
ஒ� 30, 40 வ�ஷ�க��� ��தி, இ�த ஒ� �வா ேநா��,  அ�� �வா ேநா�� 
இெத�லா� அதிகமா கிைடயா�.  100 �வா,  1000 �வா, 100 �வா அ�த மாதிரி 
அதிகமான பண���� தா� ேநா�� ேபா������தா, அ�த நா�ல. அ�ப� 
இ��கற�ேபா, ஒ� மைல ஒ��  இ��த�.  அ�த மைல�� அ�ன�ட ஒ� 
English ரா�ய� இ��த�.  அ�த மைல�� இ�ன�ட ஒ� French ரா�ய� 
ஒ��  இ��த�. ெரா�ப நாைள�� ��தி.  French காரா��� இ��� 
ஜா�தி இ�த ேத  ��ல  ரா�ய�க�ளா� இ��த கால��ல.  அ�ப French ல 
எெல�ஷ�, கில�ஷ�  நட�கற���. 
 
            அ�ப அ�த நா�ல British ல அ�வள� எெல�ஷ�ல கலக�க�, 
அராஜக�க�லா� அதிகமா கிைடயா�.  French ல தா� எெல�ஷ�ல ெரா�ப 
கலக�க� அராஜக�க� ஜா�தியா நட������த�.  அ�ப இ�த French 
எ�ைல��� அ�ன�ட British எ�ைல��� ஒ� மைல ஒ��  இ��த� ந��ல. 
இ�த இ�க ஒ� ெபரிய ம�ஷ� ஒ�த� இ��தா� French எ�ைலல.  அவன�ட 
நிைறய பண� இ��த�.  அ�த பண�ெத�லா� இவ� எெல�ஷ� டய��ல அத 
அ��கற�, ��தற�, ெவ�ற�, இ��கறத ��கி�� ேபா�டற�, வீ்�ெட�லா� 
பலா�காரமா ���ற�,இ�ப�ெய�லா� French ரா�ய��ல ப�ணி�� இ��தா. 
அவ�  ெமா�ள, இவன�ட இ��கற பண�, ந�ல பண�காரனா இ��கா�. இ�த 
எெல�ஷ� ஸமய��ல இவ� பண�ெத�லா� ���கி�� ���ற�லா��� 
ஜன�க� ��ட� ��டமா இவ� வீ�ட ��தற���� ஆர�பி���.  
 
        அவ� வீ���� ப�க��ல, ெகா�ல ப�க��ல மைல இ��த�.  அ�த 
மைலல ேபா� ஏறி,  ஏறி�... ெமா�ள ஏறி, மைல உ�சிய தா���டா அ�த�  �ற� 
British police காரா இ��கா.  அ�க ஒ��� இ�த எெல�ஷ�காரா இ�த 
ஊ�காரா வர ��யா�.  French கலக�காரா�லா� வர ��யா�. அவ��� ஒ� 
10, 20 ல�ஷ �வா இ��த�.  அவ� எ�ன ப�ணினா�, இ�த French ேநா� 
அதிகமா இ�க�லா� ெசலவாணி ஆகா ேத ���� எ�லா� நிைறய இ��� 
ெபா��கள 30, 40 இ��� ெபா��கள தயா� ப�ணி அ�ல த�க நாணயமா��, 
ெவ�ளி நாணயமா��, �வாயா��, ப�னா��, அைர ப�னா�� இ�ப�ெய�லா� 
நிைறய ஒ� 10, 15 ல�ஷ �வா��� ப�ணிவ�, வ����தா�.  இ�த, அ�த 
அ�க, இ�ேக��� உபேயாக�  படா����� எ�லா� பணமாேவ வ������தா�. 
அவ� அ�தன �வா�� ��ட க���� அவ� ெமா�ள  இ�த மைலயி�ைடய 
உ�சி�� வ�� இ�ன�ட வ��ட����� �ரய�ன� ப�ணினா�.  



