புடித உற்சாகம்
ணாஸ்ர் டாாசிங்கும் ாஞ்சாபம் கனகத்டில் தடானமண
டம்ி!
பன்பு ழுடித கடிடம் கண்டு ணகிழ்ச்சி தடரிபித்டடற்கு ன் ன்ி. ணது இதக்கம் ன்ாகத்
டமனத்டிருப்து கண்டு அருபருப்பு அமபர் ர் உண்ல்பா- அபர்கள், அபர்கநின்
ண்புக்குத் டக்கடி னிசுணத்துபதும், புகார் கிநப்புபதும், படந்டிகமந உப பிடுபதும், பம்புக்கு
இழுப்துணாகத்டான் இருப்ர் , ாம் அமபகமநப்ற்ிக் கபமப்க் கூாது; ாம் கபமப்
தபண்டும், தகாணமத தபண்டும் ன்டற்காகத்டாத அபர்கள் அவ்பிடதணல்ாம் தசுபதும்
ழுதுபதும்! அந்ட பமதில் ாம் பினாணா? ணக்கு ிம் தபம இருக்கிதட டம்ி! ணது
சக்டிக்கு ணீ ித காரிதத்மட அல்பா ாம் தணற் தாட்டுக் தகாண்டிருக்கிதாம். உன் ிமவு
பழுபதும் அடித தசல்தபண்டும். ஆணாம், சில்மகநில் சிந்டமமதச் தசபிக் கூாது.
ாட்டு படிக்மககள் பற்ிறம் தடாக்கிக் கிக்கும் உண்மணகமநக் கண்ிந்டால் ாம்
டுத்துக் தகாள்ளும் பதற்சி வ்பநவு தூய்மணபம், பாய்மணபம் தகாண்து ன்து
பிநக்கணாகும்.
தசன் கினமண பக்தக எரு கினபர் சிமக் தகாட்ம் அமனத்தடகப்ட்ார் . ணாஸ்ர் டாாசிங்
ன் பம சிம தசன்பர். சீ க்கித தருங்குடி ணக்கநின் எப்ற் டமபர் காங்கிஸ்கார்
அல். அபர் காங்கிஸ்காாகி இருந்டால், ாபு ாதந்டிப் ிசாத், அபுல்காம் ஆசாத்
தான்ாரின் பரிமசதில் இம் தற்ிருப்ார் . ஆால் அபருக்குக் குிக்தகாள் இருக்கிது கருபித உள்ந குனபி தான் டாகத்டான் இன்பம் இருக்கிது - பழு பநர்ச்சி அமத
பில்ம. அந்டக் கருமபதத சிமடத்டித்டான் அபர்ணீ து கடுமணதா அக்குபம பசப்ட்டு
ீ
பருகிது.
டாாசிங், சீ க்கிதர்களுக்காக எரு டாதகம் தகட்கிார். சீ க்கித தணானி, காச்சாம், ணார்க்கம்
ஆகிதமபகள் ாதுகாக்கப்ட்டு பநணமத தபண்டுணாால் , "ஞ்சாி தணானி தசும் ிாந்டிதம்'
ற்தபண்டும் ன்று கிநர்ச்சி தசய்து பருகிார்; சி ஆண்டுகநாகதப, சீ க்கிதர்கநித,
காங்கிஸ் கட்சிக்குப் தடவ்சிங்குகள் அடிக்கடி கிமக்கத்டான் தசய்கிார்கள் ; தரு
ண்டிடரும் அடிக்கடி அந்டப் குடி தசன்று பி பத்டான் தசய்கிார் ன்ாறம், டாாசிங்கின்
"டாகம்' ஞ்சாில் தபற்ி தற்று பருகிது.
ஞ்சாப் ணாகாஞம், பங்காநம் தாதப, ாகிஸ்டான் அமணப்ின் தாது, இண்ாக்கப்ட்து.
உக்குத் தடரிபம், இந்டித பூாகத்துன் இமஞந்து இருக்கும் ஞ்சாித அணிர்டசஸ்
இருக்கிது - இது சீ க்கிதர்கநின் காசி! டங்கக் தகாதில் எரு டாகத்டின் டுதப இருக்கிது .
தகாதிில் இாணன் - கிருஷ்ஞன் - பருகன் - ான்பகன் இப்டிச் சிமகள் கிமதாது சீ க்கிதரின் தபட புத்டகம் மபக்கப்ட்டிருக்கிது - சீ க்கிதர்கள் அங்குச் தசன்று தூத ண ிம
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தறுகிார்கள். காமச் சூரிதன் எநிதில், டங்கக் தகாதிின் ினறருபம் டாகத்டில் தடரிகிது.
காண்டற்கு அருமணதாதடார் காட்சி ான் அக்காட்சிமதக் கண்டு கநித்டிருக்கிதன் . சீ க்கிதர்
கநிமதத உள்ந எற்றுமண உஞர்ச்சிமதபம் அதுதாது காஞபடிந்டது .
தணானி பனி அசு அமணந்டால்டான், சுதாஜ்தம் தாிவும் பிவும் தறும் ன்று காங்கிஸ்
டமபர்கதந தசி பந்டர். அந்ட பமதித ார்க்கும்தாது, டாாசிங் தகட்கும் "ாஞ்சாம்'
அமணக்கப் தபண்டிததுடான் ிதாதணாகும். ஆால் காங்கிஸ் சர்க்கார் இமட டிர்க்கிது
ிடி ஆட்கமநப் தற்று, இந்டக் கிநர்ச்சிமத எனித்துக் கட்ப் ார்க்கிது. டாாசிங் ஞித
ணறுக்கிார்! சிமதில் டள்ளுகிார்கள் - டஞில் டங்கணாகிார். சீ க்கிதர்கநித சிமப்ிடித்து
அபம ிந்டிக்க மபக்கிார்கள்; அபர், அபர்கநின் ிமமணமதக் கண்டு ரிடாப்டுகிார்.
அபர் ப்தாது கிநர்ச்சி துபங்கிாறம் இமநஜர் அஞிபகுப்புத் துமஞக்கு ிற்கிது.
அப்தாரில் ஈடு ாநணாபர்கள் பன்பருகிார்கள். ினும் ணாஸ்ர் டாாசிங் ற்ிபம்,
அபர் த்டிபரும் இதக்கத்மடப் ற்ிபம் , ணக்தகல்ாம் அடிகணாகத் தடரிதாது - தடரிந்து
தகாள்ளும் பாய்ப்பு ற்டுபடில்ம. இருட்டிப்பு! ஆணாம் இங்தக, டிாபிாடு ிரிபிம
வ்பநவு தபகணாக பநர்ந்டிருக்கிது ன்து ப்டி ணற் குடிதிருக்குத் தடரிதாடடி
"இருட்டிப்பு' இருக்கிதடா, அதுதா ாஞ்சாக் கிநர்ச்சி ற்ித பழுத்டகபறம் ணக்குத்
தடரிபது இல்ம - இருட்டிப்புத்டான்!
ாகாடு கிநர்ச்சி ற்ி எவ்தபார் சணதம் துண்டு துணுக்குகநாகச் தசய்டிகள் பருகின் தடார்ந்து அங்தக ன் மதறுகிது ன்து தடரிபடில்ம - காஞம் இருட்டிப்புத்டான்!
ணஞிப்பூரில் டிாடு கிநர்ச்சி அரும்ிதிருக்கிது - தசடி டாாநணாகக் கிமப்டில்ம இருட்டிப்பு! ர்ணாபில்,  ஆண்டுகாணாகக் கிநம்ி, ம த்துன் இன்று மதற்றுக்
தகாண்டிருக்கிது, கதன்ாடு கிநர்ச்சி - இதுவும் இருட்டிப்ின் காஞணாக , பழுபதும்
ணக்குத் தடரிபடில்ம.
இந்தடாதμதாபில் டாருல் இஸ்ாம் ன்தார் கிநர்ச்சி இருக்கிது.
தங்கணா ிகழ்ச்சிகள் ற்டும்தாது ணட்டுதண இமபற்ி ஏநவு அிந்து தகாள்ந
படிகிது - தடார்ச்சிதாகச் தசய்டிகள் டப்டுபடில்ம.
டிாபிாடு கிநர்ச்சி குித்தும் இது தாத்டான் - ப்தாடாபது டிடுக்கிக்கூடித சம்பங்கள்
தரிட்ால், இந்டித பூாகத்டின் ணற்ப் குடிகநில் எரு சிிது தடரிபம்; ணற்ச் சணதத்டில்
இருட்டிப்பு! தசன் ஆண்டு, "இதில் ிறுத்டக் கிநர்ச்சி' மதற்தாது, இந்டிதாபின் ல்ாப்
குடிதிறம், டிாபிாடு கிநர்ச்சி ற்ி, ஏநவு தடரிந்து தகாள்ந பாய்ப்புக் கிமத்டது . ிகு,
ப்தாதும் தா படிபிட்ர்.
இந்டக் குமாடு ீங்க, டிாபிாடு கிநர்ச்சி ற்ி, ி இங்கநில் அிந்து தகாள்நத்டக்க
பமகதில், ஆங்கி டு த்துபது ன் ண்ஞம் க்கு ீண்காணாக உண்டு. இருபம
அடற்கா பதற்சி டுத்து பிந்து தாதுபண்டு இப்தாதும் அந்ட ண்ஞம் இருந்டடிடான்
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இருக்கிது - டக்க பாய்ப்பு ற்பில்ம. டம்ி! ணக்கிருக்கும் குமாடுகள் இமப
தான்மபததடபி, இல்ாடதும் தால்ாடதுணாக ம்மணப் ற்ி இடுப்தாடிந்டதுகளும், இஞ்சி
டின்துகளும், தசுபடாறம் ழுதுபடாறம் இல்தப இல்ம ன்மட படில் ணடித
ன்கு டித மபத்துக் தகாள்ந தபண்டுகிதன். அந்டக் கட்த்மடத் டாண்டிபிட்தாம்.
பசப்தபண்டித
ீ
னிச்தசால் அவ்பநவும், வ்பநவு தபகணாகவும் டிமணபனும்
பசப்தபண்டுதணா
ீ
அவ்பிடம் பசிப்
ீ
ார்த்டாகிபிட்து. இப்தாது கிமப்தடல்ாம்
ணறுடிப்புகள் - நித டிப்புகள் - இபச தபநிதீடுகள்!! இமபகமநப் ற்ிக் கபமப்
தபண்டித ிமதில் ாம் இல்ம .
அங்தக தபடிப்பு, இங்தக தகாந்டநிப்பு, இங்தக குனப்ம், ன்தல்ாம் ழுதுகிார்கள்.
டிக்கும்தாது ஆத்டிணாக இருக்கிது ன்று கூிதிருக்கிாய் . டம்ி! இடற்கு ன் ஆத்டிம்,
ஆதாசம்? ம்மணப்ற்ித "தசய்டிகள்' ி கட்சிக்கார்களும் இடழ்களும் கூர்ந்து கபிக்கப்
தபண்டித அநவுக்கு, ாட்டில் பக்கிதத்துபம் தற்றுபிட் ன்துடாத அடன் தாருள்.
இடற்கு ஆதாசப்டுபடா!! தடபம் ிநவும், தபடிப்பும் குனப்பம் ற்ட்ால்டான் , ணது
இதக்கத்டி ிருந்து டப்ித்துக் தகாள்ந படிப ம் ன்று கிி தகாண்பர்கள், இப்தாது கீ மக்
கண்டு தபடிப்பு ன்று கூபிக் கநிப்மகிார்கள்! இங்கிருந்து தசல்பர்களும், இங்கு
இருந்துபிட்டு பந்டபர்கள் ன் காஞத்டாததத பாழ்த்தும் பதபற்பும் தறுகிார்கள் இந்ட உசரிப்பும் உாவும் சிாட்களுக்கு மதறும். ணது ணாி ண்ர்கள் ன்
பமதில் அபர்கள் ப்டிததா என்று ணகிழ்ச்சி தட்டும் ன்துடான் ன் ண்ஞம்.
அபர்கமந த்டம ாமநக்கு தன்டுத்டிக்தகாள்ந படிபம் ன்து தடரிதாடடா!! இவ்பிடம்
"தஞம்' த்டிதபர் ர்; அபர்கநித தார் இன்று உருபம் தடரிபம் ிமதில்
இருக்கிார்கள். ஆதினும் க்கு - உண்மணதில் கூறுகிதன் - ணது இதக்கத்மடபிட்டு
தாாபது ிரிந்து தசல்கிார்கள் ன்ால், பருத்டந்டான். கூடுணா பமதில் கூடி
பாழ்பமடத்டான் ான் பிரும்புகிபன்- சுபரிிருந்து சிறு ஆஞி ததர்க்கப்ட்ாறம் , ஆத்து
இல்ம ன்ாறம், ார்க்க ன்ாக இாது ன்று ண்ணுபன் . இந்ட தாக்குததத ான்,
சிர் தபநிதத ண்ணும்தாதடல்ாம், சணசத்டிற்காக பதன்ிருக்கிதன். அபர்கள்
ற்கதப, தபறு இத்டில், "அச்சாம்' பாங்கி பிட்ார்கள் ன்று தடரிகி பமதில், சணசம்
தசுதபன் - "மகணாி பிட்து' ன்று தடரிந்டால் ன் தசய்பது சரி அவ்பநவுடான்! ன்று
ண்ஞிக்தகாள்பது. அபர்கள் தபநிததி தபிம் தசன்தும், அங்கு தகாஞ்சம் காசாணாகப்
தசி, கண்டித்துத்டாத "சாஷ் ட்ம் ததபண்டும். தப தசுகிார்கள். சுகிார்கதந
ன்று பருத்டப்ாணா - இங்தக இருந்டதாது வ்பநவு புகழ்ந்டிருக்கிார்கள்! வ்பநவு
ற்றுப் ாசம் காட்டி திருக்கிார்கள்! பனிதத தாகிதுகள், பம்புக்கு பருபர்கள் தடார்த
அற்துகள், இப்டிப்ட்பர்க தநல்ாம், டுத்தடன் கபிழ்த்தடன் ன்று ம் இதக்கத்மடப் ற்ிப்
தசித்டிரிபம்தாது, இருந்துபிட்டுப் தாபர்கள், இதன்மடச் தசய்டபர்கள்,
ண்ர்கநாதிருந்டபர்கள், ிரிந்ட காஞத்டால் இண்தார் இத்டில் கடுமணதாகத் டாக்கிால் ,
குடிபழுகிபிாது. அபர்கள் ஆமசபம் டீர்ந்து தாகட்டுதண ாபம்!
இந்டச் சம்பங்கமநப் ற்ி ல்ாம் டிக்கும்தாது டம்ி! ாம் இதக்கத்மட த்டிச்
தசல்படில் இதுபம காட்டிபரும் தடானமணமதபி , அடிக தர்த்டிதா தடானமணமதக்
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காட்டிபதபண்டும் ன் ாத்மடத்டான் ததபண்டும் . ணற் ந்ட இதக்கத்டிறம் இல்ாட
அநவு தடானமண உஞர்ச்சி ணது கனகத்டித இப்தாது இருக்கத்டான் தசய்கிது . அந்டப் ண்பு
தணறம் பநதபண்டும். தடர்டல் னும் பமதத இன்ி, எரு இதக்கத்டின் டமபர் ார்த்து
மபத்டதுடான் சட்ம் ன்ிருக்கும்தாது தடானமண உஞர்ச்சி அல்து, தம் தாதும். ாதணா,
சிற்றூர் கிமநக் கனகம் படற்தகாண்டு, தாதுச் தசதாநர் பமதில் தடர்டல் பம
மபத்டிருக்கிதாம். தடர்டல் ன்ால் தாட்டி, கட்சி தசர்த்டல் ன்துடான் உடிப் தாருள்
தப தடர்டின் காஞணாகச் சிறுசிறு சச்சவுகள் னத்டான் தசய்பம் . இந்டச் சச்சவும்
தடர்டல் ஊனல்களும் ம்பமத கனகத்டித ணிகணிகக் குமந்ட அநபிதடான் இருக்கிது தபறு அமணப்புகளுன் எப்ிடும்தாது சின்ாட்களுக்கு பன்பு ணதுமதில் மதற்
தடர்டில் தாது - பாய்ச் சண்ம பநர்ந்து தணம ாற்காிகள் பசிக்தகாள்நப்ட்
ீ
ன்று
டித்டிருப்ாய். இது, காங்கிஸ் கணிட்டித் தடர்டில், அதுதாதப பாற்காடு ணாபட்
காங்கிஸ் கணிட்டித் தடர்டிறம் "சாாசம் தரிட்டாகச் தசய்டி பந்டது. இங்மகதில்
தடானிாநர் அமணப்ித மதற் தடர்டிறம், தாட்டி, பூசல் அநவுக்குச் தசன்று, தடர்டல்
தபமதத தபற்ிகணாகச் தசய்த படிதாணற் தாய்பிட்து. இமபகமந டுத்துக் காட்டுபடன்
காஞம், ணக்குள்நாகத் தடர்டல் டகாறு ழுபது சரிடான் ன்று பாடா அல் . தடர்டல்
டகாறுகள் ம்ணில் ிரிம் இருக்கும் அநவுக்கு இல்ம ன்மட ிமவுடுத்டி, இப்தாது
ழும்ிபள்ந சிறு டகாறுகளும் னாட பமகதில் இி ாம் ஞிதாற் தபண்டும் ன்மடக்
கூத்டான். தில், ணது இதக்கத்டித காஞக்கிக்கும் ணாண்புகமந , ணாற்ார்கள் தாற்
ணாட்ார்கள்; ஆால், எரு சிறு டகாறு தடரிந்டாறம் தாதும், சுட்டிக் காட்டிச் சிரிப்ார்கள்.
இடற்கு இணநிக்கும் பமதில் தாரும் ந்துதகாள்நக்கூாது . தடர்டல் காஞணாகச் சிறு
ணத்டாங்கல் ற்ட்டுபிட்டி ருந்டாறம் , டாங்கிக்தகாள்ளும் தரித ணபம், ணீ ண்டும்
என்றுட்டுப் ஞிதாற்றும் தடானமணபள்நபம் தபண்டும். கனகத்டின் தாதுப் ிச்சிம ற்ிக்
கபம் தசறத்டிக் காரிதணாற், ணது தாதுச் தசதாநருக்கு தபம் ிமப்பும், டினும்
பாய்ப்பும் தன் இணநிக்க தபண்டுதணதல்ாணல் , இத்டமகத தடர்டல் டகாறுகள்
இம்ிடிப்டில் ற்டும் இர்ாடுகள் ஆகித பற்மததல்ாம் கபித்து ஆப தசய்பம்
தடால்மமத, அபருக்கு ாம் டருபது பமதாகாது. இடித, தடர்டில் தபற்ி
தற்பர்களுக்குத்டான் பழுப் தாறுப்பு இருக்கிது. அபர்கள்டான் டத்டணது பட்ாத்டில்
காஞப்டும் ணத்டாங்மகத் துமத்டி பதற்சிக்க தபண்டும் . கனகத்துக்குள் அடிப்ம
ிச்சிமணீ து அல், டபா ண்ஞம், ணச் சங்கம் ஆகிதபற்ின் காஞணாக ழும்
சிக்கமத் டீர்க்கும் டிம் இல்ாணற் தாய்பிட்ால் ிகு ங்ஙம் , தாதுணக்கமந அணுகி,
அபர்கநின் சந்தடகங்கமநப் தாக்கி , அபர்கமந இதக்கத்டில் தகாண்டுபந்து தசர்ப்து? தப,
தபற்ி தற் தடானர்கள், டத்டணது பட்ாத்டில் எற்றுமணபம் தடானமணபம் ணருபடற்குப்
ாடுட்டு, அடித தபற்ி காஞதபண்டும் தடர்டில் தற் தபற்ிமத பி இந்ட
தபற்ிமததத தரிதடன்று ண்ஞதபண்டும் .
பாடு தடன்ாட்மச் சுண்டிக் தகாண்டுடான் பருகிது; ந்டாண்டுத் டிட்த்டித
ஏபஞ்சமதாகத்டான் ந்து தகாண்து ன் கருத்தும்,
இந்டிமதத் டிஞிப்து, தடச்சாடிகா பம, தணானிதபி, க ாமப் ித்டம், இமடக்
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கண்டித்தட டீ தபண்டும், இந்ட பதற்சிமத டிர்த்தடதாக தபண்டும் ன் கருத்தும்,
இப்தாது காங்கிஸ் பட்ாத்டிததத தபகுபாகப் பிபிட்து - தபநிப்மதாகதப
தசப்டுகிது.
இந்ட ல் சூழ்ிமமதக் கனகத் தடானர்கள் டக்கபிடத்டில் தன்டுத்டிக் தகாள்ந தபண்டும் .
டிாபி ாடு தகட்டற்கா காஞங்கமந, பன்பு, காடால் தகட்தும் "ாம்', தடசிதத்துக்கு
பிதாடணா காரிதம் ன்று ண்ஞிக்தகாண்டிருந்ட காங்கிஸ்கார்கநததத எரு குடிதிர்,
இப்தாது டிாபி ாடு ிச்சிமமதத் தடரிந்துதகாள்ந ஆபல் காட்டுகிார்கள். அபர்கள்
உஞரும் டிபம் எப்பும்டிபம் டுத்துக் காட் ம்ணிம் ாநணா காஞங்கள், புள்நி
பிங்கள் உள்ந. அபர்கநின் ணமடப் க்குபப்டுத்தும் பமதில், ாம் அமபகமந
டுத்துக் கூதபண்டும். இந்டப் தரித தாறுப்ம ற்க் தகாள்ளும் ாம் , அடற்தகற்டி தரித
ணம் மத்டபர்கநாகித் டீ தபண்டும் .
இருட்டிப்புப் ற்ிக் குிப்ிட்தன்.
அது, தபநிதத ணது கருத்தும் பநர்ச்சிபம் தடரிதபிாணல் தசய்பது ற்ி ணட்டுணல் ,
இங்தகதத உள்ந இருட்டிப்பு ற்ிபந்டான்.
இங்குள்ந "த்டிரிமககள்' ணது பாடாக் தகாள்மகமத ணறுப். தப, அந்டக்
தகாள்மகமத இருட்டிப்பு பம் சாகடிக்காம் ன்று ண்ணுகின்ர் . இடிிருந்து ாம் டப்
தபண்டுணாால், எவ்தபாரு கிமநக் கனகணம் டிப்ட்பர் களும் கூ , இதக்க
கருத்துக்கமநபம் அக்கருத்துக்களுக்கு ஆக்கம் டரும் ிகழ்ச்சி ற்ிபம் , அவ்பப்தாது துண்டு
அிக்மக தபநிதிட்டு படு
ீ தடாறும் பனங்க தபண்டும். ணது இதக்கக் கருத்துக்கள் தாடிந்ட
ால்கமநபம், ாகங்கமநபம் தணறம் பநபம் பண்ஞபம் உள்நடாக்க தபண்டும் புள்நி
பிபங்கமநத் டதாரித்து. பச்சந்டிகநில் தாித்து மபக்க தபண்டும் கனகத் தடானர்
எவ்தபாருபரும் இம்பமதில் தடனும் எரு ஞிதாற்ி, இதக்கத்துக்குத் தடாண்ாற்
தபண்டும். எரு டிங்கள் இம்பமதில் ஞிதாற்ிப் ாருங்கள் . உங்கள் ணதுக்தக புடிததடார்
உற்சாகம் ிக்கும். தாக்கம் இவ்பமகதில் டிரும்ிால், ிகு, சிறு சச்சவுகள் ற்ித
சிந்டமபம் அற்றுப்தாகும், சீ னிபாபர் பசும்
ீ
சிறு தசால்றம் ம்மணச் சுாது.
அன்புள்ந

