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ல்லுக்கும், செயலுக்கும் யாரால் இடைசெளி 
இல்்ாமல் நைக்்க முடிகிறத�ா அெடர 
த�ாற்கடிக்்க முடியாது எனற ம்காதமா ்காந்தியின 

கூறறுக்கு ஏற்ப ொழ்ந்து ச்காண்டு, ெழி்காட்டும் மனி�தநயர் 
டெட� துடரொமி ஐயாடெப்பறறி எழுதுெது என்பது 
எனடனை த்பானற ொ�ாரண மனி�னுக்கு மகிழ்ச்சி�ாதனை... 
்காரணம் டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்களுக்கும் 
எனைக்குமானை உறவு என்பது �ந்ட� ம்கன 
உறவு த்பானறது. இட� எவெளவு 
முயனறு எழுதினைாலும் ஒருத்பாதும் 
சொல்லுக்குள் அைக்கிவிைமுடியா� 
உறசெனறு�ான சொல்்தெண்டும். 
அந்� அளவுக்கு உனனை�மானைது, 
உயிர்ப்பானைது. இருபபினும் என 
அனு்பெங்களில் சி்...

என சிறு ெயதித்தய அ�ாெது 
நான 7ஆம் ெகுபபு ்படிததுக் 
ச்காண்டிருந்� ்கா்க்்கட்ைதித்தய 
எங்கள் ஊாில் உள்ள த�னீர் ்கடை, 
ெலூன ்கடை செனறு ஒரு நாள் கூை 
�ெறாமல் செய்தித�ாள் ்படிக்கும் 
்பழக்்கம் எனைக்குள் ஏற்பட்ைது. இ�றகு 
்காரணம் என �ாய் மாமா அரசியலில் 
இருந்��ால், �ெறாமல் �ராசு, ஜுனியர் 
வி்கைன த்பானற அரசியல் ொர்்பானை இ�ழ்்கள் 
எங்கள் வீட்டில் எபத்பாதும் இருக்கும். அப்படி ஒரு 
நாள் செய்தித�ாள் ்படிதது ச்காண்டிருந்�த்பாது மு�ல் 
முடறயா்க டெட� துடரொமி ஐயா ்பறறிய செய்தி 
்படிக்்க தநர்ந்�து. அெரது ச்பயரும் என �ாய் மாமா 
ச்பயரும் ஒனறு என்ப�ாத்ா எனனைதொ ெட்சைனை 
அெரது ச்பயரும் மு்கமும் மனைதுக்குள் ஒட்டிச்காண்ைது. 
இப்படித�ான எனைக்குள் அறிமு்கமானைார் மனி� தநயர் 
டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கள்.

அப்படி ,  ந ான ்படித� செய்தி எனனை?  
�மிழ ்க  ெ ட் ைமனற  ெ ர ் ா ற றில் ,  � ான 
ெட்ை மனற உறுபபினைரா்க இருந்� செறும் 3 
ஆண்டு்களில் (1984-1987), ஏன? �ான ஆளுங்கட்சி  
உறுபபினைரா்க இருந்� த்பாதிலும், அதி்க த்கள்வி்கள் 
மறறும் அ�டனைச்ொர்ந்� துடண த்கள்வி்கள்  
த்கட்டு மக்்களுக்கு ்பயன்படும் ்படியானை திட்ைங்கடள 

ச்காண்டு ெந்�ெர் எனை டெட� துடரொமி  
ஐயா ்பறறினை நான ்படித� மு�ல் செய்தியாகும். 
இது செறும் செய்தி மட்டும் இல்ட், 
இனறு ெடர இச்ொ�டனைடய யாரும் 
முறியடிக்்கவில்ட் என்பத� அெரது 
ெட்ைமனற செயல்்பாட்டிறக்்கானை 
ெ ா ட் சி ய ா ்க  இ ன று ம்  
இருக்கு...

இந்� செய்தியின �ாக்்கதம தினை, 
ொர இ�ழ்்கள் எனை எதில் அெடர 
்பறறிய செய்தி ெந்�ாலும் �ெறாமல் 
்படிததுவிடுதென. அெர் ்கடைபபிடிக்கும் 
தயா்கா, இயறட்க உணவு ்பறறினை 

செய்தி, புரட்சித�ட்ெர் MGR தமல் 
ச்காண்ை அளவு ்கைந்� ்பக்தியினைால், 

�னனுடைய 22ெது ெயதித்தய எ�றகும் 
அஞொமல் அபத்பாது மு�ல்ெரா்க இருக்கும் 

்கருணாநிதி அெர்்களுக்கு எலுமிச்டெ ்பழ மாட் 
த்பாட்ை செய்தி, எல்்ாெறடறயும் �ாண்டி �ான 
ெட்ை மனற உறுபபினைரா்க ெருெ�றகு முனத்ப ்பள்ளி, 
்கல்லூரி ்படிக்கும் மாணெ, மாணவி்கள் இ்ெெமா்க 
Xerox Copy எடுதது ச்காள்ெ�றகு �னனுடைய 
வீட்டித்தய Xerox Machine ஏற்பாடு செய்திருந்� 
செய்தி என ஆழ் மனைட� ச�ாட்ைது. எனடனை 
அறியாமல் அெரின செயல்்பாடு்கள் எனைக்குள் விட�யா்க  
ஊனறப்பட்டுவிட்ைது. 

முகவரி ரமேஷ் 

ச�ொ

இது பூர்வ ஜென்ம பந்தம்
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அ�ன பிறகு எனனுடைய ்பள்ளி ்படிபபு, ்கல்லூரி ்படிபபு 
எல்்ாம் முடிந்து நான செனடனை ெந்� தநரததில் (2002 
ல்) செனடனை ்பல்்கட்க்்கழ்க ஆடிட்தைாரியததில் �மிழ்க 
அரசு ொர்்பா்க ஒரு விழா நடைச்பறுகிறது. அபத்பாது 
புரட்சி �ட்வி அம்மா அெர்்கள் மு�்டமச்ெர். அெர் 
விழாவிறகு ெந்திருந்து சிறபபு ந்ததிட்ை உ�வி்கடள 
ஏடழ, எளிதயாருக்கு ெழஙகினைார். அவவிழாவிடனை 
ஒருஙகிடணபபு செய்�ெர் அபத்பாட�ய செனடனை 
அண்ணா தி.மு.்க வின மாெட்ை செய்ாளர் டெட� 
துடரொமி ஐயா அெர்்கதள. அெடர ்பறறி செய்தி 
�ாளில் ்படிததுக்ச்காண்டிருந்� நான, தநரில் தூரமா்க 
இருந்து ்பார்க்கும் ொய்பபு கிடைத�து. ஆனைால் த்பெ 
முடியவில்ட். இதுதெ எனைக்கு ெந்த�ாெமா்க இருந்�து. 
இருந்�ாலும் என மனைதிறகுள் என ொழ்க்ட்கயில் ஒரு 
�ைடெயாெது அெடர தநரில் ெந்திதது த்பசிவிை 
தெண்டும் எனற எண்ணமும் மு�ல் �ைடெயா்க 
எனைக்குள் உதித�து. 

