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அப்பபொஸ் லிக்க, க ்ப ொலிக்க ஆசிரிய ்திற்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கும்  

திருஅவைக்கும், உலகுக்கும் பயன் ரும் ைவகயில் நற்செய்தி 
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திரு ் ந்வ  : இவறைனுக்கொன நம் ஆைவல ஆய்வு செய்யும் 

திருைருவகக்கொலம் - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் 

திரு ் ந்வ  : இவறபைண்டல் என்பது, இருளில் சமழுகுதிரிவய ஏற்றுை ொகும் - 

பமரி ச பரெொ  

திரு ் ந்வ  : இ ் ொலிய ப சிய பைளொண் கூட்டவமப்புக்கு செய்தி - பமரி 

ச பரெொ 

எல்லொ நிவலகளிலும் நம் இலக்குகள் பவறெொட்டப்பட - பமரி ச பரெொ 

எெெ்ரிக்வக : ஆ ொர் கொரட்ு செரொக்ஸ் - ஒரு முக்கிய விஷயமுங்க! - ெமூக ஊடகம் 

அறிபைொம் : எண்சணய் சகொழுப்பு நல்ல ொ? -  ெமூக ஊடகம் 

சநகிழ்ெச்ி : இரக்கம் சுரக்கும் பநரம் - ெமூக ஊடகம் 

ஞொனம் : மனபம பிரெச்ிவன - ெமூக ஊடகம் 

 மிழகம் : ரஜினிகொந் ் அரசியலுக்கு ைர பைண்டும்...!   வலைொ நீ ைொ  வலைொ 

..! ெமூக ஊடகம் 

 

திரு ் ந்வ  : இவறைனுக்கொன நம் ஆைவல ஆய்வு செய்யும் 

திருைருவகக்கொலம் - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்   - அை்னை மரியா, 'மகிழ்விை் 

ைாரணம்' எை அனழை்ைப்படுவது குறித்தும், வீடுைளில் கிறிஸ்துமஸ் குடிலிை் முை் 

பெபிை்கும்ரபாது குழந்னத இரயசுவிை் ைைிவால் நாம் ைவரப்படரவண்டும் எைவும் 

கூறும் டுவிட்டர ்பெய்திைள்.  நம்னமெ ்ெந்திை்ைவரும் கிறிஸ்துவுை்ைாை நம்னமரய 

தயாரிை்கும் ைாலம் இத்திருவருனைை்ைாலம் எை்ற ைருத்னத னமயமாை னவத்து, 
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இத்திங்ைள் கிழனமயை்று தை் டுவிட்டர ்பெய்தினய பவளியிடட்ுள்ளார ்திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ். 

 

 

 

கிறிஸ்மஸ் குடிலுை்குமுை் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் - ரைாப்புப் படம் 2019  (ANSA) 

 

நம்னமெ ்ெந்திை்ைவரும் இனறவனை வரரவற்பதற்கும், இனறவைிை் வரவுை்ைாை நாம் 

பைாண்டிருை்கும் ஆவனல ஆய்வு பெய்யவும், கிறிஸ்து மீண்டும் வருவதற்கு நம்னமத் 

தயாரிை்ைவும் பைாடுை்ைப்படட்ுள்ள ைாலரம, இத்திருவருனைை்ைாலம் எை, 

திருத்தந்னதயிை் டுவிட்டர ்பெய்தி கூறுகிறது. ரமலும், இஞ்ஞாயிறை்று, தை் நண்பைல் 

மூரவனள பெப உனரயில் குறிப்பிட்ட ைருத்துை்ைனள, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், இரண்டு டுவிட்டர ்பெய்திைள் வழிரய மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார.் 

ஞாயிற்றுை்கிழனம பவளியிட்ட முதல் டுவிட்டரில், அை்னை மரியா, 'மகிழ்விை் 

ைாரணம்' எை அனழை்ைப்படுவதை் விளை்ைம் குறித்தும், இரண்டாவது டுவிட்டரில், 

வீடுைளில் கிறிஸ்துமஸ் குடிலிை் முை் பெபிை்கும்ரபாது குழந்னத இரயசுவிை் 

ைைிவால் நாம் ைவரப்படரவண்டும் எைவும் எடுத்தியம்பியுள்ளார,் திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ். 

 
 

திரு ் ந்வ  : இவறபைண்டல் என்பது, இருளில் சமழுகுதிரிவய ஏற்றுை ொகும் - 

பமரி ச பரெொ  - திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இனறரவண்டலிை் 

முை்கியத்துவத்னத வலியுறுத்தி,  இனறரவண்டல் (#Prayer) எை்ற ொஷ்டாை்குடை், 

தை் டுவிட்டர ்பை்ைத்தில் பெய்தி ஒை்னற பவளியிடட்ுள்ளார.் “இனறரவண்டல் எை்பது, 

இருளில் பமழுகுதிரினய ஏற்றுவதாகும். அது, நம்னம, முற்றிலும் பவதுபவதுப்பாை 

வாழ்வு நினலயிலிருந்து, உை்ைதமாை பபாருள்ைள் ரநாை்கி நம் பாரன்வனயத் 

திருப்புகிை்றது, அது, ஆண்டவரிடம் நம்னம அணுை னவை்கிை்றது, ைடவுள் நமை்கு 

பநருை்ைமாை வர அனுமதிை்கிறது, நம்னம, தைினமயிலிருந்து விடுவிை்கிை்றது, 

மற்றும், நமை்கு நம்பிை்னைனய நல்குகிை்றது” எை்ற பொற்ைள், டிெம்பர ்15, 

இெப்ெவ்வாயை்று, திருத்தந்னதயிை் டுவிட்டர ்பை்ைத்தில் பதிவாகியிருந்தை. 



 
 

Photomontage by Alexander Ho for TIME; https://business.time.com/ Getty Images 

கிறிஸ்மஸ் மர அலங்கொரங்கள் - ரமலும், வத்திை்ைாைிை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில் 

னவை்ைப்பட்டிருை்கும், கிறிஸ்மஸ் மரத்னத அலங்ைரிை்கும் மர னைவினைப் 

பபாருள்ைள், வீடற்றவர,் இளம் சிறார ்மற்றும், வயது வந்ரதார ்சிலரால் 

ஆை்ைப்பட்டனவ எை்று, சுரலாரவைிய நாடட்ு திருப்பீடத் தூதர ்Jakob Štunf அவரை்ள் 

கூறிைார.் இவ்வாண்டில் வத்திை்ைாைிை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில் 

னவை்ைப்பட்டிருை்கும் ஏறத்தாழ நூறு அடி உயரமுள்ள கிறிஸ்மஸ் மரம், மற்றும், 

வத்திை்ைாை் நாட்டிை் அலுவலைங்ைளில் னவை்ைப்பட்டிருை்கும் நாற்பது சிறிய 

கிறிஸ்மஸ் மரங்ைள் ஆகியவற்னற, சுரலாரவைிய நாடு நை்பைானடயாை 

வழங்கியுள்ளது. இந்த நை்பைானட பற்றி EWTN பெய்தியிடம் ரபசிய Štunf அவரை்ள், 

இந்த மரங்ைனள அலங்ைரிை்கும் னைவினைப் பபாருள்ைள், சுரலாரவைிய நாட்டிலுள்ள 

இளம் சிறார ்உட்பட, வயதுவந்ரதார ்சிலராலும், உரராம் நைரில் வீடிை்றி வாழ்கிை்ற 

மை்ைளாலும் பெய்யப்பட்டனவ எை்றும், இவற்னறெ ்பெய்வதற்கு நானூறு ரபருை்கு 

பயிற்சி அளிை்ைப்பட்டது எை்றும் கூறிைார.் மத்திய ஐரராப்பாவில் ஏறத்தாழ இருபது 

இலட்ெம் மை்ைள் வாழ்கிை்ற சுரலாரவைிய நாடு, வத்திை்ைானுை்கு அருகில் வாழ்கிை்ற 

வீடற்ற மை்ைளுை்கு, இவ்வாண்டு கிறிஸ்மஸ் பபருவிழாவை்று உணவு வழங்ை இனெவு 

பதரிவித்துள்ளது எை்றும், Štunf அவரை்ள் கூறிைார.் 

 

