இ���ேற� ,���ைல ேபால வைள��
ெகா��ேற�.ஆ��த அைம� எ�ைன எ�ெபா��� வ� நட���ற�” எ�ற அவ� ��
ேஷா�க�� கல��ய �� ���� �ைன�ேக ெகா��ெச��� ச�ைடகா��க� �ல�
ஹா����� கல��னா�.
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��� � ஒ� க�ஞ� எ�பைத தா�� ஒ� ���கமான த��வ ஞான� ��கவராக இ��தா� எ�பேத
ச�. “எ�� எ�� ஒ�வ� இ�லேவ இ�ைலேய ; எ�லாேம ��ப�க�,�ர���ப�க�. அவ�ைற
ெநா�����டா� ேபா��. எ��க� எ�� யா���ைல என உண���க� !” எ�றா� அவ�.
ெஜ� அவைர� ெதாட��� ெச���ய�. ேபரைம� அவ�ட� ��ெகா�� இ��த�,ஒ� �ைற �ன
இைளஞ� ஒ�வ� ேஹா�ட�� வ���� இ����ெகா�ேட இ��தா�, � அைம�யாகேவ
இ��தா� “ஏ� இ�ப� ?” எ�� ேக�ட ெபா�� ,”நா� எ�ெபா��� ம����ேயா� இ���ேற�.
அைத ம�றவ�க� ��ட �டமா�ேட� !” எ�� ம��� ெசா�னா�. �ர� எ�ப� ச�ைட
ேபா�வ�� ம����ைல ; யா�ட� ச�ைட ேபாடாம� இ��க ேவ��� என
உண��� நட�ப��� இ���ற�.
�ைறய ெஜ� கைதக� ெசா��� ��� �க�� ���த கைத ஒ�� உ��. க���ெகா�ள ேவ���
எ�� ெசா�� வ�த இைளஞ�ட� �ர��ய ேத�� ேகா�ைபைய ���� ஊ�� �ைற�க �ய��ற
ெசயைல ெச�� “ெவ�ைமயாக
இ���ற ெபா�� தா�,அ�தைல�கட�� உண�தைல ேநா�� நக��ற ெபா�� தா� � ெஜ�
ஆ�றா� !” எ��ற ஆ��த த��வ� இ��பைத உண���ய அ�த�கைத
�க�� ����� . மன� ����வைத உட� ெச�ய இ�த அ�த� ���ய� எ�பா� ��� �.
அ�ேவ அவ�� அசரைவ��� ச�ைட�கா��க��� அ��பைட
ந��னா� ந���க� ��� ��� உட�� �ைறபா� ஒ����த�. அவ�� வல� கா� இட� காைல
�ட நா�� ெச����ட� உயர� �ைற�. ஆனா�,உ�க� தைல�� ஒ� நாணய�ைத ைவ�தா�
அைத உ�க� தைல��ைய��ட
அைச�காம� அவரா� எ��க ����. ேக�ட ெபா�� ,”நாணய� ம��� தா� எ��ைடய
க�க�� ெத���. அ�� ����ேபாவ� தாேன ��� !” எ�றா�
அவ�� ேவக� எ�தள��� இ��த� எ�றா� ஒ� கா���� ெநா��� இ�ப�� நா�� �ேர�க�
அவ�� ேவக�ைத ���க ேபாதாம� ��தலாக ப�� �ேர�க� ேதைவ�ப�டன ! இ��தா��
அைத ஆ��த அைம�ேயா� ெச��ற சம�ைல ��� ��� இ��த�. அவ� ப�ட�ப��� ப��த�
த��வ��� எ�ப� அவ�� ஆ��த ேதடைல உண���� . ��ப�� ��� வய�� இற��
ேபானா�� இ�ன�� ஆ��� ெதாட ��யாத உயர���
இ���� அவ�ட���� க���ெகா�ள அ��ைண பாட�க�.

39 of 236

அவ�� ஒ� க�ைத தா� அவ�� வா�வான� :
ேம�ேக கா�ைற
எ�லா� த�கமயமா��
க�ரவ� கர��ரடான மைல�� கைர�றா�கைர����� ப������
ெவ��ர� த��
மைல����� ��
த�க �ராக�
த��� த� கன�க�
ெவ��ச ேம��� ேதய,மைறய
சலன��லாம� ���ற� !
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வாழ ைவ�த வ��� ��ய� !
நவ�ப� 26, 2013

நவ�ப� 26-வ��� ��ய� எ�� ெவ�ைம �ர���� த�ைத �ற�தநா� இ��. இவ�� கைத
ெரா�பேவ �வார�யமான�.ேகரளா�� ேகா�ேகா��� �ற�த இவ� ெச�ைன லேயாலா
க����� இய��ய� �ைற�� ப�ட� ெப�ற �� ,���
ெபா��ய� க����� இய��ர�ய� �ைற�� ப�ட� ெப�றா�; அத� �� ���க�
ப�கைலகழக��� உேலாக�ய� �ைற�� ப�ட� ெப�� இ��யா��� வ�த�� அவ�
ெகா�சகால� டா�டா ��வன��� ேவைல பா��தா�.
அத�� �� அவ� எ��த� தா� நா��� வரலா�ைற ���� ேபா�ட
த�ண�. கா�நைட ெபா��ய� ப��� ��� �ஜரா��� ஆன�� எ�� இட��ல உ�ள அர�
பாேல� ஆ�� ��வன��� ேவைல�� ேச��தா�. ெகா�ச நா�� ேவைல அ��ைப�தரேவ
அைத��� ��� ேவேறதாவ� ேவைல பா��கலா� என� �ள��னா�.
அவ�� ந�ப� ���வ�தா�பா� பேட� அைழ��� ேப�� எ�ய ம�க� பா� ெகா�� வ��
த�� பா� ���ற� ச�க�ைத காண ெச�றா� ;அ�ெபா�� அவ�க�� ��ப�ப�� �ைலைய
பா��� ெவ�ேய�� ��ட�ைத ைக��டா�. அ�ேக இ��� அவ�க�� பா� ம��� பா�
ெபா��க��கான ச�ைதைய உ�வா�க கன� க�டா� . அவ��� உ�ைம�� பாேல ���கா�
எ�ப� �ைவயான �ர�
அவ� �� ��ற �க�ெப�ய சவா� அ�ைறய �ைல�� இ��யா பா� உ�ப���� �க��
��த�� இ��த�. ப�ேவ� ப�னா��
��வன�க�� வாசைல த�� �வசா�க�� பாைல ெகா��த� ெச�ய ேவ��ேகா� ���த
ெபா�� அைவ அவ�� ேயாசைனைய �ராக��தன. வ�ேயா� ெவ�ேய�ய அவ�
,ெதா����ப� �வசா�க�� ைக�� ேபா� ேச��ெபா�� ெவ�� ெப�� என ந��னா�.
ஆன�� பா� ���ற� ��வன� (அ��) எ�லா ெதா����ப�ைத�� �வசா�க���
ெசா���த�தா�;எ�த அள���
எ�றா� மா�கைள ெசய�ைக க��த��த��� உ�ப��தைலேய �வசா�க��� ெசா�� த�தா�.
ேம�� ெவ�� பாைல ��றா� �ரேயாஜன� இ�ைல ,அ� �க�ெப�ய ச�ைதைய �ற�� �டா�
என ெத�வாக உண�����த அவ� ப�ேவ� ��ய பா� ெபா��கைள உ�ப�� ெச�� கா��னா� ;
அத�கான ஊ�க�ைத பா� �வசா�க��� த�தா�. எ�த அள��ெக�றா� �க�ெப�ய த�யா�
��வன�க� எ�லா� எ�ைம�பாைல ஒ��� ைவ����த �ைல�� அ����� ெவ��கரமான
பா� ப�டைர தயா��� கா���தா�. அவ�ைற �ள�பர�ப��த�� அவ�ய� என உண��தா�
;�வசா�க���
�ள�பர��� அவ�ய�ைத ��ய ைவ�� சா��தா�.
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இ�� உ�ள அ��பைட ��க� ���க ���க இ�த �ஷய�க��ச�ப�த�ப�டவ�க� எ�ய
ெப��பா�� ப��காத ம�க�. அவ�க���
எ�ய �ைற�� ந�ன ெதா����ப�ைத ெகா�� ேச��த�� ,அவ�க�� பாைல
இைட�தரக�க� இ�லாம� ெப�ற�� ��யாத என ப�னா�� ��வன�க�
�ராக��த எ�ய ஏைழக�� பா� ���ற� ச�க�ைத ஆ�யா�ேலேய
�க�ெப�ய ம��� ெவ�� �ைற�த �ரா�� ஆக உய���ய�.
ேம�� அ��� ெவ��ைய க�� �ய�த அர� இ��ய ���க இ�த ��ட�ைத ெசய�ப��த
அவைர அைழ�த�. ஆபேரச� ஃ�ள� என ெபய�ட�ப�� ��� க�ட�க�� ெசய�ப��த�ப�ட
அ���ட� ெவ�ைம �ர��யான�.
பா� ப�றா��ைற�� க�னப�ட ேதச� உல�� �க�ெப�ய பா�
உ�ப��யாள� ஆன� . வ��� ��ய� அ�பதா�� கால� அ��� தைலைம ெபா���� இ��த
கால��� அவ� ெப�ற ச�பள� இ�தைன��� டாடா�� ெப�றைத �ட ��� மட�� �ைறேவ !,

“இ�தைன எ�ய ஏைழ ம�க�� கன�கைள தா���ேறா� எ�பேத �ைற� த��ற�. என��42 of 236

பாைல அ��த ���கா� ;ஆனா� இ�தைன ேப�� ��வாலா (பா�கார� )என எ�ைன அைழ��
ெகா�வ�ேலேய �ைற� ெகா��ேற� !”என த�
வா��ைக வரலா��� ����ற அவ��� உலக உண� ப��,ப�ம ��ஷ� �த�ய ப�ேவ�
���க� �ைட�� உ�ளன. என��� ஒ� கன� இ���ற� எ�ற அவ� ேமா��� ச�வா�கார
ேபா�� ���காம� அ�ைல ��� �ல�ய� ேசாகமான ���.
இவ�� �தான ஒ� ��ற�சா�� இ��ய ப��கைள ஒ��� ெவ�நா�� ப��கைள உ�ேள ���ற
ேவைலைய இவ� ெச�தா� எ�ப�. இவ�� ���� �� ப� மா�கைள க�� ம�க�
ேபாரா�டெம�லா� ெச�தா�க�. எ�றா�� வ��� ��ய� அ� ம�கைள பா���� எ��
எ��பா��க��ைல எ�பேத உ�ைம
“என��ெமா� கன� இ��த� !”எ�ப� அவ�� �ரபலமான வாசக�;கன�க� ேதச��� �தான
எ�ைலய�ற காத� .ெதா����ப�ைத �ராம�க��� ெகா��
ேச��த� எ�பைவெய�லா� அவ�� எ�ய கனைவ ேதச��� வா�வா��ய�;அவைர பாரத���
ெவ�ைம �ர���� த�ைத என அ�ய ைவ�த�..அ�ப� வ�ட�க� ஓ�ேவ இ�லாம� உைழ�த
அவ� �ர�தரமாக ஒ�� எ����ெகா�டா� அவ��� ஒ� ெவ�ைம வண�க�
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அர�யலைம�� ச�ட� ஆ��ய அ�ண� அ�ேப�க� !
நவ�ப� 26, 2013
நவ�ப� 26
ஒ��லாத ஒ� மாெப�� ஆ�ைம�� �க�ெப�� சாதைன ஒ�� நட�த வரலா�� ���ய��வ�
வா��த �ன� இ��. அர�யலைம�� ச�ட� ஏ���ெகா�ள�ப�ட நா� இ�� தா�. ஒ��க�ப�ட
ம�க�� ஒ�வராக
எ�ண�ற ெகா�ைமகைள அ�ப��� வா��ைக�� �டா�ய�� ம��� ஓயாத வா��பா�
உய��த அ�ேப�க� அவ�க� இ��யா�� ச�ட�ைத வ�வைம��� ச�ட வைர� ����
தைலவ� ஆனா�.
உல�ேலேய �க�ெப�ய ���க ���க ைகயா� எ�த�ப�ட அ�த ச�ட வைரைவ அ�ேப�க�
அவ�க� த�யாளாக வ�வைம��ற அள��� பல சமய�க�� ���� ம�ற உ���ன�க�
அசம�தமாக நட��ெகா�டா�க�. இ�த நா���
அ�சா�யாக,ஜனநாயக� ஓரள��காவ� உ����ட� இ��பைத எ�ெபா��� உ�� ெச�த
வ�ண� இ���� அர�ய� சாசன�ைத ஆ�� ���தா� அ�ண�.

இத�� �� இ�ெனா� ச�பவ� உ�� ெதாட��� ஒ��க�ப�ட ம�க��காக பல சமய�க��
கா�� ம��� கா��ர� ஆ�ேயாேரா� �ர�ப�ட அ�ேப�கைர
��தைல�� ���ய அைம�சரைவ�� ேந� ேச��க��ைல. அ�ேப�க� ெபயேர இ�லாம�
அைம�சரைவ
ெபய� ப��யைல கா���ட� கா�ட .”அ�ேப�க� ெபய� எ�ேக ? இ�
கா��ர� அைம�சரைவயா இ�ைல எ�லா���மான அைம�சரைவயா ? “என�ேக�டா�
கா��.அ�த அள��� த���க ��யாத ஆ�றலாக அவ� இ��தா�.
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அர�ய� சாசன�ைத அர�ய� சாசன ��ணய ம�ற� இ�ைற��
ஏ���ெகா�ட�.ஆனா��,�ரண �த��ர� என ேத�ய�ெகா�ைய ேந� ஏ��ய லா�� கா��ர�
மாநா� நட�த ஜனவ� 26 அ�� அ�� அர�யலைம�� ச�ட� அம��� வ�த�. ெகா�ைம எ�ன
ெத��மா ? இ�த� ெப�ய ெசயைல ��ட�த�ட
ஒ�ைற ஆளாக ெச�த அர�யலைம��� த�ைதைய அ�ப� பல மா�ல அர�க�� பாட ��தக�க�
ப�� ெச�ய ம����றன.
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ச�க ��� காவல� �.�.�� !
நவ�ப� 26, 2013
��வநா� �ரதா� �� ���கமாக �.�.�� �க����ய கால� நா�ைட ஆ�ட �க��ற�த
�ரதம�. ேந��� கால��� அர�ய�� ���த இவ�, ராஜ வ�ச�ைத ேச��தவ�,இ�ெனா�
���ப���� த�� ெகா��க�ப�டவ�.எெம�ெஜ���� ஆ��ைய இழ�� �� ����
ஆ��ைய கா��ர� ���த ��� உ�தர �ரேதச��� �த�வ� ஆனா� ம�த�;ெகா�ைளய�கைள
அட�க பல நடவ��ைகக� எ��தா� .
�����ட கால�ெக����� ெகா�ைளய�கைள ���க ��யாததா� பத� �ல�வதாக ெசா��
நா�கா�ைய �ற�தா�.இ��ரா�� மைற��� ���ய
ரா�� அைம�சரைவ�� �� அைம�ச� ஆனா�,அ�பா��கைள ேநா�� எ��தா� ,ெவ�நா��
வா� இ��ய�க�� கண��கைள ஃேப��பா�� எ��ற அைம�ைப
ெகா�� �சா��தா�.
கா��ர��� கர��கைள அ�� ����ெகா����த பல�� தைலக� உ��வைத ரா�� பா���
இவைர �� ம��� பத��� இ��� நக��� பா�கா�� ம��� ஆ��னா�. .ேபாப�� �ர��
ஊழைல ேநா�� எ��தா� ;பல ஆதார�க� இவ�ட� இ��பதாக �����கபட இவைர
அைம�சரைவைய ��� இற��னா� ரா��.
த��க��ைய ெதாட��னா� �.�.�� ; ேத�த� நட�த�. கா��ர��� ெமஜா��� இ�லாம�
ேபாகேவ �ேஜ� ஆதரேவா� ஆ�� அைம�தா�. �.ேஜ.��� ��ப�த�தா� �ர�சைன���ய
ஜ�ேமாகைன கா��� கவ�ன� ஆ��னா� ; கா��ைர இ�ன�� ர�த� ேதா��த ��யாக அவ��
ெசய�க� ஆ��ன.

இ��ய அைம��பைடைய இல�ைகைய ��� ெவ�ேய��னா� ;ெபா�ேகா��� ேபா� இ��ரா
கால��� நட�தவ���� ம���� ேக�டா�. த� �ல��� ெப��ப�ைக ஏைழக��� ெகா��த
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அவ� ம�ட� க�ஷ�� ��ப��தப�ேடா��� 27 % இடஒ����ைட அம�ப���னா�. இவ��
�க� உ�ச�ைத ெந���வைத கவைலேயா� கா��ர� ம��� �ேஜ� கவ��தன
.ேசா�நா��� இ��� அேயா�� ேநா�� ரதயா��ைர �ள��வதாக அ�வா� ெசா�ல ஆ��
ப�ேபா�� என�ெத���� அற� சா��� அவைர�ைக� ெச�ய உ�தர��டா�.
ஆ�� ேபான�� ேத�த� வ�த� ரா��� மரண� கா��ரைச அ�யைண ஏ�ற ந�ல �ரதம�
ஒ�வ�� கால� ����� வ�த� , ���� �ரதம� ஆக வா��� �ைட�த ெபா��� அைத
ம��தா�. தேபாவன�� ��வ� ேபால வா��த அவ� இேத நவ�ப� 26 அ�� ஐ�� வ�ட�க���
�� மரண� அைட�தா�
அ�வா�ம�ட� க�ஷ�ரா�� கா��
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சா��� டா��� த�த ெவ��ச� !
நவ�ப� 25, 2013
உலகேம ஒ� பாைத�� பயண�ப���ெகா�� இ��தெபா�� இ�ைல ,”இ� தவ� !”என
அ��தமாக ெசா�வத�� ஒ� த�ைத�ய� ேவ���.அ� டா���ட� இ��த� . ��வனாக
இ���ற ெபா�� ப����ட� ேபாகாம� ெப��பா�� ஊ� ��ற
ேபா���வா�. க����� அ��� பல எ�����கைள வள���
ெகா����தா�.
த�டா����,ம����க�,ப�டா����,வ��க�,அ��க�,�றா�க� எ�� இவ�ைற ேசக���
ஆ�� ெச��ற ஆ�வ� ��வனாகேவ அவ�ட� இ��த�. அ�பா ெநா�ேத ேபானா� “உன��
ப��கேவ வரைல ; நா� ��னா� ஓ�ற� .எ� ����ற� இ�தானா உன�� ெத��ச� .���ப
மானேம உ�னால ேபா�� !”என�த� மகைன�பா��� ெசா�னா� அ�த அ�பா .
அ��பைட�� ம���வ� ப��க�ேபான டா��� அ�ேக ��வ� ஒ�வ� கதற கதற அ�ைவ
���ைச ெச�ய�ப�வைத பா��� ெவ����ேபானா� . (அ�ெபா�� மய�க ம���
பய�ப��த�பட��ைல ). �டேவ அ�ேக�� ேபா� எ��� நா�� �ைச இ���ற�,தவைள��
கா�க� ச�� ேபால உ�ளன எ�ெற�லா� ����க� எ��தா�. அ�பா�� ஆேலாசைன�ப�
இய�ைக�ய� வ��ந� ஆனா�.
ெத� அெம��கா�� க�ம வள�கைள காண�ெச�ற HMS ��� எ�� க�ப�� ஐ�தா��க�
உலைக ��� வ�த ெபா�� ப�ேவ� அ��த�கைள க�டா�;பல �ல��க�� எ���கைள
ேசக��தா� .அைவ �����ட ேவ� �ல உ��ன�க�� எ���கேளா� ஒ���ேபாவைத பா��தா�
.�ல அ�����தன
;அைவேய ,மா�ற� அைட�� த�ேபா��ள �ைல�� வ������ என உண��தா� . எ�றா��
இவ�ைற இைண�� அவரா� உடேன பா��க ��ய��ைல.
அ�ெபா�� ஒ� பறைவ�� ��� அவ��� அ��� சாளர�கைள �ற�� ��ட�. காலபா�க�
��க�� ��� பறைவகைள க�டா�. ஒ� ��� கடைலைய ெகா�த ப�ைடயான ��ேகா� ஒ�
����,எ�ைய ��ன ��ைமயான
��� இ�ெனா� ����,��ைவ வைள�� ெந��� சா��ட வைள�த ���� இ��பைத
க�டா�. ‘பய�தர���யைவ அ��த தைல�ைற�� வ��ேச��. பயன�ற மா�பா�க�
கால�ேபா��� மைற�����’ எ�� ெசா�னா�.
ப�ேனழா�ர� �ல��,பறைவ,ப�ம�க�,���க� ஆ�யவ��� மா��கேளா� ம�த�
�ர������ ேதா��னா� எ�ப�� ெதாட�� எ�ண�ற ���கைள அவ� ெப����தா��
வாைய��ற�கேவ இ�ல டா���. ப�� ஆ��க�
அைம�யாக இ��தா�. எ�க�ச�க எ����க� வ�� எ�� அவ���
ெத�����த�. வால� எ��ற அ�ஞ�� இேத ேபால இய�ைக�ேத�ைவ ப�� எ�����தா�.
அவ�� தா�க� ெதாைல�� ேபா���தன. இ��தா��
டா��� அவ� ெபயைர�� இைண�ேத ெவ���டா�. ம�தைன கட�� பைட�தா� எ�ப��
இ��� மா�ப�� ம�த� �ர������ ப�ணாம வள��� ெப�� வ�தா� எ��ற
ப�ணாம�ெகா�ைக அ�� தா� இ��த�.
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அவ� க��ண��த உ�ைமக�� அ��பைட�� டா������ ���ய ��கைள அவ�
�ள��னா�
1. மா�பா� (உ��ன�க� இைடேய �ல�வ� )
2. மர� வ� (உ�� வ�வ�ைத ஒ� தைல�ைற����� இ�ெனா� தைல�ைற��
எ���� ெச��� வா�� ச��� )
3. உ�� வா�த��கான� ேபாரா�ட� (வா�� �ழ�� மா�த��� ஏ�ப இன�ெப��க மா�ற�க�
ம��� உடலைம���,ப�ேவ� �ண�க��
உ�டா�� மா�பா�க� )
ப�ணாம ெகா�ைகைய ேக�� உலகேம �த���த�.பல� ஏ���ெகா�டன�;இவைர �ர�� என
��த��தா�க� பல மதவா�க� ; பல இட�க�� �ர�� எ���, நரக����தா� ேபாவா� எ���
ெசா�னா�க�. அவ�� �ற�தநாைள ேப� �ன� எ�� ேவ� அ���தா�க�. கார� மா���
த��ைடய �ைல
டா����� சம����தா�. கட��� �த� எ�� எ�� டா����
�ைல� ���னா�க�
மத����� இத��� எ�த ெதாட��� இ�ைல என ெசா�ன அவ� ,கட�ைள ப��ய எ�த
�சாரைண��� ஈ�பட��ைல . அர� ம�யாைதேயா� ���ட��� அ��� அட�க�
ெச�ய�ப�டா�. இ�ைற�� தா� 154 ஆ��க��� �� ORIGIN OF SPECIES எ��ற த�
ஆ���தாைள சம����தா�. “உலைக ���� கவ��பைத��, ஆரா���க� ெச�வைத��
����மா� எ�ேபா� நா�
��ப���க�ப��ேறேனா அ�ைறய �னேம நா� இற�� ேபாேவ�”என ெசா�ன அவ� இற��ற
ெபா��� மைன��ட� காத� ெமா� ேப�னா�
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‘� எ�ைன� கவ����ெகா�வா� எ�றா�, அத�காகேவ நா� ேநா�வா��ப����ட�க� தயா�’
எ�� ெசா��யப�ேய அவ�� இ�� ��� அட��ய�. ஒ�றைர ��றா�� க��� அவ��
ேகா�பா�ைட ச�� தவெற�� ெசா�னத�� ம���� ேக�ட�.
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ெக�ன��� மரண��,அ�ழாத ����க�� !
நவ�ப� 22, 2013
அெம��கா�� �க�ெப�ற அ�ப�க�� வ�ைச�� ��ன��� எ�ெபா��� இ���� ஜா�
எ� ெக�ென� ����ெகா�ல�ப�ட �ன� இ��. ட�லா� நக�� வ�யாக ேபான ெபா�� ம�க�
த�ைன ந�றாக பா��க��� எ�� கா�� ேம�ப��ைய �ற����� ம�கைள ேநா��
ைகயைச�தா� ெக�ென�.அவ��� �ைட�த வரேவ�ைப பா��த அவ� மைன� ,”ட�லா�
ம�க��� உ�கைள����க��ைல என இ� எ�ெபா��� ெசா�ல மா���க�
தாேன !”என ேக�க ,”ஆமா� !” எ�ப� ேபால தைலயைச�தா� ெக�ென�.
�ேல �ளாசா வ�யாக கா� ேபான ெபா�� ��� எ�� ெவ��ச�த�க� ேக�டன,ெக�ென�
���� �ட�தா�,��� �ைற ெவ��ச�த�க� ேக�டதாக ம�க� ெசா�னா�க�.ெகாேனா� எ��
அெம��க இர�டா� உலக�ேபா� �ர�� ��ட�ப�டா�;ம���வமைன�� ெகா��
ெச�ல�ப�ட ெக�ென� ��பைத�� ��ட ேபாரா�ட���� �� மரணமைட�தா�.அவைர
ெகா�றவ� என ஆ�வா�� எ��ற நபைர ைக� ெச�தா�க� ; ேசா�ய� ர�யா��
��றா��க� த��ேபா� வா��த இவ� அ�ேக ����ைம ெபற�� �ய�� இ���றா�

�� அ�ேக வா��ைக ேபா� அ��க அெம��கா ���� ��டா�
,��பா��� ஆதரவாக�� நா��� ெசய�ப�டா�,ேபா�� �ைற�� இ��த இவ� ெக�ென�
ெகா�ல�ப�ட அ�� ெக�ென� அவ�க�� ��பா�� ����� �ல ��ட�க� க��� ேவகமாக
ெவ�ேய��ெகா�� இ��த இவைர ேக�� ேக�ட ���� எ��ற ேபா��காரைர
����ெகா�றா� ;இவைர இர��
நா�க� ேபா�� �சாரைண ெச����� �ைற�� ெகா�� ெச��ற வ��� ஜா� �� எ��ற
ட�லா� இர� ��� உ�ைமயாளரா�
ெகா�ல�ப�டா�.ெக�ென� �� ெகா�ட அ�பா� அைத ெச�ததாக ேவ� ெசா�னா�. “�
க�����டா ?” என ேக�க�ப�ட ெபா�� ஆ�வா�� ,”இ�ைல நா� மா����� “என��,தா�
ெக�ென� ம��� ����ைட �ட��ைல எ��� ம��கெச�தா� ஆ�வா��.
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ஆனா� ெவ�ேவ� �சாரைண ���க� அவ�
தா� ெகா�றா� என ��� ெச�� அ���தன .எ��� United States House Select Committee on
Assassinations ம��� ஆ�வா�� ம��� ஆறாவ� மா��� இ��� �ட��ைல
இ��ெமா�வ�� ேச��� நா�� �ைற ெமா�த� ��டா�க� அவ� யாெர�பைத க�����க
தவ� ��ேடா� எ�ற�.உ�ைம ெத��த ஆ�வா�� த�ைன ேபா�� ������யதாக��
தன�� எ���
ெத�யா� எ�� ம���தா� ெசா�னா� ;அத�� �� அவ�� ேமேலாக���� ரக�ய�ேதா�
பா�அ� ஆ���டா� !
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ஊழ�� உ�ச� �ைள� !
நவ�ப� 22, 2013
ந�ன இ��யா�� ஊழ�,ல�ச�,க���தாவ� எ�லாவ�ைற�� அ��க�ப���ய ராப�� �ைள�
மைற�த நா� இ��. ஒ� எ��தராக த��ைடய வா��ைகைய �வ�� ேகா�க�� �ர��, ப�பல
மா�ைகக�,ஆ�ர����� ேம�ப�ட த�க�பாள�க�,ஒ��� ைவர�க� எ�� ெகா�ைள��
உ�சமாக இ��தவ� இவ�. இவ�� வா��ைக�ப�க� �வார�யமான�

ெவ�� ேபா���யாக ���� ெகா����த இவ� ஆ�கா�ேக இ���� கைடக�� ந�ப�கேளா�
ேச��� மா�� வ�� ெச�வா�. அ�ப� தராம� ேபான கைடகைள உைட�ப�,ேச� எ�வ�,�ணாக
வ���� இ��ப� எ�� இவ� இ��த� இவ�� அ�பா�� கா��� ேபான�. ஒ�ைற இல�க
ப�� ச�பள���� இ��ய �ழ����ய க�ெப��� ேவைல�� ேசர�ெசா�� இவைர
அ���னா� த�ைத. இ��யா�� ெவ�ப�,க�ைமயான ப���ழ�,�ைற�த ச�பள� அவைர
����� எ�� �ைன�தா� அவ�� த�ைத. ஒ�றைர வ�ட�பயண��� இ��யா வ�தா�.�ல
ேபா�க�� ப�� ெப���,அ�கா�கைள கவ���� ��ேன��ெகா�� இ��தா�. க�நாடக �ழ�
அவ��� அ�ைமயான வா��ைப த�த�

.
க�நாடக� என�ப�ட ெத�னா��� ப���� �ரா�� கல���ெகா�� இ��த�. அவ�க��
கவ�ன� ��ேள ���ய காரண� ,அ�ேக நவா� பத��� ச�தா சா�� ஆைச�ப�டா�.
அ�ேபாைதய நவா� அ�வ��� இ�தைன��� அவர� உற�ன�. ஆ��ர நவா� பத���
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�ஸாப� ஜ� ம��� நா�� ஜ� அ����ெகா�டா�க�. சா�தா சா��,�ெர�� பைடக� ம���
�ஸாப� ஜ� ��ட� ேபா�� அ�வ��ைன ெகா�றா�க�. அ��� நா�� ஜ�ைக�� ெகா��
ைஹதராபா� நவாபாக �ஸாபாைர ஆ��னா� ��ேள. ஆ��ேலய�பைடக�� எ���ப�க���
இ��� ெகா�� தா� இ��த�. ஒேர ேதா�� �க�.

அ�ெபா�� தா� இ�ெபா�� இ�ேக �ைலைமைய தா� ச� ெச�வதாக �ைள� இற��னா�.
அ�வ��� மக� �கம� அ��� �� ���ட� பைடகைள அ�வ��தா�. �கம� அ�ைய
தா���ெகா�� �ட ������ எ���பைடக� ���ெகா�� இ��தன. க�நாடக���
தைலநகரான ஆ��கா� ஆ��லாம� இ��த� ,“அ�ேக ேபானா� எ�ன ?” எ�� ேக�ட �ைள�
ெவ�� ஐ�� �ர�கேளா� அ�ேக ேபா� ெவ�றா�. ேபா�� ேபா�� மா�ய�. ெத�� ஆ��ேலய�
வச� வ�த�

அ��த� வ�க� ப�க� பா�ைவ ����ய�. அ�ேக �யாபார�
ெச��ேற� எ��ற ெபய�� வழ�க�ப�ட பா�கைள �ைறேகடாக ஆ��ேலய அ�கா�க�
பய�ப���ெகா�� இ��தா�க�. வ�க����� வ�த ெபா��க��� எ�க�ச�க வ� ேபா��
இ��ய �யாபா�க��� ெதா�ைல ெகா��தா�க�. இவ�ைற பா��� அவ�க� �� ��ர
நடவ��ைக எ��தா� வ�க��� நவா� �ரா� உ� த�லா. ேபா��� அவைர அைழ�த�
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�ழ����ய க�ெப�.நவா�� பைடகைள ல�ச�தா� ஏ�கனேவ வா�� இ��தா �ைள�. ��
ஜாப�,ஜக� ேச�,அ�ச��,கா�� கா� எ�� ெப�ய ���� ��� நவா��� �ேராக� ெச�தா�க�.
ல�ச�,பத�,க���தாவ� எ�� ��ட� ேபா�� சா��த� தளப� �ைள�. ஆமா� ! அவ��
�ர���� கேலான� பத� ெகா��த� க�ெப�

ேபா�� ெவ�� இ�ப�� ஒ�ப� ேப� ஆ��ேலய� ப�க��,நவா�� ப�க� ஐ�� ேப�� இற��
ேபானா�க�. ெசா�னப�ய �� ஜாப� ம��� ���ன� க�� தா� நவாைப மா����டா�க�.
ேபா�� ெவ�ற�� பணெம�லா� என��,ஆ���� ெபா��� உன�� எ�� �ைள�
ெசய�ப�டா�. அ��த��� ஆ�� மா�ற�க� ெச�தா�க�. வ�க�ைத உ��� �ைள���
ெகா�ச�,க�ெப��� ெகா�ச� எ�� பல ேகா�கைள ����னா�க�. இ�த எ���ைக ஒ�
��தைல தரலா�. அ�த�ேபா�� ���� �ைள��� ம��� இ�ப� ல�ச� தர�ப�ட�.
ஆ��ேலய க�ெப��� 1,77,00,000.

இ� ேபாதா� எ�� த�க�க�,ைவர�க� ம�ற ல�ச�க� ேவ�. ��ன� �� ஜாப� ெகா��த பண�
ேபாதா� எ�� அவைர பத��� இ��� எ��� அவ�� ம�மக� �� கா�ைம ெகா��
வ�தா�க�. அவ�� க�ப� தர ��யாம� �யா�� ���� ேபா� ெதா��� ேதா���ேபானா�.
அ�ெபா�� ���� �� ஜபாைர ெகா�� வ�தா�க�. இ��ெமா� ப�ைன�� ல�ச�. �டேவ
�ைள��� கவ�ன� பத�. அ�ெபா�ைதய வ�க��� வ�மான� 1 ேகா�ேய 21 ல�ச�� 39
ஆ�ர�� 152 �பா�. அ�� இவ��� ம��� இர�டைர ல�ச�.
இ��யா�� ஆ��ைய����க ���� எ�ெற�லா� ந���ெகா�� ஆ��ேலய�க�
இ��யா��� வர��ைல. ெமா�தமாக க�ெப�ைய ����� வ�� ���க� எ�ெற�லா�
பாரா�ம�ற� ெசா���ெகா�� இ��த�. ல�ச� ெகா��� ச��க�� இ��தா�க�. �ைள� தா�
அ�த ேபா�ைக மா�� ஆ��ேலய சா�ரா�ய���� அ�ேகா�னா�
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எ�லா�� ேச��� அவைர �க�� உ���� ெகா�� ேபான�. ���ட�� எ���க� பலைர
�ைல�� வா��னா� இவ� . இவேர எ�.� ஆனா�. வ�க��� இவ�க� அ��த ெகா�ைள��
�ைள� வள� ெகா��த ��யாக இ��த வ�க��� ல�ச�கண�கான ம�க� ப�ச��� இற��
ேபானா�க�. அவ�� ஊழ�கைள நாடா�ம�ற��� �சா��தா�க�. நா� ந�லவ� எ��
நாடகமா���,ெகா��க ேவ��யைத ெகா���� த���தா� அவ�. மனசா�� �ட��ைல.
அவ�� க�த�க�� அ�த வ� ெத��ற�.
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��த�ைப ேகாளா�,��க��ைம ,ர�த ெகா��� ஆ�யன �ர��ன. மன��ைத� ஏ�ப�� ேபாைத
ம���க� எ���ெகா�டா� �ைள�. க��ைத அ����ெகா�� இேத �ன��� 49 வ� வய��
இற�� ேபானா� அவ�. த�ெகாைல ெச�� ெகா�டவ�க��� ேதவலாய சட��க� இ�ைல ;
அவ�கைள�ப�� ����� க��� ெபா��கமா�டா�க�. அ�தா� �ைள���� நட�த�. ஒ�ப�
வ�ட�க��� ��ன� வ�க��� ெபா��� �ர�ட ஆ�ந� அ�ேறா ெப�ற� அனாைத
சவ���. வரலா� ����ரமான� !
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�ர� ��� ��தா� !
நவ�ப� 20, 2013

��� ��தா� �ன� இ�� .�� என உ�ைமயாகேவ ���க ேவ��ய �ர� ம��� தைல �ற�த
��வா� இவ� .எ�ய �ரரராக ,வா��ைகைய ெதாட�� ைம��� ம�ன� ஆனா� ைஹத� அ� .
ஆ��ேலய��� அ�ப�ய ம��� ேபாரா�ய அவ�� மக� தா� ��� ��தா� .
��� �.� 1767� தம� 17 � வய�� ேஜாச� ��� தைலைம�� ேபா��ட ஆ��ல�பைடைய
எ���� வா�ய�பா��� தம� �த� ெவ���க�ைய� ப��தா�. �.�.1767�த� �.�.1769
வைர த��நா��� பரவலாக பல இட�க�� ஆ��ல� பைட���ைம�� பைட��� நட�த
ேபா�க�� எ�லாவ���� ெவ��ேய ெப�றா� ���. இர�டா� ைம�� ேபா�� ஆ��ேலயைர
ேதா�க��� ேபாட�ப�ட ஒ� இ��ய ம�ன� ெசா��றப� ஒ�ப�த� ேபா��ற அ��த� �����
�ர�தா� வா��த�. ைஹத� ேபா� நட�� ெகா������ ெபா�ேத மரண� அைட�� �ட ம�ன�
ஆனா� ��� .அவ� ஆ���� இ��த இ�ப� வ�ட��� 18 வ�ட�க� ேபா�கள��ேலேய
க��தா�
‘��த�ைத� ேபா��கள�ேதா� ����� ெகா���க�. அ�பா� ம�க� �� ஒ�ேபா�� வ��ைற
நட�தா��க�. ெப�கைள� ெகௗரவமாக நட���க�. ��ப�ட ைக�க�� மத ந���ைக��
ம���� ெகா��க�. �ழ�ைதக���� ��ேயா���� பா�கா�� ெகா��க�’ எ��, த�
ரா�வ���� எ������வமாக உ�தர� �ற���தவ� ��� ��தா�. .

உலக�தர��லான ரா�வ�ைத உ�வா�� இ��தா� ; ெசா�த ேத��ைற ��ப��னா�,நாசா��
ெக�ென� ��ெவ� ைமய��� �ைழவா�� ஒ� ஓ�ய� ெகா�����ற� -அ�� ���
ஏ�கைணைய பய�ப��� ேபா��வ� ��த��க�ப���ள� ; ேபா�கள��� ஏ�கைணைய
�த��த�� உல�ேலேய பய�ப���யவ� இவ�தா�. அ� இர�� �ேலா��ட� �ர� வைர
���யமாக ெச�� தா��� ஆ�ற� ெப�றதாக இ��த� .அ�த ஆவண�க� இ��� ல�ட��
ப��ரமாக உ�ளன
மத ந��ண�க���� அ��தமான எ���கா�� இவ�- ��� ஐ�ப�தா� ேகா��க��� மா�ய�
வழ�க�ப�� வ�த� . எ�த அள��� அவ�� ஆ���� மத ந��ண�க� �ல�ய� எ�பத��
இ�த தகவேல ேபா�� .ேகா��க��� ெசல�ட�ப�ட 2,33,959 �பா�� இ���
ேகா��க���� மட�க���� ம��� 2,13,959 அ��க�ப�ட� இவ� ஆ����,���ேக�
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மட�தைலவ�ட� ெந���ய உற� பாரா��னா� .
க�ப� க��� ெதா����ப�,�கலாய�க�� ஆ���� இ��� மா�ப�ட
��வாக�,இைட�தரக�க� இ�லாத �லவ� ���� என இவ�� ஆ���� ��வாக�பாட�க�
ஏராள�. நா�� ைம�க��� ஒ� ப����ட� எ�ற ��ட�ைத ெசய�ப���னா� அவ� .
ஆட�பர�ைத ம�க� த���க ேவ��� எ�ெற�� ��மண���� ஒ� சத��த� ம��ேம
வ�மான��� ெசல� ெச�ய ேவ��� எ�� உ�தர��டா� �ட� ப���� ஒேர ெப�ைண� பல
ஆ�க� மண��ெகா��� பழ�க�ைத� த��� ச�ட� இய����ளா�. ேகா��க�� இ��த
ேதவதா� �ைறைய�� ஒ��க� ச�ட� ேபா�ட�ட�, ம��ல�ைக அம�ப���, அைத�
��ரமாக� க�கா��தா�.
இவ� உ�வா��ய ப�ேவ� ச�தெம���� இய��ர��� ஒ�� இ�ன�� இ��லா��
���ய��� ப�தைட�� எ�வளேவா �ய������ ச� ெச�ய ��யாம� இ���ற�

ஆ��ேலய�ட� ��றா� ைம�� ேபா�� ேதா�� அவ�� மக�கைள ேபா��கான �ைணயாக
ெகா�� ெச�றா�க� ஆ��ேலய�க�; ஆ��ல கலாசார��� அவ�� ��ைளகைள வள���
இவைர� காய�ப���னா�க� .

நா�கா� ைம�� ேபா�� அவ�� தளப��� �ேராக�,ைஹதராபா� �ஜா�� கட� ேபா�ற
பைடேயா� ஆ��ேலய� ேச��த ஐ�பதா�ர� ேப� பைடைய ��பதா�ர� ேப� ெகா�ட
பைடேயா� எ��ெகா�� மரண� அைட�தா�. இவ�.�ர வரலா� ஒ�� ����� வ�த� . ���
எ�� மா�ர� �ற�த நா� இ��
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இல��ய��� இதய� ெதா�ட டா��டா� !
நவ�ப� 20, 2013
டா��டா� மாம�த�,தைல �ற�த பைட�பா�. வா��ைக��
ஆர�பக�ட�க�� ேபா���யாக,�தா�யாக ���த டா��டா� ஒ�நா�
ேவ�ைட�� ேபானா�. கர� ஒ��ைன ேவ�ைடயாட �ர�� அத� ர�த� ���ய
�வ மரண ேபாரா�ட�ைத பா��த�� அவ���� க�ைண �ர�த�
ைப�� அவைர ெச�ைம�ப���ய�. சக ம�த�க�� �தான அ�� அவ��
எ���� க��� ெகா�ேட இ��த�. எ�ைற��� எ��ைத ெபா�����
ஒ� �லதனமாக அவ� பா����ைல. எ�ைமயாக வாழ ேவ��ய வா�ைகைய
அர��,ஓயாம� ெபா�� ேத� அைல�� ேபராைச எ�ண�க�� எ�ப�
��கலா�� ����றன எ�� ெவ� இய�பாக ெசா��� அவ�� எ���
உ�கைள அ�ப�ேய ெசா�க ைவ���.

. ����வ மத ச���க��� ேபானா�. அவ��� ஊழ�,ேபா�யான ப��க�
அவைர �ர��ன. இேய�ைவ நா� ேநர�யாக உண��� ெகா��ேற� எ��
எ�ைமயான வா��ைக வா��தா�. அனா க��னா நாவைல எ�� ெப���க�
ெப�றா� அவ� ; அத� �ல� ந�ல வ�மான�. �டேவ ஏ�கனேவ இ��த
ெசா��க� ேவ� எ�க�ச�க�. ந�ல ����வ� �ைறய ெசா��க�
ைவ���ெகா�ள �டா� எ�� உண��தா� அவ�. ஏைழ
ம�கைள,��ைச�கார�கைள அைழ�தா�. அ�� அ�� எ�லா����
ெகா��தா�. மைன� ேசா�யா ப�ைல�க��� ெகா�� பா����ெகா��
இ��தா�. வ��ைறைய ������க� எ�� அ��� எ��ய அவ��
தா�க��� கா�� த��ைடய ெத� ஆ���க ஆ�ரம���� டா��டா�
ப�ைண எ�� ெபய��டா�.
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டா��டா� ஒ��ைற ஒ� ர�� �ைலய��� ��� ெகா����தா�. ஒ�
ெப�ம� அவ�� ��ைடைய ��க யாேரா எ�யவ� எ�� எ�� இவைர அைழ�க
இவ�� அ�ப�ைய ெச�வேன ெச�தா�. அத�� �� �ஷய� ெத���
அ�ெப�ம� பத� ெகா��த பண�ைத ���� ேக�க ,”நா� உைழ�த
உைழ���கான பண� அைத. அைத ஏ� நா� ���� தரேவ��� ?” எ��
ேக�டா�.
எ���� எ� ந�ல எ��� எ�ப�� இ�ேக பல�� வாத�க� ப�ேவ�
வைக�� அைமயலா� . ஆனா� �ல எ����க� வா��பத�� �க�
தரா��டா�� அத� ேநா�க�தா� கால�கைள கட�� ���ற�
டா��டா� ��ட�த�ட ��ர எ��� வா��ைகைய ��� �ல� இ�ப�
வ�ட�க��� �ற� ������� எ�� நாவைல எ�த�ேபாவதாக
அ���தா� . அத�� யா� ேவ��மானா�� பண� க�� ��பைன உ�ைமைய
ெப���ெகா�ளலா� என அ���� ேவ� ெச�தா� . பண���காக ஆைச�படாத
அவ� அ�ப� ெசா�னத� ேநா�க� �ெகாபா�� எ�� 47,000 ம�க�
�ெகாபா�� இன ம�க� அ�ைறய மத வ�பா�� �ைறகைள ஏ�காம�
வா��தா�க�. ���க ைசவமாக இ��த அவ�க� வ��ைறைய ���பாதவ�க�
; அ��தா�� ���� தா�க மா�டா�க�. ���ற� வா��ைக
வா��தா�க� ; ரா�வ��� ேச��� ப�யா�ற மா�டா�க�. க�டாய
ரா�வ ேசைவ அம�� இ��தப�யா� அர அ�ப�ய ெசா�ன�. மா�ேட� எ��
ம�னமாக ெசா�னா�க� இவ�க�. நா�ைட ��� �ள���க� எ��
அைம�யாக,ஆனா�,அ��தமாக ெசா����ட� ஆ��ேலய அர�.
அவ�கைள கனடா அர� ஏ���ெகா�வதாக அ���த� .அத�கான பயண�ெசல�
ம��� அ�� �ல� வா�க பண� இ�லாம� அ�த ம�க� வா�யதா�
அவ�க��� உதவேவ இ�ப� ஒ� அ���ைப ெவ���டா�.
அ�த நாவ� பல�ைற ���த�ப�� ,ப�ேவ� �ள�ப�கேளா� ப�ேவ�
இட�க�� ெவ�வ�த� ,டா��டா� அவ�க�� ட� இ�� இ�ைல எ�� ேவ�
எ�லா�� �ல��னா�க�. எ�ப�� எ�� வய�� �����ெகா��
இ��த ேநரெம�லா� இ�த நாவைலேய எ�� த��னா� டா��டா�. ஒ�வ�ட
கால��� �ைட�த ராய�� ெதாைக அ�ம�கைள கா�பா��ய�. டா��டா�
அவ�க�� ேநா�க� ஆனா� �ைறேவ�ய�. அ�த ம�க� ெவ��கரமாக அ�ேக
��ேய�னா�க�. அவ�க� இ�ெபா�� த�கைள டா��டா� �ெகாபா�� எ�ேற
அைழ�� ெகா��றா�க�. அவ��� எ�ெக�லா� வா��றா�கேளா அ�ெக�லா�
�ைல எ��� அ�ச� ெச����றா�க�
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டா��டா� த��ைடய எ��ைத பண���� �லமாக பா��த� இ�ைல.
����� எ�� பண� எைத�� ���ைவ�க அவ� ஒ�ப��ைல. ராய��ைய
ேக�க ேவ��� எ��ற மைன��� க�டாய���� ம�யாம� ேகாப� ெகா��
��ைட ��� ெவ�ேய�னா�. அ��த நா� ஆனா க��னா இற�பதாக
எ�த�ப�ட அேத அ�டேபா� ர��ேவ �ைலய��� �ேமா�யா தா�� இற�தா�.
டா��டா�� எ����,�ெகாபா�� ம�க�� அவைர எ��� ஞாபக�ப���
ெகா�ேட இ��பா�க�
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�ர�ெப�ம� ஜா�� ரா� ல��� பா� !
நவ�ப� 19, 2013
ரா� ல��� பா� �ற�த �ன� இ��. ���� மாவ�ட ெப�வா�ட� ேவைல பா����ெகா��
இ��தா� இவ�� த�ைத. அ�ேக ����ெப�ணாக அவைர ஈ��கேவ இவைர த� ெசா�த மக�
ேபால ெப�வா வள��தா�. ம�க��கா எ��இள� வய�� அைழ�க�ப�ட அவ� ஜா����
அரச� க�காத� ரா�����மண� ெச��ைவ�க�ப�டா�. �ற�த ஆ� �ழ�ைத நா�ேக
மாத�க�� இற�� ேபான�. அத�� �� வா�� இ�லாம� ேபாக��டா� எ�பத�காக உற��கார
ைபயைன த�ெத��� தாேமாத� ரா� எ�� ப�ட� ���னா�க�.
ட�ஹ�� இ��யா�� கவ�ன� ெஜனர� ஆ����தா�. ஆ��ேலய ஆ��க�ைத இ��யா ���க
பர�ப ேவ��� எ�ப�� ெத�வாக இ��த அவ�. ஏ�கனேவ க�ப�
க���ெகா���,அ�ப���� ெகா����த அர�கைள ைக�ப�ற �ள��னா�. வா��கைள
த�ெத��க �டா� ; அ�ப�ேய எ��தா�� அத�� ஆ��ேலய ஆ�� அ�ம� தரேவ���.
அ�ப� தர�பட��ைல எ�றா� அ�த அர� ஆ��ேலய� வச� ேபா���� எ�ப� அவ��
���ெகா�ைகயாக இ��த�. இைத அவகா���� ெகா�ைக எ�� அைழ�தா� அவ�.
ச�தாரா, ெச����, ச�ப��� , நா��� எ�� அர�கைள அ���ேபா���ெகா�டா� ட�ஹ��.
ஜா���� ம�னைர இழ�� ஜா�� ரா� வச� வ����த�. அேத காரண�ைத ெசா�� வா�ைச
ஏ�காம� அ�யைணைய ���
��� அ�பாதா�ர� ஓ���ெதாைக எ��� அ���தா�க�. அைம�யாக அ�ெபா�� இ��தா��
கா����தா� ல��� பா�
எ�ப�� ஏ� கால����� ப� எ�றா� எ�னெவ�ேற அ�யாத இ��யா�� பல ப��க��
ெப�தாக ப��ெர�� ப�ச�க� ஏ�ப�� இ��தன . ���யமான காரண� இ��யா��
�வசாய� ம��� ைக�ைன�ெதா��கைள ஆ��ேலய அர� ஒ��ெமா�தமாக கா� ெச��
இ��த� . �லவ�ைய
ஏக����� ஏ��ய� . ஜ��தா�க�ட� ����ெகா�� இ��த ம�க�. இ�ெபா�� ேலவா ேத�
கார�க�ட� ��� �ல�கைள இழ�தா�க� . அரச�க�� இட�க� ப��க�ப�ட ெபா�� அ�ேக
ேவைல ெச�தவ�க� ந��ெத��� ��றா�க�. அர�� ச� ஒ��� �த�ய நடவ��ைகக� ம���
����வ ��ன�க�� மத �ர�சார� நா��� அ�ச�ைத உ�� ெச�த�.
��பா�க��� ச�பள� �ைறவாக இ��த� ; கட� கட�� ேபாக�� ெசா�� மதந���ைக��
எ�ராக க�டாய�ப���னா�க�. ப�� ம��� மா�� ெகா��பா� ஆ����த ேக���ைஜ ேலா�
ெச�ய ம��� �ர��� �ர�� ெவ��த�. ம��ய ம��� வட இ��யா�� �ர�� பர�ய�
ஜா���� இ��த ஆ��ேலேய அ�கா� எ���ட� த��ைடய பா�கா���� பைடக�
உ�வா���ெகா�ள ஜா�� ரா� அ�ம� ேக�டா�. �ைட�த�. ஒ� �ழா நட�� ஆ��ேலய
அரைச பா��� பய�பட ேவ�டா� எ�� மைற�கமாக ம�க��� ேகா��� கா��னா�.
ஆ��ேலய பைடக� ம�ற இட�க�� �ர��ைய அட����� ஜா�� ேநா�� வ�வத���
ஜா���� ஆ�த�க� ெப��க�ப�� ேகா�ைட ரா��� வச� வ����த�. ஹூ� ேரா�
சரணைடய ெசா�� ேக�ட ெபா�� ,”ேபாரா� ெவ�றா� ெவ�� இ�ைலேய� ேமா�ச� !” எ��
க��ரமாக �ைட அ���னா� ஜா�� ரா�.
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ேகா�ைடைய ��� ேபா� நட�� �வ� தக��க�ப�� ஆ��ேலய அர� உ�ேள �ைழ�த�.
ெப�க�,�ழ�ைதக� எ�� பல�� ஆ�த� ஏ�� ேபா� ���தா�க�. ெப�க� ஆ�த�கைள
���வ��,��ைரகைள இய��வ�� ஆ�ச�ய� த��ற� எ�� ப�� ெச��றா�க�
ஆ��ேலய�க�. �வேர� த� வள��� மகேனா� த��னா� ஜா�� ரா�

�வா�யைர தா��யா ேதா� உத�ேயா� ைக�ப��னா� ல��� பா�.
ஆ��ேலய��� ஆதரவாக இ��த மகாராஜா ���யா இவைர எ���த ெபா�� ���யா��
பைடக� அவைர ைக��� இவேரா� இைண�� �ர �ழ�க� ெகா��ன. ����
ஆ��ேலய�ட� ேபா� வ�த�. ��ைளைய ��ப�க� ��ைர�� ைவ���ெகா�� ேபா�
ெச�தா� ஜா�� ரா�. ���ற� இ��� ஒ�வ�
தா�� அவைர ெகா�றா�. அவ�ட� அவ�� அ�தர�க காவலா�யாக இ��த ���� ெப���
இற�� ேபானா�
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இ�ன�� ஜா�� ரா�ைய�ப��ய �ர�கைதக�,நா���பாட�க�
அ�ப��க�� பாட�ப��� ெசா�ல�ப��� வ���றன. அவ�ைறெய�லா� ெதா���
மகா�ேவதா ேத� ஒ� �லா��னா�. ேபாரா� இற�ப� அட����ட�பைத �ட ேம� எ��
எ��ய அவ�� �ற�தநா� இ��
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இவ� தா� இ��ரா !
நவ�ப� 19, 2013
இ��ரா கா�� �ற�த �ன� இ��. ஒ� அைம�யான ெப�ம�யாக அர�ய�� வா�ைவ��வ��
நா��� அைச�க ��யாத தைலவராக உய��� தாேன அைத தக����ெகா�� ���� ���
வ�த வரலா� இ��ரா�ைடய�.

��தைல
ேபா�� ���பேம கல�� ெகா�ட �ழ�� தா� இ��ரா �ற�தா�.
அ�பா��,தா�தா�� அ��க� �ைற�� ேபாவைத�� ��தைல�ேபா�� ஈ�ப�� எ�ண�ேறா�
வ�� ேபாவைத�� பா��ேத அவ�� இளைம�கால� நக��த�. �டேவ,அவேர வானர ேசைன
எ��ற அைம�ைப அைம�� ��வ�கைள ெகா�� ��தைல�ேபா��� உதவ�� ெச�தா�. சா��
�ேகத�� ெப�ற க��,ேந��� க�த�க� அவைர ெச���ன. இ��ரா��� ேஜா� ஆ� ஆ��
�க�ெப�ய ஆத�ச� .

இ��ரா த� அ�ைன உட�நல� இ�லாத ெபா�� அவைர கவ��க வ�த ெபேரா� கா���ட�
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காத� ��டா�. �ல ேபாரா�ட�க��� �ற� அவைரேய ��மண� ெச�� ெகா�டா�. ��தைல
ெப�ற �� ேந� இ��யா�� �ரதம� ஆன�� அவ�� �.ஏ ேபாலேவ இ��ரா ப�கா��னா�.
ெபேரா� கா�� கா��ர� எ�.� யாக இ��தா�� ���ரா ஊழ�,கா���� ஊழ� எ��
ஊழ�கைள ெவ�ேய ெகா�� வ�� கா��ர��� ��கைல உ�� ெச�தா�.

ேந��� �ைறயான �சாரைன�� உ�தர��� நடவ��ைகக� எ��தா�. இ��ரா����,ெபேரா�
கா����� இைடேய இ��த ��ச� ஒ���ப�வத�� ��னேம ெபேரா� இற�� ேபானா�.
ைக�� இர�� �ழ�ைதக� இ��தா�க�.
ேந��ட� இ��ரா ெதாட��� ெசயலா��னா�. ஒ� �ைற அவைர கா��ர� க�� தைலவ�
ஆ��னா� ேந�. அ�ெபா�� ஜனநாயக ��யாக ேத��ெத��க�ப�ட ேகரள க����� அரைச
கைல�க�ெசா�� ேந�ைவ க�டாய�ப��� அைத சா��க�� ெச�தா�. ேந� இவைர தன��
அ��� வா�சாக ஆ�க எ�ண��ைல. த��ைடய ெந���ய ேதா��� எ��ய க�த���
���ர� அெம��கா�� வ�� ெச��� ஆகலா� எ�� எ�ண� எ��
������ இ��தா�.

ேந��� மைற��� ��ன� சா��� �ரதம� ஆன�� இ��ராைவ ெமா�தமாக ல�ட���
��வராக அ��� ெமா�தமாக அர�ய� வா�ைவ அ�த��� �டலா� எ�� எ��னா�. அவ�
தா�க���� இற��
ேபாக இ��ராைவ ெசா�ன ேப�ைச ேக�பா� எ�� ந�� ���ேக��� காமராஜ�,�ஜ��க�பா
�த�ேயா� �ரதம� ஆ��னா�க�
நாடா�ம�ற��� ��� ��யா (ஊைம ெபா�ைம ) எ�� ேலா�யா ����ற அள��� ஆர�ப
கால�க�� �ண��ெகா�� தா� இ��தா� இ��ரா. ���ேக��� ஆ��க� அவைர
ெவ��ேப��ய�. அவ�கைள �� �பா�� ம��ைப �ைற�தா� ; ெமாரா�� ேதசாைய பத�
இற�க� ெச�தா�. ஜனா�ப� ேத�த�� ஜக�வ� ராைம இவ� ஆத��க ேபாக ���ேக�ேடா
இவ��� ெதா�ைல
தர���ய ச��வ ெர��ைய ����ய�. இவ�� ஆ� ெப�ற �ேய�ைச ேவ�பாள� �.�.��ைய
மனசா���ப� வா�க���க� எ�� ெசா�� ெவ�ல ைவ�தா� இவ�. க�� உைட�த�.
�ற க��க�� உத�ேயா� ஆ�� ெச�� வ�த இ��ரா ��ன� ஆ��ைய கைல����� ேத�தைல
ச���� ெப�� ெவ�� ெப�றா�. ேந��� கால��� இ��த உ�க�� ஜனநாயக�ைத ��ேதா��

67 of 236

�ைத�தா�. அவ��� ஆமா� சா� ேபா��றவ�க� ம��ேம �த�வராக ெதாட� ���� எ��ற
�ைல உ�டான�. நக�வாலா ஊழ� ெதாட�� மா�� ��ட� வைர ஊழ�� உ�வ�
ெப����ெகா�ேட ேபான�.
ெபா�ரா� அ���� ெவ���,ப�ைம��ர��,வ�கேதச உ�வா�க�,வ��க� ேத�ய மயமா�க�
எ�� சாதைனக�� இ��ரா ெச�தா�. மா�ல அர�கைள ஒ� வைகயான இ��கமான �ழ�ேலேய
இ��ரா த� கால��� ைவ����தா�. ெமா�தமாக ஒ�ப�,ப�� அர�க� கைல�க�ப�� ேத�த�
நட���ற அள��� ஜனநாயக�ைத மற�தவராக ேபானா� அவ�. உ�சப�ச ேசாக� ரா� நாராய�
வழ�கா� வ�த�
எ�.� ேத�த�� ெவ�� ெப�ற இ��ரா அரசா�க ச�பள� ெப�ற அவ�� ெசயலாளைர ேத�த�
ப��� பய�ப���னா�,அ�ம��க�ப�ட உயர�ைத �ட அ�கமான உயர��� ��ட���
ேப�னா�,அரசா�க �ல��� அைம�த ேமைடைய பய�ப���னா� எ�� ��ற�சா��க�
����க�ப�� அவ�� ேத�த� ெவ�� ெச��ப�யாகாம� ேபான� எ�� அலகாபா� ேகா��
அ���த�.

