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ந��...!
ந��!
எ� பயண� ச�ேயா,தவேறா ெச�� ெகா��தா� இ���ேற� ���� ெத�யாத இல�ைக
ேநா�� …..
எ�த ���ய அ�தைன உ�ள�க���� ந��.
@thepayon @ramesh_conner @nunmathiyon @mekalapugazh
@indiavaasan @writerpara
ெச� அ�ல� ெச�� ம� – ேநதா� �பா� ச��ர ேபா�
எதாவ� எ�ப� எ��� இ�ைல எ�பைத �ட �ற�த�…
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1

���ல��ய�

தைடக� வ�� ேபா� பய� எ�ற உைடைய ���
எ����� ஒ���ேடஇ��க��…அ�பதா�
வா��ைக எ�� ப�தய��� ப��� �ைர�
�ைட���.

ெச�கைள வளர ��ய� தா� காரண� ஆனா�
எ���ேம உதவாத �ல��� ஏ� இ�வள� ராச
ம�யாைத ???

ந� �ர�சைனகைள� ���க��ைல. ��க��
இ��� ��� அ�வா�றைல ��தைன நம��
ெகா��கலா�.

ேதா��ேபாவ���� ேதா�க��க�ப�வத���
�ைறய ���யாச� உ�� . ஆனா� ��சயமாக
இ�த இர�� �ஷய�� � ��ேனற ���ய
காரணமாக அைம�ம.
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ர�கனா� இ��க ���பாதவ�க� இ�� ர��க
ைவ�� ெகா�����றா�க�.

ரசாயன மா�ற� ேவ��ய�� ம��மா !!! ரசாயன
மா�ற� எ�ப�ைடய �வசாய �ைற���
�ைற��லாம�!

ஞாபக�கைள ேச��� ைவ�க ேபாரா�
ெகா������ பாழான வா��ைக இ�.. இ�ல
�லேரா பாலா பட ����.. �லேரா ச�க� பட
�����!

ந�ன� யா�� பழைமைய ெகாைலெச�த
ெகாைலகார�க� தா�.

வா��ைக ஒ� க�த�. கண�� ேபா�� ஒ���
உற�கைள �ட கண�� ெத�யாம� ஒ���
உற�க� ஒ� சாகாவர�.

��மண� to ��கா� இைட�ப�ட ��ட �ர
ெசா�சான உைட�த ேப��� பயணேம இ�த
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அச� மா�ட வா��ைக.

��� ந�ைம ���ப��ைல ���தவைர ���..
அ� அ�யாத �ைன�கைள ��� ெச��ற�.

சா�, மத�, இன�, ெமா�, பண�
இைவயைன��� �ல ேப��� ம�த உற�கைள
���� ேபா��ற�, பல ேப��� ம�த உறைவ
�ர�பாடா���ற�!

�வசா�க� காத� ேதா��யா� த�ெகாைல
ெச�� ெகா��றா�க� – ம��ய ம��� ராதா
ேமாக� �� ஆமா ஆமா இ�க ஏ�கனேவ!

உ�� த��� கட�� இ��ப� ேபால க���
இ��ப� எ�ன �ைச� கட�ேள!

இ���� �� ெவ��சமா? ெவ��ச���� ��
இ�ளா? ஒேர க����

அவசர கால� �ரகடன�ப��த�ப�ட
கால�க�� அைத எ���� ேபாராட ந�
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��ேனா�க�ட� ைத�ய� இ��த�.ஆனா� ந�
தைல�ைற?

ஏமா��பவ�கைள �ட ஏமா�பவ�க� தா�
த���கபட��யவ�க�. #������

ெத��ள��க� ��சார��� �ைனேயா�
இ�ேளா� ேபா��� ேபா� � ம���
���ல�கா ம�தா!

மர�கைள ந��ைவ�தவ� அத� கா�
கா�க�கைள ேவ��மானா� எ���
ெகா�ளலா� அ� த�உடைம. மர� த��
இதமான கா�ைற ப��க��யா�.அ�
ெபா�உடைம.

�� பா��தா� ேகா� ந�ைமயாேம.. அ�ப�னா
�� இ�ப ெக�டவ�கைள ம��ேம ைச�
அ����� இ��கா� ேபால!

ம� ��� தா��� த�க� த�த அர�, அேத
தா�ைய அ��க ம�ைவ ���ற�. வ�லர�
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ஆ���டா சா�…

�ரா�தன��� அழ� �க��� ெத�யாம
ேபான�� �ைள� ேகா� ச�� ேபா�ற
ஏமா��கார�க�ட� ������ேறா�.

மைலயாள ��மாைவ க�� ��சய� த�ழக
��மா க��ெகா�ளேவ���. �ேரம�
���டா�க�ய!!!

அ�பவ�கைள ேதா�க��க ��ைம ஓ�ேற
ேபா�மானதாக இ���ற�. ��ப� �டாேர
�ளா� ஆ�� ேபா� கா�கா ��ைடக� ெசா��
த�� பாட� இ�தா�.

பைட�பவ�� ச���� ம�த�ட�
உ�ள�,அ��பவ�� ச���� உ�ள�.. அ�ப
ம�த� தா� கட��. #நா�கட��

�ரா��ய� வா�க …

வா��ைகய வைள�� ��லா மா�� ேகாப�த
அ�பா ெதா��� �ேரா�கைள தா��
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அ��க��.எ�� �ட � ��கா இ��க��
ெசா��வா�. இ�த �ேரா�க�?

��� நா�� த�கா�க� தா� இ�த ����.
ஆனா� உ� உைழ�பா� �ைட�த ெவ��கேள
�ர�தர�.

ெபா�ளாதார� ���ல ச��� ேபா�சாேம…
ஏேத�� நகர ம�க��� வா���க� ..
ஏகா�ப��ய��� அ�ைமக� ஒ� ேபா�� �க
வா��ைக வா�வ��ைல!!

மன வ�ைம ைவர� ேபா�ற�.. �ேராக�களா�
ப�ைட ��ட�ப�� வ�ைம அைட�ற�.உட�
வ�ைம �ைல ேபா�ற�.அவமான� எ�ற
ஊ�யா� ெச��க�ப��ற�.

ந���ைகேயா� உ� �த�அ�ைய எ���ைவ.
�� ப��க�ைட�� பா��க ேவ��ய அவ�ய�
இ�ைல.�த� ப��� ஏ� ��.
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இைட�ேத�த�னாேல ஆ��க�� தா�…
எ�தைன வா�� ���யாச�� தா� பா�க��
#Amma #RKNagar

சா� எ�பத�� ஏதாவ� சா������ சா� என
ெபா��.. ஆனா� இ�த ப�பா�க� ெச����
சா� தைலவரா��றா�க ..

இவ� ஆ��க சா� இவ� ��சா�.. அவ�
ந�சா�.. அ�தாபா� அவ� ைச� சா�…
ேபா�க�யா ேயா� ேபா� �வல�ேப�பா��
பட�ேதாட �ைளமா�ஸ பா��க!!

க�ைல வண��வ��
ம�க��� உ�ள ஆ�வ�ைதேபா� ெப�ய
ஏமா�ற�தன� எ� இ��க ேபா��!

���ட� என�ப�வ� யாெத�� 0,1 என FCP
���� வைரய��கப���ள�. #DigitalIndia

அவ�� ேபா�யான �����கைள எ�னா�
க�ட�ய ��வ��ைல… யா� தவ�?
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காத� � ப��ெகா�வதா� அைத அைண�க
இயலாம� ப��ம வய�� ேபாரா�பவ�
எ���ைக அ�கமா� உ�ள�.

பண� ேதைவதா� அைத�ட ந���ைகயான
உற�க� �க�க ேதைவ இ�த 21ஆ� ��றா���!

�க�த�� யா�� ஒ� ேபாைத ெபா�ேள..
அள��� ��ய �க�� ஆப�தானேத……

அ��� வாசைன �கர ����� உ��ன�
ம�த�.

பயண�க� இ� தா� பய�கரமாக
மாற�ேபா�ற�ெஹ�ெம�வ�ைகயா�

�ற�த �ழ�ைத �ட அ�ைக எ�� �ர��
ெச��தா� த� ேதைவைய �ைறேவ��
ெகா��ற�. – ேநதா� �பா� ச��ர ேபா�

ஒ�� �ற�த ��தக�கைள பைட��க�
அ�ல� ம�றவ�க� உ�கைள ப�� எ��மா�
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வா��க�.

�ைக நம�� ம��ம� ����ழ���� ேக� தா�..
ஆனா�� ��யல!

�ய�� ெச�பவ� எைத�� சா���றா�.
�யலாதவ� எ�ேலா���� ேபா���றா�.

அ�ந�ன நகர�க� உ�வா�க�பட உ�ளனவா�!
நகர�க�� ஒ��ய ��ைச� ப��க��
வ��ேபா� எ���ைக எ�வள� ெத��மா?
ஆறைர� ேகா�!

பா�ைவ�� உலக ேபா� நட���� ெப�ைண
�டவா அ�� ���த ஆ�த� இ��� �ட
ேபா�ற�..

இய��ர�ய� ெபா��ய� ப��தவ� ேபால
அவ� இதய�ைத ேமா�� ப�� ேக���
ப���டா…!

ேகமரா�க� ஒ�வைர அழகாக�� பட� �����.
இ�ெனா�வைர ��வாணமாக�� பட�
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�����.

�ய��க� கட� ேபால அைம�தா� ெவ�� இ�த
�ரப�ச� ேபால உ� ெபய� ெசா���. ��யா�
எ�ப� இ� இ�ைல � �ய�றா�.

�ரபல�க� எ�� �ைற ஒ�ய ேவ���.
அ�ேபா� தா� சம��வ� �ற��� இ��யா��.

உடைல காய�ப���� �ப��கைள �ட மனைத
காய�ப���� �ப��கைளேய ம�த�
�����றா�. #காத� #���

யாவ���� ஒேர அளவாக�தா� அைம�ற�
அவ�க�� சவ��. மரண� ஒ�ேற
ந��ைலைமைய ��ப���ற�.

எ� அ�ைக�� ெர��ட� அவ� ஒர��
பா�ைவ….!

���ப�க� சாைலக�� ம��ம�ல…
வா��ைக��� அ��� எ�ன என
�வார�யப����ற�.
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மரண� எ�ற ��ப� ல�ச� வா��வ��ைல.

��வ�றைவ யா�� ��ய���ய கா�ய���
இ��� உ�வானேத…

ஒ� உ�ைம எ��� ெவ��ப�டா� அ��
க�ன உைழ���� இட� இ��கா�.

மனவ�ைம இ���ற� �டேம�ய கா�க��
உ�� இ���ற�. உட� ேதாழைமக� �றெக�ன
என�� தய�க�? -ேதாழ� #ேச_�வாரா

நாக�க வள��� என�ப�வ� யாெத��
உட��ற�ைப ���ட� ேபா�ற ச�க
வைலதள�க�� �ளா� ெச�வ�.. ேபா�கடா

ெச�ைன இ�லாத ஐ.�.எ� ��மா ��ன பச�க
ேம�� மா�� தா�. ேபா�கடா ேட� #Cskbanned

ஒ���� பா����களா.. அ��தவ� உடைம
உ�க� மனைத ப���றதா அைத உைழ���
அைடய மன� ம���றதா!! ��க� அ���
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பாைத�� ேபா�றா�.

வா��ைக�� ெகா�ைமயான ேநர� ந�ம உ��
ந�ப� ந�ம க�� ��னா� அ�வற�தா�..

கவைல இதய�ைத �ர�� வ���ேபா�
க��� வ�ைய ��ப�ைத ெவ�ேய���ற�.

கால� மா�� ெபா��.. அ��- �ச� ச�ைடக�
ேபா�.. ச�தான�-�� ச�ைடெய�லா�
���ட�ல நட���…

பண�காரன �ட �ண�கார� எ���
�������றா� … இ�தா� இய�ைக��
ஒ�தைல காதேலா?

ெவ��ச� வ�� ேபா� இ�� �ல��. ெவ�ப�
வ�� ேபா� ��� ஓ� ���.இ� ேபால�தா�
வா��ைக .ஒ�� வ�� ெபா�� இ�ெனா�� ஓ�
���ற�.
அ�ைப ெகா��ய� நா� தா�.அவ� இதய���
தா� ெகா��ேன�.. ஆனா� நா� க� ���
ேபா� ��ைப ெதா���� ெகா����டா� எ�
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அ�� ��யைல!

நா��� ஆதா� கா�� ெகா���ற��, ம�ஷ���
ஆதா� கா�� தர தாமதப���வ��
#வ�லர�இ��யா ��தா� சா��ய�
http://t.co/K8rOocjCjK

ெவ�� ேவ��மா ? எ��கைள ேசக���
ெகா���க�…

உ��� வள�� மலெரா�ைற க�ேட�…. அ�
ெப� என அைழ�க�ப��ற� இ�யவ�களா�..

சா��� வா�வ� தவற�ல.. சா��(பைச) ேபால
வாழ��டா�..

ம�மத வ�ட��� ஆ� மாச�!!!!!!

�ய���� வ�ைம க�டவ� வா��ைக��
வ�ைம அைட�றா�.

இ�� நாைள வரேபாவ��ைல.நாைள இ���
வர�ேபாவ��ைல.. வா� வா��� ெகா�ேட
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இ�.. ஒ�ெவா� ��ட�க�� ேதைவ ம�சா�..

ேவைல இ�லாம� ேபானா� எ�ன!; �
ெதா��சாைலகைள ந�� இ��காேத. உ�ைன
ெதா��சாைலக� ந�� இ����ப� ெச�!

��கைடக�� தா� ச�டசைபைய ���� ச�க
ெவ�� �வாத�க� உ�வா��றன #��கைட

எ�ன� ம��ல�கா!!! �த�ல அவன
�ல���கடா கா�� வர���!

#கைலஞ��� ���� சர��
ஊ��ெகா��காததா� �ப�த� : சர��
�ைட�காதா க���� ம��ல�� அ��ைக

��பழ�க� இ�லாதவைன�� ச�ேதக ப��
��காரனா��� ச�க� ஒ� ேவற ெலவ� வர�!

எ��� ���� கா��� �ற� க��� ஒ�
ப�டா����ைய எ�த பறைவ �சா���� …
#��றா�உலக�ேபா�
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�ைடக� மைழைய த��� ����வ��ைல
மைழ�� ��க ச��ய���ற� அ�ேபால தா�
த�ன���ைக ெவ��ைய த�வ��ைல
ேசாதைனகைள தா�க பலம���ற�.

கா� �� பா���� ம�ெண�ைண ஊ�� ��
ைவ�� ப�த ைவ�தா� அ� �� �ள��…!

க��� க�ைத க�ைண �ட
���யமானவ�க��� ம��ேம ���ற�.

���ைல�� அ�ைமயாக வா�வைத �ட ஒ�
அ�ைம வா��ைக இ�த ம��� ஏ�.நா�
சர�க��க��னா�� அைத நா� தா� ���
ப���.அ��தவ� இ�ல.

எ�ைல�� பா���தா� அ���ற�:இ��யா
எ�ச��ைக இ�த ெச�� கட�த ஆ�மாசமா
ெச��தா�க��.. எ�வள� தா� எ�ச��ைக
ெகா��பா�க.

ெப���ைம ேப�� அைனவ��
ெப���ைமைய ம��தவ�க� தா�(Including
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Me)

கடைம அ�கமாக இ���� ேபா� அைத �����
வ�ைம இ��ப��ைல ம�த�க���..

����� எ�� ��ச� ேபாடேபா�றாயா அ�ல�
ெச�த �ண� ேபால ��ப�ேதா� �த�க
ேபா�றாயா எ�பேத இ�த வா��ைக��
ேக��!

இ�ப� வ�ட�க�� ஒ� க�ெப�ைய உலக
�ரபலமாக மா�ற����அேதேபா� அைத இ�ப�
��ட�க�� அ��க ����.எ�லாேம மா��
ேயா��ப�� உ�ள�.

வ� ெத�வாக இ���றதா அத� வ�ேய
ெவ��ைய ேநா�� பய��காேத.. கர��ரடான
வ� பயணேம ெவ��ைய �ர�தரமா���.

வா��ைக�� அ����யமான ேக�� : �
அ��தவ�க��காக எ�ன ெச�தா�? -மா���
�த� �� Jr
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எ�ைல �வகார��� ேப��வா��ைத ஒ�
��டா�தன�. வா�பாேய �ரவா��ைல
India-Bangladesh

இதய� ப�எ��� ���� உ�ட உண� “காத�”

���ைனைய ஏ�ப���� யா�� ஒ� ��ட�ைத
ஒ��ைன�� ைவ�தேத.