2002 ல் ஒரு மாணவிடய மருததுெம் ்படிக்்க டெக்்க 
ஆரம்பிக்்கப்பட்ைது �ான மு்கெரி ்பவுண்தைஷன, 
இ�ற்கா்க நான மு�ன மு�்ா்க (தம மா�ம் 2003) 
ெந்தித� ந்பர் நம்முடைய ்பா்ம் ்கல்யாணசுந்�ரம் 
ஐயா அெர்்கதள. அபத்பாது அம்மாணவிடய நாம் 
்படிக்்கடெததுவிை்ாம் எனறு ்பா்ம் ஐயா அெர்்கள் 
எனைக்கு ஊக்்கம் ச்காடுத�ார். அ�டனை ச�ாைர்ந்து 
என இடைவிைா� முயறசியால், ரமணா திடரப்பை 

இயக்குனைர் A.R.முரு்க�ாஸ் அண்ணா அெர்்கள்�ான, 
அம்மாணவியின 5 ெருை மருததுெ ்படிபபிற்கானை 
முழு செ்டெயும் ஏறறு, மு்கொி ்பவுண்தைென எனற 
விட�டய ஆழமா்க விட�த�ெர். அந்� ்கா்்கட்ைததில் 
ச�ாைர்ந்து இந்� நல்் செயட் எப்படி நைததுெது 
எனற ்பயம் எனைக்குள் அவெபத்பாது ெரும்.

2002 ல் இருந்து 2006 ெடர என ச�ாைர் 
த்பாராட்ைததினைால், ஏத�ா  எனனைால் முடிந்� அளவிறகு 
18 மாணெ மாணவி்கள் உயர் ்கல்வி ்படிக்்க ஏற்பாடு 
செய்திருந்த�ன. ஒரு ்கட்ைததில் எனனைால் எதுவும் 
செய்ய முடியாமல் நாங்கள் �ஙகி இருந்� இைததிறகு 
ொைட்க �ர முடியாமல் திண்ைாடிதனைாம். இச்ெமயங்களில் 
டெட� துடரொமி ஐயாடெ ்பார்தது மு்கொிக்கு உ�வி 
த்கட்்க ஆடெ. அெர் அரசியலில் உள்ளாதர எனற ்பயம் 
்க்ந்� �யக்்கமும் எனைக்குள் இருந்� ்காரணததினைால் 
ெந்திக்்க முயறசி செய்யாமத்தய இருந்த�ன. 

அச்ெமயததில் �ான ஜூன 2006 ல் அெர் மனி�தநய 
அறக்்கட்ைடள ஆரம்பிதது இ்ெெ IAS, IPS ்பயிறசி 

டமயம் மூ்ம் அதி்க அளவில் மனி�தநயமுள்ள 
தநர்டமயானை அதி்காி்கடள உருொக்்க முயறசி எடுதது 
ெந்�ார். அததுைன ஏடழ, எளிய மக்்கள் திருமணம் 
செய்து ச்காள்ள புரட்சி �ட்வி அம்மா இ்ெெ திருமண 
மண்ை்பம் ஆரம்பித�ார். இச்செய்தி�ான எனைக்குள் 
இருந்� ்பயதட� நீக்கி டெட� துடரொமி ஐயாடெ 
ெந்திதது நம் மு்கொிக்கு உ�வி த்கட்்க்ாம் எனற 
எண்ணதட� மீண்டும் எனனுள் உதிக்்க ஆரம்பித�து. 

அ�ன விடளொ்க 2007 ல் இரு முடற முயறசி 
செய்தும், அெடர ்பார்க்்க முடியவில்ட். ஒரு 
நாள் மு்கொி ்பறறினை செய்தி்கடள விரிொ்க எழுதி 
அபத்பாது ஐயாவிைம் உ�வியாளரா்க இருந்� த்ாகு 
மறறும் ரவியிைம் ச்காடுததுவிட்டு ெந்த�ன.  ொியா்க 
இரண்டு நாட்்களுக்கு பிறகு, மு்கொி மாணெர் �ம்பி 
செறறிதெலின அட்த்பசி எண்ணிறகு ச�ாைர்பு 
ச்காண்டு (எனனிைம் அபத்பாது அட்த்பசி இல்ட்) 
நான டெட� துடரொமி த்பசுகிதறன எனை சொல்லி, 
இபத்பாது நீ எஙத்க இருக்கிறாய் எனை த்கட்டு நாங்கள் 
இருக்கும் இைததிறத்க த�டி ெந்து, மு்கொி ்பறறினை 
முழு விெரங்கடளயும் த்கட்ைறிந்து, உைதனை அம்மா 
மண்ை்ப ெளா்கததித்தய எனனுைன �ஙகியிருந்� 10 
மாணெர்்களும். �ங்க இைம் மறறும் உணவு ச்காடுதது, 
அெர்்கடள ்படிக்்க டெத�த�ாடு  மட்டுமல்்ாமல், 
மு்கொிடய அடுத�்கட்ைமா்க ச்காண்டு செல்் ஒரு 
ச�ளிொனை ்பாட�டய த்பாட்டு ச்காடுத�ெர் �ான 
டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கள்.

அந்� நாள் என ொழ் நாளில் மறக்்க முடியா� 
நாளாகும். அந்� நாள் அக்தைா்பர் 4, 2007. இந்� 
நாளுக்கு பிறகு�ான மு்கொிக்்கானை ெளர்ச்சிதய...நானும் 
எவவி� ்பயமுமில்்ாமல் செயல்்பை ஆரம்பிதத�ன. 
நான ொழ்க்ட்கயில் ஒரு �ைடெயாெது ்பார்தது, 
த்பசிவிை தெண்டும் எனறு நிடனைத� மனி�ர் எனடனைதய 
த�டி ெந்து �னதனைாை சொந்� இைததில் �ஙகிக்்க 
சொல்லியட� எனனைால் நம்்ப முடியவில்ட். அந்� 
சநாடி, தூய்டமயானை மனைதில் ெலிடமயானை எண்ணம் 
எதுொ்க இருந்�ாலும் அது ்கண்டிப்பா்க ஒரு நாள் 
இல்ட்சயனறாலும், ஒரு நாள் நிச்ெயம் நைக்கும் எனை 
உணர்ந்த�ன. அது அனு்பெ பூர்ெமா்க மனி�தநயர் திரு.
டெட� துடரொமி ஐயா ரூ்பததில் எனைக்கு நைந்�து. 
அத�ருணததில், அரசியலில் அெர் இருக்கிறாதர எனற 
த�டெயறற ்பயம் ச்காண்டிருந்த�தனை எனற அறியாடம 
�ான எனை எனைக்குள் த�ானறியது. அந்� அளவிறகு 
அெர் எளிடமயானை மனி�ர். மு்கொிக்கு மு்கொி 
ச்காடுதது, அடுத� ்பாிணாமததிறகு எடுதது செனற 
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மு்கொியின �ந்ட�யா்கத�ான டெட� துடரொமி 
ஐயாடெ இனறும் நான ்பார்க்கிதறன. அக்தைா்பர் 4, 
2007 லிருந்து இனறு ெடர 12 ெருைங்களில் இொின 
மனி�தநய விடுதியில் சுமார் 70 மு்கொி மாணெர்்கள் 
�ஙகி ்படித�னைர், இனறும் ்படிததும் ெருகினறனைர். இதில் 
30 க்கும் தமற்பட்ை மு்கொி மாணெர்்கள் அரொங்க 
ச்பாறுபபிறகு செனறுள்ளனைர் என்பது குறிபபிைத�க்்கது. 

