


�டை ள்கர்ப�ிந ! 
 

            "" ப ர்ாச கங்�கே க்ளைகமை�ாகெ ம்�க்டந �க்�கங்எ னாளகர்பிதஅ ஸ் ’''  னஎ

ர்ாதத்ழைஅ ர்வஅ னாரபிதஅ �ந்�பே ர்ாய�னத ரை�ம  .  �ாபேதத்ிதந்ச ரைவஅ

""  ட்ர்ாபேஸ்ன்ார� ர்ாய�னத �ாவெவ்ஒ �க்�தர்தே த்டைஇ ல்�வாகே ன்ரகங்ச

 �க்ுஸஸ்ப �ஒ ம்��னபெம்க �ம்� கக்�ாகெ ிதிந ம்த�வ ம்சட்ல �ஒ  , அ. ித .�.க  .

ன்க�� னாம�னஓ ட்ர்ாபேஸ்ன்ார� ன்க��ல்வே ம்�க�ர�ப  ,  டட்ிகக்கங்எ

ர்ான�ணண்ப ல்�வ ாய��ப�கெ  . ம்ாசேச்லைாதெ த்�த்�ாகெ மாலல்�யிழவ �வே  .

ானன்ாடனன்எ பப்இ " , �ாதாபே ம்சட்ல �ஒ  .  �க்ுஸஸ்ப �ஒ  5  ல்�வ ம்த�வ ம்சட்ல

ப ிசச்��ந்வ �ரதத்உ �ந்�இ லேமே �ன்கங்�ண்  . �ட்ாகக்�ாகெ க்தைஇ  ,

ம்�க்��ய�ண்வேகக்ிதந்ச ளைகல்கக்ிச ' ர்ாறடட்ரிம ளைகங்எ ரேவஅ �  .  ல்ானதஇ

ம்ாடேட்ய்ாபே ப்ிதத்�லைத  . ர்னஓ ட்ர்ாபேஸ்ன்ார� �ணமயஜெ �ந்ர்டாதெ த்தைஇ  ,

ம்எ . ர்ஆ .�  . ர்னஓ  , ர்னஓ ிகக்ல  , ல்எ . ன்எ . �ப  . ர்னஓ  , லல்ந  ாம�ாலேல்எ �ன்ர்னஓ �ணம

ம்ாதேத்ிதாவ�வ �� ல்ிதத்டஇ �ஒ  . ாவ��  ,  க்தைத்ணப ம்�ட்கே கங்வஅ

ம்�ன்லைல்ிதபப்�ாகெ  , ாதத்�ாகெ ர்சச்ர்ாட �ட்கே க்ிற�ம  ,  ல்ிதத்டட்ாராபே

ம்ாகேக்�ிதத்�வெ�� ம்�ன்�றிகக்ித�  .  னாய�ிதாம �ட்ாபெ ல்�ய��ப னாபே

டட்ிகக்கங்எ �பப்இ ட� ள்கட்ஆ  லைல்ிதய�ணண்ப �வாடஅ ’''  ள்கண்க ர்ாறன்எ

கக்விச . 
 

- ல்ிக�  

 

 ர்ழாதே ட்ஸ்�ன�ம்க தந்அ தத்ிதந்ச ல்�ய�சேச்�� ""  ரைாய�ிதாப ப்யிகக்ாயேஅ �ஒ

கங்ாகக்��ய�ணண்ப �கை கங்ராகஸ்�லாபே ளைகங்வசச்�ண்க க்ரைவஅ �ட்�ட்�வ  ''

ய்ாமதத்�வ ர்ாறன்எ " . கங்�ல்ாசெ ச்ாமரப�வ  '? ன்றேன்எ  .  ாரேழாதே த்தந்அ

""  ன்�ணண்பெ �ஒ �ந்�இ ள்�க்�த்யலாவதே ஸ்ிசன்ார�ப த�ன� ம்பப்�க்���

�க்��ட்கே ல்ர��அ  .  ர்பேர்லிச கங்ராகக்ர்ஊ டட்�ளள்உ ன்ர�வயஜெ னேடஉ

கங்ாகக்�ித த்ர்ாப ப்ய்ாபேப்�ஓ ள்�க்�ச்ர்ச  . ள்�க்றைஅ ர்தாப கங்அ  ,  �ஒ ல்ில�ட்க

ண்பெம்ளஇ  , ாலல்இ யேடைஉ ாகக்�ிதந்டிக ல்�யதைாபே ம  .  தந்�இ ல்�யதைாபே

ர்ாகக்�ிதந்�இ �ட்ிக க்�ணண்ப ம்சம்வ� ளைவஅ ர்டட்�ப ர்ாய�ிதாப  .

கங்ராகக்ர்ஊ னாபேப்�ச்ிதாகெ  , கங்ாடட்�யகை�ற்� சைச்ர்ச �ட்ரித த்ளைகட்ஆ  .

காபே ப்�க்ுஸ�லாபே ல்வகத த்தந்இ  , கங்ாதந்வ �க்�ச்ர்ச கங்வஅ  . ர்ாய�ிதாப பப்அ  ,

இ  ணைண்பெம்ளஇ தந்அ ிலல்ாசெ ச்லல்ாசெ �ன்லை கக்டந ம்�ண்ஒ கங்

ர்ாகக்��ய�ட்ரிம  .  ணைண்பெ ப்தந்அ கங்ராகஸ்�லாபே �ற�ப ன்தஇ

கங்ாகக்�ிசச்�ாச�வ  . ம்எ ள்வஅ . ிச .ஏ  . ம்ாய�வணாம �த்பம்�� னாயமை�வ றிகக்�ப  .



ிறற்ஏ யைதைாபே �க்�வணாம தந்அ �ட்ிகக்�த்�எ ாமராகக்ளஇ யைமை�வ  ,

ட்வே ர்ாய�ிதாப தந்அ ர்ாகக்��ய�ாயடை  .  ம்னாம ன்எ ல்ானாத�பெ னைிசச்ர�ப

கங்ாடட்ய்ாபே ப்�பம்ளிக கங்ராகஸ்�லாபே ல்ாதத�அ �வணாம தந்அ �ன்ம்��யாபே  .

 ாலசத்வ ய�ாராபே �ன்�யய்செ �கை க்ரைாய�ிதாப ப்க�ாக தந்அ ானஆ

ிச மர்க ள்கிகக்ாக ம்�ட்ம ரைனிதத்கக்யஇ ர்ழிமத ம்ாந னால�யமைலைத  ாயதைத்ர

கங்ாடட்�ணண்ப �கை  . �க்�இ �பப்எ �இ ’'' �ண்ாகெக்�த்�அ ல்�யலைத ர்ாறன்எ . 
 

- ிசாக  

 

 ர்க�ர�ப ப்லைஇ தந்அ டட்பப்ர்ிதஎ ல்�யலைமாணண்வ�ித "" �பம்த  , கங்ாவ �பப்இ  .

ாசச்�ந்வ �க்�ாக கங்உ ம்ராகவ�வ ங்�ட்பைஃ தந்டந ல்�யிசட்ாரகந ’''? ர்ாறன்எ  .

" ணேண்கங்�ல்ாசெ  ' ன்றேன்எ  .  ாரேக�ர�ப ப்லைஇ ""  ிசட்ாரகந லைமாணண்வ�ித

ாம �ற்தெ கங்எ �றிகக்�இ ானமர்சே . செ . ர்தந்சலாப  . னன்� �க்ளைாந �ண்ரெ  ,

ாஜார ன்னன்மர்ாபே ர்லிசன்�க கங்எ  , ய்ாபே டட்ர்கஸ்ாப ர்ளாயிறாபெ ிசட்ாரகந  ,  ன்ாந

ர்ாகக்��ட்கே �ன்�ச்ஆ னன்எ ன்ஷகேக்�ளப்அ ட்க்ாரட்ண்ாக தத்�ாகெ  .  �க்�அ

ர்கஸ்ாப  ,  �ப்ரத ன்மர்சே �ன்�ாட� க்கக்�ாகெ ம்ாலல்கெக்�கங்உ

ர்ானன்�க்��யிலல்ாசெ  .  ர்தந்சலாப ன்மர்சே �ட்ிகக்ிசச்ழைஅ ரைவஅ னேடஉ

ாஜார னாபே யேடட்ிக  ,  �ன்�ாட�க்கக்�ாகெ ர்டண்டெ �க்னஎ ன்ஏ

ர்ாடட்கே �ன்கங்�னன்ாசெ  . ாரேதந்சலாப ன்மர்சே  , லிசன்�க �பஸ்ல்�  ாளேகர்

ர்ானன்ாசெ �ன்�ாட�க்கக்�எ டைட்க்ாரட்ண்ாக ானேமர்சே  .  னாபப்�க னேடஉ

ாஜார ன்னன்மர்ாபே " , ானரிதந்சச்�அ னன்எ �ந வ்ாயே  ?  ம்ால ல்யெ�பப்எ �பப்எ �ந

ாதாய�தெ த்�க்னஎ �ன்றேிகக்ிதாபம்ச ' ட�வ ட்ண்�ச �ன்  ,  ம்�பே �ண்ரெ

டாதே டட்ிகக்�ட்ித ல்�யமை�ஒ  , தத்�ஒ ரைதத்�ஒ கங்ாசஞ்ய்ாப ம்�கக்�அ ர்  .  கங்எ

கங்ானிதத்�பப்னாத ாமச ளைகங்வஅ ய்ாபேப்�ஓ ன்ாதகங்�ஆ  . ானன்னன்எ பப்இ  ,

 �க்� டர்ாக ர்தத்�ஒ ��ம ர்தத்�ஒ ாதறடப�ஈ ல்ிலயசெ ச்த ாரே�வ ிசட்க

கங்ாக க்��ட்ிகக்ிசச்�வ� க்ித�எ ளைகர்ாக� ’'' �ாபேப்�ிச ச்�ட்மந ர்ாறன்எ . 
 

- ாஜார  

 

"" கங்னன்எ  ,  கேக்�ணஅ ர்தந்வே� தந்அ ம்�டைட்க்ாரட்ண்ாக ாலல்எ

கங்ாறட�த்�ாகெ  . �றதத்டந �ப்ழை�ப �பப்எ ம்ாலள்கங்ாந ’''?  தந்அ ர்ாதத்ிதாகெ னஎ

ர்ராகக்தந்பப்ஒ ித�ப �ாபே " . ம்ராகவ�வ னன்எ  '?  �ாபேடட்கே க்னஎ "" �ாபே  ,  ம்பம்க

 ம்�ாபே லைாச ள்�க்ித�ாதெ  3  னால�பப்ிதம ய்ாப� �ாகே  ரைட ண்டெ

�தத்�விறஅ றை�த்லைாசஞ்�நெ  .  ம்�க்�இ ல்�யித�ப ப்தந்இ கக்� ந்லக ல்ிதஇ  53

ம்ாடேட்கே ம்பப்ணண்�வ ம்�கர்ராகக்தந்பப்ஒ  . � ானஆ .இ. ானேடண்க�ணம " ,  தந்இ



�ாய��ரத ம்�க்�ாய கங்உ டைக்ாரட்ண்ாக  .  கேக்�ணஅ ர்தந்வே� தைஅ

ஓ ர்சச்மைஅ . �ப . ஸ்எ  . ர்ாடட்ிலல்ாசெ ச்கக்�ாகெ ' ர்ாடட்ிசச்��வ கை �  .  ன்� �க்�இ

 21  ர்தந்வே� தந்அ ளைகலைவே னாலாபம்�பெ ம்��டண்டெ னாகக்ய்ாப� �ாகே

ஓ ர்ாடட்ிசச்வ கக்�ாகெ கேக்�ணஅ . �ப . ஸ்எ  . ம்�கக்ித ாபம்ச ம்�ட்ம கங்வஅ  .  கங்ாந

ாம�காபே ப்�ட்ிக க்�ட்ாபே ல்�யலைத த்டைண்� ’''?  தந்பப்ஒ ய்ாமடட்ாக ர்ாறன்எ

ர்பண்ந . 
 

" �ச  , �ணஅ ர்தந்வே� தந்ராய  '? ன்றேன்எ  .  ாரேபண்ந "" ஓ ன்ாதஅ . �ப . ஸ்எ .  ன்ிச

ிசானன்ச ம்�க்�இ லாபேல்ழிந  , ன்ஜாரய�ண்ாப  , ன்தந்�வாகேக்�த்�  ,

கங்ாவ �ல்ாசெ ம்�ாலேல்எ �ன்�ணஅ ர்தந்வே� ன்ாதத்ளைகங்வஇ ’''  ர்ாறன்எ

ல்மாயறை� ல்சச்�எ . 
 

- ிதக்ச   
 

தந்அ தத்ிதந்ச ல்�யடைட்ாகேக்��   ர்ஞிறகக்ழவ னாபட்ந ""  ய்ாபே �ந்யப ாய�பப்இ

கங்ாவ�ஓ ’''? கக்�பம்ரஆ ய்ாயடை ட்ாமெ னஎ " , �ாய  ? காக ற்தஎ  '? ன்றேன்எ  .

 ாரேஞிறகக்ழவ 81""‘ -  ாலட�டத கஏ ாழ�வ �ண்ாற ற்� றன்மித�ந கங்இ ிததே ந்

�தந்டந  . அ ிசச்�ித ல்ிதஅ . ித .�.க  . ம்எ . �ப . ர �ஒ பப்தந்��ட்ிகக்ிசபே ர்ாம� .ர  .

�ஓ ய்ாபேடட்ிகக்�ாக ர்ாம� ய்ாபேப் " , ணேண்அ  ,  ம்�சரகக்�ாந�ித ஸ்ரிகங்ாக

ித .�.க. கங்ாகக்��ட்ிகக்�ந்வ ம்�ிதப�ர ிஜாம ' ர்ானன்ாசெ �ன்  . ன்ாத�ள வவ்அ  ,

 ிகங்றஇ �ந்�இ ல்�யடைமே �ன்ட�டத �ட்ிதத்�ிந யே�பப்அ சைச்பே

ர்ாடட்�யாபேப்�ஓ  .  கங்ராகக்ிசட்கக்ர்ிதஎ ம்ணராக  ாதந்�இ ல்�யடைமே ம்�க்�இ

ம்ாமயப றிகங்�த்பஆ �க்னத ’'' �ாபேப்�ிச ர்�ப� ர்ாறன்எ . 
 

- ங்ிசத்கப  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  

க. ாக  . ம்காமே ! 
 ல்�ளக�ண்ஆ �ன்�  433 ள்கலைாகெ ! 

 

          க  காம�ன்ாகெங்இ ம்�ன்ாகெங்அ ரைவ �ன்� �க்�க�ண்ஆ �ப�இ தந்ட

ம்ராகவ�வ ல்தாகக்ளள்க தந்� �ண்ாகெ க்ிறகேங்ரஅ  ,  ம்ாலல்தொபேப்இ

றன்ிக�பெம்டஇ �சனித ல்�ளகள்ாதத்ிதய்செ   �டட்�விறாம காயிதகங்ச �ிலம . 
 

னறன்ிக��பெ ம்�கங்றற்� ல்ாத த்காமே ல்தாகக்ளள்க க்தந்இ ம்�வ ிக�பெ  .



ம்�ட்ம ல்�ளக�ண்ஆ �ன்� தந்டக  ,  ல்ாலதாகக்ளள்க  433  ல்ிதத்கழிமத ள்கலைாகெ

ம்ரப�வ ர்கீப ன்�யறை�ல்வாக �றிகன்எ னளள்�ந்ழ்கிந  . ல்ிதஇ  ,  ன்�ளகண்பெ னாயிலப

ிதஅ யேகைக்�ணண்எ ன்�ளகண்ஆ ட�வ யைகைக்�ணண்எ ம்க .  
 

��மர்த  , �ிகணஷ்�ிக  , ம்ன�ட்பப்காந  , ர்�வே  ,  �ந்ஐ தந்இ யிகஆ �னதே

னளள்�ந்ழ்கிந ல்�வளகிதஅ ள்கலைாகெ ல்தாகக்ளள்க ன்ாதல்�ளகித�ப  . ம்ணராக  ,

 யிகங்தன்�ப ம்��ய�வல்க ம்�ிதத்ராதாள�ாபெ மே�கங்டட்வாம �ந்ஐ தந்இ

�றிக�பப்ற� �ன்எ ள்கங்டட்வாம . 
 

ட்வாம ��மர்த  ம்ட : ல்�ய�ளள்ஹடண்ராம  ,  ன்ட�ாமம்லல்எ தந்ழஇ ரைவணக

 ர்வபன்எ ாஜார தந்ர்சே ச்யைித�பப்அ " �ர்டாதெ  ' ர்ாதந்�ிதத்வை  .  தத்ர்ிதஎ தைஇ

ர்ானதந்�ாகெ ன்�வாமம்லல்எ  , ர்ானிச�வ ல்ிறற்ணிக �ன்ாகெ க்�த்�அ வைாஜார  .

கே�ய�ட்பப்ராபப்ாப  ,  �வனைம �ரவஅ லைதாகக்ளள்க ன்�வபன்எ �ரபன்அ  �வல்செ

ர்ாடட்கே க்�ட்த  . ல்ானதஇ  , �ரபன்அ னாமரிதத்ஆ  ,  �ன்ாகெ க்�த்�அ யை�வல்செ

ர்ாடட்�வ கங்ாதெ ல்ிகக்�  . �ளள்பப்ராகெ  ,  ர்வதந்ர்சே ச்பைப்��ய�� ய்ாடட்ாகெ

ன்க�� ர்டண்�யபெ  . ம்�க்�ாத�அ �வனைம �ரவஇ  ,  ர்பிதஅ �ால

 ம்�க்�ணண்ய�பெ " ம்கக்ழப  ' ாலதாக க்ளள்க �ட்பற்ஏ �யிறாம க  .  ல்ானதஇ

 ன்க�� வைாத�அ தந்வ �த்ிசவ காய�னத �ன்செ �ந்��ப ப்ரைவணக

ர்ாறன்ாகெ க்�ட்வெ ல்ாளாவ�அ . 
 

 ம்டட்வாம �ிகணஷ்�ிக :  �ாபாய�வ ரம ர்வதந்ர்சே ச்தைத்ம ாரிக ர்�ட்�

ன்ணஷ்�ிக  , �ணாயல்க �வனைம �ரவஇ  .  த்�க்���க்�வதஉ ய� ர்�ளகம ர்வஇ

 ம்�காய�வலைத ர்ாதந்வ �ந்�இ  .  �ந்��ப ப்ரைவணக ல்ான�ட்ாப�வே �த்�க

�டட்பற்ஏ �ர்டாதெ ன்ட�வ�ஒ �வே �க்�ணாயல்க தந்ழ்ாவ  .  தந்ிறஅ தைஇ

�வனைம ன்ணஷ்�ிக ர்வணக  , ர்ாறன்ாகெ க்�ட்வெ மே�ரைவ�இ ன்லதாகக்ளள்க  .

ம்�க்�வதோத�னஅ �வனைம ன்�னவசீஞ்ச �ாபாய�வ �ள�ஜ தந்ர்சே ச்ரை�ாகிதத்அ  ,

�டட்பற்ஏ �ர்டாதெ ம்�க்�வபன்எ ஷ்ாகர�பப்யஜெ ர்வரை�  .  ஞ்ச தத்�ண்க க்தைஇ

னைவசீ  ,  லைாகெ �த்�அ தைத்�க �ந்ணைஇ ம்ுஷாகர�பப்யஜெ ம்��வதோத�னஅ

ர்னதய்செ  . கே�அ ர்�ஓ  , ல்ிதத்யளைாப�ாகிச  , ர்வபன்எ ன்சரேம�  ,  ன்ளாகங்ித

ர்ாதந்��ண்ாகெ ம்கக்ழப ன்ட�ாளிமர்ஷ �வனைம  .  னைளாகங்ித தத்�ண்க க்தைஇ

ர்ாதய்செ லைாகெ �ன்செ ச்�த்ழைஅ ள்�க்�ட்ாக காமகசஞ்வயந ன்சரேம� . 
 

 ம்டட்வாம கைாந : ாலக �வனைம ன்�னமார யஜெ  ,  �ந்ர்சே �ாரேவபன்எ ன்க ழபன்அ

ழாவ  , ித�க க்காதபப்�இ காற�டைஇ ம்�கதைந்ழ� �ண்ரஇ �னத  ,  �ண்ரஇ

த்�கழ்� ல்ிறற்ஆ ம்�ளைகதைந்ழ� ர்ாதய்செ லைாகெ க்�  . கைாந  ,  ர்�த்ஆ



ல்ிதத்மாரிக  , ன்காமேஜ்ார  ,  றைிச ல்ிகக்ழவ லைாகெ மே�வ�இ றன்எ ாயலைாப

ள்கர்வனாளகர்பண்ந ல்�யறைிச �ன்செ  . ாயலைாப தந்வ �ளவெ ல்�ன�மாஜ ல்ிலத�  ,

 க்ிதத்�பற்ஏ �றஉ �ய்செள்க�வதஉ �க்ிதம�ந்இ �வனைம ன்�னகாமேஜ்ார

ர்ாடண்ாகெ  . �த்�அ  , ல்�ன�மாஜ  வேகக்�ண்க க்தைஇ ன்காமேஜ்ார னாய�ளவெ  ,

�ன்ாகெ க்�த்�அ ல்ாயடைட்க க்�ட்�உ னைகாமேஜ்ார ாயலைாப  ,  ல்ிலயவ

ர்ாதத்தை� ப்�ண்ாதேிழ� . 
 

 ம்டட்வாம ர்�வே : ல்�ய�ாபம்ய�ணாவ  ,  �வனைம �னத ிமாசதந்�வாகே ர்ர�வவ�ார

�ட்�வ�ய்செ ம்காரே� �க்�வதே  ,  ன்ட�ண்பெ றன்எ ாகிலல்ம ர்ாதந்வ �ந்ழ்ாவ  .

யை�வதே தத்�ண்க க்தைஇ  ,  ர்ாறன்ாகெ க்�த்�எ ிறற்ஊ ணைண்ணெண்ம

ிமாசதந்�வாகே . 
 

 ம்டட்வாம �னதே :  தந்வ �த்ர்ாப லைவே ல்�லர்ாப �ட்��ப ல்ிதத்ர�ாலகாந

ன்ய�ண்ாபரகங்ச ர்வணக ன்�வாகலேரிதந்ச  ,  �த்ர்ாப லைவே ிகங்த ல்���ளவெ

ர்ாதந்வ  . ல்�யலைிந தந்இ  , ாபயதஉ  ம்கக்ழப �க்�ாகலேரிதந்ச �ாரேவபன்எ �ண்

�ட ட்பற்ஏ  .  ரவ ாகலே ரிதந்ச ல்ாலத �த்�உ ன்�யிசட்ாச னம ல்ிதத்டட்க �ஒ

கக்�ம  ,  க்� த்�நெ தைத்�க ன்�வாகலேரிதந்ச �ண்ாப யதஉ ல்ிதத்ரிதத்ஆ

கைந �ட்�வ�ன்ாகெ  , ர்ானாவறைமலைத ன்ட�த்ணப  . லாபே�இ  ,  ல்தாகக்ளள்க

னைவணக ல்ானிதத்காமே  ம்�வபம்ச றன்ாகெ க்�த்வை டைபப்ில�  ,  ல்��ள்வ�ித

�ளள்�ற்பெடைந  .  லைாகெ காகற்ிதத்கக்ாநே தந்எ ல்�ளக ங்வபம்ச றன்ாபே�இ

ாதேறிக�பெடைந  , காலிதப �ற்தவடைஅ தைத்கக்ாநே ள்கங்த ள்கர்வதய்செ ச்தைஅ  ,

�ட்பப்கக்��ப�ண்க ம்றற்�  , ிகாதகை  ,  ன்ாதத்ளைகளைள்�ப ள்கங்த

ர்னறன்ிக�க்ாயிதகக்ர்ிந . 
 

னறன்ிகக்�இ ள்ககைவ �ன்ாந காமயிகக்� ல்ிலதாகக்ளள்க . 
 

�வாலத�  ,  �வனைம தாடபப்ள ள்ாகெ �ண்க ல்ானவணக -  ம்�லாகவர்ச ாதச

ன்வணக ம்� க்��ண்ாகெ க்�ஓ �ன்எ லைவே லைவே  .  ன்�ய�வனைம

ாயேலையமைச  , ாகக்�இ ம்ரநே டட்ாராப ாயேயைவைட� ம்�க்��ய�ட்க �வனைம �  .

ண்ஆ �ஒ ளைகர்வஇ " , கங்கீக்�இ ம்டமே �பப்எ  '?  ல்ாதத்�ாச�வ காமணராதாச �ன்எ

ம்��விறன்ாதே ல்ிதனம ள்கர்வஅ ம்சாகர�ப ன்�பல்ப ஸ்ட்ாவ �� ட�  .  �இ

காய�பப்�ப  ,  ய்ாபே �ண்ாகெ ரைவ கைக்�ப �த்�பம்ரஆ ல்�ளகக்�ட்ாராப �ிச �ிச

ம்��வ�ட்�வ . 
 

�க்�கண்பெ ப்யகைதத்இ  , ாகேழஅ ன்�ணஆ ம்�ழப ன்ட�ன்த  ,  �ஒ ாவேிறஅ

லைல்ிதபப்�இ காயனைிசச்ர�ப  .  வேகாராம� ம்�ிதத்த�வாலல்எ ட�வ னைவ ணக



 ட� ம்�ாதந்�இ " ன்வடண்ாகெ றைகக்அ ��ம ன்த  '  மேணண்எ �ஒ றன்எ

�றிக��வ �ய்செ ச்ழ�வ ிறாம�த ளைகர்வஇ  .  ய�தெ த்�க்�வணக ிதகங்ச தந்இ

�ாபேம்�வ  , � ண்க ல்ிலத� �ப்  , �ாபப்�ட்க  , லைாகெ ல்ான ிற�ம  .  ல்ிதஇ

ம்கிதஅ ளேக�வனைம றன்ாகெ க்ரைவ ணக �ந்ர்சே �ானேலதாகக்ளள்க  .  ண்ரஇ

ம்கர �வாட  ,  ம்�ய்செ ம்ணம�ித ணைஆ �வே �ட்�வ�ந்றம னைவதத்ிலதாக

ள்கண்பெ  . ல்ாடட்�வ�ந்மைஅ கானஷ�� னாமகங்த ன்�ப ப்�ற்ிதத்ணம�ித  ,

டைளாந ள்க�னைிந ன்�னலதாக ம்��வ �த்�பம்ரஆ கங்ம ல்�வ  . ல்மாலல்இ �பப்அ  ,

�ந்�இ ள்கறை� �ிச �ிச ம்ட�னவணக  ,  னைலதாக ள்ானன்� �த்ர்ாப ம்ரநே தந்அ

ல்ாதத்ிதந்ச �வாகங்எ  , ம்��விகங்டாதெ த்கக்ர்�ள� ம்�ண்�ம ல்தாக ம்�க்��ளள்உ  .

ம்�லதாக யழைப  ,  ன்த த்ளைவஅ ிதத்�பன்யப ப்தைத்னகீலப ன்�யிலதாக

ன்ாறிகள்ாகெ க்ிதத்�பப்சவ .  
 