கட�த கால�கைள கட�க ெத�யாம�
�க�கால�ைத ெதாைல�பவ�க� எ��
கால��� எ�ன ஆவா�கேளா?

�த��ர �ன ��ைர க�ணா�
ேபைழ��� �ரதம� !

ம��கைட பலைக�� �கவ� கா��� சாைல.

மைழ ஓ��த� ஆர�பமான� தவைள க�ேச�!

ம�கைட�க��� பா�கா��. ேபா�
அர�ய�வா�க� ைவ�பா�� �����
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பா�கா�� ெகா��கடா! நா� எ�க�யா ேபா�?

அவ� க�கேள எ� அ��� க�ணா� … எ�
அ�ைப �ர�ப��க அவ� எ�ன மாய�
ெச�தாேளா!

அ�கார ��ய� ��சய� தவறான ��ய�கைள
ெச�ய ���� … ம���� ேமா� அர� அ�கார
��யைல ேநா��..

எ��கைள ச�பா��க ஒ� ெகா���ைன
ேவ��… ஆனா ந�ப�கைள ச�பா��க ஒ�
��னைக ேபா��.

காத�ைய காத��தா� காத��பவைள காத�
ெச�ய காத��க காதல� காத�ட� இ��பா�.
#பாவ� அவேர க���� ஆ��டா�?
வா��ைக ஓ� ப�� ச�ைத! எ��� அ���
ப��க� ச�யலா� ஆனா� ஒ� ேபா��
�����டா�.

க�ட�பட கால�க�� �ல� �����
ஓேகா� இ���� ேபா� ஒ��
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உறவா��றவ�க�ட� ெகா�ச�
��ென�ச��ைகயா இ��க��.
#�ேரா�க�ஜா��ரைத

@kalaignar89 @drramadoss ���ட�� ெதா��
ப���: கைலஞ� �எ�ல எ�ன ப�����
தகவ� அ��� உ�ைம ச�ட��� ேக�க��.

�� உட� ெதாட��� ெவ����ழைம இர�
,ப����ட� ���� ச���ழைம பக�!
#க������ைற

நாம ஒ�தைலயா காத���ற ெபா��
இ�ெனா��த� �ட ேப�� ேபா� வ�ற க��ப
அள�க அள�ேகா� இ�ைல!

காத� க�� எ���.அைட�க உ� இதய��
உ� பா�ைவைய�� ெகா�.அ� ேபா��.!

�ைறய இ���� ேபா� பய�ப��த
��வ��ைல. பய�ப��த �ைன��� ேபா�
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�ைறய இ��ப��ைல. இ� இய�ைக��
ெசா�ல�படாத �� #வா��ைக

பாஜக சா� தைலவ�க� ச����. ேபா��
அவ�க�� ெத��� ேபா�சா.. சா� ஒ�� தா�
த��நா��� ஆ��ைய ���க ����..
#��மா_சா�

வ��த� எ�ப� Last Seen மா��… ம����
எ�ப� Online மா��.. #வா��அ�

நாக�க� எ�ப� ஒ� ��ட� எைத ெச��ேதா
அைதேய நாம�� ெச�ய�� எ�ப� இ�ைல. உ�
ெசய� பலைர உ�ைன த� ேரா� மாடலாக
ஏ��ெகா�ள ெச�வ�.

அவ இ�லாம நா இ�ல��ற� ேபா� ἷ சர��
ெச�ேபா� இ�லாம நா� இ�ைல என
ெசா��� கால� இ�ேத ெதாட����ட�.

எ�ன தா� நாம ��ைண தா��
வ�வாயா�� காத��சா�� ெப�க� ���
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கதைவ �ட தா�� வ�வ��ைல… இதா�
அவ�க இய��….!

த�� ெச�� த�டைன வா��வ�� உ�ள �க�
ேவ�எ��� வ�வ��ைல.. ப�� க���க�
ெசா��க� தா�..

�ல ேநர�க�� அ�பவ� �றைம ம���
��ட�ட�� �� ப��தப��ைகயா�
������வ���.

அர� அ���காத பல ந�ல ��ட�கைள
#வா�சா�-� அ���� ெகா�����றா�க�…….
#யா� ெப�த ��ள இ�த ேவைள பா���ேதா..

ம��ல�� அர�யலா� ம���
சா���ட��யாத�. ெகா�ச� ெப�கைள
பச�கைள ஏமா�த ெசா�லா��கடா. .
#����றா�டா!!

����ற� ���காம ேபா�� ேபா� ���காம
ேபாற� �����.அ�த ����ற� ���காம
ேபான இட�ைத ������.அ�ப தா� �����?
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#��ய

இ� ��� ந�ம க��ேரா�… ேட� அ�ப�ேய
அ�மா ���� ெபயர மா���கடா.. ெச���களா
தா� ��� �ேலாக�.. த�ழனா� இ��க
ெப�ைம!

நா� தா� அ��த ைம�ேராசா��
ஒன�..��ேடா� ெபயைர மா�� ெம�ேடா��
ைவ�கலா�� இ��க�? ம�கேள க��� ���

எ�ப�� ேதா�� அைடபவ� �ல ேநர�க��
�ைன�ப��� “ஏ�டா என�� ம��� !! �தாஆ ”

���வ� ���வ�� இ��� ெதாட���ற�.
#ைவர�

எ� த�ைம�� த�யா� இ���ற� உ�
த�ைமயா� ெப�ேண…..

ச�யானவ�க�ட� ம��� சாம���யமாக ஆமா
ேபா�வ�க�.. ெகாைலேய ெச�தா�� த����
��வ�.
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எம� ெசா�த� பல��� நா� ேவ��� �ைலயாக
��பதா�,ம�றவ�க�� அ��த�க����ப���
ெகாடாம� தைல ����� ��க����ற�. #LTTE

ெப� ��தைல எ�ப�
அரசஅட���ைறக������
ச�கஒ��க�ைறக������ ெபா�ளாதார�
�ர�ட� �ைறக����� ��தைல
ெப�வாதா��.
ந�ல ���ேகாைள அைடவத�காக� ெதாட���
�ய�� ம�த�� ெசய�பாேட ��கால���
அைனவ�� ப���� வரலாறாக மா��ற�!
#கா��மா���

நாம ஒ�� �ைன�சா கட�� ஒ��
�ைன��றா�… ேயா� ஆ�டவா � உ�ைம�ேல
இ���யா? ெப�ய �ைள கார�யா �

ேஷ� ப�ன�மாேம.ந�ம ெவ� உற� �ைற
அைம�ச��ேக �ெர�� ப��றா�க�யா.. ஆ��
ேஷ� ப�னா உ�க��� எ�னடா எ�னடா ேட�
#ShaveUrHeadSushma
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நாம ஒ� ெபா�ைண காத���ேறாமா
இ�ைலேயா ஆனா ஒ� தடைவயா�� ஒ�
ெப�ைண நம�காக ���க அழ ைவ��ர��..
அ� தா� காத�� ஒ�� ெவ�ஷ�.

இ� ஒ�ெவா� த�ழ�� �ைன�க�� ���
ஜா�� மா�� ஆக ேவ�டா� .. இ� ந�ம ��த�
��ைச மா�� மா�னா ேபா���..

�ய�� ���� எ�பைத ெகா��வ�� வைர
ெவ�� �ய�� தா�.. ���� என எ����டா�
அ� ெவ��யா� ��வ�ப� எ��� ��வ�
இய��

ேநர� எ�ப� ேநரமா�� ேபா� நா� �ர��ர�
இ�ைல என உணர�ெச��ற�.

ெவ�� �ழைமக� �லைர ெப�ய
ந�கரா��ற�.�லைர ெவ����ழைம ேகா��
��ட��� மனைத ப�ெகா��க�ெச��ற�.
பலைர ேப���� பயணபட ெச��ற�.
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நா� �த��ரமைட�� பல வ�ச� ஆ��. இ���
அேத அ��ய ��ட� ெகா�ைளய���
ெகா�����ற� இ��யா�� எ�.எ�.� எ�ற
ெபய��..

எ���� ஏளன����� என� த��க இயலா
ெவ��!

பா���தா�� வ���� அைன��
��ரவா�க����, எ� இ�ய �த��ர �ன
ந�வா����க�. #வா����க�

ந�லவனாக இ��க �ய�� ெச���க�… ஆனா�
, ��க� ந�லவென�� ����க �ய���கா��…
அ� எ��� ��யா�…!

ம����யாக எ�ேபா�� இ��கா��. ஒ� ெநா�
��ப� ம����ைய அ��� ���.

அ�ப�ேய ரா�� எ�.எ�.எ� ���ற வைர���
இ��ைய ���க அ� ேபா��.
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இ�த காத��� காரண� க�க� தா�.. காதேல
ேவ�டா� என ெசா�பவ�க� ேபசாம க�ைண
���� எ�����கடா..

இ�த காத� ஆழமான�� ெசா�றா�கேள? ேபா�
ேபா�டா த����� ப�� க��� தா�
�ைட��ற�.

உ� வா��ைக உ� ைக�� ம��ம�ல உ�
நா����!

நாம ேபச �ைன�பைத இ�ெனா�வ� ேப�
��� நா� ேபச வா��ப��காத ேபா� ஆமா
சா� ேபா�ற� தா� உய��.

��யாதைவ என எ�த �ஷய�� இ�ைல.
எ�லாேம நா� ����ெகா�ள �ய���க��ைல
எ�ேற ெபா��ப��.

த�� எ����க� அழகாக ெவ�க���
����றேதா எ�னேவா! உ�ைன க�ைதயா�
வா��க �ய���த ேபா�!
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பா�ைவ ��சார� ேதைவ எ� உ�� �ள��
ஒ� தர…

த�ழ�கேள த�ழ�கேள ��க� எ�ைன கட��
��� ேபா�டா�� க��மரமாக �த�ேப� #இ�த
ைடயலா� ஒ�ேன ேபா�� த�ழ�கைள
ஏமா��வத��!

ேபா�ேடாசா� �ைச�க� ேதா���ேபா��
அவைள வைரய ��ப�டா�..

அவ�� க�ன���ைய �டவா ெப�ய சவ���
இ����ட ேபா�ற�..

த�டைனக� த���க ம��மா இ��
பலவ�ைற ����க�� தா�…

ெச�ைனல � ஒ� மாச� வா��ைகைய
ச�ேதாஷமாக ஓ���ட�� ைவ���ேகா � எ�க
ேபானா�� ெபாைழ����வ #HBDChennai
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�க�ப� ��க�ப� ஆவ� ெப���
தா�..

அ�கார� அ�கமாக ஆ�� ேபா� அ�கமாக
இ��பெத�லா� �ைறய ஆர����ற�.

த���� ���� சேகாதர�க� ேபா�� ஒேர
மா��தா� உண��ற� இ�த மன�..

ெப��லாைவ ேத�ய ெபா�� ெவ��லா
ேகாப�ப�ட� �� �லைவ க��..

ேந�� ப�� ேப� ப�ெகாைல. இ�� இ��ய
ந�ைக�� உலக அழ��� உலக அழ� ப�ட�
இ�ப� நட�தா ப�� ேப� ப�ெகாைலைய
மற����வா�க�!

���� ேபால எ�� ெகா�����ேற�
அவ� க� �ைன கைணைய!

க�க�� ேபா�� ,ெம��,எ�.எ�.எ� என
அ�தைன வச�கைள ெகா�டவ� எ�னவ�
ம��ேம..
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மற�க�டயாத ேபா� தா� க��ராக
ெவ�ேய�ற �ைன��ற� மன� ..

ேநர� மன� நட�ைத இ�த ��ைற�� அட�க
க���ெகா�டா� காத� ேதா��க�
ேதா��யைட�� இ����.
��ேன� என அ��ைர ெசா�பவ�க� யா��
த��ட� ��ேன� என ெசா�ல��ைல எ�ற
ஏ�க��� ��பவ�க� தா�..

ெஜ� த��வ� எ�ன ெசா��ற� எ�றா�
ஒ��ேம ெசா�லாேத..அ���� ேக�பா�க
அ�ப�� ெசா�லாேத.. #ெசா�லாேத

உட�� �ைற க�� ஒ� ெப�ைண
கலா��காம� இ��பேத எ�னா� ���த�..
#ெப��ய� ம�த�ப� அழகான
ெபா���களா ஒ கா� ������ தா�

�� �ல� �ைலயா� இ�ைல ேபா�� உ�
�ைலஅழைக க�டதா� #அமாவாைச
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�ல�ட� உ�ைன ஒ��ட ஆைச தா�.. ஆனா�
வா�� இர� ம���தா� �ல� எ�பதா�
பய�ேத� ெப�ேண #�ல�

காத��த�ைம�ைடயா�. பல�
�ைன�கேளா�..�ல� �ைன�தவ�கேளா�..
#காத�

ேபச �ைன�காத வா��ைதகைள க�ணா�
ேபச �ட ேவ��� காத��..

நா� எ�ப� ஆணவ�ைத ெதாட�� ைவ��
ெபாறாைம �ழாைவ ெகா�டா� ���ற�.

ேந�ைற�ப��ய ��தைன இ�� இ���� ேபா�
இ�� ப��ய ��தைன ேதா�றா�..இ��
ேந�றாக�� நாைளயாக�� மாற���ய�.

இதய��� இட� ேக�ேட� உடேன ல�சமா�
�ல ��க� க��ைர�� மனைத�� ேக�டா�.
ம��க மன��லாம� ெகா��� ��ேட�. #காத�

பய�தா� உல�� �க ேமாசமான ��க�. தன��
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ஆப�� எ�� ெதா���ெகா�வ� பய�தா�
..�ற��� ம���� எ�� ெதா���ெகா�வ��
பய�தா�!

கட���� பைடய�� சா�பா�
ேபா���கேள…அவ��� எவரா��� க��பைற
க���ெகா����களா?

ந�ல ேவைள இ�ைன�� காேல� ��.. இ�லனா
பல ெபா���க பச�க��� ைக�� க��
க�� க��� க�� ேபாட ைவ����பா�க�..

உலக� உ��ைட� ெசா�னவைனேய உ�ேரா�
எ��க�ெசா�ன ச��ல தா� இ��� பல�
பாவம���� எ��� பாவ�ைத
ெச��ெகா�����றா�க�.

எ�ேலா���� ��க��ழைம ஏ� வ��� ��
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ப��றா�க ப� நா� ��க��ழைம அவ
காேல� வ�வா�� ச�ேதாஷ�ப�ேற�.

ெவ���� ��னா� ெச�பவ�க�
ெகா�சமாவ� ஒ�� எ����ெகா������
ேதா��ைய�� �ேராக�ைத�� ச���பவ�
நல�.

ெப�ணழ� க�ணா� க��ணர�பட
ேவ��ய� அ�ல.. அ� மனதா� மன��காக
மன���� க��ணர�பட���ய�.

@sivag_9840 @Nunmathiyon எ�தைன நா� இ�
இ� எ�� �த��வா�…இ�த சா�கைடவா�
அர�ய� வா�க�

இ��யாைவ இ��யா கார� ��ேன�றாம�
இ�ேர� காரனா ��ேன��வா�… உ���

ெகாைல�க��க� சா����ேட�� இ���..
ேவ� ��ச�வா.. ஆ�த த��� ச�ட��� ைக�
ெச�ய �����கா உ� கட�ைள
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@google பைழய லாேகாேவ �ரவா��ைல.. ���
ெமா�ைகயா ச�ைபயா இ���… #GoogleLogo

�க� ேகவல�� ��கா� ேபாடா��க�… நா�
��ைச�கா��� �ைன���ேவ�.

ேகவலமா� இ��ப�� அழ�தா�.. ம�த�
ேகவல�கைள ம��ேம �த�� ���ெப���
கவ���ற�. #எ�ேகவல�

�ர��ைனக� வ�� ேபாகலா� ஆனா� நா�
எைத �ர��ைன என �ைன��ேறாேமா அ�ேவ
தா�க�ைத ஈ�ப����.

����� ��வன��� ைலச�� ர�� #ேமா�
ேக��ற காச ெகா��க�� இ�ைலனா
������� �� ேபா��� என �ர����றன�
ேபா��

இ�த ைட� ெம�� ம��� எ� ைக�ல
�ைட�சா அ��ற� கா��ைய…
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ெவ�� த� சேகாதர� ேதா���� ��
ெபாறாைம ெகா�� உ�ளதா� தா� இ�ேக
ேபா���� ப���..

