
தவறு நம்மீதத! - தி.வழுதி. 
 
இண அிவத் டுக்குாறு ிர்கள் பதிகள் டத், ஆபங்கவப கீப பதாட்டுிட்டு ிீ ிடுவனப் புனிகவபச் 

சவடபாறு சசால்கின்நது உனகம். உருப்தடிாண அசில் ீர்வ சகாண்டு ந்ால், ஆபங்களுக்காண பவப 

இருக்காது ன்கின்நணர் ிடுவனப் புனிகள். பதாரும், இணப்தடுசகாவனபம் சாடர்கின்நண. இந்ப் தின்ணிில் ிவனவவ 

ஆாய்கின்நார் ி.ழுி. 
ிீ ிடுவனப் புனிகள் இக்கத்வ அிப்தற்கு இந் பழு உனகபம் பவணப்புப்சதற்று ிற்கின்நது ன்தது ம் 

ல்பனாருக்கும் ன்கு சரிந் ிடம். 

ஆணால் - க்கு வ்வகிலும் தபறுத்னாக அவா - எரு பசி இணத்ின் அசில் திிிிகபாக 

ற்றுக்சகாள்பப்தடுற்கு உரி சகன அருகவகவபபம் சதற்ந எரு இக்கத்வ அிப்தற்கு இந் உனகம் ரிந்து 

கட்டிக்சகாண்டு ிற்தது ற்காக...? 

சுருக்காகச் சசால்ாணால் - உனகத்வப் சதாறுத் வ - 'இது எரு நாண பன்னுாம்.' 

'ஹல்க்' ன்ந ஆங்கினப் தடத்ின் எரு காட்சிில் - ிக ல்னணாக இருந் பதாதும், ணி கற்தவணக்கு அப்தாற்தட்ட சக்ி 
சதற்நணாக பர்ந்து ிட்ட ணது கவண அிக்க உனகம் ன் ிடாப்திடிாக பற்சிக்கின்நது ன்தவ ந்வ எப ரிில் 

சசால்கிநார்: "He is unique; this world couldn't tolerate him" ("அன் ணித்துாணன்; இந் உனகத்ால் அவணத் 

ாங்கிக்சகாள்ப படிில்வன.") 

து கவபம் இதுான். 

உனகத்ின் ங்பகா எரு பவனில் - சதரிதும் அநிப்தடா எரு ிகச் சிநி க்கள் இணத்ிற்குள் இருந்து - உருாகி எரு 

இக்கம், உனக ிடுவனப் பதாாட்டங்கள் ல்னாற்றுக்குப எரு பன்னுாாக ஆகி, ணித்துாய் ழுந்து ிற்தவ 

இந் உனகத்ால் ாங்கிக்சகாள்ப படிில்வன. 

உனகத்வப் சதாறுத்வ - புனிகள் இக்கம் க்கு படி அச்சுறுத்னாக இல்னா பதாிலும், புனிகபின் இந் பர்ச்சி து 

னன்களுக்கு அச்சுறுத்வன ற்தடுத்க்கூடி எரு 'நாண பன்னுாம்.' 

ணப, ிடுவனப் புனிகவப அித்து ிடுற்கு படிவு சசய்து ிட்டார்கள். 

து தங்கிற்கு, சபிாட்டுத் ிர்கபாகி ாங்களும் ிடுவனப் புனிகள் சாடர்தாகப் பதசுவண ிர்க்க படிசடுத்து 

ிட்படாம். 

 

 

ிடுவனப் புனிகவபச் சவடபாறு பற்குனகம் சசான்ணவிட்படா, ஆபங்கவபக் வகிடுாறு இந்ிா 
சசான்ணவிட்படா அற்நின் ீது ணக்கு அவ்பாகக் பகாதம் ில்வன. பற்குனகிடபம், இந்ிாிடபம் பறு 

வண ாம் ிர்தார்க்க படிபம்...? 
கடந் ழு ருடங்கபாக - தடிப்தடிாகத் து சுரூதத்வக் காட்டி ம்வச் சீித்து அர்கள் ாபண. 

இந்ிா ங்கள் வனகள் ீது ிகழ்த்தும் ிருிவபாடல்கள் சாடர்தாக ற்சகணப ான் சற்று ழுிிட்டால், 

ஆபங்கவப ிடுவனப் புனிகள் வகிட பண்டும் ண சிம்தம் சசான்ணற்காக ஆச்சரிப்தடபா, அது சாடர்தாக இன்னும் 

ழுி உங்கள் பத்வ ீடிக்கபா ிரும்தில்வன. 

ிடுவனப் புனிகவப சவடபாறு பற்குனகம் சசான்ணவிட்டுத் ான் ாம் சற்று பாசிக்க பண்டும். 

பற்குனகம் அவ்ாறு சசான்ணவிட்டு ிர்கபில் சதரும் தகுிிணருக்கு பகாதம். ஆணால், அவ்ாறு பகாதப்தடுற்கு 

க்கு வ்ி ார்ீக உரிவபம் இல்வன. 

