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த�பி�� அ	ணாவி க�த�க� 

அறிஞ� அ	ணா (சி.எ. அ	ணா�ைர) 

பாாி நிைலய�, ெசைன 

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

த�பி�� த�பி�� த�பி�� த�பி�� அ�ணாவி� க�த�க�அ�ணாவி� க�த�க�அ�ணாவி� க�த�க�அ�ணாவி� க�த�க�    

1. இல கா!த கிளி! 

2. பட$� பாட$� (1), (2), (3), (4) 

3. எ%ேலா'� இ(நா)* மன� - (1) - (5) 

4. அ,வைட-� - அணிவ�./� (1) - (4) 

5. 0*� 1ைவ-� (1) - (5) 

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

1. 1. 1. 1. இல�கா�த கிளிஇல�கா�த கிளிஇல�கா�த கிளிஇல�கா�த கிளி!!!!    

 

அைம2ச� ந.ந. இராமசாமி - 

வனிய� �ல� - 

ஜாதி $ைற - 

/�2ேசாி ெபா�ைமக� 

 

த�பி! 

 

ம'!�வ�களிேல பலவைக உ	ட%லவா - ேநாயி 5ல� க	டறியாம%, ம'(� 

ெகா*!�வி*பவ�க� - ம'(� பலனளி�காம6ேபானா%, அதைன உ	டவ 

ப!திய� தவறிவி)டா எ, பழிேபா*பவ�க� - ம'(� அ8�வமான�தா, 

ஆயிர�ேபா� இதிேல �ண� க	டன�, ஆனா%, உ "கிரஹ�' சாியாக இ%ைல, 

அதனாேல பல ஏ6படவி%ைல எ, <றி ைகைய விாி.பவ�க�; இ.ப�. பல 

வைகயின� உ	ட%லவா! ஆனா%, எ(த ம'!�வ'�, த ம'(�	டவ=�� 

ேநா> தீராத� ெதாி(��, அதைன மைற!�வி)*, த ம'(� அ8�வமான�, 
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ைகக	ட�, உ	ேடாரைனவ'� பல க	டன� எ, <றி�ெகா	� 

'�கமா)டா�. ஆனா%, ஒ' ம'!�வ� த ம'(�தா ைகக	ட�, 

அதைனேயதா அைனவ'� உ)ெகா�ள ேவ	*� எ, அ�கா�யி% நி, 

< கிறா�; அவ'ைடய ம'(ைத உ)ெகா	டவேரா மைனயி% இ'(� ெகா	*, 

ஐேயா! மா�வA தாள$�யவி%ைலேய! மய�க� ேவ, ேமA*கிறேத! �ைலயி% 

ஏேதா �!�வ�ேபாA'�கிறேத! -- எ, கத,கிறா�. 

 

ம'!�வ� அளி!த ம'(�, ேநாைய! தீ��கவி%ைல எபைத� <றி� �$,வ�ட, 

ம'!�வ� த(த� ம'(ேத அ%ல, அவைர ம'!�வராக� ெகா	டேத ெப'(தவ,, 

தீ�கிைழ!�வி)ட� எ, <றி� ைகபிைச(� ெகா�கிறா�; அட பாவேம! மிகமிக 

ந�பி�ைக-ட, ம'(� உ)ெகா	 டாேய, பலேன இ%ைலயா? எ, 

ப2சாதாப!�ட ேக)பவாிட�, "ஆம>யா ஆ�! ந�பிேன, ஏமா6ற� க	ேட; 

ம'!�வ� ேக)ட ெதாைகைய $க�ேகாணாம6 ெகா*!ேத, ஆனா% ேநா> 

ேபாகவி%ைல, ெநா(�கிட�கிேற, மன� ெவ(�கிட�கிற�' எ, <,கிறா�. 

 

அேதேபா�, ேவேறா� /ற!திேல ம'(தளி!த ம'!�வ� மா�த)*கிறா�, மற!தி% 

<,கிறா�. 

ந%ல ம'(� 

நA  தீ���� ம'(� 

நா க	ட மாம'(� 

நம� பிணி எலா� ஒழி!தி*� ஒேர ம'(�! 

எ, /கB.ப	ேண பா*கிறா�. 

 

ம'(� பலனளி�கவி%ைல எபைத� <றி� �$,� ேநாயாளியி �ரA%, 

ேவதைன த��/கிற�! நா க	டறி(த ம'(� ைகக	ட� எ, ெப'ைம ேப1� 

ம'!�வாி �ரAேலேயா, ெப'மித� ெபா��கிற�! 

 

எ�� நைடெப,கிற� இ!தைகய நிகB2சி எ, ேக)கிறாயா த�பி! எ��  

நைடெப,�? எைத-� எளிதாக ந�பி*� ந%லவ�க� ஏராளமாக உ�ள தமிழக!தி% 

தவிர! 

 

அ	ணா! உன�� ஏேதா உட% நலமி%ைலயாேம, அதனாேல உ�ள� உ,!தி,  
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ம'!�வ $ைறக� �றி!� எCத! தைல.ப)டைனேயா எ, ேக)க! ேதா,�. 

த�பி, நா �றி.பி*வ� உட6<, ப6றிய ம'!�வ� அ%ல; ச5க!திேல ெநளி-� 

ேநா> நீ��வத6கான ம'!�வ�க� ப6றி� �றி.பி*கிேற; அதிேல ஏ6ப)*�ள 

ேவதைன த'� நிைலைமைய விள�க, எ*!��கா)டாக, ம'!�வ� கைத 

ெசாேன. 

 

இனி, ேநாயாளி கத,வைத� ேக�, த�பி! 

 

அைற��2 1ைம தா�கிய வனிய இைற��� 1ைமதா�கிதா. 

 

அ, கழனியிேல கDட.ப)ட வனிய இ, அதிகமாக� கDட.ப*கிறா. 

 

அ, �மாEதாவாக இ'(த வனிய இ,� �மாEதாவாகேவ 

கா)சியளி�கிறா. 

 

�ைலயி% �!த% - க	களி% எாி2ச% - ம	ைடயி% �ைட2ச% - எ, ேநாயாளி 

<றி! தவி.ப�ேபாA%ைலயா, இ(த. ேப21. 

 

ம'(� உ)ெகா�Fவத6� $/ இ'(தைதவிட, ேநா>, அதிக ேவதைன 

த'வதாகிவி)ட� எற%லவா ேநாயாளி <,வ� ேக)கிற�. 

 

ேநாயாளி யா�? வனிய ச5க�! 

 

ம'(� என? இர	* அைம2ச�கைள. ெப6ற�. 

 

ம'(� சா.பி)ட பல என? ேநா> அதிகமாகி வி)ட� எ, அவதி�� ஆளான 

வனிய! ேதாழ� <,கிறா�. 

 

வனிய ச5க!தி உாிைம இதழாக! திகB(�வ'� "உைழ.பாளி'யி%, வனிய 

அ,ப)ட அவதி இ, �ைறய� காேணா� எ, வனிய �ல!தவ� ஒ'வேர 

மன� ெநா(� எC�கிறா�. 
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ம'!�வேரா, <சாம%, �றாம%, அ2ச� கா)டாம%, ப2சாதாப.படாம%, 

ம,.பா�கேளா, ேக�வி ேக)பா�கேளா எ, கவைல.படாம%, தம� ம'(திைன� 

<வி� <வி வி6கிறா�. 

 

"வர.ேபா�� ெபா�! ேத�தA% ம�க� ஒ, ப)*, கா�கிரE ெவ6றிெபற. 

பா*படேவ	*�. அத 5ல� பி6ப)ட ம�க� பல நைமகைள அைடய$�-�. 

இதர க)சிகளி பிரசார�கF��2 ெசவி சா>�க� <டா�!'' 

 

அைம2ச� S.S. இராமசாமி. பைடயா2சியாாி ேப21, ெத6ேக, அவ� 

வரேவ6க.ப)ட ஓாிட!தி% தி'வா> மல�(த'ளிய�! 

 

கா�கிரEதா, பி6ப)ட ம�களி பிணிேபா��� மாம'(� எ,, அ�ம'(திைன 

வனிய ம�க� உ)ெகா�ள2 ெச>த அரசிய% ம'!�வ�, <,கிறா�, த�பி! 

ம'!�வ� இ.ப�. ேப1கிறா�, ேநாயாளி மன� ெநா(� ேபசியைத ($Cவ�� 

அ%ல) நா $தAேல, எ*!�� கா)�ேன. 

 

ம'!�வ�களிேல, இ.ப�.ப)ட மனதிட$�, உ	ைமைய மைற!தி*� திற$�, 

அேநக'�� ஏ6பட $�யா�! /ட�ேபா)டதி% தவேறா, அைரைவயி% பத� 

இ%ைலேயா, கா>2சியதிேல தர� �ைற(தேதா, ஒ' �	* மணி "Hர�' அதிகேமா, 

8ர� ேபா�மான அள  ேச��கவி%ைலேயா எ, தம� ம'(� $ைறயிேல 

ஏ6ப)*வி)ட �ைற ஏேத=� இ'�க�<*� எ,தா எ(த ம'!�வ'� 

எ	Iவாேர தவிர, 1ைமதா�கி 1ைமதா�கி யாகேவ இ'(� கDட!ைத2 

1ம�கிேறாேம! எ, ேவதைன-ட, வனிய� நிைல �றி!�, வனியாி 

உாிைம�காக. பா*ப*�, "உைழ.பாளி'யி% ஒ' வனிய� எCதி, உ	ைமைய 

ெவ)ட ெவளி2சமா�கி-�, அதைன மைற!� வி)*, அ%ல� 

அல)சிய.ப*!திவி)*, வனிய� ேபாற பி6ப)ட வ�.பா'���ள 

பிணிேபா��� மாம'(� கா�கிரE ஒ,தா எ, அரசியA% ம'!�வராக 

உ�ள இராமசாமி ம(திாியா� <,வ�ேபால, எ(த ம'!�வ'� <ற! �ணிய 

மா)டா�க�! 



6 

 

 

மாணி�கேவல'� இராமசாமி. பைடயா2சியா'� ம(திாிக�!! 

 

த�பி! இவ�க�, ம(திாிகளாக ம)*ம%ல, ம(திாி சைபகைள அைம��� உாிைம-� 

வAைம-� ெபறேவ	* ெமபதிேல, நா மி�(த அ�கைற ெகா	டவ; ஆனா% 

எ(த ேநா�க!��காக இவ�கைள, வனிய ச5க�, தைலவ�களாக� ெகா	டேதா, 

அ(த ேநா�க!ைத நிைறேவ6றி ைவ.பத6கான, $C அதிகார$� வசதி-� ெப6ற 

நிைலயி%, ம(திாிகளாக! திகழேவ	*� எ, ஆைச.ப)டவ. 

 

என��, மாணி�கேவலாிட� ெதாட�/ அதிக� ஏ6ப)ட தி%ைல; ஆனா% S.S. 

இராமசாமி அவ�களிட�, ேதாழைம அள ��2 ெச%ல�<*� எ, நா 

ஆைசெகா�F� தைமயி%, என��! ெதாட�/ இ'(த�. 

 

அவ�, தம��� கிைட!த வAைவ-� வா>.ைப-�, வ�./ 5ல� கிைட!த 

ஆதரைவ-� அ�.பைடயாக� ெகா	* நா)�ேல, பதவி.பாச� வி)*.பணியா6றி, 

பி6ப)ட வ�.பினாி ந�பி�ைக��� பிாிய!���� உாிய ெப'(தைலவ ராக 

உ'ெவ*�கேவ	*� எற ந�பி�ைக-�, ஆவJ� ெகா	�'(ேத; ஆனா% 

ஆைச-ட கா> கனிய)*� எ, நா� இ'��� ேநர!தி%, அணி% ெகா!தி!தி, 

வி*வ�ேபால, பி6ப)ட வ�.பினாி ெப'(தைலவராக வள�(தி'�கேவ	�யவ�, 

ம(திாியானா�; அ(த. பதவியி% சி�கி�ெகா	ட��, வ�./��� க)*படேவ	�ய 

அவசிய� அவ'�� இ%லாம6 ேபான�ட, வனிய ச5க. பா�கா./��� 

உாிைம��� அைம!த உைழ.பாளி� க)சிைய, அவேர, <சாம% �$றாம%, 

ெவ)�. /ைத!�வி)டா�! 

 

அவ� ேப1கிறா�, பி6ப)ட ம�கF��. பிணிேபா��� மாம'(�, கா�கிரE 

ஒ,தா எ,! 

 

அவரா% ஊ)ட.ப)ட ம'(�, ேநாைய! தீ��கவி%ைல, எபைத ெநா(த 

உ�ள!�ட "உைழ.பாளி' எ*!�� கா)*கிற�. 
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வனிய� இ'வ� அைம2ச�களாகி வி)டனேர எ, ெபாறாைம ெகா	ட, பிற 

வ�./ ஏ)�ேல, யாேரா வழி. ேபா�க எC�வத%ல; இ(த இ'வ� அைம2ச� 

ேகால� 8	ட� க	* �Lகல� ெகா	ட வனிய ச5க!தி ஏ)�%, ஒ' 

வனிய� எC�வ� எபைத, ஏேனாதாேனா எற ேபா�கின'���, இவ�க� 

இ.ப�!தா இ%லாத�� ெபா%லாத�� ேப1வ� எ, நம� கழக�ப6றி 

அல)சிய� கா)*ேவா'��� எ*!�� <,, த�பி! 

 

$/ இ'மி ஈைளக)�� கிட(த�, எ ம'(� உ)ெகா	ட பிற�, வாAப $,�� 

வ(�வி)ட�. 

 

உ'கி� க'கி இ'(தவ, இ, எ ம'(தி பலனா%, இ'�ைபெயா!த வA �, 

ெபாைனெயா!த ெபாA � ெப6,! திகBகிறா. 

 

எ*!த� ைவ!தா% ேம% 521 வா��� நிைலயி% இ'(தவ, நா த(த 

மாம'(ைத உ)ெகா	டதா%, /Aைய ேவ)ைடயா�� ெகா%J� Hர� ெப6, 

விள��கிறா, எெற%லா�, விவர�, விள�க� அளி!�வி)*, ம'!�வ� த�மிட� 

உ�ள ம'(� அ8�வமான ச�தி வா>(த� எ, ெசானாலாவ�, பரவாயி%ைல 

பி6ப*!த.ப)ட வ�.பினாி நிைல, நா அைம2சராவத6� $/, இ!�ைண 

அல� ேகாலமாக இ'(த� - நா பதவியி% அம�(த பிற�, இ(த அள �� 

நிைலைம வள�(தி'�கிற� எ, எ*!��கா)ட $�(ததா? $�-மா? 

 

பி6ப*!த.ப)ட ம�க� நா அைம2சராவத6� $/ க%வி!�ைறயிேல, 

இ!�ைண ேமாசமான நிைலயி% இ'(தன�, நா அைம2சரான பிற�, அவ�களி 

நிைலைம இ(த அள �� உய�(�வி)ட�! எ, கா)�னாரா? கா)டவி%ைல! 

கா)*வத6� ஒ,� இ%ைல! 

 

பி6ப)ட ம�கF��2 ச5க!தில தர.ப)*�ள இட�, அநீதி நிர�பியதாக இ'(த�, 

நா அைம2சராகா $/; இ.ேபா� அவ�களி நிைலைம உய�(தி'�கிற� எ, 

<ற $�கிறதா? அ� மி%ைல! ஆனா%, பி6ப*!த.ப)ட ம�கF��� 

கா�கிரEதா இர)சக எபத6�, அவ� கா)*� ஆதார� என? 
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ேவெறன ஆதார� கா)டேவ	*�, எைன. பா'�க�! எ,தா அவரா% <ற 

$�-�! 

 

ஆனா%, பி6ப)ட வ�.பினாி பிர2சிைன��. பாிகார� காண �, அவ�கைள 

$ேனற2 ெச>ய � அதிகாரேமா, ச)ட8�வமான வா>.ேபா ெபறாம%, 

அைம2சராகம)*� இ'.பதனா%, பி6ப)ட வ�./ ம�கF��, என பல? எ, 

ேக)டா% என பதிலளி.பா�? 

 

ஆனா% யா� ேக)பா�க�? ேக)பவ�கைள, ேதச! �ேராகி - கா�கிரE விேராதி - 

எ, <றினா%, வாயைட!�. ேபாகிறா�க�; அத6கா நம�� வழி ெதாியா�! 

எெற	ணி மகிBகிறா�க�, இ(த! தைலவ�க�. 

 

ஆனா%, அைம2ச�க� இ'வ� ந� வ�.பின� எபதிேல இய6ைகயாக எழ�<�ய, 

எழேவ	�ய மகிB2சியா%, அ(த வ�./ இைளஞ�க� அைனவ'�, மய�கி� 

கிட(�விட வி%ைல; உ	ைம அவ�க� உ�ள!ைத உ,!த!தா ெச>கிற�; 

ஓேரா� சமய�, அவ�களா% த� மன��$றைல ெவளிேய ெகா)�� 

கா)டாமJமி'�க $�யவி%ைல. அதனாேலதா, 

 

"நா� அ, எ(த இல)சிய!��காக ெபா��<)ட�க� ேபா)*, ஊ�வல�க� 

நட!தி, மாநா*க� <)�, $ர1 $ழ�கிேனாேமா, அ(த� ேகாாி�ைகக� இ, 

வைர க	ேடாமி%ைல'' 

 

எ,, 1-7-56-% "உைழ.பாளி' எC�கிற�. 

 

"வனிய� $ேன6ற!தி6காக!தா ம(திாி.பதவி வகி!� வ'கிேற எ, 

மா�நிமி�(� <,� ந� இன ம(திாிைய� ேக)கிேறா�, நீ�க� பதவிேய6, 

ஆ	*க� சில உ'	ேடா�யேத இ�வைர சாதி!த� என?'' எ, "உைழ.பாளி' 

உாிைம-ட இ�!�� ேக)கிற�. 
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ைகக	ட ம'(� எ, ேவேறாாிட!தி%, அ�கா�யி% <வி� <வி வி6கிறா� 

அைம2ச�. 

 

ஊ�16றிவ'வதி% பயெனா,� இ%ைல எ,�, இ�மாதிாி 0Bநிைலைய 

வளரவி*வ� ந� ச5க!தி6ேக ஆப!�, எ,� "இல  கா!த கிளிேபா%' 

ஆகிவி)ேடா� எ,�, ேகாப�, ேசாக�, திைக./, க	டன� எ=� 

எ%லாவ6ைற-� ெகா)��கா)*கிற�, "உைழ.பாளி'! 

 

த�பி! அரசியA% இ.ப�.ப)ட ம'!�வ�க� இட� ெப6,வி)டதா%, பிணி 

�ைறயாத�ட, பிணி ேபா�கி� ெகா�F� $ைறைய-� மற(�ேபா>, 

உைழ.பாளிக� ேநாயாளிகளாகி ெநா(�கிட�க ேநாி)*வி*கிற�. ேநா> தீ���� 

ம'!�வ யா�? பிணிேபா��� மாம'(� யா�? எபைத� க	டறி(� பல 

காI$/, ேநா> என? ஏ ஏ6ப)ட�? எபத%லவா ெதாிய ேவ	*�. 

 

ஏBைம, அறியாைம எபைவக�, ச5க� $CவதிJ� க.பி�ெகா	�'��� பிணி. 

 

உைழ.பின பல உJ!த'��. ேபா>2 ேச'� விதமாக அைம(�வி)�'��� 

அ�ரம! தி)ட�; மனதி% �')டறி � இ')* நிைல-� 5)ட.ப)*வி)டதா% 

ஏ6ப)*வி)ட ேக*, ஏBைம��� அறியாைம��� காரண�. 

 

ஏBைம, அறியாைம எ=� பிணிேபா�க.பட ேவ	*� எ, ெபா�வாக. ேபசி, 

ெபா�வான பாிகார� ேதடாம%, ெபா�வான ம'!�வ $ைறைய நாடாம%, 

பி6ப*!த.ப)ட ம�களி பிர2சிைன எ,, தனியாக� ேகா�)*� �றி.பிட.ப)* 

வ'கிறேத, அத உ)ெபா'� என? 

 

அதைன அறி(�ெகா�ள, த�பி, பி6ப)ட வ�./. பிர2சிைனையேய ஆராய 

ேவ	*�.  பி6ப*!த.ப)ட ம�க� எற ேப2ச - ஐேரா.பிய நா*களிேல அதிக� 

அ�ப*வதி%ைல. 
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மைல ஜாதி ம�க� - நாட6றவ�க� - எ, சில சமய� ேபச.ப*வ�	*. ஆனா%, 

பி6ப*!த.ப)ட ம�க� எற ேப21�� அ�ெக%லா� உ�ள ச5க அைம./ 

இடமளி.ப தி%ைல. அ.ப�.ப)ட ஒ' நிைலைம அ�ெக%லா� இ%ைல. 

 

"இ(தியா'வி%தா, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின� எ, ச5க!தி% ஒ' பிாி  

காண.ப*கிற�; இ(த. பிாி � மிக. ெபாி�. 

 

தாB!த.ப)ேடா�, ஆதிவாசிக�, மைலஜாதியின�, நாேடா�� <)ட!தா�, 

எேபா�கைள2 ேச�!த%ல பி6ப*!த.ப)ட வ�.பா� எ, ேப1வ�; 

இவ�கைள-ம நீ�கிவி)*. பா�!தி*� ேபாேத, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின� 

ெதாைக, மிக. ெபாிதாக� காண.ப*கிற�. 

 

இதைன� கவனி���ேபா�, இ���ள ச5க அைம.பி அவல)சண� 

விள�கமாக! ெதாி-� - ேவதைன-� பிற���. 

 

ச5க!தி% மிக. ெப'� அள  ம�க�, பி6ப*!த.ப)டவ�க�. 

 

பி6ப*!த.ப)டவ�க� எறா%, க%வி, ெதாழி%, ச5க அ(தE�, ெபா'ளாதார�, 

அரசியAJ� அJவலக�களிJ� இட�, எ=� இைவகளிெல%லா� 

பி6ப*!த.ப)*, தாBநிைல தர.ப)*, கவனி.பார6,, ஓரவOசைனயாக 

நட!த.ப)*, ஒ*�க.ப)* உழ%பவ�க� எப� ெபா'�. 

 

உைழ�க � அத உ,பயைன. பிற'��� ெகா)� ஏமாற �, உைழ�க � அத 

காரணமாகேவ தாBநிைலயி% த�ளிைவ�க.பட �, உைழ�க � அதனாேல, 

க%வி! �ைறயி% $ேனற உ!திேயாக! �ைறயிேல இட�ெபற, அரசியA% 

அ(தE� ெபற இயலாம%, உைழ!�� கிட.பத6காகேவ பைட�க.ப)டவ�க� 

ேபாறேதா� நிைல ெப6, ெநா(� கிட.பவ�க�, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின�. 
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உடA% திட$	*, உைழ.பி% தர� உ	*, உ�ள!தி% தி	ைம உ	*, ஆனா% 

ச5க அைம.பிேலேயா, இவ�கF��, நாலா(தர, ஐ(தா(தர இட$� 

தர.ப*வதி%ைல. 

 

உைழ.பி பலனாக� கிைட��� "விைள க�' அPவள �, ேமJ� ேமJ� 

இவ�கைள. பி6ப*!த.ப)ட நிைல�� இற�கிவிட!தா ெச>கிறேத தவிர 

உைழ!தன�, உய�(தன� எ, ேபச!த�க நீதியான நிைல ஏ6பட2 ச5க அைம./ 

இட� தரவி%ைல. 

 

ந%ல உைழ.பாளி! - எ, ேப1�ேபா�, பாரா)* கிறா�க� எ, ெபா'� அ%ல, 

எஜமான�க� த� ஊழிய�களி "ேசைவ' க	* மகிBகிறா�க� - த)�� 

ெகா*�கிறா�க� எ,தா ெபா'�. 

 

இ(த ேவதைனைய, தைல$ைற தைல$ைறயாக பல Q6றா	*களாக 

அ=பவி!��ெகா	* இ'.பவ�க�, இ, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின� எ, 

அைழ�க.ப*பவ�க�. 

 

அவ�களிட� உ�ள ெதாழி% திறைம - ைகவ	ண� - அவ�க)�, ச5க!தி% உாிய 

இட!ைத. ெப6,! த'வதி%ைல, "ஜாதி $ைற' தா, அவ�கF�� இன�தா 

இட� எ, நி�ணயி�கிற�. 

 

அரசிள��மாியி அழ��� அழ� த'� அ6/தமான நவர!ன மாைல 

ெச>தளி�கவ%ல ெதாழி% திறைம இ'�கலா� - ஆனா% அ(த! திறைமைய 

அள ேகாலாக� ெகா	ேடா, அ(த! ெதாழிலா% ச5க� ெபற�<�ய பயைன 

அள ேகாலாக� ெகா	ேடா, அ(த! ெதாழிA% ஈ*ப)டவ=�ேகா - அ(த 

வ�./�ேகா இட� அளி�க. ப*வதி%ைல - அ(த வ�./�� உாிய இட� இ� எ, 

ஜாதி $ைற �றி.பி)*, ச5க2 ச�பிரதாய$�, அத6� அரணாக அைம(த ச)ட$� 

எ(த இட!ைத! த'கிறேதா, அ�தா, அ(த வ�.பின'��� கிைட�கிற�. 

 

க�னமான உைழ.பிைன! த(�, ச5க� நிைல�க �, வளர �, ேந�!தி ெபற � 

ேதைவ.ப*கிற ெதாழி%க� ெச>� 798 த�பி�� அ	ணாவி க�த�க� ெதா�தி 
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ஒ, 799 வ'� உைழ.பாள�க�, பி6ப*!த.ப)ட நிைல�� ைவ�க. ப)*, இ(த2 

0தான தி)ட!ைத� க	டறி(ததிJ�, நிைலநா)�னதிJ�, பா�கா.பதிJ� ம)*� 

தைல$ைற தைல$ைறயாக! திறைமைய� கா)� வ(தவ�க�, $6ேபா�� 

வ�.பினராக � இ'(�வ'�, ேமாசமானேதா� ச5க அைம./ இ�� 

இ'.ப�ேபால, ேவ, எ��� இ'(திட அ=மதி!ததி%ைல. 

 

ஆனா%, இ�� அ!தைகய அ�ரமமான, அநீதி ெநளி-� அைம./ நீ	டகாலமாக 

இ'(� வ'வத6�� காரண�, ஜாதி $ைறயி% ஆB(த ந�பி�ைக அைனவ'��� 

/�!த. ப)�'.பதா��. 

 

அ(த ந�பி�ைக ஆழ. பதி(தத6�� காரண�, இ(த ஜாதி $ைற எப�, 

1கேபாகியாவத6� வழிகாண வி'�பிய 0��கார, எத6�� தைலயா)*� 

ேபா�கின� மீ� 1ம!திய 0B2சி! தி)ட� எற ெதளி , ெந*�காலமாக 

ஏ6படாததா��. 

 

ஜாதி $ைற எப� கட ளி ஏ6பா* எ, ம�களிட� ேபச.ப)*, 

ஒ./�ெகா�ள.ப)டதா%, இ(த! ெதளி  ஏ6படவி%ைல. 

 

கட � எ=� /னித�, எ!தைகய அ�ரமமான காாிய!���. பயப*!த.ப)ட� 

எபைத எ	I�ேபா�, எவ'��� மன அதி�2சி ஏ6படாமA'�க $�யா�. 

 

கட � எ=� /னித!ைத. பயப*!தி இ(த2 0B2சி� காாிய� நைடெப6,� 

ெகா	* வ(ததா%, இ(த2 0B2சி! தி)ட!ைத எதி�.ேபா� கட ) ெகா�ைக�� 

எதிாிக� எ, <றி, அழி!திட, 0B2சி�கார�கF�� எளிதாக $�(த�. 

 

நம�ேக இ(த. பைக எற அ2ச� காரணமாக. பல'�, இ(த அ�ரம!திைன� 

க	��காமA'(� வி)டன�. 

 

பல ெபா'� உண�(ேதாேர, இதைன� க	��காத காரண!தா%, இ� ெம!த2  
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சாியான, ேதைவயான, L>ைமயான தி)ட� ேபாJ� எற எ	ண� ெவ�வாக. 

பரவி6,. 

 

பி6ப*!த.ப)ட வ�.பினேர<ட இ(த மனமய�க! ��� ஆளாயின� - தம��2 

ச5க!தி% அளி�க.ப)�'��� இட� அநியாயமான� எற உண�  ெபற � 

$�யாமA'(த�. 

 

ேமJ� அவ�க�, தம��� ஒ'வ'�ெகா'வ� தர� பா�!��ெகா�ள �, உய�  

தாB  ேபசி�ெகா�ள � தைல.ப)*, ெமா!த!தி% இைழ�க.ப)*�ள அநீதிைய 

எதி�!திட ஆ�வ� கா)டாம%, தம��� "ேம% கீB' ேபசி� கிட�க �, ஏசி ேமாத � 

தைல.ப)டன�. 

 

ம�களா)சியி மா	பிைன உண�(தவ�கF�, ேமனா*களி% உ�ள ச5க 

அைம./ <*மான வைரயி% நீதி நிலவ வழி ெச>கிற� எற உ	ைமைய! 

ெதாி(தவ�கF�, இ�� அரசிய% நடவ��ைககளிேல ஈ*ப)டேபா�தா, வ�./ 

நீதி, வ�./வாாி பிரதிநிதி!�வ� எற $ைறகைள. ப6றி. ேபசலாயின�. 

 

பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின'�� விழி./ண�2சி ஏ6படலாயி6,. 

 

அத பயனாக, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின�, த!தம� வ�.பி ச�திைய! 

திர)ட � அ(த2 ச�திைய அரசியJ��� க'வியா�கி� ெகா�ள �, $6ப)டன�. 

 

ெசற ேத�தAேபா�, இ(த� "க'வி' மிக நறாக. பயப)ட�. 

 

ஜE�E க)சி, ெமா!தமாக பா�.பன� - பா�.பன ர%லாதா� எ, ச5க அைம./! 

தி)ட!ைத� கவனி!�, அத6ேக6றப�, த அரசிய% $ைறகைள அைம!த�. 

 

வ�./ நீதி - வ�./வாாி. பிரதிநிதி!�வ� எற தி)ட�க� அ$J�� 

வ'வத6கான 0Bநிைலைய ஜE�E க)சி உ'வா�கி6,. அ� � ேபா�மானத%ல 

எப� ெம�ள ெம�ள, ஆனா% நி2சயமாக உணர.ப)*, பி6ப*!த.ப)ட 

வ�.பின� �றி!த தி)ட� உ'வாக ேவ	*� எற நிைல ஏ6ப)ட�. 
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ஜE�E க)சி��, இ(த! தி)ட!ைத உ'வா�கி, அ$லா��வத6கான வா>./! 

தர.படவி%ைல. இத6 கிைடயி%, கா�கிரE, ச��காைர நட!�� க)சியாகி வி)ட�. 

 

பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின� பிர2சிைனைய, கா�கிரE க)சி கவனி�க ம,!த�. 

 

கவனி�க ேவ	�ய அவசிய� இ%லாத அள ��� கா�கிரசி ெச%வா��, 

நிகர6றதாக அ.ேபா� இ'(த�. 

 

அ!தைகய ெச%வா�� கா�கிர�� இ'(தத6�� காரண�, நா)* ம�களிட�, 

பா�.பன� - பா�.பனர%லாதா�; பி6ப*!த.ப)ட வ�.பின� எபன 

ேபாறைவகெள%லா�, அ6பமான பிர2சிைனக� - யாேரா சில'ைடய பதவி 

ஆைசைய. 8�!தி ெச>-� காாிய�, ம�கF�� அ� அ%ல உயி�. பிர2சிைன; 

உயி�.பிர2சிைன, ெவ�ைள�கார ஆ)சிைய விர)�வி)*2 1யராRய� 

ெப,வ�தா, எ, எ*!�� <ற.ப)ட�. 

 

நா*, அ�ைம.ப)�'.பைத உண�(�, அ(த இழி நிைலைய. ேபா�கி! 

தீரேவ	*� எற "ேதசிய' உண�  ெப6ற ம�க�, இ(த வாத!ைத 

ஏ6,�ெகா	டா�க�. 

 

வ�./. பிர2சிைனகைள� கவனி.ப� சி,ைம!தன�, "சிரழி , ேதச! �ேராக�, 

எ, க'தின�. எனேவ , கா�கிரE, அ(த. பிர2சிைனைய, "�.ைப� <ைட'�� 

அ=.பிவி)*, தனிகர6ற ெச%வா��ட, ெகாJவி'�க $�(த�. இ(த2 

ெச%வா�� நிைல!தி'�க $�யாத�, சிைதயலாயி6, ெசற ேத�தA%. இத6�2 

சா, <,வ� ேபாற ச�பவ�க� பல நைடெப6றன. 

 

பி6ப)ட வ�.பினாி ந�பிைகைய. ெப6ற தைலவ�க� பல�, கா�கிரைச 

$றிய�!தன�; கா�கிரE க)சி சா�பிேலேய நி, ெவ6றிெப6ற சில'�, 

பி6ப*!த.ப)ட வ�.பி ெச%வா�ைக! �ைணெகா	ேட ெவ6றிெபற $�(த�. 
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பி6ப)ட வ�.பனாிைடேய ஏ6ப)ட இ(த அரசிய% எC2சிைய� க	ட பிற�தா, 

கா�கிரE க)சி, அ'வ'./ட ேபசி அல)சிய.ப*!திவிட!த�க பிர2சிைன அ%ல 

இ� எபைத அறி(தன�; அறி(தவ�க�, பி6ப)ட வ�./ ம�கைள 

$ேன6றைடய2 ெச>ய என வழி எ, ந%ெல	ண!�ட தி)ட� 

வ��கவி%ைல; மாறாக, பி6ப*!த.ப)ட வ�./�கான பணியா6,வதாக� <றி, 

அவ�களி ந�பி�ைகைய. ெப6,, ச)டசைப��� Sைழ(��ள வ�./! 

தைலவ�கைள எ.ப� வைலேபா)*. பி�.ப� எற த(திர! தி)ட� வ�!தன�. 

 

வழ�கப�, இ!தைகய த(திர!தி% ஆ2சாாியா� வழி கா)�னா�; மாணி�கேவல� 

கிைட!தா�. 

 

காமராஜ�, அேத தி)ட!ைத. பிப6றினா�, ந.ந. இராமசாமி கிைட!தா�. 

 

அைம2ச� அைவ��, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பினாி% இ'வ� கிைட!தன�. 

 

அ.ப�� <,வைதவிட, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பி ேபரா%, இ'வ� 

அைம2ச�களாயின� எப�தா ெபா'(��. 

 

இவ�க� அைம2ச�களா�க.ப)ட��, பி6ப*!த.ப)ட வ�./. பிர2சிைன 

தீ�(�வி)டதா எபேத இ.ேபா��ள பிர2சிைன; பி6ப*!த.ப)ட வ�./ 

இைளஞ�க� தீவிரமாக எ	ணி. பா��கேவ	�ய பிர2சிைன. 

 

இைத.ப6றி எ	Iவத6�! �ைண/ாிவத6காக, ஒ' உ	ைமைய அவ�க)� 

எ*!�� கா)டேவ	� வ'கிற�. 

 

�றி.பிட.ப)ட, இ' அைம2ச�கF�, பி6ப*!த.ப)ட வ�.பினாி 

$ேன6ற!ைத� கவனி!��ெகா�வத6காக அைழ�க.ப)டவ�க� அ%ல. 

மாணி�கேவல� வாி வ0A�க �, எE. எE. இராமசாமி "Eதல Eதாபன'�கைள 

ஆள � அைழ�க.ப)டன�; பி6ப*!த.ப)ட ம�கF�� $ேன6ற� அளி��� 

வசதி, வா>./, உாிைம ஏ�� அவ�களிட� தர.படவி%ைல. 



16 

 

 

எனேவ, இ'வ'�, பி6ப*!த.ப)ட ம�களி திர	ெடC(த ச�தி காரணமாக, 

அைம2ச�களாக $�(தேத தவிர, பி6ப*!த.ப)ட ம�களி ந%வாB �கான வழி 

வ���� ெபா,.ைப. ெபறவி%ைல. 

 

எனேவ, இவ�க� இ'வ'� அைம2ச�களான காரண!தா% பி6ப*!த.ப)ட 

வ�.பினாி பிர2சிைன தீ��க.ப)*விடவி%ைல. 

 

அத6கான வழிேய<ட ஒ' வைகயி% அைடப)*. ேபா>வி)ட� எ, <றலா�. 

 

இ(த இ'வ'�, அைம2ச�களாகாம% வ�./! தைலவ� களாக இ'(�வ(த 

ேபாதாவ�, பி6ப)ட வ�.பின'�� உ6ற �ைறகைள எ*!��<ற �, கிள�2சி 

நட!த �, ச��காைர வ6/,!த � வழி இ'(த�. 

 

இவ�கேள அைம2ச�களாகிவி)டதா%, அ(த வழி-� அைடப)*. ேபா>வி)ட�! 

 

இவ�கF� "ேதசிய�'' ேபச ஆர�பி!�வி)டன�! 

 

உைழ.பாள� க)சி-�, ெபா�நல� க)சி-�, கைல�க. ப)*வி)ட� - எ%லா� 

கா�கிரசி% கைர�க.ப)*வி)ட� எ,, இ' தைலவ�கF� <,� அள �� 

அ(த! "ேதசிய�' $6றிவி)ட�. 

 

அ(த! "ேதசிய�' ேப1� ேபா�கி%தா, அைம2ச� S.S. இராமசாமி, பி6ப*!த.ப)ட 

ம�களி இர)சக, கா�கிரEதா! ெபா�! ேத�த% வ'கிற�, பி6ப*!த.ப)ட 

ம�கேள! கா�கிரைச ஆதாி-�க� எ, ேபசி இ'�கிறா�. 

 

அைம2ச� இPவித� பிரதாப� ேப1கிறா�, ஆனா% வனிய �ல!தவ� கா�கிரசி 

ேசைவ �றி!��, அைம2ச� ேபாறா� �றி!��, என க'�கிறன�? 

 

எ%லா� ேப2சளவிேலதா; ெசயலளவி% ஒ,� பலனி%ைல. இைத� க	*  
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ந�மா% ேபா6றி. பாரா)� அ=.பிய தைலவ�க�, அவ�களி 1யநல!தி6காக 

அவ�க� ைக�ெகா	ட $ைறைய. பிப6,� ந�ைம-� எ�கேளா* நா�க� 

ேச�(��ள க)சியி% ேச'�க� எ, நம�� ேவ, /!தி க6பி.ப�ட, தன�� ஒ' 

க	 ேபானதா% ம6றவ�கF��� க	 ேபாக)*� எப�ேபா% உபேதச� ெச>ய 

$6ப)டைத! தவிர நா� க	ட பல யா� எபைத மனேவதைன-ட 

ேக)கிேறா�.'' 

 

"உைழ.பாளி'யி%, ப)ட�மா� எேறா� அ�ைமயா� இ� ேபால எC�கிறா�. 

 

வ�.பி ெபய�<றி�ெகா	* ச)டசைப ெசற "தைலவ�க�' த�க� 

1யநல!ைத!தா கவனி!�� ெகா	டா�க� - எ, மனேவதைன-ட அ(த 

அ�ைமயா� <றேவ	�ய நிைலைம இ'�கிற�. 

 

"ம�களி ஓ)ைட.ெப6,2 ச)டசைப��2 ெச, ப2ேசா(திைய.ேபா% நிற!ைத 

(ேலபிைல) மா6றி�ெகா	*'' எ,� "எ பதவி�� ஆப!� வ'�, எ வ'வா> 

ேபா> வி*�' எெற%லா� சா��. ேபா�� ெசா%Aய� தவிர நா� க	ட பல 

என? - எ,� ேக)*�ளா�. 

 

1யநல� - ப2ேசா(தி� �ண� - பதவி. பாச� - எபைவகFட, /�2ேசாி 

ெபா�ைமக� ேபால ச)ட சைபயி% ெகாJவி'�கிறா�க� எ,� ேகA 

ெச>தி'�கிறா�. 

 

இ(த ந6சா, கிைட�கிற� ம'!�வ'�� - ஆனா%, அவேரா எ ம'(� 

ைகக	ட� - எ, <வி� <வி வி6கிறா� - பி6ப)ட வ�.பின� அைனவ'ேம 

இைத உ)ெகா�ளலா� எ, "சிபாாி1' ெச>கிறா�! 

 

த�பி! சாதி!த� என? எற தைல.பி% இரா. Hரச�/ எபா�, "உைழ.பாளி' 1-7-

56 இதழி% த(��ள க)*ைரயி% உ�ள காரசாரமான ப�திைய ேவேறா� இட!தி% 

அ�க� ெவளியி)�'�கிறா� - ப�!�. பா�. 

 

ந� வ�./ ம(திாிைய ந� வ�./! ேதாழேன இ.ப�2 ச(தி சிாி�க2 ெச>யலாமா  
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எ, ேவ	*மானா%, க)*ைரயாள� மீேதா இதழாள� மீேதா ெபாிய இட� 

ேகாபி!�� ெகா�Fேம தவிர, இதிேல �றி.பி)*�ள எ(த விஷய!ைத, ஆதார�, 

/�ளி விவர� கா)�, ம,�க $�-�? 

 

உ	ைமயிேலேய, இல கா!த கிளிேபா%தா ஆகிவி)ட�. ஐயமி%ைல! 

ஆகேவதா, பி6ப)ட வ�./ இைளஞ�க� மீ	*� மீ	*�, ஏமா6ற!��� 

ஆளாகாம A'�க!த�க $ைறைய� க	டறிய ேவ	*�. 

 

வ�./! தைலவ�க�, வ�./ நல �றி!�. ேப1வ� ேக)*. 8ாி.பைட(�, 

அவ�க� த�க� வா��,திகைள மற(�, க)சி மா,�ேபா� திைக.பைட(�, 

அவ�க� உய� பதவி ெப6ற� க	* உ�Uர மகிB(�, அ(த உய� , வ�./ 

$ேன6ற!��� வழிேகாலாத� க	* மன� உைட(� ேபாவ�தானா, இைளஞ� 

கடைம!! 

 

பி6ப)ட வ�.பினாி $ேன6ற�, அதிேல ஒ'வாி'வ� உய� பதவியி% 

அம'வதா% ஏ6ப)*விடா� எ, அவ�க� அறி(�ெகா	ட உ	ைமைய, 

இனம�க� அறி-�ப� ெச>யேவ	�ய கடைம அ(த இைளஞ�கF�� இ%ைலயா? 

திற� இ%ைலயா? 

 

பி6ப)ட வ�.பினாி $ேன6ற!��கான தனியானேதா� தி)ட� காண �, 

அத6கான பண வசதிைய. ெபற �, ச)ட 8�வமான தி)ட� தீ)ட, பி6ப)ட 

வ�./! தைலவ�க� ஒ,<�ட ேவ	டாமா? கா�கிர1��� ெச, "��!தன�' 

நட!த ஆர�பி!�வி)டா%, இ(த� காாிய� ெச>-� ஆ6றைல எ.ப� அவ�க� 

இழ�காமA'�க $�-�! 

 

விைத ெந%ைல ேவகைவ!�! தி,வி)டா%, வயA% Lவ ெந% எ�கி'(� 

ெப,வ�? அ�ைப ஒ�!� மாேடா)*� தா� �2சியா�கிவி)டா%, வி% ைவ!�� 

ெகா	* என சாதி�க $�-�? 

 

பி6ப)ட வ�.பினாி நிைலைம சகல �ைறகளிJ� $ேன6ற� அைடவத6கான  
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ச)ட8�வமான தி)ட!ைத. ேபாரா�. ெபறேவ	�ய தைலவ�க�, வ�./ 

$ேன6ற� தானாக வ'கிறேபா� வர)*�, $தA% எ�க� $ேன6ற!��� 

வைக ெச>� தா'�க� எ, ஆF� க)சியிட� ெகாOச �, ெகOச � 

$6ப)டேபா�, வ�./ இைளஞ�க� ம)*� சிறிதள  விழி./ண�2சி-ட 

இ'(தி'(தா%, த�பி, இல கா!த கிளியாேனாேம! ப2ேசா(தி களாகிவி)டா�கேள! 

/�2ேசாி. ெபா�ைமகளாக இ'�கிறா�கேள! எெற%லா� <றி! 

��கி�கேவ	�ய 0Bநிைலேய ஏ6ப)�ரா�. 

 

இ.ேபா� மன� �$றி. ேபசினாJ� எCதினாJ�, அைம2ச�களாகிவி)ட �ல. 

ெபாியவ�க�, எ�கF�� உ�க� ஆதர  தர $�யா� எறா%<ட நா�க� அ2ச� 

ெகா�ளமா)ேடா�; ஏெனனி%, எ�கF�� ேவைல ெச>ய கா�கிரE க)சிேய 

கா!�� கிட�கிற� எற%லவா ெசா%Jவா�க�!! 

 

எனேவ, பி6ப)ட வ�.பிேல உ�ள இைளஞ�க�, அ(த. பிர2சிைனைய ந� 

ஆரா>(தறி(�, தைலவ�களி த(திர!����, ஆைச வா�!ைத���, வ�.பி 

ெபய� <றி ஊ)*� மய�க!���� ம�க� பAயாகாம6 பா�!�� ெகா�ள 

ேவ	*�. இதி% இைளஞ�க� ெவ6றி ெபற $�யா� ேபானா%, நீ	டகால!���, 

பி6ப)ட வ�.பி ெபய� <றி�ெகா	* தைலவ�க� ஆவ�; ம(திாிகளாவ�; 

க)*ைரயாள� <,வ�ேபால, இனம�க� எ,�ேபா% 1ைமதா�கிகளாகேவ 

இ'.ப�; ம(திாிகளானவ�க�, ப2ேசா(திகளாயி=�, பளபள./ட பவனி வ'வ�. 

பல ெப,வ�. /�2ேசாி. ெபா�ைமக� எ, ேகA ேபசினாJ�, கவைல.பட 

மா)டா�க�; இனம�களி நிைலைமேயா "இல  கா!த கிளி'யாக!தா இ'���. 

 

பல எ(த அள �� ஏ6ப*� எப� ப6றி-�, நம��� கிைட!திட� <�ய வசதி 

எ!தைகயதாக இ'��� எப� �றி!��, கவைலய6,, நா�, த�பி, இ(த! 

ேத�தAேபா�, இ(த உ	ைமகைள ஊரறிய2 ெச>ய ேவ	*�. 

 

பி6ப)ட வ�.பின� பிர2சிைன��. பாிகார� என எற உ	ைமைய 

எ*!�ைர!�, பி6ப)ட வ�.பின'�� உாிைம-� ந%வாB � ெப6,! த'வதாக 

வா�களி!தவ�க� ேபா�� எ.ப� மாறிவி)ட� எபைத எ*!� விள�கி, அ*!த 
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ச)டசைபயிேல=�, பி6ப)ட வ�.பினாி உாிைம�காக, நல=�காக, 

பா�கா./�காக, ஆF� க)சியி /னைக�� மய�காம%, ேகாப� க	* 

அOசாம%, வாதாட�<�ய, ேபாராட�<�ய, L>ைம-� ஆ6றJ� ெகா	ட 

பி6ப)ட வ�./ இைளஞ�க� ஒ' சிலராவ� இ'(தா%தா, பி6ப)ட வ�.ைப. 

பி�!��ெகா	*�ள பிணி நீ��� மாம'(ேத ெயாழிய பி6ப)ட வ�.பி பிணி 

தீ���� மாம'(� கா�கிரE ஒ,தா எ, வாணிப� நடா!�ேவாரா% 

நி2சயமாக $�யா�; $�யேவ $�யா�. 

 

பி6ப*!த.ப)ட வ�.பி%, ஆ6ற% மி�கவ�க�, தியாகிக�, Hர�க� இ'�கிறா�க�. 

 

நா* ஆF� த�தி-� திறைம-� அவ�களிட� இ'�கிற�; நிர�ப இ'�கிற�. 

 

ஆனா% அவ�க� கா�கிரE <டார!தி% ��/�(� வி)டா%, இன� �றி!�. 

ேபச �, இன$ேன6ற!��கான தி)ட� ேதட � $�யா�, அ=மதி கிைடயா�! 

எனேவதா, 

 

ப2ேசா(திகளா> 

 

/�2ேசாி. ெபா�ைமகளா> இ'�கேவ	� ேநாி)*வி*கிற�. 

 

எனேவதா, த�பி, ெகா� க)� ஆF� க)சியி% ேகாVEவர�கF�, ேகாெல*!�! 

தா�க வ'ேவா'� இ'.ப� ெதாி(��, ஒ*�க.ப)ேடா� ந1�க.ப)ேடா� ஒ��கி 

ைவ�க.ப)ேடா� சா�பி% ேப1� ஜனநாயக� கடைமைய நா� ேம6ெகா�ள 

ேவ	*� எற ேநா�க!�ட, ேத�தA% ஈ*பட! தி)டமி)�'�கிேறா� - ெவ6றி 

ெப6, வி*தைல! தி)ட� பிரகடன� ெச>�விட. ேபாகிறா�கேளா இ(த 

0ர./Aக� எ, Hராேவசமாக� ேக)கிறன� ெவ(த மனதின� தம� 

ெநா(�ேபான நிைலயிைன நா* க	டறியலாகாேத எற எ	ண!தா% - 

ேக)க)*� த�பி, அதனா% என! 

 

நம� கடைமைய நா� ெச>ேவா�, ம�கF��, உ	ைமயான உைழ.பாள�க�, 

உ,தி பைட!த வாதா*ேவா�, �,��வழி ெச%லாதவ�க� ேதைவ எறா% ந�ைம 
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ஆதாி�க)*�! இல கா!த கிளியாேனா� எ, இ, 

மனேவதைன.ப*கிறா�கேள இ(த உ	ைமகைள எ%லா� எ*!�2 ெசா%A� 

ேக)ேபா�. உ	ைமைய ம�க� உண'�ப� ெச>வத6ேக6ற ஆ6ற% ெவ6றி 

ெப6றா% ெவ6றி கிைட!ேத தீ'�; இ%ைலெயறாJ�, நDட� நம�க%ல, 

நா)*�� எ, மன அைமதிெகா�ள � நம��! ெதாி-�. இனி என கவைல! 

த�பி! இல கா!த கிளி ேபாற நிைலைமயி%, வனிய� ம)*ம%ல, ெபா�வாக. 

பி6ப)ட வ�./ ம�க� அைனவ'ேம அேத நிைலயி%தா இ'�கிறா�க�. 

அவ�களிடெம%லா�, உ	ைமகைள எ*!�ைர��� பணியிைன! ெதாட�(� 

ெச>�ெகா	* வ'ேவா�; ெபாியா� அ��க� ெசா%Jவா� கவனமி'�கிறதா, 

த�பி, ஊ�கிற ச�ைக ஊ�ேவா�, வி�கிறேபா� வி�ய)*� எ,. அைதவிட2 

ச6, அதிகமான ந�பி�ைக ெகா�ள�<�ய விதமான அறி�றிக�, ந�பி�ைக த'� 

நிைலைமக� நா)�% ெதபட!தா ெச>கிறன; எனேவ, நம� பணி, ஆ�வ$� 

எC2சி-� ெகா	டதாகேவ அைம(தி'�கிற�. 

 

அப 

12-8-1956 

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

2. 2. 2. 2. பட�� பாட�� பட�� பாட�� பட�� பாட�� பட�� பாட�� ((((1)1)1)1)    

 

ேத�தA $� � விைள � - 

வசவாள�க� - 

காமராஜாி ெவ6றி 

 

த�பி! 

 

நீ	ட நா)கF��. பிற� ச(தி�கிேறா�! எ!தைன எ!தைன நா)களாகிவி)டன, 

நா� உைரயா�!! 

 

என இ'(தாJ� இ.ப�யா ஒேர அ�யாகவா வா>5�� கிட.ப�? 

 

மற(ேத வி)V� எற%லவா எ	ணி� ெகா	ேட! 
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இ.ேபாதாவ� இ.ப� ஒ' கடைம இ'.ப� நிைனவி6� வ(தேத!! 

 

இPவித$�, இத6� ேமJ� பல.பல <றிட எ	Iகிறா> - நானறிகிேற - ஆனா% 

அ*!த கணேம, உன�� ஒ' /னைக மல�(தி*கிற�, நா கா	கிேற! பாவ�, 

நம� அ	ணமீ� தவ, இ%ைல, அ(த அள ��� க*ைமயாக உைழ�கேவ	�ய 

நிைலைம ஏ6ப)*வி)ட� - அ(த� காாிய!ைத2 ெச�ைமயாக2 ெச>�தீர 

ேவ	*ம%லவா, அதனாேலதா, கிழைமேதா,� ந�மிட� ேபசி மகிC� 

வா>.ைப-� இழ(�, நிறிட ேநாி)ட� எ, த�பி உ மனேம எ*!�� 

<,கிற�, $க� மல'கிற�! ஆனா% உ	ைமயி%, அ� சமாதானம%ல - இ!தைன 

கிழைமகளாக, இ(த� காரண� கா)�, ச(தி�காமA'.ப�, $ைறேய அ%ல! ேவைல, 

ஆயிர� இ'�க)*�! உைழ./ க*ைமயாக!தா ஏ6பட)*�! அத6காக அ/ட 

உைரயா*� வா>.ைப� <டவா ஒ��கி! த�ளிவி*வ�! அஃ� எ�ஙன� சாியா��! 

சாிய%ல! $ைறய%ல! நா ஒ./�ெகா�ளேவ மா)ேட!! 

 

அPவிதமானா%, அ	ணா! நீ, எனதா சமாதான� <ற.ேபாகிறா>? நா� 

இ!தைன கிழைமகளாக2 ச(தி�காத த6�� காரண� என கா)ட.ேபாகிறா>? 

எ, ேக)கிறாயா த�பி! ேக�!! 

 

த�பி! நா�, இ!தைன கிழைமகளாக2 ச(தி�காதத6�� காரணம%லவா, ேக)கிறா>! 

நா� ச(தி�காதி'(தா%தாேன, காரண� கா)டேவ	*�! நா எ�ேக, உைன� 

காணாம% இ'(ேத! ஒPெவா'நாF� நா உைன. பா�!�. பா�!�. 

8ாி!��கிட(ேதேன! ஒPெவா' /னைகயிJ� ெப'52சிJ�, விய�ைவ! 

�ளியிJ� Hர $ழ�க!திJ� வாB!ெதாAயிJ�, வரேவ6/ உைரயிJ�, நா, 

உைன!தாேன க	ேட!! நா எ.ேபா� உைன� காணாமA'(ேத, 

காணாதத6�� காரண� கா)ட!, 

 

எ	ண�கைள எCதி�கா)ட இயலவி%ைலேய தவிர நா எ(த� கண$� உைன� 

�றி!� எ	ணாமA'(த தி%ைலேய! ேவ, எனதா இ'�கிற�, என�� எ	ணி 

எ	ணி. ெப'ைம.பட, 8ாி.பைடய!! எ.ேபா��, உ நிைன./!தா! எ(த 

இட!திJ�, உைன!தா க	ேட!! 
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கா* கர�/களிேல 16றிய ேபா��, கழனி ெவளிகளி% நட(த ேநர!திJ�, 

ஏாி�கைரகளி% நட(தேபா��, உைளகைள! தா	�2 ெசற சமய!திJ�, ப)� 

ெதா)�களிேல-� சாைல ேசாைலகளிேல-� உலாவிய ேபா��, பா)�யிட$� 

ெபாியவாிட$�, ��ளி விைளயா*� பி�ைள. ப'வ!தினாிட$�, அ'�/ மீைச 

வாAபாிட$� நா உ6சாக!ைத� க	ட ேபா��, உைன!தாேன ச(தி!ேத! 

எனேவதா, நீ	ட நா)களாக நா� ச(தி!ேதாமி%ைல எற ேப2ேச எழவி%ைல; 

ஆகேவ அத6�� காரண� ேத�ட � ேதைவ ஏ6படவி%ைல! நா�, சில பல 

நா)களாக, ச(தி.பைத-� உைரயா� மகிBவைத-�, வழ�கமான $ைறயிேல அ%ல, 

/தியேதா� $ைறயிேல நட!தி� ெகா	�'(ேதா�. அ(த� க)ட� $� 6ற�. இனி 

நம� பைழய $ைற �வ�க.ப*கிற�!! 

 

அ.ப.பா! இ(த இ' தி�கF�� ேமலாக, நா� எ!�ைண க*ைமயாக உைழ!திட 

ேவ	� ேநாி)ட�; எெனன விதமான ெதா%ைலகைள-� �யர�கைள-�, 

இன%கைள-� எதி�./கைள-� காணேவ	� வ(த�; /தியேதா� ெபா,.ைப 

ஏ6,�ெகா	ேடா�. அதைன! திற�பட நடா!தி� கா)�யாக ேவ	*ேம எற 

கடைம உண�2சி, ந�ைம எ%லா� க*ைமயாக உைழ�க2 ெச>த�; எாிதழA% 

த�ளிவி)ேடா�, இனி இ�க� சா�பலாகி. ேபா�� காணீ�! எ, க'தின�; தழ% 

ெபாி�, ெகா��! எனி=�, கழக�, �.ைப <ளம%ல, �2சிமிலார%ல, 

சா�பலாகி.ேபாக! /ட�ேபா)* எ*�க.ப)ட த�க� எபா�கேள அ�ேபால, 

ெவ(தழA% கிட(த�; தழ% அைண(த�, த�க� க'�மா? கழக� இ, 

தணAA)ட த�கமாகி நி6கிற�. ஆனா% த�பி, இ(த அ'� நிைலைமைய 

அைடவத6� $/, தணA% த�ள.ப)*�கிட(த நா)களிேல எ!�ைண எ!�ைண 

தவி./! இPவளைவ-�, ந�மா% தா�கி�ெகா�ள $�(தேத எபைத, இ.ேபா� 

எ	ணி�ெகா�F�ேபா�, கள!திேல ெப6ற "வ*' மீ� காதAயி <(தAேல 

ெச'க.ப)*�ள $%ைல ப)டா% எனவிதமான களி./ ஏ6ப*ேமா 

அ�ேபால%லவா இ'�கிற�. 

 

நா த�பி, நம� கழக!தி வA ப6றி-�, தா�கி� ெகா�F� ச�தி�றி!��, 

எ.ேபா�ேம ந�பி�ைகய6, இ'(ததி%ைல. எனி=� ேத�தA% நா� ஈ*ப*கிேறா� 

எற நிைல உ'வான��, Yறி)*� கிள�பிய ேப>�கா6ைற� க	டேபா� 
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சிறிதள  நாேன கல�கி.ேபாேன, கழக� தா�கி�ெகா�Fமா எப� �றி!�!! 

கர�, கா%கைள. பி�!� இ,�கிட, மைல.பா�/ மர!திேல 16றி�கிட(த நிைலயி% 

வா>திற(� கC!த'ேக அைச(தாட, க'�/A ேமேல பாய, ெதாைலவிA'(� 

ெச(நா>க� சீறிட, /தர'ேக நிறப� நாி�<)ட� இர!த� ��!திட2 சமய� 

பா�!தி'�க, கC�க� ேமேல வ)டமி)டப� இ'�க, வைள(த வாைள� கர!திேல 

ஏ(திய ஓ� Hர இ(நிைலயினி,�, தைன வி*வி!�� ெகா�ள. ேபாாி*� 

கா)சிைய மன� க	ணாேல பா� த�பி! அ� ேபால%லவா, ேத�த%கள!திேல நம� 

நிைலைமயி'(த�! எ.ப�2 சமாளி!ேதா�!! எ�ஙன� தா�கி�ெகா�ள $�(த�!! 

எ�கி'(� ெப6ேறா�, இ!�ைண பய�கர எதி�./கைள-� எதி�!� நி6�� 

ஆ6றைல! என�� விய./தா! அதனாேலதா, இ(த! ேத�தA%, நம�� ேவதைன 

த'� ேதா%விக� பல ஏ6ப)டேபாதிJ�, கழக!ைத.ப6றிய நம� மதி./ 

உய�(தி'�கிற�; கல�கமைடயேவா, மன� உைட(தி*� நிைலெபறேவா 

ேதைவயி%ைல எ, <றிட $�கிற�. 

 

ம	ைண� கPவினா�க�! 

�பாசி) இழ(தா�க�! 

ப*ேதா%வி அைட(தா�க�! 

ப!திேலா� பாக�தா கிைட!த�! 

 

எ, ெகா)ைட எC!��களி% ந�ைம� �றி!�, எC�கிறா�க�. பா��கிேறா� - 

ஆனா% பைத�கவி%ைல - Yதி அைடயவி%ைல - ஏ? 

 

ஏ? எபத6�, மா6றா�க� விைடகாண $யJ கிறா�க�. $�யவி%ைல!! 

 

த�பி! உ ஆ6றைல-�, தா�கி�ெகா�F� ச�திைய-� அவ�களா% 

கண�ெக*�க! ெதாியவி%ைல, எனேவதா, அவ�க�, பல இட�களிேல இ(த. 

பய%க� ப*ேதா%வி அைட(��, ம	ைண� கPவி-�, �ளி<ட ��க� �ைள! 

தி*� நிைலெபறாம%, எ.ேபா��ேபால "எ�காள'மி)டப� இ'�கிறா�கேள - ஏ? 

ஏ? எ, ேக)*� ேக)*� கல�க மைடகிறா�க�. 
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ேவதைன த'� ேதா%விக� 

ெவ)க.பட!த�க ேதா%விக� 

எாி2சZ)*� ஏமா6ற�க� 

ந�பி ேமாச�ேபான இட�க� 

 

இ.ப�. பல.பல க	ேடா�! இைவகைள. ேகெச>வத6காக, 

ேகவல.ப*!�வத6காக, இழி!�� பழி!�� ேப1வத6காக ம6றவ�க� <வி� 

<வி� கா)*கிறா�க�! அவ�க� எ(த ேநா�க!�ட, அPவித� ெச>வதாயி=� 

பரவாயி%ைல, விடாம% அவ�க� அPவித� �!தி��!தி� கா)டேவ	*ெம, 

நா பணிவ/ட ேவ	� ேவ	�� ேக)*�ெகா�Fேவ!! த�பி! உ அாிய 

உைழ./��. பிற��, அ6/தமான ஆ6றJ��. பிற��, உயாிய பணி��. பிற��, 

Lய ெதா	*��. பிற��, நா� பல இட�களி%, 

 

�பாசி) இழ(ேதா� 

ப*ேதா%வி அைட(ேதா� 

 

எற உ	ைமைய நா�, எ�காரண� ெகா	*� மற(திட� <டா�! நம� ெநOசிேல 

பா>2ச.ப*� இ(த உ	ைம, ேவதைனைய-� ெவ)க!ைத-� த'கிற� 

எபத6காக, நா� இதைன H1ேவா�மீ� சின�ெகா�வ� <டா� - நா சீல� 

ேபாதி�கிேற எ, ேகAேபசாேத, த�பி! அவ�க� இ(த� கைணகைள ந�மீ� 

ஏவியப� இ'(தா%தா, நா�, நம� நிைலைமைய! தி'!தி�ெகா	டாக ேவ	*� 

எற உ�ள! ெதளிவிைன. ெபற$�-�! 

 

எPவள  பா*ப)ேடா�, எ!�ைண உைழ.ைப அளி!ேதா�, ம�களிட� எPவள  

கனி ைர <றி, ஆதர  ேக)ேடா�, எனி=�, 

 

பல இட�களி% ப*ேதா%வி அைட(ேதா�. 

பல இட�களி% �பாசி) இழ(ேதா�. 

 

எபைத மறவாதி'.ப�தா, இனி இ!தைகய ேவதைன த'� ேதா%விகF�, 

எாி2சZ)*� ஏமா6ற�கF� ந�ைம! தா�கா� இ'�க, நா� என $ைறயி% 



26 

 

நட(�ெகா�ள ேவ	*�, நம� $ைறகளி% எதைன எPவித� தி'!தி�ெகா�ள 

ேவ	*�, ம�களி ேபராதரைவ. ெப,வத6காக ேமJ� எ�$ைறயிேல 

பணியா6ற ேவ	*� எபனவ6றிைன ஆ>(தறி(� ெசயA% ஈ*படைவ���. 

இ(த. ேப'தவிைய!தா ந�ைம! L6,ேவா� /ாிகிறா�க�! $னேமா� $ைற, 

வாBக வசவாள�க�! எ, நா எCதிய� நிைனவிேல இ'�கிறத%லவா! 

ெபா'F� /ாி-ேம இ.ேபா�. 

 

ேகாப�கனைல உமிB(தி*� �ணாள�கேள! L6றைல! ெதா	டா�கி�ெகா	ட 

Lயவ�கேள! இழிெமாழி ெபாழி(� இப� காI� ெபாி[�! L6,�க�! 

L6,�க�! L! L! எ, நா� தவறாம% நா�� வர	�* ம)*� L6றி� 

ெகா	ேட இ'�க�. ைகெகா)�2 சிாி-�க�! ெக�கெச>-�க�! 

