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அ��யாய� 1

இ

“
��யா�� க�� அைம�� ���த �ர��ேபா� அ�த ஏ�ற� தா��க�
ெகா�ட�. இ� ெகா�ய அ�� ம��ம�ல; ேவகமாக வள�� ெபா�ளாதார���
அ��தள�ைத� க��வத�� ����� ெபா��தம�ற�� �றன�ற�மா��’’ –
அம���ய ெச�.
இ�த உலக��ேலேய �ற�த ஆ�� எ�� நட��ற�? உலக��ேலேய �ற�த க��
எ�த நா��� தர�ப��ற�?
ெகா�ச� ெபா��க�. ேக���� ஒ� ��ன ���த�. ேக��ைய
வா���க�.

இ�ப�

இ�த� �ரப�ச��ேலேய �ற�த ஆ�� எ�� நட��ற�?
எ�ன�க ேக�� இ� எ��தாேன �ழ�����க�. ��ைய� த�ர ேவ�
ேகா�க�� ம�தேன �ைடயாேத, அ��ற� எ�ப��க அ�ெக�லா� ஆ��
இ���� எ��� ��க� �ைன�கலா�.
இ�ப�ெய�லா� ேக�� ேக�டா ��டலா ேவணா ப�� ெசா�லலா�. ஆனா
உ�ைமயான ப�ெல�லா� ெசா�ல ��யா��க எ��� ��க� �ைன�கலா�.
ஆனா�, பா��க�. த�ழக��� ஒ� ெதாைல�கா�� �ள�பர� இ�ப�� ப��
ெசா��ற�.
ேவ��� �ரகவா�க� இ�வ� ேப�� ெகா��றா�க�.
அ��யலாள�க� (ைச����� ெசா�னா ���ேம).

இ�வ��

மாெப��

��� �ரக��� த�ழக��� நட��� ஆ��தா� �ற�த ஆ�� எ���, அைத�
பா��� வர அ��ரகவா� ஒ�வைர அ���வ� எ��� ��ெவ���றா�க�.
அத� ப�, அ��ரகவா� ஒ�வைர ���� அ��� ைவ�க�ப��றா�. ேவ����ரக
உைட����� மாயஜால� �ல� ந� உைட�� மா�� அவைர ஒ� மாண�
பா������றா�. அவைர� த� ����� அைழ���ேபா�, த�ேபாைதய
ஆ��ைய� ப��� �க�வேதா�, தன�� எ�னெவ�லா� �ைல��லாம�
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தர�ப�����ற� எ��� ப��ய���றா�.
இ��� ேமேல இைத� ேப�னா� அர�யலா����. எனேவ, நா�
����� ெகா�ேவாமாக.

இ�ேதா�

உ�ைமதா�. அ�மாண� ெசா�வ�ேபால அ�வள� இலவச�க�� அர��
ப���� ப���� மாணவ, மாண�ய� அைனவ���� பா�பா� இ�லாம�
தர�ப�வ� உ�ைமதா�. அ�ப�ெய��, அர�� ப��க�� எ�ன நட����க
ேவ���?
த�ழக��� அர�� ப��க�� மாணவ�கைள� ேச��பத�� ெப�ேறா�க�ைடேய
அ�க ���ப� இ��க ேவ���. ப��க�� க�� ேபா�டா ேபா�� இ��க
ேவ���. அ�மா நா� அர�� ப����தா� ப��ேப� எ�� ஒ�ெவா�
மாணவ, மாண�ய�� ஒ�ைத�கா�� ��� ��வாத� ���க ேவ���.
ஆனா�, அ�ப� எ�ேக�� நட����பதா� ஏ�� ேக���ப�ட��டா ��க�?
அைம�ச�க�, ப��� க����ைற அ�கா�க� �த� அர�� ப����
ப����� ஆ��ய�க�, சாதைனகைள� ப��ய��� க���கார�க� வைர
எவ�� த� �ழ�ைதைய அர�� ப���� ேச��க ����வ��ைலேய, அ� ஏ�?
அத ���க. ஒ� �ன��� ெதா�லா� �ட த� �ழ�ைதைய அர�� ப����
ேச��க ����வ��ைலேய, ஏ�? தன��� �ைட��� ெசா�ப வ�மான���
ெப��ப��ைய ெசலவ��தா�� பரவா��ைல, கடன உடன வா��யா�,
த�யா� ப���� ந�ெகாைட ெகா��ேத�� இட� வா�க அைல�றாேர, அ�
ஏ�?
இ�தைன���, த�யா� ப��க�� எ��த��ெக�லா� கா� ����வா�க�
எ�� த�ழக��� எ�த வய�� உ�ள ஆ�க�, ெப�கைள� ேக�டா��
ெத�����பா�க�.
க��
ெப��
�யாபாரமா�
மா�ற�ப����பைத��
ஒ��ெமா�த த�ழகேம அ���. �ழ�ைதகைள கச�����வா�க� எ���
எ�லா� ெப�ேறா�க���� ெத���. ஆக, த�யா� ப���� இ�வள�
ெகா�ைமக� இ����, அர�� ப���� அ�வள� இலவச�க� இ���� ஏ�
அர�� ப��கைள ெப�ேறா�க�� ���ப��ைல, மாணவ –மாண�ய�க��
���ப��ைல?
கைலஞ� ஆ���� க����ைற�� சாதைனக� என ஒ�வ� ப��ய���றா�.
ம�ெறா�வேரா, என� ஆ���� நாேன ெச�த க����ைற�� சாதைனக�
என ப��ய���றா�. நம� ச�ேதக� எ�னெவ�றா�..?

10

RangaRakes

tamilnavarasam.com

2

அ��யாய� 2

த�ழக�� மாணவ�கைள��, ெப�ேறா�கைள�� அர�� ப��கைள ���
�ர��ய� யா�ைடய சாதைன எ�ப�தா�. அர�� ப��கைள ெபா�ம�க�
ெவ���� �ைல இவ� ஆ���� ஏ�ப�டதா இ�ைலெய��, அவ� ஆ����
ஏ�ப�டதா?
ஆ�. ெப��� ெகா��த��, அ�ர�ப� ெகா��த�� �ட அர�� சாதைனெய��,
இல�ச�கண�கான ெப�ேறா�க����, மாணவ–மாண�ய�க����
அர��
ப���� �� ெவ��ைப உ�வா��ய�� அர�� சாதைனதாேன!
அர�
ந�லாதா�க
ப����ட�கைள
நட���,
�பர�
ெத�யாத
ெப�ேறா�க�தா� ேமாக��� த�யா� ப����ட�கைள ேத� ஓ��றா�க�
எ�� �ல� ப�� ெசா�ல����. க�ட�ப�� ச�பா���ற கா�ல பா�ய
ப����ேக
ெசலவ���ற
அள���
பாழா��ேபான
ேமாக�
அைன���
ெப�ேறா�க����
இ����
எ�ப�
��வ��
ந��வத���ய�
அ�ல.
அ�ப�ெய��, ேவ� எ�ன காரண�?
அர��
ப��க�
தரம�றதா
இ���றதா,
அ��
ப����
மாணவ��
ெப��பாேலா� ேத��� அைடவ��ைலயா? த�யா� ப��க� அைன���
தரமானதா?
த�யா�
ப����
அைனவ��
90
சத
ம��ெப�
ெப�����றா�களா? த�யா� ப���� ப���� அைனவ���� ேவைல
�ைட�����றதா? ஆ��ல��� ெபாள��க��� அ�� த�யா� ப����
அ�� வழ�க�ப��றதா?
அர��ப��க�� இ�லாத எ� த�யா� ப��க�� �ைட��ற�? ஏ� இ�த
ேமாக�? ஏதாவ� ஒ� காரண� �ட இ�லாமலா, இல�ச�கண�கான
ெப�ேறா�க���
ேமாக�
வ��?
எனேவ,
காரண�ைத�
க�டாய�
க�ட�யேவ���.
ச�, அர�– த�யா� ப��க���ைட��
இ���ற� எ�� பா����டலா� வா��க�.

அ�ப�

�த��,

பா��ேபா�.

ஒ�

த�யா�

ப�����

ெச��

எ�னதா�

அ�ேக

���யாச�

பா��க�
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அர��ப��கைள அ�கள�� �ற�த காமாரஜ� ெபய�ேலேய ஒ� த�யா�
ப��. அ�� ெச�ேவா�. ����� வ�ணமயமான கா�ப��� �வ�. �வ���,
�ைறய ஓ�ய�க�, வாசக�க� எ�த�ப������றன. வாச�� இர��
காவலா�க�. அ�ேதா�, ந�ைம வரேவ��� �ர�மா�டமான ெபய��பலைக
ம��� ப���� ெப�ைம ெசா��� �ள�பர� பலைகக�. பா��க�,
�����வ� எ�தைன உயரமா�, வ�ண��கதா� இ���றெத��!
ச�, உ�ேள ெச�லலா�.
��தமான
வரா�டா�க�.
அ���மா��
க��ட�க�.
வ�ணமயமான,
ப��ெச�ற �வ�க�. எ�ென�ன வ��பைற எ�� ஒ�ெவா� வ��பைற���
எ���க�. த��த� க��பைறக�, ேக��� என ஒ�ெவா�றா� பா������
வா��க�.
அ��ததா� வ��பைற��� ெச�� பா��ேபா�.
ப��ெச�� க��பலைக. ந�ல இ��ைகக�. ேமைஜக�. �ைற�த�
ஒ�
வ����� ஒ� கா�றா� ேவ�. மழைலய� வ���க� எ��, ஒ�ெவா�
�ழ�ைத��� ஒ� �ற�� இ��ைக –ஒ� ேமைஜ. �வெர��� வ�ணமயமான
எ���க� ம��� பாட� ெதாட�பான �வெரா��க�.
ச�. இ�ேபா� ஒ� அர��ப����� ேபாேவாமா!
�����வ� ப�கமா நட�� வரா��க. ஒேர அ��க�. இ�த� ப���� எ�ன�க
ெபய�, எ�க இ���றெத�ேற ெத�ய��ைலேய? ஓ! �வ��ல
எ��
ைவ����கா�கேள, அதா� ெபயரா! பா� எ���க� காண��ைலேய,
ஒ�ேவைள இ�தா� இ�ேபாைதய �ைசனா இ���ேமா!
வா�க உ�ேள ேபாகலா�.
கவனமா காைல ைவ��க என எ�ச���� வரா�டா�க�. பல ப�தா��க���
���
ெவ�ைளயா�
இ�����கலா�
என
ந�ப
ைவ���
�வ�க�.
க��பலைகயா, ���பலைகயா என��ழ�ப ைவ��� வ��பைற�
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க��பலைகக�. இ��� ���த இ��ைகக�. ெவ�����ட��� ேமைஜக�.
ெவ�ேலா, மைழேயா பாரப�ச��லாம� ஒ��� ேம��ைரக�. கத��லா
க��பைறக�. த��� ேத�� பா���, பாச�� ���� ���� �ழாய�க�.
வா��க�, அ�ேக ���� மாணவ�ட� �ல ச�ேதக�கைள� ேக�ேபா�.
ஏ��க த��, �����வ� ஏ� இ�ப� அ��கமா �ட���?
பல ப����ட���� �����வேர இ�லாத �ைல�ல, இ�க அ�ப� அ�த�
ெபய�ல ஒ� �வ�, ப����ட�ைத� ��� இ���றேத�� ஆ�ச�ய�ப��க
சா�. ச�ேதாச�ப��க.
��த��� உ�டா�பா?
பா���ல �ல ேப� ெகா�டா���வா�க சா�. நா�கேள கா� ேபா��. பாைன
வா�� ைவ��, ைப�ல த��� வ�ற�ேபா ெகா�டா�� ஊ�� ைவ����ேவா�
சா�.
அ�ேபா, ��த��� ஏ�பாேடா, ேக��ேனா �ைடயாதா�பா?
சா�, ப���� ப�க��ேல அ�வள� ெப�ய டா�மா���, பா�� இ����ேபா�
த�யா
ப����ட����
எ�����
ேயா�����பா�க
சா�.
அர�
வ�மான�ைத ெப��க��னா நா�க�� �����தா� ஆக��� அவ�க
�ைன��றா�க சா�.
ச��பா, அத ���பா. க��பைற த�யா இ��கா?
சா�, ஆ�பள� பச�க��� த�யா க��பைற எ��� சா�? அ���தா�
�����வ��, ைமதான�� இ�����ேல, அ�கேபா� அ�����ேவா�. இ�த�
ெபா�பள�பச�க���தா� சா�, ெரா�ப� க�ட�, க��பைற இ���. ஆனா,
��தமா இ��கா� சா�. பல நா� த��ேய வரா� சா�. அவ�க அட���
��வா�க சா�.
ஏ�மா, சா��ட� நா���ென�லா� அரேச த���� ெசா��றா�கேள, அ�ப13
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��தமான க��பைற இ�ேல�னா
ேக���ேவா�. வா�க.

எ�ப��மா?

