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ெதா%&ச(க(க*, ெதா%லாள. ைமய(க*, த2னா.வல 56வன(க* ம&67 மா&ற வ9:;க*
ஒ26 =>, ச?டA&B ெபாDEதமான ம&67 நைடGைற பHEத9=>ய ஒD ஊAய ஒJபKதைத
உDவா9M ெகாNH வார ஒD பட.Kத அQயாக AரNH*ளன.. த(கS2 ஆதரU7, ஈHபாH7
தD7ப> நா(க* ேக?H9 ெகா*Mேறா7.
நா7 அQX7 ஆைடக* உலக7 GYவZ7 உ*ள ேகா>9கண9கான ம9களா; தயா\9கJபHMறZ.
இA; ெபD7பா^7 ெபNகேள ேவைல ெச_M2றன.. இவ.க* ெபD7 ஊAய7 த(கS2 Aனச\
ேதைவகைள பா.EZ9ெகா*`7 அளa&B ேபாZமானதாக இ;ைல. Zைண- ஏdைம ஊAய7
உலக ஆைட தயா\Je Zைறf; ஒD BgJhட9=>யா ஒ2றாக இD9MறZ. அZU7, இZ
ெதா%லாள.க* ம&67 அவ.களZ BH7ப(கS2 iZ ேமாசமான aைளUகைள ெகாH9க =>ய
ஒ2றாக அைமMறZ. ெதா%லாள.க* த(கS2 Aனச\ ேதைவகைளJ j.EA ெச_ய kNட ேநர7
பQJe\ய ேவN>ய அவல7 ஏ&ப?H*ளZ. அவரக* ம&67 அவ.கS2 BH7ப7 எJேபாZ7
ஊ?டசEZ BைறபாH*ளவ.களாகU7, BழKைதக* Gைறயான க;a க&க G>யாம^7, ேபாAய
மDEZவ வசAக* ெச_ய G>யாம^7 ேபாMறZ. பல. ந;ல nH ம&67 B>kD9B வ%f2g
இD9M2றன.. ெதா%லாள.க* அ>9க> தவறான கட2 ெகாHJபவ.கSட7 அAக வ?>9B
வா(M h2e அைத க?ட G>யாம; தa9M2றன.. இZ அவ.கS2 அAயவாoய ேதைவகைள
பா.EZெகா*ளேவ ஆB7. உலகமயமாBதp2 ெப\ய oறJe எழqf; இDKZ ெவSேய
ெகாNH வார ஒD வ%யாக இDKதா^7, ஆைட தயா\Je Zைற ேவைலக*, ெதா%லாள.கைள
கட2 ம&67 aர9Af2 வைலf; o9M9ெகாNH தa9M2றன..
இKத rd5ைலக* ஒ267 aபEZ அ;ல- இZ 56வன(க* ம&67 a&பைணயாள.க* அAக
அளa; லாப7 காண BைறKத aைலf; அைத a&67 தயா\EZ7 a5ேயாMs7 வDM2றன..
ஆைட உ&பEA 56வன(க* பல வKதைமயா;, a5ேயாகtத.க* எ2ன aைலf; a&க
ேவNH7 ம&67 எKத ேநரEA; அைத தரேவNH7 எ267 ேபா?> 5லUவதா; qகU7
கHைமயாக ேவைல ெச_M2றன. ஆ.ட.கைள த9கைவEZ9ெகா*ள a5ேயாகtத.க*
ெதா%லாள.கS2 வாd9ைக 5ைலைய கDA; ைவZ9க ெகா*ளாம;, aைலைய qக Bைறவாக
ைவ9M2றன.. அரu7, ெவSநா?H GதvHக* வDவைத மனA;
ைவEZ9ெகாNH
ெதா%லாள.க`9B தர ேவN>ய வாd9ைக ஊAய அளைவ aட Bைறவாக தDM2றன.. அZ
ச.வேதச ெதா%லாள.க* ச(கAன ச?டA&B எAராக இDKதா^7 அைதேய ெச_M2றன.. இKத
வ%Gைறக* wல7, ெதா%லாள.க`9B ைசயேவN>ய ந;லவ&ைற தராம; இD9B7 அரuக*
ம&67 a5ேயாகtத.க* iZ நடவா>9ைக எH9க ைவ9க9=H7.
