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Source: Source: Source: Source:     
"அ��� இ���" 
ெந. �. �	தரவேவ�, எ�.ஏ., எ�.. 
��னா� �ைணேவ	த�, ெச�ைன� ப�கைல  கழக� 
நி$ ெச%�ாி &  ஹ() பிைரேவ* +மிெட*. 
48 பி. சி*ேகா இ.ட)ாிய� எ)ேட*, 
ெச�ைன - 600 098. 
நா�கா� பதி�& : ஆக)1, 1982 
--------- 
 

""""அ��� இ���அ��� இ���அ��� இ���அ��� இ���""""    
 
��	ைர��	ைர��	ைர��	ைர    
 
ெவளிநா*1� பயண�, அாிய ந�வா3�&. அ� என �  கி*45. ேசாவிய6 
ஒ�றிய6� � இ9 �ைற:�. பிாி*ட; � இ9 �ைற:�, அெமாி காவி4� ஒ9 
�ைற:� ெச�5 வ9� வா3�பிைன� ெப4ேற�. அ	நா1களி� எ�ைன  
கவ�	தைவ பல. 
 
நா� க.ட, ேக*டவ4றி� சிலவ4ைதயாவ� எ<தி ைவ க, 'ச6திய க�ைக'யி� 
ஆசிாிய9� எ� ந.ப9மான தி9 பகிரத� அவ�களி� அ�& அைழ�&6 
=.45. 'அ��� இ���' எ�ற தைல�பி� அவ4ைற அவ� 'ச6திய க�ைக'யி� 
ெவளியி*டா�. ஆகேவ அவ9 � எ� �த� ந�றி. 
 
இ க*1ைர6 ெதா��ைப >� வவி� ெவளியிட ��வ	த நி$ ெச%�சி 
>லக6தா9 � எ� உளமா�	த ந�றி. 
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இ	>ைல ெவளியிட அ;மதி த	த இ	திய ஆ*சி �� ந�றி:ைடேய�. இதி� 
வ9� க96� க� எ�;ைடயைவ. அரசின9ைடயைவ அ�ல. அவ4றி4� நாேன 
ெபா5�&. அைவ எ@வித6தி�� இ	திய ஆ*சிையA சாரா. 
-------- 
 
ெச�ைன� ப�கைல  கழக6தி� க�Bாி  க�வி நிைலயி� தமி< � �த� �தலாக 
இட� ேத6 த	தவ9�, ெச�ைன நகாி� எ�லா சமய6தா9� ேச�	� ெகா.டா1� 
தமிC6 தி9நாளாக� ெபா�க� விழாைவ நட6தி  கா*யவ9�, என � 
ந�லாசிாியராயி9	� தமிC� ப4ைற ஊ*யவ9மான கா.நமசிவாய �த+யா� 
அவ�களி� நிைன( � இைத எ� ந�றியி� அறி�றியாக  
காணி ைகயா �கிேற�. 
 
&� தி�+, | 
19-3-1968 |       ெந. �. �	தரவேவ� 
----- 
 
பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
தி9. ெந. �. �	தரவேவ� அவ�க� ேசாவிய6 ரEயாவி��, ஐேரா�பிய 
நா1களி�� �45� பயண� ெச3த ேபா� தம � ஏ4ப*ட அ;பவ�கைள 
இ	>+� விவாி6��ளா�. சிற	த க�வி அதிகாாியான அ�னா�, ேசாவிய6� 
ஒ�றிய6தி� ��ேன4ற�கைள:�. அ�ம களி� வாC ைக �ைறகைள:� விய	� 
பாரா*1கி�றா�. ேம�� ேசாவிய6 ம கH � அ	நா*� எ@வா5 க�வி 
பயி45வி க�ப1கிற�; வி%ஞான, ெதாழி� J*ப  க�விைய எ@வா5 சாதாரண 
ம கH� பயி�5 ப*ட� ெப45 ��ேனற �கிற� ; உலகி� ெப9� 
>லக�கH� ஒ�றான ெலனி� >லக6தி� நைட�ைறA சிற�&க� எ@வா5 
விய6த� �ைறயி� அைம	��ளன எ�பன ேபா�ற விவர�கைள இ	>+� 
ஆசிாிய� தம ேக உாிய தமிC தைடயி� விவாி6��ளா�. தமிழி�, பயண >� 
வாிைசேயா1 இட� ெபற  Kய இ	>ைல ெவளியிட அ;மதியளி6த ஆசிாிய� � 
எம� ந�றி உாிய�. 
      -பதி�பக6தா� 
-------- 
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ெபா�ளட�க� ெபா�ளட�க� ெபா�ளட�க� ெபா�ளட�க�     
1. வி%ஞான விவசாய� 10. இல.டனி� 
2. ச�தாய ஒ9ைம�பா1 11. ஊ �� க�வி 
3. யா� கா கிறா�க� ? 12. �திய இைளஞ� இ9வ� 
4. ஒ9 ப�பிைன 13. &�:க6 தைலவ� 
5. ெலனி� >லக� 14. ப, ப, ப. 
6. ெலனி;� கா	தி:� 15. ஒளி பர�ப வாாீ� 
7. ேபA�ாிைமயி� ெப9மித� 16. கைலயி� விள க� 
8. ெலனி� கிரா� 17. ஈர உ�ள� 
9. ெம3யான ெச�வ� 
--------- 
 

1. 1. 1. 1. வி�ஞான விவசாய�வி�ஞான விவசாய�வி�ஞான விவசாய�வி�ஞான விவசாய�    
 
நா� மாணவனாக இ9	த ேபா� பாரதியாாி� "&திய 9ஷியா" எ�;� கவிைத 
எ�ைன  கவ�	த�. 
 
 "�ம க� ெசா�னப �வாC( 
 ேம�ைம:ற  �ைம நீதி 
 கதிெயா�றி ெல<	த� பா�; �யரெச� 
 5லகறிய  Kறி வி*டா� ; 
 அைம �6 தைளயி�ைல யா9மி�ேபா 
 தைமயி�ைல அறிக எ�றா�;" 
 
எ�;� அக� எ�ேபா�� எ� ெசவிகளி� ஒ+6� ெகா.ேடயி9	தன. பி�ன�, 
ெலனி� எ<திய >�கைள  க4றேபா�, எ�ைற காவ� ஒ9 நா�, 
அைம6தைளகைள அறி6ெதறி	�, &ர*சி நைடேபா1�, ேசாவிய6 ஒ�றிய6ைத  
காண ேவ.1ெம�;� அவா பிற	த�. 1961 ஆ� ஆ.� இ	திய-ேசாவிய6 
கலாசார பாிமா4ற6தி*ட�, எ� அவா நிைறேவற வழி வ�6த�. 
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1961 ஆ� ஆ.1 ெச�ட�ப� தி�களி� ேசாவிய6 ஒ�றிய� ெச��� ேப5 
ெப4ேற�. ேசாவிய6 ஒ�றிய6தி� நா� பா�6த �த� நகர� தாEக.*. 
உ)ெப கி)தா� �யரசி� தைலநகராகிய இ	நகைர:� இைதA �4றி:�ள சில 
இட�கைள:� என �� எ�;ட� வ	த க�வியாள� இ9வ� �� கா*ன�. 
 
அரசின9 �A ெசா	தமான K*1�ப.ைண ஒ�ைற நா�க� பா�6ேதா�. அ� 
நக9 � ெவளிேய சில கிேலா மீ*ட� =ர6தி� இ9	த�. அ�ப.ைண பல ஆயிர� 
ஏ க� பர�ைப உைடய�. ஒ9 ப க6தி� க.O ெக*1� =ர� ப96தி நில�; 
ம4ெறா9 ப க� தானிய� விைள	த Pமி, ேவெறா9 ப க� பா�6தா�, கா3கறி6 
ேதா*ட� நீ.1 அக�5 கிட	த�. பழ6ேதா*ட�� பர	� கிட	த� ஒ9&ற�. 
 
ெதாைலவிேல மைலெயா�5 ெத�ப*ட�. அத� ேம+9	� ஓ ெகா.9	த 
கா*டா5கைள அைணக*, ேத கமா கி. (வா3 கா�க� ெவ*, 
இ�ப.ைணைய� ேபா�) >45 கண கான ப.ைணகH ��-ெப9� 
ப.ைணகH �� பாசன வசதி ெச3ய�ப*9�பதாக எ�க� வழிகா* 
விள கினா�. இரஷிய� &ர*சி � ��&, இ�ப.ைணகளிேல பல, வான� பா�6த 
Pமியாக இ9	தனவா�. விைளAச� ’ப*டா பா கிய’ மாக இ9	த� மாறி இ�5 
நிAசயமானதாகிவி*ட�; நிைற	த�மாகிவி*ட�. 
 
ஆ.1 � ஒ9 �ைற, ஊ�க� பலவ4ைற RCக6� வி*1, &ர.ேடா1� இ	திய� 
ேபரா5கைள:� பல இட�களி� அைணயி*16 ேத கினா�, வற.ட 
ப�திகைள:� வளமான ப�திகளா க �யாதா ? மி�சார உ4ப6திைய பல மட�� 
ெப9 கிA, சி45ா� ேதா5� இ�&6ெதாளிைய:� &6தா4றைல:� ெகா16�, 
ம கைளA சி5 ெதாழி�களி� (�ைச6ெதாழி� எ�ற வழ ைக வி*1வி1வ� 
ந�ல�) ஈ1ப16தி வி*டா�, தி*ட�களி� பல� பரவலாகி விடாதா ? இ�ப 
எ.ணி ஏ�கின எ�க� உ�ள�க�. 
 
ப��A ச.ைடயா� �1�ப� ப�காளிக� பாழாவைத ேபா�, 
இராAசிய�கH கிைடயி� நில(� த.ணி� ப��6 தகராறினா�, நா*� 
நீ�வள6தி� ெப9� ப�தி Sணாக ஒ, கட+� கல�பதா ? இ�;� எ6தைன 
கால6தி4� "ெவ.ெணைய ைவ6�  ெகா.1 ெந3 � அ<�" ேபா � எ�5 
பதறிேனா�. இ	திய�களாகிய நா�க� Rவ9� ேகாழி Kவி ெபா<� வி:மா ?’ 
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எ�ப� பழ ெமாழி. அரசின�, ஊழிய� ஏ�கி�, பதறி� பய� எ�ன ? அரசிய� 
ெபாியவ�க�, ெபாிய விவகார�கைள6 தீ�6� ைவ க ேவ.1�. 
 
ேசாவிய6 ஒ�றிய� அைம	த பிற�, அ��� ெப9� அளவி� அைணக*1த��, 
ேத க� அைம6த��, நீ� மி�சார உ4பததி ெச3த�� நட	தி9�பதாக� பி�ன� 
ப6தறி	ேதா�, K*1� ப.ைணகளி� இய	திர  கல�ைபகைள ெகா.1 
உ<கிறா�க�. இய	திர உதவியா� =4றி6 தானிய�கைள� பிாி6� எ1 கிறா�க�. 
இ�ப�ப*ட நSன வி%ஞான விவசாய� ப�ைனைய  க.ட நா�க� விய	ேதா�. 
நீ�க� க.டா�� விய�பைடS�க�. 
 
சில நா�கH �� பி�, தாEக.+9	� மா)ேகா ேபா3A ேச�	ேதா�. 
தாEக.� நா�க� கவனி காத ஒ�ைற மா)ேகாவி� கவனி ேதா�. 
மா)ேகாவி� க�வி  Kட� ஒ@ெவா�றி4�� தனி6 தனியாக பர	த விைளயா*1 
ைமதான� கிைடயா�. ெப9 நகரமாைகயா� இட ெந9 க அதிக�. ஆகேவ 
அேநகமாக, க�வி Kட6ேதா1 இைண	த விைளயா1மிட� சிறிதாக இ9 ��. 
இ	நிைல � எ�ன மா45 ? பல க�வி Kட�கH �� ெபா�வாக, இ��� 
அ���, பர	த விைளயா*1 ைமதான�கைள ைவ6தி9 கிறா�க�. இ��ைறைய 
விள கியேபா�, இடெந9 கயி� வ+ைமைய6 ெதளிவாக உண�	ேதா�. 
 
இ6தைகய இட ெந9 கயி�� ெதாட க நிைல� ப�ளியி� Kட, ஒ9 ப க� மல�� 
P�கா(�, ேவெறா9 ப க� கா3கறி6 ேதா*ட�� கா*சியளி6தன. ப�ளி  Kட� 
கவ�Aசி  Kடமாக(� விள�க ேவ.1ெம�ப� ேசாவிய6 ம களி� ெகா�ைக. 
எனேவ, அழகிய மல�க� திைற	த ேதா*ட� ப�ளி Kட6தி� ஒ9 ப�தி. 
 
இடெந9 கயான நகர�களி� இ9 �� க�வி Kட�களி� கா3கறி6 
ேதா*ட6தி4� இட� ஒ� கியி9�ப� சாியா ? ேவ5 வைகயாக அ@விட�கைள� 
பய�ப16�வ� ந�லத�லவா? கா3கறிகைள  K*1� ப.ைணகளி� எளிதாக(� 
ஏராளமாக(� பயிாி*1  ெகா�ளலாேம. நகர� ப�ளிகளி� ெகா%ச� ெகா%ச� 
பயிாி*டா பசியாற� ேபாகிற� ? இ6தைகய ஐய�க� எ<	தன எ�கH �. 
இர.ெடா9 நா�கH ��பி� பல ப�ளிகளி�� இ	நிைலைய  க.ட பி�, 
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ெம�ல எ�க� ஐய�கைள ெவளியி*ேடா�. அவ�களிடமி9	� நா�க� ெப4ற 
விள க6தி� சார� வ9மா5 :- 
 
ப�பாளி பா*டாளியாக(� வளரேவ.1� ; ெதாட க�ப�ளிA சி5வ� 
சி5மிகH ��, உய�நிைல�ப�ளி இைளஞ�கH �� காைளய�கH �� ஆ க� 
பணி:� ெகா1 கேவ.1�. அவ�கH �� ப க >�கைள:�, ேக*க� 
பாட�கைள:�, ேபாட  கண �கைள:� ம*1�; ெகா1�ப� �<ைம ெப4ற 
க�வியாகா�. ந�ல �<  க�வியான�. வள9� ப9வ6தின�, ஏ4ற 
ைக6ெதாழி�களி�, ெசய� தி*ட�களி�, �ைறயாக ஈ1பட(� வா3�பளி கி 
ேவ.1�. 
 
ேதா*ட� பயி�, பிற ைக ேவைலகைளவிட அதி தி9�திைய  ெகா1 க Kய� ; 
சி5பி�ைளக�Kட எளிதாக ஈ1பட Kய�; எளிதாக ெவ4றி காண Kய�. 
ஆகேவ, ெதாட கநிைல வ��& மாணவ�கH � Kட இ� ஏ4ற�. எனேவ, 
பரவலாக ஊ க Kய�. ேம� வ��&கH �A ெச�ற பிற�, &�� &� 
ேவைலகளி� அ கைறேய4ப1� . அ	நிைலகளி�, மாணவ�கH �� ப�ேவ5 
ேவைலகைள  க4க வா3�பளி கலா�. எ�லா நிைலகளி�� �த� ெசய� 
தி*டமாக, க*டாயமாக6 ேதா*ட� பயி� இ9�ப� ஏ4ற�. 
 
கா3கறி6 ேதா*ட� ேபா1வதி� வ��& � வ��& ேபா*:�, சில இட�களி� 
பிாிவி4�� பிாி( ேபா*:� ைவ6�, க.1�தைல அதிக�ப16த 
ஊ �வி கி�றன. ேசாவிய6 நா*1� ப�ளிக� பதினாயிர கண கான ஏ க� 
பர�&�ள ெப9�K*1� ப.ைனகளி� உண(� ெபா9�கைள� பயிாி1ேவ கா1 
நி�5 விடாம�, ப�ளி Kட6 ேதா*ட�களி�� கா3கறிகைள� பயிாி1� 
ேசாவிய6ம களி� ெதாைல ேநா ைக� பாரா*டாம+9 க �:மா ? 
இ��ைறயா� உைழ�பி� உய�ைவ எ�ேலா9� உண�வேதா1, ெசய+� பயைன  
க.ணார  க.1 நிைற( ெகா�வேதா1. இல*சாதி இல*ச� க�வி Kட�களி� 
க�விேயா1Kட, ேகாேகா Kைட கா3கறிகைன� ெப45 மகி<� வா3�&� 
கிைட கிற�. 
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சில நா�க� ெச�றன. தா�க� கீ@ எ�;� நகைரA ேச�	ேதா�. அ� உ ைர� 
�யரசி� தைலநகர�. இய	திர6 ெதாழி4 Kட�கH �� ெபய� ேபான� கீ@. 
அ	நகாி��, இட� ெபா�னி;� மணியி;� விைல :ய�	த�. அ6தைகய நகாி� 
நகாி� ந1வி� - ஒர6தி� அ�ல-ஐ�ப� ஏ க� நில6ைத ஆரா3Aசி� ப.ைண � 
ஒ� கியி9 கிறா�க�. 
 
அ�� ஆரா3Aசி ெச3பவ�க� யா�? வி%ஞான வி4ப�ன�களா? அ�ல�. 
உழ(6�ைற ேமைதகளா ? அ�ல�. பி� யா�, அ	த ஆரா3Aசியாள�க� ? 
 
உய�நிைல�ப�ளி மாணவ மாணவிக� அ�� ஆரா3Aசி நட6தின�. இ�5� 
நட6�வ�. அ	த இர.1� ெக*டா�க�’, சி5பி�ைளகளி*ட ெவ�ளாைம S1 
வ	� ேச�	ததா? 
 
ெதா*டா� த�கமாக  ெகா*ட Kய ெதாழி4Kட� கH � ஒ� க ேவ.ய 
விைல:ய�	த நில6ைத, ப�ளி  Kட இைளஞ�கH ேக ஒ� கியி9�ப� 
அறி(ைடைமயா எ�ற ஐய6ேதா1 அ�ப.ைண �A ெச�ேறா�. ப.ைண 
�<வைத:� �4றி  கா*னா�க�. ெம�வாகேவ, மிக  கவனமாகேவ பா�6� 
வ	ேதா�. 
 
ஒ9&ற� தானிய� பயி� தரமாக இ9	த�. ம4ெறா9 &ற� கா3கறிக� ந�றாக� 
பயிராகியி9	தன. இ�ெனா9 &ற� பழ6ேதா*ட6ைத� பா�6ேதா�. ஆ�பிH�, 'TA' 
பழ�கH� கண கி�றி  கா36�  ���கின. 
 
ஆரா3Aசி� ப.ைணயி� உய�	த விைளAசைல விய6�ெகா.ேட, ப.ைண 
இய �நாி� அைற � வ	� ேச�	ேதா�. அ�ேக க.ட� எ�ன ? 
 
இர.ெடா9 த*1களி� பலகார�க� இ9	தன. கா�பி ஒ9 ப க� மண� Sசி  
ெகா.9	த�. பல த*1களி� ஆ�பி�க� க.ைணA சிமி*  ெகா. 9	தன. 
கா�பி சா�பிட, நா�கH� இய �ந9� உ*கா�	ேதா�. 
 
"நா�க�, எ�க� இைடவிடாத ஆரா3Aசியா� பயிாி*1�ள ப6�� &�வைக 
ஆ�பி�க� உ�க� �� உ�ளன. ஒ@ெவா9 த*�� ஒ@ெவா9 வைக ஆ�பி� 
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இ@வைககளி� எ@வைகைய:� நீ�க� ெவளியி� ச	ைதயி� வா�க�யா�. தய( 
ெச3� ப6�வைக ஆ�பி� கைள:� சா�பி*1� பா9�க�. எ�ப இ9 கிறெத�5 
K5�க�’’ எ�5 ேவ.னா�க�, ப.ைணைய  கா* வி*1 அைழ6� வ	த 
மாணவிக�. 
 
ப6திேல சிற	த இர.ெடா9 வைக ஆ�பி�கைள ம*1� ந5 கி� பாிமா5�ப 
ேவ.ேனா�. அவ�க� ஒ�பவி�ைல. ப6�� &�வைக ம*1ம�ல, சிற	த 
வைக:மா�� எ�5 அ<6தி  Kறினா�க�. ப6�வைகயி�� ஒ@ெவா�5 எ16�, 
�.1 ேபா*1, நா�வ� �� மி�	த உ4சாக6�ட� பாிமாறினா�க�. 
 
அ6தைனைய:� உ.ேடா�. அ6தைன:� இனி�பாக இ9	தன, ெம�வாக 
இ9	தன. அ� வைரயி� உணராத �ைவேயா1 இ9	தன. ஆரா3Aசியாள�க� K45 
�4றி�� உ.ைம. 
ப��&: 
-------------- 
 

2. 2. 2. 2. ச�தாய ஒ�ைம�பா ச�தாய ஒ�ைம�பா ச�தாய ஒ�ைம�பா ச�தாய ஒ�ைம�பா     
 
கீ@ நகர6� ஆரா3Aசி� ப.ைணயி� எ�கH �� ப6�� &�வைக ஆ�பி�கைள  
ெகா16த அ�மாணவிக� யா�? அவ�க� எ�கி9	� வ	தவ�க�? அ�மாணவிக�, 
ஆரா3Aசியாள�க�, க*டாய6தா� ஆரா3Aசியி� ஆC	தவ�க� அ�ல� அவ�க�. 
கச�ேபா1 ஆரா3Aசி ெச3பவ�கH� அ�ல�. பண6தி4காக� ப.ைண � 
வ	தவ�கH� அ�ல�. வி9�ேபா1 &�� பயி� இ1பவ�க�. 
 
அ	நகர6தி��ள பல உய�நிைல� ப�ளிகளி� இ9	� மாணவ மாணவிக� அ�� 
வ9வா�க�. ஒ@ெவா9 ப�ளி:�, பயி�6ெதாழி+� தனி அ கைற உைடயவ�கைள 
ம*1� ெபா5 கி, அ�� அ;�பி ைவ ��. அவ�க� தனி6தனியாக(�, 
�< களாக(� இ9	�, பயி�6ெதாழி�, ேதா*ட6 ெதாழி� ஆரா3Aசிகளி� 
ஈ1ப1கிறா�க�. அவ4றிகான வசதிகெள�லா� அ�ப.ைனயி� உ�ளன ெசல( 
�<வ�� அரசின9ைடய�. ஆ�வ�ைடயவ�க� ம*1�, சாதன�ைடயி�லாம�, 
�ணி	� ஆரா3வதா� &�� &�A சாதைனகைள எ*� பி கிறா�க�. 
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எ�கH �  ெகா16த� ேபா�ற, &�� பழவைககைள� பயிரா கி  
கா*1கிறா�க�, இ6தைகய சாதைனகைள  கா*, ேவளா.ைம  க�Bாிகளி� 
ேச�கிறா�க�. ந�ைம�ேபால, எதிேலா ெப4ற மா� �கைள  கா*ய�ல. 
'வா3Aசா� ெகா�ளிதன6தி4காக'(ம�ல. ஆகேவ, ேசாவிய6 நா*� சாதி6�  
கா*1� ெசய� வி%ஞானிகைள  கா.கிேறா�. மதி�ெப.கைளேய கட(ளா கி 
வி*ட நாேமா, ப*ட6தி� ேம�. ப*ட6ைத அ1 கி  கா*1� ெசா� - 
வி%ஞானிகைளேய ெப5கிேறா�. 
 
சமத�ம6தி� ேமைதகைள வள��பத4� வழிேய� எ�ற ஐய�, 'ேமைதக�’ எ�5 
தம �6 தாேம ப*ட� U* ெகா.1�ள பல9 �� எ<வ�.1. என �� 
எ<	த�.1. எ�லா9�- எ�லா9ெம�றா� எ�லா9ேம, சமாளி �� நிைல �� 
இற�கி வ	� க�வி6 தி*ட� அைம6�, ெபா� க�விைய எ�லா9 �� 
அளி6�வி*1 தனி6திறைம உைடயவ�கைள அ	த	த6 �ைறயி�, அதிக� க4க. 
ேம�� ேம�� க4க அவரவ� ேவக6தி4� ஊ �வ��, அத4கான எ�லா 
வா3�&கைள:� வசதிகைள:� தாராளமாகA ெச3� த9வ�ேம, ேமைதகைள:� 
அறி( மைலகைள:� சாதைன� ெபாியவ�கைள:� ெப9 �வத4� வழி எ�பைத 
உண�	ேதா�; எ�க� ஐய� அக�ற�. 
 
வா3�&க� எ�ற�� அெமாி க  க�வி �ைறயி� க.ட� நிைனவி4� வ9கிற�. 
அ	நா*�, ஆதியி� அரசினா�, உ�ளா*சி ம�ற�களா�. ஊரா*சிகளா� 
க�வி Kட�க� ெதாட�க�படவி�ைல. இ��� அ��� ெதாட�க�ப*ட 
க�வி Kட�க�-ெலளகீக  க�வி  Kட�க�-மதAசைபகளி� சா�பி� 
ெதாட�க�ப*டன. பி�ன� தனியா� பல�, �	தா� தனி6தனியாக(�, �யாத 
ேபா� பல� ேச�	��, க�வி Kட�கைள அைம6தன� : நட6தின�. இ�5� 
நட6�கி�றன�. நாைள:� நட6�வ�. தனியா� ப�ளிகH �� க�BாிகH �� 
அரசினாி� உதவி கிைடயா�. அரசி� க�வி உதவி, அரசின� க�வி Kட�கH ேக 
வி%ஞான வள�Aசி ெக�5 ம*1� சில ஆ.1களாக, ஏேதா ஒரள( தனியா� 
ப�ளிகH � உத(கிறா�க�. 
 
தனியா� க�வி Kட�கைளேய ந�பியி9�ப�, எதி� S*1  கதைவ, ந� S*1  
காவ� � ந�பியி9�ப� ேபா�ற�. இ	நிைல:� உண�Aசி:� அ	நா*� 
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உ9வாயின. எனேவ ெபா�6 �ைறயி� (உ�ளா*சி  கழக�களி� சா�பி�) 
க�வி Kட�க� எ<	தன. ெதாட க நிைல க�வி Kட�கேளா1 நி4கவி�ைல. 
அவ�கள� அ	த கால நிைன�&Kட ெதாட க�ப�ளி நிைலயி� நி�5 
விடவி�ைல. ஆகேவ, உய�நிைல� ப�ளிகைள:� நி5வின�. ேதா�றிய 
க�வி Kட�க� இ�ெகா�5� அ�ெகா�5மாக இ9	�விடவி�ைல, 
எ.ணி ைகய4ற க�வி  Kட�க� எ<	தன. உ�ளா*சி ம�ற�க� ப�ளி Kட� 
நட6தினா�, இராAசிய அர�க� க�Bாிகைள:� ப�கைல  கழக�கைள:�-ெபாிய 
ெபாிய ப�கைல  கழக�கைள:� - நட6�கி�றன. 
 
இ�5 வளமி க அெமாி க நா*� ெமா6த6தி�, க�வி6 �ைறயி�-எ�லா நிைல  
க�வியி�� - தனியா� �ைறையவிட� ெபா�6 �ைறயி�தா� அதிக இட� உ.1; 
அதிக வசதிக� உ.1 ; அதிக வா3�&கH� உ.1. எனேவ, க�வி ஒைடயி� 
உய�க�வி ஒைடயி�Kட ஏைழ எளியவ�க�, ெபா�ம க� (ெப9ம க� ம*1ம�ல) 
ேநராக� ப9க �கிற�. ெபா�6�ைற  க�Bாிகளி��, ப�கைல  கழக�களி�� 
அவ4றி� �த�வ�க�, ேவ.1ெம�ேற, ெதாி	ேத, மா� �  �ைற	த பலைர, 
வா* வைத �� வ5ைமA UCநிைலயி+9	� வ9� பலைர, எ<6தறியா  
�1�ப�களி+9	� க�Bாிைய எ*� பா� �� பலைரA ேச�6�  ெகா�வதாக 
அெமாி காவி� ேக�வி�ப*டேபா� தி1 கி*ேட�. 
 