திரு ் ந்வ  : இ ் ொலிய ப சிய பைளொண் கூட்டவமப்புக்கு செய்தி - பமரி 

ச பரெொ  - உலை வரலாற்றிை் பநருை்ைடியாை இை்ைாலை்ைட்டத்தில், மை்ைள் மத்தியில் 

வறுனம மற்றும், ெமத்துவமிை்னம ைனளயப் படுவதற்கு, பிறரை்பு மற்றும், 

ஒருனமப்பாடு நினறந்த புதிய பானதைள் ரதரந்்பதடுை்ைப்படரவண்டும். பைாள்னள 

ரநாய் உருவாை்கியிருை்கும் பநருை்ைடியாை சூழலில், உணவுைனள உற்பத்தி பெய்யும் 

விவொயிைளும், அத்துனறயில் பணியாற்றுரவாரும், இத்தாலி நாட்டிை் பபாருளாதார 

மற்றும், ெமுதாய வாழ்வுை்கு வழங்கிவரும் சிறப்புப் பங்ைளிப்பு குறித்து 

சிந்திை்ைரவண்டும் எை்று, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இத்தாலிய அனமப்பு 

ஒை்றிடம் ரைடட்ுை்பைாண்டுள்ளார.் Coldiretti எைப்படும் இத்தாலிய ரதசிய ரவளாண் 

கூட்டனமப்பு நடத்தும் பமய்நிைர ்கூட்டத்தில் ைலந்துபைாள்ளும் பிரதிநிதிைளுை்கு, 

திருத் தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் பபயரில், பெய்தி அனுப்பியுள்ள, திருப்பீடெ ்

பெயலர ்ைரத்ிைால் பிபயத்ரரா பரராலிை் அவரை்ள், அை்கூட்டத்தில் பங்குபைாள்ளும் 

அனைவருை்கும், திருத்தந்னதயிை் நல்வாழ்த்துை்ைனளயும் பதரிவித்துள்ளார.் 
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திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்   (AFP or licensors)  

 

இந்த பமய்நிைர ்கூட்டம், மைிதர,் இயற்னை, பனடத்தவர ்ஆகிய அனைவருை்கும் 

இனடரயயுள்ள மிை ஆழமாை உறவுைள் பற்றியும், இலாபம் மற்றும், வளங்ைனளெ ்

சுரண்டுவனத மடட்ுரம ைருத்தில் பைாள்ளாமல், நம் பபாதுவாை இல்லமாகிய 

இப்பூமினயப் ரபணி பாதுைாை்ை அனழை்ைப்படட்ுள்ளது பற்றியும் சிந்திை்ைத் 

தூண்டுகிறது எை்று அெப்ெய்தி கூறுகிறது. நம் உலை வரலாற்றிை் பநருை்ைடியாை 

இை்ைாலை்ைட்டத்தில், மை்ைள் மத்தியில் வறுனம மற்றும், ெமத்துவமிை்னம 

ைனளயப்படுவதற்கு, பிறரை்பு மற்றும், ஒருனமப்பாடு நினறந்த புதிய பானதைனளத் 

ரதரந்்பதடுை்குமாறு, அெப்ெய்தி வழியாை வலியுறுத்தியுள்ள திருத்தந்னத, இவ்வாறு 

பெயல்பட, இனறவைிடம் தாை் மை்றாடுவதாைவும் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் “உணவு 

உற்பத்தி பெய்யும் முை்கிய ைதாநாயைரை்ளுடை் இத்தாலி மீண்டும் துவங்குகிை்றது” 

எை்ற தனலப்பில், இத்தாலிய ரதசிய ரவளாண் கூட்டனமப்பு, இந்த பமய்நிைர ்

கூட்டத்னத நடத்தியது. 1944ம் ஆண்டு அை்ரடாபர ்மாதம் 30ம் ரததி, குறுநில 

விவொயிைளிை் தனலவராை  Paolo Bonomi எை்பவர,் Coldiretti கூட்டனமப்னப 

உருவாை்கிைார.் தற்ரபாது 97 கினள அனமப்புை்ைனளை் பைாண்ட இந்த 

கூட்டனமப்பில், ஏறத்தாழ 16 இலடெ்ம் விவொயிைள் உறுப்பிைரை்ளாை 

உள்ளைர.்  ரமலும், இந்திய மத்திய அரசு பைாண்டுவந்த மூை்று ரவளாண் 

ெட்டங்ைனளத ்திரும்பப் பபற வலியுறுத்தி டில்லி - ெரியாைா எல்னலப் பகுதியில் 

ைடந்த இருபது நாட்ைளாை ரபாராட்டம் நடத்திவரும் விவொயிைளுை்கு ஆதரவாை, 

ரமலும் ஏறத்தாழ 60 ஆயிரம் விவொயிைள், டில்லினய பெை்றனடந்துள்ளைர ்எை்று 

பெய்திைள் கூறுகிை்றை. 

 

எல்லொ நிவலகளிலும் நம் இலக்குகள் பவறெொட்டப்பட - பமரி ச பரெொ  - 

இப்பூமிை்ரைாளத்திை் பவப்ப அளனவ, 2030ம் ஆண்டுை்குள், 1.5 பெல்சியுஸ் டிகிரியாை 

குனறை்ை விரும்பிைால், அதற்கு ஆரவ்த்துடை் ரமற்பைாள்ளும் உடைடி 

பெயல்திட்டங்ைள் அவசியம் - ைரத்ிைால் டரை்்ெை். 

 



 
 

ைரத்ிைால் பீட்டர ்டரை்்ெை்    

 

டிெம்பர ்12, இெெ்ைிை்கிழனமயை்று, "உயரம்ட்ட அளவில் சுற்றுெச்ூழல் இலை்கு 

பமய்நிைர ்உெச்ிமாநாடு" எை்ற தனலப்பில், பாரிஸ் மாநைரில் நனடபபற்ற 

ைணணிவழி பை்ைாடட்ு கூட்டத்திற்கு, ஒருங்கினணந்த மைித முை்ரைற்ற திருப்பீட 

அனவயிை் தனலவர,் ைரத்ிைால் பீட்டர ்டரை்்ெை் அவரை்ளும் பெய்தி ஒை்னற 

அனுப்பியுள்ளார.் தற்ரபாது நாம் எதிரப்ைாள்ளும் பபருந்பதாற்று பநருை்ைடி, 

பெயலற்று இருப்பதற்கு ஒரு ொை்குரபாை்ைாை ைருதப்படை்கூடாது, மாறாை, 

சிறந்தரதார ்உலனை உருவாை்குவதற்கு கினடத்துள்ள ஒரு வாய்ப்பாை அது 

ரநாை்ைப்படரவண்டும் எை்று, ைரத்ிைால் டரை்்ெை் அவரை்ள் வலியுறுத்தியுள்ளார.் 

 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் உருவாை்கியுள்ள ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்று 

