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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
திராவிட� ப�ைணயி!  !றாவ� மல� இ$த வ�ணா�ரம�. ேபரறிஞ� ச� ஆ�. 
ேக. ஷ��க� அவ�க) அ�ணாமைல� ப*கைல� கழக,தி* ஆ�றிய 
ெசா�ெபாழி-�� தளபதி பதிலளி,தி��பேத இ$த� சி. /*. 
 
அ�ணாவி! ேப�0� எ2,�� தனி,திய4�கிற ெத!ப� ம56� ெவ� நி�சய�. 
இத! விள�கேம வ�ணா�ரம�. 'வி�மீ! வானி* �)9கிற�' எ!ற கவிகளி! 
கனைவ, ஆசிாியாி! நைட இ$ /:* நனவா��கிற ெத!பைத ஒ!றிர�6 
ப�க4க) ��$த�ேம ேநய�க) க�6 மகிழலா�. 
 

திராவிட� ப�ைணயாள� 
--- 

�	
ைர�	
ைர�	
ைர�	
ைர    
 
ச� ச��க� அவ�க) இ�ேபா� வகி,� வ�� 'பதவி' யினி!.� விலக இ��பதாக 
ஒ� ெச<தி ெவளிவ$தி��கிற�. அ$த� ெச<தி=ட!, பல� தம� 'ஆைச'ைய=� 
இைண, �� பா��கிறா�க). அதாவ� பதவிைய வி56வி56 ச� ச��க�, 
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தமிழ���, தைலைம தா4�� பணிைய ேம�ெகா)ள ேவ�6� எ!ற ஆவ*. 
அ>வித ஆவ* ெகா�டவ�களி* நா?� ஒ�வ!. 
 
�!னேமா� �ைற இ� ேபா!ற சமய� இ�$த�. அவ� ெகா�சி அரச ேசைவ 
யினி!.� விலகியேபா�, இ!. ேபா* அ!.� என�� ஆவ:�$த�. அதைன� 
சில க56ைரகளா�கி ’திராவிட நா6' இதழி* ெவளியி5ேட!. பல� எ! ேநா�க�, ச� 
ச��க,ைத� �ைற @.வ� எ!. எ�ணின�. சிலரா* ம56ேம, எ! உ�ைம 
ேநா�க�, அவைர, தமிழ���� பணி�ாிய அைழ��� ஆவ* எ!. உணர �B$த�. 
 
அ$த� க56ைரகைள, தி��சி 'திராவிட� ப�ைண' அ!. இ�$த� ேபாலேவ 
உ)ள இ$த� ச$த��ப,தி*, ெதா�,� ெவளியிட �! வ$தன�. எ! மகிC�சி=� 
ந!றி=� அவ�க5�. 
 
அ!ப�க5� ஒ� வா�,ைத : வ�ணா�ரம� எ!ற மிக� ெபாிய ேக5Bைன� 
கைள$தாக ேவ�Bய ெபாிய, பாரமான, ஆப,தளி�க�@Bய, ெபா.�� நம�� 
இ!. இ��கிற�. வ�ணா�ரம,தி! ேகார விைள-கைள நா� �ாி$� 
ெகா)9�பB, நம� தைலவ� ெபாியா� ேப�தவி ெச<�)ளா�. அவ�ட! �ைண 
நி!. வ�ணா�ரம,ைத, தா�கி, தக��க Dர�க) ேதைவ. ச� ச��க,ைத, இ,த� 
Dர�பைட��, தைலைம தா4கி நட,தி� ெச*Eமா. நா! - உ4க) சா�பி* - 
அ?��� அ!பைழ��,தா! இ�. பல காலமாக அவைர, எ4ெக4ேகா இரவ* 
ெகா6,ேதா�. இனி=�, நம��� அவ���� அ$நிைலேய தானா! தமிழக� த! Dர� 
�த*வைன உாிைம=ட! @வி அைழ�கிற�. ”மகேன! மாநில ெம4�� 
உாிைம�ேபா� நட�கிற�. நாேனா அரசிய*, ெபா�ளிய*, ச�தாய - மத இய* 
சகலவ�றிE� அBைம�ப56, தவி�கிேற!. நீேயா, யாரா��ேகா ெச!. 'ேசைவ' 
ெச<கிறா<. D6 தி��பி வா! ெப�றவைள� பா� ! அவ9���ற �ய� நீ��!" எ!. 
@.கிற�. இ$/:! க�,� இ�ேவ. 
 

சி. எ!. அ�ணா�ைர 
------------ 
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வ�ணா�ரம�வ�ணா�ரம�வ�ணா�ரம�வ�ணா�ரம�    
 
“பாகேன! ேதைர விைரவாக� ெசE,�. 
 
"ந�றிற� வா<$த பாகேன! ேத� விைர$� ெச*வதாக ! 
 
"விைர$� ெச*லேவ�6�. அ4�தா!! அறியாேயா நீ? ேக)! 
 
"ைப4கிளிேய! மழைல பல ேபசவ*லா< எனி?�, நா! ேக56�களி,திட ஒேர ஒ� 
ெசா* @.; ேவ. ேவ�Bேல!. அவ� இ!. வ�வா� எ!.ைர. ந�ைம� பிாி$� 
ெச!றவ�, இ!. வ�வா� எ?� இ!ெசா*ைல. கிளிேய, நீ @.' எ!., த! �! 
ைகயி* அம�$�)ள த$ைதயிைன� ேக5��, எ! கிளிெமாழியாளி! இ*ல,தி��� 
ெச!றாக ேவ�6� விைரவாக ! ெநா$த மன,�ட! ெவ�மதிFத* 0�4க, 
கி)ைள=ட! ேப0� ெசா*:ைன D5டா� ேக5B6வேரா, எ!. பய$�, நாணி 
உைரயா6வா) அ$ந4ைக, த! அ4ைகயி* கிளி ஏ$தி! அவ) �ய� �ைட�க, 
நாண� நீ�க நா! ெச*லேவ�6�. ந�றிற� பைட,த பாகேன ! ெசE,�க ேதாிைன 
விைர$� !! சிவ$த மாைலைய யணி$த� ேபா!ற க2,திைன=ைடய அ$த� ப�ைச� 
கிளி, பல�பல ேபசவ*ல� தா!. எனி?� ஒேர ஒ� ெசா* நீ உைர�பா<, 'இ!. 
வர* உைரேமா' எ!. ம56ேம ேக5கிறா), எ! மன,ைத� ேகாயி* ெகா�டா) ! 
எ! ெச<வா) ஏ$திைழ? இ*ல,�)ேளா� அறி$தி6வாேரா, எ!ற அ�ச�: 
 
அH0க,தினிட� அதிக� ேபச ேநரமி*ைல. நிைன�ேபா எ! மா56ள�. அ$த 
ேநாிைழயாளி! மைன ெச*ல, விைரவாக, ேதைர நீ ெசE,�! உன��,தா! 
திறைய உ�ேட பாகா ெசE,�! அ$த மைனயி! க�ேண, அக மகிC-ட! 
அ!ன4க) விைளயா6கி!றன; ெபைட=� ஆI�, ெப�மித,ேதா6 ஆ6கி! றன. 
J<ைமயான சிற�, அ$த அ!ன4க5�. ெவ�ைம, அழகான ெவ�ைம நிற� 
சிற�க). ெபாிய ேதா)கைள=� ெம*:ய விர*கைள=� உைடய, ஆைட 
ஒ:�பவ), நீ�,�ைறயிேல, ஆைடயிேல ேதா<$ �)ள கHசி� பைசயிைன 
அலசிவி6வ� க�6)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� க�6, எ! அ!ன� ப�ைச�கிளி=ட! ேப0கிறா), பாகேன! ெசE,��க 
ேதைர விைரவி*! எ! ெநHசேமா ேநாகிற�! காத:! ேம�பா5ைட, காத:! 
ெப�4�ண,ைத நா! க�ேட! ஈ�6. எ! இ�ைச�கினி யாைள� ப�ைச� 
கிளி=ட! ேபசி ஏ4கிட வி56, பாவிேய! பாிதவி,ேத!. ெதளி$த நீ� த2வி� 
ெச*E� மண�கைரயிேல, ெப�மா! ப6,�ற4க� கனி-ட! காவ* �ாி=� 
ஆ�மாைன� க�ேட!. அத! ெப�$ த!ைமயிைன� க�6 என� ெநHச� 
தள�$�ள�. அ.த அ�$த� ெச<�, அ�விேயார,தி* அழ�ற, J4க� ெச<�, 
ஆ�மா!, �யிE� த! ெப�மா?��, �ைண நி�ப� க�ேட! ; ��க� 
ெநHைச, �ைள�கிற�; எ! �Bயிைடயாைள நா! தனிேய தவி�கவி5ேட!. 
அவ) த,ைதைய� ேக5கிறா) 'இ!. அவ� வ�வாேரா, @.' எ!.. அ$த 
மைன�� விைர$� ெச!., அவ) �ய� தீ�,�,, தள�$த எ! ெநH0� இ!ப� 
ெபற� ெச<யேவ�6�. ேவகமாக, ேத� ெசE,�� திறைம=ைடய பாகேன! ேதைர, 
விைர$� ெசE,�!" 
 
விைன��றிய தைலவ! ேத��பாக?� �ைர,த�, நா! ேமேல தீ5Bயி��ப� 
ம�ைர ம�த! இளநாகனா� எ?� �லவ� ெப�மானி! மணிெமாழியிைன, ெகாழி, 
ெத6,�� ேகா,ேத!, சி. ெசா*லார�. 
 
தைலவிைய� பிாி$�, தைலவ! ெச!றா!. த,தளி,தா) தளி�ேமனியா). 
த,ைதயிட� ேபசி, தவி,�� கிட$தா). ெச!றவிட� சிற���ெப�., ேதாிேல 
மீ)கிறா! தைலவ!. மானின,தினிட� காத� பாட� கா�கிறா!; ம4ைக 
ந*லாைள எ�ணி ஏ4�கிறா!; அவ) மைனயிேல=�, அ!ன4க) காத� 
களியா5ட,திேல ஈ6ப56 உல-ேம எ!பைத எ�ணினா!, நாண�ைடய ந4ைக, 
ெநHசிேல=ளைத D5டா� அறிய� @டாேத எ!ெற�ணி அHசி�, பிாி$�ேபான 
தைலவ!, வ�வா�! இ!. வ�வா� !! எ!ற இ!ெசாைல எவேர?� ேபசிட� 
ேக5டா* ��ணா.� எ!. க�தி� ேபசிட ஓ� ைப4கிளிைய எ6,�, த! 
அ4ைகயி* ஏ$தி, பல ேபசி� சலசல� ��டா�கி மைன=ேளா���, த!ைன� கிளி 
கா5B� ெகா6,�வி6ேமா எ!. அHசி, 'கிளிேய! அவ� இ!. வ�வா� எ!ற 
ெசா* ம56ேம உைர,தி6,' எ!. ேக5பா), என, தைலவ! எ�ணி, ேவகமாக, 
ேதைர� ெசE,�, எ!. ேத��பாக?��� @.கிறா!. அவைன ஊ��வி�க� 
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க�தி�ேபாE�, 'ந�றிற�பைட,த பாகேன' எ!.� அவைன� �கCகிறா!. காத� 
பாைதைய� கவி இளநாகனா� க!னி, தமிழிேல, கவிைதயா�கி� @றி=)ளா�, 
அகநாN. எ?� அ�$தமிC /:ேல! 
 
அ�ணாமைல� ப*கைல� கழக,திேல, ப5டமளி�� விழாவிேல, அ�ண* ச� 
ச��க� ஆ�றிய, அழகிய, அாிய, ெசா�ெபாழிவிைன� பB,த�� என�� இ$த� 
ெச$தமிC� ெச<=) நிைனவிேல ந�,தனமாB�.. 
 
