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பதிைர

திராவிட பைணயி!

!றாவ மல இ$த வணாரம. ேபரறிஞ ச ஆ.

ேக. ஷக அவக) அணாமைல ப*கைல கழக,தி* ஆறிய
ெசாெபாழி- தளபதி பதிலளி,திபேத இ$த சி. /*.

அணாவி! ேப0 எ2, தனி,திய4கிற ெத!ப ம56 ெவ நிசய.
இத! விளகேம வணாரம. 'விமீ! வானி* )9கிற' எ!ற கவிகளி!
கனைவ, ஆசிாியாி! நைட இ$ /:* நனவாகிற ெத!பைத ஒ!றிர6

பக4க) $தேம ேநயக) க6 மகிழலா.

---

திராவிட பைணயாள


ைர

ச சக அவக) இேபா வகி, வ 'பதவி' யினி!. விலக இபதாக

ஒ ெச<தி ெவளிவ$திகிற. அ$த ெச<தி=ட!, பல தம 'ஆைச'ைய=
இைண,  பாகிறாக). அதாவ பதவிைய வி56வி56 ச சக,

3

தமிழ, தைலைம தா4 பணிைய ேமெகா)ள ேவ6 எ!ற ஆவ*.
அ>வித ஆவ* ெகாடவகளி* நா? ஒவ!.

!னேமா ைற இ ேபா!ற சமய இ$த. அவ ெகாசி அரச ேசைவ

யினி!. விலகியேபா, இ!. ேபா* அ!. என ஆவ:$த. அதைன

சில க56ைரகளாகி ’திராவிட நா6' இதழி* ெவளியி5ேட!. பல எ! ேநாக, ச
சக,ைத ைற @.வ எ!. எணின. சிலரா* ம56ேம, எ! உைம
ேநாக, அவைர, தமிழ பணிாிய அைழ ஆவ* எ!. உணர B$த.
அ$த க56ைரகைள, திசி 'திராவிட பைண' அ!. இ$த ேபாலேவ
உ)ள இ$த ச$தப,தி*, ெதா, ெவளியிட ! வ$தன. எ! மகிCசி=

ந!றி= அவக5.

அ!பக5 ஒ வா,ைத : வணாரம எ!ற மிக ெபாிய ேக5Bைன

கைள$தாக ேவBய ெபாிய, பாரமான, ஆப,தளிக@Bய, ெபா. நம
இ!. இகிற. வணாரம,தி! ேகார விைள-கைள நா ாி$

ெகா)9பB, நம தைலவ ெபாியா ேபதவி ெச<)ளா. அவட! ைண
நி!. வணாரம,ைத, தாகி, தகக Dரக) ேதைவ. ச சக,ைத, இ,த

Dரபைட, தைலைம தா4கி நட,தி ெச*Eமா. நா! - உ4க) சாபி* -

அ? அ!பைழ,தா! இ. பல காலமாக அவைர, எ4ெக4ேகா இரவ*
ெகா6,ேதா. இனி=, நம அவ அ$நிைலேய தானா! தமிழக த! Dர
த*வைன உாிைம=ட! @வி அைழகிற. ”மகேன! மாநில ெம4

உாிைமேபா நடகிற. நாேனா அரசிய*, ெபாளிய*, சதாய - மத இய*

சகலவறிE அBைமப56, தவிகிேற!. நீேயா, யாராேகா ெச!. 'ேசைவ'

ெச<கிறா<. D6 திபி வா! ெபறவைள பா ! அவ9ற ய நீ!" எ!.

@.கிற. இ$/:! க, இேவ.

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

சி. எ!. அணாைர
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வ ணாரம
“பாகேன! ேதைர விைரவாக ெசE,.
"நறிற வா<$த பாகேன! ேத விைர$ ெச*வதாக !
"விைர$ ெச*லேவ6. அ4தா!! அறியாேயா நீ? ேக)!
"ைப4கிளிேய! மழைல பல ேபசவ*லா< எனி?, நா! ேக56களி,திட ஒேர ஒ
ெசா* @.; ேவ. ேவBேல!. அவ இ!. வவா எ!.ைர. நைம பிாி$
ெச!றவ, இ!. வவா எ? இ!ெசா*ைல. கிளிேய, நீ @.' எ!., த! !

ைகயி* அம$)ள த$ைதயிைன ேக5, எ! கிளிெமாழியாளி! இ*ல,தி

ெச!றாக ேவ6 விைரவாக ! ெநா$த மன,ட! ெவமதிFத* 04க,

கி)ைள=ட! ேப0 ெசா*:ைன D5டா ேக5B6வேரா, எ!. பய$, நாணி
உைரயா6வா) அ$ந4ைக, த! அ4ைகயி* கிளி ஏ$தி! அவ) ய ைடக,

நாண நீக நா! ெச*லேவ6. நறிற பைட,த பாகேன ! ெசE,க ேதாிைன
விைர$ !! சிவ$த மாைலைய யணி$த ேபா!ற க2,திைன=ைடய அ$த பைச
கிளி, பலபல ேபசவ*ல தா!. எனி? ஒேர ஒ ெசா* நீ உைரபா<, 'இ!.

வர* உைரேமா' எ!. ம56ேம ேக5கிறா), எ! மன,ைத ேகாயி* ெகாடா) !
எ! ெச<வா) ஏ$திைழ? இ*ல,)ேளா அறி$தி6வாேரா, எ!ற அச:
அH0க,தினிட அதிக ேபச ேநரமி*ைல. நிைனேபா எ! மா56ள. அ$த

ேநாிைழயாளி! மைன ெச*ல, விைரவாக, ேதைர நீ ெசE,! உன,தா!
திறைய உேட பாகா ெசE,! அ$த மைனயி! கேண, அக மகிC-ட!

அ!ன4க) விைளயா6கி!றன; ெபைட= ஆI, ெபமித,ேதா6 ஆ6கி! றன.
J<ைமயான சிற, அ$த அ!ன4க5. ெவைம, அழகான ெவைம நிற
சிறக). ெபாிய ேதா)கைள= ெம*:ய விர*கைள= உைடய, ஆைட

ஒ:பவ), நீ,ைறயிேல, ஆைடயிேல ேதா<$ )ள கHசி பைசயிைன

அலசிவி6வ க6)ளா ய!ேறா ! அ ேபா!ற நிற, அ!ன4களி! சிற!!
அைவ ஆெணா6 ெப அளவளாவி, அக மகிCகி!றன காத* இ!ப,ைத அைவ
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Fகர க6, எ! அ!ன பைசகிளி=ட! ேப0கிறா), பாகேன! ெசE,க
ேதைர விைரவி*! எ! ெநHசேமா ேநாகிற! காத:! ேமபா5ைட, காத:!
ெப4ண,ைத நா! கேட! ஈ6. எ! இைசகினி யாைள பைச

கிளி=ட! ேபசி ஏ4கிட வி56, பாவிேய! பாிதவி,ேத!. ெதளி$த நீ த2வி

ெச*E மணகைரயிேல, ெபமா! ப6,ற4க கனி-ட! காவ* ாி=

ஆமாைன கேட!. அத! ெப$ த!ைமயிைன க6 என ெநHச

தள$ள. அ.த அ$த ெச<, அவிேயார,தி* அழற, J4க ெச<,

ஆமா!, யிE த! ெபமா?, ைண நிப கேட! ; க

ெநHைச, ைளகிற; எ! Bயிைடயாைள நா! தனிேய தவிகவி5ேட!.

அவ) த,ைதைய ேக5கிறா) 'இ!. அவ வவாேரா, @.' எ!.. அ$த

மைன விைர$ ெச!., அவ) ய தீ,,, தள$த எ! ெநH0 இ!ப

ெபற ெச<யேவ6. ேவகமாக, ேத ெசE, திறைம=ைடய பாகேன! ேதைர,

விைர$ ெசE,!"

விைனறிய தைலவ! ேதபாக? ைர,த, நா! ேமேல தீ5Bயிப
மைர மத! இளநாகனா எ? லவ ெபமானி! மணிெமாழியிைன, ெகாழி,
ெத6, ேகா,ேத!, சி. ெசா*லார.
தைலவிைய பிாி$, தைலவ! ெச!றா!. த,தளி,தா) தளிேமனியா).

த,ைதயிட ேபசி, தவி, கிட$தா). ெச!றவிட சிறெப., ேதாிேல
மீ)கிறா! தைலவ!. மானின,தினிட காத பாட காகிறா!; ம4ைக
ந*லாைள எணி ஏ4கிறா!; அவ) மைனயிேல=, அ!ன4க) காத
களியா5ட,திேல ஈ6ப56 உல-ேம எ!பைத எணினா!, நாணைடய ந4ைக,
ெநHசிேல=ளைத D5டா அறிய @டாேத எ!ெறணி அHசி, பிாி$ேபான

தைலவ!, வவா! இ!. வவா !! எ!ற இ!ெசாைல எவேர? ேபசிட
ேக5டா* ணா. எ!. கதி ேபசிட ஓ ைப4கிளிைய எ6,, த!

அ4ைகயி* ஏ$தி, பல ேபசி சலசல டாகி மைன=ேளா, த!ைன கிளி
கா5B ெகா6,வி6ேமா எ!. அHசி, 'கிளிேய! அவ இ!. வவா எ!ற

ெசா* ம56ேம உைர,தி6,' எ!. ேக5பா), என, தைலவ! எணி, ேவகமாக,
ேதைர ெசE,, எ!. ேதபாக? @.கிறா!. அவைன ஊவிக
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கதிேபாE, 'நறிறபைட,த பாகேன' எ!. அவைன கCகிறா!. காத
பாைதைய கவி இளநாகனா க!னி, தமிழிேல, கவிைதயாகி @றி=)ளா,

அகநாN. எ? அ$தமிC /:ேல!

அணாமைல ப*கைல கழக,திேல, ப5டமளி விழாவிேல, அண* ச

சக ஆறிய, அழகிய, அாிய, ெசாெபாழிவிைன பB,த என இ$த
ெச$தமிC ெச<=) நிைனவிேல ந,தனமாB..

"பரதா ! ச சக,தி! Dர-ைர பB,த உன விரகதாப ெச<=) நிைனவி
வவாேன!! தமிCகைலயி! உய- பறி, ேசர நா5டா5சியிைன சில
ஆ6க) நடா,திய சக ெசபினாேர, இ பறி, ஏ6 விாி, எ6,தாேயா

இ!0ைவைய," எ!. ேக5Oக). இ*ைல ேதாழகேள ! க!னி, தமிழி!

