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ப�ரதம� நேர�திர ேமா� நவ!ப� எ�டா! ேததிய�� இர$ எ�% மண��' ேதசிய� 

ெதாைல� கா�சிகள+	 ேதா�றி, அ%�த நா�' மண� ேநர�தி	, 500 ,பா-, 1000 ,பா- 

ேநா�%க. ெச	லா� எ�� அறிவ��தா�.  இ�த வ�சி�திரமான நடவ��ைகைய நியாய� 
ப%��வத0காக 1� ைவ�க�ப�ட வாத! எ�ப� இ� ‘க����பண�ைத’ அ��� 

ெநா��கி வ�%! எ�பதா'!. ேம2! ஒ� வாத1! 1� ைவ�க�ப�ட�. அதாவ� 

‘பய4கரவாதிக.’ ேபாலி கர�சி ேநா�%கைள �ழ�க�தி	 வ�����கிறா�க. எ��! 

இதனா	 அைவ6! ெச	லாதைவகளாகிவ�%! எ��! 7�கி�றன�. அரசா4க�தி� 

ஆதரவாள�க. ஒ�ப� ேமேலேய ெச��, இ� ‘பய4கரவாத�தி0' எதிரான ச�ஜி�க	 

தா�'த	’ எ��! 7�தா%கிறா�க.. ேபாலி கர�சி ேநா�%க. ப�ர:சைன 'றி�� 

ப��ேன வ�கிேற�. இவ�க. 1�ைவ�'! ‘க����பண!’ ெவள+�ெகாணர�ப%! 

எ�ப� 'றி�� ஆரா-ேவா!. இ�த� 70ைற '�யர;� தைலவ�!7ட ச<ெய�� 

7றி பாரா�� இ��கிறா�. இ�த வாதமான�, அதாவ� 500 ,பா-, 1000 ,பா- 

ேநா�%கைள ெச	லா� எ�ற அறிவ��� ‘க���� பண�தி�’ ம=தான தா�'த	 எ�� 

7�வ�, ‘க���� பண!’ 'றி�த �<தலி	 உ.ள ேகாளாேற ஆ'!. 

க����க����க����க���� பண!பண!பண!பண! எ�றா	எ�றா	எ�றா	எ�றா	 எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன? 

‘க���� பண!’ எ�றா	 ெரா�கமாக, �ர4� ெப��கள+	 அ	ல� தைலயைண�'� 

கீேழ அ	ல� @மி�' அ�ய�	 ப��கி ைவ�தி��ப� எ�ற ெபா�ள+	தா� பல� 

இதைன� �<��ெகாA���கிறா�க.. 500 ,பா-, 1000 ,பா- ேநா�%கைள ெச	லா� 

எ�� அறிவ���வ��டா	, ப��ன� ம�க. தா4க. இBவா� ைவ�தி��'! 

பண�ைதெய	லா! எ%���ெகாA% வ4கிகC�' வ�� மா0ற 1ய0சி�பா�க., 

இத� Dல! வ4கிக. அவ�க. ம=� ச�ேதக! ெகாA%, வ< வ�தி�� அதிகா<கC�' 

அவ�கைள�ப0றி தகவ	 ெசா	வா�க.; அவ�கC! இ�நா.வைர அ�ப� ப��கி 
ைவ�தி��தவ�கைள வ�� ப����� ெகா.வா�க. எ��தா� நிைன��� 

ெகாA���கிறா�க.. இ�ப�யாக ‘க���� பண!’ எ�ப� ெவள+:ச�தி0' வ��வ�%! 

எ��!, எதி�கால�தி	 இ�ேபா�� ைவ�தி��'! பழ�க�ைத ைகவ��%வ�%வா�க. 

எ��! நிைன�கிறா�க.. இBவா� ப��கி ைவ�தி��த ெரா�க!தா� ‘க���� பண!’ 