 
 
       அ�ப� �ரய�ன� ப�ற�ப அவனால ��யல. இ�வள�  பார�ைத ��கி�� 
ஏ�ற���� ��யல மைலல.  அ��� தி����தனமா கி�கி��� ெரா�ப ேவகமா 
ஏற ேவ��யி���.  அவா, அ�த எெல�ஷ� கலக�காரா�லா� கி�ட கி�ட 
வ������தா.  அவனால ஏற ��யல.  சரி அ�ப ெகா�ச� ெகா�சமா வி��� 
த�ளி��  எேதா ஒ�, ஒ� 1000 �வாயாவ� ஒ� 4000, 5000 �வாயாவ� ப�னா 
வ���கலா����, அ�ப� நிைன���� வ�தா� அவ�.  அ�ப அ�த French 
ேபாலி�கார� ஒ��த� அவ� English ேபாலி�ல ெபரி�ய அதிகாரி. அவ� 
ேபாலி�காரா��� ெசா�லி அ��பி�� எ�களால நிைறய ல�ஷ கண��ல English 
ேநா�  இ��� எ�ன�ட, அ��� ஏதா�� பண� கிைட��மா��� ேபா� 
விஜாரி���� வா���� ெசா�லி அ��பி�சா�. இவ� 
பண�காரனா�ேச���� அ�த ேபாலிஸ ேச��தவ� ஒ�த� 4,5  ல�ஷ �வா��� 
ேநா���� பண� கிைட��மா�� ேக�டா�.  இவ��� ெரா�ப ஸ�ேதாஷமா 
ேபா��.  இ�ப இ�வள� பண�ைத�� எ����� ந�ப ேமல ஏற ��யா���, 
இ�ல, அ����ள ந�ம ஏற�� ��யா�, ெசா�ைத�� வி���� ேபா�ட��. 
எேதா ஆஸ�ப�� எதா�� ஒ� ல�ஷ�, ெர�� ல�ஷ�ைத எ��தா��ட அ��� 
��கி�� ேபாற����ள இவா வ��   ���க� வ�� ந�ம இ����� 
வ���வா, ���� இ��� கீழ ேபா���வா. அதனால இ�த  பண,  பண�த 
எ����� ேபாக ��யா�.  
 
          அ�ப இ�வள���� த�ன�ட எ�தன �வா��� நீ ேநா�� 
���கேற���� ேக�டா�.  நீ  எ�வள� இ��தா�� ���கேற� 
அ�ப��னா�.  அ�ப த��ைடய  ெசா�� ���க ேநா�டாேவ ப�ணி அ�ப�ேய 
அ�த ேநா�ட  ெவ��ன  �ணில ெசா�கி�� மைல ேமல ஏறி அ�கைற�� 
ேபா��டா� அவ�.  அ�வள� பண�� அவ���, இேத நாணயமா இ��தா 
இவ� அத ர�ஷி����  இ��க ��யா�.  தன�� உபேயாக�பட ��யா�. 
எ�லா� ேநா�டா மா�தி�ட��னால அ�க வ�� தன�� மைல ேமல ஏறி, மைல�� 
அ�கைறல ேபா� ெஸௗ�யமா, அ�க ேபா� உடேன அெத�லா� தி��பி�� 
ேநா���க�லா� வ���� Bank லேயா, கீ��லேயா மா�தி�� அவ� 
பா���� �  ெரா�ப �ேஷமமா வியாபார�, �யாபார� ப�ணி�� ெஸௗ�யமா 
இ��தா� அ�ப���� ஒ� கைத ெசா�ற�.  
 



