
 

 இன்னும் எத்தனை காலம்?  

(ஆங்கத்துடணாண ஏர் அனுத தகிர்வு)  

- க்கநிஞர் சி. ாி  

‘சாத்ிம் னும் பதரில் னடாக்கி , சாிப்தாலுக்கும், சவுக்கடிக்கும் அஞ்சிடச் 
பசய்து, ம் னந்தத் தனனதநத எடுக்கிட்ட அத ஆிக்கச் சாிிணரின் , 

ஆளும்ர்க்கம், """"குண்டாந்டிக்கும்"" பதா ய்க்கிற்கும் ஆட்தடுத்ி எடுக்க 
ிதணக்கிநது ம் தனனதநதனேம் - சட்டம்’ னும் ததார்தில்!  

ஆம். அற்கு இன்னுபான உாாணது ஊத்துக்குபி தகுிில் ாழும் 
அனந்ி க்கபின் ீாண கால்துதநின் அடக்குனதந.  

‘காில்தன இனத ’- கால் ிதனத்ில் னதநிட னடிா ிதன.  
பணணில், இழுத்துச் பசல்னப்தட்டது ஊத்துக்குபி கானர்கபால் பாடர்ந்ிடும் 
இதுததான்ந சம்தங்கதப சகிக்கனடிா அப்தகுி க்கள் , ாட்ட ஆட்சித 
அணுகுகிநார்கள். ாதனேம் ாக்கதா , ானக்கும் இதடனைறு பச ய்தா, ந்ப் 
பதானதபனேம் அிக்கதா னனில்தன. """"னென்று ாட்களுக்கு னன்ன 
கானர்கபால் இழுத்துச் பசல்னப்தட்டர்கபின் ிதன ன்ண ? ன்று பரினேம் த , 

‘தட்டிணிப்ததாாட்டம்’ டத்துதாம்""- ன்நணர் , அனுிணனம் றுததாடு 
ததாாடும் ம்க்கள்-க்கள் குதநதகட்ன ாபன்று!. ாட்ட ஆட்சிர் 
ிதணத்ினந்ால், அடுத் அத ி தத்ில் , கானர்கபால் இழுத்துச் 
பசல்னப்தட்டர்கதப கண்னன் ிறுத்ிினக்க னற்சி டுத்ினக்கனடினேம் ; 

குதநந்தட்சம் ிசாதக்காது, உத்ிட்டினக்க தண்டும்.  

அதச் பசய்ிடால், தகாரிக்தகனேடன் ந்ர்கதப தகது பச ய் உத்ிட்டது , 

தப் தாதுக்க ? ன்தது அடுத் ஆறு ி தத்ிற்குப் தின்ணிட்டுத்ான் 
பரிந்து.  

கானர்கபால் இழுத்துச் பசல்னப்தட்டர்கபின் ண்ிக்தக 89 ஆக உர்ந்து. 
அது த ங்கு தக்கப்தட்டினக்கின்நணர் ன்று பரிா இனதனேம் தசர்த்து!  

இந்ிதனில்ான், தார் ஆணந்ன் பகாடுத் கனின் ததரில் , 

தகதுக்குள்பாக்கப்தட்டினந் க்கதபச் சந்ித்ிட பசன்தநன் , என க்கநிஞாக!. 



கானில் உள்பர்களுக்கு , ங்கப்தட்டுள்ப ‘க்கநிஞதச் சந்ிப்தற்காண 
உரித’ ாலும் தநிக்கப்தடக்கூடா ‘அடிப்ததட உரித ’ ன்று சட்ட ட்டில் 
ழுப்தட்டினந்ினந்த ணில் தத்துக் பகாண்டு ; ினப்னர் பற்குக் கால் 
ிதனத் துத ஆ ய்ாபரிடம், தகதுக்குள்பாக்கப்தட்டர்கதப சந்ித்ிட 
அனுி தகட்தடன். அனுி றுக்கப்தட்டது . சட்டத்ிற்குட்தட்டர்கள் கானர்கள் 
இல்தன ததாலும்! அது அசினதப்னச் சட்டாக இனந்ாலும்… ன் தன ி த 
ாங்களுக்குப் தின்ணிட்டு , அர்கபிடினந்து ந் தில் , """"ாதனேம் சந்ிக்க 
அனுிக்கக் கூடாது ன்தது சட்டத்தக் காப்தற்ந ிிக்கப்தட்டுள்ப ாட்டக் 
கண்காிப்தாபரின் உத்வு"" ன்நணர்.  

ாட்டக் கண்காிப்தாபத பாதனததசி ாினாகத் பாடர்ன பகாண்டு , """"ா, 

தகதுக்குள்பாக்கப்தட்டர்கள் தங்காிகபா ? க்கநிஞதச் சந்ித்ிடக் கூட 
தட உத்வு ததாட்டினக்கீங்க ? இது ணி உரித ீநல் , சட்ட ீநல் ன்தது 
உங்களுக்குத் பரிாா ?"" ன்று தகட்டததாது , """"ான் அர்கபிடத்ில் 
ததசுகின்தநன்"" ன்தண சாாணப்தடுத்ிணார். அன் தின்ணிட்டும் , தன 
சாக்குததாக்குகபால், ானும், கல் பதற்று ந்ிட்ட ஜணாக ஆற்நல்களும் 
பபிிதனத ிறுத்ி தக்கப்தட்தடாம். கானில் இனந் கானர்களுக்கு 
ததாாடிால் தகது பச ய்ர்கதப ிடுிப்தற்காண உத்வும் , கானர்கபால் 
ற்கணத இழுத்துச் பசல்னப்தட்ட இனனம் தகாத ீின்நத்ில் னன்ணிதனப் 
தடுத்ப்தட்டு ிட்டணர் னும் கலும் கிதடக்கப் பதறும் த டுக்கப்தட்தடாம். 
பணணில், னென்று ாட்களுக்கு னன் இழுத்துச் பசன்நர்கதப 24 ிதத்ிற்குள் 
ீின்நத்ில் னன்ணிதனப்தடுத்ாக கானர்களுக்குத் ன்குற்நத்த 
தநத்ிடவும்; பதாய்க்கு னதணந்ிட கான அகாசம் அபித்ிடவும் ; 

இற்கிதடில் ந்ி ிர்ிதணனேம் ிக ழ்ந்துிடக்கூடாது ன்தற்காகவும் ; - 

ாட்ட ஆட்சினம் , கண்காிப்தாபனம் இதந்து அகாக கா ய் 
கர்த்ிினக்கிநார்கள் ன்தத அப்ததாது ான் உனடிந்து.  