 

�பாசி)* இழ(தன� 

ப*ேதா%வி அைட(தன� 

 

எபைத. பனி. பனி� <,�க� - பைத�க. பைத�க. ேப1�க�!! ஆமா�, 

அப�கா�! இ(த� காாிய!தி% அகில $Cவ�� ஆசானாக!த�க அள �� 

ஆ6றைல. ெப6, விள�கி*� அரச��கரச�கா�! அய�(�ேபாகாம% இ(த 

நாராச!ைத எ*!ெத*!� H1�க�! அ.ேபா�தா, எம��, 

 

0*� 

1,1,./� 

0Bநிைல விள�க$� 

ெசய%ப* $ைற-� 

தர$� திற$� 

வழி-� வைக-� 

 

நிர�ப நிர�ப� கிைட��� - கிைட�க. ெப6றா%தா, இைறய பதிைன(�, நாைள 

ஐ�பதா�� அ,பதா��. ேவதைன த'� ேதா%விக� மிர	ேடா*�. ெச(ேதெனன 

இனி��� ெவ6றி2 ெச>திக� வி'(தாக� கிைட���. எனேவ, ஏசைல ஏவி. 8சைல 

எதி�பா���� இைணய6ற Hர�கா�! நி!த நி!த� L6,�க�, நிர�ப நிர�ப 

ஏ1�க�. எ�மிேல ெசயல6,� கிட.பவ=� ��!ெதC(� ெசயலா6,� ெச�மலாக 

உத �க�. 
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த�பி! இ(த! ேத�தA% நா� ேவதைன.பட!த�க ேதா%விகைள. ெப6ேறாேம, 

அைவ, ந�ைம கவைல� கடAேல ஆB!திவி)�'���, கைர காணாமJ�, 

உயி�!ெதழ இயலாமJ� நா� அதிேல அமிB(� ேபாயி'.ேபா�. நம�ெகேற 

தமிழக!தி% தனி2சிற./ட அரேசா2சி வ'கிற வசவாள�க� ம)*� கிள�பி, 

ெவ(த /	ணிேல ேவ% பா>2சாதி'(தா%! அவ�த� இழிெமாழிதா, ந�ைம, 

ேசாக�கடAேல ஆB(�ேபாவதினி,� த.பைவ�கிற� - அ(ேதா! அயரா� 

உைழ!த எம��, அ'�ெதா	டா6,� எம��, Lயேதா� பணியிேல ஈ*ப)*�ள 

எம��, தா>! தி'நா)�மீ� 8)ட.ப)*�ள தைளகைள ெநா,�கி எறி(�, 

தனர1 காணேவ	*ெம, தளரா� உைழ��� எம��, ம�க� த� ஆதர  

இனின இட!திேல இன$� கிைட�கவி%ைலேய, ேதா%வியேறா �ர!தி 

வ(� தா�கி6,, நம� விள�க$� ேவ	*ேகாF� ெதளிவாக இ%ைலேயா, நம� 

பணியி மா	/ ேமJ� ப	/ ெபறேவ	*ேமா, ம�கைள அIகி 

அளவளா வதிேல நா� எ*!��ெகா	ட $ய6சி ேபாதாேதா, காரண� யாேதா? 

ந�ைம2 சிலபல இட�களிேல ெவ6றிெபற ஒ)டா� ெச>�வி)டனேர. ந�ைம� 

ெக*!தாJ� த*!தாJ� பரவாயி%ைல, அ�ஙன� ெச>வத 5ல�, நா� எ(த 

இல)சிய!ைத. பர./கிேறாேமா, அ(த இல)சிய!��� இழி � இனJ� 

ஏ6ப)*வி*ேமா, இனி அ�ேபாறேதா� காாிய!��� ஒ' இைட\, 

ேநாிடாதி'�க, நா� ெவ6றி�கா=� வைகயி% நம� $ைறகைள! தி'!தி 

அைம�கேவ	*�, ஆ6றைல. ெப'�கி�ெகா�ள ேவ	*�, <)*2 ச�திைய! 

ேத�.ெபறேவ	*�. ம�களிட� உ�ள ெதாட�/ ேமJ� கனி �ளதாகிட 

வழிேகாலேவ	*� - எற இேனாரன பிற எ	ண�கைள நா� ெபற �, 

ெப,வத 5ல� எதி�கால ெவ6றிகF�கான அ2சார� காண �, இழிவிைன. 

பழியிைன, இ%லாதைத இ)*� க)�யைத, எாி2சைல, �$றைல, கா>2சைல, 

கச.ைப, ெபா%லா�ைக ெபா2சாி.ைப, ந21 நிைன./கைள, நாச�க'!�கைள, 

வாாி வாாி Hசி*� உ!தம�கள%லவா உத கிறா�க�! வாB!திட! தவறலாமா!! 

அதனா%தா, த�பி, மீ	*� அவ�கைள எ	ணி, ெநO1 நிைற(த மகிB2சி-ட. 

 

வாBக வசவாள�! 



28 

 

எ, வாB!�கிேற! ேசாக� க.பி�ெகா	ட ந� உ�ள!��ெக%லா�, 

1,1,./� வி,வி,./� 1ர(திட2 ெச>-� 1*ெசா% Hசி, ந�ைம எழ2 

ெச>கிறா�க�!! எC(� நி,, ��க!திைரைய நீ�கியப�, 0Bநிைலைய மீ	*� 

பா��கிேறா�. ஆ�கா�� தாரைகக� மினிட!தா ெச>கிறன! ெவ6றி� 

கதிெராளி-� ெதாிய!தா ெச>கிற�! ெப'ைம.பட � ேபசி.ேபசி மகிழ � த�க 

சீாிய ெவ6றிக� சி6சில கிைட!�!தா இ'�கிறன! பாைலவன� எெற	ணி. 

பைத�கிேறா�. நீேராைடக� நிர�பி!தா உ�ளன!! ேவதைன.பட!த�க 

ேதா%விகைள நா� க	* கவைல.பட!தா ெச>கிேறா�; ஆனா% அேத ேபா�, 

உ6,. பா����ேபா�, ைககைள. பிைச(�ெகா	*�, க	கைள� 

கச�கி�ெகா	*�, $I$I!��ெகா	*�, சபி!�� ெகா	*� நி6�� 

அபழி��� அ'� �ண!தா�கைள� கா	கிேறா�. காரண� என எ, 

ேக)கிேறா�, அவ�க� 

 

ஆயாச.பட!த�க 

அ2ச.பட!த�க 

ஐேயா! அ�மா! எ, அர6றிட!த�க!! 

அவனா! அவனா! அவனா! எ, ெகாதி!�� <விட! த�க ெவ6றிகைள-� 

ெப6றி'�கிேறா�!! எப� /ாிகிற�!! 

 

அ(த ெவ6றிகளா% நா� அட�க$�யாத ந�பி�ைக. ேபாைத ெகா�ளா� த*!திட, 

ேவதைன த'� ேதா%விகF�, அைவதைம� �றி!� Hச.ப*� ெவ(தழA=� 

ெகா�ய வைசெமாழிகF� பயப*கிறன; அ�ேபாற, நா� அைட(த 

ேதா%விக� ந�ைம! �ைள!�! �ைள!�2 ெசயல6றவ�களா�கி*�ேபா�, ெப6ற 

ஒ'சில ெவ6றிக� பளி2சி)*� கா)�, ந�ைம, பாைதைய மறவாதீ�! 

பணி/ாிய!தவறாதீ�! ேசாக� கடA% ஆB(திடாதீ�! ெசா%ல�/ க	* 

நிைல�ைலயாதீ�! ெவ6றி இேதா காணீ�! ேவதைனைய! �ைட!��ெகா	*, /திய 

ேவக!�ட பணியா6றி, ேமJ� பல.பல ெவ6றிக�, ேவதைனைய! 

�ைட!திட!த�க ெவ6றிகைள. ெபறவாாீ�! எ, அைழ!திட� கா	கிேறா� - 

தனட�க$� ெப,கிேறா�, தன�பி�ைகைய-� மீ)*�ெகா�கிேறா�. த�பி! 

இ�தா, இ, நம� நிைலைம!! சி(தி!�. பா�, சிறிதள  உனி.பாக - பிற�, 

மீ	*� ஒ' $ைற ப�!தைத! தி'�ப. ப�!�. பா�. பட$� ெதாி-� பாட$� 

கிைட���!! 
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"Q, இட�கF��ேம% ேத�தA% ேபா)�யி)ட "இ�க�' ேகவல� பதிைன(� 

இட�களிேலதா ெவ6றிெபற $�(த�'' எ, ேப1கிறா�கள%லவா, த�பி, 

அவ�கைள, நா 5, வைகயினராக� கா	கிேற. 

 

1. அதைன-� ெச>ய இயலாதா�. 

2. அைத� க	ேட அ2ச�ெகா	டா�. 

3. அ� நம��. ேபா�ேம எ, அ�கலா>.ேபா�! அ	ணா! இ.ப� ஏ 

16றிவைள!�. ேப1கிறா>, 1'�கமாக இனின க)சிக� எ,தா 

<றிவிேட எ, ேக)கிறா>, த�பி ெதாிகிற�, நீேயதா அ(த ேவைலைய2 

ெச>� விேட! 

 

கா�கிரE க)சி, ந�ைமவிட அதிகமான இட�களிேல ேத�தA% ஈ*ப)ட�, 

ெப'வாாியான இட�களி% ெவ6றி ெப6றி'�கிற�, $ைற-� ெநறி-�, பிற� 

கவனி.ேபா� - ெவ6றிெப6றி'�கிற� - எனி=�, மிகமிக� �ைற(த அள  

இட�கைளேய ெபற $�(த, ந�மிட� அ(த. ெபாிய க)சி அல)சியமாகவா 

நட(�ெகா	ட�!! ஊ� உலக� அறி-ேம, ந�ைம HB!த, கா(தியாாி க	ணீைர. 

பனீரா�கி� �ளி!� மகிB(தி*� அ(த� க)சி, எPவள  உைழ!த�, உழற�, 

ஊைர அ�!� உைலயி% ேபா*பவ=ைடய கர!ைத. பி�!��ெகா	*, இ� 

ைகய%ல... ... எ, எெனன ெசா%A, ெகOசி� <!தா�6,, எPவள  

எPவள  ெகா)�6, எபதைன எ%லா� அறியாதா� யா�? 

 

ஒ' பாைன ேசா6,�� ஒ' ேசா, ேபா�ம%லவா, பத� பா��க! இேதா, பா�!! 

 

சா!L� ெதா�தியி% ேத�தJ�� நிறா� $தலைம2சராக இ'��� காமராஜ�! அ(த 

$லா� கைலயாதி'��� நிைல-ட!! 

 

காமராஜ'��, ெபாியாாி ேபராதர  எ=� /திய கவச$� கிைட!த�! 

ஆ2சாாியாைர HB!தியவ� எற "வி'�' ேவ, அவ'�� ஏ6கனேவ இ'�கிற�. 
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ேத�த% காாிய!திேல "அசகாய2 0ர�' எ, /கB 0)ட.ப)டவ�. 

 

கள!திேல ஈ*ப*$ேப உைழ.பாள� க)சிைய ஒழி!�� க)�யத 5ல�, ஒ' 

பலமான எதிாிைய. ப��வமாக! த $கா$�� இC!�� ெகா	டவ�. 

 

இPவள  ஆ6றJ�ளவ� - காமராஜ� - ேத�தJ�� நிற இடேமா, ெசா(த! 

ெதா�தி! 

 

எதி�!� நிறாேர ெஜயராம ெர)�யா�, அவைர, த�பி உன��! ெதாி-மா? 

ஊராைர� ேக)*. பா�, ெதாி-மா எ,. 

 

ெஜயராம ெர)�யாாி அறிவா6ற%, ேதச! ெதா	*, த�தி திறைம, ேந�ைம 

நாணய� ஆகியைவப6றி, இ(�ேவா மி!திரேனா, தினமணிேயா, க%கிேயா, 

விகடேனா ேவ, இதBகேளா எCதி. ப�!த�	டா - நீேயா, நாேடா? இ%ைல! 

 

அவ'ைடய பட�கைள. ப!திாிைகக� ெவளி யி)டனேவா? இ%ைல! 

 

அவ�தா, ஊரறி(த, உலகறி(த, $தலைம2சராக � ெபாியாாி ேபரபராக � 

ெகாJH6றி'�கிற காமராஜ'��. ேபா)�!! 

 

�பாசி) கிைட�கலாமா? இ.ப�.ப)ட, அசகாய2 0ரைர எதி��கிறவ'��!! 

 

தைல$ைற தைல$ைறயாக! தமிழ�க�, காமராஜைர. 8ைஜ ெச>யேவ	*� 

எ,, 8ஜா$ைறகேள /ர)* எ, ஐ�பதா	*களாக. ேபாதி!�வ'� 

ெபாியாேர ேப1கிறா�. அ.ப�.ப)ட, தமிழாி பா�காவல� ேத�தJ�� நி6�� 

ேபா�, யா�, எவ� எ, ஊரா� ஆவJட ேக)*�ேக)* விவர� கிைட�க. 

ெபறாம% தி	டா*� நிைலயி%, ஒ'வ� ேபா)�யி*கிறா�. அவைர HB!திய 

வி'�நகரா�, ெப6ற அதிக "ஓ)*க� எ!தைன? த�பி! சா!Lாி%, காமராஜ� 
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ேபா)�யி)டாேர, நம��!தா காமராஜைர கவிB.ப�தா ேவைல எற அரசிய% 

இரகசிய!ைத ெபாியா� தம� $C ஆ6றைல-� ெகா	* க	*பி�!�, உலக� 

உ>ய)*� எற உய�(த ேநா��ட இ(த உ	ைமைய நாைள��. ப!� 

<)ட�க� 5ல� எ*!�ைர!� வ(தாேர,- அவ'ைடய அ8�வ க	*பி�./ 

உ	ைம எறா%, நா� சா!L� ெச,, காமராஜ'�� ஓ)*.ேபாடாதீ�க� எ, 

ேபசியி'�க ேவ	*ம%லவா? 

 

நாேனா, ஆைச!த�பிேயா, அபழகேனா, ச�ப!ேதா, க'ணாநிதிேயா, 

க	ணதாசேனா, சி6றரேசா, ச	$கேமா, ச!தியவாணிேயா, நடராசேனா, யாராவ� 

சா!L� ெசேறாமா? ெச, ெர)�யா� ந%லவேரா ெக)டவேரா ஒ'/ற� அ� 

கிட�க)*�, 

 

ச�கரA�கனாைர2 சாக�!தவ'�� 

ெசைன��! தமிBநா* எற ெபய� ைவ�காதவ'�� 

ேதவி�ள� Y�ேம* பறிெகா*!தவ'�� 

ஓ)*. ேபாடாதீ�க�! 

 

எ, ேபசி இ'�க� <டாதா? நம� பிர2சார� அ��� $�$ரமாகி இ'(தா%, 

காமராஜாி ெவ6றி�� ஆப!� ஏ6ப)�'�காதா? ெநOசி% ைக ைவ!� ெசா%ல2 

ெசா%J�க� - ெநOசி% ேந�ைம�� இட� த'பவ�கைள!! அரசிய% நாகாிக�, 

ந�ைம சா!L� ப�க� ேபாகவிடாம% த*!த�! ஆனா% அவ�? ஆழ� ெதாியாம% 

காைல வி*கிறா�க� - அக.ப)*� ெகா	* விழி�க. ேபாகிறா�க� எ, 

அரசிய% ேப1கிறாேர அ(த� காமராஜ�, 100�� 15 எற ேகA�� இல�காகி உ�ள 

நா�, ேத�தA% ஈ*ப)டேபா�, 

 

வராத இட� உ	டா? 

வாி(� க)டாத நா� உ	டா? 

ப�பர� ேபா% 1ழறாடவி%ைலயா? 

 

இ.ேபா� 5, வைகயின� �றி.பி)�'�கிேறேன, அதிேல இர	டாவ� வைக  
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யா� எ, ேயாசி!�. பாேர! /ாிகிற�!! அ�ேபாேற ம6ற இர	* �றி!��, 

சி(தி!�. பா�, பட$� ெதாி-� பாட$� கிைட���. 

 

அ	ண, 

31-3-57 

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

பட�� பாட��பட�� பாட��பட�� பாட��பட�� பாட��((((2)2)2)2)    

 

ேத�தA% தி.$.க. ெப6ற ெவ6றி-� விள�க$� - 

கா�கிர1� க�\னிE*�. 

 

த�பி! 

 

"க	ேண! காத6கனிேய! இ=� ஓ� தி�களி% நா வ(� ேச'கிேற. ெதறJ� 

தி�கF�, ேதெமாழியாேள! உைன!தா வா)*கிறன எ, எ	ணாேத; 

எைன அைவ இர	*� ஈ)� என� �!�கிறன. எனி=�, எ அேப! உன��, 

$!�மாைல-� த�கவைளகF�, உ அழ���! த�கதான அணிபணி பல � 8)� 

அழ�க	* ெப'ைம.பட!தாேன, நா இ�� அ%J� பகJ�, ெகா%J� 

நிைன.பிைன-� ஒ'/ற� நி,!தி ைவ!தப�, பா*பல ப)டவ	ண� இ'�கிேற. 

பா% வ	ண நிலேவ! விைரவி% வ'கிேற! நா உன��� ெகா	*வர இ'��� 

அணிகைள அணி(�ெகா	*, அனெமன நீ நட(� ெச%ல, ஆரண��க� பல'� 

உைன� க	*, ெப6றா� ெப'ைம��ாிய மணாளைன! அதனா% அழ� மயிலா� 

ஆன(தவாB  ெப6றா�! எ, /கB(�ைர�க� ேக)*, அ, உைன, $த 

$தலாக $(திாி2 ேசாைலயிேல அ(திசா-� ேவைளயிேல ெதா)�C!� 

$!தமி)ேடேன �ணி ட. நீ-�, �ைரேய! இெதன �*��!தன� எ, 

ெகாதி!�� <,வ�ேபால! �வ�கி, ம,கணேம, /னைக-ட எ மா�பக!தி% 

சா>(தைனேய, அ, க	ட இப!��� இைணயான இப� ெப,ேவ! 

அத6ேக, இ(த. பிாி ! அOசாேத! ெநOசி% உைறபவேள! வழிேமேல விழிைவ!�� 

கா!��கிட�கிறாேய, வOசி! உைனவி)*2 ெசறவ, அ.ப� எனதா 

ெகா	* வ(� உ$ �வி!திட. ேபாகிறாேனா! எ, மகளி� சில� எ�ளி 
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நைகயா�. ேப1வதாக� �றி!தி'�கிறா>. ேகA ேபசிய அ(த. பாதி மதியின�, 

அகல� க	 திற(�, ஆ2சாிய� ெகா�ள!த�க வித!தி%, நா உன��, ஆைட அணி 

ெகா	*வ(� த'கிேற. த(�, உனிடமி'(� ெபறேவ	�யைத. ெப,கிேற!! 

 

ெபா'� ேதட2 ெசற தைலவ, பிாிவா6றாைம. ெப'(�யாி% சி��	ட 

தைலவி�� இ�ேபாலேறா மட% எC�வா. ஏ(திைழயி உ�ள!திேல எ!தைன 

எ!தைனேயா 1ைவமி� எ	ண�க� <!தா*�. பிறேகா� நா�, தி'�பிய தைலவ 

தைலவி�� எ	ண6ற $!த�கைள! த(�வி)*, த!ைத ெமாழியாேள! உன�ெகன 

நா ஏேதேதா ேத�. ெப6,வர ேவ	*ெம,தா படாதபா* ப)ேட; எனி=� 

உ அழ��� ஏ6ற அணிபணி ெகா	*வ(ேத னி%ைல; $ய, பா�!ேத, 

$�யவி%ைல! ெச%வ� �வி(தி*� ெச>ெதாழிலா% எ, எ	ணிேன; ஆனா% 

ஏ>.பவ இC!த ப�கேம ெச%வ� ெச%கிற�; உைழ.பவைன உதாசீன� 

ெச>கிற� எற உ	ைமைய!தா க	ேட; உன�� ஏமா6ற� த'கிேறேன 

எ, எ	I�ேபா�, ��க� �ைள�கிற�, ெவ)க� ேவலாக� �!�கிற�; எ 

ெச>ேவ! எனா%, உன�ெக, ெகா	*வர $�(த� இ� ஒ,தா'', எ, 

<றியப�, அவளிட� ஒ' ைகவைளேயா, காJ��! த	ைடேயா, <(தA6 

ெச'கி�ெகா�ள ஒ' தி'ேகா, கC!திேல 8)��ெகா�ள ஒ' மாைலேயா, ம)*� 

ெகா*!தி*கிறா எறா%, அவ இதய ராணி, "ெச2ேச! இ�தானா! 

இPவள தானா! உம� ஆ6ற% இத6�!தானா பயப)ட�! இ(த 

இல)சண!��கா, ஈரா, மாத�க� உைழ�கிேற, உைழ�கிேற - ெகா	*வ(� 

�வி�கிேற �வி�கிேற எெற%லா� <றி�<றி எைன ஏ>!� வ(தீ�! எ�ேகா 

ெவளி\� ெசறி'�கிறா� மணவாள�, என�காக� காி-� பாி-� க)�! த�க$� 

க%Aைழ!த நைககF� ெகா	* வர.ேபாகிறா� எெற%லா� <வி� கிட(தாேய, 

விவரமறியாதவேள! உ கணவ ெகா	* வ(த� இ�தானா! எ, எ ேதாழிக� 

ேகA ேப1வேர எெற%லாமா, ேப1வா�! "அேப! தி'�பி வ(� உம� அைப. 

ெபாழி(தீேர, அ� ேபா�� என��! உம� /னைகைய என�களி!�வி)V�, 

அதனி=� ேமலான அணி-� பணி-� அவனியி% உ	டா? இ(த நைக<ட, என�� 

நீ� ெகா	* வ(திராவி)டாJ�, நா வ'!த.ப)�'�க மா)ேட! என�� 

ஏேதேதா அணிபணிக� ெப6,! தரேவ	*� எபத6காக அ%லவா, க	காணா 

நா* ெச, க�னமான உைழ.பிேல ஈ*ப)V�, எPவள  அ/, உம�� எனிட� 



34 

 

எ, எ	I�ேபாேத, எ உட% /ளகா�கிதமாகிவி*கிற� - எற%லவா 

<,வா�. 

 

அ�ேபால!தா த�பி! Q, இட�கF��ேம% ேத�தA% ேபா)�யி)ட நா�, 15 

இட�கைள ம)*ேம ெபற$�(த� எ, ��க!�ட=� ெவ)க!�ட=� எ*!�� 

<,�ேபா�, நா)�J�ள ந%ேலா�, ஆயாச.பட ேவ	டா�! கிைட!த� �ைற(த 

அள  எறா% என! உ�க� $ய6சியி தர!ைத-� திற!ைத-� க	* நா�க� 

மகிBகிேறா�! ெப6ற ெவ6றி, ெப6றி'�க ேவ	�ய ெவ6றிைய� 

கவன.ப*!�வதாக அைமகிற�, கவைல.படேவா, கல�கமைடயேவா அ%ல! எ, 

<றி, ந�ைம ஊ��வி�கிறா�க�, உ6சாக.ப*!�கிறா�க�! நம�� அதிJ� 

�றி.பாக என��, இPவள  �ைற(த அள  ம)*ேம கிைட!தேத எற எ	ண� 

ஒPெவா' கண$� ெநOைச� �ைடகிற� - எறாJ�, இ(த ெவ6றிைய எ�ஙன� 

காதல க*� உைழ./��. பிற�, ெகா	* வ(� ெகா*!தி*� ைகவைளையேயா, 

காதணிையேயா, அபி காணி�ைக எற $ைறயி%, காதA ெப6, அகமகிB(� 

8ாி.பைடவாேளா, அ�ேபாலேவ நா� பதிைன(ேத இட�களிேல ம)*ேம ெப6ற 

ெவ6றிைய, ந%ேலா�, ெப'ைம��ாியதாக� �றி.பி)*, ந�ைம. 

பாரா)*கிறா�க�. 

 

மைலைய� ெக%A எAைய. பி�!தன�! எ, ந�ைம. ப6றி� ேகவலமாக. 

ேப1ேவா� இ'�க!தா ெச>கிறா�க�. - நா* எறா%, ந%ல�� ெக)ட��, 

ெநா(த�� ெவ(த��, பலபட இ'�க!தாேன ெச>-�. ந%ேலா� <,வ�, 

மைலைய� ெக%A எAைய. பி�!தா�க� எபத%ல; மைலைய� ெக%ல $�(தேத, 

கிைட!த� எAதாேன எ, கவைல.பட! ேதைவ யி%ைல; மைலைய� ெக%J� 

ஆ6றைல-� ெக%ல $�-� எற ந�பி�ைகைய-� ெப6றீ�கள%லவா, அ� 

சாதாரணமானத%ல; ெப6ற ெவ6றி, இனி. ெபறேவ	�ய ெவ6றி�� அ2சார� 

எ, ெகா�F�க�; $ைற /ாி(�வி)ட�, இனி அ*!த $ய6சி பல அதிக� 

ெப6,! த'� எ, <றி வாB!�கிறா�க�. 

 

மைலைய� ெக%Aேனா� - எAதாேன கிைட!த� எ, நாேன<ட2 சிறிதள  

ேசாகமாக� <,�ேபா�, அ(த ந%லவ�க�, "இத6ேக கவைல.ப*கிறா>! 

எ,ேம உைன. ப6றி-� உ $ய6சிகைள.ப6றி-� �ைற!� மதி.பி)*� 
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ெகா	*, இழிெமாழிைய� க�கி�க�கி தம� ெநOசிேல உ�ள பார!ைத� �ைற!�� 

ெகா�Fபவ�க�தாேன, இ.ேபா�� மைலைய� ெக%Aனா�க� எA பி�!தா�க� 

எ, ஏளன� ெச>கிறா�க� - ெசா%ல)*ேம, அதனா% என, மைலைய� 

ெக%Aனா�க�, எAைய. பி�!தா�க� எ, அவ�க� ெசானா%, வைலைய 

Hசினா�க� பாசிைய. ெப6றா�க�, �.ைபைய� கிளறினா�க� �	]சிைய� 

க	ெட*!தா�க� எ, ஏதாவ� தி'.பி2 ெசா%Aவி)*. ேபாேய. எ, <ட2 

ெசா%A! த'கிறா�க�. நாதா த�பி! பதி% <றி� கால!ைத Hணா�கி� 

ெகா�வதி%ைலேய!! அதனா%, மைலைய� ெக%A எA பி�!தா�க�; ம	ைண� 

கPவினா�க�, ெச�ைமயாக உைதப)டா�க� எெற%லா� சில� ேப1வ� ேக)*., 

பதி% அளி!திடாம%, அவ�க� அPவிதமாக. ேப1வைத, நா�, நம� கழக!��� 

எ(த வைகயிேல பய ப*!தி�ெகா�வ� எற ஆரா>2சியிேல ஈ*ப*கிேற. அ� 

பல அளி�கிற�; நி2சயமாகேவ!! 

 

நா*, நா� ெப6ற இட�க� பதிைன(� எறேபாதிJ� அ� �றி!�!தா 

ேப1கிற� - ஏ இPவள  �ைறவாக. ெப6றா�க� எ, ஒ' சாரா'� - 

இPவள தானா ெபற $�(த� எ, ம6ேறா� சாரா'� - இPவள <ட எ.ப�� 

கிைட!த� எ, ேவேறா� சாரா'� - இPவித� ப%ேவ, வைகயாக - நா* 

ேப1கிற�!! இத ெபா'� என? நா)டவாி விழி, ந�மீ� இ'(த வ	ண� 

இ'�கிற� எபத%லவா ெபா'�! 

 

அ(த "நிைல'ைய அைடவெதப�, சாமாயமான� அ%ல எபைத அரசிய% 

ெதளி  பைட!தவ� அைனவ'� அறிவ�. அ(த "நிைல'ைய. ெபற $�(த� நம� 

கழக!���, நா)* ம�க� <�(� ேநா�கி, மதி.பி)*. பா��க!த�க க)ட� 

வ(தி'�கிற� எபதனா%தா, நா)�ேல உ�ள ந%லவ�க�, பதிைன(� 

இட�களிேல நா� ெப6ற ெவ6றிைய, காதல த காதA��! த(த பாி1. ெபா'� 

ேபாற� எற $ைறயி% மகிB(� ெகா	டா�, வரேவ6பளி!� வாB!�கிறா�க�. 

 

வா)ேபாாி% ஈ*ப)ட இ' Hர�களி%, ெவறா ஒ'வ, HB(தா ம6றவ 

எறா%, Hர மர/ அறி(தவனாக ெவறவ இ'(தா%, HB(தவைன� ேகA 

ெச>யமா)டா; HB(�வி)டா இ�$ைற எனி=�, அவ ந%ல திறைம 



36 

 

ெப6றி'�கிறா, மிகமிக� கDட.ப)ட பிறேக அவைன HB!த $�(த�, H21 

$ைற ேந�!தியாக இ'�கிற�, ேமJ� சிலகால� பயி6சி இ'(தா%, ந�ைம நி2சய� 

HB!தியி'.பா எ, எ	ணி�ெகா�வா. இ� இ�ெயன2 சிாி!�, "ஏடா 5டா, 

எனிடமா ேபாாிட! �ணி(தா>! எ வா� H21�� $/ நீ எ�மா!திர�? 

பிைழ!ேதா�.ேபா! இனி, உ கர!தா% க!திைய! ெதாடாேத!' - எ, 

க*ெமாழிைய2 ெச'��ட ெவறவ ேப1கிறா எறா%, அவ Hரமர/ 

அறியாதவ எேற விேவகிக� <,வ�. த�பி! ெவறவ ந�ைம. பா�!� 

HB(தவேன! எ, ேகA ேபசிட�<ட இ%ைல! ஆனா%, "ெவறவ=ட 

இ'(ேதா�' எபைத ெப,வத6காிய வி'� எ, எ	ணி� ெகா�பவ�க�, ந�ைம 

ேகA ேப1கிறன�, HB(தாயா! HB(தாயா! ெச�ைமயாக விC(ததா அ�!! ைஹ, 

ைஹ! ஹி!, ஹி!, ஹா, ஹா! எ, < கிறா�க� - அதைன Hர$ழ�க� எ, ேவ, 

எ	ணி�ெகா�கிறா�க�. 

 

Hர� இ'வ� �றி!த எ*!��கா)�ைன! ெதாட�(� க6பைன ெச>� பா�, த�பி! 

ெவறவ, HB(தவ=ைடய H21! திறைமைய விய(�ெகா	�'��� 

ேவைளயி%, ேவேறா� ஆசாமி அ�� வ(�, ெக�கA ெச>தப� "HB(தாயா, 

HB(தாயா! ேவ	*�! ேவ	*�! தைல ேவ, உட% ேவ, ஆகியி'�க ேவ	*�, 

ஏேதா த.பி!��ெகா	டா>! வா)ேபா� ஒ' ேகடா உன��!'' எ, ேகA ேபச, 

"ஐயா! யாேர நீவி�' எ, HB!த.ப)ட Hர ேக)��ேபா�, "ெதாியவி%ைலயா 

பயேல! நாதா உைன HB!திய Hர, ைகவாF��! ைதல� 8சியவ! 

இ.ேபா� ெதாி(�ெகா� நீ, யாரா% ேதா6க��க.ப)டா> எபைத'' எ, 

<றினா%, ெவறவ, HB!த.ப)டவ எ=� இ' Hர'ேமயேறா. ைகெகா)�2 

சிாி!தப�, "பேல! பேல! Hரதீர ெக�Yர2 சி�கேம! வாBக! வாBக!'' எ, <,வ�. 

 

அ� ேபால!தா, 150 - இட�கைள. பி�!த கா�கிரE, 15 - இட�கைள ம)*ேம 

ெபற$�(த, ந�மிட� வா�H21! திறைம வைகயாக இ'�கிறேத எெற	ணி 

விய(�ெகா	 �'��� ேவைளயி%, கா�கிர1��! ேத�த% கள!திேல வாF��! 

ைதல� 8சி�ெகா*��� தி'.பணியா6றியவ�க�, HB(தாயா! HB(தாயா எ, 

ந�ைம ேநா�கி ைநயா	� ெச>கிறா�க�. கா�கிர1�, இ(த� "ேகA�<!�' க	* 
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ைகெகா)�!தா சிாி�கிற�! நா� அ�<ட2 ெச>வ�, ேநர�ேக* எ, க'தி, 150 

இட�கைள� கா�கிரசினா% எ.ப�. ெபற$�(த�, நா� ஏ 15 - இட�கைள 

ம)*ேம ெப6ேறா�, நம� $ைறயிேல என ேகாளா, இ'�கிற�, எபைத� 

க	டறி(�, எதி�கால!��கான காாிய!ைத உ'வா��வதிேல ஈ*ப*கிேறா�. 

 

150 இட�களிேல ெவ6றி ெப6ற கா�கிர1��, நி2சயமாக! ெதாி-� பதிைன(ேத 

இட�கைள. ெப6ற நம� கழக�, எ(த அள ��! ேத�த% கள!திேல திறைமைய� 

கா)ட $�(த� எற உ	ைம; இைடேய இ'(தவ�க�, யாதறிவ� பாப�! அவ�க� 

அறி(தெத%லா�, ஆ!திர� தீர! தி)�! தீ�!ேதா�! ஆபாச அகராதிைய ஒ./வி!�� 

கா)�ேனா�! அ� � ம6றவ� ெசலவி%!! எப�தா - ேவ, என! கா�கிரE 

அேப)சக�கF�க%லவா ெதாி-�, ப)ட கDட�, ெகா)�ய பண�; கா%க*�க2 

16றியவ�கF��!தாேன எாி2ச% ெதாி-� - ைக-� மன$� வA�க வA�க. 

பண!ைத� கைர!தவ�கF��!தாேன அத கDட நDட� ெதாி-� - இைடேய 

இ'(தவ�கF�� என! வா>வA�க ந�ைம! தி)�னா�க�. அPவள தாேன! 

இதி% என கDட� அவ�கF��! வழ�கமாக2 ெச>�ெகா	* வ'கிற காாிய� - 

அ�தவிர ேவ, எ(த� காாிய!திJ� அவ�கF�� நா)டேம ெச%ல $�யாத 

அள ��, அ(த ஒ' காாிய!தி% ஈ* எதி�.ப6ற திறைம ெப6ற%லவா 

விள��கிறா�க�! 

 

கா�கிரE க)சி நா� 15 - இட�களி% ம)*�தாேன ெவ6றி ெப6ேறா� எ, 

ேகவலமாக� க'த மி%ைல; அல)சியமாக இ'(�விட மி%ைல, மாறாக ஆரா>2சி 

ெச>� வ'கிறா�க�; ேதா%வி ஏ6ப)ட காரண�க� �றி!� விள�க� 

ேக)கிறா�க�. த�பி! காOசி/ர� ெதா�தியி%, கா�கிரE ேதா6றத காரண!ைத� 

க	டறி(�, நிைலைமைய2 சாி.ப*!�வத6காகேவ அைம2ச� ஒ'வ� தம� 

அலாதியான அறிவா6றைல2 ெசலவி)�'�கிறா�!! 

 

திராவிட $ேன6ற� கழக!ைத நா�க� �ைற!� மதி.பி)*வி)ேடா�, 

அதனா%தா எ�கF�� இPவள  ெதா%ைல-� ேதா%வி-� வ(தன எ, 

க�\னிE* வ)டார� க'�வதாக. ப!திாிைக2 ெச>தி ஒ, பா�!ேத. 

 

பிரஜா - ேசாμயAE* க)சியி தைலவ'�, எ ந	ப'மான சின�ைர, திராவிட  
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$ேன6ற� கழக� <)டாக இ'(� ேத�தA% ஒ' அணி ஏ6ப*!தா�  

ேபானதனா%தா, கா�கிரE இ!தைன இட�கைள. பி�!�� ெகா	ட� எ, 

<,கிறா�. 

 

ேசாஷியAE* வ)டார!திJ�, இ�ேபாேற க'த. ப*வதாக அறிகிேற. 

 

ேத�த% கள!திேல ஈ*ப)ட ஒPெவா' க)சி-� திராவிட $ேன6ற� கழக� ெப6ற 

ெவ6றி 15 இட�களிேல தாேன எ, அல)சிய� கா)டவி%ைல; ஆரா>கிறா�க�; 

ேம6ெகா	* எ*!��ெகா�ளேவ	�ய நடவ��ைகக� �றி!�. ேப1கிறா�க�; 

ைதல� தடவியவ�க� ம)*�தா, ேகA ேப1கிறா�க�, 15 இட�க�தாேன 

எகிறா�க�. /A-ட ேபாாி)*, உடெல��� /	ணாகி�கிட��� Hரைன, 

பாரா)*வ�, ேகA ேபசமா)டா�க�. அஃேதேபால, இறள  வைரயி% 

"இ(தியாவிேல' ஏகச�ராதிப!ய� ெச>வத6கான க)சி எ, /கழ.ப)*வ'� 

கா�கிரைச! �ணி(� எதி�!� நி,, பதிைன(� இட�களி% ெவ6றி ெப6ற நம� 

கழக!ைத� ேகA ேப1கிறன� - ேப1பவ�க�. எ�க� ஆ6றைல� காணீ�! நா�க� 

கா�கிரE க)சிைய ஓட ஓட விர)� அ�!ேதா�, எ%லா இட�களிJ� 

ெவ6றி�ெகா� நா)�ேனா� எ, ப)�ய% கா)*கிறா�களா எறா%, அ�தா 

இ%ைல! ேபாக)*�, பாவ�, ந�ைம� ேகெச>வத 5ல�, தம�ேகா� "ெத�/'' 

ேத��ெகா�கிறா�க�. 

 

த�பி! பதிைன(� இட�களிேல ம)*ேம ெவ6றி ெப6ேறா�; இ� நம�� 

ஏமா6ற!ைத! தர!தா ெச>கிற�; என�ேகா ெபாியேதா� ஏமா6ற!ைத! த'கிற�. 

ேபா)�யி)ட இட�களிெல%லா� ெவ6றி ெப6,வி*ேவா� எ, நா எ	ணி 

ஏமா6ற� அைடயவி%ைல. நா �ைற(த� 30 இட�க� ம)�Jமாவ� கிைட��� 

எ, கண�கி)�'( ேத. பதிைன(�தா கிைட!த�, இ� என�� ேவதைன 

தர!தா ெச>கிற�. இ(த ேவதைன என�� எ.ேபா� �ைறகிற� எறாேலா, 

இத6�� வ�க6,.ேபா>, இ' ெகா� ஏ(திகளாகி, அைழயாமேல 

Sைழ(�ெகா	*, ேத�த% $ரசாக. பயப)டவ�க�, பதிைன(�தானா! 

பதிைன(ேத பதிைன(�தானா எ, பாிகாச� ேப1கிறா�கேள, அ.ேபா� தா 

�ைறகிற�! இ.ப�-� சில விசி!திர சி!த�க� இ'�கிறா�கேள எபைத�  
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காI�ேபா�, என�� ேவதைன மைறகிற�, ேவ��ைகயாக இ'�கிற�. 

 

த�பி! ப!� ஆ	*களாக! ெதாட�(� பதவியி% இ'(��, பலபல ெகா*ைமகைள 

இைழ!��, இ(த $ைற-� நா)* ம�க�, கா�கிர1 க)சிையேய 

"ஆளவ(தா�'களா�கி வி)டன�. மாெசEட� கா��ய ப!திாிைக, இ� �றி!� 

விய(� பாரா)� எC�கிற�. கா��ய விய./ட இதைன. பாரா)*வத6�� 

காரண�, ஜனநாயக!திேல ப	ப)ட பிாி)ட ேபாற நா*களிேல, ம�க� 

விழி./ண�2சி-ட இ'�கிறா�க�. ஆF� க)சி, அறிHன!தாேலா, 

அக(ைதயாேலா, அல)சிய!தினாேலா, ம�க� நல=�� ஊ,ேநாி*� காாிய� 

ெச>� வி)டா%, ம�க� சீறி எC(� ஆF� ெபா,.ைப மீ	*� அ(த� க)சியிட� 

தர ம,�கிறா�க�. இ�ேகா கா�கிரE க)சி ஆயிர!ெத)* தவ,கைள. /ாி(��, 

ெபா,./மி�க தைலவ�கF� ெபா,./�ள ப!திாிைககF� அ!தவ,கைள� கா)� 

இ�!�ைர!��, ஓ)*கைள ம)*� கா�கிர1 க)சியினா% த)�. பறி�க $�கிற�! 

இ�தா, மாெசEட� கா��ய ப!திாிைக�� விய.பாக இ'�கிற�. இ� ஒ' 

/ற� இ'�க)*�; நா <றவ(த� த�பி! இ.ப� ம�களிட� ஓ)*கைள! த)�. 

பறி��� "மக!�வ!ைத' இ,� �றாம% ெப6றி'��� ஒ' பல� ெபா'(திய 

க)சி-ட ேபா)�யி)* நா� பதிைன(� இட�கைள. ெப6ேறா�; அதைன, 

கா�கிரE க)சியி எதி�./ எ=� 0றாவளியி% சி�கினா% /யA6ப)ட 

கலமாேவா� எ, அOசி ஒ��கி� ெகா	டவ�கF�, அ�பணி(� அ�காரவ�ச% 

ெப6றவ�கF�, ேகAயாக. ேபசி�ெகா	* ேபாக)*�; த�க� இயலாைமைய 

இத 5ல� கா)�� ெகா�கிறா�க�. 

 

கா�கிரE க)சி�� இறள � ப!திாிைக பல�, பிற� க	* விய(திட!த�க அள  

இ'(திட� கா	கிேறா�. 

 

$தலாளிக�, த�க� இலாப ேவ)ைட�� வா>./� வசதி-� ெபற, கா�கிரைச 

ஆதாி�கேவ	*� எற த!�வ!ைத. ெபாெனன. ேபா6றி வ'கிறா�க�. 

 

டா)டா ேபாேறாாி பண� ெப)�க�, கா�கிரசி ஓ)*. ெப)�கF��! 

�ைணயாக நி6கிறன. 
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இPவள  "வ%லைம' பைட!த ஒ' க)சிைய, ேதா� வA-� வா�வA � பைட!த 

ஓ� L�!தைன, ெதாைலவிA'(� "கவ	க%' Hசிேய HB!த $6ப)ட அOசா 

ெநOசைன.ேபா%, வசதிய6ற நிைலைய-� மற(�, நா� எதி�!� நிேறா�. நம� 

ேகாப.பா�ைவ ேபா�� இவ�கைள2 1)*2 சா�பலா�க எ, ெகா�காி!தன�; 

கல�கிேனா மி%ைல; ேத�தA% ஈ*ப*வ� ஜனநாயக� கடைம, ெவ6றி ெப6ேற 

தீரேவ	*� எ, ஒ,� இ%ைல, <*மான வைரயி%, $�(த அள , பலமான 

எதி�.பிைன உ'வா�கி� கா)ட.ேபாகிேறா� எ, <றிவி)*, கள!தி% இற�கி� 

கடைமைய2 ெச>ேதா�, 15 இட�களி% ெவ6றி கிைட!த�. ம6றவ�க� க	* 

/கB(திட, விய(திடேவ	�ய ச�பவேம தவிர, ேகA ேப1� ச�பவமா�மா இ�!! 

 

பதிைன(� இட�க�தா ெப6ேறா�. ஆனா% ெமா!தமாக நம��� கிைட!��ள 

ஓ)*க�, சாமாயம%லேவ! க)சி எற $ைறயி%, கா�கிர1�� அ*!தப�யாக 

ெசைன ராRய!தி% தி. $. கழகேம "ஓ)*க�' ெப6றி'�கிற� எபைத விய(ேத, 

பல இதBக� எCதி-�ளன. 

 

கீேழ விC(தாJ� மீைசயி% ம	 ஒ)டவி%ைல எற பழெமாழி ேபால%லவா இ� 

இ'�கிற�, இட�க� அதிக� கிைட�காவி)டாJ� ஓ)*க� ஏராள� கிைட!தன 

எ, "வி	ணார�' ேப1வ� எ, சில� <ற�<*�. 

 

ஒ' ஜனநாயக நா)�ேல இட�க� ஒPெவா' க)சி��� எ!தைன எ!தைன 

கிைட!தன எபைத ம)*ம%ல, ஓ)*களி எ	ணி�ைகைய-� <�(� 

பா�!�!தா, அரசிய% ேபா��, எ.ப� உ'வாகிற� எபைத! ெதாி(� 

ெகா�வா�க� - எதிJ� ெதளி  ேவ	*� எற ெகா�ைக ெகா	டவ�க�. அ(த 

$ைறயிேல, தி. $. கழக� ெப6றி'��� ஓ)*களி எ	ணி�ைக, பல.பல அரசிய% 

தைலவ�கைள, மைல�க2 ெச>தி'�கிற�. அதைன மைற!�2 சில� ேப1வ�, 

உ	ைமைய ேந'�� ேந� ச(தி�க� கிA ெகா�பவ�க�, உ�ளைத� காண 

ம,�கிறா�க�. 

--------------- 
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பட�� பாட��பட�� பாட��பட�� பாட��பட�� பாட��((((3)3)3)3)    

 

தி. $. க. ெவ6றி-� வடநா)*. ப!திாிைககF� - 

நாகநா*� திராவிட நா*�. 

 

த�பி! 

 

ேத�த% �வ�கிய நா�ெதா)*, ப!திாிைககளி% ப%ேவ, விதமான பட�கைள� 

க	டா> அ%லவா? ஒPெவா,�, நம� கழக!ைத ம�க� �2செமெற	ணி 

ஒ��கி! த�ளிவிடேவ	*�, ந21. 82சி எெற	ணி ந1�கி அழி!திடேவ	*� 

எற ேநா�க!�ட ெவளியிட.ப)டன. பட�கைள ெவளியி)டவ�களி எ	ண� 

ெக)ட� எப� ம)*ம%ல, நா உைன� கவனி�க2 ெசா%வ�, அவ�கF�ேக 

உ�ளப�, நம� கழக!திட� அ!�ைண ெவ,./; ெவ,./��� காரண� என 

எ, எ	Iகிறா>? ந�ைம.ப6றி2 சாியாக. /ாி(�ெகா�ளாத� அ%ல� 

/ாி(�ெகா�ளேவ	*ெமற எ	ணேம ெகா�ளாம%, ஏேனாதாேனா எற 

ேபா��ட எ*!ேத கவிB!ேத எற $ைறயி% இ'(� வ(த�. 

 

ஏைழ� �*�ப!� ஏ(திைழ, த கணவ=�� வ(�6ற ேநா> தீ��க ம'(�ெபற, 

ெசல ��. பண� கிைட�காம%, த காதணிைய�ெகா	* ெச,, அ�கா�யி% 

வி6றிட $யJ� கா)சிைய� க	ட�	டா? ேசாக� க.பிய$க� - நீ� த��/� 

க	க� - ைதலம6ற <(த% - அC�ேகறிய ஆைட - த)*!த*மா,� ேப21 - 

த�ளா*� நைட! இ(நிைலயி% இ'(தி*� அ�ைம, காதணிைய வி6றிட 

$ைன-�ேபா�, அ�கா� ஐய, ஐேயா! பாவ�! எ, இர�க� கா)*வதி%ைல. - 

ெபா'� களவாட.ப)டேதா? எேற ஐய.ப*கிறா. அ2ச5)*� ேக�விகளா% 

தா��கிறா. க	 கசி(� காாிைக நிறாேலா, "நீA ேவடமி)*, எைன 

ஏ>�காேத! க�ளி! காதணிைய எ�� களவா�னா>?'' எ, ேக)* க	டப� 

ஏ1கிறா. ேபா^1��! தகவ% ெகா*!தி*� ேபா�கின=� உ	*. காரண� 

என? அ(த அ�ைமயி ேகால�!! க	ணகியி கா6சில�/ வி6ற ேகாவலைனேய, 

ேகால� க	ட மன, ெக*மதியாள ெசா%ைல ந�பி, க�ளென, <சா� 

<றி, ெகாைல-� ெச>திட க)டைள பிற.பி!தனேன!! 
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அஃேதேபால, நம� கழக!தி ெகா�ைககைள எ*!�� <றி, ஆதர  திர)ட 

$ைன(தி*� நா�, எளிேயா�. நா6பதா	* அ=பவ� - நாலா, இல)ச பணபல� - 

ஏெழ)* கிராம2ெசா!� - எ=� "மகிைம'க� இ%ைல; சாமாய�க�, ெபாி�� 

இைளஞ�க�! அணிமணியிைன ஓ� ஏைழ வி6றிட $6ப*�ேபா�, ஐய� ெகா	*, 

அத)� மிர)�� ெகா*ைம ெச>-� உலக வழ���� ஒ.ப, ந%ல மதி./�ள 

ெகா�ைககைள, நா� எ*!��கா)*கிேறா�, அ�க	* அல)சிய.ப*!�கிறா�க� 

- அ2ச5)*கிறா�க� - க	��கிறா�க�. 

 

மாளிைகவாசிக� அ%ல� மடாலயவாசிக� மதிய6ற� ேபசி�=�, உ)ெபா'� 

ஏேத=� இ'(திட�<*�, அதைன அறி(தி*� "பாிப��வ�' நம�� ஏ6படவி%ைல 

எெற	ணி, பயப�தி கா)*ேவா� நிர�பிய ச5கம%லவா! அேத பழ�கம%லவா!! 

அதனா%, நா� எ*!��கா)*�, ெகா�ைககளி% சிற./� சீல$�, நம� ேபா�கி% 

ெப,./� இ'.பதாக, ந�/வ� ெப'�பாேலா'��� க�னமாக இ'�கிற�. இத 

காரணமாகேவ, ந�ைம. /ாி(�ெகா�ள ம,!� வ(தி'�கிறா�க�; /ாி(� 

ெகா�ளாததா% அல)சியமாக. ேபசி ஏச $6ப)டன�. 

 

அ(த. ேபா�கி விைள தா ந�ைம� �றி!�, இதBக� ெவளியி)ட பல.பல 

ேகA. பட�க�!! அைவகைள எ%லா� க	ட உன��, இ(த இதழி% ஒ' பட� 

காI� வா>./! இதழி ேமல)ைடயி%!! பா�!தி'.பா>, ேமலா% ப�.பத6� 

$/, மீ	*ேமா� $ைற பா�; பட!ைத! 

 

அ�ப)ட மா*கைள ம'!�வ வி*தி��! L�கி2 ெச%கிறா�க�! ேதா%வி ஏ6ப)ட 

இட�களி%, கா�கிரைச! தி'!த, ம'(L)ட /திய வA  ஊ)ட $6ப)�'�கிறா� 

கேள, தைலவ�க�. அதைன விள�கி*� பட�. 

 

ப%ேவ, இட�களிேல, கா�கிரE ேதா6றி'�கிற�. கா�கிர1�� இ'.ப�ேபாற 

 

உலக. /கBெப6ற தைலவ� 

பிர�மா	டமான ப!திாிைக பல� 



43 

 

ெபாியேதா� பணபல� 

அளவ6ற அதிகார பல� 

 

ேவ, எ(த� க)சி��� கிைடயா� எபைத எவ'� ஒ./� ெகா�வ�. எனி=�, பல 

மாநில�களிேல, கா�கிரE க)சியின� ேதா6க��க.ப)*�ளன�. மா*க� அ�ப)* 

க)�!L�கி வர.ப*� கா)சி, இதைன� கா)ட!தா! ஆனா% கா�கிரE 

ேதா6க��க.ப)டேதெயாழிய, ம'(L)� மீ	*� வA ெபற2 ெச>ய$�-�, 

அத6கான வசதி இ'�கிற� எபைத� கா)டேவ, "மா*கF�� ம'!�வ வி*தி' 

இ'.பதாக. பட� கா)*கிற�!! 

 

த�பி! இ(த! ேத�தA% கா�கிரE க)சி�� வ(�6ற நிைலைய எ*!��கா)*� 

இ(த. பட�, நம� இதழி% கா	கிறாேய தவிர, இதைன $தA% ெவளியி)ட� 

நாம%ல. 

 

அசா� )ைர.\ எ=� ஆ�கில நாளிதழி% நா க	ட பட�; அசா� மாநில!தி% 

ெகௗஹ!தி நகாிA'(� ெவளியிட.ப*� இதB; கா�கிரE க)சி இ(த! ேத�தA% 

பல!த தா��தJ�� உ�ளாகி இ'.பைத, கா�கிரE ஏ)�னாேலேய, அ�ேயா* 

மைற!திட இயலவி%ைல. ம'!�வ வி*தி�� அ�ப)ட மா*க� L�கி2 

ெச%ல.ப*வ�ேபா%, பட� ெவளியிட ேவ	�ய நிைல ஏ6ப)�'�கிற�. 

 

ேகரள!தி%, க�\னிE* க)சி அைம2ச� அைவ அைம��� அள �� 

ெவ6றிெப6றி'�கிற�; பா��கலாேம இவ�க� எனதா சாதி!�வி*கிறா�க� 

எ, H�/ ேப1கிறா�கேள தவிர, கா�கிரE ேமAட!��� உ�ள!ைத. பி�!�� 

�J��வ� ேபாற நிைலைமதா, இதனா% ஏ6ப)�'�கிற�. ேத�தJ��$/, 

இ�$ைற ேகரள!தி% க�\னிE* க)சி தைலL�கா�, அத6கான ஏ6பா*கைள2 

ெச>�வி)ேடா� எ, Hர� ேபசின� - இ.ேபா�, க�\னிE* க)சி 

ெவ6றிெப6,வி)டா% என! என சாதி!�விட $�-�! க)* தி)ட!��� 

அட�கி, ெப)�. பா�பாகி, நா�க� ெசா%Jகிறப� ஆ�! தீரேவ	*�. 

இ%ைலயானா% அைம2ச�கF��2 சீ)*� ெகா*!� வி*ேவா� எ, H�/ 

ேப1கிறன�. ஏமா6ற$� கிA-� இPவித� ேபச2 ெச>கிற� எபைத எவ'� 

எளிதி% அறிய $�கிற�!! 
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ேந' ப	�தைர, ஆசியாைவ� க�\னிE* அபாய!தி A'(� கா.பா6றவ%ல 

"/'ேஷா!தம�' எ, ெகா	டா� வரேவ6�� அெமாி�கா, "ேந'வி 

இ(தியாவி%,' ஒ' மாநில� - அ� அளவிேல எ.ப� இ'.பி=� சாி - க�\னிE* 

அைம2ச�களி ஆ)சியி% வ(�வி)ட� எற ெச>தி ேக)*, பாரா)டவா ெச>-�!! 

ேந'வி இ(தியா' - ேந'வி பி�யிA'(� பி>!�� ெகா�கிற� எற 

ேப'	ைமைய� ேகரள� எ*!�� கா)*கிற�!! 

 

அகில இ(தியாைவ-�, உலகி ப%ேவ, நா*கைள-�, சி(தைனயி% ஆB!திவி)ட 

அள  ெவ6றிெப6,, அைம2ச� அைவ அைம��� நிைலைய. ெப6றி'��� 

க�\னிE* க)சியி ெவ6றிையேய, ேகA��ாியதாக. ேப1� ேபா�கி%, கா�கிரE 

தைலவ�க� இ'���ேபா�, த�பி! 15 இட�கைள ம)*ேம ெபற $�(த ந�ைம ஒ' 

ெபா')டாகவா மதி.பா�க�!! மமைத நிர�பியவ�களாக. ேப1கிறா�க�! 

 

அ(த. ேபா�� தவ,, தீ� பய.ப� எபைத� கா)டேவ அ�.ப)ட மா*கைள 

ம'!�வ வி*தி�� எ*!�2 ெச%வதாக. பட� ேபா)*� கா)�, அசா� �ைர.\ 

அறி`)*கிற�. 

 

கா�கிரE க)சியி ெச%வா��, ேகரள!தி% சிைத�க.ப)�'.ப�, பண பல!தா% 

அ%ல, ெகா�ைக பல!தா%. கா�கிரE க)சி பி6ேபா��� ெகா�ைகயி 

இ'.பிடமாக �, $தலாளி!�வ!தி பாசைறயாக �, ச�வாதிகார� ெநளி-� 

இடமாக � இ'�கிற�, எபைத உண�(த ம�க�, $6ேபா���, ஜனநாயக$�, 

சமத�ம$� ேவ	*� எற த�$ைடய "ேவ)ைக'ைய க�\னிE* க)சியி 

ெவ6றி5ல� எ*!�� கா)*கிறன�. இ� காண $6ேபா�� எ	ண� ெகா	ட 

எவ'��� மகிB2சி-� ெப'ைம-மாகேவ இ'���. 

 

ஆனா%, கா�கிரசி ெச%வா�ைக ஒாிசாவி% சிைத!தவ�க�, கா�கிரEகார� 

எPவளேவா தீவிரவாதிக� எ, ெசா%ல!த�க அள ��. பி6ேபா��வாதிகளாக 

உ�ள கண த(தர பாீஷ! எ=� ஜாிைக� �%லா>�கார�க�!! 
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மரா)�ய. ப�தியிேலேயா, ப%ேவ, க)சிகளிJ� உ�ள ெமாழி அர1 ெகா�ைக 

ெகா	டவ�க� ஒ,<�ய "சமிதி' கா�கிரைச அ(த. ப�தியி% 

$றிய�!தி'�கிற�. 

 

அசாமி%, தனிநா* ேக)ேபா� ெச%வா��. ெப6, விள��� மைலநா*, கா�கிரைச 

HB!தியி'�கிற�. 

 

இ��, கா�கிரைச எதி�!� நிற நா�, ெபா2சாி./� கார� தவிர, பிற� க	* 

பாரா)ட!த�க வைகயி% ெவ6றி ெப6றி'�கிேறா�. 

 

இ(த� "�றிக�' கால.ேபா�ைக� கா)*வதா�� எ, க'!�! ெதளி �ேளா� 

எ	Iகிறன�. அலாதியாக! ெதாி-� எபத6காகேவ, எதிJ� கா)*.ேபா�� 

கா)*பவ�க� ம)*�, 8! 8! இெத%லா� ஒ' ெவ6றியா!! இ�கெள%லா� ஒ' 

க)சியா!! எ, ேப1கிறன�. 

 

த�பி! ேத�தAேபா�, நம� கழக!ைத இழி!�� பழி!�� ெபாியாாி பைட 

ேபசியேபா�, மன� �$றிய பல� எனிட� <றின� - எனிட� <,வாேன 

ஐயா! எ ெசவி�ேகதா அ(த2 ச�கீத� நி!த நி!த� ேக)கிறேத எ, 

ெசாேன; இ.ப� வைர$ைறயிறி வா>�� வ(தப� ேப1கிறா�கேள, இைத 

அ=மதி!��ெகா	ேட ேபாவதா எ, ேக)டன�; நா� அ=மதி.பதாவ� 

த*.பதாவ�, இ(த இழிெமாழிகைள! தா�கி�ெகா�வத6கான ெநO1 உர!ைத நா� 

ெபறேவ	*� எ, பதிலளி!� அ=.பிேன. பிற� நாேன ேயாசி!ேத - ஏ 

அPவிதமாக. ேப1கிறா�க� எ,. என��, த�பி! ேப1பவ�களி நிைல /ாி(த� - 

/ாி(ததா% என�� அவ�களிட� இ'(த "ெகாOசநOச�' ேகாப�<ட� �ைற(த�. 

அ=தாப� ஏ6ப)ட�. அவ�க� எ*!�� ெகா	*�ள ேவைல-�, தம�ெக, 

ேம6ெகா	*வி)ட ேபா���, ேவ, வித!தி%, $ைறயி%, ேபசைவ�கவி%ைல - 

$�யவி%ைல. 

 

/Aேவட� ேபா)*�ெகா	* பரத நா)�ய� ஆட$�-மா? க6பைன ெச>� 

பாேர!! 
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/Aேவட� ேபா)* ஆ*வ� எறா%, அத6கான வித!தி% தாவி-� பா>(��, 

ப��கி-� உJ�கி-�, "ஜகா' வா�கி-(தா ஆடேவ	*� - ஆட$�-ேம தவிர, 

பரத நா)�ய பாணியிலா ஆ��கா)ட $�-�!! 

 

அ�ேபால!தா, த�$ைடய ெகா�ைககF�� ஆதர  திர)*வ� எற ேவைலைய 

வி)*வி)*, அ%ல� 5)ைட க)� ஒ' /ற� ைவ!�வி)*, யா� ேபாிேலா 

எத6காகேவா ஏ6ப)*வி)ட ஆ!திர!ைத� ெகா)�! தீ�!��ெகா�வத6 காக, ேவ, 

யா'�ேகா "அ� ஆளாக'. ேபாக! �ணி(�வி)ட பிற�, அத6�! த�(த "பாைஷ' 

தாேன இ'��� - ேவ	*� - பிற��� - மண���! 

 

எ!தைன எ!தைன ஏ6/ைடய ெகா�ைககைள, எPவள  எழிJட எ*!�� 

<றிவ(தவ�, இ, இ.ப�.ப)ட "பாைஷ'யி% ேபசேவ	� ேநாி)*வி)ட� எ, 

எ	ணியேபா�, உ	ைமயிேலேய நா அ=தாப.ப)ேட. 

 

அ( நிைல��! த�ள.ப)டவ�க�, இ.ேபா� அேத $ைறயி% ேப1கிறா�க� - 

தம�ெகன ேவ, /ர)சிகைள� க	*பி�!� ெசய%ப*கிறவைரயி%, இேத 

"பாைஷ'தா இ'���. 

 

ெபா�வாகேவ, அரசிய% நிைலைமகF�கான ஆ> ைரகைள-�, தீ�./கைள-�, 

அPவிடமி'(� எதி�பா�!தா%, எாி2சJ� ஏமா6ற$�தா கிைட���. அ%A. 

8வி% ம%Aைக மண� கிைட�கா�. 

 

ஆனா%, அரசிய6 �றிகைள� க	* கால!ைத� கணி.ேபா�, கா�கிர1��. 

ப%ேவ, ப�திகளிேல ஏ6ப)�'���. "சாி  சிைத கைள' 1)��கா)*கிறா�க�. 

 

இதழி ேமல)ைடயி% உ�ள பட�, இ(த ேநா�க!ைத விள��வதாக இ'�கிற�. 

 

த�பி! ேத�தெலபேத ஒ' பி!தலா)ட� - அதி% ஈ*ப*பவ�க� அைனவ'ேம 

அேயா�கிய�க� - ஓ)ட�க� எ%ேலா'ேம அ.பாவிக� - எற "அ'ைம'யான 

த!�வ!ைத -� க	டறி(� <றி�ெகா	*, அ(த! ேத�தA%, ஓ)* ேக)பத6காக 
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யா� பிேனா*� ெசறா%, மன��� இலாபகரமான ச(ேதாஷ� கிைட��� எ, 

இ'(தவ�களி, ேப21� ேபா��� ெதா%ைல நிர�பிய வாB�ைகயி% தவி��� 

ம�கF��, ஒ'ெபாC� ேபா�காகிவி)ட�. எனேவ, அ� �றி!� நா$� அதிகமாக� 

கவனி.பத6கி%ைல!! 

 

நா� ெப6ற ெவ6றிக�, க�\னிE* க)சி ேகரள!தி% ெப6,�ள மக!தான ெவ6றி, 

கணத(திர பாீஷ! ஒாிசாவி% ெப6ற கவைல\)*� ெவ6றி, மரா)�ய 

ம	டல!திேல சமிதி ெப6,�ள வசீகரமி�க ெவ6றி, அசாமி% மைலநா* ெப6,�ள 

�றி.பிட!த�க ெவ6றி - இைவகF�கான காரண�கைள2 சில� உ�ளப� 

க	டறி(தாகேவ	*ெம, $யJகிறன�. 

 

அ(த2 சிரம� நம�ேக எ, க'�� ேபா�கின� - கா)*! தீ - க*விஷ� - எ, 

1*ெசா% <றிவி*வத 5ல�, தம� ேவைல $�(�வி)டதாக� க'�கிறன�. 

 

Yகா� மாநில!திA'(� ெவளிவ'�, இ(திய ேநஷ ஆ�கில இதB, இ� �றி!� 

வழ�கி-�ள ஆ> ைர 1ைவ-� பய=� உ�ளதாக இ'(திட� க	ேட. 

ேகரள!தி% க�\னிE* க)சி ெப6ற ெவ6றிப6றிேய அ(த இதB ஆ> ைர 

அளி!தி'�கிற� - எறாJ�, ெபா�வான அரசிய% விள�க $�, த!�வவிள�க$� 

அதிேல இ'(திட� கா	கிேற. 

 

ஆாிய - திராவிட. பிர2சிைன எப� அப!த� எபா'�, 

 

ஆாிய - திராவிட. பிர2சிைன ஆப!தான� எபா'�, 

 

ஆாிய - திராவிட. பிர2சிைன எப�, /ைத �ழிைய! ேதா	�. பா�!தி*� ேபா�� 

எபா'� உ	ட%லவா? 

 

கா�கிர1 க)சி ம)*ம%ல, ெவ6றிெப6ற க�\னிE* க)சிேய <ட, ஆாிய... 

திராவிட. பிர2சிைனைய, ேகவலமான� ேக* பய.ப� எ, சில ேவைளகளிJ�, 

இ%லாத� இ)*� க)�ய� எ, சில ேநர�களிJ�, ேபசிட� ேக)கிேறா�. 
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நம� க�\னிE* ந	ப�க�, தி*�கி)*. ேபாவ� எ, எ	Iகிேற, "இ(திய 

ேநஷ' இதB த'� ஆ> ைரைய� க	டா%. 

 

த�பி! இதB "பா)னா' விA'(� ெவளியிட.ப*கிற�. காOசி/ர!�� காகிதம%ல!! 

 

க�\னிE* க)சி ேகரள!தி% ெவ6றி ெப6றத6�� காரண� ேகரள!தி% உ�ள 

திராவிட உண�2சிதா எ, அ(த இதB எC�கிற�. 

 

Kerala is a small reorganised State in the South 

 

ேகரள�, ெத6ேக உ�ள /திதாக உ'வா�க.ப)ட அர1. 

 

The basis of her culture is Dravidian 

 

அத அ�.பைட திராவிட. ப	பா*. 

 

இ(த எC!��கைள. ப����ேபாேத, ம6றவ�கF�� ஏ6ப*வைதவிட� 

க�\னிE*கF�� எாி2ச% இ'��� - திராவிடமாவ� ஆாியமாவ� எ, 

$I$I.ப�. ஆனா% "இ(திய ேநஷ', ப	பா*கF��! த�கப�தா 

அரசிய% மா6ற�க� இ�ேபா� ஏ6ப)*�ளன எபைத எ*!� விள��கிற�. 

 

In our analysis there are historical reasons for the growing Communist influence in 

the non - Brahminical belt of Inida. 

 

பா�.பனர%லாதா� வாC� இ(திய. ப�திகளிேல க�\னிE* ெச%வா�� வள�2சி 

அைட(� வ'வத6� சாி!திர 8�வமான காரண�க� இ'.பைத ஆரா>(தறிகிேறா�. 

 

To be precise, the Communist party is showing better results in the non-Aryan belt. 