எ��

ஒ�

மாண��டேம

�ைல��லாத நா��� ெகா��த� எ� அர�தா�� ெசா�னா அைத
அவ�கேளாட சாதைன��� �ைன��றா�க சா�. ஆனா, �காதாரமான
க��பைறைய ���யமா யா�ேம �ைன��ற���ேய சா�. நா��� அ��பா�
ெகா�ட �ற�பான க��பைற வச��� ெசா�னா�க சா�. ஆனா, எ�ேபா
வ���� ெசா�லைல சா�.
தைல���� ெகா�ேட ப�� ெசா�ன மாண��� ேவதைன �ைற�த அ�த
�க�, உ�க� ப�க�� ���� ���ைய��ட �ைன�ப��தலா�. ந��
பா��க�. அ�த �க��� எ�தைன அவமான� எ��! ஆ�. இ�ப�யான
அர��ப���� ப��தா� அ�தைன அவமான� எ�ற �ைன�� ெப��பாலான
மாணவ, மாண�ய��� இ�����ற�.
அர��ப���� ேவைல எ�றா� ஓ� வ��றா�க�. ஆனா�, அர��ப����
�ழ�ைதைய ேச��க ேவ��� எ�றா� ஓ����றா�க�. அர�� ப����
ப��ப� அ�தைன அவமானமா� எ�ேபா� மா�ய�?
அ�ேபா, அர��ப��ைய �ட த�யா� ப��தா� �ற�பான���� உடேன
����� வ���டா��க�. இர�ைட�� ெகா�ச� அல�, ஆரா��� பா���
����� வரலா�. வா��க�. ெபா�ைமயா� ஒ�ெவா�றா� ேபசலா�.
�த�ல, த�யா� ப���ல
ேயா����பா��க. அ�பா,
ேக�ட�ேபாெவ�லா� பண�
எ�த� ேக���� ேக�காம,
ேக�ட ெதாைகைய ெசா�ன

�� �ைட��ற� எ�வள� க�ட��� ெகா�ச�
அ�மா ப�����க��, ந�லா ச�பா��க��,
க�ட� தயா�� ேச�த�பேவ ெக�� கா�ட��.
எ�த �பர�� ேக�காம, எ�த இர��� ேக�காம,
ேத����ேள க�ட��.

��.ேக.�.�� இ��� எ�டா� வைர ச�ட�ப� பா�. யா�� ெப�� ஆ�க
��யா�. ஆனா�, ஒ�பதா� வ��� வைர ஒேர ப���� ப��தா��. ஒ�பதா�
வ���� ம��ெப�க� �ைற�தா� எ�ன ெச��றா�க�?
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4

அ��யாய� 4

உ�க ைபய�/ெபா�� எ�க ப���ல ப��சா எ�க��� ெச�ட� �ச��
�ைட�கா�, ப�� ெபய� ெக����. எனேவ, இ�தா�க மா��� சா��த�
எ�� ைக�� ���� ேவ� ப����� ெச���க� எ�� �ைல��லா
ஆேலாசைன அ��� ெவ�ேய�����றா�க�. அதாவ�, த�யா� ப��ைய�
ெபா��த வைர சாதாரண மாணவ�கைளேயா அ�ல� �ைற ம��ெப� ெப��
மாணவ�கைளேயா ப����� அ�ம��பேத��ைல.
ஆனா�, அர��ப���� அ�ப� இ�ைல. ��ைட வா��� மாணவ�கைள��
ேச���� ெகா��, �� சத ேத��� ேநா�� ��ேன��றா�கேள, அத�
ெபய�தாேன க���தர�! இத� ெபய�தாேன க���ேசைவ. கற��� வைர பண�
கற�����, உ�க ைபய� ச�யா ப��கமா���கா� என அ�பா, அ�மாைவ
��த� ெசா��றைத க���ேசைவ�� ஏ��� ெகா�ள ���மா உ�களா�?
ஆ�. அர��ப��க� சராச�யா� ெதாட��� 84 சத�த�����
ேம�
ேத���ைய� ெப��, த�ேபா� 90 சத��த� என ��ேன���ளன� எ�ப�
ப����ைக� ெச��யா��. ���பா�, ெச�ைன மாநகரா��� ப��க� 90
சத��த ேத�����, அவ��� நா�� மாநகரா��� ப��க� 100 சத��த
ேத����� கா����ளன எ��, அர��ப��க�� க���தர�ைத யா��
�ைற�� ம���ட ��யா�. அர��ப�� ஆ��ய�கைள��, மாணவ�கைள��
தர� �ைற�தவ�களா� �ைன���ட�� ��யா�.
ஆனா�, த�யா� ப��க�� எ�ன �ைலைம? அ�ேக ப���� எ�லா
மாணவ�க�� ேத��� அைட�����றா�களா? த�யா� ப���� எ�லா
மாணவ�க�� 90 சத��த ம��ெப� ெப�����றா�களா? அ����� வ��
எ�லா மாணவ�க�� அ�ணா ப�கைல�கழக�����, �ற�த ெபா��ய�
க���க����
ேபா����றா�களா?
ஒ��க����,
�றைம���
உய������றா�களா? ெகா�ச� ேயா���� பா��க�.
த�யா� ப��க� �ற�தைவ எ��, அ����� எ�தைன மாணவ�க�
ஐ.ஐ.����, எ�.ஐ.���� ெச�����றா�க�? ஒ� மாணவ� 900 ம��ெப�க�
ெப����டா� ேபா��, த�ழக� எ��� �னச�க�� �ைக�பட��ட�
�ள�பர��, மாவ�ட� ��வ�� ஊெர��� �ள�பர� ேபன�� ைவ���
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த�யா� ப��க� இ�த �பர�கைள எ�றாவ� ெசா������றா�களா?
இ��தா�தாேன ெசா��வத��! ேம��, மா�ல��� அ�க ம��ெப�க� ெப��
மாணவ�க� அைனவ�� த�யா� ப�� மாணவ�க�� அ�ல. அ�� அ�க�
அர��ப��
மாணவ�க��
உ��.
ஆனா�,
அர��ப��க�
அைத
�ள�பர�ப���வ�� இ�ைல. ேபன� ைவ��� ெகா�டா�வ�� இ�ைல.
உதாரண����, 887 அர� உய��ைல� ப��க���, 113 அர� ேம�ைல�
ப��க���
100
சத��த�
ேத���
அைட���ளன�
மாணவ�க�.
அ�ம��ம�ல, இய��ய�� 2710 மாணவ�க�, க�த��� 3882 மாணவ�க�,
ேவ��ய�� 1693 மாணவ�க�, உ��ய�� 652 மாணவ�க�, வ�க�ய��
2587 மாணவ�க�, கண���ப��ய�� 2403 மாணவ�க�, வ�க� க�த���
605 மாணவ�க� என ����� �� ெப�� சாதைன பைட���ளன
அர��ப��க�.
இ�ெனா�� ெத��மா�க உ�க���? 2013– _ 14 ஆ� ஆ��� ப�தா�
வ���� ெபா��ேத��� த�ழக��� �த� ��� இட�கைள அர��ப��
மாணவ�க�தா� ெப���ளன�. இ��� ���பாக ெசா�ல ேவ��யஒ� தகவ�
உ��. ஆ��ரா�ட� ம��� பழ��� மாணவ�க�� பல� ����� ��
வா����ளன� எ�பேதயா��. 27 ேப� ஆ��ல��ேலேய ெச�ட� வா��
அச����ளன�. 6712 ேப� அ��ய���, 2129 ேப� ச�க அ��ய���, 1056
ேப�
க�த����
வா����ளன�
எ�றா�
அர��
ப��க��
தர�
எ�னெவ�� ��கேள பா���� ெகா���க�.
ஆ�ச�யமா இ��ேக! இைதெய�லா� ஏ�க அர��ப��க� �ள�பர� ெச�யல
எ��தாேன ேக����க�. உ�ைமதா�. ஆனா�, சா��� வா��ற��ேக
பச�க��� அபராத� ேபா���தா� வா�க ேவ������ பல ப���
�ட�க��. இ�த �ைல�� �ள�பர� ெச��ற��� ேவற கா��� எ�க ேபாக?
ஆனா�, த�யா� ப��க�� �ள�பர� தா�க �லதனேம. எ�த� ப����ட
�ள�பர�த� பா��தா�� ஏேதா த��நா��ேலேய அ�தா� ந�ப� ஒ��
மா��தா� �ள�பர� ெச�வா�க�. ����� எ�ப� மா�� வா��ன
மாணவ�/மாண�
�ைக�பட�
வைர
ேபா��
ஊைரேய
ஒ�
கல��
கல����வா�க�.
����பரெம�லா�
ச�தா�க,
ஆனா,
த�யா�
ப����
ப����
மாணவ�க�தாேன அ�க� ேப� ந�ல மா�� வா��றா�க, அதனாலதாேன
எ�லா�� அ�க ஓ�றா�க எ��� �ல� ேக�கலா�.
அ�ப�
�ல�
�ைன�ப�
உ�ைமதா�.
ஆனா�,
ஒ�����பா��தா�
அர��ப��கேள அ��� �ற�பானைவ. ஏென��, த�யா� ப���� ப����
இ�தைகய மாணவ, மாண�ய�க�� ெப��பாேலா� ந�ல க��� ��ன���
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இ��� வ�ேவா� ஆவ�. பல த�யா� ப��க�� ஒ�பதா� வ���
கால��ேலேய ப�தா� வ��ைப��, ப�ேனாறா�
வ���
கால��ேலேய
ப��ெர�டா� வ��ைப�� �வ�� ���றா�க�. இர�� வ�ட����
ெபா��ேத���� தயா� ெச�ய�ப�� இவ�க��� த�யா� ப���� ��த�
ப���ேயா�, ��ச� ஏ�பா�க�� ெப�ேறா�களா� �ைட���றன. ஆனா�,
அர��ப�� மாணவ�க�� ெப��பாேலா� சாதாரண ம��ெப��� இ���
உய��த ம��ெப���� ��ேன�யவ�க� ஆவ�. அ�ேதா� �ற�� வ���க��,
�ற��� ப���க��, ��ச� ஏ�பா�க�� இவ�க��� �ைட�ப��ைல.
ஒ� �ல அர��ப��க�� ஆ��ய�க�� ��த� �ய��யா� மாணவ�க���
�ற�� வ���க� நட�த�ப���றன. அ�த�ப��கைள� பா��தா� அத�
�ர�ப��� ��சய� ெத���.
ெகா�ச� ேயா����பா��க�. அைன�� அர��ப����� �ற�� வ���க��,
�ற��� ப���க�� ெகா��பத�கான ஏ�பா� இ��தா�..? அர��ப����
இ�ைற�� உ�ள ஆ��ய�க�� �றைமேயா� ஒ���� ேபா�, இ�வா���க�
அைன�� அர��ப����� அ��க�ப�டா� மா�ல��� உய��த இட�கைள
அர��ப��க� ம��ேம ெப�� நா� ெவ�ெதாைல�� இ�ைல.
அர�ட� அத�கான ��ட�க� இ�ைல எ�ப� ஒ��ற�. ம��ற� ஆ��ய�க��
அத�காக ��வர ேவ���. அர��ப����
ப���
ேச�����ேடா�
எ�றாேல ஓ�� ெப�� வைர ச�பள��, பத� உய��� உ�� எ�ற
மன�ைல�� இ��தா� ஆ��ய�களா� அ� சா��யம�ல. ப��ைய ேகா�லாக�
க�� உைழ��� ஆ��ய�க� அேநக� எ�றா��, கடைம�காக ேவைல ெச���
ஆ��ய�க�� எ���ைக�� அ�க�. ஆனா�, உ�ைம எ�னெவ�றா�,
த�யா� ப�� ஆ��ய�கைள �ட��, அர��ப�� ஆ��ய�களா� தா� அ�க�
சா��க ����. ந�ல மாணவ�கைள அவ�களா� தா� உ�வா�க�� இய��.
ஏென��, அர��ப���� இ���� அைன�� ஆ��ய�க�� �ைறயான
ஆ��ய� ப��� ���தவ�க�. �றைம��ளவ�க�. ஆனா�, த�யா� ப����
ெப��பாலான ஆ��ய�க� �ைறயான ஆ��ய�ப��� ���தவ�க� அ�ல.
ப�ட�ப��ேபா, ப�டேம�ப��ேபா ம��ேம ப��தவ�க� தா� அ�க�.
�றைம��ளவ�க� உ�ெட���, அவ�க� யா�� ஒ� ப���� �ர�தரமா�
ப�யா��வ��ைல. அ�ேதா� ����� ப�க��� உ�ள த�யா� ப����
ப�யா��னா� மாத�ச�பள� �ைட��� என அவ�க�� பல� அ�ப�ைய ஒ�
ச�பளமாக ம��ேம பா���றா�க�.
ேம��, த�யா� ப�� ஆ��ய�க��� எ�த�த ��தா�க� ப�����
தர�ப�வ��ைல. ����� க�ற� �ைறக�� ெசா��� தர�ப�வ��ைல.
ஆனா�, அர��ப�� ஆ��ய�க��� அைன���தமான ப���க�� அரசா�
தர�ப���றன. ேம��, த�யா� ப���� ஒ� ஆ�� �����ேன
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ஆ��ய�க� ேவ� ேவைல ேத�� ேபா� ����றன�. ஒேர பாட�ைத பல
ஆ��ய�க� எ���� அவல�ைல. ஆனா�, அர��ப���� க��யா���
இைட�� அ�ப�யாக ஆ��ய� மா�த� �க�வ��ைல. எ�ேபாேத�� ம��ேம
ஆ��ய� இடமா�த�. அ��� க��யா��� �வ�க��� தா�.
ஆக,
”ஆ��ய��
தரேம
�ற�த
க����
அ��பைட�ேதைவ’’
எ�ற
அள�ேகா�� பா��தா�, அர��ப��கைள �ட த�யா� ப��க� எ�த
வைக��� உய��தத�ல எ�ப� ந�� ����. ஆனா�, அரேசா ஆ��ய�
ப�ைய
அ��பைட
�ைதயா�
க��வேத��ைல.
���ய�
�ர�ைன
எ�னெவ�றா�,
அர��ப��
ஆ��ய�க�
அரசா�
ெகௗரவமா�
நட�த�ப�வ��ைல எ�பேதயா��.
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அ��யாய� 5