ாம் உண்வில் பகாதப்தட பண்டிது ம் ீப ான். 

பற்குனகின் பதாக்கிற்கு இடபித்து - ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் சாடர்தாக ாய் ிநந்து பதசுவண ாம் ான் இவ்பவு 

கானாகத் ிர்த்து ந்பாம். 

ிீத்ின் 80 ீாண ினத்வ ிடுவனப் புனிகள் ஆளுவக சசய் கானத்ில் - ீிகபில் இநங்கி, "ிடுவனப் புனிகள் 

ான் ம் அசில் திிிிகள்" ன்று ாம் பங்கிிருக்க பண்டும்; "ிீத் ணிசுக்காண து பதாாட்டத்வ 

அங்கீகரிபங்கள்" ண பற்குனக அசுகவப ற்புறுத்ிிருக்க பண்டும். 

அவண ிடுத்து ிட்டு, ாம் ன்ண சசய்பாம்...? 

ிடுவனப் புனிகபின் சதரும் இாணு சற்நி என்நிற்காக கடந் இண்டு ருடங்கபாகக் காத்ிருந்பாம். 

சதரும் பதார் சற்நிவப் தவடத்து - ிீத்வ டுத்து ங்கத் ாம்தாபத்ில் வத்து ிடுவனப் புனிகள் க்குத் 

ருார்கள் ன்று ாம் தார்த்ிருந்பாம். 

ிடுவனப் புனிகவப பா "தந்க் குிவகள்" பதான கருி - ாம் சகாடுத் தத்துக்கு க்காகப் பதாாடி ிடுவனப் 

புனிகள் ாட்வடப் திடிக்க பண்டும் ண ிர்தார்த்து, ிடுவனப் புனிகளுக்கு ஆாக சபிப்தவடாகப் பதசுற்கு 

றுத்பாம். 

இன்சணாரு தக்கத்ில் - இந்ப் பதாவசாலும், ிர்தார்ப்தாலும் - ிடுவனப் புனிகபின் பதார் சற்நி என்று சாடர்தாண அீ 

ம்திக்கவகில் ங்கி, சறும் சில்னவந பவனகபில் ிணக்சகட்படாம். 

பதாாட்டத்ிற்கு அடிப்தவடாண அசில் ிகாங்கவபப் பதசுவ பண்டும் ன்பந ிர்த்து ிட்டும், ிடுவனப் புனிகள் 

சாடர்தாக சபிப்தவடாகப் பதசுில்வன ன்ந படிவபம் எரு "ந்ிபாதாாக" டுத்துிட்டும், சறும் 

"ணிாதிாணப்" திச்சிவணகவபப் பதசிக்சகாண்டும் பற்குனகில் பதாாட்டங்கவப டத்ிபணாம். 

ிவபவு - 2004 ஆம் ஆண்டில் பசாணிா அம்வார் அிகாத்வ டுத் தின், பதாவ டத்தும் பவனவ இந்ிாிடம் 

ிட்டுிட்ட பற்குனகம் - 

இப்பதாது - ிர் சீிந்து பதனப்தடும் பதாது - ல்ன திள்வப படம் காட்டி - ிர் ீது அன்தாணர்கள் பதான டித்து - 

"க்கவபக் காப்தற்காக" புனிகவபச் சவடச் சசால்கின்நது. 

ிவச் சீிக்கும் பவனவ பற்குனகிடம் இருந்து ாம் சதாறுப்சதடுத் இந்ிாபா - ிடுவனப் புனிகள் ஆபங்கவபக் 

கீப பதாட்டால், ாம் வனிட்டு "க்கவபக் காப்தாக" ாக்குறுிகள் ங்குகின்நது. 

ிடுவனப் புனிகவப ஆரித் ாங்கபபா - 
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80 ீாண ினத்வ ஆளுவக சசய்து ிடுவனப் புனிகள் தனாண ிவனில் இருந் பதாது சும்ா இருந்துிட்டு - இப்பதாது, 

சறும் 5 ீாண ினத்ிற்குள் ிடுவனப் புனிகள் படக்கப்தட்ட தின்பு ாற்நவடந்து - அர்கவபச் சவடச் 

சசான்ணற்காக பற்குனகத்ின் ீது பகாதப்தடுில் அர்த்ம் துவுில்வன. 

ங்கபில் இன்சணாரு சாாபா - இவ்பவு கானபம் ிடுவனப் புனிகள் சாடர்தாக புகழ் சசால்னிிட்டு, இப்பதாது குவநகள் 

படி புநம் பதசவும் சாடங்கி ிட்டார்கள். 

அது ட்டுல்னாது - 

அந் "இன்சணாரு சாார்", ிடுவனப் புனிகவப ப்பதாதும் ிர்சித்ர்களுடன் இப்பதாது பசர்ந்துசகாண்டு - ிடுவனப் 

புனிகபின் கவ இணி படிந்பிட்டது ண இப்பதாது ம்தவும், சபிப்தவடாகப் பதசவும் சாடங்கி ிட்டார்கள். 

