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15. க�கைள� கல�கிய ஒ  ைகய� ெசா� 
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21. கைலஞ� - ��தமி@ அறிஞ� எ�ேப�ப2ட மCச� 

22. கைலஞ�, D�பனா� ஒ  தமிழ� இல�கண� 

23. ெபா� ச��திர�தி*�1 ஒ  %ய� 46� 

24. ைவ��ட� தைல�பாைக, வ1ளலா� வழிபாB 
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--------------------- 
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ெச�வி. ெஜயல:தா, �தலைம6ச� ெஜயல:தாவானா�. 

 

தமிழக� %திய ச2ட� ேபரைவயி� உ��பின�க1 பதவி� பிரமாண� எB��� 

ெகா�டா�க1. ேபரைவயி� ெச=தியாள� மாட�தி� �த� வாிைசயி�, இதர 

ெச=தியாள�கேளாB நாC� அம�;தி ;ேத�. 

 

அ;த� பதவி ஏ*% நிக@6சிேய ேகவலமாக இ ;த�. கா0கிரF உ��பின�கG�, 

தி.�.க.வி� ஒ*ைற உ��பின� பாிதி இள� வ9திH� நிமி�;த தைலேயாB, ேந� 

ெகா�ட பா�ைவேயாB பதவிேய*ற ேபா�, அ.தி.�.க உ��பின�க1 ெஜயல:தா 

கா:� ெநBAசா�கிைடயாக� ��%ற வி9;தா�க1. ��பேகாண� ச2ட� ேபரைவ 

உ��பின�, அவ� கா:� கீேழ வி9� ேபா� அவர� ேவத காம உ6சி�&, 

அ�ைமயாாி� பாத0களி� ெதாட�ைப� �Aச� ேபா�, க��% நிற�தி� ெதாி;த�. 

ஆஜாCபா� ேதா*ற� ெகா�ட அ�தைன ேப �, தமிழனி� �ய மாியாைத கா��� 

திராவிட இய�க�தி: ;� வ;ததாக� த�ப2ட� அ&�பவ�க1. ச2ட 

சைப��1ேளேய �னி;� வி9;தா� ேநரமா�� எ�� ெசா�:, அ;த அ�மாவி� 

கா:� ெதா�ெப�� வி9;தைத, ெவளிநா2B� ெதாைல� கா2சிகG� பட� 

பி&��� தமிழனி� த�மான�ைத உலெக0�� கா2&ன. 
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ெபா�வாக ஒ வ� கா:� இ�ெனா வ� வி9� ேபா�, வி9;தவைர ‘ேவ�டா�  

ேவ�டா�’ எ�� ெசா�:� ெதா9ைக��ாியவ� I�கி விBவ� அ�ல� தB�பேத 

இய�%. ெபாியவ�க1 கா:� வி9கிறவ�கG�, இேலசாக� �னி;�, அவ�களி� 

�2&� கா�கைள� ப2B� படாம3� ெதாBவா�க1. கா� நிமிட�தி*�1 இ� 

�&;� விB�. ஆனா�, ம�களா� ேத�;ெதB�க� ப2ட இ;த மாெப � 

பிரதிநிதிகேளா, இர�B நிமிட ேநர�, இ;த அ�மாவி� ெச �%� கா:� �க� 

ேபா2B� கிட�கிறா�க1. இ;த அ�ைமயாேரா, அ� ஒ  ெபாிய விவகார� இ�ைல 

எ�ப� மாதிாி எ0ேகேயா பா���� ெகா�B ேபா��� கா2Bகிறா�. இ;த 

அவலமான ேகவல�ைத இ� வைர எ;த அைம�%� ஒ  இய�கமாக எB��� 

ெகா�B, தமிழனி� த�மான�ைத நிைல நி��த� ேபாராடவி�ைல. இ;த 

இல2சண�தி� 'தமிழ� உலகா�டானா�. க� ேதா�றி ம� ேதா�றா� கால�தி� 

ேதா�றினானா�. இனமான� உ1ளவனா�'. 

 

ேசட�ப2& ��ைதயா, அவ�க1 மா�% மி� ேபரைவ� தைலவராக� ேத�;ெதB�க� 

ப2டேபா��, ேபரைவ��1ேளேய ெநBAசா� கிைடயாக ெஜயல:தா கா:� 

வி9;�, ச2ட� ேபரைவயி� கJரவ�ைத உலகறிய6 ெச=� வி2டா�. இத*�� 

பி�ன�, ேபரைவ��1 ெஜயல:தா KைழH� ேபா��, ெவளிேய�� ேபா��, சிறி� 

ஆ�வாசமாக அ ேக உ1ள ஓ=J அைற��6 ெச�3� ேபா��, ச2ட� ேபரைவ 

அதி�க உ��பின�க1 எ9வ��, உ2கா வ�மாக இ �பா�க1. ேசட�ப2&யா� 

5ட எ9;� நி*காத� ேபாலJ�, அேத சமய�தி� உ2காராத� ேபாலJ� திாிச0� 

ஆசன�தி� நி*பவ� ேபா� நி*பா�. 19ஆ� M*றா�&� தி வா05� 

சமFதா��தி� ஒ  அ&ைமயி� விைல இர�B எ �க1 எ�� பைழய வரலா� 

5�கிற�. ஆனா�, இ0ேகேயா ஒ  அ&ைமயி� விைல ஒ  எ�.எ�.ஏ பதவி எ�ப� 

அதி�க பைட�த %திய வரலா�. 

 

��னதாக அதி�க, கா0கிரF ேத�த� பிர6சார� 52ட�தி� �வ�க விழா, 

ெச�ைன வாெனா: நிைலய�தி*� எதிேர உ1ள கட*கைர� பர�பி� நைட 

ெப*ற�. ராஜீN கா;திH�, ெஜயல:தாJ� ப0ேக*றா�க1. அ�ேபா�, 

ெஜயல:தா, ேபரைவ��� க2சியி� சா�பி� நி��த�ப2டட ேவ2பாள�கைள 

ேமைட�� அைழ�� அறி�க� ெச=தா�. ம�கG�ேகா, அ;த உ��பின�களி� 
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�க0க1 ெதாியவி�ைல. அ�தைன ேப � ெதா�ெப�� அ;த அ�மா கா:� ��%ற 

வி9;ததா�, அவ�க1 ���க1 ம2Bேம ம�கG��� ெதாி;தன. ெச=தியாள� 

எ�ற �ைறயி� �� வாிைசயி� இ ;த நா�, ராஜீN கா;தி த�ேமாB நி�ற 

இ�ெனா  வடநா2B கா0கிரF தைலவைர� பா���, க�ண&��6 சிாி�பைத� 

பா��� வி2B, தமிழ� இ�ப& ஆனத*காக� ��க� 5�� ஆடாத �ைறயாக, 

ெவ�பி ெவ�பி� பா��ேத�. 

 

எ;த� கால�திேலH� இ�லாத அளJ��, தமிழைன அ&ைம�பB��� இ;த� 

கால&� கலா6சார� �தலைம6ச� ெஜயல:தா மீ� என�� ஒ  ெவ��ைப 

ஏ*பB�திய� எ�றா3�, �தலைம6ச� எ�ற �ைறயி� அவ �� உாிய 

ெச=திகைள� தாராளமாகேவ ெவளியி2ேட�. அேத சமய�, எதி��க2சி6 

ெச=திகைள, �றி�பாக, திராவிட ��ேன*ற� கழக6 ெசய*பாBகG�� 

��கிய��வ� ெகாB�� ெவளியி2ேட�. ேத�த3�� ��%, ெச�வி ெஜயல:தா 

விBதைல� %:களா� தமிழக�தி� ச2ட� ஒ90� ெக2B வி2டதாக, தி�க.ைவ6 

ச�ப;த�பB�தி� �*ற� சா2&னா�. 

 

எ�றா3�, அவ� பதவிேய*ற ஒ  மாத கால�தி�, அவ �� ெந �கமானவ� 

ஒ வ �, இ�ேபா� மா*� அணியி� இ ��� அ�ேபாைதய ஒ  D�த 

அைம6ச �, '�தலைம6ச� விBதைல� %:கG�� எதிராக இ �கிற� மாதிாி, நீ0க 

அ&�க& ெச=தி ேபாBறீ0க இதனா�, அ�மா ேமல விBதைல� %:க1 ஒ  க�ணா 

இ �கா0க. விBதைல� %:களா� யாைரH� எ0ேக ைவ��� ெகா�ல �&H�. 

அதனா� இனிேம�, அ;த மாதிாி6 ெச=திகைள� ேபாடாதீ�க1' எ�� என�� ஒ  

ெச=தி வ;த�. அ�ப&� 5றியவ�களி� ெபய�க1 இ��� என�� நிைனவி� 

உ1ளன. �தைலைம6ச �� ேவ�&ய இ�ெனா  அர� சா�பிலா அைம6ச� ஒ வ� 

‘இ�ைற��� 5ட அ�மா 42ல, எ�&& திர2 வ;த�. அதனால இனிேம� அவ0க 

விBதைல� %:கG�� எதிரானவ0க எ�கிற மாதிாி ெச=தி ேபாடாதீ0க’ எ�� 

உாிைமேயாB எ�ைன� ேக2B� ெகா�டா�. 

 

நாC� �தலைம6ச� ெஜயல:தாைவ6 ச�ப;த�பB�தி, விBதைல� %:க1 

ச�ப;த�ப2ட ெச=திகைள� ேபாடவி�ைல. �தைலைம6ச� அ�ப&� 

ேபசினா�தாேன நா� ேபாBவத*�? விBதைல� %:க1 விவகார�தி� க�சி� 
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ஆகிவி2டா�. இ�ப& அக�ேத பய;�, %ற�ேத ேபசிய 4ர�ைத� 5ட விBதைல� 

%:க1 விவகார�தி� வி2B� ெகாB�தா�. ச2ட� ேபரைவயிேலா ெஜயல:தா 

மாெப � 4ரா0கைனயாக சி�தாி�க�ப2டா�. ஒ  அதி�க உ��பின� ஒ  

ேக1விைய� ேபரைவயி� ேக2பா�. உடேன ச�ப;த�ப2ட அைம6ச� ‘க�3� 

நட;தா� கனியா��... எ0க1 இதய� கனி, ��கால �த�வி, தமி@� தா=, பாரத 

மாதா, %ர2சி� தைலவி அ�மா அவ�களி� ேமலான ஆைணயி�ப&, ச2ட� 

ேபரைவயி� ெகா�� ெதா�ைலைய� ேபா��வத*� ஐ;M� 'பா=�� ம ;� 

வா0க� ப2B1ள�' எ�ப� மாதிாி பதிலளி�பா�. இ�ப& �தலைம6ச� ப2டாதி 

ப2ட0கேளாB வல� வ;த ேபா�, அவ� விBதைல� %:கG�� எ�ப& 

பய�பBகிறா� எ�பைத அறி;தி ;த நா� சிாி��� ெகா1ேவ�. அேத சமய� தனி 

மனிதனான நா�, விBதைல� %:கG�� எதிரான ெச=திகைள ெச�ைன 

வாெனா:யி� �ணி;� ெவளியி2B வ;ேத�. 

 

ச2ட� ேபரைவயி� ஆG0க2சி உ��பின�க1 எ;த அளவி*� அ�மாவிட� 

அ&ைமயாக இ ;தா�கேளா, அ;த அளவி*� பாிதி இள�வ9திையH�, ஒ  சில 

கா0கிரF உ��பின�கைளH� எஜமான�தனமாக அத2Bவா�க1. பாிதி இள� 

வ9திH� விடமா2டா�. பல சமய0களி�, அவ� ��B�க2டாக சைபயி� இ ;�, 

காவல�களா� ெவளிேய*ற� ப2& �கிறா�. ஒ  தடைவ இ�ப& இவைர� I�கி� 

ெகா�B ேபா�� ேபா�, ச2ட� ேபரைவ� காவலாளியான ஒ  அதி�க அ&ைம, 

பாிதிைய ஊைமய&யாக அ&�� வி2டா�. இவ � கல0கிய க�கேளாB, கா0கிரF 

க2சியி� ச2ட� ேபரைவ அ3வலக���� வ;தா�. எ�னா� தா0க �&யவி�ைல. 

அவர� ேதாளி� ைக ேபா2டப&ேய ‘கவைல�படாதடா! உன��� ஒ  கால� வ �. 

அ� வைர��� ெபா��தி ’ எ�� ெசா�னேபா�, அவ� எ�ைன� க2&� பி&��� 

ெகா�B ேத�பி� ேத�பி அ9தா�. 

 

பாிதி இள�வ9திைய� ேத*றி வி2B, ச2ட� ேபரைவ கா0கிரF க2சி 

அ3வலக�தி: ;� நா� ேபரைவ��1 ேபான ேபா�, இைடயி� கைலஞாி� 

உதவியாளரான ச��கநாத� எதி��ப2டா�. இ;த மாதிாியான ச;தி�%களி� 

ெபா��பைடயாக� ேபசி� ெகா1ேவா�. அ�ேபா� அவ� ச2ட� ேபரைவயி� 

�ைண� ெபா�6 ெசயலாளராக இ ;தா�. ��னதாக கைலஞாி� உதவியாள� 

எ�பத*காகேவ, எ�.ஜி.ஆ� அரசா� ெகாBைம ெச=ய�ப2டவ�. 
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எ�ைன� பா��த�� நி�றா�. உடேன நா� 'அ�ணா6சி, பாிதி இள� வ9திய 

அ&�த விவகார�த, நா� வாெனா:யி� ெச=தியாக� ேபாட� ேபாேற�. இ�ப 

எ�லா� கைலஞ �� ஆதரவான ெச=திகள�தா� ேபாடேற�. ேவQ��C 

ேபாடல. அ�தா� நியாய�. ஆனா3�, உ0க கைலஞ� எ�ைன எ�ப&� 

ெதாைல�கா2சியில இ ;� I�கி அ&6சி2டா� பா��தீ0களா? எ�ன ம2B� 

&வியி� அவ� நிைல�க வி2& ;தா�, இ;ேநர� எ�ப& எ�லா� ெச=தி 

ெவளியாகியி ���. கைலஞ ��, ேவ�&யவ� யா�, ேவ�டாதவ� யா �C 

ெதாியைலேய?' எ�� சரமாாியாக� ெபாாி;ேத�. 

 

உடேன ச��கநாத� அைமதியாக ‘அவ� உ0க1 மா�தல சா�’ எ�றா�. நா� 

'ந�லா இ �ேக நியாய�' எ�ேற�. ச��கநாத�, த� ெசா�ைல ந�பாத எ�ைன 

உண�J ெகா�பளி�க� பா��தப&ேய ‘எ� பி1ைளக1 ச�தியமா6 ெசா�கிேற�. 

உ0க மா�த3�� கைலஞ� காரணம�ல, அNவளJதா� எ�னால ெசா�ல �&H�’ 

எ�றா�. உடேன, நா� அவர� பதிைல அ0ேகேய ஏ*�� ெகா1வதாக, ெநகி@;� 

ேபசிேன�. 

 

ெச=தி� பணி �&;� ஆற அமர ேயாசி�த ேபா�, ெச�ைன ெதாைல� கா2சியி� 

இ ;�, வாெனா: நிைலய�தி*� கைலஞ� மா*றியி �க மா2டா� எ�ேற 

ேதா�றிய�. அேத சமய�, ைவேகாவி� நி��ப;த� க தி, ேபசாம� இ ;� 

இ �பா� எ�� அCமானி�க �&;த�. எ0க1 அைம6ச ��� கைலஞ� ம2B� 

%கா� ெச=தி ;தா�, எ�ைன ெச�ைன�� உ1ேளேய மா*றி இ �க மா2டா�க1 

எ�ற ெதளிJ� பிற;த�. இ�ப&� ப2டவ�கG�� எ�ேற ஒ��கீB 

ெச=ய�ப2B1ள Rநக�, அ�ேபாைதய ச�&க2, நாகலா;� தைலநக� ேகாகிமா, 

அ;தமா� ேபா�ற இட0க1 எ� நிைனJ�� வ;தன. இதனா�, கைலஞ� மீ� ஒ  

பாச�பிைண�% ஏ*ப2ட�. 

 

ச2ட� ேபரைவயி� ஆG0க2சி உ��பின�க1 சிறி� அடாவ&யாகJ�, 

ஆணவமாகJ� ேபச�தா� ெச=வா�க1. இ;த மாதிாி ச;த��ப0களி�, கைலஞ� 

�த�வராக இ ��� ேபா�, அவ�கைள ஒ  பா�ைவ பா��பா�. அ�தைன ேப � 
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ெப2&� பா�பாக அட0கி விBவா�க1. ெஜயல:தாJ� தம� க2சி�கார�கைள 

அட��� வ�லைம மி�கவ�தா�. ஆனா�, க�B�க மா2டா�. 

 

இ�ப&6 ெசா�வதா�, நா� ெஜயல:தாவி*�� தனி�ப2ட �ைறயி� எதிரானவ� 

எ�� ெபா ள�ல. ச�6 பா�� கா�ெவ�&�, அவ� �தலாவதாக வ;த��, சரளமாக 

ஆ0கில�தி� ேப�வேதாB, உலகளாவிய அளவி� அவ� அறிJ விாிவான� எ�ப�� 

என��� ெதாிH�. இளைமயிேலேய ப�ேவ� ஆணாதி�க� ெகாSர0கG�� 

உ2ப2ட காரண�தா�தா�, அவ� மனித�கைள ந�பாத ேபா�கி*�, அதாவ� அத� 

மா� ேவடமான ஆணவ�தி*�� ேபா= வி2டா� எ�ப�� ெதாிH�. 5டேவ ஆர�ப� 

கால�தி� எ� மீ� மிகJ� அ�% ெகா�& ;தா�. 

 

�தலைம6ச� ெஜயல:தாவி� ேநா���, ச2ட� ேபரைவயி� ேபா���, கைலஞ� 

இழிJ ெச=ய�பBவ��, எ�ைன� கைலஞாிட� மனித� எ�ற �ைறயி� ஈ��த�. 

பிற� தமிழ� எ�ற �ைறயி� ஒ�றி�க6 ெச=த�. இத� விைளவாக, ெச�ைன 

வாெனா: நிைலய�, தமிழக அர� எதி��%6 ெச=தி நிைலயமாகிவி2ட�. கா0கிரF 

உ��பின�கG�, ெஜயல:தாைவ எதி��க� �வ0கியதா�, எ� பணி எளிதாயி*�. 

 

இத*� ��%, எ� ஜி ஆ� அைம6சரைவயி� இட� ெப*ற எ0க1 ப�க���காரரான 

ேக.ேக.எF.எF ஆ�. ராம6ச;திரC�, அவர� �ைணவியா � தம� கா:� 

வி9;தைத� %ைக�படமாக எB��� ப�திாிைககG�� அC�பியவ� ெஜயல:தா. 

இ�ப&�ப2ட ஒ  ேச&ஸ�, அதாவ� பிறா் ��ப�தி� அ�ல� பிறைர� ��%��தி 

மகி9� ேபா��, தமிழக அரசிய:� க�டறியாத�. ஒ ேவைள, %ர2சி� தைலவி 

எ�ற ப2ட�தி*� ஏ*ப நட�க ேவ�B� எ�பத*காக அ�ப&6 ெச=தாேரா 

எ�னேமா - ஒ  பாவ�� அறியாத, அ;த ��னா1 அைம6சாி� மைனவிையH� 

கா:� விழ ைவ��� ேகவல�பB�தியைத ஒ  தமிழ� விய;� பா��தா�, அவC� 

ேகவலமானவேன எ�ப� எ� க ��. 

 

ச2ட� ேபரைவ உாிைமைய மீறி வி2ட �*ற�தி� ேபாி� �ரெசா: ஆசிாிய� 

ெச�வ� ைக� ெச=ய�ப2B, ச2டம�ற வளாக அைற ஒ�றி� ைவ�க� 

ப2& ;தா�. அ�ேபா�தா� அவைர �த:� பா��கிேற�. மிகJ� 

ெம�ைமயானவ�. அவாிட� ெச�� எ�ைன அறி�க� பB�தி� ெகா�B 
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எ9�தாளனான நாC�, வாெனா:H� அவ� ப�க� நி*பதாக உ�தி அளி�ேத�. 

பி�ன�, ேபரைவயி� த*கா:கமாக அைம�க�ப2ட ஒ  5�&� அவ� 

நி��த�ப2B, ேபரைவ� தைலவ� வாசி�த க�டன�ைத அைமதிேயாB வா0கி� 

ெகா�டா�. ேபரைவ உ��பின�கG�, அ�ேபா� க2சி ேவ�பா&�றி அைமதியாக 

இ ;தா�க1. அதி�க உ��பின�க1 இ�ப& ஒ  விதி வில�காக நட;� 

ெகா�டைத நிைன��� ேபா�, இ�ேபா�� என�� அவ�கைள� பாரா2ட� 

ேதா��கிற�. 

 

ச2ட� ேபரைவயி� இ�ெனா  கா2Bமிரா�&� தனமான உைரைய அ�ேபாைதய 

அதி�க உ��பின� ஒ வ� நிக@�தினா�. கைலஞாி� மக1 கனிெமாழிைய, 

சிேலைடயி� மிகJ� இழிவாக� ேபசினா�. ஒ  ெப�, எ�பைதயாவ� அவ� 

மனதி� நிைன�� இ �க ேவ�B�. அ�ல� ஒ  ��னா1 �த�வாி� மக1 

எ�பைதயாவ� நிைன�தி �க ேவ�B�. இவ*ைற நிைனவி� ெகா1ளாம�, 

கனிெமாழிைய இழிJ பB�தி மாறி மாறி� ேபசினா�. �தலைம6ச� ெஜயல:தாJ� 

ேபரைவயி� இ ;தா�. அ;த அராஜக� ேப6ைச� தB�பத*�� பதிலாக, இரசி�ப� 

ேபாலேவ ேதா�றிய�. 

 

ெச=தியாள� மாட�தி� இ ;த நா�. ச2ட� ேபரைவ��1 அ ேக இ ;த ெச�ைன 

%ரைசவா�க� ெதா�தி கா0கிரF உ��பின� ர0கநாத� அவ�களிட�, ெம�:ய 

�ர:� அ;த உ��பின� அடாவ&யாக� ேப�வைத எதி����ப&� �றி�பி2ேட�. 

அவ �, ஒ  சில கா0கிரF உ��பின�கேளாB ேச�;�, எதி��%� �ர:2ட ேபா�, 

அ;த உ��பின� ேப6ைச ேவ� ப�க� தி �பி வி2டா�. இ;த� கா2B மிரா�& 

ேப6ைச எ�னா� ெபா��க �&யவி�ைல. ெச�ைன வாெனா: நிைலய6 

ெச=தியி� ஒ  ��னா1 �த�வாி� மக1 இழிJ ெச=ய�ப2டா� எ���, இத*� 

கா0கிரF உ��பின�க1 க�டன� ெதாிவி�தா�க1 எ��� �றி�பி2ேட�. ச2ட� 

ேபரைவ நைடெப�� சமய�தி�, ேபரைவ விம�சன� எ�� ப�� நிமிட�தி*� ஒ: 

பர�%ேவா�. இதி�, அ;த உ��பினாி� ேப6� கா2Bமிரா�&� தனமான� எ�� 

வ�ணி�ேதா�. 

 

இரJ 42&*�� தி �பியேபா�, ஒ  த;ைத எ�ற �ைறயி�, கைலஞாி� மன� 

எ�ன பாBபB� எ�ப� என��� %ாி;� வி2ட�. 5டேவ, ஒ  பாவ�� அறியாத 

கனிெமாழி, அவர� அ�ைனயா� ஆகிேயா� எ�ப&� �&�� இ �பா�க1 
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எ�பைதH� எ�னா� Wகி�க �&;த�. நா� கைலஞாிட�, ெதாைலேபசியி� 

ெதாட�% ெகா�ேட�. வாெனா:6 ெச=திைய� ேக2டதாக� ெதாிவி�தா�. மன� 

ெநகி@;� ந�றி ெதாிவி�தா�. உடேன நா� ‘கனிெமாழி உ0கG�� ம2B� 

மகள�ல... என��� மக1 தா� சா�’ எ�� ெசா�ேன�. கைலஞாி� ெநகி@;த 

�ர�, இ�C� எ� கா�களி� நிைன��� ேபாெத�லா� ஒ:���. என��� ஒ  

ஆ�ம தி �தி. கைலஞைர வாெனா:யி� படாத பாB பB�தியத*�� க9வா= 

ேத&வி2ட� ேபா�ற நி�மதி. 

 

எ0க1 உைரயாடைல, கைலஞ� இல�கிய�தி� ப�க� தி �பி வி2டா�. அ�ேபா� - 

அதவா� 1991ஆ� ஆ�B &ச�ப� மாத இதழி� ெவளியான �பம0களாவி� வ;த 

என� ேந�காண� மிக6 சிற�பாக இ ;த� எ�� �றி�பி2டா�. உடேன நாC�, 

அேத ப�திாிைகயி� நவ�ப� மாத� ெவளியான கைலஞாி� ேந�காண� 

அ*%தமான� எ�ேற�. கைலஞ� ஒ  இல�கிய� �ழ;ைதயாகிவி2டா�. 

‘எ�ைன�தா� இல�கியவாதிேய இ�ைல எ�கிறா�கேள’ எ�� �ைற�ப2B� 

ெகா�டா�. உடேன நா� ‘நீ0க1 இல�கியவாதி இ�ைல, எ�றா� உலக�தி� 

ஒ வ� 5ட இல�கியவாதியாக இ �க �&யா�’ எ�� அ&��6 ெசா�ேன�. 

 

கைலஞாி� ேந�காண� வ;த �பம0களாJ�� அB�த இதழி�, இல�கிய 

விம�சக �, என�� மிகJ� ேவ�&யவ மான திகசி அவ�க1, கைலஞ� 

பைட�%களி� பிர6சார வாைட அதிக� எ��� இல�கிய 46� �ைறJ எ��� ஒ  

க&த� எ9தியி ;தா�. ெபா�வாக தி.க.சி. அைன�� இல�கியவாதிகளிட�� 

ந�லைதேய கா�பா�. பாரா2Bவா�. கைலஞைர� ப*றி ஏ� இ�ப& எ9தினா� 

எ�ப� என��� %ாியவி�ைல. �பம0களா ப�திாிைக, தன��� பி&�காதவ�கைள 

ேப2& க�B ேபா2B வி2B, பி�% அவ�கைள இழிJ ெச=வ� ேபா� 

க&த0கைள� பிர�ாி���. ந4ன தமி@ கவிஞரான அ��� ர�மாைனH�, ேந� 

காண� ெச=� வி2B, அB�த இதழி� அவைரH�, உலெக0�� ெதாி;த கவிஞ� 

பிரமிைலH� ஒ�பி2B அ��� ர�மாைன6 சி�ைம� பB�திய�. இ;த இல�கிய6 

சில;தி வைலயி�, தி.க.சி. எ�ப& சி�கினா� எ�ப� இ�C� ம�மமாகேவ உ1ள�. 

நாC� ெச;தி� நாதC� அவைர மானசீகமாக� தி2&� தீ��ேதா�. 

 

இ�ேபா� தி.க.சி அவ�க1 திராவிட இல�கிய�ைத, �றி�பாக கைலஞாி�  
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பைட�%கைள ம� வாசி�% ெச=�, இல�கிய�தி� கைலஞ �� உாிய மக�தான 

இட�ைத� க�B பி&�� வி2டா� எ�பைத அவ� என�� எ9�� க&த0க1 

5�கி�றன. சாி ேபாக2B�. இதனா� கைலஞ� இல�கியவாதி இ�ைல எ�� ஆகி 

விடா�. ெகா�ல� ெத வி� ஊசி வி*கேவ�&ய� இ�ைல. அவர� ெத�பா�&6 

சி0க�, ெபா�ன�, ச0க� நாவ�கG�, ��ைப� ெதா2&, அணி� �A� ேபா�ற 

சி�கைதகG� எதி�கால� தமி@ இல�கிய�தி� அவைர அைடயாள�பB�தி� 

ெகா�ேட இ ���. எனேவ, ேபரைவ விவகார�தி*� வ ேவா�. 

 

ச�ப;த�ப2ட அ;த� ேபரைவ உ��பின�, ெச�ைன வாெனா: மீ� உாிைம� 

பிர6ைன எ9�பினா�. அவ� அ�ப&� ேபசவி�ைலயா�. வாெனா:, தா� 

ேவ�Bெம�ேற அ�ப& ஒ: பர�பியதா�. என�� ஆ6சாியமாக இ ;த�. 

ப�திாிைகயாள� மாட�தி�, கைலஞ �� எதிரான ெச=தியாள�க1 5ட அ;த 

உ��பின� அ�ப&� ேபசியைத� கBைமயாக� க�&��, த0கG��1 ேபசி� 

ெகா�டா�க1. 

 

இ;த உாிைம� பிர6ைனைய எதி� ேநா��வத*காக, வழ�க�ப& ேபரைவ� தைலவ� 

ேசட�ப2& ��ைதயா அவ�கG��, வழ�க�தி*�� அதிகமான ெச=திைய அவ� 

தைல�� ேம� �*�� ஒளி வ2டமா=� ேபா2B வி2B, ம�நா1 அவைர6 

ச;தி�ேத�. அவ� சிறி� கால�, �ரெசா:யி3� பணியா*றியதாக� ேக1வி� 

ப2ேட�. அவைர அவர� அைறயி� ச;தி�த நா� ‘கனிெமாழி உ0கG��� 

என��� மகள�லவா? நீ0க1 அ�ேபாேத க�&�தி �க ேவ�டாமா?' எ�� 

ேக2ேட�. அவ �, அ;த உ��பின� அ�ப&� ேபசியி �க� 5டா� எ�� க ��� 

ெதாிவி�தா�. அவ� உாிைம� பிர6சிைனைய, உாிைமய*�� ேபாக6 ெச=� 

வி2டதி� மகி@6சி. 

 

ெச�ைன வாெனா: ம2B� அ�ப& ஒ  ெச=தி ேபாடவி�ைல எ�றா�. ெச�வி 

ெஜயல:தாைவ மகி@வி�க ேவ�B� எ�� நிைன�ேதா எ�னேமா, 

சி�ன�தனமாக ேபசிய அ;த உ��பின�, தா� அ�ப&� ேபசவி�ைல எ�� 

ெசா�:யி �க மா2டா�. ேபரைவ நடவ&�ைக� �றி�ேப2&� ேமேல9;த 

வாாியாக� பா��தா� அ�பாவி�தனமாக� ேதா��� அ;த வாிக1 ஓைச� படாம� 

எB�க�ப2B இ �கா�. இதி� ஒ  ேவதைன எ�னெவ�றா�, எ;த� ப�திாிைகH� 
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இைத� க�&�� ஒ  வாி 5ட எ9தவி�ைல. அ;த உ��பின� ேபசியைத 

இ 2ட&�%6 ெச=� கைலஞ �� ஏேதா ச3ைக ெச=� வி2ட� மாதிாி 

அCமானி��� ெகா�டன. 

 

�த�வ� ெஜயல:தா தைலைமயிலான தமிழக அரைச, த�ம ச0கட�தி� ைவ��� 

பல சி�கலான பிர6ைனகG� உ வாயின. அவ*ைற� ெப �பா3� அர� 

ஊழியனாக அCமானி�க�பB� நாேன எ9�%ேவ�. எB���கா2டாக, அகில 

இ;திய ச2ட� ேபரைவ� தைலவ�க1 மாநாB அ�ேபாைதய நாடாGம�ற 

சபாநாயக� ப�ரா� ஜா�க� தைலைமயி� ெச�ைனயி� நைடெப*ற�. ம�தியான 

உணவி*�6 ெச=தியாள�க1 அைழ�க� ப2B இ ;தா�க1. தீJ� திட:� இ;த� 

பக3ணJ நைடெப*ற�. ெபா�வாக இ;த மாதிாி சமய0களி�தா�, 

ெச=தியாள�க1, பிற மாநில� ேபரைவ� தைலவ�கேளாB உைரயாட �&H�. 

 

இ�ப& உைரயாட� 5டா� எ�� நிைன�ேதா எ�னேவா, அைம6ச�க1, உய� 

அதிகாாிக1, ேபரைவ உ��பின�க1, பிற மாநில, ச2ட� ேபரைவ� தைலவ�க1 

ஆகிேயா ��� தனியாக ஒ  ஷாமியானா ப;த3�, ெச=தியாள�கG�� எ�� 

இ�ெனா  ப;த3�, தனி�தனியாக� ேபாட� ப2& ;தன. நா� சக 

ெச=தியாள�களிட� இைத6 �2&� கா2&, வி ;ைத� %ற�கணி�க ேவ�B� எ�� 

வாதி2ேட�. அவ�கேளா, ப�திாிைக� ெதாழி:� இ� எ�லா� சகஜ� எ�� 

வாதி2டா�க1. ேபாதா� �ைற��, ப�திாிைக �தலாளிகG��� பதி� ெசா�ல 

ேவ�&ய�க1 அவ�க1. நாC�, �தலாளிகG�� �தலாளியான ம�திய� தகவ� 

ஒ:பர�% அைம6சக�தி*�� பதி� ெசா�ல ேவ�&யவ�. 5டேவ, பசி ேவ�. இட 

ஒ��கீடாக இ ;த ெகா2டைக��1ேளேய பக3ணைவ அ ;தி வி2ேடா�. 

 

ஆனா3�, மாைலயி� நைடெப*ற ெச=தியாள� 52ட�தி�, ப�ரா� ஜா�க�, 

ேபரைவ� தைலவ�க1 ேம* ெகா�ட �&Jகைள விள�கினா�. எB�த 

எB�பிேலேய, நா� இைட மறி��, ெச=தியாள�க1 நட�த�ப2ட வித�ைத விள�கி, 

அைத ஆ2ேசபி�கிேறா� எ�� �றி�பி2ேட�. ேசட�ப2& ��ைதயா அவ�களி� 

ைக கா�க1 நB0�வைத எ�னா� பா��க �&;த�. ஏேதா ேபச �ய*சி�கிறா�. 

ேப6� வரவி�ைல. இ;த6 சமய�தி� பலரா� ஜா�க� அவ�க1 மிகJ� ெப ; 

த�ைமேயாB, அ�ப& நட;த��� வ ;�வதாகJ�, இனிேம� அ�ப& நட�காம� 

பா���� ெகா1வதாகJ� உ�தியளி�தா�. 
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திYெர�� ெச=தியாள�க1 52ட�தி� இ ;� ஒ  �ர� ஒ:�த�. நாடாGம�ற� 

ேபரைவ� தைலவைர ேநா�கி 'இ�ேபா� ேக1வி ேக2ட இவ� க ��, 

ப�திாிைகயாள�களி� க �த�ல’ எ�� சக ப�திாிைகயாள�கேள D�கி� விர� 

ைவ���ப&� �ர:2ட�. அ�ப& ஒ:�த �ர�, நாெம�லா� ‘ெப ைம� பB�’ 

தமிழ� தளபதி எ�� அைழ�க�பB� கீ.4ரமணி அவ�கைள ஆசிாியராக� ெகா�ட 

விBதைல� ப�திாிைகயி� ெச=தியாள �, என� இனிய ந�ப மான ராதாதா�. 