அைன��� கண�ெக������, அைன��� ��ட�க���� அைல�க��க�ப�வ�
யாெர�றா� அர��ப�� ஆ��ய�க� தா�. ஏதாவ� ஒ� ��ட�ைத� ெசா��
ஒ�ெவா� மாத�� ஏதாவ� ப��� எ���, க�டாய� ப� எ��� அவ�க�
ப�� பா� இ���றேத, அைத �த�� ஒ��கேவ���. ச�க��� ���த
ெகௗரவ�����யவ�க�
ஆ��ய�க�தா�
எ�ற
�ைலைய
அர�
உ�வா�கேவ���. எனேவ, அவ�கைள அர��ப�யாள�களா� ம��ேம க���
அர�� மன�ைல�� �த�� மா�ற� வரேவ���.
த�யா� ப��கைள ெப�ேறா� ேத��ெச�வத�� அ��பைட� காரணேம
இர�� தா�. ஒ��. த�யா� ப���� கவ����த�ைம. ம�ெறா��,
அர��ப���� ஆ��ய�க� இ�லாத அவல�ைல தா�.
அெத�ன�க, கவ����த�ைம எ�� தாேன ேக����க�. ெகா�ச� ெபா��க�
ஒ�ெவா�றா� பா��ேபா�. �த�� ஆ��ய�கைள� ப�� இ��� ெகா�ச�
�வரமா� பா�����ேவா�.
எ�த த�யா� ப��யாவ� ஓரா��ய� ப�� அ�ல� ஈரா��ய� ப�� எ��
அ���க�ப�� இய��வைத� பா��������களா? எ�ன�க �����தனமா�
ேக����க� எ�� தாேன ேதா���ற�. ஆனா�, அர��ப���� அ�ப�
�ைறய இ���ற�. அ��� அ�கார���வமா� அரசாேலேய ஓரா��ய� ப��,
ஈரா��ய� ப�� எ�� அ���க�ப�ட ப��க� ஆ�ர�கண��� இ���ற�
எ�றா� ��கேள ெசா���க� அர�� இ�த அ���ைப �����தன� எ��
ெசா�லாம� ேவெற�ப� ெசா�ல என?
உதாரண����, 2012-13 ஆ��� ேம�ெகா�ள�ப�ட அர� ஆ���ப�,
த�ழக��� 2253 ப��க�� ஒ� ஆ��ய�தா� ப��� இ���றா�.
அ�ப��க�� ம��� 83641 மாணவ�க� ப���றா�க�. ேம��, 16421
ப��க�� இர�ேட ஆ��ய�க�தா� உ�ளன�. அ� ம��ம�ல 16
அர��ப��க�� ஆ��யேர இ�ைல எ��, இைத
அர��
��ட��ட
�ற�க��� எ�� தாேன ெசா�ல����!
ஆ�,

RangaRakes

ஐ�தா�

வ���

வைர
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ப���� அைன�� மாணவ, மாண�க���� ஒ�வ� தா� ஆ��ய� எ�றா�
அ�மாணவ�கைள இ�த அர� எ�ப�� �ற�க���ற� எ�� ெகா�ச�
ேயா����பா��க�. இைத� ��டாைம எ�� ெசா�லாம� ேவெற�ப��
ெசா�ல?
ஆ��ய�கேள ேபா�மான அள�� இ�லாத அ�ப��க�� க��ட��, க��பைற
வச�க��, க��பலைக�� எ�ப������? அைத� பா���� ெப�ேறா�க���
த�க� அ�ைம�ெச�வ�கைள அ�ேக �ட மன� வ�மா? நா�க� ெப���
த��ேறா�, பா�� த��ேறா�, அ�ர�ப� த��ேறா� எ�� ஆ����
உ�ளவ�க� சாதைன�ப��ய� வா����ெகா�ளலா�. ஆனா�, அர��ப��க�
இலவச�களா� ��ேன�மா?
ஆனா�, அர� இத�� எ�ன காரண� ெசா���ற� ெத��மா? அதாவ�,
மாணவ�
எ���ைக
�ைற�த
காரண�தா�
தா�
அ��
ஆ��ய�
எ���ைக�� �ைற�க�ப��றதா�. ஆகா, எ�ன
��கன
நடவ��ைக
பா��க�! மாணவ� எ���ைக �ைற�தா� அத�கான காரண�கைள�
க�ட��� ����ண��� �ர�சார� ெச��, ��த� ஆ��ய�கைள �ய���
அ��பைட வச�கைள ேம�ப���, தர�ைத அ�க�ப��� மாணவ�க�–
ெப�ேறா�க�� கவன�ைத ஈ��க �ைன�தா� அ�த அரைச அர��ப����
அ�கைற��ள அர� என�ெசா�ல����. ஆனா�, இ�தா�
சா�ெகன
ஆ��ய�க� எ���ைகைய �ைற�ேபா� எ���, ப��ையேய இ��� ��
எ��� ெசா�னா� அ�த அரைச அர��ப���� எ�ரான அர� எ��தாேன
ெசா�ல����!
ஆ�. கட�த ��பதா��க�� ம��� ஆ�ர�கண�கான அர��ப��க� இ���
�ட�ப������றன. அ���ள ெப�ேறா�க��� த�யா� ப��க� ேபாவைத�
த�ர ேவெற�ன வ� இ�ேபா�?
ஓரா��ய� ப��, ஈரா��ய� ப�� என 18674 ப��கைள ேமேல பா��ேதாேம,
அ�த�ப��க� எ�லாேம மரண��� வாச�� உ�ளைவதா�. அ������
ஆ��ய�க�
�ய��யா�
ம��ேம
அ�ப��க�
இ���
வா���ெகா������றன
எ�பேத
உ�ைமயா��.
த�கள�
ெசா�த�பண�ைத�ேபா��
ஆ�க���வமா�
உைழ���
அ�வா��ய�க��
இ�ைலெய��,
இ���
ப�லா�ர�கண�கான
ப��க�
இ�ேபா�
�ட�ப������.
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இ�ப� வ�ட�ேதா�� பல ப��கைள ���ெகா������ அர�, ெப��பா��
��யதா� �ற�ப��ைல எ�ப�� ேவதைன���ய உ�ைமயா��. ஆ�. உ�க�
ஊ�� ��யதாக ஏதாவ� அர��ப�� �வ�க�ப�டதாக உ�க� �ைன��
உ�ளதா எ�� ெகா�ச� ேயா����பா��க�.
1.6.1991����தா� த�யா� �ய���ப��க� �வ�க அ�ம��க�ப�டதாக
அர� ���ற�. ஆனா�, இ�த இ�ப����� ஆ��க�� அர��ப��கேளா�
சவா� ��� எ�ப� வளர���ற�? ஒ� த�நப�� ப�� தரமா� இ����.
ஆனா� சகல அ�கார�� ெகா�ட ஒ� மா�ல அர� �வ��� ப�� ��ெக��
எ�றா�, அத��� காரண� அரசாக�தாேன இ��க����? ஒ�ெவா� ஊ���
��� ��தா� த�யா� ப��க� �வ�க�ப���ெகா�ேட இ��ைக��
அர��ப��க� ம��� ஏ� ெப�மள�� �வ�க�ப�வ��ைல? கட�த
��றா��க�� ��தா� �வ�க�ப�ட� ெவ�� 54 ெதாட�க�ப��க� தா�.
அ��� �ட ��மா �ற�க�பட��ைல. ஒ� �ேலா ��ட���� ெதாட�க�ப��
இ��கேவ��� என க�டாய ம��� இலவச� க�� உ�ைம�ச�ட� ��வதா�
�வ�க�ப�ட�தா�. ஆனா�, �ட�ப�டேதா பல ��.
�ேழ உ�ள இர�� �பர�கைள� பா��க�. ஒ�� ப��க� ப��யான
ப��ய� ம�ெறா�� அர� ம��� த�யா� ப��க� எ���ைக ���த
வைரபட�.
ப��க�� எ���ைக

வ. – ப��க�� வைக அர� அர� �ய�� ெமா�த�
எ� உத� ெப��
1. ெதாட�க�ப��க�23928 5053 6196 35177
2. ந��ைல� ப��க�7260 1556 934 9750
3. உய��ைல� ப��க�3044 633 1925 5602
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4. ேம��ைல� ப��க�2727 1165 2407 6299
ெமா�த�36959 8407 11462 56828
ஆ��ய�க�� எ���ைக

வ. ப��க�� வைக அர� அர� �ய�� ெமா�த�
எ� உத� ெப��
1. ெதாட�க�ப��க�64855 23446 54866 143167
2. ந��ைல� ப��க�50508 15312 12919 78739
3. உய��ைல� ப��க�27891 6855 39466 74212
4. ேம��ைல� ப��க� 73616 36820 102773 213209
ெமா�த�216870 82433 210024 509327
மாணவ�க�� எ���ைக

