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ெவ�ைள மாளிைகயி� 

டா�ட� சி.எ�. அ�ணா�ைர 

பரத� பதி�பக� 

86, தி��க�சி ந�பி ெத�, கா�சி ர� -3 

ம!"� பதி� , #த� பதி�  1970 

விைல %. ஒ�' 

அ�! அ�சக�, கா�சி ர�-3 

----------- 

�ைல� ப�றி�ைல� ப�றி�ைல� ப�றி�ைல� ப�றி    

 

டா�ட� அமர� அ�ணா அவ�க�, 'கா�சி' இதழி� ெதாட��சியாக எ*தி வ+த 

க,பைன ஓவிய�தா� இ+த ெவ�ைள மாளிைகயி�. 

 

ெவ�ைள மாளிைக எ�ற ெசா,ெறாடைர� ேக1ட�ேம, அ� அெமாி�க நா12 

ஜனாதிபதியி� மாளிைக எ�பைத அைனவ�� அறிவ�,  இ�வைரயி� அ+த 

ெவ�ைள மாளிைக, க��  இன4தவரான நீ�ேராவைர, த�6�, அத� தைலவராக 

ஏ,'� ெகா�ளவி�ைல. 

 

டா�ட� அ�ணா அவ�கள� க,பைன க�ணி�, ஒ� நீ�ேராவ�, ஜனாதிபதி யாக4 

ேத�+ெத2�க�ப12 வி2கிறா�. 

 

எ8வள" உய�+த பதவியி!�+தா :�, க��ப� இன�, அத,; இைழ�க� ப2� 

ெகா2ைமகளி!�+� த�ப #<ய வி�ைல எ�பைத, அ+த� பதவி நம�; எ24�� 

கா12கிற�.  நிக=�சிக� க,பைனேயயானா:�, இ�ைறய வைரயி� நிைலைமக� 

அ�ப<ேயதா� இ��கி�றன எ�பைத அறிய #<>�. 

 

க��  இன4தவைர� ப,றி அறிஞ� அவ�க� க�ட ப�ேவ' @�களி!�+� 

பிழி+ெத24�4 தயாாி�க�ப1ட ேதனைடதா� இ+@�. 
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ப<�பத,; ம12ம�ல -சி+தி�க"� ேவ�2� - ப<�பிைன ெபறேவ�2� 

எ�பத,காகேவ இதைன ம!" விைலயி� ெவளியிட #�வ+��ேளா�. 

 

வரேவ,க�ப2வத� அளைவ, அமர� அவ�கள� க�4��க� பர"வத,; ஒ� 

அள"ேகா� எ�ேற மதி�பி2கிறா�. 

 

ஆBகில எ*4தாள� இ�விB வாலC எ*தி>�ள மனித�' எ�ற @!!�+� 

பிற+த�தா� இ�ெவ�' அறிஞ� அ�ணா அவ�கேள ;றி�பி12�ளா�க�. 

 

இனி, அ+த ஜனாதிபதியி� பாிதாப4தி� பBேக,க நீBக� உ�ேள ேபாகலா�. 

 

�  பதி�பக4தா�. 

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

ெவ�ைள மாளிைகயி�ெவ�ைள மாளிைகயி�ெவ�ைள மாளிைகயி�ெவ�ைள மாளிைகயி�    

 

ெவ�ைள மாளிைக ெச�றிடலா� வ�கி�றாயா? ஆமா�! அெமாி�க அரD அதிப� 

ெகா:வி��;� அழ; மணிமாட�தா�. அBகா? நாமா? எ�' மைல�காேத! நா� 

யா�? மனிதாி�ைலயா!! மனித��காக அைமவ�தாேன மாட� Eட� மணிம�டப� 

மாளிைக எ�பைவ யா"�; மாளிைகயி� நிற#� ெபய�� எ�வாக இ�+தா� எ�ன 

- ெவ�ைள - சிவ�  - ப�ைச - நீல� - இைவ ப�ேவ' வைகயான வ�ணBக�, 

ேவெற�ன? அெமாி�க அதிப� F,றி��;� மாளிைக�; 'ெவ�ைள மாளிைக' எ�' 

ெபய� இ��பதாேலேய, மாநிற�கார� Gைழய�Eடாதா எ�ன! 

 

ேம:�, நா� ெவ�ைள மாளிைக�; வர�ெசா�:வ�, அதைன மன�க�ணா� 

கா�பத,காக4தா�. நா� மாநிற�! ஆனா�, நா� உ�ைன� காண அைழ�;� 

ெவ�ைள மாளிைகயி� ஒ� க��  மனித� அரேசா�Dகிறா�. என�;�ள ஆைச அ+த 

ெவ�ைள மாளிைகைய� கா�பதிேல Eட அ8வள" இ�ைல; அB; ஒ� க��  

மனித� ஆ1சி ெசHவைத� கா�பதிேலதா�. 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி� ஓ� க��  மனித�! - எ�' நா� E'கிேற�, ஆனா�, த�பி!  
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அ+த ஏ12�; உ�ள தைல�  அ� அ�ல; மனித� எ�பேத தைல� . 

 

நிற�, வ<வ�, நா2, மத�, ெமாழி, நிைல, எ�ப< எ�ப< இ�+தி<6�, மனித� 

மனித� தாேன! அ+த உய�+த ப�பிைன உண�4த ேவ�2� எ�பத,காகேவ 

@லாசிாிய� தம� ஏ12�; மனித� எ�ற தைல�பி12�ளா�. அ+த 'மனிதைன'� 

கா�பத,காகேவ, உ�ைன ெவ�ைள மாளிைக�; அைழ�கிேற�; அB; யாராேரா 

இ�+தன�; ஆனா�, மனித� ெகா:வி��;� மாளிைகயாக இ�+தி2� நிைலைய 

இ+த 'ஏ2' Iலேம காண#<>�. க�ேட�, களி� ,ேற�; எ�ண எ�ண 

இனி4தி2� க�4��ேட�; அ+த� Dைவைய நா�, த�பி! உ�6டன�றி ேவ' 

எவ�ட� கல+��பதிேல மகி=�சி ெப,றி2ேவ�. அதனா� உ�னிட� 

E'கிேற�; ேம:� உ�னிட� E'வெத�ப� உய� க�4�களி� ெப1டக� 

ேபா�ற மன� பைட4த இல1சியவாதியிட� E'வெத�ற�லவா ெபா�� ப2கிற�; 

அதனா� E'கிேற�. 

 

இ�ேபா� அ+த ெவ�ைள மாளிைகயி� அம�+� அரேசா�Dபவ� !�ட� ஜா�ச�; 

அறிவாH. அவ� ெச�ற திBக� ெப�மித4�ட� ேப�ைரயா,றி இ��கிறா�, 

உலகிேலேய நம� நா2தா� ெச�வ� மி;தியாக உ�ள நா2 எ�'; பழ�க�ப1ட 

'பாைஷ' வி�� ேவா��காக� ெசா�:கிேற�. ';ேபர ாி'. 

 

அ+த� ';ேபர ாி'யி� அதிபராக� ெகா:வி��;� ஜா�ச�, இ�ேபா� உ�ள� 

ேபா�ற வள� - ெச�வ� ெப��க� - இத,; #�  எ�ேபா�� இ�+ததி�ைல - 

அ+த� ெச�வ� ேம:� ேம:� வள�கிற�, "நம� நா12 ம�களி� வா=�ைகைய� 

J+ேதா1டமா�கிட4த�க அள" ம12ம�ல, உலக� #*வதி:ேம, மண� FD� 

வா=" மலர� ெசHதிட4 த�க அள"�;" எ�' Jாி� ட� ேபசியி��கிறா�. 

 

இ�ேபாேத, த�பி! அ+த அெமாி�க� பண� நடமாடாத நா2 இ�ைல எ�' Eறலா�; 

அ+த நா1ைட நாடாத தைலவ�க� இ�ைல எ�' ெசா�லலா�. யாேரா ஒ� 

கண�;� ெசா�னா�க�, இ+தியாவிேல ம�க� சா�பி2� உணவி� எ12� 

கவள4தி� ஒ�' அெமாி�கா ெகா2�ப� எ�'. எனேவ, ஜா�ச�, அெமாி�காவி� 

அள"கட+த ெச�வ� இ+த அவனி #*வ�� ஆன+த வா=" மலர� ெசHய உதவி2� 

எ�' Eறி� ெகா�ள உாிைம ெப,றி��கிறா�. அெமாி�காைவ எதி�பா�4�4தானா 
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ந� வா=�ைக அைமய ேவ�2� எ�' எ�ணி� பா��க ேவ�<ய கடைம, 

ைகேய+�பவ�கK�; இ��கிற�. அ� ஒ� தனி� பிர�சிைன. இ�ேபா� ஜா�ச� 

Eறியி��பதிேல நா� கவனி4�� பா��க ேவ�<ய ப;தி அெமாி�காவி� 

இ�'�ள ெச�வ மி;தி. அ� ம'�க #<யாத உ�ைம. பண4திேல  ரKகிறா�க� 

எ�' கைதகளிேல எ*�கிறா�கேள, அ� ெமHயான நிைலைமயாக இ��கிற� 

அெமாி�காவி�. 

 

ஒ� கண�;� கா12கிேற�. பா�4�4 ெதாி+� ெகா�ேள�, நிைலைமைய. 

 

இ�' அெமாி�காவி� உ�ள ேமா1டா� கா�களி� எ�ணி�ைக 690 இல1ச�! 

ெட!ேபா�க� 890 இல1ச�! ெட!விஷ� ெச12க� 600 இல1ச�! உ�லாச� 

பட;க� 70 இல1ச�! 

 

அெமாி�க ம�க� ஆ�ெடா�'�; இ�ேபா� ெசலவி2� பண� இ��கிறேத, 

வா=�ைக நட4த, உ�லாச� ெபற, எ8வள" ெதாைக ெதாி>மா, த�பி! 

எ�சாி�ைகயாக இ�. மய�க� வ+�விட� ேபாகிற�, அவ�க� ெசலவி2� பண� 

%பாH 1985500000000! இ8வள" %பாHக� ெசலவி2கிறா�க� ஒேர வ�ட4தி�. 

பண4திேல  ர�கிறா�க� எ�' ஏ� ெசா�ல�Eடா�! 

 

த�பி! ஓH" நா1க� உ�ளனேவ. இய,ைக அழ; காண, ெசய,ைக� ேச1ைடகைள� 

Dைவ�க, மைல>�சி ஏற, கட!ேல ;ைட+தாட, இ8விதமான இ�ப� 

ெபா*�ேபா�;, இத,; ம12� இ+த ஆ�2 அெமாி�க ம�க� ெசலவி2� ெதாைக 

14,250 ேகா< %பாயா�! ேக1டைனயா! ெசய,ைக நீ�ச� ;ளBக� ம12� ெச�ற 

ஆ�2  திதாக 50,000 அைம4தி��கிறா�களாேம! 

 

பண� இ+த அள"  ரK�ேபா�, எ�ென�ன சாமா�க�தா� அவ�க� 

வாBகமா1டா�க�! இB; நம�கி��கிற தாி4திர நிைல, மக� ச1ைட ைத4தா� 

தக�ப� ேம� ேவ1<ைய ஒ12�ேபா12� ேபா12� ெகா�K� நிைலைய>�, 

மகK�;� ேசைல வாBகினா� தாH சாய� ேபானைத4 �ைவ4�� க1<� ெகா�ள 

ேவ�<ய நிைலைய>� I1<வி2கிற�. அBேக பண� ப24�கிறபா2, எ�ன 
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வாBகலா�, எ8வள" வாBகலா� எ�ற மன அாி�ைப4 த�கிற�. ப�டBகைள 

வி,பைன ெசHபவ�க�, த4தம� சர�;கைள வாB;�ப< ம�கைள4 M�<ட 

விள�பர� ெசHகிறா�க�. அ+த விள�பர� ெசல"�காக ம12� வணிக�க� 

ெசலவி2� ெதாைக, ஒ� ஆ�2�; 6850 ேகா< %பாயா�. 

 

இைத� ேபால #�  ஒ�#ைற பண�  ர�ட�. உ�சி�;� ெச�' உ��2 கீேழ 

வி*வ�ேபால, அெமாி�க� ெபா�ளாதார4தி� ஒ� ெபாிய சாி" ஏ,ப1ட�; அ� 

1929-� எ�' எ�சாி�ைக த+��ளன� சில�. ஆனா�, பல ெபா�ளாதார நி ண�க� 

அ8விதமான பய4��;4 �ளி>� ஆதார� இ�ைல எ�' அறிவி4தி��கிறா�க�. 

இ�ப,றி� க�4� ேவ,'ைம இ��பி6�, இ�ைறய ெச�வ� ெப��க� ப,றி 

ம12� யா�� ம'� 4 ெதாிவி�கவி�ைல. 

 

அ4தைகைய அெமாி�க நா1<� ஆ1சி Nட� அைம+��ள இட� ெவ�ைள 

மாளிைக! 

 

ஆ1சி� Nட� உ�ள இட4��;4தா� ெவ�ைள மாளிைக எ�' ெபய� இ��கிற�. 

ஆனா�, அ+த ஆ1சியிேல உ�ளவ�க� அைனவாி� நிற#� ெவ�ைளய�ல; 

க�நிற� ெகா�டவ�க� இ��கிறா�க�; நீ�ேரா ம�க�. 

 

நிற� க�� , இன� நீ�ேரா, J�Fக� ஆ�பிாி�கா க�ட�; ஆனா�, அவ�க� 

அெமாி�க�க�; ச1ட� ெசா�:கிற�; ஆபிரகா� !Bக� அவ�கK� 

அெமாி�க�கேள எ�' வா�4ைதகைள Fசி ம12ம�ல ஒ� ெபாிய பயBகரமான 

உ�நா12� ேபா� நடா4திேய Eறிட ேவ�< ேநாி1ட�. "சாி" எ�றன�; உத2 

அைச+த� த�பி! உத2! உ�ள� இ��கிறேத அதிேல  ,றர"  ;+� ெகா�2தா� 

இ��கிற�, சாகவி�ைல; சாக<�க"� #<யவி�ைல. அதைன� சாக<�க4 �ணி+� 

கிள�பிய ெக�ன<ைய� ெகா<ேயா� ெகா�' வி1டன�, பதற� பதற; ப�க� இ�+த 

அவ� �ைணவியா� ஜா�;O� �<�க4 �<�க. 

 

இறவா�  க= ெப,'வி1ட ெக�ன< இேத ெவ�ைள மாளிைகயிேலதா� தBகி 

ஆ1சி நடா4தி வ+தா�. அ+த ெவ�ைள மாளிைகயி� ஒ� க��  மனிதைர - 

நீ�ேராைவ - அதிபராக அமர� ெசH� பா��கிறா� 'மனித�' எ6� ஏ2 எ*தி>�ள 

இ�வி� வாலாC எ�பவ�. அ+த�  4தக4ைத� ப<4ததி!�+� என�; ஒேர ஆவ�, 
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உ�னிட� Eற ேவ�2� எ�'. ஆனா�, அ+த ஏ1<ேல Eற�ப12�ள க�4தி� 

#*� ெபா�ைள4 ெதாி+� ெகா�ள ேவ�2மானா�, 'க��  மனித�க�', ெவ�ைள 

மாளிைக உ�ள நா1<� எ�ப< நட4த�ப12 வ+தா�க�, எ�ப< நட4த�ப12 

வ�கிறா�க� எ�ப� ப,றி ெதாி+� ெகா�டாக ேவ�2�. 'நீ�ேரா'�களி� 

பிர�சிைனயி� ேவதைன நிர�பிய உ�ைமகைள உண�+தா� ம12ேம, இ�விB 

வாலC தீ1<>�ள காவிய� ேபா�ற ஏ1<� க�4� பயனளி�;�, ெபா�� 

விளB;�. ெவ�ைள�  ! எ�ப� விளBக ேவ�2மானா�,  !ைய� ப,றி>� 

ெவ�ைள நிற� ப,றி>�  ாி+தி��க ேவ�2ம�லவா? தி�ைல4 தீ1சித� 

தீ�டாைம ஒழி�  மாநா12�;4 தைலைம வகி�கிறா� எ�' பிரா�D நா1<ேல 

உ�ளவாிட� ெசா�னா� #*� ெபா�� விளB;மா? தீ�டாைம� ெகா2ைமயி� 

ேக2கைள>�, தி�ைல தீ1சித� எ�ற #ைறயி� த�ைமைய>�, காலேவக� இ+த 

இர�2 நிைலைமகைள>� மா,றி வி1<��பதைன>� அறி+தவ�க� ம12ேம 

தி�ைல4 தீ1சித� தீ�டாைம ஒழி�  மாநா12�;4 தைலைம வகி4தா� எ�ற 

வாசக4தி� #*� ெபா�ைள>� உணர #<>�. அ� ேபால4தா� 'மனித�' எ6� 

அ+த ஏ1<ேல உ�ளவ,றிைன #* அளவி� உணர ேவ�2மானா�, அ+த ஏ1<ேல 

இ�லாத ேவ' பல ஏ2களிேல உ�ள பல உ�ைமகைள>� நிைலைமகைள>� 

Eறியாக ேவ�2�. ஆகேவ, த�பி! இ+த ஏ2 எ�ைன உ�னிட� ேவ' பல 

ஏ2கைள� ப,றிய நிைன"கைள>� Eறிட� ெசHகிற�. 

 

ஒ� ந�ல உயி��ள ஏ12�; இ�ேவ சிற+த இல�கண� எ�' Eட� Eறலா�. 

 

'டா� மாமாவி� வி2தி' எ�' ஒ� ஏ2, நீ�ேரா பிர�சிைனைய உ��க4�ட� 

எ24�� E'வ�. அ� 'அ+த நா1களி�'  ர1சி ஏ2! இ�'�ள அெமாி�க 

நீ�ேரா�க�, 'டா� மாமா' எ�றா� ச�ைட�; வ�வா�க�! அ+த ஏ1<� க�4� 

நீ�ேரா�கK�; வி2தைல வாBகி4 தரா�; அ� அ<ைம வா=�ைக�; ஒ� அலBகார 

ெம�ேக,'� த+திர4 தி1ட� எ�' E'கிறா�க�. 

 

எ+த அள"�; மன� ெவ��பி� கிட�கிற�; ஆ4திர� Nறி12� கிள�பி 

வி1<��கிற� எ�றா�, ெவ�ைளய� எBகைள� சம உாிைம>ட� நட4தேவ 

மா1டா�க�; எனேவ, எம�ெக�' அெமாி�காவி� ஒ� தனி நா2 அைம4�� 
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ெகா24தி2க! எ�' ேக1கி�ற அள"�; ெச�றி��கிற�. இ�6� சில�, நாBக� 

அெமாி�காவி� இ��கிேறா�, ஆனா�, அெமாி�க� அ�ல, அெமாி�க� ஆக"� 

#<யா�; ேதைவ>மி�ைல; நாBக� நீ�ேரா�க�; எBக� தாயக� ஆ�பிாி�கா; 

நாBக� அB;� ெச�', 'எBக� இர4த4தி� இர4தமாக உ�ள நீ�ேரா 

இன4தா�ட� ேச�+� வா=+� ெகா�கிேறா�. இத,; ஏ,பா2 ெசH� ெகா24தா� 

ேபா��' எ�' ேக1க4 தைல�ப12 வி1டன�. 

 

இ4தைகய நிைலைம இ�+தி2வ� உணர�ப1டா�தா�, ெவ�ைள மாளிைகயி� 

க��  மனித� எ�பத� ெபா�� விளB;�. 

 

அெமாி�க அரD, நீ�ேரா�களி� த;தி மி;+த சில��; உய� பதவி 

ெகா24தி��கிற�. கீ�4தி மி�க வழ�கறிஞ�க�, ைக ேத�+த ம�4�வ�க�, 

வளமான வா=�ைக நடா4�� வணிக�க� நீ�ேரா�களி� இ��கிறா�க�. 

அ�ேபாலேவ அரசாBக அ:வ!:� திறைம மி�க அதிகாாிகளாக� சில நீ�ேரா�க� 

இ��கிறா�க�.  ெச�ற திBக� அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவ� ஜா�ச�, 

அைம�சரைவயிேலேய ஒ� நீ�ேரா"�; இட� ெகா24தி��கிறா�. 

 

இ+த� ச�பவBக� உலக4தா��;, பாரா12த:�;ாியதாக, வா=4தி 

வரேவ,க4த�கதாக4 ெத�ப2வத,;� காரண�, இைவ ேகா ர� கலசBக� ேபால� 

பளபள�பாக4 ெதாிபைவ; உலகி� க�கK�;� சாியான அளவிேல ெதாியாம� 

உ�ள, அெமாி�க� க��ப�களி� ெபா�வான வா=�ைகயிேல ஏ,ற�ப1<��;� 

இழி"க�, சி'ைமக�, ெகா2ைமக�, இ�ன�க� மைலேபால உ�ளன. 

 

இ4தைகய நிைலயிேல உ�ள க��ப�களிேல சில�, டா�ட�களாவ��, 

வழ�கறிஞராவ��, அரசாBக அதிகாாிகளாவ��, அைம�ச� அைவயிேல இட� 

ெப'வ��, நைடெபற� Eடாதன நட+� வி1டன எ�ற ப1<யைல� ேச�+தைவ; 

மல< வயி,' மக�!  ைதய� எ24த தன�! 

 

அைம�ச� அைவயிேல இட� ெப,'வி2வேத 'அதிசய�' 'அதி��சிதர4த�க மா'த�' 

எ�' க�த�ப2கிற� எ�றா�, ஒ� 'க��  மனித�' ெவ�ைள மாளிைகயி�, ஆ1சி4 
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தைலவராகேவ அம�வ� எ�றா�, ெவ�ைள ெவறிய�களி� மன� எாிமைலயாகி 

ெவ<4� ஆ4திர� ;ழ�பிைன அ�லவா க�கிட� ெசHதி2�. 

 

�ணி+�, ஆனா� Mயேநா�க4ேதா2, @லாசிாிய� க��  மனிதைர ெவ�ைள 

மாளிைகயி� அதிபராக அம��ப< த� க,பைன�;� க1டைளயி1டாேர தவிர, 

அவ��ேக Eட, அதிக Mர� க,பைனைய ஓடவிட� Eடா�, ந�பேவ #<யாத� 

இ� எ�' ப<4தி2ேவா� க�திவிட4த�க விதமாக� கைத அைம+� விட�Eடா� 

எ�ற எ�ண� ஏ,ப12, ெவ�ைள மாளிைகயி� ஆ1சி அதிபராக அம��ப<, 

அெமாி�க ம�க�, நிறெவறிய,', நிறேபத� பா��காம� ஒ� க��பைர, ;<அரD4 

தைலவராக4 ேத�+ெத24தா�க� எ�' எ*தவி�ைல; எதி�பாராத சில 

நிக=�சிகளா�, ஒ� க��ப�, ெவ�ைள மாளிைகயி� ;<யரD4 தைலவராக அமர 

ேவ�<ய நிைல ஏ,ப1ட� எ�ற அளவிேலேய தம� க,பைனைய நி'4தி� 

ெகா�டா�. 

 

க,பைன வள� ;ைறவாக உ�ளவ�க�, ஒ� க��ப� ெவ�ைள மாளிைகயி� 

அதிபராக அம�+த� ேபா�ற கன" க�டா�; அ+த� கனவி�... எ�' 

எ*தியி�+தி��பா�க�. இ�விB வாலC ந�ல க,பைன� ெசறி" இ��பதா�, 

நட+தி��க� E2� எ�' அைனவ�� ஒ� �ெகா�ள4த�க விதமான ஒ� நிக=�சி� 

P=நிைலைய� கா1<, ெவ�ைள மாளிைகயி� க��  மனிதைர இ�+திட� 

ெசHதி��கிறா�. 

 

த�பி! அெமாி�காவிேலேய இ��கிறா�க�, ஆனா� அவ�க� நிற� க��  

எ�பதா�, அவ�கைள ஓ1ட�களி� - பட�கா1சி� ெகா1டைககளி� - 

க�வி�EடBகளி� - ம�4�வமைனகளி� - பிாி4� ைவ�கிறா�க�; இ4தைன�;� 

இ�ப<� ெசHய�Eடா� எ�' ச1ட� இ��கிற�. நீ�ேரா�கK�;� 

க�வி�EடBகளி� ெவ�ைளய�ட� ேச�+� ப<�க� ச1ட� உாிைம அளி�கிற�; 

ஆனா� நிறெவறி த2�கிற�; ேபாOC �ைண>ட� ம12ேம க��  மாணவ�க� 

அ+த� க�வி�EடBக� ெச�ல #<கிற�. அB;4 தர�ப2� பாடேமா "அைனவ�� 

சம�" எ�ப�. எ4தைன ேபா!4தனமான நடவ<�ைக! எ4தைன காலமாக 

நைடெப,'� ெகா�2 வ�கிற�! தைல#ைற தைல#ைறயாக இ+த� ெகா2ைமைய 

அ6பவி4�� ெகா�2 வ�� நீ�ேரா ம�க�, ெவ�ைளயாிட� எ�ப<4தா� 
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'ந1 ற"' கா1ட #<>�! ெப��பா:� #<வதி�ைல; கா1ட�ப2� 'ந1 றவி�' 

ெப�மள" 'ந<�பாக'ேவ இ�+� வ�கிற�, ேவ' எ�ப< இ��க #<>�? 

 

அ� ைர, அறி"ைர, விள�க"ைர எ�லா� ஏ2களிேல நிர�பி4 த+��ளன�; 

இ�ேபா�� த+தப< உ�ளன�. 

 

அெமாி�காவி� 'நீ�ேரா�க�' ப,றி '#,ேபா�காள�' Eட4 தம� க�4திைன� 

E'�ேபா�, அB; உ�ள நிறெவறிய�களி� ஆ4திர4ைத அதிக அளவி� 

கிளறிவிடாத #ைறயிேல ப�;வமாகேவ Eற ேவ�< ேநாி1ட�. அத,ேக 

' �வ4ைத ெநறி�ேபா��' ' �பட� ேபDேவா��' 'தா�க வ�ேவா��' கிள� வ�. 

 

'நீ�ேரா�க�' மனித இன4திேல தா=+தவ�க�; அெமாி�க�கைள விட 'ம1ட�'; அ� 

இய,ைக� ச1ட�, இைறவ� தி1ட� எ�' ேபசி2ேவா� அறிவாலயBகெள�' 

Eற�ப2� ப�கைல� கழகBகளிேல ேபராசிாிய�களாக இ�+தி2� நிைல. 

 

'நீ�ேரா�க�' அெமாி�காி� 'உைடைமக�'. எனேவ அவ�கK�; மனித உாிைமக� 

தர�ப1<��கி�றனவா எ�' பா��க ேவ�<ய� அ�ல நம� கடைம, ெசா4� 

உாிைம� ச1ட4தி�ப< நடவ<�ைக இ��கிறதா எ�' பா��க ேவ�<யேத நம� 

கடைம எ�' ேபசி2� ச1ட நி ண�கைள4 தாBகி� ெகா�ட நா2 அெமாி�கா. 

 

"எ� உைடைம! இதைன நா� எ�"� ெசHேவ�. Eட4தி:� ைவ4தி��ேப�, 

;�ைப ேம1<:� FDேவ�, இரவ� ெகா2�ேப� அ�ல� இ�ெனா� ெபா�K�; 

ஈடாக மா,றி� ெகா�ேவ�, அ�ல� உைட4ெதறிேவ�; எ� வி��ப�ப< 

ெசHேவ�; இ� எ� உைடைம!" எ�' F2, கா2, மா2, வ�<, ;திைர, ஆ2 

ேபா�ற உைடைமக� ;றி4�� ேபD�ேபா�, ஒ�வ��;� அ+த� ேப�D 

அ�ரமமான� எ�' ேதா�'வதி�ைலய�லவா? அெமாி�காவி� - இ�' அ�ல, 

#�  - நீ�ேரா�க� உயி��ள ஜீவ�க� அ�ல, உாிைமெப,ற மா+த� எ�' அ�ல, 

ெவ'� உைடைமக� எ�ேற க�த�ப12 வ+த�. 

 

க�4தாி� ச�மத� இ+த ஏ,பா12�; உ�2 எ�' உபேதச� ெசHதவ�கK�, இ�  
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நா� இய,றி>�ள ச1ட� எ�' வாதா< ெவ,றி ெப,றவ�கK� இ�+� வ+த� Eட  

விய�ப�ல; ஆமா�, நா� 'ஐயா'வி� 'உைடைம'தா�, எ�ன ெசHய"� அவ��; 

உாிைம உ�2 எ�' ந�பி� கிட+தி2� நிைலயி� நீ�ேரா�கK� இ�+தன�! 

தி2�கிட� ெசHதி2� விய�  இஃத�ேறா? 

 

த�பி! அெமாி�காவி� அ+த நா1களிேல இ�+� வ+த #ைற ப,றி>�, நிைலைம 

ப,றி>� ெவளிவ+��ள பல ஏ2களிேல ஒ�' '<ர�' (#ரD) எ�ற ெபய� 

ெகா�ட�. இதிேல அ�ப�, மக�, அவ� மக� எ�' I�' தைல#ைறயினாி� 

வா=" விள�க�ப1<��கிற�. வா=வா அ�? இர4த� க�ணீ� விட ேவ�2� அ+த 

ேவதைனைய உண��ேபா�. 

 

'<ர�' எ�பவ�, ஆ�பிாி�க நீ�ேரா - இைளஞ� - க12ட�! அB; அவ� ஒ� 

அரசாK� உாிைம ெப,ற மரபின� Eட. அவைன அ<ைம வியாபாாிக� 

பி<4தி*4�� ெகா�2ேபாH வி,'வி2கிறா�க�; அெமாி�க� ப�ைணயா��;! 

 

அெமாி�காவி� ப�4தி க�� � ப�ைணக� அைம4� ெபா�� ;வி4தன� - 

அB;� பாH�ச�ப1ட� த�ணீ� ம12ம�ல - நீ�ேரா�களி� இர4த#� க�ணீ�� 

Eட4தா�. அ�ப< ஒ� ப�ைணயி� '<ர�' பா2ப1ட ேசாக� கைத தாேன இ� 

எ�' எ�Sகிறாயா த�பி! அ�தா� இ�ைல. இ+த '<ர�' ேவைல ெசHத�, 

வி+ைதயான ேவேறா� ப�ைணயி�! உ,ப4தி� ப�ைணயி�! விளBகவி�ைலயா? 

விளBகா� Dலப4தி�, விளBகினாேலா ேவதைன உண��சி அடBக ெந2 ேநர� 

பி<�;�. 

 

ஆ�பிாி�காவி!�+� நீ�ேரா�கைள ேவ1ைடயா<� பி<4�� ெகா�2 வ+� 

அெமாி�காவி� வி,'� ெபா�� ;வி4� வ+தன� ெகா<யவ�க� - ெகா<யவ�க� 

எ�' இ�ேபா� Eறிவி2கிேறா� - அ�ேபா� அவ�க� வியாபாாிக�! கட!ேல 

வைலFசி மீ� பி<4� வி,பதி�ைலயா, பறைவகைள� பி<4� வி,பதி�ைல, 

மா�கைள>� கா12� ப�றிகைள>� ேவ1ைடயா<� ெகா�' அ+த இைற�சிைய 

வி,பதி�ைலயா, அ�ேபால4தா� அ<ைம வாணிப� அ6மதி�க�ப12 வ+த�. 

எனேவ, அதிேல ஈ2ப1டவ�கைள� ெகா<யவ� எ�' அ+த நா1களிேல 

E'வதி�ைல. 
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விைல ெகா24� வாBகிய அ<ைம உைழ4� உைழ4� ஓடாகி, உ��;ைல+�, 

ேநாயா� தா�;�2 இற+� ேபாHவி1டா�, ப�ைணயா� ம'ப<>� ச+ைத�;� 

ெச�' ேவ' அ<ைமகைள விைல�; வாBகி� ெகா�வா�. நாளாகவாக இ+த 

அ<ைமகைள ஆ�பிாி�காவிேல இ�+� ெகா�2வ+� வி,பத,; ஆ;� ெசல" 

அதிகமாகி� ெகா�2 வ+த�;  திதாக அ<ைமகைள வாBக அதிக�பண� ெசலவிட 

ேவ�< வ+த�. அ<ைமக� உைழ4� உ��;ைல+� ேபாவதா�, நாளாகவாக 

அவ�களி� ேவைல4திற� ;ைறயலாயி,'. தைல#ைற�;4 தைல#ைற ேதH+� 

ெகா�2 வ+தன�. அ+த� பைழய க12ட�, தா�;� பி<�;� வ!" ;ைற+� 

ெகா�ேட வ+த�. 

 

அதிக� ெசல", வ:விழ+த நிைல ஆகிய இர�ைட>� க�ட ஒ� ெவ�ைள 

ப�ைண #தலாளி,  �4தி1ட� வ;4தா�. ஆ�பிாி�காவி!�+�  தி�  திதாக, 

ெதாைக ெதாைகயாக நீ�ேரா�கைள� பி<4�� ெகா�2 வ�வைத விட 

அெமாி�காவிேல இட�ெப,'வி1ட நீ�ேரா�கைள� ெகா�ேட, உ,ப4திைய� 

ெப��கி� ெகா�டா� எ�ன? அெமாி�காவி:�ள நீ�ேரா�களிைடேய 'பிற� ' 

அதிகமானா�,  திய  திய அ<ைமக� கிைட�பா�கள�லவா எ�' எ�ணினா�. 

அத� விைளவாக4தா� அ+த ஆசாமி, 'நீ�ேரா உ,ப4தி� ப�ைண' அைம4தா�. 

 

ேகாழி�ப�ைண, ஆ12� ப�ைண, மா12� ப�ைண நட4�பவ�க� தரமான 

ேஜா<கைள இைண4�, உ,ப4தியி� அளைவ>� தர4ைத>� ெப��;கிறா�க� 

அ�லவா, அ�ேபால க12ட� பைட4த தரமான நீ�ேரா இைளஞ�கைள� ப�4தி� 

கா2களிேல ேவைல ெசHய� ெசா�!� கச�கி� பிழிவைத விட, அவ�கK�; 

ஊ1ட� ெகா24� வள�4�, வ!"� ெபா!"� மி;தியா;�ப< ெசH�, அவ�கைள 

நீ�ேரா ெப�கKட� உற" ெகா�ள� ெசH�, உ,ப4திைய� ெப��;வ� எ�' 

தி1டமி1டா�. இதிேல அ+த ஆசாமி த� திறைம #*வைத>� ெசலவி12, ந�ல 

தரமான நீ�ேரா�கைள4 தன� ப�ைணயி� உ,ப4தி ெசH�, வி,பைன ெசH� 

வ+தா�. 

 

நீ�ேரா ெப�களி� ேத�+ெத2�க�ப1டவ�கK�; உட� பாழா;�ப<யான 

க<னமான ேவைல ெகா2�காம� வ:வளி�;� உண" அளி4�4 தனிவி2திகளி� 

இ�+திட� ெசH� - அ� ேபா�ேற க12ட� பைட4த நீ�ேரா வா!ப�கைள4 
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ேத�+ெத24� அ+த வி2திகளி� வி�+தினராக இ�+திட� ெசHவ�, உற" 

ெப,றவ� க�",ற��, அவைன ேவ' வி2தி�;� ெச�றிட உ4தரவி12 வி2வ�, 

ேவ' வி2தி அ+த� சமய� இ�ைலெய�றா�, ஆடவ� ப;தியி�, த�க சமய� வ�கிற 

வைரயி� இ�+திட� ெசா�வ�, க�",றவK�; வ!" ;�றாதி��க4த�க 

உணவளி4� வ�வ� ;ழ+ைத பிற+த��, சிறி� கால� தா>ட� இ�+திட� 

ெசH�வி12, பிற; ;ழ+ைதக� வள��  இட4தி,; எ24�� ெச�' வளர� 

ெசHவ�! இ�ப< ஒ� ப�ைணேய நட4தினா� அ+த� பாதக�. 

 

கணவ� - மைனவி எ�ற உாிைம4 ெதாட�ேபா, தாH - மக� எ�ற பாச4 

ெதாட�ேபா ஏ,படவி2வதி�ைல; ஆ� - ெப� - ;ழ+ைத எ�ற ஒ� 'ெதாட�' 

ஏ,பா2 ெசHய�ப1<�+த�. அ+த� ப�ைணயி� தயாாி�க�ப1ட 'அ<ைம' 

எ�றா� கிரா�கி அதிக�; ேபசி� ெகா�கிறா�க� அ�லவா  BகU�� பD, பைழய 

ேகா1ைட� காைள, Iரா எ�ைம எ�' 'ரக�' ப,றி, அ�ேபால இ+த� ப�ைண�; 

ஒ� ெபய�!! 

 

இ+த� ப�ைணயி� வ+� ேச�கிறா� த�பி! '#ரD' எ�ற நீ�ேரா வா!ப�! 

அ<ைம� ச+ைத�; 'ஆ1கைள'� ெப,'� ெகா2�;� ேவைல�காக. 

 

அவ� ப1டபா2 அவ� மக�, ேபர� ஆகிேயா� க�ட அவதிக� அ+த @!ேல 

விள�க�ப1<��கிற�. நா� #*வ�� Eற�ேபாவதி�ைல; நீ�ேரா�க� விஷயமாக 

எ�ென�ன வைகயான ஈன4தனமான ெகா2ைமக� இைழ�க�ப1டன எ�பதைன 

எ24�� கா1ட ம12ேம '<ர�' ப,றிய ஏ1<ைன� ;றி�பி12� கா1<ேன�. 

அ4தைகய நீ�ேரா ஒ�வ�, அெமாி�க� ;< அரD4 தைலவராக அம�+� 

அரேசா�Dவ� எ�றா�, அதி��சி அளி�க4த�க அதிசயம�லவா!! 'மனித�' எ6� 

ஏ2 அ+த அதிசய4ைத அ�ல, ;<யரD4 தைலவரான க�நிற4தா� எ�ென�ன 

அ�ல:�;� ஆப4�கK�;�, இ�ன:�;� இழி"கK�;�, P� P=�சி�;� 

ஆளானா� எ�பைத� பட� பி<4�� கா12கிற�. 

 

ெபா'4தா� Jமியா�வா�; க�வி எவைர>� உய�4��; கால� ெம�ள ெம�ள, 

ஆனா� உ'தியாக மாறி4 தீ�� எ�ற அறி"ைரக� அளி�க�ப2கி�றன. தா=+த 
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இன� அ�ல� தா=4த�ப1ட இன�, த4தளி�;� சIக� எ�ற நிைல இ��பி6�, 

அதிேல>� ந�#4��க� ேதா�றி<� மதி�பளி4ேத தீ�வ� எ�' ேபசி மகி=வ�, 

தீவிரமான மா'தைல4 தி1டமி12 ஏ,ப24த4 �ணிவ,றவ�க�; மனம,றவ�க�; 

வழி அறியாதவ�க�, தம� வாத4ைத வ!"�ளதா�கிட உைழ�பா� உய�+த 

உ4தம�களி� கைதகைள ஆதாரமாக� E'வ�. அ8விதமான 'மணிக�' நீ�ேரா 

ச#தாய4தி� ேதா�றாம!�ைல; உய� பதவிகளிேல அம�+� ந,ெபய� 

ஈ1டாம!�ைல. ஆனா�, அவ�க� வகி4த பதவி த+தி2� மய�க4தி� த�ைம மற+� 

அ4தைகய 'க��ப�கைள'� பாரா1<னா�கேளய�றி, க��ப� இன4ைத அ�ல! 

க��பாி:� இ4தைகயவ�க� உ�ளனேர எ�' விய+� ேபசின�. க��பாிலா 

இ�ப<�ப1டவ� ேதா�ற #<+த� எ�'�, இ+த நி ண� நீ�ேரா இனமா? 

உ�ைமயாகவா? விசி4திரமாக இ��கிறேத எ�'� ேபDவைத வா<�ைகயா�கி� 

ெகா�டன�. 

 

ெவ�ைள நிற ெவறிய� இ�ேபால� க�தின� எ�றா�, நீ�ேரா�களி�  ர1சி 

எ�ண� ெகா�டவ�க� த� இன4திேல ஒ� சில� இ8விதமான "உய� இட� 

ெப'வ�, இன4தி� வி2தைல�ேகா ேம�பா1<6�ேகா பய�படவி�ைல; அத,; 

மாறாக, ேம:� அ+த இன4ைத அ*4தி ைவ�கேவ பய�ப2கிற�; பல� 

ேகாடாாி�கா� களா�க� ப2கி�றன�; அவ�கைள உல;�;� கா1< நீ�ேரா இன� 

ஒ� ;ைற>மி�றி வா*கிற� எ�' உல;�;� Eறி உ�ைம நிைலைமைய 

மைற4� வி2கி�றன�; க*4��  �ைண மைற4திட (மா1<� க*4தி�) 

க1ட�ப2� ெவ�கலமணி ேபா�றவ� இவ�! எ�' க�தின�; Eறிவ+தன�. 

 

 �க� <. வாஷிBட� க�வி4 �ைறயி� பணியா,றிய வி4தக�; நீ�ேரா; ேசா�+த 

உ�ள� ெகா�டவ�கK�;�  �க� <. வாஷிBட� வரலா,ைற எ24�ைர4�, 

த�ன�பி�ைக>ட� பணியா,றி வ+தா�, த;திகைள4 ேத<� ெப,றா�, ேம�பா2 

அைடய #<>�, சIக4தி� உய�+த மதி� � ெப,றிட #<>� எ�' 

எ24��கா1டாத அறிவாள� இ�ைல எ�' Eறலா�. அ8வித� 'எ24�� 

கா12'�;� பய�ப1டவ�  �க� <. வாஷிBட�; க�நிற4தவ�.  ப�ளி�EடBகளி� 

பாட� 4தகமா�க�ப1<��கிற�  �க� <. வாஷிBட� வா=�ைக வரலா'. 
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எபிேனச� ேபெச1 ெஜானாத� ைர1, ெஜப�ச� லாB, பிளா�� �%C, ரா��1 

Fவ�, பிரடாி� மாேரா, ரா�� ���, ஆ�1% ஹா1ச�, கா�� ேராவ� இ�ப<� 

ப1<ய� இ��கிற�, ப�ேவ' �ைறகளிேல வி4தக�களாக விளBகிய 

நீ�ேரா�கைள� ப,றி. எனி6� இ+த நிைலைம, உைழ4தா� உயரலா�, த;திைய4 

ேத<� ெப,'� ெகா�ளலா� எ�ற பாடBகைள� ேபாதி�க� பய�ப1டனேவய�றி, 

நீ�ேரா ச#தாய4ைத� பிறவி காரணமாகேவ, நிற� காரணமாகேவ 

ெவ'4ெதா��கி>� இழி4�� பழி4�� இ�ன� விைளவி4�� வ+த ெவ�ைள 

ெவறியாி� ேபா�ைக மா,றிட� பய�படவி�ைல. 

 

இ+த� P=நிைலயி� ெவ�ைள மாளிைக�; ஒ� க�நிற4 தைலவ�! 

எ�கிறேபா�தா�, விய� ட� E<ய ெவடெவட�  எ2�கிற� நிறெவறிய�கK�;. 

 

எ+த ஆ�2 இ+த அதிசய நிக=�சி ேநாி1ட� எ�' @லாசிாிய� ;றி�பிடவி�ைல; 

அெமாி�காவி� இ�'�ள மன�ேபா�ைக� ெகா�2 இத,கான ஒ� 'நா�' 

#�E1<� ;றி�பி2வ� இயலா� எ�பதா� ேபா:�. 

 

ெக�ன<, அத,;� பிற; !�ட� ஜா�ச� ஆகிேயா� கா12� உ'தி கல+த 

ேபா�ைக� கவனி�;� ேபா�, எ�லா4 �ைறகளி:� நீ�ேரா�க� சம உாிைம 

ெப,'வி2வ� ெவ; விைரவி� எ�' எ�ணிட4 ேதா�'கிற�. ஆனா� 

ெவறிய�க� இ�'� நடா4தி வ�� ெகா2ைமகைள� பா��;�ேபா� எ4தைன4 

தைல#ைறக� பி<�;ேமா நீ�ேரா�க� மனித உாிைம ெப,றிட எ�' திைக4திட4 

ேதா�'கிற�. 

 

எ�ேறா ஓ� நா�, ெவ�ைள மாளிைகயி�, ஆ1சி4 தைலவராக ஒ� க�நிற4தவ� 

Gைழ+தா�, நிைலைமக� எ�ென�ன வ<வெம2�க� E2�, எ+ெத+த 

 ,றி!�+� எ�ென�ன அர" கிள�பி வ+� தீ�ட�E2� எ�ப� ப,றி, 

'க,பைனயாக', ஆனா�, எ�ைலய,ற ெப�ெவளியிேல பற+திடாம�, ஆசிாிய� 

கைதெயா�ைற4 தீ1<4 த+தி��கிறா�. 

 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவ� தம� பதவி� கால4தி� இற+�ப2வாரானா�, 

உடன<யாக4 �ைண4 தைலவ� தைலவரா�க�ப2வா�. இ� அB; மர . அ+த 
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மரபி�ப<தா�, ெக�ன<ைய� ெகா<ேயா� D12� ெகா�ற��, அ�ேபா� 

�ைண4 தைலவராக இ�+� வ+த !�ட� ஜா�ச� ;<யரD4 தைலவராக� 

ெபா'�ேப,'� ெகா�டா�. 

 

ெக�ன< இ�+தி�+தா� எ8வள" நா1க� ;<யரD4 தைலவராக 

இ�+தி��பாேரா, அ+த நா� வைரயி� �ைண4 தைலவராக இ�+த ஜா�ச� 

தைலவராக� பணியா,றினா�. 

 

பிற;  திய ேத�த� வ+த�. அதிேல ஈ2ப12, ஜா�ச� ேத�+ெத2�க�ப12 

இ�ேபா� ;<யரD4 தைலவராக இ�+� வ�கிறா�. 

 

;<யரD4 தைலவ� இற+�ப2�ேபா�, இைட�கால4 தைலவராக, �ைண4 தைலவ� 

நியமி�க�ப2கிற மரபி�ப<, பல� தைலவராக� பணியா,றி>�ளன�. 

 

அவனி  க= நிைலெப,ற ஆபிரகா� !Bக� ஒ� ெகா<யவனா�, நாடக 

அரBகெமா�றி� D12� ெகா�ல�ப1டதைன, த�பி! அறி+தி��பாH. அ�ேபா��, 

�ைண4 தைலவ�, தைலவரா�க�ப1டா�. 

 

ஆாிச�, ைடல�, கா�N�2, ம�CO, ஆ�<�D, %சிெவ�1, இ�ப<� பல�, தைலவ� 

பதவியி� இ�+தப<ேய உயி� நீ4தன�. அ�ேபாெத�லா�, �ைண4 தைலவ�கேள 

தைலவ�களாயின�. 

 

இ+த 'மரைப'� ச,' விாி"ப24தி, அத� அ<�பைடயிேலதா�, தம� க,பைனைய 

அைம4தி��கிறா� இ�விB வாலாC. 

 

தைலவ� இற+�ப1டா�, �ைண4 தைலவ�, �ைண4 தைலவ�� இற+�ப1டா�? 

பாராKம�ற4 தைலவ�! அவ�� இற+�ப1டா�? பாராKம�ற ேமலைவ4 

தைலவ�! இ�ப< ஒ� மர  ப,றி ஆசிாிய� ;றி�பி12� ெகா�2, தம� 

'க,பைனைய'� க1<யி��கிறா�. 
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ேமலைவ4 தைலவ�, ;<யரD4 தைலவரா;� நிைல எ�ேபா� ஏ,ப2ெம�றா�,  

எதி�பாராத வைகயி� தம� பதவி� கால4தி�ேபாேத, ஒேர சமய4தி�, ;<யரD4 

தைலவ�, �ைண4 தைலவ�, பாராKம�ற4 தைலவ� ஆகிய Iவ�� 

இற+�ப1<��க ேவ�2�. 

 

அ8விதமான ஒ� P=நிைலைய ந�ப4தகாத #ைறயி� அ�ல, இ��க�E2� எ�' 

எவ�� Eறிட4த�க வித4தி�, 'மனித�' எ�ற ஏ2 உ�வா�கி� கா12கிற�. 

 

திWெர�' அெமாி�க� ;<யரசி� �ைண4 தைலவ� இற+�ப2கிறா�. ;<யரD4 

தைலவ�, ந�ப� இற+ததா� ஏ,ப1ட ��க4ைத4 �ைட4�� ெகா�ள"� 

ேநரமி�றி, ஐேரா�பாவி�, பிரா�D நா1<� ஓ� ஊாி� ேசாவிய4 அதிபைர� ச+தி4� 

ஆ�பிாி�க� பிர�சிைன ப,றி� ேபசேவ�< ஏ,ப12 வி2கிற�. அ+த மாநா12�;� 

ெச�றி��கிறா�. அெமாி�க4 தைலநகாி�, ம,ற அைம�ச�க�, உய� அதிகாாிக� 

இ��கி�றன�. அவ�கKட�, மாநா12 இைடேவைளயி�, 'ெதாைலேபசி' Iல� 

ேபDகிறா�, ;<யரD4 தைலவ� - ேசாவிய4 அதிபாி� ேபா�;ப,றி, தா� 

ேம,ெகா�ள இ��;� ராஜத+திர� ப,றி, ேக12, விய�பைடவ��, தம� 

க�4��கைள� E'வ�� ேம:� விள�க� ேக1ப�மாக - அைம�ச�கK� உய� 

அதிகாாிகK� இ��ைகயி�, 'ெதாைலேபசி' நி�'வி2கிற�; ஏேதா இய+திர� 

ேகாளா'. பைத பைத�கிறா�க�, பாதியிேல ேப�D நி�'வி1டேத எ�'. 

நிமிடBக� ஆ�2க� ேபால நக�கி�றன. பிரா�சிேல, ;< அரD4 தைலவ�; 

வாஷிBடனிேல அவ�ைடய ேப�ைச� ேக1க ஆவ:ட� கா4தி��;� 

ஆ1சி�;*வி� ப�ேவ' தர#�ள அதிகாாிக�. 

 

"அHேயா" எ�' அவ�க� அல'�ப<யான ெசHதி வ�கிற� ெதாைலேபசி Iல�. 

ந�ப #<யவி�ைல; அதி��சி, ;ழ�ப�, கல�க�. 

 

ெதாைலேபசி ெதாிவி�கிற�, ;<யரD4 தைலவ� திWெர�' இற+�வி1டா�. மாநா2 

நைடெப,'� ெகா�<�+தேபா�, மாளிைகயி� ேம,ப;தி இ<+� 

வி*+�வி1ட�. அ+த இட4திேலேய ;<யரD4 தைலவ� மா�2ேபானா�! 

 

த�பி! எ�ப< இ��;� இ+த� ெசHதிைய� ேக�வி�ப1டா�. கைத எ�பதா�  
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உ��க� அ+த அள"�; வரா�; எனி6�, எ�ப< இ�+தி��க� E2� எ�பதைன 

நா� உண�+� ெகா�K� விதமாக அ�லவா, தாYக�<� லா�பகM� மைற+த 

ெசHதி தா�கிவி1ட�. 

 

வாஷிBடனி�, ;<யரD4 தைலவ� நடா4�� மாநா1<� தகவ� அறி+�ெகா�ள4 

ெதாைலேபசி ப�க4தி� திர�கிறா�க� அதிகாாிக�, அைம�ச�க�, அவ�கK�;� 

கிைட�பேதா, ;<யரD4 தைலவ� இற+�ப1டா� எ�ப�. 

 

�ைண4 தைலவேரா ஏ,கனேவ மைற+� ேபானா�! தைலவேரா, பிரா�சிேல 

பிணமாகி� கிட�கிறா�. எ4தைன ேசாக4ைத4 தாBகி� ெகா�ள #<>�! 

த4தளி4தன�. அ+த4 த4தளி� �; இைடயிேலேய 'மர ' ;றி�பி2கிறப< 

பாராKம�ற4 தைலவ�, ;<யரD4 தைலவராக� ெபா'�ேப,க ேவ�2ேம. 

அவ�ைடய #த� அ:வேல, அ+ேதா! #�னா� ;<யரD4 தைலவாி� உடைல 

வரேவ,', உாிய #ைறயி� அட�க� ெசH�, அ6தாப� ெதாிவி�பதாக அைமகிற�. 

எ�ன ெசHவ�! அவ� ேபா�ற ஒ� தைலவைர ம'ப<>� எBகி�+� ெபற #<>�? 

ப4� நிமிடBகK�; #�  எ8வள" உ,சாகமாக� ேபசினா�, 'ெதாைலேபசி' Iல�. 

ேவ<�ைக I12கிற #ைறயிேல Eட� ேபசினாேர! இ�ேபா�!! எ�' எ�ண 

எ�ண அவ�க� மன� D�;@றாகிற�. ஆயி6� அரD நைடெப,றாக ேவ�2ேம, 

எனேவ, ��க� உ�ள4ைத� பிH4�� ெகா�<��;� நிைலயி:�, "ேசதி 

அ6� க!" உடன<யாக! பாராKம�ற4 தைலவைர, ;<யரD4 தைலவரா�;� ச1ட 

ஒ*B; நைடெப,றாக ேவ�2ேம! E�பி2க அவைர!" எ�றா� ஓ� அைம�ச�. 

"அவ� இB; எBேக இ��கிறா�? அவ�ம�லவா, மாநா1<� கல+� ெகா�ள, 

;<யரD4 தைலவ�ட� ெச�றி��கிறா�" எ�' விவரமளி�கிறா� ேவெறா�வ�. 

மீ�2� பரபர� , பைத� ! விப4� நட+தேபா� 'அவ�' எBேக இ�+தா�? அவ��; 

எ�"� ேநாிடவி�ைலேய! எ�ற பைத� � ேப�D. ெதாைலேபசி ேவைல ெசHகிற�. 

அ<ப1டவ�களி� அவ�� ஒ�வ�. ஆனா�, உயி� ேபாகவி�ைல. ம�4�வமைனயி� 

கிட4த� ப1<��கிறா� எ�ற ெசHதி கிைட�கிற�. இ8வள" ேக2கK�கிைடயி� 

இ+த ஒ� ந�ல ெசHதியாவ� கிைட4தேத! அவ��; ஒ�'� இ�ைல! 