ாங்கள் ண்டதத்ிற்குள் பசன்நததாது , ‘ர்னஸ்’ ததாணில் ிகவும் ததப்தாக 
கல் தரிாற்நம் ிக ழ்த்ப்தட்டுக் பகாண்டினந்து. ாங்கள் தகது பச ய்ப்தட்டு 
ிடுிக்கப்தட்டினக்கிதநாம் ன்தத உர்ந்ர்கபாகத , சிறுர்கள் கூட 
இனந்ணர். ா ய்ிட்டுக் கநி அழு குந்த என்நின் அழுகுல். இற்கு 
த்ிில், கத்ி அக்கூட னடிால் , ங்கதபச் சுற்நி ின்று பகாண்டினக்கும் 
கானர்கள் ங்கதபக் கண்காித்துக் பகாண்டினக்கிநார்கள் ன்கின்ந 
ச்சரிக்தகனேர்வுடன், ங்களுக்கு ிக ழ்த்ப்தட்ட பகாடுதகதபக் கூநிடக்கூட 



அஞ்சி அர்கள் , """"ீங்கள் ங்கள் தகுிக்கு தண்டும்"" ன்று ட்டும் 
தித்ார்கள்.  

றுாள் தத்ிரிக்தககபில் பபிாணது. """"இிதனக் கி ழ்க்கச் சி! இனர் 
தகது"" ! ன்று.  

சாிஎடுக்குனதநக்கு ிாண கிபர்ச்சிிதனா , ிர்ிதணாற்றுிதனா கூட , 

பன்ாட்டங்களுடன் எப்திடுதகில் , தற்குத் ிகத்ில் என லுாண  
ன்த இனந்ில்தன. இச்சூனில் ன்னுதட தகள்ி என்றுான்!  

இன்ணனம், ன்தண ிிப்ததணக் கூட , ‘சாி’ ன்று கும்திடும் இம்க்கபிடத்ில் , 

சனெகிடுதனக்காக இிதனக் கி ழ்க்க தண்டும் ன்கின்ந உர்வு 
ந்ினக்குதாணால், ‘அனந்ிர்’ ன்தாதனத அிகா  பநிாட்டத்த 
ிகழ்த்ிக் பகாண்டினக்கும் கால்ிதனத னனில் அிக்கப்தட்டினக்கும் 
ன்ததும்; ம்க்கபின் உடனில் , சிந்தணில் தனனதந-தனனதநா ய் 
ற்நிிடப்தட்டினக்கும் ‘அடித’ னும் ஞ்சு அவ்பவு பிில் 
னநித்துிடக்கூடிது அல்ன ன்ததும் ; உங்களுக்கு ன்நாகத பரினேம். 
இப்தடிினக்தகில், ன் இந்ப் பதா ய்க்கு? கால்துதநத, ீ பசய்ிட்ட ந்க் 
குற்நத்த ிாப்தடுத்துற்காக , உன்தண ிிட்ட ந் ஜாணதண 
தநப்தற்காக ம்க்கள் ீது இக்குற்நத்தச் சுத்ிினக்கிநா ய்? இந்க் 
தகள்ிகதப ிதாகக் பகாண்டுான் , ினப்னர் ாட்ட அபில் என லுாண 
""""க்கள் உரித ீட்னக் கூட்டதப்ன"" உனாக்கப்தட்டது.  

கால்துதநால் சிகார்கபாக்கி சிதநில் அதடக்கப்தட்டுள்ப இனனம் 
குற்நற்நர்கள். உரி ீிிசாத தண்டும் னும் அடிப்ததடினாண னு , 

ணி உரித ஆதங்கள் , னல்ரின் -ணிப்திரிவு , ணி உரித ீின்நம் 
ண ணி உரிததக்காக்கும் அாகத் ன்தணக் காட்டிக் பகாண்டினக்கும் 
அத்துத அசு இந்ிங்களுக்கும் கூட்டதப்ன சார்தாக ‘னுக்கள்’ பகாடுக்கும் 
சடங்கு தற்பகாள்பப்தட்டது.  

க்கள் உரித ீட்னக் கூட்டதப்தின் பசல்ிட்டத்ின் ல்தன ிரிதடந்து 
பசல்லும் ன்தத ஊத்துக்குபி அனந்ி க்கள் இனக்கும் ல்தனத அதடனேம் 
த உர்ந்ிடில்தன.  

டிச.6 அம்ததத்கார் ிதணவு ாபன்று , ங்கள் தனனதநிலும் சாி 
அடக்குனதநக்கு, அடிதினேம் ிதன பாடர்ந்ிட  ிடாட்தடாம் னும் 



உறுிதாடு, அது உத் சிந்தணகதப பஞ்சில் உாக்கிக் பகாண்டு , க்கள் 
உரித ீட்னக் கூட்டதப்னத் தார்களுடன் ானும் அப்தகுிக்குச் பசன்தநன்.  

அப்தகுி ிகவும் அதிாகத்ான் இனந்து. இனப்னப்தாதக்கும்- 
அப்தகுிக்குாண இதடபபி நக்குதந 8 கி.ீ இனக்குபன்தால் , 

பாடர்ண்டிச் சத்ம் கூட தகட்டிடில்தன. ஊத்துக்குபிினினந்து-நக்குதந 3 
கி.ீ. உள்பசல்ன , ார்சாதனதா, ததனந்து சிதா இல்னா காத்ால் 
ாகணங்கபின் சத்ம் கூட தகட்கால் ிசப்ாக இனந் ததபில் , 

பசிப்ததநதக் கிிக்குபிற்காண ‘படிச்சத்ம்’ தகட்டது ன்ணபன்று 
தார்க்தகில், ‘ச்சரிக்தக தனதக ’ கூட துின்நி பசல்லும் தாதக்கு 
அனகாதிதனத பதரி தாநாங்கற்கள் படிதத்துத் கர்க்கப்தட்டுக் 
பகாண்டினந்து பரிந்து. தார் எனர் , """"இர்கள் ங்காது, பசனில்னால் 
கற்கதப, ஜல்னிகபாக்கிட இனப்னப் தாதில் ததாடுகிநார்கதபா ?"" ன்று கூநி 
சிரித்ததாது, ன்ணால் சிரிக்க னடிில்தன. பணணில்,  

கண்கள் கடந்ிட்ட அப்தகுி ன்னுள் என கணத்த ற்தடுத்ிினந்து. ணக்காண 
அடிப்ததடத் ததகதப ிதநதற்நித்னம்தடி , அதச ிர்தந்ிக்கக் கூட 
னன்பணால், அடிப்ததட சிகதபதுற்று , அன்நாடங்காய்ச்சிகபாக ாழ்க்தகத 
கர்த்ிக் பகாண்டினக்கும் """"இம்க்கபிடா இில் கி ழ்ப்ன -சி க்கு 
ிசாத""? ண ண்ி தகத்ிட னடிில்தன. காம் , காக்கிச் சட்தடக் 
காட்டுிாண்டிகள்  

ணது அட்டகாசத்த இன்னும் அிகாகத காட்டிினக்குக்கூடுதா ? ன்ந ஊகம் 
ணது சிந்தணத ஆட்பகாண்டினந்து. ணது ஊகத்த உறுிப்தடுத்ிது 
அப்தகுி க்கபின் உள்பக் குனநல்கள். அதண எவ்பான்நாக ிபக்கத் 
ததில்தன பணணில் , ‘தடுல் தட்தட ’ னும் பதரில் சீனதடக்கார்கபால் 
ிகழ்த்ப்தடும் ‘ணி தட்தடில்’ ாறுல் ன்ண இனந்துிடப் ததாகிநது?  