ேதைவ � ேம� இட� இ9�பதா� கா+யாக வி1வத4�� பதி�, க.டவ�கைளA 
ேச�6�  ெகா�கிறா�கேளா எ�ற ஐய� எ<	த�. அ��� க�வி Kட இட 
ெந9 க இ9�பைத� &�ளி விவர�கேளா1 விள கினா�க�. இட ெந9 கயி�� 
மா� கி� உய�	தவ�கேளா1 நி4காமல, மா� கி� �ைற	தவ�கைள:� ேத� 
பி6�A ேச�6�  ெகா.டா�, பி	தியவ�கH �� பல� உ.டா ? அவ�க� பா) 
ஆவா�களா ? அவ�களாேல க�Bாி �  ெக*ட ெபய� வராதா ? ந�ல மணிகளாகA 
ேச�6தா� அ6தைன:� ேதறின எ�5 ெப9ைம�ப*1  ெகா�ளலாேம ! 
இ�பெய�லா� எ� அறிைவ  கல கி  ெகா.ேட�. அ கல க6ைத அறிவி6�� 
வி*ேட�. விள க� த	தன�. விளக க6தி� �9 க� இேதா: 
 
மனித� மா5� இய�பின�. அவ� வள�வ�� உ.1; ேத3வ�� உ.1. 
வள�வாேனா ேத3வாேனா எ�ப� அவ� அவ�, ��பி� UCநிைலைய:� அவ� 
அவ� ெப5� வசதிகைள:� ஊ க6ைத:� ெபா56த�. ச�தாய6தி� 
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கீCம*ட6தி+9	�, ேவ.1ெம�ேற மா� �  �ைற	தவ�கைளA ேச�6ததா�, 
ந�ல பலேன விைளகிற�. அவ�க� மா� �  �ைற	தவ�க� எ�ப� 
ேச� கிறேபாேத ெதாிகிற�. ஆப6தான நிைலயி��ள ேநாயாளிைய அ க 
கவனி �� ம96�வ�ேபா�, மா� �  �ைற	தவ�கைள அ க கவனி கிேறா�. 
அ�ேபாைத க�ேபா� ஆேலாசைன Kறி வழி  கா*1கிேறா�. ந�பி ைக 
ஊ*1கிேறா�. ஊ �வி கிேறா�. ம4றவ�கைள விட அதிக� ப க ைவ கிேறா�. 
அறி( வள�Aசி எ�ப� ெப9மள( �ய4சியி� விைளேவ. எனேவ, மா� �  
�ைற	தவ�கH� க�Bாிகளி� ெகா1 �� தனி  கவன6தா�, வசதிகளா�, 
=.1த�களா�, ேதாழைமயா� ம4றவ�கைள�ேபா� ேதறிவி1கிறா�க�. 
 
அவ�களி� ேதா4பவ�கேள இ�ைலயா ? க�வி � �< �� ேபா*1வி*1� ேபா3 
வி1ேவா� இ�ைலயா ? உ.1. ஒ9 சில� உ.1. ப�ளி� ப�பி� இ5தியி� 
இலாய க4றவ�களாக இ9	தவ�களி� எ.ணி ைகயி� சி5 வி< காேட 
க�Bாிைய வி*1வி1ேவா� எ.ணி ைக. அ�ப வில�ேவா�, மன �ைறேயா1, 
கச�ேபா1 ெவ5�ேபா1. வ%ச� தீ� �� ேபா ேகா1 ெவளிேய5கிறா�களா ? 
இ�ைல. ந� ச�தாய6திட� வ%ச� இ�ைல. எ@வள( வா3�&க� ெகா1 க 
�:ேமா அ@வள(� ெகா16தா�க�. வசதிகைள:� வழ�கினா�க�. ெகா16த 
ஊ க�� ெகா%ச ந%சம�ல. ம*ட	த*ட �யலவி�ைல. மீ.1� மீ.1� த*  
ெகா16��, நாேம தவறி வி*ேடா�. அவ�கைள  �ைறெசா�ல எ�ன இ9 கிற� ? 
ச�தாய6ைத ெவ5�பத4�� எ�ன இ9 கிற� ? ந�ைம நாேம ெநா	� 
ெகா�வாேன� ? �த� �ய4சி ��பி� தா� இ9 ��. R�5 தைல�ைற 
க�Bாி �A ெச�5 வ	தபி�, நா�கH� ந�னிைல � உய�	�வி1ேவா�. இ�ப 
எ.Oகிறா�க� பாதியிேல ெவளிேயறியவ�கH�. 
 
ச�தாய ஒ9ைம�பா*4�  ெகா1 க ேவ.ய விைல, பி�னணியி� 
தய��கிறவ�கைள:� ேத�பி6�, வா3�ைப  ெகா16�, வசதிைய� ெப9 கி, 
த* ெகா16� வளரவி1வேத. அத4கா�� ெசலைவ , கவன6ைத, உைழ�ைப6 
தாராளமாக  ெகா1�பதா�, ’பல நா*1 நாேடாகளி� ச�தாயமாக இ9	��, 
அெமாி க ச�தாய6தி� �ேராகிக� �ைறவாக உ�ளன�. ’அெமாி க�’ மிகமிக 
அதிகமாக உ�ளன�. நிைறய "மா� �’ வா�கியவ�க� இட6ைத ம4றவ�க� 
பறி6�  ெகா�ளலாமா ? இைத:� ேக*க6 தவறவி�ைல நா�. ேநா3 இ�லாத 
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ஒ9வ9 �, உட�& ந�றாக இ9 கிறதா எ�5 ம*1� ெதாி	�ெகா�ள ேவ.ய 
ஒ9வ9 �, எத4� ஆ)ப6திாி ப1 ைக ? அவ� அ�ேபாைத க�ேபா� வ	� 
ேபானாேல ேபா�ேம. ேநா3வா3�ப*9�பவைரய�லவா ஆ)ப6திாியிேல 
ைவ6தி9	� ேவைள � ேவைள பா�6�  �ண�ப16த ேவ.1�. 'மா� �� 
ெபாியவ�க�, எ�கி9	�� ப6�  ெகா�ளலா� எ�ற பதி�, கி.டலான அ�ல� 
&ர*சிகரமானெதா9 எதி�கால  க�வி6 தி*ட6தி� �ைளயா ? எதி�காலேம 
கா*ட*1�. 
 
ந� க�வி வா3�பிைன:� வசதிகைள:� ேம�� ெப9 க வி9�&கிறீ�களா ? 
ெபா�6 �ைற  க�வி  Kட�கைள ஏராளமா க ஆைசயா? பாி	�ைர Kற ஆ� 
இ�லாத அைவகளி�� �த� தரமான வசதிகைள  ெகா1 க ேவ.1ெம�5 
வி9�&கிறி�களா ? 
 
க�ைக, ய�ைன. ேகாதாவாி, கி9Eணா ஆகிய ஆ5களி� நீ��ெப9 ைக �< க 
�< க� பாசன6தி4�� மி�சார உ4ப6தி �� பய�ப16�� ெப9� பணியி� 
ெப9� கவன6ைத6 தி9�ப ேவ.1ெம�5 வி9�&கிறீ�களா ? ந�ல�. 
ெபாியவ�களிட� ெசா�ல6 தவறாதீ�க�. ஆைள மா45வைத� ப4றி� பாி	�ைர 
K5வேதா1, ஆ45 நீைர மா45வைத� ப4றி:� K5�க�. 
 
க�வி Kட�ேதா5� பயி�6ெதாழி� � ஏ4பா1 ெச3ய Kடாதா ? இ�ப 
ேக*கிறதா உ�க� அறி( ? ெச3ய K1�. ெச3ய ேவ.1�. மன� உ.டானா� 
இட� உ.1. 
 
ப%சாய6� ஆ*சி வ	த பிற�, ஊ�ேதா5� உ�ள &ற�ேபா � ஊ9 �A ெசா	த�. 
அதிேல ஒ9 ப�ைக ப�ளி Kட6 ேதா*ட6தி4� ஒ� கி ைவ6�� பய�ப16தA 
ெச3தா� எ@வள( விைள:� ? உைழ�பி4� உய�வளி �� மன�ேபா � 
ம*1ம�ல விைளய� ேபாவ�; மைலமைலயாக ெந��� ேகா�ைம:�, வ. 
வ.யாக வாைழ:� கிழ���, கா3கH�, கனிகH� பயிாி*1  �வி கலா�. 
ஆமா�, மைல காதீ�க� ! 
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இ�5 க�வி Kட�களி� எ.ணி ைக சிலவ�ல, சில >5க� ம*1ம�ல, 
இல*ேசாப இல*ச�. தமிCநா*� ம*1� ��ப6� Rவாயிர�-இவ4றி� 
உ�ளவ�கேளா ேகாடான ேகா, ேகா ேகா ைகக� K K உைழ6 தா�, 
ேகா ேகா ெபா9�க�, நா நா வ9ேம. 
------ 
 

3. 3. 3. 3. யா! கா�கிறா!க#யா! கா�கிறா!க#யா! கா�கிறா!க#யா! கா�கிறா!க#????    
 
நா1 வளர, ம க� ��ேனற, உைழ�&, ெப9� உைழ�&6 ேதைவ. பாரத� ெப9 
நா1 வளர, ேகா ேகா ைகளி� உைழ�&6 ேதைவ. ேகா ேகா ைகக�, K  
K உைழ6தா� ேகா, ேகா ந�ைம, ேத6ேத வ9� ; உ.ைம. 
 
ஆைள ஆ� த�H� பணியி��, ேகா, ேகா ைகக� ஈ1படலா�. ஆH � ஆ� 
ைக ெகா1 �� ெதா.�� ஈ1படலா�. இ	தியாவி4� எ� ேதைவ ? த�ள� 
ெதாழி� &ாி:� ைககள�ல; தா�க� ெதாழி� &ாி:� ைகக�. K6 ெதாழி� &ாி:� 
ைகக�. அ6தைகய ைககH� சிலபல ேபாதா. ேகா, ேகா, ைகக� ேதைவ. 
 
ேகா ேகா ைககைள உைழ க ைவ�பெத�ப ? ஒ�5ப*1 உைழ க 
ைவ�பெத�ப ? ஒ9 ைகயாயி� ஒ9வ� உண�Aசி ேபா��. சில ைககளாயி;� 
வ�லா� ஒ9வ� இய கிவிட �:�. பல ைககH ேகா, வ�லா� சிலராவ� 
ேவ.1�. ேகா, ேகா ைககைள-இய	திர  ைககைளய�ல - மனித  ைககைள - 
இய க, ஒ9 ேசர இய கA சில9� ேபாதா : பல9� ேபாதா ; ேகா ேகா. ம க� 
விழி�&� ெபற ேவ.1� ; எ<Aசி:ற ேவ.1�. ஆ க உண�Aசி ெபற ேவ.1� 
வளர6 � க ேவ.1�. ��ேனற உைழ க ேவ.1�. அறிவி�� வளர6 � க 
ேவ.1� ; உைழ க ேவ.1�. 
 
விழி�&� எ<Aசி:� தாேம விைளபைவய�ல. பயிாிட�ப1பைவ. அைவ சில நா� 
பயிர�ல ; பல நா� பயி�; அ16த16�� பயிாிட�ப1பைவ ; பல >றாயிரவரா� 
பயிாிட�ப1பைவ. 
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நா*1� ப45� உாிைம உண�(�, கா	தியகளா� தைலைமயி� ப�லாயிரவ� 
பா1ப*1� பயிாி*டைவ , ப�லா.1 பயிாி*டைவ அ�பயிைர6 தைல�ைற �6 
தைல�ைற பயிாிட ேவ.1�. 
 
கா	தியகளா� தீ*ய தி*ட�களி� ஒ�5 �திேயா� க�வி. அைத மற கலாமா 
நா� ? �திேயா� க�வி, தாேன வள9மா ? தைல�ைற தைல�ைறயாக அறியாைம. 
ேநாயிேல உழ�� ந� ம களிைடேய, (அ� ேநாெய�5 உணராத ந� ம களிைடேய) 
�திேயா� க�வி, தாேன வளரா�. அ� வள� க�பட ேவ.1�. இர.ெடா9வரா� 
அ�ல, ப�லாயிரவரா�. 
 
ப�னி� ெதளி6�A ேசைட K*ட �யா� ெவ	நீ� ெப3� கா1 எாியா�. �திேயா� 
க�வி� பயி9 �� சி5 சி5 ெதளி�&� ேபாதா�. ப�லாயிரவ� ெதா.1 ேதைவ. 
அறியாைமையA �*ெடாி க(� ப�லாயிரவ� பா1�, ஆதர(�, ஊ க�� ேதைவ. 
 
ப�லாயிரவ�-நா*1� ப45ைடய ப�லாயிரவ� - ெதா.ட� ப�லாயிரவ�-
ெதா.ைட. ெபாியவ�களிட� ஒ*  ெகா�வத4� வழியாக அ�லாம�, 
ெதா.4காகேவ ேம4ெகா�H� ப�லாயிரவ�-க�லாத �திேயாாிட� விழி�ைப:� 
எ<Aசிைய:�. 'க45  ெகா�ளாம� ஓ3வதி�ைல, தைல சா3வதி�ைல', எ�ற 
ேப9ண�Aசிைய:� =.டவ�ல, ப�லாயிரவ� பா1ப*டா�, ந� நா*��, அறி(, 
ெவ�ள�ேபா� ெப9��. அறி( ெவ�ளேம ப�ள6தி� கிட �� பலைர:� 
= கிவி1� : உய�6தி வி1�. �திேயா� க�வி6 ெதா.ட9 � ஏேனா ப%ச�? 
இ@வள( விைரவிலா கா	திய6 தி*ட6ைத மற	� வி*ேடா� ; இ@ெவ.ண�கைள 
எ<�பிய கா*சி � வா9�க�. 
 
தாEக.* நகர�. �� இர( ேநர�. ஒ�ப� மணி. இைல:தி� கால6தி� ெதாட க� 
P�கா களி�, ப�� &� தைர மாறவி�ைல. இ��� அ��� ேபாட�ப*9	த 
இ9 ைகக� சி�+*1 விடவி�ைல. கா45 ெம�ல Sசி  ெகா.9	த�, அதிேல 
�Hைம:� இனிைம:� இ9	தன. அ%�மள( க1��ளி9� சீற�� இ�ைல. 
வான6திேல வி.மீ�க� மி�னின. தி�கH� தவC	த�. இ@வினிய UCநிைலயி� 
அ	நகர� P�கா க� திற	� கிட	தன. அைவ எ�கைள வா, வா’ எ�5 அைழ6தன. 
எ�கைள ம*1மா, யாைர:ேம, ெவளிேய வ	�, இ9	�, மகிழ அைழ �� கால�� 
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Uழ�� அ�ேபா�. ப�ைல  க6� ெகா.1 அவ4ைற வி*1 விலகி�ேபாேனா�. 
ெந1%சாைலெயா�றி�, ேவ ைக பா�6� ெகா.ேட நட	ேதா�. க.ட 
கா*சி:�, ேக*1 அறி	த தகவ��, எ<	த எ.ண�கH� இேதா உ�க� ��ேன. 
 
ஒ9 மா  க*ட6தி� ெத9ேவார அைறெயா�றி�, ��ப� நா4ப� ேப� 
அம�	தி9	தன�. அ6தைன ேப9� ெப.க�. இள�க�னியர�ல�. த�ளாதவ�களா 
? அ�ல�. நா4ப�, ஐ�ப� வய� மதி க6த க மாத�க�. அ�மாத�கH � எதிேர ஒ9 
மா� S4றி9	தா�. அவ� ப க6திேல க9�பலைக ஒ�றி96த�. அ� ெம3யாகேவ 
ெபய9 ேக4ப க9�பாயி9	த�. அதிேல ஏேதா எ<தி� ேபாட�ப*9	த�. 
மாத�கெள�லா9� எைதேயா பா�6�� ப6�  ெகா.9	தா�க�. 
இ கா*சிைய  க.ேடா�. இ K*ட6ைத� ப4றி  ேக*டறி	ேதா�. அ�ேபாேத 
ேக*டறி	ேதா� 
 
இ K*ட� அரசிய� K*டம�ல க96தர�க�ல. இல கியA ெசா4ெபாழி(ம�ல. 
இல கிய ேநா*ட� எ�ற திைர மைற( அரசிய� ஊ19வ�ம�ல. சமயA 
ெசா4ெபாழிவி� ேபரா� நட �� ஆ*சி எதி��& �ய4சி:� அ�ல. பி� எ�ன ? 
க�வி வ��&. பால� க�வி வ��ப�ல. தா3ெமாழி  க�வி வ��ப�ல. தா3ெமாழி� 
&லைம வ��ப�ல ; பிற ெமாழி  க�வி வ��&. உ)ெப  மாத�க�-�திேயா�-
ப �� ெஜ�ம� வ��ேப நா�க� க.ட�. அ�மாத�க�, ஏ4ெகனேவ 
தா3ெமாழியாகிய உ)ெப ைக:� சேகாதர ெமாழியாகிய இரஷிய ெமாழிைய:� 
க456 ேதறியவ�க�. அ�வலக�களி�� ெதாழி4 Kட�களி�� பணி&ாிகிறவ�க�. 
 
’ப:�க�, ப:�க�. ேம�� ப:�க�’ எ�ற ந��ைரைய� பி�ப4றி ேம�� 
ேம�� &தி� &திதாக  க45 ெகா�பவ�க�, அ�மாத�க�. த�க� அ�றாட 
அ�வ� தீ�	த பி�, அ கடா எ�5 S*ேல விC	� கிட காம� அ�ல� இ�ேற 
ந�5 ; எனேவ இ�ேற களி6தி9 எ�5 P�கா களி� Pாி6�  கிட காம�, 
’அறிவி� அளேவ வாC(�’ எ�பைத உண�	�, இர( ேநர�களி�, ேவைள  
க�Bாியி� : ேச�	�, &� ெமாழி ெயா�ைற  க4�� �திய மாணவிக� அவ�க�. 
அவ�களிேல பல9 �  �1�ப� ெபா5�&� உ.1. இ6தைன �மிைடயிேலதா�, 
அவ�க� ெதாட�	� க4கிறா�க�; ��ைமயி�� க4கிறா�க�. இர(ேதா5� 
க�Bாியி� க4கிறா�க� பிற ெமாழிகைள  க4கிறா�க�- ெமாழி6 தீ.டாைமைய 
நிைனவி�� ெகா�ளா� க4கிறா�க�. 
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நா�க� க.ட� கா*சி காக நட �� க�Bாியா ? இ��� அ��� ெப9நக�களி� 
ெந1%சாைலகளி� ெவளி நா*டவ�கH �  கா*ட நட6த�ப1� க�Bாியா ? 
இ�லேவ இ�ைல. ேவைள  க�BாிகH�, ேவைள� ப�ளிகH� எ���.1, 
ேசாவிய6 ஒ�றிய6தி�; ஏராளமாக உ.1. அவ4றி� ேச�	�, ெதாட� க�வி� 
பய�ெப5� ெதாழிலாள�க�. அ�வல�க�, ப*டதாாிக� இல*ச கண கின�. இ	த 
ஈ1பா*� ஆ.கH � �ைற	தவ�க� அ�ல� ெப.க�. �திேயா� க�வி ெப5� 
-எ<6தறிவ�ல-ெதாட� க�வி ெப5�, எ.ண4ற மாத�களி� நா4ப� ேபைரேய 
நா�க� தாEக.* இர(  க�Bாியி� க.ேடா�; ெஜ�மானிய ெமாழி 
க4��ேபா� க.ேடா�. 
 
R�5 வார�கH �� பி� ெச�ைன � வ	� ேச�	ேத�. தமிCநா*� 
ெபா5�&�ள பணிெயா�றி� இ9	த இரஷிய� ஒ9வைர  க.ேட�. அவ9 � 
வய� அ5ப� � அ9கி�. அவ� ெபா9ளாதார6 �ைறயி� டா ட� நிைல �� 
ப*ட� ெப4றவ�. அவ� ெகௗரவ டா ட� அ�ல�. ப6�6 ேதறி� ப*ட� ெப4றவ�. 
அவ� ஆதியி�-அதாவ� இளைம� ப9வ6தி�-ப6� �6த� எ@வள( ? நா�கா� 
வ��& வைரயி�, ஜா� ஆ*சி  கால6தி�, ஏCைம காரணமாக, நா�காவேதா1 
நி�5வி*ட அவ� ேசாவிய6 ஆ*சி  கால6தி�, மீ.1� ேவைள� ப�ளியி� 
ேச�	தா�. ப�ளியி5தி ேதறிய�� ேவைள  க�Bாியி� ேச�	� �த4 ப*ட� 
ெப4றா�. ஊ க� அதிகமாயி45. 'டா ட�’ ப*ட6தி4�� ேவைள  க�Bாியிேலேய 
ப6தா�. ெபா9ளிய� ேமைதயாக6 தமிCநா*4� வ	தா�. 
 
'க4ேறா� �A ெச�றவிடெம�லா� சிற�&!' இ� நா� க4ற தமிC� பாட� ; நா*1 
ம களிடமி9	� ஒளி �� பா� �� பாட�. 
 
'யாதா;� நாடாமா� ஊராமா�, எ�ெனா9வ� சா	�ைண:� க�லாத வா5’- இ� 
தமிC மைற; ந� மைற; இைத ஒத யா9 � உாிைம:.1? 'இளைமயி�� இேதா 
ேத�AசிA சீ*1� ெப4ற பி�;� க.விழி6�� ப�பாேன�? ப காத ேமைத 
பா�6ததி�ைலயா ? எ�கிற ேபா கிேல, நட கிற நம கா? அ�ேபா கிைனேய 
வள� கிற நம கா ? அ�ல� இர( பக� பாராேத, �	த ேபாெத�தா� ப, தா3 
ெமாழிைய:� ப, அறி( எ�கி9	தா�� அைத6 ேத ெகா.1 வா எ�5 
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ெசா��வேதா1 நி�லாம�, அ@வழி வள�கிற, சா	�ைண:� க4கிற, ேசாவிய6 
ம கH கா ? யா9 �A ெசா	தம �ற� ? யா� கா கிறா� �ற� ெநறிைய ? 
-------- 
 

4. 4. 4. 4. ஒ� ப$�பிைனஒ� ப$�பிைனஒ� ப$�பிைனஒ� ப$�பிைன    
 
தாEக.* மகளி� க�வி ஆ�வ6ைத  க.ேட� உ�கH �� கா*ேன�. �திய 
மகளி�, ெவ5� S*டா*சிய� அ�ல�; பகெல�லா� ெதாழி� &ாி	த மாத�, இர(  
க�Bாியி� ேச�	�, &�ெமாழி ஒ�ைற  க4�� கா*சியிைன  க.ேட�. யா� 
ெப4ற அறி( இ�ப6ைத உ�கH �� அளி6ேத�. 
 
இ�5 தாEக.* நகாி+9	�, மா)ேகாவி4� இ*1 ெச��கிேற�, வாாீ�. 
உலக� ெப9நகர�களி� ஒ�றாகிய அ�� நட	த நிகCAசிக�, வரலா45� &கC 
ெப4ற நிகCAசிக� எ6தைன, எ6தைனேயா! நா� க.ட நிகCAசிேயா, எளிய 
நிகCAசி. ஆனா� அறி(ைடேயா� அறிய ேவ.ய நிகCAசி. இரஷிய� ஆ*1� 
�.1 விர� க.1 ைவய� ஆட� ேபாகிறேதா எ�5 அ%�ேவா� அைனவ9� 
உணர ேவ.ய நிகCAசி. 
 
மா)ேகா நகாி� ப�ளி Kட� ஒ�ைற  காணA ெச�ேறா�. பா��பத4�� 
ேக*பத4�� அ�� நிைறய இ9	தன. எனேவ R�5 மணிக� ஒவி*டன. 
 
பி�ன�, ெவளிேய வ	ேதா�. �ளி�கா45 சீறி  ெகா.9	த�. மாைல ெவயி� 
விலகிவி*ட�. எ�கைள அைழ6� வ	த வாடைக  கா�, ப�ளியி� எதிேர. 
ெத9ேவார� கா6� ெகா.9	த�. ெத9வி�, ம க� K*ட� அதிக�; வாகன� 
ேபா � வர6� நிைறய. 
 
இ	நிைலயி�, நா� �த+� காைர ெந9�கிேன�, கதைவ6 திற க �ய�ேற� ; 
�யவி�ைல. அ� P*  கிட	த�. க.ணாகH� உய�6த�ப*9	தன. 
காேரா* த�மிட6தி� உ*கா�6தி9 க  க.ேட�. எனேவ, கதைவ ெம�ல6 
த*ேன�. அ�, அவ� ெசவியி� விழவி�ைல. அவ� ெம3மற	� எைதேயா ப6�  
ெகா.9	தா�. சில ெநாகளி� எ�க� �<ைவA ேச�	த ம4றவ�கH� 
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வ	�வி*டன�. எ�கேளா1 பயண% ெச3:� இரஷிய ெமாழிெபய��பாள�. 
கதைவ6 தடதடெவ�5 ஓ�கி6 த*ன�. கேரா*யி� கா�� ேக*ட�. ச*ெட�5, 
ைகயி+9	த >ைல R ைவ6தா�. கத(கைள6 திற	தா�. 
 
நா�க�, உாிய இட�களி� அம�	ேதா�. கத(க� Rட�ப*டன. கா� எ�க� 
ஒ*டைல ேநா கி� பிற	� ெச�ற�. 
 
காேரா* ெம3மற	� ப�பைத  க.ட��, என � ஓ� ஐய� மி�னி45. ச	த 
மி�	த இAசாைலயி�. ம க� நடமா*ட ேவ ைக நிைற6த இ	தA சாைலயி�, 
இ@வள( ஈ1பா*ேடா1 ப6த >� எ�வாக இ9 �� ; எ� ப4றி இ9 ��? காத� 
கைதேயா? ேபா�� பரணிேயா ? இ�ேவ எ� ஐய�. இ	த ஐய6ைத� ேபா கி  
ெகா�ள6 �ணி	ேத�. அ	>� எ�ன >� எ�5, ேக*1A ெசா�ல �:மா எ�5, 
ெமாழி ெபய��பாளைர ஆ�கில6தி� வினவிேன�. அவ� காேரா*ைய இரEய 
ெமாழியி� வினவினா�. அ� வி%ஞான >� எ�5 பதி� வ	த�. "அைத� 
பா� கலாமா?" எ�ேற�. 
------- 
"'ஆகா'ெவ�5 >ைல  ெகா16�வி*டா�. &ர*� பா�6ேதா�. நிைறய� பட�க�. 
எ�ன பட�க�? கவ�Aசி� பட�களா ? இ�ைல. கவ�Aசி� பட�களா� 
பிைழ க6தா� நா� பிற	தி9 கிேறாேம ! பி� எ�ன பட�க� ? வி%ஞானA 
ேசாதைன� பட�க�. க.ட தாளிலா? இ�ைல. ந�ல தாளி� அழகான அA� 
ெதளிவான விள க� பட�க� ெத�ப*டன. வி%ஞான >ெல�5 
&ாி	�ெகா.ேடா�. பா*டாளி ப �� அ@ வி%ஞான >� எ6தைகய�? 
விைளயா*1 வி%ஞானமா ? ெதாட க நிைல வி%ஞானமா? இ	த  ேக�விகைள  
கிள�பிேன�. 
 
ெமாழிெபய��பாள� எ� ைகயி+9	த >ைல வா�கினா�. சில வினாக� 
&ர*னா�. "இ� க�Bாி ம*ட வி%ஞான�" எ�5 பதி� உைர6தா�. காேரா* 
க�Bாி வி%ஞான6ைத  க4பதா? க��ாாி �� அ�லா� ெத9வி� 
ெதாழி� காக  கா6�  ெகா.9 ��ேபா� க4பதா எ�5 விய	ேத�. அவ� 
க�Bாி மாணவரா எ�5 எ�ைலய4ற விய�ேபா1 ேக*ேட�. 
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"ஆ�; இ�ேபா� க�BாிகH � வி1�ைற க�Bாிக� திற	த��. மாைல  க�Bாி 
ஒ�றி� ேச�	� வி%ஞான� க4க� ேபாகிேற�. ஆகேவ, க�Bாி  க�வி � �� 
K*ேய, ஆய6த% ெச3� ெகா�கிேற�" எ�5 காேரா* பதி� Kறினா�. 
வ9�� க4ேபா�, இரஷிய மாணவ�; பா*டாளி மாணவ�Kட எ�பைத அறி	� 
உ.ைமயி� மகிC	ேத�. 
 
இ	நிகCAசி எ� சி	தைனைய6 =.45. நம � ஓ� அாிய ப�பிைனய�ேறா ? 
ஏCைம:4ற ந� நா*ேல நாெள�லா� பா1ப*டா�� கிைட�ப� அைர வயி45  
க%சிேய. அறிவா4ற�� ேச�6தா�தாேன உைழ�பி� பய� ெப9�� ? 
இ@வறிவா4றைல� ெப5வ� எ@வா5 ? பகெல�லா� உைழ�பவ�கH� இரவி� 
ப�ளியி� ெதாழி� பயி�றா� அறி( வள9� ; ஆ4ற� மி��. உழவ�கH� ஆைல6 
ெதாழிலாளிகH� ெதாழி� ப4றிய அறிைவ� ெப9 க, ஒ3( ேநர6ைத� பய�ப16த 
ேவ.1�. அ6தைகய ப�திேநர� ப�பா� அறி( வளர, ஆ4ற� ெப9��. ஆ4ற� 
ெப9க, ெதாழி� சிற ��. ெதாழி� சிற க, நா1 வள�ெப5�. நம � ேவ.ய�� 
அ� தாேன ? 
------ 
 

5. 5. 5. 5. ெலனி� &லக�ெலனி� &லக�ெலனி� &லக�ெலனி� &லக�    
 
மா)ேகா நகர6�  காேரா*யி� க�வி ஆ�வ6ைத விய	தவாேற, எ�கHட� வ	த 
ெமாழி ெபய��பாளைர� பா�6�. " இ	த வி%ஞான >�, கேரா*ேய ெசா	தமாக 
வா�கியதா ? அ�ல� இரவலாக� ெப4றதா ?" எ�5 வினவிேன�. அைத அவ� 
காேரா*யி� இரஷிய ெமாழியி� ேக*டா�. காேரா*யி� பதிைல ஆ�கில6தி� 
Kறினா�. பதி� எ�ன ? 
 
