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1. எட்டு நநாட்கள்
எட்டு நநாட்கள் ! மைரைணத்துக்கும் அவனுக்கும் இரடைஜய எட்ஜடை நநாட்கள் உள்ளன. தண்டைரன
தந்தநாகிவிட்டைது. அவரனச் சுட்சடைரிக்க, மைநாற்ற முடியநாத தண்டைரன - ஜவற வழக்கநாடி நீதி ஜகட்கும்
இடைமும் கிரடையநாது - இன்ற 1600-ம் ஆண்டு பிப்ரைவரித் திங்கள் ஒன்பதநாம் நநாள் - எட்டு நநாட்கள்
உள்ளன. தண்டைரன நிரறஜவற்றப்படை! அவன் விரும்பினநால். உயிரரைக் கநாப்பநாற்றிக்சகநாள்ளலநாம்.
”ஐயஜன ! அடி பணிகிஜறன், அஞ்ஞநானத்தநால் நநான் உளறி வந்ஜதன் இது நநாள் வரரையில். சமைய்ஞ்ஞநான
ஜபநாதகஜரை! என் பிரழ சபநாறத்திடுக ! என் பிரழ சபநாறத்திடுக!" என்ற சசெநான்னநால் ஜபநாதும்,
தண்டைரன இல்ரல. செநாவு இல்ரல, வநாழலநாம். சிறப்புறக்கூடை வநாழலநாம்! வரைஜவற்பு களும் பதவிகளும்
வழங்கப்படும்! திருவிழநாக் ஜகநாலத்து டைன் உலவலநாம்! பட்டைத்தரைசெர்கள் கட்டித் தழுவிக்சகநாள்வர் - பநாத
கநாணிக்ரக சபறம் குருமைநார்கள் அன்புமுத்தம் அளிப்பர் - மைநாளிரககள் விருந்தளிக்கும்,
எட்ஜடை நநாட்கள் உள்ளன அவன் ஒரு முடிவுக்கு வரை.
வநாழ்வநா? செநாவநா? என்ற முடிவு - அவஜன இரைண்டிசலநான்ரறத் ஜதர்ந்சதடுத்துக் சகநாள்ளலநாம்.
அவன் சகநால்லப்படைஜவண்டியவன்தநான் என்ற. ஆச்செநாரியநாரும் கூறிவிட்டைநார், அரைசெ மைன்றமும் தீர்ப்
பளித்துவிட்டைது. எட்டு நநாட்கள் தவரண தருகிஜறநாம் என்ற தீர்ப்பளித்ஜதநார் கூறிவிட்டைனர்.
ஆண்டு அனுபவித்துவிட்டு, இனி ஆடை அனுபவிக்க இயலநாத நிரலயில் உள்ள படுகிழமைல்ல - உலகம்
மைநாரய, வநாழ்ஜவ அநித்யம். இன்ரறக்கு இருப்பநாரரை நநாரளக்கு இருப்பர் என்ற எண்ணஜவநா
திடைமில்ரல என்ற குளறம். வரைட்டு ஜவதநாந்தியுமைல்ல ; வநாழ்வநா? ஏன்? வநாழ்ந்து நநான் செநாதிக்க
ஜவண்டியது என்ன இருக்கிறது என்ற ஜபசும் குழப்ப நிரலயுரடைஜயநானுமைல்ல, நடுத்தரை
வயதுரடையவன் - உலகுக்கு உண்ரமைரய அளித்தநாக ஜவண்டும் என்ற ஆர்வம் சகநாழுந்துவிட்சடைரியும்
உள்ளம் பரடைத்தவன் - அவரனக் கட்டி ரவத்துக் சகநாளுத்திச் செநாகடிக்க உத்தரைவு பிறப்பித் தனர் - அற
மைன்றத்தினர் - ஆம்! அறமைற்ற சசெயல் புரியினும், அறமைன்றசமைன்ஜற அது அரழக்கப் பட்டைது. அறம்
மைட்டுமைல்ல, அன்பு எனும் சரிய பண்பிரனத் தன் அகத்ஜத சகநாண்டைது என்றம், அந்த மைன்றம்
கருதப்பட்டுவந்தது.
அறம் எது? அன்பு எது? என்ற மைக்களிடைம் எடுத்துரரைக்கும் உத்தமைன் அவன் - அவனுக்குத்தநான் மைரைண
தண்டைரன - எட்ஜடை நநாட்கள் தரைப்பட்டுள்ளன. முடிவுக்கு வரை
எட்டு ஆண்டுகள் சிரறயிஜல சித்திரைவரதக்கு ஆளநாகி, ஜவதரனயநால் சகநாட்டைப்பட்டு, தரலமையிர்
சவளுத்துப்ஜபநாய், கண்சணநாளி மைங்கி, ரககநால் ஜசெநார்வுற்ற, உடைசலங்கும் சவதும்பிக்கிடைந்தநான் ப்ருஜனநா - இத்தநாலி தந்த அறிவநாளி !
ஜரைநாம் நகரைச் சிரறக்கூடைத்தில் தள்ளப்பட்டுக்கிடைக்கும் அவன் முன், ஒஜரை பிரைச்சிரன நிற்கிறது. வநாழ்வநா,
செநாவநா, என்ற ! அவன் வநாழ்வது என்ற முடிவு சசெய்துவிட்டைநான் - எனஜவ அவரன எட்டைநாம் நநாள்
சுட்சடைரித்து விட்டைனர் !!!
வநாழ்வு! என்ன சபநாருள் அதற்கு? உண்டு உலவி உறங்கி எழுந்து, மீண்டும் உண்டு உலவிடும்
ஜவரலரய ஒழுங்கநாகச் சசெய்யும் யந்திரைமைநா. மைனிதன்? ஆதிக்கக்கநாரைன் அடிபணிந்து, ஆர்ப்பரிப்ஜபநான்
பநாதம் பற்றி, குற்ஜறவல் சசெய்து கும்பிரய நிரைப்பிக்சகநாண்டு, சகநாத்தடிரமையநாகிக் குடும்பம்
செரமைத்துக்சகநாண்டிருப்பதநா வநாழ்வு? எத்தனிடைம் சித்தத்ரத ஒப்பரடைத்துவிட்டு. ஏமைநாளியநாகிக்
கிடைப்பதநா வநாழ்வு! அவன் அப்படி எண்ணவில்ரல / வநாழ்வு. ஒரு சபரும் சபநாறப்பு, ஒரு அரும்
வநாய்ப்பு. உண்ரமைரய அறிய, அறிந்ததன் வண்ணம் ஒழுக. பிறருக்கும் அந்த ஒழுக்கத்ரத அளிக்க அம்மைட்ஜடைநா ! - அந்த ஒழுக்கத்ரத அழிக்கும் செழக்கருடைன் ஜபநாரிட்டு. அறமைல்லநாதரத. விரைட்டி ஓட்டி
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அறத்ரத நிரலநநாட்டைப் பநாடுபடைல் ஜவண்டும். வநாழ்வு, அதற்கநான ஒருவநாய்ப்பு ! இந்தக் குறிக்ஜகநாளற்ற
இருப்பது. வநாழ்வு அல்ல. என்ற அவன் கருதினநான். அவன் ஜபநால் ஒரு சிலஜரை எண்ணினர் - ஒரு
சிலருக்ஜக அந்தச் சரிய கருத்து இருக்க முடியும் - அந்த ஒரு சிலரைநாஜலஜய உலகு. சமைள்ள சமைள்ள
மைநாண்பிரனப் சபறகிறது.
அவன் அறிந்து ஜபநாற்றிய ’வநாழ்வு' அவனுக்குக் கிரடைத்துவிட்டைது. சகநாடிஜயநாரைநால் அவன் சுட்டுக்
சகநாளுத்தப் பட்டைநான் - இன்ற வநாழ்கிறநான் - என்றம் வநாழ்வநான்! அவன். அப்படிப்பட்டை 'வநாழ்வு
ஜதரவ. என்ற தீர்மைநானித்தநான். எனஜவதநான், செநாகச் செம்மைதித்தநான்.
"எட்ஜடை நநாட்கள்!" என்றனர்! உயிரரை இழக்க எப்படி மைனம் துணியும். ஒன்ற, இரைண்டு, மூன்ற என்ற
நநாள் ஓடை ஓடை, அவன் சநஞ்செம் சநருப்பிலிட்டைது ஜபநாலநாகும், அஞ்சுவநான். சகஞ்சுவநான். அலறவநான்.
அடி பணி வநான், என்ற தீர்ப்பளித்ஜதநார் எண்ணிக் சகநாண்டைனர்! அவர்கள், சிரறயிஜல தள்ளப்பட்டுக்
கிடைந்தவனின் உள்ளத்தின் ஜமைன்ரமைரய உணரை முடியநாத உலுத்தர்கள்.
”அரைரசெ இழந்துவிடைச் செம்மைதித்தநால், உயிஜரைநாடு இருக்கலநாம்" என்றநால், அரைசு இழக்கலநாம். உயிர்.
இருக்கட்டும், உயிர் இருந்தநால் புது அரைசு கிரடைத்தநாலும் கிரடைக்கும், இல்ரல எனினும் பரைவநாயில்ரல.
குடும்பத்தநாருடைன் இனிது வநாழலநாம் என்ஜற, அரைசெநாள்பவன் கூறவநான். அங்ஙனம் உயிர் தப்பினநால்
ஜபநாதும் என்ற மைணி முடிரயக் கீஜழ வீசிவிட்டு ஓடின் மைன்னர்களின் கரதரய அவன் அறிவநான்.
அவரன அவர்கள் இழக்கச் சசெநான்னது
" அறிரவ”
இயலநாது என்றநான் : அறிவு ஜவண்டி நின்ற ஒஜரை குற்றத்துக்கநாக, அவரனச் சுட்டுக் சகநால்வது என்ற
தீர்ப்பளித்தனர்.
அறிவு ஜவண்டுகிறநான் - என்பரத எப்படிக் குற்றச் செநாட்டு ஆக்கமுடியும்? எனஜவ ப்ருஜனநா ஒரு
நநாத்திகன் என்ற குற்றம் செநாட்டைப்பட்டைநான்.
நநாத்தீகன் ! இந்த ஒரு சசெநால்ரலக் கநாட்டி, எத்துரணக் சகநாடுரமைகரளச் சசெய்துள்ளனர் ! எவசரைவர்மீது
அந்தச் சசெநால்லம்பு வீசெப்பட்டைது!
எது ஆத்தீகம்? எது நநாத்தீகம்?
விளக்கம் தந்தனரைநா? இல்ரல ( எங்கு யநார் ஆதிக்கத்தில் உள்ளனஜரைநா அவர்கள் சகநாண்டுள்ள வழிபநாட்டு
முரறரய ஏற்க மைறப்பவன், நநாத்தீகன் என்ற குற்றம் செநாட்டைப் பட்டைநான். வழிபநாட்டு முரறரய
மைட்டுமைல்ல. ஆதிக்கத்திலிருக்கும். எந்தக் கருத்ரத ஏற்க மைறப்பவனும், மைநாறதலநான கருத்ரதக்
சகநாள்பவனும் விள்பவனும் நநாத்திகர் எனப்பட்டைனர்.
ஜபநாப்பநாண்டைவரின் ’ஸ்ரீமுக’த்ரதத் தீயிலிட்டைஜபநாது மைநார்டின் லூதர் நநாத்தீகசனன்ற. கத்ஜதநாலிக்க
உலகினநால் குற்றம் செநாட்டைப்பட்டைநார். அஜதஜபநால, இங்கிலநாந்தில் பிரைநாசடைஸ்சடைன்ட் மைநார்க்கம் அரைசெ
மைநார்க்கமைநான பிறகு, கத்ஜதநாலிக்கர்கரள அங்கு நநாத்தீகர்' என்ற கூறினர்.
மைநார்க்க செம்மைந்தமைநான பிரைச்ரனகளில் மைட்டுமைல்ல. அன்ற ஆதிக்கத்திலிருந்த மைத ஏடுகளிலும்
அரவகரளத் துரணயநாகக் சகநாண்டு தீட்டைப்பட்டை மைற்றத் துரறகள் பற்றிய ஏடுகளிலும் கநாணப்பட்டை
கருத்துக்களுக்கு முரைணநான கருத்துக்கரளக் சகநாள்பவரரை எல்லநாம், நநாத்தீகர் என்ஜற குற்றம் செநாட்டினர் கடும் தண்டைரன தந்தனர் - சித்திரைவரத சசெய்தனர்.
அரைசு முரற, அதன் சதநாடைர்பநான அறமுரற. வரி வசூலிக்கும் முரற, செமுதநாய அரமைப்பு முரற நரடை
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சநநாடி பநாவரனகள், எனும் எதிலும் அரைசெ மைநார்க்கத்தின் மைத ஏடுகளில் உள்ளபடிஜய சசெநால்லும் சசெயலும்
அரமைந்திருக்க ஜவண்டும் என்றனர்.
மைனிதன் மைனிதரன அடிரமையநாகப் பிடித்து ரவத்து. ஜவரல வநாங்குவதும், செந்ரதச் செதுக்கத்தில்
ஆடுமைநாடுகள் ஜபநால் விற்பதும், சகநாடுரமையநானது. அநநாகரீகமைநானது. அஃது அறமைநாகநாது. என்ற
கருரணயும் ஜநர்ரமையும் சகநாண்டைவர்கள் வலியுறத்திய ஜபநாது கூடை, அந்த முரறயீடு நநாத்தீகம் என்ஜற
கூறப்பட்டைது.
எனஜவ, ப்ருஜனநா மீது நநாத்தீகக் குற்றத்ரத வீசியது. அன்ரறய மைனப்ஜபநாக்கிஜல, திடுக்கிடைக்கூடிய,
தனிச் செம்பவமைல்ல.
#

#

#

ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநா, அன்ற ஆதிக்கத்திலிருந்தவர்கள் எந்த அடிப்பரடையின் மீதமைர்ந்து அரைஜசெநாச்சி
வந்தநார்கஜளநா, அந்த அடிப்பரடைக்கு ஆட்டைம் சகநாடுக்கக்கூடிய அறிவுப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தநான்.
அவன் இருந்தநால் தங்கள் ஆதிக்கம் அழிந்துபடும் என்ற அஞ்சினவர்கள். அவனுரடைய அறிவுப்
பணிரயத் தடுத்திடைஜவநா, தகர்த் திடைஜவநா முடியநாத மூடை மைதியினர். அவரனக் சகநான்றநால் தநான், தநாங்கள்
வநாழ முடியும். என்ற எண்ணினர் - அவனும் செநாகச் செம்மைதித்தநான்.
எட்டு நநாட்கள் தவரண தந்தனர். ஏன்? சநஞ்சு உரைமிக்கவன்தநான் ப்ருஜனநா, சகநாண்டை
சகநாள்ரகக்கநாகஜவ. ஆண்டு பல ஆபத்தநால் ஜவட்ரடையநாடைப்பட்டு அரலந்து சகநாண்டிருந்தவன்தநான்.
அச்செம் அவரன அடைக்கியதில்ரல. ஆரசெ அவரனக் கட்டுப்-படுத்தியதில்ரல. அரைண்மைரன கண்டு
அவன் சசெநாக்கினதில்ரல, மைநாளிரக கண்டு மைதுரைவநாழ்வு ஜவண்டி நின்றவனல்ல. நிந்தரனரய
நிலநாச்ஜசெநாற எனக் சகநாண்டைநான். ஜவதரனரய ஜவண்டுமைளவு உண்டைநான். எதற்கும் செரளக்கவில்ரல.
எதனநாலும் மைனம் இரளக்கவில்ரல : எனினும், மைரைணம் தன் குரரைக்குரைல் சகநாடுத்து நிற்பரதக் கநாணும்
ஜபநாது. நநாட்கணக்கிஜல உயிர் ஒட்டிக் சகநாண்டிருந்தரத உணரும்ஜபநாது. ஒருஜவரள, உயிரரைக்
கநாப்பநாற்றிக் சகநாள்ளலநாம் என்ற சநஞ்சிஜல ஒரு சிற ஆரசெப் சபநாறி கிளம்புஜமைநா என்ற எண்ணினர் :
ஆவல் சகநாண்டைனர்.
அவரனத் தண்டித்தவர்கள். வநாழ்வின் சுரவரயப் பருகிக் சகநாண்டிருந்தவர்கள். சசெல்வத்ரதப்
சபறவதிஜல ஓர் இன்பம் கண்டைனர். சசெல்வநாக்ரகப் சபருக்கிக் சகநாள்வதிஜல ஜவட்ரடையநாடும்
மிருகமைநாக இருந்தனர் - வநாழ்வு எவ்வளவு சுரவதருகிறது. மைநாளிரகயில் வநாழும்ஜபநாது.
மைலர்த்ஜதநாட்டைங்களிஜல வீசும் மைணத்ரத உட்சகநாள்ளும் ஜபநாது. மைலரைணி சகநாண்ரடைச் சசெருக்கிஜல
அவர் ரமையல் தரும் கண்ணின் மினுக்கிஜல, உள்ள இன்பம் சகநாஞ்செமைநா. கூப்பிட்டை குரைலுக்கு ஆட்கள்
ஓடி வந்து கட்டைரளக்குக் கநாத்துக் சகநாண்டிருக்கும் ஜபநாது ஏற்படும் சபருமிதம் செநாமைநான்யமைநா ஜபரழயிஜல விதவிதமைநான அணிபணி மைணிகள் மின்னும் ஜபநாது கண்களிஜல களிப்பு ஒளிவிடுகிறஜத
சபரும்பதவிகள் கிட்டிடும் ஜபநாது, மைநார்பு நிமிர்கிறது. நரடை யிஜல ஒரு புது முறக்கு ஏறகிறது. ஜபச்ஜசெ
புதிய சபநாலிவு சபறகிறஜத - இரவகள் எல்லநாம் இன்பத்ஜதன் அல்லவநா!
இவ்விதமைநான வநாழ்ரவச் சுரவத்துக்சகநாண்டிருந்தவர்கள் - ப்ரஜனநாரவத் தண்டித்தவர்கள். எனஜவ,
அவர்கள். எரதயும் ஏற்க சநஞ்செம் இடைம் தரும் செநாக மைட்டும் துணிவு இரைநாது. நநாள் சசெல்லச் சசெல்ல,
சநஞ்சு சநகிழும். ஆரசெ அரும்பும், உறதி குரலயும், ப்ரஜனநா உயிருக்கு மைன்றநாடுவநான் என்ற
எண்ணினர். சபருமைரழ சபய்கிறது, மைண்ஜமைடு கரரைகிறது. பநாரற எப்ஜபநாதும் ஜபநாலத்தநாஜன
இருக்கிறது! ஏடு பல படித்த அந்த ஏமைநாளிகள். இந்தச் சிற உண்ரமைரய உணரைவில்ரல - ப்ருஜனநா.
வநாழ்வு என்பதற்குக் சகநாண்டிருந்த தத்துவம் தூய்ரமை நிரைம்பியது. வீரை உள்ளத்தில் மைட்டுஜமை
ஜதநான்றவல்லது. சுயநலமிகளும் சுகஜபநாகிகளும் சூது மைதியினரும், அதரன உணர்தல் இயலநாது.
எட்டு நநாட்களநா ! என்ரனக் சகநால்லும் துணிவு இவர்களுக்கு உண்டைநாக, எட்டு நநாட்கள்
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ஜதரவப்படுகிறதநா ! பயங்சகநாள்ளிகள் ! - என்றதநான் ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநா,
எண்ணிக்சகநாண்டிருப்பநாஜன தவிரை, ஐஜயநா! எட்டு நநாளிஜல உயிர் இழக்க ஜவண்டுமைநா, என்ற அஞ்சி
இருக்கமுடியநாது.
”நநாத்திகனநான உன்ரனத் தீயிலிட்டுக் சகநாளுத்திச் செநாகடிப்பது என்ற தீர்ப்பளிக்கிஜறநாம்" என்ற
அவர்கள் கூறிய ஜபநாது, ப்ரஜனநா சபருஞ் சிரிப்புடைன். ”இந்தத் தண்டைரனரயக் ஜகட்கும் எனக்கு அச்செம்
இல்ரல : இரதக் கூறம் உங்களுக்கு அச்செம் ஏன் இவ்வளவு இருக்கிறது!" என்ற ஜகட்டைநான்.
அந்த சநஞ்சு உரைத்ரதக் குரலக்க, எட்டு நநாட்களநா? ஜபரதரமை !!
#

#

#

என்ரறயதினம், ப்ரஜனநா உண்ரமைரய உரரைத்திடுவஜத தன் பணி எனக் சகநாண்டைநாஜனநா, அன்ஜற அவன்
அறிவநான், தன் மீது குறிவிழுந்துவிட்டைது என்பரத எவ்வளவு கநாலத்துக்கு அவர்களிடைமிருந்து
தப்பித்திருக்க முடிகிறஜதநா அதுவரரையில் தநான் கண்டை உண்ரமைரய உலகுக்குக் கூறிவருவது என்ற
எண்ணத்ரதக் சகநாண்டிருந்தநான் அந்தத் திண்ரமைரய, சகநாடுரமைகள் தகர்க்க முடியவில்ரல" அவன்
நநாடு பல சுற்றி, பல அரவகளிஜல நின்ற, தன் சகநாள்ரகரயக் கூறினநான் - ஜபநாதுமைநான அளவுக்கு இனிச் செநாக அஞ்சுவநாஜனன். இறந்தநால், சகநாள்ரக இறந்து. படைவநா சசெய்யும் இல்ரல. இல்ரல. மைநாறநாக,
சகநாள்ரக பன்மைடைங்கு புதுவலிவும் சபநாலிவும் சபறம் - வளரும். பரைவும், சவல்லும்! ப்ரஜனநா. அந்த
எட்டு நநாட்களும் இரதயன்றி ஜவசறதரன எண்ணிடைப் ஜபநாகிறநான். குவித்து ரவத்த சபநான்ரன யநார்
அனுபவிப்பநார்கஜளநா, குலவிவந்த கிளிரய எந்தக் கூண்டிஜல சகநாண்டு ஜபநாய் அரடைப்பநார் கஜளநா,
மைரனவி மைக்கள் என்னசவன்ற கூறிக் கதறவநார் கஜளநா என்ற எண்ணி ஏங்கப் ஜபநாகிறநான். ப்ரஜனநா.
துறவி தூர்த்தர்கள் பலர் அதரன ஜவரலயநாகக் சகநாண்டு, 'துறவி' எனும் சசெநால்ரலஜய மைநாசுபடுத்தி
விட்டைனர் - எனஜவ ப்ரஜனநாரவத் துறவி' என்ற கூறவது, அவருக்கு உள்ள மைநாண்பிரன பநாதிக்குஜமைநா
என்ற கூடை அஞ்செஜவண்டி இருக்கிறது.
பரஜனநா சகநாள்ரகக்கநாகப் ஜபநாரிடும் அஞ்செநா சநஞ்சினன் - வநாழ்க்ரகயில் இதற்கநாகவன்றி ஜவற
எதற்கும், அவருக்கு ஜநரைமும், நிரனப்பும் கிரடையநாது. எனஜவ எத்தரன நநாள் தவரண தரைப்பட்டைநாலும்,
சநஞ்சு தடுமைநாறநாது! அந்த சநஞ்செம் அவ்வளவு உறதிப்பட்டுவிட்டிருக்கிறது. நச்சு நிரனப்பினர்
அதரன அறியநார்.
ஏன், அவர்கள். ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநா, மைடிவரதவிடை மைனம் மைநாறிவிடுவது நல்லது என்ற எண்ணினர்?
நநாத்திகன் ஒழியத்தநாஜன ஜவண்டும்? என் பிரழத்துக்சகநாள்ள வநாய்ப் பளிக்கின்றனர் - புனித
மைநார்க்கத்ரத ஏற்றக்சகநாள் பூஜ்யர்கரள வணங்கு, உயிர் பிரழக்கலநாம் என்ற ஏன் கூறினர். ஜநர்ரமையும்
ஈரைமும் சகநாண்டைனரைநா? இல்ரல சிங்கத்ரதக் கநாலடியில் விழச் சசெய்தநால், கநாண்ஜபநார். எவ்வளவு
சபருரமை தருவர் ! சிற நநாய்கள் நத்திப் பிரழக்கின்றன - பநார்த்துப் பநார்த்து அலுத்துவிட்டைது நரிகள்
பதுங்கிக் சகநாள்கின்றன - ஜதடுவஜத கஷ்டைமைநாகி விடுகிறது. இஜதநா சிங்கம் - வீரைமுழக்கத்ரத எழுப்பிய
வண்ணம் இருக்கிறது! வரலயில் வீழ்வதில்ரல ; கரணக்குத் தப்பி விடுகிறது - கநாடு ஒன்றிஜல
ஜவட்ரடைரயத் துவக்கினநால், ஜவஜறநார் கநாடு சசென்ற விடுகிறது -- எங்கு சசென்றநாலும் முழக்கம்! ! இந்தச்
சிங்கத்ரத. இந்த ப்ரஜனநாரவ. இந்த அஞ்செநா சநஞ்சினரன. மைனமைநாறிவிட்டைவனநாக்கினநால் சில
தரலமுரறகள் வரரையிஜல, அறிவுத்துரறயிஜல ஈடுபடைவும் ஆட்கள் முன்வருவநாரைநா? அப்படிப்பட்டை
அசெகநாய சூரைன் ! ஆண்டு பலவநாக மைநார்க்கத்ரத மைதிக்க மைறத்து மைனம்ஜபநான ஜபநாக்கிஜல புதுரமை புதுரமை
என்ற சபநால்லநாக் கருத்துக்கரளப் ஜபசித் திரிந்தவன். என்ன ஆனநான்? கரடைசியில் கண்ணீர்
சபநாழிந்தநான், கநாலடி வீழ்ந்தநான், கண்டுசகநாண்ஜடைன் உண்ரமைரய என்ற இரறஞ்சினநான்!' என்ற
கூறிக்சகநாள்ளலநாம் அல்லவநா ! பகுத்தறிவு கருவில் இருக்கும் ஜபநாஜத கருக்கிவிடை இரதவிடை வநாய்ப்பு
ஜவற கிரடைக்குமைநா ! எனஜவதநான். ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநாவுக்கு மைரைண பயத்ரதக் கநாட்டி
பணியரவக்கலநாம் என்ற ஆவல் சகநாண்டைனர்.
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எட்டு நநாள் தவரண ! ஒரு தனி மைனிதனுரடைய, ஒரு மைநாவீரைனுரடைய உயிர் இருப்பதநா பறிக்கப்படுவதநா
என்பதல்ல முழுப் பிரைச்சிரன, உண்ரமையநான பிரைச்ரன, பகுத்தறிவுக்கு. இனியும் இடைம் உண்டைநா
அல்லது இந்த எட்ஜடை நநாட்களிஜல. அது சுட்டுச் செநாம்பலநாக்கப்-படுவதநா என்பது தநான். ப்ரஜனநா இரத
நன்கறிந்ஜத. என்ரனச் சுட்டுச் செநாம்பலநாக்கட்டும் - அறிவு சகநாழுந்துவிட்டு எரிந்த வண்ணம்
இருக்கட்டும் என்ற கூறினநான் - சசெயலநால் !!
ப்ரஜனநா. எப்ஜபநாதும் தனக்கநாக அஞ்சினதில்ரல - ஆண்டு பல கஷ்டைப்பட்டைதநால் உள்ளத்தில் உரைம்
சமைருகநாகிவிட்டை இந்த நிரலயில் மைட்டுமைல்ல - சிறவனநாக இருந்த ஜபநாஜத.
பதிரனந்து வயதுச் சிறவன் ப்ரஜனநா. டைநாமினிக்கன் மைடைநாலயத்திஜல ஜசெர்ந்தஜபநாது : ஆர்வமும்
நம்பிக்ரகயும் அதிகமைநாக இருந்தது மைடைநாலயத்திஜல ஜசெரும்ஜபநாது. அங்கு தநான் அறிவுத்தநாகம் தீரும்
என்ற எண்ணிச் சசென்றநான்.
புது சநறிகள் புரைட்சிஜபநாலக் கிளம்பி, கத்ஜதநாலிக்க மைநார்க்கத்ரதக் குரலத்த ஜபநாது, சவடிப்புகரள
மூடைவும், சவதும்பியரதக் கரளயவும், பூச்சுகரளப் புதுப்பிக்கவும், எடுத்துக்சகநாள்ளப்பட்டை பல
முயற்சிகளிஜல, டைநாமினிக் ஜதவநாலய இயக்கம் ஒன்ற. தூயசநறி நிற்பது, தூய்ரமைரயப் பரைப்புவது. வழி
தவறியவர்கரள மீண்டும் நன்சனறி சகநாண்டுவந்து ஜசெர்ப்பது என்ற ஜநநாக்கத்துடைன், கற்றறி வநாளர்கள்,
கர்த்தரின் சுவிஜசெஷம் உணர்ந்த வித்தகர்கள், துவக்கியது டைநாமினிக், மைடைநாலயம்.
நநாத்தீகத்ரத நசுக்குவதற்கநான நல்லஜதநார் ஏற்பநாடு என்றனர் இதரன - அது உலகு வியக்கும் அறிவுத்
திலகம் ப்ரஜனநாரவ அளிக்குசமைன்ற, எவ்வளஜவநா சஜேபதயம் சசெய்தும், டைநாமினிக் துரறவிகளுக்குத்
சதரியவில்ரல. அறிவுக் கூர்ரமையுள்ள வநாலிபர்கரள. அவர்கரளப் பநாசெம் பற்றிக் சகநாள்ளநா முன்னம்,
ஆலயக்கல்லூரியில் சகநாண்டு ஜசெர்த்து. ஐயன் சபருரமைகரளக் கூறி. நல்ல 'செநாமியநார்' ஆக்கிடும்
ஜவரலயில், டைநாமினிக் மைடைநாலயம் ஈடுபட்டிருந்தது. ப்ரஜனநா. மைடைநாலயம் அளித்த கல்விரயக் கற்றநான் ஆனநால் கசெடு அறக் கற்றநான் ! இவரன, மைடைநாலயக் கல்லூரியில் ஜசெர்த்து. அன்பும் அக்கரரையும் கநாட்டிய
ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநாருக்கு ப்ரஜனநா. புன்னரக பூத்த முகம் பரடைத்த வநாலிபனநாகத் சதரிந்த ஜபநாதிலும்
அவன் உள்ளம். இத்தநாலி நநாட்டு சவசுவயஸ் எரிமைரல ஜபநான்றது என்பது புரிந்துவிட்டைது ; அஞ்சினநார்.
மைடைநாலயத்தில் இருக்கும்ஜபநாஜத ப்ருஜனநா ஒரு சிற எடு தீட்டினநான் - சவசுவயல் சகநாஞ்செம் சநருப்ரபக்
கநாட்டிற்ற ! சபநாறிகரளக் கண்டை ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநார். "மைகஜன! ஜவகமைநாக ஆபத்ரத ஜநநாக்கிச்
சசெல்கிறநாய் என்ற ஏச்செரித்தநார். ப்ரஜனநா பதறவில்ரல - புன்னரக பூத்த முகத்துடைன் நின்றநான்.
மைடைநாலயச் செநாமியநார்களின் மைந்த மைதிரயயும் ஜகநாலநாகல வநாழ்ரவயும் ஜகலி சசெய்து. ப்ரஜனநா அந்த
ஏட்டிஜல தீட்டி யிருந்தநான். அவனுரடைய சநஞ்சிஜல நநாத்தீக அரைவம் குடி புகுந்துவிட்டைது என்ற
செந்ஜதகித்த பநாதிரிகள், 'விசெநாரைரண' நடைத்தத் திட்டைமிட்டைனர் - மைதவிசெநாரைரண அதிகநாரியும்
அரழக்கப்பட்டிருந்தநார். இரத அறிந்ததும். ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநார் அலறிப்ஜபநானநார். ப்ரஜனநா சிறவன்.
நநாட்டிஜல நரடைசபறவது, அதிலும் மைக்களின் ’பூரஜே ' ரயப் சபற்றக்சகநாள்ளும் மைடைநாலயத்திஜல
நரடைசபறம் முரற அவனுக்கு என்ன சதரியும் - ஆன்ஸ்லம் அறிவநார்! விசெநாரைரண என்றநால் என்ன?
சகநாடுரமைக்கு ஜவஜறநார் சபயர் தநாஜன ! கனல்கக்கும் கண்பரடைத்த சகநாடியவர்கள், ஈவு இரைக்கமைற்ற
சநஞ்சினர்கள், உருட்டி மிரைட்டும் கண்ணினர். உட்கநாருவர் : எதிஜரை நிறத்தப்படுபவரனக் ஜகள்விகள்
ஜகட்பர் : அந்தக் ஜகள்விகள் எதன் சபநாருட்டுக் ஜகட்கப் படுகிறது என்ற அறியநாமைல், பதில் கூறவநான் :
அந்தப் பதிலிஜல சபநாதிந்து கிடைக்கும் சபநாருரளத் துருவிப்பநார்த்து. இவன் நநாத்தீகன்தநான் என்பர் !தீர்ந்தது. கடும் தண்டைரன! சிரற கிரடைக்கலநாம். அவர்கள் சற்றம் அதிகம் சகநாள்ளநாதிருந்தநால்.
சித்திரைவரத சசெய்வது, வழக்கமைநான செநாதநாரைண தண்டைரன!
இந்த விசெநாரைரண ஏற்படை இருக்கிறது. ஜியநார்டைநாஜனநாவுக்கு. அந்தத் துணிவுள்ள வநாலிபன், வநானத்தின்
வண்ணத்ரதக் கண்டு களிக்கிறநான் - அரலயின் ஒலி ஜகட்டு மைகிழ்கிறநான் -- சகநாத்துக் சகநாத்தநாகக்
கநாய்த்துக் குலுங்கும் திரைநாட்ரசெகள் நிரைம்பிய சகநால்ரலரயக் கநாண்கிறநான். எங்கும் சதரியும் இயற்ரக
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எழிரல ரைசித்துக் சகநாண்டிருக்கிறநான்.
’மைகஜன ! மைகஜன ! வரை இருக்கும் ஆபத்து அறியநாமைல் கிடைக்கிறநாஜய!' என்ற கூறியவண்ணம் வந்த
ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநார், மைடைநாலய ஏற்பநாட்ரடைக் கூறினநார் - நடுங்கும் குரைலில்.
"நநான் அறிஜவன் ! நநான் அறிஜவன்! விசெநாரைரண என்றநால் என்ன என்பரத நநான் அறிஜவனடைநா
ஜியநார்டைநாஜனநா" என்ற ஜவதரன ததும்பும் குரைலில் அவர் கூறியஜபநாது. ப்ருஜனநா.”அஞ்செநாதீர் ஐயஜன !
அஞ்செநாதீர் என் சபநாருட்டு அஞ்செநாதீர் ஏசனனில் என் சபநாருட்டு நநாசன அஞ்செ வில்ரல!" என்ற
கூறினநான்!
#

#

#

அந்தப் ப்ருஜனநா இப்ஜபநாது தணலில் ஜபநாட்டு எடுக்கப்பட்டை தங்கமைநாகி விட்டிருக்கிறநான். ஆபத்சதனும்
அகழிகரளத் தநாண்டியிருக்கிறநான். சகநாடுரமை-யூர்கரளக் கடைந்திருக்கிறநான். சவறப்பு சவப்பத்திஜல
மூழ்கி எழுந்திருந்து இருக்கிறநான் - இப்ஜபநாதநா அஞ்செப் ஜபநாகிறநான்! மைநாரனக் சகநால்லக் குதித்த
சிங்கக்குட்டி, சபரும் பிடைரிபரடைத்த கநாட்டைரைசெனநான பிறகு மைத்தகத்ரத அல்லவநா பிளக்கும் - முயற்
கூட்டைம் கண்டைநா ஓடி ஒளியும்? நீலநிற வநானத்ரதயும், பச்ரசெப் பஜசெசலன்ற ஜதநாட்டைத்ரதயும் கண்டைதும்
பரைவசெப்படும் வநாலிபன். என்ரனப்பற்றி நநான் அஞ்செவில்ரல" என்ற சசெநான்னநான் என்றநால், இப்ஜபநாது
அந்த சநஞ்சு உரைம். எதிரியின் உறதிரய முறியடிக்கும் வரகயினதநாகத்தநாஜன ஆகிவிட்டிருக்கும்.
இரடைக்கநாலத்திஜல அவன் சுகத்துக்கும் சுய நலத்துக்கும் பலியநாகி விட்டிருந்தநால், ஜகநாரழத்தனம்
ஜதநாழரமை சகநாண்டு விட்டிருக்கும். அன்ற மைடைநாலயத்திலிருந்து தப்பி ஓடிவந்த ப்ரஜனநாதன்
அறப்ஜபநாரரை நிறத்திய பநாடில்ரல - பயணத்ரத முடித்துக்சகநாண்டைநானில்ரல !
சநஞ்சு உரைம், ப்ரஜனநாவுக்கு சிறவயது முதல் இருந்து வந்த சபருந்துரண. அரத எட்டைநாண்டு சிரற
சகடுக்க வில்ரல. இன்னும் இருப்பது எட்ஜடை நநாட்கள் ! சநஞ்சு உரைம் குரலக்கப்படும் என்ற
எண்ணினவர்கள். ப்ரஜனநாவின் குணம் அறியநாதவர்கள்!
ஜகநாரழகரள அவர்கள் மிரைட்டிப் பணிய ரவத்திருக்கிறநார்கள்.
சகநாடுரமைகரள ஓரைளவுக்குஜமைல் அனுபவிக்க முடியநாத வலுவற்றவர்கரள அவர்கள் அடிபணிய
ரவத்திருக்கின்றனர்.
ஆரசெக்கு ஆட்படுபவர்கரள அவர்கள் பநாசெவரலயில் வீழச்சசெய்திருக்கிறநார்கள்.
ப்ரஜனநா, இந்தக் கயவர் வரலயிஜல சிக்க மைறக்கும் வீரைன் !
செரைண் புகுந்தநால், ப்ருஜனநா ஜபநான்ற கற்றறிவநாளனுக்கு ரவதீகபுரியில், எந்தக் கநாணிக்ரகயும் சபறத்தக்க
குரு பீடைம் கிரடைத்திருக்கும். கநாரைணம் ஜகளநாது. சபநாருள் அறிய முயற்சிக்கநாது. ஆபநாசெம் என்ற
ஜதநான்றினநாலும் அதற்கு ஏஜதனும் உட்சபநாருள் இருக்கும் என்ற நம்பிக் சகநாண்டு, மைத ஏடுகரள
மைனப்பநாடைம் சசெய்து அவ்வப் ஜபநாது சிறிது சிறிது கக்கிவிட்டு, அதரன அருள்வநாக்கு என்ற எண்ணும்
ஏமைநாளிகளிடைம், சபநான்னும் புகழும். பூரஜேயும் சதநாழுரகயும் சபற்றக்சகநாண்டு, முடியுரடை
மைன்னரரையும் தன் பிடியிஜல ரவத்துக்சகநாண்டு, தம்பிரைநானநாக - சென்னிதநானமைநாக. வநாழ்ந்து வந்தனர் பலர்
- அறிவுத் சதளிவிஜல, ப்ரஜனநாவிடைம் சநருங்கஜவ முடியநாத குரற மைதியினர் !
ப்ரஜனநா, கற்றறிவநாளன்! அவன் சசெநாற்சபநாழிவு, கரும்சபன இனிக்கும் தரைத்தது : எத்தரகய கடினமைநான
சபநாருரளயும் அவன் எளிதநாக்கிடும் வண்ணம் பநாடைம் கூறவல்ல ஜபரைநாசிரியன் ; செலிப்பளிக்கும்
தத்துவத்ரதயும், ஜதனநாக்கித்தரும் சதளிவுரரை கூறவல்லநான்; பநாரிசிலும், இலண்டைனிலும்,
பதுவநாவிலும், வட்டைன் பர்க்கிலும், அவனிடைம் பநாடைம் ஜகட்க வந்த வநாலிபர்கள், சசெநாக்கி நின்றனர் ;
எந்தப் ஜபரைநாசிரியனுக்கும் கிரடைக்கநாத சபரும்புகழ் அவரனத் ஜதடி வந்தது!
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அத்தரகய ப்ரஜனநா, ஒருகணம், செபலத்துக்கு ஆட்பட்டு, ஆரசெக்கு அடிரமைப் பட்டு, ஜரைநாம் நகரில்
ஜகநாயில் சகநாண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் ஜபநாப்பநாண்டைவருக்குச் செரைணம், என்ற கூறிவிட்டிருந்தநால்
ஜபநாதும், ஜதவநாலயக் கதவுகள் திறந்து இருக்கும், அருளநாலயங்களிஜல குவிந்து கிடைந்த சசெல்வத்திஜல
புரைளலநாம், அரைசெர்கள் அஞ்செலி சசெய்வர் ! நடைவடிக்ரகரயப் பற்றிக் கூடைக் கவரலப்படை
ஜவண்டியதில்ரல : பக்தர்கள், பநாதிரிகளின் உபஜதசெத்தின் சுரவரயத்தநான் தரைம் பநார்ப்பநார்கஜள தவிரை,
நடைவடிக்ரகரயப் பற்றித் துளியும் கவரல சகநாள்ள மைநாட்டைநார்கள் : நநாற்றம் சவளிஜய சதரியநாமை
லிருக்கும் பக்குவம் அறிந்திருந்தநால் ஜபநாதும். உபஜதசெம் சசெய்வதிஜல, உருக்கம் இருந்தநால் ஜபநாதும்,
நம்பிக்ரக இருக்க ஜவண்டும் என்பது கூடை ஜவண்டைப்படுவதில்ரல. ஒரு சபரிய மைத அதிபர், "ஏசுநநாதர்
பற்றிக் கட்டிவிடைப்பட் டுள்ள சுரவயநானகரத, எவ்வளவு சுகஜபநாகத்ரதயும் சசெல்வத்ரதயும் நமைக்கு
அளிக்கிறது!" என்ற கூறிப் பூரித்தநாரைநாம்! அப்படிப்பட்டை கநாலம் அது. ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநா
இரசெந்திருந்தநால் ஜபநாதும், குருபீடைம் கிரடைத்திருக்கும்.
ஆனநால், சசெநாந்த இலநாபம். சுகஜபநாகம். என்பரவகளில் துளியும் பற்றக்சகநாள்ளநாத துறவி அவர்!
"பநாரிஸ் பல்கரலக்கழகப் ஜபரைநாசிரியர் பதவி உமைக்கு அளிக்கப்படை இருக்கிறது. ஜியநார்டைநாஜனநா' என்ற
கூறினநார். அரைசெர்!
"இரறஜய ! எனக்கநா? இதற்குள்ளவநா? நநான் அத்தகுதி சபற்றவனநா?" என்ற ஜகட்கிறநார் ப்ரஜனநா.
”பகட்டுரடை அணிந்து, பசெப்புகளிஜல மைனரதப்பறி சகநாடுத்து விடும். பநாரிஸ் பட்டைண
வநாலிபர்கரளஜய, உமைது ஜபருரரைகளநால் திருத்தவும், திரைட்டைவும் முடிகிறஜத! உம்ரமையன்றி ஜவறயநார்.
அந்தப்பதவிக்கு ஏற்றவர், ஜபரைநாசிரியஜரை!" என்ற ஜகட்கிறநார் மைன்னர்.
மைடைநாலயத்தில், விசெநாரைரணக் சகநாடுரமையிஜல சிக்கிக் சகநாள்ளநாதிருக்க, ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநார்
ஜயநாசெரனப்படி, ப்ரஜனநா, இரைவில், பலகணி வழியநாகக் கயிற்றின் துரண சகநாண்டு இறங்கி ஓடினநார் ஊரரைவிட்டு - இத்தநாலிரய விட்டு. சுவிட்செர்லநாந்து நநாடு கடைந்து, இரடைஜய பல இடைங்களில் தங்கி,
கரடைசியநாக பநாரிஸ் வந்து ஜசெர்ந்தநார்.
பிரைநான்சிஜல அரைஜசெநாச்சி வந்த மூன்றநாவது என்ரி என்பவர். பநாரிஸ் பட்டைணத்தில் தத்துவத்துரறச்
சசெநாற்சபநாழிவநாளரைநாகக் கீர்த்தி சபற்ற ப்ரஜனநாரவப் பற்றிக் ஜகள்விப் பட்டு அவரரை ஆதரித்தநார் ;
அரைண்மைரனயில் இடைம் தந்தநார். அங்குதநான் அவர் ப்ரஜனநாவுக்குச் சசெய்தி தருகிறநார், பநாரிஸ்
பல்கரலக்கழகத்தில் ஜபரைநாசிரியர் ஜவரலக்கு. அரழப்புக் கிரடைத்திருப்பதநாக.
ப்ரஜனநாவுக்கு. பல்கரலக்கழத்ரதப் பநாசெரறகளநாக்கி மைநாணவர்கரள அறிவுத்துரற வீரைர்களநாக்கி
குருட்டைறிரவ விரைட்டும் ஜபநாரிடை ஜவண்டும் என்பதுதநான், குறிக்ஜகநாள். இத்தநாலியில், குருட்டைறிவு, அரைசெ
மைநார்க்கமைநாகி விட்டிருந்தது : இருட்டைரறயில் தள்ளி இம்சிக்கும், அருளநாளர்களின் ஆதிக்கம்
மிகுந்திருந்தது : எனஜவதநான். ப்ரஜனநா ஓடி வந்து விட்டைநார், பநாரிஸ் பல்கரலக் கழகம், பிரைநான்சு
நநாட்டிஜல புதிய புகழ் சபற்ற வருகிறது! புதுரமைக் கருத்துகரள வரைஜவற்கும் கூடைமைநாக அது
விளங்கிற்ற. பழரமைக்குப் பநாசெரறயநாக, ஜசெநார்ஜபநான் பல்கரலக் கழகமும், புதுரமைக்குப் புகலிடைமைநாக,
பநாரிஸ் பல்கரலக் கழகமும் விளங்கின. ப்ரஜனநாவுக்கு, உண்ரமையிஜலஜய பநாரிஸ் பல்கரலக்
கழகத்தில் ஜபரைநாசிரியர் பணியநாற்றவதிஜல சபரு மைகிழ்ச்சி - எதிர்பநார்த்த இன்பம் கிரடைக்கிறது என்ற
தநான் சபநாருள்.
மைன்னன் மைகிழ்வூட்டும் சசெய்திரயக் கூறியதும். ப்ரஜனநா, விரும்பிய வநாய்ப்புக் கிரடைத்தது என்ற
எண்ணிக் களித்தநார். ஆனநால், ஜபரிடி உடைஜன வந்தது.
பல்கரலக் கழகத்தில் பணியநாற்றவதற்கு ஒரு நிபந்தரன உண்டு : மைன்னர் அதரனக் கூறினநார். கூறமுன்
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ஜகட்டைநார். 'ப்ரஜனநா! ஏன், ஜதவநாலயத் சதநாழுரககளிஜல நீர் கலந்து சகநாள்வஜத இல்ரல?' என்ற.
ஜகட்டுவிட்டுச் சசெநான்னநார். பல்கரலக் கழக ஆசிரியர் என்ற முரறயில் நீர் கக்ஜதநாலிக்க முரறப்படி
உள்ள சதநாழுரக நடைத்த ஜவண்டும் ஜதவநாலயத்தில்.
"என்ன சசெநால்கிறீர், மைன்னநா! சதநாழுரகயநா? ஜபரைநாசிரியர் ஜவரலக்கு அது நிபந்தரனயநா?" என்ற
ஜகட்கிறநார். ப்ரஜனநா : அச்செம் தரலகநாட்டுகிறது.
"ஆமைநாம் ! ஆசிரியரரைப் பநார்த்துத்தநாஜன மைநாணவர்கள் நடைந்து சகநாள்வர் : சதநாழுரக முக்கியம்" என்றநார்
மைன்னர் இதில் என்ன இரடையூற என்ற எண்ணிய வண்ணம்.
மைகிழ்ச்சி கருகலநாயிற்ற. விசெநாரைம் சகநாண்டைநார் ப்ரஜனநா.
”தத்துவம். நநான் ஜபநாதிக்கப்ஜபநாவது : மைதமைல்ல: சதநாழுரகக்கு நநான் சசென்றநாக ஜவண்டுசமைன்ற
நிபந்தரன ஏன், மைன்னநா !" என்ற ஜகட்கிறநார்.
”வீணநான குழப்பம் ! சதநாழுரக செடுதியில் முடிந்து விடும், ப்ரஜனநா! கநாலம் வீணநாகுஜமை என்ற
கவரலஜயநா" என்ற மைன்னர் ஜவடிக்ரகயநாகஜவ ஜபசுகிறநார்.
"முடியநாது. ஜவந்ஜத !"
"முடியநாதநா? சதநாழுரகயநா?"
"ஆமைநாம். அரைஜசெ ! நநான் சதநாழுரக சசெய்து நீண்டை கநாலமைநாகிவிட்டைது"
"சதநாழுரக, கத்ஜதநாலிக்கரின் நீங்கநாக் கடைரமை ப்ரஜனநா ! தவிர்க்கக்கூடைநாத கடைரமை"
”நநான் கத்ஜதநாலிக்கனல்ல, கநாவலநா ! கத்ஜதநாலிக்கனல்ல !”
"சமைள்ளப் ஜபசு ப்ரஜனநா. சமைள்ளப் ஜபசு. கத்ஜதநாலிக்க மைதமைல்லவநா. நீ எவ்வளவு ஜவதரன !
அப்படியநானநால் லூதர் கூட்டைத்தவஜனநா?"
"இல்ரல. அரைஜசெ!'
"கநால்வின் கூட்டைஜமைநா?"
"அதுவுமைல்ல! அரைஜசெ ! நநான் கத்ஜதநாலிக்கனுமைல்ல, லூதர், கநால்வின் ஆகிஜயநார் முரறயின்னுமைல்ல; நநான்
ஒரு தத்துவநாசிரியன் ; சநடுநநாட்களுக்கு முன்பு நநான் டைநாமினிகன் பநாதிரியநாக இருந்ஜதன் மைடைநாலயத்திஜல பயின்ஜறன் : அங்கு நநான் அறிந்து சகநாண்டை உண்ரமைகள் என்ரன எம்மைதத்திலும்
இருக்கவிடைவில்ரல”
"மைதமைற்றவனநா! அப்படியநானநால்....... ப்ரஜனநா!....... நீ, நநாத்திகன்.... அல்லவநா......... எவ்வளவு
ஜவதரன......... என் ப்ரஜனநாவநா இப்படி........."
”அரைஜசெ ! நநான் ஒரு தத்துவ ஆசிரியன் : அவ்வளவுதநான்”
பநாரிஸ் பல்கரலக் கழகப் ஜபரைநாசிரியர் ஜவரலரய உதறித் தள்ளிவிட்டைநார் ப்ரஜனநா.
தன்னிடைம் அன்பு கநாட்டிய மைன்னன் கூறியும், உள் சளநான்ற ரவத்துப் புறசமைநான்ற ஜபசெமைறத்த உத்தமைன்
ப்ரஜனநா! துளியநாவது அச்செம் மைனதிலிருந்தநால், அரைசெனிடைம் இவ்விதம் ஜபசுவதநா என்ற எண்ணத்
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ஜதநான்றியிருக்கும். சிறிதளவநாவது, ஆரசெக்குக் கட்டுப்படும் சுயநலம் இருந்திருந்தநால் சதநாழுரகதநாஜன
என்ற கூறிவிட்டு, ஜபரைநாசிரியரைநாகி இருக்கமுடியும் ஆனநால். ப்ரஜனநாவின், இயல்பு அவ்வளவு
உயர்தரைமைநானது ஆரசெக்கு ஆட்பட்டு, சபநாய்சயநாழுக்கம் சகநாள்ள மைறக்கும் தூய்ரமையநாளர் அவர்.
அவருக்கநா, சிரறயிஜல. ஆரசெபிறக்கும்? எட்டு நநாட்களநா? இதுஜபநால. ஆரசெயூட்டும் செம்பவங்கரள
அவர் பல கண்டிருக்கிறநார். எல்லநாவற்ரறயும் சவன்றிருக்கிறநார். எனஜவ, எட்டு நநாட்கரள
வீணநாக்குகிறநார்கள் எட்டு நநாட்கள், ப்ரஜனநாரவ, அவருரடைய சகநாள்ரகரய எடுத்துரரைக்கவும்.
வநாதிடைவும் பயன்படுத்தச் சசெநால்லியிருந்தநால், வநாய்ப்பு என்ற கூறி, ஏற்றக்சகநாண்டிருப்பநார்.
இப்ஜபநாஜதநா செநாகத்துணிந்த அவரரைச் செநாகடிக்க எட்டு நநாட்கள் கழிய ஜவண்டி இருக்கிறது!
