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ெச வி. ெஜயல:தா, தலைம6ச ெஜயல:தாவானா.

தமிழக %திய ச2ட ேபரைவயி

உபினக1 பதவி பிரமாண எB

ெகாடாக1. ேபரைவயி ெச=தியாள மாடதி த

வாிைசயி , இதர

ெச=தியாளகேளாB நாC அம;தி ;ேத.

அ;த பதவி ஏ*% நிக@6சிேய ேகவலமாக இ ;த. கா0கிரF உபினகG,
தி..க.வி ஒ*ைற உபின பாிதி இள வ9திH நிமி;த தைலேயாB, ேந
ெகாட பாைவேயாB பதவிேய*ற ேபா, அ.தி..க உபினக1 ெஜயல:தா
கா:

ெநBAசாகிைடயாக %ற வி9;தாக1. பேகாண ச2ட ேபரைவ

உபின, அவ கா:
அைமயாாி பாத0களி

கீேழ வி9 ேபா அவர ேவத காம உ6சி&,
ெதாடைப Aச ேபா , க% நிறதி

ெதாி;த.

ஆஜாCபா ேதா*ற ெகாட அதைன ேப , தமிழனி ய மாியாைத கா
திராவிட இயகதி: ; வ;ததாக தப2ட அ&பவக1. ச2ட
சைப1ேளேய னி; வி9;தா
கா:

ேநரமா எ ெசா :, அ;த அமாவி

ெதாெப வி9;தைத, ெவளிநா2B ெதாைல கா2சிகG பட

பி& தமிழனி தமானைத உலெக0 கா2&ன.
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ெபாவாக ஒ வ கா:

இெனா வ வி9 ேபா, வி9;தவைர ‘ேவடா

ேவடா’ எ ெசா : ெதா9ைகாியவ Iகி விBவ அ ல தBபேத
இய %. ெபாியவக1 கா:

வி9கிறவகG, இேலசாக னி;, அவகளி

2& கா கைள ப2B படாம3 ெதாBவாக1. கா
&; விB. ஆனா , மகளா

நிமிடதி*1 இ

ேத;ெதBக ப2ட இ;த மாெப 

பிரதிநிதிகேளா, இரB நிமிட ேநர, இ;த அமாவி ெச % கா:
ேபா2B கிடகிறாக1. இ;த அைமயாேரா, அ ஒ

க

ெபாிய விவகார இ ைல

எப மாதிாி எ0ேகேயா பா ெகாB ேபா கா2Bகிறா. இ;த
அவலமான ேகவலைத இ வைர எ;த அைம% ஒ

இயகமாக எB

ெகாB, தமிழனி தமானைத நிைல நித ேபாராடவி ைல. இ;த
இல2சணதி

'தமிழ உலகாடானா. க

ேதாறி ம ேதாறா காலதி

ேதாறினானா. இனமான உ1ளவனா'.

ேசடப2& ைதயா, அவக1 மா% மி ேபரைவ தைலவராக ேத;ெதBக
ப2டேபா, ேபரைவ1ேளேய ெநBAசா கிைடயாக ெஜயல:தா கா:
வி9;, ச2ட ேபரைவயி கJரவைத உலகறிய6 ெச= வி2டா. இத*
பின, ேபரைவ1 ெஜயல:தா KைழH ேபா, ெவளிேய ேபா, சிறி
ஆவாசமாக அ ேக உ1ள ஓ=J அைற6 ெச 3 ேபா, ச2ட ேபரைவ
அதிக உபினக1 எ9வ, உ2கா வமாக இ பாக1. ேசடப2&யா
5ட எ9; நி*காத ேபாலJ, அேத சமயதி
ஆசனதி

நி*பவ ேபா

சமFதாதி

ஒ

உ2காராத ேபாலJ திாிச0

நி*பா. 19ஆ M*றா&

தி வா05

அ&ைமயி விைல இரB எ க1 எ பைழய வரலா

5கிற. ஆனா , இ0ேகேயா ஒ

அ&ைமயி விைல ஒ

எ.எ .ஏ பதவி எப

அதிக பைடத %திய வரலா.

னதாக அதிக, கா0கிரF ேதத

பிர6சார 52டதி வக விழா,

ெசைன வாெனா: நிைலயதி* எதிேர உ1ள கட*கைர பரபி

நைட

ெப*ற. ராஜீN கா;திH, ெஜயல:தாJ ப0ேக*றாக1. அேபா,
ெஜயல:தா, ேபரைவ க2சியி சாபி

நிதப2டட ேவ2பாளகைள

ேமைட அைழ அறிக ெச=தா. மகGேகா, அ;த உபினகளி

5

க0க1 ெதாியவி ைல. அதைன ேப  ெதாெப அ;த அமா கா:

%ற

வி9;ததா , அவக1 க1 ம2Bேம மகG ெதாி;தன. ெச=தியாள
எற ைறயி
இெனா

 வாிைசயி

இ ;த நா, ராஜீN கா;தி தேமாB நிற

வடநா2B கா0கிரF தைலவைர பா, கண&6 சிாிபைத

பா வி2B, தமிழ இப& ஆனத*காக க 5 ஆடாத ைறயாக,
ெவபி ெவபி பாேத.

எ;த காலதிேலH இ லாத அளJ, தமிழைன அ&ைமபB இ;த
கால& கலா6சார தலைம6ச ெஜயல:தா மீ என ஒ
ஏ*பBதிய எறா3, தலைம6ச எற ைறயி

ெவைப

அவ  உாிய

ெச=திகைள தாராளமாகேவ ெவளியி2ேட. அேத சமய, எதிக2சி6
ெச=திகைள, றிபாக, திராவிட ேன*ற கழக6 ெசய*பாBகG
கியவ ெகாB ெவளியி2ேட. ேதத3 %, ெச வி ெஜயல:தா
விBதைல %:களா

தமிழகதி

ச2ட ஒ90 ெக2B வி2டதாக, திக.ைவ6

சப;தபBதி *ற சா2&னா.

எறா3, அவ பதவிேய*ற ஒ

மாத காலதி , அவ  ெந கமானவ

ஒ வ , இேபா மா* அணியி

இ  அேபாைதய ஒ

Dத

அைம6ச , 'தலைம6ச விBதைல %:கG எதிராக இ கிற மாதிாி, நீ0க
அ&க& ெச=தி ேபாBறீ0க இதனா , அமா ேமல விBதைல %:க1 ஒ
இ கா0க. விBதைல %:களா
அதனா

கணா

யாைரH எ0ேக ைவ ெகா ல &H.

இனிேம , அ;த மாதிாி6 ெச=திகைள ேபாடாதீக1' எ என ஒ

ெச=தி வ;த. அப& 5றியவகளி ெபயக1 இ என நிைனவி
உ1ளன. தைலைம6ச  ேவ&ய இெனா

அர சாபிலா அைம6ச ஒ வ

‘இைற 5ட அமா 42ல, எ && திர2 வ;த. அதனால இனிேம

அவ0க

விBதைல %:கG எதிரானவ0க எகிற மாதிாி ெச=தி ேபாடாதீ0க’ எ
உாிைமேயாB எைன ேக2B ெகாடா.

நாC தலைம6ச ெஜயல:தாைவ6 சப;தபBதி, விBதைல %:க1
சப;தப2ட ெச=திகைள ேபாடவி ைல. தைலைம6ச அப&
ேபசினா தாேன நா ேபாBவத*? விBதைல %:க1 விவகாரதி

கசி
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ஆகிவி2டா. இப& அகேத பய;, %றேத ேபசிய 4ரைத 5ட விBதைல
%:க1 விவகாரதி

வி2B ெகாBதா. ச2ட ேபரைவயிேலா ெஜயல:தா

மாெப  4ரா0கைனயாக சிதாிகப2டா. ஒ
ேக1விைய ேபரைவயி
நட;தா

அதிக உபின ஒ

ேக2பா. உடேன சப;தப2ட அைம6ச ‘க 3

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

மாதா, %ர2சி தைலவி அமா அவகளி ேமலான ஆைணயிப&, ச2ட
ேபரைவயி

ெகா ெதா ைலைய ேபாவத* ஐ;M 'பா= ம ;

வா0க ப2B1ள' எப மாதிாி பதிலளிபா. இப& தலைம6ச ப2டாதி
ப2ட0கேளாB வல வ;த ேபா, அவ விBதைல %:கG எப&
பயபBகிறா எபைத அறி;தி ;த நா சிாி ெகா1ேவ. அேத சமய தனி
மனிதனான நா, விBதைல %:கG எதிரான ெச=திகைள ெசைன
வாெனா:யி

ணி; ெவளியி2B வ;ேத.

ச2ட ேபரைவயி

ஆG0க2சி உபினக1 எ;த அளவி* அமாவிட

அ&ைமயாக இ ;தாகேளா, அ;த அளவி* பாிதி இளவ9திையH, ஒ

சில

கா0கிரF உபினகைளH எஜமானதனமாக அத2Bவாக1. பாிதி இள
வ9திH விடமா2டா. பல சமய0களி , அவ Bக2டாக சைபயி
காவலகளா

ெவளிேய*ற ப2& கிறா. ஒ

இ ;,

தடைவ இப& இவைர Iகி

ெகாB ேபா ேபா, ச2ட ேபரைவ காவலாளியான ஒ

அதிக அ&ைம,

பாிதிைய ஊைமய&யாக அ& வி2டா. இவ  கல0கிய ககேளாB, கா0கிரF
க2சியி ச2ட ேபரைவ அ3வலக வ;தா. எனா
அவர ேதாளி

தா0க &யவி ைல.

ைக ேபா2டப&ேய ‘கவைலபடாதடா! உன ஒ

கால வ .

அ வைர ெபாதி ’ எ ெசானேபா, அவ எைன க2& பி&
ெகாB ேதபி ேதபி அ9தா.

பாிதி இளவ9திைய ேத*றி வி2B, ச2ட ேபரைவ கா0கிரF க2சி
அ3வலகதி: ; நா ேபரைவ1 ேபான ேபா, இைடயி

கைலஞாி

உதவியாளரான சகநாத எதிப2டா. இ;த மாதிாியான ச;தி%களி
ெபாபைடயாக ேபசி ெகா1ேவா. அேபா அவ ச2ட ேபரைவயி
ைண ெபா6 ெசயலாளராக இ ;தா. னதாக கைலஞாி உதவியாள
எபத*காகேவ, எ.ஜி.ஆ அரசா

ெகாBைம ெச=யப2டவ.
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எைன பாத நிறா. உடேன நா 'அணா6சி, பாிதி இள வ9திய
அ&த விவகாரத, நா வாெனா:யி

ெச=தியாக ேபாட ேபாேற. இப

எ லா கைலஞ  ஆதரவான ெச=திகளதா ேபாடேற. ேவQC
ேபாடல. அதா நியாய. ஆனா3, உ0க கைலஞ எைன எப&
ெதாைலகா2சியில இ ; Iகி அ&6சி2டா பாதீ0களா? என ம2B
&வியி

அவ நிைலக வி2& ;தா , இ;ேநர எப& எ லா ெச=தி

ெவளியாகியி . கைலஞ , ேவ&யவ யா, ேவடாதவ யா C
ெதாியைலேய?' எ சரமாாியாக ெபாாி;ேத.

உடேன சகநாத அைமதியாக ‘அவ உ0க1 மாதல சா’ எறா. நா
'ந லா இ ேக நியாய' எேற. சகநாத, த ெசா ைல நபாத எைன
உணJ ெகாபளிக பாதப&ேய ‘எ பி1ைளக1 சதியமா6 ெசா கிேற.
உ0க மாத3 கைலஞ காரணம ல, அNவளJதா எனால ெசா ல &H’
எறா. உடேன, நா அவர பதிைல அ0ேகேய ஏ* ெகா1வதாக, ெநகி@;
ேபசிேன.

ெச=தி பணி &; ஆற அமர ேயாசித ேபா, ெசைன ெதாைல கா2சியி
இ ;, வாெனா: நிைலயதி* கைலஞ மா*றியி க மா2டா எேற
ேதாறிய. அேத சமய, ைவேகாவி நிப;த க தி, ேபசாம

இ ;

இ பா எ அCமானிக &;த. எ0க1 அைம6ச  கைலஞ ம2B
%கா ெச=தி ;தா , எைன ெசைன உ1ேளேய மா*றி இ க மா2டாக1
எற ெதளிJ பிற;த. இப& ப2டவகG எேற ஒகீB
ெச=யப2B1ள Rநக, அேபாைதய ச&க2, நாகலா; தைலநக ேகாகிமா,
அ;தமா ேபாற இட0க1 எ நிைனJ வ;தன. இதனா , கைலஞ மீ ஒ
பாசபிைண% ஏ*ப2ட.

ச2ட ேபரைவயி

ஆG0க2சி உபினக1 சிறி அடாவ&யாகJ,

ஆணவமாகJ ேபசதா ெச=வாக1. இ;த மாதிாி ச;தப0களி , கைலஞ
த வராக இ  ேபா, அவகைள ஒ

பாைவ பாபா. அதைன ேப 
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ெப2& பாபாக அட0கி விBவாக1. ெஜயல:தாJ தம க2சிகாரகைள
அட வ லைம மிகவதா. ஆனா , கBக மா2டா.

இப&6 ெசா வதா , நா ெஜயல:தாவி* தனிப2ட ைறயி

எதிரானவ

எ ெபா ள ல. ச6 பா காெவ& , அவ தலாவதாக வ;த, சரளமாக
ஆ0கிலதி

ேபவேதாB, உலகளாவிய அளவி

அவ அறிJ விாிவான எப

என ெதாிH. இளைமயிேலேய ப ேவ ஆணாதிக ெகாSர0கG
உ2ப2ட காரணதா தா, அவ மனிதகைள நபாத ேபாகி*, அதாவ அத
மா ேவடமான ஆணவதி* ேபா= வி2டா எப ெதாிH. 5டேவ ஆரப
காலதி

எ மீ மிகJ அ% ெகா& ;தா.

தலைம6ச ெஜயல:தாவி ேநா, ச2ட ேபரைவயி ேபா, கைலஞ
இழிJ ெச=யபBவ, எைன கைலஞாிட மனித எற ைறயி
பிற தமிழ எற ைறயி

ஈத.

ஒறிக6 ெச=த. இத விைளவாக, ெசைன

வாெனா: நிைலய, தமிழக அர எதி%6 ெச=தி நிைலயமாகிவி2ட. கா0கிரF
உபினகG, ெஜயல:தாைவ எதிக வ0கியதா , எ பணி எளிதாயி*.

இத* %, எ ஜி ஆ அைம6சரைவயி

இட ெப*ற எ0க1 பககாரரான

ேக.ேக.எF.எF ஆ. ராம6ச;திரC, அவர ைணவியா  தம கா:
வி9;தைத %ைகபடமாக எB பதிாிைககG அCபியவ ெஜயல:தா.
இப&ப2ட ஒ

ேச&ஸ, அதாவ பிறா் பதி

மகி9 ேபா, தமிழக அரசிய:

அ ல பிறைர %தி

கடறியாத. ஒ ேவைள, %ர2சி தைலவி

எற ப2டதி* ஏ*ப நடக ேவB எபத*காக அப&6 ெச=தாேரா
எனேமா - ஒ
கா:

பாவ அறியாத, அ;த னா1 அைம6சாி மைனவிையH

விழ ைவ ேகவலபBதியைத ஒ

தமிழ விய; பாதா , அவC

ேகவலமானவேன எப எ க .

ச2ட ேபரைவ உாிைமைய மீறி வி2ட *றதி ேபாி

ரெசா: ஆசிாிய

ெச வ ைக ெச=யப2B, ச2டமற வளாக அைற ஒறி
ப2& ;தா. அேபாதா அவைர த:

ைவக

பாகிேற. மிகJ

ெமைமயானவ. அவாிட ெச எைன அறிக பBதி ெகாB
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எ9தாளனான நாC, வாெனா:H அவ பக நி*பதாக உதி அளிேத.
பின, ேபரைவயி

த*கா:கமாக அைமகப2ட ஒ

5&

அவ

நிதப2B, ேபரைவ தைலவ வாசித கடனைத அைமதிேயாB வா0கி
ெகாடா. ேபரைவ உபினகG, அேபா க2சி ேவபா&றி அைமதியாக
இ ;தாக1. அதிக உபினக1 இப& ஒ

விதி விலகாக நட;

ெகாடைத நிைன ேபா, இேபா என அவகைள பாரா2ட
ேதாகிற.

ச2ட ேபரைவயி

இெனா

கா2Bமிரா& தனமான உைரைய அேபாைதய

அதிக உபின ஒ வ நிக@தினா. கைலஞாி மக1 கனிெமாழிைய,
சிேலைடயி
மனதி

மிகJ இழிவாக ேபசினா. ஒ

ெப, எபைதயாவ அவ

நிைன இ க ேவB. அ ல ஒ

னா1 த வாி மக1

எபைதயாவ நிைனதி க ேவB. இவ*ைற நிைனவி

ெகா1ளாம ,

கனிெமாழிைய இழிJ பBதி மாறி மாறி ேபசினா. தலைம6ச ெஜயல:தாJ
ேபரைவயி

இ ;தா. அ;த அராஜக ேப6ைச தBபத* பதிலாக, இரசிப

ேபாலேவ ேதாறிய.

ெச=தியாள மாடதி

இ ;த நா. ச2ட ேபரைவ1 அ ேக இ ;த ெசைன

%ரைசவாக ெதாதி கா0கிரF உபின ர0கநாத அவகளிட, ெம :ய
ர:

அ;த உபின அடாவ&யாக ேபவைத எதிப& றிபி2ேட.

அவ , ஒ

சில கா0கிரF உபினகேளாB ேச;, எதி% ர:2ட ேபா,

அ;த உபின ேப6ைச ேவ பக தி பி வி2டா. இ;த கா2B மிரா&
ேப6ைச எனா
ெச=தியி

ஒ

ெபாக &யவி ைல. ெசைன வாெனா: நிைலய6

னா1 த வாி மக1 இழிJ ெச=யப2டா எ, இத*

கா0கிரF உபினக1 கடன ெதாிவிதாக1 எ றிபி2ேட. ச2ட
ேபரைவ நைடெப சமயதி , ேபரைவ விமசன எ ப நிமிடதி* ஒ:
பர%ேவா. இதி , அ;த உபினாி ேப6 கா2Bமிரா& தனமான எ
வணிேதா.

இரJ 42&* தி பியேபா, ஒ

த;ைத எற ைறயி , கைலஞாி மன

என பாBபB எப என %ாி; வி2ட. 5டேவ, ஒ

பாவ அறியாத

கனிெமாழி, அவர அைனயா ஆகிேயா எப& & இ பாக1
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எபைதH எனா

Wகிக &;த. நா கைலஞாிட, ெதாைலேபசியி

ெதாட% ெகாேட. வாெனா:6 ெச=திைய ேக2டதாக ெதாிவிதா. மன
ெநகி@; நறி ெதாிவிதா. உடேன நா ‘கனிெமாழி உ0கG ம2B
மகள ல... என மக1 தா சா’ எ ெசாேன. கைலஞாி ெநகி@;த
ர , இC எ காகளி

நிைன ேபாெத லா ஒ:. என ஒ

ஆம தி தி. கைலஞைர வாெனா:யி

படாத பாB பBதியத* க9வா=

ேத&வி2ட ேபாற நிமதி.

எ0க1 உைரயாடைல, கைலஞ இலகியதி பக தி பி வி2டா. அேபா அதவா 1991ஆ ஆB &சப மாத இதழி
என ேநகாண
அேத பதிாிைகயி

ெவளியான பம0களாவி

வ;த

மிக6 சிறபாக இ ;த எ றிபி2டா. உடேன நாC,
நவப மாத ெவளியான கைலஞாி ேநகாண

அ*%தமான எேற. கைலஞ ஒ

இலகிய ழ;ைதயாகிவி2டா.

‘எைனதா இலகியவாதிேய இ ைல எகிறாகேள’ எ ைறப2B
ெகாடா. உடேன நா ‘நீ0க1 இலகியவாதி இ ைல, எறா

உலகதி

ஒ வ 5ட இலகியவாதியாக இ க &யா’ எ அ&6 ெசாேன.

கைலஞாி ேநகாண

வ;த பம0களாJ அBத இதழி , இலகிய

விமசக , என மிகJ ேவ&யவ மான திகசி அவக1, கைலஞ
பைட%களி

பிர6சார வாைட அதிக எ இலகிய 46 ைறJ எ ஒ

க&த எ9தியி ;தா. ெபாவாக தி.க.சி. அைன இலகியவாதிகளிட
ந லைதேய காபா. பாரா2Bவா. கைலஞைர ப*றி ஏ இப& எ9தினா
எப என %ாியவி ைல. பம0களா பதிாிைக, தன பி&காதவகைள
ேப2& கB ேபா2B வி2B, பி% அவகைள இழிJ ெச=வ ேபா
க&த0கைள பிராி. ந4ன தமி@ கவிஞரான அ
காண

ெச= வி2B, அBத இதழி

பிரமிைலH ஒபி2B அ

ரமாைனH, ேந

அவைரH, உலெக0 ெதாி;த கவிஞ

ரமாைன6 சிைம பBதிய. இ;த இலகிய6

சில;தி வைலயி , தி.க.சி. எப& சிகினா எப இC மமமாகேவ உ1ள.
நாC ெச;தி

நாதC அவைர மானசீகமாக தி2& தீேதா.

இேபா தி.க.சி அவக1 திராவிட இலகியைத, றிபாக கைலஞாி
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பைட%கைள ம வாசி% ெச=, இலகியதி

கைலஞ  உாிய மகதான

இடைத கB பி& வி2டா எபைத அவ என எ9 க&த0க1
5கிறன. சாி ேபாக2B. இதனா
விடா. ெகா ல ெத வி

கைலஞ இலகியவாதி இ ைல எ ஆகி

ஊசி வி*கேவ&ய இ ைல. அவர ெதபா&6

சி0க, ெபான, ச0க நாவ கG, ைப ெதா2&, அணி
சிகைதகG எதிகால தமி@ இலகியதி

A ேபாற

அவைர அைடயாளபBதி

ெகாேட இ . எனேவ, ேபரைவ விவகாரதி* வ ேவா.

சப;தப2ட அ;த ேபரைவ உபின, ெசைன வாெனா: மீ உாிைம
பிர6ைன எ9பினா. அவ அப& ேபசவி ைலயா. வாெனா:, தா
ேவBெமேற அப& ஒ: பரபியதா. என ஆ6சாியமாக இ ;த.
பதிாிைகயாள மாடதி , கைலஞ  எதிரான ெச=தியாளக1 5ட அ;த
உபின அப& ேபசியைத கBைமயாக க&, த0கG1 ேபசி
ெகாடாக1.

இ;த உாிைம பிர6ைனைய எதி ேநாவத*காக, வழகப& ேபரைவ தைலவ
ேசடப2& ைதயா அவகG, வழகதி* அதிகமான ெச=திைய அவ
தைல ேம

* ஒளி வ2டமா= ேபா2B வி2B, மநா1 அவைர6

ச;திேத. அவ சிறி கால, ரெசா:யி3 பணியா*றியதாக ேக1வி
ப2ேட. அவைர அவர அைறயி

ச;தித நா ‘கனிெமாழி உ0கG

என மகள லவா? நீ0க1 அேபாேத க&தி க ேவடாமா?' எ
ேக2ேட. அவ , அ;த உபின அப& ேபசியி க 5டா எ க 
ெதாிவிதா. அவ உாிைம பிர6சிைனைய, உாிைமய* ேபாக6 ெச=
வி2டதி

மகி@6சி.

ெசைன வாெனா: ம2B அப& ஒ

ெச=தி ேபாடவி ைல எறா . ெச வி

ெஜயல:தாைவ மகி@விக ேவB எ நிைனேதா எனேமா,
சினதனமாக ேபசிய அ;த உபின, தா அப& ேபசவி ைல எ
ெசா :யி க மா2டா. ேபரைவ நடவ&ைக றிேப2&
வாாியாக பாதா

ேமேல9;த

அபாவிதனமாக ேதா அ;த வாிக1 ஓைச படாம

எBகப2B இ கா. இதி

ஒ

ேவதைன எனெவறா , எ;த பதிாிைகH
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இைத க& ஒ

வாி 5ட எ9தவி ைல. அ;த உபின ேபசியைத

இ 2ட&%6 ெச= கைலஞ  ஏேதா ச3ைக ெச= வி2ட மாதிாி
அCமானி ெகாடன.

த வ ெஜயல:தா தைலைமயிலான தமிழக அரைச, தம ச0கடதி

ைவ

பல சிகலான பிர6ைனகG உ வாயின. அவ*ைற ெப பா3 அர
ஊழியனாக அCமானிகபB நாேன எ9%ேவ. எBகா2டாக, அகில
இ;திய ச2ட ேபரைவ தைலவக1 மாநாB அேபாைதய நாடாGமற
சபாநாயக ப ரா ஜாக தைலைமயி

ெசைனயி

நைடெப*ற. மதியான

உணவி*6 ெச=தியாளக1 அைழக ப2B இ ;தாக1. தீJ திட:

இ;த

பக3ணJ நைடெப*ற. ெபாவாக இ;த மாதிாி சமய0களி தா,
ெச=தியாளக1, பிற மாநில ேபரைவ தைலவகேளாB உைரயாட &H.

இப& உைரயாட 5டா எ நிைனேதா எனேவா, அைம6சக1, உய
அதிகாாிக1, ேபரைவ உபினக1, பிற மாநில, ச2ட ேபரைவ தைலவக1
ஆகிேயா  தனியாக ஒ
இெனா

ஷாமியானா ப;த3, ெச=தியாளகG எ

ப;த3, தனிதனியாக ேபாட ப2& ;தன. நா சக

ெச=தியாளகளிட இைத6 2& கா2&, வி ;ைத %றகணிக ேவB எ
வாதி2ேட. அவகேளா, பதிாிைக ெதாழி:

இ எ லா சகஜ எ

வாதி2டாக1. ேபாதா ைற, பதிாிைக தலாளிகG பதி

ெசா ல

ேவ&யக1 அவக1. நாC, தலாளிகG தலாளியான மதிய தகவ
ஒ:பர% அைம6சகதி* பதி

ெசா ல ேவ&யவ. 5டேவ, பசி ேவ. இட

ஒகீடாக இ ;த ெகா2டைக1ேளேய பக3ணைவ அ ;தி வி2ேடா.

ஆனா3, மாைலயி

நைடெப*ற ெச=தியாள 52டதி , ப ரா ஜாக,

ேபரைவ தைலவக1 ேம* ெகாட &Jகைள விளகினா. எBத
எBபிேலேய, நா இைட மறி, ெச=தியாளக1 நடதப2ட விதைத விளகி,
அைத ஆ2ேசபிகிேறா எ றிபி2ேட. ேசடப2& ைதயா அவகளி
ைக கா க1 நB0வைத எனா
ேப6 வரவி ைல. இ;த6 சமயதி

பாக &;த. ஏேதா ேபச ய*சிகிறா.
பலரா ஜாக அவக1 மிகJ ெப ;

தைமேயாB, அப& நட;த வ ;வதாகJ, இனிேம
பா ெகா1வதாகJ உதியளிதா.