"நா� ப �� இ@வி%ஞான >� >லக6தி+9	� இரவலாக� ெப4றத�ல. 
விைலேபா*1 வா�கிய�. இேதா பா9�க� எ@வள( உ5தியான க*1, 
விள கமான பட�க�, உய�	த பட�க� அ6தைன:� அழகான அAசிேல; உய�	த 
தாளிேல. இ@வள( உய�	த >� �� ேபா*9 �� விைலேயா மிக  �ைற(" 
எ	த நா*�� இ@வள( ம+வாக உய� வி%ஞான >�க� கிைட கா. எ�ேலா9� 
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வா�க Kய அள( � �ைற	த விைலயிேலதா� எ�க� நா*1 >�க� 
ெவளியாகி�றன. 
 
இ	த பதி� இ*1  க*� ேபசித�ல; உ.ைம. ெவ5� &கCAசியி�ைல. ந� 
நா*� பதிைன	� Xபா3 �� வா�க �யாத >�கைள அ�� R�5 நா�� 
Xபா3கH � வா�கிவிடலா� எ�பைத விசாாி6� அறி	� ெகா.ேடா�. 
 
>�கைள மிக ம+வாக ெவளியிட எ�ப �கிற�? அரசின�, ஆசிாிய�கைள  
க*டாய�ப16தி இலவசமாக எ<தி வா�கி  ெகா�வதாலா? அ�ல� ெபயரளவி� 
ஏேதா ெசா4ப6 ெதாைக ெகா16� ம+வாக ைகேய1கைள� ெப5வதாலா? அ�ல� 
>� ெவளிY*16 ெதாழிலாளிகH � �ைற	த ச�பள� ெகா1�பதாலா? எ	த 
உபாய�கைள  ைக ெகா.1 வி%ஞான >4கைள Kட ம+வாக வி4கிறா�க� 
எ�5 ேக*ேடா�. 
 
காேரா* பதி� K5வத4� ��, ெமாழிெபய��பாள� பதி� Kறினா�. 
 
" இ	நா*� >லாசிாிய�கH � ந�ல ஊதிய�. உய�	த 'இராய�,' ெவளிY*1 
ேவைல கார�கH ��, ம4ற ேவைலகளி� உ�ள� ேபா�ேற ந�ல ச�பளேம" 
 
பதி� �யவி�ைல. இத4�� எ�களி� ஒ9வ�- நான�ல - �5 கி*டா�. 
 
"அ�பயானா� எ�ப6தா� இ	த அ4&த� நிகCகிற�?" எ�5 விய�&ட� 
வினவினா�. 
 
" இதி� அ4&த� ஒ�5மி�ைல. >� ெவளிY1 இ�� ஒ9 வாணிபம�ல; ம கள� 
ப�&� பசிைய� பய�ப16தி தனியா� யா9� >� ெவளியி*1, வாணிக� ெச3� 
�வி க �யா�. >� ெவளிY*1�பணி, ெபா�6�ைறயி� உ�ள� >� 
ெவளிY*4காக, ஒ@ெவா9 �யரசி�� ெபா�6�ைற அைம�& உ.1. அைவ 
அரசினரா� அைம க�ப*டா�� த�;ாிைம ெப4றைவ. ப��ைற ேமைதகைள  
ெகா.டைவ. இலாப  க.ெணா*ட� அ4றைவ. 
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" ஆகேவ ஒ@ெவா9 >� ெவளிY1� க*1பயாக ேவ.1ெம�ற �றிேயா1 
விைல ேபாடேவ.ய நி��ப	த� அ4றைவ. ெவளியி*ட பல >�கH �� ேச�6�, 
ஒ*1 ெமா6த6தி�, ேபா*ட �த� வ	தா� ேபா�� எ�ற அ�பைடயி� சிற�பாக� 
பணி&ாிகி�றன, இ@ெவளியி*1  கழக�க�. 
 
"ேம��, >�கைள ஐ	>5 ஆயிர� பக� எ�ற �ைற	த எ.ணி ைகயி� 
அAசி1வதி�ைல. ெபா�ம கH� 'ஆH ெகா9 >� நிைலய�' எ�ற க96ேதா1 
ெசா	தமாக >�கைள வா�கA �ண�கா� �டA�ட வா��வதா� >�கைள �த� 
பதி�பிேலேய பதினாயிர கண கி� அAசி1கிறா�க�. பதி�பி4�� பதி�& 
ஏராளமான பக�. விைரவான வி4பைன, 'கா45�ள ேபாேத =4றி  ெகா�H�’ 
�ர.ட� க.ேணா*ட� அ4ற நிைல. இைவேய விைல  �ைறவி4� உ�ள � கிய 
காரண�. நா�க� ெப4ற பதி+� சார� இ�. 
 
பதினாயிர கண கி� வா�கி� ப க�ப1� >�க� எைவ ? அக ஆயிரமா? &ற 
ஆயிரமா? காத4 கைதகளா? ேபாரா*ட நSன�களா ? ெபா<� ேபா �  
கத�ப�களா ? விகடA ெச.1களா ? 
 
இ6தைகய ஐய�க� எ<	தன எ�கH �. அவ4ைற ெவளியி*ேடா�. 
 
"இரஷிய >� ெவளியி*1  கழக6தி4�A ெச��� ேபா� நிைன( ப16��க�. 
அ���ளவ�களிட� இைத� ப4றி வின(ேவா�" எ�றா� ெமாழி ெபய��பாள�. 
 
நா�க� சில ெச�றன. இரஷிய >� ெவளிY*1  கழக6தி4�A ெச�ேறா�. அத� 
நைட�ைறைய� ப4றி� பல�பல ெதாி	� ெகா.ேடா�. எ�க� �	ைதய 
ஐய�கைள, ெமாழி ெபய��பாளேர ெவளியி*டா�. 
 
"ெபா<� ேபா � >�கH�, நைகA�ைவ ந5 �கH� ப காதவ�க� அ�ல� 
ேசாவிய6 ம க�, ேபாரா*ட  காவிய�கைள  க45, S5 ெகா�ளாதவ�க� அ�ல� 
அவ�க�. காத4 கைதெய�5, பAைச பAைசயாக, பா�ண�Aசி $*1ப ைவய�ல, 
ேசாவிய6 >�க� எ�பைத இ�ேக �றி�பிட ேவ.1�. 
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"ஒ*ட� ப�& >�களாகிய இவ4ைற ஒ� கிவிடவி�ைல ேசாவிய6 ம க�. 
ஆயி;� இவ4ைறேய �4றிA �4றி வ*டமி*1  ெகா.9 �� ெச � 
மா1களாக(மி�ைல அவ�க� அவ�க� ப கிற >�களிேல >45 � எ.ப� 
வி< கா1 'சீாிய)' >�க�. அதாவ� ஊ�றி� ப க ேவ.யைவ' எ�5 
அ@ெவளிY*1  கழக அதிகாாி ஒ9வாிடமி9	� ெதாி	� ெகா.ேடா�. 
 
விகட6� � அ�பா� விாியாத ந� ப�&� கிH கிH�பி4� ேம� ெதாியாத ந� 
காவிய�� எ�ைற � மா5ேமா எ�5 ஏ��கிறீ�களா ? ஏ�கி� பய� எ�ன ? 
வி<��ணைவ வி<��வத4�� உண�Aசிய4ற �கவாசிகளாயி4ேற நா�. �ர�கி 
��ேனற �யா� ஐயா, �யா� ! 
 
மா)ேகா நகர6திேல ஒ9 ெபாிய >லக� உ�ள�, அத� ெபய� ெலனி� >லக�. 
உலக� &கC ெப4ற, உலக6தி� மிக�ெபாிய >லக�க� R�5 அைவயாவன : 
இல.டனி��ள பிாி*E மி$சிய >லக�, வாஷி�டனி��ன கா�கிர) >லக�, 
மா)ேகாவி��ள ெலனி� >லக�, �த� இட6தி4காக இ�R�றி4�� பல6த 
ேபா* எ�5 ேக�வி�ப*ேடா�. ஆகேவ, மா)ேகா ெலனி� >லக6ைத  காண 
விைழ	ேதா�. அத4� ஏ4பா1 ெச3ய�ப*ட�. ஒ9 நா� �4பக� �<வ�� அ�� 
இ9	ேதா�. 
 
ெலனி� >லக� பல அ1 �  ச*ட6தி� உ�ள�. இ� ெபா� >லக�. ெபா� 
ம க� அைனவ9� இைத பய�ப16தலா�. >�கைள ம*1மா ப கலா� ? 
>�கேளா1 ப6திாிைககைள:� ச%சிைககைள:� ப கலா�. S*4�� 
>�கைள எ16� ெகா.1 ேபா3� ப கலா�. 
 
>�க�, பல மாகளி�, பல ப�திகளி�, ஒ<��ப1 தி, அ1 கி 
ைவ க�ப*1�ளன. >� ஒ�ைற ேவ.1ேவா�, தாேமா, �லக� பணியாளேரா, 
அைத6 ேதA ெச�5 எ16� வ9வெத�றா�, காலதாமதமா��. அத4�� பாிகார� 
க.1�ளன�; >� வி9�பி, தா� வி9�&� >ைல� ப4றிய தகவைல ைமய 
இட6தி��ள பணியாள�களி� ஒ9வாிட� அறிவி�பா�. அ�பணியாள� அத4கான 
�றி�ைப எ<தி, �ழ�� ெதா*� ஒ�றி� ைவ�பா�. அ6ெதா*� கீ6 
மாட6தி+9	�, உAசி மாட� வைர �ழ�5 ெகா.ேட இ9 ��. ஒ@ெவா9 
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மாட6தி�� ெதா*� நி4க இடெமா�5 இ9 கிற�. ெதா*� சில வினா நி4�� 
அ�ேக ஒ9 பணியாள� இ9�பா�. அ�பணியா�, வ9கிற �றி�&களி� த� மா  
�றி�&கைள எ16�  ெகா�வா�. 
 
ெதா*� அ16த மா �A ெச�5வி1�, உAசிவைர ெச�5 தி9�&� ; 
தி9�&�ேபா� ஒ@ெவா9 மாட6தி�� நி4��. ேம4ெச�5 தி9�&வத4� இைடயி� 
�றி�&களி�ப கிைட6த >�கைள6 ெதா*+� இ1வா�க�, அைல கீC 
மாட6தி4�A ெச��� ; அ�� அவ4ைற எ16�  ேக*பவ�கH �  
ெகா1�பா�க�. 
 
அ�� வ9� ப�ேபா� K*ட6ைத:� பல மாகளி� எ6தைனேயா ெப9� 
பர�&களி� பல இல*ச கண கான >�க� ப�6�, ஒ<��ப16த�ப*1 
ைவ க�ப*9�பைத:� ேநாி� க.ேடாேர, ெலனி� >லக6தி� அ�றாட� 
நட �� >� வழ�� ேவைலைய, இய	திர இய கமி�றிA சமாளி க �யா� 
எ�பைத உண�	� ெகா�ள �:�. 
 
ெலனி� >லக6தி�, எ6தைன ெமாழிகளி� >�கH� ெவளிY1கH� 
உ�ளனெவ�5 வினவிேனா�, >45 அ5ப� ெமாழிகளி� உ�ளனெவ�றா� 
>லக6ைதA ேச�	தவ�. பளிAெச�5 ெகா1 �� இ�பதி+�, உ.ைம எ@வளேவா, 
'திறைம' எ@வளேவா எ�ற ஐய�பா1 மி�னி45. எனேவ எ�ென�ன ெமாழிகளி� 
எ�5 ேம�� ேசாதி6ேதா�. அ	த >45 அ5ப� ெமாழிகளி� ப*யைலேய 
எ16�  ெகா16�வி*டா�. 
 
தமிC ெமாழி இட� ெப45�ளதா எ�5 �ழாவிேன�; ந� தமிC ெமாழி:� 
ப*ய+� இ9	த�. அ���ள தமிC >�கH� ச%சிைககH� ந��ைடய 
அ�பளி�ப�ல. விைல ெகா16� வா�கியைவ எ�5 அறி	� மகிC	ேத�. 
 
ெலனி� >லக�, ெவ5� >லகமாக ம*1� பணியா4ற வி�ைல. ப6திாிைக� 
ப�பகமாக(� பணியா45கிற� எ�5 ெதாி	� ெகா.ேடா�. 
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அ��� பல ெமாழிA ெச3தி6தா�கH�, வார இதCகH�, மாத மல�கH� இ9	தன. 
ெபா� >லக6தி� ப6திாிைக� ப�பக�� இ9 க ேவ.1மா எ�ற எ� 
ேக�வி �, 'ெபா� >லக6தி+9	� விர*ட�பட ேவ.யைவ அ�ல, 
ெச3தி6தா�கH� ச%சிைககH�' எ�5 பதி� கிைட6த� இ6தைகய ெபா� >லக 
வசதி, மா)ேகாவி� ம*1மா ? பிற ப�திகளி� உ.டா ? ெபா�>லக வசதி, 
நா*� Rைல �1 �களி� எ�லா� உ.1. நா�� இல*ச� ெபா� >லக�க� 
அ�5 இ9	தன. 
 
ெலனி� >லக6தி� தமிC ச%சிைசக� இ9 �� ப�திைய  காண விைழ	ேத�. 
அ�� அைழ6�A ெச�றா�: ேமைசகளி� ேம�, சில தமிCA ச%சிைகக� இ9	தன. 
அைவ ஏ4கனேவ, அறி�கமானைவ. அைவ, ெபா� உைடைம  ெகா�ைகA 
சா�&ைடயனவ�ல. எ� க.கைள எ�னா� ந�ப �யவி�ைல. ந� நா*1 
�தலாளி6�வ ச%சிைககேள அைவ. 
-------- 
 

6. 6. 6. 6. ெலனி	� கா'தி(�ெலனி	� கா'தி(�ெலனி	� கா'தி(�ெலனி	� கா'தி(�    
 
'மாகட� மைட திற	தா� ேபா�5, க�வி ெவ�ள� ெப9 ெக16ேதா1கிறேத, 
ேசாவிய6 ஒ�றிய6தி� இளைமயி� ம*1ம�லாம� ��ைமயி�� ஆC	� 
க4கி�றனேர ! பா*கH� பா*டாளிகH� ப�பாளியாக விள��கி�றனேர. 
எ�ெக�� ேநா கி;� எ�லா� �� க�வி, ந�ல க�வி, ஒ�றான க�வி எ�ற 
அறிெவாளி S�கிறேத ! எ�ப6தா� விைள	தேதா இ	நிைல?' எ�5 விய	ேதா�. 
அ	த 'அ4&த'6ைத  க.1 திைக6ேதா�. யா� ெச�5 க.டா��, இ�பேய 
விய க6தா� ேவ.1� ; திைக காம� இ9 க �யா�. 
 
ெம3யாக இ� 'அ4&த'மா? 'அ4&த'மாயி�, அத4காக  காலெம�லா� 
கா6தி9�பைத6 தவிர ேவ5 எ�ன ெச3ய �:� ? இ�ப� பல �ைற 
�ழ�பிேனா�. சில நா�கH �� பி�, ெதளி( பிற	த�. 
 
ேசாவிய6 ஒ�றிய6தி�, க�வி Kட	ேதா5�, ெலனி� படேம அ��A ெச�ேவாைர, 
�த� �த� வரேவ4��, அ�பட�� ெபாிய அளவி� இ9 ��. அைத  க.ட 
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பிறேக, உ�ேள ெச�ல இய��. நா�கH�, ஒ@ெவா9 க�வி  Kட6தி�� அ� 
ெபாியாாி� பட6ைத� பா�6�வி*ேட உ�ேள ெச�ேறா�. அ�பட6தி� அயி� 
அவ�க� ெமாழியி� பளிAெச�5 எ<தியி9�பைத� பா�6ேதா�. ஒ9 �ைறய�5. 
பல�ைற பா�6ேதா�. எ<தியி9�ப� எ�ன எ�5 ேக*கவி�ைல. ெலனின� 
ெபயைரேயா, அவர� சிற�&� ெபயைரேயா எ<தியி9�பா�க� எ�5 நிைன6ேதா�. 
அ� எ�ன எ�5 ேக*16 ெதாி	�ெகா�ள ேவ.1ெம�ற எ.ணேம எழவி�ைல. 
'கடா க�5 ேபா*ட� எ�5 ேக*ட��, க* வி1கிேறன' எ�5 பணிவிேல 
பழ க�ப16த�ப*ட அரசின�. ஊழிய�க� அ�லவா. நா�க� ? நா�க� சில 
ெச�றன. 
 
ஒ9ேபா�, எ�க� �<வி� ஒ9வராகிய அ�ைமயா� ெலனி� பட6ைத  கா*, 
அத� அயி� எ<தியி9�ப� எ�ன எ�5 திZெரன  ேக*1வி*டா�. பதி� வ	த�. 
ஆ�கில6தி� எ<தியி9	த� எ�ன ெதாி:மா? ப:�க�! ப:�க�! ேம�� 
ேம�� ப:�க� ெலனி� பட6தி� அயி� எ<தியி9	த� இ�ேவ. 
 
ேசாவிய6 &ர*சி Sர� ெலனி� எ6தைனேயா ேபசியி9�பா�! எ6தைனேயா 
எ<தியி9�பா�! ெபா�உடைம  ெகா�ைககைள� பல�ைற விள கியி9�பா�! 
அவ4றிேல ஒ�ைற-ஒ9 ம	திர6ைத-ஒ9 �ழ க6ைத-ஒ� ஊ க ஒ+ைய� ேபாடாம�-
இைத எ<தி� ேபா*9�ப� ஏ� ? க�வி Kட�கH � இ�ேவ ெபா96த� 
எ�பதாலா? ெபா� உைடைம� பா� ஊ*1வத4� பதி�, ெபா5�&�ள 
ெதாட கநிைல ஆசிாிய� ெகா1 க ேவ.ய த.ணிைரயா ெகா1�ப�? 
இ@ைவய�கைளெய�லா� ெகா*வி*ேடா�. அ� ந�லதாக �	த�. ேசாவிய6 
ஒ�றிய6தி� க.ட க�வி 'அ4&த6தி� ஆணிேவைர, க�ைப, கிைளைய  காO� 
வா3�&  கி*45. 
 
எ�கH � அ�5 கிைட6த, பதி+�, விள க6தி� சார� இேதா . 
 
'இ�ெம�றா� சிைறவாச�; ஏென�றா� வனவாச�' எ�ற �ைறயிேல ஜா� ஆ*சி 
இரஷியாவி� நட	� வ	த�. அ கால6தி�, உ<� விைத6�, அ5�பா� � 
உணவி�ைல. உணவி�லாவி*டா�, எ�ன ? பிணிக� உ.1. �ளி9 � 
உைடயி�ைல. ஆயி;� எ�ன ? உைற	� விைற6�� ேபானா�, பிறவி6 ��ப� 
அ�ேறாேட அக�ற�. இ	நிைலைய  க.1 ெபா�கி எ<	தன� பல�; தி*ட� 
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தீ*ன� தைலவ�க�; ம�னரா*சிைய  கவிC க வழி வைக ஆ3	தன�; ேசாவிய6 
ஆ*சிைய நி5வ �ய�றன�; அ6தைகய �ய4சி, எ16த�� ெவ4றி ெபறவி�ைல. 
�த� �ைற ேதா�வி, பல9 �6 த.டைன அ16த16� இ�பேய, ேபாரா*ட�, 
ேதா�வி, த.டைன, தைல மைற(. ஆகேவ, நா1 �<வ�� இைத� ப4றிய 
எ.ண�, ����� ேபA�. 
 
'வ�லைம ெபா9	திய ேபரரைச� ப�பாளிக� சிலர� தைலைமயி� பாமர� பல� 
எதி�6�  கவிC�ப� எளிதான ெசயலா ? இ�ேபாரா*ட6 தி*ட�கH� பல 
இரகசியமாக6 தீ*ட�ப*டன. இரகசிய6 தி*ட�கைள6 தீ*யவ�களி� 
ெலனி; ேக தைலைம இட�. 
 
"ம�னரா*சிைய  கவிC �� &ர*சியி� ம க� ப�� எ�ன ? பல�ைற� 
பா*டாளிகH�, பல[�� ெபா� ம கH�. இரகசியமாக ெலனிேனா1� அவர� 
சகா கேளா1� ெதாட�& ெகா.டன�. இரகசிய  க*டைளகைள� ெப4றன�. 
ம4றவ�கைள� ேபால, மாணவ ச�தாய�� இரகசிய6 ெதாட�& ெகா.ட�; &ர*சி� 
பணியி� த�கH �� ப�� ேக*ட�. எ�ெக�ேக, எ�ென�ன ேவைலகைள 
எ@வ�ேபா� ெச3� � க ேவ.1ெம�5, ஆைண ேக*ட�. ெபா� ம களி�, 
பல பிாிவின9 �� பல வைகயான ேபாரா*ட�கைள  கிள�Aசி� பணிகைள, உயி� 
ெகா1 �� பணிகைள  ெகா16த ெலனி�, மாணவ�கH � வி5வி5�பி�லா6 
பணிையேய ெகா16தா�. எ�ன பணி அ� ? 
 
"ப:�க�: ப:�க� ! ேம�� ேம�� ப:�க�!" வ��பாசிாியாிட� எதி�பா� க 
ேவ.ய இ@வற(ைரைய Sர� ெலனினிட� எதி�பா� கவி�ைல. இ� 
மாணவ�கH �� ஏமா4ற6ைத  ெகா16த�. 
 
&ர*சி எ�ன எளிதான �ய4சியா ? ஒ9 �ைற �� பல �ைற ேதா4ற 
விைனய�லவா ? ப�லாயிர கண கானவ�கைள� ப+ ெகா.1� ேதா4றத�லவா ? 
&ர*சி. வ+ைம மி க ஜாரா*சிைய  கவிC க, எ�லாைர:� எ�லாவ4ைற:�, 
கிைட6தவ�கைளெய�லா�, கிைட6தவ4ைறெய�லா� பய�ப16தி ெகா�ள 
ேவ.டாவா ? இ ேக�விக�, &ர*சி6 தைலவ� ெலனி; � எ*ன. 
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"&ர*சி மிக  க1ைமயானேத ! அ� ெவ4றி ெபற� பல ஒ6திைகக� ேதைவ�படலா�. 
அவ4றி�, ெப9� உயி�A ேசத��, ெபா9*ேசத�� விைளயலா�. எ6தைன 
விைலயானா��, அைத  ெகா16�, ஒ9 நா� ெவ4றி ெப5ேவா�. அ�&ற� ? &திய 
சமத�ம ஆ*சிைய நிைலெபறA ெச3ய, க* கா க, வள�ப16த. வ��ப16த, 
ப�லா.1க� ஆ�ேம! ேசாவிய6 ஆ*சி6 த	ைதகளான �தியவ�கேள, 
காலெம�லா�, உயிேரா9	�, கா க �:மா ? இைளய பர�பைரய�ேறா 
��வ	� ெபா5�ேப45  ெகா�ள ேவ.1�? ஜா� ஆ*சி � உ�ள 
எதி��ைபவிடA ேசாவிய6 ஆ*சி � உ�ள எதி��&, ெதாட க நிைலயிலாவ� 
அதிகமாக இ9 ��; பல ஆ.1கH � இ9 ��. உலக எதி��& கிைடயி� 
ேசாவிய6 ஆ*சி �ைறைய  கா6�, வள� க ேவ.ய இைளஞ�கைள-
மாணவ�கைள� &ர*சி ெந9 கயி� இ<6� வி*டா�, நாைள சமத�ம ஆ*சிைய6 
திற�பட நட6த� ேபாதிய அறிஞ�க�. வி%ஞானிக�, வி4ப�ன�க�, ேமைதக� 
ப%ச� வ	�வி1ேம. ஆகேவ மாணவ�கைள மாணவ�களாகேவ வி*1ைவ�ேபா�. 
 
ப�பிேலேய ஊ �ேவா� �தியவ�களாகிய நா� ம4றவ4ைற� 
பா�6� ெகா�ேவா�. இரஷியாவி� நீ.ட எதி�கால6தி� ந�ைம காக, 
இைளஞ�கைள இ�ப கா6� ஆகேவ.1�. ேம�� ேம�� க4க ைவ6தாக 
ேவ.1� எ�5 ெலனி� க.�பாக இ9	தா�. 
 
"க4பேத, ேம�� ேம�� க4பேத. மாணவ�க� ஆ4ற ேவ.ய நா*16 ெதா.1 ; 
&ர*சி� பணி' எ�5 ெலனி� அற(ைர:� அறி(ைர:� Kறியேதா1 நி�லாம�, 
தா�� த� க*சி:� அ�5� பி�;� அ  ெகா�ைகைய வ<வாம� கா6 
திராவி*டா�, ேசாவிய6தி� ஒ�றிய6தி� அறிவிய�. ெபாறி இய�, ெதாழி� இய� 
ெவ4றிகைள-இ	த அளவி4�� ெப4றி9 க �யா�. தைலவ� ெலனின� 
ந��ைரகளி�, இ@(ைரேய. அ�ைற �� இ�ைற �� எ�ைற �� 
இைளஞ�கH �6 ேதைவயான�. ஆகேவ இைத ெலனின� பட6தி� கீC எ<தி 
ைவ6தி9 கிேறா�.’’ இ�ப எ�கH � விள கி  Kறினா�க�. 
 
"அ�ேபாைத � இ�ேபாேத ெசா�+ ைவ6ேத�, எ�பைத�ேபா� இ�ேபாைத �-
சமத�ம ஆ*சி  கால6தி4கானைத அ�ேபாேத-ஜா� ஆ*சி  கால6தி�ேபாேத 
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அறி(56தி, விைத ெந�களான மாணவ�கைள  க*  கா6ததா� அ�ேறா, உலக� 
விய க6த க, ��னறியா� ெப9� ெசய�கைளெய�லா� அ9% 
சி6� கைளெய�லா� ெச3ய �கிற� ேசாவிய6 ஒ�றிய6தா�. வான ெவளியிேல 
உலக6ைதA �4றிய க9விகைள:�, நிலா உலகி4�Aெச�5 இற�கிய 
க9விகைள:� ெச3� த	த ெதாழி� ேமைதகH�; வழி வைககைள வ�6�6 த	த 
வி%ஞானிகH�, கணித ேமைதகH� எ�கி9	ேதா �தி6� வி*டா�களா ? நில� 
ெவ க ேமைதகளாக ெவளி வ	தவ�களா ? ெலனி� கால6� மானவ�க� அ�லவா 
ப6�� ப6�, ேம�� ேம�� ப6�, உலக6 தைலைம நிைலைய எ*� பி6� 
வி*டா�க�. வளர ேவ.ய நா��, ந� மாணவ�கைள மாணவ�களாக வள9�ப 
பா�6�  ெகா�ளேவ.டாமா ? 
 
இேதா எ� க�Bாி மாணவ� ப9வ� நிைனவி4� வ9கிற�. ஆ.1. ஆயிர6�6 
ெதாளாயிர6� இ9ப6� எ*1. நா� ப6த� ெச�ைன மாநில  க�Bாியி�. ப6த 
வ��& இ.ட� மீய* அ�ேபா� மாநில  க�Bாியி�� இ.ட� மீய* வ��& 
உ.1. அ	த  கால6தி� பிாி*E அரசின� ஒ9 �<ைவ இ	தியாவிற� அ;�பி 
ைவ6தன�. இ	தியாவி� பல நகர�கH �A ெச�5, இ	தியாவி��ள பல 
ெபாியவ�கைள:� கல	தாேலாசி க ேவ.1�. பி�ன�, இ	திய�கH � எ	த 
அள( த�னா*சி உாிைம ெகா1 கலா� எ�பைத அ �< பாி	�ைர க ேவ.1�. 
இ	த ஆைணேயா1 வ	த �<வி4�� ெபய� ைசம� �<. 
 
ைசம� �< அைம க�ப*ட�� ெபா�கி ெய<	தா� நா*� த	ைத. உாிைம� 
ேபாரா*ட6தி� ஒ�ப4ற தைலவ�, மகா6மா கா	தி. 'எ�க� உாிைமைய� பறி6த� 
அநீதி, எ@வள( உாிைம ெகா1 கலாெம�5 விசாாி க வ9வ� 
அவமான�ப16�வதா��. ஆகேவ ைசம� �<ைவ பகிEகாி:�க�' எ�5 
க*டைளயி*டா� கா	தியா�. க*டைளைய நிைறேவ4ற �6தன� 
நா*1�ப45ைடேயா�. பகிEகார  K*ட�கH �� ஊ�வல�கH �� நா1 
�<வதி�� ஏ4பா1க� ெச3ய�ப*டன. அ	நிய அர� ��மா இ9 �மா ? 
க*டவிC6�வி*ட� அட ��ைறைய. K*ட�கH �� ஊ�வல�கH �� 
தைடக�, அைலேம� அைலயாக வ	தன. கட� ெபா�கி;� கல�காத ஜவக�லா� 
ேந9, அலகாபா6தி�, ைசம� �<ேவ தி9�பி� ேபா எ�5 �ழ�கி ெகா.1, 
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தைலைம தா�கி� பகிEகார ஊ�வல6ைத நட6தினா�. ேவ ைகயா பா� ��, 
ஞாயி5 மைறயாத சா�ரா\ய� ? ேந9 ைக� ெச3ய�ப*டா�. 
 