�வாறன்�  , ஐ.�  . ல்தாக ன்�ாவே���ணப ல்�ளகங்னவ�ிந  .  ல்�ளக ங்னவ�ிந தந்இ

ண்ஆ  , னறன்ிக �பற்ஏ ள்க�ர்டாதெ னாமத�வ லப ல்ாத வ�ழப ப்காமஜகச ண்பெ  .

ல்ாதபப்�இ ிதசவ ர்டட்�ப்ம்க ம்��ளக��வ ர்லப " , ங்�ட்ாச  '  ம்�ல� ம்ராசச்ாலக

�வ ல்தாகக்ளள்க னறன்ிக�க்� லைத ள்கங்ராகவ  .  ம்ல� ங்�ட்ாச ள்கட்ாந லப

ர்லிச ம்�ழப  , ர்னறன்ிக ��ம லைல்எ ல்ானாபே ப்�த்��ப �ாபே ம்�க்ர்ாப ல்�நே  .

 ர்லிச " ங்�ட்ாச ாயே��வ  '  ல்ிதத்பன்இ ல்யிலாப யேலேமாளள்ாகெ க்�ட்ாதெ ம்ல�

ர்னறன்ிக�ப�ஈ . 
 

�வாகன்ாந  , ல்தாகக்ளள்க காகக்ிலாஜ  . ாமே�ிறற்ப ப்தைஎ  ,  ாமே�ிறற்ப ப்ரைாய

ல்மாடப ப்லைவக  ,  �றஉ ளள்க காகக்�ட்ாயளை�வ �லல்அ காகக்வைதே ஸ்க்செ

ள்கர்வபப்�ிதத்வை  . ல்ானஆ  ,  �க்ணை� டட்பப்கக்�ககீங்அ �ளகங்த ள்கர்வஇ

லைல்ித வய்செ ம்காரே� ம்�ாபே�ஒ  .  காபே ப்�ஓ �ட்�வ�ட்�வ �வாதஅ

ள்கர்ாடட்ாம  . காறாம  , டைட்ரஇ  ர்னறன்ிகழ்ாவ கைக்ழ்ாவ . 
 

 ம்டிமம்ந ாஷால�பஅ ர்டக்ாட ர்ண�ிந ளவனம ிறற்ப ள்கங்வபம்ச ல்தாகக்ளள்க

�வாதயிற� "" , ன்வணக ம்ாலல்தொபேப்இ -  �றை� க்மை�ாபெ யேடைஇ �வனைம

�ளள்உ  . லைல்இ ��ளதெ த்னம  . லைல்இ மைன்த த்�ப்ிகச  .  யிதத்பம்ாத

ம்�ாபே ம்�க்�கிதஅ ம்றற்ாமஏ ல்�யகைக்ழ்ாவ  ,  யேடைிகக்�வனைம ன்வணக

ம்�ாபே ம்�ாமகிதஅ மைன்�யமை�ற்ஒ  ,  ள்க�ப்ய்ாவ னாகக்�ர்டாதெ த்�ற்ாம

னறன்ிக�வ �த்�கிதஅ  . ம்றற்ாமஏ  ,  ள்க�ர்ணஉ ம்�தே ல்ாக�வ �க்�ற்வஇ ிதக்ர�வ

னறன்ிகாடண்உ  . ம்கக்ழபப்�� ம்�க்�இ ம்ட�ளகர்வணக  ,  ம்�க்�இ ம்ட�ளகண்பெ

ரத�இ வையிகஆ மைாயிறஅ �றிகய்செ ச்டதே த்பைப்ணைவரஅ யித� ம்�ரைன�பப்  .

னறன்ிகக்�வ�க்ஊ ல்�வளகிதஅ ம்�கங்கடஊ தைஇ .  



 

வைதேத்ணப  , ல்கங்ாவிழப  ,  ல்ான�ளகங்ணராக லப றன்ாபே �ாபறை� ல்வுஸக்செ

�றிகக்�கிதஅ ல்தாகக்ளள்க  . ாரே�ஹ ரேவபள்ாகெ க்�த்�ாபெ ப்யைிலவ  .

லல்அ ர்வப�ண்� த்யைறை�ன்வ  . ற்ிதத்ணம�ித  ம்�க்�ஆ பேன்� �

ம்யிசவஅ ல்டாயரை�ந்லக தத்ிற� ம்தத்�ாபெப்னம ம்�க்�ண்பெ  .  ள்கங்ாந தைஇ

" ல்த�ஆ  ' ம்ாறேிக�வ ிதத்�பல்யசெ ம்ல� ன்�பப்மைஅ றன்எ !  '' ர்ாறன்எ . 
 

யிசபே ம்டிமம்ந �த்�அ �த்ிற��இ  ,  ர்�ளகம �த்னைஅ ம்கக்ாபப்ழ்கீ னைன்செ

ாகே ர்ளாவ ய்ஆ யலைிநல்வாக . ாமஉ �ணார "" ,  ள்க ர்வதாகக்�ப ள்கர்வதத்�ப

ள்கர்ாறிக�ப�ஈ ல்ிதத்றற்� ல்தாகக்ளள்க க்தந்இ மே�ாலேல்எ  .  �ய்செ ர்ாறேற்பெ

ட�வ ளைகங்ணம �ித ம்�க்வை  ,  ன்ாதம்ட�ளக �ாஜே ம்�ய்செ ம்ணம�ித ல்தாக

�றிக�பப்ணாக ம்கிதஅ ம்றற்�க்இ  . ன்ாபே ல்பைாமெ  ,  ள்க�ர்டாதெ ட்நெர்டண்இ

 �இ ம்ல� �றிக��வர்�ள�  .  தோபே ம்�ளவ ளைகளைள்�ப ள்கங்த ள்கர்ாறேற்பெ

ம்�ண்வே கக்�ணாகண்க  . ம்�கங்ாந  ,  �த்ிற��இ �ன்செ ச்காயித�ப �ாவெவ்ஒ

ம்ாறேிக�வ �ண்ாகெற்மே ம்ராசச்ர�ப �ர்ண� ப்ிழ�வ க�ச . 
 

ம்கக்�ஒ த�னம�னத  , ம்யிகக்� கிம  .  �ன்எ �வத �இ ம்��ளகங்தம �த்னைஅ

த்ர்ணஉ �றிக�பப்த  . ல்ானஆ  , லைல்ிதபப்ிதம றைற்வஅ ம்�ாய  '' ர்ாறன்எ . 
 

-ப.  ன்மர்வ�வர -ந. ாப . ன்மார�சே  

ம்டப  : ன்ிலாடஸ்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  

�த்�க்ரைித ! 
ாகேக்ரகக்ாகெ ! 

 

�ணார�ப ப்�ப்ர்ளவ னாமய��ப ! 



 

 
 

ய்ாந ள்ககை�ந  , ம்ஜகச �பப்ர்ளவ னை�  . ர்ாதத்ர்ளவ �ங்ர� �வலல்ப ிகயாந ிஜாம  .
 ல்�யசை�வ தந்அ " ாடண்��ணரே  '  ல்ய� ல்�ட்�வ பைம்� ன்த ங்ிச ானசஞ்ச

ர்ாறிகக்ர்ளவ ளைக�ட்�  .  ல�த்சாம காகக்�ற�க்ாப ப்ளக�ட்�க்சாமெ தந்இ  �ண்ரெ
�னிகாமே தந்இ ர்ாற�ம்ளிக பைம்� வடத  .  ட்�ிலாப �ந்�ில�ட்�ிலாகே

ிழாகே ளேகங்ாறல்ாசெ ாதறிகக்ர்ளவ ன்ாம ட�கை�ந �ஒ ம்�க்��யாபே  ...  ர்ாறன்எ
�. �ாகேய�ணண்� .  
 

��ாபேப்கக்�இ ானாமல்ச ாபப்கங்�ாப ாலல்ந ! 
 

�ந்��வ ிறற்வெ ! 



 

" கெக்�ிக ம்ாலள்கங்ரிதத்சட்ந ாம�னிச ாசச்�பம்ரஆ டஆ ட்  ...  ல்ிழாதெ த்ாம�னிச
ம்�ாபே�ந்ிசந  ' ர்ாறிகல்ாசெ ன்ரசே னஎ  . ிச ய�ஆ ள்கங்ரிதத்சட்ந ல்ானஆ . ிச . ல்எ  .

ாட�வ ல்ாததந்மைஅ காமரகபால �ட்ாபே    ��� தத்டந �ட்ாபே ம்ட�வ
ர்னளள்�ய்செ . 

 

 மைழிகக்�னச தந்டக �க்�ணஅ ரிதத்சட்ந னைன்செ றன்வெ பைப்ாகே �ண்ஆ தந்இ
ந்��வ ய்ஜ�வ ர்ாதத்�ாகெ �  . ல்ாவர்கஅ ாய�னாசே ல்ிதஇ  , �னிலாஷ�ம  ,  ாயரேஸ்

ள்கர்ானிகக்லக �ண்ாகெ�ந்லக ம்�ககை�ந லிச டபட்உ  .  தந்டந ல்ிதத்ாபாரதஹை
ல்ிதந்��வ ிறற்வெ  ... ம்�ாயர்ஆ  , ம்ாளகங்ாதந்�இ காயிஸ�ப வேபம்ாரெ ம்�ாபாலமஅ . 

 
கைக்�ாகே டட்பப்கக்�காரிந ! 

 

" னைன்செடவ  '  ல்ிதத்டப  ம்ட�னறாமிறற்வெ ர்டக்ரடை கக்வை கக்�ந வைாராதன்யந
ிழாதே ாய��ம ன்�னயந ம்ாராடட்கே . 

ம்ாயலைல்�வகஆ ஸ்ஸக்ச கைக்�ாகே டட்பப்கக்வை ம்ட�யிறற்வெ ல்ானஆ . 
 

�ப்�� ன்�யமைய்ாத ! 
 

�ங்�தெ கக்�ந காவாரே�ஹ ண்ரசம்ார ன்கம �வசீஞ்ரிச -  டண்ாமர�ப ல்ிழிமத
ளள்�ட்பப்டிமடட்ித �ற்ிதத்டப �  .  ம்ட�னசச்ப ய்ாராயர்வஸ்ஐ காயிகயாந

ள்கர்ாதந்விசபே  . ஸ்ஐ ம்�க்�இ ல்�பப்�� ன்�யமைய்ாத  ,  ள்கங்டப �க்தைாபேப்இ
லைல்இ காதவள்ாகெக்�ப்ஒ ம்�தைஎ  .  ல்ிதத்டப ப்தந்அ ல்ாவர்கஅ ல்ஜாக ல்ானதஇ

ல்�வாய�ஏ ள்கர்ாறிகன்எ ர்ாபப்�ந . 
 

�த்�க ! 
 

" �ாபேம்�வ ள்ககை�ந ாச�� ���   ��ம �க்�ககை�ந யழைப �ிதாம னைன்எ
ம்�ய்செ ன்ாதத்யறை�  .  ாயேலைடட்தகை �ச்ிசர பைப்�ந ன்எ ள்கர்கிசர பப்எ

வேபப்அ  ... ன்வே��யாபே �ட்�ட்�வ டல்�பஃ  ' -  காயடைபப்�ளவெ �பப்இ
ாயரேஸ் ர்ாகக்�ிலல்ாசெ �த்�க ல்ிதத்ளதத்லைவ . 

 
ன்க்ஷஆ ! 

 

 னைபற்க ய்ாதபப்�இ தைத்ஜிந தாலல்இ  த�தஅ ன்�னஞளைஇ �ஒ ம்�ள்ாகெ�ய்செ
 ன்ாதல்தாக " ள்கனைபற்க ன்உ ம்��ாபெப்� .' 

 

 �ளர� ாவர்தஅ -  ல்ிகங்ிகக்மே னாலடைஸ் �த்வை யை�ாஜே ல்ாபாலமஅ
ர்ாம� ட்ரல்எ ர்டக்ரடை ர்ாறிகக்��யிகக்யஇ  . ம்னக ல்�யதைகக்ரைித    �தாகக்ர்சே

றை� . 
 

�ந ன்க்ஷஆ ம்�க்றப ிறாபெ ன்�ய�ளர� ாவர்தஅ �ப்   ம்சாகடட்அ . 
 



 ாய�பப்அ ! 
 

ர்ாதந்வ ல்�யசைஆ ாம�னிச ர்ழிமத ழ்ாவ கக்�மெஅ  .  �த்வை ரைவஅ " �ாடேஸ்  '

 ர்ாதத்�எ ம்டப ம்�எ " ள்� மாக ' ர்க�ந க்ஷே னாமக�ிறஅ காள  .  �ஒ ல்ிதஇ
க்ஷே ய�ட்வல யைகைாதெ ம்�பெ  ...  ிகங்ாவ ட்ாளப்ஃ ர்பப்� ல்ிதஅ

ம்ாராகக்��ய . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

 

 
 

 
 

          த லைாகெ �ாபேற்த ல்ிதத்கழிம  ,  ளள்உ ிகாமணராதாச வர்ச �பன்எ ளைள்ாகெ

 ர்பம்வந ல்�யலைிந 01 -  �ம� �ரஇ ிததே ம்  தந்ர்சே ச்ரை�தே ம்டட்வாம
ம்க��ஆ ர்யிழஊ னவ கரச ச்னவ �ண்ாபப்த�  ,  �வ ஸ்கோயே �வனைம �ரவஅ

 யைிசச்ர்ிதஅ ம்�பெ ம்ர�ாகெ தய்செ லைாகெ �ட்� ல்ாயிகக்ாபப்� ம்�ரைவ�இ
�யித த்�பற்ஏ  .  ர்ாச�லாபே தத்�ாச�வ �ாபேப்அ ிறற்ப லைாகெ தந்இ "  ம்��இ

த்காயலைாகெ தந்டந காகக்ளைள்ாகெ ம்�க்�இ ன்ாத  ' ள்கர்ான ிற� �ன்எ . 



 

 யைறை� ன்�வஅ டட்பட்�க்ித�ாதெ த்தந்ாசெ ன்ிலாமசைச்ப ர்சச்மைஅ றை�த்னவ
 ல்ிதடட்பப்யய்செ லைாகெ க்�ட்� �ாயே�வனைம ன்த ர்யிழஊ தந்ர்சே

 லைல்�வகக்�எ ஸ்�லாபே ம்�கைக்�வடந தந்எ கக்��ப�ண்க ளைக�ளாயலைாகெ
�ிதந்ம ம்�ட்ாசச்றற்� றன்எ �தந்�எ காரிதஎ �க் . 

 

 �ம்க ட்ஸ்ிசக்ர்ாம தந்டைஅ ிதப்�ிதஅ ல்ாயணைராச�வ லைிநதந்ம ன்ிச�லாபே
 �ாராபே �த்மைஅ ��க்ட ட்ாராபே ல்�பர்ாச �ப்மைடட்� ர்வ ன�ம ம்�ற்ம ட்ஸ்�ன

ர்னதந்வ  .  ல்�யலைிந தந்இ 71 -  �ரஇ ிததே ம்  03.1  காபர்டாதெ லைாகெ தந்இ �க்�ணம
அ டட்வாம �ம� . ித .�.க  . ம்�ளாலயசெ டட்வாம றைசாப ர்ஞளைஇ  ,  �ிதந்ம

 றன்எ ன்காமே ��ர லபர�ப ம்�ற்ம ம்யாகச னாம�ளாய�வதஉ ன்ிலாமசைச்ப
ம்�னைகாமே ண்கக்டண்�  , ஏ. ஸ்எ . �ப .  �கை டைபப்�னத னால�யமைலைத ன்ஜாரமர்த

�தய்செ . 
 

 
 

 ல்ிதத்பம்ரஆ  3 �கை ர்பே  �ம� ர்தத்�ஒ ல்ிதஅ ம்�ன்எ ர்னடட்பப்யய்செ  , நெ லைல்  ,

 ல்ிதந்செ ாதத்ாத ம்�வ �ட்பல்யசெ காவாதாத ல்ழிந ல்�ளகங்டட்வாம ��க்�த்�
�யிற� ம்�றை� த்�ளஉ ம்�டைபப்�னத ம்�ன்எ ( .  ச்�ட்பெ ிறற்ப ப்ரைவஇ

கண்ாக ல்�யிதய்செ  ) ம்�தை த்யாகச காயிசடைக ல்ானஆ  ,  ண்கடண்�
ள்கர்ான �ட்ாக ன்ாதம்�னைகாமே . 

 

 �த்ிற� �கை தந்இ �ாபேம்�� ல்�பப்ரத ஸ்�லாபே "" ...  டட்பப்யய்செ லைாகெ
ம்க��ஆ  , ம்யாகச ன்ாதர்ன�வறஉ ன்�ய�வஸ்கோயே  .  ாபப்தத்ிச ன்�ய�வ ஸ்கோயே

 தைத்ணவஆ ன்ிதத்லிந ளள்உ ல்�யபெ தைந்த ன்�ய�வஸ்கோயே ம்யாகச னானகம
 �த்வை �டஅ ல்�ய ிகங்வ  51 ர்ானிக ங்ாவ ன்டக ய்ாப� ம்சட்ல  .  தந்அ �ற�பன்தஅ

ஆ  ல்�யபெ ர்ாயாத ன்�ய�வ ஸ்கோயே ம்�ண்�ம ல்மாகக்�ாகெ �பப்�ித தை த்ணவ
 ளள்உ  76 ம்�காதடட்பல்யசெ காமத�வ ம்�க்�கபஅ தைத்லிந ட்ன்செ  ...  ல்ானதஇ



ம்ாததந்வ �ட்ப ற்ஏ ம்�ாரகத �க க்�அ யேடைஇ ம்� க்�கர்வஅ ம்�க்� த்யாகச . 
 

ம்யாகச தந்டைமரித த்ஆ ல்ானதஇ  ,  ண்கக்டண்�  ல்ித ந்செ ாதத்ாத ம்�ற்ம ன்காமே
 லைாகெ ம்�யை�வ ஸ்கோயே ம்�தை த்க��ஆ ிலல்ாசெ ம்ட�ாயேிகஆ

காததய்செ  '' ள்கர்ானிற� ர்ாச�லாபே . 
 

கே டட்ப ப்தத்�பன்யப �க்லைாகெ ல்ானஆ .  9587 ம்எ . கே .-  2  தந்ர்சே ச்தைத்கர ட்சஇ
�டட்பப்தத்�பன்யப ல்�யறை� த்�ரஅ ிகக்ாபப்�  . ிகக்ாபப்� தந்இ   ர்ாச�லாபே �த்ிற�

லைல்�வற� ம்��எ .  
 

 க்டட்ாராபே டட்பப்கக்மைஅ தத்��ிலவ சை�லாபே கக்��ப�ண்க யைலைாகெ தந்இ
ம்டிமம்ந �ணாதேந்அ னாரளாப ப்ணைிகங்�ஒ �� "" ,  ம்�ன்இ ல்�யலைாகெ தந்இ

�க்��ய�ண்வே ழ�வஅ ள்க�ச்�� யறைிந  .  ம்க��ஆ டட்பப்ய ய்செ லைாகெ
ளைகங்ண வஆ றை�த்னவ  ர்யிழஊ னாயமைர்நே ம்�க்�மாரப  .  �பப்அ

 �வல்ாசெ ர்ாச�லாபே ிறற்ப ள்கங்ண ராக னாகக்லைாகெ தந்இ ல்�யகைக்�இ
லல்தய�� க்ள ள்ாகெக்�ற்ஏ  .  தந்�இ காய�ளாலிழாதெ ம்�க்� மை� ணராதாச
ம்லஏ ர்ாப க்ாமஸ்ாட ம்யாகச  ,  �ட்ாக ளைகங்ராகிதஅ றன்எ ர்ளாய�வதஉ �ிதந்ம

�ளக�ாகே லப �க்றைன்இ ர்வய�� ளர� ல்  .  ர்வஅ  51  தந்இ �க்�த்சட்ல
�ளள்உ ிதத்�பற்ஏ தைத்கதேந்ச �பன்எ ர்ாதய்செ யைலைாகெ . 

 

�றிகக்�இ �ந்டந லைாகெ ன்ாதத்காகக்�த்ணராக �ாறெவே  .  தைத்ணராக தந்அ
ர்ாவ�க்ிச ம்�வ�ஒ ர்பந யிகக்� ம்�க்�இ ல்ிதத்டஇ யிகக்� ல்ான �ண்ாதே  .

ன்ாதத்றற்ாபப்ாக ரைவஅ  ம்�றை�த்�ளஉ  ,  க்�ட்பப்டஷ்க ம்�டைபப்�னத
�க்��ண்ாகெ .    ிச ரவ யே�ளவெ ம்�கமைண்உ னைதத்அ ல்�யலைாகெ தந்இ . �ப .ஐ  .

 �ம ல்�பர்ாச �� க்ட ட்ாராபே ல்�யளைிக �ட்ர்ாகேஐ ரை�ம �ட்கே ணைராச�வ
ம்ாளேள்�டாபே  '' ர்ாறன்எ . 

 

அ தந்அ னாயமைர்நே ம்�க்�இ ல்�யடைபப்�னத ல்�யடைிகற்தஇ  ர்தத்�ஒ �ாகித
ம்டிமம்ந "" ... ர்ன�வ��ப �ஒ ல்�ளக�ாகிதஅ  ,  தந்அ ம்�க்�இ ல்ிதத்டஇ யிகக்�

 �த்�ாகெ லைவகத னாறவத ம்ட�ளக�ாக ிதஅ ர்யஉ றற்ாபப்ாக ரைபந யிகக்�
ர்னறன்ிக�வ . 

 

அ ல்ிதத்ப�மச ாரேன�வ��ப �ானென்இ . ித  . �.க.  ிஜாம தந்அ டட்பப்கக்ாயிமம்ட ல்�வ
ிகங்�நெ யடை�ன்த ய  ,  ம்ல� ர்பண்ந �ாகிதஅ ஸ்�லாபே தந்அ யிகக்� "  தந்இ

ம்ணராக ன்ாத�பே�ண்ரெ தந்அ �க்லைாகெ  .  �க்மைலநெ தந்இ ன்ாந ல்ாபே�அ
ம்ணராக ன்ாதர்பே�ண்ரெ தந்அ ம்�காளஆ . 

 

ர்ாடட்�வ�ட்ாம ர்தத்�ஒ ல்ிதஅ  .  கக்ஆ ல்ாபே னைன்எ ம்�ரைதத்�ானென்இ தந்அ
ம்�ண்வே  ' ம்�ளே�ப தந்அ ிற� �ன்எ  �றிகக்டந காறன்ந  '' ர்ாறன்எ . 

 

ம்�ண்வே கக்ிச ள்க�ளாவறற்� னாயமைண்உ ல்ிதத்தத்ாமெ  
 



- ன்டண்க�ணம  

 
 ாதாத ன்�ளகக்ாதாத ! 

 

 யடை�ர்டாதெ ல�யலைாகெ க்டைட்ரஇ
 ன்காமே ண்கக்டைண்� ல்�வ�இ

ர்ாடட்�வ�ட்பப்யய்செ �கை  .  �ாறெற்ம
 ல்ிதந்செ ாதத்ாத னானராகலைாகெ

ப்கேஸ்எ . 
 

 05 தந்டக க்தையவ  ல்ிதந்செ  ,  தந்�இ
 ச்ட்கெஸ் ர்டர்ம �பதந்�இ ல்ிதத்டஇ

 �த்�ாகெ க்�ட்ாபே " தைக '  யை
 கானாசஆ கேக்�கக்ாதாத ல்ிதபப்��

ல்ாதயிகங்ள�வ  ,  ரைவஇ ள்கக்ாதாத
 காயதைாய�ம �ன்எ ல்ிதந்செ ாதத்ாத

ள்கர்ாறிகக்�ிதத்ழைஅ . 
 

ர்ாயணைண்ப ப்சடேகங்வெ  ,  ஷ்ரே�
 காலழிந ன்�ாயேிகஆ ர்ாயணைண்ப

�இ ர்வதந் .   ிதப�ப ாதந்ிசஜெ ிதம�ித
�ட்�வ�ய்செ லைாகெ னைய�ண்ாப  ,

 �ாபேனஆ ப்கேஸ்எ ""  �த்ர்சே டாதேஇ
 04 ன்டேட்�வ�ய்செ லைாகெ  ...  �ஒ
லைல்ிதனாபே ப்�ட்�ட்�வ ட� ம்யடத னன்ிச ...  '' ாதத்ாத ம்ாராறன்எ . 

 

ரை�த்டட்க டட்ாபே ப்னை�வல்செதேத்ாரக  , �லவ ன்�னய �ண்ாப ிதப�ப  ,  �டஇ
ங்ரக �மம்க�ர்�ப தந்�இ காளக  ,  யை தைக ன்�ாயேிகஆ ன்ணண்க ம்ாப

லேித ந்செ ாதத்ாத ம்�தத்��  .  ளள்�ிக�அ �க்��யாகே ர்காந ம்டட்வாம �ம�
ர்ஊ தந்ாசெ ன்�வாதத்ாத ன்ாதர்��ன்ணஷ்�ிகலமே .  

 

"" ால�ய��ப ஸ்�லாபே �ாபேப்இ ல்ிதந்செ ாதத்ாத  ? ாபப்கேஸ்எ ''?  
 

"" ாத ந்�இ கேங்எ �பப்எ பேன்� �க்�தர்தேத்டைஇ ல்�வாகேன்ரகங்ச ம்�  ...
ன்ாதர்டட்ன்�கன்எ  '' ம்ராடட்வ ள்கிகக்ாக �றிகன்எ . 
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           இ  ன்�யிசட்க ட்ஸ்�ன�ம்க யிதந் 22 -  ல்ிதத்யளைாப ஜார �ாநாம லிநாம �வ

னதந்டந ள்கட்ாந �ன்�  .  ம்�ிக ங்ரெகந ல்�ய�ணாப ன்�ளகிசட்க ட�வாரித
ள்கர்னபே ஸ்க்ள�ப டண்ாமம்ர�ப  , ள்கங்ணராதே  ,  வசைஅ ல்�ளகங்ப டண்ம �ன்ாந

றன்ிகக்ய�வ ளேக ர்ழாதே னஎ ள்க�ந்��வ    தைஇ காடாநாம னாமரகிறற்வெ  க்ிதத்டந
ர்னறன்ிகக்��ய�ட்ாக .     

 

 த்றன்மடட்ச ர்�த்�ிலல்�வ� ம்�வ ள்�ற்தஅ ம்�ித�ாதெ த்றன்ம�ாராப ிசாகன்தெ
ிச ம்�ித�ாதெ . �ப .ஐ.  �ர்தே தைத்ய ளைாபஜார னாபப்ிழசெ ல்ாதபப்�ிமசவ ன்�ய

ம்�ண்வே கக்�இ காபப்றிச ச்கிம ள்க�ாபற்ஏ �ட்ாநாம �ய்செ  ’  ிசட்க �ன்எ
ங்த னை�பப்�ாபெ தந்�ிதத்�ளஅ �க்�க   ம்எ ம்கங்ில . �ப .  ,  த்�� க்�ற்வேரவ �ட்ாநாம

�ப ர்வலைத . ம்எ . ர்ாறேன்ாபே ிமாசமார   ர்னதந்��யிறற்வேறைிந காயமைம்செ .     
 