22-5-1955
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நத்தாப்பூ
நபேஜினின் புகழ்! -

டிட்ந ாயிற்கு யபநயற்பு!ந்தாண்டுத் திட்

ஊமல்.

தம்ி!
உகமநல்ாம் ங்கள் நபேஜியனப் புகழ்கிது - உதயாக்கயபகந! ீங்கள் அயபேய ன
ஆட்சியன, அயர்  த்திச் மசல்லும் காங்கிபஸ் கட்சியனக் கண்டிக்கிீர்கந , இது
பட் ாள்தநல்யா, நாக்கிரித்தநல்யா, ன்மல்ாம் நநய

அதிப அதிபக் காங்கிபசார்

நசுகிார்கள் ன்று டுத்துக் காட்டினிபேக்கிாய். உகம் புகழ்கிநத, ன்தற்கு ஆதாபநாக,
நபே ண்டிதர் சர்யநதச யியகாபங்கிந கந்து மகாள்யயதபம், அயர் ல்நயறு ாடுகிந
யி யபேயது, பாநஜாசாபம் மறுயது ஆகினயற்யபம் சுட்டிக் காட்டு கிார்கள். அமநரிக்கா
மசன்ார், சீ ா மசன்ார், இந்நதாசீ ா மசன்ார், இந்நதாநμனர் மசன்ார். சீ யநக்குப் 
த யய மசன்ார், இநதா இப்நாது பஷ்னாவுக்குப் நாகப் நாகிார் ன்று மபேநிதத்து ன்
கூறுகிார்கள்.
உகம் இபேநயறு பகாம்காகி இபேப்து உக்குத் மதரிபம்.
எபே பகாநில் கம்பெிஸ்ட் ஆட்சிபய ாடுகளும், நற்மாபே பகாநில் அதற்கு
திரிய னா ஆட்சி பய ாடுகளும் உள்.
இபே பகாம்களும், தத்தநது கட்சிக்கு ஆள் ிடிக்கும் காரினத்தில் ஈடுட்டுயிட்டிபேக்கின் . தம்
கட்சினில் நசபா யிட் ாலும் பயானில்ய , திர்க்கட்சினில் நசபாதிபேந்தால் நாதும், டு
ியயந யகித்தால் நாதும் ன்று ாடுடுகின்.
இதற்காக, புகழுயப, ாபாட்டுயப, உசாபம், யிபேந்து இயயகய அள்ி அள்ி யசுகின்.
ீ
ணம் நதயயனா, தாபாநாகத் தபேகின்! ிபுணர்கள் நயண்டுநா, கப்ல் கப்ாக அனுப்ி
யயக்கிார்கள்!
இந்தப் புகழுயப, நாயத தபேநவு தபப்டுகிது! நபே ண்டிதர் இதிந நனங்கியிட் ாநபா
இல்யநனா மதரின யில்ய. காங்கிபஸ் டுகிந மயினி ப்டும்  ங்கயபம்
மசய்திகயபம் ார்த்துப் ார்த்துப் பூரித்துப் நாகிார்கள் . இநத யிதநா உசாபம் நபே
ண்டிதபேக்கு நட்டும் அல், இங்யக மகாத்தாயயக்கும், ிிப்யன் தீவு பாப நாவுக்கும்
யமங்கப்டுயயதக் காங்கிபசார் கயிக்கயில்ய. நபே ண்டிதரின் ீக்கிங் யிஜனத்தின் நாது
பாநஜாசாபம்  ந்தமதன்ால், அநத யிதநா உசாபம் ர்நின ிபதநர் மசன் நாதும்
 க்கிது!
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தம்ி! டிட்ந ா இங்கு யந்தார்! பாநஜாசாபம் ப்டி ப்டிச் மசய்தார்கள் ! அயர் யபேகி கப்ய
நது கப்ல்கள் மசன்று திர்மகாண்டு அயமத்த ! டில்ினில் நக்கள் கூடி டிட்ந ா ஜிந்தாாத்
நாட் ர்! நாயகள் குயிந்த! யிபேந்துக்கு நநல் யிபேந்து! யபநயற்பு யயயம்,
டிட்ந ாயயத் திணபடிக்கும் அவுக்கு  ந்தது. ஆயடி காங்கிபசிலும், பாஜயத்திலும் அயபேக்கு
ய மற் ல்நயறு யயகனா யிபேந்துகளும், கா காட்சிகளும் சாநான்னநா!
இப்நாது ஆறு ாட்கள் நபே ண்டிதர் டிட்ந ாயின் யிபேந்தாினாக, பநகா ாடு மசல்கிார்.
டிட்ந ா ன், ண்பு அினாதயபா! நபே ண்டிதரின் நம் குிபேம் யண்ணம், தக்கு
இந்தினாயிந கிய த்த யபநயற்பு சாநான்னம் ன்று கூத்தக்க யிதநாக, யிபேந்தும், உசாபபம்
ற்ாடு மசய்னாநல் இபேப்ாபா?
ார், ார்! ங்கள் ண்டிதபேக்கு பநகாயில் கிய க்கும் பாநஜாசாபத்யத ன்று நசிப் பூரித்துப்
நாயதால் ன் ன்! டிட்ந ா இங்கு யந்திபேந்த நாது, இங்நக அயபேக்கு ய மற்
பாநஜாசாபத்யதப் ற்ி, பநகா ாட்டுப் த்திரியககள் சக்யகப் நாடு நாட்  !
டிட்ந ாவுக்கு இந்தினாயில் இயணனில்ா யபநயற்பு !
பாஜயத்தில் பசநா யிபேந்து!
நகாபாஜாக்கள் நர்நாரி மாமிந்தர்!
நதுபநா இயச யிபேந்து அிக்கப்ட் து !
நர்த்தினா ாட்டினம்!
இந்தினாயின் மதாமில் பனற்சியன டிட்ந ா
ார்யயனிட் ார்
இவ்யிதமநல்ாம் பநகா ாட்டுத் திநணிகள் தயப்புகள் தபத்தான் மசய்த தம்ி !
இவ்யவு ன், இங்நக உள் த்திரியககள், ாண்டுங் நகாாடு நபேயின் மயற்ி ன்று
புகழ்ந்த அல்யா, கிப்து ாட்டிந ாசிர், ாண்டுங் நகாாட்டுக்குப் ிகு மசன்தும், அயயப
யபநயற்க நநாட் ாரிலும் குதியப நீ தும் எட் யக நீ தும் கால் ய னாகவும் ல்ானிபக்
கணக்கா கிப்தினர் யந்தர். அயர்கள் ன் பமக்கம் இட் ர் மதரிபநநா?
ாண்டுங் யபநப
ீ
யபேக!
இந்தினாயய யசீ கரித்த இயணனில்ாத் தயயநப யபேக!
இப்டித்தான்.
இந்நதாநசினாயில் மதரிபநா! இபேத்மதான்து ாடு களும் மபேயநப்டுத்தின தயயர்கந ,
யாழ்க! ன்று அந்த ாட்டு இதழ்கள் சுகர்நா , நஜாநஜா ஆகின தயயர்கய புகழ்ந்து ழுதி!
எபேயர்க்மகாபேயர் உசாபத்யதப் மாமிந்து மகாள்யது, இன்யன உகிந
மகாழுந்துயிட்ம ரிபம் புதுபய. இயதக் மகாண்டு, தப்புக் கணக்குப் நாடுகிார்கள் தம்ி!
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அவ்யவு தான்!
அமநரிக்கா உவு ற்ிபம், அந்த ாட்டிி ம் உதயிபம் க னும் மறுயதா ல் ற் க்கூடும்
இமிவு, ஆத்து ற்ிபம் ஆச்சாரினாநப மசால்ிச் நசாதிக்க நயண்டி நரிட் யதக் காங்கிபஸ்
ண்ர்கள் நந்து யிடுகிார்கள்.
உகநந உள்ன்பு ன் நபே ண்டிதயபப் புகழ்கிது ன்ந யயத்துக் மகாள்நயாம் . அதால்
அயபேய ன ஆட்சினிந காணக்கி க்கம் அயட்சணங்கய , அதால் ற்டும் அயதிகய,
குிப்ாக திபாயி த்திற்கு ற்டும் தீயநகய டுத்துக் காட் ாநல் இபேக்க படிபநா ! டுத்துக்
காட் ாதிபேப்து அிவுய யந தாாகுநா ?
"நத்தாப்பு' மகாளுத்தும்நாது ார்த்திபேப்ாநன தம்ி! வ்யவு யண்ணம்! த்துயண எி!
ஆால் தம்ி! வ்யவு சீ க்கிபத்தில் தீர்ந்து நாய் யிடுகிது! அது நாத்தான் பாஜ தந்திப
பய காபணநாக  த்தப்டும் உசாபம் தபேம் எி! சிறு அகல் யிக்காாலும்
பயானில்ய, நத்தாப்புப் நா அல், ின்று ிதாநாக எியிட்டு இபேய அகற்றும் .
அதுநாத்தான் உள்ாட்டிந நக்கின் உள்ம் குிபேம் டி ஆட்சி  த்திால், ிபந்தபநா
மபேயநபம் ியனா மசல்யாக்கும் கிய க்கும். மயறும் நத்திபாந்தத்தால் ன் ன் ?
நபே ண்டிதரின் "உகப் புகழ்'' ற்ி ஏனாநல் ண்ாடும் த்திரியககந , உள்ாட்டு
யியகாபத்தில், ஆட்சினின் நகாணல் காபணநாக ற்டும் அயதிகயச் சுட்டிக்காட்டி, மநல்வும்
படினாநல் யிழுங்கவும் படினாநல் திண் ாடித் திணறுயது மதரினாததா ! மமநாமி
மசால்யார்கந, உப்புக் கண் ம் ிமகாடுத்த ார்ப்த்தி ன்று . அது நால்யா நதசின
டுகில் ியயந ஆகியிடுகிது!
ாற்நடிக்குநவுக்கு ஊமல்கள் ிர்யாகத் துயனில் ாலு ாயக் மகாபே பய நாற்ித் தீப
நயண்டினயிதநாக அயசபநாகத் தீட் ப்டும் திட் ங்கள் .
பன்நனாசய இல்ாததால் ற்டும் நகாடிக்கணக்கா மாபேள் ஷ் ம் .
யண்
ீ
ஆ ம்பத்துக்காக யிபனநாகும் மபேம் ணம்.
காகிதத் திட் ங்கள்! அயயபப் ற்ிக் கயயக்குதயாப் ாபாட்டுயபகள்!
தம்ி! ார், ார், ண்டிதரின் புகமமாியனப் ார்! ன்று  ம் காட்டுகிார்கந காங்கிபஸ்
ண்ர்கள், அயர்கள் நந்து யிட்டிபேப்ார்கள், அல்து மதரினாததுநாப் ாயய
காட்டுயார்கள். ீ நந்திபேக்கநாட் ாநன, த்து ாட்களுக்கு பன்பு த்திரியககிந மயியந்த
மசய்தியன.
உகநந கண்டு யினக்கிது. ங்கள் மபேம் மபேம் அயணத்திட் ங்கய ன்று மபேயந
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நசிார்கந. அதிந காணக்கி க்கும் நகாாறு மயியந்து யிட் து .
நகாடி நகாடினாகப் மாபேள் மசயிட்டு , மபேம் மபேம் நூதநாக னந்திபங்கள்
யபயயமக்கப்ட்டிபேக்கின், இந்தத் திட் ங்களுக்காக.
பதல் ந்தாண்டுத் திட் த்திந மசயி ப்ட்