இA ெச3தி நா1 �<வ�� பரவி45; விைர	� பரவி45. ெச�ைன �� வ	த�. 
ம க� ெகாதி6தன�; மாணவ�க� கிள�	� எ<	தன�. ேவைல நி56த ஏ4பா1 
ெச3தன; க�BாிகH �A ெச�லாம�, ேவைல நி56த�� ெச3தன� எ�லா9� 
அ�ல ; ஏராளமானவ�க�. 
 
ேவைல நி56த6 தைலவ�க�-மாணவ�கேள-த	தி ெகா16தன� மகா6மா கா	தி �. 
க�Bாி மாணவ�க� ெவ4றிகரமாக ேவைல நி56த� ெச3�வி*ேடா�. ேந9ைவ 
நிப	தைனயி�றி வி1தைல ெச3:�வைர மாணவ� ேவைல நி56த� ெதாட9�. 
அத4�6 த�க� ஆசி ேதைவ.' இ�ேவ த	தி. 
 
பதி� த	தி வ	த�. 'ேதச6 ெதா.ட�க� ஆ�� ெபா9*1  க�வி Kட�கைள 
வி*1 ெவளிேயறி வி1�க�. இ�ைலேய� மாணவ�களாக இ9	� க�Bாி  
க*1�பா*4� அட�கி ப:�க�.' ஆசிA ெச3தியா இ� ? ஆதரவா இ� ? 
பதிைல� பா�6த��, �6தன�. தி*ன� சில� ஆனா�� அ16த நாேள 
தி9�பிவி*டன� க�BாிகH �. 
 
"ஆ�கில ஆ*சியின� நட6�� க�வி Kட�கைள வி*1 வ	�வி1�க�. ஆ�கில  
க�வி நம �6 ேதைவயி�ைல" எ�5 உபேதச� ெச3:� கா	தியா�, இ� 
ெபா�னான வா3�ைப� பய�ப16தியி9 க  Kடாதா ? இைத சா காக 
ைவ6தாவ� ஆ�கில  க�விைய ஒ*ைடயா கி யி9 கலாேம!" இ�ப 
அ�கலா36தன�, மாணவ மணிக�. 
 
மாத�க� பல ெச�றன. மகா6மா கா	தி ெத�னக� வ	தா�. பல இட�கH �A 
ெச�றா�. ெபா�  K*ட�களி� ேபசினா�. ம கH � உண�Aசி$*னா�. அ	த 
�45� பயண6தி�, ேவBாி�, மாணவ� K*டெமா�றி4� அறி(ைர வழ�கினா�. 
ேக�விA சீ*ெடா�5 அவாிட� ேச�	த�. ஆ�கில  க�வி  Kட�கைள ெவ56� 
ஒ� கA ெசா��� தா�க�. ேந9 ைகதானைத  க. �� ெபா9*1, ெச�ைன  
க�Bாி மாணவ�க� ேவைல நி56த% ெச3தைத, ஆதாி க வி�ைலேய, ஏ�?. 
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'ஆ�; ஆ�கில  க�வி ஆகா�. அைத ஒ� கி6 த�ளிவி*1 வ	�, நா*16 ெதா.1 
ெச3வ� ந�ல�. ஆனா�, இ ெகா�ைகயி� ந�பி ைகயி�லாதவ�க�. ஆ�கில  
க�வி ெபற வி9�&� மாணவ�க�. அ க�வி  Kட�களி� ஒ<�ைக:� 
க*1�பா*ைட:� மதி6�, அவ4றி4� அட�கி நட�பேத �ைற ஒேர ேநர6தி�, 
அரசிய� ஊழியராக(�. மாணவராக(� இ9�ப� �யா�'-இ�ேவ மகா6மாவி� 
பதி�. ஆ4றி� ஒ9 கா�, ேச4றி� ஒ9 கா� ைவ கலாமா ? 
 
ஆகேவ, சிறி� ேநர6தி4�� பிற� ம4ெறா9 ேக�விAசீ*1 ெச�ற�. 
அ ேக�விெய�ன ? 'மாணவ�களி� பல9 � நா*1� ப45 உ.1. இ�ேபாேத 
நா*16 ெதா.� ஈ1படாவி*டா�, அ�ப45 அேயா1 ப*1� ேபா�ேம ! 
மாணவ� ப9வ� �:�வைர நா*1�ப4ைற  க*1�ப16தி ைவ6தி9	தா�, 
அவ�க� ேதச6 ெதா.ட�களாவ� எ�ப ?' 
 
இ ேக�வி �  கா	தியா� பதி� Kறினா�. சார� இேதா : 
 
ஆ�கில  க�வி க4பதனா� நா*ைட மற க ேவ.டா ; ெவ5 க ேவ.டா. 
நா*1�ப4ைற� ப�ைமயாக ைவ6� ெகா�H�க�. ப�& �� ப�க� இ�லாம� 
பணியா45�க�. வார. ப9வ வி1�ைறகளி�ேபா�, சி45�கH �A ெச���க�. 
தீ.டாைம ஒழி�&, ம� வில �, கத� உ16த�, சRக6 ��&ர( ஆகிய ஆ க� 
பணிகைளA ெச3:�க�. இைவ, சிற	த நா*16 ெதா.1’ எ�றா�. 
 
'எைத� ெபறேவ.1மானா�� அத4�ாிய வழியிேல, அத4�ாிய வைகயிேல ெபற 
ேவ.1�, ஆ�கில  க�வி ஆகாெத�5 தா� க9தினா��, அைத� ெபற 
வி9�&கிறவ�க�, அத4�ாிய இட6திேல, அத4�ாிய ஒ<�கிேல க*1�பா*ேல, 
ஒ9ைம ஈ1பா*ேல, ெபறேவ.1� எ�5 ெதளி(ப16தினா� மகா6மா கா	தி. 
 
ஆ:த� &ர*சி Sர� ெலனி� ம	திர�, 'மாணவ�க� மாணவ�களாயி9 க*1�.' 
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அைமதி� &ர*சி Sர�, சா	த6தி� தி9(9வ� கா	தியகளாாி� Rல ம	திர�, 
'மாணவ�க�, மாணவ�களாயி9 க*1�. 
 
இ9 ேவ5 வைகயான உலக வழிகா*களி� மாணவ�கH கான ம	திர� ஒ�ேற. 
மாணவ�க�, மாணவ�களாயி9 க*1� எ�பேத. இ	த ஞான� வ	தா4பி� 
ேவெற�ன ேவ.1� ? வ9மா? வரவி1ேவாமா ? வ	தா� க�வி ந�ேமா1 நி�5 
விடாேத எ�ேலா9 �� ெச�5 வி1ேம ! 
 
மகா6மாைவேய �*1  ெகா�5வி*ேடாேம ! அவ� அறி(ைரைய இ9*ட கவா 
�யா� ? மாணவ�கைள திைச தி9�பவா ெதாியா� ? இ�ப  கன( கா.ேபா� 
கண க4ேறா�. 
------- 
 

7. 7. 7. 7. ேப*+ாிைமயி, ெப�மித�ேப*+ாிைமயி, ெப�மித�ேப*+ாிைமயி, ெப�மித�ேப*+ாிைமயி, ெப�மித�    
 
இல.ட� மாநகர�, உலக� ெப9நகர�களி� ஒ�5. பிாி*E ேபரரசி� 
தைலநகர� அ�. வரலா45A சிற�&ைடய ஒ�5 அ�. பாராHம�ற�களி� தாயாக 
விள��� பிாி*E பாராHம�ற� அைம	தி9�ப� அ�ேகதா�. உலக வாணிக 
ைமய�களி� ஒ�5 இல.ட�. அத� சிற�& க� எ6தைனேயா! எ6தைனேயா 
சிற�& கHைடய இல.ட� நக9 �, நா� ெச��� வா3�&  கிைட6த�. அ��� 
பல நா� த�க(� வா3�&  கி*45 ஒ9 �ைற ய�5; இ9�ைற. 
 
�த� �ைற அ��A ெச�5 த�கிய� ; ஆயிர6�6 ெதா�ளாயிர6� 
ஐ�ப6ெதா�றி�, பிாி*டனி� க�வி �ைறகைள ேநாி� க.1 அறி	� வ9மா5, 
அ�ேபாைதய , ெச�ைன க�வி அைமAச�, கன� மாதவேமன�, எ�ைன 
அ;�பியி9	தா�. அ	நா*�, நா�� மாத�களி9	� க.1 க45 வ	ேத�. 
அ�ேபா� நா� தனிேய ெச�லவி�ைல. எ� மைனவிைய:� அைழ6�A ெச�ேற�. 
அ	நியA ெசலாவணி �ைட இ�லாத கால� அ�. ஆகேவ, மைனவிைய:� 
அைழ6�� ேபாவ� எளிதாக இ9	த�. 
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இல.டனி� காண6 த கைவ பல. எைவ எைவ எ�ப�, அவரவ� ஈ1பா*ைட, 
சா�ைப, �ைவைய� ெபா96த�. அ�� நா�க� க.டைவ சில. அவ4றி� ஒ�5 
‘ைஹ* பா� ’ எ�ற P�கா. அ� இல.ட; �, ெவளியிேலா, அ16ேதா இ9 �� 
P�கா அ�ல. நக9 � உ�ேள இ9 �� P�கா. பரவலான P�கா. ெம3யாகேவ 
மிக� பரவலான P�கா. 
 
எ*1 � எ*1 மீ*டாி�. எ�ேகா ஒ9 Rைலயி�, க*ட�படாம+9 �� 
ெபா*ட� �, நா� ‘P�கா’ எ�5 அ9ைமயாக� ெபயாி*1 வி1கிேறாேம. 
அ�ப�ப*ட P�கா ‘ைஹ* பா� .’ பல கிேலா மீ*ட� நீள�� பல கிேலா மீ*ட� 
அகல�� உைடய�. &� தைரகH� ெப9 மர�கH� அட�	த�. ெந1� காலமாக 
அழி க�படாம�, சிைத க�படாம� கா�பா4ற�ப1கி�ற�. உலாவ ஏ4ற இட� ; 
நிழ+ேல ஒ3	தி9 க ஏ4ற இட� இ6தைன:� எ�கைள  கவ�	தன. 
இ��ைறகளி�� அைத� பய�ப16திேனா� நா�க�. 
 
இவ4றி4� ேமலான சிற�ெபா�5� உ.1 அ� P�காவி4�. அ�ெவ�ன ? 
ேபA�ாிைமைய� ெப4ற கள� அ�. ேபA�ாிைமைய  கா �� கள� அ�. 
 
பிாி*ட� ேகானா*சி நா1. ேகானா*சி ெபயரளவி� தா�, ெம3யாக நட�ப� 
ம களா*சி. 
 
அ	நா*ைட �4கால6தி� ஆ.ட ம�ன�களி� சில�, ேகானா*சிைய  
ேகாலா*சியாக, ெகா1�ேகா� ஆ*சியாக ஆ கிவி*டன�. அவ�க� நிைன6த4� 
மாறாக, யா9� RA�விட Kடா�. 'க�சி�' த�பா� நட6த �ய�றன� ப+6ததா ? 
இ�ைல. 
 
அட ��ைற, க1ைமயான அட ��ைற ேந�மாறான விைளைவேய ெகா1 ��. 
ஆ�கிேலய� ெபா�ம கH� ெகாதி6� எ<	தன� : எதி�6� �ழ�கின�; அரசி� 
அநீதிகைள  க.6தன�. அ உைத ப*டன�. சிைறயிேல அைடப*1, வா 
ம	தன�. தைலைய:� ெகா16தன�. இ5தியி� ெவ4றி:� ெப4றன�. ெபா� 
ம கHைடய ேபA�ாிைமைய ஆழமாக நிைலநா*ன�. 
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இ�5 அ	நா*� �<� ேபA�ாிைம நில(கிற�. ச*ட >�களி� கிட �� 
உாிைமய�ல, அ�� நில(வ�. எ�லா9� அ�றாட� பய�ப16�� ேபA�ாிைமைய 
அ�ேக பளிAெச�5 காணலா�. 
 
ேபA�ாிைம� ேபாரா*ட6தி� சிற�& இட� ெப4ற ஓாிட�, அ	த ‘ைஹ* பா� கி’� 
Rைலெயா�5. அ��6தா� சில >4றா.1கH � ��, ேபA�ாிைம6 
தைலவ�கH� ெதா.ட�கH�, அ@(ாிைமைய நிைலநா*ட, அ கால 
நைட�ைறயி� இ9	த அரசிய� தவ5கைள:� பிறவ4ைற:� க. �� கள� 
அைம6�, ேபாரா வ	தன�. 
 
அ  கள6திேல ேபA� ேமைடயி�ைல. அ�5� இ�ைல; இ�5� இ�ைல. அ�ைறய 
அரசிய+�, ச�தாய6தி�, வாC ைக �ைறயி� க.ட தீ��கைள� ப4றி  
ெகாதி�பைட	தவ�க� அ� Rைல �A ெச�5, க96� �ழ க� ெச3வா�க�. 
P�காவி4� வ	தவ�களி� �ணி	தவ�க� ேபAசாளைரA �4றி நி�5 ேக*பா�க�. 
 
ேபA�, தானாகேவ �:ெம�5 ெசா�ல �யா�. அரசி� 
அட ��ைறயாள�களா�, ேபAசாள�, ேபச6 ெதாட�கிய��, ைக� 
ெச3ய�ப1வ�� உ.1. வி*1� பி�ப�� உ.1. சிறி� ேநர� ேபசிய��, 
த.�பத4�� ேபாதிய ஆதாரம கிைட6�வி*ட� எ�5 ெதாி	த�� ைக� 
ெச3ய�ப1வ�� உ.1. ைக� ெச3ய�படாம� ஒ9வ� ேபA� �<வ�� ேபசி 
�6தா�, அேநகமாக அ�ேபAசி� உயிேரா க96ேதா இ�ைல எ�ேற ெபா9�. 
 
இ�ப�ப*ட அட ��ைறைய எதி�6�� ப�லா.1, பல�, ேபசி� ேபசி, 
அ;பவி6த சிைற6 த.டைனயாக, அ உைதயாகA ெசா�லெவா.ணா  
ெகா1ைமகளாக� ெப9விைல ெகா16�, ேபA�ாிைமைய� ெப4ற ‘�9ேகஷ6திர�’ 
‘ைஹ* பா� கி� Rைலெயா�5’ 
 
அ கால� �த�, அ� Rைலயி�, ஒேர ேநர6தி� பல ேபAசாள�க� ேப�வ�; 
வி1�ைற நா�களி�, ஒேர ேவைள, ப6�� பதிைன	� ‘K*ட�க�’ அ16த16� 
நட ��; ம4ற நா�களி� ஏக கால6தி� ஐ	தா5 K*ட�க� நட ��. 



35 

 

 
அ��� ேபச, யா9ைடய அ;மதி:� ேதைவயி�ைல. அ��, ேமைட அைம க  
Kடா�. ஆகேவ, ேபAசாளேர! அவர� ேதாழேரா, கா+ சாதி கா3� ெப* ஒ�ைற  
ெகா.1ேபா3, அ�ேகா� இட6தி� ேபா*1 அத�ேம� நி�5 ேப�வா�. நில6தி� 
ேம� நி�ேற ேப�ேவா� பல�. உாிைமைய நிைலநி56�� அவ�கH �� ம4ெறா9 
க*1�பா1 உ�ள�. 
 
அ� எ�ன ? 
 
அ�� யா9� ‘ைம ’ அைம க Kடா�. ஒ9வ�, ஒ+ ெப9 கி அைம6�  ெகா.1 
ேபசினா�, அ9கி� நட �� ம4ற  K*ட�கH �, அ� இைட$றாக இ9 ��. 
ம4ற� ேபAசாள�களி� உாிைமைய ஒ+ ெப9 கி பறி ��. எனேவ, அ	த இட6தி�, 
யா9� ஒ+ ெப9 கி ைவ6�� ேபச  Kடா ெத�ற தைட:.1. 
 
நா;� எ� மைனவி:� இல.டனி+9	தேபா�, ஒ9 ஞாயி45 கிழைம மாைல, 
ேபA�ாிைம� &னித Pமி �A ெச�ேறா�. K*ட�க� நட �� வைகைய  காணேவ 
ெச�ேறா�. 
 
P�காவி4�� Jைழ	த��, ஒ9 சி5 K*ட6ைத  க.ேடா�. பதிைன	� இ9ப� 
ேப�கH � ேம� இ�ைல அ��. அதி� ஒ9வ�, ஆ�வ6ேதா1 ேபசி  
ெகா.9	தா�. சிறி� ேநர� அவ� ேபAைச  ேக*ேடா�. அவ� ஒ9 $த�. $த 
சமய6ைத� ப4றி� ேபசினா�. த�க� 'க�6த�' இனி6 தா� வர�ேபாகிறா� எ�றா�. 
அவைர வரேவ4பத4காக ஆய6த% ெச3�ெகா�ளA ெசா�னா�. அ6தைன ேபA�  
கைள:� பத� பா� க எ�கH � ஆைச. ஆகேவ, சில அ �ர6தி� நட	� 
ெகா.9	த அ16த K*ட6தி4� நக�	ேதா�. அ��� ஒ9வ� ஆ�வ6ேதா1 
ேபசி ெகா.9	தா�. அவ� க6ேதா+ க கி96�வ�. 'க�6த�' ஏ�வாக, வ	தைத� 
ப4றி� ேபசினா�. அவர� ெகா�ைககைள� ேபா�பா.டவ� விள கி  K5வ� 
ேபாலேவ ஏ45  ெகா�ளேவ.1�. அ�ேவ வி�வாச6தி4� அைடயாள� எ�5� 
ேபசி ெகா.9	தா�. அ� ேபAைச  ேக*1  ெகா.9	தவ�கH� சிலேர. 
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அ16த K*ட6தி� பிராெட)ட.* கி96�வ� ஒ9வ�, த� சமய� பிாிவி� 
சிற�& கைள� ப4றி  Kறி  ெகா.9	தா�. அவர� ேபAைச  ேக*1  
ெகா.9	த சிலேரா1 நா�கH� ேச�	� சிறி� ேக*ேடா�. ெம�ல ந<விேனா�. 
 
சில அ �ர6தி� ேவெறா9வ� ேபசி ெகா.9	தா�. அ��� ��ப� நா4ப� 
ேப9 �ேம� Kடவி�ைல; அவ�கேளா1 கல	� நா�கH� ேபAைச  ேக*ேடா�. 
 
சமயA ெசா4ெபாழி(கைள:�, சமய�கைள:� க.6�  ெகா.9	தா�. 
உைழ6�� பிைழ க �யாதவ�க�, ஆ.டவைன� ப4றி� ேபசி� பிைழ கிறா�க� 
எ�5 �4ற%சா*னா� ; ெபாியா� பாணியி�, சமய�கைள ெய�லா� சானா�. 
 
அ�கி9	� அ16தத4� விைர	ேதா�. ஏேதா உ�H� விவகார� ப4றி ஒ9வ� ேபசி  
ெகா.9	தா�. ேபA� காரமாகேவ இ9	த�. இ�ப உ�H�, பிரா	தியA 
சி க�க� ப4றிய க96�ைரக�, இர.ெடா�ைற:�, சிறி� சிறி� ேக*1வி*1, 
ஒ9 ெப9�K*ட6தி4� வ	� ேச�	ேதா� அ�5 நா�க� க.ட அ6தைன  
K*ட�களி�� ெபாிய� அ�. Kயி9	தா�, அதிக� இ9	தா�, இ9>5 ேபராக 
இ9 கலா�. ப6�� பதிைன	��, ��ப�� ��ப6ைத	�ேம க.ட யா9 �ேம 
இ9>5 ேப� ெகா.ட K*ட� ெபாிதாக6தாேன இ9 ��. அ  K*ட6தி� 
ேபAசாள�, ஒ9 நீ ேரா. அவ� ஆ6திர6ேதா1 ேபசி ெகா.9	தா�. நி�5 
ேக*ேடா�. 
 
ெவ�ைளய�க� ஆ�பிாி காவி4� வ	� நீ ேரா கைள அைம�ப16தி வ9வைத 
வ�ைமயாக  க.6தா�. சில நிமிட�கH �� பிற� இனி ெவ�ைளய� எவ9� 
ஆ�பிாி காவி� கால ைவ6தா�, அ@ெவ�ைளயாி� க<6ைத அ56� இர6த6ைத 
உறி%ச� ேபாவதாக ஆ��பாி6தா�. இைத  ேக*ட நா�க� பதறி�ேபாேனா�. 
‘கலா*டா’ ஆகி வி1ெம�5 அ%சிேனா�, ெம�ல ந<வி விடலாமாெவ�5 
க9திேனா�. �45�45� பா�6ேதா�. ெவ�ைளய� யா9� ெவ�ளவி�ைல, 
� கவி�ைல, அ%சவி�ைல. 
 
அ�ேபா� அ�கி9	த இள	த�பதிக� எ�க� க.களி� ப*டன�. கணவ� 
மைனவியிட� Kறினா� ; “க.ேண! இவ� ஏேதா உண�Aசி வய�ப*9 கிறா�. 
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அத4�  காரண�� இ9 க ேவ.1�. நா� ெபா5ைமயாக இ9	�, காரண6ைத  
ேக*ேபா�. இைத  ேக*ட மைனவி:� &� �5வேலா1 கவனமாக  ேக*டா�. 
ேபA� நீ.ட�. ஆனா�, U1 சிறி� தணி	த�. நா�கH� ெம�வாக 
ந<விவி*ேடா�. ேம�� சில சி5 K*ட�கைள  கட	த பி�, ஐ�ப� ேப9ைடய 
K*ட� ஒ�ைற அைட	ேதா�. அ�, அராஜக  K*ட�. 
 
“ஆ*சிக� அ6தைன:� ம க� உாிைமைய� பறி கி�றன. உாிைமைய இ*ல� 
பறி6தா�� ஒ�ேற, ச�Aசி� எ16�  ெகா.டா�� ஒ�ேற, அ*+ அட கினா�� 
ஒ�ேற. ஆகேவ ஆ*சி�ைற ேவ.டா. ேத�த+�நா� �றி6தி9	தா�க�-யா9 �� 
ஒ*1� ேபாடாதீ�க�. இைத  ேகளாம� சில� ஒ*1� ேபா*டா� ெப9�ெக1தி 
இ�ைல. யா� ெவ4றி ெப4றா��, இல*ச� வா �கH �� பதி� ஆயிர� 
ஒ*1கேள ெப45, ெவ�றா�. தைல ெகா<6�6 திாியமா*டா�. வா கிைன� 
பய�ப16தியவ�கைளவிட, பய�ப16தாதவ� பல ேப� எ�ற ெதளி( நிதான6ைத  
ெகா1 ��”-இ�ப�ப*ட ேபா கிேல ஒ9வ� ேபசி ெகா.9	தா�. 
 
அவ�க� ேத�தைல� ப4றிேயா, இ க96ைத� ப4றிேயா கவைல�படாம�, 
விைரவி� விலகி� ேபாேனா�. S1 தி9�ப, மீ.1� வ	த வழிேய ெச�ேறா�. 
��ன� பா�6த K*ட�களி� சில �	�வி*டன. நீ ேராவ� ேபசிய K*ட� நட	� 
ெகா.9	த�. ம5ப:� அ��A சில நிமிட�க� நி�ேறா�. K*ட6தினைர  
கவனி6ேதா� பல� ஏ4ெகனேவ இ9	தவ�கேள. யா9� ��ேபா, கிள�Aசிேயா 
ெகா�ளவி�ைல. கவனமாக  ேக*1  ெகா.9	தன�. 
 
ெவளிநா*டா� ஒ9வ�, இல.ட; � வ	� அ���ள வசதிகைள:� 
உாிைமகைள:� ெப45 ெகா.1, அ@ ெவ�ைளயைரேய அ@வள( மிர*ட 
விடலாமா ? ஏ� அ�ப வி*1 ைவ கிறா�க� ?’ எ�5 எ�கH � ஐய�. அைத� 
பல ஆசிாிய�களிட�� ம4றவ�களிட�� ெவளியி*ேடா� . 
 
அ@வள( ேபA�ாிைம இ9�பைத� ப4றி� ெப9மித� ெகா.டன� ; &��5வ� 
P6தன�. அத4�A சிறிதள(� தைட விதி க Kடாெத�5 அ<6த	தி96தமாக  
Kறின�. ‘அைத  க*1�ப16�கிேறா� ; இைத  க*1�ப16�கிேறா�’ எ�5 
ந�ெல.ண6ேதா1, ெதாட�கி, ந�ைம அறியாமேலேய எ�லா� �� பல வித6 
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தைளகைள மா* வி1ேவா�. ஆகேவ இ9 கிற உாிைமயிேல சிறி�� ைக 
ைவ க Kடா� !’ எ�ற ேபா கிேல இ9	த� அவ�க� பதி�. 
 
நிைன க நிைன கA �ைவ �� அ கா*சிைய:� க96ைத:� சில அறிஞ�களிட� 
K5� வா3�& அ@வ�ேபா� கி*45. எெதத4ேகா படபட ��, �� ��, 
��5�, அனிAச மல�களாகிய ந�மவ� �A ெசா�லலாமா? 
------- 
 

8. 8. 8. 8. ெலனி�கிரா$,ெலனி�கிரா$,ெலனி�கிரா$,ெலனி�கிரா$,    
 
ஆயிர6�6 ெதா�ளாயிர6� அ5ப6ேதாரா� ஆ.1, ெச�ட�ப� தி�க�, நா;� 
எ�;ட� வ	த &கCெப4ற இ9 இ	திய  க�வியாள�கH� ெலனி� கிரா* 
நகர6தி4�A ெச�ேறா�. 
 
அ���ள ப�கைல  கழக6தி�, தமிC ெமாழிைய  க45 ெகா1 கிறா�க� எ�5 
அறி	� மகிC	ேதா�. ெத�னா1ைடய தமிC ெமாழிைய, எ	நா1� கவனி �� 
இரஷியாவி�, வடபா� உ�ள இரஷியாவி�, வட ேக உ�ள ெலனி� கிரா* 
ப�கைல  கழக6தி� க45  ெகா1 கிறா�க� எ�5 ேக*டேபா�, கா�� 
இனி6த�: க96�� இனி6த� ஊ;� உயி9� இனி6தன. 
 
�த� நா� ; ந1�பக� உண( ேவைள. நா�க� Rவ9�, த�கியி9	த ஒ*ட� �� 
Jைழ	ேதா�. தனிேய, யா9 ேகா கா6�  ெகா.9	த அ	த வா+ப� ஒ9வ� 
எ�கைள அOகினா�. 
 
“நீ�க� தானா ேவ� எ�ப� ?” எ�5 =ய தமிC உAசாி�பி�, எ�ைன வினவினா�. 
எ�ேனா1 வ	த இ	திய� இ9வ9 �� தமிC ெதாியா�. இவ�க� தவறாக நிைன6� 
விட  Kடாேத எ�பத4காக, “ஆ�” எ�5 ஆ�கில6தி� பதி� அளி6ேத�. 
 
“நா� தமிழி� ேபசலாமா ?” எ�றா�, அ@வா+ப�. உட� வ	தவ�களிட� அ;மதி 
ெப45 ெகா.1. “ந�றாக� ேபசலா�. த�க� ெபய� எ�னேவா ?” எ�ேற�. 
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‘ எ� ெபய� Xதி� எ�ப� ; இ� இரEயA ெசா�.தமிழி� ‘ெச�பிய�’ எ�5 ெபய� 
எ�றா�. 
 
“தா�க� எ�ைன எ�ப அறிS�க� ? தா�க� இ�� எ�ன ெச3� 
ெகா.9 கிறீ�க� ?” 
 
“தா�கH� ேவ5 இ	திய  க�வியாள�க� இ9வ9� இ�� வ9வதாக� 
ப6திாிைகயி� ப6ேத�. தா�க� தமிழ� எ�பைத, எ�;ட� ெலனி� கிரா* 
ப�கைல  கழக6தி� தமிC க45 ெகா1 �� தி9மதி ஆதில*�மி அ�மா� 
ெசா�னா�க�. அவ�கH � இ�ேபா� வ��ப ேவைல இ9�பதா� நா� ம*1� 
வ	ேத�” எ�ப� ெச�பிய� பதி�. 
 
ெச�பிய�, ப�கைல  கழக6 தமிC6 �ைறயி� ஆசிாிய� எ�பைத அறி	ேத�. தமிC 
ஆசிாிய� ம*1 ம�ல ; தமிழி� ஆ�வ� உைடயவ� எ�5 அறி	� மகிC	ேத�. 
அ��6 தமிC �ைறயி� சில மாணவ�க�, ந� தா3 ெமாழிைய� ப45தேலா1 
க4கிகிறா�க� எ�5 ேக*1� Pாி6ேத�. ெத9ெவ�லா� தமிC �ழ க% ெசழி கA 
ெச3S�” எ�ற க*டைளைய� பிற நா*டவராவ� பி�ப4ற �ைன	��ளைத 
எ.ணி6 தி9�தி ெகா.ேட�. உலகெம�லா� தமிC ேக*�� நாH� வ9ேமா 
எ�5 எ.ண வானி� உயர� பற	ேத�. 
 