அப& நடகாம
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திYெர ெச=தியாளக1 52டதி

இ ; ஒ

ர

ஒ:த. நாடாGமற

ேபரைவ தைலவைர ேநாகி 'இேபா ேக1வி ேக2ட இவ க ,
பதிாிைகயாளகளி க த ல’ எ சக பதிாிைகயாளகேள Dகி

விர

ைவப& ர:2ட. அப& ஒ:த ர , நாெம லா ‘ெப ைம பB’
தமிழ தளபதி எ அைழகபB கீ.4ரமணி அவகைள ஆசிாியராக ெகாட
விBதைல பதிாிைகயி ெச=தியாள , என இனிய நப மான ராதாதா.

ச2ட ேபரைவ1 B ெசா*கG, அ&க ேபாவ ேபாற ெசய பாBகG,
ெவளிேய*ற, ெவளிேய*ற பBவ மாDலாகிவி2டன. ஒ
ேபரைவயி

தடைவ

இ ;, கா0கிரF உபினகG, திக உபினகG

கி2டத2ட ரதப2ட ேபா, எதிக2சி அைறயி

இ ;, அத தைலவ

எF.ஆ. பாலபிரமணிய என நடகிற எ பாபத*காக, ேபரைவயி
லாபி1 வ;த ேபா, அவ எNவளேவா ெசா :H ேக2காம , ேபரைவ
காவலக1 இ வ, அவர ைகைய பி& இ9 ம லாக த1ளினாக1.
இதனா , அவ  இ

கர0கGேம பிசகி வி2டன. அப ேலா ம வமைனயி

சிகி6ைசகாக6 ேசக ப2டா. கைலஞ, அவைர ம வமைனயி
பாதா. எF.ஆ.பியி கர0களி

ெச

ேன*ற ஏ*ப2டேத தவிர பாதி%

*றாக நீ0கவி ைல. இேபா அவர ைகக1 9ைமயாக இய0கவி ைல.

ஒ

தடைவ, தமாகவின ச2ட ேபரைவ1 தணா ெச=த ேபா ேபரைவ

&கப2B, மிவிளகG அைணக ப2டன. மாைல ஏ9 மணி வைர ஒேர
%9க. ேபரைவ &; வி2டதா , ெச=தியாளக1 ெவளிேயற ேவB எ
ேபரைவ தைலவ ஆணயி2டா. இைத மீறி, நாC, இ;திய எFபிரF,
தினமணி, Hஎஐ, பி&ஐ, இ; ஆகிய நி பகGேம பி&வாதமாக உ1ேள
இ ;ேதா. ேசடப2& ைதயா அவக1, எைன தனியாக, அவர அைற
வர ைவ ‘இ;த ஏசி 'ல உ2கா 0க. அ0க ஏ ேபாறீ0க’ எறா. உடேன,
நா 'சா! நீ0க சிஎம பைக6சா எப& உ0க ேவல ேபாயிBேமா, அப& மதிய
ஆG0 க2சியான கா0கிரஸ பைக6சா எ ேவைல ேபாயிB. நா அ0ேகதா
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ேபாேவ. ேபாகQ' எ ெசா : வி2B, அவ வா0கி ெகாBத காபிையH
& வி2B, ெச=தியாள மாடதி* வ;ேத.

ெசைன வாெனா: நிைலயதி

மாைல6 ெச=திகளி , ச2ட ேபரைவயி

ேநாயாளி உபினக1 இ கிறாக1 எ, அவகG மி வசதிேயா,
தணீ வசதிேயா ெதாட; இ லா ேபானா , பல உட
ஏ*பB எ, ஒ

நிைலயி

சிக

ம வ மாதிாி6 ெச=தி ேபா2ேட. இத விைளவாக

பேத நிமிட0கG1 ச2ட ேபரைவயி மி விசிறிக1 ழறன. ேபரைவ
உபினகG மினர

வா2ட பா2& கG வ;தன. தவமாக கிட;த

ெச=தியாளகGதா எJ இ ைல. அ இரJ 9வ அ0ேகேய பழி
கிட;ேதா. மநா1 காைலயி

ேபரைவயி

அமளி ஏ*ப2ட, கா0கிரF

உபின ஞானேசகர ைக ெச=யப2ட, அவர எதிைப
ெதாியபBத, வாெனா:6 ெச=திகG ஒ

ந ல வா=பாகி வி2ட.

என, இேதாB த வ ெஜயல:தாJட ேந  ேந வாவாத ெச=ய
ேவ&ய நிைலைமH ஏ*ப2ட.

தைலைம6ச ெஜயல:தா காவிாி பிர6ைனகாக, உணாவிரத இ பதாக
அதிகாாிகG  52&ேய ெசா லாம , ெமாினா வளாகதி
அவசரமாக ேபாடப2ட ப;த
பரபரபான ெச=தி. 42&

ேமைடயி

அவசர

உ2கா; வி2டா. இ ஒ

இ ;த என6 சிறி தாமதமாகதா கிைடத.

ஓேடா& ேபா=, உணாவிரத ேமைடைய ெந 0கிேன. உடேன, ெச வி
ெஜயல:தா ‘வா0க மிFட. சதிர! உ0கGகாக பைழயப&H விவர
ெசா ேற’ எ ெசா : வி2B, த உணாவிரத ேநாக0கைள, ஒ
அறிைகைய பாதப&ேய விளகினா. அவ விளகி &த, எ0க1
உைரயாட

இ;த பாணியி

இ ;த. 'ேமட! உ0கGைடய

உணாவிரததா , கநாடக தமிழக1 தாகபடலா. தமி@நா2&3
கனடகG எதிராக கலவர0க1 ெவ&கலா’

‘அத* நா என ெச=யQ எகிறீ0க’
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‘அதனால ச2ட ஒ90ைக காபா*ப&, தமிழக காவ

ைற

ஆைணயி2Yகளா? கநாடக த வைர ெதாட% ெகாB, தமிழக1
தாகபடாம

காகபட ேவB எ ெசானீகளா?’

‘நீ0க அ&பைட பிர6ைனய திைச தி %றி0க’

‘இ ல ேமட! உ0க உயி கியமானதா. இதி

க  ேவபாேட

கிைடயா. அேத சமய, கநாடக தமிழகளி உயி , உடைமH மிகJ
கியமான. இதனா தா பி விைளJகைள ப*றி உ0கG
நிைனZ2&ேன.’

பாதி தமிழி3, பாதி ஆ0கிலதி3 நட;த இ;த உைரயாடைல ெஜயல:தாேவ
&J ெகாB வ;, கைத ேவ பகமாக தி பி ெகாடா.
அவ  அ ேக நிற ம*ற அதிகாாிகளி க0க1 என நிைனJ இ ைல.
ஆனா , இட பகமாக நிற அேபாைதய காவ*ைற தைலவரான Rபா
அவக1, டெக ‘அ2ெடசC’ வ;தா. Rபா

அவகளி பணி ைற

எப&ேயா... ஆனா ... இனிைமயான மனித. மிக6 சிற;த இலகியவாதி.
ெமைமயாகJ, அ9தமாகJ ேபச 5&யவ.

மநா1, பதிாிைகயாளகG, ஆG0 க2சி ேபரைவ உபினகG,
அதிகாாிகG ெச ல பி1ைளயாக விள0கி, இேபா ெதா ைல
பி1ைளயாக ஒகி ைவகப2B இ  மக1 ெதாட% அதிகாாி ஒ வ
எைன ெதாைலேபசியி

ெதாட% ெகாடா. ‘அணா6சி ஆ*ல தணி

ேபாJ... நீH &க மா2ேட0க எ0கைளH &க விடமா2ேட0க. அமா
ேக2க6 ெசானா0க. உ0கG என ைற ெசா 30க அேண. நா0க தீ
ைவகிேறா. எேண அமா கி2ட அப& ேக1வி ேக2Y0க. உ0கள ந லா
கவனிகலC அமா எ0கள தி2Bறா0க, சதிரதி* என ைற எ
ேக2க6 ெசா றா0க’ எறா. உடேன நா 'இ ஒ

ேதசிய பிர6சைன எ,

த வ  எதிராக அப& ேக1விக1 ேக2க படவி ைல' எ
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விளகிேன. கவனி% எ நிைனதா , நா என அேபாைதய ேதாழரான
நடராச Dல, அ ல அவ மைனவி சசிகலா Dல, இC ெசா ல
ேபானா

ெஜயல:தா Dல காாிய0கைள சாதி ெகா1ள &H. நா

‘அ லா’ அறிய6 ெசா 3கிேற. அப& ப2டவ இ ைல. உனேக ெதாிH'
எேற. ெஜயல:தா ெசானாேரா, இ ைலேயா, அ;த நப அப&6
ெசானா.

இத*கிைடேய, அதிக ஆ2சியி அராஜக, ெபா மகG எதிராக ேபா=
ெகா& ;த.

ெஜயல:தா, %& :யி

மதிய அரட ேபசி வி2B, ெசைன விமான

நிைலயதி* தி %கிற ஒ

நா1, விமான நிைலய ெசேறா. அரசிய

கியவமான பயண எ நிைனகிேற. ஆனா , விமான மிகJ
தாமதமாக வ  எ அறிவிகப2ட. அ3வலக ேபா= வி2B வரலா எ
ெவளிேய காாி

வ;தா , காவ*ைறயின அ;த ேதசிய6 சாைலயி

அதைன

ேபைரH இரB பக மடகி ேபா2& கிறாக1. விமான தாமதமாக
வரேபாகிற எ றிபி2B, ேபாவரைத அCமதிகலா எ நாC
சில பதிாிைகயாளகG றிபி2ேடா. ஆனா , அவகேளா, விமான
தைரயிற0கி, த வ ேபான பிறேக ம*றவக1 ேபாகலா எ மணிகணகி
காக ைவ வி2டாக1. இப& 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 அப& நட;
ெகா& கலா.

தமிழகதி

நில பறிதைல ேக2பத* நாதிேய இ லாம* ேபா=வி2ட. நா

வசி டாட இராதாகி !ண நக இரடாவ  ெத வி
னா3, பினா3 கா: நில0க1 கிட;தன. னா
தி வாமிW ம ;தீFவர ேகாயிைல6 ேச;த ஒ

உ1ள நில

அ6சக 6 ெசா;த எ

அறிகிேற. இ;த நா கிரJ2 இடைத ஆG0 க2சியின *றி
வைளதாக1. மதி
&ேபாைதயி

க2&னாக1. ஐப அப ரJ&க1 இரவி

கதிய கத

இC எ காகைள அைட

ெகா& கிற. ெத வாசிக1 அைனவ  42B1 ட0கி ேபானாக1.
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ெவ;த %ணி

ேவைல பா=6வ ேபால, சரFவதி வியாலயா எற ப1ளியி

தாளாளாிட, ஆG0 க2சிைய6 ேச;த ஒ

ட தைம மயிலா< க2சி

பிரகராக அறிவி விசி&0 காைட அவாிட ெகாB வி2B, நிலைத
பி&த ரJ&கG தவி ேபா தணீ ெகாBக ேவB எ மிர2டாத
ைறயாக6 ெசா :வி2B ேபா=வி2டா. இவ ஒ

பிராமண. ெபாவாக

பிராமணக1, சாகளாகதா இ பாக1. ெவளிபைடயாக அடாவ&யி
இற0க மா2டாக1. ஆனா , இப&ப2ட பிராமணகைளேய ரJ&களாகிய
ெப ைம, அேபாைதய ஆG0க2சிேக ேச .

இ;த நிலைத வைளபதி

ெவ*றி ெப*றவக1, ெத வி மபக உ1ள நா3

கிரJ2 இடைத6 *றி வைளக ேபான ேபா, இரB ேகா!&கG
இைடேய பய0கரமான ேமாத . நாைக; ெகாைலக1 விழலா எப ேபாற
நிைலைம. உடேன, நா காவ

ைற தைலவரான ேதவார அவகG

ெட:ேபா ெச=, இ;த விவரைத %காாி2B, காவ

பைடைய கணிசமாக

அC%ப& ேவBேகா1 விBேத. தன;தனியாக ேமாத

நட;த

இடதி* ேபாேன. எ மைனவி 'ேபாகாேத ேபாகாேத எ கணவா' எ
ஒபாாி ேபாடாத ைறதா.

அ;த6 சமயதி , இ;த கலவரைத அடக தி வாமிW காவ
இ ; ஒ

ஜீபி

நிைலயதி

Dேற D ேபா[சா வ;தன. இ;த ேகா!&களி

வ3வான ஒறி* அவகள ஆதரJ இ ப ெதாி; வி2ட. நாC அ;த
இடைத அேபாைத சீ

ைவகவி ைல எறா , அ0ேகேய சா வைர

உணாவிரத இ க ேபாவதாக அறிவிேத. எப&ேயா ேபா[Fகாரக1,
தா0க1 ஆதாித ேகா!&யி கா:

விழாத ைறயாக, அவகளிட ெகAசி

5தா& அ%ற பBதி ெவளிேய*றினாக1.

இப&ப2ட சDக அநீதிைய, இலகியவாதி எற ைறயி3 சா&ேன.
ெஜயல:தாவிட ேச; ெகாட திபா&க1 எப& ப2டவக1 எபைத
விள கா:
கா:

வி9;த கைதக1, யாைன<6சிக1, பிேனாகிய ஒ2ட, தமிழ

வி9; வி9; எப& ஓணானாக மாறி வி2டா எபைத விள எதி

பாிணாம ேபாற சிகைதகைள பைடேத. இ;த எதி பாிணாம6
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சிகைதைய, இ;திய ெபாJைடைம க2சிH, அகில இ;திய ஜனநாயக மாத
மற ேமைடகளி

றிபி2டதாக அறிகிேற.

எ9<ாி

பதறிJ சி;தைனயாள 52ட ஒ நைடெப*ற. ெப பாேலா

ஏேதா ஒ

வைகயி

பிராமண எதி%, பதறிJ ெகாடவகளா= த0கைள

நிைன ெகா& பவக1. இவகளி
னா1 நீதிபதிH, ஒ

விதிவிலகான உயநீதி மறதி

க2ட வைர திராவிட கழக தைலவ கி.4ரமணி

அவகளி மன6சா2சி காவலராகJ இ ;த நீதிபதி ேவQேகாபா

அவகG,

இ;த 52டதி

கல; ெகாடா. எைனH ேபச அைழதாக1.

நா, ‘தமிழகதி

ெப பாலான தமிழ, ெச வி ெஜயல:தாவி கா:

வி9கிறா. தாமதமாக வி9;தா , அமாJ ேகாப வ  எ ெதாெப
வி9கிறா. இைத ேக2க ைதாியேமா, அ ல மனேமா இ லாத உ0கG,
யமாியாைத ப*றிேயா, அ ல பதறிJ ப*றிேயா ேபவத* என
ேயாகியைத இ கிற’ எற ேதாரைணயி

ேபசி வி2B, 52டைத வி2B

ெவளிேயறி வி2ேட.

ப ேவ இலகிய 52ட0களி3, ெஜயல:தாவி இ;த கால& கலா6சாரைத
எதி ெதாட; எ9தா3, ேப6சா3 ேபாரா& ெகா&  ஒேர
எ9தாள நாதா.

1993ஆ ஆB அேடாப மாத நா & : மா*றப2ேட. என
அநியாயமான மா*றதி* எதிராக நீதிமற ேபாேன. ஜி.ேக.எ, எFஆபி ,
த0கபா3, டாட பிரமணிய சாமி, ச;திரேலகா ேபாறவக1 எ பக
இ ;த நியாயைத, மனவள6சி றியவராக ேதா எ0க1 அைம6ச
சி0&ேயாவிட எBைரதன. ேவ வழியி லாம , அவ  எைன கள
விளபர ைற, மாநில தைலைம அதிகாாியாக இேத ஆB &சப மாத
பதவிHயJ ெகாB நியமிதா.

இத*காக இ;த அைம6சாிட, யா ேம தைல வண0காத என இனிய ேதாழ
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எF ஆ. பால பிரமணிய அவக1 த யமாியாைதையH ஒ

ெபா 2டாக

க தா வாதா& ேபாரா&னா.

தமிழக கள விளபரைற இயந எற ைறயி

ப ேவ இட0களி

*

பயண ெச= உைரயா*றிய நா, இ;த கால& கலா6சாரைத
ெபாபைடயாகJ, ெஜயல:தாைவ றிப ேபா

மைறகமாகJ சா&

இ கிேற. ெபாமகG ேராஷ வ;தைத ேநராகேவ கேட. ஆனா ,
இனமான தளபதி 4ரமணி ெச=ய ேவ&யைத, சாதாரண அர ஊழியரான
எனா

ெதாட; வ3வாக ெகாB ெச3த &யவி ைல.

கைலஞாி கழக உ1ளி2ட அதைன அரசிய

க2சிகG, தமிழ இயக0கG,

இ;த கால& கலா6சாரைத கB ெகா1வேத இ ைல. அைன க2சிகG,
கணிரைடH வி* ேதத
ேபாதா எ, ஒ

சிதிர வா0கேவ *பBகிறன. இைவ

சில உதிாி க2சி தைலவக1 ெச வி. ெஜயல:தாவி

42&*6 ெச, ேதபி ேதபி அ9, 52டணி ைவ ெகாட,
தைலைய6 ெசாாி; ெகாB பண வா0கி ெகாட பல  ெதாிH.
என ெதாிH. ஆனா

-

இைணயாக நட கைலஞ எ வ; வி2டா

ம2B, இவகG அட

ைவகப2ட யமாியாைத வ2&ேயாB வ கிற. ேராஷ ெபா ெகாB
வ கிற.
--------------12. ராணி ேதனீக சாமானிய ேதனீ டாம ேதனீ

கைலஞ ட, த

தடைவயாக தனிைமயி

ேந  ேநராக, மன வி2B

உைரயாB ச;தப 1994ஆ ஆB ஆகF2 மாத Dறாவ வாரதி
என கிைடத.

ஏ*கனேவ றிபி2ட ேபா , % ஒ

தடைவ, அவ த வராக இ ;த ேபா

தனி பாதி கிேற. அேபா அவ த வ. நா ெதாைலகா2சி6
ெச=தியாசிாிய. அ;த6 ச;தி%, என %லபலாகJ அவ ெவமேன
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தைலயா2BவதாகJ ம2Bேம இ ;த. ஆனா , இ;த6 ச;திேபா எ அளவி
மறக &யாத. ேதாழைமHட 5&ய. எ0க1 உறவி

ஒ

தி %ைனைய

ஏ*பBதிய.

கைலஞாி  அCமதி ெப*, என மகளி தி மண அைழபிதைழ
ெகாBபத*காக, ேகாபால%ரதி*6 ெசேற. அவ  ேவ&ய க2சி
தைலவக1, அ0 இ0மா= நிறாக1. ஆனா
மா&யி

ெச ச;திேத. கைலஞ ஒ

கா2&னா. அரசிய

52ட இ ைல. கைலஞைர

ப*ற*ற ேயாகி ேபாலேவ ேதா*ற

விேராதிக1, தைம இழி பழி ேபசியேதா, எவைர

னி தினாேரா, அவராேலேய, தா அரசிய:

எதிக2சி தைலவராக இ க

ேவ&ய நிப;த ஏ*ப2டைதேயா ெதாியபB எ;த ெவளிபாBகG
கதி

இ ைல. நடகிறப& நடக2B எகிற ேதாரைண. ந லேத நட

எகிற எதிபா%. அப&ேய அ ெபா= ேபானா3 ெவ*றிH,
ேதா விH 4ர 6 சம எற தமி@ ெமாழிைய பி& ெகாட தவாத
பாைவ. அ;த அைறயி

தவ ேயாகி ேபாலேவ ெதப2டா.

என மகளி தி மண அைழபிதைழ ெகாBபத* %, யாைன <6சிக1
எற தைலபி

ெவளியான என சிகைத ெதா% ஒைற அவாிட

ெகாBேத. றிபாக யாைன <6சிக1 எற சிகைதைய அவ ப&க
ேவB எ ேக2B ெகாேட.

இ;த கைத ெசமலாி
எற ஒ

M

ெவளியான. த*ெசயலாக ேதனீகளி திNய சாிதிர

என கிைடத. இ 1932 ஆ&

ெவ0க2ராம=ய எபவரா
%தகதி

ேகாைவயி

<6சி சாFதிாி

ெவளியிடப2ட M . இ;த

ேதனீகைள ப*றிய தகவ க1 கிைடதன. ஒ

ெபாவாக ஒ

ேத 52&

ராணி ேதனீதா இ  எ, ஆனா , அ<வமாக இரB

ராணி ேதனீக1, ஓேர 52&

இ ; தத பணிகைள6 ெச= ெகா& 

எ அவ எ9தியி ;தா.

ஒ*ைற அைட ம2Bேம க2B சாமானிய ேதனீ ஒ வைக. இ ேதனைடகைள,
ெசா;த ெம9கா

க2டாம

மைணH, மர பிசிகைளH ேச க2Bமா.

இ;திரா கா;திHட ஆரபதி

அரசிய

விைளJகைள %ற; த1ளி 52டணி
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ைவத கைலஞ, என சாமானீய ேதனீயாக ேதாறினா. ஒ

காலதி

மைல ேதனீயாக இ ;, பின சமதளதி* வ;, பய;தா0 ெகா1ளியா=
ேபான டாம ேதனீ வைக ஒைறH, <6சி சாFதிாி றிபிBவா. இ என
4ரமணி அவகளி திராவிட கழகமாக ப2ட. இரB ராணி ேதனீகைள
நிைனத, என ெஜயல:தா, சசிகலா நிைனJ வ;தைத6 ெசா ல ேவ&ய
இ ைல.

இ;த ராணி ேதனீக1 தமிழக ந;தவனைத அளJ மீறி ேத உறிAசி
எப& ெகBகிறன எப, சாமானிய ேதனீ, இைத எதி ெபாிதாக
ேபாராடாதைதH, தமிழக ந;தவன அநாைதயாகி வி2டதாகJ சிதாி கைத
அ. கைலஞ இ;த ெதாபி அ2ைட படைத, ரசி பாதா.

எ0க1 உைரயாட . அரசிய

பகமாக6 ெசற. சில அ;தர0கமான

விவகார0கைள ேபசிேனா. அவ*ைற இ0ேக றிபிBவ நாகாீகமாகா.
ஆனா3, கைலஞ ஒ
கமிஷனி

க2டதி

‘சதிர! நா0க ஆG ேபா சகாாியா

எ0க1 மீ நா*பதா ல2ச 'பா= அளவி*ேக ஊழ

*ற6சா2B

மதப2ட. அJ நி பிக படவி ைல. ஆனா , இேபா ேகா& ேகா&யா
ெகா1ைள அ&கா0க, ‘யா ேம கBகவி ைலேய’ எ எனிட
ஆத0கப2டா.

நா அவர ஆத0கதி*கான காரண காாிய0கைள விளகி வி2B, அவ ைடய
நிைலைமைய இப& எBைரேத.

‘சா, நீ0க த

தடைவ தலைம6சரான ேபா, நா & :யி

இ ;ேத.

உ0கள பதவி நீக ெச=ய ேபாற சமயலதா ெசைன வ;ேத.
உ0கேளாB இ ;தவக1 எ லா, அ*ற ள அநீ பறைவ ேபா
வி2டேதாB, உ0கG எதிராகJ ெசய

ப2ட நீ0க ரெசா:யி

ஓ&
ஒ

க2Bைர எ9தியதாக ேக1விப2ேட. அல ‘க2சிகார கா3
ெச பி லாம இ காேனC, அவC ஒ

ெச % வா0கி ெகாBதா ,

அ;த ெச ப ைவ6ேச அவ என அ& வி2டா’ எகிற மாதிாி நீ0க
எ9தினதாக ெசானா0க உைமயிேல நா க கல0கி2ேட
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கைலஞ எைன அேபாB, அ9தமாகJ பாதா. நா அவைர சாியாக
%ாி; ெகாேட எபதி
ேபா

ப ேவ அரசிய

அவ  ஒ

மகி@6சி. எனிட உ*ற ேதாழ

விவகார0கைளH, தனி மனிதகைள ப*றிH

ேபசினா. இவ*ைற எ மனதி*1 இேபா அைச ேபாBகிேற. இ;த
ச;தபைத பயபBதி, நாC கைலஞாிட உாிைமேயாB ேபசிேன. பல
தைலவகைள கிடல&ேத.

கைலஞ விBதைல %:க1 விவகாரதி

ெமளன சாதிக 5டா எேற.

இல0ைக விBதைல %:கG தமி@நா2& அரசியைல ப*றிேயா, தமிழக
தைலைமைய ப*றிேயா கவைலயி ைல. தமிழக அரசி

கைலஞாி தைலைம வர

ேவB எ அவக1 நிைனதி ;தா , ராஜீN கா;திைய ெகாறி க
மா2டாக1 எ நிைனJ பBதிேன. கைலஞைர ெகா அத Dல தமி@
ஈழ வ  எறா , அவக1 அத* தயாராவாக1 எ வாதா&ேன.
இல0ைக தமிழகைள காபா*ேவா, சி0கள ராQவதிட இ ; ம2B
அ ல, விBதைல %:களிட இ ; அவகைள காபா*ற ேவB எ
திக சாபி

அவ ஒ

ழகைத தாயக தமிழகளிைடேய ைவக ேவB

எ வாதா&ேன. கைலஞ, நா ெதாிவிதவ*ைற உனிபாக ேக2டா.
மேதா அ ல ஏ* ெகாேடா, அவ பதிலளிகவி ைல.

கைலஞாிட இ ; இ ப நிமிட0கG பிற, நா கணீ ம க விைட
ெப*ேற. எCைடய மக1 தி மணதி* அவ வர ேவB எ
வ*%திேன. அ ெவளிWாி

இெனா

தி மண நிக@6சி உ1ள எ

கைலஞ அேபாேத த இயலாைமைய ெதாிவி வி2டா. இயலாைம எ
அவ ெசான ேபா, %& : தமி@ ச0கதி
இ  ேபா நைடெப*ற ஒ

கைலஞ த

நிக@6சிேய நிைனJ வ கிற.

ேபராசிாிய சாைல. இள;திைரய & : ப கைல கழகதி
பணியா*றியவ. அவ ஒ

தடைவ த வராக

‘ெபாிய சதிர’. மனதி

தமி@ ஆசிாியராக

ப2டைத அப&ேய ெசா :

விBவா. நாேன மிைகயான எகிற அளவி* ேபச 5&யவ. ஆனா3,
& :யி

க% தமிழகG ஒ

மாியாைதைய ஏ*பBதியவ.

பிராமணகளா3 ேநசிகப2டவ. & : தமிழகG ெசா*ெபாழிJ எ
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வ;வி2டா , அவதா அதாாி2&. தனிப2ட ைறயி
தைலைமயி , & : தமி@6 ச0கதி

நைட ெப*ற நிக@6சியி

ெகாடா. அேபா கைலஞ ஏேதா ஒ
வி2டதாக சாைலயா த தைலைமHைரயி

ெபாவாக, கைலஞ எ;த 52டதி
2B ைவகவி ைல எறா
தமி@ 2B ைவபதி

ந லவரான இவ
கைலஞ கல;

நிக@6சி வர &யா எ ெசா :
இ&ைரப ேபா

ேபசினா.