"பா! சிங்கபன் ம்வ இணப்தடுசகாவன சசய்கின்நான்!" ன்று கூி இந் உனகத்ின் பற்நத்ில் ாம் கநி அழுால் - 

ம்வக் காக்க ல்பனாரும் ஏபடாடி ருார்கள் ன்று ம்தவும், சபிப்தவடாகப் பதசவும் சாடங்கி ிட்டார்கள். 

இதுவ கானபம், "பம் ரும்பதாது" ிடுவனப் புனிகள் சாடர்தாக பதசனாம் ன்று சாட்டுக்கள் சசால்னி ந்ர்கள் - 

இப்பதாது - ிடுவனப் புனிகள் சாடர்தாக பதசாபனப ிரின் உரிவகவபப் சதற்றுிடனாம் ன்று ம்தவும், 

சபிப்தவடாகப் பதசவும் சாடங்கி ிட்டார்கள். 

ா தாக் எதாாின் சசல்ாக்கும், க்கி ாடுகள் சவத வக்கும் சதாது ாக்சகடுப்பும் (Referendum) ிருக்கு 

ிடுவனவ ாங்கித் ந்துிடும் ன்று ம்தவும் சபிப்தவடாகப் பதசவும் சாடங்கி ிட்டார்கள். 

 

ஆணால் - 
ல்னாப் திவபம் இவ்ாநாக சபிாட்டுத் ிழ்ச் சசற்தாட்டாபர்கள் ீது ட்டும் பதாட்டு ிடவும் படிாது. 

சபிாட்டுத் ிழ்ச் சசற்தாடுகவப உரி பவநில் அசில் ப்தடுத்தும் து வனா கடவில் இருந்து, 

ிடுவனப் புனிகபின் தப்புவச் சசற்தாடுகள் நிிட்டண ன்தவபம் இங்பக சசால்னிப ஆக பண்டும். 

"ீங்கள் தத்வ சகாடுத்ால் பதாதும்; ஊரில் ல்னாம் தார்த்துக்சகாள்ார்கள்" ன்று புனம் ாழ் ிர்கவபப் 

தார்வாபர்கபாக வத்ிருந்து ான் இந்ச் சசற்தாடுகபின் வ ஏட்டாக இருந்து ந்து. 

இந்ிாண அணுகுபவந ான் - ிடுவனப் புனிகளுக்கு ஆாண அசில் பன்சணடுப்புக்கள் சபிாடுகபில் 

பவற்நவ ன்ந ண்த்வபம், சபிாட்டுத் ிர்கபின் சபிப்தவடாண அசில் ஆவுகள் இல்னாபனப 

ிடுவனப் புனிகள் பதாவ சல்ார்கள் ன்ந ம்திக்வகவபம், ஊரில் புனிகள் சற்நிாவக சூடி இந் உனகத்ின் 

பதாக்வகப ிர்க்குச் சார்தாக ாற்றுார்கள் ன்ந ாவபம் புனம் ாழ் ிழ் சசற்தாட்டாபர்கள் த்ிில் உருாக்கி - 
அர்கவப சறுபண அசிலுக்கு அப்தாற்தட்ட "ணிாதிாண" திச்சிவணகவப ட்டும் பதச வத்துிட்டது. 

உனகத் ிர் சசற்தாடுகவப பர்த்ிாக எருங்கிவத்து - 

இாஜந்ி ற்றும் அவணத்துனகப் தப்புவச் சசற்தாடுகபில் சபிாண ி டத்ல்கவப ங்கி - 
இன்வந "ணிாதிாண"ப் திச்சிவணகள் ல்னாம் அசிவனப அடிப்தவடாகக் சகாண்டவ ன்தவப் புரி வத்து - 

அசிவன அடிப்தவடாகக் சகாண்ட பதாாட்டங்கள் பன்சணடுக்கப்தட பண்டி அசித்வபம் அசத்வபம் புனம் ாழ் 

ிழ் சபகத்ிற்குத் சபிவுதடுத்ி - 
அவணத்துனக ரீிில் - ல்னா ாடுகபிலும் - எப குனில் ிர்களுக்கு ன்ண பவ ன்ந அடிப்தவடாண அசில் 

பகாரிக்வகவ, ல்னா ிகபிலும் சபிாகச் சசால்ன வத்து - 

ிழ்த் பசி இணத்ின் அவணத்துனகக் குலுக்கு எரு பர்ந் வனவத்துத்வக் சகாடுக்கும் ம் திில் இருந்து 

ிடுவனப் புனிகபின் அவணத்துனகச் சசற்தாடுகள் இதுவ நிிட்டண. 

குநிப்தாக - ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் தங்காப் தட்டினில் இடப்தட்ட ாடுகபில் - ிழ்ச் சசற்தாட்டாபர்கள் ீது சட்ட 

ரீிாண டடிக்வககள் டுக்கப்தட்டன் தின்ணாண கானத்ில் - ற்தட்ட அசில் வனவத்து சற்நிடங்கள் சரி 
ிப்தப்தடால் ிடப்தட்டு ிட்டண. 

ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ற்றும் ிர்கபின் அடிப்தவடாண அசில் பதாாட்டம் தற்நி ர்க்க ரீிாண - ிஞ்ஞாண 

பூர்ாண - சபிவு ஊட்டப்தடால், சறுபண "பதார் சற்நி" சாடர்தாண அீ ம்திக்வககள் ட்டும் க்களுக்கு 

ஊட்டப்தட்டன் ிவபவு ான் - 

துிந்து - வ்ி க்கபம் இன்நி - ிடுவனப் புனிகவப சவடபாறு இன்று பற்குனகம் சசால்தும், ிடுவனப் 

புனிகள் இல்னாபனப க்கு ிடுவன டுத்து ிடனாம் ன்று எரு தகுித் ிர்கள் ம்த சாடங்கிிருப்ததும் ஆகும். 

 
இப்பதாது ாங்கள் இண்டு ிடங்கபில் ிகத் சபிாக இருக்க பண்டும். 
அந்த் சபிவு இல்வன ன்நால் - ாம் டுக்கின்ந பற்சிகள் ல்னாப ீாகிிடும்; அந்த் சபிவு இருந்துிட்டாபனா - 
குப்தம் இல்னால் இனக்குகவப ிர்ித்துத் ிர்கள் பன்பணந படிபம். 

1) இன்று டக்கின்ந பதாவ இந் உனகில் ாருப டுத்து ிறுத்ப் பதாில்வன. 

2) ிடுவனப் புனிகபின் தீங்கிில் இருந்து கவடசிக் குண்டு சீப்தட்ட தின்பு, ிர்கள் சசால்வண இந் உனகில் ாருப 

பகட்கப் பதாில்வன. 

இன்று டப்தது இது ான்; சுருக்காண, புரிந்து சகாள்ற்கு கடிணற்ந ிடம்: 

ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் பற்குனகத்ால் "தங்கா" இக்காகப் தட்டில் இடப்தட்டிருக்கின்நது. 

இந் தட்டில்கவபச் சாட்டாக வத்துக்சகாண்டு, ான் டாத்தும் இண அிப்புப் பதாவ சிநினங்கா புனிப் தங்காத்ிற்கு 

ிாண பதார் ன்கின்நது. 

அபபவப, சபிாட்டுத் ிர்கபாகி ாம் பதாவ ிறுத்ி பதாருக்குள் சிக்குண்டுள்ப ன்ணி க்கவபக் காக்குாறு 

பற்குனகத்ிடம் பண்டுகின்பநாம். 

ஆணால், 'தங்கா' இக்கம் என்நிற்கு ிாண பதாவ ிறுத்தும் தடி ாருப சிநினங்காவுக்குச் சசால்ன படிாது. 

அப்தடிாணால் பதாவ ிறுத்ி, ன்ணி க்கவபக் காக்க ன்ண ான் ி...? 

அற்கு இருக்கும் எப ி - ஆபங்கவபக் கீப பதாட்டு ிட்டு ிடுவனப் புனிகள் சவட பண்டும். 

புனிகள் சவடந்வுடன் - பதாரும் ிற்கும், ன்ணி க்களும் காப்தாற்நப்தடுார்கள், "டக்கின்நது!" ன்று ாம் கறும் 

"இணப்தடுசகாவன"பம் டக்காது. 

- இது ான் இன்வந ிவன. 

www.tamilarangam.net
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ஆணால் - ிர்கபின் அசினில் ிடுவனப் புனிகள் தனிந்து பதாண தின்பு து ிர்கானம் ன்ண ன்தப ம் பன்ணால் 

இன்று உள்ப எப பகள்ி. 
ிடுவனப் புனிகவப ஆரிப்பதார், சறுப்பதார், ற்றுக்சகாண்படார், ிாகரிப்பதார் ண ாாக இருந்ாலும் - இன்று க்குத் 

பவாணது ிடுவனப் புனிகள் சாடர்தாண எரு ஆாண புரிந்துர்வு. 

கடந் கனங்கபில் ிடுவனப் புனிகள் டுத் படிவுகள் ல்னாற்வநபம் சரிாணவ ன்று ாிடுது ணது பாக்கல்ன. 

அப சம் - ிர்க்க படிா சூல்கபின் ிர்ப்தந்ம் காாகவும், "நாணவ" ணக் கருப்தடக்கூடி சின 

டடிக்வககவப பன்வண கானங்கபில் ிடுவனப் புனிகள் டுத்ிருந்ணர் ன்தவபம் நந்துிட படிாது. 

இப்பதாது ாம் சசய் பண்டிது - ிருப்பு சறுப்புக்கவப எர் ஏத்ில் வத்துிட்டு - ார்த்த்வப் தார்க்க பவணது. 