இந்ி அசின் தாதுகாப்னப் ததட ; ‘தங்காிகபின் தட்தட ’ னும் பதரில் 
தடுபகாதன பச ய்கிநது – காஷ்ீரி  க்கதப! இந்ி அசின் இாணும் - 
‘தசுத தட்தட ’ னும் பதரில் அிக்கிநது தங்குடிிண க்கதப! ிக - 
கர்ாடக அசின் கூட்டுப்ததட ‘ீப்தன் தடுல் தட்தட ’ னும் பதரில் 
ாச்சாத்ி கிாத்தத சுடுகாடாக்கிது.  

""""சீனதடின் ிநம் ாநனாம் ; பசல் என்றுான்! தட்தடாடுல் - 
சிறுதான்திண க்கதப; தங்குடிிண க்கதப, எடுக்கப்தட்ட க்கதப!""  



என தறுதாடு ன்ணபணில் , காக்கி உதட இப்தகுிில் ‘தடுபகாதன’ 

ிகழ்த்ில்தன. ஆணால் ‘ம் ிதபிக்கா பகாதனக் குற்நத்த ’ 

பசய்ினக்கிநது. ‘ண்னர்ச்சி’ - துவும் அங்தகற்நப்தடில்தன. ஆணால் , தானில் 
பாந்வுகள் ிதநதற்நப்தட்டினக்கிநது.  

‘உள்ளுர் கானர்கள் ’ ன்தால் அல்ன ; ‘தட்தட’ துக்க ிதனில் இனந்ால்! 
இந்த்துக்க ிதனக்தக துண்டுததாய் இனந்ணர் அங்கினந் சிநார்கள்.  

""""ங்களுக்குப் தா இனக்கு"" """"ாங்க தூங்கும் ததாது , ங்க அப்தாத , 

அம்ாத ததானீஸ் திடிச்சிட்டுப் ததாிடுதான்னு தூங்கத ாட்தடாம்"" , 

""""தள்பிக்கூடம் ததாகும் ததாது ததானீஸ்காங்க ங்க ததக்தகனேம் , தாட்டுகதபனேம் 
திடிங்கிப் தாக்குநாங்க ; ங்கதபனேம் திடிச்சுட்டுப் ததாிடுாங்தபான்னு , ததானீஸ் 
ண்டிச் சத்த்தக் தகட்டாதன ாங்க ஏடிடுதாம்""- ன்று இப்திஞ்சுப் திள்தபகள் 
ங்கபிடம் உிர்த்ிட்ட ார்த்தகள் , பஞ்தசப் திபப்தது ததான்ந என னித 
ற்தடுத்ிது.  

திஞ்சுப் திள்தபகள் குற்நபன்ண பசய்து? அனந்ிரின் திள்தபாய் திநப்ததுவும் 
குற்நதா?  

""""தள்பிில் டிதப் தன்தடுத்க் கூடாது"" அசாத - சரிான்!  

ம் திள்தபகபின் கணில் கூட குண்டாந்டிகள் அச்சுறுத்துகிநத!  

‘ம்’ அது கணபதாழுது ததண ; ஆணால் ‘தம்’ கக்கிட னடிா 
ததண. அந்  ததண, அந் தம் அிகரித்ினந்து அம்க்கபிடம். காம் , 

ாங்கள் பசல்ற்கு னன்ிணம் அப்தகுிக்கு ந்ிட்ட கால்துதந , 

""""ததாாட்டா? டத்ிநஙீ்க: இன்னும் 15 ததத தகது பச ய்தண்டி தத 
இனக்கு; ஜாக்கித!"" ன்று ிட்டிச் பசன்நினந்ால்!  

கால்துதந, அசு, அசு இந்ிங்கள் இத அதணத்துத ன்றுத எடுக்கப்தட்ட 
க்களுக்கு ிாக ிற்கும் இததிரிாக் கூட்டிக்கார்கள் ; உரிதக்காண 
ததாாட்டத்ில் உிதக் பகாடுத்ாலும் இர்கபிடத்ில் ீிதப் பதற்றுிட 
னடிாது ன்ததனேம் ; ீிக்காக குபனழுப்னர்கள் கூட , இர்கபின் 
பகாடுங்கத்ால் சுக்கி நிப்தடுார்கள் ன்ந னாற்று உண்தத 
உர்ந்ர்கபாகத அம்க்கள் இனந்ணர், ன்தத ன்ணால் உனடிந்து,  



""""குண்டாந்டிகளும், குற்நச்சாட்டுகளும் குணிந்ர்கள் ீதுாதண தானேம்!"". 
பதாய்க்கு, கால் துதநக்கு தகந் கதன ; தாிப்திற்குள்பாகும் க்கபின் 
ிதன?  ன்னுள்ளும் இக்தகள்ி ழுந்து. அதசம்,  

""""இப்தற்கு துற்ந எடுக்கப்தட்ட க்கபின் குல் என்றுதட்டு ஏங்கி  
எனித்ிடச் பச ய்ிட்டால், ஏனிடும் ஏா ய்கள் ஏட்டபடுத்ிடும். னாற்தநத 
னட்டிப்ததாடும் ல்னத , உதக்கும் க்கபின் னிதாண ததாாட்டத்ிற்கு 
உண்டு"" -னும் ணது அதசக்கனடிா உறுித ன்னுள் ழுந் அக்தகள்ி 
பர்த்ிடச் பச ய்ில்தன. ாநாக , ‘க்கள் உரிதீட்னக் கூட்டதப்தின் 
பசல்தாடு குநித் தடனதநத் ிட்டத்த குத்துக் பகாடுத்து.  