 

ச2ட� ேபரைவ��1 �B ெசா*கG�, அ&�க� ேபாவ� ேபா�ற ெசய�பாBகG�, 

ெவளிேய*ற��, ெவளிேய*ற� பBவ�� மாDலாகிவி2டன. ஒ  தடைவ 

ேபரைவயி� இ ;�, கா0கிரF உ��பின�கG�, தி�க உ��பின�கG� 

கி2ட�த2ட� �ர�த�ப2ட ேபா�, எதி��க2சி அைறயி� இ ;�, அத� தைலவ� 

எF.ஆ�. பால��பிரமணிய� எ�ன நட�கிற� எ�� பா��பத*காக, ேபரைவயி� 

லாபி��1 வ;த ேபா�, அவ� எNவளேவா ெசா�:H� ேக2காம�, ேபரைவ� 

காவல�க1 இ வ�, அவர� ைகைய� பி&�� இ9�� ம�லா�க� த1ளினா�க1. 

இதனா�, அவ �� இ  கர0கGேம பிசகி வி2டன. அ�ப�ேலா ம ��வமைனயி� 

சிகி6ைச�காக6 ேச��க� ப2டா�. கைலஞ�, அவைர ம ��வமைனயி� ெச�� 

பா��தா�. எF.ஆ�.பியி� கர0களி� ��ேன*ற� ஏ*ப2டேத தவிர பாதி�% 

�*றாக நீ0கவி�ைல. இ�ேபா�� அவர� ைகக1 �9ைமயாக இய0கவி�ைல. 

 

ஒ  தடைவ, தமாகவின� ச2ட� ேபரைவ��1 த�ணா ெச=த ேபா� ேபரைவ 

�&�க�ப2B, மி�விள��கG� அைண�க� ப2டன. மாைல ஏ9 மணி வைர ஒேர 

%9�க�. ேபரைவ �&;� வி2டதா�, ெச=தியாள�க1 ெவளிேயற ேவ�B� எ�� 

ேபரைவ� தைலவ� ஆணயி2டா�. இைத மீறி, நாC�, இ;திய� எ�FபிரF, 

தினமணி, Hஎ�ஐ, பி&ஐ, இ;� ஆகிய நி ப�கGேம பி&வாதமாக உ1ேள 

இ ;ேதா�. ேசட�ப2& ��ைதயா அவ�க1, எ�ைன� தனியாக, அவர� அைற�� 

வர ைவ�� ‘இ;த ஏசி '�ல உ2கா 0க. அ0க ஏ� ேபாறீ0க’ எ�றா�. உடேன, 

நா� 'சா�! நீ0க சிஎ�ம� பைக6சா எ�ப& உ0க ேவல ேபாயிBேமா, அ�ப& ம�திய 

ஆG0 க2சியான கா0கிரஸ� பைக6சா எ� ேவைல ேபாயிB�. நா� அ0ேகதா� 
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ேபாேவ�. ேபாகQ�' எ�� ெசா�: வி2B, அவ� வா0கி� ெகாB�த காபிையH� 

�&�� வி2B, ெச=தியாள� மாட�தி*� வ;ேத�. 

 

ெச�ைன வாெனா: நிைலய�தி� மாைல6 ெச=திகளி�, ச2ட� ேபரைவயி� 

ேநாயாளி உ��பின�க1 இ �கிறா�க1 எ���, அவ�கG�� மி� வசதிேயா, 

த�ணீ� வசதிேயா ெதாட�;� இ�லா� ேபானா�, பல� உட� நிைலயி� சி�க� 

ஏ*பB� எ���, ஒ  ம ��வ� மாதிாி6 ெச=தி ேபா2ேட�. இத� விைளவாக� 

ப�ேத நிமிட0கG��1 ச2ட� ேபரைவயி� மி� விசிறிக1 �ழ�றன. ேபரைவ 

உ��பின�கG�� மினர� வா2ட� பா2&�கG� வ;தன. தவமாக� கிட;த 

ெச=தியாள�கG���தா� எ�J� இ�ைல. அ�� இரJ �9வ�� அ0ேகேய பழி 

கிட;ேதா�. ம�நா1 காைலயி� ேபரைவயி� அமளி ஏ*ப2ட��, கா0கிரF 

உ��பின� ஞானேசகர� ைக� ெச=ய�ப2ட��, அவர� எதி��ைப� 

ெதாிய�பB�த, வாெனா:6 ெச=திகG�� ஒ  ந�ல வா=�பாகி வி2ட�. 

 

என��, இேதாB �த�வ� ெஜயல:தாJட� ேந �� ேந� வா��வாத� ெச=ய 

ேவ�&ய நிைலைமH� ஏ*ப2ட�. 

 

�தைலைம6ச� ெஜயல:தா காவிாி� பிர6ைன�காக, உ�ணாவிரத� இ �பதாக 

அதிகாாிகG�� �� 52&ேய ெசா�லாம�, ெமாினா வளாக�தி� அவசர 

அவசரமாக� ேபாட�ப2ட ப;த� ேமைடயி� உ2கா�;� வி2டா�. இ� ஒ  

பரபர�பான ெச=தி. 42&� இ ;த என��6 சிறி� தாமதமாக�தா� கிைட�த�. 

ஓேடா&� ேபா=, உ�ணாவிரத ேமைடைய ெந 0கிேன�. உடேன, ெச�வி 

ெஜயல:தா ‘வா0க மிFட�. ச��திர�! உ0கG�காக பைழயப&H� விவர� 

ெசா�ேற�’ எ�� ெசா�: வி2B, த� உ�ணாவிரத ேநா�க0கைள, ஒ  

அறி�ைகைய� பா��தப&ேய விள�கினா�. அவ� விள�கி �&�த��, எ0க1 

உைரயாட� இ;த� பாணியி� இ ;த�. 'ேமட�! உ0கGைடய 

உ�ணாவிரத�தா�, க�நாடக� தமிழ�க1 தா�க�படலா�. தமி@நா2&3� 

க�னட�கG�� எதிராக� கலவர0க1 ெவ&�கலா�’ 

 

‘அத*� நா� எ�ன ெச=யQ� எ�கிறீ0க’ 
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‘அதனால ச2ட� ஒ90ைக� கா�பா*��ப&, தமிழக� காவ� �ைற�� 

ஆைணயி2Y�களா? க�நாடக �த�வைர� ெதாட�% ெகா�B, தமிழ�க1 

தா�க�படாம� கா�க�பட ேவ�B� எ�� ெசா�னீ�களா?’ 

 

‘நீ0க அ&�பைட பிர6ைனய� திைச தி �%றி0க’ 

 

‘இ�ல ேமட�! உ0க உயி� ��கியமான�தா�. இதி� க �� ேவ�பாேட 

கிைடயா�. அேத சமய�, க�நாடக� தமிழ�களி� உயி �, உடைமH� மிகJ� 

��கியமான�. இதனா�தா� பி� விைளJகைள� ப*றி உ0கG�� 

நிைனZ2&ேன�.’ 

 

பாதி� தமிழி3�, பாதி ஆ0கில�தி3� நட;த இ;த உைரயாடைல ெஜயல:தாேவ 

�&J��� ெகா�B வ;�, �க�ைத ேவ� ப�கமாக� தி �பி� ெகா�டா�. 

அவ �� அ ேக நி�ற ம*ற அதிகாாிகளி� �க0க1 என�� நிைனJ�� இ�ைல. 

ஆனா�, இட� ப�கமாக நி�ற அ�ேபாைதய காவ*�ைற� தைலவரான Rபா� 

அவ�க1, ட�ெக�� ‘அ2ெட�சC��’ வ;தா�. Rபா� அவ�களி� பணி �ைற 

எ�ப&ேயா... ஆனா�... இனிைமயான மனித�. மிக6 சிற;த இல�கியவாதி. 

ெம�ைமயாகJ�, அ9�தமாகJ� ேபச� 5&யவ�. 

 

ம�நா1, ப�திாிைகயாள�கG���, ஆG0 க2சி� ேபரைவ உ��பின�கG���, 

அதிகாாிகG��� ெச�ல� பி1ைளயாக விள0கி, இ�ேபா� ெதா�ைல� 

பி1ைளயாக ஒ��கி ைவ�க�ப2B இ ��� ம�க1 ெதாட�% அதிகாாி ஒ வ� 

எ�ைன� ெதாைலேபசியி� ெதாட�% ெகா�டா�. ‘அ�ணா6சி ஆ*�ல த�ணி 

ேபாJ�... நீH� �&�க மா2ேட0க எ0கைளH� �&�க விடமா2ேட0க. அ�மா 

ேக2க6 ெசா�னா0க. உ0கG�� எ�ன �ைற ெசா�30க அ�ேண. நா0க தீ��� 

ைவ�கிேறா�. எ����ேண அ�மா கி2ட அ�ப& ேக1வி ேக2Y0க. உ0கள ந�லா 

கவனி�கல�C அ�மா எ0கள� தி2Bறா0க, ச��திர�தி*� எ�ன �ைற எ�� 

ேக2க6 ெசா�றா0க’ எ�றா�. உடேன நா� 'இ� ஒ  ேதசிய� பிர6சைன எ���, 

�த�வ �� எதிராக அ�ப&� ேக1விக1 ேக2க� படவி�ைல' எ��� 
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விள�கிேன�. கவனி�% எ�� நிைன�தா�, நா� என� அ�ேபாைதய ேதாழரான 

நடராச� Dல��, அ�ல� அவ� மைனவி சசிகலா Dல��, இ�C� ெசா�ல� 

ேபானா� ெஜயல:தா Dல�� காாிய0கைள சாதி��� ெகா1ள �&H�. நா� 

‘அ�லா’ அறிய6 ெசா�3கிேற�. அ�ப&� ப2டவ� இ�ைல. உன�ேக ெதாிH�' 

எ�ேற�. ெஜயல:தா ெசா�னாேரா, இ�ைலேயா, அ;த ந�ப� அ�ப&6 

ெசா�னா�. 

 

இத*கிைடேய, அதி�க ஆ2சியி� அராஜக��, ெபா� ம�கG�� எதிராக� ேபா=� 

ெகா�& ;த�. 

 

ெஜயல:தா, %�&�:யி� ம�திய அர�ட� ேபசி வி2B, ெச�ைன விமான 

நிைலய�தி*�� தி �%கிற ஒ  நா1, விமான நிைலய� ெச�ேறா�. அரசிய� 

��கிய��வமான பயண� எ�� நிைன�கிேற�. ஆனா�, விமான� மிகJ� 

தாமதமாக வ � எ�� அறிவி�க�ப2ட�. அ3வலக� ேபா= வி2B வரலா� எ�� 

ெவளிேய காாி� வ;தா�, காவ*�ைறயின� அ;த� ேதசிய6 சாைலயி� அ�தைன 

ேபைரH� இர�B ப�க�� மட�கி� ேபா2& �கிறா�க1. விமான� தாமதமாக 

வர�ேபாகிற� எ�� �றி�பி2B, ேபா��வர�ைத அCமதி�கலா� எ�� நாC� 

சில ப�திாிைகயாள�கG� �றி�பி2ேடா�. ஆனா�, அவ�கேளா, விமான� 

தைரயிற0கி, �த�வ� ேபான பிறேக ம*றவ�க1 ேபாகலா� எ�� மணி�கண�கி� 

கா�க ைவ�� வி2டா�க1. இ�ப& ஒ  ஆைணைய ெஜயல:தா ேபா2& �பா� 

எ�� நா� ெசா�ல வரவி�ைல. ஆனா�, ேமைடயி� ஒ*ைற நா*கா:யி� 

உ2கா � அவ �� இ� பி&��� எ�� அதிகாாிக1 அ�ப& நட;� 

ெகா�& �கலா�. 

 

தமிழக�தி� நில� பறி�தைல� ேக2பத*� நாதிேய இ�லாம* ேபா=வி2ட�. நா� 

வசி��� டா�ட� இராதாகி !ண நக� இர�டாவ� ����� ெத வி� 

��னா3�, பி�னா3� கா: நில0க1 கிட;தன. ��னா� உ1ள நில� 

தி வா�மிW� ம ;தீFவர� ேகாயிைல6 ேச�;த ஒ  அ�6சக ��6 ெசா;த� எ�� 

அறிகிேற�. இ;த நா�� கிரJ�2 இட�ைத ஆG0 க2சியின� �*றி 

வைள�தா�க1. மதி� க2&னா�க1. ஐ�ப� அ�ப� ரJ&க1 இரவி� 

�&ேபாைதயி� க�திய க�த� இ�C� எ� கா�கைள அைட��� 

ெகா�& �கிற�. ெத வாசிக1 அைனவ � 42B��1 �ட0கி� ேபானா�க1. 
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ெவ;த %�ணி� ேவைல� பா=6�வ� ேபால, சரFவதி வி�யாலயா எ�ற ப1ளியி� 

தாளாளாிட�, ஆG0 க2சிைய6 ேச�;த ஒ  ��ட� த�ைம மயிலா�<� க2சி� 

பிர�கராக அறிவி��� விசி&0 கா�ைட அவாிட� ெகாB�� வி2B, நில�ைத� 

பி&�த ரJ&கG�� தவி��� ேபா� த�ணீ� ெகாB�க ேவ�B� எ�� மிர2டாத 

�ைறயாக6 ெசா�:வி2B� ேபா=வி2டா�. இவ� ஒ  பிராமண�. ெபா�வாக 

பிராமண�க1, சா��களாக�தா� இ �பா�க1. ெவளி�பைடயாக அடாவ&யி� 

இற0க மா2டா�க1. ஆனா�, இ�ப&�ப2ட பிராமண�கைளேய ரJ&களா�கிய� 

ெப ைம, அ�ேபாைதய ஆG0க2சி�ேக ேச �. 

 

இ;த நில�ைத வைள�பதி� ெவ*றி ெப*றவ�க1, ெத வி� ம�ப�க� உ1ள நா3 

கிரJ�2 இட�ைத6 �*றி வைள�க� ேபான ேபா�, இர�B ேகா!&கG�� 

இைடேய பய0கரமான ேமாத�. நா�ைக;� ெகாைலக1 விழலா� எ�ப� ேபா�ற 

நிைலைம. உடேன, நா� காவ� �ைற� தைலவரான ேதவார� அவ�கG�� 

ெட:ேபா� ெச=�, இ;த விவர�ைத� %காாி2B, காவ� பைடைய� கணிசமாக 

அC�%�ப& ேவ�Bேகா1 விB�ேத�. த�ன;தனியாக ேமாத� நட;த 

இட�தி*�� ேபாேன�. எ� மைனவி 'ேபாகாேத ேபாகாேத எ� கணவா' எ�� 

ஒ�பாாி ேபாடாத �ைறதா�. 

 

அ;த6 சமய�தி�, இ;த� கலவர�ைத அட�க தி வா�மிW� காவ� நிைலய�தி� 

இ ;� ஒ  ஜீ�பி� D�ேற D�� ேபா[சா� வ;தன�. இ;த� ேகா!&களி� 

வ3வான ஒ�றி*� அவ�கள� ஆதரJ இ �ப� ெதாி;� வி2ட�. நாC� அ;த 

இட�ைத அ�ேபாைத�� சீ� ைவ�கவி�ைல எ�றா�, அ0ேகேய சா�� வைர 

உ�ணாவிரத� இ �க� ேபாவதாக அறிவி�ேத�. எ�ப&ேயா ேபா[Fகார�க1, 

தா0க1 ஆதாி�த ேகா!&யி� கா:� விழாத �ைறயாக, அவ�களிட� ெகAசி� 

5�தா& அ�%ற� பB�தி ெவளிேய*றினா�க1. 

 

இ�ப&�ப2ட சDக அநீதிைய, இல�கியவாதி எ�ற �ைறயி3� சா&ேன�. 

ெஜயல:தாவிட� ேச�;� ெகா�ட �திபா&க1 எ�ப&� ப2டவ�க1 எ�பைத 

விள��� கா:� வி9;த கைதக1, யாைன�<6சிக1, பி�ேனா�கிய ஒ2ட�, தமிழ� 

கா:� வி9;� வி9;� எ�ப& ஓணானாக மாறி வி2டா� எ�பைத விள��� எதி� 

பாிணாம� ேபா�ற சி�கைதகைள� பைட�ேத�. இ;த எதி� பாிணாம6 
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சி�கைதைய, இ;திய� ெபா�Jைடைம க2சிH�, அகில இ;திய ஜனநாயக மாத� 

ம�ற�� ேமைடகளி� �றி�பி2டதாக அறிகிேற�. 

 

எ9�<ாி� ப��தறிJ சி;தைனயாள� 52ட� ஒ�� நைடெப*ற�. ெப �பாேலா� 

ஏேதா ஒ  வைகயி� பிராமண எதி��%�, ப��தறிJ� ெகா�டவ�களா=� த0கைள 

நிைன��� ெகா�& �பவ�க1. இவ�களி� விதிவில�கான உய�நீதி ம�ற�தி� 

��னா1 நீதிபதிH�, ஒ  க2ட� வைர திராவிட கழக� தைலவ� கி.4ரமணி 

அவ�களி� மன6சா2சி� காவலராகJ� இ ;த நீதிபதி ேவQேகாபா� அவ�கG�, 

இ;த� 52ட�தி� கல;� ெகா�டா�. எ�ைனH� ேபச அைழ�தா�க1. 

 

நா�, ‘தமிழக�தி� ெப �பாலான தமிழ�, ெச�வி ெஜயல:தாவி� கா:� 

வி9கிறா�. தாமதமாக வி9;தா�, அ�மாJ��� ேகாப� வ � எ�� ெதா�ெப�� 

வி9கிறா�. இைத� ேக2க� ைதாியேமா, அ�ல� மனேமா இ�லாத உ0கG��, 

�யமாியாைத ப*றிேயா, அ�ல� ப��தறிJ ப*றிேயா ேப�வத*� எ�ன 

ேயா�கியைத இ �கிற�’ எ�ற ேதாரைணயி� ேபசி வி2B, 52ட�ைத வி2B 

ெவளிேயறி வி2ேட�. 

 

ப�ேவ� இல�கிய� 52ட0களி3�, ெஜயல:தாவி� இ;த� கால& கலா6சார�ைத 

எதி���� ெதாட�;� எ9�தா3�, ேப6சா3� ேபாரா&� ெகா�& ��� ஒேர 

எ9�தாள� நா�தா�. 

 

1993ஆ� ஆ�B அ�ேடாப� மாத� நா� &�:�� மா*ற�ப2ேட�. என� 

அநியாயமான மா*ற�தி*� எதிராக நீதிம�ற� ேபாேன�. ஜி.ேக.எ�, எFஆ�பி , 

த0கபா3, டா�ட� ��பிரமணிய சாமி, ச;திரேலகா ேபா�றவ�க1 எ� ப�க� 

இ ;த நியாய�ைத, மனவள�6சி ��றியவராக� ேதா��� எ0க1 அைம6ச� 

சி0&ேயாவிட� எB��ைர�தன�. ேவ� வழியி�லாம�, அவ � எ�ைன� கள 

விள�பர� �ைற��, மாநில� தைலைம அதிகாாியாக இேத ஆ�B &ச�ப� மாத� 

பதவிHய�J ெகாB�� நியமி�தா�. 

 

இத*காக இ;த அைம6சாிட�, யா ��ேம தைல வண0காத என� இனிய ேதாழ� 
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எF ஆ�. பால ��பிரமணிய� அவ�க1 த� �யமாியாைதையH� ஒ  ெபா 2டாக� 

க தா� வாதா&� ேபாரா&னா�. 

 

தமிழக கள விள�பர��ைற இய��ந� எ�ற �ைறயி� ப�ேவ� இட0களி� �*�� 

பயண� ெச=� உைரயா*றிய நா�, இ;த� கால& கலா6சார�ைத� 

ெபா��பைடயாகJ�, ெஜயல:தாைவ� �றி�ப� ேபா� மைற�கமாகJ� சா& 

இ �கிேற�. ெபா�ம�கG�� ேராஷ� வ;தைத ேநராகேவ க�ேட�. ஆனா�, 

இனமான� தளபதி 4ரமணி ெச=ய ேவ�&யைத, சாதாரண அர� ஊழியரான 

எ�னா� ெதாட�;� வ3வாக� ெகா�B ெச3�த �&யவி�ைல. 

 

கைலஞாி� கழக� உ1ளி2ட அ�தைன அரசிய� க2சிகG�, தமிழ� இய�க0கG�, 

இ;த� கால& கலா6சார�ைத� க�B ெகா1வேத இ�ைல. அைன��� க2சிகG�, 

க�ணிர�ைடH� வி*�� ேத�த� சி�திர� வா0கேவ �*பBகி�றன. இைவ 

ேபாதா� எ��, ஒ  சில உதிாி� க2சி� தைலவ�க1 ெச�வி. ெஜயல:தாவி� 

42&*�6 ெச��, ேத�பி� ேத�பி அ9�, 52டணி ைவ��� ெகா�ட��, 

தைலைய6 ெசாாி;� ெகா�B பண� வா0கி� ெகா�ட�� பல ��� ெதாிH�. 

என��� ெதாிH�. ஆனா� - 

 

இைணயாக நட��� கைலஞ� எ�� வ;� வி2டா� ம2B�, இவ�கG�� அட� 

ைவ�க�ப2ட �யமாியாைத வ2&ேயாB வ கிற�. ேராஷ�� ெபா��� ெகா�B 

வ கிற�. 

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

12. 12. 12. 12. ராணி ேதனீ�க� சாமானிய� ேதனீ டாம� ேதனீராணி ேதனீ�க� சாமானிய� ேதனீ டாம� ேதனீராணி ேதனீ�க� சாமானிய� ேதனீ டாம� ேதனீராணி ேதனீ�க� சாமானிய� ேதனீ டாம� ேதனீ    

 

கைலஞ ட�, �த� தடைவயாக� தனிைமயி� ேந �� ேநராக, மன� வி2B 

உைரயாB� ச;த��ப� 1994ஆ� ஆ�B ஆகF2 மாத� D�றாவ� வார�தி� 

என�� கிைட�த�. 

 

ஏ*கனேவ �றி�பி2ட� ேபா�, ��% ஒ  தடைவ, அவ� �த�வராக இ ;த ேபா� 

தனி��� பா��தி �கிேற�. அ�ேபா� அவ� �த�வ�. நா� ெதாைல�கா2சி6 

ெச=தியாசிாிய�. அ;த6 ச;தி�%, என� %ல�பலாகJ� அவ� ெவ�மேன 
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தைலயா2BவதாகJ� ம2Bேம இ ;த�. ஆனா�, இ;த6 ச;தி�ேபா எ� அளவி� 

மற�க �&யாத�. ேதாழைமHட� 5&ய�. எ0க1 உறவி� ஒ  தி �%�ைனைய 

ஏ*பB�திய�. 

 

கைலஞாி� �� அCமதி ெப*�, என� மகளி� தி மண அைழ�பிதைழ� 

ெகாB�பத*காக, ேகாபால%ர�தி*�6 ெச�ேற�. அவ �� ேவ�&ய க2சி� 

தைலவ�க1, அ0�� இ0�மா= நி�றா�க1. ஆனா� 52ட� இ�ைல. கைலஞைர 

மா&யி� ெச�� ச;தி�ேத�. கைலஞ� ஒ  ப*ற*ற ேயாகி ேபாலேவ ேதா*ற� 

கா2&னா�. அரசிய� விேராதிக1, த�ைம இழி��� பழி��� ேபசியேதா, எவைர 

��னி �தினாேரா, அவராேலேய, தா� அரசிய:� எதி��க2சி� தைலவராக இ �க 

ேவ�&ய நி��ப;த� ஏ*ப2டைதேயா ெதாிய�பB��� எ;த ெவளி�பாBகG� 

�க�தி� இ�ைல. நட�கிறப& நட�க2B� எ�கிற ேதாரைண. ந�லேத நட��� 

எ�கிற எதி�பா��%. அ�ப&ேய அ� ெபா=��� ேபானா3� ெவ*றிH�, 

ேதா�விH� 4ர ��6 சம� எ�ற தமி@ ெமாழிைய� பி&��� ெகா�ட த��வா��த 

பா�ைவ. அ;த அைறயி� தவ ேயாகி ேபாலேவ ெத�ப2டா�. 

 

என� மகளி� தி மண அைழ�பிதைழ� ெகாB�பத*� ��%, யாைன� <6சிக1 

எ�ற தைல�பி� ெவளியான என� சி�கைத� ெதா��% ஒ�ைற அவாிட� 

ெகாB�ேத�. �றி�பாக யாைன� <6சிக1 எ�ற சி�கைதைய அவ� ப&�க 

ேவ�B� எ��� ேக2B� ெகா�ேட�. 

 

இ;த� கைத ெச�மலாி� ெவளியான�. த*ெசயலாக ேதனீ�களி� திNய சாி�திர� 

எ�ற ஒ  M� என��� கிைட�த�. இ� 1932� ஆ�&� <6சி சாFதிாி 

ெவ0க2ராம=ய� எ�பவரா� ேகாைவயி� ெவளியிட�ப2ட M�. இ;த� 

%�தக�தி� ேதனீ�கைள� ப*றிய தகவ�க1 கிைட�தன. ஒ  ேத� 52&� 

ெபா�வாக ஒ  ராணி� ேதனீதா� இ ��� எ���, ஆனா�, அ<�வமாக இர�B 

ராணி� ேதனீ�க1, ஓேர 52&� இ ;� த�த� பணிகைள6 ெச=� ெகா�& ��� 

எ��� அவ� எ9தியி ;தா�. 

 

ஒ*ைற அைட ம2Bேம க2B� சாமானிய� ேதனீ ஒ வைக. இ� ேதனைடகைள, 

ெசா;த ெம9கா� க2டாம� ம�ைணH�, மர� பிசி�கைளH� ேச���� க2Bமா�. 

இ;திரா கா;திHட� ஆர�ப�தி� அரசிய� விைளJகைள� %ற; த1ளி� 52டணி 
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ைவ�த கைலஞ�, என�� சாமானீய� ேதனீயாக� ேதா�றினா�. ஒ  கால�தி� 

மைல� ேதனீயாக இ ;�, பி�ன� சமதள�தி*� வ;�, பய;தா0 ெகா1ளியா=� 

ேபான டாம� ேதனீ வைக ஒ�ைறH�, <6சி சாFதிாி �றி�பிBவா�. இ� என�� 

4ரமணி அவ�களி� திராவிட� கழகமாக� ப2ட�. இர�B ராணி� ேதனீ�கைள 

நிைன�த��, என�� ெஜயல:தா, சசிகலா நிைனJ வ;தைத6 ெசா�ல ேவ�&ய� 

இ�ைல. 

 

இ;த ராணி� ேதனீ�க1 தமிழக ந;தவன�ைத அளJ�� மீறி� ேத� உறிAசி 

எ�ப&� ெகB�கி�றன எ�ப��, சாமானிய� ேதனீ, இைத எதி���� ெபாிதாக� 

ேபாராடாதைதH�, தமிழக ந;தவன� அநாைதயாகி வி2டதாகJ� சி�தாி��� கைத 

அ�. கைலஞ� இ;த� ெதா��பி� அ2ைட� பட�ைத, ரசி��� பா��தா�. 

 

எ0க1 உைரயாட�. அரசிய� ப�கமாக6 ெச�ற�. சில அ;தர0கமான 

விவகார0கைள� ேபசிேனா�. அவ*ைற இ0ேக �றி�பிBவ� நாகாீகமாகா�. 

ஆனா3�, கைலஞ� ஒ  க2ட�தி� ‘ச��திர�! நா0க ஆG� ேபா� ச��காாியா 

கமிஷனி� எ0க1 மீ� நா*ப�தா� ல2ச 'பா= அளவி*ேக ஊழ� �*ற6சா2B 

�ம�த�ப2ட�. அ�J� நி பி�க� படவி�ைல. ஆனா�, இ�ேபா ேகா& ேகா&யா� 

ெகா1ைள அ&�கா0க, ‘யா ேம க�B�கவி�ைலேய’ எ�� எ�னிட� 

ஆத0க�ப2டா�. 

 

நா� அவர� ஆத0க�தி*கான காரண காாிய0கைள விள�கி வி2B, அவ ைடய 

நிைலைமைய இ�ப& எB��ைர�ேத�. 

 

‘சா�, நீ0க �த� தடைவ �தலைம6சரான ேபா�, நா� &�:யி� இ ;ேத�. 

உ0கள� பதவி நீ�க� ெச=ய� ேபாற சமய��லதா� ெச�ைன�� வ;ேத�. 

உ0கேளாB இ ;தவ�க1 எ�லா�, அ*ற �ள�� அ�நீ�� பறைவ ேபா� ஓ& 

வி2டேதாB, உ0கG�� எதிராகJ� ெசய� ப2ட��� நீ0க �ரெசா:யி� ஒ  

க2Bைர எ9தியதாக� ேக1வி�ப2ேட�. அ�ல ‘க2சி�கார� கா3�� 

ெச �பி�லாம இ �காேன�C, அவC�� ஒ  ெச �% வா0கி� ெகாB�தா�, 

அ;த ெச �ப ைவ6ேச அவ� எ�ன அ&�� வி2டா�’ எ�கிற மாதிாி நீ0க 

எ9தினதாக ெசா�னா0க உ�ைமயிேல நா� க� கல0கி2ேட� 
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கைலஞ� எ�ைன அ�ேபாB�, அ9�தமாகJ� பா��தா�. நா� அவைர சாியாக� 

%ாி;� ெகா�ேட� எ�பதி� அவ �� ஒ  மகி@6சி. எ�னிட� உ*ற ேதாழ� 

ேபா� ப�ேவ� அரசிய� விவகார0கைளH�, தனி மனித�கைள� ப*றிH� 

ேபசினா�. இவ*ைற எ� மனதி*�1 இ�ேபா�� அைச ேபாBகிேற�. இ;த 

ச;த��ப�ைத� பய�பB�தி, நாC� கைலஞாிட� உாிைமேயாB ேபசிேன�. பல 

தைலவ�கைள� கி�டல&�ேத�. 

 

கைலஞ� விBதைல� %:க1 விவகார�தி� ெமளன� சாதி�க� 5டா� எ�ேற�. 

இல0ைக விBதைல� %:கG�� தமி@நா2&� அரசியைல� ப*றிேயா, தமிழக 

தைலைமைய� ப*றிேயா கவைலயி�ைல. தமிழக அரசி� கைலஞாி� தைலைம வர 

ேவ�B� எ�� அவ�க1 நிைன�தி ;தா�, ராஜீN கா;திைய� ெகா�றி �க 

மா2டா�க1 எ�� நிைனJ பB�திேன�. கைலஞைர� ெகா�� அத� Dல� தமி@ 

ஈழ� வ � எ�றா�, அவ�க1 அத*�� தயாராவா�க1 எ��� வாதா&ேன�. 

இல0ைக� தமிழ�கைள� கா�பா*�ேவா�, சி0கள ராQவ�திட� இ ;� ம2B� 

அ�ல, விBதைல� %:களிட� இ ;�� அவ�கைள� கா�பா*ற ேவ�B� எ�� 

தி�க சா�பி� அவ� ஒ  �ழ�க�ைத� தாயக� தமிழ�களிைடேய ைவ�க ேவ�B� 

எ�� வாதா&ேன�. கைலஞ�, நா� ெதாிவி�தவ*ைற உ�னி�பாக� ேக2டா�. 

ம��ேதா அ�ல� ஏ*�� ெகா�ேடா, அவ� பதிலளி�கவி�ைல. 

 

கைலஞாிட� இ ;� இ ப� நிமிட0கG��� பிற�, நா� க�ணீ� ம�க விைட 

ெப*ேற�. எ�Cைடய மக1 தி மண�தி*� அவ� வர ேவ�B� எ��� 

வ*%��திேன�. அ�� ெவளிWாி� இ�ெனா  தி மண நிக@6சி உ1ள� எ�� 

கைலஞ� அ�ேபாேத த� இயலாைமைய� ெதாிவி�� வி2டா�. இயலாைம எ�� 

அவ� ெசா�ன ேபா�, %�&�: தமி@ ச0க�தி� கைலஞ� �த� தடைவ �த�வராக 

இ ��� ேபா� நைடெப*ற ஒ  நிக@6சிேய நிைனJ�� வ கிற�. 

 

ேபராசிாிய� சாைல. இள;திைரய� &�:� ப�கைல� கழக�தி� தமி@ ஆசிாியராக� 

பணியா*றியவ�. அவ� ஒ  ‘ெபாிய ச��திர�’. மனதி� ப2டைத அ�ப&ேய ெசா�: 

விBவா�. நாேன மிைகயான� எ�கிற அளவி*�� ேபச� 5&யவ�. ஆனா3�, 

&�:யி� க��%� தமிழ�கG�� ஒ  மாியாைதைய ஏ*பB�தியவ�. 

பிராமண�களா3� ேநசி�க�ப2டவ�. &�:� தமிழ�கG�� ெசா*ெபாழிJ எ�� 
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வ;�வி2டா�, அவ�தா� அதாாி2&. தனி�ப2ட �ைறயி� ந�லவரான இவ� 

தைலைமயி�, &�:� தமி@6 ச0க�தி� நைட ெப*ற நிக@6சியி� கைலஞ� கல;� 

ெகா�டா�. அ�ேபா� கைலஞ� ஏேதா ஒ  நிக@6சி�� வர �&யா� எ�� ெசா�: 

வி2டதாக சாைலயா� த� தைலைமHைரயி� இ&��ைர�ப� ேபா� ேபசினா�. 

 

ெபா�வாக, கைலஞ� எ;த� 52ட�தி� ேபசினா3�, யாராவ� ஒ வ �� ெச�ல� 

�2B ைவ�கவி�ைல எ�றா� அவ �� நிைறJ இ �கா�. சாைலயா �� ஒ  

தமி@� �2B ைவ�பதி� அவ� மகி@;தி �க ேவ�B�. இ�தியி� ேபசிய கைலஞ�, 

சாைலயாாிட� இயலா� எ�� ெசா�தாகJ�, �&யா� எ�� ெசா�லவி�ைல 

எ��� �றி�பி2டா�. பி�ன�, இயலாைம��� �&யாைம��� உ1ள 

ேவ�பாBகைள விலாவாாியாக விள�கினா�. இ�ேபா� 5ட நா� பிறா◌ிட� இ;த 

மாதிாி� ேபச ேவ�&ய� இ ;தா�, இயலா� எ�� ெசா�வதா... �&யா� எ�� 

ெசா�வதா... எ�� ��52&ேய ேயாசி�ப� உ�B. கைலஞைர நா� ச;தி�த 

ஓாி  நா2க1 கழி�� என� உறவின� ேதாழ �, தி�க பிர�க மான ஆல& 

அ ணா அவ�க1 ெதாைலேபசியி� எ�ேனாB ெதாட�% ெகா�B ‘ேயாN... 