ஏ�கனேவ ேகசவன�தா பார� வழ��� அர� எ��ய மா�� அர�யலைம�� ச�ட�ைத ���த
��யா� எ�� ���� வா��� இ��தா�க�. அதனா� ��� ��ப�க� ��ன��� இ����
தன�� சாதகமாக ���� ெசா�னவைர தைலைம ��ப� ஆ�� ����ைற��� அர�ய�
கல�தா�இ��ரா.
ஊழ� ம��� ேபா���த �ஜரா� ம��� �கா� அர�க��� எ�ராக மாணவ�க� ம��� ெஜ�
ேபாரா�ட�க� ஆர���� அைச���ெகா�� இ��தா�க�. இ�ெபா�� அர�யலைம��
ச�ட��� இ���� உ�நா�� கலக� எ��ற வா��ைத�� ப� அவசர�ைலைய �ரகடன�
ெச�தா�.
எ�லா வைகயான �த��ர�க�� ���க�ப�டன,ஒேர நா�� அர�ய� தைலவ�க� ைக�
ெச�ய�ப�டா�க�. நாடா�ம�ற�,உ�ச��ம�ற� எ�லா�� ெசய�ழ�த�. எ���,ேப��
�த��ர�க� ப�ேபா�ன. ச�ச�
கா�� வ�தா� ; பல ல�ச� ����க�,த���க� உ�ப�ட எ�ண�ற எ�ய ஏைழ ம�க���
க�டாய ���ப க���பா� ெச�தா�. ஊைர அழகா��த� எ�� ெட���� பல ல�ச� ம�கைள
ெவ�ேய�� ��பா�� ���� பல ம�க� இற�க ேந��த�.
ச�ட��� சர��க� ���த�ப�� இ��ரா�� ெவ�� ெச��ப�யா�க�ப�ட�. �ரதம�
�த�ேயா�� ேத�ைவ ேகா�� �சா��க ��யா� எ�� மா�ற�ப�ட�. இ�த கால���
ேப���க� �த�ய எ�லா ேசைவக�� ஒ��காக நட�த�. �ைலவா� �ைற�த� ; ம�க�
��கைள ��ப��னா�க�. எ�ன �த��ர� தா� இ�லேவ இ�ைல.
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ேத�த�கைள ெவ�� �டலா� எ�� ந�� இ��ரா அ���தா�. அைம�யாக கா����த ம�க�
ம�ன��ர�� ெச�தா�க�. ெஜ��� ஒ���ைண�பா� இைண�த ஜனதா க�� இவைர,இவ�
க��ைய ேதா�க��த�. வனவாச� ேபானா�. ஷா க�ஷ� அைம�க�ப�� �சாரைண நட�த
ெபா�� ரக�ய கா�� �ரமாண�ைத காரண� ெசா�� ப�� ெசா�ல ம��தா�.
�டா�ைப ஒ�டாம�,ேபா�� காவ� ேக�காம� இவ� �தான வழ��க�� ேகா�ைட ��டா�க�.
கா�� ேதசாைய இ��ரா கா�தத�� ந���கட� ேபால ெமாரா�� ேதசா� இவைர �சா��க த�
��ம�ற�க� அைம�க��ைல. ச�ட ���த�கைள ���ப ெப�றா�க�. உ�நா�� கலக���
ேபா� அவசர�ைல எ�பைத ஆ�த �ர���� ெபா�� எ�� மா��னா�க�. இவ�க�� மா�ல
அரைச கைல�தா�க�. பத��காக அ��� ெகா�டா�க�. ம�க� ெநா�� ேபானா�க�.
��ேற வ�ட இைடெவ��� ���� இ��ரா வ�தா�. ப�சா�� �ேரா�ம� அகா� தள�ைத
சமா��க ஆதரவ��த ��தர�வாேல �� ப�சாைப வ��ைற ��யா�� ெகா����தத�.
ெபா�ேகா�� உ�ேள எ�க�ச�க ஆ�த�க�,ப�சா�� ெப��ெகாைலக� எ����க இ��ரா
ப�ேவ� அைம� �ய��க��� �ற� ரா�வ�ைத அ���னா�. ேபா��கள ��யான� ப�சா�.
அ�த வ�ம�ேதா� அவ�� உ�ைர அவ�� காவலா�க� ப��தா�க�. இ��யாைவ க�� ஆ�ட
ஒ� வரலா� ����� வ�த�
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க�பேலா��ய த�ழ� வ.உ.� !
நவ�ப� 19, 2013
மல�� :- ெச�ட�ப� 5, 1872 ஓ�ட��டார� || மைற� :- நவ�ப� 18, 1936 ������
��தைல�ேபா�� த�ழக� கால����� உ�ச��க ேவ��ய ெபய�க�� ��ன��� இ��ப�
இவ�� ப�க�. வ��� ெதா��� ெப��ெபா�� ஈ���ெகா�� இ��தா� அவ�. ��ற�ய�
வழ��க�� வ.உ.� உ�ேள �ைழ�றா� எ�றா� ��ம�றேம ஆ��ேபா��.எ�யவ�க���
இலவசமாக வா���ற ப��� அவ�ட� �ைற�� இ��த�.
பாலக�காதர �லக�, லாலா லஜப�ரா� ேபா�ேறாரா� கவர�ப�� நா��� ��தைல�ேபா��
ப��ெகா�டா� வ.உ.�. இைதய��� 1905-ஆ� ஆ�� கா��ர� இய�க��� த�ைன இைண��
ெகா��, �த��ர� ேபாரா�ட��� வ.உ.�. ஈ�ப�டா�. அவ�� ப�றா� அவைர ‘வ�ேத மாதர�
��ைள ‘ எ�� அைழ�தா�க� தைலவ�க�.
இ��யாைவ ஆ��ேலய� �ர���ெகா�� இ��பைத��,வ��தக��� த�க�� ஆ��க���
�ல� இ��யாைவ வ�ைம�� வாட��வைத�� வ.உ.� உண��தா�. �ேத� நாவா� ச�க�ைத
உ�வா��னா�. ஷாேல� ��ம�� க�ெப� எ�� ��வன��ட� இ��� க�ப�க� வாடைக��
எ��தா�. ஆ��ேலய அர� ����க�ைட ேபா�ட�. �ள���ேபா� ெகா���� இ���
க�ப�க� வாடைக�� ெகா�� வ�தா�.

இ��தா�� ெசா�த க�ப� ேதைவ எ�� உண��� எ�ெக�ேகா அைல�� கா�யா எ�� க�பைல
ெகா�� வ�தா� ; ேவத���� �ரா�� ேதச� ெச�� “எ�.எ�. லாேவா” க�பைல வா�� வ�தா�.
ஆ��ேலய அர�� �யாபார� பா��க�ப�ட�. �ைலைய �ைற�� ஈ� ெகா��த� அர�. இவ��
�ைற���பா��தா�. இ���� க�ப�� ஏ�னாேல �ைட இலவச� எ�� அர� அ���க ம�க�
��ட� அ�ேக ேபான�
ெதா��ச�க�க� த��நா��� இ�லாத கால��ேலேய �������� ேகார� ��பாைல��
ெதா�லாள� ேபாரா�ட�ைத ����� நட��னா� வ.உ.�. ப��ர�� ம�ேநர� ஓயாம�
ேவைல,���ைறேய இ�லாத �ழ� ஆ�யவ�ைற ஒ�ப� நா� ேபாரா�ட��� �ல� ெவ��
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கா��னா�. ���ைற,ேவைல ேநர� �ைற�� �த�ய ச�ைகக� ெபற�ப�டன. அ�ெபா��
த��ைடய ெச�வ��� ெப��ப��ைய இத�ெக�� ெசல� ெச�தா�.
�ப� ச��ர பா� மா�� ஒ�பைத ��தைல நாளாக ெகா�டாட அைழ�� ���த�� வ.உ.� அைத
த� ப���� ெகா�டாட ��� ெச�தா�. கெல�ட� ��� பா��க அைழ�� �ல �ப�தைனக�
���தா�. அைத ஏ�க ம��ததா� அவைர ைக� ெச�தா�. ��ெந�ேவ��� கைடக�
அைட�க�ப��,ேபா��வர�� �த����,ஆைலக� ேபாரா�ட��� ஈ�ப��,கைடக� �ட�ப��
,நகரா�� ஊ�ய�க�, �� ����பவ�க�, �� ெவ��பவ�க�, ��ைர வ�� ஓ��பவ�க�
எ�� எ�லா�� ேவைல ���த ேபாரா�ட� ெச�தா�க�. அர� ம�ய��ைல.
ேதச��ேராக ��ற� சா�ட�ப�� நா�பாதா�� க��காவ� த�டைன ���க�ப�ட�. அ�த
����� ��ப� ஃ��ேஹ �த�பர���ைள�� �ரச�க�ைத�� பார�யா�� பா�ைட��
ேக�டா� ெச�த �ண� உ��ெப�� எ��. �ர�� ஓ���. அ�ைம�ப�ட நா� ஐ�ேத ��ட�க��
��தைல ெப��” எ�� எ��னா�. ��ன� அ�த த�டைன ேம� �ைற����� ��ன�
ஆறா��களாக �ைற�க�ப�ட�.
ெகா��� ெகா��� �வ����த வ.உ.��� கர�க� ெச����� ��ணா�ன ; சண� ���,க�
உைட�� அவ� உட�� �ைத��ற�. �ைட�த ெகா�ய உண� அவைர��ர�� ேபா�ட�.
‘ேமேலா�க� ெவ��ைற�� ���� �ட�ப��� �ேலா�க� ெச�க��� ேநாவ���
கா��ைலேயா?’எ�� அவ�� உ�ற ந�ப� பார� மன� ெநா�� பா�னா�. ��தைலெப�� வ.உ.�
வ�த�� அவைர அைழ���ேபாக �ட ஆ��ைல எ�ப� கச�பான வரலா�.
அவ� எ�ண�ற ��கைள�� ப����தா�. மண��டவ�� ����ற� உைரைய ெவ����ற
ெபா�� அ���� �க��� ,”இ���� எ���,க�டைம��,அ��,ைம யா�� �ேத�ய� !” எ��
�����டா�.ெச�ைன�� ல�ச�க�� வா��த அ�த ம�த� ப�ச� �ைழ�க வ�தா�.
ம�ெண�ெண� கைட ைவ�� ெத��ெத�வாக ேபா� ��� ப�யா�ற �ய�றா�.
அவ�� வழ�க�ஞ� ப�ட�ைத ����த�த ஆ��ேலய ��ப� வால� �ைனவாக த� ��ைள��
வாேல�வர� எ�� ெபய��டா�. ப�ேவ� ஊ�க�� வ�ைம ��காமேல வா��� ��ர ைசவராக
இ��த ெபா���� இற��ற ெபா�� அவ� மகாக� பார��� “எ�� த��� எ�க� �த��ர
தாக�? எ�� ம��� எ�க� அ�ைம�� ேமாக�? ” எ��ற வ�கைள�ேக���ெகா�ேட க���
க�ய இேத �ன��� உ�� �ற�தா�.
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இ��ரா இற�த கைத !
நவ�ப� 19, 2013
இ��யா�� இ��� ம�� இ��ரா கா�� த� காவல�களாேல
���ெகா�ல�ப�ட �ன� அ�ேடாப� 31. அ��பைட�� ப�சா� ெமா� ேப�� ம�கைள
த� மா�லமாக அ���கேவ��� எ��ற ேகா��ைகேயா� வ��ெப�ற�
�ேரா�ம� அகா�தள�; அைத ���க ெச�ய ப�சா� மா�ல�ைத ��றாக
���� ஹ�யானா,ப�சா� ம��� இர����� ெபா�வாக ச��கைர
ைவ�தா� இ��ரா .இ�தைன��� �ற�� ப�சா�� �ேரா�ம� அகா�தள�
கா��ர�� வச���த ஆ��ைய எெம�ெஜ�� கால���� ��
ைக�ப���ெகா�ட�.
அவ�கைள ஒ��க கா��தா� எ��ற (��த �� என அ��த� ) த� நா�
ேக�ட ��தர�வாேல ��ட���� ஆதர��,உத��� அ��தா�. அவ�க�
இய�க� கா��தா� ேத�ய ��ன�ைய இ��ராைவ ச���த ��
உ�வா��ய� ; ��யா�� ைட�� நா�த�� கா��தா� உ�வா�க
�ள�பர� ெகா��� பல ���ய� டால� �� �ர��னா�க�. ஜ���
நாராய� எ��ற கா��ர� தைலவைர ெகாைல ெச�த வழ��� ��தர�வாேல ைக�
ெச�ய�ப�ட��,இ��ரா�ட� ெதாட�ைப �����ெகா�� ெபா�ேகா���
ஆ�த�கேளா� த�கைள வ��ப����ெகா�டா�க� கா��தா� ேக�டவ�க�.
அ�க�ேக அ�பா� ம�க� ெகா�ல�ப�டா�க�. வ�கைள ேவ� வ��
ெச�தா�க� ; த� அரசா�கேம நட�த�.

ெபா�ேகா�� உ�ேள ேபான ஜனா�ப��� காைத ��� உர��ெகா�� ேபான�.
“ேவ� வ�ேய இ�ைல” எ��ற �ைல�� ரா�வ� உ�ேள ���த� ஆபேர
ஷ �
�� �டா� �ல� ப�ேவ� ேப� ெகா�ல�ப�டா�க� ெபா�ேகா�� ர�த��
ஆன�. இ��ரா�� பா�கா���காக இர�� ���ய �ர�க� இ��தா�க�
;அ�ெபா�ைதய பா�கா�� ம��� ஒ�.� சவா� அவ�க� இ�வைர�� மா��
�டலாமா எ�றா� “நா��� இைறயா�ைம �� இ�த நா��� �ரதம� என�ேக
ந���ைக இ�ைல எ�றா� எ�ப� சவா� ?”என ம�����டா�
இ��ரா;அவ�க� இ�வ�� ச���காதவா� த��தா� சவா�.எ���
���க� அவைர இ�ைறய �ன� �ைள�த� .
அத����� ெட�� ���க ேரச� கா�ைட ைவ���ெகா�� ேத��ேத�
���ய�க� பல� கா��ர� க���னரா� ெகா�லப�டா�க�. இ��ரா
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இ�� ஊ�வல��� அவ�� மரண���� ப� வா��ேவா� எ�� எ��த
ேகாஷ�ைத ���� ���� அர� ெதாைல�கா�� கா��ய�. “ப��த மர�
���தா� �ல� அ�ர�தா� ெச��� !”எ�றா� �ரதம� ரா��. அரசா�க
ைமய�க� ைகக�� ேவ��ைக பா��தன,

அத��
���ய ��ட���, “I am alive today, I may not be there tomorrow. I
shall continue to serve till my last breath and when I die every drop
of my blood will strengthen India and keep a united India alive.”
எ�� ெசா�னா� இ��ரா அவ� ர�த� ம��ம�ல,எ�யவ�க�� ர�த��
ேச��ேத அவ�� மரண� ��த�ெச�த� !
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ேநாப�,ஆ�க�,பாரத ர�னா எ��� ேவ�டா� !-இ� இ�ெனா�
ப�க�
நவ�ப� 17, 2013
���கைள ஏ�க ம��த �லைர�ப��ய �ைவயான ெதா��� இ� :
ழா� பா� சா��த� தன�� வழ�க�ப�ட ேநாப� ப�ைச ஏ�க ம��தா�. ,”எ��தாள� ஒ�
அைம��,அவ� ���கைள ஏ�க��டா�. ேம���,�ழ��� ���� ச�ைட�ேபா�� ெகா��
இ���ற ெபா�� ேம�� வழ���ற ஒ� ��ைத எ�னா� ஏ�க ��ய��ைல. எ��தாள�
���களா� தா� ஒ� அைம�பாக மா�வைத அ�ம��க��டா�. அ� அவ� எ��ைத பா����
. என��� ��னேர ெந�டா��� அ�த ��� வழ�க�ப�� இ��க ேவ���” எ�றா� அவ�

�ய�நா�� அைம�ைய ெகா�� வ�தத�காக ெஹ�� ����க� ம��� லா ேட� ேதா���
அைம��கான ேநாப� அ���க�ப�ட�. லா ேட� ேதாேவா,”எ�ேக அைம� ���� இ���ற� ?
அெம��கா த��ைடய வா�ைக கா�பா�ற��ைல !” எ�� அ�ப�ைச ஏ�க ம��தா�.

மா�ல� �ரா�ேடா��� கா� பாத� பட���� ஆ�க� ��� அ���க�ப�ட ெபா�� அைத
ெபற ம��� ����ஃெபத� எ�� ெப�ைண அ��� ைவ�தா�. அெம��கா�� ��வ��களான
அெம��க இ��ய�கைள �ைர�பட�க�� எ��களாக,�யவ�களாக கா��� ேபா�ைக ஹா���
மா���ெகா�ள ேவ��� எ�பத�காக த��ைடய எ���ைப இ�வா� ப�� ெச�வதாக அவ�
அ���தா�. அேத பட��� ந����� ேகா�ட� �ேளா� அ���க�ப�ட ெபா�� அெம��கா��
ஏகா�ப��ய� ம��� �றெவ��� எ���� ெத���� அ���ைத ஏ�க ம��தா�
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சா��ய அகாட� வழ��ய ��ைத ஏ�க ம��தா�அ��த� ரா�. “அெம��கா��� அ�ப���
நா�ைட ேம�� ரா�வமயமா��த�,தாரளமயமா��த�,ெதா�லா�கைள ஒ���த�
ஆ�யவ�றா� இ���ைத ஏ�க ம���ேற� !” எ�றா�

அர� அ�கா�க� ���கைள ஏ�க �டா� எ�� ேக.��ரம�ய��,எ� �ைற சா��த ���கைள
த�ர ம�ற அைம��க�� ���கைள ெபறமா�ேட� எ�� ப����ைகயாள� ��� ச�ரவ�����
ப�ம �ஷ� ��ைத ெபற ம��தா�க�. ���ய ெபா�ேகா�� �தான தா��த��� எ����
ெத���� ��வ�� ���� இேத ��ைத ஏ�க ம��தா�. ஆனா�,��ன� ப�ம ��ஷ�
வழ�க�ப�ட�� அைத ஏ���ெகா�டா�.
ம�லானா அ�� கலா� ஆசா���� பாரத ர�னா ��� வழ�க�ப�ட ெபா�� அைத ெபற ம���
,”நாேன ேத������� இ���ேற�. என�� எ�ப� ��� ?” எ�� ேக�� எ���னா�.
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இ� தா� இ��-ச���� கைட� க��� ��ட�க� !
நவ�ப� 16, 2013
இ�ப�� இர�� யா��க����,இ�ப�� நா�� வ�ட�க���� இைடேயயான பயண� இ�
எ�� ச��� ெசா�ன� ��சய� ஒ� ெந��பயண� ; ேவகமாக கட�� ��ட அ��த� அ�. நாேட
கவைலகைள மற�� ��ம�யாக ���� மாய�ைத �க���ய ஆ�ட� அ�
ஓ�� ெப�வ� வ� ���த த�ண� ; நாைள�� அ�த உைட,அ�த ஆ�கள�,அ�த ஆரவார�
எ��� நம�கான� இ�ைல எ��ற உண�ேவ எ�னேவா ெச���. �டேவ ��ப� வ�ட�க�
��சாக இ��த ஒ������ �ல�த� யாராக இ��தா�� க�கைள ஈ��ப��தேவ ெச���.
“நா� கட�� இ�ைல ; நா� ச��� !” எ�ற வ�க� ஏேனா அவ� அ�த ெபா�� ஞாபக� வ�த�
இேதா� ���த� எ�� காய�கேளா� ேபாரா�ய த�ண�க�� ��� ம��� எ��� �ட வ�த
ந�ப�க�,த��ைடய வா��ைகைய த���காக நக��� ைவ�த அ�ண�, ச��� ேபா�ட�ேலேய
�ற�த பா��ன��� த�த அவர� மைன� எ�� எ�தைன ேப�� ப�க��� த�ைன ெச���ய�
எ�� அவ� ெசா�� ����ற ெபா�� அ��றா� அவர� மைன�.
எ�ெபா��� ,”� ந�றாக ஆ�னா� ச��� !” எ�� த���ெகா��காம� எ�ைற��� த��ைடய
மாணவ��� தைல�கன� ஏ�பட��டா� எ�� ம�ன� கா�த இ�ைற�� ம��� ஆ�ட�ைத
ஆ�கள��� காண வ�த அ�ேர�க� அைம�யாக ���றா�. “எ� ஆசாேன ! இ�ெபா�� நா�
ந�றாக ஆ�ேன� எ�� ெசா���க�. இ�ேம� நா� ஆட ஆ�ட�க� இ�ைலேய !” எ�� அ�த
�ர�� தா� எ�தைன வ� ?
எ�தைன ேப� என�காக ேவ���ெகா���க�,உ�ணா�ரத� இ����க� எ�� ெசா�லேவ
��யா� ஒ�ெவா� �ைற�� ச��� ச��� எ�� ��க� எ���ய ஆரவார�க� எ� கா�க��
எ�ெரா����ெகா�ேட இ���� எ�� ச��� ெசா�� ���பத��� இ��யாக ஒ� �ைற
,’ச���,ச���’ எ�� அர�ேக அ���ற�.

இ��றாவ� ேபா���கா� ேக�ைப ச��� ைக�� ேதா� ெகா���� ெபா�� ,”இ��ய
அ���,இ�த ேதச��� அ�கமாக இ��பத�� ெப�ைம�ப��க� !” எ�� ெசா��யைத
���ெமா� �ைற எ�லாைர ேநா���� ெசா�ன ��ன� ச��ைன உலக�ேகா�ைப�� ெபா��
உலா�ேபாக ��� ஒ��� ��ற ேதா� இ�த�ைற தாேன ேதா�க�� ஈ�லா நாயகைன
தா���ெகா�டா�.
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ேபா�� ���� ம�ேநர� ஆன��ன�� யா���� ேபாக மனேம இ�ைல. ெம�வாக
எ�லா���� ந��க� ெசா�ன ��ன� அ�த இ�ப�� இர�� யா��கைள ேநா�� அ�த ேதவ�
நட��றா�. ஒ� கர� ந��க �த�� ஆைச ெபா�க தட��பா���றா� ; இ�ெனா� கர� நா��
வ��ேற� எ�� இ��யாக ஒ� �ைற ெதா���பா���ற�. �ழ�ைதைய �த��ைற தட��ற
அ�ைனைய கா��ற அ�ைன�� வ�ட� அ�. ஆனா�,இ�தா� இ�� �ைற. க�க�� அ�த
ம�ைண ஒ���ெகா��றா� அவ�. க��� அவைர�� �� வ��ற� . ���த� ஒ�
சகா�த�. #ThankYouSachin
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ச��ைன ஏ� இ��ய�க� காத���ேறா� ?
நவ�ப� 15, 2013
Why Indians love Sachin Tendulkar-RAMACHANDRA GUHA
அ��தமான க��ைர. ���ெக� காதல�க�,ெவ��பாள�க� அவ�ய� வா���க�
ஏ� இ��ய�க� ச��ைன காத���றா�க� ?
அ�ேடாப� 10 அ�� ம�ய ேவைள�� ச��� எ�லா வைகயான ���ெக� ேபா��க�� இ����
ஓ�� ெப�வதாக அ���தா�. அ�� நா� ���க அவைர�ப��ேய ஊடக�க� ேப��ெகா��
இ��தன.
இைத�பா��� ஒ� க����� ெசய�பா�டாள� �க ��ட க��ைர ஒ�ைற எ��னா�.
ேகாப�ெகா�� அவ� எ��ய அ�த க��ைர�� ஊரக �கா�� அ�ப� த���கைள ப�ெகாைல
ெச�த உய�ஜா� ��ரவா�கைள ��தைல ெச�த உய� �� ம�ற��� ���ைப�ப�� ஒ��ேம
ேபசாம�,ஊடக�க� ஒ� ஒ� சாதாரண ஆ�ட�கார� ஓ�ைவ அ���தைத ேநா���பா�ைவைய
����யைத கா�டமாக சா����தா�.
���ெக��� �தான காத� அ��� ���பாக ஒ� ஆ�ட�கார�� �தான காத� க���பாக ச�க
அவல�க� ப��ய அ�கைற��ைமைய உ�வா���ற� எ�பைத ��ைமயாக ம����ட
��யா�.

அ�த�க��ைர�� வ�த ����ட�க�� ஒ�� இ�ப� ெச�ற� ,”அ�த ப�ெகாைலக� �க��
வ��த����யைவ ; அேத சமய� இ�த ச�க���� ச��� த������ ப�க��� �க�ெப��.
அ� எ�த க����� �ர����,ர�த ெவ� ���த ��ரவாத ��ப�க� ெச�தைத �ட�� அ�க�
எ�� ஒ���ெகா�ள ேவ���.” எ�� ேபான�
அ�த க�த�ைத எ��ய நப� ஊரக �கா�� வள��தவ�. அ�ேக எ�ப� க���,ெவ�ைள
ெதாைல�க���� �ரா�ட� ேப�ட�கைள ேபா�� ச��� ஆ�வைத க�க� ��ய பா��� தா�
வள��ேத� எ�� ������தா�. “எ�க��� ஒேர ஒ� ெதாைல�கா���� ��ன� ��ஹா�க�
78 of 236

,�ராமண�க�,த���க� ஒ�றாக �� ��� அ�த இள� �ர��� உ�சாகமாக ஆரவார�
ெச�ேதா� !” எ��� ெசா�����தா�.
���ெக�ைட ெவ���ற அ�த க������ட� அ��தமாக ,”நம�� ஏேத�� ேதைவெய�றா�
அ� ��சய� பல ச���க� தா�. இ�த ச���க� தா� ���-����,வட��-ெத��,உய�
ஜா�-தா��த�ப�ட ஜா� எ�� ேவ�பா�கைள கைர�பா�க�. ” எ��� அவ� எ�� இ��தா�
ச��� ச�வேதச ���ெக����� �ைழ�த 1989 � வ�ட� எ�ண�ற ச�க ேமாத�க�,ச�சர�க�
இ��யா�� ��ன��� �க��� ெகா����தன
இைட�ைல ஜா��ன��� இட ஒ���� வழ��வைத வ�����ய ம�ட� க�ஷ� அ��ைக��
அமலா�க� ப�ேவ� ஜா��ன�ைடேய வ��ைறகைள இ��யா�� உ�டா��ய�. இ��ய
ெபா�ளாதர�ைத �ற�த ��ட� ேவைல வா����ைம,சம��வ��� உ�டா�� இைடெவ�
ஆ�யன ���� ெப�ய கவைலகைள உ�� ெச�த�. கா���� ஊ��வ��,பா��தா�ட�
பத�ற�க� ெதாட��தன. வல�சா� ����வா ����� ெப�� இ��யா�� மத�சா���ைமைய
அ����த ஆர���த�. ப�ேவ� மத��ன�ைடேய நட�த வ��ைறக�� எ�ண�ற ம�க�
த�க�� உ��கைள இழ�தா�க�.
இ�த ச�க பத�ற�கேளா� ஒ�பதா��க���� ஏ� �ரதம�க� மா� இ��தா�க�. இ�த
மா��யான ெவ���,ச�ேதக�,அ�ச� ம��� வ��ைற �ைற����த �ழ�� ச��� த��ைடய
�த� சத�கைள ச�வேதச ���ெக��� அ��தா�. அவ�� �ற� ம��� �ற�பான ஆ�ட�
ேகா��கண�கான இ��ய�கைள த�க�� பா�க���ைமகைள மற�� ஒ�றாக ேச��� ��ய
நாயக��� ஆரவார� ெச�ய ைவ�த�.

ெட���க��� ��னேர இ��யா�� �ற�த ���ெக� �ர�க� இ������றா�க�. நா�ப�க��
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ெம��ச��,ஹசாேர. எ�ப�க�� கவா�க� ம��� ��வநா� ஆ�ேயா� உலகததரமான
ஆ�ட�கார�க�. அவ�க�� ஆ�ட�க� ��ப� ம��� கைல��வ� ெகா�டதாக இ��க ச����
ஆ�ட��� ஆ�ற��,ஆ��க�� இ��த�. அவ� அ��தமாக தா��த� பா��� ஆ�ய ஆ�ட�
ப�� ��சாள�கைள ந��க ைவ�த�
உ�வ��� ��யவராக இ��தா�� அவ� கால��� தைல �ற�த ேவக�ப�� ��சாள�களான
ஆ���கா�� ஆல� ெடானா��,பா��தா�� வ�கா� ���,ேம����ய ��க�� க���
அ��ேரா�,ஆ��ேர�யா�� ெம�ரா� ஆ�ேயாைர ச���� சா������றா�. ஒ�
ஹூ�,க�,�ைர� எ�லா�� அவ�� ஆ��க�ைத �ைல ����வதாக இ��த�. அவ�
ெவ��ேதா�ற��� ��யவராக இ��ததா� அ�ச� த�� ெவ�நா�� �ர�கைள அ��� ெநா���ய
அவ�� ஆ�ட� இ��ய�கைள இ�ன�� அவைர ெகா�டாட ைவ�த�.
எ�த கால��� ஆ����தா�� ச��� �க��ற�த ���ெக� �ரராக இ�����பா�. ஆனா�,அவ�
ஆ�ய கால� ேச��ைல� ெதாைல�க��க� ��கைள ���ைக��ட�� ஒ� நா� ேபா��க�
வள��த�� அவைர பல �ைல ����க��� ெகா�� ேபா� ேச��த�. கவா�க�,��வநா�
ஆ�ேயா�� ஆ�ட� நகர��� ம��ேம ர��க�ப�ட�. அ�த �ஹா� ��வ�� அ�பவ� ேபால
ச��ைன ��� ��� �ராம��,நகர�� ம�க� ர��� ெகா�டாட �������ற�.
அவ�� ஆ�டபா� ஐ�ப� ஓவ� ���ெக���� உக�ததாக இ��த�. ெட�� ேபா��கைள
����ெகா�� இ�த ேபா��க� தா�க� ெச��த ஆர���தன. த�ெபா�� இ�ன�� அ�கமான
ேபா��க� ச�வேதச அள�� ஆட�ப���றன. இைவெய�லா� ம�ற எ�த இ��ய �ரைர �ட��
ச��ைன �ரபலமா��ய�. அவ�� எ�ைமயான ஆ�ைம சராச� இ��ய�கைளவ�க��த�. எ�த
ச��ைசக��� ��காமேல அவ� இ��தா�. மைன����,�ழ�ைதக���� அ��ப��ேபா�
இ��தா� அவ�. இள� �ர�கைள ெச���வைத ெதாட��� ெச�� வ�����றா�. எ�ர� �ரேரா�
வா� ச�ைடக� ச��� ேபா�ட��ைல. அ�ைபய�� ����� எ���� ெத����ற பா���
ஆ�கள��� நட�� ெகா�ட��ைல ச���. அவ�� ம�ைடைய ம��� ெபச��டா� ச���
த��ைடய ஆர�ப கால ஆ�ட�க�� ச��� ��ம� ம��� ஆ�தைல த��ைடய தரமான
ஆ�ட�தா� நா���� த�தா�. ம�ற இட�க�� ந�பதத��த ேரா� மாட�க� �ைறவாகேவ
இ��தா�க�. அர�ய�வா�க� ஏமா���கார�க� ம��� ஊழ�மயமாக இ��தா�க�. ��மா
ந��ச��ர�க� பக�டா,,ெவ����� வைக�� இய��னா�க�. ெதா�ல�ப�க� �ய ேசைவ
ெச�� ெகா�பவ�களாக இ��தா�க�.
ெதா���க�� இ���� அவ�� ஆ�ட��� கன� அவைர தைல�ற�த �ர� எ�� கவ��க
ைவ�த�. அ�ெபா�� ���ெக� வரலா��� தைல �ற�த ஆ�ட�கார� ஆவத�கான பாைத��
எ�க�ச�க சத�கைள இர�� வைகயான ���ெக� ஆ�ட�க��� அ��� சா��தா� ச���.
இ��ய�க� சாதைனகைள �க�� ேந���றா�க� ; அ��� ம�ற �ைளயா��க�� (ஒ����
உ�பட ) ெசாத�� ெகா������ �ழ�� அவ�� சாதைனக� ஆ�த� த���றன.
�� ���ெக� வைரயைற�� பா��தா� அவ� தைல�ைற�� தைல �ற�த ஆ�ட�கார� அவ�
ம��ேம எ�� ெசா�ல ��யா�. ஆ��ேர�யா�� வா�ேன ம��� ெத� ஆ���கா�� கா��
ஆ�ேயா�� அவ��� இைணயாக ெசா�ல�த�கவ�க�. �� ம�க� ம��� க�� ேத� எ��
இ� ஆ�ர��ட�க�� கவ��க�த�கவ�க�.
ஒ�ைற ம��� உ��யாக ெசா�ல����,ேவ� எ�த �ரைர �ட��,���ெக� ஆ�ட�காரைர
�ட�� ச��� பரவலாக,ஆழமாக சக �ர�களா� ம��க�ப��றா�.
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க�ஞ� �.�.�ேர��ர� ஒ��ைற இ�ப� எ��னா� “ம�ற �ர�க� ேப� ெச�ய ம��ேம �����
வ�வா�க� ; ச��� நட�� ��� ேநா�� வ��ற ெபா�� எ�லா வைக���
ெநா����ேபா����� ேதச�� ந���ைகேயா� ேபா��கள����� �ைழ�ற� ” இ�ேக ��
ேகா� இ��ய�க� ஒேர ஒ� நாயகேனா� இ��தா�க� “
ந�� : � � �
த��� : �.ெகா.சரவண�
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30

வாேனா� �ைளயா�ய ெக�ள� !
நவ�ப� 15, 2013
வா�ேகா�க�� இய�க ��கைள� க�����த அ��த அ�ஞ� ேஜாக�ன� ெக�ள� மைற�த
�ன� இ��.அவ�, ெஜ�ம��� ெவ�� ெட� �டா� எ��� நக�� �ற�தா�. �ர��ய வா�ய�
வ��நரா�ய ேகா�ப���க�, “ேகாள�க� க�ரவைன� ��� வ���றனேவய��, �ல�லைக�
��� வர��ைல” எ��� தம� ேகா�பா��ைன �ள��� �ைல இவ� �ற�பத�� 28
ஆ��க��� ��ன�தா� ெவ������தா�
ெக�ள�� �த� �ைல� ப��த �க� ெப�ற வா�ய� அ�ஞரா�ய ைட�ேகா �ரா�, �ேர� நக�
அ�����த தம� ஆரா���� �ட��� தம�� உத�யாளராக வ��ப� ெக�ளைர அைழ�தா�.
ைட�ேகா�� அைழ�ைப ஏ��� ெகா�ட ெக�ள�, 1600 ஆ� ஆ�� ஜனவ��� அவ���
உத�யாளராக� ேச��தா�.
ைட�ேகா�� ஆரா���� �����கைள �க� கவனமாக� க�த �ைற�ப� ப��பா�� ெச�வத�
�லமாக இவ��� எ�த� ெகா�ைக ச�யான� எ�பைத� ���யமாக உ����� �டலா� எ��
ெக�ள� ந��னா�. ஆனா�, பல ஆ��க� அ��பா�ப��� க�த� க���க� ெச��
பா��தேபா� ைட�ேகா�� ஆரா���� ����க� அ�த� ெகா�ைகக�� எத�ட��
ஒ����க��ைல எ�பைத� க�� ெக�ள� மன��ழ�பமைட�தா�. இ����, ��க� எ�ன
எ�பைத� ெக�ள� உண��� ெகா�டா�. அவ��, ைட�ேகா �ரா�, ேகா�ப���க� ேபா�ற மர�
வா�யல�ஞ�க� அைனவைர�� ேபா�ேற, ேகாள�க�� ���� பாைதக�, வ�ட வ�வாக
க��யைத க�டா� .�� வ�ட பாைத�� ேகா�க� �ழ���றன என �ள��� ��� ��கைள
வ��தா� .

.ெக�ள�� ��க�, ��யைன� ���� ேகாள�க�� இய�க�கைள ��ைமயாக��,
���யமாக�� �வ��த த� �லமாக ேகா�ப���க�, க��ேயா ேபா�ற ேமைதக���� ��
��படாம���த ஓ� அ��பைடயான வா�ய� ��க���� ��� காண ���த�. எ���,
ேகாள�க� ஏ� �� வ�ட� பாைத�� �ழ���றன என அவரா� �ள�க ��ய��ைல .���ட�
அைத �� �� ஈ��� �ைச�� �ல� �ள��னா� .
எ�த ந�ன க��க�� இ�லாம� அசா��யமான உைழ��� �ல� ���யமான ��கைள
ெக�ள� . வா��ெத��தா� ஆனா�� அவ� க�டைத க��ேயா �த�ய அ�ஞ�க�
�ராக��தா�க� .”என�� கவைல இ�ைல ;எ� �� ஒ� ெத��க பரவச�ைத த��ற� .இைறவைன
உணர 6000 ஆ��க� க��� தா� ஒ�வ� வ��றா� எ�றா� எ� க������ைப ஏ���ெகா�ள
பல கால� ஆனா�� வ��த��ைல !”என ந���ைக ெபா�க ெசா�னா� அவ� .அ� தா� நட�த� .
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31

ஏைழக�� வ� ���த �ேனாபா பாேவ !
நவ�ப� 15, 2013
ஆ�சா�ய �ேனாபா பாேவ மைற�த �ன� இ��. மகாரா��ரா�� எ�ய ���ப��� �ற�த
அவ� ர��� ேத�ெவ�த ேபா��ெகா�� இ��த ெபா�� அைம� ேத� கா��� ேபானா�.
��ன� வ�க��� ேபா� அைம� ேத� அைல�தா�. வ�க��� இ��த ெகா��லா�க�ட�
இைண�� ஆ��ேலேய
அர��� எ�ராக ேபாராடலாமா எ�� �ட ேயா��தா�. கா���� ேப�ைசேந�� ேக����தா� ;
ேநர�யாக பா��� ேபச ��ச�ப�� ெகா�� க�த� எ��னா�. சப�ம� ஆ�ரம� ேநா�� கா��
வர�ெசா�னா�.
அ�ேக �ேனாபா��� அைம� ெத�ப�ட�. வா�நா� ���க ��ர �ர�ம�ச�ய�ைத கைட
���தா� அவ�. “எ�ைன�ட கா��ய�ைத ந�றாக ���� ெகா�டவ� ! என�ேக �� ேபால�தா�
பல சமய�க�� அவ� ேதா���றா� !” எ�� கா�� ெசா��ற அள��� �ேனாபாேவ �ற�
வா��ைக வா��தா�. ��தைல�ேபா�� ப��ெகா�� �ைற ெச�றா�. ேபா��கால���
ஆ��ேலேய அரைச எ����� ����� இவைர�தைலவ� ஆ��னா�.
கா���� மைற��� �ற� �ல �����த�கைள அம�ப����ேற� எ�� உ�� த����த
ேந��� அர� அைத அ�த�த மா�ல அர�க�ட� ெகா��� ��ட நக��� ெகா�ட�. ெதல�கனா
ப���� �ல�ைடைமயாள�க�� ெகா�ைம��,�ர�ட�� ������த�. அைத எ����
க�����க� வ�கா��த�� எ�ய ம�க�,ெப�க� எ�ண�ேறா� ேபாரா�னா�க�. பல நாளாக
அட�� இ��த ேகாப� ெவ��ப�ட�. நா�கா�ர�
�வசா�க��� ேமேல ஆ� வ�ட ேபாரா�ட��� இற�க�� ெச�தா�க�.ம�க��� �ல�க��
ெப��ல உ�ைமயாள�க�ட� இ��� ���க�ப�� ெகா��க�ப�ட�. ேபா�� ைக��
��பா��ைய �த� �ைற ெகா��� அர� ேபாரா�ட�கைள சமா��த�
�ேனாபாேவ இ�த ��கைல கா��ய �ைற�� எ��ெகா�ள எ�� இ�ப��க�� ஊடாக
நைடபயண� ேபானா�. அ�ேக எ�ண�ற ம�கைள ச���தா� ; த�� ம�க� பலேப� அவைர
க��ேரா� வ�� க�டா�க�. ,”எ�க��� �ல� �ைட�க இ���� ஒேர ஒ� வ� க�����க�
தா�. அதனா� தா� எ�க��
வ�ைம,ப��காக அவ�க�� ��ேன ���ேறா� !” எ�� ெசா�ன� அவைர ேயா��க ைவ�த�.
ெபா�ச�ப���� நட�த ஒ� ��ட���,” உ�களா� �ல�ைத ஏைழ ம�க����தர ���மா ? ”
எ�� ேக�டா�. பல ஏ�க� �ல� ெகா�� ராம�ச��ர ெர�� தா� �� ஏ�க� த�வதாக ெசா�ன�
தா� �த� ���. த�� ம�க� த�க��� ேதைவ எ�ப� ஏ�க� ம��ேம எ�� க��ரமாக
ெசா�ன ெபா�� �ேனாபாேவ அச�� ேபானா� பல ந��தர �வசா�க� தா�க�� �ல� தர
��வ�தா�க�. அைத�பா��� த�க�� த�மான�ைத கா�க ெப��ல உ�ைமயாள�க�� ��
வ�தா�க�. ெதாட��� இர�� மாத கால� ேபான பயண��� ப�தா�ர����� ேமேல அவரா�
�ல�கைள ெபற ���த�. ��த� �ற�த நாள�� ெபற�ப�ட 2,95,054 ஏ�க� �ல�கைள ���� தர
வ��ைறக�,ச�ட�க� வ��க�ப�டன.
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ெதாட��� இய��னா� �ேனாபாேவ. எ�� ெமா�கைள க�� அ�த�த ஊ�� ம�க�� ெமா���
உைரயா� ப�கா��னா� அவ�. ெமா�தமாக அவ� வா�நா�� ஒ�றைர ல�ச� �ராம�க��
நா�ப� ல�ச� ஏ�க� �ல�க� ெபற�ப�� இ��த�. இ�� இ���ட� �க �ற�பாக �கா��
ராேஜ��ர �ரசா��� ேவ��ேகா���ண�க �க��ற�பாக ெசய�ப��த�ப�ட�.
அ�ச�,மேல�யா எ�� எ�ண�ற ��க�க� உட�ைப வ���னா�� ஐ�த� நா�� அ��ல�
உயர� ெகா�ட அவ� இ�ப� ைம�க� நட�� �ல�கைள �ர��வைத த� ப�யாக
ெகா����தா�. அசா�� ப�ேவ� பழ����ன ம�க��� இைடேய ��க� எ��த ெபா��
�ராம தான ��ட�ைத ெகா�� வ�தா�. ஒ� �ராம��� எ�லா �ல�க�� ெபா���
ைவ�க�ப��. அவரவ�� ேதைவக��� ஏ�ப �ல�கைள ம�க� பய�ப����ெகா�ளலா�.
ஆனா�,அ�த �ல�ைத ��கேவா,அடமான� ைவ�கேவா �டா�. இ��� அ���ட�
�ற�பாக அ�ேக ெசய�ப�� வ��ற�. ெஜ� ஜனநாயக ��யாக ேத��ெத��க�ப�ட இ��ரா��
அரைச எ���� நட��ய ேபாரா�ட�ைத �ம���தா� ; அேத சமய� எெம�ெஜ�� வ�த��
இ��ராைவ��
�ம���க ெச�தா�.
அவ�ட� தர�ப�ட பல �ல�க� பய�பா���� உக�ைதயாகேவ இ�ைல ; பல இட�க��
இவ�க� ேபான�� �னா� ஆ�� உ�ைமயாள�க� ���� ஆ��க� ெச���னா�க�. அர�க��
ெம�தனமாக இ��� �ல �����த��� ேகா�ைட ��ட�. நா�ப� ல�ச� ஏ�க�� அ�ப��� ப��
ல�ச� ஏ�க� ம�க��� ஒ��கா� ப���த��க�ப�ட� எ��றா�க�. ராம� மகேசேச ���,பாரத
ர�னா ஆ�ய ���கைள ெப�ற அவ� ைட� இத�� அ�ைடைய அல�க��க�� ெச�தா�. ேநாப�
ப�� ெப�ற ர�ஸ� இவைர ச���த
ெபா�� ,”மனசா��ைய ம�த�க�� �க��க�� ெதாட��� ெசய�ப���வத�
���ய��வ�ைத க���த�த ேபரா�ைம !” எ�� �க��தா�. அவைர �ைன� ��ேவா�.
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32

ேகா�ேச ம��மா கா��ைய ெகா�றா� ? -���கைத இ�
நவ�ப� 15, 2013
இ�ைற�� ேகா�ேச�� இற�த நா�. ெஜ�ம��� ��ல� ப�� ேப�னா� ஒ� அ�வ��பான
பா�ைவ க���பாக �ைட���. ந���� தா� ேகா�ேச ஒ� ஈ��லாத நாயக� ேபால
ெகா�டாட�ப��றா�. கா�� மத��� அ��பைட�� த��ைடய அர�யைல க�டைம�தா�
எ�ப� ெபா�வாக ெசா�ல�ப��ற க���,அேத சமய� ஒ� ேக��ைய பலேப�
எ����ெகா�வேத இ�ைல. கா��ைய ஏ� அ��ற� ��� �ைற மதவாத ச��க� ெகா�ல
�ய�� ெச�தா�க� ? கா��ைய இ�� மத �ேரா� எ��� ேபா�ட� அ��� ஒ��னா�க� ? ‘எ�
ராம� அேயா�� ராம��ைல ‘ எ�� உ��யாக கா��யா� ெசா�ல ���த�. ேகா��க� �பசார
���களாக இ����றன எ�� வ�ைமயாக க����ற ப�� அவ�ட� இ��த�. ேகா��க���
ேபாவைத ெப��பா�� த���ேத இ������றா� அவ� ; மத ஆ�சா�ய�கைள ஒ���ேய
ைவ����தா� அவ�. மத����� இ��� ெவ��பர�யைல எ�� ெகா�ள ேவ��� எ�ப�
அவ�� �ைல�பா�
இ��யா��,பா��தா�� ��ய��டா� எ�� அ��� ெசா�ன கா��ேய ெவ�ைளய�க��
���தா�� ெகா�ைக,��னா�� மதவாத அர�ய�,கா��ர� மதவாத�ைத எ��ெகா�வ��
கா��ய அச�ைட,க�����ேளேய இ��த வல�சா�க�,பத� �ைட�தா� ேபா�� என நக��த
தைலவ�க� எ�� எ�லா�� ேச��� ��க நா�ைட ���க ஒ���ெகா�டா�. வ��ைறக�
ெப�மள�� ெவ���� ஒேர தா�� க����� ��ைளக� ெவ���ெகா�� சாவைத ேபால
இ�ேக மரண�க� �க�� எ�� எ�ச��தா�.
கா�� ���யாசமான ஆ�ைம ; அவ�� அ��பைட ேந�ைமைய,எ�ய ம�க��காக �ர�
ெகா���� த�ைமைய ச�ேத��க ��யா�. கா�� ஒ� பழைமவா��ம�ல,
��ேபா��வா��ம�ல. த�னள�� பல �ர�கைள� ெகா�டவ� எ�றா��, �டா���யாக�
பழைமைய� ேபணேவா ��ைமைய� கா�கேவா �ைன�� அள��� அைர �ைறயானவேரா
த������ அ��ய�ப�ட ம�தேரா அ�ல எ�� ந�� ெசா��ற அள��� ெவ��ைப உ��
ெச��� ேபா�ைக கா�� தய� தா�ச�ய� இ�லாம� �ராக��தா�. ‘கா�� இ���� வைர ���
ேதச� சா��ய��ைல ,இ��ப�� இ�லா�ய�க��� ேபா� ��� எ�� ந��ய� ஆ�.எ�.எ�.
�த�ய ��� மதவாத அைம��க�.
இ�லா�ய�கைள�� ம��� நட�க ேவ��� ,அவ�கைள ெகா�லா��க� எ�� ����கைள
ேநா�� கா�� ெசா�னா�. ஏ� இைதேய ����கைள ேநா�� ெசா�ல��டா� எ�� ேக�டா�க�
��� மதவா�க�. கா�� ேவ� மா�� �ைன�தா� ,”ெவ����� ெவ��� ��� �ைடயா�.
எ�லா�� க�ண��� க� எ�� நக��தா� எ�லா�� ��டாக�தா� ேவ���. ”
��பா�ைம�ன� இ�ப� இய��வத� ��ன� இ���� ெவ��ைப அவரா� ���� ெகா�ள
���த� ; ெப��பா�ைம�னைர ��கமா��� இைத ேத�ய� எ�� ெசா��� ��ைவ ேநா��
ேவகமாக எ���� இய�க ேவ��� எ�� அவ� �ைன�தா�. வ�க�,�கா�,ெட�� எ��
எ�ெக�லா� வ��ைறக� ெவ��தனேவா அ�ெக�லா� ெவ��காேலா� ஒேர ஒ� �வ�
அைம��காக நட�த�. மதவாத�ைத எ���� �ரா��தைன ெச���க� அைம� கா����க� எ��
ம��� ெசா�� ஒ� ம�தனா� அைம�ைய ��க ���த� எ�ப� இ�ைற�� ஆ�ச�ய� தரலா�.
“ெட�� ம��� இ��யா�� �ற இட�க�� நைடெப�ற எ�ண�ற ெகாைலக�� ��ன�யாக
ஆ�.எ�.எ� இ��த� எ�ேலா�� அ��த உ�ைம.. ” எ�� கா�� ெசா�ன ெபா�� இைடம���
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ஒ�வ� ெசா�னா�: ‘ (ஆனா�) ‘வா’�� உ�ள அக� �கா�� ஆ�.எ�.எ�கார�க� ெச�த ேசைவ
����ட�த�க�. ஒ���, ைத�ய�, க�� ப� ெச��� �ற� ஆ�யவ�ைற அவ�க�
ெவ��ப�����ளன�.’ இத��� கா��, ‘ஆனா� ஒ�ைற மற���டா��க�. ��ல�� நா�க��,
�ேசா���� பா���க�� �ட�தா� இ�த� ப��கைள� ெகா����தா�க�’ எ��
ப�ல��தா�. ‘எேத�ச�கார� பா�ைவ ெகா�ட வ���வாத அைம��’ என ஆ�. எ�. எ�ைச அவ�
வைரய��தா�.”
பா��தா��� ஐ�ப�� ஐ�� ேகா� தரேவ��� எ��� கலவர�க� ெட���� ஓய ேவ���
எ�� கா�� இ�� உ�ணா�ரத� இ��த� ,”கா�� ெச�� ம�ய��� !” எ�� ேகாஷ� எ����ற
அள��� ெவ��பாக மா� இ��த�. கா���� ெந���� ேநராக ��பா�� ���ற� எ��
கா���� ெத��� ; இ�ப� ேப�வத�காக,இ��யா எ��ற க��தா�க�ைத ந�� இ��யா
வ������ எ�ண�ற இ�லா�ய�கைள கா�க தா� ெகா���� �ர� த� ��ைச �������
எ�� அவ��� ெத��ேத இ��த�. “ேபா���� ேபா�ற� ! நா� ந��� இைறவ� எ� ப�
����� எ�� எ���ெகா�டா� எ�ைன அைழ���ெகா�வா�” எ�� அ��ஜ� அ�மா���
க�த� எ��னா�.

பலேப� ஏவ�ப�� இ���� ேகா�ேச ைகயா� அ� �க��த�. ைக�� இ�லா�ய�� ெபயைர
ப�ைச ��� வ��ைறைய ��� நா�ைட ர�த ��யா�க எ��ய அ�த ��க�ைத தா� இ�ேக
நாயகனாக ெகா�டா��றா�க� பலேப�. அ�ெபா�� “கா��ைய ெகா�ற� ஒ� ��� !” எ��
அ��� ெசா�ன� ஊடக�க�. இ��தா�� ேகா�ேசைவ அ�ப�ேய நாராய� ஆ�ேதேவா�
���� ேபாட��ைல அர�. ஒ��காக வழ�� �சாரைணக� நட�� அவ�க��� எ�� வ���
அம��த�ப�� ஜனா�ப� வைர க�ைண ம� ேபா� ��னேர அவ�க��� த�டைன
�ைறேவ�ற�ப�ட�.
கா�� இற�த�� ப�டா� ெவ���,இ���க� ெகா��� ெகா�டா��ெகா�டா�க� ச�
ப�வா�க�. ஆ�.எ�.எ� அைம��ேலேய இ��த ேகா�ேச அ�ெபா�� தா� அ��
உ���ன��ைல எ�� ெசா�ன� உட���தவ�கைள கா�பா�றேவ. கா��ைய ெகா�ல ��ட�
����ெகா��த சவா��க�� பட�ைத � ேஜ � அர� நாடா�ம�ற��� ைவ�த� ; இ�த க�
ெகா�ளா க�� ேவ� எ�த நா���� �கழா�. உ�க��� கா��ேயா� ஆ�ர� �ர�பா�க�
இ��கலா�,ஆனா�,மதவாத���� எ�ராக �ர� ெகா��� த���ைர ப�� கவைல�படாம�
ெவ��பர�யைல த��க அயரா� ெசயலா��ய அவைர அ�த ஒ� ����� ��க� எ�லா��
ஏ���ெகா�ள ����. ெப�யா� அதனா� தா� கா���தா� எ�� இ��யா��� ெபய� ��ட
ேவ��� எ�� எ��னா�.
ேந� கா���� அ�த ப��க�த�ைமைய ��ேனா�� எ��� ெச�றா�. ேதச� எ�லா
ம�க���மான ேதசமாக மா�ய�. கா��யா� சா��யைடய மதவாத�ைத �ற�க��க ேவ��ய�
அவ�ய� ; ெவ��ைப தா�� ம�த�ைத ேநா�� ந�ைம ெச��த ேவ��ய� ���ய�.
அைடயாள அர�ய�கைள தா�� ந��� ப��க�த�ைமைய கா�க ஒ��ைண�� நகரேவ���.
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ஆ�.எ�.எ� மா��யான அைம��க� இ��யாைவ ஜனநாயக��� �லேம ���� ெவ��ைப
���வைத ெச�யலா� எ�� ேவகமாக ெசயலா���ெகா�� இ���� இ�கால��� கா��
இ�ைறய �ழ�� அ�க� அவ�யமாக இ���றா�.
ஆதார�க� :
http://www.sabrang.com/cc/archive/2004/aug04/cover6.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193482047495065&id=137250963118174
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/how-savarkar-escaped-the-gallows/article4358048.ece
http://www.indiankanoon.org/doc/882541/
http://www.outlookindia.com/article.aspx?218449
http://www.gandhitopia.org/profiles/blogs/gandhis-final-fast-by-dilip
http://www.hindu.com/fline/fl3002/stories/20130208300208900.htm
(‘மகா�மா கா���� இ���க�ட�’, ெதா�� 2, ப�: 439-40)
அ������ : ேகா�ேச ஒ� நாயக� எ�� யாேர�� கெம�� ேபா�டா� �ளா�
ெச�ய�ப���க� ெவ����� எ� ப�க��� இட��ைல
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33

ஆஹா ப�னா�� !
நவ�ப� 14, 2013
ப�னா�� வய�� சாதைன ���த ப�னா� ேப�� கைத இ� :

அ�பாைவ ����,அ�மா மன�ைல �ற��த �ைல�� ப�ேயா��,வ�ேயா�� வா��தா��
அைத மைற���ெகா�� ேமைட நாடக� ஒ��� நைக��ைவ ேவட��� ப�னா�� வய��
ேதா�� அ�த ����ைபய� ந���றா� ;நாடக� ேதா��யைட�ற� ,”அ�த ��வ�� ந���
ம��� �ரமாத� !”என ப���ைகக� �க���றன. அ�த ��வ� சா���

உலக�ேபா� சமய� அ�;���� வ�ைம தா�டவமாட �னம� ெச���தா�கைள
ெதாட�வ���� இ��� ��� ெபா�� அைத�ெப�� ஊெர�லா� ��ேயாக�
ெச�� ���� வ�ைம ேபா�க உத��றா� அ�த ����ைபய� ; �டேவ ெச��கைள ஊ��
பல��� ப��� கா���க�� ெச��றா�.வ��கால��� ெச��தா�கெள�லா�
ெகா�டாட�ேபா�� அ�த ெபா��பான ��வ� அ��� கலா�

தா�பா�க� �த�ய ��ரவா�க�� அ����தலா� ெப� �ழ�ைதக� ப��க ��யாம�
த��க�ப�� அவல�ைத உல��� த� எ���� �ல� எ��� ெசா�னவ�� , அவ�க��
க���காக ெதாட��� ேபாரா�யவ�� ஆன மலாலா��� அவ�� ப�னா�கா� வய��
பா��தா�� �த� ேத�ய இைளஞ�அைம� ��� வழ�க�ப�ட�
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ப�னா�� வய�� ரா��ைர ேநா�� ெசா�த ஊரான க�க�தா�� இ��� அ�பா�� ப�மா�த�
காரணமாக ப��க ேபான நேர��ர� அ�ேக ந�ல ப��க� இ�லாததா� ப���� ேபாகாம�
���� இ��த ெபா�� �ைளயா� ெபா�� ேபா�காம� அ�பா�ட� ப�ேவ� ஆழமான
தைல��க�� அ��ன�� ேப� ேப� அ�ைவ ��� ெச�� ெகா�டா� ; உலகேம �வா�
�ேவகான�த� என �கழ இ���� மாம�தேர அ�த ��வ�

த�ைத ப�ேவ� கட�க� வா�� ���� ெச��ததா� �ைற�� த�ள�ப��றா� ,த�ைக இற��
ேபா�றா� -ப��ைய ��� ���த�ப��றா� , ெசா�த ��� ப�ேபா�ற�. அ�த ப�னா�� வய�
��வ� அைதெய�லா� மற�க தாேன த�யாக �ய�� ெச�� தைல �ற�த
��கைள ேத��ேத� ப���றா�.உல�� தைல�ற�த நாடகா��ய� ேஷ���ய� தா� அ�த
��வ�.

ப�னா�� வய�� ேத�ய ெச� சா��ய��� ேபா���� கல�� ெகா�டா� அ�த ��வ� ;
யா�ேம ெச�யாத சாதைனயான ஒ�ப��� ஒ�ப� என அைன�� ேபா��க��� ெவ�� ேத�ய
சா��ய� ஆனா� ; ��ன� ேவக��� அவ�� ��க� இ��தன -அ�த ��ன� ேவக
ஆ�ட�கார� உலக சா��ய� ��வநாத� ஆன��
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அ�த ��வ�� அ�பா ெகா�லராக இ��தா� ; சா�பா���ேக ���� க�ட�-ப��க��ேய
�ைட�காம� தாேன �ய�� க�க ேவ��ய �ழ�;��வ� ��தக ைப��� ெச��� ஒ� கைட��
ேவைல�� ேச��� அ�ேக வ�� ��தக�கைள அ�த வய�� ப��� ேத�னா�. அவ�
��கால��� அ��ய� உல�� தைல�ற�த ேசாதைனயாள� என �கழ�ப�ட ைம�ேக� பாரேட

சா பாேலா மா�ல கா�ப�� ேபா��க�� கல��ெகா�டா� அ�த ப�னா�� வய� ெபா�ய�
,”இ��தவ�க�ேல நா� தா� �க�� ����ைபய� ; �� தைர�� இ�லாம� ெசய�ைக
ைமதான��� ஆ�வ� பய�ைத த�த�.ஆனா�,ப�� கா�� ப�ட�� �� ��� ���வைத ேபால
ஆ�ேவா� என ��� ெச�� ஆ�ேன�.” எ�� அைத இ�� �வ���� அவ� அ�த ெதாட��
அ�கப�சமாக ப�ைன�� ேகா�க� அ��ேத�. வய���� சாதைன��� ச�ப�த� இ�ைல என
நா� ���� ெகா�ட வய� ப�னா�� ” .அவ� தா� உல�� தைல �ற�த
கா�ப�தா�ட �ர� என �கழ�ப�� �ேல(��� உலக�ேகா�ைபைய �ேர�� ெவ�ல
காரணமானவ� )

���ேட� � � ேபா��ேடா எ�� இைச�ேகா�ைவ ெமாசா�� எ�� தைல�ற�த இைசேமைத
எ��ய ெபா�� வய� ப�னா�� ; ப�னா�� ��வ� ஆ��ேற என ச�ேதக�ேதா� வ��ன�க�
அைத இைச�தா�க� எ�த மா�ற�� இ�லாம� ம�களா� மாெப�� வரேவ�ைப ெப�ற� ;
இ�ப�ேதா� �ைற ம�க� �த� �ைற இைச�த ெபா�� ���� ���� இைச�க ெச�தா�க�
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.ேராைம ��க ேபாரா�� ���ேட� எ�� ம�ன�� கைதைய ெசா��� இைச�ேகா�ைவேய
அ�.