த� ப�கைல  கழக6தி4� வ	�, தமிC �ைறைய  க.1, அ���ள 
மாணவ�கேளா1 ேப��ப ேக*டா� ெச�பிய�. ஒ�& ெகா�ள ெகா�ைள ஆைச. 
பயண ஆைணயைர  ேக*ேட�. நிகCAசிக� ெந9 கமாகA ெசறி	தி9�பைதA 
�* கா*னா�. நீ �� ேபா கி4� இடமி�ைமைய விள கினா�. உட� இ9	� 
கவனி6த ெச�பிய�, நிைலைமைய உண�	� ெகா.டா�. பிறிெதா9 �ைற 
அ6தைகய ந�வா3�பிைன எதி�பா��பதாக  Kறினா�. வ��பி4� ேநரமாகி 
வி*டதா� வண க� Kறி விைட ெப45  ெகா.டா�. 
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இேத ெச�பிய�தா� - Xதி�த� - பி�ன�, ெச�ைன � வ	�, ெச�ைன� 
ப�கைல  கழக6தி� தமிC க4றவ�. க�ம Sர� காமராசேரா1, அவர� இரஷிய� 
பயண6தி�, ெமாழிெபய��பாளராக� பணியா4றிவ9� இவேர. 
 
நா�க� உணவ9	தA ெச�ேறா�. மனித�களிேல சிலைர6 தீ.டாதவ�களாக  க9தி 
வ	த ந� ம க�, பழ க  ெகா1ைமயா�, இ கால6தி� ெமாழிக� சிலவ4றி� ேம� 
அ6தி.டாைம� ேபா ைக6 தி9�&கிறா�கேள எ�5 ஏ�கிேனா�. தீ.டாைம 
ம க� இைடேய Kடா�, எ�5 க96ைத6 ெதளி	ேதா�. க4ற ெமாழிகெள�லா� ந� 
ெசா	த ெமாழிகளாகி வி1�. அைவ பிற	த நில6தா�, தனி உாிைமேயா ெகா.டாட 
�யா�. &திதாக  க4ற அ	நியைர, அ� ெமாழிைய� பய�ப16�வதி+9	� 
த1 க �யா�. 
 
இ�பA ெச�5ெகா.9	த� எ�க� சி	தைன. பி�ன�, அ@[ாிேலேய தா�க� 
ெப4ற ப*டறி( எ�க� சி	தைன �A சிற�க� பல த	த�. உய�நிைல�ப�ளி 
ெயா�றி� ஆ�கில6தி� Rல� பல பாட�கைள:� க45  ெகா.9	தா�க�. 
அைத நா�க� க.ேடா�. ப�ளிக�, ஆ�கில6ைத அ	நிய ெமாழியாக  க45  
ெகா1�பைத ��ன� க.ட�. உ.1. இ��6தா� அ	த அ6திய ெமாழிைய� பாட 
ெமாழியாக(� பய�ப16�வைத  க.ேடா�. இ��ைற பல ப�ளிகளி� உ.டா ? 
இ�ைல ேசாதைனயாக இர.ெடா9 ப�ளிகளி� ைகயா.1 பா�  கிறா�க�. 
விைளைவ, சி க�கைள, விழி�பாக  �றி6�  ெகா�கிறா�க�. ெமாழி� பைகைய 
நீ கி, �ணி	�, &� �ைறையA ேசாதி�ப� எ�கைள  கவ�	த�. அதிகார� 
இ9 கிறெத�5 ‘இ*ட� ச*டெம�5, எ16த எ1�பிேல பல ப�ளிகH �� 
ஆைணயிடாம� ேசாதைன காகA சில ப�ளிகைள ம*1� அ;மதி6தி9�ப� 
எ�கH �6 ெதளிைவ  ெகா16த�. க�வி�ைற மா4ற� கால6ேதா1 விைளயா*1. 
அ� விைனயாக-தீவிைனயாக-மாறாதி9 க ேவ.1ெம�றா� க�விA ேசாதைன:� 
ேதைவ . அேத ேநர6தி� அ� �5கிய அளவி4�*ப*ட ேசாதைனயாக(� 
இ9 கேவ.1�’ எ�5 உண�	ேதா�. க*1 �*ப*ட ��ேனா*டேம கலவி 
மா4ற6தி4� வழி எ�5 உ�க� ெந%ச�� K5கிறதா? 
 
ெலனி� கிரா* நகாி�, ஜா� ம�னன� மாளிைக இ9 கிற�. இ�ேபா� யா9� 
�யி9 �� மாளிைகயாக இ�ைல. கைல Kடமாக இ9 கிற�. ஜா� ஆ*சிைய  
கவிC கA ெச3� &ர*சியி� ம க� சி	திய இர6த�, ஆேறயா��. இழ	த உயி�கH� 
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எ6தைன - எ6தைனேயா ெகா.ட ப+கH� ெகா16த ப+கH� ஏராள�. அழி	த 
ெபா9�கH �� அளவி�ைல. ஆயி;� இ��� பிற[�களி�� மாளிைககைள:� 
பிற க*ட�கைள:ம அவ�க� அ�பேய கா�பா4றியி9�ப�ேபால ேவெற	த 
நா*ன9� கா�பா4றியி9�பா�களா எ�ப� ஐயேம. 
 
ெலனி� கிரா��ள ஜா� மாளிைக ெபாிய� அழகிய�. அைத அ�றி9	தபேய 
அ9ைமயாக  கா6� வ9கிறா�க�. ெதா�ெபா9� கா*சி காக அ�ல பய; காக  
கா6� வ9கிறா�க�. சிற	த பல ஒவிய�கH� சி4ப�கH�, ேவ5 கைல� 
ெபா9�கH� அ��  கா*சி காக ைவ க�ப*1�ளன. அைவ அல�காி �� 
ம.டப�கH� ஒ�றிர.1 அ�ல ; பல அவ4றி� சிலவ4ைறA �4றி� பா� கேவ 
எ�க த �� பி4பக� �<வ�� சாியாகிவி*ட�. 
 
ஏராளமானவ�க�, ஆO� ெப.O�, ெபாியவ�கH� சிறியவ�கH�-வயதி�-வ	�, 
க.1 மகிC	�, அறி	�, ெதளி	� ெச�கிறா�க�. கா� க1 ��ேபா� ஆ�கா�ேக, 
இைள�பாற(� ந�ல ெப%�க� அைம6� இ9 கிறா�க�. இ�பேய பல ஊ�களி� 
பிர& க� மாளிைகக� கைல  Kட�களாகி வி*டன. 
 
இ��ைற இ�ைலெய�றா� ம5�ைற ெவ�வ� உ5தி. அ�ைற �� 
பய�பட Kய இ�மாடமாளிைககைள� பிற க*ட�கைள� பாழா க ேவ.டா. 
அ�ேபாைத க�ேபாேத �றி6� ைவ6�, பா�கா6�  ெகா�ளலா� எ�ற ேபா ைக 
அ��  க.ேடா�. இ�ேபாைத �6 தன � ஆகாத பாைல  ெகா*  கவிC �� 
ேபா � இ�ைல. 
 
சிலாிட6திேல �ட�கி கிட	த ெபா9*ெச�வ6ைத எ�லா9 �� பய�ப1�ப 
ெச3தைத� ேபா�, சில மாளிைககH �� மைற	� கிட	த கைல�ெபா9*கைள:� 
ம க� அைனவ9� க.1 களி கA ெச3� வி*ட� ேசாவிய6 ஆ*சி எ�5 
ெப9ைம�ப*1  ெகா�கிறா�க� ரஷிய�க�. 
 
வரலா45A சிற�&ைடய ெலனி�கிராைட இர.டாவ� உலக�ேபாாி� ேபா�, 
ெஜ�மானிய� �45ைக இ*டன�. �45ைக சில நா*களா ? இ�ைல. சில 
மாத�களா ? இ�ைல. ெமா6த� 900 நா�க� �45ைகயா�. ெஜ�மானிய� �4றி 
வைள6� ெகா.டா� ேபா� விைளயா*டாகவா இ9 �� ? மிக  க1�ேபா� 
நட6ததா�. அ�றாட� ஆயிர கண கி� சாவா�. உ.ண உணவி�ைல. � க 
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நீாி�ைல, ப*னியா�� தாக6தா�� இற	தவ� இல*ச கண கி�. ேபாரா 
ம	தவ9�. இல*ச கண கி�. ஆயி;� சரணைடயவி�ைல ெலனி� கிரா*. 
ெவ	நீாி� ேதா� வாைர� ேபா*1  கா3Aசி: � �� நிைல � வ	தேபா��, 
கல�கா�. தா ��பி6� K நி�5, ேபாரா, கைடசியி� ெவ4றி:� க.ட� 
ெலனி� கிரா1. பதிைன	� இல*ச� ம கைள இழ	� சரணைடயா� நி�5 
ெவ�ற� எ�5 ெலனி� கிரா* வாசிக� பல� ெப9மித6ேதா1 எ�களிட� Kறின�. 
 
‘வித	த9 ேகா யி�ன� விைள	ெதைன அழி6தி*டா�� �த	திரேதவி நி�ைன6 
ெதா<திட� மற கிேலேன எ�ற �த	திர கீத6தி4� இல கணமாக விள�கிய 
அ	நகரவாசிக� தைலநிமி�6� நி4க உாிைம ெபறாவி*டா� ேவ5 எவேர உாிைம 
உைடயவ�க� ! 
 
‘ெசா	த அரசிய�� &விA�க�கH� மா.&கH� அ	தக� �.டாேமா கிளிேய, 
அ+கH கி�ப �.ேடா! ஆ� அேதா பாரதியாாி� �ர� ேக*கிற�, ேகH�க�: 
உ45  ேகH�க� உண�( ெப5�க�. 
------ 
 

9. 9. 9. 9. ெம-யான ெச,வ�ெம-யான ெச,வ�ெம-யான ெச,வ�ெம-யான ெச,வ�    
 
ேசாவிய6 பயன6தி�ேபா�, நா�க� யா�டா எ�ற நக9 �A ெச�ேறா�. அ	நகர� 
அ.ைம வரலா4றி� சிற	த இட� ெப4ற�, அ� க9�கட� கைரயி� உ�ள அழகிய 
நகர�. 
 
அ	நகாி�தா�, இர.டா� உலக� ேபாாி� பி4ப�தியி� ��ெப9	 தைலவ�களி� 
மகாநா1 நட	த�. அ� ��R�6திக� யா� ? 
 
ச�Aசி�, X)ெவ�* )டா+� ஆகிய Rவ�. அவ�க� அ��  Kன�. உலக� 
ேபாைர ெவ4றிகரமாக ��பைத� ப4றி6 தி*டமி*டன�. ெவ4றி �� பிற�, உலக 
அைமதி � எ�ென�ன ெச3யேவ.1ெம�5� கல	� ஆேலாசி6தன�. விாிவாக6 
தி*டமி*டன�. 
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தைலவ�க� Kய அ	நக9 �, ெதா.ட�களா�, க�வி6 ெதா.ட�களா�, நா�க� 
Rவ9� ேபா3A ேச�	ேதா�. 
 
அ	நக9 �� பல கிேலாமீ*ட� �ர6தி+9	ேத, க9�கடைல அ16�, பல�பல 
ெபாிய அழகிய மாளிைககைள:� க*ட�கைள:� க.ேடா�. அேதா அ	த 
ேம*ேல ெதாிகிறேத அ�மாளிைக....ேகாமக;ைடய�. அ� அ	த  கால� 
பிர&6�வ� ேபா3வி*ட கால� இ�. இ�ேபா�, அ�மாளிைக.......ெந�ப� 
ெதாழி4சாைல6 ெதாழிலாள�கHைடய நலவி1தி” 
 
“இேதா கடைல ெயா*:�ள கடலக�, ��& ஒ9 ேகாZ�வர;ைடய மாளிைக. 
இ�5 ஆசிாிய�க� நலவி1தி,” இ�ப� பல ெபாிய க*ட�கைள �*  
கா*னா�. எ�கைளA சி�பராப� விமான நிைலய6தி+9	� அைழ6�  ெகா.1 
ேபானவ� ஒ@ெவா9 சாரா9 �� ‘நலவி1தி’ எ�5 �றி�பி*1 வ	தா�. 
 
“ நலவி1தி எ�றா� எ�ன?” எ;� ஐய6ைத  கிள�பிேனா� 
 
“உட� நல6தி4ேக4ற த*ட ெவ�பநிைல:�, ந4கா45�, இய4ைகA UCநிைல:� 
உைடய பல மைல$�கைள:� கட4கைர� ப*ன�கைள:� ஆேரா கிய 
ஆ)ரம�களாக  கா6� வ9கிறா�க�. பல�ைறகளி�� பா1ப1� பா*டானிகH�, 
அ�வல�கH� ஊழிய�கH� ஆ.1 � ஒ9�ைற வி1�ைறயி� அ6தைகய 
இட�கH �A ெச�5 த�கி ஒ3( ெப5வா�க�. உட� நல6ேதா1� உ�ள 
ஊ க6ேதா1� ேவைல �6 தி9�&வா�க�. இத4� வசதியாக இ9 �� ெபா9*1 
ஒ@ெவா9 ஆேரா கிய&ாியி�� ெவ@ேவ5 பிாி(6 ெதாழிலாள9 ெக�5� 
தனி6தனி வி1தி உ.1. 
 
“எ16� கா*டாக இரயி�ேவ ெதாழிலாளிகH ெக�5 அவ�க� ெதாழி4ச�க6தி� 
பராமாி�பி� வி1தி அைம6தி9�பா�க�. அேதேபால ேமா*டா� வாகன6 
ெதாழிலாள�க� வி1தி அைம6தி9�பா�க�. ஆைல ெதாழிலாள�கH ெக�5 ஒ9 
வி1தி இ9 �� ஆசிாிய�கH ெக�5, அவ�க� ச�க� ஒ9 வி1திைய நட6��. 
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“இ�ப நா1 �<வ��, பல ஊ�களி�, பல பிாிவின9 �� வி1திக� இ9�பதா�, 
எளிதாக அதிகA ெசலவி�லாம�, வி1�ைற வி1திகளா� நல� ெப5கி�றன� 
எ�க� ம க�” - இ� ேதாழாி� பதி�. 
 
க9�கடைலA �4றி இ6தஃைகய நலவி1திக� ஏராள�. இ��, அAசமி�றி கட� 
நீராட ஏராளமான இட�க� இய4ைகயாக அைம	��ளனவா�. க9�கட�� அதிக 
ெகா	தளி�& இ�லாத�. நா�க� ெச�றேபா� ெபாிய ஏாிகளி� S�கிற அள( 
அைலKட இ�ைல. பல இட�களி� கைரயி+9	� ெந1	=ர6தி4� ஆழ� மிக  
�ைற(. எனேவ ஆப6தி�றி கட� நீராடலா�. 
 
இைத அறி	�, நா�க� அத4ேக4ற உைடேயா1�. மன�ேபா ேகா1� யா�டா 
ேப3A ேச�6ேதா�. அ���ேபா 3A ேசர பி4பக� ஆகிவி*ட�. ஆகேவ, உ.1, 
சிறி� இைள�பாறி வி*1, ஊ� க4றி� பா�6ேதா�. 
 
பி�ன� �ைறெயா�றி4�A ெச�ேறா�; வழியிேல வேயாதிக� ஒ9வ� எ�கைள  
க.டா�; வழிமறி6தா�. 
 
அவ� ப<6த பழமாக இ9	தா�; எ�கHட� வ	த அ�ைமயாைர - இ	திய� 
ெப.மணிைய - உ45� பா�6தா�. க.ணி� ெபாலெபாலெவ�5 உதி�	த�. “பல 
ஆ.1கH � �� இற	� ேபான ஒேர மகைள� ேபாலேவ நீ� இ9 கிறா3 அ�மா ! 
நீ வாCக!” எ�5 தைலேம� ைகைய ைவ6� வாC6தினா�. த�ேமா1 ஒ*ட� � 
வ	� ேதநீ� அ9	��ப ேவ.னா�. இவ4ைற எ�கH � ஆ�கில6தி� ெசா�ன 
ெமாழிெபய��பாள� எ�க� பணிவான ம5�ைப அ�ெபாியவ9 �A ெசா�+ 
அைமதி�ப16தி அ;�பினா�. 
 
ெபாியவாி� க.ணி, எ� � க6ைத என � நிைன( ப16திவி*ட�. ப�ைல  
க6� ெகா.1, ம4றவ� காணாவ.ண� சமாளி6�  ெகா.ேட�. பட�6 
�ைறையA ேச�	ேதா�. ேமா*டா� படெகா�றி� ஏறி,க9�கட+� பல மணிேநர� 
பயண% ெச3� தி9�பிேனா�. இனிய, அதிக  �ளிாி�லாத ந4கா45 எ�கைள 
உ4சாக�ப16திய� 
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ெமாழிெபய��பாள9� வழிகா*:�. ஏேதேதா ெசா�+ ெகா.1 வ	தா�க�. 
எ�;ட� வ	த இ	திய ந.ப�க� இ9வ9� அைத  ேக*ப��, ேநா*ட� 
பா��ப��, ேக�வி ேக*ப�மாக இ9	தா�க�. ெபாியவாி� க.ணீரா� 
ெச�ைன �6 தி9�ப�ப*ட எ� சி	தைன, தமிC நா*ேலேய �4றி  
ெகா.9	த�. 
 
கால%ெச�ற அழக�ப ெச*யா� தம� க�Bாிகளி� பணி&ாி:� ஆசிாிய�க� 
ேகாைட வி1�ைறயி� ெச�5 த�கி மகிCவத4காக, ேகாைட கான+� ப�களா 
ஏ4பா1 ெச3தி9	த� க. ��ேன நி�ற�. அைத ஆசிாிய�க� பய�ப16தா� எ� 
நிைனவி4� வ	த�. ந� க�Bாி� ேபராசிாிய�களிட�Kட, வி1�ைறகைள 
ஆேரா கிய &ாிகளி� கழி �� மன�ேபா ேகா அத4கான ெபா9� நிைலேயா 
இ�ைலேய எ�5 ஏ�கி45 உ�ள�. ந� பி%�கைளயாவ� வ5ைமயி�றி, 
வா*டமி�றி ��ளி வளர வழிெச3 எ�ற� மனசா*சி. ப�ளி�பக�ண(� 
சீ9ைட:� மி�னின. அத4�� �5 �Aசா� ஓ*ய ந�லவ�கெள�லா9� மி�னி 
நைக6தன�. 
 
'அ�பா ! கவைல�படாதீ�கள�பா ! இ�� ந�ல� ெச3ய(� மா*டா�க� ; 
ெச3கிறவ�கைள ��மா விட(�மா*டா�க�. இத4ெக�லா� கவைல�படாதீ�க�. 
நீ�க� ெச3ய ேவ.யைதA ெச3:�க� எ�5, எ� மைற	த மக� வ�Hவ� 
ெசா�ன�� மி�னி, உ5திைய வள�6த�. 
- 
தமிCநா*� அைர6த மா(� ேபAசாள�க� சில�, பக�ண(6 தி*ட6ைத அரசிய� 
க.ேணா*ட6ேதா1, 'ப%ச�' ெச3ய �ய�றேபா�, அவ� என �  ெகா16த 
ஊ க ஒ+ அ�. 
 
இ�;� தமிCநா*� எ�ெக�ேகா பா3	த�. எ� சி	தைன, எ6தைனேயா 
நிகCAசிகைள:�, ஆ�கைள:� பி6�, வி*16தாவி, மீ.1� 'யா�டா' வர 
ெந1ேநரமாகிவி*ட�. இத4�� பட� தி9�பி வ	� �ைறயி� நி�ற�. வழிகா* 
ஆ.மக�-படகி+9	� கைர �6 தா.  �தி6தா�. நா�க� ப6திரமாக இற�கி 
வ	ேதா�. 
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அ16த நா� காைல கட+� �ளி க6 தி*டமி*ேடா�. எ�கேளா1 ேச�	� 
�ளி ��ப ேவ.ேனா�, வழி கா*ைய. தா� வ	� எ�கைள  �ளி க 
அைழ6�� ேபாவதாக(�, ஆனா� தா� எ�கேளா1 �ளி�பத4� இ�ைல எ�5� 
ம56தா�. நா�க� இர.ெடா9 �ைற வ4&56திேனா�. உ5தியாக உண�Aசி ஏ�� 
கா*டாம� மீ.1� மீ.1� ம56தா�. 
 
அ16த நா� கைல கட� நீராட , எ�கைள அைழ6�� ேபாக வ	தா� வழிகா*. 
அவைர எ�கேளா1 ேச�	� நீரா1�ப மீ.1� ேவ.ேனா�. அ�ேபா� Kறின 
பதி� எ�கைள6 தி1 கிடA ெச3த�. ந�ப �யவி�ைல அAெச3திைய ஏ� ? 
அ�ேபா�� சாி, அத4� ��&�, � க6தி� சாயைல அவாிட� காணவி�ைல. 
அAச6தி� நிழ� படரவி�ைல அவ� அழ� �க6தி�. 
 
தம� கா�களி� ஒ�5 ெபா3 கா�, எ�5 அவ� Kறிய ேபா� அதி�Aசி ஏ4ப*ட�. 
அ�பயாெவ�5 விய	ேதா�. ெச�ற உலக� ேபாாி�, ஈ1ப*1, காைல 
இழ	�வி*டதாக விள க� Kறினா�. பி�ன� ெபா3 கா� ெப4றா�. அதேனா1 
வாCகிறா�. அவர� நைடயி� ெபா3 கா� நைடெய�5 ச	ேதக�ப1வத4� 
இ�லாம� சாம�6தியமாக நட	�ெகா.1 வ	தா�, அ@விைளஞ�-அ�ல. 
��ப6ைத	� நா4ப� வய�ைடய-அவ�. 
 
“ேபாாிேல ஈ1ப*1 ஊன�ப*ட யா9� �ைமயாக உ*கா�	ததி�ைல. பாிகார� 
ேத ெகா.1, ஏதாவ� ஒ9 ேவைல �� பயி4சி ெப456 தாேம 
உைழ�பைத காணலா�. அ6தைன ேப9ைடய உைழ�&� நா*� வள6தி4�6 
ேதைவ. பல9�, ெச�ற கால6 தியாக6ைத  கா*, வாCநா� �<வ�� வாC	தா�, 
நா*� வள�Aசி:� வள�� எ�ப ஏ4ப1� ?” இ�, அவர� பட�பி�& 
 
எ�களிேல ஒ9வ9 �  கா3Aச� வ9வ�ேபா� இ9	த�. அைதA சா காக  கா*, 
நா�கH� �ழா3 நீரா, உ.1வி*1, ‘ஆ�ெட ’ மாணவ� நலவி1தி �A 
ெச�ேறா�. 
 
ஆ�ெட  மாணவ� இ�ல6ைத  காO� ெபா9*ேட நா�க� இ@வள( ெந1	=ர� 
வ	ேதா�. நா�க� ெச�ற ேபா� உய�நிைல� ப�ளி மாணவ மாணவிக� பல�, 
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நீராவி*1 த�க� அைறகH �6 தி9�பி  ெகா.9	தன� எ�கைள  க.ட�� 
வண க� Kறிவி*1A ெச�றன�. 
 
இ�ல� ெபா5�பாள�, எ�கைள அைழ6�  ெகா.1 ேபா3 பல இட�கைள:� 
கா*னா�; இ	த இ�ல� க9�கட� கைரேயார6தி� க*ட�ப*9 கிற�. அ5>5 
ேப� ஏககால6தி� த�க Kய அளவி� வி1தி ஒ@ெவா�5� இ9	த�. இ�ப 
R�5 வி1திக�.தனி6தனிேய அைவ வைள( �� இ9	தன. நா�காவ� 
வி1திெயா�ைற க*  ெகா.9	தன�. அ� �	தா� 2400 ேப� ஒேர ேநர6தி� 
த�கலா�. 
 
இைவ, உய�நிைல�ப�ளி மாணவ, மாணவிய9 காக தனி6 தனிேய 
ஒ� க�ப*டைவ. இ9பால9� அ�� த�கியி9 க  க.ேடா�. இ�, நா1 
�<வத4�மான, மாணவ� இ�ல�. ஆகேவ பல இராAசிய�களி+9	�� இ�� 
வ	� த��கிறா�க�. பதிைன	� நா�கH � ம*1ேம இ��6 த�கலா�. ஆ.1 
�<வ�� இ�ல� திற	தி9 ��. ஆ.1 �<வ��, இ�ல�, வி1�ைறயி�றி 
நிைற	தி9 ��. 
 
மாணவ� இ�� வ9வ� த�க� வி9�ப�பய�ல. ப�ளி� ப�பிேலா, 
விைளயா*ேலா சிற�பிட� ெப5� மாணவ, மாணவியேர இ�� வரலா�. அ	நிைல 
ெப4றவ�கH �, �ைற�ப இட� கிைட ��. எ	த மாத6தி� எ�5 
ெசா�ல�யா�. வி1�ைற  கால6தி� இ�லாம� ப�ளி Kட கால6தி�� �ைற 
வரலா�. 
 
“ப�ளி Kட கால6தி� பதிைன6� நா� அ�� வ	� வி1வதா� ப�&  ெக*1� 
ேபாகாதா? ”இ ேக�விைய  ேக*ேடா�. 
 
அ���ள �< உய�நிைல�ப�ளிைய  கா*ன�. எ�லா வசதிகH� உ�ள ப�ளி 
அ�. ேபாதிய ஆசிாிய�கH� க9விகH� உ�ள ப�ளி அ�. பாட� 
நட	�ெகா.9 �� ப�ளி அ�. சிற�பிட� ெபறாதவ�கH � அ��6 த�க 
வா3�& இ�ைலயா ? உ.1 >45 � இ9ப� இட6ைத அ�ப�ப*டவ�கH � 
ஒ� கியி9 கிறா�க�. இதி� வ9கிறவ�க� ெசலவி4�� பண� ெகா1 க ேவ.1�. 
சிற�பிட� ெப4றவ�கH � இலவச6 த�க�, உண(. 
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கட4கைர �A ெச�ேறா�. மாணவ. மாணவிய� பல� நீ	த  
க45 ெகா.9	தா�க�. அத4ெக�5 நியமி க�ப*ட ஆசிாிய�க� உட� இ9	� 
க45  ெகா16தா�க�. அ�� ஆழ�� இ�ைல; அைல:� இ�ைல. அைர கிேலா 
மீ*ட� �ர�Kட அ�பேய இ9 �மா�. ஆகேவ, RCகி� ேபாேவாேமா எ�ற 
அAசமி�றி மகிCAசிேயா1 அவ�க� நீ	த� பழகி  ெகா.9	தன�. 
 
இ�ல வைளவி� ஒ9பா�, பல� பாட�க� பயி�5 ெகா.9	தன�; 
ம4ெறா9பா�, ப	� விைளயா  ெகா.9	தன�; சில� ஓ வ	� எ�கைள� 
படெம16தன�. 
 
இைத� ேபா�ற மாணவ� இ�ல� சில, இராAசிய� ேதா5� உ.டா�. வள9� 
மாணவ�, மகிCAசிேயா1�, உட� நல6ேதா1�, உ�ள ஊ க6ேதா1� வளர 
ேவ.1� எ�பதி� தா� எ6தைன அ கைற! எ6தைன கவன� ! 
 
அ16த நா�, 'யா�டா' வி+9	� கீ@ நகர6தி4�� &ற�ப*ேடா�. 'சி�பராப�' நகர 
விமான நிைலய� வைர வ	தா� வழிகா*. ேபA� பலவ4றி� ேம� பற	த�. 
 
“ெம3யான ெச�வ� ம க* ெச�வேம. �ழ	ைதக� �ழ	ைதகளாக மகிC	தாட 
ேவ.1�, சி5வ� சி5மிய� �ைமேய�மி�றிA சிாி�ேபா1� ��ேபா1� ��ளி 
வளர ேவ.1�. இைளஞ� இைணய4ற ஊ க6ேதா1� அறிேவா1� ஆ�வ6ேதா1� 
வளரேவ.1�. வா+ப� வ+ைம மி கவ�களாக, ஆ4ற� மி�	தவ�களாக, K6 
ெதாழி� &ாிபவ�களாக, ெபா5�&�ளவ�களாக வாழ ேவ.1�. இ	நிைலைய 
உ9வா �வத4� ேவ.யைத ெய�லா� ெச3� வ9கிறா�க�. எ�க� நா*�...”-
வழிகா* ேபAைச � கவி�ைல. நா� �5 கி*ேட�. 
 
இ@வள( ந��ய4சிகH கிைடயி�, ேபா� எ�ற ெபயரா�, எ6தைன உயி�கைள� 
ப+யா கி வி1கிேறா�. எ6தைன காைளய� கா� இழ	�, ைகயிழ	�, க. இழ	� 
அவதி�ப1கிறா�க�. ந� வள�Aசி ஒ9 ப க�. ெப9� அழி( ஒ9 ப க�. எ�ன 
உலக�” எ�5 அ�கலா36ேத�. 
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“ஆ�. ேபா�, ெப9�ெகா1ைம. அ� ெகா�H� ப+, பல இல*ச�. அ� வி*1A 
ெச��� ஊன�க� அைதவிட அதிக�. இைதவிட  ெகா1ைம-ெப9�ெகா1ைம-
ஒ�5 மி�ைல. இைத நா�க� அ.ைமயி� அ;பவி6தவ�க�. ஆகேவ, 
அைமதிைய, ஆ�வ6ேதா1 வி9�&வ� ' எ�5 பரவச6ேதா1 பக�றா�. 
 