கைலஞ� கி2ட யாைன�<6சிேயா, <ைன� <6சிேயா�C ஒ  கைதைய 

ெகாB�தீராேம அ� ந�லாயி ���C கைலஞ� உ0ககி2ட ெசா�ல6 

ெசா�னா =யா... அ�%ற�, கைலஞ� கி2ட சில ேயாசைனக1 ெசா�னீராேம... 

அைதH� கண�கி� எB�� இ �கிறதாக உ�ம�கி2ட ெசா�ல6 ெசா�னா =யா 

எ�� ெத�பா�& தமிழி� ெதாிவி�தா�. 

 

ஆல& அ ணாJ�, அ;த ேயாசைனகைள� ப*றி தகவ� ேக2கவி�ைல. நாC� 

ெதாிய�பB�த வி�ைல. ஒ  மாெப � தைலவ ��� அவேராB ேதாழைம ெகா�ட 

ஒ  எ9�தாள ��� இைடேய நட;த உைரயாட� ரகசிய�ைத மதி�தைம�காக 

அவைர இ�ேபா�� ந�றிேயாB நிைன��� ெகா1கிேற�. ஆல& அ ணா அவ�க1 

ெந�ைலயி� க�]ாியி� ப&���ேபா�, நா� கைடய�தி� உய�நிைல� ப1ளியி� 

ப&�தவ�. அ�ேபாேத நா0க1 ந�ப�க1. ச;தி��� ேபாெத�லா� கBைமயாக 

வாதா&� ெகா1Gேவா�. இ�ேபா� 5ட அ�ப&�தா�. ஆனா3�, மனித� 

வரலா*�6 சா��கைளH�, %1ளி விவர0கைளH� அ1ளி� த;� எ�ைனH� ஒ  

த*கா:க தி�கவாக மா*றிவிBவா�. 

 

நா� கைலஞைர ச;தி�த சில நா2களி� தி வா�மிW �� அ ேக, தி�கவி�  
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அ�ேபாைதய பைக�க2சி அ3வலக�தி� எத*ேகா �றிைவ�க�ப2ட ெவ&��B 

ஒ�� தவ�தலாக ெவ&�ததாகJ�, இ� எ�&& ��B எ��� கைலஞ �� �றி 

ைவ�க�ப2ட� எ��� ப�திாிைகக1 பர�பர�பான ெச=திகைள ெவளியி2டன. 

இ;த6 ச;த��ப�தி� ம�திய அர�� விBதைல�%: களி� ெகாைல� ப2&ய:� 

கைலஞ � இ �பதாக மாநில அரைசH�, அவைரH� உஷா�� பB�தியதாக� 

ேக1வி. 

 

இ;த� பி�னணியி�, கைலஞ � �ரெசா:யி� அ;த� ��B ெவ&�ைப த�ைன� 

ெகா�வத*� �றிைவ�ததாக க தலா� எ�ற ெபா ளி� எ9தியி ;தா�. விBதைல� 

%:க1 �றி�� நா� �2& கா2&ய அQ��ைறையH� அவ� ெவளி�பைடயாக 

ெசா�:யி �கலா�. அத*�1 இல0ைக ராQவ� விBதைல�%:க1 மீ� 

க�D&�தனமான தா��த� ஒ�ைற ெதாB�த�. இல0ைக� தமிழ�கைள 

கா�பா*�வத*�, விBதைல� %:கைள� தவிர ேவ� நாதியி�ைல . இதனா� 

கைலஞ� இ;த %திய �ழ�க�ைத� ெகா�B ெச3�தவி�ைல எ�� நிைன�கிேற�. 

நா�5ட, அ;த தா��த:� ேபா� எ�ைனயறியாமேல மானசீகமாக விBதைல� 

%:களி� ப�கேம நி�ேற�. 

 

ச2ட� ேபரைவ ேத�த�க1 நட��� வைர கிராம0க1 ேதா�� �*��பயண� 

ெச=H� நா� அரசிய� சDக நிலவர�ைத கைலஞாிட�, ெதாைலேபசியி� 

ேநர&யாக� ேப�ேவ�. ச��கநாதனிட� என� க ���கைள 5றி அைத 

கைலஞாிட� 5றேவ�B� எ��� ேக2B� ெகா1ேவ�. எ�Cைடய ேநா�க� 

எ�லா� கைலஞ� வரேவ�B� எ�பைத விட, தமிழக�தி� நிலவிய அராஜக�� 

நில�பறி�த3� ஒ வைர ��கிய��வ� ஆ��வத*� ஓராயிர� ேபைர ேப&யா��� 

சினிமா�தன�� ேபாயாக ேவ�B� எ�ற சி;தைனேய காரண�. 5டேவ கைலஞ�, 

தமி@ ச�தாய� ேம�பட ஆ*றிய� ெதா�B�, பணிH� ேபானஸாக நிைனJ�� 

வ;தன. இ�தைகய உைரயாட�கG�, ெதாட�%கG� கைலஞ ��� என��� 

இைடேய நிலவிய ெந �க�ைத வ3வா�கி வி2டன. 

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

13. 13. 13. 13. ஒ�றாகவாஒ�றாகவாஒ�றாகவாஒ�றாகவா... ... ... ... ஒ�றா�கியா ஒ  அலச�ஒ�றா�கியா ஒ  அலச�ஒ�றா�கியா ஒ  அலச�ஒ�றா�கியா ஒ  அலச�............    

 

என� M� ெவளி^2B விழாவி*�� பிற� கைலஞ ட� ஒ  ேமைடைய பகி�;�� 

ெகா1G� இனிய அCபவ� ஒ�� அேத ஆ�&� ெச�ட�ப� மாத� 27ஆ� ேததி 

நிக@;த�. 



25 

 

 

கைலஞ� 26796அ�� என� M�கைள ெவளியி2ட பிற� 42&3� 

அ3வலக�தி3� அத*� ��% நட;த அவ � நாC� ச�ப;த�ப2ட ப�ேவ� 

நிக@Jகைள அைசேபா2ேட�. ஒNெவா  நிக@J� மன�திைரயி� அ;த� கால�தி� 

நா� �த� தடைவயாக பா��த ேகவா கல� பி�ப0களாக� ேதா�றின. இ�C� 

ேதா�றி� ெகா�ேட இ �கி�றன. இ�ேபா� பி� நிக@Jகைள பகி�;�� 

ெகா1ள� ேபாகிேற�. 

 

அமர� ஆதி�தனா� சா�பாக தின�த;தி அற�க2டைள D�த தமி@ அறிஞ� 

ஒ வ ���, தமி@ பைட�பாளி ஒ வ ��� 1995ஆ� ஆ�&� இ ;� 

ஆ�Bேதா�� ஆG�� ஐ�பதாயிர� 'பா= வழ0கி ஆதி�தனா� பிற;தநா1 

விழாவி� ெகாB�� வ கிற�. இத*காக நா� அ:கைள மனிதேநயமாக சி�தாி�� 

எ9திய வாடாம�: நாவைல அC�பி இ ;ேத�. எ�றா3�, D�த தமிழறிஞ� 

வி ைத சால= இள;திைரயனா �� ெகாB�க ேவ�B� எ�பத*காக என� 

வி ைத வி2B� ெகாB�க �� வ;ேத�. அவ �� எ9ப� வய� எ2டவி�ைல 

எ�ற காரண�தா� வி � இ�ைலெய�� ஆனேபா�, பரவலான வாசக� பர�ைப� 

ெகா�& ;தா3� சாியான அ0கீகார� ெபறாத எ9�தாள� ரமணி6ச;திரC�� 

அ;த வி � கிைட�க ேவ�B� எ�பத*காக அ;த பாி� அ�ேபாைத�� ேவ�டா� 

எ���, பி�ன� பா���� ெகா1ளலா� எ��� ச�ப;த� ப2டவ�களிட� ெசா�: 

வி2ேட�. 

 

எ�றா3�, நBவ� �9வி� இ ;த ேபராசிய�க1 ஒளைவ நடராசC�, டா�ட�. 

ெபா*ேகாJ� என� வாடாம�: நாவ3���தா� ெகாB�தாக ேவ�B� எ�� 

தி2டவ2டமாக� ெதாிவி�தி �கிறா�க1. இைத உ�தி பB��வ��ேபா� ஒளைவ 

நடராச� அவ�க1 ‘பாி� ேவ�டா��C ெசா�கிற �த� ஆG நீ0க தா�யா, 

எத*காக அ�ப& ெசா�னீ0க’ எ�� ேமைடயி� ேக2டா�. இதனா� ஆதி�தனா� 

வி � 1996ஆ� ஆ�&*காக என�� கிைட�த�. D�த தமிழறிஞ� அ ணாசல 

கJ�ட ��� வி � அறிவி�க�ப2ட�. இ;த வி �க1 வழ0�� விழா, அமர� 

ஆதி�தனா� பிற;த நாளான ேமேல �றி�பி2ட நாளி� ெச�ைன ராணி சீைதய�மா1 

அர0கி� நைடெப*ற�. 

 

�த�வ� கைலஞ�, சாியான ேநர�தி� ராணி சீைதய�மா1 அர0கி*� வ;� 

வி2டா�. ெசா�: மாளாத 52ட�. கைலஞ� சிறி� கBகB�பாகேவ இ ;த�ேபா� 
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ேதா�றிய�. அைரமணி ேநர�தி*�1 விழாைவ �&��விட ேவ�B� எ��, 

அைம�பாள�களிட� ெதாிவி�� வி2டதாக� ேக1வி. ஒ  மாெப � ப�திாிைகயி� 

ேவ�Bேகாைள %ற�கணி�க� 5டா� எ�ற ஒேர காரண�தி*காகேவ இ;த 

விழாவி*� அவ� இண0கியி �கிறா�. தின�த;தி உாிைமயாள �, தமிழக�தி� 

சாதிய ேவ�பாBகைள� கட;� இைளஞ� விைளயா2B அணிகைள 

ஏ*பB�தியவ மான தி மி�. சிவ;தி ஆதி�த� த�கப& வரேவ*%ைர வழ0கினா�. 

 

அைழ�பித@ நிக@6சி நிர:� தமிழறிஞ� வி � ெப*ற அ ணாசல� கJ�ட� 

ம2Bேம ஏ*%ைர வழ0�வதாக இ ;த�. கைலஞ� எ�ைன� பா��� நா� ஏ� 

ேபசவி�ைல எ�� ேக2டா�. நா� ‘நீ0க1 தா� ‘விைரவி� �&��விட ேவ�B�’ 

எ�� ெசா�னீ�களா�’. எ�ேற�. கைலஞ� ‘நீ0கG� ேபசேவ�B�’ எ�றா�. 

ேப�வத*� தயாராக வராததா�, அ�� சிற�பாக� ேபசிேன�. 

 

�த:�, ஔைவ நடராச� அவ�க1 ஒ  இல�கிய6 ெசா*ெபாழிைவ நிக@�தினா� - 

அ�J� கைலஞ� வழியாக: கைலஞ� ஆ�கிய ச0க�தமி@ M:� ‘வாளி0ேக - அவ� 

நா�ெக0ேக? எ�ற உைர 46ைச அ�ப&ேய ஒ�பி�தா�. 52ட� ெம=மற;� 

ேக2ட�. கைலஞாி� அ;த கவிைத ஆரவாரமாக இ ;தா3�, அ� ஆழமான 

கட:� அைல�பா=6சலாக ேதா�றிய�. தமி@ ம�ணி� 4ர�ைத �றி�பாக ஒ  

4ர�தாயி� மன�ேபா�ைக ெவளி�பB��வதாக இ ;த�. ெப�பா* %லவரான 

கா�ைக� பா&னியா� ந6ெச1ைளயா�, %றநா`றி� ‘நர�ெப9; �லறிய..’ எ�� 

�வ0�� பாட3�� கைலஞ� எ9திய உைர46� ... ��ைம த2&ய வயதி3� அ;த 

உைர46ைச ஒளைவ ஒ�பி�த வித� க�கவ� கா2சியா��. 

 

ஔைவ நடராசா� அவ�கG��� பிற� நா� ேபசிேன�, ெபா�வாக இ;த மாதிாி 

விழா�களி� ேப6சாள�க1 விழாவி� நாயகைர ம2Bேம ��னிைல� பB�தி வி2B 

ம*றவ�கைள ‘ேகா2ைட வி2B விBவா�க1. கைலஞ� ‘ேகா2ைடயி� இ �பதா� 

இ�ேவ �ைறயாகிவிB�. அ�ல� அைழ�தவைர ஒ�%�� ேப�வா�க1. நா� 

அ�ப& ேபச� 5டா� எ�� ேமைடயிேலேய தீ�மானி�� வி2ேட�. 

 

சிவ;தி ஆதி�த� அவ�கG���, என��� உ1ள ஆ�டா�B கால ந2ைப 

விள�கிேன�. ஆழமான கா�வா= ேபா� நீ� ெப �ெகB�த ெத  வழியாக 

�2&�கா� வைர நைன;தப&, 1985ஆ� ஆ�B என� 42&� %�மைன 
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%�விழாவி*� அவ� வ;தைதH�, அத*� பிற� எ� 42&� வ�ைம ெவளிேயறி 

வி2டைதH�, இதனா� எ;த பாவ�ப2ட அ:கைள� ப*றி எ9திேனேனா அ;த 

அ:களி� ந�வா@வி*காக வி � பணமான ஐ�பதாயிர�தி� ப�தாயிர� 'பாைய 

வழ0க �&கிற� எ��� �றி�பி2ேட�. தின�த;தியி� D�த ெச=தியாளரான 

��மா� �� நட�க, �2&� கா�க1 வைர ெவ1ள� வியாபி�க எ� 42ைட 

ேத&�ேத& க�Bபி&�த சிவ;தி அவ�க1 எ� மீ� ெகா�B பாச�ைதH�, 

ப*ைறH� எB��ைர�ேத�. 

 

பி�ன�, கைலஞ� எ� மீ� கா2B� பாச�தா� எ�ப& ெநகி@;� ேபாேன� 

எ�பைத விலாவாாியாக விள�கிேன�. கைலஞ �� நா� ராய�& ெகாB�க 

ேவ�B� எ��� ெதாிவி�ேத�. கைலஞாி� தமிைழ� பய�பB�தி பல இள� 

ேஜா&யினைர கிராம0களி� ேச��� ைவ�த காத� கடைமையH� விலாவாாியாக 

விள�கிேன�. கைலஞாி� தமி@ என��� ைக ெகாB�பதா� எ� பைட�%கG�� 

கிைட��� ராய�&யி� ஒ  ப�தி அவ ��� ேபாகேவ�B� எ�ேற�. 52ட� 

எ� ேப6ைசH� ெபாி�� ரசி�த�. கைலஞாி� இல�கிய ேம�ைம��, அவர� 

��ைப�ெதா2& சி�கைதைய ஆ=J �ைறயி� �றி�பி2ேட�. 

 

ஒளைவH�, நாC� ஆ*றிய உைரகளா3�, �க�தா2ச�ய� க திH� சிவ;தி 

ஆதி�த� அவ�க1 மீ� ஏ*ப2ட பைழய பாச� %��பி�க�ப2டதா3�, கைலஞ� 

கலகல�பாகி வி2டா�. இைத ைம�கி� ேபசி�ெகா�& ;த நா� %ாி;� 

ெகா�ேட�. உடேன, வாைழ�பழ�தி� ஊசி ஏ*�வ� ேபா� கைலஞ� 

அவ�கைளH�, சிவ;தி ஆதி�த� அவ�கைளH� இ;த ேமைடயி� ஒ�றாக� 

பா��கிேறா�. இனிேம� ஒ�றா�கி� பா��க ேவ�B� எ�� அவ�கG��1 

ஐ;தா�B காலமாக நிலவிய இைடெவளிைய இ2B நிர�%வ� ேபா� ேபசிேன�. 

கைலஞ �� தின�த;திH� �றி�பாக சிவ;திH�, சிவ;தி�� தமிழக அர�� 

�றி�பாக கைலஞ � ேதைவ�பBகிறேதா இ�ைலேயா, தமிழக�தி*� இ� 

ேதைவ�பBகிற� எ�பைத நா� .சகமாக �றி�பி2டைத %ாி;� ெகா�ட 

52ட�தின� அைத ஆேமாதி�ப�� ேபா� பல�� ஆரவாாி�தன�. 

 

கைலஞ� ேபச எ9;தா�. ேப6சாள�க1 அ�தைன ேப ��� கிைட�த 

ைக�த2ட�கைள 52& ேபா2டா� அைதவிட அதிகமான ைகத2ட�க1. ��Sசி 

வி9;தா� ச�த� ேக2�ேமா ேக2காேதா, ஒ  சி� த�ைக வி9;தா� ச�த� 
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ேக2& ��� அ�ப&�ப2ட ெமளன எதி�பா��%. கைலஞ�, ஒளைவ நடராச� 

அவ�க1 ப&�த தன� கவிைதைய மீ�B� ப&�தா�. அ;த� கவிைதைய ப�� 

நிமிட� வைர அ�ப&ேய ஒ�பி�தா�. 

 

ேபாாி� %ற��� கா2& மா=;ததாக ஒ வனா� %ரளிகிள�பி விட�ப2ட மகன� 

சடல�ைத� பா���� ஒ  ேபாராளி� தாயி� கைத. மக� மா�பி� ேவ� ஏ;தி 

இற;தைத� க�B ெபா=6 ெசா�ன கயவனி� நா�ெக0ேக எ�� �ைல�பா� 

அ��க� ேபான அ;த 4ர� கிழவி அ;த� ெபா=யைன� ேதBகிறா1. 52ட� அச;� 

வி2ட�. எ�ேபாேதா எ9திய அ;த கவிைதைய கைலஞ� கா*%1ளி, அைர�%1ளி 

5ட பிசகாம� தாள நய�ேதாB ஒ�பி�தைத க�B 52ட� அதிசய�� வி2ட�. 

ேதா1 க�டா� ேதாேள க�டா� எ�ப� ேபா� கைலஞ� �க�Hை◌� பா��க 

மற;� அவ� வாயி: ;� ஒ:��� வா��ைதகைள ம2Bேம உ1வா0கிய�. 

ஆனா3� கைலஞ� ஒ  ேபாB ேபா2டா�. கைடசிவாி ‘வாளி0ேக! அவ� 

நா�ெக0ேக? எ�� வரேவ�B�, ஆனா� ஒளைவேயா ‘அவ� நா�கி0ேக 

வாெள0ேக’ எ�� மா*றி6 ெசா�:வி2டா� எ�� தி �த� ெகாB�தா�. 52ட� 

அவர� ஞாபக6 ச�திைய க�B விய;த�ேபா� பல�� ஆரவாாி�த�. ேபாாி� 

ெப*ற மக� %ற��கி2B இற;தி ;தா� அவC�� பா]2&ய �ைல�பாைல 

அ��ெதாிவத*� அ;த� தா=� கிழவி எ�ப& 4ராேவசமாக ேபசியி �பாேளா 

அ�ப&� ேபசினா� கைலஞ�. அ�ேபா� அ;த 4ர�தாயி� ஆ� வ&வமாக� 

காண�ப2டா�. 

 

இ� �&;த��, கைலஞ� நா� ஊசி ஏ*றிய வாைழ� பழ�தி� இ�ெனா  ஊசிைய 

ஏ*றினா�. அமர� ஆதி�தனா� அவ�கG���, தன��� ப�லா�B காலமாக இ ;த 

ந2%றைவ விள�கினா�. ஆதி�தனா� அவ�க1 தன� தைலைமயிலான 

அைம6சரைவயி�தா�, �த� �தலாக அைம6சராக ஆ�க�ப2டா�, எ�பைத ஏேதா 

ச3ைக வழ0�வ� ேபா� 5றாம�, ஒ  ந2%�� ெகாB�க�ப2ட அ0கீகாரமாக 

ெதாிவி�தா�. பி�ன� அமர� ஆதி�தனாாி� வா@�ைக வரலா*றி�, தன� ந2% 

�றி�ேதா அ�ல� தன� அைம6சரைவயி� அவ� இட� ெப*ற� �றி�ேதா ஒ  வாி 

5ட இ�ைல எ�பைத �2&�கா2&னா�. அ�ேபா� 52ட�ைத ஒ  தடைவH�, 

சிவ;தி ஆதி�த� அவ�கைள ம� தடைவH� பா��� வி2B மீ�B� ‘த�பி 

சிவ;தி�� எ� மீ� பாச� உ�B. ஆனா� அைத ெவளி�கா2ட அ�ேபாைத�� 

பய�’ எ�� அவ� இய�பாக ேபசியேபா� 52ட�தின� இய�பாக இ �காம� 

பல�� ஆரவாாி�தன�. 
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என�� த�மச0கடமாகி வி2ட�. அவசர �B�ைகயாக இ;த ஒ�றா�கி� பா��தைல, 

5றியி �க ேவ�டாேமா எ�� நிைன�ேத�. அேதசமய� இவ�க1 ஒ�றானா� 

தா� தமிழக�தி� ந�ல�க1 விைரவி� நைடெப*�, அ�ல�க1 ஒரளJ�காவ� 

மைறய �&H� எ�ற ெபா� நல� க திேய அ�ப&� ேபசிேன�. ஆனா3�, 

கைலஞ� அ�ப&� ��தி� கா2&ய�, சிவ;தியி� மனைத %�பB�தியி ��ேமா 

எ�� நிைன�ேத�. ெபா�வாக, ஒ  ெபாியவைர இ�ெனா  ெபாியவ� ஏேதா ஒ  

வைகயி� சாB�ேபா�, அ;த6 சாட3�� காரணமான ஆசாமிதா� ஆ�பைச�த 

�ர0காகி விBவா�. இ;த நிைல�� நா� வ;� வி2ேட�. அேத சமய� ம�க1 

சா2சியாக ெசா�ல ேவ�&யைத மன6சா2சிப& ெசா�னதி� ஒ  தி �திH� 

ஏ*ப2ட�. 

 

ஒ வார� கழி�� ராணி ஆசிாிய �, தமி@ இத@க1 வரலா*ைற வரலா*� <�வமாக 

எ9தியவ �, திராவிட6 சி;தைனயாள �, சிவ;தி ஆதி�த� அவ�கG�� 

ேவ�&யவ மான தி . ஆமா சாமி அவ�களிட� ெதாைல ேபசியி� ெதாட�% 

ெகா�B, நா� அ�ப& ேபசிய� சாிதானா எ�� ேக2ேட�. உடேன அவ� ‘இர�B 

ேப ��� இைடயிேல இ ;த ஒ  �1ைள நீ0க எB�தி2&0க’. நீ0க அ�ப& 

ேபசின� தா� சாி. கைலஞ ��� எ0க அ=யாJ��� பைழயப& ந�ல உறJ 

ஏ*பB�. கைலஞ � மனசிேலேய நிைன��� ெகா�& �காம� அ�ப&� ெகா2& 

வி2டா�. இனிேம� �த�வ � மனதி� எைதH� ைவ�தி �க மா2டா�. அ;த 

வைகயி� உ0கG�� எ0க1 ந�றி’ எ�றா�. 

 

அ;த விழாவி� மனதி� அ9�தி இ ;த அ;த �ைமைய கைலஞ� கீேழ I�கி� 

ேபா2ட ேந��தி இ �கிறேத, அ� ேக2டவ�கG�� ம2Bேம %ாிH�. இ�ப& 

மன�பார�ைத <ைவ இற��வ� ேபால இற��� ப�பாB� ெசா�லா*ற3� 

என��� ெதாி;� கைலஞ �� ம2Bேம உ�B எ�� நிைன�கிேற�. இ;த 

இ 2ட&�ைப கைலஞ� �2&�கா2&ய ேபா�, சிவ;தி அவ�கG� ேவ� 

வழியி�லாத ஒ  மாணவைன� ேபால அதாவ� ‘ஏ� ேல2B’ எ�றா�, ேல2B சா�’ 

எ�� ெசா�3� ப1ளி மாணவ� ேபா� சிாி�த கா2சிைய யாராவ� %ைக படமாக 

எB�தி ;தா�, அ� %ைக�பட க�கா2சியி� �த� பாிைச ெப��. 

 

இ;த நிக@6சி��� பிற� ஒ நா1 ெச�ைனயி� உ1ள தமிழக திைர�பட ம*��  
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ெதாைல�கா2சி நி�வன�தி� இய��ந� அமி�த� அவ�க1 எ�ேனாB ெதாட�% 

ெகா�B சிற;த திைர�பட0கைள ேத�;ெதB��� �9வி� நா� உ��பினராக 

இ �க ேவ�B� எ�� கைலஞ� வி �%வதாக ெதாிவி�தா�. என�� இ;த 

மாதிாியான சமா6சார0களி� அதிக ஈBபாB கிைடயா�. அேத சமய� கைலஞ� 

ெசா�ைல� த2Bவ� ேபா� நட;� ெகா1வ�� சாியாக� படவி�ைல. கைலஞ� எ� 

மீ� ெகா�& �கிற அ�% க�B ஆன;தி�ேத�. அேத சமய� அவ� எ� மீ� 

ெகா�& ��� ந�பி�ைக, ெச�ைன ெதாைல�கா2சி ஆசிாியரான எ� மீ� ைவ�த 

ந�பி�ைக ேபா� ெபா=�� விட� 5டாேத எ�கிற பய�� ஏ*ப2ட�. ஆகேவ, 

கைலஞாிட� %கா� ேபாக� 5டா� எ�பத*காக அ;த �9ேவாB ஒ��� ேபாக 

ேவ�B� எ�� பலதடைவ மனதி� ெசா�:� ெகா�ேட�. 

 

தமிழக அரசி� சா�பி� ஆ�Bேதா�� சிற;த தமி@ திைர�பட0கைள, சிற;த ந&க�, 

ந&ைககைள, இதர� கைலஞ�கைள ேத�;ெதB��� அ�ேபாைதய �9வி*� 

��னா1 உய�நீதி ம�ற தைலைம நீதிபதிH�, மிக6சிற;த ேப6சாள�களி� 

ஒ வ மான நீதிபதி ேகா�ல கி !ண� அவ�க1 தைலவ�. இவ�தா� 1960ஆ� 

ஆ�B பாாி�ைனயி� உ1ள ஒ=.எ�.சிேய ப2& ம�டப�தி� நைடெப*ற 

அைன��� க�]ாி மாணவ� ேப6�� ேபா2&யி� என�� �த� பாி� வழ0கியவ�. 

 

இ;த� �9வி� மிக6 சிற;த திைர�பட வசன0கைள எ9திய ஆ � தாF, பசி எ�ற 

கைல�பட�ைத எB�� தமி@ திைரHலக�ைத ஒ  கல�� கல�கிய இய��ந� �ைர, 

ச0கீத�ைத இைசயா�கிய வி�வநாத� - ராமD��தி, பாசமல� ேபா�ற அ*%த 

பட0கைள இய�கிய a�சி0 அவ�களி� ெசௗமி�ரா, என� இனிய ந�ப� 

சா ஹாச� உ1ளி2ட பல� உ��பின�களாக இ ;தா�க1. இவ�க1, தமி@� 

திைர�பட0க1 ஒ வைன 4ரனா��வத*காக ��ப� ேபைர ேப&யா��வ� எ�ற 

திைர�பட இல�கண�ேதாB ஒ��� ேபானவ�க1. எ�னா�, அ�ப& எB��� 

ெகா1ள �&யவி�ைல . ந&க� விஜ= ந&�த ஒ  பட�தி� அவ� தன� 

ேதாழ�கேளாB ஒ  ஏாியி� �ளி��� ெகா�B ஜ2&ைய ைகயி� I�கி� ெகா�B 

அ0�மி0�மா= ஆ2Bவா�. இத*� �9வினடமி ;� ஒ  சி�ன எதி��%� 5ட 

இ�லாத�, நா� அவ�கேளாB ஒ�றி� ேபாகாத நிைலைமைய வ3�பB�திய�. 

நா� அ&�க& 56ச� ேபாBவ� வழ�கமாகி வி2ட�. 

 

கைலஞாிட�, இ�ப& 56ச� ேபாBகிறவைர உ��பினராக ேபா2B வி2Y�கேள  
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எ�� உ��பின�கேளா, அ�ல� ேதாழ� அமி�தேமா ேக2B விட� 5டா�  

எ�பத*காக �9� 52ட0களி� ெமளனமாக இ �க ேவ�B� எ�� தீ�மானி�த 

எ� ைவரா�கிய� பிரசவி�� வி2ட�. எ�ப&ேயா எ9�தாள� <மணி எ9தி இய�கிய 

க ேவல� <�கG�� சிற�%� பாிைச எ�னா� வா0கி� ெகாB�க �&;த�. 

 

அB�தா�B திைர�பட ேத�J� �9 உ��பின�க1 அறிவி�க�ப2ட ேபா� 

எ�ைன�தவிர எ�லா உ��பின�கG� இட� ெப*றி ;தா�க1. நா� நட;� 

ெகா�ட வித��, ேகாப தாப0கG�, கைலஞாி� கா�கG�� எ2&யி ��� 

எ�பதி� ச;ேதக� இ�ைல. ஆனா3�, �9 உ��பின�க1 எ�னிட� அ�ேபாB�, 

ப�ேபாB� நட;� ெகா�டா�க1. ‘�9J�� ‘உ0கள மாதிாி ஒ  ஆ1 ேதைவதா�’ 

எ��� ெசா�:� ெகா�டா�க1’ எ�ப&ேயா %திய �9வி� நா� இட� ெபறாம� 

ேபானத*� நாேன காரண�. அத*காக எ;த வ �தேமா அ�ல� �*ற உண�ேவா 

ஏ*படவி�ைல. கைலஞாி� ந�பி�ைகைய தக��� வி2ேடேன எ�கிற 

ஆத0க�தா�. அேத சமய�தி� என�� நாேன உ�ைமயாக இ ;ேத� எ�ற 

ெதளிJ. 5டேவ, என� க ���கைள இதமாக ெசா�: இ �கலாேம எ�கிற ஒ  

பி� ேயாசைன. 

 

எ�றா3�, தமிழக அரசி� திைர�பட� ேத�வி� கைல�பட0க1 ேத�வதி�ைல. 

��மாயி �பேத ந&�% எ�ப� மாதிாியான கைலபட0க1 தா� வ;� ெகா�B� 

இ �கி�றன. இ;த� ேத�வி� திைர�பட0களி� அ&�பைட� க ��கைள� 

ப*றிேயா சDக விேராத உைரயாட�க1 ப*றியா, உ��பின�க1 அல2&� 

ெகா1வதி�ைல. திைர�பட� தணி�ைக �9ைவ தைலயைணயாக ைவ��� 

ெகா�B பட0கைள� பா��கிறா�க1. ஆைகயா�, இ;த� �9 இ�ப&ேய 

இ �க2B� இ�C� சில சDக6 சி;தைனயாள�கைள �9வி� ேச���� 

ெகா1ளலா�. 

 

எ�ைன� ேக2டா�, ஒ  திைர�பட�தி� கைத�க , அ&�பைடயி� ேமாசமாக 

இ ;தா� அ� எNவளJ சிற�பாக எB�க�ப2டா3�, அத*� அர� பாி�க1 

வழ0க�படலாக� எ�ேப�. 

--------------- 
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14. 14. 14. 14. தமி& அ�காெதமிதமி& அ�காெதமிதமி& அ�காெதமிதமி& அ�காெதமி----    வ�ளலா� ேகா(ட� ஒ  �றி�)ண��த�வ�ளலா� ேகா(ட� ஒ  �றி�)ண��த�வ�ளலா� ேகா(ட� ஒ  �றி�)ண��த�வ�ளலா� ேகா(ட� ஒ  �றி�)ண��த�    

 

1997 ஆ� ஆ�B மா�6 அ�ல� ஏ�ர� மாதவா�கி� கைலஞ� அவ�கைள 

ச;தி�ேத�. 

 

கைலஞ � வழ�க�ைத விட ெத�பாகேவ இ ;தா�. ��னதாக கைலஞ� 42&� 

இ ;த அைம6ச�கG���, உய� அதிகாாிகG��� கைலஞ ��� என��� உ1ள 

ெந �க� %ாி;� வி2ட�. நாC� அ;நிய� த�ைம ேபா= ெசா;த இட�தி*� 

ேபாவ� ேபாலேவ ேபாேன�. 

 

கைலஞைர மா&யி� ச;தி�� ப�ேவ� அரசிய� சDக நிக@Jக1 �றி�� ேபசி� 

ெகா�B இ ;ேதா�. பி�ன� கைலஞாிட� நா�� �றி�%கைள � �கமான 

அறி�க�ேதாB ெகாB�ேத�. மி�ன6சி� எB�க�ப2ட �றி�%க1. ெபா�வாக 

ேவ� ஒ வராக இ ;தா� ெசா�30க அ�%றமா ப&�கிேற�’ எ�பா�. ஆனா�, 

கைலஞேரா நா�� �றி�%கைளH� ெபா�ைமயாக� ப&�தா�. 