�றி.பாக� <,வதானா%, க�\னிE)* க)சி�� ஆாியம%லாத ப�திகளிேலதா 

ந%ல பலக� கிைட!� வ'கிறன! 
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There is marked influence of Communist in Southern States and in Bengal, which 

may be taken as non-Aryan Belt 

 

ெதனர1களிJ�, வ�காள!திJ�, க�\னிE*�� சிற.பான ெச%வா�� 

இ'�கிற� - இ(த இட�கைள ஆாியர%லாதாாி வ)டார�க� எ, 

�றி.பிடலா�. 

 

ெச2ேச2ேச! இெதன இ(த� கழக!தா�, பா)னாவிJ�ளவ� கைள�<டவா 

ெக*!�வி)டா�க�. பா�.பன� - அ%லாதா�! ஆாிய� - திராவிட�! ஆாிய 8மி, 

திராவிட!தரணி எற ைப!திய�கார!தனமான ேப21, பா)னாவி% <டவா 

எCவ�!- எ, ைக பிைச(�ெகா	*�, க	கைள� கச�கி� ெகா	*�, சில� 

<வ�<*�. "இ(திய ேநஷ' ேகரள� திராவிட. ப	பா* மி�(த இட�, அ�� 

க�\னிE* க)சி ெவ6றி ெப6றத6�� காரண� அ�தா எ, <றிவி)*, 

அத6கான விள�க� தராமA%ைல. ஆாிய கலா2சார�, திராவிட. ப	பா* 

எபைவயி அ�.பைட ப6றிய விள�க� அளி�கிற�. 

 

The Aryan mind which may be Characterised as the Brahminical mind may be sharp 

but it is rigid. It is burdened with rites and taboos. It may be metaphysical but it is not 

emotional and as such it is not very receptive. 

 

ஆாிய மன.பாைமைய பிராமண மன.பாைம எ, <றலா�. அ(த 

மன.ேபா�� <�ைம நிர�பியதாக இ'�கலா�; ஆனா%, அ� வள�2சிெபற 

ம,���, ஆB(�வி)ட நிைலயி% உ�ள�. தைட விதிகைள-� சட��கைள-� 

1ம(�ெகா	�'.ப�. ேவதா(த. ேபா�கினதாக இ'�கலா�; ஆனா%, எC2சி�� 

இடமளி.பதி%ைல; எனேவ /திய க'!��கைள வரேவ6, ஏ6,�ெகா�F� வள� 

ஆாிய மன.பாைம�� இ%ைல. 

 

The non-Aryan mind is definitely emotional 

ஆாியர%லாதா� மன.பாைம நி2சயமாக எC2சிமி�க�. 
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It is receptive to New ideas 

 

/திய க'!��கைள வரேவ6, ஏ6,�ெகா�F� மனவள� ெகா	ட�. 

 

Thus the anti-Congress temper in the South and in Bengal has found expression in 

the support to the Communist party. 

 

எனேவ, ெத6கிJ� வ�க!திJ� கிள�பிய கா�கிரE எதி�./ண�2சி, க�\னிE* 

க)சிைய ஆதாி.ப� எற வ�வெம*!த�. 

 

But in the Aryan Belt the opposition pattern is different. 

 

ஆனா% ஆாிய வ)டார!தி%, கா�கிரE எதி�./ண�2சியி வ�வ� ேவ, 

வைகயானதாக இ'�கிற�. 

 

The Janata party and the Jharkand party represent the anti-Congress mood in Bihar, 

but they are not wedded to evolutionary experiments. 

 

Yகாாி% உ�ள ஜனதாக)சி, ஜா�க	* க)சி, கா�கிரE எதி�./ண�2சியி 

வ�வ�களாக உ�ளன; ஆனா% இைவ /ர)சிகரமான தி)ட�கைள� ெகா�ள 

ம,.பைவ. 

 

The Ganatantra Parishad is strong in Orissa as an opposition party; the Jana Sangh 

and independents have some strength in the Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh which 

are strongly Aryan Belts. 

 

ஒாிசாவி%, பல� வா>(த எதி�� க)சியாக கணத(தர பாீஷ! உ�ள�! ஜனச�க$� 

1ேய2ைசகF� பOசா., ராஜEதா, உ!திர.பிரேதச� ஆகிய இட�களி% சிறி� 

வA  ெப6,�ளன� - இ(த இட�க ெள%லா� ஆாிய வ)டார�க�. 
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The Dravidian mind is a daring mind with expressions and rich varieties. 

 

திராவிட மன.பாைம, அOசாத�! /!த� /� $ைறகைள� ைகயா	�ட! 

��.ப�. த�பி! ஆாிய திராவிட.பிர2சிைனைய. ேபசி*� நா�, Hண�க� எ, 

விள�பி வ(தனேர, இ.ேபா� அவ�க� என ெசா%ல. ேபாகிறா�க�? ஆாிய� - 

திராவிட� எ, நா� தனி ஆ)கைள� �றி!�, ெவ,�கேவா, விர)� அ��கேவா, 

ேப1� ேபா�கினர%ல, $ைறகைள!தா எ*!�� <றி வ'கிேறா�. 

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

பட�� பாட��பட�� பாட��பட�� பாட��பட�� பாட��((((4)4)4)4)    

 

மரா)�ய ம	டல எC2சி-� ெவ6றி-� - 

ேத�தA% தி. $. க � கா�கிர1� ெப6ற வா��நிைல 

 

த�பி! 

 

தமிழக!தி தனி2சிற.பிைன, இல�கிய$�, ெவ)*	*� சித,	*� கிட��� 

நிைலயி% ம)*ேம கிைட!தி*� வரலா,� கா)*�ேபா�, என�� மன எC2சி 

உ	டாவ� ேபாலேவ, எவ'��� உ	டாக!தாேன ெச>-�. நா)*2 சிற./.ப6றி 

அறி(தி*�ேபா�, அைனவ'� அகமகிழ!தா ெச>வ� - அ(த உண�2சி, 

"க%லா���� க6றவ���� களி.ப'F� களி.பாக' அைமகிற�. 

 

ெபா%லாத /லவ�க�, ஏேனா இPவள  அழ�பட, உ�ள!தி% உவைக 

ெபா�கிட!த�க வைகயி%, ந(த� நா* ப6றி. பா�னேரா எ, திைக!�� ேக)�ட 

ேவ	� ேநாி*கிற�, இ, ந� க	$ ெநளி-� நிைலைமகFட, /லவ�க� 

பா�க� 5ல� கா)�*� தமிழக நிைலைமகைள ஒ.பி)*. பா�!தி*�ேபா�. 

 

தமிழக வரலா,, ந� தாயக வரலா, எற $ைறயி% எ உ�ள!தி% உவைகைய 

உ	டா��வ� இய6ைகதா - ஆனா% அத6� அ*!தப�யாக எ மன��� 

எC2சிைய! தர!த�கதாக, மரா)�ய ம	டல வரலா, அைமகிற�. எ ெனன 



52 

 

Hர� காைதக�! எ!�ைண எ!�ைண தியாக�க�! ஏேரா)�யவ எதிாிைய 

விர)�ட வாேள(திய��, தைலவாாி. 820� மகிழ!த�க ப'வ!தின� �திைர ஏறி 

மா6றாைன. ேபாாி)* விர)�ய��, கீ�!தி� கணவாயி% �'தி ெகா)�ேய=� 

நா)ைட மீ)�ட� கிள�பி*� ஆ6ற% பைடயினாி அOசா ெநOச$�, காண�காண 

ெநO1 ெந��'��. 

 

மரா)�ய ம	டல�, அ, அர1 ெப6,, அணிெயன! திகB(த�; இ, அர1 

இழ(� அ%ல%ப*கிற�; எனி=�, அ(த ம�க� நா)*.ப6ைற இழ(தாாி%ைல; த� 

ப	ைட. ெப'ைமைய மற(தனாி%ைல; மறவாத� ம)*ம%ல, ெப'ைமைய மீ)�ட 

$�-� எ, உ,தி8	*, இ�ேபா� பணியா6றி வ'கிறன�. 

 

இ(த மாெப'� எC2சியி ஒ' சி, <,தா ச�-�த மரா)�ய சமிதி எ=� 

$ய6சி; இ(த $ய6சி, ந�பி�ைக த'வதாக அைம(�வி)ட�! மரா)�ய 

ம	டல!திேல, கா�கிரE ேமAட� இைழ!த அநீதிைய எதி�!�, ெகா*ைம�� 

ஆளானா�க� அைனவ'� ஒ,<�, கா�கிர1��! த�க பாட� க6பி�க ேவ	*� 

எபத6காகேவ அைம(தன� /திய $கா� - ச�-�த மரா)�ய சமிதி ெவPேவ, 

க)சிகைள நடா!தி�ெகா	* வ'பவ�க� - த!தம�ெக, தனி�ெகா�-� 

பைட-� ெகா	*�ேளா� - இ(த ஒ' ேநா�க!��காக, தம� ஆ6றைல 

தனி!தனிேய ெசலவி)டா% சித,	* ேபா�� எபத6காக ஒ' தனி $கா� 

அைம!� <)*வA  கா)�� கா�கிரைச எதி�!தன� - 135 இட�களி% 100 

இட�களி% வாைக 0�ன�. 

 

இ��, அ� ேபாற $ய6சி ெவ6றிெபறவி%ைல! 

 

உ�ளைத மைற!திடாம% ேப1வ� எறா%, இ�� கா�கிர1��� 

எதி��க)சிகF��� ேபா)� எ!�ைண க*ைமேயா, அதனி=� க*ைமயாக, 

கா�கிர1�� எதி�./� க)சிகளாக உ�ளைவகF��� இ'(� வ(தன! 

 

கா�கிரE ெவ6றி ெப6றா%<ட. பரவாயி%ைல, இ(த� கழக� ெவ6றிெபற� 

<டா� - எபைத ேமைடயிேலேய ேபசிட2 சில� <சவி%ைல. 
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எ� எ(த நாசமாக. ேபானாJ� பரவாயி%ைல, பா�.பாேனா பாதகேனா, 

ெமா	�ேயா $டேமா, <ேனா �'ேடா, ஊ���� ெக*.பவேனா ஊைமேயா, 

கCேகா ெவௗவாேலா, கா)டாேனா காவாAேயா, எவ ெவ6றி ெப6றாJ� 

பரவாயி%ைல, இ(த� க	ணீ�!�ளிக�, ம)*� ெவ6றி ெபற�<டா� - அைத� 

காண ேநாி*மானா% எம�� உ�ளைவ க	கள%ல, /	க�!! - எ, ேபசி*� 

அள �� அநாகாீக அரசிய% படெம*!தா�6ேற!! 

 

மரா)�ய!திேல, உாிைம�காக அைனவ'� ஒ,ப)* நி, கா�கிரைச எதி�!�. 

ேபாரா�ன� - எனேவ 135-% 100 இட�க� ெவ6றிெபற $�(த�. இ��, நிைலைம 

ேவ,; மரா)�ய� ேபால, இ��, கா�கிரைச எதி�!� நி6�� க)சிக�, ஒைற 

ஒ, ஒழி!�� க)டேவ	*� எற எ	ண� ெகா�ளா�, ஒ,�ெகா, �ைண 

நி6கேவ	*� எற தி)ட!ைத அ$லா�கி, <)*2 ச�திைய� கா)� இ'(தா%, 

கா�கிர1�� இ!தைன "அேமாகமான' ெவ6றி கிைட!தி'�கா�. 

 

ெமா!த!தி%, ெசைன மாநில!திேல, கா�கிர1� க)சி�� ஆதரவாக! தர.ப)ட 

ஓ)*கைளவிட, கா�கிர1� க)சி�� எதிராக! தர.ப)ட ஓ)*களி 

எ	ணி�ைகேய அதிக�. 

 

ெதா�திகைள! தனி!தனிேய பா����ேபா�, பதற. பதற, எதி��க)சிக� "ப��2 

ச	ைட' ேபா)*� ெகா	டதா% ம)*ேம, கா�கிரE க)சி ெவ6றி ெப6றி'.பைத� 

காணலா�! 

 

எதி�� க)சிகF��� ஒ' உடபா*, ஒ!�ைழ./! தி)ட� இ'(தி'��மானா%, 

கா�கிர1��2 சாி , சாி�க)ட $�யாத அள �� ஏ6ப)�'(தி'���. 

 

எதி��க)சிக�, ஒைற ஒ, மதி�க ம,!த��, உடபா* �றி!� உைரயா� 

$� காண! த�(த $ைற, த�க சமய!தி% ஏ6படாம6 ேபான��, கா�கிர1�� 

"அேமாக' ெவ6றி ேத��ெகா�ள வழி த(த�. 

 

ம�க� ேபாி% �6ற� <,வத6கி%ைல. 
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கா�கிரE எேத2சதிகார!ைத நா�க� ெவ,�கிேறா�, எதி��கிேறா�, மீ	*� அ(த 

எேத2சதிகார!ைத அ=மதி�க வி'�ேபா� எ, ம�க�, தம� "தீ�.ைப' 

ெதளி ட, �ணி ட, அ2ச� தைய தா)சணிய!���� க)*.படாம% 

அளி!��ளன�; ம�க� ேபாி% �ைற இ%ைல - �6றம!தைன-� ம�கைள நட!தி2 

ெச%வதாக� <ற.ப*�, தைலவ�களிடேம இ'(தி'�கிற�. 

 

த�பி! தி'ைவயா, ெதா�தியி% கா�கிரE க)சிைய ஆதாி!�� கிைட!த "ஓ)*க�' 

19,722; கா�கிரE க)சிைய எதி�!� ம�க� ேபா)*�ள ஓ)*க� 26,138 - 

எறாJ� ெவ6றி ெப6றவ�, கா�கிரE அேப)சகராக நிற 1வாமிநாத 

ேம6ெகா	டா� எபவ�! இ(த விசி!திர!���� காரண� என? கா�கிரைச 

எதி�!� தி'ைவயா, ெதா�தி ம�க� 26,138 - ஓ)*க� அளி!தன� - ஆனா%, 

அைவ ெமா!தமாக ஒ'வ'�� ேபா>2 ேசரவி%ைல, ஆF��� ெகாOசமாக. பல� 

பி>!� எ*!�� ெகா	* வி)டன�. 

 

ப)சிராஜ - 8,270 

1ய�பிரகாச� - 8,077 

இராதாகி'Dண - 4,648 

இராமA�க� - 4,096 

தி'ேவ�கிட!தா ஐய�கா� - 1,047 

 

இ.ப�, கா�கிர1�� எதி�.பான ஓ)*க� சிதறி. ேபா-�ளன! இவ�க� 

அைனவ'� ேதா6றன� - ெமா!தமாக 19,722 - ஓ)*கைள! திர)�� ெகா�ள $�(த 

ேம6 ெகா	டா� எ=� கா�கிர1� க)சியா� ெவ6றி ெப6றா�! 

 

தி'ைவயா, ெதா�தியிேல கா�கிர1 ெவ6றிெப6ற� எ, விழா� ெகா	டா�, 

கா�கிரசி ெச%வா�கிைன. பாாீ� எ, சி(� பா*வ�! ஆனா%, ெதா�தி 

ம�களிேலேயா, 26,138 - ேப� கா�கிர1 <டா�, ஆகா� எ, க'�கிறா�க�. 

19,722 வா�காள� ம)*ேம, கா�கிரE க)சி ேவ	*� எ, தீ�./� <றின�. 
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26,138 - ம�க�, கா�கிரE க)சி <டா�, ஆகா� எ, தீ�.பளி!��, பல 

கிைட�காம6 ேபானத6�� காரண� என? 

 

ஆF�� ஒ' �	* எ*!�� ெகா�ேவா� எ, <றி ப!� aபா ேநா)ைட, ஐ(� 

பாகமாக� கிழி!�, ஆF�� ஒ' �	* எ*!�� ெகா	டா% எ.ப�ேயா, அ.ப� 

ஆகிவி)ட� இ(த2 ச�பவ�. 

 

கா�கிர1 <டா�, ஆகா� எபைத� �றி!தி*� தீ�./2 சீ)*கைள - "ஓ)*கைள' - 

ம�க� ெமா!தமாக ஒ'வாிட� அளி!தி'(தா%, கா�கிரE அேப)சக� ெவ6றி 

ெப6றி'�க $�யா� - தி'ைவயா,, கா�கிரE ேகா)ைட எ, ேபசி. 

ெப'ைம.பட $�யா�! ஆனா% கா�கிர1 <டா� எபைத� �றி!தி*� தீ�./2 

சீ)*களி% 8,270 - நம� கழக! ேதாழ� ப)சிராஜனிட$�, 8,077 - சீ)*கைள, 

கா�கிரE சீ�தி'!த� �Cவின'ட <��ெகா	ட 1ய�பிரகாச� அவ�களிட$� 

எ, இ�$ைறயி% ஐ(� ேதாழ�களிட�, ஆF��� ெகாOச� ெகாOசமாக, 26,138 

- ஓ)*கைள. பிாி!�. பிாி!�� ெகா*!� வி)டன� - ப!� aபா> ேநா)* 

கிழி!�� ெகா*�க.ப)ட� - �	*களா�க.ப)டன - பல இ%லாம6 

ேபா>வி)ட�. 

 

தி'ைவயா, ெதா�தியி% 26,138 - ம�க� கா�கிரைச எதி�!� ஓ)* அளி!��, 

கா�கிரE க)சி ெவ6றிெப6, வி)டத ம�ம�, இ�தாேன! 

 

கா�கிரைச எதி�!� ஓ) அளி�க ேவ	*ெம, $�  ெச>த அ(த 26,138 - 

வா�காள�கF�, த!தம� அறி , ஆரா>2சி, ெதாட�/, ேதாழைம, ெதளி  

ஆகியவ6,��! த�கப�, கா�கிரைச HB!த� <�யவ� இவராக!தா இ'�க 

ேவ	*�, இவ'�� ஆதர  அளி!தா%தா கா�கிரE க)சிைய $றிய��க $�-�, 

எ, $�  ெச>�, அத6�! த�கப� ஓ)*�கைள! த(தன�. இPவள  

"அேப)சக�க�' கா�கிரைச எதி����ேபா�, கா�கிரைச எதி�!ெதாழி�க எ	I� 

வா�காள�க�, �ழ.பமைடவ��, அத பயனாக "ஓ)*க�' சித,வ��தாேன 

நட���. 
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கா�கிரைச எதி�!த அ!தைன அேப)சக�கF�, கா�கிரEக)சி <டா�, ஆகா�, 

அத6� ஓ)டளி�க� <டா� எ, $�  ெச>� ெகா	*�ள வா�காள�கைள2 

ச(தி!தேபா�, கா�கிரEக)சிைய HB!�� ஆ6ற%, கா�கிரE க)சியினா% 

ஏ6ப)*வி)ட ேக*பா*கைள. ேபா��� வA  என�� உ	*, என��!தா 

உ	*, கா�கிரைச எதி�.பதாக� <றி�ெகா	* உ�களிட� ஓ)* ேக)க 

வ'கிறா�கேள ம6றவ�க�, அவ�கF�� அ(த ஆ6றJ� கிைடயா�, ெவ6றி ெப,� 

வா>./� இ%ைல; என�� ஓ)* அளி!தா% ம)*ேம கா�கிரைச HB!த $�-�! 

எ, ேபசியி'.ப�. வா�காள�க� இ�ேபால நாலாப�க$� பி�!� 

இC�க.ப)டதா%, $�  ைந(�ேபா>வி)ட�. 

 

"கா�கிரE க)சி <டா� எபைத ஒ./�ெகா�கிேற. ஆனா%, கா�கிரைச HB!த, 

கழக!தானா% $�யா�, ந�ம 1ய�பிரகாச�தா அத6�2 சாியானவ� எ, 8,077 - 

வா�காள���! ேதாறியி'�கிற�; இ%ைல, இ%ைல, என இ'(தாJ�, திராவிட 

பா�Aெம	டாி க)சி எ, ச)ட சைபயி% இ'���ேபா� <றி�ெகா	ட அேத 

1ய�பிரகாச� அவ�க�, இ.ேபா� இC!தவ பிேனா* ேபாகிற ேபா�கி%, 

கா�கிரE சீ�தி'!த� க)சியிேல ேச'கிறாேர, இ.ப�.ப)டவ� ஆதாி!�. 

பல=மி%ைல, ஆதாி.ப� நி2சய$ம%ல, நா� நம� கழக!�. ப)சிராஜைன!தா 

ஆதாி�க ேவ	*� எ, 8,270 வா�காள�கF��! ேதாறியி'�கிற�; இ!தைன 

ெதா%ைல எத6�, ஐய�கா� Eவாமிகைள ஆதாி!�வி)*. ேபாேவா�, அவ�தா 

கா�கிரைச ஒழி!�� க)ட� <�யவ� எற எ	ண� 1,047 - வா�காள�கF��! 

ேதாறியி'�கிற�; கா�கிரE ச�வாதி கார!ைத $றிய��க, ம6றவ�கைள 

ஆதாி!தா% பய இ%ைல; ச�ம)� ெகா	* அ��க ேவ	*�; சாியான ஆசாமி 

இத6�, க�\னிE*தா, ஆகேவ, அவ'��!தா ஓ)* அளி�க ேவ	*� எற 

எ	ண� 4,096 - வா�காள�கF��! ேதாறியி'�கிற�! 

 

ெமா!த!திேலா 26,138 - வா�காள�கF��, கா�கிரைச HB!த ேவ	*� எற 

எ	ண�. 

 

இேதேபால. பல ெதா�திகளிJ�, நிைலைம ஏ6ப)* வி)ட�; ெமா!த!தி%  
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கா�கிரைச எதி�!� வா�காள�க� தீ�./ அளி!தி'�கிறன�; ஆனா% தீ�./2 

சீ)*கைள, ப%ேவ, ெப)�களிேல பிாி!�. பிாி!�. ேபாடேவ	�ய நிைலைம - 

ம�களா%<ட அ%ல - தைலவ�களா% ஏ6ப)* வி)ட�. 

 

அதனா%தா த�பி! ம�க� ேபாி% �ைற <,வத6கி%ைல, �6ற� "தைலவ�க�' 

ேபாி%தா எ, <றிேன. 

 

நம� இராேஜ(திர ெதா�தி ேதனீைய. பாேர. நாடகமா� நாடாளலாமா எற 

த!�வ� க�கினா�கேள சில�, இர	�J� திறைமய6றவ�க�, அவ�க� 

எதி�பா��கவி%ைல, ெசைனயி% பல ஆ	*களாக "வாச�' ெச>� ெகா	*�ள 

அ(த இைளஞ, ேதனீ ெதா�தியி% ெப6றி'��� ெச%வா�கி அளைவ. 31,404 

வா��கள%லவா, கிைட! தி'�கிற�, "மணிம�ட!���!!' கா�கிர1��!தா 

ெவ6றி ஆனா% ெவ6றி ெப6றவ'��, "வி'�' என ெதாி-ேமா! இராேஜ(திரைன! 

ேதா6க�!த ேதனீ தியாகராஜ!! பா�!தாயா, த�பியி சம�!ைத! தியாகராஜ=��, 

ப!ம 8ஷண� ப)ட�ேபா%, இ.ேபா� இராேஜ(திர ெபய� பயப*கிற�!! 

இேதேபால2 ெசைனயி%, <)ட விள�பர2 1வெரா)� க	ேட - ேகA�காக 

நானாக இ)*� க)��ெகா	* <றிேன எ, கா�கிரசா� யாராவ� எ	ணி� 

ெகா�ள. ேபாகிறா�க�. 38,185 வா��க� ெப6றா� தியாகராஜ; கா�கிரE 

ெவ6றி ெப6ற�; ேதனீ ேதசிய� ேகா)ைட எ, ெப'ைம.பட)*� - 

ேவ	டாெம, <ற, நா� யா�. 

 

ஆனா%, ேதனீ ெதா�தி ம�களி தீ�./ என? 

 

கா�கிரE அேப)சக'�� ெவ6றி கி)�6ேற தவிர 46,712 ம�க�, கா�கிரE க)சி 

<டா�, ஆகா�, எற%லவா தீ�.பளி!��ளன�. 38,185 ெவ6றிெப6ற�! 46,712 

ேதா%வி-6ற�! காரண�, ெதாிகிறத%லவா? 

 

31,404 வா�காள�க� கா�கிரE <டா�, ஆகா�, எற த�$ைடய தீ�.பிைன, 

இராேஜ(திர 5லமாக, நா)*�� அறிவி!தா�க�; 15,308 வா�காள�க�, 

கா�கிரE <டா� எற தீ�.ைப, சீ�தி'!த� கமி)� சா�பி% ேபா)�யி)ட 
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அ'ணாசல� எபவ� 5ல�, நா)*�� அறிவி!தன�; ெமா!த!தி% கா�கிரE 

<டா� எ, தீ�.பளி!தவ� ெதாைக 46,712!! ேநா)* கிழி�க.ப)*. 

ேபா>வி)ட�! ஓ)*2 சிதறிவி)ட�! கா�கிரE ெவ6றிைய! த)�. 

பறி!��ெகா	ட�. 

 

ேதனீ, கா�கிர1�கா ஆதர  கா)�யி'�கிற�? இ%ைலேய!! 

 

ப%ேவ, ெதா�திகளிேல, கா�கிர1�� இேத $ைறயிேல தா ெவ6றிைய! த)�. 

பறி!��ெகா�ள $�(தி'�கிற�! 

 

ெகாைட�கான% ெதா�தியி%, கழக! ேதாழ� �'சாமி��� கிைட!த 17,452 

வா��கFட, கா�கிரைச எதி�!த 1ேய2ைச ஞானவர� எபவ'��� கிைட!த 

6,365 - வா��கைள-� <)�, ெவ6றி கி)�ய� எற நிைல ெப6ற கா�கிரE 

அேப)சக� அளகிாிசாமியா� ெப6ற 21,107 வா��கFட ஒ.பி)*. பா�. தவ,, 

ம�க�மீ� அ%ல எற பாட� கிைட���! 

 

அாியZாி%, த�பி, 31,048 வா�காள�கைள, 11,744 வா�காள�க� 

ேதா6க�!தி'�கிறா�கேள, ெதாி-மா!! 

 

கா�கிரE <டா� எ, 31,048 வா�காள�க� தீ�.பளி!தன�, ஆனா%, கழக! 

ேதாழ� நாராயணனிட� 10,404 ஓ)*க� ம)*ேம த(தன�; 6,992 வா��கைள 

அ.�%காத� எபவாிட$�, தனராR எபவாிட� 4,797 வா��கF�, மாணி�க� 

எபவாிட� 3,069 வா��கF�, 2,640 வா��கைள அரச எபவாிட$�, 2,154 

வா��கைள த�கேவJ எபவாிட$� த(��ளன�; ெகா*!தவைரயி% ெகா*�க� 

எ, 992 வா��கைள வ�ேவJ எபவ� ெப6றி'�கிறா�. 

 

இ!தைன ேப'�, கா�கிரைச எதி�!� நிறவ�க�. 

 

இவ�களி% ஒPெவா'வ'��� ஓ)* அளி!தேபா�, வா�காள� எ	ணி� 

ெகா	ட�, கா�கிரைச HB!த நம� "ஓ)*' பயப*கிற� எப�தா! ஆனா% 
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நைடெப6றேதா, வா�காள�களி% மிக. ெப'�பாேலா� வி'�பாத�, எதி�பாராத�; 

11,744 வா��க� ம)*ேம ெப6,, கா�கிரE அேப)சக� இராமA�க. பைடயா2சி 

எபவ� ெவ6றி�ெகா� நா)�னா� - 5ைல�� ஒ'வராக நி,ெகா	*, 

$ழ�கமி)டவ�களி% யா'�� வா�களி!தா% கா�கிரைச ஒழி!��க)டலா� 

எபதி% ம�க� �ழ.பமைட(தன�; ஓ)*க� பிள ப)டன; கா�கிரE 

பிைழ!��ெகா	ட�! 

 

அாியZாி% கா�கிரE அேப)சக� ெவ6றி ெப6றா�, ஆனா% அ(த! ெதா�தியி% 

கா�கிர1��2 ெச%வா�� எ, <றிட $�யா�, எதி�.பாள�க� 31,048 

ஆதரவாளாி ெதாைக 11,744 ம)*ேம! 

 

த�கேவJேவா, வ�ேவJேவா, அரசேனா அ.�% காதேரா, நாேம Hணாக 

ஓ)*கைள. பிாிய2 ெச>வ�, கழக!���!தா ைகெகா*.ேபாேம எ, ம)*� 

எ	ணியி'(தி'.பி, நிைலைம எ.ப� இ'(தி'��� எ, பாேர, த�பி! 

10,404 வா��கள%லவா ெப6றி'�கிறா�, நாராயண எ=� நம� கழக!ேதாழ�! 

ெவ6றி எ�காளமிட $�கிற� கா�கிரசா%; ெப6ற வா��கேளா, 11,744!! 

 

பாபநாச� ெதா�தியிJ� இேத நிைலைம - கா�கிர1�� ஆதரவாக� கிைட!த 

வா��க� 38,971 - கா�கிரைச எதி�!� அளி�க.ப)ட வா��க� 50,761!! ஆனா%, 

இ(த ஓ)*க� ஐ(� ெப)�களி% பிாி(� பிாி(� விC(தன. 

 

ம�ரா(தக� ெதா�தியி% 57,619 வா��கைள, கா�கிரE எதி�.பாள�க� 5வ�, 

ப��ேபா)*� ெகா	* ேதா6றன�; 24,402 வா��கைள! திர)� கா�கிரE 

அேப)சக� ெவ6றி ேத��ெகா�ள $�(த�. 

 

ஆல���! ெதா�தியி% ெவ6றி ெப6ற கா�கிர1�� 28,447 ஓ)*க� - கா�கிரைச! 

ேதா6க��க 36,686 வா�காள�க� திர	டன�. ஆனா% நம� கழக!ேதாழ� 

1.ைபயா 18,444 வா�காள�கைள-�, பாலகி'Dண எ=� 1ேய2ைசயாள� 

18,242 வா�காள�கைள-� த!தம� $கா$�� அைழ!�2 ெசறன�; ேதா%வி 

தா�கி6,. 
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0Z� ெதா�தியி%; கா�கிரைச HB!த ேவ	*� எற கடைம உண�2சியி% 22,777 

வா�காள�க� இ'(தி'�கிறன� - 5வ� ப�� ேபா)*� ெகா	டதா%, 18,328 

வா��க� ெப6ற கா�கிரE காாிைக ெவ6றி ெப6றா�. 

 

க(த�வேகா)ைட! ெதா�தியி% கா�கிரE அேப)சக� ெவ6றிெபற$�(த� - 

ஆனா% ெதா�தி எ!தைகய ேகா)ைட எபைத. /�ளிவிவர!ைத. பா�!தபிற�, 

கா�கிரE ந	ப�கைளேய ெசா%ல2 ெசா%, த�பி. 

 

இராம2ச(திர�ைர 9,839 

த�க$!� நா)டா� 8,553 

மாாி$!� உைடயா� 1,638 

த�மராஜ ேம6ெகா	டா� 1,115 

இர�கசாமி உைடயா� 1,051 

 

ஆக ெமா!த!தி% 22,196 வா��க�, கா�கிர1�� எதி�.பாக அளி�க.ப)டன! 

ெவ6றிெப6ற கா�கிரE அேப)சக� கி'Dணசாமி ேகாபால'�� 18,928 வா��க� 

ம)*ேம தர.ப)டன!! 

 

த�ம பிர/�க�! இ.ப� இ'வ'�ெகா'வ� ேபா)� ேபா)*�ெகா	*, ஓ)*�கைள 

ஆF��� ெகாOசமாக. ப�� ேபா)*� ெகா	�ராவி)டா%, ெவ6றியாவ� 

நம��� கி)*வதாவ� எ, உ�Uர, ��மி�8	� ெதா�தியி% ெவ6றி 

ேத��ெகா	ட கமலா�/ஜ� அ�ைமயா� எ	ணாமA'�க $�-மா? எபைத, 

அ(த! ெதா�தியி% ஏ6ப)ட நிைலைமைய ஆரா>(� பா�.பவ� நி2சய� அறி(� 

ெகா�வ�. 

----------------- 
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3333.  .  .  .  எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன(எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன(எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன(எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன(    

 

எ�ேலா!� இ"நா$%எ�ேலா!� இ"நா$%எ�ேலா!� இ"நா$%எ�ேலா!� இ"நா$%    ம�ன( ம�ன( ம�ன( ம�ன( ((((1)1)1)1)    

 

த�பி! 

 

�ழ%ெமாழி, கய%விழி, ��யிைட, /னைக 8!தி*� ெபானவி� ேமனியா�, 

ஏழிைசவ%A, ஆடலழகி எ=� அண��க�, த!தம� திறன!தைனைய-� த�� 

தைடயிறி!, தர��ைறவிறி�, கா)�. பா�!தன� - காவல, க*க*!த 

$க!ேதானானாேனயறி� கலகல./. ெப6றானி%ைல. 

 

மா6றா�க� கள!தி% ேபா)ேடா�2 ெச,, மாம%ல� களா% எ*!�வர.ப)ட, 

�'திேதா>(த ெகா�க�, உைட(� கிட(த யாைன! த(த�க�, வா)பி�க�, 

ேவ6க�/க� இைவெய%லா� ெகா	*வ(� எதிேர �வி!�� கா)�ன�, ேகாமா, 

Hர2ெசய% ப6றிய நிைன ெப6,, மகிB2சி. ெப,வா எ, எ	ணி; 

மாமனேனா, அ.ெபா') �வியைல� க	* /னைக-� ெச>தானி%ைல. 

 

கனியாி கைட�க	 ஊ)�டாத 1ைவைய� கனிவைகயா த(தி*�! எனேவ, 

பழவைககைள� ெகாண�(த��, ப)ட!தரச, எ)�.ேபா! எ, க)டைளயி)டா 

பணியா)கைள ேநா�கி. 

 

மன மனமகிழ ேவ	*� - அைவயின� ஏேதேதா எ	ணின�; ெதளி  

பிற(திடவி%ைல. 

 

ெதா�தி 5, 103 "யானறிேவ, அவ'��� களி.8)*� வைக'' எறா% கவிைத 

வ%லாெனா'வ. 

 

"ஐயா /லவேர! எ�ைக ேமாைனைய� கா)�யா, மனைன மகிBவி�க $ய%கிறீ�. 

வானவி%ெலன வைள(� நிறா�, வ�வழகி; மன ஏெற*!�� பா�!திட 

ம,!தா. கர� இர	டறி ேவேறா� �ைண ேத�டா�, ேவ�ைக-ட 
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ேபாாி)*�, கC!ைத ெநறி!தாேன, ேவ�ைகைய - ெவ6றி ேவல ெப6ெற*!த 

Hரைம(த - அத ப6கைள� ெகா)�� கா)�ேனா� - 16,$6,� 

பா�!தாேனயறி, மன, அதைன உ6,� பா�!த�	டா? இ(நிைலயி% 

உ�ளா ஊரா�ேவா; நீவி� ஏ* L�கி� கா)�� ேவ(த ெகா	*�ள 

கச.ெபலா� கைர(ேதா�. ேபா��, களி./ மல'� எ, க'�வ�, எ!�ைண. 

ேபைதைம!'' எ, எ*!�ைர!தன�, அைவ அம�(த $திேயா�. 

 

"ஐயமீ�! அ'�கவிைத! திறகா)� அ%ல, மகிB2சி \)ட வி'�/வ�. எ 

கவிைத-�, அரச���2 சிாி.8)ட அ%ல; அவனி�� அறி`)ட! அதைன-� 

அறிமி! யா நிைன.ப� $6றிJ� ேவ,!'' எறா /லவ. 

 

"வாதி)*. ெபாCதிைன ஓ)�*வைத� கா)�J� அவ� வ�!தி*� $ைறேய=�, 

மனனி ேசாக!ைத நீ�கிவி*கிறதா எபைத� க	�*வேத சால2 சிற(த�'' 

எறன� ஆேறா�. 

 

/லவ� எC(தா�; பணியாளிட�, ஏேதா, ெம%Aய �ரA% <றினா�; அம�(தா�! 

அரசைன விளி!தா�. 

 

"ேகாமாேன! எ)*! தளபதிகைள� கீேழ HB!தி, பதினா, ேவ6பைட Hராி 

ப6கைள! த)�.பறி!�, பழ� ெப'� ேபா��கைல ஆசானி இ*.பிேல, 

ஈரா	*� தீராத வA ஏ6பட!த�கதான உைத ெகா*!�, காி.பைட! தைலவனி 

க	ைண� கல�கிட2 ெச>த, Hராதி Hர, �ரெல*!�. பைட ந*�கிட ைவ!திட 

வ%ேலானா� ெவOசம�2 0ர, த�கைள� காண வ'கிறா - க)டைள��� 

கா!தி'�கிறா - அ=மதி அ'�Hரா?'' - எ, ேக)டா�. மன, "ஈெதன 

வி(ைத! இ!�ைண Hர2 ெசய% /ாி(ேதாைன, யா ஏ இ�வைர, காணவி%ைல'' 

எ, எ	ணி. /லவைர ேநா�கி, "தளபதிக� எ	ம�, ேவ6பைட யாள� 

பதினா,ேப�, ம6,� காி.பைட� காவல, ஆகிேயாைர! தா�கியவனா - யா� 

அவ? எ���ளா? ெகா	*வ(� நி,!��, அவைன, ந�$ - தாமதமிறி!'' 

எ, $ழ�கமி)டா. 
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பவனி�கான இைச$ழ�க� எC�பி6,. 

 

பரா��� <,வா� பதிம� வ(� நிறன�. 

 

ப(த% அைம!த�ேபாற ப)*. ேபா�ைவைய. பல� $ைற.ப� ஏ(திவ(தன�. 

 

மன� எதி�./ற� அ(த. ப(த6 ேபா�ைவ வ(தைட( த��, "இனி� காணீ�, 

தளபதியி ப% உைட!�, Hரனி விலாைவ ெநா,�கி, காி.பைடயாைன HB!திய, 

மாHரைன!' - எ, <றி�, �றி கா)�னா /லவ; ேபா�ைவைய நீ�கின�; 

ேகாேவ, கCைத ஒ,, நிற�, மன எதிாி%; மன, இ�இ�ெயன2 சிாி!�, 

"ஏடா! Hராதி Hரா! நீதாேனா, /லவ� ேபா6றிய மாHர! எ)� உைத!� 

இ!தைனைய-� ெச>ததேறா, ந� பா� H)*��� ெகா)�A% கிட(தி*� இ� 

ேகாேவ, கCைத! பேல! பேல! எறி ஈ)����, ெகா*வாF��� அOசா� ேபாாி*� 

எ தளபதிக�, இதனிட� படாதபா* ப)டன�; ப% உைடப)டன�; ஆ�! /லவேர! 

ஆ�!'' - எ, <றி� <றி2 சிாி!தா ேகாமா; அைவயின� அைனவ'ேம, /லவ� 

ெச>தளி!த நைக21ைவ நிகB2சிைய� க	* களி!தன�. 

 

ஆடJ� பாடJ�, அ'�கவி2 1ைவ-�, Hர$� ெவ6றி. ெபா')கF� ெப6றளி�க 

$�யாத ெப'O சிாி.ைப, ேகாேவ, கCைத அளி!திட $�(த�. 

*** 

 

$� ஆ)சியிேல, 5தறிஞ�களாக �, ெவ6றி Hர� களாக � விள�கிய மன�க� 

இ'(தன� - ெகாைலபாதக! ��� அOசாத ெகா�யவ�கF� ேகாேல(திகளாகி 

இ'(தன� - மடைம மி�கவ�கF�, மன மகனானதா% மனனாயின�! 

 

ெகா*ைம /ாி(தவ�க� ேகா% $றி�க.ப)ட�. 

 

மடைம ெகா	ேடாாி அர1, மதியிAகளி ம(தகாச� <டமாக �, ந!தி. 

பிைழ.ேபாாி /கAடமாக மாகி, ம�களா% எ�ளி நைகயாட.ப)ட�! 
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இ(நிைல�� $� அர1 சாி(த��, $ைற மா6றியாக ேவ	*� - ஒ'வனிட� 

அதிகாரம!தைனைய-� ஒ.பைட!� வி)*, அவ அறிவா6றJ�ளவனானா%, 

அவதி�� ஆளாகாம% இ'�க �, ெகா�யவனானா%, அOசி அOசி� கிட�க �, 

மதிய6றவனானா% ேகA. ெபா'ளாகி இ'�க மான, நிைலைமைய! தா�கி! 

தா�கி. பா�!�, இனி அ� ஆகா� எற $� �� வ(த பிறேக, ேபரறிவாள� பல� 

எ	ணி. பா�!�, எ*!திய�பிய� ம�களா)சி $ைற எப�. 

 

$� ஆ)சி� கால!திேல, மனனிட� ம�க� அ2ச!�ட அட�கி� கிட�க 

ேநாி)ட�; ெகா*ைம ெச>-� ேபா� �$றி2 சாக ேநாி)ட�; மடைம�காரனாக 

இ'���ேபா� ெவ)க.ப)*� கிட�கேவ	� ேநாி)ட�; எனி=�, மன 

சாியி%ைல, எனேவ, அவைன நீ��ேவா�, ேவ, த�தி-�ளவைன ஆ)சி. Yட� 

அம�!�ேவா� எ, <றி*�, ஆ6றJ� உாிைம-�, ம�களிட� இ%ைல. 

 

ெப>ெயன. ெப>-� மைழ வளமளி�கிற�; ேப>மைழ நா)ைட அழி�கிற�. 

8�கா6, இனிைம பய�கிற�; 0ைற� கா6, ஊ� அழி�கிற�. 

 

ஆனா%, இய6ைகயி ெசயைல� க)*.ப*!த இயலாம% மாமைழ ேபா6றி-�, 

ேப>மைழ க	* �ய'6,�, 8�கா6,. ெப6, இ/6,�, அழி`)*� கா6றா% 

அவதி-6,�, நா� யா� ெச>யவ%ேலா�; இய6ைகைய நா� எ�ஙன� க)*.ப*!த 

இயJ�! - எ, எ	ணி� கிட(தி*� ேபா�கின� ேபாேற, ம�க� $ைற தவ,� 

மன, $ைற அறியா மன எேபா� ஆ)சி நடா!தி, அவதிைய 5)�ய 

கால!திJ�, இய6ைக சி6சில ேவைளகளி% ெகா*ைமைய ஏ வ�ேபால, 

ஆ	டவ எ�காரண� �றி!ேதா நம��� ேக* 0B(திட� ெகா*ைமயாளைன� 

ேகாேல(தியா�கினா; மடைம மி�கவைன மனனா�கி மகிBகிறா! நா� 

எ�ஙன�, இதைன! த*!திட, $�-�! எ�ஙன� மா6ற இயJ�! நம�� ஏ� அ(த 

ஆ6ற%! - எ, எ	ணி� கிட(தன� நீ	ட கால�. 

 

க	ணீ� $C�� வ6றிய பிற�, கன% பிற(த� க	 களி%; ெதா%ைலயி 

எ%ைலவைர �ர!த.ப)ட பிற�, �ணி  பிற(த� ெநOச!தி%; பிறேக, $� ஆ)சி 
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$ைற, தி)ட வ)டமாக, இன �ண$�ளதாக இ'���, இன பல த'� எ, 

அ,தியி)*� <ற இயலாததாக �, மா6றி அைம�க $�யாததாக � இ'.பதனா%, 

அதைன ந�பி ம�க� தம� வாB�ைகைய ஒ.பைட.ப� <டாத காாிய� - எனேவ 

ம�க�, க	டறிய!த�க��, ேதைவ.ப)டேபா� மா6றி அைம�க!த�க�மான ஓ� 

ஆ)சி$ைற ேவ	*�; ேநா�க� �றி!� அைம!திட �, எதி�பா�!த நல 

ெப6றளி�க இயலா� ேபாயி, மா6றிவிட � த�கதான ஆ)சி $ைற இ'!த% 

ேவ	*�, எற $� �� ம�க� வ(தன� - ��யர1 க	டன�. 

 

த�பி! ��அர1 க	டன�, எ, மிக2 1'�கமாக� <றிவி)ேட - ஆனா%, மிக 

நீ	ட, பய�கர. பயண� நடா!திேய, ம�க� ��அர1 க	டன�. 

*** 

 

$� அர1, ேக* பய.பி=�, ம�க� தா�கி� ெகா�ள ேவ	*ேமயறி, மா6றிவிட 

இயலா�. 

 

��அர1, ேக* த(தி�, மா6றி அைம!தி*� உாிைம ம�கF��� கிைட�கிற�. 

 

$�அர1, ேகாண% வழி ெசறி�=�, க	�!�. ேபச, ம�கF�� உாிைம 

கிைடயா� - உயிைர.ப6றிய கவைல இ'���வைர!! 

 

��அர1, தவ, ெச>வதாக! ேதா,�ேபாேத, ம�க� எ*!�ைர�கலா�, 

க	��கலா�, எதி��க� <ட2 ெச>யலா�. 

 

$� அர1���, ��அர1��� இைடேய உ�ள� இ(த வி!தியாச�. பல 

Q6றா	*க� சி(தைனயாள�கF� Hர! தியாகிகF�, அ'�பா*ப)* ஈ)�ய 

$ைற, ��அர1. 

 

$� அர1� கால!தி%, மனைன மகிBவி�கேவ	�ய� தம� கடைம எ, 

கிட(தன� ம�க�. 

 



66 

 

அ(த மகிB2சி, கைத கா)�ேனேன, அ�ேபா% ேகாேவ, கCைதயி Hர�ப6றி, 

நைக21ைவ-ட எ*!�� <றி� களி.8)*� வைகயினதாக!தா இ'��� 

எபத%ல ெபா'� - மதியிA மனனாக இ'���ேபா� இ� ேபா��! 

மமைதயாள மனனானாேலா, அவ மன�, �� மகெனா'வ ெப6ெற*!த 

ெச%வ!தி க6ைப2 0ைறயா* வதிேலதா மகிB2சி ெப,� எறா%, அ�தா 

நட���; மான$�ேளா'��. /கAட�, சிைற�ேகா)ட�, ெவ)*. பாைற, அ%ல� 

மர�கிைள! 

 

$� அர1� கால!� $ைற, ம�க� மன=�� மகிB2சி \)�. பிைழ!�� கிட.ப�. 

 

��அர1� கால!திேலா, ம�கF�� மகிB2சி\)�, ஆள வ(தா�க�, 

இட�ெப6றி'.ப�. 

 

பசி.பிணி ேபா�கி, வள� உ	டா�கி, ந%வாB  அளி!�, ம�கைள மகிழைவ���, 

��அர1கF� உ	*. ஒேர நாளி% அைம2ச� எப� ஊ� உலா வ(தா�, உம�காக!! 

எ,ைர!��, உம�காக இனின தி)ட�க� தீ)ட. ப)*�ளன எ, ஏ* 

கா)�-�, பசிக	* பதறாதீ�! பாலா, தயாராகிற�, பாாீ�! எ, /�ளி விபர� 

H1வ�மான, ேவ��ைக கா)�-� ெபாCைத ஓ)�*ேவா�! நடா!�� ��அர1� 

உள�. 

 

ேகடளி��� $� அர1 மாற, $� தாி!ேதா மா>( திட% ேவ	*�; ஆனா% 

ேகடளி��� ��அரைச மா6ற, ம�கF�� உாிைம இ'�கிற� 

 

அறி(�, ஆ6றJட அ(த உாிைமைய. பயப*!த ேவ	*�; பயப*!�வ� 

எற ந�பி�ைகயினா%தா, ��அர1 $ைறேய வ��க.ப)ட�; பல நா*களிேல, 

இ(த ந�பி�ைக Hணாகி.ேபாக மி%ைல. 

*** 

 

த�பி! ஒ' நா)ைட ஆ�வ� எப� எ%ேலாராJ� $�கிற காாியமா. . .? 

அத6ேக6ற அறிவா6ற% அைனவ'��� ஏ6ப)*வி*மா? ஆ	டவ யாேரா 
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சில'�� ம)*ேம, அ!தைகய த�திைய அ'�கிறா. மன�க�, மேகசனி அ'� 

ெப6ேறா�! அவ=ைடய பிரதிநிதிக�! எ, <ற.ப)ட�ேபா>, எ%ேலா'� 

இ(நா)* மன�க� எ, <றிட!த�க கால� இ, பிற(�வி)�'�கிற�; 

எறாJ� ��அர1 ஏ6ப)டான பிற�, எதி�பா�!ததைன!�� கிைட!� வி)ட� 

எ, எவ'� <றிவி*வத6கி%ைல. 

 

இ� �� அர1�கால� எ, �Lகல!�ட <றி� ெகா�பவ�கைள ேநா�கி� ேகA 

ெச>� ெகா	ட%லவா, Eெபயி நா)*. பிரா�ேகா �, ேபா�21க% நா)* 

சலாச'� உ�ளன�! எகி.� நா)* நாச'�, பிராசி ெதேகாZ�, இ(ேதாேனசிய 

நா)* டா�ட� 1க�ேணா �, ம�களா% ஏ6,�ெகா�ள.ப)டவ�க� எனி=�, 

ச�வாதி காாிக� எ=� நிைலயி%தாேன உ�ளன�. ப�க!� நாடான பாகிEதானி%, 

ப)டாள!�! தைலவ�தாேன, ஆ)சி நட!�கிறா�! 

 

இைறய உலகி%, $� மன�கF� உ�ளன�, பி�ைய பிர/�களிட� வி)*வி)* 

இ'��� $� தா�கிகF� உ�ளன�. 

 

��அர1! தைலவ�கF� உ�ளன�; ��ம�கைள ந%லப� நட!தி2ெச%ல நா 

எ%லா அதிகார!ைத-� ஏ6,� ெகா	�'�கிேற எ,ைர��� 

ச�வாதிகாாிகF� உ�ளன�. பாராFமற $ைற 5லேம, ��அர1 $ைறயிேல 

ப��வ� ஏ6ப*!த $�-�; அ(த. பாராFமற $ைற�� அ�.பைடயாக! 

ேதைவ.ப*வ�, அரசிய% க)சிக� - அ(த $ைறதா இ�� உ�ள� எ, <,� 

நா*க� உ�ளன; ேசாவிய!ேதா, அரசிய% க)சிக� ஒேறாெடா, ேமாதி� 

ெகா�வ�, ேநர�ேக*, Hணா)ட�; அ!தைகய க)சிக�, பண� பைட!ேதாாி 

உைடைமகளாகி வி*கிறன; எனேவ ம�களா)சி எப� ெவ,� ேகA� 

<!தாகிவி*கிற�! எனேவ இ�� ஒேர க)சிதா உ	*, அ� ம�க� க)சி! ஒேர 

ேத�த%தா - அ(த� க)சி ம)*ேம ஈ*ப*� ேத�த% - இ�தா உ	ைமயான 

ம�களா)சி! ம6ற� ேபாA! /ர)*! - பக)*!- எ, ெச./கிற�. 

 

இ� ஆ)சி $ைறயிேல ஒ'வைக எ, <ற!த�கேத யறி., பாராFமற 

ஆ)சி$ைற ஆகா� எ, <றி*�, அரசிய% த!�வவாதிக� நிர�ப உ�ளன�. 
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$� ஆ)சி, ஒ' அ'� ெப6ற �*�ப!��� ம)*ேம, ஆ)சி நடா!�� த�தி, வழி 

வழி கிைட!தி*� எற நிைலைய ந�பி�ைகைய ஏ6ப*!�கிற�. 

 

��அர1 $ைறேயா, ெகா%ல மகனாயி=�, உழவனாயி=�, சி,கைட 

நடா!�ேவானாயி=�, ெச'./! ைத.ேபானாயி=� - ஆ)சி நட!தி*� ஆ6றைல. 

ெப6றிட இயJ� எற ந�பி�ைகைய-�, அ(த உாிைம அவ=�� உ	* எற 

நிைலைய-�, ஏ6ப*!தி! த'கிற�. 

*** 

 

எ%ேலா'� இ(நா)* மன� - எபதிேல, மன�, எற வா�!ைத, ஆ)சி, 

நடா!�� உாிைமைய� �றி�க ம)*ேம பயப*த% ேவ	*ேமயறி, 

மனேபா%, "அ'� ெப6ேற, அ$% நட!�ேவ, எ� ெசயி=� $ைறேய 

எ, எவ'� இ'!த%ேவ	*�' எற மன.ேபா�ைக, ம	ைட� கன!ைத� 

�றி!திட. பயப*!த.ப*மானா%, ��அர1 $ைற, ெகா*ைமகைள ம)*� 

5)*வதாக அ%ல, மைடைம. ப*�ழியி% ம�கைள! த�ளி*� மாெப'� சதியாகி. 

ேபா��. 

*** 

 

இ(த நிைலயி%, இ, நைடெப,� அர1 $ைற ஆகிவி)ட� எ,தாேனா 

எனேவா, ��அர1! தைலவ� பா/ இராேஜ(திர பிரசா!, மன� ெவ��பிய� 

ேபால �, ேக)ேபா� மன� /	ப*� $ைறயிJ�, சில க'!��கைள 

ெவளியி)�'�கிறா�. ப!ாிநா! ேபா>வ(தவ�, பாப� ேபாக மா��க� ஏேத=� 

<,வா� எ, பல'� எதி�பா�!தி'.ப� - ஆனா% பா/ேவா, இ,�ள ஆ)சி 

$ைற ப6றி, ேகA-� க	டன$�, விய./� ேவதைன-� ெநளி-� விதமான 

க'!��கைள ெவளியி)�'�கிறா�. 

*** 

 

ச)டமற�களி% அம�(�, ச)டமிய6,ேவா'��, அத6�! ேதைவயான  
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அறிவா6ற% இ%ைல; அவ�கF�� உ�ள ஒேர த�தி, அவ�க� ம�களா% 

ேத�(ெத*�க. ப)டவ�க� எப�தா. அ.ப�! ேத�(ெத*!த ம�க� யா� எனி% 

இவ�கைள. ேபாலேவ அறிவா6றல6றவ�க� - எற க'!�.பட. ேபசிவி)டா�. 

 

�'*� �'*� �'டா)ட� ஆ*வ�ேபால எபா�கேள, அ�ேபால, இ, 

ஆ)சி$ைற இ'.பதாக, அவ� க'�கிறா�. ] 

 

இPவிதமான க'!�� ெகா	*�ள இவேர, ��அர1! தைலவராக, இ, 

அம�(தி'.ப�, ேகA��ாிய, க	��க! த�க, தர� ெக)ட ஒ' அரசிய% $ைறயி 

5லமாக!தா எபைத அவ� மற(�வி)�'�க $�யா�. சிலராகிJ� இைத2 

1)��கா)*வா�கேள எபைத! ெதாி(தி'(�� தா, ��அர1! தைலவ� 

அPவித� ேபசியி'�கிறா�. ேபசியேதா* நி6கவி%ைல, ச)டமற�க� 

ெச%வத6�2 சில த�திக� இ'!த% ேவ	*�; சில த�திகைள� �றி.பி)*, 

அ!த�திக� உ�ளவ�க� ம)*ேம, ச)டமற�க� ெச%லலா� எ, $ைற 

ஏ6ப*!�வ� மிக ந%ல� எ,� எ*!��கா)� இ'�கிறா�. 

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

எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( ((((2)2)2)2)    

 

த�பி! 

 

"உC�	* வாBவாேர வாBவா�, 

ம6ெற%லா� ெதாC�	* பிெச% பவ�'' 

 

எற ெச>-ைள, ேவ, எத6காக இ%ைலெயறாJ�, ெச(தமிழி ெச�ைம 

க'திேய=�, இ,� ப�ளிகளி% பி�ைளக� ப��கிறா�க� அ%லவா! 

 

அ(த உழவைன2 ச6,� கா	ேபாமா? கழக! ேதாழ�க�, எ*!தளி��� பட.பி�./ 

அ%ல; கா�கிரE ஆ)சி அைம!த �Cவின� த'வ�. 

 

1956-57ஆ�ஆ	*, உழ ! ெதாழிA% ஈ*ப)�'.ேபா� நிைல �றி!�,  
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ஆ>(தறி(� ஓ� அறி�ைக ெவளியி)*�ளன�. இத6� $/� இ�ேபாறேதா� 

அறி�ைக ெவளியிட. ப)ட�. 

 

ேவ, எ(த2 ெசயAேல கா)ட! தவறினாJ� கா�கிரE �ைர!தன�, ப%ேவ, 

�C�க� அைம.ப� அறி�ைகக� ெவளியி*வ�, ஆ> ைரகைள! த'வ� எ=� 

ெசயAேல ம)*�, மிக மிக2 1,1,./� கா)*கிற�. கா�கிரசா� 

ஆளவ(தா�களான பிற�, ெவளியிட.ப)ட அறி�ைககைள� �ெறன� �வி!�� 

கா)டலா� - அளவி% �,! பல? ��அர1! �ைண! தைலவ�, டா�ட� 

இராதாகி'Dண, சினா)கF�� $ன�, "ஆ> � �C�க� அைம.பிேல, 

அறி�ைகக� ெவளியி*வதிேல, என��! �ளி-� ந�பி�ைக யி%ைல, நாேன, பல 

ஆ	*கF�� $/. ப%கைல� கழக� �றி!� ஆ>(தறி(� அறி�ைக 

ெவளியி)�'�கிேற; ெதா�தி 5, 121 பல ஏ�� விைளயவி%ைல!!'' - எ, 

ெம!த ேவதைன-ட ேபசினா�. 

 

ஆளவ(தா�க�, �C�கைள அைம�கிறா�க�; �C�க� உலாவ'கிறன; 

உைரயாட%க� உ6சாக!�ட நைடெப, கிறன; அறி�ைகக� ஆ�வ!�ட 

தயாாி!� ெவளியி* கிறா�க�; அ(த அறி�ைககேளா �விகிறன; ெசய%பட 

ேவ	�ய �ைர!தனேமா, �யி%ெகா	* வி*கிற�. 

 

அறி�ைகயி 5ல� விைள , வி'�ப!த�க $ைறயி% கிைட.பதி%ைல எறாJ�, 

<�(� பா��க� <�யவ�கF��, நா)* நிைலைமைய-�, நாடா�ேவாாி 

திறன6ற ேபா�ைக-� எ*!��கா)ட இைவ பயப*கிறன. அ!தைகய அறி�ைக 

களிேல ஒ,தா 1956-57ஆ� ஆ	* ெவளிவ(த�; உழவ� ெப'���ம�க�, 

இ(த உ!தம�க� ஆ)சியி% இராமராRய� எபேத கிராம ராRய�தா எ, 

தம��! தாேம /கழார� 0)�� ெகா�ேவா� ஆ)சியி%, எ!தைகய நிைலைமயிேல 

உ�ளன� எபைத, இ(த அறி�ைக கா)*கிற�. 

*** 

 

3600 சி6b�களிேல நிைலைமகைள� க	டறி(� அறி�ைக தயாாி�க.-

ப)�'�கிற�. 
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உழ ! ெதாழிA% உ�ளவ�க� எவ� எபத6�, ஆ> � �Cவின� ஒ' இல�கண� 

வ�!�� ெகா	* அறி�ைக! தயாாி!��ளன�. அ(த இல�கண!திப�, 

வ'வாயி ெப'� ப�தி, உழ ! ெதாழிA% கிைட��� <Aயாக எவ'�� 

அைம(� இ'�கிறேதா, அவ�கேள, உழவ� எபதா��. 

 

அ(த $ைறயி% நட!த.ப)ட ஆ> , என உ	ைம கைள! த(தி'�கிற�? 

 

உழவ�களி நிைலைம, நாF��நா� ேத>(� ெகா	* வ'கிற�. 

 

நிலம6ற உழவ�களி ெதாைக அதிகமாகி வி)�'�கிற�. 

 

உழ ! ெதாழிA% உ�ளவ�களி <A, �ைற�க. ப)*.ேபாயி'�கிற�. 

 

$/ 109 /திய கா1க�, <Aயாக. ெப6,வ(த உழவ� கF��, இ.ேபா� 96 

/திய கா1க� ம)*ேம கிைட�கிறன. 

 

உழ ! ெதாழிAேல ஈ*ப)ட ெப	கF��, $/ 68 /திய கா1க� கிைட!தன. 

கா�கிரசா)சியி சிற.பி விைளவாக (!) இ.ேபா� அ(த� <A �ைற(�, 59 

/திய கா1க� ெப,கிறன� - தா>மா�க�. 

 

சிறா�கேளா, $/ ெப6ற� 70 /திய கா1க�; இ.ேபா� 53! 

 

ெகா)*�க�! ��மி ெகா)*�க�! 

ேகாேல(�� கா�கிரE /கைழ.பா�! 

 

எ,, "மாத� ப�தி' ��மி ெகா)*கிற�, ஓ)* வா�க!! ஆனா% அறி�ைகைய. 

பா�!தாேலா, கா�கிரசா)சியிேல ஏ�பி�!ேதா தி	டா)ட� வள'வ� ெதாிகிற�. 
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1951ஆ� ஆ	* அறி�ைக.ப�, உழவ� �*�ப!��� ஆ	* ஒ,�� 447-aபா> 

வ'வாயா�, 1957ஆ� ஆ	�% கண�ெக*���ேபா�, 437 aபா> வ'வா>தா 

கிைட� கிறதா�!! 

 

ேகாழி <வா$/ எC(தி'(� ெசற, ேகா)டா < �வைர பா*ப*� உழவ, 

வ'வா> �ைற(� வி)�'� கிற�. �ணி2சJட, அைம2ச�க�, அவ=ைடய 

��ைச��. ப�க!திேலேய, ெகா�மர� ந*கிறா�க�; ��மி ெகா)�ட, ெகா)� 

$ழ�கிட, பைட வ'கிற�; ப!திாிைககேளா, இ(த வள�2சிைய எ*!��கா)ட. ப!தி 

ப!தியாக2 ெச>திகைள ெவளியி*கிறன. 

 

ந�மவ�க� வ'கிறா�க� நாடாள! ந%லவ�க� வ'கிறா�க� பா*பட! இனி நம� 

வ'வா> வள'�, வா)ட� �ைற-� எ, எ	ணின�, உC� கிட.ேபா�! வ'வா> 

�ைற(� வி)�'�கிற�; வா>H21 மி�(� வி)�'�கிற�! 

 

உழவ�களி வ'வா> �ைற(தி'.ப� ம)*ம%ல, ேவதைன\)*� உ	ைம; 

அவ�களி வாB�ைக2 ெசல  அதிகமாகி வி)�'�கிற�. 

 

$/ ஆ	* ஒ,��, 461 aபா> இ'(தா%, �*�ப� ஏேதா இC!�. பறி!�� 

ெகா	ட நிைலயி% நட(� வ(த�; இ.ேபா�, �*�ப2 ெசல , ஆ	ெடா,��, 

618-aபா> பி��கிறதா�. 

*** 

 

த�பி! கண��! தயாாி!த�, ந� கழகம%ல கா�கிரசா)சி அைம!த ஆ> ��C! 

கவனமி'�க)*� கவன.ப*!திைவ! 

 

உழவ�கF��� கட பF � ஏறிவி)�'�கிற�. 

 

இ(த இல)சண!தி% ஆ)சிைய நட!தி� ெகா	*, பாரதி�� விழா� 

ெகா	டா*�ேபா�, 
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உழ ��� ெதாழிJ��� 

வ(தைன ெச>ேவா� 

 

எ, பா�வி)டா%, பசி!த வயி,��. பாJ� பழ$மா கிைட!�வி*�! பாவிகேள! 

உ�கைள ந�பி நாசமாேனாேம!! - எ, ெகாதி!ெதC(� ேக)க! ேதா,கிற�, 

மாெடன உைழ!� ஓெடன ஆகிவி)�'��� உழவ�கF��. ஆனா%, எ.ப�� 

ேக)பா�க�? ேபசவ'கிற அைம2ச'டதா பரா��� <,ேவா�, ப%Aளி.ேபா�, 

ப�மி) ேக)ேபா�, ப)*. ப)டாைடக�, ப  �.ப)டா�க�, பE a)*க�, 

இ.ப� ஒ' பைடேய வ'கிறேத! எ.ப� மனதிJ�ளைத எ*!�� <ற, 

உழவ�கF��! ைதாிய� ஏ6ப*�? 

 

அேதா அைம2சாி கா% L1 த ேமேல ப)டாேல ேபா��, அைத�கா)�ேய, 

அ�கா�யிேல, ெச%வா��. ெபறலா� எ, எ	ணி� ெகா�பவ� ேபால 

நி6கிறாேர, தி'வாள� சமயமறி(தா பி�ைள, அவ'��� க	I�� எ)�ய Lர� 

வைரயிேல, கழனி; கா* எகிறா� வயைல! கடாமா*க� எகிறா�, அைத 

உC�கிட.பவ�கைள! "கன�' எகிறா�, அைம2சைர! இ'ைள ஓ)*� அவ� 

காதிJ�ள ைவர�க*�க! உடAேல த�க�, உ�ள!திேல, இ'�/!! அவாிட� 

அ	�. பிைழ�கிறா, உழவ; அவ அைம2ச� ெபா>-ைர�கிறா� எ,, 

எ.ப�� <ற $�-�? 

 

"கா�கிரசா)சியிேல ஆதிதிராவிட� H*களிேல ெவ�ளி. பா!திர�க� காண.ப*� 

அள �� வள� ெகாழி�கிற�.' 

 

எ, வா> <சாம% கன� க�க ேப1கிறா�. 

 

ஐயா! தகர� �வைளைய. பா�!�வி)* இ.ப�. ேபசலாமா? எ, ேக)க! 

ேதா,கிற�. ஆனா%, அைம2சைர2 16றி நி6�� கனதனவாக�, ச6,! 

ெதாைலவி%, ெக)�!த �.பா�கிகFட தயாராக நி, ெகா	�'��� ேபா^E 

பைடயின�, இவ�கைள� க	ட பிற�, ஏைழ எ.ப�. ேபச $�-�? 
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*** 

 

அOசி அOசி2 சாவா� 

இவ� அOசாத ெபா'ளி%ைல அவனியிேல 

 

எற%லவா, பாரதியா� பா�னா�. 