எ�பைத வாத�தி0காக நா! ஒ��� ெகாAடா2!, ,பா- ேநா�%கைள ெச	லா� 

எ�� அறிவ��பதா	 அ� எ�த� பலைன6! த��வ�ட� ேபாவதி	ைல. ஒ�வ� ;மா� 20 



ேகா� ,பா- கண�கி	 வராத பண! ைவ�தி��கிறா�, அவ0ைற6! அவ� 500 ,பா-, 

1000 ,பா- ேநா�%களாகேவ ைவ�தி��கிறா� எ�ேற ைவ��� ெகா.ேவா!. 

நி:சயமாக அ�த நப� அ�த 20 ேகா� ,பாைய6! ஒேர நாள+	 வ4கி�' எ%��� 

ெகாA% வ�� �திய ேநா�%களாக மா0ற மா�டா�. (அ�ப�ேய வ�தா2! அBவா� 

ெச-வத0' அவ� அEமதி�க�பட மா�டா�). �ச!ப� 30 வைரய�2! பல ேததிகள+	 

வ4கி�'� பல நப�கைள அE�ப� ெகாFச! ெகாFசமாக அதைன மா0றி� ெகா.வா�. 

உAைமய�	 இBவா� நGAட நா�கC�' ேம0ெகா.ள ேவA�ய 1ய0சி7ட 

ேதைவய�	லாம	 ேபாகலா!. பைழய ேநா�%கைள �திய ேநா�%களாக 

மா0றி�த�வத0கான தரக�க. ஏராளமானவ�க. அத0'. 1ைள��வ�%வா�க.. 

‘க���� பண�ைத’ பைழய ேநா�%கள+லி��� �திய ேநா�%கC�' 

மா0றி�த�வத0ெக�ேற 1ைள�கிற ‘க��� ப<வ��தைனதார�க.’ (‘ெடயஉம 

�யIநசயவ�சள’), அதாவ� தரக�க., 500 ,பா-, 1000 ,பா- ேநா�%கைள ெச	லா� 

எ�� அறிவ��தத� Dல! ச�டவ�ேராதமாக ப��கி ைவ�தி��கிற 

பண�ைதெய	லா! ெவள+�ெகாA%வ�� வ�டலா! எ�ற எதி�பா��ைபேய 

அ��தம0றதா�கிவ�%வா�க..ெபா��தாத ெசா0ெறாட�ஆய�E!, இதி	 மிக$! 

1�கியமாக� 7ற ேவA�ய� எ�னெவன+	, ‘க���� பண!’ 'றி�த இ�தைகய 

க��தா�கேம மிக$! அப�தமானதா'!. உAைமய�	, ‘க����பண!’ எ�கிற 

ெசா0ெறாடேர ெபா��தாத ஒ�றா'!. ஏெனன+	, இ�த: ெசா0ெறாடரான� 

வ4கிகள+	 ேசமி�� வ�வ�தி	 ெவள+�பைடயாக இ	லாம	, இரகசியமாக 

தைலயைணகC�' அ�ய�2!, கAெட-ன�கள+2! ப��கி ைவ�தி��கிற ெதாைக 

எ�ற அ��த�ைத� த�கிற�. 

உAைமய�	உAைமய�	உAைமய�	உAைமய�	, ‘க����க����க����க���� பண!பண!பண!பண!’ 