 
 

�ம்க ட்ஸ்ிசக்ர்ாம  . ிஜ ர்ளாலயசெ ச்லிநாம ன்�யிசட்க . ன்ணஷ்�ிகமார  ,  ர்ழிமத த்கலஉ
ழப ர்வலைத வைரபே  .  ன்றாம�நெ  னை�ட்ாநாம ள்ாந ல்த� றற்கேங்ப ர்ாறேன்ாபே

ிச யிசபே ப்�த்வை ிகங்டாதெ . �ப .ஐ. ன்தரப ர்ளாலயசெச்�ாபெ யிதந்இ லிகஅ ன்�ய  ,

"" �ாய�� ட�வ �த்ிழஒ யைமை�வ ல்ாதத்வ� த்�ளாலத�  . ம்� க்�ரிகங்ாக  ,

ன்ாத கைள்ாகெ ரேஒ ம்�க்�ாதனஜ யிதராப .   �ஒ காறற்ாம �ற்தஇ ல்�வளஅ யிசதே
�உ �ணஅ ம்�ண்வே காவ  . ித ம்�ிதத்கழிமத .�.க.  , அ. ித .�.க.  காறற்ாம �க்�

ம்�ண்வேகாவ�உ �ணஅ �வாறன்�  '' ர்ாறன்எ . 
 

" றை���அ யித� �இ ’'  யிசபே �ன்எ ‘ ிச . �ப . ம்எ .’ ிஜ  . ன்ணஷ்�ிகமார  ,

"" ிச ம்�க்��வகக்டந ல்ித த்ன�ட்பப்காந . �ப . ம்எ  . ிச �க்�ட்ாநாம . �ப .ஐ  .  ச்லிநாம
 ரைளாலயசெ ம்ாவே�த்�பப்வர�க �த்ழைஅ  . ிச . �ப . ம்எ .  , ிச . �ப .ஐ  .  ம்�கிசட்க �ண்ரஇ

 ம்ாந ளைக ங்யஷ�வ ��ஓ ய�� க்கக்�இ காயடைட்க க்�ட்� �ற்தவர்சே
ல்ாடட்�வ�ளள்த த்ிகக்�ஒ  , லல்ம�ட்ம ல்ிதத்கழ ிமத  ..  ம்��வ ளஅ யிதந்இ லிகஅ

��� காவ�உ ம்ாந காளகர்வய�� க்கக்��ப ப்யைிசட்ஆ ம் ’'' �ன்எ    யைமை�ற்ஒ
ர்ானிசபே ப்ிதத்��ிலவ .  

 

" ம்யிசகர தாய�தெ ம்�க்�ாய ரைவ�இ ’' ழப தத்�பம்ரஆ �ன்எ  . ன்றாம�நெ  ,

"" �ானேசடேந ர்வலைத ���ப ல்யிசரஅ ன்�ளகில� ப்லைத��வ    யிசபே ம்�னித�அ
ர்ாறிகக்�இ ல்ிதத்கழிமத ர்வ�ஒ ர்வலைத  . ர்வஅ   ாத . ன்ய�ண்ாப  .  ல்�யகைங்லஇ

ள்கர்ானிசபே ம்�வ�இ ன்ாத த்காகற்தபன்எ ம்�ண்வே டபற்ஏ ம்தத்�ிந ர்ாபே  .
 �க்�த்யாதஆ ல்யிசரஅ ன்�ளகங்த யைனைிசச்ர�ப ன்�ளகர்ழிமத த்கைங்லஇ

ிச �அ ல்ாறன்எ ிசட்க தாளள்ாகெ ிதத்�பன்யப . �ப .ஐ. ன்ாத ... ’'' ர்ாறன்எ .  
 

�ட்�ம ��தத்சச்க ல்�ட்ாநாம ள்ாந �வாடண்ரஇ  ,  ல்ழஊ  �ப்�ணாக ண்க ள்கக்ம �ப்�த
ம்யணைஆ  , ம்யலைிந ன்ிம�அ ம்ள�ங்ட�  ,  யிகக்� றன்ாபே �ாபப்�ட்த ன்ிம

ள்கர்ானிதத்டந ள்கங்தாவ�வ �ந்வ �ண்ாகெ க்காமனாமர்�த த்ளைகனைிசச்ர�ப . 
 

" ிச . �ப .ஐ.  கக்�தஆ ளைகர்ளாபப்ர்ிதஎ லைஉ �அ ம்�களைிக க்�த்னைஅ ன்�ய
ம்�ண்வே  ' சபே ர்வ�ஒ �ன்எ , ள்கர்ாறிகக்�ிதத்ர்ிதஎ காயமை�க ர்லிச  .  சேரஅ கழிமத



 னாரிதஎ �க்லைஉ �அ ல்�யலைிந ம்�க்��ய�பப்�அ வை�� ர்ண�ிந காகக்�ய்ஆ
ாமனாமர்�த  ? ள்கர்ாடட்�வ �ட்வெ தைஅ �ன்எ  . அ. ித .�.க  . ல்ாதபப்டந ிசட்ஆ  ,  ன்ிம

ல்மாய�� றற்வேறைிந ம்னாமர்�த �த்�ண்க க்டைட்வெ  , டைட்வென்ிம  
 கக்�எ கைக்�வடந றபெ ம்ராசன்ிம �ந்�இ ல்�பப்�ாதெ யிதத்ம �ற்தபப்றை�
 �ரஅ லிநாம ளைகங்டட்ித ிதத்பற்உ ன்ிம ன்ட�க்ாநேலைாதெ ம்�ன்எ ம்�ண்வெ

ள்கர்ாறிகக்��யிறற்வே றைிந தைத்னாமர்�தத்அ ம்�ன்எ ம்�ண்வே தத்�பல்யசெ  .
காய�ட்ாகிழவ கேக்�ாயிதந்இ  ,  ல்ழஊ ல்ிதத்கழிமத  றற்வேறைிந வைாதாசேம �ப்�த
ம்னாமர்�த �ாறென்எ ம்�ண்வே  . �ட்�ம ��தத்சச்க  , ம்ராகவ�வ ள்கர்வன�ம கழிமத  , �. �வ  .

ல்�ளகிசச்ழ்கிந  ,  டைத ளைகிசட்ாக றை�ன்வ னாரிதஎ �க்�கண்பெ ல்�ளகங்ரபம்ள�வ
 தந்இ �றிகக்��யிறற்வேறைிந ளைகங்னாமர்�த றன்ாபே �பன்எ ம்�ண்வே யய்செ

�ாநாம  . ிச  லைிந றன்ிகக்லைக க்ளைகளைிக க்ிசட்க ல்�ளகங்டட்வாம ல
�றிகக்��ட்பற்ஏ  . ம்�ளவ �பப்எ ிசட்க ல்ானிகக்ாபே யகைதத்இ  ?  ம்ாலல்றென்எ

னறன்ிகக்�ிதந்�எ ம்�க�வள்கே �ாபேன்ிதத்தாவ�வ .      
 

� ர்ளாலயசெ யிசதே ன்�யிசட்க . ாஜார  , ன்ரிதந்கேம ள்கர்ளாலயசெ ணை� லிநாம  ,

ன்ாபே ிமாசச்�னழப ிச ல்�ட்ாநாம ம்இ றற்கேங்ப ர்ாறே . �ப .ஐ.  காமளாயடைஅ ன்�ய
ர்ஆ ம்�பப்கக்ிதம ம்��பெ .  �ாபேம்�பே �ண்கலல்ந ""  ம்லாக ய��க்ரவ
ம்லாக தந்�ிம ம்டட்ாராபே .   டட்ாகிழவ �க்�ட்ாந ல்ாறன்யெலைல்இ ம்ாந

ம்�ண்வே டபல்யசெ ம்ாந �ாயேித�உ றன்எ லைல்�யிதாந  '' ர்ாறன்எ .  
 

 
 

ழைஏ  ,  வேகாக க்�கக்ம டட்பப்கக்�ஒ ய�ளஎ 5291 - க்மைட��ாபெ டட்பப்கங்டாதெ ல்   

 ல்�ய டைமே ன்�ட்ாநாமம்இ னதந்�இ காமத�வ ம்�ற்ாச றைப ப்தைபன்எ ிசட்க

ம்�கல்டாப ய�ாப ர்ன�வ��க்லைக க்ிதராப ிசச்�ித  ,  யிதத்�பப்�ளவெ

ம்�கனைதந்ிச . 



 

"  க்லைாதெ த்�ச்�� ம்ால ல்யெசைாக றிகக்ழைஉ ன்ாறிக  ..  �ாகக்ர்ச ன்ாத�இ

ாய வைசே ள்கக்ம ற�யய்செ ’ ? ாமவணஆ ாடனன்எ  ? ாமலவகே ானன்�த்ிலத  ?  ம்�ன்இ

யேிலறாம ம்யாக டட்ப ல�யகைக்ழ்ாவ கங்எ .. ’'? ள்கர்ான�ாப ம்ாலல்றென்எ  .

""  தத்ாபப்ாக க்டைட்ாந �ந்��யடட்ிக�னபெ ம்க க்ராகக்ளைள்வெ �ஒ �க்னைன்அ

ம்திச ம்�பே ர்வதத்�ிகக்செ ன்ாதம்ரப  .  க்ராகக்ளைள்வெ லப �க்னைன்இ

 ர்வறிகக்��ட்ிகக்�த்�கெ க்டைட்ாந �ட்�வ வ��ஊ ளள்�க்�ட்ாந ளக�னபெம்க

ன்ாதம்ரபம்திச ம்�பே  . வ �வஅ .உ. ிச  .. ப �வஇ . ிச .  ’’ ள்கர்வயிகக்ாத த்�ட்ாபே �ன்எ  ...

" ளேகங்�றல்ாசெ �ம்ாபேப்மைஅ ிசட்ஆ ர்ஜாரமாக  .. ட்ஆ ர்ஜாரமாக ம்�கங்ாந  ிச

ம்ாறேல்ாசெ ன்ாத�ம்�வே  .. ாமஆ  ..  ச்தஅ �ன்ர்ஜாரமாக �ாய லள்கங்உ

லல்தாமெ கங்�ல்ாசெ ... ’’'  ன்�வ�ாவெவ்ஒ ள்கர்வலைத ஸ்ரிகங்ாக �ன்எ

 ிலல்ாசெ ம்�ரையபெ “ ர்ஜாரமாக ாளகங்வஇ ’? ள்கர்ாடட்கே �வள்கே �ன்எ . 
 

" ன்வபள்ாகெக்ிலல்ாசெ ச்னஎ ட்ஸ்�ன�ம்க    கானவளள்உ ம்யநே த�னம

�ண்வேகக்�இ ம்  .  ட்ஸ்�ன�ம்க ல்ிகக்ாபேப்லாக ள்கர்வளள்உ ம்னாம�பாத�னம

ம்�ண்வேர�த யேிகஆ ’' ள்கர்ானிசபே கைள்ாகெ �ன்எ  . காபப்ய்ாதத்� �ாபேம்�க்��  ...

"  �க்�ாச�ப �ட்�ணண்ப �த்ரகாவ�வ யைபே வடத�ஒ �க்�த்ஷ�வ �ஞ்அ

மைலநெ டாயேிசட்க மம்ந �க்�இ ாயதைக டட்பப்கக்ாவ ’'  னஎ ‘ ச்ஞ்ப  ’  �ாபேதத்வை

ள்கர்ழாதே ள்கர்ாதய்செச்ரிதஅ னைிகங்ரஅ �ட்ாநாம �ட்த கை காமவர்�ப்�ர்ணஉ .  
 

�ணரபே  , ல்�ட்ாநாம ம்இ றற்கேங்ப ப்காளரித ர்ன�யடைட்ச ஞ்செ னஎ ம்டட்�க்�ாபெ  ,

"“  �க்ிசட்க �த்மைஅ �ணடட்� னாபப்றிச  9 ம்எ . ல்எ .ஏ.  த்�ற்பெ ப்ளைகக்

ர்ாதந்த ’' பெ ப்னை �ட்ாராப ம்�ன்எ �ற்    �ர்தே த்காரளாலயசெ ச்லிநாம ம்�ண்�ம

ாத ர்ாறிகக்��ட்பப்ய ய்செ  . ன்ய�ண்ாப .  
 

- ிச . ன்எ . ன்ணஷ்�ிகமாரஇ  
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           செ ாதத்ாத டண்ாகெ க்�த்�ாஜே காயகைற்ய - யைடைட்ாகே க்�றஉ ன்ரபே  ,

 ல்ாவச " �ட்வே  ' ித ம்ர�தாநமார ள்கர்ாடட்�வ�ண்ாகெக்�த்ர்கத �த்வை .�.க  . ாம . செ  .

ப� . ம்�லவே கங்த  , ம்எ ம்ர�தாநமாரஇ . �ப  . ம்��தத்� . 
 

"" ாம தத்�அ ள்கங்�ள்ாகெக்�த்வை ித�எ . செ  . லல்ரவஅ  ... ாம ன்ாதனோந . செ !.  ''

ஷ்�தத்� ர்ாடட்�வல்ாவச ிகக்டம �ஷ்� காமஷாரேக்ஆ . 
 

 ன்டஉ னாமகிதஅ ம்�க்��ஐ தந்வ யே�ளவெ �ந்�� ிதந்ப ப்�ணாய��ப

ம்�க�ப்ற�ப  , ர்னதந்ிழாமெ ிழவ லைாவச ன்ிஷ�தத்�  . ஷ்�தத்� �க்�ளஅ தந்இ - 

ப� . �றிகக்��ண்ாகெ �ந்டைவ�வ ல்தாமே ன்லவேகங்த . 
 

ப� .த  டட்பப்கக்ிதாப ல்ானலவேகங் - �ாளேகர்வடட்பப்கக்�ணகக்ற�  ,  �னத

ஷ்�தத்� ர்ாடட்ாபே ம்டட்� �ஒ ம்�தாம னாபே �ட்ரித ம்�ளைகர்ளாவரதஆ . 
 

"" ாம��தெ ன்றேிகக்�ித த்�ாகெ க்�ட்ாகெ �ளவவ்எ �க்�வஅ ரைவ�இ  ?

ாம��தெ ன்றேிகக்�ிதய்செ னன்னென்எ  ? ம்�யைனைதத்அ  ன்எ �ட்�வ�ந்றம  னை

ர்ாறிகக்ர்ாப ப்டட்த ம்டட்ம  .  ம்ழ� ல்�யிசட்க ல்ாயகை ம்�வெ

ன்வே��உ ம்�ரைச�ட யடை�வஅ ம்�க்��ண்ாகெக்�ட்ாபே  . ாம யடை�வஅ . செ  .

ன்பேப்வை �ப்ஆ �க்�வதப  .  ம்�ளைகிகாவர்ிந னைதத்அ ளள்உ ல்ிதத்டட்வாம தந்இ

ன்வேய்செ ச்கக்�வ�ணஅ ல்ானன்�ப ன்எ !  '' ட்� ��ல்யாச �ன்எ  ல்ிதத்ட

ப� . ர்ானிசபே ப்�த்�வாப காய�வை மன்ஜெ னைலவேகங்த . 



 

ப� �ற்தஇ . லைல்இ வேலல்ாசெ ல்ிதப ன்லவேகங்த . 
 

 ம்�க்டந ல்�யனைன்செ

 னைிசச்ர�ப ப்தந்இ ல்�வ��க்�ாபெ

உ றேன்எ ம்�க்�வெ . �ப .  ள்கக்

ர்னத ந்�ிதத்ர்ாபர்ிதஎ  .  னைன்செ

 ிறாம சைித ��க்�ாபெ

ல்ாததத்�வெ  , �தாந மார  ிசட்கட்உ ர

ாளேகல்தாமே  , ாம . செ .- ம்எ . �ப  .

 கேங்அ ாளேக�ட்க க்�ல்ம

 ப்ிறன்�பப்ய்ாவ டபப்சச்�ளவெ

�னாபே . 
 

ஷ்�தத்� ய�பம்�ித �ந்�இ ல்�யனைன்செ  ,  �ந்�இ ல்ிதத்ர� தாநமார  4 ிக . �ம  .

ல்�வலைாதெ  , ல்�யலைாச ச்ரைகற்டக �க்ழிக ல்�னாதத்ாக ம்ணடட்ப  ,  ாகேம்ார

ம்எ .ஏ.  ன்ிகக்சே  னாயணைஇ �ற்�ட்ாநாம �ஒ ல்ிலடட்ாமே தாடபப்கக்றித

ர்ான�ட்� க்தைத்டட்� �ஒ �ாலேட�டத  .  ர்ன�பப்�உ னாகக்�தர்தே த்ிசட்கட்உ

ர்ான�ட்� ர்யபெ �ற்தஇ �ன்எ ம்டட்� க்கைக்ர்சே . 
 

ம்எ னாரளாவரதஆ �ிகழஅ .ஏ  . க்சே  ,  ிழாந�பெ னாரளாவரதஆ ர�வ�த ன்�னிலாடஸ்

ஸ்ாபே  , ிதப�சே லல்ந , �. ிமாசணஷ்�ிக  , ர்மார  , ம்கங்ிலவிச  , ன்ஜார�சே ாதந்��ப  ,

ர்லல்ிம  , ித யிகக்� ன்ிதத்டட்வாம டபள்உ ாவ�ஜ ம்ள�ன்கழஅ .�.க  .  ள்கர்க� ர�ப

ர்னதந்��ண்ரித கேங்அ �ாளேக ர்ளாவரதஆ ள்கங்த ர்ாலோபம்�பெ  .  ம்�லப யிசபே

ப� . ன்எ ம்ாறேிகக்�ிதந்வ காக ற்தவ�பே ப்ிகக்ாத னைலவேகங்த  தைப

ள்கர்ாதத்�ப�ிந . 
 

ம்எ .ஏ.  �ாபேம்�பே க்சே "" ம்எ மம்ந . �ப  . ஷ்�தத்�  ,  ர்ாதத்�ாகெ ய்ாப� �ாகேக்�ட்எ

ப� . �க்�லவேகங்த  . ல்ாதந்�ிதத்�ாகெ �க்�கர்ளாலயசெ ச்ளைிக தைத்ணப ப்தந்அ  ,

ள்கர்ாபப்�ிதந்டைனயப ாவேளவவ்எ  . லாபேப்ரைவஅ  ,  ல்ிதத்பம்�� ன்த  11  �க்�பே

ப்�ாபெ ிசட்க ஷ்�தத்� ர்ாடட்ாம கக்�ாகெ க்�ாவ ளைக�  .  ஷை�தத்� ல்ளள்வ ல்ானதஅ

ாம றை�ம்இ . செ  . ம்ாவே�க்ஆ !  '' ர்ாறன்எ . 
 

 �ட்�விறற்� த்�க்�ங்ப ன்த ம்ுஷ�தத்� யிசபே ப்காவறைிந ""  ம்ாலல்பென்�

ாம ம்ராகிதஅ ம்�ங்ழவ தைத்பப்ணண்�வ கைக்ர்சே ர்ன�பப்�உ . செ .  ன்ாதம்�ட்ம �க்

�தந்�இ  . ம்எ �ாபேப்இ . �ப . �றிகக்��ட்பப்ரத மை�உ தந்அ ம்�க்  .  ர்ன�பப்�உ



லல்ம�ட்ம தைத்வ�ப  ...  ன்ாந ம்�ளைக�லசெ னாகக்கைக்ர்சே ள்கர்ன�பப்�உ

ன்வே�த !  '' ர்ாறன்எ . 
 

�ட்�வ�த்�� யைிசச்ழ்கிந  ,  தந்��ண்ாகெ�ய்செ ம்ணாகங்க யைிதந்ப �ணாய��ப

ம்ானேிகங்�நெ ஷை�தத்� . 
 

"" ளவவ்எ ன்ாதத்�க்ளைாந �  , ஸ்ாபே ிழாந�பெ தத்ழைஉ �க்ிசட்க  ,  ிதப�சே லல்ந

�பப்வை ிகக்�ஒ ளைகர்வறன்ாபே  ? ப� ன்ாதல்ானதஇ .  னைலவே கங்த

ன்றேிகக்��ண்ாகெ�ய்செ ம்�ளைக லைவே �த்னைஅ னாகற்தவ�க்�  .  ிதபளத

ர்ாய  , ர்ானசஞ்நொசஞ்அ  , �றிகக்�இ �க்னஎ �ரதஆ ன்�ாயேிகஆ ாகக்யிழாமெ�னக !  '' -

ர்வஅ ர்ானன்ாசெ �ாபே ப்��  . ாம . செ  .  ர்வஅ ம்��தத்� ல்�பப்ரப ரப ல்தர்தே

கக்ளபளப ம்��ஷ்ாகே  ... ாம . செ  . ப� .  �ய்செ ன்ாதனன்எ ன்லவேகங்த

ர்ாறிகக்��ண்ாகெ  ? ம்ாறேன்செ ணாக க்ரைவஅ . 
 

"" ஷ்�தத்� தந்இ ர்ாய  ? �ண்ாகெக்�த்வை தைத்ணப சச்ித ாபம்ச காலக�லல்இ  ,

 ிறற்ாமஏ யைமைலைத ம்எ . �ப  . னோதர்வயிகங்ாவ ட்சீ  . அ. ித  . �.க.  கங்ாவ ம்ட�வ

�ண்ாகெ க்ிகங்ாவ தைய�ண்வே  , ர்ாறிகய்செ ச்யைலைவே ம்�க்டைஉ யைிசட்க  .

யேலேிலதர்தே றன்ம டட்ச  , ர்வஅ ர்ாடட்�வ �த்�பம்ரஆ யைலைவே ன்த  .  ன்எ

ர்வதத்வை �லாக ல்ிலயிசரஅ ிலல்ாசெ ச்ரையபெ  . ாமாராபப்�யிகக்� யேனைன்எ  ?

த்ர்ாப ம்ாவே��வ �  .  க்ிதத்�பப்ய�தெ த்�க்மைலைத ம்�றைற்வாலல்எ

ம்ாறேிகக்�இ ன்ாத�ண்ாகெ !  '' ப� ர்ாறன்எ . ன்லவேகங்த . 
 

51 - 20 -  2102 �ன்னத�  , ர்ளாவரதஆ ள்ானன்� ன்ிஷ�தத்�  , ப� .த.  ர்ளாவரதஆ ள்ாநந்இ ன்�வ

ஒ ர்� காபே . செ  .  ர்ாக� �ஒ ல்ிதத்கலவ�அ ர்னஷிமக ஸ்�லாபே ரை�ம ன்வரிதக

�ம  ல்ிதஅ ர்ாறிக க்��ய�ட்�ந வை "  ல்�ாக ிகக்ாநே ம்ர�தாநமார �ந்�இ ல்�யரை�ம

னைன்எ தந்��ண்ாகெ �ன்செ  ,  ல்�� கர�வ  5 �த்ிறம ர்பே  ,  ன்எ ிறஏ ள்�க்�ாக

ள்க ர்ானிதத்டக �ட்க ம்�ளைககை ம்� ணைண்க  .  ப்னைன்எ ம்டிஷ�தத்� ள்கர்வஅ

ள்கர்ாதத்�அ ிலல்ாசெ ச்சபே  .  2 ந்த �ாகே ள்கர்ானன்ாசெ ச்காதவ��வ �ட்�வ ல்ாத  .

ம்ணப தந்�ிம ட�னன்எ ல்�யிசடைக  , ன்ாபேஃல்செ  ,  ம்�றை ற்வாலல்எ ம்ரிதாமே

ள்கர்ாடண்ாகெ க்ிறற்ழக  . ள்கட்ஆ ன்ிஷ �தத்� ள்கர்வஅ ...  ''  ல்�யித� றன்எ

ம்ாத தந்��ட்பப்த�எ  . ஒ. செ  .  றை� லப ளள்ாகெ �ர்டாதெ த்னைவரிதக

ம்ாறேன்ய�  . � ளள்ாகெ�ர்டாதெ லைல்�வய� . 
 

ித ல்ிதத்டட்வாம ம்ர�தாநமார .�.க  .  ல்தர்தே த்ிசட்கட்உ " காமசாயிதத்�வ  '  ப்கக்டந

னடட்�வ �த்�பம்ரஆ கக்டந தோபேப்இ ள்கிற�ிறஅ னாகற்தவாபே .                                 
 



 - ாரவே�சே  

 ள்கங்டப  : ஸ்எ . �ப . ர்தந்�   & ிஜாலாப  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 
 

             ரே �னசஞ்ரவிச யை�ிசஆ �ப்�வ ர்ாதந்� �ண்ாகெக்�த்�ாகெ டைர்ாக க்ங்  .

ர்ாதத்ழைஅ காமதத்ச ம்�ரையபெ ன்�வணாம �ாவெவ்ஒ  .  க்ங்ரே �ந்வ க்ிதத்ர்ாக

�ாபேம்�ங்ாவ டைர்ாக "" , ரவ �க்��ஸ் �க்�எ ம்ாலல்யெ�ந  ? ட்ஸ்வே தேறர்வ  .

ற�க்�எ க்ர்ாம னன்எ  ... �ாப யே�ந  . சேச்  ...  ம்டாப ம்ாலல்கெக்னஉ

�க்��ய�ண்வேழஅ �த்�ாகெக்ிலல்ாசெ  .  டானேன்உ �ாபேம்�வ �க்ளைாந

ம்�ரவ �ட்ிகக்�ட்� ஸைட்ண்ரபே  . லல்இ �ாட�க்ரவ கேக்��ஸ் ானன் ’''  �ன்எ

லல்ாசெ ச்காமதத்ச  ,  க்ிதத்ர்ாக றன்ிந �பதந்�ன�லைத " ஸ்ிம கங்�ச  '  ன்ாறன்எ

காமகாசே  . �ாபேம்�ங்ாவ �ந்வ ல்ம�வ �த்�அ "…  ம்ுஸ�பஃ ல்�ஸ் ல்ம�வ னன்எ

லல்ிம�ண்ஒ ம்�லே�பப்�ப லல்ிதற�ட்க  ..  �ண்வேகக்ய்மே ம்ாலல்யெனைன்உ

சேச் �க்��ய ... ’' ர்ாதத்�ாகெ டைர்ாக க்ங்ரே �பனன்ாசெ காமபாகே �ன்எ "" .  கங்இ

ம்ாகேக்�ிசச்�பம்ரஆ ஸ்ாளக் ல்ஷபெஸ் �க்�கங்ஸ்ட்ண்ட�ஸ் க்�வ கங்�ாப  .

கங்�ாப யிழவ ற�ங்ாவ க்ர்ாம �ச்�ப ாகங்�ஒ �வாயல�அ ’’''  �ட்�விலல்ாசெ �ன்எ

ர்ாடட்�வய்ாபே �ட்�வ�த்�� பைப்�வ . 
 

ர்ாறேற்பெ ள்ாந�ம ம்�க்ிதத்ர்ாக ம்�ம�வ ள்கர்ாதந்வ �ண்ாகெ க்�த்ழைஅ ளைக  .

"" கங்�ற�க்ர்ளவ ளைள்�ப ர்ாச னன்எ  ?  ாடண்ட�ஸ் ர்ல�ரெர்இ �வெ �வெ

கங்ாகக்�இ  . கங்�ந  … �. ிச . கங்��யாபேப்�ட்ிகங்ாவ யை  ... ன்ாத ாளேவ்அ ’''  �ன்எ

லல்ாசெ யை�ிசஆ "" , ம்டமே ஸ்�ளப் ம்டமே  ... ��ச்�னன்ம வைடத �ஒ தந்இ  கங்

ஸ்�ளப் ம்மே  . ம்ாறேிகக்வை கக்�ப ாலல்ந �வாய�பப்எ மே�னஇ  ''  ல்ிலாக �ன்எ



ள்கர்ாறேற்பெ ள்கர்ாடட்�வர்�ணண்க காயறை� தாழ�வ .  
 