தநான் உரரைக்கும் சகநாள்ரகரய மைறத்திடை, வநாதிடை யநார் முன் வந்தநாலும், ப்ரஜனநா மைகிழ்ச்சியுடைன்
வரைஜவற்பவர். அந்த வநாதிடும் திறரமை பநாரைநாட்டுதரல மைட்டுமைல்ல பரகரயப் சபற்றத்தந்தது.
எனினும், பரக வளருகிறது. ஆபத்து ஏற்படுகிறது என்பதற்கநாகக் சகநாள்ரகரய விட்
டுக்சகநாடுப்பவரைல்ல ப்ரஜனநா, நநாம் சகநாண்டுள்ள சகநாள்ரகரய ஏற்றக்சகநாள்ளும் அளவுக்கு மைக்கள்,
அறிவநாளிகள் உட்படை, பக்குவம் சபறவில்ரல. இந்நிரலயில் நநாம் ஏன் வீணநாகப் பநாடுபடை ஜவண்டும் எரதப் ஜபசினநால் மைக்கள் ஏற்றக்சகநாள்கிறநார்கஜளநா அரதக் கூறிப் புகழ் சபறலநாம். அல்லது எந்த
அளவுக்குக் கூறினநால், மைக்கள் உள்ளம் அன்ற இருந்த நிரலயில் தநாங்கிக்சகநாள்ள முடியுஜமைநா அந்த
அளவுக்குக் கூறிக்சகநாண்டிருப்ஜபநாம், என்ற திருப்தி சகநாள்பவரும் அல்ல. மிகமிகத் சதளிவநானது அப்பழுக்கற்ற ஆதநாரைமுள்ளது நநான் சகநாண்டுள்ள சகநாள்ரக - இதரன மைறப்ஜபநாஜரைநா, மைணலில்
ஜகநாட்ரடை கட்டி ரவத்துக் சகநாண்டிருப்பவர்கள். அவர்களுரடைய சகநாள்ரககளில் சதய்வீகம்
இருப்பதநாகக் கூறகிறநார்கள். சதளிவு இல்ரல. கநாட்டைவும் இயலவில்ரல. அருள்வநாக்கு என்கிறநார்கள்,
அக்ரைமைத்ரதக் கூசெநாமைல் புரிகிறநார்கள், பற்ற அறபடைச்சசெய்யும் பநாசுரைம் பநாடுகிறநார்கள், பநாபச்சசெயரல
அஞ்செநாது சசெய்கிறநார்கள் : இவர்களுக்கு அஞ்சி, நநான் என் அரசெக்சகநாணநாத சகநாள்ரகரயக்
குடைத்திலிட்டை விளக் கநாக்குவதநா ! குத்தட்டும். சவட்டைட்டும். உயிர் இருக்கு மைட்டும். ஜபநாரைநாடுஜவன்.
வநாதநாடுஜவன். குன்றின் ஜமைலிட்டை விளக்கநாக்குஜவன் என் சகநாள்ரகரய ; அதரன எடுத்துக் கூறிடை
வநாய்ப்பு, எப்படிப்பட்டை சூழ்நிரலயில் கிரடைத்தநாலும், பயன்படுத்திக் சகநாள்ஜவன் என்ற கருத்துடைன்
அவர் பணிபுரிந்து வந்தவர். எந்த வநாய்ப்ரபயும் அவர் நழுவ விட்டைதில்ரல: அதன் பலனநாக என்ன
விரளவு ஜநரிட்டைநாலும், தநாங்கிக்சகநாள்ளத் தயங்கினதுமில்ரல.
பிரைன்ச்சு மைன்னன் ப்ரஜனநாவின் மைனப்ஜபநாக்ரகக் ஜகட்டுக் ஜகநாபித்துக் சகநாண்டைநான் ; வருந்தினநான்.
சவறத்து விடைவில்ரல. எப்படி சவறக்க முடியும் மைன்னன். புன்னரகப் புலிகரளயும் நயவஞ்செக
நரிகரளயும் கநாண்கிறநான்! கநாவி அணிந்து திரியும் கநாமைநாந்தகநாரைர்கரளயும் அருட்கவி பநாடி அக்ரைமைம்
புரிஜவநாரரையும், பிறர் சபநாருள் கவரும் ஜபயரின் பூஜேநாமைநாடைங்கரளயும் கண்டிருக்கிறநான். மைன்னன்
கூறினநாலும், என் மைனதிலுள்ளரத மைநாற்றிக் சகநாள்ள மைநாட்ஜடைன். மைரறத்து ரவத்து இச்செகம் ஜபசித்
திரியவும் மைநாட்ஜடைன் என்ற தூய்ரமையநான உள்ளத்துடைன் இருந்த ப்ரஜனநாவிடைம், சவறப்பு அரடைய
முடியுமைநா ! அவர் சசெநால்லும் சகநாள்ரக, மைன்னனுக்கு உடைன்பநாடைநானது அல்லதநான் - செரியநா தவறநா என்ற
ஆரைநாய்வது கூடைத் ஜதரவ யில்ரல என்ற கருதினநான் : ஆனநால் மைன்னனும் மைண்டைலமும் சறம் என்ற
அறிந்தும், உண்ரமைரயக் கூறிவிட்டை ஜநர்ரமைரயப் பநாரைநாட்டைநாதிருக்க முடியுமைநா? ப்ரஜனநா தன்னிடைம்
சசெநான்ன உண்ரமைரய ஊர் அறிந்தநால் ஆபத்து என்பது மைன்னனுக்குத் சதரியும். மைத அதிபர்களின்
ஜகநாபத்ரத எந்த மைன்னனும் தநாங்கிக்சகநாள்ள முடியநாதல்லவநா : மைண்டைலஜமை சறம்; மைநாதநா
ஜகநாவில்கசளல்லநாம் செநாபமிடும். ப்ரஜனநாவின் சகநாள்ரக சதரிந்துவிட்டைநால், மைத அதிபர்களும்,
அவர்களின் ஜகநாட்ரடை என விளங்கிய ஜசெநார்ஜபநான் பல்கரலக் கழகமும், பரக சகநாள்ளும். அதுஜபநாது,
தன்னநால் கூடை, ப்ரஜனநாரவக் கநாப்பநாற்ற முடியநாது என்றறிந்த மைன்னன் இங்கிலநாந்து நநாட்டிஜல இருந்த
பிரைன்ச்சுத் தூதுவருக்கு ஒரு கடிதம் சகநாடுத்து அந்த நநாடு சசென்ற வதியுமைநாற, ப்ரஜனநாவுக்குக் கூறினநான்.
ப்ரஜனநா. இங்கிலநாந்து வந்த செமையம், அங்கு, கரலயும் கநாவியமும், வீரைமும் கநாதலும், சசெல்வமும் சரும்
சகநாஞ்சி விரளயநாடிய. எலிசெசபத் இரைநாணியின் ஆட்சிக்கநாலம்.
இங்கு ஜரைநாம் நகரை மைத அதிபர்களின் ஆதிக்கம் இல்ரல : மைத விசெநாரைரணக்கூடைக் சகநாடுரமைகள் இல்ரல;
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புத்தம் புதிய ஜபநாக்கு வரைஜவற்கப்பட்டைது. சபநாற்கநாலம் என்ற புகழ்ந்தனர். இங்கு ப்ரஜனநாவின் புகழ்
வளரை வழி இருந்தது - சகநாள்ரகரய எடுத்துக்கூறம் வநாய்ப்பு ஏற்பட்டைதும். மீண்டும் ஆபத்து
ப்ரஜனநாரவத் துரைத்தலநாயிற்ற.
என்ன சகநாள்ரக அது? மைத ஏகநாதிபத்தியத்ரத முறி யடித்து. ஜரைநாமைநாபுரியின் எஜதச்செதிகநாரைத்ரத எதிர்த்து
நின்ற லூதரின் புரைட்சி இயக்கத்ரத ஏற்றக்சகநாண்டிருந்த இங்கிலநாந்திலும், பரகரய மூட்டிய, அந்தக்
சகநாள்ரக என்ன? இங்கிலநாந்தில் மைட்டுமைல்ல, கநால்வின் சித்தரித்த சர்திருத்தத்ரதச் சசெம்ரமையநாக்கி
வநாழ்ந்த, சுவிட்செர்லநாந்திலும். ப்ரஜனநாவின் சகநாள்ரக மீது சறிப் பநாய்ந்தனர். கத்ஜதநாலிக்க நநாடுகள்
மைட்டுமைல்ல, பிரைநாசடைஸ்ட்சடைன்டு நநாடுகளும், பநாபம் ! ஜமைநாசெம்! அக்ரைமைம்! அனுமைதிஜயநாம்! என்ற கூவின
; அப்படிப்பட்டை சகநாள்ரகரய ப்ரஜனநா கூறி வந்தநார்.
சகநாரல சகநாள்ரள என்னும் தீச்சசெயல் புரிகிறவரன மைகநா சென்னிதநானம் என்ற ஜபநாற்றகிறீர்கஜள. இந்த
மைரடைரமை ஆகுமைநா? என்ற ஜகட்டைநார். மைநார்டின் லூதர் - கநால்வின், ஜிவிங்லி. ஜபநான்ருகும் இரதஜய
கூறினர் - மைக்கள் முதலில் மைருண்டைனர். பிறகு "ஆமைநாம், இந்த மைரடைரமை ஆகநாது. நமைக்கு ஜமைநாட்செ வழி
கநாட்டியநாக நநாம் ஓரு தூய்ரமையநாளரரைத்தநான் ஏற்றக்சகநாள்ள ஜவண்டும் என்ற கூறினர் : லூதர்
சவன்றநார்.
"பநாவத்துக்குப் பரிகநாரைம், மைனதநால் கழுவநாய் ஜதடுவது தநாஜன - கநாணிக்ரக சகநாடுத்தநால் பநாவம்
மைரறயுஜமைநா! மைரறயும் என்ற வநாணிபம் சசெய்கிறநார் மைத அதிபர் ! ஏற்றக் சகநாள்கிறீர்கஜள. ஆரைநாய்ந்து
பநாரைநாமைல். கநாணிக்ரக சகநாடுத் துப் பநாவத்ரதக் கழுவிக்சகநாள்ள முடியுமைநானநால். பணக் கநாரைன். சகநாரல,
சகநாள்ரள, எனும் எந்தப்பநாவமும் புரிய லநாம். தப்பித்துக்சகநாள்ளலநாம். அல்லவநா? இதுவநா அறம்?
இதுவநா மைநார்க்கம்? இதுவநா கர்த்தரின் கட்டைரள? இதுவநா சுவிஜசெஷம்?" என்ற ஜகட்டைனர்.
பிரைநாசடைஸ்ட்சடைன்ட் இயக்கத்தினர் - மைக்கள், சதளிவு சபற்றனர் - துணிந்து ஜபநாப்பநாண்டைவரின்
ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டைனர்.
இந்த அளவுக்குத்தநான் மைக்கள் தயநாரைநாயினர்.
கயரமைரயக் கண்டிக்கவும் தூய்ரமைரயப் ஜபநாற்றவும் முன்வந்தனர்.
மைத அதிபர்கள், மைநாசுமைருவற்றவர்களநாக இருத்தல் ஜவண்டும் - ஒழுக்க சலர்களநாக விளங்க ஜவண்டு
என்ற ஜகநாரைத் தரலப்பட்டைனர்.
ப்ருஜனநா. மைத அதிபர்கள், எப்படி இருக்கஜவண்டும். கயரமை நிரைம்பியவர்கள் கூடைநாதல்லவநா. தூய்ரமை
உள்ளவர்கள்தநாஜன சதநாழுரக நடைநாத்தும் தகுதியுரடையநார் என்ற பிரைச்ரனரய அல்ல, எடுத்துரரைத்தது.
அவர் இப்படிச் சில அதிபர்கஜள ஜதரவதநானநா : அவர்கள் நடைநாத்திரவக்கும் சதநாழுரககள், செடைங்குகள்
ஆகியரவகளநால் மைக்களின் ஒழுக்கம் ஜமைம்படைவும், மைனம் தூய்ரமை சபறவும், சசெயல் சர்படைவும்,
மைநார்க்கமுண்டைநா என்ற அடிப்பரடைரய அலசு ஆரைம்பித்தநார் :
மைற்றவர்கள், கட்டிடைத்துக்கு என்ன - வண்ணச் சுண்ணம் பூசினநால், கவர்ச்சிகரைமைநாக இருக்கும் என்ற
ஆய்வுரரையில் களித்தனர். ப்ரஜனநா அந்தக் கட்டிடைம், உனக்கும், உள்ளத்துக்கும், சிரறக்கூடைம் ஆகிவிடைக்
கூடைநாஜத, என்ற எச்செரிக்ரக கூறினநார்.
மைத ஏடுகளிஜல கநாணப்படும் மைநாண்புகளின்படி, மைத அதிபர்கள் நடைந்துசகநாள்கிறநார்களநா என்பரத லூதர்,
கநால்வின், ஜபநான்றநார் ஆரைநாய்ந்தனர் ; ப்ரஜனநா மைத ஏடுகளிஜல மைநாண்புகள் என்ற கருதப்படுவன,
உண்ரமையிஜலஜய மைநாண்புகள் தநானநா என்ற ஆரைநாய்ந்தநார் ! அந்த மைட்ஜடைநாடு நிற்கவில்ரல, புத்தறிவு
தரும் புது உண்ரமைகளுக்கும், மைத ஏடுகளில் கநாணப்படும் கருத்துக்களுக்கும் உள்ள முரைண்பநாட்ரடை
எடுத்துக் கநாட்டினநார்.
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ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநார் ப்ரஜனநாரவ மைடைநாலயத்தில் இருந்தஜபநாஜத இதற்கநாகத்தநான் எச்செரிக்ரக சசெய்து
ரவத்தநார். அவர், மைடைநாலயக் சகநாள்ரகயில் ஊறிப் ஜபநானவர். எனினும் புத்திக்கூர்ரமையும் நற்பண்பும்
உள்ள ப்ரஜனநாவிடைம் மைட்டைற்ற ஆரசெ சகநாண்டைவர். எனஜவ தநான் எச்செரித்தநார்.
ஐஜரைநாப்பநா முழுவதும் அந்த நநாட்களில் அரிஸ்டைநாடில் தந்த சகநாள்ரககள் ஆட்சி புரிந்து வந்தன் எல்லநாத் துரறகளிலும் - சிறப்பநாக மைநார்க்கத் துரறயில்.
கிஜரைக்க நநாடு தந்த அந்த அறிவுக் கருவூலம், அவர் கநாலத்தில், அவருக்கு இருந்த வசெதிகளுக்கு
ஏற்றவரகயில் அவர் கநாலத்துச் சுற்றச்செநார்பின் படி ஆரைநாய்ந்து, அறிந்த உண்ரமைகரள சவளியிட்டைநார் அரவ உலகு உள்ளளவும் மைநாற்றப்படை முடியநாதன என்ற அல்ல!
ஆனநால், அந்தக் சகநாள்ரககரள ஏற்ற, அரவகளின் படி, அரைசியல், சபநாருளியல், மைத இயல்
அரமைப்புகரள ஐஜரைநாப்பநாவில் பல்ஜவற நநாடுகளில் ஏற்படுத்திக் சகநாண்டைனர் - பழக்கத்தில்
வந்துவிட்டைது - அதனநால், அது இறகியும் விட்டைது.
மைனிதனுரடைய சிந்தனநாசெக்திரய அரிஸ்டைநாடிலின் தத்துவங்களுடைன் பிரணத்து விட்டைனர்; அதற்கு
ஜமைலநால் சசெல்வஜதநா, முரைணநாகச் சசெநால்வஜதநா, ஜகடு பயக்கும். என்றனர் ; சசெல்பவர் தண்டைரனக்கு
உள்ளநாவர் என்றம் சில இடைங்களில் செட்டைம் இயற்றினர்.
விண்ணிஜல சிறகடித்துச் சசெல்லும் பறரவ எங்கும் சசென்ற இன்புறம்.
கட்டி விடைப்பட்டை 'பட்டைம்' நூலும் அரதச் சசெலுத்து ஜவநானின் திறமும் அனுமைதிக்கும் அளவுதநான்
சசெல்லும்.
அரிஸ்ட்டைநாடில் தந்த கருத்துத்தநான். முடிந்த முடிவு என்ற ஐஜரைநாப்பநா கூறிற்ற.
அவர் விண், மைண், கடைல் என்பரவ குறித்துக் கூறிரவத்த கருத்துக்கரள ஆரைநாய்வதும் ஆபத்தநானது என்ற
கருதப்பட்டைது.
சூரியன் சுற்றித்திரியும் ஜகநாளம்! பூமி நிரலத்து நிற்பது என்பது அரிஸ்டைநாடில் அளித்த சகநாள்ரக.
இதன்படிஜய ஏடுகள் குறிப்பநாக மைதஏடுகள் தீட்டைப் பட்டு விட்டைன.
விண்ணுலகம். ஆங்ஜக விசெநாரைரணக்கூடைம் : நரைகம், அங்கு ஜவதரனக்கூடைம்; எனும் மைதக்கருத்து.
அரசெயநா திருக்கும் பூமி. அன்றநாடைம் சுற்றிவரும் சூரியன் என்ற அடிப்பரடையின் மீது கட்டைப்பட்டைது.
இந்த அடிப்பரடைரயச் செந்ஜதகிப்பது பநாவம் என்ற கூறவதில் மைதவநாதிகள் முரனந்தனர் ; ஏசனனில்
ஆரைநாய்ச்சியநாளர்கள் இந்த அடிப்பரடைரய அலசெத் சதநாடைங்கினர்.
ப்ரஜனநா சிறவனநாக இருந்தஜபநாஜத சவடிகுண்டு வீசெப்பட்டு விட்டைது.
ஜவதநிந்தகன் கிளம்பிவிட்டைநான்!
ஜகநாபர்னிகஸ் எனும் ஆரைநாய்ச்சியநாளன் பூமி உருண்ரடை வடிவுடைன் இருக்கிறது. அது சுற்றித்திரிகிறது.
சூரியன் நிரலத்து நிற்கும் ஜகநாளம் என்ற ஏடு தீட்டி விட்டைநான். மைதவநாதிகள் பநாய்வர் என்ற அச்செத்தநால்,
ஜகநாபர்னிகஸ் அந்த ஏடு தீட்டியும் சவளிஜய கநாட்டைநாது ரவத்திருந்து. மைரைணப்படுக்ரகயில் இருக்கும்
ஜபநாதுதநான் அந்த ஏட்ரடை சவளியிடை ஏற்பநாடு சசெய்தநான். ஜகநாபர்னிகஸ் சகநாள்ரக ஜகட்டு ரவதீக உலகு
சறிக் கிளம்பிற்ற : இது சபநாய்க் சகநாள்ரக, ஜபய்க்சகநாள்ரக ; பூமியநாவது சுற்றவதநாவது: ஜமைஜல விண் ;
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இங்ஜக மைண் ; இதனடியில் நரைகம்: புண்யம் பநாவம் இரைண்டிஜல எரதச் சசெய்யவும் மைண் : புண்ணியம்
சசெய்தநால் விண்ணுலகு சசெல்லலநாம் : பநாவம் புரிஜவநார் நரைகம் ஜசெர்வர்; என்ற முழக்கினர்.
பூமி உருண்ரடையநாய் இருந்தநால் என்ன, தட்ரடையநாக இருந்தநால் என்ன, சுற்றி வந்தநாசலன்ன சும்மைநா
கிடைந்தநா சலன்ன என்ற மைத அதிபர்கள் எண்ணிக் கிடைப்பதற் கில்ரல; ஏசனனில், ஜகநாபர்னிகசின்
சகநாள்ரகரய மைக்கள் ஏற்றக்சகநாண்டைநால், புனித ஏடுகளின் அடிப்பரடைஜய தகர்ந்துவிடுகிறது - பிறகு,
அந்த ஏடுகளின் துரணசகநாண்டு கட்டைப்பட்டை அரமைப்பு என்ன கதியநாவது அந்த அரமைப்பின் பயனநாகக்
கிரடைத்துள்ள ஜகநாலநாகல வநாழ்வு என்ன ஆவது - இது அவர்கள் கவரல, பயம்! எனஜவ, தங்கள்
ஆதிக்கத்ரத ஏவி ஜகநாபர்னிகசின் சகநாள்ரகரய அழித்சதநாழிக்க முரனந்தனர். ப்ரஜனநா,
ஜகநாபர்னிகசின் சகநாள்ரகரயச் செரியநானது என்ற கற்றறிந்தநார். சிந்தித்துத் சதளிவும் உறதியும் சபற்றநார்.
இந்த அடிப்பரடை மைநாற்றம் அவருக்கு ஏற்பட்டைநான பிறகு, எந்த மைத அரமைப்புத்தநான் அவரரை
ஆட்சகநாள்ள முடியும்!
ஜகநாபர்னிகஸ், ஆரைநாய்ந்து அறிந்த புது உண்ரமைகூடை, முழுவதும் புதிதல்ல. கிஜரைக்க நநாட்டுப் ஜபரைறிஞர்
பிதநாஜகநாரைநாஸ் என்பவர் இதரன முன்ஜப கூறி இருந்தநார்: ஆனநால் அரிஸ்டைநாடில் சகநாள்ரக, அதரன
இருட்டைடிப்பில் ரவத்து விட்டைது ஜகநாபர்னிகசின் சகநாள்ரக. இரதப் புதுப் பித்தது : புயல் என்றனர்
மைதவநாதிகள் - மைத அடிப்பரடையில் கற்றவர் அரனவரும், இது கரவக்குதவநாத சகநாள்ரக என்றனர்.
ஆனநால் ஜகநாபர்னிகஸ் சவற்றிசபற்ற வண்ண மிருந்தநார். ப்ரஜனநா மைடைநாலயத்தில் பயிலும் ஜபநாஜத
இந்தக் சகநாள்ரகரய ஐயந்திரிபற உணர்ந்தநார். ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநார் "மைகஜன ! ஏன் இந்த
ஜகநாபர்னிகரசெக் கட்டி அழுகிறநாய், அறியஜவண்டியரத அரிஸ்டைநாடில் அளித்துவிட்டைநார் அதுஜபநாதும்.
ஐயன் சபருரமைகரளப் படி" என்ற கூறி வந்தநார். இளம் உள்ளம் ஜகநாபர்னிகசின்பநால் லயித்துவிட் டைது.
பன்முரற கண்டித்திருக்கிறநார் ஆன்ஸ்லம்.
"உலகம் உருண்ரடை என்கிறநாஜய, மைகஜன ! அப்படியநானநால், நரைகம் எங்ஜக இருக்கிறது? புனித ஏடு
படித்திருக்கிறநாஜய, கூற. நரைகம், உன் உருண்ரடை உலகிஜல எங்ஜகயடைநா இருக்கும்" என்ற ஜகட்பநார்
ஆன்ஸ்லம், ப்ரஜனநா சிரித்துக்சகநாண்ஜடை, "எங்ஜக இருக்கும்? நீங்களல்லவநா கூற ஜவண்டும்" என்ற
மைடைக்குவநான். அவர் கநாரதப் சபநாத்திக்சகநாள்வநார் ! அவரும் அவர் ஜபநான்றநாரும், விண்ணகத்திஜல,
ஒளிவிடும் சிம்மைநாசெனத்தில் ஐயன் வீற்றிருக்கிறநார். அங்கு விசெநாரைரண நரடைசபறம் என்ற எண்ணம்
சகநாண்டைவர்கள். ப்ரஜனநாவின் கவரல விசெநாரைரண எப்படி இருக்கும் எப்ஜபநாது நரடைசபறம் என்பது
கூடை அல்ல. சுற்றநாத சூரியரனச் சுற்றவதநாகவும், சுற்றம் பூமிரயப் பநாய்ஜபநால கிடைப்பதநாகவும்,
ஆரைநாய்ச்சிக்கு ஒவ்வநாத முரறயிஜல நம்புகிறநார்கஜள. இது ஏன் என்பதநாகும். இதிலிருந்து துவங்கிய
அறிவு விசெநாரைரண, ப்ரஜனநாரவ சநடுத்தூரைத்துக்கு அரழத்துச் சசென்றது.
மைனிதன் பநாவத்ஜதநாடு பிறக்கிறநான் - அவரனப் பநாவம் புரியும்படி தீயஜதவன் செதநா தூண்டுகிறநான் அவனுரடைய தூண்டுதலிலிருந்து மீளவும், கர்த்தரின் கிருரபரயப் சபறவும் சதநாழுரக
நடைத்தஜவண்டும் - முரற நநாங்கள் கூறகிஜறநாம் - இடைம் நநாங்கள் கநாட்டுகிஜறநாம் - ஜநரைம் நநாங்கள்
குறிக்கிஜறநாம் - கநாணிக்ரக எமைக்குத் தநாருங்கள் என்றனர் மைத அதிபர்கள் - ஜகட்கும் முரற, சபறம்
கநாணிக்ரக. வகுத்திருக்கும் செடைங்கு இரவகள் பற்றி, லூதரும் பிறரும் ஆரைநாய்ந்தனர் - ப்ரஜனநா.
இரவபற்றி அல்ல, மைனிதன், ஈஜடைற, தூய்ரமை சபற, அவனநாஜலஜய முடியும், தக்கபடி முயன்றநால்.
என்பது பற்றி ஆரைநாய்ந்தநார்.
ஜகநாளங்கள் பற்றியும், ஒழுக்கமுரற பற்றியும், பரஜனநா தீட்டிய மூன்ற அரிய ஏடுகள். பரழய
ஜகநாட்பநாட்ரடைத் தகர்த்சதறிவனவநாக அரமைந்தன.
கலத்தில் இருப்ஜபநான் தநான் அரலரயயும் சுழரலயும் செமைநாளித்துக் கலத்ரதச் சசெலுத்தஜவண்டுஜமை
தவிரை, இக் கரரையிஜலநா அக்கரரையிஜலநா இருந்துசகநாண்டு ஒருவன் கலத்ரதச் சசெலுத்துவநான் என்ற
எங்ஙனம் கூறமுடியும் - மைனிதனும் அதுஜபநான்ஜற, தன் சிந்தரனரயயும் சசெயரலயும் அவஜன தநான்
சசெலுத்திச் சசெல்லஜவண்டும். அதற்கநாக ஜவற ஒருவரரை நியமித்துக்சகநாள்வது சபநாருளற்றது, எனஜவ
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பயனற்றது என்ற ப்ரஜனநா வநாதிட்டைநார்.
தூய்ரமையநான சிந்தரன, சசெம்ரமையநான சசெயரலச் சசெய்யும் முயற்சி - இரவ மைனிதரன ஈஜடைறச்
சசெய்யும் என்ற ப்ரஜனநா கூறினநார்.
மைதவநாதிகள், மைனிதனுக்குப் 'ஜபநாலீஸ்' ஜவரல சசெய்தனர் - ப்ரஜனநா 'ஜதநாழரமை' ஜபசினநார். மைனிதன்
இயல்பநால் சகட்டைவனுமைல்ல, பநாபியுமைல்ல, அவனிடைம் 'சதய்வீகம்' இருக்கத்தநான் சசெய்கிறது; அதரன
அறிந்து இன்புற்ற, தக்கன தகநாதன என்ற பநாகுபநாடு சபற்ற பநாடு அறிந்து ஒழுகுதல் ஜவண்டும் மைனிதன், கயரமை, தூய்ரமை எனும் இரு கடைல்களுக்கிரடைஜய தவிக்கும் கலம். நநாங்கநாள மீகநான்கள் என்ற
கூறம் மைதவநாதிகள் ஜபநாலின்றி, ப்ரஜனநா மைனிதன் ஜமைம்பநாடைரடைய முடியும், சுய முயற்சியநால் என்ற
நம்பினநார். இதரன எப்படி, சதநாழுரக ஸ்தலங்கரள நம்பி வநாழ்ஜவநார் சபநாறத்துக் சகநாள்ள முடியும்?
பரக மூண்டைது, ப்ரஜனநா அஞ்செவில்ரல.
சுவிட்செர்லந்து விரைட்டினநால், பிரைநான்சு : அங்கு எதிர்ப்பு சவப்பமைநானநால், இங்கிலநாந்து : அங்கும் பரக
மூண்டைநால் சஜேர்மைனி. இவ்வண்ணம், ஓடியவண்ணம் இருந்தநார் - எந்த இடைம் தங்குமிடைம் ஆன
ஜபநாதிலும், ஜகநாபர்னிகஸ் சகநாள்ரகரய வலியுறத்துவநார்.
இங்கிலநாந்து நநாட்டிஜல ப்ரஜனநா தங்கி இருந்தஜபநாது ஆக்ஸ்ஜபநார்டு பல்கரலக் கழகத்தில், அறிவு
வளர்ச்சி விழநா நரடைசபற்றது : பல்ஜவற நநாட்டு அறிஞர்கள் கலந்து சகநாண்டைனர்; ப்ரஜனநா. அங்கு
ஜகநாபர்னிகஸ் சகநாள்ரகரய வநாதநாடினநார் ; குதூகலம் சகநாதிப்பநாக மைநாறிவிட்டைது - சுட்டிக் கநாட்டிச்
சுடுசசெநால் கூறலநாயினர் மைக்கள்.
'ஜபநாகிறநான் பநார் நநாத்திகன்!"
"உலகம் சுற்றகிறது என்கிறநான் இந்த உலுத்தன்"
"சூரியன் சுற்றநாதநாம் -- ஜமைதநாவி கூறகிறநான்" என்ற ஏளனம் சசெய்வர் - மிரைட்டுவர்.
இங்கிலநாந்திலும் சவப்பம் அதிகமைநாகிவிட்டைது.
சஜேர்சமைனியிலிருந்த விர்ட்டைன்பர்க் பல்கரலக் கழகத்தில், ப்ரஜனநாவுக்கு நிம்மைதி அளிக்கும் வநாழ்வு
கிரடைத்தது தத்துவப் ஜபரைநாசிரியரைநாகப் பணியநாற்றினநார் - அவருரடைய சகநாள்ரகக்கநாக சவறத்து
விரைட்டைவில்ரல : அவர் கண்டை ஆரைநாய்ச்சி உண்ரமைரய அவர் எடுத்துரரைக்கட்டும், அது அவர் உரிரமை
என்ற சபருந்தன்ரமையுடைனும், தநாரைநாளத் தன்ரமையுடைனும் விர்ட்டைன்பர்க் பல்கரலக் கழகத்திளர் நடைந்து
சகநாண்டைனர்.
நிம்மைதி, ப்ரஜனநாவுக்குச் சில கநாலஜமை பிடித்தது. பிறஜகநா அவருக்குப் ஜபநாரிடை ஜவண்டும் என்ற
எண்ணம் துரளத்தது. சகநாள்ரகரய, மைறப்ஜபநாரிருக்கும் இடைத்திசலல்லநாம் சசென்ற பரைப்புதல்
ஜவண்டும்; அறிவுப் ஜபநார் வநாழ்வின் குறிக்ஜகநாள் என்ற கருதினநார். ஜபநார்வீரைன் மைனம் களம் கநாணநாது,
கழனியில் கதிரின் அழகு கண்டு கநாலந் தள்ளுவதற்கு ஒருப்படுஜமைநா! திறம் வந்த நநாள் முதல் ஜபநாரிட்ஜடை
பழக்கமைநாகிவிட்டைது!
ப்ரஜனநா மைடைநாலயத்தில் ஜசெருவதற்கு முன்பு தநாயும் சிற்றப்பநாவும், ப்ரஜனநாரவ ஜபநார் வீரைனநாக்கஜவ
விரும்பினநார்கள். ப்ரஜனநாஜவதநான், அறிவு சபற மைடைநாலயம் சசெல்ஜவன் என்ற கூறினநான். மைக்கரள
மைக்கள் கநாரைணமைற்றக் சகநான்ற குவிக்கும் ஜபநார் முரறரய, சிறவன் ப்ருஜனநா தநாயிடைம் கண்டித்து,
சவறத்துப் ஜபசினநான். "எவஜனநா ஜசெநாம்ஜபறிச் சமைநான் செண்ரடையிடைச் சசெநால்வநான். அவனுக்கநாக என்
ஜபநான்ற ஏரழரயக் சகநால்ல நநான் சசெல்ல ஜவண்டுமைநா?" என்ற ஜகட்டைநான். தநாயின் உள்ளம் மைகனுரடைய
ஜநர்ரமையும் ஈரைமும் சகநாண்டை உள்ளத்ரதக் கண்டு பூரித்துப்ஜபநாயிருக்கும் ! அவள் என்ன கண்டைநாள்.
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பநாபம், ப்ரஜனநா, ஜவஜறநார் பயங்கரைப் ஜபநாருக்குச் சசெல்வநான் என்பரத.
ஜபநார் உள்ளம் சகநாண்டை ப்ரஜனநா, நிம்மைதி தந்த விர்ட்டைன்பர்க்ரக விட்டு, பிரைநாங்பர்ட், பதுவநா ஜபநான்ற
இடைங்கள் சசென்றநார்.
யநார் சசெய்த சூழ்ச்சிஜயநா, இதுநநாள் வரரை ஜரைநாம் நகரை மைதஅதிபர் பிடியில் சிக்கநாது இருந்துவந்த
ப்ரஜனநாரவ, ஆபத்தில் சகநாண்டுவந்து ஜசெர்த்தது.
ப்ரஜனநாவுக்கு எப்ஜபநாதும், சிறவயது முதஜல தநாயகத்தினிடைம் அளவற்ற பற்ற. எந்த நநாட்டிஜல
உலவினநாலும், இத்தநாலிரயப் பற்றிய எண்ணம் மைனதில் கனிந்து நிற்கும். நீலநிற வநானமுள்ள என்
இத்தநாலி எங்ஜக, இந்த வண்ண மைற்ற வநானம் சதரியும் நநாடு எங்ஜக ! என்ற ஏங்கிக் கூறிக் சகநாள்வநார்.
மைடைநாலயத்திலிருந்து தப்பி ஓடியஜபநாது. சுவிட்செர்லநாந்து நநாட்டு எல்ரலயருஜக நின்ற, 'இத்தநாலிரய
விட்டுப் பிரிகிஜறநாஜமை. மீண்டும் இங்கு வருஜவநாமைநா' எனக்குத் சதநாட்டில் தந்த இத்தநாலி, கல்லரறதநான்
தரைருக்கிறதநா? இங்கு நநான் வநாழ இடைமில்லயநா? தநாயகஜமை! ஜபயகமைநாக மைநாற்றப்பட்டு விட்டைநாஜய
கநான்சறல்லநாம் என்லக் கசர் துருகினநார் ப்ரஜன. ஜபநார் உள்ளமும் பநாகப் பற்றம், ப்ரஜனநாரவ
செதிகநாரைரடைட் சிக்கரவத்தது.
ஜரைநாம் நநாட்டு மைத அதிபர்கள் தமைது எதிரிகள் கண்ணி ரவத்துப் பிடிப்பதில் ரகஜதர்ந்தவர்கள்.
எத்திருக்கும் அவர்கள் வரலரவந்தனர் - ஆனநால் அவருக்குத் துரணயநாக மைன்னர் சிலரும் மைக்கள்
பலரும் திரைண்டு நின்றதநாலும், அன்ரறய அரைசியல் நில மைநாற்றங்கள் அவருக்குச் செநாதக மைளித்ததநாலும்,
அவர் தப்பித்துக் சகநாண்டைநார் ஜரைநாம் மைத அதிபரின் ஆதிக்கத்ரத அழிக்கும் பிரைநாசடைஸ்சடைன்டு புயல்
கிளம்பிய நநாள் சதநாட்டு, ஜமைநாப்பம் பிடித்துச் சசெல்லும் ஜவட்ரடை நநாய்கள் ஜபநான் ஒற்றர்கள் பல்ஜவற
நநாடுகளிலும் சுற்றிய வண்ணம் இருந்தநார். அவர்களுக்கு ப்ரஜனநாவின் நடைவடிக்ரககள் யநாவும் நன்கு
சதரியும். இத்தநாலிய மைண்ணிஜல. ப்ருஜனநா கம்பவத்ததும் கல்விக்சகநாள்ளக் கநாத்துக் கிடைந்தனர்.
பரகமூண்டை இடைங்களிஜலஜய ப்ரஜனநா நீண்டை கநாலம் தங்கி இருந்திருந்தநாலும் அவரரை ஒழிக்க வழி
கண்டிருப்பர் - ஆனநால் அந்தப் புயல் ஓரிடைத்தில் தங்கவில்ரல.
ஒரு நநாட்டிலும் ஓய்ந்து இருக்கவில்ரல.
இத்தநாலி நநாட்டுச் சமைநான் ஒருவன் ஜமைநாஷினிஜகநா - எனும் சபயருரடையநான், ப்ரஜனநாவுக்கு ஒரு
அரழப்புக் கடிதம் அனுப்பினநான். ’என் மைநாளிரகயில் வந்து தங்கி அருந்து, என் மைகனுக்குத் தத்துவம்
கற்றத்தருக ! உமைக்கு இங்கு எந்த ஆபத்தும் ஜநரிடைநா வண்ணம் நநான் பநாதுகநாப்பளிக்கிஜறன்’ என்ற
எழுதியிருந்தநான். ப்ரஜனநா களிப்பு அரடைந்தநார். என் இத்தநாலி அரழக்கிறது! பசுரமை நிரைம்பிய
ஜதநாட்டைங்கள் என் கண்களுக்கு மீண்டும் விருந்தளிக்கும். என் தநாயகத்தில் மீண்டும் உலவலநாம். என்
உள்ளத்தில் உள்ளரத என் நநாட்டைவருக்கு உரரைத்திடைலநாம். நல்ல வநாய்ப்பு! ஈடில்லநா இன்பம்!
என்சறல்லநாம் எண்ணிக் களித்தநார். ப்ரஜனநாவுக்குச் செதிகநாரைர்களின் இயல்பு சதரியநாது. அவர் பண்பு
அறிவநார். படித்தவர்களின் பழக்க வழக்க மைறிவநார், சூது ஜபசும் செதிகநாரைர்களின் ஜபநாக்கிரன அறியநார்.
இத்தநாலியில். இனிரமைதரும் திரைநாட்ரசெ மைட்டுமைநா இருக்கிறது – எரிமைரல யுமைல்லவநா இருக்கிறது !
சவசுவயஸ் மைட்டுமைல்ல, மைத அதிபர் இருக்கிறநார். எந்த ஜநரைத்திலும் அவர் பநாபம் எரிமைரல கக்கும்
சநருப்ரபவிடைக் சகநாடுரமையநாகக் சவம்பக்கூடும். நநாம் அங்கு சசெல்வது ஆபத்தநாக முடியும் என்ற
எண்ணத்தநான் சசெய்தநார். ஆனநால் அந்தச் சூதுக்கநாரைன் அனுப்பி ரவத்த கடிதம், அவரரை ஏமைநாற்றிவிட்டைது.
இத்தநாலிய நநாட்டுச் சமைநான் -- அவனநால் மைத அதிபரின் பரகரயக் கூடை எதிர்த்து நிற்க இயலும் - அந்த
மைநாளிரகரயத் தநாக்கத் துணிவு பிறக்கநாது. மைத ஆதிக்கக்கநாரைருக்கு என்ற எண்ணினநார்.
ஜபசும் செதி படித்தவர்களின் இயல்பு சதரியநாது ஒரு ஜவரள பரகப்பட்டுவிட்டைது ஜபநாலும் - ஒரு
ஜவரள நமைது சகநாள்ரகரய ஆதரிப்ஜபநாரின் சதநாரக இத்தநாலியில் வளர்ந்துள்ளது ஜபநாலும் - இல்ரல
என்றநால் தன் மைகனுக்குத் தத்துவ ஆசிரியரைநாக இருக்கும்படி, ஏன் அந்தச் சமைநான் அரழக்கப்ஜபநாகிறநார்.
என்ற எண்ணினநாஜரைநா என்னஜவநா! ஏமைநாந்து விட்டைநார். புற்றருஜக அமைரை இரசெந்து விட்டைநார்.
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சவனிஸ் நகர் ! கடைலரல தழுவும் ஜகநாட்ரடைச் சுவர் உள்ள அழகிய மைநாளிரக ! ப்ரஜனநா அங்கு தங்கி,
தமைது அருந்திறரன அள்ளி அளித்து வந்தநார் சமைநான் மைகனுக்கு. சவள்ளிரய உருக்கிவநார்க்கும் நிலவு
ஜபநால, அவர் அறிவு புகட்டி வந்தநார் கநாலிபச் சமைநானுக்கு -- ஆனநால், அவன் மைனதிஜல அறிவு புகவநா
சசெய்தது - அவன் முன் ஏற்பநாட்டின்படி, ப்ரஜனநா சசெநான்னரத எல்லநாம் மைதவிசெநாரைரணக் குழு
அலுவலரிடைம் ஒவ்வருநநாளும் ஒப்புவித்துக் சகநாண்டிருந்தநான் – குற்றப் பத்திரிரக தயநாரைநாகிக்
சகநாண்டிருக்கிறது ப்ரஜனநாமீது.
"அகண்டை சவளியின் அழகிரனக் கநாண் இரளஞஜன இயற்ரகயின் எழிரலப் பநாரைப்பநா ! என்ன
கவர்ச்சி! எவ்வ ளவு ஜநர்த்தி வீசும் கநாற்ற. கீதமைநாக இல்ரலயநா வநாலிபஜன. உற்றக் ஜகள் !
கடைலரலரயக் கண்டைநால் எத்துரண மைநாட்சிரமை சதரிகிறது. இந்த இயற்ரக அழரகக் சகடுக்க அழுகும்
கற்பரனகரள, கட்டுக்கரதகரளக் கட்டி ரவத்திருக்கிறநார்கஜள கபடைர்கள்" என்சறல்லநாம்,
பநாகுசமைநாழியில் பகுத்தறிரவக் கூறி வந்தநார் ப்ரஜனநா. எப்ஜபநாதுஜமை ப்ரஜனநாவுக்கு இயற்ரக
அழரகக்கண்டு களிப்பதிஜல அளவற்ற இன்பம். ஆண்டு பலவநாக அவர் மைநாளிரககளிஜல சிற்சில
கநாலம் தங்க் கிடைந்தநாலும் சபரும் நநாடு விட்டு நநாடு சுற்றித்திரியும் நிரலயிஜல இருந்ததநால்,
இயற்ரகயுடைன் சநருங்கிய ஜதநாழரமை பூண்டிடை முடிந்தது. செநாரலகளில் நடைப்பநார். ஜசெநாரலகளில்
உலவுவநார். குன்றின் மீது ஏறி நின்ற, சுற்றிலும் சதரியும் ஜகநாலம் கண்டு களிப்பநார்! சவனிஸ்
மைநாளிரகயின் அரமைப்பும், இயற்ரக அழரக அவருக்கு அள்ளித் தருவதநாக அரமைந்திருந்தது.
கடைஜலநாரைம் மைநாளிரக!
ஓரிரைவு ! அற்புதமைநான நிலவு ! அலங்கநாரைப் படைகு ஏறி மைநாணவனுடைன் சசென்ற, கடைற்கநாட்சி கண்டுவிட்டு,
ப்ரஜனநா திரும்புகிறநார். மைநாணவனுக்குப் பநாடைம் கற்றத் தருகிறநார் - அவஜரை பநாடைம் சபறகிறநார்.
இயற்ரகரயக் கண்டு களிக்கி றநார். இதற்கு இரணயநான இன்பம் ஜவற ஏது என்ற ஜகட்கிறநார்.
பநால்வண்ண நிலரவக் கருநிறஜமைகம் கவ்விக் சகநாள்வதுண்டு - ஆனநால் நிலவு அதரனக் கிழித்சதறிந்து
விட்டு சவற்றி ஒளி வீசும்! ப்ரஜனநாரவக் கவ்விக்சகநாள்ள கருஜமைகமைல்ல, கருநநாகம், மைனித உருவில்
வந்தது. மைத விசெநாரைரணக் குழுவினர். சமைநானிடைம் சசெய்து ரவத்திருந்த ஏற்பநாட்டின்படி முகமூடி
அணிந்து சகநாண்டு மைநாளிரக ஜநநாக்கி வருகின்றனர். கடைற்பயணம், நிலசவநாளி, அறிவு தரும் இன்பம்
இரவகளில் திரளத்திருக்கிறநார் ஜியநார்டைநாஜனநா - அக்ரைமைக்கநாரைர்கள் அவர் அறியநாவண்ணம், சமைல்ல
சமைல்ல நடைந்து வருகிறநார்கள் அவரரை ஜநநாக்கி. இயற்ரகயின் இனிரமைபற்றி அவர் வண்ணச் சிந்து
பநாடுவது ஜபநாலப் ஜபசி மைகிழ்கிறநார். வன்சனஞ்செர்கள் அவரைருஜக வந்துவிட்டைனர் பின்புறமைநாக!
எல்ரலயற்ற இன்பஜமை! இயற்ரக அழஜக! என்ற அவர் மைன எழுச்சியுடைன் கூறகிறநார். கருப்புப் ஜபநார்
ரவரயச் செஜரைசலன அவர்மீது வீசி அவரரைச் சிரற பிடிக்கின்றனர், கயவர்கள் ! ஒரு கணம் எங்கும்
இருள் சூழ்ந்து சகநாண்டைது. திடுக்கிட்டைநார் ! சிங்கம் பிடிபட்டுவிட்டைது! சிலர்
சிரறக்குட்படுத்தப்பட்டைநார். நிலவின் அழகுகண்டு மைகிழ்ந்திருந்தநார். அவரரைப் பநாதநாளச் சிரறக்கு
இமுத்துச் சசென்ற அரடைத்தனர் பநாதகர்கள்.
மைநாளிரகயிஜல இருந்தது பநாதநாளச் சிரற ! ஆற ஆண்டுகள் அதிஜல அவரரை அரடைத்து ரவத்தனர். ஒளி
கண்களில் படுவதில்ரல! பறரவகளின் இன்னிரசெரய அவர் சசெவி ஜகட்கவில்ரல ! இருட்டைரற! தனி
அரற! ஆரடைகரளயப்பட்டு அலங்ஜகநாலமைநான நிரல! இரும்புச் செங்கிலிகள்! இந்தக் சகநாடுரமை, ஆற
ஆண்டுகள், சவனிஸ் நகரை மைநாளிரகச் சிரறயில்.
நம்பிக்ரகயற்றவரன நல்வழிப்படுத்த, மைதவநாதிகள் ரகயநாண்டை முரற என்ன? அவன் உணரும்
வண்ணம் உண்ரமைரய அவன் முன் எடுத்து வீசினரைநா? இல்ரல! இரைத்தம் பிறிட்டுக்சகநாண்டு
வருமைளவுக்குச் செவுக்கநாலடித்தனர்! மைநார்க்க ஏடுகரள அவன் முன் சகநாட்டி ”மைதியிலி! இரதப்படி,
அறிவுசபற" என்றனரைநா? இல்ரல, கட்டி ரவத்து அடித்தனர். இரும்பு வரளயங்களிட்டு இம்சித்தனர்.
இரும்புப் பலரகமீது செநாயரவத்து, இரும்பு முள் வரளயங்களுள்ள உருரளகரள அவன் மீது
உருட்டுவர் ; ஆழப்பதிந்து எலும்புவரரை உள்ள செரதரயப் பிய்த்து சவளிஜய சகநாண்டுவரும் - சிலர்
மைநாண்டு விடுவதுண்டு, சபரும்பநாலநானவர்கள் குற்றயிரைநாகி விடுவர். இரைத்தம் கசியக் கசிய அவன்
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ஜவதரனப் படும் ஜபநாது, ”ஜவதத்ரத ஏற்றக்சகநாள்கிறநாயநா" என்ற ஜகட்பர் ; அவன் ஜதகம், செல்லரடைக்
கண்ஜபநாலத் துரளக்கப் பட்டுக் கிடைக்கும் ஜபநாது. ஜதவரன பூஜிக்கிறநாயநா? என்ற ஜகட்பர். அவன்
குற்றயிரைநாகக் கிடைக்கும் ஜபநாது, "குருவுக்குக் கீழ்படிகிறநாயநா?' என்ற ஜகட்பர். பழத்ரதச் செநாறபிழிந்து
பருகி இன்பம் சபறவர் மைக்கள். இந்த மைகநானுபநாவர்கள் பகுத்தறிவு சகநாள்ளத் துணிபவரின்
இரைத்தத்ரதப் பிழிந்து எடுத்து, அவனுக்குக் கநாட்டி இன்பம் சபற்றனர்.
ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநா ஆற ஆண்டுகள் இந்தக் சகநாடுரமைகளுக்கு ஆளநாக்கப்பட்டைநான்! உடைலில்
இன்னும் சகநாஞ்செம் வலுவிருக்கிறது. பிடிவநாதம் குரறயவில்ரல. இன்னும் சில நநாட்களில் பயல்
பணிந்துவிடுவநான் என்ற எண்ணிக் சகநாண்டைனர் - அந்த அக்ரைமைக்கநாரைர்கள் அது ஜபநாலப் பலரரைப்
பணியரவத்தநார்கள் ! ஆனநால் ப்ரஜனநாரவ அவர்கள் அடிக்கடி கநாண முடியுமைநா!
அவர் அவர்களுரடைய முரற கண்டு, மைனம் உரடைய வில்ரல. தகுந்த விரல சகநாடுக்கிஜறநாம் என்ஜற
எண்ணிக் சகநாண்டைநார்.
"இந்த மைகநா பநாவி, என்ன சவல்லநாம் சசெநான்னநான். சசெநால்லு தம்பீ" என்ற வநாலிபச் சமைநாரன. ப்ரஜனநா
எதிஜரை சகநாண்டுவந்து நிறத்தி ரவத்துக் ஜகட்டைனரைநாம் ஒரு நநாள் - அவன் குளறினநான், "ஐயன்மீர் ! ஏன்
அந்த அறியநாச் சிறவரன இம்சிக்கிறீர்கள். நநாஜன கூறகிஜறன் ஜகளும்" என்ற ஜகலியநாகப் ஜபசினநாரைநாம்
ப்ரஜனநா.
இவ்வளவு இம்ரசெக்குப் பிறகும் இவனிடைம் பிடிவநாதம் இருக்கிறஜத என்ற திரகத்த அந்தத் தீயர்கள்
ப்ரஜனநாரவத் திருத்தலத்துக்ஜக அனுப்பிவிடைத்தநான் ஜவண் டும் என்ற தீர்மைநானித்தனர் - ப்ரஜனநா,
ஜரைநாம் நகர் சகநாண்டு சசெல்லப்பட்டைநான் ஜமைநாட்செஜலநாகத் திறவுஜகநால் உள்ள திருத்தலமைல்லவநா. ஜரைநாம் !
இரைண்டைநாண்டுகள் அங்ஜக சிரற! அவ்வப்ஜபநாது, மைத நூல் வல்லுநர்கள் ப்ரஜனநாரவ விசெநாரிப்பர் ஒவ்ஜவநார் முரறயும், ப்ரஜனநாவின் அறிவுத் சதளிவு அவர்கரளத் திரகக்கச் சசெய்தது. இறதியில்..
’இவன்
திருத்தப்படை முடியநாத நநாத்தீகன்' என்ற திருச்செரபயினர் தீர்ப்பளித்து, இந்தப் பநாவியின் இரைத்தம்
மைண்ணில் விழநாத படி இவரனக் சகநால்க ! என்ற கட்டைரளயிட்டு. அதரன நிரறஜவற்றி ரவக்கும்
சபநாறப்ரப அறமைன்றத்துக்கு அளித்தனரைநாம். இரைத்தம் கீஜழ சிந்தலநாகநாது என்றனரைநாம் ! ஆற ஆண்டுகள்
அந்த சவனிஸ் நகரைச் சிரறயிஜல இரைத்தமும் செரதயும் கலந்து கலந்து சவளிவந்தது - இப்ஜபநாது இரைத்தம்
கீஜழ சிந்தலநாகநாது என்றனரைநாம்! என்ன சபநாருள் அதற்கு? உயிஜரைநாடு கட்டி ரவத்துக் சகநாளுத்து
என்பதநாகும்.
ஆண்டு பலவநாக அவர்கள் படித்த மைத ஏடுகள் ஏரைநாளம் - ஐயன் அருளும் உரடையநார் என்ற கூறப்பட்டைது அவர்களநால் ஒரு நநாத்திக னுடைன் வநாதிட்டு அவன் சகநாள்ரகரய முறியடிக்க இயலவில்ரல - உயிஜரைநாடு
சகநாளுத்திவிடு என்றதநான் கூறமுடிந்தது, என் சசெய்வநார்கள் அவர்கள் ! அவனுரடைய அறிவு கிளப்பும்
புரைட்சித் தீ, மைடைநாலயத்திஜல குன்சறனக் குவித்து ரவத்துள்ள மைத ஏடுகரளச் சுட்டுப் சபநாசுக்குகிறஜத !
தப்ப வழியில்ரல. எனஜவ அவரனத் தீயிஜல தள்ளு என்றனர்.