 

அ2ச� பி�!தா)*� நிைலயி% உ�ள ஏைழ உழவ�கைள, ேபா^E பைட 0ழ 

நிறிட., 8மாக�, உடனி'(த அதிகாாிக� ஆர!தி எ*!திட, உலாவ(�, 

அைம2ச�க� காI�ேபா�, கிA அதிகமா�ேமயறி ேவெறன ஏ6பட $�-�. 

 

அைத அறி(�, அகமிக மகிB(�தா, அைம2ச�க�, அ$A% இ'(�ெகா	ேட 

ஓ)* ேவ)ைட ஆடேவ	*�. பOைச பராாிகளிட� பய5)�ேய ஓ)*கைள. 

பறி!�� ெகா�ள $�-�, எ, ந�பி� ெகா	�'�கிறன�. 

 

இ(த $ைறேகடான ேபா�ைக!தா, மைலேபால� கா�கிரE ஆ)சி ந�பி� 

ெகா	�'�கிற�. 

 

��அர1 $ைற, ம�களிட� "ஓ)*' வா�கி நட!த. ப*வ�. 

 

ஆனா% அதிகார அ$ைல� க	டா%, இய%பாகேவ அ2ச.ப*� ம�க� ெப'� 

அள �� இ'��� இ(த நா)�%, அைம2ச�களாக. பதவியி% இ'(�ெகா	ேட 

பவனி வ(� ேத�த% நட!�வ�, எ.ப� நியாயமா��? 

 

ெச>தைவகைள எ*!��கா)�, ம�கFைடய ஆதரைவ மீ	*� ெபற $�-� எற 

ந�பி�ைக இவ�கF�� இ'�� மானா%, ேத�தJ�� ஒ' ஆ, தி�கF�� 

$பாகேவ=�, பதவிையவி)* விலகிநி,, கா�கிரEகார�களாக ம)*� 

கிராம./ற� ெச,, ஒ)*� ேக)க ேவ	*�. 

 

அ.ப�� ேக)*. ெப'� அள  ஓ)* இவ�க� ெப6, வி*வா�களானா%, த�பி!  
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அ�தா, அறவழி நடா!தி*� அரசிய% எ, <ற!த�கதா��. 

 

அஃதறி, அைம2ச�களாக� ெகாJவி'(த வ	ணேம, "ஓ)*' ேவ)ைடயிJ� 

ஈ*ப*வா�களானா%, ��அர1 $ைறைய� ேகாண% வழியி% பயப*!தி, ஆதி�க� 

ேத�� ெகா�கிறா�க� எ,தா, அறிவாள� எவ'� <,வ�. 

*** 

 

க)சி� க	ேணா)ட!�ட அ%ல, இதைன நா <,வ�. 

 

விதி, பைழைம. பி�, ஜாதி எ=� பல ெகா*ைமயான பி�./களிA'(ேத இ,� 

வி*பட $�யாம% த!தளி!�� ெகா	�'��� பாமர ம�களிட�, அதிகார� த'� 

அ2ச! ைத-� ஏவிவி)* ஓ)* வா��வ�, அறம%ல; அரசியைல ெவ,� 0தா)ட� 

ஆ��வேத யா��, எற ெபா�ெநறி ப6றி எ*!�ைர�கிேற; க)சி வள�2சி�காக 

அ%ல. 

*** 

 

"மன எைத-� ெச>யலா�' எப� தவ,, தீ�, ெகா*ைம, எபதா%தா, $� 

அர1 $ைறைய மா6றி�, ��அர1 $ைறைய! ேத�ன�; ��அரசிேலா, ம(திாிக� 

எைத-� ெச>ய வ%லவ�க� எபைத உண�(�, உ�ள!தி% கிA ��ெகா	ட 

நிைலயி% இ'��� ம�களிட�, ம(திாிகளாக இ'(�ெகா	ேட ஓ)*� ேக)ப�, 

$� அர1 $ைறயி ேக* பா)ைடவிட ேமாசமான நிைலைமையயேறா 

ஏ6ப*!திவி*�. 

 

எனேவதா, ��அர1 $ைற, இ(த நா)ைட. ெபா,!த வைரயி%, உ	ைமnயான 

ம�களா)சி அைமய வழிேகால ேவ	*மானா%, ெபா�! ேத�தJ�� ஆ, 

தி�கF�� $னா லாவ�, கா�கிரE ம(திாிக� பதவிைய வி)* விலகி2, ெசா(த 

அறிவா6றைல கா)��, க)சி சாதி!தைவகைள எ*!�� <றி, "ஓ)*' ேக)க 

ேவ	*�. 

*** 
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"$/ இ'(தைதவிட� கா�கிர1�� இ.ேபா� வA  அதிகமாகி இ'�கிற�' எ, 

$தலைம2ச� காமராஜ� ேபசி வ'கிறா�. 

 

அவ� <,வதிேல அவ'�ேக ந�பி�ைக இ'��மானா%, ேத�தJ�� ஆ, 

தி�கF�� $/, பதவிைய வி)* விலகி, ெவ,� காமராஜராக, க�மHர� 

காமராஜராேவா, ப2ைச! தமிழ� காமராஜராகேவா, கிராம� கிராமமாக2 ெச,, 

ேபா)ட பாைதக�, ெவ)�ய வா>�கா%க�, ேதா	�ய கிண,க�, திற(த 

ப�ளி�<ட�க�, ஏ6றிய விள��க� - இைவகF�காக வா�கிய வாி!ெதாைக - 

இ(த� கண�ைக� கா)�, "ஓ)*' வா�கிவிட)*�, பா��கலா�!! 

 

த�பி! இ(த ஏ6பா*, இ,�ள நிைலயி%, ��அர1 $ைறைய� <ட! 

L>ைம.ப*!த மிக மிக! ேதைவ. 

 

எ%லா அரசிய% க)சிகFேம, இதைன நா)* ம�க� $ ஒ' உடன�. 

பிர2சிைனயாக ைவ!�, ம�களி வAைவ! திர)�� கா)��, கா�கிரE க)சிைய 

இ(த ஏ6பா)*�� இண���ப�, வA-,!தேவ	*�. 

 

ஏேதா ஓரள �காகிJ�, ��அர1 $ைற பல தர ேவ	*� எ, வி'�பினா%, 

இ(த ஏ6பா*, நைட$ைற�� வ(ேத ஆக ேவ	*�. 

 

பா/ இராேஜ(திர பிரசா!, ச)ட� இய6ற2 ெச%ேவா� கF��! த�திக� இ'!த% 

ேவ	*� எ, <றினா� - அ�ேபாலேவ, அ%ல� அதைனவிட மிகமிக 

அவசியமாக �, அவசரமாக �, இ, ேதைவ.ப*வ�, ம�கைள மிர)� "ஓ)*' 

வா��� $ைறைய ஒழி!�� க)*வ�. 

 

ேத�தA% ஈ*ப)*, ம�களி ஆதரைவ� ேக)*. ெபற2 ெச%ேவா�, அைம2ச�க� 

எற "அ(தE�' பல!ைத� கா)*வ�, அவ�கF�� பதவிைய வி)*வி)டா%, 

ம�களி ந%லாதரைவ. ெபற!த�க ேவ, த�திக� இ%ைல எபைதேய, 

உல��ேக எ*!��கா)*�, தர��ைறவான காாியமாகி. ேபா��. 
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*** 

 

க)சி மக!தான காாிய�கைள2 சாதி!� வி)ட� எபத6காக அ%ல, 

அைம2ச�களாக இ'�கிறா�கேள எபத6காகேவ, ெநOசி �$றைல அட�கி� 

ெகா	* கிட�கிேறா�, எ, ேபசாதவ�க� இ%ைல. 

 

��அர1 $ைறயிேல ெச>ய.படேவ	�ய தி'!த�க� �றி!�, பா/ இராேஜ(திர� 

ேபாறாெர%லா�, அ�கைர கா)�. ேப1வதா%, த�பி! உடன�யாக� 

கவனி�க.பட ேவ	�ய பிர2சிைனைய எ*!�ைர!ேத - எ வா�!ைதைய� 

ேக)* வி)*, அைம2ச�கF��, "ேராஷ�' ெபா!�� ெகா	* வ(�வி*�. "அேட! 

அறிவிA! எம�� இ'��� ெச%வா��, அைம2ச�களாக இ'.பதனா% ம)*� 

எறா வா>! �*�காக� <,கிறா>? எ�ைம நா* அறி-� - ந� அறி-�!! எம� 

அறிவா6ற%, Hரதீர�, தியாக�, யா �, அறியாத H* உ	டா? ேகவல�, அைம2ச� 

பதவிைய� கா)�யா, நா�க� "ஓ)*' வா�கேவ	*�? அ�ஙனமா, எ	ணி� 

ெகா	டா>? இேதா பா�, பதவி பழO ெச'./ - Hசி எறி(� வி)*, ம�கைள 

அIகி, எம� ெசா(த! த�தி, திறைம, சாதி!தைவ இைவகைள� கா)�ேய ஓ)*� 

ேக)*. ெப,கிேறா�!! - எ, <றி வி*வா�க�. எற ந�பி�ைக-ட இைத� 

<றவி%ைல. நா* அறிய)*�, இவ�க� நிைலைமைய-ம�க� திர	ெடC(� 

வA-,!த)*� - ெபா>�கா% இ%லாம%, 821, 8ணார� இ%லாம%, வ(� ஓ)*� 

ேகF�க� - அ�தா $ைற - எ%ேலா'� இ(நா)* மன� - எ, த!�வ� 

ேப1கிறீ�க� - ஆனா% அைம2ச�களாக இ'(�ெகா	*, ஓ)*� ேக)க நீவி� 

வ'கிறேபா�, நா�க�, ைகக)� வா> ெபா!தி நி6க ேவ	� இ'�கிற� - நீவி� 

க%ைல� கனி எ, <றினாJ�, 1* ெசா%ைல எ�மீ� HசினாJ�, ம,!திட 

மா��கமிறி� கிட�க ேவ	� ேநாி*கிற� - எ.ப�க� தி'�பினாJ�, உம��, 

பதவி த'� பல� ெதாிகிற� - திகி% பிற�கிற� - ஓ)*கைள! த)�. பறி!�� 

ெகா�கிறீ�க� - இ� ��அர1 $ைற அ%ல - த� அர1 $ைறயாகி. ேபாகிற�. 

ஆகேவ, எ�க� தயைவ நா� வ'கிற ேபாதாகிJ�, த� L�கி� ேகால� கைல!� 

வி)* வா'�க� - கா)டேவ	�ய கண�ைக� கா)*�க� - நா�க� 

ேக)கேவ	�யைவகைள� ேக)கிேறா� - அ�தா $ைற - எ, ம�க� 

<றேவ	*� எபத6காகேவ, இதைன எC�கிேற. 
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----------------- 

எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( ((((3)3)3)3)    

 

த�பி! 

 

மன�க� பல� உள�; சிலைர� காணலா�!! காI $/ இதைன எ	ணி.பா�; 

$� அர1 $ைற தீ�, ஆகா�, ேதைவய6ற� எ, <,வ�, மிக2 1ைவ-�ள, மிக 

எளிதிேல எவ'� ஒ./� ெகா�ள!த�க அரசிய% த!�வ� எப� நிைல!� 

நிறான பிற��, மன�கைள� கா	ப� எறா%, ஓ� ஆவ%, பரபர./ உண�2சி, 

உேபாறா� உ�ள�களி% <ட ஏ6ப)*வி*கிறேத, அ� ஏ? /ாிகிறதா? 

மன�க� மமைதயாள�களாகிவிட�<*�, ம�கைள ம(ைத எெற	ணி 

நட!திட�<*� - அ�ேபா% நைடெப6ற நிகB2சிக� பல உள! ம�க� தம� 

��ைசகளி% உ�ள த)*$)*2 சாமாகைள வி6றாகிJ�, மன 

மைனயா)�யி க'!��ேக6ற மரகதமணிமாைல - வா�க. பண� 

ெசJ!தேவ	*� எ, <றிய $� அர1க� இ'(தி'�கிறன. என�� ம)*� 

அவ கிைட!�வி)டா%, இ' கர�க� ேபா��, வா� ேவ	டா�, ேவ% 

ேவ	டா�, கC!ைத ெநறி!ேத காதகைன� ெகா, ேபா*ேவ; க6பழி�க.ப)ட 

கனியாி க	ணீைர எ	ணி� ெகா	டா% ேபா��, இ(த எ கர�க�, 

இ'�பி=� வA ைடயனவா�� - எ, /ர)சி.ெபாறி பற(திட. ேபசிய 

Hர�கைள, $2ச(தியிேல L��மர� நா)�, அதிேல பிணமா�கி! ெதா�கவி)ட 

மன�கF� இ'(தி'�கிறா�க�. எனி=�, இ,�, இPவள  1ைவ-ட 

"ஜனநாயக�' ேப1� இ(த நா)களிேல-�, எ�கி'(தாகிJ�, யாேர=� மன 

வ'கிறா� எறா%, பா��கேவ	*� எ, ம�கF�� ஆவ% ெபா��கிற�. 

 

தைலவ�க�, ந�க�க�, ெவ6றி Hர�க�, ஆகிேயாைர� காண � ம�கF�� ஆவ% 

எழ!தா ெச>கிற�; ஆனா%, அ(த ஆவ% அவ�க� த!தம� �ைறகளி%, 

பாரா)ட!த�க திற� கா)�, ம�களி மனைத ஈ�!த பிறேக, ஏ6ப*கிற�. 

 

ஆனா%, மன�கைள� காண ேவ	*� எற ஆவேலா, அவ மன 

எபத6காகேவ ஏ6ப)*வி*கிற� - தர�, திற�, ெவ6றி, எ� � அPவளவாக!  
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ேதைவ.ப*வதி%ைல. 

 

இ(த நிைல, பழைமைய வி)*விட! �ணி  இ%லாத இ(நா)�ேல ம)*� 

எபத6கி%ைல; /ர)சி 8!தி)ட ேசாவிய! நா)�ேலேய, இ.ேபா�, மன�க� 

ஒ'வ�பி ஒ'வராக. "பவனி' வ'கிறா�க�; ம�க� க	* மகிBகிறா�க�. 

 

என எ	ணி� ெகா	*, ஜா� மனைன ஒழி!�� க)�ய /ர)சி. பர�பைரயின�, 

இ(த மன�கைள. பா��கி றா�கேளா? அ.ப� அ�� ெச%J� மன�கF�, 

ேசாவிய! ம�கைள� க	* /னைக /ாிகிறா�கேள, அத6�!தா என 

ெபா'ேளா? யாரறிவ�!! 

 

"ைம0� மகாராஜா'' அெமாி�கா ெச,, கா)* மி'க�கைள.ப6றி-�, கட � 

ெகா�ைகப6றி-�, ப%கைல� கழக�களி% ேப'ைரயா6றிவி)*, வ'கிறா�. 

 

"மகாராஜா'ைவ அெமாி�க ம�க� மகிB2சி-ட வரேவ6கிறா�க�. ஆனா% த�க� 

நா)*�� ஒ' "ராஜா' ேவ	*ெம, அவ�க� வி'�ப மி%ைல; $/ 

இ�கிலா(� நா)* அரச ஆைண�� உ)ப)* இ'(த நிைலைமைய. /ர)சி 

நடா!தி. ேபாாி)* ஒழி!�� க)�யவ�க� அெமாி�க�க�. 

 

அெமாி�காவி%, வரேவ6/ ைவபவ�கைள. ெப6,, மகாராஜா! எ, ம�களா% 

/கழார� 0)ட.ப)*, மகிB(தி*� மன�, இ�� தி'�பி வ(த��, "ராRய�' 

பறிேபான நிைலதா அவைர வரேவ6கிற�! 

 

ேநபாள நா)* மன�, காDமீ� நா)* மன�, இவ�க� த!தம� நா*களிேல, 

இ,, இ(திய. ேபரரசி �ைண த'� வAவி காரண!தா%தா, அரசாள 

$�கிற� - ஆனா% அவ�க� "பவனி' வ'� ேசாவிய! ேபாற /!த� /�$ைற 

க	ட நா*களிேல, அவ�க�, /ர)சி! தைலவ�கFட �லவ $�கிற�. ��அர1! 

தைலவ'ட ெகாJவி'�க $�கிற�, ம�களா)சி ம)*ேம மா	பளி��� எற 

க'!ைத நைட$ைற��� ெகா	*வ(த, நா)*! தைலவ�க�, இ(த மன�கFட 
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உைரயா�, உலக சமாதான� �றி!��, ேநச! ெதாட�/ெகா�வ�ப6றி-�, ேபசி 

அறி�ைக ெவளியி* கிறா�க�. வி(ைதயாக இ'�கிறத%லவா? 

 

ஆ.க நா)* மன'�, மன� பa�ைக விர)�, அர1! தைலவராகிவி)ட 

நாச'�, எழி%மி� எகி.தி% வி'(�	* மகிBகிறா�க�, உல� சீ�ெபற வழி 

கா	ேபா� எ, ெச./கிறா�க�. 

 

ைம0�, தி'வன(த/ர�, ெகா2சி, /��ேகா)ைட, ேபாபா%, ெஜ>.8�, ேஜா!8�, 

பவநக�, நவநக�, பா�யாலா, - இ.ப�-�ள ஐQ,�� ேம6ப)ட இராRஜிய�கைள 

அரசா	* வ(தவ�கைள, இ(திய. ேபரர1 H)*�� அ=.பிவி)ட� - எனி=� 

இ.ேபா�, "பிாி)�D மகாராணி இ�� வ'கிறா�க�' எபத6காக, எெனன 

வைகயான வி'(� ைவபவ�க� ஏ6பா* ெச>வ� எப� ப6றி! �ைர!தனேம 

1,1,.பாகி வி)�'�கிற�. 

 

மாைல ேபாடலா� - ஒேற ஒ,! 

 

வி'(� ைவ�கலா� - ஆ�கில $ைற உண ! 

 

உடனி'(� உபசார�கைள� கவனி!�� ெகா�ள, இல)1மி ேமன எ=� �ைண 

அைம2சேர, ேக)*� ெகா�ள.ப)�'�கிறா�. 

 

மகாராணி, /Aேவ)ைட கா	பாரா�! மகாராணியி மணாள, /Aைய2 

1*வாரா�! 

 

இ'வ'� ெச,, காத6சினமா� கவிமி� "தாRமகாைல'� கா	பாரா� - 

நிலெவாளியி%!! 

 

த�பி! பிாி)�D மகாராணியி வரேவ6/ ைவபவ!��காக, அைம2ச�க� 

வ	*ேபால2 1,1,.பாக. பணியா6, கிறா�க� - அதிகாாிக� ப�பரமாக2 

1ழ, ேவைல ெச>� ெகா	*�ளன�. 
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இ� "��அர1' ெகா�க)� ெவ6றி $ழ�கமி*� கால�! - இ.ேபா�, உலகி% 

மிக.ெபாிய ஏகாதிப!திய!ைத அைம!�, பல நா*கைள அ�ைமெகா	ட, பிாி)�D 

சா�ராRஜிய!தி மகாராணியா'���, ��அர1 $ைறைய ேம6ெகா	*வி)ட 

இ(தியாவி%, இ!�ைண சிற./ட=�, பக)*ட=� வரேவ6/க�!! ெபா'� 

உ	டா, இத6�? ��அர1 $ைறயிேல, ம�கF�� ஐய.பாேட ஏ6ப)*வி*ேமா 

எ, <ட2 சில� அ2ச.ப*வ� - $�தாி!ேதா� $, ��யா)சி! தைலவ�க�, 

$கம<றி நிறி*� "அட�க உண�2சி'ைய� காI�ேபா�. 

 

அஃேதேபால, $�தாி!ேதா�, ��யா)சி! தைலவ�கFட ைக�J�கி, கனி  

கா)�, அவ�த� அறிவா6றைல. பாரா)�. ேப1�ேபா�, ��யா)சி! 

தைலவ�களி%, மிக மிக உ,தி பைட!தவ�கF�ேக<ட, ஒ' கண�, உ2சி 

�ளிர!தா ெச>-�. 

 

��யா)சி $ைறைய ேம6ெகா�F�க�, எ, $� தாி!ேதா'�� இவ�க� 

ேயாசைன <,வதி%ைல. $� அர1தா சால2 சிற(த� எ, ��யா)சி! 

தைலவ�கF��, மன�கF� அறி ைர <,வதி%ைல; இ'வ'� ஒ'வ'� 

ெகா'வ� "அ/ைர' <றி�ெகா�கிறன�; அவனிேயா��� வாC� வழி 

<,கிறன�. 

 

$�தாி!ேதா'�� உ�ள பக)* க	*, ��யா)சி! தைலவ�க)�, ெநOசி% சபல� 

த)*கிறேதா எனேவா, யா� க	டா�க�? அ�ேபாலேவ, ��யா)சி! 

தைலவரானா%, ம�களி ேபர/ கிைட�கிற� எப� க	*, $�தாி!ேதா� 

மன�, ��யா)சி $ைறைய நா*ேமா, எனேவா! 

 

ஆனா%, ம�க� இ,�, மன�கைள� கா	பதிேல, ம)ட6ற ஆ�வ� 

கா)*கிறா�க�. 

 

ஈரா நா)* மன'��, சினா)கF�� $/ ஒ' ஆ	 மக  பிற(த�! ஆ	 

�ழ(ைத ஈெற*�காத ஒேர காரண!��காகேவ, ஈரா மன�, த இதய!தி% 

இட� ெப6ற ேபரழகி 1ைரயா மகாராணிைய வில�கி ைவ!� வி)டா�; ேவேறா� 
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ம�ைகைய மண $�!�வி)டா�; அவ� ெப6ெற*!தா� ஆ	 மக ! ஈரா நா* 

விழா�ேகால� 8	ட�! மன=�� மக பிற(தா - நா)*�� இளவரச 

பிற(தா - எ, �Lகல�, நா* $Cவ��. 

 

ஈரா நா)* மன�, "இளவரசைன'� க	*வி)*! தி'�/ைகயி%, அவ'ைடய 

ேமா)டாைர2 0B(� ெகா	*, ஆயிர�கண�கான ம�க� மகிB2சி ஆரவார� ெச>த 

கா)சி படெம*�க.ப)*, ��யா)சி பரவ. பா*ப*� நாளிதB களி%, $த% 

ப�க!தி% ெவளியிட.ப)*�ளன. 

 

இறள �, பி�தளரவி%ைல; $ைற அதிகமாக மாறி விடவி%ைல; எ%லா 

அதிகார$� தம� கர!திேலேய ைவ!�� ெகா	* இ'�கிறா� அபிசீனியா நா)* 

மாமன�, ெஹயிA ெசலாசி! ெசற கிழைம, அவ� அரசாள! ெதாட�கி, 

$.பதா	*க� ஆயின எபைத� கா)�ட ஒ' விழா நைடெப6ற� - 

ேகாலாகலமாக! 

 

பிரா1 நா)�ேல, மனைன விர)�ய நாைள, இ,� விழாவா�கி� 

ெகா	டா*கிறா�க�. 

 

ரμய நா)�ேல, இ(த நவ�பாி%, ஜா� மன ஆ)சி ஒழி�க.ப)ட /ர)சி, விழா 

நாளா�க.ப)*� ெகா	டா)ட� நட�கிற�. 

 

அபிசீனியா நா)�ேல, மாமன� $� தாி!� $.ப� ஆ	*க� ஆகிறன 

எபதா%, மகிB2சி-6, விழா� ெகா	டா*கிறா�க�. 

 

ேபரறிவாள எ, ேபா6ற.ப*� சாலம எ=� மன=���, ேபரழகி ஷீபா 

எ=� அரசி��� பிற(த ைம(த=ைடய வழி வழி வ(தவ�, அபிசீனியா மாமன�, 

எகிறா�க�. 

 

இவ'�, இ,�ள ��யா)சி! தைலவ�கF��, ந%லா)சி நட!த ேவ	*� 

எப� �றி!��, உலக. ேபா� 5	�டாம%, அறெநறி-ட 

நட(�ெகா�ளேவ	*� எப� ப6றி-�, அறி ைரக� <,கிறா�. 
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இPவிதமானேதா� வி(ைதயான நிைலைம இ, இ'(� வ'கிற�. 

 

��யா)சி $ைறைய $�யா)சி $ைற-ட இைண!�� ெகா	*�ள நா* 

பிாி)ட. 

 

$�-ைடேயா தைலைய ெவ)�ன� பிாி)டனி%, $ேபா� $ைற. 

 

ம6ேறா� மனைன நா* கட!தின�! மிக. பழ� கால!திேலேய, மனைன 

மாளிைக���ேள, மட�கி அட�கி, அவனிட� "உாிைம2 சாசன�' எCதி வா�கின� - 

இேத பிாி)டனி%. 

 

இேத பிாி)டனி%, மகாராணி��� �ழ(ைத பிற�க. ேபாகிற� எ, 

அறிவி�க.ப)ட��, ெகா)*� பனிைய. ெபா')ப*!தாம%, அர	மைன�� 

எதிேர, ெப'(திரளாக ம�க� <� நிறன� - ேசதி ேக)* மகிB(திட! 

 

அ.ப�.ப)ட வி(ைத $ைறக� நிைற(த பிாி)டைன ஆ	ட ஓ� மனைன!தா, 

நாடக. ேபராசிாிய�, நானில� ேபா6றிய ப�!தறிவாள�, ேபரறிஞ� ெப�னா)ஷா 

"ஆ.பி கா�)' எ=� நாடக Qெலாறிேல, பைட!�� கா)*கிறா�. ஆமா� த�பி! 

உ	ைமயாக இ'(த மன அ%ல; சமத�ம ��அர1, ப�!தறி  எ=�, பல Lய 

க'!��கைள� க'`லமா�கி! த(த ேபரறிஞ�, "ெப�னா)ஷா'வி க6பைனயி% 

ேதாறிய மன! கா	ேபா� வா! 

*** 

 

மன அர	மைன ெபாிய�! கவ�2சிகரமான�! மன=ைடய நிைலைம�� 

ஏ6றதாக!தாேன அவ இ'.பிட� இ'!த% ேவ	*�. நம� நா)�ேல த�பி! 

ேகாயி% எேற ெபய� த(தன�, மன மைன��! 

 

Sைழ  வாயிைல� கட(�வி)ேடா� - $/ற� <ட�! இ�� உ�ள உதிகாாிகளிட� 

அ=மதி ெப6,� ெகா	*தா உ�ேள ேபாக $�-�. அவ�க� இ'வ'�, 

மன=�� வ(த க�த�கைள. ப�!�� ெகா	*�, இைடயிைடேய ேபசி� 
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ெகா	*மி'�கிறா�க�. என ெச>வ�, த�பி! கைன!தாJ�, க	 சிமி)�னாJ�, 

இவ�க�, த�க� ேவைல $�(தா ெலாழிய, அ%ல� என காரண!தினாேலா 

ந�மிட� அ�கைர ஏ6ப)டாெலாழிய, உ�ேள ெச%ல அ=மதி அளி�க மா)டா�க�. 

எPவள  ேநரமா�� எ, ேக)கிறா> - பா�ைவயா%! எ ெப'521 <,வ� 

/ாியவி%ைலயா - எPவள  ேநரமா�ேமா என�ேக ெதாியா�. 

 

இ�தா அ	ணா! $�அர1 $ைறயிேல உ�ள ெகா*ைம - எ, <,வா>. 

 

��யா)சி $ைறயிேல ம)*� எனவா�! க	டவ�க�, க	ட க	ட 

ேநர!திெல%லா�, அைம2ச� ெப'மாைன� காண2 ெச,விட $�-மா? 

"ந(தி8ைஜ' அ�� இ%ைலயா? 

 

இராஜேகாபாலா2சாாியா� அைம2சராக வ(த உட, ��யா)சி $ைறயி அ'ைம 

ெப'ைமைய உய�!�� ேநா��ட, தைன எவ'� எ(த ேநர!திJ� வ(� 

பா��கலா� எ, <றினா�. ஒேர ெகா	டா)ட� ம�கF��! கா�கிரE 

வ)டார!திேல ெப' மகிB2சி! ஆனா%, என நட(த�; ெதாி-ேமா? த�பி! அணி 

அணியாக� கா�கிரE தைலவ�கF�, ெதா	ட�கF�, வ(� பா�!தப� இ'(தன� - 

ேவ, ேவைல பா��கேவ ேநர� கிைட�கவி%ைல. <.பிய கர!ைத, 

மட�க$�யவி%ைல! சிாி!த $க� - மாற�<ட ேநர� கிைட�கவி%ைல. கைடசியி% 

இ� ஆகா� எ, உண�(�, ஆ2சாாியா�, $தA% ெச>தி'(த ஏ6பா)ைட� 

ைகவி)*வி)டா�. 

 

��யா)சியிேலேய இ� எறா%, $�யா)சியிேல, க)*� காவ%, தைட, இைவ 

அதிகமாக!தாேன இ'(தி*�! 

 

அதிகாாிக� நம� ப�க� தி'�பி. பா�.பதாக இ%ைல - த�பி! அ*!�, கா	ேபா�, 

மனைன. 

 

அ	ண, 

13-11-1960 

-------------------- 
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எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( ((((4)4)4)4)    

 

த�பி! 

 

மனைன� காண. பல� வர�<*�; இளவரச�க�, தளபதி, வணிக� ேகாமாக�, 

கைலவ%ேலா�, மா��க! தைலவ�க�, ெவளிநா)*! L�வ�க�, இ.ப�. பல�. 

இவ�க� ஒPெவா'வ'���, மனைன� கா	ப�, அவ'ட உைரயா*வ� 

எபதிேல, ஒPெவா' $ைற இ'���. ெகாJ ம	டப�, ேகா)ைட ெவளி, 

விழாமற�, களியா)ட� <ட�, காணா6,. ப�க� எ=� ப%ேவ, அர�க�களி%, 

மன=ட ெச%ேவா� அ%ல� வ(� கா	ேபா�, என $ைறயி% 

வரேவ6க.ப*வ�, எ�� இட� ெப,வ� எபத6 ெக%லா�, க)*!தி)ட� உ	*; 

அ� �ளி-� ெகடாதப� பா�!��ெகா�வா�க�; ெகடவி�, மன, த நிைல 

அறியா� த*மாறினா எ, ேகA ேப1வ�, க	��க�<ட2 ெச>வ�. 

 

இ�� வர இ'��� பிாி)�D ேபரரசி�� மணாளனாக இ'.பவ�, ேவேறா� நா)* 

அரச �*�ப!தவ� எனி=�, அரச� அ%ல! ேபரரசி-ட அவ� ெச%கிறா�, பல 

நா*கF��; ேபரரசி��� கா)ட.ப*� சில தனி2சிற./க� இவ'��� கிைடயா�; 

ெபற இயலா�; ேக)க � மா)டா�. நா)*�� ம)*ம%ல, நாயக=���, அவ� 

ேபரரசி! 

 

ேபரரசியி பாராFமற! �வ�க உைர நிகB(தேபா�, ேபரரசியி த�ைக, 

அைவயி% அரச �*�ப!தின'�� எ,�ள இ'�ைகயி% காண.படவி%ைல. 

காரண� என எ, இதBக� விள�கின. ஒ' இதB, உ	ைமயான காரண�, அவ� 

ம)*�தா, அரச �*�ப!தின� இ'�ைகயி% அமரலாேமெயாழிய, ப�க!தி% 

கணவ அமர $�யா�! ஏெனனி%, அவ� அரச �*�ப!தவ� அ%ல; தன�� ஒ' 

இட�, மணாள=�� ம6ேறா� இட� எ, இ'.பைத வி'�பாத தாேலேய, அரச 

�மாாி பாராFமற விழாவி% கல(� ெகா�ளவி%ைல, எ, எCதி6,. இ� இ(த 

ஆ	*! 

 

இ�� வர இ'�கிறாேர எAசப! ேபரரசி, அவ� /ேவ)ைட காண.ேபாகிறா�? காண  
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ம)*ேம! /Aேவ)ைட ஆட.ேபாவேதா ேபரரசியி கணவ�. 

 

த�பி! ேபரரசி, /Aேவ)ைட ஆ*வ� <டா�! தர� �ைறவான ெசய%! அவ� 

கணவ�, ேவ)ைட ஆடலா�, அவ'�� உ�ள நிைலயி அள  அ�! ஏ இ(த 

வி!தியாச� எ, விய.பாக இ'�கிறதா? இதிெலன, த�பி! விய./? 

உ	ைமயாக நீ விய./றேவ	�ய� எைத அறி(� ெதாி-மா? ேபரரசியி கணவ 

ேபரரச அ%ல; ேபரரசனி மைனவி ேபரரசி ஆகலா�!! 

 

இ!தைகய சில தனி2 சிற./க�, இ,�, அரச�கF�� உ�ளன; ம�கF�, இ(த2 

சிற./கைள! த'வதிேல தய�க� கா)*வதி%ைல; மன உலா, விழாேபா% 

இ'�கலா� எகிறன� ம�க�; விழாவி% களி./. ெப,கிறன�! மன, 

க	ைண� கவ'� வன./ அளி!தி*� அணிமணி 8	�டலா�, ம�க� அதைன 

அ=மதி�கிறன�! க	* அகமகிBகிறன�; ஆனா% மன, ஆ)சி. ெபா,./ 

அ!தைன-� ேவ	*ெம, ேக)டாேலா ம,�கிறன�; உம�� எ� ந%ல� 

எப� எம�கேறா ெதாி-� எ, மன ேபசி�, அதைன மமைத 

எகிறன� ம�க�!! 

 

பி� யாராாிடேமா உ�ள�, $�ம)*� ந� தைலயி%! அரச எ, வி'� 

இ'�கிற�, ஆ)சிேயா ந� வி'.ப.ப� இ%ைல! அர	மைன இ'�கிற� ெபாிதாக; 

ஆனா% அ� சி�கார2 சிைற�<ட� ேபாலா�க.ப*கிற�! இ(நிைலயி%, 

அரச��கான உைட-� $�-� ெவ,� 1ைமயாகிற�. ெபானா% சைம�க.ப)* 

நவமணிக� இைழ�க.ப)ட, "சி�மாசன�' எ(த2 சமய!திJ� க�!திட! தயாராக 

இ'��� "ச�.பாசன�' ேபாலாகிற�! இ(த நிைலயி%, மன எ, 

இ'.பைதவிட� ��மகனாக இ'.ப� ேம%! மன ��மகைன, எ.ப� 

ேவ	*மானாJ� நட!தலா� எற $ைற $றி(� ேபா>வி)ட�. ��மக, இ, 

மனைன, எ.ப� எ.ப�� காணேவ	*� எ, எ	Iகிறாேனா, அ�ேபா% 

ஆ�கிவிட $�கிற�. இ(நிைலயி%, ��மகனாக இ'.ப� ேகாேல(தியாக 

இ'.பைத� கா)�J�, எ!�ைணேயா மட�� ேமலான�, எ, 

எ	ணி�கிட(தி*�, மன�கF� உள�. 
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இPவிதமான எ	ண�ெகா	ட மனைன!தா த�பி! நா� காண. /ற.ப)ேடா�. 

 

அேதா பா�! ஏ, நைட! எ*!ேத கவிB!ேத எ, ேபச� <�யவ� எபைத 

எ*!�� கா)�*� பா�ைவ, க	டவ� த நிைல உய�(த� எபைத அறிய 

ேவ	*� எற ேநா��ட, உைட அல�கார�. ஆதி�க�கார'�� அ� பணிபவ 

நா அ%ல; நா /ர)சி ேநா��ைடயவ எபைத எ*!��கா)*�, சிக./ அ�கி. 

இவ� ஓ� அைம2ச�! /திதாக அைம2சரானவ�! 

 

அைம2சராேன, எறா� இவ�. 

 

அைம2ச� ஆ�கிேன எபா�, $தலைம2ச�. 

 

இவ�, வணிக� ேகா)ட! �ைற��! தைலைம ஏ6றி'��� அைம2ச�. ேபரறிஞ� 

ெப�னா)ஷா இ(த அைம2ச'�� ேபானா�ஜிE எ, ெபயாி)�'�கிறா�. 

 

த�பி! நா, நம� வசதி�காக, இ(த அைம2சைர, /யலா� எ, அைழ�கிேற. 

இ(த அைம2ச�, தம� அறிவா6றலா%, /ர)சி. ேபா�கினா%, $� அர1 

$ைறையேய HB!த!த�க /ய% கிள./ வி*வதாக எ	Iபவ�; எனேவ இவ'��. 

/யலா� எ=� ெபய� ஒ'வைகயிேல ெபா'!தமான��<ட. 

 

அைம2ச� அைவயி% இட� ெப,$, இவ�, ெபாறி பற�க. ேபசி-�, /�./�! 

தி)ட�கைள! தீ)�-�, ஆ)சி $ைறயிேல மதமத./ ஏ6ப)* வி)ட� எ, 

க�(�ைர!��, மனரா)சி $ைற உ�ளம)*� ம�களா)சி மலரா� எ, 

விள�கி-�, $�தாி.ேபாேர இ'!த% ஆகா�, $C�க $C�க ��அர1 ஏ6ப)டாக 

ேவ	*� எ, $ழ�கமி)*�, "ெபாிய /�ளி' ஆனவ�;"/யலா�'' ஆனவ�! 

 

அவ'�� அைம2ச� அைவயி% இட� தர.ப)ட�. 

 

/திய அைம2ச� மனைன� காண வ'கிறா�. 
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மனைன� காண வ(தி'�கிேற - எ, /யலா� <றி*� ேபா�, அ2ெசா% 

ேக)ட�� அJவல�க� அOசி ந*ந*�கி, ஐயேன! அம'H�! இேதா 

அைரெநா�யி% அரசைன அைழ!� வ'கிேறா� - எ, <றிவி)* ஓேடா�2 

ெச,, அரசைன அைழ!� வ'வ�, எ, எ	ணி� ெகா	�'�க� <*�. 

ஏெனனி%, மன�கைள. ேப)�� காண2 ெச%வ� ேபைதைம எ,�, ம�களி 

தைலவ�கைள மன�க� கா!தி'�க2 ெச>வ� ெகா*ைம எ,�, அ(த $ைறைய 

வாழவி*வ� மைடைம எ,�, ச(ைத! திடA%, அவ�, எ!தைனேயா $ைற 

$ழ�கமி)�'.பா�. அ.ப�. ப)டவ�, அைம2ச� எற நிைலைய. ெப6, 

மனைன� காண வ(தி'�கிறா� - மதியிAக�, அவைர ஊ� என? ேப� என? 

உ6ற �ைற யா�? எ, ேக)கிறா�க�? - அPவித� ேக)*� ேக)*. 

பழ�க.ப)டதா%!! /யலா� ேகாப� ெகா�ளா மA'(தி'�க $�-மா? 

 

ேக)பெதன! வ(த� மனைன� காண - காண2 ெச%ேவா�!! - எ, எ	ணி� 

ெகா	டா� ேபாA'�கிற�, உ�ேள Sைழ(தா�, மன=�� அ=.ப. ப*� 

மட%கைள� கவனி��� அJவல� இ'வ� க	டன�; அவ�களி% ஒ'வ, வ(தவ� 

யா� என� க	*ெகா	டா. அவ� ேபா��� ேநா��� ெதாி(தவ எற 

$ைறயி% ேபசினா. 

 

"வ'க! அைம2சேர! வ'க! தா�க� அைம2சரான த6காக! த�கைள நா 

வாB!�கிேற. . . இ%ைல, இ%ைல த�கைள. ெப6றத6காக அைம2ச� அைவைய 

வாB!�கிேற!'' 

 

ெபா%லாதவ இ(த இைளஞ. $� அரசேனா, �� அர1� 

ெகா�ைக-ைடேயாேனா, எவனாயி=�, /கBெமாழி ேக)டா% மய�கி. ேபாவ�, 

எற உ	ைமைய உண�(�, /யலாாிடேம, அ(த வி!ைதைய கா)*கிறா. 

மன�களா கிJ�, பல'ைடய /கCைரைய� ேக)*� ேக)*2 சA!�. 

ேபாயி'.ப�! எனேவ அவ�க�, த�ைம. /கBபவ�களி எ	ணி�ைக வளர வளர, 

ஓரள  சA./ண�2சி<ட� ெகா�ள�<*�. /யலா� ேபாறவ�க� அPவித� 

அ%லேவ! அ�கா�யிJ�, ஆ6ேறார! திடAJ�, $2ச(தியிJ�, மற�களிJ�, 

பாரா)*ைரகைள. ெப6றி'.ப�. இ� அர	மைன! எ(த அர	மைனைய2 1)�� 
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கா)�, ஆணவ� ��ெகா	ட இட�! அ�கிரம� ெகாJ இ'��� இட�! 

எெற%லா� க	�!�. ேபசி இ'�கிறாேனா, அேத அர	மைன, அ�� அவ 

Sைழகிறா, மனைன� காண, அைம2ச� எற நிைல ெப6,! அ(த இட!தி%, 

தைன. /கBகிறா�க� எறா%, உ2சி �ளி�(திட!தாேன ெச>-�. 

 

மன�! எ, இைளஞ�களி% ஒ'வ அறிவி�கிறா. 

 

உ)கா�(தி'��� /யலா�, இ'�ைகயி% இ'(தப�ேய, கத .ப�க� தி'�பி. 

பா��கிறா� - எC(தி'�கவி%ைல. 

 

மன வ'கிறா� எற உட, எC(� நிறா%, ெச! தமான!ைத, இழ(�வி*� 

ெசயலாகி விடாதா! ஓ! பய%, ந�ைம� க	ட�� மாியாைத கா)*கிறா எ, 

மன எ	ணி� ெகா	* வி*வாேன! நா*, நம� க)டைள�காக� 

கா!��கிட�கிற�; நம� அறிவா6றலா% இ(த அரைசேய ஆ)�. பைட�கிற� - 

அ.ப�.ப)ட நா�, ேகவல� ஒ' $�தா�கிைய� க	* எC(� நி6பதா? <டா�. 

<டேவ <டா�. நா� உ)கா�(தப� இ'(தா%தா நம� நிைலயி உய�  

ெதாி-�, தர� /ாி-�, ��அர1� ேகா)பா)*�� ஏ6ற� ஏ6ப*�, எெற%லா� 

/யலா� எ	ணி�ெகா	�'(தி'�க�<*�. 

 

நா6ப!ைத(� வயதி'��� மன=��; ந%ல உயர�; அறிவாளி எபைத� 

கா)�*� ேதா6ற�. கனி ட, கர�கைள நீ)�யப�, /யலாைர ேநா�கி வ'கிறா�. 

 

ம:- எ சிறிய அர	மைன�� வ(தி'�கிறீ� - ந% வரேவ6/. 

 

/யலாேர! அம'�கேள!! (மன, அைம2ச'��! தர ேவ	�ய உாிய மதி.ைப! 

தரேவ	�, வரேவ6/ <,கிறா. மனைன� காண வ'பவ�க�, மனைன� 

க	ட�� எC(� நி6ப� வா��ைக யாக இ'(�வ'� மாியாைத $ைற; அ�ஙன� 

நி6பவைர, அம'க! எ, அ/ட மன <,வ�� மாியாைத $ைறகளிேல 

ஒ,. 
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மன, தன�ெக, இ'(�வ'� மாியாைத $ைற.ப�, அைம2சைர 

வரேவ6றப�, அம'க! எ, <றினா�. அைம2ச� தா, வழ�கமான மாியாைத 

$ைறைய� ைகயா�வ� த நிைலைமைய� �ைற!�வி*�, தாB  மன. 

பாைமைய� கா)*� எ, க'தி, எC(தி'�கேவ இ%ைலேய, அைத� 

கவனி!�வி)டதாக� <ட, மன கா)�� ெகா�ளவி%ைல. வழ�கமான மாியாைத 

$ைற இ'.ப�ேபாலேவ க'தி�ெகா	*, அம'க! எகிறா�.) 

 

அைம: நா அம�(�ெகா	*தா இ'�கிேற. 

 

ம: உ	ைம, /யலாேர! நா அைத� கவனி�கவி%ைல. மனி!��ெகா�க! 

அம'க! எ, <றிவி)ேட!! பழ�க� அ.ப�! 

 

(த�பி! மன, எ.ப�.ப)டவ எபைத எ*!�� கா)ட இ(த ஒ' 

ேப21.ேபா�� எ, <றலா�.) 

 

ேதைவய6ற திமி� எ,தா, ெதளி �ள எவ'� <,வ�, சாதாரண, வழ�கமான, 

மாியாைதைய கா)ட�<ட ம,!தி)ட, அைம2சாி ேபா�ைக. 

 

ஆனா%, அைத� க	*�, காணாத� ேபாA'(� வி)ட� மன=ைடய 

ெப'(தைமைய ம)*ம%ல, அவ=�� உ�ள "எைடேபா*�' திறைமைய-� ந� 

கா)*கிற�. 

 

ஆணவ� தைல�ேகறிவி)ட நிைல இவ=��; எனேவ தா, கDடேமா நDடேமா 

தராத, மிக மிக2 சாதாரணமான மாியாைத $ைறைய�<ட� 

ைக�ெகா�ளாதி'�கிறா. இ!தைன $*���, $றி ��!தா வழி அைம���! 

 

இவ, ெகா(தளி��� உ�ள� ெகா	டவேனெயாழிய, நி, நிதானி!�, 

காாியமா6றி, நீ�கா. /கB ெப,� வா>.பிைன! ேத��ெகா�பவன%ல. எனேவ 

இவ, நா�, கவனி�க!த�க பைகவ அ%ல! எ,தா, மன எ	ணி� 

ெகா	�'.பா. 
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அம'க! எ, <றிேன, அட அறிவிA! மன�க� அ�ஙன� <,வ� $ைற! 

அத6�. பிற� அம'வேத, பழ�கமாக இ'(� வ'கிற�! எ,, மன 

க�(�ைர�க வி%ைல. மாறாக, "மனி!த'�க, பழ�க!தா% அ�ஙன� 

<றிவி)ேட' எ, ேபசினா. 

 

இ�� அேனக� வ'கிறன�, /யலாேர! அவ�க� நா நி,ெகா	�'���ேபா� 

அம�(� ெகா	�'�க மா)டா�க� - அ� ப	/ அ%ல எபதா%! அவ�க� நி, 

ெகா	�'�க, நா அம'வ��, ப	/ அ%ல! எனேவதா, நா, அம'க! எ, 

<,வ� வழ�க�. இ�� எ.ேபா�� ேபால!தா, $ைற ெதாி(தவ�க�, மாியாைத 

அறி(தவ�க�, ப	/ /ாி(தவ�க� வ(தி'�கிறா�க� எ, எ	ணி� ெகா	* 

வ(ேத. அPவித� நா எ	ணி�ெகா	ட தா%தா, வ(தவ� 

நி,ெகா	*தாேன இ'.பா� எற நிைன.பி%, அம'க! எேற. ப	/ட 

நட(�ெகா� ேவா'��, நா கா)*� மாியாைத அ�. ேதைவயி%ைல எபைத 

அறியா� ேபாேன - அம'க! எ, <றியத6காக மனி!தி*க! - எறேறா, 

<,கிறா ெகா6றவ!!) 

 

இத6��, அJவல�, ஓ� நா6காAைய, /யலா'��. ப�க!தி% ேபா*கிறா� - 

மன கா)�ய �றி க	*. 

 

ப	ப6, நீ நட(� ெகா	டாJ�, நா அ�ஙன� நட(� ெகா�ளமா)ேட, எ, 

இ�!�ைர.ப�ேபால, மன, /யலாைர. பா�!�, 

 

"எைன உ)கார அ=மதி�கிறீ�களா?'' - எ, ேக)கிறா�. 

 

மன பாட� /க)ட� ைகயா	ட ேந�!தியான இ(த $ைற, அைம2ச� 

/யலா'��, /ாி(ததாக! ெதாியவி%ைல. அவ'�� இ'(த எ	ணெம%லா�, 

ஒ'வ மன எபத6காக, நா ஒ' தனி மாியாைத-� கா)�, எைன! 

தாB!தி� ெகா�ளமா)ேட எப�தா. எனேவ அைம2ச�, 
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"அட உ)கா� ஐயா! உ)கா�! உ H)�%தாேன நீ இ'�கிறா>. 

 

என�� இ(த2 ச�பிரதாய உபசார $ைறக� க)ேடா* பி��கா�.'' எ,தா ேபச 

$�கிற�. 

 

மனைன� காண2 ெசேற! நாெனன, ம6ற ம6றவ�கைள. ேபால 

ேநாOசானா!! ப%Aளி��� ேப� வழியா! மன அவ எறா%, நா ம�களி 

தைலவ! மன� களி மணி $�ைய. பறி!ெத*!�. ப(தாட�<ட உாிைம-� 

வAைம-� ெப6றவ. வ(தா மன, அவனிட� <A வா�கி�ெகா	* 

கிட��� பய%க�, மன�! மன�! எ, பயப�தி-ட <�ன�. அ(த2 

ெசா%ைல� ேக)ட உடேன, நா ந*ந*�கி.ேபாேவ, <.பிய கர!�ட 

நி6ேப எ, எ	ணி� ெகா	டா�க� ேபாA'�கிற�. நானா, எைனவிட 

ஒ'வ ேமலானவ எபைத ஏ6,�ெகா�ேவ. எ Hரதீர� எ!தைகய�! 

அறிவா6ற% எ!�ைண2 சிற.பான�! நா ம�க� தைலவ! இவ மன! 

இவைன� க	* நா எC(தி'�கவி%ைல, உ)கா�(தப�ேயதா இ'(ேத. 

மன தி'தி'ெவ, விழி!தா. ேகாப� ெகா	* ஏதாகிJ� ேக)பா, 

ெச�ைமயாக� ெகா*�கலா� எ, இ'(ேத. ேகாைழ, வாைய! திற(தானி%ைல. 

�ைழ(� �ைழ(� ேபசினா - எ, ெபாறிபற�க. ேபசி*வா�, நம� மாச6ற 

தைலவ� எ, /கB பா�*� <)ட!தின� $/ /யலா�. அPவளேவ! ேவ, 

உ'வான, 1ைவயான, பயத'� விைள  எ� � ஏ6படா�, ப	/ மற(த அ(த2 

ெசயலா%, மன "எைடேபா)*' இதைன அறி(� ெகா	டா. 

 

இ'ப!ைத(� ஆ	*கF�� $/, தா�க� ேத�தA% ஈ*ப)V�கேள, 

அ.ேபாதி'(ேத நா த�க� அரசிய% வாB�ைகைய� கவனி!� வ(தி'�கிேற. 

இ.ேபா� த�கைள� காI� வா>./ கிைட!த� என��. ெப'மகிB2சி த'கிற�. 

 

காரணம6ற ம	ைட�கன� கா)*� இ(த அைம2ச, இர	ெடா' /கCைரகைள. 

ெப6றாேல, /!தி த*மாறி நி6பா எபைத. /ாி(�ெகா	* ம)*�, மன 

இ�ேபால. ேபசினா� எ, ெகா�வத6கி%ைல. 

----------------- 
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எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( எ�ேலா!� இ"நா$% ம�ன( ((((5)5)5)5)    

 

த�பி! 

 

நிைனவிA'�கிறத%லவா, ��அர1� ேகா)பா)�ைன ஏ6,� ெகா	ட மன - 

$�அர1 $ைறயி 5ல!ைத� கி�ளி எறிய! ேதைவயி%ைல. அதைன ஓ� 

சினமாக, அணியாக ைவ!�� ெகா	*, ம�களா)சிைய நடா!தி2 ெச%ல இயJ� 

எற ந�பி�ைக-ட நாடாF� ெபா,.பிைன ஏ6,� ெகா	ட அைம2ச�க�, 

அவ�களி% ஒ'வைன, மன தி!தி./. ேப215லேம, தீ�!�� க)�விட $ைன(த 

க)ட�! எதி�!�. ேபச2ெச,, இளி!�வி)*! தி'�பிய அவ ேபா�� - 

இதைன� க	ேடா�. 

 

மன $�தாி!த - சிர� ெகா	ேடா ம)*ம%ல; மனதிேல திட�, ேப2சிேல 

திற�, நடவ��ைகயிேல உ,தி, இைவெய%லா� ெகா	டவ. எனி, அவ ஏ, 

மனனாக இேர எ, <றினா எறேறா ேக)கிறா>! அ�, அவ 

ைகயா	ட $ைற! மனைன. ெபா�ைமயா�கி ைவ!�� ெகா	ட பிற��, 

மன�ெகாதி./! தீராம%, அ�ேயா* ஒழி!�� க)�வி)*, Yட!ைத ெவ6றிடமா�கி 

வி)டா% ம)*ேம, எ%ேலா'� இ(நா)* மனராக! திகழ $�-� எ, எ	ணி� 

கன%க��� க	ணினரா>, தீ2ெசா% உமிC� வாயினரா>, ெகாJவி'��� 

அைம2ச�கF��! த�க பாட� /க)ட ேவ	*� எ, எ	ணினா, மன, 

அத6காகேவ, மன, நா அரசYட!தி% அம�(தி'�க வி'�பவி%ைல - விலகி� 

ெகா�கிேற - எ,ைர!தா. 

 

இவ மதிமி� மன! இவ=�ெகன! �ைறயி%ைல, அJவ% இ%ைல, அதிகார� 

இ%ைல! $!திைர ேமாதிர� இ'�கிற�. நம� வி'.ப!ைத2 ச)டமா�கி அதிேல த 

ெபயைர, ஆைணயிைன. ெபாறி!திட! இPவளேவ அவ பணி! எனி=� இவ, 

இ�ேபா�� எ, எ	Iபவனாக இ%ைல. கைலமாகைள-�, கலாப�கைள-�, 

கி�ைள ெமாழிைய-� கி	கிணி ஒAைய-�, வ	ண! தாமைரயிைன-�, வ)�% 

ேமாகினிகைள-�, க	*� ெகா	*�, காலெம%லா� களிநட� /ாிய)*� - பண� 

பாழா�� ஓரள  - எனி=�, ம�கைள ஆ)�.பைட!தி*� வா>.பிைன அதிகார 
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5ல� ெபற விைழ  ெகா�ளாதி'(தா% ேபா��, எ, எ	ணின� - அ�ஙன� 

எ	ணிேய, அர	மைனயி% அரேசா2ச அ=மதி!தன�. இ�மனேனா, 

அர	மைனேயா* த அரேசா21த% இ'(� வி*வதி% மனநிைற  ெகா	டா 

னி%ைல. அரசாளேவ	*�, அரச எற நிைல உ	ைம எறா%. இ%ைலேய%, 

அரசாள அரச எற நிைலையேய ேவ	டாெம, வி)ெடாழி!� வி*த% 

ேவ	*� - எ, எ	ணினா. அவைன!தா ெப�னா)ஷா, பட� பி�!�� 

கா)*கிறா�, தம� நாடக. ெப'QA%. /யலா� எ, <ற!த�க ேபா��ைடய, 

/திய அைம2சைர, மன, /னைக 8!த $க!தினனாக ம)*ம%ல, அச)*2 

சிாி./�காரனாகேவ, ெநா�யி% மா6றி அ=.பிய கா)சியிைன� க	டா>. இனி 

அைம2ச� அைவ காணலா�. 

 

$தலைம2ச�, .ேரா�யE எ=� ெபய'ைடயா�, கா)சி 5ல�, அவ� ேபா�� 

விள�கி*� - அத6ேக6ப., ெபா'!தமான, வசதியான ெபயைர! ேத�2 0)�வி*, 

த�பி! அவ'ைடய தைலைமயிேல அைவ <*கிற�. 

 

$� தாி!த மன பி�யிேல சி�கி� கிட(த� நா*! அவ இ)ட� ச)ட�! எற 

நிைல இ'(த�. ம�க�, வாயி%லா. 82சிகளா�க.ப)*� கிட(தன�. ந� 

ேபாறாாி உ�ள!திேல ஓராயிர� உனதமான எ	ண� எC� - பயெனன? - 

யா � ம�கி ம	ணாகி. ேபா�� - அைவதைம மதி!திடா மன! கைல 

அறியா - எனி=�, அவேன கைல�<ட� காவல! ெபா'� ஈ)*� வழி அறியா 

- எனி=� பிற� திர)�யைத� ெகா	* வ(� ெகா)ட2 ெசா%வா, ெப'நிதி�� 

உைடேயா ஆவா! வாேள(தா - எனி=�, அவேன பைடகF�ெக%லா� 

தைலவ எ=� வி'�ைடேயா எப�! இ(நிைலயி% இ'(த $� அர1 

$ைறயிைன எதி�!�. ேபாாி)*. ேபாாி)*�, ��அர1� ேகா)பா)�ைன ெம�ள 

ெம�ள ெவ6றிெபற2 ெச>�, ெகா6றவ ெகாJவி'�க)*�, ஆனா% அர1 

நடா!த, ஆ6றJ�ேளா� அைம2ச�களாக)*� - அ(த ஆ6றைல அள(தி*� 

ேகாலாக, ம�க� அளி!தி*� ஆதர  அைமய)*� - அ(த ஆதர  ெப,� $ைறயாக, 

ேத�த% $ைற ஏ6பட)*� எெற%லா�, தி)ட� தீ)�, நைட$ைறயா�கி, 

மனைன இ,, அர	மைனவாB அல�கார எற அள ��� ெகா	* வ(� 

நி,!திவி)ேடா�; உ	ைமயி% அரசா�வ� நா� - எ, எ	ணி எ	ணி மகிB(� 
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கிட.ேபா�, அைம2ச�க�. $தலைம2சேரா, அ!தைகய மகிB2சியா% மய�க$6, 

உ	ைம நிைலைமைய அ�ேயா* மற(�வி)டவர%ல - மன, எ.ப�.ப)டவ 

எபைத உண�(தி'�கிறா�. 

 

ெசற ேத�தAேல, நா� ம6ற எ%லா� க)சிகைள-� அழி!ெதாழி!�, இ(த 

5றா	*களாக அதிகார!தி% அம�(தி'�கிேறா�. ஆனா%, இ(த 5, 

ஆ	*கF�, உ�ளப�, நா)ைட ஆ�வ�, இ(த மனதா எபைத 

உண�கிறீ�களா. . .? - எ, ேக)கிறா�, $தலைம2ச�! 

*** 

 

$� அர1, நிைல �ைலயாம% இ'(த நா)களி%, அரச, சிலைர அைம2ச� 

ஆ��வா ஆ6ற% அறி(ேததா எபத%ல - எPவைகயாேலா, மன மனதி% 

இட� ெப6றவனானா% ேபா��! மன மகிழ மல� ெகா*!தி'�கலா� - கா)* 

ம%Aைகேயா, H)* ேராஜாேவா, ஏேதா ஒ' ெம மல�!! 

 

அைம2ச�க� இ'.ப� - அரசாள அ%ல - அரச ஆ)சி நட!�வா, இவ�க� 

எ*பி�களாவ�, இளி!�� கிட.ப�. 

 

$� அர1 $ைறயி ேக* $றி�க.ப)டான பிற� மன இ'.பா - ஆனா%, 

அரசா�ேவானாக அ%ல - $� தாி!�� ெகாJவி'�க! அைம2ச�க� இ'.ப� - $� 

இரா� சிர!தி% - ஆ)சியி பி�ேயா, அவ�த� கர� இ'���. 

 

ஷா, ��அர1� கால!�� ெகா6றவைன!தா கா)*கிறா�. எனி=�, அவ 

எ�ஙனேமா, ம�களா% ேத�( ெத*�க.ப)ட அைம2ச�களி தைலவ, 

அ2ச!�ட ஆயாச!�ட உணர!த�க வித!தி%, ெவ,� சினமாக இ'(� 

விடாம%, ஆ)சிைய நட!�பவனாக இ'(� வ'கிறா. இதைன!தா, 

$தலைம2ச�, ம6ற அைம2ச� கF��� <,கிறா�. <,கிறா� எ, 

ெசா%வத6கி%ைல - இ(த நிைலைய உண�(தி'�கிறீ�களா எ, ேக)கிறா�! 

 

ஒ' அைம2ச�, இ(த அள  உண�  ெபறாததா%, என�� அ.ப�. /ல.படவி%ைல.  
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எ, <றிட! ெதாட���ேபாேத, $தலைம2ச'�� இ'./� ெகா�ளவி%ைல. 

 

இைத உண�(� ெகா�ள உ�மா% $�யாவி)டா%, விலகி வி*ம>யா! நிைலைமைய 

உண�(�ெகா�ள� <�யவ� கF�� இட� ெகா*�! இ%ைலயானா%, எ 

ேவைலைய ஏ6,� ெகா	* க)சிைய நட!தி2 ெச%J� எ, ேப1கிறா�. 

 

அைம2சராயி6ேற! ேவ, பல அைம2ச�க� $னிைலயி%, $தலைம2ச� 

ேபசிவி)டா� எபதா%, ேகாப� எCம%லவா. எனேவ, அ(த அைம2ச�, ச6, 

$*�காக - ஆனா%, ஆB(த அறிவி �ைண-ட அ%ல - ேப1கிறா�: 

 

$தலைம2ச� ஐயா நீ�! $C$த6 கட � அ%ல! மன என ெச>ய இயJ� 

எகிறீ�? நா� எைத எ.ப�2 ெச> எ, /!திமதி <,கிேறாேமா, அைத!தா 

ெச>ய $�-�. அதிகார� அைன!�� ந�மிட� இ'���ேபா�, அ(த மன 

எ.ப� நாடாள இயJ�? ெசா%கிறீேர!! 

*** 

 

த�பி! இ(த அைம2ச� ேக)ப�ேபால!தா, ெப'� பாலானவ�கF��� ேக)க! 

ேதா,�. ஏெனனி%, ஒ./� ெகா�ள.ப)ட ஏ6பா)�ப�, அைம2ச�களிடேம 

எ%லா அதிகார�கF� - மன தானாக ஏ�� ெச>ய இயலா� எனி=�, இ(த 

மன, ஒ' $தலைம2ச� அ2ச� ெகா�ள! த�க $ைறயி% அ$% நட!�கிறா! 

எ.ப�? 

 

மன=� அைம2ச�கF� ேபசி*� க)ட!திேபா� இ� விள�க.ப)�'�கிற� - 

நாடக QA%. த�பி! நா �றி./க� ம)*ேம த'கிேற. 

 

��அர1� ேகா)பா*�, ேக* கைளய.ப)ட $� அர1 $ைற-� இைண(தேதா� 

அைம.பிைன� ���ேகானா)சி $ைற எ, <,வ�. 

 

���ேகானா)சி $ைறயிேல, அைம2ச�கேள அைன!���� ெபா,.பாள�; 

ம�கேள, ஆ)சி மற! தினைர! ேத�(ேத*.ப�. 
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அைம2ச�க� ஆ)சிமற 5ல� ச)ட�க� இய6,வ�, தி)ட�க� தீ)*வ� - நா* 

அைவதைம ஏ6��. 

 

இ(த $C உாிைம அைம2ச�கF�� - எனி=�, ஏேத=� ஓ� ச)டேமா தி)டேமா 

ெசயேலா $ைறேயா, ம�கF�� ஊ, விைளவி��� எ, ஏ6ப�, மன, 

அதைன! த ம,./ 5ல� த*!� நி,!தலா�. 

 

நா)ைட நட!தி2 ெச%ல அைம2ச�க� - அவ�க� நட!தி2 ெச%வதிேல, மன 

�,�கிடேவா, அJவAேல ப�� ெபறேவா <டா� - ஆயி=�, நட!தி2 

ெச%ல.ப*வைத, ம�க� சா�பி%, நா)� சா�பிேல, <�(� கவனி!த வ	ண� 

இ'(�, ேபராப!��� நா)ைட இC!�2 ெச%J� நிைல ஏ6ப)*வி*� எ, 

ேதாறினா%, த*!� நி,!திட மன=�� அதிகார� உ	*. 

 

மன�க� இ(த! த*!� நி,!�� அதிகார!ைத. பயப*!�வதி%ைல - 

அேநகமாக. 

 

ேதைவ.ப*வதி%ைல, ஆகேவதா, பயப*!� வதி%ைல எ, <,வா� உள�. 

 

ெதாிவதி%ைல, ஆகேவ பயப*!�வதி%ைல எ,ைர. பா'� உள�. 

பயப*!த! ெதாட�கினா%, பிற� இ(த அதிகார$� பறி�க.ப)*. ேபா>வி*� 

எ, அ2ச� - எனேவ எ(த மன=�, த=ைடய� எ, �றி�க.ப)ட, த*!� 

நி,!�� உாிைமைய. பயப*!�வதி%ைல எ,�, <,வ� ேவ, சில�. 

*** 

 

த�பி! இ(த மன, இ(த "அதிகார!ைத'. பயப*!தி, அைம2ச�களி 

உாிைமைய. பாழா�கினானி%ைல, 

 

இவ ெச>தெத%லா�, சாேறா� <�*� இட�களி%, அ%ல� ம�க�  
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மற�களி% ேப1� வா>./. ெப,�ேபா�, மன=�� உ�ள இ(த 

அதிகார!ைத. ப6றி விள�க� த(� வ'வ� வா��ைக. 

 

ம�கF�� நைம பய��� எற ேநா��ட ��அர1 $ைற 

அைம�க.ப)�'�கிற�. அ(த $ைறயிப�, நாடாF� ெபா,.பிைன 

ஏ6,�ேளா� அைம2ச�க�. அவ�க� வழிதவறி நட.பி, அ%ல� $ைறேகடான 

ெசயA% ஈ*ப�, தீ�த'� ச)ட தி)ட!ைத. /�!தி�, த*!� நி,!த, 

மன'�� அதிகார� உ	*. எனேவ, அைம2ச�களி ஆ)சியிேல என ெக*த% 

ஏ6ப)*வி*ேமா எ, ம�க� கல�கமைடய! ேதைவயி%ைல - மன 

இ'�கிறா�, த*!� நி,!தி*� வ%லவராக! 

 

இ�$ைறயி% ேபசி�ெகா	�'(தா� இ(த மன�. 

 

இ(த� க'!�.ப� இதBக� எCதிய வ	ண� இ'(தன - அ(த இதBகளி% 

மன=��! ெதாட�/ உ	*!! 

 

அைம2ச� அைவயி மதி./, இத காரணமாக� �ைற-� அ%லவா? 

 

இவ�கைள� க	காணி�க ஒ' ேமேலா இ'�கிறா. 