எ�ப� ைட� ேட�� ேபா�வ� என �ண��ெகா�� இ��த ப���� ப�னா�� வய��
ெசய�பா�� ��ட�ைத க��தமாக �ேரா�ரா�� �ல� ந�ப� பா� ஆலேனா� இைண��
வ�வைம�� ெகா��� ப���� நா�கா�ர�� இ��� டால� வ�மான� பா��த அ�த சாகச�கார
ைபய� �� ேக��

ேலாலா எ��ற த� த�ைகைய இழ�த ேசாக��� �த� க���ய� எ��ற அவ� �ைனவாக ஒ�
ஓ�ய�ைத��,ஆ�� ெப�பாஎ��ற இ�ெனா� ஓ�ய�ைத�� அ�த ப�னா�� வய� ��வ�
���னா�.”அேகாரமாக இ���ற�,ஒ��� ��ய��ைல !”என ஏளன� ெச�தா�க� பல�. ஆனா�
அ�த ஆ�� ெப�பா �ெப��� தைல�ற�த ஓ�ய�க�� ஒ�றாக ��கால��� ���க�ப�ட� ;
அ�த ��வ� தா� ந�ன ஓ�ய�க�� த�ைத என ேபா�ற�ப�ட பா�ேலா
�காேசா.

ப�னா�� வய��� ��னேம ��தைல ேபா�� ப��ெகா�ள ஆர���� இ��த அ�த ைத�ய�
���த ��வ� ப�ேவ� அ�பா� ம�க� ெகா�லப�வத�� காரணமான �� �ர��தசா��
��பா�� �� ச�பவ�ைத க���� அைம� வ��� ேபாரா�ய ���ன� ஊ� ஊராக ெச��
ஆதர� �ர��ய ெபா�� த� ஊ�� ��ன��� ��� அவ�கைள ஆ��ேலய��� அ�சாம�
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ப�னா�� வய�� வரேவ�றா� ; அ�த �ர���வ� பக� �� .

ப��க லாய���ைல என ப��ைய ��� ஐ�� வய�� �ர�த�ப�� அ�மா�� கவ����
ம��� க����� வள��த அ�த ��வ� த� ப�னா�கா� வய�� நா� ���க உ�நா�� ேபா�
நட��ெகா�� இ��த ெபா�� �ட��ட ெச��கைள தாேன ���க ���க ட�வ���ேலேய
அ���� அ�ேகேய � ��� ெஹர�� எ��ற ெபய�� ���� கா���தா� அ�த ���சா�
��வ� ; அ�த ெச��தா�� �����கைள�� இைண�� ெவ���� ���� ெச�தா�
அவ�.அவ�� ெபய�தாம� அ�வா எ�ச�.

��ைப ���ெக� ச�க� வ�டாவ�ட� ேத��ெத���� �ற�த இள� ஆ�ட�கார� ���
�ைட�காம� ேசா��� ேபா���த ச����� அவ�� ப�னா�கா� வய�� கவா�க�ட� இ���
ஒ� க�த� வ�� இ��த� ,”ேபான �ச�� � ந�றாக �ைளயா�னா�;���கைள ப��
கவைல�படாேத ;�ற �ர�க� ச�யாக ஆடாத ெபா�� � ம��� ேபாரா�ய� என�� ����
இ��த� / �� ���� :��� �ைட�காதத�� வ��தாேத ;அ�த ��ைத வா�காத ஒ� இைளஞ�
ெட��� ����ட�த��த சாதைனக� ���தா� (கவா�க� த�ைன ������றா� )” இ�க�தேம
த�ைன கவா�கைர ேபால சா��க ���ய� எ��றா� ச���
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34

சா��� ��� சாக ேவ��� !-����க ைவ��� ��வ�க�
நவ�ப� 14, 2013
நவ�ப� 14: �ழ�ைதக� �ன�ைதெயா�� �ற�� ப���
‘����க�னா ��மா ����க� ப�ண ம��� அ�ல… ����க
ைவ��� ெசய�க� ெச�ய�� ����’ என உல��� உர�க� ெசா�ன நா��
���க�� கைத இேதா உ�க��காக…
ஜா�ச�: அ�, அழகான ெத� ஆ���கா நக�� ஒ� ��ன ஊ�.
பல வ�ண �ேமாசா மல�க� ���� ����� அ�த�
ப��ைய ஆ�வ� ெபா�க பா��தப�ேய �ைழ�தா� ���
ஜா�ச�. உட� வ�த ெக�� ஆ���, அவைன ம���
உ�காரைவ��� ெகா�� தைலைம ஆ��ய�ட� ெசா�னா�…
”இவ� அ�மா ெகா�ரமான �யா��� ப�யா��டா�க.
அ�பா�� �க� �ட
இவ���� ெத�யா�. ��கதா� ப���� ேச����க��” என
அவ� ெக��வைத� பா���, மல�க மல�க ���தா� ஜா�ச�.
அவ� அ�மா�ட� இ��� ெதா���ெகா�ட� எ�.ஐ.� ெதா�� �யா�. ப��க�� இட�
�ைட�பேத க�டமாக இ��த�. ஆனா��, ‘சா��க� �ற�தவ� �’ எ�� ெசா�� வள��தா�
ெக��. எ�டாவ� வய�� ஜா�ச�� உட�� ேநா�னா� வ� ��� எ��க, உலக எ���
மாநா��� ேப�ய வ�க� ேக�பவ�� க�கைள� க��ரா� �ர��ன.
”எ�க� �� ப�� கா�� ஏ��� ெகா���க�. நா�க�� ம�த�க�தா�. எ�க���� ைக,
கா�க� உ�ளன. உ�க�� ேதைவேய எ�க���� ேதைவ. எ�கைள ஒ��கா ��க�” எ�றா�.
அேதா� ��லாம�, இ�த ேநா�� ���� ����ெகா�ட பல தா�மா� கைள� பராம��க, ஓ�
இ�ல�ைத� க�டேவ��� என, உலக� எ��� ெச�� �� �ர��னா�. இ��, ேஜாகன�ப��
நக�� அ�த இ�ல� க��ரமாக உ�ள�. ெந�ச� ம�ேடலா, ”வா��� ேபாரா�ட� �ண���கான
��ன� ஜா�ச�” என ஜா�சைன� �க��தா�. ‘ந�மா� ���த எ�லாவ�ைற�� ெச�ேவா�’
எ�� �க�ெப�ற ஜா�ச�� வ�க� இ�ன�� பாடலா� ஒ���ற�. அவ�� மரண����� ��,
‘உலக� �ழ�ைதக� சமாதான ���’ ஜா�ச��� வழ�க� ப�ட�!
ெஹ�ட� ��ட�ச�: ெத� ஆ���கா��, க���ன ம�கைள, ெவ�ைள அரசா�க� அட��
ஆ�ட�. அவ�க��� உண�, ��, இட� என எ�லாவ���� ��தளேவ த�����, �த�ைத
அபக��த�. ெமா�� ����� நட�த�. அ�ேக பல ெமா� ேப�பவ�க� இ��தா�க�.
அரசா�கேமா… ‘எ�ேலா�� ஆ��ல� ம��� ஆ���கா�� ெமா�க�� ம��ேம ப��க
ேவ���’ எ�ற�. ப�ெர�ேட வயதான ��ட�ச�, இ�த �ஷய���காக சாைல�� பல
மாணவ�கேளா� அைம�யாக ��� ேபாரா�னா�. அ�ேபா�, ��� என ெவ�� ச�த�…
ெபா�ெத�� ���தா� ��ட�ச�. ஆ�! அவைன ரா�வ ��� �ைள�த�.
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இ�ெனா� ��வ�, ��ட�சைன� கா�பா�ற ����ெகா�� ஓ�னா�. அ�த� �ைக�பட� கா��,
ேபாரா�ட� ��கான ��னமாக மா�ய�. ‘அ�� அவ� உட��� இ��� ச�த� இ�லாம�
���த ���� கா��தா�, இ�� எ�க��� �த��ர� கா�றாக மா� இ���ற�’. எ��றா�க� ெத�
ஆ����க�க�!
அெல�ஸா��ரா �கா�: அ�த� ���� ெப�ணா� ஓ� ஆ�
�ைளயாட ��யா�. ம�றவ�க�� உத� இ�லாம� எ�த�
ெசயைல�� ெச�ய ��யா�. காரண�… ‘Neurobalstoma’ எ��ற ஒ�
வைகயான நர��� ���ேநா� அவைள ஒ� வய�� தா��ய�. அ�த�
����� எ���ைச ஜூ� எ�றா� அலா� ���ப�. அவ�� தா�,
த�ைத�ட� எ�ேபா�� உ�சாகமாக� ேப�யப�ேய இ����
அவ���, உட�� ��வ�� ஊ�க� ேபாட�ப�டன. பல இட�க��
க��யா� அ�ைவ ���ைசக� ெச�ய�ப�டன. அ�ேபா� எ�லா�,
எ�ைல இ�லாத மேனா ைத�ய� கா��ய அ�த� �����, ஒ� ��தைன
ேதா��ய�.
‘தன�� ெசல� ெச�ய ெப�ேறா� இ���றா�க�. ஆனா�, இேதேபா�
பா��க�ப�ட எ�தைனேயா �ழ�ைதக��� நா� உதவ எ�ன ெச�யலா�?’ என ேயா��தா�. த�
ெப�ேறாைர ஒ� எ���ைச ஜூ� கைட ஆர����� தர� ெசா�னா�. அ�� �ைட���
வ�மான� அைன��� ���ேநாயா�
பா��க�ப�ட ��� க���� பய�ப��த� ேபாவதாக அ���தா�. அத� �ல�, ஒ� வ�ட���
ப�� ல�ச� டால� பண� �ர�ட�. அைத� பா��க அெல�ஸா��ரா உ��ட� இ�ைல. எ��
வய�� இற�� ��டா�. ஆனா�, அவ�� அ�த எ���ைச ஜூ� கைட�� வ�� வ�மான�
இ��� ேக�சரா� வா�� ���க��� ஆதர� த���ற�!
இ�பா� மா�: அ�த� ���� ைபய�� ெபய�, இ�பா� மா�. �ற�த �ல �ன�க��… த�ைத,
���ப�ைத ��� எ�ேகா ேபா���டா�. அ�மா, ��கைள� ��த� ெச��� ேவைலைய�
ெச��வ�தா�. அவரா� த� மகைன� கா�பா�ற ��யாத �ைல… ஐ�� �பா��� அவைன ஒ�
க�பள ����க� தயா���� �தலா��� �����டா�. அ�ேக, இ�பா� �ன�� 14 ம�
ேநர� ேவைல பா��தா�. எ�ேபாதாவ�தா� சா�பா�. ���னாேலா, ேசா��� ேபானாேலா
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சா�ைடயா� அ��பா� க�. இ�ப�ேய நா�� வய�� இ��� வள��க�ப�� வ�தா�.

ஒ� நா�, ��வ�கேளா� ேச��� த���� ஓ�, ���� எ�� அைம��� �ல� ��தைல
ெப�றா�. அ�ேபா�, இ�பா�� வய� ப�ெர��. ஆனா�, ஆ� வய� ��வ� ேபாலேவ கா��
அ��தா�. அ�ப� எ�றா�, அவ��� நட�த ெகா�ைமகைள ஊ���� ெகா���க�.
அவ� உலக� ���க ���னா�. �ழ�ைத� ெதா�லாள� �ைற�� எ�ராக ஆதர� �ர��னா�.
��ட�த�ட ஒ� வ�ட கால���, இ�பா� �ய�� யா� பா��தா�� ��க�ப�ட �ழ�ைதக��
எ���ைக 3000. அவ� ேப�ய நா��� எ�லா� ம�க� ���தா�க�. அவ�� �ரபலமான
வாசக�, ‘���களா� எ�க� கனைவ� சாக��க ��யா�’
கைட��� இ�பா�, த� 13-வ� வய�� ��பா��� ����ேக ப�யானா�. ஆனா��, அவ��
கன� அ�ய��ைல. இ�பா��� வழ�க�ப�ட ‘�ேபா� ம�த உ�ைமக� ���’ ம��� ‘உலக
உ�ைம�கான �ழ�ைதக� ���’ ஆ�யவ��� �ல� ெபற�ப�ட பண� எ�லா�… இ���
�ழ�ைத� ெதா�லாள� ஒ����காக� பய�ப��ற�.
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35

��யன ���யாத ேந� !
நவ�ப� 14, 2013
நவ�ப� 14: ேந� எ�� அ��த ஆ�ைம �ற�த �ன� இ�� . மாெப�� ெச�வ ெச��பான
���ப��� �ற�த ேதச��� ��தைல�ேபா�� த�ைன அ��ப��� ெகா�ட ேந� இ��யா��
�த� �ரதமராக இ��ததா� ஏக����� �ம���க�ப��ற ஒ� தைலவராகஇ���றா� . ேந�
இ��லா��� ேபா� த� உய�க��ைய ������� இ��யா ����னா� ;மைன��� உட�நல�
ச���ைல எ�� ஐேரா�பா��� �ற�� ெதாட�வ�� ைவ�� ����ேபா�ற அள��� அவ�
���� ெச�வவள� இ��த� . ேம��� அவ� ெச�த பயண�க� அவைர ேசா�ய�ச� ேநா��
ஈ��தன .
கா���� �ேழ இ��ய ��தைல�ேபா�� ப��ெகா�ட �வா�ர� நா�க��� ேமேல �ைற��
க��தவ� அவ�. ெசா�த த�ைதைய �ைற�� �ற�� உண� சா��ட��டா� என ம��தவ� .ேந�
ேமா�லா��� �� கா��ர�� தைலவ� பத��� வ�தா�. த� மக�� �க�ைத இளவய��
ெப��பா�� பா��தேத இ�ைல ; �ைற�� இ��� உலக வரலா�ைற மக���
ேபா��த ஒேர த�ைத இவராக�தா� இ��க ���� .
ேபர� �ற�த ெபா�� �ைறைய ��� ம���� ேக�டா� அ����ேறா� எ�ற ெபா��
ம��தவ� , ெத��� ேபா�� வாகன� ேபா�� ெபா�� �ள�� ெவ��ச��� ேபரைன ���
இ��ரா கா���க பா������ ,”இவ�க� ெவ��ச��� வாழேவ��� எ�� தா� நா�க�
இ��� உழ��ேறா�!”எ�� க�த� எ��னா�
இ��யா�� �ரதம� ஆன�� நா�ைட க�டைம��� ேவைல�� இற��ய ேந� இர��
�ஷய�க�� ெத�வாக இ��தா� . நா� எ�ெபா��� மத�சா���ைம ெகா�ட நாடாகேவ
இ���� ;ஜனநாயக�ைத ஒ� ����� �ட ைகக�வ �டா�. ேந�ேவ அ��பைட��
நா��கவா� ; அ�ேப�க�ட� இைண�� அைத ெசய�ப����கா��னா�. இ�� மதவாத
அைம��க� இ��யாைவ இ�� ேதசமாக அ���க எ��த �ய��க��� இ��த தைட ேந�ேவ .
அதனா� அவ� இ�றள��� த�ம�த தா��த��� உ�ளாவைத ��க� காண இய��
இ���க��� எ�� ெபா�வான ��� ச�ட�ைத ேந� அ�ேப�க�� ���பப� ெகா��வர
�யல அைத மதவா�க� ம��� பழைமவா�க� எ���தா�க�. ேந� த�ைன ைக��� ��டதாக
அ�ேப�க� மன� ெவ��� பத� �ல�னா�. ேந� அ�ச�ட�கைள த��த� ச�ட�களாக
உைட�� �ைறேவ�� அ�ேப�க��� அ�ச� ெச���னா� .,”நா� எ�த அள���
ஒ�� ேச��� �� ெச��ேறாேமா அ�த அள��� நா� வளைம ெப��.அர�ய�� மத�ைத
எ��� இற��ம� ெச�ய��டா� !”எ�ப� ேந��� வ�க�
ேந� வா�� அர�யைல ெகா��வ�தவ� இ�ைல. இ��ரா அவ� கால��� க����
ஓர�க�டப�ேட இ��தா� .
சா���,ேதசா�,காமரா� என பல ��த தைலவ�க� இ��தா�க�, ேந��� கால��� க����
ஜனநாயக� பலமாக இ��த� . க�� தைலவ�க� இவ� ெசா�வைத எ�லா ���க���
ேக�க��ைல ; இவ�� ெசா�ைல �� ெம�ரா� மாகாண��� �ரகாச�
�த�வ� ஆனா� .
அவ� கால��� உ�க�� ேத�த�க� அ�ைமயாக நட�தன. �க��ைற�த அள�ேலேய எ��க��
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உ���ன�க� பாரா�ம�ற��� இ��த ெபா��� அவ� கால��� தா� ெந�ேநர� �வாத�க�
நட�தன. ேந� ெமா�வா�யாக மா�ல�க� ���க ேபாரா�ட�க� எ��த ெபா�� ம�க��
உண��க��� ம��ப��� ���க அ�ம� ெகா��தா�.
��� ������ எ�ராக த��நா� ெகா��� எ��த ெபா�� உ�க��� எ�ெபா��
���பேமா அ�ெபா�� ���ைய ேச����ெகா�ளலா� எ�� ����ெகா��தா�
இ� ேபாலேவ இவ�� வா��ைதைய �� ராேஜ��ர �ரசா� ேசா�நா� ஆலய���� ேபானா�.
கா���� ப�ெகாைல�� ெபா�� ஆ� எ� எ� இய�க�� ச�ப�த�ப�� இ��த� எ�ற
இவ�� ��ைற பேட� �ராக��தா�. எ�லா�� �ர�க���� ம��� ெகா���ற ஒ�வராக ேந�
இ��தா�. ��பா�ைம இன ம�கைள கா�பைத த� ���ய ப�யாக ேந�க��னா�.
ேந� வா�நா� ���க �ற� க��ைத ம���ற ஜனநாயகவா�யாக இ��தா�; யா�
ேவ��மானா�� த�ைன �ம�சன� ெச�யலா� என அ���� இ��தா�.மாட�� ��� எ��ற
ப����ைக�� இ�த வ�கைள�பா��க�,”ேந� ச�வா�கா�;அவ��� த�ெப�ைம அ�கமா�
��ட� “இைத எ��ய� யா� ெத��மா ஜவஹ�லா� ேந� அவ�கேள தா�. யாேர�� ���
கா��� ேபா�டா� இ�ன�� ந�றாக �ம����க� என ����� பாரா��வா� ேந���தைல
ெப�ற�� ேந� இ��யா�� �ரதம� ஆனா� .அ�ெபா�� அவ� “tryst with destiny ” (��ேயா�
ஒ� ஒ�ப�த�)என ஆ��ய உைர உலக��க� ெப�ற� .உலகேம ����ெகா�� இ���ற ெபா��
இ�த நா� ���ெத��ற�.இ�த நா��� �க�ெப�� ந�ல உ�ள�க�� ேநா�க� எ�லா
ம�க�� க��ைர ���பேத ஆ�� ;அ� நட��� வைர ந� ப� ஓயா� !”எ�ப� அத� சார�

��தைல ெப�ற �� ப�ேவ� நா�� ��மாண���ட�கைள ஊ����தா�. அைணக�,
ெதா��சாைலக�, �வசாய� என எ�லாவ���� ம�கைள ஊ����� ஈ�பட
ெச�தா�.அைணகைள �ற�க ேபானா� அைத க��ய எ�ய ெதா�லா�ைய ��ேட அைத �ற�க
ைவ�பைத வழ�கமாக ெகா����தா�.இ��யா�� �ரதமராக ப�ேன� ஆ��க� ெதாட���
ேசைவ ���� இ���� ேந��� சாதைன இ�ைற��� �ைல�� ���ற�
��கைள ச�யாக ��ப�ற ேவ��� எ�ப�� உ��யாக இ��பா�,��தைல�� ��
எ�லா����� ேர
ஷ � �ைற அம��� வ�த�.ேந� எ�ய ம�க� ���� வ�ைச�� ���
ெகா�� இ��தா�. �ளா�� பத�ய��� வ�� “��ேன வா��க� “எ�ற ெபா��.” ��
எ�லா���� ெபா�வான�” என ம�����டா�. ஓ��ேபா�ட ச�ைடைய ேபா���ெகா��
��ைட ஒ�ப� �பா� ��ச� ���� வா��தவ� ேந� எ�ப� இ�ைற�� ஆ�ச�யமான
ெச��யாக இ��கலா�
ேந� உலக நா�க�� ஒ��ைம�காக ப�ச�ல� ெகா�ைககைள உ�வா��னா�. இ�ெகா�ைக �ல�
உலக� அைம�� பாைத�� ெச�ற�. அ�ேசரா� ெகா�ைகைய� கைட���� தாயக���
ம��ைப உலகநா�க�ைடேய உய���னா�. பல ேம�க��ய நா�க�� க���பா��� இ��த
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கால� நா�க�� ��தைலைய ெகா��வ�வ�� ���ய ப�கா��னா� .இ��யா�� �த�
ெவ��ற���ைற அைம�சராக அவேர ெசய�ப�டா�.

அவ� கால��� ஆர�ப�க���� ���ய��வ� தர�பட��ைல,இ��ரா�� ேப�ைச�ேக��
ஜனநாயக ��யாக ேத��ெத��க�ப�ட ேகரளா அரைச கைல��ற ேவைலைய அவ� ெச�த� பலைர
அ�ரைவ�த�. ,அ�ேசரா ெகா�ைக எ�� ெசா���ெகா�� இ��தவ� ேசா�ய� ர�யா
ஹ�ேக�ைய தா��ய ெபா�� ம�ன� சா��தா�. க�த�க�� த� எ���ைப கா��னா��
ெவ��பைடயாக அைத ப�� ெச�ய��ைல அவ� அவ� �னாைவ ஏக����� ந�� அ� ����
��� ேதா��ைய ப�ச��த ெபா�� ெநா����ேபானா� எ�ப� அவ�� மரண�ைத
��த�ப���ய�.
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36

�றைக ���� ����க ைவ�த ச�� அ� !
நவ�ப� 12, 2013
ச�� அ� எ��ற இ�த ெபயேரா� ேப��ற ெபா�� ஏேதா ஒ� பறைவ ந��ேயா� �த�
எ����ெகா�� இ���� எ�ேற ப��ற�. வா��ைக ���க பறைவகைள ப��ய
ஆரா������ ,ஆவண�ப��த��� ஒ� ம�த� ப�கா�ற
���� என வா��� கா��யவ� அவ� .
அ�பா,அ�மாைவ �க இள�வய�� இழ�� மாமா ���� வள��த ெபா�� மாமா��
ேவ�ைடைய ெதாட��� பா���ற பழ�க� சச�� அ��� இ��த�. மாமா ஒ� நா� ஒ� ம�ச� �ற
ெதா�ைட ெகா�ட ������� ஒ�ைற ��� ����னா�. அத� ெபயெர�ன எ�� ெத���
ெகா��� ஆவ� ச�� அ��� உ�டான�. மாமா ��ைப இய�ைக வரலா�� கழக���
��லா�� எ�� ஆ��ேலய�ட� அைழ�� ேபானா�. க�க� ��ய ��� ெகா����த ��வைன
ேநா�� அ�பறைவைய ப�� �வரமாக �வ���,அத� பாட� ெச�ய�ப�ட ஒ�
மா��ைய கா������� இர�� பறைவக� ப��ய ��தக�ைத த��றா�. அ�ேக தா�
பறைவக� �தான காத� ச�� அ��� ெதாட��ய�

ைகடாக இ��� வ�மான� ேபாதாத �ைல�� மைன��� வ�மான��� ���ப� நட�த
ேவ��ய �ழ� வ�த ெபா��� பறைவகைள ேத�வைத அவ� ���தேவ இ�ைல.
பறைவ�ய�� ���யமாக ஒ� பறைவைய ���� அத� இற�ைக,�ற�க�,கா� என
எ�லாவ�ைற�� �����ெகா�வா�க�. ��ன� இைர�ைபைய �� அ� எ�ன உ��� எ���
அ��� ெகா�வா�க�. அத� உட��� எ�ென�ன உ��
உ�ளன எ��� அ��� ���ெப��பா�க�. �� பறைவைய பாட�
ெச�வா�க�. இத�கான உைழ�� அ�தமான�. அைத ஒ� ம�த� எ�ப� வ�ட�க��� ேமேல
ெச�தா� எ�ப�� இ��ேத ச�� அ��� உைழ��� உயர�ைத ��க� அ��� ெகா�ளலா�
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பறைவக� காத� �தான தா� ��மண� ஆன ���� ப�மா�� கா�க�� ஊடாக பறைவகைள
ேத��ேபா�ற அள��� பற�� ���த�. ஒ�டக�கேளா� பாைலவன�க�� பயண� ,லடா�
ஊடாக இதய� ������ பயண� என ஓ��ெகா�ேட இ��த நாயக� அவ�.
���� வைக பறைவகைள க�����த இவ� ,பறைவக��� எ�ெறா� ெமா�,உண��,வ�
உ�� என�ெதாட��� ெசா���ெகா�ேட இ��தா� .அவ��ேக
காேட ஆ�வக�.அவ�� ெப��� �ெக��கைள ேத��பா��க�. அச�� ேபா��க�. �ரா�
நல�,�ல���ைம,கா���� பா�கா�� ஆ�யவ�ைற ேபா�� �ழ�� ெகா��ேறா� நா� எ��
உ��யாக ேப�னா� அவ�.
அவ�� �யச�ைதைய எ�ப�� ஏ� வய�� எ��னா�. ��� ஆர�ப��� ம��ேம
அவைர�ப�� ேப�வா�. ��ன� எ�லா இட���� பறைவக�,த�ைன ஆ��ய ம�த�க� எ��
ம��ேம �ைல நக��� இ��பா�. “இ�ைற��
வா�� வா��ைக ம��ேம �ஜ� ; ப���ட� ேபா�ற ேக��க�� மனைத �ழ���ெகா�ளாம�
வா�ைவ ந�ல ெசய�க�� ஈ�ப�ட �ைல ���த ேவ��� ” எ�ற அவ� அ�ப�ேய வா��தா�.
அவ�� �யச�ைத ��������� ���� . ஒ� ��������� ������ தா� அ�த
நாயக�� எ����ேதட� ெதாட��ய� �ைவயான �ர� தா� !
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37

மத�கைள�கட�� ம�த� ேப�ய ஆசா� !
நவ�ப� 11, 2013
வரலா��� ெவ��ைப ேப�பவ�க� �க அ�க�. அ�ைப,ச����த�ைமைய,ஒ�றாக இைண��
இய��வைத ஆழமாக ம�க�ட� அ��� ெசா�ன ஒ� தைலவ� ெமௗலானா அ�� கலா� ஆசா�.
������ இ���� கா�ஃைப உலக�ேபா� சமய��� பத��� ���க ைவ�க ேவ��� எ��
இ�லா�ய�க� ����� ேபாரா�ய ெபா�� கா��ர� இய�க� அத�� ஆதரவ��த�
அ�ெபா�� கா��ய ெகா�ைககளா� ஈ��க�ப�� கா��ர� இய�க��� இைண�தா� ஆசா�
உ�� ச��யா�ரக��� ஈ�ப��� �ைற ெச�ற இவ� கா��ர� ேத�த�க�� ேபா���டலா�
எ�� ��� ெச�த ெபா�� ேத�த� ���� தைலவ� ஆனா�. பத�க��� ஆைச�படாம�
��ரமாக ேத�த� ப�யா�� கா��ர� ேத�த�� ெப�� ெவ�� ெப�வைத உ�� ெச�தா�.
��னா இ�லா�ய�க�� இ���க�� த��த� ம�க�,இ�த ேதச� இ���க�� ேதச� இ�
இ�லா�ய�கைள �����,அ�ைம�ப����� நட��ய� எ�� ெவ��� அர�யைல ��ென��த
ெபா�� அைத எ���� உ��யாக �ர� ெகா��தா� ஆசா�.
“இ��யா�� இ�லா�ய மத� வ�� ப�ெனா� ��றா��க� ஆ���ட�. ஆ�ர� ஆ��களாக
இ��யா�� மதமாக அைத �ைல ெப�� ��ட�. எ�ப� ����க� ப�லா�ர� ஆ��க�
�ைலெப�ற த�க�� மத��� �தான ப�ேறா� தா�க� இ��ய�க� எ�� ெப��த� ெகா�ள
���ேமா,ஆ�ர� ஆ��க� இ��யா�� தைழ�� ஓ��ய இ�லா� மத�ைத ��ப��� நா��
இ��ய�க� எ�� ெப��த�ேதா� ெசா�லலா�. ����வ�க�� அ�வாேற ெப�ைம�பட
ேவ��� !” எ�� உ��பட�ெசா�னா�
இ�� ���� கலவர�க� ெப�தான ெபா��� இ�லா�ய�கைள அைம� கா�க ெசா�னா�.
��னா �த�ய ���ைன ேப�ய தைலவ�க� ,”இவ� மத���� �ேராக� ெச����டா� !” எ��
���ய ெபா�� ,”அ�� தாேன எ�லா மத��� அ��பைட. இ�த நா��� கலசார� இ��-����
ஒ��ைமயா� �ைண�த�. இ�� நா�� ஒ� அ��தமான ப�க��ைப த�����ேறா�. ந���
ப�க���,ஒ��ைழ�ைப எ�����டா� அ� இ�வள� ெப�ைம���ததாக இ��கா�.
ஒ�றாகேவ இ��ேபா� நா�. நா� ஒ� இ��ய�. ���க��யாத இ��ய ேத�ய��� அ�க� நா�
!” எ�றா� அ��தமாக. கா��ர�� தைலவராக ஆறா��க� ��தைல�� ���ய ஆ��வைர
ெதாட�����தா� அவ�.

இ��ய����ைனைய கா��ேயா� இைண�� அ�கமாக எ���தா� ஆசா�. “பேட� ���ைனைய
���ர� ெசய�ப���வ�� ��னாைவ �ட ஆ�வமாக இ���றா�. இைட�கால அர�� ந��ட�
அவ�க� ஒ��ைழ�காத� ���ய காரண�. ” எ�� வ��த�ேதா� ப�� ெச�தா�. ெட�� காவ�
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ஆைணய� கலவர�கைள ேவ��ைக பா���றா� அவைர மா�ற ேவ��� எ�� இவ� ���த
ேவ��ேகாைள பேட� ஏ�க��ைல. “அ� ேபா�� பைடையேய மத ��யாக ������க
ெச�����” எ�� பேட� அ��னா�.
பா��தா�� இ��� இ��யா வ�த இ�லா�ய�க��� பா��தா� ெச�ற இ�லா�ய�க��
��கைள ெகா��க ேவ��� எ�ற ேந� ம��� ஆசா��� வாத�ைத பேட� ஏ�க��ைல.
“மத�சா���ைம எ�றா� எ�த மத����� ச�ைக கா�டாம� இ��ப� தாேன ?” எ�� ேகாபமாக
ேக�டா� அவ�. மத��யான அைடயாள�ைத �ட இ��யா எ��ற ேதச�ைத ந�� வ�த ம�கைள
நா� கா�க ேவ��� எ�� ேந���,ஆசா��� எ��னா�க�.

இ��யா�� �த� க�� அைம�சரான இவ� இ��யா�� அ��ய� வள����� ���ய
காரணமான CSIR அைம�ைப ேதா����தா�. அேத ேபால ஐ.ஐ.�.�க� இவ�� ��தைன��
உ�வானேத. ப�கைல�கழக மா�ய����� இவரா� உ�வா�க�ப�ட�. ஆர�ப�க��ைய
எ�லா���� இலவசமாக வழ�க ேவ��� எ�� உ��யாக இ��தா� ஆசா�. எ�லா���� க��
எ�பைத ��ரமாக ேந��� அர� ெச�ய��ைல எ�பைத�� வ��த�ேதா� ப��
ெச�யேவ���. ‘அ��டா���,�ளா�ேடா �தாகர� ஆ�ய �வ�� �றைம�� ஒ�றாக
இைண�த க�ற�� ேபரரச� அவ� !” எ�� கா�� ���த அவ�� �ற�தநா� ேத�ய க�� நாளாக
ெகா�டாட�ப��ற�. ம�த� மத�கைள கட�� ெச����ற� எ�� உர�க ெசா�ன அவைர
�ைன� ��ேவா�.
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38

சர�ட� நா� பான�� !
நவ�ப� 10, 2013
கா��ர�� ஆர�பகால தைலவ�க�� ஒ�வரான �ேர�தரநா� பான�� �ற�த
�ன� இ�� . இவ� தன ேம��ைல�க��ைய வ�க��� ���த ���
இ��லா�� ெச�� ��� ச��ச� ேத��� ேத�னா�.ஆனா�,அ�பத���
அவ� உ�காராம� அவ� வய� �தான ச�ேதக� எ��� ஆ��ேலய அர�
த��த� ; ஆ� வ�ட�க� க��� ��ம�ற பத��� அம��த ��
�றெவ�யா� அ�பத�ைய ��� �ல�க�ப�டா�.

�� தாேன உ�வா��ய ��ப� க����� ேபரா��ய� ஆனா� ,இ��ய
ேத�ய�ைத ���� ேப�ைச வ�க� ���க ேப�னா� ; வ�க����ைன
ஏ�ப�ட ெபா�� அத�� எ�ராக ���கமாக ேபாரா�னா� .எ��� ��ேடா
மா�� �����த�கைள அ�ப�ேய ஏ��ெகா�ள ேவ��� என இவ� ெசா�ன�
பலைர க��ேப��ய�
கா���� ஒ��ைழயாைம இய�க�ைத�� இவ� ஏ���ெகா�ள��ைல ;மா�ேட�
ெச��ேபா�� �����த�கைள இவ� வரேவ�� வ�க��� அைம�ச� ஆன�
கா��ரசாைர ேகாப���� உ�ளா��ய� . அதனா� ேமா�லா� ேந���
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�யரா�ய க�� ேவ�பாள�ட� ேதா��ேபானா� .எ��� ��தைல�ேபா��
���யமான �த� அைம�பான இ��ய ேத�ய அைம�ைப ேதா����தவ� ;
ஆ��ேலய�� �����த�க�� �லேம ��தைல �ைட��� என அவ�
எ��பா��தா� .அவைர ஆ��ேலயேர ,”Surrender Not Banerjee”என
ம�யாைதேயா� அைழ�தன� .
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39

எ���� ��ற மா���� �த� !
நவ�ப� 10, 2013
மா��� �த� எ�� ����வ மத��� �ேரா�ட���� எ��ற ��ய ��ைவ உ�வா��ய
ஆ�ைம �ற�த நா� இ��. இவ�� ேராம� க�ேதா��க பா��யா� ஆக இ��தவேர. இவ�
கால��� ேபா��� வ�மான� �க�ெப�ய
ெச�வ��மா�க�� வ�மான�ைத �ட அ�கமாக இ��த�. இ�த த�ண��� இவ� நா���
இ��� பண� �ர��வத� �ல� ேரா�� உ�ள ��ட� ச��க�ைத க�டைம�க ேபா� ஆ�
அ��� ைவ�தா�.
பாவ�க� ெச�தவ�க� பண� ெச��� பாவ ம���� ேக�பத� �ல� த�க�� பாவ�கைள
க�� ெகா�ளலா� என ேபா� ெசா�னைத க�ைமயாக சா�னா� .
அேதா� அ�க பண� ைவ������ ேபா� எத�� ஏைழ ம�க�� பண�ைத �ர�ட ேவ���
என�ேக�� எ���னா�. அைத�சா��� ேபாரா�னா�.ஆனா�,பண��� ெகா�����த
மத��ட�க� அைத க�� ெகா�ள��ைல.

இவ� ���� ெச�� ��யெதா� ��வாக �ேரா�ட�ட�� எ��ற ெபய��
ேதா����தா�.இைறவ�� ேபாதைனக� அட��ய ைப�ேள �க உய��த ம���
��ப�ற ேவ��ய அ�ச� எ��� ேபா��� �� அ�வ��க ேவ��ய��ைல எ�ப� இவ��
���யமான அ����. அ�ேதா� ��லாம� ல���� இ��த
ைப��� பைழய ஆகம�ைத��,�ேர�க��� இ��த ��ய ஆகம�ைத�� ெஜ�ம� ெமா���
ெமா�ெபய��� ம�க� ெமா��� மத க����கைள பர��னா� .
பா��யா�க� மண�� ெகா�ள��டா� எ��ற ��ைய உைட�� எ��� மண�� ெகா�டா�
.இவ�� இ��கால��� இவ� �த�க� �தான எ���ைப ���
��� அவ�கைள நா�ைட ��ேட அ��ப ேவ��� என ெதாட��� வ�����னா� எ�ப�
கச�பான உ�ைம ; ����ைவ ெகா�வத�� காரணமானவ�க� அவ�க� எ�பைத ,அத��
���யமான காரணமாக ெசா�னா�
அவ�கைள �ேரா�க� என�� அைழ�தா� .
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40

மரண�ேதா� நா���காக ஒ� ம�ேபா� !
நவ�ப� 10, 2013

ெக� சேரா �ச� �வா எ�� அ��த ம�த� ����ட�ப�ட �ன� இ��. ைந��யா�� வரலா�
ம�ற ஆ���க நா�க�� வரலா� ேபாலேவ ெவ�ைளய�க�� �ர�ட�களா� பா��க�ப�ட ஒ�
வரலாேற. அ��� ���பாக அ�நா��� எ�ெண� வள�ைத ��ைவ�� பல ஐேரா��ய
��வன�க� ���தன . அைவ ஒேகா�லா�� எ�� ைந��யா�� ப����
�க�ெப�ய �ர�ட�கைள நட�� வ�தன
அ��� ���பாக ����ழ��� �க�ெப�ய ���� உ�� ெச��
வ�தா�க� . இத�� எ�ராக ெக� �வா ேபாரா�ட�கைள நட��� Movement for the Survival of the
Ogoni People (MOSOP) எ��ற அைம�ைப உ�வா�� நட��னா� . ச�வா�கா�யான சா� அப�சா
இவைர ஒ��க ��� ெச��ெகா�� ெசய�ப�டா�. இவ� ஊைர ��� ெவ�ேய� இ��த நா��
இவ� க���ன� நா�வ� ெகா�ல�ப�டன� .அத�� காரண� இவ� தா� என ரா�வ ��ம�ற���
அவசர அவசரமாக ஒ� ப�க�சா�பாக (வ���க� ��ம�ற�ைத �ற�க���ற அள��� )வழ��
நட�� இவ� ��� த�டைன
���க�ப�ட�

பல நா��� ேவ��ேகா�க� �ற�க��க ப�டன. அ�ேதா� இ�லாம� இவ� மரண����
காரணமானதாக ெஷ� ��வன� �� வா�� வா��க� ��யா�� ��ம�ற��� வழ�� ெதாடர
அ�ம� ேக�டன�. அத�� அ�ேகா�� அ�ம� அ��த� .அவ�� மரண���� ���� ெஷ�
��வன� ெதாட��� ஆ��க� ெச����ற� ;ம�க�� ேபாரா�ட�க� ெதாட���றன. இவ���
மா�� ேநாப�
ப�� வழ�க�ப�ட� .���காக ேபாரா� உ�� �ற�த அ�த ம�த��
�ைன� �ன� இ�� ” I am a man of ideas in and out of prison — my
ideas will live.” எ��ற அவ�� வ�க� தா� எ�தைன உ�ைமயான� !
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ஆ�ப�� கா��ேவா� ஒ� ேகா�ைப கா� !
நவ�ப� 9, 2013
ஆ�ப�� கா�� �ற�த �ன� நவ�ப� ஏ� . ேநாப� ப�ைச இல��ய���காக ெப�றவ� அவ�
.அவ�� வா��ைக ���க அ�� ெச�ய ெசா�னா� ; எ�யவ�க�� வா��ைக ��ேன� �டாதா
என கவைல�ப�டா� . த� நப�க�� ���ப�க� சா��� �யநலமாக இய��வைத தா��
ம�த�க� ����க ேவ��� எ�� ����னா�.க���பாக ம�த ��க�கைள ந�மா�
��ைமயாக ���க ��யா� ;அத�காக ெசய�படாம� இ��க ���மா எ�� ேக�டா�
.ெசய�ப�ேட ஆகேவ��� ; ெவ��ச� வரா��டா�� ந���ைகைய �ைத�� ெகா�ேட
இ��க� என ெசா�ன அவ�� அ��ய� நாவைல அவ�ய� வா���க�. அவ�� �ல �க�ெப�ற
வாசக�க� உ�க��காக

எ� ��னா� நட�காேத ;வ�கா�டாம� ேபாகலா� நா� .��ேன நட�காேத ;��ப�றாம�
ேபாகலா� நா� .எ� அ�ேக �ைண�� நட .எ� ந�பனாக இ�
ம���� எைத ெகா�����ற� என ேத�னா� ��க� ம����ைய க�டைடய மா���க�
;வா��ைக�� அ��த� எ�ன எ�� ஒ�ெவா� கண�� ேத�னா� ;��க� வாழேவ மா���க�
ேந��காம� இ��ப� எ�ப� ஒ� �ர��ட�. இ�� நா� எ�ேலா�� இ�த� �ர��ட����
இைரயா�� ெகா�����ேறா�
நா� இற�பத�� த��யான காரண�க� பல உ�� ; ெகா�வத�� எ�� த��த காரண�க�
எ��ேம இ�லேவ இ�ைல
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வைளய���ய,ஆனா�,உைடபடா உ�ள�க� ஆ��வ��க�ப�டைவ
இைல��� கால� இ��ெமா� வச�த� அ�ேக உ��� ஒ�ெவா� இைல�� இ�ெனா� மல�
என���ள ஒேர கடைம எ�லாைர�� எ�ெபா��� அ�� ெச�வ� தா�
ம�த� வாழ ேவ��� ;பைட�க ேவ��� – க��� ��க� அவ� ெந�ைச �ைற��� வைர
என�� இர�ேட ேத��க� தா� ,”ஒ�� த�ெகாைல ெச�� ெகா�ளேவ��� அ�ல� ���� ஒ�
ேகா�ைப கா� ப�க ேவ��� !” . எைத ெச�யலா� நா� ?
�ர���கார� எ�பவ� யா� ெத��மா ? இ� இ�ப� இ��க��டா� என உர����ர�
ெகா���றவேன !
எ�ெபா��� த��� தவ� ெச�ய பழ��ற ெபா�� தா� ��க� ��ேன�ற�ைத அைடய
ஆர������க�
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���யாச ேவ�த� ஜகா��� !
நவ�ப� 9, 2013
அ�ப��� �� �கலாய ச�கரவ��� ஆனவ� ஜகா��� .இள�வய�� ஒ��கேம இ�லாதவராக
இ��த இவ� �ற�த ம�னராக உ�ெவ��பா� என அ�ப� கன� க�� இ��க மா�டா� ;அ�ப�
ஊ�� இ�லாத கால��� ஆ��ைய ைக�ப�� ெபா�� பத�ய����ெகா�� வ�� ����
ஆ��ைய �ைல����னா� அ�ப� .
ஓ�ய�, ச�லாப�, �தா�ட� எ�� தா� இவர� வா��ைக இ��த�. வா��த இவ� �� ெவ���
அ�ப� சா�ைடயா� �ளா�ய உ��; ஜகா���� மக� ��� தா� ம�னராக ேவ��� என
அ�ப� ����னா� ;ஆனா� ஜகா��� மண��ெகா�ட ��ஜகா�� உற��கார�க��
�ைணேயா� ஆ��ைய ���த இவ� த� மக� ���ைவ ஆ���கான வா���ைம ேபா��
��டா��னா� ;அவ��� உத�ய ���ய ��ைவ த���தா�
இவ�� ஆ���� இர�� �ஷய�க� உ�ச���� ேபான� ஓ�ய� , �டேவ இவ�� ஓ�ய
மைன��� ேகாேலா�ச�� தா� – அவ�� �க� ப��� நாணய�க� வ��ற அள��� ��ஜகா�
ஆ���பைட�தா�.

மத ந��ண�க� இவ� ஆ����� அ�ப� கால� ேபால ெதாட��த� ;ரா�ய�ைத��
��வா��னா�; இவ� கால��� தா� உல�� �த� உலக உ��ைட உ�வா�கப�ட�. இவ�தா�
ஆ��ேலேய �ழ����ய க�ெப� இ��யா�� �யாபார� ெச�ய �த� �த�� அ�ம�
ெகா��தா�. இவ�� இ���கால� ��ப� �ைற�ததாக இ��த�; இவ�� ெச�ல மக� ��ரா�
(ஷாஜஹா�)இவ��� எ�ராக ����ய� இ���கால ேவதைன.
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அடடா ஐ���� !
நவ�ப� 9, 2013
ந�ன இய��ய�� �தாமக� ஐ���� ஒ��� �ைள��� ேநாப� ப�� ெப�ற �ன� இ��.
.ெஜ�ம��� �த ���ப��� �ற�த இவ� இள� வய�� ��� வய� வைர ேபசாம� இ��த
இவைர ம�தமான �ழ�ைத எ�ேற எ��னா�க� , அவ��� அவ�� அ�பா ெகா��த கா�ப�
ெப�ய ஈ��ைப உ�� ெச�த� . அ� எ�ப� �க�ச�யாக �ைச கா���ற� ஆர���தா� அவ� .
ப���� ெசா�தமாகேவ ��க�த�ைத க���ேத�னா� . ��
வய�ேல���� வா��ைதகளா�� ெசா�களா������பைத�கா���� பட�களாக��
கா��களாக�� ����பா� ஐ��ைட�.
ஐ������ 15 வயதானேபா�இ�தா��� �லா� நக��� ��ேய�ன�. அ�� அவர� த�ைத
வ��தக��� ெநா���ேபான��
���ச�லா����ெச�றா� ஐ����. �க�ெப�ற ��� ெப�ர�
பா�ெட��� �ைழ��ேத��� அவ� ேதா�� அைட�தா�. ‘உல�ேலேய ஒ�றைர �ேலா
அ�சய�ைத அ�க� பய�ப���ய ம�த��ேக இட� �ைட�காத க��� இ� ‘எ��ற வாசக�
இ�ைற��� அல�க���ற� .

ஐ������ �ைட�த �த� ேவைல ��ஞா�க�� க������கைள ப�� ெச�� ஆரா�வ�.
அ�ெபா�� எ�� ெவ���ட ��� க��ைரக� தா� இய��ய� உல�� ��ய ஏ�பா�
என��கழ�ப���றன.
அவ�� சா��ய� த��வ� தா� �க�� �வாத���� உ�ளான� . இவ�� இ�த ��தைன தா�
எ�தைன அள�ப�யமா�ற�கைள அ��ய� உல�� உ�� ெச�� இ���ற� என �ைன��ற
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ெபா�� �����ற� ���ட� எ�� மாேமைத�� க����கைள எ���� ஒ� வா��ைத �ட ேபச
பல ேப� பய�த ெபா�� ஐ���� ம��� �க அ��த����தமாக த� ேகா�பா�கைள உல��
�� ைவ�தா� !சா��ய� த��வ� உ��த� !
இ�தைன��� அவ� எ�ைற��� இய��ய� ஆ�வக�க�� �����ட�தவ� இ�ைல !பல
இட�க�� சா��ய��அ��பைடகைள எ�ைமயாக �ள�� வ�தா�
அவ� ஒ� மா�� �ல ச�க�க� தா� மாறாதைவ .கால� எ�லா� மா�த��� உ�ப�ட� எ�றா� .
எ�ைமயாக அைத ஐ���� இ�ப� �ள��வா� ,”ஒ� �ட� அ���� �� உ�கா��� பா��க�
ஒ� ��ட� ஒ� ம�ேநரமாக ேதா��� ;அழகான ஒ� ெப�ேணா� உைரயா��ெகா��
இ��க� ஒ� ம�ேநர� ஒ�
��ட� ேபால ேதா��� ” ��வ� ஹா�� இைத “��க� ஏேரா�ேள�� �ழ�� ேநா��� பயண�
ெச���ேபா� �ேல�����ப� ஒ� ைம�ேரா ெசக�� இளைமயா���க�… ஏேரா�ேள�
சா�பா�ைட� சா��டாத ப�ச���!”
சா��ய� சா��� உ�வான E=mc 2 எ�� ���ர� அ�� ஒ�� . இ�த ���ர��� ஆ�ற� ஆன�
�ைறேயா� ெதாட��ைடய� எ��� �ைற�� ஏ�ப�� இழ�� ஆ�றலாக ெவ��ப�� என��
வைரய��� ெசா�னா�; இத� �� ஆர�ப கால��� ஏக����� �வாத�க� எ��தன
;அதனாேலேய ேநாப� ப�� இ�த ஆ��தா��� தராம� ஒ��� �ைள��� தர�ப�ட�.
எ���,இ�த On the Electrodynamics of Moving Bodies ஆ���தா� அ��பைடயாக ெகா��
அ���� உ�வான� ேசாகமான வரலா�.ஏ பா� �ராஜ�ைட ெஹ�ச�ப�ைக ெகா��
ெஜ�ம��� ��ல� ெதாட�� இ��பைத ப�� கவைலேயா� அெம��க ஜனா�ப��� க�த�
எ��னா� ;அெம��க அ���� சா��த ஆ��� இற�கேவ��� எ�ற அவ�� வா��ைதைய
ெசய�ப��� அ���� தயா��த� அெம��கா.
உலைக இைறவ� எ�ப� பைட�தா� என க�ட��� �ட ேவ��� என ெசா�ன இவ���
சமய�க�� ெபயேர மற�� ���. ����� வ�ெத�யாம� ��ற கைதக� உ�� . ��ெல��யா
ேவ� இ��த� . �� எ�ப� இய��ய� உல�� சாதைனக� சா��யமான� என ேக�ட ெபா��
“என�ெகா�� த���றைம எத���ைல .எ�ைல��லா ஆ�வ� ம���
அ���கான ேதட� எ�ைன ெச����ற� .��க�கேளா� நா� ெகா�ச� ��தலாக
ேபாரா��ேற� ” எ�றா�. இ�ைறய க���ைற ��கைள மரேம�வத� �ல� எைட ேபா��ற�
எ�� �ம���க�� ெச�தா�.

111 of 236

44

த�� வள��த �ரமா��வ� !
நவ�ப� 8, 2013
����ற�, ேதவார�, ����க�, ந���, ஆ���� ஆ�ய ��கைள �ற ெமா�க�� ெமா�
ெபய��த �ரமா ��வ� �ற�த �ன� இ�� (1680)
கா��ட�ைட� ேஜாச� ெப�� எ�ப� இவ�� இய�ெபய� .����வ மத�ைத இ�ேக பர�ப
வ�தவ� அத�� இ�ம�க�� ெமா�ைய க�கேவ��� என க�க ஆர���தவ� த�� ��
�ரா�காத� ெகா�டா� எ�ப� வரலா� .
ைத�யநாதசா� எ�� த� ெபயைர மா���ெகா�� ��ன� அ� வடெமா� ெசா� எ�ற���
�ரமா��வ� எ�� த� ெபயைர மா���ெகா�டா�. 23 ��கைள த��� இய��ய இவ�
������ கைதைய ேத�பாவ� என எ��னா� . அ���� கைத மா�த�க�� ெபய�கைள
த��ப���னா�. எ����கா�டாக ேஜாச� எ�பைத வள� எ�� மா��னா�. இத�� �ல
ெமா��� அ��த�ைத பய�ப���னா� எ�ப� அவ�� உைழ�ைப �ள���. ����ற��
அற���பா� ம��� ெபா��பாைல இல��� ெமா��� ெமா�ெபய��தா� .
த��� ெச���க� ம��ேம வழ��வ�
த கால��� உைரநைட கா��யமாக இவ� பல ��கைள இய��னா� .த�� இல�கண�ைத �ள���
ெதா��� �ள�க�ைத எ��னா� .அ�� ெகா��த�� என�ப�� ப��ப��� ேப���த�ைழ
�வ��க �த� �ய��ைய எ��தா� அவ� .ேதவார�, ����க�, ந���, ஆ���� ஆ�ய
��கைள�� ஐேரா��ய ெமா��� ெவ���டா� .இவ� எ�ண�ற த�� �வ�கைள ேத�
அைல�ததா� ‘�வ� ேத�ய
சா�யா�’ என�ெபய� ெப�றா�
த�� க�க ஏ�வாக த�� – ல��� அகரா�ைய உ�வா��னா�. அ�� �மா� 1000 த���
ெசா�க��� ல��� �ள�க� அ��க�ப�ட�. இ�ேவ �த� த�� அகர�த� ஆ��.
��� 4400 ெசா�கைள� ெகா�ட த��-ேபா�����ய அகரா�ைய உ�வா��னா�.த��� உ��
எ����க�� அ��� ர ேச���� (அ:அர, எ:எர) . உ��ெம� எ���க�� ேம� ��� ஒைச���
��� ைவ���ெகா����தா�க�. அைவக�� ெந�� ஓைச�� ��
� ைவ�காம�
��டா�க�. ெதா�கா��ய� கால������ வழ�� வ�த இ�த� பைழய �ைறைய 18 ஆ�
��றா��� ெதாட�க��� �ரமா��வ� மா�� “ஆ, ஏ” என�� , ெந�ெட���� ெகா�ைப
ேமேல ���ெத��� ( ேக ,ேப ) வழ�க�ைத உ�டா��னா�.
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ேம� ��� எ�� அ��ய� அ�ைன !
நவ�ப� 7, 2013
ேம� ��� �ற�த �ன� இ��. அவ��� அ�ைன,அ�ைன ேதச� இர��ேம கனவாகேவ
இ��தா�க�. அ�மா��� காசேநா� இ��ததா� ��ைளகைள ெதா�� ��க மா�டா�. ர�ய ஜா�
அர��� அ�ைம�ப�� இ��த� ேபால��. அதனா� ேபா�� ெமா�ைய �����தனமாகேவ
ப��க ேவ��ய க�டாய�. அ�ெபா�ெத�லா� ேபால�� ேதச��� ��தைல�காக மாணவ�
இய�க�க�� ப�யா��
இ���றா�. ���� வ�ைம வா�டேவ ேவைல�கா�யாக ேவைல ெச�� ���� க�ட�
�ைட�தா�. அ�ெபா�� அ���ய காதைல ,”� ேவைல�கா� ” எ�� ெசா�� ����
உ�ைமயாள�க� �ராக��தா�க�
த�க�பத�க� ெப�� ேமேல ப��கலா� எ�� �ய�றா� ,”ெப�க��� இட� �ைடயா� !” எ��
ப�கைலக� ப� இ��தன..பற��� ப����ட�க�� ச�தேம இ�லாம� ப��தா� ேம�. ��ன�
�ரா�� ேநா�� ேம�ப����� ேபானா�.அ�ேக ப�ேயா��,வ�ைமேயா�� வா��� ெகா�ேட
ஆ��க� ெச�தா�, ேபரா��ய� �ய�ைய ச���தா� ; இ�வ�� இைண�� இய��ய���
த�க���� காத� ேவ��ய��� ெச��� ஓ��னா�க�.எ�ைமயாக ��மண�
ெச��ெகா�டா�க� . மா�� ெதா�வ� ேபா���த ஒ���ெகா�� இ���� ஆ�வக���
ஆ��க� ெச�தா�க�.ெப�ெகார� �ேர�ய உ��� இ��� க����� வ�வைத உல���
ெசா�பா�. �ைனவ� ப�ட���கான ஆ���� �ேர�ய��� க��க� எ����� வ���றன
எ�� ேம� ஆ�� ெச�ய ��� ெச�தா�.அவ��� உதவ த��ைடய �ற ஆரா���கைள ஒ���
வ�தா� �ய�. அ��க��� இ��ேத அ�த க��ய�க� வ��ற� எ�� ெசா��
ஆ�ச�ய�ப���னா� உலைக.
����ேள�ேட எ�� உ���� க��ய�க� இ��பைத இவ�க� க�டா�க� ;அைத உ�டா���
த�ம�ைத�� க�����தா�க� . அத�� ேம��� அ�ைன நா��� ெபயைர ெகா��
ெபாேலா�ய� என ெபய��டா�க� ; �� ேர�ய� எ�� த�ம�ைத�� க�ட��தா�க� அத��
ேநாப� ப�� �ைட�த� ;அைத வா�க��ட ேநர��லாம� ஆ��� ஈ�ப���ெகா��
இ��தா�க�. ேர�ய�ைத உட��� ேத��த ெபா�� �த�� �� �ரா��� ��ன� காய�
உ�டாவைத க�டா�க� ; அைத ேக�ச� ���ைச�� பய�ப��தலா� எ�� ���த�.

�� அவ�� கணவ� ஒ� �ப��� இற�� ேபாக த�ேய ஆ��� ஈ�ப�� ேர�ய�ைத ����
கா���தா� அத�� ேவ��ய�� ேநாப� ப�� �ைட�த� அவ��� . அ�த ப�� பண���
ஏைழ���ைளக� பய�ெப�மா� ஆ�வக� க���ெகா�ள ெகா��தா� ேம�. கணவ��
ேபரா��ய� ெபா��ைப அவ� ஏ���ெகா�� இ��தா�. அவ��� இட� தரமா�ேட� எ�ற114 of 236

ேபாலா�� ப�கைல அவ�� �ைலைய க����� ���ய�. இ�ப� ��வ�ப�ட �த� �ைல
அவ�ைடய� தா�
ேர�ய���� கா���ைம ெபற ெசா�னா�க� பலேப�. எ�ய ம�க�� வா��ைகைய கா�பா���
அ����� ெபா���ட ���ப��ைல எ�� ெத�வாக ெசா�னா� ேம�. ��� த�ப�க��
அ�� பா��� �க� ெப�ற ‘பா��ய�’ (Pantheon) அர��� ைவ�க�ப�����ற� . வரலா���
�க ���யமானவ�க��� �ெர�� ேதச� வழ��� உய�ய ம�யாைத அ�. ��� ேநாப�
ப��கைள அவ�� ���ப� ெவ�� வரலாறாக�தா� இ���ற�. அ�ப�� ஏ� வய��
மரணமைட�தா� ேம� அவ�� மரண���� காரண� எ�த பா�கா��� ெகா�ளாம� க�������
உ�ளான� தா� ;ஆனா� அத� �ல� பல ேக�ச� ேநாயா�க�� உ�� கா�பா��� ெச�ப�ைய
அவ� ���� இ��தா� த�ைனேய அ��ப��� பல� உ�� கா�த அ�த ���க �ட�� �ற�த நா�
இ�� !
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ேநாப� ெப�ற ராம� !
நவ�ப� 7, 2013
�.�.ராம� அவ�க� �ற�த �ன� இ�� ; ��வாைன�காவ�� �ற�த இவ� ;ப� ���யாக
ப���� இ��தவ�. அ�ெபா�ேத ஆ��ல���� இய��ய��� த�க பத�க� ெப�றவ�;�த��
அ�க��ட�டாக அரசா�க��� ேவைல பா��� வ�தவ� இரெவ�லா� ஆ��க� ெச�வா� .��
இைண ேபரா��யராக க�க�தா ப�கைலகழக��� இ���ற ெபா�� ஹ�ரா�� எ�ய
ெபா��கைள வா��வ��
��கனமாக பல க��கைள உ�வா�� பய�ப���வா� ; ெம�ேட�ய� கட�� ஊடாக பயண�
ேபா�ற ெபா�� ஏ� கட� ம��� வான� �ல �றமாக இ���ற� என ேயா��தத� �ைள� தா�
ராம� �ைள� ேநா��ய அவ�� பயண� .
கா��ட� எ�� க��க� �தறைல ப�� ஆ�� ெச�� ேநாப� ப��
ெப�றதாக இவ�� மாணவ� ெசா�ன�� அ� எ� க���� �ல�ப�� ஒ���� சா��யமாக
இ��க �டா� என ேயா��தா� ;அத�� �ைல ���த �ெப��ேரா��ட� க��ைய ��லா�ட�
வா���தர ெசா�� ேக�டா� ,”க���பா ேநாப� ப�� நம��தா� !”என அ���� கள��� இற��
சா��� கா��னா� இவ�.
ஒ� ஓ� ஒ���� ஊடக��� ஊேட ெச��� ேபா�, �தற��க�ப�� அத� அைல�ள���
மா�த� ஏ�ப��ற�. இ�ேவ ராம� �தற� [Raman Scattering] அ�ல� ராம� �ைள� [Raman
Effect] என அைழ�க�ப��ற�;
இ�வா� �த�� ஒ� ��� ��கைள� ெகா���ள� என�� க�டா� /அைவ
ப�க����� சமமான அைல�ள��ள �த�ைம அ�ல� ராேல வ�;(ஆ�ற� இழ�� இ�ைல )
�த�ைம வ�ைய�ட அ�க அைல�ள��ள �ேடா�� வ�க�;(ஆ�ற�இழ�� )
�த�ைம வ�ைய�ட �ைறவான அைல�ள��ள எ�� �ேடா�� வ�க�;(ஆ�ற� அ�க��� )
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இைத க�����த ராம� இைத சா��த� �க�ெப�ய ஆ�வக�க�� இ�ைல. க�க�தா�� எ�ய
அரசா�க அ�வலக��� த����� சாமா�க��� ந�ேவ
த� �ரா ேவ�ைகயா� சா��தா�. ேநாப� ப�ைச அ��ய� �ைற�� ெப�ற �த� ஆ�ய� எ��ற
ெப�ைம அவைர வ�� ேச��த� ;ஜூைல மாதேம ேநாப� ப�� தன���தா� என உ��யாக ந��
��ெக� எ�லா� �� ெச�தா� ராம� .ஆ��ேலய அர� அவைர ேநாப� ப�� வா�க�டாம� த��க
அவ���
வரேவ��ய த��ைய ��� �ைற த��க ெச�த�. �� அ� அவ� ைக�� ேபா� ேச��த�.
ஆ��ேலேய ஆ���� எ�ராக எ��� ேபச��டா� எ�� எ�ச��ேத ேநாப� ப�� வா�க அவைர
அ���னா�க�. அ�ேக ேபா�,”ஆ��ேலய�� அ�ைம�ப��தைல ெதாட��� எ�����
��தைல�ேபாரா�ட �ர�க��� இ���� சம��பண� !” எ�� க��ரமாக ெசா��ேய
த��ைரைய வழ��னா� ராம�.