"நநாத்திகன் - எனஜவ நநாதன் இவரனத் தண்டிப்பநார். நிச்செயமைநாக" என்ற கூறிடைக்கூடை இவர்களுக்கு
நம்பிக்ரக இல்ரல ! ஒரு ஜவரள, அவர்கள் ஆண்டைவனின் தீர்ப்புக்கு இந்த வழக்ரக விடைலநாகநாது.
ப்ரஜனநா பக்கம் தீர்ப்புக் கிரடைத்தநாலும் கிரடைத்துவிடும். என்ற அஞ்சினர் ஜபநாலும் ஆத்திகத்ரதக்
கநாத்திடை அரைண்மைரனகளும் மைநாளிரககளும் மைட்டுமைல்ல, சிற குடில்கள் இலட்செ இலட்செமைநாக உள்ளன இதரன ஒரு ப்ரஜனநாவின் சகநாள்ரக என்ன சசெய்துவிடை முடியும், கத்தித் திரியட்டும். நமைது பக்தர்களின்
சதநாழுரக யின் செத்தத்தின் முன்பு இவனுரடைய புரைட்சிக்குரைல் நிற்குமைநா என்ற எண்ணும் துணிவு
இல்ரல ! ஒரு ஜவரள. ப்ரஜனநா சவன்றவிட்டைநால். தங்கள் ஆதிக்கம் என்ன கதி ஆவது என்ற அச்செஜமை
அவரனப் பிடித்தநாட்டிற்ற.
பிரைநாசடைஸ்டைன்டுகரளக் கூடைச் செகித்துக்சகநாள்ளலநாம் - அவர்கள் அடிப்பரடைரய மைறக்கவில்ரல. நமைது
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ஆதிக் கத்தில் இருக்க மைறக்கிறநார்கள், எனினும், சஜேபமைநாரல. சதநாழுரக, இரவகள் உள்ளன; இவன்
ஜபநான்றநார், அனு மைதிக்கப்பட்டைநால், பிறகு, நமைக்கு மிச்செம் என்ன இருக்கும்? இவன் தநான். விண்ணிஜல
சுவர்க்கம் இல்ரல. மைண்ணுக்கு அடியில் நரைகம் இல்ரல. என்ற ஜபசுகிறநாஜன. இந்த இரைண் டும்
இல்ரல என்ற மைக்கள் தீர்மைநானித்துவிட்டைநால், நநாம் ஏது. நமைக்குள்ள இந்த சுரவமிக்க வநாழ்வு ஏது. என்ற
எண்ணி னர் - குரல நடுக்கசமைடுத்து விட்டைது - சகநாளுத்துங்கள் இவரன. என்ற சகநாக்கரித்தனர்.
பழிபநாவத்துக்கு அஞ்செநாத பநாவியநாக இருக்கலநாம் ஒரு வன் - தநாங்கிக்சகநாள்ளலநாம். பநாவத்ரதத்
துரடைத்திடும் பரிகநாரை முரற தரைலநாம். திருத்தலநாம்: சகநாள்ரளக்கநாரைரனக் கூடை, புண்யவநானநாகும்படி
புத்தி கூறி, ஜகநாயில் கட்டைச் சசெநால்லலநாம்; கசிந்து உருகு கநாரிரகஜய! கற்பு இழந்த என்ரனக் கநாப்பநாற்ற
என்ற சநஞ்சுருக இரறஞ்சு ஜநநான்பு இரு! திருத்தலங்கரளத் சதநாழுது அடியநார்கரள வழிபடு.
பநாவக்கரற கழுவப்படும் என்ற கூறி வழுக்கி விழுந்த வனிரதரய. மீண்டும் பரிசுத்தமைநாக்கிவிடைலநாம் ஆனநால் ப்ரஜனநா ! இவன் பநாபம் என்ற கூறகிறீர்கஜள. எரத? என்றல்லவநா, ஜகட்கிறநான். மைனிதன்
நல்லவனநாவதும் சகட்டைவனநாவதும் அவனிடைஜமை இருக்கிறது. என்ற கூறி நம்முரடைய ஜவரலரயப்
பறிக்கிறநாஜன ! விட்டுரவத்தநால் பத்து நிச்செயம். எனஜவ தீயிஜல தள்ளுங்கள் என்றனர்.
"ஜகநாயிரல இடிப்பதும் சகநாளுத்துவதும். பநாபம் தநாஜன?"
"நிச்செயமைநாக, பநாபம்தநான்"
"இவன் கத்ஜதநாலிக்கத் ஜதவநாலயத்ரகக் சகநாளுத்திய மைகநாபநாவி"
"ஏன் சகநாளுத்தினநான் ஜதவநாலயத்ரத?"
"பிரைநாசடைஸ்டைண்டு மைநார்க்கமைநாம் எனஜவ, கத்ஜதநாலிக்க மைடைநாலயத்ரதக் சகநாளுத்துவது, புண்ணிய
கநாரியம் என்ற கருதிக்சகநாண்டைநானநாம்."
பிரைநாசடைஸ்சடைண்டு நீதியநாளர்களின், சநரித்த புருவம் மைநாறிவிடுகிறது - மைன்னிப்புக் கிரடைக்கிறது.
அதுஜபநான்ஜற கத்ஜதநாலிக்கர்கள், பிரைநாசடைஸ்டைன்ரடை இம்ரசெ சசெய்வது. பநாவமைநாகநாது என்ற கருதி
வந்தனர். எனஜவ பநாவம் என்பதற்ஜக இரு வரகயினரும் ஒன்றக்சகநான்ற ஜநர் மைநாறநான விளக்க உரரை
தரைலநாயினர்.
ஆனநால் ப்ரஜனநா இரு செநாரைநாருக்கும் ஆகநாதவன்!" ஏசனனில் அவன், உலகம் உருண்ரடை என்ற கூறி
புனிதக் கருத்துக்கரள மைறக்கிறநான் ! மைநாபநாவி! எனஜவ சகநாளுத்திக் சகநால்க என்றனர்.
ஜகநாபர்னிகஸ், உலகு பற்றிய தன் கருத்ரதக் கூற முன்ஜப, மைத ஏடுகரளக் ஜகலிப் சபநாருளநாக்கும்
செம்பவ சமைநான்ற நடைந்தது. ஆசெநார்ய புருஷர்களும், அர்ச்செகர்களும் சென்னிதநானங்களும், செநாதநாரைணச்
செநாமியநார்களும், நம்பிக்ரகயுடைனும் ஆஜவசெமைநாகவும். உலகு, ஜமைநாட்செம், நரைகம் என்பரவபற்றிக் கூறிவந்த
உபஜதசெ உரரைக்கு ஜவட்டு ரவத்தநான். செநாதநாரைணக் கப்பஜலநாட்டி!
மைநாசகல்லநான் என்பவன், ஸ்சபயின் நநாட்டில் சசெவில்லி எனும் கடைலகத்திலிருந்து கிளம்பினநான்
கலத்தில் - ஜமைற்குத் திரசெயநாக ! ஜமைற்குத் திரசெயநாகஜவ சசென்றநான் ! திரசெ மைநாறவில்ரல ;
திரும்பவில்ரல; ஜமைலநால், ஜமைலநால் சசெல்கிறநான் - உலகம் தட்ரடை என்றநால். கரடைசி பநாகம் எது
கநாண்ஜபன் என்ற பிடிவநாதம் ஜபசுகிறநான் - "மைகஜன! மைநாபநாவியநாகநாஜதநா அருளநாளர்கள் அளித்த
உண்ரமைரயச் செந்ஜதகிக்கநாஜத, உலகம் தட்ரடைதநான் - நீ, கரடைசிவரரை சசென்றநால் - அஜதநா கதிதநான்,"
என்ற மைதவநாதிகள் எச்செரித்தனர். அவஜனநா நநான் உலகம் உருண்ரடை என்ற நம்புகிஜறன் -- உலகின் நிழல்,
செந்திரைன் மீது வீழ்கிறது என்பரத உணர்கிஜறன் - எனக்கு அந்த நிழல் தரும் நம்பிக்ரகரய, உங்கள்
நிகண்டு கள் தரைவில்ரல. எனஜவ நநான் சசெல்ஜவன். சசெல்ஜவன்" என்ற கூறகிறநான். சவன்றநான் ! ஜமைற்கு
ஜநநாக்கிஜயதநான் சசென்றநான். மைநாசகல்லநான் திரசெ மைநாறவில்ரல. 1519 ஆண்டு ஆகஸ்ட்டு திங்கள் பத்தநாம்
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நநாள் சசெவில்லி விட்டுக் கிளம்பியவன், 1522-ம் ஆண்டு சசெப்டைம்பர் 7-ந் ஜததி சசெவில்லி வந்தரடைந்தநான் ஒஜரை திரசெயில் பயணம் சசெய்து ! உலகம் உருண்ரடைதநாஜன ! என்றநான். ஆமைநாம் ஜபநாலிருக்கிறஜத என்ற
சிலர் இழுத்தநாப்ஜபநால் ஜபசினர்.
மைதவநாதிகள் மையக்க சமைநாழி, மைநாசகல்லநான் சபற்ற சவற்றியின் உண்ரமைரய மைநாய்த்தது. உலகம்
தட்ரடைதநான் என்றனர் மைக்கள். ஜகநாபர்னிகஸ் அறிவநாளிகள் உள்ளத்திஜலஜய புயல் எழக் கூடிய
வரகயிஜல ஏடு தீட்டினநான். ஜதவநாலயம் அதரனத் தீண்டைநாதீர் என்ற உத்தரைவிட்டைது. 1616-ம் ஆண்டு
ப்ரஜனநா இறந்து பதினநாற ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஜபநாப்பநாண்டைவஜரை முன்னின்ற, ஜகநாபர்னிகசின்
சகநாள்ரகரயக் கண்டிக்க ஜவண்டி ஜநரிட்டைது ! சகநாளுத்திவிட்டைளர் ப்ரஜனநாரவ. சகநாள்ரகஜயநா
மைடியவில்ரல. ஜபநாப்பின் செநாபம் வீசெப்பட்டைது - அப்ஜபநாதும் செநாகவில்ரல - சகநாள்ரக வளர்ந்தது புதுப்புது ஆரைநாய்ச்சியநாளர்கள் ஜதநான்றலநாயினர் - ப்ரஜனநாவின் செநார்பிஜல ஜபசெப் பலர் முன்வந்தனர். 278
ஆண்டுகள் ஜபநாரிட்டுப் பநார்த்தது ஜதவநாலயம் உலகம் உருண்ரடை என்பரதயும், சுற்றி வருகிறது
என்பரதயும் ஏற்க மைறத்தது. கரடைசியில், களத்ரதவிட்டு ஜதவநாலயத் தநாஜரை ஓடிவிட்டைனர்.
ப்ரஜனநாக்கள் அல்ல ! ஒரு ப்ரஜனநாரவக் சகநாளுத்தி விட்டைநால் ஜவற ப்ரஜனநாக்கள் கிளம்ப
மைநாட்டைநார்கள் என்ற எண்ணியவர்கள் ஏமைநாந்தனர். பல்கரலக் கழகங்களும், ஆரைநாய்ச்சிக் கூடைங்களும்.
ஜவக ஜவகமைநாக புத்தறிவின் செநார்பிஜல, பரடை திரைட்டித்தந்தன ! என்ன மைர்மைஜமைநா? என்ன மைநாயஜமைநா? என்ற
மைக்கள் ஜகட்டுக் கிடைந்த பல நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சபநாருள்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க முன்வந்தனர்
ஆரைநாய்ச்சியநாளர்கள் - பழரமைப்பரடை புறமுதுகிட்ஜடைநாடிற்ற. கரடைசியில் ப்ரஜனநாவிடைம் மைத உலகு
மைன்னிப்புக் ஜகட்டுக் சகநாள்வது ஜபநால, 1821-ம் ஆண்டு ஏழநாம் பயஸ் எனும் ஜபநாப்பநாண்டைவர்.
ஜகநாபர்னிகஸ் சகநாள்ரக மீது இருந்த கண்டைனத்ரத வநாபஸ் வநாங்கிக் சகநாண்டைநார்! மைதவநாதிகளும்,
உருண்ரடை உலகில் வநாழச் செம்மைதித்தனர்.
இந்தப் சபரு சவற்றிக்கநாக, ப்ருஜனநா தீயிஜல தள்ளப் படை ஜநரிட்டைது. எட்டு நநாட்களில் அவருரடைய
மைனதிஜல ஒரு துளி மைருட்சிஜயநா, மையக்கஜமைநா கிளம்பி இருந்தநால் ஜபநாதும், அவர் உயிர் தப்பியிருக்கும்.
ஆனநால் புத்தறிவு பிணமைநாக்கப்பட்டிருக்கும். ப்ரஜனநா. உண்ரமை பிரழக் கட்டும், என் உடைல்
செநாம்பலநாகட்டும் என்றநார். எட்டு நநாட்களிஜல. அவர் மைனக் கண்முன் ஜதநான்றித் ஜதநான்றி மைரறந்த
கநாட்சிகள் எத்தரனஜயநா ! துள்ளித் திரியும் பிள்ரளப் பருவத்ரத எண்ணிக் சகநாண்டைநாஜரைநா !
மைடைநாலயத்திஜல துருவித் துருவிப் படித்த நநாட்கரள எண்ணிக்சகநாண்டைநாஜரைநா! அன்பு சபநாழிந்த
தநாரயயும், அக்கரற கநாட்டிய தந்ரதரயயும் எண்ணியிருப்பநார் ! அவர் மைனக் கண்முன் நடுக்கும்
குரைலுடைன் ஜபசும் ஆன்ஸ்லம் பநாதிரியநாரும் திரகத்து நிற்கும் என்ரி மைன்னனும், ஜதள் சகநாட்டியவர்
ஜபநால அலறிய ஆக்ஸ்ஜபநார்டு பல்கரலக் கழகப் ஜபரைநாசிரியர்களும், சதரிந்திருப்பர்! கநாட்டிக்சகநாடுத்த
கயவரனக் கண்டிருப்பநார் - பயத்துக்கு அடிரமைப் பட்டைவன், பரிதநாபத்துக் குரியவன் என்ற
எண்ணியிருப்பநார்.
எட்டு நநாட்கள் தநாஜன ! விரரைவிஜல ஓடிவிடும் - என் கரதயும் முடிந்துவிடும் என்ற எண்ணி
இருந்திருப்பநார்.
அவர் தம் எண்ணத்ரத சவளியிடை வநாய்ப்பில்ரல விஷம் தரைப்பட்டை செநாக்ரைடீசுக்கு, கரடைசிப் சபநாழுதில்
நண்பர்கள் உடைனிருந்தனர் - உலகு அவருரடைய எண்ணங்கரள ஓரைளவு அறியும் வநாய்ப்பு ஏற்பட்டைது.
ப்ரஜனநாவுக்கு அஃதும் இல்ரல!
ஆனநால், சசெநால்லஜவண்டியரத ப்ரஜனநா, நநாடுபல சுற்றிச் சசெநால்லிவிட்டைநார் ! ஒரு வநாழ்நநாளில்
சசெய்யஜவண்டியரதச் சசெய்துவிட்டைநார் ! பல்கரலக் கழகங்கள் எல்லநாம். உலகம் உருண்ரடையநா?
தட்ரடையநா? என்ற விவநாதித்த வண்ணம் உள்ளன. சதளிவறியநா மைக்கள் மைட்டுஜமை, புத்தறிரவக் சகநாள்ள
பீதி அரடைகின்றனர். ஜவரல முடிந்து விட்டைது ஜபநாலத்தநான் - அரியஜதநார் உண்ரமைரய உலகு
ஏற்றக்சகநாள்வதற்கநாக. உபிரியநாணிக்ரகயநாகட்டும் என்ற எண்ணியிருப்பநார்! அந்தத் தூய்ரமையநாளன்
உள்ளத்திஜல இத்தகு உயர் எண்ணங்களன்றி ஜவசறன்ன மைலரை முடியும்.
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எட்டு நநாட்கள் ஓடின : மைதவநாதிகள் ஏமைநாந்தனர் - ப்ரஜனநா சவற்றி சபற்றநார்.
செதுக்கத்திஜல, ஏரைநாளமைநான கூட்டைம் - ஜவடிக்ரக பநார்க்க. நநாத்தீகரனக் சகநாளுத்தப் ஜபநாகிறநார்கள்.
ஆத்தீகர்களுக்கு அந்த 'வநாண ஜவடிக்ரகரயக் கநாண்பது தவிரை ஜவற ஜவடிக்ரக இருக்க முடியுமைநா !
ஜவடிக்ரக மைட்டுமைநா அது - பக்தரின்' கடைரமையுமைநாயிற்ஜற!
ப்ரஜனநாவுக்கு மைஞ்செள் ஆரடை அணிவித்தனர் – பநாவிகளுக்கு, ஜவத நிந்தகருக்கு, மைஞ்செள் நிற ஆரடை
தருவது வநாடிக்ரக.
அந்த உரடையிஜல, ஜபய் பூதம் பிசெநாசு, சபரு சநருப்பு. ஜபநான்ற சித்திரைங்கள் - இவன் நரைகம் சசெல்கிறநான்
என்பரதக் கநாட்டை.
இழுத்துச் சசெல்கிறநார்கள் ப்ரஜனநாரவ! ஏற நரடை! கலங்கநா உள்ளம்! புன்னரககூடைத் சதரிகிறது.
இரு மைருங்கிலும் கூடி நிற்கும் ஏதுமைறியநாதவர்கள். தூற்றகிறநார்கள் - ஏசுகிறநார்கள்! ப்ரஜனநா அவர்கரளக்
கண்டு ஜகநாபம் சகநாள்ளவில்ரல.
ஓடி வருகிறநார் ஒரு செநாமியநார் - மைரைத்தநாலநான சிற சிலுரவரய ப்ரஜனநாவின் முகத்திற்சகதிஜரை
கநாட்டுகிறநார் - செநாகுமுன் சிலுரவக்குப் பணியட்டும் என்ற!
சிலுரவ! இதன் சபயர் கூறிக்சகநாண்டு எவ்வளவு அக்ரைமைத்ரதச் சசெய்கிறீர்கள், அறிவிலிகஜள ! என்ற
ஜகட்பவர் ஜபநால, ப்ரஜனநா முகத்ரத ஜவஜறநார் பக்கம் திருப்பிக் சகநாள்கிறநார்.
கம்பம் - அதிஜல கட்டுகிறநார்கள் - தீ வளருகிறது! எதிஜரை கநாட்டுக்கூச்செல் - ப்ரஜனநா அரமைதிஜய
உருவநானவரைநாக நிற்கிறநார். புரக சூழ்ந்து சகநாள்கிறது. அரதக் கிழித்துக்சகநாண்டு சநருப்பு சதரிகிறது உடைல் கருகுகிறது - அஜதநா, அஜதநா; என்ற கநாட்டுகிறநார்கள் - முகம் சதரிகிறது. தீச்சுழலுக்கு இரடையில்
அரமைதியநான முகம்!
தீஜயநார் மூட்டிய தீ, தன் ஜவரலரயச் சசெய்து முடித்து விட்டைது - ப்ரஜனநா செநாம்பலநாக்கப்பட்டைநார்.
ஒரு கன்னத்தில் அரறந்தநால் மைறகன்னத்ரதக் கநாட்டு என்ற கூறி அன்பு மைநார்க்கம் செரமைத்துத் தந்தநார்
எமைது ஜதவன் என்ற கூறிக்சகநாண்டைனர். அவர்கள் ப்ரஜனநாரவ சநருப்பிலிட்டைனர்.
பல சதய்வ வணக்கத்ரதயும் கநாட்டுமிரைநாண்டிச் செடைங்குகரளயும் எதிர்த்து அறப்ஜபநார் நடைத்திய
அண்ணரலச் சிலுரவயில் அரறந்தநார்கள் பநாதகர்கள் என்ற கூறின விசுவநாசிகள். அந்தச் சிலுரவ தரும்
சநறிரயயும் மைறந்து. பரஜனநாரவத் தீயிலிட்டைனர்.
”அவர்கரள மைன்னித்துவிடுக, அண்ணஜல. அவர்கள் அறியநாக்கள் என்ன சசெய்கிஜறநாசமைன்ற” என்ற
சிலுரவயில் அரறயப்படும் ஜபநாது ஏசு கூறினநாசரைன்றரரைத்து உருகும் கிருஸ்தவர்கள், ப்ருஜனவக்
கட்டிரவத்துக் சகநாளுத்தவர்கள்.
ஆதிக்கத்திலிருந்த பல சதய்வ வழிபநாடு முரறரய எதிர்த்து அன்பு சநறி தந்த ஏசுவின் சசெநால்ரலக்
ஜகட்டும் சசெய்லக் கண்டும், அந்தநநாள் மைத ஆதிக்கக்கநாரைர்கள், நநாத்தீகன் என்ற நிந்தித்தனர் - சதய்வத்தின்
சபயர்கூறி வரதத்தனர். செலுரவ கநாட்சி தந்தது.
அக்ரைமைக்கநாரைர்கள் தந்த சகநாடுரமைகரளத் தநாங்கிக் சகநாள்ளும் உள்ள உரைமும், சகநாள்ரகப் பற்றம்
இருந்தது என்பரத எடுத்துக்கநாட்டும் சின்னம், இந்தச் சிலுரவ என்றனர் - அரதக் கண்டும், கருத்திஜல
சதளிவு சபற மைறத்தனர். அரதக் கநாட்டிஜய ப்ரஜனநாரவக் சகநான்றனர்.
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பநாவிகரள இரைட்சிக்க இரைத்தம் சிந்தினநார் என்ற சதநாழுரகயின் ஜபநாது கூறபவர்கள், ப்ரஜனநாரவக்
சகநான்றநால், அன்புக்கும் அறத்துக்கும் இழக்கநாகுஜமை என்ற எண்ணவில்ரல. எங்ஜக தங்கள் ஆதிக்கம்
அழிந்து பட்டு விடுஜமைநா என்ற அச்செத்துக்குத்தநான் ஆட்பட்டைனர். ஜகநாலநா கலமைநாக ஆண்டுவந்த பரழய
மைநார்க்க மைன்னன் ஏசுரவக் சகநான்றநால் தநான் தன் ஆதிக்கம் நிரலத்திருக்க முடியும் என்ற எவ்விதம்
ஜகநாபம் கக்கினநாஜனநா. அதற்குத் துளியும் குரறந்ததநாக இல்ரல, சிலுரவ சதநாழுஜதநாரின் சற்றம்.
ஏசு மீண்டும் எழுந்து வந்தநார் என்கிறநார்கள். ப்ரஜனநா ஜதவன் அருள் சபற்றவன் கூடை அல்ல. எனினும்
ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநா செநாகவில்ரல - என்றம் நிரலத்து நிற்கும் உண்ரமை செநாகநாது.
ஜியநார்டைநாஜனநா ப்ரஜனநாரவக் சகநால்வதற்கநாக மூட்டைப்பட்டை சநருப்பிலிருந்தும், கிளம்பிய சிற சிற
சபநாறிகள் பல்ஜவற இடைங்களில் பரைவி, குருட்டைறிரவ அழிக்கும் பணியநாற்றின.
அவரரை அக்ரைமைமைநாகக் சகநான்றதற்குக் கழுவநாய் ஜதடு வதுஜபநால, பிற்கநாலத்தில் அவருரடைய
உருவச்சிரலரய ரவத்தனர். ஆனநால் அவர் அரடைந்த சவற்றி அது அல்ல. பகுத்தறிவு, சபருமிதம்
சகநாள்ளச் சசெய்தஜத அவர் அரடைந்த சவற்றி. ப்ரஜனநா வநாழ்கிறநார், சவற்றி வீரைரைநாக.
---------------------

24

2. உடைன்பிறந்தநார் இருவர்
”கநாட்டு மிருகங்களுக்குக் குரகயும் புதரும் உண்டு. தங்கியிருக்க நநாட்ரடைக் கநாக்கும் ஜபநார் வீரைர்களநாகிய
உங்களுக்கு உரறவிடைம் உண்டைநா ?"
”இல்ரலஜய!!”
"மைநாற்றநான் வருகிறநான் தநாயகத்ரதத் தநாக்க, உங்கள் இல்லத்ரதத் கநாக்கக் கிளம்புங்கள் என்ற தளபதிகள்
முழக்கமிடுகிறநார்கள். உங்கரளப் ஜபநார்க்ஜகநாலம் சகநாள்ளச் சசெய்கிறநார்கள்! உங்களுக்கு எங்ஜக இல்லம்
இருக்கிறது? எந்த இல்லத்ரத கநாப்பநாற்ற நீங்கள் ஜபநாரிடை ஜவண்டும்? இல்லம் இருக்கிறதநா
உங்களுக்கு?"
இல்ரல! இல்ரல!
"இரைத்தம் சகநாட்டுகிறீர்கள் நநாட்டுக்கநாக உயிரரையும். தருகிறீர்கள். தநாயகத்ரதக் கநாப்பநாற்ற தநாயகம்
உங்களுக்குத் தருவது என்ன ?"
சதரியவில்ரலஜய!
”சதரியவில்ரலயநா ! கநாற்றம் ஒளியும் கிரடைக்கிறது! இருக்க இடைம் தரைவில்ரல தநாயகம்! உழுது பயிரிடை
வயல் இல்ரல. ஒண்டைக் குடிரசெ இல்ரல."
ஆமைநாம்! ஒண்டைக் குடிரசெயும்தநான் இல்ரல.
வீரை இரளஞன், விழியிஜல கனிவுடைன் கநாட்சிதரும் இலட்சியவநாதி, சபருந்திரைளநான மைக்கரளப் பநார்த்துக்
ஜகட்கிறநான். அவனுரடைய ஜகள்விகள் அந்த மைக்கள் மைனதிஜல தூங்கிக்சகநாண்டிருக்கும் எண்ணங்கரளத்
தட்டி எழுப்புகின்றன.
இஜத ஜகள்விகள், அவர்கள் மைனதிஜல ஆயிரைம் முரற எழும்பின - அடைங்கின ! மைநாளிரககரளக் கநாணும்
ஜபநாசதல்லநாம் இந்தக் ஜகள்விகள், மைனரதக் குரடைந்தன! பசும் வயல்களிஜல முற்றிக் கிடைக்கும்
கதிர்கரள அறவரடை சசெய்த ஜபநாதும், பழமுதிர் ஜசெநாரலகளிஜல பநாடுபட்டை ஜபநாதும், பநாரத ஓரைத்தில்
நின்ற பட்டுரடைக்கநாரைருக்கு மைரியநாரத சசெய்தஜபநாதும், அவர்கள் மைனதிஜல இந்தக் ஜகள்விகள் எழுந்தன!
ஆலயங்களிஜல ஜகநாலநாகல விழநாக்கள் நரடைசபற்ற சபநாழுசதல்லநாம் இந்தக் ஜகள்வி! ஆடைல் பநாடைல்
அரைங்கங்களிலிருந்து களிப்சபநாலி கிளம்பிய ஜபநாசதல்லநாம் இந்தக் ஜகள்வி! மைதுவும் மைமைரதயும்
தரலக்ஜகறிய தருக்கரின் சிவந்த கண்கரளயும், சிங்கநாரைச் சமைநாட்டிகளின் பல வண்ண ஆரடைகரளயும்
கண்டைஜபநா சதல்லநாம் இந்தக் ஜகள்வி!
உரழத்து அலுத்து, உண்டைது ஜபநாதநாததநால் ”இடும்ரப கூர் என் வயிஜற" என்ற ஏக்கமுற்ற ஜபநாது இந்தக் ஜகள்வி - செகதியில் புரைண்டைஜபநாது இந்தக் ஜகள்வி - பன்முரற இக்ஜகள்வி மைனதிஜல
எழுந்ததுண்டு - நிரலரமை சதரிகிறது - சதரிந்து?
தநாயகத்தின் மைணிக்சகநாடி சவற்றிகரைமைநாகப் பறந்து. ஒளி விடுகிறது. வநாரக சூடுகிறநார்கள் மைநாவீரைர்கள் விருந்துண்கிறநார்கள் சமைநான்கள் - விருதுகள்ளிக்கும் விழநாவுக்குக் குரறவில்ரல. ஆண்டைவர்கரளயும்
மைறக்கவில்ரல. அழகழகநான ஜகநாயில்கள், அலங்கநாரைம், திருவிழநா - இந்த ஜவரலப் பநாடுகள் குரறவற
உள்ளன - நமைக்குத்தநான் இருக்க இல்லம் இல்ரல, வநாழ்வில் இன்பம் இல்ரல!
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தநாயகம், மைநாற்றநாரரை மைண்டியிடைச் சசெய்திருக்கிறது - சவற்றிப் பநாரதகள் அரமைக்கப் பட்டுள்ளன மைண்டைலங்கள் பிடிபட்டைன. மைநாநகர்கள் தரரைமைட்டைமைநாக்கப் பட்டைன, சகநான்ற குவித்தது ஜபநாக மிச்செம்
இருப்பவர்கரள, அடிரமைகளநாக்கி வீரைம் அறிவிக்கப்படுகிறது!
தநாயகம் ! சகம்பீரைம், வீரைம், வளம், எனும் அணி பணிகளுடைன் !!

ஆனநால், நமைக்ஜகநா ஒண்டைக் குடிரசெயில்ரல. நநாஜமைநா தநாயகத்தின் சவற்றிக்கநாகக் குருதி சகநாட்டை
அரழக்கப்படுகிஜறநாம், முரைசு ஜகட்டைதும் பநாய்ந்து சசெல்கிஜறநாம். மைநாற்றநான் புறமுதுகு கநாட்டும் வரரை
ஜபநாரிடுகிஜறநாம், தநாயகம் தநாயகம்! என்ற தளபதிகள் களத்திஜல முழக்கமிடும்ஜபநாது, எழுச்சி
சகநாள்கிஜறநாம். எத்தரன ஜபர் எதிரிகள், என்ன ஆயுதம் நம்மிடைம், என்பது பற்றிய கவரலயற்றப்
ஜபநாரிடுகிஜறநாம். பிணங்கரளக் குவிக்கிஜறநாம். பிறந்த நநாட்டின் சபருரமைக்கநாக -- ஆனநால் அந்தப்
பிறந்த நநாட்டிஜல நமைக்கு உள்ள நிரல என்ன? அந்த வீரை இரளஞன் கூறியது ஜபநால, கநாட்டு
மிருகங்கரள விடைக் சகநாடுரமையநானது ! நமைக்கும் தநாஜன இது தநாயகம்? நநாம், அவ்விதம்தநான்
கருதுகிஜறநாம். ஆனநால், நநாடைநாளும் நநாயகர்கள். அவ்விதம் கருதுவதநாகத் சதரியவில்ரல, கருதினநால்,
நம்ரமை இந்தக் கதியிலநா ரவத்திருப்பர்! நியநாயமைநான ஜகள்வி ஜகட்டைநான் இரளஞன், ஜநர்ரமையநாளன்
அஞ்செநா சநஞ்சென் ஏரழ பங்கநாளன் !!
மைக்கள் வநாழ்த்துகின்றனர் - தம் செநார்பநாகப் ஜபசும் இரளஞரன – அவஜனநா வநாழ்த்துப்சபற, உபசெநாரை
சமைநாழிகரள வழங்குபவனல்ல. அவன் உள்ளத்திஜல தூய்ரமையநான ஒரு குறிக்ஜகநாள் இருக்கிறது சகநாடுரமைரயக் கரளய ஜவண்டும் என்ற குறிக்ஜகநாள் ; உறதிப்பநாடு.
தநாயகத்தின் சவற்றிகரளயும் அவன் கண்டிருக்கிறநான் - அந்த சவற்றிக்கநாக, உரழத்த ஏரழயின் இரைத்தக்
கண்ணீரரையும் பநார்த்திருக்திறநான்.
மைமைரதயநாளர்கள் மைநாளிரககளிஜல மைந்தகநாசெ வநாழ்வு நடைநாத்துவரதயும் பநார்த்திருக்கிறநான், உரழப்பநாளர்
உடைல் ஜதய்ந்து உள்ளம் சவதும்பிக் கிடைப்பரதயும் கண்டிருக்கிறநான்.
இருசெநாரைநாருக்கும் இரடைஜய உள்ள பிளவு பயங்கரைமைநான அளவிஜல விரிவதும் கநாண்கிறநான், இந்தப் பிளவு
எதிர்கநால அழிவுக்ஜக வழி சசெய்கிறது என்பரதயும் அறிகிறநான்.
ரகத்திறனும் வநாய்த்திறனும் சகநாண்டைவர்கள் கண் மூடி மைக்களது நிலத்ரத எல்லநாம் சகநாத்திக் சகநாண்டு
ஏப்பம் விடுகிறநார்கள் - இது அபநாய அறிவிப்பு என்பது அவனுக்குப் புரிகிறது.
கூலி மைக்கள் சதநாரக சதநாரகயநாய் அதிகரிக்கிறநார்கள் - புழுப்ஜபநாலத் துடிக்கின்றநார்கள் - இனி
புதுக்கணக்குப் ஜபநாடைநாவிட்டைநால் ஓடைப்பர் உரதயப்பர் ஆகிவிடுவர் என்பது அவனுக்குத் சதரிகிறது.
ஆனநால், ஆர்பநாட்டைக் கநாரைர் இரத அறிய மைறக்கிறநார்கள். தநாயகத்தின் வளத்ரத அவர்கஜள
சுரவக்கிறநார்கள், சசெக்கு மைநாசடைன் உரழக்கும் ஏரழ மைக்களுக்குச் செக்ரக தரைப்படுகிறது – ’பநாபம்'
ஜபநாக்கிக்சகநாள்ள, பல்ஜவற கடைவுளருக்கு விழநா நடைத்தப் பணம் இருக்கிறது - பயம் என்ன!
இரைண்டைநாயிரைத்து எண்பத்து ஆற ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஜரைநாம் நநாட்டில், அங்கநாடிச் செதுக்கத்தில்,
கநாணப்பட்டை கநாட்சி இது !
"கநாட்டு மிருகங்களுக்ஜகனும் குரக இருக்கிறது. நநாட்ரடைக் கநாக்கும் வீரைர்கஜள! உங்களுக்கு உரறவிடைம்
உண்ஜடைநா ?” என்ற ஜகட்டைநான் ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ் எனும் இரளஞன்.
இன்ற உலகில் பல்ஜவற நநாடுகளிஜல கநாணப்படும் எந்தத் துரறக்கும் வித்து ஆதிநநாள். கிஜரைக்க ஜரைநாமைநானிய அறிவுக் கருவூலம், என்பது ஏற்றக் சகநாள்ளப்பட்டுள்ள உண்ரமையநாகும். கிஜரைக்க,
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ஜரைநாமைநானிய ஜபரைரைசுகளின் சபருரமைரயக் கூறிவிட்டுத்தநான், பிறவற்ரறப் பற்றிப் ஜபசுவர்,
ஜமைரலநநாட்டு வரைலநாற்றரரை ஆசிரியர்கள். சமைச்செத் தக்கதும். பநாடைம் சபறத் தக்கதுமைநான பல்ஜவற
கருத்துகரள உலகுக்கு அளித்தன. அவ்விரு பூம்சபநாழில்கள் எனினும் அங்கு உலவி, பிறகு அரவகரள
நச்சுக் கநாடைநாக்கிய அரைவங்கள் சிலவும் உலவின் ! வண்ணப் பூக்கரளயும். அரவகரள வட்டைமிட்டு
வண்டுபநாடும் இரசெரயயும், தநாமைரரைபூத்த குளத்திரனயும், அதிஜல மூழ்கிடும் ஜகநாமைளவல்லிகரளயும்.
கண்டு சசெநாக்கிவிட்டைநால் ஜபநாதநாது - மைலர்ப் புதருக்குள்ஜள அரைவங் கநாட்டைநாதிருக்கும் அரைவம். பச்ரசெக்
சகநாடியுடைன் சகநாடியநாகக் கிடைப்பரதயும் கண்டுசகநாள்ள ஜவண்டும். ஜரைநாம் நநாடு இறதியில், ஆற்றலும்
அணியும் இழந்து வீழ்ந்து பட்டைதற்கு முக்கியமைநான கநாரைணமைநாக இருந்தது. நச்செரைவு கள் ஜபநான்ற சில
நடைவடிக்ரககரள, முரறகரள. கருத்துகரள, நீக்கநாமைற் ஜபநானஜதயநாகும்.
ஏரழயர் உலகின் சபருமூச்சுக்கு, ஜரைநாம். மைதிப்பளிக்க மைறத்தது - தன்ரனத்தநாஜன அழித்துக் சகநாள்ளும்
சகநாடு ஜநநாய்க்கு ஆட்பட்டைது. மைண்டிலங்கரளப் புதிது புதிதநாக சவன்ற, மைணிமுடிகரளப் பறித்துப்
பந்தநாட்டைமைநாடி மைகிழ்ந் தது. பஞ்ரசெ பரைநாரிகரள அடைக்கி ரவப்பஜத அரைசியல் முரற என்ற
எண்ணிக்சகநாண்டைது. ஒரு அரைசின் மைநாண்பு அது களத்திஜல சபரும் சவற்றிகளின் அளரவப் சபநாறத்து
இருக்கிறது என்பரதஜய குறிக்ஜகநாளநாக்கிக் சகநாண்டு வரைண்டை தரலயர் சதநாரக வளருவரத
பிரைச்ரனயநாகக் கருதநாமைற் ஜபநாயிற்ற - கீறல் சவடிப்பநாகி சவடிப்பு ஓட்ரடையநாகி, கலம் கவிழ்ந்தது
ஜபநாலநாகிவிட்டைது. நநாட்டின் கரத.
ஜரைநாம் நநாட்டு வீரைம், பிற நநாடுகரளப் பீதி அரடையக் சசெய்தது - கநாலில் வீழ்ந்து கப்பம் கட்டிய நநாடுகள்
பல களத்திஜல நின்ற அழிந்துப்பட்டைன பல - ஜரைநாம் நநாட்டு வீரைப் பரடையினர், புகநாத நகர் இல்ரல.
தகர்க்கநாத ஜகநாட்ரடை இல்ரல, சபறநாத சவற்றி இல்ரல, என்ற சபருரமை ஜபசிக் சகநாண்டு ஒளிவிடும்
வநாரள ஏந்திய ஜதசெத்தில், எதிரியின் முடிரயயும், அதரன உரறயிலிட்டை ஜநரைத்தில் இன்பவல்லிகளின்
துடி இரடைரயயும் சவற்றிப் சபநாருளநாகக் சகநாண்டு வநாழ்ந்து வந்தனர். ஜமைட்டுக் குடியினர் நநாட்டுக்கநாக உரழக்கும் ஏரழயஜரைநா, ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ் கூறியபடி, கநாட்டு மிருகங்கரள விடைக்
சகநாடிய நிரலக்குத் தள்ளப் பட்டைனர்.
ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ் ஏரழயர் செநார்பில் ஜபசும் நநாட்களிஜல, ஜரைநாம், சவற்றி பல கண்டு சசெல்வமும்
சசெல்வநாக்கும் சகநாழிக்கும் அரைசு ஆகிவிட்டைது. வளமைற்ற நிலத்திஜல வநாட்டைத்துடைன் உரழத்துக்
சகநாண்டு பலன் கநாணநாது ஜதம்பித் தவிக்கும் பஞ்செபூமியநாக இல்ரல ஜரைநாம். அண்ரடை அயல்
நநாடுகளிஜல, அதன் கீர்த்தி பரைவி இருந்தது. வளம் சபருகி வந்தது.
ஆப்பிரிக்கநாவிஜல 300 நகரைங்கள் கப்பம் கட்டி வந்தன. ஸ்சபயின், செநார்டீனியநா, சிசிலி ஆகிய
பூபநாகங்களிஜல சபரும் சவற்றிகரளக் கண்டு, தரரைப்பரடை மைட்டுமைல்லநாமைல் திறமிக்க கப்பல் பரடை
சகநாண்டு, வநாணிபம் நடைநாத்திச் சசெல்வத்ரத ஈட்டி, பல நூற்றநாண்டுகளநாக சவற்றிக்சகநாடி நநாட்டி
வநாழ்ந்த, கநார்த்ஜதஜ் எனும் மைண்டைலத்ரத ஜரைநாம் சவன்றது! பயங்கரைமைநான ஜபநார் நடைநாத்தும் ஆற்றல் மிக்க
ஹனிபநால் என்பநான், ஜரைநாம் நநாட்டுத் தளபதியநால் விரைட்டைப் பட்டைநான்! கநார்த்ஜதஜ் தரரைமைட்டைமைநாக்கப்
பட்டைது. சபருஞ் சசெல்வம் சகநாள்ரளப் சபநாருளநாகக் கிரடைத்தது. ஜரைநாம் செநாம்ரைநாஜ்யக் சகநாடி கடைலிலும்
நிலத்திலும், சகம்பீரைமைநாகப் பறந்தது. சிசிலியும், ஆப்பிரிக்கநாவும் ஜரைநாம் அரைசுக்குக் கப்பம் சசெலுத்தின,
ஜதநாற்ற கநாரைணத்தநால்.
உலரக சவன்ற மைநாவீரைன் என்ற விருது சபற்ற அசலக்செநாண்டைரின் அரைசெநான மைநாசிஜடைநானியநாரவ ஜரைநாம்
சவன்றது ! கிரீஸ் ஜதநாற்றது!
சவற்றி ஜமைல் சவற்றி ! எந்தத் திக்கிலும் சவற்றி ! ஜரைநாம் இந்த சவற்றிகளநால் திரைட்டிய சசெல்வம்
ஏரைநாளம். ஜதநாற்ற நநாடுகளிலிருந்து ஜரைநாம், ரகது சசெய்து சகநாண்டு வந்த அடிரமைகளின் சதநாரக 100
இலட்செம் ! இவர்கரள விரலக்கு விற்ற ஜரைநாம், பணம் திரைட்டிற்ற.
ஈடில்ரல. எதிர்ப்பு இல்ரல என்ற நிரல பிறந்தது! எந்சதந்த நநாட்டிஜல என்சனன்ன ஜபநாகப் சபநாருள்
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கிரடைக்குஜமைநா அரவகள் எல்லநாம், ஜரைநாம் நகரிஜல சகநாண்டுவந்து குவிக்கப்பட்டைன. முத்தநாரைங்கள்,
நவமைணிகள் ஆகிய ஆபரைணம் அணிந்து, பூந்துகில் உடுத்தி, புன்னரக கநாட்டிப் பூரவயர் தம் கநாதலரின்
தங்கப்பிடி ஜபநாட்டை வநாட்கரள எடுத்து மூரலயில் செநாய்த்துவிட்டு. களத்தில் அவன் சகநாய்த தரலகளின்
எண்ணிக்ரக பற்றிக் கூறக் ஜகட்டு, தநான் பூம்சபநாழிலில் சகநாய்த மைலர்களின் அளவுபற்றிக் கூறிடை,
அவ்வளவு மைலரைநா ! கனிஜய! சமைத்தக் கஷ்டைமைநாக இருந்திருக்குஜமை!" என்ற வீரைன் கூற. ”எல்லநாம்
தங்கரளக் கண்டைதும் பறந்தஜத கண்ணநாளநா!" என்ற அவள் கூற - கநாதல் வநாழ்வு நடைநாத்திய கனவநான்கள்
நிரைம்பினர் ஜரைநாம் நநாட்டில்.
அந்தச் செமையத்தில் ஏரழயர் உலகு ஏக்கத்தநால் தூக்க மிழந்து, சநளிந்தது. இரதக் கண்டு உள்ளம்
வநாடினநான் ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ். தன் சதநாண்டு மூலம் ஏரழயரரை உய்விக்க ஜவண்டும் என்ற
தீர்மைநானித்தநான்.
ரவயகம் வியக்கும் அறிவுக் கருவூலப் சபட்டைகசமைன விளங்கிய கிஜரைக்க நநாடு. இருப்புச்
சசெருப்பினரைநால் முறியடிக் கப்பட்டைது : அந்நநாட்டு அறிஞர்கள், கவிஞர்கள், கரலஞர்கள் ஆகிஜயநார்.
ஜரைநாம் நநாட்டிஜல அடிரமைகளநாக அமைர்ந்த எஜேமைநானர்களுக்கு கரலயின் ஜநர்த்திரயயும் கநாவியத்தின்
ஜமைன்ரமைரயயும் எடுத்துக்கூறி இன்பமூட்டி வந்தனர். உலக வரைலநாற்றிஜல மைனரத உருக்கவல்லதநான
நிகழ்ச்சி இது. ஜதநாற்ற கிஜரைக்கர்கள். சவற்றிசபற்ற ஜரைநாம் நநாட்டைவருக்கு அடிரமைகளநாகி, அஜத ஜபநாது
ஆசெநான்களநாகி இருந்து வந்தனர். களத்திஜல கண்சடைடுத்த சகநாள்ரளப் சபநாருள்கரளக் கநாட்டி
மைகிழ்வதுடைன் ஜரைநாம் நநாட்டுச் சமைநான் அடிரமையநாகக் சகநாண்டுவந்த கிஜரைக்கக் கவிஞரனயும் கநாட்டிக்
களிப்பநான். ’பநாடு' என்பநான் பரடைத்தளபதி. கிஜரைக்கக்கவி அரும் பநாடைரல அளிப்பநான். அதன்
சபநாருரளயும் அளிப்பநான் - இன்பமும் அறிவும் குரழத்தளிப்பநான். அடிரமைதரும் இன்னமுரத உண்டு
மைகிழ்வநான் ஜரைநாம் நநாட்டுச் சமைநான்.
ஜபநார்த்திறரனப் சபறவதுதநான், வநாழ்வில் உயர்வளிக்கும் என்பரதயும், வீரைஜவற்றிகள் சபற்றவரன
நநாடு தரலவனநாகக் சகநாள்கிறது என்பரதயும் கண்டுசகநாண்டை ஜரைநாம் நநாட்டு உயர்குடியினர். அந்தத்
துரறயிஜலஜய ஈடுபட்டைனர். அரைசு அவர்கரள ஆதரித்தது. ஜபநாற்றிற்ற.
ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ், இத்தரகய புகழ் ஏணி மூலம் உயர்ந்திருக்கலநாம்; சசெல்வக்குடி பிறந்தவன்.
கீர்த்தி வநாய்ந்த குடும்பத்தினன். ஜபநார்த்திறனும் சபற்றிருந்தநான். ஆப்ரிக்கநாவில் மைண்டிலங்கரள
சவன்ற விருது சபற்ற ஸ்கிபிஜயநா என்பநானின் சபண்வயிற்றப் ஜபரைன், ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ். எனஜவ
ஜரைநாம் நநாடு அவனுக்கு உயர்மைதிப்பளிக்கத் தயநாரைநாக இருந்தது. ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ், சகயஸ் கிஜரைக்கஸ்
எனும் இரு புதல்வர்களுக்கும் தநாயநார் கர்னீலியநா. நநாட்டைவரின் நன்மைதிப்ரபப் சபற்றநார். ஆழ்ந்த
அறிவும், சிறந்த பண்புகளும் மிக்க அந்த அம்ரமையின் சசெநால்லுக்கு நல்ல சசெல்வநாக்கு உண்டு.
ஸ்கிபிஜயநாவின் மைகள் ஜகட்கும் எந்தப் பதவிரயயும், உயர்ரவயும் ரடையீரியசுக்குத் தரை எந்த ஜரைநாம்
நநாட்டுத் தரலவனும் மைறத்திடை முடியநாது. வநாழ்வில் இன்பம். அரைசில் சபரும்பதவி சபற்ற, ஒய்யநாரை
வநாழ்வு நடைத்திவரை, வநாய்ப்பு இருந்தது. ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கசுக்கு. எனினும் அவன், பிறருக்கநாக
வநாழப்பிறந்தவன். ஏரழயரின் இன்னரலத் துரடைப்பது, புதுமைண்டிலங்கரள சவல்வதிலும் ஜமைலநான
சவற்றி என்ற எண்ணம் சகநாண்டைவன்.
சவறியன்! என்றனர் சிலர். மையக்கசமைநாழி ஜபசுகிறநான். ஏரழ மைக்கரள ஏய்த்துத் தன் பக்கம் திரைட்டிக்
சகநாள்ள என்றனர் சிலர். அரனவரும் இவன் கவனிக்கப்படை ஜவண்டியவன் என்ற கூறஜவண்டி
இருந்தது : ரடைபீரியஸ், நநாட்டுக்கு ஒரு பிரைச்ரனயநாகி விட்டைநான்.
அவரன ஒத்த இரளஞர்கள் ஜபநால அவன் ஜசெநாரலகரளயும் சசெநாகுசுக்கநாரிகரளயும் நநாடிச் சசெல்லும்
சுகஜபநாகியநாக இல்ரல : எளிய வநாழ்க்ரக நடைத்தி வந்தநான். ஏரழயருடைன் பழகி வந்தநான். களத்திஜல
சபற்ற சவற்றிகரள எடுத்துக் கூறி, கநாதற் கனி பறித்து மைகிழ்ந்திருக்கும் கநாரளயர் பலப் பலர்.
ரடைபீரியஸ். அவர்கள் ஜபநாலல்லநாது. நநாட்டுக்கு உண்ரமையநான சரும் சிறப்பும் ஏற்படை ஜவண்டுமைநானநால்
வறியவருக்குள்ள வநாட்டைம் தீர்க்கப்படைஜவண்டும் என்ற திட்டைமிட்டுப் பணியநாற்றினநான். ஈரைநாயிரைம்
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ஆண்டுகட்கு முன்பு.
ஜரைநாம் நநாட்டுச் செமுதநாய அரமைப்பு – சபட்ஜரைஷியன் பிளபியன் எனும் இரு சபரும் பிரிவு சகநாண்டைதநாக
இருந்தது - முன்னர் ஜமைட்டுக் குடியினர், சமைநான்கள், பரைம்பரரைப் பணக்கநாரைர்கள் - இரைண்டைநாமைவர்,
ஏரழகள், ஏய்த்துப் பிரழக்கத் சதரியநாதவர்கள், நநாட்டின் முதுசகலும்பு ஜபநான்றநார். ரடைபீரியசின்
அன்பு ஜநநாக்கு இவர்பநால் சசென்றது.
பிளபியன் எனும் ஏரழகரளக் சகநாடுரமை பல சசெய்து. சபட்ரீஷியன்கள் அடைக்கி ரவத்திருந்தனர்.
செகிக்சகநாணநாத நிரலரமை வந்தது. இந்த நநாட்டிஜல இருந்து இடியும் இழிவும் மிடிரமையும் தநாக்கத்
தகர்ந்து ஜபநாவரதக் கநாட்டிலும், இரதவிட்ஜடை சசென்ற விடுஜவநாம், ஜவற்றிடைம் புகுந்து புது ஊஜரை
கநாண்ஜபநாம், உரழக்கத் சதரிகிறது. ஏன் இந்தப் பகட்டுரடையினருக்குப் பநாடுபட்டுத் ஜதய ஜவண்டும்.
நம் கரைம் நமைக்குப் ஜபநாதும் என்ற துணிந்து. பிளபியன் மைக்கள் அரனவரும், ஜரைநாம் நகரரை விட்ஜடை
கிளம்பினர். மூன்ற கல் சதநாரலவில் உள்ள குன்ற சசென்றனர்! ஜரைநாம் நநாட்டிஜல உல்லநாசெ வநாழ்வினர்
மைட்டுஜமை உள்ளனர் - உரழப்பநாளிகள் யநாரும் இல்ரல ! வயல் இருக்கிறது. உழவன் இல்ரல ! செநாரல
ஜசெநாரல இருக்கிறது. பநாடுபடுபவன் இல்ரல ! மைநாளிரக இருக்கிறது. எடுபிடிகள் இல்ரல /
திடுக்கிட்டுப் ஜபநாயினர். சபட்ரீஷியன்ஸ்.
இந்த சவற்றிகரைமைநான ஜவரல நிறத்தம் சமைநான்கரளக் கதிகலங்கச் சசெய்தது. ஏர் பிடித்தறியநார்கள்,
தண்ணீர் இரறத்துப் பழக்கம் இல்ரல. மைநாளிரக கலனநானநால் செரிந்து. ஜபநாக ஜவண்டியதுதநான்,
சசெப்பனிடும் ஜவரல அறியநார்கள். என் சசெய்வர் தூது அனுப்பினர். ஜதநாழரமை ஜகநாரினர். செமைரைசெம் ஏற்படை
வழி கண்டைனர். சவள்ரள உள்ளத்தினரைநான பிளபியன்கள், இனி நம்ரமை அன்புடைனும் மைதிப்புடைனும்
நடைத்துவர் என்ற நம்பி. ஒருப்படை இரசெந்தனர்.
இந்த ஏரழகள் கடைன் படுவர். சமைநான்கள் அட்ரடை என் உறஞ்சுவர் இரைத்தத்ரத. வட்டி கடுரமையநானது
ஏரழ, வட்டியுடைன் கூடிய கடைரனச் சசெலுத்தும் செக்திரய இழந்ததும், அவன், தன்ரனஜய சமைநானுக்கு
அடிரமையநாக விற்றவிடுவநான். குடும்பம் குடும்பமைநாக இப்படி அடிரமைகளநாவர்.