 

இவ�க� ஏேத=�, ெதாி(ேதா, ெதாியாமேலா, தவ,க� ெச>�விட�<*� 

எபதா%, அ(த ேமேலானிட�, இ,தி அதிகார!ைத - த*!தி*� உாிைமைய - 

ஒ.பைட!தி'�கிறா�க�. 

 

ஆகேவ, அ(த ேமேலாதா, உ	ைமயி%, ம�களி பா�காவல! 

 

த�பி! இ(த� க'!��கைள!தா, காவல, ேப21� கிள.பியப� இ'(த�. 

 

அைம2ச�க�, தவ, ெச>ய� <�யவ�க� - தவ, ெச>கிேறா� எ, 

ெதாியாமேல<ட தவ,கைள2 ெச>� விட�<�யவ�க� - எனேவதா, ஒ' 

ேமேலா, இ'�கிறா, த*!� நி,!த! அ(த ேமேலா, எ� நா)*��, ம�கF��, 
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தீ� பய���, நைம பய���, எபைத அறி(தி*� ஆ6ற% பைட!தவ - த*!� 

நி,!தி*� த�தி பைட!தவ. 

 

��அர1 $ைறைய-� நட!தி�ெகா	*, இ(த� ேகா)பா)ைட-� ஏ6,�ெகா	* 

இ'.ப�, $ர	பாடாக ம)*ம%ல, சிறிதள  தர��ைறவாகேவ<ட! ேதா,�. 

 

மமைத, ம(தமதி, அ�கைரய6ற. ேபா��, இைவக� காரணமாக, தனி2ைசயாக 

நட��� மன, நா* ேக*ற� <�ய காாியமா6,வா - எனேவ க)*.ப*!த 

ேவ	*�, ம)*.ப*!த ேவ	*� - எ, ஆ�!ெதC(� பல� ேபசி. ேபசி, கிள�2சி 

பல நடா!தி�, ெகா*ைமகைள ஏ6,� ெகா	*, இ,தியி% ெப6ற�, எ%ேலா'� 

இ(நா)* மன� - எ=� ��அர1� ேகா)பா*! 

 

எனி=� அைம2ச�கைள-�, க	காணி!�வர, தவறாக2 ெசறா%, த*!� 

நி,!திட ஒ' ேமேலா உ	*! - அ(த ேமேலானாக ஒ' மன இ'(�வ'வா 

எப�, $� அர1� கால!திேல தர.ப)�'(தைதவிட, வAவான அதிகார� எ,, 

$தலைம2ச� க'தினா�. 

 

எனேவ, மன, இனி அ(த "உாிைம'ைய. ப6றி, எ��� ேபச� <டா�, எ, 

உ,திெமாழி த(தாக ேவ	*� - எப� $தலைம2சாி தி)ட�. அ(த! 

தி)ட!��� மன ஒ.ப� அளி!தாக ேவ	*� எ, வA-,!தேவ, அைம2ச� 

அைவ <�6,, அர	மைனயி% ஓ� ப�தியி%. 

*** 

 

அைம2ச� அைவயி% எெனன ேபா�கின�, ேநா�கின�, உள�, எபைத 

ெப�னா)ஷா எ*!�� கா)* வைத. ப����ேபா�, நைக21ைவ�காக 

இ'��ேமா, எ, எ	ண! ேதா,�. ஆனா% அ�தா உ	ைமயான நிைலைம, 

எ(த அைம2ச� அைவயிJ� எப�, த�பி! எ	ணி. பா�!தி*� எவ'��� /ாி-�. 

 

ஐவ� ெகா	ட அைம2ச� அைவ! இதி% இட� ெப6ற ஒPெவா'வ'� ஒPெவா' 

இய%பின�! அ�ம)ேடா! ஒ'வைர� �றி!� ஒ'வ� ெகா	*�ள க'!��கேளா, 
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ேவ��ைக ேவ��ைகயானைவ! தம�கறி ம6றவ�கF��! த�தி-� திறைம-�, 

இ%ைல, அைம2சராக இ'�க - எப� ஒPெவா'வ'��� உ�ள எ	ண�. 

 

உ6றா� உறவின'��, வர�/ மீறி. பதவிக� ெகா*.பவ� எ, ஒ'வைர. ப6றி 

ம6றவ�, /கா� <றி� ெகா�வ�. 

 

ந�மா% ம)*ேம இ(த அைம2ச� அைவ ெசய%ப*கிற�. அைம2ச� அைவ 

ஏ6பட!த�க விதமான வள�2சி க)சி�� ஏ6ப)ட�, எ, ஒPெவா' 

அைம2ச'���, உ�Uர எ	ண�. 

 

$த% அைம2ச'�ேகா, அைம2ச�க� அைனவ'ேம, இட� பி�!�� ெகா	டவ�க�, 

எற எ	ண�!! 

 

இதைன விள�கி*� பாைமயிேல, அைம2ச�களி ேப2சிைன அழ�ற, 

அைம!தளி�கிறா�, ஷா. க'!� ேவ6,ைமகைள எ*!�� <றி� ெகா�வதிேல, 

க)*�� அட��� தைம-� ைகவிட.ப)* வி*வ�	*, $தலைம2ச�, 

மனைன எ	ணி� ெகா�கிறா�. 

*** 

 

த�பி! நாடக!தி6� ஷா 0)�-�ள ெபய� ஆ.பி� கா�) (Apple Cart) எப�; 

தமிழி% இத6ெகா.பான ெபயாிட ேவ	*ெமனி, ெந%A�கா> 5)ைட எனலா�. 

 

5)ைட��� இ'.பதா%, உ'	ேடா� விடவி%ைல; அவிB!�வி)டா%, 

தி�காெலாறாக உ'	ேடா�வி*�! 

 

தீ�!��க)�விட ேவ	*� $� அர1 $ைறைய! சின$� <டா�! $C�க 

$C�க� ��அர1 மலர ேவ	*�! - எ, $ழ�கமி)* அைம2சரான /யலா� - 

ஒ'வ�! இெனா'வ�, ெபாிய $த% ேபா)* நட!த.ப*� ெதாழி6 சாைல 

$தலாளியி ைகயா�! இ.ப� ஒPெவா'வ'��� ஒPெவா' சீ�ேக*! 
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இ(த2 சீ�ேக*கைள அறி(�, த�கப� பயப*!தி� ெகா	*, த தைலைமைய� 

கா.பா6றி�ெகா	*�ள $தலைம2ச�. 

 

மன இதைன ந� அறிவாேன - இ(த2 0Bநிைலைய. பயப*!தி� 

ெகா�வாேன எற கவைல, $தலைம2ச'��. 

 

மன�கF�� மதி ஏ�! எ, எ	Iபவ� - அதிகார� ஏ�! எ, நிைன.பவ� - 

ஏ� ெச>ய இயJ�!! எ, ேப1பவ� - எத6காக இ.ப� ஒ' ப�ைம எ, ஏளன� 

ேப1பவ� - இ.ப�!தா அைம2ச�க� உள�! 

 

$தலைம2சேரா, இ(த மன மதிமி�கவ, வா>.பிைன நCவவிடா� காாிய� 

ெச>பவ எ, உண�(தி'�கிறா�. 

 

மனதிேல திட$� ெதளி � ெகா	டவ மன. ெதளிவ6ற ப!�. 

ேப�கைள�<ட, ெதளி � திட$� ெகா	ட ஒ'வ HB!திட $�-�. மன 

அ.ப�. ப)டவ. நீ�க� ஒ'வ'�ெகா'வ� மா,பா*கைள� �றி!�� 

<2செலC.பி. பிள ப)* நி6Yேர%, மன பா*தா ெகா	டா)ட� 

எபதைன $தலைம2ச� எ*!�� கா)*கிறா�. 

 

தபா%�ைற, எதைன-� இய��வி��� வA ! �ைற, எ=� இர	�ைன-�, 

மாத�களிட� ஒ.பைட!தி'�கிறா�, ெப�னா)ஷா, நாடக!தி%!! 

 

இ(த இ'வ'�, அைம2ச� அைவ <�*�ேபா�, உடனி'(தி'�க ேவ	*� - 

எனி=� ஷா தீ)�ய நாடக!தி%, இ(த இ' ெப'மா)�கF� அைம2ச� அைவ�� 

மன� வ'�ேபா�தா, அவ'ட வ'வதாக� கா)�யி'�கிறா�! 

 

அைம2ச� அைவ நைடெப6,� ெகா	�'��� <ட!���, மன, இ(த இ' 

மாத�கF� இ'/ற� இ'��� நிைலயிேலதா, வ(� Sைழகிறா�. 

 

மன, ேப2சா6ற% மி�கவ எபைத, த�பி! $ேப க	�'�கிறா> - ஆனா% 

அவ=ைடய $C ஆ6ற% இ��தா காண ேவ	*�. 
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எைன வ(� காI� உாிைமைய, அைம2ச� �Cவினேர! ஒ' ேசர நீவி� இ, 

பயப*!தி, என��� களி.8)�*�, காரண� யாேதா! நா� அைத� ேக)* 

இ/றலாேமா! 

 

எ, ேப2ைச! �வ��கிறா� மன�. 

 

$தலைம2ச�, 16றி வைள!�. ேபசாம%, அைம2ச� அைவயி $�ைவ எ*!�� 

<,கிறா�. 

 

அைத! ெதாட�(�, 1ைவமி�க உைரயாட%க� நைட ெப,கிறன. 

 

எம� ஆ)சியிேல, ம�க�, வாBவி% வள� ெப6, மகிB கிறா�க� எறன� 

அைம2ச�க�. 

 

வாBவி% வளமா? யா'��? ம�கF�கா! இ%ைலேய! ெதாழி% அதிப�க� அ%லவா 

ெகாC�கிறா�க�! எெற%லா� 1)��கா)� ேகA ெச>கிறா� மன�. 

 

கைடசியி%, இனி க)*�� அட�கி நட(� ெகா�வதாக, இ,தி உ,திெமாழி2 

சீ)�ேல மன ைகெயா.பமிட ேவ	*� - அதைன. ெபறாம% அைம2ச� அைவ 

கைலய. ேபாவதி%ைல எ, $தலைம2ச� அறிவி�கிறா�. அரச, உ,திெமாழிக� 

யாைவ என உசா கிறா. 

------------------- 
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4. 4. 4. 4. அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� ----    அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� ((((1)1)1)1)    

 

ேத�தA $� க�- 

காOசீ/ர� ேத�த%. 

 

த�பி! 

 

அ,வைட $�(�, க)*கைள! தைலமீ� ைவ!�� ெகா	*, ஒ6ைறய�. 

பாைதயிேல, ஒயிலாக நட(�ெச%J� கா)சி காண�காண� களி.8)*கிறத%லவா. 

கா	ேபா��� ம)*ம%ல, கனமான க)*கைள2 1ம(� ெச%பவ�கF��� <ட� 

களி./!தா. பார� ெதாியா�, பாைதயி இட�.பா* ப6றி� கவைல எழா�. 

ேவைல $�(த�. பலைன எ*!�2 ெச%கிேறா� எற எ	ண� ெச(ேதனா��. 

ேவ, ேவைல களிேல, இ!தைன கனமானைத எ.ப�! L�கி2 ெச%வ� எற 

எ	ண� எழ�<*�; அ,வைட ெச>� எ*!�2 ெச%J� க)*களி கன� 

L�க�<�ய�தானா எற எ	ணேம எழா�. பா*ப)ேடா�, பல க	ேடா�. 

உC� பயிாி)ேடா�. அ,வைடைய எ*!�2 ெச%கிேறா� எற நிைன./, பார!ைத 

கவனி�க விடா�. அதிJ� வயைல-�, அதிேல உைழ!தி* ேவாைர-�, 

விைதைய-� அதனி,� கிள�பிய $ைளைய-� ப�க!� வயJைடயா� பழி!�. 

ேபச�ேக)*, மன� பதறிய நிைல-� இ'(தி'.பி, அ,வைட கணிசமான அள �, 

தரமான வைக-� ெகா	டதாக இ'(தி�, க)*கைள2 1ம(� ெச%ேவா� க	க�, 

$/ பழி!�. ேபசிேனா� எ�ேக எற%லவா ேத*�! ஆகா� எறைனேய! ஐயேய 

எறைனேய! H	பா* எறைனேய! விைளயா� எறைனேய! விழJ�� நீ� 

இைற��� Hண எ, ஏசிைனேய! பதர.பா, விைதய%ல எ, பாிகாச� 

ேபசிைனேய! பார.பா, க)*கைள! பா*த(த பலகைள! அPவள � மணிய.பா! 

ஆ�L�க ஒ	ணாத கனம.பா! எெற%லா�, பழி!தவ�கைள� க	* <றலாமா 

எ, ேதா,ம%லவா!! <,� உாிைம-� ஏ6ப*கிறத%லவா!! 

 

/% 8	* $ைள�கா�, /ற�ேபா��, ந(த� பாB எ, <றின�, $.ேபாக� 

விைள(தி*� கழனி உைடேயா�க� என! த�ைம� க'தினவ�. 

பாBெவளிேயயானாJ�, பா*ப)டா% பல உ	*; பாBெவளி-� ஈத%ல, 

பா�கான வயேலதா; பலகாJ� வள�காண $யலா� வி)டதனா%, பாBெவளி 
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ேபா% ேதா6ற� ெகா	டதி� எ,<றி, கிளறி2 சமனா�கி, கீBம	ைண ேமலா�கி, 

வள5)ட எ'வி)*, வைகயாக நீ�பா>2சி, வய% உயி�ெபற2 ெச>ததனா%, 

வளமாக. பயி� ஏறி, அ,வைட�� வழி க	டா�. அவெர%லா� க)*கைள! 

தைலமீ� கன�<ட� கவனியாம%, ெகா	* ெச%J� ேபாதினிேல, �ைற<றிேயா� 

ேபா�ைக எ	ணி2 சிாி!திடாேரா! 

 

ஆனா%, அ,வைடைய2 1ம(� ெச%பவ�க�, சிாி!திட� காேணா�! கலகல.பான 

ேப21மி%ைல!! கவைல� ேகா*க� $க!தி% காண.ப*கிறன. உைழ!த 

அJ.ேபா? அ�ம)*� தா எ, <,வத6� இ%ைல. ேவ, ஏேதா ஓ� எ	ண�, 

மனதிேல �ைடகிற�. கடைமைய2 ெச>கிறா�க�, க)*கைள2 1ம(� 

ெச%கிறா�க�; �,நைக இ%ைல, �Lகல� இ%ைல; ஏ? 

 

காரண� ெதாி(�ெகா�ளேவ	*மா, த�பி! அேதா, பா�!தைனயா, /�கமர�! அத 

நிழAேல? யாேரா, ப*!�� கிட�கிறா�க�. வா! அ'ேக ெச, பா�.ேபா�! 

 

கர!திேல அாிவா�! காAேல ெவ)*! இர!த� கசி(� இ'�கிற�! 

க)*.ேபா)*�ெகா	�'�கிறா! 

 

விவர� ெதாிகிறத%லவா? அவ=� அ,வைடயி% ஈ*ப)டா, ஆனா% அாிவா� 

ெவ)* காAேல HB(த�. ேமலா% ேவைலயி% $�$ரமாக ஈ*பட $�யவி%ைல! 

கீேழ கிட!த.ப)�'�கிறா. 

 

ஏ, காAேல ெவ)* விC(த�? அ,வைட ேவைல அறியாேனா? எ,தாேன 

ேக)க! ேதா,கிற�? த�பி! அத6கான பதி% ெதாிய, அவ=ைடய ம6ெறா' 

காைல உ6,. பா�! ப2சிைல�க)*! ெதாிகிறதா? ேக�, விவர!ைத! பல'� 

அ,வைடயி% ஈ*ப)ட�ேபால!தா இவ=� ஈ*ப)டா. ேவைல 

ெச>�ெகா	�'��� ேவைளயி% விஷ.82சி ஒ, அவ காைல� க�!த�; 

��!தா; நிைல�ைல(த�; அாிவா� ெவ)* காA% விC(த�; ேமலா%, 

ேவைலயி% ெவ6றி-ட ஈ*பட இயலவி%ைல. எனேவதா, ம6றவ�ேபா%, அவ 

க)* எ*!��ெகா	* ெச%லவி%ைல; /�க மர!த�யிேல இ'�கிறா. 
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ஆனா%, த�பி! க)* எ*!�2 ெச%பவ�க� $க!தி% களி./ இ%ைல; காA% 

ெவ)*.ப)*�கிட.பவ களி./ட இ'�கிறா!! 

 

இ(த விசி!திர!���� காரண� /ாிகிறதா? 

 

த�பி! க)*� கல� காI�; ப)டபா)*�ேக6ற பல கி)*� எற நிைல 

இ'(தி�=�; ஈ)�ய ெவ6றியிைன எ*!�2 ெச%பவ�க�, ேவைலயிேல ஈ*ப)* 

ெவ)*. ெப6,�கிட.பவைன� கா	கிறா�க�; கல�க$� கவைல-� �ைடகிற�. 

 

ெவ)*.ெப6,� கிட.பவேனா, ேவைலைய $�!�� ெகா	* H* தி'�/ேவா�, 

ெவ6றிைய எ*!�2 ெசறி*� கா)சிைய� கா	கிறா; எனேவ அவ மகிB2சி� 

ெகா�கிறா. உட பணியா6றிேயா� ெவ6றிைய எ*!�2 ெச%கிறா�க�; 

பழி!ேதா� ெவ)கி*� விதமாக பலைன எ*!�2 ெச%கிறா�க�; அ,வைட ேவைல 

அாிய ெவ6றியாக அைம(�வி)ட�; விைளயா� எறா�க�. அ,வைட கிைட!த�! 

அேதா ெகா	* ெச%கிறா�க�!! - எ, எ	Iகிறா; எ	ணி*�ேபாேத, காA% 

HB(த அாிவா� ெவ)*, அத6�� காரணமாக அைம(த ந21.82சி எ=� 

எதைன-� மற(�வி*கிறா. வA ெதாியவி%ைல. வ'!த� எழவி%ைல. ேவைல 

$�(த�, H* தி'�/கிறா�க�. ெவ6றி-ட எ, எ	ணி. ெப'மகிB  

ெப,கிறா. எம� வயைல-� உழ  $ைற-� ேவைல! திறைன-� ேகவல. 

ப*!தி. ேபசினேர சில�, அவ� காண)*� அ,வைடைய எ*!�2ெச%J� 

அணிவ�.ைப எ, அைற<வி அைழ.ப� ேபாA'�கிற� அவ பா�ைவ, 

/னைக! 

 

யாவ���� $னதாக அ,!ெத*!�� க)* ஆ�கி! தைலமீ� ைவ!� வழி நட(� 

கா)டவ%ல ேதாழ, காA% ெவ)ட.ப)*� காாிய!ைத $��காம% இ'(தி*� 

இ(நிைலைய� காண� <டவி%ைல, க	 கசி  நி6கவி%ைல. ேவைல ஓடவி%ைல, 

ெவ6றி� களி./ இ%ைல, ேவதைன ேவலாகி வா)� வைத���. ஐேயா! H* நா� 

ெச%கிேறா� ெவ6றி� க)*டேன, உடனி'(தவ எ�ேக என ஊரா� ேக)��, 

உைர!தி*வ� எதைன நா�? உ�ள� பைத! தி*ேத, ெவ)* அவ காA%, ேவைல 
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$�யவி%ைல, க)*� ெகா	*வர இயலவி%ைல அவனாேல; கள!�ேம)ட'ேக 

இ'�கிறா கைள./டேன எறேறா <றேவ	*�, எ.ப�� <,வ�? 

எ	I�ேபாேத என�� ெவ6றி� க)*க� யா � H	 எ, ேதாறி*ேத; 

அவ=� க)ெட*!� அணிவ�.பிேல நட(தா%, அ,வைட விழாவா��, அக 

மகிB �� எ%ைலயி%ைல; இ, அ(த நிைல இ%ைல, எ ெச>ேவா�, 

ஏ��கிேறா� எெற	ணி நட�கிறா�, அ,வைடயி% ெவ6றிெப6றா�. 

அதனாேலதா அவ��� மகிB2சி �ளி-� இ%ைல. மர!த�� கிட.ேபாேனா 

மகிB2சி யினா% ��Fகிறா; அணிவ�!� ெச%வ� பா�, அ,வைட யிைன 

எ*!�; அவ� எ(த உடபிற(தா�, அவ'ட நா=(தா, இ(த வயJ�� 

உாியவ! ஆ�! அவ� ெகா	* ெச%J� அ(த அ,வைட, எம� உைடைம!! க)* 

எ(த தைலமீ� இ%ைல, கவைல இ%ைல. ெகா	*ெச%J� க)ெட%லா�, எ 

க)*! எ, <,� உாிைம என��� உ	*! எ, <றி� களி./ட 

இ'�கிறா, /�க மர!த�யி%. 

 

என த�பி, ேயாசைன? எ(த இட!� வயைல.ப6றி அ	ண இ.ப� ஒ' 

பட.பி�./� கா)*கிறா எ, தாேன ேயாசி�கிறா>. 

 

பல ஆ	*கF�� $/, நா இ.ப� ஒ' கா)சிைய. பா�!தி'�கிேற. நா 

இ.ேபா� எ*!�� கா)�-�ளப� யான எ	ண�, அவ�க� ெகா	�'(தனேரா 

இ%ைலேயா, நானறிேய, ஆனா%, அ(த� கா)சிைய� க	டேபா� எ மனதிேல 

இ.ப�ெய%லா� ேதாறி6,. அ� பல ஆ	*கF�� $/! 

 

ப!� நா)கF�� $/, பல ஆ	*கF�� $/ நா க	ட கா)சி எ மனதிேல 

கிளறிய எ	ண�கைள, ம,ப�-� நா ெகா�ள!த�க நிகB2சிைய2 ச(தி!ேத. 

அ(த நிகB2சிதா எ ேதா%வி-�. நம� ேதாழ�களிேல ஐ�ப� ேப� ெப6ற 

ெவ6றி-�. 

 

என�� களி./, ெவ6றி அணிவ�./� க	*. 

 

ெவ6றி அணிவ�./�ேகா எ நிைலக	* ேவதைன. 



107 

 

 

அவ�க� என��� களி.8)�ன�. நாேனா அவ�கF�� க	 கசி-� நிைலைய!தா 

த(ேத. 

 

எ ெச>வ� த�பி! நா எ த�பிகளிடமி'(� ெப,வ� அதிக�; நா 

அவ�கF��� ெகா*.ப� �ைற ! அதிJ� இ�$ைற, நா ெப'ைம.பட!த�க 

ெப' ெவ6றி கைள. ெப6,� கா)�, ஐ�பதிம� எைன மகிBவி! தா�க�; 

அரசிய% வ)டார�க� பலவ6ைற-� நா ெப'மித� நிர�பிய பா�ைவ-ட 

க	�ட வழிெச>� ெகா*!தன�; ஆனா% நாேனா, அவ�கF� எ	ண6ற 

ம6றவ�கF�, க	 கல��� நிைலைய!தா ெப6,� ெகா*!ேத. அைத 

எ	I�ேபா�தா, நா வ'!த.ப*கிேற, ெவ6றி ெபறவி%ைல எபதனா% 

அ%ல!! எ%லா� கிைளகளிJ� மல� �J�க!தாேவ	*� எபதி%ைல, 

8!தி'(தா% ேபா��. எ%ேலா'ேம ெவ6றிெப6ேற தீரேவ	*� எபதி%ைல. 

சில'��! ேதா%A ஏ6பட�<*�. எதி�பா��கேவ	�ய� தா. ஆனா%, எ$ 

தா� ஈ)�ய ெவ6றிகைள� ெகா	* வ(� கா)�*� எனத'� ேதாழ�கF��, நா 

எதைன-� தர இயலா� ேபாயி=�; எ ேதா%வியி5ல� ேவதைனைய யாவ� 

ஏ6ப*!தி! தராம% இ'(திட�<டாதா எ, எ	Iகிேற. 

 

இதைன எCதி�ெகா	�'���ேபா�, கீேழ ெச�க6 ப)*! ெதா�தியிேல 

ெவ6றிெப6ற நம� கழக! ேதாழ� வி1வநாத உ)கா�(� ெகா	�'�கிறா�. 

கவைல நிர�பிய நிைலயி%! ெவ6றிெப6ற இைளஞ�; பணபல� மி�(த ஒ'வ'ட 

ேபா)�யி)* ெவ6றிெப6றவ�; ஆயி=� விசார! �டதா இ'�கிறா�. எைன� 

க	ட��, என ேப1வ� எ, /ாியவி%ைல; நா ேபசைவ!ேத; அ(த. ப�தி 

ஓ)*க� எ.ப�, இ(த. ப�தியி% வா>./ எ.ப� எ, கிளறி� கிளறி. 

ேபசைவ!ேத. மகிB(� உைரயாட அவரா% $�யவி%ைல. அவ'�� உ�ள 

ச�கட!ைத� க	ட பிற� தா, இதைன எCத வ(ேத. 

 

த�பி! இ(த நிைல, கட(த ஒ' கிழைமயாக இ'�கிற�. இனி-� இ�ேபா% 

இ'�க�<டா� எபத6காகேவ இதைன எC�கிேற. அ,வைட ெவ6றி-ட 

$� 6றைத எ	ணி அகமகிB2சி ெகா�ளேவ	�ய ேநர!தி%, அ	ண 
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ேதா6,ேபானாேன எபதைனேய எ	ணி எ	ணி ஏ�கி� கிட.ப� சாிய%ல, 

$ைறய%ல, ேதைவயி%ைல, என��. பி�!தமான�ம%ல. 

 

ந21.82சி தீ	�யதனா% நிைல�ைல(�, அாிவா� காAேல HB(� ெவ)* 

ஏ6ப)*வி)டதா%, அ,வைடேய ெக)*வி)ட� எறா ெபா'�! 

 

ெப6ற ெவ6றிகைள எ	ணி. ெப'மித�ெகா	*, மா6றா� க	* கல�கி*� 

விதமான Hர. /னைக-ட ஏ,நைடேபா)*, அாிமா ேநா��ட 

இ'(திடேவ	�ய ேவைளயி%, எ ேதா%விைய-�, அ�ேபாேற அதி�2சி 

தர!த�க ேவ, பல ேதா%விகைள-� எ	ணி ஏ�கி� கிட.ப� ந%ல�ம%ல, 

எைன மகிழ2 ெச>-� வழி-� அ�வ%ல. 

 

நா எ�� இ'(�வி)* வ'கிேற ெதாி-மா, த�பி! அைத2 ெசா%கிேற. 

பிறேக=� எ மன. ேபா�கி $C! தைமைய அறி(�ெகா	*, அைமதிெப,� 

$ய6சியி% ஈ*படேவ	*கிேற. 

 

அரசிய% உல�, அ6/த�க�, உ6பாத�க�, அதி�2சிக�, ஆக மகிB2சி த'� 

நிகB2சிக�, எ�களி./�க� எாி2சZ)*� ச�பவ�க�, ெவ6றிக� ேதா%விக� 

யா � நிர�பிய இட�. 

 

எ%லா! �ைறகF� அPவித�தா, எபா>. ஒ' மா,பா* உ	*. ம6ற எ(த! 

�ைறயிைன-�விட அரசிய% �ைறயிேல எதி�பாராத நிகB2சிக�, ஏமா6ற�க�, 

எாி2ச%க� நிர�ப ஏ6ப*�; விசி!திரமான உல�. 

 

விசி!திரமான� அரசிய% உல� எபத6� ேவெற(த எ*!��கா)*� ேவ	டா�. 

நா இ.ேபா� எ�� ெச, வி)* வ(தி'�கிேற எபைத� <,கிேற, 

ேகேள, அ� ேபா��. 

 

ெப�கU�, நகாி% ெஜ>நக� எற ப�தியி%, ெஜய விலாE எற இ%ல!தி%  
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த�கியி'(�வி)* வ'கிேற!! ேவ��ைக அ%ல, த�பி! விசி!திர�, ஆனா% 

உ	ைம! 

 

ேதா%வி கிைட!த�� நா ெச, த�கியி'(த இட� ெஜயவிலாE - ெஜ>நக�!! 

ேபா�மா விசி!திர�. 

 

என ெச>�ெகா	�'(ேத? பல'� வ(தி'(� என�� ஆ,த% <ற, 

அைத�ேக)*! �யர!ைத! �ைட!�� ெகா	* மன அைமதி 

ெப6,�ெகா	�'(ேதேபாJ� எ, எ	Iகிறா>. அ�தா இ%ைல!! 

பல'��� ஆ,த% <றி�ெகா	�'(ேத. ெவ6றிெப6,, H*<ட ெச%லாம% 

எேனா* வ(தி'(த பாராFமற உ,.பின� த'மA�க� மகிB2சியாக 

இ'���ப� ெச>வதிJ�, எைன.ேபாலேவ காA% ெவ)*.ப)*� கிட��� 

தி'வ	ணாமைல! ேதாழ� ப. உ. ச	$க!����, ேவZ� சாரதி��� ஆ,த% 

<,வதிJ� ஈ*ப)�'(ேத. அவ�கF�� ஆ,த% எத6காக� <றிேன? 

அவ�க� தம� ேதா%விைய.ப6றி! ��க� �ைள!த நிைலயி% இ'(ததா% 

எகிறாயா? அ�தா இ%ைல! எெபா')* அவ�க� ெகா	�'(த 

ேவதைனைய! �ைட!� ஆ,த% அளி!��ெகா	�'(ேத. 

 

பல ஆ	*களாகேவ என��, ேபசாமேல பல <,� ேப''வாக அைம(தி'��� 

சி6ப�கைல2 சிற./�� ஈட6ற எ*!��கா)டாக விள�கி*� ேகாமVEவர� 

சிைலயிைன� காணேவ	*� எற ஆவ% உ	*. அ(த இட!��� அ'ேக <ட2 

ெசறி'.ேப; காண வா>./� ஓ> � கிைட!த தி%ைல. அழகிய சி, �றிமீ� 

அைம(தி'��� ேபசா. ேப''ைவ இ�$ைறதா, க	�ளிர� காண $�(த�. 

 

ெப�கU� நகாிA'(� Q,க% ெதாைலவி% உ�ள சீa� சிரவணெபலேகாலா 

எப�. அ��தா, ெவளிநா)* வி6பன�கF� க	* விய(தி*� அ(த2 சி6ப� 

இ'�கிற�, �றிமீ�. அ,ப� அ� உயர� அ(த. ேப''! பிற(த ேமனி! திறவா� 

க	க�, எனி=� கனி  வழிகிற�! நிற நிைல! கா	ேபாைர நிற 

நிைலயினரா�கிவி*� கவ�2சி!! 

 

அ(த. ேப'' ��. பினணியாக, நீலநிற வான�! 
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தைன மற(த நிைலயி% பிற(த ேமனியா> நி6�� அ(த. ேப'', மனதிைன 

ஓாிட!தி% பதியைவ!�, ம6ற எதைன-� எ	ணிட$�யாத நிைலெப6, இ'���, 

கா)சி க	டாேர க'!தறிவா�; க	டதைன விள�கிட இயலா�; உ	ைம. 

 

கால�யி%, /6,க�! ெச� ெகா�க�! ெச� ெகா�க� ேகாமVEவராி காAJ� 

கர!திJ� மா�பிJ� பட'கிறன! அைசயா நிைல! உணரா நிைல! மன� 

ஓாிட!திேல $C�க $C�க ஒறிவி)டதனா%, ெச� ெகா� பட'வ�ப6றிய 

உண�2சிேய எழவி%ைல. ெச� ெகா�க� ம)*� அ%ல, த�பி! சீறி*� பா�/க�! 

உடைல2 16றி�ெகா	*�ளன! உண�  இ%ைல! கனி � கவ�2சி-� மி�கேதா� 

நிைலயி% ேப''!! 

 

இPவளைவ-�, இத6� ேமலாக �, க%J' கா)� நி6கிற�. க	* க'!�. 

ெபறாதா�, நடமா*� க%J' எேற <றலா�. 

 

உ6, உ6,. பா�!ேத, அ.ேப''விைன! ெந'�கி நி, பா�!ேத! 

ெதாைலவிA'(� பா�!ேத. பா��க. பா��க ேமJ� பா�!��ெகா	�'��� 

எ	ண� எCகிற�. 

 

உ,தி ஒறி% இலயி!�வி)டா% ேவ, எ(த உண� � தீ	ட$�யாத நிைல 

ெப,� இய%/, ேப'' கா)�*� அ'�ெப'� பாட�. ஆமா�, த�பி! ேத�தAேல 

ேதா%வி எறா%, ெநOசிேல ��க� �ைள�கிற� எகிேறாேம, பா�/ 

1')��ெகா�கிற� உடA%, மன� ஒறினிேல இலயி!�. ேபானதா%, அரவ� 

தீ	*வ�ப6றி உண�ேவ இ%ைல; க	ட நா, எ	ணி�ெகா	ேட, அ(த 

உ,திேவ	*� ஒறி மனைத. பதியைவ!�வி)டா%, ேவ, உண� க� 

ந�ைம! தீ	�*� வAவ6,.ேபா��நிைல ஏ6பட ேவ	*� எ, வி'�பிேன. 

 

என�காக ம)*ம%ல, த�பி! உன��� அ(த நிைல, உ,தி, இ'(திட ேவ	*� 

எ, வி'�பிேன. அ(த எ	ண!�டதா சிரவணெபலேகாலாைவ வி)*! 

தி'�பிேன. 

----------------- 
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அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� ----    அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� ((((2)2)2)2)    

 

ாி2ச�*� ெஜaசல ஊ�வல$� - 

ஐ�பதிம� ச)டமற Sைழ  - 

இ(தி! திணி./. 

 

த�பி! 

 

எதி�./�க	* அOசவி%ைல, ஏளன� ேக)* எாி2ச% ெகா�ளவி%ைல, 

ஆப!��கைள! �'�ெபன மதி!ேதா�. உயிைர! �2செம, க'திேனா�. 

ெவ)*.ப)ேடா�. �!�. ப)ேடா�. �'தி ெகா)�ேனா�. உ,./�க� 

இழ(ேதா�. உடனி'(ேதா� ெகா%ல.ப)ட� க	ேடா�. இர!த2 ேச6றினி% 

/ர	ேடா�. பிண!திமீ� உ'	ேடா�. சிறக�!� வ'� ெப'� பறைவக�, 

பிணமாகி� கீேழ HB(� ப)ட நம� ேதாழ�களி உடைல� ெகா!திட� க	ேடா�. 

க	ணீ� ெகா./ளி!த�. ெசா%ெலாணாத கDட�கைள� க	ேடா�. மன� உைடய 

இட(தரவி%ைல. ேபாாி)ேடா�, ேபாாி)ேடா�, /னித. ேபாாி% நம�ேக இ,தி 

ெவ6றி எற ந�பி�ைக-ட ேபாாி)ேடா�, பல இ%ைல எ, ஒ' சமய� 

ேதா,�. பய� ம6ேறா� சமய� ெநOைச! �ைள���, ெப'52ெசறிேவா�, 

எனி=� $ைவ!த காைல பிைவ�க மா)ேடா� எ, 0Fைர!�. ேபா� 

/ாி(ேதா�. ெபாC� /ல�(த�, ப)டபா* H	ேபாகவி%ைல, எ*!த காாிய� 

$�!ேதா� எற எ	ண� ெவ6றி� களி.8)*கிற�. எ(த ேநா�க!��காக. 

/னித.ேபா� நடா!திேனாேமா, மா* மைன மற(�, ம�க� 16ற� �ற(�, வாB�ைக 

இப� இழ(�, க)டா(தைரைய-�, கா*ேம*கைள-� இ'.பிடமாக� ெகா	* 

ேபாாி% ஈ*ப)* நிேறாேமா, அ(த ேநா�க� ஈேட,கிற�, /னித! தி'நக� 

ெச%கிேறா�, உ!தம� தி'வ� ப)டதா% உய� ெப6ற தி'நக� ெச%கிேறா�. 

அ'ளாள� மலர� ப)டதா% மகிைமெப6ற மாநக� ெச%கிேறா�, இ�ைம��� 

ம,ைம��� எPவழி ந%வழி கா)�*ேமா அPவழி க	*ைர!தவ� ேகாயிZ� 

ெச%கிேறா�, எ(த நக�ப6றி எ	ணி எ	ணி ஏ�கி� கிட(ேதாேமா, அ(த. /னித/ாி 

ெச%கிேறா�. எம� /னித/ாி எம�ேக ெசா(த�, எம�� அ� இைறவ இ%ல�, 

க'ைண� ேகா)ட�, இறவா. /கBெப, ேகாயி%. ஆ�� நா�க� ெச%வ� எம� 

உாிைம. அ(த உாிைமயிைன எவ� த*!தி�=�, ம�ய ேநாி�=� சாிேய, 

உாிைம.ெபற. ேபாாி*ேவா�, உாிைமைய இழ(தா�க� உதவா�கைரக� எ, 
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உலக� இகழ!த�க இழிநிைல-ட உழறிடமா)ேடா�. கC� எம� உடைல� 

ெகா!த)*�, கவைலயி%ைல; "/னித/ாி எம�' எ=� $ழ�கமி)டப�ேய 

ெவ)*	* HBேவா� எெற%லா� 0Fைர!�, எ(த ேநா�க!��காக2 சம� 

நடா!திேனாேமா, அ(த ேநா�க� ஈேட,கிற�. /னித/ாி ெசறி*� உாிைம 

ந�$ைடயதாகிற�. இேதா /னித/ாி ெச%கிேறா�! - எ, எ	ணியப� அ(த 

அணிவ�./, ெப'மித!�ட, களிநடமி*வ�ேபா% ெஜ'சல� எ=� /னித/ாி��� 

ெச%கிற�. 

 

Sைழ  வாயிJ�� ெவளிேய நி6கிறா, உாிைம ெப6ேறா� எற 

"எ�களி./ட=�, /னித/ாிைய� காண2 ெச%கிேறா�' எற ெப'ைமமி� 

உண�2சி-ட=� உ�ேள Sைழ-� அணிவ�.பிைன� க	டப�, க	ணீ� 

�ளி���� நிைல-ட, இஃதேறா ெவ6றி, இவரேறா Hர�, இ� வேறா 

/னித.ேபா� எெற%லா� எ	ணியப�, வி�மி*� ெநO1ட நி6கிறா, 

அணிவ�.ைப நட!தி2ெசறவ. 

 

அணிவ�./ /னித/ாி��� Sைழகிற�. 

 

அணிவ�.பிைன நட!திவ(ேதா அதைன�க	* அகமிக மகிBகிறா. 

 

/னித.ேபாாிேல ெவ6றி� க)ட� - உாிைம தர.ப*கிற�, க*� ேபாாி)* 

உாிைமயிைன.ெபற Hர� �ழா�, /னித நக'��� ெச%கிற�; கா	கிறா 

காணேவ	*ெம, ெந*�கால� எ	ணிய கா)சிைய; ெவ6றி Hர�க� 

ெச%கிறா�க� Hரநைட-ட, /னித/ாி��� எபைத எ	Iகிறா; உட% 

/%லாி�கிற�; கள!திேல ஏ6ப)ட கDடம!தைன-� பழ!ைத 5��ெகா	�'��� 

ேதா% எ, எ	ணிட! ேதா,கிற�; உல� அறிய)*�, உ,தி-ட 

உாிைம.ேபா� நடா!�பவ� ெவ6றிெப6ேற தீ'வா�க� எற உ	ைமைய எ, 

ெம�ள� <றி�ெகா�கிறா; அணிவ�./ /னித/ாி��� ெச%கிற�, 

அதைன�க	* களி./ட Sைழ  வாயிA% அணிவ�.பிைன நட!திவ(தவ 

நி6கிறா - ஆனா% அவ உ�ேள ெச%லவி%ைல!! 
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/னித/ாியா� ெஜ'சல� நக'���, அணிவ�!� ெச%லலா� - அ(த உாிைம 

அவ�க)� உ	* - எ, மா6றா� <றின� - ஆனா% ஒேர ஒ' நிப(தைன, 

அணிவ�./!தா ெச%லலா�, அதைன நட!தி2 ெச%பவ, ெஜ'சல� நக'��� 

ெச%ல�<டா� - எ, <றிவி)டன�. 

 

எனேவ, அணிவ�./ /னித/ாி�� உ�ேள ெசற�; அதைன நட!தி2ெசற 

ாி2ச�*, ெஜ'சல� நகர Sைழ வாயிA% நி,ெகா	�'(தா. 

 

/னித.ேபா�, ெஜ'சல� நக'�காக, பல ஆ	*க� நைடெப6ற�. 

இEலாமிய'��� கி'Eதவ�கF��� நைடெப6ற அ(த. ேபா'��, ேவ, பல 

காரண�கF� இைடயிைடேய வ(� இைண(�ெகா	டன; பல Hர�காைத கைள! 

தனக!ேதெகா	டதாக அ(த. /னித.ேபா� வ�ெவ*!த�. அர1க� பல இதிேல 

ஈ*ப)டன. அழி ப6றிய கவைலயிறி அOசா ெநOசின� அணி அணியாக, அைல 

அைலயாக� கிள�பின�; உலகேம கி*கி*�க!த�க பய�கர2 ச	ைடக� 

நைடெப6றன; $�க� உ'	டன, நக�க� நாசமாயின, பிணமைல எ�ெக���; 

அ.ப�.ப)டேதா� /னித.ேபாாி%, இEலாமிய�கைள! தைலைம வகி!� 

நட!தி2ெசற இைணயி%லா Hரனாக2 சாலV எ=� மாமன விள�கினா; 

கி'Eதவ� தர.பி% கிள�(ெதC(� Hர. ேபாாி)ட மாெப'( தைலவ என உல� 

/கB நிைலெப6றா இ�கிலா(� நா* ஆ	ட, ாி2ச�* எபா! அாிமா ெநO1 

அவ=�� எ, சிற./. ெபயாி)* அைழ!திட!த�க $ைறயி% ஆ6ற% 

மி�ேகானாக விள�கினா ாி2ச�*. 

 

/னித.ேபாாிேல ஒ' க)ட�தா, ெஜ'சல� நக'��� கி'Eதவ�க� ெச%லலா� 

எ, சாலV அ=மதி அளி!�, ேபா� நி,!த ஏ6பா)*�� இைச  அளி!த�. 

 

அ(த. ேபா� நி,!த� க)ட!திேபா�தா, உாிைம கிைட!த� எற 

உவைக-ட, /னித/ாி�� உ�ேள, கி'Eதவ� களி அணிவ�./ ெப'மித!�ட 

Sைழ(த�.  ஆனா%, அ(த அணிவ�.ைப நட!தி2ெசற ாி2ச�*, ெஜ'சல� 

நக'��� ெச%லவி%ைல. 
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ேபா� நி,!த ஏ6பா)*���, ெஜ'சல� நக'��� கி'Eதவ�களி அணிவ�./ 

Sைழவத6�� இைச  அளி!த சாலV ஒ' நிப(தைன விதி!தி'(தா - அ(த 

நிப(தைனதா, அணிவ�./ ம)*�தா ெஜ'சல� நக'��� Sைழயலாேம தவிர, 

அதைன நட!திவ(த ாி2ச�*, /னித/ாி���ேள Sைழய� <டா� எபதா��. 

 

எனேவதா, அணிவ�./ ெஜ'சல� நக'���ேள Sைழ(த�; நகர Sைழ  

வாயிJ�� ெவளிேய நி, ெகா	�'(தா, ாி2ச�*! 

 

உ�ேள Sைழ(தவ�கF��, Sைழ  வாயிA% ாி2ச�* நி,!த.ப)*வி)டாேன 

எற கவைலதா; ெவளிேய நி,!த.ப)*வி)டவ=�ேகா, /னித/ாி�� உ�ேள 

Sைழ-� உாிைம அணிவ�./�� கிைட!�வி)ட� எற களி./. 

 

த�பி! ேதா6,� கிட��� ேநர!திேலதா இவைன! தா�கி மகிB2சி 

ெப6,�ெகா�ளேவ	*� எற சி,மதி பைட!தவ�க�, இதைன�<ட! 

திாி!��<றி, "பா�! பா�! இவ தைன ாி2ச�* எ=� மாHர=�� இைணயா�கி� 

ெகா�கிறா!!' எ, ேபச�<*�. 

 

எைன ாி2ச�* நிைல�� நா உய�!தி�ெகா�ள இதைன எCதவி%ைல; இதைன. 

ப�!�வி)*, மா6றா�கF� த�கைள சாலV=ட ஒ.பி)*�ெகா	*விட 

ேவ	டா�. 

 

அணிவ�./ உ�ேள Sைழ-� உாிைமெப6ற ேநர!தி%, அதைன நட!தி2ெசறவ 

ம)*�, உ�ேள Sைழய�<டா� எ, த*!� நி,!த.ப)டா%, அ(த நிகB2சி 

எ!தைகய உ�ள ெநகிB2சிைய! த'ேமா, அ.ப�.ப)ட உ�ள ெநகிB2சி, ந�மி% 

ஐ�பதிம� ச)டமற� ெச, அம�(தி*� ேவைளயி%, எேபாேறா� உட 

ெச%ல $�யாம%, ெவளிேய நி,!திவிட.ப)�'.பதா% ஏ6ப)�'�கிற� எபைத 

எ*!��கா)ட ம)*ேம, இதைன எCதிேன. 

 

உ�ள!��� ெநகிB2சிைய ம)*ம%ல, /தியேதா� உ,திைய-� தர!த�க, 

இ!தைகய நிகB2சிகைள நா� பயப*!தி�ெகா�ளேவ	*� எபதைன� <ற �,  
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இதைன இ��� �றி.பி*கிேற. 

 

இேதா நா� Sைழகிேறா� /னித/ாி���! ஆனா% ந�$ட 

வ(தி'�கேவ	�யவ�களி% பல� வரவி%ைலேய எற ஏ�க�, ெசயல6ற நிைல�� 

அ%ல, ெசயைல வி,வி,./ மி�க� ஆ�கி�ெகா�ள. பயபடேவ	*�. 

 

அவ�கF� வ(தி'(தா%. . . அவ�கF� உட இ'(தா% . . . எற எ	ண� 

எழாமA'�கா�; நம��� உ�ள �*�ப. பாச� அ!தைகய�; நம� ெபாA ��� 

வA ��� அஃேத அ�.பைட; எனி=� அ(த எ	ண�, "நா� ம)*� வ(� என 

பல?' எற $ைறயி% வ�ெவ*�க இட� தர�<டா�. நா� வ(தி'�கிேறா�, 

அவ�க� வரவி%ைல; அவ�கF� வ(தி'( தா% எ!தைகய $ைறயிேல பணி 

ெச�ைமயாக இ'( தி'��ேமா, எற கவைல எவ'��� எழாதப�யான தர!திJ�, 

அளவிJ�, ந�$ைடய பணி அைமயேவ	*� எற உ,தி-ட, ஒPெவா'வ'� 

த!தம� ஆ6ற% அPவளைவ-� பயப*!தி� <)*2ச�தியா�கி. பணியிைன2 

சிற./ைடயதா�கேவ	*�. 

 

நட!தி2ெச%பவைன இழ(�� ஒ' அணிவ�./ பணி/ாிய இயJ� - 

தம���ளாகேவ நட!தி2ெச%பவைர. ெபற$�-�! 

 

ஆனா%, அணிவ�./ இறி, நட!தி2ெச%பவ ம)*� த)*! த*மாறி உ�ேள 

Sைழகிறா எ, ைவ!��ெகா� த�பி! எ.ப� இ'��� அ(த� கா)சி? 

க	றாவியாக இ'���!! 

 

நட!தி2ெச%பவைன இழ(த அணிவ�.ைப� கா	ேபா�, ஆ2சாிய.ப*வ�! 

 

அணிவ�.பிைன இழ(த நட!தி2ெச%பவைன� கா	ேபா�, ேகA ெச>வ�!! 

 

நட!தி2ெச%பவன6, ஒ' அணிவ�./ இ'(�விடா� நட!தி2ெச%பவ� ஒ'வைர� 

க	*பி�!�வி*�.  அணிவ�.பிைன இழ(த தைலவ, மாயம(திர ேவைலகளா% 

உடேன ம6ேறா� அணிவ�.ைப உ	டா�கி� ெகா�ள$�யா�. 
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எனேவதா, த�பி! அணிவ�./ அைட-� ெவ6றிதா மிக $�கியேம தவிர, 

நட!தி2 ெச%பவ ஈ)�*� ெவ6றி அPவள  அ�.பைட $�கிய!�வ� வா>(த� 

அ%ல; ேகா/ர�தா $�கிய�, கலச� அ%ல! கலச$� இ'(தி'(தா% 

அழகாக!தா இ'���; ஆனா% ேகா/ரமிறி� கலச� இ'(தா% ேகA�<!தாக 

அ%லவா இ'���. அ�ேபால! தா, எ ேபால2 சில�' உ�ேள 

வர$�யாம6ேபான�? 

 

இதைன நா, ெவ,� மன ஆ,த% அளி�க� <,கிேற எ, எ	ணி� 

ெகா�ளாேத. த�பி! இத6� ஊேட இ'��� த!�வ!ைத, விள�கமா��வத6காகேவ 

<,கிேற. 

 

கா�கிர1� க)சியின� ேகா/ர!ைத! தக��க! தி)ட மி)டன�; த�மிட� கிைட!த 

அழி � கைணகைள ஏவின�; அவ�க� க	ட பல, கலச� பி>!ெதளிய. 

ப)ட�தா; ேகா/ர� அ%ல! 

 

ஐ�ப� கழக! ேதாழ�க� ச)டமற!தி%! அணிவ�./ உ�ேள Sைழ(�வி)ட�! 

ெவளிேய நி,!தி ைவ�க.ப)* வி)ட எேபாறா�கைள� காI�ேபா�, 

மா6றா�கF�� ஒ' கண� சிாி./. ெபா��வ� இய6ைக; பல இல)ச� ெசலவி)* 

அவ�க� இ(த. பலைன�<டவா 1ைவ�க� <டா�! - ஆனா% ம,கணேமா, 

ஐ�ப�ேப�! ஐ�ப�ேப�! நாA% ஒ' ப�தி!! எற எ	ண� ெகா)*கிற�; 

��யா>! ���கிறா�க�. 

 

இ(த ஐ�பதிம'ட பாராFமற!��� எCவைர-� ேச�!� ெவ6றிெபற2 

ெச>த நம� கழக! ேதாழ�க�, ஆதரவாள�க�, ஜனநாயக� /�. ெபா'� 

ெப6றாகேவ	*� எபத6காக நம��! �ைண நிறவ�க� ஆகிய அைன 

வ'��� நறி <றி�ெகா�கிேற. 

 

ெவ6றி ஈ)�!தர இயலா�ேபாயி=�, ம6ற இட� களிJ� ெவ6றி 

ெப6றாகேவ	*� எபத6காக அ'�பா* ப)டன� நம� ேதாழ�க�, 

அவ�கF��� எ நறி. 
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ெசா%ல.ேபானா%, ெவ6றிெப6றி'�கிற இட!திேல பணியா6றிய நம� 

கழக!ேதாழ�கF�, ஆதரவாள�கF�, ந	ப�கF�, ெவ6றி� களி./.ெப6,, ப)ட 

கDட� அ!தைன-� பற(�ேபான நிைலயி%, ஏ, நைடேபா)* எ�களி./ட 

இ'�க $�கிற�. - அைர! ெத*!த ச(தன!ைத மா�பி% 

அணி(�ெகா	ட�ேபாற மகிB2சி இ'���ேபா�, அைர!தேபா� ேதாறிய 

வA மற(ேதேபா>வி*கிற� அ%லவா! அ�ேபால!! ெகாO1கிறா� பா�. 

ெகாJ.ெபா�ைம ைய.ேபால� �ழ(ைதைய L�கி ைவ!��ெகா	*! இ,. 

அ,? அேடய.பா? என அலற%! எPவள  அCைக! ேவ	டாேம! ேவ	டேவ 

ேவ	டாேம! �ழ(ைதேய ேவ	டாேம!! எெற%லா� <2சA)டா�! இ, 

ராஜாவா� ேராஜாவா�! ெகாO1கிறா� �ழ(ைதயிட�! - எ, ெபா�ைகவா> 

5தா)� ேகAேப1வ� உ	ட%லவா, �ல�ெகா�ைய. ெப6ெற*!த ேகாமள!ைத. 

பா�!�. அ�ேபால, ெவ6றிெப6ற இட!திேல, மன��� ஏ6ப)ட மகிB2சி, 

மா6றா�கைள. பா��கிறேபா� ஏ6ப*� ெப'மித உண�2சி ேபா��, எ!�ைண 

கDடநDட!ைத-� ஈ* ெச>�வி*�. எனேவ, ெவ6றிெப6ற இட�களி% 

பணியா6றினவ� கF���<ட அதிகமாக. பாரா)*�, நறியறிதJ� <ற! 

ேதைவயி%ைல. 

 

பா*ப)*� பல காணாததா% மன� உைட(�, மா6றா� $ எ.ப� நட.ப� 

எ, ேவதைன-ட இ'�கிறா�கேள. ேதா6,.ேபான இட�களிேல பணியா6றிய 

வ�க� - அவ�கF��!தா ஆ,த% கல(த நறியறிதைல அதிகமான அள  

<றேவ	*�. அவ�க� பணியா6றியேபா� எெனன இப நிைன க� 

அவ�க� மனதிேல அைல ேமாதினேவா! எ!தைன இர க� இப� கா)சிகைள� 

கனவாக� க	டனேரா! எ!தைன எ!தைன ேப�களிட� ெவ6றி நி2சய�! ெவ6றி 

உ,தி!! எெற%லா� ேபசி.ேபசி மகிB(தனேரா! - பாிதாப� - அ!�ைண-� 

ம	ணாகி, அவ�க� மன� எாிமைலயாகி, க	க�, �ளமாகி, ேப21 ெப'52சாகி, 

நைட தள�(� உ�ளன�; கதி�வி*� அள  வள�(த பயி� திVெரன கா>(�ேபாக� 

க	ட உழவ மன� என பா*ப*ேமா? அ�ேபால இ'��� அவ�க� மன�. 

அவ�கF��!தா த�பி! நா� அைனவ'� அதிகமான அளவிேல ஆ,தJ� 

நறியறிதJ� அளி�க ேவ	*�. ெவ6றி கிைட!தி'(தா% ேவதைன தானாக. 

ேபா>வி)�'���. இவ�கF�ேகா, பா*ப)ட அJ./ட பல காணா 

ேவதைன-� ேச�(� வா)*கிற�; வைதப*கிறா�க�. 
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ெவ6றி கிைட!த இட!திJ�ளவ�க�, ேவைலயி% $�$ரமாக ஈ*ப)டேபா�, 

�*�ப!திேல, �Lகலமாக. ேபசி மகிBவைத இழ(தன�. எறாJ�, இ.ேபா�, 

ேபசி. ேபசி மகிழலா�. கண��. ேபா)*� கா)�� கா)�� த�பி�� அ	ணாவி 

க�த�க� ெதா�தி நா� 313 களி.பைடயலா�; எ ேப21 எ.ப� எ, <றி 

எ�களி./� ெகா�ளலா�; என�� அ.ேபாேத ெதாி-� எ, ஆaட� 

அறி(தவ�ேபால. ேபசி2 சிாி�கலா�!! ஆனா% ேதா6,.ேபான இட!தி% 

பணியா6றியவ�களி நிைல? ேவைல ெச>தேபா�� ேவதைன, இ.ேபா� 

அதைனவிட அதிக ேவதைன! $/ ேவைல மி�தியா% ேவளா ேவைள��2 சாியாக2 

சா.பி*வதி%ைல, L�க� இ%ைல, ஓ>  இ%ைல, நி�மதி இ%ைல; இ.ேபா�, 

ேவைல பல தராததாேல ஏ6ப)ட ேவதைனயா%, பசியி%ைல, L�கமி%ைல, மன 

நி�மதி இ%ைல, எவாிட$� உைரயாட வி'.ப� எழவி%ைல; காரணமிறி� ேகாப� 

வ'கிற�; க	டவ�மீ� ச(ேதக� கிள�/கிற�. எதிJ� ஓ� அ'வ'./ ஏ6ப*கிற�; 

தன�பி�ைக<ட� �ைறகிற�. 

 

பா* பல � ப)*வி)*, இ(த நிைலைய-� தா�கி� ெகா�வ� எறா%, உ�ளப� 

க�னம%லவா? எனேவ, அவ�கேள, நம� ஆ,தைல-� நறியறிதைல-� ெப,� 

$த% உாிைம, $C உாிைம ெப6றவ�க�. 

 

ேவைல $ைறயிேல தவ,க� இ'�கலா�, ேபா)ட கண��க� ெபா>!�. 

ேபாயி'�கலா�, ந�பினவ�க� ேமாச� ெச>தி'�கலா�, நயவOசக� இ�ெவன 

அறி(�ெகா�F� திறைம �ைறவாக இ'(தி'�கலா� - ஆனா% பணியா6றிய 

வ�க� எ*!��ெகா	ட $ய6சி, ப)ட கDட�, ெகா	ட ஆைச, 

ஏ6ப*!தி�ெகா	ட ந�பி�ைக இைவகைள எவ� மற�க $�-�. எ.ப�� �ைற!� 

மதி.பிட $�-�! 

 

எ!�ைணேயா ெதா%ைலகைள! தா�கி�ெகா	டன�. 

 

வசதி� �ைற கF�� இைடேய உழறன�. 

 

பைக க�கின� பல�; ெபா')ப*!தவி%ைல. 
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ெபா> வழ��க� ெதா*!தன�; ெபா%லா�� 5)�ன�; காAகைள ஏவிவி)டன�; 

க!தி கா)� மிர)�ன�; வழிமட�கி அ�!தன�; ேவைலைய. பறி!தன�; H)�% 

கலக� 5)�ன�; அ�ம�மா! ஒற%ல இர	ட%ல, அவ�கைள� ெகா)�ய 

ெகா*ைமக�, அ!தைனைய-� தா�கி�ெகா	*, ஆ!திர!ைத அட�கி�ெகா	*, 

அைனவாிட$� பணிவாக நட(�, பணி யா6றின� - கழக� ெவ6றிெபறேவ	*� 

எற ஒேர ேநா�க! ��காக, எ(த. பழிைய-� இழிைய-� தா�கி� ெகா�ள!தா 

ேவ	*� எற உ,தி-ட, தியாக உண� ட. 

 

அதிJ�, த�பி! காOசீ/ர� ெதா�தியிேல, ேவைள�� ஒ' ேசதி ெவ�!�வ'�; அ(த 

ஊ� தைலவ� அவ�கைள வ	�யிேல ஏ6றிவி)டாரா�! இ(த ஊ� மணிய�காரைர 

இர  12 மணி�� இJ.ைப! ேதா.பிேல ச(தி!� 200 aபா> 

ெகா*!�வி)டா�களா�! இவ'�� அவ� கட ெகா*!தி'� கிறாரா�, ஆகேவ, 

அ�� க)*.ப)*. ேபா>வி)டாரா�! - எெற%லா� திகி% த'� ெச>திக� வ'�. 

ேக)ட எவ'��� "ைக ஓடா� கா% ஓடா�'. மன� பைத பைத���; கிள�பிய 

ேசதிக� உ	ைமதா எபைத� கா)*� �றிக� ெதாி-�! எ ெச>வ�, நம�காக. 

பணியா6,ேவா�! $தA% த�கைள! திகிAA'(� வி*வி!��ெகா�ளேவ	*�, 

பிற� பணி! ெதாட�(�! ேசா�ைவ மைற!��ெகா	*!! 

 

"தானிய வியாபாாிகெள%லா�, கிள�பிவி)டா�க� கிராம� கிராமமாக!'' - எபா� 

ஒ'வ�. 

 

"தானிய வியாபாாிக� கிள�பினா% என?'' எ, ேக)பா� இெனா'வ�. 

 

ஒPெவா' கிராம!திJ� அவ�கF��� ெகா*�க% வா�க% ெதாட�/ இ'�கிறேத. 

அவ�க� ேப21��. பல� க)*.ப*வா�கேள! - எ, விள�க� அளி.பா�, 

இெனா'வ�. 

 

என�� இெத%லா� ேதாறா�. நா� என ெக*த% ெச>ேதா� இவ�கF��? 

மனதாJ� ெக*தைல எ	ணிய தி%ைலேய. ஏ இவ�க� ந�ைம எதி�!� ேவைல 

ெச>கிறா�க�! நா� ஏதாவ� இவ�க� மன� /	ப*�ப�, ெவ,./�ெகா�F�ப� 
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நட(�ெகா	ேடாமா? கிைடயாேத! அ.ப�யி'���ேபா�, ந�மிட� இவ�க� பைக 

கா)* வாேன? /ாியவி%ைலேய! எ, எ	ணி. ெப'52 ெசறிேவ. தானிய 

வியாபாாிக� ம)*ம%ல. ஒPெவா' நா� ஒPெவா' வைகயான 

வியாபாாிகைள.ப6றி, இ.ப�2 ெச>தி வ'�. காரண� என�� இன$� 

/ாியவி%ைல.எத6காக, இவ�க� எமீ� இPவிதமாக. பைக கா)�னா�க� 

எபத6�, எைன HB!தி, அவ�க� அைடய.ேபா�� பலதா என எ,� 

என��. /ாியவி%ைல. 

 

த�பி! கிேர�க நா)�ேல ஒ' "$ைற' இ'(த� - "$ைற' எ,<ட அைத� 

<,வத6கி%ைல, - ஒ' "நடவ��ைக' எ, ம)*ேம <றலா�. ஆ�கில!திேல, 

அதைன Ostracism - ஆE)ரசிச� எபா�க�. 

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

அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� ----    அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� ((((3)3)3)3)    

 

ெதா�திகF� உ,.பின�கF� - 

அணிவ�.பி ெவ6றி. 

 

த�பி! 

 

ெதா�திகளிேல ந%ல ெதாட�பிைன, ேத�(ெத*�க. ப)ட உ,.பின�க� ம)*ேம 

ெகா	�'�கேவ	*� எ, இ'(�விடாம%, அ(த! ெதா�தியிேல உ�ள கழக! 

ேதாழ� களி �C ஒ,, அ!தைகய ெதாட�பிைன ைவ!�� 

ெகா	�'�கேவ	*� எ, ெசறகிழைம �றி.பி)�'(ேத. இ�, ஏ 

அPவிதமான ெதாட�/ கழக! ேதாழ�க� ஏ6ப*!தி�ெகா�ளவி%ைல எ, 

ேக)க �, க�(�ைர�க � எCத.ப)ட� அ%ல. இனி அPவிதமான $ைறயிேல 

பணி இ'�கேவ	*� எபதைன எ*!��கா)*வத6காக� <றிேன. 

 

ெதா�தியி நிைலைமகைள, ெந'�கிய, இைடவிடாத ெதாட�/5ல� ந� ெதாி(� 

ைவ!��ெகா�F� �C அைம(�, ந%ல $ைறயிேல ேவைல ெச>� வ(தா%, நாளா 

வ)ட!தி%, இ(த� �C அ(த! ெதா�தி�� ஏ6ற ேவ)பாள� எவ� எபைத 
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எ*!�ைர��� த�தி-� ெப6,வி*�. அ(த! த�தி, ெம�ளெம�ள உாிைமயாக � 

வ�வெம*�க�<*�. 

 

இ, நம� கழக அைம./, சி6b�� கிைள, வ)ட� கழக�, மாவ)ட� கழக� எ,, 

நி�வாக அைம./கைள அ�.பைடயாக�ெகா	* இ'(� வ'கிற�. இதைன� 

<ட!தி'!தி, ெதா�திகைள நம� "வ)டமாக'� ெகா�ள லாேமா எ,<ட எ	ண� 

பிற�கிற�. 

 

அ�!தளமாக2 சி6b�� கிைளகF�, ஒ' ெதா�தியிேல எ!தைன சி6b� ேபa�� 

கிைளக� உ�ளனேவா அைவ இைண�க.ப)* "ெதா�தி' அ%ல� வ)ட� அ%ல� 

ேகா)ட� எற $ைறயிேல, அைம�கலாமா எப�ப6றி, எ	ணி. பா����ப� 

ேக)*�ெகா�கிேற. இதிேல எழ�<�ய ந%லைவகைள.ப6றி ம)*ேமய%லாம%, 

ெக*த%க� எைவ ேய=� உ	டாக�<*� எ, ேதாறினா% எ*!�ைர�க! 

தய�கேவ	டா� - க�த வாயிலாக. ஏெனனி%, நா இ�ப6றி எ(த ஒ' $�வான 

க'!���� வ(�விடவி%ைல; ேயாசி�க! ெதாட�கி-�ேள. 

 

கா�கிரச%லாதா� ெவ6றிெப6ற இட�கைள ேவ	* ெமேற /ற�கணி!�, 

பாBநிைல ஏ6ப*!தி, அத5ல� ெக)டெபயைர� கா�கிரச%லாதா'�� ஏ6ப*!தி 

ைவ!� அதைன. பயப*!தி அ*!த ேத�தAேல கா�கிர1 க)சி�� 

ெவ6றிேத��ெகா�வ� எப� "தர��ைறவான' $ைற; ம�களா)சி $ைறைய. 

பாBபட2 ெச>-� 0�; ம�க� இன$� பாமர! தைமயிேலேய இ'�கிறா�க�, 

அவ�கைள மிர)ட � மய�க � $�-� எற எ	ண�ெகா	டவ�களி 0B2சி! 

தி)ட�. 

 

இ(த "$ைற' வள'வ�, ஆ)சியி% இட� பி�!�� ெகா�F� எ(த ஒ' க)சி-�, த 

ஆதி�க!ைத நிைலநா)�� ெகா�ள வழி ெச>�, ம�களா)சியி மா	பிைன 

மா>!� வி*�. இ(த ஆப!தான $ைறைய எதி�!� ெசயல6றதா�கி விடேவ	*�. 

