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எ நாக

எ நாக ! மரண,-./ அவ0-./ இைடேய எேட நாக உளன.
தடைன த3தாகிவிட. அவைன' 4ெடாி-க, மா ற 5யாத தடைன - ேவ&
வழ-கா5 நீதி ேக./ இட/ கிைடயா - இ& 1600-/ ஆ பி"ரவாி, தி8க
ஒபதா/ நா - எ நாக உளன. தடைன நிைறேவ ற"பட! அவ
வி9/பினா:. உயிைர- கா"பா றி-ெகாளலா/. ”ஐயேன ! அ5 பணிகிேற,
அ<ஞான,தா: நா உளறி வ3ேத இ நா வைரயி:. ெம=<ஞான ேபாதகேர! எ
பிைழ ெபா&,திக ! எ பிைழ ெபா&,திக!" எ& ெசானா: ேபா/, தடைன
இ:ைல. சா> இ:ைல, வாழலா/. சிற"#ற-?ட வாழலா/! வரேவ # க@/ பதவிக@/
வழ8க"ப/! தி9விழா- ேகால, ட உலவலா/! பட,தரச க க5,
தAவி-ெகா வ - பாத காணி-ைக ெப&/ .9மா க அ#,த/ அளி"ப மாளிைகக வி93தளி-./,
எேட நாக உளன அவ ஒ9 5>-. வர. வாBவா? சாவா? எற 5> அவேன இர5ெலாைற, ேத 3ெத,- ெகாளலா/.
அவ ெகா:ல"படேவ5யவதா எ&. ஆ'சாாியா9/ ?றிவிடா , அரச
மற/ தீ " பளி,விட. எ நாக தவைண த9கிேறா/ எ&
தீ "பளி,ேதா ?றிவிடன .
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ஆ அ0பவி,வி, இனி ஆட அ0பவி-க இயலாத நிைலயி: உள
பகிழம:ல - உலக/ மாைய, வாBேவ அநி,ய/. இைற-. இ9"பாைர நாைள-.
இ9"ப எ& எணேவா திடமி:ைல எ& .ள&/. வர ேவதா3திCம:ல ;
வாBவா? ஏ? வாB3 நா சாதி-க ேவ5ய என இ9-கிற எ& ேப4/
.ழ"ப நிைலCைடேயா0ம:ல, ந,தர வயைடயவ - உல.-. உைமைய
அளி,தாக ேவ/ எற ஆ வ/ ெகாA3விெடாிC/ உள/ பைட,தவ அவைன- க5 ைவ,- ெகா@,தி' சாக5-க உ,தர> பிற"பி, தன - அற
மற,தின - ஆ/! அறம ற ெசய: #ாியி0/, அறமறெமேற அ அைழ-க"
பட. அற/ மம:ல, அ# எ0/ சீாிய பபிைன, த அக,ேத ெகாட
எ&/, அ3த மற/ க9த"பவ3த.
அற/ எ? அ# எ? எ& ம-களிட/ எ,ைர-./ உ,தம அவ அவ0-.,தா மரண தடைன - எேட நாக தர"பளன. 5>-. வர
எ ஆக சிைறயிேல சி,திரவைத-. ஆளாகி, ேவதைனயா: ெகாட"ப,
தைலமயி ெவ@,"ேபா=, கெணாளி ம8கி, ைககா: ேசா > &, உடெல8./
ெவ/பி-கிட3தா - "9ேனா - இ,தா* த3த அறிவாளி !
ேரா/ நகர' சிைற-?ட,தி: தள"ப-கிட-./ அவ , ஒேர பிர'சிைன
நி கிற. வாBவா, சாவா, எ& ! அவ வாBவ எ& 5> ெச=விடா எனேவ அவைன எடா/ நா 4ெடாி, விடன !!!
வாB>! என ெபா9 அத .? உ உலவி உற8கி எA3, மீ/ உ
உலவி/ ேவைலைய ஒA8காக' ெச=C/ ய3திரமா. மனித? ஆதி-க-கார
அ5பணி3, ஆ "பாி"ேபா பாத/ ப றி, . ேறவ: ெச= ./பிைய
நிர"பி-ெகா, ெகா,த5ைமயாகி- ./ப/ சைம,-ெகா59"பதா வாB>?
எ,தனிட/ சி,த,ைத ஒ"பைட,வி. ஏமாளியாகி- கிட"பதா வாB>! அவ அ"ப5
எணவி:ைல / வாB>. ஒ9 ெப9/ ெபா&"#, ஒ9 அ9/ வா="#. உைமைய
அறிய, அறி3தத வண/ ஒAக. பிற9-./ அ3த ஒA-க,ைத அளி-க - அ/மேடா !
- அ3த ஒA-க,ைத அழி-./ சழ-க9ட ேபாாி. அறம:லாதைத. விர5 ஓ5
அற,ைத நிைலநாட" பாபட: ேவ/. வாB>, அத கான ஒ9வா="# ! இ3த.றி-ேகாள & இ9"ப. வாB> அ:ல. எ& அவ க9தினா. அவ ேபா: ஒ9
சிலேர எணின - ஒ9 சில9-ேக அ3த' சீாிய க9, இ9-க 5C/ - அ3த ஒ9
சிலராேலேய உல.. ெமள ெமள மாபிைன" ெப&கிற.
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அவ அறி3 ேபா றிய ’வாB>' அவ0-.- கிைட,விட. ெகா5ேயாரா: அவ
4- ெகா@,த" படா - இ& வாBகிறா - எ&/ வாBவா! அவ.
அ"ப5"பட 'வாB> ேதைவ. எ& தீ மானி,தா. எனேவதா, சாக' ச/மதி,தா.

"எேட நாக!" எறன ! உயிைர இழ-க எ"ப5 மன/ ணிC/. ஒ&, இர,
F& எ& நா ஓட ஓட, அவ ெந<ச/ ெந9"பி*ட ேபாலா./, அ<4வா.
ெக<4வா. அல&வா. அ5 பணி வா, எ& தீ "பளி,ேதா எணிெகாடன ! அவ க, சிைறயிேல தள"ப- கிட3தவனி உள,தி
ேமைமைய உணர 5யாத உG,த க.
”அரைச இழ3விட' ச/மதி,தா:, உயிேரா இ9-கலா/" எறா:, அர4 இழ-கலா/.
உயி . இ9-க/, உயி இ93தா: # அர4 கிைட,தாG/ கிைட-./, இ:ைல
எனி0/ பரவாயி:ைல. ./ப,தா9ட இனி வாழலா/ எேற, அரசாபவ
?&வா. அ8ஙன/ உயி த"பினா: ேபா/ எ& மணி 5ைய- கீேழ Iசிவி
ஓ5 மன களி கைதைய அவ அறிவா. அவைன அவ க இழ-க' ெசான
" அறிைவ”
இயலா எறா : அறி> ேவ5 நிற ஒேர . ற,-காக, அவைன' 4ெகா:வ எ& தீ "பளி,தன .
அறி> ேவகிறா - எபைத எ"ப5- . ற' சா ஆ-க5C/? எனேவ "9ேனா
ஒ9 நா,திக எ& . ற/ சாட"படா.
நா,தீக ! இ3த ஒ9 ெசா:ைல- கா5, எ,ைண- ெகாைமகைள' ெச=ளன !
எவெரவ மீ அ3த' ெசா:ல/# Iச"பட!
எ ஆ,தீக/? எ நா,தீக/?
விள-க/ த3தனரா? இ:ைல ( எ8. யா ஆதி-க,தி: உளனேரா அவ க
ெகாள வழிபா ைறைய ஏ க ம&"பவ, நா,தீக எ& . ற/ சாட"
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படா. வழிபா ைறைய மம:ல. ஆதி-க,தி*9-./. எ3த- க9,ைத ஏ க
ம&"பவ0/, மா&தலான க9,ைத- ெகாபவ0/ விபவ0/ நா,திக
என"படன .
ேபா"பாடவாி ’Jக’,ைத, தீயி*டேபா மா 5 Kத நா,தீகென&.
க,ேதா*-க உலகினா: . ற/ சாட"படா . அேதேபால, இ8கிலா3தி:
பிராெட+ெட மா -க/ அரச மா -கமான பிற., க,ேதா*-க கைள அ8.
நா,தீக ' எ& ?றின .
மா -க ச/ம3தமான பிர'ைனகளி: மம:ல. அ& ஆதி-க,தி*93த மத
ஏகளிG/ அைவகைள, ைணயாக- ெகா தீட"பட ம ற, ைறக ப றிய
ஏகளிG/ காண"பட க9,-க@-. ரணான க9,-கைள- ெகாபவைர
எ:லா/, நா,தீக எேற . ற/ சா5ன - க/ தடைன த3தன - சி,திரவைத
ெச=தன .
அர4 ைற, அத ெதாட பான அறைற. வாி வL*-./ ைற, சதாய அைம"#
ைற நைட ெநா5 பாவைனக, எ0/ எதிG/ அரச மா -க,தி மத ஏகளி:
உளப5ேய ெசா:G/ ெசயG/ அைம3தி9-க ேவ/ எறன .
மனித மனிதைன அ5ைமயாக" பி5, ைவ,. ேவைல வா8.வ/, ச3ைத'
ச-க,தி: ஆமாக ேபா: வி ப/, ெகாைமயான. அநாகாீகமான. அஃ
அறமாகா. எ& க9ைணC/ ேந ைமC/ ெகாடவ க வ*C&,திய ேபா ?ட,
அ3த ைற நா,தீக/ எேற ?ற"பட.

எனேவ, "9ேனா மீ நா,தீக- . ற,ைத Iசிய. அைறய மன"ேபா-கிேல,
தி-கிட-?5ய, தனி' ச/பவம:ல.
#
#
#
ஜியா டாேனா "$ேனா, அ& ஆதி-க,தி*93தவ க எ3த அ5"பைடயி
மீதம 3 அரேசா'சி வ3தா கேளா, அ3த அ5"பைட-. ஆட/ ெகா-க-?5ய
அறி>" பணியி: ஈப593தா. அவ இ93தா: த8க ஆதி-க/ அழி3ப/
எ& அ<சினவ க. அவ0ைடய அறி>" பணிைய, த,திடேவா, தக , திடேவா
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5யாத Fட மதியின . அவைன- ெகாறா: தா, தா8க வாழ 5C/. எ&
எணின - அவ0/ சாக' ச/மதி,தா.
எ நாக தவைண த3தன . ஏ? ெந<4 உரமி-கவதா "9ேனா, ெகாட
ெகாைக-காகேவ. ஆ பல ஆப,தா: ேவைடயாட"ப அைல3
ெகா593தவதா. அ'ச/ அவைன அட-கியதி:ைல. ஆைச அவைன- க"ப,தியதி:ைல. அரமைன க அவ ெசா-கினதி:ைல, மாளிைக க
மரவாB> ேவ5 நிறவன:ல. நி3தைனைய நிலா'ேசா& என- ெகாடா.
ேவதைனைய ேவமள> உடா. எத ./ சைள-கவி:ைல. எதனாG/ மன/
இைள-கவி:ைல : எனி0/, மரண/ த .$ர-.ர: ெகா, நி பைத- காO/
ேபா. நாகண-கிேல உயி ஒ5- ெகா593தைத உண9/ேபா. ஒ9ேவைள,
உயிைர- கா"பா றி- ெகாளலா/ எ& ெந<சிேல ஒ9 சி& ஆைச" ெபாறி
கிள/#ேமா எ& எணின : ஆவ: ெகாடன .
அவைன, த5,தவ க. வாBவி 4ைவைய" ப9கி- ெகா593தவ க.
ெச:வ,ைத" ெப&வதிேல ஓ இப/ கடன . ெச:வா-ைக" ெப9-கிெகாவதிேல ேவைடயா/ மி9கமாக இ93தன - வாB> எPவள> 4ைவத9கிற.
மாளிைகயி: வாA/ேபா. மல ,ேதாட8களிேல I4/ மண,ைத உெகா@/
ேபா. மலரணி ெகாைட' ெச9-கிேல அவ ைமய: த9/ கணி மி0-கிேல,
உள இப/ ெகா<சமா. ?"பிட .ரG-. ஆக ஓ5 வ3 கடைள-.- கா,ெகா59-./ ேபா ஏ ப/ ெப9மித/ சாமாயமா - ேபைழயிேல விதவிதமான
அணிபணி மணிக மி0/ ேபா ககளிேல களி"# ஒளிவிகிறேத ெப9/பதவிக
கி5/ ேபா, மா # நிமி கிற. நைட யிேல ஒ9 # &-. ஏ&கிற. ேப'ேச #திய
ெபா*> ெப&கிறேத - இைவக எ:லா/ இப,ேத அ:லவா!
இPவிதமான வாBைவ' 4ைவ,-ெகா593தவ க - "$ேனாைவ,
த5,தவ க. எனேவ, அவ க. எைதC/ ஏ க ெந<ச/ இட/ த9/ சாக ம/
ணி> இரா. நா ெச:ல' ெச:ல, ெந<4 ெநகிA/. ஆைச அ9/#/, உ&தி
.ைலC/, "$ேனா உயி9-. மறாவா எ& எணின . ெப9மைழ ெப=கிற,
மேம கைரகிற. பாைற எ"ேபா/ ேபால,தாேன இ9-கிற! ஏ பல ப5,த
அ3த ஏமாளிக. இ3த' சி& உைமைய உணரவி:ைல - "9ேனா. வாB> எபத .ெகா593த த,வ/ Q=ைம நிர/பிய. Iர உள,தி: மேம ேதாறவ:ல.
4யநலமிக@/ 4கேபாகிக@/ L மதியின9/, அதைன உண த: இயலா.
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எ நாகளா ! எைன- ெகா:G/ ணி> இவ க@-. உடாக, எ நாக
ேதைவ"பகிறதா ! பய8ெகாளிக ! - எ&தா ஜியா டாேனா "$ேனா,
எணி-ெகா59"பாேன தவிர, ஐேயா! எ நாளிேல உயி இழ-க ேவமா,
எ& அ<சி இ9-க5யா.

”நா,திகனான உைன, தீயி*- ெகா@,தி' சாக5"ப எ& தீ "பளி-கிேறா/"
எ& அவ க ?றிய ேபா, "$ேனா ெப9< சிாி"#ட. ”இ3த, தடைனையேக./ என-. அ'ச/ இ:ைல : இைத- ?&/ உ8க@-. அ'ச/ ஏ இPவள>
இ9-கிற!" எ& ேகடா.
அ3த ெந<4 உர,ைத- .ைல-க, எ நாகளா? ேபைதைம !!

#

#

#

எைறயதின/, "$ேனா உைமைய உைர,திவேத த பணி என- ெகாடாேனா,
அேற அவ அறிவா, த மீ .றிவிA3விட எபைத எPவள> கால,-.
அவ களிடமி93 த"பி,தி9-க 5கிறேதா அவைரயி: தா கட உைமைய
உல.-.- ?றிவ9வ எற எண,ைத- ெகா593தா அ3த, திைமைய,
ெகாைமக தக -க 5யவி:ைல" அவ நா பல 4 றி, பல அைவகளிேல நி&,
த ெகாைகைய- ?றினா - ேபாமான அள>-. - இனி' சாக அ<4வாேன.
இற3தா:, ெகாைக இற3. படவா ெச=C/ இ:ைல. இ:ைல. மாறாக, ெகாைக
பமட8. #வ*>/ ெபா*>/ ெப&/ - வள9/. பர>/, ெவ:G/! "$ேனா. அ3த
எ நாக@/ இைதயறி ேவெறதைன எணிட" ேபாகிறா. .வி, ைவ,த
ெபாைன யா அ0பவி"பா கேளா, .லவிவ3த கிளிைய எ3த- ?5ேல ெகா
ேபா= அைட"பா கேளா, மைனவி ம-க எனெவ& ?றி- கத&வா கேளா எற
எணி ஏ8க" ேபாகிறா. "$ேனா. றவி Q ,த க பல அதைன ேவைலயாகெகா, 'றவி' எ0/ ெசா:ைலேய மா4ப,தி விடன - எனேவ "$ேனாைவ,
றவி' எ& ?&வ, அவ9-. உள மாபிைன பாதி-.ேமா எ& ?ட
அ<சேவ5 இ9-கிற.
ப$ேனா ெகாைக-காக" ேபாாி/ அ<சா ெந<சின - வாB-ைகயி:
இத காகவறி ேவ& எத ./, அவ9-. ேநர/, நிைன"#/ கிைடயா. எனேவ
எ,தைன நா தவைண தர"படாG/, ெந<4 தமாறா! அ3த ெந<ச/ அPவள>
உ&தி"பவி59-கிற. ந'4 நிைன"பின அதைன அறியா .
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ஏ, அவ க. ஜியா டாேனா "$ேனா, ம5வைதவிட மன/ மாறிவிவ ந:ல எ&
எணின ? நா,திக ஒழிய,தாேன ேவ/? எ பிைழ,-ெகாள வா="
பளி-கிறன - #னித மா -க,ைத ஏ &-ெகா RSய கைள வண8., உயி
பிைழ-கலா/ எ& ஏ ?றின . ேந ைமC/ ஈர/ ெகாடனரா? இ:ைல
சி8க,ைத- கால5யி: விழ' ெச=தா:, காேபா . எPவள> ெப9ைம த9வ ! சி&
நா=க ந,தி" பிைழ-கிறன - பா ," பா , அG,விட நாிக ப8கிெகாகிறன - ேதவேத கTடமாகி விகிற. இேதா சி8க/ - Iரழ-க,ைத
எA"பிய வண/ இ9-கிற! வைலயி: IBவதி:ைல ; கைண-., த"பி விகிற கா ஒறிேல ேவைடைய, வ-கினா:, ேவேறா கா ெச& விகிற -- எ8.
ெசறாG/ ழ-க/! ! இ3த' சி8க,ைத. இ3த "$ேனாைவ. இ3த அ<சா
ெந<சினைன. மனமாறிவிடவனா-கினா: சில தைலைறக வைரயிேல,
அறி>,ைறயிேல ஈபட>/ ஆக வ9வாரா? அ"ப5"பட அசகாய Lர !
ஆ பலவாக மா -க,ைத மதி-க ம&, மன/ேபான ேபா-கிேல #ைம #ைம
எ& ெபா:லா- க9,-கைள" ேபசி, திாி3தவ. என ஆனா? கைடசியி:
கணீ ெபாழி3தா, கால5 IB3தா, கெகாேட உைமைய எ&
இைற<சினா!' எ& ?றி-ெகாளலா/ அ:லவா ! ப.,தறி> க9வி: இ9-./
ேபாேத க9-கிவிட இைதவிட வா="# ேவ& கிைட-.மா ! எனேவதா. ஜியா டாேனா
"$ேனா>-. மரண பய,ைத- கா5 பணியைவ-கலா/ எ& ஆவ: ெகாடன .

எ நா தவைண ! ஒ9 தனி மனித0ைடய, ஒ9 மாIர0ைடய உயி இ9"பதா
பறி-க"பவதா எபத:ல A" பிர'சிைன, உைமயான பிர'ைன, ப.,தறி>-..
இனிC/ இட/ உடா அ:ல இ3த எேட நாகளிேல. அ 4' சா/பலா-க"பவதா எப தா. "$ேனா இைத நகறி3ேத. எைன' 4' சா/பலா-க/ அறி> ெகாA3வி எாி3த வண/ இ9-க/ எ& ?றினா - ெசயலா: !!
"$ேனா. எ"ேபா/ தன-காக அ<சினதி:ைல - ஆ பல கTட"படதா:
உள,தி: உர/ ெம9காகிவிட இ3த நிைலயி: மம:ல - சி&வனாக இ93த

ேபாேத.

பதிைன3 வய' சி&வ "$ேனா. டாமினி-க மடாலய,திேல ேச 3தேபா :
ஆ வ/ ந/பி-ைகC/ அதிகமாக இ93த மடாலய,திேல ேச9/ேபா. அ8. தா
அறி>,தாக/ தீ9/ எ& எணி' ெசறா.
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# ெநறிக #ரசிேபால- கிள/பி, க,ேதா*-க மா -க,ைத- .ைல,த ேபா,
ெவ5"#கைள Fட>/, ெவ/பியைத- கைளய>/, R'4கைள" #"பி-க>/,
எ,-ெகாள"பட பல ய சிகளிேல, டாமினி- ேதவாலய இய-க/ ஒ&.
Qயெநறி நி ப, Q=ைமைய" பர"#வ. வழி தவறியவ கைள மீ/ நெனறி
ெகாவ3 ேச "ப எற ேநா-க,ட, க றறி வாள க, க ,தாி 4விேசஷ/
உண 3த வி,தக க, வ-கிய டாமினி-, மடாலய/.
நா,தீக,ைத ந4-.வத கான ந:லேதா ஏ பா எறன இதைன - அ உல.
விய-./ அறி>, திலக/ "$ேனாைவ அளி-.ெம&, எPவளேவா ெஜபதய/
ெச=/, டாமினி- ைறவிக@-., ெதாியவி:ைல. அறி>- ? ைமCள
வா*ப கைள. அவ கைள" பாச/ ப றி- ெகாளா ன/, ஆலய-க:Kாியி:
ெகா ேச ,. ஐய ெப9ைமகைள- ?றி. ந:ல 'சாமியா ' ஆ-கி/ ேவைலயி:,
டாமினி- மடாலய/ ஈப593த. "$ேனா. மடாலய/ அளி,த க:விைய- க றா ஆனா: கச அற- க றா ! இவைன, மடாலய- க:Kாியி: ேச ,. அ#/
அ-கைரC/ கா5ய ஆ+ல/ பாதிாியா9-. "$ேனா. #னைக R,த க/ பைட,த
வா*பனாக, ெதாி3த ேபாதிG/ அவ உள/. இ,தா* நா ெவ4வய+ எாிமைல
ேபாற எப #ாி3விட ; அ<சினா .
மடாலய,தி: இ9-./ேபாேத "9ேனா ஒ9 சி& எ தீ5னா - ெவ4வய: ெகா<ச/
ெந9"ைப- கா5 & ! ெபாறிகைள- கட ஆ+ல/ பாதிாியா . "மகேன! ேவகமாக
ஆப,ைத ேநா-கி' ெச:கிறா= எ& ஏ'சாி,தா . "$ேனா பதறவி:ைல - #னைக
R,த க,ட நிறா.
மடாலய' சாமியா களி ம3த மதிையC/ ேகாலாகல வாBைவC/ ேக* ெச=.
"$ேனா அ3த ஏ5ேல தீ5 யி93தா. அவ0ைடய ெந<சிேல நா,தீக அரவ/ .5
#.3விட எ& ச3ேதகி,த பாதிாிக, 'விசாரைண' நட,த, திடமிடன மதவிசாரைண அதிகாாிC/ அைழ-க"ப593தா . இைத அறி3த/. ஆ+ல/
பாதிாியா அலறி"ேபானா . "$ேனா சி&வ. நா5ேல நைடெப&வ, அதிG/
ம-களி ’Rைஜ ' ைய" ெப &-ெகா@/ மடாலய,திேல நைடெப&/ ைற
அவ0-. என ெதாிC/ - ஆ+ல/ அறிவா ! விசாரைண எறா: என?
ெகாைம-. ேவேறா ெபய தாேன ! கன:க-./ கபைட,த ெகா5யவ க, ஈ>
இர-கம ற ெந<சின க, உ95 மிர/ கணின . உகா9வ : எதிேர
நி&,த"பபவைன- ேகவிக ேகப : அ3த- ேகவிக எத ெபா9- ேகக"
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பகிற எ& அறியாம:, பதி: ?&வா : அ3த" பதி*ேல ெபாதி3 கிட-./
ெபா9ைள, 9வி"பா ,. இவ நா,தீகதா எப !- தீ 3த. க/ தடைன!
சிைற கிைட-கலா/. அவ க சீ ற/ அதிக/ ெகாளாதி93தா:. சி,திரவைத ெச=வ,
வழ-கமான சாதாரண தடைன!
இ3த விசாரைண ஏ பட இ9-கிற. ஜியா டாேனா>-.. அ3த, ணி>ள வா*ப,
வான,தி வண,ைத- க களி-கிறா - அைலயி ஒ* ேக மகிBகிறா -ெகா,- ெகா,தாக- கா=,- .G8./ திராைசக நிர/பிய ெகா:ைலையகாகிறா. எ8./ ெதாிC/ இய ைக எழிைல ரசி,- ெகா59-கிறா.

’மகேன ! மகேன ! வர இ9-./ ஆப, அறியாம: கிட-கிறாேய!' எ&
?றியவண/ வ3த ஆ+ல/ பாதிாியா , மடாலய ஏ பாைட- ?றினா - ந8./
.ர*:.
"நா அறிேவ ! நா அறிேவ! விசாரைண எறா: என எபைத நா
அறிேவனடா ஜியா டாேனா" எ& ேவதைன த/#/ .ர*: அவ ?றியேபா.
"9ேனா.”அ<சாதீ ஐயேன ! அ<சாதீ எ ெபா9 அ<சாதீ ஏெனனி: எ
ெபா9 நாென அ<ச வி:ைல!" எ& ?றினா!
#
#
#
அ3த" "9ேனா இ"ேபா தண*: ேபா எ-க"பட த8கமாகி வி59-கிறா.
ஆப,ெத0/ அகழிகைள, தா5யி9-கிறா. ெகாைம-W கைள- கட3தி9-கிறா.
ெவ&"# ெவ"ப,திேல FBகி எA3தி93 இ9-கிறா - இ"ேபாதா அ<ச"
ேபாகிறா! மாைன- ெகா:ல- .தி,த சி8க-.5, ெப9/ பிடாிபைட,த
காடரசனான பிற. ம,தக,ைத அ:லவா பிள-./ - ய ?ட/ கடா ஓ5
ஒளிC/? நீலநிற வான,ைதC/, ப'ைச" பேசெலற ேதாட,ைதC/ கட/
பரவச"ப/ வா*ப. எைன"ப றி நா அ<சவி:ைல" எ& ெசானா
எறா:, இ"ேபா அ3த ெந<4 உர/. எதிாியி உ&திைய றிய5-./
வைகயினதாக,தாேன ஆகிவி59-./. இைட-கால,திேல அவ 4க,-./ 4ய
நல,-./ ப*யாகி வி593தா:, ேகாைழ,தன/ ேதாழைம ெகா வி59-./.
அ& மடாலய,தி*93 த"பி ஓ5வ3த "$ேனாத அற"ேபாைர நி&,திய
பா5:ைல - பயண,ைத 5,-ெகாடானி:ைல !
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ெந<4 உர/, "$ேனா>-. சி&வய த: இ93 வ3த ெப93ைண. அைத
எடா சிைற ெக-க வி:ைல. இ0/ இ9"ப எேட நாக ! ெந<4 உர/
.ைல-க"ப/ எ& எணினவ க. "$ேனாவி .ண/ அறியாதவ க!
ேகாைழகைள அவ க மிர5" பணிய ைவ,தி9-கிறா க.
ெகாைமகைள ஓரள>-.ேம: அ0பவி-க 5யாத வGவ றவ கைள அவ க
அ5பணிய ைவ,தி9-கிறன .
ஆைச-. ஆபபவ கைள அவ க பாசவைலயி: Iழ'ெச=தி9-கிறா க.
"$ேனா, இ3த- கயவ வைலயிேல சி-க ம&-./ Iர !
சர #.3தா:, "9ேனா ேபாற க றறிவாள0-. ைவதீக#ாியி:, எ3தகாணி-ைகC/ ெபற,த-க .9 Xட/ கிைட,தி9-./. காரண/ ேகளா. ெபா9 அறிய
ய சி-கா. ஆபாச/ எ& ேதாறினாG/ அத . ஏேத0/ உெபா9 இ9-./
எ& ந/பி- ெகா, மத ஏகைள மன"பாட/ ெச= அPவ" ேபா சிறி சிறி
க-கிவி, அதைன அ9வா-. எ& எO/ ஏமாளிகளிட/, ெபா0/ #கA/.
RைஜC/ ெதாAைகC/ ெப &-ெகா, 5Cைட மனைரC/ த பி5யிேல
ைவ,-ெகா, த/பிரானாக - சனிதானமாக. வாB3 வ3தன பல - அறி>,
ெதளிவிேல, "$ேனாவிட/ ெந98கேவ 5யாத .ைற மதியின !
"$ேனா, க றறிவாள! அவ ெசா ெபாழி>, க9/ெபன இனி-./ தர,த :
எ,தைகய க5னமான ெபா9ைளC/ அவ எளிதா-கி/ வண/ பாட/ ?றவ:ல
ேபராசிாிய ; ச*"பளி-./ த,வ,ைதC/, ேதனா-கி,த9/ ெதளி>ைர
?றவ:லா; பாாிசிG/, இலடனிG/, பவாவிG/, வட ப -கிG/, அவனிட/
பாட/ ேகக வ3த வா*ப க, ெசா-கி நிறன ; எ3த" ேபராசிாிய0-./
கிைட-காத ெப9/#கB அவைன, ேத5 வ3த!
அ,தைகய "$ேனா, ஒ9கண/, சபல,-. ஆப, ஆைச-. அ5ைம" ப, ேரா/
நகாி: ேகாயி: ெகா எA3த9ளியி9-./ ேபா"பாடவ9-.' சரண/, எ&
?றிவி593தா: ேபா/, ேதவாலய- கத>க திற3 இ9-./, அ9ளாலய8களிேல
.வி3 கிட3த ெச:வ,திேல #ரளலா/, அரச க அ<ச* ெச=வ ! நடவ5-ைகைய"
ப றி- ?ட- கவைல"பட ேவ5யதி:ைல : ப-த க, பாதிாிகளி உபேதச,தி
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4ைவைய,தா தர/ பா "பா கேள தவிர, நடவ5-ைகைய" ப றி, ளிC/ கவைல
ெகாள மாடா க : நா ற/ ெவளிேய ெதாியாம *9-./ ப-.வ/ அறி3தி93தா:
ேபா/. உபேதச/ ெச=வதிேல, உ9-க/ இ93தா: ேபா/, ந/பி-ைக இ9-க
ேவ/ எப ?ட ேவட"பவதி:ைல. ஒ9 ெபாிய மத அதிப , "ஏ4நாத ப றிக5விட"ப ள 4ைவயானகைத, எPவள> 4கேபாக,ைதC/ ெச:வ,ைதC/
நம-. அளி-கிற!" எ& ?றி" Rாி,தாரா/! அ"ப5"பட கால/ அ.
ஜியா டாேனா "$ேனா இைச3தி93தா: ேபா/, .9Xட/ கிைட,தி9-./.
ஆனா:, ெசா3த இலாப/. 4கேபாக/. எபைவகளி: ளிC/ ப &-ெகாளாத றவி
அவ !

"பாாி+ ப:கைல-கழக" ேபராசிாிய பதவி உம-. அளி-க"பட இ9-கிற.
ஜியா டாேனா' எ& ?றினா . அரச !
"இைறேய ! என-கா? இத .ளவா? நா அ,த.தி ெப றவனா?" எ& ேககிறா
"$ேனா.
”பகைட அணி3, பச"#களிேல மனைத"பறி ெகா, வி/. பாாி+ படண
வா*ப கைளேய, உம ேப9ைரகளா: தி9,த>/, திரட>/ 5கிறேத!
உ/ைமயறி ேவ&யா . அ3த"பதவி-. ஏ றவ , ேபராசிாியேர!" எ& ேககிறா
மன .
மடாலய,தி:, விசாரைண- ெகாைமயிேல சி-கி- ெகாளாதி9-க, ஆ+ல/
பாதிாியா ேயாசைன"ப5, "$ேனா, இரவி:, பலகணி வழியாக- கயி றி ைண
ெகா இற8கி ஓ5னா - ஊைரவி - இ,தா*ைய வி. 4விச லா3 நா
கட3, இைடேய பல இட8களி: த8கி, கைடசியாக பாாி+ வ3 ேச 3தா .
பிராசிேல அரேசா'சி வ3த Fறாவ எாி எபவ . பாாி+ படண,தி:
த,வ,ைற' ெசா ெபாழிவாளராக- கீ ,தி ெப ற "$ேனாைவ" ப றி- ேகவி"
ப அவைர ஆதாி,தா ; அரமைனயி: இட/ த3தா . அ8.தா அவ
"$ேனா>-.' ெச=தி த9கிறா , பாாி+ ப:கைல-கழக,தி: ேபராசிாிய ேவைல-..
அைழ"#- கிைட,தி9"பதாக.
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"$ேனா>-.. ப:கைல-கழ,ைத" பாசைறகளா-கி மாணவ கைள அறி>,ைற
Iர களா-கி .9டறிைவ விர/ ேபாாிட ேவ/ எபதா, .றி-ேகா.
இ,தா*யி:, .9டறி>, அரச மா -கமாகி வி593த : இ9டைறயி: தளி
இ/சி-./, அ9ளாள களி ஆதி-க/ மி.3தி93த : எனேவதா. "$ேனா ஓ5 வ3
விடா , பாாி+ ப:கைல- கழக/, பிரா4 நா5ேல #திய #கB ெப & வ9கிற!
#ைம- க9,கைள வரேவ ./ ?டமாக அ விள8கி &. பழைம-." பாசைறயாக,
ேசா ேபா ப:கைல- கழக/, #ைம-." #க*டமாக, பாாி+ ப:கைல- கழக/
விள8கின. "$ேனா>-., உைமயிேலேய பாாி+ ப:கைல- கழக,தி: ேபராசிாிய
பணியா &வதிேல ெப9 மகிB'சி - எதி பா ,த இப/ கிைட-கிற எ& தா
ெபா9.
மன மகிBZ/ ெச=திைய- ?றிய/. "$ேனா, வி9/பிய வா="#- கிைட,த
எ& எணி- களி,தா . ஆனா:, ேபாி5 உடேன வ3த.
ப:கைல- கழக,தி: பணியா &வத . ஒ9 நிப3தைன உ : மன அதைன?றினா . ?& ேகடா . '"$ேனா! ஏ, ேதவாலய, ெதாAைககளிேல நீ கல3
ெகாவேத இ:ைல?' எ&. ேகவி' ெசானா . ப:கைல- கழக ஆசிாிய
எற ைறயி: நீ க-ேதா*-க ைற"ப5 உள ெதாAைக நட,த ேவ/
ேதவாலய,தி:.

"என ெசா:கிறீ , மனா! ெதாAைகயா? ேபராசிாிய ேவைல-. அ
நிப3தைனயா?" எ& ேககிறா . "$ேனா : அ'ச/ தைலகாகிற.
"ஆமா/ ! ஆசிாியைர" பா ,,தாேன மாணவ க நட3 ெகாவ : ெதாAைக
-கிய/" எறா மன இதி: என இைடW& எ& எணிய வண/.
மகிB'சி க9கலாயி &. விசார/ ெகாடா "$ேனா.