கPல,ைத, ேதBய*ல, நா! அகவிைதைய கட. எ! ெநHச,திைர
!ேன, இகா5சிக) ஒேர சமய,திேல நி!றன. ஒ!. ச சக,
அணாமைல ப*கைல கழக,திேல, அறிவாளிக) 0ைவக, மாணவ மகிழ,

கOரமாக நி!., ெசா ெபகாறிய கா5சி : மெறா!., ேதாிேல தைலவ!,

அவ! உைர ேக5 பாக!, வர- ேநாகி வாB6 தைலவி, எ? கா5சி ;
இர6 நி!றன !

"ேதறிேயா, ெதளி-ைரயா., ச சக,ைத=, ேதாிேல அம$
பாகைன விைர$ ெசE,த ெசா!ன தைலவைன=, ஒ4ேக கட ஏ!?"

எ!O. கேட!, இேதா உமிட விB6ேவ! ; காரண சாியா, எ!பதைன

B- ெச<= கடைம, எனத!., உமேத!

'ச சக, ெத!னா56, தா@, இ$தியாவி! கிளா5ட!, எ!. கழ இழி
மனமற எவ தய4கா! அவைடய அரசிய* அறி-, தரணியறி$த த!ைம=,
தளரா, திற?, நிவாக ேநைம=, எவமறிவ! திராவிடமணி - மா0 இ*ைல !

தமிழக,தி! நில- - வளபிைற ! உ!னதமான ஊ., அவைடய ஆற*! ஆ! ச

சக, ஏெட6 ேபாாி! ெமாழிமாைலைய QBட ேவBய பவ,ைத
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கட$வி5ட காவல. ெகா4 கC ேகாமா! ம56ம*ல, ம4காகைழ, தமிC
மாநில, அைத அ6,த தரணிபல- பரபி அரச அைவயிE, அறிஞ
சைபயிE, கள,திE ெகாEமடப,திE, எ4 கCெப. விள4

ஆறலரச. ஆயி?, அவைர, ெத!னா56, தா@ எ!. @ேற! ! ஏ! @ற*

ேவ6 இவ, எ$நா56 Dர, தமிழக,தி! தளபதி.
தா@ வ4க,திேல, ப4க விைளவிக ெகா64ைகயி* வHசைன
வாேள$திேனா எவமி*ைல! தா@ாி! நாதநைடயிைன கட, ச4ைக
ெகாேடா, வ4க,திேல இ*ைல! அவெமாழி, வ4க மக) எவாி! விழியிE
கா, ளி எழெச<தேத ய!றி, கா<சE சறE எழ ெச<யவி*ைல. வ4க
தா@ைர, உதி ேமா$ ,தமி56, வாாி அைண, வாHசன=ட! ெகாHசி..
இ4ேகா? எ>வள- எதி, எ,ைண வHசைன, எ>விதமான சதிக)! பழி

எ,ைண, பைத எ>வள- ! சி4கெமன ழகமி5ட சக,ைத சீறி கBக
ெச!ற ெச$நா< @5ட, பா<$ பி64க ெச!ற ஓநா<க9, நைகக4
கா5B பைக ெசய* ாி$த நாி@5ட, ெகாHசமா? வ4க, தா@ைர
உய,திட கேடா. தமிழக,திேலா, ச சக,ைத சாணகியக9
Bலக9 சாம,திட ஜ*லட க5Bயைத=, சர4க) பல ெதா6,தைத=

கேடா. வ4க,தி! அைணபிேல, கவிதா@ வள$தா ! தமிழக,திேல

தகாி! எதிபிேல, தைழ,த ெகா4 நா56 ேவ4ைக! தா@, மா0 ம.வற

வான,திேல உலவிய 2மதி ; ச சக கிைல கிழி,ெதாி$த 2மதி !

இ,தமிழைர, கவி=ட! ஒபிட நா! ஒேப! /

கடன4க) எ2தி அE,த கர4க9, ேக: பட4க) வைர$ அE,த ேபனா
ைனக9, சபி, ச:,ேபான திவா<க9, கன* ககி ககிேபான
விழிக9, 0 கயி. Dசி ேசா$ ேபான வைலDசிக9, ப6ழி ெவ5B

ஆயாச மைட$த அரசிய* ெவ5Bயா!க9 இ!. ச சக அறிஞ உலகிேல
அர0 ஒசக6, அயகி! றன. ஒகால,திேலா ! ஏ, அபா ! எ>வள- ேக:
கிட*, எ!ென!ன வச-க) ! இ>வள- மிைடேய S,தமல, அதைன,

வளமி$த வ4க,திேல வாHசைன எ? நீ ெப< வள,த தா@ெர?
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மலட!, ஏ! ஒபிட ேவ6? ச சக, தமிழ; பைட,தமிழைர, தமிC
Dரைர நிைனP56 தமிழ, ேவ. உவைமக) ஏ!?
அவ அ!. ஆறிய அற-ைர, அகநாN. கவிைய, என நிைனS56வாேன!, எ!. மீ6 ேக5O. நா! @. !ன, நீவி ச. எணி
பாமி!.

இ$த, தி4க), ப*ேவ. இட4களிேல ப5ட மளி விழா ெசாெபாழி-க)
நைடெப.)ளன. டாட ெஜயக, ேபராசிாிய ஜா, பBத !0 த:ய
அறிஞ பல, வட நா5Bேல, ப5ட மளி விழா ெசாெபகாறினாக). பB
பாரா9$ திறனிE, ேமலானவகளான இ ேமதாவிக), ேதசிய சகாாி!
அவசிய,ைத பறிேய ெபாி வ:=.,தி ேபசின. ேதசீய, ஏ! இ4 சாியான

ைறயிேல கமழவி*ைல எ!ற ஆரா<சியிேலேய அவக) கவி*ைல.

ஏகாதிப,திய,ைத கBப எளி; கBக ேவBய அள- கச வள$
வி5டைத யா ம.க மா5 டாக). ஆனா* கடன,ேதா6 நி!. விடாம*,
ேநா< ேபாக எம$ உ5ெகா)வ ெத!.ைர ேநைம=, ெநHச2,த,
அ$த பBபாளிக5 இ*ைலேயா எ!. அHச ேவB இகிற. ச சக,
பிாி5BT ஏகாதிப,ய,ைத சாBனா, சசிE Qெடழ, அேமாி அ2ைக
கிளப @Bய வித,திேல! "த! மான உ6 என! எனேவ; பிாி5BT

ஏகாதிப,திய,திேல நமகி அ$தறி, மகிழ Bயா. நா! பிாி5BT

ஏகாதிப,திய,தி! கC பாட Bயா. எ$த ஆபிாிக மணிேல எ!

இன,தவாி! இர,த ேபாாிேல சி$தப6கிறேதா, அேத ஆாிகாவிேலேய
அவக) அவமதிகப6வைத க6, பிாி5BT ஏகாதிப,திய, லா: பாட
மன வேமா! மன றி$ வி5ட அ!பகேள!” எ!. ச சக

@றியிப ேக56, அறி- த! மான உ)ள எவதா!, 'சபாT’ எ!.
@றா? ஆனா*, இ$த பதி என ளகா4கித

5ட வி*ைல. ஏெனனி*,

கணிய,ட?, காரண,ட?, கOரமாக ச சக, பிாி5BT
ஏகாதிப,திய,தி! ேபாைக கB,தா. ஆனா*; இதனி? க6ைமயாக-,
நரக*, நைடயி*, பிாி5BT ஏகாதிப,திய,தி! ேபாைக கBக, ேதசிய,

தி@5ட,திேல பல6. பிாி5BT ஏதாதிப,திய,ைத சி!னாபி!ன-
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மாேவ! எ!. சின$ Q) உைர,ேதாைர=, அத! பிடாிைய பிB,
Eேவ! எ!. ழக மி5ேடாைர= நா6 கBகிற. என, ெதாிய,

ஒ ேதசிய பிரச4கியா (இ!. அவ இ$ மகாசைப Dரராக ேவட

ெம6,)ளா) ஒைற பிாி5டைன கB, ேப0ைகயிேல @றினா,

"மகாஜன4கேள ! பிாி5டனிேல எ!ன இகிற எ!. எIகிறீக)? ெவ.
0ணா, நிலகாி=! நிலகாிகாக 0ர4க4க) ேதாB, ேதாB

பிாி5ட! பாழாகி வி5ட. ப ேகாB இ$திய (அ!ைறய ஜன,ெதாைக 30
ேகாB) ேச$

0வி5டா*, பிாி5ட! ஆB காறிேல சிகிய இலவ பHெசன

பற$ ேபா". இ$த உைர ேக5ட Dர ழா ைக த5B ஆரவாாி,த, என,
ெதாி=. ஆகேவ நா!, ச சக அவக), பிாி5BT ஏகாதிபதிய,ைத

கB, ேபசியைத மாெப Dர எ!. @றவி*ைல. 1920-ேல அெமாழி

Dரமாக இ$திகலா; இ!ேறா ! அெமாழி பழ4கHசி. D56 D6,

கலய,திேல அ உள ! இ$நா56 ெசாெபாழிவாளாி! அாி0வBேய அவாக

இகிற. எனேவ, அ$த பதிய*ல என ஆன$த

5Bய.

நா56 வி6தைலபறி ேபசிடாத தைலவ இ*ைல. ஆனா*, அ$த வி6தைல

கி5டாதத! காரண எ!ன எ!. உசாவி6ேவா ெவ சிலேர. உைம ெதாி$த

பி!, அதைன, ைதாியமாக @றி6ேவா அதனி? மிக சிலேர. உைர,தேதா6

அைமயாம*, உ.தி=ட! நி!. பணிாிேவா அதனி? மிகமிக சிலேர. அ!னிய
நா5Bனைர மிர5டேவா, மயகேவா, இ4 ஆ5க) அேனக. ஆனா*, இ4

வி6தைல விேராதிகளாக உ)ளவகைள, "சேற வில" எ!. @.
ஆைமயாள மிக ைற-.

ச சக,தி! ேபைரயிேல, ஆைம தகிற; அதைன கேட நா!