ம�4�வமைனயி� இ��கிறா�. காய�; அ8வள"தா� எ�' ஒ�வ��ெகா�வ� 

Eறி�ெகா�2 ைதாிய4ைத4 த�வி4�� ெகா�<��;�ேபாேத அவ�க� 

அைனவைர>� அ<4�� கீேழ த�ளிவிட4த�க தா�;தைல நட4தி,' ெதாைலேபசி;  
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"அவ�� இற+� வி1டா�. ம�4�வமைனயி�" எ�ற ெசHதிைய4 ெதாிவி4�. 

 

ஒ� அ< வி*+த�� ம,ெறா�'; அைத4 ெதாட�+� இ�ெனா�' வி*வ� ேபால, 

ெகா2ைமயான ெசHதிக� கிைட4தன. அவ�க� திைக4தன�, ேத�பின�, 

த4தளி4தன�. இ�ப<யா ஒ� சBகி!4 ெதாட�ேபால இழ� க�! எ�ப<4தா� ஒ� 

நா2 'இ8வளைவ'4 தாBகி� ெகா�K�? தைலவ�, �ைண4தைலவ�, பாராKம�ற4 

தைலவ� Iவ�ம�லவா மைற+தன�! இனி, இனி...? எ�' க�ணீ� ெபாழி+த 

நிைலயின� ;#றின�; "இனி, ;<யரD4 தைலவராக ேவ�<யவ�, பாராKம�ற 

ேமலைவ4 தைலவ�!" எ�றா� ஒ�வ�; அவ� யா� எ�ப� ப,றிய நிைன� ம,ற 

நிைலயி� ேசாக4�ட� 'ஆ�' எ�றன� ம,ைறேயா�. அ+த ேமலைவ4 தைலவ�தா� 

த�பி ட�ளC <�ம� எ6� ஒ� நீ�ேரா!! 

 

எ�ப<�ப1ட P=நிைலைய4 தீ1<, ஒ� நீ�ேராைவ� ;<யரD4 தைலவ� ஆ�கி� 

கா1<>�ளா� ஆசிாிய� பா�4தைனயா!! 

 

த;திய,ற ஒ�வ� தைலைம� பதவிைய� P=�சி4 திற4தா� பி<4�� ெகா�2 

வி1டா�, பிற; த;தி மி�கவ�கK�, அ�ச4தா� தா�க�ப12, அ<பணி+� 

கிட�கி�றன�, கா�கி�ேறா�. 

 

ட�ளC <�ம�, கா1<ேல திாி+� ெகா�<�+த ஒ� த,;றி அ�ல, நா12 ஆ1சி 

ம�ற4தி� ஒ�றான ெசன1 சைபயி� தைலவ�. த;தி காரணமாக அ+த நிைல 

ெப,றா�. வழ�கறிஞ�. ேபா�மான அள" வசதி ெப,றவ�;  க= ஈ1<� ெகா�டவ�. 

பதவி� பசி ெகா�டவர�ல. எதி�பாராத அைழ� ! எ1< எ1<� பா�4தா:� 

ெதா12� பா�4திட #<யாத ஒ� பதவியி� அவ� 'நிைலைம'யா� இ*4�� ெச�' 

அம�4த�பட ேவ�< ஏ,ப2கிற�. 

 

ட�ளC <�ம� - ெசன1 தைலவ�! அ�ப<ெய�றா�? மர  E'கிற�. அவ�தா� 

;<யரD4 தைலவ� ேவைல பா��க ேவ�2� எ�'. ;<யரD4 தைலவராகவா? ஒ� 

நீ�ேராவா? 

 

ெசன1 சைபயி� தைலவ� ட�ளC <�ம�! 
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ஆமா�! அவ� ஒ� நீ�ேரா! க�நிற4தா�! கனவானாக இ��கலா�, க,றறிவாளனாக 

இ��கலா�! வழ�கறிஞராக இ��கலா�! ஆனா�, அவ� ஒ� நீ�ேரா!! 

 

மர  இ��கிறேத, தைலவ�, �ைண4 தைலவ�, பாராKம�ற4 தைலவ� ஆகிேயா� 

இற+�ப<�, ெசன1 சைப4 தைலவேர ;<யரD4 தைலவராக ஏ,'� ெகா�ள�பட 

ேவ�2� எ�'. 

 

மர  அ�! ஆமா�! ஆனா� ட�ளC <�ம�, ஒ� நீ�ேரா! ஒ� நீ�ேராவா, அெமாி�க� 

;<யரD4 தைலவராவ�! எ+த அெமாி�காவி� அ<ைமயாக� ெகா�2 வர�ப12 

வி,க�ப1டாேனா அ+த நீ�ேராவி� வழி வழி வ+தவ�, அ+த இன4தவ�, அவ� 

ப<4தவனாக இ��க12�, ப� �ளவனாக இ��க12�, மர  ஆயிர� Eற12�, 

அ+த நீ�ேரா, அெமாி�க� ;<யரசி� தைலவனாக� பதவி ஏ,பதா! அைத 

அ6மதி�கலாமா! ெவ�ைள இன4தவ� ஏ,'� ெகா�வா�களா! யா� உBக� 

;<யரD4 தைலவ� எ�' உலகின� ேக1;�ேபா�, எ�ப< மன� ஒ�பி ஒ� நீ�ேரா 

கனவா� எம� தைலவராக இ��கிறா� எ�' Eற#<>�. மாநா2 நட4த� ெச�ற 

;<யரD4 தைலவைர� சாக<4தேத, ம�டப� இ<+� வி*+�; அ� அவைர ம12� 

அ�லேவ, நம� இன4தி� மான4ைதேய அ�லவா ெநா'�கிவி1<��கிற�. 

ெவ�ைள மாளிைகயி� ஒ� க��ப�!! கா� ;ைடகிறேத; ேக1;�ேபாேத; இர4த� 

ெகாதி�கிறேத ேகாப4தா�; க�க� இ�ளைடகி�றனேவ அதி��சி த�� 

மய�க4தா�! ட�ளC <�ம�, அெமாி�க� ;<யரD�;4 தைலவரா!! ஆமா�! மர  

க1டைளயி2கிறேத! எ�ப< அ+த மரைப மீற #<>�? ஆனா�, எ�ப< ஒ� 

க��பைர4 தைலவராக� ெகா�ள #<>�? எ�ப<4 தாBகி� ெகா�ள #<>�? 

 

ச"�க<�ப1ட இன�! க1< ைவ4� D12� ெகா�ல�ப1ட இன4தின�. நம� 

ேவ1ைட நாHக� இவ� இன4தவைன #�  �ர4தி4 �ர4தி� க<4திட, 

க<ப1டவ� கதறி� கதறி4 �<4திட, ெவ�ைள� சீமா1<க� கா1சியிைன� 

க�2க�2 ைகெகா1<� சிாி4தன� #� ! அ+த இன4ைத� ேச�+த ஒ�வ� - 

நீ�ேரா - ஆ1சி4 தைலவனா! நம�கா!! 

 

இ�ேபா� நீ�ேரா அ<ைம அ�ல! ச+ைத� ச��க4திேல அவைன� க1< ைவ4�  
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அ<�க, ச1ட� இட� ெகா2�பதி�ைல. இ�ேபா� அவ� அBகா<� ெபா�� அ�ல; 

ஆபிரகா� !Bக�, அ<ைம #ைறைய ஒழி4ததா�! ஆனா�, இ�ேபா�� நீ�ேரா 

தாேன! அ<ைம அ�ல! ஆனா� க�நிற�! ம1ட�! தா="! அ+த இன4தவன�லவா, 

ட�ளC <�ம�. 

 

இ�ேபா��, ெவ�ைள இன4தி� உய�வி:� தனி4த�ைமயி:� ந�பி�ைக� 

ெகா�டவ�க�, க��ப�கைள� ப�ளிகளி�, வி2திகளி�, பட�கா1சி� 

ெகா1டைககளி� ேச��க மா1டா�கேள! ஒ��கி4தாேன ைவ4தி��கிறா�க�? 

ஓர4தி�தாேன இ�'� த�ள�ப12� கிட�கிறா�; உைழ�கிறா� எ�பதா� 

ேவைல த�கிேறா�; ேவைல ெசHவதா� நா� நடமா2� இட4தி� அவ6� 

நடமா2கிறா�! ஆனா� நா#� அவ6� ஒ�றா! ஒ� �ெகா�2 வி1ேடா மா? 

இ�ைலேய! ேவ1ைடயா<� பி<�ப�, சBகி!களா� பிைண�ப�, ச+ைதயிேல 

நி'4தி ைவ4� வி,ப�, ச"�கால<�ப�, இைவ இ�ைல! Eடா� எ�கிற� ச1ட�; 

அதனா�. ஆனா� ெவ�ைள ெவ�ைளதா�, க��  க�� தாேன! ெவ�ைள ஆK� 

இன�! க�� , அ<ைம இன�தாேன! உயர உயர பற+தா:� ஊ��;�வி ப�+� 

ஆகிவி2மா! நீ�ேரா, ப<�பா�, பண4தா�, ப1ட4தா�, ெவ�ைளயனாகி 

வி2வானா? அெமாி�காவி� பிற+தா�, வள�+தா� எ�பதாேலேய அவ� 

அெமாி�கனாகி வி2வானா! அெமாி�க� எ�' ம�க� ெதாைக� கண�;�காக� 

Eறினா:� நீ�ேரா ெவ�ைளய� ஆகிவி2வானா! அெமாி�கா, எவ�ைடய நா2? 

ெவ�ைளய� நா2! ெவ�ைளய� நா12�; ஒ� க��ப� தைலவராவதா!! 

 

த�பி! நிறெவறி ெகா�டவ�களிேல, ச,' ஆ4திர4ைத அட�கி� ெகா�ள4 

ெதாி+தவ�கேள இ8விதெம�லா� தா� ேபசியி�+தி��க #<>�! ட�ளC <�ம� 

எ6� நீ�ேரா, ெவ�ைள மாளிைகயி� அம�+� ;<யரD4 தைலவராக� ேபாகிறா�; 

மர  அ8வித� அைம+தி��கிற� எ�' ;றி�பி1டேபா�. 

 

ட�ளC <�ம�! ;<யரD4 தைலவ�; அெமாி�கா"�;. 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி� Eட4திேல ;*மியி�+த அைம�ச�க�, உய�நிைல 

அதிகாாிக�, தம�;, 'அதிபராக'� ேபா;� ட�ளC <�மைன� பா��கிறா�க�; சிறி� 
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ெதாைலவி� நி,கிறா� ட�ளC! அவ�களி� க�களிேல ெபாறி பற�கிற�. <�ம�? 

திைக4�� ேபாயி��பா�! ேவ' எ�ப< நிைல இ�+தி��க #<>�. 

 

மரபி�ப<, உய�நீதிம�ற4 தைலவ� வ�கிறா�, பதவி� பிரமாண� ெசH�ைவ�க! 

 

ைபபி�! ஆ�! ெவ�ைளய��; ஒ�', க�நிற4தவ��; ேவ' ஒ�றா இ��கிற�! 

இ�ைலேய! இ� நிற4தவ��;� ஒேர ைபபி�! 

 

க1<னவேன கா4தி2வா� 

அைம4தவேன பா�கா�பா� 

அவ� �ைணயி�றி� பா�காவல� 

எைத>� பா�கா4திட #<யா� 

 

எ�ற க�4� ெகா�ட மணிெமாழி>�ள ப;திைய4 ேத�+ெத24�, அதைனேய 

தம� 'பிரா�4தைன'யாக� ப<�கிறா� <�ம�! 

 

பதவி� பிரமாண� ெசH� ைவ�க�ப2கிற�. 

 

அெமாி�க நா12�; அைம+��ள அரசிய� ச1ட தி1ட4ைத>� ஒ*Bைக>� 

கா�பா,றி>� அத,;� க12�ப12� நா� ஆ1சி நட4தி வ�ேவ� எ�' 

உ'திெமாழி E'கிறா� <�ம�. 

 

"அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவேர, வா=க! க�4த� தBகைள - அெமாி�க� ;<யரD4 

தைலவைர - அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவராக அம�� #த� நீ�ேராைவ� 

கா4தி2வாராக!" - எ�' உய� நீதிபதி E'கிறா�. Pழ நி,கிறா�க� ெவ�ைள 

இன4தவ�! அவ�க� அைனவ�� எ+த� ;<யரD4 தைலவாி� ஆைண�;� 

க12�ப12 நட+� தீரேவ�2ேமா, அ+த� ;<யரD4 தைலவ� நி,கிறா�; ஒ�வைர 

ஒ�வ� பா��கிறா�க� - ஓராயிர� வைகயான எ�ணBக� ;#றி எ*கி�றன! 

ெவ�ைள மாளிைகயி� ஒ� 'க��ப�' அதிபராகிறா�! 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி� அம�+� அரேசா�ச ஒ� 'க��ப�' அதிபரான� ப,றி 

ப<4த�� உன�ேகா என�ேகா, ஒ� மகி=�சி ��ளி2ேமய�றி அ�ச� எழாத�லவா? 
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நிற� எ�வாக இ�+தா� எ�ன, த;தி>� திறைம>� இ�+திட ேவ�2�, 

அஃத�ேறா #�கிய�, இ+த நா1களிலா நிற� எ�ன எ�' ப4தா�பச!� ேப�D� 

ேபDவா�க�! எ�' E'ேவா�. எ�ன ஆ;ேமா, ஏ� ஆ;ேமா எ�ற எ�ண� 

கிைடயா�, மன உைள�ச� ஏ,படா�, ம�1சி ெகா�<ட மா1ேடா�. 

 

கைததாேன!- எ�' Eறி2வ�, பழைம� பி<�பின� Eட, உ�ைமயி� இ�ேபால 

எBேக நைடெபற� ேபாகிற� எ�ற ந�பி�ைக கல+த ைதாிய4�ட�. 

 

<�ம� எ6� நீ�ேரா, அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவரானா� எ�ற ெசHதி 

அறிவி�க�ப1ட��, அெமாி�க ம�களிட� எ�ென�ன விதமான உண��சிக� 

ெகா+தளி4�� கிள�பியி�+தி��;� எ�ப� ப,றி Zகி4தறி+� ெகா�ள 

#<கிறத�லவா! 

 

#1டா�! #ரட�! ஏH! க�� �பயேல! க� ம� ெதாியவி�ைலயா! எ�சி�ப1ட 

ேகா�ைபைய எ24�� ெகா�2 ேபாH� க*விவர�Eட மற+� வி1டாயா, மைடயா! 

 

அவ� ஏ� இனி எ�சி� ேகா�ைபைய� க*வ� ேபாகிறா� அ�ேப! அவைன இனி 

க��பா எ�' Eட� E�பிட�Eடா�! <�ம� யா� ெதாி>மா! ;<யரD4 தைலவ� 

யா� ெதாி>மா, க�� தா�! க��ப� ஆ�கிறா�, ெவ�ைளய� நா1ைட!! எ�' 

ேபDவா�... கால� மாறிவி1ட�, க�ணாளா! க��  ெவK�பாகி வி1ட�! 

 

இ+த� பய�கK�; ம�ைட�கன� ஏறிவி124தா� இ��;�,  ாிகிற�... ஆனா� 

க��  ெவK�  ஆகிவிடா�, ஆகிவிட மா1டா�க�. 

 

ெவ�ைள மாளிைக�;�ேளேய Gைழ+தாகிவி1டேத, இ�6� எ�ன விபாீத� 

ேநாிட ேவ�2�, இ� ேபாதாதா...! 

 

எ�னேமா ச1டமா�! மரபா�! இ�ப< ஒ� இழிைவ� Dம4திவி1டா�க�. க��  

நிற4தா� ;<யரD4 தைலவராக� Eடா� எ�ற�லவா ச1ட� இ��க ேவ�2�. 

ஏமாளி4தனமான ஒ� ச1ட4ைத ைவ4�� ெகா�2 இ�ப<�ப1ட ஒ� இழிைவ� 

Dம4தி வி1டா�க�. 
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ேக1பா� எவ�� இ�ைலயா, அெமாி�காவிேல அறிவாள�கேள இ�ைலயா... 

 

த�பி, நிறெவறி பி<4தவ�க� இ�லBகளிேல இ� ேபா�ற அள" அ�ல, இைதவிட 

ேமாசமான #ைறயி:� அளவி:� ேப�D எழாம!�+தி��க #<>மா? 

மாளிைக�கார�க�, ெவ�ைளய�; அB; ேதா1ட�கார�, வ�< ஓ1<, 

சைமய,கார�, பணியா� நீ�ேரா�க�! அ<ைமக� எ�ற நிைல இ�ைல, ஆனா� 

E!�கார�களாக, ;,ேறவ�  ாிபவ�களாக உ�ளன�. E�பி1ட ;ர:�; ஓ<வர 

ேவ�2�, இட�ப1ட ேவைலைய� ெசHதிட ேவ�2�, ஏ� எ�ற ேக�விைய 

எ*�ப�Eடா�. இ� அவ�க� நிைலைம! அவ�களிேல ஒ�வ� அெமாி�க அதிப�! 

வி+ைத எ�ப� ம,ைறேயா�, விபாீத� எ�' தாேன E"வ� ெகாதி�பைட+த 

ெவ�ைளய�. 

 

'<ர�' எ�பா6ைடயைத ப,றி� ;றி�பி1<�+ேதேன த�பி! அ+த அ<ைமைய ஒ� 

உ,ப4தி� ப�ைண�காரன�லவா விைல ெகா24� வாBகி 'தரமான' நீ�ேரா�கைள 

உ,ப4தி ெசH� வ+தா� எ�' ெசா�ேன�, அ+த ெவ�ைள #தலாளி�; ஒ� 

ெவ�ைள மா� 'ெதாட� ' - அ+த ெவ�ைள மா� '<ர�' எ�ற நீ�ேரா"�;4 த� 

உடைல ஒ�பைட4தா�, அவ� ேக1டதா� அ�ல, அவ� வி��பியதா�! 

க�",றா�. இ� ெதாி+த ெவ�ைள #தலாளி '<ர�' எ�பாைன அ<4�� ெகா�' 

ேபா1டா�; அவைள விர1< வி1டா�. அவ� ேவ' ஊ� ெச�' ஒ� காம� 

களியா1ட� Eட� நட4தி வ+தா�. அB; ேவைல�காரனானா�, அவ� 

ெப,ெற24த '<ர�ச�'. 

 

தாயிட� மக� பணியா�! தாH அறிவா� அ+த� பணியா� த� மக� எ�பைத. 

அவ� அறியா�, எஜமானி த� தாH எ�பைத. 

 

மக� எ�ற பாச�, அ� , �ளியாவ� அ+த ெவ�ைள மா��; இ�+தேதா? 

இ�+தா�, அவைன� க2ைமயாக ம12ம�ல, ேகவலமான #ைறயி:� ேவைல 

ெசHய� ெசா�!� க1டைளயி1<��பாளா! மாடாக உைழ4� வ+தா�! நாHேபால 

நட4த�ப1டா�; ெப,றவளா�. ஏ�? அவ� ஒ� ெவ�ைளமா�; இவேனா 
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க�நிற4தா�; நீ�ேரா! த� களியா1ட� Eட4தி� ேவைல பா�4� வ+த ஒ� நீ�ேரா 

கிழவியி� மகேன, '<ர�ச�' எ�' ெசா�! ைவ4தா�. 

 

கைடசி� க1ட4தி�, மரண�ப2�ைகயி� இ�+தேபா�, உ�ைமைய� Eறினாளா�; 

'அ�மா!' எ�' ஒ� தடைவ E�பி2� 'உாிைம'ைய வழBகினாளா�.  இ+த நிைலயி� 

த�ள�ப1<�+த நீ�ேரா இன4தவாி� ஒ�வ� அெமாி�க அதிபதி ஆகிவி1டதா�, 

நிற ெவறிய� அதி��சி அைட+திடாம!��க #<>மா! 

 

<�ம�, ப4திாிைககைள�  ர1<� பா��கிறா�. க�டன�! ;#ற�! மிர1ட�! 

எாி�ச�! ஏளன�; எ�சாி�ைக! இைவகேள மி;தியாக� காண�ப1டன! ப<4த <�ம� 

மன� எ�னபா2 ப1<��;�! க�4தேர! எ�ைன� க��பனாக"� பைட4�, 

அதிபதி>� ஆ�கி, இ4தைன� க�டன#� எ� தைலயி� விழைவ�க ேவ�2மா! 

எ�' மன� உ�கி4 �தி4திடாம� இ�+தி��க #<>மா? 

 

இன4தி� மீ� Fச�ப1ட இழி" ெப�மள" த� மீ� விழாதப<, ஒ� த;திைய 

உைழ4�� ெப,'� ெகா�2, நி�மதியாக வா=+� வ+தா�; எதி�பாராத #ைறயி�, 

அதிபதி ஆ�க�ப1டதா�, ெவ�ைள இன4தவாி� ெவ'�ைப அ�லவா ெப,றிட 

ேவ�<யதாயி,'. #�#<! 

 

#,ேபா�;� க�4திைன� பர�பி2� ஓாி� ஏ2க�, நிறேபத� பா��க� Eடா�, த;தி 

திறைம ப,றி ம12ேம பா��க ேவ�2�, <�ம� நீ�ேராவாக இ�+தா� எ�ன, 

அெமாி�க�, வழ�கறிஞ� �ைறயி� ெபய� ெப,றவ�, ந�ல இய�பின�, ஆகேவ 

அவ6ைடய ஆ1சி சிற�பாகேவ அைம>�; அைனவ�� ஆதர" அளி4திட ேவ�2� 

எ�' எ*தியி�+த அ+த� பாைலவன மல� எழிலாக இ�+த� க�தி <�ம� 

மகி=�சி>,றா�; ஆனா� ம'கணேம அ4தைகய இத=க�, அெமாி�க ம�களிட� 

மி;+த ெச�வா�;� ெப,றைவ அ�ல எ�ற உ�ைம உ�ள4ைத4 தா�கி,'. 

ெச�வா�;� பைட4த ப4திாிைககேளா? ெந��ைப>� நாராச4ைத>� 

வா�4ைதகளா�கி எ*தின! உ�ைம அெமாி�கா இதி�தா� ெதாி+த� - இைத 

எதி�4� நி�' ெவ,றி ெபற ேவ�2�; எதி��பதாக அறிவி�காமேல இ+த நிைல  

<�ம� ெப,றா�. 
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<�ம� ;<யரD4 தைலவரான� ச1ட�ப< மரபி�ப< எ�பதா�, ஒ� �ெகா�ள 

ேவ�<ய நிைலயி� இ�+தவ�க� Eட, எ+த� சிறிய தவ' ெசHதா:� ேபா��, த� 

மீ� பாH+� தா�கி4 தீ�4�� க1<வி2வா�க� எ�ப�  ாி+த�. ந2�க� பிற+த�. 

 

தவ'க� ெசHதி2� தைலவ�கைள� Eட4 தாBகி� ெகா�வா�க�, ஆனா� ஒ� 

நீ�ேரா! தைலவ� ஆகி, அவ� தவ'கைள>� ெசHதா�, எ�ப< தாBகி� 

ெகா�வா�க�! எாிமைல ெவ<�;�. 

 

எாிமைல ;#றி,'! ெவ�ைள இன4தி� உாிைம ம'�க� பட #<யாத ஒ�' 

எ�பதிேல அ*4தமான ந�பி�ைக>� நிறெவறி>� ெகா�ட இதழாசிாிய� ஒ�வ�, 

க�ைசைய வாி+� க1<� ெகா�2 நி�றா�, இ+த� க�நிற4தாைன ெவ�ைள 

மாளிைகயி!�+� விர1< அ<4ேத தீ�ேவ� எ�'! 

 

ச1ட�, மர , #ைற எ�' எைத எைதேயா க�தி� ெகா�2தாேன இ+த� 

க�நிற4தாைன ெகா: ம�டப4தி� அமர� ெசHதீ�க�; அ+த� ச1டேம தவ'! 

அதிேல ஓ1ைட இ��கிற�! அ+த நியமனேம ெச�லா�; ச1ட நி ண� E'கிறா�; 

<�ம� ;<யரD4 தைலவராக அம�4த�ப1<��கிறா�; ஆகிவிடவி�ைல; ம�களா� 

ேத�+ெத2�க�படவி�ைல. ;<யரD4 தைலவைர ம�க� ேத�+ெத2�;� வைரயி� 

<�ம� ேவைல பா��கலா�; அ8வள"தா�; ஆகேவ உடன<யாக� ;<யரD4 

தைலவ� ேத�த:�; ஏ,பா2 ெசHதிட ேவ�2�; அ� #<+த��, இவைன 

ெவளிேய,ற ேவ�2�; எ�' அவ� வாதிடலானா�. அரD அம�4தியி�+த ச1ட 

நி ண� அத,; ஆதரவான ச1ட GS�கBகைள விவாி�கலானா�. அ+த 

விவாத4ைத ேக12� ெகா�<�+த ேபரதிகாாிக�, <�ம6�; அ24தப<யி� 

இ�+தவ�க�, அ+த இதழாசிாிய� Eறிய ஏ,பா12�; இணBக ம'4தன�; 

நிறெவறி Eடா�. நியாய� அ�ல எ�பதா� அ�ல. ெவ�ைள மாளிைகயி� ஒ� 

க��ப� ஆ1சி ெசHதா� எ�ன எ�பதா� அ�ல; வழ�காட� ேபா�மான ஆதார� 

இ�ைல எ�பதா�!! 

 

ஏமா,ற#� எாி�ச:� அைட+த அ+த இதழாசிாிய� த� ேபனா#ைனயினாேலேய 

<�மைன� ;4தி� ெகா2ைம ெசH�, அவேன மிர�ேடா2�ப<� ெசHதிட4 
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தி1டமி1டா�. ெதாட�+� ெதா�ைலகைள உ�வா�கியப< இ�+தா�. ஆனா� 

<�ம� கலBகவி�ைல. ெவ�ைளய� எ�ைனவிட எ+த வைகயி� ேமலானவ�, 

க�நிற� எ+த வைகயி� தா=வான� எ�ெற�லா� வாதாட"மி�ைல, வ� க� 

ேபச"மி�ைல. ஒேரவித உ'திைய4தா� ெதாிவி4தா�, நா� ச1ட�ப< ;<யரD4 

தைலவராக அம�+தி��கிேற�; எ� கடைமைய� ெசH� வ�ேவ�; நா� எ+த 

இன�, எ�ன நிற� எ�ப� ப,றிய விவாத� ெபா�ள,ற�; நா� அெமாி�க� 

;<யரD4 தைலவ�! இ� <�ம� ெகா�ட உ'தி; Eறிய உ'தி எ�'Eட� 

ெசா�வத,கி�ைல. 

 

த�பி! நா1<ேல ஒ� ;றி�பி1ட ப;தி ம�கைள4 தா=4த�ப1டவ�க� எ�' 

ஆ�கிைவ4�வி1டா�, பிற; ஓ� நா� அவ�களிேல ஒ�வ�, எ�காரண� ப,றிேயா, 

'உய� பதவி'யி� அம�+�வி1டா�, த�ைம உய�வ;�  எ�' எ�ணி� 

ெகா�பவ�க�, அவ6�;� கீேழ ேவைல ெசHபவ�களாக இ��பி6�, அவ� 

நம�;� க12�ப12, அடBகி ஒ2Bகி, வி��ப� அறி+� நட+� ெகா�ள4தா� 

ேவ�2� எ�' எதி�பா��பா�க�. <�ம�, ;<யரD4 தைலவராக இ��க12�; 

Dைவைய� ெபற12�. ெவ�ைள மாளிைகயி� உலவ12�! ஆனா�, எம� வி��ப� 

அறி+� நட+� ெகா�2 வர ேவ�2�; Dய சி+தைன, தனி நடவ<�ைக,  திய 

ேபா�; �ளி தைல M�கினா:�, M�கி ெவளிேய எறி+� வி2ேவா� எ�'தா� 

அைம�ச� நிைலயின� க�தி� ெகா�டன�. <�ம� உய� ம�டப4தி� அமர12�, 

அத� தக4 தகாய4ைத� க�2 களி�க12�, ஆனா� த� இ�ைசைய� 

க12�ப24தி� ெகா�2, ந� ;றி�பறி+� நட+� ெகா�ள ேவ�2�... மீறினா�... 

 

<�ம� அலBகாி�க�ப1ட ஒ� அ<ைமயாக இ�+� வர ேவ�2� எ�' 

வி��பினா�க�; ;றி� � கா1<னா�க�. 

 

ெவ�ைள மாளிைகயிேல Gைழ+த க�நிற4தா�, த� உ�ைமயான 'எஜமான�க�' 

யா� எ�பைத அறி+� அத,; ஏ,றப< நட+� ெகா�ள ேவ�2� எ�' 

எதி�பா�4தன�.  அவ�களி� எ�ண4தி�ப< நட+�ெகா�டா�, ;<யரD4 

தைலவ� எ�ற நிைலையேய ேக!�E4� ஆ�;வதாகிவி2�. 
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அவ�களி� எ�ண4��; மாறாக நட+தா�, பதவி பறிேபாHவி2�! 

 

பதவி பறி�க�ப12 வி2வ� Eட அ�ல பயமளி�க4த�க�; ஒ� க�நிற4தவனா�, 

அ4தைன உயாிய பதவிைய� சாியான #ைறயிேல நட4தி� ெச�ல #<யவி�ைல! 

எ�ற பழி Dம4த�ப2�; இன4��ேக இழி" ஏ,ப2�. 

 

ஆக தைலயா1<யாக"� இ��க�Eடா�, த�னி�ைசயாக"� நட+� 

ெகா�ள�Eடா�. அ�ப<யானா� எ+த #ைறயி� நட+� ெகா�ள ேவ�2�? 

 

<�ம6�; மிக"� ேவ�<யவ� கீ�4தி வாH+த ஒ� வழ�கறிஞ�; ெவ�ைளய� 

இன�; ஆனா� நிறெவறி அ,றவ�. அவ�ட� <�ம� ேபDகிற ஒ� ச+த��ப� 

வ�கிற�. அ�ேபா� இ+த� பிர�சிைன எ*கிற�. <�ம� அ+த� ேப�சி�ேபா� 

ெவளியி1ட ஒ� க�4�, த�பி! ப<�;�ேபா�, க�கலBக ைவ�கிற�. ந�ப��; 

உ,சாகI1ட, உ'தி ெப,றிட ைவ�க, அ+த ெவ�ைள இன வழ�கறிஞ� E'கிறா�, 

"<�ம�! ஏ� கல�க�? உ� நிற� க��பாக இ�+தா� எ�ன! நீ ஒ� மனித�!" 

எ�' E'கிறா�, மனித ேம�பா2 எ�ப� இன�, மத�, நிற� ஆகியைவகK�; 

அ�பா,ப1ட� எ�ற அ�Bக�4திைன விள�கி2� #ைறயி�. அ�ேபா� <�ம� 

வ�4த� ேதாH+த #ைறயி� "ந�பேர! எ� நிற� க��  எனி6� நா� மனித�! 

அ+த உண�ைவ� ெபற ேவ�2� எ�கிறீேர... எ�ப< #<>�... க��ப� 

மனிதர�லேவ..." எ�' E'கிறா�. ெவ�ைள மாளிைகயி� அதிப�! அதிேல 

ஐயமி�ைல!! ஆனா� க��ப�, மனிதரா? இ�ைலயா!! - <�ம� E'வ� 

அெமாி�காவி� அ6மதி�க�ப12�கிட+த மன�ேபா�ைக அ�ப<ேய எ24�� 

கா12வதாக இ��கிற�. மனைத உ�க� ெசHதி2� நிைல; ஆனா� உ�ைம! 

அெமாி�க நிறெவறிய�, க��பைர மனித� எ�' ஒ� � ெகா�வதி�ைல; அவ�க� 

அ<ைமக� அ�ல எ�' ச1ட� வ+த பிற;�! அ+த ச1ட� வ�வத,; #� , 

நீதிம�றBக� தீ��ேப அளி4தி��கி�றன, நீ�ேரா�க� மனித� அ�ல; ெவ'� 

உடைமக� எ�பதாக. 

 

1781-� ஆ�2, ஒ� வழ�; நைடெப,ற�. ேம,; ஆ�பிாி�காவி!�+� 

ஜமH�கா"�; 400 நீ�ேரா�க� அ<ைமகளாக வி,பத,காக� க�ப!� ெகா�2 

ெச�ல�ப1டா�க�. வழியிேல பல��; ேநாH க�2 வி1ட�. க�ப� தைலவ� 
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ேநாயா� பாதி�க�ப1ட நீ�ேரா�களி� 132 ேப�கைள (உயிேரா2) கட!ேல 

எறி+�வி12, ம,றவ�கைள� ெகா�2 ேபாH� ேச�4த�ட� கட!ேல எறிய�ப1ட 

132 நீ�ேரா�களி� மா��க1 மதி� �; ஏ,ற பண4ைத இ�ஷிZர�C 

க�ெபனிதா� க1<4 தீர ேவ�2� எ�' வழ�;4 ெதா24தா�. அத,; அவ� 

Eறிய வாத� த�பி! இ�ேபா� நம� ம�கK�;� கா12மிரா�<� ேப�சாக�ப2�; 

ெகா�2 ெச�:� சர�கிேல ெக12�ேபான ப;திகைள அ� ற�ப24தி வி2வத� 

Iலேம ம,ற சர�ைக� ெகடாதப< பா�கா4திட #<>� எ�ற நிைலயி� சர�கிேல 

ஒ� ப;திைய அ� ற�ப24த ேநாி1டா� அத,கான மதி� �ள பண4ைத 

இ�ஷிZர�C க�ெபனி தர ேவ�2� எ�ற 'விதி'ைய� கா1<னா� வாதமாக! 

உயிேரா2 M�கி எறிகிறா� @,'�; ேம,ப1ட நீ�ேரா�கைள, பதற�பதற; ஈ" 

இர�கமி�றி; வழ�;ம�ற4திேல அவ� ப2ெகாைல ெசHதா� எ�' அ�ல, 

சர�ைக இழ+தத,; அவ6�; நYட ஈ2 தர ேவ�2ெம�' வழ�;! ேக1டைனயா, 

த�பி! இ+த விபாீத4ைத. ேகேள� #*வைத>�, அட ெகாைலகாரா! @' 

ேப�கைள� ப2ெகாைல ெசHத பாதகனா நீ! உ�ைன� சி4திரவைத அ�லவா ெசHய 

ேவ�2�, உ�ைன� ேபா�ற மனித�க�, கட"ளி� ;ழ+ைதக�, அவ�கைள� 

கட!ேல M�கி எறி+த காதகேன! உ�ைன ெவ1<4 ��2களா�கி� க*;�; 

வி�+தளி�க ேவ�2� எ�ெற�லா� நீதிபதி சீறி� Eறினாரா? அ�தா� இ�ைல!! 

ேக1க� கYடமாக4தா� இ��கிற�. ஆயி6� எ�ன ெசHவ�? ஆ2மா2க�, 

;திைரக� ெகா�2 ெச�ல�ப2� ேபா� ேநாH வ+�வி1டா�, ேநா>,றைவகைள 

அ� ற�ப24தி ம,றவ,ைற� கா4தி2வ� ேபா�ற #ைற�ப<தா� க�ப� தைலவ� 

நட+� ெகா�டா�. ஆகேவ அவ6�;� க�ெபனி நYட ஈ2 தர4தா� ேவ�2� 

எ�' தீ��பளி4தா�. நீ�ேரா மனித� அ�ல! சர�;!! ெபா��!! உைடைம! 

நீதிம�ற4 தீ�� ! 

 

<�ம�, க��ப�, மனித� அ�லேவ எ�' Eறியேபா�, இ+த வழ�; அவ�ைடய 

மன�க� #� நிழ:�வமாக4 ெதாி+தி��;� ேபா:�! 

 

அரசிய� த4�வ4��ேக வி4� அளி4த அாிCடா<�, அ<ைம எ6� ெசா�:�;� 

ெபா�� அளி�;�ேபா� உயி��ள க�வி, அ<ைம எ�றா�. 

 

<�ம� ஒ� க�வி! யா�ைடய க�வி? யா��;� பய�பட ேவ�<ய க�வி? எ�பேத  
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பிர�சிைன எ�' ஆகிவி1ட�. <�மைன� Pழ இ�+� வ+த அரD அைவயின�, 

ெவ�ைளயாி� வி��ப4ைத அறி+�, அத,;4 த�கப< பய�ப124 தீர ேவ�<ய 

க�வி எ�' உ'தியாக எ�ணி� ெகா�டா�க�. ஆனா� தBக� இன4தவ� ஒ�வ� 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவரானா� எ�ற உட�, மகி=�சியா� ��ளின� 

ம12ம�ல, நீ�ேரா ம�க� மனதிேல  தியேதா� ந�பி�ைக மல�+த�. இனி நம� 

இ�ன� தீ��, இழி" �ைட�க�ப2�; நிைல உய��, வா=" தைழ�;�; ெவ�ைள 

மாளிைகயிேல நம� இன4தவ�; இனி ந�ைம� க�பி� ெகா�2�ள இ�ைள ஓ1< 

வா=விேல  4ெதாளி க�<ட வழி பிற+தி2� எ�' திடமாக ந�பின�. அவ�களி� 

க�களிேல எ4தைன ஒளி J4தி��;�! #க4திேல எ4தைகய ஒளி மல�+தி��;�! 

ேப�சிேல எ�னவிதமான இ�ப� கல+தி��;� எ�ப� ப,றி எ�ணி2� ேபா� 

இனிதாக விளB;கிறத�லவா, த�பி! 

 

நாசாி� கர4ைத நம� அ���காத�, ெச�ைன ேமய� எ�ற #ைறயி�, ;:�கி 

வரேவ,ற ெசHதிைய இதழி� ப<4தேபா�, என�;4 த�பி நாேன நாசாி� 

கரBகைள� பி<4�� ;:�கிய� ேபா�ற ஒ� மகி=�சி உண��சி பிற+த�. 

 

நா� நகரா1சி ம�ற4தி� அரேசா�ச வாH� � ெப,ற�, நைடெபறேவ #<யாத, 

அதி��சி தர4த�க, தைலகீ= மா,றமான நிக=�சிய�ல, மிக� சாதாரணமான ஒ� 

அரசிய� நிக=�சி. அத,ேக நம�; அகமகி=�சி எ4�ைண ஏ,ப1ட�! <�ம� 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவரான� எ�ப� சாதாரண� அ�ல; 

அ<ைம�ப24த�ப1ட இன�, இழிவாக நட4த�ப12 வ�� இன�, நீ�ேரா இன�; 

அதிேல ஒ�வ� எஜமான�க� எ�ற நிைலயி� உ�ள ெவ�ைளய�கK� அடBகி 

நட+தாக ேவ�<ய 'அதிப�' நிைல ெப'வ� எ�றா�, மகி=�சி, ெகா+தளி�பாக 

அ�லவா இ��;�! 

 

<�ம� ;<யரD4 தைலவராகிவி1டதா�, ஒேர வாியி�, தBக� இழி"கைள� 

ேபா�கிவிட #<>� எ�' ந�பின�, க�நிற4தவ�.  <�ம� இதைன 

அறியாம!�+தி��க #<யா�. 

 

கதி� ;:B;வ� காS� உழவ� மன� மகி=�சியா� ��Kவ�ேபால4 த� 

இன4தவ� இ��பா�க� எ�பைத உண�+தா�;  �னைக J4ததா? இ�ைல!  
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ெப�I�D! 

 

அ�பா! அ�பா எனத�ைம அ�பா! எ� வா=4��க�! பாரா12த�க�! இB; ஒேர 

ெகா�டா1ட�! ேகாலாகல�! எ�ேலா�� எ�ைன வா=4�கிறா�க�! வ+� வ+� 

பா��கிறா�க�,  க=+�  க=+� ேபDகிறா�க�, நம� இன4தவ� ஒேர ஆன+த4 

தா�டவ மா2கிறா�க�! ப�கைல� கழகேம விழா�ேகால� J�<��கிற�! 

 

ெதாைலேபசி த+தி2� இ+த4 ேத� �ளிக� ெசவியிேல பாHகி�றன. <�ம� 

ேக1கிறா�? இ�பமாக4தா� இ��கிற�; இனி�பான ேப�Dதா�. 

 

சாி! சாி! ச+ேதாஷ�! 

அ�ப<யா ஓேஹா! 

ந�ல�! ஆமா�! சாி, சாி. 

 

இ�ப<� பதி� ேபDகிறா� <�ம�. 

 

மகி=�சி� ெகா+தளி� ட� ேபDபவ�, <�ம� மக�, க�[ாி மாணவ�!! 

 

இ��;ம�லவா மகி=�சி, த+ைத, நா1ைட ஆK+ தைலவராக அம�+தி��கிறா� 

எ�பதா�. எ�ேலா��;� கிைட�க� E<ய 'வாH�பா' இ�, ெவ�ைள மாளிைகயி� 

அதிபராக அம�வ�! அதி:� ஒ� நீ�ேரா"�; அ+த வாH� ! 

 

மக� ேப�சிேல களி� , ெப�மித� த��பி2வ� ெதாிகிற�. எ� மக� மகி=கிறா�! 

ெப�மித� ெகா�2�ளா�! ேந,' வைரயி� அவ� எ4தைனேயா ஆயிர� 

மாணவ�களிேல ஒ�வ�; அதி:� ஒ� நீ�ேராவி� மக�. க��ப�! இ�'? அவ� 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவாி� மக�! ெப�மித� ெகா�ள4தாேன ெசHவா�, 

த�பி! அ+த மாணவ� ெப,ற மகி=�சிைய மாH4திட வி��ப� எழவி�ைல. 

 

அ<ைம ேவைல�காகேவ ஆ�டவனா� பைட�பி�க�ப1ட இன� நீ�ேரா�க� 

எ�' நிறெவறிய�க� எ�ணி� ெகா�டன� எ�ற ேபாதி:�, உைழ4� உைழ4� 

அவ�க� எ�லா4 �ைறகளி:� ெவ�ைளய�ட� சாிசமமாக நி,க #<>� எ�பைத 

ெமH�பி4�� ெகா�2 வ+தன�. 
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"மகேன! நீ ஒ� நீ�ேரா! ெபா�� எ�ன ெதாி>மா? ஒ8ெவா� க1ட4தி:� உன�;4 

திறைம இ��கிற� எ�பைத நி%பி4�� கா1<யப< இ��க ேவ�2�. ெவ�ைள 

இன4தவ��; அ+த நிப+தைன இ�ைல! அவ�க� த;தி>ட� பிற+தி2� 

இன4தவ�! நா� த;திைய� ெபற ேவ�2�, உைழ�பா�, திறைமயா�, க�வியா�". 

 

ஒ� நீ�ேரா த� மக6�; இ�ேபால அறி"ைர Eறினா� எ�' ஒ� ஏ2 

ெதாிவி�கிற�. அ+த நிைலயி� இ�+� வ+த இன4திேல பிற+த ட�ளC <�ம�, 

எ+த அெமாி�க6� மதி�க4த�க பதவிைய� ெப,றா� எ�றா�, அவ6ைடய மக� 

ம1ட,ற மகி=�சி அைடய4தாேன ெசHவா�. 

 

ஜூ!ய� க�[ாியி� ப<4�� ெகா�<�+தா� - நீ�ேரா�கK�காக ம12� எ�' 

அைம+த க�[ாியி�! 

 

<�ம�, கீ�4திமி�க வழ�கறிஞ�, ெச�வா�; ெப,ற ெசன1ட�, ெசன1 சைப�ேக 

தைலவ�, எ�றா:� நீ�ேராவாயி,ேற! ஆகேவ <�ம6ைடய மக� 

நீ�ேரா�கK�காக அைம+தி�+த க�[ாியி�தா� இட�ெபற #<+த�. 

 

ஜூ!ய�! ஜூ!ய� நம� இன4��ேக ெப�ைம! காலெம�லா� நம� இன4தி� 

மீ� Dம4த�ப12 வ+த இழி"� பழி>� ஒேர ெநா<யி� �ைட�க�ப12 வி1ட�! 

 

நம� இன4தி� த�மான� தரணிேயாரா� ஏ,'� ெகா�ள�ப12 வி1ட�! 

 

இனி எ+த ெவ�ைள� பயலாவ�, க��ப� தா=+த இன�, மி�க இன� எ�' 

வாHதிற+� Eற4 �ணிவானா! 

 

ஜூ!ய�! உ�ேனா2 ேச�+� க�[ாியி� ஒ�றாக� ப<�;� வாH� � ெப,ற 

நாBக� ெப��ேப' ெப,றவ�க�! ஜூ!ய�! அ�பா நம� இன4தி� 

வி2தைல�காக #*I�Dட� பா2ப2வா� அ�லவா! 

 

ஜூ!ய�! நம� இன4தவைர இ�ன#� இழிவாக நட4�� ேபா�ைக� 

க�டவராயி,ேற உ� அ�பா! அவ�ைடய இர4த� ெகாதி�;ம�லவா அைத 

நிைன�;� ேபா�. 
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ஒேர வாி! அவ�ைடய ேபனாவி!�+�! நம� இன�, சபி�க�ப1ட இன� அ�ல, 

ஆK� இன�! எ�'  � நியதி பிற+� விடாதா! 

 

ப1ட கYட4ைதெய�லா� மற+ேத வி2வ� நம� இனம�க�. நா� பரவாயி�ைல; 

அ<ைம வாணிப� ஆபிரகா� !Bகனா� அக,ற�ப1ட பிற; பிற+த தைல#ைற. 

#� ? கா12 மி�கBகைள ேவ1ைடயா2வ� ேபால அ�லவா நம� இன4தவைர 

நட4தி வ+தன� இ+த� ெகா<யவ�க�. 

 

ச"�கால<�ப�, சைத பிH+� ேபா;� வைரயி�! ;,'யிராக ெவ1டெவளியி� 

ேபா12 ைவ�ப�, மர4திேல ெதாBகவி2வ� சாக<4�, ேக1;�ேபாேத, ெந�ச� 

ெவ<4தி2�! எ4தைன எ4தைன� ெகா2ைமகைள4 தாBகி� ெகா�டன� நம� 

இன4தவ�! 

 

இ�' எ�லாவ,'�;� ஈ2 ெசHவ� ேபால, ெசHத ெகா2ைமகK�ெக�லா� 

பாிகார� ேத2வ� ேபால, ம�னி� � ேக12� ெகா�வ�ேபால, உ� அ�பாவி� 

கால<யி�, ;<யரD4 தைலவ� பதவிைய� காணி�ைகயாக ைவ4தி��கிறா�க�! 

 

வரலா,றி� இட� ெப'பவாி� மக� நீ, ஜூ!ய�! உ�6ைடய ந�ப�க� 

எ�பைதவிட எBகK�; ேவ' எ�ன சிற�  ேவ�2�? 

 

காாி�� விலகிவி1ட�! கதிரவ� உதி4� வி1டா�!! 

 

உண��சி ெகா+தளி�;� ப�வ4தினர�லவா க�[ாி மாணவ�க�? வரலா,' 

நிக=�சிகைள>�, ம�க� மனதிேல ேதா�றிய எ*�சிகைள>�, உாிைம�ேபா� 

நிக=�சிகைள>�, வி2தைல Fர�களி� கைதகைள>�, சம4�வ�, சேகாதர4�வ� 

ேபா�ற இல1சியBகளி� வரலா'கைள>� ப<4�� ப<4�, ஆ�வ� த�� � 

உ�ள4தினர�லவா? ஆகேவ, த�பி! ஒ� நீ�ேரா, இனெவறி பி<4தைல>� 

அெமாி�காவி�, ;<யரD4 தைலவரான ேசதி ேக1ட��, ��ளி� ;தி4�4தா� 

இ��ப�! ஜூ!யனிட� மகி=�சி>ட� எ*�சி>ட� ஏேதேதா ேபசி4தா� இ��ப�. 
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ந�ப�களி� ேப�D ேதனாக இனி4தி��;� அ+த மாணவ6�;. அ+த மகி=�சி� 

ெப��;ட� தா� ஜூ!ய� த� த+ைதயிட� ேபசினா� ெதாைலேபசி Iல�. 

 

எ� த+ைத ெவ�ைள மாளிைகயி�! 

 

எ� த+ைத அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவ�! 

 

இ+த எ�ண�, அ+த இைளஞ� உ�ள4தி�, ஓராயிர� ந�பி�ைககைள 

ஏ,ப24தி4தாேன இ��;�? 

 

நீ�ேரா�களி�, E!களாக, ேவைல�கார�களாக, பா1டாளிகளாக, 

அ:வலகBகளிேல பணியா,'பவ�களாக இ�+தவ�களா�, ப<�ப<யாக 

#�ேனறினா� ேபா��, மனித உாிைமகைள ெம�ள ெம�ள� ெப,றா� ேபா�� 

எ�ற விதமாக ம12ேம நிைன4திட #<+த�. மாணவ�களி� மனதி�, இ+த� 

ேபா�கா இட� ெப,றி��;�! மாணவ�க� ஒ� சIக4தி� ஈ1< #ைனக�! எ*�சி� 

பிழ� க�! ந�மாேல ஆ;மா எ�ற இ*� � ேப�D�, எ�ன ெசHவ� எ�ற ஏ�க� 

ேப�D�, உ�ள4திேல இ�+திட ம'4தி2� ப�வ�! எ+த இ�னைல ஏ,'� 

ெகா�டாகி:� இழி"கைள4 �ைட4தாக ேவ�2� எ�ற உ'தி ;<ெகா�ட 

உ�ள� அவ�கK�;. ஆகேவ க�[ாிக�, வி2தைல�; இைளஞ�கைள4 

தயாாி�;� பாசைறகளாக4தாேன இ��க #<>�! எ4தைனேயா ெகா2Bேகால�க� 

F=4த�ப1ட வரலா'கைள� ப<4த� F� ேபா;மா! எ4தைனேயா வ�லைம>ட� 

அைம�க�ப1ட ேபரரDக�, ம�களி� ஒ� பிாிவினைர4 தா=வாக"� 

மி�க4தனமாக"� நட4திய காரண4தா�, சIக4தி� ெவ<� க� ேதா�றி, 

 ர1சிக�  யெலன� கிள�பி, அத� ேவக4தாேல அழி�க�ப12� ேபாயின எ�ற 

வரலா,' உ�ைமக� இதய4தி� பதி+��ளனேவ; அ4தைகயவ�க� 

அ<ைம4தைளக� த�னாேல விலகிடா, உைட4ெதறிய�பட ேவ�2� எ�ற 

உ�ைமயிைன� ெபறாமலா இ�+தி��ப�. 

 

ெபாியவ�க�, ெபாறாைம எ�'� ெபா'� ண��சி எ�'�, ச1ட� எ�'� ஒ*B; 

எ�'�, ெம�ள ெம�ள எ�'� ப<�ப<யாக எ�'� ேபDவ� ேக12� ேக12� 

கா�  ளி4�� ேபாHவி1ட�. வி2தைல�கான #ய,சியி�, விைள" ப,றி� கவைல� 
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படாம�, ஆப4� ;றி4�� ெபா�1ப24தாம�, உடன<யாக ஈ2ப1டாக ேவ�2�! 

நீ�ட ெந2Bகாலமாக ெபா'4தாகிவி1ட�! இனி>� ெபா'4�� ெகா�வ� 

#<யா�, Eடா�! மனித4 த�ைம மாH�க�ப2கிற�! உாிைமக� உ�2 எ�ற 

உண��சிேய நD�க�ப12 வ�கிற�. எனேவ, இ�ேபாேத Fறி12� கிள�ப 

ேவ�2�, வி2தைல�ேபா� ெதாடBக ேவ�2�. பலா4காரமான #ைறயானா:� 

சாி,  ர1சிேய நட4தி4 தீர ேவ�2� எ�றா:� சாி, அ�ச� ெகா�<டலாகா�! 

அ<ைமயாக அ�சி அ�சி அ<பணி+�� கிட�பைத� கா1<:� வி2தைல�காக� 

ேபாரா< ;�ட<ப12, மா�பி!�+� ; ; ெவன� Nறி12� ெகா�2 வ�� 

இர4த4ைத� பா�4தப< கள4தி� F=+�ப2வேத, Fர�! - எ�ற விதமான எ�ண� 

அெமாி�க நீ�ேரா�களி� இளைம4 �<�  உ�ளவ�களிட� ேதா�றிவி1ட� 

எ�பைத எ24�� கா12வ�ேபால, பல  ர1சிகரமான நடவ<�ைகக� 

அெமாி�காவி� அ8வ�ேபா� நைடெப,' வ+தன. அைவகைள அெமாி�க 

ெவ�ைள அரD அழி4�வி1டன எ�றா:�, ஒ8ெவா� நடவ<�ைக>� 

நீ�ேரா�கைள இ�ன#� தா=வாக நட4தி� ெகா2ைம�ப24தி� ெகா�2 வ�வ� 

நைடெபற� E<யத�ல எ�ற எ�சாி�ைகயாகேவ அைம+த�. 

 

த�பி! நா� #�  ;றி�பி1<�+ேதேன '<ர�' எ�ற கைத, அ� ெகா2ைம�; 

இைரயான நீ�ேரா ப,றிய�. ஆனா� ெவ�ைள நிற ெவறியைர எதி�4� நி�', 

ெகா�ல�ப1ட நீ�ேரா�களி� Fர�காைதக� நிர�ப உ�ளன. அ+த Fர� 

காவியBக� அைன4தி:�, இ'தியி�,  ர1சி I1<ய நீ�ேரா D12� 

ெபாD�க�ப1டாென�ேறா, ெவ1< F=4த�ப1டாென�ேறாதா� இ��;�. 

வி2தைல ெப,றா�க� எ�ற #<" இ��பதி�ைல! ஆனா� உயி� அ�ல #�கிய�, 

உாிைமேய உயிாி6� ேமலான� எ�ற த4�வ4ைத அவ�க� ஒ8ெவா�வ�� தம� 

இர4த4தா� எ*திவி12� ேபாயி��கிறா�க�. 