எ�� நா! ேப;!ேபா�, கட�த	 அ	ல� ேபாைத ம���க. எ%��: ெச	2த	 

அ	ல� பய4கரவாத அைம��கC�காக ஆ6த4க. ேசக<�த	 அ	ல� 

ச�டவ�ேராதமாக அEமதி�க�ப�டைதவ�ட அதGதமாக எ%��: ெச	2த	, அ	ல� 

வ< ஏ-�� ெச-வத0காக ெவள+�பைடயாக அறிவ��காம	 ைவ�தி��த	 ேபா�ற 

ச�டவ�ேராதமான நடவ��ைகக. அைன�ைத6! மனதி	 ைவ���தா� 

ெசா	கிேறா!.100 ட� கன+ம வள4க. எ%�க�ப%கிற�. ஆனா	, வ< ெச2��வைத� 

'ைற�பத0காக, 80 ட�க. ம�%!தா� எ%�க�ப�டதாக� 7ற�ப%கிற� 

அ�ப�யானா	 இ� ‘க���� பண!’ உ�வாவத0கான ஒ� வழியா'!. இேதேபா��, 

100 டால�க. மதி�ப�லான ெபா�.க. ஏ0�மதி ெச-ய�ப%கி�றன. ஆனா	 80 

டால�க. மதி�ப�லான ெபா�.க.தா� ஏ0�மதி ெச-ய�ப�டன எ�� 7றிவ��%, 

ம=த! 20 டால� மதி�ப�லான ெபா�.கள+� ெதாைக ;வ�J வ4கிகள+	 

ேபாட�ப����கிற� எ�றா	. அ� ச�டவ�ேராதமான ெசய	, இத� Dல! ‘க���� 

பண!’ உ�வாகிற� எ�� ெசா	கிேறா!. அ	ல� அ�நிய நா�%டனான 

ப<வ��தைனய�	 ஹவாலா வழியாக பண! ைகமா�கிற� எ�றா	, அத�Dல1! 

‘க���� பண!’ உ�வாகிற� எ�� ெசா	கிேறா!. இBவா� அறிவ��க�படாத 

நடவ��ைகக. அைன��! ‘க���� பண!’ எ�பத� கீL வ�!. 



லாபேமலாபேமலாபேமலாபேம ப�ப�ப�ப�ரதான!ரதான!ரதான!ரதான! 

எனேவ ‘க���� பண!’ எ�ப� ைகய�	 உ.ள இ��� அ	ல; மாறாக ச�டவ�ேராத 

நடவ��ைககைள� 'றி�'!. ‘ெவ.ைள நடவ��ைகக.’ ேபா�ேற ‘க��� 

நடவ��ைககC!’ இதி	 ஈ%ப����பவ�கC�' லாப�ைத ஈ���த�! எ�ேற 

ெபா�ளா'!. ஆனா	 பண�ைத ப��கி ைவ�தி��பதாேலேய அ� லாப�ைத 

ஈ��டா�. வ��தக நடவ��ைகக. 'றி�� மாேமைத மா��J 'றி�ப�%!ேபா�, 

‘க��� நடவ��ைகக.’ 'றி��! 7றிய���கிறா�. அதாவ�, லாப! பண�ைத ப��கி 
ைவ�தி��பதா	 அ	ல, மாறாக அதைன: ;0��' வ�%வத� Dல! ஈ�%வதா'! 

எ�கிறா�. ‘க�மி’ 1�னைத: ெச-கிறா�; 1தலாள+ ப��னைத: ெச-கிறா�; எனேவ 

‘க��� நடவ��ைககள+	’ ஈ%ப%பவ�க. 1தலாள+கேள தவ�ர, க�மிக. அ	ல. 

க����க����க����க���� பண�ைதபண�ைதபண�ைதபண�ைத ெவள+�ெகாணரெவள+�ெகாணரெவள+�ெகாணரெவள+�ெகாணர எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன வழிவழிவழிவழி? 

‘க���� பண�ைத’ ெவள+�ெகாண�வ� எ�பத� சார! ‘க���� பண நடவ��ைககைள’ 

கA%ப���பதி	தா� இ��கிறேதெயாழிய, இ�ேபா� ெச-தி��பைத�ேபால பண! 

ைவ�தி��பவ�கைள� தா�'வதி	 அ	ல. இத0' ேந�ைமயான, தி�டமி�ட ம0�! 

க%ைமயான �லனா-$ ேதைவயா'!. கண�ன+க. வ�வத0' ெவ' கால�தி0' 

1�ேப, ப�<��N உ�தண��ைக: ேசைவ (Oசைவiளா ஐேவநசேயட ;நஎநேரந 

Cநசஎiஉந) அ2வல�க. வ< ஏ-�ேபாைர Q�பமாக வ�சாரைண ெச-வத� Dலேம 

கA%ப���தி%! வ	லைமைய� ெப0றி��தா�க.. இ�தியாைவவ�ட ப�<�ட� ஒ� 

சிறிய நா% எ�ப� உAைமதா�. என+E!, வ< வR	 ெச-தி%! நி�வாக எ�திர! 