அனமப்பு, அந்த ரநாய் முடிவுற்றபிை், வருங்ைாலத்னதத் தயாரிப்பதற்கு நமது 

ெை்திைனள ஒை்றினணை்ைரவண்டும் மற்றும், வருங்ைாலம் குறித்து ைைவு 

ைாணரவண்டும் எை்று அனழப்பு விடுை்கிை்றது எை்றும், ைரத்ிைால் டரை்்ெை் அவரை்ள் 

கூறியுள்ளார.் இப்பூமிை்ரைாளத்திை் பவப்ப அளனவ, 2030ம் ஆண்டுை்குள், 1.5 

பெல்சியுஸ் டிகிரியாை குனறை்ை விரும்பிைால், அதற்கு ஆரவ்த்துடை் 

ரமற்பைாள்ளப்படும் உடைடி பெயல்திட்டங்ைள் அவசியம் எை்றும், அதற்கு பாரிஸ் 

ஒப்பந்தம் இை்றியனமயாதது எை்றும், அனத நினறரவற்றுவது ைடிைமாை 

இருந்தாலும், குறிப்பிடத்தை்ை மாற்றம் இை்றி, மாற்றம் பவளிப்படாது எை்றும், 

கூறியுள்ளார,் ைரத்ிைால் டரை்்ெை். 

 

உலகிை் அரசியல் தனலவரை்ள் அனைவரும், தங்ைளிை் உண்னமயாை அனழப்பிற்கு 

எவ்வாறு பதிலளிப்பாரை்ள் எை்ற ரைள்வினய, அவரை்ளிடம் ரைட்பதாைத் 

பதரிவித்துள்ள ைரத்ிைால் டரை்்ெை் அவரை்ள், மிை வறிரயார ்மற்றும், 

விளிம்புநினலயில் உள்ரளானர ஒதுை்ைாமல், அனைவருை்கும் பாதுைாப்பு அளிை்கும் 

பபாதுவாை நலை்ைனள எவ்வாறு உறுதி பெய்வீரை்ள் எை்றும், அரசியல் 

தனலவரை்ளிடம் ரைள்வி எழுப்பியுள்ளார.்   அரசுைள், வருங்ைாலத்னத 



மீடப்டடுப்பதற்கு, தங்ைளிை் நிதினய எவ்வாறு பெலவழிை்ைத் திட்டமிடட்ுள்ளை எை்றும் 

ரைள்வி எழுப்பியுள்ள ைரத்ிைால், அத்திட்டங்ைள், வருங்ைாலத ்தனலமுனறைனள 

அை்புகூரவ்தாைவும், மதிப்பதாைவும் அனமயரவண்டும் எை்றும், ெமத்துவம் இை்றி, 

நீடித்த நினலயாை வளரெ்ச்ி கினடயாது எை்றும் கூறியுள்ளார.் 

 

நம் சிந்தனைைள், இனறரவண்டல்ைள், அரசியல் திட்டங்ைள், ஆகியவற்றில், ைடும் 

வறுனமயில் வாழ்ரவார ்னமயத்தில் னவை்ைப்படரவண்டும் எை்று 

ரைடட்ுை்பைாண்டுள்ள ைரத்ிைால் டரை்்ெை் அவரை்ள், முை்கியமாை 2021ம் ஆண்னட 

நாம் பநருங்கிவரும்ரவனளயில், நாம் அனைவரும் ஒரர மைிதை் குடும்பம் 

எை்பனதயும், நம் பபாதுவாை இல்லமாகிய இப்பூமினயப் பாதுைாப்பதற்கு நாம் ஒருவர ்

ஒருவனர மடட்ுரம ொரந்்துள்ரளாம் எை்பனதயும் நினைவில் இருத்துரவாம் எை்று 

கூறியுள்ளார.் இப்பூமியிை் அழுகுரல் மற்றும், வறிரயாரிை் அழுகுரல் பற்றிை் கூறும், 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ளிை் இனறவா உமை்ரை புைழ் திருமடல் 

பவளியிடப்பட்டதை் ஐந்தாம் ஆண்டு மற்றும், சுற்றுெச்ூழல் குறித்த பாரிஸ் உடை்பாடு 

உருவாை்ைப்பட்ட ஐந்தாம் ஆண்டு நினறவில் இை்கூட்டம் நனடபபறுகிை்றது எை்றும், 

ைரத்ிைாலிை் பெய்தி கூறுகிறது. 

 

எெெ்ரிக்வக : ஆ ொர் கொரட்ு செரொக்ஸ் - ஒரு முக்கிய விஷயமுங்க! - ெமூக 

ஊடகம்  -  பணத்னத வங்கியில் மாற்றும் ரபாது நாம் தரும் ஆதார ்ைாரட்ு பெராை்னஸ 

மறுபெராை்ஸ் எடுத்து யாரரனும் ைருப்பு பணம் உள்ளவரை்ள் நம் பபயனர 

பயை்படுத்தி தை் பணத்னத மாற்றிை் பைாள்ள வாய்ப்புள்ளது. 

 

 

   

 

அவ   விரக்்க ஆடிட்டர் செொல்லி சகொடு ்  ைழிமுவற இது... 



 ஆதார ்ைாரட்ு அல்லது ஐடி ப்ரூஃப் பெராை்னஸ வங்கியில் பைாடுை்கும் ரபாது 

ப்ரிண்ட் ரமரலரய ஓரத்தில் Self-Attested எை்று ரபாடட்ு உங்ை னைபயழுத்து 

ரபாடட்ு பைாடுங்ை. அப்படி பைாடுத்தால் அனத பெராை்ஸ் எடுத்தாலும் 

பெல்லாது. 

 Submitted for the purpose of......... எந்த ைாரணத்துை்ைாை பைாடுை்ைப்பட்டது 

எை்பனதயும் எழுதி பைாடுத்து விடுங்ைள். ரமலும் Self Attested  கீரழ நீங்ைள் 

னைபயழுத்து ரபாடும் ரபாது ரததினயயும் குறிப்பிடுங்ைள். 

 ஏபைைில் Self Attested + Signature இருப்பனத ஒவ்பவாரு முனறயும் ரபைாவால் 

தாை் எழுத ரவண்டும். அப்ரபாது தாை் அது பெல்லும். இைி ரமல் சிம் 

ைாரட்ுை்ரைா ரவறு எதுை்குரமா ஐடி ப்ரூஃப் தரும் ரபாதும் இரத வழிமுனறனய 

பிை்பற்றுங்ைள். உங்ைள் பபயரில் நடை்கும் முனற ரைடுைனள இதை் மூலம் 

தவிரத்்து விடலாம். 

அறிபைொம் : எண்சணய் சகொழுப்பு நல்ல ொ? -  ெமூக ஊடகம்  - “ெரிரட முருைா.. 