மனி�தநயர் டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்களுக்கும் 
எனைக்குமானை உடரயாைல்்கள் அதி்க ்பட்ெமா்க இரண்டு 
நிமிைங்கள் இருந்�ாத் ஆச்ெரியம்�ான. நான அெர் 
முனனைால் நிறத்பன... எனனை என்பார்? சொல்தென.. 
உைதனை எனனை செய்ய தெண்டுதமா அட� செய்ொர். 
எனடனை ்பார்த�துதம என த�டெடய புாிந்து ச்காள்ொர். 
இது எப்படி நைக்கிறது எனை நிடனைத�ாத் எனைக்கு 
ஆச்ொியமா்க�ான இருக்கும். 

புரட்சி �ட்ெர் MGR ஆட்சிக்கு பிறகு (1984-
1987), நீண்ை ெருைங்களுக்கு பிறகு 2011 ம் ஆண்டு 
ெட்ை மனற த�ர்�லுக்்கானை தெட்்பாளர் ்பட்டியலில் 
அெருடைய ச்பயர் இருந்�ட� ்பார்தது அவெளவு 
ெந்த�ாஷப்பட்தைன. ச்காளததூர் ச�ாகுதியில் 
ஸ்ைாலின அெர்்கடள எதிர்தது நினறார். நிச்ெயம் 
செனறு விடுொர். இனனும் ்ப் ஆயிரம் த்பருக்கு 

உ�வி்கள் செய்யபத்பாகிறார் எனற நம்பிக்ட்கதயாடு, 
்தயா்ா ்கல்லூரியில் ொக்கு எண்ணும் டமயததில் 
்காததிருந்த�ன. நான எதிர் ்பார்த�துத்பால் சுமார் 
3000 ொக்கு்கள் விததியாெததில் செறறி ச்பறறார் 
எனை அறிவித�தும் நான துள்ளி குதிக்்கா� குடற�ான. 
ெறறு தநரததில் சூழ்ச்சியின ்காரணமா்க த�ர்�ல் 
முடிவு நிறுததி டெக்்கப்பட்டுள்ள�ா்க சொனனைார்்கள். 
அடுத� சி் நிமிைங்களில், த�ால்விடய �ழுவினைார் 
எனை கூச்ெதம இல்்ாமல் அறிவித� ெமயம் உடைந்து 
த்பாதனைன. அனறு இரவு முழுக்்க எவெளவு முயனறும் 
தூக்்கம் இல்ட். 

அடுத� நாள் ்காட் ஐந்து மணிக்ச்கல்்ாம் 
அெரது வீட்டிறகு செனறு அெருக்்கா்க ்காததிருந்த�ன. 
ொியா்க 6.05 மணிக்கு மாடியிலிருந்து கீதழ இறஙகி, 
ச்காஞெம் கூை தொர்தொ, ெருத�தமா இல்்ாமல் 
அத� தெ்கதத�ாடும் புனசிரிபத்பாடும் MGR ்பாைட் 
்பாடிக்ச்காண்டு, அத� ்கம்பீர நடையுைன நைந்து ெந்�ார். 
எனடனை ்பார்தது எனனை ரதமஷ்! ்காட்யித்தய எ�ாெது 
அெெர உ�வியா எனறு ொஞடெதயாடு த்கட்ைார். 

உைதனை நான உ�வி த்கட்டு ெரவில்ட், த�ர்�ல் 
முடிவு எனடனை தூங்கவிைாமல் செய்து விட்ைது எனற 
த்பாது, எனடனை அரெடனைதது நாம, நம்ம தெட்ய 
செய்தொம், செறறி த�ால்வி ்பறறி நாம் தயாசிக்்க 
தெண்ைாம் எனறு சொல்லி எனடனை, அெர் ஆறு�ல் 
்படுததியவி�ம் ‘இதுவும் ்கைந்து த்பாகும்' எனறு அெர் 
சொனனை ொர்தட� இபத்பாதும் என சநஞசில் ஆழ 
்பதிந்துள்ளது. எனனை ஒரு ்பக்குெம் இம்மனி�ருக்கு  
எனை ஒரு வி� சிந்�டனையுைன அவவிைதட� விட்டு 
ந்கர்ந்த�ன.

அத� ெருைததில் செனடனை மாந்கர தமயரா்க 
அதி்க ொக்கு்கள் விததியாெததில் செறறி ச்பறறு 
ொ�டனை புரிந்�ார். இெர் செறறி ச்பறறட�  
செனடனை மக்்கள் ஒவசொருெரும் �ாம் செறறி 
ச்பறற�ா்கதெ நிடனைத�னைர். அ�றத்கறறார்த்பால்  
டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கள், ்காட் 5.00 
மணி மு�ல் இரவு 11 மணி ெடர இடைவிைாமல் 
்பணி்கள் செய்து மக்்களின தமயர் எனை ச்பயர் 
ச்பறறார். செனடனை மக்்களுக்கு ்ப் திட்ைங்கள் 
அெர் செய்திருந்�ாலும், எனைக்கு பிடித� நான 
அனு்பெபூர்ெமா்க உணர்ந்� ஒரு திட்ைம்�ான அம்மா 
உணெ்கம். இது உருொனை ்கட� அெரின மனி�தநய 
சிந்�டனைக்கு எடுதது்காட்ைாகும். �ான தமயராெ�றகு 
முனத்ப டெ�ாபத்பட்டையில் மி்க குடறந்� விட்யில் 
(அெல்) மனி�தநய உணெ்கம் நைததிெந்�ார். நானும் 
அஙத்க அடிக்்கடி செனறு ொபபிட்டு ெந்திருக்கிதறன. 
இபத்பாது அெர் தமயரானை�றகு பின அரொங்கததின 
மூ்ம் அம்மா உணெ்கம் உருொக்கி ஏடழ எளிய 
மக்்கள் ்பட்டினியில் ொைாமல் இருக்கும் நிட்டய 
உருொக்கினைார். அம்மா உணெ்கம் இந்தியாடெ �ாண்டி 
உ்்கம் முழுெதும் ச்பரும் பு்கழ் ச்பறறது. இ�றகு 
்காரணம், அெர் �ன �ாயிைம் ்கறறுச்காண்ை மனி� 
தநய சிந்�டனையும் மறறும் �ன �ட்ெர் MGR -ன 
ெளர்பபுதம �ான... ்கண் கூைா்க நான ்பார்த� கிராமபபுற 

ஏடழ மாணெர்்கள் ்ப்ர், அம்மா உணெ்கததில் 
உணெருந்தி ்கஷ்ைப்பட்டு ்படிதது IAS, IPS, Group 
1 அதி்கரி்கள் ஆகியுள்ளனைர். இட� விை தெசறனனை 
செய்து விை முடியும். இ�னைாத்தய இததிட்ைம் எனைக்கு  
பிடிக்கும்.