நா��	 உ.ளவ�கள+� எAண��ைக�ேக0ப இ��க ேவA%! எ�பேத இதி	 மிக 

1�கியமான வ�ஷய!. இைத: ெச-தாேல, ந! நா��2! ‘க����பண�ைத’ ெவள+� 

ெகாண�வ� எ�ப� க�னமான ஒ�� அ	ல. இBவா� க���� பண�ைத 

ெவள+�ெகாண�வ� எ�ப�, மிக$! ெபா�ைம6ட�, திறைமயாக ேவைல ெச-தி%! 

வ<வR	 நி�வாக அைம�ைப: சா��ேத உ.ள�. 

எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன சாதி�க�சாதி�க�சாதி�க�சாதி�க� ேபாகிறா�ேபாகிறா�ேபாகிறா�ேபாகிறா� ேமா�ேமா�ேமா�ேமா�? 

கண�சமான அளவ�0' ‘க��� நடவ��ைகக.’ ெவள+நா%கள+	 அைம��.ள 

வ4கிகள+� வாய�லாகேவ நட�� ெகாA���கி�றன. உAைமய�	 இ�தா� 

அதிகமான ப4கிைன வகி�கிற�. நேர�திரேமா� ேத�த2�' 1� எ�ன ேபசினா�? 

ெவள+நா%கள+	 ப��கி ைவ�க�ப�%.ள ‘க���� பண�ைத’ எ	லா! ‘ம=�%� 

ெகாA%வ�ேவ�’ எ��!, ‘க���� பண!’ அதிகமான அளவ�	 ெவள+நா%கள+	தா� 

இ��கிற� எ��! 7றினா�. ெவள+நா��	 உ.ள வ4கிக. ‘க��� 

நடவ��ைககC�'’ அதிகமான அளவ�	 காரணமாக இ��'!ப�ச�தி	, இ4ேக 

இ�தியாவ�	 500 ,பா- ேநா�%கைள6!, 1000 ,பா- ேநா�%கைள6! ெச	லா� 

எ�� அறிவ��பத� Dல!, இ4'.ள சாமான+ய ம�கைள கNட�தி0'.ளா�'வைத� 

தவ�ர, ேவ� எ�ன சாதி�க� ேபாகிறா�?,பா- ேநா�%க. ெச	லா� எ�� அறிவ��ப� 

இ� 1த�1ைறய	ல. 1946 ஜனவ<ய�	 1000 ,பா- ேநா�%கC!, 10,000 ,பா- 

ேநா�%கC! ெச	லா� எ�� அறிவ��க�ப�டன. ப��ன� 1978இ	 ெமாரா�ஜி ேதசா- 

அரசா4க! 1000, 5000 ம0�! 10,000 ,பா- ேநா�%கைள ஜனவ< 16 அ�� 



ந.ள+ரவ�லி��� ெச	லா� எ�� அறிவ��த�. 1946ஐ வ�%4க., 1978இ	 இBவா� 

அறிவ��க�ப�டேபா�7ட, இ�த அறிவ��� சாமான+ய ம�கC�' எ�த கNட�ைத6! 

ஏ0ப%�தவ�	ைல. ஏெனன+	 அவ�கள+	 அ@�வ�தி2! அ@�வமானவ�க.தா� இ�த 

ேநா�%கைளேய அ�த�கால�தி	 பா��தி��பா�க.. பா��பேத 'திைர� ெகா!பாக 

இ��ைகய�	 அவ�க. எ4ேக ைவ�தி��க� ேபாகிறா�க.? ஆய�E! ெமாரா�ஜி 
ேதசாய�� அ�த நடவ��ைக Dல1! க���� பண நடவ��ைககC�' 10���.ள+ 
ைவ�திட 1�யவ�	ைல. அேதேபா��தா� இ�ேபா� ேமா� அரசா4க�தி� 

நடவ��ைக6!, சாமான+ய ம�கC�', ��ப �யர4கைள� ெகாA%வர 

வழிவ'�தி��பைத� தவ�ர ‘க����பண’ நடவ��ைககைள எ�தவ�த�தி2! 