திதாகன் ன்ந ணிர் ாழ்கின்ந அப சகானத்ிபனப ாபம் ாழ்ால் - அர் சாடர்தாண சசய்ிகவபபம், அது 

தடங்கவபபம் அடிக்கடி தார்ப்தால் - அந் ணிருக்கு உள்பப இருக்கின்ந னாற்று ாகவண ாங்கள் தார்க்கத் 

றுகின்பநாம். 

சின ிடங்கள், ாம் ாழ்கின்ந அப சகானத்ிபனப - சாா ாபாந் ிகழ்வுகபாய் கட்டிழ்ந்து சசல்ால் - அந் 

ிகழ்வுகபின் ஊடாக ிரிந்து சசல்கின்ந னாற்நின் தரிாங்கவப ாங்கள் உத் றுகின்பநாம். 

ிகழ்கான ிகழ்வுகபின் உடணடி ிவபவுகவப வத்து அற்றுக்குத் ீர்ப்தபித்து, ிர்கான னாபந அந் ிகழ்வுகபின் 

ாக்கங்கவபத் ீர்ாணிக்கும் ன்தவ உத் றுகின்பநாம். 

ஆணால் - இந் உனகம் அற்வநச் சரி உர்ந்து சகாண்டால் ான், இன்று  ம்வபம், து பதாாட்டத்வபம் 

ட்டுல்னால், ாம் தவடத்து ரும் ணித்துாண இந் னாற்வநபம் கூட அித்துிட பவணப்பதாடு ிற்கின்நது. 

 

ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் - ிர் சரித்ிம் ட்டுல்ன, இந் உனக சரித்ிப கண்டிா ஏர் ஆச்சரி உண்வ. 
அந் இக்கம் ங்கள் இணத்ில் திநந்து ன்ததும், ாங்கபப அவண பர்த்து டுத்பாம் ன்ததும் ிர்கள் 

எவ்சாருருக்குப சதருவ. 

ஏர் அசு ஆகுற்கு பன்ணாகப - ல்னா பட்டுக்கட்வடகவபபம் கடந்து - 

தீங்கிகவபபம் சிநப்புப் தவடிகவபபம் சகாண்ட எரு புித் வப்தவடவபம், சதரும் ாக்குல் தடகுகளுடன் கூடி 

எரு அவ-பு ிக் கடற்தவடவபம், இற்நின் குடாய் எரு ான் தவடவபம், ிகத் ிநவ ாய்ந் எரு 

புனணாய்வுத்துவநவபம் சகாண்டிருப்தவ ிடவும் - 

ஏர் அசுக்கு இருக்க பண்டி அவணத்து துவநசார் அனகுகளுடனும் கூடி - கண்ிபம், எழுக்கபம் பர்வபம் ிக்க - எரு 

வடபவந அவச உருாக்கி, தன உனக ாடுகவப ிடவும் பர்த்ிாண பவநில் அவண ஆளுவக சசய்வ ிடவும் - 

தல்னாிம் ஆண்டு கானப் தாம்தரிம் சகாண்ட எரு சதரும் இணத்ிணது ணக் குவகக்கு உள்பபப எரு பதாாட்டத்வ 

ிகழ்த்ி - "ம்ால் படிபம்!" ன்ந ம்திக்வகவ ஊட்டி, துிபாடு ிி வத்து - எரு பழு இணத்ிணது சிந்வணப் 

பதாக்வகபம், ாழ்வு பவநவபம் ாற்நிவத்து ான் ிடுவனப் புனிகள் தவடத் உண்வாண னாறு. 

பதார் பவணில் ற்தடும் சற்நிக்கும் பால்ிக்கும் அப்தால் - பன்பணற்நத்ிற்கும், தின்ணவடவுக்கும் அப்தால் - அற்றுக்குப் 

தின்ணால் தவடக்கப்தடுகின்ந இந் ாசதரும் னாற்வந ாங்கள் உ பண்டும். 

அந் னாற்நின் தவடப்தாபிகபாக - அந் னற்நின் அங்காக - ிர்கபாகி ாம் எவ்சாருருப அபணாடு 

இவந்ிருப்தவ ாங்கள் உ பண்டும். 

ாப தவடத் இந் னாறு சிவந்து பதாக ாப இடபித்து ிடக்கூடாது. 

25 ருடங்களுக்கு பன்ணாக ிர்கள் கற்தவண கூடச் சசய்து தார்த்ிருக்கா - இணி ாங்கள் ிரும்திப் பதாக படிா - ஏர் 
அசில் உச்ச ிவனக்கு ிிணத்வ அவத்து ந்து ிட்டார் வனர் திதாகன். 

து பசத்ின் 24 ஆிம் வாண பதார் ீர்கபின் உடனங்கவபபம் 100 ஆிம் வாண குடிக்கபின் உடனங்கவபபம் 

கடந்து - 

இந் ீண்ட தத்ில் - அருக்குத் துவாக, அருக்குப் தனாக ாம் ல்பனாரும் அபாடு பசர்ந்ப டந்து ந்பாம். 