ஞ்தச உிழும் உிரிணத்துக்கு ‘ல்னதாம்ன’ ன்று பதரிட்டது ததால் , 

‘கனத்துரித’, கனத்துச் சுந்ித்த ’ காவு ாங்கிிட்டு , ணக்கு ‘ஜணாகாடு’ 

ணறு பதரிட்டுக் பகாண்ட இந்ாட்டில் , ‘அழுாினந்ாலும் அனுி பதற்நாக 
தண்டும்’ அல்னா? ஆர்ப்தாட்டத்ிற்கு அனுி பதற்நிட , ன் பதரினாண 
அனுி தகானம் கடித்துடன் , தார் ி (சாி எிப்ன ிடுதன னன்ணி) 
னன் பசன்நிட, தார் சக்ிதல், தார் பசல்ாஜ் ஆகி தானடன் ானும் உடன் 
பசன்தநன்.. அனுிக் தகானம் கடித்த பதற்றுக் பகாண்டு , ங்கதப 
""""இங்தகத ில்லுங்கள்"" ன்று கூநிச்பசன்நார் ினப்னர் டக்குக் கால் 
ிதனத் துத ஆ ய்ாபர். சற்றுதம் கித்து ினம்தி ந் அர் , """"ீ, அங்தக 
ததாய் உட்கான ; உன்தண தகது பச ய்ினக்கிதநன்"" - ன்று தார் ிதப் 
தார்த்துக் கூநிணார். தின்ணிட்டு க்கம் ததான , னதணவு - தகதுக் குநிப்தாத 
ததான்ந ாரிப்ன திில் னம்னாணார்- ங்கபது ாத்த பசிடுத்துக் 
தகட்டிடக் கூட தற்நர் ததான!  

உடன் ந்ர், என க்கள் அதப்தின் பதாறுப்தாபர் , கண்னன்ணால் அிாாகக் 
தகது பசய்ப்தடுகிநார்- டுத்ிட னடிில்தன ன்ந ததாிலும் ; ன்? ற்காகக் 
தகது பசய்ினக்கிநரீ்கள் ? ன்ந ங்கபது தகள்ிக்காண ிதத்த க்கநிஞர் 
ன்ந னதநில் கூட பதற்நிடனடிில்தன.  

""""தகிின் உரிதகபாம் ; உச்சீின்நத்ின் 11 கட்டதபகபாம்""- 
காகிப்னக்கள், இதணக் பகாண்டு இன்னும் த்தண கானம் இம்க்கதப 
ாற்நிிட னடினேம்?  



தார் ி-ின் தகது , க்கள் உரித ீட்னக் கூட்டதப்திற்கு கூடுனாண தி  
பனக்கடித ட்டுல்னால் , ங்கபது ததாாட்டத்த னடக்குற்காண 
னற்சித கால்துதந துக்கிிட்டது ன்ததனேம் உர்த்ிடச் பசய்து.  

தனேம் ிதகத்துடன் ிர்பகாள்தாம் ன்ந னடிவுடன் , றுாள், ணது 
பதரினாண அனுி தகானம் கடித்த , அத கால் ிதனத்ில் 
பகாடுத்துிட்டு, கூடுனாக தத்ிரிக்தகாபர் சந்ிப்திற்கும் ிட்டிட்தடாம்.  

அத்ிணம் னற்பகாண்தட , கால்துதநின் கண்காிப்னப் தடனத்ிற்குள் ன் 
பதனம் தசர்க்கப்தட்டு ிட்டது ன்ததண , ினப்னர் ாட்டக் கண்காிப்தாபர் 
அலுனகத்ில் தினரினேம் கண்ன் (அர் ன்ணிடம் கூநி பதர்). 
பாடர்ச்சிாக பாதனததசி னெனம் பாடர்னபகாண்டு , ன் ாடித்துடிப்தத அநி 
னன்நிட்ட பதாழுதும் ; """"கானர்கள் உங்கள் தற்நி ிதத்தக் தகட்டார்கள்"" 
ன்று சக க்கநிஞர்கள் கூநி பதாழுதும் உர்ந்து பகாண்தடன்.  

கானரின் இந்க் கதத்ணம் கூடுனாணது டிச.9 இவு சுார் 11.30 
ிினக்கும். ினப்னர் டக்குக் கால் ிதன ஆ ய்ாபர், ன் டீ்டிற்கு ந்து , 

ஆர்ப்தாட்ட அனுி றுப்னக் கடித்த ன்ணிடம் ீட்டிணார். அத்துடன் ில்னால் , 

இவு தத்ில் கானர் ந்து டீ்தடத் ட்டுத ‘அாணாக’ கனிட்ட ன் 
ாய்க்கு, கூடுனாக தீிதனேம் ற்தடுத்தும் தாக்கில் , ன் ீது ிகுந் அக்கதந 
பகாண்டர் ததால், அநிவுதனேம் கூநிணார். அடுத்து ன்ண?  

டீ்டிலும் இதாடு-இாக ததாடப்தட்டது டுப்னக் கால் சட்டம் அதுத , 

‘ததாாட்டம்’ குநித்து ணது டடிக்தககதப டீ்டிற்குத் பரிால் தாதுகாத்து 
ந்தன். அக்கானர் ிர்தார்த்து டந்து. ஆம். அடுத்து ன்ண பச ய்து? ன்று 
சிந்ிக்கக் கூட னடிாண்ம் , டீ்டிலுள்தபார் ததசி தச , கூடுனாண ண  
உதபச்சதனத் ந்து. அர்களுடன் , சண்தடிடதா, சாாணப் தடுத்தா 
அகாசற்நபாய், அடுத்ாள் (டிச.10) அதிாக டீ்தட ிட்டு 
பபிதநிதணன்.  

அதிட தடிக்தக ன்ணபணில் , ‘ஆிக்கக்காண அப்தாி க்கதப 
பகான்நதண (ஆண்ட்சன் - ததாதால் தடுபகாதன) அதிாக , அல்ாட்டிற்கு 
ிகுந் ரிாததாடு அனுப்தி தத் இர்கள் , ன்தணப் தின் பாடர்ந்து! ன் 
டீ்டு ாசனில் துங்கி சின சீனதடற்ந கானர்கள் , உபவுத்துதநதச் 
சார்ந்ர்கபின் தின் பாடர்வு ததனந்ிற்குள்ளும் பாடர்ந்து. அணால் , 

பாதனததசி னெனாகக் கூட , இன்தந ததாாட்டம் குநித்து சகதார்களுடன் 



ததசிட னடிா சூனில் , ன் சினந் , தத்ிரிக்தகாபர் சந்ிப்தின் ததாது 
பபிிடதண்டி அநிக்தகத , உரிதத்ில் தசர்த்ிட னடிால் 
டுக்கப்தட்டு ிடுததணா ? ன்ந ன் ணத்ிப்ன , ஆர்ப்தாட்டம் டக்கினந் 
ினப்னர் -குன் சிதனத அதடனேம் தத் பாடர்ந்து. அங்கு , க்கள் உரித 
ீட்னக் கூட்டதப்னத் தார்கள் , ங்கள் -ங்கள் அதப்தத சார்ந் தார்களுடன் 
ஆர்ப்தாட்டத்ிற்கு ாாக ந்ினந்ார்கள்.  