இJேபாZ எ;லா ஆைடக* தயா\Je 56வன(க* உ*ள அரuக`7 ( ஐ . X உ?பட) BைறKதப?ச
ஊAய அளைவ 5.ணfEZ*ளன.. அZ ஒEZ9கJப?ட வா9ைக ஊAய(கS; w2g; ஒD ப(B
தர ச7மAEZ*ளன.. இத2 wல7 நா7 ெத\ய வDவZ எ2னெவ2றா;, அKத நா?>; உ*ள
ச(க(க* த(கS2 GதலாSகSட7 ேபuவா.Eைதக* நடEA Gைற{H ெச_Z த(கS2
வாd9ைக மா67 ஊAய 5ைலைய ஒD அளa&B உய.Eத வ% வB9B7.
உலக7 GYவZ7 உ*ள ெதா%லாள.க* த(கS2 G2ேன&றEA.காக, வா>9ைகயாள.க*
ம&67 சwக ஆ.வல.க* ஒ26=>, அவ.கS2 ெகா|ர உNைம 5ைலகைள அgKZ,
56வன(க* ம&67 aயாபா\கSட7 இDKZ மா67 வ%Ggயாf; ேச.KZ*ளன.. அவ.கS2
ந2GகEைத காEZ9 ெகா*ள, 56வன(க* சwக கடைமக* (o . எt . ஆ.) எ2ற ஒ2ைற
ஆர7hEZ*ளன.. அZ 56வனEA; uய-ஒY9க7 கைடh>9க பய2பHMறZ. ஆனா; அZ,
ெதா%லாள.க`9B எKத வைகf^7 ந2ைம தராம;, 56வனA2 ந2ெபயD9காகேவ
இD9M2றன. இKத Gைறf; ெதா%லாள.கS2 நலைனE AனG7 மA9கJபடாம; ேபாMறZ.
Gத2ைமf; உ*ள 56வன(க* வாd9ைக ஊAய7 ெப6வைத ெதா%லாள.கS2 ஒY9க
Gைறf; ேச.EZ*ளதா;, அவ.க* வ6ைமf2 aS7h; மா?>ெகா*M2றன.. எ2னதா2
அவ.க* a5ேயாகtத.கைள BைறKத aைலf; வா(க ைவEதா^7, பல 56வன(க*,
வா>9ைகயாள.கS2 ேதைவ9காக வாd9ைக ஊAயாைத பணயமாக ைவEZ ெபாZவாகேவ பA;
=g9ெகாNH வDM2றன.. 56வன(க* ேபாH7 இKத Gய&o ஒD G9Mயமான உNைமைய
ெவSேய ெகாNH வDMறZ : வா>9ைகயாள.க* ம&67 ெதா%லாள.க`9B ஒD மா&ற7
ேதைவ, அைத ெசa சா_EZ ெச_ய 56வன(க`7 க?டாயA&B த*ளJப?H*ளன .
சwக BYம(க*, Gதv?டாள.க* ம&67 அரu =ட இJேபாZ 56வன(கைள த(கS2
கடைமைய ஐ9Mய ஒ2gயEA2 ேகா?பா>2 :Y7, ெதா%; ம&67 ம~த உ\ைமகைள மAZ7
ெசய;ப?H வாd9ைக ஊAயாைத தர அைழEZ*ளன.. இZ ஒ•ெவாD மா5லA.9B7 த~E

த~ேய அைமKZ*ளZ. இZ ேதoய ச?ட7 ம?H7 ஒY(Bக* wல7 ம~த உ\ைமைய கா9க
பய2பHEதJபHMறZ. கடKத 10 ஆNHகS;, பல வாd9ைக ஊAய க?டைமJeக* பல
அgஞ.களா; கNHh>9கJப?H*ளZ. பல நாHகS; உ*ள ெதா%&ச(க(க`7 வாd9ைக
ஊAயEைத ேக?க ஒD அலnடா_ ைவEZ*ளன.. AFWA a2 வரலா&6 எ;ைல தாN>ய
வாd9ைக ஊAய(க* வ>வைமJe ெபNகைள G25ைலJபHEA உDவா9கJப?Z*ளZ. இZ,
ெச^EதJபடாத பராம\Je ெசலைவ கண9M; எHEZ9ெகா*MறZ. இKத ஒJபKதA; நா7 அKத
இைடெவSைய Bைற9கேவ பய2பHEZMேறா7.
