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ஒ��மா�ெச	 

அறிஞ� அ�ணா அவ�களி� ெசா�ெபாழி� 

மதி ம�ற� ெச�ைன - 1 

�த� பதி�  அ!ேடாப� 53 

விைல அணா 6 

ேக. எ�. பிர&, 130, ைசனா பஜா� ேரா�, ெச�ைன --1 

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

அ� 'ள ேதாழ�கேள! 

 

பல நா�க*!+� பி�ன� ,	யி.!கிேறா�. இ! ,�ட� நம0 ேநா!க1ைத1 

ெதாிவி!க! ,	ய ,�ட மா+�, மைழேயா பலமாக� ெப2கிற0; வ3தி.!+� 

,�டேமா ஏராள�; ேபச இ.�ேபா.� பல�. பல மாவ�ட5களி6.30� வ30'ள 

ேதாழ�க', இய!க1தி� �!கிய பணியிேல ஈ�ப��'ளவ�க', அவ�க' யாவ.� 

ேபச இ.!கிறா�க'. மைழ பலமாக� ெப20 ெகா�	.!கிற0; பல� ேபச 

ேவ���, ச�8 ச5கடமான நிைல தா�. அடாத மைழ ெப2கிற0; அளவ�ற 

,�ட�. தா2மா�க*� தவி!கி�றன�. மைழயா9 நி�8 ெகா�ேட 

யி.!கி�றீ�க'; ச5கட� தா�. ஆனா;� சமாளி!கிறீ�க'. இ0 ேபா�ற நிைல 

தா� நா�	ேல- சில கால� கழக1தி� ேவைலக' ெசயி�8! கிட30, ச5கடமான 

நிைல ஏ�ப�ட0; சாி ெச2ேதா�. திராவிட ��ேன�ற கழக� ேதா�றிய0.  திய 

அைம�  ஏ�ப�� வி�ட0. திராவிட ��ேன�ற! கழக� எ�ற ேபரா9, ஏ� 

ஏ�ப�ட0, எத�காக ஏ�ப�1த� ப�ட0 எ�பைத விள!+� ,�டேம இ0. 

 

நானா காரண�? 

 

நா� தா� காரண� இ3த நிைல!+ - ஏ�பா�	�+ - எ�8 ,8வ� சில�. நா� 

ேப<கிேற� இ�ேபா0; நீ5க' ேக��! ெகா�	.!கிறீ�க'; பல1த மைழ 
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ெகா�	! ெகா�	.!கிற0. இ�ேபா0; நைனகிறீ�க'. இத�+ நானா ெபா8�பாளி 

நானா மைழைய வரேவ�கிேற�; வ.வி1ேத�. இ9ைல மைழ வர��, அதனா9 

ச5கட நிைல ஏ�பட�� இ�8, இ�ேபா0 நா� எ�ப	� ெபா8�பாளிய9லேவா, 

அ�ப	தா�, கழக1தி9 ஏ�ப�ட ம3த நிைல!+� நா� ெபா8�பாளிய9ல.. மைழ!+ 

நா� ெபா8�பாளிய9ல ெவ�றா;�, எ�ன ஏ<வ� ,�ட1தி�+ வ30'ள ம!க', 

தா2மா�க' ? "எ�ன�பா அ3த அ�ணா0ைர ,�ட1தி�+� ேபாேன�, ஒேர 

மைழ, ந�றாக நைன30 வி�ேட�. நீ� ெசா�ட! ெசா�ட! ேக��! 

ெகா�	.3ேத� " எ�8 தா� ேப<வ�. 

 

,றிய0 +�றமா? 

 

நா� எ�ன ெச20வி�ேட�, தைலவ� தவறினா� ெகா'ைகயினி�8�, ப+1தறி�� 

பாைதயினி�8� தவ8 எ�8 மனதார ந�பிேன� ; ெதாிவி1த0 +�றமா? ,10 

எ�8 க.திேன� ; க.திய0 +�றமா? க.1ைத1 ெதாிவி1ேத� காரண1ேதா� ; 

ேவதைனைய ெவளி� ப�1திேன�; ெவளி�ப�1திய0 +�றமா? ெகா'ைகைய! 

,8வ0� +�றமா? ,85க' ேதாழ�கேள! 

 

நா� ம��ம9ல; எ� ேபா�ற பல ேதாழ�க' பல தா2மா�க', பல கழக5க', 

பா�டாளி ம!க', ெதாழிலாளி ேதாழ�க', ப�	 ெதா�	 எ5+� உ'ேளா� ,றி ன�, 

,டா0 இ3த ஏ�பா�, தி.மண� எ�ற ேப>ைச வி�� வி�5க', எ�8. 

ெபாியா� தி.மண� எ�ற ெச2தி ேக�ட0� அ?தவ� நா�, ஆயாச� ெகா�டவ� 

நா�, அ0 ம��ம9ல, ஒ05கி வி�கிேற� எ�8 எ�ண1ைத, க.1ைத1 

ெதாிவி1தவ� நா�. ேபத�, பிள�, மன1தா5க9, ேமா0த9 ,டா0, ந9ல த�8, 

எ�8 க.0� ேபா!+, மன�ப�  பைட1தவ� நா�. எனேவ என வைரயி9 

ெப.3த�ைமயாக! க�சி�பணியி6.30 வில+வ0 ந9ல0 எ�8 �	� 

க�	யி.3ேத�. 

 

எ� ேபா�ற பல ேதாழ�க' ெபாியாைர, ெபாியா� ேபா!ைக, அவ� தி.மண 

ஏ�பா�ைட ஏ�கவி9ைல எ�ப0ம9ல, க�	1தன�; கதறின�; ேவ�டா� எ�8 

ேவதைன நிைற3த உ'ள1ேதா�. 
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நா� மனதார தீைம எ�8 க.திய ஒ�ைற, ந9லத9ல எ�8 ெதாி3த ஒ�ைற, 

ப+1தறி�!+�  ர�பான0 எ�8 பாமர.� ஒ� � ஒ�ைற1 ெதாிவி1த0 +�றமா? 

 

மன� � ஆறவி9ைல! 

 

ெபாியா� சமாதான� ெசா96 வி�டா�, எ� ெசா3த விஷய� ; எதி��ேபா�, 

<யநலமிக'; சதி!,�ட1தின�. எ�8. மன�  � ஆறவி9ைல ம!க*!+ அ�ப	� 

ப�ட தைலவ.ட� கல30 பணியா�ற மா�ேடா� எ�8 ,றின�. ெசவி சா2!க 

வி9ைல, தைலவ� வில+வா� என எதி��பா�1தன�; விலக�மி9ைல தைலவ�. 

அவேரா� ேச�30 பணி ாிய �	யாத நிைலயி;'ள மிக� ெப.�பா�ைமயின�, 

கழக �!கிய&த�க', ,	� ேபசின�; ஒ. �	� ெச2தன�; அ3த �	� தா� 

''திராவிட ��ேன�ற! கழக1" ேதா�ற� 

 

ேபா�	! கழகம9ல! 

 

திராவிட ��ேன�ற!கழக� ேதா�றி வி�ட0; திராவிட கழக1தி�+� ேபா�	யாக 

அ9ல, அேத ெகா'ைக�பாைதயி9 தா�, திராவிட� கழக1தி� அ	�பைட! 

ெகா'ைககளி� மீேத தா�, திராவிட ��ேன�ற! கழக� அைம!க� ப��'ள0 

அ	�பைட! ெகா'ைககளி9, க.10!களி9 மா8த9, ேமா0த9 எ0�� கிைடயா0. 

ச�தாய1 0ைறயிேல சீ�தி.1த�, ெபா.ளாதார1 0ைறயிேல சமத�ம! +றி!ேகா', 

அரசிய69 வடநா�� ஏகாதிப1திய1தினி�8� வி�தைல, ஆகிய ெகா'ைகக' தா� 

திராவிட ��ேன�ற! கழக1தி� ேகா�பா�களா+�. 

 

ேவைல ெச2ய மன� ஒ�பவி9ைல 

 

ெகா'ைக!ேக  ற�பாக, ஜனநாயக1தி�ேக. அ�பா�ப��1 தம0 ேபா!கிேலேய 

ெச�8 ெகா�	.!கிறா�, ெபாியா�. அவ� தைலைமயி9 ேவைல ெச2ய மன� 

ஒ�பவி9ைல. ெசயலா�8� வைக கிைடயா0 எ�ற நிைல ஏ�ப�� வி�ட0. அவ� 

வ+1த பாைதயி6.30 அவேர தவறி வி�டா�; த�மாறி வி�டா�. தவ8 எ�8 
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எ�10! கா�	ேனா�; நா� ம��மா? நா�� ம!க' அைனவ.�. இய!க� ெபாி0; 

இய!க1தி� ெகா'ைகக' மிக மிக� ெபாி0. ெகா'ைகைய வி��!ெகா�!க 

மா�ேடா�; ெகா'ைக!+ இ?!+ வர விடமா�ேடா�; தவ8 ெச2த0 

தைலவேரயானா;� க�	1திட1 தய5ேகாம� எ�ற +ர9, நாெட5+� ேக�ட0 

தைலவ� த� வழிேய ெச9கிறா�; தவைற உணரா0; சாிெய�8 சாதி10!ெகா��, 

திராவிட� கழக� C�8 மாத காலமாக> ெசயல�8! கிட3த0. 

