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மதி�ப���	ய ஹாஜி வா� அ���ர�மா� அவ�க���, அ�ஸலா� 

அைல���. 

காய!ப"ன�.காமி! வ$த ெச'தி�� நம)� ம�க* சில க+,��கைள 

த$�*ளா�க*. அதைன த.க* ேமலான கவன,தி�� த+கிேற�. 

ெச'திெச'திெச'திெச'தி: பாதாள சா�கைட, தி"ட� �த�க"ட ஆ'��பண� வ�ைரவ�! 

நைடெப4�! நக�ம�ற� 6"ட,தி! த7�மான�!! 

காய!ப"டண நகரா"சிய�! பாதாள சா�கைட, தி"ட� நிைறேவ�ற 

நடவ8�ைக எ:�க அறி�4,தி ெச�ைன நகரா"சி நி�வாக 

ஆைணய	டமி+$� ெபற�ப"ட க8த� - அதன8�பைடய�! பாதாள 

சா�கைட, தி"ட,ைத நிைறேவ�ற ஆர�ப க"ட ஆ'�� பண�கைள 

ேம�ெகா*ள�� இ�6"ட,தி! த7�மான=�க�ப":*ள�. 

க+,�க+,�க+,�க+,� 1: 

அ�ஸலா� அைல��� (வர�). 

),���8 ஆ�ைல� வைலதள,தி! வ$தி+��� ெச'திைய 

அ8�பைடயாக ைவ,� இ$த க+,ைத பதிகிேற�. 

 

அதாவ� பாதாள சா�கைட தி"ட� நிைறேவ�ற ஆர�ப க"ட ச�ேவ 

பண�கைள ேம�ெகா*வத�கான த7�மான� எ:�க�பட ஓ"ெட:�A 

எ:�க�ப"டேபா� ெவ4� நா�� உ4�ப�ன�க* ம":ேம ஆதர� 

ெத	வ�,� ைகைய உய�,திய�+�கிறா�க* ம�ற உ4�ப�ன�க* எதி��A, 

ெத	வ�,தி+�கிறா�க*. 

 

உ4�ப�ன�கள=! நா�கி! ஒ+ ப.� 6ட ஆதர� இ!லாத நிைலய�! 

எ�ப8 த7�மான� நிைறேவ�ற�ப:� ???. 

 

ேமD� கமிஷன� கFைணயா அவ�க* ேபG�ேபா� " பாதாள சா�கைட 

தி"ட,ைத ெசய!ப:,த அரG �8� எ:,�*ள�, எனேவ க��சில�க* 

எதி��A ெத	வ�,தாD� இ,தி"ட� நிைறேவ�ற�ப:� " எ�றி+�கிறா�!!!. 
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ெப+�பாலான உ4�ப�ன�க* எதி��A, ெத	வ�,தி+�ைகய�! எைத 

அ8�பைடயாக ைவ,� இ,தி"ட� நிைறேவ�ற�ப:� எ�4 கமிஷன� 

ெசா�னா� எ�ப� ெத	யவ�!ைல? 

 

ெப+பா�ைமயான உ4�ப�ன�க* ஆதர� ெத	வ�,� த7�மான� 

நிைறேவறினா!தா� இ,தி"ட� பண�கைள, ெதாட.க �8Iேம தவ�ர 

உ4�ப�ன�கள=� ெப+�பா�ைம ஆதர� இ!லாம! இ,தி"ட,ைத 

நிைறேவ�ற �8யா�. 

 

---------------------------------------------- 

ேமD� ெச�ைன நகரா"சி நி�வாக ஆைணய	டமி+$� ெபற�ப"ட க8த� 

எ�ன ெசா!கிற�? " காய!ப"8ன� நகரா"சிய�! பாதாள சா�கைட தி"ட� 

நிைறேவ�ற ஆர�ப க"ட ச�ேவ பண�கைள ேம�ெகா*ள நகரா"சிய�! 

த7�மான� நிைறேவ�4�ப8 வழிI4,�கிற�. 

 

ஆர�ப� க"ட ச�ேவ பண�கைள ேம�ெகா*�.க* எ�4 ெச�ைன 

நகரா"சி நி�வாக ஆைணய� உ,தர� ப�ரப��கவ�!ைல - மாறாக 

நகரா"சிய�! த7�மான� நிைறேவ�4�ப8ேய க8த� Kல� 

ேவF8ய�+�கிறா�. 

 

இத� Kல� ந�� Aலனாகிற� ெப+�பா�ைம உ4�ப�ன�களா! 

த7�மான� நிைறேவ�ற�படாம! எ��� ெச'ய ம�க* ம�ற� இட� 

ெகா:�கா� எ�ப�. 