 

�தலாவ� �றி�பி� நா2&� நைடெப�� வள�6சி� தி2ட0க1, ம�கG�� 

சாியாக� ேபா=6 ேசரவி�ைல எ�ற என� ேநாிைடயான அCபவ� ச�ப;த�ப2ட 

நிக@Jகைள6 �2&� கா2&யி ;ேத�. ஒ  கிராம�தி� உதவி��� த�தி உ1ள 

ஊன�*றவேரா, விதைவ� ெப�ேணா, ஓ=Jதிய� ெபற ேவ�&ய D�ேதாேரா 

தமிழக அரசி� உதவி இ�லாம� விட�ப2& ;தா�, ச�ப;த�ப2ட அதிகாாிகைள 

உடன&யாக த*கா:க� பதவி நீ�க� ெச=� வி2B இ;த ஆதரவ*றவ�கG�� 

உதவ ேவ�B� எ�� �றி�பி2B இ ;ேத�. மைல, மகம�விட� ேபாகா�, 

மகம�தா�, மைலயிட� ேபாகேவ�B� எ�ற பழெமாழிைய மனதி� ைவ�� 

இ�ேபாைதய �ைறயான, 

 

பாதி�க�ப2ேடா� வி�ண�பி�தைல வி2B வி2B, ச�ப;த�ப2ட அதிகாாிகேள 

த�த� கிராம0கG��6 ெச�� உதவி�� த�திHாிய அ�தைன ேபைரH� �யமாக 

கண�ெகB�� அர� சா�பி� உதவ ேவ�B� எ�� �றி�பி2ேட�. கிராம0களி� 

உதவி ெபற த�தி ெப*�� உதவி ம��க�பBகிறவ�கைள க�டறிய அர� 

ஊழிய�கG�� ெதாியாமேல க�காணி�%� �9�கைள அைம�க ேவ�B�. இதி� 

பலதர�பின � இட� ெபற ேவ�B� எ��� எ9தியி ;ேத�. 
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இர�டாவ� �றி�பி�, வட]ாி� உ1ள வ1ளலா� வளாக�ைத ேம�ைம�பB�த 

ேவ�B� எ�� �றி�பி2B இ ;ேத�. வ1ளலா �� பி�% ேதா�றிய, ரமண�, 

அரவி;த�, ேசஷா�திாி ேபா�ற ெபாியவ�க1 தவமி ;த இட0க1 பளி0� 

ம�டப0களா= கா2சியளி�பைத6 �2&� கா2&யி ;ேத�. ச0கரா6சாாியா� 

ேபா�றவ�கைள� ேபா� அ�லா� தமி@ வழிபாB, சாதியம��%, அைன�� 

மத�தின � ஏ*�� ெகா1G� <ைச %னFகார� இ�லாத அ 2ெப Aேஜாதி 

வழிபாB - ஆகியவ*ைற� ெகா�B வ;த அச� தமி@ ஆ�மீக� ேபாராளியான 

வ1ளலாாி� வட]� வளாக�ைத அமி�தசரF ெபா*ேகாயி� ேபா� ஆ�க ேவ�B� 

எ�� �றி�பி2B இ ;ேத�. இதைன� ப&��� பா��த கைலஞ� எ� க �ைத 

ஏ*�� ெகா�டா�. 

 

காAசி மட����6 ெச�3� வடநா2B வாசிகைளH�, ெவளிநா2B 

தைலவ�கைளH� தமி@ ம�ைண உ1ள� உ1ள� ேபா� விள��� வட]� 

வளாக�தி*� வரவைழ��� வைகயி� அ;த வளாக� ேம�பB�த ேவ�B� 

எ�பைத கைலஞ � ஒ�%� ெகா�டா�. தமி@ வள�6சி� �ைற அைம6ச� தமி@� 

�&மக� எ�ைன அB�� த�ைன6 ச;தி�க ேபாவதாகJ�, அவாிட� இ;த� 

�றி�ைப த�க ந&வ&�ைக�காக ெகாB�க� ேபாவதாகJ� �றி�பி2டா�. நா�, 

அைம6ச� தமி@� �&மக�, வி9�%ர� மாவ2ட அைம6ச� ப�னீ� ெச�வ� ஆகிய 

Dவ � ஒ�� 5&, ஆவன ெச=ய ேவ�B� எ��� ேக2B� ெகா�டா�. 

 

D�றாவதாக ஒ  இரகசிய� �றி�ைப� ெகாB�ேத�. கைலஞ� ெபா��ேப*ற கால 

இைடெவளியி� ஏ*ப2B வ � எதி�விைனகைள6 �2&� கா2& அைத 

�றிய&�பத*கான ச2ட�<�வமான, அைமதி வழியிலான �றி�%தா� அ�. அவர� 

கழக� ம2B� இைலமைறJ, கா=மைறவாக ஆதரவளி�தா� தனிமனிதா� நாேன, 

அ;த� தி2ட�ைத ��னி�� ெசய�பB��வதாக ெதாிவி�ேத�. வ1ளலா� ேப6� 

வ;த�� உடன&யாக பதிலளி�த கைலஞ� அ�ேபா� ெமளனமாக இ ;தா�. நா� 

வ*%��திய ேபா� யாதா��த நிைலைய அவ� விள�கினா�. ேச� ைச&ேலேய ேகா� 

ேபா2ட சில ேப�வழிகளி� ெபய�கைளH� ெசா�னா�. உடேன நா� ேந�காண:� 

��திைர� பதி��� 4ரபா�& ேபா�றவ�கG� கைலஞ �� வி�வாசிகளாக 

இ �கிறா�க1 எ�ேற�. கைலஞ� �றி�பி2ட காரண0க1 ஏ*�� ெகா1ள� 

5&யைவ, ஆனா� ெவளியிட� 5&யைவ அ�ல. 
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நா�காவ� �றி�% நம� மாநில அளவி� ம�திய சாகி�ய அகடாமிைய� ேபா� ஒ  

அைம�ைப நி�வ ேவ�B� எ�ப�. ம�திய அரசி� இல�கிய� 5�களாக 

விள0�� சாகி�திய அ�காெதமிH�, ேந!ன� %� &ரFB� பாரப2சமாகேவ 

ெசய�ப2B வ கி�றன. இத� தமி@ ஆேலாசைன� �9 உ��பின�கG� திராவிட 

கலா6சார�தி*� எதிரானவ�க1. தமிழக�தி�, இ பதா� M*றா�&� 

நா*ப�களி3�, ஐ�ப�, அ�ப�களி3� மக�தா� தா�க�ைத ஏ*பB�திய திராவிட 

இய�க��, இல�கிய�� இ;த ஆேலாசைன� �9 ேப�வழிகG�� ேவ�ப0காயாக� 

ேபா=வி2டன. ேவ�ட�ப2ட பல �� ஓைச� படாம� ெபா��%கைள� 

ெகாB�ப��, இவ�கைள அகடாமி சா�பி� ெவளிநாBகG�� அC�%வ�� 

இ��வைர ெதாட�கிற�. இ�ப&� ேபாகிறவ�கG� தமி@ ம�ைண ெகா6ைச� 

பB��� வைகயிேலேய ேபசிவி2B தி �%கிறா�க1. 

 

ஒ பாைன ேசா*��� ஒ  ேசா� பதமாக ஒ�ைற� �றி�பிட வி �%கிேற�. 

இ;திய �த;திரதின ெபா�விழாவி� ேபா�, நா2&� பதிென2B ெமாழிகளி� உ1ள 

ஒNேவா� ெமாழியி� இ ;�� D�� தைல�ைற கவிஞ�க1 &�:யி� கவிைதபாட 

அைழ�க� ப2& ;தா�க1. தமிழி3� �த;திர�தி*� பிற� பிற;த கவிஞ� எ�ற 

�ைறயி� ைவர����, �த;திர�ேதாB பிற;த கவிஞராக ஈேராB தமிழ�பC� 

கவிைத பாட அைழ�க� ப2டா�க1. வரேவ*க�த�கேத. 

 

எ�றா3�, �த;திர� ேபாரா2ட கால�க2ட�தி� இ ;த தைல�ைறயி� எ;த� 

கவிஞ� அைழ�க�ப2டா� ெதாிHமா? கவிைத எ� ைகவா1 எ�� ெசா�ன 

ெபா�Jைடைம கவிஞ� ேக.சி.எF. அ ணாசல� அ�ல... மதந�:ண�க 

கவிைதகைள ஆ�கி�த;த �ைனவ� தயான;த� பிரா�சிF அ�ல... உவைம� 

கவிஞ� �ரதா அைழ�க�படவி�ைல. �ேலா��0க1 Hக� எ�� பிேரமா 

ந;த��மாரா� பாரா2ட ெப*றவ �, தமிைழ விAஞான�<�வமாக பா��� 

கவி��வமா= ஆ��கிறவ மான கவிஞ� �ேலா��0க� (வாெச. �ழ;ைதசாமி) 

அைழ�க�பட வி�ைல. இ;த D�த� கவிஞ�கைள வி2B வி2B சாகி�திய 

அ�காெதமி பைழய தைல�ைற கவிஞ� என அைழ�த� எ9�தாள� �;தர� 

ராமசாமிைய� தா�. அைழ�க�ப2டவ �ேக அ�ேபா�தா� தா� கவிஞ� எ�கிற 

விவர� ெதாி;தி ���. எனேவ, த�திமி�க ம�வாசைன பைட�பாளிகைள 

பிறெமாழிகளி� ெகா�B ெச�ல மாநில சாகி�திய அ�காெதமி அர� சா�பி� 

அைம�க�பட ேவ�B� எ�� அ;த� �றி�%� ேக2B� ெகா�ட�. 
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கைலஞ�, தமி@ மாநில�தி� ம�ணி� ம�கG�காக ஒ  தனி இல�கிய அைம�% 

எB�க ேவ�&ய அவசிய�ைத ஏ*�� ெகா�டா�. அ�காெதமி எ�கிற ெபய� ஒ  

மாதிாி இ �கிறேத எ�� சில விள�க0கைள எ�னிட� ேக2டா�. நாC� 

நிைறேவாB பதிலளி�ேத�. இ;த� �றி�ைப கைலஞ� ஏ*�� ெகா�டா�. 

 

ப��, ப�னிர�B நிமிட� கைலஞாிட� ேபசிவி2B நா� விைடெப*ேற�. கீேழ 

�த�வைர ச;தி�பத*காக கா�தி ;த தமி@ வள�6சி��ைற அைம6ச � சிற;த 

இல�கியவாதிHமான தமி@� �&மக� அவ�களிட� ரகசிய� �றி�ைப� தவிர இதர 

�றி�%கைள விள�கிேன�. அவ � கைலஞாி� அைன�� வி �ப0கG� 

ெசய�பB�த�பB� எ�� வா�களி�தா�. 

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

15. 15. 15. 15. க*கைள� கல�கிய ஒ  ைகய+ ெசா�க*கைள� கல�கிய ஒ  ைகய+ ெசா�க*கைள� கல�கிய ஒ  ைகய+ ெசா�க*கைள� கல�கிய ஒ  ைகய+ ெசா�    

 

1997ஆ� ஆ�B நவ�ப� மாத இ�தியி� கைலஞைர மீ�B� ச;தி�ேத� 

 

ேம2B� �&யினரா� %ற�கணி�க�ப2ட திராவிட இல�கிய�ைத ம� ஆ=J 

ெச=H� ேபா�� தமி@நாB �*ேபா�� எ9�தாள�களிட� கட;� ஐ;தா�B 

காலமாக தீவிரமாக ஏ*ப2B1ள�. இதி� எ� ப0�� உ�B. எ9�தாள� ெவ. 

%கேழ;தி எ9திய அ�ணா வழி சி�கைதகைள நா� ப&�ேத�. இ;த� ெதா��பி� 

அ�ணா, கைலஞ�, ெத�னர�, ராதா மணாள�, இரா ெசழிய�, ேசகர�, �ரெசா: 

மாற�, &ேகசீனிவாச� ேபா�றவ�களி� அ*%தமான சி�கைதக1 இட� 

ெப*றி ;தன. ஒ  ��ைப� ெதா2& தன� அCபவ�ைத6 ெசா�வ� ேபா�ற 

கைலஞாி� ‘��ைப� ெதா2&’ எ�ற சி�கைத இ�ேபா� 5ற�பBகிறேத ேமஜி�க� 

ாிய:ச� - அதாவ� மா;திாீக யதா��த� அத*� ��ேனா&யாக இ ;த கைதயா��. 

இ;த� கைத இல�கிய இதழான ெச�மலாி� சிகர0கைள� ெதா2ட சி�கைத 

வாிைசயி� பிர�ாி�க�ப2ட�. 

 

தாக�, ச0க�, ச��கைர, பவளாயி ேபா�ற அ*%தமான ம�வாசைன பைட�%கைள 

உ வா�கியவ �, பல ெமாழிகளி� ெகா�ெடB�� ெச�ல�ப2டவ மான எ� 

இனிய ேதாழ� சி�ன�ப பாரதி அவ�க1 திராவிட ம*�� �*ேபா�� 

பைட�பாளிகளி� பைட�%க1 ேம2B��&யினரா� இ 2ட&�% ெச=வைத 

உண�;�, இவ*ைற பிற ெமாழிகG�� எB��6 ெச�வத*காக ஒ  ஆ0கில 

காலா�B இதைழ �வ�கினா�. இ;திய� :2ேர6ச� அ�B அFத2&�F (ILA-
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Indian Literature and Aesthetics) எ�ற இ;த காலா�B இதைழ மாநில ெச=தி 

ம*�� ம�க1 ெதாட�% அைம6ச� ��ைல ேவ;த� அவ�க1 ெச�ைனயி� 

ெவளியி2டா�. 

 

இ;த இதழி� கைலஞாி� நாைல;� சி�கைதகG�, அ�ணா இற;தேபா� 

கைலஞ�, வாெனா:யி� ஆ*றிய உைர 46�� இட� ெப*றன. இவ*ைற� ப&��� 

பா��த பிறெமாழி வாசக�க1 �றி�பாக மா��சிய ேதாழ�க1 கைலஞாி� 

இல�கிய�தி� ஒ  ேபா���ண� இ �பைத ேகா& கா2&னா�க1. 

 

இ�ப& கைலஞாி� இல�கிய�தி� ப�க� என� கவன� தி �பியேபா�, 

கைலஞ �� எதிரான ப�ேவ� அரசிய� நிக@Jக1 ஒ�� திர�டன. ச2ட� 

ேபரைவ ேத�த:� ேதா�விH*ற ெஜயல:தா அவ�க1 மாி�ெத9;தா�. ேம*� 

மாவ2ட, ெத� மாவ2ட சாதிய ச�திகேளாB ைகேகா���� ெகா�டா�. இ;த6 

சமய�தி� நா� க�ட சில ‘க1 யாதா��த0கைள’ கைலஞாிட� ெசா�வத*காக 

அவைர6 ச;தி�க ச��கநாதனிட� ேததி ேக2ேட�. கைலஞ� அCமதி�� வி2டா�. 

 

வழ�க� ேபா� கைலஞைர மா&யி� உ1ள அவர� அைறயி� ச;தி�ேத�. நா� 

க�ட யதா��த0கைள அவாிட� விள�கிேன�. ெஜயல:தா தைலைமயி� பலமான 

எதி�ச�தி உ வாகி இ �பைத6 �2&�கா2&, ஒ  �றி�பி2ட சாதியின� 

தி�கவின �� வா�களி�க மா2டா�க1 எ�� வாதா&ேன�. ஆனா�, கைலஞ� 

இ;த� க �ைத ஏ*�� ெகா1ளவி�ைல. அ;த சாதியி� தி�கவி� நா*ப���� 

அதிகமான ேபரைவ உ��பின�க1 இ �பைத �2&�கா2&னா�. ெச�ற ச2ட� 

ேபரைவ ேத�த:3� இவ�க1 தன�� ஒ2B ெமா�தமாக வா�களி�ததாக 

ெதாிவி�தா�. இ;த� க �ைத எ�னா� ஏ*�� ெகா1ள இயலவி�ைல. அேத சமய� 

ெசா�னைதேய ெசா�:� ெகா�& �பதி� பலC� இ�ைல. நா�, ெச�ற 

ச2ட�ேபரைவ ேத�த� ேபா�, நாடாGம�ற ேத�த� இ �கா� எ��� தி�கவி*� 

அ�ேபாைதய அளவி*� வா��க1 கிைட�கா� எ��� �றி�பி2ேட�. 

 

உடேன �த�வ� ெட:காமி� ேபசி, ச��கநாதைன ஒ  �றி�பி2ட ேததியி� 

ெவளியான �ரெசா:ைய எB��� ெகா�B வர6ெசா�னா�. ‘நீ0க1 தா� 

�ரெசா: ப&�பதி�ைலேய’ எ�� ஒ  ெச�ல� �2B� ைவ�தா�. ச��கநாத� 

ெகா�B வ;த �ரெசா:யி�, �த� ப�க�தி�, கைலஞ� ெந�ைல மாவ2ட�தி� 
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�*�� பயண� ெச=த ேபா� �யமா= திர�ட 52ட� ெப �ைக %ைக�படமாக 

கா2&ய�. கைலஞ� ெப மிதமாக ‘ச��திர�! என�� ேபாகிற இடெம�லா� ந�ல 

52ட� வ �... பா�தீ0களா �ரெசா:ைய . ஆனா ெபாிய ப�திாிைகக1 இைத 

இ 2ட&�% ெச=கி�றன’ எ�றா�. ேப6� வா�கி� கைலஞ� �த:� 

�ரெசா:ையH�, பி�ன� விBதைலையH� இவ*றி*� பிற�தா� இதர 

ப�திாிைககைளH� ப&�பதாக அறி;ேத�. உடேன, நா� இ;த பாணியி� 

ேபசிேன�. 

 

‘சா� காமராச�... %திதாக ேதா�றிய தி�க ச�தியா ப*றி கவைல�படாம, ராஜாஜிைய 

ம2Bேம ஒ  ெபாிய ச�தியா நிைன�தா�. இதனாலதா� அவ� தமிழக அரசிய:� 

தி�கவிட� ேதா*றா�. நீ0கG� ேபாணியாகாத விBதைல� ப�திாிைக ேமல ஒ  

அ&�ச� ைவ�தி �கி0க. இ� உ0கைள யாதா��த�தி: ;� திைச தி �%��C 

நிைன�கிேற�. �த�ல அ;த ப�திாிைகைய ப&�கிறத விB0க சா�’. 

 

‘ஆயிர;தா� இ ;தா3� நா� ேவைல ெச=த ப�திாிைக ஆயி*ேற.’ 

 

கைலஞ ��, ெஜயல:தாவிட� அ&ைம� ப2B�ேபான விBதைல ப�திாிைகயி� 

ெப 0காய வாசைன ேபாகவி�ைல. ‘விBதைலைய ப*றி ேப�� ேபா� அவர� 

க�க1 உ1ேநா�கி� ேபா= கட;த கால�தி� கா� நிமிட� ைமய� ெகா�டன. 

மீ�B� என� ேப6�, வர�ேபா�� நாடாGம�ற ேத�தைல6 �*றி வ;த�. 

இ�னி�ன இட0களி� கைலஞ �� ஆதரJ இ �கா� எ�பைத ெசா�ேன�. 

என� ேநா�க� கைலஞைர உஷா� பB�த ேவ�B� எ�ப�தாேன தவிர ஊ�க 

�ைற�பி*காக அ�ல எ�பைத எB��� கா2&ேன�’ 

 

கைலஞேரா என� க �தா�க� - எதி�க �தா�க� எ�ற த��வா��த� ேபா�ைக 

%ாி;தவ� ேபா� ெம�ல தைலயா2&னா�. நா�, மீ�B� மீ�B� அவ ��� 

க2சி���, ம�க1 ம�தியி�, �றி�பாக ேப ;� க2டண0கைள உய��தியதா� 

ஏ*ப2ட கச�%ண�Jகைள ெதாிவி�தேபா� கைலஞ�, மன�வி2B எ�னிட� 

ஆணிய&�ப�� ேபா� இ;த பாணியி� ேபசினா�. 

 

‘ச��திர�! எ�லா ��� ந�ைம ெச=யQ��Cதா� நா� நிைன�கிேற�.  
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க2சி�� அ�பா� எ�லா ம�கைளH� ஒேர மாதிாிதா� பா��கிேற�. பல ந�ல 

காாிய0கைள ெச=� வ வ� உ0கG�ேக ெதாிH�. அ�ப&H� யாராவ� ஓ2B� 

ேபாடா வி2டா� அத*� நா� எ�ன ச��திர� ெச=ய �&H�’ 

 

எ� க�க1 கல0கி வி2டன. ஒ  மக�தா� தைலவ�, மாெப � �த�வ�, ஒ  

எ9�தாள சாமனியனிட� எ�ப&ெய�லா� மன� வி2B ேப�கிறா�! க2சி� 

கார�களிட��, அைம6ச�களிட�� 5ட 5ற �&யாத ஒ  க �ைத எ�னிட� எ�ப& 

�� ைவ�கிறா� எ�பைத நிைன�த��, நா� ஆ&�ேபாேன�. �றி�பாக 

ச��கநாத� அவ�க1 Dல� �ரெசா:ைய த வி�� கைலஞேர, தன� ெந�ைல 

மாவ2ட �*�� பயண நிக@J %ைக�பட0கைள எ�னிட� கா2&ய� எ�ைன 

பிரமி�க ைவ�த�. 

 

நா� கைலஞைர நீ� ேபா0�� க�கேளாB நிைல�ைலவா= பா��ேத�. ஒ  

மக�தா� மனிதாி� அ ேக இ ��� வா=�% கிைட�ததி� மகி@;� ேபாேன�. 

சிறி� இைடெவளி� ெகாB�� எ9;� நட;ேத�. ஆனா3�, கைலஞ� அ�� 

உண�6சி வச�ப2B, எ�னிட� ெதாிவி�த இ;த� க �� மனதளவி� அவர� 

ெசயலா�க� எ�ப& மாச*� இ �கிற� எ�பைத %ாி;� ெகா1ள வா=�பளி�த�. 

இைத� க2சி�கார�கG�, அர� அதிகாாிகG� %ாி;� ெகா�டா�களா எ�ப� ேவ� 

விவகார�. 

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

16. 16. 16. 16. ம,ச� -*. ஒ  ம,ச� விம�சன�ம,ச� -*. ஒ  ம,ச� விம�சன�ம,ச� -*. ஒ  ம,ச� விம�சன�ம,ச� -*. ஒ  ம,ச� விம�சன�    

 

1998 ஆ� ஆ�B ஜனவாி மாதவா�கி� கைலஞைர மீ�B� ச;தி�ேத�. 

 

வ1ளலா �� அமி�தசரF ெபா*ேகாவி� ேபா� ஒ�ைற உ வா�க ேவ�B� 

எ�� ��% ெகாB�த �றி�ைப கைலஞாிட� நிைனJ�பB�திேன�. பிற� 

நைக6�ைவயாக ‘நீ0க1 ேபா2& ��� மAச1 ��ைட விட, வ1ளலா� 

உ0கG�� அதிகமாக வ:ைம ெகாB�பா�’ எ�� ெசா�: வி2B நா�ைக� 

க&�ேத�. எ�னிட� அவ� கா2&ய ேதாழைமயி� அவ� மக�தா� தைலவ� 

எ�பைதH�, தமிழக�தி� �த�வ� எ�பைதH� மற;� ேபா= சிறி� அதிகமாகேவ 

ேபசிவி2ேட�. 
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கைலஞ�, ேதாளி� மAச1 ��B அணிவைத, ப��தறிJ வாதிக1 எ�� 5றி�  

ெகா1கிறவ�க1, ேமைடகளி� கி�ட� அ&���, ப�திாிைககளி� எ9திH� வ;த 

ேவைள. உைட எ�ப� உட�% �9வைதH� நாகாீகமாக மைற��� வைர, அ� 

ஒ வாி� ெசா;த விவகார� எ�பைத, ேவ�B� எ�ேற மற;� ேபா=, கைலஞைர 

இ;த� ேப�வழிக1 வ�%�� இ9��� ெகா�& ;தா�க1. இத� தா�க�தாேலா 

எ�னேமா நாC� மAச1 ��ைட �றி�பிட ேவ�&ய� ஆயி*�. ஆனா3�, 

கைலஞ� அசரவி�ைல. மAச1 ��ைட ேபா2& �பைத விAஞான� <�வமாக 

விள�க� ேபானா�. நா� அவ� ேப6ைச இைடமறி�� இ�ப&� 5றிேன�. 

 

‘சா�, நீ0க மAச ��ட ேபாBறத கி�ட� ெச=றவ0க ப��தறிJ�காக அ�ப& 

வாதாடல. எ�ப&யாவ� உ0க1 இ;த மAச1 ��ட எB�க ைவ6சி2B, 

அ�ப&யாவ� நீ0க தைலைய ேபா2Bட மா2Y�களா எ�� எதி� பா��கிற நம� 

அரசிய� விேராதிக1 அவ�க1. மAச1 ��B ஒ  ெபாிய விவகார� அ�ல. ேபான 

வ ஷேம உ0கG�� ஆH1 �&ய�ேபா���C நா1 �றி�த எதிாிகG��� இ;த 

மAச1 ��B ைமய ேப�வழிகG��� எ;த வி�தியாச�� கிைடயா�. எ;த ��B 

ேபாட ேவ�B� எ�ப� உ0க1 உாிைம. இைத �ைற 5�கிற எவ � ஒ  

கா2Bமிரா�&தா�’ எ�� ெபாாி;� த1ளி, அ;த விவகார�தி*� அ0ேகேய 

�*��%1ளி ைவ�ேத�. 

 

கைலஞ� எ� க �ைத ஆ2ேசபி�கJ� இ�ைல. அ0கீகாி�கJ� இ�ைல. சி�ன 

சிாி�பா= ஒ  சிாி�ைப உதி��தா�. 

 

ப�ேவ� அரசிய� - சDக விவகார0க1 �றி�� கைலஞாிட� ேபசி� 

ெகா�& ;ேத�. அவ � ெவளிேய ெசா�ல �&யாத சில விவகார0கைள 

எ�னிட� விள�கினா�. நா� ெநகி@;� ேபாேன�. அவ� அ�ேபா� 5றியைவ 

எ�லா� பி�ன� ச�பவ0களாகJ�, ெச=திகளாகJ� ெவளி�ப2டன. நா� 

எ�ைனேய ந�ப �&யாம� கைலஞைர ந�பிய ப&ேய பா��ேத�. இ;த �!ட 

பி1ைளயிட�� அவ� ைவ�தி ��� ந�பி�ைக, எ�ைன மைல�க ைவ�த�. 

 

பி�ன�, க�னியா�மாி மாவ2ட� சாமி�ேதா�பி� உ1ள ைவ��டசாமி�� ஒ  

ந�ல ேகா2ட� ஒ�ைற அைம�க ேவ�B� எ�� �றி�பி2ேட�. இதனா�, 

க�னியா�மாி மாவ2ட�தி� எளிய ம�க1 அைனவ � ைவ��ட� ப�க� 
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நி*பா�க1 எ�ேற�. உடேன கைலஞ� ‘ெம�க�ைட� வ0கி விவகார�ைத ந�ல 

�&J�� ெகா�B வர�ேபாகிேற� ச��திர�’ எ�றா�. உடேன நா� ‘ஓ2B� 

ேபாட� 5ட ேபாகாத பண�கார�கG�� நீ0க1 ெச=வ� எ�ப&ேயா.. ஆனா�, 

ைவ��ட சாமிைய ேம�ைம� பB�தினா� எளிய ம�க1 �றி�பாக பைனேயறி 

ம�க1, உ0க1 ப�க� க2B� ேகா�பாக நி*பா�க1. அேதாB ைவ��ட� 

வ1ளலா ���, நாராயண � வி*�� ��ேப மாெப � %ர2சியாளராக இ ;தவ�’ 

எ�� �றி�பி2ேட�. கைலஞ � தமிழக அறநிைலய� �ைற அைம6ச�, தமி@� 

�&மக� அவ�கைள, சாமி� ேதா�பி*� ெச�� �த:� பா�ைவயிட6 ெசா�வதாக� 

�றி�பி2டா�. 

 

க�னியா�மாி மாவ2ட�தி� சாமி�ேதா�% எ�ற இட�தி� மாெப � ஆ�மீக� 

ேபாராளியாக உதி�தவ� ைவ��ட�. வ1ளலா ���, நாராயண� வி*�� ஐ�ப� 

ஆ�BகG�� ��ேப பிற;� அவ�கG�� இைணயாக ஆ�மீக� %ர2சிைய 

ஏ*பB�தியவ�. அவ� வா@;த ப�ெதா�பதாவ� M*றா�&� ந�<திாிக1, 

பிராமண�க1, ெவ1ளாள�க1 ஆகிேயா� தவிர அைன�� சாதியின � �2&�� 

கீேழ ேவ2& க2டேவா, ேதாளி� ��B ேபாடேவா, ந�ல ெபய� ைவ��� 

ெகா1ளேவா உாிைம உ1ளவ�களாக இ�ைல. �&.B� ெப மா1 எ�� 

ெப*ேறாரா� ெபயாிட�ப2ட ைவ�ட ��� 5ட, ேம� சாதியினாி� அ6���த� 

கல;த வ*%��த:� �����2& எ�� ெபய� மா*ற� ெச=ய�ப2ட�. 

 

இேதாB, அைன�� பி*பB�த�ப2ட, தா@�த�ப2ட ெப�க1 இB�%�� ேமேல 

எ;த �ணிH� ேபாட� 5டா� எ�� இ;� மத�தா3�, அத� எBபி&யான 

அரசா3� தைடெச=ய� ப2& ;த கால�. இ;த� கால�க2ட�தி� ேதா�றிய 

ைவ��ட� பிராடF2 கிறிF�வ எ�ற பாதிாிகளான ெதளேவ, சா�லF மா�2 

ேபா�றவ�களா� �வ�க�ப2ட ேதா1சீைல� ேபாரா2ட�தி*� அ9�த� 

ெகாB�தவ�. ��B ேபாட உாிைமய*ற எளியவ�கG�� தைல�பா= 

க2&வி2டவ�. ஆB ெவ2&H�, மாB ெவ2&H� த0கG��1 ஒ வைர ஒ வ� 

ெவ2&� ெகா�B� மா=;� ெகா�& ;த எளிய ம�கைள அ வ வழிபா2&*� 

ெகா�B வ;தவ�. ‘�ைகயாள� பிற;தவேன எ� �ழ;தா= எ9;தி டா எ�� 

கவி�ழ�க� இ2டவ�. இ;த �ழ�க�தா� திராவிட இய�க�தி� �றி�பாக 

கைலஞாி� தமி@ �ழ�கமான�. இ;த வைகயி�, ைவ��டைர� ேபாலேவ எளிய 
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�&யி� பிற;த கைலஞ�, அ;த சாமி�ேதா�% ஆ�மிக� ேபாராளியி� ஒ  ந4ன, 

சDக பதி�% எ�பேத எ� க ��. இைத கைலஞ �� எB��ைர�பதி� எ;த 

அளவி*� ெவ*றி� ெப*ேறேனா என��� ெதாியா�. இ�வைரH� சாமி�ேதா�% 

ஆசாமி� ேதா�பாகேவ இ �கிற�. 

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

17. 17. 17. 17. சா* ஏறி �ழ� ச+�கிய ேத�த�க�சா* ஏறி �ழ� ச+�கிய ேத�த�க�சா* ஏறி �ழ� ச+�கிய ேத�த�க�சா* ஏறி �ழ� ச+�கிய ேத�த�க�............    

 

நா�, கைலஞைர மீ�B� 1998ஆ� ஆ�B அ�ேடாப� மாத� கைலஞைர மீ�B� 

ேகாபால%ர�தி� ச;தி�ேத�. 

 

இேத ஆ�B பி�ரவாியி� நைடெப*ற நாடாGம�ற ேத�த�களி� ெஜயல:தா 

அணி 30இட0கைளH�, கைலஞ� அணி 10இட0கைளH� ெப*� ம�திய அரசிய:� 

ஒ  தி �%�ைன ஏ*ப2ட கால�க2ட�. ெஜயல:தா கைலஞ� அரைச, பதவி நீ�க� 

ெச=ய ேவ�B� எ�� ம�திய அரைச மிர2&� ெகா�& ;த ேவைள. 

 

இ;த ேத�த�கG�� ��%, மா��சீய க�WனிF2 க2சியி� தைலவ�களி� 

ஒ வரான &.ேக. ர0கராஜ� அவ�களி� அ0கீகார�தி� ேகாைவ, ம�ைர� 

ெதா�திகைள அ;த� க2சி�� வி2B� ெகாB���ப& D�பனாாிட� ேம*ெகா�ட 

�ய*சிகைளH�, கைலஞேராB ெதாட�% ெகா1ள �&யாம� ேபான �ய*சிகைளH� 

எB��ைர�ேத�. ஒ ேவைள மா��சிய க�WனிF2 க2சி, தி�க 52டணியி� 

ேச��க�ப2B இ ;தா�, மிக6சிறிய அளவிலான வா�� வி�தியாச�தி� ெவ*றி 

ெப*ற அதி�க - பாஜக 52டணிைய ேதா�விHற6 ெச=தி �கலா�. இதனா� இ;த 

நிைலைம ஏ*ப2& �கா� எ�� ெவளி�பைடயாகேவ ெதாிவி�ேத�. 

 

கைலஞ�, �க�தி� எ;த உண�J� இ�லாம�, நா� �றி�பிBவைத உ1வா0கி� 

ெகா�டா�. ஓரளJ உ*சாக� �ைற;�தா� காண�ப2டா�. அவர� அரசியேல 

சா� ஏறி �ழ� ச���கிற கைத. பைழயகைத தி �பி விட� 5டாேத எ�� அவ� 

சி;தி�தி ;தா� அ� தவறி�ைல. அவைர உ*சாக�பB��வத*காக கைலஞாிட� 

நா� அறி;த ஒ  தகவைல6 ெசா�ேன�. அ� ெவ�� தகவ� அ�ல. உ�ைம. 

ேமயராக பணியா*�� தி . Fடா:C�� ம�க1 ம�தியி� ந�ல வரேவ*% 

இ �பைத க�டதாக �றி�பி2ேட�. �ைற;த ப2ச� அவ �� எதிராக எ;த 

�Q�Q�%� இ�ைல எ��� அவர� க��Aசா ெசய�பாB ம�களி� 
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கவன�தி*�� ேபா= இ �கிற� எ��� ெதாிவி�ேத�. அவ� �க�தி� அரசிய� 

ேசாக0கைளH� மீறி ஒ  சி�ன� ெப மித� ஏ*ப2ட�. 

 

இ;த சமய�தி�, ேகாைர�%*க1 எ�ற என� சி�கைத� ெதா��ைப கைலஞாிட� 

ெகாB�ேத�. இதி� வ � தைல�%� கைத 1997ஆ� ஆ�B தினமணி� கதி� 

ெபா0க� மலாி�, எ9த� ப2B பி�ன� ெதா��பி� ேச��க�ப2ட�. இ;த� 

கைதயி� அ�ேபாேத ஒ ேவைள தமிழக�தி� நைடெபற� 5&ய கைலஞ �� 

எதிரான எதி�விைனகைள �2&� கா2&யி ;ேத�. அ� இ�ேபா� ப:�� 

வி2டதி� மிகJ� ேவதைன� ப2ேட�. 

 

இ;த� கைதயி�, யாதவம�களி� தைலவனான கி !ண�, அ;நியனான 

அ�6�னைன இ;த ம�கG�� அறி�க�பB�தி, எ�ப& தனிநப� வழிபா2ைட� 

ெகா�B வ;தா� எ�பைதH�, இத� ெதாட�பாக யாதவ�ல அழிவி� ேபா� 

அ�தைன யாதவ � ஒ  உB�க& கைலஞ� வச� மா2&� ெகா�டைத சிறி� 

ேச��� %ராண� கைதயி� அரசிய� ெபா& Iவிேன�. ேகாைர� %*களா� ஒ வைர 

ஒ வ� அ&��� ெகா�B யாதவ�ல� மா�B ேபாகிற�. இ�C� எAசியி ��� 

ேகாைர� %*கைள %திய <தகி , ந4ன <த0கேளாB தமிழக கடேலார� 52& 

வ வதாக �&�தி �ேப�. இதி� அ�6�னனாக எ�.ஜி.ஆைரH�, கி !ணனாக 

கைலஞைரH� உ வகி��� ப&�தா� அ;த கைத��1ேள ஒ  கைத இ �ப� 

%ாிH�. 