களிபைடகிேற!. "நைம ஆ9 அய* நா5டாாி! வா.திகளினாேலா, ந*ல
எண,தினாேலா, நா56 வி6தைல கிைட, வி6மா? கிைட, விடா!" எ!.
@.கிறா ச சக. 0த$தர சீைமயிேல தயாாிகப6 சரக*ல,

ச!மானமாக ெபற அ நா56 மகளி! நாB .கினா* விைளய @Bய நிைல.
அதைன இ4ேகேயதா! பயிாிட B=. ஆனா*, அ$த வய:ேல, க)ளி

பட$திகிற. அதைன கைளயா !ன, பயி இ*ைல, ப இ*ைல, நா56
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ந:-ேபா பசிைல இ*ைல. இதைன ச சக அHசா ெநH0ட!

அைறவ ேகமி! :

"இ$ நா5Bேல, அதிதி= ேவஷ அதிகாி, ள. இ வ$த, தக.
ஆனா*, இத காரண எ!ன? இ4 ஒ @5ட, தன ேநாக கைல=ேம
பிரதானெம!. @றி, மற மக) மீ அைவகைள, திணி,த. அத! பலனாகேவ
ேக6 பல ேதா!றின. ேதசீய,தி! ெபயரா* அ@5ட, மறவகைள அடகி, த!

அதிகார,ைத= ெச*வாைக= திரப6,த யசிகிற"

இ$த ெபா!ெமாழிைய ஆரா<$ பா4க). இ$த உபகட,தி! வரலா.களிேல

ைத$ கிட உைமகைள உண4க). அ$த ஒ @5ட, தி! ெச
எ>வள- ! அ அழி,த அர0க) எ,தைன ! அத! வயப56 அழி$த Dரக)

எ>வள- இ.மாட!, அ@5ட தன, "தாசராக " மறவைர மாறிய
ெகா6ைமைய எணி பா4க). அேபாதா! அறிஞ சக,தி!

அற-ைரயி! அழ லனா. இேதா ெவளிபைடயாகேவ Dர சக

விளகிறா, ேக94க):

"இ$தியாவிேல வணாசிரம ஏப5டதனா*, ஆ9 ஜாதி தன அதிகார,ைத
நிைல நி.,தி ெகா6, ஏகேபாக உாிைமயாக அ$த அதிகார,ைத அ?பவி,
வகிற. இ$த வ, தன ஏகேபாக உாிைமைய= ேபராைச ைய= எ>வள-
ெக>வள- சீகிரமாக ைகவி6கிறேதா அ>வள- க>வள- ாிதமாக
இ$தியா- 0த$தர ஜனநாயக ஏப6."

வி6தைல Dரகேள! ஆசிரம அரசிய:ேல அசகராக உ)ள அைம, ேதாழகேள!

ஆகாத தி5ட,ைத 0ம$ெகா6 ஆைமேவக,திேல ெச*E அ$தணாி!

அBவBகேள ! நா5ைட மீ5Bட நானாவிதமான யசிக) ெச<தீ, அE,தீ,

டவாத ேநாயா* வா6கிறீ. இகா. ெச<த பல, ெவறி தரகாேணா.

Dண அரசிய:ேல உைறவிட, 0யநலமிக9 சதாய,திேல க:ட

தரேவ, உம ெதா6 பய!ப5ட. இேதா எம தைலவ இயபி6

தி5ட,ைதபறி ேயாசி=4க). வி6தைல பாைதைய அைட,ெகா6)ள

மமைத யாளகைள, ம5ட$த5ட !வா4க). பா4க) பிற, பாிதிேபா*
வி6தைல ேதா!றிட காO.
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ச சக ஏகேபாக மிரா0பா,யைத அ?பவி @5ட,தி ந!ெனறி

க*கிறா. ேபராைசைய ஒழிமி!! எ*லா எமேக எ? இ.மாைப நீமி!!

எ!. இேதாபேதச ாிகிறா. காBயிேல ப!னீ ெதளி, பயென!ன எ!O .

ஆ! இேதாபேதச,ெதா6 நி!.விடவி*ைல, இள4ேக ம!ற,திேல இ$தாட
Dர. தா4களாக ேபராைசைய விடவி*ைலயானா*, எ!ன ேநாி6? இ$த நிைல
இபBேய, எ!ெற!. நீB,தி எ!. மனபா* Bக ேவடா.

ஜனநாயக ேவக இ$த @5ட,தி! ெகா5ட,ைத ஒழி, வி6 எ!ற உைமைய
உைர,திகிறா.

ஆ! இ சாித4கட உைம. கிேரக நா56 ெஹலா5 கைள (Helot) பலகால
அடகி ைவ,தி$த ஆைட @5ட (Masters) அழி$ ேபான சாித! ேரா

நா56 பிளபிய! (Plebian), ெப5ாீஷிய! (Patrician) தகராறி! B- எ!ன?
ஆதிக ெசE,திய @5ட அழிகப56 வி5ட. பிாி5டனிேல காம!

(Commons) பிரக) (Lords) தகராறி! B- எ!ன? பிரக) ெப5Bபா

ஆனதாேன! ஆடவனா* ஆள பிறபிக ப5டவ! எ!. ஆணவமாக ேபசி

(Divine Right of Kings) கட-5 த*வக) எ!ற த,வ,ைத ேபசிய, தலா

சால ம!னனி! B= காி,த சிர, எ!ன ஆயி. ரTய நா5Bேல?

தலாளி (Sஷுவா ) ெதாழிலாளி (ேராேலா ேடாிய!) ேபா

எ!ன? இ4 ம56 எ!ன? ஆாிய - திராவிட ேபா

டத! பல!

6வி5ட. சாித

ண$ேதாாி! - உ)ள,திேல, இத! B- எ!னவாக இ, எ!. ெதாி= !

Bலக) ெக6வ! சழக சா<வ ! இ,தைகய Dர உைரயாறிய ச

சக,ைத பாரா56வேதா6 நி!. விட @டா. எ$த ஏகேபாக மிரா0 ஒழிக
படேவ6 எ!. ச சக @றினாேரா, எ$த வணாரம ஒழிய ேவ6

எ!. அவ @றினாேரா, அதைன ஒழிக மாணவக) யலேவ6, ைனய
ேவ6. இ*ைலேய*, அவ ெமாழி ேக56 யா பய!!
"எ*லா சாி, பரதா! நா4க9 ச சக,தி! ேபைர ேக56 Sாி,ேதா.
ஆதிக ெசE, இன பிரமி,த. ஆனா* அவைடய ெசாெபாழி-,

உன அகநாN. ெச<=) நிைனவி வ$தத எ!ன சப$த எ!ப
ெதாிய காேணாேம" எ!ேற அ!பக) ேக5ப.
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ேதாழகேள ! ச சக தம ெசாெபாழிவி! இ.தியிேல, "வணாசிரம

ஒழியேவ6! ஒ இன ஆதிக அழியேவ6! ஏகேபாக உாிைம மBய

ேவ6! ேபராைச பி,த ேபாக ேவ6!" எ!. ழகமி5டாேர, அ$த

பதி, எ! ெசவி 'ேதைர விைரவாக ெசE,வா< பாகேன ' எ!. தைலவ!
@. ெச<=) ேபா!றி$த. ச ச மக, வணாசிரம ஒழிகாகேவ வா2
க5சிைய வி56 பிாி$, ேவ. விைனயி* ஈ6ப56, ெந6நா5க) பிாி$தி$தா.

அவ பிாிய ேநாி5டதா* திராவிட க5சி தவி, கிடகிற. காவ* மி$த

மைனயிேல க!னி நிப ேபால, விைனறிய தைலவ!, விைர$ ெச!.
தைலவியி! ய தீர,த*ேபால ச சக, த! ெநHசெம? பாக?, ேதைர

விைர$ ெசE, என @.மா. ேவ6கிேறா. யிE ெபமானேக

ஆமா! நி!. காவ* ாிவ ேபால, ஆாியாிேல தைலவக), ஆாிய இன,ைத,
தமிC பைணயிேல ேமயவி56,, தமிCவள நீ ெபக, தன, உ*லாச வாCஎ? ெவமண:ேல ப6,ற4க ெச<, காவ* ாிவைத ச சக காண

வி*ைலயா ! ச4கராசாாி ேகால,திE சாி, சகா நிவாகிெய? ேகால,திE
சாிேய, ஆாிய இன, தைலவக) ஆாிய இன,தி! 0கெமா!ேற றிேகாளாக
ெகா6 உைழப, ச சக,, ெதாியாதா? மானின காத*
ேமபா5ைட, தைலவ?ைரப ேபால, இ கா5சிக), ச சக,,
திராவிட இன,திட அவ கா5ட ேவBய அ!பி! ெபைக உண,த

வி*ைலயா! ஆெமனி*, ேதைர விைரவாக ெசE,க எ!.ைரக,தாேன

ேவ6.

திராவிடமணிைய, பைட ெபைம வா<$த B*:யி* ெஜா:,திட-,
ேசரநா5Bேல ஒளிவிட- இ!? எ,தைன நா5க9,தா!, ேவ.

எவெரவேகா, "இரவ*" த$தவண மிப? திராவிட ெச*வ,ைத

ஓமா? ப:யி5ேடா அத! பா2 பசியட4க! திராவிட, தி விள (ச
இராமசாமிைய) ைவசிரா< மாளிைக ஒளிதர "இரவ*" அளி,)ேளா.

திராவிடமணி ச சக ேதைர விைரவாக ெசE,தி, தம காதலக,ைத ேநாகி
வர, தாமதி,தா*, திராவிட,ைத கபிெகா6)ள காாி) நீ4கிட வழி

காேணாேம எ!ேற நா! திைககிேற!. எனேவ, ச சக எ$த வணாசிரம
ஒழி$தா* ம56ேம, நா6 மீ9 எ!. @றினாேரா, அ$த வணாசிரம ஒழிைபேய,

வாCைக இல5சியமாக ெகாட திராவிட க5சியிேல, இ!ேற ப4
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எ6,ெகா6 பணிாிய ேவ6கிேறா. இ!. அத! பார,ைத 0ம$,
ெபாியா, உட* தள$, ேநா<வா<ப56, ப6,த வண, பல எணி
சிலம56ேம ெவளிேய @றி ேசாகி,த வண மிகிறா. ைவ,தியக)

ம$J56 கி!றன. க5சிேயா அவ ேநாW56கிற. ஓ<- இ*ைல ;
மனநிமதி இ*ைல. ஒ!றா இரடா அவ)ள ெதா*ைல உைமயிேலேய,
வா:ய Dர அறி- ஆறE மிக, ச சக ேபா!றவக), க5சியிேல
பணி ாியாதிப க6 அவ மன ேநாகாதா எ!. ேக5கிேற!. கிைளகைள
ஒB,ெத6, வி5டா*, மர,தி,தா! எ!ன அழ? ேராஜாைவ பறி,

ெகா6 ெசBயிேல )ைள ம56 ைவ,திப ேபால, பதவி= 0க வாC-,
பலைர பறி, ெகா6 ேபாக, 0யநலமிக9 ெசா*லப ஒ க5சியிேல
இ$ பய! யா?
ச சக, அெமாிகா ெச!. திபி எ>வள- காலமாயி.! ஈேரா6
மகாநா5Bேல !ன, ெகாசி, திவானாக இ$த காைல, ச சக.