----------------------------------------------- 

இ$த பாதாள சா�கைட தி"ட,தினா! ஏ�ப:� பல சி�க!கைளI� 

அறி$�ண�$த தமிழக �த!வ� அவ�க* "ெபா�ம�க* ேகா	�ைக 

ைவ��� ப�திகள=! ம":�, பாதாள சா�கைட தி"ட,ைத ெசய!ப:,த 

ேவF:� "எ�ற உ,தர� ஒ�ைற ப�ற�ப�,தா�க*, கட$த ப��ரவ	ய�! 

ெச'தி தாள=! ப8,த�. 
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ஆகேவ , நக� ம�ற,தி� உ4�ப�னராக இ+$தாD� ச	, அதிகா	யாக 

இ+$தாD� ச	 ம�கள=� வ�+�ப,தி�� மா�றமானைத திண��க �யல 

ேவFடா�. 

 

வ�ஸலா�. 

Posted by: N.S.E. ம�K� (Kayalpatnam) 

க+,�க+,�க+,�க+,�  2: 

பாதாள சா�கைட �றி,� இ�ப�திய�! ப!ேவ4 க+,��க* 

பதிய�ப":*ள நிைலய�! நாM� எ�ப.கி�� சில க+,��கைள� பதி� 

ெச'கிேற�. 

 

1 ) இ,தி"ட� ஊ� கலாOசார,தி�� ஊ4 வ�ைளவ���� தி"ட�. 

2 ) ஊெர.�� நா�ற.க* வ 7G�. 

3 ) நா�� கா!க* நடமா"ட� ெப+��. 

4 ) ேமD� ��ைப� 6ள.க* ேச+�. 

5 ) ப�ற ஊ�கள=� நா�ற.க�� காய! வழியாக கடD�� அM�ப�ப:�.ப�ற ஊ�கள=� நா�ற.க�� காய! வழியாக கடD�� அM�ப�ப:�.ப�ற ஊ�கள=� நா�ற.க�� காய! வழியாக கடD�� அM�ப�ப:�.ப�ற ஊ�கள=� நா�ற.க�� காய! வழியாக கடD�� அM�ப�ப:�. 

6 ) ஏ�கனேவ உ*ள ப�ரOசைனக* ேபாதாெதன இ�ெனா+ Aதிய 

ப�ரOைன�� இ�ேபா� வழிேகாள�ப":*ள�. 

7 ) ேரா:கள=! இன= எ$த க!யாண கா"சிக�� நட,த �8யாம! ேபா��. 

8 ) ைகைய )�காம! எதி��A ெத	வ�,த க��சில�க��� ந�றி. 

9 )நக� ம�ற, தைலவ� ைகைய உய�,தியத�� வ+,த.க*. 

10 ) ஒ+சில க+,��க* �வ�க,தி! ஆத	,� ப�ற� எதி��பத�கான 

காரண.கைளI� பதி� ெச'ய�ப":*ள�. 

 



Page 4 of 5 

 

11 ) ஏ�கனேவ நகரா"சி� பண.க* ெகா*ைளய8�க�ப"ட� ேபாக இ� 

இ�ெனா+ ந!ல வா'�A. 

12) நி�க, ஆத	�பவ�க* எதனா! ஆத	,தன� எ�ற க+,� இ�வைர இ.� 

ெவள=ய�ட�படவ�!ைல. ச�ப$த�ப"டவ�க* பதி� ெச'தா! நல�. 

13 ) நக� ம�ற,தைலவ� எதனா! ைகைய உய�,தினா�க*. தாமாகேவ 

எ:,த �8வா அ!ல� நி��ப$தமா எ�பைத அவ�கேள ெசா�னா! நல�. 

தாமாகேவ எ:,த �8� தாென�றா! அத�� எதிராக இ.� 

எP�ப�ப":*ள ஐய.க��கான வ�ைடதா� எ�ன எ�பைத தய� ெச'� 

பதி� ெச'தா! நல�. 

 

ந�K+�� அ+கி! உ*ள தி+Oெச$)�, ),���8, தி+ெந!ேவலி 

உ*ள="ட ப�திக��� தா.க* ேபா' வராதவ�களா, ஊ	! RைழI� 

��ேப ந�ைம அ$த நா�ற.க* தாேன வரேவ�கி�றன. தய� ெச'� 

வ�ள�க� தா+.க*. 

16 ) நகரா"சி� 6"ட,தி! அத� ஆைணயாள� அவ�க* ெப+வா	யான 

க+,��க��� மதி�பள=�காம! ஏ�கனேவ எ:,� ைவ,த �8ைவ 

அறிவ�,தி+�ப� ஒ+ ஜனநாயக ேகலி�6,தாக உ*ள�. அவ�க�� 

அத�� பதிலள=,தா! நல�. 