 

�த�வ� கைலஞாிட� இ;த� கைதைய ப&���ப& �றி�பி2ேட�. நா� அவைர� 

ப*றி ெவளி�பைடயாக ெசா�ல �&யாதைத இ;த கைத Dல� ெதாி;� 

ெகா1ள2B� எ�ற மன�ேபா�கி� ெகாB�ேத�. 

 

இத*�� பிற�� கைலஞாிட�, எதி� ச�திகளி� ேமலா�ைம ப*றி ேபசிேன�. 

கைலஞ�, நா� ேபசியைத ேக2B� ெகா�& ;தாேர தவிர, பதிலளி�கவி�ைல. 

நா� ேபச�ேபச, எதி�ச�திகைள �றிய&�க அ�ல� எதி� ேநா�க, ேம*ெகா1ள� 

படேவ�&ய விWக�, அவ� மனதி� எ9;ததாக நிைன�கிேற�. நாC�, கைலஞைர 

அ;த விWக�தி*�1ேளேய வி2B வி2B ச��கநாத� ெட:காமி� இ�ெனா  

பா�ைவயாளைர நிைனJ பB��� ��ேப ெவளிேயறிேன�. 

 



43 

 

கைலஞைர6 ச;தி��வி2B அ;த� ெத வி� எதி� ப�க� உ1ள 42&*�6 

ெச�ேற�. என� இனிய ந�ப� நாக�பி1ைள அவ�களி� இ�ல� அ�. 

ெச�ைனயி� எ�.எ�.எ� இ 6ச�கர வாகன0களி�, ஒ2Bெமா�த 

வி*பைனயாளராக அத*காக ஒ  ெதாழி*5ட�� ைவ�தி �பவ�. தAைசயி� 

இ�ேபா� மா தி வி*பைன� 5ட�ைதH� ைவ�தி �கிறா�. மிகJ� 

எளிைமயானவ�. அவ �, அவர� �B�ப�தின � என�� �B�ப ந�ப�க1. 

அவைர� பா��க6 ெச�றி ;ேத�. கைலஞைர நா� அ&�க&� பா��ப� அவ ��� 

ெதாிH�. எ�னிட� கைலஞ� �B�ப�ைத� ப*றி ஒ  ெசா*ெபாழிேவ 

ஆ*றிவி2டா�. 

 

கைலஞ� �B�ப�தின� �றி�பாக ெப�க1 தன� ம மக1கGட� அ;த� 

கால�தி� இ ;ேத இய�பாக பழ�வா�க1 எ���, ஒ  தைலவாி� மக1க1 எ�ற 

எ�ண�ைத எ�ேபா�ேம ெகாB�கமா2டா�க1 எ��� வாயார� பாரா2&னா�. 

அவ� ெதாிவி�த பிற�தா� என�� கைலஞ� �B�ப�தின�க1 அைனவைர� ப*றிய 

விவர0கG� ெதாிH�. ஆக ெமா�த�தி� அ;த நாலாவ� ����� ெத வி� 

ெசா;தமா= �& வ;த நாளி: ;� கைலஞ �, அவர� �B�ப�தின � 

அைனவ ���, ந�லெதா  அ�ைட 42B�கார�களாக�தா� நட;� வ கிறா�க1 

எ�� அவ� ெப மிதமாக� �றி�பி2டா�. 

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

18. 18. 18. 18. ேதாழைம எ�ற ஒ  ெசா�லாக ந�2திாிபா�ேதாழைம எ�ற ஒ  ெசா�லாக ந�2திாிபா�ேதாழைம எ�ற ஒ  ெசா�லாக ந�2திாிபா�ேதாழைம எ�ற ஒ  ெசா�லாக ந�2திாிபா�----கைலஞ�கைலஞ�கைலஞ�கைலஞ�    

 

1998ஆ� ஆ�B ெச�ட�ப� மாத� ப�தா� ேததி நாC� ேதாழ� சி�ன�ப பாரதிH� 

கைலஞைர6 ச;தி�க அCமதி� கிைட�த�. 

 

அ�� காைல ஒ�ப� மணி�� கைலஞைர ச;தி�க அCமதி கிைட�த�. காைல 

எ2ேட��கா� மணி�ேக ெச��வி2ேடா�. அ�ைற�� தAைச தமி@ 

ப�கைல�கழக ��னா1 �ைணேவ;த� சி.பா எ�� அ�ேபாB அைழ�க�பB� 

�ைனவ� சி.பால��பிரமணிய� அதிகாைலயி� காலமாகி வி2டா�. இனிைமயாக 

இய�பாக பழ�� தமிழறிஞ�. என� ச�திய ஆேவச� எ�ற நாவ� ெவளி^2B 

விழாவி�, இ;த பைட�ைப� ப*றி, அவ� விலாவாாியாக ேபசிய� இ��� இனிைம 

நிைனJகளாக நிழலாBகி�றன. அேத சிபா அவ�க1 எ0க1 ச;தி�% நாளி� 

அதிகாைலயி� மரணமாகி வி2டா�. கைலஞ � அவ �� இ�தி மாியாைத 

ெச3��வத*காக பா�ைவயாள�க1 ேநர�ைத தவி��க �&யாதப& ர�� ெச=� 

வி2டா�. 
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நா0க1 கைலஞ� இ�ல�தி*�� ேபா=6 ேச�;த�� ச��கநாத� அவ�க1 

நிைலைமைய விள�கி வி2B, ‘எத*�� ேபா=� பா��கிேற�’, எ�ற ெதாிவி�� 

வி2B கைலஞைர ச;தி�க ெச�றா�. ஐ;� நிமிட0களி� தி �பி வ;� எ0க1 

இ வைர ம2B� ச;தி�க கைலஞ� அCமதி ெகாB�ததாக ெதாிவி�தா�. விைரவாக 

ேபசிவி2B வ;� விB�ப&H� அறிJைர 5றினா�. கைலஞைர ச;தி�க �� அCமதி 

ெப*றி ;த காவ� �ைற உய� அதிகாாி ஒ வ�, க2சி� தைலவ�க1, ேம*� வ0க 

அரசி� உய� அதிகாாி ஒ வ� ஆகிேயா� தி �பி அC�ப� ப2டா�க1. அவ�க1 

அ�ப& அC�ப� ப2டதி� என�� ச;ேதாஷ� வர�5டா�தா� ஆனா3� வ;த�. 

எ0கைள ம2Bேம பா��க கைலஞ� அCமதி�� இ �கிறா� எ�பதி� ஒ  

ெப மித�. அேத சமய� சி.பாவி� மரண�தா� ஒரளJ அதி�6சிH*ற நாC� 

கைலஞ ட� உைரயாBவத*காக மனதி� வாி�தி ;த உைர� ெபா 1 ப2&யைல 

உடன&யாக நிைனJ�� ெகா�Bவர �&யவி�ைல . 

 

வழ�க�ேபா� கைலஞ�, எ0கைள எ9;� நி�� வரேவ*றா�. நா� சி�ன�ப பாரதி 

அவ�கைள கைலஞ �� அறி�க� ெச=� ைவ�ேத�. உடேன கைலஞ� ெதாிHேம... 

இவேராட தாக�ைத ப&�தி �ேக�’ எ�றா�. இ;த தாக� நாவ�, ம�க1 

இல�கிய�தி� ஒ  தி �%�ைன. எளிைமயான நைடயி� அ�ைறய தAைச 

மாவ2ட�தி� மி2டாமிரா�க1, விவசாய ெதாழிலாள�கG�� சJ�க&, சாணி�பா� 

ெகாB�� ெகாB0ேகா�ைம ெச=தைதH�, இ;த ெகாBைமகைள மீறி அவ�க1 

ேபா��ெகா& I�கியைதH� சி�தாி��� நாவ�. நி6சய� கைலஞ �� 

பி&�தி ���. 

 

பிற� கைலஞாிட� ‘சா�, இவ  ந�<திாிபா� அவ�கேளாB ேதாழைமேயாB 

பழ�கிறவ�. �தைலைம6சரான கைலஞ� எ�ப& இ �பாேரா எ�� உ0கைள6 

ச;தி�க தய0கினா�. நா�தா� ‘கைலஞ� இ�ெனா  ந�<திாிபா�... ச;தி���தா� 

பா 0கேள� எ�� வ*%��தி� 52& வ;ேத�’ எ�ேற�. கைலஞ� சிாி��� 

ெகா�டா�. பி�ன� அவாிட�, அவர� அ�ணா இர0க*பா பிர�ரமான இலா 

ப�திாிைகைய கா2&ேனா�. 

 

அ;த ஆ0கில ெமாழியா�க�ைத ஒ  நிமிட� ேமேலா2டமாக பா��த கைலஞ� அ;த 

கவிைதயி� ��கியமான சில ப�திக1 விBப2B ேபா=வி2டன எ�� ேபாகிற 

ேபா�கி� ெசா�வ� ேபா� ெசா�னா�. உடேன ெமாழிெபய��பாள� ஆ�கி� 
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ெகாB�தைத அ�ப&ேய ெவளியி2ேடா� எ���, மீ�B� அைத �9ைமயாக 

ெவளியிBேவா� எ���, �றி�பி2B வி2B, கைலஞ� ேபா= வா 0க1 எ�� 

ெசா�3� ��ேப நா0க1 எ9;ேதா�. கால�தி� அ ைம க �� கைலஞ� 

எ0கைள ம2B� பா��தத*� ந�றி ெசா�:� ெகா�ேடா�. கைலஞ � எ9;� 

நி�� வழியC�பினா�. 

 

ெபா�Jைடைம தைலவ�கேளாB ‘ேதாழேர’ எ�� இைணயாக பழ�� சி�ன�ப 

பாரதிேய அச;� ேபானா�. ‘எ�ன0க கைலஞ� இNவளJ எளிைமயாக இ �கிறா�. 

எNவளJ அ�பாக இ �கிறா�’ எ�� ேகாபால%ர�தி� இ ;� ராதாகி !ண 

சாைல வ வ� வைர��� ெசா�:� ெகா�ேட இ ;தா�. பிற� எ� ச2ைடைய� 

பி&�� இ9�� நி*க ைவ�� ‘எ�ன ச��திர�! கைலஞ� கி2ட ேபா= அNவளJ 

ச�வ சாதாரணமா ேப�றீ0கேள. நா� அவ� பா��க தய0கிேன� எ�பைத 5ட 

ெசா�றீ0கேள’ எ�� ஆ6சாிய�ப2டா�. உடேன நா�, ‘ஒ  மக�தா� தைலவாிட� 

அ�ப& ெசா�ல� 5டா�. ஆனா�, கைலஞ� மாெப � தைலவ� ம2B� அ�ல... 

தைலசிற;த இல�கியவாதி. நா� ேபசவி�ைல; அவ�தா�, தன� ெசா�லா3� 

ெசயலா3� எ�ைன அ�ப& ேபச ைவ�கிறா�’ எ�� �றி�பி2ேட�. 

 

ெபா�Jைடைம க2சி�கார�க1 அரசிய� ாீதியாக கைலஞாிட� இைணவ�� 

உ�B. பிாிவ�� உ�B. பலமாக ஆதாி�ப��, கBைமயாக சாBவ�� அரசிய� 

மா*ற0கைள சா�;� உ1ளன. ஆனா�, இல�கிய� எ�� வ � ேபா� கைலஞாிட� 

அவ�கG�� மக�தா� மாியாைத உ�B. 

 

இ�ேபா� தீ�கதி� ப�திாிைகயி� கைலஞாி� அரசிய� கBைமயாக 

விம�சி�க�பBகிற�. ஆனா�, �த�வாி� மிக6சிற;த %தின0களி� ஒ�றான 

ெத�பா�&6 சி0க� - ேகரள�தி� உ1ள ேகாழி�ேகாB ப�கைல� கழக�தி� தமி@ 

��கைல வ��பி*� பாடMலாக ைவ�க�ப2& �கிற தகவைல நா� 

�றி�பி2ட�� ம�நா1 அைத மிக�ெபாிய6 ெச=தியாக தீ�கதி� ெவளியி2ட�. 

இத*காக தீ�கதி� ெபா��பாசிாிய� �.ெபா.அக�திய:0க� அவ�கG�� நா� 

ந�றி ெதாிவி�த ேபா� ‘எ�ன ேதாழேர! கைலஞ� மாெப � இல�கியவாதி 

எ�பதி� நா0க1 எ�ேபா�ேம அணி பிாி;தததி�ைல. அ*%தமான இல�கியவாதி 

ஆயி*ேற. அரசிய� ேவ� இல�கிய� ேவ� எ�� விள�கினா�. 

--------------- 
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19. 19. 19. 19. ேதரா� ேதரா� ேதரா� ேதரா� ----    ெதளியா� தீரா இ.�ப�ெதளியா� தீரா இ.�ப�ெதளியா� தீரா இ.�ப�ெதளியா� தீரா இ.�ப�    

 

இத*கிைடேய, கைலஞ ��, எ� மீ� மனகச�ைப ஏ*பB�த� 5&ய D�� 

நிக@6சிக1 ெசா�:ைவ�த� ேபா� அB�தB�� ஏ*ப2டன. 

 

தமி@�க�வி, தமி@ வழிபாB ேபா�ற விவகார0கைள ��னிைல� பB��வத*காக, 

ேதாழ� வா.�.ேச�ராம� அவ�க1, மயிைல கபா[Fவர� ேகாயி3�� அ ேக ஒ  

52ட�தி*� ஏ*பாB ெச=தி ;தா�. இதி�, %திய தமிழக�தி� தைலவ� ேதாழ� 

கி !ணசாமிH� கல;� ெகா�டா�. M*��கண�கான ேகாயி�கG�� தமிழி� 

�ட�ழ�� ெச=தவ �, இ;த ேகாயி�களி� தமி@ ேவ1விகைள நட��பவ மான 

ச�தியேவ� � க� உ1ளி2ட� பலசமய ெபாியா�கG�, சDக� தைலவ�கG� 

கல;� ெகா�டா�க1. ஒ நா1 �9வ�� நைடெப*ற இ;த� 52ட�தி� நாC� 

கல;�� ெகா�B உைரயா*றிேன�. 

 

ேகாயி� க வைறயி� அ�6சக� உ1ேள நி*பைதH�, ஓ�வா� இடஒ��கீடாக 

க வைற�� ெவளிேய நி*பைதH� எB��� கா2&ேன�. ஆைகயா�, ெவளிேய 

நி*�� ஓ�வா�கைள க வைறகG��1 நி*க ைவ�க ேவ�B�. இத*காக க வைற 

நிர�%� ேபாரா2ட� ஒ�ைற சிைற நிர�%� ேபாரா2ட� ேபா� நட�த ேவ�B� 

எ�� �றி�பி2ேட�. அைன�� சாதியின � அ�6சக�களாக ேவ�B� எ�� 

வ:H���� கி.4ரமணி அவ�க1 அர� ேகாயி�களி� தமி@ ேவ1விகைள 

நட��வ� ெபா��பண�ைத 4ண&�பதா�� எ�� எவைரேயா தி �தி 

பB��வத*காக விB�த அறி�ைகையH� �றி�பி2ேட�. 

 

இைதவிட இ�ெனா  ெச=திையH� ��கியமாக ெதாிவி�ேத�. தமிழக அரசி� 

அறநிைலய��ைறயி� ெசயலாளராக இ ;த ஐஏஎF அதிகாாியான 

ெம=க�டேதவ�, அ;த �ைறயி� இ ;� மா*ற�ப2டா�. இவ� தமி@ 

வழிபா2&�, அள�பாிய ந�பி�ைக ெகா�டவ�. இத*காக ப�ேவ� 

நடவ&�ைககைள ேம* ெகா�டவ�. இ�ப& அறநிைலய� �ைறேயாB �9ைமயாக 

ஒ�றி�ேபான ேந�ைமயாளரான ெம=க�ட ேதவ�, தமி@ வழிபாB, தமி@ க�வி 

வ*%��த� பB� ேபா�, கைலஞ� அரசா� மா*ற� ப2& �ப� க�டண���� 

உாிய� எ�ேற�. இதனா�, நா� பிர6சைனயி: ;� விலகி� ேபாவதாக 
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அைம�பாள�க1 ம�தியி� ஒ  சி�ன சலசல�%�, எ� க ���� ஆதரவாக 

52ட�தின� ம�தியி� ெபாிய ஆரவார�� ஏ*ப2டன. 

 

இர�டாவதாக, கவிஞ� சால= இள;திைரய� அவ�க1 1998ஆ� ஆ�B 

அ�ேடாப� மாத� நாலா� ேததி காலமானா�. கைலஞாி� 42&*� இர�B 4திக1 

த1ளி Fெட�லா ேமாிF க�]ாி�� எதி��ப�க� உ1ள தி 4தியா� ெத வி� 

வா@;� வ;தவ�. &�: ப�கைல�கழக ேவைலயி� இ ;� �யஓ=J ெப*�, தன� 

�ைணவியா� சா:னிHட� தமிழக�தி� ஒ  கலா6சார� %ர2சிைய ஏ*பB�தி 

விடலா� எ�ற ேநா�க�ேதாB ெச�ைன�� வ;தா�. ஆனா�, அவ� எதி�பா��த� 

ேபா� தமிழறிஞ�க1 5ட அவைர அதிகமாக க�B�கவி�ைல. இவர� ேப6சி� 

தீவிர� த�ைமைய� க�B பல தமி@ அறிஞ�க1 ஒ�0கி� ெகா�டா�க1. என� 

வள��% மக1 நாவைல &�: ப�கைல�கழக�தி� பாடMலாக ைவ�தவ�. 

 

எ�றா3�, என��� அவ ��� த��வா��த ாீதியி� ஒ��� ேபான� இ�ைல . 

எ�.ஜி.ஆ� கால�தி� ம�ைரயி� நைடெப*ற உலக� தமி@ மாநா2&� இவர� 

�ைணவியா� என� கைதைய� ப*றி ஒ  வா��ைத�5ட ேபசாத� என�� ஆ@;த 

வ �த�. அதி: ;� ேநாி� பா��தா� 5ட ஒ�0கி� ெகா1ேவா�. ஆனா3�, நிழ� 

�க0க1 எ�ற நாவ:� சாைலயாைர� ப*றி சிற�பாக �றி�பி2B இ ;ேத�. 

இதனா�, ஒ நா1 ெதாைலேபசியி� என�� ந�றி ெசா�லவி�ைல எ�றா3� அ;த 

நாவைல� ப*றி விசாாி�தா�. 

 

ெஜயல:தா ஆ2சி�கால�தி� சால=யா� மீ� ��பேகாண�, ெச�ைன எ�� 

ப�ேவ� இட0களி� வழ��க1 ேபாட�ப2& ;தன. இதய ேநாயா� a&�க�ப2ட 

இவ� இதனா� ப�ேவ� நீதிம�ற0கG�� அைலகழி�க�ப2டா�. கைலஞ� 

ஆ2சி�� வ;த வி2டதா�, இ� �றி�� நா� ஏதாவ� ெச=ய ேவ�B� எ��� 

ெதாைலேபசியி� அ�ேபா� ேக2B� ெகா�டா�. நாC� ச2ட��ைற அைம6ச� 

ஆல& அ ணா அவ�கைள அQகி சால=யாைர� ப*றி எB��ைர�ேத�. அைம6ச� 

அவ�க1 எ;த �ய*சிH� எB�க ேவ�&ய அவசிய� ஏ*படவி�ைல. கைலஞ�, 

சாைலயா� மீ� ேபாட�ப2& ;த அர� வழ��கைளH� தி �ப� ெப*�� 

ெகா�டா� எ�ற தகவைல, அர� அறிவி��� ��ேப சால=யா �� நா�தா� 

ெதாைலேபசியி� ெதாிவி�ேத�. மகி@;� ேபானா�. 

 

சால=யாாி� மரண� ேக2B நாC� அவர� 42&*� ெச�ேற�. சDக6  
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சி;தைனயாள�களான, தி வாள�க1 ஆைன���, பழ.ெநBமாற�, இ��லா�, 

ேதாழ� செச;தி�நாத�, அ ேகாபால�, தமி@6 ச0க �;தரராஜ�, �க� மாமணி 

ேபா�றவ�க1 வ;தி ;தா�க1. 

 

எ�றா3�, அ�ைட 42B�காரரான கைலஞ� சால=யா �� இ�தி மாியாைத 

ெச3�த வரவி�ைல. ஒ  அCதாப த;தி ம2Bேம அ&�தி ;தா�. இைத அ0�1ள 

தமிழறிஞ�க1 அைனவ ேம �2&� கா2&னா�க1. அேத ெத வி� அ�ேபாேத 

நைடெப*ற அCதாப 52ட�தி� நா� கைலஞ� வராதைத க�&��� ேபசிேன�. 

ஒ  ெவ1ைள�கார அரசி�, தவ�தி  ��ற��& அ&க1 காலமான ேபா� �த�வ� 

ெஜயல:தா அCதாப அறி�ைக ெவளியிடாதைதH�, தவ�தி . கி பான;த வாாியா� 

மரணமான ேபா� ச2ட� ேபரைவயி� அCதாப தீ�மான�ைத நாவல� ெகா�B 

வ;த ேபா� இ;த அ�ைமயா� அல2சியமாக ேபரைவைய வி2B ெவளிேயறியைதH� 

�2&� கா2&ேன�. 

 

இேத மாதிாி க �% அரசா0க�தி� தைலவரான கைலஞ �, அேத மாதிாி நட;�� 

ெகா�ட� தவறான� எ�� க�&�ேத�. அேத சமய�, கைலஞ� சால=யா� மீ� 

ேபாட�ப2ட அர� வழ��கைள தி �ப ெப*�� ெகா�டைதH� �2&� 

கா2&ேன�. கைலஞ� வராதத*காக, அவைர தனி�ப2ட �ைறயி� எ�னிட� 

ேநாக&�� ேபசிய அ�தைன ேப � அCதாப� 52ட�தி� அவைர� ப*றி வாைய� 

திற�கவி�ைல. எ�ைனயB�� ேபசிய ெப Aசி�தனா� மக1 ம2B� தா� கைலஞ� 

வராதைத க�&�தா�. கைலஞ� வ;தி ;தா� இ;த� ேபாராளி� தமிழ�க1 ம�தியி� 

அவ �� ஒ  ந�ல ெபய� கிைட�தி ��ேம எ�� நிைன�ேத�. ஆனா3�, 

அCதாப� 52ட� விBதைல %:களி� ஆதரJ 52ட� ேபா�தா� நைடெப*ற�. 

இைத மனதி� ைவ��தா� கைலஞ� வரவி�ைலேயா எ�னேமா. அேதாB, 

சாைலயா � த� மீ� ேபா2ட வழ��கைள வில�கி� ெகா�ட கைலஞைர ஒ  

எ2B அவ� 42&*� நட;� ந�றி ெசா�:யி �கலா� எ��� ேதா�றிய�. 

ஆனா3�, கைலஞ� வ;தி �க ேவ�B� எ�பேத இ�ேபா�� எ� க ��. 

 

D�றாவதாக �ரெசா: மாற� அவ�கG���, என��� கைலஞ� இ�ல�திேலேய 

ஒ  ேமாத� ஏ*ப2ட�. ஏ*ெகனேவ �றி�பி2ட இலா ப�திாிைக சா�பி� 

கைலஞாிட� ஒ  ேந�காண� வா0க ேவ�B� எ�� அத� ஆசிாிய� சி�ன�ப 

பாரதி எ�னிட� ெதாிவி�தா�. நா� ச��கநாத� அவ�களிட� ெதாட�% ெகா�B, 

கைலஞைர ச;தி�க ேநர� ஒ����ப& ேக2B� ெகா�ட ேபா� அவ� �த:� 



49 

 

ேக1விகைள நா� எ9தி ெகாB��விடலா� எ���, பிற� கைலஞ� பதிலளி�த�� 

அவைர ேநாி� ச;தி�� வா0கி� ெகா1ளலா� எ��� ெதாிவி�தா�. இ� ந�ல 

ஏ*பாடாகேவ என��� ேதா�றிய�. 

 

1999 ஆ� ஆ�B பி�ரவாி மாத� ஏழா� ேததி, ேக1வி� ப2&யேலாB ேகாபால%ர� 

ெச�� ச��கநாதனிட� அ;த ப2&யைல ஒ�பைட�� வி2B தி �பி நட;த 

ேபா�, வரேவ*பைரயி� வல� ப�க� �ரெசா: மாற� ஒ  ேநா2&� 

�னி;தப&ேய எ9தி� ெகா�& ;தா�. அவ �� அ ேக அைம6ச�க1 ஆ��காB 

4ராசாமிH�, �ைர� கC� நி�� ெகா�& ;தா�க1. அ�� கணினி தமி@ 

த2ெட9�� �ைறைமகைள உலகளவி� ஒ ைம�பB��� க �தர0கி� கைலஞ� 

ேப�வதா� பா�ைவயாள�கG�� ேநர� ஒ��க�படவி�ைல. 

 

ஆ��காB 4ராசாமி அவ�க1 என�� ந�றாக அறி�க� ஆனவ�. என� 

பாைல�%றா நாவைல ெவளியி2டவ�. ெபா�வாக ேபசமா2டா�. ஆனா�, ந�பைர 

அ0கீகாி�ப� ேபா� ஒ  சிாி�%6 சிாி�பா�. நா� வண�க� ேபா2ட ேபா� ேலசா= 

சிாி�தா�. அைம6ச� �ைர� க�, என� க�]ாி� கால�தி� இ ;ேத என�� 

பாி6சயமானவ�. மாணவ அரசிய:� எதி �, %தி மாக நி�றவ�க1 நா0க1. எ0ேக 

பா��தா3� எ�ேனாB இ��கமாக ேப�வா�. என� கைதகளி� ஒ�ைற 

�றி�பிBவா�. அ�� 5ட �பம0களா சா�பி� இைளயபாரதி ெவளி�ெகா�B வ;த 

கைலஞ� �த� கலா�பிாியா வைர எ�ற M:� என� ேந�காண� ந�றாக 

வ;தி �கிற� எ�� �றி�பி2டா�. அவ �� அ�ேபாB ந�றி ெதாிவி�� வி2B 

இ�C� தைலைய நிமி��தாத �ரெசா: மாற� அவ�கைள பா��� ��பிB 

ேபா2ேட�. அவேரா எ�ைன ேலசா= நிமி�;� பா���வி2B அல2சிய� பB��வ� 

ேபா� மீ�B� எ9த� �வ0கினா�. என�� எ�னேவா ேபா� இ ;த�. 

 

இ�ப& உாிைம உண�J ேமேலா0கியத*� காரண�� உ�B. �ரெசா: மாற� 

அவ�க1 ப�லா�B காலமாக பழ�கமானவ�. �0�ம� இத@ ஆர�பி�க�ப2ட 

ேபா�, அைத எ�ப& பிரபல� பB�தலா� எ�பத*� எ�ைனH� தனியாக 

வரவைழ�� ஆேலாசைன ேக2டவ�. ஒ  தடைவ ‘ச��திர�! ஒ  எ9�தாள ைடய 

நாவைல �0�ம�தி*� சாிவரா� எ�� நிராகாி�ேதா�. ஆனா�, அ;த எ9�தாள� 

இ� உ0கG�காக எ9திய நாவலா6ேச’ எ�� அழா��ைறயாக ெசா�னேபா� 

அைத� பிர�ாி�ப� எ�� தீ�மானி�ேதா�. உ0க1 நாவலான உயர�தி� 

தா@Jகைள ெதாட�கைதயா= பிர�ாி�ப� எ�� தீ�மானி�ேதா�. ஆனா�, நீ0க1 
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ெதாைலேபசியி� ேபசிய ேப6ைச� ேக2ட��, அைத நிராகாி�ேதா�’ எ�� சிாி��� 

ெகா�ேட நய�பட ெசா�னவ�. அவ� ெசா�ன வித�தி� என�� ேகாபேமா 

வ �தேமா ஏ*படவி�ைல. 

 

%�&�:யி�, எ�ைன தன� �&யி �%�� வரவைழ�� சி*��&� ெகாB�தவ�. 

இ�C� ந�றாகேவ நிைனJ இ �கிற�. ஒ  சில ந�ப�கG��, எ�ைன 

எ9�தாள� எ�ற �ைறயி� அறி�க� ெச=தா�. 

 

ம�திய அைம6சரானேபா� ெச=தி�காக எ;த சமய�தி3� அ�ேபாைதய 

ெதாைல�கா2சி ஆசிாியரான எ�ைன அQகாதவ�. ெஜ�&�ேம� மினிFட�. 

அைம6ச� எ�ற �ைறயி� நா� ேப2& காண ேபா��ேபா� 5ட ‘என�� எ;த 

ெச=திH� ேவ�டா� ஆள விB0க ச��திர�’ எ�� அ�ேபாB 5றியவ�. 

அ�ப&�ப2ட மாற� எ�ைன பாரா�கமாக பா��தேபா�, என�� வ �த� 

ஏ*ப2ட�. அ;த வ �த�ைத ெவளி�கா2Bவ� எ�� தீ�மானி�ேத�. இ�ப&யாக 

எ0க1 உைரயாட� இ ;த�. 

 

‘எ�ன மாற� சா�!... நாம நீ�டகால ந�ப�க1 ஐ;தா�BகG�� பிற� 

ச;தி�கிேறா�. உ0கG�� ��பிB ேபாBேற� ஒ�%��� 5ட நீ0க. பதி� வண�க� 

ேபாட:ேய?’ 

 

‘நீ0க �ரெசா: ப&�கிறேத பாவ��C ெசா�றீ0க. உ0க கி2ட நா� எ��� 

ேபசQ�?’ 

 

‘நா� எ�ப சா� ேபசிேன�? நா� அ�ப&ெய�லா� விம�சி�க:ேய. நா� 

�ரெசா:ய ப&�தா� தா�ே◌ விம�சி�கிற பிர6சைன வ �.’ 

 

‘இ�ல. நீ0க ேபசியி �கி0க. எ�கி2ட ேப�ப� க2&0 இ ��.’ 

 

‘எ;த ேப�ப� சா�.’ 

 

‘என�� ஞாபக� இ�ல. ஆனா, ேபசியி �கி0க.’ 
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மாற�, ேம*ெகா�B, எ�னிட� ேபச வி �பாத� ேபா� மீ�B� எ9த� 

�வ0கினா�. ஒ ேவைள கைலஞ ��� என��� ஏ*ப2B1ள உறJ மா*றேமா 

அ;தர0கமான ெதாைலேபசி உைரயாட�கேளா அவ �� ெதாியாம� கைலஞைர 

நா� அ�&� பிைழ�க வ;ததாக நிைன�� இ �கலா�. என�� ஆ�திர� வ;த�. 

இ�ப&� க�திேன�. 

 

‘3� மிFட� மாற�!, ந�லா ேகG0க சா�.. உ0ககி2ட எ�பJேம நா� உதவி�� 

வ;த� இ�ல. இனிேம3� வரமா2ேட�. ஆனா�, அைர�ைற உ�ைம 

பாதி�கிண� தா�Bவ� மாதிாி எ�பைத ம2B� %ாிA��க0க. ந�ம ஆ2க1 கி2ட 

உ1ள ேகாளாேற தீர விசாாி�காம ஒ  �&J�� வார�தா�’ 

 

ஆ��கா2டா �, �ைர� கC� அதி�;� ேபா= எ�ைனH�, மாறைனH� 

மாறிமாறி� பா��தா�க1. மாற� நா� ேப�வைத ேக2Bவி2B பிற� எ9த� 

�வ0கினா�. என��, பதிலாக ஒ  ெம�ெசா�ேலா, அ�ல� �Bெசா�ேலா 

ேபசவி�ைல. ஆனா3�, நா� ெசா�னைத உ�னி�பாக கவனி�தா�. ஒ ேவைள, 

கால0கா�தாேலேய இ;த ஆ1, வ�%�� வராேன எ�� மனதி*�1 நிைன�� 

இ �கலா�. 

 

இ;த D�� ச0கதிகG� கைலஞாி� கா��� ேபாயி ��� எ�பதி� ச;ேதக� 

இ�ைல. ஒ ேவைள என�� அதிகமாக இட� ெகாB�� வி2ேடாேமா எ�� 5ட 

கைலஞ �� ஒ  எ�ண� ஏ*ப2& �கலா�. எ�னா� கைலஞ� உறJ அ�ப2B 

ேபா�� எ�� நிைன�பத*ேக ஒ மாதிாி இ ;த�. 

 

இ;த6 சமய�தி� தமி@ க�வியாள�க1 மாநில அர� விB�த தமி@� க�வி 

ஆைண��, �த�வ �� ந�றி ெதாிவி�பத*காக அறிவாலய� ெச�றா�க1. இத*� 

அைழ�க�ப2B இ ;த, தமி@நாB �*ேபா�� எ9�தாள� ச0க� தைலவ� ேதாழ� 

ெச;தி�நாத�, எ�ைனH� அ;த �9வி� ேச �ப& ெசா�னா�. எ�ேபா�ேம 

அவ �, நாC� ஒ�றாக ெசய�பBகிறவ�க1. ஒேரமாதிாி சி;தி�கிறவ�க1. நாC� 

கைலஞைர நா& பி&�� பா��க ேவ�B� எ�பத*காக அறிவாயல�தி*�6 ெச��, 

�9ேவாB ேச�;� ெகா�ேட�. 
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அ;த� �9ேவாB நாC�, க2சி� தைலவ� கைலஞ� அைற��1 ெச�ேற�. 

கைலஞ� ெபா��பைடயாக� ேபசிவி2B �9 உ��பின�கG�� விைட ெகாB�தா�. 

அ�ேபா�தா� கைலஞ� எ�ைன பா��தி �க ேவ�B�. ‘அடேட ச��திரமா!’ 

எ�� அ�%த9வ� ேக2டா�. நா� தனி�� நி�� உைரயாட வி �பாம�, �9 

உ��பின�கேளாB ேச�;� ெகா�B ெவளிேயறிேன�. எ� மனஉைள6ச3�� ஒ  

விேமாசன� ஏ*ப2ட�. இ�ப&6 ெசா�வதா� தமி@ விவகார�ைதH� என� ெசா;த 

விவகார�ைதH� நா� இைணயாக க �வதாக நிைன�க ேவ�டா�. உ�ைமைய 

உ�ைமயாக6 ெசா�ல ேவ�B� எ�பதா� இ0ேக இைத� �றி�பிBகிேற�. 