வ. ப��க�� வைக அர� அர� �ய�� ெமா�த�
எ� உத� ெப��
1. ெதாட�க�ப��க�1487031 658685 814640 2960356
2. ந��ைல� ப��க�1249738 523460 235384 2008582
3. உய��ைல� ப��க� 684169 277480 873875 1835524
4. ேம��ைல� ப��க� 2234690 1652978 2673010 6560678
ெமா�த�5655628 3112603 4596909 13365140
அதாவ�, இர�� �சய�க� ெத�வா�� ����.. இ��� எ���ைக��
அ�க� இ��ப� அர��ப��க� தா�. ஆனா�, எ���ைக�� ��ட�த�ட
பா�யளேவ உ�ள த�யா� ப��க� ��ட�த�ட
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அர��ப��க���
இைணயாக
மாணவ�கைள�
கவ����ள�.
ஆனா�,
அர��ப��க� எ���ைக அ�கமா� இ��தா�� மாணவ� எ���ைக��
அத� �ர�ப��� இ�ைல, மாணவ� எ���ைக �ைற��வ��ற� எ���,
இ�� வைர மாணவ�க� எ���ைக�� அர��ப���� தா� அ�க�. ஆனா�,
ஆ��ய�க� எ���ைக?
ேமேல உ�ள �பர��� இ��� ஒ� உதாரண�. 23928 அர� ஆர�ப�ப��க��
1487031 மாணவ�க� ப���றா�க�. ஆனா�, ஆ��ய�கேளா ெவ�� 64855
ம��ேம. ஆனா�, 6196 த�யா� ப��க�� 54866 ஆ��ய�க� இ���றா�க�.
அதாவ� த�யா� ப��கைள �ட �மா� இர�� மட�� ஆ��ய�க�
அர��ப��க�� �ைறவாக உ�ளன�. ஒ����� பா��தா�, இ��� ஒ�
எ�பதா�ர� ஆ��ய�க� அர� ெதாட�க�ப��க��� ம��� எ��கலா�.
அேத
ேபா��,
ேம��ைல
வ���க��
பா��க�.
2727
அர�
ேம��ைல�ப��க��� 73616 ஆ��ய�க� ம��� தா� உ�ளன�. ஆனா�,
2407 த�யா� ப��க�ேலா 102773 ஆ��ய�க� என அர��ப��கைள �ட
இர�� மட�� அ�க�. ஆக, அர� ேம��ைல�ப��க�� ம��� �மா�
ஐ�பதா�ர� ஆ��ய� ��யதாக எ��கலா�.
ஆக, இ�த �பர�கைள ம��� ஒ���டா� அர��ப��க�� �மா� ஒ�
இல�ச��, ��பதா�ர� ஆ��ய� ப��ட�க� கா�யாக இ��பதாக ஒ�
கண���� ைவ���ெகா�ளலா�. மாணவ�க� �ைறவாக�தாேன உ�ளன� எ�ற
காரண� ெபா��தம�ற வாத� ஆ��. ஆ��ய�கேள
இ�லாத
ப����
மாணவ�க�
எ�����
வ�வா�க�?
மாணவ�க�
வர���,
அ��ற�
ஆ��ய�கைள �ய��கலா� எ�றா�, அ� ���சா��தனமான கா�யமா�
இ���மா?
ேம��, 300 ேப� ெகா�ட ஒ� அர� ெதாட�க�ப���� , மாணவ�
எ���ைக 40 ��னா� ம��� தா� ஒ� ஆ��ய� ��தாக வ�வா�. மாணவ�
எ���ைக �ைற�தா� அவ� ேவ� ப����� ெச�� ��வா� என கண��
ெசா���ெகா����தா�, அ�த�
ப��ைய�ேத�
ெப�ேறா�க�
எ�ப�
வ�வா�க�? ஆ��ய�க� எ���ைக ேபா�மான அள�� இ��தா� தாேன
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அ�ப�� ெப�ேறா�களா� ���ப�ப�� ப��யாக மா��.
ேம��, த�ேபா� 1;40 எ�ற ஆ��ய�;மாணவ� ��தா�சார� ��ப�ற�ப�வதாக
ெசா�ல�ப��ற�. அதாவ�, அத� அ��த� எ�னெவ�றா�, 79 மாணவ�க�
இ��தா�� ஒ� ஆ��ய� தா� எ�பதா��. எ�பைத� தா��னா� தா�
இர�� ஆ��ய� ேதைவ எ�பதாக� கண��ட�ப�மா�. எ�ேன அ�கைற
அர��ப��க� ��! ஆக, ஒ�ெவா� பாட����� ஒ� ஆ��ய� எ�ற
நைட�ைற�� அர��ப��க�� இ�ைலெய��, இ� அ��யா இ�ைலயா?
ஆனா�, த�யா� ப��க� எ�ன ெச���றன? த��யான ஆ��ய�கைள
எ��ப��ைல எ���, ஒ�ெவா� பாட����� ஒ� ஆ��ய� என �ய���
����றன�. ஆ��ய� �ன� என ஒ� �ழா�� ெகா�டா� அ��
ஆ��ய�கைள ஆட��, பாட�� ேவ� ைவ������றன�. �ல ப��க�ேலா
ெப�ேறா�கைள��
அைழ��,
ஆ��ய�
�ன
�ழாைவ
அம��கள�
ப�������றன�.
அேதா� ம��� ��வ��ைல. ஓ�ய�, நடன�, பாட�, ��ச�, ேயாகா, �ல�ப�,
கரா�ேத,
ைக�ைன�
கைலக�
என
ஏக�����
ஆ��ய�கைள
�ய�������றன�. ��த� க��சா� இைண நடவ��ைகக�( எ��ரா ேகா
க��ல� ஆ����) என�ப�� த���றைமக��� அ�க ���ய��வ� த�வதா�
ெசா��, அைத ைவ�ேத ெப�ேறா�கைள�� கவ���, அத�ெகன அ�க�பண��
��������றன�. இ�ைறய �ழ��, இெத�லா� �க அ��யாவ�ய�
எ�றா���ட
�ைல��
த��ைடய
�ழ�ைதக���
இெத�லா�
�ைட�கேவ��� எ�� �ைன��� ெப�ேறா�க�� த�யா� ப���� இ�த
கவ���கரமான அ����களா� ஈ��க�ப���றன�.
இ��தா�
த�யா�
ப����
கவ������ட�க�
��ட���
�க��த�ப���றன. அதாவ�, ெப�ேறா�கைள ப���� ெசய�பா�க����
ஈ���� கவ�வ� எ�பதா��. ஒ�ெவா� த�யா� ப���� ஒ�ெவா� வ�ட��
நா�ைக�� �ழா�களாவ� ைவ�� ெப�ேறா�கைள அைழ�����றா�க�.
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�ழ�ைதக��
த���றைமகைள
ேமைடேய��வ�,
ப�ச��ப�
என�ெகா�டா�ட�க� ���த இ��க���க�� ஊ�� பல �ரபல�க��
ப�ேக�பதா�, அ��ழா�க� �ற�பான �ழா�களாக மா�ற�ப�� ெப�ேறா�க�
ஈ��க�ப���றன�. த�யா� ப���� க�லா�� �ர���.
அைம�ச�
ெதாட��
மாவ�ட
ஆ���தைலவ�,
க��ய�கா�க�
�த�
காவ��ைற �ைண ஆ�வாள� வைர அ�� அ�க� கல��ெகா��� �ரபல�க�
ெப��பா�� அர� அ�கா�க� தா�. ஆனா�, அர��ப��க�� ஏ� இ�தைகய
�ழா�கைள இவ�க� நட��வ��ைல? அ������ மாணவ�க��� என�
�றைமகேள இ�ைலயா எ�ன? அவ�க� ம��� ேமைடேயற��டாதா எ�ன?
�ல ப��க�� ஆ��ய�க�� ஆ�வ� ம��� த� �ய���� அ��பைட��
இெத�லா� நைடெப���றன எ���, அர� இத�ெகன �� ஒ���,
��ட�கைள வ��� �ய���தா� அர��ப��க�� ம�க� �ழா�கைள நட��ட
இய�� அ�லவா!
ந��க���� ஊரா�� ஒ��ய ெதாட�க�ப��. 2002 � ெவ�� ஐ��
மாணவ�க� ம��ேம இ��த இ�ப���� இ�� 217. ெம��� ப����
இ���
ம���
25
மாணவ�க�
����
வ���ளன�
எ�றா�
பா����ெகா���கேள�. காரண� எ�ன ெத��மா?
ஆ��
ேதா��
ெப�ேறா�
ப�ெக����
�ழா�க�,
மாணவ�க��
பைட����றைன ேம�ப���� அ��ய� க�கா��க�, �ைளயா�� �ழா�க�,
1000 ��தக�க� உ�ள �லக� எ�பேதா� வ��பைற�� வ�ட வ��லான
ேமைஜக�, நா�கா�க�, �����க� எ�ப�� உ�ள�தா�. உ�க��ேக
�������ேம, இ�தைன�� அர� ெகா��த� இ�ைலெய��! ஆ�. இ�
எைத�� அர� ெச�ய��ைல. அர� ெச�தெத�லா� இ� ஒரா��ய� ப��
எ�� அ���த அ���� ம��ேம. அ�ேபா� இ�� வ�த ����.
�ஜயல�தா�� ெசா�த� பண��� இ��� �வ��ய �ய���� இைண�த
ஊ�ம�க�� ப�ெக��ேப இ�தைன �ற����� அ��பைடயா��. க��ட� க�ட
தைலைம ஆ��ைய �ஜயல�தா, இவர� கணவ� ����மா� ஆ�ேயா�� தலா
�.1 ல�ச� ந�ெகாைடயாக வழ����ளன�.
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இ�ப�யான ப���� ப���� மாண�ய�� உய��த �ண��ட� தா� ��சய�
ெவ�வ�வ�. உ��ரேம�� ஊரா�� ஒ��ய ந��ைல�ப���� ப��த
கைலயர� எ�ெறா� மாண� வாரணா� ேத�ய �ழ�ைதக� அ��ய�
மாநா��� ப�� ெப�� �ற�� ெப��றா�. ப���� நட��� பாரா��
�ழா�� �� ���ற�. ஆனா�, அ�த ஏைழ மாண� எ�ன ெச�தா�
ெத��மா? அ�தைன ��ைய�� ப���ேக ��யா� வழ��னா�. 142
மாணவ�க� உ�ள இ�ப���� 5 க��க� உ�ள�. ஆ��ல� ேப���
ப����� இவ�கேள ஒ� ைகேய�� தயா����ளன�. ஆனா�, இ�த
ெசல��ெக�லா� இவ�கேள ெவ��� இ��� வ����� ெகா���றன�.
இ�ப�யான �ய��கைள எ���� ஆ��ய�க� ஒ�ெவா� ப�����
இ��க�தா� ெச��றா�க�. ஆனா�, அர�� உத���, கவ���� இ�லாம�
ஆ��ய�க� ம��� �ய���தா� ���பல�� �ைட�காத�லவா. அ�த ஆ��ய�
இ���� வைர அைத�ெச�வா�, அவ� ேவெறா� ப���� மா�ற�ப�டா�..?
ஆ�. ஒ� ஜனநாயக ேதச���, ���பாக இ�த நவ�க���, ெப�ேறா�க��
இ�தைகய ப�க��� க���ைலய�க�� �க அவ�ய� ஆ��. ஆனா�, எ�ன
நட��ற� அர��ப��க��?
ஓ�ய�, �ரா�� ேபா�ற ப���க���� �ட �ைறயான ஆ��ய�க�
�ைடயா�. இத�ெகன த�� பைட�த ஆ��ய�கைள ப��ேநர ஊ�ய�களாக
�ய��� இ��� ��கன த���ர� ����ற� த�ழக அர�. அவ�கைள ��ேநர
ஆ��ய�களா� �ய���ட ேவ���. ஓ�ய�, நடன�, பாட�, ��ச�, ேயாகா,
�ல�ப�, கரா�ேத, ைக�ைன� கைலக� ஆ�யவ�ைற�� அர��ப����
அ���,
அ��
ப���
ஒ�ெவா�
மாணவ��
த���றைமைய��
ேம�ப���வ�� க�����ட��� ஒ� ப��யா� ��சய� மா�ற�பட ேவ���.
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வ���பத�� ம��ேம இ�ெபய� அர��ப��க�� பய�ப��த�ப��ற�.
ஆனா�, இத� ேநா�க� ���� ஒ�ெவா� வ�ட�� ப��� க��யைம�ச�
ச�டம�ற��� எ�ன ெசா��றா� ெத��மா?
ப�� வய�� உ�ள அைன��� �ழ�ைதகைள�� ப���� ேச��ப� �த�
க�ற�, க���த� தர�ைத ேம�ப���த� வைர இ�கழக�க�� ப� தானா�.
ஆனா�, நைட�ைற�� எ�ன ெச��றா�க�? ஆ��
க���கார�க��
கர�க�� இ���ற� இ�த� கழக�. ச�ப��ய க�டாய ம��� இலவச� க��
உ�ைம�ச�ட� �ட ப��க�� ெப�ேறா�க��கான உ�ய ப�க����,
ம�யாைத�� தர�பட ேவ��� எ��ற�.
அ�ச�ட��� அ��பைட�� 08.11.2011 அ�� G.O.(Ms) No.173 எ�ற அரசாைணைய
த�ழக அர�� ெவ�����ள�. அ�� எ�ன ����ட�ப���ள� ெத��மா?
ப��.5. ப�� ��வாக��� எ�� தைல��� 14 ம��� 15 எ�ற ��க��
��க�டவா� உ�ள�.
ஒ�ெவா� ப����� ப�� ��வாக��� அைம�கேவ��மா�. அ�� 75 சத�
ெப�ேறா�க� தா� இ��கேவ��� எ�பேதா�, அ�� 50 சத� ெப�
ெப�ேறா�க� இ��கேவ��� என�� ெத�வாக� ���ற� அ�த ��. ேம��,
ப����
��வாக������
தைலவராக��,
�ைண�தைலவராக��
ெப�ேறா�கேள ேத��ெத��க�பட ேவ��� எ��� ���ற�. அதாவ�,
ப���� தைலைம தா�� வ� நட���ெச��� ெபா��� ம�க� ச�க����
வழ�க�பட ேவ��� எ�� ���ற�. ஒ� ஜனநாயக நா��� இ� தாேன
ச�யாக இ��க ����!
இ� அமலானா� அர��ப��க� அைன��� த�க� ப��க� எ�ற
மன�ைல�� ெப�ேறா�கைள��, ச�க�ைத�� ெகா�� வர இய�ேம! அர� ஏ�
இ�த ��கைள அமலா�க��ைல எ�� தாேன �ைன����க�!
ஆனா�, அர� எ�ன ெசா��ற� எ�றா�, அைன�� அர��ப��க��� ப��
��வாக��� அைம�க�ப���ள� எ�� ச�டம�ற��� க���ெகா�ைக��
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எ������வமாகேவ ���ற�. அ�
ம��ம�ல
அவ�க���
ப�����
அ��க�ப��றதா�. அதாவ�, 2013 ஆ� ஆ��� 1,33,605 ெப�ேறா�க��� 4.08
ேகா� �பா� ெசல�� ப��� அ��க�ப�டதா�. இ�தா�� 2,21,700
உ���ன�க��� 6.65 ேகா� �பா� ெசல�� ப��� அ��க�ப��றதா�.
ப��� யா��� அ��தா�க� எ�ப�� பண�ைத எ�ப� அ��தா�க� எ�ப��
அவ����தா� ெத���. யா��� எ����களா? ச�டம�ற��� அ���த
க��யைம�ச����தா� ெத���.
ப�� ��வாக� ����கான கடைமகைள�� ெகா�ச� பா��ேபா� வா��க�.
இர�� மாத���� ஒ� �ைற இ��� ��, ப���� ேச��ைக �தலான
அைன�� ��வாக�ெசய�க� ����� ��ட�ட ேவ��மா�. அேதா�, ப��
வள���� ��ட� எ�� ஒ� ��ட�ைத ��றா��கால���டமாக தயா���
ப���� வள����� பா�பட ேவ��மா�. ஆ��ய� ேதைவ, ��� ேதைவ,
மாணவ�
உ�ைமக�,
�ழ�ைதக�
உ�ைமக�
எ�பேதா�
உ�ளா��
��வாக�ேதா� ேப� ேதைவயான உத�க� ெப�வ� வைர ப�� ���த
அைன�� �சய�க��� தைல��� உ�ைம��, அ�கார�� ெப�ேறா�க���
இ���ற� எ�� அர�� ச�டேம ���ற�. அ�ேதா� உ��� �ரபல� ம���
உ�ளா�� ம�ற �ர���ைய�� ேச����ெகா�ளலா�.
ெகா�ச� ேயா����பா��க�. இ� ேபா�ற ப�� ��வாக� ���கைள
ஒ�ெவா� அர��ப����� உ�வா��, அ�� ஆ��ய�க��, தைலைம
ஆ��ய��, க��ய�கா�க��, உ���
�ரபல�க�
ம���
உ�ளா��
ம�ற��ர���க�� உ�கா��� �வா��தா�, அர��ப��க��
வள���
அப�தமா� இ���மா, இ�ைலயா? ப���� ஒ�ெவா� ேதைவ�� உ���
ச�க��� ேதைவயாக க���� ெகா�ள�ப�மா இ�ைலயா? ஆனா�, ���
வ�ட�க� ���த ���� இ�� வைர ஒ� அர��ப���� �ட
ெப�ேறா�கைள�ெகா�ட ப�� ��வா���வாக அமலா�க�பட��ைலேய ஏ�?
காரண� எ�ன?
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ஆதா� அ�ைட எ�� ஒ� ��ட�ைத� ெகா�� வ�தா�க�. அர��
நல���ட�க� ெபற அைத� க�டாய� எ�� அ���தா�க�. ஆனா�, அ�
க�டாயம�ல என உ�ச��ம�ற� ��ய��ன�, ஆமாமா� க�டாய��ைல என
ம��ய அர�� அ���த�, மா�ல அர�� அ���த�. நைட�ைற�ேலா, ப��
மாணவ��� க�� உத��ெதாைக வா��வத��� �ட அைத� க�டாய� என
�ர���ேக��றா�க�. ஆனா�, அர��ப��கைள ெபா��தவைர�� அர�
இய��ய அைன�� ச�ட�க�� அனாைதயா� �ட��ற�. ஏ��த �ைல?
ேவெறா����ைல. அர��ப��க� வள���யைட�தா� யா��� பா��� வ��?
நா� �ைன�ேபா� த�யா� ப��க��� எ��. ச�யான ப�� தா�. ஆனா�,