வ$தி$தா. "இ!. நமிைட ஓ வி$தாளி வ$திகிறா" எ!. ெபாியா

உைர,தா. அத ச சக வி6,த பதி:! ேபா, அவ மன, க,திேல

தாடவமாட கேட!. "வ$திப வி$தாளிய*ல, (6ப, மக!,)
ேவX ெச!. வா2பவ!, விழா நாள!. D6 வ$திகிறா!,

6ப,தினட! @B லவ, களி, இக, கனி-ட! ேபச" - எ!. ச.
சக @றினா. அஃத!ேறா தமிCப, அதைனய!ேறா நா விேவா!
ஆனா*, அெமாிகா ெச!. திபிய பிற, இவைர (இைடேய ஓ நா)
க!னிமாரா ஓ5ட:ேல ேபசின தவிர) ச சக, 6ப,தாைர க6 சல
விசாாி,திக @டாதா, @B ேபசி லவிடலாகாதா, த)ளா6 ேபா ைக
ெகா6,திகலாகாதா, த! ஆறெல? ெச*வ,ைத, த$திக @டாதா? ஏ!

அைத ெச<ய, தவறினா ? பாகபிாிவிைன ஏப56 வி5டதா ! 6ப,தி!
உய- தாC- பறி கதிடாத உதவா மகனா அவ இேவ, எ!ைன வா5B

வைதப. இைச ெச*வ,ைத வள,திட-, கைல ெச*வ,ைத க6 க6
களிக-, ச சக ஓயவி*ைல. ஆனா* 6ப,ைதேய மற$தா. எ!ேவ,
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அவைடய ெநHசெம? பாக? இனி ேய?, ேதைர விைர$ ெசE, எ!.
அவ @றாரா, எ!ேறா ஆவ* எ! மனைத பி<,த.

-----------II

இல5சிய,காக-, அ$த இல5சிய,ைத அைடய உத- கவி ேபா!ற
க5சிகாக-, ெசா$த நலைன=, உய பதவிைய= ெவ., ஒ Dர,
கTடநTட ஏ சகி, த!ைம= ஒவ ஏப56வி5டா*, அவைர,

தைலவராக ெகாட க5சி= அதைன சா$)ள மக9. !ேனறமைடய

B=ெம!ப திண. அரமைன மாBயிேல அச Jளிகா மHச,திேல

அம$)ள அாிைவைய அைடய ேவB, அ4 ெச!ற ஆணழக!, அகழியி!
ஆழ,ேகா அதிேல அைல= தைலயி! வா<ேகா அHசினா*, எ4ஙன

ம4ைகைய ெபறB= ! இல5சிய ெம? எழிEைடயாைள ெப. இ!ற

எIேவாாி பல, அகழி அHசி, ற,ேத நி!. ைகப6 மனட!

ேபாாி56 ெகாேடா, லபிேயா கிடப. ஒ சிலேக, உழ-ேகற விைளஎ? ெமாழிவழி நட அறிவாறE6. அவ தைம ச: அடா.

சாகச, அவ ப:யாகா. ேபா:ைய க6 ஏமாறா. *லாி! !ெமாழி

ேக56 24கா. தாகிய ேவ:ைன, Jகி ெயறி$வி56, ேபா கி!
யா இ ேநர* ைறேய எ!ப ெதாி$, :=ட! ேபாாி6ைகயிேல, கி:

எ? வ: ெகாள* @டா எ!பதறி$, உயி ெக6 வைர, ெந6வைர ேபா*
நி!. ேபாாி6வ Dர. க5சி பணி=, கள, பணி ேபா!ேற, Dர ஏறேத
ய!றி விலாவிேல விரதி2 நடமா6ேவாேகா, மனதிேல 0யநலெம? ளவி

ெகா5B6ேவாேகா ஏற த!. சி. ெசய* ாிய ம56ேம ெதாி$ேதா

ெபெநறி பிB,தலாி. க5சி பணி இ,தைகய கடைம =ண$த காவல ேதைவ.

அதிE J4கி6 இன,ைத த5B எ2பி6 பணி, சாமா!ய மானத!.. நா!, ச
சக அவகைள, இபணி ாிய !வரேவ6 ெம!.தா! அைழகிேற!.
அரேசாச அ*ல! அத ஆயிர ஆ5க), நா! நீ எ!. ேபா5Bயி56ெகா6

! வவ எ!ப என, ெதாி=. பாணைர= பாBனிகைள= ! அ?பி

பாி0 ஈ$, ப5ட ெபற யE ேப வழிக) பல6. மர ப2,தா*

ெவௗவாைல வா ெவன @வி அைழபாேன! ! ”ேபா" ெவன, ர,தேவ, ஆ5க)
ேவ6.
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நா!, ச சக,தி அ? அைழ, அரேசாச அ*ல - அர0 அைமக !!
இர6 மிைடேய உ)ள வி,தியாச ெபாி. நாவாயி* ெச*ல அைழபத,

நாவா< க5B ெசE,மா. @.வத உ)ள வி,தியாச ேபா!ற. ச
சக,தி! ஆற*, அரசா)வதி!

அைமப த!

லமாக விள4வ எளி; ஆனா* அர0

ல அவ ஆற:! சிகர காேபா. காிைய ெகா6 க

பறிக ெச<வதா? மைல மர4கைள ய!ேறா றி,திட ெச<யேவ6.

ேவ4ைகைய அைழ, விளா4கனிைய ஓB,திட ெச<வதா ! ச சக,தி!

அறிவாறE ேகற காாிய, அரசா)வத*ல, அர0 அைமப ! அவ ஆட
ெகாசியிேல, சி!னா5க) மிட Bச! எ? !னா) ேசல கெலடர!ேறா

அரசாடா ! ெகாசிேயா, ேவ. எ$ த சீைமேயா, ஆ)வ, ெகா4 ேவ4ைகயி!

Dர தீர,தி சாியான ேவைல ெகா6பதாகா.

மாசிேடானியா (Macedonia) ம!ன! பி:, த! மக?, அரI அழ
அைம$த அரைச, த$ ெச!றா!. மக!, அ$த மடல Bதாி, ம56ேம
ஆBபி!, அவ! கC ம4கியி. இ4 எ4, இ!. எ!.,
அவ! கC எவ பB, இ!.மா., அவ! த! நிைலைய ெச<

ெகாடா! ! யா4ஙன? த$ைத த$த தரணி=ட! அைம$தானி*ைல . "அவ!

மக!, இவ!" எ? ெசா* ேபா<, "இவ! த$ைத அவ! " எ? ெமாழி

ேதா!.மா., அவ! த! வாCைகைய அைம, ெகாடா!. அஃ எ!ைன
ெயனி*, பி: த$த மாசிேடானியா நா56 எ*ைலயிேல நி!.விடா,
அெலசாட, காெறன 0ழ!. கள பல க6, நா6ல ெவ!., நானில
கழ, இ!. வரலாறி!
”ெபா!

ல, வாைக=ட! வாCகி!றா!.

5ைடயிைன க2ைதயி! கிேல ஏறி, அக2ைதைய அ?பினா*,

அ பிB, வி6 ஒ ப5Bன,ைத !" எ!.ைர,தானா பி:. அதாவ, இலHச
இலாவண ெகா6, எ$த இல4ைகைய= பிB,விடலா எ!றா! - எ4
விOஷண கிைடப எ!ற எண,தா*! அெலசாடேரா, ெபா! ெகா6

ேபானானி*ைல, ேபா ேபானா! ; கெழா6 திபினா! ; த! உயிைர
பணயமாக ைவ, Dர விைளயா5டாBனா!, ேவ$த கழ ேவ:யா9த*,
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Dரகழ ேவ: ேகாEத* எ!ற உைரேகப. மாசிேடானியாைவ ம56ேம

அெலசாட ஆBபி!, கிேரக நா5Bேலேயா, அைத ஒ5Bய நா5Bேலேயா
ம56ேம அவ! ெபயைர மாசிேடானிய ம!ன) ஒவ! எ!ற ப5Bயிேல பBப;
உல அவைன அறி$திரா. இ!ேறா ! உல அறி=. உலகி* பலபல அழி=,
அவ! கேழா நிைல, நி! அர0 ஆ)வத, அர0 அைமபத,
வி,தியாச எ!ைன எனி*, பி:பி! மகனாக வாCவத அெலசாடராக,
திகCவத உ)ள வி,தியாச ெம!ேப!! ச சக,ைத, நா!. அவ
ஆறலறி$ேத அரசாள அைழகாம*, அர0 அைமக அைழகிேற!. மர,தி*
பழ4E4 ேவைளயிேல, ம$தி தா-மானாE, கனி=தி. அேபால க5சி
கனி=$ த.வாயிேல, க6வேனா ம$திேயா களி,@,தா6, கனி கிைட
ெம? க,தினா*. ஆனா*, ேதா5ட அைம,, ர- எ6,, நீ பா<சி, த

வள,தி6 ெசயேல கியமான. ச சக,ைத நானைழப தீH0ைவ த

பதவி பலாைவ பறி,திட அ*ல; அத கீசி6 க6வ!க9, ைமய\56

ம$திக9 எ!. 6, எ46. நா!, ச சக,ைத அைழப, திராவிட,
தனி அர0 அைமக, ெவ. பதவியி* அமரவ*ல.
ச சக அவகைள, தைலவரா பணியிைன,தா! ேவ. சில

ேமெகா6)ளனேர, பயேம! உன, எ!. @.Dக). உைமயிேல ேவ.
சில ேவB அைழக ேவBய அள-, ஏ சக, Jர விலகி நிகலாமா,
நிகிறாரா, நிப ஏ! எ!ற கவைல என. விைன றிய தைலவ!, D6
திபா ேசாைலயிேலா, சாைல ஓர,திேலா த4வாேன!? அவ தம அ!
இபிடமாக மைன க, அைழ ேவ6மா? அவா, தமிC ப எ!.,

எ!மன எ!ைன ேக5கிற. அ ம56 ம*லேவ? மகேன, வா ! மாசிலாமணிேய

வா, வா ! தைலமகேன வா, வா ! - எ!. வக அ$தாதிைய பல பாட பாட
என பய$தா! ேம:6கிற.