"பரதா ! ச� ச��க,தி! Dர-ைர பB,த உன�� விரகதாப� ெச<=) நிைனவி�� 
வ�வாேன!! தமிC�கைலயி! உய�- ப�றி, ேசர நா5டா5சியிைன� சில 
ஆ�6க) நடா,திய ச��க� ெச�பினாேர, இ� ப�றி, ஏ6 விாி,� எ6,தாேயா 
இ!0ைவைய," எ!. ேக5O�க). இ*ைல ேதாழ�கேள ! க!னி, தமிழி! 
க�Pல,ைத, ேதBய*ல, நா! அ�கவிைதைய� க�ட�. எ! ெநHச,திைர 
�!ேன, இ�கா5சிக) ஒேர சமய,திேல நி!றன. ஒ!. ச� ச��க�, 
அ�ணாமைல� ப*கைல� கழக,திேல, அறிவாளிக) 0ைவ�க, மாணவ� மகிழ�, 
க�Oரமாக நி!., ெசா� ெப��கா�றிய கா5சி : ம�ெறா!., ேதாிேல தைலவ!, 
அவ! உைர ேக5�� பாக!, வர- ேநா�கி வாB6� தைலவி, எ?� கா5சி ; 
இர�6� நி!றன ! 
 
"ேதறிேயா���, ெதளி-ைரயா�.�, ச� ச��க,ைத=�, ேதாிேல அம�$� 
பாகைன விைர$� ெசE,த� ெசா!ன தைலவைன=�, ஒ�4ேக க�ட� ஏ!?" 
எ!O�. க�ேட!, இேதா உ�மிட� வி�B6ேவ! ; காரண� சாியா, எ!பதைன 
�B- ெச<=� கடைம, எனத!., உமேத! 
 
'ச� ச��க�, ெத!னா56, தா@�, இ$தியாவி! கிளா5�ட!, எ!. �கழ இழி 
மனம�ற எவ�� தய4கா�! அவ�ைடய அரசிய* அறி-�, தரணியறி$த த!ைம=�, 
தளரா, திற?�, நி�வாக ேந�ைம=�, எவ�மறிவ�! திராவிடமணி - மா0 இ*ைல ! 
தமிழக,தி! நில- - வள�பிைற ! உ!னதமான ஊ�., அவ�ைடய ஆ�ற*! ஆ�! ச� 
ச��க�, ஏெட6� ேபாாி! ெமாழிமாைலைய� QBட ேவ�Bய ப�வ,ைத� 
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கட$�வி5ட காவல�. ெகா4� �கC� ேகாமா! ம56ம*ல, ம4கா��கைழ, தமிC 
மாநில��, அைத அ6,த தரணிபல-� பர�பி அரச அைவயிE�, அறிஞ� 
சைபயிE�, கள,திE� ெகாEம�டப,திE�, எ4�� �கCெப�. விள4�� 
ஆ�றலரச�. ஆயி?�, அவைர, ெத!னா56, தா@� எ!. @ேற! ! ஏ! @ற* 
ேவ�6� இவ�, எ$நா56 Dர�, தமிழக,தி! தளபதி. 
 
தா@��� வ4க,திேல, ப4க� விைளவி�க� ெகா64ைகயி* வHசைன 
வாேள$திேனா� எவ�மி*ைல! தா@ாி! நாதநைடயிைன� க�ட��, ச4ைக 
ெகா�ேடா�, வ4க,திேல இ*ைல! அவ�ெமாழி, வ4க ம�க) எவாி! விழியிE� 
கா��, �ளி எழ�ெச<தேத ய!றி, கா<�சE� சறE� எழ� ெச<யவி*ைல. வ4க� 
தா@ைர, உதி ேமா$� �,தமி56, வாாி அைண,� வாHசன=ட! ெகாHசி�.. 
இ4ேகா? எ>வள- எதி���, எ,�ைண வHசைன, எ>விதமான சதிக)! பழி 
எ,�ைண, பைத�� எ>வள- ! சி4கெமன �ழ�கமி5ட ச��க,ைத� சீறி� கB�க� 
ெச!ற ெச$நா<� @5ட��, பா<$� பி64க� ெச!ற ஓநா<க9�, நைக�க4 
கா5B பைக� ெசய* �ாி$த நாி�@5ட��, ெகாHசமா? வ4க�, தா@ைர 
உய�,திட� க�ேடா�. தமிழக,திேலா, ச� ச��க,ைத� சாண�கிய�க9� 
�Bல�க9� சாம,திட ஜ*லட� க5Bயைத=�, சர4க) பல ெதா6,தைத=� 
க�ேடா�. வ4க,தி! அைண�பிேல, கவிதா@� வள�$தா� ! தமிழக,திேல 
த��காி! எதி��பிேல, தைழ,த� ெகா4� நா56 ேவ4ைக! தா@�, மா0 ம.வ�ற 
வான,திேல உலவிய �2மதி ; ச� ச��க� �கிைல� கிழி,ெதாி$த �2மதி ! 
இ,தமிழைர�, கவி=ட! ஒ�பிட நா! ஒ�ேப! / 
 
க�டன4க) எ2தி அE,த கர4க9�, ேக:� பட4க) வைர$� அE,த ேபனா 
�ைனக9�, சபி,�� ச:,��ேபான தி�வா<க9�, கன* க�கி� க�கி�ேபான 
விழிக9�, 0���� கயி. Dசி� ேசா�$� ேபான வைலDசிக9�, ப6�ழி ெவ5B 
ஆயாச மைட$த அரசிய* ெவ5Bயா!க9� இ!. ச� ச��க� அறிஞ� உலகிேல 
அர0 ஒ�ச�க�6, அய�கி! றன�. ஒ�கால,திேலா ! ஏ, அ�பா ! எ>வள- ேக: 
கி�ட*, எ!ென!ன வச-க) ! இ>வள-�� மிைடேய S,தமல�, அதைன, 
வளமி�$த வ4க,திேல வாHசைன எ?� நீ� ெப<� வள�,த தா@ெர?� 
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மல�ட!, ஏ! ஒ�பிட ேவ�6�? ச� ச��க�, தமிழ�; ப�ைட,தமிழைர, தமிC 
Dரைர நிைனP56� தமிழ�, ேவ. உவைமக) ஏ!? 
 
அவ� அ!. ஆ�றிய அற-ைர, அகநாN�.� கவிைய, என�� நிைன�-
S56வாேன!, எ!. மீ�6� ேக5O�. நா! @. �!ன�, நீவி� ச�. எ�ணி� 
பா�மி!. 
 
இ$த, தி4க), ப*ேவ. இட4களிேல ப5ட மளி�� விழா ெசா�ெபாழி-க) 
நைடெப�.)ளன. டா�ட� ெஜயக�, ேபராசிாிய� ஜா, ப�Bத �!0� �த:ய 
அறிஞ� பல�, வட நா5Bேல, ப5ட மளி�� விழா� ெசா�ெப��கா�றினா�க). பB� 
பாரா9$ திறனிE�, ேமலானவ�களான இ� ேமதாவிக), ேதசிய ச��காாி! 
அவசிய,ைத� ப�றிேய ெபாி�� வ:=.,தி� ேபசின�. ேதசீய�, ஏ! இ4� சாியான 
�ைறயிேல கமழவி*ைல எ!ற ஆரா<�சியிேலேய அவ�க) �கவி*ைல. 
ஏகாதிப,திய,ைத� க�B�ப� எளி�; க�B�க ேவ�Bய அள- கச�� வள�$� 
வி5டைத யா�� ம.�க மா5 டா�க). ஆனா* க�டன,ேதா6 நி!. விடாம*, 
ேநா< ேபாக எ�ம�$� உ5ெகா)வ ெத!.ைர��� ேந�ைம=�, ெநHச2,த��, 
அ$த� பB�பாளிக5� இ*ைலேயா எ!. அHச ேவ�B இ��கிற�. ச� ச��க�, 
பிாி5BT ஏகாதிப,ய,ைத� சாBனா�, ச��சிE��� Qெடழ, அேமாி�� அ2ைக 
கிள�ப� @Bய வித,திேல! "த! மான� உ�6 என��! எனேவ; பிாி5BT 
ஏகாதிப,திய,திேல நம�கி���� அ$த����றி,� மகிழ �Bயா�. நா! பிாி5BT 
ஏகாதிப,திய,தி! �கC பாட �Bயா�. எ$த ஆ�பிாி�க ம�ணிேல எ! 
இன,தவாி! இர,த� ேபாாிேல சி$த�ப6கிறேதா, அேத ஆ�ாி�காவிேலேய 
அவ�க) அவமதி�க�ப6வைத� க�6�, பிாி5BT ஏகாதிப,திய,��� லா: பாட 
மன� வ�ேமா! மன� �றி$� வி5ட� அ!ப�கேள!” எ!. ச� ச��க� 
@றியி��ப� ேக56, அறி-� த! மான�� உ)ள எவ�தா!, 'சபாT’ எ!. 
@றா�? ஆனா*, இ$த� ப�தி என��� �ளகா4கித  5ட வி*ைல. ஏெனனி*, 
க�ணிய,�ட?�, காரண,�ட?�, க�Oரமாக� ச� ச��க�, பிாி5BT 
ஏகாதிப,திய,தி! ேபா�ைக� க�B,தா�. ஆனா*; இதனி?� க6ைமயாக-�, 
நரக*, நைடயி*, பிாி5BT ஏகாதிப,திய,தி! ேபா�ைக� க�B�க, ேதசிய, 
தி��@5ட,திேல பல��6. பிாி5BT ஏதாதிப,திய,ைத� சி!னாபி!ன-
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மா��ேவ! எ!. சின$� Q) உைர,ேதாைர=�, அத! பிடாிைய� பிB,�� 
�E��ேவ! எ!. �ழ�க மி5ேடாைர=� நா6 க�B��கிற�. என��, ெதாிய, 
ஒ� ேதசிய� பிரச4கியா� (இ!. அவ� இ$� மகாசைப Dரராக ேவட 
ெம6,�)ளா�) ஒ��ைற பிாி5டைன� க�B,�� ேப0ைகயிேல @றினா�, 
"மகாஜன4கேள ! பிாி5டனிேல எ!ன இ��கிற� எ!. எ�Iகிறீ�க)? ெவ.� 
0�ணா���, நில�காி=�! நில�காி�காக� 0ர4க4க) ேதா�B, ேதா�B 
பிாி5ட! பாழாகி வி5ட�. ��ப� ேகாB இ$திய�� (அ!ைறய ஜன,ெதாைக 30 
ேகாB) ேச�$�  �0வி5டா*, பிாி5ட! ஆB� கா�றிேல சி�கிய இலவ� பHெசன� 
பற$� ேபா��". இ$த உைர ேக5ட Dர� �ழா� ைக த5B ஆரவாாி,த��, என��, 
ெதாி=�. ஆகேவ நா!, ச� ச��க� அவ�க), பிாி5BT ஏகாதிபதிய,ைத� 
க�B,�� ேபசியைத மாெப�� Dர� எ!. @றவி*ைல. 1920-ேல அ�ெமாழி 
Dரமாக இ�$தி��கலா�; இ!ேறா ! அ�ெமாழி பழ4கHசி. D56�� D6, 
கலய,திேல அ� உள� ! இ$நா56� ெசா�ெபாழிவாளாி! அாி�0வBேய அ�வாக 
இ��கிற�. எனேவ, அ$த� ப�திய*ல என�� ஆன$த  5Bய�. 
 
நா56 வி6தைலப�றி� ேபசிடாத தைலவ� இ*ைல. ஆனா*, அ$த வி6தைல 
கி5டாதத! காரண� எ!ன எ!. உசாவி6ேவா� ெவ� சிலேர. உ�ைம ெதாி$த 
பி!, அதைன, ைதாியமாக� @றி6ேவா� அதனி?� மிக� சிலேர. உைர,தேதா6 
அைமயாம*, உ.தி=ட! நி!. பணி�ாிேவா� அதனி?� மிகமிக� சிலேர. அ!னிய 
நா5Bனைர மிர5டேவா, மய�கேவா, இ4� ஆ5க) அேனக�. ஆனா*, இ4� 
வி6தைல�� விேராதிகளாக உ)ளவ�கைள, "ச�ேற வில�" எ!. @.� 
ஆ�ைமயாள� மிக� �ைற-. 
 