ேபசினா3, யாராவ ஒ வ  ெச ல

அவ  நிைறJ இ கா. சாைலயா  ஒ

அவ மகி@;தி க ேவB. இதியி

ேபசிய கைலஞ,

சாைலயாாிட இயலா எ ெசாதாகJ, &யா எ ெசா லவி ைல
எ றிபி2டா. பின, இயலாைம &யாைம உ1ள
ேவபாBகைள விலாவாாியாக விளகினா. இேபா 5ட நா பிறா◌ிட இ;த
மாதிாி ேபச ேவ&ய இ ;தா , இயலா எ ெசா வதா... &யா எ
ெசா வதா... எ 52&ேய ேயாசிப உB. கைலஞைர நா ச;தித
ஓாி

நா2க1 கழி என உறவின ேதாழ , திக பிரக மான ஆல&

அ ணா அவக1 ெதாைலேபசியி

எேனாB ெதாட% ெகாB ‘ேயாN...

கைலஞ கி2ட யாைன<6சிேயா, <ைன <6சிேயாC ஒ

கைதைய

ெகாBதீராேம அ ந லாயி C கைலஞ உ0ககி2ட ெசா ல6
ெசானா =யா... அ%ற, கைலஞ கி2ட சில ேயாசைனக1 ெசானீராேம...
அைதH கணகி

எB இ கிறதாக உமகி2ட ெசா ல6 ெசானா =யா

எ ெதபா& தமிழி

ெதாிவிதா.

ஆல& அ ணாJ, அ;த ேயாசைனகைள ப*றி தகவ
ெதாியபBத வி ைல. ஒ
ஒ

ேக2கவி ைல. நாC

மாெப  தைலவ  அவேராB ேதாழைம ெகாட

எ9தாள  இைடேய நட;த உைரயாட

ரகசியைத மதிதைமகாக

அவைர இேபா நறிேயாB நிைன ெகா1கிேற. ஆல& அ ணா அவக1
ெந ைலயி

க ]ாியி

ப&ேபா, நா கைடயதி

உயநிைல ப1ளியி

ப&தவ. அேபாேத நா0க1 நபக1. ச;தி ேபாெத லா கBைமயாக
வாதா& ெகா1Gேவா. இேபா 5ட அப&தா. ஆனா3, மனித
வரலா*6 சாகைளH, %1ளி விவர0கைளH அ1ளி த; எைனH ஒ
த*கா:க திகவாக மா*றிவிBவா.

நா கைலஞைர ச;தித சில நா2களி

தி வாமிW  அ ேக, திகவி
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அேபாைதய பைகக2சி அ3வலகதி

எத*ேகா றிைவகப2ட ெவ&B

ஒ தவதலாக ெவ&ததாகJ, இ எ && B எ கைலஞ  றி
ைவகப2ட எ பதிாிைகக1 பரபரபான ெச=திகைள ெவளியி2டன.
இ;த6 ச;தபதி

மதிய அர விBதைல%: களி ெகாைல ப2&ய:

கைலஞ  இ பதாக மாநில அரைசH, அவைரH உஷா பBதியதாக
ேக1வி.

இ;த பினணியி , கைலஞ  ரெசா:யி

அ;த B ெவ&ைப தைன

ெகா வத* றிைவததாக க தலா எற ெபா ளி

எ9தியி ;தா. விBதைல

%:க1 றி நா 2& கா2&ய அQைறையH அவ ெவளிபைடயாக
ெசா :யி கலா. அத*1 இல0ைக ராQவ விBதைல%:க1 மீ
கD&தனமான தாத

ஒைற ெதாBத. இல0ைக தமிழகைள

காபா*வத*, விBதைல %:கைள தவிர ேவ நாதியி ைல . இதனா
கைலஞ இ;த %திய ழகைத ெகாB ெச3தவி ைல எ நிைனகிேற.
நா5ட, அ;த தாத: ேபா எைனயறியாமேல மானசீகமாக விBதைல
%:களி பகேம நிேற.

ச2ட ேபரைவ ேதத க1 நட வைர கிராம0க1 ேதா *பயண
ெச=H நா அரசிய

சDக நிலவரைத கைலஞாிட, ெதாைலேபசியி

ேநர&யாக ேபேவ. சகநாதனிட என க கைள 5றி அைத
கைலஞாிட 5றேவB எ ேக2B ெகா1ேவ. எCைடய ேநாக
எ லா கைலஞ வரேவB எபைத விட, தமிழகதி

நிலவிய அராஜக

நிலபறித3 ஒ வைர கியவ ஆவத* ஓராயிர ேபைர ேப&யா
சினிமாதன ேபாயாக ேவB எற சி;தைனேய காரண. 5டேவ கைலஞ,
தமி@ சதாய ேமபட ஆ*றிய ெதாB, பணிH ேபானஸாக நிைனJ
வ;தன. இதைகய உைரயாட கG, ெதாட%கG கைலஞ  என
இைடேய நிலவிய ெந கைத வ3வாகி வி2டன.
-------------13. ஒ றாகவா...
றாகவா... ஒ றாகியா ஒ

என M

ெவளி^2B விழாவி* பிற கைலஞ ட ஒ

ெகா1G இனிய அCபவ ஒ அேத ஆ&
நிக@;த.

அலச...
அலச...

ேமைடைய பகி;

ெசடப மாத 27ஆ ேததி

25

கைலஞ 26796அ என M கைள ெவளியி2ட பிற 42&3
அ3வலகதி3 அத* % நட;த அவ  நாC சப;தப2ட ப ேவ
நிக@Jகைள அைசேபா2ேட. ஒNெவா
நா த

நிக@J மனதிைரயி

அ;த காலதி

தடைவயாக பாத ேகவா கல பிப0களாக ேதாறின. இC

ேதாறி ெகாேட இ கிறன. இேபா பி நிக@Jகைள பகி;
ெகா1ள ேபாகிேற.

அமர ஆதிதனா சாபாக தினத;தி அறக2டைள Dத தமி@ அறிஞ
ஒ வ , தமி@ பைடபாளி ஒ வ  1995ஆ ஆ&

இ ;

ஆBேதா ஆG ஐபதாயிர 'பா= வழ0கி ஆதிதனா பிற;தநா1
விழாவி

ெகாB வ கிற. இத*காக நா அ:கைள மனிதேநயமாக சிதாி

எ9திய வாடாம : நாவைல அCபி இ ;ேத. எறா3, Dத தமிழறிஞ
வி ைத சால= இள;திைரயனா  ெகாBக ேவB எபத*காக என
வி ைத வி2B ெகாBக  வ;ேத. அவ  எ9ப வய எ2டவி ைல
எற காரணதா

வி  இ ைலெய ஆனேபா, பரவலான வாசக பரைப

ெகா& ;தா3 சாியான அ0கீகார ெபறாத எ9தாள ரமணி6ச;திரC
அ;த வி  கிைடக ேவB எபத*காக அ;த பாி அேபாைத ேவடா
எ, பின பா ெகா1ளலா எ சப;த ப2டவகளிட ெசா :
வி2ேட.

எறா3, நBவ 9வி

இ ;த ேபராசியக1 ஒளைவ நடராசC, டாட.

ெபா*ேகாJ என வாடாம : நாவ3தா ெகாBதாக ேவB எ
தி2டவ2டமாக ெதாிவிதி கிறாக1. இைத உதி பBவேபா
நடராச அவக1 ‘பாி ேவடாC ெசா கிற த
எத*காக அப& ெசானீ0க’ எ ேமைடயி

ஒளைவ

ஆG நீ0க தாயா,

ேக2டா. இதனா

ஆதிதனா

வி  1996ஆ ஆ&*காக என கிைடத. Dத தமிழறிஞ அ ணாசல
கJட  வி  அறிவிகப2ட. இ;த வி க1 வழ0 விழா, அமர
ஆதிதனா பிற;த நாளான ேமேல றிபி2ட நாளி
அர0கி

ெசைன ராணி சீைதயமா1

நைடெப*ற.

த வ கைலஞ, சாியான ேநரதி

ராணி சீைதயமா1 அர0கி* வ;

வி2டா. ெசா : மாளாத 52ட. கைலஞ சிறி கBகBபாகேவ இ ;தேபா
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ேதாறிய. அைரமணி ேநரதி*1 விழாைவ &விட ேவB எ,
அைமபாளகளிட ெதாிவி வி2டதாக ேக1வி. ஒ

மாெப  பதிாிைகயி

ேவBேகாைள %றகணிக 5டா எற ஒேர காரணதி*காகேவ இ;த
விழாவி* அவ இண0கியி கிறா. தினத;தி உாிைமயாள , தமிழகதி
சாதிய ேவபாBகைள கட; இைளஞ விைளயா2B அணிகைள
ஏ*பBதியவ மான தி மி. சிவ;தி ஆதித தகப& வரேவ*%ைர வழ0கினா.

அைழபித@ நிக@6சி நிர:

தமிழறிஞ வி  ெப*ற அ ணாசல கJட

ம2Bேம ஏ*%ைர வழ0வதாக இ ;த. கைலஞ எைன பா நா ஏ
ேபசவி ைல எ ேக2டா. நா ‘நீ0க1 தா ‘விைரவி

&விட ேவB’

எ ெசானீகளா’. எேற. கைலஞ ‘நீ0கG ேபசேவB’ எறா.
ேபவத* தயாராக வராததா , அ சிறபாக ேபசிேன.

த: , ஔைவ நடராச அவக1 ஒ

இலகிய6 ெசா*ெபாழிைவ நிக@தினா -

அJ கைலஞ வழியாக: கைலஞ ஆகிய ச0கதமி@ M:

‘வாளி0ேக - அவ

நாெக0ேக? எற உைர 46ைச அப&ேய ஒபிதா. 52ட ெம=மற;
ேக2ட. கைலஞாி அ;த கவிைத ஆரவாரமாக இ ;தா3, அ ஆழமான
கட: அைலபா=6சலாக ேதாறிய. தமி@ மணி 4ரைத றிபாக ஒ
4ரதாயி மனேபாைக ெவளிபBவதாக இ ;த. ெபபா* %லவரான
காைக பா&னியா ந6ெச1ைளயா, %றநா`றி

‘நரெப9; லறிய..’ எ

வ0 பாட3 கைலஞ எ9திய உைர46 ... ைம த2&ய வயதி3 அ;த
உைர46ைச ஒளைவ ஒபித வித ககவ கா2சியா.

ஔைவ நடராசா அவகG பிற நா ேபசிேன, ெபாவாக இ;த மாதிாி
விழாகளி

ேப6சாளக1 விழாவி நாயகைர ம2Bேம னிைல பBதி வி2B

ம*றவகைள ‘ேகா2ைட வி2B விBவாக1. கைலஞ ‘ேகா2ைடயி

இ பதா

இேவ ைறயாகிவிB. அ ல அைழதவைர ஒ% ேபவாக1. நா
அப& ேபச 5டா எ ேமைடயிேலேய தீமானி வி2ேட.

சிவ;தி ஆதித அவகG, என உ1ள ஆடாB கால ந2ைப
விளகிேன. ஆழமான கா வா= ேபா
2&கா

நீ ெப ெகBத ெத

வழியாக

வைர நைன;தப&, 1985ஆ ஆB என 42& %மைன
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%விழாவி* அவ வ;தைதH, அத* பிற எ 42&
வி2டைதH, இதனா

வைம ெவளிேயறி

எ;த பாவப2ட அ:கைள ப*றி எ9திேனேனா அ;த

அ:களி ந வா@வி*காக வி  பணமான ஐபதாயிரதி

பதாயிர 'பாைய

வழ0க &கிற எ றிபி2ேட. தினத;தியி Dத ெச=தியாளரான
மா  நடக, 2& கா க1 வைர ெவ1ள வியாபிக எ 42ைட
ேத&ேத& கBபி&த சிவ;தி அவக1 எ மீ ெகாB பாசைதH,
ப*ைறH எBைரேத.

பின, கைலஞ எ மீ கா2B பாசதா

எப& ெநகி@; ேபாேன

எபைத விலாவாாியாக விளகிேன. கைலஞ  நா ராய & ெகாBக
ேவB எ ெதாிவிேத. கைலஞாி தமிைழ பயபBதி பல இள
ேஜா&யினைர கிராம0களி

ேச ைவத காத

கடைமையH விலாவாாியாக

விளகிேன. கைலஞாி தமி@ என ைக ெகாBபதா
கிைட ராய &யி

ஒ

எ பைட%கG

பதி அவ  ேபாகேவB எேற. 52ட

எ ேப6ைசH ெபாி ரசித. கைலஞாி இலகிய ேமைம, அவர
ைபெதா2& சிகைதைய ஆ=J ைறயி

றிபி2ேட.

ஒளைவH, நாC ஆ*றிய உைரகளா3, கதா2சய க திH சிவ;தி
ஆதித அவக1 மீ ஏ*ப2ட பைழய பாச %பிகப2டதா3, கைலஞ
கலகலபாகி வி2டா. இைத ைமகி

ேபசிெகா& ;த நா %ாி;

ெகாேட. உடேன, வாைழபழதி

ஊசி ஏ*வ ேபா

கைலஞ

அவகைளH, சிவ;தி ஆதித அவகைளH இ;த ேமைடயி
பாகிேறா. இனிேம

ஒறாக

ஒறாகி பாக ேவB எ அவகG1

ஐ;தாB காலமாக நிலவிய இைடெவளிைய இ2B நிர%வ ேபா

ேபசிேன.

கைலஞ  தினத;திH றிபாக சிவ;திH, சிவ;தி தமிழக அர
றிபாக கைலஞ  ேதைவபBகிறேதா இ ைலேயா, தமிழகதி* இ
ேதைவபBகிற எபைத நா .சகமாக றிபி2டைத %ாி; ெகாட
52டதின அைத ஆேமாதிப ேபா

பல ஆரவாாிதன.

கைலஞ ேபச எ9;தா. ேப6சாளக1 அதைன ேப  கிைடத
ைகத2ட கைள 52& ேபா2டா
வி9;தா

அைதவிட அதிகமான ைகத2ட க1. Sசி

சத ேக2ேமா ேக2காேதா, ஒ

சி தைக வி9;தா

சத
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ேக2&  அப&ப2ட ெமளன எதிபா%. கைலஞ, ஒளைவ நடராச
அவக1 ப&த தன கவிைதைய மீB ப&தா. அ;த கவிைதைய ப
நிமிட வைர அப&ேய ஒபிதா.

ேபாாி

%ற கா2& மா=;ததாக ஒ வனா

சடலைத பா ஒ

%ரளிகிளபி விடப2ட மகன

ேபாராளி தாயி கைத. மக மாபி

ேவ

ஏ;தி

இற;தைத கB ெபா=6 ெசான கயவனி நாெக0ேக எ ைலபா
அக ேபான அ;த 4ர கிழவி அ;த ெபா=யைன ேதBகிறா1. 52ட அச;
வி2ட. எேபாேதா எ9திய அ;த கவிைதைய கைலஞ கா*%1ளி, அைர%1ளி
5ட பிசகாம

தாள நயேதாB ஒபிதைத கB 52ட அதிசய வி2ட.

ேதா1 கடா ேதாேள கடா எப ேபா

கைலஞ கHை◌ பாக

மற; அவ வாயி: ; ஒ: வாைதகைள ம2Bேம உ1வா0கிய.
ஆனா3 கைலஞ ஒ

ேபாB ேபா2டா. கைடசிவாி ‘வாளி0ேக! அவ

நாெக0ேக? எ வரேவB, ஆனா

ஒளைவேயா ‘அவ நாகி0ேக

வாெள0ேக’ எ மா*றி6 ெசா :வி2டா எ தி த ெகாBதா. 52ட
அவர ஞாபக6 சதிைய கB விய;தேபா
ெப*ற மக %றகி2B இற;தி ;தா

பல ஆரவாாித. ேபாாி

அவC பா]2&ய ைலபாைல

அெதாிவத* அ;த தா= கிழவி எப& 4ராேவசமாக ேபசியி பாேளா
அப& ேபசினா கைலஞ. அேபா அ;த 4ரதாயி ஆ வ&வமாக
காணப2டா.

இ &;த, கைலஞ நா ஊசி ஏ*றிய வாைழ பழதி

இெனா

ஊசிைய

ஏ*றினா. அமர ஆதிதனா அவகG, தன ப லாB காலமாக இ ;த
ந2%றைவ விளகினா. ஆதிதனா அவக1 தன தைலைமயிலான
அைம6சரைவயி தா, த தலாக அைம6சராக ஆகப2டா, எபைத ஏேதா
ச3ைக வழ0வ ேபா

5றாம , ஒ

ந2% ெகாBகப2ட அ0கீகாரமாக

ெதாிவிதா. பின அமர ஆதிதனாாி வா@ைக வரலா*றி , தன ந2%
றிேதா அ ல தன அைம6சரைவயி

அவ இட ெப*ற றிேதா ஒ

5ட இ ைல எபைத 2&கா2&னா. அேபா 52டைத ஒ

தடைவH,

சிவ;தி ஆதித அவகைள ம தடைவH பா வி2B மீB ‘தபி
சிவ;தி எ மீ பாச உB. ஆனா

அைத ெவளிகா2ட அேபாைத

பய’ எ அவ இய பாக ேபசியேபா 52டதின இய பாக இ காம
பல ஆரவாாிதன.

வாி
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என தமச0கடமாகி வி2ட. அவசர Bைகயாக இ;த ஒறாகி பாதைல,
5றியி க ேவடாேமா எ நிைனேத. அேதசமய இவக1 ஒறானா
தா தமிழகதி

ந லக1 விைரவி

நைடெப*, அ லக1 ஒரளJகாவ

மைறய &H எற ெபா நல க திேய அப& ேபசிேன. ஆனா3,
கைலஞ அப& தி கா2&ய, சிவ;தியி மனைத %பBதியி ேமா
எ நிைனேத. ெபாவாக, ஒ
வைகயி

ெபாியவைர இெனா

ெபாியவ ஏேதா ஒ

சாBேபா, அ;த6 சாட3 காரணமான ஆசாமிதா ஆபைசத

ர0காகி விBவா. இ;த நிைல நா வ; வி2ேட. அேத சமய மக1
சா2சியாக ெசா ல ேவ&யைத மன6சா2சிப& ெசானதி

ஒ

தி திH

ஏ*ப2ட.

ஒ வார கழி ராணி ஆசிாிய , தமி@ இத@க1 வரலா*ைற வரலா* <வமாக
எ9தியவ , திராவிட6 சி;தைனயாள , சிவ;தி ஆதித அவகG
ேவ&யவ மான தி . ஆமா சாமி அவகளிட ெதாைல ேபசியி

ெதாட%

ெகாB, நா அப& ேபசிய சாிதானா எ ேக2ேட. உடேன அவ ‘இரB
ேப  இைடயிேல இ ;த ஒ

1ைள நீ0க எBதி2&0க’. நீ0க அப&

ேபசின தா சாி. கைலஞ  எ0க அ=யாJ பைழயப& ந ல உறJ
ஏ*பB. கைலஞ  மனசிேலேய நிைன ெகா& காம
வி2டா. இனிேம
வைகயி

த வ  மனதி

அப& ெகா2&

எைதH ைவதி க மா2டா. அ;த

உ0கG எ0க1 நறி’ எறா.

அ;த விழாவி

மனதி

அ9தி இ ;த அ;த ைமைய கைலஞ கீேழ Iகி

ேபா2ட ேநதி இ கிறேத, அ ேக2டவகG ம2Bேம %ாிH. இப&
மனபாரைத <ைவ இறவ ேபால இற பபாB ெசா லா*ற3
என ெதாி; கைலஞ  ம2Bேம உB எ நிைனகிேற. இ;த
இ 2ட&ைப கைலஞ 2&கா2&ய ேபா, சிவ;தி அவகG ேவ
வழியி லாத ஒ

மாணவைன ேபால அதாவ ‘ஏ ேல2B’ எறா , ேல2B சா’

எ ெசா 3 ப1ளி மாணவ ேபா

சிாித கா2சிைய யாராவ %ைக படமாக

எBதி ;தா , அ %ைகபட ககா2சியி

இ;த நிக@6சி பிற ஒ நா1 ெசைனயி

த

பாிைச ெப.

உ1ள தமிழக திைரபட ம*
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ெதாைலகா2சி நிவனதி இயந அமித அவக1 எேனாB ெதாட%
ெகாB சிற;த திைரபட0கைள ேத;ெதB 9வி

நா உபினராக

இ க ேவB எ கைலஞ வி %வதாக ெதாிவிதா. என இ;த
மாதிாியான சமா6சார0களி
ெசா ைல த2Bவ ேபா

அதிக ஈBபாB கிைடயா. அேத சமய கைலஞ
நட; ெகா1வ சாியாக படவி ைல. கைலஞ எ

மீ ெகா& கிற அ% கB ஆன;திேத. அேத சமய அவ எ மீ
ெகா&  நபிைக, ெசைன ெதாைலகா2சி ஆசிாியரான எ மீ ைவத
நபிைக ேபா

ெபா= விட 5டாேத எகிற பய ஏ*ப2ட. ஆகேவ,

கைலஞாிட %கா ேபாக 5டா எபத*காக அ;த 9ேவாB ஒ ேபாக
ேவB எ பலதடைவ மனதி

தமிழக அரசி சாபி

ெசா : ெகாேட.

ஆBேதா சிற;த தமி@ திைரபட0கைள, சிற;த ந&க,

ந&ைககைள, இதர கைலஞகைள ேத;ெதB அேபாைதய 9வி*
னா1 உயநீதி மற தைலைம நீதிபதிH, மிக6சிற;த ேப6சாளகளி
ஒ வ மான நீதிபதி ேகால கி !ண அவக1 தைலவ. இவதா 1960ஆ
ஆB பாாிைனயி

உ1ள ஒ=.எ.சிேய ப2& மடபதி

அைன க ]ாி மாணவ ேப6 ேபா2&யி

இ;த 9வி

நைடெப*ற

என த

பாி வழ0கியவ.

மிக6 சிற;த திைரபட வசன0கைள எ9திய ஆ  தாF, பசி எற

கைலபடைத எB தமி@ திைரHலகைத ஒ

கல கலகிய இயந ைர,

ச0கீதைத இைசயாகிய விவநாத - ராமDதி, பாசமல ேபாற அ*%த
பட0கைள இயகிய aசி0 அவகளி ெசௗமிரா, என இனிய நப
சா ஹாச உ1ளி2ட பல உபினகளாக இ ;தாக1. இவக1, தமி@
திைரபட0க1 ஒ வைன 4ரனாவத*காக ப ேபைர ேப&யாவ எற
திைரபட இலகணேதாB ஒ ேபானவக1. எனா , அப& எB
ெகா1ள &யவி ைல . ந&க விஜ= ந&த ஒ
ேதாழகேளாB ஒ

ஏாியி

படதி

அவ தன

ளி ெகாB ஜ2&ைய ைகயி

அ0மி0மா= ஆ2Bவா. இத* 9வினடமி ; ஒ

Iகி ெகாB

சின எதி% 5ட

இ லாத, நா அவகேளாB ஒறி ேபாகாத நிைலைமைய வ3பBதிய.
நா அ&க& 56ச

ேபாBவ வழகமாகி வி2ட.

கைலஞாிட, இப& 56ச

ேபாBகிறவைர உபினராக ேபா2B வி2Yகேள
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எ உபினகேளா, அ ல ேதாழ அமிதேமா ேக2B விட 5டா
எபத*காக 9 52ட0களி

ெமளனமாக இ க ேவB எ தீமானித

எ ைவராகிய பிரசவி வி2ட. எப&ேயா எ9தாள <மணி எ9தி இயகிய
க ேவல <கG சிற% பாிைச எனா

வா0கி ெகாBக &;த.

அBதாB திைரபட ேதJ 9 உபினக1 அறிவிகப2ட ேபா
எைனதவிர எ லா உபினகG இட ெப*றி ;தாக1. நா நட;
ெகாட வித, ேகாப தாப0கG, கைலஞாி காகG எ2&யி 
எபதி

ச;ேதக இ ைல. ஆனா3, 9 உபினக1 எனிட அேபாB,

பேபாB நட; ெகாடாக1. ‘9J ‘உ0கள மாதிாி ஒ
எ ெசா : ெகாடாக1’ எப&ேயா %திய 9வி

ஆ1 ேதைவதா’

நா இட ெபறாம

ேபானத* நாேன காரண. அத*காக எ;த வ தேமா அ ல *ற உணேவா
ஏ*படவி ைல. கைலஞாி நபிைகைய தக வி2ேடேன எகிற
ஆத0கதா. அேத சமயதி

என நாேன உைமயாக இ ;ேத எற

ெதளிJ. 5டேவ, என க கைள இதமாக ெசா : இ கலாேம எகிற ஒ
பி ேயாசைன.

எறா3, தமிழக அரசி திைரபட ேதவி

கைலபட0க1 ேதவதி ைல.

மாயி பேத ந&% எப மாதிாியான கைலபட0க1 தா வ; ெகாB
இ கிறன. இ;த ேதவி

திைரபட0களி அ&பைட க கைள

ப*றிேயா சDக விேராத உைரயாட க1 ப*றியா, உபினக1 அல2&
ெகா1வதி ைல. திைரபட தணிைக 9ைவ தைலயைணயாக ைவ
ெகாB பட0கைள பாகிறாக1. ஆைகயா , இ;த 9 இப&ேய
இ க2B இC சில சDக6 சி;தைனயாளகைள 9வி

ேச

ெகா1ளலா.

எைன ேக2டா , ஒ
இ ;தா

திைரபடதி கைதக , அ&பைடயி

ேமாசமாக

அ எNவளJ சிறபாக எBகப2டா3, அத* அர பாிக1

வழ0கபடலாக எேப.
---------------
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14. தமி& அகாெதமிஅகாெதமி- வளலா ேகா(ட ஒ

1997 ஆ ஆB மா6 அ ல ஏர

மாதவாகி

றி)ணத

கைலஞ அவகைள

ச;திேத.

கைலஞ  வழகைத விட ெதபாகேவ இ ;தா. னதாக கைலஞ 42&
இ ;த அைம6சகG, உய அதிகாாிகG கைலஞ  என உ1ள
ெந க %ாி; வி2ட. நாC அ;நிய தைம ேபா= ெசா;த இடதி*
ேபாவ ேபாலேவ ேபாேன.

கைலஞைர மா&யி

ச;தி ப ேவ அரசிய

சDக நிக@Jக1 றி ேபசி

ெகாB இ ;ேதா. பின கைலஞாிட நா றி%கைள  கமான
அறிகேதாB ெகாBேத. மின6சி
ேவ ஒ வராக இ ;தா

எBகப2ட றி%க1. ெபாவாக

ெசா 30க அ%றமா ப&கிேற’ எபா. ஆனா ,

கைலஞேரா நா றி%கைளH ெபாைமயாக ப&தா.