சா	தியா� உலக� தைழ�ப� ந�றா ? ச.ைடயா� உலக� உைடவ� ந�றா? 
ச.ைடயா� ெநா.யாவ� ந�றா? 
--------- 
 

10. 10. 10. 10. இல.டனி,இல.டனி,இல.டனி,இல.டனி,    
 
ஆயிர6�6 ெதா�ளாயிர6� ஐமப6ேதாேராவ� ஆ.1, ஜூைல6 தி�களி� ஒ9 
நா�, நா� இல.டனி�, �திேயா� க�வி Kடெமா�ைற  க.ேட�. 
 
�றி�பி*ட ெத9ைவ அைட	த��, வழி�ேபா கA ஒ9வாிட� �திேயா க�வி Kட 
�கவாிைய  கா*, அைடயாள� கா*ட ேவ.ேன�. 
 
அவ�, நா�� க*ட�கH � அ�பா� இ9	த ெபாிய க*ட� ஒ�ைறA �*  
கா*னா�. 
 
அ��A ெச�ேற�. க�வி Kட �த�வைர  க.ேட�. அவ� அ�ேபா1 
வரேவ4றா�. கனிேவா1 பதி� உைர6தா�. எ�க� உைரயாட+� சார� இேதா : 
 
இ க�வி  Kட6தி� அ5ப6� நா�� வைக� பாட�க�, பயி4சிக� நட கி�றன. 
இ�� நட �� �திேயா� க�வி, �த4ப�& அ�ல; ெதாட� ப�& ஆ��. எ	த 
வ��பி�� ஒ9 �றி�பி*ட ெபா�� பாீ*ைச � ஆய6த% ெச3வதி�ைல. 
 
ஏ4ெகனேவ, உய�நிைல வைரயிேலா ெதாட க நிைல வைரயிேலா ப6தவ�கH � 
இ க�வி நிைலய�. அவ�கஞ �� சாதாரண க�Bாிகளி�� உய�நிைல� 
ப�ளிகளி�� நட �� பாட6தி*ட6ைத ஒ*, பாட �ைறகைள அைம�பதி�ைல. 



50 

 

 
�தியவ�களான பிற�, &��&�  க�வி ஆைச எ<வ�.1. தம� ெதாழி� 
��ேன4ற6தி4ேகா ஏதாவ� ஒ9 �ைறயி�, ப கேவா பயி4சி ெபறேவா ஒ9வ� 
வி9�பலா�. இ க�வி  Kட6தி� ேச�	�, வி9�பிய ப�பி� அ�ல� பயி4சியி� 
ஈ1படலா�. 
 
இ��A ேச�6� ெகா�ள, Jைழ(A ேசாதைன ஏ�� இ�ைல. பாட�களி�, ஒேர 
நிைல வ��&� இ�ைல. �றி�பி*ட பாட6திேலேய இர.1 R�5 நிைல 
வ��&க� நட ��. 
 
அ�பயானா�, எ	த அ�பைடயி� எ	த வ��பி� மாணவ�க� ேச�	� பயி�வ�? 
 
மாணவ�, தா� எ	த நிைல �6 த�தி எ�5 நிைன கிறாேரா, அ	நிைல 
வ��பாசிாியேரா1 கல	� ேபசி, அ@வ��பிேலேய ேசரலா�. 
 
இ க�வி Kட ேச� ைகயிேலா, வ��& மா4ற6திேலா,பாட �ைறயிேலா ெக1பி 
கிைடயா� �றி�பி*ட ெபா�� பாி*ைசயி� ேதற ைவ�பத� Rலேம ந4ெபய� 
எ1 க ேவ.ய ெந9 க:� இ�ைல ! ஆகேவ பாட� ேபா கிேல, ெநளி( 
�Hைவ  காணலா�. ஏ4ற இற க6ைத  காணலா�. ஒ9 ப�திைய ேவகமாக  
கட�பைத:� ம4ெறா9 ப�திைய ெம�ல  கட�பைத:� காணலா�. 
 
ெக1பிக� இ�றி, ந�பி வி*9�ப� இ க�வி  Kட6ைத. ம*1மா ? இ�ைல. 
எ�லா �திேயா� க�வி  Kட�கH� இ6தைகய �த	திர6ேதா1 இய��கி�றன. 
 
�திேயா� க�வி Kட�க� அ6தி P6தா4ேபா� ஒ�றிர.ட�ல ; &ல� பல நா1 
�<வதி�� பரவி  கிட கி�றன, இ	நிைல �திேயா� க�வி நிைலய�க�. 
 
இவ4ைற� பய�ப16தி  ெகா�கிறா�களா? ஆ� ஏராளமானவ�க� பய�ப16தி  
ெகா�கிறா�க�. 
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அதனா�தா�, அ� மா க*ட6தி� ஆ5 மாகH� >45 கண கான 
அைறகH� இ க�வி நிைலய6தி4ேக சாியாகிவி*டன. ஆ.கைள� ேபாலேவ 
ெப.கH� �திேயா� க�வி நிைலய�கைள� பய�ப16�கி�றா�க�. 
 
எ�க� உைரயாட� �யவி�ைல. ந1வி� ஒ9 அ�ைமயா�, �த�வ� அைற �� 
Jைழ	தா�. எ� ப க� தி9�பினா�. " இர.1 நிமிட� �5 கிடலாமா?" எ�5 
ேக*டா�. "சாி" எ�ேற�. �த�வாிட� ேபசினா�. நா4கா+யி� அம�	� ேபசினா�. 
 
" நா� இைடநிைல த6�வ வ��& மாணவி. இர.1 R�5 வார�களாக 
அ@வ��பி� இ9 கிேற� ஏ4ெகனேவ, R�5, நா��, த6�வ >�கைள� 
ப6தி9	த ைதாிய6தி�, ேநேர இைடநிைல வ��பி� ேச�	� வி*ேட�. இ�ேபா� 
அ�, அதிக�ப எ�5 ெதாிகிற� அ@வ��&� பாட�கைள எ�னா� சமாளி க 
�யா�. கீCநிைல, த6�வ வ��பி� ேச�	தா� சமாளி க �:ெம�5 
நிைன கிேற�. இ�ேபா� மா4றி ெகா�ள �:மா? இ�ைலெய�றா� நி�5 
வி1கி�ேற� ; அ16த ப9வ6தி� வ	�, கீC நிைல, த6�வ வ��பி� ேச�	� 
ெகா�கிேற�, சாிதானா ? " இ� அ�ைமயாாி� வி.ண�ப�. 
 
" தய( ெச3� கவைல�படாதீ�க�. அ16த ப9வ� வைர கா6தி9 க ேவ.டா, 
இ�ேபாேத வ��& மா4ற� ெச3� ெகா�H�க�. ெதாட�	� ப:�க�. இேதா, 
மா4றA சீ*1 எ16� ெகா.1 ேபா3, வ��& மாறி� ப:�க�, ேம�� சி க� 
வ	தா� எ�னிட� வ	� ெசா�ல6 தய�காதீ�க�. இனிைமேயா1�, உ5திேயா1�, 
ஆ�வ6ேதா1� வ	த பதி� இ�. 
 
�த�வ�, வ��& மா4றA சீ*ைட எ<தி  ெகா16தா�, அ	த அ�ைமயாாிட�. அவ9� 
மகிCAசிேயா1 அைத� ெப45  ெகா.1 ெச�றா�. ந�றி Kறி வி*1A ெச�றா�. 
எ� ப க� தி9�பி, உைரயாட+� �5 கி*டத4காக, ம�னி�&  ேக*1வி*1 
ெவளிேயறினா�. 
 
அவ� க.களி� ந�பி ைகெயாளி Sசி45. ஐ�ப� வயதி4�ேம� மதி�பிட Kய 
அ	த அ�மாளி� க.களிேல ந�பி ைகெயாளி. &�6 �ைற க�வி ெயா�ைற  
க456 ேதற� ேபாகிேறா� எ�கிற ந�பி ைகெயாளி. 
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இ�ேகா, இைளஞ�கH � Kட, ந�பி ைக இழ	த, ெவ5�& நிைற	த க.க�. 
எனேவ, அழி( ேவைல ஈ1பா1க� ! யாைர ேநாக ? 
 
அ	த அ�மானி�, �	திய, தவறான �ைவ� ப4றி  �* உபேதசெமா�5 
ெச3வா�. �த�வ� எ�5 எதி�பா�6ேத�. அவேரா அற(ைர நிகC6தவி�ைல; 
அ�மாளி� தவைற  கா*1வத�Rல�, தா� உயர �யலவி�ைல. விைர	� உதவி, 
உய�	� வி*டா� மாணவியி� ஊ க6 தள�ைவ:� ேபா கி வி*டா� ; ந�பி ைகைய 
வள�6�வி*டா�. இவர�ேறா, ஆசிாிய� எ�5 பாரா*45 எ� ெந%ச�. 
 
"எ@வள( இனிைமயாக மாணவி � உதவினீ�க�. அAச6ேதா1� �ழ�ப6ேதா1� 
வ	தவ� ஆ.ைமேயா1� ெதளிேவா1� விைட ெப45  ெகா.டாேர" எ�5 
�திேயா� க�வி நிைலய �த�வைர� பாரா*ேன�. 
 
“�தியவ� ெபா5�&ைடயவ�. தவ5 ெச3வ� மானிட இய�&. தவைற மிைக�ப16தி, 
மாணவ�கைள  �*1வ�, இைளஞ�க� விஷய6திேலேய ஆகா�. �தியவ�க� 
விஷய6தி�, அ��ைறைய  ெகா.டா�, ெசா�லாம� நி�5 வி1வா�க� 
ஒ@ெவா9வராக. 
 
" த�னிAைசயாக, நிைன6த வ��பிேல ேசரவி*டா� எ�ன ேக1 ? அவ�கேள, 
த�க� திறைமைய அறி	�, ெகா�ள உதவிய�, அ�. ேம�நிைல �யாெத�5 
உண�	தேபா�, தாேன, கச�& ஏ�� இ�லாம�, கீC நிைல �A ெச�ல வி9�பினா�. 
 
'ேசாதைன' எ�ற ெபயரா�, ெதாட க6திேலேய தா�க� தர� பிாி6தா�. பல� 
ஒ�& ெகா�ள மா*டா�க�. க�வி நிைலய6தி� ேச�	தி9 க மா*டா�க�. 
�தியவ�கைள 'வி*1� பி�பேத' சிற	த�. யா9� மன� ேநாகாதப பா�6�  
ெகா�ளேவ.1�. தவ5 ேந�	தா�, சி5ைம� ப16த Kடா� தி96த ம*1ேம 
விைரயலா�. இ�ேவ க�விைய வள� �� �ைற" இ� க�வி நிைலய �த�வாி� 
க96�ைர. ெபா9� ெசறி	த உைரய�லவா ? 
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க�வி, கா*1 �� அ�ல. தாேன வள9� தாவர�� அ�ல. அ� வள� க�ப1� பயி�, 
J*ப� பயி�. �திேயா� க�விேயா மிக J*ப� பயி�. 
 
க�வியாள9 �� &லைம ம*1�. ேபாதா� ? பயி4சி ம*1� ேபாதா� ; திறைம 
ம*1� ேபாதா� ; மனி66 த�ைம:� ேவ.1�; ேதாH � மி%சினா� ேதாழ� 
எ�ற உண�( ஊ19வியி9 க ேவ.1�. ந� காம�, �6தி மகிழாம�, ஊ கி 
உத(பவேர, வளர உரமி1ேவாேர, க�வியாள�. 
----------- 
 

11. 11. 11. 11. ஊ��� க,விஊ��� க,விஊ��� க,விஊ��� க,வி    
 
�திேயா� க�வி நிைலய6 தைலவ� ; மாணவ,மாணவிய9ட� பழ�� இனிைமைய  
க.1 மகிC	ேத�. �திேயா� க�வி ப4றி� ெபா��பைடயாகA சில மணி6�ளிக� 
ேபசி  ெகா.9	ேத�. 
 
�திேயா� க�வி-ெதாட� க�வி-நா1 �<வ�� அளி க�ப*1 வ9வைத அறி	ேத�. 
பல >றாயிரவ� அதி� ஈ1ப*1 அதனா� பல� அைட	� வ9வதாக  
ேக�வி�ப*ேட�. �திேயா� க�வி ஈ1பா*�, ஆ.கH �� ெப.க� 
இைள6தவ�க� அ�ல� எ�5 ெதாி	� இரசி6ேத�. 
 
இ  க�வி Kட�கைள (ெதாட க� ப�ளிகைள:� உய�நிைல� ப�ளிகைள:�) 
உ�ளா*சி  க�வி ம�ற�க� நட6�கி�றனவா�. 
 
�திேயா� வ��&கைள  காண வி9�பிேன�. �த�வேர, எ�ைன அைழ6�A 
ெச�றா�. அ�� நட	� ெகா.9	த வ��&க� >45 � ேம�, பாைனA 
ேசா45 � ஒ9 ேசா5 பத� பா��ப�ேபா�, இர.ெடா9 ��&கH �� Jைழ	� 
இ9	� கவனி6ேத�, அவ4றிேல ஒ�5. இ கால6� � ேவ.ய ேபா*ேடா 
பி க  க45 ெகா�H� வ��&. 
 
"எ�ன ? க�வியி� இ� எ�பA ேச9� ? எ�;� எ<6�ம�லவா க�வி" எ�5 
மிரளாதீ�க�. 
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ஆ6திU:�, ெகா�ைறேவ6த;�, நாலயா9�, �	தர கா.ட��, வழ �ைர 
காைத:ேம க�வி எ�ற மய க�ப*ட நம �, இ� &�ைமயாகேவ ேதா�5�. 
 
'ஆயகைலக� அ5ப6� நா��' எ�;� வழ கிைன ஆC	� சி	தி6தா�, ெமாழி� 
பாட�கH � அ�பா�� க�வி விாிவைத உணரலா�. கண ேகா1, க�வி  கண � 
�	�விடவி�ைல எ�பைத அறியலா�. 
 
'அ6தைன:� க�விேய. ஆகேவ எ6தைன� பாட�கைள, 'பயி4சிகைள திணி க 
�:ேமா அ6தைனைய:� திணி6� வி1ேவா� ப�ளியி5தி ��' எ�ற ேபா � 
தீ�கான�. 
 
வாC( �<வத4�மான கைலக� பலவ4ைற:� ப�ளி� ப9வ6திேலேய &�6தி 
விடாலாெம�ற ேபா � அறி( அஜீரண6ைதேய விைளவி ��. அ�பைட  
கைலக� சிலவ4றி� ஆC	த அறிைவ:� பயி4சிைய:� ெகா1�பேத 
ப�ளி Kட�களி� ேவைல. வி9�&� ேதைவ�ப1கிற சில பல கைலகைள� பி�ன� 
S*ேலா ,ெதாழி4Kட�களிேலா, கழக�களிேலா, �திேயா� க�வி Kட�களிேலா 
ெபறேவ.1�. அத4� வா3�&க� அைம6� ைவ க ேவ.1�. இ6ெதளி( 
பரவினா� க�விA சி க�களி� பல தீ�	�வி1�. 
 
சி க�கைள வி*1, நிழ4பட வ��பி4�� ேபாவேவா�. நா� எைத  க.ேட� ? 
அ@ வ��பி� இ9	தவ�க� க45  �*க�. �	திய வ��பி� ெகா16த S*1 
ேவைலகைள �6�  ெகா.1 வ	தி9	தன�. அதாவ� ஒ@ெவா9வ9� தா�கேள 
சில 'ேபா*ேடா' கைள எ16� வ	தி9	தன�. அைவ ேத�Aசி ெப4றவரா� 
க<வ�ப*1 ைவ க�ப*9	தன. 
 
ஒ9 மாணவ�, தா� எ16 படெமா�ைற �ை◌�& �<வத4�� கா*னா�. 
எ�ேலா9� சில விநாக� கவனி6தன�. அ� ேபா�� மா*ட�ப*9	த�. அைத 
ஆசிாிய� மதி�பிடவி�ைல. சக மாணவ�கைள மதி�பிடA ெசா�னா�. 
 
அதி� 'ேபாக)' சாியாக இ�ைல எ�5 என �6 ேதா�றி45. எ�ைன  
ேக*9	தா� அ�பேய ெசா�+யி9�ேப�. ஆனா� அைத� ப4றி  Kறின 



55 

 

மாணவ� எ�ன ெசா�னா� ெதாி:மா? " 'ேபாக)' இ�;� சிறி� வல�&ற� 
வ	தி9	தா� பட� அ9ைமயாக இ9 ��” எ�5 மதி�பி*டா�. இ�ெனா9வ 
'இ�;� சிறி� ேநர� 'எ )ேபா)' ெச3தி9	தா� பட6தி� ெதளி( 
அதிகமாயி9 ��" எ�5 �றி�பி*டா�. இ�ப, இ�;� இர.ெடா9வ�,' இைத 
இ�பA ெச3யலா�; இ�ன பல� அதிகமா��' எ�5 மதி�பி*டா�க�. 
 
யா9ேம எதி�மைறவி� ேபசவி�ைல. �4ற% சா*டவி�ைல. ேபாக) சாியி�ைல, 
'எ )ேபாஸ�' ேபாதா� எ�5 �ைற கா*� ேபசாம� இைத இ�பA ெச3ய 
ேவ.1�; இ� இ�;� அதிக� ேதைவ" எ�5 ம*1ேம வழி கா*ன�. ெதளிவான 
ெவா9 க96ைத ஆ க �ைறயி� ெசா�னதா� ஏ45  ெகா�வைத� ப4றி 
ம4றவ�கH� க96�6 ெதாிவி6தா�க�. க96�� ேபா� நிகழவி�ைல. க96� 
வள�Aசி நிகC	த�. இ��ைறயி�, அவ�க� பயி4சி வளர  க.ேட�. 
 
உ�ள� சிற க வழிK5� �ைறைய, இ�கிலா6தி�, ம4ற க�வி Kட�களி�� 
க.ேட�. ெதாட க�ப�ளியி�%சாி உய�நிைல� ப�ளியி�� சாி. �ைற 
கா.பைத விட| நிைற( � வழி ெசா�வேத அ�� மர&, இ�� ? 
 
அ� பட�. ந� வ��பி� கா*ட�ப*1 மதி�பிட�ப*9	தா�, 
 
" எவ� சா� இைத எ16தா�?” 
 
" இவ; � �*1� ேபா*டா�� இ கைல வரா�." 
 
'ஆைன� பா� காம�, ேதாைள� பா� கிற� ேநா �' 
 
'அமாவாைசயிேல எ16த படமா ஐயா' இ�? 
 
இ�ப� பி36�6 த�ளியி9�பா�க�, ந� அறிவாளிக�, 'பி36� எ16ேத' 
பிைழ கிற K*ட� நா�, இ�லாத வ4ைற ம*1ேம ப*ய� ேபா*1, பைறச4றி, 
ேசா�	� ேபாகிற K*ட� நா�. 
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எ�ன ெச3ய ேவ.1� ; எ�பA ெச3ய ேவ.1�; எைத அதிக�ப16த ேவ.1�; ; 
எைத விைர(ப16த ேவ.1�; எைத ெம�லA ெச�6த ேவ.1� எ�5 ஆ க 
வழியிேல, உ�ள� சிற க, ெசா�+� பழகாத ம க� நா�. எனேவ சா. ஏறினா� 
�ழ� ச5 கி ஒ�பாாி ைவ6ேதா கா*1  க6த� க6திேயா, ஒ:� ம க� நா�. 
 
இ�கிலா	� க�வி Kட�களி� க.ட�ைற, ஊ � வழி, வள� �� வழி ந� 
ப�ளிகH �� வ6திடாேதா ? இ	த ஏ க6ேதா1 அ@ வ��ைப வி*1 
ெவளிேயறிேன�. அAசி	தைன இ�;� நிழலா  ெகா.9 கிற�. 
 
க4க வ	ேதாமா, க�ெலறிய வ	ேதாமா எ�பேத ெதாியாத நிைலயி� த�பிகைள 
ைவ6தி9 கிேறா�. ெதாழி� திறைமைய� ப4றிA சி	தி�பைதவிட6 த�தி எ�கிற 
ெபா3மா� ேவ*ைடயிேல விைரகிற� ஆசிாிய� ச�தாய�. 
 
ெப4ேறாேரா, பி�ைளையA சீரா �வைத6 தவிர ம4ெற�லா �ய4சிகளி�� 
�ைன	� நி4கி�றன�, சீரா க  Kட உாிைம:.டா எ�பேத வழ � இனிெய�ன 
�ைற? 
------- 
 

12. 12. 12. 12. �திய இைளஞ! இ�வ!�திய இைளஞ! இ�வ!�திய இைளஞ! இ�வ!�திய இைளஞ! இ�வ!    
 
ஆயிர6� ெதா�ளாயிர6� அ5ப6திர.டா� ஆ.1, )கா*லா	தி� 
தைலநகரமாகிய எ�பேராவி� இ9	ேத�. 
 
ஒாிர( ஏ< மணி �, �திேயா� க�வி  Kடெமா�ைற  காண ஏ4பாடாகி இ9	த�. 
அ�ேபா�, மைழ �ாறி  ெகா.9	த�. �ளி� கா45 சீறி  ெகா.9	த�. 
 
ஒ*ட� அைறயிேல த�கிவிட ஆைச. ஆனா�� ெசா�ன ெசா�ைல  கா�பா4ற 
ேவ.1ெம�ற உ.�Aசியா� உ	த�ப*1 இர(  க�வி Kட� ேபா3A ேச�	ேத�. 
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க�Bாி �த�வைர  க.ேட�. அவ� அைறயி� ேமைசயி� ேம� அழகிய 
விாி�ெபா�5 இ9	த�. அ� எ� க.ைண  கவ�	த�; க96ைத:� கவ�	த�. 
 
அதிேல, மயிெலா�5 பி�ன�ப*9	த�. மயி+� இய4ைக6 ேதா4ற� எ�ைன6 
ெதா*ட�. அைத�பாரா*ேன�. �த�வ� மகிC	தா�. பல9� பாரா*னதாக  
Kறினா�. 
 
க�Bாியி� நைட�ைறைய� ப4றி விள கினா�, அ�ைறய �ளிாி�� 
மைழயி��Kட, வழ கமான வ9ைக இ9�பதாக  Kறினா�. 
 
க�Bாி மாணவ மாணவியா�-�திேயா�-க�வியி� மீேத க.ணாயினா� எ�பைத 
அறி	ேத�, மகிC	ேத�. 
 
இேதா உ�களிட� உைர6� வி*ேட�. ந� த�பிக�, த�ைகக� - மாணவ, 
மாணவிய�-கா�களி�� ேபா*1 ைவ:�க�. 
 
பி�ன� க�Bாியி� பல ப�திகைள:� கா*  ெகா.1 வ	தா�. சி4சில 
வ��&கH ��H� Jைழ	ேதா�. ஒ9 வ��பி� அ�ைமயா� ஒ9வ� ெபயைரA 
ெசா�னா�. பி� வாிைசயி� இ9	த ஓ� அ�மா� ைகைய உய�6தினா�. 
 
"ேவ�. நீ�க� பா�6�� பாரா*ய மயி� விாி�ைப ெந3தவ� இவேர" எ�றா� 
�த�வ�. 
 
“ஆகா ! உ�க� ேவைல�பா1 மிக ந�றாயி9 கிற�. எ@வள( கால� பயி4சி 
ெப4றீ�க�. இ@வள( ேந�6தியாகA ெச3தி9 கிறீ�கேள !” எ�ேற� நா�. 
 
“ஒரா.1 கால� : இ க�Bாியி� க45  ெகா.ேட�. பல�, அ	த விாி�&” எ�5 
அட கமாக  Kறினா� அ	த அ�மா�. 
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“அ�பயா ? �	ைதய பழ கமி�றி, இ	த வயதி�, &திய கைலைய  
க45 ெகா.1, இ@வள( ெப9� ெவ4றி ெப45�ள உ�கH �� பாி� 
ெகா1 கலா�” எ�ேற�. 
 
"ெகா1 கலாெம�ன ! ஏ4கனேவ இத4�� பாி� ெப45 வி*டா�க�. ெச�ற 
ஆ.1. )கா*லா.* �<ைம ��, க45 �* ெநசவாள�கH ெக�5 ேபா* 
நட	த�. அ�ேபா*யி�, இ@விாி�பி4காக, இ	த அ�மாH � �த4 பாி� 
கிைட6த�" எ�5 Pாி�ேபா1 உைர6தா� �த�வ�. 
 
"ஆ�வ� கல	த பாரா*1 ! ேம�� பல ெவ4றிக� கி*1வதாக" எ�5 Kறிேன�. 
வாC6�வத4� என � வய� ேபாதா�. எ�ைன  கா*�� பல ஆ.1 R6தவ�, 
அ	த� பா*. 
 
சில நிமிட�கH �� பி�, ேவெறா9 வ��பைறயி� இ9	ேதா�. வ��பைறA �வ� 
ஒ�றி� அழகிய ஓவிய� ஒ�5 கா*சியளி6த�. மைல:� கா1�, அ9வி:� ஆ5� 
அழகாக6 தி*ட�ப*9	தன. அ�பட6ைத  க.1 ெசா கிேன�. 
 
"ஆகா ! எ@வள( திறைமயாக6 தீ*ட�ப*9 கிற� இ@ேவாவிய� !" எ�5 
விய	ேத�. 
 
"இைத6 தி*யவ9� இ�ேகேய இ9 கிறா�" எ�றா� �த�வ�. அேத RAசிேல, ஒ9 
ெபயைரA ெசா�னா�. ெபாியவ� ஒ9வ� ஒ9 ப க6தி+9	� ைகைய6 = கினா�. 
 
"இவ�தா�, இத� க�6தா. இ�(� பாிக ெப4ற ேவைல�பா1. ெச�ற ஆ.1, 
)கா*லா.1 �<ைம �� க45 �* ஒவிய�கH ெக�5 ேபா* ெயா�5 
ைவ6தா�க�. அத4காக6 தீ*ய பட� இ�. இத4� �த4 பாி� கிைட6த�" எ�5 
இத� வரலா4ைற விள கி  Kறினா� �த�வ�. 
 
"பேல, உ�க� க�Bாியி�, பல, �த�தரமான க45  �*க� உ�ளனேர ! இவ� 
எ�ேபா� ஓவிய� வைரவதி� ஈ1ப*டா� ?" இ� ப க உைரயாட�. 
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"இ  க�Bாியி� ேச�	த பிறேக, ஒவிய� வைர:� பயி4சி ெப4ேற�. ஒரா.1� 
பயி4சி �� பி� ேபா*யி*ேட�" எ�றா� ஓவிய கார�. 
 
"அ�பயா? நீ5P6த ெந9�&� ேபா�றி9	த உ�க� திறைமைய� ேபா45வதா ? 
த�ளாத வயதி�� &��&�6 திறைமகைள வள�6�  ெகா�H� உ�க� 
ஊ க6ைத� ேபா45வதா? �< RA� ஈ1பா*ைட� ேபா45வதா? எ�5 ெதாியா� 
திைக கிேற�. ெதாட�	� ெவ�க நீவி�, ம�னி க ேவ.1�. உ�க� வயைத 
அறி	� ெகா�ளலாேம?" எ�5 இ<6ேத�. 
 
"அத4ெக�ன? எ� வய� எ<ப6தா5 " எ�5 கணீெர�5 உைர6தா�. ஓவிய கார6 
தா6தா. 
 
"நீவி� >றா.1 வாCக" எ�ேற�, ேபாகலாெம�5 சாைட கா*ேன� 
�த�வ9 �. 
 
"இர.ேட விநா ; சி5-ெச3தி. ஒவிய� ேபா*யி� �த4 பாி� ெப4ற இவ9� 
ெநச(� ேபா*+� �த4 பாிச ெப4ற அ	த அ�மாH� கணவ� மைனவி' இைத, 
�த�வ� Kறி ��பத4��, வ��பி+9	த அைனவ9� ைகத* மகிC	தன�. 
�த�வ� ெதாட�	தா� ேபAைச. இ9வ9 இைளய மாணவ�க�. இவ�க� ேச�	� 
ஈரா.1 ஆகவி�ைல. இ9வ9�, பாி� ெப4ற இ9 ெபா9*கைள:� த�கH கக�5 
ைவ6�  ெகா�ளாம�, இ  கைலகைள: க45  ெகா16த க�Bாி ேக 
அ�பளி�பா கிவி*டன�! இ ெகாைடேய இவ�க� சிற�& ெக�லா� சிகர�"- இைத 
�த�வ�, ெசா�+ �6த� தா� தாமத�, நீ.ட பலமான ைகத*ட� வ��பிேல. 
சில விநாகH � �� நிகC	தைதவிட பலமான ைகத*ட�. 
 