இ�த மா�ட உட� ஒ� வாகன�.. �வாச�
எ�ெபா�ளாக உட� வாகனமாக… மன�
ஒ��நராகா.. இைட�� �ல காத� �ப�� பல
�ேராக �ப��… #�ப��

எ�த ெபா���� மரண� வரலா�.. அ� ஒ���
எமக�ட� ரா�கால� பா��ப��ைல.. அதனால
இ�த ெநா� �ட ந�ல ேநர� தா�..

இர� வ�தா� ��சயமாக பக� ஒ�� இ���� . �
���தா� ��சய� எ�வா� என ெத���ெகா�.

நா� எ�ப� நா� என மா�� ேபா� தா�
உ�ைமயான டா���� ப�ணாம வள���
அர�ேக��ற�.

எ��� ந�லைத ம��� கா�ப� ந�லவனா�
இ��பைத �ட ேமலான�.
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இ�த உலக� இ� வைகயான வ�கைள உைடய�.
ஒ�� வ��த�பட�ெச��� ம�ெறா�� உ�ைன
மா���..

வா��வாத�க�� உ�ைன ���த
மத�,இன�,ெமா�,உடலைம�� ப��ய
�ம�சன�க� எ�மா�� உ� எ�� ��சயமாக
உ�ைன மா��� த�� பைட�தவ�.

கட�� ேபானைத �ட கட�� வ�வ� பா� ெவ��
ஆ��.. எைத�� கட�� ��

எதாவ� எ�ப� எ��� இ�ைல எ�பைத �ட
�ற�த�…

ஐ�யா�கைள ��ப���க�. ஐ�யா�க��
ெசா�த கார�கைள ��ப�றா��….

மைழ���கால��� ேப���� பயண�ப�� மைழ
�� ��ெக� எ��காம� நைன�� ெகா�ேட…

ஆ�ர� ம�த�க� வாழலா�. ஆனா� ���ட�
வா�பவ� ம��ேம ெப��பா�ைம என
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க�த�ப��றா� வா��ைக அர�ய��

த��� ம� மகைன �ைற�� ����..�ற� ��
ெப�ைமயாக ��வைத�� பழ�கமாக
ெகா�டவ� த�ைத.. ���� ெகா�ள க�னமான
உற� #த�ைத

இ�றாவ� எ� காதைல அவ�ட�
ெசா����ேவ� என �ைன��ேற� எ�பேத
பல ஒ� தைல காதல�க�� தாரகம��ர�
எ�ப�� ச�ேதக� இ�ைல. #ஒ�தைலகாத�

வான��� காத� ேமக� உ�� அ�த�
மைழயாக… #ஆகாய���காத�

இ��� நட�கேவ��யைத ெவ��ச��ட�
ெவ��சமாக ெச��வ�� ���������
காத�

ெமா�ைய இழ�ப� நா���� ேக� எ�பைத
ேமா� மற�� இ��ைய இழ�ப� நா���� ேக�
என பழ�க ேதாஷ��� ����டா� ேபால..
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#Hindi

அைழயா ���தா�களாக ெவ��. வரேவ�ப�
த�ழ� கலா�சார�.. வரேவ�� ��டன� ெவ�ைல
அ�ைம ேநா� ம��� ேவ��ைல�ட� #ெவ��

ஒ���� அ��க�ப���வத�� ��மா
அ��க�ப���வ� எ�வளேவா ேம�

ேபாைத��லாத இைளஞ�கைள ெகா��க�..
அேத ேபால ேபாைத�� த�ளா�� என��
ப�லாக இ�ெனா�வைர �ய��க�. உலைக
மா�� கா���ேற�..

�டா� நா�ைட�ேபால அர�ய�
�வெரா��கைள ஒ�ட த� இட� அைம��
ெகா��தா� நா��� �வைர அ��க�ப����
அல�ேகால� �ைற�ேம

இைச�ய� ஏ.ஆ�.ர�மா��� எ�ராக ப�வா
46

ெகா��க ேபாறா�களாேம.. அவா�� வா��னா
பாரா��ற�� உ�ைமைய ெசா�னா ப�வா
ெகா���ற� #�யாய�

ஆைச எ�ப� அைட��ேபா� ம����ைய
ஏ�ப��� அைடயாதேபா� ைச�ேகாைவ
உ�வா�� ���ற�. ஆைச எ�த வ���
இ��தா�� ஆைசபடத�கத�ல.

இ���� கன�ல ந�ம பாரா�ம�ற��� ��
ெபா��டைம ெகா� பற�ப� ேபால ஒ� ச�பவ�.
இ� சா��யமா� இ��� ேயா�����
இ��ேக�!!!

ஒ� ேவைலைய ெச�ய எ���� வ��ற� எ��
அ�த ேவைல உ�ைன அ�பவசா�யா���.
���சா ச�

��தைர ேபால ேபா� மர�ைத
ேத��ெச�ேவா�. #அ�பவா��� ஏேதா ஞான�
�ற��தா�� பா��ேபா�
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�� ,ேந�ைம ஹா�பா�ட� இ������� ��
அைண�� மைற�� ேபாகலா� .��சய�
கைட��� வா�ட�ேமா�ைட ெகா�ல
ெவ��ப�வ� ேபால ெவ��ப��.

�ர��ைனக� ச��ைப ஏ�ப��� ��ய
�ர��ைனக��� ���ெச�� அ���வைத
எ�த ேபல�� �ர��ைனயா�� த��க இயலா�.

ப��சாேல ேவைல இ�ல இ�ல எ���ய��
ேட ஒ� ேகடா..���ல ேக��றா�க எ�ன�த
ெசா�ல

�ர��பைவ எ�லா� எ�ேறா
�ர�ட�ப�டைவயாக இ��கலா�.

ரா�வ��� ஆ�த �ைஜ ெகா�டா�வா�க
தான?

தைலநக�� பற��� ர��� �ைகைய
பற�க��� ப�யான � �ப��. #ஆ�த �ைஜ
ெகா�டா�டேமா? #ﬂashnews
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கட�க ��யாத ெப��கட�கைள கட�கலா�
உ�க�ட� ������,�ய�����
ப�ச��லாம� இ���மானா�…

ப��� அைடப�ட கா�றா இ�ைல யா����
அட�கா �ய� கா�றா? ��� ெச�� ��…!

ேந�ேறா� காண��ைல ஒ� ேத�ைய…இ�
அ��த வ�ட�,அ��த மாத� வைர
கா����கேவ���. #எ�க ேபா�����???

கா�� �ைழக� �ைழ�க��ைல அவைள
கா�� ேபாெத�லா�

ெதாட�க� ஆ�வ�ைதைய��,��� கால���
அேத ெதாட�க� ச��ைப�� ஏ�ப����.எனேவ
கால� காலமாகம� பா����ெகா�ள��.

கைரக�� �� அைல�� எ�ன ேகாபேமா?
ஓயாம� மரண அ�கைள வழ���ெகா�ேட
பய���ற�.
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நா� எ��கைள உ�வா��வ��ைல.ஒ�ேவைள
எ��களா� நா� உ�வா� வள�����கலா�.

மரண� எ�ற ��வ��� நா� த��
ம�யாைததா� உல�� ��தமான அட�க�…

�யவ��� இ��� ந�லவ�ைற க���ெகா�டவ�
எ��� �ய�ெபய� எ��ப��ைல.

���� ���பவ�கேள,உ�க��� ஒ�
ேவ��ேகா�: தய� ெச�� ெந���
����க�.. �றநா��� ��� ������
காதல� நா�..

உட� �ைல ச���ைல என ெசா�ல�� ஒ� மன
�ைல அவ�ய� ேதைவ.

ைவேகா ந�ல ேவைள ந�க� ச�க��ல
இ�ைல.இ��தா�னா ஒ� க��� ேகா�
ேபா������ வசன� ேபச ஆர�����வா�.
#NadigarSangamElections
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மைழ��,��ய�� சா�,இன,மத,ெமா� ேவ�பா�
பா��தா� ம�த இன� வா�����க ���மா…?

உ� ��னைக���,ேகாப����� பைகைய
ஏ�ப���வத�� வ� ேத��ெகா�ேட
இ���ேற�.

நா� நானாக இ��க காரண� � நானாக
இ��ப��,� நாமாக மாற �ைன�ப�ேம
காரணம� ெப�ேண…!

மன�� �ைத�க�ப�டைவ எ�லா� ���
ஆலமர� ேபால வள�� ஆ�ற�ைடய�.எனேவ
மன�� �ைத�கா�� ��கானவ�ைற….!

க�ட�� ��ப�� கைட�� தர�ப�� ��லைற
இ�ைலக�.நா� தா� ச�யான ��லைறயான
ந���ைகைய ெகா��க ேவ��� .

ப��கைள பா�கா�க ெத��த
ச�ட�����,மத����� ஒ� அ�பா� ம�தைன
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பா�கா�க ��ய��ைல. �ற� எ�ன
மத�,கட��� ெபா� ெசா����க

காத� வ�த �� தா� ��க��ைம ம���
���,கன� என அைன�ைத��
க���ெகா�ேட� இலவசமாக எ�ேபா�� உ�
வச��ட�.��சய� ந�� ெசா�ேவ�

�ல�ட� ந��க ேவ����ள�…பல�ட�
க���ெகா�ள ேவ����ள� இ�த
வா��ைகைய வா��� ���பத��…

ஒ� ெப��� ஆைட �ைறபா�,ஒ�
ஆ��யாள�� ந���ைல தவற� ஆ�ய
இர��� ��சய� உலக�ேபாைர �ட
ெகா�ரமான �ைள�கைள ம�த����
ஏ�ப����

ெவ���� �� காத� வய�படா��க�.
ெவ���� �� ெபாறாைம ப��க�.அ�ேவ
��ேனற வ�.
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மன�� ேதா��வைத ேப� என ெசா�வ�
எ�தாகதா� இ����. ேப�ய ��� அைத
அைனவ�� எ�தாக
எ����ெகா�ளமா�டா�க� எ�ப� ச��ய�.

எ�� அ�க க���பா�க� ���க�ப��றேதா
அ�� ��சயமாக அைத ��� ஒ�� அ�க
பல��ட� ேதா�����. #இய��

��ைய ெப��ட� ஒ��டலா�.பண�
அ�கமாக இ����ட� எ�ேபா��
ேத��ெச�வ�� ெப��ட� ஒ�� ேபா�ற�
இ�த �� என அைழ�க�ப�� ச�ட�க�

த��� ேபால ெகா�கல��� ஏ�ப
மா�வாயான� � இ���� கட� ேபால கட�க
��யாதவனாக��,கன மைழ ேபால
ஆ��ப��பவனாக மா�வா�.

கால� மா�� ேபா� எ�லா� மா�����,மாற
ம��பைத ம��� �ைத�����,மா�யவ�ைற
அழகாக ம��� ப���� ேபா� கால�
காலமாக அழ� ெப��.
53

வா��ைகேய �� காய�ேபா�ற மா��தா�…
ஈரமான இதய� �டானவ�றா� தா�க�ப��
இ���� ஈர��லாம� ஆ�க�ப��ற�.

நா� ��ப�கைள ம��ப��ைல.ஏென��
அைவ எ�ைன ம��காம�,எ� அ�ம�
இ�லாம� எ��ட� வ�����ற�.

�ைம ெவ�ல��� ெபாறாைம ெகா�ல���
��டாைம ெச�ல��� #”ைம”க�ைத

ெத��ள�� த� அ��� உ�ள ெத��ள��ட�
ஒ� �ல� கைத ேப��றதா�.இ� ெபா��காம�
அைண�� ��டா�க�. #��ெவ��

பண� இ��தா� ம��பா இ�ைல ம���
இ��தா� பணமா �ழ�பமா இ���…?

�ல ேநர�க�� நா� நாைள�� ேவ��யைத
இ�ேற��,இ�� ேவ��யைத நாைள��
ெச��ேற�.
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ேத�ய�,ேத�ய ெவ�யாக மா� ��� இன
ெவ�யாக மா� வ��ைற�� அைழ�� ெச���.

ச�ட� அைனவ���� சம�. அ�ப��
எ�.�.ேசக� ��ய தைல�ைற �.�ல ெசா�னா�
.. #ஒ� ேவைள உ�ைமயாக இ���ேமா

எ� க�ைதக��� ������ ைவ��� ேபா�
தா� ெத��ற� அவ� என�� ெதாட� ���
ைவ����டா� என…!
#க�ைத��ைன��ேற�

அர��� லாப� ���ய��ைல இ�� . இ�� ந�
நா�ைட ப�� உலகெம��� ேப���க� ���� .
#கா�����ள�பர�

வா��ைக�� அ��ைக ெசல��லாம� �ைவ��
ெச��ற� இ�த க��� ��க�… #சலைவ

அெம��கா��� ெசா�ப��க ஏக�ப�ட நா�க�
இ��க அ�� இ��யா இ��கா�� ந��ேற�.
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#இல�ைக #ேபா����ற�க� @narendramodi

வான��� இர�� ந�ச��ர ேகால�ட ெத��த
இய�ைக��,���� ம���� ேகால�ட
ெத�யாம� ேபான� ஏேனா… #இய�ைக��ற�

ந� �ற�த நாைள நா� ெசா�� அ��தவ�
வா��� ெசா�வெத�லா� எ�வள� ேகவல�
ெத��மா…!

கா���� �ற�த நா�� ஒ�� சா�ைப ��ற
அள��� �ைலைம.. இ�த ைட�ல கா��ேய
க��� ேபா���� ம�ைடயா��வா�…
#Gandhi’sBirthday

மா�வைத உ�னா� த��க ���� எ��
மாற�ேபாவைத�� உ�னா� த��க ����.

���ப���� ஒ� கா�- ெக��வா� #அ�ப�ேய
ஆ��� ஒ� ெஹ�கா�ட�
ெகா��கடா…எ�ேலா�� பற�க

ஆக��ற�த ��டா�தன� யாெத�� தவ�
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ஏ�ப�� என ெத����,அ�த தவ��� ேதைவயான
அ�தைன உத�கைள�� ெச�வ�.

�ர�மா�ட�க� ஆர�ப���
�ர�மா�ட�கைள பா��ேத �ர��க ஆர����
வளர ஆர����ற� காளாைன ேபால.

இ��யா�ட� ���ெக� �ைளயாட மா�ேடா�பா���தா� #ேபா� ��ரவா�க� �ட
���ெக� �ைளயா��கடா

ெவ��ச�ைத ��ய�ட� இ��� கடனாக
வா��� �ல��� ��ய� எ�ன வ�� ��த�
ேபாட�ேபா�? அ��யாக வ�� ேபா�டா�
யா�ட� �ைற���

ேப����� ரா�வ அ�கா�க� கண��
ெதாட��வ� எ�னேவா ேப������ ேபா�
நட��வா�க� �ைன�க ேதா��..!

இர�த� �வ�பாக இ��பேத உண���� நா�
அைனவ�� ெபா��டைமவா�க� எ��.
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மரண����� வா��ைக��� �ராத பைக என
�ைன��ேற�. இத�� சமாதான� ெச�வேத
ம�த�� கடைமயாக இ���ற�.

ேயா��ப�,ேயாசைன ெசா�வ�,ேயா���
ெகா����ப� எ�ப� எ�லா� ெரா�ப
க�டமான ேவைலயாக இ��கேவ ெச��ற�.

எ�ேலா�� ��க ஆர���சா��, நா� ம���
��கல. ஏ�� ேக�டா நா� யா�� இ��ட�
ேப��வா��ைத நட���� இ��ேக�
ெசா���ேவ�.

கா��� ஒ� ப�� ஆ�� ேபா� அ� �ட ேச���
ஒ��� ஆ�ேத.அ� மா�� தா� ஒ� உண���
ஆ�னா�� இ�ெனா� உண����� ஆட
ஆர������

ம�த� எ�ேபா�� ெக�டவ� தா�.ஆனா�
���க ���க ம�த� ெக�டவனாக இ��க
பைட�க�ப�டவ��ைல.
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காத��� மா��க� இ�����தா� உல��
அைனவ�� எ�வா� காத��ப� என இ�ேநர�
�ைழ��� மன�பாட� ெச�தாவ�
க���ெகா����ப�.

உ�னா� ஒ� ெசயைல ஒ� ஆ� வய�
�ழ�ைத�காக ெச�ய��யா� எ�� உ�னா��
உன�காக ெச�ய ��யா�.