தலாவ றிபி

நா2&

நைடெப வள6சி தி2ட0க1, மகG

சாியாக ேபா=6 ேசரவி ைல எற என ேநாிைடயான அCபவ சப;தப2ட
நிக@Jகைள6 2& கா2&யி ;ேத. ஒ

கிராமதி

உதவி ததி உ1ள

ஊன*றவேரா, விதைவ ெபேணா, ஓ=Jதிய ெபற ேவ&ய Dேதாேரா
தமிழக அரசி உதவி இ லாம

விடப2& ;தா , சப;தப2ட அதிகாாிகைள

உடன&யாக த*கா:க பதவி நீக ெச= வி2B இ;த ஆதரவ*றவகG
உதவ ேவB எ றிபி2B இ ;ேத. மைல, மகமவிட ேபாகா,
மகமதா, மைலயிட ேபாகேவB எற பழெமாழிைய மனதி

ைவ

இேபாைதய ைறயான,

பாதிகப2ேடா விணபிதைல வி2B வி2B, சப;தப2ட அதிகாாிகேள
தத கிராம0கG6 ெச உதவி ததிHாிய அதைன ேபைரH யமாக
கணெகB அர சாபி

உதவ ேவB எ றிபி2ேட. கிராம0களி

உதவி ெபற ததி ெப* உதவி மகபBகிறவகைள கடறிய அர
ஊழியகG ெதாியாமேல ககாணி% 9கைள அைமக ேவB. இதி
பலதரபின  இட ெபற ேவB எ எ9தியி ;ேத.
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இரடாவ றிபி , வட]ாி

உ1ள வ1ளலா வளாகைத ேமைமபBத

ேவB எ றிபி2B இ ;ேத. வ1ளலா  பி% ேதாறிய, ரமண,
அரவி;த, ேசஷாதிாி ேபாற ெபாியவக1 தவமி ;த இட0க1 பளி0
மடப0களா= கா2சியளிபைத6 2& கா2&யி ;ேத. ச0கரா6சாாியா
ேபாறவகைள ேபா

அ லா தமி@ வழிபாB, சாதியம%, அைன

மததின  ஏ* ெகா1G <ைச %னFகார இ லாத அ 2ெப Aேஜாதி
வழிபாB - ஆகியவ*ைற ெகாB வ;த அச

தமி@ ஆமீக ேபாராளியான

வ1ளலாாி வட] வளாகைத அமிதசரF ெபா*ேகாயி

ேபா

ஆக ேவB

எ றிபி2B இ ;ேத. இதைன ப& பாத கைலஞ எ க ைத
ஏ* ெகாடா.

காAசி மட6 ெச 3 வடநா2B வாசிகைளH, ெவளிநா2B
தைலவகைளH தமி@ மைண உ1ள உ1ள ேபா
வளாகதி* வரவைழ வைகயி

விள வட]

அ;த வளாக ேமபBத ேவB

எபைத கைலஞ  ஒ% ெகாடா. தமி@ வள6சி ைற அைம6ச தமி@
&மக எைன அB தைன6 ச;திக ேபாவதாகJ, அவாிட இ;த
றிைப தக ந&வ&ைககாக ெகாBக ேபாவதாகJ றிபி2டா. நா,
அைம6ச தமி@ &மக, வி9%ர மாவ2ட அைம6ச பனீ ெச வ ஆகிய
Dவ  ஒ 5&, ஆவன ெச=ய ேவB எ ேக2B ெகாடா.

Dறாவதாக ஒ
இைடெவளியி

இரகசிய றிைப ெகாBேத. கைலஞ ெபாேப*ற கால
ஏ*ப2B வ  எதிவிைனகைள6 2& கா2& அைத

றிய&பத*கான ச2ட<வமான, அைமதி வழியிலான றி%தா அ. அவர
கழக ம2B இைலமைறJ, கா=மைறவாக ஆதரவளிதா

தனிமனிதா நாேன,

அ;த தி2டைத னி ெசய பBவதாக ெதாிவிேத. வ1ளலா ேப6
வ;த உடன&யாக பதிலளித கைலஞ அேபா ெமளனமாக இ ;தா. நா
வ*%திய ேபா யாதாத நிைலைய அவ விளகினா. ேச ைச&ேலேய ேகா
ேபா2ட சில ேபவழிகளி ெபயகைளH ெசானா. உடேன நா ேநகாண:
திைர பதி 4ரபா& ேபாறவகG கைலஞ  விவாசிகளாக
இ கிறாக1 எேற. கைலஞ றிபி2ட காரண0க1 ஏ* ெகா1ள
5&யைவ, ஆனா

ெவளியிட 5&யைவ அ ல.
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நாகாவ றி% நம மாநில அளவி

மதிய சாகிய அகடாமிைய ேபா

ஒ

அைமைப நிவ ேவB எப. மதிய அரசி இலகிய 5களாக
விள0 சாகிதிய அகாெதமிH, ேந!ன

% &ரFB பாரப2சமாகேவ

ெசய ப2B வ கிறன. இத தமி@ ஆேலாசைன 9 உபினகG திராவிட
கலா6சாரதி* எதிரானவக1. தமிழகதி , இ பதா M*றா&
நா*பகளி3, ஐப, அபகளி3 மகதா தாகைத ஏ*பBதிய திராவிட
இயக, இலகிய இ;த ஆேலாசைன 9 ேபவழிகG ேவப0காயாக
ேபா=வி2டன. ேவடப2ட பல  ஓைச படாம
ெகாBப, இவகைள அகடாமி சாபி

ெபா%கைள

ெவளிநாBகG அC%வ

இவைர ெதாடகிற. இப& ேபாகிறவகG தமி@ மைண ெகா6ைச
பB வைகயிேலேய ேபசிவி2B தி %கிறாக1.

ஒ பாைன ேசா* ஒ

ேசா பதமாக ஒைற றிபிட வி %கிேற.

இ;திய த;திரதின ெபாவிழாவி ேபா, நா2&
ஒNேவா ெமாழியி

பதிென2B ெமாழிகளி

இ ; D தைலைற கவிஞக1 & :யி

உ1ள

கவிைதபாட

அைழக ப2& ;தாக1. தமிழி3 த;திரதி* பிற பிற;த கவிஞ எற
ைறயி

ைவர, த;திரேதாB பிற;த கவிஞராக ஈேராB தமிழபC

கவிைத பாட அைழக ப2டாக1. வரேவ*கதகேத.

எறா3, த;திர ேபாரா2ட காலக2டதி

இ ;த தைலைறயி

எ;த

கவிஞ அைழகப2டா ெதாிHமா? கவிைத எ ைகவா1 எ ெசான
ெபாJைடைம கவிஞ ேக.சி.எF. அ ணாசல அ ல... மதந :ணக
கவிைதகைள ஆகித;த ைனவ தயான;த பிராசிF அ ல... உவைம
கவிஞ ரதா அைழகபடவி ைல. ேலா0க1 Hக எ பிேரமா
ந;தமாரா

பாரா2ட ெப*றவ , தமிைழ விAஞான<வமாக பா

கவிவமா= ஆகிறவ மான கவிஞ ேலா0க (வாெச. ழ;ைதசாமி)
அைழகபட வி ைல. இ;த Dத கவிஞகைள வி2B வி2B சாகிதிய
அகாெதமி பைழய தைலைற கவிஞ என அைழத எ9தாள ;தர
ராமசாமிைய தா. அைழகப2டவ ேக அேபாதா தா கவிஞ எகிற
விவர ெதாி;தி . எனேவ, ததிமிக மவாசைன பைடபாளிகைள
பிறெமாழிகளி

ெகாB ெச ல மாநில சாகிதிய அகாெதமி அர சாபி

அைமகபட ேவB எ அ;த றி% ேக2B ெகாட.
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கைலஞ, தமி@ மாநிலதி

மணி மகGகாக ஒ

தனி இலகிய அைம%

எBக ேவ&ய அவசியைத ஏ* ெகாடா. அகாெதமி எகிற ெபய ஒ
மாதிாி இ கிறேத எ சில விளக0கைள எனிட ேக2டா. நாC
நிைறேவாB பதிலளிேத. இ;த றிைப கைலஞ ஏ* ெகாடா.

ப, பனிரB நிமிட கைலஞாிட ேபசிவி2B நா விைடெப*ேற. கீேழ
த வைர ச;திபத*காக காதி ;த தமி@ வள6சிைற அைம6ச  சிற;த
இலகியவாதிHமான தமி@ &மக அவகளிட ரகசிய றிைப தவிர இதர
றி%கைள விளகிேன. அவ  கைலஞாி அைன வி ப0கG
ெசய பBதபB எ வாகளிதா.
-------------15. க*கைள கலகிய ஒ

1997ஆ ஆB நவப மாத இதியி

ேம2B &யினரா

ைகய+ ெசா

கைலஞைர மீB ச;திேத

%றகணிகப2ட திராவிட இலகியைத ம ஆ=J

ெச=H ேபா தமி@நாB *ேபா எ9தாளகளிட கட; ஐ;தாB
காலமாக தீவிரமாக ஏ*ப2B1ள. இதி

எ ப0 உB. எ9தாள ெவ.

%கேழ;தி எ9திய அணா வழி சிகைதகைள நா ப&ேத. இ;த ெதாபி
அணா, கைலஞ, ெதனர, ராதா மணாள, இரா ெசழிய, ேசகர, ரெசா:
மாற, &ேகசீனிவாச ேபாறவகளி அ*%தமான சிகைதக1 இட
ெப*றி ;தன. ஒ

ைப ெதா2& தன அCபவைத6 ெசா வ ேபாற

கைலஞாி ‘ைப ெதா2&’ எற சிகைத இேபா 5றபBகிறேத ேமஜிக
ாிய:ச - அதாவ மா;திாீக யதாத அத* ேனா&யாக இ ;த கைதயா.
இ;த கைத இலகிய இதழான ெசமலாி
வாிைசயி

சிகர0கைள ெதா2ட சிகைத

பிராிகப2ட.

தாக, ச0க, சகைர, பவளாயி ேபாற அ*%தமான மவாசைன பைட%கைள
உ வாகியவ , பல ெமாழிகளி

ெகாெடB ெச லப2டவ மான எ

இனிய ேதாழ சினப பாரதி அவக1 திராவிட ம* *ேபா
பைடபாளிகளி பைட%க1 ேம2B&யினரா

இ 2ட&% ெச=வைத

உண;, இவ*ைற பிற ெமாழிகG எB6 ெச வத*காக ஒ

ஆ0கில

காலாB இதைழ வகினா. இ;திய :2ேர6ச அB அFத2&F (ILA-
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Indian Literature and Aesthetics) எற இ;த காலாB இதைழ மாநில ெச=தி
ம* மக1 ெதாட% அைம6ச  ைல ேவ;த அவக1 ெசைனயி
ெவளியி2டா.

இ;த இதழி

கைலஞாி நாைல; சிகைதகG, அணா இற;தேபா

கைலஞ, வாெனா:யி

ஆ*றிய உைர 46 இட ெப*றன. இவ*ைற ப&

பாத பிறெமாழி வாசகக1 றிபாக மாசிய ேதாழக1 கைலஞாி
இலகியதி

ஒ

ேபாண இ பைத ேகா& கா2&னாக1.

இப& கைலஞாி இலகியதி பக என கவன தி பியேபா,
கைலஞ  எதிரான ப ேவ அரசிய
ேபரைவ ேதத:

நிக@Jக1 ஒ திரடன. ச2ட

ேதா விH*ற ெஜயல:தா அவக1 மாிெத9;தா. ேம*

மாவ2ட, ெத மாவ2ட சாதிய சதிகேளாB ைகேகா ெகாடா. இ;த6
சமயதி

நா கட சில ‘க1 யாதாத0கைள’ கைலஞாிட ெசா வத*காக

அவைர6 ச;திக சகநாதனிட ேததி ேக2ேட. கைலஞ அCமதி வி2டா.

வழக ேபா

கைலஞைர மா&யி

உ1ள அவர அைறயி

ச;திேத. நா

கட யதாத0கைள அவாிட விளகிேன. ெஜயல:தா தைலைமயி
எதிசதி உ வாகி இ பைத6 2&கா2&, ஒ

பலமான

றிபி2ட சாதியின

திகவின  வாகளிக மா2டாக1 எ வாதா&ேன. ஆனா , கைலஞ
இ;த க ைத ஏ* ெகா1ளவி ைல. அ;த சாதியி

திகவி

நா*ப

அதிகமான ேபரைவ உபினக1 இ பைத 2&கா2&னா. ெசற ச2ட
ேபரைவ ேதத:3 இவக1 தன ஒ2B ெமாதமாக வாகளிததாக
ெதாிவிதா. இ;த க ைத எனா

ஏ* ெகா1ள இயலவி ைல. அேத சமய

ெசானைதேய ெசா : ெகா& பதி
ச2டேபரைவ ேதத

பலC இ ைல. நா, ெசற

ேபா , நாடாGமற ேதத

இ கா எ திகவி*

அேபாைதய அளவி* வாக1 கிைடகா எ றிபி2ேட.

உடேன த வ ெட:காமி

ேபசி, சகநாதைன ஒ

றிபி2ட ேததியி

ெவளியான ரெசா:ைய எB ெகாB வர6ெசானா. ‘நீ0க1 தா
ரெசா: ப&பதி ைலேய’ எ ஒ
ெகாB வ;த ரெசா:யி, த

ெச ல 2B ைவதா. சகநாத

பகதி , கைலஞ ெந ைல மாவ2டதி
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* பயண ெச=த ேபா யமா= திரட 52ட ெப ைக %ைகபடமாக
கா2&ய. கைலஞ ெப மிதமாக ‘சதிர! என ேபாகிற இடெம லா ந ல
52ட வ ... பாதீ0களா ரெசா:ைய . ஆனா ெபாிய பதிாிைகக1 இைத
இ 2ட&% ெச=கிறன’ எறா. ேப6 வாகி

கைலஞ த:

ரெசா:ையH, பின விBதைலையH இவ*றி* பிறதா இதர
பதிாிைககைளH ப&பதாக அறி;ேத. உடேன, நா இ;த பாணியி
ேபசிேன.

‘சா காமராச... %திதாக ேதாறிய திக சதியா ப*றி கவைலபடாம, ராஜாஜிைய
ம2Bேம ஒ

ெபாிய சதியா நிைனதா. இதனாலதா அவ தமிழக அரசிய:

திகவிட ேதா*றா. நீ0கG ேபாணியாகாத விBதைல பதிாிைக ேமல ஒ
அ&ச ைவதி கி0க. இ உ0கைள யாதாததி: ; திைச தி %C
நிைனகிேற. த ல அ;த பதிாிைகைய ப&கிறத விB0க சா’.

‘ஆயிர;தா இ ;தா3 நா ேவைல ெச=த பதிாிைக ஆயி*ேற.’

கைலஞ , ெஜயல:தாவிட அ&ைம ப2Bேபான விBதைல பதிாிைகயி
ெப 0காய வாசைன ேபாகவி ைல. ‘விBதைலைய ப*றி ேப ேபா அவர
கக1 உ1ேநாகி ேபா= கட;த காலதி

கா

நிமிட ைமய ெகாடன.

மீB என ேப6, வரேபா நாடாGமற ேததைல6 *றி வ;த.
இனின இட0களி

கைலஞ  ஆதரJ இ கா எபைத ெசாேன.

என ேநாக கைலஞைர உஷா பBத ேவB எபதாேன தவிர ஊக
ைறபி*காக அ ல எபைத எB கா2&ேன’

கைலஞேரா என க தாக - எதிக தாக எற தவாத ேபாைக
%ாி;தவ ேபா

ெம ல தைலயா2&னா. நா, மீB மீB அவ 

க2சி, மக1 மதியி , றிபாக ேப ; க2டண0கைள உயதியதா
ஏ*ப2ட கச%ணJகைள ெதாிவிதேபா கைலஞ, மனவி2B எனிட
ஆணிய&ப ேபா

இ;த பாணியி

ேபசினா.

‘சதிர! எ லா  நைம ெச=யQCதா நா நிைனகிேற.
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க2சி அபா

எ லா மகைளH ஒேர மாதிாிதா பாகிேற. பல ந ல

காாிய0கைள ெச= வ வ உ0கGேக ெதாிH. அப&H யாராவ ஓ2B
ேபாடா வி2டா

அத* நா என சதிர ெச=ய &H’

எ கக1 கல0கி வி2டன. ஒ

மகதா தைலவ, மாெப  த வ, ஒ

எ9தாள சாமனியனிட எப&ெய லா மன வி2B ேபகிறா! க2சி
காரகளிட, அைம6சகளிட 5ட 5ற &யாத ஒ

க ைத எனிட எப&

 ைவகிறா எபைத நிைனத, நா ஆ&ேபாேன. றிபாக
சகநாத அவக1 Dல ரெசா:ைய த வி கைலஞேர, தன ெந ைல
மாவ2ட * பயண நிக@J %ைகபட0கைள எனிட கா2&ய எைன
பிரமிக ைவத.

நா கைலஞைர நீ ேபா0 ககேளாB நிைலைலவா= பாேத. ஒ
மகதா மனிதாி அ ேக இ  வா=% கிைடததி

மகி@; ேபாேன.

சிறி இைடெவளி ெகாB எ9; நட;ேத. ஆனா3, கைலஞ அ
உண6சி வசப2B, எனிட ெதாிவித இ;த க  மனதளவி

அவர

ெசயலாக எப& மாச* இ கிற எபைத %ாி; ெகா1ள வா=பளித.
இைத க2சிகாரகG, அர அதிகாாிகG %ாி; ெகாடாகளா எப ேவ
விவகார.
---------------16. ம,ச -*. ஒ

1998 ஆ ஆB ஜனவாி மாதவாகி

வ1ளலா  அமிதசரF ெபா*ேகாவி

ம,ச விமசன

கைலஞைர மீB ச;திேத.

ேபா

ஒைற உ வாக ேவB

எ % ெகாBத றிைப கைலஞாிட நிைனJபBதிேன. பிற
நைக6ைவயாக ‘நீ0க1 ேபா2&  மAச1 ைட விட, வ1ளலா
உ0கG அதிகமாக வ:ைம ெகாBபா’ எ ெசா : வி2B நாைக
க&ேத. எனிட அவ கா2&ய ேதாழைமயி

அவ மகதா தைலவ

எபைதH, தமிழகதி த வ எபைதH மற; ேபா= சிறி அதிகமாகேவ
ேபசிவி2ேட.
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கைலஞ, ேதாளி

மAச1 B அணிவைத, பதறிJ வாதிக1 எ 5றி

ெகா1கிறவக1, ேமைடகளி

கிட

அ&, பதிாிைககளி

எ9திH வ;த

ேவைள. உைட எப உட% 9வைதH நாகாீகமாக மைற வைர, அ
ஒ வாி ெசா;த விவகார எபைத, ேவB எேற மற; ேபா=, கைலஞைர
இ;த ேபவழிக1 வ% இ9 ெகா& ;தாக1. இத தாகதாேலா
எனேமா நாC மAச1 ைட றிபிட ேவ&ய ஆயி*. ஆனா3,
கைலஞ அசரவி ைல. மAச1 ைட ேபா2& பைத விAஞான <வமாக
விளக ேபானா. நா அவ ேப6ைச இைடமறி இப& 5றிேன.

‘சா, நீ0க மAச ட ேபாBறத கிட

ெச=றவ0க பதறிJகாக அப&

வாதாடல. எப&யாவ உ0க1 இ;த மAச1 ட எBக ைவ6சி2B,
அப&யாவ நீ0க தைலைய ேபா2Bட மா2Yகளா எ எதி பாகிற நம
அரசிய

விேராதிக1 அவக1. மAச1 B ஒ

ெபாிய விவகார அ ல. ேபான

வ ஷேம உ0கG ஆH1 &யேபாC நா1 றித எதிாிகG இ;த
மAச1 B ைமய ேபவழிகG எ;த விதியாச கிைடயா. எ;த B
ேபாட ேவB எப உ0க1 உாிைம. இைத ைற 5கிற எவ  ஒ
கா2Bமிரா&தா’ எ ெபாாி; த1ளி, அ;த விவகாரதி* அ0ேகேய
*%1ளி ைவேத.

கைலஞ எ க ைத ஆ2ேசபிகJ இ ைல. அ0கீகாிகJ இ ைல. சின
சிாிபா= ஒ

சிாிைப உதிதா.

ப ேவ அரசிய

- சDக விவகார0க1 றி கைலஞாிட ேபசி

ெகா& ;ேத. அவ  ெவளிேய ெசா ல &யாத சில விவகார0கைள
எனிட விளகினா. நா ெநகி@; ேபாேன. அவ அேபா 5றியைவ
எ லா பின சபவ0களாகJ, ெச=திகளாகJ ெவளிப2டன. நா
எைனேய நப &யாம

கைலஞைர நபிய ப&ேய பாேத. இ;த !ட

பி1ைளயிட அவ ைவதி  நபிைக, எைன மைலக ைவத.

பின, கனியாமாி மாவ2ட சாமிேதாபி

உ1ள ைவடசாமி ஒ

ந ல ேகா2ட ஒைற அைமக ேவB எ றிபி2ேட. இதனா ,
கனியாமாி மாவ2டதி எளிய மக1 அைனவ  ைவட பக
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நி*பாக1 எேற. உடேன கைலஞ ‘ெமகைட

வ0கி விவகாரைத ந ல

&J ெகாB வரேபாகிேற சதிர’ எறா. உடேன நா ‘ஓ2B
ேபாட 5ட ேபாகாத பணகாரகG நீ0க1 ெச=வ எப&ேயா.. ஆனா ,
ைவட சாமிைய ேமைம பBதினா

எளிய மக1 றிபாக பைனேயறி

மக1, உ0க1 பக க2B ேகாபாக நி*பாக1. அேதாB ைவட
வ1ளலா , நாராயண  வி* ேப மாெப  %ர2சியாளராக இ ;தவ’
எ றிபி2ேட. கைலஞ  தமிழக அறநிைலய ைற அைம6ச, தமி@
&மக அவகைள, சாமி ேதாபி* ெச த:

பாைவயிட6 ெசா வதாக

றிபி2டா.

கனியாமாி மாவ2டதி

சாமிேதா% எற இடதி

மாெப  ஆமீக

ேபாராளியாக உதிதவ ைவட. வ1ளலா , நாராயண வி* ஐப
ஆBகG ேப பிற; அவகG இைணயாக ஆமீக %ர2சிைய
ஏ*பBதியவ. அவ வா@;த பெதாபதாவ M*றா&

ந<திாிக1,

பிராமணக1, ெவ1ளாளக1 ஆகிேயா தவிர அைன சாதியின  2&
கீேழ ேவ2& க2டேவா, ேதாளி

B ேபாடேவா, ந ல ெபய ைவ

ெகா1ளேவா உாிைம உ1ளவகளாக இ ைல. &.B ெப மா1 எ
ெப*ேறாரா

ெபயாிடப2ட ைவட  5ட, ேம

கல;த வ*%த:

சாதியினாி அ6த

2& எ ெபய மா*ற ெச=யப2ட.

இேதாB, அைன பி*பBதப2ட, தா@தப2ட ெபக1 இB% ேமேல
எ;த ணிH ேபாட 5டா எ இ; மததா3, அத எBபி&யான
அரசா3 தைடெச=ய ப2& ;த கால. இ;த காலக2டதி

ேதாறிய

ைவட பிராடF2 கிறிFவ எற பாதிாிகளான ெதளேவ, சாலF மா 2
ேபாறவகளா

வகப2ட ேதா1சீைல ேபாரா2டதி* அ9த

ெகாBதவ. B ேபாட உாிைமய*ற எளியவகG தைலபா=
க2&வி2டவ. ஆB ெவ2&H, மாB ெவ2&H த0கG1 ஒ வைர ஒ வ
ெவ2& ெகாB மா=; ெகா& ;த எளிய மகைள அ வ வழிபா2&*
ெகாB வ;தவ. ‘ைகயாள பிற;தவேன எ ழ;தா= எ9;தி டா எ
கவிழக இ2டவ. இ;த ழகதா திராவிட இயகதி றிபாக
கைலஞாி தமி@ ழகமான. இ;த வைகயி , ைவடைர ேபாலேவ எளிய
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&யி

பிற;த கைலஞ, அ;த சாமிேதா% ஆமிக ேபாராளியி ஒ

சDக பதி% எபேத எ க . இைத கைலஞ  எBைரபதி

ந4ன,
எ;த

அளவி* ெவ*றி ெப*ேறேனா என ெதாியா. இவைரH சாமிேதா%
ஆசாமி ேதாபாகேவ இ கிற.
-----------------17. சா* ஏறி ழ ச+கிய ேததக...
ேததக...

நா, கைலஞைர மீB 1998ஆ ஆB அேடாப மாத கைலஞைர மீB
ேகாபால%ரதி

ச;திேத.

இேத ஆB பிரவாியி

நைடெப*ற நாடாGமற ேதத களி

ெஜயல:தா

அணி 30இட0கைளH, கைலஞ அணி 10இட0கைளH ெப* மதிய அரசிய:
ஒ

தி %ைன ஏ*ப2ட காலக2ட. ெஜயல:தா கைலஞ அரைச, பதவி நீக

ெச=ய ேவB எ மதிய அரைச மிர2& ெகா& ;த ேவைள.

இ;த ேதத கG %, மாசீய கWனிF2 க2சியி தைலவகளி
ஒ வரான &.ேக. ர0கராஜ அவகளி அ0கீகாரதி

ேகாைவ, மைர

ெதாதிகைள அ;த க2சி வி2B ெகாBப& Dபனாாிட ேம*ெகாட
ய*சிகைளH, கைலஞேராB ெதாட% ெகா1ள &யாம

ேபான ய*சிகைளH

எBைரேத. ஒ ேவைள மாசிய கWனிF2 க2சி, திக 52டணியி
ேசகப2B இ ;தா , மிக6சிறிய அளவிலான வா விதியாசதி

ெவ*றி

ெப*ற அதிக - பாஜக 52டணிைய ேதா விHற6 ெச=தி கலா. இதனா

இ;த

நிைலைம ஏ*ப2& கா எ ெவளிபைடயாகேவ ெதாிவிேத.

கைலஞ, கதி

எ;த உணJ இ லாம , நா றிபிBவைத உ1வா0கி

ெகாடா. ஓரளJ உ*சாக ைற;தா காணப2டா. அவர அரசியேல
சா ஏறி ழ சகிற கைத. பைழயகைத தி பி விட 5டாேத எ அவ
சி;திதி ;தா
நா அறி;த ஒ

அ தவறி ைல. அவைர உ*சாகபBவத*காக கைலஞாிட
தகவைல6 ெசாேன. அ ெவ தகவ

ேமயராக பணியா* தி . Fடா:C மக1 மதியி

அ ல. உைம.

ந ல வரேவ*%

இ பைத கடதாக றிபி2ேட. ைற;த ப2ச அவ  எதிராக எ;த
QQ% இ ைல எ அவர கAசா ெசய பாB மகளி
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கவனதி* ேபா= இ கிற எ ெதாிவிேத. அவ கதி
ேசாக0கைளH மீறி ஒ

அரசிய

சின ெப மித ஏ*ப2ட.

இ;த சமயதி , ேகாைர%*க1 எற என சிகைத ெதாைப கைலஞாிட
ெகாBேத. இதி

வ  தைல% கைத 1997ஆ ஆB தினமணி கதி

ெபா0க

மலாி , எ9த ப2B பின ெதாபி

கைதயி

அேபாேத ஒ ேவைள தமிழகதி

ேசகப2ட. இ;த

நைடெபற 5&ய கைலஞ 

எதிரான எதிவிைனகைள 2& கா2&யி ;ேத. அ இேபா ப:
வி2டதி

மிகJ ேவதைன ப2ேட.