ச� ச��க,தி! ேப�ைரயிேல, ஆ�ைம த���கிற�; அதைன� க�ேட நா! 
களி�பைடகிேற!. "ந�ைம ஆ9� அய* நா5டாாி! வா��.திகளினாேலா, ந*ல 
எ�ண,தினாேலா, நா56 வி6தைல கிைட,� வி6மா? கிைட,� விடா�!" எ!. 
@.கிறா� ச� ச��க�. 0த$தர� சீைமயிேல தயாாி�க�ப6� சர�க*ல, 
ச!மானமாக� ெபற அ� நா56 ம�களி! நாB �.�கினா* விைளய� @Bய நிைல. 
அதைன இ4ேகேயதா! பயிாிட �B=�. ஆனா*, அ$த வய:ேல, க)ளி 
பட�$தி��கிற�. அதைன� கைளயா �!ன�, பயி� இ*ைல, ப�� இ*ைல, நா56 
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ந:-ேபா��� ப�சிைல இ*ைல. இதைன� ச� ச��க� அHசா ெநH0ட! 
அைறவ� ேக�மி! : 
 
"இ$ நா5Bேல, அதி��தி=� �ேவஷ�� அதிகாி, �ள�. இ� வ�$த, த�க�. 
ஆனா*, இத��� காரண� எ!ன? இ4� ஒ� @5ட�, தன� ேநா�க�� கைல=ேம 
பிரதானெம!. @றி, ம�ற ம�க) மீ� அைவகைள, திணி,த�. அத! பலனாகேவ 
ேக6 பல ேதா!றின. ேதசீய,தி! ெபயரா* அ�@5ட�, ம�றவ�கைள அட�கி, த! 
அதிகார,ைத=� ெச*வா�ைக=� �திர�ப6,த �ய�சி�கிற�" 
 
இ$த� ெபா!ெமாழிைய ஆரா<$� பா�4க). இ$த உபக�ட,தி! வரலா.களிேல 
�ைத$� கிட��� உ�ைமகைள உண�4க). அ$த ஒ� @5ட, தி! ெச��� 
எ>வள- ! அ� அழி,த அர0க) எ,தைன ! அத! வய�ப56 அழி$த Dர�க) 
எ>வள- இ.மா��ட!, அ�@5ட� தன�, "தாசராக " ம�றவைர மா�றிய 
ெகா6ைமைய எ�ணி� பா�4க). அ�ேபா�தா! அறிஞ� ச��க,தி! 
அற-ைரயி! அழ� �லனா��. இேதா ெவளி�பைடயாகேவ Dர� ச��க� 
விள��கிறா�, ேக94க): 
 
"இ$தியாவிேல வ�ணாசிரம� ஏ�ப5டதனா*, ஆ9� ஜாதி தன� அதிகார,ைத 
நிைல நி.,தி� ெகா�6, ஏகேபாக உாிைமயாக அ$த அதிகார,ைத அ?பவி,� 
வ�கிற�. இ$த வ���, தன� ஏகேபாக உாிைமைய=� ேபராைச ைய=� எ>வள-� 
ெக>வள- சீ�கிரமாக� ைகவி6கிறேதா அ>வள-� க>வள- �ாிதமாக 
இ$தியா-��� 0த$தர�� ஜனநாய�க� ஏ�ப6�." 
 
வி6தைல Dர�கேள! ஆசிரம அரசிய:ேல அ��சகராக உ)ள அ�ைம, ேதாழ�கேள! 
ஆகாத தி5ட,ைத� 0ம$�ெகா�6 ஆைமேவக,திேல ெச*E� அ$தணாி! 
அBவ�Bகேள ! நா5ைட மீ5Bட நானாவிதமான �ய�சிக) ெச<தீ�, அE,தீ�, 
�ட��வாத ேநாயா* வா6கிறீ�. இ�கா.� ெச<த பல, ெவ�றி தர�காேணா�. 
Dண��� அரசிய:ேல உைறவிட��, 0யநலமிக9��� ச�தாய,திேல �க:ட�� 
தரேவ, உம� ெதா�6 பய!ப5ட�. இேதா எம� தைலவ� இய�பி6� 
தி5ட,ைத�ப�றி ேயாசி=4க). வி6தைல� பாைதைய அைட,��ெகா�6)ள 
மமைத யாள�கைள, ம5ட$த5ட �!வா�4க). பா�4க) பிற�, பாிதிேபா* 
வி6தைல ேதா!றிட� கா�O�. 
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ச� ச��க� ஏகேபாக மிரா0பா,யைத அ?பவி��� @5ட,தி�� ந!ெனறி 
�க*கிறா�. ேபராைசைய ஒழிமி!! எ*லா� எம�ேக எ?� இ.மா�ைப நீ��மி!! 
எ!. இேதாபேதச� �ாிகிறா�. காBயிேல ப!னீ� ெதளி,�� பயென!ன எ!O� . 
ஆ�! இேதாபேதச,ெதா6 நி!.விடவி*ைல, இள4ேக� ம!ற,திேல இ�$தா�ட 
Dர�. தா4களாக� ேபராைசைய விடவி*ைலயானா*, எ!ன ேநாி6�? இ$த நிைல 
இ�பBேய, எ!ெற!.� நீB,தி���� எ!. மன�பா* �B�க ேவ�டா�. 
ஜனநாயக ேவக� இ$த� @5ட,தி! ெகா5ட,ைத ஒழி,� வி6� எ!ற உ�ைமைய 
உைர,தி��கிறா�. 
 
ஆ�! இ� சாித4க�ட உ�ைம. கிேர�க நா56 ெஹலா5 கைள� (Helot) பலகால� 
அட�கி ைவ,தி�$த ஆ�ைட� @5ட� (Masters) அழி$� ேபான� சாித�! ேரா� 
நா56 பிளபிய! (Plebian), ெப5ாீஷிய! (Patrician) தகரா�றி! �B- எ!ன? 
ஆதி�க� ெசE,திய @5ட� அழி�க�ப56 வி5ட�. பிாி5டனிேல காம!� 
(Commons) பிர��க) (Lords) தகரா�றி! �B- எ!ன? பிர��க) ெப5B�பா�� 
ஆன�தாேன! ஆ�டவனா* ஆள� பிற�பி�க� ப5டவ! எ!. ஆணவமாக� ேபசி 
(Divine Right of Kings) கட-5 �த*வ�க) எ!ற த,�வ,ைத� ேபசிய, �தலா� 
சா�ல� ம!னனி! �B=� ��காி,த சிர��, எ!ன ஆயி�. ரTய நா5Bேல? 
�தலாளி (S�ஷுவா ) ெதாழிலாளி (�ேராேலா ேடாிய!) ேபா�  �டத! பல! 
எ!ன? இ4� ம56� எ!ன? ஆாிய - திராவிட� ேபா�  �6வி5ட�. சாித 
�ண�$ேதாாி! - உ)ள,திேல, இத! �B- எ!னவாக இ����, எ!. ெதாி=� ! 
�Bல�க) ெக6வ�! சழ�க� சா<வ� ! இ,தைகய Dர உைரயா�றிய ச� 
ச��க,ைத� பாரா56வேதா6 நி!. விட� @டா�. எ$த ஏகேபாக மிரா0 ஒழி�க� 
படேவ�6� எ!. ச� ச��க� @றினாேரா, எ$த வ�ணா�ரம� ஒழிய ேவ�6� 
எ!. அவ� @றினாேரா, அதைன ஒழி�க மாணவ�க) �யலேவ�6�, �ைனய 
ேவ�6�. இ*ைலேய*, அவ� ெமாழி ேக56 யா� பய!! 
 
"எ*லா� சாி, பரதா! நா4க9� ச� ச��க,தி! ேப�ைர ேக56� Sாி,ேதா�. 
ஆதி�க� ெசE,�� இன� பிரமி,த�. ஆனா* அவ�ைடய ெசா�ெபாழி-���, 
உன�� அகநாN�.� ெச<=) நிைனவி�� வ$தத��� எ!ன ச�ப$த� எ!ப� 
ெதாிய� காேணாேம" எ!ேற அ!ப�க) ேக5ப�. 
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ேதாழ�கேள ! ச� ச��க� தம� ெசா�ெபாழிவி! இ.தியிேல, "வ�ணாசிரம� 
ஒழியேவ�6�! ஒ� இன ஆதி�க� அழியேவ�6�! ஏகேபாக உாிைம மBய 
ேவ�6�! ேபராைச� பி,த� ேபாக ேவ�6�!" எ!. �ழ�கமி5டாேர, அ$த� 
ப�தி, எ! ெசவி�� 'ேதைர விைரவாக� ெசE,�வா< பாகேன ' எ!. தைலவ! 
@.� ெச<=) ேபா!றி�$த�. ச� ச� மக�, வ�ணாசிரம ஒழி���காகேவ வா2� 
க5சிைய வி56� பிாி$�, ேவ. விைனயி* ஈ6ப56, ெந6நா5க) பிாி$தி�$தா�. 
அவ� பிாிய ேநாி5டதா* திராவிட� க5சி தவி,�� கிட�கிற�. காவ* மி�$த 
மைனயிேல க!னி நி�ப� ேபால, விைன��றிய தைலவ!, விைர$� ெச!. 
தைலவியி! �ய� தீர,த*ேபால ச� ச��க�, த! ெநHசெம?� பாக?��, ேதைர 
விைர$� ெசE,� என� @.மா. ேவ�6கிேறா�. �யிE� ெப�மான�ேக 
ஆ�மா! நி!. காவ* �ாிவ� ேபால, ஆாியாிேல தைலவ�க), ஆாிய இன,ைத, 
தமிC� ப�ைணயிேல ேமயவி56,, தமிCவள� நீ� ெப�க, தன�, உ*லாச வாC- 
எ?� ெவ�மண:ேல ப6,�ற4க� ெச<�, காவ* �ாிவைத ச� ச��க� காண 
வி*ைலயா ! ச4கரா�சாாி ேகால,திE� சாி, ச��கா� நி�வாகிெய?� ேகால,திE� 
சாிேய, ஆாிய இன, தைலவ�க) ஆாிய இன,தி! 0கெமா!ேற �றி�ேகாளாக� 
ெகா�6 உைழ�ப�, ச� ச��க,���, ெதாியாதா? மானின� காத* 
ேம�பா5ைட, தைலவ?��ைர�ப� ேபால, இ� கா5சிக), ச� ச��க,���, 
திராவிட இன,திட� அவ� கா5ட ேவ�Bய அ!பி! ெப��ைக உண�,த 
வி*ைலயா! ஆெமனி*, ேதைர விைரவாக� ெசE,��க எ!.ைர�க,தாேன 
ேவ�6�. 
 
திராவிடமணிைய, ப�ைட� ெப�ைம வா<$த B*:யி* ெஜா:,திட-�, 
ேசரநா5Bேல ஒளிவிட-� இ!?� எ,தைன நா5க9��,தா!, ேவ. 
எவெரவ��ேகா, "இரவ*" த$தவ�ண மி��ப�? திராவிட� ெச*வ,ைத 
ஓமா?��� ப:யி5ேடா� அத! பா2� பசியட4க! திராவிட, தி� விள�� (ச� 
இராமசாமிைய) ைவசிரா< மாளிைக�� ஒளிதர "இரவ*" அளி,�)ேளா�. 
திராவிடமணி ச� ச��க� ேதைர விைரவாக� ெசE,தி, தம� காதலக,ைத ேநா�கி 
வர, தாமதி,தா*, திராவிட,ைத� க�பி�ெகா�6)ள காாி�) நீ4கிட வழி 
காேணாேம எ!ேற நா! திைக�கிேற!. எனேவ, ச� ச��க� எ$த வ�ணாசிரம� 
ஒழி$தா* ம56ேம, நா6 மீ9� எ!. @றினாேரா, அ$த வ�ணாசிரம ஒழி�ைபேய, 
வாC�ைக இல5சியமாக� ெகா�ட திராவிட� க5சியிேல, இ!ேற ப4� 
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எ6,��ெகா�6 பணி�ாிய ேவ�6கிேறா�. இ!. அத! பார,ைத� 0ம$�, 
ெபாியா�, உட* தள�$�, ேநா<வா<�ப56, ப6,த வ�ண�, பல எ�ணி� 
சிலம56ேம ெவளிேய @றி� ேசாகி,த வ�ண மி��கிறா�. ைவ,திய�க) 
ம�$J56 கி!றன�. க5சிேயா அவ��� ேநாW56கிற�. ஓ<- இ*ைல ; 
மனநி�மதி இ*ைல. ஒ!றா இர�டா அவ���)ள ெதா*ைல உ�ைமயிேலேய, 
வா:ய�� Dர�� அறி-� ஆ�றE மி�க, ச� ச��க� ேபா!றவ�க), க5சியிேல 
பணி �ாியாதி��ப� க�6 அவ� மன� ேநாகாதா எ!. ேக5கிேற!. கிைளகைள 
ஒB,ெத6,� வி5டா*, மர,தி��,தா! எ!ன அழ�? ேராஜாைவ� பறி,�� 
ெகா�6 ெசBயிேல �)ைள ம56� ைவ,தி��ப� ேபால�, பதவி=� 0க வாC-�, 
பலைர� பறி,�� ெகா�6 ேபாக, 0யநலமிக9� ெசா*ல�ப�� ஒ� க5சியிேல 
இ�$� பய! யா�? 
 