மாணவ6 த�பதிகளி� ஆ�வ�� �ய4சி:� ஒ9 ப க� பரவச�ப16தின சிற�ைப� 
ேபா45� சக மாணவ�களி� சிற�& ஒ9 ப க� பரவச�ப16தி45. 
அ9�ெபா9ைள:� ெபா�� ெபா9ளா �� ந�+ய�& ம4ெறா9 ப கமி9	� 
பரவச�ப16தி45. ேம�� இ9	தா�, பரவச6தி� RCகி� ேபாேவாெம�5 அ%சி, 
ெம�ல ெவளிேயறிேனா�. 
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"ெநச(� ேபா*யி� ெவ4றி ெப4ற அ�மாளி� வய� எ<ப6திர.1. ஆ5 பதி�� 
எ<பதி�� �திேயா� க�வி  Kட�களி� ேச�	� , &தியன பல க4ேபா�, ஆO� 
ெப.O�, எ.ணிற	ேதா�!" எ�ற க�Bாி �த�வ�. காேதா1 கா� ெச�ன� 
ஒ+6�  ெகா.9 கிற�. எ� காதிேல ஒ+6�� பய�? 
 
இ	தியா தி9�பிய பி�, பல ந.ப�களிட� இைத  Kறி, எ� மகிCAசிைய� பகி�6� 
ெகா.ேட�. ேக*டவ�க�, பயப திேயா1 ேக*டா�க�. "ஆமா�க அவ�க மாதிாி 
நா� எ�ப வர�ேபாகிேறா�" எ�5 �6� வி*டா�க�. 
 
ஒ9வ� ம*1� ஈ1 ெகா16தா�. அ	த  கிழவ;� கிழவி:� க�Bாி �� ேபாவதி� 
ேபா*யி*டா�க�. ஆH ெகா9 &�  கைல க45, பாி� ெப5வதி� 
ேபா*யி*டா�க�. இ9 க*1ேம, நா� ம*1� எ�ன �ைற	� ேபா3வி*ேடா�? 
ெச�ற ஆ.1தா� எ� மைனவி �� என �� ேபா*. இ9வ9� ேபா*ைய 
ஏ45 ெகா.ேடா�. 
 
" ச�பள� க*1 பயாகவி�ைல. ெகா%ச� ப(ட� வா��வைத......" எ�5 
நீ*ேன�. 
 
"பளிAெச�� பதி� ெசா�னா� : 'நீ�க� ம*1� காைச� &ைகயாக ஊதலா�. நா� 
அAெசலவி4� ேம க� PAசி4�A ெசல( ெச3தா� ேகH�க�. இ	த S*� என � 
இத4� Kட வ � இ�ைலயா ?’ எ�5 க.ணி� வ6தா�, எ� இ�ல6 தரசி. 
 
“இ� சகவாC(  கால�, சகவிரய  கால�� Kட. இத4� ஏ� வ9	�கிறா3” எ�5 
சமாதான�ப16திேன�. 
 
“அ�5 �த� எ�க� S*� சிகெர* ெசல( �� ப(ட� ெசல( �� ேபா*. 
ஆனா� இ கால விைளயா*1� ேபா* ேபா� அத கிைடயா�” எ�5 திைச 
தி9�பி வி*டா�, நைகA�ைவ நி&ண�. 
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நா4பதானா�, நாைளக கண �� பா� �� நாெம�ேக! எ<பதானா�� ஏ�கி, 
�ட�கி  கிட காம�, &�� &�  கைலகைள  க4�� பிற� எ�ேக ? யாாிட6தி� 
ேக*க இைத ? 
 
தா� வள�	�, நா*ைட:� வள� க ேவ.ய காைளயேரா, வழியிேல நி�5 
வி1கி�றன�. அறிவா4றைலவிட, பிற திறைமகைள வள��பதிேல RCகி 
வி1கி�றன�. 
 
ெதா�ைமைய:� ப.பா*ைட:� ப4றி� ப�னி� ப�னி� ேப�� ெபாியவ�கேளா, 
கம � எ�ேக ஐயா வ9�’ எ�5 சபி6� வி1கிறா�க�. 
 
நாகாிகவாதிேயா, ‘காமி ’ேகா1 ந<வி வி1கிறா�. 
 
ெபா�ம கேள, உ�கH � யா� ெசா�வா�? பா� க45  ெகா1�பா� ? 
----- 
 

13131313....    �0(க1 தைலவ!�0(க1 தைலவ!�0(க1 தைலவ!�0(க1 தைலவ!    
 
'ப, ப, ப' ; இ	ந��ைர, அற(ைர, ஊ க உைர: எளிய அைம�&�, உயாிய 
க96�� நிைற	த இ@(ைர, ேசாவிய6 நா*��ள எ�லா வயதினைர:� கவ�	த� 
இ�ேவ அ	நா*1 ம களி� தாரக ம	திரமாக இ�5� இ9 கிற�. ேகாடா� ேகா 
ம கைள6 ெதாட�	� உ	�கிற�. 
 
இ� எ�கH � விய�பாக இ9	த�. இ@ெவளிய உைர � எ�கி9	� வ	த� 
இ6தைன� ேபரா4ற� ? எ�ேபாேதா ஒ9 �ைற எ<Aசி$*னா�� 
ப�லா.1களாக ஆ4ற� �ைறயா� ஊ �வத� இரகசிய� எ�ன ? 
 
இ@ைவய�பா1க� எ<	தன. இவ4ைற ெம�ல ெவளியி*ேடா�. விள க�� 
ெப4ேறா�. அவ4றி� சார6ைத உ�க� �� பைட கி�ேற�. இேதா : 
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இ@(ைரைய வழ�கிய� யா� ? �ழ	ைதைய� ப க ைவ க� பா1ப1�, சாதாரண 
ெதாட க� ப�ளி ஆசிாியரா? இ�ைல. 
 
�த� தைல�ைறயாக ஏைழ மாணவ�கH � உய� நிைல  க�வியளி க �ய�� 
ப*டதாாி ஆசிாியரா? இ�ைல. 
 
‘க�Bாி � எ�பேயா வ	�வி*டா�கேள ! நம �6 ெதாி	ைதA ெசா�+� 
பா��ேபா�’ எ�5 நிைன �� ேபராசிாியரா? அவ9� இ�ைல. 
 
க�வி ஆ3வாள�களா? க�வி6 �ைற� ெபாியவ�களா? இ�ைல. க�வி6 
�ைறயினர�ல, ேம4Kறிய அற, ஊ க உைரைய வழ�கிய�. பி� யா� ? 
 
“வ5ைம� பாதாள6தி� வா, அறியாைம  காாி9ளி� ந1�கி, ெகா6தைம� 
பிைழ�&� பிைழ6� வ	த ேகாடா; ேகா ம கH �� &� வாC( த	த, &� :க� 
அைம6த எ�க� தைலவ� கா*னா� இ	த இல*சிய6ைத” எ�5 ப தி� 
பரவச6ேதா1 Kறினா� ேசாவிய6 க�வியாள�. 
 
அ6தைலவ� யாேரா ? எ�ன ேபேரா ? 
 
“அவ� ெலனி� ; ேதாழ� ெலனி�; ேசாவிய6 நா*� த	ைத ெலனி� ெபாியா� 
ெலனி�” இ@வைகயிேல ெலனிைன� ப4றி  Kற  ேக*ேடார�. 
 
'ப, ப, ப' எ�கிற இல*சிய6ைத யா9 �  ெகா16தா� ? ஒ9 பிாிவின9 கா 
ெகா16தா� ? இ�ைல ! பல9 கா ெகா16தா� ? இ�ைல. பல பிாிவின9 கா 
ெகா16தா� ? ஆ� அ�பேய. 
 
மாெப9	 தைலவ� எAச	த��ப6தி� இ�ப  Kறினா� ெதாி:மா ? 
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ப�லா.1கH � ��, ேசாவிய6 ஆ*சி அைமவத4� ��, பா*டாளி ஆ*சி �6 
தி*ட� தீ*1� கால�, அ�. இரகசிய6 தி*ட� தீ*1� கால� பல�பல 
�<வின9 �� பல�பல ெபா5�&க� ஒ� க�ப*ட மிக ெத9 கயான கால�. 
 
அ�ேபா� இைளஞ� சில�, ேதாழ� ெலனிைன இரகசியமாக  க.டன�. வி1தைல� 
ேபாரா*ட6தி� ஈ1பட6 � �� ஆவைல6 ெதாிவி6தன�. அ@விைளஞ�க�, 
மாணவ�க� எ�பைத6 ெதாி	� ெகா.டா� ; அவ�, அவ� கH � ஒ� கிய பணி, 
ப�& ; ேவ5 ெபா5�&க� அ�ல. 
 
பிற ெபா5�&கH �6 ேதைவ �ேம� ஆ*க� கிைட6�வி*டதாலா ? 
இ�ைலெய�5 ேக�வி�ப*ேடா�. பி� எ�ன காரண6தா� ? 
 
ெலனி� சி	தி6த� இரEயாவி� உடன எதி�கால6ைத� ப4றி ம*1ம�ல; 
தி*டமி*ட�� உடன6ேதைவ � ம*1ம�ல நீ.ட எதி�கால6ைத� ப4றிA 
சி	தி6தா�. நீ.ட எதி�கால வள�Aசி �� எ�ென�ன ேதைவ எ�5 சி	தி6தா�, 
ெதாிவி6தா�. 
 
‘நSன க�விேய இரஷிய நா*� எதி�கால வள�Aசி �� வள6தி4�� �ைண 
ெச3:�. அ  க�வி எ@வள(  ெக@வள( அதிகமாக, ஆழமாக� பர(கிறேதா, 
அ@வளவி4ேக, இரஷிசியாவி� எதி�கால� ந�றாக இ9 �� : உ5தியாக 
இ9 ��. எ6தைகய நிைலைய:� தா�க  Kயதாக இ9 ��’ எ�5 உண�	தா�. 
 
‘மாணவ�கைள அ�ேபாைதய கிள�Aசி � இ<6� சி*1வி*டா�. &திய 
இரஷியாைவ, ெபா�(ைடைம இரஷியாைவ உ9வா �வத4� ேவ.ய 
அறிவாளிக�, வி%ஞானிக�, ெதாழி� வ��ந�க� ெபா5�ேப4��, ஆ4ற� 
உைடயவ�க� ஆகிேயா9 �� ப%ச� ஏ4ப*1 வி1�. அ�ப%ச� எ�லா6 
�ைறகைள:� பாதி �ம’ எ�5 ெதாி	� மாணவ�கைள  
கிள�Aசி கார�களா காம�, ஆய6த கார�களாக இய�கA ெச3தா�. 
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இ�ப அவ� ந�வழியி� நட6தியதா�, அைத� பி�ப4றி எ�க� மாணவ ச�தாய� 
க4�� ச�தாயமாகேவ இ9	� வ9கிற�. க4ற� ேபாதா�; ேம�� ேம�� க4க 
ேவ.1� ; க4றைத� பய�ப16த ேவ.1� ; சRக நல; �� பய�ப16த 
ேவ.1� எ�ற �றி ேகாேளா1, ெப9நைட ேபா*1 வ9கிற� . எ�க� இைளய 
தைல�ைற யினைர� ப4றி நா�க� Pாி�பைடகிேறா�" எ�5 ேசாவிய6 
க�வியாள�க� Kற  ேக*ேடா�. 
 
மாணவ�கைள விைதெந� ேபா�5 க*  கா6த ெப96 தைலவைர� ப4றி அவ�க� 
ெப9ைம ெகா�வதி� விய�பி�ைல. ஆனா� அவ� கா*ய அறி( வழிைய, ஆ க 
வழிைய, ப6திய வழிைய அவ9 �� பி�ன9�, ப�லா.1 களாக, நா1 �<வ��, 
ேகாடா;ேகா ம கH�, ெதாட�	� பி�ப4றி வ9வ� எ�கH �� ெப9� 
விய�பாக, இ9	த�. 
 
“எ�ேன ! உ�கH �6 தைலவாிட� உ�ள ப45” எ�5 பாரா*ேனா�. 
 
“வாCவளி6த ெபாியவ9 � தா�க� ெச3ய  Kய�. ேவ5 எ�ன இ9 கிற� ? த� 
ந�ைம காக� ெப9ைம காக அ�லா�, ம களி� நீ.ட எதி�கால6தி4காக, 
நா*� நிைலயான ந�வாCவி4காக வழிகா*னா�, அைத Kட� பி� ப4ற 
�யாத ம க� இ9	ெத�ன; ேபாெய�ன ?” எ�5 பரவச6ேதா1 ஒ9வ� விள க  
ேக*ேடா�. இ	திய�களாகிய நா�க� Rவ9� ஒ9வைர ஒ9வ� கைட  க.ணா� 
பா�6�  ெகா.ேடா�. ேபா4ற ம*1� க45 ெகா.1, பி�ப45வத4� ேவ.ய 
ஊ க�� உ� வ+:� அ45  கிட �� ந�ைம எ.ணி நாணியைத அவ� &ாி	� 
ெகா.டாேரா எ�னேவா ! 
 
“இைளஞ� ச�தாய�, மாணவ� ச�தாய�, ெபா�A ச�தாய6தி� ஒ9 ப�தி ; சி5 
ப�தி:� Kட. ச�தாய� �<வ��, க�வியி� ேதைவைய:�, அ9ைமைய:� 
ெப9ைமைய:� உண�	�, அத4�6 �ைண நி�றா� ம*1ேம, அ�ப6 �ைண 
&ாி:�ேபாேத, இைளஞ� க�வி�பயி� அழி க�படாதி9 ��." 
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“ஆகேவ மாணவ� ச�தாய6தி� ம*1மி�றி, ெபா�Aச�தாய� �<வதி�� க�விA 
UCநிைலைய வள�6� வி*டா� ெலனி�” எ�றா� 
------- 
 

14. 14. 14. 14. ப$ப$ப$ப$, , , , ப$ப$ப$ப$, , , , ப$ப$ப$ப$!!!!    
 
ப; ப ; ப ! இைவ சிறிய ெசா4க�, எளிய ெசா4கH� ஆ��. சிறிய எளிய இ� 
R�5 ெசா4 ெதா��பி� சாதைன அாிய�; ெபாிய�; அாிதி;� அாிய�: ெபாிதி;� 
ெபாிய�. இ� உ.ைம ; ெவ5� &கCAசி யி�ைல. அ�பயா எ�5 மைல க 
ேவ.டா. இேதா அ4&தமான சா�5. 
 
“எ�க� ம களி� R�றி� ஒ9வ� ஏதாவெதா9 க�வி �ைறயி� ேச�	� க�வி 
ெப45 வ9கிறா�க�. இ  K4றிைன  ேக*ேட� : அ16த16�  ேக*ேட� ; 
நா�� வார�க� ேக*ேட�. ெப9மித6ேதா1 Kற  ேக*ேட�. ெவ4றிெயாளி Sச, 
மகிCAசிேயா1 Kறின�, யாேரா வழி�ேபா க�, கா45 வா கிேல Kறவி�ைல. விவர 
மறி	ேதா�, ெபா5�&ைடேயா�, ஈ1பா1ைடேயா� Kறின�. &�ளி விவர6ேதா1 
Kறின�. &�ளி விவர6ைத6 ெதாி	� ெகா�H�க�. 
 
‘எ�க� நா*� ெமா6த ம க� எ.ணி ைக 23 ேகாைய ெந9��கிற�. இ	த 
இ9ப6� R�5 ேகா ேப�களி� ஏ< ேகாேய எ<ப� இல*ச� ம க� இ�5 
க�வி க45 வ9கிறா�க�. ’இைவ நா� ேக*ட &�ளி விவர�க�. இைவ ந� நா*1� 
&�ளி விவர�க� அ�ல. ந� ம க� எ.ணி ைக ஐ�ப� ேகாைய ெந9��வ� 
யா9 �6 ெதாியா� ! பி�, எ	தநா*ைட� ப4றிய தகவ� இ� ? இேதா ெசா�+ 
வி1கிேற�. எ� ேம� ேகாப  கன� Sசாதீ�க�. ேசாவிய6 நா*ைட� ப4றிய தகவ� 
இ�. அ	நா*4� 1931 ஆ� ஆ.� ெச�றி9	ேத�. அ�ேபா� அவ�க� 
எ.ணி ைக இ9ப� ேகா. 1937 ஆ� ஆ.1 ஏ�ர� தி�களி� மீ.1� ெச�5 வர 
ேந�	த�. அ�ம க� எ.ணி ைக இ9ப6� R�5 ேகாைய ெந9��வைத6 
ெதாி	� ெகா.ேட�. 
 
ம க� ெப9க� ெப9க, ப�ேபா� எ.ணி ைக வள�	�ெகா.ேட இ9 கிற�. 
அ	நா*� க�வி வா3�& கH� ெப9 ெக16� ஒ  ெகா.ேடயி9 கி�றன. 
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‘க�வி க4பவ�க�’ எ�;� ெசா4ெறாட� ந� மன க. ��ேன யாைர நி56��? 
ஐ	� வய�A சி5வைன, சி5மிைய ப6� வய�� ைபயைன ெப.ைண, பதிென*1 
வய� காைளைய க�னிைய நி56��. இ9ப6ைத	� வய� இள� த�பதிக� 
க4ேபா�களாக  கா*சியளியா�. நம � ��ப6ைத	� வய� �1�பிக� மாணவ. 
மாணவிகளாக6 ேதா�5வதி�ைல இ��. நா4ப6ைத6�: வயதினேரா மாணவ� 
ப9வ6ைத வி*1 ெந1	�ார� விலகி வி*டவ� ; நா�கைள எ.ணி  
ெகா.9�பவ�, ந� UC நிைலயி� ; மன நிைலயி�. 
 
‘R�றிெலா9வ� க45  ெகா.9 கிறா�க�’ எ�ற��, 
 
“உ�க� நா*� ம களி�, R�றி� ஒ9வ�, ப�ளி வயதினரான பால�கH�, 
சி5வ�கH�, இைளஞ�கH�, வா+ப�கH� எ�5 ெபா9ளா ?” எ�;� ஐய6ைத  
கிள�பிேனா�. 
 
“ ‘ப�ளி வய�’ எ�5 ஒ�5 இ�ைல. ப�பி4�6 கால வர�& கிைடயா�. வா3�& 
வர�& உ.1 பல நா1 களி� ; அ�(� இ�� இ�ைல ஊ க வர�& உ.1, பல 
ச�தாய�களி�; அைத:� இ��  காண �யா�. இ��  க�வி6 தாக� தணியா6 
தாக�. பாட� ஏற, பாீ*ைசயி� ேதற6 ேதற, சா�றிதC ெபற� ெபற &�� &�  
க�வியிைன  க4பைதேய கா.T�க�. க4ேபா� ஏ< ேகா எ<ப� இல*ச6தி� 
சி5வ� சி5மிய� உ.1 : இைளஞ� உ.1 : காைளய9� க�னிய9� உ.1; 
த	ைதய9� தாயா9� உ.1...” 
 
விள க� �வத4��, �5 � வினா க� எ<	தன. எ�ன வினா க� ? 
 
“உ�க� நா*�, எ�லா வயதின9� க�வி க4பதி� ஈ1ப*9 கிறா�க�. 
இைளஞ�க�, வா+ப�க� ம*1 ம�றி �திேயா9� க�வி ெப5கிறா�க� எ�பைத 
விள �கிறீ�க�, ந�ல�. இ6ெதாட� க�வி ஈ1பா1, ெதாழிலாள�களிைடேய 
உ.டா ? நக��&ற6 ெதாழிலாள�களிைட ம*1மா ? நா*1�&ற6 
ெதாழிலாள�களிைடயி�மா? ஆைல6 ெதாழிலாள�கைள� ேபா� ப.ைண6 
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ெதாழிலாள� கH� ெதாட�க�வி ெப5கிறா�களா ? க�வியி� ெதாட� வள�Aசி 
ஆ.கேளா1 நி�5 வி1கிறதா ? ெப.கH �� உ.டா ? இ@வினா கH � 
விைட இேதா : 
 
“��& ெசா6ைத� ேபா� , க�வி:�, ஒ9 சில9ைடய தனி உைடைமயாக இ9	த�. 
ஜா� கால6தி� க�வி ெபா� ம கH � எ*டாததாக இ9	த�. எ<த� ப க Kட6 
ெதாியாதவ�கேள ஜாாி� �களிேல >45  எ<ப6� நா�� ேப�. ேசாவிய6 
ம களி� நிைல அேயா1 மாறி வி*ட�. ஐ�ப� வயதி4�*ப*ட ஆ. ெப. 
அைனவ9� எ<6தறி( ெப4றன� ; அேதா1 நி�5 விடவி�ைல, எ�க� க�வி 
வள�Aசி. எ<6தறி( ெப4றவ�க� நா�காவ� வ��& நிைலைய எ*� பி6தன�. 
அ16� எ*டா� வ��& நிைல �  க4றன�. நி�றனரா அேதா1 ? ெதாட�	� 
ப6தன�. ப�ளியி5திவைர ப6�6 ேதறின�. ெதாட�	�, ேம� ப�&� ப6� 
ெவ4றி ெப4றவ�, எ.ண4றவ�. 
 
ேசாவிய6 ஆ*சியிேலேய, �த� �த� எ<த� ப க  க45 ெகா.1 ெதாட� 
க�வியா� வள�	தவ�க� பா*டாளிகH� உழவ�கHேம. நக��&ற� பா*டாளிக� 
ம*1ம�ல ; நா*1�&ற, சி4றா� ெதாழி� &ாி:� பா*டாளிகH�, ப.ைணகளி� 
பா1ப1� உழவ�கH� இ@வழியி� வள�	��ளன�. ஆ.கைள� ேபால� 
ெப.கH� ேசாவிய6 க�வி ெவ�ள6தி� பலைன நிைறய� ெப45�ளன� ; 
ெப5கி�றன� ; இனி:� ெப5வ�. ஏ< ேகாேய எ<ப� இல*ச� ேப� இ�ேபா� 
இ��  க�வி க45 வ9வதாக  Kறிேன�. அவ�களி� நா�� ேகாேய ப6� 
இல*ச� ம க� ெதாழி� &ாி:� ெதாழிலாளி ம கH� பணி&ாி:� 
ப.ைணயா*கH� ஆவ�. ம4றவ�க� சி5வ�. சி5மிய�, இைளஞ�, காைளய� 
உ*பட, R�5 ேகாேய அ5ப� இல*ச� ேப�கேள; இ�ேபா� ெதாிகிறதா, 
இ	நா1 உைழ�பாளிகH � உண(� உைட:� உைற:H� ேத  ெகா1�பேதா1 
நி�லாம�, க�வி, ேம�� ேம�� க�வி,, காலெம�லா� க�வி, வாCநா� �<வ�� 
க�வி ெகா1 கிற� எ�ற உ.ைம ? 
 
“வாC ைக6 தர உய�வி4�� பா1ப1வைத� ேபா�, ெபா� ம களி� க�வியறி( 
நிைலைய உய�6�வத4�� இனி  கவன% ெச�6தி வ9கிேறா� நா�க�. ேபாதிய 
க�வியறிேவ- கால6தி4ேக4ப வள9�, மா5�, க�வி அறிேவ-பிற 
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��ேன4ற�கH �� வள�AசிகH �� ஆணி ேவ�. அ@வாணி ேவ� 
இர.ெடா9வாிட� உ5தியாக இ9	தா� ேபாதா�. பரவலாக எ�லாாிட�� 
பரவியதாக இ9 க ேவ.1�. இ� எ�க� அ�பைட  ெகா�ைக அைச க �யாத 
ெகா�ைக. ேசாவிய6 ஆ*சி அைம	த அ�5 �த� இ�5வைர இைடயறா� 
இ ெகா�ைகைய நைட�ைற �  ெகா.1 வ	தி9 கிேறா�. க�விைய ஒ1 �� 
எ.ன� எதி�கால6தி�� எழா�” எ�5 விள கினா�, ேசாவிய6 க�வியாள�களி� 
ஒ9வ�. 
------ 
 

15. 15. 15. 15. ஒளி பர�ப வாாீ!ஒளி பர�ப வாாீ!ஒளி பர�ப வாாீ!ஒளி பர�ப வாாீ!    
 
க�வி � ஆதரவான UCநிைலைய� ெபா� ம களிட� எ�ப உ9வா கினா�க� ? 
ேசாவிய6 ஆ*சி, மல�6த ேபா�, ேசாவிய6 ம களி� நா�கி� Rவ�, எ<த� ப க6 
ெதாியாத, த4�றியாக அ�லவா இ9	தா�க� ? அ6தைகய ச�தாய6தி� க�வி� 
பசிைய எ�ப ஏ4ப16தினா�க�? எ�ப அ�பசிைய ஆ4றினா�க� ? ேம�� 
ேம�� பசி எ1 ��ப எ�ன ெச3தா�க� ? இ	த வினா கைள  ேக*ேடா�. பதி� 
கிைட6த�. 
 
‘எ<த� ப க6 ெதாியாதவ�, அரசிய� அ�பாவி. அவ�, அரசிய+� ப��ெகா�ள 
ஆ4ற� அ4றவ�. அ	நிைலைய மா4றி, க�வியறி( ெப4றவனாகA ெச3தா�, 
�மக�, த� நிைனேவா1, அரசிய+� உாிய ப��ெகா�ள �:�. ேவ5 பல 
ெப9� ெபா5�&க� இ9	தா��, ‘எ<6தறியாைமைய� ேபா �வதி�, 
த4�றி6தன6ைத� ேபா �வதி� �த4 கவன�, ெப9� கவன�, விைரவான �ய4சி 
ேதைவ’, எ�5 ெலனி� உைர6தாரா�. அைத ஆ*சி:� க*சி:� ஏ45 ெகா.டன. 
ெகா�ைக அளவி� ஏ45  ெகா.டேதா1 நி4கவி�ைல ; ெகா�ைகைய நிைற 
ேவ4ற  �தி6தன�. நா1 �<வத4�� எ<6தறிவி�& இய தி6தி4�6 
தி*டமி*டன�. பல தர6தின� ஆதரைவ6 திர*ன�. 
 
ேம4ெகா�ள ேவ.ய பணி சிறியதா ? இ�ைல; ெபாிய�. நா�கி� Rவ� த4�றி 
எ�றா�, ேநாயி� விாி( விள�கா�. அ�றி9	த பதினா5 ேகா ம களி� 
ப�னிர.1 ேகா ம க� த4�றிக�. ப�னிர.1 ேகா �திேயா9 � எ<த� 
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ப க  க45  ெகா1�ப�, சில ஆ.1கH �� க45 ெகா1�ப� எ�றாேல 
பல9 �A சிாி�& வ9�. கன( எ�5 ஒ� கிவிட6 ேதா�5�. 
 
ெப9	ெதாட�மைல ேபா�, ஒ�கி உய�	��ள த4�றி6 த�ைமைய  க.1 
மைல கவி�ைல, தய�கவி�ைல, பி�னைடயவி�ைல ேசாவிய6 ம க�. அத� ேம� 
ேபா� ெதா16தன�. ெப9� ேபா� ெதா16தன�. இ��� அ��� சி4சில நகர�களி� 
ம*1ம�ல, ப* ெதா*களி� எ�லா� த4�றி6 த�ைமைய அழி �� ேபா� 
நட	ததா�. நா*� எ�லா� ப க�களி�� மிக6 தீவிரமாக நட	ததா�. 
 
இ6தைன  ேகா� ேபைர� ப க ைவ க எ6தைன இல*ச� ஆசிாிய�க�,-
�திேயா� க�வி ஆசிாிய�க� - ேதைவ�ப1வ�. அ6தைன இல*ச� ஆசிாிய�க� 
இ9	தனரா ? இ�ைலயா�. பி�ன� எ�ன ெச3தன�? 
 
எ<6தறி( இய க6ைத, ஆ*சியி� தி*டமாக ஏ45  ெகா.ட��, 
ப�லாயிர கண கான ஆசிாிய�க�, இ	த� ெபா�� பணி காக6 த�க� 
ேநர6ைத:� உைழ�ைப:� உதவ �� வ	தன�. ெதாட க� ப�ளி ஆசிாிய�க� 
ம*1ம�ல, உய�நிைல�ப�ளி ஆசிாிய�கH� க�Bாி ஆசிாிய�கH�, இ	த ஞான 
ேவ�வியி� ஈ1பட �� வ	தன�. 
 
ஆயி;�, ேம�� பல� ேதைவ�ப*டன�. ேவ.1ேகா� எ<	த�. நா*டா*சியி� 
உய�ம*ட6தி+9	� ேவ.1ேகா� எ<	த�. பல� விைள	த�. ஆசிாிய� அ�லாத 
பல9� இ@ ேவ�வியி� ஈ1பட �ைன	தன�. ப6தவ�களிேல பல இல*ச� ேப�, 
அறியாைமைய அழி க� ேபா� ெதா1 க வ	தன�. அ�வலக�களி� பணி &ாிேவா� 
வ	தன�. ெதாழி4 Kட�கிகளிேல பணி&ாிேவா� வ	தன�. 
 
அ�ம*ேடா ? மாணவ, மாணவிக� வ	தன�. உய� நிைல�ப�ளிக�, க�Bாிக� 
ஆகியவ4றி��ள மாணவ மாணவிக� பல >றாயிரவ� எ<6திதறிவி�& இய க6தி� 
ஈ1ப*டன�. 
 