 

கழக� ெகா'ைகயி9 வ?வா0 

 

திராவிட� கழக� எத�காக� பா�ப�டேதா, எவ. ைடய நனைம!காக, எ3த 

ச�தாய1தி� ��ேன�ற1தி�காக உைழ1தேதா, அேத ம!க*!காக, ஏைழ 

எளியவ�கைள ஏDைமயி6.30 வி�வி!க, தாD3த ம!கைள உய�3ேதாரா!க, வாழ 

வழிய�ற ம!க*!+ வாD!ைக� பாைத வ+10! ெகா�!க, இ9லாைமைய இ9லாத 

தா!க, ெகா�ைமைய ஒழி10! க�ட "எ9ேலா.� ஓ� +ல�" எ�ற ஏ�பா�ைட 

வ+!க, ஏ�ப�1த�ப�டேதா, அேத ெகா'ைக வழி நி�8, +றி!ேகாைள� 

 ற!கணி!கா0 பா�ப�� வ.� திராவிட ��ேன�ற! கழக� 

 

ெகா'ைக!காகேவ விலகிேனா� 

 

ெகா'ைக பி	!காமேலா, ேகாண9  1தி பைட1ேதா, அ9ல நா5க' விலகிய0, 

ெவளிேயறிய0; ெகா'ைக ேவ���, அ0�� ந9ல �ைறயி9 நட1த� 

படேவ���; நா�� ம!க*� நல� ெப8� �ைறயி9 ெகா'ைக!+! +3தக� 

விைளவி!+� காாிய1தி�+� ப!கபலமாக இ.30, பணியா�ற �	யா0; எ�ற நி�� 

ப3த நிைலயிேல தா� விலகிேனா�, விலக ேநாி�ட0. ெப.3த�ைம ேவ��� 

எ�ற ஒேர காரண1தினா9 தா� ேமா0 தைல1 தவி�10, கழக1ைத! ைக�ப�8� 

பணிைய வி�10 விலகிேனா�, அ0ம��ம9லாம9, தைலவ� எ9ேலா� மீ0� 

ந�பி!ைகயி9ைல, ந�ப �	யா0, எ�8 ேவ8 ,றியி.!கிறா�. ேச�ேபறிக', 

ெசயலா�ற �	யாத சி8வ� ,�ட�; உைழ!க1 ெதாியாதவ�க', எ�8 +�ற� 

சா�	யி.!கிறா� ! யாைர� பா�10 உைழ10 உைழ10! க�சிைய! கழக1ைத 
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உ.வா!கிய உ�ைம1 ெதா�ட�கைள, நிரவாக உ8�பின�கைள, த� வாDைவF� 

பாழ�ப�1தி! ெகா�ட இைளஞ�கைள� பா�10! 

 

திற1ைத! கா��ேவா�! 

 

ஒ. +��ப1 தைலவ� சதா த� ம!களி9 சிலைர� பா�10, ''நீ ேசா�ேபறி, 

ேவைல!+ லாய!க�றவ� Gண�, எ�8 H�றி! ெகா�ேட இ.3தா9, மக� 

நிைல எ�னவா+�? உ�ைமயிேலேய உைழ!+� மக� உ'ள� உைட30தாேன 

ேபாவா�. ச�8 விேவக�� ேராஷ�� பைட1த ைம3த� G�ைட வி�� 

ெவளிேயறி, ெதாழி9  ாி30 தன நிைலைய� பல� ப�1தி, தக�பைன! ,�பி��� 

''பா� அ�பா ! Gண�, ேவைல!+ லாய!க�றவ�, ேசாமேபறி, எ�8 ,றினீேர, 

பா.� என0 திற1ைத, ெசயலா�ற விடவி9ைல நீ�. சதா எ9லாவ�ைறF� H!கி� 

ேபா��! ெகா�� எ5 கைள எாி>சேலா� ஏசினீ�. பா.� எம0 ேவைலைய, 

ேவைலயி� திற1ைத, ெவ�றிைய'' எ�8 தாேன ,8வா�? கா��வான! 

 

அ0 ேபாலேவ தா� நா�� ந�ைம மதியாத இகD3த, H�றின, 0>செமன மதி1த, 

தைலவாி� தைலைமைய வி�� ெவளிேயறி1 தனி! +	1தன�, தனி �கா�, 

தனி!க�சி, திராவிட �னேன�ற! கழக� அைம1தி.!கிேறா�. நா� உைழ10 

உ.வா!+ேவா� இ3தக கழக1ைத. 

 

<Gகார� பி'ைள 

 

நா� தா� அவேரா� பல1த க.10 ேவ�8ைம ெகா�ேட� எ�8�, அவைர� 

பி	!கேவயி9ைல எ�8� ேப<வ0 தவ8, உ�ைம!+�  ற�பான0. என!+ 

அவேரா� ெதாட�  ஏ�ப�ட0 1935-� ஆ�	9. நா� அ�ேபா0 பி. எ. ஹான�& 

பாி�ைச எ?தியி.3ேதன. பாி�ைச �	� ெதாியாத ேநர� அ0. அ�ேபா0 

ேகாைவ!க�1த தி.�Jாி9 ஓ� வா6ப� மாநா� நட3 த0. அ5+தா� ெபாியா.� 

நாK� �த� �த69 ச3தி1த0. அவாிட� என!+� ப�8� பாச�� ஏ�ப�ட0. 

அவர0 சீ�தி.1த! க.10!க'. என!+� ெபாி0� பி	1தா�. ெபாியா� 

எ�ைன�பா�10 "எ�ன ெச2கிறா2'' எ�8 ேக�டா�. 'ப	!கிேற�, பாி�ைச எ?தி 

யி.!கிேற�' எ�ேற�. உ1திேயாக� பா�!க�ேபாகிறாயா?' எ�றா�. "இ9ைல 
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உ1திேயாக� பா�!க வி.�பமி9ைல, ெபா0 வாD!ைகயி9 ஈ�பட வி.�ப� ' எ�8 

பதிலளி1ேத�. அ�8 �த9 அவ� என0 தைலவ� ஆனா�. நா� அவ.!+> 

<Gகார�  1திரனாகி வி�ேட�. ெபா0 வாDவி9 அ�றி6.30 இ�8வைர 

<Gகார� பி'ைள தா� நா� அவர0 +��ப1தா.!+ ! இ�8� ,ட அ3த1 

ெதாட�  விடவி9ைல என!+� அவ.!+�. ஏ�? அவ.ைடய அ�ணா� பி'ைள 

ச�ப1 எ�Kைடய <Gகார� பி'ைள. இ�ேபா0 14 வ.ட5க' அவேரா� 

பழகிேன�. 14 வ.ட5களாக� ெபா0 வாDவி9 இ.!கி�ேற�. 

 

நா� அறி3த ஒேர தைலவ�, ஒேர க�சி! 

 

இ1தைன ஆ��களி;� நா� அறி3த தைலவ�, ெதாி3த தைலவ�, பா�1த தைலவ� 

இவ� ஒ.வ�தா�. ேவ8 தைலவாி� தைலைமயி9 நா� ேவைல ெச2த0� 

கிைடயா0, ெச2ய�� மன� வ3ததி9ைல, வரா0. அேத காரண1தினா9 தா�, 

இ�8,ட, திராவிட ��ேன�ற! கழக1தி�+! ,ட1 தைலவைர ஏ�ப�1தவி9ைல; 

அவசிய� எ�8 க.தவி9ைல. இ.தய J�வமான தைலவ�, இ.தய1திேல 

+	ேயறிய தைலவ�, நம!ெக9லா� அ�ெபா?0 ந9வழி கா�	ய ெபாியா� அம�3த 

Lட1ைத தைலவ� பதவிைய, நா�கா6ைய கா6யாகேவ ைவ1தி.!கிேறா�. அ3த 

Lட1திேல, நா�கா6யிேல ேவ8 ஆ�கைள அம�1தேவா, அ9ல0 நா5கேள, 

அ9ல0 நாேன 

அமரேவா வி.�பவி9ைல. 

 

பைகFண�>சி நம!+! கிைடயா0 

 

நா� மிக - மிக1 ெதளிவாக! ,றிவி�கிேற�. திராவிட ��ேன�ற! கழக� எ3த 

வித1தி;� திராவிட! கழக1தி�+ எதிரானத9ல, எதி�ேநா!க� ெகா�ட0 ம9ல. 