இந்தக் சகநாடுரமைரய ஒழிப்பதநாக வநாக்களித்தனர். அதுவரரை சசெலுத்திய வட்டித் சதநாரகரய, கடைன்
சதநாரகயிஜல கழித்துக்சகநாள்வது. மீதம் இருப்பரத மூன்றநாண்டுகளில் சசெலுத்துவது. அடிரமைகரள
விடுதரல சசெய்வது என்ற ஏற்பநாடைநாயிற்ற.
ஏரழ மைக்களின் உரிரமைகரளக் ஜகட்டுப் சபறவும், அரைசியலில் அவர்களுக்குப் பங்கு இருக்கவும்
ட்ரரைப்யூன் எனும் அதிகநாரிரயத் ஜதர்ந்சதடுத்துக் சகநாள்வசதன்றம் ஏற்பநாடைநாயிற்ற.
இந்த ட்ரரைப்யூன்கள், சபரிதும் சமைநான்கஜள கூடி செட்டை திட்டைம் நிரறஜவற்றம் சசெனட் செரபயின்
முடிவுகரள ஏற்றக்சகநாள்ள மைறக்கலநாம் என்றம் ஏற்பநாடைநாயிற்ற.
ஏட்டைளவில் பநார்க்கும் ஜபநாது ஏரழகளுக்கு இது மைகத்தநான சவற்றிதநான். கலப்பு மைணத்துக்குக்கூடைத்
தரடையில்ரல என்றனர், கனதனவநான்கள்.
கநான்செல் எனும் உயர் பதவிக்குக்கூடை பிளபியன்கள் வரைலநாம். தரடை கிரடையநாது என்றனர்.
இரவகரள விடை முக்கியமைநான ஓர் ஏற்பநாடும் சசெய்யப் பட்டைது - நிலம் ஒரு சிலரிடைம் குவிந்து
ஜபநாவதநால், கூலி மைக்களநாகப் சபரும்பநான்ரமையினர் ஆகிவிடும் சகநாடுரமை ஏற்படுவதநால், இனி யநாரும்
330 ஏகருக்கு ஜமைல் நிலம் ரவத் துக்சகநாள்ளக் கூடைநாது. என்ற செட்டைம் ஏற்பட்டைது !
இனியும் என்ன ஜவண்டும் / நிலம் ஒரு சிலரிடைம் குவியநாது ! கடைனுக்கநாக அடிரமைகளநாக்கும் சகநாடுரமை
கிரடையநாது. கலப்பு மைணம் உண்டு. கநான்செல் பதவி வரரையில் அமைரைலநாம்!
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ஏட்டைளவில் இந்தத் திட்டைம் இருந்துவந்தது. ஆனநால் சமைநான்கள் இரதக் கரவயற்றதநாக்கி வந்தனர்.
செட்டைத்ரதத் துணிந்து மீறினர் - அதன் செந்து சபநாந்துகளில் பதுங்கிக் சகநாள்வர். ஏரழயின் இன்னல்
ஒழியவில்ரல : சபநாங்கி எழுந்த ஏரழயரரை அந்த ஜநரைத்தில் தட்டிக் சகநாடுத்தனர். பிறஜகநா எப்ஜபநாதும்
ஜபநால ஏய்த்தனர்.
சமைநான்கள், தன் குடும்பத்தநார், உற்றநார் உறவினர், அடுத்துப் பிரழப்ஜபநான் ஆகிஜயநாருரடைய சபயரைநால்
நிலங்கரள அனுபவித்து வந்தனர் ஏரழயின் வயல். எப்படியும் தன்னிடைம் வந்து ஜசெரும் விதமைநான
நடைவடிக்ரககரள நய வஞ்செகர்கள் சசெய்து வந்தனர். ரடைபிரியஸ் கிஜரைக்கஸ் இந்த அக்ரைமைத்ரதக்
கண்டைநான். வநாயில்லநாப் பூச்சிகளநாக உள்ள ஏரழ எளியவருக்கநாகப் பரிந்து ஜபசெ முற்பட்டைநான்.
கவனிப்பநாரைற்றக் கிடைந்த தங்கள் செநார்பில் வழக்கநாடை ஒரு வீரை இரளஞன் முன் வந்தது கண்டு
மைகிழ்ச்சியும் நம்பிக்ரகயும் சபற்ற பிளபியன்கள், ரடைபீரியசுக்குப் ஜபரைநாதரைவு அளித்தனர்.
ரடைபீரியசும் சகயசும், சிறவர்களநாக இருக்கும் ஜபநாஜத தந்ரதயநார் கநாலமைநானநார். சிறவர்கரளத் திறமிகு
இரளஞர்களநாக்கும் சபநாறப்பு, தநாயநாருக்கு வந்து ஜசெர்ந்தது. அதரன அந்த அம்ரமை, பநாரைநாட்டைத்தக்க
விதமைநாக நடைநாத்தினநார். கல்வி ஜகள்விகளில் சிறந்தனர் - ஜபநார்த்திறன் சபற்றனர் - ஜபச்சுக் கரலயில்
வல்லுநரைநாயினர். வீரை இரளஞர்கள், ஜரைநாம் நகரில் ஏரைநாளம் - ஆனநால் அந்த இருவர், வீரைமும் ஈரைமும்
நிரைம்பிய சநஞ்சினரைநாக இருந்தனர். குடிப் சபருரமைரயயும் நநாட்டின் சபருரமைரயயும் குரறவற
நிரலநநாட்டை ஜவண்டும் என்பரத அன்ரன எடுத்துரரைப்பநார்கள் ; இருவரும், அரவ தரமைக்
குறிக்ஜகநாளநாகக் சகநாண்டைதுடைன், அக்ரைமைத்ரதக் கண்டைநால் சகநாதித்சதழும் அறப்ஜபநார் உள்ளமும்
சகநாண்டைவரைநாயினர்.
"எஸ்கிபிஜயநாவின் மைகள் என்ஜற என்ரன அரனவரும் அரழக்கின்றனர் - கிஜரைக்கசுகளின் தநாயநார் என்ற
என்ரன அரழக்கும் வண்ணம் சரிய சசெயல் புரிவீர்" என்ற தன் சசெல்வங்களுக்கு கர்னீலியநா
கூறவதுண்டைநாம், சபற்ற மைனம் சபருரமை சகநாள்ளும்படி, சிறமைதியநாளரின் சசெருக்ரக ஒழிக்கும் சபரும்
ஜபநாரில் ஈடுபட்டைனர். இரணயில்லநா இரு செஜகநாதரைர். சபற்ற சபநாழுதும், குறநரடை நடைந்த ஜபநாதும்,
மைழரல ஜபசிய ஜபநாதும், சபற்ற மைகிழ்ச்சிரயவிடை அதிகமைநான அளவு சபற முடிந்தது. தன் மைக்கள், அறப்
ஜபநார் வீரைர்களநாகத் திகழ்ந்த ஜபநாது.
அறிவுக் கூர்ரமையும் மைநாண்பும் மிகுந்த கர்னீலியநாவினிடைம் பநாடைம் சபற்ற ரமைந்தர்கள், ஜரைநாம் நநாட்டுச்
செமுதநாயத்திஜல கிடைந்த சர்ஜகட்டிரனக் கரளய முரனந்தனர் - கடைரமை யநாற்றரகயில் இருவரும்
இறந்துப்பட்டைனர் - சகநால்லப் பட்டைனர் - இறவநாப் புகழ் சபற்றனர்.
ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ், சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் - இருவரும், சிறந்த ஜபச்சுத் திறன் சபற்றனர் - அந்த
அருங்கரலரய ஏரழகளின் செநார்பிஜல பயன்படுத்தினர்.
ரடைபீரியஸ், உருக்கமைநாகப் ஜபசுபவன் - சகயஸ். எழுச்சியூட்டும் ஜபச்செநாளன்.
ரடைபீரியஸ், அடைக்கமைநாக. அரமைதியநாகப் ஜபசுவநான். இரளயவன். கனல் சதறிக்கப் ஜபசுவநான்.
கடுரமையநாகத் தநாக்குவநான்.
இருவரும் சசெல்வர்கள் இரழக்கும் சகநாடுரமைகரள எதிர்த்ஜத ஜபசுவர் -- ஏரழகள் செநார்பிஜலஜய
வநாதநாடுவர் : இருவரும் இலட்சியவநாதிகள்.
இருவரரையும், சசெல்வர் உலகம், எதிர்த்சதநாழிக்கநாமைல். விட்டைநா ரவக்கும்!! ரடைபீரியஸ், ரபயப் ரபயப்
சபய்யும் மைரழ ஜபநான்ற ஜபசுவநான் - குளிர்ந்த கநாற்ற - வளமைளிக் கும் கருத்து மைநாரி!
சகயஸின் ஜபச்சிஜல புயல் வீசும் - சபநாறி கிளம்பும்.
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ஜபசிக்சகநாண்டிருக்கும் ஜபநாஜத உணர்ச்சிவயத்தனநாகி ஜமைலங்கிரய வீசுவநானநாம். இங்குமைங்கும்
அரசெந்து ஆடிய படி இருப்பநானநாம், சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், அண்ணஜனநா. கம்பத் தில் கட்டி விடைப்பட்டை
விளக்கு ஒரு சரைநாக ஒளிதரும் பநான் ரமைஜபநால. அறிவுரரை நிகழ்த்துவநானநாம்.
இருவருரடைய வநாதத் திறரமைரயயும் ஆற்றரலயும், எதிர்த்துப் ஜபசி சவல்ல வல்லவர்கள் ஜரைநாம் நகரில்
இல்ரல - திறரமைமிக்க ஜபச்செநாளியநானநாலும், அநீதிக்கநாகப் ஜபநாரிடும் ஜபநாது. திறரமை செரியத்தநாஜன
சசெய்யும்.
சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் ஜபசிக் சகநாண்டிருக்கும் ஜபநாது. எழுச்சி அரல எனக் கிளம்புமைநாம். உரைத்த
குரைசலடுத்து ஆஜவசெ முறப் ஜபசுவநானநாம், குரைல் மைங்குமைநாம், வநார்த்ரதகள் ஜதசனநாழுக்கநாக வரைநாதநாம்!
அவனுரடைய பணியநாள் ஒரு வன், இதரன, சகயசுக்கு உணர்த்துவிக்க, சிற குழல் எடுத்து ஊதுவநானநாம்,
உடைஜன சகயஸ் குரைரலச் செரிப்படுத்திக் சகநாள்வநானநாம். உண்ரமைக்கநாகப் பரிந்து ஜபசும்ஜபநாது,
தன்ரனயும் மைறந்து விடும் நிரல, சகயசுக்கு!
ரடைபீரியஸ் தண்சணநாளியும், சகயஸ் சவம்ரமை மிக்கது மைநான. ஜபச்சிரன வழங்குவர் - இருவரின்
ஜபச்சும் சமைநான் களுக்குச் சற்றத்ரதயும் அச்செத்ரதயும் ஜசெர்த்தளித்தது.
சசெல்வக் குடி பிறந்தவர்கள். ஏன் இந்தப் ஜபநாக்கிடை மைற்றவர்களுக்கநாகப் ஜபநாரிடைக் கிளம்புகின்றனர்!
திறரமைரயக் கநாட்டை ஜவற முரறயநா இல்ரல! களம் இருக்கிறது. கட்கசமைடுத்துப் ஜபநாரிட்டு,
கநாவலர்களின் முடி தரித்த சிரைங்கரளச் சசெண்டுகளநாக்கி வீரை விரளயநாட்டு ஆடிக் கநாட்டைலநாம்.
உடைற்பயிற்சிக் கூடைங்கள் உள்ளன. அங்கு ஆற்றரலக் கநாட்டி நநாட்டுத் தரலவர்களின் நல்லநாசி சபறலநாம்
: குதிரரை ஏற்றம், ஜதஜரைநாட்டைம், என்சறல்லநாம் வீரை விரளயநாட்டுகள் விதவிதமைநாக உள்ளன.
அரவகளிஜல ஈடுபட்டு. புகழ் ஈட்டைநாது. வரைண்டை தரலயரிடைம் சசென்ற, விபரீத திட்டைங்கரளப் ஜபசிக்
சகநாண்டிருக்கிறநார்கஜள, ஏன் இந்த வீண் ஜவரல எதற்கநாக இந்த ஆபத்தநான சசெயலில் ஈடுபடுகின்றனர்.
என்ற சசெல்வர்கள் ஜபசினர் - ஏசினர். ரடைபீரியசும், சகயசும், தூண்டி விடும் தரலவர்கள். என்ற
சசெல்வர் கண்டித்தனர் : மைக்கஜளநா, வநாழ்த்தினர்.
ஜரைநாம் நநாட்டுக் கீர்த்தி பரைவியது. இடிமுழக்க சமைனப் ஜபசும் ஜபர்வழிகளல்ல, எதிரியின் ஜவலுக்கு
மைநார்கநாட்டி நின்ற வீரைர்களநால் அகழ்கரளத் தநாண்டி, ஜகநாட்ரடைகரனத் தநாக்கிக் சகநாடி மைரைங்கரளச்
செநாய்த்து, உயிரரை துச்செசமைன்ற கருதி வீரைப்ஜபநாரிட்டு சவற்றி கண்டைவர்களநால். அணி அழகும் உவரமை
நயமும், கலந்து புன்னரகயும் சபருமூச்சும் கநாட்டிப் ஜபசிடும் நநாநர்த்தனக்கநாரைரைநால் அல்ல. கூர்வநாள்
ஏந்தத் சதரிந்தவர்கள் செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல நின்ற சகநாண்டு, "செநாய்ந்தீஜரை ! மைநாய்ந்தீஜரை!" என்ற ஏரழ
மைக்களிடைம் அழுகுரைலில் ஜபசுவதும், 'எழுக ! வருக! ஜபநாரிடுக !' என்ற தூண்டி விடுவதும், எளிதநான
கநாரியம். தநாக்க வரும் மைநாற்றநாரனத் துரைத்திச் சசென்ற அவனுரடைய மைநாநகரரை தரரைமைட்டைமைநாக்குவது.
அரனவரைநாலும் செநாதிக்கக் கூடிய சசெயலல்ல !!
சசெல்வர்கள், அதிலும் சசெருமுரன சசென்ற சவற்றி கண்டைவர்கள், இதுஜபநாலத்தநாஜன ஏளனம் ஜபசுவர்.
அறிவுத் துரறயிஜல ஈடுபடும் இரளஞர்கரளக் கண்டு ரடைபீரியஸ், இந்த ஏளனத்துக்கும்
இடைமைளிக்கவில்ரல. களத்திஜல தன் கடைரமைரயச் சசெம்ரமையநாகச் சசெய்தநான். நியூமைநான்ரடைன்ஸ் என்னும்
நநாட்டைநாருடைன் நடைந்த சபரும் ஜபநாரில், ரடைபீரியஸ் கநாட்டிய வீரைம், செநாமைநான்யமைநானதல்ல. மைநான்சினஸ்
எனும் பரடைத்தரலவன், ரடைபீரியசின் வீரை தீரைத்ரதக் கண்டைது மைட்டுமைல்ல, களத்திஜல ஒரு செமையம்,
எதிரிகளநால் சுற்றிவரளத்துக் சகநாள்ளப்பட்டை ஜநரைத்தில், ரடைபீரியசின் ஜயநாசெரனயநால் சபரிதும் பயன்
கண்டைவன்.
மைநாற்றநாரிடைம் சசென்ற செமைரைசெ ஏற்பநாடுகரளத் திறம்படைப் ஜபசி, ஜபரைநாபத்தில் சிக்கிக் சகநாண்டை ஜரைநாம்
நநாட்டுப் சபரும் பரடைரய மைரைணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பரவத்த சபருரமை, ரடைபீரியசுக்குக்
கிரடைத்தது, குரறந்தது இரு பதினநாயிரைம் ஜரைநாமைநான்ய வீரைர்கள் ரடைபீரியசினநால் பிரழத்தனர்.
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ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ், சபநாதுப்பணியிஜல, ஜநர்ரமைரயக் கரடைப்பிடித்து ஒழுகினவன் - களத்திஜல
மைநாற்றநார்களிடைம் அவனுரடைய கணக்ஜகடு சிக்கிவிட்டைது – நநாட்டைவர் கணக்குக் ஜகட்டைநால் என்ன
சசெய்வது என்ற கடைரமை உணர்ச்சியநால் உந்தப்பட்டை ரடைபீரியஸ், மைநாற்றநார் நகருக்கு மீண்டும் ஓர்முரற
சசென்ற, கணக்ஜகட்ரடைக் ஜகட்டுப் சபற்றவந்தநான்.
இதரனக்கூடை, சூதுக்கநாரைச் சமைநான்கள் திரித்துக்கூறி, ரடைபீரியஸ் மீது கண்டைனம் பிறப்பித்தனர். ஆனநால்
ரடைபீரியசின் ஆற்றலநால் உயிர்தப்பிய ஜபநார் வீரைர்களும், அவர்களுரடைய குடும்பத்தநாரும் திரைண்டு வந்து
நின்றனர், சபரியஜதநார் நன்ரமைரய நநாட்டுக்குச் சசெய்த ரடைபீரியரசெயநா கண்டிக்கத் துணிகிறீர்கள் - என்ன
ஜபதரமை - ஏன் இந்தப் சபநாறநாரமை ! என்ற ஆர்ப்பரித்தனர். இந்த எழுச்சிரயக் கண்ஜடை கண்டைனத்ரத
விட்டு விட்டைனர். ஆனநால் சமைநான்களின் சற்றமும் சபநாறநாரமையும் புற்றக்குள் பநாம்சபன இருந்து வந்தது.
இந்தப் ஜபநாரிஜல, ரடைபீரியஸ் வீரைமைநாகவும் ரைநாஜேதந்திரைமைநாகவும் பணியநாற்றிப் சபரும்புகழ் சபற்றநான் ஆனநால் இந்தப் புகரழவிடை, பயன் தரைத்தக்க மைற்ஜறநார் பநாடைம் இந்தச் செமையத்தில் அவனுக்குக் கிரடைத்தது.
களம் ஜநநாக்கி அவன் சசென்றதநாரல வழி சநடுக அவன் கண்டைபட்டி சதநாட்டிகசளல்லநாம் பநாழ்பட்டுக்
கிடைந்தன. சிற்றூர்களிஜல மைக்கள் இல்ரல, அங்சகநாருவரும் இங்சகநாரு வருமைநாக அயல் நநாட்டிலிருந்து
தருவிக்கப்பட்டிருந்த அடிரமைகள் கநாணப்பட்டைனர். இந்தக் கநாட்சி ரடைபீரியசுக்குக் கருத்தளித்தது. நநாடு
கநாடைநாகிறது. நல்ல உரழப்பநாளிகள். கிரைநாமைத்தில் வநாழ வரகயின்றி, சவளி இடைங்கரள நநாடிச் சசென்ற
விட்டைனர்: கநாரைணம், அவர்களுக்கு வயல் இல்ரல. குடில் இல்ரல. சதநாழில் இல்ரல. இந்நிரலக்குக்
கநாரைணம், அவர்களிடைம் இருந்த நிலசமைல்லநாம் சசெல்வர் ரகயிஜல சிக்கிக்சகநாண்டைதுதநான். மீண்டும்
நநாட்டுக் குடி மைக்கள் வளம்சபறஜவண்டும் - அறம் அதுதநான், அன்பு சநறியும் அதுதநான் - அரைசு சகநாள்ள
ஜவண்டிய முரறயும் அதுதநான் - இதற்கநாகஜவ நநாம் இனிப் ஜபநாரிடை ஜவண்டும், என்ற ரடைபீரியஸ்
தீர்மைநானித்தநான். ஜரைநாம் திரும்பியதும் இந்தத் திருப்பணிரயத் துவக்கினநான், மைக்கள் திரைண்டைனர்.
"உழவனுக்கு நிலம் ஜவண்டும்”
“நிலப் பிரைமுகர்கரள ஒழித்தநாக ஜவண்டும்"
"ஏரழக்கு எங்ஜக இல்லம் !"
சுவர்களிலும் வரளவுகளிலும், இந்த வநாக்கியங்கள் எழுதப்படுகின்றன ! ஏரழ விழித்துக் சகநாண்டைநான் உரிரமைரயக் ஜகட்கத் சதநாடைங்கிவிட்டைநான் ; ரடைபீரியசின் ஜபச்சு. ஊரமைகரளப் ஜபசெச் சசெய்துவிட்டைது.
குறிப்பிட்டை அளவுக்குஜமைல் நிலத்ரதக் குவித்து ரவத்துக்சகநாண்டிருக்கும் சசெல்வர்கள், அளவுக்கு
ஜமைற்பட்டு உள்ள நிலத்ரத அரைசினரிடைம் தந்துவிடை ஜவண்டும். அதற்கநாக அவர்களுக்கு நஷ்டைஈடு
அளிக்கப்படும்.
அங்ஙனம் சபறப்பட்டை நிலத்ரத ஏரழ மைக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்க ஜவண்டும் - அவர்கள் சிறசதநாரக
நிலவரி சசெலுத்த ஜவண்டும்.
ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ், இந்தத் திட்டைத்ரத எடுத்துக் கூறினநான், மைக்கள் இதுதநான் நியநாயம், ஏற்கனஜவ
இயற்றப்பட்டை செட்டைத்ரதச் செதி சசெய்து செநாகடித்து விட்டைனர் : இப்ஜபநாது புதுக்கணக்கு ஜவண்டு. என்ற
முழக்கினர்.
ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ், ட்ரரைப்யூனநாகத் ஜதர்ந்சதடுக் கப்பட்டைநான் - மைக்களுக்கு வழக்கறிஞனநானநான் !
சமைநான்கள் சறினர்.
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உலரக சவன்ஜறநார் ! - என்ற விருது இருக்கிறது. இங்ஜக, ஏரழயின் உள்ளத்ரத சவன்ஜறநாமைநா! - என்ற
இடித்துரரைத்தநான் ரடைபீரியஸ், புயசலநான்ற கிளம்புகிறது பூங்கநா அழிந்துபடும். இதரன உடைஜன
அடைக்கியநாக ஜவண்டும், என்ற எண்ணிய சிமைநான்கள், மைநார்க்ஸ் ஆக்ஜடைவியஸ் எனும் மைற்ஜறநார்
ட்ரரைப்யூரனச் செரிப்படுத்திக் சகநாண்டைனர். ஒரு ட்ரரைப்யூன் சகநாண்டுவரும் திட்டைத்ரத மைற்ஜறநார்
ட்ரரைப்யூன் மைறத்து ஓட் அளித்தநால், திட்டைம் ஜதநாற்றதநாகப் சபநாருள் - செட்டைம் அவ்விதம் ஆக்கப்
பட்டிருந்தது. ஏரழகளின் 'ரைட்செகனநாக' ஏரழகளநாஜலஜய ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை மைநார்கஸ் ஆக்ஜடைவியஸ்
மைநாளிரக வநாசிகளுக்கு அடிரமையநாகி, ரடைபீரியசின் நல்ல திட்டைத்ரத எதிர்க்கலநானநான். மைக்கள்
சவகுண்டைனர். ரடைபீரியஸ் இனியன் கூறினநான், இரறஞ்சினநான், எச்செரித்தநான். பணப் சபட்டிகளிடைம்
பல்லிளித்துவிட்டை ஆக்ஜடைவியஸ். ஏரழகளுக்குத் துஜரைநாகியநாகி விட்டைநான். ரடைபீரியசின் திட்டைத்ரத
மைறத்து ஓட் அளித்தநான், திட்டைம் ஜதநாற்றது. சமைநான்கள் சவற்றிக் சகநாட்டைமைடித்தனர்.
ஜதநால்வி - துஜரைநாகம் ! - இதரன ரடைபீரியஸ் எதிர் பநார்க்கவில்ரல. சமைநான்கள் சறவர். எதிர்ப்பர், செநாதி
புரிவர் என்பரத எதிர்பநார்த்திருந்தநான், ஆனநால் ஏரழகளின்
’பநாதுகநாவலன்' எனும் பதவிரயப் சபற்ற ஆக்ஜடைவியஸ், துணிந்து, தன் திட்டைத்ரதத் தகர்ப்பநான் என்ற
எதிர்பநார்க்கவில்ரல. எவ்வளவு ஏளனம் கிளம்பியிருக்கும் சமைநான்களின் மைநாளிரகயில்! பணம் சசெய்யும்
ஜவரலரயப் பநாரைடைநா, பக்குவமைற்றவஜன ! என்றல்லவநா கூறகிறது. பணக்கநாரைரின் பநார்ரவ, ஏரழக்கு
வநாழ வழி வகுக்க கிளர்ச்சிசசெய்து. ஜவரல நிறத்தம் நடைத்தி, ட்ரரைப்யூன் எனும் பநாதுகநாவலர்கரளத்
ஜதர்ந்சதடுத்துக் சகநாள்ளும்
முரறரயக் கண்டைனர் ! ஜவலிஜய பயிரரை ஜமைய்கிறஜத! மைநான் வழி கநாட்டை, சிறத்ரத, மைநான் கன்றகரளக்
சகநான்ற தின்றஜத ! என்ன அனியநாயம்! என்ன ஜகவலம்!! என்ற ரடைபீரியசும். அவன் பக்கம்
நின்ஜறநாரும் வருந்தினர் : சசெல்வர் சவற்றிச் சிரிப்புடைன் உலவினர்.
ரடைபீரியஸ். ஜசெநார்ந்துவிடைவில்ரல - மீண்டும் ஓர் செட்டைம் சகநாண்டுவந்தநான் - பரழயரதவிடை,
பரைபரைப்பும் தீவிரைமும் மிகுந்தது.
"யநாரும் 330 ஏகருக்கு ஜமைல் நிலம் ரவத்துக் சகநாண்டி ருக்கக்கூடைநாது என்பது செட்டைம். இப்ஜபநாது அந்த
அளவுக்கு ஜமைல் ரவத்திருப்பவர்கள் செட்டை விஜரைநாதமைநான சசெய் லநாற்றினநார்கள் என்ற சபநாருள்படுகிறது.
எனஜவ அவர்கள் செட்டை விஜரைநாதமைநாக ரவத்துக்சகநாண்டிருக்கும் நிலத்ரத செர்க்கநார் வசெம் உடைஜன
ஒப்பரடைக்க ஜவண்டு." - என்பது ரடைபீரியசின் புதுத் திட்டைம்.
சமைநான்களின் அக்கரைமைத்துக்கு உடைந்ரதயநாக இருந்த ஆக்ஜடைவியஜசெகூடை குற்றவநாளி-யநானநான் ! செட்டை
வரைம்புக்கு மீறி அவனும் நிலம் ரவத்துக் சகநாண்டிருந்தநான்.
ரடைபீரியசின் இந்தப் புதிய திட்டைத்ரத தீவிரைமைநாக சமைநான்களின் ரகயநாளநான ஆக்ஜடைவியஸ் எதிர்த்தநான்.
மீண்டும் ரடைபீரியஸ், சபநாது நன்ரமைரய எண்ணி நீதியநாக நடைந்துசகநாள்ளும்படி, ஆக்ஸ்ஜடைவியரசெக்
சகஞ்சிக் ஜகட் டுக்சகநாண்டைநான் : ஆக்ஜடைவியஸ் இணங்க மைறத்தநான்.
இந்தப் பிரைச்ரன தீர்க்கப்படும் வரரையில் அதிகநாரிகள். தமைது அலுவரலச் சசெய்யக்கூடைநாது என்றநான்,
ரடைபீரியஸ், அதிகநாரிகள் இணங்கினர்.
செனிபகவநானுக்கு ஒரு ஜகநாயில் உண்டு ஜரைநாம் நகரில்! துரரைத்தனத்தநாரின் பணம் அங்குதநான்,
ரவத்திருப்பர். ஏரழகளின் பிரைச்ரன தீர்க்கப்படுகிற வரரையில், ஜகநாயிலி லுள்ள பணத்ரதத்
சதநாடைக்கூடைநாது. இழுத்துப்பூட்டுங்கள் ஆலயத்ரத என்றநான் ரடைபீரியஸ். ஜகநாயில் கதவு அரடை
பட்டுவிட்டைது! ரடைபீரியசின் வநார்த்ரதக்கு வலிவு ஏற்பட்டு விட்டைது. சசெல்வர் பீதியுற்றனர்! துக்க உரடை
அணிந்து வலம் வந்தனரைநாம்!
வருந்திக்சகநாண்டு வநாளநா இருந்துவிடுவநாரைநா, வன்கணநாளர்கள்! நமைது ஆதிக்கத்ரத அழிக்கத் துடிக்கும்
இந்த அற்பரனக் சகநாரல சசெய்தநாக ஜவண்டும் என்ற துடித்தனர். செதி சசெய்யலநாயினர். ரடைபீரியஸ்
வநாளும் ரகயு மைநாகஜவ உலவ ஜநரிட்டைது.
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இவனல்லவநா இதுகளுக்கநாகப் ஜபநாரைநாடுகிறநான் - அடைங்கிக்கிடைந்ததுகரள ஆர்ப்பரிக்க ரவக்கிறநான் இவன் இருக்கு மைட்டும் ஜபரைநாபத்துதநான். எனஜவ இவரன ஒழித்தநாக ஜவண்டும் என்ற சசெல்வர்கள்
சகநாக்கரித்தனர்.
வயரல வளமைநாக்கியவர்கஜள ! வறரமைதநான் உங்களுக்குப் பரிசெநா? பநாரத அரமைக்கப் பநாடுபட்ஜடைநாஜரை!
பட்டினி தநான் உங்களுக்குப் பரிசெநா? சித்திரைச் ஜசெநாரலகளுக்கநாக உங்கள் சசெந்நீரரைக் சகநாட்டினீர்கள் !
அற்புதமைநான கட்டிடைங்கள் எழுப்பினீர்கள் உரழப்பநால்! உங்கள் நிரலரமை கநாட்டு
மிருகத்துரடையரதவிடைக் ஜகவலமைநாக வன்ஜறநா கநாணப்படுகிறது! என்ற ரடைபீரியஸ் முழக்கமிடுகிறநான்.
செட்டைத்ரத மீறினவர்கள் சசெல்வவநான்கஜள ! என்ற சவளிப்பரடையநாகஜவ குற்றம் செநாட்டுகிறநான்.
ஏரழகளுக்குத் துஜரைநாகம் சசெய்தவர்கரள இழுத்து வரைச் சசெநால்கிறநான். எவ்வளவு ஆணவம்! சசெனட்
செரபயிஜல ஈடில்லநா அதிகநாரைம் சசெலுத்துகிஜறநாம். நமைது மைநாளிரககளிஜலஜயநா. எதிரி நநாடுகளிலிருந்து
சகநாண்டுவந்த விரலயுயர்ந்த சபநாருள்கள். கநாட்சியநாக இருக்கின்றன. ஏன் என்ற ஜகட்கநாமைல்
இருந்துவந்தனர். அந்த ஏரழயரரை நம்மீது ஏவிவிடுகிறநாஜன சகநாடியவன், இவரனக் சகநான்றநால் என்ன.
சகநால்லநாது விடிஜனநா இவன் நமைது சசெல்வநாக்ரகஜய செநாகடித்து விடுவநாஜன என்ற எண்ணினர். சறினர்.
ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கரசெக் சகநான்ற ஜபநாடைக் சகநாடியவர்கரள ஏவினர்.
ரடைபீரியஸ் புகுத்த விரும்பிய புதுத் திட்டைம் பற்றி வநாக்சகடுப்பு நடைநாத்தும் நநாள் வந்தது. சசெல்வர்கள்
கூலிப் பரடைரய ஏவி, குழப்பத்ரத மூட்டி விட்டு, வநாக்சகடுப்பு நரடைசபறநாவண்ணம் தடுத்து
விட்டைனர்.
அன்ற அவர்கரள அடித்து சநநாறக்கும் அளவுக்கு ரடைபீரியசிடைம் ஆட்பலம் இருந்தது. எனினும்,
இரைத்தக் களரிரயத்தடுக்கஜவண்டும், சிக்கரலத் தீர்க்கும் சபநாறப்ரப, சசெனட்செரபயிடைம்
விட்டுவிடைலநாம், என்ற நண்பர் சிலர் கூறிய நல்லுரரைக்கு இணங்கி. ரடைபீரியஸ். அமைளிரய
அடைக்கினநான்.
சசெனட் செரப, சசெல்வரின் சூதுக்கும் சுக ஜபநாகத்துக்கும் அரைணநாக அரமைந்திருந்தது. அங்கு. நியநாயம்
எப்படிக் கிரடைக்கும் - செமைர் இன்றி பிரைச்ரனரயத் தீர்த்துக்சகநாள்ளும் செகல வழிகரளயும்
பநார்க்கவில்ரல என்ற பிறஜகநார் நநாள் எவஜரைனும் குற்றம் செநாட்டுவஜரை என்பதற்கநாகஜவ, ரடைபீ ரியஸ்,
சசெனட் செரபயிடைம் பிரைச்ரனரய அனுப்பிரவத்தநான் - நம்பிக்ரகயுடைன் அல்ல. அவன்
எதிர்பநார்த்தபடிஜய சசெனட் செரப மைழுப்பிற்ற. மிரைட்டிற்ற கநாரியமைநாற்றவில்ரல மீண்டும் மைக்களிடைம்
வந்தநான் ரடைபீரியஸ்.
ஏரழகளுக்கு இதமைளிக்கும் திட்டைத்ரத எதிர்ப்பவன். ஏரழகளநாஜலஜய டிரரைப்யூன் ஆக்கப்பட்டை
ஆக்ஜடைவியஸ் தநாஜன ! அவரனப் பதவியிலிருந்து அகற்றினநாசலநாழிய சவற்றி கிரடைக்கநாது. எனஜவ,
மைக்கள். அவன் ஜதரவயநா? என்ற தநாஜமை தீர்ப்பளிக்கட்டும் என்ற ரடைபீரியஸ் ஜகட்டுக் சகநாண்டைநான்.
ஏரழகளுக்கநாகஜவ நநான் புதிய திட்டைம் சகநாண்டு வருகிஜறன் - அரத நீ மைறக்கிறநாய் - ஏரழகளுக்கு என்
திட்டைம் ஜகடு பயக்கும் என்ற உன்னநால் கநாரைணம் கநாட்டை முடியுமைநானநால், மைக்களிடைம் கூறி, என்ரனப்
பதவியிலிருந்து நீக்கிவிடைச் சசெநால் என்ற அரறகூவி அரழத்தநான் ரடைபீ ரியஸ். ஆக்ஜடைவிஸ்
முன்வரைவில்ரல. பிறஜக ரடைபீரியஸ் ஆக்ஜடைவியரசெ பதவியிலிருந்து நீக்கும்படி மைக்களிடைம்
முரறயிட்டைநான். வநாக்சகடுப்பு துவங்கிற்ற. முப்பத்ரதந்து ஆயத்தநார்கள் கூடினர். அவர்களில் 17
ஆயத்தநார். ஆக்ஜடைவியஸ் நீக்கப்படைஜவண்டும் என்ற வநாக்களித்தனர்.
சபருங்குணம் பரடைத்த ரடைபீரியஸ். அப்ஜபநாதும், சவற்றி எவர்பக்கம் என்பது விளங்கிய அந்த
ஜவரளயிலும், பழி தீர்த்துக் சகநாள்ளும் உணர்ச்சி சகநாள்ளநாமைல், ஜதநாழரமை ஜபசி, ஆக்ஜடைவியரசெக்
கட்டித்தழுவி முத்தமிட்டு. ஜவண்டைலநானநான். 'ஜவண்டைநாம் வீண்பிடிவநாதம்! ஏரழகள் உய்யும்
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திட்டைத்ரத நீயும் ஆதரித்து நற்சபயர் சபற என்ற சகஞ்சினநான். உருக்கமைநான ஜவண்டுஜகநாள் :
ஆக்ஜடைவியசுக்குக் கூடை கண்களிஜல நீர் ததும்பிற்றநாம். எனினும் அவரன அடிரமைப்படுத்தி விட்டை,
சசெல்வர்கள் அங்கிருந்தனர். அவர்கரளக் கண்டைநான் ஆக்ஜடைவியஸ், கருரண கருகி விட்டைது. வஞ்செகம்
படைசமைடுத்தது, இணங்க முடியநாசதனக் கூறிவிட்டைநான். வநாக்சகடுப்பு சதநாடைர்ந்து நடைந்தது.
ஆக்ஜடைவியஸ், நீக்கப்பட்டைநான்.
ஆக்ஜடைவியஸ், பதவி இழந்தநான். ஆனநால் ரடைபீரியஸ் சவற்றியநால் சவறியனநாகவில்ரல - பண்புடைன்
நடைந்து சகநாண் டைநான். ஆக்ஜடைவியஸ் ஒரு அம்பு என்பரத அவன் அறிவநான். அவனிடைம் ஜகநாபம் அல்ல,
பரிதநாபம் தநான் பிறந்தது, ஏரழகளுக்சகன்ற அரைசியல் செட்டைத்தின்படி ஏற்படுத்தப் பட்டை
பநாதுகநாவலரனக் சகநாண்ஜடை ஏரழரய நநாசெமைநாக்கக் கூடிய வலிவு, சசெல்வர்கள் சபற்றிருக்கிறநார்கஜள,
என் பரத எண்ணிஜய ரடைபீரியஸ் துக்கித்தநான்.
ஆக்ஜடைவியரசெ மைக்கள் தநாக்கிய ஜபநாது கூடை, ரடைபீ ரியஸ் ஓடிச்சசென்ற அவரனக் கநாத்து, மைக்கரன
அடைக்கினநான். ரடையீரியசின் வழி நிற்கக்கூடிய மியூஷியஸ் என்பநான் ட்ரரைப்யூன் ஆக்கப்பட்டைநான்.
சசெனட் செரப, ரடைபீரியசின் சசெல்வநாக்கு ஓங்கி வளர்வது கண்டு சபரிதும் பூதி அரடையலநாயிற்ற.
புதிய செட்டைம் நிரறஜவறிற்ற. அதன்படி, ஒவ்சவநாரு பிரைபுவிடைமும் உள்ள நிலத்ரத அளசவடுக்க
முற்பட்டைநான் ரடைபீரியஸ். இதற்கநாகக் கூடைநாரைம் அரமைத்துக் சகநாள்ளும் சசெலவுத் சதநாரக கூடை, தரை
மைறத்தது சசெனட் ; அவ்வளவு அருவருப்பு. மைற்றவர்கள் செர்க்கநார் செநார்பிஜல சபநாதுப் பணியநாற்றக்
கிளம்பும்ஜபநாது படிச் சசெலவு, மிகத் தநாரைநாளமைநாகத் தரும் இஜத சசெனட். ஆனநால், ஜரைநாம் நநாட்டுச் செமுதநாய
அரமைப்பின் சர்ஜகட்ரடை நீக்கி, செமைன் உண்டைநாக்கி வலிவரடையச் சசெய்யும் நற்பணிபுரியும் ரடைபீரியசுக்கு
படிச் சசெலவுகூடைப் ஜபநாதுமைநான அளவு தரைமைறத்தது. அதுமைட்டு மைல்ல, அவனுக்கு எதிரைநாகத் தப்புப்
பிரைசெநாரைத்ரதத் தீவிரைமைநாக நடைத்தலநாயிற்ற.
"மைண்ரடைக்கநாவி மைக்கரள மையக்கி அடிரமை சகநாள்கிறநான்!"
"வீதியிஜல சபரிய சவற்றி வீரைன் ஜபநாலல்லவநா சசெல்கிறநான்."
"ஏரழகளுக்கநாக உருகும் இவன் என்ன சவட்டுகிறநானநா. குத்துகிறநானநா, சவய்யிலிலும் மைரழயிலும்
நின்ற ஜவரல சசெய்கிறநானநா? ஏரழகள் சபயரரைக் கூறிக்சகநாண்டு ஏய்த்துப் பிரழக்கிறநான்”
"மைண்டிலங்கரள சவன்ற மைநாவீரைர்கசளல்லநாம், தரல குனிந்து நடைந்து சசெல்கிறநார்கள் : இந்த மைநார்தட்டி
மைக்கள் புரடைசூழ அல்லவநா சசெல்கிறநான்."
'இரைவுக் கநாலத்தில் பநார்த்திருக்கிறீர்களநா அவரன, வீடு சசெல்லும்ஜபநாது மைக்கள் தீவர்த்தி பிடித்துக்
சகநாண்டு சசெல்கிறநார்கள். அவ்வளவு ஒய்யநாரைம் ஜகட்கிறது அவனுக்கு"
”திட்டைமிட்டு ஜவரல சசெய்கிறநான் ; ஏரழகரள ஏவி விட்டு, சசெல்வர்கரள அழிப்பது. பிறகு அஜத
ஏரழகரள ஏய்த்துவிட்டு, அரைசென் ஆகிவிடுவது. இதுதநான் அவன் திட்டைம்!"
'முடி தரித்துக் சகநாண்டைநால், தீர்ந்தது : பிறகு. நநாடு அவன் கநாலடியில் தநாஜன!"
"ஏரழ மைக்களுக்கு எங்ஜக அவனுரடைய வஞ்செகம் சதரிகிறது"
'இவன் எவ்வளவு உரிரமை உள்ளவஜனநா. அஜத அளவு உரிரமை பரடைத்தவன்தநாஜன. ட்ரரைப்யூனநாக
இருந்த ஆக்ஜடைவியஸ், அவரனப் பதவியிலிருந்து விரைட்டினநானல்லவநா! செரியநா அது? மைக்களுக்கு
இரழத்த துஜரைநாக மைல்லவநா. சகநாடுங்ஜகநாலர்கள் கூடை, ட்ரரைப்யூரன நீக்கமைநாட்டைநார்கஜள ! எவ்வளவு
அரும்பநாடுபட்டு மைக்கள், ட்ரரையூரனப் சபறம் உரிரமைரயப் சபற்றனர். ஒரு கணத்தில் ஒழித்து
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விட்டைநாஜன!'
”எல்லநாம். அரைசெனநாவதற்கநாகத்தநான் !"
இவ்வண்ணம் பலமைநான தப்புப் பிரைச்செநாரைம், மைக்களுக்கு மைன்னனநாக யநாரைநாவது முயற்சிக்கிறநார்கள்
என்றநால் ஜபநாதும். ஆத்திரைம் சபநாங்கும். அவ்வளவு அல்லரல அனுபவித்திருக்கிறநார்கள். அரைசெர்கள்
ஆண்டைஜபநாது. அதிலும். மைன்னன் என்ற உடைன் மைக்கள் மைனதிஜல. டைநார்க்வின் என்ற சகநாடுங்
ஜகநாலனுரடைய நநாட்கள் தநான். எழும் : எழுந்ததும் பதறவர். எனஜவ, ரடைபீரியஸ், மைன்னனநாவதற்கு
திட்டைமிடுகிறநான் என்ற வதந்தி கிளம்பியதும், மைக்கள் மைனம் குழம்பலநாயிற்ற, சமைள்ள சமைள்ள அவர்கள்
மைனரதச் சசெல்வர்கள் கரலத்தனர்.
ஆக்ஜடைவியரசெ அகற்றியது அக்ரைமைம்தநான் என்ற கூடைச் சிலர் ஜபசெ முன்வந்தனர். மைக்கள் ஏமைநாற்றப்படு
வரதக் கண்டு ரடைபீரியஸ் வருந்தினநான்.
”ட்ரரைப்யூன் பதவி மைகத்தநானது - மைக்களின் உரிரமைரயயும் நலரனயும் பநாதுகநாக்கும் சபரும் சபநாறப்பு
வநாய்ந்தது - அதரன மைதிப்பஜத அரனவரின் கடைரமையநாகும். எனினும், மைக்களின் ’கநாப்பநாளர்' ஆகப்
பதவி சபற்றவர் மைக்களுக்ஜக துஜரைநாகம் சசெய்தநால். அவரரை விரைட்டைநாதிருக்க முடியுமைநா ! டைநார்க்வின் எனும்
மைன்னன் சகநாடுரமை சசெய்தநான் - அதனநால் சவறப்பரடைந்த நநாம், மைன்னரைநாட்சி முரறரயஜய
ஒழித்துக்கட்டை வில்ரலயநா ! மைக்களின் நலன்களுக்கநாகத்தநாஜன பதவிகள் ! பதவிகரள அளிக்கவல்ல
மைக்களுக்கு அரவகரளப் பறிக்கவும் உரிரமை உண்டு எனஜவ என் சசெயல் நியநாயமைநானது - தவறநான
பிரைச்செநாரைத்ரதக் ஜகட்டு ஏமைநாந்து ஜபநாகநாதீர். நநான் எஜதச்செதிகநாரைமைநாக நடைந்து சகநாள்ளவில்ரல.
சகஞ்சிஜனன் மிஞ்சினநான் ! ரக குலுக்கிஜனன். கடுரமையநாக என் ஜதநாழரமைரய நிரைநாகரித்தநான்.
எனஜவதநான் ஆக்ஜடைவியரசெப் பதவியிவிருந்து அகற்றிஜனன்" என்ற விளக்கமுரரைத்தநான்.
"நநான் என் கண்ணநாரைக் கண்ஜடைன், கநாட்சிரய ; ஒரு ஆசெநாமி, பட்டுப் பட்டைநாரடையும் மைணி முடியும்
சகநாண்டு வந்து ரடைபீரியசிடைம் தந்தநான்' என்ற ரடைபீரியசின் பக்கத்து வீட்டுக்கநாரைஜன புளுகினநான்.
சசெல்வர்களின் சூழ்ச்சிக்கு நநான் பலியநாகிவிடுஜவன். உங்களுக்கநாக உரழத்ஜதன். ஊரரைச் சுரைண்டி
வநாழும் உலுத்தர்களின் சற்றத்தினுக்கு ஆளநாஜனன். என்ரனக் சகநால்ல ஏற்பநாடு சசெய்துவிட்டைநார்கள்.
நநான் சகநால்லப் பட்டை பிறகு, இஜதநா என் குழந்ரதகரளயும், குடும்பத்ரதயும் கநாப்பநாற்றம் சபநாறப்பு
உம்முரடையது என்ற கூறி மைக்கள் முன், தன் குழந்ரதகரளக் சகநாண்டுவந்து ரடைபீரியஸ் நிறத்தினநான் மைக்கள் கசிந்துருகினர்.
அடைநாலஸ் என்னும் சவளிநநாட்டு மைன்னன் ஒருவன் இறக்கும்ஜபநாது, பிறகு தன் சபருஞ்சசெல்வத்ரத
ஜரைநாம் நகருக்கு அளித்தநான். இரத ஏரழ எளியவருக்குப் பகிர்ந்தளிக்க ஜவண்டும். அவர்கள் விவசெநாயக்
கருவிகள் வநாங்க இந்தப் பணம் ஜதரவப்படுகிறது.
சசெனட் செரபயிஜல சசெல்வர்கஜள கூடிக்சகநாண்டு சகநாட்டை மைடிக்கிறநார்கள். அவர்கள் அளிக்கும்
தீர்ப்புகள் ஏரழயருக்குக் ஜகடு பயப்பனவநாகஜவ உள்ளன. ஓரை வஞ்செரன நரடைசபறகிறது. எனஜவ
சசெனட் செரபயிஜல ஏரழகளும் நீதிபதிகரளத் ஜதர்ந்சதடுத்து அனுப்ப உரிரமை சபறஜவண்டும்.
சசெனட் செரபயின் தீர்ப்ரப மைநாற்றம் உரிரமை மைக்களுக்கு அளிக்கப்படை ஜவண்டும்.
ஜபநாரில் ஈடுபடுவதற்கு ஒரு கநால வரரையரற இருக்க ஜவண்டும்.
இன்ஜனநாரைன்ன திட்டைங்கரள ரடைபீரியஸ் புகுத்த விரும்புவதநாகக் கூறினநான்.
ஏரழகளுக்கு இரழக்கப்பட்டுவரும் அநீதிகரளயும் சகநாடுரமைகரளயும் அகற்ற, இந்தத் திட்டைங்கள்
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சபரிதும் பயன்படும். பநாதுகநாப்பும் உரிரமையும் சபற்ற, ஏரழயர் தம் வநாழ்க்ரகரயச்
சசெம்ரமைப்படுத்திக் சகநாண்டு அதன் மூலம் நநாட்டின் வளத்ரதயும் மைநாண்ரபயும் அதிகமைநாக்க முடியும்.
சசெல்வர்களின் சற்றம் ஜமைலும் அதிகமைநாயிற்ற. சகநாரலகநாரைர்கள் ஏலப்பட்டைனர். மைக்கஜளநா
ரடைபீரியரசெக் கநாக்கக் கிளம்பினர். பலர் அவனுக்குப் பநாதுகநாப்பளிக்க அவன் வீட்ரடைச் சுற்றிலும்
கூடைநாரைங்கள் அரமைத்துக் சகநாண்டு. இரைஜவல்லநாம் கநாவலிருந்தனர். ஏரழகளுக்கநாக உரழத்து, அவர்கள்
சநஞ்செத்திஜல இடைம் சபற்றவிட்டை ரடை பிரியசுக்கு இந்தச் செம்பவம் மைநாசபரும் சவற்றி எனத்
ஜதநான்றிற்ற.
வநாக்சகடுப்புக்கநான நநாள் வந்துற்றது. மைக்கள் செந்ரதச் செதுக்கத்தில் திரைண்டைனர். மைநாவீரைன் ரடைபீரியஸ்
வந்து ஜசெர்ந்தநான். மைக்கள் ஆரைவநாரைம் சசெய்து வரைஜவற்றனர்.
சசெல்வர்களும் அவர்தம் ரகயநாட்களும் ஒருபுறம் குழுமி இருந்தனர்.
சநருக்கடியநான கட்டைம். ரடைபீரியரசெத் தநாக்கிக் சகநால்ல சசெல்வர்கள் வருவதநாக ஒருவன் சசெய்தி
சகநாண்டு வந்தநான். இது ஜகட்டை மைக்கள் ரகயில் கிரடைத்த ஆயுதத்ரத எடுத்துக்சகநாண்டு அமைளிக்குத்
தயநாரைநாகிவிட்டைனர். சதநாரலவில் இருந்த மைக்களுக்கு நிரலரமைரய விளக்குவதற்கநாக, ரடைபீரியஸ் ஜபசெ
முயன்றநான். சபருங் கூச்செல்! எனஜவ, என்ன சசெநால்கிறநான் என்பது புரியவில்ரல. புரிய ரவப்பதற்கநாக
ரடைபீரியஸ் தன் தரலரயத் சதநாட்டுக் கநாட்டினநான் - தன்ரனக் சகநால்லச் சசெல்வர்கள் துணிந்து
விட்டைனர் என்பரத எடுத்துக் கநாட்டினநான்.
ஓஜடைநாடிச் சசென்றநான் ஒருவன் சசெனட் செரபக்கு - ரடைபீரியஸ். மைன்னன் ஆகப்ஜபநாவதநாக அறிவித்து
விட்டைநான் ; தன் சிரைத்துக்கு மைணிமுடி ஜவண்டும் என்ற சதரிவித்துவிட்டைநான், நநாஜன கண்ணநால்
கண்ஜடைன் என்ற கூவினநான். சசெனட் செரபயினர் சறினர் உடைஜன ரடைபீரியரசெக் சகநான்றநாக ஜவண்டும்.
கிளம்புக! என்ற முழக்க மிட்டைநான் நநாசிகநா எனும் சகநாடிஜயநான் ; ஆரை அமைரை ஜயநாசிக்க ஜவண்டும்
என்றனர் சிலர் ; நநாசிகநாஜவநா "சபரும் ஆபத்து நநாட்டுக்கு வந்துவிட்டைது! நீங்கள் கிளம்பநாவிட்டைநால் நநான்
சசெல்கிஜறன், துஜரைநாகிரய ஒழித்துக்கட்டை” என்ற சகநாக்கரித்தநான். உடைன் சசென்றனர் அவன் ஜபநான்ற
ஆத்திரைக் கநாரைர்கள். ஏற்கனஜவ சசெல்வர்கள் திரைட்டி இருந்த கூலிப் பரடை திரைண்டைது. செந்ரதச் செதுக்கத்தில்
பநாய்ந்தது. பயங்கரைமைநான ஜபநார் முண்டைது. முன்னூற ஜபர்களுக்கு ஜமைல் ரடைபீரியசின் செநார்பினர்
படுசகநாரல சசெய்யப்பட்டைனர். பநாதகர்கள் ரடைபீரியரசெயும் சகநான்றவிட்டைனர்.
ஏரழகளின் நல்வநாழ்வுக்கநாக உரழத்தவரன அடித்துக் சகநான்றனர். ஏரழகள் வநாழ வழி வகுத்துத்தந்த
உத்தமைரன, தன்னலமின்றி உயர்ந்த சகநாள்ரகக்கநாகப் பநாடுபட்டை இலட்சிய வீரைரன மைனித மிருகங்கள்
தநாக்கிச் செநாகடித்தன!