ராம� �ைள� ெப�ேரா�யேவ�� ெதா��, ம��தா�க� ெதா�� ,ேபாைத ம���கைள
எ����ெச�ல பய�ப�� உைறகைள� �ைத���தாமேலேய அ�வைகயான ம���கைள இன�
காண�,அ��க�� க��கைள ெதாைல�����
ஆ�� ெச�த� ஆ�யவ��� பய�ப��ற� . இவ�� கவ���� இ��ய அ��ய� கழக�
�ற�பான அைம�பாக
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உ�ெவ��த�. ந� நா� அ��ய�� ��ன��� ��க �ழ�ைதகைள ஐ�� வய�� இ��ேத
��ஞா�க� என ம��� நட�த ேவ��� எ�ற இவ�� கன� இ�ன�� கான� �ராகேவ
இ���ற� .அவ� ராம� �ைளைவ க�����த ��ரவ� 28 ேத�ய அ��ய� �ன�. அவ��
�ற�தநா� இ��

118 of 236

47

ேநதா��� ��-��தர�ச� தா� !
நவ�ப� 5, 2013
ேநதா�ைய ெத��� இ���� உ�க��� அவ�� ��வான ��தர�ச� தா�
அவ�கைள ெத��மா ? அ��பைட�� வ��லான இவ� ந�ல க�ஞ�� �ட . அ�த
கால��ேலேய கா��ர� ��ட�க��� ெதாட�வ�� ���க ஆ�கைள த�
ெசா�த ெசல�� அைழ�� ெச��� அள��� வ��� ெதா��� ெபா��
ஈ��னா� .
அர��தைர ஆ��ேலேய அர� ெதா��த வழ��� இ��� ��� எ��தவ�
இவ�தா� . . கா�� ஒ��ைழயாைம இய�க�ைத ����ய ��ன� நட�த
ேத�த�க�� ப�� ெபற ம��த�. ��தர�ச� ம��� ேமா�லா� ேந�
இ����� மா�ப�� �யரா�ய க��ைய �வ��னா�க�. வ�க
ச�டசைப�� ஆ��ேலேய அரைச �த� எ��த� அவ�� வாத�க�. பல
��மான�க� �ைறேவறாம� தைடப�டன.
ஐேரா�பா�� ெதா��மயமா�க� அ�ப�ேய இ��யா�� ��வ� ச���ைல
எ�� அவ� வா��டா�. எ�யவ�க�� நல�க� கா�க�பட ேவ��� எ��
உ��யாக ப�� ெச�தா�. கா��ர� க���ட� உட�பா� ஏ�ப�� த�
க��ைய அேதா� இைண�தா�. க�க�தா நகர ேமய� ஆனா�. க�க�தா நகர ேமய�
ஆன ெபா�� ேநதா�ைய உட� ��வாக��� ைவ���ெகா�� ப�ேவ� அ��தமான
ெசய�கைள �க���னா�. இ�ைற�� நாெம�லா� இ�ெபா�� ெகா�� வ�ததாக
�ைன��� �ராம ப�சாய��க�,�ராம �யா�� ஆ�யவ�ைற த��ைடய ஐ��
அ�ச ��ட��� இ�ப�க�ேலேய ப�� ெச�����றா�. ெதா��ச�க�க�
அைம�தைல ��த�ப��த ேவ���,ெதா�லா�க��� உ�ைமக� ெபற ேவ��ய�
���ய� எ��� �ழ�க��டா� அவ�.

ஒ� வழ���� அ�ைற�ேக ல�ச� வா��ய இவ� ��தைல�ேபா�� ஈ�ப�ட
ெபா�� அவ�ைற எ�லா� �ற�தா�. ெகா��� ெகா��ேத ஏைழயா��ேபானா�
இவ� . இற�பத�� �� அவ� ேநதா��� எ��ய க�த��� “�ல ��
�பா�க� என��� ��ைமயான வ�ைம��� ந��� ���ற�” எ�றா�
.அ�ெபா�� �ட த� ��ைட ஆதரவ�ற ெப�க�� ��ேன�ற���� எ��
ைவ����� இற��ேபானா� .இ�� ஊ�வல���� ெசலவ��க �ட
வ���லாத அள��� வ�ைம அவைர ���� இ��த�. ம�க�
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ல�ச�கண��� �ர�� அவைர வ�ய���னா�க�. வ�கேதச���� இவ�
இ�ைற��� அ�ேபா� �ைன��ர�ப��ற அள��� இவ�� ப�க� ம�தேநய�
ேதா��ததாக இ��த� . ம�தேநய� ம��� ேதச�ப�� இர���� ெஜா��த
இ�த நாயக�� �ற�தநா� இ�� .
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�ரா� ேகா� எ�ெறா� �ர� !
நவ�ப� 5, 2013
இ��யா�� ந���ைக ந�ச��ரமாக ெபய� எ����ள �ரா� ேகா��� �ற�த �ன� இ��
அ� �ச�ப� 19,2006. ேகா�லா ைமதான��� நட�� ெகா����த ர�� ேபா�� அ�. ெட��
அ� ெப�க�� அ�ைய ச���� ஆ��ெகா�� இ��த�. ெட�� அ�ேய ஆ�ட�
க����த� எ�ப� தா� உ�ைம ; பாேலா ஆ� ஆ��டலா� எ�� �ைன�� ப��
���ெகா�� இ��தா�க� எ�ர��ன�.
அ�த ப�ென�� வய� இைளஞ� �தானமாக ஆ��ெகா�� இ��தா� ; ெதா��� ர�க��
ேப��� ப�� ப�� அவ� ெவ�ேய�ய ெபா�� அவ� அ� கைரேச��� இ��த�. ��றைர
ம��� ����� ேபா� காைல ��� ம��� இற�� ேபா���த த� த�ைத�� இ���கட�
ெச���னா�, �ரா� ேகா� தா� அ�த இைளஞ�.

அ��த ஒ� வ�ட����� அ�ட� 19 அ��� உலக ேகா�ைப�� தைலைம தா��னா�.
உண��கைள எ�க�ச�கமாக கா��� இைளஞ� எ�பைத�தா�� அ�பா�� மரண� ேகா�ைய
ப��வ�ப��� இ��த�. அ��தமாக ���� அைம�� உடன�யாக ���க� எ���
வ�நட��னா�. ெசா�லேவ ேவ�டா�. ேகா��� �ற�பாக ஆ�னா�. அ� உலகேகா�ைபைய
ெவ�ற�.
CB ெதாட� ஆ��ேர�ய அ��ட� நட�� ெகா����த�. ெதாடைர ��� இ��யா அ�� எ��
எ�லா�� �ைன���ெகா�� இ���ற அள��� �க�ெப�ய �ேகா� 321 க� �� இ��த�.
ேபா�� அ��� ெநா���னா� ேகா�. 86 ப��க�� 133 ர�க� அ��� நா�ப� ஓவ���� அ�த
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�ேகாைர ேச� ெச�ய உத�னா�. ெட�� ெதாட�� அ�ேய ெசாத��ய ெபா�� ஒேர ஒ� சத�
இவரா� அ�ெல�� ஆ�கள��� அ��க�ப�� இ��த�.
உலகேகா�ைப�� �த� ேபா���ேலேய சத� அ��தா� ; ேம����ய ��க� அ��ட� அைர
சத� அ��� உத�னா�. ���யமான இ���ேபா���� க���ட� இவ� ேபா�ட 83 ர� ��ட�
ெவ���� அ��தள� இ�ட�. ��� வ�ட�களாக ஆ�ர� ர�கைள இய�பாக கட��றா� ேகா�.
அவ�� அ�ர� �க��ற�த அ�கைள அ������ற�. ச��� இட�ைத ேகா� ���பா� எ��
கவா�க��,ேச�ப�� அ��� ெசா��றா�க�. ��� அேத ஆ�ேராஷ�ேதா� அ���
�ைளயா��ெகா�� இ���றா�. அ�� ச�தேம இ�லாம� ������� ேச��� வள�வைத ��க�
கவ��க ேவ���.
இ�ய �ற�தநா� வா���க� ேகா�
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ம�த�க�� ச��தலா ேத�
நவ�ப� 4, 2013
அ�த ����ெப��� அ�பா ெகா�ச� ���யாசமானவ� .அவ�� ��ேனா�க� எ�லா��
ேகா�� அ��சகராக இ��தா�க� .அவ��� அ� ெவ�����த� .ச��க� ப�க� ேபானா�
;எ�ண�ற ��ைதக� ெச�வா� .��க�ைத அட��வா�,க�� �� நட�பா� இ��� பலபல
ஜா�யான ேம���க� �ட கா��வா� .அ�த ������ ஆ�வ� ெதா���ெகா�ட� ,”அ�பா
என��� எதா��� ெசா���தா !” என ேக�ட�� கா��கைள ைவ�� ேம�� ெச�வைத ெசா���தர
ஆர���தா� .ெகா�ச ேநர� தா� எ�லா கா��கைள�� மன�பாடமாக ஒ���க ஆர���தா�
.அ�பா அச�� ேபானா� -காரண� அ�த ����� வய� ��� .
இ�ேம� ச��க� ேவ�டா� என ��� ெச�� ெகா�� அ�த ேத� பா�பாைவ ெத��ெத�வாக
����ேபா� அவ�� அ�ேவக கண�� ேபா�� ஆ�றைல உல��� கா��னா�
.”��ன�ெப���� இ�வள� அ�வா ?���� ெச� ப��டலா� ” என ெப�ய ெப�ய
ப�கைல�கழக�க� அைழ�தா�க� .ேபான இட��� எ�லா� அ�த ெப� ��� எ��தா� .ைம��
அ�ணாமைல என க����ட�க�� இ��� ேக�� வ�வத�� �� ப�� வ�� �ழ
ஆர���த�
வ���க��� ேபாகேவ ��ய��ைல ;���� வ�ைமைய ேபா�க ஊ� ஊராக இத�காக ��ற
ஆர���� அ�ேவ வா��ைக ஆ��ேபான� .அ�ெபா�� தா� அெம��கா�� ட�லா� நக��
இ��� அைழ�� .����� இ�ெபா�� வய� நா�ப�� ஆ� .�ைள அேத ேவக��� ேவைல
ெச��மா-ெத�ய��ைல
ச��தலா ேத� எ�� ம�த�க�� கட�த இ�ப�� ஒ�றா� ேத� காலமா� ��டா� .��க�
ெப�� தா�
91674867692003915809866092758538016248310668014430862240712651642793465704086709659
3279205767480806790022783016354924852380335745316935111903596577547340075681688305
620821016129132845564805780158806771. எ��ற இ�த 201 இல�க எ��� இ�ப��
��றாவ� வ��க �ல�ைத ேக�டா�க� .
க�� 13000 க�டைளக��� அ��ற� ஒ� ��ட��� ப�ைல ெசா�ல தயாரான ெபா�� அ�த
ெப� 546372891 என ப�� ெநா�க� ��னேம ெசா�� ��டா� !அர�க� எ��� ���
ைகத��ய�
7,686,369,774,870 x 2,465,099,745,779 என இ� எ�கைள ெப��க ெசா�� ல�ட��
ெகா��தா�க� .இ�ப�� எ�� ெநா�க� -�ைட வ�� ���த� .��ன� சாதைன�� இட�
���தா� அ�த ேத� என அ�ய�ப�ட ச��தலா ேத� .
ஐ���� ��� ம� ேநர� ெசலவ���� க�����த ஒ� கண���கான �ைடைய ச��தலா
ேத� �க� �ல ெநா�க�� ஐ���� ���ைல�ேலேய ���தா�. அச�� ேபா�
அவைர�பார��னா� ஐ����
தா� ப���க�� ெபறா ��டா�� பல �ைவயான ��கைள ��ைளக��காக க�த�ைத
எ�ைமயாக கைத வ��� ெசா��� வைக�� அைம�தா� .க�த� எ�ப� பாட� ச�ப�த�ப�ட
�ஷய� இ�ைல .��க� சா����ற சா�பா�,�ற�த நா�,ஆ��� �ைளயா��,பா���ற
�ஷய�க� என எ�லாவ���� க�த� இ���ற� .அைத ���க��� ெசா���தர ேவ���
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.கைதயாக ஆ�க ேவ��� . அவ�க� ர��பா�க� எ�றவ� அவ� .”அவ�ட� ஒ� ��றா��� ஒ�
ேத�ைய ��க� ெசா�னா� உடேன அ� எ�த �ழைம என ப�� வ�� ��� .

ேவத��க�� உ�ள க�த�ைத ��ைளக��� க���க ேவ��� எ��ற ஆைச�� �� ஏ�க�
பர�பள�� அவ� �வ�க இ��த ேவத க�த ப�கைல�கழக� கைட��� அவேரா� கா���
கைர�� ��ட� . அவ��� இ�� �ற�தநா� . உல�� அ�ேவக ம�த�க��ைய அ�ேபா�
�ைன� ��ேவா�

124 of 236

50

அ�ரைவ�த அ�ர�க�� !
நவ�ப� 4, 2013
அ�ர�க�� எ�� �ல ப��க�� ��ைமயாக ����ெகா�ள ��யாத ஒ� வரலா��
ஆ�ைம�� �ற�தநா� இ��.ஷாஜகா�� ��றாவ� மகனான இவ�
ஆ���� வ�வாெர�� யா�ேம எ��பா��� இ��க மா�டா�க�.ஆனா� அ� தா� நட�த�,
இவைர த�காண���ஆ�நராக �ய��தா� ஷாஜஹா�. அ�ேக �ற�பாக ப�யா���ெகா��
இ��த கால��� மரா��ய�க� உட�
ெப�� ேபா�க�� ஈ�ப���ெகா�� இ��த ெபா�� �ரபா� எ��ற ெப�ைண ச���தா�
அவ� �� காத� அ��� அ�ேலேய ����ட�தவ� ஆனா� ; ஒ� நா� க���ேன அவ� இற��
ேபானா�.
அவ�� சேகாத� ஜஹானாரா ��ப��� ��� ெப�ய காய�கேளா� த��ய ெபா�� அவைர�காண
��� வார� க��� ஆறமர இவ� ேபான� ஷாஜஹைன க��ேப��ய�;ேம�� பல மத ம�கேளா�
ஒ���ைண�� ஆ�� நட�� வ�த ஷாஜா க�� ெச�லமாக அவ�� ��த ��ைள தாரா ஷுேகா
இ��தா� அ�வ�ெபா�� க�ைமயான ேபா�க�� ஈ�ப�� அ�ர�க�� ெவ�றா��
���யமான க�ட�க�� அவ��� ம�ன�ட���� உத� �ைட�காம� ேபா� பா� ெவ��
அ�ல� ெப�� ேதா�� ஏ�ப�� ஆகேவ இத�� �� தாரா ஷுேகா இ��பதாக அ�ர�க����
ச�ேதக�.
ஷுேகா சம���த� க�� ��� ப���கேளா� அ�� பாரா��வ� ஒ� ந�ல �ச�மா��
ப���ைல என மன� ெவ��னா� ; எ�லா�� ேச��� ஷாஜஹா�
உட� ந���� இ��பதாக ெச�� வ�த ெபா�� அவ� இற�� இ��பா� அைத ஷுேகா
மைற�பதாக �ைன�� யாவ�� ெட�� வ�தா�க�. ப�ேவ� ேபா��� �� ர�த ஆ��� ��
��� சேகாத�கைள ெகா�� ஆ��ைய ����ெகா�டா� அ�ர�க��.
இைச,ஓ�ய� ,கைலஞ�க� ,ம�,�தா�ட� எ�லாவ�� ��� ெப�ய ேநா தா�;ஷாஜஹா� க�ட
ஆைச�ப�ட இர�டாவ� க��� தா�மகா��� தைட ேபா�டா�;எ�ண�ற ஆலய�க�
இ��க�ப�� ம��க� க�ட�ப�டன;��யா எ�� ��த�தல�க� ெச�வத�கான வ�க� ����
���க�ப�டன,மத
மா�ற�க� பரவலாக நட�தன. அவைர எ���த ேத� பக�� எ�� ���ய �� ெகா�ல�ப�டா� . மத
ந��ண�க� எ�ப� இவ�� ஆ��கால��� காணாம� ேபான�;மரா��ய�கைள ஒ�
ப�க�.ராஜ��ர�கைள இ�ெனா� ப�க� ,�டேவ ���ய�கைள ம��ற� என எ�லாைர�� ����
வாேள�த ெச�த ெப�ைம இவ��� உ�ய�.
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இ��த�ேலேய �க�ெப�ய பர�பளைவ ெகா�டதாக சா�ரா�ய�ைத ��வைடய ெச�த இவ�
�க����ர��� மாெப�� �ர��கைள ச����� வைக�� அவ�ைற க���ைன�� க�டைம��
இ��தா�. அவ� எ�ய வா��ைகேய
வா��தா� ; அவ��கான க�லைறைய எ�த ஆட�பர�� இ�லாம� அவ� உைழ�� ெப�ற
வ�மான��ேலேய அைம�க ெசா�னா�. ேபா��கள��� �ட ெதா�வைத ���தாத ம�த� இவ�
;ஆ���� ����வாக� �ற�பாக அைம���ெகா�ட ம�த� அவ�ைற ஐ�பாத��கால
ேபா�க�� �ணா��ய� �ர�. �கலாய அரச�க�� அ�ைப�ெகா�� ஆ��ைய க�டைம�த��
அ�ப� ஒ� எ�ைல எ�றா� அட���ைற ம��� த� ந���ைகைய ம��� ெகா�� ெவ��பா�
ஆ��ைய�க�டைம�த அ�ர�க�� இ�ெனா� எ�ைல.
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இ��� ம�த� பேட� !
நவ�ப� 4, 2013
இ����கர� இ����கர� எ��ற ஒ�� உ�ைமயாக ெகா����த
மாம�த� ச�தா� வ�லபா� பேட�� �ற�த �ன� அ�ேடாப� ��ப�� ஒ��. எ�ய �வசாய
���ப��� �ற�த இவ� �ஜரா��� �க��ற�த வழ�க�ஞ� ஆனா�.
கா��ய வ��� ப�ேவ� ேபாரா�ட�க�� கல�� ெகா�� �க�ெப�ய
ெவ��கைள ம�கைள ஒ���ைண�ப�� ெச�� கா��னா�;ஒ� ���யமான ேதசப�த� ஒ�வைர
மரண த�டைன�� கா�க வாதா��ெகா�� இ��த ெபா�� ��� ��� ஒ�� வ�த� எ�த
மா�ற�� இ�லாம� வாதா� அவைர ����� ��� ெவ�ேய அவ� த� மைன�
இற����டா� என ���ெகா�ேட ����� ேபானா� இவ�.

நா� ��தைல ெப�ற�� �ேதச சம�தான�க� யா�ட� ேவ��மானா�� ேசரலா� எ��
ஆ��ேலய அர� அ���� ��� ேபான ெபா�� எ�லா ஆ���கைள�� அ�ப�ேய அ��
�ைட�� ேபா��ற சாம���ய� பேட�� வ�வான ���க��� �� இ��த� ;இ��யா��
உ��ைற அைம�சராக இ��த கால��� நா��� ெப��பாலான ப��க� இ�ேபாைதய
இ��யாவாக ��பத�� �தாமக� இவ�தா�.
ேப�� உட�ப��ைக இ�ைலேய� இ����கர� எ�� ெசய�ப�ட இவ���� ேந�����
ஏக�ப�ட மன�தாப�க� இ��தன -ேசா�நா� ஆலய�ைத ம���மாண� ெச�வ�� இவ�
ப�கா��னா� ேந���� அ��� வ��த�க� ஏ�ப�டன.ஆ�.எ�.எ� இய�க��ைன கா��
மரண���� �� தைட ெச�ய ேந� ����ய ெபா�� பேட� ம��தா� ;ஆதார� ேவ���
எ�றா�. இ�லா�ய�கைள அ�ச�ேதா� அ�கேவ��� எ�� இவ� எ��னா�. மத
அைடயாள�ைத �ட இ��யாேவ த�க��கான �� எ�� இ��பவ�கைள க�ேவா�
அ�கேவ��� எ�� ேந� எ��னா�. ���� ம�க�� இ���ட�கைள ��� அக�க�
எ����ெகா�ள�� பேட� அ�ம��தா�. பா��தா�� ெச��றா�க� ; இ�ேக�� அ�ப�ேய
இ��க��ேம எ�ப� அவ�� ெதா�யாக இ��த�. ����கைள ���யமான பத�க��
இ��� ஒ��� ைவ��ற ேவைலைய�� அவ� ெச�தா�
த�யாக ���ைனயா� பா��க�ப�ட ம�க� ம��� அக�கைள த�க ைவ�க ேவ��� எ��
ேந� ����னா� ;பேட� ம�ற ம�க�ட� அவ�க� இைண�ேத வாழ ேவ��� எ�றா�;
கா��ர� எ��க� ெப��பா�ைமயாேனா� ��க� �ரதம� ஆ��க� நா�க� உ�க� ��
அ�வ���ேறா� எ�ற ெபா��,”��க� எ� ப�க� இ��கலா�;ம�க� ேந�� ப�க� அ�லவா
இ���றா�க�” என அத�� உட�பட ம��த ���கமான ம�த� அவ� .�னா
தா� ெப�ய எ�� அைத ந�ப ேவ�டா� என ேந���� எ�ச��த ம�த� அவ� இர�ேட
வ�ட�க� தா� ��தைல�� �� அவ� வா��தா� எ�ப� ேப�ழ�� இ�த நா����. எ�ய
வா��ைக,ேந�ைம ஆ�யவ��� அைடயாளமாக இ��த அவ�� �ற�தநா� அ�ேடாப� ��ப��
ஒ��
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ஆ��ரா எ��த கைத !
நவ�ப� 4, 2013
ஆ��ரா மா�ல அ�த�� ெப�� �� �த� ெமா�வா� மா�லமாக ஆ��ர �ரேதச� உ�வான�
நவ�ப� ஒ�� . ெம�ரா� மாகாண� எ��ற ெபய�� �க�ெப�ய பர�பளைவ உ�ளட��
ெச�ைனைய ஆ�டா�க� ஆ��ேலய�க�. ெமா�வா�யாக மா�ல�கைள ���க ��தைல��
��னேர கா��ர� க�� ��மான� ேபா����த�. மத��� ெபயரா� ���ைன நட�த ெபா��
இ�ேம� எ�த வைகயான ���ைனைய�� ஆத��க �டா� எ�� ��� ெச��ெகா�டா� ேந�.
ெமா�வா� மா�ல�க���� அதனா� தைட ேபா�டா�.

ஆ��ரா எ��ற த� மா�ல� உ�வாக ேவ��� எ��ற ேகா��ைக ெத��� ேப�� ம�க�ட�
��தைல ெப�ற �� வ��ெப�ற�. அத�� ��ேப யா� ெச�ைனைய ைவ���ெகா�ள ேவ���
எ�ப�� ெத��� ேப�� ம�க�
த�க��ேக ெச�ைன ,எ��� த�� ேப�� ம�க� த�க��ேக ெச�ைன எ��� உ�ைம ேகார
எ�வளேவா ��கலக��� ஆளான�. �ரகாச� ெச�ைன த�கேளா� ேச�� எ�� ெசா�னா�.
த��நா�� தைலவ�க� எ���தா�க�. ெமா�வா�யாக மா�ல�க� அைம�க ேந� பேட� ப�டா�
�தாராைமயா இைண�த
க��� ெச�ைனைய�ப�� ேபச��ைல. ஆ��ரா��� ெச�ைன இ�ைலெய�� ெசா�னா��
அ� த�ழக����� இ�ைல எ�றா� ப�டா� �தாராைமயா. இ�வ���� ெபா�வாக இ����
எ�� �� �த�ைத �ள��னா�.
த��நா��� ேபாரா�ட�க� �க��தன ெச�ைன த�ழக�� ம�க��ேக உ�ய� என ேந�
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அ���தா�. ��தைல�� ���� ெம�ரா� மாகாண� எ��ற ெபய�� ெத���,க�னட,த��
ம�க� இைண�� இ��தா�க�. ெபா�� �ரா�� த� ஆ��ரா ேவ��� எ�� உ�ணா�ரத�
இ��தா�; ேந� க���பாக த� மா�ல� உ�வா�க�ப�� என வா���� ெகா��த �� (மா�� 25,
1953) த� ேபாரா�ட�ைத அவ� ைக��டா� ;எ��� எ�த ��ேன�ற�� இ�லாம� ேபானதா�
���� அவ� உ�ணாேநா��� ���� உ�� �ற�தா�; கலவர �� ஆன� த�ேபாைதய ஆ��ரா.
ேந� அர� ஆ��ரா��� மா�ல
அ�த�ைத 1953 அ�ேடாப� ஒ�� அ�� த�த�;�� ��� வ�ட�க� க��� நவ�ப� ஒ��
அ�� ைஹதராபா� �ஜா�ட� இ��� ெபற�ப�ட த�ேபாைதய ெதல�கானா�� ப��க�
ேச��க�ப�� எ�ைலக� ெத�வாக வ��க�ப�ட�;
அ�ேபாைதய தைலநகராக இ��த ���� மா�ற�ப�� ைஹதராபா� தைலநக� ஆன� .
அ�ெபா�� ஏ�ப�ட மன�தாப�க� ெதல�கானா��கான �ைதைய ைவ����தன. த�ழக�
ம��� ேகரள� ஆ�யன�� மா�ல�க� ஆ�ன. ெமா�வா�யாக ���க�ப�ட �த� மா�ல�
எ��ற ெபய� ஆ��ரா��� ெச�� ேச��த�.
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ஏ�சேலா எ�� ஏ�ச� !
நவ�ப� 4, 2013
ைம�கலா�ேசேலா எ��ற ஒ�ப�ற கைல ேமைத�� ஒ�ப�ற பைட�� ம�க�� கா����
�ட�ப�ட �ன� நவ�ப� ஒ��.;டா����� இைணயாக ேபா�ற�ப��ற இ�ெனா� இ�தா�ய
கைலஞ� இவ� ;ஓ�ய�,��ப�,க�ைத என பலதள� ெதா�ட ேமைத அவ�. இளவய��
அ�ைனைய இழ�த �� அேரேசா நக��� இட� ெபய��தா� அவ�;அ�ேக அ�பா���
ெசா�தமான ப��� �வா��� எ�ெபா��� உ� ம��� ெச���� ச�த� ேக�� ேக��
வள��தா�;ஓ�ய� ம��� ��ப�கைல ப��றா� ;அவ� ெச���ய �ேய�டா,ேட�� �ைலக�
உலைக ெம�மற�க ெச�தன.அ�ெபா�� இ��ெமா� ேவைலயாக ��ைட� ேதவாலய���
ேம��ைரைய அல�க���� ஓ�ய�கைள இவ�ட� ேபா�பா�டவரா� ெகா��க�ப�ட�
;க�ைண இ��� பலகால� உ��பா��� �க உயர��� இ��த அ�� ஓ�ய�கைள வைர�தா�
அவ� ;இத� �ைளவாக ��தக�கைள �ர��� ைவ�� பா��தா� தா� ெத��� எ��ற �ைலைம
ேமாசமான�.இ�� வைர ��மணேம ெச�� ெகா�ளாம� கைல�காக தன வா�ைவ அ��பண�
ெச��ெகா�டவ� .

உல�� பைட�� .ஆதா� ஏவா� பைட�� ,������ ��ேனா�க� �த�ய ப�ேவ�
ஓ�ய�கைள நா�� வ�ட�க� ���னா� இ�தைன��� அத�� ��
அவ� ����ட�த��த ஓ�ய�க� ���ய��ைல ; அவ�� ��ைட� ேதவாலய ஓ�ய�க�
ம�க�� பா�ைவ�� இ�ைற�� தா� வ�தன.ெம�மற�� ம�க� ����தா�க� .
அ�ெபா�� �ல�ய அர�ய� �ழ� ெகா��பான� இைத�ப��ய � ேத�� ேம� பட வசன�
கா�� அைலேமா��ற� , இ�தா�ைய ேபா��� ஆ�ட ��ப�
ஆ��க�� ேபா�,வ��ைற,��ரவாத�,ெகாைலக�,ர�த ஆ� ஆ�யனேவ �ைற�� இ��தன.
ஆனா�,அ�கால��� அவ�க� ஏ�சேலா,டா���,ம�மல��� என கல��னா�க�. ஐ��
ஆ��க� அைம���,ஜனநாயக�� இ���� எ�ன சா��த� ���ச�லா�� ��� க�கார�
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ம��� உ�வா��னா�க�. !”
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ெபா�ளாதார அ�ைன ெதரசா அம���யா ெச�
நவ�ப� 3, 2013
அம���யா ெச� எ�� ெபா�ளாதார ேமைத �ற�த �ன� இ��.க���ட�க�� ம��ேம எ�
வா��ைக க��த� என அவ� த� வா��ைகைய ����றா�.அவ�� த�ைத டா�கா
ப�கைலகழக��� ேபரா��ய�;அ�ேக இ���� ெபா�� இ�ப� ல�ச����� ேம�ப�ட ம�க�
ப�ச��� இற�பைத க�களா� பா��த��,இ��ய ���ைன�� ெபா�� ம�க� ப�ட பா�கைள
பா��த�� அவ���� �க�ெப�ய அள�� தா�க�ைத ஏ�ப���ய�. அ��� காத� �யா� எ��
இ�லா�ய� மதெவ�ய�களா� ���� ப�ைய�ேபா�க ெவ�ேய ெச�ற ெபா��
தா�க�ப�� இவ� ம��ேலேய இற�த� இவ�� க�கைள ��� அகலேவ
இ�ைல. ”அைடயாள�,ப�,ம�க�� உ��,வ��ைற எ�லா�� ஒ���� ஒ�� �ைண����பைத
அ�ேக தா� பா��ேத�. உலகேம பறைவ��� எ��ற சா�� �ேகத�� வாசக� தா� அவ��
வா��ைகைய இ�� வைர ெச����ற�.
ப�ென�� வய�� ேக�ச�ட� ேபாரா�ய ெபா�� “எ�ன ஆனா�� ச� ; ந���ைகேயா�
ேபாரா� ���ேப� !” எ�� எ��னா� அவ�. அ����� �ள�� ெச�தா�. சா��
�ேகத�,ெகா�க�தா மா�ல க���,����� க��� ஆ�யவ��� ப��த �� ெபா�ளாதர���
�ைனவ� ப�ட� ெப�ற �� இ�ப�� ��� வய�� ஜாத��� ப�கைலகழக���
�ைற�தைலவ� ஆனா�. ச�க�ேத�� எ��ற க���யைல ஆழமாக �வா��� எ��னா�. அதாவ�
ம�க��� ந�ல� ெச�ய ேவ��� எ�� அரசா�க�க� எ�ண�ற ��ட�க� ேபா���றன .
��ைர ெகா��க ேவ��� எ�� அர�க� �ைன���றன ; ம�க� ைக�� வ��ற ெபா��
ப�ேவ� காரண�களா� அைவ ஒ�டகமாக மா�����றன. இைத மா��வ� �க�க�னமான�.
ஆனா�,ப�ேவ� வைகயான ��க�க�கார�க� ஆ�யவ�ைற க���� ெகா�� ந�றாக
ம�க�� ��கைல ���� ெகா�� ேத��கைள ேம�ெகா�டா� ச�க ��ேன�ற� �ற�பாக
நட��� எ�� அவ� வ�����னா�.
ெபா�ளாதார� ம��� த��வ�ைத இைண�த �த� ெபா�ளாதார ��ண� இவேர ; ரா��� எ��
அ�ஞ�� �� சா��த ேகா�பா���� எ��வாதமாக எ�யவ�க��� �� �ைட�ப�� இ����
��க�கைள அ��தமாக எ��� ைவ�தா�. அைடயாள அர�ய� தா� உலக� ���க வ��ைறைய
உ�� ெச��ற� எ�பைத உண��த இவ� ஒ�ெவா�வ���� ப�ேவ� அைடயாள�க� உ�ளன
எ�பைத உண��� இய�க ேவ��� எ�� வ������றா�. ப�ச�,ப�,வ�ைம சா��� இவ��
ஆ��க� �ர��பானைவ. வ�க��� இ�ப� ல�ச� ேப� ெச�த அ�த ப�ச��� ெபா�� சா�ப�
அ�கமாகேவ இ��த� ; �ைல வா� ப�னா� �பா� அள��� உய��த�.
உண��ப��க� நட�த� ; அர�� உண��க�பைல அ��ப��ைல. ம�க� ப�யா� இற�தா�க�,
உண� இ��தா� ம��� ேபாதா� அைத வா�க ம�க��� ச�� ேவ��� ஆகேவ,ப�ச�
ஏ�ப��ற கால��� ம�க��� ச�பள உய�� தரேவ���. தா�ய�க� �ைற�த �ைல��
�ைட�பைத உ�� ெச�ய ேவ��� எ��றா� ெச�
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ச�ப��� அவ� எ��ய AN UNCERTAIN GLORY ��தக� அ��வைலகைள ஏ�ப���ய�. �ஜார���
வள��� மா�� உ�ைம�� ந�ல வள��� மா����ைல ; த�ழக�,ேகரளா ஆ�யனேவ ந�ல
வள���� எ����கா��. ஒ� �����ட சாரா� ம��� வள��� இ�ெனா�
ப�க� உட�நல�,க��,ஆேரா��யமான உட��ைல,�காதார�,�ரான வ�மான
பரவலா�க� ஆ�யன இ�லாம� ஒ� மா�ல� இ���ெம�றா� அ� வள��� �ைடயா�.
அ�த வள���ைய ெந��கால���� த�க ைவ�க ��யா� எ��றா� ெச�.
ம�க�� ��ேன�றேம உ�ைமயான ெபா�ளாதார வள���ைய ெகா��வ�� என ெதாட���
த� எ����க�� வ����� வ�பவ�.ம�க�நல� சா� ெபா�ளாதார� ,வள��� ெபா�ளாதார�
ஆ�யைவ சா��� இய��� இவ� ெபா�ளாதார���� அற� சா��த ஒ� ேகாண�ைத த�தைம�காக
1998 இ� ெபா�ளாதார ேநாப� ப�� இவ��� வழ�க�ப�ட� . . ெபா�ளாதார�
எ�றா� எ�லா�� எ�க�,வ��தக�,கண�� எ����த ெபா�� ம�க�� நல� சா��� ����த
இவ� வ�க� வ��ற ெபா�ெத�லா� ைச���� ���வா� ; எ�ய கைட�� � ���பா�. ஒ�
கால��� கட�வா�� ���ப� நட���ற அள��� எ�ய வா��ைக வா���
இ���றா�. �ரதா�� அைம�ைப உ�வா�� த��ைடய ஒ��ெமா�த ேநாப�
ப���பண�ைத வ�க��� ெப� �ழ�ைதக�� க���� ெகா�����டா� அவ�.
அம��யா ெச���� அ�ெபயைர ைவ�தவ� மகாக� தா��. எ�ைற��� அ���லாதவ� எ��
அ��த� ; ெச��� ெசய�க� அ�ப�ேய அவைர ெபா�ளாதார உல�� �ைல�� ��க ைவ���.
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�வ�த ம�த� �ன�� !
ஒ�ேராப� 30, 2013
அ�ேடாப� 30, ெச���ைவ ச�க�ைத ���ய ெஹ�� �ன�� �ைன� �ன� இ��
ெஹ�� �ன�� எ��ற ஒ�ப�ற ம�த� மைற�த �ன� இ��. ���ச�லா�� நா��� �க�ெப�ய
ெச�வவள� �ைற�த ���ப��� �ற�தவ� இவ� ;இள� வய�ேலேய �யாபார��� ஆ�வ�
ெகா�� இ��தவ�;வட�� ஆ���கா�� �க�ெப�ய ஒ� �த��� ��ட�ேதா� அ�ேக ��வள
பய�பா�� உ�ைமைய ெப�வத�காக �ள��னா�. அ�ேக ஆ��க� ெச����ெகா�� இ��த
�ரா�� ேதச�� ம�னைர ச���க ேபானா�. அ�ேக ேபா�� எ�ப�ெய�லா� �ர�க�� ம�க��
��ப�ப��றா�க� என பா��� மன� ெநா�� ேபானா�.

ேபா�� ��ப�ப�� ,காய�ப�� �வ�கைள கா�பா�ற ஒ� ந��ைலயான அைம�ைப உ�டா��
காய�ப�டவ�க�� உ�� கா�க,உத� ெச�ய உ�வா�க ேவ��� என அவ� எ��த ��ென���
தா� ெச���ைவ ச�க�;த� ஒ��ெமா�த வ�மான�ைத�� ேபா�� அைத நட��னா�; ப�ேவ�
நா�கைள அ�� இைண�தா� .ந�ேவ ��ன� ப��� ெதாைல�த�;எ�லா� ேபான�-��ைச�கார�
ேபால வா�� வா��தா�-எ�ேக இவ� எ�ேற யா���� ெத�யா�.ம�த�
இற�ேத ேபானா� என பல�� �ைன�தா�க�.
அவ� வ�க�ேலேய பா��க�,” நா� ஓ�� ெரா������க�� வா��ேற�. எ��ைடய சாய�
ேபான ேகா�ைட ெச���ைவ ச�க���� உத� ேக�க ேபா�� ெபா�� ைமயா� க��பா��
ெகா��ேற�; எ�ேக�� இ���� கத�க�� ஓரமாக ப��� இர�� ����ெகா��ேற�” .
�த� ேநாப� ப�� அ���கப�ட ெபா�� அைம��கான ேநாப� ப�� இவ���
வழ�க�ப�ட�.அைத�� ���க ெச���ைவ ச�க� �ற�பாக ெசய�பட ெகா�����டா�. ஒேர
ஒ� அைற�� அனாைதயாக வா��தா� ; த�யாளாக த� அைற�� இற�� ேபானா�. எ���
இ�ைற��� பலேப�� உ��கைள கா�பா�� அவ�� கனைவ �ைலெபற ெச�� இ���ற�
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ெச���ைவ ச�க�;
அ�தாேன ெவ��
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ைம�ேராசா�� மாய� ேக�� !
ஒ�ேராப� 29, 2013
க��ெபா��� காதல� …ஓயாத உைழ��� அைடயாள� …ைம�ேராசா��� மா�ட��
ெம�ைமயான ப�க�க� இைவ
�� ேக�� அவ�க�� த�ைத அரசா�க அ�ட�� ெஜனர� .அ�மா �ரபலமான வ����
இய��ன�க�� ஒ�வ� .ேக�� ��� ைபயனாக இ���� ெபா�� அ�கமாக ப���
எ�ைச�ேளா��யா தா�…ெப��பா�� அத� �ேத ப��� ��� ��வாரா� !
ப���� ெக��யாக இ��தா�� அ��க� வ��ைப க� அ��� ��� தன�� ���த �சய�கைள
ெச�ய ஊ� ���வா� .�ைள� பய�� ேபான ெப�ேறா� seattle நக�� உ�ள ப� ����டான
ப���� ேச��� ��டா�க� .அ�ேக தா� பர�த உல�� அ��த�கைள ர��க க���ெகா�ேட�
எ�பா� ேக�� .
ப�� கால��� ப���� வய�� �� டா� ேடா எ�� ேக��� �ேரா�ரா� ேபா�டா� ேக��
.அைத க���� ஓட ��ட�� ,ெம�வாக க�� அைத உ�வா�� அ�த ேக� �ஜமாகேவ
ேவைல ெச�ய ஆர���த த�ண��� ேக��� க�க�� ெப��த� ���ய� .”இ�த ெம��
ஒ��காக ேவைல பா���ற�…என�� இ� ���� இ���ற�.”என ெப��த� ெபா�க
ெசா�னெபா�� தா� அவ�� க���கான காத� ெதாட��ய�.
ேக�� ெரா�ப�� ���� ப��த பட�க� அ��ய� ம��� க�த� .க�����
�ைழவத��கான ேத��� 1590/1600 எ��தா� ��� ேக�� .அவ��� ஹா�வ�� ப�கைலகழக���
இட� �ைட�த�.ப��� ���� த�ைதைய ேபால வ��� ஆக ேவ��� என ஆைச�ப�டா�
ேக�� .அ�ேக அவ��� ேவெறா� ேதாழ� கா���ெகா�� இ��தா� .ப���� ப����
ெபா�ேத அ�ேபாைதய க���கைள பா��� பரவச�ப�டா� ேக�� .க����� �ைழ�த��
வ����� �ட ேபாகாம� பல ேநர� க�� ��ேனேய உ�கா��� இ��பா� .இத�காக பல
கண�� வ���கைள ���� க� அ����ளா�
க����� ப���� ெபா�� அவைர �ட இர�� வய� ��தவரான பா� ஆல�� ந��
�ைட�த� .இ�வ�� �ண�தா� ெப��� மா�ப�டவ�க� எ�றா�� க�� �தான காத�
அவ�கைள ஒ�� ேச��த� .பல சமய� பய�கரமாக ச�ைட ேபா�� ெகா�வா�க�
.ஆனா��,ஒ�றாக இைண�� ப�ேவ� �ேரா�ரா�கைள உ�வா��னா�க� .ேக��இ�� க���
ேபாவ� ஏக����� ச��ைப த�த� ,ெப�ேறா�� அ�ம�ேயா� க���ைய ��� ந��ேலேய
ெவ�ேய�னா� ேக�� .ெசா�த ��வன�ைத பா� ஆல� உட� இைண�� ெதாட��ய ெபா��
ேக�� ெசா�ன� ,”��ப� வய���� நா� ேகா��வரனா� க��ேவ� !”அைத ேபாலேவ
��ப�� ஒ� வய�� அவ� ேகா��வரராக ஆ� கா��னா�.
ேப�ப�� வ�த ஒ� �ள�பர�ைத பா��� ��� எ��ற ��வன��ட� BASIC �ேரா�ரா��
நா�க� ப�ேவ� �சய�கைள ெச�ேவா�.எ�க��� வா��� ெகா��க� என ேக�ட ெபா��
உ�ைம�� எ�த ��ட�� அவ�ட� இ�ைல…ஆனா� அசா��யமான ந���ைக அவ�க���
ைக�ெகா��த� .ெசா�ன மா��ேய ெச�� கா��னா�க�.இவ�க� உ�வா��ய �ேரா�ரா� ெப�ய
ேபைர ெப�� த�த�
ேக�� இ�த கால��� அரசா�க��� �ரா��ைக க���ப��த ம��� அள�ட �ேரா�ரா�கைள
உ�வா�� த�தா� .பா�ேக� உ�வா�க��� பய�பட இவ� உ�வா���த�த �ேரா�ரா� பல
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வ�ட�க��� �க�� ேவகமான �ேரா�ர�க�� ஒ�றாக அ�ய�ப�ட� .அைத ���ய
�ேரா�ரா�� ���ய� அைத �ட ஒ� சத�கதேம அ�கமாக இ��ப� ����ட த�க�
.HONEYWELL ��வன��� �ல கால� �ேரா�ரா� உ�வா��பவ�களாக பா� அ�ல� ம��� ேக��
ப����தா�க� .
HONEYWELL ��வன�ைத ��� ெவ�ேய�ய �� ஒ� ��வன�ைத ெதாட�க ேவ��� என
ேக�� ��� ெச�� MICROCOMPUTER ம��� SOFTWARE ஆ�ய இர�� பத�கைள இைண��
ைம�ேரா-சா �� என அைழ�தா� .ந��� இ��த ேகா� ெவ� ���ரேம ���� ைம�ேராசா��
எ��ற ம��ர ெசா� உ�வான� . ஐ.�.எ� �ட� இ��� �ல� தாேன த�யாக ஆெபர��
��ட�ைத ெவ���டா� ேக�� .அ�� �த� ெட� உல�� ���டா ம�ன� ஆனா� ��
ேக��.அத�� �� ம�க��� ���த, எ�ைமயான,அேத சமய� தவ�கைள ச�ெச��ெகா���
ஆெபர�� ��ட�கைள உ�வா��வைத த� எ�ய ல��யமாக ெகா���ளா� ேக��
உல�� டா� பண�காரராக பல ஆ��க� இ��தவ� எ�றா�� அ�மா�� �� ஏக����� பாச�
ைவ�� இ��தவ� .அவ�� அ�மா ப�ேவ� அனாைத ��வ�க�,மா�� �றனா�க�,ேநாயா�க�
ஆ�ேயா��� �� �ர��யவ� .அவ� மா�பக ��� ேநாயா� இற�த ெபா�� ெநா����ேபானா�
�� ேக�� .அத� �ைளவாக ���ேநா�,எ��� ,ேபா�ேயா ஆ�ய ேநா�க��� எ�ராக
நட��� ஆரா����� ஏராளமான �� வழ�� உ�ளா�
ந�ல ஓ�ய�க� ,பழ�கால ெபா��க� �� ஆ�வ� அ�க� ,��� சா�ேல�க��� மனைத
ப��ெகா��பவ�.�ழ�ைதக�� �� அள� கட�த ��ய� உ��.த�ைன ச����� ���க�
ேக��� ���பன ேக��க��� �க� ேகாணாம� ப�� ெசா��ற பழ�க� உைடயவ� .உலக�
���க உ�ள �ழ�ைதக�� நல��காக தா� ெம��டா ேக�� அைம��� ப�யா��
வ��றா�
த�ேபா� ைம�ேராசா�� ��வன��� தைலைம ெபா���� இ�ைல .ெம��டா ேக��
அைம��� சா�பாக உலக� ���க பயண� ெச�� ம�க�� �ர�சைனக��� தா� அைம���
�ல� உத�� ப��� ஈ�ப�� வ��றா� .தா� ��� ��ைளக��� த� ெசா��� ெவ�� ஐ��
சத��த����� �ைறவாகேவ ஒ��� உ�ளா� .�த� எ�லா� ச�க�ப�க��காக ஒ���
��ட� பல��� ஆ�ச�ய� உ�� ெச�த ெசய�
ஹா�வ��� இ��� ப�ட� ெபறாம� ேபானா�� �ற�த க������பாள� …இவ� ம���
ைம�ேராசா��இ� ெமா�த கா���ைமக� ப�� ஆ�ர���� ேம� !அவ� ப�ட� ெபறமா�
க���ைய ��� ெவ�ேய�னா�� அேத ப�கைலகழக� அவ��� க�ரவ ப�ட�
வள��யேபா�� தா� ேக�� அ�கார���வமாக ப�டதா� ஆனா� .தா� அைம���
ப�ட�கைள அ�க� ெப�றவ�கைள �ட மா�� ������ ஆ�ற� உ�ளவ�கைளேய ேவைல��
ேச��பைத ���ேகாளாக ெகா�� உ�ளா�
�க�� எ�ைமயான பழ�க�க� உைடயவ� .அ�வலக��� பல ம�ேநர� ேவைல ெச��ற
பழ�க� உைடயவ� .ஒ� நா� காைள உத�யாள� அைற��� வ�த ெபா�� யாேரா ேட����
அ��� யாேரா ����ெகா�� இ��பைத பா��தா� .அ���� ேபா� அ��� ேபான ெபா��
தா� ���த� அ� ேக�� எ�� ..அவைர ேநா�� ெம�ைமயாக ���� ��� எ��� நட�காத�
ேபால ெவ�ேய�னார� ேக��.
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ெகா��க ெகா�ச� ேகாயபல� வரலா� !
ஒ�ேராப� 29, 2013
ெஜ�ம��� ஒ�ப�ற ேப�சாள� ந� அர�ய�வா�க��ெக�லா� ��ேனா� ேகாயப�� �ற�த
�ன� இ��.ம�த� அ��பைட�� இல��ய�க�� காத� எ��ற தைல��� �ைனவ� ப�ட�
ெப�றா�;�ல ��க� எ�� அைத
ப��பக�க� �ராக��தன.
அ�ெபா�� தா� ��ல� க���� ப�� அவ�� க����
ேச��தா�.ெபா�ைய அ�ப�ேய ந���ப� ெசா�வ�� ெசம ��லா� இவ� ;இவ�� ேப�ைச ேக��
ம�க� பாட�ெசா�னா� பா�வா�க�;���க ெசா�னா� ���பா�க�. நைக��ைவ கல��
ெவ��ைப கல�ப�� ேத��த ��ண�.��ல� ஆ���� வ�த�� இவைர �ரசார ம��� ஆ�னா�
எ�றா� இவ�� �றைன ���� ெகா���க�
ம�த� பத��� வ�த�� ெச�த �த� ேவைல ��தக�கைள ெகா��த�ெசா�ன� தா�; அ��த�
இைச,நாடக�,ப����ைக,பட� எ�லா�� ெவ�� ��ல�
�க� பா�� ஊடகமாக மா�ற�ப�டன. �ய த��ைக ெச�� ெகா��மா� ப����ைகக� மா�ன
எ��ற அள��� இவ� ேவைல க��த�.

�த�கைள ெகா�வைத சா���ற அள��� ஒ� எ������லாம� ெவ��ைப வள��ெத��தன
இவ�� ேப��க� .ஒ� ெபா�ைய அ�ல� ெச��ைய ெதாட��� ஊடக��� ெசா�வத� �ல�
,ம�க��� ந�ேவ அர�� ஆ�கைள கல��
��வத� �ல� ,ேஜா�ட�கைள ���� ெசா�வத� �ல� ந�ப ைவ��� �ைற இவ�
ெகா��வ�தேத !
��ல��� �� ெஜ�ம��� �லநா� தைலவராக இ��தா� ;�� த�ெகாைல ெச�� இற��
ேபானா�.ந��� ெச� ந�ைக�ட� க�ள�ெதாட�� ேவ� உ��.பல வைக�� ந�
அர�ய�வா�க��� இவ� தா� �தாமக� ஆனா�
ந��ேய இ�லாம� இவ� ெபயைர ெசா��ேய எ�ரா�ைய ���வா�க� ந�மவ�க�.
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�த��ர ேத� �ைல இ� !
ஒ�ேராப� 29, 2013
�த��ர ேத� �ைல �ற�க�ப�ட �ன� இ��. அெம��கா�� �த��ர��� �க�ெப�ய ப��
�ரா�� ேதச������. ���ட�ட���� அெம��காைவ ����க த� பைடகைள அ���
உத�ய�.அதனா� ெப�ய �� �ைம�� உ�ளா� அ� �ெர�� �ர���� காரணமாக அைம�த�
�ைள�கைத.
அ�த ��தைல �க�� �� வ�ட� ஆனத� ெபா��� ஒ� �ைலைய ப�ச��க �ெர�� ம�க�
��� ெச�தா�க�.�� �ர��வ� தா� ��கலாக இ��த�.அெம��கா�� ப�ேவ� நாடக�க�
�ல��,���ச� ப�� உ�வாக காரணமான ஜா� ���ச� த� ப����ைக�� �ள�பரப��� ��
ேச��தா� ஈ�� ேகா�ர�ைத வ�வைம�த ��தா� �ைலைய வ�வைம��� ெபா��ைப
எ����ெகா�டா� ;�ட� அெம��கா�� வ�வைம�கப�ட�;�ைல க�ப�� �ல� அெம��கா
வ�� ேச��த�.��வ�மாக அ�ல ;பாக� பாகமாக
ெகா��வர�ப�� �� இைண�க�ப�ட�.
ேரா� நகர� ெப�க�� பார�ப�ய உைடயான �ேடாேலாைவ அ��� �ைல�� இட� ைக��
ச�ட� ��தக�ைத ஏ������ வைக�� �ைல உ�வான�. அத� �க��� அெம��க� �த��ர
�ன�ைத� ����� ஜூைல 4, 1786 எ�� ேராம� எ���களா� ெபா��க�ப���ள�. அைத
��றா�� ���� ப�தா��க� ஆன �� �ற�தா�க�;அைத அெம��க ஜனா�ப� �ேராவ�
�ற�� ைவ�தா�.

ஒ� நைக��ைவயான வாசக� உ�� அெம��கா உலக���ேக �த��ர�,சம��வ� ஆ�யவ�ைற
ம��பதா� தா� அைத �ைலயாக ம��� ைவ�����றா�க� எ�� ேபா�� அ�த வாசக�.
அெம��கா�� அைடயாளமாகேவ ஆ��ேபான �த��ர ேத� �ைல �ற�க�ப�ட �ன� இ��.
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ஹ��ேகா-ஒ�பதா�� கா����� கைத இ� !
ஒ�ேராப� 28, 2013
ஹ��ேகா��� ச��பாக தா� இ��த� ; இ�ப� ர�த� ெசா�ட�ெசா�ட ச�ைட ேபா�வ� அத�
இன���� அழ��ைல. அ� அ�தா இன� சா�ரா��க� ஜ�பா�� ப�ைடய கால��� அ�தா
நா�கைள ச�ைட�ட ைவ�� அைவக�� லாவகமான ச�ைட�� இ��� ேபா� �ைறைய
க���ெகா�வா�க�. யா��ேக�� உட� நல� ச���லாம� ேபானா� ஒ� அ�தா ெபா�ைம தா�
அவ�க� �ைர�� �ணமைடய ெசா�� பா�ச� ேபா��. இைத �ைன���ெகா�ேட த��ைடய
கா�கைள ெதா�� பா��த� ஹ��ேகா. ஒ� ப�க� உ��களா� �ேழ ெதா���ேபா� இ��த�
ஒ� கா�. இ�ெனா� கா�� ர�த� �ைற�� ெவ�����த�.

��� ம� ர�� வ����ட� ; இ�ைற�� க�������ட ேவ��� எ�� ேவகமாக �க���
பா��க ஆர���த� ஹ��ேகா. ஆ��� எ�� வ�ட� �ேராபச� �ேனா எ�ேக ேபானா� எ�ேற
ெத�ய��ைல. காைல�� ��� நாயாக இ���� ெபா�� �ேனா ��� வ�� ஹ��ேகாைவ
வள��தா�. அவ� க��� ெச�ல ர�ேல�� ெபா�� ��னா�ேய ேபா���� ���� ��� ம�
ர���� அவ� வ�� ெபா�� அவைர அைழ�� ெச��� வைர அ�ேகேய கா����� பழ�க�
ஹ��ேகா���.
�த�� அ��� �ர��னா�க� ; ��ன� இத�� ஹ��ேகா பட� வ�த �ற� ஒேர ம�யாைத.
ெதாட��� அ�ேகேய சா�பா� ேபா�� வள��தா�க�. �ேனா அ�த ேம 21 அ�� ேபானேதா� ச�
இ�ன�� வர��ைல.

��யா ர�� �ைலய��� ெச�� மல�க� ஏ���ெகா�� பலேப� கட�� ேபானா�க�. �ேனா��
அ�ப� ெச�வா� ; ெகா�சமாக ஊைள��� ��� ���� ப����ெகா�ள எ��ய� ஹ��ேகா
. ந��� ஒ� �ைற எ�ேகேயா �����ெகா�� ேபா� �ேனா�� ந�ப� வள��தா� ; ‘ஒேர
எஜமான� என�� ‘ எ��ற பா�� ஹ��ேகா���. வ���� எேதா ����ெகா�� இ��த� ;
��வாக இ����. பா����ெகா�ளலா� ,�ேனா வ����வா�.
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ெகா�சமாக ர�த� ெசா��வ� ேபால இ��த� ���� ; வ���� ேவ� அ�வ�ெபா�� எ���
ெதாைல�ற�. ெத� நாயாகேவ மா�யா� ��ட�. ��� ம��� ஒ�வ�வத��� எ�தைன
நா�க� க��� �த���றன. ��கைள ந��யப�ேய ஹ��ேகா வாைன பா��த� ; ��� ம�
ஆ����த�. ெச�� ��கேளா� �ேனா ���றா�. வாைல �ைழ�தப�ேய அவைர ந��ய�.
ஒ�பதா�� கால கா����� ���த�.
“ஒ�ப� வ�ஷமா அ�த ம�ஷ� ெச�� ேபா��டா� அ�ப�ேன ெத�யாம இ������ இ�ேகேய.
எ�ப� ெகா�� ெமா���� இ����� ெத��மா. இ�ைன�� இ�ப� அனாைதயா ெச���ேபா��.
எ�தைனேயா ேப� அரவைண���க தயாரா இ��தா�� நம�� யாைர ����ேமா அவ�க��காக
கா�����ற� எ�லா உ����� உ�� ேபால ” எ�றவா� நக��தா� ெச�� ��கைள ஹ��ேகா
கால��� ைவ�த அ�த பய�.

(ஹ��ேகா�� �ைல அ�த ர��ேவ �ைலய��� இ���ற� இ�ன��. இர�� பட�க�
வ����டன அத� வா�ைவ�ப��. ஹ��ேகாைவ �ைன���� வைக�� ஜ�பா� ம�க�
ஆ�� ேதா�� ந�� அ���� நாளாக� ெகா�டா���றன�. கா����தைல ெச�பவ�க�
ஹ��ேகாைவ அ��க� ஞாபக�ப����றா�க�)
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ெட�� ேத�வ�த கைத இ� !
ஒ�ேராப� 27, 2013
ெட�� �ய� எ�� ெப�க��� ,�ழ�ைதக��� �க�� ���த
ெபா�ைம�� அ�த ெபய� த�த ம�த� �ேயாட� ��வ�� �ற�தநா� இ��. ஜா� எ�
ெக�ன��� �� �க இள� வய�� அெம��க ஜனா�ப�யாக இ��தவ� .ஜனா�ப���
மரண�தா� �ைண ஜனா�ப�யான இவ� அ�த இட���� வ�தா�; த� இள� வய�� ேநாப�
ப��� வா��யவ�.
அெத�லா� இ�ைல �ஷய� .கா�க�� ந�றாக ���வா� இவ� ;ேவ�ைட எ�றா�அ�ப� உ��.
ஜனா�ப� பத�ைய ��� இற��ய�� அேமசா� கா�க� ப�க� ேபா�ற அள��� காத�
இவ���. ஒ� �ைற ஜனா�ப�யாக இ���ற ெபா�� கர� ேவ�ைட�� ேபானா� ம�த�;கர�ேய
���� மாகண��� இ�ைல .