”த,வ/. நா ேபாதி-க"ேபாவ : மதம:ல: ெதாAைக-. நா ெசறாக
ேவெம& நிப3தைன ஏ, மனா !" எ& ேககிறா .
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”Iணான .ழ"ப/ ! ெதாAைக சதியி: 53 வி/, "$ேனா! கால/ Iணா.ேம
எ& கவைலேயா" எ& மன ேவ5-ைகயாகேவ ேப4கிறா .
"5யா. ேவ3ேத !"
"5யாதா? ெதாAைகயா?"
"ஆமா/. அரேச ! நா ெதாAைக ெச= நீட காலமாகிவிட"
"ெதாAைக, க,ேதா*-காி நீ8கா- கடைம "$ேனா ! தவி -க-?டாத கடைம"
”நா க,ேதா*-கன:ல, காவலா ! க,ேதா*-கன:ல !”
"ெமள" ேப4 "$ேனா. ெமள" ேப4. க,ேதா*-க மதம:லவா. நீ எPவள>
ேவதைன ! அ"ப5யானா: Kத ?ட,தவேனா?"
"இ:ைல. அரேச!'
"கா:வி ?டேமா?"
"அ>ம:ல! அரேச ! நா க,ேதா*-க0ம:ல, Kத , கா:வி ஆகிேயா
ைறயி0ம:ல; நா ஒ9 த,வாசிாிய ; ெநநாக@-. # நா டாமினிக
பாதிாியாக இ93ேத - மடாலய,திேல பயிேற : அ8. நா அறி3 ெகாட
உைமக எைன எ/மத,திG/ இ9-கவிடவி:ைல”
"மதம றவனா! அ"ப5யானா:....... "$ேனா!....... நீ, நா,திக.... அ:லவா.........
எPவள> ேவதைன......... எ "$ேனாவா இ"ப5........."
”அரேச ! நா ஒ9 த,வ ஆசிாிய : அPவள>தா”
பாாி+ ப:கைல- கழக" ேபராசிாிய ேவைலைய உதறி, தளிவிடா "$ேனா.
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தனிட/ அ# கா5ய மன ?றிC/, உ ெளா& ைவ," #றெமா&
ேபசம&,த உ,தம "$ேனா! ளியாவ அ'ச/ மனதி*93தா:, அரசனிட/
இPவித/ ேப4வதா எ& எண, ேதாறியி9-./. சிறிதளவாவ, ஆைச-.க"ப/ 4யநல/ இ93தி93தா: ெதாAைகதாேன எ& ?றிவி, ேபராசிாியராகி
இ9-க5C/ ஆனா:. "$ேனாவி, இய:# அPவள> உய தரமான ஆைச-.
ஆப, ெபா=ெயாA-க/ ெகாள ம&-./ Q=ைமயாள அவ .
அவ9-கா, சிைறயிேல. ஆைசபிற-./? எ நாகளா? இேபால. ஆைசW/
ச/பவ8கைள அவ பல க59-கிறா . எ:லாவ ைறC/ ெவறி9-கிறா . எனேவ,
எ நாகைள Iணா-.கிறா க எ நாக, "$ேனாைவ, அவ9ைடய
ெகாைகைய எ,ைர-க>/. வாதிட>/ பயப,த' ெசா:*யி93தா:, வா="#
எ& ?றி, ஏ &-ெகா59"பா . இ"ேபாேதா சாக,ணி3த அவைர' சாக5-க
எ நாக கழிய ேவ5 இ9-கிற!
தா உைர-./ ெகாைகைய ம&,திட, வாதிட யா  வ3தாG/, "$ேனா
மகிB'சிCட வரேவ பவ . அ3த வாதி/ திறைம பாராதைல மம:ல
பைகைய" ெப &,த3த. எனி0/, பைக வள9கிற. ஆப, ஏ பகிற
எபத காக- ெகாைகைய வி -ெகா"பவர:ல "$ேனா, நா/ ெகாள
ெகாைகைய ஏ &-ெகா@/ அள>-. ம-க, அறிவாளிக உபட, ப-.வ/
ெபறவி:ைல. இ3நிைலயி: நா/ ஏ Iணாக" பாபட ேவ/ - எைத" ேபசினா:
ம-க ஏ &-ெகாகிறா கேளா அைத- ?றி" #கB ெபறலா/. அ:ல எ3த
அள>-.- ?றினா:, ம-க உள/ அ& இ93த நிைலயி: தா8கி-ெகாள
5Cேமா அ3த அள>-.- ?றி-ெகா59"ேபா/, எ& தி9"தி ெகாபவ9/
அ:ல. மிகமிக, ெதளிவான - அ"பA-க ற ஆதாரள நா ெகாள
ெகாைக - இதைன ம&"ேபாேரா, மண*: ேகாைட க5 ைவ,ெகா59"பவ க. அவ க@ைடய ெகாைககளி: ெத=Iக/ இ9"பதாக?&கிறா க. ெதளி> இ:ைல. காட>/ இயலவி:ைல. அ9வா-. எகிறா க,
அ-ரம,ைத- ?சாம: #ாிகிறா க, ப & அ&பட'ெச=C/ பா4ர/ பாகிறா க,
பாப'ெசயைல அ<சா ெச=கிறா க : இவ க@-. அ<சி, நா எ
அைச-ெகாணாத ெகாைகைய- .ட,தி*ட விள- கா-.வதா ! .,த/.
ெவட/. உயி இ9-. ம/. ேபாராேவ. வாதாேவ. .றி ேம*ட
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விள-கா-.ேவ எ ெகாைகைய ; அதைன எ,- ?றிட வா="#, எ"ப5"பட
LBநிைலயி: கிைட,தாG/, பயப,தி- ெகாேவ எற க9,ட அவ
பணி#ாி3 வ3தவ . எ3த வா="ைபC/ அவ நAவ விடதி:ைல: அத பலனாக
என விைள> ேநாிடாG/, தா8கி-ெகாள, தய8கினமி:ைல.
பிர'4 மன "$ேனாவி மன"ேபா-ைக- ேக- ேகாபி,- ெகாடா ;
வ93தினா. ெவ&, விடவி:ைல. எ"ப5 ெவ&-க 5C/ மன. #னைக"
#*கைளC/ நயவ<சக நாிகைளC/ காகிறா! காவி அணி3 திாிC/
காமா3தகார கைளC/ அ9கவி பா5 அ-ரம/ #ாிேவாைரC/, பிற ெபா9 கவ9/
ேபயாி Rஜாமாட8கைளC/ க59-கிறா. மன ?றினாG/, எ
மனதிGளைத மா றி- ெகாள மாேட. மைற, ைவ, இ'சக/ ேபசி, திாிய>/
மாேட எ& Q=ைமயான உள,ட இ93த "$ேனாவிட/, ெவ&"# அைடய
5Cமா ! அவ ெசா:G/ ெகாைக, மன0-. உடபாடான அ:லதா - சாியா
தவறா எ& ஆரா=வ ?ட, ேதைவ யி:ைல எ& க9தினா : ஆனா: மன0/
மடல/ சீ&/ எ& அறி3/, உைமைய- ?றிவிட ேந ைமைய"
பாராடாதி9-க 5Cமா? "$ேனா தனிட/ ெசான உைமைய ஊ அறி3தா:
ஆப, எப மன0-., ெதாிC/. மத அதிப களி ேகாப,ைத எ3த மன0/
தா8கி-ெகாள 5யாத:லவா : மடலேம சீ&/; மாதா ேகாவி:கெள:லா/
சாபமி/. "$ேனாவி ெகாைக ெதாி3விடா:, மத அதிப க@/, அவ களி
ேகாைட என விள8கிய ேசா ேபா ப:கைல- கழக/, பைக ெகா@/. அேபா,
தனா: ?ட, "$ேனாைவ- கா"பா ற 5யா எறறி3த மன இ8கிலா3
நா5ேல இ93த பிர'4, Qவ9-. ஒ9 க5த/ ெகா, அ3த நா ெச&
வதிCமா&, "$ேனா>-.- ?றினா. "$ேனா. இ8கிலா3 வ3த சமய/, அ8.,
கைலC/ காவிய/, Iர/ காதG/, ெச:வ/ சீ9/ ெகா<சி விைளயா5ய.
எ*செப, இராணியி ஆசி-கால/.
இ8. ேரா/ நகர மத அதிப களி ஆதி-க/ இ:ைல : மத விசாரைண-?டெகாைமக இ:ைல; #,த/ #திய ேபா-. வரேவ க"பட. ெபா கால/ எ&
#கB3தன . இ8. "$ேனாவி #கB வளர வழி இ93த - ெகாைகைய
எ,-?&/ வா="# ஏ பட/. மீ/ ஆப, "$ேனாைவ, ர,தலாயி &.
என ெகாைக அ? மத ஏகாதிப,திய,ைத றி ய5,. ேராமா#ாியி
எேத'சதிகார,ைத எதி , நி& Kதாி #ரசி இய-க,ைத ஏ &-ெகா593த
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இ8கிலா3திG/, பைகைய F5ய, அ3த- ெகாைக என? இ8கிலா3தி:
மம:ல, கா:வி சி,தாி,த சீ தி9,த,ைத' ெச/ைமயா-கி வாB3த,
4விச லா3திG/. "$ேனாவி ெகாைக மீ சீறி" பா=3தன . க,ேதா*-க நாக
மம:ல, பிராெட+ெட நாக@/, பாப/ ! ேமாச/! அ-ரம/! அ0மதிேயா/!
எ& ?வின ; அ"ப5"பட ெகாைகைய "$ேனா ?றி வ3தா .
ெகாைல ெகாைள எ0/ தீ'ெசய: #ாிகிறவைன மகா சனிதான/ எ&
ேபா &கிறீ கேள. இ3த மைடைம ஆ.மா? எ& ேகடா . மா 5 Kத - கா:வி,
ஜிவி8*. ேபா9./ இைதேய ?றின - ம-க த*: ம9டன . பிற. "ஆமா/,
இ3த மைடைம ஆகா. நம-. ேமாச வழி கா5யாக நா/ ஓ9 Q=ைமயாளைர,தா
ஏ &-ெகாள ேவ/ எ& ?றின : Kத ெவறா .

"பாவ,-." பாிகார/, மனதா: கAவா= ேதவ தாேன - காணி-ைக ெகா,தா:
பாவ/ மைறCேமா! மைறC/ எ& வாணிப/ ெச=கிறா மத அதிப ! ஏ &ெகாகிறீ கேள. ஆரா=3 பாராம:. காணி-ைக ெகா, " பாவ,ைதகAவி-ெகாள 5Cமானா:. பண- கார. ெகாைல, ெகாைள, எ0/
எ3த"பாவ/ #ாிய லா/. த"பி,-ெகாளலா/. அ:லவா? இவா அற/? இவா
மா -க/? இவா க ,தாி கடைள? இவா 4விேசஷ/?" எ& ேகடன .
பிராெட+ெட இய-க,தின - ம-க, ெதளி> ெப றன - ணி3
ேபா"பாடவாி ஆதி-க,தி*93 விபடன .
இ3த அள>-.,தா ம-க தயாராயின .
கயைமைய- க5-க>/ Q=ைமைய" ேபா ற>/ வ3தன .
மத அதிப க, மா4ம9வ றவ களாக இ9,த: ேவ/ - ஒA-க சீல களாக விள8க
ேவ எ& ேகார, தைல"படன .
"9ேனா. மத அதிப க, எ"ப5 இ9-கேவ/. கயைம நிர/பியவ க
?டாத:லவா. Q=ைம உளவ கதாேன ெதாAைக நடா,/ த.திCைடயா எற
பிர'ைனைய அ:ல, எ,ைர,த. அவ இ"ப5' சில அதிப கேள ேதைவதானா :
அவ க நடா,திைவ-./ ெதாAைகக, சட8.க ஆகியைவகளா: ம-களி
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ஒA-க/ ேம/பட>/, மன/ Q=ைம ெபற>/, ெசய: சீ பட>/, மா -கடா எற
அ5"பைடைய அல4 ஆர/பி,தா :
ம றவ க, க5ட,-. என - வண' 4ண/ Rசினா:, கவ 'சிகரமாக
இ9-./ எற ஆ=>ைரயி: களி,தன . "$ேனா அ3த- க5ட/, உன-./,
உள,-./, சிைற-?ட/ ஆகிவிட- ?டாேத, எ& எ'சாி-ைக ?றினா .
மத ஏகளிேல காண"ப/ மா#களிப5, மத அதிப க நட3ெகாகிறா களா
எபைத Kத , கா:வி, ேபாறா ஆரா=3தன ; "$ேனா மத ஏகளிேல
மா#க எ& க9த"பவன, உைமயிேலேய மா#க தானா எ&
ஆரா=3தா ! அ3த மேடா நி கவி:ைல, #,தறி> த9/ # உைமக@-./, மத
ஏகளி: காண"ப/ க9,-க@-./ உள ரபாைட எ,- கா5னா .
ஆ+ல/ பாதிாியா "$ேனாைவ மடாலய,தி: இ93தேபாேத இத காக,தா
எ'சாி-ைக ெச= ைவ,தா . அவ , மடாலய- ெகாைகயி: ஊறி" ேபானவ .
எனி0/ #,தி-? ைமC/ ந ப#/ உள "$ேனாவிட/ மட ற ஆைச
ெகாடவ . எனேவ தா எ'சாி,தா .
ஐேரா"பா Aவ/ அ3த நாகளி: அாி+டா5: த3த ெகாைகக ஆசி #ாி3
வ3த - எ:லா, ைறகளிG/ - சிற"பாக மா -க, ைறயி:.
கிேர-க நா த3த அ3த அறி>- க9Zல/, அவ கால,தி:, அவ9-. இ93த
வசதிக@-. ஏ றவைகயி: அவ கால,' 4 &'சா பி ப5 ஆரா=3, அறி3த
உைமகைள ெவளியிடா - அைவ உல. உளள>/ மா ற"பட 5யாதன எ&
அ:ல!
ஆனா:, அ3த- ெகாைககைள ஏ &, அைவகளி ப5, அரசிய:, ெபா9ளிய:, மத
இய: அைம"#கைள ஐேரா"பாவி: ப:ேவ& நாகளி: ஏ ப,தி- ெகாடன பழ-க,தி: வ3விட - அதனா:, அ இ&கிC/ விட.
மனித0ைடய சி3தனாச-திைய அாி+டா5* த,வ8க@ட பிைண, விடன ;
அத . ேமலா: ெச:வேதா, ரணாக' ெசா:வேதா, ேக பய-./. எறன ;
ெச:பவ தடைன-. உளாவ எ&/ சில இட8களி: சட/ இய றின .
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விணிேல சிறக5,' ெச:G/ பறைவ எ8./ ெச& இ#&/.
க5 விட"பட 'பட/' [G/ அைத' ெசG, ேவானி திற/ அ0மதி-./
அள>தா ெச:G/.
அாி+டா5: த3த க9,,தா. 53த 5> எ& ஐேரா"பா ?றி &.
அவ வி, ம, கட: எபைவ .றி,- ?றிைவ,த க9,-கைள ஆரா=வ/
ஆப,தான எ& க9த"பட.
Lாிய 4 றி,திாிC/ ேகாள/! Rமி நிைல, நி ப எப அாி+டா5: அளி,த
ெகாைக.
இதப5ேய ஏக .றி"பாக மதஏக தீட" ப விடன.
விOலக/. ஆ8ேக விசாரைண-?ட/ : நரக/, அ8. ேவதைன-?ட/; எ0/
மத-க9,. அைசயா தி9-./ Rமி. அறாட/ 4 றிவ9/ Lாிய எற
அ5"பைடயி மீ கட"பட.
இ3த அ5"பைடைய' ச3ேதகி"ப பாவ/ எ& ?&வதி: மதவாதிக ைன3தன ;
ஏெனனி: ஆரா='சியாள க இ3த அ5"பைடைய அலச, ெதாட8கின .
"$ேனா சி&வனாக இ93தேபாேத ெவ5. Iச"ப விட.
ேவதநி3தக கிள/பிவிடா!
ேகாப னிக+ எ0/ ஆரா='சியாள Rமி உ9ைட வ5>ட இ9-கிற. அ
4 றி,திாிகிற. Lாிய நிைல, நி ./ ேகாள/ எ& ஏ தீ5 விடா.
மதவாதிக பா=வ எற அ'ச,தா:, ேகாப னிக+ அ3த ஏ தீ5C/ ெவளிேய
காடா ைவ,தி93. மரண"ப-ைகயி: இ9-./ ேபாதா அ3த ஏைட
ெவளியிட ஏ பா ெச=தா. ேகாப னிக+ ெகாைக ேக ைவதீக உல. சீறிகிள/பி & : இ ெபா=- ெகாைக, ேப=-ெகாைக ; Rமியாவ 4 &வதாவ:
ேமேல வி ; இ8ேக ம ; இதன5யி: நரக/: #ய/ பாவ/ இர5ேல எைத'
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ெச=ய>/ ம : #ணிய/ ெச=தா: விOல. ெச:லலா/ : பாவ/ #ாிேவா நரக/
ேச வ ; எ& ழ-கின .
Rமி உ9ைடயா= இ93தா: என, தைடயாக இ93தா: என, 4 றி
வ3தாெலன 4/மா கிட3தா ெலன எ& மத அதிப க எணி- கிட"பத
கி:ைல; ஏெனனி:, ேகாப னிகசி ெகாைகைய ம-க ஏ &-ெகாடா:, #னித
ஏகளி அ5"பைடேய தக 3விகிற - பிற., அ3த ஏகளி ைணெகா
கட"பட அைம"# என கதியாவ அ3த அைம"பி பயனாக- கிைட,ள
ேகாலாகல வாB> என ஆவ - இ அவ க கவைல, பய/! எனேவ, த8க
ஆதி-க,ைத ஏவி ேகாப னிகசி ெகாைகைய அழி,ெதாழி-க ைன3தன . "$ேனா,
ேகாப னிகசி ெகாைகைய' சாியான எ& க றறி3தா . சி3தி,, ெதளி>/
உ&திC/ ெப றா . இ3த அ5"பைட மா ற/ அவ9-. ஏ படான பிற., எ3த மத
அைம"#,தா அவைர ஆெகாள 5C/!
ேகாப னிக+, ஆரா=3 அறி3த # உைம?ட, Aவ/ #தித:ல. கிேர-க
நா" ேபரறிஞ பிதாேகாரா+ எபவ இதைன ேப ?றி இ93தா : ஆனா:
அாி+டா5: ெகாைக, அதைன இ9ட5"பி: ைவ, விட ேகாப னிகசி
ெகாைக. இைத" #" பி,த : #ய: எறன மதவாதிக - மத அ5"பைடயி:
க றவ அைனவ9/, இ கைவ-.தவாத ெகாைக எறன . ஆனா: ேகாப னிக+
ெவ றிெப ற வண மி93தா . "$ேனா மடாலய,தி: பயிG/ ேபாேத இ3தெகாைகைய ஐய3திாிபற உண 3தா . ஆ+ல/ பாதிாியா "மகேன ! ஏ இ3த
ேகாப னிகைச- க5 அAகிறா=, அறியேவ5யைத அாி+டா5: அளி,விடா
அேபா/. ஐய ெப9ைமகைள" ப5" எ& ?றி வ3தா . இள/ உள/
ேகாப னிகசிபா: லயி,வி ட. பைற க5,தி9-கிறா ஆ+ல/.

"உலக/ உ9ைட எகிறாேய, மகேன ! அ"ப5யானா:, நரக/ எ8ேக இ9-கிற?
#னித ஏ ப5,தி9-கிறாேய, ?&. நரக/, உ உ9ைட உலகிேல எ8ேகயடா
இ9-./" எ& ேகபா ஆ+ல/, "$ேனா சிாி,-ெகாேட, "எ8ேக இ9-./?
நீ8கள:லவா ?ற ேவ/" எ& மட-.வா. அவ காைத" ெபா,தி-ெகாவா !
அவ9/ அவ ேபாறா9/, விணக,திேல, ஒளிவி/ சி/மாசன,தி: ஐய
I றி9-கிறா . அ8. விசாரைண நைடெப&/ எற எண/ ெகாடவ க.

"$ேனாவி கவைல விசாரைண எ"ப5 இ9-./ எ"ேபா நைடெப&/ எப ?ட
அ:ல. 4 றாத Lாியைன' 4 &வதாக>/, 4 &/ Rமிைய" பா=ேபால கிட"பதாக>/,
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ஆரா='சி-. ஒPவாத ைறயிேல ந/#கிறா கேள. இ ஏ எபதா./. இதி*93
வ8கிய அறி> விசாரைண, "$ேனாைவ ெந,Qர,-. அைழ,' ெசற.
மனித பாவ,ேதா பிற-கிறா - அவைன" பாவ/ #ாிC/ப5 தீயேதவ சதா
Qகிறா - அவ0ைடய Qத**93 மீள>/, க ,தாி கி9ைபைய"
ெபற>/ ெதாAைக நட,தேவ/ - ைற நா8க ?&கிேறா/ - இட/ நா8க
காகிேறா/ - ேநர/ நா8க .றி-கிேறா/ - காணி-ைக எம-., தா98க எறன
மத அதிப க - ேக./ ைற, ெப&/ காணி-ைக. வ.,தி9-./ சட8. இைவக
ப றி, Kத9/ பிற9/ ஆரா=3தன - "$ேனா. இைவப றி அ:ல, மனித, ஈேடற,
Q=ைம ெபற, அவனாேலேய 5C/, த-கப5 யறா:. எப ப றி ஆரா=3தா .
ேகாள8க ப றிC/, ஒA-கைற ப றிC/, ப$ேனா தீ5ய F& அாிய ஏக.
பைழய ேகாபாைட, தக ,ெதறிவனவாக அைம3தன.
கல,தி: இ9"ேபா தா அைலையC/ 4ழைலC/ சமாளி,- கல,ைத'
ெசG,தேவேம தவிர, இ- கைரயிேலா அ-கைரயிேலா இ93ெகா ஒ9வ
கல,ைத' ெசG,வா எ& எ8ஙன/ ?ற5C/ - மனித0/ அேபாேற, த
சி3தைனையC/ ெசயைலC/ அவேன தா ெசG,தி' ெச:லேவ/. அத காக
ேவ& ஒ9வைர நியமி,-ெகாவ ெபா9ள ற, எனேவ பயன ற எ& "$ேனா
வாதிடா .
Q=ைமயான சி3தைன, ெச/ைமயான ெசயைல' ெச=C/ ய சி - இைவ மனிதைன
ஈேடற' ெச=C/ எ& "$ேனா ?றினா .
மதவாதிக, மனித0-." 'ேபா\+' ேவைல ெச=தன - "$ேனா 'ேதாழைம' ேபசினா .
மனித இய:பா: ெகடவ0ம:ல, பாபிCம:ல, அவனிட/ 'ெத=Iக/' இ9-க,தா
ெச=கிற; அதைன அறி3 இ# &, த-கன தகாதன எற பா.பா ெப & பா
அறி3 ஒA.த: ேவ/ - மனித, கயைம, Q=ைம எ0/ இ9 கட:க@-கிைடேய
தவி-./ கல/. நா8காள மீகாக எ& ?&/ மதவாதிக ேபா*றி, "$ேனா
மனித ேம/பாடைடய 5C/, 4ய ய சியா: எ& ந/பினா . இதைன எ"ப5,
ெதாAைக +தல8கைள ந/பி வாBேவா ெபா&,- ெகாள 5C/? பைக Fட,
"$ேனா அ<சவி:ைல.
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4விச ல3 விர5னா:, பிரா4 : அ8. எதி "# ெவ"பமானா:, இ8கிலா3 :
அ8./ பைக Fடா: ெஜ மனி. இPவண/, ஓ5யவண/ இ93தா - எ3த இட/
த8.மிட/ ஆன ேபாதிG/, ேகாப னிக+ ெகாைகைய வ*C&,வா .
இ8கிலா3 நா5ேல "$ேனா த8கி இ93தேபா ஆ-+ேபா  ப:கைலகழக,தி:, அறி> வள 'சி விழா நைடெப ற : ப:ேவ& நா அறிஞ க கல3
ெகாடன ; "$ேனா. அ8. ேகாப னிக+ ெகாைகைய வாதா5னா ; .Qகல/
ெகாதி"பாக மாறிவிட - 45- கா5' 4ெசா: ?றலாயின ம-க.

'ேபாகிறா பா நா,திக!"
"உலக/ 4 &கிற எகிறா இ3த உG,த"
"Lாிய 4 றாதா/ -- ேமதாவி ?&கிறா" எ& ஏளன/ ெச=வ - மிரவ .
இ8கிலா3திG/ ெவ"ப/ அதிகமாகிவிட.
ெஜ ெமனியி*93த வி டப - ப:கைல- கழக,தி:, "$ேனா>-. நி/மதி
அளி-./ வாB> கிைட,த த,வ" ேபராசிாியராக" பணியா றினா - அவ9ைடய
ெகாைக-காக ெவ&, விரடவி:ைல : அவ கட ஆரா='சி உைமைய அவ
எ,ைர-க/, அ அவ உாிைம எ& ெப93தைமCட0/, தாராள,
தைமCட0/ வி டப - ப:கைல- கழக,திள நட3 ெகாடன .
நி/மதி, "$ேனா>-.' சில காலேம பி5,த. பிறேகா அவ9-." ேபாாிட ேவ/
எற எண/ ைள,த. ெகாைகைய, ம&"ேபாாி9-./ இட,திெல:லா/ ெச&
பர"#த: ேவ/; அறி>" ேபா வாBவி .றி-ேகா எ& க9தினா . ேபா Iர
மன/ கள/ காணா, கழனியி: கதிாி அழ. க கால3 த@வத . ஒ9"பேமா!
திற/ வ3த நா த: ேபாாிேட பழ-கமாகிவிட!
"$ேனா மடாலய,தி: ேச9வத . # தாC/ சி ற"பா>/, "$ேனாைவ ேபா
Iரனா-கேவ வி9/பினா க. "$ேனாேவதா, அறி> ெபற மடாலய/ ெச:ேவ
எ& ?றினா. ம-கைள ம-க காரணம &- ெகா& .வி-./ ேபா ைறைய,
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சி&வ "9ேனா தாயிட/ க5,, ெவ&," ேபசினா. "எவேனா ேசா/ேபறி'
சீமா சைடயிட' ெசா:வா. அவ0-காக எ ேபாற ஏைழைய- ெகா:ல நா
ெச:ல ேவமா?" எ& ேகடா. தாயி உள/ மக0ைடய ேந ைமC/ ஈர/
ெகாட உள,ைத- க Rாி,"ேபாயி9-./ ! அவ என கடா. பாப/,
"$ேனா, ேவேறா பய8கர" ேபா9-.' ெச:வா எபைத.
ேபா உள/ ெகாட "$ேனா, நி/மதி த3த வி டப -ைக வி, பிரா8ப ,
பவா ேபாற இட8க ெசறா .
யா ெச=த LB'சிேயா, இநா வைர ேரா/ நகர மதஅதிப பி5யி: சி-கா
இ93வ3த "$ேனாைவ, ஆப,தி: ெகாவ3 ேச ,த.
"$ேனா>-. எ"ேபா/, சி&வய தேல தாயக,தினிட/ அளவ ற ப &. எ3த
நா5ேல உலவினாG/, இ,தா*ைய" ப றிய எண/ மனதி: கனி3 நி ./.
நீலநிற வானள எ இ,தா* எ8ேக, இ3த வண ம ற வான/ ெதாிC/ நா
எ8ேக ! எ& ஏ8கி- ?றி- ெகாவா . மடாலய,தி*93 த"பி ஓ5யேபா.
4விச லா3 நா எ:ைலய9ேக நி&, 'இ,தா*ைய வி" பிாிகிேறாேம.
மீ/ இ8. வ9ேவாமா' என-., ெதா5: த3த இ,தா*, க:லைறதா
தர9-கிறதா? இ8. நா வாழ இடமி:லயா? தாயகேம! ேபயகமாக மா ற"ப
விடாேய காெற:லா/ எல- கசீ 9கினா "$ேன. ேபா உள/ பாக"
ப &/, "$ேனாைவ சதிகாரைட சி-கைவ,த.
ேரா/ நா மத அதிப க தம எதிாிக கணி ைவ," பி5"பதி:
ைகேத 3தவ க. எ,தி9-./ அவ க வைலைவ3தன - ஆனா: அவ9-.,
ைணயாக மன சில9/ ம-க பல9/ திர நிறதாG/, அைறய அரசிய:
நில மா ற8க அவ9-.' சாதக மளி,ததாG/, அவ த"பி,- ெகாடா ேரா/ மத
அதிபாி ஆதி-க,ைத அழி-./ பிராெட+ெட #ய: கிள/பிய நா ெதா,
ேமா"ப/ பி5,' ெச:G/ ேவைட நா=க ேபா ஒ ற க ப:ேவ& நாகளிG/
4 றிய வண/ இ93தா . அவ க@-. "$ேனாவி நடவ5-ைகக யா>/ ந.
ெதாிC/. இ,தா*ய மணிேல. "9ேனா க/பவ,த/ க:வி-ெகாள- கா,கிட3தன . பைகFட இட8களிேலேய "$ேனா நீட கால/ த8கி இ93தி93தாG/
அவைர ஒழி-க வழி க59"ப - ஆனா: அ3த" #ய: ஓாிட,தி: த8கவி:ைல.
ஒ9 நா5G/ ஓ=3 இ9-கவி:ைல.
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இ,தா* நா' சீமா ஒ9வ ேமாஷினிேகா - எ0/ ெபய9ைடயா, "$ேனா>-.
ஒ9 அைழ"#- க5த/ அ0"பினா. ’எ மாளிைகயி: வ3 த8கி அ93, எ
மக0-., த,வ/ க &,த9க ! உம-. இ8. எ3த ஆப,/ ேநாிடா வண/ நா
பாகா"பளி-கிேற’ எ& எAதியி93தா. "$ேனா களி"# அைட3தா . எ
இ,தா* அைழ-கிற! ப4ைம நிர/பிய ேதாட8க எ கக@-. மீ/
வி93தளி-./. எ தாயக,தி: மீ/ உலவலா/. எ உள,தி: உளைத எ
நாடவ9-. உைர,திடலா/. ந:ல வா="#! ஈ5:லா இப/! எெற:லா/ எணிகளி,தா . "$ேனா>-.' சதிகார களி இய:# ெதாியா. அவ ப# அறிவா .
ப5,தவ களி பழ-க வழ-க மறிவா , L ேப4/ சதிகார களி ேபா-கிைன
அறியா .
இ,தா*யி:. இனிைமத9/ திராைச மமா இ9-கிற – எாிமைல Cம:லவா
இ9-கிற ! ெவ4வய+ மம:ல, மத அதிப இ9-கிறா . எ3த ேநர,திG/ அவ
பாப/ எாிமைல க-./ ெந9"ைபவிட- ெகாைமயாக- ெவ/ப-?/. நா/ அ8.
ெச:வ ஆப,தாக 5C/ எ& எண,தா ெச=தா . ஆனா: அ3த' L-கார
அ0"பி ைவ,த க5த/, அவைர ஏமா றிவிட. இ,தா*ய நா' சீமா -அவனா: மத அதிபாி பைகைய- ?ட எதி , நி க இயG/ - அ3த மாளிைகைய,
தா-க, ணி> பிற-கா. மத ஆதி-க-கார9-. எ& எணினா .
ேப4/ சதி ப5,தவ களி இய:# ெதாியா ஒ9 ேவைள பைக"பவிட ேபாG/
- ஒ9 ேவைள நம ெகாைகைய ஆதாி"ேபாாி ெதாைக இ,தா*யி: வள 3ள
ேபாG/ - இ:ைல எறா: த மக0-., த,வ ஆசிாியராக இ9-./ப5, ஏ
அ3த' சீமா அைழ-க"ேபாகிறா . எ& எணினாேரா எனேவா! ஏமா3
விடா . # ற9ேக அமர இைச3 விடா .
ெவனி+ நக ! கடலைல தA>/ ேகாைட' 4வ உள அழகிய மாளிைக ! "$ேனா
அ8. த8கி, தம அ93திறைன அளி அளி, வ3தா சீமா மக0-.. ெவளிைய
உ9-கிவா -./ நில> ேபால, அவ அறி> #க5 வ3தா கா*ப' சீமா0-. -ஆனா:, அவ மனதிேல அறி> #கவா ெச=த - அவ  ஏ பா5ப5, "$ேனா
ெசானைத எ:லா/ மதவிசாரைண- .A அGவலாிட/ ஒPவ9நா@/ ஒ"#வி,ெகா593தா – . ற" ப,திாிைக தயாராகி- ெகா59-கிற "$ேனாமீ.

"அகட ெவளியி அழகிைன- கா இைளஞேன இய ைகயி எழிைல" பார"பா !
என கவ 'சி! எPவ ள> ேந ,தி I4/ கா &. கீதமாக இ:ைலயா வா*பேன. உ &-
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ேக ! கடலைலைய- கடா: எ,ைண மாசிைம ெதாிகிற. இ3த இய ைக
அழைக- ெக-க அA./ க பைனகைள, க-கைதகைள- க5
ைவ,தி9-கிறா கேள கபட க" எெற:லா/, பா.ெமாழியி: ப.,தறிைவ- ?றி
வ3தா "$ேனா. எ"ேபாேம "$ேனா>-. இய ைக அழைக-க களி"பதிேல
அளவ ற இப/. ஆ பலவாக அவ மாளிைககளிேல சி சில கால/ த8கிட3தாG/ ெப9/ நா வி நா 4 றி,திாிC/ நிைலயிேல இ93ததா:,
இய ைகCட ெந98கிய ேதாழைம R5ட 53த. சாைலகளி: நட"பா .
ேசாைலகளி: உல>வா . .றி மீ ஏறி நி&, 4 றிG/ ெதாிC/ ேகால/ க
களி"பா ! ெவனி+ மாளிைகயி அைம"#/, இய ைக அழைக அவ9-. அளி,
த9வதாக அைம3தி93த. கடேலார/ மாளிைக!
ஓாிர> ! அ #தமான நில> ! அல8கார" பட. ஏறி மாணவ0ட ெச&, கட காசி
கவி, "$ேனா தி9/#கிறா . மாணவ0-." பாட/ க &, த9கிறா - அவேர
பாட/ ெப&கிறா . இய ைகைய- க களி-கி றா . இத . இைணயான இப/
ேவ& ஏ எ& ேககிறா . பா:வண நிலைவ- க9நிறேமக/ கPவிெகாவ - ஆனா: நில> அதைன- கிழி,ெதறி3 வி ெவ றி ஒளி I4/!
"$ேனாைவ- கPவி-ெகாள க9ேமகம:ல, க9நாக/, மனித உ9வி: வ3த. மத
விசாரைண- .Aவின . சீமானிட/ ெச= ைவ,தி93த ஏ பா5ப5 கF5
அணி3 ெகா மாளிைக ேநா-கி வ9கிறன . கட பயண/, நிலெவாளி, அறி>
த9/ இப/ இைவகளி: திைள,தி9-கிறா ஜியா டாேனா - அ-ரம-கார க அவ
அறியாவண/, ெம:ல ெம:ல நட3 வ9கிறா க அவைர ேநா-கி. இய ைகயி
இனிைமப றி அவ வண' சி3 பாவ ேபால" ேபசி மகிBகிறா . வென<ச க
அவர9ேக வ3விடன பி#றமாக! எ:ைலய ற இபேம! இய ைக அழேக! எ&
அவ மன எA'சிCட ?&கிறா . க9"#" ேபா ைவைய' சேரெலன அவ மீ Iசி
அவைர' சிைற பி5-கிறன , கயவ க ! ஒ9 கண/ எ8./ இ9 LB3 ெகாட.
தி-கிடா ! சி8க/ பி5பவிட! சில சிைற-.ப,த"படா . நிலவி
அழ.க மகிB3தி93தா . அவைர" பாதாள' சிைற-. இ,' ெச&
அைட,தன பாதக க.
மாளிைகயிேல இ93த பாதாள' சிைற ! ஆ& ஆக அதிேல அவைர அைட,
ைவ,தன . ஒளி ககளி: பவதி:ைல! பறைவகளி இனிைசைய அவ ெசவி
ேககவி:ைல ! இ9டைற! தனி அைற! ஆைடகைளய"ப அல8ேகாலமான நிைல!
இ9/#' ச8கி*க! இ3த- ெகாைம, ஆ& ஆக, ெவனி+ நகர மாளிைக'
சிைறயி:.
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ந/பி-ைகய றவைன ந:வழி"ப,த, மதவாதிக ைகயாட ைற என? அவ
உண9/ வண/ உைமைய அவ  எ, Iசினரா? இ:ைல! இர,த/
பிறி-ெகா வ9மள>-.' ச>-கால5,தன ! மா -க ஏகைள அவ 
ெகா5 ”மதியி*! இைத"ப5, அறி>ெப&" எறனரா? இ:ைல, க5 ைவ,
அ5,தன . இ9/# வைளய8களி இ/சி,தன . இ9/#" பலைகமீ சாயைவ,,
இ9/#  வைளய8க@ள உ9ைளகைள அவ மீ உ9வ ; ஆழ"பதி3
எG/#வைர உள சைதைய" பி=, ெவளிேய ெகாவ9/ - சில மா
விவ, ெப9/பாலானவ க . &யிராகி விவ . இர,த/ கசிய- கசிய அவ
ேவதைன" ப/ ேபா, ”ேவத,ைத ஏ &-ெகாகிறாயா" எ& ேகப ; அவ
ேதக/, ச:லைட- கேபால, ைள-க" ப- கிட-./ ேபா. ேதவைன
Rஜி-கிறாயா? எ& ேகப . அவ . &யிராக- கிட-./ ேபா, ".9>-.கீBப5கிறாயா?' எ& ேகப . பழ,ைத' சா&பிழி3 ப9கி இப/ ெப&வ ம-க.
இ3த மகா0பாவ க ப.,தறி> ெகாள, ணிபவாி இர,த,ைத" பிழி3 எ,,
அவ0-.- கா5 இப/ ெப றன .
ஜியா டாேனா "$ேனா ஆ& ஆக இ3த- ெகாைமக@-. ஆளா-க"படா!
உட*: இ0/ ெகா<ச/ வGவி9-கிற. பி5வாத/ .ைறயவி:ைல. இ0/ சில
நாகளி: பய: பணி3விவா எ& எணி- ெகாடன - அ3த
அ-ரம-கார க அ ேபால" பலைர" பணியைவ,தா க ! ஆனா: "$ேனாைவ
அவ க அ5-க5 காண 5Cமா!
அவ அவ க@ைடய ைற க, மன/ உைடய வி:ைல. த.3த விைல
ெகா-கிேறா/ எேற எணி- ெகாடா .

"இ3த மகா பாவி, என ெவ:லா/ ெசானா. ெசா:G த/X" எ& வா*ப'
சீமாைன. "$ேனா எதிேர ெகாவ3 நி&,தி ைவ,- ேகடனரா/ ஒ9 நா அவ .ளறினா, "ஐயமீ ! ஏ அ3த அறியா' சி&வைன இ/சி-கிறீ க. நாேன
?&கிேற ேக@/" எ& ேக*யாக" ேபசினாரா/ "$ேனா.
இPவள> இ/ைச-." பிற./ இவனிட/ பி5வாத/ இ9-கிறேத எ& திைக,த அ3த,
தீய க "$ேனாைவ, தி9,தல,-ேக அ0"பிவிட,தா ேவ / எ&
தீ மானி,தன - "$ேனா, ேரா/ நக ெகா ெச:ல"படா ேமாசேலாக,
திற>ேகா: உள தி9,தலம:லவா. ேரா/ ! இரடாக அ8ேக சிைற!
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அPவ"ேபா, மத [: வ:Gந க "$ேனாைவ விசாாி"ப - ஒPேவா ைறC/,
"$ேனாவி அறி>, ெதளி> அவ கைள, திைக-க' ெச=த. இ&தியி:.. ’இவ
தி9,த"பட 5யாத நா,தீக' எ& தி9'சைபயின தீ "பளி,, இ3த" பாவியி
இர,த/ மணி: விழாத ப5 இவைன- ெகா:க ! எ& கடைளயி. அதைன
நிைறேவ றி ைவ-./ ெபா&"ைப அறமற,-. அளி,தனரா/. இர,த/ கீேழ
சி3தலாகா எறனரா/ ! ஆ& ஆக அ3த ெவனி+ நகர' சிைறயிேல இர,த/
சைதC/ கல3 கல3 ெவளிவ3த - இ"ேபா இர,த/ கீேழ சி3தலாகா
எறனரா/! என ெபா9 அத .? உயிேரா க5 ைவ,- ெகா@, எபதா./.
ஆ பலவாக அவ க ப5,த மத ஏக ஏராள/ - ஐய அ9@/ உைடயா எ&
?ற"பட - அவ களா: ஒ9 நா,திக 0ட வாதி அவ ெகாைகைய
றிய5-க இயலவி:ைல - உயிேரா ெகா@,திவி எ&தா ?ற53த, எ
ெச=வா க அவ க ! அவ0ைடய அறி> கிள"#/ #ரசி, தீ, மடாலய,திேல
.ெறன- .வி, ைவ,ள மத ஏகைள' 4" ெபா4-.கிறேத ! த"ப
வழியி:ைல. எனேவ அவைன, தீயிேல த@ எறன .