இ;த கைதயி , யாதவமகளி தைலவனான கி !ண, அ;நியனான
அ6னைன இ;த மகG அறிகபBதி, எப& தனிநப வழிபா2ைட
ெகாB வ;தா எபைதH, இத ெதாடபாக யாதவல அழிவி ேபா
அதைன யாதவ  ஒ
ேச %ராண கைதயி

உBக& கைலஞ வச மா2& ெகாடைத சிறி
அரசிய

ெபா& Iவிேன. ேகாைர %*களா

ஒ வைர

ஒ வ அ& ெகாB யாதவல மாB ேபாகிற. இC எAசியி 
ேகாைர %*கைள %திய <தகி , ந4ன <த0கேளாB தமிழக கடேலார 52&
வ வதாக &தி ேப. இதி

அ6னனாக எ.ஜி.ஆைரH, கி !ணனாக

கைலஞைரH உ வகி ப&தா

அ;த கைத1ேள ஒ

கைத இ ப

%ாிH.

த வ கைலஞாிட இ;த கைதைய ப&ப& றிபி2ேட. நா அவைர
ப*றி ெவளிபைடயாக ெசா ல &யாதைத இ;த கைத Dல ெதாி;
ெகா1ள2B எற மனேபாகி

ெகாBேத.

இத* பிற கைலஞாிட, எதி சதிகளி ேமலாைம ப*றி ேபசிேன.
கைலஞ, நா ேபசியைத ேக2B ெகா& ;தாேர தவிர, பதிலளிகவி ைல.
நா ேபசேபச, எதிசதிகைள றிய&க அ ல எதி ேநாக, ேம*ெகா1ள
படேவ&ய விWக, அவ மனதி

எ9;ததாக நிைனகிேற. நாC, கைலஞைர

அ;த விWகதி*1ேளேய வி2B வி2B சகநாத ெட:காமி
பாைவயாளைர நிைனJ பB ேப ெவளிேயறிேன.

இெனா
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கைலஞைர6 ச;திவி2B அ;த ெத வி எதி பக உ1ள 42&*6
ெசேற. என இனிய நப நாகபி1ைள அவகளி இ ல அ.
ெசைனயி

எ .எ.எ

இ 6சகர வாகன0களி, ஒ2Bெமாத

வி*பைனயாளராக அத*காக ஒ

ெதாழி*5ட ைவதி பவ. தAைசயி

இேபா மா தி வி*பைன 5டைதH ைவதி கிறா. மிகJ
எளிைமயானவ. அவ , அவர Bபதின  என Bப நபக1.
அவைர பாக6 ெசறி ;ேத. கைலஞைர நா அ&க& பாப அவ 
ெதாிH. எனிட கைலஞ Bபைத ப*றி ஒ

ெசா*ெபாழிேவ

ஆ*றிவி2டா.

கைலஞ Bபதின றிபாக ெபக1 தன ம மக1கGட அ;த
காலதி

இ ;ேத இய பாக பழவாக1 எ, ஒ

தைலவாி மக1க1 எற

எணைத எேபாேம ெகாBகமா2டாக1 எ வாயார பாரா2&னா.
அவ ெதாிவித பிறதா என கைலஞ Bபதினக1 அைனவைர ப*றிய
விவர0கG ெதாிH. ஆக ெமாததி

அ;த நாலாவ  ெத வி

ெசா;தமா= & வ;த நாளி: ; கைலஞ , அவர Bபதின 
அைனவ , ந லெதா

அைட 42Bகாரகளாகதா நட; வ கிறாக1

எ அவ ெப மிதமாக றிபி2டா.
---------------18. ேதாழைம எ ற ஒ

ெசாலாக ந2திாிபாந2திாிபா-கைலஞ

1998ஆ ஆB ெசடப மாத பதா ேததி நாC ேதாழ சினப பாரதிH
கைலஞைர6 ச;திக அCமதி கிைடத.

அ காைல ஒப மணி கைலஞைர ச;திக அCமதி கிைடத. காைல
எ2ேடகா

மணிேக ெசவி2ேடா. அைற தAைச தமி@

ப கைலகழக னா1 ைணேவ;த சி.பா எ அேபாB அைழகபB
ைனவ சி.பாலபிரமணிய அதிகாைலயி

காலமாகி வி2டா. இனிைமயாக

இய பாக பழ தமிழறிஞ. என சதிய ஆேவச எற நாவ

ெவளி^2B

விழாவி , இ;த பைடைப ப*றி, அவ விலாவாாியாக ேபசிய இ இனிைம
நிைனJகளாக நிழலாBகிறன. அேத சிபா அவக1 எ0க1 ச;தி% நாளி
அதிகாைலயி

மரணமாகி வி2டா. கைலஞ  அவ  இதி மாியாைத

ெச3வத*காக பாைவயாளக1 ேநரைத தவிக &யாதப& ர ெச=
வி2டா.
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நா0க1 கைலஞ இ லதி* ேபா=6 ேச;த சகநாத அவக1
நிைலைமைய விளகி வி2B, ‘எத* ேபா= பாகிேற’, எற ெதாிவி
வி2B கைலஞைர ச;திக ெசறா. ஐ; நிமிட0களி

தி பி வ; எ0க1

இ வைர ம2B ச;திக கைலஞ அCமதி ெகாBததாக ெதாிவிதா. விைரவாக
ேபசிவி2B வ; விBப&H அறிJைர 5றினா. கைலஞைர ச;திக  அCமதி
ெப*றி ;த காவ

ைற உய அதிகாாி ஒ வ, க2சி தைலவக1, ேம* வ0க

அரசி உய அதிகாாி ஒ வ ஆகிேயா தி பி அCப ப2டாக1. அவக1
அப& அCப ப2டதி

என ச;ேதாஷ வர5டாதா ஆனா3 வ;த.

எ0கைள ம2Bேம பாக கைலஞ அCமதி இ கிறா எபதி
ெப மித. அேத சமய சி.பாவி மரணதா
கைலஞ ட உைரயாBவத*காக மனதி

ஒ

ஒரளJ அதி6சிH*ற நாC

வாிதி ;த உைர ெபா 1 ப2&யைல

உடன&யாக நிைனJ ெகாBவர &யவி ைல .

வழகேபா

கைலஞ, எ0கைள எ9; நி வரேவ*றா. நா சினப பாரதி

அவகைள கைலஞ  அறிக ெச= ைவேத. உடேன கைலஞ ெதாிHேம...
இவேராட தாகைத ப&தி ேக’ எறா. இ;த தாக நாவ , மக1
இலகியதி
மாவ2டதி

ஒ

தி %ைன. எளிைமயான நைடயி

அைறய தAைச

மி2டாமிராக1, விவசாய ெதாழிலாளகG சJக&, சாணிபா

ெகாB ெகாB0ேகாைம ெச=தைதH, இ;த ெகாBைமகைள மீறி அவக1
ேபாெகா& IகியைதH சிதாி நாவ . நி6சய கைலஞ 
பி&தி .

பிற கைலஞாிட ‘சா, இவ

ந<திாிபா அவகேளாB ேதாழைமேயாB

பழகிறவ. தைலைம6சரான கைலஞ எப& இ பாேரா எ உ0கைள6
ச;திக தய0கினா. நாதா ‘கைலஞ இெனா

ந<திாிபா... ச;திதா

பா 0கேள எ வ*%தி 52& வ;ேத’ எேற. கைலஞ சிாி
ெகாடா. பின அவாிட, அவர அணா இர0க*பா பிரரமான இலா
பதிாிைகைய கா2&ேனா.

அ;த ஆ0கில ெமாழியாகைத ஒ
கவிைதயி
ேபாகி

நிமிட ேமேலா2டமாக பாத கைலஞ அ;த

கியமான சில பதிக1 விBப2B ேபா=வி2டன எ ேபாகிற
ெசா வ ேபா

ெசானா. உடேன ெமாழிெபயபாள ஆகி
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ெகாBதைத அப&ேய ெவளியி2ேடா எ, மீB அைத 9ைமயாக
ெவளியிBேவா எ, றிபி2B வி2B, கைலஞ ேபா= வா 0க1 எ
ெசா 3 ேப நா0க1 எ9;ேதா. காலதி அ ைம க  கைலஞ
எ0கைள ம2B பாதத* நறி ெசா : ெகாேடா. கைலஞ  எ9;
நி வழியCபினா.

ெபாJைடைம தைலவகேளாB ‘ேதாழேர’ எ இைணயாக பழ சினப
பாரதிேய அச; ேபானா. ‘என0க கைலஞ இNவளJ எளிைமயாக இ கிறா.
எNவளJ அபாக இ கிறா’ எ ேகாபால%ரதி

இ ; ராதாகி !ண

சாைல வ வ வைர ெசா : ெகாேட இ ;தா. பிற எ ச2ைடைய
பி& இ9 நி*க ைவ ‘என சதிர! கைலஞ கி2ட ேபா= அNவளJ
சவ சாதாரணமா ேபறீ0கேள. நா அவ பாக தய0கிேன எபைத 5ட
ெசா றீ0கேள’ எ ஆ6சாியப2டா. உடேன நா, ‘ஒ

மகதா தைலவாிட

அப& ெசா ல 5டா. ஆனா , கைலஞ மாெப  தைலவ ம2B அ ல...
தைலசிற;த இலகியவாதி. நா ேபசவி ைல; அவதா, தன ெசா லா3
ெசயலா3 எைன அப& ேபச ைவகிறா’ எ றிபி2ேட.

ெபாJைடைம க2சிகாரக1 அரசிய

ாீதியாக கைலஞாிட இைணவ

உB. பிாிவ உB. பலமாக ஆதாிப, கBைமயாக சாBவ அரசிய
மா*ற0கைள சா; உ1ளன. ஆனா , இலகிய எ வ  ேபா கைலஞாிட
அவகG மகதா மாியாைத உB.

இேபா தீகதி பதிாிைகயி

கைலஞாி அரசிய

கBைமயாக

விமசிகபBகிற. ஆனா , த வாி மிக6சிற;த %தின0களி
ெதபா&6 சி0க - ேகரளதி

ஒறான

உ1ள ேகாழிேகாB ப கைல கழகதி

தமி@

கைல வபி* பாடMலாக ைவகப2& கிற தகவைல நா
றிபி2ட மநா1 அைத மிகெபாிய6 ெச=தியாக தீகதி ெவளியி2ட.
இத*காக தீகதி ெபாபாசிாிய .ெபா.அகதிய:0க அவகG நா
நறி ெதாிவித ேபா ‘என ேதாழேர! கைலஞ மாெப  இலகியவாதி
எபதி

நா0க1 எேபாேம அணி பிாி;தததி ைல. அ*%தமான இலகியவாதி

ஆயி*ேற. அரசிய
---------------

ேவ இலகிய ேவ எ விளகினா.
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19. ேதரா

- ெதளியா

தீரா இ.ப

இத*கிைடேய, கைலஞ , எ மீ மனகசைப ஏ*பBத 5&ய D
நிக@6சிக1 ெசா :ைவத ேபா

அBதB ஏ*ப2டன.

தமி@க வி, தமி@ வழிபாB ேபாற விவகார0கைள னிைல பBவத*காக,
ேதாழ வா..ேசராம அவக1, மயிைல கபா[Fவர ேகாயி3 அ ேக ஒ
52டதி* ஏ*பாB ெச=தி ;தா. இதி , %திய தமிழகதி தைலவ ேதாழ
கி !ணசாமிH கல; ெகாடா. M*கணகான ேகாயி கG தமிழி
டழ ெச=தவ , இ;த ேகாயி களி
சதியேவ

தமி@ ேவ1விகைள நடபவ மான

 க உ1ளி2ட பலசமய ெபாியாகG, சDக தைலவகG

கல; ெகாடாக1. ஒ நா1 9வ நைடெப*ற இ;த 52டதி

நாC

கல; ெகாB உைரயா*றிேன.

ேகாயி

க வைறயி

அ6சக உ1ேள நி*பைதH, ஓவா இடஒகீடாக

க வைற ெவளிேய நி*பைதH எB கா2&ேன. ஆைகயா , ெவளிேய
நி* ஓவாகைள க வைறகG1 நி*க ைவக ேவB. இத*காக க வைற
நிர% ேபாரா2ட ஒைற சிைற நிர% ேபாரா2ட ேபா

நடத ேவB

எ றிபி2ேட. அைன சாதியின  அ6சககளாக ேவB எ
வ:H கி.4ரமணி அவக1 அர ேகாயி களி

தமி@ ேவ1விகைள

நடவ ெபாபணைத 4ண&பதா எ எவைரேயா தி தி
பBவத*காக விBத அறிைகையH றிபி2ேட.

இைதவிட இெனா

ெச=திையH கியமாக ெதாிவிேத. தமிழக அரசி

அறநிைலயைறயி ெசயலாளராக இ ;த ஐஏஎF அதிகாாியான
ெம=கடேதவ, அ;த ைறயி

இ ; மா*றப2டா. இவ தமி@

வழிபா2& , அளபாிய நபிைக ெகாடவ. இத*காக ப ேவ
நடவ&ைககைள ேம* ெகாடவ. இப& அறநிைலய ைறேயாB 9ைமயாக
ஒறிேபான ேநைமயாளரான ெம=கட ேதவ, தமி@ வழிபாB, தமி@ க வி
வ*%த பB ேபா, கைலஞ அரசா

மா*ற ப2& ப கடண

உாிய எேற. இதனா , நா பிர6சைனயி: ; விலகி ேபாவதாக

47

அைமபாளக1 மதியி
52டதின மதியி

ஒ

சின சலசல%, எ க  ஆதரவாக

ெபாிய ஆரவார ஏ*ப2டன.

இரடாவதாக, கவிஞ சால= இள;திைரய அவக1 1998ஆ ஆB
அேடாப மாத நாலா ேததி காலமானா. கைலஞாி 42&* இரB 4திக1
த1ளி Fெட லா ேமாிF க ]ாி எதிபக உ1ள தி 4தியா ெத வி
வா@; வ;தவ. & : ப கைலகழக ேவைலயி
ைணவியா சா:னிHட தமிழகதி

ஒ

இ ; யஓ=J ெப*, தன

கலா6சார %ர2சிைய ஏ*பBதி

விடலா எற ேநாகேதாB ெசைன வ;தா. ஆனா , அவ எதிபாத
ேபா

தமிழறிஞக1 5ட அவைர அதிகமாக கBகவி ைல. இவர ேப6சி

தீவிர தைமைய கB பல தமி@ அறிஞக1 ஒ0கி ெகாடாக1. என
வள% மக1 நாவைல & : ப கைலகழகதி

பாடMலாக ைவதவ.

எறா3, என அவ  தவாத ாீதியி
எ.ஜி.ஆ காலதி

மைரயி

நைடெப*ற உலக தமி@ மாநா2&

ைணவியா என கைதைய ப*றி ஒ
வ த. அதி: ; ேநாி
க0க1 எற நாவ:

ஒ ேபான இ ைல .

பாதா

இவர

வாைத5ட ேபசாத என ஆ@;த
5ட ஒ0கி ெகா1ேவா. ஆனா3, நிழ

சாைலயாைர ப*றி சிறபாக றிபி2B இ ;ேத.

இதனா , ஒ நா1 ெதாைலேபசியி

என நறி ெசா லவி ைல எறா3 அ;த

நாவைல ப*றி விசாாிதா.

ெஜயல:தா ஆ2சிகாலதி
ப ேவ இட0களி
இவ இதனா

சால=யா மீ பேகாண, ெசைன எ

வழக1 ேபாடப2& ;தன. இதய ேநாயா

a&கப2ட

ப ேவ நீதிமற0கG அைலகழிகப2டா. கைலஞ

ஆ2சி வ;த வி2டதா , இ றி நா ஏதாவ ெச=ய ேவB எ
ெதாைலேபசியி

அேபா ேக2B ெகாடா. நாC ச2டைற அைம6ச

ஆல& அ ணா அவகைள அQகி சால=யாைர ப*றி எBைரேத. அைம6ச
அவக1 எ;த ய*சிH எBக ேவ&ய அவசிய ஏ*படவி ைல. கைலஞ,
சாைலயா மீ ேபாடப2& ;த அர வழகைளH தி ப ெப*
ெகாடா எற தகவைல, அர அறிவி ேப சால=யா  நாதா
ெதாைலேபசியி

ெதாிவிேத. மகி@; ேபானா.

சால=யாாி மரண ேக2B நாC அவர 42&* ெசேற. சDக6

48

சி;தைனயாளகளான, தி வாளக1 ஆைன, பழ.ெநBமாற, இலா,
ேதாழ செச;தி நாத, அ ேகாபால, தமி@6 ச0க ;தரராஜ, க மாமணி
ேபாறவக1 வ;தி ;தாக1.

எறா3, அைட 42Bகாரரான கைலஞ சால=யா  இதி மாியாைத
ெச3த வரவி ைல. ஒ

அCதாப த;தி ம2Bேம அ&தி ;தா. இைத அ01ள

தமிழறிஞக1 அைனவ ேம 2& கா2&னாக1. அேத ெத வி
நைடெப*ற அCதாப 52டதி
ஒ

அேபாேத

நா கைலஞ வராதைத க& ேபசிேன.

ெவ1ைளகார அரசி , தவதி

ற& அ&க1 காலமான ேபா த வ

ெஜயல:தா அCதாப அறிைக ெவளியிடாதைதH, தவதி . கி பான;த வாாியா
மரணமான ேபா ச2ட ேபரைவயி

அCதாப தீமானைத நாவல ெகாB

வ;த ேபா இ;த அைமயா அல2சியமாக ேபரைவைய வி2B ெவளிேயறியைதH
2& கா2&ேன.

இேத மாதிாி க % அரசா0கதி தைலவரான கைலஞ , அேத மாதிாி நட;
ெகாட தவறான எ க&ேத. அேத சமய, கைலஞ சால=யா மீ
ேபாடப2ட அர வழகைள தி ப ெப* ெகாடைதH 2&
கா2&ேன. கைலஞ வராதத*காக, அவைர தனிப2ட ைறயி
ேநாக& ேபசிய அதைன ேப  அCதாப 52டதி

எனிட

அவைர ப*றி வாைய

திறகவி ைல. எைனயB ேபசிய ெப Aசிதனா மக1 ம2B தா கைலஞ
வராதைத க&தா. கைலஞ வ;தி ;தா
அவ  ஒ

இ;த ேபாராளி தமிழக1 மதியி

ந ல ெபய கிைடதி ேம எ நிைனேத. ஆனா3,

அCதாப 52ட விBதைல %:களி ஆதரJ 52ட ேபா தா நைடெப*ற.
இைத மனதி

ைவதா கைலஞ வரவி ைலேயா எனேமா. அேதாB,

சாைலயா  த மீ ேபா2ட வழகைள விலகி ெகாட கைலஞைர ஒ
எ2B அவ 42&* நட; நறி ெசா :யி கலா எ ேதாறிய.
ஆனா3, கைலஞ வ;தி க ேவB எபேத இேபா எ க .

Dறாவதாக ரெசா: மாற அவகG, என கைலஞ இ லதிேலேய
ஒ

ேமாத

ஏ*ப2ட. ஏ*ெகனேவ றிபி2ட இலா பதிாிைக சாபி

கைலஞாிட ஒ

ேநகாண

வா0க ேவB எ அத ஆசிாிய சினப

பாரதி எனிட ெதாிவிதா. நா சகநாத அவகளிட ெதாட% ெகாB,
கைலஞைர ச;திக ேநர ஒப& ேக2B ெகாட ேபா அவ த:
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ேக1விகைள நா எ9தி ெகாBவிடலா எ, பிற கைலஞ பதிலளித
அவைர ேநாி

ச;தி வா0கி ெகா1ளலா எ ெதாிவிதா. இ ந ல

ஏ*பாடாகேவ என ேதாறிய.

1999 ஆ ஆB பிரவாி மாத ஏழா ேததி, ேக1வி ப2&யேலாB ேகாபால%ர
ெச சகநாதனிட அ;த ப2&யைல ஒபைட வி2B தி பி நட;த
ேபா, வரேவ*பைரயி வல பக ரெசா: மாற ஒ

ேநா2&

னி;தப&ேய எ9தி ெகா& ;தா. அவ  அ ேக அைம6சக1 ஆகாB
4ராசாமிH, ைர கC நி ெகா& ;தாக1. அ கணினி தமி@
த2ெட9 ைறைமகைள உலகளவி
ேபவதா

ஒ ைமபB க தர0கி

கைலஞ

பாைவயாளகG ேநர ஒகபடவி ைல.

ஆகாB 4ராசாமி அவக1 என நறாக அறிக ஆனவ. என
பாைல%றா நாவைல ெவளியி2டவ. ெபாவாக ேபசமா2டா. ஆனா , நபைர
அ0கீகாிப ேபா

ஒ

சிாி%6 சிாிபா. நா வணக ேபா2ட ேபா ேலசா=

சிாிதா. அைம6ச ைர க, என க ]ாி காலதி
பாி6சயமானவ. மாணவ அரசிய:

இ ;ேத என

எதி , %தி மாக நிறவக1 நா0க1. எ0ேக

பாதா3 எேனாB இகமாக ேபவா. என கைதகளி
றிபிBவா. அ 5ட பம0களா சாபி
கைலஞ த

கலாபிாியா வைர எற M:

ஒைற

இைளயபாரதி ெவளிெகாB வ;த
என ேநகாண

நறாக

வ;தி கிற எ றிபி2டா. அவ  அேபாB நறி ெதாிவி வி2B
இC தைலைய நிமிதாத ரெசா: மாற அவகைள பா பிB
ேபா2ேட. அவேரா எைன ேலசா= நிமி; பாவி2B அல2சிய பBவ
ேபா

மீB எ9த வ0கினா. என எனேவா ேபா

இ ;த.

இப& உாிைம உணJ ேமேலா0கியத* காரண உB. ரெசா: மாற
அவக1 ப லாB காலமாக பழகமானவ. 0ம இத@ ஆரபிகப2ட
ேபா, அைத எப& பிரபல பBதலா எபத* எைனH தனியாக
வரவைழ ஆேலாசைன ேக2டவ. ஒ

தடைவ ‘சதிர! ஒ

எ9தாள ைடய

நாவைல 0மதி* சாிவரா எ நிராகாிேதா. ஆனா , அ;த எ9தாள
இ உ0கGகாக எ9திய நாவலா6ேச’ எ அழாைறயாக ெசானேபா
அைத பிராிப எ தீமானிேதா. உ0க1 நாவலான உயரதி
தா@Jகைள ெதாடகைதயா= பிராிப எ தீமானிேதா. ஆனா , நீ0க1
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ெதாைலேபசியி

ேபசிய ேப6ைச ேக2ட, அைத நிராகாிேதா’ எ சிாி

ெகாேட நயபட ெசானவ. அவ ெசான விததி

என ேகாபேமா

வ தேமா ஏ*படவி ைல.

%& :யி , எைன தன &யி % வரவைழ சி*& ெகாBதவ.
இC நறாகேவ நிைனJ இ கிற. ஒ
எ9தாள எற ைறயி

சில நபகG, எைன

அறிக ெச=தா.

மதிய அைம6சரானேபா ெச=திகாக எ;த சமயதி3 அேபாைதய
ெதாைலகா2சி ஆசிாியரான எைன அQகாதவ. ெஜ& ேம மினிFட.
அைம6ச எற ைறயி

நா ேப2& காண ேபாேபா 5ட ‘என எ;த

ெச=திH ேவடா ஆள விB0க சதிர’ எ அேபாB 5றியவ.
அப&ப2ட மாற எைன பாராகமாக பாதேபா, என வ த
ஏ*ப2ட. அ;த வ தைத ெவளிகா2Bவ எ தீமானிேத. இப&யாக
எ0க1 உைரயாட

இ ;த.

‘என மாற சா!... நாம நீடகால நபக1 ஐ;தாBகG பிற
ச;திகிேறா. உ0கG பிB ேபாBேற ஒ% 5ட நீ0க. பதி

வணக

ேபாட:ேய?’

‘நீ0க ரெசா: ப&கிறேத பாவC ெசா றீ0க. உ0க கி2ட நா எ
ேபசQ?’

‘நா எப சா ேபசிேன? நா அப&ெய லா விமசிக:ேய. நா
ரெசா:ய ப&தா

தாே◌ விமசிகிற பிர6சைன வ .’

‘இ ல. நீ0க ேபசியி கி0க. எகி2ட ேபப க2&0 இ .’

‘எ;த ேபப சா.’

‘என ஞாபக இ ல. ஆனா, ேபசியி கி0க.’
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மாற, ேம*ெகாB, எனிட ேபச வி பாத ேபா

மீB எ9த

வ0கினா. ஒ ேவைள கைலஞ  என ஏ*ப2B1ள உறJ மா*றேமா
அ;தர0கமான ெதாைலேபசி உைரயாட கேளா அவ  ெதாியாம

கைலஞைர

நா அ& பிைழக வ;ததாக நிைன இ கலா. என ஆதிர வ;த.
இப& கதிேன.

‘3 மிFட மாற!, ந லா ேகG0க சா.. உ0ககி2ட எபJேம நா உதவி
வ;த இ ல. இனிேம3 வரமா2ேட. ஆனா , அைரைற உைம
பாதிகிண தாBவ மாதிாி எபைத ம2B %ாிAக0க. நம ஆ2க1 கி2ட
உ1ள ேகாளாேற தீர விசாாிகாம ஒ

&J வாரதா’

ஆகா2டா , ைர கC அதி; ேபா= எைனH, மாறைனH
மாறிமாறி பாதாக1. மாற நா ேபவைத ேக2Bவி2B பிற எ9த
வ0கினா. என, பதிலாக ஒ

ெமெசா ேலா, அ ல Bெசா ேலா

ேபசவி ைல. ஆனா3, நா ெசானைத உனிபாக கவனிதா. ஒ ேவைள,
கால0காதாேலேய இ;த ஆ1, வ% வராேன எ மனதி*1 நிைன
இ கலா.

இ;த D ச0கதிகG கைலஞாி கா ேபாயி  எபதி

ச;ேதக

இ ைல. ஒ ேவைள என அதிகமாக இட ெகாB வி2ேடாேமா எ 5ட
கைலஞ  ஒ

எண ஏ*ப2& கலா. எனா

கைலஞ உறJ அப2B

ேபா எ நிைனபத*ேக ஒ மாதிாி இ ;த.

இ;த6 சமயதி

தமி@ க வியாளக1 மாநில அர விBத தமி@ க வி

ஆைண, த வ  நறி ெதாிவிபத*காக அறிவாலய ெசறாக1. இத*
அைழகப2B இ ;த, தமி@நாB *ேபா எ9தாள ச0க தைலவ ேதாழ
ெச;தி நாத, எைனH அ;த 9வி

ேச ப& ெசானா. எேபாேம

அவ , நாC ஒறாக ெசய பBகிறவக1. ஒேரமாதிாி சி;திகிறவக1. நாC
கைலஞைர நா& பி& பாக ேவB எபத*காக அறிவாயலதி*6 ெச,
9ேவாB ேச; ெகாேட.
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அ;த 9ேவாB நாC, க2சி தைலவ கைலஞ அைற1 ெசேற.
கைலஞ ெபாபைடயாக ேபசிவி2B 9 உபினகG விைட ெகாBதா.
அேபாதா கைலஞ எைன பாதி க ேவB. ‘அடேட சதிரமா!’
எ அ%த9வ ேக2டா. நா தனி நி உைரயாட வி பாம , 9
உபினகேளாB ேச; ெகாB ெவளிேயறிேன. எ மனஉைள6ச3 ஒ
விேமாசன ஏ*ப2ட. இப&6 ெசா வதா

தமி@ விவகாரைதH என ெசா;த

விவகாரைதH நா இைணயாக க வதாக நிைனக ேவடா. உைமைய
உைமயாக6 ெசா ல ேவB எபதா

இ0ேக இைத றிபிBகிேற.