மு்கொி நி்கழ்ச்சி அடனைததிறகும் �ெறாமல் 
ெந்துவிடுொர். அெடர நான மு�னமு�்ா்க 
ெந்தித� அத� அக்தைா்பர் 4ம் த�தி அனறு மு்கொி 
குடும்்ப விழா, 2015 ம் ஆண்டு செனடனை, குருநானைக் 
்கல்லூரியில் ஏற்பாடு செய்திருந்த�ன. (அக்தைா்பர் 3, 
2013 அனறு ைாக்ைர் APJ அபதுல் ்க்ாம் அெர்்கடள, 
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கிண்டி ராஜ்பென ்கெர்னைர் மாளிட்கயில் நான ெந்தித� 
த்பாது யார், யார் மு்கொிக்கு உ�வி செய்கிறார்்கள் 
எனறு ஆர்ெமுைன த்கட்ைார். நான டெட� துடரொமி 
ஐயா உட்்பை ்ப்ர் உ�வி செய்ெட� ்பறறி விரிொ்க 
சொனதனைன, ெந்த�ாஷப்பட்ைார். நான எனனை செய்ய 
தெண்டும் எனறு த்கட்ைார். மு்கொி குடும்்ப விழாவிறகு 
ெரும்்படி தெண்டிதனைன. இவவிழாவிறகு ைாக்ைர் APJ 
அபதுல் ்க்ாம் ெருெ�ா்க உறுதி அளிததிருந்�ார், 
எதிர் ்பாரா� வி�மா்க நம்டம விட்டு ஜூட் 27, 
2015 ல் இடறெனைடி தெர்ந்�டமயால் அெரால் ெர 
முடியாமத்தய த்பாய்விட்ைது.அபதுல் ்க்ாம் ஐயா 
ச்காடுத� ொக்குறுதிடய நிடறதெறறுெ�ற்கா்க, அெரது 
நிடனைவு்களுைன அெரது அறிவியல் ஆத்ாெ்கர் 
Dr. ச்பானராஜ அண்ணா அெர்்கள் விழாவிறகு 
ெருட்க �ந்து டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கடள 
அபதுல் ்க்ாம் ொர்்பா்க ச்கௌரவித�ார்.அபத்பாது 
்படிதது ச்காண்டிருந்� மு்கொி மாணெ மாணவி்கள் 
அெர்்களுடைய ச்பறதறார்்கள், மறறும் மு்கொிக்கு 
உ�வியெர்்கள் எனை சுமார் 1000 த்பர் ெந்திருந்�ார்்கள். 

ொியா்க நி்கழ்ச்சி ஆரம்பிப்ப�றகு சி் நிமிைங்களுக்கு 
முனபு டெட� துடரொமி ஐயாவின �ந்ட� இறந்து 
விட்ை�ா்க அெருக்கு �்கெல் ெருகிறது. உைதனை 
அெர் எனனிைம் எதுவும் சொல்்ாமல், வீட்டினைர் 
எல்த்ாடரயும் �ான பிறந்� ஊரானை தும்பிொடி, 
்கரூருக்கு மு�லில் த்பா்க சொல்லிவிட்டு, மு்கொி 
நி்கழ்ச்சிக்கு ெந்திருந்�ார். இது எதுவுதம எனைக்கு 
ச�ாியாது, கிட்ைத�ட்ை 1 மணி தநரம் நி்கழ்ச்சியில் 
இருந்�ார். எவவி� ்ப�ட்ைமும் இல்்ாமல் 30 நிமிைங்கள் 
�ான ்கடைபிடிக்கும் இயறட்க உணடெப்பறறி 
மாணெர்்களுக்கு விழிபபுணர்வு ஏற்படுததி த்பசினைார்.
விழாவில் மு்கொிக்கு உ�வி செய்� அடனைெடரயும் 
சிறபபிததுவிட்டு, செளியில் த்பாகும் த்பாது எனடனை 
�னியா்க அடழதது அப்பா �ெறிட்ைாரு, அ�ான உைதனை 
கிளம்புதறன. முழு நி்கழ்ச்சியிலும் எனனைால் இருக்்க 
முடிய் எனடனை �ப்பா எடுததுக் ச்காள்ளாத� ரதமஷ்! 
எனறு சொனனைதும் நான உடைந்து த்பாதனைன. எனனை 
மனுஷனைா இெரு �னடனை ச்பறற அப்பா இறந்து 
த்பானை செய்தி ச�ாிந்தும் மு்கொியின அனபுக்்கா்க 
இந்� நி்கழ்ச்சி நினறுவிை கூைாது எனறு ஒரு ொர்தட� 
கூை சொல்்ாமல் ெந்து ச்பாறுடமயா்க உட்்கார்ந்து 
த்பசிவிட்டு செனறது விழாவிறகு ெந்� அடனைெடரயும் 
சநகிழடெத�து. எனடனை த்பானற ொ�ரணமானைெர்்கள் 
விழா நைத� எவெளவு சிரமப்படுொர்்கள் என்பட� 
அெர்்கள் நிட்யிலிருந்து சிந்திக்கும் மனி�தநயர் 
�ான இெர். அெரது இந்� அனபிறகு நான எத�டனை 
சஜனமம் எடுத�ாலும் எனனுடைய நனறிடய எனனைால் 
செலுத�தெ முடியாது. 

என தநர்டமயானை செயலுக்கு எனைக்கு ்பக்்க ்ப்மா்க 
டெட� துடரொமி ஐயா இருக்கிறார் என்ப�ால், 
எபத்பாதும் ்பயம் இல்்ாமல், ஒருவி� ட�ரியம் 
எனனுள் இருந்துக்ச்காண்தை இருக்கும். ஆனைாலும் 
என சு்பாெம் எட�யும் த்பாராடி ச்பறுெது என்ப�ால் 
ச�ாைர்ந்து முயறசி செய்துச்காண்தை இருபத்பன. 
த�டெ இல்்ாமல் அெர் ச்பயடர எஙகும் எபத்பாதும் 
எ�றகும் ்பயன்படுததுெதில்ட்.

தெ்ம் மாெட்ைம், ஆததூர் ெட்ைம், �ட்ொெல் 
ஒனறியததில் உள்ள சிறிய கிராமம் ஆரததி அக்ரஹாரம் 

�ான என சொந்� ஊர். எங்கள் ஊர் ்பள்ளி மாணெ 
மாணவி்கள் சுமார் 70 த்பர் ஐந்து கித்ாமீட்ைர் நைந்து 
செனறு ்படிதது ெருகினறனைர். நானும் அப்படி�ான 
்படிதத�ன. இபத்பாதும் அத� நிட்�ான எனை 
த்பச்சு ொக்கில் டெட� துடரொமி ஐயாவிைம் 
சொனதனைன. ச்காஞெம் ெருத�ததுைன இ�ற்கா்க ்ப் 
த்பாராட்ைங்கள் நைததி ்பார்ததுவிட்தைாம் எனதறன. 
இச�ல்்ாம் 09.09.2019 அனறு இரவு 7.30 மணிக்கு 
அெரிைம் சொல்கிதறன. அக்்கணதம த்பாக்குெரதது 
அடமச்ெருக்கு த்பான செய்கிறார். நான சொனனை 
அடனைதது வி்பரங்கடளயும் சொல்லி அபத்பாத� நான, 
அடமச்ெடர ெந்திக்்க ஏற்பாடும் செய்�ார். அனறு இரதெ 
9.30 மணிக்கு கிரினதெஸ் ொட்யிலுள்ள அடமச்ெர் 
வீட்டில் அெடர ெந்திதது எங்கள் கிராமததிறகு 
த்பருந்து த�டெடய ஆ�ாரததுைன விொிதத�ன. 
ச்பாறுடமயா்க கூர்ந்து த்கட்டுக்ச்காண்ை அடமச்ெர் 
அெர்்கள், ்கெட்ப்பைாதீர்்கள், உங்கள் ஊருக்கு 
த்பருந்து ெரும் எனறார். த்பருந்து ெெதிதய இல்்ா� 
எங்கள் ஊருக்கு ொியா்க (5 நாட்்களில்) 14.09.2019 
அனறு த்பருந்து ெந்துவிட்ைது. எங்கள் கிராம மக்்கள் 
குறிப்பா்க ்பள்ளி மாணெ மாணவி்கள் மி்கவும் மகிழ்ச்சி 
அடைந்�னைர். இ�றகு நனறி சொல்் டெட� துடரொமி 
ஐயா அெர்்கடள ெந்திக்்க செனறிருந்த�ன. நனறி 
சொனதனைன.. அ�றகு அெர் “நீ தெற நான தெற 
இல்்”, அப்படினனு சிம்பிளா சொல்லிட்டு த்பானைாரு. 
எனைக்கு அப்படிதய ்கண்ணு ்க்ஙகிடுச்சு. எனைக்கு 
கிடைத� ெரம்�ான மனி�தநயர் டெட� துடரொமி 
ஐயா அெர்்கள்.