"நா,திக - எனேவ நாத இவைன, த5"பா . நி'சயமாக" எ& ?றிட-?ட
இவ க@-. ந/பி-ைக இ:ைல ! ஒ9 ேவைள, அவ க ஆடவனி தீ "#-. இ3த
வழ-ைக விடலாகா. "$ேனா ப-க/ தீ "#- கிைட,தாG/ கிைட,வி/. எ&

அ<சின ேபாG/ ஆ,திக,ைத- கா,திட அரமைனக@/ மாளிைகக@/ மம:ல,
சி& .5:க இலச இலசமாக உளன - இதைன ஒ9 "$ேனாவி ெகாைக
என ெச=விட 5C/, க,தி, திாிய/. நம ப-த களி ெதாAைக யி
ச,த,தி # இவ0ைடய #ரசி-.ர: நி .மா எ& எO/ ணி> இ:ைல !
ஒ9 ேவைள. "$ேனா ெவ&விடா:. த8க ஆதி-க/ என கதி ஆவ எற
அ'சேம அவைன" பி5,தா5 &.
பிராெட+டகைள- ?ட' சகி,-ெகாளலா/ - அவ க அ5"பைடைய
ம&-கவி:ைல. நம ஆதி- க,தி: இ9-க ம&-கிறா க, எனி0/, ெஜபமாைல.
ெதாAைக, இைவக உளன; இவ ேபாறா , அ0 மதி-க"படா:, பிற., நம-.
மி'ச/ என இ9-./? இவ தா. விணிேல 4வ -க/ இ:ைல. மO-.
அ5யி: நரக/ இ:ைல. எ& ேப4கிறாேன. இ3த இர / இ:ைல எ& ம-க
தீ மானி,விடா:, நா/ ஏ. நம-.ள இ3த 4ைவமி-க வாB> ஏ. எ& எணி
ன - .ைல ந-கெம, விட - ெகா@,8க இவைன. எ& ெகா-காி,தன .
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பழிபாவ,-. அ<சாத பாவியாக இ9-கலா/ ஒ9 வ - தா8கி-ெகாளலா/.
பாவ,ைத, ைட,தி/ பாிகார ைற தரலா/. தி9,தலா/: ெகாைள-காரைன?ட, #யவானா./ப5 #,தி ?றி, ேகாயி: கட' ெசா:லலா/; கசி3 உ9.
காாிைகேய! க # இழ3த எைன- கா"பா & எ& ெந<49க இைற<4 ேநா#
இ9! தி9,தல8கைள, ெதாA அ5யா கைள வழிப. பாவ-கைற கAவ"ப/ எ&
?றி வA-கி விA3த வனிைதைய. மீ/ பாி4,தமா-கிவிடலா/ - ஆனா: "$ேனா !
இவ பாப/ எ& ?&கிறீ கேள. எைத? எற:லவா, ேககிறா. மனித
ந:லவனாவ/ ெகடவனாவ/ அவனிடேம இ9-கிற. எ& ?றி ந/ைடய
ேவைலைய" பறி-கிறாேன ! விைவ,தா: ப, நி'சய/. எனேவ தீயிேல த@8க
எறன .

"ேகாயிைல இ5"ப/ ெகா@,வ/. பாப/ தாேன?"
"நி'சயமாக, பாப/தா"
"இவ க,ேதா*-க, ேதவாலய,ைக- ெகா@,திய மகாபாவி"
"ஏ ெகா@,தினா ேதவாலய,ைத?"
"பிராெட+ட மா -கமா/ எனேவ, க,ேதா*-க மடாலய,ைத- ெகா@,வ,
#ணிய காாிய/ எ& க9தி-ெகாடானா/."
பிராெட+ெட நீதியாள களி, ெநாி,த #9வ/ மாறிவிகிற - மனி"#கிைட-கிற. அேபாேற க,ேதா*-க க, பிராெட+டைட இ/ைச ெச=வ.
பாவமாகா எ& க9தி வ3தன . எனேவ பாவ/ எபத ேக இ9 வைகயின9/
ஒ&-ெகா& ேந மாறான விள-க உைர தரலாயின .
ஆனா: "$ேனா இ9 சாரா9-./ ஆகாதவ!" ஏெனனி: அவ, உலக/ உ9ைட
எ& ?றி #னித- க9,-கைள ம&-கிறா ! மாபாவி! எனேவ ெகா@,தி- ெகா:க
எறன .
ேகாப னிக+, உல. ப றிய த க9,ைத- ?& ேப, மத ஏகைள- ேக*"
ெபா9ளா-./ ச/பவ ெமா& நட3த. ஆசா ய #9ஷ க@/, அ 'சக க@/
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சனிதான8க@/, சாதாரண' சாமியா க@/, ந/பி-ைகCட0/ ஆேவசமாக>/.
உல., ேமாச/, நரக/ எபைவப றி- ?றிவ3த உபேதச உைர-. ேவ
ைவ,தா. சாதாரண- க"பேலா5!
மாெக:லா எபவ, +ெபயி நா5: ெசவி:* எ0/ கடலக,தி*93
கிள/பினா கல,தி: - ேம ., திைசயாக ! ேம ., திைசயாகேவ ெசறா ! திைச
மாறவி:ைல ; தி9/பவி:ைல; ேமலா:, ேமலா: ெச:கிறா - உலக/ தைட எறா:.
கைடசி பாக/ எ காேப எ& பி5வாத/ ேப4கிறா - "மகேன!
மாபாவியாகாேதா அ9ளாள க அளி,த உைமைய' ச3ேதகி-காேத, உலக/
தைடதா - நீ, கைடசிவைர ெசறா: - அேதா கதிதா," எ& மதவாதிக
எ'சாி,தன . அவேனா நா உலக/ உ9ைட எ& ந/#கிேற -- உலகி நிழ:,
ச3திர மீ IBகிற எபைத உண கிேற - என-. அ3த நிழ: த9/
ந/பி-ைகைய, உ8க நிக க தரவி:ைல. எனேவ நா ெச:ேவ. ெச:ேவ"
எ& ?&கிறா. ெவறா ! ேம . ேநா-கிேயதா ெசறா. மாெக:லா திைச
மாறவி:ைல. 1519 ஆ ஆக+ தி8க ப,தா/ நா ெசவி:* விகிள/பியவ, 1522-/ ஆ ெச"ட/ப 7-3 ேததி ெசவி:* வ3தைட3தா - ஒேர
திைசயி: பயண/ ெச= ! உலக/ உ9ைடதாேன ! எறா. ஆமா/
ேபா*9-கிறேத எ& சில இA,தா"ேபா: ேபசின .
மதவாதிக மய-க ெமாழி, மாெக:லா ெப ற ெவ றியி உைமைய மா=,த.
உலக/ தைடதா எறன ம-க. ேகாப னிக+ அறிவாளிக உள,திேலேய
#ய: எழ- ?5ய வைகயிேல ஏ தீ5னா. ேதவாலய/ அதைன, தீடாதீ எ&
உ,தரவிட. 1616-/ ஆ "$ேனா இற3 பதினா& ஆக@-." பிற.,
ேபா"பாடவேர னி&, ேகாப னிகசி ெகாைகைய- க5-க ேவ5
ேநாிட ! ெகா@,திவிடள "$ேனாைவ. ெகாைகேயா ம5யவி:ைல. ேபா"பி
சாப/ Iச"பட - அ"ேபா/ சாகவி:ைல - ெகாைக வள 3த - #"#
ஆரா='சியாள க ேதாறலாயின - "$ேனாவி சா பிேல ேபச" பல வ3தன .
278 ஆக ேபாாி" பா ,த ேதவாலய/ உலக/ உ9ைட எபைதC/, 4 றி
வ9கிற எபைதC/ ஏ க ம&,த. கைடசியி:, கள,ைதவி ேதவாலய, தாேர
ஓ5விடன . "$ேனா-க அ:ல ! ஒ9 "$ேனாைவ- ெகா@,தி விடா: ேவ&
"$ேனா-க கிள/ப மாடா க எ& எணியவ க ஏமா3தன . ப:கைலகழக8க@/, ஆரா='சி- ?ட8க@/. ேவக ேவகமாக #,தறிவி சா பிேல, பைட
திர5,த3தன ! என ம மேமா? என மாயேமா? எ& ம-க ேக- கிட3த பல
நிகB'சிக@-./ ெபா9க@-./ விள-க/ அளி-க வ3தன ஆரா='சியாள க -
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பழைம"பைட #றகிேடா5 &. கைடசியி: "$ேனாவிட/ மத உல. மனி"#ேக- ெகாவ ேபால, 1821-/ ஆ ஏழா/ பய+ எ0/ ேபா"பாடவ .
ேகாப னிக+ ெகாைக மீ இ93த கடன,ைத வாப+ வா8கி- ெகாடா !
மதவாதிக@/, உ9ைட உலகி: வாழ' ச/மதி,தன .
இ3த" ெப9 ெவ றி-காக, "9ேனா தீயிேல தள" பட ேநாிட. எ நாகளி:
அவ9ைடய மனதிேல ஒ9 ளி ம9சிேயா, மய-கேமா கிள/பி இ93தா: ேபா/,
அவ உயி த"பியி9-./. ஆனா: #,தறி> பிணமா-க"ப59-./. "$ேனா.
உைம பிைழ- க/, எ உட: சா/பலாக/ எறா . எ நாகளிேல. அவ
மன- க ேதாறி, ேதாறி மைற3த காசிக எ,தைனேயா ! ளி, திாிC/
பிைள" ப9வ,ைத எணி- ெகாடாேரா ! மடாலய,திேல 9வி, 9வி" ப5,த
நாகைள எணி-ெகாடாேரா! அ# ெபாழி3த தாையC/, அ-கைற கா5ய
த3ைதையC/ எணியி9"பா ! அவ மன- க ந-./ .ரGட ேப4/
ஆ+ல/ பாதிாியா9/ திைக, நி ./ எாி மன0/, ேத ெகா5யவ ேபால
அலறிய ஆ-+ேபா  ப:கைல- கழக" ேபராசிாிய க@/, ெதாி3தி9"ப !
கா5-ெகா,த கயவைன- க59"பா - பய,-. அ5ைம" படவ,
பாிதாப,- .ாியவ எ& எணியி9"பா .
எ நாக தாேன ! விைரவிேல ஓ5வி/ - எ கைதC/ 53வி/ எ&
எணி இ93தி9"பா .
அவ த/ எண,ைத ெவளியிட வா="பி:ைல விஷ/ தர"பட சா-ர]4-., கைடசி"
ெபாAதி: நப க உடனி93தன - உல. அவ9ைடய எண8கைள ஓரள>
அறிC/ வா="# ஏ பட. "$ேனா>-. அஃ/ இ:ைல!
ஆனா:, ெசா:லேவ5யைத "$ேனா, நாபல 4 றி' ெசா:*விடா ! ஒ9
வாBநாளி: ெச=யேவ5யைத' ெச=விடா ! ப:கைல- கழக8க எ:லா/.
உலக/ உ9ைடயா? தைடயா? எ& விவாதி,த வண/ உளன. ெதளிவறியா
ம-க மேம, #,தறிைவ- ெகாள Xதி அைடகிறன . ேவைல 53 விட
ேபால,தா - அாியேதா உைமைய உல. ஏ &-ெகாவத காக.
உபிாியாணி-ைகயாக/ எ& எணியி9"பா ! அ3த, Q=ைமயாள
உள,திேல இ,த. உய எண8களறி ேவெறன மலர 5C/.
எ நாக ஓ5ன : மதவாதிக ஏமா3தன - "$ேனா ெவ றி ெப றா .
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ச-க,திேல, ஏராளமான ?ட/ - ேவ5-ைக பா -க. நா,தீகைன- ெகா@,த"
ேபாகிறா க. ஆ,தீக க@-. அ3த 'வாண ேவ5-ைகைய- காப தவிர ேவ&
ேவ5-ைக இ9-க 5Cமா ! ேவ5-ைக மமா அ - ப-தாி' கடைமCமாயி ேற!
"$ேனா>-. ம<ச ஆைட அணிவி,தன – பாவிக@-., ேவத நி3தக9-., ம<ச
நிற ஆைட த9வ வா5-ைக.
அ3த உைடயிேல, ேப= Rத/ பிசா4, ெப9 ெந9"#. ேபாற சி,திர8க - இவ நரக/
ெச:கிறா எபைத- காட.
இA,' ெச:கிறா க "$ேனாைவ! ஏ& நைட! கல8கா உள/! #னைக?ட,
ெதாிகிற.
இ9 ம98கிG/ ?5 நி ./ ஏமறியாதவ க. Q &கிறா க - ஏ4கிறா க!
"$ேனா அவ கைள- க ேகாப/ ெகாளவி:ைல.
ஓ5 வ9கிறா ஒ9 சாமியா - மர,தாலான சி& சிGைவைய "$ேனாவி
க,தி ெகதிேர காகிறா - சா. சிGைவ-." பணிய/ எ&!
சிGைவ! இத ெபய ?றி-ெகா எPவள> அ-ரம,ைத' ெச=கிறீ க,
அறிவி*கேள ! எ& ேகபவ ேபால, "$ேனா க,ைத ேவேறா ப-க/ தி9"பிெகாகிறா .
க/ப/ - அதிேல ககிறா க - தீ வள9கிற! எதிேர கா-?'ச: - "$ேனா
அைமதிேய உ9வானவராக நி கிறா . #ைக LB3 ெகாகிற. அைதகிழி,-ெகா ெந9"# ெதாிகிற - உட: க9.கிற - அேதா, அேதா; எ&
காகிறா க - க/ ெதாிகிற. தீ'4ழG-. இைடயி: அைமதியான க/!
தீேயா F5ய தீ, த ேவைலைய' ெச= 5, விட - "$ேனா
சா/பலா-க"படா .
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ஒ9 கன,தி: அைற3தா: ம&கன,ைத- கா எ& ?றி அ# மா -க/
சைம,, த3தா எம ேதவ எ& ?றி-ெகாடன . அவ க "$ேனாைவ
ெந9"பி*டன .
பல ெத=வ வண-க,ைதC/ காமிரா5' சட8.கைளC/ எதி , அற"ேபா
நட,திய அணைல' சிGைவயி: அைற3தா க பாதக க எ& ?றின
வி4வாசிக. அ3த' சிGைவ த9/ ெநறிையC/ மற3. ப$ேனாைவ, தீயி*டன .

”அவ கைள மனி,விக, அணேல. அவ க அறியா-க என
ெச=கிேறாெம&” எ& சிGைவயி: அைறய"ப/ ேபா ஏ4 ?றினாெர&ைர,
உ9./ கி9+தவ க, "9ேனவ- க5ைவ,- ெகா@,தவ க.
ஆதி-க,தி*93த பல ெத=வ வழிபா ைறைய எதி , அ# ெநறி த3த ஏ4வி
ெசா:ைல- ேக/ ெச=ல- க/, அ3தநா மத ஆதி-க-கார க, நா,தீக
எ& நி3தி,தன - ெத=வ,தி ெபய ?றி வைத,தன . சGைவ காசி த3த.
அ-ரம-கார க த3த ெகாைமகைள, தா8கி- ெகா@/ உள உர/, ெகாைக"
ப &/ இ93த எபைத எ,-கா/ சின/, இ3த' சிGைவ எறன - அைதக/, க9,திேல ெதளி> ெபற ம&,தன . அைத- கா5ேய "$ேனாைவெகாறன .

பாவிகைள இரசி-க இர,த/ சி3தினா எ& ெதாAைகயி ேபா ?&பவ க,
"$ேனாைவ- ெகாறா:, அ#-./ அற,-./ இழ-கா.ேம எ&
எணவி:ைல. எ8ேக த8க ஆதி-க/ அழி3 ப விேமா எற
அ'ச,-.,தா ஆபடன . ேகாலா கலமாக ஆவ3த பைழய மா -க மன

ஏ4ைவ- ெகாறா: தா த ஆதி-க/ நிைல,தி9-க 5C/ எ& எPவித/ ேகாப/
க-கினாேனா. அத ., ளிC/ .ைற3ததாக இ:ைல, சிGைவ ெதாAேதாாி சீ ற/.

ஏ4 மீ/ எA3 வ3தா எகிறா க. "$ேனா ேதவ அ9 ெப றவ ?ட
அ:ல. எனி0/ ஜியா டாேனா "$ேனா சாகவி:ைல - எ&/ நிைல, நி ./
உைம சாகா.
ஜியா டாேனா "$ேனாைவ- ெகா:வத காக Fட"பட ெந9"பி*93/, கிள/பிய
சி& சி& ெபாறிக ப:ேவ& இட8களி: பரவி, .9டறிைவ அழி-./ பணியா றின.
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அவைர அ-ரமமாக- ெகாறத .- கAவா= ேத வேபால, பி கால,தி:
அவ9ைடய உ9வ'சிைலைய ைவ,தன . ஆனா: அவ அைட3த ெவ றி அ அ:ல.
ப.,தறி>, ெப9மித/ ெகாள' ெச=தேத அவ அைட3த ெவ றி. "$ேனா வாBகிறா ,
ெவ றி Iரராக.

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

உட பிறதா இவ

”கா மி9க8க@-.- .ைகC/ #த9/ உ. த8கியி9-க நாைட- கா-./ ேபா
Iர களாகிய உ8க@-. உைறவிட/ உடா ?"
”இ:ைலேய!!”
"மா றா வ9கிறா தாயக,ைத, தா-க, உ8க இ:ல,ைத, கா-க- கிள/#8க
எ& தளபதிக ழ-கமிகிறா க. உ8கைள" ேபா -ேகால/ ெகாள'
ெச=கிறா க! உ8க@-. எ8ேக இ:ல/ இ9-கிற? எ3த இ:ல,ைத கா"பா ற
நீ8க ேபாாிட ேவ/? இ:ல/ இ9-கிறதா உ8க@-.?"
இ:ைல! இ:ைல!

"இர,த/ ெகாகிறீ க நா-காக உயிைரC/. த9கிறீ க. தாயக,ைதகா"பா ற தாயக/ உ8க@-., த9வ என ?"
ெதாியவி:ைலேய!

”ெதாியவி:ைலயா ! கா &/ ஒளிC/ கிைட-கிற! இ9-க இட/ தரவி:ைல தாயக/!
உA பயிாிட வய: இ:ைல. ஒட- .5ைச இ:ைல."
ஆமா/! ஒட- .5ைசC/தா இ:ைல.
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Iர இைளஞ, விழியிேல கனி>ட காசித9/ இலசியவாதி, ெப93திரளான
ம-கைள" பா ,- ேககிறா. அவ0ைடய ேகவிக அ3த ம-க மனதிேல
Q8கி-ெகா59-./ எண8கைள, த5 எA"#கிறன.
இேத ேகவிக, அவ க மனதிேல ஆயிர/ ைற எA/பின - அட8கின !
மாளிைககைள- காO/ ேபாெத:லா/ இ3த- ேகவிக, மனைத- .ைட3தன! ப4/
வய:களிேல  றி- கிட-./ கதி கைள அ&வைட ெச=த ேபா/, பழதி
ேசாைலகளிேல பாபட ேபா/, பாைத ஓர,தி: நி& பைட-கார9-.
மாியாைத ெச=தேபா/, அவ க மனதிேல இ3த- ேகவிக எA3தன!
ஆலய8களிேல ேகாலாகல விழா-க நைடெப ற ெபாAெத:லா/ இ3த- ேகவி!
ஆட: பாட: அர8க8களி*93 களி"ெபா* கிள/பிய ேபாெத:லா/ இ3த- ேகவி!
ம>/ மமைதC/ தைல-ேகறிய த9-காி சிவ3த ககைளC/, சி8கார'
சீமா5களி பல வண ஆைடகைளC/ கடேபா ெத:லா/ இ3த- ேகவி!
உைழ, அG,, உட ேபாதாததா: ”இ/ைப ? எ வயிேற" எ& ஏ-க ற
ேபா - இ3த- ேகவி - சகதியி: #ரடேபா இ3த- ேகவி - பைற இ-ேகவி
மனதிேல எA3த - நிைலைம ெதாிகிற - ெதாி3?
தாயக,தி மணி-ெகா5 ெவ றிகரமாக" பற3. ஒளி விகிற. வாைக Lகிறா க
மாIர க - வி93கிறா க சீமாக - வி9களி-./ விழா>-..ைறவி:ைல. ஆடவ கைளC/ மற-கவி:ைல. அழகழகான ேகாயி:க,
அல8கார/, தி9விழா - இ3த ேவைல" பாக .ைறவற உளன - நம-.,தா
இ9-க இ:ல/ இ:ைல, வாBவி: இப/ இ:ைல!
தாயக/, மா றாைர ம5யிட' ெச=தி9-கிற - ெவ றி" பாைதக அைம-க"
பளன - மடல8க பி5படன. மாநக க தைரமடமா-க" படன, ெகா&
.வி,த ேபாக மி'ச/ இ9"பவ கைள, அ5ைமகளா-கி Iர/ அறிவி-க"பகிற!
தாயக/ ! ெக/Xர/, Iர/, வள/, எ0/ அணி பணிக@ட !!
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ஆனா:, நம-ேகா ஒட- .5ைசயி:ைல. நாேமா தாயக,தி ெவ றி-காக- .9தி
ெகாட அைழ-க"பகிேறா/, ர4 ேகட/ பா=3 ெச:கிேறா/. மா றா
#ற. கா/ வைர ேபாாிகிேறா/, தாயக/ தாயக/! எ& தளபதிக கள,திேல
ழ-கமி/ேபா, எA'சி ெகாகிேறா/. எ,தைன ேப எதிாிக, என ஆCத/
ந/மிட/, எப ப றிய கவைலய &" ேபாாிகிேறா/. பிண8கைள- .வி-கிேறா/.
பிற3த நா5 ெப9ைம-காக -- ஆனா: அ3த" பிற3த நா5ேல நம-. உள நிைல
என? அ3த Iர இைளஞ ?றிய ேபால, கா மி9க8கைள விடெகாைமயான ! நம-./ தாேன இ தாயக/? நா/, அPவித/தா க9கிேறா/.
ஆனா:, நாடா@/ நாயக க. அPவித/ க9வதாக, ெதாியவி:ைல, க9தினா:,
ந/ைம இ3த- கதியிலா ைவ,தி9"ப ! நியாயமான ேகவி ேகடா இைளஞ,
ேந ைமயாள அ<சா ெந<ச ஏைழ ப8காள !!
ம-க வாB,கிறன - த/ சா பாக" ேப4/ இைளஞைன – அவேனா
வாB,"ெபற, உபசார ெமாழிகைள வழ8.பவன:ல. அவ உள,திேல
Q=ைமயான ஒ9 .றி-ேகா இ9-கிற - ெகாைமைய- கைளய ேவ/ எற
.றி-ேகா ; உ&தி"பா.
தாயக,தி ெவ றிகைளC/ அவ க59-கிறா - அ3த ெவ றி-காக, உைழ,த
ஏைழயி இர,த- கணீைரC/ பா ,தி9-திறா.
மமைதயாள க மாளிைககளிேல ம3தகாச வாB> நடா,வைதC/ பா ,தி9-கிறா,
உைழ"பாள உட: ேத=3 உள/ ெவ/பி- கிட"பைதC/ க59-கிறா.
இ9சாரா9-./ இைடேய உள பிள> பய8கரமான அளவிேல விாிவ/ காகிறா,
இ3த" பிள> எதி கால அழி>-ேக வழி ெச=கிற எபைதC/ அறிகிறா.
ைக,திற0/ வா=,திற0/ ெகாடவ க க F5 ம-கள நில,ைத எ:லா/
ெகா,தி- ெகா ஏ"ப/ விகிறா க - இ அபாய அறிவி"# எப அவ0-."
#ாிகிற.
?* ம-க ெதாைக ெதாைகயா= அதிகாி-கிறா க - #A"ேபால, 5-கிறா க இனி #-கண-." ேபாடாவிடா: ஓட"ப உைதய"ப ஆகிவிவ எப
அவ0-., ெதாிகிற. ஆனா:, ஆ பாட- கார இைத அறிய ம&-கிறா க.
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தாயக,தி வள,ைத அவ கேள 4ைவ-கிறா க, ெச-. மாெட உைழ-./ ஏைழ
ம-க@-.' ச-ைக தர"பகிற – ’பாப/' ேபா-கி-ெகாள, ப:ேவ& கட>ள9-.
விழா நட,த" பண/ இ9-கிற - பய/ என!
இரடாயிர, எப, ஆ& ஆக@-. #, ேரா/ நா5:, அ8கா5'
ச-க,தி:, காண"பட காசி இ !

"கா மி9க8க@-ேக0/ .ைக இ9-கிற. நாைட- கா-./ Iர கேள!
உ8க@-. உைறவிட/ உேடா ?” எ& ேகடா ைடXாிய+ கிேர-க+ எ0/
இைளஞ.
இ& உலகி: ப:ேவ& நாகளிேல காண"ப/ எ3த, ைற-./ வி, ஆதிநா.
கிேர-க - ேராமானிய அறி>- க9Zல/, எப ஏ &- ெகாள"பள
உைமயா./. கிேர-க, ேராமானிய ேபரர4களி ெப9ைமைய- ?றிவி,தா,
பிறவ ைற" ப றி" ேப4வ , ேமைலநா வரலா &ைர ஆசிாிய க. ெம'ச, த-க/.
பாட/ ெபற, த-கமான ப:ேவ& க9,கைள உல.-. அளி,தன. அPவி9
R/ெபாழி:க எனி0/ அ8. உலவி, பிற. அைவகைள ந'4- காடா-கிய அரவ8க
சில>/ உலவி ! வண" R-கைளC/. அைவகைள வடமி வபா/
இைசையC/, தாமைரR,த .ள,திைனC/, அதிேல FBகி/ ேகாமளவ:*கைளC/.
க ெசா-கிவிடா: ேபாதா - மல " #த9-.ேள அரவ8 காடாதி9-./
அரவ/. ப'ைச- ெகா5Cட ெகா5யாக- கிட"பைதC/ கெகாள ேவ/.
ேரா/ நா இ&தியி:, ஆ றG/ அணிC/ இழ3 IB3 படத . -கியமான
காரணமாக இ93த. ந'சர> க ேபாற சில நடவ5-ைககைள, ைறகைள.
க9,கைள, நீ-காம ேபானேதயா./.
ஏைழய உலகி ெப9F'4-., ேரா/. மதி"பளி-க ம&,த - தைன,தாேன
அழி,- ெகா@/ ெகா ேநா=-. ஆபட. ம5ல8கைள" #தி #திதாக
ெவ&, மணி5கைள" பறி," ப3தாடமா5 மகிB3 த. ப<ைச பராாிகைள
அட-கி ைவ"பேத அரசிய: ைற எ& எணி-ெகாட. ஒ9 அரசி மா# அ
கள,திேல ெப9/ ெவ றிகளி அளைவ" ெபா&, இ9-கிற எபைதேய
.றி-ேகாளா-கி- ெகா வரட தைலய ெதாைக வள9வைத பிர'ைனயாகக9தாம ேபாயி & - கீற: ெவ5"பாகி ெவ5"# ஓைடயாகி, கல/ கவிB3த
ேபாலாகிவிட. நா5 கைத.
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ேரா/ நா Iர/, பிற நாகைள" Xதி அைடய- ெச=த - கா*: IB3 க"ப/
க5ய நாக பல கள,திேல நி& அழி3"படன பல - ேரா/ நா Iர"
பைடயின , #காத நக இ:ைல. தக -காத ேகாைட இ:ைல, ெபறாத ெவ றி
இ:ைல, எ& ெப9ைம ேபசி- ெகா ஒளிவி/ வாைள ஏ3திய ேதச,தி:,
எதிாியி 5ையC/, அதைன உைறயி*ட ேநர,தி: இபவ:*களி 5
இைடையC/ ெவ றி" ெபா9ளாக- ெகா வாB3 வ3தன . ேம- .5யின நா-காக உைழ-./ ஏைழயேரா, ைடXாிய+ கிேர-க+ ?றியப5, கா
மி9க8கைள விட- ெகா5ய நிைல-., தள" படன .
ைடXாிய+ கிேர-க+ ஏைழய சா பி: ேப4/ நாகளிேல, ேரா/, ெவ றி பல க
ெச:வ/ ெச:வா-./ ெகாழி-./ அர4 ஆகிவிட. வளம ற நில,திேல
வாட,ட உைழ,- ெகா பல காணா ேத/பி, தவி-./ ப<சRமியாக
இ:ைல ேரா/. அைட அய: நாகளிேல, அத கீ ,தி பரவி இ93த. வள/ ெப9கி
வ3த.
ஆ"பிாி-காவிேல 300 நகர8க க"ப/ க5 வ3தன. +ெபயி, சா ]னியா, சிசி*
ஆகிய Rபாக8களிேல ெப9/ ெவ றிகைள- க, தைர"பைட மம:லாம:
திறமி-க க"ப: பைட ெகா, வாணிப/ நடா,தி' ெச:வ,ைத ஈ5, பல
[ றாகளாக ெவ றி-ெகா5 நா5 வாB3த, கா ,ேதS எ0/ மடல,ைத ேரா/
ெவற! பய8கரமான ேபா நடா,/ ஆ ற: மி-க ஹனிபா: எபா, ேரா/
நா, தளபதியா: விரட" படா! கா ,ேதS தைரமடமா-க" பட. ெப9<
ெச:வ/ ெகாைள" ெபா9ளாக- கிைட,த. ேரா/ சா/ராSய- ெகா5 கட*G/
நில,திG/, ெக/Xரமாக" பற3த. சிசி*C/, ஆ"பிாி-கா>/ ேரா/ அர4-.- க"ப/
ெசG,தின, ேதா ற காரண,தா:.
உலைக ெவற மாIர எ& வி9 ெப ற அெல-சாடாி அரசான
மாசிேடானியாைவ ேரா/ ெவற ! கிாீ+ ேதா ற!
ெவ றி ேம: ெவ றி ! எ3த, தி-கிG/ ெவ றி ! ேரா/ இ3த ெவ றிகளா: திர5ய
ெச:வ/ ஏராள/. ேதா ற நாகளி*93 ேரா/, ைக ெச= ெகா வ3த
அ5ைமகளி ெதாைக 100 இலச/ ! இவ கைள விைல-. வி & ேரா/, பண/
திர5 &.
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ஈ5:ைல. எதி "# இ:ைல எற நிைல பிற3த! எ3ெத3த நா5ேல எெனன
ேபாக" ெபா9 கிைட-.ேமா அைவக எ:லா/, ேரா/ நகாிேல ெகாவ3
.வி-க"படன. ,தார8க, நவமணிக ஆகிய ஆபரண/ அணி3, R3கி:
உ,தி, #னைக கா5" Rைவய த/ காதலாி த8க"பி5 ேபாட வாகைள
எ, Fைலயி: சா=,வி. கள,தி: அவ ெகா=த தைலகளி எணி-ைக
ப றி- ?ற- ேக, தா R/ெபாழி*: ெகா=த மல களி அள>ப றி- ?றிட,
அPவள> மலரா ! கனிேய! ெம,த- கTடமாக இ93தி9-.ேம!" எ& Iர ?ற.
”எ:லா/ த8கைள- கட/ பற3தேத கணாளா!" எ& அவ ?ற - காத: வாB>
நடா,திய கனவாக நிர/பின ேரா/ நா5:.
அ3த' சமய,தி: ஏைழய உல. ஏ-க,தா: Q-க மிழ3, ெநளி3த. இைத- க
உள/ வா5னா ைடXாிய+ கிேர-க+. த ெதா Fல/ ஏைழயைர உ=வி-க
ேவ/ எ& தீ மானி,தா.
ைவயக/ விய-./ அறி>- க9Zல" ெபடகெமன விள8கிய கிேர-க நா. இ9"#'
ெச9"பினரா: றிய5- க"பட : அ3நா அறிஞ க, கவிஞ க, கைலஞ க
ஆகிேயா . ேரா/ நா5ேல அ5ைமகளாக அம 3த எஜமான க@-. கைலயி
ேந ,திையC/ காவிய,தி ேமைமையC/ எ,-?றி இபF5 வ3தன . உலக
வரலா றிேல மனைத உ9-கவ:லதான நிகB'சி இ. ேதா ற கிேர-க க.
ெவ றிெப ற ேரா/ நாடவ9-. அ5ைமகளாகி, அேத ேபா ஆசாகளாகி இ93
வ3தன . கள,திேல கெட,த ெகாைள" ெபா9கைள- கா5 மகிBவட
ேரா/ நா' சீமா அ5ைமயாக- ெகாவ3த கிேர-க- கவிஞைனC/ கா5களி"பா. ’பா' எபா பைட,தளபதி. கிேர-க-கவி அ9/ பாடைல அளி"பா.
அத ெபா9ைளC/ அளி"பா - இப/ அறி>/ .ைழ,தளி"பா. அ5ைமத9/
இனைத உ மகிBவா ேரா/ நா' சீமா.
ேபா ,திறைன" ெப&வதா, வாBவி: உய வளி-./ எபைதC/, Iரேவ றிக
ெப றவைன நா தைலவனாக- ெகாகிற எபைதC/ கெகாட ேரா/ நா
உய .5யின . அ3த, ைறயிேலேய ஈபடன . அர4 அவ கைள ஆதாி,த.
ேபா றி &.
ைடXாிய+ கிேர-க+, இ,தைகய #கB ஏணி Fல/ உய 3தி9-கலா/; ெச:வ-.5
பிற3தவ. கீ ,தி வா=3த ./ப,தின. ேபா ,திற0/ ெப றி93தா.
ஆ"ாி-காவி: ம5ல8கைள ெவ& வி9 ெப ற +கிபிேயா எபானி
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ெபவயி &" ேபர, ைடXாிய+ கிேர-க+. எனேவ ேரா/ நா அவ0-.
உய மதி"பளி-க, தயாராக இ93த. ைடXாிய+ கிேர-க+, ெகய+ கிேர-க+ எ0/
இ9 #த:வ க@-./ தாயா க னீ*யா. நாடவாி நமதி"ைப" ெப றா . ஆB3த
அறி>/, சிற3த ப#க@/ மி-க அ3த அ/ைமயி ெசா:G-. ந:ல ெச:வா-.
உ. +கிபிேயாவி மக ேக./ எ3த" பதவிையC/, உய ைவC/
ைடாிய4-., தர எ3த ேரா/ நா, தைலவ0/ ம&,திட 5யா. வாBவி:
இப/. அரசி: ெப9/பதவி ெப &, ஒ=யார வாB> நட,திவர, வா="# இ93த.
ைடXாிய+ கிேர-க4-.. எனி0/ அவ, பிற9-காக வாழ"பிற3தவ. ஏைழயாி
இனைல, ைட"ப, #ம5ல8கைள ெவ:வதிG/ ேமலான ெவ றி எற
எண/ ெகாடவ.
ெவறிய! எறன சில . மய-கெமாழி ேப4கிறா. ஏைழ ம-கைள ஏ=,, த
ப-க/ திர5- ெகாள எறன சில . அைனவ9/ இவ கவனி-க"பட
ேவ5யவ எ& ?றேவ5 இ93த : ைடXாிய+, நா-. ஒ9 பிர'ைனயாகி
விடா.
அவைன ஒ,த இைளஞ க ேபால அவ ேசாைலகைளC/ ெசா.4-காாிகைளC/
நா5' ெச:G/ 4கேபாகியாக இ:ைல : எளிய வாB-ைக நட,தி வ3தா. ஏைழய9ட
பழகி வ3தா. கள,திேல ெப ற ெவ றிகைள எ,- ?றி, காத கனி பறி,
மகிB3தி9-./ காைளய பல" பல . ைடXாிய+. அவ க ேபால:லா. நா-.
உைமயான சீ9/ சிற"#/ ஏ பட ேவமானா: வறியவ9-.ள வாட/
தீ -க"படேவ/ எ& திடமி" பணியா றினா. ஈராயிர/ ஆக.
#.
ேரா/ நா' சதாய அைம"# – ெபேரஷிய பிளபிய எ0/ இ9 ெப9/ பிாி>
ெகாடதாக இ93த - ன ேம- .5யின , சீமாக, பர/பைர"
பண-கார க - இரடாமவ , ஏைழக, ஏ=," பிைழ-க, ெதாியாதவ க, நா5
ெகG/# ேபாறா . ைடXாியசி அ# ேநா-. இவ பா: ெசற.
பிளபிய எ0/ ஏைழகைள- ெகாைம பல ெச=. ெபாீஷியக அட-கி
ைவ,தி93தன . சகி-ெகாணாத நிைலைம வ3த. இ3த நா5ேல இ93 இ5C/
இழி>/ மி5ைமC/ தா-க, தக 3 ேபாவைத- கா5G/, இைதவிேட ெச&
விேவா/, ேவ றிட/ #.3 # ஊேர காேபா/, உைழ-க, ெதாிகிற. ஏ இ3த"
பகைடயின9-." பாப, ேதய ேவ/. ந/ கர/ நம-." ேபா/ எ&
ணி3. பிளபிய ம-க அைனவ9/, ேரா/ நகைர விேட கிள/பின . F& க:
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ெதாைலவி: உள .& ெசறன ! ேரா/ நா5ேல உ:லாச வாBவின மேம
உளன - உைழ"பாளிக யா9/ இ:ைல ! வய: இ9-கிற. உழவ இ:ைல !
சாைல ேசாைல இ9-கிற. பாபபவ இ:ைல ! மாளிைக இ9-கிற. எபி5க
இ:ைல / தி-கி" ேபாயின . ெபாீஷிய+.
இ3த ெவ றிகரமான ேவைல நி&,த/ சீமாகைள- கதிகல8க' ெச=த. ஏ
பி5,தறியா க, தணீ இைற," பழ-க/ இ:ைல. மாளிைக கலனானா: சாி3.
ேபாக ேவ5யதா, ெச"பனி/ ேவைல அறியா க. எ ெச=வ Q
அ0"பின . ேதாழைம ேகாாின . சமரச/ ஏ பட வழி கடன . ெவைள
உள,தினரான பிளபியக, இனி ந/ைம அ#ட0/ மதி"#ட0/ நட,வ எ&
ந/பி. ஒ9"பட இைச3தன .
இ3த ஏைழக கட பவ . சீமாக அைட எ உ&<4வ இர,த,ைத. வ5
கைமயான ஏைழ, வ5Cட ?5ய கடைன' ெசG,/ ச-திைய இழ3த/,
அவ, தைனேய சீமா0-. அ5ைமயாக வி &விவா. ./ப/ ./பமாக
இ"ப5 அ5ைமகளாவ .
இ3த- ெகாைமைய ஒழி"பதாக வா-களி,தன . அவைர ெசG,திய வ5,
ெதாைகைய, கட ெதாைகயிேல கழி,-ெகாவ. மீத/ இ9"பைத
Fறாகளி: ெசG,வ. அ5ைமகைள விதைல ெச=வ எ&
ஏ பாடாயி &.
ஏைழ ம-களி உாிைமகைள- ேக" ெபற>/, அரசிய*: அவ க@-." ப8.
இ9-க>/ ைர"W எ0/ அதிகாாிைய, ேத 3ெத,- ெகாவெத&/
ஏ பாடாயி &.
இ3த ைர"Wக, ெபாி/ சீமாகேள ?5 சட திட/ நிைறேவ &/ ெசன
சைபயி 5>கைள ஏ &-ெகாள ம&-கலா/ எ&/ ஏ பாடாயி &.
ஏடளவி: பா -./ ேபா ஏைழக@-. இ மக,தான ெவ றிதா. கல"#
மண,-.-?ட, தைடயி:ைல எறன , கனதனவாக.
காச: எ0/ உய பதவி-.-?ட பிளபியக வரலா/. தைட கிைடயா எறன .
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இைவகைள விட -கியமான ஓ ஏ பா/ ெச=ய" பட - நில/ ஒ9 சிலாிட/
.வி3 ேபாவதா:, ?* ம-களாக" ெப9/பாைமயின ஆகிவி/ ெகாைம
ஏ பவதா:, இனி யா9/ 330 ஏக9-. ேம: நில/ ைவ, -ெகாள- ?டா. எ&
சட/ ஏ பட !
இனிC/ என ேவ/ / நில/ ஒ9 சிலாிட/ .வியா ! கட0-காக அ5ைமகளா-./
ெகாைம கிைடயா. கல"# மண/ உ. காச: பதவி வைரயி: அமரலா/!
ஏடளவி: இ3த, திட/ இ93வ3த. ஆனா: சீமாக இைத- கைவய றதா-கி
வ3தன . சட,ைத, ணி3 மீறின - அத ச3 ெபா3களி: ப8கி- ெகாவ .
ஏைழயி இன: ஒழியவி:ைல : ெபா8கி எA3த ஏைழயைர அ3த ேநர,தி: த5ெகா,தன . பிறேகா எ"ேபா/ ேபால ஏ=,தன .
சீமாக, த ./ப,தா , உ றா உறவின , அ," பிைழ"ேபா
ஆகிேயா9ைடய ெபயரா: நில8கைள அ0பவி, வ3தன ஏைழயி வய:. எ"ப5C/
தனிட/ வ3 ேச9/ விதமான நடவ5-ைககைள நய வ<சக க ெச= வ3தன .
ைடபிாிய+ கிேர-க+ இ3த அ-ரம,ைத- கடா. வாயி:லா" R'சிகளாக உள
ஏைழ எளியவ9-காக" பாி3 ேபச  படா. கவனி"பார &- கிட3த த8க
சா பி: வழ-காட ஒ9 Iர இைளஞ  வ3த க மகிB'சிC/ ந/பி-ைகC/
ெப ற பிளபியக, ைடXாிய4-." ேபராதர> அளி,தன .
ைடXாிய4/ ெகய4/, சி&வ களாக இ9-./ ேபாேத த3ைதயா காலமானா .
சி&வ கைள, திறமி. இைளஞ களா-./ ெபா&"#, தாயா9-. வ3 ேச 3த.
அதைன அ3த அ/ைம, பாராட,த-க விதமாக நடா,தினா . க:வி ேகவிகளி:
சிற3தன - ேபா ,திற ெப றன - ேப'4- கைலயி: வ:Gநராயின . Iர
இைளஞ க, ேரா/ நகாி: ஏராள/ - ஆனா: அ3த இ9வ , Iர/ ஈர/ நிர/பிய
ெந<சினராக இ93தன . .5" ெப9ைமையC/ நா5 ெப9ைமையC/ .ைறவற
நிைலநாட ேவ/ எபைத அைன எ,ைர"பா க ; இ9வ9/, அைவ
தைம- .றி-ேகாளாக- ெகாடட, அ-ரம,ைத- கடா: ெகாதி,ெதA/
அற"ேபா உள/ ெகாடவராயின .

