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ரஜ��கா�தியி� பி�ைளகைள� கட�தி பணய� ைவ�க 
தி�டமி�ட விடய� ேறா��� ெத�ய வ�தைதயி�  
உமாமேக"வர#�� ெப$� அதி&'சியாக இ$�த*. 

இ�திய ெவளி,ற��*ைறயி� -�த அதிகா� ஒ$வ& 
(உமாவி� ந0ப&) தா� 1தலி3 இ�த� தகவைல 
அவ$�� ெத�வி�தி$�தா&. அ*�� இ4ப5யாக 
1�டா�தனமான கா�ய7க� எதி9� இற7க 
ேவ0டா� எ�:� ேந$ � �ப�தி3 ைக ைவ�தா3 
இ�தியா தன* 1;'ச�திைய,� பய�ப �தி 
உ7கைள ஒழி�க 1=ப � எ�:� எ'ச��ைக கல�த 
ஆேலாசைனைய உமாமேக"வர#�� ெத�வி�தா&.  
அத� பி�ேப உமா, பால"த�ன ந0ப& ஹமா35#ட� 
ெதாட&@ ெகா0  தன* க ைமயான ஆத7க�ைத 
ெத�வி�*� ெகா0டா&. த�#ைடய தர4பிலி$�* 
நி'சயமாக இ�த விடய� ெவளிேய ேபாயி$�கா* 
எ�: அவ& உ:தியாக ந�பினா&. த�#ட� கரா'சி�� 
*ைணயாக வ�த ராபி#��� Aட இ�த விடய�ைத4 
ப=றி அவ& ெசா3லவி3ைல. ஹமா35� தர4பி3 
இ$�*தா� இ* ெவளியாகியி$�க ேவ0 � எ�: 
அவ& க$தினா&.  
 

ஹமா35#��� Aட இ* ெப$� அதி&'சியாக 
இ$�த*. பா$�தாதா மீ* தா� அவ$��' ச�ேதக� 
வ�த*. இ"லாமிய நலைன ம� ம3லாம3 வியாபார 
நலைன,� �றியாக ெகா0ட அவ& த�#ைடய 
Cயலாப�*�காக இ�த விடய�ைத ேறா��� 
ெத�வி�தி$�கலா� எ�: அவ$��� ேதா�றிய*. 

நட�த ச�பவ�தி=காக உமாமேக"வரனிட� ம�னி4@ 
ேக� � ெகா0ட அவ& நட�த தவைற ஈ  ெசEய 
மாைலத�� சகா�கைள மீ��� நடவ5�ைக�� தா� 
1�கியமான ேவ: ப7களி4ைப ெசEவதாக உ:தி 
Aறினா&.  
 

ஆனா3 அவர* இ�த உ:தி ெமாழி உமாமேக"வரன* 
கவைலைய ேபா�கவி3ைல. அவ& தன* வதிவிட�ைத 
கரா'சி�� மா=:வைதயி�  ெப$� ந�பி�ைக 
ெகா0;5$�தா& ெகா;�@ நிைலைம நாF�� நா� 
மாறி� ெகா05$�த*. ஜனாதிபதி� ேத&த3 நைடெபற 
1�னேம ஜனாதிபதி ேவ�பாளரான பிேரமதாசாைவ 
ஒழி�*விட உமாமேக"வர#ட� ெந$7கிய ெதாட&@ 

Microfinance Empowers 
Join us in enabling the poorest of the poor to improve their own lives 
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ைவ�தி$�த பிேரமதாசாவி=� எதிரான ஐ�கியேதசிய� 
க�சி 1�கிய"த& ஒ$வ& அவர* உதவிைய நா5னா&. 
பிேரமதாசா ஒழி�தா3 தா� ேவ�பாளராக இ$�கலா� 
எ�ப* அவர* எ0ண�.  