ஜரைநாம் நநாட்டிலிருந்த கநாட்டுமுரறரய மைநாற்றி அரமைக்க விரும்பினநான். நநாட்டின் முதுசகலும்பநாக உள்ள
ஏரழ மைக்கரள வநாழ ரவத்தநால் தநான் நநாட்டுக்கு மைநாண்பு என்ற நம்பினநான். நன்னலம் தற்சபருரமை
எதற்கும் இடைந்தரைநாமைல், தளரைநாது உரழத்து வந்த வீரைரன, தன்னலக்கநாரைர்கள் படுசகநாரல சசெய்தனர்.
சசெல்வரின் ஆதிக்கத்ரத எதிர்க்கத் துணிபவர்கரள எப்படிச் சித்திரைவரத சசெய்ஜவநாம் கநாணீர்! என்ற
கூறவது ஜபநால. இலட்சியவநாதிகளுக்கு எச்செரிக்ரக தருவது ஜபநால, செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல செழக்கர் கூடி
ரடைபீரியரசெப் படு சகநாரல சசெய்தனர்.
கள்ளனும் கநாமுகனும், பிறர் சபநாருரளக் சகநாள்ரள அடித்து மைநாளிரக கட்டுஜவநானும்,
துரரைத்தனத்துக்குத் துஜரைநாகம் இரழத்து அரத இலஞ்செம் சகநாடுத்து மைரறத்து விடுஜவநானும்,
கற்பழித்தவனும், கநாமுகனும், கனவநானநாகி, சசெனட்செரப உறப்பின்னநாகி, விருது அணிந்த சமைநானநாகி,
சகநாலு இருந்து வந்தநான். ஏரழக்கு இதமைளிக்கும் ஏற்பநாடு பற்றியன்றி ஜவசறநான்றின் மீதும் நநாட்டைம்
சகநாள்ளநாமைல், மிரைட்டைலுக்கு அஞ்செநாமைல், ஜதநால்வி கண்டு துவளநாமைல். மைநாளிரகயின் மையக்க சமைநாழி
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ஜகட்டு ஏமைநாந்து விடைநாமைல். உரழத்த உத்தமைரனக் சகநாரல சசெய்து விட்டைனர் சகநாடியவர்கள்.
“தங்கள் பநாதுகநாவலன் படுசகநாரல சசெய்யப்பட்டைது கண்டை மைக்கள், பதறினர் ; கதறினர் : ஜவசறன்ன
சசெய்வர்? சவறிசகநாண்டை சசெல்வர் பரடை, துரைத்தித் துரைத்தித் தநாக்கு கிறது. எதிர்த்து நிற்கச் சசெய்யும்
ஆற்றல் பரடைத்த தரலவன் இல்ரல. சசெல்வர்கரள எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றரல அளித்து வந்தவன்
பிணமைநானநான் : மைக்கஜளநா நரடைப்பிணமைநாயினர். மைநாளிரககளிஜல மைது அருந்தி மைகிழ்ந்தனர் ; ஏரழக்
குடில்களிஜல குரலநடுக்கம். கண்ணீர். முயற்சிரய முறியடித்து விட்ஜடைநாம் என்ற சவற்றி ஜபசினர்
சவறியர் ; உத்தமைரன இழந்துவிட்ஜடைநாம் என்ற விம்மிக் கிடைந்தனர் எளிஜயநார். ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கஸ்
மைரறந்தநான் ; படுசகநாரலக்கு ஆளநானநான். வயது 36!
ஜசெநாரல சுற்றியும், சசெநாகுசுக்கநாரியின் மைநாரலக்கு அரலந்தும், வநாழ்ந்து சகநாண்டிருக்-கிறநார்கள் அவரன
ஒத்த வயதினர் ஜரைநாம் நகரில். ரடைபீரியஸ், உரழத்து ஊரைநாரின் நண்பனநாகி உலுத்தரின் செதியநால் பிணமைநாகி
விட்டைநான்.
36- வயது! வீரைத்துக்கும் ஆர்வத்துக்கும் இடைமைளிக்கும் சபநாருத்தம் அரமைந்த வயதினன்! கீர்த்தி மிக்க
குடும்பம்! தன் நிரலரய உயர்த்திக்சகநாள்ள வநாய்ப்புப் சபற்றவன். ஆனநால், அவஜனநா, களம், சசெனட்,
கநாதல் கூடைம் இரவகளிஜல இன்பம் கநாணவில்ரல; செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல ஏரழயரிடைஜமை இன்பம்
கண்டைநான். அவர்களுரடைய முகத்திஜல படிந்து கிடைக்கும் கவரலரயத் துரடைக்க ஜவண்டும். அதுஜவ
சிறந்த குறிக்ஜகநாள், சபறற்கரிய சவற்றி என்ற எண்ணினநான் : சிறந்த பணியநாற்றினநான். தூங்கிக்கிடைந்த
மைக்கரளத் தட்டி எழுப்பினநான்; ஜபசெ ரவத்தநான்; ஜபநாரிடை சநஞ்சுரைம் தந்தநான்; ஜநர்ரமையநாளனநாக
வநாழ்ந்தநான் ; வஞ்செ கர்களநால் வீழ்த்தப்பட்டைநான்.
அறம் வீழ்ந்தது ! அன்புருவம் உயிரிழந்தது ! ஏரழ பங்கநாளன் பிணமைநானநான் ! எத்தர்கள் சகநாட்டை
மைடிக்கின்றனர் ! ஏரழ மைக்கள் கதறகின்றனர்!
அறிவும் அறமும் குரழத்து வீரை உரரையநாக்கி, செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல நின்றளித்து வந்த சிறந்த ஜபச்செநாளன்.
ஜகட்ஜபநார் உள்ளத்ரதத் தன்பநால் ஈர்க்கும் தரகரமை வநாய்ந்த ஜபச்சுவல்ஜலநான், பிணமைநாக்கப்
பட்டுவிட்டைநான், ஜபயுள்ளம் பூரிக்கிறது. தநாயகம் ஜபநாக்க முடியநாத கரறரயப் சபறகிறது.
சகநான்றதுடைன் சகநாடுரமையநாளர் திருப்தி அரடையவில்ரல. இழிவும் சசெநாரிந்தனர். கண்களில் நீர்
ஜசெநார்சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், தன் அண்ணன் உடைரல அடைக்கம் சசெய்ய, எடுத்துச்சசெல்ல அனுமைதி ஜகட்கிறநான்
- மைறக்கப்படுகிறது. ஆப்ரிக்க மைண்டிலத்ரத ஜரைநாமுக்குக் கநாணிக்ரகயநாகத் தந்த ரைணகளச் சூரைன்
ஸ்கிபிஜயநாவின் ஜபரைன் ரடைபீரியஸ்.
மைகனின் உடைரல மைநாதநா சபற முடியவில்ரல.
அண்ணன் படுசகநாரல சசெய்யப்பட்டைரத எதிர்த்து ஏதும் சசெய்ய முடியநாத நிரலயில், சகயஸ்
கிஜரைக்கஸ் இருந்தநான். வளமைற்ற மைனமைல்ல; நநாள் வரைவில்ரல; பக்குவப் பட்டுக்சகநாண்டு வருகிறநான்.
ஜரைநாம் நநாடு, எவ்வளவு சகநாடியவர்களின் உரறவிடைமைநாகிக் கிடைக்கிறது என்பது சகயசுக்குப்
புரியநாமைலிருக்குமைநா ! தன் அண்ணரன நிரனவிற் சகநாண்டு வந்தநாஜல ஜபநாதும், ஜரைநாம் அவனுக்குப்
புரிந்து விடும் சவதும்பினநான், சவகுண்டைநான். வநாலிப உள்ளம் பழி தீர்த்துக் சகநாள்ள ஜவண்டும்
என்றதநாஜன சகநாள்ளும். என் அண்ணரனச் செநாகடித்த மைநாபநாவிரயக் சகநான்ற ஜபநாடைநா முன்னம் ஊணும்
உறக்கமும் சகநாள்ஜளன் என்ற சூளுரரை கூறி, வநாள் எடுத்துக்சகநாண்டு செந்ரதச் செதுக்கத்தில் நின்ஜறநா
மைநாளிரகயில் புகுந்து மைமைரதயநாளர்கரளத் ஜதடிப் பிடித்ஜதநா பழி தீர்த்துக்சகநாள்ள ஜவண்டும் என்ற
எண்ணம் சகநாள்ளக்கூடிய வநாலிபப் பருவம்தநான். எனினும் சகயஸ் அறிவநாளி.
பழிதீர்த்துக் சசெநாள்ளத்தநான் ஜவண்டும் ஆனநால், யநார் மீது? நநாசிகர் மீதநா? சசெச்ஜசெ ! அவன் மைந்ரதயிஜல
ஒருவன் அவன் மீது மைட்டும் வஞ்செம் தீர்த்துக் சகநாண்டைநால் பயன் என்ன? உருவத்தநால் ஜவற ஜவற
எனினும், சசெல்வர் எல்லநாம் உணர்ச்சியநால் நநாசியநாக்கள் தநாஜமை! எனஜவ ஒருவரனக் சகநான்ற என்ன
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பயன்? முரறரய ஒழித்தநாக ஜவண்டும் ! உலவுவது ஒரு அரைவம் அல்ல; புற்றிஜல பல ; புற்ஜறநா
பலப்பல ; அடைவியிஜல உள்ள புற்றக்கஜளநா ஏரைநாளம். எனஜவ அடைவிரயஜய அழித்தநாக ஜவண்டும்.
அண்ணன் சதநாடுத்த அறப்ஜபநாரரை சதநாடைர்ந்து நடைத்தி சவற்றி கநாணஜவண்டும், மைநாண்புமிக்க
முரறயிஜல பழி தீர்த்துக்சகநாள்ளும் முரற இதுதநான் என்ற முடிவுக்(கு) வந்தநான் சகயஸ். அந்தப்
சபரும் பணிக்கநாகத் தன்ரனப் பக்குவப்படுத்திக் சகநாண்டிருந்தநான். வீரைமும் அறிவும் நிரைம்பியவன்;
அண்ணன் மைநாண்டை செம்பவம் சகயசுக்கு நல்லநா செநான் தரும் பநாடைமைநாக அரமைந்தது.
குறிக்ஜகநாளுக்கநாக அண்ணன் உயிரரை இழந்தநான் - அந்தத் தியநாக உள்ளம் நமைக்கும் உண்டு என்பரத
நிரல நநாட்டை ஜவண்டும். செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல அண்ணரனக் சகநான்ற ஜபநாட்டைனர் : உடைரலக்கூடை
ஆற்றிஜல ஜபநாட்டைனர். இரதக் கண்டு, இனி எவர்தநான் ஏரழக்கநாகப் பரிந்து ஜபசெ முன்வருவர் ! என்ற
எக்கநாள மிடுகின்றனர் அந்த எத்தர்கள். இஜதநா நநான் இருக்கிஜறன் ரடைபீரியசின் இளவல், அறப்ஜபநார்
நடைநாத்துஜவன். ரடைபீரியசின் தம்பி என்ற நிரலக்கு மைநாசு ஏற்படை விடைமைநாட்ஜடைன். அண்ணனிடைம் கண்டை
அஜத ஆர்வம், அஜத சநஞ்சு உரைம், ஆற்றல் தம்பியிடைம் இருக்கிறது என்ற நநாடு கநாணஜவண்டும். அஜத
துரறயிஜல நநான் பணியநாற்றநாது ஜபநாஜவனநாகில், நநான் ரடைபீரியசுக்குத் துஜரைநாகமிரழத்தவனநாஜவன்,
என் குடும்பக் கீர்த்திரயக் கருக்கியவனநாஜவன்.
செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல அவரரைச் செநாகடித்த ஜபநாது. உயிர் பிரியுமுன், என் அண்ணன் என்சனன்ன
எண்ணினநாஜரைநா அவர் மைனக் கண்முன் என்சனன்ன கநாட்சி சதரிந்தஜதநா ! அறப்ஜபநார் - முதல் கட்டைம் முதல் பலி ! இனி யநார் முன்வருவநார்கள்? அறப்ஜபநார் சதநாடைர்ந்து நரடைசபறமைநா? அல்லது
சகநால்வநார்கஜள என்ற குரல நடுக்கம் பிறந்து, அரனவரும் ஒடுங்கி விடுவநார்களநா? எதிர்கநாலத்தில்
என்ன நரடைசபறம்? யநார் என் சகநாள்ரகரய ஜமைற்சகநாண்டு ஜபநாரிடுவர்? என்சறல்லநாம்
எண்ணியிருப்பநார்! என்ரனப்பற்றி எண்ணநாமைலநா இருந்திருப்பநார். என் தம்பி இருக்கிறநான் சகயஸ்.
அவன் வநாளநா இருக்கமைநாட்டைநான். அவனிடைம் ஒப்பரடைக்கிஜறன் அறப்ஜபநார் நடைநாத்தும் ஜபரும்
சபநாறப்ரப என்ற எண்ணியிருப்பநாரைநா ! இறந்து படுமுன்னம் அவர் இதயத்திஜல இந்த எண்ணங்கள்
எழநாமைலநா இருந்திருக்கும்? நிச்செயம் எண்ணியிருப்பநார். ஒரு கணம், நம்பிக்ரக கூடைப் பிறந்திருக்கும்.
நநான் இருக்கிஜறன் என்ற நம்பிக்ரக பிறந்திருக்கத்தநான் சசெய்யும். நநான் ஜவற எதற்கு இருக்கிஜறன்,
தம்பி ! என்ற அரழத்தநாஜரைநா - "தம்பி இருக்கிறநான் தருக்கர்கஜள ! என்ரனக் சகநான்ற ஜபநாட்டு
விட்டைநால், ஜபநார் ஓய்ந்து விடும். சவற்றி உங்களுக்குக் கிட்டி விடும் என்ற எண்ணநாதீர், ஏமைநாளிகஜள !
தம்பி இருக்கிறநான். என் ஜவரலரய அவன் சதநாடைர்ந்து சசெய்து வருவநான். உங்கரள வீழ்த்த வீரைன்
இருக்கிறநான் - நநான் கரடைசி அல்ல - நநான் துவக்கம்-" என்ற முழக்கமிட்டிருப்பநாஜரைநா?
சகயஸ் கிஜரைக்கசின் உள்ளம் இவ்வநாசறல்லநாம் ஜபசெநாமைலிருந்திருக்க முடியுமைநா?
அருரமைக் குமைநாரைரனப் பறிசகநாடுத்த கர்னீலியநாவின் மைனஜவதரன சசெநால்லுந் தரைத்ததநாகவநா
இருந்திருக்கும்? பநார்த்துப் பநார்த்து மைகிழ்ந்து வந்த தநாய்! களம் சசென்றநான், கீர்த்தி சபற்றநான் ! மைக்களிடைம்
மைதிப்புப் சபற்றநான். நநாட்டுக் களங்கத்ரதத் துரடைக்கும் திட்டைம் வகுத்தநான். செமுதநாயத்திஜல புதிய
திட்டைம் புகுத்த அரும்பநாடுபடுகிறநான், ஊசரைல்லநாம் புகழ்கிறது : மைக்கள், மைண்டிலம் சவன்ற
மைநாவீரைர்கரளப் ஜபநாற்றவரதவிடை அவரனப் ஜபநாற்றகிறநார்கள். அவன் உரரை ஜகட்டைநால்
மைகிழ்கிறநார்கள், அவரனக் கண்டைநால் களிப்பரடைகிறநார்கள். அவன் சசெநால்ரலச் செட்டைசமைனக்
சகநாள்கிறநார்கள். 'கநாப்பநாளர்' பதவிஜய. புதுமைதிப்புப் சபறகிறது மைகனநால்! அப்படிப்பட்டை மைகரன,
மைநாபநாவிகள் சகநான்றவிட்டைநார்கள். தநாய் உள்ளம் எப்படித் தநாங்கிக் சகநாள்ளும் ! எவ்வளவு
பரதத்திருப்பநார்கள் ! எவ்வளவு கதறி இருப்பநார்கள்? பநாவிகஜள! பநாதகர்கநாள்! என பநாலகரன பழி
ஏதும் நிரனத்தறியநாதவரன, பிறருக்கநாக உரழத்து வந்தவரனக் சகநான்றீர்கஜள! நீங்கள் வநாழும் நநாடு
வநாழுமைநா! என்சறல்லநாம் செபித்திடைத்தநாஜன சசெய்வநார் கள், துக்கத்ரதத் துரடைத்துக்சகநாள்ளஜவநா,
செம்பவத்ரத மைறந்து விடைஜவநா. முடியுமைநா!
ஆனநால் கர்னீலியநா தநாங்கிக்சகநாண்டைநார்கள் ! அறப் ஜபநார் நடைநாத்தினநான் நமைது அருரமை ரமைந்தன் அற்பர்களநால் சகநால்லப்பட்டைநான் - புறமுதுகு கநாட்டைவில்ரல - செநாவுக்கு அஞ்சி, சகநாள்ரகரய
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விடைவில்ரல - மைநாவீரைனநாகஜவ இறதி வரரை இருந்தநான் - அவரனக் சகநான்றவர்கள் அவன் சபற்ற
புகரழக் சகநால்ல முடியநாது - அவன் வநாழ்கிறநான் - என் நிரனவல் - ஏரழயர் கண்ணீரில் - எளிஜயநாரின்
சபருமூச்சில் - வரைலநாற்றிஜல அவன் செநாகநாப் பரைம்பரரை ! - என்சறண்ணினநார்கள்.
நநான் மைகரன இழந்ஜதன் - சபரும் ஜவதரனதநான் - ஆனநால் நநாடு, ஒரு நன்மைகரன இழந்துவிட்டைது. நநாடு
ஜவதரனயில் கிடைக்கிறது. ஏரழயர் உலகுக்குத் தன்ரன அர்ப்பணித்து விட்டைநான், என் மைகன் - அவன்
சகநால்லப்பட்டைது. எனக்குத் தரும் துக்கத்ரதப் ஜபநாலஜவ. ஒவ்சவநாரு ஏரழயின் உள்ளத்துக்கும்
தரும்அவன் என் மைகனநாகப் பிறந்தநான். நநாட்டைவரின் மைகனநானநான்! அவன் சபநாருட்டு துக்கிக்கும் உரிரமை,
எனக்கு மைட்டுமைல்ல. நநாடு முழுவதுக்குஜமை வந்துவிட்டைது! எனஜவ, அவன் மைரறந்ததநால் நநான் மைட்டுஜமை
ஜவதரன அரடைகிஜறன் என்ற கூறவஜத தவற! நநாட்டுக்ஜக ஜவதரன! என் ஜவதரனரயப்
சபரிசதனக் சகநாள்ளல் கூடைநாது தநாங்கிக்சகநாள்ஜவன்! ஜவதரனரயத் தநாங்கிக்சகநாள்ளக்கூடைத்
சதரியநாமைல், ரடைபீரியசின் தநாயநார் இருக்கக் கூடைநாது! நநான், வீரைனின் தநாய் ! அந்த வீரைன் உயிர் இழக்கஜவ
அஞ்செவில்ரல! அவன் தநாய் தநான் நநான் என்பரதக் கநாட்டைவநாகிலும், நநான் கண்ணீரரை அடைக்கிக் சகநாள்ள
ஜவண்டும்! என் கண்ணீரரைக் கண்டைநால், என் மைகரனச் செநாகடித்த சசெருக்குமிக்ஜகநார். ஜகலியன்ஜறநா
சசெய்வர்! பரிதநாபம் கநாட்டுவர் சிலர். அது ஜகலிரயவிடைக் சகநாடுரமையன்ஜறநா ! ' பநாபம் கர்னீலியநா
கதறகிறநாள். என்ன ஜநரிடும் என்பதறியநாது குதித்தநான். கூத்தநாடினநான் ரடைபீரியஸ். இறந்துப்பட்டைநான்.
இஜதநா அவன் தநாயநார் அழுதபடி இருக்கிறநார்கள்" என்ற சுட்டிக்கநாட்டுவர். ரடைபீரியசுக்குத் துஜரைநாகம்
சசெய்வதநாகும் இந்த நிரல, ”என் மைகன் சபரும் ஜபற அரடைந்தநான். ஜபரதகஜள ! நநான் கண்ணீர்
விடைமைநாட்ஜடைன்" என்றல்லவநா, ரடைபீரியசின் தநாயநார் கூற ஜவண்டும், அப்ஜபநாதல்லவநா அக்ரைமைக்கநாரைர்கள்
அஞ்சிச் செநாவர்! அவன் செநாக அஞ்செவில்ரல! என்ற சதரிந்து சகநாள்ளட்டும், சசெல்வர்கள்.
கர்னீலியநா துக்கத்ரதத் தநாங்கிக்சகநாண்டைதன் கருத்ரத உணரைமுடியநாதவர்கள், ஆச்செரிய மைரடைந்தனர்.
ஆனநால் வீரை உள்ளம் பரடைத்த அந்த மூதநாட்டி, புலம்பிக்சகநாண்டு மூரல யில் கிடைக்கவில்ரல. ’ஒரு
மைநாணிக்கத்ரத நநாடு வநாழ கநாணிக்ரகயநாகக் சகநாடுத்ஜதன். சதரிந்து சகநாள்க!' என்ற நநாட்டுக்கு
எடுத்துரரைக்கும் நிரலயில் வநாழ்ந்திருந்தநாள்.
மைற்றம் ஒரு மைநாணிக்கம் இருக்கிறது - சகயஸ்.
இவரனயநாவது இழக்கநாமைலிருக்க ஜவண்டும், என்ற எண்ணி அவரன, அண்ணன் சகநாண்டிருந்த
ஆபத்தநான ஜவரலயிஜல இறங்கநாதிருக்கப் பணித்திடுவநாள் என்ற பலர் எண்ணினர். ஆனநால் கர்னீலியநா
சகயரசெத் தடுக்கவில்ரல, குடும்பஜமை, இலட்சியத்ரத அணியநாகக் சகநாண்டு விட்டைது!
சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், நநாட்டு வழக்கப்படி, களத்திஜல பணிபுரியச் சசென்றநான் ; துவக்கஜமை புகழ் தருவதநாக
அரமைந்தது.
செநார்டினியநா எனும் இடைத்தில் நரடைசபற்ற செமைரில், சகயஸ் புகழ் சபற்றநான் -- அதனினும் அதிகமைநாக
சசெல்வநாக்குப் சபற்றநான்.
மைநாரிகநாலம். கடுங்குளிர். ஜபநாதுமைநான உரடையின்றிப் பரடை வீரைர்கள் வநாடினர். ஜரைநாம் நகரிலிருந்ஜதநா உதவி
கிரடைக்கவில்ரல. பரடைத் தரலவன் ஏது சசெய்வசதன்ற அறியநாதிருந்தநான், பரடை வீரைர் படும் அவதி
கண்டு, நமைக்சகன்ன என்ற வநாளநா இருக்க மைனம் இடைம் தரைவில்ரல. ஜகயசுக்கு. 'நமைக்சகன்ன என்ற
இருந்திருந்தநால் செந்ரதச் செதுக்கத்திலநா இறந்திருப்பநான், ரடைபீரியஸ், சசெனட் செரபச் சமைநானநாகவன்ஜறநா
இருந்திருப்பநான். அவன் தம்பிதநாஜன இவன்! எனஜவ அல்லரலத் துரடைப்பது நமைது கடைன்’ என்ற
எண்ணினநான். அண்ரடை அயலிசடைங்கும் சசென்றநான், உரடை திரைட்டை. அவன் கநாட்டிய ஆர்வமும்
சகநாண்டை முரறயும் கண்டு, தநாரைநாளமைநாகப் பலரும் உதவினர். சகநாட்டும் குளிரினின்றம் தப்பிய ஜபநார்
வீரைர்கள் வநாழ்த்தினர்.
சகயஸ் கிஜரைக்கசின் நற்குணத்ரதப் பநாரைநாட்டி, சவளி நநாட்டு ஜவந்தன், ஜரைநாம் நநாட்டுப் பரடைக்கு. உணவு
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தநானியம் அனுப்பி ரவத்தநான்.
இந்தச் ’சசெய்தி’ஜரைநாமுக்கு எட்டிற்ற, சமைநான்கரளக் சகநாட்டிற்ற!
நநாட்டுப் பரடையிஜல பணிபுரியும் ஒரு இரளஞன் பிறர் மைனரதக் கவரும் பண்புடைன் இருக்கிறநான்,
அதனநால் நநாடு பயன் சபறகிறது என்றநால், நநாட்டிஜல மைற்ரறஜயநார். அதிலும், வயதநாலும் பதவியநாலும்
சபரிஜயநார் ஆயிஜனநார் மைகிழத்தநாஜன ஜவண்டும். ஆம்! என்ஜபநாம் தயக்கமின்றி. அப்படி இருந்ததில்ரல
என்கிறது வரைலநாற !!! ஒருவன். சசெல்வநாக்கு அரடைகிறநான் என்ற உடைன் சபநாறநாரமை. சபநாச்செரிப்பு அச்செம்,
இரவஜய எழுகின்றன. ஆதிக்க உள்ளம் சகநாண்ஜடைநாருக்கு, அதிலும் புகழ் சபறபவன். யநார்? அச்செ
மூட்டிய சபயர் ரடைபீரியஸ்! அவன் தம்பி. இவன்! இவனும், சசெல்வநாக்குப் சபறகிறநான் ! புதிய ஆபத்து
!! - என்ற சமைநான்கள் எண்ணினர்.
சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் சசெவிக்கு விஷயம் எட்டிற்ற. எரிச்செலநாயிற்ற - ஜரைநாம் சசென்றநான். ஜகட்ஜபநார்க்கு
விளக்கம் தரைலநாம் என்ற.
”களத்திஜல பரடைத் தரலவன் இருக்கிறநான் - உடைன் இருக்க ஜவண்டியவன் ஊர் திரும்பிவிட்டைநாஜன சபருங் குற்றமைல்வநா இது" என்ற கண்டைனம் கிளம்பிற்ற: கட்டிக் சகநாடுத்த ஜசெநாற!
இந்தக் கண்டைனம் ஓரசெ அளவில் ஜபநாய்விட்டைது. ”என்மீதநா கண்டைனம். சபரியவர்கஜள ! பரடைத்
தரலவருடைன் ஓரைநாண்டு தங்கியிருந்தநால் ஜபநாதும், ஓய்சவடுக்கலநாம் என்பது முரறயநாயிருக்கிறது.
நநாஜனநா மூன்றநாண்டுகள் ஊழியம் சசெய்த பிறஜக ஊர் திரும்புகிஜறன். இது எங்ஙனம் குற்றமைநாகும்? பலர்
களம் சசென்றனர். சகநாள்ரளப் சபநாருளுடைன் வீடு திரும்பினர். நநாஜனநா பணம் சகநாண்டு சசென்ஜறன்.
சவறங்ரகயுடைன் வீடு திரும்புகிஜறன், மைதுக்கிண்ணமும் ரகயுமைநாக மைநாடி வீட்டில்
இருந்தவர்கசளல்லநாம் இப்ஜபநாது. அந்தக் ஜகநாப்ரபகளிஜல தங்கக் கட்டிகரள நிரைப்பிக் சகநாண்டு
வந்துள்ளனர். நநான் களம் சசென்ஜறன்: கடும் ஜபநாரில் ஈடுபட்ஜடைன் : சபநாருரளக் சகநாள்ரளயிடை
வில்ரல; தநாயகத்தின் புகழ் வளர்த்ஜதன்! இது. இந்நநாளில் குற்றமைநா?" என்ற சகயஸ் ஜகட்டைஜபநாது.
வம்பர் வநாயரடைத்து நின்றனர்.
சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், அண்ணன் ஜபநான்ஜற, சபற ஜவண்டிய சபரு சவற்றி, ஜரைநாம் நகரில் தநான் இருக்கிறது.
என்ற கருத்து சகநாண்டைவன். எனஜவ, மைக்களுக்குத் சதநாண்டைநாற்ற முற்பட்டைநான். 'கநாப்பநாளர்' பதவி சபறத்
ஜதர்தலில் ஈடுபட்டைநான். ஜரைநாம் நகரில் மைட்டுமைல்ல, இத்தநாலி முழுவதுஜமை வரைஜவற்றது. சகயஸ்
கிஜரைக்கசுக்கு வநாக் களிக்க, சவளி இடைங்களிலிருந்து திரைளநான கூட்டைம் வந்தது. நகரிஜல அன்ற
இடைசநருக்கடிஜய ஏற்பட்டைதநாம் !
முரளயிஜலஜய கிள்ளிவிடைஜவண்டும் என்ற முரனந்து ஜவரல சசெய்தனர் சசெல்வர்கள் - சவற்றி
சபற்றநான் சகயஸ். ஆனநால், முதலிடைம் கிரடைக்கவில்ரல. நநாலநாவது இடைம் கிரடைத்தது.
வநாக்சகடுப்பிஜலதநான், சசெல்வர்களநால் சூது புரிய முடியுஜமை தவிரை, மைக்கள் இதயத்திஜல சகயஸ் இடைம்
சபறவரத எங்ஙனம் தடுத்திடை முடியும்? ரடைபீரிசியசின் தம்பி! அவன் ஜபநான்ஜற ஆற்றலுள்ளவன்;
ஏரழக்கு இரைங்கும் பண்பினன். மைக்கள் தரலவரனக் கண்டைனர் : ரடைபீரியஸ் மைரறந்ததநால் ஏற்பட்டை
சபரு நஷ்டைம் இனி ஈடு சசெய்யப்படும் என்ற சபருரமையுடைன் ஜபசினர்.
"மைக்கள்! எவ்வளவு பற்றம் பநாசெமும் கநாட்டுகிறநார்கள். ஆனநால், ஆபத்தநான செமையத்தில், எவ்வளவு குழப்ப
மைரடைந்துவிடுகிறநார்கள். தங்களுக்கநாக உரழப்பவரன எப்படிப் பநாரைநாட்டுகிறநார்கள், ஆனநால், எத்தர்கள்
ஏஜதனும் கலகமூட்டினநால், எவ்வளவு ஏமைநாந்து விடுகிறநார்கள். என் அண்ணரனக் கண்கண்டை
சதய்வசமைனக் சகநாண்டைநாடினநார்கள். ஆனநால், அவரரைக் கநாதகர் சகநான்றஜபநாது, மிரைண்ஜடைநாடி
விட்டைநார்கஜள - என்ற எண்ணி சகயஸ் வருந்தினநான்.
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மைக்கள் மைகிழ்ச்சியுடைன் வநாக்குகரள நல்கினர்; கநாப்பநாளர் ஆனநான் - அண்ணனுரடைய நிரனவு.
சநஞ்சிஜல வந்தது - மைனம் உருகினநான்.
சவளிநநாட்டைநார் ட்ரரைப்யூரனப் பற்றி இழிவநாகப் ஜபசியது ஜகட்டு சவகுண்சடைழுந்து கநாப்பநாளரின்
கண்ணியத்ரதக் கநாப்ஜபநாம் என்ற ஜபநாரிட்டைனர். மைக்கள். மைற்ஜறநார் கநாப்பநாளருக்கு செதுகக்த்தில் வழிவிடை
மைறத்தநான் என்பதற் கநாக ஒருவரனக் சகநான்ற ஜபநாடும்படி உத்திரைவிட்டைனர், மைக்கள் ! அத்தரகய ஜரைநாம்
நகரில் அன்பர்கஜள! என் அண்ணன் ரடைபீரியஸ் கிஜரைக்கரசெ. உங்கள் கநாப்பநாளரரை' சகநாடியவர்கள்
சகநான்றனர் - உடைரல வீதியில் இழுத்துச் சசென்றனர் - ஆற்றில் வீட்சடைறிந்தனர். உங்கள் கண்முன்னநால்
நரடைசபற்றது. இந்தக் சகநாடுரமை. கண்டீர்கள்; என்ன சசெய்தீர்கள்!" என்ற சகயஸ் ஜகட்டைநான்.
சநஞ்சிஜல மூண்டை ஜசெநாகத்தநால் உந்தப்பட்டைதநால், என் சசெநால்வர்? கண்ணீர் சசெநாரிவதன்றி ஜவசறன்ன
பதில் தரைமுடியும்?
இத்தரகய மைக்களுக்கநாக நநான் ஏன் வீணநாக உரழக்க ஜவண்டும் என்ற ஜகட்கவில்ரல. சகயஸ்
கிஜரைக்கஸ்.
மைக்களுரடைய நிரல இதுதநான் என்றநாலும். அவர்களுக்ஜக பநாடுபடுஜவன் - நநான் தியநாகியின் தம்பி !
என்ற கூறவது ஜபநால. ஆர்வத்துடைன் பணியநாற்றி வரைலநானநான்.
சவற்றிகள் மூலமைநாக அரைசுக்குக் கிரடைக்கும் சபநாது நிலத்ரத ஏரழகளுக்ஜக பகிர்ந்தளிக்க ஜவண்டும்.
பரடை வீரைர்களுக்கு உரடைகரளப் சபநாதுச் சசெலவில் தயநாரித்துத் தரைஜவண்டும்.
பதிஜனழு வயதநாவது நிரைம்பப் சபற்றநால் மைட்டுஜமை பரடையில் ஜசெரை அரழக்க ஜவண்டும்.
ஜரைநாம் மைக்களுக்கு இருப்பதுஜபநாலஜவ வநாக்களிக்கும் உரிரமை இத்தநாலி மைக்கள் அரனவருக்கும்
அளிக்கப்படை ஜவண்டும்.
உணவு தநானிய விரலரய, ஏரழகளுக்குக் குரறத்திடை ஜவண்டும்.
சசெனட் செரபயின் நீதிமைன்ற அதிகநாரைத்ரதக் குரறப்பதுடைன், அதிஜல ஏரழயர்களின் செநார்பிஜல
உறப்பினர்கரளச் ஜசெர்த்துக் சகநாள்ள ஜவண்டும்.
இரவ, சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் தீட்டிய திட்டைம், அரைசிஜல நீதி நிலவஜவண்டும். நிர்வநாகத்திஜல ஜநர்ரமை
இருக்க ஜவண்டும், சபநாதுநலம் எனும் மைணம் கமைழஜவண்டும் என்ற ஜநநாக்கத்துடைன் சகயஸ் கிஜரைக்கஸ்
தன் புதுத்திட்டைத்ரதத் தீட்டினநான். இறந்துபட்டைநான், இடைர் ஒழிந்தது என்ற எண்ணிஜனநாம்; இஜதநா
ரடைபீரியஸ் மீண்டும் உலவுகிறநான் சகயஸ் வடிவில் என்ற எண்ணினர் சசெல்வர்.
இந்த அரிய திட்டைத்துக்கநாகப் பணியநாற்றிடும் சகயரசெ மைக்கள் ஜபநாற்றநாதிருப்பரைநா?
நமைக்குப் பநாதுகநாவலன் கிரடைத்துவிட்டைநான் என்ற மைகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு.
மைக்களிடைம், சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் மிக சநருக்கமைநான சதநாடைர்பு சகநாண்டைநான்.
முன்சபல்லநாம், ஜநரைநாம் நகரில் ஜபச்செநாளர்கள், சசென்ட் செரபக் கட்டிடைத்ரத ஜநநாக்கித்தநான் ஜபசுவநாரைநாம் மைக்கரளப் பநார்த்தல்ல ! சகயஸ் கிஜரைக்கஸ்தநான் முதன் முதலநாக மைக்கரளப் பநார்த்துப் ஜபசெ ஆரைம்பித்தது!
சசெநால்லஜவண்டியது மைக்களிடைஜமை ஒழிய சசெனட்செரபயிடைமைநா? என்ற ஜகட்பது ஜபநாலிருந்தது. சகயசின்
புது முரற.
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அரைசு எவ்வழி சசெல்லஜவண்டும் என்பரதத் தீர்மைநானிக்கும் ஆற்றலும் உரிரமையும் பரடைத்தவர்கள்
மைக்கஜள யன்றி, சமைநான்கள் சகநாலுவிருக்கும் சசெனட்செரப அல்ல என்ற கருத்ரத விளக்குவதநாக
அரமைந்தது அந்தப் புது முரற.
மைனுச் சசெய்து சகநாள்வதநாக இருந்தது முன்ரனய முரற இது மைக்கரளப் பரைணி பநாடிடைச் சசெய்வதநாக
அரமைந்தது.
ஜகநாரிக்ரகரய சவளியிடுவதல்ல கூட்டைத்தின் ஜநநாக்கம். மைக்களின் ஆற்றரல அரைசெநாள்ஜவநாருக்கு
அறிவிக்கும் சசெயலநாகும். என்ற சதரியலநாயிற்ற.
மைக்களுக்குப் புது நிரல பிறந்து விட்டைது என்பரதத் சதரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியநாயிற்ற. புதுமுரற.
சசெநால்லில் வல்லவனநான சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், சசெயலநாற்றவதில் செரளத்தவனல்ல. தநாஜன முன்னின்ற
எல்லநா ஜவரலகரளயும் கவனிப்பநான்.
சபநாதுப்பணிதநாஜன என்ற எண்ணத்தில் மைற்றவர் ஏஜனநாதநாஜனநாசவன்ற இருந்து விடைக்கூடும்.
கரவக்குதவநாத முரறயிஜல கநாரியமைநாற்றக்கூடும். கண்மூடித்தனமைநாகச் சசெலவு சசெய்து விடைக்கூடும். சிலர்
ஜவண்டுசமைன்ஜற துஜரைநாகம் சசெய்யக்கூடும். பலர் அக்கரரையின்றிக் கநாரியத்ரதக் சகடுத்துவிடைக்கூடும்.
எனஜவ, நநாஜமை கவனித்து ஜவரலகரள முடித்தநாக ஜவண்டும் என்ற தூய ஜநநாக்குடைன், ஓயநாது
உரழத்தநான், சகயஸ் கிஜரைக்கஸ்.
மைக்கள், சகயஸ் கிஜரைக்கரசெ எப்ஜபநாதும் கநாணலநாம்: ஏதநாவசதநாரு சபநாதுப்பணியில் ஈடுபட்டிருப்பநான்.
பநாரதகள் சசெப்பனிடைப்படுகின்றனவநா, சகயஸ் அங்கு தநான் கநாணப்படுவநான். நிலங்கரள
அளசவடுக்கிறநார்களநா, சகயஸ் அங்குதநான் ! ஜவரல சசெய்ஜவநார் சூழ. இங்குமைங்குமைநாகச் சசென்றபடி
இருப்பநான். இவ்விதம், உரழக்கும் சகயரசெக் கண்டு, மைக்கள் உள்ளம் பூரித்தனர்.
மைக்களின் ஆதரைவு கிரடைத்துவிட்டைது - கநாப்பநாளர் பதவி கிட்டி விட்டைது - இனி நமைது வநாதிடும்
திறரமைரயக் சகநாண்டு, ஜமைற்பதவிகரளத் தநாவிப்பிடிப்ஜபநாம், என்ற எண்ணும் சுயநலமிகரளயும்,
மைக்களிடைம் சகஞ்சிக் கூத்தநாடி இடைம் பிடித்துக்சகநாண்டு, கநாரியமைநானதும், மைக்கரள ஏசறடுத்தும்
பநார்க்கநாத எத்தர்கரளயும். மைக்கரள வநாழ்த்தி வணங்கி, வநாக்கு சபற்றக்சகநாண்டு, வரைம் கிரடைத்தநான
பிறகு, வரைண்டை தரலயரின் தயவு நமைக்கு ஏன் என்ற இறமைநாந்து மைக்களுக்கு அறிவுரரை கூறவதநாக நடித்து
அவர்களின் தன்மைநானத்ரதத் தகர்க்கும் தருக்கர்கரளயும், மைக்களின் ’கநாப்பநாளர் ' என்ற சகண்ரடைரய
வீசி, இலஞ்செ இலநாவணம், சமைநான்களின் ஜநசெம் ஆகிய வரைநால்கரளப் பிடிக்கும் வன்சனஞ்செர்கரளயும்,
எதிரிகளுடைன் குலவும் துஜரைநாகிகரளயும், பநார்த்துப் பநார்த்து வநாடிய சநஞ்சினர் மைக்கள் - அவர்கள் முன்,
ஏரழக்கநாக அல்லும் பகலும் ஆர்வத்துடைன் உரழக்கும் சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் உலவிய ஜபநாது மைக்கள் நமைது
வநாழ்வின் விளக்கு இந்த வீரைன் என்ற வநாழ்த்தநாதிருக்க முடியுமைநா? மீண்டும் சகயரசெக் கநாப்பநாளரைநாகத்
ஜதர்ந்சதடுத்தனர். வலிய இந்த 'இடைம்’ தந்தனர். சசெல்வநாக்கு இந்த அளவு சசெல்லக் கண்டைவர்கள் கத்தி
தீட்டைலநாயினர்!
இனிக்க இனிக்கப் ஜபசுகிறநான் - இரதச் சசெய்கிஜறன் அரதச் செநாதிக்கிஜறன் என்ற ஜதன் சிந்துகிறநான் மைக்களின் உரிரமை பற்றி முழக்கமிடுகிறநான் - எனஜவ மைக்கள். அவரனப் பின்பற்றகிறநார்கள். இரதக்
குரலக்க இவரனவிடைத் தீவிரைமைநாகப் ஜபசும் ஆரளத் தயநாரிக்க ஜவண்டும். இவன் குளம் சவட்டுஜவன்
என்றநால், அவன் கடைல் ஜதநாண்டுஜவன் என்றரரைக்க ஜவண்டும்! இவன் பூமைநாரல தருகிஜறன்
என்றரரைத்தநால், அவன் பூந்ஜதநாட்டைஜமை தருகிஜறன் என்ற ஜபசெ ஜவண்டும் ! இவ்விதம் ஒருவரனக்
கிளப்பிவிட்டைநால், ஏமைநாளிகள் தநாஜன மைக்கள், இவரன விட்டுவிடுவர். புதியவரனப் ஜபநாற்றத்
சதநாடைங்குவர். இவன் சசெல்வநாக்கு செரியும்; புதியவஜனநா நடிகன், நம் சசெநால் தநாண்டை மைநாட்டைநான், பநார்த்துக்
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சகநாள்ஜவநாம், என்ற ஒரு தந்திரைத் திட்டைம் வகுத்தனர்.. தன்னலக்கநாரைர் இந்தப் பநாகத்ரதத் திறம்படை ஏற்ற
நடைத்த ட்ரசெஸ் என்பநான் முன் வந்தநான். அவனுக்கும். சசெனட் செரபச் சமைநான்களுக்கும் ஒப்பந்தம் ஊர்
அறியநாது இரைகசியத்ரத.
ஜரைநாம் நநாடு, சவற்றி சபற்ற தனதநாக்கிக் சகநாண்டை நநாடுகளிஜல ஏரழயர்கள் சசென்ற குடி ஏற இரைண்டு
வட்டைநாரைங்கள் அரமைப்பது என்ற சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் திட்டைம் கூறினநான்.
”இரைண்ஜடை இரைண்டுதநானநா! பன்னிரைண்டு ஜவண்டும்!" என்றநான் நடிப்புத் தீவிரைவநாதி ட்ரசெஸ்.
ஏரழகள் சபறம் நிலத்துக்கநாக, அவர்கள் சிறசதநாரக வரி சசெலுத்தஜவண்டும் என்றநான் சகயஸ்.
"வரியநா? ஏரழகளநா? கூடைநாது. கூடைநாது! ஏரழகளுக்கு இனநாமைநாகஜவ நிலம் தரைஜவண்டும்" என்றநான்
ட்ரசெஸ்.
சகயஸ் கிஜரைக்கரசெவிடை புரைட்சிகரைமைநான திட்டைங்கரளத் தன்னநால் புகுத்த முடியும் என்ற வீம்பு
ஜபசித்திரியலநானநான். சகயஸ், சசெனட் செரபயின் விஜரைநாதத்ரதக் கிளறி விட்டு விட்டைநான். எனஜவ
’அவன் கூறம் திட்டைங்கரள சசென்ட் ஏற்கநாது - என் நிரலஜயநா அவ்விதமைல்ல. என் திட்டைங்கரளச்
சசெனட்செரபயும் ஏற்றக் சகநாள்ளும்’, என்ற ஜவற பசெப்பினநான்.
மைக்கள் மைனதிஜல. குழப்பத்ரத மூட்டை இந்தப் ஜபநாக்கு ஒரைளவுக்குப் பயன்பட்டைது.
சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், மைக்களுக்கநாக நிரறஜவற்றப்படும் எந்தப் சபநாதுப் பணிரயயும் தநாஜன முன்னின்ற
நடைத்தி வந்தநான். மைக்களும் அவனது சதநாண்டின் ஜமைன்ரமைரயப் பநாரைநாட்டினநார்கள் - இரதஜய கூடை
ட்ரசெஸ் திரித்துக் கூறினநான் - சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் எஜதச்செநாதிகநாரி. ஒருவரரையும் நம்பமைநாட்டைநான், எல்லநாம்
தனக்குத் தநான் சதரியும், தன்னநால் தநான் செநாதிக்க முடியும் என்ற அகம்பநாவம் சகநாண்டைவன், ஒருவரரையும்
ஒழுங்கநாக ஜவரல சசெய்ய விடைமைநாட்டைநான். எல்லநாவற்றிலும் தரலயிடுவநான். தற்சபருரமைக்கநாரைன்.
எல்லநா அதிகநாரைமும் தன்னிடைஜமை வந்து குவிய ஜவண்டும் என்ற எண்ணம் சகநாண்டைவன் என்ற தூற்றித்
திரிந்தநான்.
ஆப்பிரிக்கநாவிஜல ஒரு புது மைண்டிலம் அரமைக்கும் பணியநாற்ற சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் அங்கு சசென்றிருந்த
செமையத்தில், ட்ரசெஸ், ஜவகமைநாக இந்த விபரீதப் பிரைசெநாரைத்ரக நடைத்தி வந்தநான். எதிர்ப்பு முரளக்கும்
வண்ணம் வதந்திகரளக் கிளப்பிக் சகநாண்டிருந்தநான்.
சகயஸ், ஜரைநாம் நகரில் இல்ரல. இவனது தவறநான ஜபச்சுகரள மைறத்துரரைக்க. எனஜவ, ட்ரசெஸ் செண்டைப்
பிரைசெண்டைனநானநான். புல்வியஸ் எனும் நண்பன், சகயசின் ஏற்பநாட்டின்படி, சசெல்வர்களின் நிலங்கரள
அளசவடுத்து ஏரழகளுக்கநாக்கும் கநாரியத்ரதச் சசெய்து வந்தநான். அவன் மீது பழி சுமைத்தி, வழக்குத்
சதநாடுத்தநான் வஞ்செக ட்ரசெஸ்.
இரைண்டு திங்களுக்குப் பிறகு ஊர் திரும்பிய சகயஸ் தன்ரன வீழ்த்த சவட்டைப்பட்டிருக்கும் நச்சுப்
சபநாய்ரகரயக் கண்டைநான்; மைக்கரள அரழத்தநான். தன் புதுத் திட்டைங்களுக்கு ஒப்பம் அளிப்பதற்கநாக,
ஜரைநாம் நகருக்கு சவளிஜய இருந்தும் ஏரைநாளமைநான மைக்கள் வந்தனர்; சசெனட் அவர்கரள உடைஜன சசென்ற
விடுமைநாற கட்டைரளயிட்டைது. அரத கவனிக்க ஜவண்டைநாம், நநானிருக்கிஜறன் அஞ்செநாதீர்கள், என்ற
கூறினநான் சகயஸ், ஆனநால் சசெனட் செரப, கநாலிகரள ஏவி. சவளியூர்க்கநாரைர்கரளத் தநாக்கித் துரைத்திற்ற.
சகயஸ் கிஜரைக்கசின் ஆற்றல் இவ்வளவுதநான்! என்ற ரகசகநாட்டிச் சிரித்து, கலகமூட்டும் ஜபர்வழிகள்.
மைக்கள் மைனரதக் கரலத்தனர். சசெல்வர்கள். சகயஸ் மீண்டும் ’கநாப்பநாளர்' பதவிசபற முடியநாதபடி,
தில்லுமைல்லுச் சசெய்தனர் ; சவன்றனர்.
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ஆப்டிமைஸ் என்பநான், கநான்செல் பதவியில் அமைர்ந்தநான் - அவன் சமைநான்களின் நண்பன், எனஜவ, அவன்
சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் புகுத்திய செட்டைங்கரள ரைத்து சசெய்ய முரனந்தநான்.
அரும்பநாடுபட்டுக் கட்டிய அறசநறிரய அக்ரைமைக்கநாரைன் அழிக்கக் கிளம்பினநான். அதரனத் தடுத்திடும்
'கநாப்பநாளர்' இல்ரல, இரைவு பகலநாகச் சிந்தித்துச் சிந்தித்துச் சித்தரித்த ஓவியத்ரத அழிக்கிறநான்.
ஏரழயரின் எதிர்கநாலத்ரதச் சிரதக்கிறநான். புரைட்சியில் பூத்த மைலரரைக் கசெக்கிப் ஜபநாடுகிறநான். தடுத்து
நிறத்தும் ஆற்றல் இல்ரல. சகயஸ் 'கநாப்பநாளர்' பதவியில் இல்ரல. எனினும், சகயஸ், இரதத்
தடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடும்படி மைக்களிடைம் கூறினநான்: பலம் திரைண்டு வந்தது. ஆத்திரைமுற்ற மைக்கள்,
அக்ரைமைம் புரியத் துணிந்த கநான்செலின் பணியநாள் ஒருவன் பதட்டைமைநாக நடைந்து சகநாண்டைதற்கநாக, அவரனக்
சகநான்றவிட்டைனர். சகயஸ் இரதக் கண்டித்தநான்.
சசெல்வர். இறந்தவரனக் கநாட்டி ஓலமிட்டைனர் ஐயஜகநா! அக்ரைமைத்ரதக் கநாணீர்! படுசகநாரல
புரிந்துவிட்டைனர், ஊழியரன ! என்ற முகத்திலரறந்து சகநாண்டு அழுதனர்.
செந்ரதச் செதுக்கத்திஜல இந்த விந்ரதக் கநாட்சி! எந்தசெ செந்ரதச் கதுக்கத்திஜல ரடைபீரியரசெத் தநாக்கிச்
செநாகடித்த னஜரைநா, நூற்றக்கணக்கநான ஏரழ எளியவரரைக் சகநான்ற ருவித்தனஜரைநா, எந்த இடைத்தில் மைனித
மிருகங்கள் உத்தமைர்கரளப் பிய்த்து எறிந்தனஜவநா, அஜத இடைத்தில் இந்த மைநாய்மைநாலம் !!
அரைசுக்குப் ஜபரைநாபத்து வந்து விட்டைது - இனிக் கடுரமையநான நடைவடிக்ரக எடுக்க ஜவண்டியதுதநான் என்ற கிளம்பினர் சசெல்வர்கள், பரடைக்குக் குரறவு என்ன. பணம் இருக்கும் ஜபநாது சசெல்வர்கள் தங்கள்
முழு வசெதிரயயும் பயன்படுத்தினர். சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் பலிபீடைம் சசெல்ல ஜவண்டியவனநாகி விட்டைநான்.
ஏரழயர் அவன் பக்கம் தநான் நின்றனர். எனினும் களத்தில் சவன்றநார்கள் கடும் ஜபநாரிட்டுப் பயிற்சி
சபற்றவர்கள், இரைத்தத்ரத உறிஞ்சிப் பழக்கப்பட்டைவர்கள், ஈரைமைற்ற சநஞ்சினர், சுகஜபநாகத்ரத
இழக்கக்கூடைநாது என்ற எண்ணத்தநால் சவறியரைநானவர்கள். சகயசுக்கு எதிரைநாகக் கிளம்பினர். அரைசு
அவனுக்கு எதிரைநாக அவன் பரடைவரிரசெயிஜலஜயநா. உரழத்து அலுத்த உத்தமைர்கள்! ஜரைநாம் நகரைச்
சமைநான்களின் முகநாமில், குடி, சகநாண்டைநாட்டைம். சவறிச் சசெயல்கள். சகயஸ் முகநாமில், உறதி வசெதிக்
குரறவு.
சகயஸ் கிஜரைக்கரசெச் சுற்றிலும் தீயநாலநான வரளயம் - தப்புவது இயலநாத கநாரியம் என்றநாகிவிட்டைது
நிரலரமை.
சகயஸ் கலங்கவில்ரல! அண்ணரன அடித்து ஒழித்த அஜத ’சவறி' தன்ரனப் பலிசகநாள்ள வருவரத
உணர்ந்தநான் - இது பலி தரும் நநாட்கள் - சவற்றிக்கு அச்செநாரைம்!