"எ+கிபிேயாவி மக எேற எைன அைனவ9/ அைழ-கிறன - கிேர-க4களி
தாயா எ& எைன அைழ-./ வண/ சீாிய ெசய: #ாிI " எ& த
ெச:வ8க@-. க னீ*யா ?&வடா/, ெப ற மன/ ெப9ைம ெகா@/ப5,
சி&மதியாளாி ெச9-ைக ஒழி-./ ெப9/ ேபாாி: ஈபடன . இைணயி:லா இ9
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சேகாதர . ெப ற ெபாA/, .&நைட நட3த ேபா/, மழைல ேபசிய ேபா/, ெப ற
மகிB'சிையவிட அதிகமான அள> ெபற 53த. த ம-க, அற" ேபா Iர களாக,
திகB3த ேபா.
அறி>- ? ைமC/ மா#/ மி.3த க னீ*யாவினிட/ பாட/ ெப ற ைம3த க,
ேரா/ நா' சதாய,திேல கிட3த சீ ேக5ைன- கைளய ைன3தன - கடைம
யா &ைகயி: இ9வ9/ இற3"படன - ெகா:ல" படன - இறவா" #கB
ெப றன .
ைடXாிய+ கிேர-க+, ெகய+ கிேர-க+ - இ9வ9/, சிற3த ேப'4, திற ெப றன அ3த அ98கைலைய ஏைழகளி சா பிேல பயப,தின .
ைடXாிய+, உ9-கமாக" ேப4பவ - ெகய+. எA'சிW/ ேப'சாள.
ைடXாிய+, அட-கமாக. அைமதியாக" ேப4வா. இைளயவ. கன: ெதறி-க"
ேப4வா. கைமயாக, தா-.வா.
இ9வ9/ ெச:வ க இைழ-./ ெகாைமகைள எதி ,ேத ேப4வ -- ஏைழக
சா பிேலேய வாதாவ : இ9வ9/ இலசியவாதிக.
இ9வைரC/, ெச:வ உலக/, எதி ,ெதாழி-காம:. விடா ைவ-./!! ைடXாிய+,
ைபய" ைபய" ெப=C/ மைழ ேபா& ேப4வா - .ளி 3த கா & - வளமளி- ./
க9, மாாி!
ெகய_ ேப'சிேல #ய: I4/ - ெபாறி கிள/#/.
ேபசி-ெகா59-./ ேபாேத உண 'சிவய,தனாகி ேமல8கிைய I4வானா/.
இ8.ம8./ அைச3 ஆ5ய ப5 இ9"பானா/, ெகய+ கிேர-க+, அணேனா.
க/ப, தி: க5 விட"பட விள-. ஒ9 சீராக ஒளித9/ பா ைமேபால. அறி>ைர
நிகB,வானா/.
இ9வ9ைடய வாத, திறைமையC/ ஆ றைலC/, எதி ," ேபசி ெவ:ல வ:லவ க
ேரா/ நகாி: இ:ைல - திறைமமி-க ேப'சாளியானாG/, அநீதி-காக" ேபாாி/ ேபா.
திறைம சாிய,தாேன ெச=C/.
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ெகய+ கிேர-க+ ேபசி- ெகா59-./ ேபா. எA'சி அைல என- கிள/#மா/.
உர,த .ரெல, ஆேவச ற" ேப4வானா/, .ர: ம8.மா/, வா ,ைதக
ேதெனாA-காக வராதா/! அவ0ைடய பணியா ஒ9 வ, இதைன, ெகய4-.
உண ,வி-க, சி& .ழ: எ, ஊவானா/, உடேன ெகய+ .ரைல' சாி"ப,திெகாவானா/. உைம-காக" பாி3 ேப4/ேபா, தைனC/ மற3 வி/ நிைல,
ெகய4-.!
ைடXாிய+ தெணாளிC/, ெகய+ ெவ/ைம மி-க மான. ேப'சிைன வழ8.வ இ9வாி ேப'4/ சீமா க@-.' சீ ற,ைதC/ அ'ச,ைதC/ ேச ,தளி,த.
ெச:வ- .5 பிற3தவ க. ஏ இ3த" ேபா-கிட ம றவ க@-காக" ேபாாிடகிள/#கிறன ! திறைமைய- காட ேவ& ைறயா இ:ைல! கள/ இ9-கிற.
ககெம," ேபாாி, காவல களி 5 தாி,த சிர8கைள' ெசகளா-கி Iர
விைளயா ஆ5- காடலா/. உட பயி சி- ?ட8க உளன. அ8. ஆ றைலகா5 நா, தைலவ களி ந:லாசி ெபறலா/ : .திைர ஏ ற/, ேதேராட/,
எெற:லா/ Iர விைளயாக விதவிதமாக உளன. அைவகளிேல ஈப. #கB
ஈடா. வரட தைலயாிட/ ெச&, விபாீத திட8கைள" ேபசிெகா59-கிறா கேள, ஏ இ3த I ேவைல எத காக இ3த ஆப,தான ெசய*:
ஈபகிறன . எ& ெச:வ க ேபசின - ஏசின . ைடXாிய4/, ெகய4/, Q5
வி/ தைலவ க. எ& ெச:வ க5,தன : ம-கேளா, வாB,தின .
ேரா/ நா- கீ ,தி பரவிய. இ5ழ-க ெமன" ேப4/ ேப வழிகள:ல, எதிாியி
ேவG-. மா கா5 நிற Iர களா: அகBகைள, தா5, ேகாைடகைன, தா-கிெகா5 மர8கைள' சா=,, உயிைர 'செம& க9தி Iர"ேபாாி ெவ றி
கடவ களா:. அணி அழ./ உவைம நய/, கல3 #னைகC/ ெப9F'4/
கா5" ேபசி/ நாந ,தன-காரரா: அ:ல. ? வா ஏ3த, ெதாி3தவ க ச3ைத'
ச-க,திேல நி& ெகா, "சா=3தீேர ! மா=3தீேர!" எ& ஏைழ ம-களிட/
அA.ர*: ேப4வ/, 'எAக ! வ9க! ேபாாிக !' எ& Q5 விவ/, எளிதான
காாிய/. தா-க வ9/ மா றாைன, ர,தி' ெச& அவ0ைடய மாநகைர
தைரமடமா-.வ. அைனவராG/ சாதி-க- ?5ய ெசயல:ல !!
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ெச:வ க, அதிG/ ெச9ைன ெச& ெவ றி கடவ க, இேபால,தாேன
ஏளன/ ேப4வ . அறி>, ைறயிேல ஈப/ இைளஞ கைள- க ைடXாிய+,
இ3த ஏளன,-./ இடமளி-கவி:ைல. கள,திேல த கடைமைய' ெச/ைமயாக'
ெச=தா. நிWமாைட+ எ0/ நாடா9ட நட3த ெப9/ ேபாாி:, ைடXாிய+
கா5ய Iர/, சாமாயமானத:ல. மாசின+ எ0/ பைட,தைலவ, ைடXாியசி
Iர தீர,ைத- கட மம:ல, கள,திேல ஒ9 சமய/, எதிாிகளா: 4 றிவைள,ெகாள"பட ேநர,தி:, ைடXாியசி ேயாசைனயா: ெபாி/ பய கடவ.
மா றாாிட/ ெச& சமரச ஏ பாகைள, திற/பட" ேபசி, ேபராப,தி: சி-கிெகாட ேரா/ நா" ெப9/ பைடைய மரண,தி பி5யி*93 த"பைவ,த
ெப9ைம, ைடXாிய4-.- கிைட,த, .ைற3த இ9 பதினாயிர/ ேராமாய Iர க
ைடXாியசினா: பிைழ,தன .
ைடXாிய+ கிேர-க+, ெபா"பணியிேல, ேந ைமைய- கைட"பி5, ஒAகினவ கள,திேல மா றா களிட/ அவ0ைடய கண-ேக சி-கிவிட – நாடவ கண-.ேகடா: என ெச=வ எற கடைம உண 'சியா: உ3த"பட ைடXாிய+,
மா றா நக9-. மீ/ ஓ ைற ெச&, கண-ேகைட- ேக" ெப &வ3தா.
இதைன-?ட, L-கார' சீமாக திாி,-?றி, ைடXாிய+ மீ கடன/
பிற"பி,தன . ஆனா: ைடXாியசி ஆ றலா: உயி த"பிய ேபா Iர க@/,
அவ க@ைடய ./ப,தா9/ திர வ3 நிறன , ெபாியேதா நைமைய
நா-.' ெச=த ைடXாியைசயா க5-க, ணிகிறீ க - என ேபதைம - ஏ
இ3த" ெபாறாைம ! எ& ஆ "பாி,தன . இ3த எA'சிைய- கேட கடன,ைத
வி விடன . ஆனா: சீமாகளி சீ ற/ ெபாறாைமC/ # &-. பா/ெபன
இ93 வ3த.
இ3த" ேபாாிேல, ைடXாிய+ Iரமாக>/ ராஜத3திரமாக>/ பணியா றி" ெப9/#கB
ெப றா - ஆனா: இ3த" #கைழவிட, பய தர,த-க ம ேறா பாட/ இ3த'
சமய,தி: அவ0-.- கிைட,த.
கள/ ேநா-கி அவ ெசறதாைல வழி ெநக அவ கடப5 ெதா5கெள:லா/
பாBப- கிட3தன. சி ` களிேல ம-க இ:ைல, அ8ெகா9வ9/ இ8ெகா9
வ9மாக அய: நா5*93 த9வி-க"ப593த அ5ைமக காண"படன . இ3த-
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காசி ைடXாிய4-.- க9,தளி,த. நா காடாகிற. ந:ல உைழ"பாளிக.
கிராம,தி: வாழ வைகயிறி, ெவளி இட8கைள நா5' ெச& விடன : காரண/,
அவ க@-. வய: இ:ைல. .5: இ:ைல. ெதாழி: இ:ைல. இ3நிைல-.- காரண/,
அவ களிட/ இ93த நிலெம:லா/ ெச:வ ைகயிேல சி-கி-ெகாடதா. மீ/
நா- .5 ம-க வள/ெபறேவ/ - அற/ அதா, அ# ெநறிC/ அதா அர4 ெகாள ேவ5ய ைறC/ அதா - இத காகேவ நா/ இனி" ேபாாிட
ேவ/, எ& ைடXாிய+ தீ மானி,தா. ேரா/ தி9/பிய/ இ3த,
தி9"பணிைய, வ-கினா, ம-க திரடன .

"உழவ0-. நில/ ேவ/”
“நில" பிரக கைள ஒழி,தாக ேவ/"
"ஏைழ-. எ8ேக இ:ல/ !"
4வ களிG/ வைள>களிG/, இ3த வா-கிய8க எAத"பகிறன ! ஏைழ விழி,ெகாடா - உாிைமைய- ேகக, ெதாட8கிவிடா ; ைடXாியசி ேப'4.
ஊைமகைள" ேபச' ெச=விட.
.றி"பிட அள>-.ேம: நில,ைத- .வி, ைவ,-ெகா59-./ ெச:வ க,
அள>-. ேம ப உள நில,ைத அரசினாிட/ த3விட ேவ/. அத காக
அவ க@-. நTடஈ அளி-க"ப/.
அ8ஙன/ ெபற"பட நில,ைத ஏைழ ம-க@-." பகி 3தளி-க ேவ/ - அவ க
சி&ெதாைக நிலவாி ெசG,த ேவ/.
ைடXாிய+ கிேர-க+, இ3த, திட,ைத எ,- ?றினா, ம-க இதா
நியாய/, ஏ கனேவ இய ற"பட சட,ைத' சதி ெச= சாக5, விடன :
இ"ேபா #-கண-. ேவ. எ& ழ-கின .
ைடXாிய+ கிேர-க+, ைர"Wனாக, ேத 3ெத- க"படா - ம-க@-.
வழ-கறிஞனானா ! சீமாக சீறின .
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உலைக ெவேறா ! - எ& வி9 இ9-கிற. இ8ேக, ஏைழயி உள,ைத
ெவேறாமா! - எ& இ5,ைர,தா ைடXாிய+, #யெலா& கிள/#கிற R8கா
அழி3ப/. இதைன உடேன அட-கியாக ேவ/, எ& எணிய சிமாக,
மா -+ ஆ-ேடவிய+ எ0/ ம ேறா ைர"Wைன' சாி"ப,தி- ெகாடன . ஒ9
ைர"W ெகாவ9/ திட,ைத ம ேறா ைர"W ம&, ஓ அளி,தா:,
திட/ ேதா றதாக" ெபா9 - சட/ அPவித/ ஆ-க" ப593த. ஏைழகளி
'ரசகனாக' ஏைழகளாேலேய ேத 3ெத-க"பட மா க+ ஆ-ேடவிய+ மாளிைக
வாசிக@-. அ5ைமயாகி, ைடXாியசி ந:ல திட,ைத எதி -கலானா. ம-க
ெவ.டன . ைடXாிய+ இனிய ?றினா, இைற<சினா, எ'சாி,தா. பண"
ெப5களிட/ ப:*ளி,விட ஆ-ேடவிய+. ஏைழக@-., ேராகியாகி விடா.
ைடXாியசி திட,ைத ம&, ஓ அளி,தா, திட/ ேதா ற. சீமாக ெவ றிெகாடம5,தன .
ேதா:வி - ேராக/ ! - இதைன ைடXாிய+ எதி பா -கவி:ைல. சீமாக சீ&வ .
எதி "ப , சாதி #ாிவ எபைத எதி பா ,தி93தா, ஆனா: ஏைழகளி
’பாகாவல' எ0/ பதவிைய" ெப ற ஆ-ேடவிய+, ணி3, த திட,ைத,
தக "பா எ& எதி பா -கவி:ைல. எPவள> ஏளன/ கிள/பியி9-./ சீமாகளி
மாளிைகயி:! பண/ ெச=C/ ேவைலைய" பாரடா, ப-.வம றவேன ! எற:லவா
?&கிற. பண-காராி பா ைவ, ஏைழ-. வாழ வழி வ.-க கிள 'சிெச=. ேவைல
நி&,த/ நட,தி, ைர"W எ0/ பாகாவல கைள, ேத 3ெத,- ெகா@/
ைறைய- கடன ! ேவ*ேய பயிைர ேம=கிறேத! மா வழி காட, சி&,ைத, மா
க&கைள- ெகா& திறேத ! என அனியாய/! என ேகவல/!! எ&
ைடXாிய4/. அவ ப-க/ நிேறா9/ வ93தின : ெச:வ ெவ றி' சிாி"#ட
உலவின .
ைடXாிய+. ேசா 3விடவி:ைல - மீ/ ஓ சட/ ெகாவ3தா பைழயைதவிட, பரபர"#/ தீவிர/ மி.3த.

"யா9/ 330 ஏக9-. ேம: நில/ ைவ,- ெகா5 9-க-?டா எப சட/.
இ"ேபா அ3த அள>-. ேம: ைவ,தி9"பவ க சட விேராதமான ெச=
லா றினா க எ& ெபா9பகிற. எனேவ அவ க சட விேராதமாக
ைவ,-ெகா59-./ நில,ைத ச -கா வச/ உடேன ஒ"பைட-க ேவ." எப ைடXாியசி #, திட/.
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சீமாகளி அ-கரம,-. உட3ைதயாக இ93த ஆ-ேடவியேச?ட . றவாளியானா ! சட வர/#-. மீறி அவ0/ நில/ ைவ,- ெகா593தா.
ைடXாியசி இ3த" #திய திட,ைத தீவிரமாக சீமாகளி ைகயாளான
ஆ-ேடவிய+ எதி ,தா. மீ/ ைடXாிய+, ெபா நைமைய எணி நீதியாக
நட3ெகா@/ப5, ஆ-+ேடவியைச- ெக<சி- ேக -ெகாடா : ஆ-ேடவிய+
இண8க ம&,தா.
இ3த" பிர'ைன தீ -க"ப/ வைரயி: அதிகாாிக. தம அGவைல' ெச=ய-?டா
எறா, ைடXாிய+, அதிகாாிக இண8கின .
சனிபகவா0-. ஒ9 ேகாயி: உ ேரா/ நகாி:! ைர,தன,தாாி பண/
அ8.தா, ைவ,தி9"ப . ஏைழகளி பிர'ைன தீ -க"பகிற வைரயி:, ேகாயி*
Gள பண,ைத, ெதாட-?டா. இA,"R8க ஆலய,ைத எறா
ைடXாிய+. ேகாயி: கத> அைட பவிட! ைடXாியசி வா ,ைத-. வ*>
ஏ ப விட. ெச:வ XதிC றன ! -க உைட அணி3 வல/ வ3தனரா/!
வ93தி-ெகா வாளா இ93விவாரா, வகணாள க! நம ஆதி-க,ைத
அழி-க, 5-./ இ3த அ பைன- ெகாைல ெச=தாக ேவ/ எ& 5,தன . சதி
ெச=யலாயின . ைடXாிய+ வா@/ ைகC மாகேவ உலவ ேநாிட.
இவன:லவா இக@-காக" ேபாராகிறா - அட8கி-கிட3தகைள ஆ "பாி-க
ைவ-கிறா - இவ இ9-. ம/ ேபராப,தா. எனேவ இவைன ஒழி,தாக
ேவ/ எ& ெச:வ க ெகா-காி,தன .

வயைல வளமா-கியவ கேள ! வ&ைமதா உ8க@-." பாிசா? பாைத அைம-க"
பாபேடாேர! ப5னி தா உ8க@-." பாிசா? சி,திர' ேசாைலக@-காக உ8க
ெச3நீைர- ெகா5னீ க ! அ #தமான க5ட8க எA"பினீ க உைழ"பா:!

உ8க நிைலைம கா மி9க,ைடயைதவிட- ேகவலமாக வேறா காண"பகிற!
எ& ைடXாிய+ ழ-கமிகிறா.

சட,ைத மீறினவ க ெச:வவாகேள ! எ& ெவளி"பைடயாகேவ . ற/
சாகிறா. ஏைழக@-., ேராக/ ெச=தவ கைள இA, வர' ெசா:கிறா.
எPவள> ஆணவ/! ெசன சைபயிேல ஈ5:லா அதிகார/ ெசG,கிேறா/. நம
மாளிைககளிேலேயா. எதிாி நாகளி*93 ெகாவ3த விைலCய 3த ெபா9க.
காசியாக இ9-கிறன. ஏ எ& ேககாம: இ93வ3தன . அ3த ஏைழயைர
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ந/மீ ஏவிவிகிறாேன ெகா5யவ, இவைன- ெகாறா: என. ெகா:லா
வி5ேனா இவ நம ெச:வா-ைகேய சாக5, விவாேன எ& எணின .
சீறின . ைடXாிய+ கிேர-கைச- ெகா& ேபாட- ெகா5யவ கைள ஏவின .
ைடXாிய+ #.,த வி9/பிய #, திட/ ப றி வா-ெக"# நடா,/ நா வ3த.
ெச:வ க ?*" பைடைய ஏவி, .ழ"ப,ைத F5 வி, வா-ெக"#
நைடெபறாவண/ த, விடன .
அ& அவ கைள அ5, ெநா&-./ அள>-. ைடXாியசிட/ ஆபல/ இ93த.
எனி0/, இர,த- களாிைய,த-கேவ/, சி-கைல, தீ -./ ெபா&"ைப,
ெசனசைபயிட/ விவிடலா/, எ& நப சில ?றிய ந:Gைர-. இண8கி.
ைடXாிய+. அமளிைய அட-கினா.
ெசன சைப, ெச:வாி L-./ 4க ேபாக,-./ அரணாக அைம3தி93த. அ8..
நியாய/ எ"ப5- கிைட-./ - சம இறி பிர'ைனைய, தீ ,-ெகா@/ சகல
வழிகைளC/ பா -கவி:ைல எ& பிறேகா நா எவேர0/ . ற/ சாவேர
எபத காகேவ, ைடX ாிய+, ெசன சைபயிட/ பிர'ைனைய அ0"பிைவ,தா ந/பி-ைகCட அ:ல. அவ எதி பா ,தப5ேய ெசன சைப மA"பி &. மிர5 &
காாியமா றவி:ைல மீ/ ம-களிட/ வ3தா ைடXாிய+.
ஏைழக@-. இதமளி-./ திட,ைத எதி "பவ. ஏைழகளாேலேய 5ைர"W
ஆ-க"பட ஆ-ேடவிய+ தாேன ! அவைன" பதவியி*93 அக றினாெலாழிய
ெவ றி கிைட-கா. எனேவ, ம-க. அவ ேதைவயா? எ& தாேம தீ "பளி-க/
எ& ைடXாிய+ ேக- ெகாடா.
ஏைழக@-காகேவ நா #திய திட/ ெகா வ9கிேற - அைத நீ ம&-கிறா= ஏைழக@-. எ திட/ ேக பய-./ எ& உனா: காரண/ காட
5Cமானா:, ம-களிட/ ?றி, எைன" பதவியி*93 நீ-கிவிட' ெசா: எ&
அைற?வி அைழ,தா ைடX ாிய+. ஆ-ேடவி+ வரவி:ைல. பிறேக ைடXாிய+
ஆ-ேடவியைச பதவியி*93 நீ-./ப5 ம-களிட/ ைறயிடா. வா-ெக"#
வ8கி &. "ப,ைத3 ஆய,தா க ?5ன . அவ களி: 17 ஆய,தா .
ஆ-ேடவிய+ நீ-க"படேவ/ எ& வா-களி,தன .
ெப98.ண/ பைட,த ைடXாிய+. அ"ேபா/, ெவ றி எவ ப-க/ எப விள8கிய
அ3த ேவைளயிG/, பழி தீ ,- ெகா@/ உண 'சி ெகாளாம:, ேதாழைம ேபசி,
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ஆ-ேடவியைச- க5,தAவி ,தமி. ேவடலானா. 'ேவடா/
Iபி5வாத/! ஏைழக உ=C/ திட,ைத நீC/ ஆதாி, ந ெபய ெப& எ&
ெக<சினா. உ9-கமான ேவேகா : ஆ-ேடவிய4-.- ?ட ககளிேல நீ
த/பி றா/. எனி0/ அவைன அ5ைம"ப,தி விட, ெச:வ க அ8கி93தன .
அவ கைள- கடா ஆ-ேடவிய+, க9ைண க9கி விட. வ<சக/ படெம,த,
இண8க 5யாெதன- ?றிவிடா. வா-ெக"# ெதாட 3 நட3த. ஆ-ேடவிய+,
நீ-க"படா.
ஆ-ேடவிய+, பதவி இழ3தா. ஆனா: ைடXாிய+ ெவ றியா: ெவறியனாகவி:ைல
- ப#ட நட3 ெகா டா. ஆ-ேடவிய+ ஒ9 அ/# எபைத அவ அறிவா.
அவனிட/ ேகாப/ அ:ல, பாிதாப/ தா பிற3த, ஏைழக@-ெக& அரசிய:
சட,திப5 ஏ ப,த" பட பாகாவலைன- ெகாேட ஏைழைய நாசமா-க?5ய வ*>, ெச:வ க ெப றி9-கிறா கேள, எ பைத எணிேய ைடXாிய+
-கி,தா.
ஆ-ேடவியைச ம-க தா-கிய ேபா ?ட, ைடX ாிய+ ஓ5'ெச& அவைன- கா,,
ம-கைன அட-கினா. ைடாியசி வழி நி க-?5ய மிWஷிய+ எபா ைர"W
ஆ-க"படா. ெசன சைப, ைடXாியசி ெச:வா-. ஓ8கி வள வ க ெபாி/
Rதி அைடயலாயி &.
#திய சட/ நிைறேவறி &. அதப5, ஒPெவா9 பிர#விட/ உள நில,ைத
அளெவ-க  படா ைடXாிய+. இத காக- ?டார/ அைம,- ெகா@/
ெசல>, ெதாைக ?ட, தர ம&,த ெசன ; அPவள> அ9வ9"#. ம றவ க ச -கா
சா பிேல ெபா" பணியா ற- கிள/#/ேபா ப5' ெசல>, மிக, தாராளமாக, த9/
இேத ெசன. ஆனா:, ேரா/ நா' சதாய அைம"பி சீ ேகைட நீ-கி, சம
உடா-கி வ*வைடய' ெச=C/ ந பணி#ாிC/ ைடXாிய4-. ப5' ெசல>?ட"
ேபாமான அள> தரம&,த. அம ம:ல, அவ0-. எதிராக, த"#"
பிரசார,ைத, தீவிரமாக நட,தலாயி &.

"மைட-காவி ம-கைள மய-கி அ5ைம ெகாகிறா!"
"Iதியிேல ெபாிய ெவ றி Iர ேபால:லவா ெச:கிறா."
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"ஏைழக@-காக உ9./ இவ என ெவகிறானா. .,கிறானா, ெவ=யி*G/
மைழயிG/ நி& ேவைல ெச=கிறானா? ஏைழக ெபயைர- ?றி-ெகா ஏ=,"
பிைழ-கிறா”
"ம5ல8கைள ெவற மாIர கெள:லா/, தைல .னி3 நட3 ெச:கிறா க :
இ3த மா த5 ம-க #ைடLழ அ:லவா ெச:கிறா."
'இர>- கால,தி: பா ,தி9-கிறீ களா அவைன, I ெச:G/ேபா ம-க தீவ ,தி
பி5,- ெகா ெச:கிறா க. அPவள> ஒ=யார/ ேககிற அவ0-."
”திடமி ேவைல ெச=கிறா ; ஏைழகைள ஏவி வி, ெச:வ கைள அழி"ப.
பிற. அேத ஏைழகைள ஏ=,வி, அரச ஆகிவிவ. இதா அவ திட/!"
'5 தாி,- ெகாடா:, தீ 3த : பிற.. நா அவ கால5யி: தாேன!"
"ஏைழ ம-க@-. எ8ேக அவ0ைடய வ<சக/ ெதாிகிற"
'இவ எPவள> உாிைம உளவேனா. அேத அள> உாிைம பைட,தவதாேன.
ைர"Wனாக இ93த ஆ-ேடவிய+, அவைன" பதவியி*93 விர5னான:லவா!
சாியா அ? ம-க@-. இைழ,த ேராக ம:லவா. ெகா8ேகால க ?ட,
ைர"Wைன நீ-கமாடா கேள ! எPவள> அ9/பாப ம-க, ைரWைன"
ெப&/ உாிைமைய" ெப றன . ஒ9 கண,தி: ஒழி, விடாேன!'
”எ:லா/. அரசனாவத காக,தா !"
இPவண/ பலமான த"#" பிர'சார/, ம-க@-. மனனாக யாராவ
ய சி-கிறா க எறா: ேபா/. ஆ,திர/ ெபா8./. அPவள> அ:லைல
அ0பவி,தி9-கிறா க. அரச க ஆடேபா. அதிG/. மன எற உட
ம-க மனதிேல. டா -வி எற ெகா8 ேகால0ைடய நாக தா. எA/ :
எA3த/ பத&வ . எனேவ, ைடXாிய+, மனனாவத . திடமிகிறா எற
வத3தி கிள/பிய/, ம-க மன/ .ழ/பலாயி &, ெமள ெமள அவ க மனைத'
ெச:வ க கைல,தன .
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ஆ-ேடவியைச அக றிய அ-ரம/தா எ& ?ட' சில ேபச வ3தன . ம-க
ஏமா ற"ப வைத- க ைடXாிய+ வ93தினா.

”ைர"W பதவி மக,தான - ம-களி உாிைமையC/ நலைனC/ பாகா-./
ெப9/ ெபா&"# வா=3த - அதைன மதி"பேத அைனவாி கடைமயா./. எனி0/,
ம-களி ’கா"பாள ' ஆக" பதவி ெப றவ ம-க@-ேக ேராக/ ெச=தா:. அவைர
விரடாதி9-க 5Cமா ! டா -வி எ0/ மன ெகாைம ெச=தா - அதனா:
ெவ&"பைட3த நா/, மனராசி ைறையேய ஒழி,-கட வி:ைலயா ! ம-களி
நலக@-காக,தாேன பதவிக ! பதவிகைள அளி-கவ:ல ம-க@-. அைவகைள"
பறி-க>/ உாிைம உ எனேவ எ ெசய: நியாயமான - தவறான பிர'சார,ைதேக ஏமா3 ேபாகாதீ . நா எேத'சதிகாரமாக நட3 ெகாளவி:ைல.
ெக<சிேன மி<சினா ! ைக .G-கிேன. கைமயாக எ ேதாழைமைய
நிராகாி,தா. எனேவதா ஆ-ேடவியைச" பதவியிவி93 அக றிேன" எ&
விள-கைர,தா.
"நா எ கணார- கேட, காசிைய ; ஒ9 ஆசாமி, ப" படாைடC/ மணி
5C/ ெகா வ3 ைடXாியசிட/ த3தா' எ& ைடXாியசி ப-க,
I-காரேன #@கினா.
ெச:வ களி LB'சி-. நா ப*யாகிவிேவ. உ8க@-காக உைழ,ேத. ஊைர'
4ர5 வாA/ உG,த களி சீ ற,தி0-. ஆளாேன. எைன- ெகா:ல ஏ பா
ெச=விடா க. நா ெகா:ல" பட பிற., இேதா எ .ழ3ைதகைளC/,
./ப,ைதC/ கா"பா &/ ெபா&"# உ/ைடய எ& ?றி ம-க , த
.ழ3ைதகைள- ெகாவ3 ைடXாிய+ நி&,தினா - ம-க கசி39கின .
அடால+ எ0/ ெவளிநா மன ஒ9வ இற-./ேபா, பிற. த
ெப9<ெச:வ,ைத ேரா/ நக9-. அளி,தா. இைத ஏைழ எளியவ9-." பகி 3தளி-க
ேவ/. அவ க விவசாய- க9விக வா8க இ3த" பண/ ேதைவ"பகிற.
ெசன சைபயிேல ெச:வ கேள ?5-ெகா ெகாட ம5-கிறா க. அவ க
அளி-./ தீ "#க ஏைழய9-.- ேக பய"பனவாகேவ உளன. ஓர வ<சைன
நைடெப&கிற. எனேவ ெசன சைபயிேல ஏைழக@/ நீதிபதிகைள, ேத 3ெத,
அ0"ப உாிைம ெபறேவ/.

52

ெசன சைபயி தீ "ைப மா &/ உாிைம ம-க@-. அளி-க"பட ேவ/.
ேபாாி: ஈபவத . ஒ9 கால வைரயைற இ9-க ேவ/.
இேனாரன திட8கைள ைடXாிய+ #.,த வி9/#வதாக- ?றினா.
ஏைழக@-. இைழ-க"பவ9/ அநீதிகைளC/ ெகாைமகைளC/ அக ற, இ3த,
திட8க ெபாி/ பயப/. பாகா"#/ உாிைமC/ ெப &, ஏைழய த/
வாB-ைகைய' ெச/ைம"ப,தி- ெகா அத Fல/ நா5 வள,ைதC/
மாைபC/ அதிகமா-க 5C/.
ெச:வ களி சீ ற/ ேமG/ அதிகமாயி &. ெகாைலகார க ஏல"படன . ம-கேளா
ைடXாியைச- கா-க- கிள/பின . பல அவ0-." பாகா"பளி-க அவ Iைட'
4 றிG/ ?டார8க அைம,- ெகா. இரேவ:லா/ காவ*93தன .
ஏைழக@-காக உைழ,, அவ க ெந<ச,திேல இட/ ெப &விட ைட பிாிய4-.
இ3த' ச/பவ/ மாெப9/ ெவ றி என, ேதாறி &.
வா-ெக"#-கான நா வ3 ற. ம-க ச3ைத' ச-க,தி: திரடன . மாIர
ைடXாிய+ வ3 ேச 3தா. ம-க ஆரவார/ ெச= வரேவ றன .
ெச:வ க@/ அவ த/ ைகயாக@/ ஒ9#ற/ .Aமி இ93தன .
ெந9-க5யான கட/. ைடXாியைச, தா-கி- ெகா:ல ெச:வ க வ9வதாக ஒ9வ
ெச=தி ெகா வ3தா. இ ேகட ம-க ைகயி: கிைட,த ஆCத,ைத
எ,-ெகா அமளி-., தயாராகிவிடன . ெதாைலவி: இ93த ம-க@-.
நிைலைமைய விள-.வத காக, ைடXாிய+ ேபச யறா. ெப98 ?'ச:! எனேவ,
என ெசா:கிறா எப #ாியவி:ைல. #ாிய ைவ"பத காக ைடXாிய+ த
தைலைய, ெதா- கா5னா - தைன- ெகா:ல' ெச:வ க ணி3 விடன
எபைத எ,- கா5னா.
ஓேடா5' ெசறா ஒ9வ ெசன சைப-. - ைடXாிய+. மன ஆக"ேபாவதாக
அறிவி, விடா ; த சிர,-. மணி5 ேவ/ எ& ெதாிவி,விடா,
நாேன கணா: கேட எ& ?வினா. ெசன சைபயின சீறின உடேன
ைடXாியைச- ெகாறாக ேவ/. கிள/#க! எ& ழ-க மிடா நாசிகா எ0/
ெகா5ேயா ; ஆர அமர ேயாசி-க ேவ/ எறன சில ; நாசிகாேவா "ெப9/
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ஆப, நா-. வ3விட! நீ8க கிள/பாவிடா: நா ெச:கிேற,
ேராகிைய ஒழி,-கட” எ& ெகா-காி,தா. உட ெசறன அவ ேபாற
ஆ,திர- கார க. ஏ கனேவ ெச:வ க திர5 இ93த ?*" பைட திரட.
ச3ைத' ச-க,தி: பா=3த. பய8கரமான ேபா ட. a& ேப க@-.
ேம: ைடXாியசி சா பின பெகாைல ெச=ய"படன . பாதக க ைடXாியைசC/
ெகா&விடன .
ஏைழகளி ந:வாB>-காக உைழ,தவைன அ5,- ெகாறன . ஏைழக வாழ வழி
வ.,,த3த உ,தமைன, தனலமிறி உய 3த ெகாைக-காக" பாபட இலசிய
Iரைன மனித மி9க8க தா-கி' சாக5,தன!
ேரா/ நா5*93த காைறைய மா றி அைம-க வி9/பினா. நா5
ெகG/பாக உள ஏைழ ம-கைள வாழ ைவ,தா: தா நா-. மா# எ&
ந/பினா. நனல/ த ெப9ைம எத ./ இட3தராம:, தளரா உைழ, வ3த
Iரைன, தனல-கார க பெகாைல ெச=தன .
ெச:வாி ஆதி-க,ைத எதி -க, ணிபவ கைள எ"ப5' சி,திரவைத ெச=ேவா/
காணீ ! எ& ?&வ ேபால. இலசியவாதிக@-. எ'சாி-ைக த9வ ேபால,
ச3ைத' ச-க,திேல சழ-க ?5 ைடXாியைச" ப ெகாைல ெச=தன .
கள0/ காக0/, பிற ெபா9ைள- ெகாைள அ5, மாளிைக கேவா0/,
ைர,தன,-., ேராக/ இைழ, அைத இல<ச/ ெகா, மைற,
விேவா0/, க பழி,தவ0/, காக0/, கனவானாகி, ெசனசைப உ&"பினாகி,
வி9 அணி3த சீமானாகி, ெகாG இ93 வ3தா. ஏைழ-. இதமளி-./ ஏ பா
ப றியறி ேவெறாறி மீ/ நாட/ ெகாளாம:, மிரடG-. அ<சாம:,
ேதா:வி க வளாம:. மாளிைகயி மய-க ெமாழி ேக ஏமா3 விடாம:.
உைழ,த உ,தமைன- ெகாைல ெச= விடன ெகா5யவ க.