ணத்திந மபேம்குதியன , அயணகள் கட்டும்

திட் ம்தான் யிழுங்கியிட் ! அதிந ய மற்றுள் அயட்சணத்யதக் நகள் தம்ி!
மாறுப்பும் தினும் உள் ஆட்சினிந இப்டி ய மறுநா ன்று நனாசித்துப் ார்! நகாம்
அய னாத காங்கிபறாயபக் நகட்டு நயண்டுநாாலும் ார்! இந்த அயணத்திட் ங்களுக்காக,
நகாடி நகாடினாகக் மகாட்டிக் மகாடுத்து யாங்கிார்கந னந்திபங்கள் , அயயகில் கிட் த் தட்
ாதி சும்நா கி க்கின்யாம்! நகட் ானா, யிரீதத்யத! யம நக்கின் யினர்யய, ணநாக்கி
இந்தக் கபேயிகள் யாங்கப்ட் ! ஆால் நயயக்கு உநனாகநாகயில்ய. மாய்க்கால்
குதியப! அச்சு பிந்த யண்டி! அஸ்தியாபநற் கட்டி ம்! இது நாாகி யிட் து. ன்?
கல்னாணம் மசய்தும் ிபநச்சாரினாக இபேக்கக் காபணம்? இந்தக் கபேயிகள் ழுதாகிப் நாால் ,
மாபேத்தக்கூடின சில்ய சாநான்கள் கிய க்க யில்யனாம்! ப்டி இபேக்கிது ிர்யாகம்!
இா ம் கிய க்கயில்ய, குதியப மகாள்ளு தின்கிது, மகாட்டிில் மகாழுக்கிது. யண்டிபம்
நநட்டில் கி க்கிது! ஆணி கிய க்க யில்ய, அதால் ஆனிபம் பைாய் நாட்டு யாங்கின
அமகா  ம், பணில் கி க்கிது! சாயி இல்ய, நய பூட்டு பயனில் நாட்டு
யயக்கப்ட்டிபேக்கிது! ஏடு கிய க்க யிய; ஆகநய தத்துக்குத் நதயயனா சாநான்கள்
துபேப்ிடித்துக் மகாண்டு கி க்கின்! ாய்நபநில்ய; நய கப்ல் ாமாகிக்
மகாண்டிபேக்கிது! கூந்தல் இல்ய, நர் யாடி உதிர்கிது. இப்டி இபேக்கிது
அயணத்திட் த்திற் மகன்று மபேம் மாபேள் மசயிட்டு யாங்கின னந்திபங்கள் சிறு துயணச்
சாநான்கள் கிய க்காததால், தூங்கித் துபேப்ிடித்து நாகும் காட்சி! ந்த ாட்டிாயது இந்த
அக்கிபநம்  க்குநா? இவ்யவு திற்று, அக்கயனற்று ந்த திப்ட்

பதாினாயது

 ந்து மகாள்யாா? மாதுநக்கின் நகாத்துக்கு ஆாக நரிடுநந ? அயர்களுக்குப் தில் கூ
நயண்டி யபேநந? ன் அச்சம் மகாண்

ந்த சர்க்காரிாயது இப்டி ஊமல் ய

மறுநா?

இந்நபம் மாது நக்கள் சீ ி இபேப்ார்கள் மாறுப்பு யாய்ந்த த்திரியககள் நதாகி இபேக்கும் ,
சம்ந்தப்ட்

அயநச்சர் தயினிிபேந்து யிபட் ப் ட்டிபேப்ார் . இங்கு? இநதா ண்டிதரின்

அடுத்த யி, பஷ்னாயில் ன்று நயடிக்யக காட்டுகிார்கள். ணம் ாமாகிது, ஊமல் தய
யிரித்தாடுகிது.
இது நட்டும்தான் ன்று ண்ணியி நயண் ாம் - இது இப்நாது மதரிப ஊமல். இது நால்
பாம்! ஆட்சி - அப்ழுக்கற்து, அயதக் குயகூறுயது கூ ாது, ன்று கூறுகிார்கந
காங்கிபஸ் ண்ர்கள், சரினாகுநா!
அபசாங்க ிர்யாகம் எழுங்காக இல்ய. ா கநநய னில் டிக்கப்டும் நகிக்கூத்தாக
இபேக்கிது, சர்க்காரின் நாக்கு. மாது நக்கின் ணம் யிபனநாகிது !
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இவ்யிதம் மசான்ால், காங்கிபஸ் ண்ர்களுக்குக் கண்கள் சியந்து யிடுகின்.
அபசாங்கம் தியநக் குயயாக  ந்து மகாள்கிது!
ன்று கூறுங்கள் க்கத்தில் கல் இபேக்கிதா ம்தயநீ து தூக்கிப்நா

, ன்று நதடுயார்கள்,

மதியய இமந்துயிடும் அவுக்கு நதசினம் மகாண்டுள் காங்கிபஸ்காபர்கள் !
பட் ாள்தம்.
ன்று மசால்லுங்கள். . .! ! அப்ா. ஆநயசம் யந்தயர் நால் ஆடி, அடிப்நாம், உயதப்நாம்
ன்மல்ாம் சுயர்.
ஆால் இவ்யவும் உண்யந. ாம் மசான்ால் நகாம் மகாப்ிக்கும் - அ க்கி யயக்க
படினாநல் எபே காங்கிபஸ் டு நபே ஆட்சியனப் ற்ி சி திங்களுக்கு பன் இவ்யிதநாக
மயல்ாம் கூினிபேக்கிது. காங்கிபஸ் ண்ர்கள் நாநய இந்த டு நது ண்டிதபேக்கு
உகநந ாதபூயஜ மசய்கிது ன்று பாக்குக் கூறுயதுதான்! ினும், அதாநநன சகித்துக்
மகாள் படினாநல், ஆட்சி நக-க்கூத்தாக இபேக்கிது; மாதுநக்கள் ணம் யிபனநாகிது;
தியநக் குயயாக  ந்து மகாண்டிபேக்கிது ன்று கண்டித்து ழுதியிட் து. பட் ாள்
தத்துக்கு பதல் ரிசு மறுகிதாம் சர்க்கார்!! ாம் கூ அஞ்சுகிநாம். ஆால் இநதா
"கல்கி''னின் கண் த்யதப் ாபேங்கள் :"ழு யபேர காநாக ாங்கிச் சிப்ந்திகள் கிர்ச்சி மசய்பம் நாமதல்ாம் இந்தின சர்க்கார்
ாங்கி பதாினின் கட்சினில் இபேக்கிார்க ள் ன்று புகார் மசால்ி யந்தார்கள். இயத
அவ்யயாக மாதுநக்கள் ம்யில்ய .
ஆால் ஸ்ரீ யி. யி. கிரினின் பாஜிாநா நநற்டி புகாயப இதுயயப ம்ாதயர்கயபம் ஏபவு
ம்பும்டி மசய்துயிட் து.''
இந்த ாங்கிச் சிப்ந்திகள் தகபாறு யிரனநாகக் யகனாப் ட்டிபேக்கும் மநௌடிகத்தம்
ல்ாயற்யபம் தூக்கி அடிப்தாக இபேக்கிது. அபசாங்க ிர்யாகச் சரித்திபத்தில் தியந
இன்யநக்கும் மநௌடிகத்துக்கும் பதற் ரிசு மகாடுப்தாக இபேந்தால் இதற்குத்தான் மகாடுக்க
நயண்டும். டிரிபுலுக்குநநல் டிரிபுல் ினநிப்து, யிசாபயணக்கு நநல் யிசாபயண  த்துயது,
இதற்காக நகாடிக் கணக்கில் மாது நக்கின் ணம் யிபனநாயது , கய சினாக மயினாகும்
தீர்ப்ய அயசப உத்தபவு நாட்டு ிறுத்தி யயப்து ன்ால், இயயமனல்ாம் உண்யநனில்
அபசாங்க ிர்யாகத்யதச் நசர்ந்ததா, ா க நநய னில் டிக்கப்டும் நக-க்கூத்தா ன்று
சந்நதகப்

நயண்டினிபேக்கிது .

இப்நாது ன் மசால்கிார்கள், ம்நீ து ரிந்து யிழும் காங்கிபஸ்காபர்கள்.
நகாபுபநநி மகாடி காட்டுயது ற்ிக் குதூகிப்து இபேக்கட்டும், ண்ர்கந! இநதா
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கூயபநனிக் நகாமி ிடிக்காததற்கு ன் சநாதாம் மசால்கிீர்கள் !
உகம் புகழ்கிது ன்கிீர்கள் - மநத்தச்சந்நதாரம், ஆட்சினிந இந்த அயட்சணம்
இபேக்கிநத அதற்கு ன் மசால்கிீர்கள்? ஊர்க்நகாடினில் நகாதாம் மகாடுக்கிார் ன்று
புகழ்கிீர்கள்! இங்நக நாதா நடிப்ிச்யச டுக்கிாந இதற்மகன் மசால்கிீர்கள்!
ன்மல்ாம் நகட் ால், காங்கிபஸ் ண்ர்களுக்கு மயட்கபம் துக்கபம் நசர்ந்துதாக்கும் .
நயமன் மசய்யார்கள், ம்நீ து சீ ி யிழுகிார்கள்! எபே உண்யநயனத் மதரிந்து மகாள் தம்ி!
ம் நீ து நகாிக்கி ார்கந தயிப அயர்கள் நதிநபம் உண்யந உறுத்தாநில்ி , "இந்தப்
ாயிகள்  ந்து மகாள்யதும், இந்தப் னல்கள் நக- மசய்யது நாத்தான் இபேக்கிது. ண்டித
நபேகூ

அடிக்கடி அந்த நாாடு இந்த நாாடு ன்று அயந்து மகாண்டிபாநல் , ஆட்சியன

எழுங்காக்கி ஊமய எமித்து, ிர்யாகத்யதச் சரிப்டுத்தி, நக்கள் சுிட்சநய பம் நார்க்கத்யத
கயித்தால் ன்ாகத்தான் இபேக்கும் அந்தப் னல்கள் குத்திக் கிிக் காட்டும்நாது
நகாநாகத்தான் இபேக்கிது. ஆால், ஆப அநப நனாசித்துப் ார்த்தால், மயட்கபம் துக்கப
நாகத்தான் இபேக்கிது'' ன்று அயர்கள் நம் ண்ணாநல் இல்ய . அயத நந்து யி ாநத! !
உண்யந, அயர்கயபம் ம் க்கம் மநள் மநள் ஆால் ிச்சனநாகக் மகாண்டுயந்து
நசர்த்துயிடும். அந்த க்குயம் ற்டுகி யயபனில், மித்துத்தான் நசுயார்கள், யகயர்
நால்தான்  ந்து மகாள்யார்கள். ாம்தான் மாறுயநனாக  ந்துமகாள் நயண்டும். குமந்யத
ிக்கும் நயய மபேங்க மபேங்கத் தானின் கூச்சல் அதிகநாகத்தான் இபேக்கும் .
அன்புள்,