அ�த த�யா� ப��கைள நட��வ� யா�? மகா�மா கா��, காமராஜ� ெபய�
�த� கைலமக� ெபய� வைர தா�� ���� அ�ப��கைள அர�ய�
அ�கார��� �ைண இ�லாம� யாேர�� நட�த இய�மா?
ஆ�� க���கார�களா� இ��ேபா� ம��� இ��ேதா� தா� ெசா�த�ெபய���,
�னா� ெபய��� க����ைற�� ஆ��க� ெச����றா�க�. த�யா�
ப��யா�
இ��தா��,
க���யா�
இ��தா��
இவ�க�
தாேன
நட���றா�க�.
அ��� சாதாரண�ெகா�ைளயா நட��ற�? ஒ�ெவா� த�யா� ப���� ஒ�
வ�கவளாக� ேபா�ற�லவா இய���ற�. பாட���தக�க�, �ேடசன��, �
கைட, ���கைட, ெட�ல� கைட, ேபா��வர�� ஏ�பா� என அைன���
�ைட��� வ�கவளாகமாக ம��ம�ல. காைல உண��, ம�ய
உண��
ப���� தா� க�டாய� சா��ட ேவ��� எ�� ெசா��� அள��கான
�யாபார�க� அ�லவா கைள க������ற� இ�ேபா� த�ழக���.
ந�ெகாைட த����ச�ட� எ�ேறா� ச�ட� �ட த��நா��� 1992�
ேபா�டா�க�. �ய���ப��க� க�டண �ைற�ப���� ச�ட�� �ட 2011
�த� அம�� உ�ளதாக ���றா�க�. த�யா� ப��க�� அர� ��மா��த
க�டண�ைத �ட� ��த� க�டண� வ���தா� இ����கர� ெகா��
நடவ��ைக எ���, ந�ெகாைட வ���தா� நடவ��ைக பா�� எ���
வ�ட�ேதா�� அ���க�தா� ெச��றா�க�.
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ெசா���க�.
ஏேத��
ஒ�
ப��
�தாவ�
இ�வைர
நடவ��ைக
எ��க�ப�����றதா? அ�ப�ெய�� ஒ� ப���� �ட ந�ெகாைட
வா��வ��ைலயா?
அைன��
த�யா�
ப��க��
அர�
��மா��த
க�டண�ைதயா வ����றா�க�? இ�ைல. இ�த
இர��
ச�ட�க��
ம��ம�ல,
த�யா�
ப��கைள�
ெபா��தவைர
எ�லா�ச�ட�க��
கா���தா� பற���றன எ�ப� எ�லா���� ெத���. ஆனா�, ஏ�
நடவ��ைக இ�ைல?
ஆ��யாள�களா� அவ�கேள இ��ைக�� யா� இவ�க� �� நடவ��ைக
எ��ப�? ஆ�� க��, எ���க�� எ�பெத�லா� இ�ேல �ைடயா�.
இ�ைன�� �, நாைள�� நா� எ�ற கண��� இவ�க���� எ��ேம
ஒ�தாைச உ��. இவ�க� தாேன ����, ���� ஆ���� வ�� �ைல��
இ�ேபா� வைர த�ழக��� உ�ள�. அ�ப�ெய��, அர��ப��கைள
வளர�����வா�களா எ�ன?
எ�ன�க இ�ப� ெசா�����க, அர��ப���ல ப���ற �ழ�ைத�� ேசா��ல
இ��� ெச��� வைர��� எ�லாேம இலவசமா� ெகா���� அர�. அ��ற��
அர��� அ�கைறேய இ�ேல����கேள எ��� �ல� வ��த�பட����.
உ�ைமதா�. அேநக இலவச�க� அர��ப���� தர�ப�வ� உ�ைமதா�.
ஆனா�, அ�வள� இலவச� த�வ�� உ�ைமயான உண��� அ��பைட��
எ�றா�, அர� எ�ன ெச����கேவ���?
த�ழக��� அைன����ழ�ைதக���� இலவசமான, தரமான, சமமான க��ைய
வழ�����கேவ���. அைம�ச� ������ைள���, ஆ�ேடா ெதா�லா�
������ைள��� சமமான ப���க��ைய ஏ�ப������கேவ���. ஆனா�,
இ�ெக�ன நட��ற�?
ஏைழக����, எ�யவ�க���� ஒ� ப��. கா��ளவ��� கா��ேக�ற ப��.
அ��� எ�தைன ஏ�ற�தா��க� பா��க�. ச�வேதச� ப���� இ��� பல
�தமான ப��க� த�ழக��� உ�ளன.
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உ�க��� எ�வள� கா��ளேதா அத�ேக�ப உ�க� ��ைளக��� ��க�
க�� ெகா����ெகா�ளலா�. உ�க��� கா���தா� உ�க� ��ைளக���
எ�லா வா���க�� �ைட���. இ�ைலெய��, ேவெற�ன வ�?
க�ைண உ�ள�ேதா�, தா��ள�ேதா�, த�ைத��ள�ேதா�, இர�க உ�ள�
பைட�த ஆ��யாள�க�, மன� �ைற�� அ���ெகா���� ெப��ைல��,
ெச��ைப�� இ�ன�ற அ�ல� ேம�ைப�� ெப���ெகா�� அர��ப����
ப��கேவ��ய� தா�.
ெசா���க�.
இ�தா�
அர��ப��கைள
��ேன���
�ைறயா?
அர��ப��கைள ��ேன�ற அர� ஒ��� ��ய ��ட�கள�லா� ேபாட
ேவ��ய��ைல. ஏ�கனேவ அர� ேபா�ட ��ட�கைள��, ச�ட�கைள��,
அரசாைணகைள�� �ைறேவ��னாேல ேபா��.
உதாரண���� �லவ�ைற� பா��ேபா�.
ஒ�
அர��ப��ைய��,
த�யா�
ப��ைய��
ேநர�யா�
ெச��
பா��ேதாம�லவா. இ�ேபா� அேத ப��க��� ���� ெச�ேவா�. வா��க�.
த�யா� ப���� �����வ��, க��பைற��, ேக����, நைடபாைத��
ெகா�ச�
��தமா�
இ��ப�
உ�ைமதா�.
ஆனா�,
அ�த
அ���மா��க��ட�கைள ெகா�ச� உ���பா��க�. அ� பா�கா�பான�
தானா எ�� பல ப��க���� ெச�� ஆ��� பா��க�. ஒ� உ�ைம
����.
��ெப��கைள அ��� ைவ�தா�ேபா�� க��ட�க� க�ட�ப������றன
த�யா� ப��க��. மா�க��கான ப�க� ���யதா�, நைடபாைதக��
���யதா� தா� இ����றன ெப��பாலான ப��க��. இ எ�ேகச�
அதாவ�, க�� �ல� க�� ெகா���றா�களா�. ெந��
ெஜனேரச�
எஜுேகச�, அதாவ�, அ��த தைல�ைற�க�� எ��� அ�டகாசமா� ஒ�
ேபன� நம� �ழ�ைதகைளெய�லா� ேபா�� ைவ����பா�க�. பா��க�.
அ�த� ேபன��ேக கா� ெகா��கலா� ேபா�க�.
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ச�. அெத�லா� ப���� எ�ேக இ���ற� ேத��பா��கேள�. உ�ைம
����. இ ேல�, அதாவ� க�� ஆ�வக� எ�ற ஒ� அைற இ����. (���
சாதான அைற�� எ�� ��கேள ேபா�� வா����ெகா���க�.) அ�த
அைற�� ெகா�ச� க��க� ைவ����பா�க�. அ��
ஒ�
�ைர��
ெதா�க�����பா�க�. அத�ெகன ஒ� த�யா� ��வன��ட� ஒ�ப�த� �ட
ெச����பா�க�. ஆனா�, க���க��?
ெகா��பா�க�. அ�வ�ேபா� ஒ�ெவா� �ழ�ைதைய�� அ�� உ�கார ைவ��
�ல ப��க�� ெகா�ச� ெசா���� ெகா��பா�க�. ஆனா�, அ��த
தைல�ைற�கான
க��
எ�பெத�லா�
ெவ��
க�சா
தா�.
எ�லா
வ��பைறக��� க���பலைக �ல� க�� ெகா��பதா� ெசா���
�ள�பர�க� எ�லாேம ெபா�தா�. காச�� ேவ� ேநா�க��லா கல���
ெபா�க� அைவ.
ஒ� ஆ��ையைய ���� அவ�க�� ச�பள� எ�ன எ�� ேக���பா��க�.
அ�த� ெகா�ைமைய எ��� ேக�க��? அ�தா� எ�லா� த�ழ����, எ�லா�
த�ழ��க���� ெத��� எ����களா? ஆமா�. இர�டா�ர�
�வ��
வழ�க�ப�� அ�த ஊ�ய�ைத� ெப�� அவ�க�, ஒ� ஆ�ர� �பா� அ�க�
ெகா���� எ�றா� அ�த�ப��ைய�தாேன ேத��ெச�வா�க�. அ� தாேன
இய��. �யாய�� அ�தாேன. ப��தவ�க�� உைழ�ைப� �ர��� ஒ� ப��
எ�ப� ேந�ைமயான ப��யாக இ��க����? அ�த�ப����
��ைய
ெசா���த�வா�களா?
எ�த�ப���லாவ�
அ���ள
அைன��
ஆ��ய�க��
க���த����
ெப�ேறா�க��� தர�ப�����றதா எ�� பா��க�. ேக�டா� ேபா��, ஏேதா
ஆ��ய�கைள அவமான�ப���ய� ேபா�� ��வாக�கேள �ள����வா�க�
�ர�ைனைய. அ� இ���, இ� இ���, இ�க இ���, அ�க இ���,
ெத����யா�ல இ�க ம��� தா� இ���, உலக�தர����
இ���
எ�ெற�லா�
�ள�பர�
ெச���
த�யா�
ப��க�,
ஆ��ய�க��
க���த��ைய ம��� ஏ� ெவ���வ��ைல?
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எ���ற��� இ���ற�. �ைளயாட ேவ��ெம��, அதாவ� �ைளயாட
ேவ��ெம��, கவனமாக வா���க�, �ைளயா��தா� ஆகேவ��ெம��,
அ�த ெந��சாைலைய� தா���தா� ெச�லேவ���.
ஆனா�,
பா��க�
இ�ப�யான
த�யா�
ப��க�
எ�லா�,
�ைளயா���ழா�கைள ம��� ���, �ற��மா� நட����வா�க�. ஏதாவ�,
த�யா� �ல��� �ழாைழ ��ச���, ெப�ேறா�க��� வ�ண அைழ��த�
வழ��, ெச�� ெத��� வரேவ�� அம��கள�ப������றா�க�. ப���ேய
ெகா��காம� ேபா��க� நட��, �ழா ம��� எ�ப��தா� நட�த ���றேதா?
அ��ற� �ழ�ைத�க எ�ன ெச���? ���ேல �ைளயா��. ெச�ேபா�ல
�ைளயா��. க���ட�ேல �ைளயா��. �� ேபா���� ���ேல ���ெக�
பா����. ஆமா�க, ைமதான�க�� �ைளயாட��, ஓ�யா��� �ைளயா�
பழ�க�படாத �ழ�ைதக� எ�ன தா� ெச�ய����? அ�பா, அ�மா
ெச�ேபா�� தாேன �ைளயாட ����?
எ�ன�க இ� த�யா� ப��கைள� ப�� அ������க, தரமா இ�ேல�னா
அ��ற� எ�ப��க இ�ப� ��ட� ேச�� அ�ப���� �ல� ேக�கலா�.
இ���� ப�� ேத��� த� �ழ�ைத�� �� அ���, கன�� ெகா������
ஒ� ெப�ேறா�� ஆைசக� எ�ப������ என�பா��ேபா�.
���பாக, 1990ஆ� ஆ��க���� ��ன�. ஆ�. கட�த இ�பதா��க���
��ைதய ெப�ேறா�� ஆைசக�ட� ஒ���ைக�� இ�ைறய ெப�ேறா��
மன�ைல
�����
மா�ப�����ற�.
எ�
�ழ�ைத��
எ�லா�
�ைட�கேவ��� எ�� �ைன��� ெப�ேறா�க� தா� இ�� அ�க�.
அ�ேபானா, அ�ைன����த ெப�ேறாெற�லா� அ�ப� இ�ைலயா எ��
��ட�க
ம�ட�க
ேக��ரா��க,
அ�ேபா���த
ெப�ேறா�கைள�
ெபா��தவைர��, எ�னா� இய�றைத எ� �ழ�ைத��� த�ேவ� எ��
தா� �ைன�தா�க�. ஆனா�, இ�� அ�ப�ய�ல, எ�.ேக.� ப��பத�ேக கட�
வா�� ெசலவ���� ெப�ேறா� வைர இ�� நா� பா��க���றேத. இ�த
மன�ைல ��த�லவா?
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ஆ�. உ�க� �ழ�ைத�� ��த� ச�யாக வளர��ைலெய��, ��க� உ�க�
�ழ�ைத�� �� அ��ெகா�ள��ைல என அ��த�. ஆக, உ�க� �ழ�ைத��
��த��� ��க� ேபாஷா�க��கேவ��ெம��, அ�த
எ�ெணையைய
வா���ெகா��ேத
ஆகேவ���.
ஆ�.
��க�
கா��ளா�
வா���தர��ைலெய�� உ�க� �ழ�ைதைய ��க� ேந��க��ைலெய�ேற
அ��த�. ேத���காக க� ����� ப���� உ�க� �ழ�ைத�� ��க�
ஹா���� கல��� ெகா��க��ைலெய��, அவ� அ�க ம��ெப� வா�க
��க� ஆைச ெகா�ள��ைலெய�� அ��த�.
இ�ப�யாக ெதாைல�கா�� �ள�பர�க� ஒ�ெவா� ெப�ேறா������ ��ற
உண�ைவ ஏ�ப���, ஏ�ப���ேய �யாபார �க��� �க�ேவாராக ம��ேம
மா�� ைவ������ �ைல��, க��ைய�� ஒ� �க���ெபா�ளா� த�யா�
ப��க� ெசா��ைக�� ெப�ேறா�க� கவர�ப�வ� இய�பா����ற�.
அர��ப���� ப��� இ�� அர� ேவைல�� இ���� அ�த�ெப�ேறா�, நா�
தா� ச�பா���ேறேன எ�� �ைன��, எ� ைபயனாவ� த�யா� ப����
ப��க��� எ�� பாச�கடைம�ண�ேவா� ��ெவ������றா�.
ெகா�ச� ேயா����பா��க�, அர��ப���� ப��த காரண��னா� வா�ைவ
இழ�ேதா� என த��ப��ய� ஏ�� இ���றதா எ�ன த��நா���?
அர��ப���� ப��தா� எ�க� க����� ேச����ெகா�ள மா�ேடா�
எ�� ஏதாவ� ெபா��ய� க��� ��வாக�க� அ�������றதா எ�ன?
அர��ப�� மாணவ�கைள வளாக ேந��க�ேத����, ேவைல வா�����
ெபா��ப��தமா�ேடா� என ஏதாவ� ப�னா�� ��வன� அ�������றதா
எ�ன? இ�ைற������
ெப��பாலான
ெப�ேறா�க�
கட�த
இ�ப�
ஆ��க��� ���வைர, அர��ப��க�� ப��ேதா� தா�. அ��ற�,
அர��ப��க� �� ஏ��த ெவ���? இ��ட��� ெப�ேறா�க� த�க�
மன�ைலைய ம�ப��லைன ெச��ெகா�ள ேவ���.
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நம� வ��பண���, நம� அரசா�, நம�ெகன ஒ� ப�� நட�த�ப�ைக�� நா�
ஏ� கா�ெகா��� ந�ம ��ைளய த�யா� ப���ல ேச��க��? அ���,
எ�த ச�ட�ைத�� ம��காத ப����ட��ல, க��ைய �யாபாரமா நட��ற
ப����ட��ல எ��� ந�ம �ழ�ைதய ேச��க��? இ� ெப�ேறா�க�
த�க���� ேக���ெகா�ள ேவ��ய ேக��. அரச
ம���
�ைற
ெசா�����ேட இ��காம, அ�த அரச ேத��ெத���� ெப�ேறா�க�� ெகா�ச�
ேயா��க�மா இ���களா?
எ�லா�
ச�தா�க.
ஆனா�,
அர��ப����
ப��தா�
�ழ�ைதக�
ெக���ேபா����றா�கேள எ��� �ல� ஆத�க�படலா�. ஆ�. இ�� பல�
அ�ப��� �ைன��றா�க�. ஏேதா அர��ப���� ப��தா� �ழ�ைதக���
ேலா�க� ேல��ேவ�( இ��� உ��� ெமா� எ�� அ��த��ேல�க, ெக�ட
வா��ைத�� அ��தமா�) வ����� எ�� �ைன��� ெப�ேறா�க�� அ�க�.
இ� ஆதாரம�ற ஒ� எ�ணமா��, இ��� ெசா�ல�ேபானா�, ��ட���
பர�ப�ப�ட ஒ� ேமாச�� �ர�சாரமா��.
எ�னேமா, ெம���ப���ல எ�லா� �ேபர� �����ழ�ைத�க ம��� தா�
ப���ற
மா����,
அர��ப���ல
எ�லா�
ஒ����லாதவ�க
�����ழ�ைத�க ம��� தா� ப���ற மா���� ேபச�ப�வ� இ��யா
ேபா�ற ஏைழக� நா��� எ�வள� ெப�ய ேமாச� எ�� �ைன���பா��க�.
ஒேர ெத��ல, ஒேர ஊ����ேள, அ��த��த ���ல உ�ள �ழ�ைத�க தா�
அர��ப����� ப����, த�யா� ப����� ப����. அ�ல, எ�ப��க
ெமா� ம��� மா��? ெக�ட வா��ைதக��� என த��பாட� ஏ��
அர��ப����
இ���றதா
எ�ன?
த�யா�
ப���ல
ப���ற
எ�லா��ழ�ைத�� அெம��க� ஆ��ல��லா ேப���றன? ெப�ேறா� ம���
ச�க��ட� உ�ள ெமா��� இ���தாேன �ழ�ைதக� க���ெகா���றன�.
இ�� அர��ப��கைள �ைற ெசா�வ�� எ�ன பல�?
இ��� ெசா�ல�ேபானா�, த�யா� ப���� ப���� �ழ�ைதக�ட� தா�
�க��ெவ� அ�கமாக காண�ப��ற�. அ�ேதா�, ஆேரா��யம�ற எ�ண��,
உட�நல�� உ�ள �ழ�ைதக�� எ���ைக�� த�யா� ப���� தா�
அ�க�. ேம��, ச�க உண������ �ல� ��ப��, �ய எ�ண�� அ�க�35