 

ஆF�க)சி ெவ6றிெபறாத ெதா�திகளிேல, எ(த $ேன6ற$� ஏ6படா� எ, 

<,வ� அறியாைம-� அக(ைத-� ம)*ம%ல, அரசிய% அற$மாகா�; ச)ட$� 

அதைனஅ=மதி�கா�. எனேவ, ஆ)சிைய� ைக.ப6றி� ெகா	*வி*� க)சியின� 
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ெவளி.பைடயாக அPவித� ேபச மா)டா�க�. ச)டசைபயி% ேப1�ேபாேதா, 

க)சி�� அ.பா6 ப)டவ�க�ேபால � ம�கFைடய நலகF�காகேவ 

வ(�தி!��ளவ�க�ேபால � ேப1வ�. ெசயேலா $6றிJ� அ'வ'�க!த�கதாக 

இ'���. 

 

"ஏாி மராம!� ேவைல ஏழா	*களாக2 ெச>ய. படவி%ைல; இ(த ஆ	டாவ� 

அதைன ேம6ெகா�ள ேவ	*�.'' 

 

எ, ச)டசைபயிேல கழக! ேதாழேரா, கா�கிரச%லாதவ� எவேர=ேமா 

<,�ேபா�, அைம2ச�க� ஆ!திர.ப)*, 

 

"எ�கைள! ேதா6க�!த ெதா�தி அ�; அ�� ஏாிமராம!� ேவைல ெச>ய $�யா�'' 

 

எ, ேபசமா)டா�க�. ேபச�<டா�. ேபசினா% ம�களா)சியி மா	/ 

அறி(ேதா� அைனவ'� க	�.பா�க�. எனேவ, அைம2ச�க� அPவித� ேபசாம%, 

 

"கன� அ�க!தின� தம� ெதா�தியிட� அ�கைர கா)*வ� பாரா)ட!த�க�தா, 

எறாJ�, ஏாி மராம!� ேவைல எற பிர2சிைனயி% உ�ள சகல தகவ%கைள-� 

ப�!�! ெதாி(�ெகா	*, இ�� அ�ப6றி. ேபசியி'(தா% ெபா'!தமாக � 

இ'(தி'���, த�க பல=� ஏ6ப*�.'' 

 

எ, <,வா�. த�பி! /ாிகிறத%லவா? இ(த உ,.பின� விவர� ெதாியாம% 

ேப1கிறா�, ப��காம% எைதேயா வா>��வ(தைத. ேப1கிறா� எ, அைம2ச� 

ேகெச>கிற ô�. ஏ? அ(த உ,.பினைர! ேத�(ெத*!தவ�க�, ெச2ேச! 

விவரமறியாத, ெபா'!தமாக. ேபச!ெதாியாத ஒ'வைர அ%லவா, நா� 

ேத�(ெத*!� அ=.பிவி)ேடா�. அதனா%தா, நம� ெதா�தி சீ�படவி%ைல 

எ, எ	ணி�ெகா�ளேவ	*மா�! எாி2ச% ெகா�ளேவ	*மா�!! ஏளன� 

ெச>யேவ	*�, எதி��கேவ	*�, இனி "ஓ)*. ேபாட�<டா�' எ, 

தீ�மானி�கேவ	*மா�! இத6காகேவ இ.ப�, "இ*.ெபா���� ேப21.' ேப1வைத 

வா��ைகயா�கி� ெகா�கிறா�க�. 
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அதிJ�, ஆF�க)சியிேல எ	ணி�ைக மிக அதிகமாக இ'(�வி)டா% அைம2ச� 

இ�ேபாற "இ*.ெபா����' ேப21. ேபசிய��, ஆF�க)சியின� ஆரவார� 

ெச>வ�; 

 

ேகA2 சிாி.ெபாA ெச>வ�! ெச2ேச! நா� ேத�(ெத*!� அ=.பிய உ,.பின'��, 

ச)டசைபயிேல மாியாைத கிைடயா�; ேகA.ெபா'ளாக இ'�கிறா�! - எ, 

எ	ணி, அ(த! ெதா�தி ம�க�, தம� உ,.பின� �றி!�! தாBவான க'!ைத� 

ெகா�ளேவ	*� எபத6காக2 ெச>ய.ப*�, "ம)டரகமான' $ய6சி இ�. 

இதைன, ம�களா)சியி மா	பிைன. ேபா6,பவ�கF�, அறெநறியி% 

ப6,�ெகா	டவ�கF� ேம6ெகா�ள மா)டா�க�; எைத2 ெச>தாவ� அரசிய% 

ஆதி�க!ைத. ெபறேவ	*�, எ(த $ைறகைள� ைகயா	டாகிJ� ெப6றைத 

இழ(�விடாம% பா�!��ெகா�ளேவ	*� எற ேபா�கின�, இ�$ைறகைள� 

ைகயா�வ�. 

 

ெதா�தி ம�கF�� உ,.பினாிட� ப6,� �ைற  ஏ6ப)*வி*வ�<ட 

இ'�க)*�, 

 

என ெசானாJ� கவனி�க ம,�கிறா�க�. 

 

எைத� <றினாJ� ஏ6,� ெகா�வதி%ைல. 

 

எ!தைன$ைற ேக)டாJ� நைம கிைட.பதி%ைல. 

 

எற நிைலைய� காI�ேபா�, உ,.பின'�ேக, மன� உைட(� ேபாகிற�. 

ச)டசைபயிேல நா� இ'.பதனா% என பல? எற ச(ேதக� அவ'�ேக 

ஏ6ப)*வி*கிற�. எைத-� ெச>ய$�யாம%, எத6காக2 ச)டசைபயிேல இ'.ப�? 

எ, எ	Iகிறா�. சA./ உண�2சி ேமேலா�கிவி*கிற�. 

 



124 

 

இத6� இைடயிேல, அைம2ச�க� அ(த! ெதா�திகளிேல "உலா' வ'வா�க�; 

ேத�(ெத*�க.ப)ட உ,.பின� கைள உடனைழ!��ெகா	* அ%ல; அவரா% 

ேதா6க��க. ப)ட கா�கிரE க)சி�கார'ட!! 

 

கா�கிரE ஆ)சியி அ'ைம ெப'ைமகைள அைம2ச� ேப1வா�. 

 

ெதா�தியி சீ�ேகடான நிைலைமகைள-�, இதைன. ேபா�க$�யாம% 

ச)டசைபயி% ெவ)�யாக உ)கா�(� வி)* வ'� உ,.பினைர� க	�!��, 

கா�கிரE "பிர$க�க�' ேப1வா�க�. 

 

அ*!த$ைற எ.ப�-� கா�கிர1�� ெவ6றி ேத�� ெகா*!�, ெதா�தியி 

சீ�ேக*கைள. ேபா�கி�ெகா	*, சகலவிதமான நைமகைள-� ெப6,�ெகா�ள 

இ.ேபாேத உ,தி எ*!��ெகா�ளேவ	*� எ,, ஊாி "ெபாிய /�ளி' 

ேப1வா�. அைம2ச� /னைக /ாிவா�. 

 

த�பி! இ(த� <)ட!தி% கல(�ெகா�F� ம�கF�� என எ	ண� ஏ6ப*�? 

கா�கிர1�� "ஓ)*.' ேபாடாததா%தா நம� ெதா�தியிேல நைம 

கிைட�கவி%ைல; அதனாேலதா, கா�கிர1 அைம2ச�க� நம� ெதா�திைய� 

கவனி�கவி%ைல; நா� தவ, ெச>�வி)ேடா�; அ*!த$ைற கா�கிர1�� "ஓ)*.' 

ேபா)டா%தா, ெதா�தி நிைலைம சீ�ப*� எற $� தாேன. 

 

இ(த $ைறைய ெம!த! திறைம-ட, கழக� ெவ6றி ெப6ற ெதா�திகளி%, 

கா�கிரE தைலவ�க� ைகயா	டன�. 

 

ஏாி, மராம!� ேவைலப6றி ந�ம எ�. எ%. ஏ. ேபசினாராேம. . . . . 

 

ஓ! ேபசினாேர! "ெகா%'ெல, சிாி!தா�கேள அவ� ேப2ைச� ேக)*. . . . . 

 

ஏ? ஏ? ஏ சிாி!தா�க�? சிாி�காம% என ெச>வா�க�? ஏதாவ� விவர� 

ெதாி(� ேபசினா%தாேன!! 
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அ.ப�யா. . . ஆசாமி ேமாச�தானா. . . .? 

 

ஆ'ட�காரைன. ேபா>�ேக�! அ, கா�கிர1�� ஓ)*.ேபா)�'(தா%, 

இ.ப�யா நிைலைம இ'(தி'���! ஏாி மராம!� ேவைல�� ஏC ஆயிர� இ'(தா% 

ேபா��. வ'ஷ� இர	* ஆகிற�, இ(த ஆ� ச)டசைப��. ேபா>! இ(த ஒ' 

காாிய!ைத2 ெச>ய $�யவி%ைல. எ.ப� $�-�! சாம�!திய� ேவ	டாமா? 

ம(திாிகைள மன�ேபான ேபா�கிேல தி)�வி)*, ஏாி மராம!� ேவைலைய� 

கவனி�க2 ெசானா% அவ'��! தா எ.ப� மன� வ'�? ஏாியாவ� �ளமாவ� 

எ, இ'(�வி)டா�! நா�தாேன கDட.ப*கிேறா�. 

 

இ.ப� ஊாிேல "ேப21' கிள�/�; கிள.பி விட.ப*�!! உ,.பின�மீ� அ'வ'./ 

வளராம% இ'��மா? 

 

எ(த� க)சி�� ம�க� வா�களி!தி'(தா%, ஆF�க)சி எ�வாி=�, க)சி. 

பா�பா* பா��காம% எ%லா! ெதா�தி கF��� ந%லைவகைள2 

ெச>தாகேவ	*�; அ�தா ச)ட�, அ�தா அறெநறி எற அ�.பைடைய 

எ%லா ம�கFமா அறி(தி'�கிறா�க�? எ*!�� <,�ேபா�, எ%ேலா'��மா 

/ாி(�வி*கிற�? /ாி(�ெகா�பவ�க�<ட, ஆமா�! நம� உ,.பின� என 

ெச>வா�? அவ�, அவ'ைடய கடைமைய2 ெச�ைமயாக!தா ெச>தி'�கிறா�; 

கா�கிரE ம(திாிக�தா ேவ	*ெமேற, வOசைன ெச>கிறா�க�; இ.ப�.ப)ட 

வOசக� ெச>-� க)சிைய இனி ஒ'$ைற ஆ)சியிேல அமரவிட�<டா�? 

அம�(தா%, ஜனநாயக!��ேக ஆப!� ஏ6ப*� எற ெதளிவான $� �� எ�ேக 

வர$�கிற�! 

 

நம�� எத6காக! த!�வ விசார�. நம�� ந%ல� ேவ	*�. கா�கிர1�� "ஓ)*'. 

ேபா)டா%தா ந%ல� கிைட��� எ, அைம2ச�கேள <றிவி*கிறா�க�. 

அவ�களிட� ேபா>, இ� சாியா, $ைறயா, அறமா, ெநறியா எெற%லா� விவாத� 

நட!தவா $�-�! நம� காாிய!ைத2 சாதி!��ெகா�ள வழிேதடேவ	*ேம தவிர, 
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அரசிய% த!�வ�ப6றி. ேபசி�ெகா	�'.ப�, H	 ேவைல. ஆகேவ 

கா�கிர1�ேக "ஓ)*'கைள. ேபா)* வி*ேவா� 

 

எ,தா, வாB�ைக! ெதா%ைலயிேல ஈ*ப)ட ெப'� பாேலா� எ	Iவா�க�. 

 

இ(த மன.பாைமயிேல ந�பி�ைக ைவ!�!தா, கா�கிர1� க)சியின�, ெசற 

$ைற, கழக� ெவ6றிெப6ற! ெதா�திகளிேல ேப1�ேபா�, மிக உ,தியாக� 

<றிவ(தா�க�. 

 

அ*!த$ைற இ�� கழக� ெவ6றி ெபறா�. எ, தி)டமி)* ேவைல-� 

ெச>தா�க�; மிக. ெப'� அள  ெவ6றி-� ெப6றா�க�. இ.ேபா� கழக� 

ெவ6றிெப6,�ள 50-இட�களிJ�, ம,ப�-� கழக� ெவ6றிெபற விடமா)ேடா� 

எ,, இ.ேபாேத ேப1கிறா�க�. 

 

அ�ரம�, எகிறா>! அரசிய% 0B2சி எ, க	��கிறா>! அதனா% என, த�பி! 

அத6காக, ஆதி�க ெவறி பி�!தவ�க�, அ2சேமா <2சேமா அைடய.ேபாவதி%ைல! 

 

அ.ப�யானா%, அ	ணா! இ(த ஆப!திA'(� வி*பட, இ(த அநீதிைய 

ஒழி!��க)ட, வழிேய கிைடயாதா? இ.ப�ேய ஒ' அ�ரம!ைத வளரவிடலாமா? 

எெற%லா� ேக)கிறா>. த�பி! வழி இ%லாம6 ேபாகவி%ைல. ெசற $ைறேய 

அதைன� �றி.பாக நம� ேதாழ�களிட� <றி இ'�கிேற; ஆனா% தி)டமி)*2 

ெசயA% ஈ*படவி%ைல ெசற$ைற. 

 

இ�$ைற-� அ�ேபால இ'(�விட.ேபாவதி%ைல. 

 

ெதா�தியி% ெந'�கிய ெதாட�பிைன நம� உ,.பின�க� 

ைவ!��ெகா�ளேவ	*�. 

 

அவ'��! �ைணயாக �, வழிகா)ட �, இ(த! ெதாட�பிைன ஒ' �C 

கவனி!��ெகா�ளேவ	*�. 
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ெதா�தி��! ேதைவயானைவகைள� �றி!�2 ச)டமற!திேல 

எ*!�ைர�கேவ	*�. எ*!�ைர!த�ப6றி! ெதா�தியி% அPவ.ெபாC� 

உ,.பின�கF�, �C � விள�கியப� இ'�கேவ	*�. 

 

$ைற.ப� எ*!�� <றி-�, கா�கிர1 அர1 ெதா�தியி �ைறபா*கைள நீ�க! 

தவறினா%, அதைன! ெதா�தி ம�களிட� எ*!�� கா)டேவ	*�. 

 

அத6�. பிற�� கா�கிரE அர1 ேவ	*ெமேற ெதா�திைய. /ற�கணி!�, ேக* 

ெச>திட $ைனகிற� எறா%, ெதா�தியி உ,.பின'�, �C �, ெதா�தியி 

�ைறபா*கைள நீ�க, ேநர� நடவ��ைகயி% ஈ*பட ேவ	*�. இ(த ேநர� 

நடவ��ைக எப�, அைமதி ெகடாதவிதமாக �, ச)ட!���� ேக* ஏ6படாத 

$ைறயிJ� அைமத%ேவ	*�. ச�ப(த.ப)ட அJவல க�க�, அJவலாள�க� 

$/, மறிய% ெச>ேத=�, ெதா�தியி �ைறபா*க� நீ�கிட வழிகாணேவ	*�. 

அ(த� காாிய!���. ெபா,.பாள�, அைம2ச� இ%ல� அ%ல� அJவலக� எ=� 

இட�கF�, "மறிய%' ெச>வத6 கான இட�களாகிவிடேவ	*�. 

 

ெதா�தியி நைம�காக வாதாட ம)*ம%ல, கிள�2சியி% ஈ*பட, அத6காக! 

த�ய�பட, சிைற /க, கDட நDட� ஏ6க, உ,.பின�க� �ணிகிறா�க� எற 

நிைலைம, இனி ஏ6ப)டாகேவ	*�. 

 

இ(த $ைறயி 5லமாக!தா, தர��ைறவான வழிகளா% அரசிய% ஆதி�க!ைத 

இழ(�விடாம% இ'��� ேபா�ைக $றிய�!�, ம�களா)சி $ைறயி 

மா	பிைன. பா�கா!திட இயJ�. 

 

நம�காக, நம� உ,.பின� ச)டசைபயிேல வாதா*கிறா� எ, ம)*�, 

இ%ல�களி% ேப21 எCவ� ேபாதா�; நம�காக நம� உ,.பின�, ஆ)சியாள�கைள 

எதி�!�� கிள�2சி ெச>�, சிைறயி% த�ள.ப)*, வா��ெகா	�'�கிறா� எ,, 

உ�ள� ெநகிழ இ%ல(ேதா,� ேபசி*� நிைல எழேவ	*�. கழக!தவ�க�, இனி 

இத6�! த�ைம! தயாரா�கி�ெகா�ளேவ	*�. 
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ெசற$ைற, நா ேந�ைமயான அரசிய% $ைறயி% ஆ)சி� க)சியின'�� 

ந�பி�ைக இ'��� எ, எ	ணி, "த	டல� $ைற'ைய� கைட.பி�!�. 

பா�!ேத; பல ஏ6படவி%ைல. 

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

அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� அ)வைட*� ----    அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� அணிவ�+,� ((((4)4)4)4)    

 

H* க)�ய கைத - 

தி. $. க. ப6றி அைம2ச� க'!�ைரக� - 

$=� பி=�. 

 

த�பி! 

 

வானெவளியிேல! "வா-ேவக மேனாேவக!திேல' பயண� ெச>-� ஏ6பா* 

உ'வாகி�ெகா	* வ'கிற� எப�ப6றி, ெம!த ஆ�வ!ேதா*, விள�கமாக, 

விவர� அறி(த ஒ'வ� எ*!�� <,கிறா� எ, ைவ!��ெகா� - இதைன� 

ேக)*, இதனா% விைளய� <�ய நைமக� யாைவ எபன ப6றி விவர� 

ேக)டறிய �, இ� எ.ப� நைடெபற $�கிற� எ, விள�க� ேக)*! 

ெதளி ெபற � சில'��! ேதா,�. சில� விய.பிேல 5Bகி விவர� விள�க� 

ேக)காமேலேய இ'(�வி*வ�;சில� இதைன. /ாி(�ெகா�ளாமேலேய, எனேமா 

ெசானா�க� ேக)ேடா�; எ!தைனேயா ேப� எைத எைதேயா ெசானா�க� 

ேக)ேடா�; அ�ேபால இ� ஒ, எ, இ'(�வி*வ�; ேம6ெகா	* விவர� 

விள�க� ேக)டறி(�ெகா�ளேவ	*� எற எ	ண�<ட! ேதாறா�; ேவ, 

சில�, விய./��ாிய� இ�ம)*� அ%ல; இதைனவிட விய./மி�க� உ	* எ, 

<றி! தம��! ெதாி(த தகவ%கைள� <,வ�; இ=� சில� இ� விய./� �ாியேத 

அ%ல, மிக அ6பமான� எ, <றிவி*வ�. 

 

எ� <றி=�, எ� ேநாி�=�, பல� பலவிதமான ேபா�கிேல, தம� க'!திைன� 

<,வ�; அவரவ�களி நிைன./, நிைல, தர�, தைம ஆகியைவகைள. ெபா,!�, 

ேபா�� அைம-�. 
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ஒ' சில�, அலாதியான ேபா��ட இ'.ப�. எதைன� �றி!�� அ�கைரய6,�, 

எவைர� �றி!�� அல)சியமாக � தம� ேபா�� இ'�கிற� எபைத எ*!�� 

கா)�� ெகா�வதிேல இ2ைச-�, ��./� அவ�கF�� மி�தியாக இ'���. 

 

வானெவளி. பயண�ப6றி. பல� ப%ேவ,விதமான க'!�� <,வ�; இவ�கேளா, 

அல)சிய. ேபா��ட, 

 

"வானெவளியி% 16றிவி)* வர!தாேன ஏ6பா* ெச>கிறா�க�; அ�ேகேய 

இ'(�வி*வத6� அ%லேவ!'' 

 

எ, ேக)*, வானெவளி 16றிவர ஏ6பா* ெச>த� மிக.ெபாிய அதிசய� அ%ல 

எ,, விவர� ெதாியாதவ�க� எ	ணி2 சிாி!திட2 ெச>வா�க�. 

 

வானெவளி. பயண�ப6றி! தகவ%கைள! திர)� வ(� ஆ�வ!ேதா* 

<றி�ெகா	�'(தவ'��, எாி2ச% ஏ6ப*�. அைத� க	*, அல)சிய. ேபா�கிேல 

ேபசியவ�, மகிB2சி ெகா�வா�. 

 

இ.ப�.ப)டவ�கைள, த�பி! பா�!தி'�கலா�; எ��� இ'�கிறா�க�; எத6�� 

இ(த. ேபா�கிேல ேப1வா�க�. 

 

ச(திரம	டல� ெச%கிறா�க� எ, <றி. பாேர, 0ாியம	டல� 

ேபாகவி%ைலேய! எ, ேக)*, <றியவாி ஆ�வ!ைத� 

ேகA��ாியதா��வா�க�. விய./��ாியைவக�ப6றிேய இவ�க� ேபா�� 

இPவித� இ'��ெமறா%, சாதாரண நிகB2சிக� �றி!� இவ�க� ெகா�F� 

நிைன./.ப6றி-�, ெவளியி*� க'!�.ப6றி-� அதிக� விள�கேவ	*மா! 

 

எைத�க	*�, ெகா	*� எவ'� மகிB2சி அைடயேவா ெப'ைம.படேவா 

விடமா)டா�க�. பிற� மகிB2சி-� ெப'ைம-� அைடய$�யாம% ேபாவதிேலதா, 

இவ� கF�� மகிB2சி, ெப'ைம! 
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ந%ல பாAேல விCகிறேத ஈ, இர	* ெசா)*களாவ� ��!� மகிBகிறதா இ%ைல! 

ெச!� மித�கிற�!! பா% ெக)*2 சா�கைடயி% ஊ6ற.ப*கிற�. இதனா% ஈ�� 

என இலாப�! 

 

பா% சா.பிட எ	ணியவ சா.பிடவி%ைல அ%லவா? அ�தா! 

 

இ(த மன.ேபா�கிJ�ளவ�க�, தம�ெக, ஒ'வித மான பல=� 

கிைட�காவி)டாJ�, ம6றவ�க� மகிB2சி-� ெப'ைம-� அைடகிறேபா�, பாA% 

விC� ஈேபாலாகி, அ(த மகிB2சிைய மா>�க �, ெப'ைமைய� �ைல�க � 

$6ப*வ�. 

 

தி'மண�, /�மைன /�விழா.ேபாற நிகB2சிகளிேல, மகிB2சி ெப,ேவா� பல� 

இ'.ப�; அ(த இட�களிேல, இ.ப�.ப)டவ�க� சில� இ'(�ெகா	*, 

ம6றவ�கF�� எாி2சZ)�! தம�� மகிB2சி ேத��ெகா�வ�. 

 

�)டேநா> ெகா	ட ஒ'வ�, அவ�பா% அ=தாப� கா)*பவாிடேம இ�ேபால 

நட(�ெகா	ட�, என��! ெதாி-�. 

 

உ�கைள.ேபாற ந%லவ�கF�கா இ�ேபாற ெகா�ய ேநா> வ'வ�, 

எனேமா ேபா�க�, பா����ேபாேத வயி, பகீ� எகிற�; �வ�க!திேலேய 

கவனி!தி'�க ேவ	*�; த�க ம'(� எ*!��ெகா	�'�கேவ	*�; அ.ேபா� 

கவனி�காம% வி)*வி)V�க�; இ.ேபா� இ(த அள �� வள�(�வி)ட� - 

எெற%லா� ந	ப�, பாி ட ேபசி, ேநா>ெகா	டவ'�� ஆ,தலளி�க 

$6ப)டா�. 

 

உட% ம)*ம%ல, உ�ளேம ேநா>ெகா	டவராகி. ேபாயி'(த அ(த ஆசாமி, 

இPவள  பாி ட ஆ,தலளி!த வ'�� நறி <றவி%ைல. மாறாக, ஆ,த% 

<றியவைர உ6,. பா�!��ெகா	*, 

 

"எ விஷய� இ'�க)*�. உன��, ெந6றியிேல எனேமாேபால இ'�கிறத.பா.  
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1�மா, "ேதம%, பைட' எ, இ'(�விடாேத.'' 

 

எ, ேபசி, ஆ,த% ேபசியவ� அ2ச.ப*�ப� ெச>� வி)டா�. 

 

இ(த. ேபா��ைடேயா�, ஒ'வ /�H* க)�, அதிேல ��ேபாவ�ப6றி, 

எெனன ேப1வா�க� எபைத எ	ணி.பா�, த�பி! ேவ��ைக ேவ��ைகயாக 

இ'���; இ.ப�.ப)டவ�களி மன.ேபா�� எ!தைகய� எப� விள���. 

*** 

 

H* க)�வி)டானா� H*. ஊாிேல உலகிேல யா'ேம க)டாத விதமான H*! 

ெபாிய அர	மைன க)�வி)டதாக நிைன./! 

 

தOசா`� அர	மைனேய கலனாகி. ேபா>வி)டதா�. இவ க)�வி)ட H* 

காலெம%லா� நிைல!தா இ'�க.ேபாகிற�? 

 

அட! என இைத.ேபா> இPவள  பிரதாப.ப*!தி. ேபசி�ெகா	�'�கிறீ�க�, 

ேவ, ேவைலயி%லாம%. எனேமா, ஒ' H* க)�வி)டா, வாைய� க)� 

வயி6ைற� க)�. பண� ேச�!�. . . . . 

 

அPவள தா உன��! ெதாி-மா! அட, ைப!திய� காரா! ேச)�ட� 

வா�கியி'.ப�, ஐ(� ஆயிர�! ெதாி-மா! பா�கியிேல<ட. ப!ேதா எ)ேடா. . . . ' 

 

கட வா�கி!தானா இ(த. பக)*. . . . . 

 

H)�ேல ஒ' நைக கிைடயா�, எ%லா� வி6,! தீ�!� வி)டா. . . . . . 

 

கிட�க)*�, ைகயிேல உ�ள பண�, நைகவி6ற பண�, இதைன�ெகா	* 

H*க)�வி)டா% பரவாயி%ைல, கட ேவ, ப)�'�கிறாேன. . . . . . அைத 

எ.ப�! தீ��க. ேபாகிறா? 
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அ� கிட�க)*�. . . . கடப)* ஏ இPவள  ெபாிய H* க)டேவ	*�. . . . . 

ஊ� ெம2சி�ெகா�ளவா? 

 

ெபாிய /�ளி எ, எ	ணி�ெகா�வா�க� - கட ெகா*!தவ=� தி'.பி!தர2 

ெசா%A! ெதா%ைல தர மா)டா - /திதாக� கட ேக)டாJ�, H)ைட. பா�!� 

மைல!�.ேபா>, த)டாம% தய�காம% ெகா*.பா எற ந.பாைச 

காரணமாக!தா, இPவள  ெபாிய H* க)�� ெகா	டா. . . . . 

 

எ%ேலா'ேம ெபாிய H*, ெபாிய H* எ, ேபசி� ெகா	* இ'�கிறீ�கேள, என 

ெபாிய H* இ�. . . .? 

 

அட, அவ நிைல�� அ� ெபாிய H*தாேன. . . . 

 

$/ அவ /றா�<	*ேபாற H)�%தாேன இ'(�வ(தா. . . . இ� ெபாி� 

அ%லவா! 

 

பா�ைவ��!தா ெபாி�. . . . . அதிேல ேபா)*� க)ட. ப)�'��� சாமாக� 

ம)ட�, ெதாி-மா? ேத�� மரமா, கத , பலகணி எ%லா�? மா�பலைக. . . க�ளி 

இ.ப�. ப)டைவ. . . 

 

ஆமாமா�! 1வாிேல ெவ�./ இ'�கிற�. . . . . 

 

1	ணா�/ அைர!த இல)சண� அ.ப�. . . . . ேவகாத ெச�க%ைல ைவ!�2 

1வைர எC.பிவி)டா%, ெவ�./ இ'�காதா. . . . . 

 

ஆனா%, ஊரா� பா��கிறேபா�, க	I�க. ெபாிய H* ெதாிகிறத%லவா. . . . . 

உடேன ஆசாமி வளமாக இ'�கிறா எ, எ	ணி�ெகா�கிறா�க�. . . . 

 

உ�ேள /�(� பா�.பவ�கF��!தாேன உ	ைம ெதாி-�. . . . 

 

ெகாOச நா� ேபாக)*ேம. . . . . தானாக எ%லா விஷய$� ெவளிேய வ(�வி*�,  
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பாேர. கட ெகா*!தவ�க� வாிைசயாக வ(� நி6பா�க�. . . . H*, 5ைல�� 

5ைல ஒC��, ெவ����. . . . . கலனாகி. ேபா�� . . . . 

 

பC� பா��க�<ட. பண� கிைட�காம% பய% தி	டாட.ேபாகிறா. . . . . 

 

இ.ேபா� /�H* க)�வி)ேடா�. . . . . ெபாிய H* க)�வி)ேடா� எ, 

8ாி!��ெகா	�'�கிறா. . . . . 

 

ஊரா'� அவ க)�-�ள H)ைட. பா�!�, அவைன. ெபாிய /�ளி எ, 

எ	ணி�ெகா�கிறா�க�. . . . மாியாைத கா)*கிறா�க�. . . . . 

 

ஆனா% ஒ' விஷய� நாேம ஒ!��ெகா�ள!தா ேவ	*�; கடப)டாேனா, 

ைக.ெபா'ைள2 ெசலவி) டாேனா, தரமான சாமாேனா ம)டமானைவேயா, எ.ப� 

ேவ	*மானாJ� இ'�க)*�, இவ இ.ப� ஒ' H* க)*வா எ, ம)*� 

யா'� எதி�பா�!ததி%ைல. நாேம நிைன!ததி%ைல. 

 

அ� உ	ைமதா; H* க)ட.ேபாகிறா எ, ெச>தி வ(தேபா�<ட 

ந�பவி%ைல. . . . . 

 

ந�பவி%ைலயா. . . அட, ேகAேய ெச>ேதா�. இவனாவ� ெபாிய H* க)*வதாவ� 

எ,. . . 

 

இ'�கிற Hேட பறிேபாக.ேபாகிற� எ,<ட!தா ெசாேனா�. . . . . ந�ைம 

எ%லா� ஏமா6றிவி)டா. . . . ந�$ைடய ேப2ைசெய%லா� ெபா>யா�கிவி)டா. 

. . . 

 

இ� உ	ைமதா. . . . அைத எ	ணி�ெகா	டா% நம�ேக ெவ)கமாக!தா 

இ'�கிற�. 

 

ேக)பான%லவா, என ஐயா! எைன அPவள  ேகேபசினீ�கேள. . . . எ� � 

எனா% ஆகா� எ, ஏசினீ�கேள . . . . . இ.ேபா� பா��கிறீ�கேள ெபாிய H*. . . 

. . என ெசா%கிறீ�க� எ, ேக)பான%லவா. . . . .? 



134 

 

 

இவைன ந�பி எவ பண� ெகா*.பா எ,<ட! தா ேபசியி'�கிேற. . . . . 

 

பண!ைத� ெகா*!� ஏமா(� ேபாகாதீ�க� எ, நா எ2சாி�ைக ெச>ேத. . . . 

 

பண!ைத� ெகா*�காதப� நா சில இட�கைள! த*!�� இ'�கிேற. . . . 

 

அ.ப� எ%லா� இ'(��, பண$� கிைட!த�, H)ைட-� ெபாிதாக� 

க)��ெகா	டா எபைத எ	I�ேபா�தா, ெவ)க$� ேகாப$� 

Yறி)*�ெகா	* வ'கிற�. 

 

என��� அ.ப�!தா. ஆனா%, நா$�, அவைன. பா�!� ெபாிய H* 

க)�வி)டா>, பரவாயி%ைல எ, ெசானா% பயJ��2 ச(ேதாஷ� அ%லவா 

ஏ6ப*�. 

 

ஆமாமா�! ��Fவா! 

 

"ேபாடா, மகா ெபாிய H* க)�வி)டா> H*' எ, தா நா� ெசா%லேவ	*�. 

 

ஏ, இ=�<ட2 ெசா%லலாேம, அடா அ.பா! H* க)�வி)டா% ம)*� ேபாத�; 

ப)ட கடைன! தீ��க ேவ	*� எ, ெசா%லலா�. . . . 

 

ஆமா>யா. . . அ�தா சாி. . . அ� �, ப!�.ேப� எதிாி% ெசா%லேவ	*�. 

 

H* நறாக அைம(தி'�கிற� எ, சில ைப!திய�க� ேப1�; இவ ப% 

இளி!தப� நி6பா; அ(த2 சமயமாக. பா�!� இைத2 ெசா%லேவ	*�. 

 

பய% தி'தி'ெவ, விழி.பா. பாரா)ட வ(தவ� கF� ெச2ேச! இPவள தானா 

விஷய�, கட ப)*!தா க)�னானா இ(த H)ைட எ, ேபசி�ெகா�வா�க�. 
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"பைழய கட=��. /திய H* ஏல� ேபாட.ப)ட� எ, ப!திாிைக! தைல./. 

பா�!ேத, நீ பா�!தாேயா' எ,, நா ேக)க.ேபாகிேற, அ(த. பய%, ச(தன� 

ெகா*!�, ெவ6றிைல. பா�� எ*!��ெகா�F�க� எ, என�� உபசார� 

ெச>வான%லவா, அ.ேபா�!! 

*** 

 

சாி அ	ணா! /�மைன /�விழாப6றி-�, பிற� மகிB2சி க	* ெபாறாதா� 

ேபா��.ப6றி-�, இ.ேபா� எத6காக இPவள  <,கிறா>; அ,வைட-� 

அணிவ�./� க	*, அத ெபா'�ப6றி விள�க� அறி-� ேவைளயி% எ, 

ேக)கிறா>; த�பி! காரணமாக!தா இதைன� <,கிேற; பிற� வாழ�க	* 

மன�ெபாறாத ேபா�கினாி ேப2சி. ேபாலேவ, நம� கழக�ெப6,�ள 

ெவ6றிக	*, கா�கிரE வ)டார!தின� மன� ெவ��பி, நா� நம� ெவ6றியா% 

ஏ6ப*� மகிB2சிைய2 1ைவ�க $�யாதப� ெச>�விட, என ெச>யலா�, என 

ெசா%லலா� எ, ��யா>! ��!�� கிட�கிறா�கேள, அ(த. ேபா�� 

எ.ப�.ப)ட� எபைத விள��வத6காக!தா, இதைன2 சிறிதள  

விவரமா�கிேன. 

 

திராவிட $ேன6ற� கழக�, 34 இல)ச� ம�களி ந%ெல	ண!ைத.ெப,� 

எ, அவ�க� எதி�பா��கவி%ைல. 

 

திராவிட $ேன6ற� கழக!ைத ஒ*�கிவி)ேடா�, பிள(�வி)ேடா�, 

ெசயல6றதா�கிவி)ேடா�, எனேவ ேத�தAேல ஈ*பட�<ட அத6�. ேபா�மான 

வA  கிைடயா�. ேத�த% ேவைலயி பாரேம கழக!ைத ேமJ� $றி!�வி*�, 

தக�!�வி*� எ, அவ�க� ந�பி� கிட(தன�. 

 

அதனாேலதா, கழக� ெவ6றிெப6ற� க	*, அதி�2சி அைட(��ளன�. அதி�2சி 

காரணமாக அல,கிறா�க�. அல,வ�ட, நா �வ�க!திேல கா)�-�ளப�, 

நா� ெபற�<�ய மகிB2சிையயாவ�, எாி2சZ)*� ேப21. ேபசி மா>�கலா� 

எ, $ைனகிறா�க�. 
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பணபல�, ப!திாிைக பல�, பதவி பல�, ஆதி�க�கார� பல� ஆகியைவகைள 

நிர�ப.ெப6,, அைவகைள! த�க வித!தி% த'ணமறி(� பயப*!தினா% 

ம)*ேம ேத�தA% ெவ6றிெபற $�-�. அ!தைகய "பல�' கழக!திட� ஏ�? 

எ�கி'(� கிைட���? ஆகேவ ேத�தAேல ெவ6றி கி)ட. ேபாவதி%ைல எ, 

கா�கிரசி ெப'(தைலவ�க� ந�பினா�க�; ம6றவ�கைள ந�/�ப� ெச>தா�க�. 

 

இ(த! ேத�தAேல தி. $. க. எ.ப�. . . .? எ, "அகில இ(திய' கா�கிர1! 

தைலவ�க� ேக)டேபாெத%லா� இ���ள கா�கிரE தைலவ�க� �,�/. 

/னைக-ட. 

 

"தி. $. கழகமா? அ� ேத�த% வைரயிேல இ'(தா% தாேன. . . . . அத6��ளாகேவ 

தி. $. க. தீ�(�வி*ேம! அ�� இ.ேபா� ஒேர �ழ.ப�, �ள,ப�, �!�, ெவ)*....'' 

 

எ, மகிB2சி ெபா�க. ெபா�க� <றிவ(தன�. 

 

"க)சி�� உ�ேள 8ச%க� எCவ� எ��� உ	ட%லவா?'' 

 

எ, ேக)டவ�கF���<ட, இவ�க�. 

 

இ(த� கழக!திேல ஏ6ப)*வி)ட �ழ.ப� சாதாரணமானத%ல. கழக!தி 

L	கேள சா>கிறன! L	க� சா>(த பிற�, க)�ட� நிைல��மா? 

 

எ, <றி� ைகெகா)�2 சிாி!தன�, 

 

�ழ.ப� ெச>கிறவ�க� உ�ளப�, கழக!திேல மிக வA  உ�ளவ�களா? 

 

எ, ேக)ட ேக�வி�� இவ�க�, 

 

ஆமா�! உ�ளப� கழக!��� ஓரள  வA , ெச%வா��, வள�2சி இ'.பேத 

இவ�களாேலதா. இவ�க� இ%ைல எறா% கழகேம கலகல!�. ேபா��. 
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இவ�க� இ.ேபா�, கழக. ேபா��2 சாியி%ைல, ெகா�ைக நியாயமி%ைல, தி)ட� 

தவறான�, தீதான� எ, ெவளி. பைடயாக. ேபச �, கழக. ேபா�ைக 

எதி��க � $6ப)* வி)டா�க�. 

 

எ, இ���ள கா�கிரE தைலவ�க� விள�க� அளி!தன�. அ�ேக)*, "அகில 

இ(திய' கா�கிர1! தைலவ�க� அகமகிB(த�ட இ'(�வி)டன�; எ	ணி. 

பா��கவி%ைல; ஆ>(� பா��கவி%ைல. ஆ>(� பா�!தி'.பா�களானா%, 

 

ஒ' இட!திேல மிக $�கியமானவ�க�, L	க�, வA � வள�2சி-� த'கிறவ�க� 

இ'.பா�களானா%, அவ�க�, அ(த இட� ெக)*வி)ட� எ, <,வதிேல 

ெபா'� இ%ைல; ெக)*வி)ட� எ, <றி அவ�க� அ(த இட!ைதவி)* 

ெவளிேயற! ேதைவயி%ைல; யாரா� இட!ைத� ெக*!�வி*கிறா�கேளா அவ�கைள 

இ(த! L	ேபாறவ�க� விர)�யி'�கேவ	*�; அ� $�யவி%ைல 

எபதிA'(�, இவ�க� L	கF� அ%ல; L>ைமயாள'� அ%ல; வ%லைம 

மி�ேகா'� அ%ல; வள�2சி��. ெபா,.பாளி-� அ%ல; எபதைன. /ாி(� 

ெகா	�'�க $�-�. 

 

ஆனா%, அகில இ(திய நிைலயின'��, தம� "தளபதிகளிட�' அPவள  ந�பி�ைக! 

$�ைக! த)��ெகா*!தன�! 

 

$த% ம(திாிக�, ம(திாிக� எற நிைலயின� <,� ேபா�, எ.ப� ந�பி�ைக 

ஏ6படாமA'���. 

 

அவ�களி ேப21��. ெபா'F� வA � ஏ6றிைவ��� விதமாக, "ஏ*க�' 

கழக!திேல தைலL�கிய "எதி�.பாள� கைள'! தம� "ெச%ல.பி�ைளக�' 

ஆ�கி�ெகா	*, அவ� களி ேப2சிேல ேபரறிைவ-�, ேபா�கிேல ெப'(தைம 

ைய-�, கைன.பிேல இ�$ழ�க!ைத-�, க	 H2சிேல மினைல-� க	டன�!! 

ப!தி ப!தியாக "/கB' ெகா)�ன�; அவசர அவசரமாக ஆaட� கணி!தன�. இதைன 

ந�பி, அகில இ(திய! தைலவ�க� ெம!த � ஏமா(�ேபாயின�! 
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த�பி! நம� கழக!����ேள ஏ6ப)ட கலா�, கா�கிர1. ெப'� தைலவ�கF��, 

இனி� கழக� தைல L�கா� எற எ	ண!ைத ஏ6ப*!தியதிேல ஆ2சாியமி%ைல. 

ஏெனனி%, ந�மிேலேய பல'�� அ(த. Yதி இ'(த�. 

 

எைன. ெபா,!தம)�% எதி�.பாள�களாகி, ந�ைம வி)*2 ெச,வி)டா�கேள, 

அவ�களி அளவிட6காிய ஆ6றலா%, நா� அழி�க.ப)*. ேபா>வி*ேவா�; 

அவ�க� தம� ேகாப. பா�ைவயாேலேய ந�ைம2 1)*2 சா�பலா�கி வி*வா�க� 

எற கவைல எC(தேத இ%ைல; என�கி'(த� எ%லா�, மன உைள2ச%. 

பாச.பிைண.பினாேல ஏ6ப)ட உண�2சிக� எ க	கைள� �ளமா�கின, 

க'!ைத� �ழ.பின, ெசயல6றவனாகிவி)ேட. 

 

ந%ல ேவைளயாக, என�கி'(த அ(த மன உைள2சைல. ேபா��� விதமாக, 

விலகியவ�க� தா�க� எPவள  ெப'( தைலவ�க� எபைத ம)*ம%ல, நா 

எPவள  அ6ப, இலாய�க6றவ எப�ப6றிய தம� எ	ண�கைள. 

ேப2சாJ�, எC!தாJ� எ*!�2 ெசா%A ஏசி ஏசி, எ மனதிேல 

அைலேமாதி�ெகா	�'(த பாச உண�2சி அPவளைவ-� உல�(�ேபாக2 

ெச>தன�. அதனா%, நா, வற	ட க	ணினனாேன, �ழ.ப� நீ�க.ப)ட 

மனதின னாேன, ெசயல6ற நிைல நீ�கி� கடைமைய2 ெச>ேவானாேன! 

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

5555....        -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*�     

5555....        -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� ((((1)1)1)1)    

 

இராRய சைபயி ேப2சி6�. பிற� க'!� 

பிாிவிைனப6றிய �ழ.ப� 

 

த�பி! 

 

வைக வைகயான வ	ண மல�க� மண� பர./� ெபாழி%; 8�கா6, வ'� இப� 

வழ��� ேவைள. /�ளின� இைச அளி�கிற�. அதனி=� 1ைவமி� பா�ெமாழி 

ெசவியி% விCகிற�. பா��கிறா. இத6�$ பா�!தறியா வன./மி� பாைவைய! 
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அம'க! எகிறா� அண��, விழியா% வி'(தி)*. அஃ� ஓ� பளி�� ம	டப�. 

அவ ஓ� இைளஞ - ேபா� Hர. 

 

த�க� தீர!ைத ெம2சாதா� இ%ைல - இ��. . . 

 

உ,தி தளராத உ�ள� எ, உைர!திட� ேக)* உவைகெகா	ேட - பல� 

உைர!தன�. 

 

சீறி எC� பைடகைள2 சினாபினமா�க!த�க ேபா�!திற உ	*, எனி=�, 

காலமறி(� காாியமா6ற ேவ	*� எ, தா�க� நட(�ெகா	ட ேபா�கிைன� 

க	*, விய(� பாரா)டாதா� இ%ைல. 

 

எத6�� அOசமா)டா� - ஆனா%, எ மகேன! எ, ெப6றவ� உ'�க$ட 

ேப1�ேபா�, நிைல�ைலய!தா ெச>-� எ, <றின�, சில�! த�க� தர$� 

திற$� அறியாதா�! பைகவ� Hசி*� வாF�� எPவித� அOசா� இ'.Yேரா, 

அ�ேபாற உம� தாயி தழதழ!த �ர% ேக)*�, க	ணீ� க	*� தளரா� 

நிறீேரா, அதைன என <றி. பாரா)*வ�. 

 

ம�ைக ேப1கிறா� - இைளஞ இப!தி% மித�கிறா. 

 

ேவேறா� /ற!திேல, அவ வாB(திட அைம(தேதா� மாளிைகயி%, ேவைல.பா* 

மி�(த இ'�ைககைள வாிைச. ப*!�வதிJ�, ம6ற. பல ஆட�பர� ேகால�கைள 

அைம. பதிJ�, எ*பி�க� $�$ரமாக இ'(தன�. 

 

ெபானிைழ மினி*�அ�கி, ைவரமணிக� பதி!த வாFைற! அவ=��. 

 

க'$கி% நிற� ெகா	ட��, மின% ேவக!தி% பாய! த�க�மான /ரவி - 

அவ=��. 

 

பனீ� ெப>கிறா�க� அவ �ளி!திட. ெசய6ைக ஓைடயி%! 
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பழ2சா, நிர.பிய ேகா.ைபகைள ஏ(தி2 ெச%கிறா�க�. ப��வமறி(த பணி. 

ெப	க� - அவ �6ேறவ% ேக)* நட(தி*� �மாிக�!! 

 

பல ஆயிர� வராகக� ேபைழயி%! அPவிதமான ேபைழக� பல.பல! 

 

அபேர! ஆ'யி� ந	பேர! - எ, அைழ�கிறா�, இளவரச�. 

 

இவாி%லாவி)டா% உம�� ஏ� இ(த ெவ6றி? எ, ேக)*� ெக�கA ெச>கிறா� 

இளவரசி!! 

 

ஓவிய� இர  பகெல, பாராம% ேவைல ெச>கிறா� - நம� ந	பாி வ�வ!ைத! 

தீ)�, தம� கைல�<ட!ைத அழ�ப*!த எகிறா� இளவரச�. சிைல அ%லேவா, 

சைம�க ேவ	*� இவ'��! ஓவிய� ேபாதாேத!! - எகிறா� இளவரசி. 

 

இவ��� ஏ6ற எழிேலாவிய� உ	*, இ��, அறிவாேயா? எ, ேக)கிறா 

இளவரச; மினAைடயா�!! - ெதாி-ேம $ேப எ, �,நைக-ட 

<,கிறா� இளவரசி. 

 

இPவள  விைரவி%, இ!�ைண எளிதாக, ெவ6றி கிைட��� எ, நா 

எ	ணினேத இ%ைல. 

 

ேகா)ைட வA-�ளத%லேவா! 

 

பைட�கலகF� நிர�ப, அவ�களிட�! 

 

$6,ைக நீ	*ெகா	ேட ேபா�� எற கல�க� எம�ெக%லா�. . . 

 

ேநர�! தா��தA%, நா� சி�கி�ெகா	�'(தா%, நிர�ப அழி  ேநாி)�'���. . . 

 

ந%ல ேவைளயாக எதி�பாராத வைகயிேல உதவி கிைட!த�. 
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சாதாரண உதவியா!! ேகா)ைடைய! தா�கி! தக�!திட ேவ	�ய அவசியேம 

எழவி%ைலேய. . . 

 

த)�ேனா�! திற�க.ப)ட�! 

 

ெகா)�ேனா� ெவ6றி $ர1! 

 

பைடயி தளபதிக� ேபசி மகிBகிறா�க� இ�ேபால. 

 

பனீ� ெதளி�கிறா� பாைவ, இ�கிதமறி(த $ைறயி% அேறா� நா�, அடவி வழி 

Sைழ(� மா6றாைர! தா�க. /ரவிமீ� ெசறேபா�, ேச6றா6றிேல பா>(ததா%, 

ச)ைட எ%லா� ேச, மயமாகிவி)ட� - அ(த நிைன  வ(த� Hர=��. பலநா� 

அ(த2 ேச,ப)ட ச)ைடைய. பா�!�. பா�!� அவ 8ாி!த�	* - ெவ6றி 

வி'� எ, மகிB(த�	*. 

 

அ, ேச, இ, பனீ�!! 

 

அ, மா6றாைர! தா�க2 ெசறேபா�, ேச,, இ,? 

 

"நம� ம	டல!��� மக!தான ேசைவ ெச>த மணி$��� ம'L� மி)டாைவ. 

பாிசாக! த'கிேறா�'' 

 

எ, மன� அைவயிேல அறிவி!�, அைத! ெதாட�(� வரேவ6/ விழா 

நட!�கிறா� - விழாவிேல ஒ' ப�திதா - பனீ� ெதளி!�, பாைவ பளி�� 

ம	டப� அைழ!�2 ெச, பாடலாJ� ஆடலாJ� 1ைவ\)*வ�. 

 

கா)டா6,2 ேச, $/! க)டழகி ெதளி!தி*� பனீ� இ.ேபா�!! 

 

பனீ� ெதளி!தி*�ேபா� அவ=��� கா)டா6,2 ேச, நிைனவி6� வ'கிற�. 

 

களி./ உல'கிற� - க	களி% நீ� �ளி��கிற�. 
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கா)டா6,2 ேச,!! - எ, அவ $/, பலாிட� கா)�� கா)�� 

களி.பைட(தா. க)டழகி பனீ� ெதளி�கிறா� - எவேர=� க	*வி*வேரா 

எ, எ	ணி� கல��வ�ேபால இ'�கிற� அவ பா�ைவ. 

*** 

 

இர�கம6றவ�க� பிடாிைய. பி�!�! த�Fகிறா�க�, ைவ�ேகா6/% 

பர.ப.ப)�'(த க)டா(தைரயி% - உடெல��� /	 அவ=�� - உைட க(த% - 

கீேழ HBகிறா - /%A% மைற(தி'(த பா�/ சீ,கிற� - பா>(� ெச%கிற� - 

ைகெகா)�2 சிாி�கிறா�க� ெகா�யவ�க�. 

 

ஒ'/ற� ந2சரவ� - ம6ேறா�/ற� அதனி=� ெகா�யவ�க�. 

 

வா)ேபாாி% வ%லவனா� - வாைக பல 0�யவனா�! Hர� கழ% அணி(தவனா�!! 

ஏடா! நீதாேன அ�! ெகா)�A% /�(��ள நீேயா, ெகா6ற� ஆ	டவ!! ெகாJ 

ம	ட ப!திேல ேகாலமயிலா� ஆட, �யிலா% பாட, மி�க ெக�Yர மாக 

H6றி'.பாயாேம! ேக�வி.ப)ட�	*! இ,? உன�ேக6ற இட�! நா)�யமாட 

நாக�!! 

 

ெவ6றி அ%ல� Hரமரண� எ, $ழ�கமி*வானா�. . . 

 

இ.ேபா� என <றி $ழ�கமி*வா! < . <�வாைள ந�பி�ெக)டவேன! 

உர�க� < !. . .ேவழ. பைடைய $ேன அ=./! ேவ6பைடைய. பிேனா* 

அ=./! ெவ6றி$ர1 எ*!�2 ெச%க!! - எெற%லா� < !! 

 

க6ேகா)ைடைய! �ைள!திட எவராJ� $�யா� எ, எ	ணி�ெகா	டா, 

ஏமாளி. 

 

திற(�விட ஆ� இ'���ேபா� எ(த $)டா� ேகா)ைடைய! �ைள!திட 

ேநர!ைத2 ெசலவி*வா? 

 

த)�ேனா�! திற�க.ப)ட�!! 
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ெவ)� HB!�ேவா� எ, Hரா./. ேபசி�ெகா	�'(தா. 

 

விழா நட!�ேவாமா, HB(தவ=��. . . . ஆமா�, நட!த ேவ	*�. . . ஆைட எ.ப� 

இ'�கேவ	*�. . . 

 

இவ ந�பி� கிட(த ேவழ.பைட சிதறி ஓ�யேபா�, கீேழ HB(�வி)ட $கபடா�, 

இவ=�� ஆைட. . . ஒ�(த த(த�கைள! தைலயிேல ைவ!�� க)�டலா� - $�! 

மணி ம�ட�!! 

 

�திைர��. ேபா*வாேன "ெகா�F' அ� ஒ' ேவைள; யாைன��. ேபா*வாேன 

"தைழ' அ� ஒ'ேவைள - இ.ப� மாறிமாறி, வி'(�. 

 

உடெல��� வ*; உலராத நிைலயி%. உ�ளேமா உைல� <ட�ேபால. 

நாடா	டவ, மா6றானிட� பணியாதவ, ேபா�!திறைம மி�கவ. <டஇ'(� 

�ழி பறி.ேபா� இ'�க� <*� எ, �ளி-� எதி�பா�!தவ அ%ல. ெவOசமாி% 

HB(தானி%ைல; வOசக!தா% HB!த.ப)டா!! வா)� வைத�கிறா�க�!! 

ெபானிறேமனி /Cதி ப�(� கிட�கிற�. காAJ� கர�களிJ� தைளக� 

8)ட.ப)�'�கிறன. சிைற�<ட� காவைல ேம6ெகா	ட சி6றறி �ள 

ெகா�யவ�க�, அவ உ	ண ேவகா2 ேசா6றிைன ம	பா	ட!திA)*, 

நா6றம���� ேச6, நீைர ம	�வைளயி% ஊ6றி, எதிேர ைவ�கிறா�க�. ஒ' 

கண� க	கைள 5*கிறா. எெனன எ	Iகிறாேனா!! அர	மைனயி% 

அவ நட!திய வி'(�கைள எ	ணி�ெகா�கிறாேனா? இ%ைல! இ%ைல! 

ேகா)ைடைய! தா�கி! தக�!திடவி%ைல! த)� னா�க�! திற�க.ப)ட�!! சம� 

ெச>� HB!தினா�களி%ைல, சதிெச>� சா>!தன�!! /%A% மைற(தி'(த 

பா�/ேபால, /%ல இ'(� கா)��ெகா*!�வி)டா; ேகா)ைட பி�ப)ட�; 

ெகா6ற� அழி(த�. - இதைன!தா எ	ணி� கல�கமைடகிறா. உடAேல உ�ள 

வ* ஒPெவா,� ஒPேவா� Hர2 ெசயJ��2 சா,! அதைன எ	ணி� ெகா� 

கிறா, க	களிேல களி.ெபாளி!! 

 

க)டழகி பனீ� ெதளி!தி*�ேபா�, கல�க� அைட கிறா ஒ'வ, பளி�� 

ம	டப!தி%. 

 



144 

 

காதக� க*ெமாழி Hசி*�ேபா�, உடAேல உ�ள /கB� �றி க	* 8ாி�கிறா, 

வOசக!தா% வைள�க.ப)*, சிைறயி% த�ள.ப)*� கிட��� ெகா6றவ. 

 

ெகா6றவ ெகா*ைம க	*� ெப'மித� �றா� இ'�க� காரண�, அவ ெநறி 

தவறாததா% - Hர� �றாததா%. 

 

ேகாலமயிலா� கைட இைட கா)�. பனீ� ெதளி!த ேபா��, களி.பைடயா�, 

பளி�� ம	டப!� Hர கல�க� ெகா	�ட� காரண�, அவ கா)��ெகா*!த 

கயவ. அ(த நிைன./ அவ ெநOசிைன2 1)ெடாி�கிற� - அதனா%, 

*** 

 

என அ	ணா, இ�. ெந*(ெதாைல  ேபா>வ(தி'� கிறா>, நீ	ட நா)கF��. 

பிற� மட% தீ)*கிறா> - ெசற இட!�2 சிற./க�, ெச>த காாிய!தி அள , 

தர�, க	ட ந	ப�க�, <றிய விஷய�க�, ெதப)ட �றிக�, இைவப6றி 

ெய%லா� நிர�ப� <ற. ேபாகிறா>, ேக)*2 1ைவ-� பய=� ெபறலா� எ, 

ஆவJட இ'�கிற எ�மிட�, பளி�� ம	டப�, பனீ� ெதளி��� பாைவ, 

சிைற�<ட�, சீறி வ'� நாக�, ெகா�யவ� ெகா6றவைன. ப*!தி*� பா*, இைவ 

ப6றிெய%லா� <ற! ெதாட�கிவி)டா>; தி%A ப6றிய ெச>தி கைள� 

<றேவ	�ய ேவைளயி% - எ,தாேன ேக)கிறா> - அவசர.படாேத, த�பி! தி%A 

ேபாகேவ	*ெமறா%, உடேனவா! ெந*(ெதாைல  அ%லவா? ேபாகலா�! 

இ.ேபா� இ(த இ'வைர மீ	*�, மன�க	$ ெகா	* வா. 

 

சிைறயி% அைடப)ட சி!த� கல�கா மன. 

 

கா)�� ெகா*!ததா% க)டழகி ெதளி!தி*� பனீைர. பாி1ெப6ற கயவ. 

இ(த இ'வ�, இ' ெவPேவ, நிைலைமகைள விள��� ேநா��டதா, உ $ 

கா)ட.ப)*�ளன�. 

 

இ(த இ'வாி%, எவ'ட உறவாட, உாிைம ெகா	டாட, உடனி'�க, இைச  

த'வா>! 
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ேக)கவாேவ	*�. கா)�� ெகா*.ேபானிட� <�� �லாவி*� ெக*மதி எ.ப� 

உன�� ஏ6பட $�-�!! கா)டா6,2 ேச,, க)டழகி Hசி*� பனீாிJ� மா	 

/ைடய� எபதைன உண�(த மரபினன%லவா, நீ! 

 

இேதா, இ=� இ'வ�, இவ�கைள-� பா�, த�பி! பயன6ற ேவைல எ, 

நிைன!�விடாேத - ெவ,� பட� அ%ல, பாட� /க)*� பட�, மறவாேத. 

*** 

 

மதிமி� ெபாி[�! மா	/ைடய ந	பாீ�! �றி.பறி(� நட(தி*� �ணாளேர! வ'க! 

வாBக!! உம� /கB /வி எ��� பரவிட!த�கதான, பாமாைல ெதா*!தி*ேவா�. 

 

எ நா*! எ இன�! எ பி!� நீ�கிய ெப�மாேன, வ'க! வாBக!! 

 

ந�பி வ(தவ���� ைக ெகா*��� ந%லறிவாளேர, வ'க! வாBக!! 

 

நா)*.ப6, எப� ேபாைத, அதைன நா� உ)ெகா�ள% தீ� எ, உண�(�, 

ெசா%லா% அ%ல ெசயலா% விள�கிய வி!தகேர, வாBக! வ'க!! 

 

வJ!தவனிட� ம6றவ எதி�!� நி6ப� அழி �� வழிேகாJ�, அஃ� ஆகா�! 

பணிவ�, இைணவ�, பா�கான $ைற! பாாிேல, ப�கர�கைள ஒழி!தி*� $ைற 

இ�ேவ! - எ, <றி2 சி6றரசாக� கிட(ேதா� இட!ைத., ேபரரசிட� ஒ.பைட!�2 

சிற.பான ேசைவ ெச>த ெச�மேல வ'க!! 

 

த�க� ேப2சிேல, அறி  மண� கமBகிற�. 

த�க� ேபா�கிேல, இராஜ த(திர� மிளி�கிற�. 

 

த�க� பா�ைவயிேல ேவதா(த� ெசா)*கிற�. ேவேறா� நா)*�கார� எ, 

இ'.பி=�, எம� நா)�ைன இ'.பிட மாக�ெகா	டவேர, வ'க! வாBக!! 
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எ(நா*தா என�� ஏ6/ைடய நாடா�� எற த!�வ� ெபா�பட! தா�கிய 

மாHரேன, வாBக! எ(த நா)�ேல, இப� கிைட��ேமா, வள� நிர�ப� 

காண.ப*ேமா, அ(நாேட எ(நா*!! எற அாிய அரசிய% த!�வ!ைத அவனி�ேக 

அளி!த ஆசாேன! வ'க!! 

*** 

 

த�பி! இ(த நிைலயி% அரச அைவயிேல /கழார� 0)ட.ப)*� காண.ப*கிறா 

ஒ'வ. இேதா ம6ெறா'வ. அவைன2 0B(�ெகா	*, < கிறா�க�, 

ெகா�காி�கிறா�க�; விைளயா)*2 சி,வ�க� க6கைள H1கிறா�க�. $ர)*. 

ெபாியவ�க�, காைல! த)�� கீேழ உ')*கிறா�க�. க*ெமாழி H1கிறா�க�, 

க	டவ�க�. 

*** 

 

பி�! அ� உைத! ெவ)*! �!�! ெகா%J! காாி! �./�க� $க!தி%! காைத. 

பி�!�! தி'��க�! க	ைண! ேதா	�. ேபா*�க�! ைகைய ஒ�!� 

விர)*�க�! 

*** 

 

இPவிதமான இழிெமாழிகைள� ேக)*�ெகா	* இ'�கிறா இவ. 

 

$னவ, நா)ைட� கா)��ெகா*!�. /கழார� 1ம�கிறா. 

 

இர	டாமவ, நா)*�காக உைழ!தத6காக இழி ெமாழிைய. பாிசாக. 

ெப,கிறா. 

 

இ(த இ'வாி%, நா� ேபா6ற!த�கவ�, /%ல�களி ெபா%லா�� ெமாழி��. 

பய(�ெகா	*, நா)*�� உைழ.பைத வி)*விட ம,��� மா	/ைடய 

Hரன%லவா? 

 

சாி, அ	ணா! இ.ேபா� எத6காக, இ(த விஷயெம% லா�? எ,தாேன 

ேக)கிறா>, த�பி நா தி%A��. பயண மானேபா�, இைவேபாற எ!தைனேயா 
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கா)சிகைள மன� க	ணா% க	ேட. எெனனேவா வைகயான எ	ண�க�. 

அைவகளிேல ஒ' சிலவ6ைற!தா மீ	*� நிைனவி6�� ெகா	*வர $�கிற�. 

 

எ�கைள ஏ6றி2ெசற விமான�, எ!தைன எ!தைனேயா விதமான ேமக� 

�விய%கைள! ெதா)*� ெதாடாமJ�, ெச,ெகா	�'(த�. எ மனதிேல 

ப%ேவ, விதமான எ	ண�க�, அைல அைலயாக� கிள�பின. இர  பனிர	* 

விமான� தி%A ேநா�கி. பற�கிற� - எ மனேமா உைன. பிாிய ம,�கிற�. 

 

க	கைள 5�யப�, ஆனா% உற�காம%, எ ப�க!தி%, த'மA�க� 

உ)கா�(தி'(தா�. அவ� $க!திேல ஓ� விதமான கைள - ெவ6றி�கைள எேற 

க'�கிேற - ெதாி(த�. காரண! ேதா*தா. என காரண� ெதாி-ேமா? நா 

தி%A��2 ெச%J� நிைல ஏ6ப)ட� இ'�கிறேத, அ� ேதாழ� த'ம A�க!தி 

ெவ6றிகளிேல ஒ,. இதமாக. ேபசி.ேபசி எைன "இராRயசைப' ெச%வத6� 

இைச-�ப� ெச>வதிேல அவ� ெவ6றி ெப6றா�. பா�! $�யா� $�யா� எ, 

ெசானவைர, அைழ!��ெகா	* ேபாகிேறா�, தி%A�� எற எ	ண�ேபாJ� 

அவ'��. அ(த� கைளதா $க!தி%! 

 

எைன அவ� தி%A�� அைழ!�2 ெச%வதிேல ெவ6றி க	*வி)டா� எனி=�, 

எ மனதிேல, ஐய.பா* இ'(த�. ெச%வதா% பய உ	டா? 

ெச>ய!த�கனவ6,�� வா>./� கிைட��ேமா? அ%ல� அ��ேபா>2 ெசயல6,� 

கிட�க ேவ	�வ'ேமா எற எ	ண� மனைத� �ைட(தப� இ'(த�. 

 

ேபசினா எைத எைதேயா. 

 

$த% தடைவ எபதா% 1�மா வி)டா�க�. 

 

ேபசிவி)* ஓ�வ(�வி)டா. 

 

ேப21��. பல!த எதி�./. 

 

எ%ேலா'� எதி�!தன�; தா�கின�. 
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ேப21��. பல கிைட�கவி%ைல. 

 

திராவிடநா* பிாிவிைனைய. பி>!� எறி(�வி)டன�. 

 

எெற%லா�, பல'� ேபசிவ'வைத-� எCதி வ'வைத-� பா�!த பிற�தா, 

த�பி! த'மA�க� எைன! தி%A�� அைழ!��ெகா	* ேபான� பயன6,. 

ேபாக வி%ைல, 1ைவ கிைட�காமJ� ேபாகவி%ைல எ, உண�(�, 

மகிB2சி-6ேற. 

 

தி%A��2 ெச, ேபச2 ச(த�.ப� கிைட�கா� தி'�ப ேநாி)டா%, ம6றவ�க� 

என ெசா%வா�க� எப� கிட�க)*�, எ மனேம ெம!த ேவதைன�காளா��. 

 

ேபச வா>./கிைட!�, ேபசியான பிற�, அ(த. ேப21 கவனி.பார6,, ப!ேதா* 

பதிெனா, ஆ�க.ப)*, என ேபசினா? எ, ஒ'வ� ேக)க, ஏேதா 

ேபசினா? எ, அல)சியமான பதி% கிைட!�, அ(த. ேப21.ப6றி, ஒ' 

விதமான பரபர./ எதிெராA இ%லாம6ேபானா%, என�� மி�(த ஏமா6ற$�, 

திைக./� ஏ6ப)*வி*�. எ இய%/தா உன�� நறாக! ெதாி-ேம, த�பி! 

அ�� ெச%J� எைன இ�கி'(� வாB!�� ந%லவ�கேளா, 

 

பாேர தி%A��. ேபான��. 

 

சி(�வா� உ	டா அ�ேக. 

 

��பAேல ேகாவி(தா ஆகேவ	�ய�தா. 

 

தி%Aயி%ேபா> இ�� ேப1வ�ேபால. ேபசி�ெகா	 �'�க $�-மா? 

 

அ� எ.ேப6ப)ட இட�? எPவள  ெபாியவ�கெள%லா� அ�ேக இ'�கிறா�க�! 

ஜா�பவாக� இ'�கிற இட�. அ(த இட!ைத. பா�!த��, ேப2சா வ'�! 
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�ளறிவி*வா பா'�க�. இ�ேக ேமைட�� ேமைட க!�கிறாேன, திராவிடநா* 

திராவிடநா* எ, எ�ேக, தி%Aயிேலேபா>. ேபச2ெசா%J, பா�.ேபா�! க.சி.! 