"" ங்�னர்ாவ ட்ஸ்ால ன்ாத�இ  . ானன்கங்ாதந்�இ யே�பப்இ ம்�லமே �க்�இ …  �யத

ிசஞ்செ   �. ிச . ர்ாச கங்��யாபே ப்�ட்ிகங்ாவ யை  . ங்சப �ிதாம தந்இ  ல்�ஸ் ன்ாதலாளக

��ாபேப்�ட்கெ ரேபே  ''  ல்ிதபப்ிதந்ச ளைகர்ாறேற்பெ �வே �பனஆ ன்ஷன்டெ �ன்எ

யை�ிசஆ ர்ானாயிச�ப  .  ம்�க்�ம�வ ம்�னாபே ப்�க்�ட்�வ ன்ாத�ளவவ்அ

�டட்�வ�த்�பம்ரஆ ஜை� ம்�க்�க்ிதத்ர்ாக . 
 

"" �க்�இ ாடனன்எ றவே ர�வத தைறிகக்�ப �க்னஉ  . ல்ில�ஸ் தந்அ   டேட்சீ

�ாகக்டைிக .  ர்ாய  , கை ர்ாய  ,  தந்அ �ட்க ன்ஷனோடெ ாளேவ்எ �ச்��ப லைாக

ாம��தெ ன்தேத்ர்சே ல்ில�ஸ்  ? ாம��தெ ம்ாகேக்��ட்ிகக்�ட்க ஸ்�பஃ ாளேவ்எ  ?

றண்ப �பப்இ ாடண்ஏ  ? ன்சேச்�ப ல்ில�ஸ் ன்ஷரேபப்ர்ாக ன்ாதன்ாந ய்டே  .

கக்�ப ல்ில�ஸ் ட்ன்வென்ாக �வாயளைள்�ம்எ ம்�  .  லஷ்�லிகங்இ தைத்ர்ாவ �ாந

ம்ாதேத்ர்சே ல்ில�ஸ் தந்அ ாடண்ாத�ம்�சபே  . ாடம்வாப ாமம்கங்உ  ...  வஅ

மாகக்�எ ட�ட்ஸ்ரெ ல�ட்�வ … ாற�பப்டஷ்க �யாபே �க்லைவே  . ாம��தெ ன்ஏ  ?

ல்�ஸ் டானேன்உ    ம்�ட்ம ன்ாந மாய��டட்க ஸ்�பஃ

ாடண்ாத�ன்னேறே�பப்டஷ்க  . ச்�ப �ந ாட�ாப ப்கங்இ  ழாவ ளைகங்எ ன்ாதத்�

லல்இ �ம்� கக்வை  . ாட�ப �வாசச்னைிந தைத்லாகர்ிதஎ டானேன்உ ட்ஸ்ிலட்அ  .

ன்ாறிகக்�ப னோதத்ட�ன்உ �ஹ  .  �க்ுஸாளக் னோத�ிதாம ளகங்உ ம்�வஅ

ன்ாறர்வ  .  ாதாய��கக்�ப லாளகங்உ �ாபேம்�க்�எ க்ங்ரே ட்ஸ்ர்பஃ ம்�ட்ம ன்வஅ

னன்எ  ? �ாப ப்கங்இ  … கலஉ தந்இ  மாலல்இ �ப்�ப ாயேலைல்இ ாகேக்�இ �எ ல�த்

�ாய��ழாவ  . � �ந்ர்ாகட்உ மாகக்�ப மே�னஇ . �வ  . �றிகக்ர்ாப …,  லர்டட்�ப்ம்க

ன்தேத்ர்ாப தைறிகக்��ட்ிகக்�ண்ாநே கக்�ஸ்பேஃ �ந்ர்ாகட்உ  ...  ன்வே���ச்லைாதெ

�ச்லைாதெ ’'' ாபப்அ ன்ிகக்ிதத்ர்ாக ர்ாதத்�ளபப்ாகெ ல்ிதத்பாகே �ன்எ . 
 

ர்னடண்ாகெக்�த்ர்ாப ர்வ�ஒ ரைவ�ஒ ம்�ம�வ ம்�க்ிதத்ர்ாக ள்ாந�ம " .  னன்எ

 ல்ம�வ " ட்ளப் ய்ஒ ’'?  ன்வய�வடத தைாக �பறன்எ " ட்ளப் ம்சே ’'  ிலல்ாசெ �ன்எ

க்ிதத்ர்ாக ன்ாதத்�ிச .  
 

"" றிகக்�ிச ாடனன்எ  ? ��ாதே த்கக்�ிச �க்னஉ ாட�பப்எ ல�த்ரநே தந்இ ’’''?  

 

"" றண்ப ல்ம�வ ாடனன்எ �  ? ாடலரவ மேகக்� ம்ாலல்தெத்நே  . சேச் ...  … ஸ்த்மே  ,

ஸ்க்ிஸ�பஃ  , �ட்ஸ்ிமகெ  , �றிகக்�ப ாடடைட்க்ஜெப்ச னைதத்எ ிஜலாயப  ?  ாடலய��

ாபப்எ ... ’’''  

 

"" ாட��வதஅ ...  … �க்மந ாயிதத்ர்ாப �ச்��யாம கங்ிசஅ ாளேவ்எ �த்நே  ?  கங்சப



ாம��தெ கங்ாதத்ர்ாப ாமலவகே ாளேவ்எ ளை மம்ந ம்ாலல்எ ’’''?  

 

"" க்ிதத்ர்ாக ாட��வ ளகங்சப  .  கங்ாதத்ர்ாப ாமலவகே ாளேவ்எ கங்�ண்ாபெ

ாம��தெ  ? ாடாளாவ�பே டட்ிகக்மம்ந ம்ாலல்ாஷ�யஆ ’’''?  

 

"" ம்ணராக க்ிதத்ர்ாக ாட�ாய �க்�த்னாமவஅ தந்இ ’’''?  

 

"" ம்ண ராக ாடண்ாத ஸ்ிம �னசஞ்ரவிச தந்அ ம்�க்�த்ாலல்எ  .  �வாதஎ ளகங்வஅ

ாடம்�ணண்ப  . ர்ாய ம்�ட�வ�ட்ாம �வாயடட்ிக  .  ம்டஷ்க மம்ந ன்ாதாபேப்அ

ம்��� �க்�கங்வஅ �ன்னன்எ ’'' -  ம்டட்ிதத்ிதச காரிதஎ �க்�சச்� �னசஞ்ரவிச �பப்இ

ள்கர்ாடட்�வ�த்�பம்ரஆ டட்�த . 
 

"" ாட��ாதே ாய�ஐ �ஒ �க்னஎ .  …  லன்ாற�க்ிந �ட்பப்னாமவஅ �ிதாம ளமம்ந

ம்ுஷரே� ... ’’''  

 

"" ம்ாமஆ ... ’’''      
 

"" ம்ாவே�த்பேப்�உ னைவஅ  , �ாப �ன்��க்டந னன்எ ம்ற�ப்அ ’''  ிலல்ாசெ �ன்எ

க்ிதத்ர்ாக ன்ானாபே ப்�ட்�வ . 
 

"" ஷ்ரே� ய்டே  … �இ ாடனன்எ  .  �பப்இ �ச்னைிந �ன்லல்இ �ஆ �க்� ற�க்கே

ாடாளகங்ாறண்ப ''?  

 

"" �றண்ப ிதத்ர்ாக ாடனன்எ ’’''?  

 

"" ாதறண்ப ாடனன்எ  ? ாய ாபப்கங்உ �  ? ர்ளாலயசெ ச்டட்வ யேலே�வாய�ஏ தந்இ  .

 ாட�பப்எ ம்ாலல்கெ க்�கங்எ ம்ற�ப்அ ளேகங்ாறிகக்�அ �பப்இ யேனைன்உ

�ப்ாக�ாப  ? ஷ்ரே� ம்���டட்க ��� �ஒ �க்�இ ாடண்ாத லானன்உ ’''  �ன்எ

தத்பேப்�உ க்ிதத்ர்ாக  ...  ம்�கர்வணாம தத்ம " ாடண்ாமஆ ...  '  ப்�உ �ன்எ

ள்கர்ானிறற்பே . 
 

ள்ாந�ம  . �க்�ளள்ப ர்ாதந்வ ர்ளாலயசெச்டட்வ  . ""“ ம்டமே ம்கக்ணவ  ...  ன்யபை ன்எ

மோளக ங்சீச்வெ கை லமே ’’''?  

 

"" ர்ாச  …, ன்ாற ட்ாமகக்�ப ாகங்�ஒ ன்வஅ  .  ட்ண்மெஷ்�னப ன்ாதலானதஅ

ன்தேத்�ாகெ . ’’''  

 

"" ாஹேஓ  ... லல்ித சச்வெகை லமே ளள்� ன்எ னோந ன்பப்அ தத்பெ  .  �ந

ன்எ மாலல்ிம�ட்ம�சச்�அ யைளை ள்� ன்எ ானன்ாடன …  யேடேட்ிகங்எ தைஅ



ாயிறல்ாசெ  ? ங்�னர்ாவ ட்ஸ்ால �க்னஉ ன்ாத�இ  .  லமே ன்யபை ன்எ மே�னஇ

தைரிகக்ாஜ �ாய�� கக்�இ ல்ில�ஸ் தந்இ சச்வெ யைகை ’''  ன்ர்ாவ �ன்எ

ர்ான �பம்ளிக �ட்�வ�ணண்ப  . �க்�சச்� ல்ாததய்செ �பப்இ யேலே�யறைபப்�வ  

�தந்�இ காமனாமவஅ பம்ாரெ  . ம்�க்�ம�வ ய�ட்�த ம்டட்ித த்�ப்றிச �ற்தஇ  ,

�ய�ாமவடண்ாத ம்ஷாதேந்ச கக்�� ம்ளள்உ ம்�க்�க்ிதத்ர்ாக  .

ம்�ானஆ …  ம்�ண்மெவ்�ம்ம்இ தந்எ ம்�ிதவ �ங்ாவ க்ர்ாம ம்�ிதபப்�ப

ஷைரே� ன்கம ர்ளாலயசெச்டட்வ �ப்�ண்க ன்�யயை�ிசஆ ல்ாததாலல்இ   �த்ர்�வத

ல்ம�வ  , �தந்�இ டேண்ாகெக்ிகாமகிதஅ ��ம க்ிதத்ர்ாக  . ல்ானதஇ  ,  ன்ிதத்பாகே

ள்கர்ானாபே கேக்ிசச்உ .  
 

"" �ாட�க்ட�வ மாடட்க ��� �ஒ �க்�இ  .  ன்ாத�ற�க்�இ ாயிதமம்ிந மாந

ம்யிகக்�  . லல்�யாவரப ம்�ானஆ னன்எ லானதஅ  .  ஸைஸ்ிம �னசஞ்ரவிச தந்அ

ம்�ணண்ப �வாதஏ  . கங்இ �ாப  …  னாகக்��ஸ்ாகெ �ஒ லர்பே ற�ங்ன்ஷிசாபேம்இ

ரைசன்ஆ   கங்ாடட்ிலல்ாசெ ரவ �ட்ித�எ வைடத �த்ப �த்ப  . � ல�ட்�வ . �வ  .  கக்ர்ாப

லய��  , லய�� டாயளை�வ  .  �ட்ிகக்�ட்� ட� ல�ய�ளவெ ாமம்அ ாபப்அ

கங்ாறட்ாமகாபே  . ாடட்கே �ன்கங்�ாகெக்ிகங்ாவ �வாதஎ " …  �க்னஉ தாகக்�ப

க்�எ ம்�கக்�ாகெ க்ிகங்ாவ � ' கங்ாற�த்�ப ப்கங்ிசஅ �  . மாசபே  …  �க்�ாச மம்ந

ாடாமாலகக்�ணண்ப லைாகெற்த �ட்�ச்வெித�எ �ம்ண ராக ன்ாதஸ்ிம �னசஞ்ரவிச  ''

லல்ாசெ �ன்எ  ... ல்ம�வ ன்ானாபே�ந்றைஉ ல்�யிசச்ர்ிதஅ . 
 

"" ய்டே …  லைாகெற்த ாட�க்�எ மாந �க்�ற�த்�பப்னாமவஅ ளகங்வஅ

ம்�ட�வரை�யஉ �ட்ிகக்�ணண்ப  .  �ிதாம ளமம்ந லாளகங்ர்சச்� �ிதாம தந்இ

ம்�க்�இ ன்ாதத்�ட்ிகக்�ந்ர்டாதெ ம்னாமவஅ ம்�பப்எ �க்�கங்சப  . லானதஅ ... ’’…''  

 

"" ல்ம�வ றல்ாசெ ாடனன்எ லானதஅ ’’''?  

 

"" லல்�யிழவ றவே … ம்�டட்க� ம்டாப மாந �க்�கங்வஅ  .  டாரே�உ மாந �க்�அ

த்ாதந்�இ ம்��� ன்ாத ... ’’''   
 

"" ன்றேங்�பப்எ ன்ாத�அ ’''? கட்கே க்ிதத்ர்ாக �ன்எ "" ... ிசாயே  …  �ணண்ப ன்ாளப் ாலல்ந

ம்ாடேட்ாம கக்�ட்ாம ன்ாதத்ான�ணண்ப ’'' ல்ம�வ ன்ாறன்எ . 
 

ர்சச்� �னசஞ்ரவிச ர்ாதந்��ண்ாகெ க்�த்�பெப்�வ ல்ாபேம்கக்ழவ  . �ாபேப்இ  …

� யேரைவஅ ம்�க்ிதத்ர்ாக ம்�ம�வ �தந்�இ ல்ாபே�பப்றை  .  தைத்டாப

�னசஞ்ரவிச ர்ாதந்�இ டேண்ாகெக்�த்�னவக ம்�ளைகர்வஅ டேண்ாகெக்�த்�எ  .

ம்�ம�வ  , �தந்�இ லாபே �வள்ாகெக்ிசபே ல்ாளகண்க ாதேஏ ம்�க்ிதத்ர்ாக  .  ல்�ர்ாபே



ர்ாதந்�இ டேண்ாகெக்�த்ர்ாப ப்�பம்�ித த்�பம்�ித ம்�றை� �ாவெவ்ஒ �ட்�வித�எ  .

யை�ிசஆ �டண்ாகெக்ிறற்ாதெ ம்டட்தப �க்  . ம்ணராக ... … ம்�ம�வ  ,  ாதேஏ ம்�க்ிதத்ர்ாக

 கைக்�சச்எ �ர்ண�ள்உ �ரவஅ தைபன்எ ள்கர்ாறிகக்��ண்ாகெக்�ணண்ப ன்ாளப்

�தந்�இ டேண்ாகெக்ிதத்�ப  .  கக்�� காரவஓ ம்சஞ்ாகெ ட்�ப ட்ர்ாஹ ல்ாதத்யப

�டட்�வ�த்�பம்ரஆ  . �வய��கக்�எ ம்டாப ல்ாயயை�ிசஆ லைல்  .  ல்ம�வ �ாபேப்இ

கக்�ிதந்�எ �ந்�ில�யகைக்�இ �னத  ...  ன்�ய�னசஞ்ரவிச யை�ிசஆ "ஓ ... '  றன்வெ

ள்கர்ானாபே �ந்றைஉ ல்�யிசச்ர்ிதஅ ள்கர்வணாம �ட்கே ம்தத்ச ல்றலஅ  .  �த்கக்ப

 ம்�கர்வணாம ம்�கயை�ிசஆ தந்��ண்ாகெக்�த்�எ ம்டாப ல்�பப்�வ

ள்கர்ாதந்வ�ஓ . 
 

( ம்�பே �னம ) 
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             " ிக ம்ாலகக்�இ காமதந்ாசெ ச்�க்�க�யாசவ�வ ல்ானாம�ண்வே ள்க�ண  .

 ர்�ணண்த றன்ிக�ஊ ல்ிதஅ ல்ானஆ ம்தந்ாசெ ச்�க்�ரஅ  '  �க்�க �ண்ஆ லிச �ன்எ
 ாயிலாவ�அ ங்ிசக்டேன்ாம ர்வலைத த்ணை� ��க்டட்ித ன்�வாயிதந்இ ர்னன்�

ர்ானிற� . 
 

லைல்�வளள்ாகெ க்�த்�எ காத�பெ ம்�வஎ றைற்� க்தந்இ �ரவஅ �ாபேப்அ  .
லல்ம�ட்ம �க்��ணண்த றன்ிகக்�� யேலே�யமைண்உ �க்றைன்இ ல்ானஆ  ;

சாப ள்கர்ாறிகாபேப்கக்வை லை�வ ம்�க்��ணண்த ம்�ச்ய்ாப ப்�ற்ிதத்ன  .  லை�வ �பப்எ
 �ந்ய்ாரஆ ள்கர்ண�ிந காமயிசகர �ாபேப்இ �ன்எ ம்ாலகக்வை

ள்கர்ாறிகக்��ண்ாகெ . 
 

 
 

 ிதம�க்றஇ ன்�யிகங்வ கலஉ ளள்�ித த்கக்ிதஆ கக்�மெஅ ம்�ட்ம ங்ிசன்காமேன்ம

ள்கர்�தாட�வ �ணண்எ �ன்எ  .  ல்ிதத்டஇ ம்�ிம டட்ித �ற்ிதத்லாகர்ிதஎ ன்�வாயிதந்இ

 ன்�யிகங்வ கலஉ ம்�ாயிலாவ�அ ம்�க்�ிதந்ர்மஅ �ட்ாபே ம்னசஆ

ன்ாதிதம�க்றஇ . 
 

�ாநகயாநனஜ ாயிதந்இ  .  றன்ம�ாடாந டட்பப்கக்�தெ ந்ர்தே ல்ாமம்ந

 ல்ிகல�னக �ன்எ ள்கர்ாறிகள்ஆ மைம்ந ன்ாதம்�கர்சச்மைஅ ம்�கர்ன�பப்�உ

ஞ்ச ம்ாறேிகக்�ச  .  கலஉ �வய்செ ிசட்ஆ ல்�வாயிதந்இ ல்�யமைண்உ ல்ானஆ



ன்ாதிகங்வ  .  கேங்இ ம்�ாயிலாவ�அ ம்�ங்ிச ன்காமேன்ம காளகன்ாதல்� ன்தஅ

ள்கர்ாறிகக்��ண்ாகெ �ய்செ ிசட்ஆ . 
 

�றிக�பெடைந ல்தர்தே த்றன்மடட்ச ன்�ளகங்லிநாம �ந்ஐ �ாபேற்த  .  ர்னன்�பன்தஅ

 ாகக்� மெஅ - �யிகங்வ கலஉ  ல்�யிதகத�� ளைக�ாபட்ாகே க்யமகலஉ ன்

ள்கர்ாறிகாபே ப்தத்�பல்யசெ . 
 

ாம��தெ னன்எ ல்ாறன்எ ம்யமகலஉ  ?  �ட்�வ�பப்�அ கக்�எ சைச்�ப யைாத றற்பெ

ன்ாத�வ�த ம்னாத த்காமளாராத த்� க்�யிநந்அ . 
 

ாகக்�மெஅ - ிதம�அ தத்டந ல்ிழாதெ ல்�வாயிதந்இ ள்கர்ஞிறகக்ழவ ன்டட்��ப  ;

 னாகற்தஇ ர்ாயத ாதாசேம  .  க்�த்ிழ�வண்க ள்கர்ஞிறகக்ழவ �மந ன்ாத�ாபேப்இ

ள்கர்ாறிகக்�ிதத்�பம்ரஆ கக்�வ�தெ ம்னடண்க . 
 

ங்கழகக்லைகல்ப யிநந்அ �த்�அ   ிதம�அ �க்�க  . ர்ாயத ாதாசேம ம்�ற்தஅ  .  �மந

 ல்ர� க்னடண்க �த்ிற� ல்பம்ாசே ன்ாத�ாபேப்இ ம்�கர்ய�ிசாரபே ம்�க�ாதடட்ப

�ப்�எ ள்கர்ாறிக . 
 

ல்�யறை� ஸ்ன்ர�ன்இ ம்�ன்இ ல்ாபேதேஇ  ,  க்கக்�மெஅ ல்�யறை� த்ிகங்வ

 காராயத ம்ாலல்ளெ கக்ாதாசேம னாகற்தவ��வ யமே ளைகர்ரவ ஸ்�ாகே

னறன்ிகக்�இ  .  ப்�க்மந ளைகிலிகங்ச ச்மை�அ �ன்வெளமளம �னஇ

ள்கர்ாவ��வ�ட்�  . ம்ாலல்லெ�ளகறை� னாமளவ ம்�ற்ிந ல்�ளகல்ாக க்தந்ாசெ  

ள்க�ளிகக்�ட்வெ கக்�மெஅ  , ம்�பப்கக்ிதம�அ கக்�யெடைப ப்காமரிதந்த� . 
 

 ிதிந ல்�யவைரசச்மைஅ வ்ாரமம்ிசரந ங்ிசன்காமேன்ம ன்சாரவம �க்றைன்எ

 �ற்�பப்�யெடைப ன்�ளக��லத� யிநந்அ கேக்றைன்அ ாரோதந்ர்மஅ காரசச்மைஅ

ள்கர்ாடட்�வ �ட்�வ�ந்றித த்லைசாவ  . க்ழ்ாவ ள்கங்த �ாபேப்இ  டாயளை�வ �ாயேகை

 ம்�க�ாதடட்ப ம்�கர்ஞிறகக்ழவ ன்ாதர்னன்�ப தந்�தெ னைதபன்எ ள்கர்ாறிக�வ

ள்கர்ாறிக�ப்�எ ல்ர�க்ர்ாபே  . ள்கர்ாறிகள்ாகெ ம்பாகே �ன்எ ாள�இ யேலேிலகப . 
 

ள்கர்ாதத்ிசற்ய� ள்கர்வஇ தத்�� ப்டைட்�ல த� ய�னன்அ ல்ிதத்கதத்ர்வ றைலல்ிச  .

எ �ந்�டெண்ரித மேசதே �தத்ர்ித  .  ிஜர்னாப ாதம்ம �வலைத த்ிசட்க க்�ணடட்�

ர்ாதத்�வ�தெ �ப்ர்ிதஎ ல்ிலர� க்�ண்��வெ  . ித �மந .�.  தகீங்ச ட� ம்கழக

�ய�ாச ல்�யிழாமெ  . ன்ஏ  ? �தத்ர்ிதஎ யேிசட்க ஸ்ரிகங்ாக க்லிநாம ளரகே . 
 

ர்ாறிகக்�ிதத்வை �ளள்த த்�க்தை ாபேப்இ னைதஅ ங்ிசன்காமேன்ம ல்ானதஅ  .

வ்அ ன்ாத�ளவ  .  றைலல்ிச தேஅ ர்னன்�ப தந்�� ல்தர்தே ன்�ளகங்லிநாம �ந்ஐ



ள்கர்ாவ�வ �ண்ாகெ காமற�ப்லைல்ாகெ க்டைட்�லத� ய�னன்அ ல்ிதத்கதத்ர்வ . 
 

ள்கர்ாடட்�வ ிகாராயத த்கக்வை லை�வ மே�க்��ணண்த ல்�யசை�வ தந்அ  .  �பப்அ

மெஅ �வாபே ப்கக்வை லை�வ �க்��ணண்த ல்ாதந்டந �த்பஆ �ஒ  கக்�

ன்ாதள்க�னபெம்க  . �பப்எ ? 

 

ங்ிச ன்காமேன்ம �பன்எ லை�வ �க்��ணண்த -

 தத்ிதஉ ல்�யனைதந்ிச ச்தந்ாசெ ன்�வாயிலாவ�அ

லல்அ �ாபட்ாகே  . ளைடட்க ன்�யிகங்வ கலஉ  .

 ள்களைள்�பம்ாடட்ச தத்�பல்யசெ ச்னைதஅ

ள்கர்ாறிகாராயத  .  ரை�ணண்க ர்ன�யிததந்ச �மந

ள்கர்ாவ�ங்ாவ ர்�ணண்த த்�ற்�வ  .  ம்லவஅ தந்அ

ம்�ாமபம்ரஆ யேலே�யறை�லைத �மந . 
 

 �ரஅ யிதத்ம யிறதத்�க ன்�ளகர்ண�ிந ர்�ணண்த

�றிகக்��ய�பப்�அ யைகைக்ிறறற்� �ஒ  .  ன்தஅ

 யேகைக்ிறஅ தந்அ ம்�தைத்கக்ாநே

�றிகக்�வ�தெ  .  ாவசே �பன்எ ர்�ணண்த �னஇ

 ய��க்கக்�ாகெ க்காமசவலஇ ல்�யமைன்ாபப்னம

க்கக்�இ காள�ாபெ �ாட�  .  ர்�ணண்த �னஇ

 ட�வ ல்�ட்ாபப்�ட்க ன்�ாய�னத தைத்காயேிந�வ

ம்�ண்வே  .  �த்வை லை�வ �க்��ணண்த ள்கர்வஅ

 னாகற்தவ��வ ல்ிகக்ாத த்ளள்ப கைக்ிறஅ தந்அ �ன்எ ள்கர்ாபற்�வ

�றிகக்��யிலல்ாசெ ம்�யைனைசாலேஆ . 
 

 ர்வலைத த்ணை� த்��க்டட்ித �மந ல்ானன்� �க்�க�ண்ஆ லிச  ாயிலாவ�அ

ர்ானன்ாசெ னன்எ "" ? ம்தந்ாசெ ச்�க்�க�யாசவ�வ ள்க�ணிக  .  க்தந்அ ல்ானஆ

ம்தந்ாசெ ச்�ற்ிதத்கங்ாசரஅ ர்�ணண்த த்�ற்ணிக  '' ர்ாறன்எ  .  ன்ிதத்வ�த்த யடை� வஅ

 கக்�ணபப்ர்அ �க்�ாய�னத த்தைத்காயேிந�வ ர்�ண ண்த காய�அ தத்�அ

�றிகாராயத �ரஅ ங்ிசன்காமேன்ம . 
 

ர்�ந  , ம்லிந , �ப்�நெ  , ம்னாவ  ,  �ற்ிதத்ல� த�னம கைற்யஇ ம்�ந்ஐ வைஇ யிகஆ �ற்ாக

ள்கங்னதசீ தத்�ளஅ  .  மை�உ ம்�க்�பம்ாகெ க்தந்எ டாட ண்ாகெ மை�உ ��ம ன்தஇ

லைல்இ  .  ம்�ரை�ணண்த லாபே �னஆ மைடை��னத ம்லிந ல்ிகக்ாபேப்லாக

றன்ிக�ப�ாப ம்�அ ம்�ிகங்வ கலஉ ம்� ாகக்�மெஅ கக்ஆ மைடை��னத ன  .

ள்கர்ாறிக�வ ிகாராயத த்தத்�ப ல்யசெ ல்�வாயிதந்இ ள்கர்டசீ ன்தஅ னைதஅ  .



 �க்தைாபேப்இ னைதபன்எ ம்�ாயலைம�எ ட� ள்கங்சஞ்நெ யிகளஇ ல்ானஆ

லைல்�வரணஉ ள்கர்வஅ . 
 