�னனைால் மறறெர்்களுக்கு முடிந்�ட� செய்ெது, 
ஆறு�ல் கூறுெது என்பது மனி� தநயம். அட�யும் 
�ாண்டி �னைக்கு ெரக்கூடிய உ�விடயயும், பு்கடழயும் 
இனசனைாருத�ருக்கு அவெளவு எளிதில் யாரும் ட்க்காட்டி 
விைமாட்ைார்்கள். ஆனைால் டெட� துடரொமி ஐயா 
அெர்்கள் �னைக்ச்கனறு எட�யும் எடுததுக்ச்காள்ளாமல், 

மார்ச் 19, 2002 லிருந்து இன்று வரை 18 
வருடங்களில் மு்கவாி பவுண்டஷன் 437 

மாணவ மாணவி்கள் உயர் ்கல்வி பபற உதவி 
பெய்துள்்ளது. அதில் 112 ் பர் மருத்துவ 

படிப்பு, 52 ் பர் அணணா பல்்கரைக்கழ்கத்தில் 
படிப்பு, 91 ் பர் தனியார் துரறயில் நல்ை 
பணி, 51 ் பர் அைொங்க துரறயில் பணி 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இபதல்ைாம் 
ொத்தியமானதற்கு அடிப்பரடயான 
்காைணம், 18 மாணவர்்களுடன் நான் 

திணடாடிக ப்காணடிருந்த ் பாது ரெரத 
துரைொமி ஐயா அவர்்கள், 2007 லிருந்து 
இன்று வரை பதாடர்ந்து எங்களுககு 
தங்க இடம் மற்றும் உணவு ப்காடுத்த 

்காைணத்தினா்ை்ய... என் உயிர் மூச்சு 
இருககும் வரை மனித்நயர் ரெரத துரைொமி 

ஐயா அவர்்களுககு நான் நன்றி ்கடன் 
பட்டுள்்்ளன். நன்றியுணர்்வ என் வாழகர்க. 
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அது யாருக்கு த்பாய் தெர தெண்டும் எனை ொியா்க 
்கணிதது, அெர் ட்க ்காட்டிவிட்ை ்ப் உ�வி்கள் 
மு்கொிடய ெந்து தெர்ந்திருக்கினறனை. ஒருெருக்கு 
எவெளவு ச்பாிய நல்் மனைது இருந்�ால், இது த்பால் 
இருப்பார் எனை நான வியந்து ்பார்க்கும் ச்பருந்�னடமயானை 
மனி�ர் �ான டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கள். 
இதுமட்டுமல்்ாமல் �ன குடும்்பத�ாரிைமும் மு்கொி 
்பறறினை செயல்்பாடு்கடள அவெபத்பாது சொல்ெ�ா்க 
த்கள்விப்பட்டுள்தளன. அ�ன �ாக்்கமா்க அெரது ஒதர 
ம்கனைானை செறறி துடரொமி அெர்்கள் �னிப்பட்ை 
முடறயில் மு்கொி ்பவுண்தைென ெழியா்க ஒரு 
மருததுெ மாணெடர ்படிக்்கடெக்கிறார். �னடனை 
சுறறியுள்ளெர்்கடளயும் த�டெயானைெர்்களுக்கு 
உ�விச்செய்ய தூண்டு்பெர்�ான மனி�தநயர் டெட� 
துடரொமி ஐயா அெர்்கள்.

இதுெடரக்கும் நான ்ப் த்பருக்கு உ�வி த்கட்டு 
த்பாயிருக்த்கன, எட�யும் அெர் மறுத�தில்ட .் உைதனை 
செய்து ச்காடுததுவிடுொர். நான த�டெயானைெர்்களுக்கு 
மட்டும் �ான ெருதென எனறு உண்டமயா்க 
எனடனை நம்புகிறார். அட� நான எபத்பாதும் 
சிறியளவும் பிெ்காமல் ்காப்பாறற தெண்டும் என்பத� 
என ச்காள்ட்கயா்க டெததுள்தளன. எபத்பாது 
அெடர நான ்பார்க்்க செனறாலும் என மு்கதட� 
்பார்தத� ொபபிட்டிருக்்கானைா! ்பசிதயாடிருக்்கானைா! எனை 

்கண்டுபிடிததுவிடுொர். உைதனை நான ்பசிதயாடு இருந்�ால் 
ொபபிைடெததுவிடுொர். ஒரு �ைடெயாெது ்பார்தது 
த்பசிவிைதெண்டும் எனறு நிடனைத� எனடனை, இனறு 
அெர் ்பக்்கததித்தய டெததிருக்கிறார். இட� விை தெறு 
எனனை தெண்டும் எனைக்கு. என தநாக்்கம், என எண்ணம், 
என த�டெ, அெருக்கு ச�ாியாமல் த்பாய்விடுமா  
எனனை?

 �னனுடைய மனி� தநய அறக்்கட்ைடளயின மூ்ம் 
ஏராளமானை ெமு�ாய ்பணி்கள் செய்து ெந்�ாலும், 
�மிழ் நாடு முழுெதும் ஆங்காஙத்க ெமு�ாய ்பணி்கள் 
செய்து ச்காண்டிருக்கும் ச�ாண்டு நிறுெனைங்கடள 
ஊக்்கப்படுததி, அெர்்கள் ச�ாைர்ந்து ெமு�ாய ்பணி்கள் 
செய்திை, ெத�ம் இல்்ாமல் உ�வி்கள் செய்து 
ெருகிறார். இ�றச்கல்்ாம் ச்பாிய மனைசு தெண்டும். 
ஒரு முடற, ஜனைொி 2, 2011ம் ஆண்டு ்பட்ைாபிராம் 
இந்துக் ்கல்லூரியில் NDSO- எண்ணங்களின ெங்கமம் 