"ஊைர கலகி ைவ ஊ,கா56 அைமேய, நா5ைட கலகி ைவ
ந*ல ப,ர காளிேய, ேவB அைழகிேறாேம ேவலா, அைமேய," எ!.,

சிலைப 0றி, உ6ைக ழகி, உ)ேள ெச!ற Bவைக. ஆவி மயமாக

ெவளிேய வமள- உர,த ர:ேல அமைன ேவB @-, Sஜாாிகைள நா!
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கBகிேற!. அத! பலனாக ஆேவச வ. வ$த ஊ, கா5டாேளா,

ேசா, ைடயாேளா, Sஜாாிைய= பதகைள= பா,, "ஆ6ெவ5B ேகாழி
ெவ5B Sைஜ ஏடா ேபாடேல? ஆB மாத ேநா! ஆ. இைல ேபாடேல,

ேவB ெகாடபB வி$ பைடகேவயி*ைல!" எ!. ேகாப,ைத கக
ேக5Bகிேற!. அ ேபா!ற Sைஜ ேபா6 ைற, அரசிய:ேல, மகா
ஆப,தாயிேற எ!ற!ேறா நா! அH0கிேற!.

ேமE, க5சி பணி ாிய, தைலைம பதவி ேதைவயா எ!ப, ஆC$ பதி* @ற

ேவBய ேக)வி எ!பைத அறிஞ சக அறிவா. ெபாியா க5சி, தைலவராக

இைகயிேலேய, அவ பக நி!. ச சக பணியாற-, தமிழக அைத

காண- ஒகால பிறக@டாதா! 'இேதா என 6ப திேயா' எ!.

ெபாியாைர ச சக 05B கா5ட-, "நா! வயேதறியவ!, இேதா எ!
இளைமயி! உவ' எ!. ெபாியா, ச சக,ைத 05Bகா5ட- ஆE

வி2வி5ட எ!. ஆாிய இக6 அHச-மான நிைலைம, ஏபட @டாதா !
ெபாியாாி! தவ.க) - ெபாியாாி! ைறபா6க) - அவ ெச<= பிBவாத -

அவைடய ஆற* ைற- - எ!ற இ!ேனார!ன @றி, ெபாியாைர

கB,வி56, அவராேலேய க5சி நசி, வி5ட எ!. ெபா<=ைர, வி56,
ஆகேவ ச சக வரேவ6, எ!. அைழ. ேதாழக), உைமயி* ச
சக, தைலவராக ேவ6ெம!. விபி இைத ெச<கிறாகளா எ!பேத எ!
ச$ேதக. நாதிய. ந6, ெதவிேல கிட,தப5ட அகதிைய ெபாியா. இ!.

@ைற D5Bேல Bயிக ெச<திகிறா ; இனி மாB D6 க5ட, ச சக
வர56, வரேவ6, வவ ைற=4@ட. அைத @றா, ஏழ6
மாளிைகைய ெபாியா 5B0வராகி வி5டதாக-, ம ேம5Bேல மாளிைக

அைமக ச சக வரேவ6 ெம!. @.வ அழகா, நீதியா,

மனசா5சி சாியா எ!. ேக5கிேற!. உைமயிேல, ச சக ேவ.ேவ.
இட4க5 இரவ*" அளிகப5B$தேபா, அவ என, தமிழ
யாவ ெசா$தமான மைன, அரசிய* மாக5Bேல, கா4கிர மாவாBயிட
சிகி, ஏல @றப5டேபா, மைனைய மீ5டவ யா? இதைன மறவ

@.வைதவிட ச சக @ற ேவ6. சகமாைல பாட ெபாாியாைர வைச

பாட ேவ6மா ! சக வர- ெபாியாாி! ற வாக Bயேவ6மா ! இவ
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இமள-, கா5சியிேல இடமி*ைலயா ! ேதைர விைரவாக ெசE,தி, ச

சக தம மைனக ேவ6கிேற!. ஆயிரகணகிேல ெதாடக) அவைர

ஆரவார,ேதா6 வரேவப ! சிலெபா:= Sைஜ= ேவடா, ேநேர

ேநா$கிட தியவ அேக நி!., ”ெபாியாேர ! அHசக ! விைனறி நா!
D6 திபிவி5ேட!. இனி உம பணி ைறய, நா! உதவி ாிேவ!. எ! ஆற*

இனி நம மைன பய!ப6" எ!. @றேவ6. அணாமைல ப*கைல

கழக,தா அவ அளி,த அற-ைரயி!, அ6,த அதிகார, இவாக இக
ேவ6ெம!ப எ! அவா! அ ஈேட.மா?
ச சக க5சி, தைலவராக ேவ6, எ!ற பிரசிைனைய கிள

ேவைல=ட! ேவைலயாக, ெபாியாைர கB, சில இப, உைமயிேல
என பிBகவி*ைல. ச சக, அ பிBகா எ!ேற நா!

ககிேற!. ெபாியாாி! ெப$ெதா6, வர வா<காE அைம$த
க5சிம56 ம*ல, தமிழக,ேக ெபாி பய!ப5டெத!பைத ம.,
ேப0ேவா, நாைள ச. சக,ைத சாடாமலா இப! தமிழாி!
த!மான,ேக வி,J!றிய தைலவாி! வேயாதிக பவ, வாைக Q5B

வாC, 'பதக) ' நிரபியதாக இப ைற! அஃ இ*ைலேய, எ!ற
ைறேயா6 ம56ம!றி, அவ வைசமாைல ெதா6, Q5Bட* ைறயாமா,

எ!. ேக5கிேற!.

உலகிேல பலபல தீவிரவாதிக) ேதா!றிய பறிய வரலா.க) என, ெதாி=.
நா,திக ேபசிய நாவலைர= நானறிேவ!. ெநபா. தா6 Dர என,

ெதாி=. ஆனா*, அவக9, ெபாியா உ)ள ஒ ெபாிய வி,தியாச,ைத

உணர ேவ6கிேற!. அவக) பB,த பவமன பைட,த @5ட,திேல ேபசின.

அவக9 எ2தின. ெபாியாாி! பணி, தறிக) நிரபிய தமிழக,திேல,

க*D0 ம D0கிைடேய எ!பைத அறியேவ6. அதிE சகல உண$த

சகலகலா வ*லவக9, ெவ. சாமி யாBகைள கB, ேபச- சதிய.
கிட$த காைல, ெபாியாாி! ெப4கா., தமிழக,திேல Dசி, ந0மர4கைள
ேவேரா6 கீேழ ெபய, ெதாி$த எ!பைத உணரேவ6. உண$திB!, க5சி,

தைலைமைய ஏக ச க வரேவ6 எ!. எ2வட!, ெபாியாைர=

ேச, கB ெசயைல எவ பாியா. ச சக. க5சியி! ந6
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நாயகமாக, திகCவத பிறாி! J6த* ேதைவயா ! அதிE Jற*

தலBயாக- J6த* கைடயBயாக- ெகாட கவிைத, கா

க, ேக6டா, க5சியிேல கலகலைப= அத! மீ5சி பாைத

வழி அைடைப= உடா எ!ப எ! அபிபிராய. அதைன நா!

ெவளியி5டத காரண, ெபாியா வகால, ெபறேவ6 ெம!ப

அ*ல. அவ எ>வளேவா எ - பா5B, தீகைள க6 கடகடெவன

சிாி, வி56, மடமடெவன நடபவ. ச சக ேபா!றாாி! பணி, க5சி,
க5சியி!

ல தமிழ பய!பட ேவ6ேம எ!ற கவைலயினாேலேய,

இதைன எ2திேன!.

இ!.த* ேவ6மானா* ச சக க5சி பணி ாிய, ெதாட4க56,
ஆயிரகணகிேல வா:பக) அவைடய அணிவபிேல நிப, அைத

காணலா. க5சியி! ெபா56 ெகா)ைககாக, திராவிட, தனி அர0 அைமக,

தியாக Dர உடனிக ச சக, ேபாேகால Sடா*, எ,தைனேயா

வா:பக), த4க) வாCைகயிைன, திரணமாக கதி,, தீயிேல திக-$
தயாராவ. ஓரா6 க5சி, ெதாட, ஈரா6 க5சி நிழ*,

!றா6 க5சி

.வ* ெபேறா, இ!ன எனெகா பதவியி*ைலயா, ப5ட
கி5டவி*ைலயா, எ!. ேக5B6வ எ! ேபா!றவ உ)ள,ைத எ!ன
பா6ப6,கிற, எ!பைத விவாிக, ேதைவ யி*ைல. இ,தைகேயா ம,தியிேல
இ$ழE ஒ சில உைம, ெதாடக), உ)ள ஓB$ ேபாவ,

விழE நீ வா, ெக6வாேன! எ!. எIவ சகஜ$தாேன! இ$

நிைலைய நீBக வி6வ, திராவிட,ைத ெக6பதா எ!. எசாிகிேற!,

விசன,ேதா6.

க5சி, தைலவ மாறேவ6ெம!பதகா ெபாியாைர கB, எ2வ

ைறயாகா எ!பைத=, க5சி பணிாிய, தைலைம பதவி இ!றியைம-

யாதத*ல ெவ!பைத=, தியாக உணசி=ட! ெதாடா. திற! உ)ள

தைலவ ேவ6 ெம!பைத=, இ!. நம ேவBய தைலவ அரசாள அ*ல,

அர0 அைமக, எ!பைத= எ6,ெத2திேன!. இ>வள-, வணாசிரம ஒழிக !

எ!ற பரணிைய ப*கைல கழக,திேல, அ!. ச சக பாBனத! விைளேவ,

என எ>வண இபரணி எ2சிைய ஊ5Bேறா, அேதேபாேல, ’இ$',
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'மி,திர!’ த:ய ஏ6க5 எாிசைல W5B.. பாசிபட$த மன,தினிட நா!