 ிகங்டாதெ த்யய்செ னைபற்�வ ிகக்ாள�ாபெ ப்க�ணவ ரை�ணண்த ல்�ளக�ாந லைமே

ள்கர்ாடட்�வ  . ள்க�ரஅ ட� க்தைத்க�ணவ தந்அ  �ாட�க்ளள்ாகெற்மே  .  ர்ாய�னத

 வேகாளக�ண்ஆ �த்ப தந்டக �ன்எ ம்�ண்வே கக்ர்ாவரைாத �க்�கங்னவ�ிந

�றிக�வ �த்ிதந்பர்ிந ிகங்வ கலஉ . 
 

ாயிதந்இ ல்�ளக�ண்ஆ �த்ப ம்�ன்இ  , ானசீ  ,  திக�வதச �பப்� ல்�ளக�ாந கக்�மெஅ

ம்�பற்ஏ �ாபப்�ட்த ர்�ணண்த த்�ற்�வளஅ  ; �ாபப்�ட்த   ர்ாய�னத ல்�ளகித�ப ம்�பற்ஏ

 ிகங்வ கலஉ �ந்ர்டாதெ �ன்எ ம்�ண்வே கக்ிதம�அ யய்செ ம்ராபாய�வ ர்�ணண்த

�றிக�வ ிதத்��ிலவ . 
 

 ர்ாய �வய்செ ம்ராபாய�வ ர்�ணண்த ல்�ளக�ாந ளள்�ாபப்�ட்த ர்�ணண்த த்�க்றைன்இ

ாம��தெ  ? ன்ாத�னபெம்க ாடேண்ாசன்ாம னாம னவ�ிந ர�ாகப கக்�மெஅ  .  க்தந்இ

 �னத யேதைத்யாசவ�வ யிதந்இ ல்�ளக�ண்ஆ �த்ப ம்�ன்இ ன்ாத�னபெம்க

�றிக�வ �ன்ய� டாபேப்�ட்க ல்�ய�லாக ல்�ட்ாபப்�ட்க  .  யைமை�த த்தந்இ

 ��க �ன்எ ம்லாகதந்சவ �க்�கங்த ம்லாக க்ிசட்ஆ ங்ிசன்காமேன்ம றற்வேறைிந

�றிக . 
 

பரம �த்ிழஅ ளைகறை� யாசவ�வ ய�பம்ராப  த்பப்ரப ளைக தை�வ �ற்ாம �

�றிக க்��  .  �னபெம்க க்தந்அ யித த்�� ளைகதை�வ �ற்ாம �பரம ல்�யிதத்�ப

ய்ாகக்�தத்க  , டைண்வெ  ,  �னத ம்��ளக ட்�ாபெ ப்ிதத்பற்உ ாலல்எ �ன்எ �ளாகக்த

�றிக�ம்��வ கக்�ணித யேளைகதை�வ ல்றற்ாம �பரம . 
 

ிகக்ாபேப்லாக ல்ாதத்��ந மை�ாகெ க்தந்இ  ம்யாச வ�வ றை��ாவெவ்ஒ ல்

ம்�ற்தவய்செ   ள்கதை�வ ன்�ய�னபெ ம்க க்கக்�மெஅ தந்அ  , ள்கங்ரஉ  ,  ிலல்ாகெக்ிசச்�

ம்�ண்வே கங்ாவ யேளைக�ந்�ம . 
 

 ாடேண்ாசன்ாம �ணண்எ வைிழஅ லாகர்ிதஎ லப ள்க�ாந கக்�மெஅ ன்தெ

னடட்�வ �பப்�அ �த்�ாகெடை�வ �க்�னபெம்க  . ரிதந்த� ல்�வாயிதந்இ ல்ானஆ  ச்காம

�றிக�ித த்ிறற்�  .  லப டபட்உ ம்கழகக்லைகல்ப ப்யாசவ�வ �மந

 �வதஉ ிதிந ல்�வளம�பெ �ன்எ �வதஉ �க்ிசச்ய்ாரஆ �க்�கங்கழகக்லைகல்ப

�றிகய்செ  .  ளைகதை�வ ன்�ய�னபெம்க ாடேண்ாசன்ாம ளேகங்கழகக்லைகல்ப ப்தந்அ

னறன்ிகய்செ ிசற்ய� தரகீப தத்�பப்லபர�ப . 
 



ம்க ாடேண்ாசன்ாம தந்அ  த்தைத்ராபாய�வ ர்�ணண்த ன்ாதம்�ிகங்வ கலஉ ம்��னபெ

னறன்ிக�ாடண்ாகெ க்�த்வை ிகக்� ல்�யலைத  .  டாபே ம்ளாத த்�ற்தஅ

�றிக�வ ிகாராயத �ரஅ ங்ிசன்காமேன்ம . 
 

 �த்�யெ�அ ல்�வாயிதந்இ ள்க�னபெம்க க்ர�ாகப னாபர்�ள� �ண்ரஇ ன்�வாகக்�மெஅ

னதத்வை  . ரப ம்�மை�� ாயிதந்இ ரைவ�அ  க்னாபர்�ள� �ட்ாநள்உ தந்��ய�வ

னடட்�வ தேந்ிழஅ ள்க�னபெம்க . 
 

 �ட்ாபே ள்க�னபெம்க க்கக்�மெஅ தந்அ ம்�ிதத்ராபாய�வ ர்�ணண்த �க்றைன்இ

னறன்ிக�ாபே  .  ச்கக்�கிதத்� யேமைம்ந �த்�எ யேரை �ணண்த த்�ற்ஆ �மந

ல்�ளகல்�ட்ாப யேமைம்ந ிலல்ாசெ  , ிலல்ாசெ ச்கக்டைஅ ல்�ளகன்கே  , மைம்ந  யே

ிலல்ாசெ ச்கற்�வ  , னறன்ிகய்செ ம்ராபாய�வ �ன்வொஹேஓ  .  காய�ாகே �ாகே

னறன்ிகக்�இ டேண்ாகெ �ந்றப �ண்ாகெ க்�ளள்அ தைத்பால  . ம்யமகலஉ ன்ாத�இ  .

ம்யமளாராத . 
 

ம்�ண்வே தத்�ப���வ ளைகலைல்எ ன்ிதத்ராபாய�வ தந்இ  .  க்லைல்எ யித�

ாளக�ண்ஆ �த்ப தந்டக �ன்எ ம்�ண்வே றன்ஊ ளைகற்க  ிகங்வ கலஉ வேக

�றிகக்ிதந்பர்ிந வைாயிதந்இ  .  யமை �ற்தவ�க்ாள�ாபெ ராபாய�வ ரை�ணண்த

�ப . ஜே . �ப  . �யிசஞ்அ ம்�ரஅ  . �டண்ாகெ ம்சச்அ ம்�ரஅ ங்ிசன்காமேன்ம ரைவ�இ  .

லல்ம�ட்ம �க்��ணண்த�� �ந்�ண� ல்ானஆ  ,  ம்�க்��ணண்த னாகற்ிதத்னசாப

ள்கர்ாறிகாபே ப்கக்வை லை�வ  . இ காமர�பம்க ��ம ள்கிசச்ழ்�வர்�ந ம்�வ ிகங்ற  ,

��ம ன்�ளக�ஆ ம்�வ �ாதந்சைஅ  ,  ம்ாந �னஇ ��ம ள்கடைாறேற்ிச ம்�க்லசலச

�ாய�� டாடண்ாகெ மை�உ . 
 

 ளைகங்னவ �க்�கங்னவ�ிந �ட்ானன்ப ர�ாகப றன்ாபே ாகேஸ்ாபே ல்�வாச�ஒ -

ம்ாறேிகக்�ிதத்�ாகெ �ந்ளஅ ளைகங்லிந னாகக்ணகக்ர�யஆ  .  தந்அ  ல்�பப்ரபப்லிந

ள்கர்ாறிகன்எ ம்தந்ாசெ கேக்�கங்த ள்கிதந ம்�ஓ  .  ள்கக்ம ழ்ாவலைம

�ாட�க்கக்�ள�  . ள்கர்ாறிகன்எ ம்��வ �ட்ப�ாம . 
 

 ம்ராபாய�வ னைதஅ ிகக்ாள �ாபெ ப்னைபற்�வ ரை�ணண்த �ன்தொதாபே வைஇ

 ிகன்எ ம்�ண்வே கக்ழைஅ ளைக�னபெம்க கக்�மெஅ றன்ாபே ாடேண்ாசன்ாம யய்செ

ள்கர்ாற . 
 

�பப்எ �க்��ணண்த ன்ாத �ந்�ணப�அ ம்�ற்தஅ    ர்�ந �ன்எ ம்ாலகக்வை லை�வ

ாதேறிக ட்கே னைசாலேஆ �ரஅ ங்ிசன்காமேன்ம ம்ட�ளகர்ண�ிந  ? ம்ாமஆ  ,  �னஇ

ம்�ண்வே காராயத கங்ாவ ரை�ணண்த �ற்�வ ரை�ணண்க ம்�ாந . 
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            "" ஹ ரேவலைத ாலே ...  … ஜெ .  ன்�வ 46 -  ல்�வாழ�வ ள்ாநதந்ற�ப �வ

கங்ாதந்�இ ாமகாச ற்உ பம்ாரெ ன்ாதள்க�ாகிதஅ . ''  

 

""  ல்�ட்ன்மென்சைஅ ல்தர்தேத்டைஇ ல்�வாகேன்ரகங்ச ன்ாதம்ாலல்ளெகர்சச்மைஅ

 ாமர�ம்� ளேக ங்ாதந்�இ . ''   
 



"" ஜெ ாபர்டாதெ ள்ாநதந்ற�ப டானேன்த  . ல்�யகைக்ிறஅ தத்�ாகெ  ,  ம்�ாய ர்ன�யிசட்க

ம்�ம்ாடண்வே கக்ிதந்ச �ந்வ ல்�நே னைன்த  ,  டட்ிதத்லந ள்கக்ம கேங்கங்அ

�ாதேனன்ாசெ �ம்�தத்டந ளைகக்ாழ�வ  , ம்எ . �ப  .  ல்ிலதர்தே 04 -  �க் 04 -  ஐ

�த த்�க்னஎ கங்�ந ன்ாத�றிகக்�யஜெ ர்ாதந்��யிலல்ாசெ ம்�ன்��ப ள்ாநதந்ற�ப ம்  .

ம்எ . �ப  .  த்ிசச்�யஜெ யைித�ாதெ ல்�வாகேன்ரகங்ச ாமடட்ாளேள்வெ �க்�தர்தே

கங்ாகக்��ட்ிக க்�ணண்ப க்ர்ஒ ள்க�ிதந்ம �ம்ாவே�த  . ல்ானதஅ  ,  ல்�ளாநதந்ற�ப

ஜெ . ம்�க்ிதந்ச வை   �தந்�இ ன்ாதத்�க்�க�ாகிதஅ ஸ்ன்ாச . ''  

 

46"" -  �ட்ாயெளைாநதந்ற�ப �வ  46  ம்சட்ல

 றை�த்னவ ாழ�வ ம்�ந ளைக�ன்கக்ரம

தேதந்� �ட்பப்யய்செ �ாபற்ஏ ல்�பர்ாச . …''  

 

"" ஜெ ள்க�ாகிதஅ ன்ாதத்�ட்ாயெதைஅ .  வை

கங்ாசச்ித ந்ச  . ஐ.ஏ. ஸ்எ  .  ள்க�ாக ிதஅ

 வேனகற்ஏ டேட்ிகர்ளாலயசெ ச்மைலைத

கங்ாதந்��ட்கே ிறற்ப�இ  . ஐ. �ப . ஸ்எ  .

 ள்க�ாகிதஅ � றை� த்�ளஉ . ிஜ . �ப .  டேட்ிக

கங்ாதந்� �ட்கே  .  �ன்கங்� ண்ப ட்�யவெ

��க்�ிதந்வ ல்ிதப  .  �வரப்�ப 32 -  ிததே ந்

ஜெ �ந்�ில��ாத�ிச ன்ாதம்லாக ங்யாச  .

டபப்யய்செ ித�உ �வ�வ ள்�க்னைன்செ  ,

 �வரப்�ப னாளாந தந்ற�ப ன்ாதம்ற�ப்கற்தஅ

42 -  னாகற்தபப்ிதந்ச ரைவஅ ிததே ந்

 ச்டைிக க்�க்�க�ாகிதஅ ிதம�அ

�க்�ிச . ''  

 

"" ஜெ ல்��ாத�ிச  .  ாபப்ரபரப ல்�யிதத்ம ள்க�ாகிதஅ ட�க்ிறற்ப �தந்��யிகங்த

மோதடட்ப ப்சபே ''!…  

 

"" ஜெ ல்�வாளகங்ப ர்�ாத�ிச  . லாததந்��யிகங்த  ,  டாரேவல்த� ல்�ளகட்ாந தந்அ

ல்�வாளகங்ப தந்அ ம்கலவ�அ   ரயஉ �ம்�பல்யசெ ன்ாத  �க்�க�ாகித

�க்�ிதந்வ ல்வகத �ந்��யடேட்ிகர்ளாலயசெச்மைலைத .   க்�ப்றிச ��கங்பெ

ம்கக்டஅ ம்�ாளகங்ப தந்இ ல்ிஸகே �ப்�வ� க்�த்ாசெ ம்�க்டந ல்�ட்ர்ாகே  .  �இ

 ம்�ம்தந்ாசெ ம்�க்�கர்வறற்ம ம்�க்ிசரவளஇ ம்�ன்லைல்ிம தந்ாசெ �க்னத

ஜெ . ர்ாறிகக்��யிலல்ாசெ வே  . தந்இ   ர்ாக� �ம்லிந ிமசஞ்ப ம்லிந ளள்உ ாளகங்ப



ல்�யமை லைத ன்ய�ணமரப்�விச ிதபித�ந லாதய�பம்ளிக    ன்ஷிமக �ஒ

�டட்பப்கக்மைஅ  .  ளள்�ந்மைஅ ல்ிதத்டஇ ளள்உ ள்கசைச்ர்ச லப �பப்இ

 ளைகல்கக்ிச ச்டட்ச �டட்பல்யசெ ம்கலவ�அ ன்�வல்த� ல்�வாளகங்ப

ம்�ம்�க்ாடண்உ  , ஜெ தைவ�ங்த கேங்அ  .  ல்�யடைட்ாகே ம்�ம்�கக்�ிதத்ர்�வத

ரேவலைத கங்��க்�இ �ச்பே யேலே�யிதத்ம ள்க�ாகிதரயஉ ளள்உ . …''  

 

"" �ிதாமதேஅ  …  ல்�வாய�ஏ ள்க�ிதந்ம றற்ம ிறற்ப ம்ராகவ�வ ன்யடைட்ாகேங்செ

மோத�பப்சபே .  … கங்ான��எ ல்ிலத� தைத்ராகவ�வ தந்அ ன்ாத ல்�னரகீக்ந மம்ந  .

�ப ன்ிஸக்ங்செ .  ஏ ல்�ய�ணனன்�ப டாதேடட்பப்யய்செ �கை ம்க��ஆ  , ஜெ .  டேட்ிக

ம்�ிறற்ப �தத்�ாகெ ர்ாக� ம்பம்�� டானேயடைட்ாகேங்செ  ,  ல்னசர்ப ல்ிதஅ

 ித�எ ாவ�ளதெ ல்�னரகீக்ந மம்ந ம்�தைறிகங்�தந்�இ ள்கங்யஷ�வ

ளேகங்ாதந்��ய . …''  

 

"" ஜெ . ாசச்��ப �ன்��ப ��ப ல்ிமாகர்டண்இ னையடைட்ாகேங்செ ம்� ம்ார .  

ஜெ ரைாக� ன்ாதம்�கம�ம ம்�கம ன்ிஸக்ங்செ . ல்ிதவாபே�ண்ாகெ ம்ட�வ   

கங்ாகக்��ய�ணண்ப ல்ாரே னாமயிகக்�  .  ர்வதந்�இ ாடட்ர்ாபேப்ச �க்�கங்வஅ

ிதந்பம்ச டானேயடைட்ாகேங்செ  . �வாதஅ  , ர்ானமாம ன்�னகம டாரேவஅ  . 69 -  தேந்�ில

லைிந னாமக�� ம்�ாதத்பம்�� டாரேவஅ ம்�யடைட்ாகேங்செ லைல்இ ல்�ய  .

ம்ாலல்ளெக�த்ாசெ   �வனைம  , ம்ாத�க்�இ ன்ாதயேலே�பே ன்கம  .  ன்யடைட்ாகேங்செ

�ப ல்ிதத்யஷ�வ .ஏ  .  க்�ட்ாக றைகக்அ ன்ாதம்�பம்�� ர்வஅ ம்�க��ஆ

�க்�ிதந்��ட்ிக . ''   
 

"" மோததந்��ட்ிகக்�ந்டந ன்ாதத்காமல� ம்க��ஆ ம்�ட்ண்மெவ்� ாலல்எ . …''  

 

""  கங்ாமஆ ரேவலைத 1102 … -  ன்யடைட்ாகேங்செ ல்

�வனைம ம்�னாய�ிதந்ம ம்��ப�ம  , ன்கம ,  

 காகக்�ஷகே�ளப்ஆ லிச ம்�ாலேல்எ ிதந்பம்ச

கங்ாகக்��யிகங்�நெ  .  ம்�ன்லைல்இ ர்வப �க்னத

ஜெ �க்ளைாந ாசஞ்செ ிற�ம .  �க்�த்பாகே ன்�வ

ிகாளஆ  ,  ல்ிதத்லாகர்ிதஎ ம்��யாபே ம்�றிகக்�இ

 காபே ம்�க்��யஜெ  �ம்�க்�ிதய�ண்வே

ிலல்ாசெ ாகக்�ாந  ,  ரைனிதத்பம்��

ஸ்கங்செ ம்ாராடட்�த்ர்�வத  .  ன்ாதல்�பப்�க க்தந்இ

 ம்ாலல்யெளைகங்ளாவடண்வ ல்னசர்ப டாரேவஅ

ஜெ .  ஸ்க்ங்செ ிசச்��யாபே�ண்ாகெ ாராக� டேட்ிக



ம்பம்��  . �ாகக்�இ ல்�யறைிச ிகாதகை ம்க��ஆ பப்இ  .  தந்இ

ங்செ ன்ாதத்ளைகங்ராகவ�வ  ாமயஸ்ராவ� ம்� ள்க�ிதந்ம னாரிதஎ �க்�யடைட்ாகே

�க்��ட்ிகக்ிசபே  .  ல்ிதத்லல்இ னாகக்�கர்சச்மைஅ ளள்உ ல்�ட்ாரே ஸ்வேன்�க்

ம்�க்�இ   யே�பதந்�ிகங்அ ஸ்க்ங்செ  ,  டேட்ிகக்�த்க��ஆ ளள்உ ல்ில�யஜெ

ம்ாராக க்��ட்ிகக்ிசபே . ''    
 

""  வேகாயிதய்செ �ப்ரதந்�ஆ தே�க்�இ  .. ித .�.க  . ��க்டந னன்எ ல்�வாய�ஏ ''?  

 

""  ாமர�ம்� ள்கலைவே னாகக்�தர்தேத்டைஇ ல்�வாகேன்ரகங்ச ம்�கேங்அ

�க்��ட்ிகக்�ந்டந  .  ச்ர்ாம 51 - ர்ாறய்செ ம்ராசச்ர�ப ர்ஞலைக �க்னைன்யிததே ந்  .

�.க. ர்ாறய்செ ம்ராசச்ர�ப ள்ாந �� ன்ிலாடஸ்  . க�ணப ல்தர்தே ன்ாத�ிகழஅ  ளை

ர்ாறிகக்�னவக  . �ாதேஅ  ,  க்வை ாழ�வ �ண்ாறற்� ன்ிதத்க க்யஇ ட�வாரித

ித ம்�ிதவ�ாடண்ாகெ .�.க  . �க்�இ ாமர�வ�த  .  ன்ாதள்கசைச்ர்ச �த்டட்வாம ம்லசே

லைல்�ாபதந்ய்ஓ ம்�ன்இ . ''  

 

"" தேதந்வ கைக்ிறஅ தேந்�ில�யமைலைத . …''  

 

""  ம்லசே �ன்ாதமைலைிந தேஅ ம்�ற�ப்கற்தஅ ித .�.க.  கங்ாற ல்ாசெ ர்ன�வ

ரேவலைத  .. ..  ாடஸ் ம்�ிதத்டட்வாம �ாவெவ்ஒ ளைகர்ளாப ப்�ாபெ �ணரஞளைஇ

ல்�யலைிந றிகக்ிமயிந ிதத்டந ல்ணாகர்நே னேில  ,  ல்ிதத்டட்வாம ம்லசே

ம்ாத�க்�இ ன்ாத த்�ட்ிகக்�ந்ர்டாதெ ன்ஷ க்லசெ ன்�ாய�ண்ாபர�வ .     மை லைத

ர்கந ற� ம்�ற�பதத்�சச்எ  , ிறன்ஒ ம்ய  , ம்ரகந  ,  ல்ணாகர்நே �க்�கர்�பே

�� க்�இ ன்ாதத்�ட்ிகக்�ந்டந  . �ாதேஅ  11 ,  டண்ாகெ க்ளைகித�ாதெ த்றன்ம டட்ச

�க்ழிக தைத்டட்வாம ம்லசே  ,  ��� மைலைத த்கக்��ப ாடண்ரஇ �ன்�ற்மே

�க்��ய�ணண்ப  . ம்�ரிதந்ஜோர �ட்ப ப்�த்ரமனைப �க்�க்ழிக  ,  வல்செ �க்�ற்மே

பணக ம்எ ித . ாம ம்��ப . செ .  �ம்ாலகாவ

��க்�இ �ச்பே டேட்ிககங்ராகக்ிசட்க  .  கங்வஇ

 �ாதேத்க��ஆ �ண்ாபர�வ மே�பே �ண்ரஇ

லைல்இ ல்�வறஉ னாமக��  . லானதஅ  ,  கங்வஅ

 ன்ாளப் றவே ர்ாய�ண்ாபர�வ கக்�த மாரவ

ம்ாராடட்�ட்ாபே . ''  

 

"" ன்ாளப் னன்எ ''?  

 

""  ல்ிதத்டட்வாம தந்ணைிகங்�ஒ  03  �க்�த்ச�வ

ாம லேமே . செ . �க்னத ம்�க்�இ காவ  ,  ம்டட்வாம



 றிகங்ம்�டிகங்ாவ �ப்�ாபெ ம்�தேஏ ல்ிதத்கழகக்மைலைத ம்�டட்பப்கக்��ப

ர்ாய�ண்ாபர�வ ம்�க்�இ ல்�பப்ர்ாபர்ிதஎ  ,  ித�ாதெ �ண்ாபர�வ �க்�த்டட்வாம �ற்மே

ம்எ ள்ானன்� . ல்எ .ஏ  .  னைரிதந்ஜோர னாம�கம டானேன்த ம்� ாம . செ .  �க்ாவ

 வை�ர�ப ன்கம யளைஇ டானேன்த �க்�த்டட்வாம �க்ழிக ம்�ன்�வ

ாம . செ . ம்ாராகக்��ய�ணண்ப ன்ாளப் ம்�ன்�வ�க்ாவ  .  ன்ாத�ிதாம தந்�த த்�ற்தஅ

ம்ாகக்��ட்ிகக்�ந்டந ம்�ப்ர்சே ர்ன�பப்�உ  .  ம்�ாய ல்�ளகங்வ�ப ர்ன�பப்�உ

ித �ன்�ாட�க்யய்செ ரை�ந்�ப .�.  �ப்�விறஅ �ந்��யடேட்ிக மைலைத க

ம்��யலைிந தந்�ிதந்வ  ,  ரோய�ண்ாபர�வ ம்�ிதத்வ�ப ர்ன�பப்�உ ாலல்எ

ம்ாராறிகக்�ித த்ரை�ந்�ப  .  ம்�கர்ன�பப்�உ தத்ாமெ�ட்ஒ ன்ிதத்டட்வாம ன்ாதபப்அ

 ர்ாய�ண்ாபர�வ �ம்���தத்ர்ணஉ �க்மைலைத தைபப்�இ னேன்�ப ன்த

ம்ாராறிகக்னைிந . ''  

 

"" ஓ ... ''  

 

"" ன்றேல்ாசெ �ண்ஒ ல்வகத ாய�ஏ ஸ்ரிகங்ாக  .. .. .. ப.  ட்சீ ல்�வரதஆ ன்ிதத்ரபம்திச

ிகங்ாவ  , ித�ாதெ ம்ர�ிசஞ்ாக   ம்எ �த்�யஜெ ல்�ய . ன்தாநவஸ்�வ ர்வனாய�ப  .  ம்�வஇ

ப. ிச  .  பம்ாரெ ல்ிதத்டட்க �ஒ ம்�ரபம்திச ிதத்ர்ாக ன்கம

கங்ாதந்�இ ாஸாளேக்  . த்டைிக ல்�யிலல்டெ பப்இ  ளள்�

யித�  ப ாமல� ள்க�ர்டாதெ . ிச .  வஸ்�வ வேகாரிதஎ �க்

ம்�ன்�ாற �த்ர்கந ய்ாக ன்தாந  , ப. ிச .  ாரிதஎ �க்

 ர்ரதாகேச டானே பப்யிசச்ாந னசர்த� ம்�ய்செ ல்யிசரஅ

ம்எ ர்�ாத கக்�ணாம னான கம . �ப . �ட்ிக க்�ந்ர்சே �ாயே  ,

ாக� ாரிதஎ �க்�த்ரபம்திச ிதத்ர்ாக ிசச்ிதந்ச லை�ார  ர்

 ம்ரபம்திச ிதத்ர்ாக ��ல்ாசெ ம்�ன்�ாகக்�ித த்�ாகெ

�ப்ரத .   ர்வஅ ன்ாதல்�வாய�ஐ ம்�ாத த்�க்�ஷ்ாகே றவே

��ல்ாசெ �ப்ரத த்தந்அ ம்�ன்�ாற�பல்யசெ �பப்இ  .

ாபேப்ரத ன்தாநவஸ்�வ  ,  யேதைத்டப ிதந்ாகல்�ார

�ப்ரத ிதத்ர்ாக ��ல்ாசெ கக்�அ ர்டஸ்ாபே மாடாபே  . �நெ �ாரேவஅ  ாதந்�இ ாமகக்

ம்�ட்கே �வள்கே ம்டிலமே  . ��ல்ாசெ �ன்ர்ாறிகற்ிந ிகல�வ ம்சஞ்ாகெ காகற்தஅ . ''  

 

""  �ன்கங்ாடட்�யாய �ரெ ர்ன�ய�ஷ்ாகே றை�லைத தத்�அ ல்ிசரிகங்ாக

�ல்ாசெ . …''  

 

"" ன்றேல்ாசெ ல்வகத �ஒ ன்ாந  .. … ஜெ  .  ள்�ாபெ ப்��ப தந்வ �க்�ாந தந்ற�ப

 ஸ்கே னாமதந்பம்ச லாதனாமதமாத  , ஜெ �ந்�ிலிதஅ . �த்ர்ிதஎ தைதத்�வ��வ வை   



ிச . �ப .ஐ  . �க்��யிகாவ�உ �ப்ரப ரப �� ல்ாதனாபே ப்�க்�ட்ர்ாகேம்�ப்� �ப்ரத  .  தந்இ

ிச ஸ்கே . �ப .ஐ. �ற�பதந்வ ம்ட�ய  1002 ,  ல்த� 6002  ல்ிதத்கழிமத ரைவ ம்ட�வ ம்ஆ

அ. ித .�.க  . �தந்டந ன்ாதிசட்ஆ  . ழவ னாத�ம ர்வல்த� லாதறிகங்�க்  ,  தைஅ

ம்�கங்ழவ ர்ந�ஆ யைிதம�அ னாகக்�ற�த்டந  . அ ாபப்ரதந்�ஆ . ித .�.க  .