“த8க பாகாவல பெகாைல ெச=ய"பட கட ம-க, பதறின ; கதறின :
ேவெறன ெச=வ ? ெவறிெகாட ெச:வ பைட, ர,தி, ர,தி, தா-. கிற.
எதி , நி க' ெச=C/ ஆ ற: பைட,த தைலவ இ:ைல. ெச:வ கைள எதி ,
நி ./ ஆ றைல அளி, வ3தவ பிணமானா : ம-கேளா நைட"பிணமாயின .
மாளிைககளிேல ம அ93தி மகிB3தன ; ஏைழ- .5:களிேல .ைலந-க/. கணீ .
ய சிைய றிய5, விேடா/ எ& ெவ றி ேபசின ெவறிய ; உ,தமைன
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இழ3விேடா/ எ& வி/மி- கிட3தன எளிேயா . ைடXாிய+ கிேர-க+
மைற3தா ; பெகாைல-. ஆளானா. வய 36!
ேசாைல 4 றிC/, ெசா.4-காாியி மாைல-. அைல3/, வாB3 ெகா59-கிறா க அவைன ஒ,த வயதின ேரா/ நகாி:. ைடXாிய+, உைழ, ஊராாி
நபனாகி உG,தாி சதியா: பிணமாகி விடா.

36- வய! Iர,-./ ஆ வ,-./ இடமளி-./ ெபா9,த/ அைம3த வயதின!
கீ ,தி மி-க ./ப/! த நிைலைய உய ,தி-ெகாள வா="#" ெப றவ. ஆனா:,
அவேனா, கள/, ெசன, காத: ?ட/ இைவகளிேல இப/ காணவி:ைல; ச3ைத'
ச-க,திேல ஏைழயாிடேம இப/ கடா. அவ க@ைடய க,திேல ப53
கிட-./ கவைலைய, ைட-க ேவ/. அேவ சிற3த .றி-ேகா, ெபற காிய
ெவ றி எ& எணினா : சிற3த பணியா றினா. Q8கி-கிட3த ம-கைள, த5
எA"பினா; ேபச ைவ,தா; ேபாாிட ெந<4ர/ த3தா; ேந ைமயாளனாக
வாB3தா ; வ<ச க களா: IB,த"படா.
அற/ IB3த ! அ#9வ/ உயிாிழ3த ! ஏைழ ப8காள பிணமானா ! எ,த க
ெகாட ம5-கிறன ! ஏைழ ம-க கத&கிறன !
அறி>/ அற/ .ைழ, Iர உைரயா-கி, ச3ைத' ச-க,திேல நிறளி, வ3த
சிற3த ேப'சாள. ேகேபா உள,ைத, தபா: ஈ -./ தைகைம வா=3த
ேப'4வ:ேலா, பிணமா-க" பவிடா, ேபCள/ Rாி-கிற. தாயக/ ேபா-க
5யாத கைறைய" ெப&கிற.
ெகாறட ெகாைமயாள தி9"தி அைடயவி:ைல. இழி>/ ெசாாி3தன .
ககளி: நீ ேசா ெகய+ கிேர-க+, த அண உடைல அட-க/ ெச=ய,
எ,'ெச:ல அ0மதி ேககிறா - ம&-க"பகிற. ஆ"ாி-க ம5ல,ைத
ேரா-.- காணி-ைகயாக, த3த ரணகள' Lர +கிபிேயாவி ேபர ைடXாிய+.
மகனி உடைல மாதா ெபற 5யவி:ைல.
அண பெகாைல ெச=ய"படைத எதி , ஏ/ ெச=ய 5யாத நிைலயி:,
ெகய+ கிேர-க+ இ93தா. வளம ற மனம:ல; நா வரவி:ைல; ப-.வ"
ப-ெகா வ9கிறா. ேரா/ நா, எPவள> ெகா5யவ களி உைறவிடமாகிகிட-கிற எப ெகய4-." #ாியாம*9-.மா ! த அணைன நிைனவி
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ெகா வ3தாேல ேபா/, ேரா/ அவ0-." #ாி3 வி/ ெவ/பினா,
ெவ.டா. வா*ப உள/ பழி தீ ,- ெகாள ேவ/ எ&தாேன ெகா@/.
எ அணைன' சாக5,த மாபாவிைய- ெகா& ேபாடா ன/ ஊO/ உற-க/
ெகாேள எ& L@ைர ?றி, வா எ,-ெகா ச3ைத' ச-க,தி: நிேறா
மாளிைகயி: #.3 மமைதயாள கைள, ேத5" பி5,ேதா பழி தீ ,-ெகாள
ேவ/ எ& எண/ ெகாள-?5ய வா*ப" ப9வ/தா. எனி0/ ெகய+

அறிவாளி.

பழிதீ ,- ெசாள,தா ேவ/ ஆனா:, யா மீ? நாசிக மீதா? ெச'ேச ! அவ
ம3ைதயிேல ஒ9வ அவ மீ ம/ வ<ச/ தீ ,- ெகாடா: பய என?
உ9வ,தா: ேவ& ேவ& எனி0/, ெச:வ எ:லா/ உண 'சியா: நாசியா-க தாேம!
எனேவ ஒ9வைன- ெகா& என பய? ைறைய ஒழி,தாக ேவ/ ! உல>வ
ஒ9 அரவ/ அ:ல; # றிேல பல ; # ேறா பல"பல ; அடவியிேல உள # &-கேளா
ஏராள/. எனேவ அடவிையேய அழி,தாக ேவ/. அண ெதா,த அற"ேபாைர
ெதாட 3 நட,தி ெவ றி காணேவ/, மா#மி-க ைறயிேல பழி
தீ ,-ெகா@/ ைற இதா எற 5>-(.) வ3தா ெகய+. அ3த" ெப9/
பணி-காக, தைன" ப-.வ"ப,தி- ெகா593தா. Iர/ அறி>/
நிர/பியவ; அண மாட ச/பவ/ ெகய4-. ந:லா சா த9/ பாடமாக
அைம3த.
.றி-ேகா@-காக அண உயிைர இழ3தா - அ3த, தியாக உள/ நம-./
உ எபைத நிைல நாட ேவ/. ச3ைத' ச-க,திேல அணைன- ெகா&
ேபாடன : உடைல-?ட ஆ றிேல ேபாடன . இைத- க, இனி எவ தா
ஏைழ-காக" பாி3 ேபச வ9வ ! எ& எ-காள மிகிறன அ3த எ,த க.
இேதா நா இ9-கிேற ைடXாியசி இளவ:, அற"ேபா நடா,ேவ.
ைடXாியசி த/பி எற நிைல-. மா4 ஏ பட விடமாேட. அணனிட/ கட
அேத ஆ வ/, அேத ெந<4 உர/, ஆ ற: த/பியிட/ இ9-கிற எ& நா
காணேவ/. அேத ைறயிேல நா பணியா றா ேபாேவனாகி:, நா
ைடXாிய4-., ேராகமிைழ,தவனாேவ, எ ./ப- கீ ,திையக9-கியவனாேவ.
ச3ைத' ச-க,திேல அவைர' சாக5,த ேபா. உயி பிாிC, எ அண
எெனன எணினாேரா அவ மன- க எெனன காசி ெதாி3தேதா !
அற"ேபா - த: கட/ - த: ப* ! இனி யா வ9வா க? அற"ேபா
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ெதாட 3 நைடெப&மா? அ:ல ெகா:வா கேள எ& .ைல ந-க/ பிற3,
அைனவ9/ ஒ8கி விவா களா? எதி கால,தி: என நைடெப&/? யா எ
ெகாைகைய ேம ெகா ேபாாிவ ? எெற:லா/ எணியி9"பா !
எைன"ப றி எணாமலா இ93தி9"பா . எ த/பி இ9-கிறா ெகய+. அவ
வாளா இ9-கமாடா. அவனிட/ ஒ"பைட-கிேற அற"ேபா நடா,/ ேப9/
ெபா&"ைப எ& எணியி9"பாரா ! இற3 பன/ அவ இதய,திேல இ3த
எண8க எழாமலா இ93தி9-./? நி'சய/ எணியி9"பா . ஒ9 கண/,
ந/பி-ைக ?ட" பிற3தி9-./. நா இ9-கிேற எற ந/பி-ைக பிற3தி9-க,தா
ெச=C/. நா ேவ& எத . இ9-கிேற, த/பி ! எ& அைழ,தாேரா - "த/பி
இ9-கிறா த9-க கேள ! எைன- ெகா& ேபா விடா:, ேபா ஓ=3 வி/.
ெவ றி உ8க@-.- கி5 வி/ எ& எணாதீ , ஏமாளிகேள ! த/பி இ9-கிறா.
எ ேவைலைய அவ ெதாட 3 ெச= வ9வா. உ8கைள IB,த Iர
இ9-கிறா - நா கைடசி அ:ல - நா வ-க/-" எ& ழ-கமி59"பாேரா?
ெகய+ கிேர-கசி உள/ இPவாெற:லா/ ேபசாம*93தி9-க 5Cமா?
அ9ைம- .மாரைன" பறிெகா,த க னீ*யாவி மனேவதைன ெசா:G3
தர,ததாகவா இ93தி9-./? பா ," பா , மகிB3 வ3த தா=! கள/ ெசறா,
கீ ,தி ெப றா ! ம-களிட/ மதி"#" ெப றா. நா- கள8க,ைத, ைட-./
திட/ வ.,தா. சதாய,திேல #திய திட/ #.,த அ9/பாபகிறா,
ஊெர:லா/ #கBகிற : ம-க, ம5ல/ ெவற மாIர கைள" ேபா &வைதவிட
அவைன" ேபா &கிறா க. அவ உைர ேகடா: மகிBகிறா க, அவைனகடா: களி"பைடகிறா க. அவ ெசா:ைல' சடெமன- ெகாகிறா க.
'கா"பாள ' பதவிேய. #மதி"#" ெப&கிற மகனா:! அ"ப5"பட மகைன,
மாபாவிக ெகா&விடா க. தா= உள/ எ"ப5, தா8கி- ெகா@/ ! எPவள>
பைத,தி9"பா க ! எPவள> கதறி இ9"பா க? பாவிகேள! பாதக கா! என
பாலகைன பழி ஏ/ நிைன,தறியாதவைன, பிற9-காக உைழ, வ3தவைனெகாறீ கேள! நீ8க வாA/ நா வாAமா! எெற:லா/ சபி,திட,தாேன ெச=வா
க, -க,ைத, ைட,-ெகாளேவா, ச/பவ,ைத மற3 விடேவா. 5Cமா!
ஆனா: க னீ*யா தா8கி-ெகாடா க ! அற" ேபா நடா,தினா நம அ9ைம
ைம3த - அ ப களா: ெகா:ல"படா - #ற. காடவி:ைல - சா>-. அ<சி,
ெகாைகைய விடவி:ைல - மாIரனாகேவ இ&தி வைர இ93தா - அவைனெகாறவ க அவ ெப ற #கைழ- ெகா:ல 5யா - அவ வாBகிறா - எ
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நிைனவ: - ஏைழய கணீாி: - எளிேயாாி ெப9F'சி: - வரலா றிேல அவ
சாகா" பர/பைர ! - எெறணினா க.
நா மகைன இழ3ேத - ெப9/ ேவதைனதா - ஆனா: நா, ஒ9 நமகைன
இழ3விட. நா ேவதைனயி: கிட-கிற. ஏைழய உல.-., தைன
அ "பணி, விடா, எ மக - அவ ெகா:ல"பட. என-., த9/
-க,ைத" ேபாலேவ. ஒPெவா9 ஏைழயி உள,-./ த9/அவ எ மகனாக"
பிற3தா. நாடவாி மகனானா! அவ ெபா9 -கி-./ உாிைம, என-.
மம:ல. நா Aவ-.ேம வ3விட! எனேவ, அவ மைற3ததா: நா
மேம ேவதைன அைடகிேற எ& ?&வேத தவ&! நா-ேக ேவதைன! எ
ேவதைனைய" ெபாிெதன- ெகாள: ?டா தா8கி-ெகாேவ! ேவதைனைய,
தா8கி-ெகாள-?ட, ெதாியாம:, ைடXாியசி தாயா இ9-க- ?டா! நா,
Iரனி தா= ! அ3த Iர உயி இழ-கேவ அ<சவி:ைல! அவ தா= தா நா
எபைத- காடவாகிG/, நா கணீைர அட-கி- ெகாள ேவ/! எ
கணீைர- கடா:, எ மகைன' சாக5,த ெச9-.மி-ேகா . ேக*யேறா
ெச=வ ! பாிதாப/ காவ சில . அ ேக*ையவிட- ெகாைமயேறா ! ' பாப/
க னீ*யா கத&கிறா. என ேநாி/ எபதறியா .தி,தா. ?,தா5னா
ைடXாிய+. இற3"படா. இேதா அவ தாயா அAதப5 இ9-கிறா க" எ&
45-காவ . ைடXாிய4-., ேராக/ ெச=வதா./ இ3த நிைல, ”எ மக ெப9/
ேப& அைட3தா. ேபைதகேள ! நா கணீ விடமாேட" எற:லவா,
ைடXாியசி தாயா ?ற ேவ/, அ"ேபாத:லவா அ-ரம-கார க அ<சி' சாவ !
அவ சாக அ<சவி:ைல! எ& ெதாி3 ெகாள/, ெச:வ க.
க னீ*யா -க,ைத, தா8கி-ெகாடத க9,ைத உணர5யாதவ க, ஆ'சாிய
மைட3தன . ஆனா: Iர உள/ பைட,த அ3த Fதா5, #ல/பி-ெகா Fைல
யி: கிட-கவி:ைல. ’ஒ9 மாணி-க,ைத நா வாழ காணி-ைகயாக- ெகா,ேத.
ெதாி3 ெகாக!' எ& நா-. எ,ைர-./ நிைலயி: வாB3தி93தா.
ம &/ ஒ9 மாணி-க/ இ9-கிற - ெகய+.

இவைனயாவ இழ-காம*9-க ேவ/, எ& எணி அவைன, அண

ெகா593த ஆப,தான ேவைலயிேல இற8காதி9-க" பணி,திவா எ& பல
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எணின . ஆனா: க னீ*யா ெகயைச, த-கவி:ைல, ./பேம, இலசிய,ைத
அணியாக- ெகா விட!
ெகய+ கிேர-க+, நா வழ-க"ப5, கள,திேல பணி#ாிய' ெசறா ; வ-கேம
#கB த9வதாக அைம3த.
சா 5னியா எ0/ இட,தி: நைடெப ற சமாி:, ெகய+ #கB ெப றா -- அதனி0/
அதிகமாக ெச:வா-." ெப றா.
மாாிகால/. க8.ளி . ேபாமான உைடயிறி" பைட Iர க வா5ன . ேரா/
நகாி*93ேதா உதவி கிைட-கவி:ைல. பைட, தைலவ ஏ ெச=வெத&
அறியாதி93தா, பைட Iர ப/ அவதி க, நம-ெகன எ& வாளா இ9-க
மன/ இட/ தரவி:ைல. ேகய4-.. 'நம-ெகன எ& இ93தி93தா: ச3ைத'
ச-க,திலா இற3தி9"பா, ைடXாிய+, ெசன சைப' சீமானாகவேறா
இ93தி9"பா. அவ த/பிதாேன இவ! எனேவ அ:லைல, ைட"ப நம கட’
எ& எணினா. அைட அய*ெட8./ ெசறா, உைட திரட. அவ
கா5ய ஆ வ/ ெகாட ைறC/ க, தாராளமாக" பல9/ உதவின . ெகா/
.ளிாினி&/ த"பிய ேபா Iர க வாB,தின .
ெகய+ கிேர-கசி ந .ண,ைத" பாரா5, ெவளி நா ேவ3த, ேரா/ நா"
பைட-.. உண> தானிய/ அ0"பி ைவ,தா.
இ3த' ’ெச=தி’ேரா-. எ5 &, சீமாகைள- ெகா5 &!
நா" பைடயிேல பணி#ாிC/ ஒ9 இைளஞ பிற மனைத- கவ9/ ப#ட
இ9-கிறா, அதனா: நா பய ெப&கிற எறா:, நா5ேல ம ைறேயா .
அதிG/, வயதாG/ பதவியாG/ ெபாிேயா ஆயிேனா மகிழ,தாேன ேவ/. ஆ/!
எேபா/ தய-கமிறி. அ"ப5 இ93ததி:ைல எகிற வரலா& !!! ஒ9வ.
ெச:வா-. அைடகிறா எற உட ெபாறாைம. ெபா'சாி"# அ'ச/, இைவேய
எAகிறன. ஆதி-க உள/ ெகாேடா9-., அதிG/ #கB ெப&பவ. யா ? அ'ச
F5ய ெபய ைடXாிய+! அவ த/பி. இவ! இவ0/, ெச:வா-." ெப&கிறா !
#திய ஆப, !! - எ& சீமாக எணின .
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ெகய+ கிேர-க+ ெசவி-. விஷய/ எ5 &. எாி'சலாயி & - ேரா/ ெசறா.
ேகேபா -. விள-க/ தரலா/ எ&.

”கள,திேல பைட, தைலவ இ9-கிறா - உட இ9-க ேவ5யவ ஊ
தி9/பிவிடாேன - ெப98 . றம:வா இ" எ& கடன/ கிள/பி &: க5ெகா,த ேசா&!
இ3த- கடன/ ஓைச அளவி: ேபா=விட. ”எமீதா கடன/. ெபாியவ கேள !
பைட, தைலவ9ட ஓரா த8கியி93தா: ேபா/, ஓ=ெவ-கலா/ எப
ைறயாயி9-கிற. நாேனா Fறாக ஊழிய/ ெச=த பிறேக ஊ
தி9/#கிேற. இ எ8ஙன/ . றமா./? பல கள/ ெசறன . ெகாைள"
ெபா9@ட I தி9/பின . நாேனா பண/ ெகா ெசேற. ெவ&8ைகCட
I தி9/#கிேற, ம-கிண/ ைகCமாக மா5 I5: இ93தவ கெள:லா/
இ"ேபா. அ3த- ேகா"ைபகளிேல த8க- க5கைள நிர"பி- ெகா வ3ளன .
நா கள/ ெசேற: க/ ேபாாி: ஈபேட : ெபா9ைள- ெகாைளயிட வி:ைல;
தாயக,தி #கB வள ,ேத! இ. இ3நாளி: . றமா?" எ& ெகய+ ேகடேபா.
வ/ப வாயைட, நிறன .
ெகய+ கிேர-க+, அண ேபாேற, ெபற ேவ5ய ெப9 ெவ றி, ேரா/ நகாி:
தா இ9-கிற. எற க9, ெகாடவ. எனேவ, ம-க@-., ெதாடா ற
 படா. 'கா"பாள ' பதவி ெபற, ேத த*: ஈபடா. ேரா/ நகாி: மம:ல,
இ,தா* Aவேம வரேவ ற. ெகய+ கிேர-க4-. வா- களி-க, ெவளி
இட8களி*93 திரளான ?ட/ வ3த. நகாிேல அ& இடெந9-க5ேய
ஏ படதா/ !
ைளயிேலேய கிளிவிடேவ/ எ& ைன3 ேவைல ெச=தன ெச:வ க ெவ றி ெப றா ெகய+. ஆனா:, த*ட/ கிைட-கவி:ைல. நாலாவ இட/
கிைட,த.
வா-ெக"பிேலதா, ெச:வ களா: L #ாிய 5Cேம தவிர, ம-க இதய,திேல
ெகய+ இட/ ெப&வைத எ8ஙன/ த,திட 5C/? ைடXாிசியசி த/பி! அவ
ேபாேற ஆ றGளவ; ஏைழ-. இர8./ பபின. ம-க தைலவைனகடன : ைடXாிய+ மைற3ததா: ஏ பட ெப9 நTட/ இனி ஈ ெச=ய"ப/
எ& ெப9ைமCட ேபசின .
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"ம-க! எPவள> ப &/ பாச/ காகிறா க. ஆனா:, ஆப,தான சமய,தி:,
எPவள> .ழ"ப மைட3விகிறா க. த8க@-காக உைழ"பவைன எ"ப5"
பாராகிறா க, ஆனா:, எ,த க ஏேத0/ கலகF5னா:, எPவள> ஏமா3
விகிறா க. எ அணைன- ககட ெத=வெமன- ெகாடா5னா க.
ஆனா:, அவைர- காதக ெகாறேபா, மிரேடா5 விடா கேள - எ& எணி
ெகய+ வ93தினா.
ம-க மகிB'சிCட வா-.கைள ந:கின ; கா"பாள ஆனா - அண0ைடய
நிைன>. ெந<சிேல வ3த - மன/ உ9கினா.

ெவளிநாடா ைர"Wைன" ப றி இழிவாக" ேபசிய ேக ெவ.ெடA3
கா"பாளாி கணிய,ைத- கா"ேபா/ எ& ேபாாிடன . ம-க. ம ேறா

கா"பாள9-. சக-,தி: வழிவிட ம&,தா எபத காக ஒ9வைன- ெகா&
ேபா/ப5 உ,திரவிடன , ம-க ! அ,தைகய ேரா/ நகாி: அப கேள! எ
அண ைடXாிய+ கிேர-கைச. உ8க கா"பாளைர' ெகா5யவ க ெகாறன உடைல Iதியி: இA,' ெசறன - ஆ றி: Iெடறி3தன . உ8க கனா:
நைடெப ற. இ3த- ெகாைம. க] க; என ெச=தீ க!" எ& ெகய+
ேகடா. ெந<சிேல Fட ேசாக,தா: உ3த"படதா:, எ ெசா:வ ? கணீ
ெசாாிவதறி ேவெறன பதி: தர5C/?
இ,தைகய ம-க@-காக நா ஏ Iணாக உைழ-க ேவ/ எ& ேககவி:ைல.
ெகய+ கிேர-க+.
ம-க@ைடய நிைல இதா எறாG/. அவ க@-ேக பாபேவ - நா
தியாகியி த/பி ! எ& ?&வ ேபால. ஆ வ,ட பணியா றி வரலானா.
ெவ றிக Fலமாக அர4-.- கிைட-./ ெபா நில,ைத ஏைழக@-ேக பகி 3தளி-க
ேவ/.
பைட Iர க@-. உைடகைள" ெபா' ெசலவி: தயாாி,, தரேவ/.
பதிேனA வயதாவ நிர/ப" ெப றா: மேம பைடயி: ேசர அைழ-க ேவ/.
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ேரா/ ம-க@-. இ9"பேபாலேவ வா-களி-./ உாிைம இ,தா* ம-க
அைனவ9-./ அளி-க"பட ேவ/.
உண> தானிய விைலைய, ஏைழக@-.- .ைற,திட ேவ/.
ெசன சைபயி நீதிமற அதிகார,ைத- .ைற"பட, அதிேல ஏைழய களி
சா பிேல உ&"பின கைள' ேச ,- ெகாள ேவ/.

இைவ, ெகய+ கிேர-க+ தீ5ய திட/, அரசிேல நீதி நிலவேவ/. நி வாக,திேல
ேந ைம இ9-க ேவ/, ெபாநல/ எ0/ மண/ கமழேவ/ எற
ேநா-க,ட ெகய+ கிேர-க+ த #,திட,ைத, தீ5னா. இற3படா,
இட ஒழி3த எ& எணிேனா/; இேதா ைடXாிய+ மீ/ உல>கிறா ெகய+
வ5வி: எ& எணின ெச:வ .
இ3த அாிய திட,-காக" பணியா றி/ ெகயைச ம-க ேபா றாதி9"பரா?
நம-." பாகாவல கிைட,விடா எற மகிB'சி அவ க@-..
ம-களிட/, ெகய+ கிேர-க+ மிக ெந9-கமான ெதாட # ெகாடா.
ெப:லா/, ேநரா/ நகாி: ேப'சாள க, ெச சைப- க5ட,ைத ேநா-கி,தா
ேப4வாரா/ - ம-கைள" பா ,த:ல ! ெகய+ கிேர-க+தா த தலாக ம-கைள"
பா ," ேபச ஆர/பி,த!
ெசா:லேவ5ய ம-களிடேம ஒழிய ெசனசைபயிடமா? எ& ேகப
ேபா*93த. ெகயசி # ைற.
அர4 எPவழி ெச:லேவ/ எபைத, தீ மானி-./ ஆ றG/ உாிைமC/
பைட,தவ க ம-கேள யறி, சீமாக ெகாGவி9-./ ெசனசைப அ:ல எற
க9,ைத விள-.வதாக அைம3த அ3த" # ைற.
ம0' ெச= ெகாவதாக இ93த ைனய ைற இ ம-கைள" பரணி பா5ட'
ெச=வதாக அைம3த.
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ேகாாி-ைகைய ெவளியிவத:ல ?ட,தி ேநா-க/. ம-களி ஆ றைல
அரசாேவா9-. அறிவி-./ ெசயலா./. எ& ெதாியலாயி &.
ம-க@-." # நிைல பிற3 விட எபைத, ெதாிவி-./ நிகB'சியாயி &.
#ைற.
ெசா:*: வ:லவனான ெகய+ கிேர-க+, ெசயலா &வதி: சைள,தவன:ல. தாேன
னி& எ:லா ேவைலகைளC/ கவனி"பா.
ெபா"பணிதாேன எற எண,தி: ம றவ ஏேனாதாேனாெவ& இ93
விட-?/. கைவ-.தவாத ைறயிேல காாியமா ற-?/. கF5,தனமாக'
ெசல> ெச= விட-?/. சில ேவெமேற ேராக/ ெச=ய-?/. பல
அ-கைரயிறி- காாிய,ைத- ெக,விட-?/. எனேவ, நாேம கவனி,
ேவைலகைள 5,தாக ேவ/ எற Qய ேநா-.ட, ஓயா உைழ,தா, ெகய+
கிேர-க+.
ம-க, ெகய+ கிேர-கைச எ"ேபா/ காணலா/: ஏதாவெதா9 ெபா"பணியி:
ஈப59"பா.
பாைதக ெச"பனிட"பகிறனவா, ெகய+ அ8. தா காண"பவா. நில8கைள
அளெவ-கிறா களா, ெகய+ அ8.தா ! ேவைல ெச=ேவா Lழ. இ8.ம8.மாக'
ெசறப5 இ9"பா. இPவித/, உைழ-./ ெகயைச- க, ம-க உள/
Rாி,தன .
ம-களி ஆதர> கிைட,விட - கா"பாள பதவி கி5 விட - இனி நம
வாதி/ திறைமைய- ெகா, ேம பதவிகைள, தாவி"பி5"ேபா/, எ& எO/
4யநலமிகைளC/, ம-களிட/ ெக<சி- ?,தா5 இட/ பி5,-ெகா,
காாியமான/, ம-கைள ஏெற,/ பா -காத எ,த கைளC/. ம-கைள வாB,தி
வண8கி, வா-. ெப &-ெகா, வர/ கிைட,தான பிற., வரட தைலயாி தய>
நம-. ஏ எ& இ&மா3 ம-க@-. அறி>ைர ?&வதாக ந5, அவ களி
தமான,ைத, தக -./ த9-க கைளC/, ம-களி ’கா"பாள ' எற ெகைடைய
Iசி, இல<ச இலாவண/, சீமாகளி ேநச/ ஆகிய வரா:கைள" பி5-./
வென<ச கைளC/, எதிாிக@ட .ல>/ ேராகிகைளC/, பா ," பா , வா5ய
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ெந<சின ம-க - அவ க , ஏைழ-காக அ:G/ பகG/ ஆ வ,ட உைழ-./
ெகய+ கிேர-க+ உலவிய ேபா ம-க நம வாBவி விள-. இ3த Iர எ&
வாB,தாதி9-க 5Cமா? மீ/ ெகயைச- கா"பாளராக, ேத 3ெத,தன . வ*ய
இ3த 'இட/’ த3தன . ெச:வா-. இ3த அள> ெச:ல- கடவ க க,தி
தீடலாயின !
இனி-க இனி-க" ேப4கிறா - இைத' ெச=கிேற அைத' சாதி-கிேற எ& ேத
சி3கிறா - ம-களி உாிைம ப றி ழ-கமிகிறா - எனேவ ம-க. அவைன"
பிப &கிறா க. இைத- .ைல-க இவைனவிட, தீவிரமாக" ேப4/ ஆைள,
தயாாி-க ேவ/. இவ .ள/ ெவேவ எறா:, அவ கட: ேதாேவ
எ&ைர-க ேவ/! இவ Rமாைல த9கிேற எ&ைர,தா:, அவ
R3ேதாடேம த9கிேற எ& ேபச ேவ/ ! இPவித/ ஒ9வைனகிள"பிவிடா:, ஏமாளிக தாேன ம-க, இவைன விவிவ . #தியவைன"
ேபா ற, ெதாட8.வ . இவ ெச:வா-. சாிC/; #தியவேனா ந5க, ந/ ெசா:
தாட மாடா, பா ,- ெகாேவா/, எ& ஒ9 த3திர, திட/ வ.,தன ..
தனல-கார இ3த" பாக,ைத, திற/பட ஏ & நட,த $ச+ எபா  வ3தா.
அவ0-./. ெசன சைப' சீமாக@-./ ஒ"ப3த/ ஊ அறியா இரகசிய,ைத.
ேரா/ நா, ெவ றி ெப & தனதா-கி- ெகாட நாகளிேல ஏைழய க ெச& .5
ஏற இர வடார8க அைம"ப எ& ெகய+ கிேர-க+ திட/ ?றினா.

”இரேட இரதானா! பனிர ேவ/!" எறா ந5"#, தீவிரவாதி
$ச+.
ஏைழக ெப&/ நில,-காக, அவ க சி&ெதாைக வாி ெசG,தேவ/ எறா
ெகய+.

"வாியா? ஏைழகளா? ?டா. ?டா! ஏைழக@-. இனாமாகேவ நில/ தரேவ/"
எறா $ச+.
ெகய+ கிேர-கைசவிட #ரசிகரமான திட8கைள, தனா: #.,த 5C/ எ&
I/# ேபசி,திாியலானா. ெகய+, ெசன சைபயி விேராத,ைத- கிளறி வி
விடா. எனேவ ’அவ ?&/ திட8கைள ெச ஏ கா - எ நிைலேயா
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அPவிதம:ல. எ திட8கைள' ெசனசைபC/ ஏ &- ெகா@/’, எ& ேவ&
பச"பினா.
ம-க மனதிேல. .ழ"ப,ைத Fட இ3த" ேபா-. ஒரள>-." பயபட.
ெகய+ கிேர-க+, ம-க@-காக நிைறேவ ற"ப/ எ3த" ெபா" பணிையC/ தாேன
னி& நட,தி வ3தா. ம-க@/ அவன ெதா5 ேமைமைய"
பாரா5னா க - இைதேய ?ட $ச+ திாி,- ?றினா - ெகய+ கிேர-க+
எேத'சாதிகாாி. ஒ9வைரC/ ந/பமாடா, எ:லா/ தன-., தா ெதாிC/, தனா:
தா சாதி-க 5C/ எற அக/பாவ/ ெகாடவ, ஒ9வைரC/ ஒA8காக ேவைல
ெச=ய விடமாடா. எ:லாவ றிG/ தைலயிவா. த ெப9ைம-கார. எ:லா
அதிகார/ தனிடேம வ3 .விய ேவ/ எற எண/ ெகாடவ எ&
Q றி, திாி3தா.
ஆ"பிாி-காவிேல ஒ9 # ம5ல/ அைம-./ பணியா ற ெகய+ கிேர-க+ அ8.
ெசறி93த சமய,தி:, $ச+, ேவகமாக இ3த விபாீத" பிரசார,ைக நட,தி வ3தா.
எதி "# ைள-./ வண/ வத3திகைள- கிள"பி- ெகா593தா.
ெகய+, ேரா/ நகாி: இ:ைல. இவன தவறான ேப'4கைள ம&,ைர-க. எனேவ,
$ச+ சட" பிரசடனானா. #:விய+ எ0/ நப, ெகயசி
ஏ பா5ப5, ெச:வ களி நில8கைள அளெவ, ஏைழக@-கா-./
காாிய,ைத' ெச= வ3தா. அவ மீ பழி 4ம,தி, வழ-., ெதா,தா வ<சக
$ச+.
இர தி8க@-." பிற. ஊ தி9/பிய ெகய+ தைன IB,த ெவட"ப59-./
ந'4" ெபா=ைகைய- கடா; ம-கைள அைழ,தா. த #, திட8க@-.
ஒ"ப/ அளி"பத காக, ேரா/ நக9-. ெவளிேய இ93/ ஏராளமான ம-க வ3தன ;
ெசன அவ கைள உடேன ெச& விமா& கடைளயிட. அைத கவனி-க
ேவடா/, நானி9-கிேற அ<சாதீ க, எ& ?றினா ெகய+, ஆனா: ெசன
சைப, கா*கைள ஏவி. ெவளிW -கார கைள, தா-கி, ர,தி &.
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ெகய+ கிேர-கசி ஆ ற: இPவள>தா! எ& ைகெகா5' சிாி,, கலகF/
ேப வழிக. ம-க மனைத- கைல,தன . ெச:வ க. ெகய+ மீ/ ’கா"பாள '
பதவிெபற 5யாதப5, தி:Gம:G' ெச=தன ; ெவறன .
ஆ"5ம+ எபா, காச: பதவியி: அம 3தா - அவ சீமாகளி நப,
எனேவ, அவ ெகய+ கிேர-க+ #.,திய சட8கைள ர, ெச=ய ைன3தா.
அ9/பாப- க5ய அறெநறிைய அ-ரம-கார அழி-க- கிள/பினா. அதைன,
த,தி/ 'கா"பாள ' இ:ைல, இர> பகலாக' சி3தி,' சி3தி,' சி,தாி,த
ஓவிய,ைத அழி-கிறா. ஏைழயாி எதி கால,ைத' சிைத-கிறா. #ரசியி: R,த
மலைர- கச-கி" ேபாகிறா. த, நி&,/ ஆ ற: இ:ைல. ெகய+ 'கா"பாள '
பதவியி: இ:ைல. எனி0/, ெகய+, இைத, த-./ ய சியி: ஈப/ப5
ம-களிட/ ?றினா: பல/ திர வ3த. ஆ,திர ற ம-க, அ-ரம/ #ாிய,
ணி3த காச* பணியா ஒ9வ பதடமாக நட3 ெகாடத காக, அவைனெகா&விடன . ெகய+ இைத- க5,தா.
ெச:வ . இற3தவைன- கா5 ஓலமிடன ஐயேகா! அ-ரம,ைத- காணீ !
பெகாைல #ாி3விடன , ஊழியைன ! எ& க,திலைற3 ெகா அAதன .
ச3ைத' ச-க,திேல இ3த வி3ைத- காசி! எ3தச ச3ைத' க-க,திேல ைடXாியைச,
தா-கி' சாக5,த னேரா, [ &-கண-கான ஏைழ எளியவைர- ெகா& 9வி,தனேரா,
எ3த இட,தி: மனித மி9க8க உ,தம கைள" பி=, எறி3தனேவா, அேத இட,தி:
இ3த மா=மால/ !!
அர4-." ேபராப, வ3 விட - இனி- கைமயான நடவ5-ைக எ-க
ேவ5யதா - எ& கிள/பின ெச:வ க, பைட-.- .ைற> என. பண/
இ9-./ ேபா ெச:வ க த8க A வசதிையC/ பயப,தின . ெகய+
கிேர-க+ ப*Xட/ ெச:ல ேவ5யவனாகி விடா. ஏைழய அவ ப-க/ தா
நிறன . எனி0/ கள,தி: ெவறா க க/ ேபாாி" பயி சி ெப றவ க,
இர,த,ைத உறி<சி" பழ-க"படவ க, ஈரம ற ெந<சின , 4கேபாக,ைத
இழ-க-?டா எற எண,தா: ெவறியரானவ க. ெகய4-. எதிராககிள/பின . அர4 அவ0-. எதிராக அவ பைடவாிைசயிேலேயா. உைழ, அG,த
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உ,தம க! ேரா/ நகர' சீமாகளி காமி:, .5, ெகாடாட/. ெவறி'
ெசய:க. ெகய+ காமி:, உ&தி வசதி- .ைற>.
ெகய+ கிேர-கைச' 4 றிG/ தீயாலான வைளய/ - த"#வ இயலாத காாிய/
எறாகிவிட நிைலைம.
ெகய+ கல8கவி:ைல! அணைன அ5, ஒழி,த அேத ’ெவறி' தைன"
ப*ெகாள வ9வைத உண 3தா - இ ப* த9/ நாக - ெவ றி-. அ'சார/!
எ& எணி-ெகாடா.
எPவள> ேவமானாG/ ழ-கமிவா க : ஆனா: உயி9-. உைலவ9கிற
எ& ெதாி3தா: அட8கி விவ ; இதா. இ3த ஏைழ-காக- கிள/#/ Iர க
இய:#, எ& கனவாக ேக* ெச=ய விவானா ைடXாியசி இளவ:!
சி& உைடவாைள எ,' ெச9கி-ெகாடா; ச3ைத' ச-க/ கிள/பினா.
ெகயசி ைணவி, நிைலைமைய அறி3தா; பதறினா.