பசார்வுகள், பால்ிகள், துபாகங்கள், பண்தாடுகள், ணக்கசப்புக்கள் ல்னாற்வநபம் ாங்களும் அபாடு பசர்ந்ப கடந்து 

ந்பாம். 

ிிணம் இணி அருக்கு பன்ணரிலும் ிட ித்ிாசாண எரு தரிாத்ில் துவிருக்க பண்டும்; பன்ணரிலும் 

தனாண, உறுிாண எரு ிபவநில் துவ இருக்க பண்டும். 

இந்ப் புி தரிாம் - அசில் தரிாம். து பதாாட்டத்ிற்கும், பதாாட்டத்ின் இனக்கிற்கும் ஏர் அவணத்துனக 

அங்கீகாத்வத் படும் தரிாம். 

அது ான் இன்று து அச, அசித் பவ! 

 
கடந் 61 ஆண்டு கான ிர்கபின் சரித்ித்வப் தடித்து, அாணித்து, அற்குள் ாழ்ந்து தார்த் தின் எரு ிடத்வ ாம் 

ந்ச் சனசனப்பும் இல்னால் ிகத் சபிாக ற்றுக்சகாள்ப படிபம். 
திதாகன் ன்ந ணிணிவச் சுற்நித் ான் - அவப் தற்நிப் திடித் ண்ம் ான் - ிர்கபின் கடந் கான னாறும், 

ிர்கான ாழ்வும் இருக்கின்நது. இது எர் உர்ச்சிாண பக்கம் அல்ன; எரு ிஞ்ஞாண ரீிாண ிரூதம். 

ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ான் ிர்கபின் எப அசில் சக்ி: ிடுவனப் புனிகவபத் ிர்த்துிட்டு ிர்கபது 

அசில் ிர்கானம் சாடர்தாகக் கற்தவண சசய்து கூட அநிினித்ணம். 

ிடுவனப் புனிகள் சாடர்தாகப் பதசுவண ிர்த்துக்சகாண்டு ிர்கபின் அசில் உரிவகவப சன்சநடுக்கனாம் ண 

ம்புது வகப்புக்கு இடாணது. 

ிடுவனப் புனிகளும் ிர்களும் பறு பறு அல்ன. 

ாங்கள் இந் உனகத்ின் பா எரு பவனில் இருக்கின்ந எரு சாா சிநி க்கள் குழு அல்ன; ாங்கள் இந் உனகின் 

ிகப் தவாண - உர் தண்புகவப உவட - சுரிாவ ிக்க - என்தது பகாடி உிர்கவபக் சகாண்ட - எரு ிகப் சதரி 

பசி க்கள் இணம். 

அது ாங்கள் சதருவப்தட பண்டி ிடம். 

ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ான் து ிழ் பசி இணத்ிணது சதருவகபின் பகாக இந் உனகில் இன்று 

ிபங்குகின்நது. 
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புனிகள் இக்கத்வப் "தங்காிகள்" ன்று இந் உனகம் சசால்லுது - பழுத் ிழ்த் பசி இணத்வபப 

"தங்காிகள்" ன்று சசால்னிச் சிறுவப்தடுத்துது பதான்நாகும். 

அவ ாங்கள் ற்றுக்சகாள்ப படிாது ன்தவ இந் உனகத்ிற்கு ாம் சபிவுதடுத் பண்டும். 

ிர்கள் தங்காிகள் அல்னர்; ிடுவனப் புனிகள் தங்காிகள் அல்னர்: து சுந்ித்ிற்காகவும், பசத்ிற்காகவும், 

சுரிாவக்காகவும் பதாாடுகின்ந எரு க்கள் இணம் ாங்கள். ிடுவனப் புனிகள் து இணத்ின் சுந்ிப் பதாாபிகபப 

ன்தவ ாங்கள் சபிப்தவடாக இந் உனகத்ிற்குச் சசால்னிிட பண்டும். 

"தங்கா"ப் தட்டில்கபில் ிடுவனப் புனிகவபச் பசர்த்துிட்டு, "தங்காத்ிற்கு ிாண பதார்" ன்ந பதார்வில் 

அர்கள் ீது டாத்ப்தட்டும் பதாவ, ம் ீப டாத்ப்தடும் பதாாகப ிர்கள் கருதுகின்பநாம் ன்தவ ாங்கள் 

ஆித்ாக இந் உனகத்ிற்குச் சசால்னிிட பண்டும். 

இண்டாம் உனகப் பதாரில் - எவ்சாரு ாடுகபாக ஆக்கிித்து - "ாசி"ப் தவடகள் டத்ி ினம் ிழுங்கும் பதாருக்கு 

ிகாணாகப, ிர் ாகம் ீது இன்று டத்ப்தடும் ின ஆக்கிிப்புப் பதாவ ாங்கள் கருதுகின்பநாம் ன்தவ ாங்கள் 

குப்தில்னால் இந் உனகத்ிற்குச் சசால்னிிட பண்டும். 