------------20. ஏகைலவ

கைலஞ அ45ன

1999 ஆ ஆB ஜூ மாத Dறாவ வாரதி

கைலஞைர மீB

ச;திேத.

வ1ளலா வளாகைத ேமைமபBத ேவB எ நா % த வ
கைலஞாிட ெகாBத றி% சாியாக ெசய பBத படவி ைல எ க திேன.
அர இைத விைர; ெசய பBத ேவB எபத*காக வ1ளலா மக1 ேநய
ேபரைவ எற அைமைப வகிேனா. வ1ளலாைர ைசவ6 சிைறயி

இ ;

மீ2&, அவைர தமி@ வழிபா2டாளராக, சாதிய மபாளராக, தமி@6சிதராக
மகளிைடேய, மக1 ெமாழியி

எB6 ெச ல ேவB எபேத இ;த

ேபரைவயி ேநாக.

ேதாழ ெச;தி நாத இப& ஒ

அைமைப ஏ*பBத ேவB எ

I&யவ. இ;த அைமபி* நா தைலவராகJ, மணிவாசக Mலக
உாிைமயாள ேபராசிாிய சா. ெம=யப, ைனவ இளவர ைண
தைலவகளாகJ, ெசைன கிறிFவ இலகிய6 ச0கதி ெபா6
ெசயலாளரான டாட தயான;த பிராசிF ெபா ளாளராகJ நியமிக
ப2ேடா. %லவ கீதா ப6ைசயப, க. மாமணி ஆகிேயா இத
ெசயலாளக1. எ9தாள பா. ெசயபிரகாச, தீகதி ெபாபாசிய . ெபா.
அகதிய:0க, இள0கவிஞ இரா.ெத. ஆகிேயா இ;த அைமபி
9ைமயாக த0கைள ஈBபBதி ெகாடவக1. இ;த அைம%
உ வாகியி ப இத ேநாக ப*றிH பதிாிைககளி

ெச=திக1 ெவளியான
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ேபா நாெட0கி3 இ ;த ப ேவ வ1ளலா அைம%க1 எ0கGட ெதாட%
ெகாடன. இ நா0க1 எதிபாராத.

எனேவ, கைலஞைர ைவ இ;த ேபரைவைய வக ேவB எ
தீமானிேதா. இத*கான ேததிைய கைலஞாிட இ ; ெப* ெகா1வ
எCைடய ெபாபாயி*. மீB சகநாத அவகேளாB ெதாட%
ெகாேட. அவேரா ‘தைலவ ெராப பிசியாயி கா. இப வார க!ட;தா.
எத* ெசா : பாகிேற’ எ ெசா :வி2டா. விைரவி
நாடாGமற ேதத கைளH, ேதத

வரவி*

பிர6சாரைதH மனதி*ெகாB அவ

அப&6 ெசா :யி கலா. நா, ேம*ெகாB சகநாத அவகைள
காைல ஆமணிேக ெதா ைலபBத வி பவி ைல.

திராவிட இயகதி க வைற பதிாிைகயாக, அணாைவ ஆசிாியராக
ெகாB இய0கிய ந நாB பதிாிைகயி

உதவி ஆசிாியராக பணியா*றியவ ,

ெகா1ைக பி&பி: ; மாறாதவ மான கவிெகாட
அவகைள அQகிேன. அவ அறிவாலயதி

மா. ெச0வ2Bவ

உ1ள ஆயிர விள உேஷ

அவகளிட எைன அைழ6 ெசறா. ேகாபல%ரதி
கைலஞ ட, அறிவாலயதி
இ லாம

ேபச &யாத

ேபசேவB எபைத அவாிட ஒளிJ மைறJ

ெசா :வி2ேட. அவ  காதி ப& ெசானா.

கைலஞ அறிவாலயதி*1 Kைழ;, தன அைறைய ேநாகி நட;தேபா,
அதைன ேப  க2Bபாடாக வாிைசயாக நிறாக1. ஒ வ ேக நிற
எைன வாிைசயி

நி*ப& ெசானா. நாC அப&ேய நிேற.

எCைடய ேநாக, கைலஞ  அ0ேகேய எ வ ைகைய ெதாிவி விட
ேவB எப. வாிைச1 சிகியதா

இ;த ேநாக நிைறேவமா எப

ெதாியவி ைல. ஆனா3, கைலஞ எைன பா வி2டா. அைர நிமிட
நி ‘அடேட சதிரமா! ஏ இ;த பக எறா. உடேன, ேநாகைத6
ெசா :வி2டா

கைலஞ அ0ேகேய அCபி விBவா எ நிைன ஒ

விஷயமா உ0கைள பாகQ’ எ ெபாத ெபாவாக ெசாேன.

கைலஞ, தன அைற1 Kைழ;த ஐ; நிமிட0களி

த:

எைனதா

அைழதா. நா, ேபரைவைய கைலஞ வகி ைவக ேவB எ ேக2B
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ெகாேட. இ;த விவரைத சகநாத தன ெதாிவி இ பைத
றிபா

உணதியப&ேய ‘உ0கGேக ெதாிH என ஓ=வி லாத ேவைல...

எனால இயலாேத சதிர’ எறா. உடேன, நா ‘சா உ0க1 நா எனகாக
எபJ எகாகJ வ*%தல.. எற a&ைகேயாB ேம*ெகாB
ேபசேபாேன. உடேன கைலஞ இைடமறி அதனாலதா நா ெசா ேற.
இபJ வ*%தாதீ0க..’ எறா.

நா இ;த ேபரைவைய அவ நி6சய வகி ைவேத ஆக ேவB எ ஒ
ழ;ைதயி விடாபி&தனேதாB ரB பி&ேத. கைலஞ  மசி;
வி2டா. ெத மாவ2ட0களி

தன * பயண &;த பிற சகநாதைன

அQப& எனிட ெதாிவிதா. ெவளிேய தைலவக1 ெதாடக1 எ
பல காதி ;ததா

நா கைலஞ  ஒ

ெபாிய பிடாக ேபா2Bவி2B

ெவளிேயறிேன.

கைலஞாி ெதமாவ2ட *பயண &;த சகநாத Dலமாக
கைலஞைர ச;திபத* ேநர வா0கி ெகாேட. கைலஞைர மா&யி
ச;திேத. கைலஞ வழக ேபா

ெதபாக தா இ ;தா. ஆனா3, அவ

ேதாரைண உ1கமாகேவ இ ;த. எைன அ%ட வரேவ*றா. ச
ெதாைலகா2சியி

4ரபா&ய நடதிய ேநகாண: , பாரதிய ஜனதா க2சி

ைண தைலவ ஜனா. கி !ணDதி அவகைள ேக1வி ேம

ேக1வி ேக2B

திணற&தவ நா. பாரதீய ஜனதாJட அவ ேம*ெகா&  %திய
52டணி என பி&கா எ அவ நிைனதி கலா. 5டேவ, கைலஞ
ேசராத இடதி

ேச; வி2டா எ தமிழறிஞக1 ஒ2Bெமாதமாக

விமசி ெகா& ;தாக1. ெஜயல:தா, இ;த பிேஜபி அணிேயாB ேச;
இ ;தேபா ஒ% 5ட விமசிகாம

வா= D& கிட;த 4ரமணி

அவகG இ;த %திய உறJ அவலாகிவி2ட. நா எBத எBபிேலேய இ;த
விதமாக ேபசிேன எ நிைனகிேற.

‘சா..! நீ0க பிேஜபிேயாட உறJ ைவதி ப ஒ

அரசிய

நடவ&ைகதா.

சDக நடவ&ைக இ ைல எப எைன மாதிாி உ1ளவகG ெதாிH. இத
Dல, தமிழகதிலாவ மதவாத பரவாம
நிைனகிேறா. தபி Fடா: சிைறயி

நீ0க1 தBக &H . எ
ெகாBைம பBத ப2ட ேபா 5ட

வி % ெவ%கைள மீறி க2சி நலCகாகJ, மக1 நலCகாJ இ;திரா
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கா;திHட 52டணி ைவ ெகாடவ நீ0க1. ஆைகயா , இ;த 52டணி ஒ
ெபாிய விவகாரமாகா. நீ0கG ஏதாவ ஒ
ேவB எப அரசிய

ேதசிய க2சிைய சா;தி க

ேநாககG %ாிH.’

கைலஞாி %திய 52டணிைய கB பல அதி; ேபாயி கிறாக1. கைலஞ
மீ ெம=யான அ% ைவதி பவகG இ அதி6சி தா. தவாத
க2சிகG, ேம* வ0க ேஜாதிபா ேபா ர
ேமைடகளி

ெகாBக வி ைலயா எ

வினJகிறாக1. ஆனா , ேம* வ0கதி

ேஜாதிபா நீகப2டா

மிர ேபத கிைடயா.

அவ னி3 வ3வாக வ வா. ஆனா , தமிழகதி

நிைலைம ேவ.

திகவி* அBத ெபாிய க2சி மவாசைன இ லாத தைலைமயி
சிகியி கிற. இ;த தைலைம எ;த பழிபாவதி* அAசாத. இதைன அத
ேபாகி

வி2டா , தமிழC கவைலபட மா2டா. அ;த அளவி* மேனா

ேநாயாளியாகி ேபானவ தமிழ. ஒ ேவைள கைலஞ மா* அணியி
இதனா

ெசா;த ைறயி3, அர ைறயி3 பாதிக ப2டா

ேச;,

இேத தமிழ

கைலஞ  இJ ேவB, இன ேவB எ ெசா வா. இவைன
நபி களதி

இற0க &யா. ஆைகயா , கைலஞ எBத &J என

சாியாகேவ ப2ட. எ;த அரசிய

தைலவ , பிறா் பாரா2ட ேவB

எபத*காக த*ெகாைல &J எBக &யா.

கைலஞாி கதி

ஒ

நறி மகி@6சி ஏ*ப2டேபா

என ேதாறிய.

அப&தா நா நிைன ெகாேட. இப& நிைன உாிைம நா
எNவளJ சிறியவனாக இ ;தா3 என அ உB எ ந%கிேற.
கைலஞ  மன திற; எனிட ப ேவ விவகார0கைள எBைரதா.
இவ*றி

ஒ

சில அ;தர0கமானைவ. அவர சகாகேளாB 5ட பகி; ெகா1ள

&யாதைவயாக இ கலா. ஆனா , எனிட அவ 9ைமயாக பகி;
ெகாட ேபா

ேதாறிய. எைன நபிைகாிய, அேத சமய ச;தா

ெச3தாத கழக கமணியாக ஏ* ெகாடதி

ஆன;த அைட;ேத.

வ1ளலா ேபரைவைய வகி ைவபத* ஜூைல மாத ஏழா ேததி மாைல
ேநரைத ஒகி த;தா கைலஞ. ேப6சாள ப2&யைல ப*றி அேபா அவ
எனிட ேக2கவி ைல.
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வ1ளலா விாித கைட ெகா1வாைர அைழகிறா கைலஞ எற
திைரேயாB அைழபித9, வெரா2&கG தயாாிகப2டன. நா ஜூைல
மாத த

வாகி

கைலஞ  அைழபித@ எB6 ெசேற. ஏ*ெகனேவ

கைலஞைர பா ேததி வா0கி வி2ட நா அவைர அ&க& தனியாக6 ச;தி
அவர ேநரைத 4ணாக 5டா எற எணதி , வரேவ*% அைறயிேலேய
கைலஞ காக கா நிேற. எைன விட பலமட0 சவவ லைம உ1ள
பாைவயாளக1,  அCமதி ெப*, கைலஞைர மா&யி

ஏறி பா

ெகாB இ ;தாக1. ஒNெவா வைரH அதிகப2ச ஐ; நிமிட0கG1
கைலஞ தி பி அCபி ெகா& ;தா. ஆனா , எனேகா ைற;த ப
நிமிடமாவ ஒகியவ. ேநரமாகிவி2டா3 அவ வாயி

இ ; %றபB0க1

எற வாைத வரா.

கைலஞ  காைல ப மணியளவி

ப&யிற0கினா. நா அ0ேக நி*ேப எ

அவ எதிபாக வி ைல. அைழபிதேழாB வ;தி ேப எப அவ 
ெதாி;தி கா. ‘வா0க அ0ேக க யாண இ0ேக கலா2டா.’ எறா. நா
ஒ %ாியாம

விழிதேபா ‘நீ0க தினமணி கதிாி

தைலபிரசவதி

எ9திய

க2Bைரைய தா ெசா கிேற. ந லா இ ;த’ எ தாளலயமா= தைலயா2&
பாரா2&னா.

நா % லாி ேபாேன. சக பைடபாளிக1 பிறபைட%கைள ப&பதி ைல.
ஒ

பிரபல எ9தாள, தா எவர பைடைபH ப&பதி ைல எ மாத2&

ெகா1வா. இ;த பினணியி

த வ, க2சி தைலவ, Bப தைலவ,

இலகியவாதி எ ப ேவ ைமகைள ைவயாக தா0கி ெகா& 
ஒ வ, ஒ

சாதாரண சதிரதி க2Bைர 9வைதH ப& வி2B அைத

அ;த சதிரதிடேம ெசா வ எப உலக அதிசய0களி

எ2டாவ.

இNவளJ, அ0ேக ‘க யாண இ0ேக கலா2டா’ எற என த
சிகைதயி தைலைப அ;த க2Bைரயி

ேத& பி&தா பாக

ேவB. கைலஞ ேத& பி& பாதி கிறா.

கைலஞாிட அைழபிதைழ ெகாB வி2B, அ;த6 ச;தி% ேபாைதயி
மீள&யாம

42&* தி பிேன. உடன&யாக தினமணிகதி

இ ;
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ெபாபாசிாிய இைளயெப மாளிட, கைலஞ என க2Bைரைய பாரா2&யைத
எBைரேத. பிற ‘கைலஞ இலகியவாதி எற ைறயி
அவர தைலபிரசவைதH ேக2B வா0கி தினமணி கதிாி

ஒ

ழ;ைத.

பிராிக ேவB’

எேற. *ேபா இைளஞரான இைளயெப மாG இ;த தைலபிரசவதி
எ9தாள சீனியாாி2& இ லாம

கலைவயாக வ வதா , கைலஞாி

க2BைரையH வா0கி ேபா2Bகதிைர ெப ைம பBதலா எ
ெதாிவிதா. ஆனா3, கைலஞாி க2Bைர இவைர ெவளியாகவி ைல.
ஒ ேவைள கைலஞாிட வா0கி அ;த ெதாடைர அவர க2Bைரைய ைவ
தா=பாக &கலா எ நிைனகிறாகேளா எனேவா. இைத
கைலஞாிட ேக2ப அ*ப. தினமணி கதி  மீB நிைனJ பBவ
அசி0க.

எ;தவித மினQ ஊடக0கG இ லாமேல ல2ேசாபல2ச மகைள அண
கா;தி கவ;த ேபா , ல2ேசாப ல2ச இலகிய ஆவலகைள சாகிதிய
அகாெதமியி ஆதரJ இ லாமேல ெப*றி பவ கைலஞ. அப&ப2ட
இலகிய ேமைத எ க2Bைரைய ப&த எைன ேம3 வ3வாக எ9த
ஊவிகிற. 5டேவ, சக பைடபாளிகளி பைட%கைள %ற;த1ளாம
ப&க ேவB எற உதிையH ஏ*பBதியி கிற.

வ1ளலா மக1 ேநய ேபரைவைய கைலஞ 11.7.99 அ மாைலயி
கைலவாண அர0கி

வகி ைவதா. நா விழாவி* தைலைம வகிேத.

வ1ளலா அைனவ  ெபாவானவ எபைத எB கா2B வைகயி
ெசைன கிறிFவ இலகிய6 ச0கதி ெபா6 ெசயலாள அ 2த;ைத டாட.
தி.தயான;த பிராeF வரேவ*%ைர நிக@தினா.

வ1ளலாாியதி

ஒறி ேபான பழ.சகனா, ஊர அ&க1, ேபராசிாிய

ெம=யப, தமி@ ேவ1வி சதியேவ

 க ேபாற ஆமிக விதககG,

ைனவ இரா. இளவர, கவிஞ ஈேராB தமிழப, ச. ெச;தி நாத, க.
மாமணி, கி.த. ப6ைசயப ேபாற நாதிககG, நயபட கல; ெகாடாக1.
ெசைன ெதாைலகா2சியி னா1 இயந ஏநடராச அவகG, கவிஞ
சி*பி அவகG ப0ேக*றாக1. 0கி: ய பழசகனா வ1ளலாமயமாக
ஆனவ. அ;த ெபாியவ சாதிய மபாக அைமகப2B வ  சமவ%ரைத
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2&கா2&, கைலஞ  சமவ%ர ேதாற

எ, பலத ஆரவாரதி*-

கிைடேய ப2டமளிதா.

நா, என தைலைம உைரயி

வானளாவிய அதிகார - ெகாட னா1

ேபரைவ தைலவ ஒ வ ேபால நட; ெகாடத*காக இேபா வ ;கிேற.
ேபகிற ஒNெவா வைரH, கால0க தி &ப& ெதாிவிேத. இேபாைதய
ெதாைலகா2சி பாணியி

ைற;த ேநரதி

ேபசி &கிறவகG பாி

வழ0கபB எ நைக6ைவயாக றிபி2ேட. கைலஞ அதிகமான
ேநரைத எB ெகா1ள ேவB எபத*காகJ, அவர ேநரைத
4ண&க 5டா எபத*காகJதா அப& றிபி2ேட. ஆனா3
கைலஞ எைன பா ‘ஏ அவசரபBறி0க’ எ ெமைமயாக க&;
ெகாடா.

அைன ேப6சாளகG ேபசி &த பிற, நா என &Jைரயி
வ1ளலாைர தமிழ நல க தி மகG எB6 ெச ல ேவ&ய அவசியைத
விளகிேன. ஏதைலவ தைன விட 4ரனாகிவிBவா எ ெபாறாைமப2ட
அ6னனி IBதலா

அ;த மைல6சிவனி க2ைட விரைல ெவ2&

ெகாBைமைய எBைரேத. இ;த நா2&

விைளயா2B 4ரகG அ6னா

வி கG, ந லாசிாியகG ேராணா6சாாியா வி கG
ெகாBகபBவ அச

ேமாச& எேற. ஏகைலவனான வ1ளலாைர, க2ைட

விரைல ெவ2ட Bகாத இெனா

ஏகைலவனான கைலஞதா மகG

எB6 ெச ல ேவB எ ேக2B ெகாேட.

கைலஞ ேபச எ9;தா. ‘சதிரைத ப*றி என ந லாேவ ெதாிH’ எ
எBத எBபிேலேய a&ைக ேபா2டா. ெச ல 2B ைவக ேபாகிறா எப
52டதி* என %ாி;த. அவ எைன ப*றி எப& அவதா◌ி
இ கிறா எபைத அறிவதி

என ஒ

எதிபா%. 5டேவ, 2B பலமாக

இ ;விட 5டாேத எகிற பய, இ கா எகிற நபிைக. ஆனா3
கைலஞ அப& ேபச ேபாவைத ெதாடரவி ைல.

எBத எBபிேலேய .டான அரசிய:
அறிஞகளி ேப6 மைழயி

இ ; தைன இ0 ெகாBவ;

நைனைய ைவத என நறி ெதாிவி

ெகாடா. ச2ட தமி@ சி;தைனயாளகளா3, ெவளிWாி

இ ; திரட
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வ1ளலா ேநயகளா3 நிரபி இ பைத %ாி; ெகாடா. பிரமனி
கதி

பிற;தவக1 அைமதியாக இ  ேபா, கா:

பிற;தவC, பாததி

பிற;தவC ேமாதி ெகா1கிறாகேள எ வ த ெதாிவிதா. இ;த
பினணியி

வ1ளலாைர தா@தப2ட, பி*பBதப2ட மகளிைடேய

வ1ளலாைர எB6 ெச ல ேவB எறா.

கைலஞ ேம3 ேபைகயி , அ6ன மரதி

இ ;த கிளிைய ம2Bேம

பாத ேபால, நா நம றிேகாைள ம2Bேம கவனதி

ெகா1ள ேவB

எறா. சில வ1ளலா பிாியகG, இ வ தைத அளித. நா
ஏகைலவைன ப*றி6 ெசா 3 ேபா அவேரா அவைன பழிவா0கிய
அ6னைன ப*றி றிபிBகிறா எ பின எனிட ெதாிவிதாக1.
ஆனா , ேநாக இவ ல. ஏகைலவC, அ அ6னைன ேபா
வி விைதயி

ம2Bேம றியாக இ ;தி ;தா

அவ க2ைட விரைல எ;த

ஆ6சாாியா  எBதி க &யா எற ெபா ளிேலதா கைலஞ ேகா&
கா2&னா. 4 ஆராவார0களி3, சாதிய சைடகளி3 D@கி ேபாகாம
பிரமனி கா:

பிற;தவகG, பாததி

பிற;தவகG இைணயாக றிேகாளி

பிற;தவகG கதி
றி தவறா நி*க ேவB

எபைதேய கைலஞ எBைரதா. 52ட அறிஞ ெப மகளா
ப2டதா

நிரப

இைத விளக ேவ&ய அவசிய அவ  இ ைல. விலாவாாியாக

விளவத* அவ சாதாரணமானவ  அ ல. தமிழகதி அைன தர%
மகளி உணJகைளH ெபாைமபBதி நடக ேவ&யவ.

எறா3, 52ட &;த என ெசம ேடாF. றிபாக ேதாழ
ெச;தி நாத, எைன கBைமயாக விமசிதா. என தைலைமHைரயி
வ1ளலா வளாகதி

இெனன ெச=ய ேவB எ நா ெசா ல

தவறிவி2ேட. அதனா

தா கைலஞ  ேபரைவயி ேகாாிைகைககைள ப*றி

றிபிடவி ைல எறா. உடேன நா எ9 Dலமாக கைலஞாிட
ெகாBதி  விணபைத நிைனJபBதி மீB மீB ெசானைதேய
ெசா ல வி பவி ைல எேற. அத* ேதாழ ெச;தி நாத இதர
உபினகளி மJன சமதேதாB ‘நீ0க1 இ;த ேகாாிைகைய 52டதி
 ைவதி க ேவB. அவகG ஆரவார ெச=தி பாக1. கைலஞ 
மக1 க  மதிபளிபவ. நம ேகாாிைககளி

ஒ

சிலவ*ைற

ஏ*றி பா. நீ0க1 ரகசியமாக ெகாBத ரகசியமாகேவ ேபா=வி2ட’ எ
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விளகினா.

என எனேவா ேபா

இ ;த. கைலஞ னிைலயி

ஒ

ந ல

ச;தபைத ந9வ வி2Bவி2ேடாேம எற ஆத0க இC எC1 உ1ள.
அேத சமயதி

கைலஞ யமாக சில நடவ&ைககைள அறிவிதி கலாேம எற

வ த என உB. வ1ளலா அபக1 சில கைலஞைர ெசா :
*றமி ைல தி வ 1 இC ைக5ட வி ைல ேம3 ேம3 வ1ளலாைர
னிலபBதிய பிறேக, அ;த வளாக ேமபட ேவB எ இ கிறேதா
எனேவா எறாக1.
-------------21. கைலஞ தமி& அறிஞ எேபப(ட ம6ச !

இரடாயிர ஆ&

மா6 த

வார வாகி ....

ஏவி. எ. ெம=யப6 ெச2&யா அவகளி மகG, என Bப நப மான
தி மதி. மீனா அ  4ரப அவக1, எைன அகில இ;திய Bபநல தி2ட6
ச0கதி

கைலஞேராB ேச; ேபசைவதா.

இ, இ;தியாவி

அர சாரா நிவன0களி

ெப பாலானைவ அர

பணைதH, ெவளிநா2B பணைதH த வி ெகாB அவ*றி* கண
ெபாமகG ேசைவ ெச=வ ேபா , பாவைன ெச=,

கா2டாம

கா வாசி பணதைத ஓர0க2B ேபா, இ;த அகில இ;திய Bபநல தி2ட6
ச0க, ெவளிபைடயாகJ, ேநைமயாகJ ெசய பBகிற அைம%. அ;த
காலதி

இ ;ேத Bபநல தி2டதி*காக அ பணி ஆ*றிய அைம%.

விழா நாளி

ராேஜFவாி மடபதி

ேமைடயி

கைலஞ நBநாயகமாக

உ2கா;தி ;தா. எ ேலா  ேபாடப2ட சாதாரண நா*கா:ைய வ*%தி
வா0கி ெகாடா. அவ  வல பக ச0கதி தைலவ எ
நிைனகிேற. இட பக இெனா வ... நா கைலஞாி வல பகதி*
வல பக. எைனயB கைலஞாி ைணவியா தி மதி ராசாதி
அைமயா, இவைர அB ரேஜFவாி அைமயா... இவக1 இ வ  Bப
நபக1 எபதா

சரளமாக ேபசி ெகா& ;தாக1. நாC, ராசாதி
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அமாJ வணக 5ட ெசா : ெகா1ளவி ைல. அப& ெசா :
ெகா1ளாதத* எனளவி

ஒ

காரண உB. கைலஞ, த வராக இ ;த

ேபா, அவதா எைன வாெனா:யி

இ ; ெதாைலகா2சி ெச=தி

ஆசிாியராக மா*றினா எபைத வாசககளிட ஏ*கனேவ பகி;
ெகா& கிேற. அ;த6 சமயதி , இதய ேபகிற ஆசிாிய மணிய, நா,
ராசாதி அமாவி சாதிைய ேச;தவ எபதா , அவேர கைலஞாிட எைன
ெதாைலகா2சியி

நியமிக ேவB எ நிப;தி ெவ*றி ெப*றதாக

எ9தியி ;தா. இ மணிய அவகளி ததிேக ைறவான ெசய .

ராசாதி அமாJ எைன ெதாி;தி க &யா. ஒ ேவைள, கனிெமாழி
சப;தமாக கைலஞாிட நா உைரயா&யைத, அவ தன ைணவியா ட
ெசா : இ கலா. ஆனா3, ராசாதி அமாJட எனெகா
அ% உB. இதய ேபகிறதி

மானசீகமான

வ;த ெச=தி, ஒ ேவைள உைமயாக

இ கலாேமா எ5ட நப வ0கிேன. ஒ வ நம பி&தமானவரா=
ஆேபா, அவ நம ந ல காாிய ெச=வதாக 5றபB ேபா, அ
ெச=யப2டேதா, ெச=யபடவி ைலேயா, சப;தப2டவ, அப& ெச=ததாகேவ
ந%வா. நடபைத ம2B நப ேவB எப இ ைல. நட;தி  எ
நபலா. இதா மேனாதவதி

ஒ

அ&பைட விதி.