உர்ச்சிசப்தட்ட சின இதபஞர்கதப உள்படக்கி நூற்றுக்கு தற்தட்ட 
உதக்கும் க்கள் எனனநம்! ததாாட்டத்த எடுக்குற்கு ந் ிதனக்கும் 
பசன்நிட ாாக ிறுத்ிதக்கப்தட்டினந் - சீனதடிா கானர்கள் 
உள்பிட்ட கால்ததடிணர் றுனநம் ; தலும், டு இில் அனுி றுப்னக் 
கடித்த பகாடுத்து... , நூற்றுக்கும் தற்தட்ட க்கள் ததாாட்டத் பத்த 
அதடனேம் த ந்த் டங்களும் பச ய்ாினந்து…, இதபல்னாம் தா என 
அசம்தாித்த அங்தகற்நிட கால்துதந ிட்டிடுகிநதா ? ன்கின்ந த்த 
ற்தடுத்ிது. இந்ிதனில் , தடத ீநி ததாாட்டம் உரி ததண ந்ிட 
ாய்ப்தில்னா அத தம் - உள்பினப்தர்கள் ீது தசிப் தாதுகாப்னச் சட்டம் 
தாய்ற்காண ஆாத்த கால்துதந பதற்நிடுற்காண ாய்ப்தாக இனந்துிடக் 
கூடும் னும் அடிப்ததடில் , ஆர்ப்தாட்டம் ள்பிதக்கப்தட்டு தத்ிரிக்தகாபர் 
சந்ிப்ன ட்டும் ிகழ்த்ப்தட்டது.  

றுாள், பதனம்தானாண தத்ிரிக்தககள் , """"ணிஉரித ாபன்று , ணி 
உரிதக்காண ததாாட்டம் தட பசய்ப்தட்டது குநித்து , பசய்ி பபிிடுற்கும், 

பாதனகாட்சி பசய்ி ாினாக இப்திச்சதண பபிாற்கும் ; ாகாபி. .ஜி. - 
னித் க்கபின் ீாண இவ்டக்குனதநக்கு தில் கூந தண்டி ிர்தந்த்ிற்கு , 

ஆபாக்கிற்கும், ணி உரிதக்காண ததாாட்டத்ில் ங்களுக்காண ணி இடத்த 
பதற்நினக்கும், க்கநிஞர்கபாண தார். த.தா.தாகன் , ற்றும்                
தார். ச. தானனனகன் ஆகிதாரின் துதனேடன் டந்தநி ‘தத்ிரிக்தகாபர் 
சந்ிப்ன’ ன்நால் அது ிதகாகாது.  

""""சாாணி க்கள் சாதுாக இனக்கும்த காக்கிச் சட்தட ணது கடதத 
பசய்து பகாண்டு ாதண இனக்கும்"" பங்கனூர் தகுிதச் சார்ந் தனர் 
கானர்கபால் இழுத்துச் பசல்னப்தட்டினந் கனநிந்து , டிச-13 ஊத்துக்குபி கால் 
ிதனம் பசன்தநன்.  



கடும்தணிில் தணந்தடி , இவு னழுதும் தூங்கால் , கால்ிதனத்ிற்கு 
பபித காத்துக்கிடந் குந்தகள் , பதண்கள் உள்பிட்ட 80க்கும் குதநில்னா 
க்கள், உடலும், ணனம் பர்ந்ர்கபாக ஆங்காங்தக இனந்ணர். கால் 
ிதனத்ின் னகப்ன என ‘இனவு டீு ததான’ காட்சி ந்து. அங்தகத, அம்க்கதப 
என்று கூட்டிடும் ணது னற்சித டுக்க னன்நிட்ட கானரிடம் , ன் 
கட்டுப்தாட்தடனேம் ீநி , ன்னுள்பினந் ஆங்கம் """"உன்ணால் னடிந்ால் 
ன்தணனேம் தகது பச ய்"" ன்று ீண்டு ார்த்தகபாக படித்து , உள் பசன்நார் 
கானர்; என்று கூடிணர் க்கள். ணது னழு சக்ிதனேம் என்றுிட்டி , நக்குதந 
30 ிிடம் ததசிற்குப் தின்ணிட்டு , """"கல்பனடுக்கால் அஞ்சி ஏடும் த ாய்கள் 
துத்த்ான் பச ய்னேம்"" ன்தத உர்ந்ர்கபாக , ன்னுடன் த் 
ாாணார்கள். ான் , இம்க்களுடன் னதன்- ன்று ாட்ட ஆட்சிர் 
அலுனகத்ில் காத்ிக்பகாண்டினந் க்கள் உரித ீட்னக் கூட்டதப்னத் 
தார்கபிடம் - ாங்கள் னகிதநாம் ; ீங்களும் ாாக இனங்கள்- ன்று தகததசி 
னெனம் கூநிக்பகாண்டினந் ததாது, உள்பினந்து ந் கானர், அம்க்கபில் சினரிடம், 

காதாாக தா கூநிிட்டுச் பசன்நத கணித் ான் , பாதனததசி - 
பாடர்தத துண்டித்துிட்டு , அம்க்கபின் அனகில் பசன்று , """"கானர் ன்ண 
கூநிணார்"" ன்று தகட்தடன். ன்ணிடம் துவும் ததசால் ீண்டும் ஆங்காங்தக 
பசன்று அர்ந்ணர். அவ்பவுான். """"ன் 30 ிிட னற்சிதனேம் 
தணற்நாக்கிது; கானர் எனரின் என ிிடப் ததச்சு"".  

""""சுட்படநிக்கப்தடும் ததாது திம் கூடத் ிிறுாம் ; பட்டப்தடும் ததாது 
னழுக்கூட சீறுாம் ; அதிடவும் கீாக இனந்ிடுபிற்கு இம்க்கள் 
தகாதகபாக்கப்தட்டினக்கின்நணத!""  

தார்ப்தணித்ின் பசல் உத்ி-தல்னாண்டு கானாக அடக்குனதநக்கு அடிதிந்த 
இனந்ிட்ட இம்க்கபின் உித்துடன் பாடர்ந்து னகிநது- ‘அடித  ன’, 

னற்நிலுாக அித்துிட னடிாதடி! ன்று ணக்கு அம்க்கள் ீது ஏர் 
அனுாதம் ான் ந்து. அணால் , ீண்டும் னற்சித்தன். இப்ததாது , அர்கள் 
ன்தணக் கண்டு அஞ்சிணார்கள்.  