வாைய! திற�க$�யா�. 16றிவரலா�. 1க� அ=பவி�க லா�. கைடHதிேபா>2 

சாமா வா�கலா� - ேவேற என ெச>ய$�-�! 

 

தி%Aயிேலேபா>. ேபசினா%<ட இ(த. ேப2ைச யா� கவனி�க.ேபாகிறா�க�. 

கிண6றிேல க%விC(த மாதிாிதா. ஒ'வ'� ெபா')ப*!தமா)டா�க�. 

*** 

 

த�பி! இ.ப� எ%லா�, பர(த அ=பவ� காரணமாக �, ெசா(த அ=பவ� 

காரணமாக �, எபா% உ�ள நிர�பிய அ/ காரணமாக �, பல� ந%Jைர 

<றி!தாேன அ=.பி ைவ!தா�க�! அ�ேபால ஆகிவி)�'(தா%, இ(ேநர�, 

நாந�!தன� நாராசேமைடயிேல ந�ளிர  வைரயிJ� நட(தி'��ேம. 

 

ஆனா%, த�பி! எ மன� ேசா�  சA./ அைடயாத விதமாக நிைலைமக� 

வ�வெம*!��ளன. 

 

இராRயசைபயிேல நா ேபசிய ேப21 இ,, அ, எC�பிய ஓைச எற அளவி% 

இ%ைல. கட(த ஒ' தி�களாக மா6,�க)சி. ேப2சாள�கF�� அ� 1ைவமி� 

தீனியாகி வ'கிற�. 

 

கி'E�மE தீவி% அெமாி�கா அழி � க'விைய பாீ)ைச பா�!தைத-�, 

ஜப'%லாகா - கி'Dணேமன காDமீ� �றி!� நடா!திய ஐ. நா. சைப 

விவாத!ைத-� ெமாரா�ஜிேதசாயி, /திய வாிகளி விைள கைள.ப6றி-� T. T. 

கி'Dணமா2சாாியா� �றவற!ைத! �ற.ப�ப6றி-� ேபசி�ெகா	�'�கேவ	�ய 

ேநர!தி%, ஒPெவா' நாF� மா6,� க)சிகளி ேமைடயி%, ேக)க.ப*� ஒேர 

பிர2சிைன. இராRய சைபயிேல ேபசியேபா�. . . எப�தா இ=� ஓயவி%ைல. 

ஓ>(�வி)டா%, என�ேக மனநி�மதி இ'�கா�. 

 

ஏசி�ெகா	�'.பவ�க�, த�க� மன எாி2சைல. ேபா�கி�ெகா�ள இ�தா வழி 

எ, நிைன�கிறா�க�. அ.ப�தா ேதா,�. இய%/ அ�. ெசாறி பி�!தவ=�� 

எ.ப� கீறி�ெகா�ள� கீறி�ெகா�ள, நி�மதியாக இ'.ப� ேபால! ெதாி(�, பிற� 
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எாி2ச% அதிகமா�ேமா, அ�ேபால! தா அதிJ� ெபா2சாி./�ெகா	ட 

மனமாகிவி)டா%, அேட அ.பா, �ர��. /	 கைததா. 

 

விடாம% தா�கேவ	*�, ஒPெவா' நாF� தா�க ேவ	*�, த�!த வா�!ைதகைள 

உமிழேவ	*�, எ*!ேத கவிB!ேத எ, ேபசேவ	*�, எ%லா� என��! 

ெதாி-� எற "ேபாE' ெகா*!�. ேபசேவ	*�, எற $ைறயி% "இராRயசைப'. 

ேப2ைச.ப6றி - இவ�க� இ�� ேபச.ேபச, ெபா�ம�க� மனநிைல என ஆகிற� 

ெதாி-மா, த�பி! ஒ' நா� அவ ேபசினா, எ%ேலா'� <��ெகா	* ஓயாம% 

அ�ப6றிேய ேபசி�ெகா	�'�கிறா�கேள, காரண� என? அ(த ஒ'நா� ேப21, 

இPவள  ேப�கைள-�, உJ�கி வி)�'�கிற�ேபாJ�, 

�J�கிவி)�'�கிற�ேபாJ�. இ%ைலெயறா%, இத6காக இவ�க� இPவள  

"ம%J' க)��ெகா	* மார�.பாேன எ,தா ெபா�ம�க� க'�கிறா�க�. 

 

அதிJ�, இ, எாி2சலா% இழிெமாழி ேப1� ேப�வழிக�, இ(த! 

தி'!ெதா	�ைன இ.ேபா�தா $த% $ைறயாக2 ெச>கிறா�க� எறாலாவ�, 

ேக)பவ�கF��! திைக./ ஏ6ப*� - இெதன எ%ேலா'� எதி�!�. 

ேப1கிறா�கேள எ,. 

 

இ� இவ�க� நம��. பைட��� நி!திய ைநேவ!திய�! - எனேவ இ.ேபா� ஏசி. 

ேப1கிறவ�க�, இ.ேபா� இைத ைவ!��ெகா	* ஏ1கிறா�க� - வழ�கமான 

ேவைல - ெச>� தீரேவ	�ய ேவைல!! எ, எ	Iகிறா�க�. 

 

அI�	* ெவ�!தா�களா� எ, $த%தடைவ ேக�வி.ப)டேபா�, உலகி% 

பலநா�, அ�ப6றிேயதாேன ேபசி�ெகா	�'(தா�க� - அவரவ�களி 

மன.ப��வ�, வி'./ ெவ,./ ஆகியவ6,�� ஏ6ற $ைறயி%. 

 

உலைக2 16,� ெசய6ைக ேகா� கிள�பி6, - எ%ேலா'� அ�ப6றிேய விடாம% 

ேபசலாயின�. 

 

நா>��)�ைய வானெவளி�� அ=.பின� - எ%ேலா'� அ�ப6றிேய ேபசலாயின�. 
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மனித�கேள வானெவளி. பயண� ெச>தன� - எ��� எவ'� அ�ப6றிேய 

ேபசலாயின�. 

 

ஆதாி!ேதா எதி�!ேதா, விள�கி�ெகா	ேடா விள�கி� ெகா�ளாமேலா, 

இைவப6றிேய அைனவ'� ேபசின� அ%லவா. அ�ேபால, ேம $த%நா� 

இராRயசைபயி% நா ேபசிய ேப21, அரசிய% வ)டார!தி% அதி�2சி தர!த�க, 

அலசி. பா��க!த�க, தா�கி! தீ��க!த�க, விள�கி� கா)ட! த�க 

பிர2சிைனயா�க.ப)*வி)�'�கிறேத, இதைனவிட2 சா, ேவ, ேவ	*மா, 

நா� ேக)�� "திராவிடநா*' ெகா�ைகயி ெப'ைமயிைன விள�க. நறி <றி� 

ெகா�கிேற, மா6றா�களி மக!தான ெதா	* த'� பய=�காக. நா, 

உ�ளப�, இPவள  "கவனி./' எ ேப21��� கிைட��� எ, 

எதி�பா��கவி%ைல. /திய அரசிய% த!�வ. பிரசவ ேவதைனைய�<ட 

மற(�வி)*, எ ேப2சிேல உ�ள எC!��க�, /�ளிக�, வைள க� 

ஆகியவ6ைற ஆரா>(� அத5ல� கிைட!த "க	*பி�./' காணீ� எ,, 

ம�களிட� கா)*ேவா'�; எஃ�! ெதாழி6 சாைல ேசல!தி% எ.ேபா� �வ�க.ப*� 

எற ேப21, தம� இலாகா எறாJ�, அதைன�<ட இர	டாவ� வாிைச�� 

வி)*வி)*, எ ேப21.ப6றிய தம� ஆB(த க'!�ைரைய அ�ளி!த(�, எ�மா% 

எளிதாக $�ய�<�ய� இ�, எஃ�! ெதாழி6<ட� அ%ல, எபதைன <றாம6 

<,ேவா'�, /�வாி எதி�./, விைலவாசி� �ைற./. ேபாறைவகைள� 

கவனி�காத� ஏ எ, ம�க� த�ைம. பா�!�� ேக)காதப� பா�கா./! 

ேத��ெகா�ள2 சிற(தவழி, எ ேப21.ப6றி ஏசி.ேப1வ�தா எற \க$ட 

ேபசி� கிட.ேபா'�, ஆமா� த�பி! இ.ப�.ப)ட வைகயின� அைட(��ள 

அதி�2சிைய� காI�ேபா�தா, பரவா யி%ைல, இராRய சைப ெச, ேபசிய�, 

ந%ல பலைன� ெகா*!தி'�கிற� - பிர2சிைன��2 0*� ஏ,கிற� 1ைவ-� 

<*கிற� எற எ	ண� உ,தி.ப)ட�. 

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

-%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� ((((2)2)2)2)    

 

தி%Aயி% மா6றா� கா)�ய அ/ - 

திராவிட நா* ப6றி மா6றா�. 
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த�பி! விமான� ெச,ெகா	�'(தேபா�, என�� ஒ' எ	ண�, நா)*. 

பிாிவிைன ேக)பவ எற காரண� கா)�, எைன! தி%Aயி% ெவ,./ட 

அைனவ'� நட!� வா�கேளா எனேவா எ,. கன% க��� பா�ைவ, க*க*. 

பான ேப21, ஆணவ� ெநளி-� ேபா�� இைவகளா% எைன! தா��வா�க� 

எ, எ	ணி�ெகா	*, அ!தைகய நிைல�� உ)பட எைன நா 

தயாரா�கி�ெகா	ேட. 

 

தி%A ம�க� சைபயி% ஐ(Q6,�� ேம6ப)டவ� உ�ளன�. நம� கழக!தவ�, 

எCவ�. 

 

தி%A இராRயசைபயி% இ'Q6, அ,ப��� ேம6ப)டவ� உ,.பின� - 

கழக!��காக நா ஒ'வ. 

 

எைதேய=� நா அ(த அைவயி% ெகா	* ெசறா%, ஆதாி�கிேற எ,<ற, 

�ைண!ேதாழ�, கழக!தவ� இ%ைல. மிக.ெபாிய எ	ணி�ைக வA �ள க)சி 

அரணளி�க அம�(�ெகா	*, ஆணவ� க��� "மாHர�க�' விர%வி)* 

எ	ண!த�க எ	ணி�ைக-�ள $காமி% இ'�க ேநாி)டா%, எ!�ைண Hர$� 

ெநO1ர$� கா)*வ� எப� என��! ெதாி-� - ெந'�கி.பழகி அவ�களி 

இய%பிைன மிக நறாக அறி(தி'�கிேற. 

 

"நா�கெளன விவரமறியாதவ�களா, வ�பிேல ேபா> மா)��ெகா�ள. �ைறவான 

எ	ணி�ைக-�ளதாக ஒ' க)சி இ'���ேபா�, பல!த எதி�./கF�� ம!தியிேல 

ஒ' க)சி நி6��ேபா�, எ./றமி'(�� ஏசJ� L6றJ�, தா��தJ� கிள�பிவ(� 

ேமேல HBகிறேபா�, நா�க� ஏ, அ(த இட�.பா*மி�க இட!தி% 

இ'�க.ேபாகிேறா� எ, ேப1வா�க� - /!திசாAக� அவ�க� - கீேழ HB(த 

பழ!ைத. ெபா,�கி எ*!�, ம	ைண நீ�கி வாயி%ேபா)*� �த.பி2 

1ைவெப,பவ�க� - அ%ல�, வைளயி% ப��கி�ெகா	 �'(�வி)*, ஆ� அரவ� 

இ%லா ேவைள பா�!� ெவளிேய வ(�, $6றிய கதிைர� க�!�! தி=� 

கா)ெடAக� - /ாிகிற�.'' 
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த�பி! நம� கழக!திேல இ, இட�ெப6,. பணியா6,வ�, ெப'�கா6ற�!� 

மர�க� ேவ'ட கீேழ HC� ேவைளயி%, இ')டாகி. ேபானத காரணமாக! 

ெதாைலவிேல காண.ப*வ� க6�வியலா கா)* எ'ைமயா எ, சாியாக! 

ெதாியாத நிைலயி%, ேப>�கா6ற�.பதா% கிள�பி*� ஓைச, கா6ெறாAயா அ%ல� 

கா)*மி'க!தி உ,மலா எ, விள�காத நிைலயி%, தனியனாக ஒ'வ, 

5Aைக ேத�2ெச%வத6� ஒ.பா��. 

 

இ, கா�கிரE க)சியி% இட�ெப6,, இப� ெப6, இ,மா(� கிட.பவ�களி% 

Q6,��! ெதா	c, ேப� கF��ேம%, அ�க)சி, க*�ேபாாிைன 

$�!��ெகா	* கா* கட(� நா* ஆF� நிைலெப6ற பிற�, வ(� /�(தவ�க�. 

/�(த இட!��� உ�ள வன./� வA � க	டதா% ஏ6ப)ட உண�2சி, 

அவ�களி <னிைன நிமி�!தி6,, �ளறைல� க�ஜைனயா�கி6,! Hர� 

ேப1கிறா�க�!! 

 

கா�கிரE க)சி கா*ேம* 16றி� க'�கA% சி�கி, க	டவ�களா% தா�க.ப)* 

வ*பல ெகா	டதாக இ'(த நா)களிேல, இவ�க�, ெவ(தைத! தி, வாயி% 

வ(தைத. ேபசி�ெகா	�'(தவ�க�. 

 

நட�கிற காாியமா இெத%லா�. 

 

ைப!திய�கார!தனமான ேபா��. 

 

1)டா% 1'	* கீேழ HBவா�க�, 

 

பிணமாக. த� L�கினா%, தைலெதறி�க ஓ*வா�க�. 

 

ெவ�ைள�கார வி)*வி)*. ேபாவத6கா, இPவள  ேகா)ைடகைள� க)�� 

ெகா�மர!ைத நா)�, ெகாJம	டப� அைம!��ெகா	�'�கிறா! 
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அவனவ=��! த�(த ேவைலைய2 ெச>� ெகா	* வயி6ைற� கCவி�ெகா	*, 

கால!ைத� கட!�வைத வி)*வி)*, வ(ேதமாதரமா� 1ய ராRயமா�, வற)*� 

<2ச% ேபா)*� ெக)*! ெதாைலகிறா�க�. 

 

எ!தைன நாைள�� இ(த� <2ச%? ெவ�ைள� கார, ேபானா% ேபாக)*� எ, 

1�மா இ'�கிற வைரயி%. $ைற!�. பா�!தானானா%, இ�க� பய!தா% 

ெவடெவட!�. ேபா>வி*ேம. 

 

இPவிதமாகெவ%லா� தி	ைண.ேப21 நட!தி�ெகா	 �'(தவ�கெள%லா�, 

கா�கிரE நாடாF� க)சியான உடேன அதிேல Sைழ(�ெகா	*, திலக'��! 

ேதாழ�களாக இ'(தவ�க�ேபால �, சப�மதி ஆசிரம!��� அ�!தள� 

நா)�யவ�க�ேபால �, லாலா லஜபதிரா> பாOசால!தி% �.பா�கிைய எதி�!� 

நிறேபா� ப�க!தி% இ'(� அவ'��! ைதாிய� <றியவ�க�ேபால �, 

சித�பரனா� ெச�கிC!தேபா� சிைறயிேல இ�ெகா*ைமைய எதி�!�. /ர)சி 

நடா!தி அ(தமா �ர!த.ப)டவ�க�ேபால �, ெகா� கா!த �மர=�� Hர!ைத 

ஊ)�ய ஆசாக� ேபால �, தி%ைலயா� வ�ளிய�ைம��! "ேதசப�தி' 

பாட!ைத� க6,�ெகா*!தவ�க�ேபால �, அ%லவா ேதசிய� - கா(திய� - 

பாரதிய� ேப1கிறா�க�. ேப1வ�<ட அ%ல த�பி! கா�கிரசி ேபா�ைக� 

க	�.பவ�கைள� க	டா%, அேட அ.பா, இவ�கF��� ெகா.பளி��� 

ேகாப$�, Yறி)* எC� Hராேவச$�, ெபா�கி*� நாராச$� க	டா%, 

ைகெகா)�2 சிாி�க!தா ேதா,கிற�. எவேனா கDட.ப)*� க*�ேபாாி)*, 

ஆப!�களி% சி�கி, அடவியி% உலவி� கிட(த /Aைய அ�!��ெகாற பிற�, 

எ.ப�ேயா, அ(த /A!ேதாAமீ� அம�(�ெகா�F� வா>.ைப 

ஏ6ப*!தி�ெகா	*, அத காரணமாகேவ ஊைர மிர)* கிறாேன ேபாA2 சா�, 

அ�ேபால%லவா இ'�கிற� இ,, கா�கிரசி% /�(�ெகா	* Hராேவச� ேப1� 

ெப'� பாேலாாி ேபா��. 

 

நம� நிைல! த�பி $6றிJ� மாறான�. ஆ)சி மற� களி% எ	ணி�ைக பல� 

எ=� அரைண! �ைணெகா	* நா� இ%ைல. நம� கழக�, நாடாF� நிைலயி% 

உ�ள� அ%ல. கா* ேம% எ, <ற!த�க விதமான ேபா��ைடேயா� பல� 

தா�கி*� நிைலயி% உ�ள�. ந� கழக� ஐ(Q, ேப�கF�� இைடயிேல ஏC! 
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இ'Q6, அ,ப� ேப�கF�� இைடயிேல ஒ'வ! - எற எ	ணி�ைக நிைலைய 

ம)*ம%ல, நா �றி.பி*வ�. பல'��, இ(த நிைல ஒ, ேபா��, 

ேப2சைட!�.ேபா��, க	களிேல மிர)சி ஏ6ப*�, ைககா% ந*��,�. 

எ	ணி�ைக நிைல-ட ேவெறா,� இ'�கிற�. கா�கிரசிேல உ	ைமயான 

ெதா	டா6றியவ�க� இ, அ�� அதிக� இ%ைல. உ	ைமயாக வி*தைல� 

கிள�2சியி% ஈ*ப)*, எதி�./கைள! தா�கியவ�கF��, ேவேறா� வி*தைல� 

கிள�2சியி% ஈ*ப*ேவாாிட�, த�ைம-� அறியாம%, மதி./ ஏ6ப*�. இ, 

கா�கிரசி% உ�ளவ� களிேல ெப'�பாேலா'��, வி*தைல� கிள�2சியி% ப�ேக6ற 

அ=பவ� கிைடயா� - ஆகேவ அவ�கF�� நா� நடா!�� வி*தைல� 

கிள�2சியிைன மதி.பிட! ெதாியவி%ைல. ெதாியாத தா%, தி���� ஒ'வ� கிள�பி! 

தீ.ெபாறி கிள./கிறா�க�. 

 

இ(த! தி�க� நா ேவதார	ய� ெசறி'(ேத - கா�கிரEகார�க� நிைனவிேல 

ைவ!��ெகா	�'�கிறா� கேளா இ%ைலேயா, நானறிேய - என�� அ��2 

ெசற��, மைற(த ச�தா� ேவதர!தின� அவ�களி நிைன  வ(த�. 

ச)டசைபயிேல நா, கா�கிரE ஆ)சியி ேபா�ைக� க	�!�. ேப1�ேபா�, 

அவ'ைடய $க� அகநிைலைய� கா)*� - க	�'�கிேற - /திதாக� கா�கிரசி% 

ேச�(� ெகா	�'.பவ�களி $க!ைத-� நா கவனி!தி'�கிேற. 

 

பைழய, ெதா	டா6றிய, �ய� அ=பவி!த கா�கிரE கார�களி $க!திேல, 

ேகாப!ைதவிட, ஒ'விதமான திைக./! தா அதிக� காண.ப*�; ேப2சி% 

ெவ,.ைப விட உ'�க� தா அதிக� ெதாி-�; ேபா�கிேல ஆணவ!ைதவிட 

அைண!�2 ெச%லேவ	*ேம எற கவைலதா அதிக� இ'(தி*�. 

 

காரண� இ'�கிற�, இத6�. இவ�க�, க)�� கா!தவ�க� கா�கிரE க)சிைய, 

க*� ேபாாி)டவ�க� ெவ�ைளயைர எதி�!�, தC�/க� ெப6றவ�க� வி*தைல� 

கிள�2சியிேபா�; தனல� மற(தவ�க� ெதா	டா6, ைகயி%; இன% பல 

க	* இ,தியி% ெவ6றி ஈ)�யவ�க�; எனேவ அவ�கF��, தம� ெவ6றி2 

சினமான கா�கிரE ஆ)சி க	��க.ப*�ேபா�, திைக./ ஏ6ப*கிற� எ.ப�. 

ப)ட மக!தான அைம./ கா�கிரE; எ.ப�.ப)ட தியாகி கF� தீர�கF� இ(த� 

கா�கிர1�காக! ெதா	டா6றி இ'�கிறா�க�; அதைன எ%லா� மற(� இ, 
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கா�கிர சா)சிைய� க	��கிறா�கேள, எதி��கிறா�கேள, என கால� இ�! 

ஈெதன ேபா��! உ2சிேம% ைவ!�. ேபா6றிவ(ேதா� கா�கிரைச; இ, 

அதைன உJ!த�கF�� வாBவளி��� <ட� எ, <,கிறா�கேள; ஏ இ, 

இPவள  எதி�./ கா�கிர1�� ஏ6ப)*வி)ட� எ, எ	ணி! திைக�கிறா�க�; 

ேவ	டாம.பா, கா�கிரைச நீ அறியமா)டா>, அ� Hர�கா.பிய�, தியாக. 

பர�பைர கிள�2சி� <ட�, வி*தைல. ேபரணி, அதைன! தா�காேத தக�!திடாேத 

எ, உ'�க! �ட ேப1கிறன�; ெப6றவ�கF�ேக ெதாி-� அ(த. 

பி�ைளயி அ'ைம எபா�கேள அ�ேபால. 

 

வ(� Sைழ(�ெகா	ட�க� உ�ளனேவ, இ�கF�� அ(த. பைழய வரலாேற 

ெதாியா�, சாியாக! கா*16றி� க*� ேபாாி)ட க)ட� /ாியா�. எனேவ, திைக./� 

உ'�க$� எழா�; ேகாப�தா கிள�/�, ஏ, ெதாி-ேமா, த�பி! மைலேபால 

ந�பி�ெகா	�'�கிேறா� கா�கிரE க)சிைய; ம�கைள� க)*.ப*!தி ைவ!திட! 

த�கேதா� க'வியாக இ� கிைட!தி'�கிற�; இதைன ஏணியாக�ெகா	* உயர ஏறி 

உறியி% உ�ளைத வழி!ெத*!�! தின $�கிற�. இதைன. ேபா> இ(த. 

"பாவிக�' ெக*�க. பா��கிறா�கேள; எற எ	ண� ேதா,கிற�; எாி2ச% 

பிற�கிற�. ேகாப� ெபா�� கிற�, க*ெமாழி உமிBகிறா�க�. 

 

இ,, ஆ)சிமற�க� பலவ6றிJ�, கா�கிரE க)சியி சா�பிேல ெவ6றிெப6, 

அம�(தி'.பவ�களிேல ெப'�பாேலா�, நா �றி.பி*�, இர	டாவ� வைகயின�! 

எாி2ச%ெகா�ேவா�. கா�கிரE கவிB(�வி)டா%, த�க� "கால� $�(�வி*�' 

எற அ2ச� அவ�கைள ஆ)�. பைட�கிற�; அதனா% ஆ!திர� Yறி)*�ெகா	* 

வ'கிற�. 

 

த�பி! �திைரமீ� ெச%பவைன-� கா	கிறா>; ெபா>�கா% �திைர 

ஆ)ட�காரைன-� கா	கிறா>. உ	ைமயான �திைர அ!தைன ஆ)டமா 

ஆ*கிற�; அ!தைனவிதமாகவா தா கிற�, தா	*கிற�, வைளகிற�, ெநளிகிற�, 

16,கிற�, 1ழ%கிற�; இ%ைலய%லவா? 

 

இ, கா�கிரசிேல ெபா>�கா% �திைரக�தா அதிக அளவி%!!  
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அத6ேக6றப�யான "ஆ)ட�' கா	கிேறா�. 

 

இ(த. "/�(�ெகா	ட�க�' க��� பைகதா இ, மிக.ெபாிய /ைக2சைல� 

கிள.பிவி)�'�கிற�. 

 

இ(நிைலயி%, நா தி%A ெசறதா%, ெவ,./ட நட!த.ப*ேவ, அ%ல� ேபச 

வா>./.ெபற இயலாநிைல ஏ6ப)*வி*� எ,தா எ	ணி�ெகா	ேட. 

 

தி%A, பாராFமற!தி% நா க	ட 0Bநிைல, நா எதி�பா�!தப� இ%ைல. 

பல'�, பாி ட நட(�ெகா	டன�. 

 

"வா>யா, வா, வா! ெதாி-மா சமாசார� - ைஹதராபா! திேல, ஒன��� ெகா	டா(த 

மாைலைய எ%லா� ஒ�க ஆF�க எ கC!திேல ேபா)டா�க - நீ வரேல= 

ெசான��. ஆமா>யா, ெநைறய மாைல�க. . . உ�க ஆF�க . . . .'' எ, 

$னா� அைம2ச� மாணி�கேவல� <றினா� �ைழ ட. $னா� அைம2ச� 

அவினாசியா�, ெரா�ப2 ச(ேதாஷ� என�� எறா�. $னா� அைம2ச� மாதவ 

ேமன, எனா அ	ணா�ைர, ெதாியைலயா எைன எ, ேக)* மகிB(தா�. 

அைம2ச� 1.பிரமணிய�, இ�� ேமைட. ேப2சிேபா�, க)சி�கார� மகிழ 

அ�!�.ேப1� வ�கீலாகிறா�; அ�� எனிட� ெம!த அபாக!தா ேபசினா�. 

பழகினா�. யா� அவ பிாிவிைன ேக)கிறவ? அவ "5Oசிைய. 

பா��கேவ	*ேம' எ, ப	�த ேந' ேக)டா� எ, இ�� ேபசினாரா� - 

ப!திாிைகயி% பா�!ேத; எனா% ந�ப$�யவி%ைல, அ�� எனிட� அ!�ைண 

பாி ட பழ�பவ� இவேரதானா எ,! எைன.ப6றி ஏளனமாக � இழிவாக � 

ேபசினா%தா, த க)சியி% "சபாD' ப)ட� கிைட�கிற� எபதா% அPவித� 

ேப1கிறா� ேபாJ�. ேபசி ஆைசைய! தீ�!��ெகா�ள)*�. நா ஏளன� 

இழிெமாழி� ேக)*! �வ	*வி*பவன%ல; அதிJ� ேப1பவ�க� ஏ அPவித� 

ேப1கிறா�க� எப� நறாக. /ாிகிறேபா�, என�� வ'!தேமா ேகாபேமா<ட 

எழா�. 

 

"இPவள  ேநர� இ� இ�!தத%லவா! இேதா இ.ேபா� மைழ ெப>கிற�'' 
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எ,, தைலைய! �வ)��ெகா	ேட <றினாரா� சா�ரVE. நட(த� என 

ெதாி-மா, த�பி! ஒ' �ட� த	ணீைர ேவ	*ெமேற சா�ரVசி தைலயி% 

ெகா)�னா�. யா� அ(த! L�!ைத? எ, ேகாப!�ட ேக)*விடாேத; உலக� 

ெம21� வி!தகரா� சா�ரVசி தைலயிேல ேவ	*ெமேற ேபா�கிாி!தனமாக! 

த	ணீைர� ெகா)�யவ� ேவ, யா'� அ%ல; அவ'ைடய மைனவி! ஆமா�! 

அPவள  ந%ல மா�!! 

 

வழ�க.ப�, ந	ப'ட சா�ரVE, H)* வாயி6ப� அ'ேக நி, 

ேபசி�ெகா	�'(தா�. பல ெபா'�ப6றி, ஆB(த க'!��கைள எளிய இனிய 

$ைறயிேல விள�கியப�. அவ� ேப2ைச�ேக)*, ந	ப� ெசா�கி.ேபானா�. உ�ேள 

ஒேர <2ச%, �ளற%, அலற%! சா�ரVசி மைனவி, இ.ப� ேவைலெவ)� 

இ%லாம% ெபாCைத ஓ)��ெகா	*, க	டவனிட� க	டைத. ேபசி�ெகா	* 

கிட�கிறாேர. ெச, இவ'� ஒ' மனிதரா! இவைர� க)�!ெதாைல!தா�கேள எ 

தைலயி% - எெற%லா�, அ�2சைன ெச>கிறா�, உ�ேள இ'(தப� உர!த �ரA%, 

 

ந	ப இ�ேக)*! திைக�கிறா. 

 

சா�ரV1��� ேப21� காதி% விCகிற�. ந	ப திைக.ப� /ாிகிற�. ஆனா% ஒ' 

�ளி-� பரபர./ அைடய வி%ைல, ேகாப� எழவி%ைல, ேப2சி ேபா���<ட மாற 

வி%ைல. மைனவியி L6றைல. ெபா')ப*!தாம% ேபசி� ெகா	ேட இ'�கிறா� 

- உர!த �ரA% - இ� இ�.ப� ேபால. 

 

எPவள  தி)�னாJ� ெபா')ப*!தவி%ைலேய எற ஆ!திர�, அ�ைம��. �ட� 

நிைறய! த	ணீ� எ*!�, உ�ேள இ'(� சேரெலன ெவளிேய வ(�, சா�ரVசி 

தைலயிேல ெகா)�வி)*2 ெசறா�, த ஆ!திர!ைத� கா)ட. ந	ப 

தி*�கி)*. ேபானா. அ.ேபா�தா சா�ரVE ெசானா�, 

 

இPவள  ேநர� இ� இ�!த�; இ.ேபா� மைழ ெப>கிற�. 
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எ,, சா�ரV1�� வ(� வா>!தவ� அ.ப�. அத6காக, அவ� தம� அறி . 

பிரசார. பணிைய நி,!திவி)*, அ�ைமைய ந%வழி.ப*!�� காாிய!ைத� 

கவனி!�வி)*. பிற� ம6ற� காாிய� எ, இ'(�வி)டாரா? அ%ல� நாேட 

ெகா	 டா*� நிைல நம��; ந�ைம இPவிதமாக நட!�பவைள ைநய. 

/ைட!திடேவ	டாமா எ, ேகாப.ப)டாரா? இ%ைல! 

 

"ந�மிட� உல� எதி�பா�.ப� அறி .பணி; அதைன நா� நட!தி2ெச%ேவா�.'' 

 

எ, இ'(�வ(தா�. 

 

நா*� உல�� அவ'ைடய ந6பணி�� மதி.பளி!தேத யறி, அவ'ைடய 

�ைணவியாக வ(�6றவளி ேப2ைச� ேக)* அவைர மதி.பிடவி%ைல. 

 

ெபா�.பணியா6றி*ேவா'�� இ(த மன.ப��வ� ஏ6படேவ	*�. அதைன நா 

மிக $�கியமானதாக� க'�கிேற. நா� ேத�. ெப6,�ெகா�ளேவ	�ய, பC� 

படாம% பா�!��ெகா�ளேவ	�ய, க'`ல� இ�. 

 

வ�Fவ�, க*ெமாழி ேப1ேவாைர ம)*ம%ல, ேக* ெச>பவ�கைள�<ட. 

ெபா,!��ெகா�ளேவ	*� எறா�; சகி!��ெகா�வ� ம)*ம%ல, அவ�கேள 

ெவ)கி! தைல �னி-�ப� நா� நட(�ெகா�ளேவ	*� எகிறா�. 

 

இனா ெச>தாைர ஒ'!த% அவ�நாண 

நனய� ெச>� விட%. 

 

எப� தி'��ற�. நா <*மானவைரயி%, அ(நெனறியி6 ெச%ல $ய%கிேற. 

 

தம� க)சி�கார� ைகத)� மகிழேவ	*� எபத6காக எைன.ப6றி இழிவாக 

அைம2ச� 1.ரமணிய� ேபாறா� ேபசினா%, என�� வா>./� கிைட���ேபா�, 

அவ�களிட� காண� கிைட��� சிற./ இய%/கைள. பாரா)ட நா 

தவறமா)ேட. பைக உண�2சிைய வ'வி!��ெகா	*, ப	/ இழ(�விட நா 

ஒ'.படமா)ேட. அைம2ச� 1.ரமணிய�, தம� க)சி�கார� மனமகிழ, 
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தர��ைற மி�க ேப21. ேபசியதா%, நா ேகாப$6,, அவ� அ,, நா இராRய 

சைப���ேள Sைழ(தேபா�, $வாிைசயி% உ)கா�( தி'(தவ� எC(�வ(� 

ைக�J�கி வரேவ6,, "ப	/' கா)�னாேர, அதைன மற(�விட $�-மா! 

 

அவரா% அ.ப�-� நட(�ெகா�ள $�கிற�; இ.ப�-� ேபசவ'கிற� எ,தா 

எ	ணி�ெகா�கிேற. 

 

அ�ம)*ம%ல! அ.ப�. ப	/ட நட(�ெகா� பவைர� க)சி நிைலைம, 

இ.ப�-� ேபசைவ�கிற� எ, எ	ணி� கழிவிர�க.ப*கிேற. அவ'ைடய 

க)சி�கார� களிைடேய அவ� இ, ஓ� "ச(ேதக!���ாியவ�!' அவ'ைடய 

ப!தினி!தன� ச(ேதகி�க.ப*கிற�. காமராஜைர வி)* ெந*(Lர� பிாி(� 

ெச,வி)டா�, - தி%A��� ெசைன��� இைடேய உ�ள ெதாைலைவ ம)*� 

நா �றி.பிடவி%ைல; ேந' �� மிக ெந'�கியவராகிவி)டா�! 

 

தி%Aயி% ெபறேவ	�யைவகைள இனி� காமராஜ�, 1.ரமணிய!தி தயவா%தா 

ெபறேவ	*� எற நிைல, இ,. 

 

இ�, காமராஜ'��2 1ைவ\)*� நிைல அ%ல. 

 

தி%Aயி% இ'(�ெகா	*, தமிழக அரசியA% தம���ள இட!ைத-� 

இழ(�விட�<டா� எற எ	ண! தா% உ(த.ப)*, அைம2ச� 1.ரமணிய�, 

காமராஜ'�� எதி�./��C உ'வாக ஊ�க5)�னா� எ, வத(தி பலமாக 

இ'�கிற�. 

 

அ�ேக இ'(�ெகா	* என ெச>ய $�-�? எ, காமராச� ஆதவாள�கF� 

 

அ�ேக ேபா>வி)டா% என? அவ'�காக இ�� நா�க� இ'�கிேறா� 

 

எ, 1.பிரமணிய!தி ஆதரவாள�கF�, மிக! தாராள மாக. 

ேபசி�ெகா�கிறா�களா�. 
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க'!� ேவ6,ைமக� எC(தன; ேபச.ப)டன; ஆனா% பிள  இ%ைல - எ, 

1.ரமணிய� <,கிறா�. 

 

இ(த அள  <,� �ணி2ச% இவ'�� ஏ6ப)டத6�� காரணேம, தி%Aயி% ெபாிய 

ேவைல கிைட!த�தாேன!! - எ, காமராச� ஆதரவாள� ேபசி�ெகா�கிறன�. 

 

இ(த "வாைட' H1� ேநர!தி%, இ�� வ(த அைம2ச� 1.ரமணிய� எைன! 

தா�கி. ேப1வத5ல�, தன� அறிவா6றைல, Hரதீர!ைத ம)*ம%ல, தம� (க)சி) 

ப!தினி!தன!ைத ெம>.பி!��கா)ட ஒ' வா>./! ேத�� ெகா	டா�ேபாJ�. 

 

"அ	ணா�ைர��! ைதாிய� கிைடயா�'' எ, அைம2ச� <றினாரா�. 

 

"அதனா%தா ேபசிவி)* ஓ�வ(�வி)டா'' எ, ெச.பினாரா�. 

 

"இரயிA% ேபானா% என ஆ�ேமா எ, பய(�ெகா	* விமான� 

ஏறி2ெச,வி)டா'' 

 

எ, ெதாிவி!தாரா�. பாிதாப�, இ(த. ேப21�<ட /திய பாணி அ%ல! பைழய 

கOசி. ஏ6கனேவ இ�� <வி வி6க.ப)*� �.ைப��2 ெச,வி)ட�. 

 

நா பய(தவ - ேகாைழ - எ, <றிய அைம2ச� 1.ரமணிய�, அPவித� 

<ற!த�க அள , தம� Hரதீர!ைத� கா)�னவ� அ%லேவ நா)டவ'�� எ, <ற 

நிைன�கிறா>, த�பி! உன�� அவரா6றிய Hரதீர2 ெசய% ெதாியா�; அவ'ைடய 

அOசாெநOச� உன��. /ாியவி%ைல. பைட பலவாி=�, தைடபல ேநாி�=�, 

மன, $ைவ!த காைல. பிைவ�கமா)டா�; Hர� ெகா.பளி���. 

 

ஒ'$ைற அவ� அய�(� L��� ேவைளயி%, <ாிய வா)க� அவ� உடA% 

நாலாப�க$� பா>(தன. அவாிடேமா, வா� இ%ைல. அOசினாரா? L! L! அவரா? 

அO1பவரா? ஓ�கி அைற(தா�, இ' கர� களாJ�. அவ'ைடய ைகயிேல 
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அைறப)*, வா� ெகா	* �!�வ�ேபாறவிதமாக அவைர ெவ� 

பா*ப*!தி�ெகா	�'(த ெகா1�க� பல ெச!தன? உ�ள�ைகயிேல, ெவ6றியி 

சின�கைள� க	டா�! 

 

இ.ப�.ப)ட "Hர�' அவ� நட!தி�கா)டாமலா இ'( தி'.பா�! இ'���, த�பி! 

நம��! ெதாியவி%ைலேய தவிர, அவ�, ஏேதேதா Hரதீர2 ெசய%கைள2 

ெச>தி'�கிறா�, அதனா%தா நா பய(�ெகா	* ஓ�வ(�வி)ேட எ, 

<,கிறா�. Hர�கF��. பய�காளிகைள� க	டா% பி��காத%லவா? 

 

உ./2 ச!தியா�கிரக கால!தி%, எ%ேலா'� கடேலார!தி% உ./� கா>2சிட, இவ� 

தம� Hரதீர!ைத உல� உணரேவ	*� எபத6காக, அைலகF��. பய(ேதா� 

கைரயி% கிட�க)*�, நா அOசாெநOச! கட% ந*ேவ ெச,, 

ெகா	*வ'ேவ உ./ எ, உ�ேள இற�கி2 ெச, தி'�பி வ(தவராக 

இ'�க� <*�. யா� க	டா�க�! இ.ப� ஏதாவ� Hர2ெசய% 

ெச>தி'(திராவி)டா%, என��! ைதாிய� இ%ைல எபைத� க	*பி�!�� <றி� 

ேகA ேபசிட மன� வ(தி'�காத%லவா? 

 

எ%ேலா'� மகா!மாவி தைலைம காரணமாக� கா�கிரE இய�க� Hரதீரமாக. 

ேபாரா�யதா% 1யராRய� கிைட!த� எ, எ	ணி�ெகா�கிேறா�. உ	ைம 

அ�வாக இ'�கா� ேபால! ேதா,கிற�! ஒ'வ'��� <றாம%, ஒ'நா�, இவ� 

ேபாயி'�கிறா� இல	ட ப)�ன� - எவ�? - அOசா ெநOச� அைம2ச� 

1.பிரமணிய�! ெச,, ச�2சி% H)*� கதைவ! த)� இ'�கிறா� பலமாக. 

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

-%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� ((((3)3)3)3)    

 

திராவிடநா* பிர2சிைன - அரசின� ேபா�� –  

தி. $. க.மீ� கைண 

 

த�பி! 
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0*� 1ைவ-� நிர�பிய திராவிடநா* பிர2சிைன �றி!�� கா�கிரE 

வ)டார!திேல கவனி.பவ�க�, பல வைகயின�; ஒPெவா' வைகயின� ஒPெவா' 

$ைனயிA'(� பிர2சிைனைய� கவனி�கிறா�க� எபதைன2 ெசறகிழைம 

எ*!�� கா)�யி'(ேதேன, நிைனவிA'�கிறத%லவா? ஒேர அ�யாக அவ�க� 

அைனவ'� நம� பிர2சிைன�� ஆதர  தர $வர� காேணாேம எ, நா 

கவைல.பட மி%ைல, கல�கமைடய மி%ைல. ஆர அமர ேயாசி�காம%, உண�2சி 

யா% ம)*� உ(த.ப)* ந�$ட உறவா�வி)*, ெச2ேச! இ.ேபாத%லவா 

/ாிகிற�, இ� ெபா'ள6ற பிர2சிைன எப� எ, <றி ஓ�வி*பவ�கைளவிட., 

பிர2சிைன /ாிகிறவைரயி% தய�க� கா)*பவ�க�, ெதளி  ஏ6ப*கிறவைரயி% 

ேக�வி ேக)பவ�க�, விள�க� கிைட�கிறவைரயி% இைச தர ம,.பவ�க�, 

ஆயிர�மட�� ேம%. �ரைல உய�!தி உய�!தி. ேபசினவ�க�, இ=� என 

இவ�களிட� ேப21! இர	�% ஒ, பா�!�விடேவ	�ய�தா! - எ, பரணி 

பா�னவ�க�, ெகா�ைகயிேல உ	ைமயான பி�./ இ%லாததா%, எ!�ைண 

ேவகமாக ெவளிேயறிவி)டா�க� எபைத!தா பா�!�வி)டாேய! ஆகேவ, 

தய�க� கா)*பவ�க� ேம%, தகதகெவன ஆ�வி)* ஓ�வி*பவ� கைளவிட!! 

எனேவ, கா�கிரE வ)டார!திேல, நம� பிர2சிைன�� உடன� ஆதர  

கிைட�கவி%ைலேய எப� என��� கல�க!ைத! தரவி%ைல. 

 

"ைநடத�'' எCதிய அதிHரராமபா	�ய=ைடய அ	ணியா�, QA தர� எ.ப� 

எ, ேக)க.ப)டேபா� ெசானா�களா�, ேவ)ைட நா> H* தி'�/வ�ேபால 

இ'�கிற� எ,. ேவ)ைட��� கிள�/�ேபா�, ேவக� மி�தியாக இ'���; 

ெவ6றி கி)�=� கி)டாம6ேபாயி=�, அJ!�, கைள!�, ேசா�(� H* தி'�/� 

அ%லவா? அ�ேபால, "ைநடத�'' எ=� Q% $6ப�தி மிக ேவகமாக இ'�கிற�. 

பி6ப�தியி% ேவக� இ%ைல, ம(தமாக இ'�கிற� எபைத� <றேவ ேவ)ைட 

நா> உவைமயிைன. /லைமமி�க அ�ைமயா� <றினா�. 

 

வி*தைல இய�க!தி% ஈ*ப*ேவா�கF�, த�பி! த�களிட� உ�ள, திர)�� 

கா)ட�<�ய ேவக� அPவள ைவ-�, �வ�க!திேலேய ெகா)�� கா)�வி)*, 

நி, நிதானமாக, நீ	ட கால� ெந'�க�கைள ஏ6,, ெதா	டா6ற ேவ	�ய 

நிைலைம ஏ6ப*கிறேபா�, ேவக� �றி.ேபா>, ேசா�  த)�.ேபா�� நிைல 
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அைடவா�களானா%, அவ� களா% வி*தைல இய�க!���. பல இ%ைல. ஆ�வ� 

ெம�ள ெம�ள வரலா�, தவறி%ைல; தய�க� இ'�கலா�, தவறி%ைல; ேவக� 

�ைறவாக இ'�கலா�, தவறி%ைல; ஆனா%, ெதா	டா6,� திற� நீ�!� 

இ'�கேவ	*�, ெவ6றி ஈ)�*�வைரயி% ெதா	டா6றேவ	*�; 

ெபா,./ண�2சி இ'�கேவ	*�. 

 

காகித� க.ப%, ெநா�யிேல தயாராகிவி*கிற�. ெகாF!தி ைவ��� "ம!தா./' 

பளி2சி)*� கா)*கிற�. வி*தைல இய�க!தி% ெதா	டா6ற, ேவக� ெவ�!�� 

ெகா	* வ'வ�ம)*� ேபாதா�, கா)*!தீ ேபாலறி, H)* விள�� நிதானமாக, 

சீராக ஒளிவி)* இ'ைள அக6,வ� ேபால, ெதா	* /ாித%ேவ	*�. 

 

ஓ)ட. ப(தய�கார�களிேல சில�, �வ�க!திேலேய �ட% ெதாி�க ஓட ஆர�பி!�, 

பாதி. ப(தய!திேபா�, அ�வைர, வAைவ இழ�காம% அேதேபா� ஒேர 

அ�யாக. பித�கிவிடாம%, ஒ' சீராக ஓ� வ'பவ� ேவக!ைத அதிக 

மா�கி�ெகா�ள� க	*, அ(த ேவக!�ட ேபா)�யிட! த�க நிைலயிறி, 

கைள!�.ேபாவதைன� க	�'�கலா�; வி*தைல இய�க!திJ�, �வ�க!திேல 

மி�தியான ேவக� கா)*வ� இைடயிேல ெக*தைல ஏ6ப*!�வைத� க	�� 

கிேறா�. எனேவ, கா�கிரசிேல உ�ளவ�க�, ேவகமாக ந�$ட வ(� 

ேச�(�விடவி%ைலேய எற வ'!த� என�� எழவி%ைல. அவ�க� அைனவ'� 

சி(தி�கிறா�க� நம� பிர2சிைனைய.ப6றி, அ� என��, இ.ேபாைத��. 

ேபா�மானதாக! ெதாிகிற�. 

 

ஏச)*�. 

எதி��க)*�. 

பழி ேபச)*�. 

பைக ெகா)ட)*�. 

ஆ�.பாி�க)*�. 

 

எைத ேவ	*மானாJ� அவ�க� ெச>ய)*�, பரவாயி%ைல; அைவகளிA'(� 

த.பி. பிைழ!தா%தா வி*தைல இய�க� எபத6ேக மா	/ ஏ6ப*�; ஏளன$� 

எதி�./� அழி(� வி*மானா%, உ	ைமயான வி*தைல உண�  உ	டாக வி%ைல 



165 

 

எ, ெபா'�. எனேவ, நம� வி*தைல உண� �� எ!�ைண வA  இ'�கிற� 

எபேத, அதனிட� காண.ப*�, தா�கி�ெகா�F� ச�தியி தர!ைத. 

ெபா,!தி'�கிற�. எனேவதா, கா�கிரE வ)டார!தின� ந�ைம! தா��� ேபா� 

என�� எாி2ச% ஏ6ப*வதி%ைல; அ�ம)*� அ%ல; அவ�க� ந�ைம! தா�க! 

தா�க!தா, நம� பிர2சிைனைய அவ�க� மிக� <�ைமயாக� 

கவனி!தி'�கிறா�க�, நம� பி2சிைன அவ�களி கவன!ைத ஈ�!தி'�கிற� 

எப� /ாிகிற�; அதிேல ஒ' மகிB2சி-� பிற�கிற�. 

 

கா�கிரசா�களிேல ஒ' சாரா�, 

 

ஒேர அ�யாக. பிாி(�ேபா>வி*கிேறா� எ, <ற�<டா�. ேகாப� கிள�/�, 

எதி�./ ஏ6ப*�. ஆகேவ, ெம�ள ெம�ள. ப��வமாக, "எ�கF�� அதிகார� 

அதிக�ேவ	*�, சJைகக� தர.பட ேவ	*�, ெபா'ளாதார வள�2சி�� வழி 

ெச>தளி�க ேவ	*�.'' எ, ேபசி� காாிய!ைத2 சாதி!��ெகா�ள ேவ	*�. 

ஒேர அ�யாக. பிாி(�ேபாகேவ	*� எ, <றி வடநா)டாாி ேகாப!��� 

ஆளாகிவிட�<டா�; பல காாிய�க� ெக)*வி*�. எ, ெசா%கிறா�க�. 

 

பல ஆ	*கF�� $/ கா�கிரE தைலவ�களிேல த�திமி�க ஒ'வ�, 

எனிடேம<ட இ.ப�� <றினா�. 

 

காலமறி(� காாியமா6றேவ	*� எப� இவ�த� ெகா�ைக. 

 

இ, ம!திய ச��காாிட� �வி(�கிட��� அதிகார! ைத-�, வடநா)*! 

தைலவ�களிட� உ�ள ெச%வா�கிைன-� க	*, திைக!�.ேபா>� கிைட��� 

நிைலயி%, இPவள  வ%லைம-�ள வடநா)*! தைலவ�கFட $)� ேமாதி� 

ெகா�வ� ஆப!தாக $�-ேம, எற அ2ச� இவ�கைள இPவித� நிைன!திட 

ைவ�கிற�. 

 

அ�ைம.ப*!த.ப)�'�கிேறா� எபதைன மிக! ெதளிவாக எ*!�� கா)*வ�, 

அ2ச� பி�!தா)*� நிைல, மனதி% உ�ளைத எ*!��<ற�<ட அ2ச�! இ� 
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ெம�ள ெம�ள, மிக ந%லவ�கைள�<ட, உ�ெளா,ைவ!�. /றெமா, 

ேபசைவ�கிற�. கீBம)ட!தி% இ.ேபா��� காண.ப)டா%, நயவOசக� எ, 

<றிவி*கிேறா�; ேம% ம)ட!திேல இ.ேபா�� இ'���ேபா�, அPவித� <றாம%, 

இராஜத(திர� எ, <றிவி*கிேறா�. 

 

ஒ' நா�, ெசைன ச)டசைபயிேல, இ'�/! ெதாழி6சாைல இ�� 

அைம�க.படேவ	*� எபத6காக வாதா�ேன. அைம2ச�க� வழ�க�ேபா% 

ம,!�. ேபசின�; கா�கிரE உ,.பின�க�, க)சி. ப6,� காரணமாக எைன� 

க	�!தன�. 

 

கைவ��தவா. ேப21. 

க	5�!தன�. 

க'!த6ற ேபா��. 

இ.ப�. பல அ�2சைனக�!! 

 

பி6பக%; ந	ப� சில'ட ஒ' அைம2சைர� காண2 ெசேற, அJவலக!தி%, 

ெபா�. பிர2சிைன ச�ப(தமாக - அவைர ஒ' நிகB2சியி% கல(�ெகா�F�ப� - 

அைழ!திட சிறிதள  தய�க� என��; காைலயிேல, ச)டசைபயிேல, மிக� 

க	�.பாக, அைம2ச�கF��. பி��காத விஷயமாக. ேபசிேனாேம, அைம2ச� 

அத6காக� ேகாபமாக இ'.பாேரா எனேவா எற எ	ண� என��. ஆனா% 

அைம2ச� $க!தி% எ�F� ெகா�F� ெவ����. நிைலைய நா காணவி%ைல, 

மாறாக, மல�(த$க!�ட வரேவ6றா�; வரேவ6ற�ட, காைலயிேல, அவ� 

எைன� ம,!�.ேபச ேநாி)டத6காக வ'(தினா�. 

 

நீ�க� ேப1கிறீ�க� தாராளமாக; உாிைம-ட. எ�கF�� அ(த நிைல இ%ைல. 

ஆனா% எ�க� உ�ள!திேல, அ(த எ	ணெம%லா� இ%ைல எ, 

எ	ணி�ெகா�ளாதீ�க�. எ�கF�� எ%லா� ெதாி(� தா இ'�கிற�. ஆனா% 

நா�க� உ�கைள.ேபாலேவ ேப1வத6� இ%ைல. எ�க� நிைல அ.ப�. எ, 

<றினா�. 

 

திராவிட $ேன6ற� கழக� வA ட இ'.ப�தா ந%ல�. அ.ேபா�தா தம� 

�ரJ�� �%Aயி% ஓரள  மதி./ ஏ6ப*� எப� இவ�களி உ�ேநா�க�. 
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தி. $. கழக� இ(த $ைறயி% எதி�./� கா)�யப� இ'�கேவ	*�. நா�, வடநா* 

- ெதனா* எற ேபத� <டா� எ, ேபசியப�, ஒ!�ைழ./! த(� <�� �லவி, 

<*மானவைரயி%, நம� நா)*��! ேதைவயான சJைக கைள. 

ெப6,�ெகா�ளேவ	*� எப�, இவ�களி தி)ட�. 

 

கி)ட!த)ட இவ�களி ேபா��, ெவ�ைளய� கால!திேல இ�� ஜE�E 

க)சியின� ெகா	�'(த ேபா��. ேபாற�. கா�கிரE இய�க� ெவ�ைள 

ஏகாதிப!திய!ைத மிக. பலமாக! தா�கி-�, மறிய%, ச)டம,./, வாிெகாடா 

இய�க�ேபாற கிள�2சிகைள நட!தி-� வ(தேபா�, இPவித� எதி�.ப� பல 

தரா�, எதி��க எதி��க ெவ�ைளய� கF�� ந�மீ� ெவ,./!தா வள'�, 

ெவ,./ வள�(தா%, நா)ைட2 சீரா��� $ய6சிேய ெச>யமா)டா�க�. எ�ேகேடா 

ெக)*.ேபாக)*� நம�ெகன, 1ர	�ன வைரயி% இலாப� எற ேபா�கிேல 

இ'(� வி*வா�க�; எனேவ நா� பிாி)�ஷா'ட ஒ!�ைழ!�, அரசா�க 

நி�வாக!திேல ப�ேக6,, ப��வமாக நட(�, ப�.ப�யாக அதிகார!ைத. ெப6,, 

வA � ெபாA �ெப6,, 1யராRய!���! த�தி உ�ளவ�களாகிவிடேவ	*� 

எ, <றின�. பல� இேத ேநா��ட நட(�ெகா	டன�. 

 

அ, ஜE�E க)சி ேம6ெகா	ட $ைறேபாற தாகேவ, இ, தமிழக� 

கா�கிரசா� ேம6ெகா	*�ள ேபா��� காண.ப*கிற�. 

 

�லா�க� 

அ�ைமக� 

பதவி. பி!த�க� 

தாச�க� 8)E �ைட.பவ�க� 

வா% பி�.பவ�க� 

 

எெற%லா�, அ(த நா)களி% ஒ!�ைழ!� உாிைமெபற ேவ	*� எ, <றிய 

ஜE�E க)சி! தைலவ�கைள� க	�!தன�, கா�கிரE தைலவ�க�. 
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அேதேபால, இ, அேதவிதமான ேபா��ட நட(� ெகா�F� தமிழக� 

கா�கிரசாைர, திராவிட வி*தைல இய�க!தின� க	��கேவ	*� எபத6காக 

இதைன� <றவி%ைல. கா�கிரசிேல ஒ'வைகயின'ைடய ேபா�� எPவித� 

இ'�கிற� எபைத விள�கேவ இதைன� <றிேன. 

 

ஒ!�ைழ!� உாிைமெபறேவ	*� - உறவா� உய�  ெபறேவ	*� - 

ப��வமாக.ேபசி காாியமா6றிடேவ	*� - எற ேபா��ைடய கா�கிரE ந	ப� 

ஒ'வ�, $தAேல, 

 

�ணிைவ. பாரா)*கிேற 

ெவளி.பைடயாக. ேபசேவ	�ய�தா 

 

எெற%லா� பாரா)�னா�. ஆனா% அவ� ெசற கிழைம எனிட� வ(�, மிக� 

கவைல-ட 

 

என இ'(தாJ� இராRயசைபயிேல நீ�க� இPவள  ப2ைசயாக, திராவிடநா* 

ப6றி. ேபசியி'�க� <டா�. . . . 

 

எ, ெசான� ேக)* நா தி*�கி)*. ேபாகவி%ைல, காரண� என��. 

/ாி(ததா%. அவேர ேம6ெகா	* விள�க� அளி!தா�. 

 

ெதனா* /ற�கணி�க.ப)�'�கிற� எ, /கா� கிள.பினாேல, அ�� 

ெகாதி.பைட(�, வட�� - ெத6� எ, ேபத� கா)�. ேப1வ� அ6ப!தன�, 

அ�ரம�. இைத அ=மதி�கமா)ேடா� எ, ஆ�.பாி.பா�க�. 

 

ம!திய ச��கா'�� அதிகார� மிக அதிக� இராRய ச��கா�, ேகவல�, 

நகரா)சிேபால ஆ�க.ப) �'�கிற�. எ�க� ம(திாிக� எத6�� �%A��� காவ� 

L�கி�ெகா	* வரேவ	� இ'�கிற�. இ(த நிைல மாறேவ	*�; 

இராRய�கF�� அதிக அதிகார� அளி�க.படேவ	*� எ, வாதா�னாேல, 

வட�ேக உ�ளவ�கF�� ஆ!திர� பிற���, ஆஹா! ேந' ச��காைரயா �ைற 

<,கிறா> எ, பதில� ெகா*.பா�க�. 
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இ(தி ெமாழிைய! திணி�காதீ�க�, தா>ெமாழி அழி(�வி*�. ெமாழி ஆதி�க� 

ந%ல� அ%ல, ெதனக� அதைன எதி�!ேத தீ'�. இ(தி ஏகாதி ப!திய!ைத 

சகி!��ெகா�ளமா)டா�க�, எம� ம�க� எ, ேபசினா%ேபா��, 

தீமிதி!தவ�ேபாலாகி வட நா)*! தைலவ�க� பைக க��வ�. 

 

அ.ப�.ப)ட இட!���. ேபா>, நீ ஒேர அ�யாக. நா திராவிட - எ�க� நா* 

திராவிடநா* - எ�க� ப	பா* தனியான� - நா�க� தனியாக வாB(திட 

வி'�/கிேறா� - தனிநா* ேதைவ - தனி அர1 ேதைவ எ, ேபசிவி)டா>. இ� 

ேக)* அவ�க� எ.ப�2 1�மா இ'�க $�-�? ஆ!திர� அவ�கF��; "இPவள  

ெபாிய எ	ணி�ைக பல!�ட நா� இ'�கிேறா�; ஈ* எதி�.ப6ற நிைலயிேல 

அரேசா21 கிேறா�; ந� எதிாி%, இ(த! தி. $. கழக!தா வ(� நி,ெகா	*, 

�ளி-� அ2சமிறி, நம� அதிகார! ைத! �2செம, எ	ணி�ெகா	*, 

இ�வைரயி% இ�� ஒ'வ'� ேபசாதைத! �ணி2சலாக. ேப1கிறா; நாெமன 

மர�க)ைடகளா? ந�ைம வ�/�� இC.ப� ேபால, அைற<வி அைழ.ப�ேபால, 

ஒ' ஆ� வ(� ேப1வதா? அைத நா� அ=மதி.பதா? ஜினா ��. பிற� - 

நா)*. பிாிவிைனப6றி, தி%Aயி% அரச அைவயிேல ேப21� 

கிள.ப.ப)�'�கிறேத! இைத எ.ப� நா� ெபா,!��ெகா�ள $�-�? விட� 

<டா�. அ=மதி�க�<டா�. அழி!�விடேவ	*�' எெற%லா�தாேன 

அவ�கF��! ேதா,�. ேகாப� ெகாதி�காதா? அ(த� ேகாப!தி காரணமாக, 

அவ�க� எைத-� ெச>யலாேம. அதிகார� அவ�களிட� அPவள  இ'�கிறேத, 

நா* அவ�களிட�. பைட அவ�க� ெசா% ேக)க. இைவகைள.ப6றி எ	ணி. 

பா��காம%, நீ ேபசிவி)* வ(�வி)டா>. பா� இ.ேபா� அதனா% ஏ6ப*� 

விைள கைள. உன��� உ கழக!����தாேன ெக*த% இதனா%. நடமாடவிட 

மா)டா�கேள இனிேம%. ப��வமாக. ேபசிவி)* வ(தி'(தாலாவ�, "ெபா'ளாதார 

வள�2சிேவ	*�, ேமJ� சிறி� அதிகார�ேவ	*�, ெமாழி உாிைம ேவ	*�' 

எ, வ6/,!தி�ெகா	* வரலா�; இ.ேபா� இC!��ெகா	*ேபா>2 

சிைறயிேல த�ளி வி*வா�க�ேபாA'�கிறேத; கழகேம தைடெச>ய. ப*மாேம! 

இ(த விபாீத� ஏ6பட� காரண� உ=ைடய ேப21!தாேன! அ.ப�யா ேப1வ�, 

ஒேர அ�யாக. திராவிட, திராவிடநா*, தனிநா* எெற%லா� ெரா�ப 

ஆைச.ப)*வி)டா>. ஆ�வ!ைத அட�கி� ெகா�ள! ெதாியவி%ைல. 
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இPவிதமாக அ(த ந	ப� ேபசிவி)*, ேமைஜமீ� ஒ' நாளிதைழ Hசி எறி(தா�. 

 

தி. $. க. மீ� நடவ��ைக எ*.ப� உ,தி! 

 

தமிழக அைம2ச'�� �%A அவசர அைழ./ 

 

ம�ைர, ஜூ 1 

 

திராவிடநா* பிாிவிைனைய வA-,!தி�ெகா	* வ'� திராவிட $ேன6ற� 

கழக!திமீ� நடவ��ைக எ*.ப� $�வாகிவி)டதாக� <ற.ப*கிற�. 

 

தமிழக $த% அைம2ச� தி'. ேக. காமராச� நாைள /��%Aயி% நைடெப,� ேதசிய 

ஒ'ைம.பா* மாநா)�% கல(�ெகா�கிறா�. திராவிட $ேன6ற� கழக!திமீ� 

எ(தவித நடவ��ைக எ*.ப� எபைதப6றி அ�மாநா)�% ெவளியி*வா�. 

பிாிவிைனைய வA-,!�� திராவிட $ேன6ற� கழக!திமீ� நடவ��ைக 

எ*�க.ேபாவ� உ,தியாகிவி)ட�. 

★ 

 

கா�கிரE ந	ப�, நாளிதழி% காண.ப)ட ெச>தியா%, பதறி.ேபா>. ேபசினா�. 

எ%லா இதBகFேம, இ�ேபால2 ெச>திகைள ெவளியி)�'(தன. ஊெர��� இேத 

ேப21! தா. இPவள  <,வாேன, த�பி! நாேன, ெசறகிழைம அரசிய% 

இ'(த நிைலைமகைள� க	டேபா�, இ(த கிழைம உன�� மட% தீ)ட இயJமா 

எப�ப6றி ஐய.பா* ெகா	�'(ேத. 

 

ம�கள� பாட.ேபாகிறா�க�, ெதாி-மா! 

 

மா)��ெகா	டா�க� பய%க�, வசமாக! 

 

க	ம	 ெதாியாம% ஆ�னா�கேள, இனி, க.சி. வாைய! திற�க�<டா�, 

ெதாி-மா. . . . 
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ஒழி(�ேபாக)*ம>யா, ஊாிேல ஒேர அமளி இ�களா%. . . . . 

 

ந�ைம யா� என ெச>ய $�-� எ, ம	ைட� க�வ�, இ�கF��. ச)ட� 

எ!தைன நாைள��!தா சகி!�� ெகா�F�, இ.ேபா�, ெகா)ட.ேபாகிற�; 

பய%க� இனி. ெப)�. பா�/தா. 

 

கழக!ைத! தைட ெச>�விட!தா ேபாகிறா�க�. 

 

பிாிவிைன. ேப21. ேபசினா%, பி�!�.ேபா* வா�க� சிைறயி%, ஐ(� வ'ஷ� 

ஆ, வ'ஷ�. 

 

நா)ைட. பிாி�க2 ெசா%வ� இராஜ! �ேவஷ� �6ற� இனி; ெதாி-மா? 

இராஜ!�ேவஷ� �6ற!��� என த	டைன ெதாி-மா? நா* கட!தலா�! ஆ-� 

த	டைன தரலா�! 1)*� ெகா%லலா�, பலா!கார� தைலL�கினா%. $�(ததா 

இ�கேளாட கைத ஒழிய)*�! 

 

அவ ெக)��காரயா, இ.ப� வர.ேபாவ� ெதாி(�தா. சாம�!தியமாக 

இ�கைளவி)*. ேபாேயவி)டா. . . 

 

பிாிவிைன<டா� எ, ேபச � ஆர�பி2சா2சி. . . 

 

த�பி! ஊரா� உைரயாட% இைவேபால; ெதாி-ேம உன��. 

 

கண�ேக ேபாட ஆர�பி!தா�க�, அவசர�கார�க� - எPவள  ேப� பி�ப*வா�க� 

எப�ப6றி. 

 

கழக! ேதாழ�கF��� ேப2ேச இ� �றி!�!தா - நம�� எ.ேபா� அைழ./ வ'� 

எப� ப6றி, ஆ�வ!�ட. 
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நா* பிாி-� ேப21 இவ�க� ேபசினா%, ம6றவ�கF�� எனவா�? இவ�க� 

ம�களிட� ேபச)*ேம, நா* பிாிய� <டா� எ,. அைத வி)*வி)*, நா)*. 

பிாிவிைனப6றிய ேப2ேச<டாேத - ச)டவிேராத� - தைட ேபா*ேவா� - எறா 

மிர)*வ�? இ�தா 1யராRயமா? இ�தா ேப21 உாிைமயா? 

 

நா)*. பிாிவிைனப6றி தி. $. கழக� ேபச.ேபச அைத� ேக)*, ம�க� மன� 

ெக)*.ேபாகிறதா�, பிாிவிைன மன. பாைம வள'கிறதா�, பிள  ச�தி 

வள'கிறதா�; அதனா% தா பிாிவிைன.ப6றி. ேபச�<டா�, அத6காக ஒ' கழக� 

இ'�க�<டா� எ, தைடெச>ய. ேபாகிறா�க�; ச)ட� ேபாட. ேபாகிறா�க�. 

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

-%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� ((((4)4)4)4)    

 

சி. பி.ைய. பழிவா�கிய� - 

ஏக இ(தியா வாத� - 

திராவிட� பிாித% 

 

த�பி! 