”ஆ9யிேர ! ெச:ல ேவடா/! பெகாைல ெச=C/ பாதக க உள இட,-."
ேபாகாதீ ! பழிபாவ,-. அ<சாதவ க அவ க ! இ0யிேர ! களம:ல. நீ
ெச:G/ இட/. கள,திேல Iர/ இ9-./, வ<சக/ இரா. ஆ றைல- காடலா/.
ெவ:ல வழி உ. இ:ைலேய:, Iரமரண/ கி/. ஆனா:, ெவறிய க எ3த
வ<சக/ ெச=ய- ?சாதவ க ?5- ெகா-காி-./ இட/, இ"ேபா நீ ேபாக
வி9/#/ ச3ைத' ச-க/. அேப ! அ8. ெசறா:, உ/ைம" பெகாைல
ெச=விவ - உடைல ?ட, தரமாடா க. ஆ றில:லவா அண உடைல
Iசினா க. ேவடா/. ேபாகாதீ !" எ& ைணவி கைர39கி- கத&கிறா; மக
அA ெகா நி கிறா.
ெகய+ என பதி: ?ற 5C/? ைணவி ?&வ அPவள>/ உைம; ம&-க
5யா. ஆனா:, ேபாகாம*9-க 5Cமா? உயிரா ெபாி? விழி"#ண 'சி அளி,
விேடா/. இ& இ:லாவிடா: ம ேறா நா. ெவ றி ஏைழய9-.- கிைட,ேத
தீ9/. எைன- ெகா:வ ; எனி0/, நா உயி9ட இ93தேபா ெச=த
ெதா-.' சிகரமாக அ:லவா அ3த' சா> அைமC/. ஏைழ-காக" பாி3
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ேபசமம:ல, சாக>/ தயாராக' சில வ3 விடன எப உ&தி"ப,த"
படா: தா. விதைல கிைட-./ ம-க@-. - எ& எணினா. ைணவியி
அைண"பி*93 தைன விவி,- ெகாடா. தைரயி: #ரடAகிறா
ைணவி; தளி வாகிற. தனலம ேறா. மரண,ைத நா5' ெச:கிறா.

அமளி! ெவறியாட/ ! பெகாைல! பய8கர நிைலைம !
ெச:வ கரேம ஓ8.கிற : ெகா:ல"பகிறா க ெகாைமைய எதி ,ேதா .
நிைலைம க-. அட8.வதாக இ:ைல, ெகய: கிேர-க+, இர,த ெவள/ ெப9ககடா.
நியாய,ைத" ெபற, இPவள> கைமயான விைலயா எ& எணி வா5னா.
கயவ கர,தா: மாவைதவிட, த ெகாைல ெச= ெகாளலா/ எ& ணிகிறா.
நப சில த-கிறா க. இ3த" ெபா:லாத #ய: I4ம/ ேவேறா #க*ட/
ேத5-ெகாவ ந:ல : #ய* ேவக/ தணி3த/, தி9"பி, தா-.வ பய த9/
எ& ?றினா . ெகய+ அமளி நைடெப&/ இட,ைதவி அகறா.
வழிெநக அவைன வாB,கிறா க. "ந:ேலாேபா! இ3த நாச' 4ழ*: சி-காேத!
#க*ட/ ெச:. ப8கி- ெகா. காாி9 நீ8./. கதிரவ என ெவளிவ9வா= பிற. "
எ& ?றின .
ெகய+ கிேர-க4-., அவ களி அ#கனி3த ெசா: மகிBZ5 &. எனி0/,
நிைலைமC/ ெதளிவாக" #ாி3 விட. ெச:வ க ெவ றி ெப & விடா க;
#ரசிைய" ெபா4-கி, தளிவிடா க ; வ<ச/ தீ ,- ெகாடா க. இ3தக/ தா-.தG-." பிற.. ஏைழய உாிைம" ேபா #ாிC/ ஆ றைல மீ/ ெப&வ
ெதப இயலாத காாிய/. இ3த' சி,ரவைத-." பிற., சீாிய ய சி எ எ,தாG/,
ம-க ஆதாி-க வர மாடா க எ& எணினா. -க/ ெந<ைச,
ைள,த !

"நபா !” எறைழ,தா த உட வ3த பணி யாளைன.
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"என ஐயேன!"
"என-ேகா உபகார/ ெச="
"கடைளயி/. ஐயேன ! காதக மீ பாயவா !"
"Iர/ அ:ல. நபேன ! நா உதவி ேககிேற."
" மனைத- .ழ"#கிறீேர, ஊழிய-கார நா!"
"எைன- ெகா5யவ க ெகா:ல' ச/மதி"பாயா?"
"உயி ேபா./ வைர அவ கைள அழி"ேப! ஒ9 ெசா இர,த/ எ உட*: இ9-.
ம/ உம ப-க/ நி& ேபாாிேவ!"
"நறி! மி-க நறி ! எைன அ-ெகா5யவ க ெகா& ெவ றி ெவறி அைடய
விட-?டா. கைடசியி: ெகய+ கிேர-க+, எ8க கர,தா: மாடா எ&
ெச9-.மி-ேகா ேபச இடமளி-க- ?டா. கைடசிவைரயி: ெகய+ கிேர-க+
ந/மிட/ சி-கவி:ைல எ& அவ க ?றேவ/ !
"நி'சயமாக அ3த- ெகா5யவ கர/ த8க மீ பட விடமாேட."
”அவ களிட/ நா சிைற"பவ/ ேகவல/ இழி>; எ ./ப,-.- கள8க/ :
நா ெகாட ெகாைக-.- ேகவல/ ஏ ப/."
"உைமதா ! அ3த உG,த களிட/ உ,தமராகிய தா8க சிைற"பவ ?டேவ
?டா!"
"ஓ5 விட>/ ?டா! ஓ5 விடா எம-. அ<சி, ேகாைழ! எ& Q &வ . சகி-க
5யாத அவமான/. எ தா=-. நா ேராக/ ெச=தவனாேவ. மா ேபான எ
அண மீ ஆைண. நா அ,தைகய இழிைவ, ேத5-ெகாள மாேட. ஓட?டா."
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”ஆமா/! ேகாைழ எற ஏ'4 ?டா !"
"அ"ப5யானா:, நபேன ! எணி" பா ! பணித: ?டா. ஓ5. ஒளிவ ேகவல/,
அவ களா: ெகா:ல" பவ/ இழி>......!"
"ஆமா/......!"
"ஆைகயா:, நபேன ! உ கர,தா: எைன- ெகா&வி! ”
"ஐேயா! நா ெகா:வதா ! த8க ெபா9' சாக ேவ5ய நா, த8கைளெகா:வதா"
”இழி.ண/ பைட,த ெச:வ எைன- ெகா:வ சாியா, நபா ! அவ களிட/
எைன ஒ"பைட-கலாமா? நப ெச=C/ ெசயலா? ெவட எ சிர/ அ3த
ெச9-க கால5யி: கிட"பதா? என-. நீ ெச=C/ - ேசைவ இவா? விசார"படாேத :
நா. இ&திவைரயி: Iரனாகேவ இ9-கேவ/; எ எதிாிகளிட/ கா5ெகா-காேத. எ வாைள ! I4 ! நா சாகேவ/. அவ களா: சாகாம*9-க !
" இெதன ெகாைம!"
”Iர ேத/ விதைல இ. ேயாசி-காேத - எ வாைள."
" த8கைள- ெகாற மாபாவியாகி நா வாBவதா? நா இற3 பகிேற."
”நீC/ Iர. ச3ேதகமி:ைல. இ9வ9/ மரண,ைத, ேத5-ெகாேவா/. எ,தாிட/
சி-கமாேடா/. உன-. நா, என-. நீ ! எ, I4 ! நா0/ I4கிேற ! எ,ேத
வாைள!"
Iர ெகய+ கிேர-க+, த உடவ3த பணியா பிேலாகிரா54-. நிைலைமைய
விள-கினா. உ&திைய ெவளியிடா.
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பிேலாகிரா5+, ெகயைச- .,தி- ெகா&வி தா0/ .,தி-ெகா இற3தா.
ைடXாிய+ - ெகய+ - இ9 சேகாதர க. இைணயி:லா இட/ ெப &விடன ம-க
உள,தி:.
மைல"பா/பிட/ சி-கி, சி-கிய நிைலயிேலேய அத வ*ைவ" ேபா-கவாவ
ய சி"ேபா/ எ& ணி3 ேபாரா5, அ3த ய சியிேலேய உயிாிழ3த பாிதாப/
ேபாற இ9 சேகாதர களி கைத.
சீறிவ9/ ெச:வ கைள எதி , நி& தா-கின . ெகா:ல"படன . எனி0/, அ3த
ய சியி ேபா R,த Iர/, தியாக/, விழி"#ண 'சிC/, மன எA'சிC/.
ஏைழயைர வாBவி-க, தயாாி-க"பட மாம93 ஆயி &. ெப9 ெந9"பி: சி-கிய சி&
.ழ3ைதைய- கா"பா ற, தீ'4ழG-. இைடேய #.3. உட: க9கி ெவ3
சா/பலா./ Iர/ ேபா:, இ9 சேகாதர க அற"ேபா நடா,தின . அவ கைள
அழி,தன அ-ரம-கார எனி0/, அ-ரம,ைத எதி -./ ப# அழி3பட வி:ைல வள 3த.
இர மாணி-க8கைளC/ இழ3த Fதா5 க னீ*யா, த -க,ைத,
தா8கி-ெகா. Iர இ9வ வாB3தன . IB3 ப/ வைரயி: ெகாைக-காக
உைழ,தன எ ம-க அவ க எ& ெப9மித,ட ?றி வ3த காசி க
ஆ&த: ?றவ3ேதா கேள. அதிசய"படன ! அ/ைமயி Iர உள/. அPவித/
அைம3தி93த.
ெகாைம-. ஆளான அ3த, Qயவ கைள எணி எணி, ம-க கசி39கின .
கிேர-க+ சேகாதர க@-./ அைன க னீ*யா>-./, உ9வ' சிைலக
அைம,தன : Iர வண-க/ ெசG,தின .
ேரா/ நா வரலா & ஏ5ேல மமிறி உலக வரலா & ஏ5ேலேய,
உனதமான இட/ ெபற,த-க ெப93 ெதாடா றி, தியாகிகளான, இ9
சேகாதர களி காைத. இ:லாைமைய ஓ5 ேபதம ற சதாய,ைத' சைம-./
ெப9ய சி ெவ றிெபற" பாபவ க@- நக:லா/. உண 'சி அளி-./
காைதயா./.

--------
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உலக ஒளி

ேவைல மாநக ஆசி மற,தா . மணி மடப,தி: விள8./ உ,தமாி சிைலைய,
திற-./ பணியிைன என-களி,தா க. இ ப றி- .றி"பிட மற, தைலவ
ேவK வரலா றிேலேய இ& ஓ ெபானா என- .றி"பிடா . எைன"
ெபா&,தவைரயிேலேய எ0ைடய வாB-ைகயி: - ஏ - தமிB நா5 அரசிய*:
ஒ9 -கியமான கட/ எ& ?&ேவ. கா3தியாாி உ9வ' சிைலைய நா
திற-கிேற - இ3த' ெச=தியா:, அரசிய: வடார,தி: ஏ பள அதி 'சிைய,
நா அறிC/.
என-.- கிைட,ள இ3த வா="# - எைன" ெபா&,தவைரயி: - த:
ைறய:ல; இரடாவ தடைவ. இத . னேர ேசல/ மாவட,ைத' ேச 3த
இைட"பா5யிேல, ராஜாஜி R8காவிேலCள கா3தியாாி சிைலைய, நா திற3
ைவ-./ வா="ைப ெப றி9-கிேற : ஆனா:, அ8.ள கா8கிர+ நப க,
இ8. ேபா: கிேலச/ அைடயவி:ைல : Xதியைட வி:ைல : "இவனாவ,
திற"பதாவ!' எ& ?ற வி:ைல.
கா3தியாாி உ9வ' சிைலைய நா திற-கிேற - நா திற-க ேவ/ எ&
நகராசி மற நப க ெபாி/ வி9/பி யி9-கிறா க. காரண/ என?
கா3தியாாி சிைலைய, திற-க நா மேம த.திCளவ எபதாலா? அ:ல!
அ:ல! எைன விட, த.திCளவ க ஏராள/ இ9-கிறா க : ஆனா:, நா வ3
திற-க ேவ/ எ& நப க வி9/பியத .- காரண/. ம றவ க எPவளேவா
திற"# விழா-கைள' ெச=கிறா க - அேதா. இ>/ ப,ேதா பதிெனாறாக"
ேபா=வி/ - ஆகேவ, இவைனC/ இ ேபாற காாிய,-., த.திCைடயவனா-.ேவா/ எற ந:ெலணமாகேவ இ9-./ என- க9கிேற.
என-." பதி: இ3நா தலைம'ச கா3தியாாி சிைலைய, திற3தி9-கலா/.
ஆனா:, அ. அPவள> -கிய,வ/ ெப றி9-கா. அவ அ5-க5 திற3
ைவ-./ பல சின8களிேல. இ>/ ஒறாக" ேபாயி9-./. அதனாேலேய, எைன
கா3தியாாி காமிேல இ:லாதவ0/ - அவர திட8களி: சிலவ ைற ஏ &.
சிலவ ைற- க5,தவ0/ - ஆகிய எைன இ3த" பணிைய நட,த' ெசா:*
யி9-கிறா க. இைத- க, எனத9ைம- கா8கிர+ நப க கல-கமா
அைடவ?
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மா றா ேதாட, ம:*ைக ெயபதா:, அத மண,ைத ரசி-கிறானா. அ:ல
ரசி-க ம&-கிறானா என" பா ,தி9-கலா/! எைன" ெபா&,த வைரயி:, ம:*ைக
மா றாாிட மி9"பதா:, அத . மணமி9-கா எ& உைர"பவன:ல. அதனா: தா.
நப க வ3 எைன அைழ,த/. ஒ"#- ெகாேட.
அவ க அைழ,த ேநர,தி:, நகராசி மற,தின ெமஜாாி5 5ேவா, எைன
அைழ-க, தீ மானி, தி9"பதாக>/ - ஒ9 ைற-. இர ைற - தீ மான/
நிைறேவ றி யி9"பதாக>/ .றி"பிடன . ஆகேவ நா இைச3ேத.

இ3த' சிைல, திற"# விழா>-. உb கா8கிர+ கமி5யின9/ கைடசி ேநர,தி:
?5, இ3த விழாவி: ஒ,ைழ-க ேவெமன, தீ மான/ ெச=தா களா/. இ3த"
ெப93தைம-. எ0ைடய நறிைய- ?றி- ெகா@கிேற.
ஏ, இவ க@-ெக:லா/ நறி ?&கிேற எறா: - இ ேபாற ெப93தைம.
அரசிய: வாBவி: நிலவேவ/ எற ஆைச ெகாடவ நா. அத . உதாரண/
ேபா:, நா/ எ:லா/ நட3 ெகாள ேவ/.

"உ,தம கா3தியாாிட,தி:, என-. மதி"# உடா?” இPவித/ சில ேககிறா க.
அவ க@-.' ெசா:ேவ - மதி"# காவ எப இ9வைக"ப/. எதிாி:
வாயார" #கB3 வி, தைலமைற3த/ மாறாக" ேப4வ ஒ9 வைக ! பழகா
விடாG/, ?டார,தி *:லாவிடாG/. பிறாி பணியிைன தனி,தி9-கிற ேநர,தி:
எணி எணி, மகிBவ இரடாவ வைக.
நா இரடாவ வைகைய- ேச 3தவ. ந/ைடய உலக உ,தம உயிேரா593த
நாகளி: -- பி5-காதைவகைள- க5,த ேபா/ - என-ேக ற எண8கைள"
பாரா5ய ேபா/. அவ9-.ள சிற"ைப நா எணாம *93ததி:ைல.
மா றா கா3தியாைர" ப றி எO மள>-. அவ9ைடய ெதா இ93ததா: தா
அவ உலக,தி ஒளியானா ! கா3தியாாி #கைழ கா8கிர+கார க மம:ல எ:ேலா9/ #கBகிறா க : உலக ம-கெள:லா/ ேபா &கிறா க. அPவித/ பிற
ேபா &வதா ஒ9 தைலவ9-.- கிைட-./, தனி மாியாைத யா./.

இதைன, கா8கிர+ நப க எணியி93தா:. எைன உளேபா
வரேவ றி9-க ேவ/. மா &- கசி-காரனான நா, திற3 ைவ"பைத.றி," ெப9ைம யைட3தி9-க ேவ/. 'அ9ெளாA./ கைண"பா ! அழ.
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ேமனிைய"பா ! ஒளிதவA/ க,ைத" பா ! உ,தமைர"பா ’ - எ& எைன
அைழ,' ெசா:* யி9-கேவ/. இPவித/ ெச=தி93தா:, த8க@-./ கீ ,தி
ேத5- ெகாடவ களாவா க; உ,தம9-./ கீ ,தி ேத5- ெகா,தவ களாவா க.
அைத வி வி எ/ைடய கா3தியாைர, தீடேவ ?டா எ& ெசா:வ.
ெபா9,தமி:ைல - ெபா9ளி:ைல - கீ ,தி இ:ைல - சிற"# இ:ைல.
உ,தம கா3தியா ெவறிெகாட ஒ9வனா: 4- ெகா:ல"படா எ0/
ெச=திைய ேர5ேயா Fலமாக- ேகவி" பேட - பதறிேன. அ"ேபா எைன
வாெனா* நிைலய,தா அைழ,தா க. கா3திய5கைள- ெகாறவ மரா5ய
பா "பனான ேகாேச எபவ. அதனா: ம-களி ஆ,திர ெவறி, அ-.ல,தா மீ
பா=3 விேமா எ& அ<சிய காரண,தா: எைன அைழ," ேபச'
ெசானா க.
கயவனா யி93தா:, கசி ெவறி ெகாடவனா யி93தா:, அ3த ேநர,ைத"
பயப,தி- ெகா நா5: விபாீத8க பல ஏ பவைத- க59-க 5C/.
அ"ப5"பட விபாீத8கைள- க ைக ெகா/ க9, றவன:ல நா.

'உ,தமைர. ஒ9வனி ெவறி ெகா& விட. அத ." பா "பன ம-க மீ பழி
4ம,த- ?டா’ எ& எ,ைர,ேத. உ,தமாி ேசைவகைள எ,ைர,ேத.
அ3த ேநர,தி: எ3த- கா8கிர+கார9-./ ஏ படாத அதி 'சி இ"ேபாேத ஏ பட
ேவ/?

அ3த நிகB'சி 53த சினாக@-ெக:லா/, கா8கிர+ ேதசீய- கவியான நாம-க:
கவிஞைர ஒாிட,தி: நா ச3தி-க ேந 3த. அ"ேபா. அவ எைன" பாரா5னா கா3திய5களி அ9ைம ெப9ைமகைள" பல உைர-க- ேக59-கிேற; ஆனா:,
ேர5ேயாவி: தா8க எ,' ெசானைத- ேகடேபா. நா மன/ .ளி 3ேத;
யா9/ அ"ப5' ெசா:*ய தி:ைல எ& த0ைடய பாராதைல, ெதாிவி,ெகாடா .
எ0ைடய ெசா3த விஷய8கைள எ,- ?&வ என வழ-கம:ல; ஆனாG/,
இதைன இ8.ள ேதசீய நப க@-காக- .றி"பிட வி9/#கிேற. எனேவ.
எைன" ேபாறவ - கா3தியாாி அ5"பைட ஆைசகைளC/, அைவகைள' சாதி-க
அவ ஆ றிய அ9/ பணியிைனC/ க அகமகிB3தவ - இ3த' சிைலைய, திற3
ைவ"பதி:, ெபா9,த ைடயதாகா எ& யா ?ற 5C/?

74

நா என, நா A/ கா8கிரைச, Q றி- ெகா593 வி, ேத த:
கால,தி: கா8கிரசிேல cைழ3 ெகா ேவைடயா5யவனா! கா8கிர+
ேபா ைவைய ேபா- ெகா அதிகார ேவைட பா5யவனா! இ3த- கர/
ெவைளயேனா ைக .G-கிய கரமா ! வ."#வாத,ைத வள ,, ெவறி' ெசய:
ஏ பட பாபட கரமா ! பளி வாB> 53த/, உ,திேயாக,-.' ெச:லா.
ஊ9-காக உைழ-./ கர/ ! ெபா வாB>-காக" பாப/ கர/! இ3த- கர/ தவிர,
ேவ& எ3த- கர/.
சிைலைய, திற"ப ெபா9,தமா./?
கா3தியா , கா8கிரைச- க5- கா,தா - வள ,தா - நா5 . விதைல வா8கி,
த3தா . கா8கிரசி: நாலணா ெம/பராக-?ட அவ இ93ததி:ைல. பலகால/! தா
வி9/பிய விதைல கிைட,விட ெதற/. "கா8கிர+ ேதைவயி:ைல –
கைல-கலா/” எ&/ ெசானா . "கா8கிர+ லாப ேவைட-கார களி ?டமாகி
விட" எ& ?றி மன/ ெநா3தா .
நா, கா3தியா ெபயைர' ெசா:* லாப/ ெபறாதவ ! அவ களா: அA,தி
ைவ-க"ப59"பவ. அவ வள ,த கா8கிரசி நிைல என இ"ெபாA? பைழய
ேகாைடயி: ெவளவாG/, # &-. பா/#/ இ9"ப ேபால, கா8கிர4-.
கயவ க@/, 4யநல வாதிக@/ இ9"பதாக அவ ?றினா . அவ எ8ேக? இ&
இ9"ேபா எ8ேக? அ3த ஒளி எ8ேக? இ3த இ9 எ8ேக !
இ3த' சிைல திற"# விழாைவ, எைன- ெகா ெச=யேவ ெமபதி:,
இ8கி9-./ க/Wனி+, ேதாழ க@/ வி9/பி ஒ,ைழ,ததாக அறி3ேத. அ3த
நப க@-./ எ0ைடய நறி.
இPவண/ மா &- கசியா9ட மனெமா," ேபாவதா அரசிய: நாகாீக/.
என தைலவ ெபாியா9/, தலைம'ச ஆசாாியா9/ நபிக நாயக,தி தி9 நாளி:,
ஒேர இட,தி: ச3தி,தா க. அ அரசிய: நாகாீக/.
இ& நா கா3தியாாி சிைலைய, திற-கிேற ! இ ஓ #னிதமான நா என?&ேவ. இ3த' சிைலைய, திற-./ விஷய,தி: கசி" பா.பா கசி ெவறி
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இ:லா. எ:லா அரசிய: கசிக@/ ஒ,ைழ, தி9-க ேவ/ - அதா அரசிய:
நாகாீக/.
அ"ப5யிறி, அரசிய: அமளியி\படா: இ3த உபகட,தி பிதா>-. கீ ,தி
ேத5யவ களாக மாேடா/.
என-./ கா8கிர4-./ பலமான க9, ேவ &ைமக உ. அேத ேபால, க9,
ஒ &ைமக@/ உ. கா8கிர4-. மம:ல - ம ற- கசிக@-./ என-.
மிைடேய, க9, ேவ &ைமக@/ உ, ஒ &ைமக@/ உ.
நறாக' சி3தி,தா:, விள8./ ேவ &ைமக ெகா<ச/; ஒ &ைமக அதிக/. இ3த
ஒ &ைம" ப# வள . ஒPெவா9 கசிC/ அரசிய: அமளியி\படாம:,
ஒ,ைழ-./ மேனாபாவ/ ஏ ப, அரசிய: நாகாீக/ வளர ேவ/.
கா3தியா இற3த பிற. கட"பள சமாதி யி9-./ ராஜ கட,-. அெமாி-க
நா, Qவ வ3 ம:*ைக' ெசகைள ைவ, வண-க/ ெசG,வைதC/,
பாகி+தா நா" பிரதம வ3 மாியாைத ெச=வைதC/, ேவ& பல
ெவளிநா-கார க வ3 தம அ# வண-க8கைள' ெசG,தி" ேபாவைதC/
பட8களி: காகிேறா/. இத ெபா9 என? ெவளிநா-கார க வ3
வண8.வத L4ம/ என? அவ கைள எ:லா/ பட/ எ," பிரமாதமாக எAதி.
'பா ! பா !! அவ க ெச=C/ அ<ச*ைய எ& ெப9ைமேயா ெவளியிகிேறாேம. அவ கெள:லா/ யா ? கா8கிர+கார களா? கா8கிரசிேல இ93தறி
யாதவ க! அ மம:ல கா8கிரைசேய எதி ,த வ க! இ3த நா-.'
ெசா3தமி:லாதவ க. ெவளி நா5ன !
அவ கெள:லா/, கா3தியாாி நிைன>' சின,ைத- க. Rாி"#- ெகாவைத
விட - மாியாைத ெச=வைத விட நா ெசG,/ அ#, எ3த அள>-.- .ைற3த
எ& ?ற 5C/? அவ கைள விட நா ெசG,/ மாியாைத, மடமாகவா
இ9-./?
அவ க மாியாைத ெசG,/ேபா அகமகிA/ உ8க@-.. அரசிய: ஆேவச/.
ஆ,திர/ ஏ பட லாமா! மல Q>கிறா ெவளி நாடா. அைதவிட நா Q>/
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மல எPவித,தி: ெகட கா./? இ3த" ெபா அறி> - அரசிய: விள-க/ ந/மவ க@-. அவசிய/ இ9-க ேவ/.
ஆனா:. நா/ நிைன"ப ேபால, அPவள> 4லப,தி: இ8ேக வ3விடா. ஏெனனி:,
வ9ட,-. ஒ9 தடைவ நம-. இ0/ மமத எாி3தானா? எாிய வி:ைலயா?
எகிற பிர'ைனேய தீரவி:ைலேய ! மமதைன- கடவ க யா9/ கிைடயா சைடேயா, ஓயாம: நட-கிற ! இைத"ேபால எ,தைன நாைள-. இ9-க
5C/?
4த3திர/ கிைட,த பி, உ,தம கா3திய5கேள ெசானா - 4த3திர,தி: ஒ9
கட,ைத,தா தா5 யி9-கிேறா/. இ3த' 4த3திர/, ஏைழ ம-களி வாB-ைகைய
மா ற- ?5யதாக அைமயேவ/ எ&.
அவ ெவளியிட அேத க9,ைத,தா, நா0/ ?&கிேற : "களி"பைடய வி:ைல,
கவைல ெகா@கிேற " எறா . அதாேன, நிைலC/!
4த3திர/ காகித" Rவாக இ:லாம:, மணள Rவாக இ9-க ேவமானா:
மா &- கசிக யா>/ வ3த 4த3திர,ைத அ0பவி-./ ச3த "ப/ அளி-க"
படேவ/.
யாைர" பா ,தாG/, எைத- ேகடாG/, 4த3திர- .ழ3ைத ! 4த3திர- .ழ3ைத !
எகிறா க. அ3த- .ழ3ைத-." பாK5 விடா: ம/ ேபாதா. தாலாட
ேவ/ - ெசா-கா= ேபாடேவ/ - விைளயா காட ேவ/ - இ
அ,தைனையC/ தாேய ெச=விட 5யா. மாமமா விைளயா" ெபா/ைமக
வா8கிவர, த8ைக தாலா" பாட, உ றா .ழ3ைத ைய, Q-கி ைவ,- ெகா<ச இPவித/ வளர ேவ/, அ- .ழ3ைத !
அ"ப5யி:லாம:, .ழ3ைதைய ’நா தாேன ெப ேற எ& ெசா:* ம றவ எவ9/
அ9கி: வர- ?டா எ& ெப ெற,த தா= ெசானா:' .ழ3ைதைய எவ9/
சீ3தா ! .ழ3ைதயி அ9ைம ெப9ைம ையC/ அறியா ! அேபாலேவ, பிற3த
4த3திர- .ழ3ைதைய' சீரா5 வள -க எ:லா- கசி-கார க@-./ ச3த "ப/
ேவ/. .ழ3ைத-. அ5-க5 உண> த3 - அதிகமாக>/ த3 - யாாிட/ அட
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விடாம: சில பண-கார- ./ப,திேல வள -க"ப/ .ழ3ைத கைடசியி:
ேநா<சானாகி வி/! டா-டாிட,தி: ெச:ல ேநாி/ !!

இைதேய நா 45-காட வி9/#கிேற 4த3திர- .ழ3ைதைய, Q-கி மகிழ.
திராவிட ேன ற- கழக,-./ ச3த "ப/ தா98க. எ8களிட/ வி" பா98க
நி'சய/, ெகத: வரா.
அ"ப5ேய ெகத: வ9வதாக- க9I கேள யானா: உ8க@-." பி5,தமான
கி9Tண கைதையேய 45-காட வி9/#கிேற. கி9Tண0-." பாKட'
ெசற Rதகி ேபா: நா8க எறா:, கி9Tண கவனி,- ெகாவா - அ3த
ந/பி-ைகயாவ இ9-க- ?டாதா உ8க@-.!! அைத வி வி எ8கைளசடா: ஏ பய"பட ேவ/?
கா3தியாாி சிைலைய நா திற3 ைவ"பைத- காO/ நீ8க, க,ைதயா
ெதா8க"ேபா- ெகாவ? - 'பா ! எதி - கசி-காரனாகிய அவேன எ8க
கா3தியி சிைலைய, திற-கிறா. எ8க கா3திஜியி ெப9ைம ய:லவா இ? எ&
நீ8க, மா ப:லேவா தட ேவ/!’
கா3தியாாி #கA-.- காரண/ ./ப,திேல யி93தவ களா: ம/
உடானத:ல. ெவளிேயயி93தவ க அவைர- க அவ9-. அ<ச* ெச=ததா:
தா, உலக ஒளியானா அவ . நா திற"பைத- க, ச3ேதாஷமைடய ேவ/.
இ3த ேமைடயி: என நப கா8கிர+ எ/. எ: ஏ. ேதாழ மாசிலாமணி அவ க@/
இ93தி93தா: மிக>/ ெப9ைமயா யி93தி9-./.
நா யா ? நீ8க யா ? நம-. இைடயி*9-./ உற> ைற - றிகிற ைற இ9-கலாகா. இதைன எனத9ைம கா8கிர+ நப க@-. வ*C&,தி'
ெசா:Gேவ, சில பல க9, மா&பா59-கலா/. என-./ உ8க@-./ கா3தியாாி சில ெகாைககைள ம&-கிற காமி: தானி9-கிேற. நா, ஆனா:
அத காக, நா விதைலைய மற-கவி:ைலேய ! உ,தம வா8கி, த3த
விதைலைய மைற,- ?&பவ - ஏமாளி !
அவ வி9/பிய இ3த நா-. 4யராSய/ ம ம:ல; அவ வி9/பிய 4யராSய
ம:ல இ& இ8ேக இ9"ப/.
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ஏைழ - பண-கார, ?டா! மத,தி ெபயைர' ெசா:*, ஒ9வைர ஒ9வ பைக,ெகாவ ?டா ேமாதைல உடா-க- ?டா - ஜாதி ஆணவ/ ?டா. எறா
அவ .
அ,தைகய விதைல Rமிைய- காண வி9/பினா ! அதனாேலேய ஒ9ைற, அவைரேகவி ேகடேபா ேகடவ9-. விள-கினா .

”ைவணவ எறா: யா ? ெந றியிேல தி9 நாம/ ெந<சிேல வ<சக/, கA,திேல
ளசிமாைலC/ க9,திேல கபட எண8க@/ ெகாடவ கள:ல. உைமயான
உள/ ெகாடவ க," எ& விள-கினா .
அவ அேறா நா ெதனா-. வ3தி93த ேநர,தி:, நா0/ எைன' சா 3த
இய-க,தின9/ ராமாயண ’எாி"#' கிள 'சியி\ப593ேதா/. அைத ப றி அவாிட/
.றி"பிடேபா, உ,தம .றி"பிட வா ,ைதகைள ேதசிய நப க@-.'
45-காட வி9/#கிேற. அவ ெசானா –

"நா ?&/ ராம ேவ& ! ராமாயண,தி: - வா:மீகிC/ க/ப9/ வ ணி-./ ராம
ேவ&! எ0ைடய ராம சீைதயி #9டன:ல : தசரதாி மக0ம:ல இராவணைனெகாறவ0ம:ல; அவ அபி ெசா$ப/ ! உைமயி உ9வ/' எ&
விள-கினா : அ"ேபா நா, திராவிட நா இதழி: தீ5ேன - 'எாியிடா ! எ
ெச=தீ ?'- எ&.
இேபா: அவ9ைடய அ5"பைட- ெகாைககைள அலசி" பா ,ததா: தா.
அவ9ைடய எண8க@/ என இய-க,தி அ5"பைட ஆைசக@-. மிைடேய
ஒ &ைமகளி9"பைத- கேடா/, அதனா: தா கா3தியா 4- ெகா:ல"
பட/ என இய-க, தைலவ ெபாியா ஒ9 அறி-ைக வி,தா .

"இ3த நா5 ெபயைர, இ3தியா எபத ." பதி: கா3தி நா” எறைழC8க –
’இ3 மத/' எபத ." பதி: ’கா3தி மத/' எ& மா &8க - இPவண/
ெச=தா:, ஏ க, தயா !' எ& ?றினா . யா  வ3தா க? இறி9-./
கா8கிர+ தைலவ கைள- ேககிேற, யா ஏ &- ெகாடா க?
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அமமா? கா3தியா அ5-க5 ெசானா – ’உைமேய எ கட>' எ&.
இதைன யா ஏ &- ெகாடா க? இ ேபால, அவ ?றி'ெசற பல வழிகைள
உ8களா:, ஜீ ணி-க 5யவி:ைல. ஆனா:, மா &-கசியி*9-./ நா8க ஏ &
பணி ெச= வ9கிேறா/. அ3த ந பணியி ெபயரா: மணிமடப/ க5, உ9வ'
சிைலைய, திற3 ைவ-./ இ3த ேநர,தி:. உ8கைள நா, ேக-ெகாேவ அவர ெபயரா:'.

அரசிய: நாகாீக,ைத வள -க" பாப8க.
ஜாதி ேபத/ ஒழிய" ேபாரா8க, இ:லாைம- ெகாைமகைள ெயாழி-க
ஒ,ைழC8க.
மத ந/பி-ைகயா: விைளC/ ேககைள ஒழி,- கட  வா98க !

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

ெபா ெமாழிக
நம றிேகா நா திர வ 

!

ேத8காைய ேதவாலய,-. எ,' ெச& உைட, அ 'சைன ெச=ய' ெசா:*,
ஒ9 5ைய அ ' க9-.- ெகா, வி, இெனா9 5ைய I-.- ெகா
ெச:பவ க@/ உ.
இ0/ சில , I விேசட,தி ேபா தி9T5 கழி"பதாக- ?றி, நIதியி: Lைற-கா= உைட"ப ேபால - உைட"பா க. அைத" ெபா&-க' ெச:பவ களி:
சாம ,திய/ உளவ0-. ந:ல ேத8கா= கிைட-./ : ம றவ க@-. ெவ&/
ஓதா கிைட-./.
இெனா9 வித/ உ - ேத8காைய, தா=மா களிட/ ெகா,தா:, அைத
உைட," பதமாக, தி9கி எ3த" பட,தி: ேச ,தா: இனி"ேபா 4ைவ த9/
எபதறி3 ப-.வமாக' ேச ," பைட"பா க.

’கசிக@/ அ"ப5,தா ; பயப,கிற வித,ைத ெயா5,தா பல0/ இ9-./.'
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Fறாவ ெசாேனேன. அ3த வித,ைத' ேச 3 ததா திராவிட ேன றகழக/.
சில கசிக த8க@-கி9-./ ெச:வா-ைக Lைற-கா= உைட-கிறைத" ேபால
பயப,தி வ9கிறன. உைட-./ேபா சில9-. மைடக@/ உைடகிறன ;
சாம ,திய ளவ0-., ேத8கா= கிைட-கிற; ேநா<சலாCளவ ஓைட
எ,- ெகா ேபாகிறா.
திராவிட ேன ற- கழக/, த ெச:வா-ைக அPவ"ெபாA பல" பாீைச
நட,தாம:, பலா,கார,தி: இற8காம:, ஒ9வேரா இெனா9வ ேமாதி- ெகாள
உதவாம: பயப,த ேவ/. வடநா ஆதி-க,ைத எதி -க வ*ைவ,
திரவதா ந/ ேவைலயாக இ9-க ேவ/,
வ*ைமைய எ3த" ெபாிய ேநா-க,தி காக" பய ப,த ேவேமா அத ."
பயப,த ேவ/. தி. . கழக/ த வ*ைமைய- கO8 க9,மாக"
பா ,- ெகா59-க ேவ/. சமய/ வ9/ேபா இைத பயப,தி- ெகாள,
தவறமாேடா/. ஆனா:, Lைற-கா யாக>/ ஆ-கிவிட மாேடா/.
தமிழ எற உண 'சிையC/, திராவிட/ எ0/ இலசிய,ைதC/ ம-களிட/ ஊ5
விடா: பிற. ெவ றி ெப&வ மிக எளி!