இZ 56வன(க`9B த(கS2 வா_ இD9B7 இடA; பண7 ேபாH7 ேநர7. †.U எSதானேத:
க?டாய BைறKதப>9க ஊAயEA&B7, வாd9ைக ஊAயA&9B7 இைடேய உ*ள
இைடெவSைய wட, 56வன(க*, a5ேயாகtத.க`9B அAக7 பண7 ெச^Eத ேவNH7.
அJேபாZதா2, ெதா%லாள.க`9B வாd9ைக ஊAய7 ெச^Eத G>X7. ெதா%லாள.க`9B,
ஒD(MைணKZ ம&67 Gைறfட உ\ைம வழ(க ேவNH7. இZ அKத அAக வDவா_,
அவ.க`9B அAக ஊAயாைத தர உதUMறாத எ2பைத அgய உதU7. 56வன(கS2
வா9B6Aக`7 ஒ26 ேசர ேவNH7. ஏென2றா;, தானாக வD7 வா9B6Aக* ம&றைத
ெகாNHவராZ.
கடKத இரNH ஆNHகS;, சuEத ஆைடக* ேபரQ, ஆoய தைர ஊAய BYம7, ம&67
ெதா%லாள.க*-சா.Kத ெபா6Je ெதாட.e, ெதா%& ச(க(க*, வ9:;க* BY, த2னா.வல
56வன(க* ம&67 ம&ற ஒ2gய(க*ஒ26 ேச.KZ ஒD பட.Kத BYவாக அைமEZ, ஒD
G>ைவ எA.பா.EZ Gைற{HM2றன..
ஒ•ெவாD 56வனG7 தா(க* ெகாH9B7 ஒ•ெவாD ஆ.ட.B7 =Hதலாக வாd9ைக ஊAய7
வழ(க ேவNH7. வாd9ைக ஊAய7 வழ(Bத; இரNH காரQகைள சா.KZ உ*ளZ. அைவ: 1)
ேதoய அளa; க?டாய BைறKதப?ச ஊAய7 ம&67 கண9Mடப?ட வாd9ைக ஊAய7
இைடேய உ*ள சராச\ இைடேவைள 2) ஆைடகS2 aைலfpDKZ ெதா%லாள.க`9B
ேபாB7 சராச\ சதaத7.இKத வாd9ைக ஊAய7 56வன(க* a5ேயாகtத.க`9B
ெச^EZவ.. h2e அைத அைனEZ ெதா%லாள.க`9B7, அவ.கS2 ஊAய ˆ?>; ெத\X7 ப>
a5ேயாகtத.க* தர ேவNH7. எ(B ஒD uதKAரமான ச(க(க* இD9Mறேதா, அ(B
a5ேயாகtத.க*, ஒD த~ ஒJபKதைத ச(கAடேம உடன>யாகU7 ேநர>யாகU7 ேபச உதU7.
வாd9ைக ஊAய7 ஒ•ெவாD நா?>&B7 ெபாDKZ7. இZ மா&ற ேபா?>யாள.கS2 மEAf;
த(கS2 ஒJபKதEைத கா?H7ேபாZ ச?ட o9க;க* இ;லாம; காJபா&67.
56வன(க* க?H7 வாd9ைக ஊAய7 ப(கSJe ம&67 ெதா%லாள.க`9B ெச;^7 வ%க*
ைகெயாJபதார.களா; கNகாQ9கபH7. இவரா; த~யாக ஒD w2றா7 ம~த =?டQைய
அைமEZ இைத கNகாQ9க உதU7. ெதா%லாள.களா; 24 மQ ேநரG7 த(கS2
ஆ?ேசப(கைள =றலா7.