ம்�ன்�டட்பற்ஏ ம்தமாத ல்ிதபப்டைிக ிதம�அ லாததந்�இ  ,  ள்கங்ாத �க்�த்தமாத

ிச ல்�ட்ர்ாகேம்�ப்� ம்�ன்லைல்ிம ணராக . �ப .ஐ  . �க்�ிசச்�வ�தெ  .  ாபர்டாதெ �இ

ஜெ . ப்�அ ஸ்�ட்ாநே �க்� ட்ர்ாகே ம்�ப்� �க்��ட்�வ ரதத்உ ப  . ஜெ  .  ள்ாநதந்ற�ப

ல்ிதத்யமச  ,  ன்ாத �வாஸய�சீ ம்��ப�ம �க்ழவ ள்�ாபெப்��ப ள்ாநதந்ற�ப

ம்ணராக க்�க்�ப்ரபரப . ''  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

 

 
 

           ச  �க்ிகங்வ �க்ாவ ன்�வதத்னிலய�ட்ப ல்�யித�ாதெ ல்�வாகேன்ரகங்

ம்டஇ �வாடண்ரஇ  . ள்க�க்ாவ ன்�வதத்ல� ரிதந்வேதே ல்ிதஇ   ர்ாம� மே�ட்ம
 000,04 னறன்ிகக்�இ  .  ல்�ளகர்வலைத ம்�வ �த்�ாகெ ல்ர� காகக்�கக்ம னிலய�ட்ப

 ன்�னய�ண்ாப ன்ாஜ ர்வலைத த்கழக க்றற்னேன்� ள்கக்ம கழிமத னாரய�னசீ
ர்னறன்ிகக்�இ காமச�ணக கேங்இ ம்�கர்ளாவரதஆ  .  �க்�தர்தே த்டைஇ

 ல்ிதவ�த்�ப ப்ர்ாயத த்ளைகர்ரிதந்வேதே  காபப்னை� தேந்�ிலிதத்கக்டாதெ
ம்ாதேத்ிதந்ச ல்�ட்�வ �ரவஅ ல்�யலைல்நெ னைய�ண்ாப ன்ாஜ ம்�க்�இ .  

 

"" ம்ானாசச்�யளைள்ாகெ லக்ங்பே  .  க்�ட்� ரைபே�ஞ்அ லர்டட்ன்�கன்எ
ம்ாளகங்ானன்ாகெ  .. ம்�ட்ர்ாகே ம்�டட்ச �க்�எ ம்ற�ப்அ  .

த்ர்ாப �ம்�லல்ாகெ ம்ாலல்யெனைவறிகக்�யளைள்ாகெ  னைடண்த லல்�யஜெ ாத
 த்�ட்� லள்ாந ரேஒ ம்ாலல்யெனைராகக்ளைள்ாகெ றிகக்��ட்ிக க்ிசச்�வப�அ

லம்ாலட�ளள்த  .. றிகக்�யளைள்ாகெ �ண்ர� தத்ணப ள்கக்ம னாதலட்ஸ்ில தந்இ  ..
ம்�கிதாவல்யிசரஅ தந்இ றிகக்��ப ப்யைிசட்ஆ பப்பப்அ  , ம்�க�ாகிதஅ கங்ாசரஅ  ,

ாலல்ரெச�பஆ ஸ்�லாபே ய�பெ ய�பெ கங்ாறர்வ ம்  ..  ாச�பெ ம்ாலல்கெக்�கங்வஇ
கங்ாடட்�த்�ாகெ னைடண்த னன்எ ...  ’'' -  யிதத்�பற்ஏ ிதய்செ ிசட்ாகக்லைாதெ

ம்ட�னய�ண்ாப ன்ாஜ ய�ட்ாகெ க்ளைகக்�த்�க ல்மாய�� ள�ம �ந்�ில�பப்ிதாப   

ம்ாதேத்வை ன்� ளைக�வள்கே லிச தத்ிற� ல்தர்தேத்டைஇ .   
 

 ன்ரகீக்ந  : ல்�வாகேன்ரகங்ச   ன்�ளகர்ளாகக்ாவ ல�ரித ந்வேதே ளள்உ ல்�யித�ாதெ



ாதறிகக்�ிதந்�� யிறஅ ல்ாளகங்உ யைலைிநனம ? 

 

 
 

 ன்ய�ண்ாப ன்ாஜ : ாதத்ாத ம்�கர்ரிதந்வேதே ம்�கர்யிமாலஸ்இ   -  �றஉ �ன்ரபே

கங்வறிகக்��ட்ிக க்�ாடண்ாகெ றை�  .. கங்�ாப ல�யித�ாதெ த்தந்இ  ..  �ண்ரெ

 ல��ந ம்�க்�பே �க்��யஆ ல்தாமே  .. �க்�இ ல்யிசரஅ ல�இ கக்�� கக்��  ..

 கேங்இ ம்�ச�லாபே னன்ாகெ க்�ட்� ச்ரைபே �ஆ ள்கர்ரிதந்வேதே ல�ய�� க்மரப

 தாகக்�ாகெ �ப்ாக�ாப ாயகைக்�சச்னென்� ல�ாழ�வ�ித ள்கர்ரிதந்வேதே

ன்றேிகக்ர்ாப ன்ாதத்ாணண்ஒ ன்ாந ம்�ச�லாபே  .. �ச்ிதாகெ ள்கக்ம கங்எ  ன்ாதத்ய்ாபே ப்

கங்ாகக்�இ ..   
 

ன்ரகீக்ந  : �க்�ாய ள்க�க்ாவ ன்�ளகர்வஅ ல்ாறன்யெ�பப்அ ? 

 

 ன்ய�ண்ாப ன்ாஜ :  ம்�ன்இ ள்கக்ம ரிதந்வேதே ானம்�லல்ாசெ ச்தைத்ஜிந

கங்ாகக்டிக ன்ாதத்ிகழ்� ல்�யயைாம ல்யிசரஅ  . ித .�.க. ாவே  , அ. ித .�.க. ாவே  ,

த.ம.�.க. ாவே  ,  �ாகெக்�ஆ ாமேகழிமத யித� கங்ாகக்�இ ல�யிசட்க  .  த்தந்இ

�ாகக்�இ ாச�பெ ம்ாலல்மெனாம�பஅ ிசட்க ம்��ட்மதத்�ாபெ ப்லைதர்தே  .

ன்ாத ம்யாத�ச ரிதந்வேதே மே�ளாபட்வே ிசட்க க்ாலல்எ  ..  லான�அ

 னாயமைன்ாபம்�பெ ன்ாதல�யவைர்ாப றிகங்ன்ராகக்தந்ாசெஞ்உ ன்ராகக்தந்ாசெஞ்எ

ட்வே �ாவெவ்ஒ �ட்ஓ டாளேகக்ம ரிதந்வேதே ம்��வ �ந்��ப ம்�க்�ளாப  .  ிதாச

�ாய�� கக்�யஜெ ம்ாலல்யெ ிலல்ாசெ �ன்�ட்ஓ  ..  ன்ாதத்க க்�ட்ாபே �ங்ப

ம்���  . ிறற்வெ கேங்இ ன்ாதள்கக்�ட்ஓ யாத�ச ற�ப  ,  க்கக்�னாமர்�த யை�வல்ாதே



�றிகக்�இ காதய�� .   
 

 ன்ரகீக்ந  : �ச  ..  த்னிலய�ட்ப ல்ிதத்ளக ல்தர்தேத்டைஇ தந்இ  ப்ளைகங்உ னாரவலைத

ல்ாரே ன்�ளகர்வறன்ாபே  ’ னன்எ ? 

 

 ன்ய�ண்ாப ன்ாஜ : 4791 -  டானேன்எ ல  71 ஸ்எ தத்ாமெ �ட்ஒ யேல�யவ . ிச  .

ன்வதந்வ �க்கைக்ழ்ாவ �ாபெ காகக்�கக்ம  . 5891 -  த்ளைகக்ம �க்�ட்ாநாம ல

ன்வய�ட்ரித  .  �பே �ச்�ந �ிதாம ற�ாராபே �க்லைத��வ டாளே கக்ம கங்எ

ன்ாந ன்வனிகங்ாவ  �ாயடைிக  .. ன்ாதலான தஅ  ,  ல்நெ�ித மாட�பப்� �க்னைன்செ

ம்எ �ாசச்ிதந்ச ச்னைன்எ �ச்வ ல�யிலவே . ிஜ . ர்ஆ  .  ல�ரிதந்வேதே �க்�ளஅ ர்வஅ

லல்ிம�ாய பப்இ கங்வறிகக்ிதம யேலே�யமைண்உ ளைகக்ம  .  பப்றிகக்�ப லல்�ஸ்

ஸ்எ ற�ங்ாவ ப்ிஷர்லாகஸ் . ிச  . �ல்ிந ிறஏ லமே �ஞ்பெ ம்ாலள்கங்சப  �ன்கங்

�ாவ�ல்ாசெ �ாய ிதத்ாவ  . ர்ாய �அ  , ஸ்எ ம்ால ல்ரொய . ிச .  �க்�கங்சப தத்ம �ன்

ன்ாதத்காகக்�ற�ட்ாக ம்ளாயடைஅ  . ன்ாத த்�க்�ற�ண்ப மாட�வரசே ட�கங்எ  .

லகங்டஅ ம்�ன்இ �ப்ிதாகெ க்தந்அ  .  கங்எ ம்�பப்இ ன்ாதடாவேர்ணஉ தேஅ

ன்றேிகக்ிதந்ச ளைகக்ம " . ாடனன்எ ' ட்�பப்� �ன்  ம்ாலள்கங்வட " ணேண்னன்எ '  �ன்

 கக்ிலல்ாசெ லானன்எ �ம்ணராக �ஒ ம்�ாந �க்�தந்வ மைலநெ றட�பப்�

ம்���  . ன்ாதரைபம்ரப ன்ழாசே ஜாரஜார  , ன்ாதம்னஇ டண்ஆ தைத்கழிமத  .

ன்ாதன்ர�வர்ாபே  . ன்ாதன்வளள்உ ம்ண� கக்ர்�  .  ம்��� கக்ிலல்ாசெ ச்ாயமை�பெ

ன்ாத  .. ம்னஜாயேர�ப னன்எ ?  � ாசஞ்த  மே�ார� �ாநழ்ிமத லல்ிம�ட்ம ல�

 மை�ாகெ க்ிதாச ன்ாத�ந்�இ டட்ள்கக்ம கங்எ தந்��ட்ிகக்�ணண்ப ம்யாசவ�வ

கங்ாடட்ிசச்�கபஅ ளைகங்லிந �ணண்ப  . �க்�இ ம்�பப்இ �ப்�வத�ப ப்தந்அ .  
 

 ன்ரகீக்ந  : ாவலல்அ ம்ண�த னாய�ச �பன்எ ல்தர்தேத்டைஇ  ?  �ன்எ ன்றேிக�ாராபே

 ம்ாதத்ாபெ �பப்எ ல்ானன்ாசெ ச்காவ�ாபெ ? 

 

 ன்ய�ண்ாப ன்ாஜ :  ம்�க்ிதாப லள்கக்ம ரிதந்வேதே ளள்உ ல�யித�ாதெ த்தந்இ

கங்வடட்பற்மே   கங்ாகக்�ிசச்வ கைக்�பம்ந ��ம ன்எ  . 52 -  டாயேிசட்க கங்எ ிததே ம்ஆ

��� ��ற்யசெ டட்வாம  . ாதறட�ய�ட்ாபே �ச்�னத  ? ானன்லைல்இ  ..  டாளேகங்எ

 னாமயாயிந ாதறடிகக்�த்ஏ ளைககைக்�ாகே  ...  �க்ிசட்க றிகக்�ாகெ ம்தாவரதத்உ

ம்ாபேப்�எ ��� கேங்அ �ன்ாதறிக க்�ாகெ �ரதஆ  . ாயேவைர்ாப ிசட்க  ,  �னத

�ாயடைிக �க்�கங்எ ாபேப்�வெ �ப்��வ த�னம  .  ரைளாபட்வே �ஒ ம்கழிமத யித�

ட� க்ாடட்கே �ரதஆ ிதத்�ிந  , த்�எ ��� �ஒ ல���ற்யசெ �   ாராயத த்கக்�தஆ

ம்ாகேக்�இ .  
 

 ன்ரகீக்ந  :  ணண்எ னாவ�ாபெ ன்�ளகக்ம �க்�கங்உ ம்�வ ிறற்� ச்யைித�ாதெ



ாததந்�� யிறஅ தைத்டட்ஓ ? 

 

 ன்ய�ண்ாப ன்ாஜ :  றிகக்�இ பப்இ

ர்சச்மைலத�    ிகக்ிச ல�க்ழவ பப்அ

 ல�ய�கக்�ாகெ பப்தந்�இ லல்�யஜெ

�ன்சேச்�வத   ாதனன்ாசெ   ம்கபாஞ  ..

 லாடட்க ட்ண்ரக �க்னைன்இ

 னைதத்அ றிகக்�இ ல� ட்ாநழ்ிமத

 ல�ய�கக்�ாகெ ல�ிதத்ார ம்�பே

கங்ாகக்�இ ன்ாதத்�ட்ிகக்�ச்�வத  .

 கங்ாத டட்க ர்வப ரநே �ணம �ண்ரெ

னோதத்மாய�� " .  �க்ிசட்ஆ கங்ாந

�ாகக்�இ �ட்வெ ன்ிம ாதந்வ '  �ன்

 �பம்ந யித��க்ாவ னன்ாசெ கங்�ந

ாடட்ாபே �ட்ஓ கங்  ..  பப்இ  8 ம்ரநே �ணம  ..  01 ��ாடட்க ட்ண்ரக �ம்ரநே �ணம  .

ன்ாதம்�லித�ாதெ ல்�வாகேன்ரகங்ச  ..  �ட்ிகக்ிசச்வ தத்க� தந்எ ல�த்ணசட்ல தந்இ

லய�தெ ாதே��� காபே கட்கே �ட்ஓ டட்ிகள்கக்ம கங்ராகக்ிசட்க க்தந்அ  .

�ட்ாபே ப்ரைசச்மைஅ �ஒ �க்��தெ  ... �ாகெ க்தத்ணப �க்�ட்ஓ �த்  ...

ாயிறற்வெ �பே ப்�க்�றிகங்ாவ �ட்ஓ �த்�ாகெ க்ளைகங்சவலஇ  ?  ழைாகே

 ானிகங்�� ப்�ச்�அ ன்தத்�ஒ ிலாசலப தைத்ணப றிகக்�இ டட்ிகன்தத்�ஒ

ம்ாறே�ல்ாசெ �ன்னன்எ  ? கங்ாகக்�இ ாமன�வலப ள்கக்ம கேங்இ ..   
 

- க்�இ கார வய��க்லல்ாசெ ச்தைத்தத்ர்ாதய காலசச்�ண� ிறன்ிமகக்யத  ன்ாஜ ர்ாறிக

ன்ய�ண்ாப .  
 

 �ப்ிதந்ச  : ிச . ன்எ . ன்ணஷ்�ிகமாரஇ  

 ள்கங்டப  : ர்ாம�ம்ார  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



 

 

               ப  �க்�ப்ர்ாபர்ிதஎ தத்ல ல்�யிதத்ம  ,  னாயிசட்கக்ர்ிதஎ னாதர�ப ன்ிதத்கழிமத

தே .�. ித .க. ��ற்யசெ ன்�வ  ,  ம்�ாபேப்��வ��வ ம்�ாபேப்ரபரப ம்டட்� ��க்�ாபெ
�றிகக்�ிதந்�� �ந்டந . 

 

ஜெ காமகக்ழவ .’அ. ித .�.க  .  ாடகங்வெ �ாவ� ம்ரகனாவ ம்�ட்� க்வை��க்�ாபெ
 யேலேிதத்படண்ம ணம�ித ஸ்லபே ிதபலஜ ��க்�ாபெ �னத  ,  வை�� ற்யசெ 12 -  ந்

த்ந்ாகயஜ�வ ர்ான�ட்� ிததே  .  ம்படண்ம ரகனாவ �ந்�ில�ட்பேம்யாகே காகற்தஇ
�ாகெ க�நெிழவ ரைவ  , ர்னதந்��யிதத்�பப்ளகக்ர்மஅ �ட்க க்ளைகங்ணராதே  .

ம்ளாதளமே  , ம்ளமே டைண்ஜெ  , ம்டட்ாகரக  , ம்ய�ட்ாந ரைித� ல்ாகக்ய்ாபெ  ,  டத னஎ
ழ்கிநலைக காலட� ன�ட்களைக ம்�கிசச்  . ��ற்யசெ டட்பற்மே �ற்ிதத்ர�யஆ  ,

ர்னதந்��ண்ரித ள்கர்ன�பப்�உ ��க்�ாபெ  .  தந்தந்அ ம்�க்�பே னைதத்அ
ாம . செ .  ள்�ற்ிதத்படண்ம ரேனன்�ப தத்ர்ாப�ச யைடைட்அ ளாயடைஅ தத்�ாகெ ள்கக்

ர்னதத்ிதம�அ  . ன்ாபேல்செ  , காதனன்� னஎ லைல்�யிதம�அ �க்�கக்ாரமகே  வே
�தந்��ட்பப்கக்�விறஅ  .  ர்டண்ாதெ ளைகவைஅ �ந்�ிமட�ளகர்வதந்வ �த்�எ ிற�ம

ர்னதய்செ ல்த�ிறப ர்ன�யடைப  . ர்னடட்�வ ிதத்�ிந யேலேிதத்ர� ம்�ளைகக்ாய��ம . 
 

 
 

ல்�யிதத்ம �க்�க�வெரச  ,  காய�ச 03.01 -  த்ந்ாகயஜ�வ யிகங்றிதந்வ �க் "  ரைதத்ப
ளேள்உ ளைகங்வறர்வ ல்மே �க்�ணம  கங்�தாட�வ  ’'  ப்�ட்�வ�ட்ாபே ன்ஷ�ண்க னஎ

ர்ானாபே  . �யிகங்டாதெ ம்டட்� க்��ற்யசெ ல்ிலத�  .  யேலே�பப்�எ தத்�எ



 த்ந்ாகயஜ�வ ""  �ற்�வ��க்�ாபெ ரைளாபட்வே ல்தர்தே த்டைஇ ல்�வாகேன்ரகங்ச
ாம��தெ ன்தேத்�விறஅ ன்ஏ வேகாபன்�  ?  �வள்ாகெ �ந்லக ம்ாந ல்ிலதர்தே

ச �ஒ னாபர்டாதெ அ கக்ாவ�உ ல்ிதத்ட ட்� க்தந்இ யைசைச்ர் . ித .�.க  .  த்ிதச
�த ந்��ய�ட்�த ம்டட்ித  .  ப்�ட்�வ�த்�விறஅ ரைளாபட்வே ன்ாதத்கக்�யிற� தைஅ

ன்றேிகக்�ிதந்வ �ற்�வ��க்�ாபெ .  
 

ல்ாடட்�வாட�ய�ட்ாபே ல்ிலதர்தே த்டைஇ  , தே .�. ித .க  .  �ன்எ �டட்�வ�ந்யப
ம்��விகஆ  .  த்ந்ாகயஜ�வ லல்அ ன்வதந்யப ம்�ற்தஎ  .  ன்எ ம்�ாதந்�ன� லைத ன்ாந

ன்டேட்ாமட�வ ய�ன�லைத ளைகர்டண்ாதெ  .  ம்ல� ன்ாபேல்செ �ந்�ில�ய�ளவெ
 கேங்இ ன்ாத�ன்எ �ாட�க்ட�விதத்�பற்ஏ ம்�ாய தைத்ரவலக கேங்இ

ன்தேத்ித�வ டைத த்�க்�கன்ாபேல்செ  '' ர்ாறன்எ . 
 

 ஷ்ித� �ணரஞளைஇ யிசபே �த்�அ ""‘ கே �மந  ிதத்ர்ாக ம்�ிலாடஸ் னைடப்
�ாபேயிசபே ப்�த்ிதந்ச ல்ிதத்னாம�வ ம்�ரபம்திச  ,  �ணடட்� �ாமேம்ந �வாய�பப்எ

ள்கர்ாதத்�வ�தெ லைவஆ றிகன்எ ம்�ண்வேகக்வை  .  ள்கிசட்க க்றற்ம �பப்இ
தே �ற்�வளஅ ம்�ண்ப வ்ல ட்சைன்ஒ .�. ித .க  . �றிகற்ிந �ந்ர்ளவ ’''  �ன்எ

ற்பே ப்�உ ளைகர்டண்ாதெ ர்ானிற . 
 

ாம யிசபே ல்�வ��க்�ாபெ தந்டந �த்�அ . செ . ம்�கர்க�ர�ப ம்�கக்  , ஜெ .  வை
ர்ன�ட்ாராப ப்தைத்ய�தை ன்ிதத்ந்ாகயஜ�வ ம்�க்ர்ிதஎ  .  த்றன்ம�ாடாந ம்�வ ர்லிச

 தைத்பப்��வ ள்கங்த �ன்எ ம்ால கக்வை �ணடட்� ன்டுஸரிகங்ாக ல்ிலதர்தே
ர்னடட்�ய �ளவெ  . த்ந்ாகயஜ�வ �ாபேப்அ ாம �ஒ னாமகக்�நெ �க்� . செ .  ,  ன்ாத

அ. ித .�.க  . கக்�வ�வ ளைகங்னாமவஅ டட்ப ம்ட�ன�வ ..  ,  னானஷன்டெ �ட்கேக்தைஇ
த்ந்ாகயஜ�வ ...   "" னோபேப்க க்�எ சைச்�ப டட்ிகக்கங்�வஅ ாடண்ஏ �ந  ?  �த்கெ ம்�க்மந
ாட�க்�இ  '' ர்ாறன்எ  . கக்கைித ம்�ாலேல்எ �ட்கே க்தையிசபே ல்�யமை�ஒ ர்வஅ ..  .

த்ந்ாகயஜ�வ டண்ாகெ க்�த்�ாத� "" , கங்�னாபே டட்ிக க்கங்�வஅ கங்ஏ கங்�ந  ?  பப்இ
ித கங்�ாப .�.க.  , அ. ித .�.க  . �ாகெ �ிதாம  , ம்ாறேதத்சஅ �ம்ணராதே  .  ாமம்தந்அ

ம்ாறேதத்டந தைத்டட்� யேலேித த்படண்ம ன�த்டந  .  �ந்�இ டட்ிகமம்ந  21 ,01

ம்எ . ல்எ .ஏ. ல்ாசெ �ன்கங்ாறாபே ப்கக்ழைஅ ளைகக் கங்ாற  .  ல்ாவச �க்�கங்வஅ
ன்றேட�வ  . ாதந்�இ ாயளைபம்ஆ கங்�ந  , ம்எ கங்எ . ல்எ .ஏ.  ாடகங்ாபே ப்�ட்�ட்� க்வை
ம்ாபேப்ர்ாப  ’'' ய்ாயனைஜர்க ர்ாறன்எ . 

 

ம்எ யிசபே ப்�த்�அ . ல்எ .ஏ. ர்ாம�ரிதந்ச "" , ஜெ  . ர்வடட்கெிறன்ந  .  ிசச்�யஜெ ல்ாமம்ந
��ங்றஇ �க்மந �ட்�வ�ந்ர்ாகட்உ ல்�யிசட்ஆ ர்ாறிக��வ ம்பாச �ன்எ ம்க  .  னைன்த

ம்எ தந்வ �ண்ாகெ க்�க்�யிசரஅ . ிஜ . ர்ஆ  .  ர்வதய்செ ர்ாக� ம்ட�வ�ஜார யேிறற்ப
ர்வஅ ’'' ய்ாமடட்ாக ர்ாறன்எ . 

 



 
 

ஜெ ம்�ாதலமரே�ப . லைல்�வகக்வை �ட்�வ வை  . ""‘ அ. ித .�.க.  னாளகர்ய�னசீ ன்�வ

ஓ. �ப . ஸ்எ .  ம்�ாம�க்யஜெ ம்�யடைட்ாகேங்செ ம்� �ந்வ ம்ட�னன்எ  ,  �ணடட்�

ள்கர்ானிசஞ்கெ க்காயறை� தாழ�வ ல்ிலாக �ன்எ ம்�ண்வேகக்வை  .  �க்னைன்இ

��ல்ாசெ �ன்றேடபப்கட்வெ �க்�சச்வெ �ணட ட்� �ாமேம்ந ாமம்தந்அ  .  பப்இ

ன்கேக்�ிசச்வ �ணண்ப ப்டே தையிசஞ்கெ ம்�பே�� தந்அ ம்�க்�இ ாய�ிதந்ம  .

 ம்ய�தை ம்�ட்கே க்தைஅ ாடண்உ �க்�ாமம்தந்அ  ?  லைத ன்ாதாமம்த ந்அ

ம்�ய�ன�  .  டைட்ஓ �த்ப �க்லைத ம்�த த்�ாவெவ்ஒ ம்�க்�ிதந்வ கங்இ

ம்ாபேப்�யஜெ ன்ாதமாந ல்ிலதர்தே த்டைஇ ான�ட்ரித  '' ாதலமரே�ப ர்ாறன்எ . 
 

 ாரோய�ட்�ண்ப ""‘ ம்�க்�யஜெ ன்ாதிசட்க ம்�ஆ ல்ிலதர்தேத்டைஇ ’''  னஎ

ாகெ க்ாஷ ம்�க்�ாலேல்எ �ட்�வ�த்� "" ,  ாயிஸஈ �ளவவ்அ ளைகங்வஅ மாந ானஆ

�ாட�க்றட்�வ கக்�யஜெ .  ’'' ர்ாறன்எ  .  ன்�யிசட்க ல்ிதத்ட ட்� க்தந்இ

 ம்�ாய�ட்�ண்ப காரவலைத த்வைஅ ம்�த்ந்ாகயஜ�வ காரளாலயசெச்�ாபெ

ர்னடட்பப்கக்�தெந்ர்தே த்காதனமகஏ  . ம்�த்�ண்க க்வைர்யஉ ணடட்க ஸ்ப  ,

�ண்க க்டைட்வென்ிம  தைவ�ற்ாம காயனைமவ�த்�ம தைத்கல� ாணண்அ ம்�த்

னடட்பப்றற்வேறைிந காதனமகஏ ள்கங்னாமர்�த ம்�த்ர்ிதஎ . 
 

ஜெ .’  தந்இ �டட்�வ�ந்மைஅ காம ளக ம்�க்ர்�த த்�ட்ாகெ க்தைத்பாகே னாத�ம

��ற்யசெ  , ��க்�ாபெ .  
 