@srilankanavy இ�ப எ�க �னவ�கைள ���
ப��…! இ�ைல நா� உ�க ��கள பட�க�
,பா���கைள பா��கேவா,ேக�கேவா
மா�ேடா�.

ெரா�ப ���த��னா ,ெரா�ப �ைற ெசா�ல
பழ��ெகா�.

��டைன க�டா� ஒ� �த� ப�� ெப�� ��.

ஒ� பட� வர�ேபா�னா,அ��� ஒ� �ெர�ல�,ஒ�
�ச� ம��� இ��க���. ஆனா இ�ப �சேர நா�
��� ப��றா�க #ேவதைன
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ெபா�ரா�� ரா�வ ப����� ேபா� ேமஜ�
மரண�. #இரா�வ ப���ைய ஏ�டா ப�
ெவ�ப��ள பாைலவன��ல நட����க.
#RIPMAJORDHRUV #JaiHind

��னத�� எ�ெறா� உண� உ�� ெத��மா!

வ��கால ��க�� ேராேபா�க� ��� ேவைல
ெச���. – DARPHA #அ�ப�னா மைன�க���
ேவைலவா��� இ��காேத.

க�ேண � பா���� ேபா�…! நா� ெத��ேற�….!
உ� க�க�� …!

ெரா�ப நாளாக காைத உபேயாகப��தலனா
கா�க�� ஒ�டைட அைட��ெகா��மா
எ�ன…?

��ெவ�� எ�னேமா ���� ெவ��ச�ைத
��� ஒ� ஐ�� ��ட� to எ�� ம� ேநர� கட��
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�ைற �������ற�. #CurrentCut

ஆகாய��� அள�ேகா� உத���லாம�
ெவ�ைள �ைக ேகா� ���� ெச���
�மான�கைள நா� பற��� அள�ேகா� என
வைகப�����ேள�. #அள�ேகா�

த� ஒ�வ��� வ�பா�� தல� இ�ைலெய��
ஜக�ைத அ����ேவா� என �ள����டன�
எ�க� மதெவ�ய�க� ெவ���� ைவ�க.

எ� ��ல உ�ளவ�க�ட� எ� வைல��ைவ
கா��ேன�. அவ�க� ெசா�னா�க� ��மா
காெம� ப�ணாேத என. #பாரா���க�

மாற��ைல ��ேனற��ைல �ளா�ம�

��தைல ேபாரா�ட� 1947� ����றதாக
ேக���ப�����ேற�.��க மனவ��த�.
இ��� இ��ய ம�க� �த��ர� ெபற��ைல.
#�த��ர�

இ� இ�யவ�ைற இ�தாக இ�யாவ�
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இய�றேவ���. #இ�_க�ைத

ச�க அவல�கைள க�� � ஆ��ர��� ��
ேபால ெபா��வாயானா� ��� எ� ேதாழேர.

��தா…?ம��தா…? உ�� ேபாக�����
கைலஞ�� கைட� ��தைன. #ேயாசைன

ஐ என �ய�பவ�க� எ�லா� ஐயா�(Eye)
ஐய�ப�டவ�க� தா�. #�ய��

த�ைழ த�ட�� ெச��� ேபா� ஆ��ல�
த��படாம� ஒ��ற� �ைர���,எ�
க����. #எ�ன_�ர��ைனேயா

நா��� ஆைட வ�வைம�பாள�க� ப�செம��
ேதா���ற�.�ல இட��� ஆைடக���
ப�ச��ள ம�க� இ��� ஆைட��லாம�
தா� இ���றா�க�. #வ�

��பண�க� இ�லாம� ஒ� இய�க�ைத எ�ப�
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��ரவாத இய�க� என ப�ட� ���வ�
எ�பத�� �ல��� ப��� அ��தா� நா�
��ேன��.

த�� ெமா� �.�.2054� ஐ�தா� தைல�ைற ஐ.நா
சைப�� ஆ�� ெமா�யாக இ����. #கன�

கா��ேல எ� ச�ைட ஆ�� ேபா� நா�
�ைண�� இ�ெனா� ச�ைடைய ��� ஆ��
ெதா�க����ேவ�.ஏென�� நா�
காதல�க��� உத�ெச�பவ�.

அ�கமாக இ��பெத�லா� பய�பா���� ��
அ�கமானத�ல. #Fact

�ல இைணயதள�க�� நா� ம�த� எ��
����க வா��� த��ற�.��க ந��.நா�
ம�த� தா�.(Captcha)

எ��மைறகைள எ���க எ��மைறைய
மைறய�டாம� �ள����வேத எ�
ேவைலயாக உ�ள�.
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த��� வ��ைறக� ெகா�,க�ப�,அ�,கட��
எ�ற �ைன�ெசா�களாேல பர�ப�ப��ற�.

�லவான��� நைடபயண� ெச��� ேமக�ைத
�ட அழெக�ன இ����ட�ேபா�ற�.

ம.�.�.க �� இ��� இ� � ைய ��� இ
ேச��க ேவ��ய தா�. இ� ம�மல��� இ��
��ேன�ற கழக�. #ைவேகா பா.ஜ.க��
இைணய ேபாறா� ேபால

மைழ�� நைன�ேறனா இ�ைல எ��� மைழ
நைன�றதா என ேக���ெகா��ேற�.

ப�ெகாைலக� அைன��� ெச��தா�களா�
காவ��ைறைய ப���� ெகாைலக� தா�.

ேத�க� நக�வ� ேபால ேதா��� ேபா�
எ�ைனய�மா� நா� நகர ம���ேற�
#நா�கா��_கா�த�

இைறவ� எ�பவ� இரவ� வா��பவ�
ஆ���டா� ேகா��க��. #கா��ைக
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எ�க��� ேவ� எ��� �ைளக� �ைடயா� என
��வன�க�� �ள�பர வாசக� மர�க�ட�
இ��� ��ட�ப�டதாக இ��கேவ���.

வா�ப ெப�கைள க�ட உட� நட���
அ�தைன இய�ைக ரசாயன மா�ற�கைள��
ஆ�� பைட�த பைட�பா� ஒ� ேவ��ய�
அ�ஞனாக தா� இ��பா�. #ந���ைக

�க�� �ற� ெபா��டைம க����.க��� �ற�
நா��க�க�� க���� ஒ���ய ��.அ�த
இர�� �ற�ைத�� ஒ�றாக ெச�த� �ரா�ட
க��.

ந�ல ேவைள அெம��காகார� ந�ம ஊ�
��கைட�� ேபாகல.ேபானா எ�ெண� வள�
அ�கமாக இ���� பைடெய�����பா�.

ெச� ேபா��� ெவ�ைள �ற� க��� �ற� என
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ைவ�� க��� ராஜா,ெவ�ைள ராஜா என
ேபா�டைவ�தவ� ��சய� �றெவ�யனாக தா�
இ��பா�. #�றவாத�

அ��ேபா�� உட�� ம�����காக
அ�கைவ��� காத�,ம� அ���வா�
உ�ேரா�����ேபாேத. #அ�க�

எ��தாள� ப�ெகாைல எ�ற ெச�� ச��
ம���� அ���ற�.எ���கைள அ��க
��வ��ைல எ�பதா�.(ஆனா� ��சய� RIP)
உ��. #எ��தாள�

ஒ�ய�களா� எ�ேபா�� க�ணா�ைய
ேதா�க��க��வ��ைல. #�ர�ப���
#ஏ�க�

பக�� இரவாக தா� இ���ற� �ல
��சார��லா ஏைழ ��க�. இர�� பகலாக
தா� இ���ற� �ல ��சார��ள பக��
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��க�. #ேவ�பா�

கட�த யா�� கட�பைவ�� �ழ�
மைற�க�.கட�பைவ யா�� �ழ� மைற��
�ழ�க�. #�ழ�க�

�ழ� ேபால இ����ட ஆைச. எ�வள�
அ��கமானவ��� �� ப�டா�� ��ைமயாக
மாறாம� வல� வ�வ� �ழேல.

ெபா� எ��� இ��க�தா� ெச��� இதய�ைத.

ந�லவ�க� யா�� இனெவ�ய�க� தா�.
ஏென�� அைனவ�� ம�த இன���
ந�ைம�� பா�ப�பவ�கேள.
#இனெவ�_அைனவ����உ��

வா�� �மான� பற���ேபா� என��
ேதா��ய� ஒ� ேவைள �மான� �ைக
ெவ���வதா� கா�� மா�படா� என.
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ெபா� ெபா�ேபால இ��� ெபா� ��னா��
ெபா� ெபா�ைய ம��ேம உ�ைம�� எ�ராக
ெசா���. #�ய�

ம�த���� ��ைளயாக ��க� �ற��
இர�� நா�க�� வாட ேவ��� . அ�ேபா�
#��கைள வாடாம� இ��க எ�ற அ�ய
க������ �க��.

க�லைண எ�ப� க��� க�ட�ப�டதாக
இ��ப� ேபால ��ைல ெப�யா� அைண
��ைல���களா� க�ட�ப������ எ�பேத
ேகரளா�� பய� என அ�க.

���� வ�� ேபா� அைத க��ப��த நா� �ல
ஜா� ����� க�ைதகைள �ைன�க
ஆர������ேவ�.

ேவ��ைக ம�த�கைள ேத��ெத��க
ேவ��ைகயாக வா�க��க வ�வா�க� பா��க
ெரா�பேவ ேவ��ைகயாக இ����
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சம��வ� இ��� சம��வமாக
உ��யாக��ைல �ல இட�க��.

எ� பயண� ச�ேயா,தவேறா ெச�� ெகா��தா� இ���ேற� ���� ெத�யாத இல�ைக
ேநா�� …..
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இ���தவ அர�ய�

இ��யா ஒ� பழ�ெப�� ேதச�. இ�� பல அ��ய பைடெய���களா� பல மத�க�
ஊ���ன. இ��யா�� உ��தேத இ�� மத�. இத�� ம�ற மத�கைள ேபால ��வன�
�ைடயா� இ�� இைடேய ேதா�� வள��தவ�க� ம��ேம.அ�ப� பா��தா� இ��யா��
ெப��பா�ைம ம�க� இ�� ,���தவ�,இ�லா�ய� ேபா�றைவ.

ெப��பா�ைம என பா��தா� இ�� மத� தா�. இ��யா�� மத�,இன�,சா� என ���� ஆள
ஆ��ேலய�களா� �ப� ேபாட�ப�ட�.89 வ�ட���� �� ரா���ய �வய�ேசவ� ச�� எ�ற
அைம�� 27 ெச�ட�ப� 1925� ேகச� ப�ரா� ெஹ��வ� எ�பவரா� ஒ� �ஜய தச� அ��
உ�வா�க�ப�ட�.இ� ����� ஆ���� ேபா� தைடெச�ய�ப�ட�.��� இ��ய
�த��ர���� �� ��� �ைற தைடெச�ய�ப�ட�.மகா�மா கா���� ப�ெகாைல
ஆ�.எ�.எ� உ���ன� ந�ரா� ேகா�ேச எ�பவரா� அர�ேக�ற�ப�ட�.

ஆ�.எ�.எ� �த�� இ��ய ேத�ய ெகா�ைய அ��க��க��ைல. ேம�� அ� ந�
அர�யலைம�ைப�� ஏ���ெகா�ள��ைல. அ�த அைம��� ஒேர ெகா�ைக இ��யா
இ���க��ேக எ�பேத.
அைம��� அ��பைட அைம�� ஷகா�.
ஷகா� எ�ப� இ�� ெமா��� �ைள என ெபா��ப��.அைன�� இய�க ப�க�� இ�த
�ைள வ�யாகேவ நைடெப��.இ�த ஷகா� எ�ப�� இவ�க� மத�ைத�� மதெவ�ைய��
ேபா����றன.ஆ�.எ�.எ� தன� அைன�� ல��ய�ைத�� சா��க இயலா� என எ��யத�
�ைள� பார�ய ஜனதா க��.

பார�ய ஜனதா க���� ஆ���� வள��� அைட�� ஷகா�க� ம�ற ஆ���� வள����ழ��
ேபா�ற�.ஒ� சமய��� இத� உ���ன�க�� எ���ைக 5-6 ���ய� எ�� ஆ�ய�. இத�70

ஷகா�க�� எ���ைக 51,655 ஆ��.
ஆ�.எ�.எ�� கள�ப� ��ட� கண��� இட�ைத ���� ெகா�� �ர�சார� ெச�வ� என
மா� த�ேபா� இ��யா ��வ�� ஆ�.எ�.எ� ஆலமரமாக த� ச�கப�வார�க�ட�
வள�����ட�.

ஆ�.எ�.எ� எ�ப� மகாரா��ரா�� த���க இயலாத ச��. அர�� ���க� ரக�யமாக
ஆ�.எ�.எ� தைலவ�க�ட� கல�� ேப�ேய ச�டமா�ற� என ��ைப வா� அர�ய� வா�க�
����றன�.இ�� நா� ��வ�� ஆ�.எ�.எ� வைலயைம�� பர�������ள�.அர��
அைன�� ���கைள�� அவ�களா� எ��க�ப��ற�.

�ல ேநர�க�� �ல இ����வ வா�க� ெவ��ைடயாக இ�� மத���� ஆதரவாக��, ம�ற
மத�கைள இ��ப����� க��� ெவ���வ� சகஜமா� ேபான�.ஆ�.எ�.எ� அைம���
வள���ைய பா���� ேபா� ெஜ�ம��� ஹு�லரா� அைம�கப�ட ஒ� நா� ரா�வ�
ேபா�றெதா� �ைல ஏ�ப����ெமன அ�ச� ஏ�ப��ற�.இ��யா மத�சா���ைம நா� எ��
�ைல மா�னா� இ��யா�� �ன� �� கலவர�.ம��� ஒ� ��� ெவ���. இ�த �ைல��
ெவ�ெதாைல�� இ�ைல!
ஆ�.எ�.எ� அைம�� ��வ�மாக தைட�ெச�ய�ப�வைத �ட மா�� அைம�ப� நல�.இ��
ெமா� ����.ேயாகா�� மத� ����.க���� மத� ����. என அைன���� மத�..
�ைலைம மா�மா!
ப��பவ�க��� எ� ேக��ைய ������ேற�. ஆ�.எ�.எ� எ�பைத ��ரவாத
அைம�பாக அ���கேவ���.
ஆ�.எ�.எ� ெவ�ய�க��� நா� ெசா�� ெகா�வ�:
��க� எ��தாள�கைள ப�ெகாைல ெச�யலா�. கலவர�ைத ��டலா�. எ��ைத யாரா��
அ��க ��யா�.ேத�ய�ைத அ��க இயலா�.ேநதா� பாைத�� பயண�ப�ேவாமாக.

71

3

வா�ைல மா�றமா இ�ைல ��றமா

மைழ கால� அ�� க�� ெவ��
க�� ெவ�� கால� அ�� மைழ
மாத� ஐ�� �லந��க�
வார� இர�� �னா�
இ�ப� மா�யேபா� வா�ைல அ��ைகைய ந��வதா
இ�ைல க�ைத க�யாண ைவபவ� நட��வதா?
��சய� எ� ��றம�ல இ� வா�ைல ��ற�
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கடேலா� க��க�

கட�� கட� சா��த இட� பரத �ல�பர�� என த�� இல��ய�க� ���ற�.அ�த �ல�பர���
ெசா�த�கார�க� பரதவ� என அைழ�க�ப�ன�. இ�� உ��� ��� �ரபல�.த�ழக���
கடேலார ப�� அ�. இராேம�வர� என அைழ�க�ப�� ப��.

அ�� சாதாரண நாளாகேவ ெபா�� ������த�.”�ேச எ�ன வா��ைகடா” எ�ற
வா��ைதகேளா� அவ� த� �ல�ெதா���� �ற�ப�டா� கட� அ�ைனைய வண�����.
வா�ப� அவ�..அேத ராேம�வர��� அவ� ஊ�� அ�க� ப��தவ� அவ� தா�.அதாவ�
நாலா� வ���.

அவைன அைனவ�� ைம�ேக� என அைழ�ப�.கட� அைல�� ��ற� அ�கமாக இ��த�
ஒ�ெவா� �� �� பயண��� ேபா��. ஆனா�� அவ� ��வா��ய��ைல. �ன�� கட���
�� ���க ெச�வ� அவ� பழ�க� . ��க��� அவ� வைலக��� மா�டா� த���ெச�வ�
பழ�க�.வ�மான� ெப�தாக இ�ைல ஆனா� அவ� த� ெதா�ைல ��ட��ைல.