29-5-1955
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ளப எனி கேட்ேிநா!!
ம்தி!
சின ிணங்ேளுக்கு பன்ணர் கரு தண்டிர் ஹரித்துாம் னும் ஊருக்குச் சசன்நிருந்ார் ;
இளனின் அடி ாத்ிகன இருக்ேிநது இந் ஊர் ; இந்துக்ேள் இளப் புண்ி ஸ்னம்
ன்று சோண்டாடுேிநார்ேள். இங்கு ந்து இத்ிகன இருக்கும் ரிμகேசம் கதான்ந
ஸ்னங்ேளுக்குப் கதாேிநார்ேள். சிநி ஊர்ான். ான் அங்குப் தத்து ாட்ேளுக்கு கல்
ங்ேிிருந்ிருக்ேிகநன், சதரிாரின் அன்புப் தாத்ிாே இருந்கதாது! - அந்ப் தள
ாட்ேபில். அப்கதாது ான் "ிடுளன''ில் ழுத்ாபன். சதரிாருடன் ரும் கதச்சாபன்.
ஆாம், நந்து கதாேிகநன் தார் ம்தி, ிாிடர் ேேச் சசனாபணாேவும் இருந்து ந்கன்.
தார்ப்தணள இந் ாட்ளட ிட்டு ஏட்டும் எக அதா கசள சசய்ற்ோேக , இன்று
அல்லும் தேலும் ேடுளாண காளத் ாங்ேிக் சோண்டு , வ்பகா னாதோண சாில்ேள்
ருந்ி அளத்தும், ருே! ருே! ன்று தனர் தத்ளக் சோட்டி ஆளச ோட்டிபம் ,
"னட்சித்ளக் ளேிகடன்! துகாேிேளப எித்துக்ேட்டிக ீருகன் ! ன்று பக்ேம் (ஆறு
ிங்ேபில் ான்கு பளநகனும்), சசய்து சோண்டும், ாள் நால் ழுிக் சோண்டும் ரும்
சினம்புக் கூட்டத்ார், ன்ளணக் கேகதசி பம் சதரிாளப் தின்தற்றும் "கதள''ள டுத்து
ிபக்ேிக் சோண்டும், இள ாம் உட்சோள்ற்ோே கண்டி, இளடிளடக சுளபள்ப
ிருந்து (அன்புடன்ான், நக்ே படிபா!) அபித்துக்சோண்டும் இருந் ாட்ேள்! ிடீசன்று
எரு ிணம் தம்தாினிருந்து ணக்கோர் ந்ி ந்து. "உடகண ேிபம்தி ஹரித்துாம் ந்து
கசவும்'' ன்று. ந்ி ந்ர்கு சதரிார்; அர் தம்தாய் தகுி சசன்று அங்ேிருந்து
ஹரித்துாம் சசன்றுிட்டு, டாட்டிகன கறு தன ஊர்கதாே ிட்டம் இட்டு இருந்ார்
கதானிருக்ேிநது, ணக்சேன்ண சரிபம்? ாருக்குத்ான், ப்கதாதுான் அர் கதாடும் ிட்டம்,
அாேச் சசால்லுபன் சரிேிநது?
ஹரித்துாம் ந்து கசர் - ணக்கு இப்தடி எரு ந்ி.
ன் சுதாம், "உணக்குத் சரிபம், ன், நக்குளந ேேத் கார்ேள் அளணருக்கும்
சரிந்துாகண. தக்ேத்ிகன உள்ப ஆற்ோடு கதாாணாலும் ாலு ண்தர்ேள் கூட கண்டுக
ணக்கு. அப்தடிப் தேிப்கதாண ன்ளண ஹரித்துாம் ச் சசால்ேிநார்: ன்ண சசய்து?
ேிபம்திகணன்: கார் குருசாி இினடி ந்ிருப்தாே ிளணவு .
தத்து ாட்ேள் ஹரித்துாத்ில் இருந்காம், எரு ர் ட்டில்.
ீ
அர் ோனஞ்சசன்ந கதநிஞர் ம். ன். ாய் அர்ேபின் இக்ேத்ர். ணக, ங்ேளப
அன்புடன் து இல்னத்ில் ளத்து, உதசரித்ார்.
உங்ேபில் தனருக்குத் சரிந்ிாது ம்தி! சதரிார் அங்குான், ால்ீ ேி இாாம் தற்நி
குநிப்புளேள் ாரித்ார். அர் சசால்னச் சசால்ன ான் ழுிண ேணம் இருக்ேிநது.
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அந் ஹரித்துாம் "சாதுக்ேபின்'' கோட்ளட! ந்த் சருவுக்குச் சசான்நாலும், சந்ிாசிேள்!
வ்பவு "ேம்தீாே'' டந்து சசல்ேிநார்ேள் சரிபா! அர்ேளும் சரி, சோழுத்துக் ேிடக்கும்
சதரி சதரி தசுக்ேளும் சரி. ஹரித்துாத்து ிேபிகன
ீ
டாடும் உரிள க்கே ன்ந
ீர்ாணத்துடன் இருப்தது கதானத்ான் கான்றும் .
ேங்ளே-டுப்தேல் இண்டு ிக்குக் ோல் ளத்ாலும் "ஸ்'' கதான இருக்ேிநது, சோட்டுேிநது.
ஹரித்துாத்ில், ஆற்கநாத்ில் அோண கசாளனேள் - தபிர் கசாளனேள்! கசாளனேளப
கனிேபாேக் சோண்ட சதரி டங்ேள் - எவ்சாரு டத்ிலும் தற்றுக்ேக்ோண
சாிார்ேள்: உனே ாளள ிே ன்நாே உர்ந்து உனகோர்க்கு உதகசம் சசய்பம் "புணித்
சாண்டு'' புரிபம் அர்ேளுக்ோே, ாள்காறும் பட்ளட பட்ளடாேக் கோதுள ாவும் , டின்
டின்ணாே ம் ேழும் சய்பம்! இந் டங்ேபில் எரு குளநபம் இருத்ல் ஆோது
ன்தற்ோே ாபாண "சசாத்து'' சாசணப்தடுத்ப்தட்டிருக்ேிநது.
ாளன களபேபிகன சதரிார் உனாச் சசல்ார். சாளனில் உடன் ான் சசால்கன்.
சண்ிநத் ாடி; சதான்ணிநகணி; ஆஞ்சு ிநச் சால்ள ான் சோட்டும் குபிருக்குப் தந்து
பட்டுத்துிச் சட்ளட கதாட்டுக் சோண்டு, அற்குள் ேங்ேளப ிட்டுக் சோண்டு, ளே ேட்டி
ண்ம் அர் தின்ணால். சாது சந்ிாசிேளபக் ோண்தளக களனாேக் சோண்ட அந்
ாட்டு க்ேள், ஹரித்துாம் இதுள ோா ேிள சதாருந்ி குரு ோன் , ன் தி
சீ டனுடன் சசல்ேிநார் ன்று ண்ிக் சோண்டு, தக்ிபடன் ளேகூப்தித் சாழுர். இப்கதாதும்
ணக்ேண் பன்ணால் அக்ோட்சிளக் ோ படிேிநது; ங்ேளுடன் ி இருப்தார்.
ஏகஹாகஹா! ி ன்நதும், ஆச்சரித்ால் ேண்ேளப அேனத் ிநக்ேிநாா ம்தி ! ிடுளன
அச்சேத்ில் ி ன்கநார் அச்சுக் கோர்ப்கதார் இருந்ார். அர் சதரிாருக்குப் திிளட
சசய்ற்ோே ந்ிருந்ார், அளக் குநிப்திட் கடன்; அப்கதாது ஈ.ச.ா. ிம்ளார்
தற்நி ில் உருச் சசய்ிபம் ேிளடாது.
இவ்பவு டங்ேள் - ோத்துக் சோடுத்து, ோக்ேி உளட அிித்து, ளேில் துப்தாக்ேிளக்
சோடுத்து ிட்டால், தட்டாபத்ிகன "சர்ார்ேபாே'க் கூடி உடற் ேட்டளந் சன்ணிாசிேள்
கூட்டம் கூட்டாே - அர்ேபின் தாரிப்புக் ோே இனட்சக் ேக்ேில் சதாருட் சசனவு அர்ேகபா இேகனாேத்ின் இின்ளளப் தற்நிபம் தகனாேத்ின் சதருளளப் தற்நிபம்
உதகசம் சசய்ர். இந் ிசித்ிக் ோட்சி, ன் உள்பத்ில் ஏாிம் ண்ங்ேளபக் ேிபறும் .
இப்தடிபம் எரு ாடா? ஊார் உளப்ளதத் ின்று சோழுத்துக் சோண்டு , பக்ிக்கு ி
ோட்டுாேக் கூநிக்சோண்டு, எரு "தட்டாபக'' இருக்ேிநக! ந் ாட்டினாது இப்தடி எரு
தணற்ந கூட்டத்ள அனுிப்தார்ேபா! இங்கு அடிசாழுது சோண்டிருப்தளப் சதநற்ேரி கதறு
ன்நல்னா ேருதுேிநார்ேள்; களண ிம்தி ிசித்ிாே இருக்ேிநக, ன்சநல்னாம்
ண்ிக் சோள்கன்.
சம்சாரி உளத்து
சன்ாசி சோழுக்ே
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ரும் புரி ணல் ஆஸ்ிோ?
அது சரிில்ளன ன்தது ாஸ்ிோ?
ன்று உடுளன ாாேி "சசார்க்ோசல்'' தடத்துக்குப் தாடல் ீட்டிணார். கே. ஆர். ாசாி
தாடிணார். ண்தர்ேள் சினரும் கேட்டு இன்புற்கநாம் . ீ கேட்டிருக்ே படிாது ம்தி. சசன்சார்
அளக் ேத்ரித்து ிட்டு தாப் தண்ளத ோப்தாற்நி ிட்டாேப் பூரிப்தளடந்ணர் . அந்ப்
தாடலும் அற்குரி ோட்சிபம் ாரிக்ேப்தட்டகதாது ணக்கு ஹரித்துாக் ோட்சி ன்நாேத்
சரிந்து.
கரு தண்டிருக்கு, இந் "ாிச ளனேளப''க் ேண்டதும், உண்ளிகனக கோதம்
சோந்பித்ிருக்ேிநது ஆணால், தா க்ேபின் அன்ளத இக்ே கரிடுக ன்ந அச்சம் அள
ாட்டி ளத்தும் இருக்ேிநது; ணகான் அர் ஹரித்துாத்ில் ேண்ட
"ஆள்ிழுங்ேிேளப'ப்' தற்நி ேண்டணத்ள, கசநாரிடம் சசன்று, ஜாளடாளடாேக்
குநிப்திட்டுப் கதசிணார் - 50 இனட்சம் சாதுக்ேள் இருக்ேிநார்ேள் து ாட்டில் - இர்ேபில் எரு
சினர் உண்ளாணர்ேபாே இருக்ேனாம் , - சதரும் தானாணர் திநர் உளப்ளதத் ின்று
சோழுப்தர்ேள் - இர்ேள் ாட்டுக்குப் சதரிகார் சுள - ஷ்டம் - ன்ந ேருத்துப்தட கரு
தண்டிர் கதசிணார்.
அதுட்டுல்ன! ஹரித்துாத்ளப் தற்நிக அனட்சிபம் அருருப்பும் ேனந் பளநில்
குநிப்திட்டார்.
அர் கதசிணார், "ஹரித்துாம் இந்துக்ேபின் புண்ிஸ்னாேக் ேருப்தட்டு ருேிநது ''
ன்று.
ேணித்ாா, ம்தி! அர் கதச்ளச. ஹரித்துாம். புண்ி ஸ்னம் ன்று கூநில்ளன அப்தடிக் ேருப்தட்டு ருேிநது! ான் ேருில்ளன, தார்ேள் ேருதுேிநார்ேள் அவ்ிம் ன்ந
கேனி அிகன சாக்ேி ிற்ேிநது. சரிேிநா. அர் அப்தடி என்றும் கேனி கதசில்ளன . ீாேக்
ேற்தளண சசய்ேிநாய் ன்று தக்ர்ேளும் கூநக்கூடும் . ோங்ேிஸ் ண்தர்ேளும் கூநக்கூடும். ன்
ண்
ீ
சந்கேம்? தண்டிரின் கதச்சு பழுளபக கூறுேிகநன், அப்கதாது ிபக்ோேி
ிடுேிநது.
"ஹரித்துாம் இந்துக்ேபின் ஸ்னாேக் ேருப் தட்டு ருேிநது . ஆணால் ணக்கு ாட்டில்
ங்சேங்கு அபுிருத்ி களனேள் டந்து ருேின்நணகா அந் இடங்ேகப புண்ி
ஸ்னங்ேபாேத் காற்நபிக்ேின்நண.''
கரு தண்டிர் சசாகுசாண ாழ்க்ளே டத்துற்ோேச் சாிார் கோனம் பூண்ட கசாற்றுத்
துருத்ிேளபப் தற்நி, ன்நாேத் சரிந்து சோண்டிருக்ேிநார் ன்தள அநிபம்கதாது,
உண்ளிகனக ேிழ்ச்சி திநக்ேத்ாகண சசய்பம் - அர்ேளுக்கு சண்சாம் சிக்சோண்டு
ீ
ோனம் ேித்துிடுகாம் ன்று கித் ளனர் இங்கு டந்து சோள்ளும் பளநபடன் இள
எப்திடும்கதாது, கரு தண்டிரிடம் ிப்புக்கூட திநக்ேிநது. ஆணால் அந்கா! று ேகா,
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அர் திச்சிளணள ிட்டுிட்டு, சகு கோே கறு தக்ேம் சசன்றுிடுளக் ோ
கரிடுேிநது. கோதபம் ருேிநது. ருத்ாேவும் இருக்ேிநது.
ச்சம் புளுேிநது ன்று சரிந்து சரிித்துிட்டு, ன்ண சசய்ச் சசால்னகண்டும் ச்சம் சபிபம் இடம் இது. இளப்கதாய் ான் அருள் சதறும் னம் ன்ேிநார்ேகப.
ல்னர்ேகப! ாசத்துக்கு இடபிக்ோீர்ேள். ச்சத்ள எித்ிட ாரீர். ச்சம் குடிபுகும்
புற்றுக்ேளப எிப்கதாம். புற்றுக்ேள் கான்நக்கூடி ோட்டிளணக அிப்கதாம் , ேிபம்புங்ேள்,
ன்று சசால்னத்ாகண கண்டும். ண்டச் கசாற்றுத் டிான்ேள் இனட்சக்ேக்ேிகன
உனவுேிநார்ேள், இர்ேளப ம்தி உளத்துச் கசர்த்ளக் சோட்டி அ கண்டாம் , ன்று ாகண
அநிவுள கூந கண்டும்; ாபிேளப ய்த்துப் திளப்கதாளச் சாடகண்டும். சட்டத்ின்
துளளபம் ாடி இத்ளே சக்ேர் கூட்டத்ளக் ேளனக்ேகண்டும்; க்ேளுக்குத் சபிவும்
துிவும் திநந்ிடத் க்ேளேில் தகுத்நிவு புேட்ட கண்டும் . கரு தண்டிர் இளச்
சசய்ேிநார் இல்ளன!! ச்சம் உனவுேிநது. ாற் தபம் ின்கதாம் ாரீர்! ன்று
என்றுக்சோன்று எட்டா பளநில், ளகாகூந ிரும்தி, இளடக தந்து, கறு ளகா
கதசிிட்டுப் கதாிருக்ேிநார்.
ஹரித்துாத்ள அர் புண்ி ஸ்னாேக் ேருில்ளன - கூறுேிநார்.
ீங்ேளும், கதள சோள்பாீர்ேள். புண்ி ஸ்னாது தாத பூிாது ன்று க்ேளுக்கு
அநிவுள கூறுேிநாா
இல்ளன!!ாநாே, கும்தகபம் ேண்டு ேபிக்கும் சதரும் கூட்டத்ள , இர் ேண்டு
ேபிப்தளடேிநார்!!
சாதுசன்ாசிேள் ன்நகதால் கசாம்தித்ிரிந்து, சசாகுசாே ாழும் சக்ேளக் ேண்டித்துிட்டு,
அடுத்ேம் ந்ாண்டுத் ிட்டம், அணுகுண்டு பேம், சன் அர் கதாக்கு ன்று, கறு
திச்சிளணேளப டுத்துக் சோள்ேிநார்!
புண்ி ஸ்னம் ணக்கு ஹரித்துால்ன , ங்சேங்கு அதிிருத்ி களனேள் டக்ேிநகா ,
அளாம் ணக்கு புண்ி ஸ்னம் ன்ேிநார்; ஆணால், இர் சதற்றுள்ப இந்ப் புத்நிள
ற்நரும் சதந கண்டும் ன்று ிரும்புாேத் சரிில்ளன! ணக்குச் சீ ேச் சம்தாில்
சாம், க்ோபி சூப், கோிக் ேநி றுல் இளான் திடிக்கும் ன்று , புபித் ோடிபம்
புழுத்துப்கதாண ேருாட்ளடபம் சுளாண உண்தண்டம் ன்று ண்ிக் ேிடப்கதாணிடம் கூநிப்
தன் ன்ண?
அர்ேபின் ணப்கதாக்ளே அல்னா ாற்நகண்டும்.
அர்ேளபச் சாது சன்ாசிக் கோனத்ில் உனவும் சடனங்ேளபக் சோழுக்ேச் சசய்பம் ''
கசள''ில் ஈடுதட ிட்டுிட்டு ணக்கு இது திடிக்ோது , ன் ோசி சிந்ிரி, ன் ேங்ளே தக்ா
ங்ேல், ன் ோ சித்ஞ்சன், ன் புண்ிஸ்னம் அதிிருத்ி களன டக்கும் இடம் ன்று
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கதசிப் தன் ன்ண?
இங்குான், ாம் களப்தடுேிகநாம், ம்தி! சதரி இடத்ிகன உள்பர்ேள், தாரின்
சீ ற்நத்ளக் ேிபநிிடக் கூடி எரு சசால்லும் கூநாட்டார்ேள் ! உனகுக்கு உதகசம்
சசய்ார்ேள்! ஊாரிடம் தகுத்நிவு கதசாட்டார்ேள். "ஏட்டு'' இருக்ேிநக ம்தி, அது
"ாய்ப்பூட்டு'' கதாட்டு ிடுேிநது!! ாம்ான் இந்ப் திச்சிளணேளப டுத்துக் கூறும்
திிளணத் சாடர்ந்து சசய்ேிகநாம் , துிந்து சசய்ேிகநாம், தூய்ளின் காக்ேத்துடன்
சசய்ேிகநாம். க்ே தனன், னவும் ோண்ேிகநாம், ேிழ்ேிகநாம்.
தட்டர்த்ணாே, படத்ணத்ளக் ேண்டித்துப் கதசிணால், தா க்ேள் சீ நிப் தாய்ர், அசில்
தீடத்ி னிருந்து உருட்டிிடக் ேிபம்தக்கூடும் - ணக ஜாளடாளட ாே ட்டுக கூந
படிபம் ன்று அர்ேள் ேருதுேிநார்ேள்; அநிவு பிர்ச்சிின் ோத்ால் அல்ன, ம்தி,
அச்சத்ால்ான். க்கு அவ்ிாே அச்சம் க் ோம் இல்ளன . ாகா அசில் ஆண்டிப்
தண்டாங்ேள்! ணக திநர் அச்சத்ால் ாளடத்துப் கதாகும் ிளனிலும், ாம் கதசுேிகநாம்;
சுேிநார்ேள், கலும் கதசுேிகநாம்; ேல் சுேிநார்ேள்,
ீ
சாடர்ந்து கதசுேிகநாம்; ோனிேளப
வுேிநார்ேள், ணினும் கதசுேிகநாம். ாம் இம்பளநில் துிந்து சசனாற்நிணால்ான், அச்சம்
ோாே ாளடத்துக்ேிடப்கதாரும் , க்சேன்ண ன்று எதுங்ேிக் சோள்காரும் , ம்ால்
ஆகுா ன்று சதருபச்சசநிகாரும், ாம்ாணா இற்சேல்னாம் ன்ந சனிப்தளடகாரும்,
சள்பசள்பத் து கதாக்ளே ாற்நிக் சோண்டு, ஜாளடாளடாே பனிலும்,
சபிப்தளடாேக திநகும், த்துடன்
ீ
ிர்ோனத்ிலும் கதச பற்தடுர் ;
குன்நக்குடி அடிேபாரின் கதாக்ளேக் ேணித்து ருேிநார்ல்னா ம்தி ! தார்க்ேிநால்னா
அர் ளச ாட்டத்ில் சுரிாள ாாடு டத்ிரும் கடிக்ளேள தனுள்ப
கடிக்ளேள.
அதுகதான ண்ற்ந சம்தங்ேள் டுத்துக் ோட்ட உப. ஹரித்துாத்ள புண்ி ஸ்னம்
ன்று ற்றுக் சோள்ப றுத்து, ங்சேங்கு அதிிருத்ி களன டக்ேிநகா அளேகப ன்
புண்ி ஸ்னங்ேள் ன்று கதசிடும் தண்டிரின் ேருத்துளள அனசிப் தார் ம்தி. புண்ம்
ன்நால் ன்ண? ளப் தா க்ேள் புண்ிம் ன்று ண்ி ாறுேிநார்ேள் ? அநிவுத்
சபிவுள்கபார் ளப் புண்ிம் ன்று சோள்ர் ? க்ேள் ா ி சசய்தும், ாழ்ின்
பத்ளப் சதருக்குதும்ான் "புண்ிம்' அற்ோண களனேள் ளடசதறும் இடக
புண்ி ஸ்னம். டங்ேபிகன உள்ப சடனங்ேபானல்ன, சாிற்சாளனேபிகன ம்பு பநிப்
தாடுதடும் தாட்டாபிேபால்ன் ாடு சசிக்கும் . புண்ி ீர்த்த்ால் அல்ன , புி புி ீர்த்
கக்ேங்ேபால் ான் தாளனணம் கசாளனணம் ஆகும். ஆறுோன பூளஜ, அதிகேம், ஆாளண
இளேபால் அல்ன, அளக்ேட்டு, ின்சா ிளனம், உ உற்தத்ி இளேபால்ான் க்ேபின்
ாழ்வு கம்தாடு அளடபம் ன்ந இன்கணான்ண ேருத்துக்ேசபல்னாம் ஊற்சநடுத்து ஏடிரும் !
ஆணால் அனசிக் ோட்டும் சதாறுப்ளத ாம் ற்றுக்சோள்ப கண்டும் ..
ம்தி! ந்ாண்டுத் ிட்டத்ிகன ளடசதற்ந ஏ ஞ்சளணளப்தற்நி, ாம் உள்ப உத்துடன்,
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ஊாள்காரின் தளேதற்நிக் ேளனப்தடால் ோங்ேிசில் இருப்கதாரும் தளகாரும்
ேண்டிப்தது தற்நிச் சட்ளட சசய்ால் டுத்துக் ோட்டிால்ான் , இப்கதாது ோங்ேிஸ்
ட்டாககூட அதுதற்நிப் தளத்தும் தநிபம் துக்ேம் சாண்ளடள அளடக்ே , சட்ேம்
திய்த்துப் திடுங்கும் ிளனில் கதசிடக் கேட்ேிகநாம். சகசித்ின் கேனிச்சித்ிம் கதாட்டிடக்
ோண்ேிகநாம். ளனள ிளனத்ினிருந்து உங்ேள் ஊருக்கு ந்ிருக்குக தடம்!!
ம்தி! இளடக இளபம் சசால்னி ளக்ேிகநன்.
வ்பகா சசனாேிநது. சற்கோ சசனாேிநது, ளாது குளநத்து தம் கசர்த்து
அந்க் கேனிக் சித்ித்ளப் சதரி அபில் தத்ாிம் க்ேள் சோண்ட கூட்டத்ிலும்,
கோடிில் உள்பருக்குப் தபிச்சசன்று சரிபம் ளேில் துிில் ஏிாக்ேி
ளத்துக்சோண்டு, து ேேக்கூட்டங்ேள் ளடசதறும்கதாது களட அருேில்
அளத்சாங்ேிடு - எரு ிகச் சசாற்சதாிள அந்ப் தடம் ந்துிடும்.
ோங்ேிஸ் ட்டாக இப்கதாது துிந்து ேிபம்புேிநது ம்தி, டாட்டின் கதாக்ளேக் ேண்டிக்ே.
ஆாம், ணுக்ோ
ீ
உளத்காம், தூி ிள ன்ண, தநா? ோங்ேிஸ் ண்தர்ேபின் ணம்ான்
ன்ண நண்ட தாளனா? தனன் சரிேிநது சள்ப சள்ப!
தன இழ்ேள், சின கசாோேவும், சின கோதாேவும், த்ி சர்க்ோருக்கு அீிள டுத்துக்
ோட்டுேின்நண.
டாட்டுச் சர்க்ோர் ன்று ிபக்ோே ாம் சசால்ேிகநாம். இந் டுேள், த்ி சர்க்ோர் ன்ந
ிாேச் சசால்ேின்நண.
ஆம்தக் ேட்டல்னா, கூச்சம், அச்சம், இருக்ேிநது. ோல் ேணிசா, துக்ேத்ிகனக
ேிளடத்துிடுேிநது, ேளடக்ேண் ச்சுாகண,
ீ
ம்தி, அது ன்ண சாான்ாணா!! த்ளண
இன்தக் ேணவுேளபக் ேிபநிிடுேிநது!!
அதுகதானத்ான், இந் இழ்ேள் அச்சத்துடனும், கூச்சத்துடனும் இப்கதாது ழுதுது!!
ாாது தார்த்துிட்டால்!! சட்ோே இருக்ேிநது!; உஹும், ாளபக்கு! கசாளனில்!? ன்று
சோஞ்சுசாி கதசி ிட்டுக் ோனன் திடிினிருந்து ப்திச் சசல்லும் த்ள, ன்று
ளத்துக்சோள்கபன்!
சம் ேிளடக்கும் கதாசல்னாம், இந் டுேள் இப்கதாது த்ி சர்க்ோரின் கதாக்ளேப் தற் நி
ழுதுேின்நண - ேணித்ாா!!
ஹரித்துாம் தற்நிப் கதசி கரு தண்டிர், புண்ி ஸ்னம் ன்ததுதற்நி து
ேருத்துளள அபித் ல்னா. அளக, சாக்ோே ளத்துக் சோண்டு எரு ோங்ேிஸ் டு
த்ிச் சர்க்ோரின் கதாக்ளே இடித்துளத்ிருக்ேிநது . ேன்ணத்ில் இடித்து "ோளன திநந்தும்
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ன் ிளணக கதாய்ிடுல்னா, ேண்ாபா'' ன்று கேட்கும் ோரிளே கதான , ேளேபில் இந்
டு ழுதுேிநது - இத்ளணக்கும், ிேடன் சசய்பம் களனள கற்சோண்டுள்ப டுான்!!
ஆணந்ிேடன், அது ழுதுேிநது.
"அரித்துாம் இந்துக்ேபின் புண்ி ஸ்னாேக் ேருப் தட்டு ருேிநது. ஆணால் ணக்கு
ாட்டில் ங்சேங்கு அதிிருத்ி களனேள் டந்து ருேின்நணகா அந் இடங்ேகப புண்ி
ஸ்னங்ேபாேத் காற்நபிக்ேின்நண ன்று கூநித் கசத்ின் சதாருபாா பன்கணற்நத்ில்
அளணரும் ஈடுதடுாறு கேட்டுக் சோண்டிருக்ேிநார் .
புண்ி ஸ்னங்ேள் ன்னும்கதாது டஇந்ிாள ிடத் சன்இந்ிாிகனக இள
அிேம் ன்று கூநனாம். ணினும் சதாருபாாத் துளநில் சன்ணிந்ிா தின்ணிிகனக
இருந்துருேிநது. பனாது ந்ாண்டுத் ிட்டத்ிகனபம், சன்ணிந்ிா கருஜிின்
அர்த்ப்தடி புண்ி ஸ்னங்ேபாேச் சீ ர்தட ில் ளன. இண்டாது ந்ாண்டுத்
ிட்டத்ிகனபம் சன்ணிந்ிா சதாருபாாப் புண்ி ஸ்னாேத் ிேழும் தாக்ேிம்
சதநாகாசண பந கண்டி ிருக்ேிநது . சதரி சாிற்சாளனேள் ல்னாம்
டஇந்ிாிகனக ிர்ாிக்ேப்தடுளப்தற்நிபம் , சன்ணிந்ிா அனட்சிம்
சசய்ப்தடுளக் குநித்தும் ிணிணால், ிி ந்ிரி கஷ்பக் உட்தட இந்ி சர்க்ோர்
ந்ிரிேள் அளணரும் சரிாண தில் அபிப்தில்ளன .
ம்தி! ப்தடி, ந் இடத்ினிருந்து து திச்சாம் தனன் அபித்ிருக்ேிநது தார்!!
ோம் இல்ளன ன்தாய் - ஆாம் - ப்தடி இருக்ேபடிபம் - இப்கதாது?
ழுதுேிந தாிகூட அசில் ழுச்சி ஊட்டத்க்ோே இல்ளன - சரிாால் அல்ன, 
அப்தா! சபிாட்டு ிோங்ேளபப் தற்நி ழுதும்கதாது தார் , புட்சி தடசடுத் ாடும் இந்
டுேபில்! ஆணால் கருஜிள தற்நி ழுதும்கதாது, ாம் சபி கண்டிிருக்ேிநது, "சஞ்சில்
இடம் சோண்டான்'' ஆிற்கந அணால்.
அளுக்குத்ாணா ேண்ா! தாரிஜாம்! ணக்குக் ேிளடாா! ன்ணிடம் அன்பு இருந்ால்
ணக்குப் தாரிஜாம் கண்டும்' ன்று, ாா கேட்ேிநாள் ேண்ணிடம். தாரிஜா புஷ்த
ஹம் தார்த்ிருப்தாக ாடேம் . தத்துப்திளணந்து ருங்ேளுக்கு பன்பு டக்கும். அந்ப்
தாிில் ழுதுேிநது ிேடன்-ன்நாலும், ித்ளச் சசால்ன கண்டி ேட்டம்
ந்துிட்டது அல்னா, இற்ோே ாம் தட்ட ேஷ்டம் சோஞ்சா ?
ல்னாத் சாிற்சாளனபம் டாட்டில், சன்ணிந்ிா அனட்சிப்தடுத்ப்தடுேிநது .
ிேடணிடிருந்து இந்க் ேருத்துள - இடித்துள - ருசன்று ார் ிர்தார்த்ிருக்ே படிபம்?
ிாிடம் ன்ந சசால்ளனக கூந படிில்ளன ிேடணால். சன்ணிந்ிா ன்று
ழுதுேிநது, - தாில்ளன. அணால் ன்ண - அத்ான் ன்று அன்பு சசாட்ட அளத்ிட