RangaRakes

tamilnavarasam.com

வள��க�ப�வ� த�யா� ப���� தா�. ஆனா�, அர��ப��க� அ�ப�ய�ல.
அத� க�டைம��ேலேய அைவ ெபா� எ�ண�ைத வள���� இய��ைடயைவ.
ேம��, �ல ெச��கைள�� ெகா�ச� அைச ேபா���பா��க�. த�யா�
ப����
ப���
மாணவ�க�ைடேய
அ�க
த�ெகாைலக��,
அ�க
��ற�ெசய�க��, ��ைட ��� ஓ��ேபா�த�� அ�கமா� வ��றேத,
காரண�
எ�ன?
த�யா�
ப��க�
மாணவ�கைள
�ழ�ைதகளாகேவ
க��வ��ைல. பாட�ைத ஊ�� ��பவ� ஆ��ய�. அைத வா���, கா���
�ைறய வா��, ம��ெப�களாக உ�ப�� ெச�பவேன �ற�த மாணவ�. இ�
தாேன த�யா� ப���� ெகா�ைக. இ�� ஒ� மாணவ�� ச�க ஆ�ைம��,
ச�க�ெபா���� எ�ேக இ���ற�? ம��ெப�ைண ம��ேம மன�� ெகா��
வள��க�ப�ைக�� தா�க� ப�� ேவதைனகளா� உ���ைல�� ேபா��
அ��ழ�ைதக� கைட��� ��ற�ெசய�க���� த�ள�ப��றா�க�.
ெபா��ய� க���க�� த�ெகாைல�� உ�ளா�� மாணவ, மாண�ய��
அ�க�ேப� த�யா� ப��க�� இ��� வ�ேதா� தா� எ�ப�தாேன உ�ைம!
���பாக,
இ��
த�ழக���
பல
ப��க��
ெகா�ைள
ம���
ெகாைல�ெசய�க�� ஈ�ப�� இைளஞ�க�� ெப��ப�� த�யா� க���
மாணவ�க� ஆவ�. இவ�க� அைனவ�ேம த�யா� ப��க�� ப��தவ�க�
தா� எ�பைத ெசா���தர ேவ��ய��ைல. ஆக, அர��ப��க� ����
ம���
தவறாக
�ைன���
ெப�ேறா�க�
த�க��
எ�ண�ைத��
மா���ெகா�ள ேவ���.
அ� ம��ம�ல, த�யா� ப��க�� �க��த ப�ெகாைலகைள�� ெகா�ச�
�ைன��� பா��க�. ��பேகாண� சர�வ� ெபய���, ���ணா ெபய���
ஒேர வளாக��� ெசய�ப�ட ப���� 94 �ழ�ைதக� ���ைரயா�க�ப�டேத,
அ� க�� �யாபார��� �ைள�தாேன?
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இர��ேம அர�� அ��ைகதா�. எ��, எ� ெபா�? ஏ�
ெபா�
ெசா��றா�க�? இ��ேமா� த�ழக அர� �பர� ெத���பத�ப� பா��தா�,
��றா���� ��� வைர ஐ�ப� சத�த அர��ப��க�� க��பைறேய
�ைடயாதா�.
அ�மா��
ம��ேமா�
சாதைனயாக�தா�
க��பைற
க��னா�களா�. அ�ப�ெய��, இ�தைன
ஆ��கால�
ஏ�
க�டாம�
��டா�க�, அ� யா��� சாதைன, யா��� ேவதைன எ�ெற�லா� ேக��
ேக�காம� வா��� ����க�. ஆக, இ�ைறய ேத� வைர�� ��க� வா����
இ�கண� வைர 15 சத�த ப��க�� க��பைற வச�க� �ட இ�ைலெய��,
எ�ன தா� ெச��ற� ப���க����ைற? இ�தைன��� த�ழக அர��
��க�ேலேய
�க�ெத�வாக
க��பைற
வச�க�
ப��
����ட�ப���ளேபா��, ஏ� அர��ப��க� �� இ�தைன� �ற�க���?
இ�ேபா�தா� �வா� பார� வ����டேத இ� ப��க� ��தமா����
எ��� �ல� �ைன�கலா�. மாணவ�கேள வ��பைறைய��, க��பைறைய��
��த� ெச��ெகா�ள ேவ��� எ�� ெசா�லாத எ�த� ��டமான�� ச�
வர��� தவ��ைல. ஆனா�, ���ற��ெதா�லாள�கைள ேபா�ய அள�
�ய��காம�, ��தமாக ைவ���ெகா�ேவா� எ�ப� ப�மா��தாேன.
த�ழக அர�� ப��� க����ைற அரசாைண �ைல எ�: 270 ைய ெகா�ச�
வா���� பா��க�. அர�, ம��� அர� உத� ெப�� ப��க� ம���
அைன�� ெம��� ப��க��� இ��கேவ��ய �ைற�தப�ச உ�க�டைம��
வச�க�
என
22.10.2012
அ�ேற
ெவ��ட�ப�ட�தா�
இ�.
எ���தைல��க�� �ல ���யமானவ�ைற இ�� த��ேறா�.
க��ட�க� எ�ற �த� தைல���, ப�����
எ�த�தமான
�ற�த
�ண�க��, ��க�� இ��க��டா� எ�� ���ற�. மா��ப�க��
பா�கா�பான த�����வ� உயரமாக இ��கேவ��� என����ற�.
இர�டாவதாக ���� எ�ற தைல��� ��வ�மா� ��� ��க� உ�ள�.
����; பா�கா�பான ���� தர�பட ேவ���, ���� ேச��� ைவ���
ெதா��க� ��ைமயான �ைற�� இ��த� ேவ���. எ�ேபா� யாரா�
I.
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எ�ப� ��த� ெச�ய�ப�ட� எ�பத�கான ப�ேவ� பராம��க�பட ேவ���.
����
உ�ய
�ைற��
���க��க�ப��
பா�கா�பான
�ைற��
��ேயா��க�பட ேவ���.
II.

ேம�� 20 மணவ�க��� 1
ஏ�ப��த�ப����த� ேவ���

�ழா�

எ�ற

�த���

������ழா�க�

பா��ர�க� க�வ, ைக, கா�க� க�வ 20 மாணவ�க��� 1 �ழா� எ�ற
அள�� த��� வச� ஏ�ப��த�ப����த� ேவ���. தைர வ��க� இ��
அைம�க�ப�� இ��க ேவ���.
III.

��றாவதாக, க��பைறக� எ�� தைல���� ��� ��க� உ�ளன.
I.20

மாணவ�க��� 1 �� �� க��பைற ம��� 50 மாணவ�க��� 1
மல�க��பைற எ�ற அள��, ��ய அள��, ேபா�ய
இைடெவ���
க��பைறக� கா�ேறா�ட� / ேபா�ய
ெவ��ச��ட�
பா�கா��ட�
அைம�க�ப����த� ேவ���. இைவ அ�றாட� ��ைமயாக� ேபண�பட
ேவ���. ��� நா�� ெத��� ஆேரா��யமான �ைற�� பய�ப��த�பட
ேவ���. ���பாக வ��பைறைய ஒ��ேய கைட�யாக அைம�க�பட ேவ���.
த�ேய ைமதான��ேலா அ�ல� ஆ� நடமா�ட� இ�லாத ப���ேலா அைமத�
�டா�. க��ட உ�� / உ�ம� சா��க� க��பைறக���� அவ�ய�.
II.