 

ஐ'யாஐ'யாஐ'யாஐ'யா, நா.க* ஐ$� ேவைல ப*ள=வாச! ெச�4 ெதாP� வ+பவ�க*. நா.க* ஐ$� ேவைல ப*ள=வாச! ெச�4 ெதாP� வ+பவ�க*. நா.க* ஐ$� ேவைல ப*ள=வாச! ெச�4 ெதாP� வ+பவ�க*. நா.க* ஐ$� ேவைல ப*ள=வாச! ெச�4 ெதாP� வ+பவ�க*. 

எ.க* ஆைடகள=! ஒ+ சி4 அG,த� இ+$தாD� இைறவ� எ.க* ஆைடகள=! ஒ+ சி4 அG,த� இ+$தாD� இைறவ� எ.க* ஆைடகள=! ஒ+ சி4 அG,த� இ+$தாD� இைறவ� எ.க* ஆைடகள=! ஒ+ சி4 அG,த� இ+$தாD� இைறவ� 

அ,ெதாPைகைய ஏ�4�ெகா*ள மா"டா�அ,ெதாPைகைய ஏ�4�ெகா*ள மா"டா�அ,ெதாPைகைய ஏ�4�ெகா*ள மா"டா�அ,ெதாPைகைய ஏ�4�ெகா*ள மா"டா�. இ� இSவாறி+�க பாதாள 

சா�கைடIட� 68ய காய! நகைர மைழ�கால,தி! எ�ப8 இ+��� என 

எFண��பா��கேவ மிக�� கTடமாக உ*ள� ஐயா. 

 

ேமD� அ�மைழ� கால,தி! (பாதாள)சா�கைட ஓ:� நகர.கள=! 

ெகாG�களா! பர�� -ெபய� ெத	யாத அ!ல� த.கைள� ேபா�ற 

ஆைணய�க* ெபய� ைவ�க, திண4�- A��A� ேநா'கைள நிைன,தாேல 

எ.க* உடD� உ*ள�� ந:.�கிற� ஐயா. எ.கள=� இ$த ஐய.க��� 

பதிலள=�பU�களா ஐயா. 
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அ� ேபால அ�A அFண�க* காசிராஜM� தி+,�வராV அவ�க�� 

தா.க* ஊேர எதி���� இ$த தி"ட,தி�� ஏ� ஆதர� ெத	வ�,த7�க* 

எ�4 6றினா! நல�. உ.க���� ேச�$� தாேன இ$த ப�ரOைனக*. 

வ�ள�க� தா+.க*. ந�ைம வ�": ெச�4 வ�"ட ந� ��ேனா�க* 

பா�கிய� மி�கவ�க*. இ$த அவல.கைள எ!லா� பா��காமேல ேபா' 

வ�"டா�கேள அதனா! தா�. 

Posted by: Shameemul Islam SKS (Chennai) 

க+,�க+,�க+,�க+,�  3: நம)ைர பாதாள சா�கைட��* த*ள= வ�ட ேவFடா�..நம)ைர பாதாள சா�கைட��* த*ள= வ�ட ேவFடா�..நம)ைர பாதாள சா�கைட��* த*ள= வ�ட ேவFடா�..நம)ைர பாதாள சா�கைட��* த*ள= வ�ட ேவFடா�.. 

 

அ�ப�� காய! நக�ம�ற, தைலவ� அவ�கேள .... 

 

பாதாள சா�கைட, தி"ட� எ�ற தி"ட,தி� கீX நம)ைர பாதாள 

சா�கைட��* த*ள= வ�ட ேவFடா� எ�4 ேக": ெகா*கிேற�. 

நிைறேவ�ற ேவF8ய எSவேளா தி"ட.க* கிட�ப�! இ+��� ெபாP�. 

பல ஊ�கள=! கிட�ப�! ேபா"ட தி"ட,ைத இ.� ெசய! ப:,த எ�ன 

அவசிய�. 

 

ஏ�கனேவ நம)� கட! ந7� DCW நி4வன,தி� கழி� ந7� கல�பதா! மாG 

ப":*ள� எ�4 A*ள= வ�வர.க* 64கி�ற� ேமD� இத� Kல� 

ேக�ச� பர�தாக�� A*ள= வ�வர.க* 64கி�ற�. ஆகேவ A*ள= ைவ�க 

ேவF8ய இ$த வ�சய,ைத தய� ெச'� கமா ,,,, ேபா": ஆர�ப�,� 

வ�டாத7�க*. 

 

Posted by: �,�வா�பா (அ!-ேகாப�) 

 