ேகாைட�கால ����தைடகால அ����.அத�� �� நட�த கைத அ�க� .இ��யா��
கா�க�� ெதா��ெகா����ப� ேபா�� உலக வைரபட��� இ���� ேதச� இல�ைக.அ��
த�ழ�க��� எ�ரான இனெவ���, இ��ய ெப��கடேல எ� அ�ப���� ெசா�� என
எ��� ��கள இன�தவ� ���யா� ஆ��ர�����த ேதச�.அ�ேபால தா� மகாஇ��ய
சா�ரா�ய��� கட� எ�ைலைய ம��காம� எ�ைலதா�� வ�� இ��ய ேதச��� �ரைஜைய
����ெகா���,ைக� ெச��� அ���க�படாத ��த�ைத ெதாட��� வ�� ேதச� அ�.

இ� �ைல ராேம�வர���� இ��த�.த�ழக அர�ய� �ைலேயா ஏேதா ஐ.நா சைப மா��
��மான�க�� காரசார �வாத�க��,த�த� ஆதாய�க��காக இ�த �ர��ைனைய பய�ப���
73
ெகா�டன.�னச� ஏதாவ� ஒ� ெச��யாவ� �னவ� ைக� ப�� இ��ேத ஆ��.����

தைட�கால� ம��� யா�� கட��� ெச�லாம� இ��பதா� ைக� இ��கா�. ம�றப� ����
தைட�கால� ��க�ப�ட�� ��கள கட�பைட�ன���� ைக� ெச�ய ேபாட�ப�ட தைட�கால�
��க�ப�டதாக அ��த�.

ைம�ேக� ெச�� தா� ப��ப���.அ�� சாைலேயார ��கைடக�� உ�ள
�ரா���,ேட��,�����கார� அ�ேபா�� ஆ�ேயா� தா� அவர� ேதாழ�க�� ப��ம�ற
ேப�சாள�க�. �ரா��� ஒ� கடேலார ெபா��டைம கார�.ச�� உலக அர�ய� ப��
அ��தவ�.ேட�� ஒ� ����� �ற�த ஞா� ேபால ேப�வ�.ஒ� த��வ
ஞா�.ேபாைத�கார�.க�ணதாச� பாட�கைள சதா ேக���ெகா��இ��பா�.�����கார�
அ�ேபா�� ேபா��ர�. நா���காக பா���தா��� எ�ராக ேபா�� ேபா��� ஈ�ப�� ஒ��
ெப�றவ�.ெகா�ச� இ�ைல �ைறயேவ �ரட�.எ�ேபா�� ேவைல��லாத ஒ�� ேநர�க��
ேம� ��டா�� ஒ� ப��ம�ற�ைத�� இ����� ெகா�ேட கா��லாம� இலவசமாக ஐ.நா
சைப�� ஆேலாசைன வழ��பவ�க� இவ�க�.

ைம�ேக��� ஒ� �ேரா� உ�� அவ� ெபய� ஆ�ச�யமாக இ���றதா அவ� ெபய�
மகத�னா. ஏென�� ஆ�க�� ெவ��ைப ச�பா��க ெத�யாதவ� ைம�ேக�. ேம�� அவ�
ஒ� அழக�.��வய�� இ��ேத ைம�ேக� �� மகத�னா��� ஒ� க�.அதாவ� ஒ� அழ�ய
�ராம�� காத�.க�ணா� ேப���வா� அவ� ஆனா� அவ� ேப�
க�ைண����வா�.ேக�டா� காத� எ�பா� அவ�.அவேனா ஒ��� இ�ைல �ர�ேபா
எ�பா�.

காத�� ஏமா�ற� பைகயா� மா�வ�� ச�ேதக� இ�ைல.அ� ேபால�தா� மகத�னா
வா��ைக��.அவ� ெவ��� பைகைமைய அவ� அ��த இள� ெப�க�ட� ேப�� ேபா�
ெவ��ப���னா�.

ஆனா� இைறவ� எ�பவ� ����ரமான ஒ� �ல�� எ�பைத ����க அ�� கால� ஒ�
கண�� ேபா�ட�.மகத�னா ஒ� கடேலார அழ�. அழ�ய க�க�.அவ� க����ட�
��ன�க� ெவ��வைதேபால��,அவ� உத�க� ஒ� ேத����� வைள�டா ேபால அழகாக
பா��பவைர ���������� அழ�.இைடேயா வைள�த �� ேபால பா��பவ�க�� ��
அ�ைப ஏ�� ெகா�ேட ெச���. அவ� நைட ஒ� அழ�.அவ� உைட இ�தைன அழைக��
�ைதயைல ��வ� ேபால இ����. இ�ப� வ�����ப�யான அழ� ேதவைத.
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யா��� தா� காத� வரா� அவ� ��.ஆனா� ைம�ேக��� இ�� ���ப�
இ�ைல.மகத�னா��� அவ� �� ���ப� உ��.�ரா��� ஒ� இைளஞ� .
ெபா��டைம�கார�.உலக� அ��தவ�.அவ���� காத�� ���ப� உ��.ஒ� ேவைள
�ரா���� ைவர��� காத� க�ைதகைள ப���� ஆ�வ�தா� காத�� ���ப�
வ����கலா�.�ரா��� மகத�னாைவ ஒ�தைலயாக காத��� வ�தா�.

ஏென�� ஒ� தைலஉ�ள அைனவ���� வ�ம�லவா இ�த ஒ� தைல�காத�.ெபாறாைம
வள��த� ந�ப�களான ைம�ேக� ம��� �ரா��� இைடேய.ஆவ�� ெப�ணாேல அ�வ��
ெப�ணாேல ��மாவா ெசா�னா�க.

ஒ� நா� ��கைட�� காரசார �வாத� காத� ��மண�களா� வ��ைற ஏ�ப��ற� ஏ�
எ�ப�. இ�� வா��வாத� ��� வழ�� ேபால ைம�ேக� ெப�கைள இ��ப���
ேபச,அதாவ� மகத�னாைவ ப�� தவறாக ேபச ைககல�பான�.இ� மகத�னா��� ெத�ய வர
அவ� மனவ��த��� ைம�ேகைல மற�பதாக ந��தா�.

உ��ந�ப�க� பைகவ�களாக ���ட�கார� அ�ேபா�� சமாதானப��த �ய�� ெச��
ேதா���� ��� ெபற பைகைம ெதாட��த�.இ�வ�� ெவ�ேவ� பாைதகைள ேத��ெத��க
ைம�ேக� �ரா���� ெகா�ைகைய எ���பெதன ��ெவ��தா�.ஏென�� �ரா��� ஒ�
ெபா��டைம வா�.அவ��� எ�ராக இ��க �தலா���வ வா�யாக அவ��� எ�ராக இ��க
�தலா���வ வா�யாக மா�னா�.அ�த ஊ�� ஒ� �� ப��ேபாேர நட��ன�.

இ�� மகத�னா,அ�ேபா�� ந��ைலைம வ��தன�.எ�ேபா�ேம ெபா��டைமவா��ட�
ேவக�,���க�ண� அ�கமாக இ����.அ�� ���� தைடகால இ�� நா�.ைம�ேக��� அ��
இ��த அக�க� �கா�� இ��த �ல அெம��க ந�ப�க�� ந�� �ைட�த�.அவ�க�
இ��யாைவ ேவ�பா��கவ�த �.ஐ.ஏ உளவா�க�.அவ�க� த�ழக��� அதாவ� இல�ைக��
அ�காைம ப���� ெபா��டைமவாத�ைத ���த வ�தவ�க�.

அவ�க� ைம�ேக�� ெபா��டைம ெவ��ைப பய�ப��� த�க� ேவைலைய ெச�ய ���
ெச�தன�.ஆனா� அேத ேநர� �ரா��� த�ழக��� உ�ள ெபா��டைம இய�க��� ���ய 75

ெபா���� இ��தா�.ஆனா� அவ� த� �����ெதா�ைல �ட��ைல.இ� ெகாைல�ய��
அவ��� எ�ராக.ஆனா� அவ� அ�� இ��� �����தா�.அெம��க உள���ைற
�ரா���ஐ ெகாைலெச�ய ��� ெச����த�.அத�� ைம�ேகைல பகைட�காயாக பய�ப��த
��ட� �����த�.ைம�ேக��� �.ஐ.ஏ உ���ன� அ�ைட வழ�� அவ��� பண� அ��த�.

�� �� தைட கால� ��வைட�த�.காைல�� க�ரவ� �னவ�கைள வரேவ�றா� கட���
வ��ப�.ைம�ேக��� ������� ஆைச��ைல ஆனா� கட��� ெச�ல ஆய�தமானா�
�ரா���ைஸ ���� ெபா��டைம ேவைர அ��க. ஆனா� �ரா���ேஸா க���வ��
��கைள ப��ய கன�.இ�வ�� கட��� �ற�ப�டன�.ஆனா� மகத�னா��� ���� ேபான�
ைம�ேக� மா���டா�.காத� அ��க இயலாதத�.அவ� மன�� இ��த� அவைன ��க
இயல��ைல என.

இ�வ�� கட��� ெச�றன� ந�ன படேக�. ந�கட�� �.ஐ.ஏ. ��ட�ப� �ரா���ைஸ
ெகா�ல �ய�ற ேவைள��,அ�� தைடகால� ���யதா� ��கள ரா�வ� எ�ேலாைர��
ைக� ெச�யத�.அவ�கைள ெச�த ேசாதைன�� ைம�ேக� ஒ� உளவா� என க�ட��தன�.

இல�ைக�� ெம�ல �னா த� ஆ��க�ைத �ைழத��ெகா����த ேநர� இ�த உள� �வகார�
�ன-இ��ய-அெம��க உற�� ஒ� �ழ�பா��ைப �ைழ�த�.அ��� இ��� ைம�ேக� உலக�
அ��� உளவா�யாக��,ேதச �ேரா�யாக�� அ�ய�ப�டா�.ைம�ேகைல த�ர
அைனவைர�� இல�ைக�� இ��த ��ட�.

ைம�ேக� த� �ைறவா��ைகைய வா�நா� ��வ�� ெதாட�வதாகேவ��யா���.எ�ேகா
இ��� வ�த இைளஞ� உலக� ேப�� உளவா�க� வ�ைச�� இட�ெப�றா�.த� ��னா�
காதலைன எ�� மகத�னா,கடேலார� பற��� க��கைள பா��� க��� ���
ெகா����தா�.அ�த கடேலார� எ��� ெபா��டைம ெகா� ைம�ேக�� ����� ஆ�ப���
கடேலார க�கைள பா��� �ட� ��� பற�� ெகா����த� மகத�னா�� க���ட�.
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எ��க��� சம��பண�

ம���ேபா�றவ� எ�� அ�ல ம���வ����
ம���ேபாக ெச�வேத எ�� ம���வ����
ந�ைம ��பப���பவ� எ��
அ�ல ஒ�ேபா��
��பப���� கார�கேள எ��
இ�� ��பப���பவ� எ�� எ�றா� கட��� எ��ேய..
அ�த கட�� உ�ளாரா என ச�ேதக�ப�� உல�� நா� �ட எ��யாக இ��கலா� எவ��ேகா..
எ� எ��யாக இ��கேவ��மா � எ� ெவ��ைய எ��யாக �ைன
அ� ேபா�� என��..
இைத ெசா��� ேபாேத எ�ைன எ��யாக எ�ணலா�
அ�ப� எ��பவ�க��� ��க� எ� ேதா���� ந�பனாக அைழ�����க� அ�
ேபா��…!
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��தமான அர�ய�வா�க�

��ட� ேச��பா�!
��டமாக ேபாவா�!
சா�ய� ஒ� எ�பா� !
சா�ய ��ட�க�ட� �ண�வா�!
ம��ல�� எ�பா�!
ம�ேவ ேவத� என அ���வா�!
ேமைட�� �ழ��வா�!
ெப��த��ர� �ழ��வா�!
க���� ெப��த��ர� அ��பா�!
ெமா�யா� ���பா�!
மத�தா� ���பா�!
சா�ய�தா� ���பா�!
ப��ெதா�வ��� ���வா�!
ச�ட�தைன வைள�பா�!
��ம�ற�ைத �ைறெசா�வா�!
ெத��வைர க�ப��பா�!
சாைலெய��� பலைக ந�வா�!
ம�கைள �ழ��வா�!
��ட� எ�பா� !
ஒ���� எ�பா� !
���ழா�� ப�ேக��பா�!
ஏமா��வா�!
ஏமா��வா�!
பண� ெகா��பா�!
�ண� பைட�பா�!
ம� ெகா��பா�!
ெக��பா�!
கலவர� பைட�பா�!
�லவர� அைடவா�!
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ஏமா��வா�!
பத� ஏ��பா�!
�ற� பத� ெக��பா�!
ெகா�ைளய��பா�!
பண� ெப�வா�!
அரச� எ�பா�!
ஆ��ைய ஒ��பா�!
�தலா�கைள ��த��வா�!
ப���ைகதைன �ட��வா�!
ெச��தைன ����வா�!
இலவச� பலெகா��பா�!
�ல�தைன ஆ��ர��பா�!
ஆைசைய ���வா�!
ேமாச� ம��� ெச�வா�!
ஊழ� இ�ைல எ�பா� !
ஊழ� ம��� என அைம�சரைவ அைம�பா�!
ேந�ைம எ�பா�!
ேந�ைமயான உ�ைர இட�மா��வா�!
��சார த��ைற� எ�பா�!
ச�சார� ம��� என�� �ைற� எ�பா�!
ம����ழா வைர ஏமா��வா�!
இைத ெதாட�கைதேபால ெச�வா�.
அர�ய� எ�பா�!
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நா� யா�

நா� யா� எ�ற ேக�� பல��� இ����!
��க� உ�கைள யா� என ேக�டா�� நா� யா� தா�. �ல சமய�க�� ச�க வைலதள�எ�� �
யா�?
உ�ைம�� நா� யா�? � யா�? ப�� அ�வள� எ�த�ல.
நா� ��யாதவா� ெசா�னா� ��யாதவ� என நா� யா� எ�ற ேக���� ப��அைம������.
உ�ைம எ�னெவ�றா� நா� யா� எ�ப� என�ேக �ழ�ப�தா�.
இ�ேபா� � யா� ேக���� வ�ேவா�.� யா� எ�� உ� ெபயைர ��னா� அ� உன�� �
யா�என உன�� �ேய ேக��ெகா�ட ேக���� ப��.என�� அ� ப�ல�ல.
ப��கைள ெகா�� ேக�� ேக�பவ� ேக�� ேக�� ப�ைல ெப�வானா அ�ல ெகா��பானா?
அ� ேபால�தா� வா��ைகைய பா��� � ேக�� ேக�டா� ஓ� ஐ�பேதா அ�பேதா ஆ��க�
க��� ேயா��� மரணெமன ப��ைர��ற�.எ�வள� ேயாசைன � யா� எ�ற ேக����.மரண�
என ப�� �ைட�த �� அ��� எ�த ேக�� ேக���.
நா� யா� ேக�� ஒ� ேவைள � யா� எ�ற ேக���� கணவனாக இ��கலா�.
�ல சமய�க�� � யா� எ�ற ேக�� நா� யா� என �ற� ேக�ட�ட� வ�� ப�ைல ேக�க
ஆர�������ற�.
நா� யா� எ�பத� ப�� � யா� என �ற� எ�ைன ேக�ட�ட� �ற�����ற�.���தா� ேக��
ேக��க�.
��ய��ைல எ�� ப�ைல ேக��க�.ம�ன� கைலய���
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அேயா��ய��� கேளபர�

��� ப�க� கட�.ஒ� ப�க� �ல� ���த நா��� பல இன�க� வா�� ��றர�க�
உ��.அ�� நா�ைட மைற�கமாக ஆ�ட ��ட��� ெபய� கா� ��ரவா�க�.உ�ைம��
���ழா�� ெவ�ைள ம�க� கா��ர��� பத� ெகா������ ஆ�� அைம�க
ெசா����தன�.
அ�� காைல வழ�க� ேபாலேவ ���த�.��ய� அ�� எ��� இ��ப� ேபால ெவ�பமாகேவ
இ��த�.கா� ��ரவாத க����� �ைற ��ரவாத க����� எ�ேபா�ேம ஆகா�.
கா� ��ரவாத க��ேயா, நா�க� தா� ெப��பா�ைம ம��� ��தவ�க�.��க� எ�க�
நா��� இ��க �டா�.�� இ��தா� ஒ�� கா� உைட அ�யேவ��� அ�ல� உ�ைர �ட
ேவ��� எ�ற �ப�தைன.
அத�� �ைற ��ரவாத க��ேயா, நா�க� ஆ��ேலய� கால���� ��ேப நா�ைட
ைக�ப����ேடா�.
இ�ேபா� வட�� இ��யா�� ெவ����க� ெவ��� ேபா� நட��ெகா�����ேறா�.��ய
���ர� பா����ள நா��ட� இைண����ேவா�.இ� நா��� உ�ள �ைலைம.
அ�ேபா� ம�னராக இ��த கா� ��ரவாத க��, இராமயண ��தக�ைத ஆரா���
ெகா����த�.அவ�க� ஒ� அ�ய உ�ைம வ��� உ�ள ெபா�ைய க�ட��தன�. அவ�க�
க��������டன�.
உ�தம �ேரதச� என அைழ�க�ப�ட ��றர�� உ�ள அேயா��ய� எ�ற இட��ேல �ைத��
கணவ� �ற�தா� எ�பைத ஆதார�க�ட� அ�� தா� க�ட��தன�.
க�ட��த உட� அவ�கள� கா� ��ரவாத பைட�� ெந�� ெபா��க��ைல.ப�வா� எ�பவ�
ஒ� பைழய ரத� ஏ� அேயா��ய���� ெச�� ெகா����தா�.���� நர��ம அவதார�
அவைர ைக� ெச�� ����த�.
�ைத�� கணவ� �ற�த ஊ�� �ைற ��ரவாத பைட�� ஒ� அ�வலக� இ��த�.அத� ெபய�
பாப�.உடேன கா� ��ரவாத க���� ஒேர ஆ��ர�.அ� எ�ப� எ�க� அ�கா �ைத�� கணவ�
�ற�த ஊ�� எ�ப� ேந�� ஆ��ர��த �ைற ��ரவாத க���� பாப� அ�வலக� என.
81

கா� ��ரவாத க��யா� ஆ��ர�ைத அட�க ��ய��ைல.
கா� ��ரவாத க�� த� ேதாழைம ��ரவாத க��க��� அைழ�� ���த�. நாைள
அைனவ�� ���யேலா� எ� அ�கா �ைத�� கணவ� �ற�த ஊ��� வா��க� நா� �ைற
��ரவாத க���� பாப� அ�வலகைத இ��� கா� ��ரவாத க���� ெகா�ைய ��வ
ேவ��� என.
��ய� ெரா�ப �டாக�தா� க�� ��ய�. கா� ��ரவாத க���� உ���ன� ��ய ���ய�
ம��� ��தாக கைட�� ேபர� ேப� வா��ய ���ய�ட� �ைத�� கணவ� �ற�த ஊ����
��ய ஆர���தன� கா� ��ரவாத க���ன�.
ஆனா� அ�� உ�ள ெவ�ைள ம�த�க��� ���� ேபான� �ைத�� கணவ� �ற�த ஊ��
ஏேதா நட�க ேபா�ற� என.
ப�வா��� ந�ப� ஒ�வ� உ�தர� வழ�க கா� ��ரவாத க���ன� ���யலா�
அ�ம���� �ைற ��ரவாத க���� அ�வலக� பாப�ைத ���யலா� அ��� ெநா��க
ஆர���தன�.ஒ� அைர ம� ேநர��� அ�வலக� ����றாக உைட�� �ைத�க�ப����த�.
எ�லா� ���த �ற� ஆ��க�� பா�கா�� காவ� �ைற பாப���� �ைர�த�.வழ�க� ேபால
�ைற ��ரவாத க���ன� �� ப� ேபாட�ப�ட�. ��க� கா� ��ரவாதபைட�� அ�கா��
கணவ� இட��� ஆ��ர��� க����ளன� என �ற�ப�ட�.�ற� ஒ� ப�� ��ட��� கா�
��ரவாத க���ன� �ைற ��ரவாத க���� அ�வலகமான பாப�ைத இ��த ெச�� இ��யா
��வ�� கா�� ��ேபால பர�ய�.அத� �ற� “இவ� யா��யா எ�க அ�வலக�ைத இ��க ”
என �ைற ��ரவாத க���� உ���ன�க� ம��� ஆதரவாள�க� ஆ��ரமைட�� கா�
��ரவாத க���� உ���ன�கைள��,ஆதரவாள�கைள�� தா�க ஆர���தன�.
�ைற ��ரவாத க���ன� அைன�� வைகயான ஆ�த�கைள பய�ப���ன�.இத��ைட��
கேளபர� நா� ��வ�� பர�ய�.கா� ��ரவாத க���ன�� ப���� நா�க�� சைள�தவ�
அ�ல என ���� தா��ன�.அ�ப�ேய கேளபர� கலவரமான�.
இ�ப� கலவர� நட�க ஒ��ேம ெச�ய இயலாம� நர��ம அவதார� வ��த ேவ��ய �ைல
உ�டானேத அேயா��ய ���� கேளபர வரலா�.
�� ����:
இ� யா� மனைத�� ��ப���வ����ைல எ�பைத�� இ� �ச�ப� 6,1992� நட�த உ�ைம
ச�பவ��� ��ன��� எ�த�ப�ட கைத.
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உட� மைறய உைடய���...!

உட� மைற�க ஆைட ேபா�
உட� கா�ட ஆைடயான� தா�
��றா�� சாதைனேயா!
��� உ��தத�� ேபா� �ழ��
��ட� கைர�த பாரத���
உ��த ��� உ���வ� தா�
��றா�� சாதைனேயா!
க�ப���ு ��ற�சா�� நா�ேதா�� நாேள�க��
கா���� ��ற� ஆனா� ��கமாவ� இய�� தா�
இ� கா���� ��றமா? ��க��� ��றமா?
இ� தா� ��றா�� சாதைனேயா!
ெரள��ர� பழ� ேபா� கவ��� பழ� எ�ப� தா� ��றா�� சாதைனேயா!
ஆைட�� �ைழ �ற� எ�ப� ெப� ஒ��க� வா�� !
உைட�� கவ��� பாரத ப�பா� ஆகா�!
நட�ைத�� கவ�த� பாரத ப�பா� ஆ��!
உட� மைறய உைடய���…!
உலக� மைறயா �கழைட��….!
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ஆ�கஹா� அ�ைமக�

அவ� ஒ� மாணவ�.ந�ன கால�� இைளஞ��� ேதைவயான அைன�� த���� இ��த�
அவ�ட�.அவ� ெபய� ர�.
ர��ட� ம� பழ�க�,�ைக ���த�, ேபாைத ெபா�� பய�ப��த� என அைன�� பழ�க��
அவ�ட� இ��த�.
ர� க����� ��றா� ஆ�� இய��ர�ய� ெபா��ய� மாணவ�.அவ� க��� �����
த������ ப��� வ�தா�.
அவ��� வ����� ெச�ல ���ப� இ�ைல.காைல�� எ�� ம���
எ�����பா�.வழ�க� ேபால ����,உண� உ�� க����� ேபாவா�.ஒ� அைர ம�
ேநர� �ட அவனா� வ���� தா�����க இயலாம� ���� ����ேக வ�� ஓ�ெவ��க
ஆர���� ��வா�.
இ�� ைக�� கா� வ��ேபா� ம� அ��த��,�ைக ���க�� அவ� தவ�வ��ைல.இ��
அவ� �டா���யாக இ��தா�.
அவ��� க��� க�டண� க��வைத �ட ம�பான ���க�� க�டண� �க ���யமாக
இ��த�.க����� இ��த ெவ�ேய ெச�ல அ��பா� ெகா��கேவ���.ஆனா� அ�த
��க� எ�னேவா இவ��� ெபா���ய��ைல. இவ� ஏறாத க��� �வ� இ�ைல. இவ�
ெச�யாத �ரா�தன� இ�ைல.
ஆனா� எ�த �ர��ைன��� இவ� ���ய��ைல.அ� அவ�� ஏமா��� �றைம��
ெவ���.ர�,அவ� ந�ப� ராஜா இ�லாம� எைத�� ெச�வ��ைல. அ�ேக உ�ைமயான
ந��� ெவ��பா� �ல�ய�.
வரவர க����� ���ைறக� க�னமா�க�ப�� ெகா����த�.அ� ர� ம��� ராஜா���
க�� எ��சைல ஏ�ப��த தவற��ைல.அ�த ��ய ���ைறக�, ர��� ��பழ�க�ைத
க��ப��த ேபாட�ப�டதாக இ��த�.அவனா� ஒ��� ெச�ய�யல��ைல.
க����� அ�த ேநர� அவ��� எ�ராக பல �ர��ைனக�. அவ� �� மன இ��க���
வா����தா� ெதா�டா����� ேபால.அ� அவ��� ��சய� இ�� ம� அ��தேவ���
எ�ற உண�ைவ ��டதவற��ைல.
ஆனா� அவ��� ெத��� அ��பா� இ�லாம� ெவ�ேய ெச�ல ��யா� .ெவ�ேய
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ெச����� உ�ேள வ�தா� பல �ர��ைனக� வ�� என அவ��� ெத���.ர����, ம�
ஆவ� அைன�ைத�� மற�க�ெச����த�.ெவ�ேய எ�ப�ேயா ெச����டா� பல �வ�க��
ச����� ����. அவ�ட� அ�� ஒ� ஐ�� �பா� இ��த�. அவ��� ெத��� அவ� ��
���.
ஆைச ெபா�லாத� ம��� யாைர�தா� ஆைச ��ட�.அ�� அவைன எ�ைல�� ஆ�கஹா�
ஆ��ர�����த�. அ� அவன� ெபா�லாதகால� ேபால, ஆ�கஹா� வாசைனைய ேபா���
பா�ைக அவ� மற�ேத��டா�.
ர��� ேப��� ஒ�ெவா� ெநா���� ம� வாசைன,அவைன ��கார� என
���ைர����ெகா����த�.
ர�,�� ேபாைத�டேன க������ �ைழ����டா�.ஒேர த�ளா�ட�,ம�வாைட.��வாக ,
அவ� ������ப� ேபரா��ய�க��� ெத�ய வர அைத அவ�க� ர���� எ�ராக ச�யாக
பய�ப��� ெகா�ள,�ைளவாக �ர��ைன க��� �த�வ� வைர ெகா�� ெச�ல�ப�ட�.
��வாக அவ��� த�டைனயாக இர�� வார� இைட ��க� ,ம��� ர��� ெப�ேறா����
இ�த �ர��ைன ���� எ���ெசா�ல�ப�ட�.ர���� ����� ம�யாைத
ேபா��,க������ ெபய� ேபா�� எ�ப� தா� ெப�ய வ��த�. அவ��� கைட��� க���
��வ�� ��கார� எ�ற ெபய�.
இர�� வார� இைட ��க� எ�னேவா அவ��� �� ��ைய ெக���� எ�பைத ���� ஒ�
சத�த� க��ெகா�����த�.ஏென�� அவ��� வா�ப வய�.தவைற ச�ெயன,ெப�ைம�காக
ெச�ய ���� வய�.
அ�த �ர��ைன�� �ற�� அவ� மா�வதாக இ�ைல. ���� ம� என அவ� பயண�
ெதாட��� ெகா����த�.ஒ� நா� அவ� ம�பான ����� இ��� ம� அ������
ெவ�ேய வ��ேபா� எ��� அவன� ஆ��ய�.
வழ�க�ேபால ர��ட� அ��ைர வழ�க ஆர���தா� அ�த ��த ஆ��ய�. ப����
ர�,ஆ��ய�ட� உ���த வா��ைத அவைர உ���வதா� அைம�த�.
“சா�,�த�ல இ�த ச�க� ���த���,அ��ற� பா�கலா� நா� ����றைத”…!
ஆ�கஹா�� அ�ைமக� ச�கதா�தா� �ன�� ஒ� 90 �பா��� உ�வா�க�ப��ெகா��
தா� இ���றா�க�.ம��ல�� ச�ட� �ல� ���க�ப�வ� தவ�.அ� த�ஒ�வ� மன��
ேதா�ற ேவ���.
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ஒ� ப�� ��ட�

எ��� கட�,எ��� கட�,எ��� ஊழ�,எ��� ஊழ�. இ�ேவ அர�� தாரக ம��ர� ேபால
இ��ய அர� நட�� ெகா�����ற�.
ஆ�ர� ேகா� ஒ����,ப�� ேகா� ஒ���� என வ� பண� ஒ��� ெசல� ெச�வ�� உ�ள
அர�� ஆ�வ���� ஒ� எ�ைலேய �ைடயா�.நா��� பண�கார�க� ��ட� �ைறவாக
இ��தா�� அவ�க��� உத�வ�� உ�ள ஆ�வ���� தா� ஒ� எ�ைல உ�டா…!

கால� காலமாக பண�கார வ��க� ம��� ��ேனற அைன�ைத�� ெச��வ�� அர� ேதைவயா
என எ�ன ேதா���ற�.
உல�� �க�ெப�ய ஜனநாயக நா��� எ��தாள� ப�ெகாைல,��ப� ப�ெகாைல,
ெச��தா��� தைட,இைணயதள ேசைவ என க��� �த��ர���� எ�ராக எ�லாேம
ேகாலாகலமாக நட��ெகா�� தா� இ���ற�.
�தலா�க� ஆதர�,ெச�� தா� ஆதர�,மத சா� இன ஆதர�, வ��ைறயாள�க� ஆதர�
ஆ�யைவ ம��� ஒ�வ��� இ��யா�� இ��தா� அ�ேவ ஆ��யைம�பத���,எ�த
�தமான வ��ைற,��ற� ெச�வத���,��ம�ற�ைத த�ைக��� ைவ����பத���
ேபா�மானதாக உ�ள�.இ���ள அர�� இைத�தா� ெச��வ��ற�.
ஆ��க��,எ��க��ெய�லா� இ�த ஆதர� �ர�ட��காகேவ ஒ�வைர ஒ�வ� எ����
ெகா��ற�.

நா��� ரா�வ� ஆக���, நா��� ஆ��ய� ஆக��� எேதா ஒ� க��ைய சா��ேத
இ��கேவ��யதாக உ�ள�. ம�கைள ஆ�த� அர�ய� எ�� ேபா� ம�கைள க���ப���
அ�ைம ப���வேத அர�ய� எ�றா���ட�.
பண�கார� ெகாைல ெச�தா� த�ெகாைல எ�ப�� ,அேத ஒ� ஏைழ ெகாைலெச�தா� அவ���
ஆ�� த�டைன அ��ப�� இ�ேக எ�த�படாத அர�ய� �� ஆ��ேபான�.இ��யாைவ
ேபா�றெதா� பார�ப�ய���க நா��� மத�தா� ���� ேமாத��வ��,அர� அ�வலக�க��
ல�ச��,அர� அ�வல�க�� ெபா��ப�ற த�ைம��,க�ப���,ெப�க��� எ�ரான
வ��ைற��,���� எ�ரான வ��ைற��,காவ��ைற அ�கா�ைய ெகாைலெச�வ��
86