இ;த6 .ழ: , கைலஞ, இரடாவ தடைவயாக த வரா=
ெபாேப*றJட ெசைன ெதாைல கா2சியி

ஒ

கவியர0கதி* தைலைம

தா0கினா. கவியர0க நிைலய அர0கி*1ேளேய நட;த. அ0ேக வ  ராசாதி
அமாைவ வரேவ* அவ ாிய இ ைக அவைர அைழ6 ெச ல
ேவB எப என ெகாBகப2ட ெபா%. இ;த ெபாைப
ெகாBதவக1 5ட இதய ேபகிற ெச=திைய நபிதா ெகாB
இ கலா ராசாதி அமா வ;த ேபா நா எைன அறிக ெச=
ெகாேட. எ ெபயைர ேக2ட, அவ ஏறி2B பா %னைக6
ெச=வா எ நிைனேத. அவ  எைன ெதாியவி ைல. ஒ% அவ
தைலயா2ட வி ைல. இ என அவமானமாக ேதாறிய.

ஒ

வ டதி* பிற, ேதாழ ஆல& அ ணாவி மகனி தி மண நிக@6சி

அைடயாாி

நைடெப*ற. கைலஞ இைத நடதி ைவதா. 52ட கைல;தபிற

காைர ேத& ெகா& ;த ராசாதி அமாவிட மீB எைன அறிக
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ெச= ெகாேட. அவ கBக வி ைல. ைற;தப2ச அப& என
ேதாறிய. இனிேம

அவைர எ0ேக ச;திதா3 நாC கBக 5டா

எற &J வ; வி2ேட. அ ணாவிட இ;த இரB நிக@6சிகைளH நா
மனதா0கலாக றிபி2ட ேபா ‘ேயாN.. அ;த அமா ெராப க!டப2டவ0க...
அபாவி... நிைறய ேப

5ைழ பிB ேபா2ேட அவ0கள ஏமாதி இ கா0க.

இதனால அவ0க எ6சாிைகயா இ கா0க. உம பிB 5ைழ பிடா
அ ல ந ல பிடா எப அவ0கG எப& ெதாிH’ எ அவ ஒ
எதி ேக1வி ேக2டா.

எறா3, இனிேம
ேபா

ராசாதி அமாைவ எ0ேக பாதா3, அவைர ெதாி;த

கா2& ெகா1வதி ைல எ நா தீமானி வி2ேட. ஆைகயா

அ;த

விழா ேமைடயி , அவேராB நா ேபசவி ைல. அவ  எைன கBகவி ைல.
இதைன கைலஞ எப&ேயா கவனி இ கிறா. உடேன வல பகமாக தி பி
ராசாதி அைமயாைர ேநாகி ‘அவ

சதிர’ எ சிறி வ3வாக ேபசினா.

உடேன, நா0க1 இ வ  ெதாிHேம எ ஒேர சமயதி
ஒேர சமயதி

ெசா : ெகாB,

வணக ேபா2B பிற ேபசி ெகாேடா.

ராசாதி அைமயா எNவளJ எளிைமயானவ எப அேபா நறாகேவ
%ாி;த. நாC கனிெமாழி மண& சி0க< ெசறைத க தி
ராசாதி அைமயா ஆன;த விகடனி

ெகாB,

எ சிாி% சி0க< ேபா=வி2ட’ எ

றிபி2டைத ப& வி2B ‘எ கக1 கல0கின எ அவாிட
ெதாிவிேத. உடேன அவ, ஆன;த விகட அ ல அவ1 விகட எ தி த
ெகாBதா. அவ ைடய கக1 உ1கமா= ேபாயி க ேவB. மேனா
அைலக1 சி0க<  அவைர இ9 ெகாB ெசறி க ேவB. சிறி
ேநர ேப6ச* கா2சியளிதா.

இத* பிற தினகர பதிாிைக விழாவி

ராசாதி அைமயாைர ச;திேத.

எ மகனி தி மண வரேவ*% விழா அைழபிதைழ ெகாBகா ேபான ஏ
எ எைன ேக2டா. நா அவ அேபா ஊாி
அCபியி ;ததாக ெதாிவிேத. 5ாியாி
எைன நபாத ேபா
ெகாேட.

ேக2டா. அதி

ஒ

இ லாததா

அCபியி ;தா

5ாியாி

வ;தி ேம எ

உாிைம இ பைத கB
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கைலஞ எைன பா ‘அதா எ ைணவியா ராசாதி அமா’ எ
ெசா : ஏ ேபசாம

இ கிறா= எ மைறகமாக ேக2காத ேக1வி ஒைற

எ9பி இ கலா. ஆனா
ேக2டா. இதனா

அவேரா தன ைணவியாைர பாதா அப&

நாC அைற எ ைணவியா தி மதி. ேகாகிலா

சதிரைத ப*றி ேபவ எ தீமானி வி2ேட. இப& ேபசிேன.

‘ெபாவாக நம த வாி னிைலயி

ேபவத* அைனவ ேம

அAவாக1. அ;த அளவி* கைலஞ அவகள ேப6ைச மனதி

உ1வா0கி

ெகாB 2Bவதா, த2Bவதா, த2& ெகாBபதா எ தீமானிபா. ஆனா ,
கைலஞாி னிைலயி

ேபச நா தய0வ இ ைல’

‘இேபா நா பயபBவ பாைவயாள இ ைகயி

இ  எ

ைணவியா தா. வ1ளலா மக1 ேநய ேபரைவ வக விழாவி*
தைலைம தா0கிய நா கைலஞாி வ ைகைய ெபா 2பBதா ேபா

அ0

இ0 *றியதாக எ ைணவியா எைன க&தா. ‘எப ேப ப2ட
மCச! அவ. அவ னால அப& நட;கிறீ0கேள’ எ சா&னா.
கைலஞ , ெதமாவ2ட மவாசைன பாணியி

எேபப2ட மCச எ

எ ைணவியா ெகாBதி  ப2ட அவ  ஏ*கனேவ
வழ0கப2&  டாட, தமி@ அறிஞ, தமிழனதைலவ ேபாற
ப2ட0கG இைணயான’

கைலஞ எ ேப6ைச ெபாி ரசிதா. நா ேபசி உ2கா;த ராசாதி
அைமய, M* கணகான பாைவயாளக1 மதியி , பி பாதறியாத
எ மைனவிைய கB பி& ‘எப& ெவ2கபBகிறா0க பா 0க’ எறா.
------------22. கைலஞகைலஞ-7பனா ஒ

இரடாயிர ஆ&

தமிழ இலகண

மா6 மாத இரடாவ வாரதி

கைலஞைர மீB

ச;தி வா=% கிைடத.

என மக சிவமாாி தி மண அைழபிதைழ ெகாBபத*காக வழக ேபா
சகநாத Dலமாக கைலஞைர6 ச;திேத. ேகாைவயி

நைடெப
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தி மணதி* கைலஞரா

வர&யா எறா3, ெசைனயி

நைடெப

வரேவ*பி*, அவ வ;தாக ேவB எேற. ‘சா எ மகேளாட
க யாண நீ0க வரல. ஆனா இ;த க யாண க&பா வரQ’
எேற உாிைமேயாB . உடேன ‘கைலஞ உ0க மகேளாட தி மண நாGல
என இெனா

தி மண நிக@6சி இ ;ததைத அபேவ உ0ககி2ட

ெசாேனேன’ எ பதிலளிதா.

நா அச; ேபாேன. கைலஞ அேபா அப& ெசான அ;த6
சமயதி தா என நிைனJ வ;த. கி2டத2ட ஐ;தாBகG பிற
கைலஞ அேபா ேபசியைத மறகாம

ைவதி கிறா. ப வ அரசிய

நிக@Jகைள 5ட 9ைமயாக நிைனJ பBத &யாம
இ பைத ெச=தியாள எற ைறயி
ஆனா , கைலஞேரா ஒ
ேபசியைத மனதி

சDக

பல தைலவக1 அ லா&

நா பலதடைவ பாதி கிேற.

சாதாரண விஷயைத 5ட அJ ஐ;தாB %

பதிJ ெச=தி ப கB நா <ாி ேபாேன எ

மீB மீB ெசானைதேய ெசா ல ஒ

மாதிாி இ கிற. ஆனா , உைம

அதா.

இ;த6 ச;திபிேபா, கைலஞ ட ெப பா3 அரசிய

நிக@Jகைளேய

ேபசிேன. ேமய Fடா:C மகளிைடேய பலத ஆதரJ இ பைதH, அவ
அ 3 பக3 றிபாக தீவிபளி ேபா, தீராத மைழயி ேபா
ஓேடா& உைழபைத மக1 உனிபாக கவனிகிறாக1. இேபா ேபாலேவ
அவ எேபா அடகி வாசிக ேவB எ கைலஞ ேகளாமேல ஒ
அறிJைரைய உதிேத.

ஒ

றிபி2ட சாதி, அவ  வாகளிகா எகிற யதாதைத6 மீB

2&கா2&, அ;த சாதியிைனைர ஆ*பBதJ, அத* எதிராக உ1ள
சாதிைய ெமைம பBதJ, கைலஞ ஆவன ெச=ய ேவB எேற. ெசற
தடைவ, நா றிபி2ட அ;த சாதியின, த பக நி*பதாக றிபி2ட
கைலஞ, இேபா அவகள ஒ2Bெமாதமான ஆதரவி , ப சத4த
ைற; இ பதாக றிபி2டா. இJ, அவ, அ;த சாதியின மீ
ைவதி  நபிைகைய கா2Bகிறேத தவிர, யதாதைத அ ல எப
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என %ாி;த. ஆனா3, அவ க  எதிராக நா பலமாக
வாதாடவி ைல. அB வரவி  ேதத3 %, இ;த யதாதைத அவ
%ாி; ெகா1வ, அத* ஏ*ப விWக வப தமிழகதி ஒ2Bெமாதமான
நலC உக;த.

என சாதியி
தமிழகதி

நபிைக இ ைலதா. கைலஞ  அப&ேய. அேதசமய

ெதா* ேநாயா= பரவிவ  சாதிய அரசியைலH %றகணிக

&யா எபேத எ க . சாதி வழியாக, சாதியைத கைலஞரா

க2B1

ெகாBவர &H எ நிைனகிேற.

தி மண வரேவ*% நாளி , கைலஞ இரJ எ2B மணி அளவி , ராேஜFவாி
க யாண மடப வ;தா. ஏ9 அைம6சகைள தேனாB 52& வ;தா.
இவகளி

பல , நா அைழபித@ ெகாBகவி ைல. என அவகைள

ஏறி2B பாகேவ 56சமாக இ ;த. றிபாக Dத அைம6சகளான
4ரபா& ஆக, ேகா.சி.மணி அவக1 ேமைட கைலஞேராB வ;
இ ;தாக1. கைலஞ  ேவ&ய ஒ வ, த0கG ேவ&யவ எற
ைறயி தா வ;தி பாக1. அைம6சக1 ஆகாB 4ராசாமி, ைர க,
ெபா&, தமி@ &மக, பி6சா& ஆகிேயா என நபக1. இவக1
வ வ இய % ஆனா , நா றிபி2ட அ;த இரB Dத அைம6சகG
அைழபித@ கிைடகாதைத மனதி

ைவ ெகாB கைலஞாிடமி ;

அேபாைத ந9வி ேபாகாம , வரேவ*% நிக@6சி வ;த ஒ
ெப ;தைமயான ெசய . அணா, திகைவ எப& Bப பா0கி
ைவதி ;தாேரா அப&ேய கைலஞ  ைவதி பைத கணார கேட.

இ;த விழாவி* Dபனா, எF.ஆ. பாலரமணிய ேபாற தைலவக1
வ;தி பாக1 எபைத ெசா ல ேவ&ய இ ைல. Dபனா அவக1
52டேதாB அம; இைச க6ேசாிைய ரசி ெகா& ;தா. கைலஞ
ேமைட வ;தைத அவ கவனிகவி ைல. கைலஞ ெவளிேய %றபBேபா
யாேரா ஒ வ Dபனா வ;தி பதாக கைலஞாிட ெதாிவிதா. உடேன
கைலஞ தி பி நட; Dபனாைர ேநாகி ஓடாத ைறயாக நட;தா. இத*1
Dபனா  ேசதி அறி; கைலஞைர ேநாகி ஓ& வ;தா.
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இ வ  ஒ வ ைகைய ஒ வ பி& ெகாB அேபாB அளவளாவினாக1.
இ;த நிக@6சிையதா அைன பதிாிைககG %ைகபட சா2சியாக
ெச=தியாகி இ ;தன. அரசிய:

எதி  %தி மாக இ ;தா3 சDக, Bப

உறJ எ வ ேபா தைலவக1 எப& நட; ெகா1ள ேவB எபத*
கைலஞ , Dபனா  ககா2சி ேபாலேவ ேதாறினாக1. ம*ற
தைலவகG எப& நட; ெகா1கிறாக1 எபைத இ0ேக ெசா லாம
விBவேத க2Bைரயி ததி ஏ*%ைடய.
-------------23. ெபா-4 சதிரதி8 ஒ

கைலஞைர பல னிைலயி

)ய945

மீB ச;தி வா=% 11.6.2000 அ

ஏ*ப2ட.

% கைலஞாிட நா சமபித றிபி அ&பைடயி

தமிழக அர தமி@

இலகிய6 ச0க பலைகயி ற1aட எற அைமைப நிவிய. இத
ெபா9 உபினராக நாC நியமிக ப2& ;ேத. இ;த அைமபி*
கைலஞ த வராக அ ல, இலகியவாதி எற ைறயி
ெபாேப*றா. தமிழண

தைலவராக

ைணதைலவ ைனவ நாகராஜ அவக1 தனி

அ3வல. தமி@ வள6சி ைற அைம6ச ைனவ தமி@ &மக அவக1
%ரவல. தமிழக அரசி தைலைம ெசயலகதி

கைலஞ தைலைமயி

ெபா9 52ட - நைடெப*ற.

ெபா 9வி

தமிழறிஞக1 சிலெபா: ெச லப, ச.ெம=யப,

கா.பா.அறவாண, சா.ேவ. பிரமணிய, ஆ0கில இலகிய விதக .
ெச லப, ‘காNயா’ சக ;தர, நா2B%ற இய

விதககளான

ேபராசிாியக1 ], ேக.ஏ. ணேசகர, எ9தாளக1 சாவி, ேகாவி.
மணிேசகர, ஜாதா, ந4ன நாடக வி*பன .ராமசாமி, வாெனா:ைற
நி%ண மன மன உ1ளி2ட பல ெபா9 உபினகளாக கல;
ெகாடாக1. இ;த 9 52டதி

அேபாைதய நிதிைற ெசயலாள ,

என ப லாBகால நப மான ராஜாரா இ. ஆ. ப. அவகG, தமி@ வள6சி
ைற இயந எ9தாள ம. ராேஜ;திரC கல; ெகாடாக1. மதிய
சாகிதிய அகாெதமி சாபி

அத ெசயலாள கவிஞ ச6சினா;த, ெசைன
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கிைளயி அேபாைதைய தனி அதிகாாி கி !ண DதிH கல; ெகாடாக1.
நாC ெபா9 உபினரா= கல; ெகாேடனா கலகிேனனா எபைத
வாசகக1 தா தீமானிக ேவB.

இ;த9 52டதி

அறிக உைரயா*றிய ைண தைலவ , கா2சி

எளியவ , கBAெசா

அ*றவ மான ைனவ. தமிழண

அவக1,

ச0கபலைக எ ேலா  ெபாபைடயான எ றிபி2டா. ஆைகயா ,
இதைன தவறாக நிைனக ேவடா எ ஒ சில ேம2B&
இலகியவாதிகைள மனதி

ைவ ெகாB ேபசினா.

இ;த6 ச0கபலைக எத*காக அைமகப2ட எபைத, அவைர விட நா
அதிகமாகேவ அறிேவ எபதா
ைனவாி ேப6சி

எனா

றிகீடாம

கி2B இ;த அைம%, ஒ

இ க &யவி ைல.

இடஒகீ2B பலைகதா

எ வாதி2ேட. திராவிட, *ேபா இயக பைடபாளிகைள, சாகிதிய
அகாெதமியி ைணேயாB இ01ள ேம2B& இலகியவாதிக1
இ 2ட&% ெச=வதா தா, இ;த அைம% உ வாக ப2B இ கிற
எேற. ஆைகயா , தா@தப2ட பி*பBதப2ட, அேத சமய, ததி வா=;த
பைடபாளிகைள அைடயாள பBவேத இ;த ச0கபலைகயி த

ேநாக

எ வாதி2ேட. சிறி உண6சி வசப2B, கBைமயாகதா ேபசிேன.

எத*காக இ;த ச0கபலைக வகப2டேதா, அத ேநாக %ாியாம , ;தர
ராமசாமி, ெஜயகா;தC ச0கபலைக,  பட0கைள எBக ேவB
எ ஒ வ தினமணியி

எ9தியி ;தா. இெனா வ அேசாகமிதிர,

இ;திரா பாதசாரதி ேபாற இலகிய ேமைதகைள னிைல பBவத*காக
இ;த அைம% உ வாக ப2B இ பதாக ஒ

பதிாிைக ேப2&

அளிதி ;தா. இ ச0க பலைகயி ச0கி:கைள அ விBகிற சாமா6சரமாக
என ேதாறிய. இதனா , இ;த அைம% இெனா

சாகிதிய

அகாெதமியாக ஆகிவிBேமா எ எC1 அ6ச ஏ*ப2ட. ஆைகயா

எBத

எBபிேலேய இத ேநாகைத உ1ள உ1ளப&ேய ெசா :விட ேவB
எற எணதி , நா ெபாி மதி ைனவ தமிழண

ேப6சி

கிட ேவ&யதாயி*. அவ ேபசி &ப வைர காதி க என
ெபாைமயி ைல.
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ெபா 9 உபினகளிைடேய ெபாி பரபர% ஏ*ப2ட. ஆனா

எவ 

இைடமறி ேபசிய எைன இைடமறிகவி ைல. கைலஞாி தைலைம
அவகள வா=கைள க2& ேபா2& கலா. அ ல கைலஞ பா
ெகா1Gவா எ மா இ ; இ கலா. ஒ ேவைள, நா ேபசிய
ர2Bதனமாக இ ;தா3 அதி

உைம ெபாதி;தி பைத உண; ேபசா

இ ; இ கலா. இ;த D காரண0களாேலா, அ ல Dறி

ஒறாேலா

தமிழகெம0 இ ; வ;த சி;தைனயாளக1, எ;த வித எதிவிைனH
ஏ*பBதவி ைல. இ;த ேபாைக எ க கான ெமௗன சா2சியமாக
நிைன ெகாB நா ேம*ெகாB ேபசேபாேன.

அேபா கைலஞ இைடமறிதா இட ஒகீடாக இ க ேவB எ
ெசான எைன பா ‘சதிர எ ேலா  ெபாவான’ எ
சிேலைட நயேதாB றிபி2டா. நாC சிறி ேநரதி* பிற ‘சதிர சில
சமய கைரேயற ேவ&ய இ கிற’ எேற. கைலஞ எைனேய உ*
ேநாகினா. அ;த பாைவயி ெபா ைள %ாி; ெகாB, நா ேம*ெகாB
ேபசவி ைல. இைத ஆன;த விகடனி
றிபி2& ;தா. ஆனா

எ9தாள ஜாதா அவக1 ெமைமயாக

கைணயாழி பதிாிைகேயா, தனேக இய பான

ேம2B& தனதி , கைலஞ எைன தைலயி

த2& உ2கார ைவ

வி2டதாக றிபி2B எைன ேகாமாளியாவதாக நிைன, ேகாமாளிதன
ெச=த.

ச0க பலைகயி ெபா9 52டதி

ப ேவ இலகிய சமா6சார0கைள

உபினக1 ேகா& கா2& ெகா& ;தாக1. என உ1fர வ த. ஒ
Dத தமிழறிஞைர அJ எ மீ அ% கா2B ெபாியவாி ேப6ைச அப&
இைடமறி இ க 5டா எற *ற உணJ ஏ*ப2ட.

கைலஞாி கணிபி

இ ; நா 4@;தி ேபேனா எற ச;ேதக. சதிர

எ0ேக ேபானா3 கலா2டா ெச=வா எ ச0க பலைக எதிாிக1 நா ெசா ல
வ;ததைத திைசதி பி விடலாேம எற எதிகால அ6ச. ெபா9 52ட
&;த, சில நா கி2டதா சாி எறாக1. சில இைவ எ லா
ெசா லாம

ெச=ய ேவ&ய ெசய க1 எறாக1. நா கைலஞ தவறாக
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நிைனபாேர எ வ ;தினா3 நா அப& க  ெதாிவிததி

எ;த தவ

இ பதாக என ேதாறவி ைல.

ச0க பலைகயி ெபா 9 உபினகளி

இ ; ெசய*9வி*

உபினக1 ேத;ெதBக ப2டாக1. ேபா2& இ லாத ேதJ. ேபராசிாிய
ெம=யப, ச0க பலைக காரணமானவ எ ெசா : எ ெபயைர
ெமாழி;தா. உபினக1 ஆ2ேசபிகவி ைல. சிலெபா: ெச லப, சா.
ேவ. பிரமணிய, அ

ரமா, காNயா சக6 ;தர ஆகிேயா

ெசய*9 உபினகளாக ேத;ெதBக ப2டாக1 எபைத விட ெபா
9வா

நியமிக ப2டாக1 எ ெசா லலா.

கால0காலமாக அ&ைம பBதப2ட அ ல ெகா6ைசபBத ப2ட இ;த
மணி இலகியைத பிறெமாழிகG எB6 ெச ல, இதைகய தடால&
கீB ேதைவ எேற ேதாறிய. ஆரபகாலதி

எ பைட%கைள

மகG ெகாB ெசறவ  எைன ச0கபலைகயி ெசய*9வி*
உபினராக வழிெமாழி;தவ மான ேபராசிாிய ெம=யப தமிழண
அவகG மிகJ ேவ&யவ. நா தமிழண

அவகளிட ஒ ேவைள

அவ மன %பB ப& நட; ெகா1G நிைலைம ஏ*ப2டத* வ த
ெதாிவிதேபா ேபராசிாிய. ெம=யப நா அப&6 ெச=தேத சாி எ
அ0ேகேய வாதி2டா. இதா ந2ைபH மீறிய ேநைம எப.

கைலஞ , தனேக உாிய திைரேயாB தமி@ இலகியைத ப*றிH, அைத
உலகளாவ ெகாB எB ெச ல ேவ&ய அவசியைதH அ ைமயாக
வ*%தினா.

நா கைலஞ ட ெகாட ந2ைப வா@நா1 வைர க2& காபா*ற ேவB
எ க0கண க2& ெகா& பவ. என இைட6ெச க

ேப6 இத*

இைடWறாக வ;தி ேமா எ வ தப2ேட. அத* அவசிய இ ைல
எப ேபா

ஒ

நிக@6சி விைரவி

நைடெப*ற. த வ அ3வலகதி

ஆைல எற தனியா இைணயைத கைலஞ 11.12.2000அ வகி
ைவ இ கிறா. அதி

என க2Bைரயான ‘கிராம0க1 அ இ என

%ைகபடட ெவளியாகி இ ;ததா. அதி

வ;த க2BைரகைளH,

எ9தாளகளி ெபயகைளH ெமளனமாக பா ெகா& ;த கைலஞ
என க2BைரையH என %ைகபடைதH பாதJடேன, அைத உ*
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ேநாகி அடேட நம சதிர! எறாரா. இைத ஆைலனி

பணியா* என

ேதாழ , சிற;த இலகியவாதிHமான தி < கி !ணC, ெச=தி ைறயி
உதவி இயநராக உ1ளவ , என வாடம : நாவ3 காரணமானவ மான,
எ இனிய நப பா! அவகG மநா1 எனிட தனிதனியாக
ெதாைலேபசியி

ெதாட% ெகாB ெதாிவிதாக1.

என இர2ைட மகி@6சி. ற1 aடதி
ெகாடா எகிற ஒ

நா ெதாிவித க ைத கைலஞ ஏ*

மகி@6சி. அப&ேய அவ ஏ* ெகா1ளவி ைல

எறா3 எ மீ ைவதி  அ% அவாிடமி ; 4@6சி அைடயவி ைல
எற இெனா

மகி@6சி.

இ;த காலக2டதி
ம வமைனயி

ரெசா: மாற அவக1 ேநா=வா=ப2B அப ேலா

ேசக ப2டா. மாற அவகG ர0கராஜ

மாரம0கலமாக திBதிBெப ஆகிவிBவாேரா எப ேபாற அதி6சித 
ெச=திக1 ெவளியாயின. இ;த6 சமயதி
ெதாைலகா2சியி

கைலஞ கல0கி ேபானைத

பாத ேபா எ கக1 கல0கிவி2டன. ைகய நிைலயி

அவ தவித தவி% எைனH தவிக ைவத. எைன ம2Bம ல...
மனிதேநய மிக எ ேலாைரH தவிக ைவதி . ஆனா , எைன
ேபாறவகளி தவி% தமி@நாB சப;தப2ட 5ட, ஓணானா= ேபான
தமிழக தைலநிமி; நி*க இC ைற;த ப2ச ஐ;தாBகளாவ
ேதைவபBகிற. இத* கைலஞ வா@;தாக ேவB. ஆனா , மாறC
விபாீதமான ஒ ஏ*ப2டா

அவ  வாழமா2டா எப அவர ஐ%லக1

Dல ெவளிபைடயாக ெதாி;த. ெவளிநா2B ம வ ஒ வ ம வ
மைனயி

இ ;

ெவளிேயறிய ேபா, கைலஞ இயலாைமயி
ஆ2Bவ ேபா

ைகயா2&ய எ இதயைதேய

இ ;த.

ரெசா: மாற அவகைள ப*றி ப ேவ விமசன0க1 உB. அபாவி
கைலஞைர, அவதா ஆ2& ைவபதாக க2சிகாரக1 சில5ட 5வ உB.
இதனா

கைலஞ  பாதகமான நிைலேய உ வாகியி கிற எ ஒ

நிலJகிற. ஆனா , இெனா

ேகாணதி

பாதா , கைலஞ  ஒ

க 
மாற

ேதைவபBகிற. ந;தனி ெபாபாசிாியரான எ இனிய ேதாழ கவிஞ
இளேவனி

இ றி க  ெதாிவி ேபா கைலஞ ஒ

வைகயில
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ஏமாளி0க .... அவ கைத ஒைற ந லாயி C ெசா :2டா

ேபா

அப&ேய மய0கிBவா. மாற உடனி ;, ந லவக1 ெக2டவகைள ச:
அவ  சாியான வழிகா2&யாக இ கிறா’ எறா.

ெத மாவ2ட0களி

அ;த காலதி

ெசா 3வாக1. இதனா

தா= மாமாைவ ‘அமா எேற

சேகாதாி பி1ைளகளி ஜாதக0க1 5ட

தா=மாமCகாேவ த:

ேப எபாக1. ஆனா

என எ தா=மாமா

அமா தா. அவைர விட நா ேவ யாைரH அதிகமாக ேநசிகவி ைல. இ;த
உறJ கைலஞ  மாறC அ த
மாற எற ஊேகா

இ வைர நிலவி வ கிற.