ச� ச��க�, அெமாி�கா ெச!. தி��பி எ>வள- காலமாயி�.! ஈேரா6 
மகாநா5Bேல �!ன�, ெகா�சி, திவானாக இ�$த காைல, ச� ச��க�. 
வ$தி�$தா�. "இ!. ந�மிைட ஓ� வி�$தாளி வ$தி��கிறா�" எ!. ெபாியா� 
உைர,தா�. அத��� ச� ச��க� வி6,த பதி:! ேபா�, அவ� மன�, �க,திேல 
தா�டவமாட� க�ேட!. "வ$தி��ப� வி�$தாளிய*ல, (�6�ப,� மக!,) 
ேவ�X� ெச!. வா2பவ!, விழா நாள!. D6 வ$தி��கிறா!, 
�6�ப,தின�ட! @B� �லவ, களி,� இ��க, கனி-ட! ேபச" - எ!. ச�. 
ச��க� @றினா�. அஃத!ேறா தமிC�ப��, அதைனய!ேறா நா� வி���ேவா�! 
 
ஆனா*, அெமாி�கா ெச!. தி��பிய பிற�, இ�வைர (இைடேய ஓ� நா) 
க!னிமாரா ஓ5ட:ேல ேபசின� தவிர) ச� ச��க�, �6�ப,தாைர� க�6 �சல� 
விசாாி,தி��க� @டாதா, @B� ேபசி� �லவிடலாகாதா, த)ளா6� ேபா� ைக 
ெகா6,தி��கலாகாதா, த! ஆ�றெல?� ெச*வ,ைத, த$தி��க� @டாதா? ஏ! 
அைத� ெச<ய, தவறினா� ? பாக�பிாிவிைன ஏ�ப56 வி5டதா ! �6�ப,தி! 
உய�- தாC- ப�றி� க�திடாத உதவா மகனா அவ� இ�ேவ, எ!ைன வா5B 
வைத�ப�. இைச� ெச*வ,ைத வள�,திட-�, கைல� ெச*வ,ைத� க�6 க�6 
களி�க-�, ச� ச��க� ஓயவி*ைல. ஆனா* �6�ப,ைதேய மற$தா�. எ!ேவ, 
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அவ�ைடய ெநHசெம?� பாக?�� இனி ேய?�, ேதைர விைர$� ெசE,� எ!. 
அவ� @றாரா, எ!ேறா� ஆவ* எ! மனைத� பி<,த�. 
------------ 
IIIIIIII    
 
இல5சிய,��காக-�, அ$த இல5சிய,ைத அைடய உத-� க�வி ேபா!ற 
க5சி�காக-�, ெசா$த நலைன=�, உய� பதவிைய=� ெவ.,� ஒ���� Dர��, 
கTடநTட� ஏ��� சகி��, த!ைம=� ஒ�வ��� ஏ�ப56வி5டா*, அவைர, 
தைலவராக� ெகா�ட க5சி=� அதைன� சா�$�)ள ம�க9�. �!ேன�றமைடய 
�B=ெம!ப� தி�ண�. அர�மைன மாBயிேல அ�ச Jளிகா மHச,திேல 
அம�$�)ள அாிைவைய அைடய ேவ�B, அ4�� ெச!ற ஆணழக!, அகழியி! 
ஆழ,��ேகா அதிேல அைல=� �தைலயி! வா<�ேகா அHசினா*, எ4ஙன� 
ம4ைகைய� ெபற�B=� ! இல5சிய ெம?� எழிEைடயாைள� ெப�. இ!�ற 
எ�Iேவாாி� பல�, அகழி�� அHசி, �ற,ேத நி!. �ைகப6 மன�ட! 
ேபாாி56� ெகா�ேடா, �ல�பிேயா கிட�ப�. ஒ� சில��ேக, உழ-�ேக�ற விைள- 
எ?� ெமாழிவழி நட��� அறிவா�றE�6. அவ� தைம� ச:�� அ�டா�. 
சாகச,��� அவ� ப:யாகா�. ேபா:ைய� க�6 ஏமாறா�. �*லாி! �!ெமாழி 
ேக56� �24கா�. தா�கிய ேவ:ைன, J�கி ெயறி$�வி56�, ேபா���� �கி! 
யா���� இ� ேநர* �ைறேய எ!ப� ெதாி$�, �:=ட! ேபாாி6ைகயிேல, கி: 
எ?� வ: ெகாள* @டா� எ!பதறி$�, உயி� ெக6� வைர, ெந6வைர ேபா* 
நி!. ேபாாி6வ� Dர�. க5சி� பணி=�, கள,�� பணி ேபா!ேற, Dர��� ஏ�றேத 
ய!றி விலாவிேல விர�தி��2 நடமா6ேவா��ேகா, மனதிேல 0யநலெம?� �ளவி 
ெகா5B6ேவா��ேகா ஏ�ற த!. சி. ெசய* �ாிய ம56ேம ெதாி$ேதா���� 
ெப�ெநறி பிB,தலாி�. க5சி� பணி�� இ,தைகய கடைம =ண�$த காவல� ேதைவ. 
அதிE� J4கி6� இன,ைத த5B எ2�பி6� பணி, சாமா!ய மானத!.. நா!, ச� 
ச��க� அவ�கைள, இ�பணி �ாிய �!வரேவ�6 ெம!.தா! அைழ�கிேற!. 
அரேசா�ச அ*ல! அத�� ஆயிர� ஆ5க), நா! நீ எ!. ேபா5Bயி56�ெகா�6 
�! வ�வ� எ!ப� என��, ெதாி=�. பாணைர=� பாBனிகைள=� �! அ?�பி� 
பாி0� ஈ$�, ப5ட� ெபற �யE� ேப� வழிக) பல��6. மர� ப2,தா* 
ெவௗவாைல வா ெவன� @வி அைழ�பாேன! ! ”ேபா" ெவன, �ர,தேவ, ஆ5க) 
ேவ�6�. 



15 

 

 
நா!, ச� ச��க,தி�� அ?��� அைழ��, அரேசா�ச அ*ல - அர0 அைம�க !! 
இர�6�� மிைடேய உ)ள வி,தியாச� ெபாி�. நாவாயி* ெச*ல அைழ�பத���, 
நாவா< க5B� ெசE,�மா. @.வத��� உ)ள வி,தியாச� ேபா!ற�. ச� 
ச��க,தி! ஆ�ற*, அரசா)வதி!  லமாக விள4�வ� எளி�; ஆனா* அர0 
அைம�ப த! ல� அவ� ஆ�ற:! சிகர� கா�ேபா�. காிைய� ெகா�6 க��� 
பறி�க� ெச<வதா? மைல மர4கைள ய!ேறா �றி,திட� ெச<யேவ�6�. 
ேவ4ைகைய அைழ,� விளா4கனிைய ஓB,திட� ெச<வதா ! ச� ச��க,தி! 
அறிவா�றE� ேக�ற காாிய�, அரசா)வத*ல, அர0 அைம�ப� ! அவ� ஆ�ட 
ெகா�சியிேல, சி!னா5க) மி�ட� B�ச! எ?� �!னா) ேசல� கெல�டர!ேறா 
அரசா�டா� ! ெகா�சிேயா, ேவ. எ$ த� சீைமேயா, ஆ)வ�, ெகா4� ேவ4ைகயி! 
Dர தீர,தி��� சாியான ேவைல ெகா6�பதாகா�. 
 
மாசிேடானியா (Macedonia) ம!ன! பி:�, த! மக?��, அரI� அழ�� 
அைம$த அரைச, த$� ெச!றா!. மக!, அ$த ம�டல �Bதாி,� ம56ேம 
ஆ�B��பி!, அவ! �கC ம4கியி����. இ4�� எ4��, இ!.� எ!.�, 
அவ! �கC எவ�� பB,� இ!�.மா., அவ! த! நிைலைய� ெச<� 
ெகா�டா! ! யா4ஙன�? த$ைத த$த தரணி=ட! அைம$தானி*ைல . "அவ! 
மக!, இவ!" எ?� ெசா* ேபா<, "இவ! த$ைத அவ! " எ?� ெமாழி 
ேதா!.மா., அவ! த! வாC�ைகைய அைம,�� ெகா�டா!. அஃ� எ!ைன 
ெயனி*, பி:� த$த மாசிேடானியா நா56 எ*ைலயிேல நி!.விடா�, 
அெல�சா�ட�, கா�ெறன� 0ழ!. கள� பல க�6, நா6ல ெவ!., நானில� 
�கழ, இ!.� வரலா�றி!  ல�, வாைக=ட! வாCகி!றா!. 
 
”ெபா!  5ைடயிைன� க2ைதயி! ��கிேல ஏ�றி, அ�க2ைதைய அ?�பினா*, 
அ� பிB,� வி6� ஒ� ப5Bன,ைத !" எ!.ைர,தானா� பி:�. அதாவ�, இலHச 
இலாவண� ெகா6,� எ$த இல4ைகைய=� பிB,�விடலா� எ!றா! - எ4�� 
விOஷண� கிைட�ப� எ!ற எ�ண,தா*! அெல�சா�டேரா, ெபா! ெகா�6 
ேபானானி*ைல, ேபா���� ேபானா! ; �கெழா6 தி��பினா! ; த! உயிைர� 
பணயமாக ைவ,� Dர விைளயா5டாBனா!, ேவ$த�� கழ� ேவ:யா9த*, 
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Dர��கழ� ேவ: ேகாEத* எ!ற உைர�ேக�ப. மாசிேடானியாைவ ம56ேம 
அெல�சா�ட� ஆ�B��பி!, கிேர�க நா5Bேலேயா, அைத ஒ5Bய நா5Bேலேயா 
ம56ேம அவ! ெபயைர மாசிேடானிய ம!ன�) ஒ�வ! எ!ற ப5Bயிேல பB�ப�; 
உல� அவைன அறி$திரா�. இ!ேறா ! உல� அறி=�. உலகி* பல�பல அழி=�, 
அவ! �கேழா நிைல,� நி���! அர0 ஆ)வத���, அர0 அைம�பத���, 
வி,தியாச� எ!ைன எனி*, பி:�பி! மகனாக வாCவத��� அெல�சா�டராக, 
திகCவத��� உ)ள வி,தியாச ெம!ேப!! ச� ச��க,ைத, நா!. அவ� 
ஆ�றலறி$ேத அரசாள அைழ�காம*, அர0 அைம�க அைழ�கிேற!. மர,தி* 
பழ4�E4�� ேவைளயிேல, ம$தி தா-மானாE�, கனி=தி��. அ�ேபால� க5சி 
கனி=$ த.வாயிேல, க6வேனா ம$திேயா களி,��@,தா6�, கனி கிைட�� 
ெம?� க�,தினா*. ஆனா*, ேதா5ட� அைம,�, �ர- எ6,�, நீ� பா<�சி, த� 
வள�,தி6� ெசயேல ��கியமான�. ச� ச��க,ைத நானைழ�ப� தீH0ைவ த�� 
பதவி� பலாைவ� பறி,திட அ*ல; அத��� கீ�சி6� க6வ!க9�, ைமய\56� 
ம$திக9� எ!. ��6, எ4���6. நா!, ச� ச��க,ைத அைழ�ப�, திராவிட, 
தனி அர0 அைம�க, ெவ.� பதவியி* அமரவ*ல. 
 