ெகா'ைக ஒ�ேற, ேகா�பா�� ஒ�ேற. அ5கி.3தவாி9 ெப.�பாேலா� தா� இ5+ 

இ.!கி�றன�. +��ப1தைலவாி� ேபா!+ பி	!காத காரண1தா9, ம!க' ேவ8 

மைனயி9 வசி!+� ப�பிைன�ேபால, த�ைமைய� ேபால.  ைகFண�>சி ச�8� 

கிைடயா0 நம!+. 
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இ!,�ட1தி� இைடேய மைழ ெபாழி30 ச�8 ச5கட1ைத1 த.வ0 ேபால, இைட 

இைடேய சி8சி8 Hற9க' Hறலா�, நமமிைடேய அ0 வா�1ைத வ	விேல 

வரலா�; விசார� படாதீ�க'. அ0�� அ3த� ப!கமி.30தா� வரலா�. 

இ�ப!கமி.30 நி>சய� உ�டாகா0. 

 

ேமா0த9 G� ேவைல 

 

ெபாியா� தா� எ5கைள மற3தா�. உதாசீன� ெச2தா�, உதாவா!கைரக' எ�8 

,றினா�, மன� ேநா+�ப	 ேபசினா�, எ?தினா�, நட3தா�, 

நட30ெகா�	.!கிறா�. நா� அவேரா� ேம;� ேம;� ேபாராடேவா ேமாதேவா 

ேபாவதி9ைல. விேவகமி9ைல எ�8 க.0வதா9, G� ேவைல எ�8 

நிைன�பதா9. 

 

என!+ விைள� ெதாியாதா? 

 

அவ� ேபா!ைக! க�	1ததா9 எ�ன திM� லாப� ஏ�ப�� வி�ட0. என!ேகா, 

அ9ல0 எ�ேனா� நி�+� ந�ப�க*!ேகா? ஒ�8மி9ைல என!+1 ெதாியாதா? 

யா� எ�ன ,8வ� எ�ப0. என!+1 ெதாிF�. ெபாியாைர! க�	�பதா9 சில� 

ஏ<வ�, சில� H�8வ� ப�பல விதமாக. ேந�8வைர அறிஞ� எ�8 ேபா�ற� 

ப�டாேன இ�8 எனன அறி3தா� இவ�? எ�8 ேக6 ெச2F� ,�ட� கிள� � 

எ�ப0 ெதாிF�. நா� எ?திய சினிமா! கைதைய� ப�பல விதமாக� 

 கD3தவ�க*�, எ�ன�பா, அதிேல இ.!கிற0? எ�8 ைநயா�	 ெச2வ� 

எ�ப0� ெதாிF�. ேந�8வைர என0 க�பரச1ைத இனி�பாக! க.தியி.3ேதா�. 

இ�8 பைழய கர	யாக! க.0ேவாராக! கிள� வ� எ�ப0� அறிேவ�. நா� 

ேர	ேயாவி9, ஆ5கில1தி9, பாரதியா� ப�றி� பல நா' ��னேர ேபசியி.!கிேற�. 

''ம!க' கவி பாரதி' எ�ற தைல�பிேல: ஆ5கில1திேல அ�ேபா0 ேபா�றின�. ''ஆகா 

எ5க' அ�ணாைவ� பா�. உ�ைம� பாரதியாைர� பட� பி	10! கா��கிறா�'' 

எ�8 ேபா�றின�. இ�ேறா, "பா�பா� ! பய9 பாரதி விழாவிேல கல30ெகா�� 

கா5கிர<!+ ந9ல பி'ைளயாகிறான" எ�8 H�8வ� எ�8� ெதாிF�. ெதாி30� 

கடைமFண�>சி, மனித� ப�  ஆகியைவ எ�ைன� ெபாியா� தி.மண1ைத1 

தகாத0 எ�8 ,றிட ைவ1தன. 
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என!+ எதிேல +ைற ஏ�ப�ட0? 

 

என0 Lட1ைத! கா6 ெச20 வி�� வ30 வி�ேட� அ5கி.30 நானாகேவ. நா� 

வி.�பினா9, வி.�பி யி.3தா9, அ5ேகேய இ.3தி.!கலா�, எ9லாவைக 

வி.30கேளா��. எ� நிைல எ�ன அ5ேக சாமா�ய மானதா? எளிதி9 கிைட!க! 

,	யதா? இ9ைலேய அவ� அ5ேக கட�' நிைலயி9 இ.!கிறாெர�றா9, நா� 

தாேன அ�>சக�! அவ� த�பிரா� எ�றா9, நா� தாேன க�டைள1 த�பிரா�! 

அவ� தைலவ�, நா� தளபதி ! எ�8 தான ேபா�ற�ப�ேட�.  கழ�ப�ேட�. இ�8 

அவர0 " வாD!ைக1 0ைண நல�'' ஆன மணிய�ைமF� ,ட என!+1தா� ம�ற 

எவைரF� விட அதிக மாியாைத, வரேவ�  கா�	யி.!கிறா�. ெபாியா� 

எ?0வதாக! ,றின 	ர&க;� எ� ெபய� தாேன �த69 இ.3தி.!+�! நா� 

எ�ன இNவள� வி.ைதF�  கைழF� ெக�10!ெகா'ள பி1தனா? வர�� ஜ�ப� 

ேபசி, கழக1தி9  கD வாDைவ! ெக�10!ெகா'ள நா� எ�ன ெவறியனா? 

அ9ல0 இைத வி�� ேவ8 ேவைல ேதட +மாரசாமி ராஜாவிட� ஏதாவ0 

அ�ளி!ேகஷ� ேபாட உ.!கிேறனா? அ0�� இ9ைலேய! என!+ எ�ன லாப� 

ஏ�ப�� எ�8 அவைர! க�	!க ேவ���? ெகா�ச� சி3தி10� பா.5க' ! 

 

ெபாியாேரா� மா8ப�ட க.10!ெகா�டவ� எ�8 ,ற�ப�கிற0. சி�சில 

விஷய5களிேல நா� மா8ப�ட க.10! ெகா�	.3தா;�, ெந�நா�களாகேவ 

சில க.10 ேவ8பா�க' இ.30 வ3தா;�. அைவகைள�ப�றி நா� 

கவைல�படவி9ைல. �	3த அள� ஒ10ைழ1ேத வ3தி.!கிேற�. �	யாத 

கால1தி9 மிக மிக! க�ணியமாக ஒ05கிேய இ.3தி.!கிேற�. ெபாியா� 

கால�வைர அவ� வழி�ப	ேய நட!+� கழக� பிற+ பா�10!ெகா'ேவா�, எ�ற 

ேபா!ைக! ெகா�	.3தவ�. 

 

க�	1தவாி9 ��ேனா�� பி'ைள +.சாமிேய! 

 

சில ேதாழ�க' இ3த1 தி.மண விஷய1ைத! ேக�டேபாேத ெபாி0� ஆ1திர�� 

ஆேவச�� ெகா�டன� ; 0	0	1தன�. உடேன அ�ப	> ெச2ய ேவ���, 

இ�ப	> ெச2ய ேவ��� எ�8 ஆவ9 ெகா�டன�. இதி9 �!கிய ப5+ ெகா�� 
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�த9வரா21 திகD3தவ� ேதாழ� எ&. +.சாமி அவ�க' தா�. அவ� ,றினா� 

எ�னிட� எ�ன அ�ணா நா� <�மா இ.!க! ,டா0. உடேன ஒ. க�டன! 

,�ட� ெச�ைனயி9 ேபா�ேட தீ�!க ேவ��� ,�ட� ேபா�5க'. நாேன 

தைலைம வகி10 நட10கிேற� எ�8 Gர �ழ!கமி�டா�. 

 

இதைன1 த�10 நி81திய0. நா� தா�. அNவித� ஆ1திர�பட ேவ�டா�, 

ேவ��ேகாள வி��ேபா�; விைளைவ� ெபா81தி.30 பா��ேபா� எ�8 

சமாதான� ப�1திேன�. 

 

ஈேரா� மாநாேட கா���! 

 

H10!+	 மாநா�ைட! க�டவ�க', ஈேரா� மாநா�ைடF� காண1தாேன 

ேந�3த0. H10!+	 மாநா� �	3த0� எ�ன ேப>< நட3த0, நா�	ேல 

சிலாிடமாவ0? H10!+	 மாநா��!+ அ�ணா0ைர வரவி9ைல, ஒழி3தா� 

இேதா�. கழக1ைத வி�� ம�� ம9ல, ெபா0வாD!ைகேய அவK!+ இனி! 

கிைடயா0. அ&தமி10 வி�ட0 ெபா0 வாD� எ�8 எ!காளமி� டன�. அ0 

ம��மா? தனியாக அவ� வ3தா9 அவ� வாD!ைகேய �	30 வி��, எ�ற 

நிைலதா� எ�8 ,ட ேபச�ப�டதா�. அ�ப	�ப�ட நிைல ெவ+ விைர விேல மாறி 

என!காக� ெபாியாராேலேய, ெபாியாாி� ஊாிேலேய, ஈேரா� நகர1திேலேய, 

மாெப.� மாநா� என0 தைலைமயி9 நட1த�ப�ட0. அைடF� ஆ8த9 ேநர1திேல 

இ3த வரேவ� � பா1திர� அவ� க�களி9 படாமலா ேபா+� ! அ�ப	 அவரா9 

அ�பாக நட1த� ப�� வ3த நா� இ9ைல ! தி.�பி� பா�1தா9 ச�ப10 இ9ைல ! 