உங்ை வீடட்ுல இனறெச்ி எத்தனை நாளுை்கு ஒரு தடனவரட 

எடுப்பாங்ை…”  “எங்ைண்ரண… மாெத்துை்கு ஒரு தடனவதாை்…”  “மாெத்துை்கு ஒரு 

தடனவ ொப்பிட்ற உடம்புை்குள்ள எப்படிரட பைாழுப்பு ரெரும்…? ரைாழிை்ைறியும், 

இனறெச்ியும் ொப்பிடாம எப்படிரட சுைர ்வருது… பணை்ைாரரை்ளுை்கு மடட்ும் வந்துடட்ு 

இருந்த வியாதி இப்ரபா, கூழும் ைஞ்சியும் குடிை்கிற அண்ணாடங்ைாெச்ிை்கு எப்படி 

வருது…?” 

 
 

“ஆமாண்ரண.. எப்படிண்ரண..” “உை்ரைாட உடம்புல ரெரற் பைாழுப்பு இனறெச்ிைால 

வரை்கூடியது கினடயாதுரட… எண்பணய்ைால வரை்கூடியது…?” “எை்ைாண்ரண 

பொல்றீங்ை…?” “ஆமா உை்ரைாட வீடல் ெனமயலுை்கு எை்ை எண்பணய் வாங்குற…” 

“பபாறிெெ்ாலும் எண்பணயிை் நிறம் மாறரவ மாறாத சூரியைாந்தி 

எண்பணய்தாண்ரண…” “ நீ மடட்ும் இல்னலரட முருைா… இந்தியாவுல இருை்கிற 

குறிப்பா தமிழைத்துல இருை்கிற 6.5 ரைாடி மை்ைள்ல, 5 ரைாடி மை்ைள் சூரியைாந்தி 

எண்பணய்தாை் பயை்படுத்திடட்ு வரற்ாங்ை…” “ஒரு நானளை்கு தமிழ் நாடட்ுல 

பயை்படுத்தை்கூடிய சூரியைாந்தி எண்பணய்யிை் அளவு (வீடு மற்றும் ரொட்டல் 

மூலமாை) 1 ரைாடி லிட்டருை்கு ரமல்.” 

 

“நல்ல விஷயம்தாைண்ரண… சூரியைாந்தி எண்பணய் உடம்புை்கு நல்லதுை்னு நாை் 

இனணயத்துல கூட படிெச்ிருை்ரைண்ரண..” “உை்ரைாட ரமதாவித்தைத்துல தீய 

னவை்ை… சூரிய ைாந்தி எண்பணய் உடம்புை்கு நல்லதுை்னு படிெெ் நீ, 



சூரியைாந்திரயாட உற்பத்தி அளனவ எை்ைிை்ைாவது படிெச்ிருை்கியா…” “உலைத்துல 

ஒரு சில நாடட்ுல மடட்ும்தாை், சூரியைாந்தினயரய பயிரிடறாங்ை… அது 

மடட்ுமல்லாம, அப்படி பயிரிடட்ு கினடை்கிற சூரியைாந்திப்பூவிலிருந்து பெை்னையில 

அயைாவரத்துை்கு கூட எண்பணய் ெப்னள பண்ண முடியாது.  அப்படியிருை்கும்ரபாது, 

ரைாடி ரைாடி லிட்டர ்சூரியைாந்தி எண்பணய் எங்கிருந்து வருது…? 

“எை்ைாண்ரண.. அதிரெ்ச்ியா இருை்கு? அப்ரபா அந்த எண்பணய்லாம் 

எங்கிருந்துண்ரண வருது…?” 

 

“ம்… குரூட் ஆயிலிலிருந்து…”  “ஏண்ரண.. ரராடு ரபாட்றதுை்கு யூஸ் பண்ணை்கூடிய 

தார ்கூட, குரூட் ஆயிலிலிருந்துதாரை எடுை்குறாங்ை…” “ைபரை்ட்டா பொை்ை, அந்த 

தாருை்கு முந்னதய ைட்டத்துலதாை், நீ நினைெச்ுடட்ு இருை்கிற சூரியைாந்தி 

எண்பணய்னயயும் எடுை்கிறாங்ை… அந்த குரூட் ஆயினல, பல முனற சுத்திைரிப்பு 

பெய்த பிறகு, அதுல நறுமணம் எல்லாம் மிை்ஸ் பண்ணி, நடை்குற பபரிய 

ரமாெடியிலதாை், நாம சிை்ைை் பபாறிெச்ு ொப்பிடட்ுடட்ு 

இருை்ரைாம்.”  “எல்லாத்துை்கும் வரிஞ்சுை் ைட்டிடட்ு வருவிரயரட முருைா… நீ வாங்குற 

சூரியைாந்தி எண்பணய் பாை்பைடல், அந்த எண்பணய்ல எை்ைபவல்லாம் 

ைலந்திருை்கும்னு நீ பாரத்்திருை்கியா…?”  “இல்னலண்ரண..”  “பாரு… உண்னம 

புரியும்…” 

 

“ஆமாண்ரண… அது ொப்பிட்டாதாை் சுைர ்வரும்னு ரலப் படஸ்ட் பண்ணி 

பாரத்்தீங்ைளா…”  “ ரலப் படஸ்டல்ாம் ரவண்டாம், உை் வீடட்ு அடுப்பங்ைனறை்கு ரபா, 

அந்த சூரியைாந்தி எண்பணய் ஊத்தி வெச்ிருை்கிற பாத்திரத்னதப் பாரு…”  “எை்ைா 

பதரியும்…” “ம்… பாத்திரத்ரதாட பவளிப்புறத்னதப் பாரு… பைாழுப்பு படிஞ்சி 

பிசுபிசுை்னு இருை்கும்… அந்த மாதிரி எண்பணய் ஊத்தி னவை்கிற பாத்திரம் கூட ஒரு 

வருஷத்துல பைடட்ுப் ரபாகுதுண்ணா மனுஷை் நினலனமய பைாஞ்ெம் ரயாசிெச்ுப் 

பாருரட…”  “ஏண்ரண.. எங்ை வீடல் பிராண்டட் நல்பலண்பணய், ைடனல எண்பணய் 

ஊத்தி னவை்கிற பாத்திரமும் அப்படித்தாண்ரண இருை்கு.”   “ரடய் முருைா… 

சூரியைாந்தி எண்பணய் மடட்ும் இல்லரட… நீ யூஸ் பண்ற பாை்பைடல் வரை்கூடிய 

எண்பணய் எல்லாம, குரூட் ஆயிரலாட ஒரு பரிணாமம்தாை்…” 



 
 

”அப்ரபா நாை் ொப்பிடரவ முடியாதாண்ரண…”  “ஏை் முடியாது… பபாறிை்ைறதுை்கு 

ைடனல எண்பணய் வாங்கு, ெனமயலுை்கு நல்பலண்பணய் வாங்கு…”  “எங்ை ரபாய் 

வாங்ை்றது, யானர நம்பி வாங்ை்றது…”  “யானரயும், எவனையும் நம்ப ரவண்டாம்… 

நல்பலண்பணய் ரவணும்ைா, நாலு கிரலா எள்ளு வாங்கிை்ரைா, ைடனல எண்பணய் 

ரவணுமா ைடனல 4 கிரலா வாங்கிை்ரைா, பெை்கு உை் ஏரியாவுல எங்ை இருை்குை்னு 

ரதடி ைண்டுபிடி; உை் ஏரியாவுல இல்லியா, ரவற ஊருை்குத்தாை் ரபாைணுமா ஒரு 

நாள் ஆபிசுை்கு லீவ் ரபாடட்ுடட்ு, பெை்குல ரபாய் எண்பணய்னய ஆட்டி வாங்கிடட்ு 

வா… அந்த எண்பணய்னய பயை்படுத்திப் பாரு… ஆரராை்கியம் தாைா வரும்..” 