பாி0,த,ைத எதிபாகவி*ைல. எனேவ அப,திாிைகயி! ேபா என

வியS5ட வி*ைல. அைவ ககிய கடன, காசேநாயாளியி! இம* ேபால,
அைவகளி! ேநா<)ள றிகேளய!றி ேவற*ல; எனேவ பாிதாபம!றி சீற

ெமழவி*ைல, அவறிட. ஆனா*, அைவகளிேல ஒ! றான ’மி,திர!',

கடன,திNேட ேகா,தி$த ஒ க,, எ!ைன ச. சி$திக ெச<த,
ேதாழகேள ! ச. ேசாக,ைத= த$த.

ச சக, வ, ேவஷ வளகிறா, எ!.ைர,த ’மி,திர!'. இ,
பைழய பHசா4க,திேல ஒபதி ! அக6 நா! ஆசாியபட- மி*ைல,

ஆயாசபட- மி*ைல "நாசமா< ேபானவ!, மணி ப!னிரடாகி= J4க

காேணாேம" எ!. ைகெநாBட! @.வா) க)ளி. காம ேவதைனயாE,

அதைன, தீ,தி6 க)ள டனாE OBகப5ட க)ளி கணவ!

விழி,திப @ட ற ெமன, ேதா!றலா. விபசாாியி! இ$த விசார,ைத

க6, ”அபசார, அபசார" எ!. @. ேபவழி, ஆைமயற- வனாக,தாேன
இக B= வி*E ஒ அ, ப*E ஒ எE, அேபா* பாதி ரா,திாி
ேவைளயி* பக, ேகா ஆ), ேத6 பாதகியி! ெமாழிைய, செமன,
த)ளி6த* ேபால, நா! ஆாிய ஏ6களி!, கடன ெமாழிகைள, சமாகேவ

ககிேற!. ஆனா*, 'மி,திர!' ஒ!. எ2தி., எ! உள ெகாHச ேவதைன

யைட$த. ச சக வணாசிரம ேகா5ைடைய, தகக ேவ6 ம!.

@.கிறா. அவ நம பைழய /களி! அைம ெபைமகைள இேபாதா!

ெகாHச4 ெகாHச ெதாி$ ெகாடதாக @.கிறா. இனி, அைவக) 2
உ<, உண$ வி5டா*, வணாரம ேகா5ைடைய, தக

எண,ைதேய, அவ ைகவி56 வி6வா! - எ!. ’மி,திர!' எ2தி..
ச சக, கைலயி! உய-பறி, தமிC காபிய4களி! அைம ெபைம

பறி ேபசினார*லவா அைத ’மி,திர!' தன சாதகமாக உபேயாகிகிற.

வணாசிரம,ைத ஒழிக ேவ6ெம!ற எண ஒ ேநா<, தமிCகைல =ண-,
அதைன நீகி6 ஒ ம$; ம$ ேபா!ற அ$த கைல=ண விைன ச
சக, இேபா ெகாHச ெகாHசமாக உ5ெகா6 வகிறா. இ!?
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ம$திைன ச. அதிகமாக பகினா*, ேநாேய ேபா< வி6, எ!ற ெதானியிேல

’மி,திர!' தன தSைர மீ56கிற. இ ெவ. நாரதகானமாக இக @6.

வணாசிரம ேநாயா, வணாசிரம,ைத ஒழி,தாக ேவ6 எ!ற விப ேநாயா,

எ ேநா<, எ! ப ேவ. விஷய. கைல, ம$தா வி$தா, எ!ப ேவ. விஷய.
அறிஞ யாவ, நா5ைட ந:ய ெச<த ேநா<, வணாசிரம எ!ேற @றின.

வணா சிரம,ைத ’மி,திர!' நா5ைட வளமா வனிதா சிரமமாக கதலா.
மி,ரபல ெபக அ ஏவாக @6; அ- ேவ. விஷயேம. வணாசிரம,ைத
ஒழி எண, பழ4காபியபB பினா* பாCப56வி6, எ!ற க,ைத

’மி,திர!' ெவளி யி5Bகிற ; உவைம, தகரா.கைள ஒகி வி5 டா* இ

விள4கிற. இதிேல உ)ள Q5சம, எ!ைன ேசாகிக ெச<கிற.
உைமயிேலேய, கைல உண- ெபக ெபக, தமிழ எ!ற இன உணஅேமா, அண* சக, இ ேநேமா, எ!ேற நா! அH0கிேற!. ச
சக, இேபா, தமிC காபியெம? S4காவிேல உலா-கிறா எ!ப,

அ4 பறி,ெத6,, ெதா6,த அழகிய மாைலயிைன வச$த வ5B:ேல ைவ, ,
தமிழ, தகிறா எ!ப, கலாரசிகக9 ட! @B லவி, காவியகனி

ரசம$தி களிகிறா எ!ப பிற ெசா*ல நா! ேக5Bகிேற!. மி, திர ?

அதைன அறி$, சாி! சாி!! அ$த ரச இ! ? ெகாHச உ5ெகாடா*,

வணாசிரம ஒழி எ!ற ேப0 ஒழி=" எ!. எ2கிற. இ எ! ைன

சி$தைனயிலாC,தி.. இனி அ சி$தைன பறி @.கிேற!. இ ேபா நீவி

சேற உம சி$தைன ைய ெசலவிட ேவ6கிேற! . மி,திர! @றின வாச
க,தி! மம எ!ன?

அழகான அ$திவான ! ஆேறார,திேல நாைர, கவைல=ட!, கக) 2
திற$மி*ைல, 2

B=மி*ைல. கபட நிைற$த விழி, நாைர. நி!ற

ேகால,திேல, தவ4கிடகிற நாைர : சாதாரண ாிஷிக) ேபால, தன தி

ேகாாிய*ல ! ஆறிேல )ளி தி, அ*லப6 மீ!க9, தி தர!! எ$த
ஆேறார,திE, பிற நீ நிைலய4களிE, நாைர நி!றி6 இகா5சிைய எவ
காணலா. க*ெல6, DசிB!, நாைர ெச!.வி6. ஆனா* கவிைதைய Dசி,
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அ$த கா5சி, எ!. க,)ேளாாி! மனைதவி56 அகலாதவண ஒவ

நாைர "அமர,வ' அளி,)ளா. நாைர மீைன ெகா,தி, தி!பதகாக,

அடகேம உவான ேபால, அ4 கா,திகிற, அத! தீய எண ளி=

ெவளிேய ெதாியாதபB. நாைர நBகிற ேந,திைய கவிஞ காIகிறா. மீ!

ேதB6 நாைர, ஆ. நீாிேல இற4கி அைலய காேணா. வ5டமிட-மி*ைல,
பைதக வி*ைல; ேவ. ஏேதா காாிய,காக, அ*ல ெவ. ெபா2-

ேபாகாக அ$த ஆேறார,ைத அைட$த ேபால பாவைன ாிகிற. அ$த

நாைரயி! நிைன 2, மீனி! மீ! நBேபா, சவ பாி,தியாக,

தயாராக இப ேபா*! இைத கட கவிஞ பறைவ இன4களிேல இ>வள-

கபட கறதாக நாைர இப ேபா* மகளிேல யா உள எ!.

எணாம:பாரா ! கேறா மைறேயா, இதாேன வி,தியாச !
கேறா, கா5சி=ட! க,திைன பிைணப. மைறேயா காப. களிப,
மறப ! கவி, ஆேறார,திேல நாைர நி கா5சி, வHசக,ைத மைற

நB, மகளிேல ஒசாராாி! மனபா4ைக= நடவBைகைய=

நிைனP56கிற. உவைம க6 உள களிகிறா. இய*பினா* ம56ேம

உவைமய!. ! இட4 @ட, ஒ!றாகேவ இ உவைம அவ,

ேதா!.கிற, அேத ஆற4கைரகளிேல, ெச> வான ேதா!. ேவைளயிேல,

நாைர ேபாலேவ, வணாரம நிைனைப நBபா* மைற ஒ @5ட,தாாி!
ண அவ நிைனவி வகிற; ஒ ேந,தி யான கவிைத= பிறகிற,

கவிஞாி! உ)ள,தி:$.

"ெபா!மைல 0ட ேசர லபிய விடேனாகி,

த!மைல$லேக,த, தைகமதிேயதர

ெசகெகா) ெபா2தினா ெனா: நீவியி* நாைர

ேகா* ெகா) அ$தண ெமாழி நிைனவாேபா
ெலகேம:ைர ெகா)9..."

நாைரைய கட, பாபனாி! நிைன-, கவி ! ஆேறார,திேல,
அ$திவான,திேல, நி நாைர, ம$திர உசாடன ெச<வ ேபா!ற
பாவைன=ட!, நீ நிைலய4களேக நி,த நி,த அம$)ள, பாபனாி!

உவ ேபா!றி$ததா கவி எ$த கால, கவி? க:,ெதாைக கால !!
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அ$த கால,திேலேய, ஆாிய இன, காாிய ப:க கவ5 ேவடமி56 கிட$த

எ!பத சா!.க) அேநக 6. இ!. அ$த இய* ெகாHச மாறா

தானிகிற. நாைரேபா* நி!றி நB, திறைன அ$த இன,தவ

ெசைமயாக ெச<வ.

கைல எ? அவி ேயார,திேல, ஆாிய நாைரக) அம$)ளன ; கைலயவி
கா5சியிேல, தைம மற$திபதாக பாவைன! ெமாழி நிைனவா ேபால,
கைலயி!ப,ைதேய நிைன,தவண, ஆாிய நாைரக) அம$)ளன. இைர=

ேவடா, இ$த இ!பேம ேபா, எ!. @.வ ! இதிE)ள உைமயி!
உய-, ேந,தி=, ேவ. எதிேல காண B= எ!.ைரப. ேவெறா!.

ேவடா பராபர4களாக, கைல வழிபாட!றி பிறிேதா ெபற, தக ேபாி*ைல
எ!ற ெப4 ணவா!களாக, மன இ), கைல ஒளிப5ட மா,திர,திேல,
அBேயா6 ெதாைல$தெத!. @. ஞானவா!களாக, யா ெபற இ!ப ெப.க
இ>ைவயக எ!. உபேதசி உ,தமகளாக, அறி- ெபாி, அதனி? ெபாி
அறிவி! பயனாக விைள= ஆன$த, அதனி? ெபாி அ$த ஆன$த,ைத

அைனவ ெபறிட ெச<த* எ!. @றி6 ஆசிாியகளாக கா5சியளிப.