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

20. 20. 20. 20. ஏகைலவ� கைலஞ� அ�45ன�ஏகைலவ� கைலஞ� அ�45ன�ஏகைலவ� கைலஞ� அ�45ன�ஏகைலவ� கைலஞ� அ�45ன�    

 

1999 ஆ� ஆ�B ஜூ� மாத� D�றாவ� வார�தி� கைலஞைர மீ�B� 

ச;தி�ேத�. 

 

வ1ளலா� வளாக�ைத ேம�ைம�பB�த ேவ�B� எ�� நா� ��% �த�வ� 

கைலஞாிட� ெகாB�த �றி�% சாியாக ெசய�பB�த படவி�ைல எ�� க திேன�. 

அர� இைத விைர;� ெசய�பB�த ேவ�B� எ�பத*காக வ1ளலா� ம�க1 ேநய� 

ேபரைவ எ�ற அைம�ைப �வ�கிேனா�. வ1ளலாைர ைசவ6 சிைறயி� இ ;� 

மீ2&, அவைர தமி@ வழிபா2டாளராக, சாதிய ம��பாளராக, தமி@6சி�தராக 

ம�களிைடேய, ம�க1 ெமாழியி� எB��6 ெச�ல ேவ�B� எ�பேத இ;த� 

ேபரைவயி� ேநா�க�. 

 

ேதாழ� ெச;தி�நாத� இ�ப& ஒ  அைம�ைப ஏ*பB�த ேவ�B� எ�� 

I�&யவ�. இ;த அைம�பி*� நா� தைலவராகJ�, மணிவாசக� Mலக 

உாிைமயாள� ேபராசிாிய� சா. ெம=ய�ப�, �ைனவ� இளவர� �ைண� 

தைலவ�களாகJ�, ெச�ைன கிறிF�வ இல�கிய6 ச0க�தி� ெபா�6 

ெசயலாளரான டா�ட� தயான;த� பிரா�சிF ெபா ளாளராகJ� நியமி�க� 

ப2ேடா�. %லவ� கீதா ப6ைசய�ப�, �க�. மாமணி ஆகிேயா� இத� 

ெசயலாள�க1. எ9�தாள� பா. ெசய�பிரகாச�, தீ�கதி� ெபா��பாசிய� �. ெபா. 

அக�திய:0க�, இள0கவிஞ� இரா.ெத.��� ஆகிேயா� இ;த அைம�பி� 

�9ைமயாக த0கைள ஈBபB�தி� ெகா�டவ�க1. இ;த அைம�% 

உ வாகியி �ப�� இத� ேநா�க� ப*றிH� ப�திாிைககளி� ெச=திக1 ெவளியான 
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ேபா� நாெட0கி3� இ ;த ப�ேவ� வ1ளலா� அைம�%க1 எ0கGட� ெதாட�% 

ெகா�டன. இ� நா0க1 எதி�பாராத�. 

 

எனேவ, கைலஞைர ைவ�� இ;த ேபரைவைய� �வ�க ேவ�B� எ�� 

தீ�மானி�ேதா�. இத*கான ேததிைய கைலஞாிட� இ ;� ெப*�� ெகா1வ� 

எ�Cைடய ெபா��பாயி*�. மீ�B� ச��கநாத� அவ�கேளாB ெதாட�% 

ெகா�ேட�. அவேரா ‘தைலவ� ெரா�ப பிசியாயி �கா�. இ�ப வார� க!ட;தா�. 

எத*�� ெசா�:� பா��கிேற�’ எ�� ெசா�:வி2டா�. விைரவி� வரவி*�� 

நாடாGம�ற� ேத�த�கைளH�, ேத�த� பிர6சார�ைதH� மனதி*ெகா�B அவ� 

அ�ப&6 ெசா�:யி �கலா�. நா�, ேம*ெகா�B� ச��கநாத� அவ�கைள 

காைல ஆ�மணி�ேக ெதா�ைலபB�த வி �பவி�ைல. 

 

திராவிட இய�க�தி� க வைற� ப�திாிைகயாக, அ�ணாைவ ஆசிாியராக 

ெகா�B இய0கிய ந� நாB ப�திாிைகயி� உதவி ஆசிாியராக பணியா*றியவ �, 

ெகா1ைக பி&�பி: ;� மாறாதவ மான கவி�ெகா�ட� மா. ெச0�வ2Bவ� 

அவ�கைள அQகிேன�. அவ� அறிவாலய�தி� உ1ள ஆயிர� விள�� உேஷ� 

அவ�களிட� எ�ைன அைழ��6 ெச�றா�. ேகாபல%ர�தி� ேபச �&யாத 

கைலஞ ட�, அறிவாலய�தி� ேபசேவ�B� எ�பைத அவாிட� ஒளிJ மைறJ 

இ�லாம� ெசா�:வி2ேட�. அவ � கா�தி ���ப& ெசா�னா�. 

 

கைலஞ� அறிவாலய�தி*�1 Kைழ;�, தன� அைறைய ேநா�கி நட;தேபா�, 

அ�தைன ேப � க2B�பாடாக வாிைசயாக நி�றா�க1. ஒ வ� ���ேக நி�ற 

எ�ைன வாிைசயி� நி*��ப& ெசா�னா�. நாC� அ�ப&ேய நி�ேற�. 

எ�Cைடய ேநா�க�, கைலஞ �� அ0ேகேய எ� வ ைகைய ெதாிவி�� விட 

ேவ�B� எ�ப�. வாிைச��1 சி�கியதா� இ;த ேநா�க� நிைறேவ�மா எ�ப� 

ெதாியவி�ைல. ஆனா3�, கைலஞ� எ�ைன� பா��� வி2டா�. அைர நிமிட� 

நி�� ‘அடேட ச��திரமா! ஏ� இ;த� ப�க� எ�றா�. உடேன, ேநா�க�ைத6 

ெசா�:வி2டா� கைலஞ� அ0ேகேய அC�பி விBவா� எ�� நிைன�� ஒ  

விஷயமா உ0கைள� பா��கQ�’ எ�� ெபா�த� ெபா�வாக ெசா�ேன�. 

 

கைலஞ�, தன� அைற��1 Kைழ;த ஐ;� நிமிட0களி� �த:� எ�ைன�தா� 

அைழ�தா�. நா�, ேபரைவைய கைலஞ� �வ�கி ைவ�க ேவ�B� எ�� ேக2B� 
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ெகா�ேட�. இ;த விவர�ைத ச��கநாத� தன�� ெதாிவி�� இ �பைத 

�றி�பா� உண��தியப&ேய ‘உ0கG�ேக ெதாிH� என�� ஓ=வி�லாத ேவைல... 

எ�னால இயலாேத ச��திர�’ எ�றா�. உடேன, நா� ‘சா� உ0க1 நா� என�காக 

எ�பJ� எ��காகJ� வ*%��தல.. எ�ற a&ைகேயாB ேம*ெகா�B 

ேபச�ேபாேன�. உடேன கைலஞ� இைடமறி�� அதனாலதா� நா� ெசா�ேற�. 

இ�பJ� வ*%��தாதீ0க..’ எ�றா�. 

 

நா� இ;த ேபரைவைய அவ� நி6சய� �வ�கி ைவ�ேத ஆக ேவ�B� எ�� ஒ  

�ழ;ைதயி� விடாபி&�தன�ேதாB �ர�B பி&�ேத�. கைலஞ � மசி;� 

வி2டா�. ெத� மாவ2ட0களி� தன� �*�� பயண� �&;த பிற� ச��கநாதைன 

அQ��ப& எ�னிட� ெதாிவி�தா�. ெவளிேய தைலவ�க1 ெதா�ட�க1 எ�� 

பல� கா�தி ;ததா� நா� கைலஞ �� ஒ  ெபாிய ��பிடாக ேபா2Bவி2B 

ெவளிேயறிேன�. 

 

கைலஞாி� ெத�மாவ2ட �*��பயண� �&;த�� ச��கநாத� Dலமாக 

கைலஞைர ச;தி�பத*� ேநர� வா0கி� ெகா�ேட�. கைலஞைர மா&யி� 

ச;தி�ேத�. கைலஞ� வழ�க� ேபா� ெத�பாக� தா� இ ;தா�. ஆனா3�, அவ� 

ேதாரைண உ1�கமாகேவ இ ;த�. எ�ைன அ�%ட� வரேவ*றா�. ச� 

ெதாைல�கா2சியி� 4ரபா�&ய� நட�திய ேந�காண:�, பாரதிய ஜனதா க2சி 

�ைண� தைலவ� ஜனா. கி !ணD��தி அவ�கைள ேக1வி ேம� ேக1வி ேக2B 

திணற&�தவ� நா�. பாரதீய ஜனதாJட� அவ� ேம*ெகா�& ��� %திய 

52டணி என�� பி&�கா� எ�� அவ� நிைன�தி �கலா�. 5டேவ, கைலஞ� 

ேசராத இட�தி� ேச�;� வி2டா� எ�� தமிழறிஞ�க1 ஒ2Bெமா�தமாக 

விம�சி��� ெகா�& ;தா�க1. ெஜயல:தா, இ;த பிேஜபி அணிேயாB ேச�;� 

இ ;தேபா� ஒ�%��� 5ட விம�சி�காம� வா= D&� கிட;த 4ரமணி 

அவ�கG��� இ;த %திய உறJ அவலாகிவி2ட�. நா� எB�த எB�பிேலேய இ;த 

விதமாக ேபசிேன� எ�� நிைன�கிேற�. 

 

‘சா�..! நீ0க பிேஜபிேயாட உறJ ைவ�தி �ப� ஒ  அரசிய� நடவ&�ைகதா�. 

சDக நடவ&�ைக இ�ைல எ�ப� எ�ைன மாதிாி உ1ளவ�கG�� ெதாிH�. இத� 

Dல�, தமிழக�திலாவ� மதவாத� பரவாம� நீ0க1 தB�க �&H� . எ�� 

நிைன�கிேறா�. த�பி Fடா:� சிைறயி� ெகாBைம� பB�த� ப2ட ேபா� 5ட 

வி �% ெவ��%கைள மீறி க2சி நலC�காகJ�, ம�க1 நலC�காJ� இ;திரா 
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கா;திHட� 52டணி ைவ��� ெகா�டவ� நீ0க1. ஆைகயா�, இ;த 52டணி ஒ  

ெபாிய விவகாரமாகா�. நீ0கG� ஏதாவ� ஒ  ேதசிய க2சிைய சா�;தி �க 

ேவ�B� எ�ப� அரசிய� ேநா�க�கG�� %ாிH�.’ 

 

கைலஞாி� %திய 52டணிைய க�B பல� அதி�;� ேபாயி �கிறா�க1. கைலஞ� 

மீ� ெம=யான அ�% ைவ�தி �பவ�கG��� இ� அதி�6சி தா�. த��வா��த� 

க2சிகG�, ேம*� வ0க ேஜாதிபா� ேபா� �ர� ெகாB�க வி�ைலயா எ�� 

ேமைடகளி� வினJகிறா�க1. ஆனா�, ேம*� வ0க�தி� மி�ர ேபத� கிைடயா�. 

ேஜாதிபா� நீ�க�ப2டா� அவ� ��னி3� வ3வாக வ வா�. ஆனா�, தமிழக�தி� 

நிைலைம ேவ�. 

 

தி�கவி*� அB�த ெபாிய க2சி ம�வாசைன இ�லாத தைலைமயி� 

சி�கியி �கிற�. இ;த தைலைம எ;த பழிபாவ�தி*�� அAசாத�. இதைன அத� 

ேபா�கி� வி2டா�, தமிழC� கவைல�பட மா2டா�. அ;த அளவி*� மேனா 

ேநாயாளியாகி� ேபானவ� தமிழ�. ஒ ேவைள கைலஞ� மா*� அணியி� ேச�;�, 

இதனா� ெசா;த �ைறயி3�, அர� �ைறயி3� பாதி�க� ப2டா� இேத தமிழ� 

கைலஞ �� இ�J� ேவ�B�, இ�ன�� ேவ�B� எ�� ெசா�வா�. இவைன 

ந�பி கள�தி� இற0க �&யா�. ஆைகயா�, கைலஞ� எB�த �&J என�� 

சாியாகேவ ப2ட�. எ;த அரசிய� தைலவ �, பிறா் பாரா2ட ேவ�B� 

எ�பத*காக த*ெகாைல �&J எB�க �&யா�. 

 

கைலஞாி� �க�தி� ஒ  ந�றி மகி@6சி ஏ*ப2ட�ேபா� என��� ேதா�றிய�. 

அ�ப&�தா� நா� நிைன��� ெகா�ேட�. இ�ப& நிைன��� உாிைம நா� 

எNவளJ சிறியவனாக இ ;தா3� என�� அ� உ�B எ�� ந�%கிேற�. 

கைலஞ � மன� திற;� எ�னிட� ப�ேவ� விவகார0கைள எB��ைர�தா�. 

இவ*றி� ஒ  சில அ;தர0கமானைவ. அவர� சகா�கேளாB 5ட பகி�;� ெகா1ள 

�&யாதைவயாக இ �கலா�. ஆனா�, எ�னிட� அவ� �9ைமயாக பகி�;� 

ெகா�ட� ேபா� ேதா�றிய�. எ�ைன ந�பி�ைக�ாிய, அேத சமய� ச;தா 

ெச3�தாத கழக� க�மணியாக ஏ*�� ெகா�டதி� ஆன;த� அைட;ேத�. 

வ1ளலா� ேபரைவைய �வ�கி ைவ�பத*� ஜூைல மாத� ஏழா� ேததி மாைல 

ேநர�ைத ஒ��கி� த;தா� கைலஞ�. ேப6சாள� ப2&யைல� ப*றி அ�ேபா�� அவ� 

எ�னிட� ேக2கவி�ைல. 
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வ1ளலா� விாி�த கைட�� ெகா1வாைர அைழ�கிறா� கைலஞ� எ�ற 

��திைரேயாB அைழ�பித9�, �வெரா2&கG� தயாாி�க�ப2டன. நா� ஜூைல 

மாத �த� வா�கி� கைலஞ �� அைழ�பித@ எB��6 ெச�ேற�. ஏ*ெகனேவ 

கைலஞைர பா��� ேததி வா0கி வி2ட நா� அவைர அ&�க& தனியாக6 ச;தி�� 

அவர� ேநர�ைத 4ணா�க� 5டா� எ�ற எ�ண�தி�, வரேவ*% அைறயிேலேய 

கைலஞ �காக கா�� நி�ேற�. எ�ைன விட பலமட0� ச�வவ�லைம உ1ள 

பா�ைவயாள�க1, �� அCமதி ெப*�, கைலஞைர மா&யி� ஏறி பா���� 

ெகா�B இ ;தா�க1. ஒNெவா வைரH� அதிகப2ச� ஐ;� நிமிட0கG��1 

கைலஞ� தி �பி அC�பி� ெகா�& ;தா�. ஆனா�, என�ேகா �ைற;த� ப�� 

நிமிடமாவ� ஒ��கியவ�. ேநரமாகிவி2டா3� அவ� வாயி� இ ;� %ற�பB0க1 

எ�ற வா��ைத வரா�. 

 

கைலஞ � காைல ப�� மணியளவி� ப&யிற0கினா�. நா� அ0ேக நி*ேப� எ�� 

அவ� எதி�பா��க வி�ைல. அைழ�பிதேழாB வ;தி �ேப� எ�ப�� அவ �� 

ெதாி;தி �கா�. ‘வா0க அ0ேக க�யாண� இ0ேக கலா2டா.’ எ�றா�. நா� 

ஒ��� %ாியாம� விழி�தேபா� ‘நீ0க தினமணி கதிாி� தைல�பிரசவ�தி� எ9திய 

க2Bைரைய� தா� ெசா�கிேற�. ந�லா இ ;த�’ எ�� தாளலயமா= தைலயா2& 

பாரா2&னா�. 

 

நா� %�லாி��� ேபாேன�. சக பைட�பாளிக1 பிறபைட�%கைள ப&�பதி�ைல. 

ஒ  பிரபல எ9�தாள�, தா� எவர� பைட�ைபH� ப&�பதி�ைல எ�� மா�த2&� 

ெகா1வா�. இ;த� பி�னணியி� �த�வ�, க2சி� தைலவ�, �B�ப� தைலவ�, 

இல�கியவாதி எ�� ப�ேவ� �ைமகைள �ைவயாக தா0கி� ெகா�& ��� 

ஒ வ�, ஒ  சாதாரண ச��திர�தி� க2Bைர �9வைதH� ப&�� வி2B அைத 

அ;த ச��திர�திடேம ெசா�வ� எ�ப� உலக அதிசய0களி� எ2டாவ�. 

இNவளJ���, அ0ேக ‘க�யாண� இ0ேக கலா2டா’ எ�ற என� �த� 

சி�கைதயி� தைல�ைப அ;த� க2Bைரயி� ேத&� பி&���தா� பா��க 

ேவ�B�. கைலஞ� ேத&� பி&�� பா��தி �கிறா�. 

 

கைலஞாிட� அைழ�பிதைழ ெகாB�� வி2B, அ;த6 ச;தி�% ேபாைதயி� இ ;� 

மீள�&யாம� 42&*� தி �பிேன�. உடன&யாக தினமணி�கதி� 
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ெபா��பாசிாிய� இைளயெப மாளிட�, கைலஞ� என� க2Bைரைய பாரா2&யைத 

எB��ைர�ேத�. பிற� ‘கைலஞ� இல�கியவாதி எ�ற �ைறயி� ஒ  �ழ;ைத. 

அவர� தைல�பிரசவ�ைதH� ேக2B வா0கி தினமணி� கதிாி� பிர�ாி�க ேவ�B�’ 

எ�ேற�. �*ேபா�� இைளஞரான இைளயெப மாG� இ;த தைல�பிரசவ�தி� 

எ9�தாள� சீனியாாி2& இ�லாம� கலைவயாக வ வதா�, கைலஞாி� 

க2BைரையH� வா0கி� ேபா2Bகதிைர� ெப ைம� பB�தலா� எ�� 

ெதாிவி�தா�. ஆனா3�, கைலஞாி� க2Bைர இ�வைர ெவளியாகவி�ைல. 

ஒ ேவைள கைலஞாிட� வா0கி அ;த� ெதாடைர அவர� க2Bைரைய ைவ�� 

��தா=�பாக �&�கலா� எ�� நிைன�கிறா�கேளா எ�னேவா. இைத� 

கைலஞாிட� ேக2ப� அ*ப�. தினமணி� கதி �� மீ�B� நிைனJ� பB��வ� 

அசி0க�. 

 

எ;தவித மி�னQ ஊடக0கG� இ�லாமேல ல2ேசாபல2ச� ம�கைள அ�ண� 

கா;தி கவ�;த� ேபா�, ல2ேசாப ல2ச இல�கிய ஆ�வல�கைள சாகி�திய 

அ�காெதமியி� ஆதரJ இ�லாமேல ெப*றி �பவ� கைலஞ�. அ�ப&�ப2ட 

இல�கிய ேமைத எ� க2Bைரைய ப&�த�� எ�ைன ேம3� வ3வாக எ9த 

ஊ��வி�கிற�. 5டேவ, சக� பைட�பாளிகளி� பைட�%கைள %ற;த1ளாம� 

ப&�க ேவ�B� எ�ற உ�திையH� ஏ*பB�தியி �கிற�. 

 

வ1ளலா� ம�க1 ேநய� ேபரைவைய கைலஞ� 11.7.99 அ�� மாைலயி� 

கைலவாண� அர0கி� �வ�கி ைவ�தா�. நா� விழாவி*� தைலைம வகி�ேத�. 

வ1ளலா� அைனவ ��� ெபா�வானவ� எ�பைத எB��� கா2B� வைகயி� 

ெச�ைன கிறிF�வ இல�கிய6 ச0க�தி� ெபா�6 ெசயலாள� அ 2த;ைத டா�ட�. 

தி.தயான;த� பிரா�eF வரேவ*%ைர நிக@�தினா�. 

 

வ1ளலாாிய�தி� ஒ�றி� ேபான பழ.ச��கனா�, ஊர� அ&க1, ேபராசிாிய� 

ெம=ய�ப�, தமி@ ேவ1வி ச�தியேவ� � க� ேபா�ற ஆ�மிக வி�தக�கG�, 

�ைனவ� இரா. இளவர�, கவிஞ� ஈேராB தமிழ�ப�, ச. ெச;தி�நாத�, �க�. 

மாமணி, கி.த. ப6ைசய�ப� ேபா�ற நா�திக�கG�, நய�பட கல;� ெகா�டா�க1. 

ெச�ைன ெதாைலகா2சியி� ��னா1 இய��ந� ஏநடராச� அவ�கG�, கவிஞ� 

சி*பி அவ�கG� ப0ேக*றா�க1. �0கி: ய� பழச��கனா� வ1ளலா�மயமாக 

ஆனவ�. அ;த� ெபாியவ� சாதிய ம��பாக அைம�க�ப2B வ � சம��வ%ர�ைத 



58 

 

�2&�கா2&, கைலஞ �� சம��வ%ர ேதா�ற� எ��, பல�த ஆரவார�தி*-

கிைடேய ப2டமளி�தா�. 

 

நா�, என� தைலைம உைரயி� வானளாவிய அதிகார� - ெகா�ட ��னா1 

ேபரைவ� தைலவ� ஒ வ� ேபால நட;� ெகா�டத*காக இ�ேபா� வ ;�கிேற�. 

ேப�கிற ஒNெவா வைரH�, கால0க தி �&���ப& ெதாிவி�ேத�. இ�ேபாைதய 

ெதாைல�கா2சி� பாணியி� �ைற;த ேநர�தி� ேபசி �&�கிறவ�கG�� பாி� 

வழ0க�பB� எ��� நைக6�ைவயாக �றி�பி2ேட�. கைலஞ� அதிகமான 

ேநர�ைத எB��� ெகா1ள ேவ�B� எ�பத*காகJ�, அவர� ேநர�ைத 

4ண&�க� 5டா� எ�பத*காகJ�தா� அ�ப&� �றி�பி2ேட�. ஆனா3� 

கைலஞ� எ�ைன� பா��� ‘ஏ� அவசர�பB��றி0க’ எ�� ெம�ைமயாக க&;� 

ெகா�டா�. 

 

அைன�� ேப6சாள�கG� ேபசி �&�த பிற�, நா� என� �&Jைரயி� 

வ1ளலாைர தமிழ� நல� க தி ம�கG�� எB��6 ெச�ல ேவ�&ய அவசிய�ைத 

விள�கிேன�. ஏதைலவ� த�ைன விட 4ரனாகிவிBவா� எ�� ெபாறாைம�ப2ட 

அ�6�னனி� I�Bதலா� அ;த மைல6சி�வனி� க2ைட விரைல ெவ2& 

ெகாBைமைய எB��ைர�ேத�. இ;த நா2&� விைளயா2B 4ர�கG�� அ�6�னா 

வி �கG�, ந�லாசிாிய�கG�� �ேராணா6சாாியா� வி �கG� 

ெகாB�க�பBவ� அச� ேமாச& எ�ேற�. ஏகைலவனான வ1ளலாைர, க2ைட 

விரைல ெவ2ட� �B�காத இ�ெனா  ஏகைலவனான கைலஞ�தா� ம�கG�� 

எB��6 ெச�ல ேவ�B� எ��� ேக2B� ெகா�ேட�. 

 

கைலஞ� ேபச எ9;தா�. ‘ச��திர�ைத� ப*றி என�� ந�லாேவ ெதாிH�’ எ�� 

எB�த எB�பிேலேய a&ைக ேபா2டா�. ெச�ல� �2B ைவ�க� ேபாகிறா� எ�ப� 

52ட�தி*�� என��� %ாி;த�. அவ� எ�ைன� ப*றி எ�ப& அவதா�◌ி�� 

இ �கிறா� எ�பைத அறிவதி� என��� ஒ  எதி�பா��%. 5டேவ, �2B பலமாக 

இ ;�விட� 5டாேத எ�கிற பய�, இ �கா� எ�கிற ந�பி�ைக. ஆனா3� 

கைலஞ� அ�ப& ேபச� ேபாவைத ெதாடரவி�ைல. 

 

எB�த எB�பிேலேய .டான அரசிய:� இ ;� த�ைன இ0� ெகா�Bவ;� 

அறிஞ�களி� ேப6� மைழயி� நைனைய ைவ�த என�� ந�றி ெதாிவி��� 

ெகா�டா�. ச2ட� தமி@ சி;தைனயாள�களா3�, ெவளிWாி� இ ;� திர�ட 
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வ1ளலா� ேநய�களா3� நிர�பி இ �பைத %ாி;�� ெகா�டா�. பிர�மனி� 

�க�தி� பிற;தவ�க1 அைமதியாக இ ��� ேபா�, கா:� பிற;தவC�, பாத�தி� 

பிற;தவC� ேமாதி� ெகா1கிறா�கேள எ�� வ �த� ெதாிவி�தா�. இ;த 

பி�னணியி� வ1ளலாைர தா@�த�ப2ட, பி*பB�த�ப2ட ம�களிைடேய 

வ1ளலாைர எB��6 ெச�ல ேவ�B� எ�றா�. 

 

கைலஞ� ேம3� ேப�ைகயி�, அ�6�ன� மர�தி� இ ;த கிளிைய ம2Bேம 

பா��த� ேபால, நா�� நம� �றி�ேகாைள ம2Bேம கவன�தி� ெகா1ள ேவ�B� 

எ�றா�. சில வ1ளலா� பிாிய�கG��, இ� வ �த�ைத அளி�த�. நா� 

ஏகைலவைன� ப*றி6 ெசா�3� ேபா� அவேரா அவைன� பழிவா0கிய 

அ�6�னைன� ப*றி �றி�பிBகிறா� எ�� பி�ன� எ�னிட� ெதாிவி�தா�க1. 

ஆனா�, ேநா�க� இ�வ�ல. ஏகைலவC�, அ�� அ�6�னைன� ேபா� 

வி�வி�ைதயி� ம2Bேம �றியாக இ ;தி ;தா� அவ� க2ைட விரைல எ;த 

ஆ6சாாியா � எB�தி �க �&யா� எ�ற ெபா ளிேலதா� கைலஞ� ேகா& 

கா2&னா�. 4� ஆராவார0களி3�, சாதிய ச�ைடகளி3� D@கி� ேபாகாம� 

பிர�மனி� கா:� பிற;தவ�கG�, பாத�தி� பிற;தவ�கG� �க�தி� 

பிற;தவ�கG�� இைணயாக �றி�ேகாளி� �றி தவறா� நி*க ேவ�B� 

எ�பைதேய கைலஞ� எB��ைர�தா�. 52ட�� அறிஞ� ெப ம�களா� நிர�ப� 

ப2டதா� இைத விள�க ேவ�&ய அவசிய�� அவ �� இ�ைல. விலாவாாியாக 

விள��வத*� அவ� சாதாரணமானவ � அ�ல. தமிழக�தி� அைன��� தர�% 

ம�களி� உண�JகைளH� ெபா�ைம�பB�தி நட�க ேவ�&யவ�. 

 

எ�றா3�, 52ட� �&;த�� என�� ெசம ேடாF. �றி�பாக ேதாழ� 

ெச;தி�நாத�, எ�ைன கBைமயாக விம�சி�தா�. என� தைலைமHைரயி� 

வ1ளலா� வளாக�தி� இ�ென�ன ெச=ய ேவ�B� எ�� நா� ெசா�ல� 

தவறிவி2ேட�. அதனா� தா� கைலஞ � ேபரைவயி� ேகாாி�ைகைககைள� ப*றி 

�றி�பிடவி�ைல எ�றா�. உடேன நா� எ9�� Dலமாக கைலஞாிட� 

ெகாB�தி ��� வி�ண�ப�ைத நிைனJபB�தி மீ�B� மீ�B� ெசா�னைதேய 

ெசா�ல வி �பவி�ைல எ�ேற�. அத*� ேதாழ� ெச;தி�நாத� இதர 

உ��பின�களி� மJன ச�மத�ேதாB ‘நீ0க1 இ;த ேகாாி�ைகைய 52ட�தி� 

�� ைவ�தி �க ேவ�B�. அவ�கG� ஆரவார� ெச=தி �பா�க1. கைலஞ � 

ம�க1 க ���� மதி�பளி�பவ�. நம� ேகாாி�ைககளி� ஒ  சிலவ*ைற 

ஏ*றி �பா�. நீ0க1 ரகசியமாக ெகாB�த� ரகசியமாகேவ ேபா=வி2ட�’ எ��  
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விள�கினா�. 

 

என��� எ�னேவா ேபா� இ ;த�. கைலஞ� ��னிைலயி� ஒ  ந�ல 

ச;த��ப�ைத ந9வ வி2Bவி2ேடாேம எ�ற ஆத0க� இ�C� எ�C1 உ1ள�. 

அேத சமய�தி� கைலஞ� �யமாக சில நடவ&�ைககைள அறிவி�தி �கலாேம எ�ற 

வ �த�� என�� உ�B. வ1ளலா� அ�ப�க1 சில� கைலஞைர ெசா�:� 

�*றமி�ைல தி வ 1 இ�C� ைக5ட வி�ைல ேம3� ேம3� வ1ளலாைர 

��னில�பB�திய பிறேக, அ;த வளாக� ேம�பட ேவ�B� எ�� இ �கிறேதா 

எ�னேவா எ�றா�க1. 

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

21. 21. 21. 21. கைலஞ� ��தமி& அறிஞ� எ�ேப�ப(ட ம6ச�கைலஞ� ��தமி& அறிஞ� எ�ேப�ப(ட ம6ச�கைலஞ� ��தமி& அறிஞ� எ�ேப�ப(ட ம6ச�கைலஞ� ��தமி& அறிஞ� எ�ேப�ப(ட ம6ச�!!!!    

 

இர�டாயிர� ஆ�&� மா�6 �த� வார வா�கி�.... 

 

ஏவி. எ�. ெம=ய�ப6 ெச2&யா� அவ�களி� மகG�, என� �B�ப ந�ப மான 

தி மதி. மீனா அ � 4ர�ப� அவ�க1, எ�ைன அகில இ;திய �B�பநல� தி2ட6 

ச0க�தி� கைலஞேராB ேச�;� ேபசைவ�தா�. 

 

இ��, இ;தியாவி� அர� சாரா நி�வன0களி� ெப �பாலானைவ அர�� 

பண�ைதH�, ெவளிநா2B� பண�ைதH� த வி��� ெகா�B அவ*றி*� கண�� 

கா2டாம� ெபா�ம�கG�� ேசைவ ெச=வ� ேபா�, பாவைன ெச=�, 

��கா�வாசி� பணதைத ஓர0க2B� ேபா�, இ;த அகில இ;திய �B�பநல தி2ட6 

ச0க�, ெவளி�பைடயாகJ�, ேந�ைமயாகJ� ெசய�பBகிற அைம�%. அ;த� 

கால�தி� இ ;ேத �B�பநல� தி2ட�தி*காக அ �பணி ஆ*றிய அைம�%. 

 

விழா நாளி� ராேஜFவாி ம�டப�தி� ேமைடயி� கைலஞ� நBநாயகமாக 

உ2கா�;தி ;தா�. எ�ேலா ��� ேபாட�ப2ட சாதாரண நா*கா:ைய வ*%��தி 

வா0கி� ெகா�டா�. அவ �� வல� ப�க� ச0க�தி� தைலவ� எ�� 

நிைன�கிேற�. இட� ப�க�� இ�ெனா வ�... நா� கைலஞாி� வல� ப�க�தி*� 

வல� ப�க�. எ�ைனயB�� கைலஞாி� �ைணவியா� தி மதி ராசா�தி 

அ�ைமயா�, இவைர அB�� ரேஜFவாி அ�ைமயா�... இவ�க1 இ வ � �B�ப 

ந�ப�க1 எ�பதா� சரளமாக ேபசி� ெகா�& ;தா�க1. நாC�, ராசா�தி 
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அ�மாJ� வண�க� 5ட ெசா�:� ெகா1ளவி�ைல. அ�ப& ெசா�:� 

ெகா1ளாதத*� எ�னளவி� ஒ  காரண� உ�B. கைலஞ�, �த�வராக இ ;த 

ேபா�, அவ�தா� எ�ைன வாெனா:யி� இ ;� ெதாைல�கா2சி�� ெச=தி 

ஆசிாியராக மா*றினா� எ�பைத வாசக�களிட� ஏ*கனேவ பகி�;� 

ெகா�& �கிேற�. அ;த6 சமய�தி�, இதய� ேப�கிற� ஆசிாிய� மணிய�, நா�, 

ராசா�தி அ�மாவி� சாதிைய ேச�;தவ� எ�பதா�, அவேர கைலஞாிட� எ�ைன 

ெதாைல�கா2சியி� நியமி�க ேவ�B� எ�� நி�ப;தி�� ெவ*றி ெப*றதாக 

எ9தியி ;தா�. இ� மணிய� அவ�களி� த�தி�ேக �ைறவான ெசய�. 

 

ராசா�தி அ�மாJ�� எ�ைன ெதாி;தி �க �&யா�. ஒ ேவைள, கனிெமாழி 

ச�ப;தமாக கைலஞாிட� நா� உைரயா&யைத, அவ� தன� �ைணவியா ட� 

ெசா�: இ �கலா�. ஆனா3�, ராசா�தி அ�மாJட� என�ெகா  மானசீகமான 

அ�% உ�B. இதய� ேப�கிறதி� வ;த ெச=தி, ஒ ேவைள உ�ைமயாக 

இ �கலாேமா எ��5ட ந�ப� �வ0கிேன�. ஒ வ� நம�� பி&�தமானவரா= 

ஆ��ேபா�, அவ� நம�� ந�ல காாிய� ெச=வதாக 5ற�பB� ேபா�, அ� 

ெச=ய�ப2டேதா, ெச=ய�படவி�ைலேயா, ச�ப;த�ப2டவ�, அ�ப& ெச=ததாகேவ 

ந�%வா�. நட�பைத ம2B� ந�ப ேவ�B� எ�ப� இ�ைல. நட;தி ��� எ��� 

ந�பலா�. இ�தா� மேனாத��வ�தி� ஒ  அ&�பைட விதி. 