ஆனா3 உமாமேக"வர� மாைலத�� ச�பவ ேநர�தி3 
தன�� ைகெகா �க� தவறிய அ�த ஐ.ேத.க�சி 
1�கிய"த$�� சமய� பா&�* பதில5 ெகா ��� 
வித�தி3 த�னா3 அவ& ெசா39� கா�ய�ைத ெசEய 
15யாெதன த�&�கமாக ம:�* ெசா3லிவி�டா&. 
பைடயின& ம�தியி9� ெகா;�@ அரசிய3 �0ட&க� 
ம�தியி9� ெப$� ெச3வா��4 ெப=ற அ�த 
1�கிய"த& இைத�காரணமாக ைவ�* தன�� 
ெந$�க5 தர�A � எ�: அவ& அIசினா&. 
 

 

வர4ேபா�� ஜனாதிபதி� ேத&தலி3 ஐ.ேத.க�சி அ* 
பிேரமதாசாவாக இ$�தா3 எ�ன ேவ: யாராக 
இ$�தா3 எ�ன ெவ=றி ெப=றா3 த�#ைடய 
ெசய=பா கF�� அ* தைடயாக இ$��ெம�: 
அவ$��� ேதா�றிய*. அதனா3 எதி&�க�சி 
ேவ�பாளரான சிறிமா அ�ைமயா& ெவ=றி ெப:வத=� 
உைழ��மா:� த7கFைடய க� 4பா�59�ள 
பிரேதச7களி3 சிறிமா அ�ைமயா$�� 
வா�களி��மா: ம�கைள J0 �ப5,� இய�க�தி� 
சகல ெபா:4பாள&கF��� உமா அறிவி�தி$�தா&. 
 

ஆனா3 அவ$ைடய க"ர கால� அவ& 
எதி&பா&�ததி=� மாறாக ஐ.ேத.க�சிேய ேத&தலி3 
ெவ=றி ெப=ற*. பிேரமதாசாேவ ஜனாதிபதியானா&. 
உமாமேக"வர#�� அ �* எ�ன ெசEவ* எ�ேற 
ெத�யவி3ைல. கரா'சி விடய� 15யாெத�: ஆகி 
வி�ட*. ெகா;�@ நிைலைமக� ேபாக4 ேபாக எ4ப5 
ஆ�� எ�: ெசா3ல 15யா*. வ�னியா ப�தி��' 
ெச�றா3 , @லிக� இ�திய - இராKவ� இர0;  
ப�தியினரா9� ெந$�க5ைய எதி&பா&�க ேவ0 �. 

மைலயக�தி3 ேவ0 மானா3 த=காலிகமாக 
ெகாIச�கால� பா*கா4பாக இ$�கலா�. ஆனா3 
ந�0ட நாைள�� அ* 15யா*. இ4ப5 அவ& 
சிந�தி�*� ெகா05$�த ேபா* ஐனாதிபதி 
பிேரமதாசாவி� மிக ெந$7கிய ந0;பரான 1"லி� 
தைலவ& ஒ$வ& வ�*, அவைர' ச�தி�* பிேரமதாசா 
அவைர' ச�தி�க வி$�@கிறா& எ�ற ெசEதிைய� 
ெத�வி�தா&. இ�த' ெசEதி தாக�தா3 தவி�த 
ஒ$வ#�� த0ண�& கிைட�தைத4 ேபா3 இ$�த* 
உமா���.  

 

பிேரமதாசாைவ ெபா:�தவைர, சிறில7கா அரசியலி3 
அவ& சாதி அ�த"தி3 �ைற�தவ&. சிறில7காவி� 
ஆ�சி படீ� எ4ேபா*� த7கள* பர�பைர' ெசா�தாக 
எ0ணிவ$� க05ய ெகாயிகம உய& சாதியின& 
த�ைன� ெதாட&�* ஆ�சி ெச9�த 
அ#மதி�கமா�டா&க� எ�ற பய� அவ$�கி$�த*. 