மாெசன# $%றிேயா மன மாறிவிடன

!

நம-. மிகமிக சகி"#, தைம ேவ/ : வள 3தி9-கிற ச-திைய- க5- கா-க
திறைம ெப றாக ேவ/.
கா8கிர+கார க ந/ பிர'சிைனைய" #ாி3ெகாளாமேல ந/ைம, தா-கி"
ேபசினா:, அவ க மீ ேகாப/ வ9வைத விட, எைன"ப றி நாேன ெவக"பேவ - எPவள> பனி"பனி' ெசா:*C/, எPவள> ஆதார8கைள விள-க8கைள அழகாக எ,ைர,/, அவ க #ாி3 ெகா@/ அள>-. நா/
ெசா:ல 5யவி:ைலேய; அதனா:தா அவ களா: #ாி3 ெகாள 5யவி:ைல
எ& க9கிேற.
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நா/ ெகா59-கிற ேநா-க/ சாமாயமானத:ல நாைட மீ./ ஒ9 ெபாிய
பிர'சிைன.
நா/ இத . இர,த/ சி3தாம:, பலா,கார,தி: இற8காம:, விய ைவையC/
கணீைரC/ மேம சி3தி நாைட" ெபறேவ/. ப மா>/, இ3ேதாேனஷியா>/
4த3திர/ ெப ற ேபா: யாராவ ஆCத/ ெகா"பா களா எேறா, நாக நா
ேகா9பவ க@-. எ8கி93ேதா ஆCத8க கிைட-கிறன எகிறா கேள
அைத"ேபால கிைட-.மா எேறா நா/ கா,தி9-க வி:ைல.
அறி>' 4டைர- ெகா@,தி 4த3திர/ ெபற ேவ/; ஏைழ எளியவ க .5ைசகைள,
ெகா@,திய:ல!
எைன ஒ9 ெகாட5யிG/, ஈழ,த5கைள ஒ9 ெகாட5யிG/, அ9ணகிாி அ5கைள
ஒ9 ெகாட5யிG/, ெபாியாைர ெப:லாாி சிைறயிG/ அைட, ைவ,தி93தேபா.
கனவாவ க59"ேபாமா - இேத ஆ'சாாியா இ"ப5 இ3திைய ந/ட ேச 3
எதி "பா - எ&? அ:ல அவ தா எணியி9"பாரா? /ைன"
ேபாராட,தி ேபா இேத ஆ'சாாியா தா, 'ஈ எ&/# ேபால இவ கைள ந4-கி
விேவ' எ& ?றினா . 'இவ க இய-க,ைத" பழ8கைதயி: ேச9மா&
ெச=விேவ' எறா .
அ"ப5" ேபசியவ தா அைமயி: ைமலா"Rாி: ஒ9 ?ட,தி: ேப4ைகயி:, ’1990 வைர இ3தி, திணி"ைப ஒ,திைவ-க ேவ/' எ0/ 4"பராயனி
ேகாாி-ைகைய" பி=,ெதறி3 இ9-கிறா . அவ9ைடய ேப'4 AவைதC/ நீ8க
ப,திாிைகயி: ப5,தி9-க 53தி9-கா. நா நப ஒ9வ Fல/ அவர அ3த"
ேப'ைச ேட" ாிகா  ெச= வர' ெச= ேகேட. அவ ேப'சி:, 'இ3தி, திணி"ைப
ஒ,திைவ-க ேவ/' எ& 4"பராய ேபாறவ க ெசா:Gவ ைறய:ல.
உதாரணமாக, ஒ9 கிழவி எைன- க:யாண/ ெச= ெகா' எ& ஒ9 வா*பனிட/
வ3 ேகடா:, இ"ெபாA ேவடா/, இ0/ 10 ஆ கழி,"
பா ,-ெகாளலா/' எ& வா*ப பதி: ?&வேபால இ9-கிற இ3தேகாாி-ைக!" எ& ேபசியி9-கிறா .
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இ3த அள> வ3த அவ , ஏ திராவிட நா ேகபதிG/ ந/ட ேசரமாடா ? அவ
அைறய" ேப'சி:, ெதனாைட" ப றி- .றி"பி/ ேபாெத:லா/. 'நாக#ாி-.,
ெத ேக உள பிரேதச/' எேற .றி"பி-ெகா வ9கிறா . இத
அ ,தெமன? திராவிட நா எ& ப'ைசயாக' ெசா:ல- ?'ச"ப- ெகா
தா அ"ப5' ெசா:*யி9-கிறா . இ&தியி: ஒ9 இட,தி: வ3, 'திராவி5ய
காி ' எ&/ ெசா:* விடா . வசிTட வாயா:, 'பிாி/மாிஷி' பட/
வி4வாமி,திர0-.- கிைட,த ேபால, ஆ'சாாியா வாயா:, 'இ3தி இ"ெபாA
மம:ல. எ"ேபாேம ேவடா/. அ உ,திேயாக ெமாழியானா: தமிழ
உ9"படேவ 5யா. திராவிட க@-. அ ேவடா/' எ& ேப4வா என யா
எதி பா ,தா க?
நம-./ அவ9-./ அதிக உற> கிைடயா. ஒேர ஒ9 நா அவைர' ச3தி,ேத.
அPவள> தா. நா ச3தி,த/, ெபாியா ?ட ஏேதேதா ச3ேதக"படா .
#ராண,திேல ாிஷிபிட/ இரா, த8கா எபா கேள. அைத"ேபால. நா0/ அவ9/
ச3தி,த உடேன அவ , ’திராவிட,ைத- கா"ேபா/' எ& எAதிவிடா . அ,, இ3தி
?டா' எ& ேப4கிறா . கா-ைக உகார பன/பழ/ ’விA3த' எபா கேள, அைத"
ேபால நட3விட.

1,000 ேபைர' சிைறயி: தளியவ ஏ மாறினா ? கி9,வ- க:Kாியி: அவ
ேப4ைகயி:, மனித, த தவைற உண 3 தி9,தி-ெகாள-?ட உாிைம
இ:ைலயா?' எ& ேககிறா . அேத ைறயி:தா, இ& யா யா 4யநல,-காக
ந/ க9,ைத ஐய"பாட - அ'ச,ட கவனி-கிறா கேளா, அவ கெள:லா/
ந/ட ெந98கிவர" ேபாகிறா க. அத . ந/மிட/ க"பா உண 'சி
ேவ/.
விசி#திர'களி) ஒ +

!

ெபாவாBவி: ஈபடவ க ந5-க>/, ந5க க ெபாவாBவி: ஈபட>மான
LBநிைல உடாகிவிட இத .- காரண/ நாதா, நாடக,தி Fலமாக,தா
ந:லவித,தி: ேன ற,ைத- காண 5C/ நா5: எபதா:தா இைத' ெச=ய
ேவ5யதாயி &.
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ேவகமாக ஓ5, ேதைவ"ப/ இட,தி: ெகா ேபா=வி/ .திைர-.ெகா-க"ப/ ?*ைய இ வைரயி: வ5-காரேன வா8கி அ0பவி,தா.
தன-., ேதைவயானைத, ேத5-ெகாடா எப மம:ல, .திைர-காக
வா8க"ப/ ெகாைளC/ அவேன சைம,' சா"பிவிடா. பாிதாப,-.ாிய
.திைரக ப.,தறிவ ற ஐ3-களாக இ9"பதா: அைவ இைள, ேநா<சாகளான
ேபா/ எதி ,- ேகக 5யவி:ைல. ஆனா: இேத நிகB'சி ஒ9 அரசிய:
கசியிG/ நிகB3தா:..... ? மி9க8களா: ெபா&,- ெகாள5C/. ஆனா:
மனித களா:, அ>/ மானளவ களா: எ"ப5, தா8கி-ெகாள 5C/? அ3த
ஏமாளிக பண8 கிைட-கவி:ைல எ& ஏ8கவி:ைல - நிைன,தா: ஆயிர-கண-கி:
த8க கால5யி: ெகாவ3 ெகாட' ெச=C/ சம,/ சாம ,திய/
அவ க@-. உ. #கB, ெப9ைம, க+தி இவ றி: ப8கி:ைலேய எ&
கல8கவி:ைல - இைவெய:லா/ எதி பா "பத . ேமலாகேவ நா5ேல கிைட,த.
ஆனா: அவ க உைழ"# ஒ,-ெகாள" படவி:ைல - வாBைவ" ப*யி வைத
படவ க ேம: ந/பி-ைக உடாக வி:ைல. எ"ப5ேயா ைள, எத காகேவா
ேச 3 வாB3த ஜீவக ேம: ஏ பட ந/பி-ைக ?ட இ3த இர8க,த-க தியாகிக
ேம: ஏ படவி:ைல. அவ க உைழ,தா க - வாழ5யாதவ களா! ெபா&-க
5யாத நிைல வ3த/ உதறி, தளிவி ெவளிேயறின .
சினிமா, ைறயி: ேச 3 பண,ைத- .வி,- ெகா@கிறா க - பள பள"பான
வாB> நட,கிறா க - ப>ட ேமாகினிகேளா ேச 3 4 &கிறா க.
க9, ேவ&பாடா:, எதி -க ேவ& காரண/ இ:லாம: கதறி-ெகா59-./
கறாவி உ9வ8கைள" ப றிய:ல நா .றி"பிவ. ைகயாலாகாதவ க
.ைல-க,தா ெச=வா க ஆனா:, க9,/ ெகாைக C/ .றி-ேகா@/
ஒ,தி93/. உய9கிறா கேள எற ெபாறாைமயா: உளறி- ெகா/
உதவா-கைரகைள" ப றிேய .றி"பிகிேற.
இ,தைகேயா இ0/ வாB3 ெகாதா இ9-கிறா க - பண/. ப,திாிைக
ப-த க பல,தா: விழியிேல பAதி9"ப ேவ& - விழிகேள இ:லாதி9"ப ேவ&.
ஆனா:, விழிகளி: பAதி9"பவ க@-. விழிகேள இ:லாத ?ட/ பாைத
காபி-க" பாபவ இ3த நா5 விசி,திர8களி: ஒ&.

உற  உதாசீன-

!

அைம'ச ப-தவ,சல/ சடசைபயி: ெசானா - 'காமராச ெபாியாைர" ேபா=
பா -க மாடா - எ& அA,த3 தி9,தமாக அைத' ெசானா .
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ேத தG-. னா: காமராச இ8.தா உகா 3தி93தா ; இ3த நா கா*யி:
தா அம 3தி93தா - எெற:லா/ ெசா:*, அ3த இட,திேல ெய:லா/ திராவிடகழக, ேதாழ க Rைச ெச=ய-?5ய அள>-. ப-தி ெகா593தா க - இ0/
இ9-கிறா க. ேத தG-." பிற. காமராச ஏ ேபா= ெபாியாைர' ச3தி-க
வி:ைல? ேத தG-." பிற. அவ ேதைவயி:ைல - எனேவ ச3தி-கவி:ைல.
ர- கணவமா க, ேதைவ"பட ேநர,தி: உேள ெச& மைனவியிட/ ெபசி,
ெகா<சிவி, ெத9, திைணயிேல வ3 ப,- ெகாகிறா கேள. அவ க@-./
காமராச9-./ என வி,தியாச/?
காமராச , ெபாியாைர' ச3தி-க ேவெம& நா ெசானத .. அைம'ச
ெசான பதி: ெவக"பட- ?5யதா./. ’ெபாியா9-. காமராச மீ ஆைச’ ஆனா: காமராச9-." ெபாியா மீ ஆைச இ:ைல' எறா அவ . இத . என ெபா9?
அத பிற.தா அவ ெசானா - அணாைரேய ெபாியாைர" ேபா=" பா ,,
சமரச/ ெச=ய ேவ/' - எ&.
நா ேபாக மாேட எ& ெசா:லவி:ைல. ெபாியாாிட,திேல இ& ெதா,திெகா59-./ பிைளக@/ த," பிைளக@/, நா அவ I-.ேள
cைழ3தா: வழிவிவா க எப என-., ெதாிC/; சமரச/ ேபச>/ 5C/.
ஆனா:, அவைர சட,ைத நி&,த ைவ-க ேவ/ எ& நா ேகெகாேட. அைத- ேகட/ அைம'ச9-. என ெச=வெத& ேதாறவி:ைல.
சட,ைத நி&,தி ைவ-க>/ 5ய வி:ைல. இ-கடான நிைலைம ஏ பட
அவ9-.! காரண/ சடசைப இ"ப5"பட சட8கைள- கடதி:ைல. சட/
நிைறேவ ற"ப விட. காரண/ சட,ைத நி&,திைவ-./ அள>-. எ
கர,-. வG> இ:ைல.
நா ெந<ச, Q=ைமேயா ெசா:*- ெகாகிேற - 15 ேப9-.ேம: அதிக/
சடசைப-. வ3தி93தா: இ3த' சட/ வ3தி9-கா.
இ3த' சட,ைத, எ8கைள, தவிர ேவ& எ3த- கசிC/ எதி -கவி:ைல.
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ச -க+கார க, #*க@-. நேவ #ளி மாகைள நி&,வ ேபால, நா8க
மேம அ,தைன ேப9-./ ம,தியி: நி& சட,ைத எதி ,ேதா/.
மதயாைன

தலாளி,வ/ ஒ9 மத/ பி5,த யாைன. அ3த யாைனைய" பி5, வாைழ நாாினா:
தி-ைகைய- க5 அ3த- கயிைற ஒ9 வாைழ மர,தி: க5 வி, ’பா , யா ! நா
தலாளி,வ,ைத- க5" ேபாவி ேட' எ& ?றினா: சாியாகா!
யாைன ஒ9 இA"# இA,தா: அத க அ&3வி/. அமமா? விபட
யாைன தா கட"ப593த வாைழமர,ைதேய ?ட வாயி: ேபா- ெகா@/,
அ யாைன எற காரண,தா:. ஆைகயா: ெவ&/ நாாினா:. வாைழமர,தி:
யாைனைய- கவதி: பயனி:ைல எ& ?&கிேறா/ நா/. அரசா8கேம ’யாைனைய
அட-க வாைழ மர,தி: கடாேத!' எ& அரசா8க,-. அறி>&,கிேறா/.
நாைட" பிாி,விடா:, ெவளிநா தலாளிக தைலகாட 5யா
திராவிட,தி:! தலாளிகளி ஆதி-க" பி5யி*93 விதைலயைடC/ திராவிட/
அ3த, திராவிட,ைத அைடவதா நம இலசிய/.

ஆ'கில#தி அவசிய

!

ஆ8கில,ைத" ப றி" ேப4கிற ேநர,தி: சில ேதசிய, ேதாழ க - த8க@ைடய
ேதசிய/  றிவிட காரண,திேல எ& நா க9கிேர - ஆ8கில/ அனிய
ெமாழி. ஆகேவ, ஆ8கில/ ஆகா எ&!
அனிய9ைடய வழிகெள:லா/ நம-., ேதைவ யி:ைல ெயறா:, இரயி:
அனிய ெகா,ததா. கா , கவ கைள அனிய கால,திேல தா
பா ,ேதா/. தபா: - த3தி அனிய கால,திேலதா கிைட,த. ஆ"ேரஷ.
இ<ெசd அனிய கால,தி: வ3தைவ தா. இைவகெள:லா/ இ9-கலா/ ஆனா:. அவ க@ைடய ெமாழி ம/ இ9-க- ?டா எ& எ,' ெசா:Gவ
எ3த வாத/ எப என-." #ாியவி:ைல.
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ஆைகயினாேலதா, ஆ8கில,ைத அனிய ெமாழி எ& க9தாம:, அனியேரா
ெதாட # ப,கிற ெமாழி - எ& க9கிற காரண,தா: நா/ அைத வில-க
5யா.

நம க#
பாடாளி ம-கேள ெபாி/ 4ரட" பகிறா க. தலாளிவ -க,தாG/
#ேராகிதவ -க,தாG/. ெதாழிலாள கிள 'சிகளி ேபா ெபா9ளாதார" பிர'ைனைய
மேம கவனி,தா: ேபா/ எ& எOகிறா கேள ெயாழிய #ேராகித"
பி5யி*93 விப/ ய சிைய" #ற-கணி, விகிறன .
திராவிட இன,திேல மிக" ெப9/ ப.தியின பா டாளிகேள. ஆாிய இனேமா
பாபடாத பிறவி. தலாளி வ -க/. ஆகேவ, ஆாிய - திராவிட" ேபா எப அ5"
பைடயிேல பா ,தா: ெபா9ளாதார ேபத ஒழி"# திட3தா.
ஜாதி ைற, சட8. ைற எபனெவ:லா/ த3திரமாக அைம-க"பட ெபா9ளாதார
4ரட: திடேம யா./. ஆகேவ ஜாதி ைறைய ஒழி"ப/ சமத ம திட3தா.
ெதாழிலாள க ஆாிய ஆதி-க,ைத அக றாம: ெபா9ளாதார, ைறயிேல எPவள>
ேனறினாG/ அவ க@ைடய வாB> மலர5யா. ஆகேவ அவ க ஆாிய
ஆதி-க,ைத அக ற ேவ/.
பாடாளிக எறா: ஆைல,ெதாழி*ேல ஈப ச8க/ அைம,- ெகா ?*
உய >, .5யி9-./ Iவசதி, 4காதார வசதிக ஆகியைவக@-காக கிள 'சிக
நட,பவ க மம:ல. பைண ேவைல ெச=பவ, க: உைட"பவ, கைட
ெவபவ, ."ைப ?பவ ேபாற ச8கேமா கிள 'சி ெச=C/ உண 'சிேயா
?ட ெபறாம: சிதறி வாB-ைகைய சிைத,- ெகாள ேகா5-கண-கான
ெதாழிலாளைரேய .றி"பதா./.
ெதாழிலாள க அவல வாB> ெப றி9"பத . ெபாி/ காரணமாக இ9"ப/
அவ க எA'சி ெப & உாிைம" ேபா9-கான வைக ேத5-ெகாளாம: இ9"பத ./
காரணமாயி9"ப மத,தி ேபரா: அவ க மனதிேல திணி-க"பள Fட
ந/பி-ைககேள ஆ./. ஆகேவ அவ றினி&/ விபவ ெதாழிலாள களி
விதைல-. -கியமான த காாியமா./. இதைன' ெச=யாம ேபானா: இ&
ெதாழிலாள களி மனதிேல .5 ெகாள பழயகால ந/பி-ைககைள உபேயாக"

87

ப,தி-ெகா த3திர-கார தனல அரசிய: கசிக #ேராகித வ."பாாி
?ற>ட ெதாழிலாளைர ந4-கிவிட 5C/.
திராவிட நா திராவிட9-. ஆகேவ/ எ& ?&/ேபா பாப/ இன,ைத"
பாபடாத இன/ 4ர/ ெகாைமC/ பாப/ இன/ த0ைடய மனதிேல
R5-ெகாட தைளகளா: அ5ைம"ப- கிட-./ ேக/ ஒழியேவ/ எற
எண,ைதேய தா ேவ& வா ,ைதகளா: ?&வதாக" ெபா9. சம த ம நா. சFக
சமத ம/ எற அ5"பைட மீ கட" படா:தா நிைல-./. இ3த ஒ9 அ"ச/ இ3த
நா ந-. மேம உள. ேவ& இட8களி: ஜாதியி ேபராேல ெபா9ளாதார'
4ரட: ைற ஏ ப59-க வி:ைல.
தனாசி ெப ற திராவிட நா5ேல ஆாிய ஆதி-க/ இரா எறா: த3திர,தா:
ஏைழகைளC/ உைழ"பாளைரC/ ஏமா றி உைழ-க ைவ,. மத,தி ேபரா: க5
விட"பட க பைனகைள- கா5 ஏமா றி, த8கைள ேம: ஜாதி ெய& கா5ெகா பா படாம: வாA/ 4ரட:கார களி ெகாட/ இரா எேற ெபா9.
திராவிட நா5ேல உ ப,தி சாதன8க, ெபாிய ெதாழி சாைலக, ேபா-.வர,,
ெதாழி:, ேலவாேதவி த*ய - ெப9/ லாப3த9/ ெதாழி:க தனி"பட
தலாளிகளிட/ இரா. ச -காேர நட,/. ஆகேவ தலாளி,வ/ இரா.

ேத ட#திேல ேத

!

ெவைள-கார தலாளியிட மேம தகரா& நட,தலா/, நம ச -கா நட-./
ேபா ?*-காகேவா, உாிைம-காகேவா ேவைல நி&,த/ ேபாற தகரா&களி:
இர8க-?டா எ& ேயாசைன ?&வ அச: ெப * வாத/ ! விழி"# ற
ெதாழிலாளி வ -க,-. எதிாிைடயாக நி ப இ"ெபா53த ஏகாதிப,யம:ல.
&-ேகறிய Fலபல/ உள பைட பல/ மி.3த ேதசிய/. அ#ட ெசா3த/
ெகாடா5. பாடாளிகேள வள ,த ேதசிய/. ெதாழிலாள கைள" ெபா&,தம5:
இ எதி பாராத விப, ! எ8. ஆதர> கிைட-.ெம& அவ க மனமார
ந/பினா கேளா அேத இட,தி*93 எதி "#! ேத5ெய,த ேத.ட,தி*93 ேத
கிள/பி, ெகா கிற! ேதசிய/ நாசிசமாக மா&கிற!
சிைற-. தளி கிள 'சிைய அட-கிய எ3த வ:லர4/ வரலா றி: இட/
ெப றதி:ைல. பா_ச,தி த: அ5 பய8கரமானதாக,தா இ9-./. ஆனா:
அத IB'சி எதி பாராத ேநர,தி: இ9-./. தி]ெர& சாிC/.
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ெபாம-களி மனைத பிரசார பல,தாG/, நியாயமான காரண8க@-காக
ேபாராபவ களி ச-திைய அட-. ைறயாG/. னைத மய-க>/ பினைத
றிய5-க>/ இ&ள ஆளவ3தா க@-. வா="# இ9-கிற.

ந)ல தைலவக ேதைவ
ப5,த உ8களி*93 ப#/ பயி சிC/ ெப றவ க பல ’ெதாழிலாள
தைலவ ’களாக வரேவ/. ெதாழிலாள களிG/ திறைமCேளா தைலவ களாக
வரேவ/. உ8கைள" ேபாற ந,தர வ."பின உள# ைவ,
உ8களிேலேய த-கவைர தைலவராக ஆ-க ேவ/. தைலவ கைள உ8களிேலேய
உ ப,தி ெச=C8க.
வய*ேல ஓயா உைழ-கிற விவசாயி சி3தைன ெச=ய 5யா. சி-கலான
பிர'ைனைய" ப றி. ேநரமி:ைல அவ0-. உைழ"# அதிகெமபதா:, ஆைலயி:
ேவகிற ெதாழிலாளி அதிக ேநர/ ெசலவிட 5யா இ,தைகய பிர'ைனகளிேல.
ஆனா: ப5,த .மா+தா-களாகிய நீ8க கTட"ப ேவைல ெச=பவ கள:ல ;
உ8க@-. வாB-ைகயி: ஓரள> ெசௗகாிய/ உ. ஓ=வாக ேயாசி-க 5C/.
ெபா&"# என, இைறய .ைற கைள, தீ -க வழி என எ&!
ஆைல, ெதாழிலாளிகைளC/, வய*ேல ஓயா உைழ-./ விவசாயிகைளC/, வ5
ஓபவைரC/. Iதி? ேவாைரC/, சி& கைட ெதாழிலாளைரC/, கைட
ெவேவா ேபாற எ:லாவைக ெதாழிலாள கைளC/ ப றி கவைல ெகா ஒ&
திர5 நீ8கேள நட,தலா/. விைய விள-க/ தரலா/. அறி3தி9"ேபா .
அறியாதவ9-. அறிவி,த: ந:ல. ெதாி3தி9"ேபா ெதளிவி:லாத வ -.
ெதளி>"ப,தலா/ ப பல பிர'ைனகைள" ப றிC/. உ8கைள நீ8கேள கா,ெகா@/ நிைலெப றா: பிற அரசிய: Lதாட-கார க@-. ேவைல ஏ
உ8களிட/! எனேவ, உ8களிேலேய உைம, தைலவ கைள உடா-.8க.

ெதாழிலாள

!

விைத,A அAகிறா= :
வைத,த&,' ெச:கிறா!
ெகா ெச& .வி-கிறா=;
ெகா5" R5 ைவ-கிறா!
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பா . பாடாளி, ேதாழேன நறாக" பா ! இதய,ைத உ&,கிறதா.... F5ெகாளாேத ககைள விழி," பா ! ேவதைன எA/#கிறதா? பரவாயி:ைல. பா .
நீதா பா -கேவ/... க F5- கிட3தவேன. நா காவ ெதாிகிறதா? நீதா
அவ... அைத நிைன,த வண/ இ- காசிகைள" பா !
ஏ பி5,Aகிறா= ;
மா பிGைத, வைத-கிறா!
பாப ெந=கிறா= ;
ப,தி மகிBகிறா!
ஏ ககைள F5-ெகாகிறா=? க5னமாக இ9-கிறதா?.. நீதான"பா நா5 ேதனீ.
நடமா/. ெத=வ/ !...? இ3த- காசிகைள- கடேம தவி-கிறாேய! இ,தைன நா
ேவதைன உைன ச3தி,த ேபாெத:லா/ எ8ேக மைற3 ேபா=- கிட3த. இ3த
ஆ,திர/ இ08 ெகா<ச/ பா !
க9விகைள- காகிறா=;
ைக-ெகாடவ ஆகிறா!

அேதா அ5-கிறாேன க/# ; அ எ ெதாிCமா? நீ ெவ5, த3த தா 4"
ெபா4-.கிறாேன அ3த, "பா-கிக; அைவ நீ அ& ெச= த3தைவதா!
காகைள F5-ெகாகிறாேய. உைழ, ஓடான உ,தமேன ! எ ேப'4. 'உ
இதய,ைத' 4ெடாி- கிறதா? பாவ/! நீ. என ெச=வா=? உன-. யா9/ இ3தகாசிகைள- காடவி:ைல, இ நா வைர!’

ஆகேவதா இ3த- காசிகைள கட/ 5-கிறா= ! ெதா:ைல ெச=ேவாாி

-கட-.ேவ எ& உ இதய/ 5"ப எ கO-. நறாக- ெதாிகிற!

உ,தமேன, அவசர"படாேத ! இ0/ ெகா<ச/ ேக ! உ மீ சவாாி ெச=C/
பிர#-களி ஆணவ" பிடாிைய நீ ஆடேவ/ எபதா என ஆைச !
ஏ இ"ப5 உன கக சிவ"ேப&கிறன? என வா ,ைதக உ
ேகாபா-கினிைய கிள&கிறனவா? மகிB'சி நபா. என-. இரைட மகிB'சி! உ
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இதய,தி: எாிமைல உதயமாக ேவ/ எப தான"பா எ ஆைச ! அ ஏ ப
விடெதறா: எ லசிய/ நிைறேவ&/; நி/மதி ெப&ேவ, கிளி ?ைட வி"
#ற"பவிட ! காைள கடவிB,- ெகாட. Iர வில8ைக றி,கிள/பி விடா எ& எ-காள/ ழ-.ேவ! அதி:தா நபா, உ வாBேவ
இ9-கிற

'சாி, எைன நா #ாி3 ெகாேட. இ"ேபா என ெச=வ நா? எைன
ேவதைனயிலாB,தியவைன விைரவாக" ேபா= IB,திவி வ3விடமா?
கடைளயி/ கர8கைள- கட டமா-கி, க ஜைனயி/ வாைய இரடாக"

பிள3 உைத-./ காைல ஓராயிர/  ேபா உைழ-கா ெம9ேகறி
மி0மி0-./ அவ சைதமைல மீ ஏறி ேகார, தாடவ/ ெச=யமா? இ,தைன
நா எ இர,தெம:லா/ உறி<சி- ெகாA,தாேன, அைத வ5 ேபா வா8கி, நா
உைழ, அG,த இ"Rமி-. அ "பண/ ெச=யமா? எ& ேககிறா=...
ேவடாம"பா, ேவடா/! ேவதைனகைள எ,-கா5 விள-கிய/, ெவ5,த எாி
மைலயாகி விடாேய ! ெவ5,த எாிமைல, விைரவி: த ேகார' ச"த/ இழ3 அட8கி
விமா/, அ ெதாிCேமா உன-.? உ உண 'சி அ"ப5யாகி விட-?டா! ஆ,திர/
அறிைவ அழி,வி/! ேவக/ விேவக" பாைத-. -கைட ேபாவி/.
ெகாதி, எA3 ெகா<ச ேநர,-ெக:லா/ .3திவிவ ெபாிய காாியம:ல; ெவ5
IB,தி ர,த/ சி3திவி" ேபா=விவ பிரமாதம:ல ; உன இ3த" # உண 'சி
# வாB> காண" பயபடேவ/!

"உண 'சிைய- கி5 வி உபேதச/ ெச=ய- கிள/பி விடாயா?” எ& எைன
இ"ப5 எாி, விவேபால" பா -கிறாேய! ேவடா/ இPவள> ேகாப/,
ேவதைன"படவேன ! அவசர,-. அ5ைம யாகாேத! நா உபேதச/ ெச=ய
வரவி:ைல. 'உபேதசி’யாக உ9,திராச/ உ9/ Iண நான:ல எப தா
உன-., ெதாிCேம ! உ வாB> ெச/ைம"பட ேவ/ ! உயர"ப0/ ஓட"ப0/
ஒறாக ேவ/! உ உாிைமகைள நீ ெப &, பம & வாழேவ/
எற ஆைசயினாேலதா ெசா:கிேற !
உைழ"ேபாேன ! உ நிைலைய" பா ; சி3தி; ஏ எ& ேகேள; ச-திகைள, திர;
உாிைம" ேபாாி: இற8.; உைன அ5ைம"ப,/ அறியாைமைய எதி ,. ஜாதீய
ைறைய, தக , தலாளி, வ,ைத றிய5, ெவ றி காண" #ற"ப ! அவசர"
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ப ஆப,-. இைரயாகாேத ! ெவெண= திர@வத . தாழிைய உைட,

விடாேத !

உலக உைழ2பாளி#தா
திராவிடநா திராவிட -ேக எ& ?&வ உலக/ உைழ"பாளி-ேக எற ழ-க/
ேபாறேத. .றி'ெசா: மேம ேவ&, .றி-ேகா ஒ&தா ! உலக/
உைழ"பாளிக@-ேக. உG,த க@-க:ல. பிற உைழ"ைப உ
ெகாA"பவ -க:ல. 4ர5 வாAபவ -க:ல. தலாளி,வ,-க:ல. ஆ/; அேத
.ர*: தா திராவிடநா திராவிட9-.. ஆாிய9-க:ல, அ5" பிைழ-க வ3
ந/ைம ம5யிட' ெச=த மத தரக ஆட,-க:ல. வடநா தலாளி,வ,க:ல. உைழ-./ உ,தம களாகிய திராவிட க@-ேக.

வ+ைம காரணெம ன

?

ம-களி வ&ைம-./ வாட,-./ காரண/ ெபா9ளாதார ய3திர- ேகாளா& எ&
க9கிறா க. ய3திர- ேகாளா& நி'சயமாகேவ ம-களி வாட,-.காரண/தா. ஆனா: ஏ இ,தைகய 4ரட: ய3திர/ உ9வா-க"பட, எ"ப5?
யாரா:? ம-க ஏ இதைன அ0மதி,தன ? ஏ இ0/ சகி,- ெகாகிறன ?
எ& ?றி கTட"ப/ ம-கைள 4ர பவ க மய-கிC/ அட-கிC/ ைவ"ப
ஏ? எபன ேபாறைவகைள திராவிட இய-க/ ம-க மற,-.- ெகா வ3
நி&,வட சி3தி-க>/ Qகிற. அ3த' சி3தைனயி பலனாக அறி>,
ைறயிேல ஒ9 #ரசி ஏ படாெலாழிய ெபா9ளாதார #ரசியினா: ம/
#வாB> கிைட, விடா எ& ந/#கிேறா/. ஆB3த ந/பி-ைக இ. எனேவ தா
நா/ மனித அ5ைம"பட காரண,ைதC/ அ3த அ5ைம,தன/ எ"ப5 நீ-க"பட
ேவ/ எபைதC/ நம பிரசார,திேல -கி" ப.தியாக ைவ,ெசா59-கிேறா/,

அவக பணி
மனதிேல உள தைளகைள நீ-.வ அவசியமான காாிய/ எபைத உண 3
ஐேரா"பா கட,திேல ேபரறிஞ களான வா:ேட $ேஸா ேபாறா அறி>, ைற"
#ரசி-காக எPவித/ பணியா றினேரா அPவிதமான பணியிைனேய நா/ #ாிகிேறா/.
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திராவிட0ைடய உைழ"ைப F& ைனகளி*93 F& ச-திக பறி,ெகாகிறன. ஆ8கிேலய ஆபவனானா. ெச:வ/ ெகா ெசறா; ஆாிய
ஆலய ேவ3தனானா, ெபா9ைள, Q-கி' ெச றா; வடநாடா வணிக
ேவ3தனானா. ெபா9ைள' 4ம3 ெச:கிறா ; இPவள>-./ இடமளி,த
திராவிட எ-கதி அைடய 5C/ ேத/#கிறா. திைக-கிறா.
ந வள4சி

!

தி. . கழக,தி இைறய வள 'சி, ந/ைடய நப க@-ெக:லா/ மகிB'சியளி-கிற : நா ஒ& ெசா:*- ெகாேவ - என-. இ3த வள 'சி ெப9ைமC/
மகிB'சிC/ அளி-காம: இ:ைல; ஆனா: அேத ேநர,தி: பய,ைதC/ கவைலையC/
?டேவ அளி,-ெகா தா இ9-கிற. இPவள> வள 3தி9-கிேறா/ நா/:
இPவள> ெபாிய கழக,ைத- க5- கா"பா &வத . நாெம:லா/ ஆ ற:
உளவ களா எற எண/ எ0ைடய உள,திேல அPவ"ேபா உ&,திெகா59-கிற.

உ8களிட,திேல ெவளி"பைடயாக' ெசா:*-ெகாவதிேல நா ெவகமைடய
வி:ைல ; சட மற,திேல திறைம ெபற 5Cமா 5யாதா எபைத"ப றி
எ8க@ைடய உள,திேல எைறய தின/ ஐய"பா ஏ படதி: : அதிேல.
ந:லவ க அ:ல எற ெபய எ,தாG/ கவைலயி:ைல. ஆனா:, இPவள>
இலச- கண-கான ம-க - சி ` களிேலCள ம-க - ேப9ாிேல வாB3
ெகா59-கிற ம-க - மதி"#-.ாிய தா=மா க - ெபா&"#ள ெபாியவ க ஆ வ8 ெகாட இைளஞ க - ப5,த வா*ப க - ந:ல அGவ:களிேல
உளவ க - இவ கெள:லா/ ஆதர> த9கிற அள>-. இ3த இய-க,ைத- க5கா"பா றி A" பலைன நா அைடய,த-க வைகயிேல நட,தி' ெச:Gவத ேக ற
ஆ ற: என-. உடா எபதி: தா என-. ஐய"பா!
ஏைழயி0ைடய I5: அழகான ெப பிற3, அவ 16- வயதாகி, தி9மண/
ஆகாவிடா:. அ3த ஏைழயி0ைடய உள,தி: எ"ப5- கவைல ேதா&ேமா அைத"
ேபா: வள 'சியைட3த இய-க,ைத" பா -கிற ேந ,தியில:லா/ நா
கவைலயைடகிேற. ஏைழயி 0ைடய I5: ெப பிற3தா: ஆப, ! அ3த"
ெப அழகாக>/ இ93தா: அதிகமான ஆப,!
நா/ மிக' சாமாய மானவ க : ந/மிட,திேல கிைட,தி9-கிற இ3த இய-க/
ந/ைடய க-./ அட8காத அள>-. இைறய தின/ வள 3தி9-கி ற.
வள 'சி-ேக ற அள>-. ந/ைடய இய-க,திேல பலைன" ெபறேவ ெமறா: -
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நா சாதாரண- கண-ைக' ெசா:Gகிேற - தி8க ஒ&-. தைலைம- கழக,தி:
5,000 $பாயாவ ெசலவிடா: தா 5C/. அ3த அள>-." #திய ெபா&"#க அ3த அள>-." #திய நிைலைமக - அ3த அள>-." #திய ேவைலக ந/ைடய
கழக,தி . ஏ ப விடன, அறாட/ வ9கிற கா  கவ க@-. ம/
ந/ைடய கழக, ேதாழ க பதி: எAவெதறா: $.10--. தபா: கா 
வா8கினா:தா 5C/.
இைறயதின/ இ3த ஊாி*93 #ற"பகிற நாேனா, ம ற எ3த, ேதாழேரா.
நாைள-. ஒ9 ஊ - ம& நா ஒ9 ஊ எ& தமிBநா Rரா>/ 4 றிவி. ம&ப5C/
இ3த ஊ9-. வரேவெமறா: - நீ8க நா ெசா:Gவதிேல ஆணவ/
இ9"பதாக- க9தாதீ க : உைம யி9-கிறெதபைத ஆரா=3 பா ,தா:
உண 3 ெகாI க - 5 வ9ட,தி ." பிற. தா வர 5C/. அ,தைன
இட8களி: ேவைல இ9-கிற.
உ8க@-. நா ெசா:Gேவ - நா ெசான அ3த ஏைழ. த0ைடய
வயி றிேலேய பிற3த ந:ல அழகான ெப ப9வமைட3 விடா எ& ெதாிவத .
னாேலேய, அவ ப9வமைடவா - தி9மண/ ெச= ெகா-க ேவ/ எற
எண/ பிற-கிற ெபாAேத. அவ தா கTட"ப ேச -கிற ெசா,தி:
ெகா<ச/ ெகா<ச/ மி'ச"ப,தி, அ,த ைத-.- க:யாண/ - அ,த ைத-.க:யாண/ எ& ேச , ைவ"பைத" ேபா:. இ8ேக ?5யி9-கிற நீ8க@/.
இ8ேக வர 5யாம*9-கிற ம றவ க@/ சீமாக அ:ல எப என-.,
ெதாிC/; நீ8கெள:லா/ கTட ./ப,திேல உளவ க - நா
உண 3தி9-கிேற. நாெம:லா/ ந,தர- ./ப,தா க - இதிேல
ஒ9வ -ெகா9வ ெப9ைம ேபசி-ெகாள, ேதைவ யி:ைல ; கTட ஜீவன,தி:
இ9"பவ க - ஆனாG/ ஏைழ எ"ப5 த மக@ைடய தி9மண,தி காக- ெகா<ச/
ெகா<ச/ பண,ைத அPவ"ேபா ேச ,- ெகா வ9வாேனா அைத"ேபா:,
ெதாழி*: ஈப59-கிற தி. . கழக ஆதரவாள க ெதாழி*ேல கிைட-கிற
வ9மான,திேல ஒ9 சி& ப.திையயாவ தி. . கழக வள 'சி-ெக& -- தி. . கழக"
ெபா&"#-ெக& ஒ-கி ைவ,- ெகாேட வ3தாகேவ/.
நீ8க அ"ப5"பட வித,திேல எ8க@-.- ைக ெகா,தா: தா ெபாிய
வள 'சியைட3விட பிற. - வள 'சி ெப &விட இ3த இய-க/, அத வள 'சி
ைய- கா"பா றி- ெகாள>/, இலசிய,ைத அைடவத கான ய சிகைள
எ,-ெகாள>/ பயமிறி ஈபட 5C/
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வா5ைவ வைள
தலாளி, ெதாழிலாளி எற ேபத/ ெபா9 ச/ப3தமான. உடைல வ&,த-?5ய.
வாBைவ வைள-க-?5ய. ஆனா: ஆாிய திராவிட எற ேபத/ உயிைரெக-./, த கால வாBைவC/ ெக-./ தைகைம உைடயதாக இ9"பைத
ஆரா=ேவா காப . ஆைலக@/ ெதாழி சாைலக@/ ஆ8கா8. ேதாறினா:
தலாளி - ெதாழிலாளி என இ9 வ -க/ பிாிய- காகிேறா/. ஆனா: இ3த ஆாிய
திராவிட எற வ -க ேபத/ பிற-./ேபாேத இ9-க- காகிேறா/.