 

ெகா2ைமக� ;வி�க�ப2�ேபா�, அதனா�, த4தளி�பவ�களிடமி�+� கிள� � 

ேசாக�, ெப��  யைல எ*�பிவி2� எ�பதைன� ெகா2ைம�ப24�ேவா� 

உண�வதி�ைல. F=4திவி1ேடா�, F=+� வி1ட�! எ�' எ�ணி�ெகா�2 

வி2கிறா�க�! ஆனா� F=4த�ப2பவ�க�, எ�ண,றவ�கைள எ*�பிவி124தா� 

ேபாகிறா�க�! தனி மனித�களாக இ��பவ�க�, தம� உயிைர4 தியாக� ெசHவத� 

Iல� ஒ� அணிவ;�ைப� ெப,றளி4� வி2கிறா�க�. இ�ன#மா இ'மா� ! 



36 

 

இ�ன#மா எதி�� ! இ8வள" ேப� M�கிேல ெதாBகிய பிற;மா,  ர1சி ெசH>� 

நிைன� ! எ�' விய� ட� ேக1ப�, ெகா2Bேகால�; ஆனா� ெகா2ைமைய 

எதி�4�� சி+த�ப2� ஒ8ெவா� �ளி இர4த#� ெகா2ைமைய எதி�4தி2� 

உ'திைய ஓராயிர�  தியவ�கK�; ஊ1< வி2கிற�. 

 

ஒ1< உல�+�ேபான உ�வ�! உைழ4திட இலாய�கி�ைல எ�' எஜமானனா� 

எ�ேகேடா ெக12�ேபா எ�' ஓ1<விட�ப12 வி1டவ� அவ�, த� ேபா�ற ஓ� 

அ<ைமயிடமி�+� ஒ� ;வைள சாராய� ெப,'� ெகா�2 ேபாகிறா�! 

;திைரகK�;4 த�� ம1டரகமான சாராய4ைத, ெவ�ைள #தலாளி பா�4� 

வி2கிறா�. க��  அ<ைம ப�B;கிறா�. பளா� பளா�! எ�' ச"�க< வி*கிற�! 

�<�கிறா�! த2மாறி� கீேழ வி*கிறா�! ச"�க< ஓயவி�ைல! ச"�கால<�பவ�, 

;திைர மீ�! ச"�க<ப2பவ�, தைரயி�!! 

 

பா��கிறா�க� பல�; பத'கிறா�க�, ஆனா� வாH திற+� ஒ� வா�4ைத, ஐேயா! 

பாவ�! வி12வி2Bக�! எ�' Eறவி�ைல. ஏ�? அ<�பவ� எஜமான�! ெவ�ைள 

இன�! �<�பவ�, அ<ைம; நீ�ேரா! பா��பவ�கK� அ<ைமக�; நீ�ேரா�க�, 

ஐேயா! பாவ�! எ�' ெசா�னாேலா, ேபா�� நி'4�Bக� எ�' Eறினாேலா, 

அேத ச"�க< வி*� இவ�கK�;; இ�6� ேவகமாக. அ< தாளமா1டாம� 

ஓ<னாேலா, ேவ1ைட நாHகைள அவி=4�வி2வா� எஜமான�!! எனேவ அவ�க� 

பா��கிறா�க�, தBக� இன4தவ� ஒ�வ� த�ளா2� வயதின�, ச"�க< 

ப2வைத! எஜமான� அ<�ப�ட� விடவி�ைல ;� ற� கீேழ வி*+தவ� மீ� 

;திைரைய ஏ,'கிறா�! ;,'யிராகிறா� அ<ைம! ேகாப� தீ�கிற� 

எஜமான6�;, மாளிைக ெச�கிறா�! இர�2 நா1களி� அ+த� க��  அ<ைம 

இற+� ேபாகிறா�. ம,ற அ<ைமக� அவைன அட�க� ெசHகிறா�க�. பிரா�4தைன 

ெசHய�ப2கிற�!! ச1ட�? அ<ைமைய எ�ன ெசHய"� உாிைம ெப,றவ� 

எஜமான�! பய� ெச4�வி1டா�!! எ�' E'கிற�. அ+த அ<ைம ெசHத பல 

;,றBகளிேல, ச"�க<ைய4 தாBகி�ெகா�ள #<யாம� ெச4த�� ஒ�' 

எ�ப�ேபால! இைத� க�ட ஒ� க12ட� ெகா�ட நீ�ேரா இைளஞ�, ஆயிர� 

நீ�ேரா�கைள இரகசியமாக4 திர1<� ெகா�2, அ+த ஊைரேய அழி4�, 

ெவ�ைளய�கைள� ெகா�' ;வி4�, வி2தைல ெபற4 தி1டமி2கிறா�. இ+த� 
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 ர1சி 1800-� ஆ�2, அெமாி�காவி� நைடெப,றைத, 'க��  இ<' எ�ற ஏ2 

எ24�� கா12கிற�. 

 

ஆ>த� இ�ைல,  ர1சி நட4திட! பயி,சி கிைடயா�, ேபா�#ைறயி�! அட�கிட� 

பலமான ப1டாள� ெவ�ைள அரசிட� இ��ப�� ெதாி>�. பி<ப12 வி1டா� 

தீ�4�� க1<வி2வா�க� எ�ப��  ாிகிற�. ஆனா:� எ4தைன� 

கால4தி,;4தா� ெபா'4�� ெகா�<��ப�! க� எதிேர ச"�கால<4�� 

சி4திரவைத ெசHகிறா� பா�4�� ெகா�2தாேன இ��க #<கிற�! ெச4தாேன 

அ+த� கிழவ�,  ர1சியா ெசHதா�? இ�ைலேய! அடBகி ஒ2Bகி� கிட+தா�! 

ச"�க< விழ விழ4 �<4தா�; எதி�4தானா? இ�ைலேய? ஏ� எ�' ேக1டானா 

இ�ைலேய! வாH திற�கேவ இ�ைல! க�ணீ� வ<4தா�! #<"? 

 ைத4�வி1டா�க�!  ர1சி ெசH� பி<ப1டா� சாக ேவ�2�! சாி!  ர1சி 

ெசHயாதி�+தா� ம12� வா=கிேறாமா! இ� ஒ� வா=வா! எ+த ேநர4தி:� ச"�க< 

விழலா�. எ+த� சமய4தி:� ;திைரைய வி12 மிதி�பா�க�. ;,'யிரா�;வா�க�. 

பிற; க�4தாிட� ேச��பி�பா�க�!! ெஜப� நட4�வா�க�! இ� ஒ� வா=வா! 

இைதவிட எதி��ேபா�, ெவ,றி ெப,றா� வி2தைல! இ�ைலயானா� Fரமரண�! 

 

இ8வித� E'கிறா� 'க��  இ<' எ�ற காவிய4 தைலவ� ேகபிாிய�; சாி எ�' 

இைசகி�றன� ஆயிர� அ<ைமக�. ஊைர வைள4�� பி<4�� ெகா�ள தி1ட� 

வ;�கிறா�. தி1ட� ெவ,றி ெபறவி�ைல. ெப�மைழ, அவ� தி1ட4ைத நாசமா�கி 

வி2கிற�. பி<ப2கி�றன� பல�. ேகபிாிய:� ேவ' சில சில தளபதிகK� த�பி 

ஓ2கி�றன�, கா12� ற�. பைட வ�கிற�! ெவ�ைளயாி� இத=க� 'க��  

அபாய�' ப,றி� ெபாறி பற�க எ*�கி�றன. ேகபிாிய� பி<ப2கிறா�. 

பி<ப2கிறா� எ�' Eட� ெசா�வத,கி�ைல! தாேன த�ைன ஒ�பைட�கிறா�! 

சர� அைடயவி�ைல. அ+த� ச�பவ#� ேகபிாிய!� Fர4ைத விள�;வதாகேவ 

அைமகிற�. ேகபிாிய� த�பி� ெச�வத,காக ஒ� பட; தயாராகிற�. ஆனா� கைடசி 

ேநர4தி�, அவ6�;4 �ைண ெசHய #� வ+தவ� பி<ப2கிறா�. ேபாOC 

அவைன வைள4�� பி<4�� ெகா�2 எBேக ேகபிாிய�? எ�' ேக1கிறா�க�; 

அவ� தன�; ஏ�� ெதாியா� எ�' ம'�கிறா�; ெகா2ைம� ப24�கிறா�க� 

ேபாOC பைடயின�; தன�காக4 த� ந�ப� இ�ைச�; ஆளாவ� க�2 தாBகாத 

ேகபிாிய�, ேபாOசிட� நி,கிறா�, 'இேதா நா� தா� ேகபிாிய�, வி2Bக� 

அவைன! எ�ைன� ைக� ெசH� ெகா�KBக�" எ�' E'கிறா�. 
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த�பி! 'க��  இ<' எ�ற அ+த @!ேல Eற�ப1<��ப� அ8வள"� க,பைன 

அ�ல, வரலா,' நிக=�சி. வ<வ�, கைதயா�க�ப1<��கிற�; அத,ேக,ற ச�பவ� 

ேகாைவக�, உைரயாட�க� தர�ப12�ளன; ஆனா� ஒ� நீ�ேரா  ர1சி 

ஏ,ப1ட��, ேகபிாிய� ேபா�ற நீ�ேரா தைலவ�க� பி<ப12� ெகா�ல�ப1ட�� 

உ�ைம� ச�பவBக�. 

 

கைடசி� க1ட� உ�ைமயிேலேய க� மனைத>� கைர4� வி2�. 

 

ேகபிாிய� M�கிேல ெதாB;கிறா�. கலBகாம� தா� பணிய ம'4�. 

 

அ+த�  ர1சியி� அவ6ட� �ணி+� ஈ2ப12 ஆப4��கைள ��செம�' க�தி� 

பணியா,றிய அவ6ைடய காத! - நீ�ேரா ெப�மணி - ெவ�ைள ெவறியாிட� சி�கி 

அ<ைமயாக வி,க�ப2கிறா�. 

 

இைத� காSகிறா�, கைதயி� �வ�க4தி� ச"�க< ெகா2�க�ப12 ஒ� நீ�ேரா 

இற+தாேன, அைத� பா�4த, ம,ேறா� நீ�ேரா! 

 

அ+த நீ�ேரா"� ேகபிாிய!�  ர1சியிேல ஈ2ப1டவ� தா�; இைடயிேல அ�ச� 

அவைன� பி<4தா1<,'; அவ� தா�  ர1சி4 தைலவ�கைள� கா1<� ெகா24� 

வி1டா�. 

 

'க��  இ<'யி� Eற�ப12�ள� ேபா�ற  ர1சிக� பல�பல அ8வ�ேபா� 

ெவ<4�� கிள�பியப< இ�+தன. 

 

த�பி! இ�ப,றி இB;� ;றி�பி2வத,;� காரண� நீ�ேரா�க� தBக� 

வி2தைல�காக நட4தி2� கிள��சிைய அெமாி�க ெவ�ைள அரD ஒழி4�� 

க12வத,;� ைகயா�ட ஒ� #ைற, அ+த� கிள��சிைய, 'அ�னிய�க�' 

அெமாி�கா"�; எதிராக4 M�<வி1<��கிறா�க� எ�ற பழி Dம4தி, அெமாி�க 

ம�களி� ஆ4திர உண��சிைய4 த1< எ*� வ� எ�பைத� ;றி�பிட4தா�. 
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இ+தி ெமாழி ஆதி�க� தBக� எதி�கால4ைத நாசமா�;� எ�' உண�+� ெகாதி4�  

எ*+த மாணவ�கைள, நா� M�< வி12 கலக� விைளவி4ேதா� எ�' 

#தலைம�ச� ப�தவ4சல� Eறினார�லவா! இேத #ைறைய� ைகயா�டன� #�  

அெமாி�காவி�. 

 

'க��  இ<' எ�ற @!ேல,  ர1சி4 தைலவ� ேகபிாிய� தா� தா�  ர1சி 

நட4தியவ� எ�' ெசா�ன பிற;� விசாரைண நட4திய நீதிபதிக� விடவி�ைல. 

 

உன�; எ�ப< இ8வள" தி1டமிட4 ெதாி+த�! நீேயா அ<ைம! உன�; எBகி�+� 

இ4தைன4 �ணி" பிற+த�. உ�ைமைய� ெசா�.  ர1சிைய4 M�< வி1டவ� 

யா�? ெசா�!வி2! உ� மீ� ;,ற� இ�ைல. நீ பாவ�, யாேரா ஆ12வி4தப< 

ஆ<வி1டாH. P4ரதாாிகைள� Eறிவி2. த�பி4�� ெகா�ளலா�. 

 

எ�ெற�லா� ேக1கிறா�க�. 

 

ஒ�வ�� M�<விட"மி�ைல, �ைண�; வர"மி�ைல; தி1டமிட"மி�ைல. நாேன 

தா� தி1டமி1ேட�. அ�' ம12� ெப�மைழ வாராதி�+தி��பி� எ� தி1ட� 

ெவ,றி>� ெப,றி��;�. 

 

எ�' ேகபிாிய� ெசா�:கிறா�, ந�பி�ைக ஏ,படவி�ைல! நீதிபதிகK�;; 

ஏென�றா� (1800) அ�ைற�; அெமாி�காவி�, கிள��சிகைள,  ர1சிகைள I1< 

வி2பவ�க� பிெர�D�கார�க� எ�ற எ�ண� பலமாக இ�+� வ+த�. பிெர�D� 

 ர1சியி� ேபா� மல�+த க�4��க� சம4�வ� எ�ப�! நீ�ேரா�க� சம4�வ� 

அ�லவா ேக1கிறா�க�! அவ�கK�; எ�ப<4 ெதாி>� சம4�வ� எ�ப�; 

பிெர�D� நா12  ர1சி�கார�க� M�<வி1டதா� ெதாி+த�! ஆகேவ நீ�ேரா 

ேகபிாிய� நட+திய  ர1சி பிெர�D�கார� I1<வி1ட�! இ� அெமாி�கா 

நிறெவறிய� வாத�. 

 

கா�ைக க��  நிற� 

க+தசாமி நிற� க�� , 

ஆகேவ 

க+தசாமி கா�ைக! 
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இ�ப< ஒ� வாத�! அ+த நா� அெமாி�காவி�தாேன எ�' ேக1கி�றாயா த�பி. 

ஏ�, இ+த நா� ப�தவ4சலனா� ேவ'விதமாக வாத� ெசHகிறா�. 

 

இ+தி ஒழிக எ�கிற� தி.#.க. 

மாணவ�க� இ+தி ஒழிக எ�கிறா�க� 

ஆகேவ 

மாணவ�க�, தி.#.க. 

 

இ�ப<4தாேன வாதா2கிறா�! ஆகேவ ப�தவ4சலனாாி� வாத�  தி� அ�ல! 

ெந2Bகாலமாக இ�+� வ�கிற வாத�! ஆதி�க� அழி+�ப2ேமா எ�ற அ�ச� 

N<�;� நிைலயி:�ளவ�க� வழ�கமாக� Eறி2� வாத�! 

 

M�;� கயி,ைற� க*4திேல மா12வத,; ஒ� விநா<�; #�  Eட� 

ேக1கிறா�க� ேகபிாியைல, 'ஏதாவ� ெசா�!� ெகா�ள வி�� கிறாயா?' எ�'. 

 

'நாேன, ஏ�� இ�ைல, கயி' ேபD�!' எ�கிறா� ேகபிாிய�! 

 

ட�ளC <�ம� ;<யரD4 தைலவரான நா1களி� நீ�ேரா�கK�;� சம4�வ� 

கிைட4திட� ெசHவத,;�  ர1சிேய சாியான வழி எ�ற க�4�ட� 'ட�னைர1' 

எ�ற ஒ� இய�க� இ�+� வ�கிற�. 

 

இ+த இய�க�, க�ZனிC2களா� நட4த�ப12 வ�கிற�; அெமாி�காைவ 

அழி�கேவ, நீ�ேரா�களி� வி2தைல எ�' ெபய� Eறி�ெகா�2 இ+த பயBகர 

இய�க� நட4த�ப12 வ�கிற� எ�' அெமாி�க அரD Eறிவ+த�. ஒ� நீ�ேராேவ 

;<யரD4 தைலவ� ஆகிவி1டதா�, இ+த பயBகர இய�க� ேம:� �ணி" ெப,' 

ஆ1ட� ஆ2ேமா எ�ற அ�ச� ெகா�ட ெவ�ைளநிற ஆதி�க�கார�க� இ+த 

பயBகர இய�க� க�ZனிC2களி� ைக�பாைவ, ஆகேவ அதைன4 தைட ெசHய 

ேவ�2� எ�' வ!>'4�கி�றன�. 

 

ட�னைர1 இய�க� க�ZனிC2 இய�க� அ�ல; நிறெவறிைய நிைலநா1ட 

வி�� � ெவ�ைளய� Dம4�� பழி அ�; ஆகேவ <�ம� அ+த இய�க4��;4 

தைட ஏ�� ேபாட� Eடா� எ�' நீ�ேரா ம�க� வ!>'4�கிறா�க�. 
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<�ம� யா� ப�க� ேச�வா�? த� இன ம�க� ப�கமா? ெவ�ைளய� ப�கமா? எ�ற 

ேக�வி எ*� ேபா� <�ம� உ'தியாக4 ெதாிவி�கிறா�. அ+த இய�க� 

உ�ைமயிேலேய பயBகர நடவ<�ைகயி� ஈ2ப2கிற�, க�ZனிC2களா� 

நட4த�ப2கிற� எ�' ெமH�பி�க� ப1டாெலாழிய அதைன4 தைட ெசHய� 

ேபாவதி�ைல; நம� ச1ட� இட+தரா�. நா� அ+த இய�க�, க��ப��காகவா, 

ெவ�ைளய��காகவா எ�' பா��க� ேபாவதி�ைல; அ� அெமாி�காவி� 

ந�ைம�கா, அெமாி�காைவ� ெக2�கவா, எத,;� பய�ப2கிற� எ�ப� 

ப,றி4தா� பா��க� ேபாகிேற� எ�' E'கிறா�. அவைர� Pழ இ�+த ெவ�ைள� 

ேபரதிகாாிகK�; அட�க#<யாத ேகாப�. ஒ� நீ�ேராைவ� ெகா�2 நீ�ேரா 

வி2தைல இய�க4ைத4 தைட ெசH�விடலா�, அத,; <�ம� ;<யரD4 

தைலவராகி இ��ப� ெபா�னான ச+த��ப� எ�' அ+த ராஜ த+திாிக� க�தி4 

தி1டமி1டன�. <�ம� ராஜத+திர� ப<�கவி�ைல; ஆனா� இதய� இ�+த�. 

அதிேல நீதி�;� ேந�ைம�;� இட� இ�+த�. ெபா'� ண��சி ேபா�மான அள" 

இ�+த�. எ+த� ெசய:� அெமாி�க நா12�ெகன அைம+��ள ச1ட தி1ட4தி,; 

உ1ப1டதாக, அத� ஒ*Bைக� ;ைல4திடாததாக இ��;�ப<4தா� அைமய 

ேவ�2�, ேம:� வி��  ெவ'� கK�; இடமளி�க� Eடா� எ�' உ'தி 

ெகா�<�+தா�. 

 

மக� ஜூ!ய� வ+� பா�4� மகி=�சி ெபாBக� ெபாBக� ேபD�ேபா� Eட, 

<�ம� இ+த ேநா�க4ைத உ'தியாக4 ெதாிவி�க4 தவறவி�ைல. 

 

அ, த� நட+�வி1ட�, அ�பா! அ, த�! ெவ�ைள மாளிைகயி� தாBக� 

F,றி��;� வாH� � கிைட4தைத நாBக� ஒ� அ, த� எ�ேற க��கிேறா�. 

அ�பா! நம� இன4தவ��, அவ�கK�காக� பணியா,ற ஏ,ப1ட அைம� கK� ஒ� 

@,றா�2� கால4தி� சாதி�க #<யாதைத, தாBக� ஒ� ெநா<யி� சாதி�;� 

வாH�  அ�பா! இ�! நம� இன4தவ� எ8வளேவா ேப� ம<+தன�, உாிைம ேக12; 

அ�ல,ப1டன�; அவதி�ப1டன�. இ�ேபா� ெவ�ைளய�கK�; ஆைண பிற�பி�க 

#<>� தாBக�... 

 

ஆ�வ#� ந�பி�ைக>�, ெகா+தளி�;� விதமான ஜூ!ய� ேப�D, த� தக�பனா�  
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பதவி�; வ+தி��ப� நீ�ேரா இன4தி� மீ� Dம4த�ப12�ள பழியிைன ஒேர 

வாியா� �ைட4திட4தா� எ�ற ந�பி�ைக. <�ம� அைமதியாக4தா� ேபDகிறா�. 

 

நா� யாைர>� எைத>� ெசHய� ெசா�! வ, '4�வதாக இ�ைல. நா� 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவ�, நீ�ேரா ம�களி� ;<யரD4 தைலவ� அ�ல! 

 

த�பி! <�ம� தா� அ8வித� ெசா�னாேர தவிர, அவ� அ+த உய� பதவி வகி�ப� 

க�2 சகி4திட #<யாத நிறெவறிய�க�, <�ம� க��பாி� தைலவ�. அெமாி�க� 

;<யரD4 தைலவ� அ�ல, அத,; ஏ,ற த;தி>� திறைம>� இ�ைல; ஒ*�க� 

இ�ைல; உய� ப�  இ�ைல; ேக1பத,ேக ED� பல ;ைறபா2 ெகா�டவ�, 

;<ய�, E4தி�க�ள�! - எ�ெற�லா� பழி Dம4தின�; ெவ1ட ெவளியி� 

ம12ம�ல, அரச அைவயிேலேய க�டன4 தீ�மான� ெகா�2 வ+தன�! 

 

அதிேல அவ�க� ;றி�பி1ட பல ;,ற�சா12களிேல #�கியமானைவ இர�2; 

ஒ�' க�ZனிC2களா� M�< விட�ப1ட ட�னைர1 எ�ற பயBகர இய�க4தி�, 

<�ம6ைடய மக� ஜூ!ய� ஒ� உ'�பின� எ�ப�; ம,ெறா�' உய� 

நிைலயி:�ள ஒ� மாைத <�ம� க,பழி�க #ய�றா� எ�ப�. 

 

தி2�கிட4 த�க ;,ற�சா12க� அ�லவா? எ�ப< இ+த4 தா�;தைல4 தாBகி� 

ெகா�ள #<>�? தாBகி� ெகா�டா�! 

 

உலகிேலேய கைட+ெத24த ெபாHய�க� இ+த ெவ�ைளய�க� எ�' ;,ற� 

சா12கிேற�. 

 

உலகிேலேய இவ�கைள மி�சி2� ;<கார�க� இ�ைல எ�' ;,ற� 

சா12கிேற�! 

 

மிக ேமாசமான Pதா<க� இ+த ெவ�ைளய� எ�' ;,ற� சா12கிேற�. 

 

ெகா<ய ெகாைலகார�க� இ+த ெவ�ைளய�க�! 
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சா+திைய - சமாதான4ைத� ;ைல4தவ�க� இ+த ெவ�ைளய�. 

 

காமெவறி பி<4தைல>� கயவ�க�, இ+த ெவ�ைளய�! 

 

ேமாச<க� பல ெசHதி1ட ேப�வழிக� இ+த ெவ�ைளய�! 

 

ஆகேவ நீதிம�ற4தினேர! இ+த ெவ�ைளய�க� ;,றவாளிக� எ�' தீ��பளி�க� 

ேக12� ெகா�கிேற�. 

 

"ெவ�ைளய�க� ;,றவாளிகேள! M�; த�டைன விதி�கிேற� இவ�கK�;." 

 

எ�ன அ�ணா! ட�ளC <�ம� மீ� ெதா2�க�ப1ட க�டன வழ�; ப,றிய 

விவர� த�வதாக� Eறி வி12, இ� ஏேதா  திதாக, அதி��சி தர4த�கதாக ஒ� 

வழ�; ப,றி ;றி�பி2கிறாேய எ�'தாேன த�பி! விய�பைடகிறாH. விள�க� 

த�கிேற�. 

 

ெவ�ைளய� ;,ற� பல  ாி+தவ�க�; 'ப�சமாபாதக�'  ாி+தவ�க� எ�பதாக� 

;,ற� சா1ட�ப2கிற�; ெவ�ைளய� ப�சமா பாதக� ெசHதவ�கேள எ�ப� 

ெமH�பி�க�ப2கிற�; நீதிம�ற4 தைலவ�, ெவ�ைளய��;4 M�;4 த�டைன 

விதி�கிறா� நாடக4தி�. 

 

அெமாி�காவி�, 'வழ�;' எ�ேறா� நாடக�; ெவ�ைளயாி� ெகா2ைமகைள� 

க�<�;� ேநா�க4�ட�, நிZயா�� நகாிேலேய Eட இ+த நாடக�, ஒ� #ைற 

அ�ல; இ�#ைற நட4த�ப1டதா�. 

 

நாடக� தீ1< ந<4�� கா12� ெபா'�ைப ேம,ெகா�டவ�க�, நீ�ேரா�களி� 

வி2தைல இய�க4தி� பல வ<வBகளி� ஒ�' எ�' Eற4த�க 'க��  #CO�' 

எ6� அைம�பின�. அ+த அைம�பின�, நீ�ேரா�க� தBக� உாிைமகK�காக 

ெவ�ைளயாிட� ெக�சி� E4தா<� கிட�க4 ேதைவயி�ைல; அ� ேகவல�; 

தம�;� ஒ� எ*�சி>ட� E<ய ஒ,'ைமைய ஏ,ப24தி�ெகா�2, "க��  

இன4தவ�! ஆ�! க�� ! அதனா� எ�ன? ேகவல� எ�ன அதிேல! எ�' அ<4�� 
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ேபச ேவ�2�, நிமி�+� நி,க ேவ�2�; கி�4�வ மா��க4ைத வி12விட 

ேவ�2�; #CO�களாகி விட ேவ�2�; தனி உாிைம, தனி நா2, தனி அரD 

ேக12� ெபற ேவ�2� எ�ற  ர1சிைய நடா4தி� கா1<2� இய�க�. 

 

அ+த இய�க�, ேம,ெகா�2�ள பிரசார #ைறயிேல ஒ�' நாடக�; அ+த 

நாடகBகளிேல ஒ�'தா� நா� ேமேல ;றி�பி1ட 'வழ�;'. 

 

ட�ளC <�ம� மீ� ெபா�சாி�  காரணமாக ெவ�ைள அதிகாாிக� வழ�;4 

ெதா24த� ப,றி� ;றி�பி1டேபா�, க��  இன4தவ�, ம�க� ம�ற4திேல 

ெவ�ைளய� மீ� ெதா24��ள 'வழ�;' ப,றி நாடக� நட4த�ப2வ� நிைனவி,; 

வ+த�. 

 

"நா� இ�ைல அBேக! இ�+தி�+தா�!" எ�' E'வா� நம� #தலைம�ச� 

ப�தவ4சலனா�. 

 

ெவ�ைளய� - க��ப� ேமா�த� அத� காரணமாக இர4த� களறி சதா 

நைடெப,'� ெகா�<��;� நா2 அெமாி�கா! இ�+�� அBேக ெவ�ைளயைன4 

M�;4 த�டைன ெபற� ெசHகிறா�க�, நாடக4தி�. இB; மிக� சாதாரணமான, 

�ளி>� பலா4கார வாைட அ,ற, பிர�சார நாடகமா<னா:� எ�ன நட�கிற�! 

'உதயPாிய�' எ�ற நாடக4தி� த�பி க�ணாநிதி எ+த விதமான 'பலா4கார'� 

பிர�சார4ைத>� ேச��கவி�ைல! ஆனா� 'உதயPாிய�' எ�' ெபய�! 

ப�தவ4சலனாாி� அரசாBக�, ஆடாேத! எ�' உ4தரவி1ட�; 'உதயPாிய�' 

நாடக� நி�'வி1ட�. 

 

அெமாி�காவி�, ெவ�ைளய� ப�சமாபாதக� ெசHததாக"�, உலகம�ற4தி� #�  

அவ�க� இ*4� வ+� நி'4தி ைவ�க�ப2வதாக"�, வழ�; நைடெப'வதாக"�, 

M�;4 த�டைன தர�ப2வதாக"�, க��ப��கான ஒ� அைம� , 'நாடகமாட' 

இட� கிைட4தி��கிற�; நிZயா�� நகாி�; ேபான @,றா�<லா? இ�ைல! த�பி! 

இ�ேபா�, சில ஆ�2கK�; #� ! 
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ஆனா�, ஒ� ற� இ+த அள" 'உாிைம' உண��சி மதி�க�ப12 வ�கிறெத�றா:�,  

ம,ேறா�  ற4தி� நீ�ேரா�கைள ஒ��கி ைவ4�, ேகவல�ப24�� ெகா2ைம>� 

ெநளி+� ெகா�<��கிற�. அ+த� P=நிைல க�பி� ெகா�<��;� 

இட4தில�லவா, ட�ளC <�ம� ;<யரD4 தைலவரானா�? அவ�மீ� நிறெவறிய� 

பாH+திடாதி��பா�களா! அத� விைள"தா� <�ம� மீ� ெதா2�க�ப1ட க�டன 

வழ�;. 

 

;<யரD4 தைலவ� பதவி�;4 த;தியானவ� அ�ல. 

 

;<கார�! E4தி�க�ள�! 

 

மன�பிரா+தி ேநாயா� தா�க�ப1டவ�! 

 

ெவ�ைள� ெப�மணிைய� க,பழி�க #ய,சி4த காதக�. 

 

இ8விதமான ;,ற�சா12க�! ஆதாரBக�! சா1சிக�! வாதBக�! இத=களிேல 

க�டன� கைணக�! இ8வள"�, நிற� க��  எ�பதா�. 

 

<�ம� நாணயமானவ� எ�பதிேல இத,; #�  எவ��;� எ�ளள" ச+ேதக#� 

எ*+ததி�ைல. 

 

<�ம� நீ�ேரா�களி� வி2தைல�காக� ெபாறி பற�க� ேபசி2� ேபா�கின�� 

அ�ல;  ர1சி இய�க4 ெதாட� � ெகா�டவ� அ�ல; ெபா'4�� ெகா�K� 

பயி,சி ெப,றவ�; ெபா'�பிைன ந�; உண�+தவ�. 

 

நீ�ேரா�களிேல, சிறிதள" ெச�வ� ெச�வா�; கிைட4� வி1டா�, ெவளி�ச� 

ேபா12� ெகா�2 திாிபவ�க� சில� இ�+தன�; இவ� அ8விதமான ேபா�கின�� 

அ�ல. 

 

த�பி! நிற� க��  எ�றா� எ�ன எ�' நா� இB; எளிதாக� ேபசிவிடலா�; 

க��பி� அழகிய<! எ�' சி+� பா<டலா�; ஆனா� அெமாி�காவிேல 
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உ�ளவ�கK�;4 தா� ெதாி>� 'க�� ' எ�ென�ன ெகா2ைமகைள, இழி"கைள4 

தாBகி� ெகா�ள ெசHகிற� எ�கிற விபர�. 

 

அெமாி�க நீ�ேரா�க� எ�ேலா�ேம க��  நிற� அ�ல! அவ�களிேல பல�, மாநிற�, 

ெவ�ைள நிற� Eட, ஆனா� இன� நீ�ேரா. நீ�ேரா இர4த� கல+தி��கிற� எ�' 

ெதாி+தா� ேபா��, அெமாி�க சIக4திேல இட� கிைடயா�! ஒ��கிட�! ஓர�! 

;�ைபேம2!! 

 

இ+த� ெகா2ைமயி!�+� த�பி4�� ெகா�ள எ�Sவ� சிறி� ெவ�ைள நிறமாக� 

பிற+�வி2� நீ�ேரா�க�. யா��;� ெதாியாம�, பிற+த இட4ைத வி12 

ெந2+ெதாைல" ெச�', ெவ�ைளய�ட� ெவ�ைளயராக வசி4�வர 

வி�� வரா�. அ8வள" �<� , பாவ� அவ�கK�;. க�4த�! தம� க�ைணயா� 

ந�ைம க��  நிற4�ட� பைட�பி�கவி�ைல; நம� நிறேமா ெவ�ைள! நா� 

ெவ�ைளய� வா*� ப;தியி� ெச�' இ�+� விடலா�; யாவ�� க�2பி<�க 

மா1டா�க�; க��  நிற4தவ� மீ� Fச�ப2� இழிவி!�+�, ெகா2ைமயி!�+� 

த�பி4�� ெகா�ளலா� எ�' நிைன�பா�களா�. 

 

அ8விதமான எ�ண� ெகா�2, ஒ�வ��;� ெதாிவி�காம�, பல ஆ�2கK�; 

#�ேப, F1ைட வி12 ஓ<வி1டா�, <�ம� ெப,ெற24த ெப�! 

 

எBேக இ��கிறா�, எ�ப< இ��கிறா� எ�பேத ெதாியா�; ெதாட�  அ<ேயா2 

அ,'�ேபாHவி1ட�. ஆனா�, எBேகா ெவ�ைளய�ட� ெவ�ைள மாதாக இ�+� 

ெகா�<��கிறா�. 

 

அ+த4 ��க� <�ம� மனைத� பிH4�� ெகா�<��கிற�; அைத>� ெபா'4�� 

ெகா�கிறா�. 

 

மைனவி, காலமாகி வி1டா�; மகேளா தைல மைற"; மகேனா க�[ாியி� 

உல"கிறா�, அ�பா ஒ� ெநா<யி� நீ�ேரா�களி� இழி"கைள4 �ைட4� வி2வா� 

எ�ற ந�பி�ைக>ட�; Pழ இ��;� ெவ�ைள அதிகாாிகேளா, "தைலயா1<� 
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ெகா�<��பதனா� த�பாாி� இட�! த�னி�ைசயாக நட+� ெகா�ள #ைன+தா� 

M�கி எறிய�ப2வாH!" எ�' எ�சாி�கிறா�க�; பா�ைவயா�, விஷம4தன� கல+த 

 �னைகயா�. 

 

இ8வள"�  ாிகிற�; ஆனா� எைத>� ெவளிேய ெவளி�பைடயாக� ேபDவத,;� 

இ�ைல. 

 

சி�கலான பிர�சைனக�, அHய�பா2க�, மன� ;ழ�பBக�, மன� ;#ற�க� 

ஏ,ப2�ேபா�, எ� #ைற? எதைன எ8வித� ெசHதிடலா�? எ�ப� ப,றி� கல+� 

ேபசிட"�, த�க க�4� ெப,றிட"�, த�னலம,', அறி"4 ெதளி"ட� ேயாசைன 

Eறிட4த�கவ�கைள� ெப,றிட"�, #<யா� ேபாHவி2�ேபா�, ெபா'� �கைள 

ேம,ெகா�2 வி12�ளவ�களி� தவி� � த4தளி� � எ8வித� இ��;� 

எ�பதைன விள�கிட #<யா�. அ4தைகய அ�லலா� தா�;�டவ�க� ப,றி 

எ*த�ப12�ள ஏ2களி!�+� அ� ப,றி4 ெதாி+� ெகா�ளலா�; ஓரள"; #* 

அள" அ�ல. 

 

ெதளி"� �ணி"� ெபா'� � ெபா'ைம>� மி;தியாக இ��க ேவ�2�. 

 

த� ெசா+த� க�4ைத4 திணி�க ேவ�2� எ�ற நிைன�  எழலாகா�. 

 

பிர�சிைனைய எ+தவிதமான வி��  ெவ'� கKட6� பிைண4� விடலாகா�. 

 

தவறான க�4ைத4 த+திரமாக�  ;4�� #ய,சிைய ேம,ெகா�ள� Eடா�. 

 

எ� ேயாசைனதா�! எ� தி1ட� தா�! எ�ற எ�களி�ைப� ெகா1<� கா1ட� 

Eடா�.  ேக1பவ�, க�4த,றவ�; அறி"� ப�ச4தா� ந�ைம வ+� நா2கிறா� எ�ற 

த� � கண�;� ேபாட�Eடா�. 

 

பிர�சிைனைய அS;�ேபா�, தன� நிைலைய அள"ேகாலா�கி� ெகா�ளாம�, 

ெபா'�பிைன ேம,ெகா�2�ளவாி� நிைலயிைன அள"ேகாலாக� ெகா�ள 

ேவ�2�. 
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ேக1பவ� மன� மகிழேவ�2� எ�பத,காக4 தி4தி�  E1ட�Eடா�; 

பிர�சிைனைய வி12 விட12� எ�பத,காக� கச�பிைன>� கல�க� Eடா�. 

 

இ8வள" இல�கண#� ெபா�+தி>�ளவ�க� கிைட4தா� ம12ேம, ெபா'�பிைன 

ேம,ெகா�பவ�க�, மனதிேல எ*� அHய�பா2கைள நீ�கி� ெகா�ள, 

சி�க�கைள� ேபா�கி� ெகா�ள, வழி கா�ப�. <�ம�, மனதிேல எ�ென�ன 

அHய�பா2க� எ*+தி��க� E2� எ�ப� ப,றி ஒ� ப1<ய� தயாாி4�� 

பா�4தா�, த�பி! தைல D,'�; அ8வள" இ��க4தா� ெசH>�. யாாிட� கல+� 

ேபDவா�? அவ� நிறேமா க�� ! இ��;� இடேமா ெவ�ைள மாளிைக! Pழ 

உ�ளவ�கேளா ெவ�ைள ஆதி�க� பா�காவல�! ம�கேளா இ� பிாி"; நிற4தா�, 

இன4தா�; ஒ�ைற ஒ�' பைக4�� ெகா�2. இவ� மனதிேல எ*� 

அHய�பா1<ேல #�கியமானேதா, நிற� ப,றிய நிைன�  அ,', நீதியாக 

ேந�ைமயாக, அரசிய� ச1ட தி1ட� ஒ*B; #ைற ெகடாத வைகயி� ஆ1சிைய 

எ�ப< நட4தி� ெச�ல #<>� எ�ப� ப,றி. இத,; யாாிட� ேயாசைன ேக1பா�! 

நீ�ேரா தைலவ�களிட� ேக1க #ைன+தாேல  �வ4ைத ெநறி�ப�, பைக க�;வ�; 

இன� இன4ேதா2 எ�' பழி Dம4�வ� ெவ�ைளய�. 

 

அவ�க� எைதேயா Eறி�ெகா�ள12� எ�' எ�ணி நீ�ேரா தைலவ�கKட� 

கல+� ேபசினா�, அவ�க� எ+த விதமான ேயாசைன E'வா�க�? ெப��பாலான 

நீ�ேரா தைலவ�க�; 'பட#<யாதினி4 �யர�! ப1டெத�லா� ேபா��' எ�ற 

மன�ேபா�கினராகி வி1டன�, ெவ�ைளயாி� நிறெவறி அவ�களி� உ�ள4தி� 

ெவ+தழைல I1<வி1ட�. அவ�க� நிதானமாக நட+�ெகா�ள� ெசா�லேவ 

மா1டா�க�!! 

 

ெவ�ைள இன4தவாிட� கல+� ேபசினா�? நீ�ேரா ம�களி� 'சாப�' த�னாேல 

வ+�ேச��. ெவ�ைளயாி� எ2பி< எ�பா�க�! இன4ைத� கா1<� ெகா2�;� 

கயவ� எ�பா�க�! Eசாம� பழி Dம4�வா�க�. 

 

இ� நிற4தினைர>� ேக1காம�, இ�+தி<�? இதய� D�; @றாகிற�, சி�க� 

நிைற+த பிர�சிைனகளா�. 
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த�பி "ைக E�பி>� க�ணீ� ெபாழி+�� க�4தாி� அ�ைள� ெபற� பாDர� 

பா<>�, அ<ைம நா� ஐயேன! க�ைண கா12F�! அறியாைம� பி<யி� உ�ேள�. 

ெதாியாம� பிைழ ெசHேத�, ெபா'4த�KF�! நா� உம� அ<ைம, உம� 

உடைம!" எ�' ெக�சி2� நிைலயி� நீ�ேரா�க� இ�ைல. ெரா1<4 ��2கைள 

Fசினா� வி*+த<4�� ெகா�2 ஓ< ெபா'�கி எ24�� ெகா�K� இழிநிைலைம 

வி��பி2� ேபா�கி� இ�ைல. அவ�களி� க�க� ெபாழிய ேவ�<ய அள" 

க�ணீைர� ெபாழி+�வி1டன; வற�2 வி1டன; இ�ேபா� அBகி�+� கிள� வ� 

நீ� அ�ல; ெந�� ; ேகாப� ெபாறிக�! ெகா2ைமகைள4 தாBகி4 தாBகி அவ�களி� 

உ�ள� எாிமைலயாகி வி1ட�! அவ�க� இ�சக� ேபசேவா, ப�ைச� சிாி�  சிாி4�� 

கா1< 'பண�' ேக1கேவா தயாாி� இ�ைல. அவ�கைள நிமி�+� நி,க� ெசH� 

வி1டன�, பல�பல தைலவ�க�; ப�ேவ' வைகயான தைலவ�க�, ெதாட�+� 

எ*�சி>� விழி� ண��சி>�,  ர1சி� ேபா�;� ஊ1ட�ப12 வர�ப1டதா�, 

அவ�கைள அட�கி ைவ�ப�� #<யாததாகி வி1ட�. "ஆராேரா" பா< 

MBகைவ�க"� #<யாததாகிவி1ட�; பக12, ேபா!, பளபள� , பைச 

இைவகைள� கா1< மயBக ைவ�க"� #<யாததாகி வி1ட�. அவ�க� 

உாிைமைய� ேக1கி�றன�; உர4த ;ர!�; நிமி�+� நி�'; நீதியி� ேபரா� 

ம12ம�ல, எBகளா:� எ�லா� #<>� எ�ற வ!" கா1<. 

 

இ+த நிைலயிைன மிக ேவகமானதா�கி2வதிேல #ைன+� ேவைல ெசHத 

அைம� �களிேல ஒ�'தா� த�பி! நா� #த!ேல ;றி�பி12� கா1<ேனேன, 

க��  #CO� எ�ற இய�க�. 

 

ச1ட�, ஒ*B;, நீதி, ேந�ைம, உலக� ேபா�;, உய� த4�வBக� ஆகியைவகைள 

விள�கி� கா1<யவ�களி� ;ரைல� ேக12, மதி�பளி�காத நிறெவறிய�க� எ!ஜா 

#கம� எ�பவ� �வ�கி நட4தி வ+த க��  #CO� இய�க4தவாி� இ<ேயாைச 

ேக12 மிர�<டலாயின�. ட�ளC <�ம� கால4திேல அ�ல த�பி; ட�ளC கைத; 

நா� ;றி�பி2� க��  #CO� நைட#ைற நிக=�சி. 

 

'க��  #CO�' இய�க� ெவ�ைள நிறெவறிய� மனதிேல Nதிைய I1<ய� 

ேபாலேவ நி�ேரா�க� மனதிேல எ�'� இ�லாத ஒ� �ணிைவ ஊ1< வி1ட�. 

எ!ஜா #கம� �வ�கிய இய�க�, எ�ண,ற நீ�ேரா�கைள, ெவ�ைளயாி� 
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ஆதி�க4ைத எதி�4� நி,;� Fர� ெபற� ெசHத�; அவ�க� ஒ� தனி வா=�ைக 

#ைறேய அைம4�� ெகா�ளலாயின�. தனி� ப�ளி�EடBக�; அBகா<க�, 

ெதாழி!டBக�; பணிமைனக�! ஓ12� ேவ�டா� உற"� ேவ�டா� இ+த 

ெவ�ைளய�ட�! எ�' �ணி+� Eறின�.  தியேதா� த�ன�பி�ைக>� ெப,றன�. 

 

கி�4�வ மா��க� இ+த� பிர�சிைனைய4 தீ�4� ைவ�க4 தவறி வி1ட�. அெமாி�க 

ச��கா� தவறிவி1ட�. எனேவ, அ+த மா��க#� உம�; ேவ�டா�. அ+த அரசிட� 

பி<� � ேவ�டா�. நீதி ேவ�2�; வி2தைல ேவ�2�; சம4�வ� ேவ�2�! 

இவ,ைற ஒ�வ�� தரமா1டா�க�. நாமாக4தா� ெப,'� ெகா�ள ேவ�2�. 

எ�ப<? நா� தனி! தனி இன�! எனேவ தனி அரD ேவ�2�! தனி நா2 ேவ�2� 

எ�' Eறிவிட ேவ�2�. ெவ�ைளய�ட� ஒேர அரசி� வா=வ� ஓநாHகK�; 

ம4தியி� ஆ2க� இ��பைத� ேபா�றேத! நா� யா��;� ;<ய�ேலா�! 

 

எ!ஜாவி� இ+த� ேப�D, த4�வமாகிவி1ட�; இய�க� மா��கமாகிவி1ட�. 

நீ�ேரா�கK�; எ�'மி�லாத அள" 'ெத� ' பிற+�வி1ட�. #CO� 

மா��க4திைன ேம,ெகா�2 வி1டதாக இல1ச� கண�கானவ�க� அறிவி4� 

வி1டன�. 

 

த�பி! இத=களி� பா�4தி��பாH. ெச�ற திBக� உலக�  க= ெப,றி2� ெவ,றி 

ஈ1<னா� �ேள எ�ற நீ�ேரா ;4�� ச�ைட மாFர�! அவ�, த�ைன '#CO�' 

எ�'தா� அறிவி4தி��கிறா�. 

 

ஏ� க��பாக� பிற+ேதா� எ�' ஏBகி� கிட+தவ�க� எ*+� நி�', ஆமா�! 

க�� ! அதனா� எ�ன? க�� , சிற� ! எ�' #ழ�க� எ*� கிறா�க� எ!ஜா 

�வ�கிய இய�க� காரணமாக. 

 

இ�ப<! இ�ப< எ�ேலா�� வா�Bக�! ெவ�ைள நிற4தா�கைள� ப,றி� ேபச� 

ேபாகிேற�. 

 

ேபD! ேபD சேகாதரா! ேபD!  ஒ�' ேக1கிேற�, ெசா�:Bக� பா��ேபா�. ந�ல� 

ெசHத ஒ� ெவ�ைளயைன� பா�4த��டா, நீBக�? 
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இ�ைல! இ�ைல! 

 

ேபாக12�, உBக� ேபாி� J1ட�ப12�ள ெபா�ளாதார4 தைளக� ப,றி4 

ெதாி>மா, உBகK�;, ெசா�:கிேற�. காைலயிேல எ*+தி��கிறீ�க�, 

ப2�ைகைய வி12; எ!கK� கர�பா� J�சிகK� ஓ2கி�றன உBக� 

ப2�ைகயி!�+�. நா� ெசா�வ� சாிதாேன? 

 

உ�ைமதா�! உ�ைமதா�! 

 

ஓ<�ேபாH உBக� ;ழ+ைதைய� பா��கிறீ�க�; ;ழ+ைதயி� கா�கைள 

எ!க<4�4 தி�' வி1டதா எ�' பா��பத,காக! உ�ைமதாேன! சாிதாேன நா� 

ெசா�:வ�? 

 

உ�ைம! உ�ைம! 

 

Eைரயி!�+� D�ணா�  அைட ேமேல வி*கிற�. ஓ1ைட� ச1<யிேல த�ணீ�! 

அைத� ெகா�2 #க4ைத� க*வி� ெகா�கிறீ�க�. அ�ப<4தாேன? 

 

ஆமா� ஐயா! ஆமா�! அ�ப<4தா�. 

 

M�க4ைத� க*வி வி12வி12, க+த� ஆைடைய உ24தி� ெகா�Kகிறீ�க�; 

கட6�; வாBகிய�; கடைன� க1< தீ��கவி�ைல இ�6�; உ�ைமதாேன? 

 

ஆமா�! ெசா�: ஐயா! ெசா�:! ெகா�ல ேவ�2� ெவ�ைளய�கைள. 

 

பிற;, அத,;� பிற;, ெச�:கிறீ�க�... ெவ�ைள எஜமானனிட� ேவைல ெசHய... 

அயிச� ப��! அவ� ெபய� எ�' வவ4�� ெகா�KBக�; ெவ�ைள எஜமான�. 

 

ஆமா�! ெவ�ைள எஜமானனிட� ேவைல ெசHகிேறா�. 

 

எ12 மணி ேநர� ேவைல! வார� ஐ+� நா�! ெமா4த� 44 டால� E! ெப'கிறீ�க�. 
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ஆமா�! 44 டால�! 

 

விய�ைவ சி+த� சி+த நீBக� உைழ4� இ+த 44 டால� ச�பாதி�கிறீ�கேள இைத� 

பா�4�� ெகா�<��கிறாேன அயிச� ப��, அவ� 440 டால� ச�பாதி�கிறா�, 

நா� ெசா�வ� சாியா? தவறா? 

 

#*�க #*�க� சாி! உ�ைம! அ�ப<� ெசா�:, அைத எ�லா� ெசா�:. 

 

கவைல�படாேத சேகாதரா! கவைல�படாேத! அ�ப1டமான உ�ைமைய4தா� 

ெசா�ேவ�. எ�ேலா��;� விளB;�ப<, உ�ளைத உ�ளப< ெசா�:ேவ�. 

நாெள�லா� உைழ�கிறீ�க�, பிற; இBேக வ�கிறீ�க� - வ+� �ணி 

வாB;கிறீ�க�; யாாிட�? ேகாச� ப��கிட�! 

 

ஆமா�! 

 

அயிச� ப��கிட� ேவைல ெசH� வாBகிய E!யிேல ஒ� ப;திைய4 �ணி�காக 

ேகாச� ப��கிட� ெகா2�கிறீ�க�. பிற;? நைக ந12 வாB;கிறீ�க�, ேகா�1 

ப�கிட�! 

 

ஆமா�... அ�ப<4தா�... 

 

F12 வாடைக க12கிறீ�க�... ைப� ப��கிட�. ஆமா� ஐயா! ஆமா�! 

 

கட� வாB;கிறீ�க�, க�ெபனியிட�! க�ெபனி நட4�வ� யா�? F� ப��! 

 

அ�ப<� ெசா�:! அைத� ெசா�:! 

 

ஆனா�; உBகK�; எ� ெதாியவி�ைல எ�றா�, நா� ெசா�!�ெகா�2 

வ+ேதேன அயிச� ப��, ேகாச� ப��, ைப� ப��, ேகா�1 ப��, F� ப�� இவ�க� 
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எ�லா� அ�ண� த�பிக�! ஒேர இன�!! உைழ�கிறீ�க�; கிைட�பைத இ+த� 

;�ப� பறி4�� ெகா�கிற�. இ�தா�, நா� ெசா�ன ெபா�ளாதார4 தைளக�, 

 ாிகிறதா!! 

 

ஒேர சிாி�ெபா!! ஆரவார�! 

 

த�பி! நீ�ேரா�க� ;< இ��;� ப;தி ஒ�', நிZயா�� நகாி�; ஹா�லா� எ6� 

ெபய�, அ+த ;�ைப ேம12�;; அB; ெத�� ேகா<யி� அ<�க< நைடெப'� 

E1ட� ப,றிய� நா� ;றி�பி12� கா1<ய�. ேலாமா�C எ�பவ�, க��  

#CO�க� ப,றிய விவர� அளி4� எ*தி>�ள ஏ1<�, இ+த நிக=�சி 

படமா�க�ப1<��கிற�. 

 

இ+த விதமான பிரசார� நீ�ேரா ம�களிட� எ�ன விதமான மன�பா�ைமைய� 

கி�ளிவி1<��;�! அ+த மனநிைலயி� உ�ள நீ�ேரா�கைள, ஒ� நீ�ேரா ;<யரD4 

தைலவரான பிற;� அட�கி ைவ4திட #<>மா! அ4தைன� ெகா<ய இன4 �ேராக� 

ெசHதிட யா��காகி:� �ணி" பிற+தி2மா! 

 

ஆனா� வ, '4�கிறா�க� <�மைன ட�னைர1 இய�க4ைத4 தைட ெசH>� 

ச1ட� பிற�பி�;�ப<. 

 

இ+த ட�னைர1 இய�க+தா�, தBகK�காக உ�ைமயாக� பா2ப12 வ�கிற�; 

அத�மீ� ேவ�2ெம�ேற ெவ�ைளய�க� பழி Dம4தி ஒழி4�� க1ட� 

பா��கிறா�க� எ�' நீ�ேரா�க� எ�ணி� ெகா�2�ளன�. 

 

ஆனா� <�மைன� Pழ உ�ள ெவ�ைள� ேபரதிகாாிகேளா, ட�னைர1 இய�க� 

க�ZனிC2 இய�க�, பலா4கார இய�க� எ�' வாதா2கிறா�க�. ஒ� நீ�ேரா 

;<யரD4 தைலவராகி வி1டதா� அ+த இய�க� தைல ��ளி ஆ2கிற�. ஒ� 

நீ�ேரா, நீ�ேரா இய�க4தி,;4 தைட விதி�க மா1டா� எ�ற தவறான 

ந�பி�ைகயா�; ஆகேவ தாBக�, தBக� நிற4ைத மற+�, அெமாி�க நா12� 

;<யரD4 தைலவ� எ�பைத நிைனவிேல ெகா�2, அெமாி�காவி� 

பயBகர4ைத>� பலா4கார4ைத>� I1<வி12� பா=ப24�� ட�னைர1 

இய�க4தி,;4 தைட விதி�க ேவ�2� எ�' வ!>'4�கிறா�க�. 
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நீ�ேரா தைலவ�கேளா ட�னைர1 இய�க4ைத4 தைட ெசHதா�, இன4�ேராகி 

எ�ற இழிைவ ஏ,'� ெகா�ள ேவ�<வ�� எ�' எ�சாி�கிறா�க�. <�ம� 

மிர1ட� எ�சாி�ைக இைவகைள� ெபா�1ப24தவி�ைல. எ+த #<" எ2�பதாக 

இ�+தா:�, தீர ேயாசி4� நியாயமான�தா�, அரசிய� ச1ட தி1ட4��;� 

ஒ*B;�;� ஏ,ற�தா� எ�' ெதளிவாக ெமH�பி�க�ப1டா�தா� தைட விதி�க 

#<>� எ�ற க�4�ட� இ�+தா�. 

 

பலா4கார இய�க� எ�பத,;� 

 

க�ZனிC2 ெதாட�  உ�ள இய�க� எ�பத,;� ஆதார� ேவ�2�! பிற;தா� 

தைட விதி�க #<>� எ�' அறிவி�கிறா�; ஆ4திர� Nறி12� ெகா�2 வ�கிற� 

ெவ�ைள� ேபரதிகாாிகK�;. 