+மபேகாண� ேபானா9 வரேவ�க! +ட3ைத ேதாழ� ேக. ேக. நீலேமக� இ9ைல ! 

தி.>சியிேல பரா5+ச�மி9ைல ! ம0ைரயிேல �10 இ9ைல ! வி.0நக� 

ஆைச1த�பி, H10!+	 நீதிமாணி!க�, ேக வி. ேக. சாமி �தலாேனா� காேணா�. 

ந� ப!க� ேகாவி9ப�ட வ'ளி �10, ெப1தா�பாைளய� பழனி>சாமி, 

ெச�ைனயிேல நடராஜ�, ேகாவி3தசாமி �த6ய யா.ேம நமைம வி�� ஏகின�; 

எ�ன உைழ�  உ8தி பைட1ேதா�க' / இவ�க' இ9ைலேய எ�ற ஏ!க� 

ெபாியா.!+ வராமலா ேபா+�! வ3ேத தீ.�! அ�ேபா0 அவ� மகிD>சி அைடவாரா? 

அவ� ேவ��மானா9 ந	!கலா�, மகிD>சிேயா� இ.�பதாக! கா�	! 

ெகா'ளலா� பிற� ��. பல� எ�ைன! ,8வ� நா� மிக ந�றாக ந	!கிேற� 

எ�8. இெத9லா� நா� ஐயாவிட�, ெபாியாாிட� க�ற பாட1திேல ஒ. சி8 ப+தி. 
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ஐயா மிக மிக ந�றாக ந	�பா� மகிD>சிேயா� இ.�ப0 ேபால. உ�ைமயி9 

மகிD>சி இ.!கா0, இ.!க �	யா0, மனித உ'ள� பைட1த எவரா;� இயலா0. 

ேசா�ேபறி தன1தி� விைளவா? 

 

திராவிட ��ேன�ற! கழக1தி9 பணியா�ற1 ெதாட5கி யி.!கிேறா�. நா� மிக�� 

ேசா�ேபறி, ெபாியா� ேபா9 உைழ!க �	யா0 எ�8 ,8கிறா�க'. நா� ஒ� ! 

ெகா'*கிேற�. ெபாியா� ேபால உைழ!க �	யா0. எ�8 ஏ�? அவ.!+ 

உைழ!க ச!தி, ேபா0 மான வசதியி.!கி�றன. அNவள� வசதிF�, ச!திF� 

ெப�றவன9ல நா� எ�ப0 ம��ம9ல. ெபாியா� ேபால உைழ�பேத தவ8, ,டா0, 

ேதைவய�ற0 எ�ற க.10ைடயவ� நா� ; அ0 ஜனநாயக1தி�+ ஏ�றத9ல ; 

�ர�ப�ட0 எ�ற க.10� ெகா�டவ�. ஒேர மனித� தாேன எ9லா� 

ெபா8�ைபF� வகி�ப0 தவ8. பிற.!+� ச3த��ப�, வசதியளி!க ேவ�	ய0 

கடைம எ�ற ேபா!ைக ெகா�டவ�. ேசா�ேபறி எ�8 ,8வ0 தா� என!+� 

ெபா.30மா? எ�8 பா.5க'. எ�� ஆ��களாக நா� ஒ. வார இதD 

'திராவிடநா�' நட1தி வ.கிேற�. கா�சியி6.30 இதைன நா� ஒ.வேன நட1தி 

வ.கிேற�. இ0 ேசா�ேபறி1தன1தி� விைளவா? எ�8 ேக�கிேற�. இ3த 

ப1திாிைக யிேல ஒாி. ப!க5கைள1 தவிர, ம�றைவ யா�� எ�னாேலேய 

எ?த�ப�பைவ. இ0�� ேசா�ேபறி1தன1தி� விைளவா? மாைல மணி 

ெச�ைனயி;�, திராவிடநா�, கா�சியி;� நட!கி�றன. மாைல மணி தினசாி� 

ப1திாிைக. இர��!+� நா� ஆசிாிய� ேவைல பா�!கிேற�. ேசா�ேபறி1தன1தி� 

விைளவா? 

 

இைடயிேல பல ப+1தறி�� பிரசார நாடக5க' எ?தி யி.!கிேற�. 

ேசா�ேபறி1தன1தி� விைளவா? சில நாடக5களி9 நாேன ேவஷ� ேபா�� 

ந	1தி.!கிேற�. ேசா�ேபறி1தன1தி� விைளவா? இர�� சினிமா கைதக' 

எ?தியி.!கிேற�, ேசா�ேபறி1தன1தி� விைளவா? ப10� பதிைன30  1தக5க' 

ேவ8 ெவளி வ3தி.!கி�றன; ேசா�ேபறி1 தன� தா� காரணமா? இதனிைடேய பல 

�ைற பல பிரசார! ,�ட5க*!+� ேபாயி.!கிேற�, ேசா�ேபறி1தன1தின 

விைளவா? இ9ைல ெய�ப0 தாேன பதி9 எத�காக இதைன! ,8கிேற�, 

ேசா�ேபறி எ�8 எ�ண ேவ�டா�, காாிய மா�8� திற� உ��. ச!தி 
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இ.!கிற0; எ�பைத! கா�ட1தா�. ேவைல ெச2F� திறைமF�, ஆ�ற;�, 

ஆ�வ�� நி>சய� உ��. சமீப1தி9 ேதாழ� +.சாமி அவ�க', இைளஞ� - 

�திேயா� ப�றி ஆரா2>சி நட1தி கிழவ�க' திறைமைய� ப�றி ெபாி0� 

எ?தியி.!கிறா�க'. நா� எ�ன 0'ளி விைளயா�� ப'ளி� ப.வ10� பாலகனா? 

அ9லேவ, நா�ப0 வயைத அைட3தவ� தா�. இைளஞனி� 0	0	� �, கிழவாி� 

ெபா8ைமF� காாியமா�8� க.10� ஒ.5ேக ெகா�ட வய0 தா�. நா�பைத! 

கட3தவ� ஐ�ப0!+ உ�ப�ட வ�, அதாவ0 இ3த ப10 ஆ�ைட1தான, 

இளைம!+�, �0ைம!+� இைடேயF'ள கால� எ�8 ,8வ�. ெபாியா� தம0 

<யமாியாைத! ேகா�பா�ைட இ3த� ப10 ஆ��களி9 தா� ; அதாவ0 

நா�ப0!+� ஐ�ப0!+� இைடேய தான, அைம1தா�. எ�னா;� ெச2ய �	F�, 

�ைற�ப	 அவசிய1தி�ேக�ற வைகயி9. 

 

எ3த நல� ெக�� வி�ட0 

 

ம�ெறா. காரண� ,ற�ப�கிற0. அதாவ0 நா� <ய நல10!காகேவ இ3த 

எ�பா�ைட எதி�!கிேற� எ�8. என!+1 திராவிட� கழக1திேல இ.3த ேபா0 எ3த 

நல� ெக��வி�ட0? ஒ�8� ெகடவி9ைலேய ! நாடக� எ?தாேத எ�8 த�1தாரா 

தைலவ�. இ9ைலேய! சினிமா�!+! கைத எ?தாேத எ�8 க�	1தா� ெபாியா�, 

எ�றாவ0? கிைடயாேத ! <மாலமாயி.3தா0 என!+ அ5+ இ.�பதா9 எ�ன 

ெக�� வி�ட0? ஒ�8� ெகடவி9ைலேய ! சி�சில சமய� தைலவ� ேபா!+� 

பி	!கா0 இ.3தி.!கலா�, அவ� க.10க' என!+� ெபா.1த ம�றதாக1 

ேதா�றி.!கலா�. அ�ேபாெத9லா� ,ட �	3தவைர ஒ10ைழ!க1தா� 

ெச2ேத�, சி�சில சமய� நா<!காக ெப.3த�ைமயாக ஒ05கிFமி.3ேத�. 

அரசிய9 0றவர� J��மி.3ேத� சில கால�. இ�8 காரணமி�றி 

H�ற�ப�கிேற� ; கவைல யி9ைல; ேந�8 ந�ைம�  கழ3தவ� தாேன, அவ� ! 

இ�8 ,ட எ� மன! க� ��ேன ஒ. கா�சி ஓ	 வ30 நி�கிற0. ஈேரா�	ேல 

வி�தைல காாியாலய1தி9 நா� ேவைல பா�1த0! ெகா�	.3த கால� அ0; 

அ�ேபா0 வி�தைலயி9 ெச�ைன கா��பேரஷ� ப�றி ஒ. தைலய5க� 

தீ�	ேன�. "ாி�ப� ம�டப10 மகா�க'" எ�ப0 அத� தைல� . அ�8 மாைல 

நா� ேரா�	9 ெபாியாாி� C�ற�!+ மாளிைகயி9, கைடசி மா	யி9 உலவி! 