அவத ெநHசேமா, ஓ எாிமைல! விழிேயா, எவ உைழைப எ4ஙன ஏ<,

ெப.வ எ!ற த$திர,ைத க ழிக)! அவிேயார, நாைரயி! நிைன,

)ளி தி, தி6 மீனின,தி! மீ! ஆாிய நாைரக5ேகா, கைலயவியி* ளி,
இ!ற ேவB வ தமிழைர ெகா,தி, தி!பத!றி ேவறி*ைல. கைலயவிேய,
இ காரண,தி, ைணயாக நிகிற. கBவாள,தி வா< திற$த பிற,
திைரயி! ெகா5ட அடக ப6வ ஆசாியமாமா?
சமதி,த பிற,

கணா4 கயி.

ைல வாாினா*, சா5ைடதாேன ேப0! அ ேபால,தா!,

கைலயவியிேல நீ$தி மகிழ, ெதாட4கிவி5டா*, ஆாிய நாைரகளி! @ாிய

கி!

ேவைல= ெதாட4. கைலயவி அ4ஙனள இ4. எனேவதா!, "சாி, சாி,

ெச5Bயாேர! கைல உண- ெப. வகிறீகள*லவா! அ$த உண- இ!?

ெகாHச அதிகாிக56, பிற ஆாிய - திராவிட ேபாரா5ட,திேல உமகி
ஆவ, பHசாக பறகிற! பாாீ" எ!. ’மி,திர!' @.கிற.

"ஒேர ஒ ெச4க* ெபய,வி5டா* ேபா!" எ!. கக:ேல நி!.
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க!னமி6 க)ள! @.வா!.
"க சிவ$வி5ட. ைககா* Bகிற. ேப0 படபடகிற. இ!? ஒேர ஒ

கிளா B,வி5டா* ேபா, ஆசாமி கீேழ சா<வா!. பிற அகப5டைத
05டலா" எ!., மைவ ஊறி மBைய, தட- தBய @.வ.
”இேபாதா! எ!னிட அவ பிேரைம அதிகாிகிற. இ இ!?

ெகாHச வள$ வி5டா* ேபா, பிற நா! ெசா!னபB ஆ6வா : ெசா,

2வைத= எ2தி ெகா6,தாக ேவ6 எ!. க5டைளயி5டாE த5டாம*
ெச<வா" எ!. கெவ5டா* க,ைத ெவ5Bய காமக)ளி, த!னிட சிகிய

சீமாைன றி, @.வா).

"க,திேல இ!? ஒேர ஒ , வி2$தா* ேபா, ஆசாமி கீேழ வி2வா!.
த4க, ேதாடா- ெவறிமாைல= நம,தா!" எ!. @.வா!,
ச,சைட ப$தய,திேல ஈ6ப5டவ!.

"இ!? சில நா5களி* ஆசாமி சிவேலாக பிராதியைடவா!. பிற நாேன
சீமா!, நமேத வாC-' எ!. ேலாபியி! வாாீ0 @.கிறா!.
இ$த ரக4களிேல, எைத நீ4க) 'மி,திர!' வாசக,தி உவைமயாக

ெகா)Dகேளா, என, ெதாியா ேதாழகேள ! எனெக!னேவா, இ>வள-
இ!? பல- ேதா!றின. 'மி,திர!' ச சக, பைட காபிய4கைள
ேமE ந!றாக பBபாரானா* வணாசிரம ேகா5ைடைய, தகக

ேவ6ெம!ற நிைனைபேய வி56வி6வா, எ!. எ2தி இ$தைத பB,த,

Q50மமி!றி ’0ேதச மி,திர!' எ2தாேத, DI வா,ைதைய Dசி டாேத, இ$த
வாசக,தி விேசஷா,தமி!றி, மி,தி ர'னி* இட ெபறாேத, எ!. எணிேய
ஏ4கி ேன!. ெச!ற கிழைமேய உமிட இயபிேன!. இகிழைம, அறி,

சி$தி,ேத! ; ெசக ெகா)வான, சி$ பா6 சிறா., நி!றி6 நாைர=,

நிைனவிேல நி!றன!
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“வணாசிரம” எ!ற தைலபிேல, கைலபB ஆாியழியிேல, தமிழைர,
த)ள @Bயதாக இகிற எ!. எ2கிறாேய, ச சக தமிC கைலயிேல
ஆவ4ெகாBபதா*, ந*ல விைள=ேம ய!றி நாசமா ேநாி6, விள,

எ!. அ!பெராவ ேக5கிறா. பைழய காபிய4கைள பBகபBக, ஆாிய -

திராவிட ேபாரா5ட உணசி ஒழி= எ!ப ஆாிய ந! ெதாி$திகிற.
ஆகேவதா!, தகால ,தறி- பிரசிைனகைள பறி ேப0 ேபா

எ2ேபா4@ட, பைழய ஏ6க9ட! அைவகைள இைண, கா56கி!றன.
இ க,க) அவக5, இர6 இைடW. உடா வனேவ! ஒ!.
இ!ைறய உலகிேல திதாக ஒ அறி- இ*ைல. பழைமயிேலேய யா- உள,
எ!. ேப0வத!

ல, ,லக உண- வராம* த6ப. மெறா!., அ$தைகய

பழைம உணவி!பB நிபி!, வணாசிரம நிைல எ!ப. இ>விர6,
நா56 மகைள ந:யைவ,, க,தி,ேதாைர B Qடா ம!னரா ைற
பய!ப6கி!றன. எனேவதா!, நா! கைலயவியிேல கவைல=ட! ஆாிய நாைர
அம$திகிற, அைத கவன,தி* ைவ=4க) எ!. @றிேன!.
எ$த ச$தப,ைத= ந2வவிடாேத ! எைத= உன சாதகமானதாகி

ெகா)ள, தவறாேத! எ!பைவ, ஆாியாி! இல5சிய, இரடாயிர

ஆ6களாகேவ! இத!பBேயதா!, கைலைய= அவக) த4க) ஆதிக,ைத
, கவியாகினாக), உண- க! ஊசலா6கிற எ!ற உவைக=ட!

)ளி தி மீ?, JBேல Jமரமாகிற! அேபால கைலயழ
காேபா எ!. எணி, பழைம! @,தா6 தமிழ, ஆாிய ஆதிக,திேல

சிகிவி6கி!றன. ஒ சி. சபவ. ,லக ப. ெகாட ஒ திவாளாி!
திமைனயிேல நைடெபற. கபைனய*ல; ஆனா* கணியமான ைறகாக

ேவB, ேப க

B யி5Bகிேற!, உம ம!னிைப எதிபா,.

"வா4ேகா ! ேந. மாைல ெந6ேநர வைர காேணா, எ4ேக ேபாயி$தீக)?”

எ!. ேக5டா, ,லக ப.ைடயா . பழைமயாள ெசா!னா. "பரதநா5Bய
காண ெச!ேற!. பரமான$த ெகாேட!. பா,திர த* தரமான. அபிநய

அபார. கீத, ல:தமாக இ$த" எ!.. ,லக பிாிய நடன4 காண

ஆவ* பிற$த. கைலகாக,தா! ! கடா. ”கட-ட! எ$த! உ)ள ெகா)ைள

26

ெகாட க)வா" எ!ற சகானா பா56 அபிநய அழற நட$த. அைம=
கைலகாக,தா! அதைன நட,தினா. இவ த4க) அறியாம* க5Bலைற

ேநாகி நட$தன; அ ேவ. விஷய. பிற, ந,தன, த,வ$தா! நடராஜ,

எ!. ,லக பிாிய பழைமயாள க!றா. விகிரக வா4கப5ட,
அ$த, Jகி நி!றா6 கா5சியிேல, @,தி! விளக4 காண,தா!, ேவ.
எதம*ல; காைலயிேல காபா, கைலயழைக எIவா, @,தனி! சிைல
ல. பிற பழைமயாள, விரக,ைத Dணாக பாழாகிறீ, நீரா5டா

வி5]ேர*, அ பாசி ஏறி பாCப6ேம" எ!.ைர,தா. ஆெம!றா ,லக.
அபிேஷக எ!ற ைறயிேல அ*ல, விரக,ைத, J<ைமயாக ைவ,திப எ!ற
ைறகாக, நீரா5B வரலானா.
"பளபளபான சிைல ஒ ப56, 6 க5B பா4க), அத! ஈழேக

அலாதிதா!" எ!றா திவாள பழைம. மிட ைம, "இ ஒ பிரமாதமா,

ெகா6வா, ெகா)ேள கால ப56 ேவTB" எ!றா. "D5Bேல, பறிபாமி!றி

மல மல, உம அைறயிேல மண

5ட56. அைதபறி, மாைல ெதா6,

@,த! சிைலயிேல ேபா56 வி64க)" எ!றா, பழைம. அ- நட$த.

"உ4க9கி ேவைலயிேல, காைலயிேல இ$த காாிய4கைளெய*லா
எபB ெச< ெகா Bக B=, யாராவ ஒ ஐயைன ேவைல ைவ,

வி64க)" எ!. பழைம ேயாசைன @றினா. ஐய வ$ ேச$தா. அவ தம

ேவைலைய சாியாக ெச<கிறாரா எ!. பாக காைலயிேல மிட ைம

ெச*லலானா. ஐய, விSதிமடைல நீ5B னா. இரெடா வார4களிேல "னி,த
வ" எ? ேதா,திர பாட-, @,தைன எ5ட நி!. பிட-, 6ப
ேகாயி* க) த 4 விSதிைய பயபதி=ட! வா4க-, மிட

ைம பழகிவி5டா. திவாள பழைம "தீ,க5B வி5ேடா ஒ

தீெபாறிைய" எ!. தம றி ,தக,திேல ெபாறி, ெகாடா.
இேபால கைலயிேல ெதாட4கி ஆாிய வைலயிேல D2வைர பல ெச!.

வி6வைத கடதாேலேய நா!, "கைலயி! ேபரா* ஆாிய நட, Q இ,
எசாிைக" எ!.ைரகிேற!.

பைழய காபிய4கைள பB, கைல=ண- ெப.வ. இன எ2சிைய

27

சாகB ந0, எ!ற 'மி,திர!' வாசக, ஆC$ சி$திக ேவBய ெத!ப எ!
க,. ஒவைர மெறாவ அBைம ெகா)ள, வசியப6,த, DC,த பலவைக
உ6. ைற பல உ6. Dர ேவ* ெகா6 ேபாாி6வ, தம ஆறைலேய,
ஆதிக அள- ேகாலாக ெகா6. Dரம. வHசக உ)ள ெகாேடா,
மைற$தி$ தாவ, மாறாைன மா<,திட எைற= ஏறேத எ!. @.வ.