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ஆங்ோல் படிேிநா? "அப்தா ங்கேடா ேண்ணு!'' ன்று குந்ளளப் தார்த்துக்
கேட்ததுான் சரிபக க்கு. அதுகதால் இது ன்று ண்ிக் சோள்காம் .
ிேடன் ட்டும் அல்ன, கறு கந களனாேக் கூநிடும்கதாது, ாாருக்கோ இந்க்
ேருத்துான் ருேிநது! ார் உள்பத்ளபம் இந்க் ேருத்துச் சும்ா ிடுில்ளன. புகுந்து
குளடேிநது!?
ங்ேளுக்கு இப்கதாதுள்ப அிோம் கதாாது, கலும் சின தன அிோம் கண்டுசன்று கேட்ே
ாாடு டத்துேிநார்ேள், சசன்ளண ாஜ் ோட்சி ன்நத் ளனர்ேள்! அங்கு "ேணாே''
ிளநகநிிருக்கும் ீர்ாணம் இதுான் - பல் ந்ாண்டுத் ிட்டத்ின் கதாது ல்னா சதரி
சாிற்சாளனபம் டாட்டிகனக அளத்து ிட்டார்ேள் . இந் இண்டாது ிட்டத்ினாது
சன்ணாட்டில் அிோண சதரி சாிலும், ிட்டபம் கண்டும்.
சாளனிகன, கசாளனிகன, ஆற்கநாத்ில், அக்ேி ோத்ில், தத்ிரிளே ிளனத்ில், ேிட்டிக்
கூட்டங்ேபில், ிாதாச் சங்ேத்ில், ிகச ாாடுேபில், அளச்சர் ாபிளேில், அசாங்ே
அலுனேங்ேபில், ங்கும் கதசப்தடும் திச்சிளணாேிிட்டது - ங்கும் ிளநாாேிிட்டது சசங்சோடிக்ோன் இடம் ி. அர்ேளுக்குப் தாம், எக அிர்ச்சி, அிர்ச்சிக்குகல் அிர்ச்சி,
ணக இந் ழுச்சி புே இடில்ளன - கபில்ளன. அந் எரு இடம் ி, ற்ந ல்னா
இடத்ிலும், சிந்ளணளக் ேிபநி ிட்டிருக்ேிநது ாம் டுத்துக் ோட்டிிருக்கும் திச்சிளண.
க! உங்ேளபத்ான், ோிகனக ிளனா ான் கூப்திடநது - இந்ாருங்கோ ோப்தி! ன்று ேிற்குப்தின் புநம் ளநந்து ின்நதடி, ோரிளே அளக்கும்ோட்சி சரிேிநா, ளேளப
எனி கேட்ேிநா!!
அன்புள்ப,

12-6-1955
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காகிதக் கப்ில்

கயம் செலுத்தாதத தம்ி
இபண்டாயது நாி நாாடு -

சாதுச் செனார், ாயர் சடுஞ்செமினன்
தம்ி!
"கப்ிா தாகப்தாகிீர்கள் - ந்சதந்தத் ததெம் - வ்யவு ாாகும் திரும்ியப நாிநாாடு டடச தயண்டுதந'' - ன்சல்ாம் தகட்டிருக்கிாய், - கிவு ததும்பும் கடிதம்
பம். தித்தந்தினிடம் நட்டும் சொல்ியிட்டா ான் சயிாடு னணநாதயன் - உன்ிடம்
கூாநா - ன் உள்த்துக்கு நகிழ்வும் ம்ிக்டகபம் ஊட்டும் தம்ிநார்கின் "அனுநதி'
சாநல், சயிாடு தாகத்தான் படிபநா?
ஆநாம் - சயிாடுகலக்குப் தாய்யருயது ன்து ன் ிதா காரினசநன்ா
ண்ணுகிாய் - த்திரிடககில் தடப்புப் தாடுயதும் - டம் தாடுயதும் ிது ாஸ்தார்ட் கிடடப்து அவ்யவு ிது ன்ா ண்ணுகிாய் ! ான், அவ்யவு சுத்தில்
ாஸ்தார்ட் கிடடத்துயிடும் ன்று ண்ணயில்ட. தயண்டுநாால், அடுத்த சாதுத்
ததர்தலுக்கு எரு நாதத்துக்கு பன்பு "ாஸ்தார்ட்' தகட்டால் கிடடக்கக்கூடும்! ிகு? ணம்
தயண்டும். "ாஸ் தார்ட்' தாதயதாத அதுவும். "அண்ணா! இப்டினா கூறுயது, ாங்கள்
இருக்கிதாம்'' ன்று, அடுத்த கடிதத்தில் லதிட ண்ணுயாய் - ஆால், பதில் ணம் திபட்டு
தம்ி, ன் சயிாட்டுப் னணத்துக்காக அல் , நாி நாாட்டுக்கு!
ரூாய் இருத்து னானிபம் ததடய!
எரு ஆனிபம் நட்டுதந தபப்ட்டிருக்கிது - இந்த இட்ெணத்தில், சாருார் ன்று ட்டம்
தபப்ட்டு யிட்டிருக்கிது.
ான் சயிாட்டுக்கு தாயது ன்து இப்தாடதக்கு இல்ட - இருத்து னானிபம் தெர்த்து இபண்டாயது நாி நாாட்டடச் ெிப்பு டத்தியிட்டு , சாதுத் ததர்தல் குித்துக்
கந்தாதாெித்து. ணினாற்ியிட்டு - ிதக சயிாடு - இடடனில் ெிடக்குள்
தள்ப்டாநிருந்தால்!
தய டடச தயண்டின காரினத்டதக் குித்து, ண்ர்கலடன் கந்தாதாெித்துக்
காரினநாற்று; ான் தாகும் கப்ல் தித்தந்தினில் டநாக யரும் - தயடிக்டகனாகப் ார்த்துக்
சகாள்ாம்!
டடசற்ாகியிட்ட ிகு, ெர்யொதாபணநாகத் ததான்றும்; ஆால் ெிிது ண்ணிப்
ார்த்தால்தான், ாம் வ்யவு அருடநனா "கட்டம்' யந்திருக்கிதாம் ன்து யிங்கும்.
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ாயர் சடுஞ்செமினன், இப்தாது நக்குப் சாதுச் செனார்!
தஞ்டெனிலும் நதுடபனிலும் ான், சாதுச் செனார் தயிக்கு தயறு எருயர்
ததர்ந்சதடுக்கப்ட தயண்டும் ன்று யற்புறுத்தினதாது, புனத கிம்ிற்று - க்குச் ெிிது
ெீ ற்ம் கூடப் ிந்தது. ஆால் சநள் சநள் ஆால் சயற்ிகபநாகச் ெத்டதக் கடந்து
யிட்தடாம் கமகம் புதினததார் கட்டம் யந்து தெர்ந்திருக்கிது - ாம் யிவும் சாிவும்
சகாண்டததார் அடநப்புப் சற்ிருக்கிதாம் ன்கி ம்ிக்டக நக்சகல்ாம் ற்ட்டுயிட்டது
சருடநக்குரின செய்தி.
ததாமர் சடுஞ்செமினன் இந்தப் சாறுப்ட ற்க தயண்டும் ன்து இபண்டாண்டுக் காநாகதய
ன் உள்த்தித யர்ந்த யண்ணம் இருந்த ண்ணம் .
ஏபாண்டுக்கு பன்பு இங்டக "சுதந்திபன்' ஆெிரினர் சென்ட யந்திருந்த தாது, அயரிடம்
கூிதன் - அயர் தநது இதமில் சயினிட்டிருந்தார்.
ான் நட்டுநல், நது கமகத்தித சரும்ாாயர்கள் புதின சாதுச் செனாபாகத் ததாமர்
சடுஞ்செமினன் யப தயண்டும் ன் ண்ணத்டதப் சற்ர் .
இந்த ண்ணம் க்குத் ததான்ின ாள்சதாட்டு ான் ததாமர் சடுஞ்செமினட இந்தப்
சாறுப்புக்குப் க்குயப் டுத்துயதாக ண்ணிக் சகாண்டு , அயருடடன இல்த்டத ன்
இருப்ிடநாக்கிக் சகாண்தடன்! ெிிதவு, ன்ிடம், மகுயதில் கூச்ெபள் சுாயம் அயருக்கு
- தய, அயருடடன இல்த்டத இருப்ிடநாக்கிக் சகாண்டால்தான் , ன் ண்ணங்கள், ான்
ெரிசனன்று கருதும் படகள், ன் ஆடெகள், க்குள் அச்ெங்கள், இடய ற்ிபம், துடணக்
கமகங்கள், துடக்கும் கமகங்கள், தூதுயிடும் கமகங்கள், யம்புக்கு இலக்கும் கமகங்கள் ஆகினடய
ற்ி ன் கருத்து னாது ன்து ற்ிபம், உடபனாடி உடபனாடி டுத்துக்காட்ட படிபம் ன்
ண்ணத்தால் உந்தப்ட்டு, அயர் யட்டுச்
ீ
"டெயத்' டதத் தாங்கிக் சகாண்டிருந்ததன்!!
அயரிடம் தபடினாகக்கூட ிபச்டகடப்ற்ிப் தசுயதில்ட - ிபச்டகட ான் நற்
ண்ர்கலடன் தெிக் சகாண்டிருக்கும் தாது அயர் உடன் இருப்ார்! நிக பக்கினநா
கட்டங்கின் தாது, புன்டகனாயது ிக்கும், புருயத்டதனாயது சிப்ார்! இவ்யண்ணம்
இபண்டாண்டுகள்.