ெகா�	.3த ேநர1தி9 ெபாியா� C�8 மா	கைளF� கQட10ட� ப	ேயறி, 
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கட30 வ30, எ� �0ைக1 த�	 "அ�ணா 0ைர ! உ� தைலய5கம ெரா�ப 

ந�றாயி.3த0. என!+ மிக�� ச3ேதாஷ�" எ�8 ெவ+வாக� பாரா�	னா�. 

இைத! ேக�ட நா� 'இத�காக ஏ� இNவள� கQட� ப�� மா	 ஏறி வரேவ���? 

நா� சா�பிட! கீேழ வ.�ேபா0 சிரமமி�றி! ,றியி.!கலாேம இதைன எ�8 

ெதாிவி1ேத�. அத�+� ெபாியா�, என மனதி9 ந9ெல�ண� ேதா�றிய0. 

ச3ேதாஷ�ப�ேட�. அைத உடேன ,றிவிட ேவ��ெம�8 நிைன1ேத�. 

ஏென�றா9 நா� பிறைற�  கD30 ேபசி� பழ!க�ப�டவன9ல, ஆகேவ உடேன 

ெசா96 விட ேவ��ெம�8 வ30 ெசா96 வி�ேட� எ�8 ெசா�னா�. இ3த ஒ. 

ச�பவ� ேபா0ேம என!+ ஆF' Jரா��. அவாிட� தி�� வா5கினா;� 

பரவாயி9ைலேய.  கD3த பிற+ தாேன தி��கிறா�. �த66.30 கைடசிவைர 

தி�� வா5கி> ெகா��, இ�K� இ.30 ெகா�	.!கிறா�கேள, அைத விட நா� 

ேம9. லாப நQட கண!+� ேபா��� பா�1ேத�. அவ�  கD3த0 அதிக�, 

இகD3த0 ெகா�ச�. எனேவதான அவ� தி��வைத� ப�றி! கவைல�படவி9ைல. 

நா� அவாிட� ெவளி�பைடயாக ெகா�ச� அதி.�தி ெதாிவி1த0 ேகாைவ 

மாநா�	9 தா�. நா� ேக�ேட� தி.வ�ணாமைலயி9 ஆ>சாாியாைர> ச3தி10� 

ேபசிய இரகசிய� எ�ன? ,85க' ெவளி�பைடயாக எ�8 ேக�ேட�. இைத!,ட 

நா� ேக�க �த69 வி.�பவி9ைல. ஆனா9 நா�� நிகழ>சிக' எ�ைன! 

ேக�+�ப	 ைவ10 வி�டன. எ�ைன! க�ட பல�, "ஏன�பா �� ஆ>சாாியா� 

வ3த ேபா0 க8� ! ெகா	 பி	1தீ�. ெஜயி;!+� ேபானீ�க'. இ�ெபா?0 எ�ன 

உ5க' தைலவ� இகசியமாக ச3தி!கிறா� தி.வ�ணாமைலயி9", எ�8 ெக6 

ெச2தன�. ைநயா�	 ெச2தன�. நைக� !+ இடமாக இ.3த0 நிைலைம. இ3த 

நிைலைம ெதளி�பட, அத�+� பி� நா� அவைர> ச3தி1த0 அ3த மாநா�	9 தா�. 

தி.வ�ணாமைலயி9 எ�ன இரகசிய� ேபசினீ�க' எ�8 ேக�ேட�. அேதா� 

நி�கவி9ைல, நட3தைத> ெசா9வ0, நா��!+� நா�� ம!க*!+� ெக�தி எ�8 

ேதா�றினா9, ெசா9ல1 ேதைவயி9ைல, ெசா9ல ேவ�டா� எ�8� அ�8, அ5+, 

ெதாிவி1தி.!கிேறன. ெசா9;�ப	 வ� 81த வி9ைல எ�8� ,றிேன�. 

 

அைற ,வ9 வி�10� பா�!க��� 

 

ேகாைவயிேல ெபாியா� பி�ன�, தா� ஏேதா தீவிர தி�ட1தி9 இற5க� 

ேபாவதாக�� த�ைன1தாேன �த9 ப6யா!கி! ெகா'ள� ேபாவதாக�� 

ெதாிவி1தா�. இைத! ேக�ட நா� பய3ேத ேபாேன�. எ� அவ� ப6யாக ேவ���, 
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,டாேத, என8 நிைன1ேத�. ஆனா9 சமீப1தி9 ெபாியா� தி.>சியி9 ேபசிய 

ேபா!ைக பா�1த�டன. என!+ அ�8 இ.3த பய� நீ5கிவி�ட0. ெபாியா� 

,றியி.!கிறா� தி.>சியி9, நா� இ�K� 10 ஆ��களாவ0 வாழவி.� கிேற�. 

அத�காக1தா� நா� தி.மண� எ�கி�ற ேபரா9 ஒ. ஏ�பா�, என0 

வாD!ைக!+1 0ைண ஏ�ப�1தி! ெகா�ேட� எ�8 ேபசினா�. அவ� ந�றாக 

வாழ���! சீன! கிழவைர� ேபால, ப�மிய நா�� வேயாதிகைர� ேபா9. 0.!கி 

நா�� ெபாியாைர� ேபா9 வாழ��� இ�K� கா3தியா� வாழ வி.�பியப	 125 

வய0 வைரயி9 வாழ� ��. திராவிட ��ேன�ற! கழக1தி� ெப.� பணிையக 

க�களா9 காண���. அவ� ெகா'ைக, தி�ட�, ந�மா9 ந9ல �ைறயி9 

நிைறேவ�ற�ப�கிறைதக க�� களி!க��� ! தவ8 இ.3தா9 தி.1த��� ! 

ேபா+� பாைத தவ8 எ�றா9 <�	! கா�ட��� / ஆனா9 ேவைல ெச2வைத1 

த�!க ேவ�டா�, பைக உண�>சிைய வள�!க ேவ�டா�, திராவிட கழக10!+� - 

திராவிட ��ேன�ற கழக10!+ மிைடேய ! நீ5க' எ�ப	 ேவைல ெச2கிறீ�க' 

எ�8 ஒ. challenge அைற,வ9 வி�10 வி�� அவ� த� வழி நட30 ெகா�� 

ேபாக���! 

 

சமத�ம� J5கா 

 

திராவிட� கழகமாக���, திராவிட ��ேன�ற கழக மாக���. பைட வாிைச ேவ8 

ேவ8 எ�றா;� ெகா'ைக ஒ�8தா�, ேகா�பா� ஒ�8தா� ; தி�ட�� ேவ8 

ேவ8 அ9ல, எ�ற நிைல இ.3ேத தீ.�. பைட வாிைச இர�� ப�� வி�ட0 எ�8 

எ!காள மி�� ைவதீக ாி!+�, வடநா�� ஏகாதிப1திய10!+� ச�ம�	யாக 

விள5க ேவ��� இ. கழக5க*�. இ. தி!+களி;மி.30� வடநா�� 

ஏகாதிப1திய1ைத ஒழி10 ைவதீக! கா�ைட அழி10 சமத�ம� J5காவாக1 

திராவிட1ைத> ெசழி!க> ெச2த9 ேவ���. 

 

அதிேல எ3த கழக� J5கா அைம1தா;� அதி9 J!+�  Qப5க', கா2க' கனிக' 

திராவிட1தி� எ?>சிைய, மல�>சிைய, மகிD>சிைய1தா� +றி!+�. இ. J5கா�� 

ேதைவ. ஒ�ேறாெடா�8 பைக!க1 ேதைவயி9ைல. அவசிய�மி9ைல. எ0 

 Qபி1தா;� மாைலயாக� ேபாவ0 திராவிட10!+1தா� எ�ற ந9 ெல�ண� 

ேவ���. அைத வி�� ந'ளிரவிேல J5காவி� ேவ6 தா�	 பா1திைய அழி!+� 

ேவ6தா�	க' வளர! ,டா0. 
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ெகா'ைகைய� பர� வேத பணி 

 

இ�ேபா0 மைழ வ3த0. சிறி0 ேநர� ச5கடமாக1 தா� இ.3த0. இ�ேபா0 மைழ  

நி�றி.!கிற0. மைழ ெப2தத�+ ��  இ.3த ெவ�பமமாறி +ளி�3த கா�8 

G<கிற0. ெம96ய ேமக� பரவி அழகளி!கிற0. மைழ ெப20 நி�8 க81த வான� 

ெவ*1தி.�ப0 ேபால இ�8  0! கழக� அைம10 ��ேன�ற ேவக10ட� 

ேமா0த9 இ�றி� பணியா�ற�  ற�ப�� வி�டன. 

 

ெகா'ைகைய� பர� வேத நம0 �த9 பணி. பைகைம உண�>சிைய அ	ேயா� 

வி�ெடாழி!க ேவ���. நா� உ�ைமயிேலேய ,8கிேற�, நம0 எ?1தாள� 

எவ.� க�ைமயான நைடயி9 தா!+வைத! +ைற10 விடேவ��� இதனா9 

நம!+ லாபமி9ைல. ெபா0 வாDவி9 ஈ�ப��'ள அ1தைன ேப.!+� நQட3தா�. 