என்ற எண்ணிக்சகநாண்டைநான்.
எவ்வளவு ஜவண்டுமைநானநாலும் முழக்கமிடுவநார்கள் : ஆனநால் உயிருக்கு உரலவருகிறது என்ற
சதரிந்தநால் அடைங்கி விடுவர்; இதுதநான். இந்த ஏரழக்கநாகக் கிளம்பும் வீரைர்கள் இயல்பு, என்ற
கனவநான்கள் ஜகலி சசெய்ய விடுவநானநா ரடைபீரியசின் இளவல்!
சிற உரடைவநாரள எடுத்துச் சசெருகிக்சகநாண்டைநான்; செந்ரதச் செதுக்கம் கிளம்பினநான்.
சகயசின் துரணவி, நிரலரமைரய அறிந்தநாள்; பதறினநாள்.
”ஆருயிஜரை ! சசெல்ல ஜவண்டைநாம்! படுசகநாரல சசெய்யும் பநாதகர்கள் உள்ள இடைத்துக்குப் ஜபநாகநாதீர் !
பழிபநாவத்துக்கு அஞ்செநாதவர்கள் அவர்கள் ! இன்னுயிஜரை ! களமைல்ல. நீர் சசெல்லும் இடைம். களத்திஜல
வீரைம் இருக்கும், வஞ்செகம் இரைநாது. ஆற்றரலக் கநாட்டைலநாம். சவல்ல வழி உண்டு. இல்ரலஜயல்,
வீரைமைரைணம் கிட்டும். ஆனநால், சவறியர்கள் எந்த வஞ்செகமும் சசெய்யக் கூசெநாதவர்கள் கூடிக் சகநாக்கரிக்கும்
இடைம், இப்ஜபநாது நீர் ஜபநாக விரும்பும் செந்ரதச் செதுக்கம். அன்ஜப ! அங்கு சசென்றநால், உம்ரமைப்
45

படுசகநாரல சசெய்துவிடுவர் - உடைரல கூடைத் தரைமைநாட்டைநார்கள். ஆற்றிலல்லவநா அண்ணன் உடைரல
வீசினநார்கள். ஜவண்டைநாம். ஜபநாகநாதீர்!" என்ற துரணவி கரரைந்துருகிக் கதறகிறநாள்; மைகன் அழுது
சகநாண்டு நிற்கிறநான்.
சகயஸ் என்ன பதில் கூற முடியும்? துரணவி கூறவது அவ்வளவும் உண்ரமை; மைறக்க முடியநாது.
ஆனநால், ஜபநாகநாமைலிருக்க முடியுமைநா? உயிரைநா சபரிது? விழிப்புணர்ச்சி அளித்து விட்ஜடைநாம். இன்ற
இல்லநாவிட்டைநால் மைற்ஜறநார் நநாள். சவற்றி ஏரழயருக்குக் கிரடைத்ஜத தீரும். என்ரனக் சகநால்வர்;
எனினும், நநான் உயிருடைன் இருந்தஜபநாது சசெய்த சதநாண்டுக்குச் சிகரைமைநாக அல்லவநா அந்தச் செநாவு
அரமையும். ஏரழக்கநாகப் பரிந்து ஜபசெமைட்டுமைல்ல, செநாகவும் தயநாரைநாகச் சிலர் முன்வந்து விட்டைனர் என்பது
உறதிப்படுத்தப் பட்டைநால் தநான். விடுதரல கிரடைக்கும் மைக்களுக்கு - என்ற எண்ணினநான். துரணவியின்
அரணப்பிலிருந்து தன்ரன விடுவித்துக் சகநாண்டைநான். தரரையில் புரைண்டைழுகிறநாள் துரணவி; தளிர்
வநாடுகிறது. தன்னலமைற்ஜறநான். மைரைணத்ரத நநாடிச் சசெல்கிறநான்.
அமைளி! சவறியநாட்டைம் ! படுசகநாரல! பயங்கரை நிரலரமை !
சசெல்வர் கரைஜமை ஓங்குகிறது : சகநால்லப்படுகிறநார்கள் சகநாடுரமைரய எதிர்த்ஜதநார்.
நிரலரமை கட்டுக்கு அடைங்குவதநாக இல்ரல, சகயல் கிஜரைக்கஸ், இரைத்த சவள்ளம் சபருகக் கண்டைநான்.
நியநாயத்ரதப் சபற, இவ்வளவு கடுரமையநான விரலயநா என்ற எண்ணி வநாடினநான்.
கயவர் கரைத்தநால் மைநாள்வரதவிடை, தற்சகநாரல சசெய்து சகநாள்ளலநாம் என்ற துணிகிறநான். நண்பர் சிலர்
தடுக்கிறநார்கள். இந்தப் சபநால்லநாத புயல் வீசுமைட்டும் ஜவஜறநார் புகலிடைம் ஜதடிக்சகநாள்வது நல்லது :
புயலின் ஜவகம் தணிந்ததும், திருப்பித் தநாக்குவது பயன் தரும் என்ற கூறினநார். சகயஸ் அமைளி
நரடைசபறம் இடைத்ரதவிட்டு அகன்றநான்.
வழிசநடுக அவரன வநாழ்த்துகிறநார்கள். "நல்ஜலநாஜபநா! இந்த நநாசெச் சுழலில் சிக்கநாஜத! புகலிடைம் சசெல்.
பதுங்கிக் சகநாள். கநாரிருள் நீங்கும். கதிரைவன் என சவளிவருவநாய் பிறகு " என்ற கூறினர்.
சகயஸ் கிஜரைக்கசுக்கு, அவர்களின் அன்புகனிந்த சசெநால் மைகிழ்வூட்டிற்ற. எனினும், நிரலரமையும்
சதளிவநாகப் புரிந்து விட்டைது. சசெல்வர்கள் சவற்றி சபற்ற விட்டைநார்கள்; புரைட்சிரயப் சபநாசுக்கித்
தள்ளிவிட்டைநார்கள் ; வஞ்செம் தீர்த்துக் சகநாண்டைநார்கள். இந்தக் கடும் தநாக்குதலுக்குப் பிறகு. ஏரழயர்
உரிரமைப் ஜபநார் புரியும் ஆற்றரல மீண்டும் சபறவ சதன்பது இயலநாத கநாரியம். இந்தச் சித்ரைவரதக்குப்
பிறகு, சரிய முயற்சி எது எடுத்தநாலும், மைக்கள் ஆதரிக்க முன்வரை மைநாட்டைநார்கள் என்ற எண்ணினநான்.
துக்கம் சநஞ்ரசெத் துரளத்தது !
"நண்பநா !” என்றரழத்தநான் தன் உடைன் வந்த பணி யநாளரன.
"என்ன ஐயஜன!"
"எனக்ஜகநார் உபகநாரைம் சசெய்"
"கட்டைரளயிடும். ஐயஜன ! கநாதகர்மீது பநாயவநா !"
"வீரைம் அல்ல. நண்பஜன ! நநான் உதவி ஜகட்கிஜறன்."
" மைனரதக் குழப்புகிறீஜரை, ஊழியக்கநாரைன் நநான்!"
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"என்ரனக் சகநாடியவர்கள் சகநால்லச் செம்மைதிப்பநாயநா?"
"உயிர் ஜபநாகும் வரரை அவர்கரள அழிப்ஜபன்! ஒரு சசெநாட்டு இரைத்தம் என் உடைலில் இருக்கு மைட்டும்
உமைது பக்கம் நின்ற ஜபநாரிடுஜவன்!"
"நன்றி! மிக்க நன்றி ! என்ரன அக்சகநாடியவர்கள் சகநான்ற சவற்றி சவறி அரடைய விடைக்கூடைநாது.
கரடைசியில் சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், எங்கள் கரைத்தநால் மைநாண்டைநான் என்ற சசெருக்குமிக்ஜகநார் ஜபசெ இடைமைளிக்கக்
கூடைநாது. கரடைசிவரரையில் சகயஸ் கிஜரைக்கஸ் நம்மிடைம் சிக்கவில்ரல என்ற அவர்கள் கூறஜவண்டும் !
"நிச்செயமைநாக அந்தக் சகநாடியவர் கரைம் தங்கள் மீது படை விடைமைநாட்ஜடைன்."
”அவர்களிடைம் நநான் சிரறப்படுவதும் ஜகவலம் இழிவு; என் குடும்பத்துக்குக் களங்கம் : நநான் சகநாண்டை
சகநாள்ரகக்குக் ஜகவலம் ஏற்படும்."
"உண்ரமைதநான் ! அந்த உலுத்தர்களிடைம் உத்தமைரைநாகிய தநாங்கள் சிரறப்படுவது கூடைஜவ கூடைநாது!"
"ஓடி விடைவும் கூடைநாது! ஓடி விட்டைநான் எமைக்கு அஞ்சி, ஜகநாரழ! என்ற தூற்றவர். செகிக்க முடியநாத
அவமைநானம். என் தநாய்க்கு நநான் துஜரைநாகம் சசெய்தவனநாஜவன். மைநாண்டு ஜபநான என் அண்ணன் மீது ஆரண.
நநான் அத்தரகய இழிரவத் ஜதடிக்சகநாள்ள மைநாட்ஜடைன். ஓடைக் கூடைநாது."
”ஆமைநாம்! ஜகநாரழ என்ற ஏச்சு கூடைநாது !"
"அப்படியநானநால், நண்பஜன ! எண்ணிப் பநார் ! பணிதல் கூடைநாது. ஓடி. ஒளிவது ஜகவலம், அவர்களநால்
சகநால்லப் படுவதும் இழிவு......!"
"ஆமைநாம்......!"
"ஆரகயநால், நண்பஜன ! உன் கரைத்தநால் என்ரனக் சகநான்றவிடு! ”
"ஐஜயநா! நநான் சகநால்வதநா ! தங்கள் சபநாருட்டுச் செநாக ஜவண்டிய நநான், தங்கரளக் சகநால்வதநா"
”இழிகுணம் பரடைத்த சசெல்வர் என்ரனக் சகநால்வது செரியநா, நண்பநா ! அவர்களிடைம் என்ரன
ஒப்பரடைக்கலநாமைநா? நண்பன் சசெய்யும் சசெயலநா? சவட்டுண்டை என் சிரைம் அந்த சசெருக்கர் கநாலடியில்
கிடைப்பதநா? எனக்கு நீ சசெய்யும் - ஜசெரவ இதுவநா? விசெநாரைப்படைநாஜத : நநான். இறதிவரரையில் வீரைனநாகஜவ
இருக்கஜவண்டும்; என் எதிரிகளிடைம் கநாட்டிக் சகநாடுக்கநாஜத. எடு வநாரள ! வீசு ! நநான் செநாகஜவண்டும்.
அவர்களநால் செநாகநாமைலிருக்க !
" இசதன்ன சகநாடுரமை!"
”வீரைன் ஜதடும் விடுதரல இது. ஜயநாசிக்கநாஜத - எடு வநாரள."
" தங்கரளக் சகநான்ற மைநாபநாவியநாகி நநான் வநாழ்வதநா? நநான் இறந்து படுகிஜறன்."
”நீயும் வீரைன். செந்ஜதகமில்ரல. இருவரும் மைரைணத்ரதத் ஜதடிக்சகநாள்ஜவநாம். எத்தரிடைம் சிக்கமைநாட்ஜடைநாம்.
உனக்கு நநான், எனக்கு நீ ! எடு, வீசு ! நநானும் வீசுகிஜறன் ! எடுத்ஜதன் வநாரள!"
வீரைன் சகயஸ் கிஜரைக்கஸ், தன் உடைன்வந்த பணியநாள் பிஜலநாகிரைநாடிசுக்கு நிரலரமைரய விளக்கினநான்.
உறதிரய சவளியிட்டைநான்.
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பிஜலநாகிரைநாடிஸ், சகயரசெக் குத்திக் சகநான்றவிட்டு தநானும் குத்திக்சகநாண்டு இறந்தநான்.
ரடைபீரியஸ் - சகயஸ் - இரு செஜகநாதரைர்கள். இரணயில்லநா இடைம் சபற்றவிட்டைனர் மைக்கள் உள்ளத்தில்.
மைரலப்பநாம்பிடைம் சிக்கி, சிக்கிய நிரலயிஜலஜய அதன் வலிரவப் ஜபநாக்கவநாவது முயற்சிப்ஜபநாம்
என்ற துணிந்து ஜபநாரைநாடி, அந்த முயற்சியிஜலஜய உயிரிழந்த பரிதநாபம் ஜபநான்றது இரு செஜகநாதரைர்களின்
கரத.
சறிவரும் சசெல்வர்கரள எதிர்த்து நின்ற தநாக்கினர். சகநால்லப்பட்டைனர். எனினும், அந்த முயற்சியின்
ஜபநாது பூத்த வீரைமும், தியநாகமும், விழிப்புணர்ச்சியும், மைன எழுச்சியும். ஏரழயரரை வநாழ்விக்கத்
தயநாரிக்கப்பட்டை மைநாமைருந்து ஆயிற்ற. சபரு சநருப்பில் சிக்கிய சிற குழந்ரதரயக் கநாப்பநாற்ற,
தீச்சுழலுக்கு இரடைஜய புகுந்து. உடைல் கருகி சவந்து செநாம்பலநாகும் வீரைம் ஜபநால், இரு செஜகநாதரைர்கள்
அறப்ஜபநார் நடைநாத்தினர். அவர்கரள அழித்தனர் அக்ரைமைக்கநாரைர் எனினும், அக்ரைமைத்ரத எதிர்க்கும் பண்பு
அழிந்துபடை வில்ரல - வளர்ந்தது.
இரைண்டு மைநாணிக்கங்கரளயும் இழந்த மூதநாட்டி கர்னீலியநா, தன் துக்கத்ரதத் தநாங்கிக்சகநாண்டு. வீரைர்
இருவர் வநாழ்ந்தனர். வீழ்ந்து படும் வரரையில் சகநாள்ரகக்கநாக உரழத்தனர் என் மைக்கள் அவர்கள் என்ற
சபருமிதத்துடைன் கூறி வந்த கநாட்சி கண்டு ஆறதல் கூறவந்ஜதநார்கஜள. அதிசெயப்பட்டைனர் ! அம்ரமையின்
வீரை உள்ளம். அவ்விதம் அரமைந்திருந்தது.
சகநாடுரமைக்கு ஆளநான அந்தத் தூயவர்கரள எண்ணி எண்ணி, மைக்கள் கசிந்துருகினர்.
கிஜரைக்கஸ் செஜகநாதரைர்களுக்கும் அன்ரன கர்னீலியநாவுக்கும், உருவச் சிரலகள் அரமைத்தனர் : வீரை
வணக்கம் சசெலுத்தினர்.
ஜரைநாம் நநாட்டு வரைலநாற்ற ஏட்டிஜல மைட்டுமின்றி உலக வரைலநாற்ற ஏட்டிஜலஜய, உன்னதமைநான இடைம்
சபறத்தக்க சபருந் சதநாண்டைநாற்றி, தியநாகிகளநான, இரு செஜகநாதரைர்களின் கநாரத. இல்லநாரமைரய ஓட்டி
ஜபதமைற்ற செமுதநாயத்ரதச் செரமைக்கும் சபருமுயற்சி சவற்றிசபறப் பநாடுபடுவர்களுக் நகல்லநாம்.
உணர்ச்சி அளிக்கும் கநாரதயநாகும்.
--------
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3. உலக ஒளி
ஜவரல மைநாநகர் ஆட்சி மைன்றத்தநார். மைணி மைண்டைபத்தில் விளங்கும் உத்தமைரின் சிரலரயத் திறக்கும்
பணியிரன எனக்களித்தநார்கள். இது பற்றிக் குறிப்பிட்டை மைன்றத் தரலவர் ஜவலூர் வரைலநாற்றிஜலஜய
இன்ற ஓர் சபநான்னநாள் எனக் குறிப்பிட்டைநார். என்ரனப் சபநாறத்தவரரையிஜலஜய என்னுரடைய
வநாழ்க்ரகயில் - ஏன் - தமிழ் நநாட்டின் அரைசியலில் ஒரு முக்கியமைநான கட்டைம் என்ற கூறஜவன்.
கநாந்தியநாரின் உருவச் சிரலரய நநான் திறக்கிஜறன் - இந்தச் சசெய்தியநால், அரைசியல் வட்டைநாரைத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள அதிர்ச்சிரய, நநாடு அறியும்.
எனக்குக் கிரடைத்துள்ள இந்த வநாய்ப்பு - என்ரனப் சபநாறத்தவரரையில் - முதல் முரறயல்ல;
இரைண்டைநாவது தடைரவ. இதற்கு முன்னஜரை ஜசெலம் மைநாவட்டைத்ரதச் ஜசெர்ந்த இரடைப்பநாடியிஜல, ரைநாஜேநாஜி
பூங்கநாவிஜலயுள்ள கநாந்தியநாரின் சிரலரய, நநான் திறந்து ரவக்கும் வநாய்ப்ரப சபற்றிருக்கிஜறன் :
ஆனநால், அங்குள்ள கநாங்கிரைஸ் நண்பர்கள், இங்கு ஜபநால் கிஜலசெம் அரடையவில்ரல : பீதியரடை வில்ரல
: "இவனநாவது, திறப்பதநாவது!' என்ற கூற வில்ரல.
கநாந்தியநாரின் உருவச் சிரலரய நநான் திறக்கிஜறன் - நநான் திறக்க ஜவண்டும் என்ற நகரைநாட்சி மைன்ற
நண்பர்கள் சபரிதும் விரும்பி யிருக்கிறநார்கள். கநாரைணம் என்ன? கநாந்தியநாரின் சிரலரயத் திறக்க நநான்
மைட்டுஜமை தகுதியுள்ளவன் என்பதநாலநா? அல்ல! அல்ல! என்ரன விடைத் தகுதியுள்ளவர்கள் ஏரைநாளம்
இருக்கிறநார்கள் : ஆனநால், நநான் வந்து திறக்க ஜவண்டும் என்ற நண்பர்கள் விரும்பியதற்குக் கநாரைணம்.
மைற்றவர்கள் எவ்வளஜவநா திறப்பு விழநாக்கரளச் சசெய்கிறநார்கள் - அஜதநாடு. இதுவும் பத்ஜதநாடு
பதிசனநான்றநாகப் ஜபநாய்விடும் - ஆகஜவ, இவரனயும் இது ஜபநான்ற கநாரியத்துக்குத் தகுதியுரடையவனநாக்குஜவநாம் என்ற நல்சலண்ணமைநாகஜவ இருக்கும் எனக் கருதுகிஜறன்.
எனக்குப் பதில் இந்நநாட்டு முதலரமைச்செர் கநாந்தியநாரின் சிரலரயத் திறந்திருக்கலநாம். ஆனநால், அது.
அவ்வளவு முக்கியத்துவம் சபற்றிருக்கநாது. அவர் அடிக்கடி திறந்து ரவக்கும் பல சின்னங்களிஜல.
இதுவும் ஒன்றநாகப் ஜபநாயிருக்கும். அதனநாஜலஜய, என்ரன கநாந்தியநாரின் முகநாமிஜல இல்லநாதவனும் அவரைது திட்டைங்களில் சிலவற்ரற ஏற்ற. சிலவற்ரறக் கண்டித்தவனும் - ஆகிய என்ரன இந்தப்
பணிரய நடைத்தச் சசெநால்லி யிருக்கிறநார்கள். இரதக் கண்டு, எனதருரமைக் கநாங்கிரைஸ் நண்பர்கள்
கலக்கமைநா அரடைவது?
மைநாற்றநான் ஜதநாட்டைத்து மைல்லிரக சயன்பதநால், அதன் மைணத்ரத ரைசிக்கிறநானநா. அல்லது ரைசிக்க
மைறக்கிறநானநா எனப் பநார்த்திருக்கலநாம்! என்ரனப் சபநாறத்த வரரையில், மைல்லிரக மைநாற்றநாரிடை
மிருப்பதநால், அதற்கு மைணமிருக்கநாது என்ற உரரைப்பவனல்ல. அதனநால் தநான். நண்பர்கள் வந்து என்ரன
அரழத்ததும். ஒப்புக் சகநாண்ஜடைன்.
அவர்கள் அரழத்த ஜநரைத்தில், நகரைநாட்சி மைன்றத்தினர் சமைஜேநாரிடி முடிஜவநாடு, என்ரன அரழக்கத்
தீர்மைநானித் திருப்பதநாகவும் - ஒரு முரறக்கு இரைண்டு முரற - தீர்மைநானம் நிரறஜவற்றி யிருப்பதநாகவும்
குறிப்பிட்டைனர். ஆகஜவ நநான் இரசெந்ஜதன்.
இந்தச் சிரலத் திறப்பு விழநாவுக்கு உள்ளூர் கநாங்கிரைஸ் கமிட்டியினரும் கரடைசி ஜநரைத்தில் கூடி, இந்த
விழநாவில் ஒத்துரழக்க ஜவண்டுசமைனத் தீர்மைநானம் சசெய்தநார்களநாம். இந்தப் சபருந்தன்ரமைக்கு
என்னுரடைய நன்றிரயக் கூறிக் சகநாள்ளுகிஜறன்.
ஏன், இவர்களுக்சகல்லநாம் நன்றி கூறகிஜறன் என்றநால் - இது ஜபநான்ற சபருந்தன்ரமை. அரைசியல்
வநாழ்வில் நிலவஜவண்டும் என்ற ஆரசெ சகநாண்டைவன் நநான். அதற்கு உதநாரைணம் ஜபநால், நநாம் எல்லநாம்
நடைந்து சகநாள்ள ஜவண்டும்.
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"உத்தமைர் கநாந்தியநாரிடைத்தில், எனக்கு மைதிப்பு உண்டைநா?” இவ்விதம் சிலர் ஜகட்கிறநார்கள். அவர்களுக்குச்
சசெநால்ஜவன் - மைதிப்பு கநாட்டுவது என்பது இருவரகப்படும். எதிரில் வநாயநாரைப் புகழ்ந்து விட்டு,
தரலமைரறந்ததும் மைநாறநாகப் ஜபசுவது ஒரு வரக ! பழகநா விட்டைநாலும், கூடைநாரைத்தி லில்லநாவிட்டைநாலும்.
பிறரின் பணியிரன தனித்திருக்கிற ஜநரைத்தில் எண்ணி எண்ணி, மைகிழ்வது இரைண்டைநாவது வரக.
நநான் இரைண்டைநாவது வரகரயக் ஜசெர்ந்தவன். நம்முரடைய உலக உத்தமைர் உயிஜரைநாடிருந்த நநாட்களில் -பிடிக்கநாதரவகரளக் கண்டித்த ஜபநாதும் - எனக்ஜகற்ற எண்ணங்கரளப் பநாரைநாட்டிய ஜபநாதும்.
அவருக்குள்ள சிறப்ரப நநான் எண்ணநாமை லிருந்ததில்ரல.
மைநாற்றநார் கநாந்தியநாரரைப் பற்றி எண்ணு மைளவுக்கு அவருரடைய சதநாண்டு இருந்ததநால் தநான் அவர்
உலகத்தின் ஒளியநானநார் ! கநாந்தியநாரின் புகரழ கநாங்கிரைஸ்கநாரைர்கள் மைட்டுமைல்ல - எல்ஜலநாரும்
புகழ்கிறநார்கள் : உலக மைக்கசளல்லநாம் ஜபநாற்றகிறநார்கள். அவ்விதம் பிறர் ஜபநாற்றவதுதநான் ஒரு
தரலவருக்குக் கிரடைக்கும், தனி மைரியநாரத யநாகும்.
இதரன, கநாங்கிரைஸ் நண்பர்கள் எண்ணியிருந்தநால். என்ரன உள்ளன்ஜபநாடு வரைஜவற்றிருக்க ஜவண்டும்.
மைநாற்றக் கட்சிக்கநாரைனநான நநான், திறந்து ரவப்பரதக் குறித்துப் சபருரமை யரடைந்திருக்க ஜவண்டும்.
'அருசளநாழுகும் கண்ரணப்பநார் ! அழகு ஜமைனிரயப்பநார் ! ஒளிதவழும் முகத்ரதப் பநார் !
உத்தமைரரைப்பநார்’ - என்ற என்ரன அரழத்துச் சசெநால்லி யிருக்கஜவண்டும். இவ்விதம் சசெய்திருந்தநால்,
தங்களுக்கும் கீர்த்தி ஜதடிக் சகநாண்டைவர்களநாவநார்கள்; உத்தமைருக்கும் கீர்த்தி ஜதடிக்
சகநாடுத்தவர்களநாவநார்கள். அரத விட்டு விட்டு எம்முரடைய கநாந்தியநாரரைத் தீண்டைஜவ கூடைநாது என்ற
சசெநால்வது. சபநாருத்தமில்ரல - சபநாருளில்ரல - கீர்த்தி இல்ரல - சிறப்பு இல்ரல.
உத்தமைர் கநாந்தியநார் சவறிசகநாண்டை ஒருவனநால் சுட்டுக் சகநால்லப்பட்டைநார் என்னும் சசெய்திரய ஜரைடிஜயநா
மூலமைநாகக் ஜகள்விப் பட்ஜடைன் - பதறிஜனன். அப்ஜபநாது என்ரன வநாசனநாலி நிரலயத்தநார்
அரழத்தநார்கள். கநாந்தியடிகரளக் சகநான்றவன் மைரைநாட்டிய பநார்ப்பனநான ஜகநாட்ஜசெ என்பவன். அதனநால்
மைக்களின் ஆத்திரை சவறி, அக்குலத்தநார்மீது பநாய்ந்து விடுஜமைநா என்ற அஞ்சிய கநாரைணத்தநால் என்ரன
அரழத்துப் ஜபசெச் சசெநான்னநார்கள்.
கயவனநா யிருந்தநால், கட்சி சவறி சகநாண்டைவனநா யிருந்தநால், அந்த ஜநரைத்ரதப் பயன்படுத்திக் சகநாண்டு
நநாட்டில் விபரீதங்கள் பல ஏற்படுவரதக் கண்டிருக்க முடியும். அப்படிப்பட்டை விபரீதங்கரளக் கண்டு
ரக சகநாட்டும் கருத்துற்றவனல்ல நநான்.
'உத்தமைரரை. ஒருவனின் சவறி சகநான்ற விட்டைது. அதற்குப் பநார்ப்பன மைக்கள் மீது பழி சுமைத்தக் கூடைநாது’
என்ற எடுத்துரரைத்ஜதன். உத்தமைரின் ஜசெரவகரள எடுத்துரரைத்ஜதன். அந்த ஜநரைத்தில் எந்தக்
கநாங்கிரைஸ்கநாரைருக்கும் ஏற்படைநாத அதிர்ச்சி இப்ஜபநாஜதன் ஏற்படை ஜவண்டும்?
அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த சின்னநாட்களுக்சகல்லநாம், கநாங்கிரைஸ் ஜதசயக் கவியநான நநாமைக்கல் கவிஞரரை
ஒரிடைத்தில் நநான் செந்திக்க ஜநர்ந்தது. அப்ஜபநாது. அவர் என்ரனப் பநாரைநாட்டினநார் - கநாந்தியடிகளின் அருரமை
சபருரமைகரளப் பலர் உரரைக்கக் ஜகட்டிருக்கிஜறன்; ஆனநால், ஜரைடிஜயநாவில் தநாங்கள் எடுத்துச்
சசெநான்னரதக் ஜகட்டைஜபநாது. நநான் மைனம் குளிர்ந்ஜதன்; யநாரும் அப்படிச் சசெநால்லிய தில்ரல என்ற
தன்னுரடைய பநாரைநாட்டுதரலத் சதரிவித்துக் சகநாண்டைநார்.
என்னுரடைய சசெநாந்த விஷயங்கரள எடுத்துக் கூறவது எனது வழக்கமைல்ல; ஆனநாலும், இதரன
இங்குள்ள ஜதசய நண்பர்களுக்கநாகக் குறிப்பிடை விரும்புகிஜறன். எனஜவ. என்ரனப் ஜபநான்றவன் கநாந்தியநாரின் அடிப்பரடை ஆரசெகரளயும், அரவகரளச் செநாதிக்க அவர் ஆற்றிய அரும் பணியிரனயும்
கண்டு அகமைகிழ்ந்தவன் - இந்தச் சிரலரயத் திறந்து ரவப்பதில், சபநாருத்த முரடையதநாகநாது என்ற யநார்
கூற முடியும்?
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நநான் என்ன, நநாள் முழுதும் கநாங்கிரைரசெத் தூற்றிக் சகநாண்டிருந்து விட்டு, ஜதர்தல் கநாலத்தில் கநாங்கிரைசிஜல
நுரழந்து சகநாண்டு ஜவட்ரடையநாடியவனநா! கநாங்கிரைஸ் ஜபநார்ரவரய ஜபநாட்டுக் சகநாண்டு அதிகநாரை
ஜவட்ரடை பநாடியவனநா! இந்தக் கரைம் சவள்ரளயஜனநாடு ரக குலுக்கிய கரைமைநா ! வகுப்புவநாதத்ரத
வளர்த்து, சவறிச் சசெயல் ஏற்படை பநாடுபட்டை கரைமைநா ! பள்ளி வநாழ்வு முடிந்ததும், உத்திஜயநாகத்துக்குச்
சசெல்லநாது. ஊருக்கநாக உரழக்கும் கரைம் ! சபநாது வநாழ்வுக்கநாகப் பநாடுபடும் கரைம்! இந்தக் கரைம் தவிரை,
ஜவற எந்தக் கரைம்.
சிரலரயத் திறப்பது சபநாருத்தமைநாகும்?
கநாந்தியநார், கநாங்கிரைரசெக் கட்டிக் கநாத்தநார் - வளர்த்தநார் - நநாட்டிற்கு விடுதரல வநாங்கித் தந்தநார்.
கநாங்கிரைசில் நநாலணநா சமைம்பரைநாகக்கூடை அவர் இருந்ததில்ரல. பலகநாலம்! தநான் விரும்பிய விடுதரல
கிரடைத்துவிட்டை சதன்றதும். "கநாங்கிரைஸ் ஜதரவயில்ரல – கரலக்கலநாம்” என்றம் சசெநான்னநார்.
"கநாங்கிரைஸ் லநாப ஜவட்ரடைக்கநாரைர்களின் கூடைமைநாகி விட்டைது" என்ற கூறி மைனமும் சநநாந்தநார்.
நநான், கநாந்தியநார் சபயரரைச் சசெநால்லி லநாபம் சபறநாதவன் ! அவர்களநால் அழுத்தி
ரவக்கப்பட்டிருப்பவன். அவர் வளர்த்த கநாங்கிரைசின் நிரல என்ன இப்சபநாழுது? பரழய
ஜகநாட்ரடையில் சவளவநாலும், புற்றக்குள் பநாம்பும் இருப்பது ஜபநால, கநாங்கிரைசுக்குள் கயவர்களும்,
சுயநல வநாதிகளும் இருப்பதநாக அவர் கூறினநார். அவர் எங்ஜக? இன்ற இருப்ஜபநார் எங்ஜக? அந்த ஒளி
எங்ஜக? இந்த இருள் எங்ஜக !
இந்தச் சிரல திறப்பு விழநாரவ, என்ரனக் சகநாண்டு சசெய்யஜவண்டு சமைன்பதில், இங்கிருக்கும்
கம்யூனிஸ்டுத் ஜதநாழர்களும் விரும்பி ஒத்துரழத்ததநாக அறிந்ஜதன். அந்த
நண்பர்களுக்கும் என்னுரடைய நன்றி.
இவ்வண்ணம் மைநாற்றக் கட்சியநாருடைன் மைனசமைநாத்துப் ஜபநாவதுதநான் அரைசியல் நநாகரீகம். எனது தரலவர்
சபரியநாரும், முதலரமைச்செர் ஆசெநாரியநாரும் நபிகள் நநாயகத்தின் திரு நநாளில், ஒஜரை இடைத்தில் செந்தித்தநார்கள்.
அது அரைசியல் நநாகரீகம்.
இன்ற நநான் கநாந்தியநாரின் சிரலரயத் திறக்கிஜறன் ! இது ஓர் புனிதமைநான நநாள் எனக் கூறஜவன். இந்தச்
சிரலரயத் திறக்கும் விஷயத்தில் கட்சிப் பநாகுபநாடு கட்சி சவறி இல்லநாது. எல்லநா அரைசியல் கட்சிகளும்
ஒத்துரழத் திருக்க ஜவண்டும் - அதுதநான் அரைசியல் நநாகரீகம்.
அப்படியின்றி, அரைசியல் அமைளியிலீடுபட்டைநால் இந்த உபகண்டைத்தின் பிதநாவுக்கு கீர்த்தி ஜதடியவர்களநாக
மைநாட்ஜடைநாம்.
எனக்கும் கநாங்கிரைசுக்கும் பலமைநான கருத்து ஜவற்றரமைகள் உண்டு. அஜத ஜபநால, கருத்து ஒற்றரமைகளும்
உண்டு. கநாங்கிரைசுக்கு மைட்டுமைல்ல - மைற்றக் கட்சிகளுக்கும் எனக்கு மிரடைஜய, கருத்து ஜவற்றரமைகளும்
உண்டு, ஒற்றரமைகளும் உண்டு.
நன்றநாகச் சிந்தித்தநால், விளங்கும் ஜவற்றரமைகள் சகநாஞ்செம்; ஒற்றரமைகள் அதிகம். இந்த ஒற்றரமைப்
பண்பு வளர். ஒவ்சவநாரு கட்சியும் அரைசியல் அமைளியிலீடுபடைநாமைல், ஒத்துரழக்கும் மைஜனநாபநாவம்
ஏற்பட்டு, அரைசியல் நநாகரீகம் வளரை ஜவண்டும்.
கநாந்தியநார் இறந்த பிறகு கட்டைப்பட்டுள்ள செமைநாதி யிருக்கும் ரைநாஜே கட்டைத்துக்கு அசமைரிக்க நநாட்டுத்
தூதுவர் வந்து மைல்லிரகச் சசெண்டுகரள ரவத்து வணக்கம் சசெலுத்துவரதயும், பநாகிஸ்தநான் நநாட்டுப்
பிரைதமைர் வந்து மைரியநாரத சசெய்வரதயும், ஜவற பல சவளிநநாட்டுக்கநாரைர்கள் வந்து தமைது அன்பு
வணக்கங்கரளச் சசெலுத்திப் ஜபநாவரதயும் படைங்களில் கநாண்கிஜறநாம். இதன் சபநாருள் என்ன?
சவளிநநாட்டுக்கநாரைர்கள் வந்து வணங்குவதன் சூட்சுமைம் என்ன? அவர்கரள எல்லநாம் படைம் எடுத்துப்
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பிரைமைநாதமைநாக எழுதி. 'பநார்! பநார் !! அவர்கள் சசெய்யும் அஞ்செலிரய என்ற சபருரமைஜயநாடு சவளியிடுகின்ஜறநாஜமை. அவர்கசளல்லநாம் யநார்? கநாங்கிரைஸ்கநாரைர்களநா? கநாங்கிரைசிஜல இருந்தறி யநாதவர்கள்! அது
மைட்டுமைல்ல கநாங்கிரைரசெஜய எதிர்த்த வர்கள்! இந்த நநாட்டுக்குச் சசெநாந்தமில்லநாதவர்கள். சவளி நநாட்டினர்!
அவர்கசளல்லநாம், கநாந்தியநாரின் நிரனவுச் சின்னத்ரதக் கண்டு. பூரிப்புக் சகநாள்வரத விடை - மைரியநாரத
சசெய்வரத விடை நநான் சசெலுத்தும் அன்பு, எந்த அளவுக்குக் குரறந்தது என்ற கூற முடியும்? அவர்கரள
விடை நநான் சசெலுத்தும் மைரியநாரத, மைட்டைமைநாகவநா இருக்கும்?
அவர்கள் மைரியநாரத சசெலுத்தும்ஜபநாது அகமைகிழும் உங்களுக்கு. அரைசியல் ஆஜவசெமும். ஆத்திரைமும்
ஏற்படை லநாமைநா! மைலர் தூவுகிறநான் சவளி நநாட்டைநான். அரதவிடை நநான் தூவும் மைலர் எவ்விதத்தில் சகட்டை
கநாகும்? இந்தப் சபநாது அறிவு - அரைசியல் விளக்கம் - நம்மைவர்களுக்கு அவசியம் இருக்க ஜவண்டும்.
ஆனநால். நநாம் நிரனப்பது ஜபநால, அவ்வளவு சுலபத்தில் இங்ஜக வந்துவிடைநாது. ஏசனனில், வருடைத்துக்கு
ஒரு தடைரவ நமைக்குள் இன்னும் மைன்மைதன் எரிந்தநானநா? எரிய வில்ரலயநா? என்கிற பிரைச்ரனஜய
தீரைவில்ரலஜய ! மைன்மைதரனக் கண்டைவர்கள் யநாரும் கிரடையநாது - செண்ரடைஜயநா, ஓயநாமைல் நடைக்கிறது !
இரதப்ஜபநால எத்தரன நநாரளக்கு இருக்க முடியும்?
சுதந்திரைம் கிரடைத்த பின், உத்தமைர் கநாந்தியடிகஜள சசெநான்னநார் - சுதந்திரைத்தில் ஒரு கட்டைத்ரதத்தநான்
தநாண்டி யிருக்கிஜறநாம். இந்தச் சுதந்திரைம், ஏரழ மைக்களின் வநாழ்க்ரகரய மைநாற்றக் கூடியதநாக
அரமையஜவண்டும் என்ற.
அவர் சவளியிட்டை அஜத கருத்ரதத்தநான், நநானும் கூறகிஜறன் : "களிப்பரடைய வில்ரல, கவரல
சகநாள்ளுகிஜறன் " என்றநார். அதுதநாஜன, நிரலயும்!
சுதந்திரைம் கநாகிதப் பூவநாக இல்லநாமைல், மைணமுள்ள பூவநாக இருக்க ஜவண்டுமைநானநால் மைநாற்றக் கட்சிகள்
யநாவும் வந்த சுதந்திரைத்ரத அனுபவிக்கும் செந்தர்ப்பம் அளிக்கப் படைஜவண்டும்.
யநாரரைப் பநார்த்தநாலும், எரதக் ஜகட்டைநாலும், சுதந்திரைக் குழந்ரத ! சுதந்திரைக் குழந்ரத ! என்கிறநார்கள்.
அந்தக் குழந்ரதக்குப் பநாலூட்டி விட்டைநால் மைட்டும் ஜபநாதநாது. தநாலநாட்டை ஜவண்டும் - சசெநாக்கநாய்
ஜபநாடைஜவண்டும் - விரளயநாட்டு கநாட்டை ஜவண்டும் - இது அத்தரனரயயும் தநாஜய சசெய்துவிடை
முடியநாது. மைநாமைன்மைநார் விரளயநாட்டுப் சபநாம்ரமைகள் வநாங்கிவரை, தங்ரக தநாலநாட்டுப் பநாடை, உற்றநார்
குழந்ரத ரயத் தூக்கி ரவத்துக் சகநாஞ்செ - இவ்விதம் வளரை ஜவண்டும், அக் குழந்ரத !
அப்படியில்லநாமைல், குழந்ரதரய ’நநான் தநாஜன சபற்ஜறன் என்ற சசெநால்லி மைற்றவர் எவரும் அருகில்
வரைக் கூடைநாது என்ற சபற்சறடுத்த தநாய் சசெநான்னநால்' குழந்ரதரய எவரும் சந்தநார்! குழந்ரதயின்
அருரமை சபருரமை ரயயும் அறியநார்! அதுஜபநாலஜவ, பிறந்த சுதந்திரைக் குழந்ரதரயச் சரைநாட்டி வளர்க்க
எல்லநாக் கட்சிக்கநாரைர்களுக்கும் செந்தர்ப்பம் ஜவண்டும். குழந்ரதக்கு அடிக்கடி உணவு தந்து அதிகமைநாகவும் தந்து - யநாரிடைமும் அண்டை விடைநாமைல் சில பணக்கநாரைக் குடும்பத்திஜல வளர்க்கப்படும்
குழந்ரத கரடைசியில் ஜநநாஞ்செநானநாகி விடும்! டைநாக்டைரிடைத்தில் சசெல்ல ஜநரிடும் !!
இரதஜய நநான் சுட்டிக்கநாட்டை விரும்புகிஜறன் சுதந்திரைக் குழந்ரதரயத் தூக்கி மைகிழ. திரைநாவிடை
முன்ஜனற்றக் கழகத்துக்கும் செந்தர்ப்பம் தநாருங்கள். எங்களிடைம் விட்டுப் பநாருங்கள் நிச்செயம், சகடுதல்
வரைநாது.
அப்படிஜய சகடுதல் வருவதநாகக் கருதுவீர்கஜள யநானநால் உங்களுக்குப் பிடித்தமைநான கிருஷ்ணன்
கரதரயஜய சுட்டிக்கநாட்டை விரும்புகிஜறன். கிருஷ்ணனுக்குப் பநாலூட்டைச் சசென்ற பூதகி ஜபநால் நநாங்கள்
என்றநால், கிருஷ்ணன் கவனித்துக் சகநாள்வநான் - அந்த நம்பிக்ரகயநாவது இருக்கக் கூடைநாதநா உங்களுக்கு!!
அரத விட்டு விட்டு எங்கரளக் செண்டைநால் ஏன் பயப்படை ஜவண்டும்?
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கநாந்தியநாரின் சிரலரய நநான் திறந்து ரவப்பரதக் கநாணும் நீங்கள், முகத்ரதயநா சதநாங்கப்ஜபநாட்டுக்
சகநாள்வது? - 'பநார்! எதிர்க் கட்சிக்கநாரைனநாகிய அவஜன எங்கள் கநாந்தியின் சிரலரயத் திறக்கிறநான்.
எங்கள் கநாந்திஜியின் சபருரமை யல்லவநா இது? என்ற நீங்கள், மைநார்பல்லஜவநா தட்டை ஜவண்டும்!’
கநாந்தியநாரின் புகழுக்குக் கநாரைணம் குடும்பத்திஜல யிருந்தவர்களநால் மைட்டும் உண்டைநானதல்ல.
சவளிஜயயிருந்தவர்கள் அவரரைக் கண்டு அவருக்கு அஞ்செலி சசெய்ததநால் தநான், உலக ஒளியநானநார் அவர்.
நநான் திறப்பரதக் கண்டு, செந்ஜதநாஷமைரடைய ஜவண்டும். இந்த ஜமைரடையில் எனது நண்பர் கநாங்கிரைஸ் எம்.
எல் ஏ. ஜதநாழர் மைநாசிலநாமைணி அவர்களும் இருந்திருந்தநால் மிகவும் சபருரமையநா யிருந்திருக்கும்.
நநான் யநார்? நீங்கள் யநார்? நமைக்கு இரடையிலிருக்கும் உறவு முரற - முறிகின்ற முரற - இருக்கலநாகநாது.
இதரன எனதருரமை கநாங்கிரைஸ் நண்பர்களுக்கு வலியுறத்திச் சசெநால்லுஜவன், சில பல கருத்து
மைநாறபநாடிருக்கலநாம். எனக்கும் உங்களுக்கும் - கநாந்தியநாரின் சில சகநாள்ரககரள மைறக்கின்ற முகநாமில்
தநானிருக்கிஜறன். நநான், ஆனநால் அதற்கநாக, நநாட்டு விடுதரலரய மைறக்கவில்ரலஜய ! உத்தமைர் வநாங்கித்
தந்த விடுதரலரய மைரறத்துக் கூறபவன் - ஏமைநாளி !
அவர் விரும்பியது இந்த நநாட்டுக்கு சுயரைநாஜ்யம் மைட்டு மைல்ல; அவர் விரும்பிய சுயரைநாஜ்ய மைல்ல இன்ற
இங்ஜக இருப்பதும்.
ஏரழ - பணக்கநாரைன், கூடைநாது! மைதத்தின் சபயரரைச் சசெநால்லி, ஒருவரரை ஒருவர் பரகத்துக் சகநாள்வது
கூடைநாது ஜமைநாதரல உண்டைநாக்கக் கூடைநாது - ஜேநாதி ஆணவம் கூடைநாது. என்றநார் அவர்.
அத்தரகய விடுதரல பூமிரயக் கநாண விரும்பினநார்! அதனநாஜலஜய ஒருமுரற, அவரரைக் ஜகள்வி
ஜகட்டைஜபநாது ஜகட்டைவருக்கு விளக்கினநார்.
”ரவணவர் என்றநால் யநார்? சநற்றியிஜல திரு நநாமைமும் சநஞ்சிஜல வஞ்செகமும், கழுத்திஜல
துளசிமைநாரலயும் கருத்திஜல கபடை எண்ணங்களும் சகநாண்டைவர்களல்ல. உண்ரமையநான உள்ளம்
சகநாண்டைவர்கள்," என்ற விளக்கினநார்.
அவர் அன்ஜறநார் நநாள் சதன்னநாட்டுக்கு வந்திருந்த ஜநரைத்தில், நநானும் என்ரனச் செநார்ந்த இயக்கத்தினரும்
ரைநாமைநாயண ’எரிப்பு' கிளர்ச்சியிலீடுபட்டிருந்ஜதநாம். அரத பற்றி அவரிடைம் குறிப்பிட்டைஜபநாது, உத்தமைர்
குறிப்பிட்டை வநார்த்ரதகரள ஜதசிய நண்பர்களுக்குச் சுட்டிக்கநாட்டை விரும்புகிஜறன். அவர் சசெநான்னநார் –
"நநான் கூறம் ரைநாமைன் ஜவற ! ரைநாமைநாயணத்தில் - வநால்மீகியும் கம்பரும் வர்ணிக்கும் ரைநாமைன் ஜவற!
என்னுரடைய ரைநாமைன் சரதயின் புருடைனல்ல : தசெரைதரின் மைகனுமைல்ல இரைநாவணரனக் சகநான்றவனுமைல்ல;
அவன் அன்பின் சசெநாரபம் ! உண்ரமையின் உருவம்' என்ற விளக்கினநார்: அப்ஜபநாது நநான், திரைநாவிடை நநாடு
இதழில் தீட்டிஜனன் - 'எரியிட்டைநார் ! என் சசெய்தீர்?'- என்ற.
இதுஜபநால் அவருரடைய அடிப்பரடைக் சகநாள்ரககரள அலசிப் பநார்த்ததநால் தநான். அவருரடைய
எண்ணங்களும் எனது இயக்கத்தின் அடிப்பரடை ஆரசெகளுக்கு மிரடைஜய ஒற்றரமைகளிருப்பரதக்
கண்ஜடைநாம், அதனநால் தநான் கநாந்தியநார் சுட்டுக் சகநால்லப் பட்டைதும் எனது இயக்கத் தரலவர் சபரியநார்
ஒரு அறிக்ரக விடுத்தநார்.
"இந்த நநாட்டின் சபயரரை, இந்தியநா என்பதற்குப் பதில் கநாந்தி நநாடு” என்றரழயுங்கள் – ’இந்து மைதம்'
என்பதற்குப் பதில் ’கநாந்தி மைதம்' என்ற மைநாற்றங்கள் - இவ்வண்ணம் சசெய்தநால், ஏற்கத் தயநார் !' என்ற
கூறினநார். யநார் முன் வந்தநார்கள்? இன்றிருக்கும் கநாங்கிரைஸ் தரலவர்கரளக் ஜகட்கிஜறன், யநார் ஏற்றக்
சகநாண்டைநார்கள்?
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அதுமைட்டுமைநா? கநாந்தியநார் அடிக்கடி சசெநான்னநார் – ’உண்ரமைஜய என் கடைவுள்' என்ற. இதரன யநார் ஏற்றக்
சகநாண்டைநார்கள்? இது ஜபநால, அவர் கூறிச்சசென்ற பல வழிகரள உங்களநால், ஜீர்ணிக்க முடியவில்ரல.
ஆனநால், மைநாற்றக்கட்சியிலிருக்கும் நநாங்கள் ஏற்ற பணி சசெய்து வருகிஜறநாம். அந்த நற்பணியின்
சபயரைநால் மைணிமைண்டைபம் கட்டி, உருவச் சிரலரயத் திறந்து ரவக்கும் இந்த ஜநரைத்தில். உங்கரள நநான்,
ஜகட்டுக்சகநாள்ஜவன் - அவரைது சபயரைநால்'.
அரைசியல் நநாகரீகத்ரத வளர்க்கப் பநாடுபடுங்கள்.
ஜேநாதி ஜபதம் ஒழியப் ஜபநாரைநாடுங்கள், இல்லநாரமைக் சகநாடுரமைகரள சயநாழிக்க ஒத்துரழயுங்கள்.
மைத நம்பிக்ரகயநால் விரளயும் ஜகடுகரள ஒழித்துக் கட்டை முன் வநாருங்கள் !
----------------
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4. சபநான் சமைநாழிகள்
நமைது குறிக்ஜகநாளும் நநாம் திரைட்டும் வலிவும்!
ஜதங்கநாரய ஜதவநாலயத்துக்கு எடுத்துச் சசென்ற உரடைத்து அர்ச்செரன சசெய்யச் சசெநால்லி, ஒரு முடிரய
அர்ச் கருக்குக் சகநாடுத்து விட்டு, இன்சனநாரு முடிரய வீட்டுக்குக் சகநாண்டு சசெல்பவர்களும் உண்டு.
இன்னும் சிலர், வீட்டு விஜசெடைத்தின் ஜபநாது திருஷ்டி கழிப்பதநாகக் கூறி, நடுவீதியில் - சூரறக்கநாய்
உரடைப்பது ஜபநால - உரடைப்பநார்கள். அரதப் சபநாறக்கச் சசெல்பவர்களில் செநாமைர்த்தியம் உள்ளவனுக்கு
நல்ல ஜதங்கநாய் கிரடைக்கும் : மைற்றவர்களுக்கு சவறம் ஓடுதநான் கிரடைக்கும்.
இன்சனநாரு விதமும் உண்டு - ஜதங்கநாரயத் தநாய்மைநார்களிடைம் சகநாடுத்தநால், அரத உரடைத்துப் பதமைநாகத்
திருகி எந்தப் பண்டைத்தில் ஜசெர்த்தநால் இனிப்ஜபநாடு சுரவ தரும் என்பதறிந்து பக்குவமைநாகச் ஜசெர்த்துப்
பரடைப்பநார்கள்.
’கட்சிகளும் அப்படித்தநான் ; பயன்படுத்துகிற விதத்ரத சயநாட்டித்தநான் பலனும் இருக்கும்.'
மூன்றநாவது சசெநான்ஜனஜன. அந்த விதத்ரதச் ஜசெர்ந் ததுதநான் திரைநாவிடை முன்ஜனற்றக் கழகம்.
சில கட்சிகள் தங்களுக்கிருக்கும் சசெல்வநாக்ரக சூரறக்கநாய் உரடைக்கிறரதப் ஜபநால பயன்படுத்தி
வருகின்றன. உரடைக்கும்ஜபநாது சிலருக்கு மைண்ரடைகளும் உரடைகின்றன ; செநாமைர்த்திய முள்ளவனுக்குத்
ஜதங்கநாய் கிரடைக்கிறது; ஜநநாஞ்செலநாயுள்ளவன் ஓட்ரடை எடுத்துக் சகநாண்டு ஜபநாகிறநான்.
திரைநாவிடை முன்ஜனற்றக் கழகம், தன் சசெல்வநாக்ரக அவ்வப்சபநாழுது பலப் பரீட்ரசெ நடைத்தநாமைல்,
பலநாத்கநாரைத்தில் இறங்கநாமைல், ஒருவஜரைநாடு இன்சனநாருவர் ஜமைநாதிக் சகநாள்ள உதவநாமைல் பயன்படுத்த
ஜவண்டும். வடைநநாட்டு ஆதிக்கத்ரத எதிர்க்க வலிரவத் திரைட்டுவதுதநான் நம் ஜவரலயநாக இருக்க
ஜவண்டும்,
வலிரமைரய எந்தப் சபரிய ஜநநாக்கத்திற்கநாகப் பயன் படுத்த ஜவண்டுஜமைநா அதற்குப் பயன்படுத்த
ஜவண்டும். தி. மு. கழகம் தன் வலிரமைரயக் கண்ணுங் கருத்துமைநாகப் பநார்த்துக் சகநாண்டிருக்க
ஜவண்டும். செமையம் வரும்ஜபநாது இரத பயன்படுத்திக் சகநாள்ளத் தவறமைநாட்ஜடைநாம். ஆனநால், சூரறக்கநா
யநாகவும் ஆக்கிவிடை மைநாட்ஜடைநாம்.
தமிழர் என்ற உணர்ச்சிரயயும், திரைநாவிடைம் என்னும் இலட்சியத்ரதயும் மைக்களிடைம் ஊட்டி விட்டைநால்
பிறகு சவற்றி சபறவது மிக எளிது!
மைநாசசெனத் தூற்றிஜயநார் மைனம் மைநாறிவிட்டைனர்!