��� நா�க� ேத� கைள�� ேபானவைர ெவ��ைகேயா� அ��ப ம�க��� ���ப��ைல
;ஒ� வயதான கர�ைய எ����ேதா க�������ெகா�� வ�� மர��� க��
ேவ�ைடயா��க� எ�றா�க� ம�த� க�ைண ெகா�ப��க ��யா� பாவ� அ� என
ெசா����� ேபானா�;இ� அ��த �ல �ன�க�� கா��னாக வ�� ��ட�,அ�ெபா�� ேமா��
��ேடா� த� மைன� உ�வா��ய கர� ெபா�ைம�� இவ�� ெச�ல�ெபய� ஆன ெட��
எ�பைத ைவ���ெகா�ளலமா என ேக�க இவ�� அ�ம� த�தா�,ெட�� �ய�
உலக�ெப�க�� ப��ைகயைற ேதாழ� ஆன� இ�ப��தா�
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���யா-�ரா ேசாக�ேதா� �த� இைச�த த�கமல� !
ஒ�ேராப� 27, 2013
���யா �ளா� எ�� ப�டைத க���வமாக க��ேரா� உல��� வ����ெகா���
����ேபான க�ஞ� �ற�த �ன� அ�ேடாப� 27. ெவ�� ��ப� வ�ட�க� வா��த அவ�
ஏ�ப���ய தா�க� ெசா���
அட�காத�.அவ�� க�ைதக� அவ�� வா��� ேசாக�கைள கைர�� எ�த�ப�டைவ .தன
உண�ைவ ெவ��ெகாண�� CONFESSIONAL POETRY வைகயான அவ�� க�ைதக�
அபாரமானைவ.இள�வய�� எ�� வய�� ெச�ல அ�பாைவ இழ�தவ� அவ� ; ��ன� அ��
ெச�த நா��ட� எ�பவ� ேநா�� �ழ
ெநா�� ேபானா�. அ��க� த�ெகாைல எ�ண� வ�� ���யா���.
அ�த இழ�ைப ��ேட ெவ�வராத அவ� ஹு�� எ�பவைர ��மண� ெகா�டா� ; அவ� ��
எ�ைல��லா அ�� கா��னா� ���யா. அ�த ம�த�ட� ஆன மணவா��� இர��
�ழ�ைதக� . அவ� �� அவ��ேகா �ற ெப�க�ட� ெதாட�� இ��த�.அ���காக ஏ��ய
���யா ெநா����ேபானா� .
அவைர ��� �ல� இ�ப� வய�ேலேய ��ைளகைள த�யாக வள��� எ��தா�.அ�காைல��
நா�� ம��� எ��� க�ைத எ�������� ��ைளகைள கவ����ெகா�ேட வ�ேயா�
வா��ைக நட��னா� ;மன����யா� ெப��� பா��க�ப�ட இவ� அ��க� த�ெகாைல
�ய��க� ெச�த வ�ண� இ��தா�; ஆனா�� , இவ�� க�ைதக�� ஒ� த���வ�,வ�
இ����.��ப� வய� ���த
�ைல�� இர�� �ழ�ைதகைள ஈர����� ��� ைவ����� இ�ெனா� அைற��
����ெகா�� மன��ற�� அ�கமா� த�ெகாைல ெச��ெகா�� இற��ேபானா�.
ெந����� த�க�தாமைர மல�� எ� ஹு�� அவ� க�லைற�� எ�� ைவ�தா�;ஹு�� உட�
வா��த இ�ெனா� ெப��� த�ெகாைல ெச��ெகா�டா� .அ�த வ�கைள ���யா��
ர�க�க� பல�ைற அ��� இ���றா�க� .அவ� இற�� இ�ப� வ�ட�க� க��� ���ச� ப���
வழ�க�ப�ட� அவ��� !
இ�த க�ைண எ�� அவ�� க�ைத அவ�� வா�ைவ ெசா��� :
� இ�� ேத�� ேகா�ைபேயா� வ��றா�
�ரா� மாைல �� இ���ற� அ�
உ�ர��� ஊ�றாக ெபா���பா��ற� க�ைத
எ��� அைத த��பத���ைல
ஆனா� � என��
இர�� ேராஜா ,இர�� மழைலைய த��றா�

143 of 236

இ��ெமா� க�ைத :
மழைல��லா ம�ைக
க��ைப அத� கன�த ேதாைல கலகல�க ைவ��ற�
�ல� மர�ேதா� ���ெகா�� எ��� ேபாக��யாம�
ஏ�� ���ற�
எ� �லெம�லா� ேரைக��லா �ஜ�கர�க�
சாைலக� ��� ���சா��றன
நாேன ���சா� ���ேற�
� �க�� ேராஜா நாேன
இ�த ேதக�
இ�த த�த�
யா�� நாேன
மழைலைய�ேபால உ��ெய���� உ� �ர� எ��
�ல��ைய�ேபால க�ணா�கைள ����ேற� நா�
எ� உ�வ���� உ�ைமயாக !
உ����ேற� உ�ர� ம��� ேவேற����ைல ;
க���வ�� உ�ர� அ�,உ�����
எ� கா�கைள க����க
எ� இ�� ஊ�வல�
இ�த மைல,இைவ எ�லா�
எ� சவ�க�� வாயா� ஒ����றன
அவ�� �ற�தநா� இ��
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��ைகயா� ���ய �காேஸா !
ஒ�ேராப� 25, 2013
�ெப�� நா��� ெத��� பல ஓ�ய�கைள அ�த இைளஞ� கைட ���� இ��த ெபா��
,”எ�ன ைப��ய�கார�தன� இ� ?” என தா� ஊேர ���த�.ஓ�ய� எ�ப� இ��பைத இ���ற
மா�� வைரவ� தா� ஓ�ய� எ�பைத உைட�� ப�ேவ� தள�க�� ஓ�ய�ைத பயண� ேபாக
ைவ�தா� அ�த
இைளஞ� . தன�� ேதா��யைத ஓ�யமாக வ��� த��ய உ�ைம� கைலஞ� �காேசா
இள� வய�� அ�பா�ட� �ெப��� காைள�ச�ைடக� பா��க ேபான� அவ�� வா���
ெப�ய தா�க�ைத உ�� ெச�த�. அவ�ைடய ஓ�ய�க�� ெதாட��� காைள�ச�ைடக�
ேதா���ெகா�ேட இ��தன. காைல�� ப�ேனா� ம��� ெபா�ைமயாக எ������ இர�
��� ம� வைர ஓ�ய�க� வைர�ற �ண� அவ��� இ��த�. எ�ப� ெதா��� வய���
இ�தைன ஆ�வ�ேதா� இய�����க� எ�� ேக�க�ப�ட ெபா�� ,”�ல� இளவய�ேலேய
��யவ� ேபால உண��றா�க�. நா� இ�த வய�� ��ப� வய� இைளஞனாக ெதாட���
�ய���� ெகா�����ேற� !” எ��
அர�ய� க��க�� ெபய�க� �ட ெத�யாமேல இய���ெகா�� இ��தா� அவ�. அவ��
ஓ�ய�க� 1936 �� ��ன� அர�ய� சா��� வைரயப�டேத இ�ைல. பா�ஸ ச��க� ���பாக
��ல�� பைடக� அைம� தவ��த எ�ண�ற
ெபா�ம�க� இ��த கா��கா நகர�ைத தா�� உ��கைள ����
ெவ�யா�ட� ேபா�ட ெபா�� தா� �காேசா ேகாப�ப�டா�. அர� ஒ� ஓ�ய� வைரய�ெசா��
ஏ�கனேவ ேக����த�. எ�லா ேகாப�ைத,அவ�க�� ெவ�யா�ட�ைத ஓ�ய��� அ�ப�ேய
ெகா��வ�தா�. ப��ெய��� ெந����,அ�� ����ெகா�ட ெப��� எ�� அவ� அ�ப�ேய
கா���ப���ய �த� உலக� ���க ேபா��� எ�ரான அைடயாளமான�.

அ�க� ெபா�� ஈ��ய அவ� தா� இற��ற வ�ட��� �ட இ��� ஓ�ய�க� வைர�தவ�
அவ�. அவ� நா�ைட ெஜ�ம� �����ெகா�ட ெபா�� �ரா�� ேதச��� த�ச� ���� 145 of 236

அ�ேகேய இ��தா�;அவைர அ�நா�ைட
��� ெவ�ேய� அெம��கா ேபாக�ெசா�ன ெபா�� க��ரமாக ம��தா� . அ�ேக இ��ேத
ைத�யமாக ஓ�ய�க� வைர�தா� .
அவ� எ�ண�ற ஓ�ய�க� வைர�தா�� அ�� �லவ�ைற ம��ேம ��பைன�� ��வா�.
எ�ண�ற ஓ�ய�க� ஒேர சமய��� ச�ைத�� வ�தா� அவ�� மா�ெக� ேபா���� எ��ற
ெத�� அவ��� இ��த�. �ரா��
க����� க���� இைண�� ப�யா���ெகா�� இ��தா� அவ�. �டா�� இற�த ெபா��
அவைர இைளஞராக கா���� ஓ�ய� ��� இ��தா� இவ�. க�����க� ஏக�����
�ம���தா�க� இவைர. இவ� இய�பாக ,”இற�� ேபான ஒ�வ��� ைவ�க�ப�� மல�
வைளய��� எ�ன மல�க�
இ����றன எ�� பா��ப� ��ைதயாக இ���ற� என�� !” எ�றா�
�ரா�� ேதச�ைத ெஜ�ம� �����ெகா�ட ெபா�� இவ� அ�ேகேய இ��தா��ைலயா ?
அ�ெபா�� ஒ� ெஜ�மா�ய ரா�வ அ�கா� இவைர�பா��க வ�தா�. கா��காைவ க�கைள
���� பா������ ,”இ�த ஓ�ய�ைத � தாேன வைர�தா� ?” எ�� ேகாப�ேதா� ேக�ட ெபா��
�காேஸா சலனேம இ�லாம�
���கமாக ,”இ�ைல இைத ��க� தா� வைர���க� !” எ�றா�. “எ�லா�� கைலயா�மா ?”
எ�ெறா� இைளஞ� ேக�ட ெபா�� ஒ� ��வ���� இ��ைக அத� ஹா��� பா�
இர�ைட�� ேச��� ஒ� காைள�� தைலைய உ�வா�����
“���� !” எ�றா� அவ�.
ஒ� நாைள�� பலம�ேநர� ���ெகா�ேட வைர�� �ண�� இ��த�. ச��காதா எ�� ந�ப�
ஒ�வ� ேக�ட ெபா�� ,”ஒ� ம����� �ைழ�� �ச�மா� ேபால நா� ப��ேயா� ஓ�ய�
வைரய வ��ேற�. இ� எ��ைடய ஹா�
; நா� ���� ச��பைட�� ெபா�� ���� வைரய ஆர����ேற�” எ�றா�
�����ெகா�ேட. அைம��கான அைடயாளமாக �றாைவ �ரபல�ப���ய�� அவேர ; அேத
சமய�
ெகா�ய�ப�ெகாைலக�,’ேபா��,அைம���’ எ�� ேபா�� ���க��� எ�ராக ஓ�ய�க� ���
கைல �ல� அைம��காக �ர� ெகா��தா� அவ�.

மரைப ��� ஆேவச� அவ�ட� இ��த�ெப��பாலான ந�ன ஓ�ய�க� ���பாக அவ�ைடய
ஓ�ய�க� ��ய��ைல என�ேக�ட ெபா�� “உ�க� ���� அ��� உ�ள மர������146
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�த�ைத ��த� �ல� க�ய ���ற ெபா�� அத� அ��த� ���றதா உ�க��� ? உ�க�
���� க�ணா��� வ��� ெம�ைமயாக ப��றேத ப����, அைத எ�த
ெபா��� ���� ெகா�������க� ? ஒ�ெவா� நா�� ேமக�
����� வ�வ� எ���றேத அத�� எ�ன ெபா�� ?. ெவ�ைல, இரைவ, மைழைய எ�ப� ����
ைவ�������க�.எ�லாவ���� மனதார கைர����க� .எ�லாவ��� ஊடாக�� ��க�
இ��பைத உணர� �வ���க� உல�� கா��க��.அத� வன��� உ�க���� ��ய�
�வ��னா� ந�ன ஓ�ய�க� தாேன ��ய� �வ���� “.
���ச� எ�� ஓ�ய பா� அவரா� உ�வான� .ைப��ய� எ�ற அேத உலக� ,”ந�ன
ஓ�ய��� த�ைத !”என அவைர ஏ���ெகா�ட�.பா�ேலா �காேசா எ�� மாெப�� கைலஞ��
�ற�தநா� இ�� .

ந�� : ஓ�ய� �வான�த�
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லா�� எ�� ���த நாயக� !
ஒ�ேராப� 24, 2013
லா�� ஆ���ரா��� �யச�ைதயான It’s not about the bike-My journey back to life ப���
���ேத�. ��� கைதைய ெசா����� இ���� இ�ைறய �ழ��� ேபாகலா�.
இள� வய�� அ�மா�� அரவைண��� ம��ேம வள����ளா� லா��. அ�பா�� �கேம
அவ��� ேக�ச� வ�த ெபா�� ஒ� ப����ைக ேத� க�ட��� ெசா�ன ெபா�� தா� ெத��� ;
அ�வைர அ�மா�ட� ஒ� வா��ைத த�ைன ���� த���ப�� ஒ� �� ப�கா��ய
�வைன�ப�� இவ�� ேக�ட��ைல ; அ�மா�� ெசா�ன��ைல.
அ��பைட�� இள� வய�� �ைர�லா� என�ப�� ஓ�ட�,��ச� ,ைச��� ஓ��த� ஆ�ய
����� ஈ�ப�� ேத�ய சா��ய� ஆனா� இவ�. �� த� கவன�ைத ைச��� ஓ��த��
����னா� -உலக சா��ய� ஆக�� ெச�தா� . இ�தா� ேதச��� ேபா���� கல�� ெகா�ள
ேபான ெபா�� ேபா�ற பாைதெய��� க�ணா� ���கைள ேபா�� தைட ஏ�ப���ய ����
ெவ�� கா���த ெபா�� மனதார பாரா��ய ர�க�க� ப�� ெந��ேவா� ����றா�.
அவ��� எ�லா�மாக இ��த அ�மாைவ ஏக����� ேந���றா�. உலக சா��ய� ஆன��
ப����ைகயாள�கைள ஒ��� ��ட அ�மாைவ க������� ஓயாம� அ�த� ெச�����,ஒ�
நா��� அரசைர பா��க�ேபா�ற ெபா�� அ�மா��� உ�ள அ�ம���ைல எ�ற��
அ�மாைவ �ட அரச� ���ய��ைல எ�� ெவ�ேய�ய� ஆ�ச�ய� தரலா�. ���யமான
ேபா��க�� எ�ரா�ைய ஒ� ெக�ட வா��ைத ெசா�� ���வ� இவ�� �ண�. ஒ�
ேபா���� அ�ப� ������ �த�ட�ைத ���தா� இவ�. இவ� ���ய நப� இர�டாவதாக
வ����க ேவ��ய�. அவ� எ�ன ெச�தா� ெத��மா ? வ��ைய �ேர� ேபா�� �����டா�.
“உ�ைன மா�� நாக�க� ெத�யாத ஒ�வ�ட� ேமைடேய� ��� வா�க ��மாேவ இ��கலா� !”
எ�� ெசா�லாம� ெசா�னா� அவ�. அ�ேறா� அ�ப� ���வைத ��டா� லா�� .
ஒ� நா� காைல�� எ��ற ெபா�� �ைர�ைப ஆர�� பழ� அள��� ����ேபா� இ��த�.
ெட�� எ�லா� எ��� பா��தா� �ைர�ைற (testicular )ேக�ச� எ�� ெத��த�. வ��
,�ைர�ர� என ேவகமாக ���ேநா� பரவ ஆர���த ெபா�� �ட வா�வத�� அ�ப� சத�
வா��� இ��பதாக ெசா��வ�த ம���வ�க� ,�� �ைள��� அ� பர�ய ெபா�� வா���
ெரா�பேவ ம��ப�டதாக �� ��டா�க�. “இ�ப� சத��த� வா��� இ��கா டா�ட� ?” எ��
ேக�ட ெபா�� “அ����ைல ,ஆனா�,��க� ந��னா� �ைழ�கலா�!” எ�� ெசா�னா�
ம���வ�. இ�ேம� இய�ைகயாக ��ைள ெபற ��யா� எ�� ���ைவ ேச��� ��� ஒ�
ெப�� ேபாரா�ட���� தயாரானா� லா��.
லா��� எ�� ந�� இவைர பா����ெகா�டா�. ��� அ�ைவ ���ைச,உட�� ���க
ைதய�,ம�ைடைய �ள��,உடைல �� ரணகள� ஆ����த�. �டேவ உ�ைர உ���� �ேமா
ேவ� ��� �ைற ப��னா�க�. அ�ேக பா����ெகா�ட இ�ப� வய� ந�� லா���
��னைக மாறாம� லா��ட� ெசா�வாரா� ,”நா� இ�ேம� ���� உ�ைன இ�ேக பா��க
�டா�. � �ைழ�த�� சா��யனாக ���� ஆகேவ���. “
ெச��தா�க� லா�� ���தா� எ�� எ��ன ; சா�ற �ைல�� இ��த ம�த�ட� ஒ�ப�த�ைத
�����ெகா� எ�� ைகெய��� ேபா�� வா���ெகா�� ேபானா�க�. � எத��� ஆகதவ�
எ�� அத�� அ��த�. �� ���க ெகா�����த�. ம���வ�ட� க��� ம�க ��ற ெபா��
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,”� இற�� ��டா� எ�� எ�லா�� ��� ெச����டா�க�. இ�ேம� தா� எ�லாேம ; மனைச
�டாேத !” எ�� �����ெகா�ேட ெசா�னாரா� ம���வ� ேம�� அவேர ,” உ�ைன
உதவாதவ� எ�� ��� ெச����டா�க� ; லா�� ! அவ�க� ெச�த� எ�வள� ெப�ய �ைழ
எ�� அவ�க��� � ��ய ைவ�பா� பா�. !” எ�� தைலைய வ�� இ���றா�
���� ேர�� ப�க� ேபாகலா� எ�� ஆைச�ப��ற ெபா�� ,ஏ�கனேவ ��� அ�ைவ
���ைச,��� �ெமா�க� இ�ேம� ��யாம� ேபானா� ந� தவ��ைல எ�� மனைத
ேத���ெகா�� இர�� ேபா��க�� ஐேரா�பா�� கல�� ெகா�டா� லா��. டா� இ�ப��
இர���� வ�தா� ; ேபா�� ஓ�� ெப��ேற� எ�� அ�����ட ��� ெச����டா�.
இத�� ந��� ��த காத�� நாய� �� ,”���� சா�����ெகா�ேட இ��கா��க�. எதாவ�
ேவைல�� ேபா�க ; இ�ைல ைப�ைக எ��க !” என ெசா�ல ைப�ைக எ����ெகா�� �ள��னா�
இவ�. ந��� ��ைள ெப���ெகா��� ஆைச ேவ� வ�த� ; அ�த la எ�� ���க�ப�ட
������� ெவ�ேய வ�த�. ந�றாக �� ேவ���ெகா�ட ��ன� ேசாதைன��ழா� �ல�
க��பவ� ஆனா� அவ�. “எ�ன ேவ���ெகா�டா� �� ?” எ�� ேக�டா� லா��. “அ�த la
லா�� ஆ���ரா�காக இ�லாம� ,லா� ஆ�ட�ச�எ�� இ��க �டா� ! எ��
ேவ���ெகா�ேட�.!’ எ�றா� ��
��யவ�க� எ�லா� ைப��� கட�� ேபானா�க� ; ேக�ச�� இ��� ��டேத ெப�ய �ஷய�
எ��ற எ�ண� எ�லா�� உ���த�ள �த�� படாதபா� ப�����றா�. அ��ற� ப��ப�யாக
ெஜ��க ஆர���த�� �க� எ�� ேபா��யாள�ட� ேதா���ேபான ெபா�� ,”உ�ைன ெவ�
�ைர�� ெஜ��ேப� !” எ�� �����ெகா�ேட ெசா����� �� � �ரா�� ேபா����
தயாரானா�. அ�ேபா�� l’tour எ��ற ப����ைக �� �ரா�� ேதச�ைத�� ைப��� வள�
வரேவ��� எ�� ��� ப�� வ�ட�க��� �� அ���த�. ஒ� ல�ச� ர�க�க� ��� வார�
நட�த ேபா��ைய ெகா�டா� த�ள அ�ப�ேய ெதாட��த�. அ�� தா� இ���,உட�� எ�லா�
ேதய கல�� ெகா�� கல�� எ��� ெவ�றா� லா��. அ�ப�ேய ஒ���� ேநா�� ேபாக ப���
ெச�தா�. க��� எ��� உைட�த� ; ப��� ெர�� எ������ பா� �ணமான�� ேபா����
ேபா� ெவ�கல� ெவ�றா�. “ெஜ��க ேவ��� ,அ�ல� ,ேபாரா� ெச���ேபாக ேவ���”
எ�� �����ெகா�ேட ெசா�னா� லா��

அ��த��� ஏ� �� � �ரா�� ெவ�றா�. �� ஒ�� ெப�� livestrong அைம��� �ல� ேக�ச�
�� �ர�ட� ெச�தா�. த��ைடய வா��� உ�னத நா� எ�� அவ� ேக�ச� வ�த நாைள
ெசா��றா�. ஏ� ெத��மா ?
“இ�ேம� இழ�பத�� ஒ��ேம��ைல எ��ற �ழ�� நட�த அ��தமான ேபா� இ�. நா�
ெச���ேபா� இ��கலா�. ஆனா�,ேபாரா�ேன� எ��ற ���� அ�� தாேன உ�டா�ற�,இ��
த�� இ�வள� �ர� எ�னா� வர���� எ�� ேக�ச� தா� க���த�த�” எ�றா� ைப��� ��
ைக ைவ�தப�ேய.
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அவ� ஊ�கம��� பய�ப���ய� ெத�ய வ�த�. ஏ� ப�ட�க�� ���க�ப�� அ�த
வ�ட�க� ெவ�ைமயாக �ட�ப�டன. �த�� தவ� ெச�ய��ைல எ�� ெசா�னா�� ��ன�
க��ேரா� ஒ���ெகா�� ம���� ேக�டா� லா��. ெப�� �யர��� இ��� சா��க ����
எ��ற ஊ�க�ைத �ைள�த அேத லா�� ����வ�க� எ�ப� ந��� ஆ�ைமைய ����
��� எ��ற ���ய பாட�ைத�� த��றா�. எ�றா�� “We have two options, medically and
emotionally: give up, or Fight Like Hell.” எ��ற வைக�� ெப��ேபாரா�ட� ஒ�ைற �க���ய
அவ�� வா��ைகைய ெகா�� உ�ேவக�� அைடயலா�. ���� வ�ைய க�த��� ��� !
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ேராசா பா���
ஒ�ேராப� 24, 2013
மா��� �த� �� எ�� ெபய��� இைணயாக உலக வரலா��� க���ன ம�க���
இைழ�க�ப�ட ெகா�ைமக��� எ�ரான ேபா�� உ�ச��கபடேவ��ய இ�ெனா� ெபய� ேராசா
பா���. மா��ேகாேம� ேப���� ��ெக� எ��� இ��ைக�� அம��தவ�ண�
ேபா��ெகா�� இ��தா� ேராசா
பா���.�ற�பா� ஆ�ேரா அெம��க� அவ�.

கணவ� ������� ேவைல ெச�� ெகா����தா�. க���ன ம�க� ேப���� த�
இ��ைகக�� அமர ேவ��� ; அ��� ���ற� இ��� ஏற��டா�. ���ற� இ��ேத ஏற
ேவ���. ெவ�ைள�ன ம�க� வ�தா� இட� ெகா��� எ��� நக����ட ேவ���. ��ெக�
எ������ேற� நா� எ�� ��ெய�லா� ேபச��டா�.
ஒ� நா� அ�ப� ேப���� உ�கா��தவா� ேபா��ெகா�� இ��தா� ேராசா. ெவ�ைளய�
வ�ததா� ��ப�க� ேபா� உ�கார ெசா�னா� ஓ��ன�. ��ப�க� ேபானா� ேராசா. ெகா���
மைழ�� ேப��ைத��� அவைர இற��னா� அ�த ஓ��ன�

அ��த �ைற,அேத ேப���,அேத �ழ�,அேத ஓ��ன�. இட� மாற ெசா�னா� ஓ��ன�. “எழ
மா�ேட� நா� !” எ�� அம�����தா� ேராசா. ��� ஆ���க அெம��க�க� எ��தா�க�.
அ�ெபா��� ேராசா எழ ம��தா�. ��யா� என இவ� ம��க ம��தா� ைக� ெச�ேவா� என
க�ட�ட� பய���த ெச���க� என க��ரமாக ெசா����� அம�����டா� அவ�.ைக�
ெச�ய�ப�டா�.
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“என�� நா�ப�� இர�� வய� தா� ; நா� கைள�பாக இ�ைல. ��ைம எ�ைன அ��த��ைல.
ஆனா�,எ���,எ��� அட���ைற�� பய�� பய�� கைள�பைட�� ��ேடா�
நா�க�.அதனா� எழ ம��ேத�.”எ�றா� ேராசா
க���ன ம�க� ெகா��ெத��தா�க�.�த� �� �� அ�
�ர�டா�க�;நட�ேத ேபானா�க� ,டா���� ேபானா�க� ஆனா� ேராசா��� �� �ைட��� வைர
ேப���� ஏறமா�ேடா� என ஒ� மாகாணேம ���கமாக ��ற� வரலா�. நா�பதா�ர� ம�க�
அற�ேபா�� ப�� ெகா�டா�க�. நட�� ேபானா�க� ; டா�� �ைரவ�க� இலவசமாக த�க�
வ��க��
அைழ���ேபானா�க�. ஆனா�,ேப���� ம��� ஏற��ைல இவ�க�.
ேராச��� ேவைல ேபான� ; பல இட�க�� ேபாரா�ய ம�க� தா�க�ப�டா�க�. அைச��
ெகா��க��ைல ; உ�ைம�கான கன�த ம�ன� ம��ேம இ��த� அ�ேக.
ஒ� அவல� ��ேகா�� ஒ�� ேராசாைவ ைக� ெச�த� ெச��� எ�ற� தா�,ஒ� நா� இர��
நா��ைல ஒ� வ�ட� ���க �ராத ெந��ர�ேதா� (ச�யாக 381 நா�க� )அ�ப�ேய ேபாரா�
ெவ�றா�க� அவ�க� .சமமான இ��ைக வச� உ�ச�� ம�ற ������ �� அவ�க����
�ைட�த�.தன கணவ�,��ைள,சேகாதர�,தா� என அைனவைர�� ேக�ச��� இழ�� த�ைம��
இ��த ெபா�ெத�லா� ம�க�� உ�ைம�காக ேப� அ�� �ைட�த வ�மான�ைத க���ன
ம�க�� நல��ேக ெசல��டா�.”��தைல ேபா�� தா� !”என அைழ�க�ப�� அவ��
�ைன��ன� இ�� .”அ�� அவ� எழ ம���தா� தா� இ�� நா�க� தைல����� நட��ேறா�
!” என அவ�� மரண��� ெபா�� க��ேரா� ���தா�க� க���ன ெப�க�

152 of 236

65

ேப�ேம�� த�ைத இவ� தா� !
ஒ�ேராப� 24, 2013
பா� ேகைன ெத�யா� அ�லவா உ�க��� ?அவ�தா� ேப�ேம� எ�� ��ப� �ேரா�� த�ைத
.ேந
ஷ ன� கா��� எ��ற கா��� க�ெப��� ேவைல ெச��ெகா�� இ��தெபா��
��ப�ேம� எ��ற இ�ெனா� ��ப� �ேரா
அவ�க� கா���� ����ெகா�� இ��தா�, அத�� இைணயாக இ�ெனா� ��ப� �ேரா
ேவ��� எ�� ேக�ட ெபா�� உ�வானவ� தா� ேப�ேம� .
அ�ெபா�� வ�த ேப� ��ெப�� எ��ற பட��� ஒ� ��றவா� �றைர ெகா��� ெபா��
ேக� அ���ெகா�� ெகா�வா� ; �� வ�வா� ���ைரைய ��� ெச�வா�. இ��
ஈ�க�ப���,�டேவ டா����� படெமா��� ம�தெனா�வ� வ�வா�� இற�ைகக�
ெகா�� பற�பைத பா���� ேப�ேமைன உ�வா��னா�� இ�ப� இ���� இர�� ெகா��
ேபா�ற அைம�� அவ�� ந�ப� ��க� உ�வா��ய�;ேப�ேம� க�க� ஒ��மா� ெச�த��
அவேர.

ேப�ேமைன உ�வா��ய ெபா�� இவ�� வய� ப�ென�� .எ�த ��ப�ேம� ேபா�ற ச��க�
இ�லாம� �ைள ம��� உட� ஆ�ற� �ல� உலைக ஈ��தா� ேப�ேம�. அவ� கால��ேலேய
அவ��� ப�லாக பல� ேப�ேம� உ�வ�ைத வைர�தா�க�;அவ�கைள,”ேப�க� !”எ��
அைழ�தா� இவ�. இ�ெபா�� ேநால�� இய�க��� ேப�ேம� �டேவ ேஜா�க�� ம�க��
மன�கவ��த� த��கைத.அ�த பா� ேக�� �ைன� �ன� இ��
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காம�ேமைன த�த கா�����
ஒ�ேராப� 24, 2013
ஆ�.ேக.ல�ம� எ�� கா����� ேமைத�� �ற�தநா� இ��,இவ�� சேகாதர� தா� �ரபல
எ��தாள� ஆ�.ேக.நாராயண�. �த�� � ����� வைர�த இவ� �� ைட�� ஆ�
இ��யா�� அ�பதா�� காலமாக ‘� ெச�
இ�’ எ��ற தைல��� காம� மா� எ��ற கதாபா��ர��� �ல� இவ� அ��த எ�ள�க�
அபார�.

ைட�� ஆஃ� இ��யா�� ஒ�றைர ��றா�� ��வைட�த �ழா�� ஒ� அ�ச� தைலேய
அ�த காம� மா� �ைனவாக ெவ��ட�ப�ட�. மா��� நா�க� ெதாைல�கா�� ெதாட���
இவேர ஓ�ய� வைர�தா�; எ�ய ஆனா� ஆ��த
ச�க�பா�ைவ�� ந�ல எ���கா�� இவ�� கா���க�.ஆ�ய�
ெப���� ��வன��� ���ைர�� இவ� வைர�தேத !இவைர ஒ�� ஒ� நைக��ைவ ெதாடேர
����� வ�த� .

இவ�� கா���க� ��களாக வ�� ந�ல ��பைன ஆ�ன .த�ெபா�� ெதா��� வயைத
தா�� ��ட அவ� �ல வ�ட�க��� �� ��ேரா� வ�� ��ெப�� அ�வளவாக ேபச
��யாம� அைம�யாக இ���றா�.அவ�� ��ைக
ெத��த ெவ��ச��� எ�தைனேயா ேப� இ�ெபா��
����றா�க�.இ�ெபா��� அவ� உ�வா��ய காம� மா� �ைல ���ற� ��ைப�� ;அவ��
ைத�ய� பலரா� ��க��க ப�� இ���ற�.அ�தாேன ெவ��
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��ள� எ�ப� உ�ள� ச�ப�த�ப�ட �ஷய� !
ஒ�ேராப� 23, 2013
உட�� �ைறபா�கைள �க�ெப�ய ��கலாக க���ற எ�தைனேயா ேப� இ���றா�க�.
ஆனா�,எ�லா� மன� ச�ப�த�ப�ட �ஷய� எ�� உணரேவ��ய� ம��� தா� ���ய�.
ெந�ேபா�ய� ���ேரா� எ�பா�க� தா� ��ள� எ�� எ���ெகா�� இ��பைத.
ெந�ேபா�ய� ஐ�த� ஆற��ல� அ� அ�ைறய �ரா�� நா��� சராச� உயர� தா�. பாவ�
ம�ச��� காவலாக ��ற ஆ�க� ெசம உயர� ; அதனா� தா� ��ள� எ�� ெந�ேபா�ய�
�ைம�தா�. த��ைடய மைன��� வயைத உர�க ெசா�ல ெசா�வா� அவ�,அ�ப�யாவ� தா�
ெப�யவ� எ�� ஊ� எ�ணாதா எ�� ஏ�க ெப���� ��டா� அவ�. எ�க�ச�க ேப��� இ�ப�
ஒ� கா��ெள�� தா�

த��நா��� அர�ய� வரலா�ைற �ர���ேபா�ட அ�ணா ��ள� தா�. “�ர�� ��ளமாக
இ��கா� !” எ�� த�ைன�தாேன ைநயா�� ெச�� ெகா�ட அ�ணா இற�த ெபா�� ஒ�றைர
ேகா� ேப� �����தா�க�

��மா�� உயர� எ�ப� ெரா�ப ���ய� எ�� �ைன�பவ�க��� தைல ேம� ைவ��
ந�ெக�� ெகா�ட ஹா���� அ�ண� டா� ��� இ���றா�. த��� ��யா�� அ�வாேற.
டா�� மைன� அவைர�ட ஒ� ��� அ��ல� ��த� உயர� “காத� ெவ�� இர�����
ெவ� உயர����� ச�ப�த��ைல.” எ�� அழகாக ����றா� டா�
அர�ய�� ஒ� ��� ெபய�க� எ�ெபா��� �ைல�பைவ. அெம��கா�� அ�பா�த� எ�த
ெசா�ன மா��� �த� ��,�ெர�� �ர�����,ம�த����� ெதாட��� எ��ய
வா��ட�,உலகெம��� அர�கைள எ����� அைச���பா���� �ைறக�� ��ேனா�யான
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உலக ராஜத��� கா�� இவ�க�� �ற �ேக�� அள�� பா��தா� ��ள� தா�. உலக���
உ�னத உயர�க��� ����� ேபான இவ�கைள ெகா�ச� அ�ப�ேய ேநா���க
உல�� தைல�ற�த இய��ன�க� அ�ப��� ெகா�டா�ற ���கா�,���ெப�� ெர�� ெப��
அ�ச� ெசா�ச� தா� உயர�. எ���ற பட� தாேன ேபச ேவ��� ; எ�க�� உயர�ைத ெகா�ச�
ெதா���பா� !” எ�� �லாக �����றன அவ�க�� பட�க�

ெட��� ஆட கள���� ேபான ெபா�� எ�� வ�� ப��கைள லாவகமாக எ�ரா��� ப�க�
த�ள உயர� இ�லாம� ஒ� �வைன ெம�வாக ெவ�ேய அ���னா�க�. அவைர உ�க���
எ�லா� ம�றவ�க�� ப��கைள எ�ெக�ேகா அ����ற ஒ��தராக ெத���-ச��� அவ��
நாம�

��ெதாேவ� அ�ப��� ஒ� ைபய�. ந�ல ��ள�,ெமாசா�� மா�� ஆக�� அ�ப���
ெசா�� �ர�பா� அ�வா��ய ைகக� ; கா� ேவ� ேக�கா�. எ�லா ேசாக�ைத��,காதைல��
ேத���ெகா�� அவ� ���ய ெசவ� ��ப� கால��காமான �த�. அவ�� அக�கா�க� ம�க�
எ��� ��� பரவசமாக ைகத��ய ெபா�� ����தன ; அவ�� ��கலான உ�வ� கைலவா��
ெப�தாக உய��� ���ற� இ��வைர இைசயா� !
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வான� ெதா�ட �� ககா�� ஐ�த� ��� அ��ல�,ம�ன�தா� ���க ���க ���க ைவ�த
சா��� ஐ�த� ஐ�� அ��ல� ம��ேம. ெபா�வாக கா�ப�� �ைளயா�� உயரமான
ஆ�க��� எ��ற ந���ைகைய தக��� கா�ப�� கள�கைள கல�� உலகேகா�ைப ெப���த�த
மாரேடானா�� அேத உயர� தா�. உ�ள�தைனய� உய�� எ�� ந�ம தா�தா ெசா�ன� ம���
மன�ல இ��தா ேபா�� வா���க� !
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secular ஆ�.எ�.எ�.,மதவா� கா��-இ�ப��� ெசா�வா�க�
���ர� !
ஒ�ேராப� 23, 2013
ஆனா� கா�� த� எ���� ஓ�ட����ட மத�சா���ைம எ��� ெசா�ைல�
பய�ப���ய��ைல எ�� ஒ� சமய� அர��த� �லக�ட� �����டா�. அவர� ��
எ���� ெதா��க�� ேத�� பா��தேபா� அ� உ�ைம எ�� ெத��த�. ெகா�ச� ஆ�ச�யமாக
இ��தா�� �ற� ேவ� �தமான ெபா�ைள என��� த�த�.
‘மத�சா���ைம’ எ�ப� கா���� ���பமாக ��சயமாக இ��க��யா�. அவ� ஒ� ���.
அ�ப�� த�ைனெவ��ப����ெகா�வ�� அவ��� எ�த� �ர�ைன�� இ�ைல. எ�ன
�ர�ைன? நா���ட ஒ� ���தா�. ஒ� ���தவராகேவா, இ�லா�யராகேவா ேவ� மத�
சாராதவராகேவா உ�ள இ��ய� ��ம�க� அைனவ�� ����க�தா�. இைத�
����ெகா�வ�� ��க� எ�றா� ஒ��� ெச�ய ��யா�. ந�வா��� நா� மத���� எ�தள�
���ய��வ� த��ேறா� எ�ப� அவரவ� த��ப�ட �ஷய�. ஆனா� அ�த அைடயாள� ��க
��யாத�. ம�ச�, ேரைக ேபா�ற�.- http://www.writerpara.com/paper/?p=1774 இ�ப�
எ�����கா� Pa Raghavan
ஆனா�,உ�ைம எ�னேமா ேவ� அ�� ந��யா � ����� எ��ய க��ைர இ�.
http://www.hindu.com/2003/10/22/stories/2003102200891000.htm
கா�� த� வா�நா� ���க மதெவ�ைய எ���தா�,����வா��� �க�ெப�ய எ��யாக அவ�
இ��ததாேல அவைர ெகா�ற� ஆ�.எ�.எ�. இ�ப�யாக இ���ற ெபா�� ஆ�.எ�.எ�
அைம���� ப�����ற� எ�ெற�லா� ெசா����� ைநசாக கா�� மத�சா���ைம எ��ற
வா��ைதையேய பய�ப��த��ைல எ�ப� எ�வள� சாம���யமான அர�ய�
அ�த � ��� க��ைர�� த�ழா�க� இ� :
மதசா���ைம எ��ற வா��ைத 19 ஆ� ��றா��� ��ப���� ��ன� வைர ஒ�
அவம������ய ெசா�லாக �ல சமய�க�� பய�ப��த�ப�� வ�த�. இேத கால��� சா���
�ரா�லா ம��� ேஹா�ேய� ஆ�ேயா� இ�ெசா�ைல அர�ய� பய�பா��� �ரபல�ப��த
�ய�றன�. ��க� �ட இ�ெசா�ைல ஒேர ஒ� இட��� அர�யேலா� ெதாட���லாத �ழேலா�
இைண�ேத
உபேயாக�ப����றா�. ேதச�க� உ�வான ேவக���� இ�ெசா� ேவகமாக �ழ�க���
பய�ப��த�பட��ைல. ேம��,ேம�� ஜனநாயக அர�க� எ��த� இ�ெசா�ைல அர�ய�
தள��� அ��க� பய�ப���வத�� வ�வ��த�
இ��ய அர�யலைம�� ச�ட�ைத�ப��ய ேமா�லா� ேந� க��� அ��ைக (1928) ���க
���க மத�சா���ைம ப�� ெகா�டதாக இ��தா�� அ�� ஓ�ட��� �ட இ�ெசா�
பய�ப��த�பட��ைல. கா��,ஜவக�லா� ேந�,ம�லானா ஆசா� ஆ�ேயா� அ�க��னராக
அைம�� மா�� 1931 �
ெவ���ட கரா�� அ��ைக அர� எ�மத�சா��� ெகா����க �டா� எ�� வ�����ய�.
மதசா���ைமேய இத� ���ய அ�க� எ�றா�� அ�ெசா� இ�த ��மான����
பய�ப��த�பட��ைல. 1933 இ� கா����
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எ����க� ம��� ேப��� ெதாட��� மத�சா���ைம எ��ற ெசா� பய�ப��த�ப��ற�.
ம��ய ச�டசைப�� இர�� மேசாதா�க� ச�டமாக கா����தன. அவ��� ஒ��
��டாைமேயா� ெதாட��ைடய�. கா�� இ�த
மேசாதாைவ ஆத��� எ��னா�. ம�த �ல�ைத �����பா���� ஒ� பார�ப�ய�ைத �ைறயாக
���� இ�த மத�சா�ப�ற ச�ட�ைத தா� ஆத��பதாக �����டா�. ேம 6, 1933இ� ��டாைமைய
ஒ� மத�சா�ப�ற அரசா�க��� ச�டமான� க���பாக ஏ���ெகா�ளா� எ�� ெசா�னா�.
ேம�� நவ�ப� 1933இ� இ�ச�ட� மத ��யான ெசய�க�� தைல���ற� எ�� �ர�க� எ��த
ெபா�� மத��� ெசய�பா�க�� அர� தைல��ட த�ண�க� ஏராளமாக உ�ளன எ��
�����டா�. ேதைவ��லாம� அர� மத ��யான ெசய�க��,ந���ைகக�� தைல��வ� தா�
தவ� இ�ேக �ழ� அ�ப���ைல எ��� கா�� வாதா�னா�.
ஜனவ� 27, 1935 அ�� கா�� ம��ய ச�டசைப�� �ல உ���ன�க�
��னா� உைரயா��னா�. “ஒ��ெமா�த இ���க�� க���� ��டாைமைய ஒ��பத�� எ�ராக
இ���ெம�றா�� மத�சா�ப�ற ச�டசைப ெபா�ட அைம��க� இ�ப��ப�ட எ�ண�ேபா�ைக
ஏ���ெகா�ளேவ �டா�” எ�� வாதா�னா� (கா���� ெதா��க�ப�ட பைட��க� )
ஜனவ� 20, 1942 அ�� பா��தா� ேகா��ைகைய ப�� கா�� ேப��ற ெபா�� இ�ப�
ெசா�னா�. : வ�,�காதார�,காவ�,�� ம��� ெபா� பய�பா�� அ�ச�கைள பய�ப���வ��
����க� ம��� ����க�ைடேய எ�ன �ர�பா� ஏ�ப�� �ட�ேபா�ற� ? மத��யான
ந���ைகக�� ம��ேம ேவ�பா�க� ஏ�ப�� ; ஒ� மத�சா�ப�ற அர�� இைவ கவைல�பட
ேவ��ய
அ�சமாக இ��கா�. அவரவ�க� அவரவ�� ந���ைகைய ��ப�றலா�.” எ��
அ����ெசா�னா� அவ�. கா���� மத�சா���ைம எ��ற ெசா�ைல பய�ப���யைத த�கால
அர�ய� வாத�க�� ேந��ய� எ�� �வ��கலா�. இைத எ�ப� ����ெகா�ள ேவ���
எ�றா� ேந���� ஒ��ைம இ�லாத
அ�லாத ேந�வா� ஏ���ெகா�ள ��யாத மத�சா��னைம�கான எ�த அ��த�ைத�� கா��
அ�ெசா���� வழ�க��ைல எ�பேத ஆ��.
இேத க��� ��தைல ெந���ய ெபா���,அர�யலைம�� ச�ட உ�வா�க� �வ��ய
ெபா��� வ����த�ப�ட�.
”நா� இ�த நா��� ச�வா�கா�யாக இ��தா� மத��,அர�� ���ேத இ����. எ� மத��� ��
ஆைண��� ெசா��ேற� ; அத�காக நா� எ���ைர�� த�ேவ�. அேத எ� ெசா�த �ஷய�.
இேதா� அர��� எ�த ேவைல���ைல. அர� மத�சா���ைம,�காதார� ,தகவ�
ெதாட��,அய�ற�,நாணய� ஆ�யவ�ைறேய கவ����ெகா���. எ� மத� அ�ல� உ�க�
மத��� ெசய�பா�க�� அ� தைல�டா�. அ� அவரவ�� த��ப�ட கவைல. “ எ��
ெச�ட�ப� 1946 இ� ஒ� ����வ �ஷன��ட� ேப��ெகா�� இ��த ெபா�� கா��
�����டா� கா�� க�க�தா�� �கா��� ச�� க����� ெக�லா� பா��யா�ட� ஆக�� 16
இ� ேப�யைத ஹ�ஜ� ஆக�� 24 அ�� இ�வா� ப�� ெச�த�. “ கா�� அரசா�க� க���பாக
மத�சா�ப�ற இ��க ேவ��� எ��ற த� க��ைத ெவ��ப���னா�. மத�க��ைய அரசா�க
பண������ அ� வள��க �டா� எ��� அவ� ெசா�னா�.நா��� ெபா��ச�ட�ைத ஒ�
��மக� ஒ�� நட��� வைர அவ�� மத ந���ைகக�� அர� தைல�ட��டா� ; �ஷன���
ெசய�பா��� அர� தைல�டா�. அேத சமய� அர� �ஷன��� எ�த �ரவ�� ஆ��ல அர�
ெச�த� ேபால தரா� எ��� ெசா�னா�. இ�த ��தேல ச�ட��� 25, 26 ,27 ���க��
ெவ��ப��ற�
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இ�த ச������ அ��த நாேள த��ைடய இேத க��ைத ந�ேக�ேத�கா எ�� இட��� கா��
அ����ெசா�னா�. அைத இ�வா� ஹ�ஜ� இத� ����ற�,”த��ைடய வா�நா� ���க
எ�லா ம�க�� எ�த மத�ைத ேச��தவ�களாக இ��தா�� சமஉ�ைம ெபற ேவ���
எ�பத�காகேவ தா�
பா�ப�டதாக கா�� �����டா�. அர� ��ைமயாக மத�சா�ப�� இ��ப� அவ�ய� எ���
ெசா�னா�. எ�த மத அைம��� அரசா�க�தா� ஆத��க�படா� எ��� அவ� ெசா�னா�.
எ�லா�� ச�ட��� பா�ைவ�� சம� எ��� �����டா�. “ ஐ�� நா�க� க��� ேதசப��
��கா�� அவ� ேப��ற ெபா�� ,” மத� எ�ப� த��ப�ட சமாசார� ,அைத அவரவ��
த�வா��ைக ெவ�ேயா� �����ெகா�டா� அர�ய� வா��ைக��
எ�லா�� �ற�பாக இ���� . அரசா�க��� அ�கா�க��,ெபா�ம�க�� மன�� ெகா��
மத�சா�ப�ற அரைச உ�வா�க �� மனேதா��,ெபா��ேபா�� பா�ப�வா�க� எ�றா�
உலக���ேக ெப�ைம த��ற ஒ� ��ய இ��யாைவ க�டைம�க இய��.” எ�றா�
நவ�ப� 15, 1947 இ� கா��ர� க�� ��பா�ைம�ன� உ�ைமக� ம��� அக�க�� ம�வா��
சா��� எ�ண�ற ��மான�கைள �ைறேவ��ய�. எ�லா ��ம�க�� சம உ�ைமகைள
அ�ப���ற ஒ� மத�சா�ப�ற ஜனநாயக அரைச அைம�பேத கா��ர�� ேநா�க� எ���
���க�ப�ட�. கா�� இ�த ��மான�கைள மனதார வரேவ�றா�. “இ�த���மான�க�
�க���யமானைவ ; இவ�ைற நா� ஒ�ெவா�றாக உ�க��� �ள��ேவ�” எ�� அ�ெபா��
நட�த �ரா��தைன ��ட��� ெசா�னா�.
��நான��� �ற�தநா� அ�� ேப�ய கா�� (நவ�ப� 28, 1947 ) அர��பண�ைத ெகா��
ேசாமநாத� ஆலய�ைத �னரைம�பைத க�ைமயாக எ���தா�. : நா� எ�லா���மான அரைச
உ�வா�� இ���ேறா�. இ� ஒ� மதந���ைக ெகா�ட அர��ைல. இ� எ�மத�ைத�� சா���
ெசய�ப�� அர���ைல. ஆகேவ அர��பண�ைத மத� சா��� அரசா�க� ெசல�ட��டா�.”
எ�பேத அவ��
ெத�வான வாதமாக இ��த�. கா�� மத�சா�ப�ற ஒ� அரைச ஆத��த ெபா�� ஒ� மத��சா�ப�ற
அரசா�க�ைத அ�கால ச�தாய� ஆத��க ேவ��� எ�� ����ண�� ெகா����தா�. இ�த
����ண�� 1969�� ��ன�
க��ெகா�ள�படாம� ேபானதா� ����வா ச��க� நா��� ���� வள��� ெப�றன ; கா��
����ெகா�ல�ப�வத�� ஆ� நா�க��� ��ன� இ�ப� எ��னா� “ ஒ� ந��
க�டைம�ப�க�ட ஆ�க���வமாக ெசயலா��� ப�யாள�க� ேதைவ�ப��றா�க�. ம�க���
ேசைவ ெச�வேத அவ�க�� ���ேகாளாக��,சாசனமாக�� இ����. அைம�ச�க� இவ�க�ட�
இ��� ஊ�க� ம��� வ��கா��த� ெப�� ெசயலா�ற ேவ���. இ�த ப�யாள�க�
மத�சா�ப�ற அர��� வ� கா��வா�க�. “
கா��-ேந� உற�� பைட�பா�க அ��த�க� இ��கேவ ெச�த�.
அவ�க��� �ர�பா�க� இ��தன. கா���� மத�ப��ய பா�ைவ ேந�
ப����ெகா�ள��ைல. த�க�� க��� �ர�பா�கைள ெபா�ெவ���,த�க���� �க��த
க�த�ப�மா�ற�க��,ேந� த��ைடய ைட��� எ�� ெவ��ப��� இ���றா�க�. இவ�ைற
ம��ேம ெப��ப�����,அ�ல� இவ�ைற ம��ேம கவன��� ெகா��� �ல எ��தாள�க�
இய��னா�க�. அ����ெசா�ல ேவ��ய� எ�னெவ�றா� கா�� ம��� ேந� இ�வ�ேம
மத�சா���ைமைய த� ப�பாக ெகா�ட ேதச� எ��ற ���ேகா���,ேதச� எ�ப� பலதர��
ம�கைள ஒ�றாக இைண�� நக�� அைம�� எ�ப��� ஒேர பா�ைவைய,அ��தமான
ந���ைகைய ெகா����தா�க�. இ�த வைக�� அவ�க� அ�ைறய ��� மகாசபா,����
��,��தைல�� ���ய � � ஐ ஆ�யன ேதச� எ�பைத மத� சா��த ஒ� ப��பாக பா��தைத
���� எ�லா�தர�� ம�கைள�� உ�ளட��ய
�ரா��ய ேத�ய�ைத கா�� ம��� ேந� வ�����னா�க� எ�பேத உ�ைம. �ர�பா�க�
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ஒ���ேபா�� க����கைள �ட ஆழமாக அைம����தா� இ�வ�� இைண��
ப�யா�����க ��யா� எ�பேத யதா��த�. கா���� ேந��� இைண�� ெவ�கால� ஒ�றாக
ெசய�ப�டா�க� எ�பேத உ�ைம. கா�� கா��ர� க�� தைலவ� பத��� ேந�ைவ நா��
�ைற ப���ைர�����றா� (1929, 1935 (1936 தைலவ� பத��காக ), 1938-39 (மா���ய
ேசா�ய��� நேர��ர ேதவா ெபயேரா� இைண�� ப���ைர�தா� ) இ��யாக 1946 இ� .
எ�பைத�� கவன��� ெகா�ள ேவ���
ப�ேவ� க���ய� தள�க�� இ��� கா��-ேந� ��� எ��ற ஒ�ைற ெப��ப��� கா��
அ����ைனைய அ�க�ப���� ெசய�க�� �ல ச��க� ஈ�ப�டன. கா���� ர�த� ேதா��த
கர�கேளா� இ��த
�����வா ச��க� இைத ���ய�ப�யாக ெச�தன. இ�ப� கா��,ேந� இ�வைர�� ����
கா���பத� �ல� ேந�ைவ �லபமாக கா���ட� இ��� �����கா���� க���ய� ��யாக
தா�க���� எ�� ��ட��� ெசய�ப�டா�க�. ���பாக கா��ர� 1969�� ��ன� இர�டாக
உைட�த �� இ�த கா��-ேந� ���� அ��தமாக வ����த�ப�� அைத�ெகா�� எ�த�ப�க�
யா� எ�பைத ப��க�பய�ப��தப�ட� . இ�� ெப�ய ேக����தாக வச�� ச�ேத �த�ய
ஆ�.எ�.எ� �� இ��த (1939-41 வைர ) தைலவ�க� �ட த�கைள ேந��யவா�க� எ��
கா���ெகா�டா�க� . � � ஐ பார�ப�ய�ேதா� 1940க�� இைண�� இ��த பல� (இவ�க�
த�கால க���ச இய�க�ேதா� த�கைள அைடயாள�ப����ெகா�ள ேவ��� எ��
அவ�ய��ைல ) இ�த ேந�-கா�� ���ைனைய அ��தமாக வ�����னா�க�. அ�� �ல�
த�கைள ேந��யவா�க� எ�� அைடயாள�ப��� ெகா�டா�க�. அேத சமய� ேதச� சா��த
பா�ைவ�� அ�ல� ���� அைடயாள�ைத ���ைல�ப���ய ���� ���
நா���ெகா�ைக ஆ�யவ��� ேந�-கா�� இ�வ�� ஒ�வ�� பா�ைவைய ேத��ெத��க
ேவ��� எ�� வ�த ெபா�� அவ�க� ேந��� பா�ைவைய ேந��யவா�க� எ��
ெசா���ெகா�டவ�க�� ெகா����க��ைல. கா��யவா�க�� இ�த கா���ட� இ���
ேந�ைவ ���பைத அ�க�ப���னா�க�. கா�����,ேந����� இ��த �����ட ���கைள
ெப��ப��� அ�கால��� நட�த சமகால மா�ற�க�� இ��� த�கைள �ல���ெகா��
��றா�க�. இைவ எ�லாவ�ைற�� ம� ஆ�� ெச�ய ேவ��ய கால�
ெந����ெகா�� இ���ற�.
(இ�க��ைர அ�� ந��யா�� Gandhi on secular law and state எ��
க��ைர�� ெமா�யா�க�. அவ�� அ�ம�ெப�� இ�க��ைர ெமா� ெபய��க�ப���ள� )
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த�ைம த�த த���வ�ப��-ேநாப� கைத இ� !
ஒ�ேராப� 21, 2013
ஆ��ெர� ேநாப� �ற�த �ன� இ��.இவ�� அ�பா இ�மா�ேவ� �க� ெப�ற
ெபா��யலாள�.�ேடா�ேஹா� நகர��� ப�ேவ� க������கைள �க���ய அவ�
வ�ைம�� காரணமாக ர�யா ேநா�� நக��தா�. அ�ேக ேபா� சமய�க�� உபேயாக�ப����
வைக�� க�ப�டைர பய�ப���னா�. ஆனா�� ேபா� ���த�� வ�ைம�� ����
த�ள�ப�டா� ;அவ�� ��ைளயான ஆ��ெர� ேநாபேலா க�ைத இல��ய� என த� ஆ�வ�ைத
ைவ���ெகா�� இ��தா�.
உடேன அ���த த�ைத ஏ�கனேவ ேவ� ெபா��ய� ப��� இ��த மகைன பா��� �க� ெப�ற
ஒ� ேவ��ய� ��ண�ட� அ���னா�;அ�ேக தா� ைந�ேரா ��சரைன பா��தா�;அ�
ெவ�ம��� ப�டைர மா�� பலமட�� ஆ�ற� ���� இ��த�,எ��� அ� ெகா�ச�
அ��த�,ெவ�ப� மா�ற�க�� �டெவ��� ��� த�ைம ெகா����த�. அைத எ�லா��
பய�ப���� வைக�� மா��� ஆ��� ஈ�ப�டா� ம�த�.இ�� த� த��ையேய ஒ�
ெவ��ப��� இழ�தா�. அ�ெபா�� ‘மரண��� �யாபா� ஆ��ெர� ேநாப� மரண� !’ எ��
�ெர�� இத�க� தைல�� ெச�� வா��க அ���தா� அவ�. ஆ��ெர� ேநாப� �டா �ேஹா��
ஆ�� ெச�ய அர� தைட ���த�.

இ���� அவ�க� நா��� �ைட��� ேக�ச�க� எ�� க�ம�ைண கல�� ைடனைம�ைட
உ�வா��னா�,அ� �க�ெப�ய அள�� க��ட�க�,பால�க� க�ட பய�ப�ட�. ஆனா�
அைதேய ேபா�� பய�ப��� பல உ��கைள ���க ஆர���தன ரா�வ�க�,உல��
அைம��� ெப�ய ��� �ைள�� ��ேடா� எ��ற ��ற உண�ேவா� அவ� நா�ப�� ���
வய�ேலேய ெநா�� ேபா� �ட���ேபானா� .
தன�� உதவ ெப��தா எ��ற ெப� ெசயலராக வ�த� அவ� வா��� ெப�ய மா�ற�.அவ��
பாவ���� ��� காண ேவ��� என வ�����னா� அவ�. உ�க� ஆ�த�கைள �ேழ
ேபா��க� என ஒ� �ைல�� எ��னா�. �� ேநாபைல ��� ���� ��மண� ெச��ெகா��
அவ� ெவ�ேய���டா�� அவ�� தா�க��� ேநாப� த�ைம�� த�னா� ஏ�ப�ட அ����
�ராய��த� ேதட ேயா��தத� �ைள� அவ�� உ��� ேகா��கண�கான �பா� ம����ள
அவ�� ெசா��� இ��� வ�� வ���� வ�டாவ�ட� அைம� அ��ய� உலக ��ேன�ற�
ஆ�யவ��� �ற�பான ப�க��� த�பவ�க��� ப�ச��க ேவ��� என அவ� அ����
��� ேபானத� �ைளவாக உ�டானேத ேநாப� ப��. இல��ய�,இய��ய�, ேவ��ய�
ம���வ� . உலக அைம� ெபா�ளாதார� ஆ�ய��ைறக�� ேநாப� ப�� வழ�க�ப��ற�
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Money ஐ �ட ம�த�க� ���ய� - Matrix நாயக� !
ேகயா� ��� ேம���� நாயக� எ�� நம�� ெத���. வ�களா� �ர��ய� அவ�� வா��ைக
எ�� ெத��மா நம�� ? அ�பா ��� வய�� ������ ெவ�ேய�னா�. அ�மா அ��க�
����� ெபா�ைமகளாக த�ைதகைள மா���ெகா�ேட இ��தா�. ப���கால��� �ற�த ந�ப�
���ைச இ�ப�� ஒ�ப� வய�� இழ�தா�. ப���� ��ெல��யா க�ற�� ��த��ய
மாணவராகேவ ைவ����த� ; ப��ைய��� ஒ��க��ைல எ�� ெவ�ேய�ற�� ெச�தா�க�.