ெதாழிலாளி ஆாியராக -67மா

?

ெதாழிலாளி தலாளியாக மாற மா -க/ உ. மாறின பலைர" பல அறிவ . அ
ேபாலேவ தலாளி ெதாழிலாளியாக மாறினைத- கட. ஆனா: ஆாியனாக
5யா. ப5, பண/ பைட,, உய பதவி ெப றி9"பி0/ அவ உய ஜாதிெய
ெகாள பவதி:ைல. ஆசார அ0Tடான8க@/ அவைன ஆாிய9ட ஆாியராக
அம9/ நிைலைய, த9வதி:ைல. பிறவி தலாளிகளாக உள ஆாிய களி
ஆதி-க,ைத அக ற உண 'சிC/ ஆ றG/ ெப & அ3த ஆதி-க,ைத அக றிவிடா:
பின ெபா9 பைட,ததா: தலாளியாகி. ெபா9ளிழ3தா: ெதாழிலாளியாகி விட?5ய ?ட,தி ஆதி-க,ைத அக &வெதப மிக எளிதாக' ெச= 5-க-?5ய
காாியமா./.

பிறவியிேலேய இ9"பதாக- க பி-க"ப/ உய > தாB> நீ8./ப5 ெச=விடா:

பிறவி பி காரணமாக க பி-க"ப/ ேபத8கைள ேபா-கிவிடா: பின பண/
காரணமாக க பி-க"ப/ ேபத8க ப<ெசன" பற-./ சதாய அேபதவாத/ நிைல
நாட"ப விடா: ெபா9ளாதார, ைறயி: அேபதவாத,ைத- காணலா/.
கTடமான காாியமாக, ேதாறா. எனேவதா தலாளி ெதாழிலாளி எற
ேபத,ைதவிட மிக நீட நாைளய/ நிர3தரமானதாக இ9"ப/ ேவத சா+திர
#ராண, இதிகாச ச/மத/ ெப றெதன"பவ/ மா&தG-. இடேம அளி-காதமான
ஆாிய - திராவிட ேபத/ மிக அவசரமாக த*: தீ -க"படேவ/. இ3த Fல/
உண 3 தா திராவிட இய-க/ சFக- ேகாளா&. ெபா9ளாதாரா- ேகாளா& எ0/
இர5ைனC/ தா-./ ேபா-ைக- ெகா59-கிற.

ெதாழிலாள பிர4ைன
உலக அர8கி: மிக -கியமானதாக>/, பல9ைடய மனைத ம9ட- ?5யதாக>/,
ெதாழிலாள பிர'ைன வள 3 விட. நீதிையC/ ேந ைமையC/ சதாய,தி:
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அைமதிையC/ 4Xச,ைதC/ வி9/#/ எவ9/ ெதாழிலாள பிர'ைனைய அலசிய"
ப,திேயா அ:ல அட-. ைறகளா: அழி,விட- ?ெமேறா எண
5யா. பிர'ைன நா@-. நா வG,- ெகா/ #"# உ9வ8கைளகா5- ெகா/ இ9-.ேம ஒழிய, தானாக ம8கிவிட>/ ெச=யா ; தா-.தலா:
தள 3/ ேபா=விடா. ெபா அறி>/ ஜனநாயக உண 'சிC/ வளர வளர பிர'ைன
பல/ ெப &-ெகா தா வ9/,

விழி28
பதிெனடா/ [ றா-." பிற. ெதாழி: ைற மாறிவிட. உலகிேல அத .
# எ3த நா5G/ .5ைச, ெதாழி: ைறC/ ேதைவ-காக ம/ ெபா9ைள
உ ப,தி ெச= ெகாவமாக இ93வ3த. பதிெனடா/ [ றா5: ெதாழி:
#ரசி ஏ ப, .5ைச, ெதாழி: ைற மாறி ய3திர, ெதாழி: ைறC/, ஒ9 சில
பலைர ேவைல-கம ,தி ெதாழி: நட,தி உ ப,திைய" ெப9-கி பட8கைள வி &
லாப/ ெப&வமான ைற வள 3த. இதனா: ஓாிட,தி: ஏராளமானவ க ?5
ெதாழி: ெச=C/ ைறC/ அ3த, ெதாழி* லாப/ த8க@-.- கிைட-./ ?*
ேபாக மீதமி9-./ ப.தி ேவறிட/ ேபாவ/ ெதாழிலாள க@-. விள8க லாயி &.

-ர9பா
ஒ9 #ற/ ேவைலயி:லா, ெதாழிலாள க ெதாைக ெதாைகயாக இ9"ப . ம ேறா
#ற/ ேதைவ- ேக ற அள> சர-. கிைட-காததா: தவி-./ ம-க இ9"ப .
தலாளியி லாப ேநா-க/ சில சமய/ சர-.கைள, ேத-கிைவ-./, ேவ& சில
சமய8களிேல சர-.கைள மா -ெகைட வி விர5ய5-./ அவசியமான :
ஆகேவ, ெச=ய"பட ேவ5ய எபத:ல தலாளி,வ/; லாபகரமான, ஆைகயா:
ெச=ய"படேவ5ய எபேத த,வ/. 'மா -ெக நிலவர,-., த-க ப5
தலாளியி ெட*ேபா ேப'4 அைமC/. அ3த" ேப'சி விைளவாக எPவளேவா
ெதாழிலாளாி வாB> சிைதC/. சிைதC/ வாBைவ ெச/ைம" ப,வ தலாளி,வ
ைறய:ல. ஆைகயா: தா தலாளி,வ ைறCள இட8களிேல பட8களி
ேத-கமி93/ ப5னி ஒ9#ற மி9-கிற. பண/ சில இட8களிேல .வி3தி93/
பராாிகளி ப5ய: வள9கிற ெதாழி: அபிவி9,தி-. வழிC/ ேதைவCமி93/
ேவைலயி:லதா உன . தலாளி,வ/ ரபா நிைற3த கா/!

உலக வரலா+
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வளைம பின9ேக வ&ைம; பல,தின9ேக பய/. இ ஏ? இ3த- ேகவி சாதாரண
ம-கைளய:ல. க9,லகி காவல களாக விள8கியவ க அைனவைரC/ கதிகல8க
அ5,த. கி.. நாகா/ [ றா5: வாB3த பிேளேடா எ0/ கிேர-க த,வ
ஞானியி கால,தி*93 கி.பி. ப,ெதாபதா/ [ றா5: ஆர/பி,த மா -+
கால,தி . வைர ம-களி ந:வாB>-கான ஆரா='சிகளைன,/
ந/பி-ைகயான 5ைவ அளி-கவி:ைல. ெப9/ப.தி ெவ&/ ெசா:லாரா='சியாக>/, ேவதா3த விசாரைணயாக>/, சமாதான,ைத யளி-காத சமரச கீதமாக>/,
நா-.தவாத ஏைரயாக>/ 53த.
இ9டைறயி: இனG ற ம-க இப8காண விைழ3த ஒPெவா9 சமய/
ஒ-க"படன . ஆைட - அ5ைம, உய 3தவ - தாB3தவ. மத.9 - ப-த.
மிரா4 - உழவ. பிர# - பணியா, தலாளி - ெதாழிலாளி. இவ களிைடேய ஏ பட
வ -க" ேபராட8கேள உலக வரலாறா./.

நபிைக ஒளி
இ3த" ேபாராட8களி வரலா ைற நறாக அலசி" பா ,தவ மா -+. பிர#-க தலாளிகளி ெகா8க ேகாைம ெவ. நாைள-. நிைல-காெதபைதC/,
உைழ"பாளிகளி ய சியா: தா உைழ"பாள உல. மல9/ எபைதC/ அவ
எ,- கா5னா . அவ9ைடய ெதளி3த 5> ஒ-க"பட உைழ"பாள கைள
ஒ& ேச ,த. ந*> ற உள,ைத #*Cளமா-கிய. கச8கிய கக கனைலக-கின. ேமதினி விழி,த. ேமதின/ R,த.
ஏைழ எ&/ பண-கார எ&/ இ9வ -க/ இ9"ப ெபாவாகேவ சFக,-.ேக, ஆப, எ& எ,-?றி, பாடாளியி யைர, ைட-க" பாபடா க.
சமத ம ேநா-.ைடய, தைலவ க. அ3த அ9/பணியி ஆர/பேவைல,
ெதாழிலாளாி உைழ"#. கால/ அள> க திட/ இறி தலாளிகளா:
Lைறயாட"பவ த-க"படேவ/ எ& வ-க"பட த: ய சி ேமதின/.

-தலாளி#வ -ைற
தலாளி,வ ைற லாப/ கிைட-./ வைரயி: ேவைல த9/. ெதாழிலாள க@-..
லாப/ இ:ைலேய: ேவைலCமி:ைல எ& ?றிவி/. பா: த9/ வைரயி: ப4
ெதாAவ,திேல யி9-கிற. பா: த9வ தீ 3த/ கிராம,-. ர,த"பகிறேத
அேபால. நா வள/. இய ைக ச-தி. பாடாளி உைழ"# யா>/ ேச 3 இ3த
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தலாளி,வ,-. ெப9வாாியான லாப/ த9கிற. வி<ஞான,ைத விைல-. வா8கி
ெதாழிலாளிைய- ெகா மம:லாம: வி<ஞான,ைதC/ ைண ெகா லாப3
ேதட- கிள/பிவிடன தலாளிக.
சில9ைடய தயாள .ண,தினா: ஒ9 ெபாிய ?ட,தி: வள 3 வ9/
ெதா:ைலகைள" ேபா-கிவிட 5யா. இதனா: ெதாழிலாள களி வாB-ைகயிேல
வ&ைம ெகாடலாயி &. வாட/ அதிகாி,த. அேத ேபா ெதாழி: ைற மாறி
பட உ ப,தி அதிகாி, ெச:வ/ ெகாழி,ததா: வாB-ைக வசதிக அதிகமாகி
நாகாீக/ ேமேலா8கி விட.

சிறிய நாகளி)
தலாளிக இைறய உலகி: ெபாிய நாகளி: தா இ9-கிறா க. சிறிய
நாகளி: தலாளிக இ:ைல.
நா ேவ நா5ேல தலாளிக இ9-கிறா களா? இ:ைல. கிாீ_: தலாளிக
உளனரா? +Iடனி: தலாளிக உளனரா? +விஜ லா3தி: தலாளிகைள"
பா -க 5Cமா? +ெபயினி: தலாளிக வாBகிறா களா? பாாீ_: பா -க 5Cமா
தலாளிகைள? அெமாி-காவி: தலாளியி9-கிறா. அ,தப5 இ3தியாவி:
வள கிறா. நா .றி"பிட சிறிய நாகளி: தலாளிக ஏ இ:ைல ெதாிCமா?
அ3த நா இ3தியாைவ"ேபா: மிக" ெபாியத:ல. அ3த நா5*9-./ வியாபாாி ஒ9
.றி"பிட எ:ைல- ேகாக@-. ’இைட'ேயதா வியாபார/ ெச=யேவ/ எனேவ
அவ ெபாிய தலாளியாவ தி:ைல.

ேதசியமயமா
டாடா-க@/ பி லா-க@/, பஜாஜிக@/, டா:மியா-க@/ இ3த ெப9,த லாப3த9/
ெதாழி சாைலகைள நட,வதினாேலேயதா உடாகிறன . தலாளி,வ/ இ3த
ைறயினாேல உடாகிற. ெதாழிலாள யர/ வள9வத . இேவ காரண/.
எனேவ ெப9,த லாப3 தர-?5ய/, ெபாிய ெதாைகயான தG/, பல
லச-கண-கான ெதாழிலாள களி வாBைவ" ெபா&,/ இ9-./. இ3த
Fலாதாரமான ெதாழி:கைள தனி" படவ களி உாிைமகளாக விடா: அத Fல/
தலாளி,வ/ வள 3 ெபா9ளாதார ேபத/ மி.3 ேபா./ நிைல வர-?மாைகயா: இைவகைள ச -காேர நட,வ சால' சிற3ததா./. இைவ Fல/
கிைட-க- ?5ய லாப/ நா ம-க@-ேக வ3 ேச9/! வாB-ைக, தர/ உய9/.
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அபாய றி
ஏBைமைய- க உலக/ இகBகிற. ெவ&-கிற எப ெதாி3 த ஏBைமைய
மைற-க" பா -./ ஏBைமயி நிைலைம மிக மிக ேவதைன நிர/பிய. இ53த
I-. ம R'4. கிழி3த ேகா-. ஒ ேவைல. சாி3த 4வ9-. ெகா,த: ேபாறைவகைள ெச=C/ேபா அ3த ஏைழயி நிைலைமையகாேபா இர,த- கணீ விட ேவ5 ேநாி/. இ9-./ ஏBைமைய விள-கமாக"
பல அறிC/ப5 ெதாிவி,, அத Fல/ உலகி க9ைண த ப-க/ வ9/ எ&
எதி பா , ஏமா ற/ அைடC/ ஏைழ பாிதாப,-.ாிய ேசாக சி,திர/. ஏைழ பல ரக/,
நிைல-. ஏ றப5 அவைன- ெகா5யவ. ரட, டா, ேவஷ-கார, கபட,
ேபா-கிாி எ& பலவா& ஏசி"ேப4/ உலக/ அவ0ைடய அ"ேபாைதைய
நடவ5-ைகைய கவனி-கிறெதெயாழிய, ஏ அவ ரடனானா. ஏ
க"படனானா. டாளாகேவ5ய காரணெமன? எ& ேயாசி"பதி:ைல.
இ"ப5"பட ஏைழகளி ரக8களிேல எ3த ரக,திேலC/ தா8க தள"படாம*9-க
ேவேம எற கவைல. திகி: ம றவ கைள" பி5, ஆகிற. ஆகேவ அவ க
த8க த8களி நிைலைம ெகடாதப5 பா ,- ெகா@/ 4யகாாிய,திேலேய
கO8 க9,மாக இ93 விகிறன . ஏைழ அAகிறா. ஏைழயி ெதாைக
வள9கிற. ஏைழயி ரக8க வள9கிறன. கவனி"பா இ:ைல. சதாய, திேல
ஏைழகளி ெதாைக ெப9.வ. பட.-. அ5யிேல ஏ ப/ ெவ5"#க எபைத
உண9வதி:ைல ஓட,தி . அல8கார" R'4, ேதகிறா க. உ:லாச" பயண,-..
நா நீ எ& 3தி- ெகாகிறா க. அவ க அறியவி:ைல ஒட,-. அ5யிேல
ஏ ப/ ஓைடகைள!
ஏைழ எற ஒ9 ெசா:*ேல அட8கி இ9-./ ஆப,ைத உணராமேலேய. சFக,தி
காவல க எற நிைல ெப றவ க த,த/ காாிய,ைதேய கவனி,- ெகா
ேபாகிறன .

ஏைழ. இ& அAகிறா ! இ0/ ெகா<ச நாகளி: அவ கக வறவி/.
நீ வரா!
ஏைழ சிாி-க"ேபாகிறா. த சகா-களி ெதாைக ெப9கிய க! பலரகமான
ஏைழக இ9"ப க அைத- க சீமாக. பய3 ப8.வ க,
ஊெர8./ ஏைழ. ெப9வாாியாக ஏைழக, இைடேய சி& ?ட/ ெச:வாக
எறா: அத ெபா9 என? இ& உணர ம&-கிறா க உைடைம-கார க.

99

பிர#-கைள' LB3 ெகா ப5னி" படாள/ நி கிற எ&தா அத ."
ெபா9. பிர#வி அல8கார,ைத ஏைழயி அல8ேகால/ ேக* ெச=C/, பிர#வி
பனீ வாைடைய ஏBைமயி  நா ற/ இ9-./ இட/ ெதாியாம: அ5,வி/!
இ:லாதா ெதாைக ஏ&கிற.
இத உைமயான க9,, சFக/ எ0/ மாளிைகயி 4 &' 4வ சாிகிற
எபதா ! R3ேதாட,ைத ேநா-கி" #ய: வ9கிற எ& ெபா9.

கடைம எ ன

?

ெதாழிலாள க ேவைல நி&,த/ ெச=C/ ேபா தலாளி இலாப/ .ைறகிற எ&
.ைற ?&கிறா. சா -கா அைமதி ெககிற எ& ?&கிற. தன/ பைட,த
தைலவ க ெபாம-க@-. இைட<ச: எ& ேப4கிறன . ஆனா:
ெதாழிலாள களி I5ேல யர/, ப5னி LB3 ெகாகிற. இதைன- கவனி-க
மன/ இ:ைல. உாிைம-காக உண>-காக" ேபாரா/ ெதாழிலாளிைய லாப,-காக"
பாப/ தலாளி அட-./ ேபா ெபாம-க கடைம என? ெதாழி லாள கைள
ஆதாி-க ேவ/. அவ களி உைழ"ேப சFக,தி உயி நா5. அவ களி
ேவதைன நம ேவதைன.

உாிைம எ

?

ம-க த8க உபேயாக,-காக விைல ெகா, வா8./ பட,தி Fல/
கிைட-./ பண,ைத ப8. ேபா- ெகாவதிேல இ9சாரா9-. மிைடயி: அதாவ
தலாளி-ெதாழிலாளி ஆகிய இ9சாரா9-. மிைடேய ஏ ப/ ச'சர> இ - நம
பண/ - நா/ ெகா,த ெதாைக - ஆகேவ அ ப றிய பிாிவிைன, தகரா& வ9கிறேபா
நம-./ அ3த" பிர'ைனயிேல ச/ப3த/ ெகாள, அபி"பிராய/ ?ற, சி-கைல" ேபா-க
A உாிைமயி9-கிற எற எண/ ஏ பட ேவ/ ெபா ம-க மனதிேல. இ9
சாரா ?&/ வாத8களி: யா ?&வ நியாய/ எபைத சீ Q-கி" பா -க
ேவ/, சீ Q-கி" பா , நியாய/ எ& மனதிேல பவைத ைதாியமாக எ,?றேவ/.
பட/ வா8.பவ நா, பண/ ெகா"பவ நா. நா ெகா,த பண,ைத யா
யா எ3ெத3த அள> எ,- ெகாவ எ& நியாய/ ?ற நா வ9ேவ. என-.
அ3த உாிைம உ. ஏெனனி: எ3த" பண,தி: ப8. விகித,-காக ச'சர>
வ3தேதா அ3த" பண,ைத, த3தவேன நா எ& ?&/ உாிைமைய ெபாம-க

100

மற-க- ?டா. இ3த உாிைமைய ெபா ம-க உணர>/ உண 3 நியாய/ ?ற>/
தகரா& கைள, தீ -க>/  வ9மா& ெபா ம-கைள அைழ-./ பணியிைன
திராவிட இய-க/ ெச= வ9கிற.

மக ம ற
ெதாழிலாள9-./ ெபா ம-க@-.மிைடேய ஓ அ#, ெதாட # ஏ ப,/ அாிய
காாிய/ இ அ3த- காாிய,ைத' ெச=ய ேவ& கசிக@/ இ:ைல. ெதாழிலாள கசி.
தலாளி கசி எ& இர கிள/பி ேமாதி- ெகாவ/ ேமாத* ேபா
ஒA8ைகC/ சட,ைதC/ அைமதிையC/ நிைல நா வ எ8க கசி எ& ?றிெகா ச -கா கிள/#வ3தா காகிேறா/, ெபாம-க # ெகா
வர"படேவடய பிர'ைன இ எப/ கவனி-க"பவதி:ைல. ெபா ம-க
மற,தி # வழ.-ைர, நீதி வழ8./ப5 ேக./ காாிய,ைத திராவிட
இய-க/ ெச=வத Fல/ ெபா ம-க@-./ இதாழிலாள க@-./ ெதாட #
ஏ ப,கிற.

ேபா ெபாநல-
ெதாழிலாளி ெவ&/ உைழ"பாளியாக மேம இ9-./ நிைலமாறி அவ
ெதாழி சாைலகளிேல ப8காளிCமா-க"படா: வி<ஞான,ைத, த ?டாளி எ&
உற> ெகாடாட 5C/. ெபாநல/ பாடாளி ஆசியிேலதா மலர 5C/. அ3த
ஆசியி ெவ றியினா: மேம உைழ"# ஊரழி-./ காாியமாகா த-க>/,
வி<ஞான/ விபாீத,ைத" ெபாழியா நைமக பய-க- ?5யதாக அைமய>/ வழி
பிற-./.
ேபா எறா: ர,த/ எ& கள,திேல உளவ ?&வ . நா5ேல உள ஏைழக
ேபா எறா: அள> அாிசிC/ ேவ& பல அவதிC/ எ& ?&வ . ஆனா:
தலாளி-ேகா லச-கண-கி: லாப/. ந/பி-ைக ஒளி, ெதாழிG-. வள 'சி.

ந)லகதி நாேவாேர
ேகா5 ேகா5யாக லாப/ .வி3தாG/ தலாளிமா க .&/ ெதாழிலாளியிட/
.ளி 3த க,ட நட-க  வ9வதி:ைல. ேகாகில வாணிக@-.- ெகா5,
தர>/, ேகாலாகலமான வாB-ைக நட,த>/, ேகாயி: ./பாபிேஷக ெசல> ெச=ய>/
மன/ வ9கிறேத தவிர ெதாழிலாளிக@-. ேபான+ த9வத .-?ட மன/ 4லப,தி:
இட3த9வதி:ைல. ஏைழயி வயி றில5, திர5ய பண,ைத உ95 ைவ,ெகா59-./ ெச:வ3த க பண,ைத ப.,தறி>-ேகா பய த9/ பணி-ேகா
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ெசலவி/ தி93திய மன/ உைடயவ கள:ல. ேபாக ேபா-கிய,-./ ேபாகிற கதி
ந:லதாக இ9-கேவேம எபத காக மேம பண,ைத' ெசலவிவா க.

:டணி ேதைவ
ெதாழிலாளியி வாB> தலாளியி நா-. cனியி: இ93 வ3த. ேவைலயி:ைல
எறா: இ:ைலதா. ஐயா ெசானா: ெசானதா ! இ3த ைற ச8க ாீதியாக
இ9-./ ெதாழி: +தாபன8களி: இ9"ப ெதறா: ஆயிர-கண-கான பாடாளி
ம-களி ஜீவாதார உாிைம பாBப/.
.ைறகைள உண 3 அைவக@-. காரண/ யாைவ எபத .ாிய விவாத,திேல
ஈப, உைம- காரண,ைத- கபி5,, பிற. அைவகைள" ேபா-கி-ெகாள
ய சி," பா , 5யா ேபான பிற. ெதாழிலாள க ஓ +தாபன ாீதியாக தம
.ைறகைள எ,- ?றி,தா பாிகார/ ேதடேவ/ எற 5>-. வ3தன .
த8க வாB-ைக ைறC/ ெதாழி: ைற#/ த8க@-.ள வாB-ைக வசதி.ைறக@/ எ:லா, ெதாழிலாள க@-./ ஒேர விதமானதாக இ9-க- க
அைனவ9-./ உள ஒேரவைக வியாதி எ& ெதாிவதா: அைனவ9-./ ஒேர
வைக ம93 ேதடேவ/ எற 5> ெச= +தாபன8கைள ஏ ப,தின . இ3த"
ெபா,தைம ெகடாதி9-. ம/ +தாபன/ அவசியமான மம:ல. பய0ள
மா./.

ஐய ைலவேத

?

ெதாழி: +தாபன8களி: ஐ-ய/ பல/ ெகடா தி9-க ேவமானா: ஐன:
க/பிையC/ ஜா-கிரைதCட கவனி-./ மாளிைக- கார ேபால +தாபன,தி சகல
உ&"பினைரC/ கவனி, க-ேகா"# ெகடாதப5 பா ,- ெகாள ேவ/.
இ3த ைறைய கவனியாததா: ெதாழிலாள +தாபன8களிேல ஒ &ைம- .ைற>
ஏ ப அத விைளவாக அத0ைடய ேபாாி/ ச-தி சிதறிவிட.
தா8./ ச-தி தா-./ ச-தி இர/ ஒ9ேசர ஒ9 +தாபன,-., ேதைவ. அத .
ஏ ற வைகயிேல அ3த அைம"# இ9-கேவ/. இ9-க ேவ மானா: இ9வைக
ச-திகைளC/ திரட>/ திர5யைத உபேயாகி-க>/ ஏ ப த.தி பைட,தவ க
+தாபன, தி: இ9-க ேவ/.

அ62பைட
அ62பைட ேவ9
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ெதாழிலாள +தாபன/ மன-.ைறயி மீ/, அதனா: இய ைகயாக ஏ பட-?5ய
ஆ,திர,தி மீ/ ஏறவிவ. இைவ சாியான அ5"பைட ய:ல. வாBவத .
உைழ-கிேறா/. ஆனா: வாB> இ:ைல! உைழ-கா வாBகிறா க. அ3த வாB>-.,
த8. தைடயி:ைல வாBேவா/ அைனவ9/, வாழ உைழ"ேபா/. ஒ9வ உைழ"பி
மீ ம ெறா9வாி வாB> அைம- க"ப/ அநீதிைய ஒழி"ேபா/' எற
அ5"பைடகளி மீ கட"பள ெதாழி: +தாபன8க, இ3த உனதமான
லசிய/ ஈேடறேவ/ எற ெப9 ேநா-க,ைத உ&ைணயாக- ெகா.
+தாபன,தி நைடைறயி: உ&"பின க@-. உள- ெகாதி"ேபா கச"ேபா
ஏ படாத வைகயிG/, இனா ெச=கிற காாிய/ இனா -. சாிெயற நிைல
ஏ படாத வைகயிG/ +தாபன,தி Fல- ெகாைக-. ஊ& ேநாிடாத ைறயி:
நட,தி' ெசறா: ஐ-கிய/ ெகடா. பல0/ நி'சய/ விைளC/.

க<னி= >4சா96
ெதாழிலாள +தாபன,ைத, திற/பட நட,தி ெதாழிலாளாி அ#-." பா,திரமாக
ேவமானா:. அவ களி .ைறகைள நீ-கியாக ேவ/.... அ3த- .ைறகைள
ஆராC/ எவ9/, அைவகைள நீ-கேவ ெப& பாபட ய சி-./ எவ9/,
அவ க@-காக வாதாட  வ9பவ யா9/, அவ வி9/பினாG/ வி9/பா
விடாG/, ெதாி3ேதா ெதாியாமேலா க/Wனி+ ஆகி, தீரேவ/ - இ:ைலேய:
ெதாழிலாள களி ேதாழைமைய இழ3 தீரேவ5 ேநாி/. ேபா*' ச8க8கைள
ைவ,-ெகா தலாளி-. நபனாக இ93 ெகா த 4யநல ெசா-கடா
ஆட,-., ெதாழிலாள கைள" 'பா='சிைக’ யா-கி ெகாளலா/ எற ைறயி:
சில கிள/பினாG/ ெகா<ச நாேள அ3த- ?, நைடெப ற பிற. ெகாடைக
கா*யா./.
மனித உாிைமயான ஜனநாயக,தி அ5"பைட, த,வ8களான க9,ாிைம,
ேப'4ாிைம, எA,ாிைம, கிள 'சிCாிைம ஆகியவ ேறா ெதாழிலாள9-. ேவைல
நி&,த உாிைமC/ நி'சய/ ேதைவ. ஆனா: அ இ9 ப-க/ ? உள. அ3த
ச-திைய" ெப&வத காக எண ற ெதாழிலாள க த8க ர,த,ைத' சி3தி
Cளன .

: உய ஏ

?

ேகா5 ேகா5யாக இலாபம5,த தலாளிைய நா5 நர/# றிய"பாப/
ெதாழிலாள க ?* உய > ேககிறா க எறா: ெதாழிலாள க த8க
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மாளிைகயிேல உள Fறாவ மா5-." பளி8.- க: அைம-க" பண/
ேககவி:ைல. .5ைசயி: ப, உற8./ ேபா பசியா: சி&.டைல" ெப98.ட:
தி&விடாதப5 த8கைள- கா"பா றி- ெகாளேவ ?* ெகா<ச/ ?5ெகா-./ப5 ேககிறா க.

ெதாழிலாள வாB-ைகயிேல இ"ப5 வ&ைம,ேத ெகா/ப5 ெச=வி" பிற.
அவ க க-. அட8.வதி:ைல. ேவைல நி&,த/ ெச= ெதாழி: ெப9-க,ைத
ெக-கிறா க - கலவர/ ெச=கிறா க - எ& .ைற ?&வ/ சாியா.மா?
எ' கிள4சி
ஆைல, ேதாழ க த ெகா அரசா8க உ,திேயாக+த வைரயிேல ச/பள
உய >-காக>/, வாB-ைகயி அ5"பைட, ேதைவக தம-. அளி-க"பட ேவ/
எபத காக>/, கிள 'சி ெச=, கTட நTட,ைத" ெபா&,- ெகா, சி சில
சமய8களி: ேதா:வி அைட3தேபாதிG/, ெபாவாக ஓரள> ெவ றி ெப &
வ9கிறா க. ெபா9ளாதார ைறயிேல காண"ப/ ேபத,தி பலனாக உ,திேயாக
மடல8களி: ஒ9சில உ'சியி: அம 3ெகா, ெகாA,த ச/பள/
வா8.கிறன . அவ க பிற"பி-./ கடைளகைள அG-.- ெகாவர
உைழ-./ எண ற சி& உ,திேயாக+த க .ைற3த ச/பள,ைத" ெப &ெகா. ./ப பார/ தா8கமாடாம: கTட,ைத அ0பவி-கிறா க.

ேவைல நி+#த
எPவளேவா நாக@-. சகி,-ெகா593 வி ெதா:ைல தா8க5யாம:
ேபா= விடதா: ெக<சி" பய ஏ படாம: ேபானதா:, ெதாழிலாள க ேவைல
நி&,த,ைத வ-கியி9-கிறா க எபைத ெபாம-க உணரேவ/. எPவள>
ெபா&-க 5Cேமா அPவளைவC/ ெபா&," பா , கைடசியி: வ9கிற கTட/
வர/. அ0பவி"ேபா/. ேவைல நி&,த/ ெச=ேத தீரேவ/' எ&
தீ மானி-கிறா க. ேவைல நி&,த/ எ& தீ மானி,த>டேன ெதாழிலாள களி
மன-க  ஆ,திரமைட3 தலாளி, சீறி/ ச -கா . சட,-காக த5ய5 தர
வ9/ அதிகாரவ -க/ ஆகியவ க ேதாறாம *:ைல. ெபா- ?ட8க,
ஊ வல8க, கலக8க - த5ய5, சிைற"பத: ேபாற காசிக அவ க
மண-க  ேதாறாமGமி:ைல. அைண3த அ"# அAகிற மைனவி,
அைலகிற .ழ3ைதக -- இ3த- காசிக@/ ெதாி3/ ேவைல நி&,த/
ெச=கிறா க !
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@8 ேபாராடம)

ல

ேவைல நி&,த/ ெதாழிலாளியி I/# ேபாராடம:ல - ர,த- கணீ ! அவ
ேவதைன" #ய: வி/த* எதிெரா*! I-.ேள ெசறா: பசிேவதைன.
ெவளிேய ெசறா: அட-.ைற அ'ச/, I-.ேள தாி,திர/. ெவளிேய
அட-.ைற த பா எற நிைல நா5:! எனேவ ெந9"ேபா விைளயாட
ெதாழிலாளி ெபா&"ப றவன:ல. தலாளியி க,திேல இ9-./ ெஜா*"#/
ெதாழிலாளியி வாB-ைகயிேல காண"ப/ தவி"#/ கடா: ேபா/ ேவைல
நி&,த,தி அவசிய,ைத உணர.

அத சதி
ெப:லா/ ெதாழிலாள க கிள 'சி ெச=தா:, ேவைல நி&,த/ ஏ படா:, சட/
சமாதான/ ஒA8. அைமதி எற காரண/ ?றி-ெகா, அதிகார வ -க/ அ:
நட,/. 144 ெசg பிற-./. த5ய5 "பா-கி" பிரேயாக/. சிைற த*யன
நைடெப&/. ெதாழலாள க இPவள> தா-.த:தைள சமாளி,தாக ேவ/ 53த. ெவ றிகரமாகேவ ேனறி' ெசறன . அவ க மீ சட/ சீறியேபா.
அட-. ைற Iச"படேபா, அவ களிட/ அ# காட>/ ஆதர> தர>/
அவ க@-காக" பாி3 ேபச>/ ெபா ம-க  வ3தன . எனேவ அ3த பல,ைத,
ைண- ெகா, அதிகார வ -க,ைத எதி , நி ./ ச-தி ெதாழிலாள க@-.
இ93த. ப5னி- ெகா< சிைறயி: இ9-க 5யா எ& பரணி பா5-ெகா
எA3தன பாடாளி ம-க. ஆதர> திர5,த3தன - அ0தாப"படன .

இரைடழ) 2பாகி
க,தி I'ைச, த-க- ேகடய/ இ93த ! . பா=3 ெச:ல 5யாத கவச/
கிைட,த. ேபாாிவத ., ேதைவயான ஆ வ/ த9வத . Iரரச/ தர"பட.
எனேவ அவ களா:, தா-.த:கைள' சமாளி-க 5C/. இ"ேபா நிைலைம ேவ&.
மாறிவி பட விபாீதமான ைறயி:. ேவதைனயான விைள>க ஏ ப/
ைறயிேல. இ"ேபாA ெதாழிலாள க மீ இரைட-.ழ: "பா-கி
நீட"பகிற ெதாழிலாள இ9தய,தி மீ.

அ + இ +
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ெதாழிலாள க மீ அட-.ைற ஒ9 ப-க/ பிர'சார/ ம&ப-க/ Iச"பகிற.
அதாவ அட-. ைற ச-தி, அறிவி-./ ச-தி இர/ ெகா ச -கா தா-க,
ெதாட8கிவிட. ெப:லா/ இ3த இரைட-.ழ: "பா-கி கிைடயா.
ேபா\ைச- ெகா அட-.வ பாடாளிகளி கிள 'சிைய. ஆனா: உடேன
பிர'சார Xர8கிக Aழ8க, ெதாட8./ ஆசியாளைர ேநா-கி இ3த வசதி இ&
ெதாழிலாள9-. இ:ைல. இ"ேபா இர வைகயான ஆCத8க@/, ேபா\+ பிரசார/ இர/, ஒேர கர,தி: உளன.

நாஜிச2 பாைதயி)
இ,தைகய இரைட- .ழ: "பா-கியி ைண ெகா நட,த"ப/
ஆசி-.,தா, நாஜிச/ எ&/ ெபய ! அத தா-.தைல பாடாளி உல. தா8க
ேவ/ - நி'சயமாக, தா8க5C/ எ& மம:ல இ&தியி: இரைட-.ழ:
"பா-கியி .க தீ 3ேபா= கள,திேல அதைன" ேபா வி ஓமள>-.
நாஜிச,ைத" பாடாளி வ -க/ றிய5-க,தா ேபாகிற.
பிர'சாரபல/, அதிகாரபல/ இர/ இ9-./ காரண,தாேலதா ேவைல
நி&,த8க ஒPெவாறி ேபா/ ஆளவ3தா க தலாளிகளி ேனா/
பிைளகளாகி பாடாளி ம-கைள அட-.கிறா க. ெதாழிலாளி-., த5ய5. கணீ
.. "பா-கி" பிரேயாக/ சகல/ நட-கிற. ஜனநாயக உண 'சிைய
அட-.ைற ெகா ஒழி, விட 5யா. அ3த ஜனநாயக உண 'சி
ஏ படேவமானா:. பல"பட ேவமானா:. ெந<சி: உர/ ேந ைம,திற/
ேவ/. பைழைமயி பி5"பி*93 வில./ ேநா-க/ இ9-கேவ/.

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