இவ�களி� எ	த� பிாிவின9�, ஏ4கனேவ, ேம4 ெகா.1�ள த�க� 
ெபா5�&கைள  கழி6� வி*1, &�� ெபா5�பி4� வரவி�ைல. ஆசிாிய�க� த�க� 
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க�வி  Kட� பணிேயா1, இ� ெபா�6 ெதா.ைட  K1தலாக ேம4ெகா.டா�க�. 
அ�வலக6தா9� அ�பேய. மாணவ மாணவிகH� த�க� ப�ைப:� கவனி6�  
ெகா.1, இ6 ேதச6 ெதா.ைட ேம4ெகா.டா�க�. 
 
எ<6தறி( இய க6தி� ஈ1ப*ேடாாி� பல�, ேம4 ெகா.1 ஊதிய� ெபறாம�, 
தியாகிகளாக� பணி&ாி	தன�. �1�பA UCநிைல காரணமாக, அதிக� பயான 
ஊதிய� ேதைவ�ப*ட ஓரளவின� ம*1ேம, �திேயா� க�வி காக ஊதிய� 
ெப4றன�. 
 
சாதாரண க�வி Kட ஆசிாிய� Kட �திேயா� க�வி �� பயி4சி ெப4றவ� அ�ல 
அ�வலக6 ேதாழ� கH �� மாணவ மாணவிகH �� க.ைண  க* கா*� 
வி*ட� ேபா�ற நிைல. ஆ�வ� பி6�6 த�ள, எ<6தறிவி�& இய க6தி� 
�தி6�வி*ட பல இல*ச� ேப9 �� �திேயா� க�வி க4பி�பத4கான பயி4சி 
ேதைவ�ப*ட�. 
 
பயி4சி  Kட�கைள6 ெதாட�கி, ேவைல ெச3� ெகா.9�பவ�கைள அ�� 
இ<6� வ	�, பயி4சி ெகா16� அ;�&வ� ஆகாத காசிய�. அதிேல ெப9� கால 
தாமத� ஏ4ப1�. �1�ப6ைத வி*1 ெந1	�ார� ெச�5 பயி4சி ெபறேவ.ய 
ெதா�ைல ஏ4ப1�. ேவக� தைட�ப1�. ஒ*ைடA ச*ைய ைவ6� ெகா.1 
ெகா< க*ைட �*டாக ேவ.ய நிைல. 
 
இத4� ஒ9 வழி க.1பி6தா�க�. அ� எ�ன ? �திேயா� க�வி � 
ஆசிாிய�களாக� ேபாகிறவ�கH � அ%ச� Rல� பயி4சி ெகா1�ப�. 
 
அ6�ைறயி� அ;பவ�ைடய சிலைர  ெகா.1, பயி4சி  �றி�&கைள, 
உபாய�கைள எ<தி அAசி*1 அ%ச� Rல� அ;�பினா�க�. ஆசிாிய�களி� ஐய� 
பா1க� உாியவ�கH �, அ%ச� Rல� ெச�றன. நி&ண�க� அவ4ைற  கவனி6� 
விள கமாக� பதி� எ<தி அ;�பின�. இ�ப அ%ச� Rல� பயி4சி ெகா16ததா� 
ஏராளமானவ�கH �. விைரவாக� பயி4சி ெகா1 க �	த�. எ<6தறிவி�& 
ேவைலைய:� ெப9� அளவி� ெதாட�க �	த�. இ�&�6 �ைறயி� ஒரள( 
அ;பவ�ப*ட பிற� அ��� இ��� க96தர��களி� K, சி க�கைள அவிC6�, 
�ைறகைளA ெச�பனி*1 ெகா.1 விைர	� ��ேனறின�. திZெரன வ	த 
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ேபாைரA சமாளி க எ6தைன ேவகமாக உ�ளைத ைவ6�, ஏ4பா1 ெச3வா�கேளா 
அ�பA ெச3தன�, எ	நா*ேலா உ�ள நிைலைய:� பயி4சிைய:� ெம�வான 
ேபா ைக:� �றி ேகாளாக  ெகா.1 ெம�ல நட கிற காாியமா �திேயா� 
எ<6தறிவி�& ? 
 
ப6தவ�களி� கிைட6தவ�க� அைனவைர:� பய� ப16தி, ஏேதா ஒரள( 
�9 கமான பயி4சி ெகா16�, �திேயா� வ��&கைள6 ெதாட�கி வி*டா�க�. 
�திேயா�, அ  க�வி Kட�கH �A ெச�5 க4கேவ.1ேம! க�வி  Kட� ேபாக 
எ�ன ெச3தா�க� ? 
 
நா1 �<வதி�� பிரசார� ெச3தா�க� தீவிரமாக� பிரசார� ெச3தா�க� ; 
அ16த16�, நா1 �<வதி��, ஊ�ேதா5� பிரசார� ெச3தா�க�. ெச3தவ� யா� ? 
------- 
 
‘ஆ*சியாள� ஆைணைய அதிகாாிகH� ஆசிாிய�கH� நிைறேவ4ற*1�’, எ�5 
ைகக*  ெகா.9 க வி�ைல, ெபா�ம க�. பிரசார� ெபா5�ைப, க4ேபாைர6 
திர*1� ெபா5�ைப ெபா�(ைடைம  க*சி ஏ456 ெகா.ட�. க*சியினேரா சில�, 
ம4றவ�கேளா பல�. அ� பல9� ப�� ெகா.டன�. ெதாழி4 ச�க�க�, ஆசிாியA 
ச�க�க�, மாணவ� கழக�க�. எ<6தாள�க�, ெசா4 ெபாழிவாள�க� இ� &னித� 
பணியி� ெபாி�� ஈ1ப*டா�க�. ப�பா�வ6ைத �திேயாாிட� எ<�பின�. 
அவ�கைள இ*1 ெகா.1 ேபா3  க�வி  Kட�களி� ேச�6தன�. 
ஒ@ெவா9வ9� அவரவ� வா3�& �, ஆ4ற� � ஏ4றப இத4�6 �ைண 
&ாி	தன� எ�5 ேக*டேபா�, 
 
 “ஆ.ைமயாள�க� உைழ�பிைன ந�கீ� ! 
 ம�ர6 ேதெமாழி மாத�க� எ�லா� 
 வாணி Pைச � உாியன ேபசி�!” 
 
எ�ற மகாகவி பாரதியி� ேவ.1ேகா� நிைனவி� வ	த�. 
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இ��� ஊதியமி�லாம� ெதா.டா4ற Kய ப6த வ�கH �� ப%சமி�ைலேய! 
ஒ3( ேநர6தி� சRக� பணியா4ற Kய மாணவ மாணவிகH காவ� �ைறவா ? 
எ6தைன ேகா ஆ.ைமயாள�, ந�மிேல! அவ�க� ஏ4க  Kய 
ஆ க�பணிய�லவா �திேயா� க�வி ! 
 
திர.1 வாாீ� ெதா.டா4ற வாாீ� ! எ<6தறிவி க அறிெவாளி பர�ப வாாீ� ! 
------- 
 

16. 16. 16. 16. கைலயி� விள�க�கைலயி� விள�க�கைலயி� விள�க�கைலயி� விள�க�    
 
கிைட6தவ�க� அ6தைன ேபைர:� ெகா.1, எ<6தறிவி�& இய க6ைதA 
ச*ெட�5 நா1 �<வ�� ெதாட�கினா�க�. அ�ேபா� அவ�க� அரசிய� 
ெபா9ளாதார நிைல எ�ப எ�5 ேக*ேடா�. எ<6தறிவி�& இய க6ைத6 
ெதாட�கியேபா� அரசிய� அமளி அட�க வி�ைல உ�நா*1  �ழ�ப� ஒ9 ப க� 
ெவளி நா1களி� எதி��& ஒ9 ப க�. ெபா9ளாதார நிைல:� ேமாச�. இ6தைன 
இைட$5கH � இைடயிேலதா� அறி(� ேபாிய க� வள�	த�. 
 
அைல ஒ3	�, தைல �<�வெத�றா� அ� எ�ேபா� �:ேமா ? 
இைட$5கெள�லா� நீ�கி, ெபா9� �வி	த பிறேக, ெபா� ம கH �  க�வி 
எ�றா� அ� எ�ைற � நட ��? 
 
ேசாவிய6 ஆ*சி6 தைலவ�, ேதாழ� கா+னி� அவ� கைளேய தைலவராக  
ெகா.ட, எ<6தறியாைம ஒழி�&  கழக6ைத அைம6தன�. அ கழக6தி� ஐ�ப� 
இல*ச� உ5�பின�க� ேச�	தன�. ஆகேவ ஐ�பதினாயிர� கிைள க� ேதா�றின. 
‘அறியாைம அழிக’ எ�ற �ழ க6ைத நா1 �<வ��, ஊ�ேதா5�, S1ேதா5� 
கைலயி� விள க� க.டன�. எ�ப ? 
 
உ�H�  க�வி Kட�, ‘கிள�’, ெபா�விட�, எ� கிைட6தேதா, அ�ேக, �திேயா� 
க�வி Kட�கைள6 ெதாட�கின� �திேயாைர  ெகா.1வ	� ேச�6தன�. 
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இ� �ய4சியி� ெப9� �*1 க*ைட இ9	த�. ெதாட க6தி� ஆ.கைளேய 
க�வி  Kட�கH � இ< க �	த�. வழிவழி வ	த பழ க  ெகா1ைமயா� 
‘ேகாஷா’ �ைறயா�, �1�ப� ெபா5�&A �ைமயா�, ெப.க� �திேயா� 
க�வி Kட�கH � அ@வளவாகA ெச�ல வி�ைல. 
 
இத4� எ�ன பாிகார� ? ெப.களி� S1 ேத, க�வி6 ெதா.ட�க� ெச�றன�. 
அவரவ� S*ேலேய. பாட�க45  ெகா16தன�. இர.ெடா9வேர ப க வ	த 
ேபாதி��, அவ�கைள:� ஒ� கிவிடா� பாட�க45  ெகா16தன�. எ<த�ப க 
ம*1மா க45  ெகா16தன�? இ�ைல. 
 
தா3மா�களி� சி	ைதெய�லா� �ழ	ைதகைள� ப4றி ய�லவா ? �ழ	ைத 
வள��ைப� ப4றி:� �1�ப நலைன� ப4றி:� ெசா�+  ெகா16தன� அ�றாட 
ேவைல �� பய;�ள, ைதய�, பி�ன� ேவைலகH� க45  ெகா16தன�. 
 
�திேயா� க�வி, �1�ப6தி4�6 ேதைவயான அறிைவ :� திறைமைய:� ேச�6�  
க45  ெகா1�பைத உண�	த ெப. இன�, ெம�ல ெம�ல அ க�வியி� பா� 
இ< க�ப*ட�. கால�ேபா கி� ஆ.கேளா1 ெப.கH� சாிநிக� சமானமாக  
க�வி ெப4றன�. இ�5 ஆO� ெப.O� ஒ9 நிைற. 
 
நா1 �<வ�� விழி6ெத<	�, ெப9	 தைலவ�கேள, ெப9� பா1ப*1� ப�லா.1 
ெதாட�	� அறியாைமைய அழி க� பணி&ாி	ததா�, இ�5 அ	நா*1 ம க� 
‘எ�க� நா*� எ�லா9� எ<6தறி( ெப4றவ�க�’ எ�5 ெப9மித� 
ெகா�கி�றன�. உைழ�பி� வாரா உ5திக� உளேவா எ�பத4�A சிற	த எ16�  
கா*ட�லவா? இ� மன�.டானா� இட�.1 எ�பைத:� கா*1கிற� இ�. 
 
 "எ3த4 காிய� இைய	த கா� அ�நிைலேய 
 ெச3த4 காிய ெசய�” 
 
எ�ற �ற� இல கண6தி4� இ கால இல கியமாக விள��வ�, ேசாவிய6 
நா*� எ<6தறிவி�& இய கமா��. 
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‘பசி ேநா கா�, க. �%சா�, ெச@வி அ9ைம:� பாரா�, க9மேம க.ணாயி9	�’ 
�திேயா�  ெக�லா� எ<6தறி( ஊ*னா�கேள. அ� எ@வள( =ர� 
பAெச�றி9 கிற� ? அறி(�பயி� பAெச�றி9�பத4� அைடயாள�க� எைவ ? 
இ9� அைடயாள�கைள நா� அறி	ேதா�. 
 
�த� அைடயாள� அ��திேயா�களி� ெதாட� க�வி. கன(Kட காணாத 
எ<6தறி( எ�பேயா கி*வி*ட�. இ� ேபா�ேம’, எ�5 அ���ள �திேயா� 
இ�ைல. ஆணாயி;� சாி, ெப.ணயி;� சாி, R�5 நா�� தி�களி� ெப4ற 
எ<6தறிவி� �ைண ெகா.1 ேம�� ப6தன�. ஏெழ*1 மாத�களி� ந�றாக� 
ப க  க45 ெகா.டன�. பி�ன9� ெதாட�	� ப6� எ*டாவ�, ப6தாவ� 
ேதறிய �திேயா�கைள ஏராளமாக  காணலா�. 
 
“பா*டாளி � எ<த� ப க6 ெதாி	தா� ேபாதாதா? எ�5 க9�வதி�ைல. ெவ5� 
பா*டாளியாக6 ெதாட�கிய �திேயா�, J*ப6 ெதாழிலாளியாக, நி&ணராக6 த�தி 
ேத  ெகா.1 உய�வ� அ	 நா*� சாதாரணமாக  காண  Kய�. 
 
உய� ெதாட க  க�வி ; உய�நிைல  க�வி, க��ராி  க�வி ஆகிய ெபா�  க�வி 
தவிர, ஏற6தாழ �	>45 இ9ப�, ‘தனி  க�வி’ வைகக� ேசாவிய6 நா*� 
இ9 கி�றன. 
 
இ க�+ வைககைள� ெப5ேவா� அைனவ9� ப�ைப6 தவிர ேவ5 ேவைல 
ெச3யாத �< ேநர மாணவ மாணவியரா ? இ�ைல. 
 
�< ேநர மாணவைர விட, அ�வ+ேலா ெதாழி+ேலா இ9	�ெகா.ேட, ப�தி 
ேநர  க�வி Kட6திேலா, அ%ச� க�வி Kட6திேலா ேச�6� ப�ேபாேர அதிக� 
ேப�. 
 
ப�தி ேநர  க�வி �ைற:� அ%ச� க�வி �ைற:� மிக� பரவலாக இ9�பதனா� 
ம*1ேம, இ6தைன ஏராள மானவ�கH �, R�றி� ஒ9வ9 � ‘ஏ< ேகாேய 
எ<ப� இல*ச� ம கH �, க�வி வசதி ெச3� ெகா1 �� �ைமைய6 தா�க 
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�கிற�. �திேயா� க�வி பளிAெச�5 வள�வத4� இர.டா� அைடயாள� 
‘தனி க�வி’ ஈ1பா1 ஆ��. 
 
ப�தி ேநர  க�வி:�, அ%ச� �ைற  க�வி:� �றி�பி*ட ேநா க6ைத  
ெகா.டைவ-பயி4சி அளி�பைதேயா, சா�றிதC வழ��வைதேயா, ேநா கமாக  
ெகா.டைவ. ப�தி ேநர  க�வி:�, அ%ச� �ைற  க�வி:�-அைம�& �ைற  
க�வி �றி�பி*ட பயி4சிையேயா, சா�5 இதைழேயா நிைனவி� ெகா. ட�. 
அைம�& �ைறகH � அ�பா�, த�னிAைசயாக நட �� க�வி ஒ�5.1. அ� 
எ� ? 
 
அ� >� ப�&. தாேம வி9�பி >ைல விைல ேபா*1 வா�கி� ப�ப��, 
>லக6தி+9	� >ைல  கட� வா�கி� ப�ப�� அைம�பி� அட�கா  க�வி. 
இ6தைகய க�வி:� ெப9மளவி� நட கிற�. 
 
ேசாவிய6 நா*� >�க� ெவளிY1 மிக அதிக�. >�க� ெவளியான�� 
விைரவிேல வி45 வி1கி�றன�. ம க� ஆ�வ6ேதா1 >�கைள வா��கி�றன�. 
ஆ*சி யாள9� ஆ�வ6ேதா1 ஊ �வி கி�றன�. எ�ப ? >�களி� விைல 
ம+வாக இ9 ��ப பா�6�  ெகா�வதா�. 
 
ேசாவிய6 ம களி� ப�பா�வ� எ6தைகய� ? 
 
ெவளியா�� >�களி� >45 � இ9பைதேய சாதாரண மாக� &ர* ெகா.ேட 
ப6�விடலா�, ம4ற எ.ப�� கவனி6�  க4க ேவ.ய 'சீாிய)' ெபா9� 
உைடயைவ எ�பைத விள கினா�க�. 
 
ேசாவிய6 ம க�, மிக� ெப9� அளவி� ெபா9� உைடய >�கைளேய வா�கிேயா, 
எ16ேதா ப கிறா�க�; ம க� க�வி S. ேபாகவி�ைலெய�பத4�, இ� 
ம4ேறா� அைடயாள�. 
------ 
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17. 17. 17. 17. ஈர உ#ள�ஈர உ#ள�ஈர உ#ள�ஈர உ#ள�    
 
ஆயிர6�6 ெதா�ளாயிர6� ஐ�ப6ேதாரா� ஆ.1, ஒ9 நா� காைல, நா;� எ� 
மைனவி:� ெதாட க நிைல� ப�ளிெயா�ைற� பா�6ேதா� ; ந� நா*� அ�ல. 
பிாி*டனி�. அ� ப�ளியி� ப6ேதா� சாதாரண �1�ப6 தின�. தைலைம ஆசிாிைய 
எ�கைள� பல ப�திகH �� அைழ6� ெகா.1 ேபானா�. R�றா� வ��பி�, 
K*ட� �:� வைர அ�ேகேய இ9	ேதா�. நடவ ைககைள  கவனி6ேதா� 
எ�ன K*ட� ெதாி:மா ? இைளஞ� ெச%சி�ைவA ச�க  K*ட� அ�, K*ட 
நடவ ைககளி� &�ைம ஒ�5மி�ைல. ந� நா*�, ந�ல ப�ளிகளி� நட �� 
இைளஞ� ெச%சி�ைவA ச�க  K*ட� ேபாலேவ இ9	த� : வழ கமான 
நிகCAசிகH �� பி� மாணவிக� சா�பி� ேவ.1ேகா� வ	த�. யா9 � 
ேவ.1ேகா� ? எ�ன ேவ.1ேகா� ? 
 
எ�கH � ேவ.1ேகா�. இ	தியாைவ� ப4றி� ேபச ேவ.1ெம�5 
ேவ.1ேகா�. அைத நா�க� எதி� பா� கவி�ைல. ‘நா1கH கிைடேய 
ந�ெல.ண6ைத’ வள��ப��, இைளஞA ெச%சி�ைவA ச�க6தி� �றி  
ேகா�களி� ஒ�5. எனேவ, ேவ.1ேகா� ெபா96தமானேத. 
 
அ	த ேவ.1ேகாைள எ� மைனவிைய  ைககா* வி*ேட�. “இ	தியாைவ�ப4றி 
நீ�க� வினா கைள  ேகH�க�. எ� மேனவி பதி� ெசா��வா�” எ�5 
ெபா5�ைப ேவ5 ப க� தி9�பி வி*ேட�. 
 
மாணவிக� பல�, ஒ9வ� பி� ஒ9வராக� பல வினா கைள எ<�பின�. 
அ6தைன �� பதி� கிைட6த�. வினா களி� ஒ�5Kட ந� நா*1� 
ெபாியவ�கைள� ப4றி இ�ைல ேக*ட� அைன6�� �ழ	ைதகைள� ப4றி:� 
ப�ளி Kட� ப4றி:� சி5வ� சி5மிய� வாC ைகையA �4றி:ேம இ9	தன. இேதா 
சில எ16� க*1 : 
 
�ழ	ைதகH �� பிற	தநா� ெகா.டா1S�களா ? அ�ேபா� எ�ென�ன 
ெச3S�க� ?” 
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“ந�சாி ப�ளி நிைறய உ.டா ?" 
 
“எ	த வயதி� ெதாட க� ப�ளியி� ேச��T�க� ? ” 
 
“வார6தி4� எ6தைன நா� ப�ளி Kட� ?” 
 
“நாைள � எ6தைன மணி ேநர� ப�ளி Kட� ?” 
 
இ@வைகயி� சி5வ� சி5மியைர� ப4றிேய ேக�விக� ஓன. 
 
“உ�க� மாணவ மாணவிக� எதி� எ<�வா�க� ?” இ�பெயா9 ேக�விைய  
ேக*1 ைவ6தா�, ஒ9 மாணவி. 
 
“ெதாடக6தி� சில ஆ.1க� பலைகயி�� பி�ன� ேநா*�� எ<�வா�க�” - 
இ� பதி�, 
 
“ஏ� �த+ேலேய ேநா*� எ<தி ப க  Kடா�?” இ  ேக�விைய ேவ5 ஒ96தி 
Sசினா�. 
 
“பலைகெய�றா�, ஒ9 �ைற எ<தி �6த��, அைத அழி6�வி*1 ேவெறா9 
பாட6ைத எ<தி� பழகலா�. ஒேர பலைக இர.ெடா9 ஆ.1 � வரலா� ேநா*� 
எ<�வெத�றா� ஆ.1 �� பல ேநா*1க� வா�கேவ.யி9 ��. அத4� 
நிைறய ெசலவ�லவா?" இ�ப� பதி� Kறினா� எ� மைனவி. உ.ைமயான பதி�, 
ஆனா�� ந� ஏCைமைய இ�ப ெவளி�ப16தலாமா எ�5 எ� ெந%ச� வா45. 
�த	திர� ெப4ற அ.ைம காலம�லவா அ�. 
 
ேம4ெகா.1 சில வினா க� பதி�கேளா1 நிகCAசி �	த�. மாணவிெயா96தி 
ந�றி Kறி �6தா�. நா�க� எ<6�, ெவளிேய ெச�ல, ஓர எ16� ைவ6 ேதா�. 
அ@வமய� ஒ9 மாணவி தைலெதறி க ஓ வ	தா�. எ�கைள6 தா. 
��ேனயி9	த தைலைம ஆசிாிையயிட% ெச�5 நி�றா�. 
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“வி96தின�கH � ஒேரெவா9 ேவ.1ேகா� விட*1மா?” எ�5 அ	த அ�மாளி� 
அOமதிைய  ேகாாினா�. 
 
“இ@வள( ேநர� ேக*9 க Kடாதா” எ�றா� அ	த அ�மா�. 
 
“பரவாயி�ைல. ேக*க*1�” எ�5 சமாதான�ப16தி அ;மதி ெப4ேற�. 
மாணவி � ெசா�ல �யாத மகிCAசி. 
 
“அ�மா, நா� ‘ேப�ப�’ ெகா1 கிேற�. ெகா.1 ேபாகிறீ�களா ?” எ�5 எ� 
மைனவிைய� பா�6� ேவ.னா�. எ� மைனவி திைக6தா�. பளிAெச�5 நா� 
�5 கி*ேட�. 
 
“எ�க� தா3ெமாழியி� ேப�வத4� ம�னி:�க�” எ�5 தைலைம ஆசிாிையயிட� 
Kறிவி*1, எ� மைனவியிட� தமிழி� ேபசிேன�. சிாி�ைப வ+ய வரவைழ6�  
ெகா.1 ேபசிேன�. 
 
“இ� உ�னா� வ	த வ�&, ‘ேநா*’ வா�க நிைறய� பண� ேவ.1ேம எ�றதா� 
நம �� பிAைச ெகா1 க வ	தி9 கிற�, இ�ெப.. நீ ��மா இ9. நா� சமாளி6�  
ெகா�கிேற�,” இ�பA ெசா�+வி*1 அ	த மாணவிேயா1 ேபசிேன�. 
 
“பலைகயி� எ<�வதா ; ேநா*� எ<�வதா ? எ�ப� பண6ைத ம*1� 
ெபா96த� அ�ல, பழ க6ைத:� ேச�	த�. எ�க� நா*1� பழ க�, சில ஆ.1க� 
பலைகயி� எ<திய பிறேக, காகித6தி� எ<�வ�. இ� பழ க6ைத மா4ற எ�க� 
நா*�, ஒ�& ெகா�ள மா*டா�க�. அ�னா� ேப�ப� ேவ.டா. உ� 
ந�ெல.ண6தி6� ந�றி எ�5 சமாளி க �ய�ேற�. 
 
அ  �ழ	ைத எ� ேபAைச ந�பினதாக6 ெதாியவி�ைல. 
 
நா� நிைறய ‘ேப�ப�’ ெகா1	த;�&கிேற�, ெகா.1 ேபா3  ெகா1�க�” எ�5 
ெக%சி45. எ�ன ெசா� வெத�5 ெதாியாம� இர.ெடா9 வினா திைக6ேத�. 
இத4கிைடயி� ம4ெறா9 மாணவி எ� உதவி � வ	தா�. 
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‘எ+செப6, நீ மாைல S1 தி9�&�ேபா�, எ� S*4�� வ	� ேபா, எ� தா6தா 
ைவ6தி9	�, எ<திய பலைக எ�க� வி*� ப6திரமாக இ9 கிற�. அைத 
உன �  கா*1கிேற�. ந� நா*�� �4கால6தி� பலைகயி�தா� எ<�வா�க�’ 
எ�றா� அ�மாணவி. இ�;� இர.ெடா9 மாணவிகH� த�க� S*� 
அ6தைகய பலைகக� கா*சியி� இ9�பதாக  Kறினா�க�. அத4க�&றேம 
வி*டா�, ந�ெகாைட ெகா1 க �ைன	த மாணவி 
 
பல ஆ.1கH �� பி�, ேகாைவ நகாி4�A ெச�ேற�. தனியாகேவ ெச�ேற�. 
க�வி இய �நராகA ெச�ேற�. 
 
நகர6 ெதாட க நிைல� ப�ளி மாணவ மாணவிகளி� அணிவ��&� விைளயா*1 
விழா(� சித�பர� P�காவி� நட	தன, அவ4ைற  காணA ெச�ேற�. ஒ@ெவா9 
ப�ளி  �<(� ஒ@ெவா9 வைகயி� வரேவ4ற�. நகர சைப� ப�ளி ஒ�5 
&��ைறயி� வரேவ4ற�. ம4றவ�க� ேபா� மாைலயி*1 வரேவ4கவி�ைல. 
��&  ெகா16� வரேவ4ற�. எ�ன ��& ? பண ��& ! என கா ? இ�ைல. 
எ� ைகயி� ெகா16த�, அ@வளேவ. எத4� அ� ��& ? த%ைச &ய� நிவாரண 
நிதி � அ�. அ	நிகCAசி � ��, &ய�, த%ைச மாவ*ட6தி�, ேகார விைளயா*1 
விைளயாய�. 
 
அ	 நகரசைப� ப�ளியி� ப �� அைனவ9� ஏைழக� பா*டாளிகளி� ம க�. 
ஆயி;�, த%ைசயி�, &யலா� ேசத�ப*1 வா1ேவா9 � உதவி ெச3ய6 
�6தன�. அ6தைன ேப9�-ஒ9வ� தவறா� - �றி�பி*ட ெதாைகைய  
ெகா.1வ	� ெகா16தன�. அைத� பண ��பா கி, எ� ைகயி� ெகா16�� 
&ய� நிவாரண நிதி � அ;�பி ைவ6தன�. அவ�களி� ஒ9வ9� எத4காக(� 
எ�னிட� அ�வைர வரவி�ைல. பி�ன9� வரவி�ைல. 
 
எ+செப6, எைத:� எதி�பா�6�, எ� மைனவியிட� ேப�ப� ெகா16த;�ப �� 
வரவி�ைல. இ	திய , �ழ	ைதகளி� �ைறைய  ேக*ட�� �ைறேபா க �� 
வ	த� அவ� உ�ள�. ��பி� அறியாதவ�கH �A ெச3:� உதவிய�ேறா 
ெம3யான அற�, 
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ேகாைவ நகர� பா*டாளிகளி� �ழ	ைதக�, த%ைச மாவ*ட6தி� 
வா1ேவா9 காக6 தியாக% ெச3த�� ெபய9 க�ல; &க< க�ல. ஒ�5 ேபா*1 
பி�ன� ஒ�ப� எ1 �� அகவிைல வாணிகம�ல, அவ�க� ெச3த�. அரசிய� 
Uதா*ட6தி� பயி4சி:ம�ல அ�. 
 
பிற� ��ப� க.1 �6த� இய4ைக. அ�மானிட இய�பி� மல�க�. ேம4க.ட 
இ9 ெசய�கH�. இ�மல�கைள வாடாம� வத�காம� கா க ேவ.டாவா ? மானிட 
இன6தி4� எ�ேக அ�ல� வ	தா�� ம4றவ� விைர	� ெச�5 �ய��ைட க 
ேவ.டாவா ? இய4ைக:ண�Aசி கெள�லா� - ந��ண�Aசிகெள�லா�- வற.ேட 
ேபாயினவா ? மா;ட�, ெசா6� கா ��, ெவ5� இ9�&� ெப*யாக மாறி 
வி*டதா ? 
 
இ�ைலெய�றா�, ப%ைசக� ப க� பா�ைவ தி9� ப*1�. ைக நீள*1�, 
ந�ெகாைட ெப9க*1�, ப*னி ஒட*1�, வாC( தைழ க*1� எ�5 உ�க� 
உ�ள� உைர கிறதா ? ந�ல�, ப�6�.1 வாCேவா� வாாீ�. 

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