க��பைறக� த��� �ழா� வச��ட� ��யதாக இ��த� ேவ���

த����ெதா��க� மாணா�க�களா� �ற�க ��யாதப� �ட�ப�� இ��க
ேவ���. மழைலய� ம��� ெதாட�க �ைல வ��� �ழ�ைதக�, நட�தா��க�
உத��ட� க�வைற�� ெச�� வர ஏ�பா�க� ெச��தர ேவ���.
III.
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ஆக, 200 மாணவ�கேள இ��தா�� 10 ���� க��பைறக� ேவ��� எ��
அரசாைண ெசா���ற�. எ�த�ப����
இ�தைன
வச�க��
ெச��
தர�ப������றன
எ��
ெகா�ச�
ேயா����பா��க�.
அட,20
மாண�க��� ஒ�� ேவ�டா�. 200 மாண�க��� ஒ�றாவ� இ���றதா
எ��, ெபய��� �ட ஒ� க��பைற �ட இ�லாத அர��ப��க� அேநக�
இ���றேத. அர� தாேன இத��� காரண�? அ�ப�டமான ம�த உ�ைம–
�ழ�ைத உ�ைம �ற� இ�ைலயா இ�? அ� ம��ம�ல, ஆ��ய�க���� �ட
க��பைற இ�லாத ப��க�� த�ழக��� அேநக� இ��க�தா� ெச���றன.
ஏ�, ெச�ைன�� �ட இ�ெகா�ைமயான �ழ� இ��ைக��, அரசாைண
எ�பத� அ��த� எ�ன?
ேம��, நா�காவதாக,
வா���க�.

��சார�

எ�ற

தைல���

ெகா��க�ப�டைத��

(4) ��சார�;
அைன�� இட�க��� ��சார இைண��க�, ��
ேபா�றைவ பா�கா�பாக அைம�க�ப����க ேவ���.
I.

II.

சா�(

���ச�)

ப��க�� உ�ள ��சார சாதன�க� அ�வ�ேபா� ப�� ���, அவ���

பா�கா���த�ைம ���� அ��க��க�ப�ட �� அ�வல��( licensed electrical inspectors)
சா�� ெப����க ேவ���.
உைட�த/ ��லமைட�த
��சார ஒய�க� இ����
அ�கா��
மாணவ�க�/
பா�கா�பான �ைற��
ேவ���.
III.

க�டட�க�, �வ�க�, அ��த/����த �ைல��
அவ�க� உடன�யாக ��க� ெச�ய�பட ேவ���.
ப�யாள�க�
அ��ட�
ெச�லாம�
இ��க
உ�ய த��� அைம�� ஏ�பா�க� ெச�ய�பட

(5) இ��ைகக�
I.

மாணவ�க� அம�� ெப��க� ���ற� ��� சா�வக� உ�ள �ைற��
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அைம�க�பட ேவ���.
ெப��க�, ெட��க� ஆ�யவ��� ��ய �ைனக� இ�லாத வைக��
அைம�க�ப����கேவ���. எ�காரண�ெகா���
அம��தா�
ஆட���ய
ம��� உைட�த �ைல�லான இ��ைகக� பய�ப��த��டா�. அைவ
உடன�யாக ��க� ெச�ய�பட ேவ���.
II.

(6) �த�த�
I.

ப��க�� ஆப���கால�க�� �த�த� ெச�ய ஏ�வாக �த�த� ெப��க�
அைன��
ம���வ
ெபா��க�ட�
அைம�க�பட�
ேவ���.
ேம��,
காலாவ�யான ம���க� ஏ�� ேச��க�பட��ைல எ�பைத உ�� ெச�ய
ேவ���.
ப�� மாணவ�க�� இர�த வைக, ��ட நா� ேநா� சா��த ����க�,
ம��� ஒ�வாைம ம��� ���ப ம���வ� ேபா�ற உட�நல� சா��த ப��க�
ேபண�பட ேவ���.
II.

III.

ஓ��ன�/ உத�யாள�க��� �த�த�� ப��� அ���ட ேவ���.

ய�பா, க�ைண ���ேத எ����களா! ��� சா�வக� உ�ள ெப��க�
அைம�க�பட ேவ��மா�. ஆனா�, பல ப��க�� வ��பைறேய இ�ைலேய
எ�ன ெச�ய? மர�த� வ���க��� ெப�சாவ�, ெட�காவ�, ேபா�டாவ�!
வ��பைற�����
பல
ப��க��
����,
���மான
தைர��
உ�கா���தா� ப����ெகா�����றா�க� மாணவ�க�.
அ���, இ�த �த�த� ��க� இ���றேத, அ�கா�க��� ��சேம இ�ைல
ேபா����றேத, இ�ப�ெய�லா� எ��வத��! காலாவ�யான
ம���க�
இ�ைல எ�ப� ேவ� உ�� ெச�ய�படேவ��மா�.
இ� ம��ம�ல, இ��� பல ��க�� அ�� உ�ளன. அைத�� பா������,
அைத�ப��� ேப�ேவா�.
வளாக�/வ��பைற:
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இ�த
அரசாைண
ேபாட�ப��
இர��
ஆ��க�
������டன.
ெசா���க�. எ�தைன�ப��க�� அமலா�க�ப���றன இைவக� எ�லா�.
அமலா�க�ப����தா� 5720 ப��க�� க��பைற வச�ேய இ�லாம�
இ������மா?
�ழ�ைதக��
பா�கா��
����
இ�த
அரசாைண��
பல
வ�க�
ெசா�ல�ப���ளன. ஆனா�, அர��ப��க�� ஏ� வா��காவலா�க� �ட
�ய��க�ப�வ��ைல?
ப���க����ைற��
��
தா�
�லக�க��
இய����றன. ப���க�����, �லக�க���� உ�ள இைண��� அவ�ய�
இ�. ஆனா�, அர��ப��க����, உ��� �லக�க���� எ�ன ெதாட��
உ�ள�? ஏ� ஏ�ப��த இயலாதா? அ�ப� ஏ�ப���னா� மாணவ�க��� ��க
பய� த�ேம!
இ�த�ெதாட�ெப�லா�
இ��க���
அ�யா,
அர��ப����ட�க��
�லக�கேள இ�ைலேய, அைத �த�� ெசா���க�. அ��ற� �லக�கைள,
அர��ப��ேயா�
இைண���
��ட�ைத�
ேபசலா�
எ��
தாேன
ெசா����க�.
அ���
ச�தா�.
�த�ல,
அர��ப��க��
இ����
�லக�கைள அர� ெச�ப�ட���. இ�ைறய
ந�ன
க����ைற��
வள�����
ப����
ஒ�
அ�கமாக
�லக�க�
இ��கேவ��ய�
அவ�யமா��. பாட���தக�கேளா� ெதாட��ைடய ஏராளமான ��தக�க�
மாணவ�க��காக அ�� ைவ�க�பட ேவ���. ஏ� அர� இைத ����க��ைல?
ம��க��க�
ெகா���றா�க�.
இ��க���
எ�தைன�ப��க�� க�� ஆ�வக� இ���ற�?

ந�ல�தா�.

ஆனா�,

எ�தைன� ப��க�� �ள�ப��, எல����ய�� �ய��க� ப���ளன�?
எ�தைன�
ப��க��
நட�தா��க�(ஆயா�க�)
�ய��க�ப���ளன�?
தைலைம ஆ��யேர இ�லாம� ப��க� இ��ைக��, யா�யா இ� �ள�ப�,
ஆயா������ எ����களா. ெபா��க�.
இ��ேமா�
���யமான
�சய�ைத��
ேக���ெகா���க�.
இ�த
அரசாைணைய�� அர� ��மா ேபாட��ைல. உய���ம�ற��� உ�தர��
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அ��பைட�� ேபாட�ப�ட�தா�. அதாவ�, இ�த அரசாைண��� ��ன� தா�
ஓரள�
�ல
ப��க�லாவ�
இ�வச�க�
ெச�ய�ப�டன
எ�பேத
உ�ைமயா��. ேம�� க�டாய ம��� இலவச� க����ைம�ச�ட�� இ�
ேபா�ற அ��பைட வச�கைள வைரய����ள�. ேம��, அ��பைட வச�க�
ப���� இ�ைலெய�� க����ைமைய அ��ததாக ெபா�� ெகா�ள
��யா� என உ�ச��ம�ற��� ����� இ���ற�. இ�வள� ச�ட� இ����
��க� இ����, ஏ� அர��ப��கைள அரேச �ற�க��கேவ���?
அதாவ�, எ� ஆ���� இைத�ெச�ேத�, எ� ஆ���� இ�ப� சா��ேத�,
நா� வழ��ேன�, நா� தான� ெச�ேத�, இலவசமா� ெகா��ேத�,
�ைல��லாம� ெகா��ேத�, நா� ெகா��ேத�, நா�..நா�.. நா�…
எ�பத�காக�தா� இ�� ஒ�ெவா� ��ட�� அ���க�ப��ற� எ�பைத
மன�� ெகா�ளேவ���. இ�த ��ட�களா� அர��ப��க�� எ��த
வள����� ஏ�பட��ைல எ�பேத உ�ைம.
உதாரண����, இ�த ��றா��� 54 அர� ெதாட�க�ப��க� ம��ேம
��தா� �வ�க�ப�டைவ. ஆனா�, ஈரா��� ம��� 279 �ய�� ேம�ைல�
ப��க��,
175
�ய��
உய��ைல�
ப��க��,
224
�ய��
ந��ைல�ப��க�� ெப������ற� என அர�� ����பரேம ���ற�.
ஆனா�, அர� ேம�ைல�ப��கைளேயா, அர� உய��ைல�ப��கைளேயா எ��
இ�ைல என�க�ட��� அ�� ��தா� �வ��வ��ைல. இ���� ப��கைள
ேம�ப���வேதா� ச�. இத� �ைளெவ�ன?
197268 மாணவ�க�� எ���ைக அர��ப���� ம��� இ�த ஈரா���
�ைற�����ற�. இேத கால��� த�யா� ப��க�� 245855 மாணவ�க�
எ���ைக
அ�க������ற�.
(ஒ���;
ெசய��ைற���ட�
ம���
����பர�ைகேய� 2012-13 ம��� 2014-15 ஆ�யைவ; ெவ���; த�ழக அர�)
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இ�ேபா� ெசா���க� இலவச�களா� பய� உ�டா? இலவச�க� த�வதா�
க���தர�ைத அ�க�ப��த இய�மா? இலவச�களா� ம��� அர��ப��க�
��ேன�மா?
உதாரண����,
மாணவ�க���
ம��க��க�
வழ���
��ட�ைத
எ����ெகா�ேவா�. ��ட� ெபா�வான ேநா��� ந�ல��ட� எ�றா��,
க��ைய� ெப�ற மாணவ�க�� எ�தைன ேப��� க��ேநா�க���காக
பய�ப���ள� எ�ற �பர�ைத ேயா��தா� உ�க� ப�� எ�ன?
ப�ெனா�றா� வ��� �ைழைக�� ம��க��ைய அ���, ஒ�
ப��
ேம��ைலக��ைய க���க��யாக ேம�ப�ட �ைற�� அ�����தா�
அ���ட� பய��ள ��ட�.
நா�கா��� ம��� �பா� 3642.79 ேகா� ெசல�� 21.56 இல�ச�
மாணவ�க���
ம��க��க�
வழ�க����
எ��,
ஏ�
அ�தைன
வ��பைறகைள�� க�� மயமா� மா��ட இயலா�? இ�பண��ைன�ெகா��
அைன�� வ��பைறகைள�� ேம�ப������கலாேம, அைத ஏ� ெச�ய��ைல
அர�? அர��பண�ைத எ��� த�ைன ���யவானாக��, இர�க �ண�
ெகா�ேடாராக�� கா���ெகா�ள �ைன��� ஆ��யாள�க� அ�த�பண�ைத
ைவ�� க���கான வள������ட�கைள ஏ� �ைறயா� ��ட��வ��ைல?
இ��� ெசா�ல�ேபானா�, அரேச ம��க��ைய உ�ப�� ெச�தா�,
அைன�� மாணவ�க���� இைத�ட� தரமான ம��க��ைய வழ�க ����.
அேத ேநர��� ��ட�� �ர�தரமான ஒ�றாக க�����ட��� ஒ� ப��யாக
மா��. ேவைலவா���� ெப�������. ஆனா�, அ�ப��ெச�யாம�, எ�
ஆ���� எ�னா� தர�ப�� இலவச� ��ட� எ�ற ெபய�� ஏ� இைத�ெச�ய
ேவ���?
ஆக, க�� வள��� எ�� ேநா���, அர��ப��கைள ேம�ப���த� எ��
அ���ைற�� ெச�ய�ப�� ��ட�க� அ�ல எ�பைத இத� �ல� நா�
அ���ெகா�ளலா�. வா��வ��ைய ம��ேம ��ைவ�� உ�வா�க�ப��
இ���ட�களா� க����ைற�� �ரான வள���ைய ஏ�ப��த இயலா�
எ�பேத உ�ைமயா��.
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���பாக,
அ��க��
இ�த
நா�கா��
ஆ���கால���
ம���
இலவச�க��காக �மா� 1.80 இல�ச� ேகா�க� ெசல�ட�ப���ளன. ஆனா�,
அேத ேநர��� க���காக ெசல�ட�ப�ட ெதாைக எ�ப� இேத நா�கா��
கால��� ெமா�த� �மா� 58000 ேகா�க� ம��ேம (க���கான அைன��
இலவச�க�� இ�� அட�க�). அ�ப�ெய��, ெகா�ச� கண����� பா��க�.
இலவச�க� எ�ற மாய அர�யைல ஒ��தா�, கவ��� அர�யைல ைக��டா�,
க���� �� �ைட��மா �ைட�காதா எ�� ெகா�ச� ேயா����பா��க�.
���, �ைர�ட�, �� ஆ�யைவ இலவச� என ம�க��� ஒ� மாையைய�
கா����றன�. ஆனா�, இெத�லா� ேச��தா�� ஒ� ���ப���� ஆ��
ெசல� ஐ�� வ�ட��� ெமா�த� �. ப�தா�ர� தா�. ஆனா�, க����
ஓ�ெவா� வ�ட�� ஒ�ெவா� ���ப�� ெசலவ���� ெதாைக �ைற�த ப�ச�
�மா�.20 ஆ�ர� அ�லவா.
ஆக, த�ழக��� அைன���ப��க�� அர��ப��க� தா� எ�ற �ைலைய
ஏ�ப���னா�, ஒ�ெவா� ெப�ேறா���� ஒ�ெவா� வ�ட�� �ைற�த ப�ச�
�மா�.20 ஆ�ர� ��ச�ப�ேம. இைத ஏ� ெப�ேறா�க� ேயா��ப��ைல?
ஆனா, அர� மழைலக��கான வ���கைள �வ���� ெசா��றா�க, இ�ப �ட
பா��க, ஆ��ல வ��க��ைய அர��ப��க�� வழ��� ��ட�ைத அர�
�வ������. இெத�லா� அர��� இ���� அ�கைறயா� தாேன எ��� �ல�
ேக�கலா�.
உ�க ேக�� �யாயமான ேக��தா�. ஆனா, அர�� அ�கைற �யாயமானத�ல.
உதாரண����, ஆ��ல வ��க�� �வ����டா� க���� �� அ�கைற
இ��பதா� அ��தமா? ஏ�கனேவ, த�யா�
ஆ��ல�ப��க��
ப���
மாணவ�க��ேக ஆ��ல� ேபச��, எ�த�� ெத�ய��ைல எ�ப�தாேன
�ர�ைனேய! ெபா��ய� க����� ெச�ற ����, அவ�க��� ஆ��ல�
ேபச�ெத�யாததா� தாேன த�ெகாைலகேள அ�க����? காரண�, ந� நா���
ஆ��ல� ெசா���த�� �ைறதா�. அைத ஒ� ெமா�
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ஏென��,
ஆ��ய�க���
ச�பள�
அ�தைன�ெகா�ைள�� அ�� நட��ற�.
ப��ைய நட�த���. இ�ைலெய��,
அ���ைப அர� அ����ெம��, த�யா�

த��ேறா�
எ�ற
ெபய��தா�
க��ைய� ேசைவயா� ெச�ேவா�
அர�
எ����ெகா���
எ�ற
ப��க�� ெகா�ட� அட���.

அேதா�,
ெம���
ப��க�–
ச�வேதச�
ப��க�,
ம��ய�க��
வா�ய�ப��க� என பல�தமான ப��க�� ஒ���. அைனவ���� சமமான–
�ரான க�� எ�� சம��� க�� �ைல உ�வா��. கா���பவ��� த��க��
எ�� ஏ�ற�தா��� ஒ��க�ப��. ஆக, அைன��� ப��க��� ஒேர
பாட���ட�, ஒேர க�� �ைற எ�ைக�� அர��ப��கைள தர��� உய��த
ப��களாக ��சய� மா�ற இய��.
ஆக, ஒ� வ�ட���� �ைற�தப�ச� �. 36 ஆ�ர� ேகா� எ�பைத�
ெசலவ��ப�� அர��� எ�ன தய�க�? இலவச�க��காக �மா� ஐ�பதா�ர�
ேகா�ைய வ�ட�ேதா�� ெசலவ���� அர� அைனவ���� சமமான–�ரான
க���காக
36
ஆ�ர�
ேகா�ைய
ஏ�
ஒ��க��டா�?
க���காக
வ���க�ப��
இர��
சத�த
வ�ைய
ஏ�
��ைமயா�
க����
ஒ���வ��ைல? ேக�டா� இ�வள� ெப�ய ெசலைவ அர� ெச�ய இயலா�
எ�பா�க�. ஆனா�, ஏ� ெசலவ��க ��யா� என�காரண� ேக�டா� ம���
ெசா�லேவ மா�டா�க�.
ஏேதா ���ம��பா ஒ� கண��ேபா�� ெசா��� கண��� அ�ல இ�.
இ��யா�� அைம�க�ப�ட க�� ஆைணய�க��, க��யாள�க��, பல
அைம��க�� ெசா��� கண��தா� இ�. மா�ல அர� க���� என ��ப� சத
����, ம��ய அர� ப�� சத ���� ஒ��கேவ��� எ�ப�தா� பர�த
அள�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட ேகா��ைகயா��. ஆனா�, 66 ஆ��கால �த��ர
இ��யா��, அர�� வ�மான��, ப�ெஜ� ெதாைக�� பல மட�� உய����ள
�ழ���, ஏ� க���ெகன ேதைவயான �� ஒ��க�பட��ைல?
ஆ�. அர� இைத ஒ� ெசலவாக ம��ேம பா���ற�. ஆனா�, இ� தா� ஒ�
நா��� வள����கான �லதன� ஆ��. ��� ெகா��பதா� ���ப�
��ேன��
எ��
�ைன���
அர�,
அ����ப���
தைல�ைற
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தைல�ைற��மான க��ைய இலவசமாக அ��பத�கான உ��ரவாத�ைத ம���
உ�வா�க ஏ� தய���ற�? எத�ெக��தா��, ��க���, அெம��கா
என�ெசா��� ஆ��யாள�க� அ�� ப���க�� எ�ப� ���க, ���க
அர�� க���பா���, அர�� ெசல�� தா� தர�ப��ற� எ�பைத
ெத�யாதவ�களா எ�ன?
அைம�ச�
������ைளயா�
இ��தா��
ச�,
���ெதா�லா�
������ைளயா� இ��தா�� ச�, அ�த� �ழ�ைத�� ����� �க அ���
இ���� ப�� எ�ேவா அ��தா� க�டாய� ப��கேவ��� எ�ற
நைட�ைறேய
உல��
பல
நா�க��
உ�ள
நைட�ைற
எ�பைத�
ெத�யாதவ�களா எ�ன? ��ைட மா���ெச�றா��, உய�க���� ெச�றா��
எ�த இட��� வ���ேறாேமா அ�த இட��� உ�ள ப���� ெதாட���
ப��பத�கான இட� உ�� எ�ற �ைல���தா� ெப�ேறா�க� ஏ�
அ������ அைலய�ேபா�றா�க�? ஆ�. இ�தா� உலக நா�க�� உ�ள
ப���க�� �ைறயா��.
பல நா�க�� ப��� க���� தர�ைத ஒ���� �.ஐ.எ�.ஏ. எ�ற
உலகளா�ய க���� எ����ெகா�ள�ப�ட 74 நா�க�� இ��யா�� இட�
73. இ�த� தரவ�ைச�� உய��� ���� அைன�� நா�க�� ேபத�கள�ற,
இலவச� ெபா�� ப��க� வ�யாக ம��ேம க�� அ���� நா�க�. இ�த
நா�க� ேசாஷ�ஸ நா�க� அ�ல; �தலா���வ நா�க�தா�. சம��வ���
ந���ைகய�ற �தலா���வ நா�க� ஏ� அைன��� �ழ�ைதக�� சமமான,
இலவச� க�� ெப�� அைம�ைப பல காலமாக ஏ������றன?
காரண�, ஒ� நா��� ம�த வள� ��வ�� ஆ�ற� ெப�ற ச��யாக எழ
ேவ��ெம�றா�, அைன��� �ழ�ைதக�� சமதர� க�� ெபற ேவ���. இ�த
நா�க�� வள����கான அ��தளேம இ�தைகய க�� அைம��தா�.
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இ�த� பாைத����� இ��யா �ல�வத� நாசகர �ைள�க�, ம�த வள
வள����� 174 நா�க�� இ��யா 136-வ� இட�; ச�க ��ேன�ற��� 132
நா�க�� 102-வ� இட�; உைழ��� ம�க�� ந�ன� �ற� ெகா�ேடா�
இ��யா�� 6.7%, �னா�� 50%, ஐேரா��ய ��ய�� 75%.
��னா� �ைணேவ�த� க��யாள�. �ைனவ�.வச��ேத��� இ�ேக����
எ�ன ப�� ெசா�ல�ேபா�ேறா�?
ஆ�. அ�கைம�ப���� அைனவ���� சமமான, �ரான ெபா��க�� எ�ற
நைட�ைற
ந�
நா����
வ�தா�
எ�ப������
ெகா�ச�
ேயா����பா��க�. அவ� �ழ�ைத அ�ேக ப���ற�, இவ� �ழ�ைத இ�ேக
ப���ற�, எனேவ எ� �ழ�ைதைய அ�ேக ேச���ேற� எ�� தாேன
ஒ�ெவா� ெப�ேறா�� ஒ�ெவா� �தமான ப��ைய�ேத� ஓ���றன�. ஒேர
�தமான
ெபா��க��தா�
எ�றா�
யா��
ஓட�ேபாவ��ைல.
பத�ட�பட�ேபாவ��ைல. அ�ம��ம�ல, ஒ�ெவா� ����� ப���க���காக
என இ�� ெசல�ட�ப�� பல இல�ச�க� ��ச�. அதாவ�, ஒ�ெவா�
ஆ���
ப�லா�ர�க�
��ச�.
���
வய�ேலேய
ப���ப�ைன��
�ேலா��ட� �ர� பயண� ெச�� ப���� ெகா�ைம��� ��சய� ஒ�
������� ைவ�க����.
ஆ�. உலக��ேலேய ப���க���� �யாபார� ெச��ேதா��வ� இ��தா�.
க���� அ�ப� சர�வ� என ந�� ெப��பா�ைம ம�க� வண��� ஒ�
நா��� தா� கா��ேக�ற க�� என க�� ஒ� ெப�� �யாபார�ெபா�ளா�
��க�ப��ற�. க��ைய கட��� அ�� எ�� ந��வ� ஒ��ற�, கா��ேக�ப
�ைட��� எ�ற நைட�ைற ஒ� �ற� என எ�ன�தமான �ர�பா� இ�?
எ�ப� ச����ெகா�ள ���ற�?
த�யாேர ேவ�டா� எ�� ெசா�� அர� ம��ேம ���� எ�� ெசா��,
இல�� ��மா��� டா�மா� �ற��� அர�, ��கார�க��காக �த�� பா�
�ற�த�. இ�ேபா� எைல� பா� வைர �ற�� ேபாைத வள���� அர�, ஏ�
க��ைய வள��க ம��� ��ட�ட��ைல? அர��ப��கைள வள��பத���,
ேம�ப���வத��� இ�ப�யான ��ட�ட�கைள ஏ� ெச�ய��ைல? ஆக,
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டா�மா��� இ���� ஆ�வ� அர��ப�� வள����� இ�ைல எ�ப� ெத��.
அர�ட� இ�தைன� �ைறகைள ைவ���ெகா�� ெப�ேறா�கைள ம��� �ைற
ெசா�வ� எ�ப� ச�யாக இ����?
இ��யா ஒ� ஜனநாயக நா� என ெப�ைம ேப��ேறா�. வா�க���� உ�ைம
அைனவ���� ச�மா� அ��க�ப����பதா� ெகா�டா��ெகா�����ேறா�.
ஆனா�, அ��பைட வா� உ�ைமயான க��ைய அைனவ���� சமமா�
அ��காம�, அைத� கா��ேக�ப வா���ெகா�ளலா� எ��, இ�ேதச���
ஜனநாயக� எ�பத� அ��த�தா� எ�ன? வா�க��பைத �ட ேவெற�ன
உ�ைமக� சமமா� வழ�க�ப������றன இ�ேதச���?
நேவாதயா
ப��க�
என
ம��ய
அரசா�
நட�த�ப��
அ��சா�
ைமய�ப��க�� (ெச�ட� ஆ� எ�சல��), ேக���ய ��யாலாயா என
ம��ய அரசா� �ற�பா� நட�த�ப�� ப��க�� �ட அர��ப��க� தாேன.
அ�ப��கைள �ற�பா� நட�த ���� எ��, மா�ல அர�� ப��கைள
ம��� ஏ� �ற�பா� நட�த இயலா�?
����. ��சயமா� ����. அைம�ச� ������ைள��, அர� அ�கா�க�
������ைள�� ப���� ப��களா� அர��ப��க� மா�னா�, ��சய�
����. இ��ைல வ�� நா� ெவ�ெதாைல�� இ�ைல.
க���� �தான ெபா�ம�க�� கவன� அ�கமா�வ�� கால��. எ�வள�
ெசலவ��தா�� பரவா��ைல, ந�ல க�� �ைட�கேவ��� எ�� �ைன���
அள��� ம�க��� க���� �� கவன� இ���ற�. த�யாைர நா��
இ�ம�க�, ��சய� ஒ�நா� உண�வா�க�. த�யா� ப���� இலாபெவ���
��ேபா�� ��யா� எ�� உண�� அ�த நா��, அர�� ப��க� நம�
ப��க� என ெப���ர� எ���வா�க�.
அ�ேபா�, அ�கைம� ப��க� எ�� ெபா�� ப���கான �ர� ேபா���ரலா�
ஒ����. அத� இ�ைறய ெதாட�க� தா� அர�� ப��கைள பா�கா�பத�கான
இ��ர�.
க�� ��ேகாண��� ��� ப�க�க�: அைனவ�� க�� ெப�த�, அத� தர�,
சம��வ�. இத� ஒ� ப�க� ச��தா��, ��ேகாணேம உைட�����.’’
க��யாள�
ேஜ.�. நாய� 
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