 

“பரண்டு லிட்டர ்எண்பணய்ை்ைாை பல ஊருை்கு ரபாைெப்ொல்றீங்ைலாண்ரண…”  “ நீ 

ஆரராை்கியமா இருை்ைணும்ைா.. இனத பெஞ்சுத்தாை் ஆைணும்.  இல்லாட்டி, ரபய் 

வரை்கூடிய ரநரத்துல இப்படி அனரை்ைால் டவுெனர மாட்டிடட்ு, நாய்ை்கு ரபாட்டியா 

கிரவுண்டல் நடை்ை ரவண்டியதுதாை்…”  “ஏண்ரண.. ைடனல எண்பணய் பைாழுப்பு 

இல்னலயா…”  “ைடனல எண்பணய் பைாழுப்புை்னு இந்த ைாரர்பாரரட் ைாரங்ைதாைரட 

பரப்பி விட்டது… ைடனல எண்பணய்ல இருை்கிறது 5 ெதவீதம் பைாழுப்புை்ைா, நீ 

பயை்படுத்துற சூரியைாந்தி எண்பணய்ல இருை்கிறது 99.9 ெதவீதம் மனறமுைமா 

இருை்கு பைாழுப்பு… ஏய் முருைா.. இது உை் மர மண்னடை்கு புரியணும்னு 

உதாரணத்துை்கு பொை்ரைை்…” 

 

“ஏை்ண்ரண.. ைவரப்மண்ட் இனதபயல்லாம் தட்டிை்ரைட்ைாதாண்ரண..”  “ரடய் தம்பி.. 

இந்தியா ைாரர்பாரரட் ைாரங்ைரளாட பொரை்்ை பூமி, இங்ை  நீயும், நானும் வருமாை 

பிரதிநிதிங்ை அவ்ரளாதாை்… ைாரப்்ரபாரரட் ைம்பபைி ஒவ்பவாை்னையும் இப்படி 

தட்டிை்ரைடட்ுை்கிட்ரட இருந்தா ைவரப்மண்டன்ட எப்படி நடத்துறது… ரபாய் பெை்கு 

எங்ை இருை்குை்னு பாரத்்து, உை்ரைாட உடம்னப முதல்ல பாரு…” “இை்ைிை்கு 

பென்ெபுள்னளங்ைளுை்பைல்லாம் சுைர ்இருை்குரட.  எல்லாம் இந்த படுபாவி 

ைாரர்பாரரட் ைாரங்ைரளாட பணத்தானெரட…” “ நமை்ரை பதரியாம, நம்ம 



புள்னளங்ைளுை்கு விஷத்னத பைாடுத்திடட்ு இருை்ரைாம்ரட.  இங்ை இயற்னை மாறல… 

மாறிைது நீயும், நானும்தாை்.  இங்ை சுைரங்்ைற வியாதி, வியாதிரய இல்லரட; அது 

ைாரப்்ரபாரரட் எண்பணய் ைம்பபைிைளிை் ெதி.  இதுை்குப் பிை்ைாடி மருந்து 

வரத்்தைம்னு மாபபரும் மாரை்்பைட் ஒழிஞ்சிடட்ு இருை்குரட… இபதல்லாம், டி.வி.ரய 

ைதிை்னு கிடை்கிற மை்ைரளாட மண்னடல எை்ைிை்குத்தாை் உனரை்ைப்ரபாகுரதா…?” 

“எைை்கு உனரெச்ுடுெச்ுண்ரண…”  “முதல்ல.. நீ திருந்து, அது ரபாதும். 

 

சநகிழ்ெச்ி : இரக்கம் சுரக்கும் பநரம் - ெமூக ஊடகம் - நீங்ைள் பாரத்்திருை்கிறீரை்ளா 

?  நாை் பாரத்்திருை்கிரறை் .  ரயில்ரவ பிளாட்பாரம்்ைளில் , ைந்தல் ஆனடைளுடை் , 

னை நீட்டி பிென்ெ எடுை்கும் பிள்னளைள் ..! ரயில் பயணிைளிடம்  திருடி விடட்ு 

ரபாலீசில் அைப்படட்ு , அடி வாங்கி  அழும் குழந்னதைள் ..! 
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ைண்டிப்பாை இப்படிப்பட்ட குழந்னதைனள நம்மில் பலர ் ரயில்ரவ பிளாட்பாரம்்ைளில் 

பாரத்்திருப்ரபாம்.  ஆைால் அதற்கு ரமல் அவரை்னளப் பற்றி சிந்திை்ை  நமை்கு ரநரம் 

இருப்பதில்னல. ஏபைைில்  ஏற்ைைரவ நமை்கு ஆயிரதப்தடட்ு  ரவனலைள் ...ஆைால் ... 

ஒரர ஒரு மைிதரால் மடட்ும்  அந்த “பிளாட்பாரம்்” பிள்னளைனளப்   பாரத்்து விடட்ு , 

ரபொமல் இருந்து  விட  முடியவில்னல .  அவருை்கும்  கூட  நம்னமப் ரபாலரவ 

ஆயிரதப்தடட்ு  ரவனலைள் இருை்ைத்தாை் பெய்தை. ஆைால் அனதயும் ைடந்து அவர ்

சிந்தித்தார.் 

. 

அவர ்பபயர ்ெரத்பாபு . ஆந்திர மாநிலம்  பநல்லூரில்  , ரயில்ரவயில் கிளாரை்் ஆை 

ரவனல பாரத்்து வந்தார.்  இந்த “பிளாட்பாரம்்” குழந்னதைளிை் எதிரை்ாலம்  குறித்து 

மிைவும் ைவனல பைாண்ட  ெரத்பாபு , இவரை்ளுை்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல தீரவ்ு ஏற்படுத்தி 

தரரவண்டும் எை தீரம்ாைித்தார.் எை்ை பெய்யலாம் ..? இந்த 

“பிளாட்பாரம்்”  குழந்னதைளுை்ைாை ,  ஆதரவு  இல்லம் ஒை்னற ஆரம்பித்தால் எை்ை 

..?  ஆைால் இனத  நினைத்து விட்டாரர தவிர  அனத நடத்தி முடிை்கும் அளவுை்கு , அது 

ஒை்றும் ொதாரணமாை விஷயமாை  இருை்ைவில்னல .  ைாரணம் ... அதற்குத் 

ரதனவயாை  அளவுை்கு அவரிடம் பணம் இல்னல . ரெமிப்பில் ஏரதா 

பைாஞ்ெம்  இருை்கிறது .. அவ்வளவுதாை் ..! 
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“ெரி ..முதலில் இந்தை் குழந்னதைள் தங்குவதற்கும் , ொப்பிடுவதற்கும் ஏதாவது 

ஏற்பாடு பெய்ய ரவண்டும்.” . பநல்லூருை்கு பை்ைத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்திற்கு 