ொர்்பா்க 1000 ச�ாண்டு நிறுெனைங்கள் ஒனறு கூடும் 
நி்கழ்விறகு நானும், டெட� துடரொமி ஐயாவும் 
ஒனறா்க செல்ெ�ற்கானை ொய்பபு எனைக்கு கிடைத�து. 
இவவிழாவிறகு டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கள் 
�ான மு�னடம விருந்தினைர். விழா நைக்கும் ்கல்லூரி 
ெளா்கததின அருகில் செனறுக்ச்காண்டிருந்� த்பாது, 
எனனிைம் நி்கழ்ச்சி எப்ப ஆரம்்பம்... Time இருக்்கா 
எனறார்... உைதனை நான 10 மணிக்கு ஆரம்்பம்... இனனும் 
20 நிமிைம் இருக்கு எனதறன. உைதனை ்காடர நிறுத�ச் 
சொனனைார், இறஙகி நைந்�ார். அஙத்க, ்கல்லூரி 
மாணவி்கள் ்க்படி விடளயாடிக்ச்காண்டிருந்�னைர். 
டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்கள் ்க்படி விடளயாட்டை 
ரசிததுப ்பார்த�த�ாடு மட்டுமல்்ாமல், அெர்்கடள �ன 

அருகில் அடழதது ஊக்்கதச�ாட்க ச்காடுதது, ்பாராட்டி 
ெருங்கா்ததில் உங்கடளப த்பால் உள்ளெர்்கள்�ான 
நம் ்பாரம்்பாிய விடளயாட்டை ்காப்பறற தெண்டும் 
எனறு த்கட்டுக் ச்காண்ைார். அச்ெமயததில் �மிழ் 
்க்ாச்ொரம் ்காப்பறறப்பைதெண்டும் எனற அொின 
ஏக்்கதட� எனனைால் உணரமுடிந்�து. �னைக்கு கிடைக்கும் 
ச்காஞெதநரதட�யும் மறறெர்்கடள ஊக்குவிப்பதில் 
இெருக்கு நி்கர் இெதர. ொியா்க 5 நிமிைங்களுக்கு முனபு 
(9.55 மணிக்கு) விழா அரஙகிறகு ெந்து தெர்ந்த�ாம். 
விழாவில் ெமூ்க தெடெ செய்யும் ெமூ்க ஆர்ெ்ர்்களானை 
�ாங்கள் எல்த்ாரும் ஆதராக்கியதட� மு�லில் 
த்பணிக்்காக்்கதெண்டும் எனை அக்்கடறயுைன அெர் 
த்கட்டு ச்காண்ைவி�ம் எல்த்ாடரயும் சநகிழடெத�து. 
�ான சொல்லும் சொல்த்ாடு மட்டுமல்்ாமல், 
செயலிலும் அ�றகு ஏறறார் த்பால்�ான ொழ்ந்து  
ெருகிறார்.   

ெரும் பிபரொி 16 ம் த�தி டெட� துடரொமி ஐயா 
அெர்்கள் 69 ெயட� ச�ாைபத்பாகிறார் என்பட� எனனைால் 
நம்்பதெ முடியவில்ட். யாராலும் நம்்ப முடியாது. 
39 ெயது இடளஞடர த்பால் இளடமயா்கத�ான 
உள்ளார். என அனு்பெததில், நிடறய தநரங்களில் இெர் 
நைந்து செனறால், நான ஓடுதென. ்பஞெபூ�ங்களின 
அடிப்படையில் �ன உைட்யும் மனைட�யும் �ெமா்க 
்பாது்காதது ெருகிறார். அெருடைய ஆதராக்கியப 
்பராமாிபட்ப நான பின்பறறதெண்டும் எனை விருப்பமா்க 
உள்தளன.

இப்படி அொிைம் இருந்து நான ்கறறதும், 
ச்பறறதும் ச்காஞெம் நஞெம் அல்். நான என 
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�ந்ட�டய சிறு ெயதிலிருந்த� அண்ணா எனறு�ான 
அடழபத்பன. டெட� துடரொமி ஐயா அெர்்களும் �ன 
�ந்ட�டய அண்ணா எனறு�ான அடழப்பார் எனறு 
நான அறிந்து ச்காண்ைத்பாது, இது பூர்ெ சஜனம 
்பந்�மானை உறவு�ாதனை. அெர் சிந்�டனையில், அெர் 
எண்ணததில், அெர் தநாக்்கததில், செறும் 10% நான 
்கடைபிடித�ாத  ்அட� என ொழ்நாள் ொ�டனை எனறு�ான  
சொல்தென. 

ச�ய்ெதட� தநசிப்பது எளிது நம்டம சுறறியுள்ள 
மனி�ர்்கடள தநசிப்பது அவெளவு சு்்பமல் .் அட�யும் 
�ாண்டி தநசிப்பெர்்கள் �ான மனி�தநயமுடையெர்்கள் 
எனை ெதகுரு சொல்ெட� த்பால் இதுெடர டெட� 
துடரொமி ஐயா அெர்்கள் �ன மனி� தநய 
அறக்்கட்ைடளயின மூ்ம் சுமார் 300 க்கும் தமற்பட்ை IAS, 
IPS, IFS மறறும் IRS மனி� தநயமுள்ள அதி்காரி்கடள 
உருொக்கியுள்ளார். அதத�ாடு, �ன அறக்்கட்ைடளயின 

மூ்ம் ்படித� சுமார் 10,000 க்கும் தமற்பட்ை மாணெ, 
மாணவி்கள் �மிழ்க அரசு துடறயில் ்பல்தெறு 
ச்பாறுபபு்களில் உள்ளனைர் என்பது குறிபபிைத�க்்கது. 
தமலும் �னனுடைய இ்ெெ திருமண மண்ை்பததில் 
்கைந்� 14 ஆண்டு்களில் எவவி� ்கட்ைணமும் ச்பறாமல் 
சுமார் 5,000 க்கும் தமற்பட்ை ஏடழ, எளிய மக்்கள் 
திருமண விழா உட்்பை ்ப் சு்ப நி்கழ்ச்சி்கள் நடைச்பற 
்காரணமா்க இருந்துள்ளார். ெமூ்க மாறறததிற்கா்க �ன 
அறக்்கட்ைடளயின மூ்ம் ஒரு அடமதி புரட்சி செய்து 
ெரும், மனி� தநயர் டெட� துடரொமி ஐயா, இனனும் 
்ப் ஆண்டு்கள், ந்தமாடும், ெளதமாடும் ொழ்ந்து 
ஏடழ, எளிய மக்்களின ொழ்ொ�ார முனதனைறறதட� 
ஏற்படுத� கூடிய ெட்கயில், ெருங்கா்ததில் அொின 
ஒரு ட்கசயாப்பம் அடமய தெண்டும் என்பது என 
பிரார்த�டனை... 

நன்றியுடன் முகவரி ரமேஷ்

உறுதியிலா 
வாக்கு(றுதி)கள் 
வாக்குகள் பெற்று 
பொக்குக்காட்டி 
பேக்காய் ேழுவும் 
வழிபபொக்கர் ேடுபவ…..

உதவிகள் எலலாம் 
ஓட்டுக்களாய் 
எண்ணும் 
(கணக்கிட்டு எண்ணும்) 
உதவாக்கரைகள் ேடுபவ…..

உள்ளமட்டும் 
ஒட்டு பமாததமாய்
உதவ 
எண்ணும் 
புைட்சித தரலவர்
அணியுள் ஒருவர்….

ெல தரல(வர்)கள் 
கண்்ட 
சில தரல(வர்)களுள் 
ஒரு தரல(வர்)…..