நமைக்கு மிகமிக செகிப்புத் தன்ரமை ஜவண்டும் : வளர்ந்திருக்கின்ற செக்திரயக் கட்டிக் கநாக்க திறரமை
சபற்றநாக ஜவண்டும்.
கநாங்கிரைஸ்கநாரைர்கள் நம் பிரைச்சிரனரயப் புரிந்துசகநாள்ளநாமைஜல நம்ரமைத் தநாக்கிப் ஜபசினநால், அவர்கள்
மீது ஜகநாபம் வருவரத விடை, என்ரனப்பற்றி நநாஜன சவட்கப்-படுஜவன் - எவ்வளவு பன்னிப்பன்னிச்
சசெநால்லியும், எவ்வளவு ஆதநாரைங்கரள - விளக்கங்கரள அழகநாக எடுத்துரரைத்தும், அவர்கள் புரிந்து
சகநாள்ளும் அளவுக்கு நநாம் சசெநால்ல முடியவில்ரலஜய; அதனநால்தநான் அவர்களநால் புரிந்து சகநாள்ள
முடியவில்ரல என்ற கருதுகிஜறன்.
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நநாம் சகநாண்டிருக்கிற ஜநநாக்கம் செநாமைநான்யமைநானதல்ல நநாட்ரடை மீட்கும் ஒரு சபரிய பிரைச்சிரன.
நநாம் இதற்கு இரைத்தம் சிந்தநாமைல், பலநாத்கநாரைத்தில் இறங்கநாமைல், வியர்ரவரயயும் கண்ணீரரையும்
மைட்டுஜமை சிந்தி நநாட்ரடைப் சபறஜவண்டும். பர்மைநாவும், இந்ஜதநாஜனஷியநாவும் சுதந்திரைம் சபற்றது ஜபநால்
யநாரைநாவது ஆயுதம் சகநாடுப்பநார்களநா என்ஜறநா, நநாகர் நநாடு ஜகநாருபவர்களுக்கு எங்கிருந்ஜதநா ஆயுதங்கள்
கிரடைக்கின்றன என்கிறநார்கஜள அரதப்ஜபநால கிரடைக்குமைநா என்ஜறநா நநாம் கநாத்திருக்க வில்ரல.
அறிவுச் சுடைரரைக் சகநாளுத்தி சுதந்திரைம் சபற ஜவண்டும்; ஏரழ எளியவர்கள் குடிரசெகரளத்
சகநாளுத்தியல்ல!
என்ரன ஒரு சகநாட்டைடியிலும், ஈழத்தடிகரள ஒரு சகநாட்டைடியிலும், அருணகிரி அடிகரள ஒரு
சகநாட்டைடியிலும், சபரியநாரரை சபல்லநாரி சிரறயிலும் அரடைத்து ரவத்திருந்தஜபநாது. கனவநாவது
கண்டிருப்ஜபநாமைநா - இஜத ஆச்செநாரியநார் இப்படி இந்திரய நம்முடைன் ஜசெர்ந்து எதிர்ப்பநார் - என்ற? அல்லது
அவர்தநான் எண்ணியிருப்பநாரைநா? மும்முரனப் ஜபநாரைநாட்டைத்தின் ஜபநாது இஜத ஆச்செநாரியநார்தநான், 'ஈ எறம்பு
ஜபநால இவர்கரள நசுக்கி விடுஜவன்' என்ற கூறினநார். 'இவர்கள் இயக்கத்ரதப் பழங்கரதயில்
ஜசெருமைநாற சசெய்துவிடுஜவன்' என்றநார்.
அப்படிப் ஜபசியவர்தநான் அண்ரமையில் ரமைலநாப்பூரில் ஒரு கூட்டைத்தில் ஜபசுரகயில், - ’1990 வரரை
இந்தித் திணிப்ரப ஒத்திரவக்க ஜவண்டும்' என்னும் சுப்பரைநாயனின் ஜகநாரிக்ரகரயப் பிய்த்சதறிந்து
இருக்கிறநார். அவருரடைய ஜபச்சு முழுவரதயும் நீங்கள் பத்திரிரகயில் படித்திருக்க முடிந்திருக்கநாது.
நநான் நண்பர் ஒருவர் மூலம் அவரைது அந்தப் ஜபச்ரசெ ஜடைப் ரிகநார்டு சசெய்து வரைச் சசெய்து ஜகட்ஜடைன். அவர்
ஜபச்சில், 'இந்தித் திணிப்ரப ஒத்திரவக்க ஜவண்டும்' என்ற சுப்பரைநாயன் ஜபநான்றவர்கள் சசெநால்லுவது
முரறயல்ல. உதநாரைணமைநாக, ஒரு கிழவி என்ரனக் கல்யநாணம் சசெய்து சகநாள்' என்ற ஒரு வநாலிபனிடைம்
வந்து ஜகட்டைநால், இப்சபநாழுது ஜவண்டைநாம், இன்னும் 10 ஆண்டு கழித்துப் பநார்த்துக்சகநாள்ளலநாம்' என்ற
வநாலிபன் பதில் கூறவதுஜபநால இருக்கிறது இந்தக் ஜகநாரிக்ரக!" என்ற ஜபசியிருக்கிறநார்.
இந்த அளவு வந்த அவர், ஏன் திரைநாவிடை நநாடு ஜகட்பதிலும் நம்முடைன் ஜசெரைமைநாட்டைநார்? அவர் அன்ரறயப்
ஜபச்சில், சதன்னநாட்ரடைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் ஜபநாசதல்லநாம். 'நநாகபுரிக்குத் சதற்ஜக உள்ள பிரைஜதசெம்'
என்ஜற குறிப்பிட்டுக்சகநாண்டு வருகிறநார். இதன் அர்த்தசமைன்ன? திரைநாவிடை நநாடு என்ற பச்ரசெயநாகச்
சசெநால்லக் கூச்செப்பட்டுக் சகநாண்டு தநான் அப்படிச் சசெநால்லியிருக்கிறநார். இறதியில் ஒரு இடைத்தில் வந்து,
'திரைநாவிடியன் கண்ட்ரி ' என்றம் சசெநால்லி விட்டைநார். வசிஷ்டைர் வநாயநால், 'பிரிம்மைரிஷி' பட்டைம்
விசுவநாமித்திரைனுக்குக் கிரடைத்தது ஜபநால, ஆச்செநாரியநார் வநாயநால், 'இந்தி இப்சபநாழுது மைட்டுமைல்ல.
எப்ஜபநாதுஜமை ஜவண்டைநாம். அது உத்திஜயநாக சமைநாழியநானநால் தமிழர் உருப்படைஜவ முடியநாது.
திரைநாவிடைர்களுக்கு அது ஜவண்டைநாம்' என்ற ஜபசுவநார் என யநார் எதிர்பநார்த்தநார்கள்?
நமைக்கும் அவருக்கும் அதிக உறவு கிரடையநாது. ஒஜரை ஒரு நநாள் அவரரைச் செந்தித்ஜதன். அவ்வளவு தநான்.
நநான் செந்தித்ததும், சபரியநார் கூடை ஏஜதஜதநா செந்ஜதகப்பட்டைநார். புரைநாணத்திஜல ரிஷிபிண்டைம் இரைநாத் தங்கநாது
என்பநார்கஜள. அரதப்ஜபநால. நநானும் அவரும் செந்தித்த உடைஜன அவர், ’திரைநாவிடைத்ரதக் கநாப்ஜபநாம்'
என்ற எழுதிவிட்டைநார். அடுத்து, இந்தி கூடைநாது' என்ற ஜபசுகிறநார். கநாக்ரக உட்கநாரை பனம்பழம்
’விழுந்தது' என்பநார்கஜள, அரதப் ஜபநால நடைந்துவிட்டைது.
1,000 ஜபரரைச் சிரறயில் தள்ளியவர் ஏன் மைநாறினநார்? கிருத்துவக் கல்லூரியில் அவர் ஜபசுரகயில்,
மைனிதன், தன் தவரற உணர்ந்து திருத்திக்சகநாள்ளக்கூடை உரிரமை இல்ரலயநா?' என்ற ஜகட்கிறநார். அஜத
முரறயில்தநான், இன்ற யநார் யநார் சுயநலத்துக்கநாக நம் கருத்ரத ஐயப்பநாட்டுடைன் - அச்செத்துடைன்
கவனிக்கிறநார்கஜளநா, அவர்கசளல்லநாம் நம்முடைன் சநருங்கிவரைப் ஜபநாகிறநார்கள். அதற்கு நம்மிடைம்
கட்டுப்பநாட்டு உணர்ச்சி ஜவண்டும்.
விசித்திரைங்களில் ஒன்ற!
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சபநாதுவநாழ்வில் ஈடுபட்டைவர்கள் நடிக்கவும், நடிகர்கள் சபநாதுவநாழ்வில் ஈடுபடைவுமைநான சூழ்நிரல
உண்டைநாகிவிட்டைது இதற்குக் கநாரைணம் நநான்தநான், நநாடைகத்தின் மூலமைநாகத்தநான் நல்லவிதத்தில்
முன்ஜனற்றத்ரதக் கநாண முடியும் நநாட்டில் என்பதநால்தநான் இரதச் சசெய்ய ஜவண்டியதநாயிற்ற.
ஜவகமைநாக ஓடித் ஜதரவப்படும் இடைத்தில் சகநாண்டு ஜபநாய்விடும் குதிரரைக்குக் சகநாடுக்கப்படும்
கூலிரய இது வரரையில் வண்டிக்கநாரைஜன வநாங்கி அனுபவித்தநான். தனக்குத் ஜதரவயநானரதத்
ஜதடிக்சகநாண்டைநான் என்பது மைட்டுமைல்ல, குதிரரைக்கநாக வநாங்கப்படும் சகநாள்ரளயும் அவஜன செரமைத்துச்
செநாப்பிட்டுவிட்டைநான். பரிதநாபத்துக்குரிய குதிரரைகள் பகுத்தறிவற்ற ஐந்துக்களநாக இருப்பதநால் அரவ
இரளத்து ஜநநாஞ்செநான்களநான ஜபநாதும் எதிர்த்துக் ஜகட்க முடியவில்ரல. ஆனநால் இஜத நிகழ்ச்சி ஒரு
அரைசியல் கட்சியிலும் நிகழ்ந்தநால்..... ? மிருகங்களநால் சபநாறத்துக் சகநாள்ளமுடியும். ஆனநால்
மைனிதர்களநால், அதுவும் மைநானமுள்ளவர்களநால் எப்படித் தநாங்கிக்சகநாள்ள முடியும்? அந்த ஏமைநாளிகள்
பணங் கிரடைக்கவில்ரல என்ற ஏங்கவில்ரல - நிரனத்தநால் ஆயிரைக்கணக்கில் தங்கள் கநாலடியில்
சகநாண்டுவந்து சகநாட்டைச் சசெய்யும் செமைத்தும் செநாமைர்த்தியமும் அவர்களுக்கு உண்டு. புகழ், சபருரமை,
முகஸ்துதி இவற்றில் பங்கில்ரலஜய என்ற கலங்கவில்ரல - இரவசயல்லநாம் எதிர்பநார்ப்பதற்கு
ஜமைலநாகஜவ நநாட்டிஜல கிரடைத்தது. ஆனநால் அவர்கள் உரழப்பு ஒத்துக்சகநாள்ளப் படைவில்ரல வநாழ்ரவப் பலியிட்டு வரத பட்டைவர்கள் ஜமைல் நம்பிக்ரக உண்டைநாக வில்ரல. எப்படிஜயநா முரளத்து
எதற்கநாகஜவநா ஜசெர்ந்து வநாழ்ந்த ஜீவன்கள் ஜமைல் ஏற்பட்டை நம்பிக்ரக கூடை இந்த இரைங்கத்தக்க தியநாகிகள்
ஜமைல் ஏற்படைவில்ரல. அவர்கள் உரழத்தநார்கள் - வநாழமுடியநாதவர்களநா! சபநாறக்க முடியநாத நிரல
வந்ததும் உதறித் தள்ளிவிட்டு சவளிஜயறினர்.
சினிமைநாத் துரறயில் ஜசெர்ந்து பணத்ரதக் குவித்துக் சகநாள்ளுகிறநார்கள் - பள பளப்பநான வநாழ்வு
நடைத்துகிறநார்கள் - பவுடைர் ஜமைநாகினிகஜளநாடு ஜசெர்ந்து சுற்றகிறநார்கள்.
கருத்து ஜவறபநாட்டைநால், எதிர்க்க ஜவற கநாரைணம் இல்லநாமைல் கதறிக்சகநாண்டிருக்கும் கன்றநாவி
உருவங்கரளப் பற்றியல்ல நநான் குறிப்பிடுவது. ரகயநாலநாகநாதவர்கள் குரலக்கத்தநான் சசெய்வநார்கள்
ஆனநால், கருத்தும் சகநாள்ரக யும் குறிக்ஜகநாளும் ஒத்திருந்தும். உயருகிறநார்கஜள என்ற சபநாறநாரமையநால்
உளறிக் சகநாட்டும் உதவநாக்கரரைகரளப் பற்றிஜய குறிப்பிடுகிஜறன்.
இத்தரகஜயநார் இன்னும் வநாழ்ந்து சகநாண்டுதநான் இருக்கிறநார்கள் - பணம். பத்திரிரக பக்தர்கள்
பலத்தநால் விழியிஜல பழுதிருப்பது ஜவற - விழிகஜள இல்லநாதிருப்பது ஜவற. ஆனநால், விழிகளில்
பழுதிருப்பவர்களுக்கு விழிகஜள இல்லநாத கூட்டைம் பநாரத கநாண்பிக்கப் பநாடுபடுவது இந்த நநாட்டின்
விசித்திரைங்களில் ஒன்ற.
உறவும் உதநாசனமும்!
அரமைச்செர் பக்தவத்செலம் செட்டைசெரபயில் சசெநான்னநார் - 'கநாமைரைநாசெர் சபரியநாரரைப் ஜபநாய் பநார்க்க மைநாட்டைநார் என்ற அழுத்தந் திருத்தமைநாக அரதச் சசெநான்னநார்.
ஜதர்தலுக்கு முன்னநால் கநாமைரைநாசெர் இங்குதநான் உட்கநார்ந்திருந்தநார் ; இந்த நநாற்கநாலியில் தநான்
அமைர்ந்திருந்தநார் - என்சறல்லநாம் சசெநால்லி, அந்த இடைத்திஜல சயல்லநாம் திரைநாவிடைக் கழகத் ஜதநாழர்கள்
பூரசெ சசெய்யக்கூடிய அளவுக்கு பக்தி சகநாண்டிருந்தநார்கள் - இன்னும் இருக்கிறநார்கள். ஜதர்தலுக்குப்
பிறகு கநாமைரைநாசெர் ஏன் ஜபநாய் சபரியநாரரைச் செந்திக்க வில்ரல? ஜதர்தலுக்குப் பிறகு அவர் ஜதரவயில்ரல எனஜவ செந்திக்கவில்ரல.
முரைட்டுக் கணவன்மைநார்கள், ஜதரவப்பட்டை ஜநரைத்தில் உள்ஜள சசென்ற மைரனவியிடைம் சபசி,
சகநாஞ்சிவிட்டுத் சதருத் திண்ரணயிஜல வந்து படுத்துக் சகநாள்கிறநார்கஜள. அவர்களுக்கும்
கநாமைரைநாசெருக்கும் என்ன வித்தியநாசெம்?
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கநாமைரைநாசெர், சபரியநாரரைச் செந்திக்க ஜவண்டுசமைன்ற நநான் சசெநான்னதற்கு. அரமைச்செர் சசெநான்ன பதில்
சவட்கப்படைக் கூடியதநாகும். ’சபரியநாருக்கு கநாமைரைநாசெர்மீது ஆரசெ’ ஆனநால் -கநாமைரைநாசெருக்குப் சபரியநார் மீது
ஆரசெ இல்ரல' என்றநார் அவர். இதற்கு என்ன சபநாருள்?
அதன் பிறகுதநான் அவர் சசெநான்னநார் - அண்ணநாதுரரைஜய சபரியநாரரைப் ஜபநாய்ப் பநார்த்து, செமைரைசெம் சசெய்ய
ஜவண்டும்' - என்ற.
நநான் ஜபநாக மைநாட்ஜடைன் என்ற சசெநால்லவில்ரல. சபரியநாரிடைத்திஜல இன்ற சதநாத்திக் சகநாண்டிருக்கும்
பிள்ரளகளும் தத்துப் பிள்ரளகளும், நநான் அவர் வீட்டுக்குள்ஜள நுரழந்தநால் வழிவிடுவநார்கள் என்பது
எனக்குத் சதரியும்; செமைரைசெம் ஜபசெவும் முடியும். ஆனநால், அதுவரரை செட்டைத்ரத நிறத்த ரவக்க ஜவண்டும்
என்ற நநான் ஜகட்டுக் சகநாண்ஜடைன். அரதக் ஜகட்டைதும் அரமைச்செருக்கு என்ன சசெய்வசதன்ற
ஜதநான்றவில்ரல. செட்டைத்ரத நிறத்தி ரவக்கவும் முடிய வில்ரல. இக்கட்டைநான நிரலரமை ஏற்பட்டைது
அவருக்கு! கநாரைணம் செட்டைசெரப இப்படிப்பட்டை செட்டைங்கரளக் கண்டைதில்ரல. செட்டைம்
நிரறஜவற்றப்பட்டு விட்டைது. கநாரைணம் செட்டைத்ரத நிறத்திரவக்கும் அளவுக்கு என் கரைத்துக்கு வலுவு
இல்ரல.
நநான் சநஞ்செத் தூய்ரமைஜயநாடு சசெநால்லிக் சகநாள்கிஜறன் - 15 ஜபருக்குஜமைல் அதிகம் செட்டைசெரபக்கு
வந்திருந்தநால் இந்தச் செட்டைம் வந்திருக்கநாது.
இந்தச் செட்டைத்ரத, எங்கரளத் தவிரை ஜவற எந்தக் கட்சியும் எதிர்க்கவில்ரல.
செர்க்கஸ்கநாரைர்கள், புலிகளுக்கு நடுஜவ புள்ளி மைநான்கரள நிறத்துவது ஜபநால, நநாங்கள் மைட்டுஜமை
அத்தரன ஜபருக்கும் மைத்தியில் நின்ற செட்டைத்ரத எதிர்த்ஜதநாம்.
மைதயநாரன
முதலநாளித்வம் ஒரு மைதம் பிடித்த யநாரன. அந்த யநாரனரயப் பிடித்து வநாரழ நநாரினநால் துதிக்ரகரயக்
கட்டி அந்தக் கயிரற ஒரு வநாரழ மைரைத்தில் கட்டி விட்டு, ’பநார், யநார் ! நநான் முதலநாளித்வத்ரதக் கட்டிப்
ஜபநாட்டுவிட் ஜடைன்' என்ற கூறினநால் செரியநாகநாது!
யநாரன ஒரு இழுப்பு இழுத்தநால் அதன் கட்டு அறந்துவிடும். அதுமைட்டுமைநா? விடுபட்டை யநாரன தநான்
கட்டைப்பட்டிருந்த வநாரழமைரைத்ரதஜய கூடை வநாயில் ஜபநாட்டுக் சகநாள்ளும், அது யநாரன என்ற
கநாரைணத்தநால். ஆரகயநால் சவறம் நநாரினநால். வநாரழமைரைத்தில் யநாரனரயக் கட்டுவதில் பயனில்ரல
என்ற கூறகிஜறநாம் நநாம். அரைசெநாங்கஜமை ’யநாரனரய அடைக்க வநாரழ மைரைத்தில் கட்டைநாஜத!' என்ற
அரைசெநாங்கத்துக்கு அறிவுறத்துகிஜறநாம்.
நநாட்ரடைப் பிரித்துவிட்டைநால், சவளிநநாட்டு முதலநாளிகள் தரலகநாட்டை முடியநாது திரைநாவிடைத்தில்!
முதலநாளிகளின் ஆதிக்கப் பிடியிலிருந்து விடுதரலயரடையும் திரைநாவிடைம் அந்தத் திரைநாவிடைத்ரத
அரடைவதுதநான் நமைது இலட்சியம்.
ஆங்கிலத்தின் அவசியம்!
ஆங்கிலத்ரதப் பற்றிப் ஜபசுகின்ற ஜநரைத்தில் சில ஜதசியத் ஜதநாழர்கள் - தங்களுரடைய ஜதசியம்
முற்றிவிட்டை கநாரைணத்திஜல என்ற நநான் கருதுகிஜரைன் - ஆங்கிலம் அன்னிய சமைநாழி. ஆகஜவ, ஆங்கிலம்
ஆகநாது என்ற!
அன்னியருரடைய வழிகசளல்லநாம் நமைக்குத் ஜதரவ யில்ரல சயன்றநால், இரையில் அன்னியன்
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சகநாடுத்ததுதநான். கநார்டு, கவர்கரள அன்னியன் கநாலத்திஜல தநான் பநார்த்ஜதநாம். தபநால் - தந்தி அன்னியன்
கநாலத்திஜலதநான் கிரடைத்தது. ஆப்ஜரைஷன். இஞ்சசெக்ஷ்ன் அன்னியன் கநாலத்தில் வந்தரவ தநான்.
இரவகசளல்லநாம் இருக்கலநாம் - ஆனநால். அவர்களுரடைய சமைநாழி மைட்டும் இருக்கக் கூடைநாது என்ற
எடுத்துச் சசெநால்லுவது எந்த வநாதம் என்பது எனக்குப் புரியவில்ரல.
ஆரகயினநாஜலதநான், ஆங்கிலத்ரத அன்னிய சமைநாழி என்ற கருதநாமைல், அன்னியஜரைநாடு சதநாடைர்பு
படுத்துகின்ற சமைநாழி - என்ற கருதுகிற கநாரைணத்தநால் நநாம் அரத விலக்க முடியநாது.
நமைது கருத்து
பநாட்டைநாளி மைக்கஜள சபரிதும் சுரைண்டைப் படுகிறநார்கள். முதலநாளிவர்க்கத்தநாலும் புஜரைநாகிதவர்க்கத்தநாலும்.
சதநாழிலநாளர் கிளர்ச்சிகளின் ஜபநாது சபநாருளநாதநாரைப் பிரைச்ரனரய மைட்டுஜமை கவனித்தநால் ஜபநாதும் என்ற
எண்ணுகிறநார்கஜள சயநாழிய புஜரைநாகிதப் பிடியிலிருந்து விடுபடும் முயற்சிரயப் புறக்கணித்து
விடுகின்றனர்.
திரைநாவிடை இனத்திஜல மிகப் சபரும் பகுதியினர் பநாட் டைநாளிகஜள. ஆரிய இனஜமைநா பநாடுபடைநாத பிறவி.
முதலநாளி வர்க்கம். ஆகஜவ, ஆரிய - திரைநாவிடைப் ஜபநார் என்பது அடிப் பரடையிஜல பநார்த்தநால்
சபநாருளநாதநாரை ஜபத ஒழிப்பு திட்டைந்தநான்.
ஜேநாதி முரற, செடைங்கு முரற என்பனசவல்லநாம் தந்திரைமைநாக அரமைக்கப்பட்டை சபநாருளநாதநாரை சுரைண்டைல்
திட்டைஜமை யநாகும். ஆகஜவ ஜேநாதி முரறரய ஒழிப்பதும் செமைதர்மை திட்டைந்தநான்.
சதநாழிலநாளர்கள் ஆரிய ஆதிக்கத்ரத அகற்றநாமைல் சபநாருளநாதநாரைத் துரறயிஜல எவ்வளவு
முன்ஜனறினநாலும் அவர்களுரடைய வநாழ்வு மைலரைமுடியநாது. ஆகஜவ அவர்கள் ஆரிய ஆதிக்கத்ரத அகற்ற
ஜவண்டும்.
பநாட்டைநாளிகள் என்றநால் ஆரலத்சதநாழிலிஜல ஈடுபட்டு செங்கம் அரமைத்துக் சகநாண்டு கூலி உயர்வு,
குடியிருக்கும் வீட்டுவசெதி, சுகநாதநாரை வசெதிகள் ஆகியரவகளுக்கநாக கிளர்ச்சிகள் நடைத்துபவர்கள்
மைட்டுமைல்ல. பண்ரண ஜவரல சசெய்பவன், கல் உரடைப்பவன், கட்ரடை சவட்டுபவன், குப்ரப
கூட்டுபவன் ஜபநான்ற செங்கஜமைநா கிளர்ச்சி சசெய்யும் உணர்ச்சிஜயநா கூடை சபறநாமைல் சிதறி வநாழ்க்ரகரய
சிரதத்துக் சகநாண்டுள்ள ஜகநாடிக்கணக்கநான சதநாழிலநாளரரைஜய குறிப்பதநாகும்.
சதநாழிலநாளர்கள் அவல வநாழ்வு சபற்றிருப்பதற்கு சபரிதும் கநாரைணமைநாக இருப்பதும் அவர்கள் எழுச்சி
சபற்ற உரிரமைப் ஜபநாருக்கநான வரக ஜதடிக்சகநாள்ளநாமைல் இருப்பதற்கும் கநாரைணமைநாயிருப்பது மைதத்தின்
ஜபரைநால் அவர்கள் மைனதிஜல திணிக்கப்பட்டுள்ள மூடை நம்பிக்ரககஜள ஆகும். ஆகஜவ அவற்றினின்றம்
விடுபடுவது சதநாழிலநாளர்களின் விடுதரலக்கு முக்கியமைநான முதற் கநாரியமைநாகும். இதரனச் சசெய்யநாமைற்
ஜபநானநால் இன்ற சதநாழிலநாளர்களின் மைனதிஜல குடி சகநாண்டுள்ள பழயகநால நம்பிக்ரககரள
உபஜயநாகப் படுத்திக்சகநாண்டு தந்திரைக்கநாரை தன்னல அரைசியல் கட்சிகள் புஜரைநாகித வகுப்பநாரின்
கூட்டுறவுடைன் சதநாழிலநாளரரை நசுக்கிவிடை முடியும்.
திரைநாவிடை நநாடு திரைநாவிடைருக்கு ஆகஜவண்டும் என்ற கூறம்ஜபநாது பநாடுபடும் இனத்ரதப் பநாடுபடைநாத
இனம் சுரைண்டும் சகநாடுரமையும் பநாடுபடும் இனம் தன்னுரடைய மைனதிஜல பூட்டிக்சகநாண்டை தரளகளநால்
அடிரமைப்பட்டுக் கிடைக்கும் ஜகடும் ஒழியஜவண்டும் என்ற எண்ணத்ரதஜய தநான் ஜவற வநார்த்ரதகளநால்
கூறவதநாகப் சபநாருள். செமை தர்மை நநாடு. செமூக செமைதர்மைம் என்ற அடிப்பரடை மீது கட்டைப் பட்டைநால்தநான்
நிரலக்கும். இந்த ஒரு அப்செம் இந்த நநாட் நக்கு மைட்டுஜமை உள்ளது. ஜவற இடைங்களில் ஜேநாதியின்
ஜபரைநாஜல சபநாருளநாதநாரைச் சுரைண்டைல் முரற ஏற்பட்டிருக்க வில்ரல.
தன்னநாட்சி சபற்ற திரைநாவிடை நநாட்டிஜல ஆரிய ஆதிக்கம் இரைநாது என்றநால் தந்திரைத்தநால் ஏரழகரளயும்
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உரழப்பநாளரரையும் ஏமைநாற்றி உரழக்க ரவத்து. மைதத்தின் ஜபரைநால் கட்டி விடைப்பட்டை கற்பரனகரளக்
கநாட்டி ஏமைநாற்றி, தங்கரள ஜமைல் ஜேநாதி சயன்ற கநாட்டிக் சகநாண்டு பநாடு படைநாமைல் வநாழும்
சுரைண்டைல்கநாரைர்களின் சகநாட்டைம் இரைநாது என்ஜற சபநாருள்.
திரைநாவிடை நநாட்டிஜல உற்பத்தி செநாதனங்கள், சபரிய சதநாழிற்செநாரலகள், ஜபநாக்குவரைத்துத் சதநாழில்,
ஜலவநாஜதவி முதலிய - சபரும் லநாபந்தரும் சதநாழில்கள் தனிப்பட்டை முதலநாளிகளிடைம் இரைநாது. செர்க்கநாஜரை
நடைத்தும். ஆகஜவ முதலநாளித்வம் இரைநாது.
ஜதன் குடைத்திஜல ஜதள் !
சவள்ரளக்கநாரை முதலநாளியிடை மைட்டுஜமை தகரைநாற நடைத்தலநாம், நமைது செர்க்கநார் நடைக்கும் ஜபநாது
கூலிக்கநாகஜவநா, உரிரமைக்கநாகஜவநா ஜவரல நிறத்தம் ஜபநான்ற தகரைநாறகளில் இரைங்கக்கூடைநாது என்ற
ஜயநாசெரன கூறவது அசெல் சபர்லின் வநாதம் ! விழிப்புற்ற சதநாழிலநாளி வர்க்கத்துக்கு எதிரிரடையநாக
நிற்பது இடுப்சபநாடிந்த ஏகநாதிபத்யமைல்ல. முறக்ஜகறிய மூலபலம் உள்ள பரடை பலம் மிகுந்த ஜதசியம்.
அன்புடைன் சசெநாந்தம் சகநாண்டைநாடி. பநாட்டைநாளிகஜள வளர்த்த ஜதசியம். சதநாழிலநாளர்கரளப்
சபநாறத்தமைட்டில் இது எதிர்பநாரைநாத விபத்து ! எங்கு ஆதரைவு கிரடைக்குசமைன்ற அவர்கள் மைனமைநாரை
நம்பினநார்கஜளநா அஜத இடைத்திலிருந்து எதிர்ப்பு! ஜதடிசயடுத்த ஜதன்குடைத்திலிருந்து ஜதள் கிளம்பி,
சகநாட்டு கிறது! ஜதசியம் நநாசிசெமைநாக மைநாறகிறது!
சிரறக்குள் தள்ளி கிளர்ச்சிரய அடைக்கிய எந்த வல்லரைசும் வரைலநாற்றில் இடைம் சபற்றதில்ரல.
பநாஸிசெத்தின் முதல் அடி பயங்கரைமைநானதநாகத்தநான் இருக்கும். ஆனநால் அதன் வீழ்ச்சி எதிர்பநாரைநாத
ஜநரைத்தில் இருக்கும். திடீசரைன்ற செரியும்.
சபநாதுமைக்களின் மைனரத பிரைசெநாரை பலத்தநாலும், நியநாயமைநான கநாரைணங்களுக்கநாக ஜபநாரைநாடுபவர்களின்
செக்திரய அடைக்கு முரறயநாலும். முன்னரத மையக்கவும் பின்னரத முறியடிக்கவும் இன்றள்ள
ஆளவந்தநார்களுக்கு வநாய்ப்பு இருக்கிறது.
நல்ல தரலவர்கள் ஜதரவ
படித்த உங்களிலிருந்து பண்பும் பயிற்சியும் சபற்றவர்கள் பலர் ’சதநாழிலநாளர் தரலவர்’களநாக
வரைஜவண்டும். சதநாழிலநாளர்களிலும் திறரமையுள்ஜளநார் தரலவர்களநாக வரைஜவண்டும். உங்கரளப்
ஜபநான்ற நடுத்தரை வகுப்பினர் உள்ளன்பு ரவத்து உங்களிஜலஜய தக்கவரரை தரலவரைநாக ஆக்க ஜவண்டும்.
தரலவர்கரள உங்களிஜலஜய உற்பத்தி சசெய்யுங்கள்.
வயலிஜல ஓயநாது உரழக்கின்ற விவசெநாயி சிந்தரன சசெய்ய முடியநாது. சிக்கலநான பிரைச்ரனரயப் பற்றி.
ஜநரைமில்ரல அவனுக்கு உரழப்பு அதிகசமைன்பதநால், ஆரலயில் ஜவகின்ற சதநாழிலநாளி அதிக ஜநரைம்
சசெலவிடை முடியநாது இத்தரகய பிரைச்ரனகளிஜல. ஆனநால் படித்த குமைநாஸ்தநாக்களநாகிய நீங்கள்
கஷ்டைப்பட்டு ஜவரல சசெய்பவர்களல்ல ; உங்களுக்கு வநாழ்க்ரகயில் ஓரைளவு சசெசௌகரியம் உண்டு.
ஓய்வநாக ஜயநாசிக்க முடியும். சபநாறப்பு என்ன, இன்ரறய குரற கரளத் தீர்க்க வழி என்ன என்ற!
ஆரலத் சதநாழிலநாளிகரளயும், வயலிஜல ஓயநாது உரழக்கும் விவசெநாயிகரளயும், வண்டி
ஓட்டுபவரரையும். வீதிகூட்டு ஜவநாரரையும், சிற கரடை சதநாழிலநாளரரையும், கட்ரடை சவட்டுஜவநார்
ஜபநான்ற எல்லநாவரக சதநாழிலநாளர்கரளயும் பற்றி கவரல சகநாண்டு ஒன்ற திரைட்டி நீங்கஜள
நடைத்தலநாம். விரய விளக்கமும் தரைலநாம். அறிந்திருப்ஜபநார். அறியநாதவருக்கு அறிவித்தல் நல்லது.
சதரிந்திருப்ஜபநார் சதளிவில்லநாத வர்க்கு சதளிவுப்படுத்தலநாம் பற்பல பிரைச்ரனகரளப் பற்றியும்.
உங்கரள நீங்கஜள கநாத்துக் சகநாள்ளும் நிரலசபற்றநால் பிற அரைசியல் சூதநாட்டைக்கநாரைர்களுக்கு ஜவரல
ஏது உங்களிடைம்! எனஜவ, உங்களிஜலஜய உண்ரமைத் தரலவர்கரள உண்டைநாக்குங்கள்.
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சதநாழிலநாளர்!
விரதத்துழுது அழுகிறநாய் :
வரதத்தறத்துச் சசெல்கிறநான்!
சகநாண்டு சசென்ற குவிக்கிறநாய்;
சகநாட்டிப் பூட்டி ரவக்கிறநான்!
பநார். பநாட்டைநாளித் ஜதநாழஜன நன்றநாகப் பநார் ! இதயத்ரத உறத்துகிறதநா.... மூடிக் சகநாள்ளநாஜத கண்கரள
விழித்துப் பநார்! ஜவதரன எழும்புகிறதநா? பரைவநாயில்ரல. பநார். நீதநான் பநார்க்கஜவண்டும்... கண் மூடிக்
கிடைந்தவஜன. நநான் கநாட்டுவது சதரிகிறதநா? நீதநான் அவன்... அரத நிரனத்த வண்ணம் இக்
கநாட்சிகரளப் பநார் !
ஏர் பிடித்துழுகிறநாய் ;
மைநார்பிலுரதத்து வரதக்கிறநான்!
பநாடுபட்டு சநய்கிறநாய் ;
பட்டுடுத்தி மைகிழ்கிறநான்!
ஏன் கண்கரள மூடிக்சகநாள்கிறநாய்? கடினமைநாக இருக்கிறதநா?.. நீதநானப்பநா நநாட்டின் ஜதனீ. நடைமைநாடும்.
சதய்வம் !...? இந்தக் கநாட்சிகரளக் கண்டைதுஜமை தவிக்கிறநாஜய! இத்தரன நநாள் ஜவதரன உன்ரன
செந்தித்த ஜபநாசதல்லநாம் எங்ஜக மைரறந்து ஜபநாய்க் கிடைந்தது. இந்த ஆத்திரைம் இன்னுங் சகநாஞ்செம் பநார்!
கருவிகரளக் கநாண்கிறநாய்;
ரகக்சகநாண்டைவன் ஆள்கிறநான்!
அஜதநா அடிக்கிறநாஜன கம்பு ; அது எது சதரியுமைநா? நீ சவட்டித் தந்தது தநான் சுட்டுப் சபநாசுக்குகிறநாஜன
அந்தத் துப்பநாக்கிகள்; அரவ நீ அன்ற சசெய்து தந்தரவதநான்!
கநாதுகரள மூடிக்சகநாள்கிறநாஜய. உரழத்து ஓடைநான உத்தமைஜன ! என் ஜபச்சு. 'உன் இதயத்ரதச் சுட்சடைரிக்
கிறதநா? பநாவம்! நீ. என்ன சசெய்வநாய்? உனக்கு யநாரும் இந்தக் கநாட்சிகரளக் கநாட்டைவில்ரல, இது நநாள்
வரரை!’
ஆகஜவதநான் இந்தக் கநாட்சிகரள கண்டைதும் துடிக்கிறநாய் ! சதநால்ரல சசெய்ஜவநாரின் துடுக்கடைக்குஜவன்
என்ற உன் இதயம் துடிப்பது என் கண்ணுக்கு நன்றநாகக் சதரிகிறது!
உத்தமைஜன, அவசெரைப்படைநாஜத ! இன்னும் சகநாஞ்செம் ஜகள் ! உன் மீது செவநாரி சசெய்யும் பிரைபுக்களின்
ஆணவப் பிடைரிரய நீ ஆட்டைஜவண்டும் என்பதுதநான் எனது ஆரசெ !
ஏன் இப்படி உனது கண்கள் சிவப்ஜபறகின்றன? எனது வநார்த்ரதகள் உன் ஜகநாபநாக்கினிரய
கிளறகின்றனவநா? மைகிழ்ச்சி நண்பநா. எனக்கு இரைட்ரடை மைகிழ்ச்சி! உன் இதயத்தில் எரிமைரல உதயமைநாக
ஜவண்டும் என்பது தநானப்பநா என் ஆரசெ ! அது ஏற்பட்டு விட்டைசதன்றநால் என் லட்சியம் நிரறஜவறம்;
நிம்மைதி சபறஜவன், கிளி கூண்ரடை விட்டுப் புறப்பட்டுவிட்டைது ! கநாரள கட்டைவிழ்த்துக் சகநாண்டைது.
வீரைன் விலங்ரக முறித்துக் கிளம்பி விட்டைநான் என்ற எக்கநாளம் முழக்குஜவன்! அதில்தநான் நண்பநா, உன்
வநாழ்ஜவ இருக்கிறது
'செரி, என்ரன நநான் புரிந்து சகநாண்ஜடைன். இப்ஜபநாது என்ன சசெய்வது நநான்? என்ரன
ஜவதரனயிலநாழ்த்தியவரன விரரைவநாகப் ஜபநாய் வீழ்த்திவிட்டு வந்துவிடைட்டுமைநா? கட்டைரளயிடும்
கரைங்கரளக் கண்டை துண்டைமைநாக்கி, கர்ஜேரனயிடும் வநாரய இரைண்டைநாகப் பிளந்து உரதக்கும் கநாரல
ஓரைநாயிரைம் துண்டு ஜபநாட்டு உரழக்கநாது சமைருஜகறி மினுமினுக்கும் அவன் செரதமைரல மீது ஏறி ஜகநாரைத்
தநாண்டைவம் சசெய்யட்டுமைநா? இத்தரன நநாள் என் இரைத்தசமைல்லநாம் உறிஞ்சிக் சகநாழுத்தநாஜன, அரத
வட்டி ஜபநாட்டு வநாங்கி, நநான் உரழத்து அலுத்த இப்பூமிக்கு அர்ப்பணம் சசெய்யட்டுமைநா? என்ற
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ஜகட்கிறநாய்...
ஜவண்டைநாமைப்பநா, ஜவண்டைநாம்! ஜவதரனகரள எடுத்துக்கநாட்டி விளக்கியதும், சவடித்த எரி மைரலயநாகி
விட்டைநாஜய ! சவடித்த எரிமைரல, விரரைவில் தன் ஜகநாரைச் செப்தம் இழந்து அடைங்கி விடுமைநாம், அது
சதரியுஜமைநா உனக்கு? உன் உணர்ச்சி அப்படியநாகி விடைக்கூடைநாது! ஆத்திரைம் அறிரவ அழித்துவிடும்!
ஜவகம் விஜவகப் பநாரதக்கு முட்டுக்கட்ரடை ஜபநாட்டுவிடும். சகநாதித்து எழுந்து சகநாஞ்செ
ஜநரைத்துக்சகல்லநாம் குந்திவிடுவது சபரிய கநாரியமைல்ல; சவட்டி வீழ்த்தி ரைத்தம் சிந்திவிட்டுப்
ஜபநாய்விடுவது பிரைமைநாதமைல்ல ; உனது இந்தப் புது உணர்ச்சி புது வநாழ்வு கநாணப் பயன்படைஜவண்டும்!
"உணர்ச்சிரயக் கிண்டி விட்டு உபஜதசெம் சசெய்யக் கிளம்பி விட்டைநாயநா?” என்ற என்ரன இப்படி எரித்து
விடுவதுஜபநாலப் பநார்க்கிறநாஜய! ஜவண்டைநாம் இவ்வளவு ஜகநாபம், ஜவதரனப்பட்டைவஜன !
அவசெரைத்துக்கு அடிரமை யநாகநாஜத! நநான் உபஜதசெம் சசெய்ய வரைவில்ரல. 'உபஜதசி’யநாக உருத்திரைநாட்செம்
உருட்டும் வீணன் நநானல்ல என்பது தநான் உனக்குத் சதரியுஜமை ! உன் வநாழ்வு சசெம்ரமைப்படை ஜவண்டும் !
உயரைப்பனும் ஓட்டைப்பனும் ஒன்றநாக ஜவண்டும்! உன் உரிரமைகரள நீ சபற்றத் துன்பமைற்ற
வநாழஜவண்டும்
என்ற ஆரசெயினநாஜலதநான் சசெநால்கிஜறன் !
உரழப்ஜபநாஜன ! உன் நிரலரயப் பநார்; சிந்தி; ஏன் என்ற ஜகஜளன்; செக்திகரளத் திரைட்டு; உரிரமைப்
ஜபநாரில் இறங்கு; உன்ரன அடிரமைப்படுத்தும் அறியநாரமைரய எதிர்த்து. ஜேநாதீய முரறரயத் தகர்த்து
முதலநாளித்து வத்ரத முறியடித்து சவற்றி கநாணப் புறப்படு ! அவசெரைப் பட்டு ஆபத்துக்கு இரரையநாகநாஜத !
சவண்சணய் திரைளுவதற்குள் தநாழிரய உரடைத்து விடைநாஜத !
உலகம் உரழப்பநாளிக்குத்தநான்
திரைநாவிடைநநாடு திரைநாவிடைர்க்ஜக என்ற கூறவது உலகம் உரழப்பநாளிக்ஜக என்ற முழக்கம் ஜபநான்றஜத.
குறிச்சசெநால் மைட்டுஜமை ஜவற, குறிக்ஜகநாள் ஒன்றதநான் ! உலகம் உரழப்பநாளிகளுக்ஜக.
உலுத்தர்களுக்கல்ல. பிறர் உரழப்ரப உண்டு சகநாழுப்பவர்க்கல்ல. சுரைண்டி வநாழுபவர்க்கல்ல.
முதலநாளித்வத்துக்கல்ல. ஆம்; அஜத குரைலில் தநான் திரைநாவிடைநநாடு திரைநாவிடைருக்கு. ஆரியருக்கல்ல,
அண்டிப் பிரழக்க வந்து நம்ரமை மைண்டியிடைச் சசெய்த மைத தரைகர் ஆட்டைத்துக்கல்ல. வடைநநாட்டு
முதலநாளித்வத்துக் கல்ல. உரழக்கும் உத்தமைர்களநாகிய திரைநாவிடைர்களுக்ஜக.
வறரமைக்கு கநாரைணசமைன்ன?
மைக்களின் வறரமைக்கும் வநாட்டைத்துக்கும் கநாரைணம் சபநாருளநாதநாரை யந்திரைக் ஜகநாளநாற என்ற
கருதுகிறநார்கள். யந்திரைக் ஜகநாளநாற நிச்செயமைநாகஜவ மைக்களின் வநாட்டைத்துக்குக் கநாரைணம்தநான். ஆனநால் ஏன்
இத்தரகய சுரைண்டைல் யந்திரைம் உருவநாக்கப்பட்டைது, எப்படி? யநாரைநால்? மைக்கள் ஏன் இதரன
அனுமைதித்தனர்? ஏன் இன்னும் செகித்துக் சகநாள்கின்றனர்? என்ற கூறி கஷ்டைப்படும் மைக்கரள சுரைண்டு
பவர்கள் மையக்கியும் அடைக்கியும் ரவப்பது ஏன்? என்பன ஜபநான்றரவகரள திரைநாவிடை இயக்கம் மைக்கள்
மைன்றத்துக்குக் சகநாண்டு வந்து நிறத்துவதுடைன் சிந்திக்கவும் தூண்டுகிறது. அந்தச் சிந்தரனயின் பலனநாக
அறிவுத் துரறயிஜல ஒரு புரைட்சி ஏற்பட்டைநாசலநாழிய சபநாருளநாதநாரை புரைட்சியினநால் மைட்டும் புதுவநாழ்வு
கிரடைத்து விடைநாது என்ற நம்புகிஜறநாம். ஆழ்ந்த நம்பிக்ரக இது. எனஜவ தநான் நநாம் மைனிதன்
அடிரமைப்பட்டை கநாரைணத்ரதயும் அந்த அடிரமைத்தனம் எப்படி நீக்கப்படை ஜவண்டும் என்பரதயும் நமைது
பிரைசெநாரைத்திஜல முக்கிப் பகுதியநாக ரவத்துக் சசெநாண்டிருக்கிஜறநாம்,
அவர்கள் பணி
மைனதிஜல உள்ள தரளகரள நீக்குவது அவசியமைநான கநாரியம் என்பரத உணர்ந்து ஐஜரைநாப்பநா
கண்டைத்திஜல ஜபரைறிஞர்களநான வநால்ஜடைர் ரஜஸநா ஜபநான்றநார் அறிவுத் துரறப் புரைட்சிக்கநாக எவ்விதம்
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பணியநாற்றினஜரைநா அவ்விதமைநான பணியிரனஜய நநாம் புரிகிஜறநாம்.
திரைநாவிடைனுரடைய உரழப்ரப மூன்ற முரனகளிலிருந்து மூன்ற செக்திகள் பறித்துக் சகநாள்கின்றன.
ஆங்கிஜலயன் ஆள்பவனநானநான். சசெல்வம் சகநாண்டு சசென்றநான்; ஆரியன் ஆலய ஜவந்தனநானநான்,
சபநாருரளத் தூக்கிச் சசென் றநான்; வடைநநாட்டைநான் வணிக ஜவந்தனநானநான். சபநாருரளச் சுமைந்து
சசெல்கிறநான் ; இவ்வளவுக்கும் இடைமைளித்த திரைநாவிடைன் எக்கதி அரடைய முடியும் ஜதம்புகிறநான்.
திரகக்கிறநான்.
நம் வளர்ச்சி!
தி. மு. கழகத்தின் இன்ரறய வளர்ச்சி, நம்முரடைய நண்பர்களுக்சகல்லநாம் மைகிழ்ச்சி-யளிக்கிறது : நநான்
ஒன்ற சசெநால்லிக் சகநாள்ஜவன் - எனக்கு இந்த வளர்ச்சி சபருரமையும் மைகிழ்ச்சியும் அளிக்கநாமைல்
இல்ரல; ஆனநால் அஜத ஜநரைத்தில் பயத்ரதயும் கவரலரயயும் கூடைஜவ அளித்துக்சகநாண்டு தநான்
இருக்கிறது. இவ்வளவு வளர்ந்திருக்கின்ஜறநாம் நநாம்: இவ்வளவு சபரிய கழகத்ரதக் கட்டிக்
கநாப்பநாற்றவதற்கு நநாசமைல்லநாம் ஆற்றல் உள்ளவர்களநா என்ற எண்ணம் என்னுரடைய உள்ளத்திஜல
அவ்வப்ஜபநாது உறத்திக் சகநாண்டிருக்கின்றது.
உங்களிடைத்திஜல சவளிப்பரடையநாகச் சசெநால்லிக்சகநாள்வதிஜல நநான் சவட்கமைரடைய வில்ரல ; செட்டை
மைன்றத்திஜல திறரமை சபற முடியுமைநா முடியநாதநா என்பரதப்பற்றி எங்களுரடைய உள்ளத்திஜல என்ரறய
தினமும் ஐயப்பநாடு ஏற்பட்டைதில் : அதிஜல. நல்லவர்கள் அல்ல என்ற சபயர் எடுத்தநாலும்
கவரலயில்ரல. ஆனநால், இவ்வளவு இலட்செக் கணக்கநான மைக்கள் - சிற்றூர்களிஜலயுள்ள மைக்கள் ஜபருரிஜல வநாழ்ந்து சகநாண்டிருக்கிற மைக்கள் - மைதிப்புக்குரிய தநாய்மைநார்கள் - சபநாறப்புள்ள சபரியவர்கள்
- ஆர்வங் சகநாண்டை இரளஞர்கள் - படித்த வநாலிபர்கள் - நல்ல அலுவல்களிஜல உள்ளவர்கள் இவர்கசளல்லநாம் ஆதரைவு தருகிற அளவுக்கு இந்த இயக்கத்ரதக் கட்டிக் கநாப்பநாற்றி முழுப் பலரன
நநாடு அரடையத்தக்க வரகயிஜல நடைத்திச் சசெல்லுவதற்ஜகற்ற ஆற்றல் எனக்கு உண்டைநா என்பதில் தநான்
எனக்கு ஐயப்பநாடு!
ஏரழயினுரடைய வீட்டில் அழகநான சபண் பிறந்து, அவள் 16- வயதநாகி, திருமைணம் ஆகநாவிட்டைநால். அந்த
ஏரழயினுரடைய உள்ளத்தில் எப்படிக் கவரல ஜதநான்றஜமைநா அரதப் ஜபநால் வளர்ச்சியரடைந்த
இயக்கத்ரதப் பநார்க்கின்ற ஜநர்த்தியிலல்லநாம் நநான் கவரலயரடைகின்ஜறன். ஏரழயி னுரடைய வீட்டில்
சபண் பிறந்தநால் ஆபத்து ! அந்தப் சபண் அழகநாகவும் இருந்தநால் அதிகமைநான ஆபத்து!
நநாம் மிகச் செநாமைநான்ய மைநானவர்கள் : நம்மிடைத்திஜல கிரடைத்திருக்கின்ற இந்த இயக்கம் நம்முரடைய
கட்டுக்கும் அடைங்கநாத அளவுக்கு இன்ரறய தினம் வளர்ந்திருக்கின் றது. வளர்ச்சிக்ஜகற்ற அளவுக்கு
நம்முரடைய இயக்கத்திஜல பலரனப் சபறஜவண்டு சமைன்றநால் - நநான் செநாதநாரைணக் கணக்ரகச்
சசெநால்லுகின்ஜறன் - திங்கள் ஒன்றக்கு தரலரமைக் கழகத்தில் 5,000 ரபநாயநாவது சசெலவிட்டைநால் தநான்
முடியும். அந்த அளவுக்குப் புதிய சபநாறப்புகள் - அந்த அளவுக்குப் புதிய நிரலரமைகள் - அந்த
அளவுக்குப் புதிய ஜவரலகள் நம்முரடைய கழகத்திற்கு ஏற்பட்டு விட்டைன, அன்றநாடைம் வருகின்ற கநார்டு
கவர்களுக்கு மைட்டும் நம்முரடைய கழகத் ஜதநாழர்கள் பதில் எழுதுவசதன்றநால் ர.10-க்கு தபநால் கநார்டு
வநாங்கினநால்தநான் முடியும்.
இன்ரறயதினம் இந்த ஊரிலிருந்து புறப்படுகின்ற நநாஜனநா, மைற்ற எந்தத் ஜதநாழஜரைநா. நநாரளக்கு ஒரு ஊர் மைற நநாள் ஒரு ஊர் என்ற தமிழ்நநாடு பூரைநாவும் சுற்றிவிட்டு. மைறபடியும் இந்த ஊருக்கு
வரைஜவண்டுசமைன்றநால் - நீங்கள் நநான் சசெநால்லுவதிஜல ஆணவம் இருப்பதநாகக் கருதநாதீர்கள் : உண்ரமை
யிருக்கிறசதன்பரத ஆரைநாய்ந்து பநார்த்தநால் உணர்ந்து சகநாள்வீர்கள் - 5 வருடைத்திற்குப் பிறகு தநான் வரை
முடியும். அத்தரன இடைங்களில் ஜவரல இருக்கிறது.
உங்களுக்கு நநான் சசெநால்லுஜவன் - நநான் சசெநான்ன அந்த ஏரழ. தன்னுரடைய வயிற்றிஜலஜய பிறந்த நல்ல
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அழகநான சபண் பருவமைரடைந்து விட்டைநாள் என்ற சதரிவதற்கு முன்னநாஜலஜய, அவள் பருவமைரடைவநாள்
- திருமைணம் சசெய்து சகநாடுக்க ஜவண்டும் என்ற எண்ணம் பிறக்கின்ற சபநாழுஜத. அவன் தநான்
கஷ்டைப்பட்டு ஜசெர்க்கின்ற சசெநாத்தில் சகநாஞ்செம் சகநாஞ்செம் மிச்செப்படுத்தி, அடுத்த ரதக்குக் கல்யநாணம் அடுத்த ரதக்குக் கல்யநாணம் என்ற ஜசெர்த்து ரவப்பரதப் ஜபநால். இங்ஜக கூடியிருக்கின்ற நீங்களும்.