நட�க�தா� ெச��ற�.
இ�� இ�த �ர��ைனகைள ச�ெச�ய எ�வளேவா �ய��ெய��தா��,அ� ச�ட�ப� ��ற�
என��� ைக� ெச�வ�� நா��� வழ�கமாக இ��ப� வ��த ெச��ற�.
எ�வளேவா பா�ப�� �த��ர�ைத ெவ��எ�����ேடா�.அ��� �ேராக� தா�. ேநதா�
�பா� ச��ர ேபா�� �த��ர ேபாரா�ட� மைற�க�ப�� கா��ைய �ரபலப��� கா��ர�
க�� த�ைன �ரபலப����ெகா�ட�. ��ைச ேக�� �த��ர� ெப�வத�� சாகலா� என ��
ஆ��ேலய� �� பைடெய��க ெஜ�ம� ெச�� ��லைர ச���� பைட �ர��ய� அ�ேறா
�ர�.
ேநதா� கா��ர��� ஆதரவாக இ�ைல என ெத���ெகா�� அவைர நா�ைட ���
ெவ�ேய�� அவ� உ�ேரா� இ���� ேபாேத அவ� �மான �ப��� இற�ததாக ெசா�� ��
ஆ��ேலய��� ேநதா��� இட�ைத கா�� ெகா��தவ�க��� தாேன நா� பல வ�டமாக
ஆ��யைம�க வா��ப��ேதா�.
மா�ற� மா�ற� என க����� எவராவ� �ய��ெய��தா� உடேன ��ரவா� என ���ைர
���வ�� இ�ேக தா�.ந�ைம �ட �க ��ய நா�கேள �க �ைற�த ம�க�ெதாைகைய ெகா��
வள��த நா�களாக இ��ப� நா� க�ணா� க�� அவமான�படேவ��ய �ஷய� ஆ��.
நா� ந�லா���தா ேபா�� ,ம�றப� கா��� எ�ைல�� யா� ெச�தா� என�ெக�ன,இ��யா ��
எவ� ேபா� ெதா��தா என�ெக�ன, ப���ைகயாள� ெச�தா� என�ெக�ன எ�� தாேன
இ��ேதா�. எ�றாவ� ஏ� அ�ப�? நா� அைத த���ேக�ேப� எ�� இ��த��டா…?
ேவைல��ைல ேவைல��ல என ெசா�� ெகா�����ேறாேம த�ர நா� அ�த ேவைல��
த��யானவனா என எ��ய��டா..?
ேத�த�� எ�ெபா��தாவ� நா� பண� ,ம�,��யா� வா�காம� ேந�ைமயாக
வா�க��த��டா…?
��யவ�க��� வா��� ெகா��த��டா…?
அ� ச���ைல,இ� ச���ைல என �ல��வேத இ��யனாக ந�ைம அைடயாள�ப���வதாக
இ�����ட� ச�வேதச அர���. எ�றாவ� அைத ச�ெச�ய ஏதாவ� ெச�ேதாமா…? எ�றா�
இ�ைல.
நா� ஒ� நா� ம��ல���காக ெபா��ெய��தா�,அ��த நாேள அைத �ைச���ப
ெப�க��� எ�ரான க��� எ�� ந�ைம ெபா�க�ெச�வேத அர�யலாக உ�ள�.
எைத�� மற����� ந� இய��,இ�� அர�ய�வா�களா� �க அழகாக ந�ைம ஏமா�ற
ைகயாள�ப��வ��ற�.
மத,சா�,இனவா�க��� எ�ராக நா� ஒ�ேபா�� இ��ப��ைல.ேம�� இ�� க��
த�யா�உடைம ஆ�க�ப�ட�� இ��� யா� ேவ��மானா��,க��ைய ��கலா�,த��ேய
இ�லாதவ��� நா� ேபா�யாக ப�ட� ெகா��கலா� என ஒ� ப�க� வ��கால இ��ய
ச�தாய� த����லாம� இ��க �ய��க� நட�� ெகா��தா� இ���ற�.
ஒ� இ��ய�,��க��� சாைல�� ��ைபைய ேபா�வ��ைல ,அவ�க� ���ைற��
க���ப��ேறா�.ஆனா� இ��ய ம�ைண ���த உட� நா� ��ைபைய தைர��
ெகா���ேறா�.�� வா��� �ைட�தா� ஏமா���ேறா�.
ஏ� அ��ய நா�ைட ம���� நா�, நா� �ற�த நா�ைட நம�� இ��க இடம���,எ�ைல��லா
�த��ர� அ��த ந� தா� நா�ைட ஏ� ம��ப��ைல…!
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நா� ந� �� ந���ைக ைவ�காத��, எத�காக�� �ற நா��ட� ஒ���வ�� காரணமாக
உ�ள�. ந� சாதைனகைள நா� ச�யாக பாரா�டாததா� ஏ�ப�ட ��ற� இ�.
ஏ� �ைற�த ம�க� ெதாைக உைடய இ�ேரலா� ஆ�த தளவாட�கைள உ�ப�� ெச�ய ����
ேபா� ஏ� ந�மா� ��யாதா…!
பா���தானா� ந�ைம தா�க ���� ேபா� ந�மா� ��யாதா …!
அெம��க� ஒ�வ� மரணமைட�தா� அெம��கா ேதச� அைட�� ஆ��ர� ஏ� ந���
ஏ�ப�வ�� இ�ைல…!
அ�த ஒ��ைம ஏ� ந��� இ�ைல…!
இ��� நா� அேத ப�ச�ல ெகா�ைகைய ��ப�� எ�ேலா�ட�� அ�ப�� நாடாக�தா�
இ���ேறா�…!
ரா�வ வ�ைம,ெபா�ளாதார வ�ைம ேத� பயண�ப�� நா� எ�றாவ� ஒ� இ��ய��
மனவ�ைமைய வள��க ஏதாவ� ெச�த� உ�டா…!�றைமக� அ�கமாக இ��தா�
�ற�க��க�ப�வ��,�றைம இ�லாதவைன ேத��ெத��ப�� இ�� தா� சா��ய�….!
ெபா�ளாதார�,க���� �ைலைய ெபா��ேத ��மா��கப�வ�� இ�ேக தா�…!அரைச
த�யா� ��வன �தலா�க� �ர��வ�� இ�ேக தா�…!
ெப�கைள வ��ைற�� உ�ப���வ�� இ�ேக தா�…!
சா� மா� ��மண� ெச�தா� கலவர� நட��வ�� இ�ேக தா�…!
�யமாக ����� எைத�� ெச�வத�� மாணவ�க��� உ�ைம��ைல. ெதா����ப �த��ர�
எ�ேயா�ட� இ�ைல.அ��� இ�ேக தா�…!
அ��ய �த��க��காக உ��� ெதா��கைள மற�த அவல�� இ�ேக தா�…!
�ைளயா���� ஆ��க ஜா��ன� ம��ேம.எ�தைன ேப��� ெத���..த�ழக��� இ���
ேத��ெத��க�ப�ட ���ெக� �ர�க� அைனவ�� �ராமண�க�..இ�� �றைமக���
ம����ைல…அ��� இ�ேக தா�..!
ஒ� ப�ைச ெப� ைகெய����� �.100 என ெசா�� ல�ச ஆ�� நட�� வ�வ�� இ�ேக
தா�…!
��ேன�யவ�க� ம��ேம ��ேனறேவ���.ம�றவ�க� எ�லா� அ�ப�ேய வாழ ேவ���..
அ�த அவல�கா���� இ�ேக தா�..!
��ட� ச�ட� எ�ெறா� ச�ட���� உ��.அ� ெதாட��� ��ற� ெச�பவ�கைள த���க
ஆனா� இ�� அர��� எ�ராக ,ம�க�� நல��காக ேபாரா�பவ�க�� �� ேபா�� ப�
வா��� அவல�� இ�ேக தா�….!
எ��� தர��ைல. எ�ேபா�� தர��ைல.எ�ேக�� தர��ைல. எ�ப� தா� இ��ய
ெதா���ைற�� தாரகம��ர�.தரமான ெபா��க��� ப�லாக தர��லா ெபா��கைள
பய�ப��� உ�ப�� ெசலைவ �ைற�� ெகா�ைளய��ப�� இ�ேக தா�…!
இ��யா�� பல இன�,பல ெமா�க� இ��தா�� இ�ேக இ��ைய ம��� ���க �ைன��
ம�ற ெமா�கைள ெகாைல ெச��� அவல�� இ�ேக தா�…!
நா��� எ�வளேவா �ர��ைன இ��தா�� இ�ேக அவ�க��� ேயாகாைவ ���ப��,ராம�
ேகா�� க��வ�� தா� ���ய �ர��ைன…!
இ�ப�ெய�லா� ேக�� ேக��� நா� ம��� ேயா��யனா என ேக�டா� ��சய� இ�ைல
எ�� தா� ��ேவ�.
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ஏேதா எ�னா� ���த அள� நா���காக ெபா��டைம க���� இைண��
ப�க����,அைன�� ச�க ேசைவ ��வன�க��� எ�னா� இய�ற ப�க��ைப அ���
வ��ேற�…! ஊ�� எ�ைன ந�ச� ��ரவா� என அைழ���ப� ப�யா�� வ��ேற�..
ஒ��ேம ெச�யாம� இ��பத�� அர��� எ�ராக ேக��யாவ� ேக��க�..உ�க��� தகவ�
அ��� உ�ைம தர�ப���ள�..! பய�ப����க�…!
ஏதாவ� ம�க� நல�ேபாரா�ட��� ப�� ெப��க�…!உ�களா� ���த அள� ஏதாவ�
நா���காக ெச���க�…? அத� ��� தா� நா� உ�க��� ந�ல� ெச���…!
இ�த ப��� ேநா�க� ஒர ஐ�� ��டமாவ� இ��யா��காக உ�க� ��தைனைய
ெசல���க�…!
ேக�� ேக��க�…!
����� ஆதர� வழ���க�…!
மா�ற�ைத காத���க� …!
ெஜ� ���..!
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இ�� இ��யா��,ச�வேதச நா�க�� மகா�மா கா���� �ற�த நாைள ேகாலாகலமாக
ெகா�டா� வ��ற�.ஐ.நா அைவ�� அ��ைச �னமாக ெகா�டாட�ப�� நாளாக கா�� �ற�த
நா� மா�உ�ள�.
அ�ப� ெகா�டா�� ப�யாக,ம�பான கைடக��� ���ைற அ���� ப�யாக,அர�
���ைற �னமாக ெகா�டா�� ப�யாக அ�ப� எ�ன கா�� சா�����டா�…?
அவ� சாதைன எ�லா� ஆ��ேலய�க�ட� அ�ைய வா���ெகா�� ���� அ��க ெத�யாம�
அ��ைச எ�ற ெபய�� ஆ��ேலய�க�ட� ந� �ர ம�கைள அ� வா�க �ைண ��றா�…!
யாராவ� ம��� �ற ���மா…?��தைல ேவ��ெம�றாேலா,த� உ�ைம ப��க�ப��ற�
எ�றாேலா ��க�க� �ட ேபாரா� ச�ைட��� உ�� ேபானா�� �ரவா��ைல எ�ேற
ச�ைட���…..!
ஆனா� இ��யைன ,எ����ேதா வ�த ��ைச�கார ��ட��ட�,��க� அ���,உைத��
வா���க�, ந� உ�ைமக��காக என வ�நட��யவ��� மகா�மா ப�ட��,ேதசத�ைத
ப�ட�� வழ�� தைல�� ��� ைவ�� ெகா�டா�வ� எ�வள� ேகவல�.!
இ��யா�� க�க�தா�� �ற�த த�மான ��கெமா��, உ�க� ர�த�ைத தா��க�.நா�
உ�க��� �த��ர�ைத ெப�� த��ேற� என க��ரமாக �ழ��யவைர ேதச��ேரா�,��ரவா�
என ���ைர ���ேனா�…!
பக�� ஆைட �ற�� என நாடகமா� ,ெப�க�ட� ச�லாபமாக இ��த ஒ�வ��� எ�வள�
ம�யாைத…! ேபாதா��ைற�� �பா� ேநா��� அவ� �ைக�பட� ப��� ம��ப��ப�
எ�வள� ேகவல�..!
ச���கேவ ��யாத ��லைர ச����,ஜ�பா� ெச�� ஆ��ேலய�க��� எ�ராக பைட
�ர��யவ��� நா� எ�ன ம�யாைத அ��ேதா�…!
நா� கா��ைய �ைற ெசா�வதாக எ��� ெகா�ளா��.நா� ேவ��வ� ஒ�வ��
உைழ��,�யாக�,அ�ப��� மற�க��கபட �டா� எ�பேத…!கா��ைய ஒ� ந�கைன ேபால
�ரபலப��� ேநதா� கா��ரஸா� �ற�க��க�ப�டா� எ�பேத உ�ைம.
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எ��� கா���� �ைகபட��,ெபய�� இ��ப� அதாவ� நா� அ��க� எைத
பா��ேறாேமா,ேக��ேறாேமா அ�ேவ நம�� பழ� ேபா��.இ�த ���ைய ைகயா��
ஒ�ெவா� அர�� ந� �� கா��ைய ������பைத ம��க ���மா.!
ேநதா� �பா� ச��ர ேபா�� இட�ைத ஆ��ர��� வா�� கா��ைய நா� க�ைமயாக
எ����ேற�.ேதச��தா,மகா�மா,�பா� ேநா��க�� உ�வ� என அைன�� உ�ைம��
ேநதா��ேக ேசரேவ���…!
ேநதா��� கைட� கால� ப��ய ரக�ய ஆவண�கைள ம��ய அர� ெவ��ட
ேவ���.உ�ைம உர�க ெசா�ல�படேவ���…!இ�ேவ எ� கா�� ெஜய�� வா���க� …!
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ஒ�ெவா� �ைன��� ஒ� எ���ைன உ�� இ� ந� �ரதம���…
��க� இ����வ�ைத ஆத���க�.ச���� ெச�� ேகா�� க�ட �ல�
வா���க�.ஆ�.எ�.எ� வளர �ைறய ��ட�கைள அ����க�.இ�� மத����
எ�ரானவ���� தைட����க�…ஆனா� .��ய ���ரமாக அைன�� ேதவலாய�கைள��
காவ��ைற ேசாதைன ேபாட ப��� அ���க� �ரதம� அவ�கேள…
அ��ய� எ�ேபா�� ���கத�� தா�…���ட� ெசா�ன ��றா� �� எ�வள� உ�ைம.ஒ�
ப�க� லா� ேவைல ���த� எ�� ம�ப�க� அ��யாவ�ய ெபா�� �ைலேய�ற�…��க�
இ����வ�ைத அ�கமாக வள����க� �ைள� இ�லா�ய� ேவகமாக ெவ�யாக வள���
��ட�.இ�ேபா� ���� இ��வ�ைத வளர �� ேபா�� ெகா������ ��க� ���தவ
��ரவாத�ைத சமா��க தயாரா…? எ�பேத எ� ேக��…
இ�லா�ய ��ரவாத�தா� நாெட��� வ��ைற ெவ�யா�ட� எ�� ��றாவ�
ெப��பா�ைம மத�தவரான ���தவ ��ரவாத�� உட� ேச��த� எ�� �ைலைம
எ�னவா�� ெகா�ச� ����� பா��க�…ெகா�ச� ெகா�சமாக வள��� வ��ற�
க�கா��க தவ�னா� �ைலைம ப�ேமாசமா��…ஏ�கனேவ ம��ய ஆ����க ��யர��
உ�ள Anti-Balaka ��ரவாத ���க� ���தவ ேதச� எ�ற ெகா�ைக�� இய��
வ��ற�.இைவ அ�� பல �றமத வ�பா�� தல�கைள �ைத�த�…
இ��யா�� உ�ள வட�ழ�� மா�ல�க�� ���தவ ��ரவாத� வள���
வ��ற�.���ராைவ எ��� ெகா���க�..அ�� இய�� வ�� National Liberation Front
of Tripura எ�ற இய�க� அ�� வா�� ம�ற மத�தவைர வ��க�டாயமாக மத மா�ற� ெச��
வ��ற�…
அ�� உ�ள ேதவாலய�கேள அவ�க��� ஆ�த� வழ��ய� ெச�� அத�காக ஏ�ர� 2000�
ஒ�வ� ைக� ெச�ய�ப���ளா�..இ� வைர ���ரா�� 800��� ேம�ப�ட ��ரவாத
ச�பவ�க� இவ�களா� அர�ேக�ற�ப���ள�.
நாகாலா��� �ைலைம ேவ�.அ�� உ�ள Nationalist Socialist Council of Nagaland எ�ற
இய�க� த� ���தவ நா� எ�ற ெகா�ைகேயா� ெசய�ப�� வ��ற�. இ� இ�வைர 30,000
உ��ழ��கைள ஏ�ப��� வ�த� மத��� ெபயரா�…ச�ப��� நாகா உட�ப��ைக �ல� ந�
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பாரத �ரதம� அைம��காக ஒ�ப�த� ேபா���ளா�.இ� ஒ��� ெப�ைமப�வத�� அ�ல.இ�த
ஒ�ப���� �� உ�ளைவ �� இ����வ� .நாகா ��ரவாத இய�க� நாகலா�� ��வ��
உ�ள அ�தைன இ���கைள��,���தவ�களாக மா�� ��ட� எ�ேற ெசா�லேவ���.
ெப��பா�ைம�ன� ��பா�ைம�ன� ஆன� நாகலா��� தா�.இ�த இய�க� நா� ��வ��
பர�னா� நா� ��வ�� ���தவ�களா�� ��வா�க� எ�ற அ�சேம நாகா ஒ�ப�த� … எ�ன
ஆனா�� இ����வ� வளர ேவ��� …எ�வள� ஆைச…
��க� ஒ� சாரா��� அ�கமாக உத�னா� ��சய� இ�ெனா� சாரா��� ெபாறாைம வள�வ�
இய�� தா�…அ� ேபா� தா� இ���…ஒ�ெவா� �ைன��� ஒ� எ���ைன உ��..
��க� இ����வ�ைத வள��தா� ���தவ� ேவகமாக ெவ�யாக வள�� எ�பேத உ�ைம…
இ� இ�� காைல நா� சாதாரணமாக �� ���த� ெச�ய கைட�� ெச�றேபா� என�� ஒ�வ�
த�த ��� �ர�ர��� �ைள�.��� �ர�ர� �ல� மத� மா���றா�க� ெவ�ைள உைட
�ற�க�..!
��சய� �ரதம� இைத கவன��� ெகா�ள ேவ���..கதைவ ���ெகா�� நட�த�ப��
ேதவாலய ேமைட ேப��� ம�ம� எ�னேவா..?ஆனா� ��சய� ஒ�ெவா� �ைன��� ஒ� எ��
�ைன உ��….!
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தகவ� அர�ய�� மாேவா�ச��

நா� உ�ைமைய ெசா�ேவ�.ேக�� ேக�ேப�.என�ெக�ன பய� எ�ற வசன�க� க���
�த��ர��� ெவ��பா�.
ச�பமாக இ�த வசன�கைள யா�ட�� இ��� ேக�க ��ய��ைல.ப���ைகக� �ட
அட�����ற� அ�கார��� ��� ,நா� ஏ� எ�ற எ�ண� பல���.
இ�� எ��தாள�க� ப�ெகாைல ேவ�.யா��� தா� க��� ெசா�ல ேதா���.ஏ� என���
இ�த கச�பான அ�பவ� ,அேயா��ய��� கேளபர���காக என�� பல ஆ�.எ�.எ�
ந�ப�க�ட� இ��� ெகா�ச� க����தனமான �ம�சன�க� வ����த�.
ஏ� ந� ��.ெப�மா���க��� ஏ�படாத எ���பா…? ந� ஆ.மா����� �ைட�காத
�ர�ட�களா…? அ�த ேமைதக� பய����தா� இ�ேநர� எ���லக� எ�த �ைல��
இ�������.
ெசா�வைத அ�சாம� ெசா�,எ��வைத அ�சாம� எ�� எ��ேபா� ெசா�வைத
�தலா�க��� ஆதரவாக ெசா�,எ��வைத அவ�க��� சாதகமாக எ�� என
மா���ட�.தகவ� எ�ப� ஆ�ர� அ�உைலகைள �ட ஆப�தான�.தகவைல பர��பைவ ஒ�
அர��� சம� ஒ� ேவைள அைனவரா�� ப��க�ப�டா�.அ�ேப�ப�ட தகவ� ெசா���
அைம��க� �� ப��க�ப�� தைடக� �லகால� ேவ��மானா� பா�கா��
வழ�கலா�.ஆனா� அ�கமாக க���ப��தப�பைவ ஒ� நா� ��சய� அ�க பல��ட�
க���பா�கைள ���.அ�ேபால தகவ� ��வன�க� �ைன�தா� அரைச �ட
கைல�கலா�.யாைர ேவ��மானா�� கல�க�ப��தலா�.
க��� �த��ர� ெம�ல ெம�ல ப��க�ப�வதாகேவ ேதா���ற� �ல காலமாக.ேமா�
ஆ��யைம�த உட� நாெட��� உ�ள ெச��தா�க� ேமா��� ெசா�ேப��ேக�� ெசய�ப��
ெபா�ைம ேபால ஆ���ட�.�த��ர இ��யா�� மாேவா க���கைள பர�ப
உ�ைம��ைல.இ�� ப��த��ட� மத�கைள ப�� ேக�� ேக�க உ�ைம��ைல.அரைச
��றவா�யா��� எைத�� ம�க�ட� ெசா�ல உ�ைம��ைல,அ�ைட நா� ப��ய �ைறகைள
ெசா�ல�� உ�ைம��ைல.��ம�ற�களா� �ட க��� �த��ர���� எ�ரான �ைல��
�����ட�ப��ற�.
ஒ� சவா�,��ைப�� ெச�� உ�களா� பா� தா�கேரைவேயா,ரா� தா�கேர ப��
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�ம������� ேசதார� இ�லாம� ���ப���மா..? ப�� எ�னேவா ��யா� தா�.அ��
�ைலைம ேவ�.இ� தா� இ��யா�� க��� �த��ர�.ஐ.நா அைவ�� �ட ஊைமகளாக தா�
எ�ேபா�ேம இ���வ��ேறா�.
எ�� ப����ைகக� த��க�ப��றேதா அ�� �த��ர� இழ�க�ப��ற�.இ��ய
அர�யலைம�� ச�ட� நம�� க��� �த��ர�ைத ப��ரணமாக வழ����ள�.நம�� ேமா�
ம����லாம� இ��,����,���தவ மத�ைத��,எ�த சா�ைய�� �ற� மன�
��படாதவைக�� ��உ�ைம உ��.
ஆனா� இ�� �ைலேவ�.நா� ேமா�ையேயா,ந� �த�வைர ப�� க��� ��னா� உடேன
அவ�க�� அ�வ��களா� �ர��ைன ஏ�ப��தப�வ�� வழ�கேம.ச�டேமா ேவ��ைக
பா���ெகா�� தா� இ����.அ�கார� ச�ட�ைத �ட வ�ய�.யா� தா� எ���பா�
அ�கார�ைத.எ���தா� ��ரவா�ப�ட� வழ�� �ைற�� அைட�ப�� இ�ேகதா�.
எ�த ஒ� அர��,த� அரைச ப�� ந�ல அ�மான�ைத ம�க�ைடேய ஏ�ப��த �த�� நா�வ�
ெச��தா�கைள தா�.பைழய ேசா�ய� ர�யா�� தகவைல பர��வ� ஒ� ராஜத��ரகைலயாக
ேபா�� வழ�க�ப�ட�.அ�� உ�ள உள� அைம�பான KGB�� தகவ� பர��த�கெக�ேற
Department of Active Measures எ�ற ஒ� ��� இய�� ச�வேதச அள�� ெசய�ப��
வ�த�.
அெம��கா�� NSA,CIA ேபா�ற உள� அைம��க� ��ரவா�கைள �ட தகவ�
பர��பைவகைள க�� அ��ேய அவ�ைற �க�� கவனமாக ைகயா��வ��ற�.அவ�களா�
�ைடசா��க�ப�ட அரசா�க�க� யா�� CIA�� உள�ய� ேபா��ைற�� �த��
ப�யா�க�ப�� �� ெகா��லா ேபா��ைறயா� ���த�ப�டேத வரலா�.
������,���ேடா� ேபா�ற வைலதள�க� அரசா�க ரக�ய�கைள ெவ���டேபா� அைத
எ���� க��� �த��ர���� எ�ராக ஜு�ய� அசா�ேசைவ ெகாைல ெச�ய ��ட��ட
வரலா�� அெம��கா�ைடய�.இ�ப� உலகெம��� அட�க�ப�� க��� �த��ர�
எ�மைலயாக ெவ��தேத வரலா�.அ�த �ைல இ��யா�� ஏ��ப�டா� நா��� பா�கா��
ேக����யா���� அபாய�.�ைறப���ய தகவ� பா�கா�� உைடய அெம��காவாேல
சமா��க ��யாத ேபா� இ��யா ?
ேம�� என� பா�ைவ�� த�ழக ெச�� ��வனமான ��ய தைல�ைற அர�ய� கள����
தயாரா� வ��ற� என ேதா���ற�.��ைம எ�த ஒ� எ���� இ�� ஏ���ெகா�ள�ப��ேபா�
பழைம ��ைம ேபால மாற ஆர�������ற�.இ�� அர�ய� கள� தகவ� ெதா����ப�ைத
���க ���க ந������� ப� மா���ள�.
அ�ப� மா��ய�� ��ய தைல�ைற ெச�� ��வன���� ���ய ப�� உ��.ெச��
��வன�க�� ச�க வைலதள�கைள ச�யாக பய�ப��� ெகா�ட�� �த�ட� ��ய
தைல�ைற�� உ��.வாட�அ� வ�ேய க��� ேக��,தகவ� ேசக��� என �ர��ைய
அ��க�ப���ய�� ��ய தைல�ைற�� ப�� இ��யைமயாத�.
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ேம�� ��ய தைல�ைறயா� நட�த�ப�� ந�மா� ���� ,ெரள��ர� பழ� ேபா�ற
�க���க� ���க ���க அர�ய� ஆதாய�ைத இலவசமாக தர���ய�.��ைம காதல�களாக
ந� ம�க� இ��தா�� பழைமைய ெம�வாக தா� மற�பா�க�.மற� இ��ய�க�� ேத�ய
�யா�.ஆனா� ப��தவ�க� அர�ய��� வ�வ� எ�வள� ந�லேதா அ�த அள��� �ைம
தர���ய�.ஏென�� ப��தவ�க� ��� த�� எ�ண��ட� அர�ய��� வ��ேபா�
அவ�கள� தவைற க�ட�வ� க�னேம.இ� வ�� 2020 ெபா�ேத�த�� ��ய தைல�ைறைய
அர�ய�� எ��பா��கலா�.
�க அழகாக க�டைம�க�ப�ட ெசய��ைறக�.�த�� ெச�� ��வன�ைத அைன�� தர��
ம�க�ட� ெகா��ெச�வ�.��� அைத காண,ேக�க,பா��க ைவ�ப�.��� ச�க ேசைவ
�க���கைள நட�� �ள�பர�ப���வ�.என ெச��ெகா�����ற�.
இ��யா�� மத�,சா�,இன�,ெமா� என க��� �த��ர�ைத த���� தைடக�க�
ஏராள�.ஒ�ேவைள யா�� மத�ைத ப�� ப�� க��� ெவ��ட��ைல எ�� இ�� எ�ப� பல
��ய மத�ேகா�பா�க� வ������.ெபா��டைம,மாேவா�ச�,மா����ய� என யா��
க���ப��த க��ப��த வள�பைவ.��க� இ�� அ�ல� ஒ� வ�ட���� மாேவா க���க�
பர�வைத த��கலா� ஆனா� மா�� அரசா�க�,மாறாத,இற�காத ெகா�ைககைள
���த��வ��ைல.
உ�க� ��தைன�� ,��க� ஒ�ெவா� �ைற�� க���ய�� எ��� மாேவா���கைள ைக�
ெச�தா�� ���� ���� அ�த ��தா�த� பர�வ� உ�களா� க���ப��த ���றதா
மாேவா�ச�ைத? இ����வா�க� ர�ைல எ��தா� தவ��ைல,ஆனா� மாேவா�சவா�க�
ர�ைல ெகா���னா� தவறா? இ����வா�க� �ற மத��னைர ெகா���ப� ����ர�ர�
��ேயாக� ெச�தா� தவ��ைல ஆனா� மாேவா�சவா�க� காலகாலமாக �ைமைய ம���
ஏ�ப��� ெகா������ ஏகா�ப��ய��ய���� எ�ராக ����ர�ர� ��ேயாக� ெச�தா�
தவறா?
வட�ழ�� இ��யா ��வ�� ெபா��டைமவாத� வள��� வ�த ேபா� அைத த��க
ெபா��டைம எ���� க���கைள பாட��தக�ைத ேச��� ேபா��க அரசாைண �ற���த�
எ�வள� ேகவலமான ெச�ைக?
உ�க� ஒ� மாேவா��ைடேயா ெகா�ல��யலா�,ஆனா� ஒ�ேபா�� ���த��யா�
மாேவா�� வா��ைதகைள�� ெகா��லா ேபா����ைய��.

மா�� அரசா�க�தா� இறவாத,மாறாத ெகா�ைககைள ஒ�ேபா�� ���த��யா�. எ�� ஒ�
ெகா�ைக அ�கமாக க���ப��த ப��றேதா அ�� அ� க���பா�கைள �� ெவ��ப�வ�
இய��.
��க� மாேவா�ச�ைத தைட ெச�தா� இ����வ�ைத�� தைட ெச���க�.அ�ேவ
சம��.க��� �த��ர�,க����� ெசா�த�கார��� பா�கா�� .அர�ய� சா�கைடய�ல அ� ந�
பா�ைவைய ெபா��ேத.எ�ெற��� ேநதா� ம��� மாேவா வ��� பயண�ப�ேவா�
�தலா���வ�ைத சா��க…!
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ந��ர�

நா� எ�ேபா�ேம க����� ���ைற�� ஊ��� ெச�வ� வழ�க�.என� பயண ேநர� சமா�
ஏழைர ம�ேநர�.ச� இ��க��� என மாைல ஒ� ஆ� ம��� ஊ��� �ள��ேவ�.
எ�ேபா�� ஒ� ந��ர� ஒ� ம� அ�ல� இர�� ம��� ����� ெச�� எ�ேலாைர��
எ�����வ� வழ�க� ம����லாம� பழ�க�.அ�� அேத�ேபால ந�ரா��� ஒ�றைர ம�.
எ�லா நகர ேப��� ேபா��வர��� இ�லா ெபா��.ஒ�� ஆ�ேடா�� ேபாக�� இ�ல
நட�� ேபாக��.
ம�ற ெபா��க�� ஆ�ேடா க�டண� ப�� �பா� ஆனா� ந��ர�� ப�� அ��ேக ப��
�பா�.����� ேபாக அ�ப� �பா� ஆ��.
ைக�� கா� இ�ைல.ஆனா� ப�� �பா� இ��த�.
���� ஒ� க��� �ற ைப.அைவ தா� எ� ஆ�த�களான ெஹ�ெச�,சா�ஜ�,பவ�ேப��
ஆ�யவ�ைற�� எ� �ைலம��ப�ற ��ைபகைள �ம�� என�� அ�க எைடய���
ெகா����த�.
ச� நட�ேபா� என நட�க ஆர���ேத�.காைல�ெபா��� நட�தா� �ைற�த� ஒ� கா�
ம�ேநர� ஆ��.நட�க ஆர����� ேபாேத பய�� எ��ட� நட�க
ஆர������ட�.ம�த�கைள க�� பய�ப�ட��ைல.ஆனா� இ�த ஐ�த�� ந����ள
�ைர��� க��க ��ய நா�கைள க��பய�த���.
ஏென�� அைவ ந��ர�� த�க��� என ஒ� இ��யா பா���தா� எ�ைல வ��� காவ�
கா���ெகா�ேட ஆ�� ����.த� இன�தவைர த�ர ேவ�யா�� வ����டா� இனெவ���
�ைர�கேவா அ�ல� க��கேவா பா��� ���.
பய�ேதா� கைத ேப��ெகா�ேட பய��த�� இைட�� �ைறய �வார�யமான ��ன க� எ�
ச�ைடக� நா�க�ட�.இ��� ெகா�ச �ர� தா� என மனைத சா�த�ப���ய ேபா� அ�ேக
ஒ� பழ�கைட.
அ� ேத�ய ெந��சாைல ஆ��ேற.ைக�� ப�� �பா� எ�� ெப��ெதாைக இ��த�.
அ�ேபா� எ� ஆ�த ��ைடைய ����ய ேபா� ��லைற ச�த�க�.உடேன ஒ� ��ரவாத
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த����ைற அ�கா� ேபால ஆ�த ��ைட�� ேத�ய ேபா� ஒ� ஐ�� அழகான வ�ட
நாணய�க�.இ�ேபா� ைக�� ப�ைன�� �பா�.பழ�கைட ெவ��ச� அ�� ம��� ஆ�
நடமா�ட��லா பகைல பர���ெகா�����.
பழ�கைட�� ெச�� ப�ைன�� �பாைய அ�த �ர���தனமான ேதா�ற��ள கைட�கார�ட�
ெகா��� ���க ���பான� வா�� பயண�ேத ெதாட��த ேபா� எ� உட� வ�த பய�ைத
காண��ைல.
அ�ேபா� க�கார� ேபால சா�� இ�லாம� ம��ய ெவ��ச��ள ெமாைப�� ேநர� இர��
ம� ப�ைன�� ��ட�க� என எ�க�� இ��த�.
நட�பைத ெதாட��த ேபா� எ� ந��ர� பயண� ���� ப� எ� �� வ����த� எ�
க�����,கா���� அ�ேக.�ற� எ�ன வழ�க� ேபால ���� எ�ேலாைர�� எ������
��க ஆர���ேத�.
காைல�� அேத ெந��சாைல�� பய��த ேபா� அ�த நா�க� எ�ைன ம���� �� என
ெசா��� ப� பா�ைவைய ��ய�.
ந��ர� பயண�க�� பய�� நா�க��,க��ேம �ைண த�யாக பய���றவ�க���
எ�ேபா��.அ�பவ� ��ைம…ப�ர ஆைச�ப�ேட�.அ�வள�தா�.
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1

எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ�
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ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம���
�� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

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