பெை்றார ் ெரத்பாபு . அங்கிருை்கும் பபரியவரை்ளிடம் இந்தை் குழந்னதைனளப் 

பற்றி  ரபசிைார ்.  பஞ்ொயத்து கூடியது.  தற்ைாலிைமாை ரவண்டுமாைால் பைாஞ்ெம் 

இடம் தருகிரறாம் எை்றாரை்ள் . அது ரபாதுரம இப்ரபானதை்கு ..! 30 x 15 அடி இடத்தில் 

ஒரு கூனர பைாட்டனை ரபாட்டார ்ெரத்பாபு  . இது நடந்தது  1994. பைாஞ்ெ நாள் 

ரபாைது . ெரத்பாபுனவயும் , அந்த பைாட்டனையில் இருந்த 

குழந்னதைனளயும்   உை்ைிப்பாை ைவைித்துை் பைாண்ரட தாை்  இருந்தாரை்ள் 

கிராமத்து மை்ைள் . நாம் மற்றவரை்னள ைவைிை்ைாவிட்டாலும் , மற்றவரை்ள் நம்னம 

ைவைித்துை் பைாண்டுதாரை  இருப்பாரை்ள் .  ஒரு நாள் ... பஞ்ொயத்து மறுபடியும் 

கூடியது .  ெரத்பாபுவுை்கும் அனழப்பு வந்தது . ரபாைார ். பஞ்ொயத்தில் 

பொை்ைாரை்ள் :  “ உங்ை “பிளாட்பாரம்்” குழந்னதைளுை்ைாை எங்ைரளாட நாலனர 

ஏை்ைர ்இடத்னத இலவெமாை  எழுதி பைாடுை்ைப் ரபாகிரறாம் .. இது தற்ைாலிைமாை 

இல்னல ...நிரந்தரமாை ..!"  . அளவில்லாத ெந்ரதாஷத்தில் வாரத்்னதைள் வராமல் 

ஆைந்தை் ைண்ணீர ்வடித்தார ்ெரத்பாபு .  அந்த   கிராமத்து மை்ைள் மடட்ும் அல்ல ; 

ெரத்பாபுவிை் இந்த நல்ல முயற்சினய  பற்றி ரைள்விப்பட்ட பலரும் , தங்ைளால் முடிந்த 

உதவிைனள தாங்ைளாைரவ  முை்வந்து  தாராளமாை  பெய்தாரை்ள் . 

. 

இை்று ... 120 “பிளாட்பாரம்்” குழந்னதைளுை்கு “அப்பா” வாை வாழ்ந்து 

பைாண்டிருை்கும்  இந்த எளினமயாை  மைிதர ்பொல்கிறார ்:  “ எந்த ஒரு விஷயமுரம 

ஆரம்பத்தில் ைஷ்டமாைத்தாை் இருை்கும் . இதுவும் அப்படித் தாை் . ஆரம்பத்தில் 

பராம்பரவ ைஷ்டப்பட்ரடை் .  பிளாட்பாரம்ில் இருந்து இந்தப் பிள்னளைனள இந்த 

இல்லத்துை்கு கூட்டி வந்து விட்ரடை் .  ஆைாலும் அவரை்ள் குணம் அவ்வளவு 

சீை்கிரத்தில்  மாறரவ இல்னல . எை்ைிடரம பிை்பாை்பைட் அடித்திருை்கிறாரை்ள் . 

ஆைாலும் எைது பதாடரந்்த முயற்சி பவற்றினய பைாடுத்தது. ” ஆம் ... இங்கு தங்கிப் 

படித்த “பிளாட்பாரம்்” குழந்னதைள் , இை்று பபரியவரை்ளாை வளரந்்து நல்ல நினலயில் 

, ஆசிரியரை்ளாை , இை்ஜிைியரை்ளாை ,அரசு அதிைாரிைளாை இருை்கிறாரை்ள்  . 

 

ஒரு ைாலத்தில் ைந்னதரயாடு பிளாட்பாரம்ில் பிென்ெ எடுத்துை் பைாண்டிருந்த ஒரு 

னபயை் , ெரத்பாபுவிை் ஆதரவில் இந்த இல்லத்தில் வளரந்்து , இை்று ரபாலீஸில் ெப் 

இை்ஸ்பபை்டராை இருை்கிறாராம் . இனத விட ெந்ரதாஷம் ரவறு எை்ை ரவண்டும் 

..?  இை்று அந்தை் கிராமத்தில் உள்ள வீடுைளில் ,  எந்த ஒரு விரெஷம் நடந்தாலும்  - 

முதல் அனழப்பு ...  இந்த இல்லத்தில் உள்ள குழந்னதைளுை்குத்தாை். முதல் விருந்து.. 

அவரை்ளுை்குத் தாை் ..! 

. 



ெந்ரதாஷமாை இருை்கும்  ெரத்பாபுவிடம் ரைட்டிருை்கிறாரை்ள் : “நீங்ைள் வளரத்்து விட்ட 

இந்தை் குழந்னதைளிடமிருந்து , நீங்ைள் எை்ை எதிரப்ாரை்்கிறீரை்ள்..?” 

புை்ைனைரயாடு  ெரத்பாபு பொை்ை பதில் : “நாை் அவரை்ளுை்கு  உதவி பெய்தது 

ரபாலரவ ,  அவரை்ளும் பிறருை்கு உதவி பெய்ய ரவண்டும் . இது மடட்ும்தாை்  எைது 

எதிரப்ாரப்்பு !” . "ஆண்டவை் ஒருவை் இருை்கிை்றாை் - அவை் அை்பு மைங்ைளில் 

சிரிை்கிை்றாை்". 

 

ஞொனம் : மனபம பிரெச்ிவன - ெமூக ஊடகம் - தைியாை ரவடன்டயாடுவனத 

விருப்பமாை பைாண்ட அரெை் ஒருவை் வழிதவறி ைாடட்ுை்குள் பவகுதூரம் 

பெை்றுவிட்டாை். ைாட்டில் முைிவர ்ஒருவர ்குடில் அனமத்து தங்கி இருப்பனத ைண்டு* 

அை்று இரவுப்பபாழுனத அங்ரைரய ைழிை்ைலாம் எை்று முைிவரிடம் தங்ை அனுமதி 

ரைட்டாை்.. முைிவரும் தாராளமாை *தங்கி* பைாள்ளுங்ைள் எை கூறிைார.். 
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முைிவரும், அரெரும் அந்த சிறிய குடிலில் *தூங்ை* ஆரம்பித்தைர.் இரவு முழுவதும் 

*முப்பது அல்லது நாற்பது நாய்ைள்* அந்த குடினல சுற்றி *குனரத்துை்* பைாண்ரட 

இருந்தை.  அரெரால் *தூங்ைரவ* முடியவில்னல.  அவர,் அை்று ைானல முழுவதும் 

ரவடன்டயாடி *ைனளத்து* இருந்தார.். மறுநாளும் அனலெெ்ல் இருை்கிறது.  அனத 

நினைை்ை நினைை்ை *அரெருை்குை் ரைாபம் அதிைமாைது*.  நாய்ைரளா 

*பவறித்தைமாைை் குனரத்து, இரவிை் அனமதினயை்* பைடுத்தை. ஆைால், 

இத்தனைை்கும் மத்தியில் முைிவர ்நிம்மதியாை *உறங்கிை்* பைாண்டிருந்தார.் அவனர 

எழுப்பிய அரெர,்  ''எை்ை மைிதர ்நீங்ைள்...  இவ்வளவு *ெத்தத்துை்கு* மத்தியில் 

உங்ைளால் எப்படி *உறங்ை* முடிகிறது...???'' எை்று புலம்பிைார.்  முைிவரரா, தைது 

வழை்ைமாை *நிதாைத்துடை்* கூறிைார:்  ''அந்த நாய்ைள், உங்ைளுை்கு 

*ஆதரவாைரவா அல்லது எதிராைரவா* இங்கு கூடவில்னல;  ரைாஷமிடவில்னல. அந்த 

நாய்ைளுை்கு இங்கு ஒரு *அரெர*் தங்கி இருப்பது *பதரியாது.* அனவைள் 

படிப்பதில்னல. அவற்றுை்கு *அறிவும்* கினடயாது.  அந்த நாய்ைளுை்கும் உங்ைளுை்கும் 

எந்த *ெம்பந்தமும்* இல்னல. அனவ, தங்ைளுை்ரை உரிய *குனரை்கும் ரவனலனயப்* 
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பாரை்்கிை்றை.  நீங்ைள், *தூங்குகிற ரவனலனயப்* பாருங்ைள்...!!!'' எை்றார.் 