மராமர4க9 பி!ற மி$ வா:ைய ெகா!ற ஆாிய இராம! ேபால!
நபனாக நB, நயவHசக,தா* காாிய,ைத சாதி கயவ உ6 !
எதிேபானி!, உட! பிற$தாைரேயா, ஏவலைரேயா, விைல ெப.,

விOஷணாதிர,தா* 'Dரைன DC, வைக=6; மாயெமாழி ேபசி=

மாறாைன மா<ப6 ! எதிாியி! ஏமாளி,தன,ைத, ெதாி$ அவைன

சா<ப வ6. உலக பலவித. காிைய பிB,தி2, கரகர ெவன 0ழறி

அB DரனானாE, காமவ*:களி! கைடக பாைவயாேலா,

!சிாிெப? பாண,தாேலா, அதர ெம? அதிர,தாேலா, அBயற ெந6
பைனயாவ6.

ேதவக) யாவைர= தீ,க56 மாவ:ெபற அ0ர க5, அமித த$திB!,
அமர உல அ0ர உலகா ெம!ெறணிய அாி, அழகி உெகா6 ஆBபாB
அ0ரைர ஏ<,த Q, ஆடவ! _ைலயாக ேபாற ப6 இ$த நா5Bேல, ேவ.
பல, ேமாகினி `ப Dரைர DC, ேவ* எ!. ெகாடதிேல ஆசாிய
ப6வதகி*ைல. சவ வ*லைம=)ளவேர, சாகச,ைத சகரமாக ெகாேட
அ0ரைர சஹாி,தா எ!றா*, சாதாரண மக) ைறைய ைகயாளாம*

இபேரா ! இ4ஙன, ஒவைர ஒவ DC,த ப*ேவ. வைக=, ப*ேவ.
கவி= இ,த* ேபாலேவ, ஒ இன,ைத மேறா இன அடக ைகயா9

ைற= பலவைக ப6. தீப$த தி], தாதE ஒ ைறயாக

அைம$திகிற ! பைடயி* கலக

56வ பாசைற ெக6,தாE, சில சமய

ைகயாளப5டன. அ6, ெக6ப, அைண, அைழப சிலசமய
நட$த6. உலகிேல இேபா*, இனேபாாி! ேபா, ஒ>ேவா விதமான

ைறைய ைகயா Bகிறாக). ஆாிய இன எபைட ெகா6 திராவிடைர

DC,தவி*ைல; அபைடயின ேபாாி6 ஆறேல இ$ததி*ைல. திராவிட
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இன, ஆாிய காசராக மாறிட ஆாிய ைகயாட ைற, கைலயவியிேல

திராவிடைர, த)ளியதா! ! எம கைலயழைக காணீ, எ!. @றி, திராவிட
இன,ைத மயகி, Dரைர ேகாைழகளாகி DC,தின. அ!. DC,திய
ம56ம*ல, இ!. இனி எ!.4@ட அ$த கைல எ? அ4ச,தா*
திராவிடெம? மதகாிைய அடகலா, எ!ற மன பா!ைம=டேனேய ஆாிய

இன இகிற. அதிேல ஓரள- உைம= இகிற.

மாயா உலைக, றக எணினா ஓ மைலயாB. காவி அணி$தா,

காேடகினா. க6பசி வ$ற ேபாத!றி க திறவா. க6$தவ ெச< வ$தா.
ஓ மாைல, *ைல, மல$திக கடா, ந.மண,ைத ெபறா. ந!.

ந!ெறன நவி!றா. இர- இைறவனி! திவைள ேவBனா, உற4கினா.

காைலயிேல, *ைல கட பக ெச!றா, மலைர காேணா! மேகவரைன
சில விநாB மற$தா, *ைலைய பறி,த யாேரா, எ!ற சி$தைனயி* ஈ6ப5டா.

அேக, காலBறி கடா, ச. ேகாட4 ெகாடா. மாைல ேவைளயி*

ைகபிBயாக க)ளைன பிBேபாெம!. க,5ெகாடா : காயேம இ

ெபா<யடா எ!றா ; க

Bனா கனிமர, தBயிேல . மாைலயி* ெச!றா

*ைல த. 2மதி ய!ன கவதி, *ைல சிாிட! நி!றிட கடா.

*ைலைய பறி,தபB ! "ேபசா மலைர பறி ேப0 மலேர!" எ!.

அைழ,தா. வண4கினா) வனிைத, வ$தவழி ெச!றா) ; விழிைய அ பகமி$

வா4கிட விரதிமாக வி,தக ெந6 ேநரமாயி..

ம.தின மாைல, ம4ைக வ!ன, மலைர பறி,தா. வ$த வாHசைன=ட!
அவளிட த$தா. தைகயிேல, கர,ேதா6 கர ேசர க,ேதா6 க,
ேமாதிெகாட. ம. தின, காைல த* கா6 2 0றி வைகவைகயான
Tப4கைள பறி,தா றவி; மாைல ேநர,திேல, *ைல த ஓேடாB
வ$தா, *ைலைய ெகா<தா; ஏ! இ!? அ$த இரHசித 0$தாி வரவி*ைல

எ!. த! ெநHைச ேக5டா. ம4ைக வ$த, "இேதா ம*:ைக, இ *ைல,

ெசபக ெகா,, ேராஜா, இேதா ெச$தாமைர= உ6 கா" எ!. மல

வியைல கா5Bனா. "மகாேன! இ$த ம4ைகயி! ெபா56 இ>வள- சிரமமா?"

எ!. ேக5டா) ம4ைக. அ!. அ$த ம உடதா* திய உசாக ெபற நீ.
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Sசி, நீைற= நிகைட=, நி,திய Sைஜைய= நிTைடைய= ற$தா ; மல
பறி,திட- மாைல ெதா6,திட-, ம4ைகைய கBட-, மல த$திட-ேம

அவ, ேநர நிைன இ$த. இ$த 'சதி' Sைஜயி! பயனாக, அவ

ச!யாச ஆசிரம,தி:$ கிரஹதாசிரம $, மாயா உலக ப$த ேவேட!
எ!ற மன,ைத, ற$ மைனயற பB,, அ$த ஊாிேலேய த* தரமான Tப

விபவரானா, எ!ேறா கைத உ6. கைல இ4)ள நிைலயிேல, அதிேல

இலயி பவ கதி=, மைலயாB மைனயாBயான ேபால, தா! Bகிற,

எ!. நா! எIகிேற!. கலா ரசிகராக, ெதாட4 வாCைக கனபாBயி!

ேதாழராகி, பதராகி, ஆாிய அBைமயாகி வி6கிற. அ$த வித,திேல கைல

அைம$திகிற. ச4க /களிேல=4@ட ச$கட இட4களிேல வ$

Fைழ$ ெகாட ஆாிய. கைட ச4க,தி பிறேகா எனி*, ஆாிய க,ேத

உ5ெபாளாக-, கைலேய கவசமாக- அைம$த /க) ெபகிவி5டன. ச4க
/களிேல, யாைன அலற ேக56 அHசிய தைலமகைள, அHசக எ!. @றி

ஆதாி,த தைலமகைன காகி!ேறா ; பிறேகா, அணைன ஆைனயாகி

ய?பி வ)ளிைய பய.,தி மண ாி= ேவல! கைத D6 ேதா. $த
காகிேறா. ச4க/ சி,திர சிலேக ெதாி=; ராண ைபேயா,

ெதாியாதா மிகமிக சிலேர.

ச4க /களிேல, ம$தி கனி பறி,தீ= காதக6வைன பறிய சி,திர

காகிேறா. பிறேகா, சHசீவி பவத,ைத ெபய,ெத6 சவ பBதனா

அ?மைன காகிேறா. உைம உவைமைய உைர,த உய /ைல அறி$ேதா

ெசாப; ராண 9ைக ேபாறி6ேவாேர, ெப$ ெதாைகயின. ஆமா!

ெபமா?, ைண நி அழகிய காதலற,ைத கா5சியாகிய கவிைத பB,த
தமிழ?, மாாீசனி! மாயமா! கைத கைலயாகப56 வி5ட! *ைல,

றிHசி, ெந<த*, மத, பாைல, எ? நிலப ெதாி$ இ!ற இய*
! பிறேகா, நாE வணெம? ந0 ெபா<ைகயி* ெநளி= நிைலைம!

கைலயி! ேபரா*, ஆாிய கபைனக), தமிழாி! க,திேல Jவப56 வி5டன.
இதைன ந!கறி$ேத "0ேதசமி,திர!" "கைல=ண- ெபற பைடய

காபிய4கைள பB,திட56, ச சக. அத!

லமாகேவ அவைர றியBக

B=" எ!. ககிற. B=ைட ேவ$தைர= Dரைர= DC,தியைற
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அெவ!ேறா, ச சக ம56 எ!ன, தபவா ேபாகிறா, எ!. ’மி,திர!'
ககிற; ந.மல@ைடயிேல நசர- இ$திB!, மல ேத6 ைகயேல

விஷப*ல!ேறா தீ6! பைழய காபிய,திேல பிேரைம அதிகாி,தா* திராவிட

ப பாCபட வழி இகிற எ!பதறி$ேத, "0ேதசமி,திர!" அ$த ெசா*ைல
Dசியிகிற. உைமயிேலேய, ச சக, கைலயி! ேமபா5Bைன
0ைவக காபிய கட:ேல

Cகி6வைத நா! த6கவி*ைல. ஆனா*,

அகட:ேல ஆாிய அைல ேமாகிற, சனாதனெம? 0றா மீ!க) உல-கி!றன,
வணாசிரம எ? வாயக!ற திமி4கிலள, எ!. எசாிைக ெச<யாவிB!
என அவபா* உ)ள அ!பிைன மற$தவனாேவ!. கைல=லகிேல, அவ
உல-வ, ஆாியாி அவைர அைழ, ெச*லாதிக ேவ6.
கைலயாவ,திேல ஈ6ப56, ஆாியராவ திராவிடராவ, எ!. @றி6 ,
ர4கமாகேவா, இகேலாக,ைத பறி இ>வள- கவைல ப56 கிடபாேன!,

பரேலாக,ைத பறி ய!ேறா சி$தைன ெச<ய ேவ6 எ!. @றி6 பாராயண
பதராகேவா, மாறிடாதிக ேவ6.
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