        அதாவ� நம�� ெபரி�ய ஆப�தா இ��கற�ேபா, நிைறய பணமி��� நிைறய 
கா�� பண�மாயி���,ெச�� கா��, ெவ�ளி கா��, த�க� கா�மா���. 
இெத�லா� இ�ெனா� அைர மணி���ள ெபரிய ஆப�� வர�ேபாற��னா, 
இ�வளைவ�� ��கி�� ேபா��யா�.  அ�வளைவ�� ��கி�� ேபாற��� 
எ�த மாதிரி மா�தி ��கி�� ேபானா,   நா�  எ����� ேபாலாேமா அ�த மாதிரி 
மா�தற����  ேநா������ ஒ��  இ���. அ� கிைட���� தானா, நாம 
இ�த ரா�ய�ைத வி�� இ�ெனா� ரா�ய���� ேபாற�ப �ட அ� நம�� 
உபேயாக�ப��.  இ�லாம ேபானா இ�த ரா�ய��லேய ேபா���� தா� ேபாக��. 
ந�ம  உயிர  மா�ர� கா�பா�தி��, உயி� மா�ர� ேபா�� இ�ெனா� ஊ���.  இ�த 
பணெம�லா� வரா�.  இ�த பணெம�லா� இ�ேகேய ����� தா� ேபாக��.  
 
       அ�த மாதிரி ந�ப  எ�லா�� இ�த �ேலாக ரா�ய�ைத வி���� இ�ெனா� 
ரா�ய���� ேபா�தா� ஆக�� எ�னி�காவ�. �ேலாக�ைத ����� 
ஒ�ெவா��த�� ேபாயி��தா���ேகா�. நம��,  இ��தவா�� 
ேபாயி����கா.  நாம��  ஒ� நாைள�� ேபாற��� தா� 
பா�����்��ேகா�.  ேபாற�ப இ�க இ��கறெத�லா� அ�ப�ேய ����� 
ேபா�டேறா�.  ஒ��� எ����� ேபாக ��யல.  அ�ப� இ�லாம 
எ�லா�ைத�� எ����ேட ேபா��ப�யா ஒ� ேநா�   ஒ�� , ஒ� ேநா�டா 
ஒ��  மா�த����� இ�   ◌ா ��ர��ல ெசா�லி���.  அ�த ேநா� தா� 
த�ம�, த�ம�� ேப�.  
 
 
ஆைகயினால இ�வள� பண�ைத�� த�மமா ப�ணி வ���டா த�ம�கற� 
பி�ேனாடேய வ��.  அதனால எ�க ேபானா�� விடா� ந�ம.  த�ம� ப�ணாத 
பணமா மா�ர� வ����ேதாமானா�க, பண��,ஸு க��,  இ�க இ��கற 
ேபாக��, ஸு க��,  இ�ப�ேய ப�ணி வ������ேதா�னா�க, இ�  இ�த 
ேபாக�� ஸுக�� இ��� பாவமா�தா� மா��.  பாவ�ைத ��கி�� 
ேபாக�� அ�ேபா.  பா�கி இ��கற பண�த, பண�  அ�ப�ேய வ��ட��.  எேதா 
காமேமா, ஸுகேமா, ேபாகேமா இெத�லா� அ�பவி�ேசாமானா அ�வள�� பாவ 
ேநா�டா ைகல இ����.  அதனால ��ய ேநா�டா  இ��கா�. பா�கி பண� 
இ���தானா அ�ப�ேய இ����.அ� ��ய ேநா��மி�ல, பாவ ேநா��மி�ல. 
அ�ப�ேய கிட��� அ�.  நாம எ����� ேபாக ��யா�. அதனால நாம எ�ப� 
இ��தா�� நாம வ�� நி�சயமா அ�த ேததில ேபாயாக��.  ஏேதா ஒ� ேததில. 



அ�ப ேபாற�ேபா ந�ம இ��கற�ைதெய�லா� பண�த மா�ரமி�ல, உட� இ��கற 
ப�யான, ரீர��ல  இ����ப�யான ஒ� �தி, வா யி�  இ����ப�யான, நா �கி� 
இ����ப�யான ஒ� �தி எ�லா�ைத�� த�ம ேநா�டா மா�திட��.  
 
நம:  பா�வதி பதேய ஹர ஹர மஹாேதவா 
ேகாவி�த நாம ஸ�கீ��தன� ேகாவி�தா ேகாவி�தா 
 