தானாக இD9B7 ஒY9க Gைறகைள aட இKத Gைற நைடGைறபHEத9 =>யதாக இD9B7.
இZ ெதா%&ச(க(க*, ெதா%லாள.க* உ\ைம BY9க* ம&67 56வன(க* இைடேய,
ச?டEA&B ெபாDKத9=>யா ஒD ஒJபKத7 wல7 ெசய;பHEதJபH7. இKத ஒJபKதEA;
ச\ெச_ய உ\ைம9கான பாZ9காJe7 இKத ஒJபKத7 wல7 வழ(கJபHMறZ.
ைகெயாJபதார.க* 56வன(க`9B எKத ஒD a5ேயாகtத.க`டŠ7 அவ.க* வாd9ைக
ஊAய7 வழ(கa;ைல எ2றா; அவ.க* அKத a5ேயாகtத.கSட7 எKத ஒD aயாபாரG7
ைவEZ9ெகா*ளலா7. அவ.க* எKத ஒD aAைய h2ப&றாம; ேபானா^7 அவ.கSட7 எKத
ஒD aயாபாரG7 ைவEZ9ெகா*ள ேவNடா7. அரதG*ள aைளUகைள uமZவZ எ2பZ
hரNHக* த(க* கடைமகைள †aரமாக எHEZ9ெகா*ள ேவNH7 எ2பதாB7.
இKத Gைறைய நைடGைறபHத9=>யா hராN? ஒJபKத(க* (EBA) ம&67 ெதா%லாள.க*
சwக ெபாDJபா^7 ( W S R )அAக7 வைரயD9கJப?டZ. இKத Gய&of2 ெவ&g அ9கா.? இ2
A ஃபய. ம&67 வ(காளேதசEA2 க?டட பாZ9காJe ம&67 5யாய உணU A?ட7 wல7
ெதா%லாள.கS2 வாd9ைக 5ைல ம&67 பாZகாJe7 ேம7பHதJப?H*ளZ. இ7மாA\யான
ெவ&gக* வ6ைம ஊAயாAனா; வD7 o9க;கைள ம&ற ZைறகS^7 உண.Eத உதUMறZ.
இKத wலதன ெதா%&ச(க(க* அவ.கS2 ெசாKத 5.வாMகைள ைவEZ த(க`9கான
ஒJபKதEைத ேபo G>U ெச_Z ெகா*வ.. இத&B அவ.க* ைகெயாJபதார.களாகU7,
கNகாQJe ம&67 eகாரpEத; wல7 பA; =ற9 =>யவ.களாகU7 இD9M2றன.. இKத
ஒJபKத7, 56வன(க* ம~த.கS2 உ\ைமகைள அgKZ ஆபEZக* தக.EZ ம&67 அதைன
ச\ெச_X7 வ%Gைறக`7 அgய உதU7.

இZதா2 எ(கS2 கனU ஒJபKத7 ம&67 எ(கS2 இKத பரKத =?டQ இKத eAய
அ•BGைறைய ஒD ெபாZ இைணயதள7 wல7 ெவS{ட தயா. ெச_Z*ேளா7. ெப\ய
56வன(க* ம&67 a&பைனயாள.க* த(கS2 லாபEA; ogய பBAைய =ட தர ச&6
oKAJபா.க* எ26 என9B ந2றாக ெத\X7. இKத மாA\யான ஒD ெப\ய மா&றEைத எSEAேலா
அ;லZ aைரவாகேவா ெகாNHவர G>யாZ. oல தைடகைள தாN> தா2 வரேவNH7. ஆனா;
இKத ஒJபKத7 G2ேன&ற7 அைடKதா;, இZ ஒD ெதா%&சாைலைய அ>தளEA; இDKZ மா&ற
G>X7. அZ பல => ெதா%லாள.கS2 வாd9ைகைய வ6ைமf; இDKZ உய.Eத வ%
வB9B7. ெதா%லாள.க`9B இJேபாZ வாd9ைக ஊAய7 ேதைவ. k(க* எ(க`ட2
இைணn.க* எ26 நா2 ந7eMேற2.