ச� ச��க� அவ�கைள, தைலவரா��� பணியிைன,தா! ேவ. சில� 
ேம�ெகா�6)ளனேர, பயேம! உன��, எ!. @.D�க). உ�ைமயிேல ேவ. 
சில� ேவ�B அைழ�க ேவ�Bய அள-, ஏ� ச��க�, Jர விலகி நி�கலாமா, 
நி�கிறாரா, நி�ப� ஏ! எ!ற கவைல என��. விைன ��றிய தைலவ!, D6 
தி��பா� ேசாைலயிேலா, சாைல ஓர,திேலா த4�வாேன!? அவ� தம� அ!��� 
இ��பிடமாக மைன �க, அைழ�� ேவ�6மா? அ�வா, தமிC� ப�� எ!., 
எ!மன� எ!ைன� ேக5கிற�. அ� ம56 ம*லேவ? மகேன, வா ! மாசிலாமணிேய 
வா, வா ! தைலமகேன வா, வா ! - எ!. வ�க அ$தாதிைய� பல� பாட� பாட 
என��� பய$தா! ேம:6கிற�. 
 
"ஊைர� கல�கி ைவ��� ஊ,��கா56 அ�ைமேய, நா5ைட� கல�கி ைவ��� 
ந*ல ப,ர காளிேய, ேவ�B அைழ�கிேறாேம ேவலா,� அ�ைமேய," எ!., 
சில�ைப� 0�றி, உ6�ைக �ழ�கி, உ)ேள ெச!ற �Bவைக. ஆவி மயமாக 
ெவளிேய வ�மள- உர,த �ர:ேல அ�மைன ேவ�B� @-�, Sஜாாிகைள நா! 
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க�B��கிேற!. அத! பலனாக ஆேவச� வ��. வ$த�� ஊ,�� கா5டாேளா, 
ேசா,�� �ைடயாேளா, Sஜாாிைய=� ப�த�கைள=� பா�,�, "ஆ6ெவ5B� ேகாழி 
ெவ5B Sைஜ ஏ�டா ேபாடேல? ஆB மாத ேநா!��� ஆ. இைல ேபாடேல, 
ேவ�B� ெகா�டபB வி�$� பைட�கேவயி*ைல!" எ!. ேகாப,ைத� க�க� 
ேக5B��கிேற!. அ� ேபா!ற Sைஜ ேபா6� �ைற, அரசிய:ேல, மகா 
ஆப,தாயி�ேற எ!ற!ேறா நா! அH0கிேற!. 
 
ேமE�, க5சி� பணி �ாிய, தைலைம� பதவி ேதைவயா எ!ப�, ஆC$� பதி* @ற 
ேவ�Bய ேக)வி எ!பைத அறிஞ� ச��க� அறிவா�. ெபாியா� க5சி, தைலவராக 
இ��ைகயிேலேய, அவ� ப�க நி!. ச� ச��க� பணியா�ற-�, தமிழக� அைத� 
காண-� ஒ�கால� பிற�க�@டாதா! 'இேதா என� �6�ப �திேயா�' எ!. 
ெபாியாைர� ச� ச��க� 05B� கா5ட-�, "நா! வயேதறியவ!, இேதா எ! 
இளைமயி! உ�வ�' எ!. ெபாியா�, ச� ச��க,ைத� 05B�கா5ட-� ஆE�� 
வி2�வி5ட� எ!. ஆாிய� இ�க�6 அHச-மான நிைலைம, ஏ�பட� @டாதா ! 
ெபாியாாி! தவ.க) - ெபாியாாி! �ைறபா6க) - அவ� ெச<=� பிBவாத� - 
அவ�ைடய ஆ�ற* �ைற- - எ!ற இ!ேனார!ன @றி, ெபாியாைர� 
க�B,�வி56, அவராேலேய க5சி நசி,� வி5ட� எ!. ெபா<=ைர,� வி56, 
ஆகேவ ச� ச��க� வரேவ�6�, எ!. அைழ���. ேதாழ�க), உ�ைமயி* ச� 
ச��க�, தைலவராக ேவ�6ெம!. வி��பி இைத� ெச<கிறா�களா எ!பேத எ! 
ச$ேதக�. நாதிய�. ந6, ெத�விேல கிட,த�ப5ட அகதிைய� ெபாியா�. இ!. 
@ைற D5Bேல �Bயி��க� ெச<தி��கிறா� ; இனி மாB D6 க5ட, ச� ச��க� 
வர56�, வரேவ�6�, வ�வ� �ைற=4@ட. அைத� @றா�, ஏழ6�� 
மாளிைகைய� ெபாியா� �5B�0வரா�கி வி5டதாக-�, ம� ேம5Bேல மாளிைக 
அைம�க� ச� ச��க� வரேவ�6 ெம!.� @.வ� அழகா, நீதியா, 
மன�சா5சி��� சாியா எ!. ேக5கிேற!. உ�ைமயிேல, ச� ச��க� ேவ.ேவ. 
இட4க5� இரவ*" அளி�க�ப5B�$தேபா�, அவ���� என���, தமிழ� 
யாவ���� ெசா$தமான மைன, அரசிய* மா��க5Bேல, கா4கிர� மா�வாBயிட� 
சி�கி, ஏல� @ற�ப5டேபா�, மைனைய மீ5டவ� யா�? இதைன ம�றவ� 
@.வைதவிட ச� ச��க� @ற ேவ�6�. ச��கமாைல பாட� ெபாாியாைர வைச 
பாட ேவ�6மா ! ச��க வர- ெபாியாாி! �ற வாக �Bயேவ�6மா ! இ�வ�� 
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இ���மள-, கா5சியிேல இடமி*ைலயா ! ேதைர விைரவாக� ெசE,தி�, ச� 
ச��க� தம� மைன�க ேவ�6கிேற!. ஆயிர�கண�கிேல ெதா�ட�க) அவைர 
ஆரவார,ேதா6 வரேவ�ப� ! சில�ெபா:=� Sைஜ=� ேவ�டா�, ேநேர 
ேநா$�கிட��� �தியவ� அ�ேக நி!., ”ெபாியாேர ! அHச�க ! விைன��றி நா! 
D6 தி��பிவி5ேட!. இனி உம� பணி �ைறய, நா! உதவி �ாிேவ!. எ! ஆ�ற* 
இனி நம� மைன��� பய!ப6�" எ!. @றேவ�6�. அ�ணாமைல� ப*கைல� 
கழக,தா��� அவ� அளி,த அற-ைரயி!, அ6,த அதிகார�, இ�வாக இ��க 
ேவ�6ெம!ப� எ! அவா! அ� ஈேட.மா? 
 
ச� ச��க� க5சி, தைலவராக ேவ�6�, எ!ற பிர�சிைனைய� கிள��� 
ேவைல=ட! ேவைலயாக�, ெபாியாைர� க�B,�� சில� இ��ப�, உ�ைமயிேல 
என��� பிB�கவி*ைல. ச� ச��க,���� அ� பிB�கா� எ!ேற நா! 
க��கிேற!. ெபாியாாி! ெப�$ெதா�6, வர��� வா<�காE� அைம$த 
க5சி��ம56 ம*ல, தமிழக,��ேக ெபாி�� பய!ப5டெத!பைத ம.,�� 
ேப0ேவா�, நாைள ச�. ச��க,ைத� சாடாமலா இ��ப�! தமிழாி! 
த!மான,��ேக வி,J!றிய தைலவாி! வேயாதிக� ப�வ�, வாைக Q5B 
வாC,�� 'ப�த�க) ' நிர�பியதாக இ��ப� �ைற! அஃ� இ*ைலேய, எ!ற 
�ைறேயா6 ம56ம!றி, அவ��� வைசமாைல ெதா6,�� Q5Bட* �ைறயா�மா, 
எ!. ேக5கிேற!. 
 
உலகிேல பலபல தீவிரவாதிக) ேதா!றிய� ப�றிய வரலா.க) என��, ெதாி=�. 
நா,திக� ேபசிய நாவலைர=� நானறிேவ!. ெந��பா. தா�6� Dர�� என��, 
ெதாி=�. ஆனா*, அவ�க9���, ெபாியா���� உ)ள ஒ� ெபாிய வி,தியாச,ைத 
உணர ேவ�6கிேற!. அவ�க) பB,த ப��வமன� பைட,த @5ட,திேல ேபசின�. 
அவ�க9�� எ2தின�. ெபாியாாி! பணி, த��றிக) நிர�பிய தமிழக,திேல, 
க*D�0 ம� D�0�கிைடேய எ!பைத அறியேவ�6�. அதிE� சகல�� உண�$த 
சகலகலா வ*லவ�க9�, ெவ.� சாமி யாBகைள� க�B,�� ேபச-� ச�திய�.� 
கிட$த காைல, ெபாியாாி! ெப�4கா�., தமிழக,திேல Dசி, ந�0மர4கைள 
ேவேரா6 கீேழ ெபய�, ெதாி$த� எ!பைத உணரேவ�6�. உண�$திB!, க5சி, 
தைலைமைய ஏ�க� ச� ���க� வரேவ�6� எ!. எ2�வ�ட!, ெபாியாைர=� 
ேச�,�� க�B��� ெசயைல எவ�� பாியா�. ச� ச��க�. க5சியி! ந6 
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நாயகமாக, திகCவத��� பிறாி! J�6த* ேதைவயா ! அதிE� J�ற* 
�தலBயாக-� J�6த* கைடயBயாக-� ெகா�ட கவிைத, கா���� 
க�,���� ேக6�டா���, க5சியிேல கலகல�ைப=� அத! மீ5சி� பாைத�� 
வழி அைட�ைப=� உ�டா��� எ!ப� எ! அபி�பிராய�. அதைன நா! 
ெவளியி5டத��� காரண�, ெபாியா��� வ�கால,�� ெபறேவ�6 ெம!ப� 
அ*ல. அவ� எ>வளேவா எ�� - பா�5B, தீ���கைள� க�6 கடகடெவன� 
சிாி,� வி56, மடமடெவன நட�பவ�. ச� ச��க� ேபா!றாாி! பணி, க5சி���, 
க5சியி!  ல� தமிழ���� பய!பட ேவ�6ேம எ!ற கவைலயினாேலேய, 
இதைன எ2திேன!. 
 
இ!.�த* ேவ�6மானா* ச� ச��க� க5சி� பணி �ாிய, ெதாட4க56�, 
ஆயிர�கண�கிேல வா:ப�க) அவ�ைடய அணிவ��பிேல நி�ப�, அைத� 
காணலா�. க5சியி! ெபா�56� ெகா)ைக�காக, திராவிட, தனி அர0 அைம�க, 
தியாக�� Dர�� உடனி�க� ச� ச��க�, ேபா��ேகால� S�டா*, எ,தைனேயா 
வா:ப�க), த4க) வாC�ைகயிைன, திரணமாக� க�தி,, தீயிேல �தி�க-$ 
தயாராவ�. ஓரா�6 க5சி, ெதாட��, ஈரா�6 க5சி நிழ*,  !றா�6 க5சி 
�.வ* ெப�ேறா��, இ!ன�� என�ெகா� பதவியி*ைலயா, ப5ட� 
கி5டவி*ைலயா, எ!. ேக5B6வ� எ! ேபா!றவ� உ)ள,ைத எ!ன 
பா6ப6,�கிற�, எ!பைத விவாி�க, ேதைவ யி*ைல. இ,தைகேயா� ம,தியிேல 
இ�$�ழE� ஒ� சில உ�ைம, ெதா�ட�க), உ)ள� ஓB$� ேபாவ��, 
விழE�� நீ� வா�,�� ெக6வாேன! எ!. எ�Iவ�� சகஜ$தாேன! இ$ 
நிைலைய நீB�க வி6வ�, திராவிட,ைத� ெக6�பதா�� எ!. எ�சாி�கிேற!, 
விசன,ேதா6. 
 
க5சி, தைலவ� மாறேவ�6ெம!பத�கா� ெபாியாைர� க�B,� எ2�வ� 
�ைறயாகா� எ!பைத=�, க5சி��� பணி�ாிய, தைலைம� பதவி இ!றியைம-
யாதத*ல ெவ!பைத=�, தியாக உண��சி=ட! ெதா�டா�.� திற! உ)ள 
தைலவ� ேவ�6 ெம!பைத=�, இ!. நம�� ேவ�Bய தைலவ� அரசாள அ*ல, 
அர0 அைம�க, எ!பைத=� எ6,ெத2திேன!. இ>வள-�, வ�ணாசிரம� ஒழிக ! 
எ!ற பரணிைய� ப*கைல� கழக,திேல, அ!. ச� ச��க� பாBனத! விைளேவ, 
என�� எ>வ�ண� இ�பரணி எ2�சிைய ஊ5B�ேறா, அேதேபாேல, ’இ$�', 
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'மி,திர!’ �த:ய ஏ6க5� எாி�சைல W5B�.. பாசிபட�$த மன,தினிட� நா! 
பாி0,த,ைத எதி�பா��கவி*ைல. எனேவ அ�ப,திாிைகயி! ேபா�� என�� 
விய�S5ட வி*ைல. அைவ க�கிய க�டன�, காசேநாயாளியி! இ�ம* ேபால, 
அைவகளி! ேநா<��)ள �றிகேளய!றி ேவற*ல; எனேவ பாிதாபம!றி� சீ�ற 
ெமழவி*ைல, அவ�றிட�. ஆனா*, அைவகளிேல ஒ! றான ’மி,திர!', 
க�டன,திNேட ேகா,தி�$த ஒ� க�,�, எ!ைன� ச�.� சி$தி�க� ெச<த�, 
ேதாழ�கேள ! ச�.� ேசாக,ைத=� த$த�. 
 