 

''நாய்ைள் இப்படி ஓயாமல் *குனரத்தால்*, நாை் எப்படி *தூங்ை* முடியும்...???'' எை்றார ்

அரெர.் உடரை முைிவர,் ''நீங்ைள், அனவ குனரப்பனத *எதிரத்்துப்* ரபாராடுகிறீரை்ள். 

அப்படிப் *ரபாராடாதீரை்ள்* பிரென்ை *குனரப்பபாலி*  அல்ல, உங்ைள் 

*எதிரப்்பு*  உணரவ்ு.   நீங்ைள், *ெத்தத்துை்கு எதிராை* இருை்கிறீரை்ள்; இந்த நாய்ைள் 

குனரப்பனத நிறுத்திைால் தாை் தூங்ை முடியும் எை்று *ஒரு நிபந்தனை ஏற்படுத்தி 

விட்டீரை்ள்*. நாய்ைள் உங்ைளது நிபந்தனைனயை் *ைவைிை்ைப் ரபாவது* 

இல்னல.   நீங்ைளும் உங்ைள் நிபந்தனைனய *விலை்ைப் ரபாவது* இல்னல.  ஆைால், 

*நிபந்தனைனய விலை்கிைால் மடட்ுரம நிம்மதி பபற முடியும்.* நனடமுனறை்குெ ்

ொத்தியமாைதும் அதுதாை்.  நாய்ைளிை் குனரப்னப *ஏற்றுை் பைாள்ளுங்ைள்*. இந்த 

இரவிலும் எவ்வளவு *ெை்தியுடை்* அனவ குனரை்கிை்றை பாரத்்தீரை்ளா....???  *ஏற்பு 

உணரெ்ச்ியுடை் ைவைித்தால்,* குனரப்புெ ்ெத்தமும் ஒருவனை *மந்திரம்தாை்*...!!!'' 

எை்றார ்முைிவர.்  *'உதவாை்ைனர ரயாெனை' எை்று மைதுை்குள் பழித்தபடி தூங்ை* 

ரபாைார ்அரெர.்  ஆைால் ைானலயில், மிகுந்த *மகிழ்ெச்ியுடை்* எழுந்து முைிவனரெ ்

ெந்தித்தார ்*அரெர*்...!!! ''ஆெெ்ரியம்தாை்....!!! எைது *எதிரப்்பு உணரெ்ச்ினய 

விலை்கிை் பைாண்டு*, நாய்ைள் குனரப்பனதை் ைவைித்ரதை்.   ஆழ்ந்து *ரசிை்ைவும்* 

பதாடங்கிரைை். அப்படிரய *உறங்கிப்* ரபாரைை்'' எை்றார ்அரெர.் 

 

முைிவர ்*நமை்குெ*் பொல்கிறார:்  "இனத, நீ ஞாபைத்தில் னவத்துை் பைாள். 

*உை்னைெ ்சுற்றி இருப்பவற்றால் நீ எரிெெ்ல் அனடந்தால்*, உை் ைவைத்னத 

*உள்முைமாைத்* திருப்பு.   எரிெெ்லுை்ைாை ைாரணம் *நீயாைத்தாை்* 

இருப்பாய்.   உைது *எதிரப்ாரப்்பு* அல்லது *ஆனெ* ரவறாை இருந்திருை்கும்;  அல்லது 

ஏரதா ஒரு *நிபந்தனைனய* உைை்குள் நீ விதித்திருப்பாய். அதுதாை் உைது 

*எரிெெ்லுை்குை்* ைாரணம்..  *உலைத்னத* நமை்ரைற்ப *நிரப்்பந்தப்படுத்த 

முடியாது..*அனத எதிரத்்துப் *ரபாராடும்ரபாது* நீ பவறுப்பனடகிறாய்'' 

எை்கிறார.்  *யானரயும்  நம்மால் திருத்த முடியாது ஆைால் அவரை்ரளாடு வாழ்வதற்கு 

நாம் மாற்றிை்பைாண்டால் பாரை்்கும் ைாட்சிைள் அனைத்தும் அழகுதாை்.  வாழ்ை 

நிபந்தனையற்று, வளரை் எதிரப்்பு உணரவ்ிை்றி. 

 

 மிழகம் : ரஜினிகொந் ் அரசியலுக்கு ைர பைண்டும்...!   வலைொ நீ ைொ  வலைொ 

..! ெமூக ஊடகம்  

 



 
 

நீ பெயலலிதா அம்மானவ 1996 ைளில் எதிரத்்தீரன்ு ரபசிை்கிறாங்ை . நாம மை்ைள் 

பிரெெ்னைை்ைா எதிரத்்ரதாம்?  பொல்லு தனலவா ?  பெ.முதல்வராை இருந்த ரபாது 

,ொனலயில் அந்தம்மா ரபாற வனரை்கும் உங்ை ைானர நிறுத்தி வெச்ுட்டாங்ைனு 

ரைாவம் . நீங்ை  துனற அதிைாரிைளிடம் ரபாட்ட ெத்தம் அந்தம்மா ைாதுை்கு ரபாை 

ைாண்டாை அந்தம்மா  உங்ை வீடு இருை்ை ரபாயஸ் ரதாட்டத்துை்குள்ளரவ உங்ை ைானர 

விடாம நடந்து ரபாை வெெ் வரலாறு எவனுை்கு பதரிய ரபாகுது ..  நீ வா தனலவா...! 

 

எம்.ஜி.ஆர ்பட ைதாநாயகி லதா கிட்ட லவ்ஸ் விடட்ு ராமாவரம் ரதாட்டத்துல 

எம்.ஜி.ஆர ்கிட்ட பெமத்தியா உனத  வாங்கி ஓடி  வந்த வரலாறு எவனுை்கு 

பதரியப்ரபாவுது!  நீ வா தனலவா ..! 

 

எை்ைரமா நம்ம திமுை வுை்கு 1996 ல ஆதரவு பைாடுத்ததால தாை் அதிமுை ரதாத்ததா 

ரபசிை்கிறாங்ை .. ஏற்ைைரவ அதிமுை ஆட்சில ஏற்பட்ட பவறுப்பு+திமுை +மூப்பைார ்

கூட்டணி  னு விழ இருந்த பைம் பழத்துல ரபாய் உடை்ாந்துடட்ு எை்ைால தாை் பெ 

ரதாற்றார ்னு அள்ளி விடுரராரம இது எவனுை்கு பதரியப் ரபாகுது..  நீ வா தனலவா...! 