இ ைல எறா , கைலஞ அரசிய:

ஓரளJ

டமாவத* வா=%க1 உB. இ;த தவாத6 சி;தைனHட இைறய
தமிழக ந வா@வி

ரெசா: மாற அவகளி உயி , வா@த3 இதனா

கைலஞாி வா@த3 தமிழக வா@த:

கிய அச0களாக என பBகிறன

------------24. ைவ*ட தைலபாைக வளலா வழிபா.

கைலஞேர  நி*க...

ெசற ஆ&

&சப மாத ஏழா ேததி கைலஞைர மீB ச;திேத.

இ;த6 ச;தி% விதியாசமான காரண0கGகான. அேதாB ஐ;தா ேததி
சகநாத அவகைள அQகினா

மநா1 ஆறா ேததிய, கைலஞைர

ஏழா ேததி ச;திகலா எ ெச=தி வ;த. ெபாவாக என
ேவBேகா2கG பிற, கைலஞைர ச;திக நாைக; நா2களாவ ஆ.
ஆனா , இ;த தடைவ ஒ நா1 இைடெவளியி

என அCமதி கிைடத.

கைலஞ  எைன பாக ஆவலாக இ கிறா எ அCமானி
ெகாேட.

D கிய காரண0கGகாக கைலஞைர ச;திேத. தலாவ அரசிய
நிக@Jக1. இரடாவ சாகிதிய அகாெதமி சமா6சார0க1. Dறாவ ஒ
பாைன6 ேசா* ஒ

ேசா பதமாக ஒ

அதிகாாியி நடைதைய6 2&

கா2& தமிழக அதிகார வகைத அைடயாள பBத ேவB எப.

72

ரெசா: மாற உட
பாத கைலஞாி

நல இ லாம

இ  ேபா, ெதாைலகா2சியி

இ ; நா ச;தித கைலஞ விதியாசமாக இ ;தா.

உடேன, எBத எBபிேலேய ‘பரவாயி ைல சா, C இ கீ0க, இப&
உ0கள பாக மகி@6சியாக இ ’ எ ெசாேன. இ;த ‘’ எற
வாைத என என ேசாி ேதாழக1 ெகாBத. இைத பயபBதி இ க
5டாதா. ஆனா3, ெமாழிவாசைன யாைர வி2ட?

ரெசா: மாற உட நல ைறவி ேபா, ெதாைலகா2சியி

கைலஞ &த

&ைப கB நா ககல0கி வி2டதாக றிபி2ேட. உடேன அவ
அப ேலா ம மைனயி
ெதாிவிதா. இதி

றிேப2&

நா எ9தியைத ப&ததாக

மாறனி வா@J, கைலஞாி வா@த3 தமிழக நலகேளாB

பினிபிைண; உ1ளன எ எ9தியி ;ேத.

என, மாற அவகG வ;த ேபாற இதய ேநா= சிறிய அளவி
வ;தி பைத கைலஞாிட றிேப2ேட. உடேன அவ & ேபானா.
அப*றி அவ விசாாிக ேபானேபா, நா எ6சாிைகயாேன. அைம6ச
ஆல& அ ணா அவகG இ தயதி

இரB அைட%க1 இ பதாகJ,

ஆனா3 ஐ;தா மாத0கG பிற அைவ6 சிகி6ைச ெச= ெகா1ளலா
எ ம வக1 ெதாிவிதி ;தாக1. இைத ேக1விப2ட கைலஞ
அ ணாைவ, உடன&யாக ம வமைனயி
மனதி

ைவ என அப& ஒ

ேச ப& ெச= வி2டாரா. இைத

ம வமைன வாச உடன&யாக ஏ*பட

5டா எபத*காக இேலதா0க அ=யா’ எ ெசா :வி2B ேப6ைச
மா*றிேன. இ;த ‘அ=யா என சா எகிற வாைதைய எப&ேயா
மா*றிவி2ட. எ லா எ இனிய நப, எ;த மனதா0கைலH மனதி
ைவ ெகா1ளாத அ*%த ேப6சாள. தமி@ &மகனி வாசைனதா.

ரெசா: மாறைன ப*றிய ேப6ைசயB, இைறய அரசிய

நிலவர ப*றி ேப6

வ;த. வரேபாகிற ேதத க1 றி கைலஞாிட சில ச;ேதக0க1 ேக2ேட.
திக பிர6சார ஆகிரமிபாக இ ைல. த*காபாக இ கிற எேற.
கைலஞ ‘அப&யி ைல பல திறைமயாக ேபகிறாக1’ எறா.

அரசிய

க2சிகளி அணிவபி , கைலஞ இ;த அளவி* ெமௗன சாதிக

73

5டா எ, ஒ சில நிக@Jகைள 2& கா2&ேன. கைலஞ தன
மJனதி*கான காரண0கைள எனிட ெதாிவிதா. அ;த காரண0கைள கB
நா அதி; ேபாேன. அவர ெமௗனதி*கான .ழ

என %ாி;த. இ;த

அதி6சி த  ெச=திைய, கைலஞ எனிட பகி; ெகாட எைனப*றி
நா ெபாிதாக நிைனக ைவத. ஜி.ேக. எ அவகளிட ேபசி பாகலாமா
எேற. அவ என இள வயதி: ;ேத ெதாிH எபைதH, நா
ெசா வைத கவனமாக ேக2பா எபைதH றிபி2ேட. கைலஞ சிாி
ெகாடா. ம% 5றவி ைல. வ;தா

ேச ெகா1ேவா எபதா

அ;த6 சிாிபி ெபா 1.

எ0க1 உைரயாட

சாகிதிய அகாெதமியி பக தி பிய. இ;த அகாெதமி

எப& எ லா ேம2B & ஏவாக ெசய பBகிற எபைத ஏ*ெகனேவ
ெதாிவி வி2ேட. ேம2B & தாச எ9தாள ஒ வ , இ;த அைம%
ஐ; ெபா%கைள ெதாட; ெகாB வ;த. இவ ெதா அைமயி
ெவளியான ந4ன தமி@6 சிகைதகளி

திராவிட இயக பைடபாளிகேளா,

றிபாக ெசா 3ப&யான கைலஞாி ைப ெதா2&ேயா அ ல
.சதிர, .சினப பாரதி, ெபானீல, &. ெச வராg, ேமலாைம
ெபாC6சாமி எற *ேபா வாிைச பைடேபா இட ெபறவி ைல. இ;த
ல2சணதி

இேத எ9தாள  ெசற M*றா& சிகைதகைள ெதா

ெபாைபH, அகாெதமி ெகாBததி

இ;த ெபாைப அவ கா=த , உவத

& ேபாேன.

இ லாம

ெச=யமா2டா எப

ெதாிH. ஆைகயா , த, 0ம ேபாற பதிாிைககளி

இ;த இலகிய

ெகாB0ேகாைமைய க& எ9திேன. ெப  எ9தாளரான
வ :கண தைலைமயி

எ9தாள 52டணி ஒைற உ வாகி 52ட

ேபா2B க&ேதா. இ;த விவரைத கைலஞாிட நா ெதாிவிதேபா,
0ம பதிாிைகயி

வ;த க2Bைரகைள ப&ததாக றிபி2டா. ெப பா3

என க  அவ  ஏ*%ைடயதாகேவ இ ;த. சாகிதிய அகாெதமியி
இதைகய ேபாைக க& தமி@ வள6சிைற அைம6ச ைனவ. தமி@
&மக அவக1 Dல மதிய அரசி* அ;த அகாெதமி க&த
எ9ப&, நா ேக2B ெகா1ளலாமா எ வினவியேபா கைலஞ சாி எ
ஒ% ெகாடா.
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இதைகய ய*சிகளா3, எ0க1 ேபாரா2டதா3 சப;தப2ட அ;த
எ9தாளேராB ேம3 இரB ேபைர நியமி ஒ
ெதாிகிற. இதனா , தமி@ இலகியைத ஒ

விபதி

9 அைமகபBவதாக
இ ; காபா*றிய

ெப மித ஏ*பBகிற. திராவிட பைடபாளிகG த ைறயாக இலகிய
நீதி வழ0கபBகிற.

இதியாக எ0க1 பதி ெசைன மாநக &நீ ம* வ&கா
உதவி ெபாறியாளைர ப*றிய. இவ ஒ
இயகாீதியி

ெதாழி*6ச0க தைலவரா.

இ லாத 3பதனமான தைலவ எபதா , இவ ெபாமகைள

வாி ெச3ேவாராக நிைனகாம
ெத வாசிகளி

வாாியதி ஒ

கப க2Bபவராகேவ நிைனதா. எ0க1

எ9 Dலமான ேவBேகாைள ப*றி ஒ%5ட ஒ

அளிகவி ைல. வாாியதி

ேக2டாேலா அவராக ெச=தா

அப&6 ெச=ய6 ெசா ல &யா எ இயலாமைமயி
அர ந லைத ெச=ய நிைனதா3 அைத எப& ஒ

பதி

உB. அவைர யா 
ெதாிவிதன. கைலஞ

அதிகாாியா

றிய&க

&கிற எபைத ேந  ேநராக பாேத. இைத கைலஞாிட ெதாிவிக
நிைனேத. பல நபக1 ஒ

த வாிடமா இதைகய சின பிர6சைனைய

றிபிBவ எ வினவினாக1. ஆனா , என ேதாழ ெச;தி நாத கைலஞ
தபாக எB ெகா1ளமா2டா எ றிபி2B ஊகமளிதா

நா ஒ

றி% எ9தி ெகாேட. அதி , கி !ணா நதி நீ தி2டைத ப*றி

கவைலபB த வாிட ஒ

ெத வி தணீ விநிேயாக ப*றி

றிபிBவத* வ த ெதாிவிேத. பின அ&தள மகளி உாிைம
ேபாரா2டமான ழா= நீ பகிைவ, ேம2B&யின ழா=6 சைட எ
ெகா6ைச பBதியைத6 2&கா2&, மக1 த வரான கைலஞ, அப&
எB ெகா1ளமா2டா எற CைரHட விவர ெதாிவிதி ;ேத. இ;த
றிைப ெகாB ேபா என ைகக1 ேலசாக ஆ&ன. ஆனா , கைலஞேரா
இைத இய பாக எB ெகாடா.

42B தி பிய D மணி ேநரதி

ேநைமயாளரான நிவாக இயந

சிபிசி0 எேனாB ெதாட% ெகாடா. நா அவைர6 ச;திேத. அவ 
தைன மிர2& ெகா& ;த சபா&ேன2 ஒ வாிடமி ; விBதைல கிைடத
மகி@6சி.  வி உ2கார பனபழ எபாகேள அப& ஒ நட;த. இ;த
அதிகாாிைய ப*றி அ ெவளியான தினமல பதிாிைகயி

Yகைட ேப6சி

‘சதிரதி*ேக தணி 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 பாக1. அைற பா நா தா அ;த6 ெச=திைய
ேபாடைவத எ நிைனதி கலா. ஆனா , அத* நா ெபாபி ைல.
எைன ேபால சப;தப2ட அ3வலாிட திகா&ய தினமல தைலைம6
ெச=தியாள , என நப மான M

லாதா அ;த6 ெச=தி 9த

காரண. இப& எதைன காக0க1 உ2கா;, எதைன பனபழ0க1
வி9;தனேவா. இதனா

தாே◌ா எனேவா, காகா காரண0களா

சில

த வகளாகJ, அைம6சகளாகJ ஆகிவிBகிறாக1.

கைலஞ Dல வ1ளலாைரH, ைவடைரH மகளிைடேய ெகாB எB6
ெச ல தி2டமி2B இ கிேறா. கைலஞ  ஒ

ஆரபமாக, இ;த இ

ேபாராளிகG,  பட0க1 எBக ெகா1ைகயளவி

தமிழகதி

த

ஆமீக

&ெவBதி கிறா.

தடைவயாக இ;த இரB ஆமீக ேபாராளிகைளH,

மகளிைடேய ெகாB ெச வத* கைலஞ வா=பளிதி கிறா. இ;த
வா=%க1 ஆ ேபா

தைழ, அ  ேபா

ேவ'ற கைலஞ நம

ேதைவபBகிறா.

சாமிேதா% ைவடேர கைலஞாி தைலபாைகைய வ3பBத2B,
வட] வ1ளலாேர தமி@ வழிபா2ைட ெச=விக2B. இத* கைலஞேர
ெதாடர2B.
---------------25. தபிரா

கைலஞைர எனளவி

ேதாழ ஒ

ப க பாைவ

தபிரா ேதாழ எ அைழபத*கான காரண0கைள

பகி; ெகா1கிேற.

ைசவசமய ரவகளி

அப பிராC, 9த

கடJளான

சிவெப மாC உ1ள உறJ ந லேதா ஆடா அ&ைம தைம வா=;த.
தி ஞான சப;த  அேத ஆடவனிட உ வான உறJ த;ைத மக
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ேபாற. ;தர  ஏ*ப2ட உறேவா ேதாழC ேதாழ ேபா
இைணயான.

ெபாிய %ராணதி3, இதர தமி@ %ராண M களி3 வ;1ள இ;த Dவாிட
ஈச நடதியதாக 5றபB தி விைளயாட க1 %ராண ெபா=கேள. ஆனா3,
இைவ <gயைத ேபா , ெம=ைம வ:ைம ெகாB ெபா=க1.

;தரைர, அவர தி மணதி ேபா சிவெப மா தன அ&ைம எ
நி'பி அைழ6 ெச கிறா. இதி
ேவ வழியி லாம

ஈச பினா

;தர  வி ப இ ைல. ஆனா3,

ெச கிறா. இைதேபா , நாC எைனH

மீறி, கைலஞாி தமிழி* அ&ைமயாேன. ;தர ெச=ததாக 5றபB
தவகGகாக அவ  கக1 ேபாகிறன. என, ெதாைலகா2சி ேவைல
ேபாகிற. ;தர , சாியாக நடபத* ஒ

ஊேகா

கிைடகிற. என,

வாெனா: கிைடகிற. ;தர, அ;த ஊேகாைல ைவ சிவெசா'பமான
:0கதி மீ 4சிய&கிறா. நாC, வாெனா:ைய ைவேத கைலஞைர
அ&கிேற. ;தர, தன ேகாபதி உ6சதி
ேபா4ேர எ அ0கத பாணியி
அறிைகக1 விBேத. இதியி
ைமயதி

ஒ1றித ேபா

சிவெப மாைன வா@;

பதிக பா&னா. நாC கைலஞைர தாகி,
;தரேதாழ , மகாேதாழ , ஒ

நாC கைலஞ  ஒறிகிேறா.

இப& றிபிBவதா , கைலஞைர நா ஆடவனாக உயதி, அ;த6 சாகி
எைனH ஒ
எனளவி

ந4ன ;தரராக ஆகி ெகா1வதாக ெபா 2பBதலாகா.

தபிரா ேதாழ எ நா அைழபத* ெகாBகப2ட

விளகேம இ. ஆைகயா , வாிகG1 வாி ேதடலாகா. கைலஞ 5ட
இைதப*றி எனிட ேக2கவி ைல. இத 9தாக அவ  ெதாியாம3
இ கா.

இ;த விளகதினா

கைலஞைர விமசிக 5டா எ ெபா ள ல.

ெதாட; விமசிேப எபத*தா இ;த ப2டேம. ஆனா
தமிழகைதH ேமைம பBவத*காக ம2Bேம.

அ, அவைரH
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கைலஞ, எைனேபா
இளைமயி

எளிய வகதி

இ ; %றப2டவ. ெபாவாக

மனகாய0கைள உ1வா0கி ெகாட ஒ வ  இரB

தனிவ ண0க1 இ . தலாவதாக அ;த6 சிவ இைளஞரா ேபா
பரமசாவாக மாறலா. வா@நா1 9வ இ;த6 சாதன நீ&கலா.
இரடாவதாக அ;த இைளஞ தீவிரவாதியாக மாறலா. இ;த இர&
ஒதா அவC இ க &H. ஆனா , கைலஞ ேகா அ ல எனேகா
இ;த இரB, தக விகிதா6சாரதி

இ கிறன எேற க கிேற. இ;த

இரைடH றிய& ெகாB அவ 4றி2& கிறா எபேத எ க .

1969 ஆ ஆ& , த
கைலஞ, தைன ஒ

தடைவயாக தலைம6சராக ெபாேப*றேபா

க2சி தைலவராக அCமானிதா. ெப ;தைலவ

காமராசைர றிய&பத*காக இ;திராJட 52டைம அவ தலைம6ச
பதவிைய உதி ெச= ெகாட ேபா ஒ
நிைன ெகாடா. 1989

அரசிய வாதியாகேவ தைன

பதவிேய*றேபா, ஒ

ஒ

தாயக தமிழன

தைலவராக ெபாேப*றா. இேபா - அதாவ 1996ஆ ஆB ேம மாத
பதவிேய*ற நாளி: ; அவ எ லாமாகி, எ லா அ ல மாகி அரசிய:
கி2டத2ட <ரணவைத எ2&வி2டா எேற க கிேற. இ ைலயானா
ெச வி ெஜயல:தாைவ அவ எதிேநாகிற விதேம ேவ விதமாக இ .

கைலஞைர, அவர அரசிய

எதிாிக1 பைழய கணைக ைவேத அளகிறாக1.

இ தவறான. ஆரபதி

தவறாக க தபBகிறவக1, இதி க2டதி

ேபா*த3 உாியவக1 ஆகிறாக1.

எB கா2டாக, ற&யி
ஒகப2ட தவதி

ஆரப க2டதி

மகளா

ற& அ&களா இதி க2டதி

ஓரளJ
அ;த மகG

உ1f கடJளாகி வி2டா. இ ப ஆBகG %, & :யி
வழகறிஞகைள அ& ரதிய *றதி ேபாி

தணியி லா கா2&*

அCபப2ட கிேரேப&தா இ நாB ேபா* காவலராக திக@கிறா. ேகரள
கடேலார கிராமதி
ஒ

ெப பாலான மகளி ஏ6, எ1ள3 உ1ளான

மீனவ ெபதா, இ உலக ேபா* மாதா அமிதாயியாக

மாறியி கிறா.
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ஒ வைர அவர இதி பாிணாம வள6சிைய ைவதா அளக ேவB.
எ ேலா  இப&ப2ட அளJேகாைல ைவபவக1 கைலஞ எ
வ;வி2டா

ஏேனா அ;த அளJேகாைல ஒ& ேபாBகிறாக1. இ

விசிதிரமாகJ இ கிற. ேவதைனயாகJ இ கிற.

கைலஞ மகதா இலகியவாதி. ைவரF ஊB வ &யாத கணிெபாறி
Dைளகார. ஆனா3, தா ச;தி ஒ வாிட அவ ைடய அளவி*
இற0கிறா. எனிட அவ உைரயாBவைத பாதா , அ;த கணதி

அவ

த வ எப மற; ேபா. அபிராமிைய ப*றி அ;த ெபய ாிய ப2ட
றிபிBவாேர எ அறிவளவான அதிசயேம எ. அப& கைலஞ  ஒ வாி
அறிவளவி* அதிசயமா= தைன ஆகி ெகா1கிறா.

இலகியவாதி எ வ ேபா அரசிய
சமதளதி

ேம தளதி

இ ; தி நேமாB

நி*கிறா. இவர ெதபா&6 சி0க, ெபான ச0க - ேபாற

பைட%க1 தா@தப2ட, பி*பBதப2ட மகளி, இலகியவாதிக1
ேமேலா0க, ேமேலா0க ேமேலா0 எப எதிகால இலகிய வரலா*
உைம.

தமிழகதி

கைலஞைர ேபா

ேவ எ;த தைலவ  இழிவாகJ,

ேகவலமாகJ விமசிகபட வி ைல . இவ  அBதப&யாக ெப ;தைலவ
காமரசைர6 ெசா லலா. ெப ;தைலவ  இ;த வசJக1 காதிேலேய ஏறா.
ஆனா , கைலஞ அப&ய ல. ெசசி2&N எபாகேள அ;த மாதிாியான வைக.
ெதா2டா

சிQ0கி வைகதா. அவ இழிJ ெச=யபB ேபாெத லா, இ;த

உண6சி இைல  0கி ேபாயி  எப அவைர ேபாற என %ாிH.
ஆனா3, இவ அ;த இைலக1  0 ேபாெத லா, அவ*ைற தா0
ெச&யாகி விBகிறா. இ;த6 ெச&யி

எதைன இைலகைளதா, எதிாிகளா

 0க ைவக &H?

கைலஞ, & : ஆ2சியாளகG பயபBவதாக அ த

இ வைர ஒ

*ற6சா2B உB. அAவத* அAசாைம ேபைதைம எபைத அறி;தவதா.
இதனா , தன1 இ  ஒ
அேத சமய, ச;தப6 .ழ

ேபாராளிைய அவ மற; விBவ உB.

அ;த ேபாராளிைய6 சீB ேபா அரசிய வாதி
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மைற; அ;த ேபாராளிேய விவ'ப எBபா. இத* ெந க& காலேம
சா2சி.

ெப*ற பி1ைள சிைறயி

சிரவைத ெச=யப2ட ேபா, க2சிகாரக1

படாதபாB பBதப2ட ேபா கைலஞ 1 இ ;த ேபாராளி ெவளிப2B
விவ'ப எBதா. ெந க&கா

ஆ2சி சவா:2டா. னா1 அைம6ச

ராஜாரா அவகளி தபிH, சDக6 சி;தைனயாள மான டாட கா;தராg,
கைலஞாிட தா உடனி ; கட இ;த ேபாராளி அCபவைத எனிட
ெசா :6 ெசா : ெம=மறபா. ஆனா3, இதி

ஒ

ேவ&ைக அ ல விபாீத

எனெவறா , இய %நிைல தி %ேபாெத லா கைலஞைர ஆகிரமித அ;த
ேபாராளி அட0கி ஒ

ஒ

ெபாைமவாதிேய ெதபBவா. இேவ கைலஞாி

பல. இேவ கைலஞாி பல4ன. தமிழகதி* ேசதா.

அரசிய:

ெசா;த வி % ெவ%கG உ2படாம

ேம*ெகா1G கைலஞ ேதாழைம எ வ;வி2டா

யதாதமான &Jகைள
அவ ெதாட

அ&ைமயாகி விBகிறா. ல2ேசாப ல2ச 52டதி* மதியி3 அவ 1 ஏேதா
ஒ

தனிைம தனிவமா= நி*கிற. இ;த தனிவைத மைற அரசிய

திைர விலகப2டா

அேவ ஒ

ஆமீக வ&வமாக ெவளிப2& . இரவி

எதைன மணி பBதா3, காைலயி

ஐ; மணிெக லா கைலஞ

எ9;விBவா எபாக1. இத* ெபயதா கமேயாக. இதனா தா அவ
எதிாிகளி ஆ ட0கைள ெபா=பிதப& நைட ேபாBகிறா.

கைலஞாிட ைற இ லாம

இ ைல. சDக மா*றதி* அவ &கிற

அளவி* கலா6சார மா*றதி* அவ அதிகமாக இய0கவி ைல. இ;திய
ெதாைல கா2சிகளி3 பதிாிைககளி3 தமி@ ெச ெகாB வ கிற.
தமி@பபாB Kனி நா பபா2&* வழிவிBகிற. இத* கைலஞ அர
ாீதியி

தீவிரமாக எ;த நடவ&ைகH எBகவி ைல . இலகியவாதி எற

வைகயி , தன ேபனா தமிைழ ேமேலா0க6 ெச=தா
நிைனகிறா. உலகமயமாத:

ேபா எ ம2Bேம

கலா6சார சீரழிJகைள தவிக &யா எ

நிைனகிறாேரா எனேமா. ஆனா3, இ;த சீரழிJகைள அ%றபBதாம
தமிைழ ேமைமபBத &யா. கைலஞ அைமத ற1aட இ;த சீரழிJ
எதிரான ஒ

ஆரபமாக இ  எ எதிபாேபாமாக.

கைலஞ பதவியி

இ லாதேபா அவைர என M

ெவளி^2B விழாவி*
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அைழதி ேப எ ெதாிவிதைத றிபி2B அவ ேபைகயி , ேசாதி
பாக ஆைச எறா.

இ;த ேசாதைன க2டதி தா இ;த Mைல ெகாB வ கிேற. கைலஞ
நி6சய மீB த வராவா எபதி

என6 ச;ேதக இ ைல . ஆனா3,

சாதிய6 சதிக1 அவைர 4@திவிBேமா எற ஒ

அ6ச வ கிற. அவ

ெவ*றி ெப*ற பிற இ;த Mைல ெகாB வ;தா
அத*காக அவ ேதா*பா எ ேதத
எனேவ, இ;த கால க2டதி

அ சமதாக க தபB.

வ  வைர காதி கJ 5டா.

இ;த M . ெப லா கைலஞ ஆ2சியி

ேபா கைலஞைர பாதகமாக விமசிபாக1. ஆனா , இெபாெத லா
கைலஞைர வி2Bவி2B அரைசH, அதிகாாிகைளH தா தி2Bகிறாக1.
ெபாமகG கைலஞாி இ;த தி6சி %ாி;தி கிற. அவர சி;தைன
9வ தமிழகைத ேமபBத ேவB எபதி

ழ வைத மக1 %ாி;

ெகாட அளவி* க2சிகாரகG, அர க2டைம% %ாி;
ெகா1ளவி ைலேய எபதா இைறய ேசாதைன. இத*காக மக1 கைலஞைர
சி3ைவ மக விடமா2டாக1 எ ந%கிேற.

கைலஞைர ச;தித நா2கைள நா, ேதாரயமாகதா ேபா2& கிேற. என
நா2றி% எ9 பழக இ ைல. ஒ
ெதாியாம

த வைர ப*றிய ச;தி% ேததிகைள 5ட

ைவதி ப தவதா. அவேராB ச;தித ேபாெத லா நா

%ைகபட0க1 எB ெகாடதி ைல. இ கவன ைறJ அ ல. கவனமாக
ேம*ெகாட ஒ

பபாBதா. இ;த ச;தபதி

இெனாைறH றிபிட

வி %கிேற. எதி வ  ேதத களி , கைலஞ ேதா*பா எ, அேபா
அவ மீ கBைமயான நடவ&ைகக1 எBகபB எ, சில தாமாறாக
ேபசிவ கிறாக1.

கைலஞ ெவ*றி ெப*றா

அ ஐ;தாBகாலமாக நா அCபவி வ 

த;திரைத வ3பBவதாக இ . ஒ ேவைள அ;த வா=% நமேகா
கைலஞ  கிைடகா ேபா= ஆதிக6 சதிக1 தைலவிாி தாடவமாட
ைனH. இேவ தமிழகதி
வகமாக இ .

இரடாவ விBதைல ேபாரா2டதி
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இ;த ேபாரா2டதி , தமி@ ேதசியகG, ேபாினவாதிகG கல; ெகா1வ
ச;ேதகேம. கைலஞாி உ1வ2ட இலகியவாதிகG, ெவளிபைடயாக எ9தா
ேபாராBவ ஒ

ேக1வி றிேய. ஆனா , யமாியாைத தமிழ எற

ைறயி3, தமி@ எ9தாள எற வைகயி3 -

நா ெசா லா3, ெசயலா3 ெதாட; ேபாராBேவ.
---------------