ச� ச��க�, வ���, �ேவஷ� வள��கிறா�, எ!.ைர,த� ’மி,திர!'. இ�, 
பைழய பHசா4க,திேல ஒ�ப�தி ! அ�க�6 நா! ஆ�சாிய�பட- மி*ைல, 
ஆயாச�பட- மி*ைல "நாசமா<� ேபானவ!, மணி ப!னிர�டாகி=� J4க� 
காேணாேம" எ!. ைகெநாB��ட! @.வா) க)ளி. காம ேவதைனயாE�, 
அதைன, தீ�,தி6� க)ள� ��டனாE� OB�க�ப5ட க)ளி��� கணவ! 
விழி,தி��ப� @ட� ��ற ெமன, ேதா!றலா�. விபசாாியி! இ$த விசார,ைத� 
க�6, ”அபசார�, அபசார�" எ!. @.� ேப�வழி, ஆ�ைமய�ற- வனாக,தாேன 
இ��க �B=� வி*E�� ஒ� அ��, ப*E�� ஒ� எE��, அ�ேபா* பாதி ரா,திாி 
ேவைளயி* ப�க,�� ேகா� ஆ), ேத6� பாதகியி! ெமாழிைய, ��செமன, 
த)ளி6த* ேபால, நா! ஆாிய ஏ6களி!, க�டன ெமாழிகைள, ��சமாகேவ 
க��கிேற!. ஆனா*, 'மி,திர!' ஒ!. எ2தி�., எ! உள� ெகாHச� ேவதைன 
யைட$த�. ச� ச��க� வ�ணாசிரம� ேகா5ைடைய, தக��க ேவ�6 ம!. 
@.கிறா�. அவ� நம� பைழய /�களி! அ�ைம ெப�ைமகைள இ�ேபா�தா! 
ெகாHச4 ெகாHச� ெதாி$� ெகா�டதாக� @.கிறா�. இனி, அைவக) �2�� 
உ<,� உண�$� வி5டா*, வ�ணா�ரம� ேகா5ைடைய, தக���� 
எ�ண,ைதேய, அவ� ைகவி56 வி6வா�! - எ!. ’மி,திர!' எ2தி�.. 
 
ச� ச��க�, கைலயி! உய�-ப�றி, தமிC� கா�பிய4களி! அ�ைம ெப�ைம 
ப�றி� ேபசினார*லவா அைத ’மி,திர!' தன��� சாதகமாக உபேயாகி�கிற�. 
வ�ணாசிரம,ைத ஒழி�க ேவ�6ெம!ற எ�ண� ஒ� ேநா<, தமிC�கைல =ண�-, 
அதைன நீ�கி6� ஒ� ம�$�; ம�$� ேபா!ற அ$த� கைல=ண� விைன� ச� 
ச��க�, இ�ேபா� ெகாHச� ெகாHசமாக உ5ெகா�6 வ�கிறா�. இ!?� 
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ம�$திைன� ச�. அதிகமாக� ப�கினா*, ேநாேய ேபா< வி6�, எ!ற ெதானியிேல 
’மி,திர!' தன� த�Sைர மீ56கிற�. இ� ெவ.� நாரதகானமாக இ��க� @6�. 
 
வ�ணாசிரம� ேநாயா, வ�ணாசிரம,ைத ஒழி,தாக ேவ�6� எ!ற வி��ப� ேநாயா, 
எ� ேநா<, எ! ப� ேவ. விஷய�. கைல, ம�$தா வி�$தா, எ!ப� ேவ. விஷய�. 
அறிஞ� யாவ��, நா5ைட ந:ய� ெச<த ேநா<, வ�ணாசிரம� எ!ேற @றின�. 
வ�ணா சிரம,ைத ’மி,திர!' நா5ைட வளமா��� வனிதா சிரமமாக� க�தலா�. 
மி,ரபல� ெப�க அ� ஏ�வாக� @6�; அ�-� ேவ. விஷயேம. வ�ணாசிரம,ைத 
ஒழி��� எ�ண�, பழ4கா�பிய�பB பினா* பாCப56வி6�, எ!ற க�,ைத 
’மி,திர!' ெவளி யி5B��கிற� ; உவைம, தகரா.கைள ஒ��கி வி5 டா* இ� 
விள4�கிற�. இதிேல உ)ள Q5சம�, எ!ைன� ேசாகி�க� ெச<கிற�. 
 
உ�ைமயிேலேய, கைல உண�- ெப�க� ெப�க, தமிழ� எ!ற இன உண�- 
அ��ேமா, அ�ண* ச��க,���� இ� ேந�ேமா, எ!ேற நா! அH0கிேற!. ச� 
ச��க�, இ�ேபா�, தமிC� கா�பியெம?� S4காவிேல உலா-கிறா� எ!ப��, 
அ4� பறி,ெத6,�, ெதா6,த அழகிய மாைலயிைன வச$த வ5B:ேல ைவ, �, 
தமிழ���, த�கிறா� எ!ப��, கலாரசிக�க9 ட! @B� �லவி, காவிய�கனி 
ரசம�$தி� களி�கிறா� எ!ப�� பிற� ெசா*ல நா! ேக5B��கிேற!. மி, திர ?� 
அதைன அறி$�, சாி! சாி!! அ$த ரச� இ! ?� ெகாHச� உ5ெகா�டா*, 
வ�ணாசிரம ஒழி�� எ!ற ேப�0 ஒழி=�" எ!. எ2�கிற�. இ� எ! ைன� 
சி$தைனயிலாC,தி�.. இனி அ� சி$தைன ப�றி� @.கிேற!. இ� ேபா� நீவி� 
ச�ேற உம� சி$தைன ைய� ெசலவிட ேவ�6கிேற! . மி,திர! @றின வாச 
க,தி! ம�ம� எ!ன? 
 
அழகான அ$திவான� ! ஆ�ேறார,திேல நாைர, கவைல=ட!, க�க) �2�� 
திற$�மி*ைல, �2��  B=மி*ைல. கபட� நிைற$த விழி, நாைர��. நி!ற 
ேகால,திேல, தவ4கிட�கிற� நாைர : சாதாரண ாிஷிக) ேபால, தன� ��தி 
ேகாாிய*ல ! ஆ�றிேல �)ளி� �தி,� அ*ல�ப6� மீ!க9��, ��தி தர!! எ$த 
ஆ�ேறார,திE�, பிற நீ� நிைலய4களிE�, நாைர நி!றி6� இ�கா5சிைய எவ�� 
காணலா�. க*ெல6,� DசிB!, நாைர ெச!.வி6�. ஆனா* கவிைதைய Dசி, 
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அ$த� கா5சி, எ!.� க�,�)ேளாாி! மனைதவி56 அகலாதவ�ண� ஒ�வ� 
நாைர�� "அமர,�வ�' அளி,�)ளா�. நாைர மீைன� ெகா,தி, தி!பத�காக, 
அட�கேம உ�வான� ேபால, அ4�� கா,தி��கிற�, அத! தீய எ�ண� �ளி=� 
ெவளிேய ெதாியாதபB. நாைர நB�கிற ேந�,திைய� கவிஞ� காIகிறா�. மீ! 
ேதB6� நாைர, ஆ�. நீாிேல இற4கி அைலய� காேணா�. வ5டமிட-மி*ைல, 
பைத�க வி*ைல; ேவ. ஏேதா காாிய,��காக, அ*ல� ெவ.� ெபா2�-
ேபா���காக அ$த ஆ�ேறார,ைத அைட$த� ேபால� பாவைன �ாிகிற�. அ$த 
நாைரயி! நிைன�� �2��, மீனி! மீ�! நB�ேபா, ச�வ பாி,தியாக,���� 
தயாராக இ��ப� ேபா*! இைத� க�ட கவிஞ� பறைவ இன4களிேல இ>வள- 
கபட� க�றதாக நாைர இ��ப� ேபா* ம�களிேல யா� உள� எ!. 
எ�ணாம:��பாரா ! க�ேறா���� ம�ைறேயா����, இ�தாேன வி,தியாச� ! 
க�ேறா�, கா5சி=ட! க�,திைன� பிைண�ப�. ம�ைறேயா� கா�ப�. களி�ப�, 
மற�ப� ! கவி��, ஆ�ேறார,திேல நாைர நி��� கா5சி, வHசக,ைத மைற��� 
நB��, ம�களிேல ஒ�சாராாி! மன�பா4ைக=� நடவB�ைகைய=� 
நிைனP56கிற�. உவைம க�6 உள� களி�கிறா�. இய*பினா* ம56ேம 
உவைமய!. ! இட�4 @ட, ஒ!றாகேவ இ���� உவைம அவ���, 
ேதா!.கிற�, அேத ஆ�ற4கைரகளிேல, ெச> வான� ேதா!.� ேவைளயிேல, 
நாைர ேபாலேவ, வ�ணா�ரம� நிைன�ைப நB�பா* மைற��� ஒ� @5ட,தாாி! 
�ண� அவ��� நிைனவி�� வ�கிற�; ஒ� ேந�,தி யான கவிைத=� பிற�கிற�, 
கவிஞாி! உ)ள,தி:�$�. 
 

"ெபா!மைல 0ட� ேசர� �ல�பிய விடேனா�கி, 
த!மைல$�லேக,த, தைகமதிேய�தர� 
ெச�க�ெகா) ெபா2தினா ெனா: நீவியி* நாைர 
��ேகா* ெகா) அ$தண� ��ெமாழி நிைனவா�ேபா 
ெல�க�ேம:ைர ெகா)9..." 

 
நாைரைய� க�ட��, பா��பனாி! நிைன-, கவி�� ! ஆ�ேறார,திேல, 
அ$திவான,திேல, நி��� நாைர, ம$திர உ�சாடன� ெச<வ� ேபா!ற 
பாவைன=ட!, நீ� நிைலய4கள�ேக நி,த நி,த� அம�$�)ள, பா��பனாி! 
உ�வ� ேபா!றி�$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� 
தானி��கிற�. நாைரேபா* நி!றி���� நB��, திறைன அ$த இன,தவ� 
ெச�ைமயாக� ெச<வ�. 
 