- ஷ்ாகர�ப  , த்ந்�வரஅ  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

           ாதெ  �வரப்�ப ம்�ாறன்எ ன்ாதள்க�வள்கே ம்�ட 32 -  ��கங்பெ �ன்யிததே ந்

�ாபேதந்வ ாலகிசச �க்�ட்ர்ாகே ல்ஷபெஸ்  ,  �ப்ர்ாபர்ிதஎ �தந்�இ வேகாமகிதஅ  .
ம்ணராக  , �ற�ப டட்பப்யய்செ �கை ன்ஜாரடந  ,  ன்ாத�ன்அ ாலகிசச

ர்ாறிக�வ �க்�ட்ர்ாகே க்காயறை�ன்த�  .  ர்வஅ  313  த்கக்�ாகெ ட்ண்மெட்டேஸ்
 �வரப்�ப னாளாந யிகங்டாதெ 81 -  ல்�யனைன்செ ன்ாதல்�யலைாம �ன்யிததே ந்

செ �கை ல்�ாக� �சாமேலிந ன்ஜாரடந ர்வணக �ரவஅ ர்ாடட்பப்யய் . 
 

ல்�யலைிநந்இ  ,  �ந்�ிகங்அ �ந்வ ல்� ட்ளைப்ஃ �க்��கங்பெ �ன்னழாய�வ
ம்�ாலகிசச ல்�ாக ன்ஷரேட்ஸ்ிஜரெ �ாநழ்ிமத   ர்னதந்வ ம்�ிசரவளஇ  .  ன்ரகாத�

லைல்�வ ரவ றை�ம்இ  .  ாலகிசச றை� தந்இ ட�வளைககை�வ யதைந்�
ர்ாதந்�இ வேகாமகாசற்உ  .  ன்ட�த்க� னாபல்யஇ  ம்ட�ளகல்கீக்வ யடை �ன்த

ர்ாதந்�� ண்ாகெக்ிசபே ப்�த்�ிச காறன்ந  . லைசே ள்சஞ்ம  , ல்யளைவ கங்த  ,

 னஎ க்பே ட்ண்ஹே �ஒ ன்ட�ற்வஇ ��யக க்�ப்விச ல்�யகை க்காலத��
 சைஞ்த ள்கர்ன�வறஉ ாறயகைவ ன்ஜாரடந காகற்தபப்ிதந்ச வைாலகிசச தந்�ிதந்வ

பெ �ந்�ிலிதத்மாரிக ர்ாள�வ ம்டட்வாம ர்னதந்�ிதந்வ �க்���கங் .  
 



 
 

�ற�ப ாலகிசச தாளள்ாகெ�ண்க க்ளைகர்வஅ ல்ிலத� "" ,  ம்ர� �ளவவ்இ ன்ஏ

கங்கீக்�ிதந்வ  '' ர்ாடட்கே �ன்எ  .  ம்��எ ர்வ�ஒ னாதயவ ல்�ளகர்வஅ

ழஅ ல்மாய��சபே  , �த்ர்ாப ம்�ளைகர்வறற்ம ம்�ரை வஅ "" ,  ம்ாலல்யெனைிசச்ர�ப

லைல்ிம��எ  . த்ாலல்எ ம்ாலகக்�த்ர்ாப ம்�தை  ''  காலவுஷகே ம்�பம்ாரெ �ன்எ

�தந்�இ காமய�சச்ஆ �க்�கர்வ தந்�ிகங்அ �னன்ாசெ ாலகிசச . 
 

 ம்�ய�சச்ஆ �க்�ாயர்ாசச்ஆ ர்ஞிறகக்ழவ �ரஅ தந்வ �ங்அ ல்ிதத்ரநே �ிறிச

�த ந்�ிதந்லக ம்�ிசச்ர்ிதஅ  . �ட்ாயெதைத்காளவ ட்ர்ாகே  ,  ம்டப ன்�வாயர்ாசச்ஆ

ட்ாபே னதந்��ட்பப்டட்ஒ ள்கர்ட ஸ்ாபே ட  .  ள்கங்கசாவ ம்�ிதத்லிகங்ஆ ம்� ிழிமத

னத ந்�இ " . ஜெ . ாப �க்� .ஜ. ல்ாறன்தெறிக க்�ளவரதஆ க  ,  �ட்�வ யை�வதப ய�பெ

�ட்�வ - ர்ாய ள்க ர்வபப்�ளவரதஆ �க்�ாயர்ாசச்ஆ றற்ஏ யை�வதப னன்ிச  ?

ாவாய�னாசே  ? ாயிதிநாண �க  ? ாவசேக்ப ஜார  ? ாம�வ� �லல்அ '?    �வள்கே �ன்எ

னைசே ர்ழிமத த்�னத ல்�ட ஸ்ாபே ப்தந்அ ய�பப்�எ -  �ன்எ ம்றன்� ற்நெ



�தந்��ட்பப்டிசச்அ  .  ல்ிஸர்டன்��ப ட்ர்ஆ ிஜாலாப ர்�வே ரைடஸ்ாபே

ர்னதந்��ட்ிசச்அ .  
 

 �ட்�வ�த்�ிச காமயிசட்லஅ �த்ர்ாப ப்ரைடஸ்ாபே ப்தந்அ

ம்ட�வாயர்ாசச்ஆ தந்டந  , ற்ப ப்தைஅ ம்ாந ம்ாடேட்கே க்ிற  .

" ர்ாறிகக்�ிதந்�இ காவரதஆ �க்னஎ ட�ாமாபஒ க்ாரப  '

 ச்லைிதப தந்லக ம்�கக்ந ம்�யிசட்லஅ �ன்எ

�ட்�விலல்ாசெ  ,  க்யை�ணப யடை�ன்த லாபே ம்�ாபேப்எ

 �ரஅ ர்ாதந்ழை� ள்�க்�ட்ர்ாகே காகற்தபப்�னவக

ர்ஞிறகக்ழவ  . கக்கைனன்� ாலகிசச �த்ர்ாபப்ரைவஅ  ,

�ற்ஏ தைஅ ம்�வஅ  னைவாபக� லாபே�டண்ாகெக்

�ட்�வ�ட்ாக  , ர்ானிகழ்� ல்�ளக�ட்க ஸ்கே .  
 

ர்ாதந்ர்மஅ ல்ிதத்னசஆ ன்த ாயய்னூஜர்ாகிலல்ம ிதபித�ந  .

ள்கங்திகாக யிகங்டஅ ள்கங்ரவ�வ னாபர்டாதெ த்� க்ழவ ல்�யகை ன்�வாலகிசச  ,

�ட்ாநே னன்ிச னாகற்தவ��எ ள்க�ப்ிற�  , னதந்�இ ள்கல்பைஃ �ன்�  .

த்லிகங்ஆ  ல்ிழிமத ஷ்�ஹ ர்டட்லேஸ்ன்ார� ளைக�வள்கே டட்கே ிதபித�ந ல்ித

யய்செ �வதஉ ம்�கங்ச�ணம ல்கீக்வ லல்ாசெ �த்ர்யபெிழாமெ  ,  றை�ம்இ

னடட்பப்�ளவெ ல்ிழிமத னாமதத்� ள்கல்ிதப ன்�வாலகிசச .   �னர்டட்அ ப்ஃஆ ர்வப

ம்�ன்எ ம்ரிதத்ப ராகிதஅ �ாபெ �ற்தபன்எ  , ந தைபன்எ ட்ண்�கக்அ ட்ண்ரக  க்�ப்ட

ம்�ன்எ �க்ணக  ,  யேலேிழிமத ம்�ன்எ �க்ணக �ப்ிமசே டைட்ண்�கக்அ ஸ்ங்�வசே

ர்ானன்ாசெ ( .  �ன்எ ம்�ண்வே ம்கக்ாழிமத ல்ாதபன்எ �ாய�தெ ம்லிகங்ஆ �க்னத

ாலகிசச ளள்�ய்செ �ம ல்ிதத்றன்மித�நசச்உ  ,  �வரப்�ப 81 -  கக்�ளலிதப ிததேந்

�ாபேதந்வ  , த்லிகங்ஆ யிசபே ல்�ட்ர்ாகே �ாதேடண்ாகெ�ந்�� ப்தை  ,  ம்ட�யிதபித�ந

ம்ாதேந்��ட்�ய�ளவெ ல்ிழதஇ தந்டக ம்�தைதந்�ிதத்�ளலிதப ல்ிதத்லிகங்ஆ ) 
 

த்காமனவக    ல்ர� ன்�வாலகிசச தத்�ளலிதப றை� ம்இ யேலே�ளகதைத்ர்ாவ ழ்ிமத

�டட்பப்�ளவெ காமனன்ச ம்�கிம  .  யை�வள்கே க்லிகங்ஆ ன்�யிதபித�ந

 ர்டட்லேஸ்ன்ார� ம்�னன்ாசெ ச்�த்ர்யபெிழாமெ ல்ிழிமத "" ,  றை� �ானென்இ

ள்கங்�ல்ாசெ  '' ாலகிசச ர்ாறன்எ  .  �வாடண்ரஇ ம்�யை �வள்கே �ாவெவ்ஒ யே�பப்இ

ர்ானன்ாசெ ச்லல்ாசெ றை�  . ர்ானிதத்�பப்தமாத ம்�கிம லைிதப �னத  .  �ஒ

ர்ாடட்�வ�ளவெடைஇ ய�பெ வே�ந ம்�க்தைத்ர்ாவ �ானென்இ ம்�க்தைத்ர்ாவ .  �ஒ  

ல்ிதத்ரநே �ணம  4 , ாலகிசச ர்ாதந்�ிதத்�ளலிதப மே�ட்ம �க்�க�வள்கே . 
 

ர்ாடட்�விகான ஷன்டெ ாயர்ாசச்ஆ ர்ஞிறகக்ழவ �ரஅ .  ""  ல்ிதப ாமதத்ச கங்�ந



கங்�ல்ாசெ  . ம்��� கக்ிசஞ்�� ம்�லோனன்எ ல்ானன்ாசெ ல்ிதப கங்�ந ல்ிழிமத  .

ன்ாதன்வதந்ர்ளவ ிசச்�ப ல்�யனைன்செ ம்�ாந  . ானஆ  ,  ம்�க்தைத்ர்ாவ �ாவெவ்ஒ

லைல்ிதய�ண்வே ட�வ �ளவெடைஇ கங்�ந �பப்இ  .  லைிதப ய�உ �க்�வள்கே டட்கே

�ட்�ட்�வ  , கங்�றல்ாசெ ல்ிதப னாவ��வ �த்ர்சே ம்�ளைகிதய்செ லப  .  �ஒ

��வ�ளவெ ன்ாத தைத்ர்ாவ �ஒ �க்�த்டிமிந  .  ன்ாதத்காகற்தப ப்�தத்�இ கைக்ழவ

ாளகங்�ற�பல்யசெ �பப்இ  ? ம்யிகக்� ம்�பம்ாரெ �பன்எ ம்ரநே ன்�ட்ர்ாகே  .  தந்இ

 �க்ழவ தந்இ ள்ககைக்�வடந லப ம்�ன்இ �ற�ப ப்�ற்ிதத்ல��க்ாவ

�றிகக்�இ ல்�யணைராச�வ  .  க்ிலல்ாசெ ல்ிதப ல்�யறை� தேஇ ள்கங்�ந

ம்��விகாளக�ண்ஆ லப வேகக்�� றைற்வஇ ல்ாதந்��ண்ாகெ  ''  ன்த ர்ாறன்எ

ிதத்ர்யஉ லைர� . 
 

ஜெ யிகங்ாவ ாதய்ாவ றை� லப ல்ிகக்ழவ தந்இ .  ,  �ாபே தந்வ �க்�ட்ர்ாகே ர்னன்�ப

 காய�சாரச �க்� ன்ாளொந ம்ட�வஅ  003  ல்ிதப �ட்கே க்ளைக�வள்கே

ர்னதந்��யிகங்ாவ  .  ல்ாததந்�இ காவ�மெ ம்�கிம ம்கவே ம்�க்�ளலிதப ாலகிசச

ம்ட�வஅ ிதபித�ந "" , �க்�கங்ரவ�வ ளள்உ ல்�ளக�வள்கே  ம்��தெ  ,  �ன்எ �ாய�தெ

ம்�ாபேல்ான ன்ாசெ ல்ிதப  . ர்பம்ந ட்ண்�கக்அ க்ங்பே னாகக்�வள்கே டட்பப்தந்பம்ச  ,

ள்கங்ரவ�வ ன்ஷரேட்ஸ்ிஜரெ  , ர�வத மோலலல்ாசெ ச்றைற்வஇ ம்ரவ�வ கைாதெ  ,

�ாட� க்கக்��ண்ாகெக்ிலல்ாசெ ல்ிதப லாபே ட்ண்மெ�க்ர்ஆ  .

�ளள்உ காய�னத ம்ரநே னாகக்�ட்ண்மெ�க்ர்ஆ  .  ிலல்ாசெ ம்�ட்ம லைிதப கேங்இ

�ட்�வ  , ள்கங்�ாகெ �ற�ப ப்டைட்ண்மெ�க்ர்ஆ ள்கங்உ காமவர்�ப்�த்�எ  .  ன்ாந

ன்றேிகள்ாகெக்�த்ர்ாப ப்�த்�ப  '' �ட்ாகக்�ட்� ச்ளைகறை�டைந ட்ர்ாகே ர்ாறன்எ .  
 

 னைித த்ாசெ �ஒ ர்வபன்எ ஜ்ாரஷ்�தகஜெ

 01 ர்ாறிகக்�ிறற்�வ �க்ய்ாப� சட்ல  .  தைஅ

 02  �லல்அ ம்சட்ல  03  லை�வ னஎ ம்சட்ல

 �ாம�ல்ாசெ காதறற்�வ ிதத்ர்யஉ

காததத்�வ�தெ ம்ட�னன்த  ,  ல்ிதத்றன்மித�ந

 கஜெ ர்ாதந்�ிதத்�ளமயிசட்ாச ல்ிலத�

ஜ்ாரஷ்�த  . �ற�ப  ,  ல்�பப்ரத ஸ்�லாபே ரேவஅ

 ம்யிசட்ாச �பப்அ ன்ாதத்�ட்ரிம னைன்எ

 லல்ாசெ  ிறற்ாம �ன்எ ள்கர்ாதத்வை

ர்ாதந்��யிலல்ாசெ ம்யிசட்ாச  .  �இ

ாலகிசச தத்�ளலிதப காபர்டாதெ  ,  தந்இ

 த்ளைகங்யிசட்ாச �பப்எ ��ாந மம்லல்ந �ாகிதஅ ணைராச�வ ல்ிகக்ழவ



ம்�ாபே வே�இ �ற்தபன்எ ர்ாறிகக்�ிதத்�ாயத  .  �ாசே �ஒ �க்�ற்ாசே னைாப �ஒ

ர்ானன்ாசெ �ாயேிழாமெழப �ன்எ ம்தப .  
 

�ாபேம்�ய்செ �ிதப ல்ிதத்லிகங்ஆ லைிதப தத்�ளஅ ல்ிழிமத ர்வஅ  ,  ப்தந்அ

ாலகிசச ர்ாறன்மெ�ண்வே யய்செ �ிதப ம்�யைிழாமெழப  .  ம்�கீக்வ யடை� வஅ

ர்ாத த்�வ�தெ ம்ட�யிதபித�ந ிறற்ப �இ .  ாயய்னூஜர்ாகிலல்ம ிதபித�ந " ,  ல்ிதத்ல��க்ாவ

�ாலயஇ யய்செ �ிதப ப்யைிழாமெழப  ' ர்ாறன்எ .  ல்கீக்வ யடை�ன்த ாலகிசச

தத்��ிலவ �ந்ர்டாதெ த்தைஇ காமல�  ,  காமகவே ம்சஞ்ாகெ ல்ர� ன்�யிதபித�ந

�தத்ிலஒ "" . ம்���யய்செ �ிதப ன்ாதம்�ட்ம தைத்ல��க்ாவ  . ிழாமெழப  ,

ள்கங்�ள்ாகெ �ய்செ �ிதப ல்�ளகங்டஇ �வே ம்ாலல்யெதைஇ �ிழாபெற்ாசெ  ''

ிதபித�ந ர்ாறன்எ . 

ண்��ப ாயநேசஞ்ஆ  னாபர்டாதெ �வ�ங்ாவ ன்ிஷிம �ற்ிதத்னவ�ிந றன்எ ஸ்ர்ட

ன்க்ஷாசன்ார�  ,63 , �க்�வள்கே றன்எ ாததந்டந ல்�ய�வக� றன்எ ன்டர்ாக ஸ்யாபே  ,

 டண்ாகெக்�ப்ஒ தைபன்எ �தந்டந ன்க்ஷாச ன்ார� னாமதந்பம்ச �வ�ங்ாவ ன்ிஷிம

ாலகிசச  ,63 , இ தந்அ ம்�ன்எ லைல்�வகக்டந �அ ல்�னடர்ாக ஸ்யாபே  �க்னத ம்ட

ர்ாதத்�வ�தெ ம்�ன்எ �தாலல்ிம தந்பம்ச .  
 

 ர்வஅ கேக்�க�வள்கே னால�வளஅ தந்றை� க்கிம ரைவ ளைவேடைஇ யிதம

ர்ாதந்�ிதத்�ளலிதப  . �வள்கே ம்�னன்�பன்தஅ - னதந்ர்டாதெ ள்கல்ிதப  . 45 -  �வ

காய�வள்கே  ,  �ஒ ல்��த்பம்அ ர்வபன்எ ஷ்மேர காகற்ிதத்னவ�ிந ஸ்ம்ர்ாபஃ ாயஜெ

�வள்கே னாபர்டாதெ �றற்�வ தைத்லிந  . காதனன்� �ற்தபற்�வ தைத்லிந தந்இ  ,

ஜெ .  காதயிசபே �ந்வ ர்வ�ஒ �ண்ாகெக்ிலல்ாசெ �ன்எ ர்வனாமகக்�நெ �க்�

ர்ாதந்�ிதத்�ளமயிசட்ாச ஷ்மேர .  
 

காமரசவஅ ம்�கிம ாலகிசச ம்�டட்கே க்ிறற்ப �அ "" ,  யஜெ காகற்தஎ ல்ிதஇ

�ண்ாகெ க்ரையபெ ன்�வாதிலல  ம்�ரவ  .  தந்எ ல்ிதஇ �க்�கர்வஅ

லைல்ிம�தந்பம்ச  . ன்டேண்ாகெ க்�த்�னவக ன்ாதன்ாந ம்�றைற்வாலல்எ  '' ர்ாறன்எ  .

ம்�கங்ச�ணம ல்கீக்வ ன்�வாலக ிசச �ாபேப்அ  , ஜெ . ம்�ாம� ல்கீக்வ ன்�வ    ரசே�ஒ

ம்ட�யிதபித�ந  ,  ச்ிதத்��ிலவ னைதஇ ல்ிதத்லிகங்ஆ தைனன்ாசெ ல்ிழிமத ாலகிசச

கர்ானன்ாசெ ள்  . 32 -  ல்�ளகங்பப்ர்தந்ச லப �ாபேன்�விதபப்ல��க்ாவ தந்டந ிததே ந்

ஜெ .  �ந்ணைிகங்�ஒ ம்�ஞிறகக்ழவ ன்�வாலகிசச ம்�ஞிறகக்ழவ ன்�வ

�தந்�� கக்ர்ாப ப்தைடட்பல்யசெ . 
 

ள்கனைத த்ர்வ�பப்ணப றற்பெம்டஇ ல்�ளக�வள்கே  ,  ற்வாலல்எ ள்கங்ரவ�வ �னபெம்க

ாடண்ாகெக்�ற்ஏ வோலகிசச ம்�றை ர்  .  ாலகிசச �ற�பதந்�� ணைராச�வ யறைன்அ



ம்ானேிசபே ம்ட�ளகர்ஞிறகக்ழவ �ப்ரத "" .  ன்�ன�யறை�த்�வனாம�வ �இ

ன்ாத�றன்ாபே ணைராச�வ  .  �� னாகற்தபன்எ �தந்வ �பப்எ �த்ாசெ �ஒ

ம்�ண்வேகக்�வ�தெ ல்�பப்ரத ள்கங்எ ம்�ளைகங்ரவ�வ  .  �ாவெவ்ஒ ன்ாதத்காகற்தஅ

ம்ரநே கிதஅ ம்�க்�ிதப  �றிக�ப ப்வைதே  .  யைிழவ னாம�வ னாகக்�க�த்ாசெ

ம்ாறேிகக்�ிதத்�வ�தெ த்காவ��வ  '' காமகக்ள�வ ர்னறன்எ . 
 

ாரேன�பப்ரத ர்ஞிறகக்ழவ �ரஅ "" ,  ங்ணவஆ யிறற்பிழவ தந்வ ம்�த்ாசெ �ாவெ வ்ஒ

னளள்உ காவ�ளதெ ம்ட�ளகங்எ ள்க  .  ல்ிகக்ழவ தந்இ ம்�த்னைஅ ள்கங்ர ாதஆ தந்அ

ம்�பே ப்யை மைண்உ ''  �ாயேகைக்�பம்ந ள்கர்ாறன்எ . 
 

 ர்ாம� ளள்�தத்ாமெ  052  ல்�ளக�வள்கே  06  ிதப ாலகிசச மே�ட்ம �க்�க�வள்கே

ல்�யலைிந ளள்�த்�ளல  ,  காயிசச்ர்டாதெ  3  �றிகய்செ �ிதப ப்தைத்ல��க்ாவ ள்கட்ாந

ம்றன்மித�ந �ப்றிச  . ல்ானதஅ  ,  ல்டட்ஓ காகற்தவ�ங்த ாலகிசச யேலே ��கங்பெ

ப்டாபே ம்�� �ளள்�ட்ப  . ிகங்த �ங்அ  ,  ம்�ளைகங்ரவ�வ யிறற்ப ள்க�த்ாசெ றற்ம

ாலகிசச ம்��யவைர்ாப ம்�ளைக �ப்ிற�  , ர்வணக ன்த -  �கை ர்ாயேிகஆ �பம்த

ிறன்ிம��எ ம்டட்தப யிறற்ப �ளள்�ட்ப ப்யய்செ  ,  கைக்ழவ �ப்�வ� க்�த்ாசெ

க்ர்ாப �ாதே த்ய�சச்ஆ ளேகர்வய�ண்வே �க்�வஅ தைவள்ாகெர்ிதஎ ள்கர்ாறிக . 
 

- ஷ்ாகர�ப �ந்�ில�வ��கங்பெ  
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             ித  ல்�யறைிச யிதத்ம ிசச்� 02 -  �ப்�வ ணராதாச டண்ாகெ ண்எ ம்ஆ  ல்�யறைஅ

கக்��ட்பப்கக்டைஅ ன்ஜாரடந ர்வணக ன்�வாலகிசச  ,  �பம்த த்லல்செ �ரவஅ

 ானேரகாவித 6- ர்ாறிகக்��ட்பப்கக்டைஅ ல்�யறைஅ �ப்�வல்த� டண்ாகெண்எ ம்ஆ .  
 

 ிதலாம ட்ரேிதஸ்ிஜாம �பம்�க்�ஒ �க்�ஜாரடந யைறைஅ �ப்�வ ல்த�

ம்��யலைிந தத்ரை�ந்�ப    ர்ளாபப்�ணாகண்க க்றைிச  ானேஜாரர்தந்� "  ட்ரேிதஸ்ிஜாம

ர்ாறிகக்��ய�ணண்ப ன்ாதரை�ந்�ப  . லைல்�வட�வரதத்உ  .  கற்ஏ யைரை�ந்�ப வேனஎ

லைல்இ ம்யிசவஅ றிகன்எ ம்�ண்வே ’' ணராதாச ிற� �ன்எ    ல்�யறைஅ �ப்�வ

ர்ாடட்�வ �த்டைஅ னைஜாரடந . 
 

க்ழவ ல்டட்ரிம ம்�ற்ம �ப்ிறபப்ணப னாவிதப ல்ிதத்யலைிந ல்வாக ர்�டைஎ  ல்ிக

 �ட்கே க்னைரகாவித �க்�டஸ்க ஸ்�லாபே 12 -  �ண்� ப்றை�த்�ித ிததேந்

ர்னிதத்�ப ர்ஜஆ ல்ிதத்றன்மித�ந . 
 

ர்ாதத்ிதம�அ �க்ணைராச�வ �டஸ்க மே�ட்ம ள்ாந �ஒ ம்�ிசஅ ட்ரேிதஸ்ிஜாம  .

 ாவித தந்��ட்பப்கக்வைராகட்உ ல்�னவே ஸ்�லாபே ல்ித த்காளவ றன்மித�ந �ாபேப்அ



ன்ரக  , ன்த  ம்ட�ளகர்ளாவரதஆ தந்வகக்ிதந்ச னை " கங்�தாடப ப்லைவக  .  ம்ரிகக்சீ ய��

ன்வே��ந்வ ல்�ய�ளவெ  ' ர்ான ன்ாசெ ம்ய�தை னஎ .  
 

 ன்ரகாவித �க்�த்யலைிந ல்வாக ர்�டைஎ காகக்ணைராச�வ �டஸ்க

�ாபே டட்பப்ரவ�ண்ாகெ ,   ரைவஅ �க்��ல்க ர்ாயாத த்லமகங்செ ன்�னரகாவித

த்ழைஅ ல்ிதத்ரநே �ரஇ   யஉ �ாம��யனைதாசே ய்ாபே �ண்ாகெக்�

ரவ �ரதத்உ �ந்�ிமட�ளக�ாகிதர  ,  ள்கிகக்ாக ல்க க்ாலே னாபேப்�த்கைித

" ர்ாச �ாதாபே த்ன்ரெட்ஸ் �க்�கங்எ ’' ர்ன�பப்�ம �ன்எ  .  தேஅ �ரஇ

ள்ாந�ம ம்ட�னரகாவித யிகங்� ல்ிதத்யலைிநல்வாக  ,  ள்கிகக்ாக ல்�ளகர்பப்பே லிச

ர்னடட்கே �த்�யெகை  . "  டாபே �த்�யெகை ல்ானன்எ �க்�த்டஷ்இ கங்உ

�ாய�� ’' ன்ரகாவித ர்ாடட்�வ�த்�ம னஎ . 
 

ரை� ம்�சரழிமத னாளகர்ஞிறகக்ழவ ன்�னரகாவித .  ம்டிமம்ந ம்�யரை�வ ""  ன்�மாஜ

ள்கர்ாறிக�ாபே ப்ளைக�க்ழவ ��ப்�� ம்ாலல்தொபேம்�ாபே  .  �க்தைாபேப்இ வேனஎ

�விலல்ாசெ �ன்எ ம்ாடண்வேடாபே னே�மாஜ ன்ரகாவித ர்ாடட்  .  ல்ானதஅ

 க்��ண்ாகெக்�ற்பெ ப்பம்�ித ட� க்வை�ம ன்�மாஜ டட்ாபே ல்ிதத்றன்மித�நர்யஉ

ம்ாறேிக ’'' ள்கர்ாறன்எ .  
 