பா*கா4@ ம=:� நி&வாக� உ�பட அைன�*� 
*ைறயி9� ெகாயிகம சாதியினர* அதிகாரேம 
ெகா5க�54 பற�* ெகா05$�த*. ேஜ.ஆ�� மக� 
ரவி ெஜயவ&�தனா தைலைமயிலான ப'ைச4 @லிக�, 
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விேசட அதிர54பைட (F��) ஆகியவ=றா3Aட 
தன�� அ'C:�த3 ஏ=படலா� என அவ& பய�தா&. 
பா*கா4@ ம=:� நி&வாக�*ைறகளி3 த�#ைடய 
ஆ�கைள4 ேபா�  த�#ைடய அதிகார�ைத உ:தி 
ெசE,� வைர, அவ$�� இராKவ Nதியாக 
ந�பி�ைக���ய அ5யா�க� பைட ேதைவ4ப�ட*. 

அரசிய3 Nதியாக அவ$�ெக�: ெகா;�பி� அ5ம�ட 
ேச�4ப�திகளி3 ெப�ய �0ட& பைட ஒ�: 
இ$�தா9� அ* இராKவ Nதியாக பயி=ற4ப�டத3ல. 

@லிகFட� அவ& ேபச வி$�பினா&. ஆனா3 @லிக� 
ஒ$ேபா*�, தா� ெசா3கிறப5 ெசEவத=� 
ஒ�*�ெகா�ள மா�டா&க� எ�: அவ$��� 
ெத��த*. எனேவ அவ&கைளவி�டா3 @ெளா� 
ஒ�:தா� த�னா3 அKக�A5ய இய�கமாக 
அவ$��� ேதா�றிய*. 

 

 

பிேரமதாசா அ54பைடயி3 ஒ$ இ�திய எதி&4பாள& 
அ3ல. ெகா;�பி9�ள இ�திய 1தலாளிகளி3 ெப$� 
ப�தியின& அவர* ந0ப&க�. தி39139கF�, 

C�*மா�*�கF� நிைற�த பாராFம�ற அரசியலி3 
சி:வயதிலி$�ேத ஈ ப�  அ#பவ� ெப=ற அவ& 
இ�திய எதி&4ைப, வா�� ேவ�ைட�கான ஒ$ 
க$வியாகேவ பய�ப �த 1=ப�5$�தா&. எனேவ, 

இ�திய எதி&4பாள&களாக உ�ள தமிG இய�க7கைள 
த�#ைடய ந0ப&களா�கி� ெகா�ள அவ& 
வி$�பினா&. @லிக�, @ெளா� இர0 �தா� இ�திய 
எதி&4@ இய�க7களாக அவ$��� ெத��த*. 

@ெளா�ைட4 ெபா:�தவைர அ* இ�தியா�ட#�, 

ேறா�ட#� 1�@ ெந$7கிய ெதாட&@ ெகா05$�த* 
பிேரமதாசா���� ெத�யா*. அவ& மாைலத�� 
தா��த3 கால�தி3 உமாமேக"வர� வி�ட இ�திய 
எதி&4@ அறி�ைககைள4 பா&�* @ெளா� � இ�திய 
எதி&4@ இய�க� எ�: 15�க�5வி�டா&. மாைலத�� 
@ர�சிைய இ�தியா 1றிய5�*வி�டதா3 
உமாமேக"வர#�� இ�தியா மீ* ஆ�திர� இ$��� 
எ�:� அவ& ந�பினா&. 
 

இ�த4பி�னணியி3 பிேரமதாசா பதவிேற;ற -�றாவ* 
வார� அவர* ெகா;�@ இ3ல�தி3 உமாமேக"வர� 
அவைர' ெச�: ச�தி�தா&. 
 