�ைற��ரசவ��� �ற�த மக�,அ��த இர�ேட வ�ட��� இற�த காத� எ�லா�� ேசாக
உ�வாக ��ைஸ மா��ய�. ேசாக ெமேம�க� அவைர ெகா�� வர�� ெச�தன. ��� ஆனா��
அைவ எைவ�� த�ைன பா��க ��ட��ைல. ெப�� மா�ைகக�� வாழாம� �ளா���
வா��றா�. உட� ப����� எ�ய கைலஞ�க�� கடைன அைட��றா�. அ�வ�ெபா��
அவ�க��� கா� ப��,ம�ய உண� எ��� அ�� கா���றா�. த� ஒ�� ெமா�த எ�ப�
���ய� டால� ச�பள�ைத �ெப
ஷ � எெப�ட� ம��� ஆைட வ�வைம�� �����
ெகா������ ,”ேம���� மாய� அவ�க�ைடய� !” எ�� ����றா�
த��ைடய மக� ர�த ���ேநாயா� பா��க�ப�� இ��த ெபா�� எ�லா பட���ைப�� ����
��� அவ�டேன இ��தா�. �ணமான�� ேகா�க� அ�த ம���வமைன�� ��யாக ���
த�தா�. “பண� என�� கைட�� ேத�� தா�. ம�த�க� �தான அ�ேப ���ய� ” எ��றா� ���
The Idealist �க�� ப�க��� இ��� !
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ச��� ச��� உ�க��காக !..
ஒ�ேராப� 19, 2013
If wrinkles must be written upon our brows,let them not be written
upon the heart.The spirit should not grow old.-James A.Garfield
ெரா�ப வயசா���� ேபால இ��� எ�ன ப�ற� அ�ப��� ெத�யைல !;
���ரமா ேபா�ட மா�ேடாமா ? அ�ப�� ச��பா இ��� ;
வய� ம��� தா� இ�ப� ெசா�ச� ஆ�� ஆனா ெரா�ப நா� வா��த ��� தா� வ��
இ�ப��ப�ட வசன� �லேப� ச�தமா��,பலேப� உ�����ேளேய
ெசா������ இ��ேகா�. வயசாக வயசாக ஞாபக ச�� �ைற�� ச�
. ெசய�பா�� �ைற�� அ�ப��� ��க �ைன�சா ஸா� பா� . அ�த எ�ண�ைத அ�ப�ேய
எ�ேகயா��� ��� எ����� வா�க .�ைறய ேம�ட� இ��� ேபச -இ�ைன�� நாம ப���ற
எ�ண�ற ச�க இல��ய�க� எ�லா� �ைட�ச கைத ெரா�ப �வார�யமான� . அ�த கால���
ெப��பாலான ச�க ��க� ேகா��க�� அ�ல� அத� அ��சக�க� வச� தா� இ����.அைத
கைரயா� கால�ேபா��� அ�����ேட வ�� ;பலேப��� அ�� இ���� எ����கைள
ப��கேவ ெத�யா� .
ெகா�சகால� ��த�
��த� அ�ப��� ெசா������ ெவ������ இ��� அ�ப�ேய அைத அ�ய ���ற
ெகா�ைம ஏக����� நட�த�,உ�தமதான�ர� ேவ�கட சா�நாத ஐய� எ��ற உ.ேவ.சா த�ேனாட
த�ளாத வய�� ேகா��களாக நட�� ேபா� க�ைண உ��� உ��� அைர�ைற ெவ��ச���
எ�ெக�ேகா ஓைல �வ�கைள அ�மா
ஆைசயா �ழ�ைதைய தட�ற மா�� தட� எ�லா�ைத�� அ����
ெகா��வ�தா� .அவ� அைதெய�லா� ெச�த ெபா�� ந� ேலா�க� �ைட�� �ழடாக தா� ஆ�
இ��தா�
ம� எ�ெறா� நாடக ந�க� ;க���ட� ெகா��� ெகா��� அவ� ெபய��� �� அ�
ஒ���ெகா�� க���ட�ம� க��டம� ஆனா� ��மா�� ந��க வ�த�ப வய� நா�பைத
ெதா����� .அவ� ெதா�ட �கர�க��� வய� எ�ன ேம�டரவா இ����� ?ஹா���� ெக�தான
ேரா�க�� ந�க�க� கல��வேத ஐ�ப��� ��னா� தா� .அட அைத ���க உலக��ேலேய
ஆழமான
ம�யானா �ெர��ேபா� ஷ��� ப��ன�ப ேஜ�� ேகம���� வய� அ�பைத ெந�����
இ����� .
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ச��� டா� �ரா�ம� �ட ேப����� இ��தா� .ம�ச� சாதாரண ஆ��ைல அவ� ப��ன ஒ�
சாதைன எ�ைன���
�ைல�� ���� ெட���� அவேராட சராச� 99.94 ஆவ� ஒ�ெவா�
ெட����� �� ர�க� ��ேட அ��� இ��கா� சா�.”இ�ப ��க ஆ�
இ��தா உ�க சராச� எ�வள� இ���� ?”அ�ப��� ச��� ேக�க
�ர�மா� ,”எ�ப� !”அ�ப��கறா� .அ� ஏ� எ�ப� அ�ப��� ச��� ேக�க அ�த ��க�
ெசா���சா� ,”90 வய�� ஆ� எ�ப� ர�க� ஒ� ேபா���� அ���ற� ஒ���
ம�ட��ைலேய !”அ�ப���
ெநைறய ேப� ேக எ� � �� �ைவ�� சா���� இ����க� .அைத அத� ஓன� சா�ட��
ஆர����றப அவ��� வய� ந���� ஓ�� ெப�� வய�.மா� மா�யா ஏ� இற�� அ�த
ெபா�ைள ��க அவ� ப�ட க�ட�ைத எ�லா� ேக�டா அவ� ெச�த சாதைன சாதாரண�
அ�ப��� ேதா�� .கா�� இ��ய அர�ய���� கல�� எ��க ஆர���ச�ப அவ��� வய�
ஐ�ப� �ள� .ெப�யா� த� இ�� காலமான 96 வய�� ��டதத�ட இ��� ேமைடக�� ேப�
இ��கா� ;எ�ண�ற ேபார�ட�கைள நட�� இ��கா� அ�ப��� ேக��� ெபா��
மைல���ேபா�டா��க .
��க ெச�வைத அ�ப��� ,அ�த த�ண��� ம��� வா�தைல ெகா�� ெசய�ப�டா� ேபா��
.இைத தா� ெஜ� “��� அ� � ெமாெம�� “அ����� அ��ற� எ�ன எ�ன
ச��� ச��� தா� ம�� …அதா� இளசா ஆ���க இ�ல ?
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ச���ரமான ச��ரேசக� !
ஒ�ேராப� 19, 2013
��ரம�ய� ச��ரேசக� ேநாப� த�ழ� ;ந�ச��ர நாயக� அவ�க�� �ற�தநா� இ��
ச��ரேசக� அ�ேடாப� 19,1910 அ�� ���க�படாத இ��யா�� ப��யான லா���
�ற�தா�.அ�பா ெபய� ��ரம�ய� அ�மா ெபய� �தால��.அ�பா லா��� ர��ேவ��
ஆ��டராக இ��ததா� அ�ேக �ற�தா� ந� நாயக�.ஆனா� த�ழக�� ��ைள இவ� ;ேநாப�
ப�� ெப�ற �.�.ராம� இவ�� மாமா,
��ன வய�� ெரா�ப�� அ�மா ெச�ல�.அ�மா ெம�த�ப��தவ� அ�த வய�ேலேய உலக
�க�ெப�ற நாடகா��ய� இ�ெச�� ெபா�ைம�� �� �ைல த��� ெமா�ெபய��தவ�.அ�பா
ந�றாக வய�� வா��பா�;�டேவ காைல�� ெகா�ச� பாட�� நட��வா�.�� அ�மா��
அ�பான த��� பாட� நட�த� ;அவ�� ���தேல அ��ய� ம��� அ�� �தான
ஆ�வ���� காரண� எ�பா� ச��ரேசக�.
���� இவ��� ��ேனேய இர�� ெப� �ழ�ைதக� ஆ� ��ைள எ�பதா� இவ���
ெச�ல� அ�க�.த � ெபா�ைமகைள உைட�� ��� த� அ�கா�க�� ெபா�ைமகைள
�����ெகா��� �ஷம�கார ��வ� தா� ச��ரேசக�. லா��� இ��த கால��� ��ட ெந�ய
அனா�க� மா��ெக��� நட�ப�� ,ேதா�ட�க�� �ைளயா�வ�� ச��ரா��� ���த
ெபா��ேபா�� .
���ேலேய ஆர�ப�க��ைய ப������ �� ப�ேனா� வய�� ��வ���ேக� ���
உய��ைல�ப���� ப��தா� .ெரா�பேவ ப���� ஆ�வ� ெகா�ட அவ� ஒ� வ�ட�
�வ��வத�� ��னேம பாடனகைள ப��� ��வா�. இய�க�த� வ��ய� கா��ல� என
எ�லாவ�ைற�� ��னேம ��வ�� ப��� ���ற அள��� ஆ�வ� உ��.
ெச�ைன மா�ல க����� இள�கைல இய��ய� ப��தா�.அவ� ப��த கால���
����ட�த��த �ஷய� அ�ெபா�� தா� �வா�ட� இய��ய� எ��ற ��ய �ைற ேநா��
இய��ய� பய��க ஆர���� இ��த�. அ�ெபா�� ேநாப� ப�� ெப�ற ேசாம����
அவ�கைள ச���த� இவ� வா��� �����ைன . அவ� �வா�ட� இய��யைல ப�� �ள��
ெசா�ன�� ச��ரேசக�� க�க� ���தன
மா�லக����� �த� மாணவராக ேத�ய இவ� ேம�ப����� இ��லா�� ெச�ல �ற��
�கால��� இவ��காகேவ ஏ�ப��த�ப�� ேக����� ேபானா�. அ�ேக ேநாப� ப�� ெப�ற
��� ேபாைர ச���தா�. ப�ேவ� ஆ��க�� ெதாட��� ஈ�ப�டா� . �ைனவ� ப�ட��
ெப�றா�.இ��யா�� இ��� ேக����� ேநா�� க�ப�� ேபா�� ெபா�� தா� �க�ெப�ற
ச��ரேசக� எ�ைலைய வைரய��தா�
ந�ச��ர�க�� வா�நாைள ப�� ஆ�� ெச�� ஒ� ��ட அ��ைகைய உ�வா��னா�.
ந�ச��ர�க� எ�ெபா�� ���தா� அ�ப�ேய ெவ�ைள ��ைடய� என�ப��ற ைவ� DWARF
ஆக மா�� எ��ற அ�ைறய ந���ைகைய ேக�����ளா�� ��ய�� �ைறைய ேபால 1 .4
மட�� அ�க �ைற ெகா�ட ந�ச��ர�க� எ�ெபா�� ���த�� ம�ற ந�ச��ர�க� ம���
இ�ன�ற வா�ெவ��� உ�ளவ�ைற த��� இ����ெகா�ள �ய����� என அ���தா�.
இைத ச��ரேசக� எ�ைல என அவ� அ���தா�
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ேம���ய ஆ��கைள உலக��க� ெப�ற வா�ய� இய��யலாள� ம��� இவ�� மன� கவ��த
எ���ட� ���க அ��பைட அ�ற� என ஏ�க ம�����டா�. ெதாட��� அவ�� க��ைரைய
�ல அ��ய� இத�க�� �ராக��தன. மன� வ��� ேக������ ப���யலா� எ��ற
எ�ண�ைத ைக��� அெம��க ேநா�� ெச�றா� . �� �காேகா ப�கைலகழக���
இைண�ேபரா��ய� ஆனா�. த� மரண� வைர�� அ�ேகேய ேபரா��யராக இ��தா�
தைல�ற�த ஆ��ய� என ெபய�ெப�றா� ச��ரேசக�. த�ைன மாணவ�க� சா� என அைழ�க தைட
���தா�. வ���� அைனவ�� த�ைன ச��ரா என அைழ�கலா� என அ���தா�.”மாணவ�க�
ந� அ�ைமக� �ைடயா� ;அவ�க� ந�ப�க� நம��” எ�ப� அவ�ெகா�ைக . 1980 இ� ேநாப�
ப�� ெப�றதாக அ���க ப�ட ெபா�� ேஜ�� �ேரா�� இவ�� வ��� இ���ற� கவ���
��� வ�� ப�� ெசா��ேற� என ெசா��ற அள��� �ற�பாக பாட� எ��பா� இவ�

எ�ேக� �ைலய��� இ��� �மா� 200 ைம� ெதாைல�� இ��த ப�கைலகழக��� ெவ��
இர�ேட மாணவ�க��� ெகா���ற ப��� பாட� நட�த ேபா� ��� வ�வா� .இர��
மாணவ�க��� பாட� நட�த இ�வள� �ர� வரேவ��மா என �ற� ேக�ட ெபா�� “இ�ைல
அ�த இர�� மாணவ�க� என�� �க�� ���யமானவ�க�.”எ�பா�.அவ�� ந���ைகைய
கா�பா��அவ�க� இ�வ�� அவ��� ��னேம 1957 இ� ேநாப� ப�� ெப�றன� .அவ�க��
ெபய� � ம��� யா�.
எ���ட� எைத தவ� என �ராக��தாேரா அைத உலக� நா�ப� வ�ட�க� க���
ஏ���ெகா�ட�,அத�கான ேநாப� ப�� 1983 இ� இவ��� அ���க�ப�ட�. இ�ன��
������ ெசா�வெத�றா� வா�ய இய��ய�� ைமய����யாக மா�ய� அவ�� ச��ரேசக�
எ�ைல.
ஒேர ஒ� �ைற�� த� ஆ�வ�ைத �����ெகா�ளாம� ப�ேவ� தள�க�� ஆ��க� ெச�தவ�
.அேதா� ��லாம� அவ�ைற அ��தமான ��களாக�� வ��தா�.த� எ�ப�� ஐ�தாவ� வய��
மரணமைட�ற அ�� �ட பாட� நட���ெகா�� இ��தா� அவ� ,அ� தா� ச��ரேசக�
“எ�ைன�ப�� சமகால ம�த�க� எ�ன �ைன��றா�க� என என�� கவைல இ�ைல ! வ��கால
ச�த�க� எ��ைடய ெசய�க����ய இட�ைத ச�யாக த��.இ�ெபா�� நா� ெச�ய
ேவ��யெத�லா� என��� இ���� அ���கான ஒ�ைய ந�ல�,�ய�,�க� என எ���
மனைத ப�ெகா��காம� கா�த�� தா� உ�ள� !”என அவ� ����� வ�க� எ�ைமயாக அவ�
வா��ைகைய ெசா�����ற�
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இவ� தா� எ�ச� !
ஒ�ேராப� 18, 2013
Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave
up.
எ�ச�� �ைன� நா� இ�� .
உ�ைம�� ��ெல��யாவா� பா��க�ப�� ப���� ப��க லாய���ைல என �ர�த�ப�ட
எ�ச� அ�ைன�� அரவைண��� க�� க�றா�. உ�நா�� ேபா� நட�த ெபா�� �ட�ட
ெச��கைள ெதாட�வ���ேலேய அ���� ��றா� . ர��� ஆ�� ெச�� ெகா����த
ெபா�� ஒ� ெப���� � ப���ெகா�டத�காக மா�ட�ட� அைற வா�� ஒ� ப�க� ேக���
�றைன இழ�த எ�ச� த� ஓயாத உைழ�பா� ப�ேவ� க������கைள உ�வா��னா�.
�த��த�� வா���ப�� இய��ர� ஒ�ைற உ�வா��னா�. அ�� ������ ெச�ய
��யா�. அர�ய�வா�க� அைத ஏ�க��ைல. இ�ேம� ம�க��� உத�� ெபா��கைளேய
க�����க ேவ��� எ�� ��� ெச��ெகா�டா� அவ�
ஊைம�பட�கைள ேபச ைவ��� ேபாேனா�ராஃைப ஆ�வக� ������ எ��த ஒ� வார���
உ�வா�� கா��னா�.��� ப��� இைழ�காக மேல�யா வைர ஆைள அ��� ெபா��கைள
ேத��பா��தா�.ப�தா�ர� �ைற ேத��� ெபா�� ��க��ைல , “நா� ப�தா�ர� �ைற
ேதா��யைட�ேத� என ெசா�ல மா�ேட� ;ப�தா�ர� ெபா��க�� இ��� ப�ைப ஒ�ர ைவ�க
��யா� !” என க���ெகா�ேட� எ�றா�.எ�ச� இ��யாக ப�ைப ட��டைன ெகா�� ஒ�ர
ைவ�தா� . அைத சா��த ெபா�� ந��ர� .மைன��ட� ஆ�வமாக கா���த ெபா��
,”ந�ரா����� ��க�ைத ெக������� ;க�� ��� �ள�ைக அைண��க !” எ�றா� .
த�� அ���வ�� ெப�ய ஆ�வ� ெகா����த எ�ச� த� �த� இ� ��ைளக��� டா�
ம��� டா� எ�� த���� ���ெசா�களா� ெபய��டா�. ஹேலா எ�� ேபா�� அைழ���
�ைறைய�ெகா�� வ�த�� அவேர.

கா�க� ��பைன,ெச���தா� ��ற� , ப��ைய ��� ��ேற மாத��� ெவ�ேய�ற� என
�ர��யான வா��� 1,093 கா���ைமகைள ெப�� இ��தா� எ�பத�� �� எ�த� உைழ��
இ���� என உணர ேவ��� . வா��ைக�� வ�க� ������த ெபா�� ஓயாத உைழ�ைப
ெகா��ய அவ� ெவ��ைய ஓயாத உைழ�ேப ��மா���ற� என அ��� ெசா�னவ� .

169 of 236

அவ� எ�ப� ம�ற க�����பாள�க�� இ��� த��� ���றா� எ�றா� தா� க�����தைத
ெவ��கரமாக அவ� ச�ைத�ப���னா�.ஒ����� உதவாத எ�ச� என�ப�டவ�
மைற�தா�;அெம��கா�� �ள��க� �ல��ட� அைண�தன .ேர�ேயா கரகர�த�,”எ�ச�
வ�வத�� �� உலக� இ�ப��தா� இ��த� !” ���� �ள��க� ஒ���� ஊேர ���ய�
ேர�ேயா ச�னமாக ெசா�ன� ,”எ�ச� �ற�தத�� �� உலக� இ�ப��தா� இ��த� !”
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��யாம �����கலா� !
ஒ�ேராப� 18, 2013
BASIC REASON FOR MOST OF THE MISUNDERSTANDINGS AND COMMUNICATION GAP. we listen
half,understand quarter,think zero,react double and remember forever.-Oliver Goldsmith
� ேக�க ேபா�யா இ�ைலயா ?
உன�� எ�ைன க��பா��றேத ேவைலயா ேபா�� !
எ�ைன ஏ� �����கேவ மா�ேட����க ?
இ�ப��ப�ட வா��ய�க� ந�ம எ�லா� வா��ைக��� ந�மாேலா ந�ைம ��� இ��பவ�க�
வா����ேதா வ�� ;கவ��� பா��க .��க� ஒ��காக கா�� ெகா��� ேக�காத த�ண�க��
தா� ஆர�����.எ�லா�ைத�� ஒ� க�ணா� ேபா���ெகா�� அ���ற மேனாபாவ� ஒ�
ச�க���ேக அைடயாள� ஆ�ற ஆப�தான ேபா�ைக பா��கலா� ��க. �.�.டா� ேஷா�க��
��க இய�பா பா��தாேல இ�த மன�பா�ைம ெத��� ;”� எ�ன ேவணா ெசா�� ,நா� ெசா�ற��
தா� ��ேப�” எ��ற �ைட� ெதா���றைத ஈ�யாேவ பா��கலா�.
ஏ� இ�த ��க� ? ம�ச�கைள ேந���ற �ண� �ைற�� இ���ற� இத�கான ���யமான
காரண� ; நாம ேந��� கவ��க ஆர���சாேல பா� ��க�க� அ�ப�ேய ப�����. அவ�க
ப�க� த�� இ��பதாக ப�டா�� அவ� ப�க �யாய�ைத கா� ெகா��� ேக���� ெசய�ப�டா�
ேபா��. யா�ேம ��சா ச����ைல ; யா�ேம ��சா தவறாக�� இ��க ��யா�.
ேமைஜ ேமைஜ தா� அ�ப� எ��ற ஒ� �க�ெப�ற ெஜ�ம�ய எ��தாள� ��ட� �ெஷ���
கைத உ��-ஒ� வயசான ெப�யவ� த�ைம�� வா�றா�. ஊ� ���க தன இ�� கால���
���வா� ; அ����ேபான வா��ைகயாக அவ� �ரா� ேபாற�ப ஒ� நா� ந�லா வான� இ���
இ���றப ம�க� ஒ�ணா ������� எ�லா�ைத�� மற���� ���றைத பா���றா� . யா�ேம
அவைர க���கைல அ�ப�னா�� அவ� யாைர பா��தா�� ����றா� ; க�ைவ க�க��
ேத���� ���றா� . ம�ஷ� ம�ச�க ப��ப�யா ����றைத,அ��தமானவ�களா மா�றதா
உண�வா� . அவ� ���� இ���� ேமைஜ க��� ம��� மாறாம� இ��பைத பா���
வ��த�ப�வா�. ெபா���,ெபா��� பா����� ஒ� நா� ம�ஷ� எ�ன ப��னா�னா
ேமைஜ�� க��� ,க����� ேமைஜ�� ேப� மா�� ெவ�� ����� ச�ேதாசப����வா� . ஊேர
ேமைச அ�ப��� ����� ெபா�� வா���� ���பா� . அவ� உலகேம அழகானைத
ெசா�லாம� ெசா�� அ�த கைத ����
இ�த கைத�� வ�� அ�த தா�தா மா�� நா�� உலக� ஏ� ந�ம��ட ேகாவமா
நட�����,கவ��க மா�ேட��� என கவைல படேறா�,ந�ைம நாம மா���க மா�ேட��ேறா�.
ெகா�ச� ம�தவ�க கா� ெகா��� ேக�டா எ�ன அ�ப��� ெநைன��ற நாம அைத
ெப��பா�� ெச��றேத இ�ைல. அ�ல� ேக��ற மா�� ந���ேறா�. அத�� அ��� அைத
������ற�ல நாம ப�ற காெம� அ� இ�ன�� ெப�ய ேசாக�. ���ல எ�ன சைமய�
ெச�ய��� ெத�வா ெசா�லாம ரா��� ேவேறேதா �������� அவ�க ெச�� இ��தா த��
பல ���� பற���. ெத�வாக க�வாக ெசா��ற �ஷய�க� ஆழமாக ப��ற� . ெகா�ச�
வா��ைதக�� க�ைவ ேத����,இ�ைல ந���ைக ேத���� ேப�னாேல ��க�க� ம���ப��.
இ� ஒ� நா� ேம�� இ�ைல ;ஆனா� ,நட�க���ய ஒ� மா�ற�
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ம���த� எ�ப� அ��த �ண� ,ஒ��த� ெசா�ன வா��ைதகைள அ�ப�ேய மன�ல ேத����
உ��� இ����� எ�ன�த சா��கேபாேறா� ெசா���க ? ம�தவ�க ெச��ற அ�ல� ெத�யாம
ெச��ற என ெத��ச தவ��கைள ம����ற மன� உ�க��� வர ஆர����டாேல ��க
ச�ேதாசமா வாழ ஆர�����க அ�ப��� அ��த�.
ேஜா� ஆஃ� ஆ�� அ�ப��� ஒ� ப�ென�� வய� ����ெபா�� �ரா��� இ�����
,இ��லா���� எ�ரா த� நா�ைட ேபாரா� ெஜ��க ெவ���. ெபா�� மத���� எ�ரா
நட�தா�� இ��லா�� ஆ��க ��ட பண� வா������ அவ�க ஆ��கேள � ெவ��
ெகா����டா�க.அ�த ெபா�� ��� க��� ெபா�� ப�க��ல ��ன � ெவ�ச ஆைள ,”த��
����க ெந��� ���ட�ேபா�� !”அ�ப��� க�ைணேயாட ெசா���சா� .ச��யமா
ெசா�ேற� ,உ�க����ேள�� அ�ப� ஒ� ேஜா� இ��கா ,அவைள ஒ� இ�ப� சத��த� த��
எ����டா வா��ைகேய ஆன�த� தா� .
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��வ� ��ரேவ எ� ேதாழேன !
ஒ�ேராப� 17, 2013
�றெவ� எ�வள� ெகா�ைமயான� ?ெப�ற ெவ��ைய ெகா�டாட ஆ��லாம� ம�தனாக
நட�தபடாம� ேபாவ� எ�வள� வ�யான� என உல��� ஒ������ இர�� �ர�க�
உண���ய �ன� இ�� ஒ���� ேபா���� த�க� ம��� ெவ�கல பத�க�ைத இ��� ��ட�
�ர��� பத�க� ெப�ற ��� ம��� ஜா� கா�ேலா� இ�வ�� �ைறேய த�க� வல� ம���
இட� ைக�� க��� உைற அ��� அெம��க ேத�ய �த� பா�� ெபா�� தைல ����
��றா�க�

.”எ�க� ேதச��� நா�க� ெவ�றா� அெம��க�க�;ேதா�றா� ��ேரா�க� என
���வா�க�…வல� ைக�� இ���� உைற க���ன ஆ�றைல�� இட� ைக�� இ��த உைற
க���ன ��தைலைய�� வ�����ய� எ�றா�க� ;ேம�� க���ன ம�க�� வ�ைமைய
���க கா�� ஷு இ�லாம� ��றா�க�.இைத ஒ������ அவமான� என ெசா�� அவ�கைள
அ�த �ராம�ைத ��ேட ஒ���� க��� ெவ�ேய��ய�
ம�க� எ�கைள ���� ெகா�வா�க� எ�றா�க� .அ�ப��தா� ஆன�,��ப� வ�ட�க� க���
க���ன ம�க�� உ�ைம�� ேபாரா�யத�காக க�ர��க ப�டா�க�.இ��� அவ�க�� �ைல
க��ரமாக �த��ர��� ேவ�ைகைய பைறசா�� ���ற� இ���. அ�ப� கர� உய��� ��ற
�ன� இ��
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���த� ெப�வ�க� !
ஒ�ேராப� 16, 2013
வ�காள����ைன நட�த �ன� இ��,இ��யா�� வரலா��� �க�ெப�ய
காய�கைள,வ��கைள உ�� ெச�ய�ேபா�ற ஒ� �����கான �ைத ஆழமாக ஊ�ற�ப�ட
�க�� தா� வ�க����ைன. இ��யாைவ ெந��கால� இ�லா�ய ம�ன�க� ஆ�டா��
ச����த�ைம,ம��� சேகாதர��வ� மத�கைள கட�� ம�க�ட� இ��க�தா� ெச�த�.1857 இ�
இ���க��,����க�� ஒ��ைண�� ேபாரா�ய� ஆ��ேலய� க�ைண உ���ய�.
உ�ைம�� கலாசார ��யான ���ைன தா� நா��� உ�ேட த�ர மத��யான ���ைன ம�க�
மன�� ெப��பா�� பர�ய��ைல. அ�ெபா�� இ�லா�ய�க� பல ேபைர ���� ேபா�ட
அேத அர�,கா��ர� எ��ற க�� உ�வான�� ����கைள அரவைண�ப� ேபால
கா���ெகா�ட�.
வ�க��� ��தைல�கன� எ�ெபா��� ெப��ேக����ெகா�ேட இ���� ;அைத அைண�க
இ�� ���� ேவ��ைமைய உ�� ெச�ய எ��ய அர� ��வாக ச�க�ய���காக வ�க�ைத
����ேற� எ�� இ���க� அ�கமாக இ��பைத ஒ� ப��யாக��,����க� அ�கமாக
இ��பைத இ�ெனா� ப��யாக�� ���த�.
வ�கேம ெகா��� எ��த� ‘இ���க�� இ�லா�ய�க�� ைகேகா��� ெத��க��
நட�தா�க�,வ�ேத மாதர� க�ைக�� ஒேர சமய��� இ� மத�தவ�� �ரா� பா�னா�க� -அர�
அைதபா�வத�� தைட ���த�.�ேத� இய�க� உ�ெவ��� ஆ��ேலய ஆைட ��பைன
எ�ப� சத��த� வைர ���த�. சேகாதர��வ�ைத வ������ வைக�� இ� மத�தவ��
ரா�� க���ெகா�வ�� நட�த�
இ�த ���ைன�� �தாலமா��� தா� �த��தலாக �வ�ண�ெகா� பற�க �ட�ப�ட�.
தா�� அம� ேசானா ப�களா (எ� ெபா� வ�கேம !)எ��ற க�ைத��(இ�ேவ ��கால���
வ�கேதச��� ேத�ய �த� ஆன� ),ேகாரா எ��ற அ��த ��� எ��னா�.�யமாக க�� க�க
ேவ��� என த� ெசா�ைதேய பலேப� தாைர வா��� க�க�தா ப�கைலகழக� உ�வான�-அ�ேக
தா� இ��யா�� தைல�ற�த அ��ய� அ�ஞ�க� உ�வானா�க�.�.�.ராம�� அ�ேக தா�
த��ைடய �ற�த ேபா�ற ஆ��கைள ெச�தா�.

�க�தா� �த�ய அைம��க� �லக�� ��ரவாத�ேபா��� ஆ�த� ஏ�� ேபாரா�ன. ���
கட��களான கா�ைய ���ைல�ப���ய� இ�லா�ய�கைள ��ப���ய�. இ�லா�ய�க�
அ�க����� ப��க� வளராம� த���� ேநா�க��ேலேய ����க� ேபாரா�வதாக �ல
இ�லா�ய தைலவ�க� �ைன�தா�க�. ���ைன�� ஆதரவாக அத�� �� எ��த ���� ��
��மான� �ைறேவ��ய�. எ�ண�ற இ�லா�ய ��தைனயாள�க� ���ைனைய எ���தா�க�
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எ�ப� உ�ைம. �ல �����தவா�க� ���ைன�� எ�ராக இய�க��� ப�� ெபறாம� �ேத�
இய�க��� ம��� ப�� ெப�மா� ேக���ெகா�டா�க�.
இ�த����ைன மனதள�� ஒ� மா�ற�ைத உ�� ெச�வ�� ெவ�ற�. ��ேடா மா��
�����த�க� த��ெதா��கைள இ�லா�ய�க��� வழ��ய� ���ய �����ைனயாக
ேபான�. அத� க�கைள ��னா பா��தா� எ��ற ெபய�� ஒேர ஒ� �ெடேனா ம��� ைட�
ைர�ட� ெகா�� ெப�� வ��கால��� �ைவ�தா�. இ���� நாேட ��� ேதாய இ��ய
பா��தானாக ���த� !
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அ�ப� எ�� அ��த� !
ஒ�ேராப� 14, 2013
இ��யா எ��ற நா� எ�ப� இ��க ேவ��� எ�பத�கான பாட�ைத அ�ப��
ஆ���� இ��ேத நா� ெப���ெகா�ள ����. அ�ப�� அ�பா ஹுமா��
ம�����,ேக��ைகக�� ஈ�ப��� த��ைடய ஆ��ைய இழ�தா�.
ெஷ�ஷா�ட� இழ�த ஆ��ைய ���� ��க �ய���த கால���
எ�ெக�ேகா அைல�� ெகா����தா� அவ�. அ�ெபா�� பாைலவன���
வா��ெகா�� இ��த ெபா�� அவ�� ப�ைன�� வய� மைன� ஹ�தா
,”மா�ள� பழ� ேவ��� !” எ�� ேக�டா�. எ�ப� �ைட��� இ�ேக
எ�� �ைக���ெகா�� இ��தா� அவ�. ஒ� �யாபா� ஒ�டக��� அ�த
ப�க� வ�தா� ; அவ�� �ைட�� அ�வள� மா�ள� பழ�க�. “� ேக�ட� �ைட��றேத
.வ���� இ���� �ழ�ைத யாேரா ?” எ�� ஆ�ச�ய� ேபா�க ேக�டா� ஹுமா��.
ஹ�தா�� வ���� இ��த ��ைள அ�ப�
அ�ப� க��ய�ைவ பாட��க�� இ��� ெப�ற��ைல. அவ��� வா��க
ெத�யா�,எ�றா��,க�ற அ�ஞ�க�ட� இ��� ஏக�����
க���ெகா�டா�. �ைறய வாத�க�� ெச�பவராக அவ� இ��தா� ;
எ�க�ச�க ��க� அவ�� �லக�க�� இ��தன. �லக�ப�க�� தவ�
ஹுமா�� இற�த�� ப�னா�� வய�� அ�யைண ஏற ேவ��ய க�டாய�
அ�ப��� வ�த�. ைபரா� கா�� பா�கா��� வள��த அ�ப� பா�ப�
ேபா�� ஆ��ஷா�� தளப� ேஹ� ைக�ப�� இ��த ெட��ைய ��டா�.
ைபர� காைன,அவைர க���ப����ெகா�� இ��த வள��� அ�ைன��
ெதா�ைலைய எ�லா� ����� ெகா�� வ�த �� அ�ப� ெச�த� ந�லா��.
அ�ப�� கால��� மத ந��ண�க� உ�ச��� இ��த�. ம�ற மத��ன�
�தான ��யா வ� ��க�ப�ட�. ம�ரா ேபா���த ெபா�� ����க�
�� வ����� இ���ற� எ�� அ��� அைத உடேன ���னா� ெபா�
��� ச�ட� ேவ� அம��� வ�த�.
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அ�வைர ேபாரா� ெவ�லலா� எ�� ம��ேம க�த�ப�ட ராஜ����ர�கைள
அ�பா� ெவ�றா� அ�ப�. ��மண உற�க� ெகா�டா� ; எ�த அள��� இ�
ேபான� எ�றா� அர�மைன�� �பாவ�,ேஹா� �த�ய ப��ைகக� ெகா�டா�வ�.
அ�ப� ��� ேநா��க� இ��ப� ; �டேவ ைசவமா�ற அள���.
���ய�க� த�க��கான ��த தல� க���ெகா�ள அ�ப� ெகா��த
�ல��� �� எ��த� தா� ���ய ெபா�ேகா��.
���ைர ெவ�ற ெபா�� அ�ேக �ர� கா��ய ராஜ���ர தளப�க��� �ைல
ைவ�க�� ெச�தா� அ�ப� ; கா��ைர ெவ�ற ெபா�� அ�ேக ெப��ப�ச�
உ�டான ெபா�� க��தமாக �ைலைமைய ைகயா�டா�. தா�ய�க� ம�க���
��ேயா��க�ப�டன. உைழ�பவ�க�� ச�பள� ஏ�ற�ப�ட� . ப�ச�
பற�ேதா�ய�.
அ�ப�� கால��� பேதஃ�� ��� எ�� அழ�ய தைலநக� உ�வான�.
அ�ப�� மதஒ��ைம�� உ�சமாக �� இலா� எ��ற மத�ைத அ��� வ�
அவ� உ�வா��னா�. ேபரரச� எ�� ெசா�வத�கா� எ�லா த��க�� உ�ள
அ�ப� நா�ப�� ஒ�ப� ஆ��க� ஆ�டா�. அவ�� இ���கால���
���யமான ந�ப�க� ��னேம தவ� த�ைம�� வா�னா� ; மக� ச���
ெசய�க� வா�ட ேவதைனேயா� மரணமைட�தா� அ�த மாம�த�.
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ச� ேத �� ர�ச� ெந� -ஒ� உ�ைம�கைத
ஒ�ேராப� 12, 2013
ேப�வத�காக ப�ேவ� ����கைள ேத��ெகா�� இ��த ெபா�� �� ர�ச� ெந�ைய ப��
வா��க ேந��த�. chakde india �ைர�பட� இவ�� வா��� அ��பைட�� தா� எ��க�ப�ட�.
அ� 1982 ஆ�ய ேகா�ைப�� இ���ேபா��. எ�ர� பா��தா� இ��ய அ��� சா�பாக
ேகா� ��பராக ��� ெகா����தா� ெந�. அ�ைற�� அ� ���க ெசாத�� எ��த�.
எ�க�ச�க வா���கைள �ண��தா�க�,த��பா�ட� எ�ப� எ�ன எ�ேற மற�� ேபான� ேபால
அ� ஆ�ய�. இவ�� ேகா� ������ ப� ேமாசமாக இ��த�. அ� 1-7 எ�� ேதா�ற�. இவ�
�� ஒ��ெமா�த ப�ைய�� ேபா�டா�க�. ஏ� ல�ச� வா���ெகா�� அ�ைய ேதா�க
ைவ�தா� எ�� ெசா�னா�க�. �� எ��ற இவ�� ெபய�� �த� வா��ைதைய எ��� இவைர
பா��தா� �� ப��ெகா�ட இ�லா�ய� எ�ெற�லா� �ள�� ��டா�க�. �ேரா� எ��ற
ப�ட� �ம�� வ�ேயா� நக��தா� ெந�

ப�னா� வ�ட கா����� ; ஆ�க� அ��� ேகா� ���� ப���யாளராக ேத��ெத��கப��
வ�தா�. ஆ�ய ேபா���� இ��ய அ� த�க�ைத த���ப��த�. ���� எ�னேவா ெசா��
ம�தைர ெவ�ேய��னா�க�. ெப�க� அ��� ேகா� ���� ப���யாள� ஆனா� இ�த
�ைற,”ேபான �ைற ெப�ற� எேதா அ���ட�தா� �ைட�த ெவ�� !” எ�� ேவ� ெசா�னா�க�.
எ��ேம ேபசாம� ப��� ம��� ெகா��தா� ெந�. காம�ெவ�� ேபா��க� வ�தன,ெப�க�
அ��� த�க�ைத ெவ�ற�. அ��� �ைண ேகா�சாக உய���னா�க�. ெப�க� அ� ஆ�ய
ேகா�ைபைய�� ெவ�� கா��ய�.
“நா� எ� ேதச���காக ஆ�ேன�. அ�ைற�� எ�க�ச�க �ஷய�க� தவ��ேபா�ன. நா�
இ��ய� எ�ேற எ��� உண��ேற�. எ�ப�ேயா எ� நா���காக ���� ெவ��கைள
ெப���த�த� ேபா��.” எ�� எ�த சலன�� இ�லாம� ெசா�னா� �� ர�ச� ெந�. �ர�கைள
ெவ���ெசா�க� ஒ��� ெச�வ��ைல ; �ைத�க�ப�ட ��ன� ��தாக வ��றா�க� அவ�க�.
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ஜா� ெலனா� எ�� ஜால�கார� !
ஒ�ேராப� 9, 2013
ஜா� ெலனா� எ�� அைம� ேப�ய,காத� த�த ����� இைச�கைலஞ�� �ற�தநா� இ��.
அெம��கா �ய�நா�� ேபா� ெச�ய வர ெசா�ன ெபா�� ப��ைக�� இ��� காத�
ெச���க� எ�� ெசா�னவ� அவ� ����ைவ�� ���� எ�க� �க� எ�றா� அவ�.
அ�ெபா�� ���தா�க�. இ���� �ச� எ�� ெசா�ைல �ட அ�க� ேதட�ப�� ெசா�லாக
அவ� மா�னா�.
அவ�� �ரபல வ�க� உ�க��காக :
உலக� அைம�யா� �ைற�� எ��ேற� நா�. நா� கன��கார� எ��றா�க�. நா�
த�ய��ைல. ��க�� எ�ேனா� ேச���க� .. உலக� அ�நா� ஒ�றா�� !
ஐ�� வய�� அ�ைன ,”ம���� வா��� சா� ” எ�றா�. ப���� ����ேபாேன� நா�.
வ��கால��� எ�னாவா� எ�� வ���ேக�டா�க� எ�ைன. “ம���� ஆேவ�. !” எ��
எ��ேன� நா�. “�னா ��யாதவ� �” எ�றா�க�, வா��ைக ��யாதவ�க� ��க� எ�ேற�
நா�.

த�ேய த�ன�த�ேய கா�ப� கன� ம��ேம. இைண�� இைய�� கா�பேத �ைனவா��
��த��.
கட�ைள ந���ேற� நா�. ஒ� ெபா���ைல அவ�,வா�� உ�ள �ழவ��ைல அவ�.
இேய�,ந�க�,��த� எ�லா� ெசா�னைவ�� ச�ேய. ெமா� ெபய��தவ�க� தவ��ேபானா�க�
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த�கேம !
யாைர ேந���றா� கவைல��ைல ; எ�ேக ேந���றா� ேதைவ��ைல, எைத ேந���றா�
ேக����ைல, எ�ப� ேந���றா� ெபா����ைல,ஏ� ேந���றா� அவ�ய��ைல.
ேந���றாயா அ� ேபா�� எ� ேநசேம !
எ�ய இ��ைக�� இ��ேபாேர இ�கர�க� ேச��� த����க�. ஏைனேயாேர உ�க� நைககைள
���� ��கல நாத� த����க� !
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கா�� இ�ன�� உ���ேபாேட இ���றா�,உலைகேய
உ����றா� அவ�- ராம�ச��ர �ஹா
ஒ�ேராப� 11, 2013
Ramachandra Guha அவ�க�� ‘GANDHI BEFORE INDIA’ �� ச�ப��� ெவ� வ�த�. அ� சா���
அவ�ட� ெதஹ�கா இத�� வ�த ேந��க�.ச�க�தா� ��தா ெச�த இ�த ேந��க���
த�ழா�க� உ�க��காக :
கா��ைய உ�க� ��� உலக ராஜத��� எ����கேள ? அவ�� எ�த �ண�
கலாசார�க�,எ�ைலகைள�கட�� சா��� இ���ற� எ�� எ�����களா ?
�த�� அவ� ப�ேவ� தள�க�� இய��னா�. : அவ� ஒ� அர�ய�வா� , ஒ� ச�க
�����தவா� , ஒ� மத ��தைனயாள� ேம�� ஒ� ஆர�ப க�ட ����ழ� அ�ஞராக�� அவ�
இ����ளா�. அவ� ��� க�ட�க�� இய��னா�. ஏராளமாக எ��னா�. அவ�� ���ய
ப�க��பாக த��ைடய அ��ைச �ைறைய�ெகா�� அ��ைய அவ� எ���தைத ெசா�லலா�.
கா�� �ரா��வா�� ஒ� ��றா���� ��� இய��ய �ைற ஆ� சா� ��,மா���� �த�
�� ,�ழ�� ஐேரா��ய ேபாரா�க�,�னா�� அரைச எ���பவ�க� ச�ப��� ம��ய �ழ���
ேபாரா�ய ேபாரா�ட�கார�க� ஆ�ய அைனவ�� அவ�� ��தைனயா�,ெசய��ைறயா�
��ைமயாக அ�ல� ஒரள��ேக�� தா�க� ெப�����றா�க�
கா�� ஆனா� இர�� வைக�� அ���டசா�. அவ� எ�த பத�ைய�� காேல,ச����,ேந� ேபால
வ��க��ைல. �க�ெப�ய தைலவ�க�� பத��கால�க� கலைவயாகேவ உ�ளன. ச����
ேபா��கால��� �ற�த ��வா�,அைம��கால��� அவ� ெசாத��னா�, ��ெவ�� த�
�ைறபா�டா� அவ��ப�டா�.

இ�ெனா�� அவ� ஒ� ��� மதெவ�யனா� ெகா�ல�ப�ட�. அவ� அ�ப�ேய இய�ைகயாக
இற����தா�� அவைர ெகா�டா� இ��பா�க�. எ�றா�� மத�கலவர�க�� ெபா�� அவ�
அைம� கா�க ெசா�ன� ,���-���� ஒ��ைம�காக உ�ணா�ரத� இ��த�. மதெவ���
தாேன ப�யான� அவைர ஏக����� �ம���தவ�கைள �ட உ���ய�. கா��ைய �க���ரமாக
�ம���த எ��தாள� ஜா�� ஆ�ேவ� அவ�� �ர�ம�ச�ய�,�லா� உ�ணாைம ஏ�
அ��ைசைய��ட ச�ேதக�ப�டா� . அேத கா�� இ�ப� இற�த ெபா�� அ�கால���
தைலவ�க�ட� ஒ���� ‘கா��ைய�ப��ய �ர�ப���க�’ க��ைர�� “எ�த� ��தமான
ந�மண�ைத அவ� ��� ெச���ளா�” எ�� எ���றா�. எ�றா�� கா���� சாதைனக�
அவ�� அ���ட�கைள �ட பலமட�� �ர�மா�டமானைவ
கா���� மரண� அவைர ஒ� ��த� எ��ற �தான���� உய��� ��ட�� ப��
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வ������ற�. கா���� ��தா�த�க��� ெவ�� உத�டள�� ம�யாைத ெச������ நா�
நக��ேறா� எ�ேற ேதா���ற�. இ�ப� அவைர நா� ��ரமாக எ����ெகா�ளாத வைக��
அவ� பாவ��ைலயா ?
ராம�ச��ர �ஹா : ஆமா�. அேத சமய� கா�� இ��யா�� இ�ன�� ஒ� சவாலாக இ���றா�
எ�ேற நா� எ���ேற�. இ�ன�� அவ� ேதைவ�ப��றா�,உ���ேபா� இ���றா�
எ�பத�� அவைர ��ரமாக �ரக��க�பவ�கேள சா��. இ��ய மா�����க� ���பாக
ந�சைல��க� அவைர ெவ���றா�க�.
� ேஜ � அவ� �� ெவ����,����� கல�த ெத�வ�ற எ�ண�ைதேய ெகா���ள�.
ரக�யமாக ஆ�.எ�.எ� அவைர ெவ���ற�,ஆனா�,ெபா��� கா��ைய ஏ���ெகா�வ� ேபால
அவ�க� ந��க ேவ��ய க�டாய��� இ���றா�க�. இ�ப��ப�ட ெவ���க� எ�லா�
கா���� ��தைனக� இ�ன�� இவ�கைள ெதா�ைல�ப����ெகா�� இ���ற� எ�பைதேய
கா���ற�. ஏ� இ��யா��� ெவ�ேய �ட இட�சா�யான ெப�� ஆ�ட�ச� நா�பதா�ர�
வா��ைதக�� கா��ைய தா�����பைத பா��க�
. வல�சா�யான ஆ��� ராப��� கா���� �ல ேத��ெத��த எ����கைள ம��� ெகா��
அவைர காம��� �ைள�தவ�,அர�ய�� ஆ�ற� இ�லாதவ� எ�ெற�லா� எ��னா�.
இட�சா�க�,வல�சா�க� இ�வ���� கா���ட� �ைறய �ர�பா�க� உ�ளன. கா��
உ�க�� அ�மான�கைள,உ�க�� உலக� ப��ய பா�ைவைய ெதாட��� அைச���ெகா�ேட
இ���றா� எ�பேத உ�ைம.
ேக�� :அவ�� ����ரமான ப��க� சா��ேத �ம�சன�க� ைவ�க�ப���றன. கா��ைய
ெப��பா�� எ���பாள�க� ம��� ேபாரா�ட�கார�க� தாேன பய�ப��த ����. ஒ�
ச�����த அரசா�க� கா��ய�ைத ��ப��� அரசாக இ��க ���மா ?
அ�கார�ைத எ���பைத ேநா��ேய அவ�� �ைறக� ம��� ��தைனக� ெப��பா��
பய�ப���றன. எ�றா�� ஒ� அர�� வ��ைறைய த��ைடய கைட� ேத�வாக தா� எ��க
ேவ���. அேத ேபால அவைர�ேபால ெவ��பைட�த�ைம அரசா�க�க� ெகா����க
ேவ���. கா�� ஒ� க��தமான ச�க ஒ���ைண�பாள� ; அவ� எ�ப�
��ட�கைள,���கைள அ�ைமயாக உ�வா��னா� எ�� ��க� க���பாக அ��� ெகா�ள
ேவ���.
எ��ைடய இ�த ��தக� கா���� அ��தமான ம�க�டான �ைண�ைப ப�� ேப��ற�.
இ��யா�� அவ�ட� இய��ய ந�ப�க�,ெதாட��� உைரயாட�க� ெச�தவ�க� ஆ�ேயாைர
ெத���. அேத சமய� ெத� ஆ���கா�� அவைர உ�வா��யவ�க�� ���யமானவ�க�.
இ��யா�� அவைர எ���த ��னா,அ�ேப�கைர ெத���. அ�ேக எ���தவ�க� ப�� ெத��மா
? அவைர���� �வரா�யமான பா��ர�க� பல இ����ளனத�ழ�க�,�ஜரா��க�,�த�க�,����வ�க� ம��� �க���யமாக ெஜனர� �ம��.
ஒ� அைம�ைப எ�ப� உ�வா�க ேவ��� எ�� கா�� அ�ேக தா� க���ெகா��றா�. அவ�
த��,���,�ஜரா��,ஆ��ல� எ�� நா�� ெமா�க�� ப����ைக நட���றா�. அவ� எ�லா
ச�க ம�கைள�� ெச�றைடய ேவ��� எ�� இய��னா�. இ�ேக தா� ம�கைள
உ�ேவக�ப���� ெசயைல அவ� ெச�ய�ெதாட���றா�. கா���ட� ��ைட ப���� ெகா�ட
ெஹ�� ேபாலா� கா���� ெத� ஆ���க ெசய�பா�க��� �� �ர�ட இ��யா ���க
பயண� ெச��றா�
ேக�� : கா�� எ����ளைவேய எ�க�ச�க�,இ�� ��க� அவ�ட� ெதாட��ைடய நப�க�
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ப�� ேத�ய� ஒ� வா��ைக வரலா�ைற
எ���றவ� எ��ற வைக�� அவ�ய� எ�� �ைன����களா ?
க���பாக ! கா��ைய�ப�� ��தாக ஏேத�� எ�த ேவ��� எ�றா� அவ�ட� ெதாட��ைடய
நப�கைள�ப�� க���பாக ேத��ேபாக ேவ���. ேபாலா� எ�ைன ெபா��தவைர அத�� ��
ஒ� ெபய�. அவ�� இல��ய அ��,அ��தமான நைட,கா�� �தான அ��,கா���ட� ெகா�ட
க��� ேவ�பா�க� எ�லா� என�� ெத�யா�. ேபாலா��� மைன� ��� எ�ப� கா��ைய
ஆணா��க�ைத ��� நக���னா� எ�ப�� �ைவயான�. கா���� �ைட�த எ�க�� எ��
�ர��வ� ேம�தாைவ நா� ������ உ�ேள�. த�� நா�� எ�� த�� �����தவா� எ�ப�
�ஜரா�� ம�க� கா���� ேபாரா�ட��� ப��ெகா�ள ம��த ��ன� த�ழ�கைள
ேபாரா�ட����� ெகா�� வ��றா� எ��� எ������ேற�. நா����� தா� ப����த
கட��காக தாேன த�� க���ெகா�ள �ைனவேதா� த��ைடய ம�மகைன�� க���ெகா�ள
ெசா��றா� கா��. இவ�க�ட� கா���� இ��த ஆழமான உற� எ�ைன ஆ�ச�ய�ப����ற�.
இ�த நப�க� ��� �ைறய இட�ைத அதனாேல எ����ெகா��றா�க�.
ேக�� : ம�க�ட� கா�� த� க����கைள ப����ைகக�� ெதாட��� எ��வத� �ல�
ெகா�� ேச��தா�. இ�த�ேபா�� இ�ைற�� சா��யமா ?
கா��ைய�ேபாலேவ அ�க� அ�ய�படாம� ந����பா�,சவா��க�,நேர��ர ேத� �த�ய
அர�ய�வா�க�� ம�கைள த�க�� இத�க�� �ல� ெச�றைட�தா�க�. இ�த ேபா��
இ�ைற�� ��ப�ற�ப�வ��ைல.
ஆ��ேலயைர எ���த� அவைர ெச���யதா ?
கா���� உ�வா�க��� அைவ ப�� வ��தன. இ��ய ேபார�ட�க�� க���பாக ���ய
ப�கா��ன. ப�சா� �த� ேகரளாவைர எ�ண�ற ��க�க�, எ�லா ம�கைள�� ஒ���ைண��
ேபாரா�வேத ெப�ய சவா�. ேவெற�த நா����� இ�லாத ஜா�ய அைம�� இ�ேக உ��.
அதைன எ�த ��க� ஆத����றன,அத� [ெபா�ளாதார,ச�க தா�க�க� எ�ன ? அ� எ�ப�
அர�யைல க���ப���� எ�� எ�ண�ற ��த�க�,அைத சா��த ெசய�பா�க�
ேதைவ�ப�டன. ேம�� ஆணா��க� ம��� இர�� ெப�ய மத�க� ேவ� இ��தன. ப��ைல
ப�பா� ஒ��� இய�க அ�வா��த அலச�,அச�த�ைம ம��� அ�பவ� ஆ�ய� இ�த
�ழைல சமா��க ேதைவ�ப�ட�. நா� ேப�ய ஆ�ைமக� அத�கான ஆ�ற� ெகா�டவ�களாக
இ��தா�க�.
ேக�� : உ�க� ��தக��� இர�� பாக�க� ��ட�ட�ப���ளன இ�ைலயா ?
உ�ைம�� ���. ஆனா�,அ� எ�னா� ���மா எ�� என�� ெத�ய��ைல. இ�த ெதா��
ெத� ஆ���க வா�ைவ�ப�� ேப��ற�. அ��த ெதா�� 1915 � இ��� 1948 வைர நட�த
அவ�� வா��ைக�கைதைய ப�� ேப��. அ�த �� ெவ�வர ஆறா��க� ஆ��. நா�
எ��ைடய ஐ�ப�க�� இ���ேற�. இ�ன� ��தலான கால� உ�ேரா� இ��தா� உலக கா��
எ��ற தைல��� உல�� அவ�� மரண���� ��ன� அவ� ப��த தடைத�ப�� எ�த
ேவ���. � ��க� மா��யான ஆ�ைமகேளா� ��� �டாம� ந�ஸைல��க� வாத�க���
ப��க� ெசா�ல ேவ���. பா��ேபா�
நா� கா���� ெத� ஆ���க வா��ைகைய ேவகமாக கட�� ���ேறாேமா ?
ஆமா�. கா���� உ�வா�க��� அைவ ���ய ப�� வ��தன. கா�� அ�ேக இய��ய �ழ�
ெகா��ைல�� இ��த�. ேபாய� ேபா�க� நட�தன, �யா�� ெகா��க�ப��
இ��த�,கால�க�� ��டா��,ெவ�ைளய�க� க��ப�க� ம��� �ற �ற�தவ�க��� எ�ராக
ெகா�ட ேபா��. இ�த �ழ�� �றெவ� கால��� கா�� இய��யைவ ���யமானைவ. 183 of 236

கா���� �ற ஒ��க� சா��த பா�ைவ�� அவ� அத� க�டைம�ைப ஏ���ெகா�டா� எ�ெறா�
��ற�சா�� உ��. அவ� அ�த க�டைம����� இ��ய�க��� இ�ன�� ந�ல வா��ைலைய
உ�வா�க ����னா�. இ�த �ம�சன� ��ைமயாக ஒ��க��ய��ைல. கா�� த� க����கைள
ப��ப�யாக ெச�ைம�ப��� ெகா��றா�. கா�� ஆர�பகால�க�� க���ன ம�கைள
அ��ய�க� எ���,கா���ரா��க� எ��� க���றா�. அவ�க� எ�ப� �ர�ட�ப��றா�க�
எ�� கா��ற ெபா�� அவ�� பா�ைவக� மா���றன ; ஒ� ஆ���க கா��ரைச உ�வா��ய
தைலவ� அவ�ட� ேநர�ைத ெசல����ளா� எ�பைத நா� க�ட��ேத�. அவ� ப��ப�யாக
மா� வ�தா� எ�பேத உ�ைம. அவ� ெத� ஆ���காைவ ��� ���ய ��ன� இ�ன��
ஆ���க ம�க�� �ர�ட� ப�� கவைல ெகா��றா�. இ��ய�க� ஆ���கா�� ம�ற ம�க�ட�
இைண�� ேபாரா� ��ேனற ேவ��ேம எ�� நா�ப�க�� அ��ைர த��ற அள��� கா��
மா�றமைட�றா�.
கா��ைய இன� ம��� சா� சா��த அவ�� �ல வாசக�கைள ெத�� ெச�� ெசா�� அவைர
�ராக��க �லபமாக ����. கா�� வ�ணா�ரம�ைத வா�நா� ���க ஆத��தா� எ��ற க���
பர�ப��ற�. அவ� 1919 இ� ெகா����த அ�த ��தைன 1930 க�� அவைர��� ����ற�.
அவ� ப��ப�யாக த�ைன மா���ெகா��ற,�ற�த மன� உைடயவராகஎ�ைற��� ��ேன�
ெச��� மன� ெகா�டவராக இ��தா�. இ�வளைவ�� ெசா�ன ��ன� ஒ�ைற ���க
ேவ���. கா�� ஆ���கா�� இ��ய�க��காக ேபாரா��ற ஒ� தைலவராகேவ இ��தா�.
இைத நா� அ��� ெசா�வதாக ��க� எ�ணலா�. இ�ைற�� இ�ப��ப�ட தவ�கைள
ஒ���ெகா��� அர�ய�வா�க� அ��. ��யா�க� அர�ய�வா�க� த�க�� க����கைள
மா���ெகா�டா�� அவ�க� ��ேன ெசா�னைத ���ப�� அைத நட�க�டாம� த���
���றா�க�. �ம�சன�கைள ஏ���ெகா���,�ற�த மன�ட� இய���,��ன� இ��த
�ைல�� தா� ெகா����த ���ய பா�ைவ ஆ�யவ�ைற ஒ���ெகா�ள� எ�� கா��
ெகா����த ப��க� கா�பத�� அ�தானைவ. கா�� வ��� ெதா�ைல ��� ச�க ேசைவ��
நக��த ெபா�� அவ� மக� பா��க�ப�டா�. கா�� கணவனாக,அ�பாவாக அைட�த ேதா��க�
ெத� ஆ���கா�ேலேய ெத� ப���றன.
.
கா���� இ�த ���யமான ேதா��க� அவ� ஒ� ஞா� இ�ைல எ�பைத கா���ற�.
இ�ைலயா ?
அவ�� ம��ெப� ப��ய�க� எ�ப� அவ� ஒ� �மாரான மாணவ� எ�� கா����றன
எ�ப�� இ��ேத நா� �ைல ெதாட���ேற�. அவ� �ல வைகக�� ம�தமானவராக
இ������றா�,இ�ன� பலவ��� தவ�க� ெச�����றா�. அேத சமய� ம�கைள
ெச�றைடவ��,���� ெகா�வ��,�ர�ப��த��,அவ�� �ற வ�ைம ஆ�யன ேந��கத�கைவ.
அவைர ெத� ஆ���கா�� ஒ� �ைற ெதாட�வ��ைய ��� ெவ�ேய எ��றா�க� . இ���
இர�� த�ண�க�� இ��ய�க� ம��� ெவ�ைளய�க� அவ� �� ெகாைல �ய��
ெச��றா�க�. அ�ைறய ப����ைக ெச��க� எ�ப� அவ� தா�க�ப�டா� அைத எ�ப�
எ��ெகா�� அவ� ��ேன� ெச�றா� எ�பைத ப��தாேல ஒ� த� அ�பவமாக இ���ற�.
கா���� அர�ய� ��தா�த� ,ெப�க�� �தான பா�ைவ,ஆ���க�க�� �தான
அட���ைறக� ஆ�யவ��� �தான பா�ைவ எ�ப� மா��ற� எனபைத ஒ� வா��ைக
வரலா�றா��ய� க��ெகா�ள ����. எ�றா�� எ�லாவ�ைற�� �ட அவ� ெகா����த �ற
வ�ைம எ�பைத ஒ� வரலா�� ஆ��ய� வ����ெசா���ட ��யா� எ�ேற நா�
எ���ேற�
ந�� : Tehelka
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ேச எ�� உலக�ேபாரா� !
ஒ�ேராப� 9, 2013
“WE MUST STRUGGLE EVERYDAY SO THAT THIS LOVE FOR HUMANITY BECOMES REALITY”
ேச �ேவரா எ��ற இ�த ெபய� உலக வரலா��� ஏ�ப���ய தா�க� ெசா��� அட�காத�;இ�த
ேதச��� ��ைள என ஒ� ேதச����� �����ட ��யாத வா��ைக வா��த ேபாரா� அவ�.
எ�ெக�லா� அட���ைற��,ஏகா�ப��ய�� க�ட���� �டப�டேதா அ�ெக�லா� ேச
இ��பா�. ெவ��லா, ெகால��யா, �ேர��, ��பா, ெபா��யா, கா�ேகா என� பல இட�க��
ெகா��லா ேபா� �ைறக�� ��ேன ேச ��� இ��தா�.
அ��பைட�� ம���வரான இவ� ஆ��மா ேநாயா��� �ட; ஆனா� உட� ம���வ� பா���
ேநா�கைள ���பைத �ட ச�க��� அ���கைள ���க ேவ��� எ��ற உ�� அவ�ட�
இ��த�. அத�� ���யமான காரண� த� ேமா�டா� ைச���� ெத� அெம��கா ���க
���ய� தா�;அேதா� கா�� மா��ைச��,ெல�ைன�� உ�வா��� ப��த அவ�
ஏைழக��,பா�டா�க�� ப�� ��ப�கைள��,ேசாக� த���� அவ�க�� உ�ைம �ைலைய
அ��த ெபா�� ேபாரா�யானா�.
அ�ெஜ��னாைவ ��� ெவ�ேய�ய ேச, ��பா�� அெம��கா�� ைக�ெபா�ைமயாக இ��த
ஆ��ைய கா��ேரா�ட� இைண�� க���க �த� �ைற �ய�� ேதா��, �� ெவ����
ெப�றா�. அவ�� அைம�சரைவ�� வ�� ம��� ெதா���ைற அைம�சராக இ��தவ� ���
எ�� காணாம� ேபானா�; அைம�ச� பத�ைய ��� எ������ ெபா��யா�� கா�க��
ேபாராட��ள��ய நாயக� அவ�. அ�ேக அவ� ����ெகா�ல�ப�ட �ன� இ��.
இ��� ேச ஒ� ����;அவ� ஆைச�ப�ட� ம�த ச�க��� சம��வ�;அத� ��தைல. அ��
நா�க� எ��ற வைரயைற இ�ைல. அவ� இற�த ெபா�� அவ��� வய� ெவ�� 39 தா�!
சா�றெபா��� �ற����த க�க� அவ�ைடய�.
ஏென�றா� எ�ைற��� க�ைண���ெகா�� கன� க�ட ேபா� �ர���கார� இ�ைல அவ�
;�ஜ உலேகா� ��� ேமா� ெஜ��த த���வ�.
ேச ஆ�த� ஏ�� ேபாரா�னா� எ�ப�� மா��� க����ைல. ஆனா�, உல�� �� ெகா�ட
எ�ைல��லாத அ�பாேல தா� அ�ப� ெசய�ப�டா�. ” எ�லா ம�த���� ம�த�,அ��
எ�ப� சா��யமா�� வைர நா� ேபாரா��ெகா�ேட இ��க ேவ���.” எ�� அவ� எ��னா�.
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“உல�� எ�ேக�� நட��� அ���� எ�ராக � �ர� ெகா��தா� ��� எ� ேதாழேன !” எ��
ெசா�ன ேச த� ��ைளக��� எ��ய க�த��� வ�க� இைவ :
“அ���ள இ��டா , அைல�டா, க�ேலா , ம��� எ�ென�ேடா.. ஒ� நா� இ�த க�த�ைத ��க�
ப����க�, உ�க� அ�பா அ�� உ�ேரா� இ��கமா�ேட�. ��க� இ�த அ�பாைவ
மற����கலா�.. �ழ�ைத எ�ென�ேடா எ�ைன ����� மற����கலா�. உ�க� அ�பா
மனசா���� ேந�ைமயாக��, ெகா�ைக�� உ��யாக இ��ேத�.
ஒ� �ர��யாள�� ��ைளக� ��க�. அைத ம��� மற���டா��க�. ��க� �ர���கார�களாக
வளர ேவ���. க�ட�ப��� ப��க ேவ���. ெதா�� ��ப ஞான� ெபறேவ���. இ�த
அ��தா� இய�ைகைய நம� க����� ெகா�� வர நம�� உத��.
நாெம�லா� த��ப�ட �ைற�� ���யம�றவ�க� எ�பைத �ைன�� ெகா���க�. உல��
எ�� அ�� �ல�னா�� அைத� க�� ஆழமாக ெவ���ண�� ெகா�ள ேவ���. அ�தா�
�ர���கார�� ���யமான �ண�.”
ேச�� �ைன� �னமான இ�� ெவ���ண�ைவ ெவ���, அ�ைப �ைத�ேபா�. வ��கால�
வ�ணமயமா��. வா��ைக வளமா��.
வண�க� கா�ேர� !
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கட�� �க��,ஒ� ேநாப� ப��� !
ஒ�ேராப� 8, 2013
��� ேபாஸா� க��������காக இ�த வ�ட���கான இய��ய� ேநாப� ப�� ��� ம���
�ரா�ேகா�� எ��ேல�� ஆ�ேயா��� அ���க�ப�� உ�ள�. ேபர�ட� ஒ�
ெப�ெவ���� ேதா��ய�. அ�ப� ேபர�ட� ேதா��வத�� காரணமானைவ �ல��க�க�.
இைவ த�க���� �க��� ெகா�ட ஈ��� �ைச ம��� எ���ைசயா� தா� இ�த ேபர�ட��
நா����� ���� உ�வான�. இ�த �ல��க�க� ெமா�த� ப�னா� எ�� தா�
எ���ெகா�� இ��தா�க�. இைவ ஃெப��யா� ம��� ேபாஸா� எ��� இர��
���க���� வ��. ெப�� �ரா� ����ய�ப� ெசய�ப�பைவ �த� �����,ேபா�ஐ���� ����ய� ப� இய��பைவ இர�டாவ� ����� ைவ�கப�டன.