ழுப்தட்ட னுில் , இப்தகுி க்கபின் தாிப்ததனேம் இதத்து ாட்ட 
ஆட்சிரிடம் னு ட்டும் பகாடுத்துிட்டு , ததணனேடன் ினம்திதணாம். இன  
ாட்களுக்கு னன்ன இழுத்துச் பசல்னப்தட்ட தனரில் , னெரின் ீது பதா ய்க்கு 
ததாட்டு, ீின்நத்ில் - னன்ணிதனப்தடுத்ிணர் , கால் துதந. இப்ததாது (டிச-14) 
சிதநினதடக்கப்தட்தடார் ண்ிக்தக 5 ஆக உர்ந்து.  



இற்கிதடில், பாடர்ன பகாள்ப ா ய்ப்தினந் அத்துத னற்ததாக்கு 
அதப்னகள், ஜணாக அதப்னகள் , எடுக்கப்தட்தடார் அதப்னகள் , 

சிறுதான்திணரின் அதப்னகள் , சனெக ஆர்னர்கள் ண அதணரிடத்ிலும் , 

இப்தகுிில் ிகழும் பாடர் பகாடுதகள் குநித்து கூட்டதப்ன சார்தாக டுத்துச் 
பசல்னப்தட்டன் ிதபாகவும் , பசய்ிநிந்து ன்பணழுச்சிாகவும் , தகாத, 

ஈதாடு, தட்டுப்தாதபம், ினப்னர் ண நக்குதந தற்கு-ிகம் னழுதும் , 

னித் க்கபின் ீாண கால் துதந அடக்குனதநக்கு ிாண னக்கங்கள் , 

துண்டநிக்தககள், சுபாட்டிகள், ததாாட்டங்கள் ாினாக ிபானித்து. அன் 
எனதகுிாக, தார் த.தா.தாகன்-க்கநிஞர் தனதில் ந்ிட்ட ஈதாடு 
தகுிதச் சார்ந் க்கநிஞர்கள், சனெக ஆர்னர்கள் உள்படங்கி உண்தநினேம் 
குழு, தாிப்திற்குள்பாக்கப்தட்டினந் அப்தகுி க்களுக்கு என ம்திக்தகத 
பகாடுத்து. பங்கனூர் தகுிக்கு , உண்தநினேம் குழு பசன்ந ததாது (ஊத்துக்குபி 
கால் ிதனம் னன்ன) ன்தணக் கண்டு அஞ்சி எதுங்கி க்கபில் சினர் 
ன்ணனகில் ந்து , """"ங்களுக்காகத்ாதண ந்ீங்க அன்தந ீங்க பசான்ண தடி 
ந்ினந்ால், ங்க திள்தபகதப காப்தாற்நிினக்க னடினேம்"" , """"இணி, ீங்க ங்க 
கூப்திட்டாலும் ாங்க ல்னானம் னகிதநாம்"" , - ன்று கூநி பதாழுது , ன்ணால் 
உனடிந்து. லுாண , ததாாட்டம் ிகடிந்ிடும் கானம் பகு பாதனில் 
இல்தன- ன்ந ம்திக்தக , ன்னுள்ளும் ஊட்டப்தட்டத!. ஆணால் , ணது அந் 
ம்திக்தக பகுாட்கள் ீடிக்கில்தன. கூட்டதப்தின் தல்தறு னற்சிகளுக்குப் 
தின்ணிட்டு, தகாத-ினப்னர், ஈதாடு ண னென்று ாட்டத்ிலுள்ப ஜணாக 
சக்ிகதப என்று ிட்டி ினப்னரில் என ாபதனம் ததாாட்டத்ிற்காண ித 
ஊன்நப்தட்டது, அவ்ித னதபிடால் உளுத்துப்ததாணது, னச்சிகள் அரித்ால்.  

‘கால்-அனுி’ ணது பதாறுப்ன ன்று னிந்து ற்றுக் பகாண்டர் , அனுி 
கிதடத்துிட்டது ன்று கூநிர் , துண்டநிக்தககள், சுபாட்டிகள் ார் ிதனில் 
(டிச-27) ததாாட்டத்ிற்கு என ாள் னன்னத அனுி தகானம் கடிம் கூட 
பகாடுக்காதனத ங்கதப ாற்நிால்…  

எதுக்கிதக்கப்தட்டது, லுாண ததாாட்டத்ிற்காண ிட்டம் ட்டுல்ன , ன்னுடன் 
தசர்த்து க்கள் உரித ீட்னக் கூட்டதப்னம்ான் ன்தத உர்ந்ிட்ட 
ததபில்ான், உள்பத்தப் தசப்தடுத்ி , தார், காந்ி, தார், ததஸ்ன் 
இனனக்கும் ீின்நப்தித கிதடத்துிட்டது னும் அத்கல் ந்து.  

""""திச ததணில் துடிக்கும் ாின் ிற்நினினந்து , திள்தபத 
பபிக்பகா, ததாாடும் தன ி த னற்சி - சுகதிாக னடினேம் 



அத்னத்ில்… என னத்துச்சி அதடந்ிடும் கி ழ்ச்சித ிடவும் , ிம்ித 
ிடவும் அிகாண கி ழ்ச்சித அதடந்தாம். ீினக்கும் னெனக்கும் 
ிதில் தித கிதடத்துிடும் னும் ம்திக்தகில் , இச்பசய்ிக்காக 
உதத்ினந், காத்ினந் அத்துதததரிடனம் இம்கி ழ்ச்சிதப் தகிர்ந்து 
பகாண்தடாம் - இன ாட்களுக்கு தல் இம்கிழ்ச்சி ீடிக்காது ன்றுால் … ஆம்.  

து ிக ழ்ந்துிடக் கூடாது ன்நஞ்சி , ததாாட்டத்ிலும், அசு இந்ிங்கதப 
அணுகுிலும், கணத்துடன் அடிபடுத்துதத்தாதா அதுவும் ிக ழ் ந்துிட்டது. 
தார். காந்ி , தார் ததஸ்ன் ீண்டும் சிதநதடுத்ப்தட்டணர். தசிப் 
தாதுகாப்னச் சட்டத்ின் கீாண தகது உத்ால்.  