 ாளேகர்ளாவரதஆ ன்�னரகாவித ""  ப்கை யை��ல்க �வாய�பப்எ

ம்க��வ ள்கர்வஅ �பன்எ ம்�ண்வேட�விறற்ப  .  க்தைத்ணராக க்தந்எ ல்ானஆ

 ��ல்க ம்�ண்ாகெ �ாட�க்காபே ப்�ட்�வ மைம்ந  .  �ன்கங்�இ ாமனவக

ர்ாகக்��யிலல்ாசெ ’'' ய்ாபப்�வத�ப ள்கர்ாறிகன்எ .  
 

 த�எ தைத்கதத்� ப்�ரிதஅ �ஒ யே�பதந்�இ ல்�யறைிச ானேஜாரடந

ர்ாறிகக்�ிதத்�பம்ரஆ  .  ம்ட�ளகர்ஞ ிறகக்ழவ ம்�வ கக்ிதந்ச ச்னைன்த காகற்தஇ

ங்ாவ �ட்கே ளைகள்ாத த்ளைள்வெ யறைிந ர்ாறிக�  .  தய்செ�கை க்னைன்த

ன்ஜாரடந ம்�ண்ப �ிதப ல்ிதஅ ளைகங்வபம்ச ம்�க்டந ம்டாறன்அ ல்த��ாநெ  ,

 ம்ாலயய்செ�ிதப ம்�ளைகல்வகத ட்ரெக்சீ லப யிறற்ப ள்க�ணனன்�ப னாகக்�கை

�றிக�பப்கக்ர்ாபர்ிதஎ �ன்எ  .  �ந்றைம ம்வ�உ �ஒ தைவ��எ காமர�வ�த ர்வஅ

 ப்தைதத்�னவக �ந்றைம ன்ஜாரடந தத்ர்ாப " , �பப்�ணாகண்க னைன்எ ர்ாய  ?  �க்னஉ

�தத்�ாகெ க்யைலைவே தந்இ ர்ாய ’'? �ாதேடட்ாபே ம்தத்ச னஎ  ...  ன்த தைஇ

ர்ாறிகக்�இ காபே�ண்ாகெ க்�க்�த்னவக ன்�யறை�த்ித�ந ம்ல� ள்கர்ஞிறகக்ழவ .  
 

 ல்ிதத்றன்மித�ந டட்வாம சைஞ்த �ம ன்�மாஜ �ரவஇ 42 -  தந்�இ ரவ ிததே ந்

லைிந ல்�ய  , ள்கிகக்ாக யிகங்றிமளக க்காபப்ரபரப  ,  ம்றற்� ல்ாகக்ய்ாவ�ளள்�

 றை�த்லைாசஞ்�நெ ம்�வ�த்�மாரப �ப்மைரபே ர்ழிமத த்கலஉ கே�பப்க�



வைாகங்�  , ள்கர்ாறிகக்�ிதய்செ�ரெ ரைாக� �ஒ காதபப்�ிதத்ிமரிகக்ஆ ன்ஜாரடந  .

ற்�பப்�மாரப தந்�ிதத்�ாகெ க்�க்�ப்மைரபே காகற்தஇ  �த்ர ம்�யைிதம�அ னாக

ள்கர்ாடட்�வ�ய்செ  .  ாரேன�பப்மைரபே ர்ழிமத த்கலஉ ""  ம்�ற்�பப்மைஅ ள்கங்எ

லைல்இ ம்�தந்பம்ச தந்எ ம்�க்�ஜாரடந  . ம்றற்� ல்ாகக்ய்ாவ�ளள்�  ,  ர்ழிமதத்கலஉ

�றிக�வ �ட்பப்கக்ாவ�உ �ந்�இ ல்�யிதிந  .  ாபேப்ிமரிகக்ஆ லிந காகற்தஇ

 டபப்யய்செ ாபேப்�கபஅ லைல்�வ ’'' ள்கர்ாறிகக்�ிதத்�விறஅ னஎ . 
 

 �னஎ காகக்�த்படண்ம ணம�ித ிசரழிமத ம்�வ�ட்க ன்ஜாரடந  01  தைத்டஇ ட்ன்செ

 �பம்�த ர்ாக� ம்ட�வபன்எ ன்தாந�ர னஎ ர்ானிகங்ாவ �ட்ரிம ம்ல� ன்வதோகம

ர்னறன்ிக�வ ிதத்��ற்வ  . ானேதாந�ர  ,  னஎ ன்டேட்ாமரத ர்ாக� ரைவ ம்டிமிந தந்இ

� ர்ாறிகக்��ண்ாகெ க்�த்��ப �ண்ர  .  ன்கம ன்ணண்அ ன்�வாலகிசச ம்ல�ன்தஇ

ள்கிகக்ாக ளள்�த்வைிற� ம்�க்�வதோகம  ,  ளைக�க்ழவ லிச ம்�மே

ர்னறன்ிக�வ�ணண்ப �ரெ காரிதஎ �க்�வதோகம .  
 

காபப்ிற�  ...  ல்�கந �ழஅ �ந்�இ ல்�ட்�வ �னத ம்�க்�இ ல்�கந ம்தத்��ப

�க்�இ  ம்�வய்ாபே ய்ாயிழவ ன்ிதத்காளவ ாகேட்ிச �க்�த்கலவ�அ ன்த ம்

ன்வதோகம  , ிஜ . �வ .  டைாவ ம்��உ க்�ஸ்ாள�ப �ந்�இ ல்�ய�னபெம்க க்�ஸ்ாள�ப

ல்ாததந்வ  , ம்ாராதந்��யிதத்ர� த்�த்�அ ரைராகக்�னபெம்க க்தந்அ  .  தந்அ

ிஜ . �வ . ாபே �றிகக்��யிகங்ாவ ரைாக� �ஒ ம்ட�ளாய மை�உ �னபெம்க ஸ்�ல  .  தேஇ

 �த்ிமரிகக்ஆ தைத்டஇ டட்பப்கக்�ஒ �க்றை� ல்ழ� ச்�ற்� ல்ிதத்காளவ ாகேட்ிச

ன்வதோகம ர்ாறிகக்��ய �ட்க க்லை�யாகே ர்கயாந�வ கேங்அ  .  ம்�த்ிற� �இ

�றிகக்��ட்பப்கங்ாவ ர்ாக� �ஒ ம்ட�ளக�ாகிதஅ ாகேட்ிச .  
 

ங்தாம லிச ல்ில�யாகே ர்கயாந�வ தந்இ       �க்�க  க்�ட்�பம்� ிமாச ன்வதோகம ன்�

 �ந்�இ ல்�ய�னபெம்க ல்�ஸ் றன்எ ஸ்�ட்ஸ்டண்இ ாணவரச �ாபேதந்��ண்ாகெ

" ர்�மாடெ ர்ாமோடெ  ' ல்ாததந்வ ம்தத்ச னஎ  ,  தந்�இ ல்�ய�ணப �ங்அ  21

ம்ாராடட்�வ�த்வை� த்�த்�அ ன்வதோகம ளைகர்ளாலிழாதெ  .  ம்�ளைகர்வஅ

 ர்ாக� �ந்வ �த்ழைஅ ஸ்�லாபே ம்�க்��யிகங்ாவ  ,  ம்ிலஸ்� �ஒ �ாபேற்த

�றிகக்��ண்ாகெக்�தே த்காகக்�ாக� ரைனிதத்பம்�� . 
 

ம்ணராக  ,  னாமதந்ாசெ �க்�னிதத்பம்�� ம்ிலஸ்� தந்இ  21  டண்ாகெ ள்க��வ

�த்�கபஅ டைண்மெ ட்ர்ாபஅ  ,  ளைகர்வஅ �ட்�வ �த்�இ ம்�தைத்ட�ட்க

ம ம்ாராடட்�வ�த்�யிதத்ர� ன்வதோக  .  ல்�யிலாகற்ாந றன்ாபே ம்னசாமம்ிச ல்�ட்�வ

 த்ளைகலை�ல ன்�னவதோகம ம்�திசட்ாக காம�ிகக்ாபப்� ம்�டைட்ாச ல்�யகை

�ட்ரித �தே த்�தே  , றை�ல்வாக �றிக�வ �த்�கசே ளைகர்ாக� காபப்��வ��வ . 
 



�வய�தெ ல்ாபே�வய்ஓ �க்தைாபேப்இ ள்கிசட்ாக �கை க்�த்பம்�� ாலகிசச லைல் . 
 

- ங்ிசத்கப   & ஜெ .�. ர்ஆ . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 



 
 

                ஒ  �றிகக்��ய�பப்�ித ம்கக்ப ம்கழிமத ம்�ளைகங்லிநாம யிதந்இ தத்ாமெ�ட்

 ல்�யனைன்செ ர்டன்�கன்எ ளள்�ந்டந  .  ர்டன்�கன்எ தந்இ �க்�ளதந்அ
�றிகக்��யிதத்�பற்ஏ பைப்ரபரப ல்�வளஅ யிசதே �ண்ாத ம்�தைத்கழிமத . 

 

 ளைள்ாகெ தந்டந ல்�ளகிகங்வ �ண்ரஇ ல்ிலகபப்டட்ப ல்ிதத்தாம ரேஒ (  93 ம்சட்ல  )
ம்வபம்ச   �யிதத்ழ்ஆ ல்ிலிகித யேதைத்கழிமத லல்ம�ட்ம ளைகக்ம னைன்செ  . இ  தந்

ன்ாதல்ிலழ�  ,  �றிகக்��ய�ளள்த த்�ட்ாபே ல்�டன்�கன்எ ளைகர்யளைள்ாகெ ிகங்வ
ஸ்�லாபே ரகநாம னைன்செ . 

 

 �வரப்�ப 22 -  �ரஇ ிததே ந்  03.11 �ணம  . �சேச்ளவே  , ஏ. ல்எ .  ிலத� 2-  ளள்��வ�தெ �வ
�ப்��ய�� ிதசவ �ட்�வ  .  �ப்��ய�� தந்இ  3 �ட ண்ாகெ ளைக�ாம  .  ளள்�ிதஇ

ாபம்�பெ �டட்�வ �ட்பப்கக்ணைஅ ட்லை ல்�ளக��வ னால  .  லிச கேங்ாகங்ஆ
�தந்��ண்ாகெ �ந்�எ ப்ம்லே ட்நை ம்�ட்ம ல்�ளக��வ  .  ர�வத �இ

ன்ாதன்ஷ ிசாபெ தேஇ ம்��ளக��வ றற்ம ளள்��யித�பப்அ . 
 

�ாபேப்அ ’’,  ம்�பெ �ஒ னால�யமைலைத ர்காத� ர்னஷிமக ��டெ �ாயடைஅ
டைபஸ்�லாபே  , தந்அ   �ய�� �டட்�யகை�ற்� பைப்�  .  லிச ம்ட�ன�ய�ணயடைபப்�னத

ர்காத� ர்ாதத்�பப்ற�ப ளைக�ரதத்உ  . ன்�பப்��ய�� தந்அ    தந்�இ ல்ிதத்ளதத்ரைத



ர்னடண்ாகெ �ன்ிந �ட்�வ�ளவெடைஇ ள்கர்ராகஸ்�லாபே ம்�ிறற்� டைட்�வ  .
ிகக்ாபப்� ம்��ளககை ர்ாலேல்எ  . ர்லிச ம்�மே  , �க்�க��வ தந்�ிலிக�அ  

�ன்செ ""’, ள்கர்�தாரவ யே�ளவெ ம்�ாய  . ள்கங்�ள்ாகெக்�ட்ாபே ழ்ாத ளேள்உ ’’''  �ன்எ
ர்னடட்�யளைடட்க .  

 

 �ர�ளள்ந  00.21 �ணம  . ர்காத� ர்னஷிமக ��டெ  ,  காபப்டெஸ் ல்த� ன்�னஷரேப்ஆ
ர்ாடட்ிழாத ம்ற�ப்�ளவெ டைட்�வ டட்�பப்ிற� தந்�ிலிதத்ளதத்ரைத  .  �னத �த்�அ

ாதெ ளைக �ாகிதலமே டேண்ாகெ க்�த்�வ�தெ தைத்ரப�வ தந்இ �ண்ாகெ�ர்ட  ,  தந்அ
ர்ாடட்�வ ம்டட்ாநே �ன்செ �ந்டந காயனை� �ாவெவ்ஒ ன்�வ�தெ  .  �ாபேப்அ

கக்�பப்ற�ப ளைக �ரதத்உ லிச �க்�கர்னஷிமக ட்ண்டெஸ்ிசஅ தந்�இ ன்ட�ன்த  ,

த்�பப்த காயிழவவ்அ �ன்செ ச்�க்ித�ப �ாறெற்ம ன்�பப்��ய�� ள்கர்வஅ  ப்�
ர்னதந்ய்ாரஆ �ன்எ ாம���காபே   

 

ல்ிதத்யமச தந்அ  ,  ர்னஷிமக ணைஇ ன்�யனைன்செ ன்தெ டண்ாகெ�ர்டாதெ ரைகாத�
கட்கே ளைகங்ரவ�வ லிச ன்ரவஸ்ஜோரக�ண்ச "" ,  ன்ாதத்காய�ச ம்ாலல்எ

ர்ாச �றிகக்�இ  . லைல்�வடட்த வைதக ம்�ன்இ  '' கக்�வ�தெ ல்ிதப �ன்எ "" , ஓ. கே  .
டிமிந �த்ப ம்�ன்இ ன்வே��வ�ந்வ �ங்அ ல்ிதத்  '' ன்ரவஸ்ஜோரக�ண்ச ர்ாறிகன்எ  .

 �ர�ளள்ந  .03.21 ரவ �க்�ட்ாபஸ் ன்ரவஸ்ஜோரக�ண்ச  ...  தத்�அ  01  ல்ிதத்டிமிந
ர்ாறிக��விகாரஜஆ ல்�ட்ாபஸ் ம்�ணண்கக்ரைமாத ர்னஷிமக ல்த�� ரகநாம . 



 



 

கர்வடட்�ளள்உ ர்காத� ம்�ரவஸ்ஜோரக�ண்ச ம்�ணண்கக்ரைமாத  �ாளே
�ட்�வ�த்ிதாவ�வ றை��ஒ காயிசடைக "" , ள்கங்�ட்த த்வைதக  .  �றிகக்டந னன்எ

ம்ாபேப்ர்ாப னஎ  '' லல்ாசெ �ன்எ  ,  ன்�ட்�வ டட்�பப்ிற� ள்கர்டக்பெஸ்ன்இ �ண்ரஇ
டேண்ாகெக்�ட்த னவெ டபடப வைதக "" ... ள்கர்�றிகக்�இ ர்ாய ல்�ட்�வ  .  யே�ளவெ

ள்கங்�ாவ  '' ர்னடட்ிமதத்ச �ன்எ  .  தந்அ  ம்கக்� ள்கர்வதந்�இ ள்��ட்�வ ல்ித த்தத்ச
�டட்கே க்�க்�ன�யறை�ல்வாக சைஓ ம்�க்�ிதந்�எ �ந்லைக . 

 

 ம்�ட்ம றைன்ஒ �தக ல்னன்ஜ ல்மாரவ கக்றித வைதக ள்கர்வஅ ல்ானஆ
ள்கர்ாறிகக்�ிதந்றித  . ர்பே �ண்ரஇ தந்�இ ளேள்உ �ாபேப்அ  ,  �ந்�ிலிதத்கக்ப �ஒ

 தத்�அ �றிகக்��ட்கே யே�ளவெ ம்தத்ச றிகல்செ ச்�ஓ �ற்ிதத்கக்ப  . �ற�பன்தஅ   

ிதமைஅ ம்ரநே டண்�ந  . ம்�க்�ிதந்ிழக ம்டிமிந �த்ப �ஒ . 
 

காலிதப ப்�ற்தபப்றித த்வைதக �ாபேப்அ  ,  ளேள்உ
 ம்தத்ச ம்�ண்ப ட்ாலே லைடஸ்�ப ள்கர்வபப்�இ

�டட்கே யே�ளவெ  .  ன்ாதல்ிதத்யமச தந்அ
�ிக ள்கர்வஇ  வை�� றிகன்எ ன்ாதள்கல்னிம

ள்க�ாகிதஅ ர்னதத்�எ  .  ல்ிதத்யமசதேஅ
 ளைகர்வதந்�இ யே�ளவெ ள்கர்வதந்��யளேள்உ

ம்�ட� ிகக்ாநே  001 ,  ள்கர்வஇ ம்த�வதச
 ர்ிதஎ �ந்வ �க்��� றிகன்எ ன்ாதள்கல்னிம�ிக
 ள்க�ாகிதரயஉ தத்டந லைத�க்ாத

ர்னடட்�வரதத்உ  .  யிதத்டந டைப ப்�னத
 னாய�ரிதஅ  க்ிகங்வ ல்�டன்�கன்எ

�ந்ஐ ள்கர்யளைள்ாகெ   ட்�அ ட்ாபஸ் ம்�பே . 
 

 �ர�ளள்ந  .04.1  ம்�னஆ ஸ்ஸக்ச ன்சரேபஆ
 ல்வகத �க்ிதாப�ித ர்னஷிமக காய�னடஉ

ன்ணண்கக்ரைமாத ர்ாதத்�ாகெ  .  தத்�அ 51 -  �வ
ிதாப�ித ர்ானார ஜஆ ல்�ட்ாபஸ் ல்ிதத்டிமிந  .

ப்ரத ல்வகத ம்�க்ுஸ ன்ல�ம்ஆ ம்ரநேதேஅ டப  ,

 ல்ிதஅ ம்�ரவ ஸ்ன்ல�ம்ஆ  5  ன்�ளகர்பந
 �ாபெ �ரஅ ிறற்ஏ ம்�ளைகல்டஉ

ஸ்�லாபே �தத்வை �பப்�அ �க்னைமவ�த்�ம . 
 

""  ம்�யைித�ப ம்�யைிசச்ர்ிதஅ ல்ிதத்கழிமத
 ளைகர்யளைள்ாகெ ிகங்வ தந்இ தந்��யிகக்ாவ�உ

�ந்ிறடண்க �பப்எ  ,  �க்�டன்�கன்எ தந்இ
னடட்ாபே ச்ட்கெஸ் ர்ாஸ�லாபே ர்  ''?  ல்�ளகங்டட்ம �வேல்ப ன்�யறை� ல்வாக �ன்எ

ம்ாதேத்�ாச�வ ம்ாந .  
 



ள்க�ாகிதரயஉ ஸ்�லாபே யிசபே ம்டிமம்ந �ாபேப்அ "" ,  ளைகர்யளைள்ாகெ ிகங்வ
 ர்ாதத்மைஅ டைபப்�னத ல்�யமைலைத ர்காத� ர்னஷிமக ��டெ காகற்தபப்��ப

ிதாப�ித ர்னஷிமக  . ம்ட�காத� மே� தத்மைஅ டைபப்�னத " , உ �இ  �க்�கங்
ட்ண்மென்ஸைஅ ல்சபெஸ்  .  ம்னவக ம்�ிதஎ �வே �ண்ாத னைதஇ

ள்கர்�தாதத்�செ  . � �ஒ �வே கைக்ர்ாவெ ன்�ட்ாரெ ள்கங்உ . ிச .  ன்ாந �த்வை யை
ன்றேிகள்ாகெக்�த்ர்ாப  . ள்கங்�இ காமனவக லேிதஇ ம்�ரநே ��  '  �ன்எ

ர்ானிதத்��ிறஅ  . ம்��ளககைவ லப யிறடண்க ளைகர்யளைள்ாகெ ல்ானதஅ  
ம்� ர்காத� �தந்ிறபப்�  .  ன்ததத்�ாச�வ ம்ட�ளகர்யிழஊ ிகங்வ தந்டந ளைள்ாகெ

 ள்கர்யளைள்ாகெ ல்�யடைபப்�அ  5  தைத்லிநாம டவ ள்கர்வஅ ம்�பன்எ ர்பே
�க் னாய�பப்�உ தத்டைிக மே�ட்ம ம்�பன்எ ள்கர்வதந்ர்சே  .  தந்டந ளைள்ாகெ

ிச ல்�யிகங்வ . ிச .�. �வ  . ளைக�ளாவறற்� �தாலல்இ ாரமகே   ய�பெ ல்ிதபப்��ப�ண்க
�தந்�இ வேகாயடைத  . ர்னிதத்டந னைசாலேஆ ள்க�ாகிதரயஉ �த்ிற� �இ  .  தந்எ

 ல்ிதபப்வை �த்�எ ப்டெஸ் தத்�அ ல்ாத தாகக்டைிக ம்��க் யித� �ஒ
�தந்��ய�ண்வே ன்ாதத்றணித  .  ல்�ளகிகங்வ ளள்�ட்பப்தத்�ாபெ ாரமகே �ாபேப்அ

ாவ ளைகஜ்டேட்�ஃ ளள்�ிகாவிதப  ம்ாலகக்டைிக �க் ம்�தேஏ ல்ாத த்ர்ாப ிகங்
ர்னதத்ிசாயே �ன்எ  .  ளள்�ட்பப்தத்�ாபெ ாரமகே ல்�யனைன்சென்தெ �பன்தஅ

 �வனஜ �ன்செ ம்�ட�ளகிகங்வ �த்னைஅ 01 -  �ந்�ில�ய ிததே ந் 32 -  ரைவ ிததே ந்
�டட்பப்ரவ ிகங்ாவ ள்க�ிதப னாவிதப . 

 

 ப்�ட்ாபே காறன்ாவெவ்ஒ ளைக�ிதப தந்அ �ாபேதத்ர்ாப  ,  ம்�ட்ம ல்�ளகிகங்வ லிச
 ம்ட�யிசகே ம்�பப்ர்ாப ிறற்�ிறற்� கக்�� ிகங்வ ம்�வல்செ ளேள்உ ர்பந �ஒ

�தந்��யிகாவிதப ம்�வ�யே�ளவெ �ற�ப ம்�வல்செ  .  ட்ண்�கக்அ ல்�யிகங்வ
ம்�ண்வே கக்�எ �லல்அ ம்�ண்வே டாபே ம்ணப ல்ாதந்�இ கானவபப்�ிதத்வை  .

ண்�கக்அ ானன்லைல்இ டே  ... �.�  . ம்�ண்வே கக்�ிதந்வ கக்�எ ம்�தேஏ .  
 

லைல்�வயய்செ ம்�தைஎ ல்ிதஇ ர்பந தந்அ டட்�பப்ிற� ல்ானஆ  .  �ன்� ல்�ளாநரேஒ
�தந்�இ கைக்�வடந �னவஅ ல்�ய�ணாப தேஇ ல்�ளகிகங்வ  .  ட�டைட்ச �னவஅ

லைல்�வறாம  . ர்பந தேஇ ல்�ளகிகங்வ �ன்� �வே ம்��ளாந �ாறெற்ம   ய்ாபே
�தந்��யிகாவிதப �வ�வ  .  கானவ�ஒ ல்�ளகர்யளைள்ாகெ ன்வஇ ன்ாத�இ

�ந்வ �க்��� றன்எ ம்��க்கக்�இ  ,  �த்�அ ல்ாதய்செ ஸ்�ல� தைத்டப �னவஅ
 ம்�க்�ககை�ிதத்ப �ந்ர்ணஉ னஎ ம்ாலகக்டைிக ம்றற்னேன்� ம்�தேஏ

ப்�ப ாடேட்ாபே �னவஅ ம்�க்�கக்ாய��ம . 22 - �ல� ிததே ந் �டட்ப ப்யய்செ ஸ் . 
 

22 -  �ரஇ ிததே ந்  9 ஏ �க்�ணம . ல்எ .  ன்க�� �ந்�ில�வ�தெ �வாடண்ரஇ ிலத�
ர்ாதந்வ �க்�சடேஸ் �சேச்ளவே ர்வபன்எ  .  ர்டக்பெ ஸ்ன்இ ல்�னஷடேஸ் �ாபேப்அ

லைல்இ  . ம்ட�ள�படஸ்ன்ாக தந்�ிகங்அ " ,  டாரேதத்�ஒ �ன்ய ளைள்ாகெக்ிகங்வ
கீக்��ய �ணண்ப ஸ்�ல� வாடேட்ாபே கங்  .  ளள்உ ல்�யித�பப்ழ்கீ ன்�ட்�வ �தாகேச ன்எ

கங்ாகக்�இ ர்பே �ஞ்அ ல்�ட்�வ  .  �ிதாம ளள்உ ல�ாடேட்ாபே தந்இ ன்தத்�ஒ ல்ிதஅ
ாறல்ாசெ ிசச்கங்த ன்எ �ன்ாகக்�இ  . ர்ாச கங்�ாப �ந்வ கங்�ந  ' லல்ாசெ �ன்எ  ...

ர்ாறிக��வ�ந்வ ர்டக்பெஸ்ன்இ �ாபேப்அ .  



 

ர்டக்பெஸ்ன்இ னேடஉ  , � சபே �ண்ாகெ�ர்டாதெ யை ிதவர்ாப �தாகேச ன்�னக� ,  

"  �ிதத்ார �க்னைன்இ  03.8 ம்�க்�இ �ணம  . � கங்�ந . �வ .  ல�த்டப சச்ிமாக ல�ய
ாறிகக்�இ ளேள்உ ன்வறிகக்�இ ' ிதவர்ாப தந்அ கங்ானன்ாசெ ச்காவ�ளதெ �ன் .  

ஏ �ண்ிக ல்வகத த்தந்இ . ிச . டபப்லல்ாசெ �க்  , க்�காத� ர்னஷிமக ��டெ ர்வஅ  �
கக்�வ�தெ  ... ல்�ய�ண்ிக காமரசவஅ ரசவஅ   டைபப்�னத �டட்ிமாக�  .  ன்ாத�ங்அ

 ிறற்ப ப்வைாய�ஏ �ன்செ �க்� ட்ாபஸ் டட்பப்தந்பம்ச ம்ட�யடைபப்�னத
ர்காத� ர்ாடட்�வரதத்உ னஎ ள்கங்�ாவ �ண்ாகெ�ந்ிறஅ  .  டைபப்�னத �பன்தஅ

�டட்பப்டாபே ச்ட்கெஸ் ல்�யடைபப்�அ ன்ிலவகத தத்�ாகெ .  
 

ட� �ாபேப்அ " , �ாய�தெ �பன்எ ாளகர்யளைள்ாகெ க்ிகங்வ ள்கர்வபப்�இ ளேள்உ  .
ம்�ண்வேகாபே காராயத ம்ாந ம்�ற்தஎ ல்ானஆ  '  �க்�ட்ாபஸ் �த்�வெ�� �ன்எ

ள்கர்ாதத்�� னைஷரேபஆ �ரிதஅ �ந்வ �ந்ரை�வ  '' ள்கர்ாறிகன்எ .  
ளைகக்ம கழிமத காமதாம �ஒ  , கிசாவரகந னைன்செ காபப்ிற�  ல்�யித�ப ளை

 னைன்செ �றிகக்�ிதத்வை �ளள்� ப்�ற்� �க்�கர்யளைள்ாகெ ிகங்வ யிதத்ழ்ஆ
ஸ்�லாபே  . யிதத்�பன்யப ள்கர்யளைள்ாகெ    �ளகர்வஅ �ந்�ில�ளகன்ாபேல்செ

டைபப்�னத �ளள்�ிகங்றஇ �ாபேற்த ல்�யிசற்ய� ம்�க்��ப�ண்க கைக்ர்ாவெட்நெ .  
 

- ர்ஆ . ன்வல்செயளைஇ  , ன்மார�சே  
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