 

இ;த6 .ழ:�, கைலஞ�, இர�டாவ� தடைவயாக �த�வரா= 

ெபா��ேப*றJட� ெச�ைன ெதாைல� கா2சியி� ஒ  கவியர0க�தி*� தைலைம 

தா0கினா�. கவியர0க� நிைலய அர0கி*�1ேளேய நட;த�. அ0ேக வ � ராசா�தி 

அ�மாைவ வரேவ*� அவ ��ாிய இ �ைக�� அவைர அைழ��6 ெச�ல 

ேவ�B� எ�ப� என�� ெகாB�க�ப2ட ெபா��%. இ;த� ெபா��ைப� 

ெகாB�தவ�க1 5ட இதய� ேப�கிற� ெச=திைய ந�பி�தா� ெகாB�� 

இ �கலா� ராசா�தி அ�மா வ;த ேபா� நா� எ�ைன அறி�க� ெச=� 

ெகா�ேட�. எ� ெபயைர� ேக2ட��, அவ� ஏறி2B� பா��� %�னைக6 

ெச=வா� எ�� நிைன�ேத�. அவ �� எ�ைன� ெதாியவி�ைல. ஒ�%��� அவ� 

தைலயா2ட வி�ைல. இ� என�� அவமானமாக ேதா�றிய�. 

 

ஒ  வ ட�தி*�� பிற�, ேதாழ� ஆல& அ ணாவி� மகனி� தி மண நிக@6சி 

அைடயாாி� நைடெப*ற�. கைலஞ� இைத நட�தி ைவ�தா�. 52ட� கைல;தபிற� 

காைர� ேத&� ெகா�& ;த ராசா�தி அ�மாவிட� மீ�B� எ�ைன அறி�க� 
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ெச=� ெகா�ேட�. அவ� க�B�க வி�ைல. �ைற;தப2ச� அ�ப& என��� 

ேதா�றிய�. இனிேம� அவைர எ0ேக ச;தி�தா3� நாC� க�B�க� 5டா� 

எ�ற �&J�� வ;� வி2ேட�. அ ணாவிட� இ;த இர�B நிக@6சிகைளH� நா� 

மன�தா0கலாக �றி�பி2ட ேபா� ‘ேயாN.. அ;த அ�மா ெரா�ப க!ட�ப2டவ0க... 

அ�பாவி... நிைறய ேப  5ைழ ��பிB ேபா2ேட அவ0கள ஏமா�தி இ �கா0க. 

இதனால அவ0க எ6சாி�ைகயா இ �கா0க. உ�ம ��பிB 5ைழ� ��பிடா 

அ�ல� ந�ல ��பிடா எ�ப� அவ0கG�� எ�ப&� ெதாிH�’ எ�� அவ� ஒ  

எதி� ேக1வி ேக2டா�. 

 

எ�றா3�, இனிேம� ராசா�தி அ�மாைவ எ0ேக பா��தா3�, அவைர� ெதாி;த� 

ேபா� கா2&� ெகா1வதி�ைல எ�� நா� தீ�மானி�� வி2ேட�. ஆைகயா� அ;த 

விழா ேமைடயி�, அவேராB நா� ேபசவி�ைல. அவ � எ�ைன க�B�கவி�ைல. 

இதைன கைலஞ� எ�ப&ேயா கவனி�� இ �கிறா�. உடேன வல� ப�கமாக தி �பி 

ராசா�தி அ�ைமயாைர ேநா�கி ‘அவ  ச��திர�’ எ�� சிறி� வ3வாக ேபசினா�. 

உடேன, நா0க1 இ வ � ெதாிHேம எ�� ஒேர சமய�தி� ெசா�:� ெகா�B, 

ஒேர சமய�தி� வண�க� ேபா2B பிற� ேபசி� ெகா�ேடா�. 

 

ராசா�தி அ�ைமயா� எNவளJ எளிைமயானவ� எ�ப� அ�ேபா� ந�றாகேவ 

%ாி;த�. நாC� கனிெமாழி மண�&�� சி0க�<� ெச�றைத க �தி� ெகா�B, 

ராசா�தி அ�ைமயா� ஆன;த விகடனி� எ� சிாி�% சி0க�<� ேபா=வி2ட�’ எ�� 

�றி�பி2டைத� ப&�� வி2B ‘எ� க�க1 கல0கின எ�� அவாிட� 

ெதாிவி�ேத�. உடேன அவ�, ஆன;த விகட� அ�ல அவ1 விகட� எ�� தி �த� 

ெகாB�தா�. அவ ைடய க�க1 உ1�கமா= ேபாயி �க ேவ�B�. மேனா 

அைலக1 சி0க�< �� அவைர இ9��� ெகா�B ெச�றி �க ேவ�B�. சிறி� 

ேநர� ேப6ச*� கா2சியளி�தா�. 

 

இத*�� பிற� தினகர� ப�திாிைக விழாவி� ராசா�தி அ�ைமயாைர ச;தி�ேத�. 

எ� மகனி� தி மண வரேவ*% விழா அைழ�பிதைழ ெகாB�கா� ேபான� ஏ� 

எ�� எ�ைன ேக2டா�. நா� அவ� அ�ேபா� ஊாி� இ�லாததா� 5ாியாி� 

அC�பியி ;ததாக ெதாிவி�ேத�. 5ாியாி� அC�பியி ;தா� வ;தி ��ேம எ�� 

எ�ைன ந�பாத� ேபா� ேக2டா�. அதி� ஒ  உாிைம இ �பைத க�B 

ெகா�ேட�. 
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கைலஞ� எ�ைன� பா��� ‘அ�தா� எ� �ைணவியா� ராசா�தி அ�மா’ எ��  

ெசா�: ஏ� ேபசாம� இ �கிறா= எ�� மைற�கமாக ேக2காத ேக1வி ஒ�ைற 

எ9�பி இ �கலா�. ஆனா� அவேரா தன� �ைணவியாைர� பா����தா� அ�ப& 

ேக2டா�. இதனா� நாC� அ�ைற�� எ� �ைணவியா� தி மதி. ேகாகிலா 

ச��திர�ைத ப*றி ேப�வ� எ�� தீ�மானி�� வி2ேட�. இ�ப&� ேபசிேன�. 

 

‘ெபா�வாக நம� �த�வாி� ��னிைலயி� ேப�வத*� அைனவ ேம 

அA�வா�க1. அ;த அளவி*� கைலஞ� அவ�கள� ேப6ைச மனதி� உ1வா0கி� 

ெகா�B �2Bவதா, த2Bவதா, த2&� ெகாB�பதா எ�� தீ�மானி�பா�. ஆனா�, 

கைலஞாி� ��னிைலயி� ேபச நா� தய0�வ� இ�ைல’ 

 

‘இ�ேபா� நா� பய�பBவ� பா�ைவயாள� இ �ைகயி� இ ��� எ� 

�ைணவியா ���தா�. வ1ளலா� ம�க1 ேநய� ேபரைவ �வ�க விழாவி*� 

தைலைம தா0கிய நா� கைலஞாி� வ ைகைய ெபா 2பB�தா� ேபா� அ0�� 

இ0�� �*றியதாக எ� �ைணவியா� எ�ைன� க�&�தா�. ‘எ�ப ேப� ப2ட 

மCச�! அவ�. அவ� ��னால அ�ப& நட;�கிறீ0கேள’ எ�� சா&னா�. 

கைலஞ ��, ெத�மாவ2ட ம�வாசைன பாணியி� எ�ேப��ப2ட மCச� எ�� 

எ� �ைணவியா� ெகாB�தி ��� ப2ட� அவ �� ஏ*கனேவ 

வழ0க�ப2& ��� டா�ட�, ��தமி@ அறிஞ�, தமிழன�தைலவ� ேபா�ற 

ப2ட0கG�� இைணயான�’ 

 

கைலஞ� எ� ேப6ைச ெபாி�� ரசி�தா�. நா� ேபசி உ2கா�;த�� ராசா�தி 

அ�ைமய�, M*�� கண�கான பா�ைவயாள�க1 ம�தியி�, ��பி� பா��தறியாத 

எ� மைனவிைய க�B பி&�� ‘எ�ப& ெவ2க�பBகிறா0க பா 0க’ எ�றா�. 

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

22. 22. 22. 22. கைலஞ�கைலஞ�கைலஞ�கைலஞ�----7�பனா� ஒ  தமிழ� இல�கண�7�பனா� ஒ  தமிழ� இல�கண�7�பனா� ஒ  தமிழ� இல�கண�7�பனா� ஒ  தமிழ� இல�கண�    

 

இர�டாயிர� ஆ�&� மா�6 மாத� இர�டாவ� வார�தி� கைலஞைர மீ�B� 

ச;தி��� வா=�% கிைட�த�. 

 

என� மக� சிவ�மாாி� தி மண அைழ�பிதைழ ெகாB�பத*காக வழ�க� ேபா� 

ச��கநாத� Dலமாக கைலஞைர6 ச;தி�ேத�. ேகாைவயி� நைடெப�� 
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தி மண�தி*� கைலஞரா� வர�&யா� எ�றா3�, ெச�ைனயி� நைடெப�� 

வரேவ*பி*�, அவ� வ;தாக ேவ�B� எ�ேற�. ‘சா� எ� மகேளாட 

க�யாண���� நீ0க வரல. ஆனா இ;த க�யாண���� க�&�பா வரQ�’ 

எ�ேற� உாிைமேயாB . உடேன ‘கைலஞ� உ0க மகேளாட தி மண நாGல 

என�� இ�ெனா  தி மண நிக@6சி இ ;ததைத அ�பேவ உ0ககி2ட 

ெசா�ேனேன’ எ�� பதிலளி�தா�. 

 

நா� அச;� ேபாேன�. கைலஞ� அ�ேபா� அ�ப& ெசா�ன� அ;த6 

சமய�தி�தா� என��� நிைனJ�� வ;த�. கி2ட�த2ட ஐ;தா�BகG�� பிற�� 

கைலஞ� அ�ேபா� ேபசியைத மற�காம� ைவ�தி �கிறா�. ப�வ� அரசிய� சDக 

நிக@Jகைள 5ட �9ைமயாக நிைனJ பB�த �&யாம� பல தைலவ�க1 அ�லா& 

இ �பைத ெச=தியாள� எ�ற �ைறயி� நா� பலதடைவ பா��தி �கிேற�. 

ஆனா�, கைலஞேரா ஒ  சாதாரண விஷய�ைத� 5ட அ�J� ஐ;தா�B�� ��% 

ேபசியைத மனதி� பதிJ ெச=தி �ப� க�B நா� <ாி��� ேபாேன� எ�� 

மீ�B� மீ�B� ெசா�னைதேய ெசா�ல ஒ  மாதிாி இ �கிற�. ஆனா�, உ�ைம 

அ�தா�. 

 

இ;த6 ச;தி�பி�ேபா�, கைலஞ ட� ெப �பா3� அரசிய� நிக@Jகைளேய 

ேபசிேன�. ேமய� Fடா:C�� ம�களிைடேய பல�த ஆதரJ இ �பைதH�, அவ� 

அ�3� பக3� �றி�பாக தீவிப���ளி� ேபா��, தீராத மைழயி� ேபா�� 

ஓேடா& உைழ�பைத ம�க1 உ�னி�பாக கவனி�கிறா�க1. இ�ேபா� ேபாலேவ 

அவ� எ�ேபா�� அட�கி வாசி�க ேவ�B� எ�� கைலஞ� ேகளாமேல ஒ  

அறிJைரைய உதி��ேத�. 

 

ஒ  �றி�பி2ட சாதி, அவ �� வா�களி�கா� எ�கிற யதா��த�ைத6 மீ�B� 

�2&�கா2&, அ;த சாதியிைனைர ஆ*��பB�தJ�, அத*� எதிராக உ1ள 

சாதிைய ெம�ைம� பB�தJ�, கைலஞ� ஆவன ெச=ய ேவ�B� எ�ேற�. ெச�ற 

தடைவ, நா� �றி�பி2ட அ;த சாதியின�, த� ப�க� நி*பதாக �றி�பி2ட 

கைலஞ�, இ�ேபா� அவ�கள� ஒ2Bெமா�தமான ஆதரவி�, ப�� சத4த� 

�ைற;� இ �பதாக �றி�பி2டா�. இ�J�, அவ�, அ;த சாதியின� மீ� 

ைவ�தி ��� ந�பி�ைகைய கா2Bகிறேத தவிர, யதா��தைத அ�ல எ�ப� 
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என��� %ாி;த�. ஆனா3�, அவ� க ���� எதிராக நா� பலமாக 

வாதாடவி�ைல. அB�� வரவி ��� ேத�த3�� ��%, இ;த யதா��த�ைத அவ� 

%ாி;� ெகா1வ��, அத*� ஏ*ப விWக� வ��ப�� தமிழக�தி� ஒ2Bெமா�தமான 

நலC�� உக;த�. 

 

என�� சாதியி� ந�பி�ைக இ�ைலதா�. கைலஞ � அ�ப&ேய. அேதசமய� 

தமிழக�தி� ெதா*� ேநாயா= பரவிவ � சாதிய அரசியைலH� %ற�கணி�க 

�&யா� எ�பேத எ� க ��. சாதி வழியாக, சாதிய�ைத கைலஞரா� க2B��1 

ெகா�Bவர �&H� எ�� நிைன�கிேற�. 

 

தி மண வரேவ*% நாளி�, கைலஞ� இரJ எ2B மணி அளவி�, ராேஜFவாி 

க�யாண ம�டப���� வ;தா�. ஏ9 அைம6ச�கைள த�ேனாB 52& வ;தா�. 

இவ�களி� பல ��, நா� அைழ�பித@ ெகாB�கவி�ைல. என�� அவ�கைள 

ஏறி2B� பா��கேவ 56சமாக இ ;த�. �றி�பாக D�த அைம6ச�களான 

4ரபா�& ஆ��க�, ேகா.சி.மணி அவ�க1 ேமைட�� கைலஞேராB வ;� 

இ ;தா�க1. கைலஞ �� ேவ�&ய ஒ வ�, த0கG��� ேவ�&யவ� எ�ற 

�ைறயி�தா� வ;தி �பா�க1. அைம6ச�க1 ஆ��காB 4ராசாமி, �ைர� க�, 

ெபா��&, தமி@� �&மக�, பி6சா�& ஆகிேயா� என�� ந�ப�க1. இவ�க1 

வ வ� இய�% ஆனா�, நா� �றி�பி2ட அ;த இர�B D�த அைம6ச�கG� 

அைழ�பித@ கிைட�காதைத மனதி� ைவ��� ெகா�B கைலஞாிடமி ;� 

அ�ேபாைத�� ந9வி� ேபாகாம�, வரேவ*% நிக@6சி�� வ;த� ஒ  

ெப ;த�ைமயான ெசய�. அ�ணா, தி�கைவ எ�ப& �B�ப� பா0கி� 

ைவ�தி ;தாேரா அ�ப&ேய கைலஞ � ைவ�தி �பைத க�ணார� க�ேட�. 

 

இ;த விழாவி*� D�பனா�, எF.ஆ�. பால��ரமணிய� ேபா�ற தைலவ�க1 

வ;தி �பா�க1 எ�பைத ெசா�ல ேவ�&ய� இ�ைல. D�பனா� அவ�க1 

52ட�ேதாB அம�;� இைச� க6ேசாிைய ரசி��� ெகா�& ;தா�. கைலஞ� 

ேமைட�� வ;தைத அவ� கவனி�கவி�ைல. கைலஞ� ெவளிேய %ற�பB�ேபா� 

யாேரா ஒ வ� D�பனா� வ;தி �பதாக கைலஞாிட� ெதாிவி�தா�. உடேன 

கைலஞ� தி �பி நட;� D�பனாைர ேநா�கி ஓடாத �ைறயாக நட;தா�. இத*�1 

D�பனா � ேசதி அறி;� கைலஞைர ேநா�கி ஓ& வ;தா�. 
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இ வ � ஒ வ� ைகைய ஒ வ� பி&��� ெகா�B அ�ேபாB அளவளாவினா�க1. 

இ;த நிக@6சிைய�தா� அைன��� ப�திாிைககG� %ைக�பட சா2சியாக 

ெச=தியா�கி இ ;தன. அரசிய:� எதி � %தி மாக இ ;தா3� சDக, �B�ப 

உறJ எ�� வ �ேபா� தைலவ�க1 எ�ப& நட;� ெகா1ள ேவ�B� எ�பத*� 

கைலஞ �, D�பனா � க�கா2சி ேபாலேவ ேதா�றினா�க1. ம*ற 

தைலவ�கG��� எ�ப& நட;� ெகா1கிறா�க1 எ�பைத இ0ேக ெசா�லாம� 

விBவேத க2Bைரயி� த�தி�� ஏ*%ைடய�. 

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

23. 23. 23. 23. ெபா-4 ச��திர�தி8�� ஒ  )ய�945ெபா-4 ச��திர�தி8�� ஒ  )ய�945ெபா-4 ச��திர�தி8�� ஒ  )ய�945ெபா-4 ச��திர�தி8�� ஒ  )ய�945    

 

கைலஞைர பல� ��னிைலயி� மீ�B� ச;தி��� வா=�% 11.6.2000 அ�� 

ஏ*ப2ட�. 

 

��% கைலஞாிட� நா� சம��பி�த �றி�பி� அ&�பைடயி� தமிழக அர� தமி@ 

இல�கிய6 ச0க� பலைகயி� �ற1aட� எ�ற அைம�ைப நி�விய�. இத� 

ெபா���9 உ��பினராக நாC� நியமி�க� ப2& ;ேத�. இ;த அைம�பி*� 

கைலஞ� �த�வராக அ�ல, இல�கியவாதி எ�ற �ைறயி� தைலவராக� 

ெபா��ேப*றா�. தமிழ�ண� �ைண�தைலவ� �ைனவ� நாகராஜ� அவ�க1 தனி 

அ3வல�. தமி@ வள�6சி� �ைற அைம6ச� �ைனவ� தமி@� �&மக� அவ�க1 

%ரவல�. தமிழக அரசி� தைலைம ெசயலக�தி� கைலஞ� தைலைமயி� 

ெபா���9� 52ட� - நைடெப*ற�. 

 

ெபா�� �9வி� தமிழறிஞ�க1 சில�ெபா: ெச�ல�ப�, ச.ெம=ய�ப�, 

கா.பா.அறவாண�, சா.ேவ. ��பிரமணிய�, ஆ0கில இல�கிய வி�தக� �. 

ெச�ல�ப�, ‘காNயா’ ச��க �;தர�, நா2B�%ற இய� வி�தக�களான 

ேபராசிாிய�க1 ]��, ேக.ஏ. �ணேசகர�, எ9�தாள�க1 சாவி, ேகாவி. 

மணிேசகர�, �ஜாதா, ந4ன நாடக வி*ப�ன� �.ராமசாமி, வாெனா:��ைற 

நி%ண� ம�ன� ம�ன� உ1ளி2ட பல� ெபா���9 உ��பின�களாக கல;� 

ெகா�டா�க1. இ;த� �9� 52ட�தி� அ�ேபாைதய நிதி��ைற ெசயலாள �, 

என� ப�லா�Bகால ந�ப மான ராஜாரா� இ. ஆ. ப. அவ�கG�, தமி@ வள�6சி� 

�ைற இய��ந� எ9�தாள� ம. ராேஜ;திரC� கல;�� ெகா�டா�க1. ம�திய 

சாகி�திய அ�காெதமி சா�பி� அத� ெசயலாள� கவிஞ� ச6சினா;த��, ெச�ைன 
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கிைளயி� அ�ேபாைதைய தனி அதிகாாி கி !ண D��திH� கல;� ெகா�டா�க1. 

நாC� ெபா���9 உ��பினரா= கல;� ெகா�ேடனா கல�கிேனனா எ�பைத 

வாசக�க1 தா� தீ�மானி�க ேவ�B�. 

 

இ;த��9� 52ட�தி� அறி�க உைரயா*றிய �ைண� தைலவ �, கா2சி�� 

எளியவ �, கBAெசா� அ*றவ மான �ைனவ�. தமிழ�ண� அவ�க1, 

ச0க�பலைக எ�ேலா ��� ெபா��பைடயான� எ�� �றி�பி2டா�. ஆைகயா�, 

இதைன தவறாக நிைன�க ேவ�டா� எ��� ஒ சில ேம2B��& 

இல�கியவாதிகைள மனதி� ைவ��� ெகா�B ேபசினா�. 

 

இ;த6 ச0க�பலைக எத*காக அைம�க�ப2ட� எ�பைத, அவைர விட நா� 

அதிகமாகேவ அறிேவ� எ�பதா� எ�னா� �றி�கீடாம� இ �க �&யவி�ைல. 

�ைனவாி� ேப6சி� ���கி2B இ;த அைம�%, ஒ  இடஒ��கீ2B பலைகதா� 

எ�� வாதி2ேட�. திராவிட, �*ேபா�� இய�க பைட�பாளிகைள, சாகி�திய 

அ�காெதமியி� �ைணேயாB இ0�1ள ேம2B��& இல�கியவாதிக1 

இ 2ட&�% ெச=வதா�தா�, இ;த அைம�% உ வா�க� ப2B இ �கிற� 

எ�ேற�. ஆைகயா�, தா@�த�ப2ட பி*பB�த�ப2ட, அேத சமய�, த�தி வா=;த 

பைட�பாளிகைள அைடயாள� பB��வேத இ;த ச0க�பலைகயி� �த� ேநா�க� 

எ��� வாதி2ேட�. சிறி� உண�6சி வச�ப2B, கBைமயாகதா� ேபசிேன�. 

 

எத*காக இ;த ச0க�பலைக �வ�க�ப2டேதா, அத� ேநா�க� %ாியாம�, �;தர� 

ராமசாமி���, ெஜயகா;தC��� ச0க�பலைக, ��� பட0கைள எB�க ேவ�B� 

எ�� ஒ வ� தினமணியி� எ9தியி ;தா�. இ�ெனா வ� அேசாகமி�திர�, 

இ;திரா பா��தசாரதி ேபா�ற இல�கிய ேமைதகைள ��னிைல� பB��வத*காக 

இ;த அைம�% உ வா�க� ப2B இ �பதாக ஒ  ப�திாிைக�� ேப2& 

அளி�தி ;தா�. இ� ச0க� பலைகயி� ச0கி:கைள அ��� விBகிற சாமா6சரமாக 

என��� ேதா�றிய�. இதனா�, இ;த அைம�%� இ�ெனா  சாகி�திய 

அ�காெதமியாக ஆகிவிBேமா எ�� எ�C1 அ6ச� ஏ*ப2ட�. ஆைகயா� எB�த 

எB�பிேலேய இத� ேநா�க�ைத உ1ள� உ1ளப&ேய ெசா�:விட ேவ�B� 

எ�ற எ�ண�தி�, நா� ெபாி�� மதி��� �ைனவ� தமிழ�ண� ேப6சி� 

���கிட ேவ�&யதாயி*�. அவ� ேபசி �&�ப� வைர��� கா�தி �க என�� 

ெபா�ைமயி�ைல. 
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ெபா�� �9 உ��பின�களிைடேய ெபாி�� பரபர�% ஏ*ப2ட�. ஆனா� எவ � 

இைடமறி�� ேபசிய எ�ைன இைடமறி�கவி�ைல. கைலஞாி� தைலைம 

அவ�கள� வா=கைள க2&� ேபா2& �கலா�. அ�ல� கைலஞ� பா���� 

ெகா1Gவா� எ�� ��மா இ ;� இ �கலா�. ஒ ேவைள, நா� ேபசிய� 

�ர2B�தனமாக இ ;தா3� அதி� உ�ைம ெபாதி;தி �பைத உண�;�� ேபசா� 

இ ;� இ �கலா�. இ;த D�� காரண0களாேலா, அ�ல� D�றி� ஒ�றாேலா 

தமிழகெம0�� இ ;� வ;த சி;தைனயாள�க1, எ;த வித எதி�விைனH� 

ஏ*பB�தவி�ைல. இ;த� ேபா�ைக எ� க ���கான ெமௗன சா2சியமாக 

நிைன��� ெகா�B நா� ேம*ெகா�B� ேபச�ேபாேன�. 

 

அ�ேபா� கைலஞ� இைடமறி�தா� இட ஒ��கீடாக இ �க ேவ�B� எ�� 

ெசா�ன எ�ைன� பா��� ‘ச��திர� எ�ேலா ��� ெபா�வான�’ எ�� 

சிேலைட நய�ேதாB �றி�பி2டா�. நாC� சிறி� ேநர�தி*�� பிற� ‘ச��திர� சில 

சமய� கைரேயற ேவ�&ய� இ �கிற�’ எ�ேற�. கைலஞ� எ�ைனேய உ*� 

ேநா�கினா�. அ;த பா�ைவயி� ெபா ைள %ாி;� ெகா�B, நா� ேம*ெகா�B 

ேபசவி�ைல. இைத ஆன;த விகடனி� எ9�தாள� �ஜாதா அவ�க1 ெம�ைமயாக 

�றி�பி2& ;தா�. ஆனா� கைணயாழி� ப�திாிைகேயா, தன�ேக இய�பான 

ேம2B��&� தன�தி�, கைலஞ� எ�ைன தைலயி� த2& உ2கார ைவ�� 

வி2டதாக �றி�பி2B எ�ைன ேகாமாளியா��வதாக நிைன��, ேகாமாளி�தன� 

ெச=த�. 

 

ச0க� பலைகயி� ெபா���9 52ட�தி� ப�ேவ� இல�கிய சமா6சார0கைள 

உ��பின�க1 ேகா& கா2&� ெகா�& ;தா�க1. என�� உ1fர வ �த�. ஒ  

D�த தமிழறிஞைர அ�J� எ� மீ� அ�%� கா2B� ெபாியவாி� ேப6ைச அ�ப& 

இைடமறி�� இ �க� 5டா� எ�ற �*ற உண�J ஏ*ப2ட�. 

 

கைலஞாி� கணி�பி� இ ;� நா� 4@;தி �ேபேனா எ�ற ச;ேதக�. ச��திர� 

எ0ேக ேபானா3� கலா2டா ெச=வா� எ�� ச0க� பலைக எதிாிக1 நா� ெசா�ல 

வ;ததைத திைச�தி �பி விடலாேம எ�ற எதி�கால அ6ச�. ெபா���9 52ட� 

�&;த��, சில� நா� ���கி2ட�தா� சாி எ�றா�க1. சில� இைவ எ�லா� 

ெசா�லாம� ெச=ய ேவ�&ய ெசய�க1 எ�றா�க1. நா� கைலஞ� தவறாக 
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நிைன�பாேர எ�� வ ;தினா3� நா� அ�ப& க �� ெதாிவி�ததி� எ;த தவ�� 

இ �பதாக என��� ேதா�றவி�ைல. 

 

ச0க� பலைகயி� ெபா�� �9 உ��பின�களி� இ ;� ெசய*�9வி*� 

உ��பின�க1 ேத�;ெதB�க� ப2டா�க1. ேபா2& இ�லாத ேத�J. ேபராசிாிய� 

ெம=ய�ப�, ச0க� பலைக�� காரணமானவ� எ�� ெசா�: எ� ெபயைர 

��ெமாழி;தா�. உ��பின�க1 ஆ2ேசபி�கவி�ைல. சில�ெபா: ெச�ல�ப�, சா. 

ேவ. ��பிரமணிய�, அ��� ர�மா�, காNயா ச��க6 �;தர� ஆகிேயா� 

ெசய*�9 உ��பின�களாக ேத�;ெதB�க� ப2டா�க1 எ�பைத விட ெபா�� 

�9வா� நியமி�க� ப2டா�க1 எ�� ெசா�லலா�. 

 

கால0காலமாக அ&ைம� பB�த�ப2ட அ�ல� ெகா6ைச�பB�த� ப2ட இ;த 

ம�ணி� இல�கிய�ைத பிறெமாழிகG�� எB��6 ெச�ல, இ�தைகய தடால& 

���கீB ேதைவ எ�ேற ேதா�றிய�. ஆர�பகால�தி� எ� பைட�%கைள 

ம�கG�� ெகா�B ெச�றவ � எ�ைன ச0க�பலைகயி� ெசய*�9வி*� 

உ��பினராக வழிெமாழி;தவ மான ேபராசிாிய� ெம=ய�ப� தமிழ�ண� 

அவ�கG�� மிகJ� ேவ�&யவ�. நா� தமிழ�ண� அவ�களிட� ஒ ேவைள 

அவ� மன� %�பB� ப& நட;� ெகா1G� நிைலைம ஏ*ப2டத*� வ �த� 

ெதாிவி�தேபா� ேபராசிாிய�. ெம=ய�ப� நா� அ�ப&6 ெச=தேத சாி எ�� 

அ0ேகேய வாதி2டா�. இ�தா� ந2ைபH� மீறிய ேந�ைம எ�ப�. 

 

கைலஞ �, தன�ேக உாிய ��திைரேயாB தமி@ இல�கிய�ைத� ப*றிH�, அைத 

உலகளாவ ெகா�B எB�� ெச�ல ேவ�&ய அவசிய�ைதH� அ ைமயாக 

வ*%��தினா�. 

 

நா� கைலஞ ட� ெகா�ட ந2ைப வா@நா1 வைர க2&� கா�பா*ற ேவ�B� 

எ�� க0கண� க2&� ெகா�& �பவ�. என� இைட6ெச க� ேப6� இத*� 

இைடWறாக வ;தி ��ேமா எ�� வ �த�ப2ேட�. அத*� அவசிய� இ�ைல 

எ�ப� ேபா� ஒ  நிக@6சி விைரவி� நைடெப*ற�. �த�வ� அ3வலக�தி� 

ஆ�ைல� எ�ற தனியா� இைணய�ைத கைலஞ� 11.12.2000அ�� �வ�கி 

ைவ�� இ �கிறா�. அதி� என� க2Bைரயான ‘கிராம0க1 அ��� இ��� என� 

%ைக�பட��ட� ெவளியாகி இ ;ததா�. அதி� வ;த க2BைரகைளH�, 

எ9�தாள�களி� ெபய�கைளH� ெமளனமாக பா���� ெகா�& ;த கைலஞ� 

என� க2BைரையH� என� %ைக�பட�ைதH� பா��தJடேன, அைத உ*� 
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ேநா�கி அடேட ந�ம ச��திர�! எ�றாரா�. இைத ஆ�ைலனி� பணியா*�� என� 

ேதாழ �, சிற;த இல�கியவாதிHமான தி �<� கி !ணC�, ெச=தி� �ைறயி� 

உதவி இய��நராக உ1ளவ �, என� வாடம�: நாவ3�� காரணமானவ மான, 

எ� இனிய ந�ப� �பா! அவ�கG� ம�நா1 எ�னிட� தனி�தனியாக 

ெதாைலேபசியி� ெதாட�% ெகா�B ெதாிவி�தா�க1. 

 

என�� இர2ைட மகி@6சி. �ற1 aட�தி� நா� ெதாிவி�த க �ைத கைலஞ� ஏ*�� 

ெகா�டா� எ�கிற ஒ  மகி@6சி. அ�ப&ேய அவ� ஏ*�� ெகா1ளவி�ைல 

எ�றா3� எ� மீ� ைவ�தி ��� அ�% அவாிடமி ;� 4@6சி அைடயவி�ைல 

எ�ற இ�ெனா  மகி@6சி. 

 

இ;த� கால�க2ட�தி� �ரெசா: மாற� அவ�க1 ேநா=வா=�ப2B அ�ப�ேலா 

ம ��வமைனயி� ேச��க� ப2டா�. மாற� அவ�கG� ர0கராஜ� 

�மாரம0கலமாக திBதிB�ெப�� ஆகிவிBவாேரா எ�ப� ேபா�ற அதி�6சித � 

ெச=திக1 ெவளியாயின. இ;த6 சமய�தி� கைலஞ� கல0கி� ேபானைத 

ெதாைல�கா2சியி� பா��த ேபா� எ� க�க1 கல0கிவி2டன. ைகய� நிைலயி� 

அவ� தவி�த தவி�% எ�ைனH� தவி�க ைவ�த�. எ�ைன ம2Bம�ல... 

மனிதேநய� மி�க எ�ேலாைரH� தவி�க ைவ�தி ���. ஆனா�, எ�ைன� 

ேபா�றவ�களி� தவி�% தமி@நாB ச�ப;த�ப2ட�� 5ட, ஓணானா=� ேபான 

தமிழக� தைலநிமி�;� நி*க இ�C� �ைற;த ப2ச� ஐ;தா�Bகளாவ� 

ேதைவ�பBகிற�. இத*� கைலஞ� வா@;தாக ேவ�B�. ஆனா�, மாறC�� 

விபாீதமான ஒ�� ஏ*ப2டா� அவ � வாழமா2டா� எ�ப� அவர� ஐ�%ல�க1 

Dல�� ெவளி�பைடயாக ெதாி;த�. ெவளிநா2B ம ��வ� ஒ வ� ம ��வ 

மைனயி� இ ;� 

 

ெவளிேயறிய ேபா�, கைலஞ� இயலாைமயி� ைகயா2&ய� எ� இதய�ைதேய 

ஆ2Bவ� ேபா� இ ;த�. 

 

�ரெசா: மாற� அவ�கைள� ப*றி ப�ேவ� விம�சன0க1 உ�B. அ�பாவி� 

கைலஞைர, அவ�தா� ஆ2& ைவ�பதாக க2சி�கார�க1 சில�5ட 5�வ� உ�B. 

இதனா� கைலஞ �� பாதகமான நிைலேய உ வாகியி �கிற� எ��� ஒ  க �� 

நிலJகிற�. ஆனா�, இ�ெனா  ேகாண�தி� பா��தா�, கைலஞ �� ஒ  மாற� 

ேதைவ�பBகிற�. ந;தனி� ெபா��பாசிாியரான எ� இனிய ேதாழ� கவிஞ� 

இளேவனி� இ� �றி�� க �� ெதாிவி��� ேபா� கைலஞ� ஒ  வைகயில 
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ஏமாளி0க .... அவ� கைத ஒ�ைற ந�லாயி ���C ெசா�:2டா� ேபா�� 

அ�ப&ேய மய0கிBவா�. மாற� உடனி ;�, ந�லவ�க1 ெக2டவ�கைள ச:�� 

அவ �� சாியான வழிகா2&யாக இ �கிறா�’ எ�றா�. 

 

ெத� மாவ2ட0களி� அ;த� கால�தி� தா= மாமாைவ ‘அ�மா� எ�ேற 

ெசா�3வா�க1. இதனா� சேகாதாி பி1ைளகளி� ஜாதக0க1 5ட 

தா=மாமC�காேவ �த:� ேப�� எ�பா�க1. ஆனா� என��� எ� தா=மாமா 

அ�மா� தா�. அவைர விட நா� ேவ� யாைரH� அதிகமாக ேநசி�கவி�ைல. இ;த 

உறJ கைலஞ ��� மாறC��� அ�� �த� இ�� வைர நிலவி வ கிற�. 