துயக்கத்தித ான் சகாண்ட ம்ிக்டக யர்ந்து , கினாகி யிட்டது. நது கமகத்டத அதன்
கண்ணினம் சகடாத யடகனில் நட்டுநல் , யரும் யடகனில், நது புதின சாதுச் செனார்
டத்திச் செல்யார் ன் உறுதிடன ன்ால் ிச் ெனநாக அடயருக்கும் அிக்க படிபம்.
அண்ணாநடப் ல்கடக் கமகத்திததான் ான் சடுஞ்செமினடக் கண்டது.
உங்கில் ரும் ார்த்திருப்ீர்கள் - ல்தயட அயருடடன துடணயினார் கண்டதில்ட
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ன்று ண்ணுகிதன் - தாடிபடன் சடுஞ்செமினட!
அப்தாது, ததாமர் அன்மகன் தீயிபநாகக் கட்ெிப் ணினாற்ி யருயர் - ததாமர் சடுஞ்செமினன்
தானுண்டு தன் டிப்புண்டு ன்று இருக்கும் தாக்கிபாகத் ததாற் நித்து யந்தார். ான்
அப்தாது ததாமர் அன்மகன், கல்லூரினிிருந்து சயிதனினதும் கமகத்தில் யந்து
தெருயார்,ததாமர் சடுஞ்செமினன் ங்காயது கல்லூரினில் கம்ின் கயித்திடந ற்ி
(கட்டானத்தாலும்) இங்தகா அடிகள் ற்ி (யிருப்த்துடனும்) டுத்துடபத்துக் சகாண்டு, தநிமின்
மிடக் கண்டும் காட்டிபம் ணினாற்ி யருயார் ன்த ண்ணிக்சகாண்தடன் . அதுதா
டந்திருக்கக் கூடாதா ன்று ஆனாெத்துடன் தகட்கும் அய ர் துடணயினார் சதரிகிார்கள்!!
ன் செய்னாம்! அயதபா புனில் குதித்து யிட்டார்!!
தநிழ் ப்டி ப்டி தசுயதற்குரினது , இக்கினம் தச்சுடன் கந்து யரும்தாது த்தடகன
இன்நிக்கும் ன்சல்ாம் ான் பட ண்ணிப் ார்த்ததுண்டு - நதித
உருசயடுத்துக் சகாண்டிருந்த ஆடெ டநாடக் கண்தடன், ததாமர் சடுஞ்செமினன், கமக
தநடடனில் தெத் சதாடங்கினதும்.
கருவூர் ஆற்று நணில் - ிடயிருக்கிது - சரினாரும் இருந்தார் - ததாமர் சடுஞ்செமினன்
இக்கினத்டத இின படனித டுத்தித்தார் . ல் யிருந்து - ஆனினும் ன் செய்யது?
ாாயட்டத்தில், தபத்டதச் ெிிதவு தர்த்தச் சொல்ி யற்புறுத்த தயண்டித்தான் யந்தது .
தபத்டத யபச் செய்பம் தாக்கிா ஆயந்தார்கள் ம்டந யிட்டு டயக்கிார்கள்!!
டட இருக்கட்டும், ண்ரின் திம் இருக்கிதத, அது கண்டு ான் யினப்புற்தன்.
ன்ிடம் இல்ாத - ான் யிரும்ாததால், அல், இனாததால் - எரு அருங்குணம் அயரிடம்
உண்டு - கண்டிருப்ீர்கள். ஏனாது உடமப்து! ப்தாதும் ங்தகபம் டதனாயது, ப்டினாயது
செய்து சகாண்தட இருப்து.
ன்ாத இடதக் கண்டு இபெிக்க படிபம் - ஆால் ன்ட அந்ிடக்கு நாற்ிக் சகாள்
இனயில்ட. ான் அடிக்கடி கவு காண்கிதன், தொடனில் சொகுொக உவுயதுதா
அல் - அந்தக் காம் நட ியிட்டது - சாதுப் ிபச்ட கடப்ற்ி. ததாமர்
சடுஞ்செமினன் ப்தாதும் காரினநாற்ிக் சகாண்தட இருக்கும் இனல்ிர். தபம்
யணாகியிட்டது
ீ
ன்று கூத்தக்க தாக்கித, அயர் இருந்தடத ான் கண்டதத இல்ட. இந்த
இனல்பு, கமகத்துக்குப் சருந்துடணனிக்கும் ன்டதக் கூத் ததடயனில்ட.
யட்டித
ீ
ன் குறும்புப் ார்டயடனக் கண்டு தருயார், ினும் இனல்பு அயடப யிடாது,
நறுகணம், தாயது தயடடனத் துயக்கிக் சகாள்யார்.
ெிடனில் பன்று திங்கள் இருயரும் எதப அடனில் தங்கி இருந்ததாம் - அங்கு ன்
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சயன்று கருதுகிீர்கள் - ஆச்ொரினார் பாஜிாநாச் செய்யது தா, அயெபச் ெட்டம் ிப்ிப்து
தா, ாதுகாப்புக் டகதினாக ஆக்கப்டுயடதப் தா, சரினார் கட்டித் தலயிக் சகாள்யது
தா, இப்டிப் ப் "கவுகள்' - யிமித்தடி - ான் கண்டு சகாண்டி ருப்தன். அயர்? தயட! தயட! தயட! தாயது செய்தடி இருப்ார்.
இந்த அருங்குணத்டத ாம் ன்ாகப் னன்டுத்தி, கமகத்டத தநன்டநபச் செய்து சகாள்
தயண்டும்.
ன்ிடம் ெி குடாடுகள் உண்டு - குடாடுகள் ன்று ெம்ிபதான படனில்
சொல்கிதன் - அதித என்று தான் கவு காண்து; நற்சான்று நிகக் கஷ்டநா
சருக்கடினின்தாது ெர்ய ொதாபணநாகக் கருதிக் சகாண்டு ெிரித்துக் கிடப்து. இதித க்குச்
ெரினா தஜாடி ெம்த்துதான்! சரினாரின் "ெர்டிிதகட்தட' உண்டு இதற்கு.
திருச்ெினித திபாயிடர் கமக நாி நாாடு - அதற்காக தயட செய்யதற்காக எரு
நாிடகனில் தங்கினிருக்கிதாம், ானும் ெம்த்தும் - சரினார் தயட செய்கிார் யிொபப்டுகிார் - சதால்டப் டுகிார். ானும் ெம்த்தும் நாடினில் ததததா தசுகிதாம் ,
ெிரிக்கிதாம், ாடுகிதாம்.
(னாரும் தகட்கநாட்டார்கள் ன் டதரினத்தில்) கயடனற்று! சரினாருக்குக் தகாம் சாங்கி
யமிந்தது! ப்டிப்ட்ட ெநனம்! இந்த இபண்டு ெங்கலம் ெிரித்துக் சகாண்டு இருக்கிார்கத!
துினாயது கயட இருக்கிதா? எரு சரின நாாடு டக்கதயண்டும் , அது ற்ித் துிபம்
கயடப்டாநல், தின்தும், திரியதும், ஆடுயதும், ாடுயதும், செச்தெ! - ன்று தெிார்.
அப்தாது ான் செல்ப் ிள்ட! இகமப்ட்ட தாதும் மிக்கப்ட்ட தாதும் , அன்பு காட்ட
தயண்டின யர்கள் டகக்கும்தாதும் ெிரித்துச் தொகத்டதச் ெிதடிப்து ன் பட - நிகச்
ெிினயாக இருந்தது பதத ெம்த்துக்கும் இது பட. "யிடனாட்டுப் ிள்டகள்' ன்று
இதடக் சகாண்டு சரினார் கூறுயதுண்டு . அதற்கும் ாங்கள் இருயரும் ெிரித்ததாம். அயபால்
ெகிக்கதய படினயில்ட. தய, டிக்கட் யிற்ட ன் ற்ாட்டின்டி , ெம்த்டதக்
கருவூருக்தக அனுப்ியிட்டார்!
ெிரிக்கத் சதரினாநிருந்தால் க்குப் சாதுயாழ்க்டக னித ற்ட்ட ெங்கடங்கால் ,
டத்தினதந ிடித்துயிட்டிருக்கும். யிடனாட்டுத்தநல், அது - யிொபத்தித பழ்கிக்
குமப்நடடந்து தாகாநிருக்க, அது தகுந்த படனாக அடநந்திருந்தது.
குடாடுகள் ன்று இடயகடக் கருதாம் - யியபம் கூப்டா பன்பு.
ததாமர் சடுஞ்செமினடப் சரினார், தநது தநற்ார்டயனில் டயத்திருந்து ார்த்தார் - அயபால்
னார்நீ தும் குற்ம் காணபடிபம் ஆால் , ததாமர் சடுஞ்செமினிடம், அயபாலும் எரு
குடகூடக் கண்டிந்து கூ இனயில்ட.
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அத்தடகன ணினார் நக்குக் கிடடத்திருக்கிார்.
அயருக்குக் கிடடத்திருக்கும் கமகதநா, ொநான்னநா தல்!
ஆனிபத்துக்கு தநற்ட்ட கிடகள்!
இடடயிடாத சாதுநக்கள் சதாடர்பு சகாண்ட இனக்கம்.
கம் கண்ட காடகள், தினாகத் தலம்தற் தீபர்கள், கண்ணினத்டதக் காப்ாற்றும் ண்ிர்
ண்ணற்யர்கள்.
யிமினில் ீர் யமின யதினில்
ீ
யிபட்டப்ட்தடாம் - இன்று நக்சகன்று எரு தடடந ிடனம்,
ம்படடனது ன்று சருடநபடன் கூிக்சகாள்த் தக்க எரு அச்ெகம், ாம் செய்ததாம் ன்று
நகிழ்ச்ெிபடன் தெிக்சகாள்த் தக்க செனல் ட்டினல் - இடயகடப் சறுகிார் ததாமர்
சடுஞ்செமினன் - ன்நடங்கு இந்த யப்ட, யலுடய, அதிகநாக்கிக் காட்டப் தாகிார்.
நக்சகன்று எரு தடடந ிடனம், ன்தன் - நகிழ்கிீர்கள் - ாதா, அந்த இடத்தில் ெி
குதி காகி யருயடதபம், ஆகதய கட்டிடம் புதுப்ிக்கப்ட தயண்டின அயெினத்டதபம்
அதற்கா செயிடபம் ண்ணிக் கயடப் டுகிதன். ததாமர் சடுஞ்செமினட, அந்த
இடத்தித அடமத்துக் சகாண்டுதாய் அநர்த்தியிட்தடாம் . அயருடடன "ாட்கில்' ிடனம்
புதின உருவும் மிலும் ச தயண்டும் - அதற்கா யெதிடன ாம் அயரிடம் ததடித் தப
தயண்டும்.
நக்சகன்று எரு அச்ெகம் ன்று சருடநபடன் தசுகிதாம் - ஆால் ான் வ்யவு
பனன்றும் "ம் ாடு' சரிதாகி யிடயில்ட. அந்தப் சாறுப்பும், அயரிடம், இப்தாது, அதற்கா
ஆதபவு திபட்டி அயரிடம் எப்டடக்க தயண்டினது, நது கடடந.
நாி நாாடு! நிகப் சரின சாறுப்பு, ம்டந ல்ாம் அடகூயி அடமக்கிது. அதற்கா
பனற்ெிகில் பம்பபநாக ஈடுட்டு நது சாதுச் செனாருக்கு ாம் துடண ிற்க
தயண்டும்.
இடயகடபம் இடய தான் தயறு கடடநகடபம் ாம் ிடதயற்ிக்
சகாடுத்தால்தான், நது சாதுச் செனார் பம் நது கமகம் சதயண்டின புதின
சாிவுக்கும் யலுவுக்கும் யமி செய்தயர்காதயாம்.
தற்றுத்தான், கண்ணருடன்
ீ
சயியந்தது தால் இருக்கிது.
இதற்குள் ன்சன் கட்டங்கள்!! வ்யவு திர்ப்புகடத் தாண்டி, இந்தக் கட்டம்
யந்திருக்கிதாம்!
இதுகாயது - கட்ெி டத்துயதாயது - ன் ம் ஈட்டி தாக் குத்திற்று . இததா
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இபண்டாயது சாதுச் செனார் - இபண்டாயது நாி நாாடு!!
இதுகாயது என்றுகூடி யாலயதாயது - ன் ொம் நிபட்டிற்று.
என்றுகூடி யாழ்யது நட்டுநா - எருயடப ம்ி எருயர் யாமக் கற்றுக் சகாண்தடாம் - தி
நிதர்கடயிட எரு அடநப்த பக்கினம் ன் தத்துயம் . டடபடக்கு யந்து யிட்டது.
யர்ச்ெி ொதாபணநாதல்!!
! அப்ா! ாதபன், இதுகலக்குள் பண்டுயிடப் தாகி யம்பு யல்டிகட , தாட்டி
சாாடநகட, பூெல் ெல்கட ன்று கருயிர் - இததா எரு நதாகத் ததர்ந்சதடுத்து
உடிருந்து ணினாற்றுகிதாம், புதின சாதுச் செனாருடன்.
தம்ி! ான் இந்த நகிழ்ச்ெினித திடத்திருக்கிதன்.
சயிாடு தாகும் திட்டம் ற்ி ண்ணிக் சகாண்டில்ட.
எரு திங்கள் ஏய்வு சகாடு - ிகு நாி நாாட்டுக்கு ிதி திபட்டி டயத்துக் சகாண்டு , ந்தப்
ட்டி சதாட்டிக்கு தயண்டுநாாலும் கூப்ிடு , யருகிதன்.
ஏய்வு டுத்துக் சகாண்டு உல்ாெ யாழ்வு டத்தயா, உள்த்தித ஏபானிபம் ஈட்டிகள் குத்துயது
தா, நாற்ார் டந்து சகாண்டடதச் ெகித்துக் சகாண்டும், தாங்கிக் சகாண்டும், கமகத்டத
அடநத்து, இந்தக் கயர்ச்ெிகபநா கட்டத்திற்கு யந்திருப்து! கமகம் ணினாற் தயண்டின
துடகள்  உ சயிாடு சென்று சதரிந்துசகாண்டு யந்து ணினாற் தயண்டின கட்டம்
இது அல் - இப்தாது உள் கட்டம், நது ாட்டட பலதும் ாம் ார்த்துப் ாடம் சறும்
கட்டம். அந்தக் கட்டத்தில், ாம் ஆற் தயண்டின ணிகள் ற்ி உன் ெீ ரின தனாெடடனக்
கூறுயதுடன் - ெிிதவு ணபம் தெர்த்துத் தப தயண்டுகிதன், நாி நாாட்டுக்கு, புதின
கட்டம், புதின சாதுச் செனார், அயர் தடடநனில் இபண்டாயது நாி நாாடு - அடதச்
ெிப்பு டத்தித் தருயதிததான், கமகத்தின் நற்தார் கட்டம் நப இருக்கிது.
அணியகுத்து ின்று, ாம் ம் கடடநடனச் செய்ன தயண்டும். ெில்டபத் தகபாறுகடச் ெிரித்து
யிபட்டுங்கள் - சரின இட்ெினத்திற்காகப் ாடுடுகிதாம் ன் ண்ணம் சகாலந்து
யிட்சடரினட்டும்.
புதின சாதுச் செனாரின் தித்டதபம் அருங் குணத்டதபம் கமகம் பலயதும் னன்டுத்திக்
சகாள் தயண்டுநாால், ாம் எவ்சயாருயரும் நது கடடநடனத் தயாநல் செய்து படிக்க
தயண்டும், பனற்ெி டுக்க தயண்டுசநன்று நட்டுதந தகட்டுக் சகாள்கிதன். சில்,
தம்ி! பனற்ெி டுத்தால் தாதும்; படித்தத காட்டுயர்கள்
ீ
ன்டத அனுயத்தில்
கண்டயல்யா ான், அதால்தான்.
சென்டனில் டடசற் நாி நாாட்டித கூடினது தா, குடந்தது இபட்டிப்பு நடங்கு
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நக்கள் கூடுயர், திருச்ெினில் - டு ானகநல்யா, அதால்.
அவ்யவு சரின நாாட்டட டத்திக் சகாடுக்கும் சரும் சாறுப்ட ற்றுக் சகாண்டுள்
தபத்தில், காகிதக் கப்ின் நீ து கயம் செலுத்தாகாது ; நாாட்டுக்கா தனாெடகட
ண்ர்கலடன் கந்து தெி, தடடந ிடனத்துக்குத் சதரினப்டுத்து. நாி நாாட்டித
கயிக்கப்ட தயண்டின ிபச்ெிடகட இப்தாதிருந்தத உள்லர்க் கிடக் கமகத்தில் கந்து
தசுங்கள் - திட்டம் தனாரித்து அனுப்புங்கள் - தம்ி! - ணபம் அனுப்பு!