 

வி(ைதயான ெச>தி இ� எ, �றி.பி)�'(ேத, ெசற கிழைம; 

கவனமி'��ேம. ஏ வி(ைதயான ெச>தி எகிேற எறா%, த�பி! ேதசிய 

ஒ'ைம.பா* உ	டா�க தி'விதா�<� ம)*ேம தனி நாடாகி, தனி அர1 நடா!த 

$�-� எ, $ழ�கமி)*, ஏ6பா*களி% ஈ*ப)ட சி. பி. தானா, இ(த� 

காாிய!��� அம�!த.படேவ	*� எ, எவ'� எ	ண!தா ெச>வா�க�. 

நிைலைம��, அவரவ�க� த!தம� திறைம�� ஏ6ப விள�க�, காரண� 

கா)*வா�க�! நிர�ப!! ஆனா%, கா�கிரE வ)டாரேம<ட, உ�ளப� அதி�2சி 

அைட(தி'�கிற�, சி. பி. தைலைமயி% �C அைம�க. ப)ட� க	*. 

 

சி. பி. இராமசாமி ஐய�, ேகாபாலசாமி ஐய�கா�ேபால, ெவ�ைள�கார இ'(த 

வைரயி% அவனிட� "ேசவக�' பா�!�வி)*, 1யராRய� வ(த��, அதிேல "ேசவக�' 
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பா��க வ(தவர%ல. எஜமான�க� மாறினாJ�, ஊழிய� ஊழியேர எற 

த!�வ!ைத! த�யாக�ெகா	* ேமAட� நட(தவ� அ%ல, சி. பி. 

 

ேவ	டா� இனி. பதவி எ, <றிவி)*, ேவதா(த விசாரைணயி% ஈ*ப)டவ� 

அ%ல; 

 

ஓ> ெப6றாJ�, அPவ.ெபாC�, ேந'பிரா=��! �திபா�யப� இ'(தா%, 

ஏதாகிJ� கிைட��� எற எ	ண!�ட "நாமாவளி' பா�*� ேபா�கின'ம%ல, 

சி. பி. 

 

என�� ஏ; இன$� ஏ? எ, உர!த �ரA% ேக)*�ெகா	ேட, 

ெம%Aய��ரA%, "என இலாகா? என அ(தE�?' எ, ேக)�� பசி 

நிைற(தவ'� அ%ல, சி. பி. 

 

மக, தி%Aயி% ம(திாியாக H6றி'.பைத� கா	பவ�. வி*தைல இய�க!தி% 

�வ�க கால!தி% ஈ*ப)*, அனி ெபச	* அ�ைமயாாி அரசிய% 

அரவைண.பிேல வள�(�, நி�வாக! �ைறயி% Sைழ(�, ெநாி!த /'வ!ைத-�, 

ேந�!தி யான அறிவா6றைல-� ஒ'�ேக இைண!� அரேசா2சியவ�. கா�கிரைச 

ந(தி. பிைழ!தாகேவ	�ய நிைலயி%ைல. அவ� ஏ அைழ�க.ப)டா�? 

 

இ(த. பதிைன(� ஆ	*களாக உ�க� தைலவ� கF��! ெதாியாதைத சி. பி. 

ெதாி(� <றி, உம� தைலவ� களா% இ�நா� வைரயி% சாதி�க$�யா�ேபான 

ேதசிய ஒ'ைம.பா)�ைன, சி. பி. சாதி�க.ேபாகிறா� எறா அவாிட� இ(த� 

காாிய!ைத ஒ.பைட!தீ�க�? எ, ேக)��ேபா�, கா�கிரசா'�� 

ேவதைனயாக � ெவ)கமாக �தா இ'�கிற�. 

 

ேதசிய ஒ'ைம.பா* கிைட!திட� காலெம%லா� உ�க� ேபா�ைக வைமயாக� 

க	�!��ெகா	�'(த சி. பி. தானா அக.ப)டா�! அவ� பிாி)�D ஆ)சி 

$ைறயிேல இைண(� இ'(தவராயி6ேற - ேகாஷ பிர/ைவ! 

தைலவராக�ெகா	ட என� ச��கா� எ, த�பா�ெமாழி ேபசியவராயி6ேற - 

கிள�2சிகைள ஒ*�க மிக� க	�.பான அட��$ைறைய 
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அவிB!�வி)டவராயி6ேற, ெபா�ம�க� இய�க! ெதாட� ப6,, பதவியிேல 

பலகால� ஈ*ப)*� கிட(தவராயி6ேற, அவரா, இ(த� காாிய!��� ஏ6றவ�? 

எ, ேக)��ேபா�, கா�கிரசா'�� வ'!தமாக!தா இ'���. 

 

உ�ளப� சி. பி. எனதா எ	ணி�ெகா�வா�. சதா கிள�2சியிேலேய கால!ைத� 

கட!திவி)ட கா�கிரசா'��, பிர2சிைனைய எ.ப�! தீ�!� ைவ.ப� எ, 

/ாியவி%ைல. $ழ�க� எC.ப! ெதாி-�, 5ைல பாய! ெதாி-�, ச)ட� மீற! 

ெதாி-�. ச!யா�கிரக� ெதாி-�. இராஜத(திர. ேபா��! ெதாியாேத! பதிைன(� 

ஆ	*களாக எைத எைதேயா ெச>� பா�!தா�க�, ேதசிய ஒ'ைம.பா* காண 

பA�கவி%ைல; நாF��நா� பிாிவிைன ேக)�� கழக� வளர� க	டன�, என 

ெச>வெத, /ாியவி%ைல; திைக!�.ேபா>, ஐயேன! அபய�! இ(த 

ஆப!திA'(� எ�ைம� கா.பா6றி அ'ளேவ	*�! - எ, அைழ!� அOசA 

ெச>தன� - ஆயிர!ெத)*! தவ,க� ெச>தவ�க� எறாJ�, ெகOசி� 

<!தா*�ேபா� என ெச>வ�? "சாி' எ, ச�மத� ெகா*!ேத, பதிைன(� 

வ'ட� அரசா	ட பிற�, இவ�களி அர1 சாதி�க $�யாம6ேபானைத நா 

சாதி!�� ெகா*�க ேவ	� இ'�கிற�. என�� ஆணவ� எ, ஆயிர� தடைவ 

ஆ�.பாி!தவ�க�, இ(த� கா�கிரசா�. ெவ�ைளய=��� �லா� எ, 

ஏசினா�க�. பதவி. பி!த� எ தைல�� ஏறி வி)ட� எ, பாிகாச� ெச>தா�க�. 

நா)*��! �ேராகி எ, தா�கினா�க�. ம�களி உாிைம� �ரைல அட�கி*� 

மாபாவி எ, சபி!தன�. அட��$ைறைய அவிB!� வி)டவ - டய� ேபாறவ 

- எெற%லா� க	�!தா�க�. 1யராRய!��காக� கா�கிரE பா*ப)டேபா� 

1கவாச� அ=பவி!��ெகா	�'(த �ேராகி எ, L6றின�. ம�களி மனைத 

அறி(�ெகா�ள! ெதாியாத மமைதயாள எறன�. ப!தா�பசA எறன�. 

தியாக!தி மதி./ அறியாதவ, ேதச. பிதாவா� மகா!மாைவேய மிர)�யவ 

எெற%லா� ஏசினா�க�! அ.ப�.ப)டவ�க�, 1யராRய!�� காக. பா*ப)*! 

தியாக! தC�ேபறிய பல கா�கிரEகார�க� இ'�க, அவ�கைளெய%லா� 

வி)*வி)*! ேதசிய ஒ'ைம. பா* எ=� சி�க%மி�க காாிய!ைத2 சாதி�க, 

எைன! �ைண�� அைழ�கிறா�க�. ஏகாதிப!திய� ெகாJ. ெபா�ைம எ, 

எைன� ேகA ேபசினா�க�, இ, எனிட�, ேதசிய ஒ'ைம.பா* எ=� 

அ�.பைட! �ைற ஒ.பைட�க. ப)�'�கிற�. இ!தைன��� நா கா�கிரE 

ஆ)சியாள� கைள, இ(திரேன! ச(திரேன! எ, அ�2சி.ப�மி%ைல. எ 

1யமாியாைதைய இழ�க2 ச�மதி!த�� இ%ைல. இவ�கைள. ப6றி நா 
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ெகா	*�ள க'!ைத, ஒளி!� ைவ!த�மி%ைல; க	�!�. ேபசி இ'�கிேற. 

எறாJ�, எைனதா அைழ�கிறா�க�. காலெம%லா� எைன� க	�!த 

வ�க�, கைடசியி% எைன� ைக<.பி அைழ�கிறா�க�. பிர2சிைனைய! 

தீ�!�ைவ�க! திறைமேவ	டாமா, ெதளி ேவ	டாமா, ஆரா>2சிேவ	டாமா, 

ஆ6ற% ேவ	டாமா? இ� என, உ./� கா>21கிற ேவைலேபால எளிதானதா? 

அ%ல� �ணிைய� ெகாF!�கிற காாியமா? இர)ைட, த�ளியா? இத6�! ேதைவ, 

ெதளி , �ணி ; இதைன அவ�க� எ�ேக ெப6றி'�கிறா�க�? எைன இவ�க� 

ஏசியைத எ	I�ேபா� எாி2சலாக!தா இ'�கிற�. எறாJ�, ஆ	* 

பதிைன(தாகி-� இவ�களா% தீ��க.பட $�யாத பிர2சிைனைய! தீ��கவ%லவ 

நாேன எபைத உல��� இவ�கேள அறிவி�கிறா�கேள, அ� ேபா��, 

இவ�கF�� ஏ6ற! த	டைன! L6றினவ�க� �திபாடக� களாவ� சாதாரண 

ச�பவமா? சகல'� சி(தி�க�<�யதா!! வரலா6றிேல ெபாறி.பா�கள%லவா, எ(த2 

சி. பி. ைய� கா�சிரசா� மிக � ேகவலமாக� க	�!� வ(தா�கேளா, அேத சி. 

பி.ைய ேதசிய ஒ'ைம.பா)*�� வழிகா)ட2 ெசா%A� ேக)கேவ	� ேநாி)ட�. 

தைன இழிெமாழியா% ஏசின கா�கிரEமீ� பழிதீ�!�� ெகா�வ�ேபால, எ(த� 

கா�கிரE அவ�மீ� பழி 1ம!தி6ேறா, அேத கா�கிர1��! �ைண/ாிய சி. பி. $ 

வ(த�, வரலா6றிேல ெபாறி�க!த�க விய.பான நிகB2சி எற%லவா, பி6கால2 

ச(ததி ேப1�. அ� ேபா��! வOச� தீ�!��ெகா	ேட. நா அ,ேபாலேவ 

தா இ'�கிேற - வைள , ெநளி , �ைழ , ��பி* கிைடயா�. எனி=�, 

அவ�களாகேவ அைழ!� வழிகா)ட2 ெசா%கிறா�க�. வாB�ைகயிேல நா ெப6ற 

எ%லா ெவ6றிகைள� கா)�J�, இதைன நா மக!தானதாக� க'�கிேற - 

இPவிதமாக ெவ%லா� சி. பி. இராமசாமி ஐய� நிைன!தா%, தவறி%ைலேய! 

இPவள  இட�ெகா*!� வி)டா�கேள கா�கிரEசா�. ஏ? 

 

இதைன எ	ணி எாி2ச%ெகா�கிறா�க� கா�சிரசிJ�ேளா�. 

 

கா�கிரE, கா* 16றியேபா� க	ெண*!�� பாரா� இ'(தவ�கF�ெக%லா� 

ம(திாி. பதவி ெகா*!தா�க� நம� தைலவ�க�; சகி!��ெகா	ேடா�; ேதசிய 

ஒ'ைம.பா* எ=� அ�.பைட� காாிய!ைத, நம� ேதசிய!ைத-�, அத6காக 

உைழ!தவ�கைள-� மிக! �2சமாக மதி!�. ேபசியவாிட�, எதி�!தவாிட� 
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ஒ.பைட�கிறா�கேள, அதைன எ.ப�2 சகி!��ெகா�ள$�-� - எ, நிைன!� 

வ'!த. ப*கிறா�க� கா�கிரE ெதா	ட�க�. 

 

சி. பி.ைய இC!�.ேபா)ட�, நம�� இழிவாகா�; அலசி. பா�!தா% அ� சி. 

பி.��!தா இழி . ஏெனனி%, அவ� இ(திய அரசிேல தி'வா�<� ேசர$�யா�, 

தனி அர1 ஆகிவி)ட� எ, ஆணவ!�ட அறிவி!தவ�. அ.ப�. ப)டவேர, 

இ.ேபா� இ(தியாவி% பிாிவிைன<டா�, அ� ெப'� தீ� எ, ேபசி, அதப� 

காாியமா6ற.ேபாகிறா� எறா%, அவ� அ%லவா சரணைட(தா� எ, ெபா'�? 

பிாிவிைன ேபசினவைர�ெகா	ேட, பிாிவிைன உண�2சிைய ஒழி�க2 

ெசா%கிேறா�. மாெப'� சாதைன அ%லவா அ�. "ஐயா! சி. பி.! தி'விதா�<� தனி 

அர1 ஆகிவி)ட� எ, ேபசி, இ(திய ேதசிய!��� ேவ)* ைவ�க. பா�!தீேர! 

இ.ேபா�, பிாிவிைன� ெகா�ைகைய ஒழி!��க)*� ேவைலைய, நீேர அ%லவா 

ெச>யேவ	� வ(த�! �ளியாவ� எதி�பா�!தி'.Yரா? வரலா, என 

எCதி�கா)*�? எ(த2 சி. பி. தி'விதா�<� பிாி(� தனிநா* ஆகிவி*� எ, 

$ழ�கமி)டாேரா, அேத சி. பி. திராவிட� தனிநா* ஆகேவ	*� எ, 

ேக)பவ�களிட� மறாட, வாதாட நியமி�க.ப)டா�. பிாிவிைனைய வி)*வி*க 

எ, ேக)*�ெகா	டா�. தி'விதா�<� தனிநா* ஆக. ேபரா�ய Hரைர 

அ.ேபா� $றிய�!த� ம)*ம%ல, பல ஆ	* கF�� பிற�, அவேர பிாிவிைன� 

ெகா�ைகைய அட��� தளபதியாக நியமி�க.ப)டா�. மகாராஜா ச�பள� ெகா*!த 

ேபா�, தனிநா* ேக)�� தளபதிேவைல பா�!தா�. ேந' அைழ!தேபா� ேதசிய 

ஒ'ைம.பா)*�� வழி வ���� "உ!ேயாக�' பா�!தா�. சி. பி.ைய2 சாியான 

$ைறயிேல பழிவா�கிவி)டா� ேந'' 

 

இ.ப�� கா�கிரசா� வாதா�! தம�� ஏ6ப)*�ள எாி2சைல. ேபா�கி�ெகா�ள� 

<*�. 

 

இ' தர.பிேல, எவ� வாதமாயி=�, அ� ேகA� <!தாகேவ, ந*நிைலயாள�க)�! 

ேதா,�. 
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த�பி! கா�கிர1�ேகா அ%ல� சி. பி.�ேகா, $/ ெகா	�'(த ேபா�� நிைனவி6� 

வ'மானா%, இ.ேபா� ஏ6ப)*�ள "<)*', எPவள  ேகA��ாிய� எப� 

1ாீெலன.ப*�. 

 

அவ�க� கிட�க)*�, த�பி! நீ ெதாி(�ெகா�, மற(� ேபாயி'.பவ�கF��� 

எ*!�2 ெசா%J, ேதசிய ஒ'ைம. பா* காண� �C!தைலவ� ஆகி-�ள சி. பி. 

$/ 8	�'(த ேகால!ைத-�, $ழ�கிய Hராேவச!ைத-� நா� திராவிட� 

தனிநாடாக! திகழேவ	*�, தனி அர1 நடா!தேவ	*� எகிேறா�, இ, தனி 

அர1 நடா!�� எ!தைனேயா நா*கைளவிட! திராவிட� அளவி% ெபாி�, வள� 

மி�தியாக� ெகா	ட�, ம�க)ெதாைக எ)*� ேகா��� அதிக�. 

 

சி. பி. தி'விதா�<� சமEதான� ம)*� தனி நாடாக, தனி அரசாக இ'�க$�-�, 

இ'�கேவ	*�, இ'�க. ேபாகிற� எ, அறிவி!தவ�! அறிவி.பா? பிரகடன�!! 

தி'விதா�<� சமEதான!� ம�க)ெதாைக எPவள ? 65 இல)ச�; வ'வா> 

எPவள  9 ேகா� aபா>. இத6�! தனி அர1 உாிைம ேக)டவ�, சி. பி. 

 

நிைலைம அவ'��! �ைணெச>யவி%ைல; எனேவ, கைடசியி%, தி'விதா�<� 

இ(திய. ேபரரசிேல இைண(த�. அ�, Hராேவசமாக. ேபசியவ� 

காாியமா6ற$�யாம% த*மாறி.ேபானா� எபதைன எ*!�� கா)*கிற�. அவ� 

மன� மாறியைதேயா, தி'வா�<� தனிநாடாக வாழ$�யா� எற உ	ைமைய 

உண�(�ெகா	* தம� ேபா�ைக மா6றி� ெகா	டைதேயா, கா)*வதாக இ%ைல. 

ஏெனனி%, தி'விதா�<� தனிநா* ஆகேவ	*� எபத6காக அவ� ெசான 

காரண�கைள, கா)�ய ஆதார�கைள, ெசா!ைத ேசாைட, ச!த6ற�, ெபா'ள6ற� 

எ, அவ� பிற� அறிவி�க வி%ைல. நிைலைம சாதகமாக இ%ைல. எனேவ 

ேபா�ைக மா6றி� ெகா	டா�. நிைலயான ேபா�கிA'�க, அவ'�� வா>./� 

இ%ைல. ஏெனனி%, தி'வா�<'�� அவ� திவா ேவைல பா��க. ேபானவ�. 

 

அவ'ைடய ேபா�� எ�காரண!தாேலா மாறிவி)ட� - அ�ப6றி நம��� கவைல 

இ%ைல. நா� கவனி�கேவ	�ய�, தி'வா�<� தனி அர1 நடா!த$�-�, 

நடா!தேவ	*� எபத6� சி. பி. எெனன <றினா� எபதைன, ஏெனனி%, 
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அ(த� காரண�கைள� கா)�J� பல மட�� ெபா'!த$�, ெபா'F�, வA �, 

வரலா6,2 சிற./�ெகா	ட காரண�க� கா)�, நா� திராவிட� ேக)கிேறா�. 

 

த�பி! இ, ேதசிய ஒ'ைம.பா)*�காக உைழ�க ஒ!��ெகா	ட சி. பி. திவா 

ேவைலபா�!தேபா�, தி'வா�<� தனிநா* ஆகேவ	*� எபத6காக� <றிய 

வ6ைற-�, அ.ேபா� நைடெப6ற வாத�கைள-� ெதாி(� ெகா�ளேவ	*� 

எ, வி'�/கிறா> - ெதாிகிற�. சாி! வா! த�பி! "ப�திவிலாச�' ெச%ேவா�. 

 

த�பி! ப�திவிலாச� எப� திவா ெகாJவி'�க, தி'விதா�<ாிேல அைம(��ள 

மாளிைக. ேமனா)டா� ேக)* இ/,� ஆ�கில. /லைம-ட, ப	�த�க� 

ேக)*. பரமான(த� அைடய!த�க சமEகி'த பா	�!ய$�, 1யராRய� ேக)�� 

"பாைஷ'யிேல பயி6சி-�, ஏகாதிப!திய $ைறகளிேல நி/ண!�வ$�ெகா	*, 

எதைன-� �'வி ஆராய!த�க <�!த மதி-�, அகற அழகிய விழிகF�, கP � 

பா�ைவ-�, கனி  �ணி  எ=� இர	�ைன-� ேதைவ. ப*�ேபா� எ*!�� 

கா)டவ%ல அதர$�ெகா	ட இராஜத(திாி, இராஜ வ�ச!��� இர)சகராக � 

இரமணிய மான �ண�களா% உ.பிாிைககைள2 ெசா�கைவ�க� <�யவ� எற 

/கழார� 0)ட.ெப6றவ'�, கைல வ%Jந�க� விய(� <றி*� நிைல 

ெப6றவ'மான, திவா ச�. சி. பி. இராமசாமி ஐய� அைழ�கிறா�, "ப�திவிலாச�' 

வ'க! எம� தி)ட� ப6றிய விள�க� <,கிேறா� - எ,. ெச, பா�.ேபா�. 

 

தி%Aயிேல, த�பி! திV� மா,த%க� நைடெப6,� ெகா	�'��� கால�. 

இ(தியா ��2 1யராRய� த(�விட ெவ�ைளய� கா!தி'��� ேவைள, ஜனா. 

ஜினாவி ஒPெவா' அைச ��� ேப21���, /னைக��� ெப' 521���, 

/'வ ெநாி./��� ெபா'� என எ, கா(தியா� உ�ளி)ட கா�கிரE 

தைலவ�க� ஆரா>2சி ெச>தி*� ேவைள. 

 

1யராRய� நி2சய� - ஆனா% இராRய�க� இர	* - ஒ, அ%ல, எப� 

இைலமைற காயாக இ'(த ேவைள. 

 

ச�. சி. பி. இ(தியா இ(தியாவாகேவ இ'�கேவ	*� - பாகிEதா ஏ6பட�<டா�  
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- இ(தியா �	டாட.பட� <டா� - எ, அறிவி!�வி)*, அ� நைடெபற. 

ேபாவதி%ைல, பாகிEதா அைமய.ேபாகிற� எபதைன-� 

உண�(�ெகா	*வி)ட சமய�. 

 

பாகிEதா அைமகிற� எற உடேன, ச�. சி. பி. பாகிEதா அைம.ைப எதி��க 

அ%ல, "ப�திவிலாச�' வ'�ப� அைனவைர-� அைழ.ப�. 

 

இ(தியாவிA'(� பாகிEதா பிாி(�வி*வதா% மி2ச� உ�ள இ(தியாவி% 

தி'விதா�<� இைணய ம,�கிற� எ, அறிவி�க அைழ�கிறா�. நாேன 

ேபசி�ெகா	�'�கிேறேன - இராஜத(திாி ேப1கிறா� - திவா தி'வா> மல�(� 

அ'F கிறா�, ேக	மி!! 

 

சீமா)�கேள! சீமாகேள! மதி./மி�க ப!திாிைக நி'ப�கேள! தி'விதா�<� 

ேதசப�த�கேள! 

 

வ'க! தி'விதா�<� தனிநாடாகி, தனி அர1 நடா!த மகாராஜா $�  

ெச>�வி)டா�. அதைன விள�கேவ அைழ! ��ேள. ஆகE) 15ஆ� ேததி 

பிாி)�D ஆ)சி அகJகிற�. 1யராRய� அளி�க.ப*கிற�. பிாி)�D ஆ)சி 

அகற��, இ�வைர அ(த ஆ)சியிேல இைண(தி'(த தி'விதா�<� சமEதான�, 

8ரண வி*தைல ெப,கிற�. தனிநா* ஆகிற� தனி அர1 நட!த இ'�கிற�. 

 

1த(திர தி'விதா�<�, இ(தியா ட ேநச!ெதாட�/ ெகா	*, தனி அர1 

ேம6ெகா	*, நடா!திவ'�, ெபா'ளா தார, ப	பா)* அ�.பைடயிJ� ம6ற. 

பல காரண� களாJ� தி'விதா�<�, தனிநாடாகி! தனி அர1 நடா!�வ� தா 

நைட$ைற�� ஏ6ற இலாபகரமான வழியா��. இத6� எ(தவிதமான ம,./� 

இ'�க� காரணமி%ைல; நியாயமி%ைல. ெச%வா���ள சில வ)டார!திேல இ(த! 

தி)ட� ெவ,�க. ப)டாJ�, இ(த! தனி அர1! தி)ட� உ�க� ேமலான 

ஆதரைவ.ெபற! த�தி வா>(த� எபைத, தி'விதா�<� ம�கF��, உ!ேயாக� 

வகி.பவ�க� உ!ேயாக. ப6ற6றவ�க� ஆகிேயா� அைனவ'� நா <,வ�ட, 

1த(திர தி'விதா�<� இல)சி!��காக. பா*ப*�ப�யாக �, 

ஒ!�ைழ���ப�யாக �, அ/ட அைழ�கிேற. 
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ச(ேதக� ெகா	டவ�கF��! ெதளி  அளி!� மனமா6ற� ஏ6ப*!�� பணியி% 

உ!ேயாகEத�க� ஈ*பட ேவ	*�. தி'விதா�<� தனி அர1 நட!�வ� <டா� 

எற க'!��ெகா	டவ�க�, பதவிகைள இராஜிநாமா2 ெச>� வி)* 

ெவளிேயறிவிடேவ	*�. 

 

தி'விதா�<� ம�களி அ.பC�க6ற ேதசப�தியி ேபரா%, தி'விதா�<ாி 

கீ�!திமி�க வரலா6,2 சிற.பி ேபரா%, ஒளிவி*� தி'விதா�<� பார�பாிய�, 

ப	பா* ஆகியவ6றி ேபரா%, உ�கைள நா ேவ	�� ேக)*� ெகா�கிேற, 

1த(திர தி'வா�<� அைம-� பணியி% ஆ�வ! �ட ஈ*பட $ வாாீ�. 

 

தனிநாடாகி, தனி அர1 நட!தி, உாிைம-� ெப'ைம-� ேவ	*மா, அ%ல� 

பிள ப)ட இ(தியாவிேல பிைண�க. ப)*, அமிB(�ேபா>, இ(தியாவி% ஒ' 

எ*பி�யாக இ'�க. ேபாகிறீ�களா எபைத, ஒ'வ'�ெகா'வ� கல(� ேபசி $�  

ெச>-�ப� ேக)*�ெகா�கிேற. 

 

எ(த நிைலைமைய-� சமாளி�க �, ேதைவ.ப*� எ(த நடவ��ைக 

எ*!��ெகா�ள �, மகாராஜா உ,தி 8	* வி)டா�. 

 

தி'விதா�<� தனிநா* ஆக! த�தி இ%ைலயா? தனிநா* களாக உ�ளவ6,டேனா, 

அ%ல� பிாி)�D இ(தியாவி% உ�ள மாகாண�கFடேனா, ஜன!ெதாைக, 

வ'வா>, வள� ஆகிய அ�ச�களி% தி'விதா�<� எ.ப� இ'�கிற� எபைத 

ஒ.பி)*. பா�!�, $� �� வா'�க�. ேநபாள� சயா� நா�ேவ, 1வி)ச�லா(� 

ஆகிய நா*கFட தி'விதா�<ைர ஒ.பி)*. பா'�க�. தனிநாடாக இ'��� 

த�தி தி'விதா�<'�� இ%ைலயா, ெசா%J�க�. இ�� 65 இல)ச� ம�க� 

இ'�கிறா�க�; ஆ	* வ'மான� நம� அர1�� ஒப� ேகா� aபா>. அ(த 

நிைலயி%, தனி அர1 நடா!த இயJ�. 

 

தி'விதா�<� வி'�/வ� என? பாரத. ப	பா* ேபாற�ேபாலேவ 

காண.ப�=�, தி'விதா�<'�� எ, அைம(��ள ப	பா*, தனி!தைம 
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வா>(த� தனியான�. அ(த. ப	பா)� வழியிப�, இல)சிய�களிப� 

தி'விதா�<� தனி அரைச நட!தி2ெச%ல உாிைமேவ	*�. 

 

ேமJ� <,கிேற, இ(தியா பிள ப*வதா% ஏ6பட� <�ய ேவதைனகளிA'(�, 

ெதனி(தியாைவ� கா.பா6,� இர)சகனாக தி'விதா�<� விள�க.ேபாகிற�. 

 

தி'விதா�<� எ.ேபா�ேம, ச�வேதச அர�கிேல ஒ' தனி அ(தE�.ெப6, 

வ(தி'�கிற�. 

 

தி'விதா�<ைர யா'� ெவ6றிெகா	டதி%ைல. அத6� மாறாக� கட6பைட 

வA �ள ட21�காரைர ெகாள2ச% ேபாாிேல, தி'விதா�<� ேதா6க�!�, 

ஐேரா.பிய நா)டவைர! ேதா6க�!த ஒேர இ(தியநா* எற கீ�!திெப6றி'�கிற�. 

 

இைவகைள எ	ணி.பா'�க� - வரலா,, பார�பாிய�, ப	பா* ஆகியவ6ைற 

நிைன!�. பா'�க�. இ!தைகய தி'விதா�<�, 1த(திர� அைடயேவ	*� எற 

இல)சிய!ைத. ேபா6றாதா� இ'�க$�-மா! 

 

$/, 1த(திர!ைத� கா!��ெகா	�'�கிற� தி'விதா�<�. 

 

ேதைவ.ப)டா% எதி�கால!திJ�, தி'விதா�<� த 1த(திர!ைத. 

பா�கா!��ெகா�F�. 

 

நா தி'வா�<��காரனாக இ%ைலேய எ, வ'!த. ப*கிேற. எனி=�, 

தி'விதா�<� தனிநா* ஆவத6கான நிைலைம உ'வாவைத� காண அைனவ'� 

மகிB2சி-� ெப'ைம-� ெகா�வா�க� எ, ந�/கிேற. 

 

த�பி! 1947ஆ� ஆ	* ஜூ தி�க� 11ஆ� நா� ப�தி விலாச!தி%, திவா சி. பி. 

ேபசி-�ள ஆ�கில விள�க உைரயி 1'�க� ேமேல காண.ப*வ�. எ.ப� சி. பி.? 

க.பA ேம6 த)�ேல ெக�Yரமாக நி,ெகா	*, Yர�கி கைள இனின 

$ைறயிேல அைம-�க� எ, உ!தரவி)*, தி'விதா�<� க.ப6பைட��! 

தைலைம வகி!� நட!தி2 ெச%J� கட6பைட! தளபதிேபால! ெதாிகிறார%லவா! 
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அவ� இ.ேபா�, ந�ைம அைழ!�� ேக)க.ேபாகிறாரா�, திராவிட� தனிநா* 

ஆகேவ	*� எ, ேக)கலாமா? சாியா? $ைறயா? எ,. 

 

1947 ஜூ மாத� தி'விதா�<� தனிநா* ஆகேவ	*� என Hர உைர! 

 

1962 ஜூ மாத!தி% அவ'��. /திய அJவ�; - பிாிவிைன <டா� எ, 

உபேதச� ெச>ய!! 

 

<ாிய க!தியா% பழ$� ந,�கலா�, கC!ைத-� அ,�கலா�. 

 

விள�ெகாளிெகா	* தி'��றF� ப��கலா� தி')*� கண��� எCதலா�. 

 

அறிைவ�ெகா	* சில� எைத-� ெச>யலா� எ, நிைன�கிறா�க� ேபாJ�!! 

 

த�பி! தி'விதா�<ைர வி*வி��� Hர�, ட21�காரைர ெகாள2ச% -!த!திேல 

தி'விதா�<� ேதா6க�!தைத எ*!�� கா)�, ேதா� த)*�க�! $ர1 

ெகா)*�க�! �(�பி $ழ���க�! வாைள உ' �க�! எ, $ழ�கமி)டா�. 

இ.ேபா� அவ'�� இட.ப)ட ேவைல, 

 

க�ைக ெகா	டா 

கடார� ெவறா 

கA�க� ெகா	டா 

 

எெற%லா� /கழார� 0)��ெகா	*�ள நா�, ேகாாி யிட$�, கஜினியிட$�, 

ைத5ாிட$�, ெச�கிEகானிட$� ேதா6ற வடவாிட�, பிைண�க.ப)* 

இ'.ப�தா ேபரறி  எ, எ*!�� <ற! 

 

"ப�தி விலாச'!தி% பரணி! 

 

ப	�த� சகவாச!தா%, $காாி பாட.ேபாகிறா� ேபாJ�, ேபாகாேத! ேபாகாேத! எ 

ம�களா! ெபா%லா� ெபா%லா� பிாிவிைனதா!! - எ, 1'தி தவறாம% பா*வா� 
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ேபால இ'�கிற�. ஆ	டவேன! ஆ	டவேன! அறிைவ-� ெகா*!�, அதைன 

எ.ப�-� வைள!��ெகா�F� �ணிைவ-� ெகா*!தாேய! இ� த�மா எ, 

ேக)க! ேதா,கிறத%லவா? 

 

ச�. சி. பி.யி இ(த! தி)ட�ப6றி! ெதாி(த��, மகா!மா பதறி.ேபானா�. ம,நா� 

மாைலேய வழ�கமாக நடா!�� வழி பா)*� <)ட!தி%, இதைன� க	�!�. 

ேபசினா�. 

 

ேகா��கண�கான ம�களா% க	க	ட கட � என� ெகா	டாட.ப*� 

மகா!மாேவ இ(த! தி)ட!ைத� க	�!�வி)டாேர, இனி எ.ப� அதைன 

வA-,!�வ� எ, சி. பி. சOசலமைட(தாரா? அவரா! �ளி<ட இ%ைல உடேன 

ஒ' த(தி ெகா*!தா� மகா!மா ��! 

 

எவ'�, பல Q6றா	*களாக! தி'விதா�<ைர ெவ6றிெகா	டதி%ைல. 1த(திர 

பார�பாிய� அத6� உ	*. அேத 1த(திர!ைத! தி'விதா�<� மீ	*� ெப6, 

விள�க $�-�. 

 

1த(திர! தி'விதா�<ாி% ம�கF�� உாிைம வழ�க! தி)டமிட.ப)�'�கிற�. 

வய�வ(தவ�க� அைனவ'��� "ஓ)* உாிைம' வழ�க.ேபாகிேறா�. 

தி'விதா�<ாி% எ	ண6ற ெபா�ம�க� 1த(திர!ைத வி'�/கிறா�க�. இதைன! 

த�கFைடய அ*!த வழிபா)*� <)ட!தி% எ*!�� <ற �. 

 

இ.ப�! �ணி ட த(தி அ=.பினவ�தா ச�. சி. பி. 

 

அகில இ(திய� கா�கிரE கமி)��� ஏக.ப)ட சீ6ற�. ச�. சி. பி.யி 1த(திர 

தி'விதா�<� தி)ட!ைத வைமயாக� க	�!�! தீ�மான� நிைறேவ6றி6,. 

 

ஆனா%, அேதேபா�, தவி��க$�யாத காரண�களா%, பாகிEதா பிாிவிைன�� 

இண��வதாக � தீ�மான� ேபாட.ப)ட�. 

 

மகா!மாவி க	டன�, அகில இ(திய� கா�கிரE கமி)�யி சீ6ற� எ=� 

எ� � சி. பி.யி உ,திைய� �ைல�கவி%ைல. தம� தி)ட!��� ஆதர  திர)*� 
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ேவைலயி% ெவ� $�$ரமாக ஈ*ப)டா�. பல பிர$க�கைள� ெகா	* ஆதர  

அறி�ைகக� ெவளியிட2 ெச>தா�. 

 

ெதா,ெதா)*2 1த(திர நாடாகேவ தி' விதா�<� இ'(�வ(தி'�கிற�. 

எதி�கால!திJ� அPவிதமாகேவ இ'�கேவ	*�. ட21�கார�ேபாறவ� 

களாேலேய தி'வா�<ைர! ேதா6க��க $�யவி%ைல. ெவ�ைள�கார�க�<ட! 

தி'வா�<'ட ஒ.ப(த� ெச>�ெகா	டவ�தா�. 

 

தி'விதா�<ாி 1த(திர!ைத எதி�.பவ�க� நா)*��! �ேராகிக�. 

 

ஏராளமான வள�க� உ�ள தி'விதா�<� ஏ 1த(திரநாடாக இ'�க�<டா�? 

 

எ, க!ேதாA�க ச5க!தி ெச%வா���ள தைலவ ெரா'வ� அறி�ைக 

ெவளியி)*, ச�. சி. பி.யி தி)ட!ைத ஆதாி!தா�. 

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

-%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� -%� .ைவ*� ((((5)5)5)5)    

 

உாிைம உண�  

அைம2சாி ஏக இ(தியா வாத� 

தி. $. க. ஆதரவாள�க� 

 

த�பி! 

 

எ%ேலா'� ஓ� இன� 

ஒ,ப)டா% உ	* வாB  

<�வாB(தா% ேகா� இப� 

ேவ6,ைமயி% ஒ6,ைம 

பாரத ச$தாய� 

இமய� $த% �மாி வைர 

 

1ைவமி�க ெசா6ெறாட�க� இைவ எபதைன. பல'� <ற� ேக)�'�கிேறா�. 

ேக)��ேபாேத தி!தி./� கா	ப�, நிைன���ேபாேத ெசா�கி.ேபாவ� எற 

ந�பி�ைக-டேனேய இ(த2 ெசா6ெறாட�கைள� <,கிறன�. நா இைவகைள2 

ெசா6ெறாட�க� எ, <,கிேற - இைவகைள. ேப1ேவா� அPவித� 
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<,வைத�<ட க	�.பா�க� "ஏ! அறிவிA! இைவ ெசா6ெறாட�களா? ெவ,� 

பத�களி, <)டா? எC!� களி ேகா�ைவயா? ேகவல� ஓைசயா? அ%ல! அ%ல! 

இைவ இல)சிய�க�! ம,�ெகாணாத உ	ைமக�! மா	பளி���த!�வ�க�! 

வாழ ைவ��� வழிவைக! க'!�� க'`ல�! இழ�ெகாணாத ெச%வ�! ஏ6/ைடய 

ெகா�ைக!! நா)*. ப6,மி�ேகா� அளி!��ள ேபெராளி! ெவ,� வா�!ைதக� 

அ%ல'' எ, ேகாப� ெகா(தளி��� நிைலயி% ெச./கிறன� - அைறகிறன�! 

ந�பி�ைக, எC2சி, ஆ�வ� ஆகியைவம)*� அ%ல, அ� ம,�க.ப)*வி)டா% 

எெனன ேக*க�, ஆப!��க� ஏ6ப)*வி*ேமா எற அ2ச� அவ�கைள 

அPவித� ேபச2 ெச>கிற�. மல� வயி6, மகேபாேல, ஒ' /ைதய% எ*!த 

தன�ேபாலேவ, அவ�க� "ஏக இ(தியா' "பாரத ச$தாய�' எ=� எ	ண!ைத� 

க'�கிறா�க�. எனேவ தா, அ(த எ	ண�ப6றி! தய�க�கா)�னா%, ஐய.பா* 

<றினா%, ம,./ உைர!தா% அவ�கF�� அட�க$�யாத ஆ!திர� பிற�கிற�; 

ஆ�.பாி./! தனாேல கிள�பிவி*கிற�. ேமJ�, இ(த எ	ண� ஏ6பா* 

ஆகவிடமா)ேட, ஏெனனி% அ� எ�ைம. ெபா,!தவைரயி% "ஆகாவழி' எ, 

�ணி(� <றி! ெதாட�(� வA-,!தி, ேபராதர  திர)�, ெப'� கிள�2சி நடா!தி, 

ஜனா. ஜினா $/ ெவ6றிெப6, "பாகிEதா' அைம!��ெகா	டா� 

அ%லவா? அ(த நிைன ேவ, வ'கிற�. உடேன உ�ள� உைல�<டமாகிற�, 

கன% க��கிறா�க�. 

 

1ைவமி�க எ	ண!ைத-�, அதப� அைம-� ஏ6பா)�ைன-� ேம6ெகா	*, 

அைனவ'� மகிB(திட2 ெச>� பாரா)*தைல. ெப,வைத வி)*வி)*2, 1*ெசா6 

களா% அ(த2 1ைவமி� இல)சிய!ைத ம,!�. ேபசி, ம6றவ�களி ேகாப!ைத� 

கிளறி, பைகைய எC.பிவி*வ� எ6,��? நா$� நாJேப'ட ேச�(�, 

ஏகஇ(தியா, இமய $த% �மாிவைர, பாரத ச$தாய� எ, <றிவிடலாேம, எத6காக 

Hணாக விேராத2 0Bநிைலைய உ'வா��வ� எ,தா, எவ'��� $தA% 

ேதா,�. இ��ம)*� அ%ல, எ���. இ.ேபா�ம)*ம%ல, எ.ேபா��. 

ஏெனனி%, 1ைவ�க க'!�களிேல நா)ட ெச%வ��, சி�கல6ற நிைலைய 

வி'�/வ��, உ�ள!ைத�ெகா	* தி'.தி அைடவ��, கDட நDட!ைத 

ஏ6,�ெகா�ள! �ணிவ6றவ�க� அைனவ'��� உ�ள இய%/. 
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வாயி6 ேபா)ட��, க'�/!�	* க6க	* ஆகிவிட� <டாதா, ெம,, �த.பி2 

சா, எ*�கேவ	� இ'�கிறேத எ!�ைண சிரமமான ேவைல எ, 

எ	Iபவ�க�, இ(த வைகயின�. 

 

ப'!தியாக� கா>.பத6�. பதிலாக! �ணியாகேவ கர!��� எ)*� Lர!தி% 

கா>!தி,�க� <டாதா, எ, நிைன.பவ�க� இPவைகயின�. 

 

ஆனா�, எ(த விைல-ய�(த ெபா'F� அPவள  எளிதி% கிைட!�வி*வதி%ைல - 

ெவ)� எ*!தாக ேவ	*� த�க!ைத - 5Bகி எ*!தாகேவ	*� $!�� �வியைல 

- அைர!� எ*!தாகேவ	*�, ந,மணமி�க ச(தன!ைத - உC�, விைத!�, 

நீ�பா>2சி� கைள எ*!�, அ,!� எ*!தாகேவ	*� ெச(ெந%ைல. 

 

உாிய, உய�(த, பயமி� க'!�கைள.ெப,வ�, இைவ கைளவிட� க�னமான 

ெசய%. 

 

உாிைம உண�2சிெப,வ��, உாிைம�காக� கிள�2சி நடா!�வ��, 

ெவ6றிெப,வ��, மிக� க�னமான ேவைல. பல'�� அதனா%தா, அ.ப�.ப)ட 

ேவைலகளி% ஈ*பட மன$� �ணி � வ'வதி%ைல; எனேவ அவ�க� உ�ளைத� 

ெகா	* தி'.தி அைடய $யJகிறா�க�. ைக�� எ)*� ஏேத=� ஓ� 1ைவமி� 

க'!திைன ேம6ெகா	* வி*கிறன�. 1ைவமி� க'!ெதன�ெகா	ட� பிறிேதா� 

நா� கச. பளி.பி=�, பய த'வதாக இ%லா� காண.ப�=�, ேவேறா� 

க'!ைத! ேத�.ெப,வைத� கா)�J�, உ�ள� உவ�./ எனி=�, அ� � ஓ� 

1ைவேய எ, க'தி� ெகா�ள! தைல.ப*கிறன�. இ�$ைறயிேலதா இ, 

பல'�, ஏக இ(தியா, பாரத ச$தாய�, இமய$த% �மாிவைர எபைவகைள. 

ப6றி�ெகா	* இ'�கிறா�கேளயறி, $C தி'.தி-ட அ%ல, மனதார ந�பி-� 

அ%ல. 

 

இ� ேபா��. 

இ�தா உ�ள�. 

இைதவிட ேவ, ஏ�? 

ேவ, ேத�ட $�-மா? 
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இைதவிட. பய=ைடய� ெப,வ� க�ன�. 

க�னமாக. பா*பட $�-மா? 

$�(தி�=� ெவ6றி கி)*� எப� என உ,தி? 

 

எ=� இPவிதமான உைரயாட% நிர�ப; ஏக இ(தியா எ=� ஏ6பா)�ைன 

ஏ6,�ெகா	*�ளவ�களிைடேய, நைடெப6ற வ	ண� இ'�கிற�. 

 

8ாி./ட, ெப'மித!�ட, ந�பி�ைக-ட, இ(த இல)சிய!ைத அவ�க� 

ேம6ெகா	�%ைல. 

 

என ெச>யலா�, இPவள தா! - எற மன��ைற-டதா உ�ளன�. 

 

ெபா'ள6,, $C2 1ைவய6,, த�க பயன6, உளேத "ஏக இ(தியா' எ=� ஏ6பா* 

எ, ஓேரா� ேவைள ேதாறி*� ேபா��, விள�கி%லாவிட!� வி	மீ ஒளியி 

�ைண ெகா	* நட!த% ேபால �, �ளி� நீ�க. ேபா�ைவ யி%லாத ேபா� 

ைகய�ெகா	* ெம>ய� ேபா�!�� ெகா�ள% ேபால �, 1ைவ-� பய=� 

மி�கதான ேவேறா� ஏ6பா) �ைன! ேத�.ெப,� �ணி  இ%லாதேபா�, உ�ள� 

ேபா�� எ, தி'.திைய வரவைழ!�� ெகா�கிறன�. மன வற)சி ெவளிேய 

ெதாி(�வி*ேமா எற ெவ)க உண�2சியா% அைல�கழி�க.ப)ட நிைலயி%, 

1ைவயி'.பதாக� க6பைன ெச>�ெகா	* வி*கிறன�. இ%ைலெயனி%, த�பி! 

அ��க� "ஏக இ(தியாவி%.' என�கா உன�கா? எ=ைடய� உ=ைடய�? எ 

இய%/ ெதாி-மா, உ வரலா, ெதாியாதா? எைன வாடவி)* உன�� வாBவா, 

நீ வாழ நா வைதப*வதா? எ ம�கF�� ேவைலயி%ைல உன�� இ�� 

வி'(தா? - எபனேபாற ேப21�கF�, ேகாபதாப�கF�, ெகா(தளி./கF�, 

கிள�2சிகF�, ெவ�!��ெகா	* கிள�/மா? எ	ணி. பா��க2 ெசா%J, 

ஏகஇ(தியா ேப1ேவா�கைள. நா இதைன� ேக)ேட, தி%Aயி% ேப1� வா>./� 

கி)�யேபா�,  ப�பா> என�� எ, மரா)�ய� கிள�2சி நடா!தியேபா�, ஏக 

இ(தியா எ=� இல)சிய!ைத அ(த அளவிேல மரா)�ய� ம,!திடவி%ைலயா? 
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�ஜரா! மாநில அைம./�காக �ஜரா!திய� �$றி எC(தனேர, அ(த அளவிேல 

அவ�க� ஏகஇ(தியா எ=� ஏ6பா)ைட எதி�!தன� எ, ெபா'ள%லவா? 

 

இPவித� நா ேக)ட�. ெகாதி.ைப உ	டா�கியைத நா உண'கிேற. ஆனா% 

ேக)ேபா� மன� �ளிர.ேபச, கதாகால)ேசப� நட!தேவ	*ேம. அத6கா நா? 

 

<� வாBேவா� எ, ெசானாேல, வட�ேக உ�ளவ� களி மன� எPவள  

�ளி'கிற� எபைத-� நா பா�!ேத. எ ேப2சிேல ஒ' க)ட!திேபா�. 

 

உ�க� அைனவ'ட=� ஒ,ப)* வாழ ேவ	*� எ, வி'�ப! ேதா,கிற�. 

 

எ, நா �றி.பி)ேட - ேக)*�ெகா	�'(தவ�களி $க� மல�(த�, 

ஆ�வ� கா)�ன�. ஆனா% நா <றிய அ*!த க'!� அவ�களி களி.பிைன� 

க'�கிவி)ட�. 

 

வி'.ப� எப� ஒ,; இ'��� உ	ைம நிைலைமேயா $6றிJ� ேவறான�. 

 

எ, நா <றின��, ெச2ேச இவ பாரத� ேபசவி%ைல, திராவிட� ேக)கிறா 

எ, அவ�கF��. /ாி(த�, களி./ உவ�!த�. 

 

த�பி! நா� திராவிட� ேக)கிேறா�, பாரத� எ=� ஏ6பா*, 1ைவ-� பய=� தாரா� 

எ, ந�பி�ைக-ட. நம� எ	ண�கைள! தாராளமாக ெவளியி*கிேறா�. நம� 

எ	ண� ஈேடற ந�மா% இயற அள  $ய6சிக� ெச>கிேறா�. எனேவ நம� 

ெநOசிேல பார� இ%ைல. �$றைல ெவளிேய ெதாியவிடாதப� அட�கி 

ைவ!��ெகா	* இ'��� ெதா%ைல நம�� இ%ைல. ஆனா% எ	ண6றவ�க�, 

�$றைல ெவளிேய ெகா)��கா)ட $�யாதநிைலயி%, மனதிேலேய அட�கி 

ைவ!��ெகா	*, ெம!த ேவதைன. ப*கிறா�க�. அPவிதமான நிைலயின�, 

வட�ேக நிர�ப இ'�கிறா�க� - வட�� வாBகிற�. ெத6�! ேத>கிற� எப� 

அவ�கF��. /ாிகிற�, ஆனா% ெவளிேய ெசா%ல $�-மா? 

 

ேவைல.பF தா�க$�யவி%ைல. 
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எ, ேமலதிகாாி ந	பாிட� <,�ேபா�, மா*ேபா% உைழ��� "�மாEதா ��' 

ெபா>! ெபா>! ப2ைச. ெபா>! பதிெனா' மணி�� வ(தா�, பட� நிர�பிய ப!திாிைக 

ப�!தா�, சா>  நா6காAயி% ப*!தா�, நாJமணி�� எC(�, கா.பி! கா.பி! எ, 

<2சA)டா�!! இ�தா அவ'ைடய ேவைல.பF எ, <ற$�கிறதா? அ�தா 

உ	ைம! ஆனா% <ற$�கிறதா? ெபா> ேப1பவேரா, ேமலதிகாாி! உ	ைமைய 

உைர!திட $�யாம% திண,பவேனா பா*ப*� சி.ப(தி!! 

 

அ�ேபால, வடநா)�ேல பிைழ�க2 ெச,�ள ஏராள மானவ�க�, தா� 

உண�(தைத உைர!திட $�யாம% �$,கிறன�. உ	ைமைய� <றினா% 

பிைழ.பிேல ம	விCேம எற அ2ச�. அவ�கெளன, த�பி! �. �. 

கி'Dணமா2சாாிகளா, பதவி ேத�வ'� எ, பி� ட இ'(திட!! இ�ேக வாழ, 

த�க வழியிறி அ�� ெச, வைதப)*� ெகா	�'.பவ�க�. அ!தைகய 

மன.ேபா�கின�, வட�ேக எ%லா!�ைறகளிJ� உ�ளன�; ப)டாள� 

$த6ெகா	* பார� L�கி. பிைழ��� �ைறவைரயி%, அவ�கF�� ஏகஇ(தியா 

எப� 1ம(� தீரேவ	�ய ஒ' ஏ6பாடாக!தா இ'�கிறேத தவிர, 1ைவ-� 

பய=� ஒ' ெபா'F�ள, ஏ6/ைடய தி)டமாக! ேதாறவி%ைல. 

 

இ(த மன.ேபா�ைக. /ாி(�ெகா�ள ஒ' நிகB2சி என�� வா>.பளி!த�. 

 

தி%Aயிேல, ப%ேவ, �ைறகளிேல பணியா6றி*� தமிழ�க� ஓ� அைம./ 

ஏ6ப*!தி2 ெச�ைமயாக நட!தி� ெகா	* வ'கிறன�, தமிB2ச�க� எற 

ெபயாி%. அ�� ஒ'மாைல எ�கைள அைழ!தி'(தன� - பாரா)ட. வழ�கமான 

நிகB2சியா�. 

 

நா ம	டப!தி% Sைழ(தேபா�, ஆரவார!�ட வரேவ6றன�. ஏ6கனேவ பல� 

ேமைடமீ� அம�(தி'(தன�. நா ெச, உ)கா�(த��, இரயி%ேவ! �ைறயி% 

அைம2சராக உ�ள ேசல� இராமசாமி அவ�க� எைன. பா�!�, 

 

பார.பா! நீ வ(தேபா�தா இPவள  கரேகாஷ� நா�க� வ(தேபாெத%லா� 

இ%ைல. உன��!தா 
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எ, <றினா�. உபசாரெமாழி <றியவ'�� நறி <றிேன. ஆனா% அவேரா 

எனிட� ெசானேதா* விடவி%ைல. அவ� ேப1�ேபா� இதைன� �றி.பி)*. 

ேபசினா� - ச6,2 சாமா�!தியமாக! 

 

"நா�கெள%லா� வ(தேபா�, ைகத)� வரேவ6க வி%ைல. ஆனா% அ	ணா�ைர 

வ(தேபா� ம)*� ஏக.ப)ட ைகத)டேலா* வரேவ6றீ�க�'' எ, <றினா�. 

 

அைத�ேக)* ம,ப�-� ம	டப!தி A'(ேதா� ைகத)� மகிB2சி ெதாிவி!தன�. 

என��2 சிறிதள  ச�கடமாக! ெதப)ட�. இ�ப6றி அைம2ச� �றி. பிடாமேல 

ேபசியி'�கலாேம எ, எ	ணி�ெகா	ேட. அவ'ைடய ேப2சி �வ�க�, 

அவ� மிக. ப��வமாக. ேபச. ேபாகிறா� எேற எைன எ	ணி�ெகா�ள 

ைவ!த�, ஏெனனி%, சிறிதள  ெக�Yரமாக அைம2ச� இராமசாமி, 

 

இ�� அரசிய% ேபச! ேதைவயி%ைல எ, ெதாிவி! தா�. ஆகேவ, அவ� அரசிய% 

ப6றி. ேபசமா)டா� எ, க'தி�ெகா	�'(ேத. எைன.ப6றி அவ� ேபசேவ 

என�� ஐய� எC(த�. அைம2ச� அ(த அளேவா* நி,!தி�ெகா�ள வி%ைல. 

தி%A! தமிB2ச�க!தா� எைன ஆ�வ!ேதா* வரேவ6றா�க� எபைத, 

மகிB2சிதர, அ%ல� உபசார!��காக அவ� <றவி%ைல எபைத 

எ*!��கா)�னா�; சாம�!திய மாக அதைன "பிரசார'!���! தி'.பி�ெகா	டா�. 

 

யா'��� இ%லாம% அ	ணா�ைர�� ம)*� இPவள  ைகத)� வரேவ6/� 

ெகா*!தீ�கேள, ஏ ெதாி-மா? காரண� இ'�கிற�. இ.ப� வரேவ6/� ெகா*!� 

அ	ணா! வா'�க�! எ�கைள எ%லா� பா'�க�! இ(தியாைவ. பிாி�காதீ�க�! 

எ%ேலா'� ஒறாக வாழலா�. பிாிவிைன ேவ	டா�! எ, அவ'�� நீ�க� இ(த 

வரேவ6பி 5ல� ெதாிவி�கிறீ�க�. 

 

அைம2ச� இPவித� ேபச�ேக)* நா ச6, விய.பைட(ேத. பரவாயி%ைலேய, 

ந�ைம. பாரா)*வ�ேபால ஆர�பி!�, நம� ெகா�ைகைய! தா�க, இ(த 

நிகB2சிைய. பயப*!தி� ெகா�கிறாேர, ெக)��கார�தா எ, எ	ணி� 

ெகா	ேட. 
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த�பி! நா* பிாிவிைன<டா�, இ(தியா ஒறாக இ'�க ேவ	*�, அத6காகேவ 

வரேவ6றா�க� எ, சாம�!தியமாக அைம2ச� ேபசிய உட, அ�� 

<�யி'(ேதா�, ஏகஇ(தியா ேவ	*�, பிாிவிைன<டா� எற 

க'!�ைடயவ�களாக இ'.பி, எ!�ைண எC2சி-ட ைகத)� ஆரவார� ெச>�, 

அைம2சாி க'!திைன ஆதாி!தி'�கேவ	*�. அதைன எதி�.பா�!�!தாேன 

அைம2ச� அPவித� ேபசினா�. அ�� <�-�ளவ�க� ஏகஇ(தியா ேவ	*� 

எபதிேல திட ந�பி�ைக-� பிாிவிைன விஷய!திேல ெவ,./� ெகா	ட வ�க� 

எபைத, அவ�களி ஆரவார!தி 5ல� நா ெதாி(�ெகா	*, ெவ)க.ப)*, 

ெச2ேச! பிாிவிைன�� இPவள  எதி�./ இ'���ேபா� நா� ஏ அதைன� <ற 

ேவ	*� எ, உண�(� ெவ)க.ப)*! தி'(திவிட ேவ	*�, அ%ல� 

�ழ�பி.ேபாகேவ	*� எ,தாேன அைம2ச� எதி�பா�!�, அPவித� ேபசினா�. 

ஆனா% நட(த� என ெதாி-ேமா, த�பி! நாேன தி*�கி)*. ேபாேன. 

 

ஏகஇ(தியா எ=� க'!��� ஆதர  திர)ட அைம2ச� அPவித� ேபசிய��, ஒ'வ� 

ைகத)டேவ	*ேம! அ�தா இ%ைல! �	]சி கீேழ விC(தா%<ட ச!த� 

ேக)�� - அPவள  அைமதி. அPவள  "ஆதர ' அைம2சாி ேப21��. ஒ' 

அைம2ச� சிரம.ப)*2 சாம�!தியமாக. ேபசி எைன மட�க எ*!��ெகா	ட 

$ய6சி�காக, ஒ' நாJ ேபராவ� ைகத)ட�<டாதா எ, எ	ணி நாேன 

பாிதாப.ப)ேட எறா%, அைம2சாி ேபா�� எ.ப� இ'(தி'��� எபைத! 

த�பி! எ	ணி. பா�!��ெகா�ேள. 

 

த�பி! அைம2ச� ைநயா	� ேபசி, பிாிவிைனைய! தா�கியைத நா�க� 

ஒ.பவி%ைல, வி'�பவி%ைல, எபைத அ(த அைமதி மிக விள�கமாக 

எ*!��கா)�6,. அ� � ேபாதா� எ, க'திேயா எனேவா, இர	ெடா'வ� 

அரசிய% <டா�! எ, உர!த �ரA% <றின�. 

 

�வ�க!திேல அைம2ச� ெசானார%லவா அரசிய% ேபச�<டா� எ,; அ(த 

உபேதச!ைத ம�க� உபேதசி யா'�ேக உபேதசி!தன�. ேம6ெகா	* அைம2ச�, 

ஏகஇ(தியா ப6றிேயா பிாிவிைனப6றிேயா ேபசவி%ைல, அரசியேல ேபசவி%ைல, 

அதிக� ேபசவி%ைல, இர	ெடா' விநா�களிேல அவ� ேப21� $6,.ெப6ற�. 
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இ(த நிகB2சி, வட�ேக உ�ள நம� ம�க� ஏகஇ(தியா எ=� ஏ6பா)�ேல 

ெசா�கி.ேபா>விடவி%ைல, பிாிவிைனைய ெவ,!திடவி%ைல எபைத 

விள�கமா�கி6,. ஆனா% அவ�க� ஈ*ப)�'��� அJவ%, அவ�கைள 

உ�ள!ைத! திற(� ேபசைவ�கவி%ைல. 

 

ஒ' சிறிய நிகB2சிைய ைவ!��ெகா	* உ அ	ண ஏேதேதா வAய. ெபா'� 

வரவைழ!�� கா)*கிறா எ, <,வா�க�, நம� வழி�� வர ம,��� 

ந	ப�க�. இ� ேபாதா�, ெவளி.பைடயாக, விள�கமாக, வட�� - ெத6� ப6றி 

உ�கைள.ேபால� க	�!�� �$றி-� ேப1கிறா�களா, இ�கி'(� வட�ேக 

ேபா> வாBகிறவ�க� எ,<ட� ேக)பா�க�. த�பி! ேப1கிறா�க� எ, நா 

ெசானா%, ஆதார� என? சா, உ	டா? எ, �ைடவா�க�. இ'�கிற�, 

த�பி! ேப21�<ட அ%ல, எC!ேத இ'�கிற�, வட�ேக ெச, த�கி-�ள 

ந�மவ�களி எ	ண!ைத எ*!��கா)*� விதமாக. இேதா, அ�. 

 

அ/�ள அ�கா, வண�க� பல. $பி அறியாத நா த�கF��� க�த� எCத 

$6ப)டத6�, சமீப!தி% க%க!தாவிA'(� ெவளிவ'� 'The Statesman' 

தின!தாளி%, திராவிட $ேன6ற� கழக!ைத. ப6றிய அப!தமான �6ற2சா)ேட 

காரணமா��. 

 

வடநா)�% வாC� எ�கF�� வடவர� ெதா%ைலக� பாி8ரணமாக! ெதாி-�. 

ெதனா)�% வாC� தமிழ�கF�� வடவ� தமிழ�மீ� ெசJ!�� ஆதி�க� /ாிய 

நியாயமி%ைல. 

 

எ வாBநா)களி% ெப'� ப�தி வடநா)�%தா கழி!தி'�கிேற. 

க%யாணமாகா� த(ைத-ட இ'(த நா)களி% �%A, கரா2சி, ப�பா>, நாக/ாி 

ஆகிய நகர�களி% இ'(தி'�கிேற. . . . . 

 

இ.ேபா�� நா மணமாகிய ஒப� ஆ	*கைள-� வட�ேகேய கழி!� 

இ'�கிேற. ஜாியா, க%க!தா, ராOசி, த6ேபா� இ'��� ஜாகராக	* எ%லா� 

வடநா*தாேன! 1த(திர இ(தியாவி% நா�க� ப*� அவEைத ெசா%A மாளா�. 

எ கணவ'� ஒ' ெபாிய பதவி வகி��� ஆபிச�தா. 
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ச��கா� �ைறயிJ� இவ� ேவைலயி% இ'(தா�. இ.ேபா� தனியா� �ைறயி% 

இ'�கிறா�. ச��கா� �ைறயி% தமிழ�க� வடவரா% எPவள  இழிவாக 

நட!த.ப*கிறன� எபைத2 ெசா%லாம% இ'.பேத ேம%. தனியா� �ைறயி% 

அPவள  �ப�க� இ%ைல. எறாJ�, சக ஊழிய�களான வடவ�க� சமய� 

வா>!த ேபாெத%லா� த�க� ஆதி�க!ைத2 ெசJ!த! தவ,வதி%ைல. . . . . . 

 

ெதனா)�% எ.ப�ேயா ெதாியா�, வடநா)�% வாC� தமிழ�க� ெவளியி% 

பகிர�கமாக� <றாவி)டாJ� திராவிட $ேன6ற� கழக!ைத $Cமனேதா* 

ஆதாி� கிறா�க�; $ேன6ற� கழக� 50 Eதான�கைள. ப6றிய� $�கியமாக 

எ�கF��2 ெசா%ல$�யாத மகிB2சிைய அளி!தி'�கிற�. வயி6,. 

பிைழ./�காக!தா தமிழ�க� இ, வட�கி% வாBகிறா�கேளயறி, வடவ�ேம% 

உ�ள ேமாக!தா% அ%ல அ�கா! �ழ(ைதகF�� நா�க� இ(தி க6பி.பத6�� 

காரண� அ(த ெமாழியிமீ��ள ேமாக!தா% அ%ல; ேவ, 

வழியி%லாததனா%தா. 

*** 

 

த�பி! வட�ேக இ'��� தமிB. ெப	மணி, இராணி�� அ=.பியி'(த க�த!திேல, 

சில ப�திக� ேமேல ெவளியிட. ப)டைவ. நறாக. ப�!தவ�, அவரச.ப)* $�  

எ*��� இய%/ இ'�க� காரணமி%ைல. . . பா��கிறாய%லவா, மன� �$ற% 

இ'��� வித!ைத. இ.ப�, எ	ணி எ	ணி� �$றி� கிட.பவ�க� நிர�ப அ��. 

கழக!���� அவ�கF��� ஒ' ெதாட�/ இ%ைல - க'!� அ(த அள  பரவி. 

பதி(� வி)�'�கிற�. க%க!தா ஆ�கில இதழி%, கழக!ைத� க	�!� 

எCத.ப)ட� க	* மன� �$றி, இ.ெப	மணி உடேன, 1ட21ட நா ஒ' 

ம,./ைர அ(த இதC�� எCதி அ=.பேவ	*� எபத6காக, இராணி��� 

க�த� அ=.பி னா�க� எறா%, எPவள  அ�கைற-� ஆதர � கா)� 

யி'�கிறா�க� கழக!திட� எப� /ாிகிறத%லவா? நா தி%/ற .ப*வத6� 

இர	* நா)கF�� $/ இ�க�த� கிைட!த�. தி%Aயி% ஏ6ப)*.ேபான 

அJவ% காரணமாக நா க%க!தா இதC�� ம,./ எCத $�யவி%ைல. ஆனா%, 

பா� த�பி! கடைம உண�2சிைய; நா எCத! தவறிவி)ேட, ஆனா% ஒ' 

வார!���. பிற� பா��கிேற, அ(த. ெப	மணிேய, ம,./ எCதி, ஆ�கில 
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இதழிேல ெவளிவ(த�. ஒ'/ற� என�� ெவ)க�, ம6ேறா� /ற� ெம!த மகிB2சி, 

ெந*(ெதாைலவிேல இ'.பி=� ெகா�ைக�காக வாதா*� அ�கைற இ'.ப� 

க	* மகிB2சி-6ேற. 

 

த�பி! ஏக இ(தியா எப� ேபாA, ெபா'ள6ற�, 1ைவய6ற�, பய=� இ%ைல 

எற உண�2சி உ�ளவ�க� ஏராள�; ஆனா% அதைன ெவளிேய எ*!�� <,� 

நிைல, எ%ேலா'��� இ%ைலேய!! எ!தைனேயாவிதமான நிைலைம� ேகாளா,க� 

- ெந'�க�க� - இட.பா*க�. 

 

திராவிட� தனி!தைம வா>(த�, தனி அர1 நடா!த $�-� நடா!தேவ	*� 

எற எ	ண�ெகா	டவ�க�, திராவிட $ேன6ற� கழ!தி6��ேள ம)*�தா 

இ'� கிறா�க� எ, எ	ணி�ெகா�கிறா�க�, கா�கிரசா�. மிக. ெபாிய தவ,. 

 

அPவிதமான ந�பி�ைக-� வி'.ப$� ெகா	டவ�க� தி. $. கழக!��� 

ெவளிேய-� இ'�கிறா�க� - பல.பல�. இ(த உ	ைம, தி. $. கழக!���. /திய 

உ6சாக!ைத-� வAைவ-� த(�வ'கிற�. 

 

அ	ண, 

24-6-1962 

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

 