 

நம� ேயாசைனைய மீ'கிறா�! 

 

ந�ைம மதி�க ம'�கிறா�! 

 

க��ப��காக பாி" கா12கிறா�! 

 

உ�ைமயிேலேய ஆ1சி ெசHய நிைன�கிறா�! 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி� இ��கிேறா� எ�' இ'மா� � ெகா�கிறா�. 

 

மாளிைகயி� ெபய� ெவ�ைள மாளிைக! இவ� நிற� க�� ! அைதேய மற+� 

வி1டா�. 

 

இ8வித� ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக� எ�ணி இ�+தி��ப�, எாி�சலாக4தா� 

இ�+தி��;�. 

 

நீ�ேரா�களி� உாிைம� கிள��சிைய இர�2 ஆ�2கK�; #�  ெவ,றிகரமாக 

நட4தி� ெச�ற நீ�ேரா தைலவ� மா�1<� [த� கிB எ�பா�, ஒ� #ைற, 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவராக இ�+� மைற+த மாFர�, அவனி க= 



55 

 

ெக�ன<யிட� ெதாைலேபசி Iல� ேக1டாரா�, ";<யரD4 தைலவ� அவ�கேள! 

நிறேபத� ஒழி�க�பட ேவ�2� எ�பதிேல அ�கைற கா12� தாBக� F,றி��;� 

மாளிைகயி� ெபயேர ெவ�ைள மாளிைக எ�' இ��கிறேத! ெபா�4தமாக 

இ�ைலேய" எ�'; ெக�ன<, "அ� ெந2நா1களாக இ�+� வ�� ெபய�; ேவ' 

ெபா�� ெகா�ள4 ேதைவயி�ைல" எ�' பதிலளி4தாரா�. 

 

ஆனா� நிறெவறிய�க�, அ8வித� க��வதி�ைல. ெவ�ைள மாளிைக! எ�ற ெபய� 

ெபா�4த� பா�4�, ெபா�� அறி+� ைவ�க�ப1டதாகேவ க��கி�றன�, 

அத,ேக,றப<ேய நட+� ெகா�கி�றன�. 

 

அ+த இய�பின�, <�ம� த�னி�ைசயாக நட�க4 தைல�ப2வ� அறி+�, இனி>� 

வி12ைவ�க� Eடா�; தீ�4�� க1<விட ேவ�<ய�தா� எ�' #<" ெசHதன�. 

அவ�களி� #<ைவ4 �ாித�ப24�வ� ேபால ம,ேறா� ச�பவ� நைடெப,ற�. 

'ட�னைர1 இய�க�' ப,றிய தகவ�கைள விசாாி4தறி+� 'அறி�ைக' அளி�;�ப< 

ஒ�வைர, <�ம� நியமி4தா�. 

 

நாBக� ெசா�:கிேறா�; எBக� வா�4ததைய ந�பாம� விசாரைண� கமி1< 

நியமி�கிறாரா! அ8வள"�; வள�+�வி1டாரா! எ�' ேகாப� ெகா�பளி4த� 

ெவ�ைள� ேபரதிகாாிகK�;. 

 

'ட�னைர1 இய�க�' ப,றிய விசாரைண நட4��ப< நியமி�க�ப1டவ� யா� எ�ப� 

ெதாி+த�� அ+த� ேபரதிகாாிகளி� ஆ4திர� ேம:� சீறி� ெகா�2 எ*+த�. 

 

ஆதி�க� ெச:4�� ேபா�; ஒ8ேவா� நா1<� ஒ8ேவா� விதமான வ<வ� 

ெகா�Kகிற�; க�விைய4 ேத<� ெப,'� ெகா�கிற�. வ<வ#� க�வி>� 

வைகயிேல பலவாக இ��பி6� ேநா�க� ம12� ஒ�'தா�! எளிேயா� தைம 

வ!ேயா� சில� வைத  ாிவ�தா�! வ!ேயாராக� சில� இ��பத,;� காரண� 

பல�பல; க1ட4��;� க1ட�, நா12�; நா2 இ�காரண� ேவ' ேவறாக 

இ�+தி2�. 

 

இன�, மத�, ெமாழி, நிற�, பண� எ�பைவ ஒ8ெவா�'� ஒ8ேவா� கால4தி�, 

ஒ8ேவா� நா1<�, ஆதி�க� க�வியாக� பய�ப12 வ�வைத� கா�கிேறா�. இ+த 
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ஆதி�க4தி� எ+த வ<வ4ைத ஆராH+தி<6�, ஒ� ெபா�வான பாட� கிைட4தி2�. 

அத,காகேவ 'நிற�' காரணமாக�  ;4த�ப12�ள ஆதி�க4ைத� ;றி4�� சிறிதள" 

விாிவாகேவ விள�கி� ெகா�2 வ�கிேற�. நிற� எ�ப� க�வியாக 

அைம+தி��ப� ேபால, இன�, மத�, பண� எ�பைவகளிேல ஏேத6� ஒ�' 

க�வியாக அைம+தி<6�, ெகா2ைமயி� அள" ;ைறவானதாக இ�+திடா�. 

எனேவதா�, எBேகா அெமாி�காவி� க�பி� ெகா�2�ள நிறெவறி ப,றிய 

விவரBகைள4 ெதாி+� ெகா�வ� ேவ'விதமான க�வியி� �ைண>ட� இ�+� 

வ�� ஆதி�க� ப,றி எ�ணிட"�, பாட� ெப,றிட"� வழி கா12� எ�ற 

எ�ண4�ட� இ4தைன விாிவாக எ*தி� ெகா�<��கிேற�. பிர�சிைன எBேகா 

ெந2+ ெதாைலவி� இ��ப� எ�ேறா, நம�;� ச�ப+தமி�லாத� எ�ேறா எ�ணி� 

ெகா�2, ெபற ேவ�<ய பாட4திைன இழ+�விட� Eடா�. 

 

மதெவறி ;ைறயவி�ைல, ஜாதி�பி4த� ேபாகவி�ைல, ;ல�ச�ைட ஒழியவி�ைல 

எ�' பிறநா2க� ;றி4� மிக� ேகவலமாக� ேபD� வா<�ைக ெபா�வாக 

ேமனா1<ன��; உ�2. ேமனா1<னாி�  ர1சி� க�4��கைள>�  �#ைற 

அரசியைல>� ேம,ெகா�டவ�க� அெமாி�க�க�. அெமாி�கா"�; 'ேம பிளவ�' 

எ�ற க�ப!� ஐேரா�பிய நா2களி!�+�, மத� ெகா2ைம, அரசிய� ஆதி�க� 

ெகா2ைம ஆகியவ,றி!�+� வி2பட, க�4�� Dத+திர� ெப,றிட, மனித4 

த�ைமைய� ேபா,றி� ேபணிட� கிள�பியவ�க�, 'அெமாி�க�க�', ஆன பிற;, 

ெகா2ைமயான ஒ� ஆதி�க4ைத, நிறெவறிைய� க�வியாக� ெகா�2  ;4தி 

வி1டன�; அதைன மி�க4தனமாக இ�'� நட4தி� ெகா�2 வ�கி�றன�. 

 

இ+த இய� , அெமாி�க� ம12ேம ெப,'�ள� எ�' எ�ணி� ெகா�ள� Eடா�. 

 

ஆதி�க4ைத எதி�4� நி�' ஒழி4தவ�க�, ெகா2ைமகைள4 தா�கி4 தக�4தவ�க�, 

பிற; தாேம ஆதி�க� ெச:4�ேவாராக"�, ெகா2ைமயாள�களாக"� மாறி 

வி2கி�றன�. எ�ேபா�? தBக� நிைல, வ:வாகி வி1ட� எ�ற �ணி" பிற+த��. 

இத,கான சா�'க� வரலா,'� Dவ<களி� நிர�ப உ�ளன. Dவ<கைள�Eட� 

 ர1<� ெகா�<��க4 ேதைவயி�ைல. ந�ைம� D,றி:�Eட அ+த நிைலைம 

இ�+திட� கா�கிேறா�. 
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ேப�D� Dத+திர�, எ*4�� Dத+திர�, E<� ;ைறகைள எ24�� E'� Dத+திர�, 

கிள��சி� Dத+திர�, எ�' ேமைட அதிர� ேபசியவ�க�, ஆ�வ� ெகா+தளி�க� 

ேபசியவ�க�, ஆ�வ4ைத ம,றவ�கK�;� ஊ1<யவ�க�தா�, காBகிரC 

க1சியின�. ஆனா�, அவ�களி� இ�ைறய ேபா�;? எ+த ஆதி�க4ைத>� 

ெகா2ைமைய>� எ*�சி>ட� எதி�4� நி�றனேரா, அேத விதமான ஆதி�க4ைத>� 

ெகா2ைமைய>� Eசாம�, த124தடBக� இ�லாம� ெசHதிட� கா�கிேறாேம? 

இ+த பதிென12 ஆ�2களி� அட�;#ைறைய எதி�4� நி�ற இ+த ஆ,ற� 

மி�ேகா�, தைட� ச1டBகைள4 Mளா�கிய இ+த4 தீர�க�, சிைற�சாைல எ�ன 

ெசH>� எ�' சி+� பா<ய இ+த� சீல�க�, ெவ�ைளயரா1சியிேல Fச�ப1ட எ+த 

அட�;#ைற� க�விைய வி12 வி1டா�க�? அேத ;�டா+த<;  திதாக� 

பி4தைள�J� ேபா1<��கிறா�க�. அேத ��பா�கி� சனிய�; மாணவ�களி� 

மா�பிைன�Eட� பத� பா��கிற�; அேத ;�2க�; #�  விர12வத,;; 

இ�ேபா� சாக<�பத,;; அேத சிைற, அேத 144; அேதவிதமான அவசர� ச1டBக�, 

ஆ�M�கி� ச1டBக�, ஊரடB;� ச1டBக�; உடைமைய� பறி�;� ச1டBக�; 

ஒ�'Eட வி12விடவி�ைல; ஆBகில ஏகாதிப4திய� தன� பாசைறயி� 

ைவ4தி�+த க�விக� அைன4ைத>� இ�' காBகிரசா�, பய�ப24�கி�றன�; 

உாிைம� ;ரைல அட�கிட; கிள��சிகைள ஒழி4திட!! ெவ�ைளய�க� ெகா�<டாத 

அள" �ணி"ட�, ந�பி�ைக>ட�!! ஆயி6� இவ�கேள தா� ஐ�பதா�2கK�; 

ேமலாக ஆ��பாி4தன�, அட�;#ைற ஒழிக! அநியாய� ச1டBக� ஒழிக! எ�'. 

 

எனேவதா� த�பி! உாிைம�காக� ேபாரா2வ�, ஒ� ெதாட� கைதயாக, 

#<"ெபறாத நீ�ட ெந2Bகைதயாக இ�+� வ�கிற�. விழி� ட� இ�+� 

வ+தால�றி, எ*�சி>ட� இ�+� வ+தால�றி ஆதி�க� ஓைச�படாம� ம'ப<>� 

இட� பி<4�� ெகா�2வி2�! கதிரவ� ஒளி நி4த நி4த� ேதைவ�ப2கிற� 

அ�லவா, க�பி� ெகா�2�ள இ�ைள நீ�கிட அ� ேபால! உாிைம வா=விைன� 

ெப,றிட மனித;ல� ஓHவி�றி உைழ4தப< இ�+தாக ேவ�< வ�கிற�. 

 

அெமாி�காவி� ;<ேயறியவ�க�, ெகா2Bேகால�களி� வழிவழி வ+தவ�க� 

அ�ல�; ெகா2Bேகாைல எதி�4� நி�றவ�க�. எனி6� அவ�க� தBகைள� 

ெகா2Bேகால�களிடமி�+� வி2வி4�� ெகா�டான பிற;, தாேம 
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ெகா2ைமகைள�  ாிய4 ெதாடBகி வி1டன�; அ+த� ெகா2ைமகைள எதி�4� 

நி,பவ�கைள அழி4ெதாழி�க, தம� வ!விைன� பய�ப24தி வ+தன�. அ+த� 

ெகா2ைமயிேல ஒ�'தா� நிறெவறி, இதைன எதி�4� நி�ற இய�கBக� 

பலவ,றிேல ஒ�' ட�னைர1 இய�க�. இ+த இய�க�, பலா4கார இய�கமா, 

இர4தெவறி ெகா�டைல>� இய�கமா எ�பதைன� க�டறிய ட�ளC <�ம� 

நியமி4தவ�, நிறெவறிைய எதி�4� நி�ற ம,ேறா� இய�க4ைத நட4தி� ெச�பவ�. 

 

பைகவனிட� ப�சாBக� பா��ப� எ�பா�கேள அ� ேபால�லவா இ��கிற� இ� 

எ�' எ�ணி, ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக� ஆ4திர� ெகா�டன�. 

 

ட�ளC <�ம�, அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவராவத,; #�  வசி4� வ+த 

F1<ேல, ;< இ�+� வ+தா�, ஒ� ந�ப�. அவ� அைமதி, ெபா'ைம, 

ெபா'� ண��சி, ச1ட�, ஒ*B;#ைற ஆகியைவகK�; உ1ப12, நீ�ேரா�களி� 

உாிைம�காக"� ந�வா="�காக"� பணியா,றி வர ஒ� அைம�  க�டா�. 

ஆனா� அ+த அைம� , ஆ,றல,ற�. பிர�சிைனயி� அ<�பைடைய� கவனி�க 

ம'�ப�, ைகE�பி>� க�ணீ� ெபாழி+��, க�4தாிட� #ைறயி12� 

க�ைணைய� ேக12� ெப,'� காாியமா,றிட எ�ணி2� கிழ124தன� 

ெகா�ட�; ஆகேவ அ+த அைம�  ேபாதா� எ�ற எ�ண� ெகா�டவ�க�, 

அைமதி>ட� பணியா,றி வ+த அைம�பி!�+� விலகி,  ர1சிகரமான,  திய 

அைம�ைப ஏ,ப24தி� ெகா�டன�. அ+த அைம�பி� ெபய�தா�, 'ட�னைர1 

இய�க�' எ�ப�. 

 

தீவிர� நா2ேவா�,  ர1சி #ைற வி�� ேவா�,  திய வி'வி'�  ேவ�2ேவா�, 

ஒ8ேவா� அைம�பி:� இ��க4தா� ெசHவ�. ;�4ேதாைலக� ப*4த 

ஓைலகைள� ேக! ெசHதிட #ைனவ� வி+ைத அ�ல; நைட#ைற. த�பி! நா� 

;றி�பி1ேடேன, ெவ�ைளயைர4 M�கி!2வதாக நாடக� நட4தி2� விதமான 

 ர1சி இய�க�, கி�4�வ மா��க4ைதேய உதறி4 த�ளிவி12,  திய மா��க4ைத 

ேம,ெகா�ட இய�க�, க��  #CO� இய�க�. 

 

ெவ�ைளய� ந2ந2Bக, க��ப� தைல நிமி�+� நி�றிட� ெசHத இய�க�, அ�ேவ,  
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பிற; ம+தமானதாக - பி,ேபா�;4 தனமானதாக - கிழ124தன� ேம!12 

வி1டதாக� க�த�ப12,  தியேதா� அைம� , க��  ேதசிய இய�க� எ�ற 

ெபய�ட�, க��  #CO� எ6� அைம�பிேல ச1டா� பி�ைளயாக இ�+�வ+த 

மா�ேகா� எ�பவரா� �வ�க�ப1ட�. 

 

க��  #CO� அைம�பி� க�4தாவான எ!ஜா #கம� ெவ�ைளயாிட� Iைளைய 

அட; ைவ4� வி1டா� ேபாரா2� இய�ைப இழ+�வி1டா� எ�' ;,ற� 

சா1<வி12,  திய அைம�ைப4 �வ�கிய மா�ேகா�, தன� இய�க�, 

 ர1சிகரமான� எ�பதைன� கா1<ட ெவ�ைள இன4தவைர ெவ'�க� 

க,'�ெகா�ள ேவ�2� எ�' வ!>'4தினா�! அதிேல ெப�� அள" ெவ,றி>� 

க�டா�. 

 

ப�பறி+� ஒ*;த�, பைகவ6�;� இரB;த�, ப<�ப<யாக #�ேன'த�, 

மனைத மா,'த� எ�பைவக� ேகாைழகளி� #ைறக�, இர4த4தி,; இர4த�! 

ெகா2ைம�;� ெகா2ைம! பழி�;� பழி! எ�பேத ஆ,ற�மி�ேகா� ேம,ெகா�ள 

ேவ�<ய #ைற எ�' எ24�� Eறிய மா�ேகா� எ+த அள"�; ெவ'�ைப ஒ� 

த4�வமா�கி� ெகா�டா� எ�றா�, த�பி! ஒ� விமான விப4தி� 120 ெவ�ைளய� 

இற+�ப1ட ஒ� நிக=�சிைய, அ�லாவி� அ�ளா� கிைட4த அகமகி=�சி த�� ஓ� 

ந,ெசHதி எ�' அறிவி4தி2� அள"�;! 

 

இ�ப< ெவ'� ண��சிைய வள�4திடலாமா எ�' ேக1டவ�கK�; மா�ேகா�, 

"தவ' எ�ன! ெவ'�ைப ெவ'�பதிேல தவ' எ�ன! பல @,றா�2களாக 

ெகா2ைமகைள� ெசH� ;வி4��ள ெவ�ைளய� மீ� ெவ'�  ெகா�வ� த�ம� - 

நியாய�!!" எ�' வாதி1டாரா�. 

 

ெவ�ைளய�க� எ�ேலா�� ேபHக� எ�' க�<�கிறீேர, அ�ப<யானா� 

ஏDநாத�� ேபHதானா? எ�' ஒ�வ� ேக1டேபா�, மா�ேகா� த1டாம� 

தயBகாம� பதிலளி4தாரா�; "ஏDநாத� ெவ�ைளய� எ�' யாரHயா உம�;� 

ெசா�னா�க�? ஏDநாத� க��ப�, ெவ�ைளய� அ�ல" எ�'. 

 

உலகிேல அ8வ�ேபா� உலவிய  க=மி�கா� அைனவ�ேம க��ப�; ெவ�ைளய� 

அ�ல எ�' வாதா<னா� மா�ேகா�. 
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க��ப�, மனித இன4திேலேய ம1ட�, க�4த� ெவ�ைள மனித�கK�; 

உைழ4தி2வத,ெக�ேற பைட4தா� மனித உ�" ெகா�ட இ+த மி�கBகைள - 

எ�' ேபசிய பாதிாிமா�க� உ�2! அ+த ெவறிைய அட�க� பிற+த ெவறி எ�' 

Eறலா� மா�ேகா� ேபா�ேறா� ஊ1<வி1ட ெவ'� ண��சி. 

 

இ+த ெவ'� ண��சி, க12 தி1ட�, வைர#ைற, ச1ட� ஒ*B; எ�பைவகைள 

மதி4திட4த�க மன�ேபா�ைக4 �ளி>� ஏ,ப24தாத�லவா? D2! இ�ைலயானா� 

Dட�ப2வாH! ெகா�:! இ�ைலயானா�, ெகா�ல�ப2வாH! ெகாK4�! 

இ�ைலயானா� ெகாK4த�ப12 வி2வாH! ெவ12! இ�ைலயானா� 

ெவ1ட�ப2வாH! த12! திற�க மா1டா�க�! உைட! த�னாேல வழி திற+� 

காண�ப2�! ேக�! ெகா2�க மா1டா�க�! பறி4�� ெகா�, த24திட இயலா�!! 

இ+தவிதமான பலா4கார� ெவ<4�� கிள�பி,'. 

 

உாிைம, சம4�வ� ேக12� ேக12 அ:4�� ேபாH வி1ட�; ெவ�ைளய� நா1<� 

க��ப��; உாிைம>� சம4�வ#� கிைட4திடா�; ஓநாHகK�; ம4தியி� ஆ2க� 

நி�மதியாக வா=+திட #<யா�! ஆகேவ அெமாி�காவி� ஒ� ப;திைய, 'க��ப� 

நா2' எ�' ஆ�கி அைம4தி2க!! அB; க��ப�, தம� ேதசிய4ைத, தம� ெநறிைய 

அைம4�� ெகா�வா�க�. அஃ� இ�ைலெயனி�, க��ப� - ெவ�ைளய� Jச� 

இ�+தப<ேய இ��;�;  ர1சி J4தப< இ��;�; இர4த� Nறி12� 

கிள�பியப<தா� இ��;�; எ�' மா�ேகா� ேபா�ேறா� #ழ�கமி1டன�. இ+த 

#ழ�க� ெவ�ைளயாி� மனதிேல அ�ச4ைத I1< வி1ட�! இ� அழி�க�பட 

ேவ�<ய ஆப4� எ�' அலறின�. அ�ப<� ப1ட ஆப4� இ+த ட�னைர1 

இய�க� எ�' விவர� விள�க� அளி4�, அதைன4 தைட ெசH>�ப< பணி4தன� 

ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக�; ;<யரD4 தைலவராகி வி1ட அ+த� க��பேரா, காரண� 

க�டறியாம�, ;,றBக� ெமH�பி�க� படாம�, தைட ெசHய #<யா� எ�' 

Eறிவி12, க��பாி� உாிைம�காக ஒ� அைம�பிைன நட4தி� ெகா�2 வ+த த� 

ந�ப� ஒ�வைர, உ�ைமைய� க�டறிய நியமி4தா� எ�றா�, ஆ4திர� Nறி12� 

ெகா�2 கிள�பாம!��;மா! ெகாதி4தன�! ஆனா� <�ம� கல�க� 

ெகா�ளவி�ைல; மாியாைதயாக, ஆனா� உ'தி தளராம� பதிலளி4தா�. 
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த�பி! <�ம� கா1<ய அைமதி கல+த உ'தி எ� மனைத ெவ;வாக ஈ�4த�; பல�  

தர4த�க, நீ�ட கால� நிைல4� நி,க4த�க ெவ,றியிைன ஈ1<ட வி�� ேவா� 

எ4தைகய ேபா�ைக ேம,ெகா�ள ேவ�2� எ�பத,கான பாட� ெப,றிட� 

ெசHகிற� <�ம� கா1<ய உ'தி, கலBகாத த�ைம, F� வாதிடாைம, விைள" 

ப,றி Nதி ெகா�ளாைம, ேந�ைம பிறழாைம ஆகிய இய� க�, எளிதாக� 

ெப,'விட� E<ய இய� களா அைவ!! 

 

ேவேறா� ஏ1<ேல பா�4ேத� த�பி! ட�ன� எ�ற க��  இன4 தீர� ஒ�வைன� 

ப,றிய விவர4ைத. இ�விBவாலC எ*திய 'மனித�' எ�ற ஏ1<�, 'ட�னைர1 

இய�க�' எ�' ;றி�பி1<��கிறா�; ட�ன� எ�ற  ர1சி�காரைர நிைனவிேல 

ெகா�2தா� வாலC க��பாி� வி2தைல இய�க4��; ட�னைர1 இய�க� 

எ�' ெபயாி1டா� ேபா:�. 

 

நா� ப<4த ம,ேறா� ஏ1<�, நா1ட�ன� எ�ற  ர1சியாள� ப,றிய ;றி� , 

ெந�சிைன உ��;வதாக அைம+தி��கிற�. அ+த ஏ2 கைத�  4தக� அ�ல; 

உ�ைம நிக=�சிகளி� ெதா;� . க��பாி� வி2தைல�காக ஆ�வ4�ட� 

பா2ப1ட நா1ட�ன� எ�ற நீ�ேரா 31 வயதின� M�கிேல ெதாBகவிட�ப1ட 

ேபா�; 'க��  வழிகா1<', 'ஞானாசிாிய�', 'அவதார  �ஷ�' எ�ெற�லா� 

 கழாரா� P1<ன�, நீ�ேரா இன4தவ�; ெவ�ைள நீதிபதிகேளா அவ� க*4திேல 

D��;� கயி,றிைன Fசின�; ;<, P�, ெபாH, வ�சக� எ6� எ+த விதமான 

ெக2மதி>� அ,றவ� இ+த வி2தைல Fர�. 

 

இவ� மனதிேல ெகா*+�வி12 எாி+� வ+த� ஒேர ஒ� ஆ�வ�, நீ�ேரா�க� 

வி2தைல ெபற ேவ�2�, நிறெவறி ஒழிய ேவ�2� எ�ப�. 

 

நிறெவறி ஒழிய ம'4த�; அ� க�2 ெவ;�ெட*+த நா1ட�ன� நிறெவறிைய விட 

ம'�;� ெவ�ைளய�கைள ஒழி�ப� எ�' �ணி+தா�, 1831-� ஆ�2 

ஆகC124 திBக� 21-� நா�,  ர1சிைய நட4தினா�. அவ6�;4 �ைண 

நி�றவ�க� ஆேற ஆ' ேப�, �வ�க4தி�; பிறேகா ெவ�ைளய�க� ெவடெவட�;� 

அள"�; வள�+த� பலா4கார�! ெவ�ைளய� ெவ1< F=4த�ப1டன�! 

பி<ப1டா�; M�கி!ட�ப1டா� ட�ன�! 
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ட�ன� ெகா�ல�ப1டா�; ஆனா� அவ� நட4திய பலா4கார�  ர1சியா� 

ெவ�ைளய� மனதிேல I�2 வி1ட Nதி ம<ய ஆ�2 பல ஆயினவா�. எ+த 

ேநர4தி� எ+த� ப�க� இ�+�, எ+த� க��ப� கிள�பி, ;4தி� ெகா�:வாேனா, 

ெவ1< F=4�வாேனா, D12� ெபாD�;வாேனா எ�ற Nதி. 

 

ட�ன� M�கிேல ேபாட�ப12 ஆ�2 இ�ப� கழி+த பிற;� அ+த� ப;தி 

ெவ�ைளய�க� மனதிேல அ+த� Nதி இ�+� வ+ததா�! 

 

ட�னைர1 இய�க� எ�ற உட� ெவ�ைளய�க� மனதி� இ+த ட�ன� ப,றிய 

நிைன"�, அத� ெதாட�பாக ம�1சி>� கிள�ப4தாேன ெசH>�. எனேவ ட�னைர1 

இய�க4ைத4 தைட ெசHய <�ம� ம'4த�� ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக�, அழிைவ 

அரசNட4தி� அம�4தி வி1ேடா� எ�ற அ�ச� ெகா�டன�. 

 

எ�ன இ�+தா:� <�ம�, க��  இனம�லவா! ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக� 

எ4தைன வ, '4தினா:�, நி�ேரா இன4��;4 �ேராக� இைழ4திட, ெசா+த 

இன4ைத� கா1<� ெகா2�க மன� வ�மா! தன� இர4த4தி� இர4த�! சைதயி� 

சைத! தன� இன� அ+த நீ�ேரா இன� த�மான4�ட� வா=+திட உைழ4� வ�� 

ஒ� இய�க4ைத ஒழி4��க1ட <�ம� எ�ப< ஒ� வா�. நிமி�+� நி�' 

ம'4�வி1டா�! அ� அ�லவா Fர�! அவன�லவா மனித�! பதவி ெகா24�, ப�க� 

நி�' பச�  கா1< பணிய ைவ4திடலா� எ�' எ�ணின� ேபா:�. <�ம� பதவி 

க�2 ப�!ளி�பவ� அ�ல! அறி" மி�ேகா�! ஆ,ற� மி�ேகா�! இன�ப,' 

ெகா�ேடா�! ஆகேவ தா�, ட�னைர1 இய�க4��;4 தைடவிதி�க ம'4� 

வி1டா� எ�' நீ�ேரா இன4தவ� எ�ணி� களி� ,றன�. 

 

<�ம�, நிற�ப,' இன�ப,' காரணமாக இ+த #<விைன ேம,ெகா�ளவி�ைல. 

F� பழி Dம4தி ஒ� அைம�ைப ஒ2�;வ� நியாயமாகா�, ேந�வழி அ�ல, ச1ட� 

த+��ள அ<�பைட உாிைமகைள அழி4தி2� ெசய!ைன ேம,ெகா�ளலாகா� 

எ�பதனா� அ+த #<விைன ேம,ெகா�டா�. <�ம6ைடய இ+த ேந�ைம 

உண��சியிைன க��ப� - ெவ�ைளய� எ6� இ� சாரா�ேம உணரவி�ைல. 

 

க��ப� உல; களி�பிைன>� ெவ�ைளய� உல; ெவ'� ட� கல+த  
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ேகாப4திைன>� ெவளி�ப24தி� ெகா�<�+த ேபா� ட�னைர1 இய�க� 

உ�ளப< பலா4கார4தி� ஈ2ப1<��கிற� எ�பத,கான ஆதாரBக� 

கிைட4�வி2கி�றன. கிைட4த�� <�ம�, ட�னைர1 இய�க4ைத4 தைட ெசHதிட 

#<" ெசH� வி2கிறா�. 

 

த�க காரணமி�றி இய�க4ைத4 தைட ெசHய #<யா� எ�' Eறிய ேபா� எ�ப< 

ெவ�ைள இன4தவ� ெகாதி�பைடவா�கேளா எ�ப� ப,றி� கவைலய,', 

மன�சா1சி�; ம12ேம மதி�பளி4� நட+� ெகா�டாேரா, அேதவிதமாகேவ, அ+த 

இய�க� பலா4கார� ெசய�களிேல ஈ2ப1<��கிற� எ�ப� ெமH�பி�க�ப1ட��, 

அதைன4 தைட ெசHதா�, க��  இன4தவ� த�ைன4 M,'வா�கேள, 

ெவ'�பா�கேள, எதி��பா�கேள எ�ற கவைலய,', ேந�ைமயாக நட+� ெகா�ள 

#,ப1டா�. த�பி! இத,;4 ேதைவ�ப2� ெந�D உர� ெபா��பணியினி� 

ஈ2ப12�ேளா� அைனவ�� #ய,சி ெசH� ெப,'� ெகா�டாக ேவ�<ய 

ஒ�றா;�. 

 

கடைமைய� ெசHதி2�ேபா�, இன�ப,', ப+த பாச�, அ�ச�, தைய தா1சணிய� 

எ�பைவகK�;� க12�ப2� ேபா�; தைல M�;மானா�, அதைன4 M�கி 

எறி+�வி2� �ணி" பிற+திட ேவ�2�. 

 

எ+த நீ�ேரா இன4தவ� ேபா,றி�  க=கிறா�கேளா, எம� ஈ2 எதி��ப,ற தைலவ�! 

எம� இன4தி� காவல�! ெவ�ைளயாி� மிர1ட:�;� பணி+திடாத அ�சா 

ெந�ச�! எ�ெற�லா�  கழார� P12கிறா�கேளா, அவ�க� க�ணீ� த��பிட 

நி,பா�கேள, இ8வள"தானா இவ� ஆ,ற�? எ�' ேக! ேபDவா�கேள; 

அ<பணி+� வி1டாயா ெவ�ைளய��;! பதவி ேமாக� தைல�ேகறி வி1டதா! இன� 

அழி+தா:� சாி, ெவ�ைள மாளிைகயி� ெகா:வி��;� நிைல இ�+தா� ேபா�� 

எ�' தீ�மானி4� வி1டானா! காவல� எ�'� நாவல� எ�'�, வழிகா1< 

எ�'�  � வா=வளி4ேதா� எ�'� வாHவ!�க� ேபா,றி� கிட+ேதாேம! 

க��பாி� ேபா,'த� கா� MD! ெவ�ைளயாி� ேநசேம ெபாி� எ�' 

க�திவி1டானா! ெவ,றி ெப,' வி1டா�களா ெவ�ைள நிற ெவறிய�! க��பைன� 

ெகா�ேட க��பைர அழி�;� காாிய4ைத நட4தி� கா12கி�றனரா, காலெம�லா� 

ந�ைம� ெகா2ைம ெசH�வ�� காதக�க�! 
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ெவ�ைள மாளிைகயிேல ஒ� க��ப�! அ<ைம இன4தவ� அெமாி�க� ;<யரD4  

தைலவ� எ�' Eறி�Eறி� Jாி4�� கிட+ேதாேம! இத,;4தானா! இவ� 

ெவ�ைள மாளிைகயி� அதிப� ேவைல பா��க� ெச�ற�, தன� இன4ைத 

அழி4திட4தானா! ேக1பா� இ�ைல எ�ற நிைல ேபாHவி1ட� நம� இன4தவேன 

அரசா�கிறா� எ�' ெப�மித� ெகா�ேடாேம! அ<ைம இன�, எ4,;� த;திய,ற 

E1ட�, எ�ெற�லா� ஏசி வ+தீ�கேள, ெவ�ைள இன4தவேர! பா�4தீ�களா, 

ெவ�ைள மாளிைகைய! யா� அBேக F,றி��கிறா� ெதாிகிறதா? ஒ� க��ப�! ஒ� 

நீ�ேரா! எBக� இனமணி! இ�ேபாதாவ�  ாிகிறதா நீ�ேரா இன4தி� ெப�ைம! 

இனியாகி:� உ�#ைடய மனதி!�+� ஒழி>மா நிற4திமி�; இன�பைக! 

எ�ெற�லா� எ�களி� ட� ேபசி வ+� த� இன ம�க� - நீ�ேரா ம�க� - 

ட�னைர1 இய�க4ைத4 தைட ெசHதிட #ைனவ� க�டா�, பதறி� ேபாவா�கேள, 

பய+� வி2வா�கேள, பாதகா! எ�' அலறி� Eவி4 �<�பா�கேள, இன4�ேராகி 

எ�' ஏDவா�கேள எ�ெற�லா� எ�ணி <�ம� மன� ;ழ�ப� அைடயவி�ைல. 

 

ெவ;�2 எ*பவ� எவராக இ��பி� எ�ன! அவ� நிற� எ�வாக இ��பி� எ�ன! 

என�;� க1டைள பிற�பி�க� க��ப��;� உாிைம இ�ைல; ெவ�ைளய��;� 

இ�ைல. எ� உ�ள� என�;� க1டைள பிற�பி�கிற�; M,'ேவா� M,ற12�; 

நா� எ� கடைமைய� ெசHதி2ேவ� எ�' �ணி+� நி�றா�. 

 

த�பி! உ�ள உ'தி>ட� ேந�ைம வழி நட+திட <�ம� #,ப1ட ேபா� ஏ,ப1ட 

இ�னைல>� இழிைவ>� ப<�;�ேபா�, உ�ளப< மன� உ�கி2�! அ4தைன 

இழி"கைள4 தாBகி� ெகா�ள #<+தேத அ+த ேந�ைமயாளனா�, ந�மா� #<>மா, 

நம�; அ4தைகய உ�ள உர� இ�+தி2மா எ�' ெபா�� பணியினி� 

ஈ2ப12�ேளா� ஒ8ெவா�வ�� எ�ணி2வ�. அ+த விதமாக அைம+தி��கிற�, 

அ+த� க1ட�! இழி"� இ�ன:� தா�கி2� க1ட�. 

 

அ*க� #1ைடக� Fச�ப2கி�றன! க,க� பற�கி�றன! கா12� E�ச� 

கிள� கிற�! ேபசாேத! ேபா ெவளிேய! �ேராகி! கா1<� ெகா2�;� கயவேன! 

எ�' Iைல�; Iைல க�டன ஒ!! தா�கிட4 �ணி+ேதா�, அ�ேக 

ெந�B;கிறா�க�! எ�ென�ன ஆப4� வ�ேமா எ�' எ�ண4த�க விதமான 

பரபர� ! ேபாOD� பைடயின�� வைளய� அைம4�, உயி��; ஆப4� வராம� 

பா�கா�க ேவ�< ேநாி2கிற�. ேபாHவிடலா�! நிைலைம ேமாசமாவத,;� இ+த 
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இட4ைத வி12� ேபாHவிடலா�! இ+த� ;�ப� எத,;� அ�சா�! ெகாைலகார� 

E1ட�! ெவறி தைல�ேகறிவி1<��கிற�! அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவ�, அ<4�� 

ெகா�ல�ப1டா� ஆ4திரமைட+த ;�பலா� எ�' ஏ,ப12வி2மானா� அ� 

நா12�ேக ெபாிய அவமான�; �ைட�க�பட #<யாத கைற! எ�ெற�லா� 

E'கிறா�க�. <�மைன, பா�கா�பான இட4தி,;� ேபாOசா� அைழ4�� 

ெச�கி�றன�. 

 

ட�னைர1 இய�க�, பயBகர நடவ<�ைககளி� ஈ2ப1<��கிற� எ�ப� 

ெமH�பி�க�ப1<��பதா�, அ+த இய�க4ைத4 தைட ெசH>� ச1ட� 

பிற�பி4��ேள� - எ�' <�ம� அறிவி4த�� ேக12 மகிழ"�, அவைர 

வா=4த"� E<யி�+த ெப�+திர�, பைக க�;கிற�, பாH+� வ�கிற� தா�க! 

ேபாOC #�#ரமாகிற�. விழா நட4திட #ைன+த பிர#க�க� Nதி ெகா�கி�றன�. 

மக� க�களி� நீ� ெகா�பளி�க நி,கிறா�. <�ம� ேபாOC வைளய4திேல 

நி'4த�ப12 பா�கா�பான இட4தி,; அைழ4�� ெச�ல�ப2கிறா�. 

 

த�பி! இ4தைன அமளி>� நட�பேத ஒ�வ� மனைத ெம4த"� வா1<வி2�; 

 

அதி:� வரேவ,' வா=4தி, விழா நட4�கிறா�க�; அ+த இட4திேல அ+த ேநர4தி� 

அமளி! 'க�ெலறி!' கா12� E�ச�! இழிெமாழிக�! பழி� ெசா,க�! எ�றா� 

மனேவதைன ேம:� எ+த அள" ஏ,ப2�. 

 

அதி:�, எ+த4 தக�ப� இ4தைன� ெபாிய ஏ,ற� ெப,றி��கிறா� எ�ப� க�2 

ெப�மித� ெகா�<��கிறாேனா அ+த மக� எதிாி� இ+த அமளி நட�கிற�. 

 

த+ைத வரேவ,க�ப2வைத� க�2களி4த க�களா�, ஆ4திரமைட+த E1ட� 

அவைர விர1< அ<�பைத� கா�கிறா� - <�ம6ைடய மக� க�[ாி மாணவ�!  

த� த+ைத>ைடய வ�ைக காரணமாக விழா�ேகால� எழ�க�2 

களி�பைட+தி��கிறா� - மக� - அவ� எதிாி� க�ெலறி - த+ைத�;! 

 

நீ�ேரா இன4தி� ெப�ைமைய உய�4திய தைலவ� எ�' த� த+ைதைய� 

சா�ேறா� வா=4திட� ேக1டா� களி� ட� - மக� - அேத கா�ைக� நாராச� 

பாHகிற�. 
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த+ைத விழா�Eட� Gைழ>�ேபா� எ4தைன மாியாைத, எ�னவிதமான 

அணிவ;� , பிர#க�க� #கம�; இைவகைள� க�டா�. அைத இட4தி�, 

அ�ேலாலக�ேலால�! விடாேத! பி<, அ<! ;4�! ெகா�:! எ�ற மிர1ட�! 

மாைலக� அணிவி4தா�க� அ+த மணிமாட4தி� த+ைத�;! க,கைள FDகிறா�க� 

அேத இட4தி�. கா�கிறா�, க�ணீ� உ;�கிறா�. ஆனா� அட� பாவிகேள 

ஆ;மா இ+த அ�கிரம�! அவைரயா இ�ப< இழி" ெசHகிறீ�க�. நம� இன4 

தைலவைனயா தா�க� கிள� கிறீ�க� எ�' அ+த மகனா� ேக1க #<யவி�ைல, 

ஏ� ட�னைர1 இய�க4ைத - க��பாி� பா�காவலனாக உ�ள அைம�ைப - ஒ� 

க��பேர தைட ெசH>�ேபா�, இ�"� நட�;� இத,; ேம:� நட�;� எ�' 

எ�Sகிறா�. த+ைத�; ஏ,ப1ட இழி" க�2 த4தளி�கிறா�. ஆனா� அவ� 

ட�னைர1 இய�க4ைத4 தைட ெசHத� நியாய� எ�' அவ� உ�ள� ஏ,'� 

ெகா�ள ம'4த�. அவ� க� Fசவி�ைல, க�டன�;ர� எ*�பவி�ைல; ஆனா� 

க� Fசியவ�கK� க�டன� ;ர� எ*�பியவ�கK�, எ�ன ேக�விைய 

எ*�பினா�கேளா அேத ேக�விைய4தா� அவ6ைடய க�ணீ� எ*�பி,'. 

 

ட�னைர1 இய�க4தி,;4 தைட விதி�பதாக, <�ம� ெவ�ைள மாளிைகயி� 

இ�+தப<ேய அறிவி4தி��கலா�. அமளி ெசHதி2� E1ட� அ�ேக ெந�Bகியி��க 

#<யா�. அ*க� #1ைடக� Fசிட� ;�ப:�; #<+தி��கா�. 

 

ஆனா� <�ம�, தைட�ச1ட� ப,றிய அறிவி�  அளி4த�, மக� பயி:� 

க�[ாியி� நைடெப,ற விழாவி�! 

 

க�[ாி விழாவி� ஒ� நீ�ேரா தைலவ� ெசா,ெபாழிவா,ற அைழ�க�ப1டேத, 

இத,; #�  நைடெப,றிராத ஒ� சிற�  நிக=�சி. அ+த விழாவிேல கல+� 

ெகா�2, <�ம� ட�னைர1 இய�க4தி� மீ� தைடவிதி4தி��பதாக அறிவி4த��, 

விழா� Eட� அமளி� களமாகிவி1ட�. 

 

எ+த இட4தி� இத,; எதி��  ெவ<4�� ெகா�2 கிள�ப� E2ேமா அ+த 

இடமாக� பா�4�, ச1ட� ப,றி அறிவி�க ேவ�2� எ�ற எ�ண� ேபா:� 

<�ம6�;. 
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அமளி க�2 மக� க�ணீ� சி+�கிறா�. ெவ�ைளய�? எ�ப< இ��க #<>�? ஒ� 

ேக!�  �னைக கா1< இ��ப�! மக4தான ெவ,றி எ�' எ�ணி� 

ெகா�<��ப�! ;'� � பா�ைவைய� ெச:4தி இ��ப�. 

 

க��ப� தைலவைன எதி�4�� க��ப� E1ட� அமளி ெசHகிற�. ெவ�ைள� 

ேபாOC அ+த� க�� 4 தைலவ� உயி��; ஆப4� வராதப< பா�கா�பளி�கிற�. 

இ+த ேவதைன த�� கா1சிைய� காணவா நா� இ+த� க�[ாியி� இ��க 

ேவ�2� எ�' எ�ணி, <�ம6ைடய மக� ேவதைன� படாம� இ�+தி��க 

#<>மா? 

 

நிறெவறி ெகா�ட ெவ�ைளய� எ�ன ேபசி� ெகா�<�+தி��ப�! 

 

 ய� FDகிற�! நிைலைம  ாி+தி��;�. 

 

 ய� இ�ேபா�தா� ஆர�பமாகி இ��கிற�. ேபாக� ேபாக4 ெதாி>� அத6ைடய 

ேவக�. 

 

க��பாி� அைம�ைப ஒ� க��ப� தைலவ� தைட ெசH>�ேபாேத இ4தைன அமளி 

நட�கிறேத, ெவ�ைள இன4தவ� தைட� ச1ட� ெகா�2 வ+தி�+தா�, பய�க� 

தைலையேய சீவிவி1<��பா�க� ேபா!��கிறேத! 

 

தைலைய� சீ"வா�களா! யா�? க��பரா? NரBகிக� எத,; இ��கி�றன, அக�ற 

வா>ட�; ஒ� ெவ�ைள இன4தவ� மீ� இ+த அ*க� #1ைட வி*+தி�+தா�, 

க�� � ;�ப!� மீ� ;�2க� ெபாழி+தி��காதா? D�மா வி2மா பைட? 

 

நைடெப,ற ;ழ�ப�, அமளி <�ம� மனைத வா1டாம!�+தி��க #<யா�. 

ஆனா� கடைமைய� ெசHேதா�;  ாி+� ெகா�ளாதவ�க� பைக க�;கிறா�க�, 

அத,காக� கடைமயி!�+� தவறலாமா? Eடா�! எ�'தா� எ�ணியி��பா�. 

 ய� அ+த அளேவா2 நி�' விடவி�ைல. 

 

'கனா' நிக=�சி - ஒ� எ�சாி�ைக! 
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நா1ைட� ;1<�Dவரா�கிவி1ட நாசகால�! 

 

ெபா�ளாதார4 �ைறைய� பா=ப24தினவ�! 

 

ம�கைள� ப1<னி ேபா12� சாக<4த ேபய�! 

 

எதி��க1சிகைள ஒழி4��க1<ய ெவறிய�! 

 

ஆட�பர வா=" நடா4திய எேத�சாதிகாாி! 

 

எ�லா� தன�;4 ெதாி>� எ�' உ'மிய அக�பாவ�கார�! 

 

ஏ� எ�' ேக1பவ�கைள� சிைறயி� த�ளி வா1< வைத4த காதக�! 

 

ஆள4 ெதாியாதவ�! அக�ப1டைத� D�12பவ�! ஆணவ�கார�! 

 

'இ��ைப'4 ெதாைல4�வி1டா�, நா1ைட� கடனாளியா�கிவி1டா�. 

 

F� ெப�ைம�காக� பண4ைத விரய� ெசHதா�! 

 

ெதாழி� ெக1ட�, விவசாய� பா=ப1ட�, வைகய,ற ஆ1சி நட4தியதா�! 

 

இ�' கனா நா1<ேல இ8வித� ேபசி�ெகா�கிறா�க�, எ*�கிறா�க�, 

நி��மாைவ� ப,றி ஆ1சிைய ராSவ� ைக�ப,றி� ெகா�ட பிற; ஒ�  ர1சி 

ச��கா� அைம4தான பிற; பதவிைய� பறிெகா24� வி12, ேவ' நா1<ேல 'த�ச�' 

 க ேவ�<ய நிைல�;� �ர4த�ப12வி1ட நி��மாைவ� ப,றி மிக வ�ைமயாக� 

க�<�கிறா�க�; அவ� ஆ1சியி� ேக2க� ப,றி, ெகா2ைமக� ப,றி 

அ2�க2�காக எ24�ைர�கிறா�க�. 

 

ம�க� மகி=�சி ஆரவார� ெசHகி�றன�. 

 

பா1டாளிக� களி�பைட+��ளன�. 
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மாணவ�க� மமைதயாள� ெதாைல+தா� எ�' எ�காளமி2கி�றன�. 

 

அதிகாாிக� Eட அகமகி=�சி ெகா�2�ளன�, எ�ெற�லா� Eற�ப2கிற�. 

 

இவ,றி� ெப��ப;தி,  ர1சி� ச��காாி� பிர�சார4 தா�;தலாக இ��க�E2�; 

மிைக�ப24தி� E'வதாக இ��க�E2�. ஆனா� இ+த� க�டன4தி� �ளி>� 

உ�ைம இ�ைல எ�' ஒேரய<யாக� Eறிவிட #<யா�. 

 

நி��மாவி� ஆ1சி கவி=�க�ப1டேபா�, 'ஐேயா' எ�' ெசா�னவ�கேளா, எ�ப< 

அ+த ஆ1சிைய� கவி=�கலா� எ�' ேக1டவ�கேளா அதிக� ேப� இ�+தாக4 

ெதாியவி�ைல. 

 

அவ��காக எம� உயிைர>� ெகா2�ேபா�! எம� பிண4தி� மீ� நட+� 

ெச�'தா� அவ� அம�+தி�+த அாியைணைய4 ெதாட #<>� உBகளா� எ�' 

Fர� ேபசியவ�கைள>� அதிகமாக� காேணா�; தியாக�  ாிய #� வ+தவ�கK� 

இ�ைல. 

 

ஆ1சி கவி=�க�ப2கிற�!  திய  ர1சி ச��கா� அைம�க�ப2கிற�! கனா நா12 

ம�க�, இ� நைடெபற ேவ�<ய�தா� எ�ற #ைறயி� இ�+� 

வி1<��கிறா�க�. 

 

ெபாியேதா� உ�வ�சிைல; கர4ைத உய�4தி� கா1<ய நிைலயி�; வி�ைண 

ேநா�கிய பா�ைவ>ட� அைம+த சிைல; நி��மாவி� சிைல; நி��மாேவ திற+� 

ைவ4த சிைல! அைத� கீேழ த�ளி உைட4�� ேபா1<��கிறா�க�; தைல 

��<�க�ப12� ேபா>�ள அ+த� சிைல தைரயிேல உ�1ட�ப12� கிட�கிற�; 

அைத� சி'வ�க� Pழ நி�' ேவ<�ைக பா�4�� ெகா�<��கிறா�க�! ேந,' 

வைர நா1ைட ஆ�2 வ+தவ� சிைல ெநா'�க�ப12� கிட�கிற�; ஆ4திர�, 

ஆேவச�, அ*ைக எ�"� காேணா�. 

 

இ� Eட அ�ல விசி4திர�. இ+த அள" க�<�க�ப2� நி��மா ஆ1சியி�  
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இ�+தேபா� - கைடசி நா� வைரயி� - இேத ம�க� பயப�தி விDவாச� கா1< 

வ+தன�. 

 

க�க�ட ெதHவ� எ�' ெகா�டா<ன�. 

 

ஏைழகைள வா=வி�க வ+த எ�மா� எ�றன�. 

 

நா1ைட உHவி�க வ+த ெப�மா� எ�றன�. 

 

அவ� ஆ,றைல அவனி அறி>� எ�றன�. 

 

ஆBகில��; அவ�ைடய ெபயைர� ேக1டாேல ந2�க� எ�றன�. 

 

அவ� கனா நா1ைட ம12ம�ல, அ<ைம�ப1ட நா2கைள எ�லா� வி2வி�க வ�ல 

தீர� எ�றன�. 

 

அவ� ஒ� நா124 தைலவ� ம12ம�ல, எ*�சி ெப,ற ஆ�பிாி�க க�ட4��ேக வழி 

கா1< எ�றன�. 

 

க��ப��;�  �வா=" த+திட அவதாி4தவ� எ�றன�. 

 

தீர� - தியாக� - ஆ,ற� த�� �  திய வரலா' பைட4தி2� ெபாிேயா� எ�றன�. 

 

அவ� கர� அைச4தா� ேபா��, நா2 க12�; அடB;�; அவ� ெசா� ேக1டா� 

ேபா��, பைடக� எ124 தி�கி!�+�� கிள� � எ�றன�. 

 

த�னலம,றவ�; தாயக� வா=+திட4 த�ைனேய அ�பணி4�� ெகா�டவ� 

எ�றன�. 

 

இவ,றிேல ;றி�பிட4த�க ப;தி, நி��மா ஆ1சியிேல நட4தி ைவ�க�ப1ட 

'பிர�சார�' எ�' Eற�படலா�; ஆனா� ம�க� கா1<யதாக� Eற�ப2� கனி" 

#*வ�ேம 'ேபா!'யாக இ�+தி��க #<யா�. 
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ேபா! எ+த அள", உ�ைம எ+த அள" எ�ப� எதி�கால வரலா,'4 �ைறயின� 

க�டறிய ேவ�<ய ஒ�'! இ�' ஒ�' ந�றாக4 ெதாிகிற�.  கழார� 

P1ட�ப12 வி1<��பதாேலேய,  னித� எ�' வி�� வழBக�ப12 

வி1<��பதாேலேய கவி=�க�பட #<யாதவ�; காலெம�லா� நிைல4தி��க4 

த�கவ�, எ�' Eறிவி2வத,கி�ைல. ெப� மர� F=4த�பட� E2� -  ய!� 

ேவக4தா�! எ�மா� எ�'�, ெப�மா� எ�'�  கழ�ப1டவேன எ4த� எ�'�, 

ேபய� எ�'� க�<�க�பட�E2�. உத2� உ�ள#� உற" ெகா�ளாம�, 

ெவ'� ஓைச ம12� கிள�பியப< இ��க� E2�. 

 

கனா நா1<ேல நைடெப,'�ள தி2�கிட4த�க நிக=�சி, அ+த நா12�; 

ம12ம�ல, எ�ைம அைச4திட"� ஆகா� எவரா:� எ�' இ'மா+� கிட+தி2� 

ெப�+ தைலவ�க� எ�காள� கிள�பி2� எ+த நா12�;�, ஒ� பாட�, ஒ� 

எ�சாி�ைக, ஒ� அபாய அறிவி� 4 த�வதாக அைம+தி��கிற�. 

 

விடமா1ேட�!  ர1சி�காரைர� ெபாD�கிேய தீ�ேவ�! கால� வ��; 

ெவ;விைரவி�, கனா நா1<� ெவ,றி நைட ேபா2ேவ� எ�' Fர� ேபDகிறா� 

நி��மா! இ�ேறா அவ� ஒ� #�னா� ஆ�க�ப12� ேபாHவி1<��கிறா�. 

மீ�2� கனாைவ அவ� ைக�ப,றி� Nட� ஏறி அம�+�, 'வ1<>� #த:மாக'� 

 ர1சி நட4தியவ�கைள4 தீ�4�� க1<வி12, பைழயப< அரசாள4 

ெதாடBகினா:�, இ�ேபா� நைடெப,' வி1ட நிக=�சி இ��கிறேத, அ� 

இதய4தி� ஏ,ப24தி>�ள 'வ2' மைறயேவ மைறயா�. இ8வள"தானா இவ�களி� 

வா="! உலக� ேபDகிறேத, அ+த ஏளன� மாறா�. மீ�2� கனா நா12 அதிபராக 

அவ� வ�வ�� நைடெபற� E<யதாக இ�ேபாைத�;4 ெதாியவி�ைல. 

ஆ�பிாி�காவிேல ெபாியேதா� ேபா� I�ெட*� எ�றா:� கவைலயி�ைல எ�' 

�ணி+� வ�லரDக� அவ��காக வாி+� க1<� ெகா�2 பைட திர1< 

வ+தாெலாழிய. 