இ�த ப�னா� �க�க�� இர�� �க�கைள த�ர ம�ற அைன��� �ைற ெகா�டைவ. இத��
எ�ப� �ைற வ������ ? அைத�த�த� எ� எ��ற ேக�� எ��த ெபா�� அத�� தா� ���
ப�� ெசா�னா�. ேபர�ட� உ�வாக காரணமான இ�த �க�கைள ����ெகா�� இ��த� ஒ�
�ல�. அ�தா� ��� �ல�. அ�த �லமான� ��� ேபாஸானா� ஆன�. இ�த ேபாஸா� தா�
ம�ற �க�க� �ைற ெபற காரண�. இ�த ��� ேபாஸாைன க�����க ஐ�ப� ஆ��க���
ேமேல ஆ���.

அ�வ�ெபா�� இ�த �க� இ��பத�கான தடய�க� ெத���. cern ஆ�வக��� ெப�ெவ���
�க��த ெபா�� இ��த �ழைல ���� உ�வா�� ��� ேபாஸாைன க�����தா�க�.
இத�காக ெப�ெவ��ைப ேல�� உ�� ெச�� �ேரா�டா� �ேரா�டா� ேமாதைல�ெகா�� 125
�கா எெல��-ேரா ேவா��� உைடய �கைள உ�வா��னா�க�. ��� ��மா அள�� ���யமாக
��� ேபாஸா� இ��ப� ெத��த� (அதாவ� ல�ச��� ஒ�� எ��ற அள�� தா� �ைழ
இ���� ). ஒ� ����ய� �ேரா�டா� �ேரா�டா� ேமாத�� தா� ��� ேபாஸா�
ெகா�ேசா�� ேநர� ெத�ப�� எ�ப� அைத�க�����ப� ��� அவ�க�ட� இைத
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ெசா�ன ெபா�� ,”இைத எ�னா� ந�பேவ ��ய��ைல. எ� வா�நா�� இைத�பா��ேதேன.
���� ேபா� ஒ� ேஷ��ெப�� அ��க ேவ���. ” எ�� அ�ெபா�� ெசா�னா�.
இேதா அவ��� ேநாப� ப�� வழ�க�ப�� இ���ற�. இவ���� ��னேம (ஒ� இர�� வார�
��னா� ) எ��ேல�� ம��� அவ�� ேதாழ� ராப�� �ர�� ஆ�ேயா� இ�ப�ெயா� �ழ�
இ��கேவ��� எ�பைத ெசா�னா�க�. ஆனா�,அ�ப� ஒ� �க� இ��பைத அ��� �த�
�த�� ெசா�ன� ��� தா�. ராப�� இர�� வ�ட�க��� ��னா� இற�� ேபானதா�
இவ�க� இ�வ���� ேநாப� ப�� �������ற�.
இைத ஏ� கட�� �க� எ��றா�க� :
‘The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?’ எ��ற �ைல ேநாப� ப��
ெப�ற ��ஞா� ேலட�ேம� எ�பவ� ஒ� இ�பதா��க��� ��ன� எ��னா�. இ�ப�
ப�லா�ர� ேகா� ெகா�� ெகா�� இ�த �கைள ேத����கேள பா�களா எ��ற ெபா��� இவ�
,”goddamn particle” எ�� ெபய��டதாக�� இவ�� ெவ���டாள� அ�ப�ேய god ஐ ம���
க�த��� கட�� �க� எ�� �� ெவ���� ��டா�. அைதேய இ�ேக �ரபல�ப���
��டா�க�. ச� ேபா� ����ய�� இய��வதா� இ�த ெபய� இ�த ேபா� யா� ? �ேழ
ெபா�ைம இ��தா� ப���க� :
ச�ேய��ர நா� ேபா� எ�� ஒ�ப�ற அ��ய� மாேமைதைய நா� எ�லா�� ெத��� ெகா�ள
ேவ���. .ஐ���� ெத��ெம�றா� ேபாைஸ�� உ�க��� ெத�����க ேவ��� .
�வா�ட� இய��ய� �ைற�� இவ� ஆ��ய ெதா�� அ�தைகய� .�வா�ட� ெம�கா���
எ��ற �ைற��
உ���வான �வா�ட� �டா����� இவரா� தா� உ�வான� ;
இவ� ��தைல�� ���ய �ள�படாத வ�காள��� ப��தா�
.ப��கால��� இ�� ேத��� 100 �� 110 ம��ெப�கைள கண��� இவ�
ெப����தா�;காரண� ஒேர கண�ைக ெவ�ேவ� �ைறக�� ேபா����த� தா�
.
�� க����� இய��ய�� த�க பத�க� ெப�� ேத�னா� .இவ�
க�க�தா மா�ல க����� ப��ற கால� வ�க��� ெபா�கால�
.தைல�ற�த பல அ�ஞ�க� இ�கால��� தா� உ�வானா�க� ..ெவ�� அ��ய�� ம���
நா�ட� ெகா����க��ைல அவ� .ஐ�� ெமா�க�� ேத��� ெப����த அவ� இைச
வ��ன�� �ட .இவ� Max Planck’s Law” ம��� “Light Quantum Hypothesis” ப��ய ஒ�
க��ைரைய ெவ�� ஆ�
ப�க�க�� எ�� ஐ������ அ���னா� .அச�� ேபானா� அவ� .
இ�வ� ெபயைர�� இைண�� அைத ெவ���டா� அவ� .அ�த க��ைரேய ேபா� ஐ����
�டா����� எ�� �ைற�� வ�வ��த� .அ�ெபா�� அவ� �ைனவ� ப�ட� ெப����க
��ைல .ஆனா� ஐ���� க�த� ெகா���
“அ�� ேபாைஸ �ட தைல�ற�த ��ஞா�ைய ��க� காண ���மா ?”என அ��������
அ���னா� ;உடேன டா�கா ப�கைலகழக ேபரா��ய� ஆ�னா� ேபா� எ�றா� ��க� அவ��
ேமதைமைய உண��� ெகா�ளலா� .
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இ��� எ�ண�ற ���க�� அவ� ெதாட��� ஆ��க� ெச�� ெகா�ேடஇ��தா� .இவ��
க��ைரக� தா� ஐ���� �ளா�� �த�ேயா�� �வா�ட� �ய� ம��� �ரா�
ெஹ�ெச�ெப�� �த�ேயா�� �வா�ட� ெம�க��� இர����� பாலமாக இ��த� எ�றா�
அ� �ைக��ைல . இவ�� �ைனவாக ேபாஸா� என �க��� ெபய�ட�ப�ட� .
��� ேபா� எ�� ேநாப� ப�� ெப�ற அ�ஞ� ஒ� உைர �க���� ெபா�� த�மா�னா�
;க���ய ப�ேய ேபா� அம�����தா� ஒ� இட��ல ேபா��� த�மா�ற� வரேவ இைத ��க�
ெகா�ச� �ள�க ���மா என ேபாைச பா��� ேக�க க�கைள �ற�� �ள�� ��� ����
க�கைள ���ெகா�� உ�கா��� ��டா� ம�த� .அ� தா� ேபா� .தா�ெமா� வ��க��
தா� அவ�ய� எ�ற ேபா� வ�காள ெமா��ேலேய அ��யைல ப�����தா� அவ�. அவ���
ேநாப� ப�� இ��வைர தர�படேவ இ�ைல.
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அ�ைம�தன� ேபா��ய அ�� !
ஒ�ேராப� 8, 2013
உ�க��ெக�லா� ���ட� ச����ைல ெத��� இ����
;ஆனா�,�ளெம�� அ�� அவ�கைள ெத��மா உ�க��� ?இ��யா�����தைல �ைட�த
ெபா�� இ��லா�� நா��� �ரதமராக இ��தவ� இவ� தா�.
ச����ைல ப�� �ல �ஷய�க� -ச���� இ��ய�க� த�கைள தா�கேள ஆ�� ெச�� ெகா�ள
அ�கைதய�றவ�க� எ��ற பா�ைவ ெகா�டவ�;இ��யா��� �த��ர� எ�லா� தர��யா� என
அ��த����தமாக ெசா�னவ� ;இ��யாேவ ப�யா� வா��ெகா�� இ��த ெபா��
உண��க�பைல
இ�ேக அ��ப ��யா� என ெசா�� பல ம�கைள ப��� சாக��டவ� .
பா��ட� ப��� ப����ெகா����த ெபா�� ச�க ேசைவ�� ஈ�பட வ�� ப��ைப �ற�தா�
அ��. அேதா� ரா�வ��� இைண��� ேபா��டா�. இள� வய�� ேப�ய� அைம���
உ���னராக இ��தா�. ேநர���ர���� இற�காம� ப��ப�யாக ம�க�� ��தைன�� மா�ற�
ெகா�� வ�� ச�க��� மா�ற�ைத உ�� ெச��� இ�த அைம��� ப�யா��ய ��ன�
ேசா�ய�ஸச� அவைர ஈ��த�.
அேத சமய� அவ� ��ஷுவா�கைள ெவ��க��ைல. வ�ைம��,ப��� ம�கைள ����ேபாக
ேவ��� எ�பேத அவ�� கனவாக இ��த�. அைத ஜனநாயக �ைற��
அவ� சா��க எ��னா�. “இ�ைற�� இர� உண��� ����� ேபா�ேற�. ஆனா�,இர� உண�
இ���மா எ��தா� ெத�ய��ைல.” எ�ற ெத�ேவார இைளஞ�� �ர� அவைர வா�நா�
���க உ���ய�.
ேலப� க���� ப��ப�யாக உய��த இவ� ��லைர சமா��க
அைம�க�ப�� ��டர�� ச���� உட� இைண�� �ைண��ரதமராக ப�யா��னா� .த�க���
வா�க��தா� நா�ைட உலக�ேபா�� அ��க�� இ��� ��ெட��ேபா� என வா����
ெகா��� ஆ��ைய ���தா� .
ம�த�� ச��க�க� எ�� இர�ைட ெசா�லலா�. இ��யா�� ���ைன எ�பைத அவசர
அவசரமாக ெச�ய ம��� ேப�டைன அ���னா�. அவ� ேக�டப�ேய அைன�ைத�� ெச�ய
அ�ம��தா�. எ�ண�ற உ��ைழ�ைப ஒ��கான
��ட�ட�� �ல� த�����க ேவ��ய ஆ��ேலய ஆ�� த� ம�கைள ம��� கா���ெகா��
ேபா�� ேவைலைய �ற�பாக ெச�த�. பால��� ேதச� உ�வாகாம� �த�க� ஒ���ைண��
��� இ�ேரைல உ�வா��ய கால��� ஒ� வா��ைத �ட எ���காம� அைத க��தமாக
ஏ���ெகா�டவ� இவ�.
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இ��லா��� கால� ஆ��க��� இ��த இ��யா,பா��தா�
,ப�மா.இல�ைக,ேஜா�டா� நா�க��� ��தைல ெகா��தா�.ேம�� நா� ���க
ேம��ைல�க��ைய இலவசமா��னா�. நாேட �வாலா�� எ��
க�த�ப�ட �ழ�� ேத�ய அள�� ம���வ நல� ேப�� ��ட�கைள ெகா��
வ�தா�;�மான��ைற,��சார�,ர��ேவ என பலவ�ைற ேத�யமயமா��னா�.
ச���� ம��� ெப��பாலான இ��லா�� �ரதம�கைள ேபால தா� ெசா�னைதேய ெப��பா��
ெசய�ப��த எ�ணாம� பல�� க����கைள ேக�� ��கமாக ஆ�� ெச�தவ� இவ�,ேபா���
�� இ��லா�ைத க�டைம�த ���
.இ��லா��� கட�த ��றா��� தைல �ற�த �ரதமராக ஓ�ெட��� ஒ��� ெத��
ெசய�ப�டா�.ெமா�த��� ச���ைல �ட பல மட�� க�ைணெகா�ட அ�ல� �த�சன� உண��த
�ரதம� இவ� எ�பேத ச�. அவ�� �ைன��ன� இ�� !
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�� எ�� அைம��காவல� !
ஒ�ேராப� 7, 2013
ெட�மா�� �� �ற�த �ன� இ��. அ�� எ�ப��,அ��ைச எ�ப�� எ�வள� ெப�ய
ஆ�த� எ�பைத வ��ைற �ர��ய,ெவ��� வ��� ெகா����த ெத� ஆ���கா�� ���ய
பா��யா� இவ�.
இள� வய�ேலேய �றெவ��� உ�ளானா� இவ�. ெவ�ைளய�க� க���ன ம�கைள
அ�ைமகைள�ேபால நட��னா�க�. இர�டா� தர ��ம�களாக இவ�க� நட�த�ப�டா�க�. இவ�
��வனாக இ���� ெபா�� காசேநா� வ�� மரண��� ���� வைர ேபா� ��� வ�தா�.
அ�ெபா�ெத�லா� ஏ��� கைதக� அவ��� ந���ைகைய த�தன. ஆனா��,த�கைள
ம�த�களாக
ெவ�ைளய�க� ம��க மா�டா�களா எ��ற ஏ�க� அவ�� ��� ெந��ேல க��� ெகா�ேட
இ��த�.
����,அவ�� அ�மா�� ேச��� நட�� ெகா�� இ��த ெபா�� �ெரவ� எ�� நப�
த��ைடய ெதா��ைய ��� இவ�� அ�மா��� ம�யாைத ெச���னா�. அவ� �ற�பா�
ெவ�ைளய� ; அவெரா� பா��யா� எ�� ெத��� தா�� அவைர�ேபாலேவ ஆகேவ���
எ��ற எ�ண� ஆழமாக ப��� ேபான� இவ����. ���� இளைம�கால��� ந�ல க��
�ைட�த�.
��ன� அர�� ெகா�ைக�� க���ன ம�க� த�யான வச�க�
இ�லாத,இ��� ��� இ���� ப��க�� த�க ைவ�க�ப��
���ரவைத�� உ�ளானா�க�. அவ�க��� �க ேமாசமான க�� தர�ப�ட�. இத��ைட��
இவ� இைற�ய� க��ைய ல�ட�� ���� நா� ����னா�.ச���� பா��யா� ஆனா�.
�ற��� ெபயரா� பா�ப��தைல எ���� அ�ப��� க�த� எ��னா�. ச�ைட ெச�யேவ
இ�ைல.
இ�த த�ண��� ஆ���கா�� இ���� எ�லா ச���க��
தைலைம�ெபா��� இவைர�ேத� வ�த�. ம�கைள அ�ைப�ைக�ெகா�ள ெசா�னா� இவ�.
அயலாைன ேந� எ��� ெசா�னா�. ெசாேவேடா எ�� இட��� ப�தா�ர�
க���ன ��ைளக� பாரப�சமாக நட�த�ப�வைத எ���� ேபாரா�னா�க�. ேபா��
��பா���� ��மா ஐ�� ��ைளகைள ����த��ய�. இர�த� ெகா��த� ம�க���; ��
ெசா�னா� ,” நா� க���பாக ெவ�ேவா�. அ�� ச�ேதக��ைல. உ�ைமைய
ெபா�ேயா,ெவ��ச�ைத இ�ேளா,வா�ைவ மரணேமா ெவ�ல ��யா�. அ�ேபா�
கா����ேபா� ” எ��.
ெவ�நா�க��� ஒ� ேயாசைன�� ெசா�னா�. எ�கைள �ற�தா� பா�ப���� இ�நா���
இ���� உ�க�� �த��கைள எ�க�� அறவ� ேபா��� ஆதரவாக ���ப�ெப��க�
எ�ப� தா� அ�. “அ�ப�ேய !” எ�� பல நா�க� ெசய�ப�டன. ெத� ஆ���கா �த���த�.
ம�ேடலா ஆ�த� ஏ��ய ேபாரா�ட�ைத ஆத��த ெபா�� அைத �ம���க��ைல இவ�.
ேபாரா�க�� பாைதக� ெவ�ேவ� எ�ப� அவ�� க���.
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இவ�� அைம� வ��ேபாரா�ட�க� அவ��� அைம��கான ேநாப� ப�ைச ெப���த�தன.
ெந�ச� ம�ேடலா ெத� ஆ���கா�� அ�பரான ெபா�� அவைர நா���� அ��கப����
வரலா�� த�ண� இவ��� வா��த�. ” இ�ெபா�� நா� இற�தா� அைத�ட ெபா��தமாக
இ��கா�. இ�த கண���காக
தாேன நா� ���கமாக ேபாரா�ேனா� ?” எ�� உண���வச�ப�டா�.
இ�ெபா��� எ���,காசேநா� ஒ��� ஆ�யவ���காக ப�யா��
வ��றா�.
” ந��ைலைம எ�� எ�யவ�க� ஒ��க�ப�� ெபா�� ��க� ெசா���ெகா�� இ��தா�
அ��� அ��ேய. ��க� எ��� வாைல த� காலா� ���� ெகா������ யாைனைய
த���ேக�காம� ந��ைலைம கா�பதாக ெசா�னா� உ�க�� ந��ைலைமைய எ� பாரா�டா�.”
எ��ற வ�க� கால����� ெபா���வ�. அவ�� �ற�தநா� இ��
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ெஹல� எ�� ஏ�ச� !
ஒ�ேராப� 6, 2013
ெஹல� ��� �� என அ�ய�ப��ற இ�த ெபய� தா� ெட��� உல�� எ�தைன
மாயாஜால�கைள� ���த�. 15 வ�ட�க� ஆ�, 32 �ரா���லா� ெவ��க�..180 ேபா��க��
ஒ� ெச� �ட ேதா�காத ெவ��.. 8 வ�ட�க� உல�� ந�ப� ஒ� �ரா�கைன..எ�லா
சாதைனக�� இவ�ைடயேத !17 வய�� �த� �ரா���லா� ெஜ��த இவ�, இ��
�ரா���லா� ப�ட�ைத ���வ�ேயா� ேபாரா��ெகா�ேட 32 வய�� ெவ�றா�;அ��
இ�ெனா� �ற��� உ��. அ� அவர� எ�டாவ� ����ட� ப�ட�� �ட.
இ� எ�ப� சா��ய� என அவ�ட� ேக�டெபா��,”�த��ைறயாக அ�ேபாைதய சா��ய�ட�
����ட�� ேதா�ேற� – இ� தா� கைட� �ைற இ�ேக ேதா�ப� என ெசா���ெகா�ேட�
அ�வளேவ!”எ�றா�. அ��ற� ஆ�ய எ�� ைபன�� ேபா��க��� ெஜ��த� இவேர.

‘ இவ��� சா�� சா��� மாெப�� ���. அவ� ெட��� ஆ��றெபா�� நட��ற நக��க�
தா� நா� பா��த கா��க�ேலேய அழகானைவ’ என ெசா��ற அள��� சா��� இவ�� ர�க�.
வா��ைக ��வ�� ெட��� �� காத� ெகா�� இ��த இவ�� வா��ைக ேசாக� �ைற�த�.
த�ைம ����யாகேவ இ��த இவ�, ஓ�ய� ���வ�� த� வ�கைள த����ெகா�டா�.
ஒ������ த�க�� அ��தா�. அவ�� சாதைனக� இ�றள�� அவைர �ைன��
������றன. “எ�ப� இ�ப� ஒ� ெவ�����த ஆ�ட� உ�க��� வா��த� ?”என ேக�ட
ெபா�� த� தைலைய ெம�ல அைச��, ����ட� ‘ எ�லா ஷா��� என�� ���யமான�’ என
ெபா��ப��ற,”every shot, every shot,every shot !” ெசா����� நக��� ��டா�.அ� தா�
ெஹல� ���.அவ�� �ற�த�ன� இ��.
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கா��ைய ம�வா��� ெச�த� !
ஒ�ேராப� 1, 2013
கா�� எ��ற ம�தைர�ப�� எ�த வா���� இ�லாம� வ�ம� ெகா����த கால��� இ���
ப��ப�யாக அவைர�ப�� வா��க ஆர���ேத�. இ�ைற��� அவ�டனான
வா���,அ�பவ�க� ெதாட��� ெகா�� இ���ற�. கா��ைய மரபா��த �ைற�� ேதச���
த�ைத எ�ேறா,��த� எ�ேறா வைக�ப��� அவ� ெச������ேபான ேபாரா�ட �ைறகைள
அ�ப�ேய ��ப�� இ� தா� கா��,இ� தா� கா��ய� எ�� ெப��பாலாேனா� ேத��
��டா�க�.
கா�� ேந�� ெசா�னைத நாைள ெசா�ல மா�டா�. அவ�� அக��ர��� ஏ�ப அவ��
மனசா���ட� �க�� ேப��வா��ைதக� அவைர ெதாட��� ெச����ெகா�ேட இ������ற�.
அவ� ஒ� ��ைமயான �ைழகள�ற ஆ��ைல. அவ��� த� ெசய�க��
உ�ைம��,அ��ைச�� �ைற����க ேவ��� எ��ற உ�� இ��த�.
கா�� மத�ைத�ெகா�� த� அர�யைல க�டைம�தா�. அவ�� மத� ��தக�க��
����ட�ப�� மதவா�க� ெகா�டா��,��ர�ேபா��� ெசய�ப�� �றைர �ராக����
மத��ைல. அவ� எ�ெத�த மத�களா� தா�க� ெப�றாேரா அைவ எ�லாவ��� இ����
ந�லனவ�ைற எ����ெகா�டா�.
அவ��� உ�ள �யவ�ைற தய� தா�ச�ய� இ�லாம� �ராக��தா�. அவைர ��� மத�ைத
சாராதவ� எ�� �வெரா�� அ��� ஒ��னா�க�.
வ�ணா�ரம� ேதைவ எ�� ெசா�னவ� கால�ேபா��� அ�ேப�க�ட� உட� �க��த
உைரயாட�க��� ��ன� கல�� ��மண� ெச�யேதா� எ�ைன காண வரா��;அ�ப� வ�தா�
எ� ஆ��வாத� உ�க��� இ�ைல எ���,�கா�� ��டாைமைய ��ப��யதா� தா� ம�க�
இற�� ேபானா�க� எ��� ����ற அள��� மா�ற� உ�றா�.
கா�� இ���ற க�டைம�ைப ���க உைட���ெகா�� �ர�� ெச��ற மேனாபாவ�
ெகா�டவ��ைல. ெப��பா�ைம ம�க� சா������� �ைற�� இ��ேத ப��ப�யான
மா�ற�கைள ெகா��வர���� எ�� உ��யாக ந��யவ�. கா��ர� எ��ற ெபயேர ��மா
நட��� வ�டா��ர ��ட�ைத ���க தா� பய�ப�ட�. அைத எ�யவ�க�� க��யாக கா��
மா��னா�.
ம�கைள�ெகா�� வரலா�ைற க�டைம��� அ��த� அவரா� �க��த�. எ�த ஆ�த�� இ�லாத
எ�யவ�க� வ�ைமயான அ�ெப�� ஆ�தேம�� த�ைன யா�� அ�ைம�ப��த ��யா�
எ�� உ��யாக ெசய�ப�டா�க�. கா�� வ�த �ற� ��தைல�ேபா�� ர�த� ���யவ�க��
எ���ைக �க��ைற� எ�பேத அவ�� ேபாரா�ட �ைற�� தா�க�ைத கா���
கா�� ந�னமய� ேபராைச�� வ�வ��பைத க�� அ��னா�; அர��ைமவா�யாக ஆ��
அ�கார�க� ஒ� ைமய��� ��ய��டா� எ�� அவ� ����னா�. �ராம �யா��ைய அவ�
வ�����னா�.
சா�ய��� ஊ���க�களாக �ராம�க� ெதாட�� எ�� அ�� ேந���,அ�ேப�க�� அ�த
மா�ற�ைத ெச�ய ம��தா�க�.
அர�ய� வா���,தா� ெகா�ட வா��� எ�லாவ���� ஒ��மைறவ�ற த�ைமைய கா��
ைக�ெகா�டா�. தன� ���ப�ைத பத� ஈ��� ைமய�க��� அவ� ��த�ப��த��ைல. த�
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மக�க�� ஒ�வைர ெத� ஆ���கா�� ஒ��க�ப�ட ம�க��� ேபாராட அ����தா�
ைவ�தா�. கா�� யாைர�� �ராக��த� இ�ைல. ெதாட��� ேப��வா��ைதக� நட���,ெதாட���
உ�கேளா� உைரயா�வா�. ��க� அவைர தா�க� �ைன�ப� ச�ெய�� உணரைவ�க ேவ���.
ஒ� ��வாத�கார� அவ�.
கா���� �க�ெப�ய ேதா�� ம��� அவைர த��� இ��ய வரலா��� ��க ைவ�ப�
மதவாத���� எ�ரான அவ�� ேபா�. ����க��� ஆதரவானவ� அவ� எ�றா� ஏ� ���
மதவா�க� அவைர ெகா�ல ��ட��டா�க�. ெவ����� ந�ேவ அ�ைப,சக ம�த� �தான
ம�த ேநய�ைத உர�க ெசா�ன அ�த ம�த��� �ைட�த� �ல ேதா�டா�க� ம��� ேகா�ேசைவ
மா����ட பா� எ�� ப�ட� தா� . இ�ைற�� இ��யா எ��ற ேதச� உ�������ற�
எ�றா� ����வா ேகா�பா�டா� உ�வா�க�ப����க ேவ��ய கா��ரைச ��ட
கா����,ேந��ேம அத�� காரண�.
அ�ப�ேய �ர�ெய��ப� அவைர�ப�� நம�� ச�யான ��த� இ�ைல எ�ேற ெகா�ளைவ���.
ெச��� ெசய�க��,ெபா� வா��� அற� சா��� இய��த�,எ�ய ம�க��காக �ர�
ெகா��த�,�ர�பல� எ��பாராத வா��ைக,மனசா���� ப� ெதாட��� இய��த�,�ற�த
மனேதா� இ��தா�� ந��� ேவ�கைள �டாம� இ��த� எ�� கா���ட� நா� நட�த
ேவ��ய உைரயாட�க�,கா�� எ��ற ��த ��ப�ைத தா�� எ�யவராக அவைர ெச���ய
அக��ரைல அற�ைத நா�� ைக�ெகா�வ� ���ய�.

கா�� ��� �ஷ�ட� உைரயா��ெகா�� இ��தா�. “உ�ைமயான ����வ�க� ������
ேகா�பா�ைட ��ப�� இ��தா� உலக�ேபா�க� ஏ�ப�� இ��கா�.” எ�� வ��த� ேதாய
ெசா�ன ெபா�� �ஷ� “உ�க���� அேத �ைல வ�ெம�� எ�����களா ?” எ�� ேக�டா�.
கா�� ேயா��காம� ,”எ� ேதச� எ��ட��ைல. எ� �ரைல ேக�பா� யா���ைல” எ�றா�.
ஆ���� ேந�ைம எ�பைத��,ஒ��க� எ�பைத�� அ����யமாக க��ய அவ� ெவ�ைளய�
எ��ற ெபா� எ��ைய எ���� ெவ�ற �ற� கா��ர� எ��ற இய�க� ேத�த� அர�ய�� அேத
ெபய�� ஈ�பட��டா�. க��ைய கைல�� ���க� எ�றா�. ேக�க�தா� ஆ��ைல.
எ�லாவைகயான ெவ��பர�யைல�� �ராக��த கா�� இ�ைற�� அவ�ய�ேதைவ. கா����
இ�த வ�க� ச�யாக இ���� ,”ஜ�ன�க��,கத�க�� ��ெகா�ட ���� நா� வ��க
���ப��ைல. உல�� அைன�� ேதச�க��,�ல�க�� கலாசார�கா��க� பா�மா�
�ற������ ஜ�ன�க� ம��� கதைவ�ெகா�ட ஒ� ��ைடேய நா� �����ேற�. அேத
சமய� அவ��� எ�ெவா�றா�� நா� ேவேரா� ���� எ�ய�ப�வைத ���ப��ைல !”
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�வா� எ�� ��ம� !
ஒ�ேராப� 1, 2013
�வா� கேணச� – ச�ேதகேம இ�லாம� ஒ� மக�தான கைலஞ�. த��நா��� த�� அவ�
வ�வத�� �� ��மா�� எ�ப� இ��த� எ�� ��க� அ�ைறய பட�கைள பா��� இ��தா�
ெநா�� ேபா��க�. அ�த ��ம��ர� அைத �ர���ேபா�ட�. உ�ச���
எ�பைத��,ெவ��ப��த� எ�ப��� பல�� அவைர�தா� �����தனமாக �ர� எ��தா�க�.
பான�ம� �ரபா��ய க�டெபா�ம� எ�ப� நட�தா� எ�� �வ��� இ��தாேரா அ�ப�ேய
இ��த� �வா��� நைட . �வா��ட� அைத தா�க� ப��� இ�����களா எ�� ��கால���
ேக�ட ெபா�� ,”நாென�ேக அெத�லா� ப��ேச�. ஒ� �ர� அ�ப�னா அ�ப��தா� நட�பா�
!” எ�றாரா� க��ரமாக
அ�ணா�� ‘�வா� க�ட ��� சா�ரா�ய�’ நாடக��� இவ�� ந��ைப பா��� ெம��ய
ெப�யா�, ‘ �வா�’ எ�� ப�ட� தர �.�.கேணச� ‘�வா�’ கேணச� ஆனா�.
��கைவ ��� �வா� �ல�ய��,”ந�மா� அைடயாள� கா�ட�ப�டவ� அவ�!” எ��
க���ன� ெசா�ல ,”எ�ன ேபச��க? அெம��காைவ ெகால�ப� அைடயாள� கா���தா�
அ��� ெப�ைம அ�ப��கற மா�� இ��ேக இ�. ” எ�� அ�ணா ேவகமாக ம������றா�.
�வா� அவ�க��� ெப�யாராக ந��க ேவ��� எ��ற ஆைச இ���கால� வைர இ��த�.
�ைறேவற�தா� இ�ைல.
எ�ைற��� அவ� பட������� தாமதமாக ேபாக மா�டா�. ஒ��ைற ம�வ�ண� இய�க���
ச�யரா� ம��� இவ� ந��த ‘ஜ���க��’ பட��� அ�காைல ��� ம��� ���� எ�றா�க�,
இவ� ேம�க� உட� வ�� �����தா�. யா�� வ����க��ைல. ேல�டாக வ�� தைல
ெசா��தவ�கைள பா��� “நாைள�� ��� ம��� ���� ைவ���ெகா�ளலா�” எ�றாரா�
�லாக.
ஒ� வசன�ைத ஒ� �ைற அ�ல� இ��ைற ப��� கா��னா� ேபா�� அ�ப�ேய ெசா�� ந���
��வா� “��� நா�மா.. க�ணா ��� நா�மா ? ” பாடைல �.எ�.எ� அவ�கைள பல�ைற
பாட�ெசா�� ந������றா�. “ஏ� ?” எ�� ேக�டத�� “ஒ�ெவா� சரண����� ஒ�ெவா�
உண��� கா�����கா� �.எ�.எ�. அவ� பா�ன பா���� நா� �யாய� ப�ண�� இ�ைலயா
?” எ�� ேக�டாரா�.
யா���� வா��� ெசா�ல ேபாகாத காமராஜ� ெகா��� மைழ�� இவைர�ேத� வ�� மாைல
ேபா����� ேபா�ற அள��� இ�வ�� ெந��க�. நயாகரா நகர�த�ைதயாக ப��த ேந����
��ன� ெபா��ேப�க ைவ�க�ப�ட இ��ய� இவ� தா�.
��� �மா� ��� �ைர�பட �ழா�� �வா�ைய அவ�� மக��� அ��க� ெச�� ைவ�தா�.
“உ�க அள��� ெப�ய ந�கரா ?” எ�� அவ�� மக� ேக�க அவ� அவசர அவசரமாக
தைலயைச�� ம��� ,”எ�க��ெக�லா� பல மட�� ேமேல !” எ�� ெசா�� ைககைள ேமேல
உய��� கா���� இ���றா�.
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�ற�த ந�க��கான ��� எ�ெபா��� அவ��� வழ�க�ப�ட��ைல. ‘ேதவ� மக�’ பட����
�ெப
ஷ � ஜூ��� ��� தர�ப�ட ெபா�� க��ரமாக அைத ஏ�க ம�����டா�. ‘ெசவா�ேய’
����� �ற�, த�ழக���கான �த� தாதா சாேக� பா�ேக ��� இ�த மக�தான கைலஞ���
வழ�க�ப�ட�. அ�ப�� ெக�ேரா நக��� �வா� ஆ�ய ஆ���க ந�க�க�� �ழா���
ேபா���தா�. இவைர ஏேதா ெதா����ப கைலஞ� எ�� அைனவ�� எ���ெகா��
இ��தா�க�. �ற�த ந�க��கான ��� ‘�ரபா��ய க�டெபா�ம�’ பட���காக �வா�
கேணச��� எ�� அ���க�ப�ட ெபா�� உண���ேவக��� �ழ�ேபான இவைர ந�ைக
ப��� தா� தா������தா�.
ந���� பால ��க�� ஒ�றான �ெட�� லாேவா�� �ய� ��� ‘அ�ப�� நா��
�கபாவ�கைள கா��� கைலஞ�’ எ�� ����ட�ப�வ� �வா� தா�.
“ந��� எ�ப� �� ேவ�ைட�� ேபா�ற மா��,ெந���� �� பா��� �ட��. இ�ைலனா ��
உ�ைன சா������. அ�த பய� இ�த நா�ப� வ�ச�� எ� அ� வ���� இ���. அதா�
இ�ன�� ��னா� ஒ��ைக பா����� ேபாேற�. ” எ�ற அவ�� வ�கைள அவ� எ�ப� த�
கைலைய ம��தா� எ�பத�� சா��.
�வா��� மரண ஊ�வல� . மர��� அம�����த ஒ� ர�க� ஆேவச��ட� ” இ��த� ஒேர
ந�க�. அவைன�� ெகா�����கேளடா!” எ�� கத�னா�.
ந�க�க��� �ைறய ர�க�க� இ��பா�க�. �ைறய ந�க�க� �வா��� ர�க�களாக இ��தா�க�,
இ���றா�க� எ�பேத �வா� எ��� மகா� கைலஞ�� ெப�ைம��� சா��.
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�� எ�� க� ரா�சச� !
ெச�ெர�ப� 30, 2013
ஜலா��� ��ைய ெத��மா உ�க��� ?எ��� ஆ��க� கட�த ���� இ��� இ�த
பார�க க�ஞ�� க�ைதக� உலைக வ�க����றன.அவ�� ெசா�ன �ைதய� கைதைய தா�
��க� �கவ� பட��� ேக�� இ����க�.அெம��கா�� �க�� �ரபலமான மா�� ெமா�
க�ஞ� எ��ற �ற�����யவ�� இவேர. காதைல ப�� �� ெசா�னைத தா� ந���� பலேப�
ெரா�ப ேல�டாக ெசா�� ைகத�ட� வா���றா�க� -அவ�க� ��ைய கா�� அ���றா�களா
என என�� ெத�யா� .அவ�� ஒ� காத� க�ைத�� ைல� �� எ��ற ஒ� வ� காத�� ெசா�ல
��யாத எ�லா உண�ைவ�� ெசா�லாம� அ�த வ� க�ைத ���க கட���.மரண� வா��
,த�ைன உண�த� ,�� ,த��வ� என எைத ெதா�டா�� அ�� அவ�� த���வ� அலா�யான�
.அவ�� க�ைதக�� தைல��கேள �ற�க��பைவ.த��� அவ�� க�ைதக� ��ைமயாக
ெமா�ெபய��க ப���ளதா என என�� ெத�ய��ைல .அவ�� �ற�தநா� இ��.
அவ�� இர�� க�ைதக� எ� ெமா� ெபய����
��� நா�
உ�வ�ைத உ�வா��பவ� நா�
உ��� ஒ�ெவா� கண���� உ�னத �ைலக� வ���ேற� நா� உ� ��னா� அவ�ைற
உ�க��� உ����ேற� நா�
�ராத ���க �ைலக� �ைற
உ� ஆ�மாவா� �ர�� ம���ேற� நா�
உ� ஆைச�க� கா�ைக��
அ��ைலகைள ஆ� வ�� ெந���� இ��ேற� நா�
உ��� உ���� எ� ஆ�மா ஆ�யா�ற�
எ� ஆ�மா உ� �க�த�ைத ����
����ற�
நா� உ��� உ�ர���
ஒ�ெவா��� உ�ேனா� நா�
ேமா��பதாக ���� ெச�� ெசா��ற�
ேச��,��� �ைற ����
எ� மன� ம����ட��ற�
மா�லாதவேள இ�ல� வ�க அ�ல�
எ� இ���ைர ேபாக ��க ! -ஜலா��� ��

199 of 236

��ெட�த�அ���ப அ�காைல��
நா� இ�கண��� காத� ெகா�ள
��� ��த�க� த�தா� �
இ�த கண� நக��ற�
என உண�� ��ேன
கன�கைள காத� ெபா���
இதய��� இ���க�� ேத��ெகா��
த��ேத� !
கன�கைள க�ட ெபா��
காத� �லா எ�ைன கட�� ெச�ற�
உ��யாக எ��� ��ைக��
எ��தய� வ��� உ� வா��ைதக�
ப�� பாைத�� பா� ���ற�
காத����,க��� உ�ள�����
ந�ேவ எ�லா�� ப�� ப�� ப�த���ற�
ெப��ைன�க�
காணாத உ� கர�களா�
எ�ைன க�வ�ற ைவ��றா�
க�டைடய ��யாத உ� இதழா�
எ�ைன �ைற��றா�
ெத�யாத உ�னா� ���ேற� நா� !
எ�ைன உ������க ைவ��� உ�னதேம !
��த�க� ��ய��� என � ெசா���
கால� வ��
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� எ�ைன அல��ய� ெச���
கண�க��� க��� காத� ெச�ேவ� நா�
க� க��� கணேம�� க��ெகா� எ�ைன
கா�ைகேய !

201 of 236

89

உ�� கா�த உ�தம� பா�ட� !
ெச�ெர�ப� 28, 2013
��� பா�ட� மைற�த �ன� இ�� .ம�த�க� ெகா�� ெகா�தாக ேநா�க��
ெச���ேபாவ� கட�� த�� த�டைன என பலகால� ந���ெகா�� இ��தன�
ம�க� . ராப�� ஹூ� �����கைள ைம�ரா�ேகா��� க����தா��
ேநா�க��� இ�த க���� ெத�யாத �வ�க� காரண� என யா��
�ைன�க��ைல .
�ரா�ைசகைள ெகா�� தயா��க�ப�ட �� ���ர� ெக���ேபான� .
�டா� ஆ�� ெச�தா� பா�ட� .ெநா��த��� காரணமான க�ட��தா� .
ேநா�கைள பர��� �����கைள க�ட��� ����� ேகா�பா�ைட
ெவ���டா� . ெநா��த� ெசய��� இ�த �����கேள காரண� எ���
அவ�ைற க�ணா� காண ��யா� ைம�ரா�ேகா� ெகா�ேட அவ�ைற காண ����
எ��� ெசா�னா�. �����ட ெவ�ப�ைல�� வா�� அவ�ைற
க���ப��த ெவ�ப�ைலைய மா�ற ேவ��� எ��� ெசா�னா�. .பாைல
ெகடாம� கா�க ந�றாக �டா�� உடன�யாக ��ர ைவ��� [பா�சைரேச
ஷ �
இவ� உ�வா��யேத .
ெவ�நா��க� �க�ெப�ய ��கைல அ�கால��� உ�� ெச����த�.
ெவ�நா� க��தா� அ�த நாைய ேபாலேவ நட�� ெகா�� ���� பய��
ஒ��� இ��� ப�தாபமாக ம�க� இற�� ேபானா�க�. ந�றாக ப��க
கா���ய க��யா� ��ேபா�� சைதைய ெகா�தாக ெவ�� எ��த� என ர�த�
உைறய ைவ��� �ைறக� அ�த ேநாைய �ண�ப��த பய�ப��த�ப�டன. ஒ���
நட�க��ைல. ம�த� பல நா�க�� ��ன� உ�ைர பணய� ைவ��
���தா�. அவ��� எ���� இ���� ���கேள ேநா��� காரண�
எ�� உண��தா�. நா�� உ�� �ைர� தாேன உ���, ம��தாக�
பய�ப���, நா��க�யா� தா�க�ெப�ற ப�னா�� இட�க��
க�ப����ட ேஜாசஃ� ��ட� எ��ற ஒ�ப� வய�� ��வ�� உட��
ெச��� ப�னா�� நா�� அவைன �ண�ப���னா�. ரா�� ேநா���
எ�ரான த���� உ�வான�.
ம���வ�க� ைக�ைற அ�வ�,அ�ைவ ���ைச க��கைள �ெட�ைல� ெச�வ�
ஆ�யவ�ைற�� இவ� வ�����னா�. உ�� இழ�ைப இதனா� அ�க அள��
த��க ���த� .
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ஆ��ரா�� ேநா�� �க�ெப�ய சவாலாக இ��த�. கா�நைடக� ெமா�தமாக
ெச�� ���தன. அ�த ேநாைய உ�டா��� ���கைள ெகா�� ����
அவ�ைற ��க�க�� உட��� ெச��� சா��தா� ம�த�. ஐேரா�பா
���க ப�����க� ெச���ெகா�� இ��தன. ேநா� வா��ப�ட ப��
���கைள ���� ைவ��க� எ�� அவ� ெசா�ன ேயாசைனைய ஏ���ெகா�ட
ப�� உ�ப�� ைமய�க� த���தன. இ�தா� ேதச�� ப�� உ�ப��
��வன���� இவ�� ெபயைரேய ���னா�க�
இவ� ஓயாம� ஆ��� ��� உலைக மற����தா�. இ� எ�த அள���
ேபான� எ�றா� இவைர ��மண நாள�� காண��ைல. எ�ெக���
ேத��பா��தா�க�. ஆைள க�����க ��ய��ைல. ஓ��ேபா� ��டா�
எ�� எ���ெகா�� இ�� �ய��யாக அவ�� ஆ�வக� ேநா��
ேபானா�க�.அ�ேக �லாக ஆ�� ெச�� ெகா����தா�. “உன�� க�யாண�
இ�ைன�� !” எ�� ெசா�� இ����ெகா�� ேபானா�க�. அவைர �ைன�
��ேவா�
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பக� �� எ�� மா�ர� !
ெச�ெர�ப� 28, 2013
பக� �� இ��யா�� ��தைல வரலா��� ஒ� த���வமான நாயக�. �ர��கரமான ஆ�த�
ஏ��ய ஒ� �ரனாக ம��ேம ந��� பல��� அவைர�ெத���. பக� �� க�ட
கன�க�,ெகா����த ெகா�ைகக�
�ர��பானைவ.