மாற� எ�ற ஊ��ேகா� இ�ைல எ�றா�, கைலஞ� அரசிய:� ஓரளJ 

�டமாவத*�� வா=�%க1 உ�B. இ;த த��வா��த6 சி;தைனHட� இ�ைறய 

தமிழக ந�வா@வி� �ரெசா: மாற� அவ�களி� உயி �, வா@த3� இதனா� 

கைலஞாி� வா@த3� தமிழக வா@த:� ��கிய அ�ச0களாக என��� பBகி�றன 

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

24. 24. 24. 24. ைவ�*ட� தைல�பாைக வ�ளலா� வழிபா.ைவ�*ட� தைல�பாைக வ�ளலா� வழிபா.ைவ�*ட� தைல�பாைக வ�ளலா� வழிபா.ைவ�*ட� தைல�பாைக வ�ளலா� வழிபா.    

 

கைலஞேர �� நி*க... 

 

ெச�ற ஆ�&� &ச�ப� மாத� ஏழா� ேததி கைலஞைர மீ�B� ச;தி�ேத�. 

 

இ;த6 ச;தி�% வி�தியாசமான காரண0கG�கான�. அேதாB ஐ;தா� ேததி 

ச��கநாத� அவ�கைள அQகினா� ம�நா1 ஆறா� ேததிய��, கைலஞைர 

ஏழா� ேததி ச;தி�கலா� எ�� ெச=தி வ;த�. ெபா�வாக என� 

ேவ�Bேகா2கG��� பிற�, கைலஞைர ச;தி�க நா�ைக;� நா2களாவ� ஆ��. 

ஆனா�, இ;த� தடைவ ஒ நா1 இைடெவளியி� என�� அCமதி கிைட�த�. 

கைலஞ � எ�ைன� பா��க ஆவலாக இ �கிறா� எ�� அCமானி��� 

ெகா�ேட�. 

 

D�� ��கிய காரண0கG�காக கைலஞைர ச;தி�ேத�. �தலாவ� அரசிய� 

நிக@Jக1. இர�டாவ� சாகி�திய அ�காெதமி சமா6சார0க1. D�றாவ� ஒ  

பாைன6 ேசா*��� ஒ  ேசா� பதமாக ஒ  அதிகாாியி� நட�ைதைய6 �2&� 

கா2& தமிழக அதிகார வ��க�ைத அைடயாள� பB�த ேவ�B� எ�ப�. 
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�ரெசா: மாற� உட� நல� இ�லாம� இ ��� ேபா�, ெதாைல�கா2சியி� 

பா��த கைலஞாி� இ ;� நா� ச;தி�த கைலஞ� வி�தியாசமாக இ ;தா�. 

உடேன, எB�த எB�பிேலேய ‘பரவாயி�ைல சா�, ����C இ �கீ0க, இ�ப& 

உ0கள� பா��க மகி@6சியாக இ ���’ எ�� ெசா�ேன�. இ;த ‘��’ எ�ற 

வா��ைத என�� என� ேசாி� ேதாழ�க1 ெகாB�த�. இைத பய�பB�தி இ �க� 

5டா�தா�. ஆனா3�, ெமாழிவாசைன யாைர வி2ட�? 

 

�ரெசா: மாற� உட�நல� �ைறவி� ேபா�, ெதாைல�கா2சியி� கைலஞ� �&�த 

�&�ைப� க�B நா� க�கல0கி வி2டதாக �றி�பி2ேட�. உடேன அவ� 

அ�ப�ேலா ம ��மைனயி� �றி�ேப2&� நா� எ9தியைத ப&�ததாக 

ெதாிவி�தா�. இதி� மாறனி� வா@J�, கைலஞாி� வா@த3� தமிழக நல�கேளாB 

பி�னி�பிைண;� உ1ளன எ�� எ9தியி ;ேத�. 

 

என���, மாற� அவ�கG�� வ;த� ேபா�ற இதய ேநா= சிறிய அளவி� 

வ;தி �பைத கைலஞாிட� �றி�ேப2ேட�. உடேன அவ� �&��� ேபானா�. 

அ�ப*றி அவ� விசாாி�க� ேபானேபா�, நா� எ6சாி�ைகயாேன�. அைம6ச� 

ஆல& அ ணா அவ�கG�� இ தய�தி� இர�B அைட�%க1 இ �பதாகJ�, 

ஆனா3� ஐ;தா� மாத0கG��� பிற� அ�ைவ6 சிகி6ைச ெச=� ெகா1ளலா� 

எ��� ம ��வ�க1 ெதாிவி�தி ;தா�க1. இைத� ேக1வி�ப2ட கைலஞ� 

அ ணாைவ, உடன&யாக ம ��வமைனயி� ேச �ப& ெச=� வி2டாரா�. இைத 

மனதி� ைவ�� என��� அ�ப& ஒ  ம ��வமைன வாச� உடன&யாக ஏ*பட� 

5டா� எ�பத*காக இேல�தா0க அ=யா’ எ�� ெசா�:வி2B ேப6ைச 

மா*றிேன�. இ;த ‘அ=யா என� சா� எ�கிற வா��ைதைய எ�ப&ேயா 

மா*றிவி2ட�. எ�லா� எ� இனிய ந�ப�, எ;த மன�தா0கைலH� மனதி� 

ைவ��� ெகா1ளாத அ*%த� ேப6சாள�. தமி@� �&மகனி� வாசைனதா�. 

 

�ரெசா: மாறைன ப*றிய ேப6ைசயB��, இ�ைறய அரசிய� நிலவர� ப*றி ேப6� 

வ;த�. வர�ேபாகிற ேத�த�க1 �றி�� கைலஞாிட� சில ச;ேதக0க1 ேக2ேட�. 

தி�க பிர6சார� ஆ�கிரமி�பாக இ�ைல. த*கா�பாக இ �கிற� எ�ேற�. 

கைலஞ� ‘அ�ப&யி�ைல பல� திறைமயாக ேப�கிறா�க1’ எ�றா�. 

 

அரசிய� க2சிகளி� அணிவ��பி�, கைலஞ� இ;த அளவி*� ெமௗன� சாதி�க�  
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5டா� எ���, ஒ சில நிக@Jகைள �2&� கா2&ேன�. கைலஞ� தன� 

மJன�தி*கான காரண0கைள எ�னிட� ெதாிவி�தா�. அ;த� காரண0கைள க�B 

நா� அதி�;� ேபாேன�. அவர� ெமௗன�தி*கான .ழ� என�� %ாி;த�. இ;த 

அதி�6சி த � ெச=திைய, கைலஞ� எ�னிட� பகி�;� ெகா�ட� எ�ைன�ப*றி 

நா� ெபாிதாக நிைன�க ைவ�த�. ஜி.ேக. எ� அவ�களிட� ேபசி� பா��கலாமா 

எ�ேற�. அவ� என�� இள� வயதி: ;ேத ெதாிH� எ�பைதH�, நா� 

ெசா�வைத கவனமாக� ேக2பா� எ�பைதH� �றி�பி2ேட�. கைலஞ� சிாி��� 

ெகா�டா�. ம��%� 5றவி�ைல. வ;தா� ேச���� ெகா1ேவா� எ�ப�தா� 

அ;த6 சிாி�பி� ெபா 1. 

 

எ0க1 உைரயாட� சாகி�திய அ�காெதமியி� ப�க� தி �பிய�. இ;த அ�காெதமி 

எ�ப& எ�லா� ேம2B� �&�� ஏ�வாக ெசய�பBகிற� எ�பைத ஏ*ெகனேவ 

ெதாிவி�� வி2ேட�. ேம2B� �& தாச எ9�தாள� ஒ வ ��, இ;த அைம�% 

ஐ;�� ெபா��%கைள ெதாட�;� ெகாB�� வ;த�. இவ� ெதா��� அ�ைமயி� 

ெவளியான ந4ன தமி@6 சி�கைதகளி� திராவிட இய�க பைட�பாளிகேளா, 

�றி�பாக ெசா�3�ப&யான கைலஞாி� ��ைப� ெதா2&ேயா அ�ல� 

�.ச��திர�, �.சி�ன�ப பாரதி, ெபா�னீல�, &. ெச�வராg, ேமலா�ைம 

ெபா�C6சாமி எ�ற �*ேபா�� வாிைச பைட�ேபா இட� ெபறவி�ைல. இ;த 

ல2சண�தி� இேத எ9�தாள �� ெச�ற M*றா�&� சி�கைதகைள ெதா���� 

ெபா��ைபH�, அ�காெதமி ெகாB�ததி� �&��� ேபாேன�. 

 

இ;த� ெபா��ைப அவ� கா=த�, உவ�த� இ�லாம� ெச=யமா2டா� எ�ப� 

ெதாிH�. ஆைகயா�, ��த�, �0�ம� ேபா�ற ப�திாிைககளி� இ;த இல�கிய 

ெகாB0ேகா�ைமைய க�&�� எ9திேன�. ��ெப � எ9�தாளரான 

வ�:�க�ண� தைலைமயி� எ9�தாள� 52டணி ஒ�ைற உ வா�கி 52ட� 

ேபா2B க�&�ேதா�. இ;த விவர�ைத கைலஞாிட� நா� ெதாிவி�தேபா�, 

�0�ம� ப�திாிைகயி� வ;த க2Bைரகைள ப&�ததாக �றி�பி2டா�. ெப �பா3� 

என� க �� அவ �� ஏ*%ைடயதாகேவ இ ;த�. சாகி�திய அ�காெதமியி� 

இ�தைகய ேபா�ைக க�&�� தமி@ வள�6சி��ைற அைம6ச� �ைனவ�. தமி@� 

�&மக� அவ�க1 Dல� ம�திய அரசி*�� அ;த அ�காெதமி��� க&த� 

எ9��ப&, நா� ேக2B� ெகா1ளலாமா எ�� வினவியேபா� கைலஞ� சாி எ�� 

ஒ�%� ெகா�டா�. 
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இ�தைகய �ய*சிகளா3�, எ0க1 ேபாரா2ட�தா3� ச�ப;த�ப2ட அ;த 

எ9�தாளேராB ேம3� இர�B ேபைர நியமி�� ஒ  �9 அைம�க�பBவதாக 

ெதாிகிற�. இதனா�, தமி@ இல�கிய�ைத ஒ  விப�தி� இ ;� கா�பா*றிய 

ெப மித� ஏ*பBகிற�. திராவிட� பைட�பாளிகG�� �த��ைறயாக இல�கிய 

நீதி வழ0க�பBகிற�. 

 

இ�தியாக எ0க1 ப�தி ெச�ைன மாநக� �&நீ� ம*�� வ&கா� வாாிய�தி� ஒ  

உதவி� ெபாறியாளைர� ப*றிய�. இவ� ஒ  ெதாழி*6ச0க� தைலவரா�. 

இய�காீதியி� இ�லாத 3�ப�தனமான தைலவ� எ�பதா�, இவ� ெபா�ம�கைள 

வாி ெச3��ேவாராக நிைன�காம� க�ப� க2Bபவராகேவ நிைன�தா�. எ0க1 

ெத வாசிகளி� எ9�� Dலமான ேவ�Bேகாைள� ப*றி ஒ�%���5ட ஒ  பதி� 

அளி�கவி�ைல. வாாிய�தி� ேக2டாேலா அவராக ெச=தா� உ�B. அவைர யா � 

அ�ப&6 ெச=ய6 ெசா�ல �&யா� எ�� இயலாமைமயி� ெதாிவி�தன�. கைலஞ� 

அர� ந�லைத ெச=ய நிைன�தா3� அைத எ�ப& ஒ  அதிகாாியா� �றிய&�க 

�&கிற� எ�பைத ேந �� ேநராக� பா��ேத�. இைத� கைலஞாிட� ெதாிவி�க 

நிைன�ேத�. பல ந�ப�க1 ஒ  �த�வாிடமா இ�தைகய சி�ன� பிர6சைனைய 

�றி�பிBவ� எ�� வினவினா�க1. ஆனா�, என� ேதாழ� ெச;தி�நாத� கைலஞ� 

த�பாக எB��� ெகா1ளமா2டா� எ�� �றி�பி2B ஊ�கமளி�தா� 

 

நா� ஒ  �றி�% எ9தி� ெகா�ேட�. அதி�, கி !ணா நதி நீ� தி2ட�ைத� ப*றி 

கவைல�பB� �த�வாிட� ஒ  ெத வி� த�ணீ� விநிேயாக� ப*றி 

�றி�பிBவத*� வ �த� ெதாிவி�ேத�. பி�ன� அ&�தள ம�களி� உாிைம� 

ேபாரா2டமான �ழா= நீ� பகி�ைவ, ேம2B��&யின� �ழா=6 ச�ைட எ�� 

ெகா6ைச� பB�தியைத6 �2&�கா2&, ம�க1 �த�வரான கைலஞ�, அ�ப& 

எB��� ெகா1ளமா2டா� எ�ற ��CைரHட� விவர� ெதாிவி�தி ;ேத�. இ;த 

�றி�ைப� ெகாB��� ேபா� என�� ைகக1 ேலசாக ஆ&ன. ஆனா�, கைலஞேரா 

இைத இய�பாக எB��� ெகா�டா�. 

 

42B��� தி �பிய D�� மணி ேநர�தி� ேந�ைமயாளரான நி�வாக இய��ந� 

சிபிசி0 எ�ேனாB ெதாட�% ெகா�டா�. நா� அவைர6 ச;தி�ேத�. அவ ��� 

த�ைன மிர2&� ெகா�& ;த சபா&�ேன2 ஒ வாிடமி ;� விBதைல கிைட�த 

மகி@6சி. � வி உ2கார பன�பழ� எ�பா�கேள அ�ப& ஒ�� நட;த�. இ;த 

அதிகாாிைய� ப*றி அ�� ெவளியான தினமல� ப�திாிைகயி� Y�கைட� ேப6சி� 

‘ச��திர�தி*ேக த�ணி கா2&யவ�’ எ�� அ;த அதிகாாிைய� ப*றி க�&��� 
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உைரயாட� இட� ெப*றி ;த�. இைத �த�வ �, அவ ட� பணி%ாிH� உய� 

அதிகாாிகG� ப&�தி �பா�க1. அ�ைற��� பா��� நா� தா� அ;த6 ெச=திைய 

ேபாடைவ�த� எ�� நிைன�தி �கலா�. ஆனா�, அத*� நா� ெபா��பி�ைல. 

எ�ைன� ேபால ச�ப;த�ப2ட அ3வலாிட� தி����கா&ய தினமல� தைலைம6 

ெச=தியாள �, என� ந�ப மான M �லாதா� அ;த6 ெச=தி�� �9�த� 

காரண�. இ�ப& எ�தைன� காக0க1 உ2கா�;�, எ�தைன பன�பழ0க1 

வி9;தனேவா. இதனா� தா�ே◌ா எ�னேவா, கா�கா� காரண0களா� சில� 

�த�வ�களாகJ�, அைம6ச�களாகJ� ஆகிவிBகிறா�க1. 

 

கைலஞ� Dல� வ1ளலாைரH�, ைவ��டைரH� ம�களிைடேய ெகா�B எB��6 

ெச�ல தி2டமி2B இ �கிேறா�. கைலஞ � ஒ  ஆர�பமாக, இ;த இ  ஆ�மீக� 

ேபாராளிகG���, ��� பட0க1 எB�க ெகா1ைகயளவி� �&ெவB�தி �கிறா�. 

 

தமிழக�தி� �த� தடைவயாக இ;த இர�B ஆ�மீக� ேபாராளிகைளH�, 

ம�களிைடேய ெகா�B ெச�வத*� கைலஞ� வா=�பளி�தி �கிறா�. இ;த 

வா=�%�க1 ஆ�ேபா� தைழ��, அ � ேபா� ேவ'�ற கைலஞ� நம�� 

ேதைவ�பBகிறா�. 

 

சாமி�ேதா�% ைவ��டேர கைலஞாி� தைல�பாைகைய வ3�பB�த2B�, 

வட]� வ1ளலாேர தமி@ வழிபா2ைட ெச=வி�க2B�. இத*� கைலஞேர 

ெதாடர2B�. 

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

25. 25. 25. 25. த�பிரா� ேதாழ� ஒ  ப��க� பா�ைவத�பிரா� ேதாழ� ஒ  ப��க� பா�ைவத�பிரா� ேதாழ� ஒ  ப��க� பா�ைவத�பிரா� ேதாழ� ஒ  ப��க� பா�ைவ    

 

கைலஞைர எ�னளவி� த�பிரா� ேதாழ� எ�� அைழ�பத*கான காரண0கைள 

பகி�;� ெகா1கிேற�. 

 

ைசவசமய� �ரவ�களி� அ�ப� பிராC���, �9�த� கடJளான 

சிவெப மாC��� உ1ள உறJ ந�லேதா� ஆ�டா� அ&ைம� த�ைம வா=;த�. 

தி ஞான ச�ப;த ��� அேத ஆ�டவனிட� உ வான உறJ த;ைத மக� 
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ேபா�ற�. �;தர �� ஏ*ப2ட உறேவா ேதாழC��� ேதாழ� ேபா� 

இைணயான�. 

 

ெபாிய %ராண�தி3�, இதர தமி@ %ராண M�களி3� வ;�1ள இ;த Dவாிட�� 

ஈச� நட�தியதாக� 5ற�பB� தி விைளயாட�க1 %ராண� ெபா=கேள. ஆனா3�, 

இைவ <gய�ைத� ேபா�, ெம=ைம�� வ:ைம ெகாB��� ெபா=க1. 

 

�;தரைர, அவர� தி மண�தி� ேபா� சிவெப மா� தன� அ&ைம எ�� 

நி'பி�� அைழ��6 ெச�கிறா�. இதி� �;தர �� வி �ப� இ�ைல. ஆனா3�, 

ேவ� வழியி�லாம� ஈச� பி�னா� ெச�கிறா�. இைத�ேபா�, நாC� எ�ைனH� 

மீறி, கைலஞாி� தமிழி*� அ&ைமயாேன�. �;தர� ெச=ததாக 5ற�பB� 

தவ�கG�காக அவ �� க�க1 ேபாகி�றன. என��, ெதாைல�கா2சி ேவைல 

ேபாகிற�. �;தர ��, சாியாக நட�பத*� ஒ  ஊ��ேகா� கிைட�கிற�. என��, 

வாெனா: கிைட�கிற�. �;தர�, அ;த ஊ��ேகாைல ைவ�� சிவெசா'பமான 

:0க�தி� மீ� 4சிய&�கிறா�. நாC�, வாெனா:ைய ைவ�ேத கைலஞைர 

அ&�கிேற�. �;தர�, தன� ேகாப�தி� உ6ச�தி� சிவெப மாைன வா@;� 

ேபா4ேர எ�� அ0கத பாணியி� பதிக� பா&னா�. நாC� கைலஞைர தா�கி, 

அறி�ைகக1 விB�ேத�. இ�தியி� �;தர�ேதாழ �, மகா�ேதாழ �, ஒ  

ைமய�தி� ஒ1றி�த� ேபா� நாC� கைலஞ � ஒ�றி�கிேறா�. 

 

இ�ப&� �றி�பிBவதா�, கைலஞைர நா� ஆ�டவனாக உய��தி, அ;த6 சா�கி� 

எ�ைனH� ஒ  ந4ன �;தரராக ஆ�கி� ெகா1வதாக ெபா 2பB�தலாகா�. 

எ�னளவி� த�பிரா� ேதாழ� எ�� நா� அைழ�பத*� ெகாB�க�ப2ட 

விள�கேம இ�. ஆைகயா�, வாிகG��1 வாி ேதடலாகா�. கைலஞ� 5ட 

இைத�ப*றி எ�னிட� ேக2கவி�ைல. இத� �9�தா�க� அவ ��� ெதாியாம3� 

இ �கா�. 

 

இ;த விள�க�தினா� கைலஞைர விம�சி�க� 5டா� எ��� ெபா ள�ல. 

ெதாட�;� விம�சி�ேப� எ�பத*�தா� இ;த ப2டேம. ஆனா� அ�, அவைரH� 

தமிழக�ைதH� ேம�ைம� பB��வத*காக ம2Bேம. 
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கைலஞ�, எ�ைன�ேபா� எளிய வ��க�தி� இ ;� %ற�ப2டவ�. ெபா�வாக 

இளைமயி� மன�காய0கைள உ1வா0கி� ெகா�ட ஒ வ �� இர�B 

தனி��வ� �ண0க1 இ ���. �தலாவதாக அ;த6 சி�வ� இைளஞரா�� ேபா� 

பரமசா�வாக மாறலா�. வா@நா1 �9வ�� இ;த6 சா��தன� நீ&�கலா�. 

இர�டாவதாக அ;த இைளஞ� தீவிரவாதியாக மாறலா�. இ;த இர�&� 

ஒ��தா� அவC�� இ �க �&H�. ஆனா�, கைலஞ �ேகா அ�ல� என�ேகா 

இ;த இர�B�, த�க விகிதா6சார�தி� இ �கி�றன எ�ேற க �கிேற�. இ;த 

இர�ைடH� �றிய&��� ெகா�B அவ� 4றி2& �கிறா� எ�பேத எ� க ��. 

 

1969 ஆ� ஆ�&�, �த� தடைவயாக �தலைம6சராக� ெபா��ேப*றேபா� 

கைலஞ�, த�ைன ஒ  க2சி� தைலவராக அCமானி�தா�. ெப ;தைலவ� 

காமராசைர �றிய&�பத*காக இ;திராJட� 52டைம�� அவ� �தலைம6ச� 

பதவிைய உ�தி ெச=�� ெகா�ட ேபா� ஒ  அரசிய�வாதியாகேவ த�ைன 

நிைன��� ெகா�டா�. 1989� பதவிேய*றேபா�, ஒ  ஒ  தாயக� தமிழன� 

தைலவராக ெபா��ேப*றா�. இ�ேபா� - அதாவ� 1996ஆ� ஆ�B ேம மாத� 

பதவிேய*ற நாளி: ;� அவ� எ�லாமாகி, எ�லா�� அ�ல� மாகி அரசிய:� 

கி2ட�த2ட <ரண��வ�ைத எ2&வி2டா� எ�ேற க �கிேற�. இ�ைலயானா� 

ெச�வி ெஜயல:தாைவ அவ� எதி�ேநா��கிற விதேம ேவ� விதமாக இ ���. 

 

கைலஞைர, அவர� அரசிய� எதிாிக1 பைழய கண�ைக ைவ�ேத அள�கிறா�க1. 

இ� தவறான�. ஆர�ப�தி� தவறாக க த�பBகிறவ�க1, இ�தி� க2ட�தி� 

ேபா*�த3�� உாியவ�க1 ஆகிறா�க1. 

 

எB��� கா2டாக, ��ற��&யி� ஆர�ப� க2ட�தி� ம�களா� ஓரளJ 

ஒ��க�ப2ட தவ�தி  ��ற��& அ&களா� இ�தி� க2ட�தி� அ;த ம�கG�� 

உ1f� கடJளாகி வி2டா�. இ ப� ஆ�BகG�� ��%, &�:யி� 

வழ�கறிஞ�கைள அ&��� �ர�திய �*ற�தி� ேபாி� த�ணியி�லா கா2&*� 

அC�பப2ட கிேர�ேப&தா� இ�� நாB ேபா*�� காவலராக திக@கிறா�. ேகரள 

கடேலார கிராம�தி� ெப �பாலான ம�களி� ஏ6����, எ1ள3��� உ1ளான 

ஒ  மீனவ� ெப�தா�, இ�� உலக� ேபா*�� மாதா அமி�தாயியாக 

மாறியி �கிறா�. 
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ஒ வைர அவர� இ�தி� பாிணாம வள�6சிைய ைவ���தா� அள�க ேவ�B�. 

எ�ேலா ��� இ�ப&�ப2ட அளJேகாைல ைவ�பவ�க1 கைலஞ� எ�� 

வ;�வி2டா� ஏேனா அ;த அளJேகாைல ஒ&��� ேபாBகிறா�க1. இ� 

விசி�திரமாகJ� இ �கிற�. ேவதைனயாகJ� இ �கிற�. 

 

கைலஞ� மக�தா� இல�கியவாதி. ைவரF ஊB வ �&யாத கணி�ெபாறி 

Dைள�கார�. ஆனா3�, தா� ச;தி��� ஒ வாிட� அவ ைடய அளவி*� 

இற0�கிறா�. எ�னிட� அவ� உைரயாBவைத� பா��தா�, அ;த� கண�தி� அவ� 

�த�வ� எ�ப� மற;� ேபா��. அபிராமிைய� ப*றி அ;த� ெபய ��ாிய ப2ட� 

�றி�பிBவாேர எ� அறிவளவான� அதிசயேம எ��. அ�ப& கைலஞ � ஒ வாி� 

அறிவளவி*� அதிசயமா= த�ைன ஆ�கி� ெகா1கிறா�. 

 

இல�கியவாதி எ�� வ �ேபா� அரசிய� ேம�தள�தி� இ ;� �தி�� ந�ேமாB 

சமதள�தி� நி*கிறா�. இவர� ெத�பா�&6 சி0க�, ெபா�ன� ச0க� - ேபா�ற 

பைட�%க1 தா@�த�ப2ட, பி*பB�த�ப2ட ம�களி�, இல�கியவாதிக1 

ேமேலா0க, ேமேலா0க ேமேலா0�� எ�ப� எதி�கால இல�கிய வரலா*� 

உ�ைம. 

 

தமிழக�தி� கைலஞைர� ேபா� ேவ� எ;த� தைலவ � இழிவாகJ�, 

ேகவலமாகJ� விம�சி�க�பட வி�ைல . இவ �� அB�தப&யாக ெப ;தைலவ� 

காமரசைர6 ெசா�லலா�. ெப ;தைலவ �� இ;த வசJக1 காதிேலேய ஏறா�. 

ஆனா�, கைலஞ� அ�ப&ய�ல. ெச�சி2&N எ�பா�கேள அ;த மாதிாியான வைக. 

ெதா2டா� சிQ0கி வைகதா�. அவ� இழிJ ெச=ய�பB� ேபாெத�லா�, இ;த 

உண�6சி இைல � 0கி ேபாயி ��� எ�ப� அவைர� ேபா�ற என��� %ாிH�. 

ஆனா3�, இவ� அ;த இைலக1 � 0�� ேபாெத�லா�, அவ*ைற� தா0�� 

ெச&யாகி விBகிறா�. இ;த6 ெச&யி� எ�தைன இைலகைளதா�, எதிாிகளா� 

� 0க ைவ�க �&H�? 

 

கைலஞ�, &�: ஆ2சியாள�கG�� பய�பBவதாக அ�� �த� இ�� வைர ஒ  

�*ற6சா2B உ�B. அA�வத*� அAசாைம ேபைதைம எ�பைத அறி;தவ�தா�. 

இதனா�, தன��1 இ ��� ஒ  ேபாராளிைய அவ� மற;� விBவ�� உ�B. 

அேத சமய�, ச;த��ப6 .ழ� அ;த� ேபாராளிைய6 சீ�B� ேபா� அரசிய�வாதி 
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மைற;� அ;த� ேபாராளிேய வி�வ'ப� எB�பா�. இத*� ெந �க& காலேம 

சா2சி. 

 

ெப*ற பி1ைள சிைறயி� சி�ரவைத ெச=ய�ப2ட ேபா��, க2சி�கார�க1 

படாதபாB பB�த�ப2ட ேபா�� கைலஞ ��1 இ ;த ேபாராளி ெவளி�ப2B 

வி�வ'ப� எB�தா�. ெந �க&கா� ஆ2சி�� சவா:2டா�. ��னா1 அைம6ச� 

ராஜாரா� அவ�களி� த�பிH�, சDக6 சி;தைனயாள மான டா�ட� கா;தராg, 

கைலஞாிட� தா� உடனி ;� க�ட இ;த ேபாராளி அCபவ�ைத எ�னிட� 

ெசா�:6 ெசா�: ெம=மற�பா�. ஆனா3�, இதி� ஒ  ேவ&�ைக அ�ல� விபாீத� 

எ�னெவ�றா�, இய�%நிைல தி �%�ேபாெத�லா� கைலஞைர ஆ�கிரமி�த அ;த 

ேபாராளி அட0கி ஒ  ஒ  ெபா�ைமவாதிேய ெத�பBவா�. இ�ேவ கைலஞாி� 

பல�. இ�ேவ கைலஞாி� பல4ன�. தமிழக�தி*�� ேச���தா�. 

 

அரசிய:� ெசா;த வி �% ெவ��%கG�� உ2படாம� யதா��தமான �&Jகைள 

ேம*ெகா1G� கைலஞ� ேதாழைம எ�� வ;�வி2டா� அவ� ெதா�ட� 

அ&ைமயாகி விBகிறா�. ல2ேசாப ல2ச� 52ட�தி*� ம�தியி3� அவ 1 ஏேதா 

ஒ  தனிைம தனி��வமா= நி*கிற�. இ;த� தனி��வ�ைத மைற��� அரசிய� 

திைர வில�க�ப2டா� அ�ேவ ஒ  ஆ�மீக வ&வமாக ெவளி�ப2& ���. இரவி� 

எ�தைன மணி�� பB�தா3�, காைலயி� ஐ;� மணி�ெக�லா� கைலஞ� 

எ9;�விBவா� எ�பா�க1. இத*�� ெபய�தா� க�மேயாக�. இதனா�தா� அவ� 

எதிாிகளி� ஆ ட0கைள ெபா=�பி�தப& நைட ேபாBகிறா�. 

 

கைலஞாிட� �ைற இ�லாம� இ�ைல. சDக மா*ற�தி*� அவ� �&�கிற 

அளவி*� கலா6சார மா*ற�தி*� அவ� அதிகமாக இய0கவி�ைல. இ;திய 

ெதாைல� கா2சிகளி3� ப�திாிைககளி3� தமி@ ெச��� ெகா�B வ கிற�. 

தமி@�ப�பாB Kனி நா�� ப�பா2&*� வழிவிBகிற�. இத*� கைலஞ� அர� 

ாீதியி� தீவிரமாக எ;த நடவ&�ைகH� எB�கவி�ைல . இல�கியவாதி எ�ற 

வைகயி�, தன� ேபனா தமிைழ ேமேலா0க6 ெச=தா� ேபா�� எ�� ம2Bேம 

நிைன�கிறா�. உலகமயமாத:� கலா6சார சீரழிJகைள தவி��க �&யா� எ�� 

நிைன�கிறாேரா எ�னேமா. ஆனா3�, இ;த சீரழிJகைள அ�%ற�பB�தாம� 

தமிைழ ேம�ைம�பB�த �&யா�. கைலஞ� அைம�த �ற1aட� இ;த சீரழிJ�� 

எதிரான ஒ  ஆர�பமாக இ ��� எ�� எதி�பா��ேபாமாக. 

 

கைலஞ� பதவியி� இ�லாதேபா�� அவைர என� M� ெவளி^2B விழாவி*�  
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அைழ�தி �ேப� எ�� ெதாிவி�தைத �றி�பி2B அவ� ேப�ைகயி�, ேசாதி��� 

பா��க ஆைச எ�றா�. 

 

இ;த ேசாதைன� க2ட�தி�தா� இ;த Mைல ெகா�B வ கிேற�. கைலஞ� 

நி6சய� மீ�B� �த�வராவா� எ�பதி� என��6 ச;ேதக� இ�ைல . ஆனா3�, 

சாதிய6 ச�திக1 அவைர 4@�திவிBேமா எ�ற ஒ  அ6ச�� வ கிற�. அவ� 

ெவ*றி ெப*ற பிற� இ;த Mைல� ெகா�B வ;தா� அ� சம��தாக க த�பB�. 

அத*காக அவ� ேதா*பா� எ�� ேத�த� வ � வைர��� கா�தி �கJ� 5டா�. 

எனேவ, இ;த� கால� க2ட�தி� இ;த M�. ��ெப�லா� கைலஞ� ஆ2சியி� 

ேபா� கைலஞைர பாதகமாக விம�சி�பா�க1. ஆனா�, இ�ெபாெத�லா� 

கைலஞைர வி2Bவி2B அரைசH�, அதிகாாிகைளH� தா� தி2Bகிறா�க1. 

ெபா�ம�கG�� கைலஞாி� இ;த �தி�6சி %ாி;தி �கிற�. அவர� சி;தைன 

�9வ�� தமிழக�ைத ேம�பB�த ேவ�B� எ�பதி� �ழ�வைத ம�க1 %ாி;� 

ெகா�ட அளவி*� க2சி�கார�கG�, அர� க2டைம�%� %ாி;�� 

ெகா1ளவி�ைலேய எ�ப�தா� இ�ைறய ேசாதைன. இத*காக ம�க1 கைலஞைர 

சி3ைவ �ம�க விடமா2டா�க1 எ�� ந�%கிேற�. 

 

கைலஞைர ச;தி�த நா2கைள நா�, ேதாரயமாக�தா� ேபா2& �கிேற�. என�� 

நா2�றி�% எ9�� பழ�க� இ�ைல. ஒ  �த�வைர ப*றிய ச;தி�% ேததிகைள 5ட 

ெதாியாம� ைவ�தி �ப� தவ�தா�. அவேராB ச;தி�த ேபாெத�லா� நா� 

%ைக�பட0க1 எB��� ெகா�டதி�ைல. இ� கவன� �ைறJ அ�ல. கவனமாக 

ேம*ெகா�ட ஒ  ப�பாBதா�. இ;த ச;த��ப�தி� இ�ெனா�ைறH� �றி�பிட 

வி �%கிேற�. எதி� வ � ேத�த�களி�, கைலஞ� ேதா*பா� எ���, அ�ேபா� 

அவ� மீ� கBைமயான நடவ&�ைகக1 எB�க�பB� எ���, சில� தா�மாறாக 

ேபசிவ கிறா�க1. 

 

கைலஞ� ெவ*றி ெப*றா� அ� ஐ;தா�Bகாலமாக நா� அCபவி�� வ � 

�த;திர�ைத வ3�பB��வதாக இ ���. ஒ ேவைள அ;த வா=�% நம�ேகா 

கைலஞ �� கிைட�கா� ேபா= ஆதி�க6 ச�திக1 தைலவிாி�� தா�டவமாட 

�ைனH�. இ�ேவ தமிழக�தி� இர�டாவ� விBதைல� ேபாரா2ட�தி� 

�வ�கமாக இ ���. 
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இ;த� ேபாரா2ட�தி�, தமி@ ேதசிய�கG�, ேபாினவாதிகG� கல;�� ெகா1வ� 

ச;ேதகேம. கைலஞாி� உ1வ2ட இல�கியவாதிகG�, ெவளி�பைடயாக எ9�தா� 

ேபாராBவ�� ஒ  ேக1வி� �றிேய. ஆனா�, �யமாியாைத� தமிழ� எ�ற 

�ைறயி3�, தமி@ எ9�தாள� எ�ற வைகயி3� - 

 

நா� ெசா�லா3�, ெசயலா3� ெதாட�;� ேபாராBேவ�. 

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