 

ஆ�பிாி�க நா2களிேல சில, 'இ� அ�கிரம�! நி��மா Fர�, தீர�, தியாகி, அவைர 

விர12வதா! இ� அநீதி! அவ��காக நாBக�, எைத>� ெசHதிட4 தயா�!' எ�' 
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Eறிய ேபாதி:� - கனா நா12 அதிப�, தம� '#<'ைய நி��மாவி� கால<யி� 

ைவ4� வி1டதாக4 ெதாிவி�க�ப1<��கிற� - ஐ�கிய� ;<யரD4 தைலவ� நாச� 

'ேம�ம1ட'4தவ�கK�; இ� ;றி4� 'மட�' வி24தி��பதாக� Eற�ப2கிற� - 

ஆ�பிாி�க நா2களிேல மிக� பல,  திய ச��காைர ஏ,'� ெகா�2 வி1டன. 

 

நி��மா, த�ைன ராSவ�  ர1சி� ;*வின� கவி=4� வி1டன� எ�'� அறி+� 

ெகா�ளாம� 'ராேஜாபசார�' ெபற� சீனா ெச�றேபா�, அ+த நா1<:�ள கனா 

Mதரக�,  திய ச��கா��;� க12�ப12வி1டதாக4 ெதாிவி4�, நி��மாவவ 

'அதிப�' எ�ற #ைறயி� வரேவ,க இயலா� எ�' அறிவி4� வி1ட�. 

 

சீன4 தைலவ�க�, 'கனா நா12 வி2தைல Fரேன! வ�க! ஏகாதிப4திய எதி��  

#�னணி நி,ேபாேன! வ�க! ேம,க4திய நா2களி� அக�பாவ4தி,; அ�சாத 

தீரேன! வ�க!' எ�' வா=4தி வரேவ,'� ெகா�<�+த அேத ேநர4தி�, சீனாவி� 

அைம+��ள கனா Mதரக4தின�, தம� அ:வலக Gைழ" வாயி!� 

ெதாBகவிட�ப1<�+த அதிப� நி��மாவி� பட4ைத அக,றி� ெகா�<�+தன�, 

அவ� 'கால�' #<+�வி1ட� எ�பத,; அறி;றியாக. 

 

நைடெப,'வி1ட நிக=�சி நி��மா"�; அட�க #<யாத ஆ4திர4ைத 

I1<வி1<��;�. அதைன அைனவ�� உண�+� ெகா�ள #<>�. ஆனா�, 

மீ�2� கனா அதிப� ஆேவ� எ�' #ழ�கமி2கிறாேர அதைன ஒ� � ெகா�ள� 

பல நா2க� தயாராக இ�ைல. 

 

 திய கனா ச��காைர இ+திய� ேபரரD ஏ,'� ெகா�2 வி1ட�. 

 

நி��மா ஆ1சிைய� கவி=�க கனா நா12 ராSவ4 தைலவ�க� இரகசிய 

நடவ<�ைகயி� #ைன+தி��;� ேபா� தா�, உலகி� சமாதான� மலர� ெசHதிட, 

;றி�பாக விய1நா� ேபா� ப,றிய பிர�சிைனைய4 தீ�4� ைவ�க� ' னித யா4திைர' 

ேம,ெகா�<�+தா� நி��மா. 

 

 �<�! விமான நிைலய4தி� இ+திய� பிரதம� இ+திரா கா+தி அவ�கKட�  
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உலக� பிர�சிைனக� ப,றி� கல+� ேபசினா�; கனா நா12�; 'வ�ைக' த��ப< 

இ+திரா கா+தி அவ�கைள>� அைழ4தி��கிறா�. 

 

இவ� இB; உலக� பிர�சிைனகைள� ப,றி� ேபசி� ெகா�<��;�ேபா�, அBேக 

இவைர 'ஒழி4�� க1ட' ேவைல நட+� ெகா�<�+தி��கிற�. 

 

ராSவ4தா�, எ4தைன திறைம>ட� தம� ' ர1சி'4 தி1ட4ைத எவ�� க�டறிய 

#<யாதப< வ;4��ளன� எ�பைத� காS�ேபா� விய�பாகேவ இ��கிற�. 

 

�ளியாவ�, ';றி' ெதாி+தி��;மானா�, வாைட அ<4தி��;மானா�, நி��மா 

நீ�டேதா� பயண4ைத ேம,ெகா�<�+தி��க மா1டா�; இர�<� ஒ�' 

பா�4�வி2ேவா� எ�' �ணி+தி��க�E2�; ராSவ�  ர1சியாள�க� 

ேதா,க<�க�ப1<��பி� D12� ெகா�ல�ப1<��ப�; அவ�க� ெவ,றி 

ெப,றி��பி�, சிைல�; ேநாி1ட கதி நி��மா"�ேக ேநாி1<��க� E2�. 

 

�ளி>� தி1ட� ெவளிேய ெதாியாதவ�ண� தீ1<யி��கிறா�க� எ�ப� 

ம12ம�ல, கா1<� ெகா2�;� எ�ண#� �ணி"� ெகா�டவ�க� யா��, 

ராSவ4தி� எ+த ம1ட4தி:� இ�ைல எ�ப�� இதனா� விள�கமாகிற�. 

 

ஆகேவ இ+த�  ர1சி, யாேரா சில விர�வி12 எ�ண�E<ய 'ெவறிய�' 

நட4தியதாக4 ெதாியவி�ைல; நீ�ட நா1களாக ம�க� மன4திேல இ�+� வ+த 

;#ற�, ெவ<4�� கிள�பியதாகேவ ெதாிகிற�. 

 

;#ற� கிள�பியேபாேத, கவனி4தி��பி�  ர1சி ெவ<4�� 

கிள�பியி�+தி��கா�. 

 

;#ற:�;� #�ேப க�4�4 ெதளி"�ள ஆ1சியாள�, ;#ற:�கான ;றிக� 

ேதா�றி2வைத� க�<2வ�. 

 

 �னைக ம<+� கவைல�ேகா2க� ம�க� #க4தி� பதி+�, க�க� ஒளி இழ+�,  
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ெப�I�D� கிள�பி2� ேபா�, இனி அட�கி� ெகா�ள #<யாத அள"�; அ�ல� 

வள�+� வி1<��கிற� எ�பைத அறி+� ெகா�ளலா�, அ�கைற>� அறி"4 

ெதளி"� உ�ளவ�க� ஆ1சி நட4தினா�. 

 

அறி"4 ெதளி" ஆ�பவ�கK�; இ��க ேவ�2� எ�ப� ம12ம�ல, ;றி�பினி� 

நி'4த ேவ�<ய உ�ைம; அ�ல,ப1ட ம�க� தம� மன�;ைறைய அ�சமி�றி, 

தாராளமாக, எ24�� Eறி2� உாிைம ெப,றி��க ேவ�2� எ�பேத அ<�பைட 

உ�ைம. 

 

ெவ< ம�+திைன� ெக1<4� ைவ4��ள ';ழாH' ேபால, மன� இ�+திட� 

ெசHவா�களானா�, ஓ� நா� அ� ெவ<4திட4தா� ெசH>�; விபாீத� தா� 

விைள>�! த24திட #<யா�. 

 

ஆ1சியாளாி� ேபா�; ப,றி>�, நடவ<�ைக ப,றி>�, ச1ட தி1ட� ப,றி>� 

க12� காவ� ;றி4�� ம�க� மன4திேல ';ைற' ேதா�றி2மானா�, அதைன 

ெவளிேய எ24�ைர�க வாH� � உாிைம>� இ�+தி2மானா�,  ர1சி I�<டா�, 

இர4த�களாி ஏ,படா�. 

 

எ�ைன ஆ�பவ�க� எ�ப< ஆளேவ�2� எ�' எ24�ைர�;� உாிைம>�, 

தி�+திட"�, த24� நி'4திட"� உாிைம>� அத,; இட� ெகாடாவி<�, ஆ1சி 

நட4�ேவாைர>�, ேதைவ�ப1டா� ஆ1சி #ைறைய>� Eட மா,றி2� உாிைம>�, 

 திய ஆ1சி,  � ஆ1சி #ைற அைம4�� ெகா�K� உாிைம>� என�; உ�2; 

நா� அ+த உாிைம>ட� எ� கடைமைய� ெசHதி2� ேபா�, அல1சிய�ப24தேவா, 

அ�ச I1டேவா, அட�கி ஒ2�கேவா அரD #ைனயா� எ�ற நிைலயி� ;<மக� 

இ��;� நா2களி�, கனா நா1<ேல நைடெப,ற� ேபா�ற நிக=�சி எழா�; 

ேதைவ>மி�ைல. 

 

ஆனா�, கனா நா12�; உ�ைமயிேலேய 'ர1சக� எ�' வ+த நி��மா இ+த 

உாிைமைய4 தர ம'4� வி1டா�. ெகா2Bேகாலராகி வி1டா� எ�' பல�� மன� 

;#'� விதமாக நட+� ெகா�ளலானா�. 
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இ� நி��மா"�; உ�ள இய� ; ம�களி� வா=" ப,றி அவ��; அ�கைற 

கிைடயா�; ைதI�, ெசBகிCகா� ேபா�ற இர4தெவறி ெகா�டைல>� ேபா�; 

அவ��; எ�'� Eறிவி2வத,கி�ைல. 

 

கனா நா12 வி2தைல�காக அயரா� உைழ4தவ�; இ�ன� இழ� கைள 

ஏ,'�ெகா�டவ�; த� நா12 ம�கைள வாழைவ�க ேவ�2� எ�' ஆ�வ� 

த�� � உ�ள4தின�. 

 

த�னல ம'� �ப,றி அவ��; ஒ�வ�� க,'4தர ேவ�<யதி�ைல. அவ� 

வி2தைல Fரராக விளBகியேபா� அதைன அவ� ம,றவ�கK�; ஊ1<யவ�. 

 

எனேவ இய�பிேலேய அவ� ெக1டவ�, ஆகேவ தா� ேகடான பல ெசHதா�; இ�' 

கவி=�க�ப12� ேபாHவி1டா� எ�' Eறிவி2வத,கி�ைல. 

 

கனா நா1<� வி2தைலைய� ெப,றளி4தேபா� நாேட விழா�ேகால� J�ட 

ேபா�, F12�; F2 அவைர 'வழிப2�' அள"�;� பாச� த��பி வழி+த�. 

 

அவ� அரசாள #�வ+த��, தBக� அ�ல� யா"� அழி+ெதாழி+த� எ�' 

ந�பின�; களி� ,றன�. 

 

ெத�ெவ�லா� ஆட:� பாட:�; அவ� அரசாK� நாைள விழாவா�கின�. 

 

நி��மாவி�  க=, பாடலா�க�ப1ட�; ப�ளி� பி�ைளகK�; அவ� வரலா' 

பாட@�! எB;� அவ� ஓவிய�, அவ�ைடய சிைல! அவ� ெபயரா�  �� � 

அைம� க�! 

 

க��ப�க� ஆள4 ெதாியாதவ�க� எ�' ஏளன� ேபசினேர ெவ�ளய�, பா��க12� 

இ�ேபா�, எ4தைன ெபாிய ஆ,ற� ெகா�டவ� எம� நி��மா எ�பைத எ�' 

மா�த1<� Eறின�. இ4தைன இ�ப இைச>ட� �வBக�ப1ட ஆ1சிதா� 

அவ�ைடய�. பிற; ஏ� அ�வ��க4த�க, க�<�க4த�க,  ர1சி ெசHேத6� 
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ேபா�க4த�க� எ�' க�த4த�க ெசய�கைள அவ� ேம,ெகா�டா�? ம�கைள� 

ெகா2ைமயி� உழல� ெசHயேவ�2� எ�றா? இ��க #<யாேத! ஆனா�, காரண� 

எ�ன, ஆ1சிெகட? அ<�பைட� காரண� ஒ�ேற ஒ�'தா�; எ�லா� நாேன! எ�ற 

நிைன� 4தா�. 

 

இ+த நா1ைட வி2வி4த வி2தைல Fர� நாேன! 

 

அ<ைமகளாக இ�+த ம�கைள ஆ,ற� ெபற� ெசHதவ� நாேன! 

 

இ+த நா1ைட ஆள4 த;தி>� திறைம>� பைட4தவ� நாேன! 

 

இ+த நா1ைட நட4தி� ெச�:� உாிைம ெப,றவ� நாேன! 

 

இ+த ம�கK�; வளமான வா=" அைம4திட த�கவ� நாேன! 

 

இ+த ம�கK�; எ� ந�ல� எ�பைத அறிய4 த�கவ� நாேன! 

 

இ�ப<� பிற+த� ஓ� ந�D� க�4�. 

 

விழா�ேகால� கைல+த நிைலயி�, ம�க� ஆ1சி நிைலயி�, ம�க� ஆ1சியி� 

பல�ப,றிய கண�;� பா�4தி2� ேபா� ேபா�மான Dைவ கிைட4திடாததா�, 

இ�ப<4தானா? எ�' ேக1<ட #�வ+தன�. வ+த� ேகாப� நி��மா"�;! 

 

எ�ப< ஆ1சி அைமயேவ�2� எ�ப�ப,றி எ�ன ெதாி>� - உBகK�;? 

 

எைத எ�ப<� ெசHதிட ேவ�2� எ�ப�ப,றி அறி+தி2� திறைம ஏ� - 

உBகK�;? 

 

அ<ைமகளாக� கிட+தவ�கைள வி2வி4� மனித�களா�கிேன� -  �வா=" 

த+ேத� - உBகK�;! 
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எ�ைனயா ஏ� எ�' ேக1க4 �ணிகிறீ�க�! 

 

எ�னிடமா ேக�விகைள FDகிறீ�க�! 

 

எ�ைன யா� எ�' ெதாியவி�ைலயா? 

 

எ�ைன�  க=+தீ�க�, பாரா1<னீ�க�, Jசி4தீ�க�. 

 

எ�ைன வ�+தி வ�+தி அைழ4தீ�க� அரசாள! இ�ேபா� கண�கா ேக1கிறீ�க� 

கண�;! 

 

நா� அறிேவ�, உBகK�; எ� ந�ல� எ�பதைன. 

 

என�;4 ெதாி>� எைத எ�ப<� ெசHயேவ�2� எ�'. 

 

எ� ெசா�ைல ந�ப ம'�கிறீ�களா? எ� ெசா�ைல மீற4 �ணிகிறீ�களா? 

 

நா� இ�லாவி1டா� கனா ஏ�? வி2தைல ஏ�? ஆ1சி ஏ�? 

 

இ8வித� வள�+தன விபாீத எ�ணBக�. 

 

ஆ1சியிேல பல ேகாளா'க�, தி1டBகளிேல பல தவ'க�, நி�வாக4திேல பல 

#ைறேக2க�; இவ,றி� பயனாக ம�க� மன4திேல ;#ற�. 

 

;#ற�! ஆனா� அதைன ெவளிேய கா1<� ெகா�ள வழி இ�ைல! உாிைம இ�ைல! 

 

நா12�; நாேன தைலவ�! நா� ஒ�வேன தைலவ�! 

 

நா1ைட ஆள நா� ைவ4தி��;� க1சி ஒ�'�;4தா� உாிைம! ேவ' எ+த� 

க1சி>� எ� நா1<�, இ�+திட நா� அ6மதி�க� ேபாவதி�ைல. 
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ேநாH பி<4�� ெகா�ட� நி��மா"�;; ஆணவ4 த<�  ேநாH. 

 

ஒேர க1சி ஆ1சிைய அைம4�� ெகா�டா�. எ�ண, எ�ணியைத� ேபச, எ*த, 

ம�களிட� தம� க�4��; ஆதர" திர1ட எ+த� க1சி�;� உாிைம கிைடயா�. 

 

ம�க�, அதிப� இைடேய ேவ' ெதாட�  ேதைவயி�ைல எ�' க�திவி1டா�; 

ம�கைள� ெக2�க ேவ�2� எ�ற நிைன� ட� அ�ல, எ� ந�ல� எ�' ெதாி+� 

ெகா�K� அறி"4 ெதளி" ம�கK�;� கிைடயா� எ�ற அ*4தமான - ஆனா�, 

தவறான - ந�பி�ைக காரணமாக. 

 

#�  ெவ�ைளய� ஆ1சி நட4தின� - அவ�களி� வி��ப4ைதேய ச1டமா�கி� 

ெகா�2, எதி�4�� ேபD� உாிைமைய4 தர ம'4�, மீறி எதி�4திட4 

�ணி+தவ�கைள� சி4திரவைத ெசHய"� Eசாம�. 

 

அவ�கைள விர1<ய Fர� நி��மா! 

 

அவ�கைள விர1<ய என�;, 'இ�க�' எ�மா4திர� எ�' தன� நா12 ம�கைள� 

ப,றிேய ஒ� ��சமான எ�ண4ைத வள�4�� ெகா�டா�. 

 

நா:ேப� நா: வழி கா12வா�க�, நா:விதமாக� ேபDவா�க�, ம�கைள� 

பிள"ப24�வா�க�, ;ழ�ப� உ�டா�;வா�க�, ந�ல காாிய� நைடெபற விடா� 

#12�க1ைட ேபா2வா�க�, பதவி�காக அைலவா�க�, ேபா1<கைள 

I12வா�க�; ெபா�லாB; வள��, ெபா�ம�க� பா=ப2வ�! - இ8வித� நி��மா 

வாதிடலானா�, உர�க�Eட அ�ல; தம�;�. 

 

இ�ேபால4தாேன ெவ�ைளய� வாதா<ன�; க��ப��; எ�ன ெதாி>�? கா12� 

J�சிக�; நாம�லவா எ�லாவ,ைற>� அவ�கK�;� க,'� ெகா24ேதா�? ஆ1சி 

ப,றி எ�ன ெதாி>� அவ�கK�;? அத,;4 ேதைவயான அறி"4 ெதளி"� 

ஆ,ற:� அவ�கK�; ஏ�? அவ�கK�;4 ேதைவ ேசா', F2, ேவைல! இைத நா� 

த+� வ�கிேறா�; ேபாதவி�ைல எ�றா� ேம:� ெகா�ச� ேக12� 
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ெப,'�ெகா�ள12�; அைத வி12 வி12, உாிைம ேவ�2�. ஆ1சியிேல பB; 

ேவ�2�. ஆ1சி எ�#ைடய� ஆகேவ�2�. எBக� நா1ைட நாBக� 

ஆளேவ�2� எ�' E"கிறா�கேள, எ�ப< இ+த� E�சைல� சகி4�� ெகா�ள 

#<>�? நாடா� நா2! இ� நாடாகவா இ�+த� நா� வ+தேபா�? - இவ�க� 

மனித�களாகவா இ�+தா�க� நா� Gைழ+தேபா�? இ�ேபா� உாிைம 

ேக1கிறா�க�, #�  இ+த� கா1<ேல உலவி� ெகா�2 ேவ1ைடயா< வயி' 

வள�4�� ெகா�2 கிட+தவ�க�!! பா�Bகேள� அ�கிரம4ைத! - எ�'தா� 

ெவ�ைளய� ேபசின�. 

 

நி��மா"� அேத '#2�;ட�' ேபச4 ெதாடBகி வி1டா�; க��ப� 

ெவ�ைளயராகிவி1டா�!! 

 

க1சிக� கிைடயா� எ�' ஆகிவி1ட��, ஆ1சியிேல நட�ப� ப,றி 'ந�ல�... 

ெக1ட�' அறி+� Eறி2� உாிைம ேபாயி,'. 

 

ச1டBக� பிற�பி�க�ப1டன - நி��மாவி� வி��ப�ப<. 

 

அைவ ந�லைவயா அ�லவா எ�ப�ப,றி ஆராH+திட வாH�  இ�ைல. க�ணீ� 

ெபாழி>� நிைலயி� இ�ப< ஒ� ச1டமா? எ�' ;#றலாயின�; ;ைறயிைன 

ெவளிேய எ24�� Eறிட வழி இ�ைல, மன4திேல  ைக க�பி� ெகா�ட�; ந�D� 

 ைக. 

 

'ஒேர க1சி' ஆ1சி எ�ற #ைறயி!�+�, அ24த க1ட� ெச�வ� ேவகமாகிவி1ட�. 

ஒேர க1சிதா�, ஆனா� அதிேல>�, நா� ஒ�வ� தா�, எத,;�; ம,றவ�க� நா� 

ெசா�வைத� ெசHதிட, நா� எ�ன ெசHய ேவ�2� எ�பைத� ெசா�ல அ�ல! - 

எ�' இல�கண�  ;4திவி1டா� நி��மா! இ�"� எ�லா� தன�;4 ெதாி>�; 

தன�; ம12ேம ெதாி>�, எ�ற நிைன�  த<4�வி1டதா�. 

 

அத,; அ24த க1ட�, உடனி�+� பணியா,'ேவாைர ஊழிய�கார� ேபால 

நட4�வ�, க�4� மா'பா2 கா1<னா� க2ைமயான நடவ<�ைக எ2�ப�, 
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பதவியி!�+� விர12வ�, சிைறயிேல த�Kவ� - இ�ப<� ச�வாதிகார� 

வள�+திடலாயி,'. 

 

'ம+திாிக�' எ�ற நிைலயி� இ�+த பலைர, ஆ4திர4தி� நி��மா 

அ<4�வி2வாரா�, ம+திாிசைப� E1ட4திேலேய! இ�ேபா� ெதாிவி�கிறா�க�!! 

 

வி2தைல� ேபாரா1ட4தி�ேபா� உடனி�+த பல உயி�4 ேதாழ�கைள, 

தியாகிகைள, த� க�4திைன ம'4தன� எ�ற காரண4��காக, ெகா�வ�, நா2 

கட4�வ�, சா;�வைர சிைறயிேல அைட4�ைவ�ப�, ெசா4திைன� பறி#த� 

ெசHவ� எ�ெற�லா� வள�+� வி1ட� ஆ1சியி� அலBேகால�. 

 

ஜனநாயக4தி� ேபரா� ச�வாதிகார� நட4�பவ�க�Eட நீதி ம�றBகK�; உாிய 

மதி�  அளி�ப��2. நி��மா, எ�ைனவிட நீதியி� த�ைமைய உண�+தவ�கK� 

இ��க #<>மா எ�ற ஆணவ� தைல�ேகறிய நிைலயி�, ஒ� சதி வழ�கி�, 

நி��மாவி� வி��ப4ைத� க�தாம�, உய�நீதிபதி, சிலைர� ;,றம,றவ�க� எ�' 

Eறி4 தீ��பளி4தேபா� ெவ;�ெட*+�, நிதிபதிைய விர1< வி1ட�ட� 

நீதிம�ற4 தீ�� கைள மா,ற"�, நீதிபதிகைள நீ�க"�, த�<�க"� தன�ேக 

அதிகார� உ�2 எ�' ச1ட� இய,றி� ெகா�2 வி1டா�. 

 

ராSவ� ஒ�' ம12� இ�+த�! தனி அைம�பாக, தனி4 த�ைம>ட�, 

வ�லைம>ட�. 

 

அரசியைல� கால< ெகா�2 வ+தாயி,'; பாராKம�ற� தைலயா1<களி� 

Eடமாகிவி1ட�, நீதிம�ற� த� ேபனா#ைனயி� தயவி� ெகா�2 வர�ப1டாகி 

வி1ட�. ம�கைள, உைழ4தி2! உறBகி2! ஊராள நா� இ��கிேற�, அ� ப,றிய 

கவைலைய வி2! எ�ற க12�;� அைட4தாகி வி1ட�. ராSவ� ஒ�' ம12� 

தாேன தைல கா1<� ெகா�<��கிற�; அைத>� அட�கிட #ைன+தா�! தன�;� 

பி<�காத ராSவ4 தளபதிகைள நீ�கினா�! தாேன #த� தளபதி எ�பைத மர  

ஆ�கினா�! இனி? இனி! உலைக� கவனி�ேபா�! எ�'தா� உலா கிள�பினா�. 

இனி>� வி12ைவ�க� Eடா� எ�' ராSவ�  ர1சி நட4தி, நி��மாைவ 

நீ�கிவி1ட�. 
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எBேகா ஒ� நா1<ேல நைடெப,ற பயBகர நிக=�சி எ�ற அளவி:� #ைறயி:� 

இதைன ேநா�கினா� #*� பய6� கிைட�கா�. 

 

'ஒேர க1சி ச�வாதிகார�' எ�ென�ன விபாீதBகைள ஏ,ப24�� எ�ற 

பாட4ைத>�, 

 

ம�களி� மன� ;#ற� கவனி�க�படாவி1டா� பயBகரமான விைள"க� 

எதி�பாராத ேநர4தி� ெவ<4�� கிள�பிவிட� E2� எ�ற பாட4ைத>�, 

 

எ�லா� என�; ம12ேம ெதாி>� எ�ற இ'மா�பிைன, ம�ன� - சீமா� எ�பவ� 

ம12ம�ல, அரசாள #ைன>� எவ�� ெகா�ள�Eடா�, ம�க� அ+த ஆணவ4ைத 

ெந2Bகால4��;4 தாBகி�ெகா�ள மா1டா�க� எ�ற பாட4ைத>�, 

 

உ�நா1<ேல ம�கைள அட�கி ஒ2�கி ைவ4� வி12, 'உலக�  க=' ேத<� 

ெச�வ�, ஆப4ைத விைலெகா24� வாB;வதாக #<>� எ�ற பாட4ைத>� 

ெப,றிட ேவ�2� இ+த நிக=�சியி� Iல�. 

 

மா,ற4த�க� ஆ1சி, நீ�க4த�கவ�க� ஆள வ+ேதா�, தீ��பளி�க4த�கவ�க� 

ம�க� எ�ற இல�கண4தி� அ<�பைடயி� அைம�க�படாத அரDக�, அ<4தள� 

அ,ற க1டடBகளா;�. ம�களி� ேகாப� எ6� D2� கா,' FD�ேபா� சாி+� 

வி*+� ேபா;�. 

 

ம�க� தம� மன4திேல ப1ட ;ைறகைள எ24�� E'�ேபா�, ெபா'ைம>ட� 

ேக12� ெகா�ள"�, ெபா'� ண��சி>� பாிகார� ேத<4 த+திட"�, கனி"ட� 

விள�கமளி4திட"�, #�வ+தி2� ஆ1சி ஆெலன4 தைழ4தி2�. 

 

இ+த ந�ல இய�  'ஒேர க1சி' எ�ற அரசிய� அைம�பிேல வளரா�, வாழா�. அ� 

ேபாலேவ ஒ� �; ஜனநாயக4ைத ைவ4��ெகா�2 எதி��க1சிகைள 

அல1சிய�ப24தி� ெகா�<��;� ேபா! ஜனநாயக அைம�பிேல>� வளரா�, 

வா=+திடா�. 
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இ�ேபா� - கவி=4தான பிற; - ;ைறகைள� ெகா1<� கா12கிறா�க�, கனா நா12 

ஆ1சியிேல நி��மாவா� ஏ,ப12வி1ட ;ைறகைள. 

 

நி��மாவிட� ஆ1சி�பி< இ�+தேபா�, வாH திற+திட #<யவி�ைல. இ�ேபா� 

த24திட அவ� இ�ைல. ஆகேவ, எ4தைன ெதா�ைலகைள இ4தைன ஆ�2களாக4 

தாBகி� ெகா�ேடா� ெதாி>மா எ�' 'கைத கைத' யாக� E'கிறா�க�; 

க�டன4ைத� ெபாழிகிறா�க�. 

 

1958-� ஆ�2 கனா வி2தைல ெப,ற ேபா�, இ�+த 'இ�� ' 2,000 இல1ச� 

ப"�க�! இ�ேபா� கனா, கடனாளியாக இ��கிற�. யாரா�? நி��மாவினா�. 

ஏ�? எவ�ைடய ேயாசைனைய>� ஏ,க ம'4�, த�னி�ைசயாக� ெசயலா,றி 

நா12� ெபா�ளாதார ய+திர4ைதேய பாழா�கி வி1டதா�. இ�ப<�ப1ட 

நி��மாவி� ஆ1சி ெதாைலய4தாேன ேவ�2�! - எ�' ேக1கிறா�க� 

விவரமறி+ேதா�; ஆ� எ�கிறா�க� உ�ைம நிைலைமைய உண�+ேதா�. 

 

கனா நா12�கார இதழாசிாிய� ஒ�வ� நி��மாவி� ஆட�பர� ெசல" ப,றிய ஒ� 

கண�; விவர� ெகா2�கிறா�, இ�ேபா�! 

 

பதினாறாவ� @,றா�2 'ச�ரவ�4தி' ேபால, ேகாலாகல வா=�ைகயிேல I=கி� 

கிட+தா� நா1<ேல வ'ைமைய� படர ைவ4�வி12 எ�' அவ� ;,ற� 

சா12கிறா�. 

 

ஆ�ெடா�'�; அதிப� நி��மா"�; 54,400 ப"� ச�பளமா�! கனா ;<யா1சி4 

தைலவ� எ�பத,காக 12,000 ப"�; கனா பிரதம ம+திாியாக இ�+த வைகயி� 

ெப�ஷ� 2,400 ப"�; ;2�ப� பராமாி�  ெசல"�காக 6,000 ப"�, 

D,'�பயண4��காக 34,000 ப"�; ெமா4த4தி� 54,400 ப"�! 

 

D,'�பயண� ெசலவான 34,000 ப"�, அவ� D,'�பயண� ெசHதா:�, 

ெசHயாவி1டா:� தர�ப1டாக ேவ�2�. 

 



83 

 

ஐ+� அர�மைனகளா� நி��மா"�;. 

 

கனாைவ ெவளிநா12 ஆ1சியி!�+� வி2வி4தாேர தவிர, நி��மா தம�; 

ஆேலாசைன Eற ெவளிநா12�கார� பதிைன+� ேப�கைள உட� ைவ4�� 

ெகா�2தா� ஆ1சி நட4திவ+தாரா�! உ�நா12�கார�க�? கனா நா1டா�? பல� 

திறைம மி�கவ�க�, Dயமாக� சி+தி�க4 ெதாி+தவ�க�. தவ' ேநாி1டா� எ24�� 

Eறி2� �ணி" ெப,றவ�க� - சிைறயி�! ஆ1சி�; எதிராக நட�கிறா�க�, சதி 

ெசHகிறா�க� எ�' ;,ற� சா1ட�ப12. 

 

ம�கKைடய வா=�ைக4 தர� நாK�; நா� ேதH+� ெகா�<��கிற�; நா12 

வ�மான� ேபா�மான அள" வளரவி�ைல எ�' ;,ற� சா1ட�ப1<��கிற�; 

இ�ேபா�. 

 

கனா நா1ைட இ+த� சீ�;ைலவி� ைவ4�� ெகா�2 நி��மா ஆ�பிாி�காவி� 

ம,ைறய நா2கK�; வி2தைல>�  �வா="� காண4 �<4தா�; இத,காக� 

பணியா,'� ஆ�பிாி�க நா2க� ஒ,'ைம� கழக� நட4த #ைன+த மாநா12�காக 

எ�' கடனி� சி�கி� கிட+த கனா நா1<� பல�பல இல1ச� ப"� ெசலவிேல ஒ� 

அர�மைன அைம4தாரா�! 

 

நாளாகவாக ேம:� பல�பல ;,ற�சா12க� ெவளியிட�பட�E2�. 

 

கனா நா12� ெபா�ளாதார� ெகா�ேகா ஏ,'மதிைய4 தா� ெபாி�� 

ந�பி�ெகா�<��கிற�. நி��மா ஆ1சியி� ெகா�ேகா பயிாிட�ப2� இட� 

அதிகமாக ஆ�க�ப1ட�; ஆனா�, ெகா�ேகா"�; உலக� ச+ைதயி� இ�+�வ+த 

விைல சாி+� வி1டதா�, கனா நா12� ெபா�ளாதார4தி� சீ�;ைல" 

ஏ,ப12வி1ட�; ெகா�ேகா பயிைரேய ந�பி வா*� கனா ம�க� ெபாி�� 

பாதி�க�ப12வி1டன�. 

 

எதி��க1சிக� அ6மதி�க�ப12, உயி%1ட#�ள ஜனநாயக� 

நைடெப,றி��;மானா�, இ+த ;ைறக� ஒ8ெவா�'� தைலகா12� ேபாேத, 

க�டன� பிற+தி��;�, எ�சாி�ைக கிள�பியி��;�, ெபா�ம�களி� எதி��  
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ேதா�றியி��;�, நிைலைமைய அரD உண�+தி��;�, ேக2 

தவி��க�ப1<�+தி��;�. 

 

ஆனா�, அத,;4தா� நி��மா வழிைவ�கவி�ைலேய! ஒேர க1சி அ�லவா!! 

ஆகேவதா� கல� கவி*�ேபா�தா� ெவளிேய எ24��Eற #<+தி��கிற� 

நிைலைமைய. 

 

ஜனநாயக�, ேக2 த2�க�பட வழிகா12கிற�. ச�வாதிகார�, பயBகரமான இர4த� 

களாி�;4தா� அைழ4�� ெச�றி2�. 

 

ஜனநாயக4தி�, தவ' ெசH>� ஆளவ+தா�க� பதவி இழ+தி2வ�; ச�வாதிகார4தி� 

தவ' ெசH>� ஆளவ+தா�, விர1ட�ப2வா�, D12� ெகா�ள�ப2வா�. 

 

எனேவ, ஜனநாயக #ைற ஆ�பவ�கK�;� ந�ல�, ஆள�ப2பவ�கK�;� 

ந�ல�. 

 

ஆனா�,  திதாக வி2தைல ெப,'�ள ஆ�பிாி�க நா2க� பல"ேம, ஒ� க1சி ஆ1சி 

#ைறைய4 தா� ேம,ெகா�2�ளன; அத� விைளவாகேவ, அ24த24�� பல 

 ர1சிக�, ஆ1சி கவி=�க�ப2� அதி��சிக�, ஆளவ+தா�க� அழி�க�ப2� 

பயBகரBக� நட+தப< உ�ளன. இைவக�, ஜனநாயக #ைறயிைன� பா=ப24தி 

வ�பவ�கK�;�, 'ேபா!'யா�கி வ�பவ�கK�;�, நிைலைம காரணமாக 

நிைன�பிேல ஆணவ4ைத�  ;4தி�ெகா�2�ளவ�கK�;� ஒ� பாடமாக 

இ��கேவ�2�. 

 

தி1ட� காணீ�! அைண பாாீ�! ஆைலகைள� பாாீ�! அலBகார மாளிைககைள� 

பாாீ�! எ�' Eறி ம�கைள மய�கிவிட #<யா� எ�பத,;� கனா நிக=�சி ஒ� 

சா�றளி�கிற�. 

 

நி��மா, தன�; ஒ� நிைலயான  க*�, கனா நா12�; வள#� தர4த�கதான 

ேவா�டா நீ�4ேத�க4 தி1ட4ைத அைம4தளி4தா�. பாசன� ம12மி�றி, மி�சார 

உ,ப4தி�;� ஏ,ற� இ+த4 தி1ட�. ெதாழி� நட4�� அைம� கK�; 
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(அ�னிய�ைடய அைம� ) ேவா�1டா தி1ட4தி!�+� மி�சார� வி,பத� Iல� 

ந�ல வ�வாH கிைட�க"� வழி கிைட�கிற�. 

 

எ�றா:�, ம,ற4 �ைறகளிேல I�2வி1ட ேக2கK�, ஊழ:� ஊதாாி� 

ெசல"�, எ�லாவ,ைற>� விட அக�பாவ� ேபா�;� ச�வாதிகார #ைற>�, 

ேவா�1டா தி1ட� ப,றி எழ�E<ய மகி=�சிைய�Eட மBக� ெசH� வி2கிற�. 

 

அ�ேபாலேவ, பிறநா124 தைலவ�களி� ேநச�, ெதாட� , ேதாழைம, அவ�க� 

P1<2�  கழார� ஆகியவ,றிைன� ெகா�2, உ�ேள  ைரேயா<� 

ெகா�<��;� ஒ� ஆ1சிைய நிைலநி'4த #<யா� எ�பத,;� கனா ஒ� 

எ24��கா12. 

 

சீனா என� ந�ப�, ரஷியா என� ேதாழ�, எகி�� என� ேநச� எ�' ப1<ய� 

கா1<னா� நி��மா! ெசா+த நா12 ம�களி� கனிைவ� ெபற#<யாம�, ெப'வத,; 

ஏ,ற #ைறயி� ஆ1சி நட4தாம�, பிற நா2களிேல 'ந,சா�' இத=' ெப'வதிேல 

எ�ன பல� கிைட4திட #<>�? 

 

தனி மனித� ஒ�வ�ைடய  க=, அவ�ைடய ஆ1சியி� அலBேகால4தத I< 

மைற4திட உதவா� எ�பத,;� கனா நிக=�சி சா�றளி�கிற�. 

 

உலக�  க= நி��மா"�;! அவ�ைடய ஆ1சிைய� கவி=4�  � ஆ1சிைய நட4த 

#� வ+தி��பவ�களி� ெபய� இ�6� பழ�க4தி,ேக வரவி�ைல எ�றா:�, 

அெமாி�கா"�, பிாி1ட6�, பிரா�D�, நி��மா உலக� க= ெப,றவ� - ஆகேவ 

அவ� இ�லாத ஆ1சிைய நாBக� ஏ,'�ெகா�ள மா1ேடா� எ�' 

Eறிவிடவி�ைல;  திய ஆ1சிைய� ச1ட ச�மத� ெப,ற ஆ1சி எ�' ஏ,'� 

ெகா�2 வி12�ளன. 

 

பிாி1ட6ைடய ேபா�ேக இ�தாேன! அெமாி�கா"ைடய ேபா�;� இ�தாேன! 

எ�'� க�<4� வி2வத,;� இ�ைல. இ+திய� ேபரரD�  திய கனா ச��காைர 

அதிகார J�வமான ச��கா� எ�' ஏ,'�ெகா�டாகி வி1ட�. 
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எ+த நா1ைட வி2வி4தாேரா, எ+த நா1<ேல பாத� ப1டா� ம�S� மண�ெப'� 

எ�' க�த�ப1டேதா, அ+த� ெசா+த நா1<ேல இனி நி��மா Gைழய 

ேவ�2மானா�, ெபாியேதா� பைடயி� �ைண ேவ�2�. அ+த நிைல 'ஒேர க1சி' 

ஆ1சியி� விைள". 

 

இதைன இ�ன#� உணராம�, 

 

ெசனிகா� 

கா�பியா 

ம"ாிடானியா 

மா! 

சியாரா !ேயா� 

ைலNாியா 

அHவாி ேகாC1 

ேடாேகா 

ைநஜ� 

சா1 

காமி%� 

காப� 

காBேகா 

%வா�டா 

டா�ஜானியா 

ெகனியா 

மாலவி 

ஜா�பியா 

மலா�சி 

 

ஆகிய ஆ�பிாி�க நா2களி� 'ஒேர க1சி' ஆ1சி #ைறைய�  ;4தி ைவ4��ளன�. 

 

உக+தாவி� 'ச�வாதிகார�' �வ�க�ப12 வி1<��கிற�. 

 

வி2தைல ெப,ற ேவ' பல ஆ�பிாி�க நா2களி� ஒ� �; எதி�� க1சிக� உ�ளன, 

உ�ைமயி� ச�வாதிகார� நட+� வ�கிற�. 

 



87 

 

இ+த நிைல க�2தா� மி�க மகி=�சி அைட+� சீன4� ேசா-இ�-லாH 

ஆ�பிாி�கா"�; ஆ�வ4�ட� பல#ைற பயண� ேம,ெகா�டா�. 

 

அவ� கர�ப1ட இடBகளிேல ஒ�' கனா!! 

 

வி2தைல ெப,ற நா2க� உ�ைமயான ஜனநாயக4ைத ேம,ெகா�டாெலாழிய 

வா=வி� வள� இ�ைல எ�பைத உண�+� ெகா�வத,;�, வி2தைல�காக� 

பா2ப1டவ�க� எ�ற வி�� ஒ�ேற ேபா�� எ4தைன அலBேகாலமான 

ஆ1சிைய>� நட4தி� ெகா�<��கலா� எ�ற நிைன�  எ4தைன விபாீத4ைத, 

ஆப4ைத I1<வி2� எ�பைத>� கனா கா12கிற�. 

 

#�ப4� இர�2 வய��ள ஒ� மா� 'நீதிபதியாக' அம�+� ம�க� வழ�; ம�ற� 

நட4தி, கனா நா12 அதிபராக இ�+த நி��மா ெசHத ;,றBகைள விசாாி4� 

அவ��; மரண த�டைன விதி4தாரா�! 

 

ேவ<�ைக�காக நட4த�ப1ட நிக=�சி, ஆனா� நி��மா சி�கினா�,  திய ச��கா� 

எ�ன நடவ<�ைகைய ேம,ெகா�K� எ�பதைன விள�கிட உத"கிற�. 

 

ஆனா�, மரண த�டைன Eட பரவாயி�ைல எ�' ெசா�லலா�; எ+த ம�க� 

வா=4தி வரேவ,றா�கேளா அவ�கKைடய ெவ'�பிைன, அரசிய� ஆணவ� 

ெகா�டதா� ெப,', ஆ�ட நா1<!�+� விர1ட�ப12, ஆ1சி பறி�க�ப12, 

'அ�ெறா� நா�' ப,றி எ�ணி ஏBகி ஏBகி மன� சி�ன பி�னமாகிவி2� 

ெகா2ைம, மரண த�டைனையவிட ேமாசமான�. 

 

நா1ைட வி2வி4தவ� எ�ற காரண4��காக ம�க� பாச� கா12கி�றன�; அ� 

ம�களி� ந�!ய� �; எ24��கா12. ஆனா�, பாச� ெகா�ட ம�கைள, இனி 

இவ�கைள எ�ன ெசHதா:� எதி��க மா1டா�க� எ�' ஆ1சியி:�ேளா� 

எ�ணி� ெகா�வ� ஏமாளி4தன�. 

 

நா1ைட வி2வி4த நம�; எதிராகவா ஒ�  ர1சி நட4திட #<>�; ந�ைமயா 

ஆ1சியி!�+� விர1<ட #<>� எ�' ந�பி� கிட+தா� கனா அதிப�. 
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அவ� 'ஒ� க1சி' ச�வாதிகார� ெசHதிட #ைனயாம� உ�ைமயான ஜனநாயக 

ஆ1சிைய நட4தியி��பி� இ+த� 'கதி' ஏ,ப1<�+தி��கா�. 

 

பாச� ெகா�ட ம�கைள ஏ�மறியாதவ�க�, எைத>� ெசHய இயலாதவ�க� எ�' 

எ�ணி� ெகா�2 ச�வாதிகார� ெசHதா� நி��மா. பைட4தைலவ�கேளா, 

பைடைய� கா1< அவ�ைடய ஆ1சிைய� கவி=4�வி1டன�. 'த�விைன த�ைன� 

D2�! ஓ1ட�ப� F1ைட� D2�!' எ�ற ப1<ன4த<க� ப,றிய கைதயி� 

நிைன"தா� பல��;� வ�� - கனா அதிபாி� F=�சி ப,றி அறி>�ேபா�. 

 

ஒ� நா1ைட வி2வி4த ெப�ைம நி��மா"�;, அ� வரலா,'� சிற� மி�க  க=, 

ஐயமி�ைல. ஆனா� அ+த�  கேழவா ம�கK�; வா=" அளி4� வி2�? பசி! பசி! 

எ�' �<�பவனிட�, பசி ேபா�கி� ெகா�ள வழி த+திடாம� தனி4தனி #�கனி 

பிழி+� வ<4� ஒ�றாக� க1<� ச��கைர>� க,க�<� ெபா<>� மிக4 Mவி 

எ�ற பாடைல இனிைமயாக� பா<� கா1<னா� பத'வா�, ேபா��! ேபா��! பசி 

தீ�+�வி1ட� எ�றா E'வா�! நி��மா ம12ம�ல தம� நா12�; வி2தைல 

ெப,'4த+தவ� எ�ற வி�� ெப,றவ�களி� மிக� பல� இ� ேபாலேவ நட+� 

ெகா�கிறா�க�. 

 

அத,;� காரண�, வி2தைல Fர� எ�ற வி�� இவ� ெபற எ4தைன எ4தைன 

ம�க� தம� இ�6யிைர>� ஈ+��ளன�, இ�ன� இழ� கைள� க�2�ளன� 

எ�பதைன மற+� வி2வ��, கண�ெக2�க4 தவறிவி1ட�ேமயா;�. 

 

விள�கிேல காண�ப2� ஒளி�;, அதிேல ஊ,ற�ப12�ள எ�ெணH4�ளி 

ஒ8ெவா�'� த�ைன4 தாேன அ��பணி4தி��கிற�, திாியி� ஒ8ெவா� 

இைழ>� த�ைன4 தாேன த+� வி1<��கிற�, இவ,றி� ெமா4த விைலேய ஒளி! 

 

ஒ� நா12 வி2தைல�காக� பா2ப12 ெவ,றி ெப,றவ� எ�ற 'வி��' 

ஒ�வ��ேகா, ஒ� சில��ேகா கிைட�பத,காக அ+த நா1<� 'ஊ� ேப�' ெதாியாத 

எ�ணறவ�க� உைழ4� உ��;ைல+� ேபா>�ளன�. அவ�களி� தியாக4தி� 
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விைளவி� காரணமாகேவ, நா2 வி2தைல ெப,றிட #<+த� எ�ற உ�ைமைய 

உண�+தி<�, எ4தைன ெபாிய வி2தைல Fர6�;� ஓ� அட�க உண��சி ஏ,ப2�. 

அ+த அட�க� அவன� ஆ,றைல� ப�மடB; அதிகமா�கி2�; ெப�ைமைய� 

ப�மடB; உய�4தி2�. 

 

ஆனா�, இ+த இய�  பல��; எளிதாக இ��பதி�ைல, உ�சி ெச�ல� ெச�ல ஒ� 

மனமய�க� ஏ,ப12 வி2கிற�. 

 

எ�லா� நாேன! எத,;� நாேன! நா� ம12ேம! எ�ற எ�ணேம தைல�ேகறி 

வி2கிற�. அ�ேபா� அவ�க� த�ைம>� அறியாம� 'ெகா2Bேகால�' 

ஆகிவி2கி�றன�. 

 

அ�ப<�ப1ட ெகா2Bேகா�ைம ஏ,ப12வி2மானா�, வி2வி�க�ப1ட ம�க� 

மீ�2� அ<ைமகளாக�ப12� ேபாவ�. ஒ� Dைம கீேழ த�ள�ப12�  ��Dைம 

தைலமீ� ஏ,ற�ப12வி2� நிைல! தைலவ! ேபாH தி�;வ! வ+த� எ�பா�கேள 

அ+த நிைல. 

 

ம�க� உாிைம>� நல6� ெப,' வா=+திடேவ வி2தைல ெப'கி�றன�; அ+த 

ேநா�க� ஈேடற ேவ�2மானா�, ம�க� மனதி� தம� க�4திைன� ேக1டறி+� 

ெகா�2தா� ஆ1சி நட4த�ப2கிற� எ�ற உண�" எழேவ�2�; அ+த உண�" 

உ�ைமயான ஜனநாயக4திேலதா� ெபற#<>�. அ+த உண�ைவ அழி4தி1டா�, 

ஆகேவ அவ�ைடய #�னா� ' க=' Eட அவ��;4 �ைண நி,க #<யவி�ைல. 

 

அவராகி:� உ�ளப< வி2தைல�காக� பணியா,றியவ�, ெப�ைம�; உாியவ�, 

ம�களிட� மா�த1<� Eற#<>� 'நா� உBகK�காக� பா2ப1டவ� அ�லவா?' 

எ�'. இB; பா��கிேறாேம, வி2தைல�காக� சி' விரைல>� அைச�காத 

ேப�வழிக� எ�லா�Eட, அ+த #காமி� Gைழ+� இட� பி<4�� 

ெகா�டதாேலேய, எ�காள� கிள�பி2� உாிைம தம�;� கிைட4� வி1<��பதாக 

நிைன4�� ெகா�வைத. 

 

விய�ைவ ெபாழிய� பா2ப1ேட� எ�' விலா�  ைட�க4 தி�றவ�,  
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சா�பி2�ேபா� ஏ,ப1ட அ:� � காரணமாக� சி+திய விய�ைவைய� கா1<னா�  

"ஆம�பா!" விய�ைவ ெகா1ட� ெகா1ட4தா� பா2ப1<��கிறா� எ�' 

ஏமாளிய�றி ேவ' யா� ஒ� � ெகா�வா�க�? க2ைமயான ேவைல #<+� விழா 

நட+� வி�+��S� ேபா� ப+தியிேல இட� பி<4�� ெகா�ட�கெள�லா� 

இBேக 'Fரதீர�' ேபD�ேபா�, உ�ளப<ேய ெந��பா,றி� நீ+தி ெவளி வ+த 

நி��மா, ெப�ைம ேபசி� ெகா�ள� Eடாதா? உாிைம உ�2, ஆனா� அைதேய 

காரணமாக� கா1<, ெகா2Bேகாலா1சி ெசHதி<�? நா2 ஒ� � ெகா�ளா� 

எ�பதைன� கா12கிற� கனா நிக=�சி. 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி� எ�ற தைல�பி� நா� த+� வ+த ெதாட� க12ைரைய>� 

இ+த�கிழைம நி'4தி ைவ4�, கனா ப,றி எ*தியத,;� காரண�, இ+த நி��மா 

த� ஆ,றலா� கனா நா1ைட ம12ம�ல, க��ப� இன� #*வைத>ேம வி2வி�க 

வ+தவ� எ�ற வி�� ெப,றவ�, எ�றா:� நிதான� இழ+ததா�, ம�கைள மதி�க 

ம'4ததா� கவி=+� வி1டா� எ�ப�. ஆ1சி எ8வித� இ�+தா� ம�களி� 

நிைலயான ஆதரைவ� ெப,றி2� எ�ற ெபா�வான பாட4ைத, ெவ�ைள 

மாளிைகயி� எ�ற ெதாட� க12ைர>ட� இைண4�� ப<4�� ெகா�வ� 

பயனளி�;� எ�பதா�. 

 

அ� ம12மி�றி, நா� எ*தி� ெகா�2 வ+த ெதாட� க12ைரயி:� நி��மா 

ெதாட�  ெகா�கிறா�. எBஙன� எ�பைத இனி� காணலா�. 

 

க��  ந1ச4திர� 

 

"நா� ப<4த எ�லா இல�கியBகளிேல>� எ� உ�ள4தி� அதிக அள" 

எ*�சிZ1<ய� மா��C கா�வியி� த4�வ� ப,றிய இல�கியேம" எ�' 

ஆ�வ4�ட� Eறினா� கனா நா12 அதிபராக இ�+� அக,ற�ப1ட நி��மா, 1958-

�. நீ�ேரா�களி� உாிைம�காக"� ந�வா="�காக"� ேபாரா<யவ�களிேல மிக4 

தீவிரவாதி இ+த� கா�வி. இவ� ப,றி� ெப� மதி� � ெகா�டவ� நி��மா. 

அ�ராவி� 1958-� நைடெப,ற அகில ஆ�பிாி�க ம�க� காBகிரசி� ேபD� ேபா� 

கா�விைய� ெபாி�� பாரா1<� ேபசிய�ட�, கனா நா124 �ைர4தன� அைம4த 

வியாபார� க�ப� அணி�;, நி��மா, "க��  ந1ச4திர அணி" எ�' ெபய�மி1டா�. 

எ+த� கா�வியிட� நி��மா அ4தைன மதி�  ைவ4தி�+தாேரா, அவ� ெபாறிபற�க 
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ேபசினவ�,  �� �4 தி1ட� தீ1<யவ� - �ணி"ட� ேபாரா<யவ�, ஆனா� 

நி�வாக4ைத4 திற�பட நட4தி� ெச�லாம� ேதா�வி க�டவ�. 

 

பல ஆ�2க� கா�வியி�  க= நா2 பலவ,றினிேல பரவி நி�ற�. க��பாி� 

கYடெம�லா� இனி4 தீ�+� ேபா;�, வி2தைல>�,  �வா="� கிைட4�வி2� 

எ�' எ�ண,ற நீ�ேரா�க� ந�பின�. மா��C கா�வி, நீ�ேரா�க� அெமாி�காவி� 

இ�+�ெகா�2 அ�லைல>� இழிைவ>� தாBகி� ெகா�<��பாேன�, 

அவ�கK�ெக�' தாயக� இ��கிற�, ஆ�பிாி�கா! அB; ெச�' உாிைம>ட� 

வா=+திடலா�! எ*க! எ�6ட� வ�க! ஆ�பிாி�கா ெச�றி2ேவா�, அB; நம� 

அரD க�<2ேவா�! எ�' அைழ4தா�. எ*�சி த��பி,'. ேம,கி+திய� ப;தியி� 

பிற+த இ+த� கா�வி அெமாி�க நீ�ேரா�களி� மாெப�� தைலவரானா�. 

ஆ�பிாி�கா ெச�றி2வ� எ�ற அவ�ைடய தி1ட�, ெசா�லள"ட� இ�+� 

விடவி�ைல; ஏ,பா2கேள ேம,ெகா�ள�ப1டன. க�ப�க� தயாாி�க�ப1டன; 

ெப�நிதி திர1ட�ப1ட�; பல இல1ச நீ�ேரா�க�  னித� பயண4��;4 

தயாராயின�, I�' க�ப�க� கிள�பின! அ+த� பயண� க�ெபனி�; கா�வி 

P1<ய ெபய�தா� 'க��  ந1ச4திர�' எ�ப�. அ+த� ெபயைர4 தா� ஆ1சியி� 

அம�+த ேபா� நி��மா கனா நா12� க�ப� அணி�;� P1<னா�. 

 

நி��மா"�; எ*�சிZ1ட4த�க சிற� � ப1டBக� பல உ�2; அ�ேபாலேவ 

கா�வி�;� தளபதிகளா�க�ப1டவ�கK�;� விதவிதமான ப1டBக�. 

 

ஆ�பிாி�க மாம�ன� - ம�ன� - அைம�ச� - தளபதி - எ�ெற�லா� ப1டBக�. 

எ�லா� அெமாி�காவி� இ�+� ெகா�ேட! கா�வி ஆ�பிாி�காவி� கால< 

ைவ4தேத இ�ைல; ஆனா� பல ஆ�2க� அெமாி�காவி� அவைர� D1<� 

கா12வ� ெப�மித4�ட�, ஆ�பிாி�க மாம�ன� எ�'!  ப1டBக� ம12ம�ல, 

அைவகK�ேக,ற விதமான பக12ைடக�! பவனிக�! பரா�;க�! 