அன்புள்,

05-08-1955
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ஆயடிபம் காயடிபம்

ஆயடிக் காங்கிபஸ் நாாடு ாண்டுங் நாாடு. தம்ி ! ஆயடினில் டைபற் காங்கிபசின்
அங்காபத்டதக் கண்ைதால பசாக்கிப் லாலன் ! அங்கு லரு ண்டிதடபப் ாப்மத்டத ஈ
பநாய்ப்து லா "தடயர்கள்'' பநாய்த்துக் பகாண்டிருந்தர். லநாட்ைார்கள் நட்டும், இதுயடப
னாரும் ார்த்திபாத அவு அங்கு! ! அப்ா அப்டிப்ட்ை எரு நகாாட்டை இதுயடப னாரும்
கண்டிருக்க படினாது. ிதா த்நிினின் ாட்டின ாைகபநன் , லயறு  கா ிகழ்ச்சிகள்
ன்-லர்த்தினா காட்சிகள், நிக லர்த்தினா காட்சிகள்! அப்டிப்ட்ை நகத்தா பசல்யாக்டக
திர்த்து லயட பசய்ன படிபபநன்று ண்டகிீர்கல, அப்ாயிகல! படிகி காரினநா!
இவ்யிதம் சி காங்கிபஸ்காபர்கள் லசுயது ற்ி குிப்ிட்டு ழுதினிருக்கிாய்; தம்ி! ீலனகூை
ஆயடினால் ஏபவுக்கு நனக்கம் அடைந்திருக்கிாய் ன்று பதரிகிது. இது சகஜபம் கூை!
இன்று காங்சிபஸ், சர்க்கார்! லய, ப்லாதும் சர்க்காரின் தனயிால , பசாத்து சுகம்
ஆகினயற்ட காப்ாற்ிக் பகாள்வும் அதிகநாக்கிக் பகாள்வும் யிரும்பும் "கதயான்கள்''
னாயரும் அங்கு பசன்று, கட்டினம் கூி ின்ர். அதால அங்கு பரின திருயிமா! அடதக்
கண்டு சிர் பசாக்கி யிடுயதும் சகஜந்தான்! ஆால், இட்சினத்துக் காகப் லாரிடும் னாரும்,
இத்தடகன திருயிமா கண்டு நனக்க நடைந்து யிைநாட்ைார்கள்.
தம்ி! ங்கள் ஊர் "கருை லசடய'' உற்சயத்துக்கு இட்சக் கணக்கில நக்கள் யருகிார்கள் !
கும்லகாணம் நகா நகம், நதுடபச் சித்திடபத் திருாள், திருயண்ணாநட தீம், திருநட
புபட்ைாசி, தில்ட ஆருத்பா இப்டி இருக்கிது எரு பரின ட்டினல்! இதில கூடும் நக்கள்
இட்சக் கணக்கில். இடயகடக் கண்ை ிகும், ஆண்டு லதாறும் இடய டைபற்றுக்
பகாண்டிருப்து பதரிந்தும் தான், சுனநரினாடத இனக்கம் துயக்கப்ட்ைது ன்டத
நந்துயிைாலத! இவ்யவு இட்சம் இட்சநாக நக்கள் லதர் திருயிமாவுக்குக் குயிபம் லாது,
சுன நரினாடத இனக்கம் ைத்துயதால னன் ன் ன்று ஆனாசப்டுயது சரி னல் இவ்யவு லகாாகநா திருயிமாக்கள் டைபற்றும் , சுனநரினாடத இனக்கம் ழுயது
தடைையில்ட! அடத ண்ணிப்ார் உண்டந யிங்கும் . இட்சக் கணக்கா பாருள்
பசயிட்டு இபசநா யிமாக்கட ைத்துகிார்கள். தங்க நனிில் தகப்ன் சாநி யருகிார்
டதனல் ானகிலனா தங்கப் ல்க்கில்! பயள்ித்லதர்! தங்க ரிரம்! பாற்கயசநிட்ை கருைன்!
இப்டிக் கண்டக்குக் கயர்ச்சிகள்! லயத லகாஷ்டிகள்! ஜடக் கூட்ைங்கள்! க்தர்கள்
பயள்ம்லால்! சீ நான்கள் சீ நாட்டிகள்! லயல்யிமி சுமற் கண், குமல் அமகி, குனிி இப்டிப்ட்ை
ட்ைாம் யியபக் காண்கிலாம். அபநரிக்காயில் ஆறு ஆண்டு, இங்கிாந்தில் மாண்டு,
பசன் நாதம் பஜர்நி, இப்டி லநல் ாடுகள் பசன்று திரும்ின லநதாயிகள்
கந்துபகாள்யடதக் காண்கிலாம். கயர்ரின் காரினதரிசி, சர்க்காரின் ிபதந இஞ்சி ீனர், ைாக்ைர்,
ிப யக்கீ ல் , உனர் ீதிநன்த்தின் அதிர் இப்டிப்ட்ை தயினார்கடக் காண்கிலாம் .
ஆடை அணிகள் அங்காபங்கள் அலநாகநாக ! ாத பயள்ம்! யாணலயடிக்டக! - இவ்யவும்
இருந்திைக் காண்கிலாம். ினும், இடயகால ாம் நனக்கம் அடைனயில்ட பசாக்கிப்
லாகயில்ட, லசார்வு பகாள்யில்ட, கும்லாடு லகாயிந்தா லாட்டுயிையில்ட ,
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இடயகடக் காண்கிலாம். ன்ல இயர்தம் லாக்கு! ரிபம் தணில் கற்பூபக் கட்டிடனத்
லதடிக் பகாண்டிருக்கிார்கல! ன்ல இயர் தம் யிசித்திப சித்தம்! ன்று ண்ணிக்
பகாள்கிலாம். - இவ்யவும் யண்
ீ
ஆபயாபம், சுடயக்குதயாதடய, ன்று டுத்துக் கூறுகிலாம்.
இங்கு பசன்ீலப இன்யிதநாகத் பதாழுதீலப , அங்கு பசன்ீலப அந்தத் லதயட லயண்டிக்
பகாண்டீலப, லயமகன் யிமாயிலும் லயம பகத்தான் உற்சயத்திலும் கந்து பகாண்டீலப ,
அன்ரீர்! கண்ை ன் இன்து  யிண்டிை இனலுநா ? உகுக்குக் கிடைத்த ன் இன்து
 டுத்துடபக்க இனலுநா? ன்று லகட்கிலாம். திருயிமா பசன்று திரும்ினயரும்கூை அசட்டுச்
சிரிப்புைன் - ஆநாம் - எலப கூட்ைம் - இடிபம் இைர்ப்ாடும்தான் கண்லைாம் ன்று கூிைக்
லகட்கிலாம். சுனநரினாடதப் ணினிட பதாைர்ந்து ைத்துகிலாம். எரு ஆயடி கண்டு,
பசாக்கிப் லாயர்கள் லசுயது கிைக்கட்டும். எவ்லயார் தத்திலும் ஆண்டுக்லகார் ஆயடி டை
பற் யண்ண நிருக்கிது ினும் குத்திவு பப்பும் ணி ட்டுப் லாகயில்ட, யர்ந்த
யண்ணம் இருக்கிது. உக்குத் பதரிபலநா பதரினாலதா, இட்சக் கணக்கா நக்கட
இழுக்கும் டயகுண்ை காதசி, சீ பங்கத்தில் "பபாம்ப் ிபநாதம்'' ன்கிார்கள் அல்யா, அந்த
காதசினின்லாது, அந்தஊரில உள் சுனநரினாடத இனக்கத் லதாமர்கள், ஆறு ழு
ஆண்டுகளுக்கு பன்பு ன்று ிடவு, இபனில் ிடனத்துக்கு திர்ப்புத்தில், எரு பரின
ஏயினம் தனாரித்து டயத்திருந்தர் . ன் எயினம் ன்று ண்டகிாய் . சுாதர்
சிலுடயனில் அடடும் காட்சி எரு புபம், புன்டநபத்தில் அநர்ந்து புல்ாங்குமல் ஊதும்
கண்ணிைம், கயாடின லசடகடத் தந்தருளும்டி, லகாிடகனர் குத்திிருந்தடி லகட்கும்
காட்சி நற்லார் புபம்! காதசி காண யந்தயர்கள், இந்தப் குத்திவு ஏயினக் காட்சிடனக்
கண்டு,
அலை!
அைலை!
இடதப் ாருலைாய்!
அை, இப்டித்தான் இருக்கு!
பசச்லச, நாத்டத யாங்கித் பதாடக்கிானுங்க!
இப்டிக் கைவுள் பசய்யாபா?
இப்டிச் பசய்யர் கைவுள் ஆயாபா?
இப்டி  கடத கட்டிார்கள் ?
ாம் ன்த்டதக் கண்லைாம்!
அயபயர் நப்க்குயத்திற்குத் தக்கடி, லசிச் பசன்ர்.
ஆயடினில் டைபற் திருயிமாடயப் ிபநாதப்டுத்திப் லசுயதால , காங்கிபசில நிந்து
கிைக்கும் குடாடுகட எலபனடினாக நடத்து யிைவும் படினாது ; ஆட்சினில காணக்
கிைக்கும் அயட்சணங்கடபம் நறுத்துயிை படினாது .
எரு ஊரில பதாைர்ந்து எரு த்து ாடக்கு ாைகம் டைபற்ால், அந்த ஊரில உள்
"ச புத்தி'' டைத்தயர்கள், டை பாடிாயட, உடை, உடபனாைல் ஆகினடயகில,
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தங்கடபநினாநல் ாைக ாணிடனக் கந்து பகாள்யார்கள் ! எட்டுயார் எட்டிலா,
ாைகாணி லயட பசய்பம் - சி ாடக்கு - ர் ார்த்துக் லகிலசி அடதப் லாக்கும்
யடபனில்.
எரு சர்க்கஸ் கம்பி யந்துயிட்ைால் லாதும், அந்த ஊரில் உள் யாியர்களுக்கு, உைில
"கானம்'' ற்ட்லை யிடும் - உனபத் தாண்டுதல், தாயிக் குதித்தல், டசகிள் சயாரினில் லயட
காட்டுயது, இப்டிச் சர்க்கஸ் பசய்யதால்!
அதுலாலய தம்ி, ஆயடி லாய்யிட்டுயந்தயர் சி ாடக்கு அந்தப் ாணினில்தான்
லசுயார்கள். ிகு, ிடடந அயர்களுக்கும் உண்டநடன உணர்த்தும்.
லரு ண்டிதருடைன ிபத்லனகத் திடநலன, இத்தடகன "பசாக்க டயக்கும்'' காரினத்டதச்
லசார்யில்ாநல் பசய்யது தான்!
ாண்டுங் நகாாடு ற்ிப் த்திரிடககில ார்த்தானல்யா!
இதில காட்டின யர்ண ஜாங்களுக்காகச் பசயமிக்கப் ட்ை பதாடகனின் அவு பதரிபநா
ன்று லகளுங்கள் காங்கிபஸ் ண்ர்கட!
தடயர்கள் தங்குயதற்காக இபண்டு பரின ஏட்ைல்கள் எதுக்கப்ட்ை . அந்த ஏட்ைல்
அடகடப் புதுப்ித்து யசதிகடப் பருக்க 15 இட்சம் ரூினா அதாயது 80 இட்சத்து 60
ஆனிபம் பயள்ி (நாய் ாணனம்) பசயிட்ைர்.
நகாாட்டுக்காக பநாத்தம் 6 லகாடி ரூினா, அதாயது 160 இட்சம் பயள்ி இதுயடப பசயாகி
இருக்கிது ன்று, ப்பல் 9ஆம் லததி நாய் த்திரிடக என்று பதரியித்தது.
இப்டிப் ணத்டத யாரினிடத்து ைத்தப்டும் நகாாடுகள், யிகள், கண் காட்சிகள்,
இடயனாவும், அடிப்டைக் குடாடுகட நக்கள் சி காம் உணபாநல் இருக்கச் பசய்ன
உதவுலந தயிப, கடைசியடப காப்ாற்ியிைாது.
திடநநிக்க ஏயினபாருயன், மக் பகாத்து பதாங்குயது லாத் திடபனில தீட்டித்
பதாங்கயிட்டிருந்தாாம். டயகள் சி மத்டதக்பகாத்தித் தின்தற்காக யட்ைநிட்ையாம் !
ஏயினனுடைன டகத்திட அடயரும் ாபாட்ைத் தால பசய்யர் . ஆால், டயகளும்
ாபாட்டுடப யமங்கிலாரும், ஏயினத்தில கண்ை மலந லாதும் ன்ா இருந்து யிை படிபம் .
ாபாட்டுயர், ிலகா மச்சுடய லதடி லயிைம் பசல்யர். டயகல கூைப் ந்துலாகும்
மத்லதாட்ைம் லாக்கி.
அதுலாத்தான் ஆயடிகள்! ஆயடிலா லயறு ந்த கட்சினிாலும் ைத்திக் காட்ைலய
படினாது ன்தல். ஆயடிலா யிநரிடசனாக நாாடுகள் ைத்தலய கூைாது ன்தல்
தம்ி! ஆயடி ைத்திக் காட்டியிட்டு , இத்துைன் திருப்தி பருக! இன்ட நந்திடுக! இன்ம்
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பற்தாக ண்ணிக் பகாள்க! ன்று கூறுயது கூைாது ன்டதத்தான் கூறுகிலன் . "ஆயடி
கண்லைன், ஆந்தம் பகாண்லைன், இி ான் காயடி தூக்கி ஆடிடுலயன், கிப்புச் சிந்து
ாடிடுலயன், காங்கிபஸ் கட்சினிருைன் கூடிடுலயன்' ன் லசிடும் லாக்கிர் ற்ிக் கயட
பகாள்ாலத. நக்பகன்று எரு நகத்தா குிக்லகாள் இருக்கிது - அதில பயற்ி
பறுயதற்காகப் ணினாற்றும் ாம் , ஆயடி கண்டு அனப நாட்லைாம், ாண்டுங் சப்புக்கும்
ினாகி யிைநாட்லைாம்.
ஆயடினிலும் ாண்டூங்கிலும், அங்காபம் கண்டு அன்ர் சிர் பசாக்கிப் லாகின்ர் . ாலநா
இவ்யவு ஆயடிகளுக்குப் ிகும்கூை, அங்லகார் சநனம் இங்லகார் சநனம் ன் அயிாயது,
சிர் ர், அபசினில் இன்று காணப் டும் அயட்சணத்டதபம் , யைாட்டு ஆதிக்கத்டதபம்,
கண்டிக்க பன்யருயது காண்கிலாம் , நகிழ்ச்சிபம் ம்ிக்டகபம் பகாள்கிலாம். ஆயடி,
அடயடபபநல், யமி தயிலனார், யழுக்கி யிழுந்லதார், யாழ்த்திப் ரிசு பறுலயார்
ஆகிலனாடபத்தான் பசாக்கிைச் பசய்கிலத தயிப, பகாள்டகனில் உறுதி டைத்த யடபபம்
காயடி தூக்கினாக்கிைாது - நாாக, காயடி தூக்கிடும் லாக்கிட அத்தடகலனார் கண்டித்த
யண்ணம்தான் இருக்கிார்கள்.
"னன்நீ ர்! ஆயடி ைத்திக் காட்டி ீர், இருது இட்சம் பசயிட்டீபாம்! உங்கிைம் யசதி
இருக்கிது, பசயிட்டீர்கள்! ாண்டுங் ற்ிப் லசுகிீர்கள் பயசத்துைன். லகாடி ன்கிார்கள்
அதற்கா பசவு! சரி! ஆால் இடயகில் ாக, டம கண்ைது ன்? இைர்ாடு து
கடனப் ட்ைது? லதச்சாதிகாப பட எமிக்கப்ட்ைதா! இல்ாடந இனாடந
துடைக்கப்ட்ைதா! ஏயினத்தில் உள் மக்பகாத்துதால , உங்கள் ஆயடிகள்,'' ன்று
லகட்கிார்கள், பசாக்குப் பாடினால் நனக்கநடைனாதயர்கள்.
"இங்லக டைபறும் ஆயடிடனக் காட்டி, இந்ாட்டில பசல்யாக்கு வ்யவு பசமிப்ாக
இருக்கிது காணர்ீ ன்றும், ாண்டுங் காட்டி பயிாடுகில் கிடைக்கும் நகத்தா
பசல்யாக்டகக் காணர்ீ ன்றும் யிம்பம் லசி யருகிீர்கள் - ினும் காய்ந்த யனிறுைன்
இங்கும், கண்ணருைன்
ீ
பயி ாடுகிலும் இந்ாட்டு நக்கள் யடதடுகின்ர் . அடத
இம்நினவு லாக்கவும் இந்த ஆயடிகளும், ாண்டுங்குகளும் னன்ைக் காலணாலந'', ன்று
லகட்கின்ர், திருயிமாக் கண்டு பதிடய இமக்காதயர்கள்.
ர்நினப் ிபதநர் இருக்கிாலப த, அயர் லரு ண்டிதருக்கு அத்னந்த ண்ர் !
சநனம் கிடைக்கும்லாபதல்ாம் அயர் அங்கு யந்து அயாவுகிார். ண்டிதரும் அந்தப் க்கம்
லாகும் லாபதல்ாம், தயிால் உசரிக்கப்டுகிார். த்திரிடககள் த்தி த்தினாக இந்த
"லசம்'' ற்ிச் பசய்திகடத் தருகின்.
ஆசினாயில பகாழுந்துயிட்பைரிபம் ிபச்சிடகட நட்டுநல், ஆப்ிரிக்காயில பண்டு
கிைக்கும் ிபச்சிட கடபம் எரு லசபத் தீர்த்துடயக்கும் "அாபநா'' லயடனின் ிநித்தம்
கூடிலப, ாண்டுங்கில். அதற்காகப் புப்ட்ை லாதுகூை லரு ண்டிதர் , இபங்கூில் தங்கி,
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அங்கு டைபற் திருயிமாயில் கந்து பகாண்ைார் . தவுைன் ண்டிதர் ர்நின உடைனில்,
சிரித்துப் லசி நகிழும் சிிநாக் காட்சி லான் ைம் த்திரிடககில் பயினிைப்ட்ைது.
இவ்யவு லசம், ாசம், இருக்கிது இரு தடயர்களுக்கு இது தந்துள் ன் ன்பயன்று