அந்ி தசக்கான் , ம்க்களுக்குச் பசாந்ாண , இத்தசத்ின் ினங்கதபனேம் , 

பங்கதபனேம் … சுனட்டுற்கும், சுண்டுற்கும் அனுினேடன் தாதுகாப்னம் 
பகாடுத்ிடும் இர்கள் அரிதில் , ம்க்கள் சிதநக்பகாட்டடிில் , ‘ தசி 
தாதுகாப்னச்சட்டம்’ னும் பதரில்…  

கடந் ாட்கபில் , சிதநினினப்தர்களுக்கும், அர்கபது குடும்தத்ிணனக்கும் 
ணதரிம், ஆறுல் பகாடுத்ிடவும் , சாாணப் தடுத்வும் ிகுந் சித்த 
டுக்கதண்டிாினந்து. திச்சதணத தகாளும் ததாது இனக்கும் ண 
பனக்கடித ிட , கூடுனாக சிப்தடுதன் … தாிப்திற்குள்பாக்கப்தட்டினந் 
அர்கதப சந்ிக்கும் ததபிலும் , தற்றுற்காண ஆறுனாண , 

ம்திக்தகனைட்டும் ார்த்தகதபத் தடி…  

‘ீண்டும் சிதந ’ ன்ந பச ய்ிதக் தகட்ட தின் , அதுததான்ந ார்த்தகதபத் 
தடிடக் கூட சக்ிற்நபாக , அர்கதப சந்ிக்தன். இப்ததாது அர்கள் , 

ாநிினந்ார்கள், ணக்கு ஆறுலும் , ம்திக்தகனேம் பகாடுக்குபிற்கு , அதுத 
ன்தண ீண்டும் உிர்ப்திக்கச் பசய்து.  

ற்ந னென்று தார்களுக்கும் , தித கிதடத்து ிட்டது. கால்துதநின் 
அடக்குனதநனேம் குதநந்ினந்து. தசிப் தாதுகாப்னச் சட்டத்ின் திடிில் 
சிக்கிினந்ர்கதப ீட்டிட ீின்ந டடிக்தககளுக்கு அழுத்ம் 
பகாடுத்ிடுதாம் னும் ிதனில் , கானத்ின் கட்டாத்ால் , ாட்டம் கடந்து 
பசன்நிட்ட ததாிலும் , ணித்து ிடப்தட்டினந் ிதனிலும் , தார் குன்ணங்குடி 
அணதீா அர்கள் னெனம் இப்திச்சதணத இன்தந னல்ரிடத்ில் தடிாக 
தத்ிடவும், சாி எிப்ன ிடுதன னன்ணி தார்கள் சட்டன்ந னற்றுதக 
ததாாட்டம் ிகழ்த்தும் தத்ில் க்கதப அிிட்டவும் , ீர்ப்தாத்த அணுகிட , 



சனெக ஆர்னர்கள் னெனம் ிிிட்டிக் பகாடுப்தது ததான்ந ன் பசல்களுக்கு 
இன்நத இறுி த பச ய்தாம் ன்னும் ன் ண்த்ிற்கு ஊக்கா ய், உந்து 
சக்ிாய் இனந்து அர்கபின் ம்திக்தக. அதப்னகள் தன ததாாட்டங்களுக்கு 
அதக்கும் ததாது , """"ததாாட்டத்ிற்கு கூப்திடநாங்க , ாங்க ததாகா ?"" ன்று 
தகட்கும் அத்னம் ன் ீது ீளும் அர்கபது ம்திக்தக - பசால்னிடும் சக்ி 
ன் ார்த்தகளுக்கு இல்தன. இன்றும் அந் ம்திக்தகக்கும் , அம்க்களுக்கும், 

இப்திச்சதணத னன்பணடுக்கும் ங்கபது திிலும் , ததாாட்டத்ிலும் 
ன்தணனேம் இதத்துக் பகாண்ட , தார். சக்ிதல் , தார். த.தா.தாகன் , 

தார்.தானனனகன், தார். ஆணந்ன் , தார். கவு சக்ிதல் , தார். 
ிழ்தந்ன், ற்றும் ிக னஸ்னீம் னன்தணற்ந ககம் , க்கள் ஜணாகக் 
கட்சி, சாி எிப்ன ிடுதன னன்ணி , னட்சிக இதபஞர் னன்ணி , னித் 
ிடுதனக் கட்சி , ிர் ிடுதன இக்கம் , ஆிிர் ிடுதன னன்ணி 
ஆகி அதப்னதபச் சார்ந்ர்களுக்கும் ன் ன்நிகள்.  

இன்று, பதாய்க்கில் தகதுக்குள்பாணர்கள் , அதணனம் ிடுதன 
பசய்ப்தடால், திதில் ிடுிக்கப்தட்டடுள்பணர். கி ழ்ச்சிான் ஊத்துக்குபி-
அனந்ி க்கள் ாழும் தகுிில் காக்கிச் சட்தடின் அட்டகாசம் 
குதநந்துள்பது,  பதனகிச்சிான்.  

இதத உறுத்தும் தூசிால் அல்ன இத்த குத்தும் ஈட்டிா ய் இன்றும் 
ன்தண தத்துக் பகாண்டினக்கும் ணது கதடசிதகள்ி?  

ஏாண்டுகானாக, அதிின்று ணில் தீிதனேம் , னகத்ில் கண்தீனேம் 
சுந்து பகாண்டு தடதிங்கபாக உன்நணர். இிதிநிகபாக டத்ப்தட்டணர். 
அப்தகுி அனந்ி க்கள்.  

காக்கிச் சட்தடால் , பதாய்க்கில் சிதநினதடக்கப்தட்டர்கபின் ண்ிக்தக 5 
ஆக இனக்கனாம். இர்களுடன் தசர்த்து , சித்தக்கு உள்பாக்கப்தட்தடார்கபின் 
ண்ிக்தக ாபம்.  

சிதநக்குள்பினந்ர்கதபிட, பபிில் அர்கள் குடும்தத்ிணர் அதடந்ிட்ட 
ததண, பதற்நிட்ட அாணம், இன்னும் பாடர்கின்ந அன் தாிப்னகள் ாபம்.  

இன்றும் ீளும் அக்பகாடுதகளுக்கு ஈடாக , பதரிாக ன்ண பச ய்ிட னடிந்து 
ம்ால்?.  



ரில் ஸ்தடட் பாில் உச்சத்ில் இனந்ிட்ட கானத்ில் ாட்ட ீின்நம் 
ஊத்துக்குபிக்குட்தட்ட தகுிில் அதந்ிடுற்காண ிட்டம் இனந் சத்ில் 
ின ஆக்கிிப்திற்கும் , ின ிதனதற்நத்ிற்கும் தடாக இனந்ிட்ட அனந்ி 
குடிினப்னகதப அகற்றும் தாக்கில் , அர்கபாகத அஞ்சி தநிடத்ிற்கு 
குடிபதர்ந்து பசன்நிட கால் தகக்கூனிகதபக் பகாண்டு , ஆள்தனம், ததனம் 
பதானந்ிர்கபால் ீட்டப்தட்ட ஆக்கிிப்ன ிட்டா ? பணணில் தடுல் 
தட்தடக்குப் தின்ணிட்டு குடிபதர்ந் குடும்தங்கபின் ண்ிக்தக அிகாக 
இனந்து.  