 

கா�வி ேதா,ற பிற; இைவ ப,றி� பல� ஏளன� ெசHதன�; ஆனா� அவ�  னித� 

பயண� ப,றிய தி1ட4ைத எ24�ைர4�� ெகா�<�+தேபா� ஏளன� ெசHதவ� 

எவ�� இ�ைல. எB;� எ*�சி மய�!! 
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அ�ேபா� நி��மா, அெமாி�காவி� மாணவ�! 

 

அ+த இள� உ�ள4தி� பதி+�வி1ட எ*�சி காரணமாகேவ, நி��மா ஆ1சி�; 

வ+தேபா�, கா�விேய தன�; 'வழிகா1<'யாக விளBகிவ+தா� எ�' Eறிட� 

ெசHத�. 

 

அ<ைம�ப12, இ�னைல>� இழிைவ>� தாBகி4 தாBகி� ;#றி� கிட�;� 

ம�கK�;, வி2தைல ஆ�வ� ஊ1ட, எ*�சி உ�டாக, ஒ� ந�பி�ைக 

எழேவ�2�. அ+த ந�பி�ைகைய4 தர4த�க ஒ� மாFர� ேவ�2�. 

 

கா�வி அ+த மாFரனாக விளBகினா�. ஆனா� எ*�சிZ1ட� பய�ப1ட அ+த 

மாெப�+ தைலவ� தாேன எ*�சி வய�ப12, நைட#ைற�; ஏ,றத�லாத தி1ட� 

தீ1<, ேதா�வி க�டா�; சிைறயிேல த�ள�ப1டா�; நா2 கட4த�ப1டா�. 

 

நீ�ேரா இன4தவைர அைழ4�� ெச�' மாெப�� ஆ�பிாி�க� ேபரரD அைம�க� 

ேபாவதாக அறிவி4�, அணிவ;�  நட4திய கா�வி த� கைடசி நா1கைள, 

இல�ட� நகாி� கழி�க ேவ�<யதாயி,'; கன" கைல�க�ப1ட நிைலயி�; மன� 

உைட+த நிைலயி� கவனி�பார,'! ந1ச4திர� க��பாகி வி1ட�! 

 

இல1சியBகைள� ெகா�2 எ*�சிZ12வதிேலேய ெவ,றி கி1<யான பிற;, 

ம�கைள அணி திர1<யான பிற;, ெசய!� ஈ2ப12, இல1சிய4ைத நிைறேவ,றிட 

#ைன>� ேபா� ஏ,ப2� ஏமா,ற� ேதா�வி வரலா,' ஏ1<னிேல பல� பல காண� 

கிட�கி�றன. இல1சிய� கா�பதி�, அதைன ம�க� ஏ,' ெகா�ள� ெசHவதி� 

ெவ,றி க�டவ�களிேலேய பல�, இல1சிய4ைத நைட#ைற ெவ,றியா�கி2� 

#ய,சியி� ேதா�வியா� தா�;�2 ேபா>�ளன�. கால� ஏ,றதாக 

அைமயாததா:� க�விக� ெச�ைமயாக� கிைட�காததா:�,  திய P=நிைலக� 

எதி�பாராதவைகயிேல வ<வெம24� வி2வதா:�, அ4தைகய ேதா�விக� ஏ,ப12 

வி2கி�றன. 

 

அ+த4 ேதா�விக� எ�லாேம இல1சிய� சாியானத�ல எ�பத,;� சா�'க� 

எ�' ெகா�2விட� Eடா�. 
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ேதா�வி தா�கி2� எ�' அ�சி இல1சியBகைள ேம,ெகா�ளாதி��ப�� தவ'; 

நைட#ைற�; ஏ,றேதா அ�லேவா எ�ப� ;றி4த கவைலய,' கால#� க�வி>� 

த�கவிதமாக அைமகி�றனவா எ�ப�ப,றி� ெபா�1ப24தாம�, ெவ'� 

இல1சிய#ழ�க� எ*�பியப< இ�+� வ�வ�� பயன,ற ேவைலயாகிவி2�. 

 

;ழ!� �ைளக� சாியானப< அைம4� வி2வதாேலேய அதைன� ெகா�2 எவ�� 

இ�னிைச எ*�பிடலா� எ�' எ�Sவ�� தவ'; அ�ேபாலேவ திறைமமி�க 

இைச�  லவ� நா�! எனேவ Pழ!� �ைளக� எ�ப<4 தா'மாறாக இ��பி6� 

இனிய இைசயிைன எ*�பிட எ�னா� #<>� எ�' இ'மா+� E'வ�� தவ'. 

 

ம�க� ந�#ட� வ�வா�களா அவ�களா� #<>மா க<னமான பயண� 

ேம,ெகா�ள எ�' எ�ணி எ�ணி4 தயBகி� பயண4ைத4 �வ�காம� இ�+� 

வி2வ�� தவ'. ம�க� த�ேனா2 வ�கிறா�களா இ�ைலயா எ�ப� ப,றிய 

கவைலய,' பயண4ைத ேம,ெகா�2 வி2வ�� பயன,றதாகிவி2�. 

 

ஆ�வ� காரணமாக, எ+த4 தி1ட#� எளிதாக நிைறேவ,றிவிட� E<ய� எ�ற 

'மனமய�க�' ஏ,ப12வி2வ��2; ஆனா� அ+த மய�க� N<4� ெகா�ட 

நிைலயிேல ெசH�வி2� ெசய� ெவ,றி�; வழி அைம�பதி�ைல. 

 

அ�சக4 ெதாழிலாளியாக வா=�ைகைய4 �வ�கிய கா�வி ஆ�வ� ெகா+தளி�;� 

உ�ள4தினராக ெகா<, பைட, #ழ�க� அைம4�� ெகா�2 'ஆ�பிாி�க� ேபரரD 

அைம4தி2ேவ�' எ�' P� உைர4�� கிள�பியேபா�, ெவ,றி நி�சய� எ�'தா� 

ந�பி� ெகா�<�+தா�. 

 

ப�ைச - க��  - சிக�  - எ�ற விதமான Iவ�ண� ெகா<யிைன� பற�கவி1டா� 

கா�வி! க�� , இன4தி,;� சி�ன�; சிக�  இர4த� சி+திேய6� ெவ,றி 

கா�ேபா� எ�பதைன உண�4த; ப�ைச - வளமான வா=" அைம+தி2� 

எ�பத,கான அைடயாள�! 

 

கி1ட4த1ட ப4� இல1ச� டால�க� திர1<னா�,  னித� பயண4��காக. 

க�ப�க� கிள�பின! வழியிேலேய இ�ன�, இழ� ! திர1<ய பண4ைத� ெகா�2 
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ெச�ைமயாக அைம�ைப நட4திட #<யவி�ைல. பண� திர�ட��, பச�பி4 

திாிேவா�, ப�!ளி�ேபா�, பறி4�4 தி�ேபா� ெமாH4�� ெகா�டன�. பண� 

பாழாயி,'. ெபா�ம�களிட� பண� திர1< ேமாச� ெசHததாக வழ�;4 

ெதாடர�ப1ட�. கா�வி�; ஐ+தா�2 சிைற4 த�டைன விதி�க�ப1ட�. 

 

இர�டா�2� சிைற வா=�ைக�;� பிற; கா�விைய அெமாி�க அரD நா2 

கட4திவி1ட�. அ8வளேவா2 அவ� 'கைத' #<+த�. 

 

கா�விைய, மாணவ நா1களிேல க�2 களி4�, எ*�சி ெப,ற நி��மா"�, தன� 

நா1ைட வாழைவ�க ேவ�2� எ�ற ஆ�வ� ெகா*+� வி1ெடறி>� உ�ள4தின�; 

அதிேல ஐயமி�ைல. ஆனா� நைட#ைற�; ஏ,றதா அ�லவா எ�ப�ப,றி 

எ�ணி� பா�4திடாம� தி1ட� பல ேம,ெகா�ட�ட�, எவ�ைடய க�4ைத>� 

மதி�க ம'4�, ஜனநாயக4ைத� சிைத4� ஒ� க1சி� ச�வாதிகார4ைத4 திணி4தா�; 

எ�லா� நா1<� ந�ைம�காகேவ!! ஆனா� நா2 தாBகி� ெகா�ள ம'4�வி1ட�. 

எ+த நா1<ேல அவைர 'வழிப12' நி,க ம�க� �<4�� கிட+தனேரா, அேத 

நா1<ேல அவ� இனி 'பைட>ட�' வ+� ேபாாி12 ெவ,றி ெப,றால�றி 'பவனி' 

வ+திட #<யா� எ�ற நிைல. 

 

ஜனநாயக� சிைத�க�ப1டா� ஏ,பட�E<ய ேக1<ைன� கனா நிக=�சி எ24�� 

கா12கிற�; அ� ேபா�ேற ஜனநாயக4ைத ேபா!யானதா�கி, ஆ1சி ெசHபவைர 

'தைலயா1<' யா�கிட த��க� சில� #ைனய� E2�; அதி:� நிறெவறி காரணமாக 

அ+த4 த��; ஏ,ப1<��பி� எ4தைகய அ�கிரம4ைத>� �ணி+� ெசHவா�க� 

எ�பைத எ24�� கா12கிறா� இ�விB வாலாC, தா� எ*திய க�4தாழ� மி�க 

மனித� எ�ற ஏ1<� Iல�. 

 

ெவ�ைளய��; அ�சி அநீதி�; அ<பணிய"� மா1ேட�; க��ப� எ�ற 

இன�பாச4தி,காக"� அநியாய4��;4 �ைண நி,க"� மா1ேட� எ�' <�ம� 

ேப�சா� அ�ல, ெசயலா� கா1<ய� க�2 ெவ;�ட ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக�, 

அவ� மீ� 'க�டன�' ெதா24தன�. 

 

த;திய,றவ� 
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த��க� 

 

காமெவறி பி<4தவ� 

 

சதிகார��;4 �ைண நி,பவ� 

 

எ�ற ப�ேவ' வைகயான ;,றBகைள� Dம4தின�. 

 

த�பி! இன�, ஜாதி, ;ல�, ெச�வ�, எ�பைவ காரணமாக அைம�க�ப12வி2� 

ேபத உண��சி இ��கிறேத, அதனா� ஆ1<�பைட�க�ப2பவ�க�, ெசா�!ட"� 

ED� ெகா2ைமகைள� ெசHதிட"� �ணிவ�; இன�ெப�ைம 

கா�பா,ற�படேவ�2� எ�பத,காக, ெகாைல>� �ணி+� ெசHதி2வ�. 

 

நா� க�[ாியி� ப<4�� ெகா�<�+த நா1களி� - ஜாதி� பி<�  

இ�'�ளைதவிட பயBகரமான அ*4த4�ட� இ�+த�; அ+த நா1களி�, ஜாதி 

ெவறிபி<4தவ�க� எ4தைகய ெகா2ைமைய� ெசHய4 �ணிவ� எ�பதைன எ24�� 

கா12� ஒ� பயBகர� ச�பவ� நைடெப,றதாக� ேக�வி�ப12 கி2கி24�� 

ேபாேன�. 

 

த�ைன ச,' ேம�ஜாதி எ�' Eறி� ெகா�2 தம� மகைள மண#<4�� 

ெகா�டவ� உ�ளப< த�ைமவிட� சிறிதள" 'ம1டமான' ஜாதி எ�' அறி+� 

ெகா�ட ெப� F1டா�, எ�ன ெசHதன� ெதாி>ேமா! தா!ைய அ'4��ேபா2! 

அ+த4 தகாதவ6ட� ெசH� ெகா�ட தி�மண�, சாCதிர ச�மத� ெப,ற தி�மண� 

அ�ல!! - எ�' Eவி� ெகா�காி4� 'மா�பி�ைள'ைய விர1<வி12, ெப�ைண4 

தம� F1ேடா2 ைவ4�� ெகா�டா�க� எ�' எ�ணி� ெகா�KவாH. அ8வித� 

ெசHயவி�ைல! ஊாிேல ேக�வி பிற�காதா? ஏ� ெப� மா�பி�ைள F12�;� 

ேபாகவி�ைல? எ�ன தகரா' ச�ப+திகK�;? எ�' ேக�விக� �வBகி, 

கைடசியி� 'ம1ட ஜாதி'�கார6�;� ெப�ைண� ெகா24�வி1டா�களா� எ�ற 

உ�ைம அ�பலமாகி, ஊ� ஏDேம, ஏளன� ெசH>ேம! கால4��;� இ��;ேம 

அ+த� கைற!! ஆகேவ ெவளிேய ெசா�லவி�ைல. உ�ைம ெதாி+�வி1ட� எ�' 
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மா�பி�ைளேய Eட4 ெதாி+�ெகா�ள விடவி�ைல.  �னைக கா1<யப< 

இ�+தன�. மா�பி�ைள 'வி�+�' சா�பிட வ+தவ�, மாைலயி� உலவ� ேபானா�! 

இர" பிண4ைத4தா� M�கி� ெகா�2 வ+� ேபா1டன�; யா��;� ெதாியாம�, 

ஆைளவி12 அ<4�� ெகா�' ேபா12 வி1டன�. மகைள விதைவயா�கின�, ஜாதி 

ெகட�Eடா�, ஜாதி காரணமாக இ�+� வ+த மதி�  ம<ய� Eடா� எ�பத,காக; 

ெகாைலேய ெசHதன�, ;ல� ெப�ைமைய� கா�பா,றி� ெகா�ள! ெபாிய இட�! ஒ� 

�� � கிைட�கவி�ைல! ஒ�  கா�� எழவி�ைல!! இB; மB;மாக, ெம�ள 

ெம�ள� ேப�D� கிள�பி,'. 

 

இ��;�! இ��;� எ�றவ�கK�, 

 

இைத எ�லா� யா� க�டன� எ�றவ�கK�, 

 

இ�லாம� பிறவா� அ�ளாம� ;ைறயா� எ�றவ�கK� 

 

நிர�ப இ�+தன�; இ+த அ�கிரம� ஆ;மா எ�' ேக1க எவ�� கிள�பவி�ைல. 

அ� ம12ம�ல, த�பி! ஜாதிைய� ெக24�� ெகா�ள எவனHயா ச�மதி�பா�? 

எ�' ேக1டவ�கK�, "ேவேற வழி! தீ�4�� க12வ� தவிர ேவ' வழி?" எ�' 

'நியாய�' ேபசியவ�கK�, அவ� ெசHத அநியாய4��; அவைன ெவ1< 

ெவ1<ய�லவா ேபா1<��க ேவ�2� எ�' ெகாதி4�� Eறியவ�கK�, ெகாைல! 

ெகாைல! எ�' ேபDகிறா�கேள! பா�ைப� சாக<�காம�, ப2�ைகயி� 

 ரளவி2வா�களா! ஜாதிைய� ெக2�க வ+தவைன� சாக<4�� ேபாடாம�, ச+தன4 

தா�Jல� ெகா2�பா�களா! எ�' ேபசியவ�கK� இ�+தன�, ெபாிய  �ளிகளாக! 

ஊ��; நியாய� வழB;� ெபாியவ�களாக!! 

 

ஒ� க��  இன4தவ� நா1ைட ஆ�வ�, எஜமான� இனமான ெவ�ைளய� 

அ<பணி+� கிட�ப� இ+த அ�கிரம4ைத� சகி4�� ெகா�ள� ெசா�:கிறீ�களா? 

இ� ச1ட ச�ப+தமான� எ�' ெசா�:கிறீ�களா? அரசிய� ேவ'? இன இய� 

ேவ' எ�' விள�க� Eற #,ப2கிறீ�களா? இ+த வாத#� விள�க#� 

ேகாைழ4தன4தி� விைள". மதி�பறியா நிைலயி� விைள"; நா� அ8வித� இ��க 
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மா1ேட�; இ+த� க��பைன ெவ�ைள மாளிைகயி!�+� விர1< அ<�;� 

வைரயி� நா� ஓயமா1ேட�, நி�மதியாக உறBகமா1ேட� எ�' �வ�க#தேல 

உ'மி� ெகா�<�+தா�, நிறெவறிைய ஒ� த4�வ� த�ம� எ�' ந�பிய ெவ�ைள 

இதழாசிாிய� ஒ�வ�. அவ� ேபா�றவ�க�, <�ம� மீ� வழ�; ெதாடர�ப1ட�� 

களிநடமா<ன�. விர1< வி2வைதவிட, F=4தி வி2வைதவிட, அவ� மீ� ;,ற� 

Dம4தி, த�<4� ெவளிேய �ர4�வ�தா� அவ6�; ம12ம�ல அவ6ைடய 

'இன4��ேக' - இ�' ம12ம�ல, எ�ெற�'� �ைட�க�பட #<யாத கைறைய 

ஏ,றிைவ�;� எ�' க�தி மகி=+தன� நிறெவறிய�க�. இன�, ஜாதி, ;ல� 

ஆகியைவ ெக12விடாம� பா�கா�க�பட ேவ�2மானா�, 'இர4த�கல� ' 

ஏ,பட� Eடா�; இர4த� கல�  ஏ,படாம!��க ேவ�2மானா� இ� 

இன4தவ��;�ேள கல� மண� அ6மதி�க�பட�Eடா�; உட:ற" ஏ,ப12 

விட�Eடா� எ�' அ*4தமான ந�பி�ைக காரணமாக, க12தி1ட#� ச1ட#� 

ச�பிரதாய#� அைம+� வி2கி�றன. 

 

நீ�ேரா�க� தா=+தவ�க�, அவ�கKைடய 'இர4த�' ெவ�ைள இன4தவாி� 

இர4த� ேபா�றத�ல; உய�வான� அ�ல! எ�' வாதா<ன�; அ�கிரம�கார�கK� 

அடாவ<� ேப�வழிகKம�ல, க,றவ�கேள!! த�பி! இ�' ெவ; எளிதாக� 

Eறிவி2கிேறா�. எ�ேலா� உட!:� ஒேரவிதமான இர4த� தா� ஓ2கிற�! 

இதிேல நீ எ�ன உய�"? நா� எ�ன ம1ட�? எ�' ேக1கிேறா�. ம'�பா� 

இ�ைல!! ஆனா� அெமாி�காவி� இ�றள"�, நீ�ேரா இர4த� ேவ', ெவ�ைளய� 

இர4த� ேவ'; இ+த இர�2� கல+திட�Eடா� எ�ற #ர124தன4ைத>� 

;�12� ேபா�ைக>� க1<� பி<4�� ெகா�2�ளவ�க� பல�பல�! இ4தைகய 

'கா12மிரா�<'� க�4ைத� ெகா�டவ�க� #�  அெமாி�காவி�, ப�கைல� 

கழக� ேபராசிாிய�க� எ�ற நிைலயி:�, பாதிாிமா�க� எ�ற ப1ட4ைத� Dம+� 

ெகா�<��;� நிைலயி:� இ�+தன�. 

 

ஒ� ெசா12 நீ�ேரா இர4த� கல+தா:� ேபா��, நீ�ேரா ஆகிவிட 

ேவ�<யதாகிவி2�! ஒ� ெசா12 நீ�ேரா இர4த� கல+தா� ேபா�� தைல#< 

D��2வி2�, உத2 ெப�4�வி2�, #க� த1ைடயாகி வி2�, அறி" ஒளி 
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அைண+� வி2�, மி�க இய�  மி;+�வி2�, நீ�ேரா த�ைம த�னாேல 

வ+�வி2�. 

 

1906-� த�பி! இ�ப<� Eறியவ� தாமC <�ச� எ�பா�. க�4த��; Jைஜ 

நடா4தி2�  னித� பணியி� ஈ2ப1<�+தா�. இ+த� ேபா�கினராக இ�+த 

ப�லாயிரவாி� இ+த <�ச� ஒ�வ�. 

 

இ8விதமான ;�12� ேகா1பா2 காரணமாக ெவ�ைள இன4தவ� தBக� 'இர4த�' 

MHைமயானதாக இ�+தாக ேவ�2ெம�பதி� மி;+த அ�கைற கா1< வ+த�ட�, 

நீ�ேரா�கK�; உாிைம ெகா24தா�, மனித4 த�ைம>ட� நட4திவ+தா�, ெம�ள 

ெம�ள அ+த இ� இன4��;� இர4த� கல�  ஏ,ப12 வி2�. பிற; ெவ�ைள 

இன4தி� உய�"� தனி4த�ைம>� நாசமாகிவி2� எ�' க�தின�. இ+த 

எ�ண4தி� ெதாட�பாக ேவேறா� க�4� கிள�பி,'; நீ�ேரா�க� 

காமெவறிய�க�! சிறிதள" ஏமா+த நிைலயி� இ�+தி<� ேபா��, ெவ�ைள 

மாத�கைள� க,பழி4� வி2வ�; அவ�களி� விலBகிய� �; ெவ�ைள மாத�க� 

ப!யாகி� ேபாவ�! - எ�ற எ�ண�! 

 

நீ�ேரா�கைள4தா� ெவ�ைளய� தம� ப�ைணகளிேல ம12ம�ல, F2களி�, 

கைடகளி�, அ:வலகBகளி�, ேகளி�ைக� EடBகளி� ேவைல�; ைவ4�� 

ெகா�<�+தன�; க2ைமயாக உைழ�பா�க�, அட�க ஒ2�கமாக நட+� 

ெகா�வா�க�, E!>� அதிக� தர4 ேதைவயி�ைல எ�ற காரண4தா�. 

 

ெவ�ைளய�ட� - மாத�ட6� - பழகிேய தீர ேவ�<ய நிைல நீ�ேரா�கK�;. 

 

ஆனா� ெவ�ைளய�கK�;� ெசா�!ைவ�க�ப1ட தகவ�, க��பாிட� 

ஜா�கிரைதயாக இ��க ேவ�2�, அவ�க� மி�க இய�பின�, காமெவறி 

ெகா�டவ�க� எ�ப�! 

 

இத� பயனாக Fணான ச+ேதக4��; ஆளாகி, சி4திரவைத ெசHய�ப1ட 

நீ�ேரா�கைள� ப,றிய ஏ2க� ப<�ேபாாி� உ�ள4ைத உ��;�; இர4த� 

க�ணீ� வ<�ப�. 
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நிைலைமைய உண�+த நீ�ேரா�க�, இ� விஷய4தி� மிக ஜா�கிரைதயாக இ��ப�. 

ெவ�ைள மாத�கைள ெந��பாக� க��வ�! எ+த ேநர4தி� எ+த விதமான பழி 

Dம4த�ப12வி2ேமா எ�ப� ம12ம�ல, எ+த� சமய4தி� எ�ன விதமான 

பயBகர� ேசாதைன�; ஆளா�க�ப12 வி2ேவாேமா எ�ற பய#� Eட. 

 

ட�ளC <�ம� ;<யரD4 தைலவரான��, இ+த நிைலைமைய எ24��கா12� 

நிக=�சி ஒ�' நைடெப'கிற�. த�பி! ப<4த��, ந�ைம>மறியாம� க�களி� நீ� 

�ளி��கிற�. 

 

ெவ�ைளய�க� மனதி� ெந2Bகாலமாக� பட�+� கிட�;� ெவ'� ண��சி, ஒ� 

க��ப� ;<யரD4 தைலவ� எ�ற உய� பதவி ெப,'வி2வதாேல ம12�, ஒேர 

அ<யாக மைற+� வி2மா? 

 

தாBகி� ெகா�ள ேவ�< இ��கிற�, 

 

சகி4�� ெகா�டாக ேவ�2�. 

 

ேவ' வழி இ�ைலேய, எ�ன ெசHவ�, 

 

எ�' எ�ணி� ெகா�வேரய�றி, நிற� எ�வாக இ�+தா� எ�ன, ;<யரD4 

தைலவ� எ�ற #ைறயி�, அவ� ந�#ைடய அ� �;� மாியாைத�;� 

உாி4தானவராகிறா� எ�றா எ�ணி� ெகா�வ�; இய�  இேலசாகவா மாறிவி2�! 

 

ட�ளC <�ம� ;<யரD4 தைலவராகி, ெவ�ைள மாளிைக ெச�ற நா�; #த� நா�. 

 

;<யரD4 தைலவ��ெக�' உ�ள பல அ:வல�க�, ஒ� க��பாி� கீ= ேவைல 

ெசHயேவ�< இ��கிறேத எ�ற விசார4தி� I=கி� கிட�கி�றன�. சில� நீ�ேரா 

இன4தவரான <�ம6�; அேத இன4ைத� ேச�+தவ�க� பணியா1களாக இ��ப� 

#ைறயாக இ��;� எ�' க�தி, தம� ேவைலகைள ராஜிநாமா� ெசH�விட #<" 
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ெசHதன�. அ8வித� #<" ெசHதவ�களி� ஒ�வ� எ1னா எ�ற ெவ�ைள மா�; 

;<யரD4 தைலவ��; அ+தரBக� காாியதாிசியாக ேவைல பா��பவ�. இனி நீ�ேரா 

மா� ஒ�4திைய4தா� இ+த ேவைலைய� பா�4��ெகா�ள� ெசா�லேவ�2�, 

இ�' ம12� ;<யரD4 தைலவ��; அ:வலக #ைறகைள� Eறிவி1டா� ேபா�� 

எ�' எ�ணி� ெகா�2, ராஜிநாமா� க<த4ைத4 தயாராக எ24�� ெகா�2, 

அ�' அவ� பா��கேவ�<ய அ:வ�க� ப,றிய ;றி� �  4தக4�ட�, ;<யரD4 

தைலவ�ைடய தனி அைற�;� ெச�கிறா�. 

 

<�ம6�; வண�க� Eறிவி12, அவ�ைடய அ�ைறய அ:வ� ப,றிய ;றி�ைப4 

த+�வி12, ராஜிநாமா� க<த4ைத4 த+திட4 தயாராகிறா�. 

 

#�கியமான ஒ� க<த� எ*த�படேவ�2� எ�ற ;றி�பிைன� கா12கிறா� 

<�ம�. அவ� Eறி�ெகா�2 வர எ1னா D��ெக*4தி� எ*த ேவ�2�. இ�வ�� 

உ1கா�+� ெகா�வத,; வசதியாக அைம+தி�+த ஒ� ேசாபாைவ� கா12கிறா� 

<�ம�. உடேன எ1னா, பலகணிைய இ*4� I2கிறா�; அைற� கதைவ� சா4தி4 

தாளி2கிறா�. 

 

"எ�ன ெசHகிறாH எ1னா?" 

 

"கதைவ� சா4தி4 தாளி2கிேற�. தாBக� Eற�ேபா;� தகவ� - க<த� - 

இரகசியமானதாயி,ேற! ;<யரD4 தைலவ� தம� அ+தரBக� காாியதாிசிைய� 

ெகா�2 தயாாி�;� க<த4தி� உ�ள விஷய� ெவளிேய ஒ�வ��;� 

ெதாிய�Eடாேத..." 

 

"அதனா� கதைவ4 தாளி1டாயா, எ1னா? ேவ�டா�, கத" திற+ேத இ��க12�. 

ஏ� எ�' திைக4திட ேவ�டா� - எ� நிைல அ�ப< - ஒ� ச�பவ� நிைனவிேல 

இ��கிற�. #�  ;<யரD4 தைலவராக இ�+த அயிசனவ� ஒ� நீ�ேரா"�; 

#�கியமான பதவி ெகா24தா� - அ+த நீ�ேரா தன�; உதவியாளராக� பணி ாிய, 

ெவ; கYட�ப124தா� ஒ� ெவ�ைள மாைத� ெபற #<+த� - ெவ�ைள மாத�க� 

ஒ� க��பாிட� ேவைல பா�4திட வி��பவி�ைல... பல�... எ�ப<ேயா... ஒ� ெப� 

கிைட4தா�... அவ� அ:வலக4 தனி அைறயி� அம�+� ேவைல பா��;�ேபா�, 

கத"கைள4 திற+ேத ைவ4தி�+தா�. பாவ�! அ4தைன பய�, யா� எ�ன 
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ெசா�வா�கேளா, க�தி� ெகா�வா�கேளா எ�பதா�... நா� அ+த� ச�பவ4ைத 

மற�கேவ இ�ைல... மற�கேவ #<யா�... எ1னா! கத"கைள4 திற+�ைவ! 

 

த�பி! இ+த� க�4��பட <�ம� Eறிய��, எ1னாவி� மன� எ�ப< 

உ�காம!�+தி��க #<>�? நிற� க��  எ�ற ஒ� காரண4தினா�, ;<யரD4 

தைலவ� பதவி ெப,ற ேபாதி:�, ெவ�ைள மா�ட� தாளிட�ப1ட தனி அைறயி� 

இ��ப� #ைறய�ல, #ைறைம அ�ல எ�' ெவ�ைள உலக� ெவ;�ெட*+� 

E'� எ�ற�லவா க��கிறா� <�ம�! நிைலைம>� ெவ�ைளய� நிைன� � 

அ�ேபால4தாேன இ��கிற�! எ4தைன ேவதைன ஏ,ப1<��;� தன� 

நிைலைமைய எ�ணி� பா�4தி2� ேபா�! த4தளி�கிறா� பாிதாப�! இவ��;� 

பாி" கா1<, மனித உ�ள4ேதா2 நட+�ெகா�ள ேவ�2�. நிறெவறி 

எ�ேலா��;� இ�+ேத தீ�� எ�பதி�ைல; ெவ�ைளயாி:� மனித�க� 

இ��கிறா�க� எ�பதைன ெமH�பி4தாக ேவ�2�. அ�சாதீ� ஐயா! உம� நிற� 

க�� , எ� நிற� ெவK� ! இ�+தா� எ�ன? ஒ� ெவ�ைள மனித� ேமலான 

பதவியி� இ�+தேபா� நா� எ�ப< நட+� ெகா�ேடேனா அ�ேபாலேவ உ�மிட� 

நட+�ெகா�ேவ�; ேபத� கா1டமா1ேட�; உம� இதய4தி� ;#'� ேவதைனைய 

நா� உண�கிேற�! - எ�ெற�லா� எ1னா Eறவி�ைல; பா�ைவயி� Iலமாக"� 

ெப�I�சி� Iலமாக"� இ8வள"� இத,; ேம:� விள�கமா�கினா� ேபா:�! 

 

 

தைலவ� அவ�கேள! கத"க� தாளிட�ப1ேட இ��க12�. அ�தா� #ைற. 

எ�ேபா�� உ�ள #ைற. 

 

சாி. எ1னா! நா� பா��க ேவ�<ய #த� அ:வ� எ�ன? ;றி�  

இ��கிறத�லவா? 

 

#த� அ:வ�, உம� அ:வலக4தி,கான பணியாள�கைள நியமி4�� ெகா�வ�. 

#�  ;<யரD4 தைலவராக இ�+தவாிட� ேவைல பா�4தவ�கைளேய 

ேவ�2மானா� நியமி4�� ெகா�ளலா�;  திதாக நியமி4�� ெகா�ள"� 

ெசHயலா�. 
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அ�ப<யா! #�  இ�+தவ�கைளேய நியமி�க வி�� கிேற�. எ1னா! #தலாவதாக  

உ�னி!�+� �வ�க வி�� கிேற�, எ�னிட� பணியா,ற ச�மதமா? 

 

ந�றி, வண�க�. பணியா,'கிேற� மகி=�சி>ட�. 

 

அ�ப<யானா� எ1னா! ;<யரD4 தைலவராகி>�ள நா� #த� #தலாக� 

பிற�பி�;� உ4திர", உ�ைன ேவைல�; அம�4�வ�தா�. 

 

ெம4த"� ந�றி, தைலவ� அவ�கேள! மி�க ந�றி, உம�; எ�ேலா�ேம �ைண 

நி,பா�க�; உதவி ெசHவா�க�! 

 

அ�ப<யா க��கிறா�! என�; அ�ப<4 ேதா�றவி�ைல, எ1னா! 

 

எ�ேலா�� உதவி ெசHவ�! உBக� ெவ,றி�காக� பிரா�4தைன நட4�வ�. 

1�ம6�;� ஜா�ச6�;� �ைண நி�ற� ேபால உம�;� �ைண  ாிவா�க�, 

#�  ேபாலேவ. 

 

#� ! இ�ேபா� நிைலைம மாறி இ��கிற�. அவ�க� - #�  தைலவ�களாக 

இ�+தவ�க� க��ப� அ�லேவ... இ��க12�... யா�ைடய உதவி 

கிைட�காவி1டா:�, ஆ�டவ6ைடய உதவி கிைட�;ம�லவா... ஆ�டவ� 

க��பா, ெவ�ைள நிறமா எ�' நி�சயி�க�படவி�ைல அ�லவா! 

 

இ+த� க�4��பட <�ம� ேபச�ேக1ட எ1னாவா� அ*4திைவ�க�ப1ட, 

தா=வாக நட4த�ப12 வ+த ஒ� இன4தி� இதய4தி� ெகாதி4�� ெகா�<��;� 

ேவதைனைய உணர #<+த�. <�ம� எ4தைன ேந�4தியான ந,;ண� பைட4தவ� 

எ�பைத>� எ�ப< உணராம� இ�+தி��க #<>�? ராஜிநாமா� க<த4ைத� கச�கி 

எறி+�வி12, அ+த மனிதனிட� பணியா,றி, மனித4த�ைமயி� மா�பிைன 

உய�4திட உ'தி ெகா�டா�. 

 

எ1னா எ6� ெவ�ைள மாதிட� இ4�ைண� ெப�B;ண4�ட� நட+� ெகா�ட  

<�ம� மீ�தா� ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக�, சா! வா1ச� எ�ற ெவ�ைள மாைத�  
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க,பழி�க #ய�றா� எ�' ;,ற� சா1<ன�. 

 

சா! எ�ற அ+த ெவ�ைள மா�, வா1ச� எ�ற ெசன1 உ'�பினாி� மக�! 

சீமானி� மக�, சீமா6�; வா=�ைக�ப12 அவனிடமி�+� வி2தைல ெப,', 

 திய JBகாவி� உலவிட4 �<4�� ெகா�<�+த உ�லாசி. ;றிய,ற 

;Mகல4தி:� சா! ;ைட+தா<யப< இ�ைல. ெபாிய இட� ேத<� 

ெகா�<�+தா�. 

 

ஈ1ட� எ�ற ெவ�ைள� ேபரதிகாாி, ;<யரD4 தைலவ��; அ24த நிைலயின�! 

ராஜாBக� காாியதாிசி எ�ற ெச�வா�; மி�க பதவி வகி4� வ+தவ� - 

மணமானவ� - மைனவிேயா மைல#க2, கடேலார�, ச+ைத� ச��க�, 

ச�லாப�Eட� ஆகிய இடBகளிேல உலவி� ெகா�<�+தா�, இவைன4 

தனியனா�கி வி12! அவைன4 த� 'இனிய�' ஆ�கி� ெகா�<�+தா� சா!! இ+த� 

ச�லாபிைய� ெக2�க #ய,சி4ததாக� ;,ற�சா12. அவ� ேபா�; அறி+தவ�கK� 

அ+த�  கா� ேக12� ெகாதி4தன�; ஆயிர�தா� இ��க12�, அவ� ஆ<� 

ெக1டவ� எ�ற ெபயெர24தவளாக� Eட இ��க12�, அவ� ெவ�ைள இன�! 

இவ� ;<யரD4 தைலவராகிவி1டதாேலேய ெவ�ைள இன4தவனாகிவி2வானா! 

க��ப�! நீ�ேரா! ஒ� நீ�ேரா ெவ�ைள மாைத� க,பழி�க...! எ�ன அ�கிரம�! 

எ�ன அ�கிரம�! எ�' ெகாதி4தன�. 

 

<�ம�, மாச,றவ�; ெபா'�  மி�கவ�; ெவ�ைள இன4தவரா� த� இன4தவ� 

மீ� ஏ,ற�ப1<��;� பழிகைள ந�; அறி+தவ�; எ1னா எ6� ெவ�ைள மா� 

த�6ட� தாளிட�ப1ட தனி அைறயி� இ�+�BEட தகாத ெசய� எ�' 'நா: 

ேப�' E'வா�கேள எ�பைத எ�ணி ந2Bகினவ�; ேந�ைமயாள�! அவ� மீ� 

இ+த� பழி! ெபா�வாக நீ�ேரா�க� மீ� Dம4த�ப2� பழி இ�! அவ�க� மனித�க� 

அ�லேவ! மி�கBக�! மி�கBக� தா�க4தாேன ெசH>�, அட�கி ைவ�காவி1டா�! 

 

சா! வா1ச� த+திர மி�க சதி  ைன+தா�. 

 

<�ம� - ஒ� க� நிற4தா� - ;<யரD4 தைலவரான� அவK�;� க1ேடா2 

பி<�கவி�ைல; ஆயி6� தானாக வ!ய� ெச�' 'சிபாாிD' பி<4�� ெகா�2 

ெச�' <�மனிட� ேவைல�; அம�+தா�; - ;<யரD4 தைலவ� அ8வ�ேபா� 
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உ�நா12� பிர#க�கK�;� ெவளிநா124 தைலவ�கK�;� நட4தி2� வி�+� 

ைவபவBகைள� கவனி4�� ெகா�K� காாியதாிசியாக. 

 

பக12� ஆட�பர#�, பளபள�பாள�க� பல�ட� பழ;� வாH� � கிைட�;� 

எ�பத,;� ம12ம�ல; ;<யரD4 தைலவ�ட� ெந�Bகி� பழக"�, அவ�ைடய 

'அ+தரBக�' அறிய"� வாH� � கிைட�;� எ�பதா�. 

 

அதிேல எ�ன ஆதாய�? எ�' எ�SவாH த�பி! ஏ� ஆதாய� இ�ைல! 

க�டறி>� தகவ�கைள உட6�;ட� த� 'காதல�' ஈ1ட6�;4 த+திடலா�; 

அதைன� ெகா�2 அவ� த� ெச�வா�ைக ேம:� வ:வா�கி� ெகா�ளலா�... 

பிற;... பிற; ;<யரD4 தைலவராகேவ வ+�விடலாேம, த�கசமய� பா�4�. 

அதனா� சா!�; எ�ன கிைட�;�? எ�ன கிைட�;மா? அவ� சா! ஈ1ட� 

ஆகிவிடலா�! அெமாி�காவி� #த� ஆரணB; ஆகிவிடலா�!! 

 

இ4தைன சதி4தி1ட� உ�வாயி,', அ+த� சரசி�;. 

 

;<யரD4 தைலவாி� க1<லைற! இர"! ஆைட ெநகிழ, மயBகிய நிைலயி�, சா!! 

 

<�ம� அவைள எ*� கிறா�; அவ� சாHகிறா� ேமேல; மய�க4தி�! அவ� தாBகி� 

பி<4�� ெகா�கிறா�. 

 

எ�ப< ேநாி1ட� இ+த நிைல? ஏ� ேநாி1ட� எ�' ேக1கிறாH;  ாிகிற� த�பி! 

உ� ஆைச. ச�லாப� சீமா1<யி� சதி நாடக4ைத அ8வள" சாமா�யமாகவா 

எ�ணி� ெகா�டாH. ஒ� வார� ெபா'4தி�, #* வ<வ� க�<ட. 

 

சதி�;� சதி - 1 

 

ப�  நிைற+த காதல�க� 

 

சாகச�காாி சா! வா1ச� 
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சா! தைல ;னி+தா�! 

 

அ�B;ண� ;�' <�ம� 

 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவாிட� 'கல+� ேபச"�' 'உட�பா2 காண"�' 'உதவி 

ெப,றிட"�' உலகி� ப�ேவ' நா1<� தைலவ�க� வ�ைக த�வ�. அ�ேபா� 

அளி�க�ப2� வி�+�களி�, உபசாி�க - அளவளாவ - ;<யரD4 தைலவாி� 

�ைணவியா� உாிைம ெப'கிறா�. ;<யரD4 தைலவாி� �ைணவியா�, நா1<� 

#த� ஆரணB; எ6� அாியநிைல ெப'கிறா�. ட�ளC <�ம� தாரமிழ+தவ�; 

எனேவ �ைணவியா��;� பதிலாக, ப� �ள ஒ� மா� இ+த� ப�;வமான 

காாிய4ைத� கவனி4�� ெகா�ள4 ேதைவ. இதைன அறி+ேத, வா1ச� எ6� 

ெசன1டாி� மக� சா! வா1ச�, அ+த� பதவிைய� ேக12� ெப,றா�. 

 

;<யரD4 தைலவ� நட4தி2� வி�+�கK�;, 'த�கா��;' அைழ�  அ6� வ�, 

வி�+��கான எ�லா ஏ,பா2கைள>� கவனி4�� ெகா�வ�, வி�+தி� கல+� 

ெகா�ள வ�பவ�களிட� உைரயா< மகி=வி�ப� எ�பைவக� சா! வா1ச� 

ேம,ெகா�ட அ:வ�க�. 

 

தன�;4 �ைணவியி�லாததா�, இ+த ஏ,பா2 ேம,ெகா�ள�ப1ட� எ�பதனா� 

ம12ம�ல, இ� ெபா�4தமான� எ�பதா:� <�ம� மகி=�சி அைட+தி��க 

ேவ�2�. ெவ�ைள மாளிைகயி� எ�லாேம 'க��  மய�' ஆகிவிட வி�ைல; 

;<யரD4 தைலவ� ம12ேம 'க�� '. ஆனா�, வி�+திைன நட4தி ைவ�க, 

உைரயாட, உபசாி�க அம�4த� ப1<��பவ�� க��  அ�ல; ெவ�ைள இன மா�!! 

- எ�பதிேல ெவ�ைள இன4தவ� மி;+த மகி=�சி ெகா�வர�லவா! 

 

�ைணவியா� இற+தபிற; <�ம� தனியாக இ�+� வ+தா�; ஆனா� அவ�ைடய 

உ�ள� ெம�ள ெம�ள ேவேறா� மாதிட� ஈ��க�ப12 வ+த�. அறி"� அட�க 

உண�"�, ப� � நிைற+த ஒ� மாதிைன அவ� உளமார ேநசி4தா�. தி�மண� 

ெசH�ெகா�ளலா� எ�ற #<"�; அவ� வ�கிற சமய4திேலதா�, ;<யரD4 

தைலவராக4 ேத�+ெத2�க�ப12 வி1டா�! 
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அ+த� ெபாிய பதவியி� இ�+� ெகா�2 தி�மண4ைத நட4தி�ெகா�டா�, மிக� 

சிற�பாக அ�லவா இ��;�; நாேட விழா�ேகால� ெகா�Kேம; உலகி� பல 

நா2களி� தைலவ�க� வா=4�� Eறிட வ�வா�கேள, எ4தைன ேகாலாகலமாக 

நட4தி� ெகா�ளலா�! ஏ� <�ம� தா� வி��பிய மாைத4 தி�மண� ெசH� 

ெகா�2 ெவ�ைள மாளிைக�; அைழ4�� ெச�லவி�ைல? ெச�றி�+தா� சா! 

வா1ச� ேதைவ�ப1<��க மா1டாேர. நாடக� நட4திடேவ இட� 

கிைட4தி��காேத எ�'தா� எ�ணிட4 ேதா�'� - எவ��;�! ஆனா� <�ம� 

மனதி� ேவ'விதமான க�4�! 

 

ஒ� நீ�ேரா, ;<யரD4 தைலவரான� ம12ம�லாம�, இ+த வாH�ைப� 

பய�ப24தி� ெகா�2, தி�மண#� ெசH�ெகா�2 விழா நட4தி� ெகா�கிறா�, 

எ4தைன F� ெப�ைம! எ�' ெவ�ைளயாி� ெவறிய� ேக! ேபDவ�. ெவ�ைள 

மாளிைகயி� தைலவ� ம12ம�ல, அவ�ைடய �ைணவியா�� க�நிற இன�, 

எ�ப<4 தாBகி� ெகா�வ� சகி4�� ெகா�வ� எ�' ெவ'� ட� ேபDவ�. 

எத,காக F� வ�ைப4 ேத<� ெப,'� ெகா�ளேவ�2� எ�' <�ம� 

எ�ணியி�+தி��க ேவ�2�. அதனா� தா�, அவ�, தா� மிக"� வி��பிய 

வா�டா கி�ச� எ6� மாைத4 தி�மண� ெசH� ெகா�வ� தம� நிைலைம�; 

#ைறயாக இ��கா� எ�' க�தி� ெகா�டா�. 

 

தம�;� கிைட4த பதவிைய4 தம� ெப�ைம�காக"� Dைவ�காக"� �ளி>� 

பய�ப24தி� ெகா�ள� Eடா� எ�பதிேல அ8வள" அ�கைற கா1<னா�. 

 

வா�டா கி�ச�, க�நிற� Eட அ�ல; கவ��சிமி�க மா+தளி� ேமனி! நீ�ேரா இன� 

எ�' Eட� Eறிவி2வத,கி�ைல. நீ�ேரா - ெவ�ைளய� கல�பிேல பிற+�, ஒ� 

தைல#ைற கட+த இன�! #லா1ேடா எ�ப� அவ�க1; இட�ப1<�+த ெபய�. 

<�ம� ேபாலேவ, கி�ச� ெப�+த�ைம ெகா�டவராக இ�+தி��க ேவ�2� 

என4 ெதாிகிற�. @,றிேல ெதா�^' ெப�க�, த�ைன வி�� பவ�, த;திமி�க 

இட� ெப,றி2� ேபா�, தி�மண� ெசH� ெகா�K�ப< அ�லவா 

வ, '4�வா�க�! க�ைண� கச�கி2வ�! அ�ேறா� நா� ெசா�னதைன 

அ<ேயா2 மற+தீேரா எ�' ேக1ப�; உய�+� வி1W�, உ�ள4தி!�+� எ�ைன4 

M�கி எறி+� வி1W� எ�' ேகாப4�ட� ேபDவ�, பா��கிேறா�; கைதகளிேல 
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மிக�Dைவயான க1டBகளாக இைவ அைம+தி��பைத. வா�டா கி�ச�, த� 

காதல6�;4 �ளி>� சBகட� ஏ,பட4 த�கவிதமான எ+த நிைலைம>� 

எழ�Eடா� எ�ற ெப�B;ண� ெகா�டவராக இ�+தி��கிறா�. 

 

ஆகேவ <�ம� தி�மண� ெசH� ெகா�ளவி�ைல; சா! வா1ச� ெவ�ைள 

மாளிைகயி� சீமா1< ேவைல பா�4� வ+தா�. 

 

;<யரD4 தைலவ�ட� ெந�Bகி� பழ;� நிைல. 

 

வி�+�, ைவபவ� ஆகியவ,றிைன ஏ,பா2 ெசHதி2� அ:வ�; ஆகேவ எ�ேபா�� 

அணிபணி J�2, நைக#க� கா1< இ�+தி2� நிைலைம. 

 

மனைத� க12�ப24தி� ெகா�K� திறன,றவ�களி� மன� ெநகி=+� ேபாவ��, 

தவ'க� ேநாி12 வி2வ��, ெந��க<க� விைளவ��, இ4தைகய 

P=நிைலயி�தாேன!! 

 

ஆள�பிற+தவ�க� எ�ற அக�பாவ4�ட� நட+� ெகா�K� ெவ�ைளய� மீேத 

ஆ1சி நட4�� வாH� � கிைட4தாேல ேபா��, தைல D,'�; கா� Jமியி� 

அ*4தமாக அைம+திடா�, ெகா2ைம ெசHதிட4 ேதா�'�; ேகாலாகலமாக 

நட+திட4 ேதா�'�; எவைர>� எ24ேத� கவி=4ேத� எ�' ேபசிட4 ேதா�'�! 

அ�ம12� ேபாதாம�, அழகிய இளைம ெம�; ;ைலயாத, ஆ<�பா< மகி=வி�க 

வ�ல ஒ� ெவ�ைள� சீமா1<>�, த� ப�க� நி�', பாச� நிைற+த பா�ைவைய 

Fசி>�, பா; நிைற+த ெசா�!ைன4 த+�� வ+தி<�, கிைட4த� இ�ப வா="! 

எ�' க�தி, களியா1ட4தி� அ�லவா I=கிட4 �<�ப�, @,'�; அ'ப� 

ேபராகி:�. <�ம� மனதிேல இ'மா�ேபா, மய�கேமா, MHைமய,ற எ�ணேமா, 

�ளி>� இட� ெபறவி�ைல. இ�+��, அவ�மீ� சா! வா1ச� எ�ற ெவ�ைள 

மாதிைன� க,பழி�க #ய�றதாக� ;,ற�சா12; சா!ேய ெதா2�கிறா� அ+த� 

;,ற�சா1ைட! 

 

ெவளிநா124 தைலவ� ஒ�வ��; வி�+� நைடெப'கிற�. Dைவமி; பான�! 

ெசா�க ைவ�;� ேப�D�க�! ஒளிவி2 பா�ைவ! ஒHயார நைட! ேபாைதமி;+தி2� 
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நிைல! <�ம� இ+த மய�க� எதி:� சி�கவி�ைல. வி�+தளி�ப�, தன� 

கடைமயி� ஒ� ப;தி எ�' ம12ேம க�தி அதிேல கல+� ெகா�டா�. 

 

சா!? உ�லாசியாக� கா1சி த+தா�! அள"�; அதிகமாகேவ உ1ெகா�டா�; 

ஆனா� உ1ெகா�ட ேபாைத� ெபா�ைளவிட� ெகா<ய சதி எ�ண� அவ� 

மனதிேல நிர�பி� கிட+த�. எ�ப<>� அ�றிர" <�ம6ைடய இரகசிய� 

;றி� கைள� க�டறி+�, அவ,றிைன ராஜாBக ம+திாி>� த� காதல6� - 

எதி�கால� கணவ6மான - ஈ1டனிட� த+�வி2வ� எ�' �ணி+� வி1டா�. 

 

வி�+� ம�டப� வி12 <�ம6� ெவளிநா1<!�+� வ+தி�+த வி�+தின�கK� 

ேவேறா� Eட� ெச�' ஏேதா ஓ� பட�கா1சி காண ஏ,பாடாகி இ�+த�. தன�;4 

தைலவ!யாக இ��பதாக"�, F2ெச�வதாக"� Eறிவி12, விைடெப,'� 

ெகா�கிறா� சா! வா1ச�. 

 

F12�; அ�ல, <�ம6ைடய ப2�ைக அைற�;� ெச�கிறா�! - அவ�ைடய 

;றி�  ஏ2கைள� க�ெட2�க! கிைட4�வி2கி�றன. அைவகைள4 தனிேய தனி4 

தா1களி� ;றி4��ெகா�கிறா� விைரவாக. திWெரன யாேரா நடமா2� அரவ� 

ேக1கிற�. ஒ� கண� மிர1சி! ம'கண� சதி தயாராகி வி2கிற�; விள�ைக 

அைண4� வி2கிறா�. மயBகி வி*+தவ� ேபால, க1<!ேல சாH+� ெகா�கிறா�. 

 

உ�ேள ெவ�ணிற நாக� இ��ப� அறியாம� - Gைழ+த <�ம�, ப2�ைக அைற� 

கதவிைன4 தாழி12 வி12 விள�ைக� ெபா�4�கிறா�; கா1சி அவைர4 திணற� 

ெசHகிற�. 

 

ந�ளிர" ேநர4தி�, சா! வா1ச�, த� க1<!� மீ�! அலBகார� ப�ைம! ஒHயார 

உ�வ�! ெவ�ைள மா�! சிBகாரவ�!! அவ� ப24�� கிட�கிறா�, ஆைட 

ெநகி=+த நிைலயி�. அைறையேயா தாேன தாளி1<��கிறா�! 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி� ஒ� க��ப�, ;<யரD4 தைலவ�! அவ� ப2�ைக அைறயி� 

ஒ� ெவ�ைள மா�! ந�ளிரவி�! க1<!� மீ�! எ�ன க��வ� ெவ�ைள மாளிைக 

அ:வல�க� இ� க�<<�! அெமாி�காேவ அதி��சி அைட>ேம இ� ப,றி� 

ேக�வி�ப1டா�! ெவ�ைளய� மன� எாிமைலெயன ெவ<�;ேம. அவ� மன4திேல, 
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அ+த� சமய� எ�ென�ன அதி��சி தர4த�க எ�ணBக� கிள�பி4 தா�கினேவா, 

எ8விதமான திைக� �, திகி:� ெகா�டாேரா, யாரறிவா�? எ�ப< இ�+தி��;� 

அவ� நிைல எ�பைத எ�S�ேபாேத ந2�க� பிற+தி2� பல��;. 

 

அ�ேக ெச�கிறா�, உ,'� பா��கிறா�. மி;+த ேவதைனைய அட�கி�ெகா�2, 

அவ� மயBகி� சாH+தி��ப� ேபால4 ெதாிகிற�, ேதா,ற�; அவ� ந<�  

அ8வள" ேந�4தியாக இ��கிற�. 

 

;<மய�க4தி� இட�  ாியாம� வ+� ப24�� ெகா�டா� எ�' 

எ�ணி�ெகா�ட <�ம�, சா!ைய எ*�பினா�. 

 

ெதா12 எ*� � வைரயி� எ*+தி��பாளா - MBகாம� MB;� சா!! எBேகா 

கன" உலகி!�+� தி�� வ� ேபால ஒ� பாவைன கா1<னா�. க�கைள4 

திற+தா�, மீ�2� I<� ெகா�டா�, ம'ப< திற+தா� ஒ� மிர1சி� பா�ைவ! 

 

யா� இBேக எ�ப< நீBக�... ஏ� வ+தீ�க�...? அHேயா!... நா� எB; 

இ��கிேற�...! 

 

த�பி! வழ�கமான திைக� , விய� , அதி��சி! நாடக4திேல நா� 

பா��கிேறாம�லவா, சாகச�காாிக� த�மிட� சி�கி�ெகா�K� ஆடவைர� 

சாH4தி2� கா1சியிைன. 

 

'எ� ப2�ைக அைறயி� வ+� ப24��ெகா�டாH சா!! யா� க�ணிலாவ� 

ப1<�+தா� எ� கதி!' 

 

உBக� ப2�ைக அைறயா...? அHேயா...! ஆமா�... தைலவ�ைடய தனி அைறதா�... 

இB; எ�ப< நா� வ+ேத�...? ஏ� எ� தைலயி� இ8வள" ;ைட�ச�...? 

 

'வி�+திேல ச,' அதிகமாக உ1ெகா�2 வி1ேட�, மய�கமாக இ��கிற�, F2 

ெச�கிேற�; தைலவ!' எ�' ெசா�!  ற�ப1டாேய சா!! 
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ஆமா�... இ�ேபா�தா� நிைனவி,; வ�கிற�... மய�க� த2மா,ற�... எBகாவ� 

ெச�' ப24�4 MBகியாக ேவ�2� எ�ற நிைன� ... இ� ேவ' ஏேதா ஒ� அைற 

எ�' எ�ணி... ம�னி�க ேவ�2�... 

