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த்திரி கக தேய்தி 
அன்ார்ந்த உழமக்கும் நக்கள,  

ஈளபாடு நாயட்டம் மநாடக்குிச்சி அருளக ஞ்ழச ஊத்துக்குினில் அழநந்திருக்கும் 
ஸ் ளக ம் பூர்ணா ஆனில் ிறுயத்தில் ளயழ புரிந்த கீார் நாித்ழதச் ளசர்ந்த சுநார் 
30 யனது மகாண்ட கம்ளநாத்பாம் ன் மதாமிாி ஆயின் ாரி ின்புநாக ளநாதினதில் 
சம்ய இடத்திளளன உனிரிமந்துள்ார்.  சம்யத்ழத ிர்யாகத்தின் பம் அிந்து அங்கு 
யந்த மநாடக்குிச்சி ளாலீசார் இந்தயரின் உடழ அபசு நருத்துயநழக்கு டுத்துச் 
மசல் பனற்சிக்க "இப்புக்கு ீதி ளயண்டும், உரின இமப்டீு ளயண்டும்." த் 
மதாமிார்கள் அணிதிபண்டு பற்றுழகனிட்டர். ிர்யாகநாது, "உனிரிமந்த 
மதாமிாருக்கு 12 ட்ச ரூாய் இன்சூபன்ஸ் மதாழக நட்டும்" மற்றுக் மகாடுப்தாக கூ, 
மயறும் யாய் யாக்குறுதி ளயண்டாம், காளசாழ அல்து ணநாக மகாடுக்கும்டி 
யிபறுத்தி   ர். இந்தப் டுமகாழக்கு ீதி ளகட்டு, ியாபணம் ளகட்டு யட நாி 
மதாமிார்கள் ஒன்று திபண்டு ளாபாட்டத்தில் ஈடுட்டழத யிரும்ாத ஸ்.ளக.ம் 
ிறுயத்தின் கண்ணழசயிற்கு காத்திருந்த காயல்துழனிர் ினானம் ளகட்டு 
ளாபாட்டத்தில் ஈடுட்ட மதாமிார்கள் நீது காட்டுநிபாண்டி       தாக்குதல் 
டத்திபள்ர். 

தாக்குதழ தடுத்த மதாமிார்கழ சபக யிளபாதிகாக சித்தரித்து சிர் ளசிபம், 
ழுதிபம் யருகின்ர். யடநாி மதாமிாிகழ தீண்டத்தகாதயர்கள் ளா ார்க்கின், 
டத்துகின் நிழபடன் யாழ்யது  இனல்ாகி யிட்டளத இதற்கு காபணம்.   
மதாமிார்கள் நீது டத்தப்டும் கூி குழப்பு ன்கி சுபண்ட      ன்ிபண்டு நணி 
ளபம் அயர்கது உழமப்பு சுபண்டப்டும் சூமி   சிக்கித் தயிக்கின்ர். மாருாதாப 
ரீதினிா ாதுகாப்ற் ிழனில், அயர்களுக்கு நிஞ்சினிருக்கும் அச்சத்தின் காபணநாகளய 
ிணத்ழத டுக்க யிடாநலும், ிணம் இருக்கும் ளாதாயது அந்த குடும்த்துக்கு தாயது 
கிழடக்கும் ன் ண்ணத்தி   தடுத்துப் ளாபாட்டத்தில் ஈடுடும்  மசனல் 
டந்ளதிபள்து. இந்த ளாபாட்டம் ிச்சனநாக ஒருாள் ிகழ்யல். ிணத்ழத 
ழயத்துக்மகாண்டு மதாமிார்கள் ளாபாடும் அயிற்கு மசல்யதற்கு அயர்கள் நீதா 
மதாடர் அடக்குபழனின் மயிப்ாடு அது. அந்தயிற்கு ிர்யாகத்தின் மசனல்ாடுகள் நீது   
ம்ிக்ழக இமந்துள்ர்                                         

யடநாி மதாமிார்கின் ிணங்கின் நீது கட்டப்டும் ாங்கள், ஆழகள், 
ஆழகில் டுக்கப்டும் உற்த்தி  தநிமகத்தில் யடநாி மதாமிார்கள்       



        இபண்ட கந்துயிட்டர். அயர்கள் இல்ாநல் தநிமகம்             
யிமிக்க   படினாது. இன்றும் குழந்த கூிக்கு யடநாி மதாமிார்கழ ளதடும் 
தநிமக பதாிகள் இல்ாநில்ழ.                                    
                                                             
                                                                
                                                        
பதாிகள் நீது ந்த ளகாபநின்ி, அத்துக்கூிக்கு ளயழ ார்க்கும் மதாமிாிகள் நீது 
யர்க்க கண்ளணாட்டநின்ி                               மயறுப்ழ உநிழ்யது ந்த 
யழகனிலும் ினானப்டுத்த படினாத மசனாகும். 

                                        யடநாி மதாமிார்க  
     மகாட்டடி கூடாபங்கழ ாம் ல்ளயறு இடங்கில் ார்த்திருப்ளாம். இடம் சுத்தநாக 
இருக்காது. அயர்கள் யாழ்யிடத்ழத, இருப்ிடத்ழத சுத்தநாக ழயத்துக்மகாள் நாட்டார்கள், 
 அயர்கள் நீது மயறுப்ழக் கக்கும் கண்ளணாட்டத்துடன் டத்தப்டும் ல்ளயறு 
யன்பழகள் உள்ிட்டயற்ின் உச்சட்சம்தான் இதுளான் மகாழ  . இதழ ந்த 
யழகனிலும் ஆதரிக்க படினாது. அயர்க  நீது திணிக்கப்ட்டிருக்கும் மகாத்தடிழநத்தநா 
உழமப்புச் சுபண்டின் காபணநாகளய அயர்க                        யாழ்யிடம் 
அழநந்துள்து. 

அழுக்காயர்கள். ளய அயர்கள் குற்யாிகள் ன் பன்படிவுடன் இனல்ாக 
யினாித்திருக்கும் இந்த ார்ப்னீ            நளாிழ                    
      பதாித்துயத்தின் சுபண்டலுக்கு இழசயாகளய அழநபம். மருகியரும் கார்ப்ளபட் 
           திபாக குபல் ழுப் ளயண்டின இந்த ளபத்தில் மநாமி, சாதி, நதம்     
                                                               
                                                            
அப்ளாது தான்     ாட்ழடளன அச்சுறுத்தும் கார்ப்ளபட் - காயி ாசிசத்ழத 
யழீ்த்தபடிபம். 

இப்டிக்கு, 
இபா.ளாகாதன், 

நாி மாதுச்மசனார், 
புதின ஜானகத் மதாமிார் பன்ணி, 

தநிழ்ாடு – புதுச்ளசரி. 
மதாடர்புக்கு: 94444 42374 