இன்று - 

ிடுவனப் புனிகபின் சின்ணத்வப் சதாநித் சகாடி ான் ிர்கபது சகாடி. 

ிர்களுக்காண உனக அவடாபாக, ிர்கபின் அசில் அதினாவசகபின் குநிடீாக, ிர்கபின் இன்தங்கபிணதும் 

துன்தங்கபிணதும் சபிப்தாடாக, உனகத் ிிணம் பழுவபம் என்நிவக்கும் - எற்றுவாக்கும் - எரு புணிப் சதாருபாக 

- எரு ாிற்குச் சாக, அந்க் சகாடி ான் ிபங்குகின்நது. 

அந்க் சகாடி - ிீ ிடுவனப் புனிகள் ன்ந எரு இக்கத்ின் சகாடி ன்ந குறுகி வபவநவக் கடந்து - ங்கள் 

ணங்கபில் உண்வாய் ாழும் 'ிீம்' ன்ந பசத்ின் சகாடிாக - து இணத்ின் ஆன் ாகத்ிவண இந் உனகத்ிற்கு 

டுத்துச் சசால்லும் எரு குநிடீாக - ிர்கபின் கம்தீாக இன்று இந் உனகில் ிபங்குகின்நது. 

இன்று - 

ிீ ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ான் "ிழ்த் பசிம்" 

ிீ ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ான் "ிழ்த் பசி சுிர் உரிவ." 

ிீ ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ான் "ிர் ணிசு" 

ிீ ிடுவனப் புனிகள் இக்கம் ான் "ிர்கபது அசாங்கம்" 

ிீ ிடுவனப் புனிகள் ான் இவ ல்னாற்நிணதும் கானர். 
ிீ ிடுவனப் புனிகள் இல்னா ிர்கபின் அசினில் இவ துவுப இருக்கப் பதாில்வன: அதுான் ார்த்ம். 

 

து உடணடிப் தி 
பதாகிந பதாக்கில் 2008 ஆம் ஆண்டு படிற்கு பன்ணாகப ிடுவனப் புனிகபின் கவவ படித்து ிடுபாம் ண 

சிநினங்கா இந் உனகத்ிற்கு ம்திக்வககவபக் சகாடுத்து. 

ிிணப் தடுசகாவன சதுாக டக்கின்நது ன்தது சபிாகத் சரிந்ிருந்தும் - சிநினங்கா சகாடுத் ம்திக்வகவ ம்தி - 
ிடுவனப் புனிகபின் கவவ படிக்க சிநினங்காவுக்கு கானத்வக் சகாடுத்து உனகு. 

அாது - "இணப்தடுசகாவன" ன்ந ிகாம் பூாகாாக ழுந்து சபிப ருற்கு பன்ணாக ிடுவனப் புனிகவப 

சிநினங்கா அித்துிடும் ண இந் உனகம் உண்வாகப ம்திது. 

ிடுவனப் புனிகள் அிந்து பதாற்கும், "இணப் தடுசகாவன" பூம் சபிப ருற்கும் இவடில் இருக்கும் சிநி 

இவடசபிில் புகுந்து ிவபாடி - ிர்கவபத் ாங்கள் காப்தாற்நி ிட்டது பதான டிப்தற்காக இந் உனகம், ிர்கள் 

சகால்னப்தடுது சரிந்ிருந்தும் ஞ்சகாகக் காத்ிருந்து. 

ஆணால், ல்பனாருவட ஆவசகவபபம் பநிடித்து - ிடுவனப் புனிகள் பதாரில் ின்று திடித்துப் பதாாட - உனகத் ிணம் 

என்நாகத் ிண்டு "இணப்தடுசகாவன" பூத்வ சபிப சகாண்டு ந்துிட்டது. 

இந் உனகத்ிற்கு ான் சகாடுத் ம்திக்வகவபம், இந் உனகத்ின் ிர்தார்ப்புக்கவபபம் சிநினங்காால் காப்தாற்ந 

படிில்வன. 

ிடுவனப் புனிகபின் கவ படிற்கு பன்ணாகப "இணப்தடுசகாவன" ிகாம் சபிில் ந்துிட்டாணது இந் 

உனகம் ிர்தார்த்ிா எரு ிருப்தம். 

இப்பதாது - சதரும் ிிணப் தடுசகாவன எரு புநத்ிலும், சதரும் ிடுவனப் பதார் றுபுநத்ிலுாக, இண்டும் எரு பச 
டக்கின்நண. 

இந் உனகத்ின் கணத்வபம் ாங்கள் பவாண அபவுக்கு ஈர்த்ாகி ிட்டது: இப்பதாது - ாது சசய்ப ஆக பண்டி 

ிர்ப்தந் சூலுக்குள் உனக ாடுகள் ள்பப்தட்டுிட்டண. 