 

பரவாயி�ைல... இ�ப<ெய�லா� சில ேவைளகளி� நட+�வி2வ��2... 

பரவாயி�ைல... எ*+தி�+� ஆைடகைள� சாி�ப24தி�ெகா� சா!! ேமா1டா� 

வரவைழ�கிேற�... F12�;� ேபா! 

 

அHேயா! ஆைடக� இ�ப<யா அலBேகாலமாகவா ப24�� கிட+ேத�... எ�ன 

தவ' ெசH�வி1ேட�... ெப�+தவ'... 

 

நா� அ+த� ப�கமாக� ெச�'வி2கிேற�, சா!! நீ எ*+தி�+� ஆைடைய� 

சாி�ப24தி� ெகா�. 

 

சா! தி2�கி12வி1ட� ேபால� பாவைன கா1< எ*+தி��கிறா�; ப2�ைகமீ� 

இ�+த அவKைடய 'ைக�ைப' கர�ப12� கீேழ வி*கிற�; வி*�ேபா� 

அத,;�ேள இ�+த ெபா��க� - ;றி�  அ1ைடக� - கீேழ சிதறி வி*கி�றன. 

<�ம� அைவகைள எ2�கிறா�. 

 

அவ� அல'கிறா�! ேவ�டா�! ேவ�டா�! நா� எ24�� ெகா�கிேற�! 

ஒ�'மி�ைல... சாதாரண ;றி�  அ1ைடக�... நாேன எ24�� ெகா�கிேற�... 

 

<�ம�, ;றி�  அ1ைடகைள� பா�4�வி2கிறா�; எ�லா� விளBகி வி2கிற�. 

ஆ4திர� அ�ல, அளவ,ற வ�4த� பிற�கிற� அவ��;. 

 

நிறெவறி காரணமாக எ8வள" கீ=4தரமான ெசய:�;�, இழி4த�ைம�;� 

ெச�'விட4 ேதா�'கிறேத எ�ப�ப,றி எ�ணி வ�4த�ப1டா�. 

 

ஒ�'� இ�ைல; தவறாக எ�ணி� ெகா�ளாதீ�க�... ;றி� க� எ24ேத�... 

உBக� வா=�ைக ப,றி ஒ�  4தக� எ*த� ேபாகிேற�... ஒ� நா�... அதிேல 

ேச��பத,காக இ+த� ;றி� க�... 
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 ாிகிற� சா!,  ாிகிற�! இத,காக4தானா இB; வ+தாH! ஈ1ட6�; ேவைல 

ெசHய, எ�னிட� ேவைல�; அம�+தாH... ெதாி>�... ேபா! இ+த இட4ைத வி12... 

உ� ;றி�  ஏ2கைள� ெகா2 ஈ1டனிட�... ேவைலைய #<4�வி1ேட� எ�' 

Eறிவி2... ேபா! சா!! இனி இB; வர"� ேவ�டா�... 

 

'ஈ1டைன� ப,றி என�ெக�ன கவைல? அவ6�;� என�;� எ�ன ச�ப+த�? 

அவ� மணமானவ�... மைனவி இ��கிறா�... நா� அவ6�காக எைத>� 

ெசHயவி�ைல... எBகK�;� எ�ன ெதாட� ? எBக� இ�வைர>� இைண4�� 

ேபசாதீ�... 

 

நாேட ேபDகிற�! நா6� அறிேவ�... ஈ1ட� ;<யரD4 தைலவ� ேவைல பா��க 

வி�� கிறா�... அவ6�காக இB; ேவைல பா��கிறாH...  ாிகிற�... 

 

உ�ைமைய� ெசா�! வி2கிேற�... E�ச4ைத வி12... ஈ1ட6�காக நா� எ�"� 

ெசHயவி�ைல... ;றி�  எ24த�  4தக� எ*த4தா�... இB; வ+த� ;றி�  எ2�க 

அ�ல... தனியாக� ச+தி�க... பழகி... பாசமாக இ�+திட... வி�� வதா�... 

அ�பினா�... 

 

சீமா1< சாகச� நட4திட #ைன+தா� எ�ப< இ��;� எ�ப�ப,றி அதிகமான 

விவரமா தர ேவ�2�? 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி�, அ+த ந�ளிரவி�, க1<லைறயி�, க��  இன <�ம� 

கரBகைள� ப,றி� ெகா�2, ெவ�ைள இன சாகச�காாி காம� ப2;ழி�; அைழ�  

வி2�கிறா�; த*வி� ெகா�ள4 �<�கிறா�. 

 

தனியாக தவி�கிறீ�க�, பாவ�... எ� மன� பாகாH உ�கிவி1ட�... எ� ேநச� 

ேவ�டாமா... நாேன உ�மிட� ேநசமாக இ�+திட4 �<�கிேற�... அதனா� தா� 

இB; வ+ேத�; உBகK�காக� கா4�� ெகா�<�+ேத�... அ�வைரயி� 

ெபா*ைத ஓ1டேவ�2ேம... அதனா� உ�#ைடய ;றி�  ஏ2கைள� 

 ர1<ேன�... சிலவ,ைற� ;றி4�� ெகா�ேட�,  4தக� எ*த� பய�ப2� 

எ�பத,காக. 
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ைக�ைபயி� ;றி� 4 தா�கைள4 திணி4� அவளிட� ெகா24தா� <�ம�; 

ெவ'� � க�<� � கல+த ;ர!� Eறினா� ேபா! உடேன! ெவளிேய! - எ�'. 

 

சா! கைடசி� கைணைய>� ஏவிட #ைன+தா�... 

 

பயமா... நா� ெவ�ைள மா� எ�பதா� பயமா? ெவளிேய ெதாி+தா� பைக 

கிள� ேம எ�ற பயமா! என�;� க��  இன4தி� மீ� ெவ'� � கிைடயா�. 

நிறேபத� கிைடயா�... ெசா�ல�ேபானா� க��  இன4தி� மீ� என�; வி��ப� 

Eட... ஆமா� பல�ட� பழகி இ��கிேற�. க��  இன4தவாிட�... என�; மிக"� 

வி��ப�... பய� ேவ�டா�, �ளி>�. நா� எ�ைன உ�மிட� ஒ�பைட�கிேற�, 

ஏ,'� ெகா�<2Bக�. 

 

இணBக ம'4தா� <�ம�. அ<ப1ட  !யானா� சா!! 

 

மாதி� மனைத அறி+� ெகா�ள #<யாத மதியி!! Dைவ உணர #<யாத மி�க�! 

 

ஒ� ெப�ணி� உ�ள4ைத மகி=வி�க4 ெதாியாத உ:4த�!! 

 

D2ெசா,க� மளமளெவன� கிள�பின. அ+த4 M,ற:�; இைடயிேல அவ� 

<�ம6�; எதிராக உ�வாகி� ெகா�2 வ�� சதி ப,றி>� ேகா<12� கா1<னா�. 

 

இ� கா� மி�கேம! இ�6� எ4தைன நாைள�; உன�; இ+த ெவ�ைள மாளிைக 

வாச�. உ� கால� #<கிற�, ெவ;விைரவி�. ெவ�ைள மாளிைகயி� இ�6� 

எ4தைன நாைள�; கா12மிரா�< ெகா: இ�+திட #<>�? இ+த இட4தி,; 

ஏ,ற ெபாிய மனித� வ�கிறா�,  ற�பட, ெவளிேயற4 தயாராகிவி2! 

 

ஏ,கனேவ ஈ1ட� எ�ற ெவ�ைள� ேபரதிகாாி>� நிறெவறி ெகா�ட 

இதழாசிாிய�கK�, <�மைன விர1<விட4 �<�<4தப< இ�+தன�. 
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எதி�4�� ேபDவேதா, இ'மா+� கிட�பேதா தன� #ைறயா�கி� ெகா�<�+தா�, 

<�மைன ஒழி4�� க12� ேவைலைய அவ�க� எளிதானதா�கி� 

ெகா�<�+தி��பா�க�. 

 

�ளி>� த�னல� கா1டாம�, தைல�கன� ெகா�ளாம�, பதவிைய4 த� 

உய�"�காகேவா, தன�; ேவ�<யவ�களி� உய�"�காகேவா பய�ப24தாம�, 

ேந�ைமயாக, நாணயமாக நட+�ெகா�கிறா�. ஆனா� அேத ேநர4தி� எவ�ைடய 

மிர1ட:�;� வைளய ம'�கிறா�. ;<யரD4 தைலவ� நா12 ம�கK�; 

அளி4தி2� ெசHதி எ�ற ெபயாி� உைர நிக=4�வ��, அ+த உைரைய� ெபாிய 

அதிகாாிக� தயாாி4�� ெகா2�ப��, தயாாி4�4 தர�ப1ட உைரையேய த�#ைடய 

ேப�ைர எ�' ப<4� #<�ப�� ஒ� �ெகா�ள�ப1<�+த ஒ� பழ�க�; #ைற. 

அத�ப< <�ம6�; ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக� உைர தயாாி4� அ6� கிறா�க�. 

அதிேல இ�ன ;ைற இ��கிற�, இ�ப< மா,றேவ�2�, இ�ன க�4ைத� ேச��க 

ேவ�2� எ�' Eட� Eறவி�ைல, கல+� ேபசவி�ைல, வாதாடவி�ைல; அத,; 

மாறாக, என�காக உைர தயாாி4�� ெகா24தத,; என� ந�றி. ஆனா� நாேன 

ேப�ைர தயாாி4�� ெகா�2வி1டதா�, தாBக� அ6�பிய உைரைய4 தி��பி 

அ6�பி இ��கிேற�. ெப,'� ெகா�ள"�. என�காக4 தாBக� எ24�� ெகா�ட 

கYட4தி,; எ� ந�றி - இ8விதமாக அ�லவா க<த� அ6� கிறா�! 

 

;<யரD4 தைலவரா�க�ப1ட க��பனாக நட+� ெகா�ள ம'�கிறா�; ;<யரD4 

தைலவராகேவ நட+� ெகா�ள வி�� கிறா�; இ� தாBகி� ெகா�ள #<யாத 

ெதா�ைல; அ6மதி�க #<யாத ஆப4� எ�' ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக� #<" 

ெசHதன�. அவ�கK�;4 தைலைம வகி4தி�+தா�, ராஜாBக ம+திாி ேவைல 

பா�4� வ+த ஈ1ட�. அவ� எதிாி� ேபாH நி�றா� சா! வா1ச�, ஆைட 

கிழி�க�ப12, அலBேகால நிைல>ட�! உட!ேல Eட� சில கீற�க�! 

 

எ�ன அலBேகால�? எ�ன ேநாி1ட�... 

 

க��  ெவறிய� எ�ைன� க,பழி�க... 
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அ8வள" அ�கிரம� ெசHய4 �ணி+தானா அ,ப�? 

 

#ய�றா�... ெப�� ேபாரா1ட�... த�பி4�� ெகா�ேட�... அ+த� பயBகரமான 

#ர12� பி<யி!�+�... இேதா கீற�க�... 

 

ஆமா�! இர4த காய�! க�நிற மி�க� இனி>� உலவ� Eடா�... 

 

க1<� ேபா1டாக ேவ�2�... 

 

விர1ட ேவ�2� ெவ�ைள மாளிைகயி!�+�. 

 

ஏ,கனேவ ;வி+��ள ;,ற�சா12கKட� இேதா  திய, பயBகரமான, நா12 

ம�க� காதி� வி*+த�� ெகாதி�பிைன I1ட4த�க ;,ற�... க,பழி4த�... 

 

க,பழி�க #ய,சி4த�... 

 

ெவ�ைள மாைத... சீமா1<ைய.. ெசன1ட� வா1ச� தி�� ;மாாிைய. 

 

<�ம� மீ� இ4தைகய #ைறயி� க�டன� கைணக� ெதா24த��, அவைன� 

பதவியி!�+� விர1<விட4 தீ��பாகிவி2�. 

 

அ+த4 தீ��  கிைட4த�� அ�ேப! ;<யரD4 தைலவ� ஆகேவ�<ய�... யா�...? 

 

நா� தா�... ராஜாBக ம+திாி ஈ1ட� தா� அ24த ;<யரD4 தைலவ�! #ைற 

அ�தா�... 

 

ராஜாBக அைம�ச� ஈ1டனா! எ� காதல� ஈ1ட�! எ� கணவ� ஈ1ட�!... 

 

ஆமா�, ஆ�யிேர! உ�ைன மற+தா... பதவி எ8வள" உயாி6�, உ�னிட� நா� 

ெகா�2�ள அ�  ;ைற>மா... 

 

எ�ேபா�, உம� மைனவி எ�' Eறி� ெகா�பவளிடமி�+� வி2பட� ேபாகிறீ�?  
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எ�ேபா� விவாக வி2தைல? எ�ேபா� சா! வா1ச�, சா! ஈ1ட� ஆகிவி2வ�? 

 

சதி, த�பி, ஒேர ஒ� வ1ட� அ�ல; வ1ட4தி,;� வ1ட�; வ1டBக� எ�ற 

#ைறயி�தா� இ�+திட #<>�. 

 

ஈ1ட�, சதி ெசHகிறா� ;<யரD4 தைலவ� ஆகிவி2வத,காக. 

 

சா! சதி ெசHகிறா� ஈ1டனி� மைனவி ஆவத,காக. 

 

ஈ1ட6�காக� சாகச� கா1< ேவைல ெசHகிறா� சா!! க,பழி�க #ய,சி4த ;,ற� 

Dம4த� ப2கிற� <�ம� மீ�. தீ��ைப� ப,றிய ச+ேதக� எழேவ நியாயமி�ைல. 

மிக�ெப�� அள" ெவ�ைளய�க� - அதி:� நிறெவறி பி<4தவ�க� ெகா�ட 

அைவயி�, ஒ� க�நிற4தா� ெவ�ைள மாைத� க,பழி�க #ய�றதாக 

ெமH�பி�க�ப12வி1டா�, பிற; அவ� கீேழ உ�1ட�ப2வா� எ�பதிேல எ�ன 

ச+ேதக� எழ #<>�? 

 

க� சிமி1<னா�! ப�ைச� சிாி�  சிாி4தா�! அ+த4 ேதா1ட4� மல� என�;� 

கிைட�;ேமா எ�' ேக1டா�! 

 

எ�ற இ8விதமான ';,ற� சா12கK�ேக' க��பைர, அ<4�� ெகா�' மர4திேல 

ெதாBகவி1<��கிறா�க�! நிற4 MHைமைய� கா4தாக ேவ�2� எ�ற #ைறைய 

ெவறியா�கி� ெகா�ட அெமாி�காவி�. 

 

வழ�; நைடெப,'� ெகா�<��;� ேபா�, <�ம� மீ� க�டன� கைணகைள� 

சரமாாியாக4 ெதா24�� ெகா�<��;�ேபா�, இத=க� ெவ'�ைப>� 

ேகாப4ைத>� க�கியப< இ�+தேபா�, தீ�+த� இவ� கால� எ�' ம�க� ேபசி� 

ெகா�<�+தேபா�, ம,ேறா� விசி4திரமான விபாீத� நட�கிற�. 

 

சா! ஈ1ட� ஆக�ேபாவ� உ'தி; ெவ�ைள மாளிைகயி� ஆரணB; ஆக� ேபா;� 

நா� விைரவி� எ�' எ�ணி அகமகி=�சி>ட� இ�+� வ+த சா! வா1ச� 

த,ெசயலாக, ஈ1ட� நட4�� சதிைய� க�டறிகிறா�. 
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உன�காக4தா� இ8வள"� எ�' சா! Eறியேபா� உ�ேனா2 ேச�+�தா� 

ெவ�ைள மாளிைக�;� ெச�ல� ேபாகிேற� எ�' பச�பிய ஈ1ட�, தி�நா� உ'தி 

எ�' ெதாி+த��, எBேகா ெந2+ ெதாைலவி� இ�+� வ+த த� மைனவி�; 

அைழ�  அ6� கிறா�! நா� ;<யரD4 தைலவராக� ேபாகிேற�; ெவ�ைள 

மாளிைக உ�ைன அைழ�கிற�; உடேன வ+தி2க! எ�'; அவK� வ+� 

ேச�வதாக� ேசதி அ6� கிறா�. 

 

இ� ெதாி+த�� சா! சீ'கிறா�; ஈ1ட� த�ைன ஏமா,'வ� அறி+� பத'கிறா�. 

 

<�ம� மீ� ெதா2�க�ப1ட வழ�கிேல ெந��க<யான க1ட�! 

 

அேத ேநர4தி�, சா! - ஈ1ட� ெதாட�பிேல ெந��க<! 

 

ஆ4திர� Nறி12� ெகா�2 வ+த நிைலயி�, சா! வா1ச�, த� தவ' ப,றி>�, 

<�ம� மாச,றவ� எ�ப� ;றி4��, ;,ற�சா12 ெபாH - இ12� க1ட�ப1ட� 

எ�ப� ப,றி>� - த� தக�பனாாிட� ஒ� � ெகா�கிறா�. அவKைடய 

வா�;Iல�, ச1ட#ைற�ப< தயாாி�க�ப2கிற�. அைத எ24�� ெகா�2 

ேபாகிறா� வா1ச�; தன� ம�னி�ைப4 ெதாிவி4�� ெகா�கிறா� <�மனிட�. 

 

"Fணான பழி Dம4தினா�க� எ�பைத உண�கிேற�. இேதா எ� மக� த+த 

வா�;Iல�. இதைன4 தாBக� பய�ப24தி� ெகா�ளலா�" எ�' Eறி ெசன1ட� 

வா1ச� த� ெப�+த�ைமைய எ24�� கா12கிறா�. 

 

அதைன� கா1<:� ேமலான ெப�B;ண� தம�; உ�2 எ�பைத எ24�� 

கா12� வித4தி� <�ம� அ+த வா�;Iல4ைத வா1சனிடேம ெகா24�வி12 

உ�ைமைய நீBக� உண�+� ெகா�W�கேள அ� ேபா�� என�; எ�' 

E'கிறா�. 

 

ஆனா� வா1ச�! இ+த ஒ� விஷய�, F�பழி எ�பதாேலேய, நா� உம� ப�க� 

இ��ேப� வழ�கிேல எ�' எ�ணி� ெகா�ளாதீ�. வழ�; விபர� #*வ�� 
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அறி+�, ேந�ைமயி� ப�க� தா� நி,ேப�, எ� மக� பழி Dம4தினாேள எ�ற 

பாிதாப4��காக உ�ப�க� நி,ேப� எ�' ந�பிவிடாதீ�க� எ�' அ+த #தியவ� 

E'கிறா�. ேந�ைமயி� ப�க� நி�றி2வைத நா� வரேவ,கிேற� எ�' ஒ�ப� 

அளி�கிறா� <�ம�. 

 

இ�ப<� சி4திரவைத ெசHவைதவிட, <�மைன ெவ�ைள ெவறிய�க� ஒேர 

அ<யாக� ெகா�' ேபா12 வி1<��கலாேம எ�' ேக1க4 ேதா�'�. 

 

ஆபிரகா�!Bகைன� ெகா�'விடவி�ைலயா! ெக�ன<ைய� D12� 

ெகா�'விடவி�ைலயா! <�ம� மீ� ம12� ெகாைலகார�க� பாயாமலா 

இ�+தி��பா�க�. பாH+தன�! த�பி4�� ெகா�டா�. அ+த� ெகாைல #ய,சிைய 

ெயா1<>� ஒ� உ�ள� உ��;� நிக=�சி இ��கிற�. அ24த கிழைம அ�ப,றி� 

E'கிேற�. 

 

சதி�;� சதி - 2 

 

ஆபிரகா�!Bக� - ெக�ன< ேபால 

 

ஆ4திர4திேல அறிைவ இழ+� 

 

உ�லாசியி� சதி வைல 

 

Fர� விழி4�� ெகா�டா� 

 

க��ைப� கா4த� 'ெவ�ைள' 

 

உலக� காடாகி� ேபாHவிடவி�ைல! 

 

அட�க�பட #<யாத ஆ4திர�, அதி:� நீதிய,ற காரண4��காக I1<� 

ெகா�ள�ப12வி2� ஆ4திர�, ெவறியாகிவி2கிற�; அ+த ெவறியிேல சி�கி� 

ெகா�பவ�க� எ+த� ெகா2ைம ெசHதிட"�, இழிெசய�  ாி+திட"� EDவதி�ைல. 

ெவறிகளி� மிக ேமாசமான�, த� இன�, த� மத� உலகிேலேய உய�வான�, 
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MHைமயான� எ�ற அ*4தமான ந�பி�ைகயி� காரணமாக விைள+தி2� ெவறி - 

த� இன4 MHைம கா�பா,ற�ப1டாக ேவ�2� எ�பத,காக அ+த4 MHைமைய� 

ெக2�க #ைனபவ�கைள அ�ல� அ+த4 MHைமைய ஒ� �ெகா�ள 

ம'�பவ�கைள4 தீ�4�� க1<விட"� �ணி+�விட� ெசHகிற�. 

 

அ�ப<�ப1ட ெகாைல பாதக4��;� ப!யானவ�கேள, அெமாி�க� ;<யரD4 

தைலவ�களான ஆபிரகா�!Bக6�, ெக�ன<>மாவ�. இBேக>� உலக உ4தம� 

எ�' ெகா�டாட�ப1ட கா+தியாாி� உயிைர� ;<4த�� ஒ�விதமான ெவறி 

உண��சிேயயா;�. 

 

எதி�பாராத வைகயி� ;<யரD4 தைலவராகிவி1ட ட�ளC <�மைன>� ெகா�' 

ேபாட ெவ�ைள ெவறிய� தி1டமி1டதிேல விய�ேப�� இ�ைல. ஆனா� <�ம� 

த�பி4�� ெகா�கிறா�. அவைர� ெகாைல ெசH�விட4 தீ1ட�ப1ட சதி 

ேதா,'வி1டதாேலதா�, அவ� மீ� ெகா2ைமயான பழி Dம4தி வழ�;4 

ெதா24தன�. 

 

ெகாைல ெசH� ேபா2வைத� கா1<:� ேமாசமான ெசய� ஒ�வ�ைடய 

ெபய��;� களBக� ஏ,ப24தி, இழிவான பழிDம4தி� ேகவல�ப24தி வி2வ�. 

 

ட�ளC <�மைன, ெவ�ைள மாளிைக4 ேதா1ட4திேலேய அவ� உல"�ேபாேத 

மைற+தி�+� தா�கி4 தீ�4��க1< வி2வ� எ�' தீ�மானி4த சதிகார�க�, 

அத,ேக,ற P=நிைலைய உ�வா�கிட #ைன+தன�. 

 

;<யரD4 தைலவ��;4 த�க பா�கா�பளி�க, திறைமமி�க காவல� பல� 

அம�4த�ப1<�+தன�. அவ�களி� மி;+த கடைம உண��சி>�, �ணி"� ெகா�ட 

ெவ�ைள இன4தவ� ஒ�வ� இ�+தா�. அவ� மனதிேல>� ஒ� ;#ற� I�2 

கிட+த�; இனெவறி காரணமாக அ�ல; தன�; உாிய இட�, ேம!ட� தர�படாம�, 

அ+த ேம!ட� ஒ� நீ�ேரா"�;4 தர�ப12வி1ட� எ�பதாேல I�<1ட ;#ற�. 

ஆனா� அவைன� ைக�;� ேபா12� ெகா�2 காாிய4ைத #<4திட சதிகார�க� 

#ைனயவி�ைல. ஒ� ேவைள மனதிேல ;#ற� இ��பி6�, இ4தைகைய 

இழிெசய:�; அவ� உட+ைதயாகிட மா1டா� எ�' எ�ணிட4த�க விதமாக 

அவ� ேபா�; இ�+தி��;� ேபால இ��கிற�. சதி� ெசய:�; அவ� 

உட+ைதயாக இ��க மா1டா� எ�பைத ம12ம�ல; அவ� <�மைன� கா4� 
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நி,கிற வைரயி� தம� ெகாைல பாதக4 தி1ட� நிைறேவறா� எ�ற எ�ண#� 

ேதா�றிவி1ட� சதிகார�கK�;. ஆகேவ அவைன #த!� மட�க4 தீ�மானி4தன�. 

அத,; ஒ� ைம விழியா� கிைட4தா�! 

 

அவ� அழகி; க�நிற� கவ��சி>� இளைம ெம�;�, இனிய இய� � ெகா�டவ�; 

நீ�ேரா. 

 

நிறெவறி தைலவிாி4தா<2� நிைலயி:� இன4MHைம கா�பா,ற�ப2வத,காக 

எ4தைகய ெகா2ைமைய>� இழிெசயைல>� ெசHதிட4 �ணி" ெகா�ட 

நிைலயி:�, காம� - அ�ல� காத� எ6� உண��சி, இன ேபத�, நிறேபத� 

எ�பைவகைள� கட+த ஒ� கவ��சியாக அ�லவா இ��கிற�! அ+த� 

கவ��சிையேய, விழி� ட� இ�+� வ+த அ+த ெவ�ைள� காவலாளிைய F=4த� 

பய�ப24தின�. இ� ஒ� 'ஏ,பா2' எ�பதைன அவ� உணரவி�ைல; ைமவிழியா� 

உ�ளப< த�னிட� மயBகிவி1டா� எ�' எ�ணி� ெகா�டா�; அவ� 

அவளிட� மயBகி வி1டத� விைள" அ+த எ�ண�. 

 

ஒ� சி,'�< வி2தியி� ஏ,ப1ட ச+தி� ,  �னைகயாகி, ெபா�ள,ற ேப�சாகி, 

ெபா*� ேபா�காகி, பிற; ஆைச தா� ஆனா� அ�சமாக இ��கிறேத எ�ற சாகச� 

ேப�சாகி, பிற; இ�வைரயி� நா� எ�ைன எவாிட#� ஒ�பைட4ததி�ைல, 

உ�மிடேமா எ�ைன #*வ�� ஒ�பைட4� விட4 �ணி+�வி1ேட� எ�ற 

காத,ேப�சாகி, கைடசியி� தனி அைற�ேக ெகா�2 ெச�' வி1ட�. 

 

அ�ைறய தின#� அவ� ;<யரD4 தைலவாி� அ�கி�+� காவ� ெசHய ேவ�<ய 

#ைற இ�+த�. ஆனா� இ+த வி�+� #<+த�� ேவைலைய� கவனி�கலா� எ�' 

இ�+�வி1டா�. த�ைன� கடைமைய� ெசHயவிடாம� த24திடேவ இ+த� க�ளி 

அம�4த�ப1<��கிறா� எ�பைத அவ� உணரவி�ைல. க�ளி எ�றா எ�ணி� 

ெகா�டா�, க,க�2, பா;, ேத� எ�' அ�லவா எ�ணி� ெகா�டா�. 

ஆடவ�! இைளஞ�! மய�க�! த�ைன>� அறியாம� ஒ� பயBகர சதியிேல 

பBெக24�� ெகா�கிேறா� எ�ற எ�ணேம எழவி�ைல, அவ� தா� பாவ� 

அவKைடய விழியி� ஒளிைய>� அ� வி24தி2� அைழ�ைப>� க�2 

ெமHமற+தி��கிறாேன, ம�"�Eட அ�+திவி1டா�! நிைலைமைய ேம:மா 

விள�கேவ�2�. 
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இைச4த12 ஒ! எ*� கிற�; அவ� இத= அைழ�கிற�; அவ� த�ைன 

மற+தி�+தா�. 

 

நீ�ேரா இன4தவ� த� இன4தாைன� ெகா�' ேபாட� ெசHய�ப2� சதியிேல 

எ�ப< ஈ2பட #<+த� எ�' விய�  ஏ,ப2�. த�பி! ெவ'� � ஆ4திர#�, 

ெதளிவான அறிவி� மீ� க1ட�ப2வதி�ைலய�லவா! ட�ளC <�ம� மீ� 

ெவ�ைளயாி� ெவறிய��;, நிற ேபத� காரணமாக� பைக கிள�பிய� ேபாலேவ, 

நீ�ேரா இன4தவ��;, <�ம� த� இன4ைத மற+தவ�, ைக வி12 வி1டவ�, 

கா1<� ெகா2�பவ� எ�ற ஒ� தவறான எ�ண� காரணமாக ெவ'� � 

ஆ4திர#� ெகா+தளி4�� ெகா�<�+த�. ெவ�ைள மாளிைகயி� 

ெகா:வி��கிறா�, இவ� இன�ப,' உ�ளவனானா�, ஒேர வாியி�, நம� 

இன4தி� இழிைவ4 �ைட4திட #<யாதா - ெசHதானா? 

 

;<யரD4 தைலவ� பதவிைய� கா�பா,றி� ெகா�டா� ேபா��, இன� எ�ேக2 

ெக1டா� எ�ன எ�' எ�ணி வி1டா�; Dயநல�கார�. 

 

இன4��காக� பாி+� ேபசினா�, ெவ�ைள� ேபரதிகாாிக� த�ைன� கவி=4� 

வி2வா�கேளா எ�ற பய�! ேகாைழ! 

 

இவ� தா� இ�ப< எ�றா� நம� இன வி2தைல�காக� பா2ப12� ெகா�2 

வ+தேத ஒ� இய�க�, அதைனயாவ� வி12 ைவ4தானா? தைட� ச1ட� ேபா12 

வி1டா�! இன4ைத� கா1<� ெகா24� வி1டா�. 

 

அ� ம12ேம! ெவ�ைளய�கேள ஏேதா ப�சாதாப� ப12� ெகா�2, நீ�ேரா 

ம�கKைடய வ'ைமைய� ேபா�க ெபாிய ெதாைகைய� ெசலவிட ஒ� ச1ட� 

ெகா�2 வ+தா�க�; இ+த இன4�ேராகி அ+த� ச1ட4ைத>ம�லவா, M�கி எறி+� 

வி1டா�! இவ6�; ெவ�ைள மாளிைகயி� வாச�! இவ� இன� நா�! நம�;� 

சா�கைட ஓர�! இவைன நா� நம� இன4தி� ர1சக� எ�' Eறி� 

ெகா�டா<ேனா�  4தி ெக12! இவ� நம� இன4தி� இ*�; அ8வள"� ஒ�' 

திர�2 வ+��ள உ�வ�! நீ�ேரா இன4ைத நாசமா�க வ+��ள ேக2! த�பி, இ+த 



121 

 

விதமான எ�ண�, நீ�ேரா�களி� மிக� பல��;. அவ�களி� தயாாி�  இ+த� 

கவ��சிமி�க ஒ� நிற�காாிைக! 

 

க1<!� மீ� சாH+� கிட�கிறா�; காமெவறியா� அவ� ஆ1<ைவ�க�ப2கிறா�; 

மி�க உண��சிைய ம� கிளறி வி2கிற�. காாிய� க�சிதமாக #<வைடகிற� எ�ற 

களி� ட� அவ� ேபDகிறா�: 

 

நா� உ�னிட� மயBகிய�ேபால, இத,; #� ேவ' எவாிட#� மனைத� 

பறிெகா24ததி�ைல. எ4தைனேயா ேப� #ய,சி4தன�. எ1<நி�! கி1ேட வராேத! 

எ�ேற�. ஆனா� உ�னிட�! எ�ேலாைர>� ேபாலவா நீ? நீ தனி! 

 

அெத�ன! நா�, ம,றவ�கைள� கா1<:� எதிேல சிற+தவ�! எ�ப<� சிற+தவ�! 

 

த�பி! உண��சி ேதா�றிய நா� ெதா12, நைடெப,'� ெகா�2 வ�� 

'உைரயாட�' தா�! காத!� க�2�ட ேநர4தி�, ெப�I�D� JBகா,றாக4 

ேதா�'�; ெபா�ள,ற ேப�சிேல ஒ� தனி� Dைவ ெதாி>�; உ�ள� ெநகி=+தி2� 

நிைல அ�லவா! அதி:� ஒ� ெப� 'ச�லாப�' ெசHவ� எ�' தீ�மானி4� 

வி1டா�, மயBகாத ஆடவ� ஏ�!! 

 

ச�லாப� ேப�ேசா2 ேப�சாக அவ�, 

 

"என�; ஒ�' பி<�கவி�ைல, உ�6ைடய த;தி�;� திறைம�;� ஏ,ற 

ேவைலயிலா இ��கிறாH... ேபா>� ேபா>� காவ� ேவைல! அதி:� யா��;... 

 

அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவ��;!! அ� எ�ன சாமா�யமா... 

 

தைலவ�! ;<யரD4 தைலவ�! யா�... க�நிற4 தா� தாேன... 

 

உ� இன�! உ� இன4தவ� ெவ�ைள மாளிைகயிேல ெகா:வி��ப� உன�;� 

ெப�ைம அ�லவா... 
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எ� இன�! இன உண��சி அ,ற மனிதைன எ� இன� எ�' எ�ணி� 

ெப�ைமெகா�ள நா� எ�ன #1டாளா! எ�ப<ேயா அBேக இட� கிைட4� 

வி1ட�! அ6பவி�கிறா�! அ8வள"தாேன... 

 

விய�பாக இ��கிறேத உ� ேப�D... ெவ'�பாக� ேபDகிறாேய... மகி=�சியா� 

��KவாH எ�ற�லவா எ�ணிேன�... 

 

மகி=�சியா? எத,காக! எ� இன4தி� உாிைம�காக� ேபாரா< வ+த இய�க4ைத 

ஒழி4�� க1<னாேன அத,காகவா... எ� இன� வ'ைமயி!�+� வி2பட, ெபாிய 

ெதாைக தர� ச1ட� ெகா�2வ+தைத ேவ�டாெம�' Eறினாேன, அத,காகவா... 

 

இ8விதமாக� ேப�D ெதாட�+திடேவ, வி�+� ெபற ேவ�<ய ேநர4தி� Fணான 

விவாத� நைடெப'கிறேத, கால� Fணாகிறேத எ�ற கவைல பிற�கிற� அவ6�;. 

�<யிைட! Dைவ த�� இத=! இன� கவ��சி மி; ஈ<�லா இ�ப�! இைவகைள 

எதி�பா�4�� ெகா�<��கிறா� அவ�! அவேளா க1<லைறயி�, அரசிய� 

ேபDகிறா�! அதி:� ெவ'�ைப� ெகா1<� கா12� ேப�D! இட4தி,ேகா, 

ேநர4தி,ேகா, நிைலைம�ேகா �ளி>� ெபா�4தம,ற ேப�D. அவளிட� அவ� 

எதி�பா�4த�, க�ணாளா! எ�ற ெகா�D� ெமாழி; அவேளா ெவ�ைள 

மாளிைகயி� உ�ள 'க��ப�' எBக� இன4�ேராகி எ�' ேபDகிறா�. தி2�கி12� 

ேபானா�. அதி:�, ;<யரD4 தைலவாி� அ�ேக இ�+�வ+ததா� அவ� 

அறி+தி�+த உ�ைம நிைலைம�;�, அவ� <�மைன� ;றி4�� ேபா1<�+த 

மதி�N12�;� ெபா�+தேவ இ�ைல. 

 

ஒ� உ�ைம E'கிேற�, உ�லாசி! அைத ம12� ேக1<2; ேம,ெகா�2 அரசிய� 

ேப�ேச ேவ�டா�; ஆ<�பா< மகி=+திட ேவ�<ய ேநர� இ�; அரசிய� ேபச 

அ�ல! நா� அறி+��ள உ�ைமைய� E'கிேற�, ேக�. <�ம� நீ நிைன�ப� 

ேபால� ெக1டவ� அ�ல. ெவ�ைள மாளிைகயிேல வா=வதிேல Dக� க�2 அதிேல 

I=கி� கிட+திடவி�ைல. இன4ைத� கா1<� ெகா24தி2� கயவ� அ�ல, <�ம�. 

த� இன4தி,; ஏ�� ெசHதிட #<யாத இ�க1டான நிைலைமயி� சி�கி4 

த4தளி�கிறா�... 
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எ�ன ெசா�:கிறாH...? <�ம�, ெவ�ைள மாளிைக வா=விேல இ�ப� க�2 

அதிேல I=கி, த� இன4ைத>� மற+� கிட+தி2� ேபா�கிேல இ�ைல எ�றா 

ெசா�:கிறாH... 

 

ெசா�ல�ேபானா�, ெவளிேய இ��பவ�க� தா� <�ம� ெசா;சான வா=�ைக 

வா=வதாக எ�ணி� ெகா�வா�க�... உ�ைம எ�ன ெதாி>மா... யாைர ந� வ� 

எ�' Eட4 ெதாி+� ெகா�ள #<யாத நிைலயி�, <�ம� தவி�பைத நா� 

க�Eடாக� பா��கிேற�. <�ம� நிைலைமைய� பா��;�ேபா� என�; 'ஐேயா 

பாவ�' எ�'தா� ேதா�'கிற�. D,றி:� P=�சி�கார�க� எ�ப<, எ�ேபா� 

கவி=4� வி2வ� எ�' தி1ட� தீ1<யப< உ�ள சதிகார�க�. தாBக� ஆ1< 

ைவ�கிறப< அவ� ஆடேவ�2�, இ�ைலெய�றா� அவைன� பதவியி!�+� 

விர1<ட ேவ�2� எ�' எ�S� P=�சி�கார�கK�; ம4தியிேல கிட+� 

திைக�கிறா�... 

 

உ�ைமயாகவா... <�ம�, ெவ�ைளயாி� விைளயா12� ெபா�ைமயாக 

இ�ைலயா? 

 

யா� ெசா�ன� அ�ப<?... <�ம� ெவ�ைளய� க��ப� எ�ற நிற4ைத 

அ<�பைடயா�கி� ெகா�2 கடைமைய� ெசHயவி�ைல. நாணயமானவனாக 

நா:நா� பதவியி� இ�+தா:� ேபா�� எ�' எ�Sகி�றவ�. த�ைன 

ெவ�ைளய� இழிவாக நட4த வி�� வைத>� உண�கிறா�; க��ப� த�னிட� 

ெவ'� � ெகா�<��பைத>� உண�கிறா�. ஆனா� த� மனசா1சியி�ப< 

நட�க #ைனகிறா�; ;<யரD4 தைலவ��; உ�ள கடைமைய� ெச�ைமயாக� 

ெசHதிட வி�� கிறா�. மகி=�சி இ�ைல! ந1 � கா12ேவா� இ�ைல!! 

பாிதாபமான நிைலைம! இ�தா� உ�ைம. சாி... சாி... ேம:� நம�; எத,; 

அரசிய�... வா! வ<வழகி! வாாி அைண4திட நா� �<4தி2� ேவைளயி�, நீ ேம:� 

அரசிய� ேபசி ஆயாச4ைத I1<விடாேத; வா! 

 

அவ� வரவி�ைல! �<�<4� எ*+தி��கிறா�. ச,ேற ெதாைலவி� நி,கிறா�, 

பாச�பா�ைவ காேணா�! பா;ெமாழி இ�ைல! ைமய[12� நிைல இ�ைல! 

க�களிேல ெகா�பளி4�� ெகா�2 வ�கிற� க�ணீ�. 

 



124 

 

ெப�+தவ'! ெபாிய அ�கிரம� ெசHய4 �ணி+ேதேன! நாேனா� ேபைத! கலக�கார� 

ேப�ைச ந�பிேன�; நாசேவைல�; உட+ைதயாேன�... உ�ைம  ாிகிற�. 

<�ம�... பாவ�... இ+ேநர� எ�ன ேநாி1<��;ேமா... மன� பத'கிறேத... எ� 

இன4தவாி� சில�, <�ம� இன4�ேராகி, ஒழி4�� க1ட ேவ�2� எ�' Eறின�; 

இணBகிேன�. இB; உ�ைன மய�க4தி� க1<� ேபா12 ைவ�க� ச�மதி4ேத�. 

எ� ச�லாப4தி� உ�ைன� சி�க ைவ�க� ெசா�னா�க�. அ+த ேநரமாக� பா�4� 

<�மைன அவ�க�... தீ�4��க1ட ... ஐேயா! எ�ன ஆகி இ��;ேமா இ+ேநர�... 

 

க1டழகியிட� ெகா�ட ைமய�, ச�லாப உண��சி, வா!ப4 �<�  எ�லா� 

இ��;மிட� ெதாியாம� பற+த�; அவ� நிைலைமைய உண�+� ெகா�டா�. 

�<4ெத*+தா�; "அ<�பாவி! சாகச�காாி! சதிகாாி! விபசாாி!" எ�' ஏசினா�, 

உைடகைள� சாி�ப24தி� ெகா�டா�; அவைள� ெகா�'விட4 �<4தா�. 

;<யரD4 தைலவாி� நிைலைம எ�ப<ேயா எ�ற எ�ண� அவைன� ெசய!ேல 

�ர4தி,'. ஓ<னா�! ஓ<னா�! கா�பா,ற ேவ�2�; கடைமைய� ெசHதாக 

ேவ�2�! பாிதாப4��;ாிய <�ம� பாதக�களி� ;�2�; விழாதப< த24தாக 

ேவ�2� எ�' உ'திெகா�2, ெவ�ைள மாளிைகேய ேநா�கி அ�ெபன� 

பாH+தா�. 

 

அவ� ெசா�னப<ேய சதிகார�களா� ஏ,பா2 ெசHய�ப1டப<, ேதா1ட 

ேவைல�காரனாக வ+தி�+த ஒ�வ� - ஒ� நீ�ேரா - <�ம� மீ� ;றி பா�4�4 

��பா�கியா� D2கி�ற ேநர�, கைடசி வினா<, ெவ�ைள இன4தவனாக� பிற+�� 

நிறெவறிய,', நீதியி� ப,' ைவ4�� பணியா,றிட உ'தி ெகா�ட காவலாளி, 

<�ம� மீ� பாய� கிள�பிய ;�<ைன4 தாேன ஏ,'� ெகா�2 ட�லC <�ம� 

உயிைர� கா�பா,றினா�. அவ� ம<யவி�ைல, ப2காய#,றா�. 

 

த�பி! எ4தைகய ெவறி உண��சி ஊ1ட�ப1<�+தா:�, நீதியி:� ேந�ைமயி:� 

ந�பி�ைக ெகா�பவ�க�, ெவறி உண��சிைய உதறி4 த�ளிவிட #<>�; மனிதனாக 

#<>� எ�பைத ெமH�பி�;� மன ெநகி=�சி தர4த�க ச�பவம�லவா இ�! 

உட� வன�ைப� கா1<, வைல Fசி காமெவறி ஊ1< வா=�ைக நட4தி2� ஒ� 

ெப�ேண அ�லவா, உ�ைம  ாி+த�� உ�ள� D1ட��, தி�+�கிறா�, ஒ� 

ெநா<யி�! 
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வா!ப #2�; காரணமாக"�, இ�ப� ெப'� �<�  காரணமாக"�, த�ைன 

மற+� கிட+தி2� நிைல ெப,ற ேபாதி:�, த�ைன>� அறியாம� ஒ� அ�கிரம4 

தி1ட4தி,;4 தா� உட+ைத ஆ�க�ப2வைத உண�+த�� அ+த மனித�, ஓேடா<� 

ெச�றான�லவா, உ�லாசிைய உதறி4 த�ளிவி12, த� உயிைர இழ+தாகி:�, 

த�ைன ந�பி>�ள நா124 தைலவ� உயிைர� கா4திட! இன ெவறி எ�ேலாாிட#� 

இட� ெபற #<யா�. மனித உ�ள�, எ�லாவிதமான ெவறிைய>� மாH4�� 

ெகா�2 எழ #<>� எ�பதைன எ24��கா12� ச�பவம�லவா இ�? மனித4 

த�ைமைய மாH4திட, மி�க உண��சிைய� கிளறிவிட எ4தைன ேகடான P=�சிக� 

I1ட�ப12வி<6�, எ�ேலா�ேம ப!யாகிவி2வதி�ைல; ஒ� சில� ஒ�ப,ற தனி4 

த�ைம கா1<, தாBக� மனித�க� எ�பைத ெமH�பி4�� ெகா�2 

வ�வதனா�தா�, உல; காடாகி� ேபாகாம� இ�+� வ�கிற�. 

 

த�ைன� கவி=4திட� சதிெசH>� ெவ�ைளய�கK�, த�னிட� ெவ'�ைப� 

க�கி2� நிைலயி� த� இன4தவ�� இ��க�க�2 இதய� ெநா+� கிட+த 

<�ம6�;, ஒ� சாதாரண� காவ,கார� கா1<ய இ+த4 தியாக உண��சி, நீதியி� 

ப,', ேந�ைமயி� உ'தி, எ8வள" ெந�ச ெநகி=�சி உ�டா�கி இ�+தி��;�! 

 

ெவ�ைளய� - க��ப� எ�ற இ�பிாிவாக ம12ம�ல ம�க� இ��ப�; மனித�கK� 

இ��கிறா�க� எ�பைத உண�+� <�ம�,  திய உ'தி ெப,றி��க ேவ�2�. 

 

அ+த�  திய உ'தி>டேனேய ட�ளC <�ம� த� மீ� ெதா2�க�ப1ட வழ�ைக� 

ச+தி4தா�; �ளி>� கல�கமி�றி; விைள" ப,றிய கவைலய,', கடைமைய� 

ெசHகிேறா� எ�ற மன4தி��தி>ட�. 

 

சதி�;� சதி - 3 

 

த�னல4தி� பல வ<வBக� 

 

ெப�ைம�; உாிய ந�மக� 
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 க*ைரயி� பாதி ெபாH>ைர 

 

இன� ெவ�ைள - உ�ள� Mய� 

 

வி+ைதயான மா'த� 

 

'மனித�' எ�ற தைல�பி12 இ+த ஏ2 எ*த�ப1<��பத� ேநா�க� மனித4 

த�ைம இன, மத, ;ல�ப,' ெவறியாகி2�ேபா��, Dகேபாக4தி� நா1ட�, 

Dயநல4தி� வி��ப� எ*�ேபா��, மாH�க�ப12வி2கிற�; அ4தைகய 

நிைலயி:� Fழாம�, நிமி�+� நி�', ேந�ைம>ட� யா� நட+� ெகா�கிறா�கேளா, 

'இதயD4தி'>ட� நட+� ெகா�கிறா�கேளா, அவ�கைளேய 'மனித�' எ�ற 

ப1<ய!� ேச��க #<>�; 'மனித�' எ�ற த;திைய அவ�கேள ெப'கிறா�க� 

எ�பைத எ24�� கா12� Mய ேநா�கேம காரணமாக அைம+தி��கிற�. இ+த 

ஏ1<� தனி� சிற� �; இ�ேவ காரணமாக"� அைமகிற�. 

 

த�னல� தைல கா1டேவ ெசHயா� எ�' Eறிவி2வேதா, எ�னிட� த�னல 

உண��சி ெவ,றி ெகா�ளேவ ெசHயா� எ�' இ'மா+� Eறிவி2வேதா 

ெபா�ள,றதா;�. 

 

த�னல� எ�பத,ேக வ<வBக� பல�பல. 

 

த�னல4ைத ஊ1<2� நிைலகK� பல�பல. 

 

த�னல4ைத நிைறேவ,றி� ெகா�வத,கான #ைறகK� பல�பல. 

 

த�னல4ைத4 �ளி>� க�தாதவ� எ�ேறா, த�னல ேநா�கேம எழாத நிைலயின� 

எ�ேறா ஒ�வைர� ப,றி� Eறி, ெப�ைம�ப24�வைத� கா1<:�, உ�ைமயான 

ெப�ைம, த�னல4ைத ெவ�றவ�, த�னல உண��சியா� தா�க�ப12� 

தா=+�விட ம'4தவ�, த�னல உண��சி>ட� ேபாாி12 ெவ,றி க�டவ� 

எ�பதிேலதா� இ��கிற�. 
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த� வா=�ைக, அதிேல ;ளி��சி; த� ;2�ப�, அதிேல ஏ,ற�; த� நிைல, அதிேல  

ெப�மித� ெப,றிட ேவ�2� எ�ற உண��சி, ெக1டவ�கK�; ம12ேம 

ேதா�றிட� E<ய� எ�' Eறிவி2வ�� #,றி:� உ�ைமயாகிவிடா�. 

இய,ைகயாகேவ அைனவ��;� எழ�E<ய உண��சிேய அ�. 

 

அ8விதமான உண��சிேய இ�ைல, க,சிைல ேபா�ற உ'தி இவ��; எ�' 

ெப�ைம�ப24த� Eறிடலா�; அ� ேக12� சில� ெப�மகி=�சி>� ெகா�<டலா�. 

ஆனா� உ�ைமயான ெப�ைம, த�னல உண��சி எழேவ எழா� எ�ற நிைலயி� 

இ�ைல; த�னல உண��சி எ*கிற�; எைத� ெசHதாகி:�, எவைர� 

ெக24தாகி:�, ேந�ைமைய மற+தாகி:� த�னல4ைத� ெப��கி� ெகா�ளலா� 

எ�' க�திவிடாம�, த�னல உண��சிைய� க12�ப24த"�, ெபா� ந�ைம�காக 

வி12� ெகா2�க"�, நீதியாக நட�பத� Iல� த�னல� ெப,றிட #<யா� எ�ற 

நிைல ஏ,ப<� நீதி ெபாி�, த�னல� அ�ல எ�ற உ'தி ெகா�வ��, அத�ப< 

ஒ*கி இ�னைல இ�#க4�ட� ஏ,'� ெகா�வ�மாகிய நிைலைம இ��கிறேத, 

அதிேல தா� உ�ைமயான, நிைலயான ெப�ைம இ��க #<>�. 

 

அதி:�, அ<�பைட4 ேதைவகைள� ெப'� #ய,சியிேலேய அநீதி�; அ<பணிய 

ேவ�<ய நிைல ஏ,ப12 வி2கிறேபா�, யா� அ<�பைட4 ேதைவகைள>� Eட 

இழ+தி2ேவ�, இ�னைல ஏ,ேப�, வா=வத,காக நீதிைய இழ+திட மா1ேட� 

எ�' E'கிறாேனா, Eறியப< ெசய� ப2கிறாேனா, அவேன எ�லா� 

ெப�ைம�;� உாியவனாகிறா�. 

 

த�பி! நம� ெசவிகளிேல வி*கிறத�லவா, ெபாிய இட4ைத� 

பி<4��ெகா�டவ�கைள� ப,றிய  க*ைர; அவ,றிேல மிக�ெப�� அள" 

ெவ,'ைரேய; அ�ல� பல�ெபற விைழ+� ெசHய�ப2� அ��சைனேயயா;�. 

 

அவ� எ�ப<�ப1டவ� ெதாி>மா! த�னல� �ளி>� அ,றவ�! த� ;2�ப�, த� 

;ழ+ைதக� இைத� ெபறேவ�2� அைத� ெபறேவ�2� எ�' அைலபவ� அ�ல, 

;2�ப� அ�ல அவ�ைடய க�#� ெதாிவ�; நா2, ம�க�; அ4தைகய தியாகி 

அவ� எ�' ஒ�வைர� ப,றி�  க= ெசாாிவ� எ�ேபா� ெபா�K�ள ேப�சாக 
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#<>�? அவ��;� ;2�ப� இ�+�, அதைன� கா4திட"�, ஏ,ற� ெபற� 

ெசHதிட"� அவ� தம� #*ேநர4ைத>� நிைன�ைப>�, ஆ,றைல>� 

வாH� கைள>� பய�ப24தி� ெகா�<�+�வி2� ேபா�கிேல ெச�லாம�, த� 

;2�ப� நா12 ம�க� ச#தாய4தி� ஒ� அBக� எ�ற அளவிேல க�தி, 

ெபா�நலைன�  ற�கணி�காம� தம� பணியிைன நாடா4தி� ெச�:�ேபா�; 

;2�ப4�ட� இய,ைகயாக ஏ,ப2� பாச4��; #*�க #*�க� க12�ப12 

விடாம�, ச#தாய4ைத மனதிேல ெகா�2 பணியா,'�ேபா�; த� ;2�ப நலைன 

ம12ேம கவனி4�� ெகா�2 பிற� நலைன� ேபணிட4 தவறாம�, ெபா� 

நல6�காக உைழ4தி2� ேபா�. அ8விதமி�றி, ;ழ+ைத ;1<கைள� கா�பா,றி� 

ெகா�<��;� ேபா�; ெகா�டவர�ல அவ�; எ�ேபா�� ெபா�4 ெதா�<ேல 

நா1ட� கா12பவ� எ�' ஒ�வைர� ;றி4��  க=+�வி12 அவ��; எ4தைன� 

;ழ+ைதக�? எ�' ேக1;� ேபா�, அவ��;4 தி�மணேம ஆகவி�ைலேய! எ�' 

பதிலளி4தா�, தியாகி எ�'�, த�னல� ம'4தவ� எ�'�  க=+� ேபசிய� எ�ன 

ெபா�ைள4 த��? 

 

அவ� த� ;ழ+ைதகைள� கவனி�பதிேல கால4ைத4 த�ளிவிடவி�ைல! 

ஏென�றா�, அவ��;� ;ழ+ைதகேள இ�ைல!! ஏென�றா� அவ��;4 

தி�மணேம ஆகவி�ைல!! 

 

இ+த நிைலயிேல அவைர�  க=+� ேபDவதிேல ெபா�ேளா ெபா�4தேமா எ�ப< 

இ��க#<>�! 

 

அவ�ட� நீ�ச� ேபா1<யிேல எவ6� ெவ,றி காண #<யா�; ஆனா� அவ��; 

நீ�சேல ெதாியா�. 

 

அவ� மலைர4 ெதா24�4 த� ெகா�ைடயி� ெச�கி� ெகா�ளேவ மா1டா�; 

ஏெனனி� அவ� தைல ெமா1ைட. 

 

அவ� பD�பாேல சா�பிடமா1டா�; ஏெனனி� அவ� இ��;� இட4தி� 

உ�ளைவ அ8வள"� எ�ைமக�? 
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அவ� எ+த அழகிைய>� ஏெற24�� பா��க மா1டா�; ஏெனனி� அவ� பிறவி� 

;�ட�! 