த%�திடா�. 

பய4கரவாதிகC!பய4கரவாதிகC!பய4கரவாதிகC!பய4கரவாதிகC! ெபா�ம�கC!ெபா�ம�கC!ெபா�ம�கC!ெபா�ம�கC! 

‘எ	ைல தாA�’ வ�! பய4கரவாதிகளா	 அ:சிட�ப�% ெகாA%வர�ப�% ;0��' 

வ�ட�ப�%.ள ேபாலி கர�சி ேநா�%கைள� த%�பத0காக$! ,பா- ேநா�%க. 

ெச	லா� எ�� அறிவ��க�ப�டதாக ஒ� வாத! 1�ைவ�க�ப%கிற�. �திதாக 

அ:சிட�ப%! ேநா�%கைள� ேபால ேபாலி ேநா�%க. அ:சிட�பட 1�யா� எ��! 

7ற�ப%கிற�. இவ�க. 7�! ஊக4கைள ஏ0��ெகா.ேவா!. இ� ப��ப�யாக�தா� 

ெசய	பா�%�' வ�!. பைழய ேநா�%கC�'� பதிலாக �திதாக அ:சிட�ப%! 

ேநா�%க. ெசய	பா�%�' வ�வைத�ேபால�தாேனெயாழிய, இத0காக பைழய 

ேநா�%கைள ெச	லா� எ�� அறிவ��தி��க ேவA�ய அவசிய! இ	ைல.அ�ப�ேய 

ேபாலி ேநா�%க. பய4கரவாதிகளா	 இற�கிவ�ட�பட இ��கிற� எ�� அரசா4க! 

எதி�பா��தி��தா2!, நவ!ப� 8 அ�� இரவ�லி��� ,பா- ேநா�%க. ெச	லா� 

எ�� 7றி ம�கைள திUெர�� அதி�:சியைடய ைவ�� தா�'த2�' உ.ளா�க 

ேவA�யத� அவசிய!தா� எ�ன? 

அறிவ��க�படாதஅறிவ��க�படாதஅறிவ��க�படாதஅறிவ��க�படாத அவசரஅவசரஅவசரஅவசர நிைலநிைலநிைலநிைல 

ேமா� அரசா4க! ெச-தி��'! ேவைல, நவ Gன இ�தியாவ�� வரலா0றி	 

1�ென�ேபா�! நைடெபறாத ஒ��. காலன+யாதி�க அரசா4க! 7ட ம�கள+� 

7�ண�வ�ைன� ெப<�! மதி�� எ:ச<�ைகயாக நடவ��ைக எ%�த�. மிக�ெப<ய 

பண�கார�க. ம�%ேம பய�ப%�தி வ�த ,பா- ேநா�%க. ம=�தா� அ� ைக 

ைவ�த�. ேமா� ெச-தி��பைத�ேபால சாமான+ய ம�க. பய�ப%��! ேநா�ைட 

ெச	லா� எ�� அறிவ��திடவ�	ைல.ேமா� அரசா4க! சம=ப�தி	 ேம0ெகாAட 

ப	ேவ� நடவ��ைககைள ஒ��ேய இ�ேபா� இ�த ‘அவசர நடவ��ைக’6! 

எ%�க�ப����கிற�. இத�Dல! ம�க.ம=� ேமா� அரசா4க! அறிவ��க�படாத 

‘அவசர நிைலைய’ ஏவ�ய���கிற�. 

தமிழி	தமிழி	தமிழி	தமிழி	: சசசச. வ Gரமண�வ Gரமண�வ Gரமண�வ Gரமண� 
 