திராவிட கழக1ைத நா� தா!கி, �னேன�ற! கழக1ைத அவ�க' தா!கி, அவ�க' 

லாப10!காக1தா� ேவைல ெச2கிறா�க' எ�8 நா� ,ற, இ9ைல ! இ9ைல! 

அவ�க' தா� <யநலமிக', லாப ேவ�ைட!கார�க' எ�8 அவ�க' ஏச, ம!க' 

இவ�க*!+� லாப�தா�, +றி!ேகா', அவ�க*!+� லாப�தா� +றி!ேகா', 

எ�8 க.0� நிைல ஏ�ப��வி��. எனேவ தா� ,8கிேற�. 

 

நமமிைடேய பைகFண�>சி ,டா0. இேதசமய1தி9 ெகா'ைகைய வி��! 

ெகா�!க�� ,டா0. பிாிவிைன, ெபா.ளாதார சீரழிவி6.30 மீ�சி, 

பைழைமயி6.30 வி�தைல ஆகிய ல�சிய5க*!காகேவ உைழ!க ேவ���. 

 

பாைத தவறிய தைலவைர�  ற!கணி1ேதா� 

 

இNவள� ேப<கிறாேய, ேபத� ,டா0, பிள� ,டா0 எ�8 ! ஏ� நீ5க' 

அ5கி.3ேத பணியா�ற! ,டா0? வில+வாேன�? ேவ8 க�சி அைம�பாேன�? 

எ�8 ேக�க1 ேதா�8�. ேக'வி சாிதா�. பாைத தவறிய தைலவைர� 

 ற!கணி1ேதா�. தவைற தவ8தா� எ�8 எ�10ைர1ேதா�. அவேரா	.30 

பணியா�ற �	யாத நிைலைமயி6.!கிேறா�. எவாிட�� ந�பி!ைகயி9ைல எ�ற 

இழி ெசா9ைலF�, உதவா!கைறக' எ�ற பழிையF�, H�றைலF�, ஏ<தைலF� 

<ம!+� ெப.�பார�, ெப.�<ைம ஏ�ப��வி�ட0. இைவகைள1 தா5கி!ெகா�� 
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அவேரா� ஒ10 ேவைல ெச2வ0 �	யாத காாிய�. ஆகேவ, விலகிேனா� 

ெப.3த�ைமேயா� ேவ8 அைம�பி9 பணியா�8கிேறா�, ல�சிய1ைத 

நிைறேவ�ற. 

 

ெபாறாைம கிைடயா0 

 

எ3த அள�!+ ேவைலைய! +ைற10! ெகா'ளலாேமா அ3த அள�!+! +ைற10! 

ெகா'ள� பிாிய�ப�பவ� நா�. அ0ேவ என0 <பாவ�. அ�ப	�ப�ட நா� விலகி, 

ேவ8 க�சியி9 ெதா�டா�ற1 ெதாட5கியி.!கிேற�. காரண�, என0 ந�ப�க', 

கழக1தி9 �!கிய� ப5+ெகா�� ெதா�டா�8� ெப.�பாேலா� ெபா0 

வாDவிேலேய ச6� ற8, ெபா0 வாDைவேய வி�� வில+� அள�!+> ெச�றன�. 

 

ெபாியாாி� தி.மண ஏ�பா�ைட! க�	10 250 கழக5க' தீ�மான5க' 

நிைறேவ�றின, ேவைல ெச2ய �	யா0 அவேரா� எ�8 ! நி�வாக 

அ5க1தின�களி� மிக� ெப.�பா�ைமேயா� அவேரா� ஒ10ைழ!க �	யா0 

என! ,றிவி�டன�. எ9லா� ேப>சாள�க*�, எ?1தாள�க*� அவேரா� 

ஒ10ைழயாைம ெச2தன�. கழக� ப1திாிைகக' யா�� அவைர ஆதாி!கவி9ைல. 

 

ெபாியா.!+ வல0 ைக இட0 ைக என இ.3தவ� - ெபாியாாி� �னேனா	க', 

பி�ேன ெச�றவ�க' - உறவின�களி;� உ�றாராக இ.3தவ�க' - 

உைழ1தவ�க', உ'ள� ப�  மி!கவ�க', உ�சாக�'ளவ�க' உண�>சி 

மி!கவ�க', ஊ.!+1 ெதாி3தவ�க', இவ�க' யாவ.� பிாி3தன� அவைர வி�� ! 

அவேரா� ஒ10ைழ!கவி9ைல. காரண� அவ� தி.மண விஷய3தான. 

மணியமைமைய� ெபாியா� தி.மண� ெச20 ெகா�ட விஷய� திராவிட கழக� இ0 

வைர ெசா96வ3த ெகா'ைகக*!+ விேராதமா2 இ.!கிற0. திராவிட� 

தைலகைள! +னிய ைவ!+�ப	 ெச2தி.!கிற0 எ�பைத1 தவிர, இN விஷய1தா9 

என!ேகா ம�ற யா.!ேகா ெபாறாைம கிைடயா0. நா� ஏ� இதி9 ெபாறாைம�பட 

ேவ���? 

 

ெபாியாைர மண30ெகா'ள மK�ேபா�ட ெப�ணா நா�, ெபாறாைம�பட! 

ச�ப10!+� பாி30 ேபச அவசியமி9ைல! 
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ெபாியா.!+> ெசா3தமான +��ப> ெசா10!க' இ1 தி.மண1தி� காரணமாக 

ச�ப10!ேக வராம9 ேபாயவி��. ச�ப10!காக நா� பாி30 ேப<கிேற�, 

ெபாியா�மீ0 0ேவஷ� பிரசார� ெச2கிேற� எ�8 ,8கிறா�களா�. உ5க*!+ 

நா� ஒ. விஷய1ைத> ெசா9கிேற�. ெபாியா� ெசா10 விபர� அத� ஏ�பா� 

உ5களி9 பல.!+1 ெதாியா0. எனேவதா�, அவ�களா9 ேபச �	கிற0 இ0ேபால. 

ச�ட RS!க� ெதாியாதவன9ல ச�ப10 ! ெசா10 விஷய1தி9 ஆைச இ.3தா9 

ச�ப10 மணியமைமயிடேம நயமாக� ேபசி� பண� வா5கி! ெகா'ள1 ெதாியாதா? 

ெச�8 ேபச 

�	யாத நிைலயிேல இ.!கிறாரா அ�ைமயா� ? சமப1தி� சி�ன�மாதாேன, 

இ�ேபா0 அவைர> ச3ேதாஷ�ப�1தி ச;ைகக' ெபற1 ெதாியாதவனா? 

 

பி� எ� +��ப1ைத, G�ைடவி�� ெவளிேயறினா�. அ�ேபா0 அவ�தா� 

வி�தைலயி� மாேனஜ�. ெபாியாாி� தி.மண> ெச2தி ேக�ட அ�8, 18, 20 

வய0'ள <ேலா>சனா ெச�ைன, ெபாியா� G�	6.30 தன0 ஒ�றைர வய0! 

+ழ3ைதேயா� த�ன3 தனியாக ெவளிேயறி ஈேரா� ெச�றா�க'. மணிய�ைம 

உ'ேள  +3தா�. ம.மக' ெவளிேய8கிறா�. ேதைவயா? ெபாியாாி� 

தி.மண1தா9, அவ.ைடய +��ப1தின.�, உறவின.� தைல +னி3தன�. திராவிட 

கழக1தின� சகல.� தைல +னி30 ேத�பி அ?தன�. இ3த ெவ�க! ேக�ைட1 

தா5க �	யவி9ைல. மா�றா� மனமகி?ம நிைல வ3த0. க9கி ேபா�ற 

ப1திாிைகக' ேக6F�, கி�ட;� ெச2Fமள�!+> ெச�றன�. திராவிட கழக� 

த�னாேல அழி30வி�� எ�8 ேக6> சி1திர� தீ��மள�!+! ெகா�� ேபா2 

வி�ட0. இ3த நிைல ேவ�டா� எ�8தா� இ�ேபா0 திராவிட ��ேன�றக கழக� 

தனியா2, ெபாியா� வ+10> ெச�ற அேத பாைதயி9 தீவிரமா2> ெசா9ல 

�ைன3தி.!கிற0. இ�K� அவ.!+� என!+� உ'ள ப�8, பாச� அகலவி9ைல; 

எ�ைன விடவி9ைல; வி�ட+ைற ெதா�ட+ைற ேபாகவி9ைல; நான ேக�கிேற�, 

ேதாழ�கேள! எ0 �!கிய� நம!+? ல�சியமா? ெபாியாரா? ல�சிய� ேதைவ. 

ெபாியார9ல எ�ற �	� ெச2ேதா�. பிர>சைன �	3த0. இேதா ந� க��� 

வடநா�� ஏகாதிப1திய� ம!கைள� பாDப�10� பாசிச�, ப05கி� பாய 

நிைன!+� பழைம இைவக' தான ஒழிய ேவ���. 