சாமியபென்
குலசாமி…..
ரசரத துரைசாமி…..
பவற்றி (ரய) பெற்்ற 
(மாேகை) தகபென்சாமி….

காதலுக்கு (பிப.14)….
இரளபயான் (பிப.16) 

க்டரம பசய்தி்ட
24 மணி பேைம் 
அரலபவான்…….

கரூர் 
கரு பகாண்டு 
கழகததிற்குக் 
பகாடுதத, 
மலலி(கா) ரக
மணாளன் 

ரகோட்டு 
ரகயூட்டு 
கட்சி பவட்டிகள் 
ே்டபவ…
நீ இதயக்கனி 
எம்.ஜி.ஆர் மகவு…. 

உன் பசால 
பசநபேல ே்டவு….
போக்(கு)கம் 
பேச பேசவு….
பசயல 
ேல பதசக்க்டவு….
எதிைாளியும் 
பெசார் வசவு…

எளிபயார்க்கு 
இைங்கும் 
இ்றங்கும் – உன் 
விழியில 
நீர் கசிவு 

கலவிக் 
பகார்டயாலும் நீ உயர்வு….
கரிசன மலிவு 
மருநதிலும் 
மாண்ப்டாரையும் 
குளிர்விக்கும் 
உயர்விலும் நீ உயர்வு……

இங்கிலாநது 
துரையு்டன் 
எங்கள் துரை 
விருநபதா?! 
நீ இநதியர்க்கு 
அருமருநபதா?! 

மனிதபேய 
ெயிற்சிபயா?!
ெயிற்சி தரும் 
மனிதபேயபமா?!

ஆட்சியாளர்கரள 
உருவாக்கும் அைசியலவாதி 
கலவிப ெணியில – ஒரு 
கழகப ெணியாளன்…..
வாழி நீ !.....
உன்ரனப பெற்்ற 
ரசரத 
நிஜமாய் 
அதிர்்ஷ்டசாலி…..!

ேணிபாலா. K.P

மாநகர தகப்பன் சாமி
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14  v 04 ©õºa 2013 v ¦v¯ uø»•øÓ PÀÂ

»zøu Akzu BøÚ¯®£mi ¦yº Qµõ©zøua 

÷\º¢u §£v µõáõ, C¢v¯ß µ°À÷Á iµõ¤U  

\ºÃì ¤›ÂÀ £o¯©º¢v¸UQÓõº. uªÌ|õk Aµ_¨ 

£o¯õÍº ÷uºÁõøn¯® |hzv¯ S¹¨ 1& ÷uºÂÀ 

öÁØÔ ö£ØÖ, £vÁõÍº £oø¯ ÷uºÄ ö\´v¸UQÓõº 

ÂÊ¨¦µzøua ÷\º¢u P©»õ ÷uÂ. Cx÷£õßÓ  

\õ©õÛ¯U Sk®£[PøÍa ÷\º¢u HøÇ ©õnÁºPÐUS 

EuÂ ö\´xÁ¸QÓx, öŒßøÚ @ÁÍa@Œ›°À EÒÍ 

"•PÁ› L£Äs@håß' GßQÓ Aø©¨¦. Cx÷£õ», 

C¢u Aø©¨¤ß ‰»® 20 ÷£º ]ÂÀ \ºÃì ÷uºÄUS 

£izxU öPõsi¸UQßÓÚº. G®.¤.¤.Gì. £iUP  

10 ©õnÁºPÐUS®, G®.C. £iUP 6 ©õnÁºPÐUS® 

¤.C. £iUP 56 ©õnÁºPÐUS® ¤Ga.i. B´øÁ 

÷©ØöPõsk Á¸® 5 ÷£º EÒ£h CxÁøµ  

179 ÷£¸US C¢u Aø©¨¦ EuÂ ö\´x Á¸QÓx. 

""÷\»® ©õÁmh®, uø»Áõ\¾USz öuØ÷P EÒÍ 

APµ® GßÖ AøÇUP¨£k® Bµzv AUµíõµ® GÝ® 

Qµõ©®uõß |õß ¤Ó¢u Ch® BS®. T¼ ÂÁ\õ¯U 

Sk®£zøua ÷\º¢u GÚUS J¸ AUPõ, J¸ u®¤. 

|õß ].H. £izxU öPõsi¸¢u÷£õx, Gß AUPõ 

Cu¯÷|õ´ Põµn©õP E°›Ç¢uõº. A¢ua \®£Á® Gß 

©ÚvÀ ö£›¯ £õv¨ø£ HØ£kzv¯x. A¢÷|µzvÀ 

G[PÒ Qµõ©zvÀ 12&B® ÁS¨¦ £izu Pìy› 

GßÓ ©õnÂ 1,136 ©v¨ö£sPøÍ Gkzv¸¢uõº. 

C¯Ø¤¯¼¾® ÷Áv°¯¼¾® 200US 200 ©v¨ö£sPÒ 

ö£ØÔ¸¢u AÁº, E°›¯¼À 195 ©v¨ö£sPÒ 

ö£ØÔ¸¢uõº. ~øÇÄz ÷uºÂÀ ©v¨ö£sPÒ  

\ØÖ SøÓ¢uuõÀ A®©õnÂUS uÛ¯õº ©¸zxÁU 

PÀ¿›°Àuõß Ch® Qøhzux. ö£õ¸Íõuõµ Á\v 

Põµn©õP A[S ÷\º¢x £iUP •i¯ÂÀø». "G[PÒ 

Qµõ©zvÀ ©¸zxÁº C¸¢v¸¢uõÀ J¸÷ÁøÍ Gß 

AUPõ CßÖ E°÷µõk C¸¢v¸¨£õº 

AÀ»Áõ?'  GßÖ ©ÚvÀ ÷uõßÔ¯x. 

G¨£õk £mhõÁx C¨ö£søn¨ £iUP øÁUP 

÷Áskö©ßÖ •iöÁkz÷uß. ~øÇÄz ÷uºÄUPõP 

Kµõsk uÛ¯õº ÷Põa][ ö\ßh›À AÁøµ¨ £iUP 

øÁz÷uß. ~øÇÄz ÷uºÂÀ ‰ßÓõÁx Ch® 

¤izu AÁµx Pm BL¨ ©v¨ö£sPÒ 296.25.  

ö\[PÀ£mk Aµ_ ©¸zxÁU PÀ¿›°À AÁ¸US 

Ch® Qøhzux. C¯US|º H.Bº.•¸Puõøé 

÷|›À \¢vzx, A®©õnÂ°ß {ø»ø¯ Gkzxa 

ö\õß÷Úß. AÁ¸® A¢u ©õnÂ°ß £i¨¦UPõÚ 

AøÚzxa ö\»ÄPøÍ²® HØÖUöPõÒÍ •ßÁ¢uõº. 

AuÚõÀ, A¢u¨ ö£s uØ÷£õx hõUhµõQÂmhõº. 

C¨£i 2002&B® Bsk öuõh[Q¯x C¢ua \‰P  

÷\øÁ¨ £o. Av¼¸¢x, PÀÂ {ÖÁÚ[PÎÀ 

£iUP Ch® Qøhzx®Th Sk®£zvß ÁÖø©a 

`Ì{ø» Põµn©õP £iUP C¯»õ©À uÂUS® 

©õnÁºPÐUS EuÂUPµ® }mi Á¸QÓx "•PÁ›' 

GßQÓõº, C¢u Aø©¨¤ß {ÖÁÚµõÚ  µ÷©è (34). 