 

த�பி! இ+த வாிைசயிேலதா� ேச��க ேவ�2�, தி�மண� ெசH� ெகா�ளாத 

ஒ�வைர� ப,றி� ேபD� ேபா� அவ� தம� ;ழ+ைத ;1<களி� நல6�காக� 

பா2ப2பவ� அ�ல எ�'  க=வ�! இ�ைல ஆகேவ ேதைவ இ�ைல! ;ழ+ைதக� 

இ�+�, அைவ காEெவன� Eவி, அைவகK�காக� பா2படாம�, நா124 

ெதா�2�ேக எ� ேநர� #*வ�� எ�' Eறி� ெசயலா,றினவரா? இ�ைலேய! 

;ழ+ைதக� இ�ைல, ஆகேவ ;ழ+ைதகைள� கவனி�பதா ச#தாய4ைத� 

கவனி�பதா எ�ற சி�க� எழேவ காரண� இ�ைல. 

 

எ�றா:�  க=கிறா�கேள! ஏ�? மகிழ� ெசHதிடலா� எ�ற எ�ண�. அ+த 

எ�ண� எழ�காரண�? ஏதாவ� கிைட�காதா எ�ற ஆைசதா�! 

 

த�பி! த�னல4��;� ெபா�நல6�;� இைடயிேல சி�கி, த4தளி4� இ'தியி� 

ெபா�நல6�காக4 த�னல4ைத இழ+திட உ'திெகா�பவேன, மனித�! 

 

நிற� க��  எ�ற ேபாதி:�, ;<யரD4 தைலவ� நிைல எ�ற ேபாதி:�, நா� ஓ� 

மனித� எ�பைத எ4தைனேயா இட�பா2க� இ<4தேபா�� கலBகா� எ24�� 

கா1<னாேர ட�ளC <�ம�, அவ��; ம,ேறா� 'மனித�' �ைண நி,க 

#�வ�கிறா�. 

 

ஓ� வழ�கறிஞ�; <�ம6�; ெந2நாைளய ந�ப�; ெவ�ைள இன�; ஆனா:� 

Mய உ�ள�. 

 

திறைம மி�க வழ�கறிஞ�! ஆனா� வ�வாH அதிக� இ�ைல! காரண� அவ� ஏைழ 

எளிேயா��காகேவ வா=+� வ+தா�. 

 

;2�ப� இ�லாதவ� அ�ல! வாழ4 ெதாியாதவ� அ�ல, வா=+திட ேவ�<ய 

அவசியேம அ,றவ� அ�ல! ஒ�<� க1ைட அ�ல; நா� எத,காக"� எவாிட#� 

தய" ேக1க4 ேதைவயி�ைல; நா: #ழ4 ��2 ேபா�� இ2� �;; நாைள�; ஒ� 
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ேவைள ேசா' ேபா��; ப24� உறBக எ+த4 ெத�4தி�ைன கிைட4தா:� 

ேபா�� எ�' 'வ�கைண' ேபச. 

 

த�ைனெயா4த வழ�கறிஞ�க�, த�னி:� திறைம ;ைறவானவ�க� ெபா�� 

திர1<, தனவானாகி, கனவானாகி, மாளிைகயிேல வா=+திட� காS�ேபா� Eட, 

நா� ஏ� பண� திர1ட� Eடா� எ�ற எ�ண� ெகா�ளவி�ைல. 

 

"உைழ�  அதிக�. இதய� பலகீனமாக இ��கிற�. இேத அளவி:� ேவக4தி:� 

ேவைல ெசH� ெகா�<�+தா�, ந�லத�ல; ஆப4தாகிட� E2�." 

 

ம�4�வ� E'கிறா� இ�ேபால. இ� ேக1ட �ைணவ� த� �ைணவியி� 

க�கைள� கா�கிறா�; ேசாக� க�பி� ெகா�<��கிற�! ஆகேவ ஒ�  � 

#<"�; வ�கிறா�, ந�ல வ�வாH தர4த�க #ைறயி� ெதாழிைல அைம4� நட4தி, 

பிற; ஓH" எ24�� ெகா�ளேவ�2�. சி,_ாி� ஒ� வசதியான F2 அைம4�� 

ெகா�2, இய,ைக� P=நிைலயி� தன� #�ைமைய� கழி4திட ேவ�2� எ�' 

வி�� கிறா�. இ+த எ�ண4ைத, அ6மதி�க�பட #<யாத த�னல� எ�ேறா 

ெபா'4�� ெகா�ள�Eடாத ெக2 நிைன�  எ�ேறா ேபைத>� Eறிடா�. 

 

நா:#ழ4 ��2 ேபா�� எ�' 'த�னலம,றவ�' ேபDகிறாேர, அவ��; நாைள�; 

I�' ேவைள ;ளிய�! ஒ8ெவா� ;ளி�பா12�;� பிற;�  திதாக 

ெவK�க�ப1ட ஆைட! எ�றா� அவ� நா: #ழ4��2 ேபா�� எ�' ேபசிய�, 

த�னலம,ற த�ைமயா அ�ல� ஏைழைய4 தடவி� ெகா2�;� த+திரமா எ�ப� 

ப,றிய விள�க� Eற ேவ�2�. 

 

ெபாியேதா� மாளிைகயி�, தி�2 மீ� சாH+தப< ேபசலா�, என�ெக�னHயா? 

ப24�4 MBக4 ெத�4 தி�ைண ேபா��! எ�'. த+திர� ேப�ச�றி 

ேவெற�னவாக அ� இ��க #<>�? 

 

க<னமாக� பல ஆ�2க� ஏைழகK�காக உைழ4தா� பிற;, ேம:� 

அ�ேபாலேவ உைழ4�� ெகா�<��க உட� இட� தரா� எ�' ம�4�வ� 

எ�சாி�ைக த+தான பிற;, வா=�ைகைய இனி� ச,' நி�மதியாக நட4தி� ெச�ல 
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வழி ேத<�ெகா�ள ேவ�2� எ�ற நிைலயிைன� ெகா�வ� - 'த�னல�' எ�' 

இழிவாக� Eற�பட ேவ�<யதாகிவி2மா! ேபைத>� அBஙன� Eறிட� EDவா�. 

 

ஒ� வாH� � த�னாேல வ+த�, அ+த வழ�கறிஞ��;. 

 

ெச�வா�; மி�க ஒ� வணிக நி'வன�, ;றி�பி1ட சில ஆ�2க�, ச1ட 

ஆேலாசகராக இ��க அைழ4த�, ஊதிய� அதிக அளவி�! க12 தி1டBக� ;ைற", 

க�ணியமாக நட4�வா�க�! இ+த வணிக அைம� ட� ஒ�ப+த� ெசH� ெகா�2 

சில ஆ�2க� ேவைல பா�4தா�, பிற; பல�பல ஆ�2க� இ�னல,ற வா=�ைக 

நட4தி� ெச�வத,; ஏ,ற ெபா�� கிைட4�வி2�. சிBகார� சி,_�! வய� ெவளி! 

இய,ைக அழ;! ஓH" த�� மகி=�சி! 

 

வழ�கறிஞ� இைச" த�கிறா�! �ைணவியா� ெம4த"� மகி=�சி ெகா�கிறா�க�; 

வணிக அைம�பி� ெபா'�பாள� ேவைல ச�ப+தமான ஒ�ப+த� அ�ச<4�4 

த�கிறா�; ப<4�� பா��கிறா� வழ�கறிஞ�; தி��தியாகேவ இ��கிற�; 

ைகெயா�பமிட #ைனகிறா�; ெதாைலேபசி மணி அ<�கிற�. 

 

இ�ப நிக=�சிக� கா�கிறா� வழ�கறிஞாி� மைனவி, வணிக� ேகா1ட4�� 

ெபா'�பாள�, விழா நட4த வி�� கிறா�; உய�தரமான உண" வி2தியி�! இனி 

அவ� உட:�; ஆப4தி�றி வா=�ைக நட4தலா�; நி�மதி ெபறலா� எ�பதிேல 

அவK�; மகி=�சி; சி,_�� சிBகார� சி,றி:� மன� க�ணா� காSகி�றா�; 

இத=களி�  �னைக தவ=கிற�. 

 

கவைல ேதாH+த #க4�ட� காண�ப2கிறா� வழ�கறிஞ�. 

 

எ�ன! எ�ன! ெதாைலேபசியி� யா�? எ�ன தி2�கிட4த�க ெசHதி? ஏ� இ+த� 

கல�க�? 

 

யா� ேபசினா�க� ெதாைலேபசி Iல�. 

 

எ� ந�ப� ட�ளC <�ம� ;<யரD4 தைலவ�. 
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எ�ன ெசா�கிறா� உBக� ந�ப�? 

 

அவ� மீ� வழ�;4 ெதா24தி��கிறா�கள�லவா...? 

 

ஆமா�! பயBகரமான ;,ற�சா12�க�, க<னமான வழ�;! 

 

அ+த வழ�கி�, அவ� சா�பாக வாதாட அைழ�கிறா�, எ�ைன; ந�பி�ைக>ட�; 

ந1  உாிைம>ட�... 

 

எ�ன! எ�ன! <�ம6�காக நீ� வாதா2வதா? ந�றாH இ��கிற� ேவ<�ைக. 

ேவ<�ைகEட அ�ல; இ� விபாீத�! நம� க�ெபனி, <�ம� F=4த�பட ேவ�2� 

இ+த வழ�கி� Iல� எ�' வி�� கிற�; தி1டமி1<��கிற�; அத,காக� பண� 

ெசலவிட"� #ைன+தி��கிற�. 

 

நா� உம� வணிக� ேகா1ட4திேல பணி  ாிய ஒ�ப+த� ெசH�ெகா�வ� எ�றா�, 

எ� இ�ைசயாக ேவ' வழ�;கைள கவனி�க� Eடாதா? அ�ப< ஒ� 

நிப+தைனயா...! 

 

எ+த வழ�ைக>� கவனி�கலா�, இ+த வழ�ைக4 தவிர! <�ம� ஆ1சியி� இ��ப� 

எம� க�ெபனி�; இைடZறாக இ��கிற�. 

 

;<யரD4 தைலவ��காக வாதாட எ4தைனேயா வழ�கறிஞ�க� கிைட�பா�கேள... 

 

கிைட�பா�க�... ஆனா�, அவ� எ�ைன அைழ�கிறா�; ந�பி�ைக>ட�; நா� 

ம'�க மா1ேட� எ�ற ந�பி�ைக>ட�... 

 

ம'�க4தா� ேவ�2�... உ�ைமேய <�ம6�; எதிராக வாதாட� ெசHதிட 

வி��பிேனா�. ந�ப� எ�கிறீ�. ஆகேவ வ, '4த வி��பவி�ைல. ஆனா� 

க�ெபனி>ட� ஒ�ப+த� ெசH� ெகா�வதானா�, <�ம6�காக வாதாட� Eடா�... 
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ஒ�ப+த� நம�; நிர�ப� சாதகமான� எ�பைத மறவாதீ�. உம� �ைணவியாக 

உ�ள நா� ேவ�<� ேக12�ெகா�கிேற�; இ4தைன ஆ�2க� உைழ4த� 

ேபா��; இனி� ;2�ப4ைத� ச,' கவனி4திட ேவ�2கிேற�. ம�4�வ� 

Eறினைத மற+திடலாமா... உBக� ந�ப�  ாி+� ெகா�வா� நிைலைமைய... 

Eறிவி2Bக� ேவ' ஒ�வைர வழ�ைக நட4த� ெசா�!... 

 

ஒ�ப+த4தி� ைகெய*4தி2வதானா�, இ+த நிப+தைனைய மறவாதீ�; <�ம6�காக 

வாதாட� Eடா�... 

 

ைகெயா�பமி1டா�தாேன, நிப+தைன...? 

 

அ�ப<யானா� எம� க�ெபனி அைழ�ைப ம'4� விட�ேபாகிறீரா... 

 

ேவ�டா�... ேவ�டா�... எ� ேப�ைச� ேகKBக�. ;2�ப4ைத நாசமா�காதீ�க�. 

மைனவி எ�ற உாிைம>ட� உBக� நலனி� அ�கைற ெகா�டவ� எ�ற 

#ைறயி�, உ�ைம� ெக�சி� ேக12� ெகா�கிேற�... 

 

ஒ�ப+த4தி� ைகெய*4தி2� ஐயா! ஏ� ஓராயிர� ேயாசைன. உ�மா:� #<யா�, 

உ�ைம� ேபா�ற பல� E<னா:� #<யா� <�மைன� கா�பா,ற... 

 

நிைலைம ேமாசமாக இ��பதா�தா�, <�ம� எ�ைன அைழ4தி��கிறா�; 

 ாிகிற�. நா� ஒ�ப+த4தி� ைகெயா�ப� ெசHய�ேபாவதி�ைல. 

 

வணிக� ேகா1ட4தா6�;� க2Bேகாப�. ஒ�ப+த4 தாைள ம<4� 

எ24��ெகா�2 ெவளிேய ெச�கிறா�. க�ணீ� ெபாழி+த நிைலயி� �ைணவி 

இ��கிறா�. ஒ�  ற� அவKைடய க�ணீ� ெதாிகிற�! ம,ேறா�  ற� 

<�ம6ைடய ;ர� காதிேல வி*கிற�! மன�க�ணா� பா��;�ேபா� ஒ� ப�க�, 

மாளிைக, ைபைபயாக� பண�, பளபள�பான வா=�ைக, ெபா�னைக>� 

 �னைக>� �லBகி2� நிைலயி� மைனவி; சி,_�; சாைல; ேசாைல; இ�ப� 

P=நிைல ெதாிகிற�; ம,ேறா�  றேமா, �யர� ேதாH+த #க4�ட� <�ம�; அவ� 

க�க� அ6� � அைழ� ! நா� �ர4த�ப2கிேற�! எ�ைன 

ேவ1ைடயா2கிறா�க� - க�நிற� எ�பதா�! பழி Dம4�கிறா�க� எ�ைன� P=+� 
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நி,;� நிறெவறிய�! எ� க�கK�; ஒேர ஒ� ந�ப� ெதாிகிறா�! அதனா� தா� 

அைழ�கிேற�; ந�பி�ைக>ட� எ�' அ+த� க�க� ேபDகி�றன. 

 

த4தளி�;� நிைலயினளான அ�மாதரசி விழி நீைர4 �ைட4திட"� மனமி�றி, 

எ*+� ெச�கிறா� ெவளிேய... 

 

எBேக? இ+த ேநர4தி�? தனியாக! எ�னிட� ெசா�!� ெகா�ளாம�! அவ� 

ேக1கிறா�. 

 

எBேக எ�றா ேக1கிறீ�க� - ெந2�சாைல ேநா�கி� ெச�கிேற�; ஏதாவ� ஒ� 

ேமா1டா� கிைட�காதா... வி*+� ெச4�4 ெதாைல�கிேற�. அவ� E'கிறா�, 

மன� உைட+த நிைலயி�. 

 

த�பி! இ� அ�லவா சி�க�! இ� அ�லவா ேசாதைன! தி�மணேம ஆகாத ஒ� 

தி�வாள�, நா� எ�ன எ� பி�ைள ;1<கK�காகவா பா2ப2கிேற�, எ�லா� 

உBகK�காக4தாேன எ�' ேபDகிறாேர, அ+த நிைலைமயா இ�! 

 

ஒ�  ற� உ�ள� உ�கி� கசி+தி2� மைனவி. 

 

ம,ேறா�  ற�, திைக4�� கிட�;� ந�ப�. 

 

மைனவியி� க�ணீைர>� ��செம�' க�திவிட #<யா�; அ+த மாதரசி>� 

அ�கிரம� எதைன� ெசHதாகி:� என�;� Dகேபாக வா=" அைம4�� ெகா2 

எ�' ேக1கவி�ைல. நி�மதியாக வாழ� கிைட4தி2� ஒேர வாH�ைப இழ+�விட 

ேவ�டா� எ�'தா� ெக�Dகிறா�. 

 

மைனவியி� ேவ�2ேகாைள மதி4தி2வ��, ;2�ப4தி,; நி�மதியான நிைலைய 

அைம4தி2வ��, ஒ� ;2�ப4 தைலவ� ேம,ெகா�டாக ேவ�<ய கடைமகளிேல 

ஒ�'! அநீதிய�ல, அ�கிரம� அ�ல! பிறைர� ெக2�ப� அ�ல! 

 

ந�ப� அைழ�ைப ஏ,'� ெகா�டா�, அ+த தைலவ� க�களிேல ஒ� களி�   
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ஒளிவி2�! ம'4தா�, அ+த� க�களிேல இர�ெடா� ெசா12 க�ணீ� சி+தி2�. 

 

ந�ப6ைடய க�களிேல ந�பி�ைக ஒளி எழ� காண ேவ�2மானா�, மைனவியி� 

க�ணீைர� க�2 கலBக� Eடா�. 

 

மைனவிைய மகிழ� ெசHதி2� கடைமைய� கா1<:� ந�பைன� கா4தி2� கடைம 

ெபாி�. 

 

;2�ப� - த�ைன ஒ1<ய�! ந�ப� பிர�சிைனேயா, ெபா�வான�! 

 

த�னல� விர�ேடா<,'! ெபா�நல உண��சி ெவ�ற�. ெவளிேய  ற�ப1ட 

மைனவிைய4 த2�க� Eட இ�ைல. 

 

த�பி! இதைன ஒ4த சி�க� எ*�ேபா�, த�னல4ைத4 �ற+தி2� உ'தி பிற+திட 

ேவ�2�. இ+த நிக=�சிைய4 தி��பி4 தி��பி� ப<4�� ெகா�ேட இ��க 

ேவ�2�ேபால4 ேதா�'கிற�. 

 

;2�ப நலைன� ப,றிய கவைலைய உதறி4 த�ளி வி12 க�ணீ� ெபாழி>� 

மைனவியி� மன� ெநா+� ேபாகிறேத எ�ப� ப,றிய சBகட4ைத>� தாBகி� 

ெகா�2, அ+த வழ�கறிஞ� <�ம6�காக வாதா<ேய தீ�ேவ� எ�' உ'தி 

ெகா�டாேர, அ� எவ�ைடய மனதிேல #ைள4தி2� த�னல உண��சிைய>� 

ெபாD�கி� க��கி விட4த�க�. எவ�� விய+� பாரா12வ� அ+த வழ�கறிஞ� 

ேம,ெகா�ட த�னல ம'�பிைன. 

 

ஆனா� அவேர க�2 விய+� பாரா12� விதமாக அைமகிற� அவ�ைடய 

�ைணவியாாி� ெசய�. எ�ன ெசய�! அ+த மாதரசிதா� ;2�ப4ைத� 

கவனி�;�ப< வ, '4தினா�கேள; வணிக� ேகா1ட� பணிைய ேம,ெகா�ள� 

ெசா�னா�கேள; சி�கைல ஏ,ப24தினா�கேள; அ�ப<�ப1ட ெசய:�காகவா 

பாரா1ட #<>� எ�' ேக1கிறாH! 

 

இ�ைல, த�பி! ெவளிேய ெச�ற மாதரசி, ஒ� மணி ேநர� கழி4த பிற; F2 

தி��பினா�க�; தி��பிய��, "க�ணாளா! எ�ைன ம�னி4�வி2�! <�ம6�காக 
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வாதாட� ச�மத� ெதாிவி4�வி2�! எ�ப<>� <�மைன� கா�பா,றியாக ேவ�2�" 

எ�' Eறினா�க�. எதனா� ஏ,ப1ட� இ+த வி+ைதயான மா'த� எ�' 

ேக1கிறாH. 

 

மனித� மி�கம�ல! 

 

வழ�கறிஞாி� திறைம எத,;� பய�படேவ�2�? 

 

ெப� உ�ள� ெபாிய உ�ள� 

 

'ந�ல நா2' எ�ற ெபயேர ஒ� நா12�; ேவ�2�! 

 

ஐ+தாவ� ';,ற�சா12!' 

 

ஏ2 கா12� ந�#<" நா1<ேல ஏ,ப2மா? 

 

இ�ப வா=�ைக�கான அைழ�  ஒ�  ற4தி!�+�. ெச�வ�! ெச�வா�;! மாளிைக! 

மல�4ேதா1ட�! �ைணவியாாி� மன� மகி=�சியா� ��ளி2� நிைல! 

;2�ப4��; நி�மதி! இைவயா"� எதிேர நி,கி�றன! 

 

எBேகா ெந2+ெதாைலவி!�+� ஒ� ெப�I�D ஒ! கிள� கிற�! வழ�கறிஞ� நா1 

ஆபிரகா�C ெசவியிேல அ+த� ெப�I�D  ;+த��, இ�ப வா=�ைக�கான 

அைழ�ைப அவ� உதறி4 த�Kகிறா�. 

 

வழ�கறிஞ� திறைமைய� கா1< ெவ,றி ெப,றி2வைத ம12ேம கடைமயாக� 

ெகா�ள ேவ�2� எ�ற ஒ� � ெகா�ள�ப1ட 'மர ', மனித4த�ைமைய 

மாH4தி2� நிைல�; அ+த வழ�கறிஞைர இ*4�� ெச�:மானா�, அ+த 'மர ' 

மா�பானதாக #<யா�. 

 

வழ�கறிஞாி� திறைம எத,;� பய�ப2த� ேவ�2�? எதி�4தர�பின� எ+த 

இட4திேல இட�வா�, எ+த� ;றி�பிேல ;ழ� வா�, எ+த� க1ட4திேல ;ள'வா�, 

எ+த வாத4ைத மற+தி2வா�, எ+த ச1ட GS�க4ைத வ!>'4த4 தவறிவி2வா� 
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எ�' E�ைமயாக� கவனி4�� ெகா�<�+�, த�க சமயமாக� பா�4� பாH+� 

தா�கி F=4�வ� ம12+தானா! 

 

நா1 அ8வித� எ�ணவி�ைல. வழ�கறிஞ�, நீதி�காக� பாி+� ேபசேவ�2�; 

ச1ட4ைத� ெகா�2 எவேர6� எவைரேய6� வா1< வைத4திட #ைன+தா�, 

அவ�கைள� கா4திட #ைனய ேவ�2�. எ4தைன ச1ட GS�கBக�, சா�'க�, 

விள�க�ப1ட ேபாதி:� அைவயா"�, நீதிைய நிைலநா1ட ம12ேம பய�ப2த� 

ேவ�2�; அத,கான #ைறயிேல வழ�; நட4த�ப2கிறதா எ�பைத� க�டறிவேத 

வழ�கறிஞாி� தனி4 திறைமயாக இ��க ேவ�2� எ�' நா1 க�தினா�. 

 

;,றவாளி� E�<ேல ெகா�2 வ+� நி'4த�ப2பவ�, தம� ந�ப� 

எ�பதாேலேய, அவ� கா�பா,ற�ப1டாக ேவ�<யவ� எ�ற ேகாண� வாத4ைத 

நா1 ஆபிரகா� ேம,ெகா�ளவி�ைல. 

 

தன� ந�ப�, ஓ� மனித�! நிற� க�� . ஆனா� ெந�ச� MHைமயான�! அவ� மீ� 

பழி Dம4த�ப2கிற� எ�' ந�பினா�. 

 

அவ� மீ� ;,ற� சா12� ெவ�ைள இன4தவ� பல @,றா�2களாக� க��ப� மீ� 

பைக, ெவ'�  க�கி வ�பவ�. க��ப�கைள� ெகா2ைம ெசHவ� அறம�லேவ 

#ைறய�லேவ எ�ற உண�ேவ அ,றவ�க�. அவ�க� ;,ற� Dம4�கிறா�க� 

எ�றா�, பைக காரணமாக4தா� இ��க #<>� எ�' நா1 திடமாக ந�பினா�. 

 

எ�லாவ,ைற>� விட, த�ைன எ4தைன ந�பி�ைக>ட�, ந1 ண��சி>ட� 

அைழ4தா� <�ம� எ�பைத எ�S� ேபா�, எைத இழ�பதாயி6� சாி, எ4தைன 

இ�னைல ஏ,க ேவ�< ேநாி<6� சாி, ந�ப� ப�க� நி�றாக ேவ�2� எ�ற 

உ'தி பிற+த�. 

 

�ைணவியாாி� ேப�D� க�ணீ��, த� ெந�ைச உ��கிவி2வைத உண�+தா�. 

ேபைத� ெப�! எ�ைன� கணவனாக� ெப,றதா�, சீமா1<யாகலா�, சிBகார 

வா=விேல  ரளலா� எ�' எ�ணி� ெகா�டா�. ெப�4த ஏமா,ற�, பாவ�! 

எறி�சலாக4தா� இ��;�. இ4தைன� காலமாக4தா� ஏைழ எளிேயா�கK�காக 
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ேவைல ெசH�, வா=�ைகைய� பாைலயா�கி� ெகா�டா�! இ�ேபா� ஒ� வாH� � 

கிைட�கிற� - ெபாிய வணிக� ேகா1ட� அைழ�கிற� - ேக1;� பண� தர� 

ச�மதி�கிற� - இைத>� உதறி4 த�ளிவி2வதா! ;2�ப� எ�ேகேடா ெகட12� 

எ�றா இ��ப�! நா� ேவ�2கிேற�, ெக�Dகிேற�, க�ணீ� வ<�கிேற�! 

கவைல�பட� காேணாேம!! எ�' பாப�, அவ� பத'கிறா�. எ� எ�ண4ைத 

அவ� ஏ,க ம'�கிறா�. அவ� மீ� ேகாபி4� எ�ன பய�? எ+த மைனவி>� த� 

கணவனிட� எைத எதி�பா��பாேளா அைத4தா� அவ� எதி�பா��கிறா�! நா� 

தா� அவK�; ஏமா,ற4ைத4 த�கிேற�. நா� ேவெற�ன ெசHய #<>�... 

 

நா1 ஆபிரகா�C இ8விதமாகெவ�லா� எ�ணி எ�ணி ஏB;கிறா�. 

உ1கா�+தப<ேய உறBகிவி2கிறா�. 

 

ெவ;�2 ெவளிேய ெச�ற அவ� மைனவி வ�கிறா�; ெம�ள4 த� கணவ� 

ேதாைள4 ெதா12 எ*� கிறா�. ேவ' ஏேதா ஓ� உல; ெச�' தி��பியவ� 

ேபா�ற நிைலயி� ஆபிரகா� இ��க� கா�கிறா�. 

 

தழதழ4த ;ர!� அவ� ேபDகிறா�! "அ�ேப! எ�ைன ம�னி4� வி2! ஏேதா மன� 

;ழ�ப�. எ�ென�னேமா ேபசிவி1ேட�, ேகாபமாக. உBக� #<"தா� சாியான�, 

நியாயமான�, ட�ளC <�மைன நா� ைகவிட�Eடா�. அவ��காக வாதாட 

ேவ�<ய� தா� கடைம..." 

 

"எ�ன ெசா�:கிறாH அ�ேப! ட�ளC <�மனிட� இ4தைன� பாி" எ�ப< 

ஏ,ப1ட�." 

 

"பாவ�! அ4தைன� ெபாிய மாளிைகயி�, த�ன+தனியாக4 தாேன <�ம� தவி4�� 

ெகா�<��பா�; தன�காக� பாி+� ேபச, தன�; நியாய� கிைட�;�ப<� ெசHய 

ஒ�வ�� இ�ைலேய எ�ற ��க� �ைள4தி2� நிைலயி�, அைத 

எ�ணி�ெகா�டா�, மன� எ�ன பா2ப2கிற� ெதாி>மா..." 

 

"இ+த மனமா,ற� ஏ,பட� காரண�?" 
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"உ�ைமைய உண�+ததா�; ட�ளC <�ம� எ+த நிைலைமயி� இ��கிறா�;  

அவைர� D,றி:� எ4தைன� பைக க�பி� ெகா�<��கிற� எ�பைத 

உண�+ததா�, அ�ேப! ேகாபமாக� ெச�ேறன�லவா ெவளிேய; சிறி� Mர� 

D,றிவி12, அ+த மாளிைக�; எதி�� ற� நி�ேற�; ெவ�ைள மாளிைக�; 

எதி�� ற� உ�ள சாைலயி� அகமகி=�சி>ட� ேபசி�ெகா�ேட அ8விட� வ+த ஓ� 

ஆரணBைக>� அவ� மணவாளைன>� க�ேட�!  � மணம�க� ேபால 

இ��கிற�. அ+த� ெப� அவைன� ேக1டா�, "அேதா அ�தாேன ெவ�ைள 

மாளிைக?" எ�'; ஆ� எ�றா� அவ�; "உ�ேள ேபாH� பா��க ேவ�2� எ�' 

என�; ஆைசயாக இ��கிற�" எ�றா� அ+த� ெப�, அவேனா ஓ� ஏளன� 

சிாி� ட� Eறினா�: 

 

"அB;தாேன! ேபாகலா�; ஆனா� இ�ேபா� ேவ�டா�; இ�ேபா� அB; ஒ� 

க��ப� அ�லவா இ��கிறா�!! ஆனா� அவ� அBேக அதிக நா1க� இ��க� 

ேபாவதி�ைல; ெவளிேய �ர4த� ேபாகிறா�க�. வழ�;4 ெதா24தாகிவி1ட�; 

க�நிற4தா� ெவளிேய ெச�ற��, நா� உ�ேள ேபாH� பா��கலா�, ெவ�ைள 

மாளிைகைய� க*வி� D4த�ப24தி வி2வா�க�" எ�றா�; அவ� சிாி4தா�. 

அ�ேப! அ�ேபா� தா� என�; ட�ளC <�ம6ைடய நிைலைம  ாி+த�! 

ச1ட�ப< ;<யரD4 தைலவராக அம�+தி��கிறா�. ஆனா� நிறெவறி காரணமாக 

அவைர அ8வள" ெவ'�கிறா�க�; ேகவலமாக ேபDகிறா�க�; ஒழி4�� க1டேவ 

#ைனகிறா�க�. அ8வளைவ>� தாBகி� ெகா�ட�லவா அவ� த4தளி�கிறா�. நீதி 

அறி+தவ�க� அவ� ப�கமாக நி,க ேவ�2�! அதைன உண�+ேத�, ஓேடா< 

வ+ேத�; எ�ன தவறான காாிய� ெசH�வி1ேட� எ�பைத எ�ணியப<. அ�ேப! 

உடேன ;<யரD4 தைலவாிட� Eறிவி2, வழ�; ம�ற� வர4 தயா� எ�'; 

நீதி�காக வாதாட4 தயா� எ�'." 

 

"அ�ேப, உ� மன� மா'� எ�பைத நா� அறிேவ�. அதைன எதி�பா�4�, நா� 

ஏ,கனேவ ;<யரD4 தைலவ��;4 ெதாைலேபசி Iல� ெதாிவி4� வி1ேட�, அவ� 

சா�பி� வழ�ைக நட4�வதாக!" 

 

த�பி! இ�ேபால இ�வ�� உைரயா< மகி=கி�றன�. ;2�ப� நி�மதியாக 

வா=+திட ேவ�2� எ�ற இய,ைகயான, ேதைவயான, நியாயமான எ�ண4தி� 
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காரணமாக� சிறிதள" 'மாD' மன4திேல  ;+த�; எனி6� மீ�2� MHைம�ப12 

வி1ட�. 

 

அ�ேபா� அ+த மா� E'வதாக @லாசிாிய� ஓ� க�4ைத4 த�கிறா�; அ� எ� 

மனைத ெவ;வாக ெநகிழ� ெசHத�. 

 

ெபாிய வணிக� ேகா1ட4தி� வழ�கறிஞரானா�, பண� ஏராளமாக� கிைட�;�; 

சில ஆ�2கK�;� பிற;, சி,_ாி� ஓ� சிBகார இ�ல�, சாைல>� ேசாைல>� 

P=+த இட4தி� ஒ� ப�ைண அைம4திடலா�; அB; நி�மதியாக� ;Mகலமாக 

வா=+திடலா�; ;ழ+ைதகK�; அ+த எழிலக4ைத4 த+திடலா� எ�ற�லவா 

ஆைச�ப1டா� வழ�கறிஞாி� மைனவி; அைத மீ�2� நிைன"ப24திவி12� 

ெசா�கிறா�; நா� நிைன4தப< சி,_ாி� எழிலக�! சாைல>� ேசாைல>� அைம+த 

ஒ� ப�ைண! இைவகைள நம� ;ழ+ைதகK�; நா� ெப,றளி�க #<யா�, 

ஆனா� அ�ேப! நீதி�; இடமளி�;� நா1ைட ஒ�பைட4�வி12� ெச�:� 

பா�கிய� கிைட�;ம�லவா! அ� ேபா��! அ� ப�ைணைய விட எ8வளேவா 

ேமலான�." 

 

இ�� � ெப1<யிேல எ�ப� இல1ச�! க�� 4 ேதா1ட4திேல வ�ட வ�மான� 

பல இல1ச�! ஆைல! ேசாைல! சாைல! ஆ� அ� ! ேகா1ட�! மாட�! Eட�! எ�லா� 

த� பி�ைளகK�;4 தரேவ�2�! எ4தைன� பா2ப1டாகி:� அ+த� 

ெச�வநிைலைய� ெபற ேவ�2�. பிற;! 

 

அ+த மாளிைகயிேல ம+தகாச�! 

மல�4ேதா1ட4திேல காத� கீத�! 

 

ஊாிேல ெப�மதி� ! ெச�வா�;! உய�நிைல!! 

 

பி�ைளக� - ேபர�பி�ைளக� - வழிவழி வ+ேதா� மகி=�சி� ெபாBகி2� நிைலயி� 

வா=+தி2வ�! 

 

எ� #�ேனா� என�காக இ4தைன ெச�வ4ைத� ச�பாதி4� ைவ4தா� எ�'  

ேபDவ�; ேபா,'வ�; வழிபட�Eட� ெசHவ�. 
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ஆனா�, ஒ� த+ைத த� மக6�; இ4தைகய ெச�வ4ைத ம12� ேச�4� 

ைவ4�வி1டா� ேபா�மா? 

 

ெச�வ4ைத� ;வி4� ைவ4�� ெகா�வதாேல ம12ேம இ�ப வா=" 

கிைட4�வி2மா? 

 

ெபாறாைம! வ�சக�! ெபா�லாB;! பைக! P�! P=�சி! மா�சாிய�! - இைவ 

ெநளி>� நிைலயி� நா2 இ�+தி<�, அ+த நா1<ேல மாளிைக உ�2 ம+தகாச 

வா=" உ�2 எ�' Eறி இ�+திட #<>மா! 

 

நீதி! ேந�ைம! ப� ! அற�! அறி"! இைவகள,ற நிைலயி� ஒ� நா2 இ�+தி<�... 

அB; ேகா< ேகா<யாக� பண� ;வி+தி�+தி<6�, வா=விேல ஒ� நி�மதி 

கிைட4தி2மா! 

 

ந�ல நா2! எ�பைத� கா1<:� ேமலான ெச�வ�, நிைலயான ெச�வ� ேவ' 

எ�"� இ�ைல. 

 

ந�ல நா2! ஒ�வைர ஒ�வ� தா=4தி2� இழி4த�ைம இ�லாத நா2! நிற�, மத�, 

ெமாழி, ;ல�, எ6� எத� காரணமாக"� ேபத#� பிள"� ஏ,படாம�, எ�ேலா�� 

ஓ� இன�, எ�ேலா�� ஓ� நிைற எ�ற #ைற ஏ,'�ெகா�ள�ப12�ள இடேம 

ந�ல நா2! 

 

எ� ம�க� வா=வத,காக அ4தைகய ந�ல நாடாக இ+நா1ைட ஆ�கிட 

உைழ�ேப�; இதைன� கா1<:� நா� எ� பி�ைளகK�;� ெசHய�E<ய 

ந�ைம - தர�E<ய ெச�வ� - வி12� ெச�ல� E<ய வரலா' - ேவ' எ�ன இ��க 

#<>�. 

 

ெச�வ� ேச�4�� ெகா24திடலா� - எத,; அ� பய�பட ேவ�2�? நிறெவறி 

தைல�ேகறி ஆ1டமா2கிறா�கேள அத,காகவா! ஆள�பிற+த இன� எ�ற 

ெச��ைக I1<விடவா ெச�வ�!! 
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JBெகா<யாளிட� ஓ� ேபைழ! ேபைழ நிைறய ைவர� க,க�!! ஆனா� அவ� 

இ��;� இடேமா, வழி�பறி�கார�க� தB;� ;ைக!! 

 

ப24�4 MBக மல� Mவ�ப1ட ப2�ைக!! ஆனா� எ+த இட4தி�! பா� �  ,றி� 

ப�க4தி�!! 

 

இ8விதம�லவா இ�+தி2� நம� ம�கK�;� Dகமளி4தி2� எ�ற ந�பி�ைகயி� 

ெசா4� ம12� ேச�4�� ெகா24�வி12, நா1ைட நயவ�சக� ெகா1டம<�;� 

காடாக இ��க வி12 வி1டா�! 

 

த�பி! இ�ேபால� பல�பல எ�ணிட4 ேதா�'கிற�. அ+த மா� Eறிய, 

 

நம� ம�க� வாழ ஒ� ந�ல நா2 கிைட4திட� ெசHதி2ேவா�! 

 

எ�ற அ�ைம மி; க�4�, 

 

நா� வா*� நா1<� நா� காS� ெகா2ைமகளி�, அநீதிகளி�, ஒ� சி' 

அளவிைனயாகி:� நா� நம� அறிவா,றலா�, உைழ�பா�, த�னல ம'�பா�, 

ேபா�கி2வ� தா� நா� #த� கடைமயாக� ெகா�<2வ� எ�ற ெநறி, 

நைட#ைறயாகி2மானா�, த�பி! உல;  �னைக� JBகாவாக அ�லவா வ<வ� 

ெகா�K�. 

 

ஆனா� மிக� ெப��பாேலாாி� எ�ண�, த� F2, த� ;2�ப�, த� ம�க�, 

அவ�களி� எதி�கால� எ�ற அளேவா2 அ�லவா நி�'வி2கிற�. 

 

த� பி�ைளகளி� எதி�கால� இ�ப#�ளதாக இ�+திட ேவ�2� எ�' எ�ணி� 

ெகா�2, காலெம�லா� அத,காகேவ க2ைமயாக உைழ4�வி12, நி�மதியான 

வா=ைவேய ெக24திட4த�க அ�கிரம  ாியாக நா2 இ�+தி2வைத மா,றி 

அைம�காவி1டா� எ�ன பய�? 

 

ஒ� தைல#ைற ம,ேறா� தைல#ைற�காக, தனி4 தனி இ�லBக�, ெச�வ� எ�ற  
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இ�ைறய #ைறைய� கா1<:�, ஒ� தைல#ைற த� கால4தி� காண�ப2� 

ேக1<ைன� கைள+ெதறி+� த� நா1ைட4தா� கா�பைத� கா1<:� 

சிறிதளேவ6� ந�ல நா2 ஆ�கி அளி4�வி12� ெச�றிடேவ�2� எ�ற #ைற 

எ4�ைண ேந�4தியான�! 

 

பல�பல எ�ண� எ� மனதிேல மல�+த� த�பி! அ+த வழ�கறிஞாி� மைனவி 

Eறிய க�4ைத� ேக12. 

 

தா� ேம,ெகா�K� காாிய4ைத4 த� மைனவி>� வரேவ,' ஆதாி�கிறா� 

எ�பைத4 தவிர மகி=�சிைய>� எ*�சிைய>� மி�ச� E<யதாக ேவ' எ�"� 

இ��க #<யாத�லவா! 

 

எ�னேமா ேபா�;! F1ைட கவனி�காம� ;2�ப4ைத� ெக24�� ெகா�2 

ஊ��; உைழ�கிறாரா� ஊ��;!! 

 

எ�ற ச!� � ேவதைன>� நிர�பிய ேப�ைச4 தாBகி� ெகா�டப< ெபா�4 

ெதா�டா,'வ� கா��;� ஓ� வ�2  ;+� ெகா1<� ெகா�<��;� 

நிைலயி�, வா1ேபாாி� ஈ2ப12 ெவ,றி ெபற #ைனவத,; ஒ�பானதா;�. 

 

ஆனா� நம� கழக4 ேதாழ�களிேல மிக� பல� அ4தைகய ேப�ைச>� தாBகி� 

ெகா�2தா� ெதா�டா,'கிறா�க�. 

 

அவ�களி� ெதா�2 மிக� சிற+த� எ�ற ேந�4தி�; உாியதாவத� காரணேம 

அ�தா�. மாைல ேநர� J�ப+தா1ட� அ�ல, ெபா�4 ெதா�2. 

 

வழ�கறிஞ� ஆபிரகா�C த� �ைணவியி� எ�ண� MHைம�ப12 வி1டதனா�, 

 திய எ*�சி ெப,றி��க ேவ�2� - நி�சயமாக. 

 

வழ�; ம�ற4திேல அவ� அேத எ*�சி>ட� ேபDகிறா�. 

 

வாத4 திறைமயா� ;,ற�சா12கைள உைட4ெதறிவ�, ;'�;� ேக�விகளா� 

சா�'கைள� பிள+ெதறிவ�, ச1ட GS�க விள�க4தா� வழ�கி� அ<4தள4ைத� 

ெபய�4தி2வ� எ�ற இைவகளிேல Dைவ உ�2; இ+த� Dைவ கிைட4திட4த�க 
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வழ�;�ப,றிய ஏ2க� பல ப<4தி��கிேற�. இ+த ஏ1<ேல எ� மனைத மிக"� 

ஈ�4த ப;தி, வழ�கறிஞ� தம� திறைமைய விள�கிய ப;தி அ�ல; இதய4ைத4 

ெதா1<2� ப;திேய. 

 

த�பி! ட�ளC <�ம� மீ� நா�; ;,ற�சா12க�, அைவகளி� ஒ�' Eட 

இ'தியி� ெமH�பி�க�படவி�ைல, ஆதாரம,றைவ எ�பதா�; இ12� 

க1ட�ப1டைவ எ�பதா�. 

 

அ+த� ;,ற�சா12கைள உைட4ெதறிவதிேல அ�ல, வழ�கறிஞ� எ� மனைத� 

கவ�+த�. 

 

நா�; ;,ற�சா12கைள ெவறிய� <�ம� மீ� Dம4தின�, இவேரா, ஐ+தாவ� 

;,ற�சா12 ஒ�ைற� ேச�4�� ெகா�டா�. 

 

ஐ+தாவ� ;,ற� - ப1<ய!ேல ேச��க�படாத� - ெவளி�பைடயாக எ24�� 

ெசா�ல�படாத� - ஆனா� ம,ற நா�; ;,ற�சா12கK�;� அ<�பைடயாக 

அைம+தி��ப� - அ�தா� அவ� ஓ� நீ�ேரா எ�ற ;,ற�சா12!! - எ�' 

வழ�கறிஞ� ஆபிரகா�C எ24� விள�;கிறா�; ஆனா� மனதிேல நியாய 

உண��சி�; இடமளி4தி2ேவா� அைனவ�� உ�கி2� நிைல ெப'கி�றன�. 

 

;,ற� சா12கிறா�க�! 

 

யா�! யா� மீ�? 

 

ெவ�ைளய�! க��ப� மீ�! 

 

ஏ� ;,ற� சா12கிறா�க�? 

 

க��ப� அரசா�வதா எ�பதா�! 
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;<ெவறி! காம� ேச1ைட; திறைம� ;ைற", க,பழி�க #ய,சி4த�! மக6�; 

உட+ைதயாக இ�+த�! ெவ�ைள இன� எ�' ஏH4�4 திாி>� மகK�;4 

த+ைதயாக இ��ப�; - இைவ ;,ற�சா12க�. 

 

இைவக� எ�ேபா� கிள� கி�றன? எ�ேபா� கிள�ப�ப2கி�றன! ெவ�ைளயாி� 

தைலயா1<� ெபா�ைமயாக <�ம� இ��க ம'4தி2�ேபா�! 

 

கிைட4த பதவி ேபா��, Dகேபாக� ேபா�� எ�' இ�+தி�+தா�? வழ�; எழா�! 

வா=4�� கிைட4தி2�, ஆனா� அ+த வா=4திேல Eட விஷ� கல+தி��;�; 

 

க��ப� இன4தவராக இ��பி6� க�ணியமாக, திறைம>ட� நட+� ெகா�டா�! 

 

க��  இன4தவ� க�ணியமாக நட+� ெகா�ளமா1டா�க�, திறைமயாக நட+திட 

மா1டா�க�, எ�ற ெபா�வான ;,ற� சா1ைட ஏ,'� ெகா�ள ேவ�2�. 

 

க��  இன4தி� தவறி� பிற+தவ�! 

 

எ�ற ப1ட� தர�ப2�; P1<� ெகா�ளலா�. 

 

இன4ைத இழி"ப24�பவ�; ஏ� எ�' ேக1க� Eடா�. தனி மனித��;  க= த�� 

எ�' மகிழலா�! 

 

இ+த நிைலயிைன உண�+த ஆபிரகா�C, வழ�; ம�ற4திேல E< <�மைன 

ஒழி4��க1ட ஏ� வி�� கிறா�க� எ�ற இரகசிய4ைத அ�பல�ப24த 

#ைன+தா�. அதனா�தா�, ஐ+தாவ� ;,ற� அ<�பைட� ;,ற� - எ�ப� ப,றி� 

ேபDகிறா�. 

 

த�பி! அவ�ைடய விள�க4தி�, @:ைடய தைல�  இ��கிறேத மனித� எ�ற 

தைல�  - அதைனேய எ24� ஒ� த4�வமா�கி� கா12கிறா�. 
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மனித�! மனித�! எ�' த�பி! எ�ேலா�+தா� ேபDகிேறா�; எ�ன எ�ணி� 

ெகா�2 ேபDகிேறா�? எ�ணி� பா�4தி2�ேபா�தா� வி+ைதயான பல 

உ�ைமக� நம�;4 ேதா�றி2�. 

 

நா6� மனித� தா�! 

 

அவ� ஒ� மனிதனா? எ�ேலா�� மனித�க� தானHயா! 

 

மனித6�; மனித� எ�ன வி4தியாச�? 

 

மனிதனாக� பிற+�வி1டா� ேபா�மா! 

 

அவ� மனித� அ�லHயா...! 

 

மனித� ெசHகிற காாியமா இ�! 

 

இ�ப<� ப�ேவ' நிைலகளி� ப�ேவ' #ைறயாக� ேபDகிேறா�. 

 

மனித� எ�றா� எ�ன ெபா��? - இ� ப,றிேய வழ�; ம�ற4தி� விள�க� 

அளி�க�ப2கிற�. 

 

ப�ேவ' சி+தைனயாள�க� த+��ள விள�கBகைள எ24�� கா1<வி12, 

இ'தியாக� E'கிறா�. 

 

மனித� மி�கம�ல! 

 

இைத� Eட� ெசா�லேவ�2மா எ�' ேக1க4 ேதா�'�, த�பி! ஆனா� 

நீ�ேரா�கைள, 'மி�க�' எ�' Eட அ�ல, 'உைடைம' எ�ேற அெமாி�க 'நீதி' 

ம�றBக� Eறி>�ளன எ�பைத மற+� விட�Eடா�. 
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இB; ம12� எ�ன!! ஜாதியா�, ெபா�ளாதார நிைலயா� I1ட�ப12வி2� 

ெவ'� � ேகவல உண��சி>� ஆ1<� பைட�;� நிைலயி� உ�ளவ�க�, 

த�மி:� தா=+தவ�க� எ�' க�த�ப2பவ�கைள மனித�களாகவா 

நட4�கிறா�க�. மி�கமாக! மி�க4ைத விட� ேகவலமாக!! 

 

டா�ட� அ�ேப4கா� ஒ� #ைற Eறினா�, ஒ� உய� ஜாதி இ+� த�6ைடய 

நாயிட� பாி" கா1<4 ெதா12 விைளயா2வா�, ஒ� தா=4த�ப1டவைன4 

ெதாடமா1டா� எ�'. 

 

மி�கBக� பல உள; சிBக�,  !, நாH, நாி, ஓநாH! - இ�ப<. ஆனா� 

பி4��பி<4தவன�றி ம,ற எவ6� மனித6�;� மி�க4��;� வி4தியாச� 

ெதாியாம� ;ளற மா1டா�. 

 

ஆனா� நம� நா1<ேல சில�, க��  நிற� ெகா�டவ�கைள அ+த நிற� 

காரணமாகேவ, மி�க� எ�' E'வைத� ேக1<��கிேற�. 

 

இ� மட4தன� அ�ல� ெவ'�  எ�ப��, இ+த #1டா�தன4ைத� ேபா�கவ�ல� 

க�வி அறி" எ�பைத>� உண�+தி��கிேற�. 

 

மனித� - மி�க� - இைவ ப,றிய விள�க� E'வத,காக� ெபா'4திட 

ேவ�2கிேற�; ஆனா� இ+த வழ�; நைடெப'� ேபா� இ+த விள�க4ைத 

மற+�விடாதீ�க� எ�' ேக12� ெகா�கிேற�. 

 

வழ�; நட�ப�, நா,கா� பிராணி மீ� அ�ல! ஒ� மனித� மீ�! உBகைள� ேபா�ற 

ஒ� மனித� மீ�! அைத மற+�விடாதீ�க�! 

 

நா� ;றி�பி2� ஐ+தாவ� ;,ற�சா12 எ�னெவ�றா� ட�ளC <�ம� நீ�ேரா 

எ�பைத மற+� அெமாி�க� ;<யரD4 தைலவராக அம�வத,; இணBகினா� 

அ�லவா, அ�தா�! 

 

நீ�ேரா யா�? #*மனித� அ�லேவ! ம1ட�! இர�டா+தர� ;<மக�! மி�க�! –  
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அ�ப<4தாேன நிற ெவறிய�க� க��கி�றன�, ேபDகி�றன�. 

 

நீ�ேரா #* மனித� அ�ல! ஆகேவ அறி"�ளவனாக இ��க #<யாேத! ஆகேவ 

அட�கி ைவ�க�பட ேவ�<யவ�!! இ�ைலெய�றா�, ;<4�வி12 உ�Kவா�, 

;மாி� ெப�கைள� ெக24திட4 �<�பா�! - அ�ப<4தாேன ெவ�ைள இன4தி� 

உய�" ப,றிய ெவறி>ண��சி ெகா�ேடா� க��கி�றன�. 

 

அ�ப<�ப1ட ஒ� க��ப�, உய�+த இனமான ெவ�ைளய�கைள>� ேச�4� 

ஆள4த�க நிைன�  ெகா�ளலாமா! ;<யரD4 தைலவ� ஆகலாமா!! ெபாிய 

;,றம�லவா! ம�னி�க�பட #<யாத ;,றம�லவா! 

 

ட�ளC <�ம� ெசHத ;,ற� இ�தா� - அ<ைம இன4தவ� இவ�! 

ஆள�பிற+தவ� ெவ�ைளய�! இ+த நியதிைய மற+தாேன!! ;<யரD4 தைலவ� 

எ�றானாேன, அ�தா� அவ� ெசHத ;,ற�. 

 

;,ற� ப1<ய!� அ� இ�ைல; ெவ�ைள ெவறியாி� உ�ள4தி� அ�தா� 

ேமேலாBகி நி,கிற�. 

 

அ+த� ;,ற4ைத ெவளிேய Eற� E�ச�ப12� ெகா�2 ேவ' பலவ,ைற இ12� 

க1<யி��கிறா�க�. 

 

நா� ஒ� மனித6�காக வாதா2கிேற� - மனித� மி�கம�ல எ�ற Mய 

க�4��காக வாதா2கிேற�. 

 

த�பி! வழ�கறிஞாி� இ+த� ேப�D உ�ள4ைத4 ெதா2கிற�; ஆனா� ெவ�ைளய� 

தைலவ� ஒ�வ� ெவ;�ெட*+� இ� வழ�;�;4 ெதாட�ப,ற ேப�D, விபாீத� 

ேப�D, இதைன ேம:� அ6மதி�க� Eடா� எ�ெற�லா� E'கிறா�. நீதிபதி>�, 

ேம,ெகா�2 இ� ப,றி� ேபச அ6மதி கிைடயா� எ�' அறிவி4� வி2கிறா�. 

 

ேம:� ேபDவாேன� த�பி! மனித� மி�கம�ல! அ+த ஒ� வா�கியேம ேபா�ேம; 

அதிேல ெபாதி+��ள ெபா�� ஏ2 பல ெகா�Kேம! ந�லவ� உ�ள4ைத 

உ��;ேம; அ�ேபா��! 
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மனித� மி�கம�ல! எ�ப� ம12� த�பி! உலகிேல அதிேல ;றி�பாக 

'உயாிடBகளிேல' ஒ� � ெகா�ள�ப12 வி1டா�! 

 

மனித�, மி�கம�ல! எ�ப� ம12�, அ� எ�லா� ெசய�கK�;� அ<�பைடயாக 

அைம+� வி1டா�!! 

 

மனித�, மி�கம�ல! இதைன ம12� ஆ1சியாள�க� உண�+�வி1டா�! 

 

நா2, கா2 ஆகிடா�! ந�ல நா2 க�<டலா�. 

 

த�பி! வழ�கிேல <�ம� ;,றம,றவ� எ�ப� ெமH�பி�க�ப2கிற� எ�ப� 

ப,றி>�, த�ைன� க,பழி�க #ய�றதாக� ;,ற� சா1<ய சா! வா1ச� எ6� 

மா�, உ�ைமைய எ24�ைர4�, <�ம� மீ� ஏ,ற�ப1ட பழிைய4 

�ைட4தி1டா� எ�பைத>� #�ேப ;றி�பி12� கா1<ேன�; நிைனவி!��;� 

எ�' ந� கிேற�. 

 

வழ�; #<கிற�; <�ம� ;,றம,றவ� எ�ற தீ�� � கிைட�கிற�; வழ�கறிஞ�� 

அவ� ேபா�ேறா�� மகி=கி�றன�; ;<யரD4 தைலவ� <�ம� தம� 'கடைம'ைய� 

கவனி�க� ெச�கிறா� எ�ற #ைறயி� ஏ2 #<கிற�. 

 

ஏ2, ஒ� ந�ல #<ைவ� கா12கிற�. நா2? அ� ப,றி4 த�பி! எ�ணி� 

பா�4திட4தா� இ8வள"� ெசா�! ைவ4ேத�. 

 

ெவ�ைள மாளிைகயி�  �!�ெவ�ைள மாளிைகயி�  �!�ெவ�ைள மாளிைகயி�  �!�ெவ�ைள மாளிைகயி�  �!�    
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