உமாைவ அ�@ட� வரேவ=ற பிேரமதாசா அவ$ட� 
மன� திற�* ேபசினா&. சி:வயதி3 தா� ப�ட க"ர� 
த�#ைடய ச-க அைம4பினா3 அரசிய9��� தா� 
அைட�த அவமான7க� த�#ைடய 
விடா1ய=சியினா9�, க ைமயான உைழ4பினா9� 
தா� ஜனாதிபதியாக உய&�த பதவி�� வ�தி$��� 
நிைல இவ=ைற எ3லா� விபரமாக' ெசா�ன அவ& 
தன���ள பிர'சிைனகைள,� எ �*' ெசா�னா&. 
ச-க�தி� கீG நிைலயி9�ள ஒ$வ� உய&�த 
பதவிைய அைட,� ேபா* ேம3 நிைலயி3 
உ�ளவ&க� ஒ$ நாF� இைத ஏ=:�ெகா�ள 
மா�டா&க�. எ4ேபா*� அவ#�� இைடIச3 
ெசEய�� அவைன ஒழி�*விட�ேம 1ய=சி 
ெசEவா&க�. இ�த நிைலதா� எ�#ைடய இ4ேபாைதய 
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நிைல,� எ�: �றி4பி�டேதா  தா� அதிகா�க� 
ம�ட�தி3 சகல *ைறகளி9� மா=ற7கைள' ெசE* 
தன* ஆ�கைள4 ேபா � ேபா* தன�� ஏதாவ* 
சவா3க�, அ'C:�த3க� வ�தா3, அ�த' சய�தி3 
உமாமேக"வர�தா� உதவ ேவ0 � எ�:� 
ேக� �ெகா0டா&. 
 

உமாமேக"வரனி=� பிேரமதாசாவி� மன� திற�த 
ேப'C மிக�� பி5�*வி�ட*. தா� ேதைவ4ப � 
ேபா* க054பாக அவ$�� உதவி ெசEய� 
கா�தி$4பதாக உ:தியளி�த உமா, தா� ெகா;�பி3 
ெதாட&�* த7கியி$�க பிேரமதாசாவி� ஒ�*ைழ4@� 
ேதைவ எ�:� ேகா��ைக வி �தா&. 
 

அத=�, ந�7க� ெகா;�பி3 த7கியி$�க ேவ0 � 
எ�ப* தாேன எ�#ைடய வி$4ப1� எ�: சி��*� 
ெகா0ேட ெசா�ன பிேரமதாசா ஆனா3 தய� ெசE* 
ெகா;�பி3 என��� ெத�யாம3 ஏதாவ* ெசE*, 

என�� ச7கட�ைத ஏ=ப �தி விட ேவ0டா�. 

வ�னியாவி=� அ4பா3 ந�7க� எ�ன 
ேவ0 மானா9� ெசE,7க� எ�:� ேக� � 
ெகா0டா&. அ�*ட� அ�த' ச�தி4@ 15�த*. 

 

ேஜ.ஆைர 1�@ உமாமேக"வர� ச�தி�த ேபா* 
1�கிய4ப �த4ப�ட* ேபா3 இ�த பிேரமா உமா 
ச�தி4@ பகிர7க4ப �த4படவி3ைல. பிேரமதாசா 
த�#ைடய ேதைவகைளெயா�5 இைத4 
பகிர7க4ப �த அ#மதி�கவி3ைல. 

 

ஆனா9� இ* எ4ப5ேயா பிேரமதாசாைவ� ெகாைல 
ெசEய உமாவி� உதவிைய� ேகா�ய ஐ.ேத.க�சி 
1�கிய7த$��� ெத��*வி�ட*. ம5யி3 ெந$4ைப� 
க�5ய* ேபா3 அவ& இ$4@� ெகா�ளாம3 தவி�க 
ஆர�பி�தா&. த�ைன4 ப=றி உமாமேக"வர� ஏதாவ* 
பிேரமதாசாவிட� ெசா3லியி$4பாேரா எ�: அவ& 
பய4பட ஆர�பி�தா&.  
ப'ைச4 @லிக� அ3ல* stf ஐ� ெகா0  
உமாமேக"வரைன� த�5வி�டா3 எ�ன எ�: அவ& 
ேயாசைன ெசEதா&. 
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