ப�னா�� வய� இ���� ெபா�� பக� �� ஊ��� எ�ண�ற ேப�
வ����தா�க�. �த�� யா�ேம அ�த�ப�க� ேபாகேவ இ�ைல. எ�ன �ஷய� எ�� பக� ��
ேக�டா�. �� �ர��தசா�� ��பா�� �� ச�பவ��� ம�கைள ெகா�� அர��� எ�ராக
வ������ ��ட� அ� எ�றா�க�. “அவ�கைள ����� வரேவ�க ேவ��ய� ந��ைடய
கடைமஇ�ைலயா ?” எ�� க�க�� ஒ� ��ன ேக�� வரேவ�றா� பக� ��. ஊேர அவ�
��ன� அ� �ர�ட�.
லாலா லஜப� ரா� ேபா�� த�ய��� ெகா�ல�ப�ட ெபா�� அத�� ப����க உ�� ���
ராஜ��,��ேத�,ஆசா� உட� இைண�� ��ட��டா�பக� ��. அத�� காரணமான �கா�ைட
ெகா�வத�� ப�லாக சா�ட�ைச ெகா����டா�க�, ஆ��ேலய அரசா�க� அ�ெபா�ேத
இவ�கைள ேத��ெகா�� இ��த�
ஏ�ர� எ�� அ�� தா� அ� நட�த�. ேபா�� பைடக��� எ�ைலய�ற அ�கார� ெகா����
ெகா�ரமான ச�ட�ைத �ைறேவ�ற லா��� ம��ய ச�டம�ற� �����த�. பக� �� ம���
ப��ேக�வ� த� இ�வ�� இைண�� ம�க� இ�லாத இட��� தா� ���கைள ��னா�க�.
இ��லா� ��தாபா�,ஏகா�ப��ய� ஒ�க எ�� �ர� ெகா����ெகா�ேட அைத ெச��
���தா�க� அவ�க�. த��க �யலாம� க��ரமா� சரணைட�தா�க�.
�ர�� எ�ப� எ�ய ம�கைள ெகா�வ� அ�ல எ�� பக� �� ெத�வாக ப�� ெச��றா�. ேகளாத
ஆ��ேலய�� ெச��� கா�க��� உைற��� வ�ண� ���களா� ேப�ேனா� எ��
க��ரமாக சரணைட�த ��ன� ேகா����
ெசா�னா� பக� ��.
வழ�� �சாரைண�� ெபா�� எ�ப� ெவ���� தயா��ப� எ�ெற�லா� �ள�கமாக வ���
எ��க எ�லா� ெச�தா� அவ�. �ைற�� அ��பைட வச�கேள இ�லாத �ழ�� வாழ ேந��த�.
சா�பா� வா�� ைவ�கேவ ��யா�,ஒ��கான ம���வ வச�க�,க��பைற எ��� �ைடயா�.
இைதெய�லா� எ���� உ�ணாேநா�� இ��� உ�ைமகைள ெப�றா�க�
ேதாழ�க�.
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பக� �� இ�கால��� எ��ய க�த�க� எ�லா� ����ட�த�கைவ.
அ�ேக இ��த ��க�கைள ப�� ஒ� க�த���� �ல�ப��ைல அவ�. ‘�லதன’��� இ���,
�ேசா�� ‘ச�தாய ஒ�ப�த�’, வா����ேம�� க�ைத வ�க�, ெல��� த��வ�க� ,உம�
க�யா�� க�ைதக� எ�� எ�க�ச�கமாக தா� வா��தவ�ைற ப�� ெச��றா� பக� ��.
�ர�டல�ற,எ�லா���� சம�� �ைட��� ச�தாய� ��தைல��
��ன� அைமய ேவ��� எ��� அ� சா��� எ�ன ெச�ய ேவ��� எ�� அ�ெபா�ேத
ப��க� ெச��றா� பக� ��. மத��� ெபயரா� நட��� வ��ைறக� மதவாத� ஒ�ய ம�க���
ெத�ைவ உ�� ெச�ய ேவ��� எ��� எ�ப� வ�ட�க��� ��ேப இ�ப� வய�
இைளஞ� ஒ�வ� ப�� ெச�����றா� எ�பைத ��க� ந�ப�தா� ேவ���. ‘ஒ� நா� ந�
ம��� அமரலா�. ந� சைமயலைற��� ெச�லலா�. ஆனா� ஒ� ம�த�
ெதா���ட��டா�…�ல��கைள நா� வ�ப��ேறா�. ஆனா� ம�த�கேளா� ம��� ெந��க
��ய��ைல.’ எ�� ஜா�ய���� எ�ராக�� �ர� ெகா������றா� பக� ��
பக� ���� அ�பா அர�ட� மகைன ����� ���க� எ�� ம���� ேக�டா�. பக� �� த�
த�ைதைய தா� இ�ேம� த�ைத எ�� ெகா�ளமா�ேட�. அவ�க� இ�வ���� இைடேய இ��த
உற� ���� ேபான� எ�� க�த� எ���றா�. அ�மா��� பக� �� எ��� க�த� க��ைர
வரைவ�க ��ய�. “எ� �ண�ைத வா�க வராேத அ�மா. � எ� �ண�ைத வா��னா� க���
��� அ�வா�. அ�த அ�ைக�� எ� மரண���
�ைத�� எழேவ��ய தா�க� எழாம� ேபா�� !” எ�� ����றா�
சா�ற நா�க� ெந����ெகா�� இ��த ெபா�� எைட ���ெகா�ேட ேபான�
பக� �����. நா���காக சாக�ேபா�ேறா� எ��ற ெப��த� அைல ெமா�த ��� ேமைடைய
ெதா��ற ெபா�� ,”மரண�ைத ��னைகேயா� எ��ெகா��� ஒ� �ர��யாள�� �க�ைத
பா���� ேப� ெப���க� ��க� !” எ�� ��� பக� �� மரண��� வாசைல ெதா�டா�.-ந��
த�� � ���
அ�ைற�� பக� �� ெகா�ச� தாமதாக தா� ��� ேமைட வ�தா�. இ��வைர
நா��கனாக இ��த அவ� அ�த இைடெவ��� எ�ன ெச�தா� எ��
ேக����களா ? “சாவத�� �� ெகா�ச ேநர� ெகா��க� வ�� ���ேற�
“எ�றா� . “ஏ�?” என ேக�டத��,”ஒ� �ர��யாள� இ�ெனா� �ர��யாள�
உட� ேப��ெகா�� இ���ேற� .வ�� ���ேற�!” எ�றா� .அவ�
ைக�� இ��த� ெல�� அவ�க�� அர�� �ர���� �� தா�
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நாேக� எ�� நாயக� !
ெச�ெர�ப� 26, 2013
நாேக� எ�� ம�க� கைலஞ�� �ற�தநா� இ��. ���ரா�
எ��அைழ�க�ப�ட இவ� க�பராமாயண நாடக� பா��� ந���� ஆ�வ�
ெப�� ெச�ைன வ�தா�. வா��ட� த���ெகா�� ர��ேவ��
ேவைலபா��� ெகா�� இ��த கால��� வ��� வ��காரனாக இவ� ந��த
ந��ைப பா��� �ர��தா� எ�.�.ஆ�. ஒ� ேகா�ைபைய ப�சாக
த�தா�,அைதயா�� பாரா�ட��ைல. ம�தைர ேபா�� ����� ேகா�ைபைய
��� வ�தாயா எ�� �சா��ப� தா� நட�த�.
அ�ெபா��� இ��� எ��� ���கைள ைவ�க எ�� ���� எ�த இட��
த�யாக ைவ�த� இ�ைல அவ�. ெர�னா எ�� ����வ ெப�ைண காத���
��மண� ெச�� ெகா�டா�. வா�� ���ேயா ஓனைர ஓன� எ�� ெத�யாம�
��டல��த ெபா�� இவ�� ந��ைப பா��� �ர��� ேபா� அவ� ெகா��த
ஆ�ர� �பா�� தா� தன� ��மண�ைத நட���ெகா�டா� இவ�
ெதா��ேப� ர��ேவ �ரா�� �� இ��ததா� ெஜயகா�த� ம��� இவ�
இ�வ�� கா����க ேந��த� கா��. எ�ன ப�ணலா� எ��
ேயா����ெகா�� இ���� ெபா�ேத ேஜ.ேக “��ைச எ��கலாமா ?” எ��
ேக�����றா�. இ�வ�� ச�ைட,ேப�� கழ�� ��� அ�ட� �ராய�
உட� அம��� ��ைச எ������றா�க�. நாேக� த��� �ைறவாகேவ
பண� ேச������ற�
‘ச�வ� ��தர�’, ‘எ����ச�’, ‘������’, ‘அ�ப� ராஜா
அ�ப�’ எ�� ெதாட��� ெஜ��த �த� ந�க� நாேக�, ��லானா
ேமாகனா�பா� பட��� ெகா�தம�கல� ��� ந��தா� ந�றாகஇ����
எ�� ெசா�ல�ப�ட ைவ�� கதாபா��ர��� ேதா�� ��� எ��தா�
ம�த�.
ைமலா��� �ள��� அம��� ெகா�� “த��ெய�லா� வ���ேபா�ேச”
எ�� �ல���ெகா�� இ��த ���ண�வா� எ�� நப�� தா�க�ைத
அ�ப�ேய �ைர�� ெகா�� வ�� நாேக� கா��ய ��வ�ப� தா� த��
கதாபா��ர�. க�ேட இ�லாம� அ� ����� வ�மா� பா����ெகா�டா�
�வா�
மக�� ம��� பட��� நாேக� அவ�க�� ந��ைப�ப�� கம� இ�ப�
ெசா�னா� “உ�ைமயாக� ெசா�ல ேவ��மானா� ந��� ’இ��க��ைல’
எ��தா� ெசா�ல ேவ���. ஏென�றா� இ�� நாேக� �ணமாக
ந������றா�” எ�றா�.
நாேக� ந��ைப பா��� �ர��த வடநா�� ந�க�க� ஏராள�. இவ��
அ�ப� ராஜா அ�ப� பட�� கதாபா��ர�ைத ����� எ��� ந��த
ம��� இவ� கா�� ���� ம�யாைத ெச�தா�. நாேக� அவ�க� ெவ��
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ம�னமான உட�ெமா��� �ல� காெம� ெச�யலா� எ�� சா���,ப�ட�
��ட� ஆ�ேயாைர பா��� ந��னா�. ��ன� ச�த� ேபா�� �ைரைய
அ�ரைவ�தா�.
ம�பழ�க�,ஒ� ெகாைல வழ��� உ��ட ெபய� இவ�ைற�தா�� ����
�ைர�� ���னா� அவ�. அவ�� நடன பா� த���வமான�. ஒ� �ைற
ச�யாக ஆட�ெத�ய��ைல எ�ெறா� இய��ன� இவைர க��� ெகா�ள கதைவ
���ெகா�� ப��� ெச����� வ�தா�. நடன��� கல�� எ��தா�.
அ�ப��தா� அவ�� பா� உ�வான�. த�ழக��� ெஜ�� ��� ஆனா�
‘�வா தைலயா?’ பட��� ஒ� கா���� ��ா�காரனாக ந���� நாேக�,
த� மா�யா�ட� �ைழ� ���� ேபா�� வண��� நாேக� இ�லாத வசனமான
‘இ��� ேமல ���ட ��யா�. தைர வ�����’ எ�� டயலா� ேப�
அ�ரைவ�தா�. அ��வ ராக�க� பட��� ஆ�� எ�� பால�ச�த�
ெசா�ன�� �ழைல பா��� �ய�� ெசா�னா� ம�த� !
“உ�க��� �ேரா மா�� ெப�சனா��� எ�லா� இ�ைல. ஆனா, ந���
டா�� எ�லாவ���� �ரமாத�ப�����கேள… எ�ப� ?” எ�� ேக�ட
ெபா�� ,”மா� ந�லா அைரபட�� அ�ப��� அ���க�ைல ஆ� மாச����
ஒ��ைற ெகா�� ைவ�பா�க. அ�ப� எ� �க��� ��ன வய�� ஆ�டவ�
ைவ�த அ�ைம த��பா� தா� நா� ந�லா ெபா��� இ��ேக� !” எ�றா�
அவ� அ� தா� நாேக� ! ந�மவ� பட���காக ெப�ற �ற�த �ைண ந�க�
��ைத த�ர எ�த ம��ய அர�� ���� இ�த மக�தான கைலஞைர
ேத�வர��ைலநாேக� எ�� ம�க� கைலஞ�� �ற�தநா� இ��. ���ரா�
எ��அைழ�க�ப�ட இவ� க�பராமாயண நாடக� பா��� ந���� ஆ�வ�
ெப�� ெச�ைன வ�தா�. வா��ட� த���ெகா�� ர��ேவ��
ேவைலபா��� ெகா�� இ��த கால��� வ��� வ��காரனாக இவ� ந��த
ந��ைப பா��� �ர��தா� எ�.�.ஆ�. ஒ� ேகா�ைபைய ப�சாக
த�தா�,அைதயா�� பாரா�ட��ைல. ம�தைர ேபா�� ����� ேகா�ைபைய
��� வ�தாயா எ�� �சா��ப� தா� நட�த�.
அ�ெபா��� இ��� எ��� ���கைள ைவ�க எ�� ���� எ�த இட��
த�யாக ைவ�த� இ�ைல அவ�. ெர�னா எ�� ����வ ெப�ைண காத���
��மண� ெச�� ெகா�டா�. வா�� ���ேயா ஓனைர ஓன� எ�� ெத�யாம�
��டல��த ெபா�� இவ�� ந��ைப பா��� �ர��� ேபா� அவ� ெகா��த
ஆ�ர� �பா�� தா� தன� ��மண�ைத நட���ெகா�டா� இவ�
ெதா��ேப� ர��ேவ �ரா�� �� இ��ததா� ெஜயகா�த� ம��� இவ�
இ�வ�� கா����க ேந��த� கா��. எ�ன ப�ணலா� எ��
ேயா����ெகா�� இ���� ெபா�ேத ேஜ.ேக “��ைச எ��கலாமா ?” எ��
ேக�����றா�. இ�வ�� ச�ைட,ேப�� கழ�� ��� அ�ட� �ராய�
உட� அம��� ��ைச எ������றா�க�. நாேக� த��� �ைறவாகேவ
பண� ேச������ற�
‘ச�வ� ��தர�’, ‘எ����ச�’, ‘������’, ‘அ�ப� ராஜா
அ�ப�’ எ�� ெதாட��� ெஜ��த �த� ந�க� நாேக�, ��லானா
ேமாகனா�பா� பட��� ெகா�தம�கல� ��� ந��தா� ந�றாகஇ����
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எ�� ெசா�ல�ப�ட ைவ�� கதாபா��ர��� ேதா�� ��� எ��தா�
ம�த�.
ைமலா��� �ள��� அம��� ெகா�� “த��ெய�லா� வ���ேபா�ேச”
எ�� �ல���ெகா�� இ��த ���ண�வா� எ�� நப�� தா�க�ைத
அ�ப�ேய �ைர�� ெகா�� வ�� நாேக� கா��ய ��வ�ப� தா� த��
கதாபா��ர�. க�ேட இ�லாம� அ� ����� வ�மா� பா����ெகா�டா�
�வா�
மக�� ம��� பட��� நாேக� அவ�க�� ந��ைப�ப�� கம� இ�ப�
ெசா�னா� “உ�ைமயாக� ெசா�ல ேவ��மானா� ந��� ’இ��க��ைல’
எ��தா� ெசா�ல ேவ���. ஏென�றா� இ�� நாேக� �ணமாக
ந������றா�” எ�றா�.
நாேக� ந��ைப பா��� �ர��த வடநா�� ந�க�க� ஏராள�. இவ��
அ�ப� ராஜா அ�ப� பட�� கதாபா��ர�ைத ����� எ��� ந��த
ம��� இவ� கா�� ���� ம�யாைத ெச�தா�. நாேக� அவ�க� ெவ��
ம�னமான உட�ெமா��� �ல� காெம� ெச�யலா� எ�� சா���,ப�ட�
��ட� ஆ�ேயாைர பா��� ந��னா�. ��ன� ச�த� ேபா�� �ைரைய
அ�ரைவ�தா�.
ம�பழ�க�,ஒ� ெகாைல வழ��� உ��ட ெபய� இவ�ைற�தா�� ����
�ைர�� ���னா� அவ�. அவ�� நடன பா� த���வமான�. ஒ� �ைற
ச�யாக ஆட�ெத�ய��ைல எ�ெறா� இய��ன� இவைர க��� ெகா�ள கதைவ
���ெகா�� ப��� ெச����� வ�தா�. நடன��� கல�� எ��தா�.
அ�ப��தா� அவ�� பா� உ�வான�. த�ழக��� ெஜ�� ��� ஆனா�
‘�வா தைலயா?’ பட��� ஒ� கா���� ��ா�காரனாக ந���� நாேக�,
த� மா�யா�ட� �ைழ� ���� ேபா�� வண��� நாேக� இ�லாத வசனமான
‘இ��� ேமல ���ட ��யா�. தைர வ�����’ எ�� டயலா� ேப�
அ�ரைவ�தா�. அ��வ ராக�க� பட��� ஆ�� எ�� பால�ச�த�
ெசா�ன�� �ழைல பா��� �ய�� ெசா�னா� ம�த� !
“உ�க��� �ேரா மா�� ெப�சனா��� எ�லா� இ�ைல. ஆனா, ந���
டா�� எ�லாவ���� �ரமாத�ப�����கேள… எ�ப� ?” எ�� ேக�ட
ெபா�� ,”மா� ந�லா அைரபட�� அ�ப��� அ���க�ைல ஆ� மாச����
ஒ��ைற ெகா�� ைவ�பா�க. அ�ப� எ� �க��� ��ன வய�� ஆ�டவ�
ைவ�த அ�ைம த��பா� தா� நா� ந�லா ெபா��� இ��ேக� !” எ�றா�
அவ� அ� தா� நாேக� ! ந�மவ� பட���காக ெப�ற �ற�த �ைண ந�க�
��ைத த�ர எ�த ம��ய அர�� ���� இ�த மக�தான கைலஞைர
ேத�வர��ைலநாேக� எ�� ம�க� கைலஞ�� �ற�தநா� இ��. ���ரா�
எ��அைழ�க�ப�ட இவ� க�பராமாயண நாடக� பா��� ந���� ஆ�வ�
ெப�� ெச�ைன வ�தா�. வா��ட� த���ெகா�� ர��ேவ��
ேவைலபா��� ெகா�� இ��த கால��� வ��� வ��காரனாக இவ� ந��த
ந��ைப பா��� �ர��தா� எ�.�.ஆ�. ஒ� ேகா�ைபைய ப�சாக
த�தா�,அைதயா�� பாரா�ட��ைல. ம�தைர ேபா�� ����� ேகா�ைபைய
��� வ�தாயா எ�� �சா��ப� தா� நட�த�.
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அ�ெபா��� இ��� எ��� ���கைள ைவ�க எ�� ���� எ�த இட��
த�யாக ைவ�த� இ�ைல அவ�. ெர�னா எ�� ����வ ெப�ைண காத���
��மண� ெச�� ெகா�டா�. வா�� ���ேயா ஓனைர ஓன� எ�� ெத�யாம�
��டல��த ெபா�� இவ�� ந��ைப பா��� �ர��� ேபா� அவ� ெகா��த
ஆ�ர� �பா�� தா� தன� ��மண�ைத நட���ெகா�டா� இவ�
ெதா��ேப� ர��ேவ �ரா�� �� இ��ததா� ெஜயகா�த� ம��� இவ�
இ�வ�� கா����க ேந��த� கா��. எ�ன ப�ணலா� எ��
ேயா����ெகா�� இ���� ெபா�ேத ேஜ.ேக “��ைச எ��கலாமா ?” எ��
ேக�����றா�. இ�வ�� ச�ைட,ேப�� கழ�� ��� அ�ட� �ராய�
உட� அம��� ��ைச எ������றா�க�. நாேக� த��� �ைறவாகேவ
பண� ேச������ற�
‘ச�வ� ��தர�’, ‘எ����ச�’, ‘������’, ‘அ�ப� ராஜா
அ�ப�’ எ�� ெதாட��� ெஜ��த �த� ந�க� நாேக�, ��லானா
ேமாகனா�பா� பட��� ெகா�தம�கல� ��� ந��தா� ந�றாகஇ����
எ�� ெசா�ல�ப�ட ைவ�� கதாபா��ர��� ேதா�� ��� எ��தா�
ம�த�.
ைமலா��� �ள��� அம��� ெகா�� “த��ெய�லா� வ���ேபா�ேச”
எ�� �ல���ெகா�� இ��த ���ண�வா� எ�� நப�� தா�க�ைத
அ�ப�ேய �ைர�� ெகா�� வ�� நாேக� கா��ய ��வ�ப� தா� த��
கதாபா��ர�. க�ேட இ�லாம� அ� ����� வ�மா� பா����ெகா�டா�
�வா�
மக�� ம��� பட��� நாேக� அவ�க�� ந��ைப�ப�� கம� இ�ப�
ெசா�னா� “உ�ைமயாக� ெசா�ல ேவ��மானா� ந��� ’இ��க��ைல’
எ��தா� ெசா�ல ேவ���. ஏென�றா� இ�� நாேக� �ணமாக
ந������றா�” எ�றா�.
நாேக� ந��ைப பா��� �ர��த வடநா�� ந�க�க� ஏராள�. இவ��
அ�ப� ராஜா அ�ப� பட�� கதாபா��ர�ைத ����� எ��� ந��த
ம��� இவ� கா�� ���� ம�யாைத ெச�தா�. நாேக� அவ�க� ெவ��
ம�னமான உட�ெமா��� �ல� காெம� ெச�யலா� எ�� சா���,ப�ட�
��ட� ஆ�ேயாைர பா��� ந��னா�. ��ன� ச�த� ேபா�� �ைரைய
அ�ரைவ�தா�.
ம�பழ�க�,ஒ� ெகாைல வழ��� உ��ட ெபய� இவ�ைற�தா�� ����
�ைர�� ���னா� அவ�. அவ�� நடன பா� த���வமான�. ஒ� �ைற
ச�யாக ஆட�ெத�ய��ைல எ�ெறா� இய��ன� இவைர க��� ெகா�ள கதைவ
���ெகா�� ப��� ெச����� வ�தா�. நடன��� கல�� எ��தா�.
அ�ப��தா� அவ�� பா� உ�வான�. த�ழக��� ெஜ�� ��� ஆனா�
‘�வா தைலயா?’ பட��� ஒ� கா���� ��ா�காரனாக ந���� நாேக�,
த� மா�யா�ட� �ைழ� ���� ேபா�� வண��� நாேக� இ�லாத வசனமான
‘இ��� ேமல ���ட ��யா�. தைர வ�����’ எ�� டயலா� ேப�
அ�ரைவ�தா�. அ��வ ராக�க� பட��� ஆ�� எ�� பால�ச�த�
ெசா�ன�� �ழைல பா��� �ய�� ெசா�னா� ம�த� !
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“உ�க��� �ேரா மா�� ெப�சனா��� எ�லா� இ�ைல. ஆனா, ந���
டா�� எ�லாவ���� �ரமாத�ப�����கேள… எ�ப� ?” எ�� ேக�ட
ெபா�� ,”மா� ந�லா அைரபட�� அ�ப��� அ���க�ைல ஆ� மாச����
ஒ��ைற ெகா�� ைவ�பா�க. அ�ப� எ� �க��� ��ன வய�� ஆ�டவ�
ைவ�த அ�ைம த��பா� தா� நா� ந�லா ெபா��� இ��ேக� !” எ�றா�
அவ� அ� தா� நாேக� ! ந�மவ� பட���காக ெப�ற �ற�த �ைண ந�க�
��ைத த�ர எ�த ம��ய அர�� ���� இ�த மக�தான கைலஞைர ேத�வர��ைல
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சா��வைர காத��ேபா� ��ப� ேம� !
ெச�ெர�ப� 25, 2013
ஒ� ��ப� �ேரா கைத எ�றா� எ�ென�ன இ����? �ேரா �த�� கல�� எ��பா�. ��ன�
ேதா��க�, அ����� ��� வ�வா�… இதாேன? ந��� ெகா�ச� காத�, உண���க�
எ�லாவ�ைற�� கல����டா� ஒ� ��ப� �� பட� தயா�. உ�ைமயான ��ப� �ேரா��
ஒ�வ� ���ேடாப� ���.
��ன வய�ேலேய சாகச� எ�றா� ம�த��� ெரா�பேவ ���ப�. அ�ைட�க��க�
ெச��ெகா�� சேகாதர�ட� ச�ைட, ப��ச���, ஒ� ��� �மான��� ஏ� ஹாயாக
அ�லா��� கட�� �� ஒ� ��� பயண�… வா��ைக�� ��தாக எைதயாவ� ெச�ய
ேவ���… அ� தா� ம�த�� ம�ைட�� ஓ��ெகா�ேட இ��த�.
��ப� ேம� ேவட��� ந��க ஆ� எ���றா�க� எ�� ேக���ப�டா�. ��ப� ேம� ேவட���
ந��க �ைறய ேப� ேயா��தா�க�; ��ப�ேம� ேவட��� ந��த பல� அகால மரண�
அைட����தா�க�. அத�� �� ஜா�� ��� எ�பவ� ��ட�ப�� இற����தா�. ந�ம
�ேரா��� தா� சாகச� ����ேம. ��ண�ப� ேபா����டா�. ��ெவ�ட� �டா�ேலா�,
���� ஈ���� �த�ய
மாெப�� நாயக�கைள ����� த�� ‘��ப� ேம�’ வா��ைப� ெப�றா� ந���� ஆ���
��� எ��பா� இவ�; �� ேபாடலாேம எ�றா�, “ேநா ேத���!” எ�� �டமாக ஒ� வ��� ப��
வ��. ��ப� ேம� பட�ைத இய���ற அள��� ம�த� வள��தா�. �ேரா ேவட� எ���ைல,
எ�த ேவட� ந�ல �� எ�� ேதா��னா�� உடேன ந��க ஓேக ெசா����வா�.
�த� ��மண� ���� ேபா��ட, ஒ� ேஹா�ட�� பா��ெகா�� இ��த டானா�ட�
ெகா�ச� காத�, ஒ�ைற ேரா�, �ேர�மா�� ��னைக எ�� ேபா� காதைல ெசா�னா�. அவ��
ஓேக ெசா�னா�. இ�ப� ஒ� ேஜா� இ�ைல எ��ற அள��� உலா வ�தா�க�.
��ப� ேம� பட ஷூ��� – இவ��� �க�� ���த ��ைரேய�ற கா��. ��ைர ெகா�சமாக
�ண�ய�; ம�த� தைல���ற ���தா�. ��ெக��� உைட�� ேபா���ட�. டா�ட�க�
க�ட�ப�� ஓ�ட ைவ�தா�க�. ���ய அ�ைவ ���ைச. எ�லா� ேபா� ��ட� எ��
டா�ட�க� ெசா�னா�க�. காரண� க����� �ேழ ஒ��� அைசயா�; ��ப� ேம� இ�ெபா��
ேசாக ேம� எ�� ப���ைகக� எ��ன. டானா வ�தா�; கர�கைள ப���ெகா�டா�. ம�த���
ஒ��� உணர ��யா�. க����� �ேழ உண���ேய இ�ைலேய. க�க� ேப�ன, “நா����ேற�
உ�க���!” எ�ற� அவ�� பா�ைவ.
ஒ�ப� வ�ட� இ�ப��தா� வா��ைக ேபான�. ந��� ஒ� �ைற இதய� ��ைர� ப��
��� ��ட�. ேபாரா� ��டா�க� இவைர. அ���� அ�தான ர�த �ைறபா� ேவ�
�ர���ெகா�� இ��த�. ��னைக ம��ேம ��� �க���.. ��ப� �ேரா பா��க�!
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எ�ன ப�ண�ேபா�றா� ம�த� எ�� பா��தா� பட� இய�க �ள����டா�. ‘In the Gloaming’
எ�ற HBO பட�ைத ச�கர நா�கா��� அம���ெகா�ேட �த��தலாக இய��னா�. எ���
ம�ைஜ �ைறபா� ேவ� �ைடய ஆர���த �ைல�� �� அற�க�டைளைய� ெதாட�� �ெட�
ெச� ஆ���� பல ���ய� டால�கைள �ர��� கா���தா�. ந���ைக ஊ��� ��தக�க�
எ��னா�. த�ன���ைக ெபா�க ேபா�ற இடெம�லா� ேப�னா�, “ஒ��� நட�க��ைல
என��!” எ�� க��ரமாக ெசா�வா�.

மா��� �றனா�க��கான ஒ���� �ழா, அத��� �ற� ஆ�க� ��� வழ��� �ழா எ��
இவைர ேபச அைழ�காேத இடேம இ�ைல எ��ற �ழ� உ�வான�. மா��� �றனா�க��கான
பட���� க��ரமாக �ர� ெகா��� எ�� ��� ெவ�றா� . த�ைன� ேபாலேவ �ட����
ெஜ��த ஒ� ம�த�� கைதைய The Brooke Ellison Story எ�� படமாக இய��னா�. எ�லா
இட���� டானா க���பாக �ட இ��தா�. மாரைட�� வ�� இற�பத�� �� �ட Everyone’s
Hero எ��ற பட�ைத இய���ெகா�� இ��தா�.
“ந��ைடய ெப��பாலான கன�க� ஆர�ப��� ��சய� �ைறேவற ��யாத�ேபா� ேதா���.
ச�� �ய�றா� அைவ நனவாகலாேம எ�� ேதா���. ��ன� ந� �� பல�ைத��,
த�ன���ைகைய��, வரவைழ�� �ய��ேபா� அேத கன�க� நனவாக ��யாம� ேபாகா�
எ�ற �ைல ஏ�ப��!” எ�� ெசா�� சா��� கா���த இவ� இ�ப� இ��க காரணமான டானா,
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இவ�� மரண���� ���� இவ�� ப�ைய ெதாட��தா�. டானா இவைர ��� இ�கால���
��கேவ இ�ைல. “எ� த�கைள ெச���ய� ?” எ�� டானா�ட� ேக�ட ெபா��, “எ�ைல��லா
காத� ம��� எைத�� பா����டலா� எ��ற ந���ைக “ எ�றா�.
இ�வ�லேவா காத�!
(ெச�.25 – ���ேடாப� ��� �ற�தநா�)
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ெந�டா எ�� காதல�,க�ஞ�…
ெச�ெர�ப� 23, 2013
பா�ேலா ெந�டா�� �ைன� �ன� இ��. காத� க�ைதக��,சம��வ� �ைற�த உலக�ைத��
த��ைடய க�ைதக�� வா��த ெப��க�ஞ� இவ�. �� நா��� ேதா��ய ெந�டா எ��ய�
�பா�ய ெமா���. அ�பா ர��ேவ
ஊ�ய� இள� வய�ேலேய அவ� தவ��ட ���ப�ைத கா�பா� ைபய� எ�� எ��பா��தா�க�.
இவ� �ெர�� ப������ ஆ��ய� ஆகலா� எ�� �ய�றா�. ஆனா�, ���ர�� பழ�க�
அவ�� வா��ைகைய மா���ேபா�ட�. இவ� க�ைத எ�த ���� க�� எ����. ெச� நா�ைட
ேச��த க�ஞ�� ெபயைர �ைன�ெபயரா�� ெந�டா எ��ற ெபய�� ���ப���� ெத�யாம�
க�ைத எ�த வ�தா�. அ�ேவ ��ன� வா�வா��ேபான�.அவ�� க�ைதக��
காத��,ேசாக��,எ�ய ம�க�� வா��ைகைய பா�� வ�க�� ��� வ��தன. எ�ண�ற
நா�க�� ��வராக ப�யா�ற அ���ய அ�கால��� வ�ைம அவைர �ர�தேவ ெச�த�.
அ�ெக�லா� த��� ேசாக�கைள
தா�� அ��தமான க�ைதகைள எ��னா� அவ�. இ�ேதாேன�யா நா��� த�ைம��
வா��ெகா�� இ��த ெபா�� ச���த ெப��ட� காத� ��� அவைரேய ��மண�
ெச��ெகா�டா�. ‘க�ைத எ��பவ��,ெரா���கார�� ஒ�ேற. இ�வ�� ேவ��ைமக� பா��க
�டா� !’ எ�� எ��ய அவ� அ�ப�ேய இ��தா� . உலக� ��வ�� ஒேர ேதா�� �ற� தா�
எ�� எ��னா� அவ�.
ம�கைள ஒ���ய அரசா�க�கைள எ���� �ர� ெகா��� அ��க�
தைலமைற� வா��ைக வாழ ேவ��ய �ழ�� அவ��� உ�டான�. அவ�� க�ைதக�
ச�வா�கா�க��� எ�ராக பா�டா�கைள ஒ�� �ர��ய� . ஒ� �ைற �ேடலா எ��
ச�வா�கா��� எ�ராக தயா��த உைர�� ���ரவைத �கா�� எ�தைன �ல�க� �ர�க
ெதா�லாள�க� அைட�க�ப�� உ�ளா�க� எ�� ெபய� ப��யைல வா��தா� ம�த�. ���ரேம
�ேடலா�� ஆ�� க���த�.
எ�தைனேயா ��ப�க�,ெதாட��� �ர��ய அரசா�க�க� எ�லா�� அவைர வா���ெகா��
இ��த ெபா��� ம�த �ல� ஒ�� ேச��. ேபா�க� ��� உைழ�பா�க� உய�வா�க� எ��
ந��னா� அவ�. அதனா� ந���ைக�� �றமான ப�ைச �ற��� தா� அவ� எ�ெபா���
எ��னா�. சா��த��� ேநாப� ப�� அ���க�ப�ட ெபா�� இைத �த�� ெந�டா���
அ�லவா ெகா��� இ��க ேவ��� எ�� அ�ப�ைச ஏ�க ம��தா� அவ�. ெந�டா��� 1971
இ� இல��ய ேநாப� ப�� வழ�க�ப�ட�. அ�ப� வ�ட�க��� �� ஒ� ல�ச� ேதாழ�க�
�� கரகர�த க�ைத வா��த �ர���கார� அவ�. பல வ�ட� கா������� �� அல�ேட
கால���
நா� ���� எ�பதா�ர� ம�க� �� க�ைதைய வா��தா� எ�றா� அவ� �� ம�க��� எ�த�
ப�� இ��த� என உணரலா�.
���ேநாயா� இற�� ேபான இவ�� மரண��� ெபா�� ம�க� வ�� அ�ச� ெச��த��டா�
எ�� �ேனாெச� எ�� ச�வா�கா��� உ�தரைவ �� ல�சகண�கான ம�க�,ஊரட�ைக
உைட�� அவ��� க��� அ�ச� ெச���னா�க�. க�ைத ெவ�மேன கவ�வத�� ம���
இ�ைல ,க���பா�கைள உைட�பத��� தா� என பா�ய இவ� வா��த ம�ைண ெதா�� ��த�
ெகா��க ேவ���
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அவ��
‘உ�க��� �ல ச�க�க� ெசா�ல ேவ���’ க�ைத�� வ�க� இைவ :
�ேராக�ைத த�த தளப�கேள
எ� இற�த ��ைட பா��க�
எ� உைட�த ேதச�ைத
பா��க�
மல�க��� ப�லாக
��க� ���ய �யா� த���� உேலாக�
வ��� ��கைள பா��க�
இற�த எ� �ழ�ைதக��
ெந�ச��� இ��� ��பா��க�
���� எ��
உ�க� பாவ�க�� இ��� ப�� ெத���� ���க�
�ற���
உ�க� ெந��� அைவ ைத���
��க� ேக���க�
எ� நா��� ெப��கன�கைள��,ெப�ய எ�மைலகைள��
இைலகைள�� பாட மா�டாயா எ��
உ�க��� ெசா�ேவ�
ர�த� வ���
எ� நா��� ெத��கைள வ�� பா��க�
ர�த� பா�� எ� ெத��கைள வ�� பா��க� -இ�ப� எ��� ெந�டா
�ேழ இ�ப��� எ��வா�
�ழ���� ஆ�மா����
இைடேய ரக�யமாக உ�ைன
இ���� ச�க�கைள
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����த� ேபால உ�ைன காத���ேற�
�வாத மலைர ேந��பைத ேபால
உ� �� ��ய� ெகா��ேற�
மலராத மல�� க�யாத ெவ��சமா�ய உ� ��ய�ைத ேச���ேற�
��க�கேளா ெப�ைமேயா இ�லாம� உ�ைன காத���ேற�
உ�ைனய�� ேவெறைத�� என�� காத��க வ� �ல�பட��ைல
எ� இதய��� �� � ைவ��� உ� கரேம எ� கர�
� க���னா� நா� யாைவ�� மற�� ெசா���ேபாேவ�
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க����� சா��� !
ெச�ெர�ப� 19, 2013
அர�க� கைல�� �ல� �ர� ெகா���� கைலஞ�கைள எ��யாகேவ
பா�������றன. அ��� சா��� எ�� மகா கைலஞ���
அெம��கா,���ட� எ�� அவைர நா�க� �ர���ெகா�ேட இ��த கைத
���கமாக உ�க��காக
சா��� வா��ைக ���க வ�க� �ர��ய�. அ�பா�� பாச�
எ�னெவ�� ெத�யா�; அ�மா ைப��யமா� அர� பராம���� வள��தா�.அ���காக ஏ��ய
அவ�� �த� காத� ��டாமேல ேபான�. வா��ைக ���க அ�ைகயா� அவ�� அகவா��
�ர�� இ��த�. ���� �� ேதா����டா� அ� எைத�� கா�டாம� சா��� ம��ேம
ெத�வா�.
ப� எ�றா� எ�னெவ�� சா����� ெத���,வ�ைம எ�ப� எ�னெவ�� அ�ப���
உண��தவ� அவ�. உல�� தைல�ற�த ேமைதக� என ெகா�டாட�ப�ட ம�க� எ��தாள�க��
எ����கைள �டாம� வா��தா�. அவ�ைற �ைர�� கட��னா� அவ�.
ெதா�லா�க��� ேந�� அ��கைள பட��� கா��னா�. �தலா�கைள ��டல��� மாட��
ைட�� எ��தா� அவ�. ெசா�த மக�� இற��� வ�ைய��ட �ைர�படமாக எ���� ��ைத
அவ�ட� இ��த�. அரசா�க�கைள அவ�� பட�க� உ��� எ��தன. அெம��கா��� �ல�
ெபய��� இ��தா�� அவ� ���ட� ��மகனாகேவ இ��தா�. ந���க� இ�ைற���
ஹ����லாக ஓ�� அவ�� பட�க� ஊைம�பட�க� அைவ ேப�ய கைதக� தா� எ�க�ச�கம.
��லைர � �ேர� ��ேடட� பட��� ெநா��� எ��தா�.
��ல� ர�யா �� பா��த ெபா�� ஜனநாயக� ஆப���� உ�ளா�
இ���ற� ; எ�ய ம�க� பா��க�ப�வா�க� அெம��கா உத��� ேபாக ேவ��� எ�றா�
ம�த�. அ�ெபா�ேத ச�ேதக �ைத ���த�. ேகா���� வழ�� ேபா�� ப�� வ�ட�க�
அைலய ��டா�க�. அ��த� அவ�� பட�க� ேவ� அவ� ஏைழக��� ஆதரானவ�,க�����
எ��ற எ�ண�ைத ��ரமா��ன.
அெம��கா நா�ப� வ�ட�க� அவ�க� ேதச��� வா��� இ��தா�� அவைர ���� த�
ம����� இேத �ன��� அ�ம��க ம��த� . அ�ெபா�� அவ�� ,”அற���தைன
கள�க�ப�� இ��பதாக�� ,அவ� அர�ய� சா��
த�ைம உ�ளவ� “”எ��� அெம��கஅர� ெத���த�.சா��� ,”நா�
�ர��யாள� இ�ைல !ம�கைள ஆன�த�ப����ற கைலஞ� அ�வளேவ!”எ�றா�.��
ஏ�ேவஆ�டா�� அெம��கா ேபாக மா�ேட� என அவ� ெத���� ��� ���ச�லா��
ேதச��� த����டா�.
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அவ�� ஐேரா��யா�� இ��� தயா��த �த� பட�ைத அெம��கா�� ெவ��டேவ ��யாத
அள��� அவைர ��லனா�� இ��தா�க� !இ���� இற�பத�� 6 வ�ட�க� ��� அவ���
�ற�� ஆ�க� வழ�� த� தவைற ஓரள��� ச� ெச��ெகா�ட� அெம��கா.நா�ைட��ேட
அவைர �ர��ய அெம��கா அவ� இற�பத�� �ல வ�ட�க��� �� ஆ�க� வழ��யத�
�ல� தன�� ெப�ைம ேத��ெகா�ட� தவ��� �ராய��த� ேத��ெகா�ட�
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ெகா��� ேகா�ல� !
ெச�ெர�ப� 19, 2013
ெகா��� பாலா�பா� ��தர�பா� எ�� அ�ய�ப�ட ேக.�.��தர�பா� த�� நாடக ம���
�ைர�லக வரலா��� எ�ைற��� ஒ����ெகா�ேட இ���� த��ெப�� ெப�ம�.
ஒ�ைற ஆளாக ��ைளகைள வள��க ��யாம� ஆ��� ���� இற�க அ�மா ��ைளகைள
����ெகா�� ேபாக ேக.�.எ� அவைர த��� ,”நா� உ�கைள கா�பா��ேற� !” எ��
ெசா��பாட வ�தா�. ேகா��க�� வ�ைம�காக பாட ஆர���த ெபா�� அவ��� வய� ஐ��.
ஓ�� நாடக�க�� ந��� நாடக��� �� �ராத காத� உ�டான�. ந�லத�கா� நாடக��� இவ�
பா�� ப���ேத! வ�� ப���ேத பாட� ெவ� �ரபல�. அ�மா�� ெசா�ைல �� ர�ேல�
நாடக�க�� ந��க ேபா� ��டா�. ெச�ைன�� மக� ேபான� ெத�யாம� அ�மா மக�
இற����டா� எ�� கா�யேம ெச����டா�.
ப�ென�� வய�� இல�ைக ேபானா�. இர�� வ�ட�க�� ெகா�டா� த����டா�க� அ�ேக
இ��த ம�க�. இவ�� �� ஏ�ப�ட ஈ���� ��ைளக��� ��தர�பா� எ�� ெபய�
ைவ�தா�க�.
ஐ�தைர�க�ைட �ர�� ேக.�.எ� பா�வத�� இைண யா���ைல எ�ற ெபா�� தா� அவ���
இைணயாக பா�ய ��ட�பா�� ஐவ�� ேமா��ெகா�டா�க�. அ�த ேமாத�� ���� காத�
அ���ய�. ேச��� நாடக�க�� ந��தா�க�. ப�மா��� ேபான நாடக ��ைவ பா��� அ�ேக
இ��த நப� “இ�ேளா க��பான ெப�ைண யா� பா��பா�க ?” எ�� ேக�டா�. வ�� ���
ல�ச� வ�த� !

��ட�பா ஏ�கனேவ மணமானவ�;���பழ�க�,இ�ன �ற �ய பழ�க�க� அவைர ப��ைக��
த��ன. ேக.�.எ� அவ�ட� ஏ�ப�ட மனவ��த� அவ�� க�டாய��� ந��காம� �ல கால�
இ��தா�. ��ட�பா மைற�த ெபா�� அ�மா��� வய� இ�ப�ைத�� !
ந��ேப ேவ�டா� எ�� இ��தவைர கா�� ேதச ேசைவ�� வா��க� எ�� அைழ�தா�.”ஒ��
உைடேயா� எ�லா� ேக����க� !” எ�� அ�மா பா�னா� ��ட� அைல ேமா��. ந�தனா�
பட��� ந��க அ�ைற�� இ��யா�ேலேய எ�த ந�ைக�� வா�காத ஒ� ல�ச� ச�பள�
ெப�றா�.
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அத�� �� ந��த அ�ைவயா� பட��� நா�ப�� எ�� பாட�க�,அ�� இவ� பா�ய� ம���
��ப� பாட�க�. ��ட�பா மைற��� ��ன� யா�ட�� இைண�� ந��க ம���
அ�ைவயா�,க��� அ�க� எ��ற மா��யான பா��ர�க� ஏ�ேற ந��தா�.
ெத��க ���தைனக�� ����ெகா�� இ��த த�� இைச�ல�� த�ைழ ����ய�� ேக.�.எ�
��� ெப��ப�� உ��. காமராஜ� அவைர ேமலைவ உ���ன� ஆ�� அழ� பா��தா�. அ�ப�
�ைட�த எ�லா பண�ைத�� ம�க� நல��� ெசல��டா� அவ� எ�ப� வரலா�.
எ�ப�� இர�� ஆ��க� வா��த அ�த ெவ�கல��ர� ச���பைத ����ய� இ�� தா� !
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அகரா� ம�த� சா�ேவ� ஜா�ச� !
ெச�ெர�ப� 18, 2013
ஆ��ல ெமா�ைய உலக� ���க ஆ��ேலய�க� பர��னா�க� எ�� நம�� ெத���.
அ�ெமா� அவ�க�� நா��ேலேய ஒ� கால��� பய�பா��� அ�� இ��த� எ�பைத��
��க� ந���தா� ஆக ேவ���. �ெர���,ல���� அத� இட�ைத �����ெகா�� ���தன.
��ன� ��� எ��த� ஆ��ல�. ஆ��ல��� அகரா�க� பல எ�த�ப�டன. எ���,
எ�ைமயான அேதசமய� ஆழமான அகரா� ஒ�� இ�ைல எ��ற �ைற இ��த�. அைத ���யவ�
சா�ேவ� ஜா�ச�.
சா�ேவ� ஜா�ச�� அ�பா �க�� ஏைழ. ப��க ��தக�க� வா���தர� �ட கா��ைல, அ�த
��தக �யாபா��ட�.
“வா மகேன! “ எ�� உட� உ�கார ைவ���ெகா�� ��தக�க��� ைப��� ேபா��ற ேவைல
ெகா��பா� த�ைத. அ�ப� வ�� ��கைள ப��� ப��� த��ைடய அ�ைவ �சால�ப����
ெகா�டா� அவ�.
எ�ைமயான �ைற�� த�ைன �ட இ�ப� வ�ட� ��தவரான எ�சப� ேபா��ட� எ��
ெப�ைண மண�தா�. இவ�� ேநரேமா எ�னேவா ெப�� பண�கா�யான அ�ெப� இவ�ட�
வா��த கால��� பா��த� வ�ைம,வ�ைம ம��ேம. இ�த �ழ�� தா� ஆ��ல���� ஒ�
ந�ல,க�டைம�க�ப�ட வ��லான ஒ� அகரா� ேவ��� எ�� இவ�ட� �ல �யாபா�க�
வ�தா�க�.

�ெர�� அகரா� உ�வாவத�� நா�ப� வ�ட�க��� ேம� ஆ� இ��த�. சா�ேவ� ஜா�சேனா
வ�ைம�� வா��ெகா�� இ��தா�. இ��தா��, ந���ைகேயா� ‘��ேற வ�ட��� ����
���ேற�’ எ�� வா�� ெகா�����டா�. ஆனா�, அகரா� ஏக����� ேவைல வா��
ெதாைல�த�. ெச�ட���� கனவா�ட� உத� ேக�டா�; அவ� �க�ைத ����� ெகா�டா�.
காசேநா�, �ைர ���ேநா�, ப�ேமான� ��ேரா��, ெதௗேர� ���ேரா� என ஏக�ப�ட
��க�க�. அ�மாைவ அட�க� ப�ண�ட கா��லாம� வா�ய ச�பவ� நட�த�. ஒ� �ைற ஐ��
ப��� கடைன ���ப ெச��த ��யாம� �ைற ேபா� ��ட�� நட�த�. எ�லாவ����
உட���த அ�� மைன��� இற��ேபா���தா�. ம�த� அசர��ைல. ஒ�ப� வ�டகால���
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அ�த ஒ�ைற ம�த�� உைழ��� அகரா� எ��த�.
இ�த ����வர� அ� எ�தைகய உைழ�� எ�பைத கா���. 42,773 வா��ைதக�, ஒ� ல�ச��
ப�னா�கா�ர� ேம�ேகா�க�. �� ெசம த�யாக இ��த�. ஐ�� ப���க� வ�� நா�ைட கல��
எ��த�. உலக� ���க ம�த�� �க� பர�ய�. பணேம தராத ெச�ட���� கனவா�, தா�
உத� இவ� அகரா�ைய ���த� ேபால க�த�க� எ�� ெவ���டா�. இவ� ெம��ய
நைக��ைவ இைழேயாட, “ஏழா�� கால� உ�க� ���� �� கா������ இர�காதவ�
அ�லவா ��க� ? “ எ�� ெபா����டா�.
அவர� அகரா� ��� ஐ�ப� வ�ட�க��� ஆ��ல��� இைணய�ற ெபா��ஷமாக �ைல��
��ற�.அல�கார வா��ைதகைள� ெகா����த ஆ��ல க��ேபா�ைக �ம�சன� ெச��
எ�லா���� ���� வ�ண� எ�த வ�����னா�. “வா��ைக வரலா�க� �க�பா�� ��களாக
இ��க ேவ��ய��ைல” என உர�க� ெசா�னா�. ேஷ���யைர�� �ம���� எ��னா�.
சா�ற வைர அவைர வ�ைம தா� �ர��ய�. எ�றா�� அவ� ந���ைகேயா� வா��தா�.
இ�ெபா�� எ�ண�ற அகரா�க� வ����டா�� எ�லாவ����� �த� மா�� என
ெசா�ல�ப��ற அள��� அ��தமான ஓ� அகரா�ைய ஆ��ல���� த����� ேபான அவ��
வ�களான,”ம�த� அ��ெகா�ேட �ற��றா�,�ைறெசா���ெகா�ேட வா��றா�,
ஏ�க�ேதா� இற��றா�” எ�ப� அவ�� வா���ேக ெபா����. ஆனா�,அ�த வா��� அவ�
ந���ைக ெவ��ச�ைத பா���னா� எ�பேத நம�கான பாட�.
சா�ேவ� ஜா�ச� எ��ற இைணய�ற இல��ய ேமைத�� இ�� (ெச�.18) �ற�தநா�. அயரா�
ப�கா�� ஆ��ல இல��ய உல�� ேபா�ைக மா��யவ� அவ� என இ�ைற�� அவைர
ெகா�டா��றா�க�.
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எ�.ஆ�.ராதா எ�� �ர���கார� !
ெச�ெர�ப� 17, 2013
ெம�ரா� ராஜேகாபால� ராதா எ�� கலக�கார�� �ைன� �ன� இ��. ��மாேவல�
அ�பா�� எ���� இ��� ெகா�ச�,நா� வா��த� ெகா�ச� எ�� ேச��� த�����ேற�.
வா���க� :
‘ம�க� எைதெய�லா� �����றா�கேளா அைதெய�லா� எ���ப� தா� எ� ேவைல !’ எ��
ெசா�� ��ரமாக இய��யவ� அவ�. அவ�� நாடக�க��� தைட ���க ஒ� ச�ட�ைத அர�
ெகா�� வ�த வரலா�. ேவ� எ�த கைலஞ���� இ�ப�அரசா�க� அ�� இ���மா எ��
ெத�ய��ைல. நாடக�க� �� ப�����றன எ�� ெசா�னா� ,”மன� ��ப�பவ�க� நாடக�
பா��க வர ேவ�டா� !” எ�� அ����க� த�தா�. நாடக��� ெபா�� �ச�ப�� சகல�ைத��
அ��த நா� ,”ேப�க� ��� ெச�றைவ !” எ�� கா���� ைவ�பா�
எ�த�ப��க ெத�யா�. �ற� ெசா�ல ெசா�ல ேக�ேட வசன�கைள மன�பாட� ெச�வா�.
ைட��காக வசன�க� ேப�வ� அவ� பா�.
இ�பாலா கா� ஒ�ைற வா�� அ�� த� ,மகைன��ட ஏற �டாம� அைத இ����� ைவ�ேகாைல
�ராம���� ஏ�� அ����ற ேவைல�� பய�ப��� இ���றா� ;ஜனா�ப� ராதா���ண�
ஒ��ைற பய�பா���� அைத ேக�ட ெபா�� எ�ைன ஏ���ெகா�ளேவ த�� இ�லாத கா�
அ� ;அ�ேல� அவ� ஏற ேவ��� ?”��யா� ேபா “எ�றாரா�
��தா��� ெப� �ைட�காத கால��� த�ைன ெம�கா�� என உட���தவ�க� ெசா�லெசா�ன
ெபா�ைய ெசா��ேய ��மண� ெச�� ெகா�டா� ;�� இல�ைக ெப� ஒ�வைர ��மண�
ெச��ெகா�டா� .அவ�� ேவ��ேகா��� இண�கேவ ���பைத ��டா� அவ�.
எ�.�.ஆ� உட� நட�த ேமாதைல ப�� “ந�ப�க� ெர�� ேப�� ��பா��ையெவ��
�ைளயா����ேடா�. எ�னடா ��பா�� க������றா��க. நா�� சாகைல… ராம�ச��ர��
சாகைல. இ�ல எ�லாமா ���ேக� வ�ற�?” எ�� தன�ேக உ�ய எ�ள� ெதா��� ெசா�னா�.
���ப� ேபா� த�ம த�சன� �ைட�காம� ம�த� ேகா�ைலேய ெவ���� ைவ�� தக��க
ப��� ெச�� ெகா������ ெபா�ேத அ� ெவ��� ஒ� எ�ப� ேப� காயமைட�� �ட
ேபா�� அ�கா� நாடக �தலா��� ெத��த நபராக இ��ததா� த�����ெகா�ட �� ,”ச�ட�
எ�ப�� ����ெகா�� தா� இ��� ;அைத ெரா�ப த�� எ���னா� ம��� தா� ெகா�டா�
����ெகா�� எ���� .”எ��றா�
“எ�ன ரக�யேமா ,என�� ெத��சவைர�� இ�ேபா ��மா ரக�ய� ஒ� சா� ���� இ���
.அ�த ���ேல இ��� .அ�த ���� ெச�ஸா� ேபா�� �� ஒ�� இ��� ெதாைல�ேத
அ�ப��� இ��� !” எ�� ெச�சா� ேபா�� ��� பா��தா� ம�த�.
காமராஜ� இவ��� ��த ஆைட ேபா���� �க�ைவ ெச�தா�. “ஆைட�� எ�ன ��த� இ��� ?
ேபா���பவ� ��த�. அதனா� ஏ���ெகா��ேற�.” எ�றா�. அ�ணா ஆ���� வ�தா� இவ�
தா� கைல அைம�ச� எ�றா�
எ�.எ�.ேக தா� எ��த பட��� இவைர ��லைன ேபாடாம� �டேவ அவைர ெகா�ல
��பா��ைய தயா� ெச��ெகா����த �ஷய� ெத��� அவேர ேந�ேல வ�� ,”ராதா � எ�வள�
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ெப�ய ந�க� ;உ�ைன நா� இ�ப� ந� அ�ப� நா� என அத�� ேவைல வா�க ���மா ?அதா�
ேபாடைல எ�ற�� அவ�ட� ��பா��ைய ��� த�ைன �ட ெசா�னா� ராதா .
�க�� �க�ெப�ற ஆ�சாரமான ��ப� ஒ�வ� �� இவ�� �தைவ�� க��ைர தைட ெச�ய
ெசா�� வழ�� ேபான ெபா�� இவ�� நாடக�ைத பா��� க��� ��� ,”�தா� அ�யா
மா��க�ேடய� !இ�ப��ப�ட ந�ல க����கைள ெதாட��� நாடக��� ெசா�� !” எ�றா� .��
பல வழ��க�� இ��� வ�� ச�ைட�கார� ஆன இவைர அவ� கா�பா�றேவ அவைர ெத�வ�
என ெசா�� க��� ��டா� எ�.ஆ�.ராதா
ெப�யா�,அ�ணா,ச�ப� எ�லா�� உ� நாடக�ைத பா��க வ�����றா�க� ;இட��ைல எ�ற
ெபா�� ,”அவ�கைள தைர�� உ�கா��� பா��க ெசா� !”என�க��ரமாக ெசா�னா� .பா���
��� �� �ரா�ட இய�க ��ட� ேபா�வ�� ,ஒ� எ�.ஆ�.ராதா நாடக� ேபா�வ�� ஒ�ேற
!”என அ�ணா�� �க� மாைல இவ��� வ�� ேச��த�

மாணவ�க� இவைர�பா��க வ�தா� �ர�� அ��பா�. அவ�க� ��மா பா��க �டா� எ��
அ��� ெசா�வா�. “எ�க ேவைலைய நா�க பா���ேறா� ;உ�க ேவைலைய ��க பா��க !”
எ�ப� இவ�� வாத�
உலக பா�டா�கேள ஒ��ப��க� என நாடக�க�� �த��த�� ேபா�ட� இவ� தா� .ேபா��
�வனா�தைத ேத�ய ெபா�� த� நாடக அர��� �த� வ�ைச�� ெமா�ைட அ��� ச�தான�
��,��� இ�� உ�கார ைவ�����றா� .��க� க�����டா எ��ற ேக���� ,”இ�லாதவ�
எ�லா���� அ�த ��தைன உ�டாவ� இய�� தாேன ?”என�ேக��றா� .அவ�� காத����
இவேர ெத�யாம� க�த� �� இவேர ேபா����றா� .”எ� வா��ைக �ர�� இதனா� �ைள�த�
!”என �வா ���பாக ெசா�னாரா�
“ம�க� எவ�ைறெய�லா� ெகா�டா��றா�கேளா அவ�ைறெய�லா� எ���ப� தா� �ர��
;கால� ���க எ���ேப எ� வா��ைகயா� ேபான�;கைலஞ� எ�பவ� ப�சமா பாதக���
பா��ன� ;உ�ைமயான கைலஞ� ர�க��� ல�ச� ெகா��பவனாக இ��க �டா�
.அ�ைவ�ெகா��பவனாக இ��க ேவ��� .” எ��றா�
‘
‘ம�க�� அ�ஞான�ைத� ேபா�க ��ஞான� ம��� ேபாதா�. ராதா நட��வ� ேபா�ற
நாடக�க�� ேதைவ’ எ�� ெசா�னவ� ��ஞா� ச�.�.�.ராம�!
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த��ன����� �ேராக� ெச��றவ�கைள ஒ��க ஒ� த�ெகாைல� பைட ேவ���. அ�தா�
எ��ைடய ல��ய�. 300 ேப� அத��� �ைட�தா� ேபா��” எ�� தன� கைட�� கால���
ெசா���ெகா�ேட இ��தா�
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இ�� பல தகவ�-ெத�க�� �ைனவைலக� !
ெச�ெர�ப� 16, 2013
ெத�க�� �வா�நாத� அவ�க�� �ைன� �ன� இ��. ந� ப�க�� ��� அ�ணா����
�ர�,���காம� அ��தமான நைக��ைவகைள ெசா��த�,எ�ய ெமா�நைட�� �க�ெப�ய
ச�க�கைள ெதா����� ேபா�த� எ�� கல�� எ��தா� இவ�. ஒ� வ�ட� இர�� வ�ட�
இ�ைல. ப�னா�� நா�� வ�ட�க� ஓ�� ெப��வைர அைதேய அவ�
ெச�தா�.ெத�கா���ற� எ�� அ�ய�ப�� �� ம�� ெத�க�� எ��ற ஊ��
��ைளயானஇவ�� வ���� �ைறய �வா�நாத�க� இ��ததா� இவைர ெத�க�� �வா�நாத�
எ�� ஆ��ய� மா��னா�.ஊ�� தைலவராக�� ஏ� வ�ட�க� இ��தவ� இவ�. ��ன�
�வசாய �க���கைள வாெனா��� தயா���� ப��� ஈ�ப�� ெகா����தா�.
ஒ� நா� எ�ப�� எ�டா� வ�ட� � சா�����ெகா�ேட ந�ப�க�ட� “த�யா� �� எ�லா�
வ�����. இ�ேம நாம �க��� தயா��க ெப�சா �ரம�பட ேவ��ய��ைல” எ�� இய�பாக
ெசா�ல அ� வாெனா� இய��ன� கா��� ேபான�. இவைர வார� ஒ� ேநர� எ�� ஒ� �க�ைவ
ஒ� மாத���� ம��� ெதா��� வழ�க ெசா�னா� அவ�. ��ன� இவ��� �ைட�த வரேவ���
இவேர அைத ப�னா�� வ�ட�க� ெச�ய ேவ��யதாக ேபா���ட�.

����க� எ���ெகா�� ேப��ற பா��ேலேய இய�பாக ெசா���ெகா�ேட ேபா�� இவ�
இ���� ஒ� நைக��ைவ ���ைக ெசா�� ���பா�. இவ� �க���ைய ��� �லகலா� எ��
�ைன���ெகா�� இ��த ஆர�பகால��� அக��ய� அவைர காண வ�வ�. அவ�க� அவைர
தட� பா��� உண��� ெகா�� ,”��க� �ைறய ��தக�க� ப��க ��யாத எ�க�� �ைறைய
ேபா�� �����க�. ” எ�� ெந���� ெசா����� ேபாகேவ அ�ப�ேய அ�த ஊ�க� இவைர
ெச��� இ���ற�.
ஓ�� ெப�ற �� ச� �.��� இ�த நா� இ�ய நா�,ச�� �கட�� கல கல கைட� ப�க�க� என
அவ� ஆ��ய ப�க���க� அ��தமானைவ. ெப�ய அழேகா,ஆபரணமான
ெமா�ேயாஉண���கரமான பா�ேயா இ�லாம� இய�பாக ேப�ேய ம�கைள கவர ���� என
����த அவைர �ைன� ��ேவா� இவ� ேப�ைச�ேக�� வள��தவ� நா�,அவ�� தா�க�
எ��ட� �ைறய உ�� எ�ப� கைட��ெசா�க�
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வா�ேவ ச��த� -எ�.எ�. எ�� சகா�த� !
ெச�ெர�ப� 16, 2013
வா��ைக�� இைசைய த�ர ேவெறா��� ெத�யாத ��ச�மாைவ ெத��மா
உ�க��� ?ெத��� இ��க ேவ��� .நா�ைக�� வ�க�� அட�க
��யாத கைத அவ�ைடய� .வா�நா� ���க இைசேயா� பயண� ேபான
ெப�ணவ�-இ�ைற�� எ�லா� ஓரள��� உயர� ேபானா� க�ப� ���
ேபா�றேத வா�நா� ���க அ��ன�� க���ெகா�ேட இ��தவ� இ�த ம�ைர
ச��கவ�� ���ல���.
பண��� ம��� எ�னெவ�ேற ெத�யா� அவ��� ;எ�லா� அவ�� கணவ� சதா�வ�
பா����ெகா�ட� தா�. ச�பா��த�� ெப��பாலான ப�ைக அற�கா�ய�க��� ெகா��த
மன� அவ�ைடய�. யாைர�� ��� பழ�கபடாதவ�. ஐ.நா.சைப�� பா�னா� ,இ��ய �த��ர���
ெபா�� பா�னா�,உலக� ���க பா�னா�. அ�ெபா��� த�ைன ஒ� எ�ய ெப�ணாக தா�
பா��� வா��தா� .
ம��ய �ேரதச��� நட�த ச�மா� ��� வழ��� �க���� எ�.எ�. ம��� சதா�வ� ஆ�ய
இ�வ�� ேபா���தா�க�. ஒ�� எ����ெகா�� இ���� ெபா�� யாேரா �����
அைழ�ப� ெத��� ெவ�ேய வ�� பா��தா� சதா�வ�. ஒ� பழ �யாபா� ��� ெகா����தா�.
“அ�மா பா�றைத ேக�க��. �ரா பட��� இ��� ஒேர ஒ� பா�� பா�னா� ேபா��. !” எ��
அவ� ேக���ெகா�ள சதா�வ� க�ணைச�க எ�.எ� பா�னா�.

அ�த பழ �யாபா� ேக��ெகா�ேட இ��தா�. பா� ���த��இர�� பழ�க� அ�மா��
ைக�� மா����தன. சதா�வ� ெசா�னா�,”எ�லாவ�ைற�� �ட ெப�ய ச�மான� இ�தா� ”
எ��. அ�த பழ�கைள க�க�� ஒ�� எ�.எ�.அைத உ���ப���னா�
ர�யா�� எ�.எ� பாட�ேபா���த ெபா�� �ழா ���த�� ஒ� ர�ய ெப�ம� க�க��
�� ேகா��க எ�.எ�. அவ�க�ட� வ�� த� இதய��� �� ைகைவ�� ெந���தைத ���பா�
உண������ மல�ெகா�� ஒ�ைற எ�.எ�. அவ�க�� ைக�� ���தா�
�ைறெயா��� இ�ைல எனேவ வா��த அவ� �த� கா���ேல கல��ெகா�ேட இ���ற�
,”நா� யா� ேபா�� ேபா�� இ�த இ��ய ேதச��� �ரதம�-ஆனா� எ�.எ�.அவ�கேளா இைச
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அர� அ�லவா?”என ேந� ெசா��ற அள��� அவ�� இைச இ��யாைவ க��ேபா�ட�. பாரத
ர�னா ெப�ற �த� இைச�கைலஞ� ஆன அ�மா�� �ற�த �ன� இ��.
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உ�ேனா� ேபானேத அ�ணா !
ெச�ெர�ப� 16, 2013
அ�ணா வா�� அர�யைல கா�� ராஜா�க� எ��றா� ;அ�ேவ அவ� க���� �கமா� ேபா��
எ�� அவ��� ெத�யா� ; �தலைம�சராக� பத�ஏ��� �க����� உற�ன�க�
யா�� வர� �டா� எ�� ெசா����டா� அ�ணா. ஆனா�, அவ�� மைன� ரா��� அ�த�
கா��ைய� பா��க ஆைச. �ற�ப��ேபா� அ�ணா அைழ��� ேபாவா� எ�� �ைன�தா�.
ஆனா�, அ�ணா அைம�யாக கா� ஏ���டா�
ெப�யாைர ��� ���த �� எ�த�ப�ட அ��ைக�� க�டன�கைணக� என ெபய�ட�ப��
இ��பைத பா��த அ�ணா ெப�யாைர எ���பதா என ெசா�� அைத க��� ��க� எ��
மா��னா�
�த�வராக இ��த கால��� அ�ணா ெப�ேரா� ேபாட கா��லாம� �ண� இ���றா� எ��
அவ�ட� இ��த அ�கா� �வா�நாத� ப�� ெச�����றா�
��கைவ ஆர����ற எ�ணேம அ�ணா��� இ�ைல ;ெப�யா�ட� மனவ��த� ஏ�ப��
�ல� இ��த ெபா�� எ�ப� அ�வள� ெப�ய பார�ைத �ம�ப� ேவ�டா� என ம��தவைர
ஈ.ெவ .� ச�ப� ச�ம��க ைவ�����றா� .க���� ஆ��ல��� அ�ணா ைவ�த ெபய�
DRAVIDAN PROGRESSIVE FEDERATION.ப����ைகக� DMK என ����ட அ�ப�ேய ஆ��ேபான�
”க�� எ�ப� ஒ��; ச��கா� எ�ப� ேவ� ஒ��; நா� எ�ப� இ�ெனா��. க��ைய�ட ச��கா�
�ர�தமான�. ச��காைர�ட நா� �ர�தரமான�. க��க� ேதா�றலா�, மைறயலா�, மா���
ேபாகலா�. ஆனா�, ச��கா� �ர�தரமான�. ஆகேவ, க��� கா�ய�க��� ச��காைர�
பய�ப���� எ�ண�ைத ����ட ேவ���. க���� ச��கா�� த��த�யாக இ��க
ேவ���. இர����� ேமா�த�
இ��க� �டா�, இைண��� ேபா��ட� �டா�. த��த�� த�ைம�ட� த��த�யாக இய�க
ேவ���. அ�கா�கைள ேநர�யாக அ��� கா�ய� சா���� �ைற நம� ஆ���� இ��க�
�டா�” எ�றா�.
அ�ணா �ம�சன�கைள வரேவ�றா� ,��கைதேய இ�ைல உ�க� எ��� எ�பைத
ஒ���ெகா�டா� ;�ரசார ெந� என ெஜயகா�த� �ம���தைத ஆமா� எ��� ஒ���ெகா�டா�
.NUISANCE என ேந� அைழ�த ெபா�� அவ� க�����க�ப�ட ேகா�ர� ;நா�க�
ெகா���ட��� ெச�க� எ�றாரா� .
உ�சப�ச நாக�க� கா�� இ���றா� ;ெப�யாைர 19 வ�ட ���� ஒ� �ைற �ட �ம����
க��ெசா� ெசா�ன��ைல ;இவ�க�� �ர�கைள ெவ��ேவ� என ெசா�ன காமராஜைர
�ணாளா �ல�ெகா��ேத எ�� அைழ�����றா� ;���� ேபான ச�ப� ேதாழ� அ�ணா�ைர என
ெபய� ெசா�� ���த ெபா�� ைவர க��க� கா� ��ணா���� என கழ�� ைவ�����ேற�
எ��றா�
�வா� க��ைய ��� �ல�ய ெபா�� அவைர நா� தா� அைடயாள� கா��ேனா� எ��
யாேரா ெசா�ல ,”அெம��காைவ ெகால�ப� அைடயாள� கா�டா��டா� அ� அெம��கா
இ�ைலயா ?”என ேக�டாரா�
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அ�பா�யாகேவ வா�நா� ���க இ������றா� ;ெப�யா� த�ர தைலவ� இ�ைல என ெசா��
தைலவ� பத�ேய இ�லாம� க�� நட�� இ���றா� ;ெபா� ெசயலாள� பத�ைய த��
தைலைமேய�க வா என ெந��ெச�ய��� ��� ெகா������றா� . அ��த �த�வரா��
வா��� என�ெத���� எ�.� ேத�த�� ேபா����டவ� அவ�
ச�டம�ற� �த� �ைற ேபான�� ��க� ேபா�� ர�� வ�� ��தாக வ�����ேறா� ெகா�ச�
ெந��� எ�க���� இட� தா��க� என ேக�டா� அ�ணா
காமராஜைர ேதா�க��க நாக�ேகா�� எ� � ெதா���� ஆ� ���த ேவ��� என க��ேய
ெசா�ன ெபா�� ம��� த�ழ� ேதா�க �டா� என �� ஆதர� த�தா�
ெபா� ேபா�வைத த�ர எ�த ெக�ட பழ�க�� இ�லாதவ� .அெம��கா�� கா�டா�� பா��
நட�த ெபா�� அ�ணா ேக�ட� த�கா� ஜூ�
அவ�� ேப�சா�ற� பலைர க�� ேபா�ட� .தைல��ைல என தைல�� த�தா�� ேப�னா� ;இவ�
ப�கைலகழக���� ேபச வர��டா� என அ�ணாமைல ப�கைலகழக� தைட ����ற அள���
எ��க��க� �ல வா����க� �ைறேவ�ற ��யாததா� பத�ைய ��� �லக ேவ��� என
ேக�ட ெபா�� ெச.மாதவ� எ�� ச�ட��ைற அைம�ச�ட� ச�ட�ப� �லக எ�ன வ� என
ேக�டாரா�

ெச�ற ஊெர�லா� த�ழ� ெப�ைமைய உணர ெச�த அவைர த�ழ�க� ெகா�டா�னா�க�
;மேல�யா நா��� உணவ��தாம� அவ� �க�ைதேய பா��த வ�ண� இ�������றன�
.அெம��கா�� ேவ�� ���� ேபா�ற அள��� ��ட� அவ� �� அ�� கா��ய�
ேத�த�� ெவ�� ��ேடா� என ெசா��றா�க� ,காமாரஜைர ேதா�க��� ��டா�கேள என
வ��த�ப��றா� ;�.���ரம�ய� ேதா�ற ெபா�� ம���� ஒ�வ� ம��� ஆவ� ேபானேத என
வ����றா� .அ��� ேவ�� ,சவர� ெச�யாத �க� என உ�கா��� தா� இ��தா� ��க�
�தலவ� எ�ற ெபா�� ,”ெவ�க�ைத ��� ெசா��ேற� நா� தா� த�ழக �த�வ� “எ��
அ�பா�யாக ெசா�னா�
”என�� �ைறய� �ைறக� உ��. ெசா�சாக இ��ப� மா�� �ைறய� கன�க� கா�ேப�.
��ச�கட� வ�தா��, ெப�� �ழ�ப� �������. எ��க� �ரமா�டமானவ�க� எ�ற அ�ச�
என�� எ�ேபா�� உ��. ஊ�வல� எ�றாேல என��� ���கா�. எ��ட� வ�� பல�� பல
�ஷய�கைள� ெசா��றா�க�. ஆனா�, அைத� ேக���ெகா�வ� ேபால நா� பாவைனதா�
கா���ேற�. பலவ�ைற ேக���ெகா�டேத இ�ைல. அசகாய �ர�தனமாக� ேப�வ� எ�றாேல
என�� அ�சமாக இ���ற�” என இேம� பா��காம� ெசா�னவ�
230 of 236

�யம�யாைத ��மண�கைள ச�ட���வமா��னா�;ெச�ைன மாகாண�ைத த�� நா� என ெபயர
மா�ற� ப��னா� ;க���� கா��ரைச �ட ஏ� ேகா� அ�க� ஒ���னா� .
சாவத�� �� ேம� கேரா��� � மா�ட� ����ய� �ைல வா��� ெகா����தாரா� ;இைத
ப������ ெச���ேபாகலா� எ�றாரா� உ�சப�சமாக அ�ணா இற�த ெபா�� நாலைர ேகா�
த�ழ�� ஒ�றைர ேகா� ேப� �� இ��தன� ;அ� ��ன� சாதைன
ேந�� அ�ணா�� �ற�தநா� !

1

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� 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�� ச�ப��ய ��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�.
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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��
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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�ல� www.pressbooks.com தள�ைத�� பய�ப��தலா�.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.comஎ�� �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��
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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. http://jayabarathan.wordpress.com/
3. kaniyam.com
4. blog.ravidreams.net
5. http://mmauran.net/blog
6. http://gnutamil.blogspot.in/
7. http://tech.neechalkaran.com/p/copyleft.html
8. http://tamilcpu.blogspot.in
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
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மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

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