கைல எ?� அ�வி ேயார,திேல, ஆாிய நாைரக) அம�$�)ளன ; கைலய�வி� 
கா5சியிேல, த�ைம மற$தி��பதாக� பாவைன! ��ெமாழி நிைனவா� ேபால, 
கைலயி!ப,ைதேய நிைன,தவ�ண�, ஆாிய நாைரக) அம�$�)ளன. இைர=� 
ேவ�டா�, இ$த இ!பேம ேபா��, எ!. @.வ� ! இதிE)ள உ�ைமயி! 
உய�-�, ேந�,தி=�, ேவ. எதிேல காண �B=� எ!.ைர�ப�. ேவெறா!. 
ேவ�டா� பராபர4களாக, கைல வழிபாட!றி� பிறிேதா� ெபற, த�க ேபாி*ைல 
எ!ற ெப�4 �ணவா!களாக, மன இ�), கைல ஒளிப5ட மா,திர,திேல, 
அBேயா6 ெதாைல$தெத!. @.� ஞானவா!களாக, யா� ெப�ற இ!ப� ெப.க 
இ>ைவயக� எ!. உபேதசி��� உ,தம�களாக, அறி- ெபாி�, அதனி?� ெபாி� 
அறிவி! பயனாக விைள=� ஆன$த�, அதனி?� ெபாி� அ$த ஆன$த,ைத 
அைனவ�� ெப�றிட� ெச<த* எ!. @றி6� ஆசிாிய�களாக� கா5சியளி�ப�. 
அவ�த� ெநHசேமா, ஓ� எாிமைல! விழிேயா, எவ� உைழ�ைப எ4ஙன� ஏ<,�� 
ெப.வ� எ!ற த$திர,ைத� க��� �ழிக)! அ�விேயார,� நாைரயி! நிைன��, 
�)ளி� �தி, தி6� மீனின,தி! மீ�! ஆாிய நாைரக5ேகா, கைலய�வியி* �ளி,� 
இ!�ற ேவ�B வ�� தமிழைர� ெகா,தி, தி!பத!றி ேவறி*ைல. கைலய�விேய, 
இ� காரண,தி��, �ைணயாக நி�கிற�. கBவாள,தி�� வா< திற$த பிற�, 
�திைரயி! ெகா5ட� அட�க� ப6வ� ஆ�சாியமா�மா?  �கணா4 கயி�.��� 
ச�மதி,த பிற�,  ைல வாாினா*, சா5ைடதாேன ேப0�! அ� ேபால,தா!, 
கைலய�வியிேல நீ$தி மகிழ, ெதாட4கிவி5டா*, ஆாிய நாைரகளி! @ாிய  �கி! 
ேவைல=� ெதாட4��. கைலய�வி அ4ஙன�ள� இ4�. எனேவதா!, "சாி, சாி, 
ெச5Bயாேர! கைல உண�- ெப�. வ�கிறீ�கள*லவா! அ$த உண�- இ!?� 
ெகாHச� அதிகாி�க56�, பிற� ஆாிய - திராவிட� ேபாரா5ட,திேல உம�கி���� 
ஆ�வ�, பHசாக� பற�கிற�! பாாீ�" எ!. ’மி,திர!' @.கிற�. 
 
"ஒேர ஒ� ெச4க* ெபய�,�வி5டா* ேபா��!" எ!. க��க:ேல நி!.  
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க!னமி6� க)ள! @.வா!. 
 
"க� சிவ$�வி5ட�. ைககா* �B�கிற�. ேப�0� படபட�கிற�. இ!?� ஒேர ஒ� 
கிளா� �B,�வி5டா* ேபா��, ஆசாமி கீேழ சா<வா!. பிற� அக�ப5டைத� 
0�5டலா�" எ!., ம�ைவ ஊ�றி மBைய, தட-� தBய� @.வ�. 
 
”இ�ேபா�தா! எ!னிட� அவ���� பிேரைம அதிகாி�கிற�. இ� இ!?� 
ெகாHச� வள�$� வி5டா* ேபா��, பிற� நா! ெசா!னபB ஆ6வா� : ெசா,� 
�2வைத=� எ2தி� ெகா6,தாக ேவ�6� எ!. க5டைளயி5டாE� த5டாம* 
ெச<வா�" எ!. க�ெவ5டா* க�,ைத ெவ5Bய காம�க)ளி, த!னிட� சி�கிய 
சீமாைன� �றி,�� @.வா). 
 
"�க,திேல இ!?� ஒேர ஒ� �,� வி2$தா* ேபா��, ஆசாமி கீேழ வி2வா!. 
த4க, ேதாடா-� ெவ�றிமாைல=� நம��,தா!" எ!. @.வா!, 
ச,��ச�ைட� ப$தய,திேல ஈ6ப5டவ!. 
 
"இ!?� சில நா5களி* ஆசாமி சிவேலாக� பிரா�தியைடவா!. பிற� நாேன 
சீமா!, நமேத வாC-' எ!. ேலாபியி! வாாீ0 @.கிறா!. 
 
இ$த ரக4களிேல, எைத நீ4க) 'மி,திர!' வாசக,தி�� உவைமயாக� 
ெகா)D�கேளா, என��, ெதாியா� ேதாழ�கேள ! என�ெக!னேவா, இ>வள-� 
இ!?� பல-� ேதா!றின. 'மி,திர!' ச� ச��க�, ப�ைட� கா�பிய4கைள 
ேமE� ந!றாக� பB�பாரானா* வ�ணாசிரம� ேகா5ைடைய, தக��க 
ேவ�6ெம!ற நிைன�ைபேய வி56வி6வா�, எ!. எ2தி இ�$தைத� பB,த��, 
Q50மமி!றி� ’0ேதச மி,திர!' எ2தாேத, DI�� வா�,ைதைய Dசி டாேத, இ$த 
வாசக,தி�� விேசஷா�,தமி!றி, மி,தி ர'னி* இட ெபறாேத, எ!. எ�ணிேய 
ஏ4கி ேன!. ெச!ற கிழைமேய உ�மிட� இய�பிேன!. இ�கிழைம, அ��றி,�� 
சி$தி,ேத! ; ெச�க� ெகா)வான��, சி$� பா6� சி�றா.�, நி!றி6� நாைர=�, 
நிைனவிேல நி!றன! 
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“வ�ணாசிரம�” எ!ற தைல�பிேல, கைல�பB�� ஆாிய��ழியிேல, தமிழைர, 
த)ள� @Bயதாக இ��கிற� எ!. எ2�கிறாேய, ச� ச��க� தமிC� கைலயிேல 
ஆ�வ4ெகா�B��பதா*, ந*ல� விைள=ேம ய!றி நாசமா ேநாி6�, விள��, 
எ!. அ!பெரா�வ� ேக5கிறா�. பைழய கா�பிய4கைள� பB�க�பB�க, ஆாிய - 
திராவிட� ேபாரா5ட உண��சி ஒழி=� எ!ப� ஆாிய��� ந!� ெதாி$தி��கிற�. 
ஆகேவதா!, த�கால� �,தறி-� பிர�சிைனகைள� ப�றி� ேப0� ேபா�� 
எ2��ேபா�4@ட�, பைழய ஏ6க9ட! அைவகைள இைண,�� கா56கி!றன�. 
இ� க�,��க) அவ�க5�, இர�6� இைடW. உ�டா�� வனேவ! ஒ!. 
இ!ைறய உலகிேல �திதாக ஒ� அறி-� இ*ைல. பழைமயிேலேய யா-� உள, 
எ!. ேப0வத! ல�, �,�லக உண�- வராம* த6�ப�. ம�ெறா!., அ$தைகய 
பழைம உண�வி!பB நி�பி!, வ�ணாசிரம� நிைல��� எ!ப�. இ>விர�6�, 
நா56 ம�கைள ந:யைவ,�, �க,�தி,ேதாைர �B Qடா ம!னரா��� �ைற��� 
பய!ப6கி!றன. எனேவதா!, நா! கைலய�வியிேல கவைல=ட! ஆாிய நாைர 
அம�$தி��கிற�, அைத� கவன,தி* ைவ=4க) எ!. @றிேன!. 
 
எ$த� ச$த��ப,ைத=� ந2வவிடாேத ! எைத=� உன��� சாதகமானதா�கி� 
ெகா)ள, தவறாேத! எ!பைவ, ஆாியாி! இல5சிய�, இர�டாயிர� 
ஆ�6களாகேவ! இத!பBேயதா!, கைலைய=� அவ�க) த4க) ஆதி�க,ைத� 
��,�� க�வியா�கினா�க), உண- க��! ஊசலா6கிற� எ!ற உவைக=ட! 
�)ளி� �தி��� மீ?��, J�Bேல J��மரமாகிற�! அ�ேபால� கைலயழ� 
கா�ேபா� எ!. எ�ணி�, பழைம�! @,தா6� தமிழ�, ஆாிய ஆதி�க,திேல 
சி�கிவி6கி!றன�. ஒ� சி. ச�பவ�. �,�லக� ப�.� ெகா�ட ஒ� தி�வாளாி! 
தி�மைனயிேல நைடெப�ற�. க�பைனய*ல; ஆனா* க�ணியமான �ைற�காக 
ேவ�B, ேப��� �க  B யி5B��கிேற!, உம� ம!னி�ைப எதி�பா�,�. 
 
"வா�4ேகா ! ேந�. மாைல ெந6ேநர� வைர காேணா�, எ4ேக ேபாயி�$தீ�க)?” 
எ!. ேக5டா�, �,�லக� ப�.ைடயா� . பழைமயாள� ெசா!னா�. "பரதநா5Bய� 
காண� ெச!ேற!. பரமான$த� ெகா�ேட!. பா,திர� �த* தரமான�. அபிநய� 
அபார�. கீத�, ல:தமாக இ�$த�" எ!.. �,�லக� பிாிய��� நடன4 காண 
ஆவ* பிற$த�. கைலகாக,தா! ! க�டா�. ”க�ட-ட! எ$த! உ)ள� ெகா)ைள 
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ெகா�ட க)வா" எ!ற சகானா பா56�� அபிநய� அழ�ற நட$த�. அ�ைம=� 
கைல�காக,தா! அதைன நட,தினா�. இ�வ�� த4க) அறியாம* க5Bலைற 
ேநா�கி நட$தன�; அ� ேவ. விஷய�. பிற�, ந�,தன, த,�வ$தா! நடராஜ�, 
எ!. �,�லக� பிாிய���� பழைமயாள� �க!றா�. வி�கிரக� வா4க�ப5ட�, 
அ$த, J�கி நி!றா6� கா5சியிேல, @,தி! விள�க4 காண,தா!, ேவ. 
எத��ம*ல; காைலயிேல கா�பா�, கைலயழைக எ�Iவா�, @,தனி! சிைல 
 ல�. பிற� பழைமயாள�, விரக,ைத Dணாக� பாழா��கிறீ�, நீரா5டா� 
வி5]ேர*, அ� பாசி ஏறி� பாCப6ேம" எ!.ைர,தா�. ஆெம!றா� �,�லக�. 
அபிேஷக� எ!ற �ைறயிேல அ*ல, வி�ரக,ைத, J<ைமயாக ைவ,தி��ப� எ!ற 
�ைற�காக, நீரா5B வரலானா�. 
 
"பளபள�பான சிைல�� ஒ� ப56, ��6� க5B� பா�4க), அத! ஈழேக 
அலாதிதா!" எ!றா� தி�வாள� பழைம. மி�ட� ��ைம, "இ� ஒ� பிரமாதமா, 
ெகா�6வா, ெகா)ேள கால� ப56 ேவTB" எ!றா�. "D5Bேல, பறி�பா�மி!றி 
மல�� மல�, உம� அைறயிேல மண  5ட56�. அைத�பறி,� மாைல ெதா6,�� 
@,த! சிைலயிேல ேபா56 வி64க)" எ!றா�, பழைம. அ�-� நட$த�. 
"உ4க9�கி���� ேவைலயிேல, காைலயிேல இ$த� காாிய4கைளெய*லா� 
எ�பB� ெச<� ெகா� B��க �B=�, யாராவ� ஒ� ஐயைன ேவைல�� ைவ,� 
வி64க)" எ!. பழைம ேயாசைன @றினா�. ஐய�� வ$� ேச�$தா�. அவ� தம� 
ேவைலைய� சாியாக� ெச<கிறாரா எ!. பா��க� காைலயிேல மி�ட� ��ைம 
ெச*லலானா�. ஐய�, விSதிமடைல நீ5B னா�. இர�ெடா� வார4களிேல "�னி,த 
��வ�" எ?� ேதா,திர� பாட-�, @,தைன எ5ட நி!. ��பிட-�, �6�ப� 
ேகாயி* ���க) த�� �4�� விSதிைய� பயப�தி=ட! வா4க-�, மி�ட� 
��ைம பழகிவி5டா�. தி�வாள� பழைம "தீ�,��க5B வி5ேடா� ஒ� 
தீ�ெபாறிைய" எ!. தம� �றி��� �,தக,திேல ெபாறி,�� ெகா�டா�. 
 
இ�ேபால� கைலயிேல ெதாட4கி ஆாிய வைலயிேல D2�வைர பல� ெச!. 
வி6வைத� க�டதாேலேய நா!, "கைலயி! ேபரா* ஆாிய� நட,�� Q� இ�, 
எ�சாி�ைக" எ!.ைர�கிேற!. 
 