 

ெமாழி� பிர>ைன!+ �	�காண ேவ�டாமா? 
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த�ேபா0 ந�மா9 ெவ810 ஒ0!க�ப�ட இ3தி, ெட96 அரசிய9 நி�ணய 

சைபயிேல, அரசிய9 தி�ட1திேல �!கிய அ5கமாக ஏ�ப��வி�ட0. நிைலைம 

எ�ன இ�ேபா0? இ3தி ,டா0 எ�8 ,றிேனா�. +�றெமன8 ைக0 ெச2தன�. 

இனி அரசிய9 தி�ட10!ேக விேராதி. நா��!ேக 0ேராகி எ�8 +�ற� 

சா�ட!,��. அ3த நிைலயிேல வடநா�� ஏகாதிப1திய� த�ைன1தா� 

பல�ப�1தி!ெகார�� ��ேன8கிற0. C�8 ெமாழிகைள நா� <ம!க ேவ�	ய 

ெப.� பார� நம!+ ஏ�ப��வி�ட0. இ3தி Rைழ�!+�  திய பல�,  திய 

பா0கா� 1 தர�ப��வி�ட0 ெட96 ச�!காரா9. இ5+'ள ம!களி� நிைலைய, 

நா�ட1ைத நா� அறிவி!க ேவ��� அரசா5க10!+. 

 

அறி��  ர�சி!+ எதி��  ர�சி! 

 

ம�ேறா�  ற� பழைமF� ைவதீக�� கால�ேசப�, கத�� பிரச5க� எ�ற 

�ைறயிேல நா�	ேல தம0 பி	ைய பல� ப�1தி!ெகா'ள ேவைல ெச20 

வ.கி�றன. சனி!கிழைம 'ஹி30' ப1திாிைகைய எ�10� பா.5க' ! 

எ1தைனெய1தைன கதா� பிரச5க5க', கால�ேசப5க', பழைம!+� ப!கபல� 

ேதட, ைவதீக1ைத வாழ ைவ!க! அறி��  ர�சி!+ எதி�  ர�சி ெச2கி�றன சாேமத 

விள!க�, அத�வண விள!க�, உபநிஷ10 உபா�யாச�, கீதாபேதச� ேதவார 

தி.வாசக பாராயண5க', நாயனமா� ஆ'வா�  ராண5க' இ�ப	� பழைம தன0 

பி	ைய� பலமாக இ8!கி!ெகா�� ேபாகிற0. இ3த நா��� பாசீச� இத�+� 

ப!கபலமாக நி�கிற0. பழைமF� பாசீச�� ஒ�ேறாெடா�8 இைண30 

ப+1தறி�� பாசைறைய� பாழப�1தி1 தவி�- ெபா	யா!க1 தி�டமி�கி�றன. 

நிைலைமைய ந�+ பய�ப�1த1 தி�டமி�கி�றன. இ3த நிைலயிேல நா� 

ெபா8� ண�>சிேயா� இல�சிய ேநா!ேகா� நட30ெகா'ள ேவ���. நா�  ாிF� 

பிர>சார� ப1திாிைககளிேல வரா0, பழைம!+ ஆதர�ேத�� பணியி9 அைவக' 

�ைண30'ளன எ�ற காரண1தா9. ந�மிைடயிேல கலக� எ�றா9 விள�பர� 

ெச2வ� ப1தி ப1தியாக! ேந�8 நட3த நி�வாக! கமி�	 உ8�பின� ,�ட1ைத� 

ப�றி இ30' ப1திாிைக ெவளியி�ட �ைறைய� பா.5க'. Split in Dravida 

Kazhagam திராவிட� கழக1திேல பிள� எ�8 தைல� !ெகா�10 ேசதி 

ேபா�கிற0. நி�வாக உ8�பின� ,�ட� எ�8 ெசா�னா9 கமி�	க ,�ட� ேபாட 

எ�8 ேபா��! கா��கிற0. ேபத�, பிள� அதிகமாக வழி வ+!கிற0. திராவிட 

��ேன�ற! கழக� ேதா�றிய0 எ�ற ேசதி ேபா0� எ�ேற�. ேபா�டதா 
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அ�ப	ேய? இ9ைல! இ0 ஒ. சி8 சா�பி'' மாதிாி. நா� ெபாியாைர +ைற 

,றினா9 ப1தியாக ஆ8கால� தைல� ட� வ.�. ெபாியா� எ�ைன ஏசினா9 

ப!க� ப!கமாக வ.�. ஏ�? இ.வைரF� ெபா0 ம!க' �� அேயா!கிய�க', <ய 

நலமிக' எ�8 எ�S�ப	 ெச2ய1தா�. இதனா9 யா.!+ லாப�? எ�ப0 

எ5க*!+1 ெதாியாதா? நா5க' எ�ன,  ராண5க' ப	!காதவ�களா? "+.ேT1 

திர�" ஏ�ப�டா9, க�ணS!+1தா� லாப� எ�ப0 எ�ப	 எ5க*!+1 

ெதாியாம9 ேபா2வி�� ! ேமா0த9 யா.!+� பய�ப�� எ�ப0 ெதாி30 தா� 

ெசயலா�8கிேறா�, தனியாக, தனி அைம�பி�கீD. 

 

ஓயமா�ேடா� உைழ�ேபா�! 

 

பழைமF� பாசீச�� �றிய	!க�ப�� வைர ஓய மா�ேடா�, உைழ�ேபா�, 

உ.வான பலைன! கா�ேபா�. அ�ேபா0 ெபாியா 'பய9க' பரவாயி9ைல' 

உ.வான ேவைல தா� ெச2கிறா�க' எ�8 உ'ள� மகி?� நிைல வர1தா� 

ேபாகிற0. 

 

H10!+	 மாநா��!+ நா� ேபாகவி9ைல, ஒ. ேக'வி1தா' ெச�ற0 

ெபாியா.!+. "அ�ணா ஏ� வரவி9ைல எ�8.'' அத�+� ெபாியா�, ''�1த� ஏ� 

வரவி9ைல, அ� ற� எ�. எ&. <� ல�<மி ஏ� வரவி9ைல, <3தரா�பா' ஏ� 

வரவி9ைல, எ�8 ேக�L�க' ேபா6.!கிறேத எ�8 அல�சியமாக� பதிலளி1தா�. 

 

அத�+� பிற+ ஈேரா� மாநா�	ேல "அ�ணா வ3தி.!கிறா�, மகனிட� ெப�	> 

சாவிைய! ெகா�10 வி�கிேற�" எ�8 ,8� நிைல வர1தா� ெச2த0. அவ� 

''சாவிைய! ெகா�1ேத�'' எ�8 ,றினா�. அ3த> சாவி எ3த� J��!+� 

ெபா.3தாத சாவி, எனேவ அ0 எ3த! காாிய10!+� உபேயாக� படவி9ைல. 

ஆனா;� H10!+	 மாறிேரா� வ3த0 ேபா9 இ�8'ள நிைல மாற1தான 

ேபாகிற0 எ�ற உ8திேயா�, உ�சாக1ேதா� பணி  ாிேவா�. நா�	ேல ஆ�றி வ3த 

ந9லறி�� பிர>சார1ைத1 ெதாட�30 நட10ேவா� ! பாசிச� பழ�ைமையF� 

நா�ைட� பாDப�10� ச!திகைளF எதி�10� ேபாரா�ேவா�. நா�	ேல இ�8 144 

ஏராள�.  1தக5க' பறி�த9 அ>சக5க*!+ ஜாமீ� ெதாைக ஓயவி9ைல. 

+ைறயவி9ைல. ேந�8!,ட நா� எ?திய இல�சிய வரலா8' எ�ற  1தக1ைத� 
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ப�றி� ேபாUஸா� அ0 எ�ன? இ0 எ�ன? எ�8 ேக'விமாாி ெபாழி3தவ�ண� 

இ.3தன�. வடநா��� பாசிச இய!க1ைத ஒழி!க� பா�ப�� திராவிட ம!கைள� 

பழைம� பி	யினி�8� வி�பட வி.� � ப+1தறி� வாதிகைள எ�ன 

ேவ��மானா;� ெச2யலா� எ�8 ச�!கா� நிைன10க ெகா�	.!கிறா�க'. 

ஒNெவா.  1தகமாக� பறி�த9 ெச20ெகா�ேட ேபாகிறா�க'. அட!+ 

�ைறைய� Gசி!ெகா�ேட இ.!கிறா�க'. இN விஷயமாக ெவ+ சீ!கிர1தி9 

திராவிட ��ேன�ற! கழக� த!கெதா. நடவ	!ைகயிேல ஈ�பட�ேபாகிற0. 

ச�!கா� காண1தா� ேபாகிறா�க'! ச�!கா� பறி�த9 ெச2த  1தக� பகிர5கமாக 

வி�பைன ெச2ய�ப�� ைசனா பஜாாி9! 

 

இர�ய� நாடக� ஆ�க! 