""|ßS £izx, AvP ©v¨ö£sPÒ  ö£ØÓ HøÇ 

©õnÁºPøÍ Aøh¯õÍ® Psk, AÁºPÒ £iUPz 

÷uøÁ¯õÚ AøÚzx EuÂPøÍ²® ö\´Q÷Óõ®. C¢u 

Aø©¨ø£ ÷Á¹ßÓa ö\´uvÀ öÁØÔ÷ÁÀ GßÓ 

©õnÁÝUS •UQ¯¨ £[S Esk. ]ÂÀ \ºÃì 

÷uºÂÀ öÁØÔ ö£ØÓ §£v µõáõ, C÷u ÷uºÄUS 

£izxU öPõsi¸US® £õÝ¨›¯õ BQ÷¯õº GÚUS 

EÖxøn¯õP C¸¢x ö\¯À£mk Á¸QÓõºPÒ. |õ[PÒ 

£›¢xøµUS® |À» ©v¨ö£sPøÍ¨ ö£ØÓ ]» HøÇ 

©õnÁºPÐUS Gì.Bº.G®. £ÀPø»UPÇP® ^m 

ÁÇ[Q £iUPÄ® EuÂ Á¸QÓx. G[PÒ ©õnÁºPÒ 

u[SÁuØS®, EnÄ Es£uØS®, ©Ûu ÷|¯ 

AÓUPmhøÍ°ß £°Ø] ø©¯ Âkv°À Ch® 

öPõkzv¸UQÓõº ÷©¯º ø\øu xøµ\õª. `›¯ß 

£õº©õ Q¸èn‰ºzv, ÷»Úõ ìjÀì »m_©nß, 

÷\»® £õ»õâ µ¨£º S¹¨ì øÁzv¯¼[P®...GßÖ 

G[PÍx •¯Ø]US EuÂ ö\´²® |À» EÒÍ[PÒ 

£»º C¸UQÓõºPÒ'' GßÖ ö|QÌa]²hß SÔ¨¤mhõº  

µ÷©è. "AßÚ ̄ õÂÝ® ¦so¯® ÷Põi B[÷Põº 

HøÇUS GÊzuÔÂzuÀ.'

ÂÁµ[PÐUS: www.mugavarifoundation.org

HøÇ ©õnÁºPÒ £i¨£uØS 

EuÂ ö\´x Á¸QÓx ö\ßøÚ 

÷ÁÍa÷\›°À EÒÍ  
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‘‘ ‘ºèõK ð¾‡«ìû¡’ â¡ø Ü¬ñŠ-
¬ð„ «ê˜‰îõƒè, ð®‚è õêF  

Þ™ô£î ã¬ö ñ£íõ˜èÀ‚° G¬øò àîM-
-è¬÷„ ªê…C‚A†´ Þ¼‚è£ƒè.’’ Þ‰îˆ îèõ¬ô 
õ£Œv vï£ŠH™ ªîKMˆ¶ Þ¼‰î£˜ «õ÷„ 
«êK¬ò„ «ê˜‰î ñF â¡ø õ£êè˜.

«õ÷„«êKJ™ àœ÷ ‘ºèõK ð¾‡«ì-û’ 
Â‚°„ ªê¡«ø£‹. Ü‰î Ü¬ñŠH¡ 
GÁõù˜ ó«ñw, ‘‘âù‚°„ ªê£‰î á¼ «êô‹ 
ð‚èˆ¶ô ÝˆÉ˜. âù‚°ˆ ªîK…ê å¼ 
ªð£‡μ‚° â‹.H.H.âv. Y†´ A¬ì„²‹ 
ð®‚è õêF Þ™ô£ñ ªó£‹ð‚ èwìŠ-ð† 
ì£ƒè. Üõƒè¬÷ âŠð®ò£õ¶ ð®‚è 
¬õ‚èμ‹Â ªïù„«ê¡. Ü¶î£¡ Þ‰î 
‘ºèõK ð¾‡«ìû¡’ ªî£ìƒè‚ è£óíñ£ 
Þ¼‰¶„². ð®‚°‹ Ý˜õ‹ Þ¼‰¶‹ ð®‚è 
õêF Þ™ô£ñ™ Þ¼‚Aøõƒè¬÷ˆ «î®Š 
H®„², àîM ªêŒò Ýó‹H„«ê¡. âƒè 
á¼‚°Š ð‚èˆ¶ á˜‚è£óó£ù Þò‚°ï˜ 

ã.Ý˜.º¼èî£vî£¡ â¡ Ý˜õˆ¬îŠ 
ð£˜ˆ¶ ºî™ô àîM ªê…ê£˜. 

ÞŠ«ð£ âƒèœ ‘ºèõK ð¾‡«ìû¡’ô 
150 «ð¼ îƒAŠ ð®‚Aø£ƒè. Þ¶‚è£è ï£¡ 
ÜõƒèA†ì â‰î‚ è†ìíº‹ õ£ƒ°ø¶ 
Þ™¬ô. Aó£ñŠ¹øˆF™ Þ¼‰¶ ð®Š¹‚è£è„ 
ªê¡¬ù‚° õ˜ø ñ£íõ˜èÀ‚° Ü¬ì‚-
èô‹ ªè£´‚°‹ Ü¬ñŠð£è âƒè Ü¬ñŠ¹ 
ªêò™ð´¶. 

‘ºèõK’J™ Þ¼‚°‹ ñ£íõ˜èO™ Cô˜ 
CM™ ê˜iv «î˜¾‚°ˆ îò£ó£A‚ªè£‡´ 
Þ¼‚Aø£˜èœ. ï¡P àí˜¾‹ ñQî«ïòº‹ 
Þ¼‚°‹ õ¬ó âƒèÀ‚° â‰î‚ èõ¬ô»‹ 
Þ™¬ô’’ â¡Á ªð¼Iîˆ«î£´ «ð²Aø£˜.

ºèõK Ü¬ñŠH™ ð®‚°‹ ñ£íõ˜èœ, 
âF˜è£ôˆF™ «õ¬ô‚°Š «ð£ù Hø° 
õ£ƒ°‹ ê‹ð÷ˆF™ ã¿ êîMAîˆ¬î 
ºèõK Ü¬ñŠ¹‚°ˆ îó «õ‡´‹. Ü‰îŠ 
ðíˆ¬î Ü´ˆ¶ õ¼‹ ñ£íõ˜èO¡ 
è™M‚è£èŠ ðò¡ð´ˆ¶õ£˜èœ.

Þ¶ Ü¡¹„ êƒAL!

&ê£.õ®õó²  

ðì‹: è.«è£.Ýù‰ˆ 

� Ý‡´«î£Á‹ HŠóõK 16&‹ «îF ‘ºèõK 
«ì’ â¡Á ªè£‡ì£´Aø£˜èœ. ÜŠ«ð£¶ ºèõK 
ð¾‡«ìûQ™ ð®ˆî ñ£íõ˜èœ Ü¬ùõ¼‹ 
å¡Á Ã® ê‰«î£ûˆ¬îŠ ðA˜‰¶ªè£œAø£˜èœ.

‘ºèõK’ ñ£íõ˜èœ...