பைழய கா�பிய4கைள� பB,�� கைல=ண�- ெப.வ�. இன எ2�சிைய�  
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சாகB��� ந�0, எ!ற 'மி,திர!' வாசக�, ஆC$� சி$தி�க ேவ�Bய ெத!ப� எ!  
க�,�. ஒ�வைர ம�ெறா�வ� அBைம ெகா)ள, வசிய�ப6,த, DC,த பலவைக 
உ�6. �ைற பல உ�6. Dர� ேவ* ெகா�6 ேபாாி6வ�, தம� ஆ�றைலேய, 
ஆதி�க அள- ேகாலாக� ெகா�6. Dரம�. வHசக உ)ள� ெகா�ேடா�, 
மைற$தி�$� தா��வ�, மா�றாைன மா<,திட எ��ைற=� ஏ�றேத எ!. @.வ�. 
மராமர4க9��� பி!�ற மி�$� வா:ைய� ெகா!ற ஆாிய இராம! ேபால! 
ந�பனாக நB,� நயவHசக,தா* காாிய,ைத� சாதி��� கயவ�� உ�6 ! 
எதி��ேபானி!, உட! பிற$தாைரேயா, ஏவலைரேயா, விைல��� ெப�., 
விOஷணா�திர,தா* 'Dரைன DC,�� வைக=��6; மாயெமாழி ேபசி=� 
மா�றாைன மா<�ப��6 ! எதிாியி! ஏமாளி,தன,ைத, ெதாி$� அவைன� 
சா<�ப வ���6. உலக� பலவித�. காிைய� பிB,தி2,�� கரகர ெவன� 0ழ�றி 
அB��� DரனானாE�, காமவ*:களி! கைட�க� பா�ைவயாேலா, 
�!சிாி�ெப?� பாண,தாேலா, அதர ெம?� அ�திர,தாேலா, அBய�ற ெந6� 
பைனயாவ���6. 
 
ேதவ�க) யாவைர=� தீ�,��க56� மாவ:ெப�ற அ0ர� க5�, அமி�த� த$திB!, 
அமர� உல� அ0ர உலகா� ெம!ெற�ணிய அாி, அழகி உ��ெகா�6 ஆB�பாB 
அ0ரைர ஏ<,த Q�, ஆ�டவ! _ைலயாக� ேபா�ற� ப6� இ$த நா5Bேல, ேவ. 
பல�, ேமாகினி `ப� Dரைர DC,�� ேவ* எ!. ெகா�டதிேல ஆ�சாிய� 
ப6வத�கி*ைல. ச�வ வ*லைம=)ளவேர, சாகச,ைத� ச�கரமாக� ெகா�ேட 
அ0ரைர ச�ஹாி,தா� எ!றா*, சாதாரண ம�க) �ைறைய� ைகயாளாம* 
இ��பேரா ! இ4ஙன�, ஒ�வைர ஒ�வ� DC,த� ப*ேவ. வைக=�, ப*ேவ. 
க�வி=� இ�,த* ேபாலேவ, ஒ� இன,ைத ம�ேறா� இன� அட�க� ைகயா9� 
�ைற=� பலவைக� ப6�. தீ�ப$த�� தி]�, தா��தE� ஒ� �ைறயாக 
அைம$தி��கிற� ! பைடயி* கலக 56வ�� பாசைற ெக6,தாE�, சில சமய� 
ைகயாள�ப5டன. அ6,�� ெக6�ப��, அைண,� அைழ�ப�� சிலசமய� 
நட$த��6. உலகிேல இ�ேபா*, இன�ேபாாி! ேபா�, ஒ>ேவா� விதமான 
�ைறைய� ைகயா� B��கிறா�க). ஆாிய இன� எ�பைட ெகா�6� திராவிடைர 
DC,தவி*ைல; அ���பைடயின���� ேபாாி6� ஆ�றேல இ�$ததி*ைல. திராவிட 
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இன�, ஆாிய காசராக மாறிட ஆாிய� ைகயா�ட �ைற, கைலய�வியிேல 
திராவிடைர, த)ளிய�தா! ! எம� கைலயழைக� காணீ�, எ!. @றி, திராவிட  
இன,ைத மய�கி, Dரைர� ேகாைழகளா�கி DC,தின�. அ!. DC,திய� 
ம56ம*ல, இ!.� இனி எ!.4@ட அ$த� கைல எ?� அ4�ச,தா* 
திராவிடெம?� மதகாிைய அட�கலா�, எ!ற மன� பா!ைம=டேனேய ஆாிய 
இன� இ��கிற�. அதிேல ஓரள- உ�ைம=� இ��கிற�. 
 
மாயா உலைக, �ற�க எ�ணினா� ஓ� மைலயா�B. காவி அணி$தா�, 
காேடகினா�. க6�பசி வ$��ற ேபாத!றி க� திறவா�. க6$தவ� ெச<� வ$தா�. 
ஓ� மாைல, �*ைல, மல�$தி��க� க�டா�, ந.மண,ைத� ெப�றா�. ந!. 
ந!ெறன நவி!றா�. இர- இைறவனி! தி�வ�ைள ேவ�Bனா�, உற4கினா�. 
காைலயிேல, �*ைல க�ட ப�க� ெச!றா�, மலைர� காேணா�! மேக�வரைன� 
சில விநாB மற$தா�, �*ைலைய� பறி,த� யாேரா, எ!ற சி$தைனயி* ஈ6ப5டா�. 
அ�ேக, காலB��றி க�டா�, ச�.� ேகாட4 ெகா�டா�. மாைல ேவைளயி* 
ைக�பிBயாக� க)ளைன� பிB�ேபாெம!. க�,�5ெகா�டா� : காயேம இ� 
ெபா<யடா எ!றா� ; க�  Bனா� கனிமர, தBயிேல . மாைலயி* ெச!றா� 
�*ைல� �த���. �2மதி ய!ன �கவதி, �*ைல� சிாி��ட! நி!றிட� க�டா�. 
�*ைலைய� பறி,தபB ! "ேபசா மலைர� பறி��� ேப0� மலேர!" எ!. 
அைழ,தா�. வண4கினா) வனிைத, வ$தவழி ெச!றா) ; விழிைய அ� ப�கமி�$� 
வா4கிட விர�திமா��க வி,தக��� ெந6 ேநரமாயி�.. 
 
ம.தின� மாைல, ம4ைக வ��!ன�, மலைர� பறி,தா�. வ$த�� வாHசைன=ட! 
அவளிட� த$தா�. த�ைகயிேல, கர,ேதா6 கர� ேசர� க�,ேதா6 க�,� 
ேமாதி�ெகா�ட�. ம. தின�, காைல �த* கா6 �2�� 0�றி 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, 
ெச�பக� ெகா,�, ேராஜா, இேதா ெச$தாமைர=� உ�6 கா�" எ!. மல�� 
�வியைல� கா5Bனா�. "மகாேன! இ$த ம4ைகயி! ெபா�56 இ>வள- சிரமமா?" 
எ!. ேக5டா) ம4ைக. அ!. அ$த ம� உ�டதா* �திய உ�சாக� ெப�ற நீ. 
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Sசி, நீ�ைற=� நிக�ைட=�, நி,திய Sைஜைய=� நிTைடைய=� �ற$தா� ; மல� 
பறி,திட-� மாைல ெதா6,திட-�, ம4ைகைய� க�Bட-�, மல� த$திட-ேம 
அவ���, ேநர�� நிைன��� இ�$த�. இ$த 'ச�தி' Sைஜயி! பயனாக, அவ� 
ச!யாச ஆசிரம,தி:�$� கிரஹ�தாசிரம� ��$�, மாயா உலக ப$த� ேவ�ேட! 
எ!ற மன,ைத, �ற$� மைனயற� பB,�, அ$த ஊாிேலேய �த* தரமான �Tப� 
வி�பவரானா�, எ!ேறா� கைத உ�6. கைல இ4�)ள நிைலயிேல, அதிேல 
இலயி� பவ� கதி=�, மைலயா�B மைனயா�Bயான� ேபால, தா! �Bகிற�, 
எ!. நா! எ�Iகிேற!. கலா ரசிகராக, ெதாட4�� வாC�ைக கனபாBயி! 
ேதாழரா�கி, ப�தரா�கி, ஆாிய அBைமயா�கி வி6கிற�. அ$த வித,திேல கைல 
அைம$தி��கிற�. ச4க /�களிேல=4@ட ச$�க�ட இட4களிேல வ$� 
Fைழ$� ெகா�ட� ஆாிய�. கைட� ச4க,தி��� பிறேகா எனி*, ஆாிய� க�,ேத 
உ5ெபா�ளாக-�, கைலேய கவசமாக-� அைம$த /�க) ெப�கிவி5டன. ச4க 
/�களிேல, யாைன அலற� ேக56 அHசிய தைலமகைள, அHச�க எ!. @றி 
ஆதாி,த தைலமகைன� கா�கி!ேறா� ; பிறேகா, அ�ணைன ஆைனயா�கி 
ய?�பி வ)ளிைய� பய�.,தி மண� �ாி=� ேவல! கைத D6 ேதா.� ��$த� 
கா�கிேறா�. ச4க/� சி,திர� சில��ேக ெதாி=�; �ராண� ��ைபேயா, 
ெதாியாதா� மிகமிக� சிலேர. 
 
ச4க /�களிேல, ம$தி��� கனி பறி,தீ=� காத�க6வைன� ப�றிய சி,திர� 
கா�கிேறா�. பிறேகா, சHசீவி ப�வத,ைத� ெபய�,ெத6��� ச�வ ப�Bதனா� 
அ?மைன� கா�கிேறா�. உ�ைம உவைமைய உைர,த உய� /ைல அறி$ேதா� 
ெசா�ப�; �ராண� �9ைக� ேபா�றி6ேவாேர, ெப�$ ெதாைகயின�. ஆ�மா! 
ெப�மா?��, �ைண நி��� அழகிய காதலற,ைத� கா5சியா�கிய கவிைத பB,த 
தமிழ?��, மாாீசனி! மாயமா! கைத கைலயா�க�ப56 வி5ட�! �*ைல, 
�றிHசி, ெந<த*, ம�த�, பாைல, எ?� நில�ப�� ெதாி$� இ!��ற இய*� 
�!� பிறேகா, நாE வ�ணெம?� ந�0� ெபா<ைகயி* ெநளி=� நிைலைம! 
 
கைலயி! ேபரா*, ஆாிய� க�பைனக), தமிழாி! க�,திேல Jவ�ப56 வி5டன. 
இதைன ந!கறி$ேத "0ேதசமி,திர!" "கைல=ண�- ெபற� ப�ைடய 
கா�பிய4கைள� பB,திட56�, ச� ச��க�. அத!  லமாகேவ அவைர �றியB�க 
�B=�" எ!. க��கிற�. �B=ைட ேவ$தைர=� Dரைர=� DC,திய�ைற 
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அ�ெவ!ேறா, ச� ச��க� ம56� எ!ன, த�பவா ேபாகிறா�, எ!. ’மி,திர!' 
க��கிற�; ந.மல��@ைடயிேல ந�சர- இ�$திB!, மல� ேத6� ைகயேல 
விஷ�ப*ல!ேறா தீ�6�! பைழய கா�பிய,திேல பிேரைம அதிகாி,தா* திராவிட� 
ப�� பாCபட வழி இ��கிற� எ!பதறி$ேத, "0ேதசமி,திர!" அ$த� ெசா*ைல 
Dசியி��கிற�. உ�ைமயிேலேய, ச� ச��க�, கைலயி! ேம�பா5Bைன� 
0ைவ�க� கா�பிய� கட:ேல  Cகி6வைத நா! த6�கவி*ைல. ஆனா*, 
அ�கட:ேல ஆாிய அைல ேமா�கிற�, சனாதனெம?� 0றா மீ!க) உல-கி!றன, 
வ�ணாசிரம� எ?� வாயக!ற திமி4கில�ள�, எ!. எ�சாி�ைக ெச<யாவிB! 
என�� அவ�பா* உ)ள அ!பிைன மற$தவனாேவ!. கைல=லகிேல, அவ� 
உல-வ�, ஆாிய�ாி�� அவைர அைழ,�� ெச*லாதி��க ேவ�6�. 
கைலயா�வ,திேல ஈ6ப56, ஆாியராவ� திராவிடராவ�, எ!. @றி6� �,� 
ர4கமாகேவா, இகேலாக,ைத� ப�றி இ>வள- கவைல� ப56� கிட�பாேன!, 
பரேலாக,ைத� ப�றி ய!ேறா சி$தைன ெச<ய ேவ�6� எ!. @றி6� பாராயண 
ப�தராகேவா, மாறிடாதி��க ேவ�6�. 
------------------ 
 