 

'இல�சியவரலா8 6 அணா' 'இராவண காவிய� W6' ஆாியமாைய 6 அணா' 

ஆைச1த�பி  1தக� நாலணா' எ�8 ெதா�ட�க' விைல ,8வைத! ேக�க1தா� 

ேபாகிேறா�. இல�சிய வரலா8  1தக� இ�ேபா0 கிைட!கா0, எ�ெபா?ேதா 

வி�81 தீ�30வி�டதா9 இல�சிய வரலா8'' எ�8 ,ற�ப��. �க�பிேல ம��� 

''இல�சிய வரலா8'' எ�8 இ.!கலா�. உ'ேள கா6 காகித� 

ைவ!க�ப�	.!கலா�. ஆனா9 வி�ப� இல�சியவரலா8 எ�8 ,றி, பறி�த9 

ெச2ய�ப�ட  1தக5க' அைன10� இ�ப	1தான விறக�பட� ேபாகி�றன. 

அ�ேபா0 இ3த சா!கா�, எ�ன ெச2ய� ேபாகிற0, எ�ப	 நடவ	!ைக 

எ�!க�ேபாகிற0, எ�ப	 விைளயாட� ேபாகிற0. ெபா0ம!க*�, பா�!க1 தா� 

ேபாகிறா�க'. இேதேபா9 நம0 இய!க நாடக5க' தைட ெச2ய�ப�கி�றன 

ச�!காரா9. தகாத ெசய9 தா� இ0��. தைட ெச2ய�ப�ட நாடக5களி9 

�தலாவதான,  ர�சி! கவிஞ� பாரதிதாச� இய�றிய இரணிய� அ9ல0 

இைணய�ற Gர� எ�ப0. 

 

திராவிட ��ேன�ற! கழக �!கிய&த�கைள! ேக��! ெகா'*கிேற�. ம�றா	! 

ேக�கிேற�. அவ�களி� �!கிய ேவைல, �த9 ேவைல இ3த நாடக1ைத ஆ5கா5+ 

ெபா0ம!க' �� நட1தி!கா��� தி�ட� வ+!+�ப	. இத�+ நீ5க' தயாரா? 

எ1தைன ேப� ைகH!கி! கா��5க' (,�ட1தின� ெப.�பாேலா� ைகக*� 

உய�3தி.3தன) எ9ேலா.� ைக H!கி வி�M�கேள! இ1தைன ேப.� ெச�றா9 

ச�!கா� சிைறயிேல இடமி.!காேத! நம!+� திராவிட� கழக10!+� பிள� இ9ைல, 

ஆனா9 ேபா�	 உ��. ேபா�	 உண�>சி உ��. தீவிர1திேல அதாவ0 
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ஆ5கில1தி9 ,ற�ப�� Sportsmanship ேபா�	 உண�>சி காாிய�, ஆ�8� 

திறைமயிேல ேவ���. இ0 க�ணிய1தி� ெபயரா9, நாகாீக1தி� ெபயரா9, 

ந9லறிவி� அ	�பைடயி9 ஏ�பட ேவ���. 

 

 0! கழக� ஒ��மா�ெச	 

 

பைக உண�>சிைய வள�10 எதிாிக*!+ இட� ெகா�10 ஏமாளிகளாக1 

ேதைவயி9ைல! நா� ��ன� +றி�பி�டப	 'க9கி' ப1திாிைக, எ�ன ைதாியமாக 

எNவள� ச3ேதாஷமாக1 தீ�	ய0 கா5கிர<!+ எதிராக ஒ. க�சிF� 

இ9ைலெய�8 ! இ30மகாசைப!+ ஒ. ேவைலF� இ9ைல; க�Xனி&�க' 

கலக!கார�க', சமத�மிக' ெவ�றிெபறமா�டா�க', திராவிட கழக1தின� 

த�னாேலேய அழி30வி�வ� எ�8 ஆWட� ,றிய0. இ0 ஆ1திர1தி� மீ0 

க�ட�ப�ட ஆWட�. ஆைதயி� விைள� அ�பேன ! இைத வி��வி�. மர� 

அழியவி9ைல. அதி6.30 ஒ��மா�ெச	 ேதா�றியி.!கிற0. இைத ெவ�	 விட 

�	யா0. நா� திராவிடநா� ஆர�பி1த ேநர1திேல +ட3ைதயிேல ஒ. ,�ட1தி9 

ேபசிேன�. அ�ேபா0 என!+ ஒ. ேக'வி1தா' தர�ப�ட0. ேக'வி எ�ன 

ெதாிFமா? "+	யர< '' இ.!க நீ ஏ� திராவிடநா� ஆர�பி!கிறா2, எ�8 

ேக�க�ப�ட0. நா� பதி9 ,றிேன�. +	யர<, இ.!கிற0 அேத க.1ைத 

எ�10!,ற ஒ. ஒ��மா�ெச	 �ைள1தி.!கிற0 கா�சீ ர1தி9, அேத 

ெகா'ைககைள� பர�ப. 

 

திராவிட ��ேன�ற! கழக� ஒ. ஒ��மா�ெச	 தா�. ம�வள� ஏராள�. அேத 

Jமி, நீ�பா2>சி, பத� ப�1த, பா1தி க�ட ��னிற ேபா� பல�. ஒ��மா� ெச	 

J10! கா210 கனி+;5+� நா' விைரவி9 வ3ேத தீ.�! இதனா9 ஒ��மா�ெச	 

மாமர10!+ விேராதம9ல. திராவிட கழக10!+ �ரணான0 அ9ல. ஒ1த 

க.10!ெகா�டேத, ஒ��மா�ெச	! 

 

ெபாியா� அளி1த பயி�சி 

 

ந�மிட� பண� இ9ைல. இ3த� பய9களிட� பண� ஏ0, ெகா�ச நா�க*!+! 

,>ச9 ேபா�� அட5கி வி�வா�க'. பண� இ9லாம9 எ�ன ெச2ய�	F�?'' 

எ�8 ேபச�ப�கிறதா�. அேத ேநர1தி9 பண� ச�பாதி!கிறா�, சினிமா�!+! 



22 

 

கைத எ?0கிறா�, நாடக மா�கிறா� ந9ல பண� ச�பாதி!கிறா�, எ�8 H�ற� 

ப�கிேற� நா�! இ3த இ.வைக� ேப><!கைளF� காS�ேபா?0, நா� 

உ�ைமயிேலேய மகிDகிேற�. நமமிட� பண� இ9ைல க�சி நட1த, ஆனா;� வழி 

வைக இ.!கிற0, பண� ச�பாதி!க �	F� எ�ற ந�பி!ைக ேதா�8கிற0. நா� 

ச�பாதி1த0 உ�ைமேயா, ெபா2ேயா அ0ப�றி! கவைலயினறி அைத அ�ப	ேய 

ஏ�8, அ3த வழிைய! கைட� பி	1ேதK� பண� சம பாதி10! க�சி நட1தலா� 

எ�ற ைதாிய� பிற!கிற0. பண� எ�ப0 ஒ. சாதனேம ஒழிய அ0 சகல காாிய5 

க*!+� அ1தியாவசியமான ஒ�ற9ல. இ.3ேத தீர ேவ���, எ9லா 

காாிய5க*!+� எ�ற நி��ப3த� ேதைவயி9ைல. நம0 உைழ�பின Cல�, 

உ8தியி� Cல� எNவளேவா பண1ேதைவைய1 தவி�!கலா� +ைற!க �	F�. 

 

�!கியமாக, �த9 ேவைலயாக எ?10ாிைம, ேப><ாிைம எைதF� அட!+� ச�!கா� 

ேபா!ைக எதிர10 ேபாாிட திராவிட ��ேன�ற! கழக� ��ணணி�பைட வாிைச 

அைம!கேவ���. அதி9 ப5+ெகா'ள சமத� ம1 ேதாழ�கைள, வா.5க' எ�8 

வரேவ�கிேறன, க�Xனி&�கைள ஒ10ைழF5க' எ�8 ,�பி�கிேற�. 

 

ேப><ாிைமைய� பறி!காேத.  1தக5கைள� பறி�த9 ெச2யாேத எ�8 

ேபாாி�ேவா�! ெபாியாேர! நீரளி1த பயி�சி ப!+வ� ெப�ற நா5க' உ� வழிேய 

ச�!காைர எதி�10 சிைற>சாைல ெச9ல1தா� நா5க' ேவ��ேகா' 

வி�!கிேறா�, 0வ!க நாளாகிய இனேற! 

 

இ�ைறய திராவிட �னேன�ற! கழக1 0வ!க விழாவிேல இ1தைன ேப.� 

,�டமாக!,	. மைழையF� ெபா.�ப�1தாம9, நி�8 ேபராதர� த3த 

ெப.ம!கேள! உ5க*!+ என0 ந�றி. 0வ!க விழாவிேல நான உ5க*!+ வி�� 

ேவ��ேகா'. எ?10ாிைம ேப><ாிைம H!க வாாீ�. எ�ற ேபா��பரணிதா�. 

விைரவி9 அ3த நா' வ3ேத தீ.�. கா1தி.5க' அைழ�  விைரவி9 வ.�. 

 

--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------    