சாிக்கட்டதப்ததக் காட்டிடவும் , சாித் ிிதநக் காட்டிடவும் , 

னட்டுக்கட்தடாக, னன்பணழும் அனந்ித் தனர்கதப , னித் அதப்னகதப 
னடக்குற்காக, கால்-தகக்கூனிகதபக் பகாண்டு , ஆிக்கச் சாிக்கார்கள் சினர் 
அங்தகற்நிட்ட சாி ஆிக்கத் ாண்டா ?  இதுதக்கும் இனப்னப் தாதக்கு 
அனகினினக்கும் ஆிக்கச்சாிக்கார்கள் எனரிடத்ில் கூட ிசாத 
தற்பகாள்பப்தடில்தன.  

காக்கிச் சட்தடில் தக்கம் நிட , கால்துதந ாதண பசய்ிட்ட தககாரிா? இண 
பநிப் தசிக்கு ம் ஈத் ிர்கதப உண்டு இதபப்தாநி சிங்கப இண 
பநிர்களுக்கும் இந்ி தாசிசாிகளுக்கும் உறுதுதாக இனந்ிட்ட ிிண 
தனனுக்கு பசம்பாி ாாடு னும் பதரில் தாாட்டுிா தகாதில் ந் 
ி இதடனைறுின்நி ிக ழ்த்ப்தட தண்டுபன்தற்காக பகாிப்ததடந் 
உர்ச்சினேள்ப ிர்கதப ஊதாக்கிட ண்ி என ி தீித ற்தடுத்தும் 
தாக்கில் அசு ணது தகக்கூனிகபாண உபவுத்துதநதனேம் , கால் துதநதனேம் 
பகாண்டு அங்தகற்நிட்ட னச்சாண்டி ித்தா ? இர்கபால் பதா ய்க்கிற்கு 
னதணப்தட்ட கதின் கன இதுாகத்ான் இனந்து. தலும் கல்தப்திற்கு 
கால் துதந உபவுத்துதந கூநி காங்கள் இன்னும் ிலுதில் 
இனக்தகில் அங்தகற்நப்தட்ட கல்தப்ன ாடகம் ஆட்சி ாற்நத்ிற்கு தின்ணிட்டு 
அிகாரிகபின் ாற்நத்ிற்கு தின்ணிட்டு ிறுத்ப்தட்டது ன்?  

தார் அ ய்ப்தன் அர்கபின் தடுபகாதனக்கு காாக இனந்ிட்ட அசு 
னத்துனக்கு கால் துதந ான் பகாடுத்ிட்ட ாக்தக காப்தாற்நிட இதடனைநாக 
க்கிற்குள்பாண தார்கள் இனந்ிட்டால் குநிப்தாக இர்கள் தனிகடா 
ஆக்கப்தட்டணதா? தடுல் தட்தடக்கு காாக இனந்ர்கபின் 
ிட்டங்களுக்கு!  



காம்தட்டர்கதப அதடாபம் காட்ட னடிந்த எி காத்ிற்காண 
காகர்த்ாக்கதப அம்தனப்தடுத் னடிில்தனத ன்?  

காக்கிச் சட்தடக்குள் எபிந்ினக்கும் காம் ற்தடுத்ி குற்நாபிகதப கூண்டில் 
ற்ந னடிில்தனத ன்?  

அனந்ி க்கபின் ீாண அடக்கு னதந ன்தா ய், ன்று ட்டும் சுனக்கிக் 
பகாள்தாதாணால் அது ம் அநிாத. படுங்கானாக பாடர்ந்ிடும் 
ததாாட்ட னாற்றுப் திவுகபின் தக்கங்கள் ீளும் ிாக தல்னாிம் க்கள் 
கண்ணுற்ந காட்சிா ய் இனக்க தக்குடிில் ிக ழ்த்ப்தட்ட அப்தட்டாண 
சாிபநி தடுபகாதனக்கு ிாண ததாாட்டாணாலும் , ாழ்ாாத்த பதற்நிட 
னடிா ிக ீணர்களுக்கும் ிசாிகளுக்கும் , சிறு ிாதாரிகளுக்கும் 
ஆாண உரித ததாாட்டங்கபாணாலும் இன் உச்சகட்டாக கண்ிதக்கும் 
கப்பதாழுில் ிழ்த் தசம் சுடுகாடாக்கப்தடனாம் னும் ிதனில் படிகுண்டு 
ாரிப்தற்காக உனாக்கப்தட்டுள்ப அணு உதனக்கு ிாண 
ததாாட்டங்கபாணாலும் இத ிதனான், இன்னும் த்தண கானாணாலும்…  

சுண்டலுக்பகிாண எடுக்கப்தட்ட க்களுக்காண , சிறுதான்த க்களுக்காண , 

ிழ்தச உரிதக்காண ன்று னக்கங்கதப ணித்ணித னன்தத்து 
ததாாட்டங்கள் ிக ழ்த்ப்தட்டாலும் ிரி என்று ான். ஆம் காிதத்ி 
னனாபிகள், தார்ப்தணிம், தாசிச ாிகள் ண ப்பதரிட்டாலும் அன் டிம் 
என்றுான். இந்ி ஆளும்ர்க்கம் , அன் தகப்தாதகபாக பசல்தடும் ிக 
ஆளும்ர்க்கம்.  

ழீ்த்ப்தடதண்டிது என்று ான் ன்நாலும் னிதாக்கப்தட்ட என்று 
ன்ததனேம் கனத்ில் பகாள்ளும் அத தத்ில் ததாணது ிர்ப்தத 
காட்டிடுற்காண துண்டநிக்தககதபா , அங்பகான்றுாண, இங்பகான்றுாண 
அதடாபப் ததாாட்டங்கள் ட்டுல்ன , ிரித ிதனகுதனச் பச ய்னேம் 
அபிற்காண ததநாடு திடுங்கி நிற்காண ததாாட்டம் அங்தகற்நப்தட 
ததார்க்கபம் னகதண்டும் ிக உதக்கும் க்கள் னும் பகாடிின் கீ ழ் 
எிாக, ததார்ப்ததடாக… அது ிக ழ்த்ப் தடாத ந்ப் திச்சதணிலும் 
ஈடாண ீர்த பதற்று ிட னடிாது ன்தத ிசர்ணாக உண்த. இன்னும் 
த்தணக்கானம் ீளும் னாற்றுப் திிற்காண ததாாட்டம் ? னாற்தநப் னட்டிப் 
ததாடும் ததாாட்டம் ப்ததாது? 