ிர்கபின் பன்ணால் இப்பதாது உள்ப எப தி - 
"இணப்தடுசகாவன" ிகாத்வ ட்டும் சசால்னி - அவணத் டுத்து ிறுத்துாறு ட்டும் பகாரி - அழுதுசகாண்பட இருக்கால் 

- 

"இணப்தடுசகாவன" ிகாபம் சபிப ந்து, ிடுவனப் பதாரும் உச்சம் சதற்று - கானம் க்கு அவாகக் கணிந்ிருக்கும் 

சூவனப் தன்தடுத்ி - 
அடிப்தவடாண அசில் பகரிக்வககவப பன்வத்துப் பதாாடி து பசத்வபம் அந் க்கவபபம் எபடிாக ீட்க 

பண்டிது ான். 

ாம் இப்பதாது - ிகத்சபிாண குனில் - சுத்ி ழுப்தால் பதசி - 
இண்டு ிடங்கவப இந் உனகத்வ ற்றுக்சகாள்ப வக்க பண்டும்; அந் இண்டு ிடங்களுக்குாண அவணத்துனக 

அங்கீகாத்வப் சதந பண்டும். 

பனாது - 

ிீ ிடுவனப் புனிகபப ிர்கபின் எப திிிிகள்: ிர் பசிப் பதாாட்டத்ிற்கு படிவு காணும் ந்ச் சச 

பற்சிிலும், ிர்கபின் சார்தாக ிடுவனப் புனிகபப தங்பகற்தர்; ிர்கபின் சார்தில் ிடுவனப் புனிகளுடபணப 

பன்சணடுக்கப்தட பண்டும். 

இண்டாது - 
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சுிர் உரிவின் அடிப்தவடினாண, பழுச் சுாட்சி அிகாம் சகாண்ட - ாற்நப்தட படிா அசினவப்திற்குள் 

(Constitution) உள்படக்கப்தட்ட - எரு ிந்த் ீர்வு: அந்த் ீர்ாணது - ஆகக்குவநந்து - ினம், இற்வக பம், ிி, ீி-
எழுங்கு, சதாருபாா பம்தாடு, சபிாட்டு உிகள், ர்த்க ற்றும் அதிிருத்ிச் சசற்தாடுகள் அகிற்நில் 

பழுவாண அிகாங்கவபத் ிர்களுக்கு ங்குாக ட்டும் அல்னால் - 

ிர்கள் து தாதுகாப்வத உறுி சசய்ற்காக, க்கு ண எரு ஆபப் தவடவ வத்ிருக்கும் அிகாத்வபம் 

அர்களுக்கு ங்குாக இருக்க பண்டும். 

இந் இண்டு ிடங்களுக்குாண உனக அங்கீகாத்வப் சதறுவ பாக்கி - ிர் சசற்தாடுகள் ல்னா ிகபிலும் - 

ல்னா பவநகபிலும் - பன்சணடுக்கப்தட பண்டும். 

இது ான் ம் பன்ணால் உள்ப அசாண - அசிாண தி. 
அசில் வனர்களுடணாண சந்ிப்புக்கள், சகாள்வக குப்தாபர்களுடணாண கனந்துவாடல்கள், ஆய்வுக் கட்டுவகள், 

ிவனப்தாட்டு அநிக்வககள், தல்கவனக்கக கருத்ங்குகள், ஊடகப் பதட்டிகள், ஆர்ப்தாட்டப் பதிகள் ண ல்னா ிகபிலும் 

- ிழ் அல்னா ற்வந ல்னா சாிகபிலும் - இந் இண்டு ிடங்களுக்குாண உனக அங்கீகாம் சதறும் சசற்தாடுகள் 

உடணடிாகத் சாடங்கப்தட பண்டும். 

சபிாடுகபில் உள்ப ிழ்ச் சசற்தாட்டாபர்கள், ிர் அவப்புக்கள்,  குநிப்தாக - உனக சாிகவபப் பதசும் ல்னவ 

சதற்று, உனக க்கபின் ாழ்வு பவநகபில் தரிச்சபம் சகாண்ட ிழ் இபம் சபகத்ிணர் க்காண இந் அங்கீகாத்வப் 

சதறுற்காண பற்சிகவப உடன் சாடங்க பண்டும். 

படிப்தற்கு பன்ணாக என்வந னிபறுத்ிச் சசால்னி ிடுகின்பநன்: "இணப்தடுசகாவன" ிடத்வ இப்பதாது தார்த்துக் 

சகாள்பனாம், அசில் ிடங்கவப "ாவப" பன்சணடுக்கனாம் ன்று வு சசய்து எத்ிப் பதாடாீர்கள். 

சணன்நால் - "ாவப" ன்தது க்கு ாபனப பதாய் ிடனாம்: ங்கள் வகில் பம் ன்தது இப்பதாது இல்னப இல்வன. 

ப்பதாாது ாது சசய்ற்கு ாம் இதுவ காத்ிருந்பாம் ணில், ாம் சசற்தடுற்காண அந் சரிாண பம் இதுப 

ான்! 

கருத்துக்கவப இந் பகரிக்கு அனுப்தனாம்: t.r.vazhuthi@gmail.com 

 

www.tamilarangam.net
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