லகட்டுப் ார்த்ததுண்ைா, தம்ி இவ்யவு லதாமடநனின் யிடயாக, ர்நா யாழ் நக்களுக்குக்
கிடைத்துள் உரிடநகள், யசதிகள் சலுடககள் ன்பயன்று லகட்டுப் ார்த் திருக்கிீர்கா?
"இந்தினர்கள் யிட்டுயந்த ிகு ர்நாயில் அலக யிரனங்கள் ைந்து யிட்ை . யடுகடபம்
ீ
ிங்கடபம் ர்நினர்கள் யந்து ற்றுக் பகாண்டு அனுயிக்கத் பதாைங்கியிட்ைார்கள்; பத்தம்
காபணநாக யிட்டுச் பசன் ிபுன்கட, யடு
ீ யாசல்கட சுயான்தார்கள் ற்றுக்
பகாள்ாம் ன்று சட்ைம் இருப்ினும், இபங்கூில் நட்டும் அது பசல்லுடினாகாது . கருக்கு
பயிலன யிரனம் ப்டிபனன்ால் , யட்டுக்காபர்களுக்குக்
ீ
குடித்தக்காபர்கட பயிலனற்றும்
உரிடந சட்ை பூர்யநாக நறுக்கப்ட்ைது. ார்க்கப்லாால் யட்டுக்
ீ
குடைனயர்கள் ல்ாரும்
இந்தினர்கள். அதில யசிப்யர்கள் ர்நினர்கள். இப்லாது இன்பாரு பரின கண்ாயி . எரு
குடித்தக்காபன் தன் ஜாடகடன நற்பாரு குடித்தக்காபனுக்கு நாற்ி யிடுயான் . யட்டுக்காபன்
ீ
டகடனக் கட்டிக்பகாண்டு ார்த்துக்பகாண்டிருக்க லயண்டும். என்றும் பசால்யதற்கில்ட. அை,
யலை
ீ
லயண்ைாம், ிலந லயண்ைாம், யிற்றுயிட்டுப் லாலயாம் ன்ாலும் , இன்பாரு சட்ைம்
இருக்கிது. ர்நினப் ிபடஜகளுக்குத் தயிப லயபாருயனுக்கு ஸ்தாயாப பசாத்துக்கட
யிற்ட பசய்னலயா அடைநாம் டயக்கலயா குத்தடகக்கு யிைலயா அனுநதிகிடைனாது .
இந்தினரிைம் யிடக்கு யாங்கவும் ர்நினர் யரும் தனாபாக இல்ட இதால் அங்கு
அடைநாத்தில் கைன் யாங்கிபள் இந்தினர்கள்கூை தங்கள் ஸ்தாயபச் பசாத்துக்கடக்
கைனுக்கு ஈைாக நாற்ிக் பகாள் படினாத ிடனில் பசய்யதின்பதன்ினாநல்
இருக்கிார்கள். சுதந்திப சட்ை அபசினல் சட்ைப்டி உத்திலனாகம் இி  ர்நினர்களுக்லக ன்று
ஆகியிைலய, அலகர் லயட இமக்கும் திண்ைாட்ைத்திலும் சிக்கினிருக்கிார்கள்.
ல்ாயற்ிற்கும் சிகபம் டயத்த நாதிரி எரு புதின பரின நலசாதாடயபம் ர்நினப்
ார்ிபநண்டு பகாண்டு யந்து ிடலயற்ினிருக்கிது. யியசானத்தில் ஈடுட்டிபாத
ிச்சுயான்தார்கின் ிங்கட ல்ாம் சர்க்கார் டுத்துக் பகாண்டு யிடுயது ன்லத
இதன்சாபாம்சம். யியசானிகாக இருந்தால் தா ம்து க்கர் டயத்துக் பகாள்ாம் . இங்லக
சுநார் னானிபம் இந்தினர் யடப 26 இட்சம் க்கபாவுக்குச் பசாந்தக்காபர்கள். அதன் யருநாம்
ாற்து லகாடி யடப நதிக்கப் ைாம். ர்நின யியசானி நந்திரி சட்ைதிட்ைநாக, ிம் ல்ாம்
பாஜ்ன சர்க்காருக்லக பசாந்தம்; ிச்சுயான் தாபருக்கு அடத டயத்துக் பகாண்டு அதில் சாகுடி
பசய்யதற்கு நட்டுலந உரிடந இருக்கிது; சர்க்கார் உசிதம் லால் இந்த ற்ாட்டை எழுங்கு
பசய்னலயா, நாற்லயா, பத்துச் பசய்னலயா உரிடந பற்து. . . ன்ார்.
பாதுயாக இந்தினர் ிடடந திருப்திகபநாக இல்ட ன்றுதான் பசால்லயண்டும் . அயர்கள்
அந்ின ாட்ையர் காகலய நதிக்கப்டுகிார்கள் ; யருநாம் நிகவும் குடவு; ஆடகனால்
யாழ்க்டகத்தபம் ாதிக்கப்டுகிது; லய ர்நினரிடைலன அந்தஸ்து ன்து அயர்களுக்கு
அதிகம் இல்ட.
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தம்ி! ர்நாயில் உள்யர்கில் தநிமலப அதிகம். ர்நாயில் இன்றுள் ிடடந இது. அறுது
ாட்கில் ந்து ாடுகடச் சுற்ியிட்டு யந்த ஆந்தயிகைன் ழுத்தார் எருயர்
தீட்டினடதத்தான் தந்திருக்கிலன் .
இத்தட இன்லுக்கு ஆாகினிருக்கிீர்கல, இங்கிருந்து பசன்யர்கள், லரு ண்டிதருக்கு
ர்நின பதல்யரிைம் உள் லசபம் ாசபம் ன் ன் பகாடுத்திருக்கிது ? லரு
ண்டிதடபக் காடம்லாலத, ர்நின பதல்யரின் பகம் நருகிது, கட்டித் தழுயிக் பகாள்கிார்,
ஆசினாயின் யமிகாட்டி ீலப ன்று உசாபம் பாமிகிார், யிருந்து ைத்துகிார், ஆால் தன்
பசாந்த ாட்டுப் ிபச்சிட ழுகிலாது, இந்த லசபம் ாசபம் ஏடி எிகிது. ர்நினரின்
உரிடநக்களுக்காகலய ணினாற்றுகிார் . நது ண்டிதருக் குள் பசல்யாக்கிடப் ாரீர் , அயர்,
"பசக்கு நாபை உடமத்திடுயர்,
ீ பசல்யம் பகாமித்திைச் பசய்திடுயர்,
ீ அடத ைாைாவும் ிர்ாவும்
பசல்ாக அரித்தாலும் சீ ி மாதீர் ' ன்று கூிாலும் அதுதான் லசாரினிசம் ன்று ண்ணிப்
பூரித்திடுயர்ீ ன்று லசுகிார்கள். எரு ாட்டின் தடயருக்கு லயபாரு ாட்டில அாபநா
பசல்யாக்கு இருக்குநாால் பசல்யாக்குள் தடயரின் ாட்ையருக்கு அந்த லயற்று ாட்டில ,
நதிப்பு உனரும், யசதிகள் கிடைக்கும், சலுடககள் கூைப் பயமி ற்டும். இயர்கலா, ர்நாயில்
ண்டிதருக்கு நிகுந்த பசல்யாக்கு ன்று ண் இடசக்கிார்கள் ன்று ஆந்த யிகைடச்
லசர்ந்தயலப ஆனாசத்துைன் கூறுகிார். ண்டிதரின் பசல்யாக்கின் பாருள்தான் ன்?
ஆயடி காட்டிபம் ாண்டுங் ற்ிப் ாபாட்டிப்லசிபம் பதன்ாட்ையர் காடம் ன் ன்?
காயடி தூக்கித் திரின லயண்டி இருக்கிது, தற்கும் ப்லாதும்!
டில்ி ிதி நந்திரி லதஷ்பக் ாபநல்ாம் லதா யிக்க நினாதார் ன் ண்ணத் லதாடு
லசுகிார். பதல் ந்தாண்டுத் திட்ைத்தில யைாட்டுக்லக அதிகத் திட்ைங்கள் பசய்து
தபப்ட்ை ன்று குட கூறுகிார்கள் - ன் அப்டிச் பசய்ன லரிட்ைது ன்ால், திட்ைம்
பதில் யைாட்டுக்காகத் தீட்டிலாம், ன்கிார். இது சநாதாம் ன்று அயர் கருதுகிார்.
அவ்யவு பரினயர் பசால்லுகிாலப ன்தற்காக , இங்குள் அடியருடிகளும், "ஆநாம் சாநி''
லாடுகிார்கள். திட்ைம் தீட்டும்லாது, ன் யைாட்டின் கயம் நிகுந்திருந்தது. பதன்ாடுற்ி
ன் அக்கடனற் லாக்கு, அட்சினம் ற்ட்ைது ன்தற்கு அயரும் காபணம் கூயில்ட ;
இங்கு உள்யர்களும் லகட்கக் காலணாம். உங்களுக்கு இபண்ைாயது ந்தினில சாப்ாடு
லாைப்டும் ன்று யிருந்து சாப்ிட்ை "பதம்ில்'' ப்ம் யிட்ைடி லதஷ்பக் கூறுகிார்.
இங்குள் "ிக்ஷாந்லதஹி''களும் லதா ின் கட்டில் உட்காபடயத்துப் லாட்ைாலும்
பயானில்ட, சி யனிற்டக் கிறுகிது ன்று கூறுகிார்கள்!! இது தால ஆயடி தந்த
அந்தஸ்து!
"ிக்ஷாந்லதஹி'' ன் ாம் பசான்ால் காங்கிபஸ் ண்ர்களுக்குக் லகாம் பகாதித் பதழுகிது .
ஆஹா! ங்கடனா ிச்டசக்காபர்கள் ன் சுகிீர்கள் , ன்ார்கள். டநசூர் பாஜ்ன
பதடநச்சர் லசினிருக்கிார் இது லா!! டில்ி சர்க்காரின் லாக்டக டநசூர் சட்ை சடனில்
நிக யன்டநனாகக் கண்டித்துப் லசுகிார்! டில்ி, பதன்ாட்டுத் தடயர்கட, அயர்கட
இங்க ாம் ட்லைல் ன்று புகழ்ந்தாலும் சரி , திகர் ன்று பகாண்ைாடிாலும் சரி, அயருக்காகக்
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கச்டசடன யரிந்து கட்டிக் பகாண்டு லநல யிழுந்து லயட பசய்தாலும் சரி அயர் லநினில்
துி தூசி ட்ைாலும் ன் கண்ணில நிகாய்ப்பாடி யிழுயது லா உருகி இருக்கிது ன்று
உருகிப் லசிாலும் சரி, "அயருடைன ஆட்சிடன ஆதரிப்டதலன ன் தயநாகக்
பகாண்டுயிட்லைன்' ன்று லசிப் ணினாற்ி யந்தாலும் சரி, ப்டிப்ட்ை பசல்யாக்டக இங்லக
பக்கூடினயபாக இருந்தாலும், அந்தத் தடயர்கட அங்கு ிச்டசக்காபர்கள் லாத்தான்
ைத்து கிார்கள் ன்டத உணர்ந்து, சற்றுக் லகாநாகலய லசுகிார்.
"நத்தின சர்க்காரிைம் ாம் பசால்லும் லாபதல்ாம், ாபம் நது லனாசடடனக் கூ
லயண்டும்; லதா ிச்டசக்காக யாங்கப் லாகும் லாக்கில ைந்து பகாள்க் கூைாது.''
ன்று இடித்துடபக்கிார். இதன் பாருள் யிக்கநாக இருக்கிலத , தம்ி! ன் காங்கிபஸ்
ண்யர்களுக்கு நட்டும் யிங்கயில்ட ! டில்ினில் பதன்கத்துத் தடயர்கடப் ிச்டச
யாங்க யருயர்கட ைத்துயதுலா ைத்துகிார்கள் ன்டதத் லதாமர் அனுநந்டதனா,
தினா லதார் ாணினில் டுத்துடபக்கிார் .
"அவ்யப்லாது, கைன் லயண்டும், நாினம் லயண்டும் ன்பல்ாம், நத்தின சர்க்காரிைம்
பகஞ்சிக் லகட்ைடி இருக்க லயண்டின ிடடந  ப்டி இருக்கி பதன்ால், நத்தின சர்க்கார்
"யசதிகட'' குயித்து டயத்துக் பகாண்டிருக்கிது. இடத டயத்துக் பகாண்டு இபாஜ்ன
சர்க்காருக்லக உரிடநனாதா யிரனங்கில்கூை, இப்டிச் பசய்பங்கள் அப்டிச் பசய்பங்கள்
ன்று யற்புறுத்துகிது, கைன் தருகிலன் நாினம் தருகிலன் ன்று ஆடசகாட்டி!!
தன்ிைம் உள் பாநா "யசதிகட'' டயத்துக் பகாண்டு, நத்தின சர்க்கார், பநள் பநள்,
ஆால் பயற்ிகபநாக, இபாஜ்ன சர்க்காரின் ையடிக்டககில புகுந்து , ஆதிக்கம் பசலுத்துகிது.
நத்தின சர்க்காரின் லாக்கு ப்டி இருக்கிது ன்ால், அபநரிக்கா, ணம் கைாகவும்
இாநாகவும் பகாடுத்துத் தன் ஆதிக்கத்டத இங்கும் லயறு  ாடுகிலும் புகுத்துகிலத,
அதுலா இருக்கிது.''
தம்ி! இவ்யவும் கூறுயர், யகுப்புயாதி, யிரநி அல். ிற்லாக்கு யாதினல்;
காங்கிபஸ்காபர் தான்! ஆால் இயருக்கு பதுபகலும்பு இருக்கிது . யைாட்டுத் தடயர்
களுக்கு யால்ிடித்தால் நது அபசினல் யாழ்வு எியிடும் ன் அடிடநப் புத்தினில்ட.
ஆகலய, அஞ்சாநல் ிடடநடனக் கூறுகிார். ஆயடி ார்! அதன் அற்புதம் லகள்! ன்று
பதம்நாங்கு ாடிக் காட்டிாலும், காயடி தூக்கித் திரிபம் ிடக்குத் பதன்ாடு யருயது கண்டு
நம் பயதும்ிப் லசுகிார்.
ிச்டசக்காபடப ைத்துயது லா ைத்துகிார்கள்.
இபாஜ்ன யியகாபங்கில தடமந்து ஆதிக்கம் பசலுத்துகிார்கள்.
அபநரிக்கா ணத்டத யசி,
ீ ல்ிிக்கச் பசய்து, தன் டையைாகப்
ீ
 ாடுகட அடநத்துக்
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பகாள்யது லா டில்ிபம் பசய்கிது.
இவ்யவு குற்ச்சாட்டுகட வுகிார் லதாமர் அனுநந்டதனா!
ஆயடிகள் ைத்துயதால் கிடைக்கும் ன் இதுதால, தம்ி! லயபன்?
திருயிதாங்கூர்-பகாச்சினில், பதடநச்சபாக பன்பு இருந்த லதாமர் லகசயன் ன்யர்
ஏரிபண்டு திங்களுக்கு பன்பு நாய் ாடு பசன்ார். லகாாம்பூரில் நடனாிகள் அயருக்கு
யபலயற்பும் யிருந்தும் ைத்திர். அங்கு அயர் லசினது ன் பதரிபநா ? ஆயடினின்
பருடநடனப்ற்ிபம் அகாாத் ண்டிதரின் அயற் பசல்யாக்டகப் ற்ிபநா ? இல்ட;
இல்ட டில்ினின் நாற்ாந் தாய்ப் லாக்கிடக் குித்துத்தான் லசிார். தானகத்திிருந்து
யந்த தடயடப, யாழ்த்தி யபலயற்று, லதா ாங்கள்தான் ிடமப்புக்கு யமிலதடிக் பகாண்டு
இந்தக் கண்காணாச் சீ டநக்கு யந்து லசர்ந்லதாம், அங்லக தானகம் தடகள் எடித்பதினப்ட்ை
ிடனில் தன்பசு ைத்துகிலத, தபணிபனங்கும் பணி ாடியரும் லரு ண்டிதரின் ஆட்சி
ைக்கிலத, ப்டி இருக்கிது? தானகம் இன்ம் யமிந்லதாை லயண்டுலந ? ன்று லகட்கிார்கள்.
லதாமர் லகசயன் பன்ாள் பதடநச்சர் , அடதனா லகட்கிீர்கள் அன்ர்கல? ன்று கூி
பருபச் பசிகிார்.
"ாங்கள் புதின டகத்பதாமில்கடத் பதாைங்க இடைனாது நத்தின சர்க்காரின் உதயிடன ாடி
யந்திருக்கிலாம். ஆால் எவ்பயாரு புதின டகத்பதாமிலும் யைஇந்தினாயில
பதாைங்கப்டுகிது. ிபம்நாண்ைநா பட்லபால் சுத்திகரிப்பு ிடனம் தற்லாது , ம்ாய்க்கு
அருகில் உள் டிபாம்லனில் அடநக்கப்ட்டு யருயடதபம், நண் ஆபாய்ச்சிப் ாக்ைரிபம்
அப்குதினில் அடநக்கப்டுயடதபம் இதற்கு உதாபணநாகக் காட்ைாம் . நத்தின அபசாங்கம்
இத்தடகன நாற்ாந்தாய்ப் லாக்டக அனுஷ்டிப்து கண்டிக்கத் தக்கதாகும்.'' லதாமர் லகசயன்
ன்யரின் லச்சு, இது!! கண்டிக்கத்தக்கது ன்கிார், காபணபம் காட்டுகிார். கண்ைம்
ிக்கிது, அது ியாதிருக்கத் தான் ஆயடி அங்காபம் காட்ைப்ட்ைது.
ஆயடி பம், காயடி தூக்கிகாக இருக்கத் பதன்ாடு இடசகிதா, இணங்குகிதா, ன்துதான்
ரிட்டச ார்க்கப்ட்ைது. இந்தச் சூட்சநத்டதப் புரிந்து பகாள்ாநல் ஆயடிடனப் ார்த்தீர்கா ,
ன்று கண்டணபம் யாடனபம் அகத் திந்து பகாண்டு, அன்ர் சிர் லகட்கிார்கள். ன்
பசய்னாம் தம்ி! அயர்கின் நநனக்கம் பதின லயண்டும் - அதற்கா படனில் ாம்
ணினாற் லயண்டும்.
அன்புள்,

5-6-1955
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