 

 ெல்லிை்ைடட்ு ,னெட்ரரா ைாரப்ை், ைாவிரி நீர ்பிரெெ்னை னு எதுை்குரம வாய் 

திறை்ைாம ஒை்ரை ைாலணா ை்கு பபறாத பண மதிப்பிழப்பு திட்டத்னத ரமாடி 

பைாண்டு வந்த ரபாது முதல் ஆளாய் “ரெடஸ்் ஆப் ரமாடிஜி “ னு வாழ்த்தி  துண்டு 

ரபாட்ட உை் லடெ்ணத்த எவை் ரைள்வி ரைட்ை ரபாறாை் .. நீ வா தனலவா...! 

 

எல்லா நடிைரை்ளுரம தங்ைளால் இயை்றனத பெய்யும் ரபாது ,ெத்தியராெ் நம்னம விட 

அதிை நலத்திட்ட உதவிைள் பெய்து விடட்ு அனமதியாை இருை்கும் ரபாது , 

பெஞ்சிட்ரடை்  பெஞ்சிட்ரடை்  னு  பீத்துரராரம..!   நீ வா தனலவா ..! 

 

 46 வருடம் தமிழ்நாடட்ுல இருந்ததால நாை் பென்ெ தமிழை்னு  நீங்ை பொல்லும்ரபாது , 

அப்ப 50 வருெமா பாணி பூரி வித்துடட்ு திரியுர இந்திை்ைாரை் எை்ை கிளி பென்ெ 

தமிழைா னு ரைடட்ு எவனும் உை்னை பெருப்புலரய அடிை்ைனலரய...  நீ வா தனலவா 

..! 



 

2004 எம்.பி ரதரத்ல்ல பா.ம.ை ரபாட்டியிட் ட  6 பதாகுதியில் மடட்ும் பாமாைனவ 

எதிரத்்து  ரசிைரை்னள ரவனல பெய்யெ ்பொை்ைதும்  அந்த ரதரத்லில் 6 

பதாகுதியிலுரம பா.ம.ை அரமாை பவற்றி பபற்றதும் (நம்ம மை்ைள் பெல்வாை்கு) இப்ப 

எவனுை்கு பதரியப்ரபாவுது...!  நீ வா தனலவா ..! 

 

60 வருெத்துை்கு ரமல ரபாராடுற ஐயா நல்லை்ைண்ணுனவ யாரர்ை பதரியாத இந்த 

கூட்டம்  உங்ைனள பவறும் படத்துல நடிெெ் ஒரர ைாரணத்துை்கு  தனலவை்னு 

பொல்லுரத .. இந்த மாைங்ை்பைட்ட தமிழரை்னள ஆள...! நீ வா தனலவா ..!     

 

வீரப்பை் பைால்லப்பட்ட ரபாது “அரை்ைை் ஒழிந்தாை்” னு திருவாய் மலரந்்த உங்ைனள 

தமிழரை்ள் சூப்பர ்ஸ்டார ்அந்தஸ்துல வெச்ுருை்ைாங்ைரள  அந்த பாவத்துை்ைாைவாது. நீ 

வா தனலவா ..! 

 

பநய்ரவலியில் ைாவிரிநீர ்பிரெெ்னைை்கு ஒடட்ுபமாத்த நடிைரெ்ங்ைரம உண்ணாநினல 

ரபாராட்டம் நடத்தியரபாது  நீமடட்ும் பெை்னையில் உண்ணாநினல  ரபாராட்டம் 

நடத்தி  பென்ெத் தமிழபைை்று நிரூபித்த வரலானற ரசிை 

குஞ்சுைள்  மறந்திருப்பாரை்ள். நீ வா தனலவா ..! 

 

இவ்வளவு தியாைங்ைனள பெய்த  தனலவரை   நீ வா தனலவா ..! தூத்துை்குடியில் 

துப்பாை்கி சூட்டில் இறந்தவரை்னள ஒரு மாதம் ைழித்து பெை்று பாரை்்னையில் ஒரு 

குண்டடிபட்ட ரபாராளி உங்ைனள ரைட்டாரை "நீங்ைள் யாபரை்று" நீங்ைள் இப்ரபாது 

யார ்எை்று பொல்ல னவை்கும் ைாலம் வந்துவிட்டது வா தனலவா வா... 

 

2015 பெை்னை பவள்ளத்தில் பாதிை்ைப்பட்ட மை்ைளுை்கு 5 ரைாடி 10 ரைாடி 25 ரைாடி 

எை்று வடநாடட்ு ஷாருை்ைாை்ைள்  பைாடுத்த ரபாது இங்குள்ள அஜீத் விெய் சூரய்ா 

ரபாை்றவரை்ள் 50 லட்ெம் ஒரு ரைாடி வந்து பைாடுத்த ரபாதும் நீ பவறும் 10 லடெ்ம் 

பைாடுத்து விடட்ு ஃபாரிை் ரபாய்விட்டாரய அனத மை்ைளுை்கு எடுத்து பொல்லும் 

ைாலம் வந்துவிட்டது. நீ வா தனலவா வா 

 

பைாரராைாவுை்கு ராைரவந்திரா மண்டபத்னத ரைடட்ு விடுவாரை்ரளா எை்று 

பராமரிப்பு பணி எை்று மூை்று மாதங்ைள் அறிவித்தீரை்ரள... அதனை இந்த 

தமிழ்நாடட்ு மை்ைளுை்கு ைாட்ட ரவண்டும் அல்லவா. வா தமிழா வா 

 

பைாரராைா பாதிப்பால் ஆறு மாதங்ைள் பதாழில் இல்னல எை்று வாடனைனய 

தள்ளுபடி பெய்ய நீதிமை்றத்னதயும் நாடிரைாரம நாம் யாபரை்று இந்த தமிழை 

மை்ைளுை்கு ைாட்ட ரவண்டாமா? வா தனலவா வா 

 

தை்னுனடய முதலீடுைனள எல்லாம் மராட்டியத்திலும் ைை்ைடத்திலும் நிரம்ாைித்து 

விடட்ு தமிழை மை்ைளுை்கு பபப்ரப ைாட்டிரைாரம இதனை தமிழை மை்ைள் பைாடுத்த 

அறிய ரவண்டாமா? நீ வா தனலவா வா 

 

எழுவர ்விடுதனல பற்றி உங்ைளிடம் நிருபரை்ள் ரைள்வி ரைட்ட ரபாது எந்த ஏழு ரபர ்

எை்று ரைட்டது தமிழை மை்ைள் உணர ரவண்டாமா... வா தனலவா வா வாரும்  வந்து 

பாரும் ! 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு  யவு செய்து 

 ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய இன்பற எமக்கு அனுப்பி 

வையுங்கள். வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி 



ஆதாரம். நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் 

அனுப்பும் வெதினய பயை்படுத்தலாம். 

பபயர ்: K. M. Selvaraj 

வங்கி : South Indian Bank 

நைரம்  : Gudalur, The Nilgiris 

ைணை்கு எண்: 0754053000004800 

IFSC / NEFT Code : SIBL0000754 

ச ொடர்புக்கு : K. M. செல்ைரொெ், ஆசிரியர,் திருஅனவ 

பெய்தி, 7/151A,  பெல்த்ரைம்ப், கூடலூர ்- 643 211, நீலகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com  

ஆண்டைபர, இம்மட்டும் நிகழ்ந்  அவன ்துக்கும் நன்றி. 

இனிபமல் நடக்க இருப்பவை அவன ்துக்கும், ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.  

என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன!  உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக. 

ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும். ஆசமன். 
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