இங்ஜக வரை முடியநாமைலிருக்கின்ற மைற்றவர்களும் சமைநான்கள் அல்ல என்பது எனக்குத் சதரியும்;
நீங்கசளல்லநாம் கஷ்டை குடும்பத்திஜல உள்ளவர்கள் - நநான் உணர்ந்திருக்கின்ஜறன். நநாசமைல்லநாம்
நடுத்தரைக் குடும்பத்தநார்கள் - இதிஜல ஒருவர்க்சகநாருவர் சபருரமை ஜபசிக்சகநாள்ளத் ஜதரவ யில்ரல ;
கஷ்டை ஜீவனத்தில் இருப்பவர்கள் - ஆனநாலும் ஏரழ எப்படி தன் மைகளுரடைய திருமைணத்திற்கநாகக்
சகநாஞ்செம் சகநாஞ்செம் பணத்ரத அவ்வப்ஜபநாது ஜசெர்த்துக் சகநாண்டு வருவநாஜனநா அரதப்ஜபநால்,
சதநாழிலில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற தி. மு. கழக ஆதரைவநாளர்கள் சதநாழிலிஜல கிரடைக்கின்ற வருமைநானத்திஜல
ஒரு சிற பகுதிரயயநாவது தி. மு. கழக வளர்ச்சிக்சகன்ற -- தி. மு. கழகப் சபநாறப்புக்சகன்ற ஒதுக்கி
ரவத்துக் சகநாண்ஜடை வந்தநாகஜவண்டும்.
நீங்கள் அப்படிப்பட்டை விதத்திஜல எங்களுக்குக் ரக சகநாடுத்தநால் தநான் சபரிய வளர்ச்சியரடைந்துவிட்டை
பிறகு - வளர்ச்சி சபற்றவிட்டை இந்த இயக்கம், அதன் வளர்ச்சி ரயக் கநாப்பநாற்றிக் சகநாள்ளவும்,
இலட்சியத்ரத அரடைவதற்கநான முயற்சிகரள எடுத்துக்சகநாள்ளவும் பயமின்றி ஈடுபடை முடியும்
வநாழ்ரவ வரளக்கும்
முதலநாளி, சதநாழிலநாளி என்ற ஜபதம் சபநாருள் செம்பந்தமைநானது. உடைரல வறத்தக்கூடியது. வநாழ்ரவ
வரளக்கக்கூடியது. ஆனநால் ஆரியர் திரைநாவிடைர் என்ற ஜபதம் உயிரரைக் சகடுக்கும், தற்கநால வநாழ்ரவயும்
சகடுக்கும் தரகரமை உரடையதநாக இருப்பரத ஆரைநாய்ஜவநார் கநாண்பர். ஆரலகளும் சதநாழிற்செநாரலகளும்
ஆங்கநாங்கு ஜதநான்றினநால் முதலநாளி - சதநாழிலநாளி என இரு வர்க்கம் பிரியக் கநாண்கிஜறநாம். ஆனநால்
இந்த ஆரிய திரைநாவிடைர் என்ற வர்க்க ஜபதம் பிறக்கும்ஜபநாஜத இருக்கக் கநாண்கிஜறநாம்.
சதநாழிலநாளி ஆரியரைநாக முடியுமைநா?
சதநாழிலநாளி முதலநாளியநாக மைநாற மைநார்க்கம் உண்டு. மைநாறின பலரரைப் பலர் அறிவர். அது ஜபநாலஜவ
முதலநாளி சதநாழிலநாளியநாக மைநாறினரதக் கண்டைதுண்டு. ஆனநால் ஆரியனநாக முடியநாது. படித்து பணம்
பரடைத்து, உயர் பதவி சபற்றிருப்பினும் அவன் உயர் ஜேநாதிசயன் சகநாள்ளட் படுவதில்ரல. ஆசெநாரை
அனுஷ்டைநானங்களும் அவரன ஆரியருடைன் ஆரியரைநாக அமைரும் நிரலரயத் தருவதில்ரல. பிறவி
முதலநாளிகளநாக உள்ள ஆரியர்களின் ஆதிக்கத்ரத அகற்ற உணர்ச்சியும் ஆற்றலும் சபற்ற அந்த
ஆதிக்கத்ரத அகற்றிவிட்டைநால் பின்னர் சபநாருள் பரடைத்ததநால் முதலநாளியநாகி. சபநாருளிழந்தநால்
சதநாழிலநாளியநாகி விடைக் கூடிய கூட்டைத்தின் ஆதிக்கத்ரத அகற்றவசதன்பது மிக எளிதநாகச் சசெய்து
முடிக்கக்கூடிய கநாரியமைநாகும்.
பிறவியிஜலஜய இருப்பதநாகக் கற்பிக்கப்படும் உயர்வு தநாழ்வு நீங்கும்படி சசெய்துவிட்டைநால் பிறவி பின்
கநாரைணமைநாக கற்பிக்கப்படும் ஜபதங்கரள ஜபநாக்கிவிட்டைநால் பின்னர் பணம் கநாரைணமைநாக கற்பிக்கப்படும்
ஜபதங்கள் பஞ்சசெனப் பறக்கும் செமுதநாய அஜபதவநாதம் நிரல நநாட்டைப்பட்டு விட்டைநால் சபநாருளநாதநாரைத்
துரறயில் அஜபதவநாதத்ரதக் கநாணலநாம். கஷ்டைமைநான கநாரியமைநாகத் ஜதநான்றநாது. எனஜவதநான் முதலநாளி
சதநாழிலநாளி என்ற ஜபதத்ரதவிடை மிக நீண்டை நநாரளயதும் நிரைந்தரைமைநானதநாக இருப்பதும் ஜவத செநாஸ்திரை
புரைநாண, இதிகநாசெ செம்மைதம் சபற்றசதனப்படுவதும் மைநாறதலுக்கு இடைஜமை அளிக்கநாததுமைநான ஆரிய திரைநாவிடை ஜபதம் மிக அவசெரைமைநாக முதலில் தீர்க்கப்படைஜவண்டும். இந்த மூலம் உணர்ந்து தநான் திரைநாவிடைர்
இயக்கம் செமூகக் ஜகநாளநாற. சபநாருளநாதநாரைநாக் ஜகநாளநாற எனும் இரைண்டிரனயும் தநாக்கும் ஜபநாக்ரகக்
சகநாண்டிருக்கிறது.
சதநாழிலநாளர் பிரைச்ரன
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உலக அரைங்கில் மிக முக்கியமைநானதநாகவும், பலருரடைய மைனரத மைருட்டைக் கூடியதநாகவும், சதநாழிலநாளர்
பிரைச்ரன வளர்ந்து விட்டைது. நீதிரயயும் ஜநர்ரமைரயயும் செமுதநாயத்தில் அரமைதிரயயும் சுபீட்செத்ரதயும்
விரும்பும் எவரும் சதநாழிலநாளர் பிரைச்ரனரய அலட்சியப் படுத்திஜயநா அல்லது அடைக்கு முரறகளநால்
அழித்துவிடைக் கூடுசமைன்ஜறநா எண்ண முடியநாது. பிரைச்ரன நநாளுக்கு நநாள் வலுத்துக் சகநாண்டும் புதுப்புது
உருவங்கரளக் கநாட்டிக் சகநாண்டும் இருக்குஜமை ஒழிய, தநானநாக மைங்கிவிடைவும் சசெய்யநாது ; தநாக்குதலநால்
தளர்ந்தும் ஜபநாய்விடைநாது. சபநாது அறிவும் ஜேனநநாயக உணர்ச்சியும் வளரை வளரை பிரைச்ரன பலம்
சபற்றக்சகநாண்டு தநான் வரும்,
விழிப்பு
பதிசனட்டைநாம் நூற்றநாண்டுக்குப் பிறகு சதநாழில் முரற மைநாறிவிட்டைது. உலகிஜல அதற்கு முன்பு எந்த
நநாட்டிலும் குடிரசெத் சதநாழில் முரறயும் ஜதரவக்கநாக மைட்டும் சபநாருரள உற்பத்தி சசெய்து
சகநாள்வதுமைநாக இருந்துவந்தது. பதிசனட்டைநாம் நூற்றநாண்டில் சதநாழில் புரைட்சி ஏற்பட்டு, குடிரசெத்
சதநாழில் முரற மைநாறி யந்திரைத் சதநாழில் முரறயும், ஒரு சிலர் பலரரை ஜவரலக்கமைர்த்தி சதநாழில் நடைத்தி
உற்பத்திரயப் சபருக்கி பண்டைங்கரள விற்ற லநாபம் சபறவதுமைநான முரற வளர்ந்தது. இதனநால்
ஓரிடைத்தில் ஏரைநாளமைநானவர்கள் கூடி சதநாழில் சசெய்யும் முரறயும் அந்தத் சதநாழிலின் லநாபம் தங்களுக்குக்
கிரடைக்கும் கூலி ஜபநாக மீதமிருக்கும் பகுதி ஜவறிடைம் ஜபநாவதும் சதநாழிலநாளர்களுக்கு விளங்க
லநாயிற்ற.
முரைண்பநாடு
ஒரு புறம் ஜவரலயில்லநாத் சதநாழிலநாளர்கள் சதநாரக சதநாரகயநாக இருப்பர். மைற்ஜறநார் புறம் ஜதரவக்
ஜகற்ற அளவு செரைக்கு கிரடைக்கநாததநால் தவிக்கும் மைக்கள் இருப்பர். முதலநாளியின் லநாப ஜநநாக்கம் சில
செமையம் செரைக்குகரளத் ஜதக்கிரவக்கும், ஜவற சில செமையங்களிஜல செரைக்குகரள மைநார்க்சகட்ரடை விட்டு
விரைட்டியடிக்கும் அவசியமைநானது : ஆகஜவ, சசெய்யப்படை ஜவண்டியது என்பதல்ல முதலநாளித்வம்;
லநாபகரைமைநானது, ஆரகயநால் சசெய்யப்படைஜவண்டியது என்பஜத தத்துவம். 'மைநார்க்சகட் நிலவரைத்துக்குத்
தக்க படி முதலநாளியின் சடைலிஜபநான் ஜபச்சு அரமையும். அந்தப் ஜபச்சின் விரளவநாக எவ்வளஜவநா
சதநாழிலநாளரின் வநாழ்வு சிரதயும். சிரதயும் வநாழ்ரவ சசெம்ரமைப் படுத்துவது முதலநாளித்வ
முரறயல்ல. ஆரகயநால் தநான் முதலநாளித்வ முரறயுள்ள இடைங்களிஜல பண்டைங்களின் ஜதக்கமிருந்தும்
பட்டினி ஒருபுற மிருக்கிறது. பணம் சில இடைங்களிஜல குவிந்திருந்தும் பரைநாரிகளின் பட்டியல்
வளருகிறது சதநாழில் அபிவிருத்திக்கு வழியும் ஜதரவயுமிருந்தும் ஜவரலயில்லதநார் உள்னர்.
முதலநாளித்வம் முரைண்பநாடு நிரறந்த முகநாம்!
உலக வரைலநாற
வளரமை பினருஜக வறரமை; பலத்தினருஜக பயம். இது ஏன்? இந்தக் ஜகள்வி செநாதநாரைண மைக்கரளயல்ல.
கருத்துலகின் கநாவலர்களநாக விளங்கியவர்கள் அரனவரரையும் கதிகலங்க அடித்தது. கி.மு. நநான்கநாம்
நூற்றநாண்டில் வநாழ்ந்த பிஜளட்ஜடைநா என்னும் கிஜரைக்க தத்துவ ஞநானியின் கநாலத்திலிருந்து கி.பி.
பத்சதநான்பதநாம் நூற்றநாண்டில் ஆரைம்பித்த மைநார்க்ஸ் கநாலத்திற்கு முன்வரரை மைக்களின் நல்வநாழ்வுக்கநான
ஆரைநாய்ச்சிகளரனத்தும் நம்பிக்ரகயநான முடிரவ அளிக்கவில்ரல. சபரும்பகுதி சவறம்
சசெநால்லநாரைநாய்ச்சி-யநாகவும், ஜவதநாந்த விசெநாரைரணயநாகவும், செமைநாதநானத்ரத யளிக்கநாத செமைரைசெ கீதமைநாகவும்,
நநாட்டுக்குதவநாத ஏட்டுரரையநாகவும் முடிந்தது.
இருட்டைரறயில் இன்னலுற்ற மைக்கள் இன்பங்கநாண விரழந்த ஒவ்சவநாரு செமையமும் ஒடுக்கப்பட்டைனர்.
ஆண்ரடை - அடிரமை, உயர்ந்தவன் - தநாழ்ந்தவன். மைதகுரு - பக்தன். மிரைநாசு - உழவன். பிரைபு - பணியநாள்,
முதலநாளி - சதநாழிலநாளி. இவர்களிரடைஜய ஏற்பட்டை வர்க்கப் ஜபரைநாட்டைங்கஜள உலக வரைலநாறநாகும்.
நம்பிக்ரக ஒளி
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இந்தப் ஜபநாரைநாட்டைங்களின் வரைலநாற்ரற நன்றநாக அலசிப் பநார்த்தவர் மைநார்க்ஸ். பிரைபுக்கள் - முதலநாளிகளின்
சகநாடுங்க ஜகநான்ரமை சவகு நநாரளக்கு நிரலக்கநாசதன்பரதயும், உரழப்பநாளிகளின் முயற்சியநால் தநான்
உரழப்பநாளர் உலகு மைலரும் என்பரதயும் அவர் எடுத்துக் கநாட்டினநார். அவருரடைய சதளிந்த முடிவு
ஒடுக்கப்பட்டை உரழப்பநாளர்கரள ஒன்ற ஜசெர்த்தது. நலிவுற்ற உள்ளத்ரத புலியுளமைநாக்கியது. கசெங்கிய
கண்கள் கனரலக் கக்கின. ஜமைதினி விழித்தது. ஜமைதினம் பூத்தது.
ஏரழ என்றம் பணக்கநாரைன் என்றம் இருவர்க்கம் இருப்பது சபநாதுவநாகஜவ செமூகத்துக்குக் ஜகடு, ஆபத்து
என்ற எடுத்துக்கூறி, பநாட்டைநாளியின் துயரரைத் துரடைக்கப் பநாடுபட்டைநார்கள். செமைதர்மை ஜநநாக்குரடையத்
தரலவர்கள். அந்த அரும்பணியின் ஆரைம்பஜவரல, சதநாழிலநாளரின் உரழப்பு. கநாலம் அளவு கட்டு
திட்டைம் இன்றி முதலநாளிகளநால் சூரறயநாடைப்படுவது தடுக்கப்படைஜவண்டும் என்ற துவக்கப்பட்டை
முதல் முயற்சி ஜமைதினம்.
முதலநாளித்வ முரற
முதலநாளித்வ முரற லநாபம் கிரடைக்கும் வரரையில் ஜவரல தரும். சதநாழிலநாளர்களுக்கு. லநாபம்
இல்ரலஜயல் ஜவரலயுமில்ரல என்ற கூறிவிடும். பநால் தரும் வரரையில் பசு சதநாழுவத்திஜல
யிருக்கிறது. பநால் தருவது தீர்ந்ததும் கிரைநாமைத்துக்கு துரைத்தப்படுகிறஜத அதுஜபநால. நநாட்டு வளம்.
இயற்ரக செக்தி. பநாட்டைநாளி உரழப்பு யநாவும் ஜசெர்ந்து இந்த முதலநாளித்வத்துக்கு சபருவநாரியநான லநாபம்
தருகிறது. விஞ்ஞநானத்ரத விரலக்கு வநாங்கி சதநாழிலநாளிரயக் சகநாண்டு மைட்டுமைல்லநாமைல்
விஞ்ஞநானத்ரதயும் துரண சகநாண்டு லநாபந் ஜதடைக் கிளம்பிவிட்டைனர் முதலநாளிகள்.
சிலருரடைய தயநாள குணத்தினநால் ஒரு சபரிய கூட்டைத்தில் வளர்ந்து வரும் சதநால்ரலகரளப்
ஜபநாக்கிவிடை முடியநாது. இதனநால் சதநாழிலநாளர்களின் வநாழ்க்ரகயிஜல வறரமை சகநாட்டைலநாயிற்ற.
வநாட்டைம் அதிகரித்தது. அஜத ஜபநாது சதநாழில் முரற மைநாறி பண்டை உற்பத்தி அதிகரித்து சசெல்வம்
சகநாழித்ததநால் வநாழ்க்ரக வசெதிகள் அதிகமைநாகி நநாகரீகம் ஜமைஜலநாங்கி விட்டைது.
சிறிய நநாடுகளில்
முதலநாளிகள் இன்ரறய உலகில் சபரிய நநாடுகளில் தநான் இருக்கிறநார்கள். சிறிய நநாடுகளில் முதலநாளிகள்
இல்ரல.
நநார்ஜவ நநாட்டிஜல முதலநாளிகள் இருக்கிறநார்களநா? இல்ரல. கிரீஸில் முதலநாளிகள் உள்ளனரைநா?
ஸ்வீடைனில் முதலநாளிகள் உள்ளனரைநா? ஸ்விட்ஜேர்லநாந்தில் முதலநாளிகரளப் பநார்க்க முடியுமைநா?
ஸ்சபயினில் முதலநாளிகள் வநாழ்கிறநார்களநா? பநாரீஸில் பநார்க்க முடியுமைநா முதலநாளிகரள?
அசமைரிக்கநாவில் முதலநாளியிருக்கிறநான். அடுத்தபடி இந்தியநாவில் வளர்கிறநான். நநான் குறிப்பிட்டை சிறிய
நநாடுகளில் முதலநாளிகள் ஏன் இல்ரல சதரியுமைநா? அந்த நநாடு இந்தியநாரவப்ஜபநால் மிகப் சபரியதல்ல.
அந்த நநாட்டிலிருக்கும் வியநாபநாரி ஒரு குறிப்பிட்டை எல்ரலக் ஜகநாடுகளுக்கு ’இரடை'ஜயதநான் வியநாபநாரைம்
சசெய்யஜவண்டும் எனஜவ அவன் சபரிய முதலநாளியநாவ தில்ரல.
ஜதசியமையமைநாக்கு
டைநாட்டைநாக்களும் பிர்லநாக்களும், பஜேநாஜிகளும், டைநால்மியநாக்களும் இந்த சபருத்த லநாபந்தரும்
சதநாழிற்செநாரலகரள நடைத்துவதினநாஜலஜயதநான் உண்டைநாகின்றனர். முதலநாளித்வம் இந்த முரறயினநாஜல
உண்டைநாகிறது. சதநாழிலநாளர் துயரைம் வளருவதற்கு இதுஜவ கநாரைணம். எனஜவ சபருத்த லநாபந்
தரைக்கூடியதும், சபரிய சதநாரகயநான முதலும், பல லட்செக்கணக்கநான சதநாழிலநாளர்களின் வநாழ்ரவப்
சபநாறத்தும் இருக்கும். இந்த மூலநாதநாரைமைநான சதநாழில்கரள தனிப் பட்டைவர்களின் உரிரமைகளநாக
விட்டைநால் அதன் மூலம் முதலநாளித்வம் வளர்ந்து சபநாருளநாதநாரை ஜபதம் மிகுந்து ஜபநாகும் நிரல வரைக்66

கூடுமைநாரகயநால் இரவகரள செர்க்கநாஜரை நடைத்துவது செநாலச் சிறந்ததநாகும். இரவ மூலம் கிரடைக்கக் கூடிய
லநாபம் நநாட்டு மைக்களுக்ஜக வந்து ஜசெரும்! வநாழ்க்ரகத் தரைம் உயரும்.
அபநாயக் குறி
ஏழ்ரமைரயக் கண்டு உலகம் இகழ்கிறது. சவறக்கிறது என்பது சதரிந்து தன் ஏழ்ரமைரய மைரறக்கப்
பநார்க்கும் ஏழ்ரமையின் நிரலரமை மிக மிக ஜவதரன நிரைம்பியது. இடிந்த வீட்டுக்கு மைண் பூச்சு. கிழிந்த
ஜகநாட்டுக்கு ஒட்டு ஜவரல. செரிந்த சுவருக்கு முட்டுக் சகநாடுத்தல் ஜபநான்றரவகரள சசெய்யும்ஜபநாது
அந்த ஏரழயின் நிரலரமைரயக் கநாண்ஜபநார் இரைத்தக் கண்ணீர்விடை ஜவண்டி ஜநரிடும். இருக்கும்
ஏழ்ரமைரய விளக்கமைநாகப் பலர் அறியும்படி சதரிவித்து, அதன் மூலம் உலகின் கருரண தன் பக்கம்
வரும் என்ற எதிர்பநார்த்து ஏமைநாற்றம் அரடையும் ஏரழ பரிதநாபத்துக்குரிய ஜசெநாக சித்திரைம். ஏரழ பல ரைகம்,
நிரலக்கு ஏற்றபடி அவரனக் சகநாடியவன். முரைடைன், முட்டைநாள், ஜவஷக்கநாரைன், கபடைன், ஜபநாக்கிரி என்ற
பலவநாற ஏசிப்ஜபசும் உலகம் அவனுரடைய அப்ஜபநாரதரய நடைவடிக்ரகரய கவனிக்கிறசதசயநாழிய,
ஏன் அவன் முரைடைனநானநான். ஏன் கப்படைனநானநான். முட்டைநாளநாகஜவண்டிய கநாரைணசமைன்ன? என்ற
ஜயநாசிப்பதில்ரல.
இப்படிப்பட்டை ஏரழகளின் ரைகங்களிஜல எந்த ரைகத்திஜலயும் தநாங்கள் தள்ளப்படைநாமைலிருக்க ஜவண்டுஜமை
என்ற கவரல. திகில் மைற்றவர்கரளப் பிடித்து ஆட்டுகிறது. ஆகஜவ அவர்கள் தங்கள் தங்களின்
நிரலரமை சகடைநாதபடி பநார்த்துக் சகநாள்ளும் சுயகநாரியத்திஜலஜய கண்ணுங் கருத்துமைநாக இருந்து
விடுகின்றனர். ஏரழ அழுகிறநான். ஏரழயின் சதநாரக வளருகிறது. ஏரழயின் ரைகங்கள் வளருகின்றன.
கவனிப்பநார் இல்ரல. செமுதநாயத் திஜல ஏரழகளின் சதநாரக சபருகுவது. படைகுக்கு அடியிஜல ஏற்படும்
சவடிப்புகள் என்பரத உணருவதில்ரல ஓடைத்திற்கு அலங்கநாரைப் பூச்சுத் ஜதடுகிறநார்கள். உல்லநாசெப்
பயணத்துக்கு. நநான் நீ என்ற முந்திக் சகநாள்கிறநார்கள். அவர்கள் அறியவில்ரல ஒடைத்துக்கு அடியிஜல
ஏற்படும் ஓட்ரடைகரள!
ஏரழ என்ற ஒரு சசெநால்லிஜல அடைங்கி இருக்கும் ஆபத்ரத உணரைநாமைஜலஜய. செமூகத்தின் கநாவலர்கள்
என்ற நிரல சபற்றவர்கள் தத்தம் கநாரியத்ரதஜய கவனித்துக் சகநாண்டு ஜபநாகின்றனர்.
ஏரழ. இன்ற அழுகிறநான் ! இன்னும் சகநாஞ்செ நநாட்களில் அவன் கண்கள் வறண்டுவிடும். நீர் வரைநாது!
ஏரழ சிரிக்கப்ஜபநாகிறநான். தன் செகநாக்களின் சதநாரக சபருகியது கண்டு! பலரைகமைநான ஏரழகள் இருப்பது
கண்டு அரதக் கண்டு சமைநான்கள். பயந்து பதுங்குவது கண்டு, ஊசரைங்கும் ஏரழ. சபருவநாரியநாக
ஏரழகள், இரடைஜய சிற கூட்டைம் சசெல்வநான்கள் என்றநால் அதன் சபநாருள் என்ன? இன்ற உணரை
மைறக்கின்றநார்கள் உரடைரமைக்கநாரைர்கள். பிரைபுக்கரளச் சூழ்ந்து சகநாண்டு பட்டினிப் பட்டைநாளம் நிற்கிறது
என்றதநான் அதற்குப் சபநாருள். பிரைபுவின் அலங்கநாரைத்ரத ஏரழயின் அலங்ஜகநாலம் ஜகலி சசெய்யும்,
பிரைபுவின் பன்னீர் வநாரடைரய ஏழ்ரமையின் துர்நநாற்றம் இருக்கும் இடைம் சதரியநாமைல் அடித்துவிடும்!
இல்லநாதநார் சதநாரக ஏறகிறது.
இதன் உண்ரமையநான கருத்து, செமூகம் எனும் மைநாளிரகயின் சுற்றச் சுவர் செரிகிறது என்பதுதநான் !
பூந்ஜதநாட்டைத்ரத ஜநநாக்கிப் புயல் வருகிறது என்ற சபநாருள்.
கடைரமை என்ன?
சதநாழிலநாளர்கள் ஜவரல நிறத்தம் சசெய்யும் ஜபநாது முதலநாளி இலநாபம் குரறகிறது என்ற குரற
கூறகிறநான். செநார்க்கநார் அரமைதி சகடுகிறது என்ற கூறகிறது. தனம் பரடைத்த தரலவர்கள்
சபநாதுமைக்களுக்கு இரடைஞ்செல் என்ற ஜபசுகின்றனர். ஆனநால் சதநாழிலநாளர்களின் வீட்டிஜல துயரைம்,
பட்டினி சூழ்ந்து சகநாள்கிறது. இதரனக் கவனிக்க மைனம் இல்ரல. உரிரமைக்கநாக உணவுக்கநாகப்
ஜபநாரைநாடும் சதநாழிலநாளிரய லநாபத்துக்கநாகப் பநாடுபடும் முதலநாளி அடைக்கும் ஜபநாது சபநாதுமைக்கள்
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கடைரமை என்ன? சதநாழி லநாளர்கரள ஆதரிக்க ஜவண்டும். அவர்களின் உரழப்ஜப செமூகத்தின் உயிர் நநாடி.
அவர்களின் ஜவதரன நமைது ஜவதரன.
உரிரமை எது?
மைக்கள் தங்கள் உபஜயநாகத்துக்கநாக விரல சகநாடுத்து வநாங்கும் பண்டைத்தின் மூலம் கிரடைக்கும் பணத்ரத
பங்கு ஜபநாட்டுக் சகநாள்வதிஜல இருசெநாரைநாருக்கு மிரடையில் அதநாவது முதலநாளி-சதநாழிலநாளி ஆகிய
இருசெநாரைநாருக்கு மிரடைஜய ஏற்படும் செச்செரைவு இது - நமைது பணம் - நநாம் சகநாடுத்த சதநாரக - ஆகஜவ அது
பற்றிய பிரிவிரனத் தகரைநாற வருகிறஜபநாது நமைக்கும் அந்தப் பிரைச்ரனயிஜல செம்பந்தம் சகநாள்ள,
அபிப்பிரைநாயம் கூற, சிக்கரலப் ஜபநாக்க முழு உரிரமையிருக்கிறது என்ற எண்ணம் ஏற்படை ஜவண்டும்
சபநாது மைக்கள் மைனதிஜல. இரு செநாரைநார் கூறம் வநாதங்களில் யநார் கூறவது நியநாயம் என்பரத சர்தூக்கிப்
பநார்க்க ஜவண்டும், சர்தூக்கிப் பநார்த்து நியநாயம் என்ற மைனதிஜல படுவரத ரதரியமைநாக எடுத்துக்
கூறஜவண்டும்.
பண்டைம் வநாங்குபவன் நநான், பணம் சகநாடுப்பவன் நநான். நநான் சகநாடுத்த பணத்ரத யநார் யநார் எந்சதந்த
அளவு எடுத்துக் சகநாள்வது என்ற நியநாயம் கூற நநான் வருஜவன். எனக்கு அந்த உரிரமை உண்டு.
ஏசனனில் எந்தப் பணத்தில் பங்கு விகிதத்துக்கநாக செச்செரைவு வந்தஜதநா அந்தப் பணத்ரதத் தந்தவஜன நநான்
என்ற கூறம் உரிரமைரய சபநாதுமைக்கள் மைறக்கக் கூடைநாது. இந்த உரிரமைரய சபநாது மைக்கள் உணரைவும்
உணர்ந்து நியநாயம் கூறவும் தகரைநாற கரளத் தீர்க்கவும் முன் வருமைநாற சபநாது மைக்கரள அரழக்கும்
பணியிரன திரைநாவிடைர் இயக்கம் சசெய்து வருகிறது.
மைக்கள் மைன்றம்
சதநாழிலநாளருக்கும் சபநாது மைக்களுக்குமிரடைஜய ஓர் அன்புத் சதநாடைர்பு ஏற்படுத்தும் அரிய கநாரியம் இது
அந்தக் கநாரியத்ரதச் சசெய்ய ஜவற கட்சிகளும் இல்ரல. சதநாழிலநாளர் கட்சி. முதலநாளி கட்சி என்ற
இரைண்டு கிளம்பி ஜமைநாதிக் சகநாள்வதும் ஜமைநாதுதலின் ஜபநாது ஒழுங்ரகயும் செட்டைத்ரதயும்
அரமைதிரயயும் நிரல நநாட்டு வது எங்கள் கட்சி என்ற கூறிக் சகநாண்டு செர்க்கநார் கிளம்புவதுந்தநான்
கநாண்கிஜறநாம், சபநாதுமைக்கள் முன்பு சகநாண்டு வரைப்படைஜவண்டைய பிரைச்ரன இது என்பதும்
கவனிக்கப்படுவதில்ரல. சபநாது மைக்கள் மைன்றத்தின் முன்பு வழகுக்ரரைத்து நீதி வழங்கும்படி ஜகட்கும்
கநாரியத்ரத திரைநாவிடைர் இயக்கம் சசெய்வதன் மூலம் சபநாது மைக்களுக்கும் இதநாழிலநாளர்களுக்கும்
சதநாடைர்பு ஏற்படுத்துகிறது.
ஜபநாரும் சபநாதுநலமும்
சதநாழிலநாளி சவறம் உரழப்பநாளியநாக மைட்டுஜமை இருக்கும் நிரலமைநாறி அவன் சதநாழிற்செநாரலகளிஜல
பங்கநாளியுமைநாக்கப்பட்டைநால் விஞ்ஞநானத்ரதத் தன் கூட்டைநாளி என்ற உறவு சகநாண்டைநாடை முடியும்.
சபநாதுநலம் பநாட்டைநாளி ஆட்சியிஜலதநான் மைலரை முடியும். அந்த ஆட்சியின் சவற்றியினநால் மைட்டுஜமை
உரழப்பு ஊரைழிக்கும் கநாரியமைநாகநாது தடுக்கவும், விஞ்ஞநானம் விபரீதத்ரதப் சபநாழியநாது நன்ரமைகள்
பயக்கக் கூடியதநாக அரமையவும் வழி பிறக்கும்.
ஜபநார் என்றநால் ரைத்தம் என்ற களத்திஜல உள்ளவர் கூறவர். நநாட்டிஜல உள்ள ஏரழகள் ஜபநார் என்றநால்
அளவு அரிசியும் ஜவற பல அவதியும் என்ற கூறவர். ஆனநால் முதலநாளிக்ஜகநா லட்செக்கணக்கில் லநாபம்.
நம்பிக்ரக ஒளி, சதநாழிலுக்கு வளர்ச்சி.
நல்லகதி நநாடுஜவநாஜரை
ஜகநாடி ஜகநாடியநாக லநாபம் குவிந்தநாலும் முதலநாளிமைநார்கள் குமுறம் சதநாழிலநாளியிடைம் குளிர்ந்த
முகத்துடைன் நடைக்க முன் வருவதில்ரல. ஜகநாகில வநாணிகளுக்குக் சகநாட்டித் தரைவும், ஜகநாலநாகலமைநான
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வநாழ்க்ரக நடைத்தவும், ஜகநாயில் கும்பநாபிஜஷக சசெலவு சசெய்யவும் மைனம் வருகிறஜத தவிரை
சதநாழிலநாளிகளுக்கு ஜபநானஸ் தருவதற்குக்கூடை மைனம் சுலபத்தில் இடைந்தருவதில்ரல. ஏரழயின்
வயிற்றிலடித்து திரைட்டிய பணத்ரத உருட்டி ரவத்துக் சகநாண்டிருக்கும் சசெல்வந்தர்கள் பணத்ரத
பகுத்தறிவுக்ஜகநா பயன் தரும் பணிக்ஜகநா சசெலவிடும் திருந்திய மைனம் உரடையவர்களல்ல. ஜபநாக
ஜபநாக்கியத்துக்கும் ஜபநாகிற கதி நல்லதநாக இருக்கஜவண்டுஜமை என்பதற்கநாக மைட்டுஜமை பணத்ரதச்
சசெலவிடுவநார்கள்.
கூட்டைணி ஜதரவ
சதநாழிலநாளியின் வநாழ்வு முதலநாளியின் நநாக்கு நுனியில் இருந்து வந்தது. ஜவரலயில்ரல என்றநால்
இல்ரலதநான். ஐயநா சசெநான்னநால் சசெநான்னதுதநான் ! இந்த முரற செங்க ரீதியநாக இருக்கும் சதநாழில்
ஸ்தநாபனங்களில் இருப்ப சதன்றநால் ஆயிரைக்கணக்கநான பநாட்டைநாளி மைக்களின் ஜீவநாதநாரை உரிரமை
பநாழ்படும்.
குரறகரள உணர்ந்து அரவகளுக்கு கநாரைணம் யநாரவ என்பதற்குரிய விவநாதத்திஜல ஈடுபட்டு,
உண்ரமைக் கநாரைணத்ரதக் கண்டுபிடித்து, பிறகு அரவகரளப் ஜபநாக்கிக்சகநாள்ள முயற்சித்துப் பநார்த்து
முடியநாது ஜபநான பிறகு சதநாழிலநாளர்கள் ஓர் ஸ்தநாபன ரீதியநாக தமைது குரறகரள எடுத்துக் கூறித்தநான்
பரிகநாரைம் ஜதடைஜவண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். தங்கள் வநாழ்க்ரக முரறயும் சதநாழில் முரறபும்
தங்களுக்குள்ள வநாழ்க்ரக வசெதிக் குரறகளும் எல்லநாத் சதநாழிலநாளர்களுக்கும் ஒஜரை விதமைநானதநாக
இருக்கக் கண்டு அரனவருக்கும் உள்ளது ஒஜரைவரக வியநாதி என்ற சதரிவதநால் அரனவருக்கும் ஒஜரை
வரக மைருந்து ஜதடைஜவண்டும் என்ற முடிவு சசெய்து ஸ்தநாபனங்கரள ஏற்படுத்தினர். இந்தப்
சபநாதுத்தன்ரமை சகடைநாதிருக்கு மைட்டும் ஸ்தநாபனம் அவசியமைநானது மைட்டுமைல்ல. பயனுள்ள துமைநாகும்.
ஐக்யம் குரலவஜதன்?
சதநாழில் ஸ்தநாபனங்களில் ஐக்யமும் பலமும் சகடைநா திருக்க ஜவண்டுமைநானநால் ஐன்னல் கம்பிரயயும்
ஜேநாக்கிரைரதயுடைன் கவனிக்கும் மைநாளிரகக் கநாரைர்ஜபநால ஸ்தநாபனத்தின் செகல உறப்பினரரையும் கவனித்து
கட்டுக்ஜகநாப்பு சகடைநாதபடி பநார்த்துக் சகநாள்ள ஜவண்டும். இந்த முரறரய கவனியநாததநால்
சதநாழிலநாளர் ஸ்தநாபனங்களிஜல ஒற்றரமைக் குரறவு ஏற்பட்டு அதன் விரளவநாக அதனுரடைய
ஜபநாரிடும் செக்தி சிதறிவிட்டைதுண்டு.
தநாங்கும் செக்தி தநாக்கும் செக்தி இரைண்டும் ஒருஜசெரை ஒரு ஸ்தநாபனத்துக்குத் ஜதரவ. அதற்கு ஏற்ற வரகயிஜல
அந்த அரமைப்பு இருக்கஜவண்டும். இருக்க ஜவண்டு மைநானநால் இருவரக செக்திகரளயும் திரைட்டைவும்
திரைட்டியரத உபஜயநாகிக்கவும் ஏற்ப தகுதி பரடைத்தவர்கள் ஸ்தநாபனத் தில் இருக்க ஜவண்டும்.
அடிப்பரடை ஜவண்டும்
சதநாழிலநாளர் ஸ்தநாபனம் மைனக்குரறயின் மீதும், அதனநால் இயற்ரகயநாக ஏற்படைக்கூடிய ஆத்திரைத்தின்
மீதும் ஏறட்டுவிடுவதுண்டு. இரவ செரியநான அடிப்பரடை யல்ல. வநாழ்வதற்கு உரழக்கிஜறநாம். ஆனநால்
வநாழ்வு இல்ரல! உரழக்கநாது வநாழ்கிறநார்கள். அந்த வநாழ்வுக்குத் தங்கு தரடையில்ரல வநாழ்ஜவநாம்
அரனவரும், வநாழ உரழப்ஜபநாம். ஒருவன் உரழப்பின் மீது மைற்சறநாருவரின் வநாழ்வு அரமைக் கப்படும்
அநீதிரய ஒழிப்ஜபநாம்' என்ற அடிப்பரடைகளின் மீது கட்டைப்பட்டுள்ள சதநாழில் ஸ்தநாபனங்கள், இந்த
உன்னதமைநான லட்சியம் ஈஜடைறஜவண்டும் என்ற சபரு ஜநநாக்கத்ரத உறதுரணயநாகக் சகநாண்டு.
ஸ்தநாபனத்தின் நரடைமுரறயில் உறப்பினர்களுக்குள் உள்ளக் சகநாதிப்ஜபநா கசெப்ஜபநா ஏற்படைநாத
வரகயிலும், இன்னநார் சசெய்கிற கநாரியம் இன்னநார்க்கு செரிசயன்ற நிரல ஏற்படைநாத வரகயிலும்
ஸ்தநாபனத்தின் மூலக் சகநாள்ரகக்கு ஊற ஜநரிடைநாத முரறயில் நடைத்திச் சசென்றநால் ஐக்கியம் சகடைநாது.
பலனும் நிச்செயம் விரளயும்.
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கம்யூனிஸ்ட் பூச்செநாண்டி
சதநாழிலநாளர் ஸ்தநாபனத்ரதத் திறம்படை நடைத்தி சதநாழிலநாளரின் அன்புக்குப் பநாத்திரைமைநாக
ஜவண்டுமைநானநால். அவர்களின் குரறகரள நீக்கியநாக ஜவண்டும்.... அந்தக் குரறகரள ஆரைநாயும் எவரும்,
அரவகரள நீக்கஜவண்டு சபன்ற பநாடுபடை முயற்சிக்கும் எவரும், அவர்களுக்கநாக வநாதநாடை முன்
வருபவர் யநாரும், அவர் விரும்பினநாலும் விரும்பநா விட்டைநாலும், சதரிந்ஜதநா சதரியநாமைஜலநா
கம்யூனிஸ்ட்டு ஆகித் தீரைஜவண்டும் - இல்ரலஜயல் சதநாழிலநாளர்களின் ஜதநாழரமைரய இழந்து
தீரைஜவண்டி ஜநரிடும். ஜபநாலிச் செங்கங்கரள ரவத்துக்சகநாண்டு முதலநாளிக்கு நண்பனநாக இருந்து
சகநாண்டு தன் சுயநல சசெநாக்கட்டைநான் ஆட்டைத்துக்குத் சதநாழிலநாளர்கரளப் 'பநாய்ச்சிரக’ யநாக்கி
சகநாள்ளலநாம் என்ற முரறயில் சிலர் கிளம்பினநாலும் சகநாஞ்செ நநாஜள அந்தக் கூத்து நரடைசபற்ற பிறகு
சகநாட்டைரக கநாலியநாகும்.
மைனித உரிரமையநான ஜேனநநாயகத்தின் அடிப்பரடைத் தத்துவங்களநான கருத்துரிரமை, ஜபச்சுரிரமை,
எழுத்துரிரமை, கிளர்ச்சியுரிரமை ஆகியவற்ஜறநாடு சதநாழிலநாளருக்கு ஜவரல நிறத்த உரிரமையும் நிச்செயம்
ஜதரவ. ஆனநால் அது இரு பக்கம் கூர் உள்ளது. அந்த செக்திரயப் சபறவதற்கநாக எண்ணற்ற
சதநாழிலநாளர்கள் தங்கள் ரைத்தத்ரதச் சிந்தி யுள்ளனர்.
கூலி உயர்வு ஏன்?
ஜகநாடி ஜகநாடியநாக இலநாபமைடித்த முதலநாளிரய நநாடி நரைம்பு முறியப்பநாடுபடும் சதநாழிலநாளர்கள் கூலி
உயர்வு ஜகட்கிறநார்கள் என்றநால் சதநாழிலநாளர்கள் தங்கள் மைநாளிரகயிஜல உள்ள மூன்றநாவது மைநாடிக்குப்
பளிங்குக் கல் அரமைக்கப் பணம் ஜகட்கவில்ரல. குடிரசெயில் படுத்து உறங்கும் ஜபநாது பசியநால்
சிறகுடைரலப் சபருங்குடைல் தின்றவிடைநாதபடி தங்கரளக் கநாப்பநாற்றிக் சகநாள்ளஜவ கூலி சகநாஞ்செம்
கூட்டிக் சகநாடுக்கும்படி ஜகட்கிறநார்கள்.
சதநாழிலநாளர் வநாழ்க்ரகயிஜல இப்படி வறரமைத்ஜதள் சகநாட்டும்படி சசெய்துவிட்டுப் பிறகு அவர்கள்
கட்டுக்கு அடைங்குவதில்ரல. ஜவரல நிறத்தம் சசெய்து சதநாழில் சபருக்கத்ரத சகடுக்கிறநார்கள் கலவரைம் சசெய்கிறநார்கள் - என்ற குரற கூறவதும் செரியநாகுமைநா?
எங்கும் கிளர்ச்சி
ஆரலத் ஜதநாழர்கள் முதற்சகநாண்டு அரைசெநாங்க உத்திஜயநாகஸ்தர் வரரையிஜல செம்பள உயர்வுக்கநாகவும்,
வநாழ்க்ரகயின் அடிப்பரடைத் ஜதரவகள் தமைக்கு அளிக்கப்படை ஜவண்டும் என்பதற்கநாகவும், கிளர்ச்சி
சசெய்து, கஷ்டை நஷ்டைத்ரதப் சபநாறத்துக் சகநாண்டு, சிற்சில செமையங்களில் ஜதநால்வி அரடைந்தஜபநாதிலும்,
சபநாதுவநாக ஓரைளவு சவற்றி சபற்ற வருகிறநார்கள். சபநாருளநாதநாரை முரறயிஜல கநாணப்படும் ஜபதத்தின்
பலனநாக உத்திஜயநாக மைண்டைலங்களில் ஒருசிலர் உச்சியில் அமைர்ந்துசகநாண்டு, சகநாழுத்த செம்பளம்
வநாங்குகின்றனர். அவர்கள் பிறப்பிக்கும் கட்டைரளகரள அமுலுக்குக் சகநாண்டுவரை உரழக்கும்
எண்ணற்ற சிற உத்திஜயநாகஸ்தர்கள் குரறந்த செம்பளத்ரதப் சபற்றக் சகநாண்டு. குடும்ப பநாரைம்
தநாங்கமைநாட்டைநாமைல் கஷ்டைத்ரத அனுபவிக்கிறநார்கள்.
ஜவரல நிறத்தம்
எவ்வளஜவநா நநாட்களுக்கு செகித்துக்சகநாண்டிருந்து விட்டு சதநால்ரல தநாங்கமுடியநாமைல் ஜபநாய்
விட்டைதநால் சகஞ்சிப் பயன் ஏற்படைநாமைல் ஜபநானதநால், சதநாழிலநாளர்கள் ஜவரல நிறத்தத்ரத
துவக்கியிருக்கிறநார்கள் என்பரத சபநாதுமைக்கள் உணரைஜவண்டும். எவ்வளவு சபநாறக்க முடியுஜமைநா
அவ்வளரவயும் சபநாறத்துப் பநார்த்து கரடைசியில் வருகிற கஷ்டைம் வரைட்டும். அனுபவிப்ஜபநாம். ஜவரல
நிறத்தம் சசெய்ஜத தீரைஜவண்டும்' என்ற தீர்மைநானிக்கிறநார்கள். ஜவரல நிறத்தம் என்ற தீர்மைநானித்தவுடைஜன
சதநாழிலநாளர்களின் மைனக்கண் முன் ஆத்திரைமைரடைந்து முதலநாளி, சறிடும் செர்க்கநார். செட்டைத்துக்கநாக தடியடி
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தரை முன்வரும் அதிகநாரைவர்க்கம் ஆகியவர்கள் ஜதநான்றநாமை லில்ரல. சபநாதுக் கூட்டைங்கள், ஊர்வலங்கள்,
கலகங்கள் - தடியடி, சிரறப்படுதல் ஜபநான்ற கநாட்சிகள் அவர்கள் மைணக்கண் முன்
ஜதநான்றநாமைலுமில்ரல. அரணந்த அடுப்பு அழுகின்ற மைரனவி, அரலகின்ற குழந்ரதகள் -- இந்தக்
கநாட்சிகளும் சதரிந்தும் ஜவரல நிறத்தம் சசெய்கின்றநார்கள் !
வீம்பு ஜபநாரைநாட்டைமைல்ல
ஜவரல நிறத்தம் சதநாழிலநாளியின் வீம்பு ஜபநாரைநாட்டைமைல்ல - ரைத்தக் கண்ணீர் ! அவன் ஜவதரனப் புயல்
விம்முதலின் எதிசரைநாலி! வீட்டுக்குள்ஜள சசென்றநால் பசிஜவதரன. சவளிஜய சசென்றநால் அடைக்குமுரற
அச்செம், வீட்டுக்குள்ஜள தரித்திரைம். சவளிஜய அடைக்குமுரற தர்பநார் என்ற நிரல நநாட்டில்! எனஜவ
சநருப்ஜபநாடு விரளயநாடை சதநாழிலநாளி சபநாறப்பற்றவனல்ல. முதலநாளியின் முகத்திஜல இருக்கும்
சஜேநாலிப்பும் சதநாழிலநாளியின் வநாழ்க்ரகயிஜல கநாணப்படும் தவிப்பும் கண்டைநால் ஜபநாதும் ஜவரல
நிறத்தத்தின் அவசியத்ரத உணரை.
அந்த செக்தி
முன்சபல்லநாம் சதநாழிலநாளர்கள் கிளர்ச்சி சசெய்தநால், ஜவரல நிறத்தம் ஏற்பட்டைநால், செட்டைம் செமைநாதநானம்
ஒழுங்கு அரமைதி என்ற கநாரைணம் கூறிக்சகநாண்டு, அதிகநாரை வர்க்கம் அமுல் நடைத்தும். 144 சசெக்ஷன்
பிறக்கும். தடியடி துப்பநாக்கிப் பிரைஜயநாகம். சிரற முதலியன நரடைசபறம். சதநாழலநாளர்கள் இவ்வளவு
தநாக்குதல்தரள செமைநாளித்தநாக ஜவண்டும் - முடிந்தது. சவற்றிகரைமைநாகஜவ முன்ஜனறிச் சசென்றனர். அவர்கள்
மீது செட்டைம் சறியஜபநாது. அடைக்கு முரற வீசெப்பட்டைஜபநாது, அவர்களிடைம் அன்பு கநாட்டைவும் ஆதரைவு
தரைவும் அவர்களுக்கநாகப் பரிந்து ஜபசெவும் சபநாது மைக்கள் முன் வந்தனர். எனஜவ அந்த பலத்ரதத்
துரணக் சகநாண்டு, அதிகநாரை வர்க்கத்ரத எதிர்த்து நிற்கும் செக்தி சதநாழிலநாளர்களுக்கு இருந்தது. பட்டினிக்
சகநாடுஞ் சிரறயில் இருக்க முடியநாது என்ற பரைணி பநாடிக்சகநாண்டு எழுந்தனர் பநாட்டைநாளி மைக்கள்.
ஆதரைவு திரைட்டித்தந்தனர் - அனுதநாபப்பட்டைனர்.
இரைட்ரடைக்குழல் துப்பநாக்கி
கத்தி வீச்ரசெத் தடுக்கக் ஜகடையம் இருந்தது ! குண்டு பநாய்ந்து சசெல்ல முடியநாத கவசெம் கிரடைத்தது.
ஜபநாரிடுவதற்குத் ஜதரவயநான ஆர்வம் தருவதற்கு வீரைரைசெம் தரைப்பட்டைது. எனஜவ அவர்களநால்,
தநாக்குதல்கரளச் செமைநாளிக்க முடியும். இப்ஜபநாது நிரலரமை ஜவற. மைநாறிவிட் படைது விபரீதமைநான
முரறயில். ஜவதரனயநான விரளவுகள் ஏற்படும் முரறயிஜல. இப்ஜபநாழுது சதநாழிலநாளர்கள் மீது
இரைட்ரடைக்குழல் துப்பநாக்கி நீட்டைப்படுகிறது சதநாழிலநாளர் இருதயத்தின் மீது.
அன்றம் இன்றம்
சதநாழிலநாளர்கள் மீது அடைக்குமுரற ஒரு பக்கமும் பிரைச்செநாரைம் மைறபக்கமும் வீசெப்படுகிறது. அதநாவது
அடைக்கு முரற செக்தி, அறிவிக்கும் செக்தி இரைண்டும் சகநாண்டு செர்க்கநார் தநாக்கத் சதநாடைங்கிவிட்டைது.
முன்சபல்லநாம் இந்த இரைட்ரடைக்குழல் துப்பநாக்கி கிரடையநாது. ஜபநாலீரசெக் சகநாண்டு அடைக்குவர்
பநாட்டைநாளிகளின் கிளர்ச்சிரய. ஆனநால் உடைஜன பிரைச்செநாரை பீரைங்கிகள் ழுழங்கத் சதநாடைங்கும்
ஆட்சியநாளரரை ஜநநாக்கி இந்த வசெதி இன்ற சதநாழிலநாளருக்கு இல்ரல. இப்ஜபநாது இரைண்டு வரகயநான
ஆயுதங்களும், ஜபநாலீஸ் - பிரைசெநாரைம் இரைண்டும், ஒஜரை கரைத்தில் உள்ளன.
நநாஜிசெப் பநாரதயில்
இத்தரகய இரைட்ரடைக் குழல் துப்பநாக்கியின் துரண சகநாண்டு நடைத்தப்படும் ஆட்சிக்குத்தநான், நநாஜிசெம்
என்றம் சபயர்! அதன் தநாக்குதரல பநாட்டைநாளி உலகு தநாங்க ஜவண்டும் - நிச்செயமைநாகத் தநாங்கமுடியும்
என்ற மைட்டுமைல்ல இறதியில் இரைட்ரடைக்குழல் துப்பநாக்கியின் குண்டுகள் தீர்ந்துஜபநாய் களத்திஜல
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அதரனப் ஜபநாட்டு விட்டு ஓடுமைளவுக்கு நநாஜிசெத்ரதப் பநாட்டைநாளி வர்க்கம் முறியடிக்கத்தநான் ஜபநாகிறது.
பிரைச்செநாரைபலம், அதிகநாரைபலம் இரைண்டும் இருக்கும் கநாரைணத்தநாஜலதநான் ஜவரல நிறத்தங்கள்
ஒவ்சவநான்றின் ஜபநாதும் ஆளவந்தநார்கள் முதலநாளிகளின் முன்ஜனநாடும் பிள்ரளகளநாகி பநாட்டைநாளி
மைக்கரள அடைக்குகிறநார்கள். சதநாழிலநாளிக்குத் தடியடி. கண்ணீர் குண்டு. துப்பநாக்கிப் பிரைஜயநாகம்
செகலமும் நடைக்கிறது. ஜேனநநாயக உணர்ச்சிரய அடைக்குமுரற சகநாண்டு ஒழித்து விடை முடியநாது. அந்த
ஜேனநநாயக உணர்ச்சி ஏற்படைஜவண்டுமைநானநால். பலப்படை ஜவண்டுமைநானநால். சநஞ்சில் உரைமும்
ஜநர்ரமைத்திறமும் ஜவண்டும். பரழரமையின் பிடிப்பிலிருந்து விலகும் ஜநநாக்கம் இருக்கஜவண்டும்.
-------------முற்றம்
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