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. சதிர எ திய
'எ

பாைவயி கைலஞ'
கைலஞ' பாக 1 (அதியாய
(அதியாய 1-10)

Source:
எ பாைவயி

கைலஞ

. சதிர
ஏகைலவ பதிபக
9, இரடாவ  ெத , டாட. ராதாகி !ண நக,
ெசைன - 600 004
த

பதி% : &சப, 2000

விைல : '. 60.
உாிைம : ஆசிாிய 
---------கைலஞ ேபகிறா
(.சதிர எ திய கைள ெவளியி 26.7.96 அ  கைலஞ ஆ!றிய உைர)
உைர)

இ)த நிக*+சிைய கா,ேபா, கல) ெகா. இ பைத நிைனேபா, இ)த விழாைவப0றி ேகாைடயிேல இைளபாறி ெகா34 வைக
கிைடத ளித ேவ, த

நிழேல, நிழ

த)த கேம எ நா வணிக

ேவ&ய இ கிற. காைலயி6 ) க. பணிக3 பலவ0ைற ஆ0றிவி7.,
மாைலயி8 க. பணிகைள எதி ெகா.வி7., இ9ேக இ)த இலகிய
நிக*+சியி

கல) ெகா3கிற ேநரதி

இ ேகாைடயிேல இைளபா0றி

ெகா34 ளி த வாக, த நிழலாக, நிழ

த  கமாக இ கிற எபைத

நிைன, நிைனதைத ெந:சிேல பதி, பதிதைத உ9களிடதிேல நா பகி)
ெகா3கிேற.

சதிரேம நபக

நைடய அ%, ப% உாிய அ ைம ேதாழ சதிர
அவக4ைடய = > க3, இ உ9க4ைடய அபா)த னிைலயி
ெவளியிடப7. இ கிறன. கட)த சில வார9க4 %, நா ஒ

தணீ
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ேதசதி0 ேபாயி )ேத. (பலத சிாி% ) கவியர ைவரவி தணீ
ேதச. அA சதிரதிேல நைடெப0ற கைத. சதிர கைத இைற
வ)தி கிேற. எனேவ க ணாநிதி ஆ7சி வ)தா , தணீேர கிைடகா
எற சாபதி0 இைடயி , தணீ ேதசேம உ வாகிற எற அளவி , தணீ
ேதசெமன? சதிரேம உ பக இ கிற எற அளவி

இ)த நிக*+சி

இைற நைடெப0 ெகா. இ கிற. (பலத ைகத7ட )

நப நடராச, இ)த நிக*+சியி

ஒ

ேவ.ேகாைள வி., எBைடய

சிகைத ஒைற நா ெபாபணிைற அைம+சராக இ )தேபா ெப0,
வாெனா6யிேல ஒ6பரபிய நிக*+சிைய றிபி7டா. என பைமயான
நிைனAக3. அேபா அவ எனிடதிேல அ)த சிகைதைய ெப0 தி +சி
வாெனா6யிேல ெவளியி7ட. 1967 பிற. நா அணா தைலைமயி

ெபா

பணி ைற அைம+சராக ெபாேப0றி )த காலக7டதி . எC கண
இலகிய கண...

1947ஆ ஆ., டலேகசி இலகியைத, ஒ

நாடகமாக உ வாகி

ம)திாிமாாி, எ ெபயாி7., தி +சி வாெனா6 நிைலயதி0 அBபி
ைவேத. ஒ

வார கழி, தி ப, அ எ ைக கிைட வி7ட. அேத

வாெனா6 நிைலய, நடராச உ வதி
பிற, எனிடதிேல ஒ

இ பதா.கால இைடெவளி

சிகைதைய ெப0, அைத ஒ6 பரபினாக3 எ

எ, ேபாதா என ேவதைனேய. எCதாளகைள அவக3 இ கிற
அ)தDைத ைவ, அவக43ள பதவிைய ைவ தயA ெசE யா 
கணகிடாதீக3. (பலத ைகத7ட ) எCைத ைவ கணகி.9க3 எபதா
என3ள கவைலF, அ)த கவைல சா)த ேவ.ேகா4 ஆ.

நா தலைம+சராக 89-90

ெபாேப0றி )த ேபா, த:ைச ப கைல-

கழகதி சாபாக ராஜராஜ வி  வழ9கப7ட. அ) வி , நா
எதிக7சி தைலவனாக இ )தேபாேத எனகாக சிலரா

சிபாாி ெசEயப7.,

அெபாC வழ9கபடாம , நிதி ைவகப7., ேவடா எ
த.கப7. நி ேபான வி . எனேவ ப கைல கழகைத+ ேச)தவக3,
அ)த வரலா0ைற+ ெசா 6, ‘இைத நீ9க3 ெப0 ெகா3ள ேவ.’ எ
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ேக7டேபா மேத. இ )தா8 பி&வாததி காரணமாக, பிற, நா ஏ0
ெகாேட. அெபாC &யர ைணதைலவராக இ )த ச9க தயா3 சமா
அ)த விழாவி0 வ), அ)த வி ைத வழ9கினா. அட ப கைலகழக
சாபாக ஒ

ல7ச 'பாE ெபா0கிழிF வழ9கப7ட.

அ)த நிதிைய, நா ெப0 ெகா3ளாமேலேய ப கைல கழகதி0ேக ேச
எBைடய தாE த)ைதயாி ெபயரா , ஒ
சாேறாக4ைடய ெபயரா
கழகதி

அறக7டைளைய நிவி தமி*+

ஆ.ேதா ெசா0ெபாழிAகைள ப கைல-

நட9க3 எ ேக7.ெகாேட. அ ெதாட) நைடெப0

வ கிற. இவ0ைறெய லா ெசா வத0 காரண நீ9க3 எைன தயAெசE
பதவியி

இ கிேற: தலைம+சராக இ கிேற எ எணி பா

எBைடய எCகைள பாரா7டாதீக3.

சதிரைத+ ேசாதிக ஆைச...

இ9ேக சதிர ெசானா. “கைலஞ த வராக ெபாேப0காம
இ )தி )தா8, அவைரதா அைழ இ)த நிக*+சியிேல இ)த > கைள
ெவளியிட+ ெசEதி ேப” எ அவ ெசானாேர அைததா வி %கிேற. (பலத ைகத7ட ) அைத ேசாதி பாக என Hட ஒ
(பலத சிாி%) சில ஆ.க4 பிற தலைம+சராக இ லாம

ஆைச

இ ),

அவ  இேபா >ைல எCதி அெபாC அைழகிறாரா இ ைலயா எ
பாகேவ. எ என ஒ

ஆைச. இ)த ஆைச சில ேப  ஆதைல

Hட த . அபாடா எ ெப =+ Hட எC. (பலத சிாி%)

நா அத0காக இ பவ அ ல எபைத அ ைம நப இ)திய கIனிD7
க7சியி தைலவ ந லக,ேபாற எைன உண)தவக3 மிகமிக நறாக
அறிவாக3. ெகா3ைககாகேவ இளபிராய த
அதனா தா ஒேர இடதி

வா*பவ நா.

நிைல நி0கிேற. அA உ9க4ெதாிF.

(பலத ைகத7ட ) அப& வாழதவக3 என ஆனாக3 எபைததா
சதிர “ஒ

மாமர மர9ெகாதி பறைவக4” எற அாிய >6

பி& கா7&யி கிறா.

கனமான கண9க3...

பட
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ஆனா , இேபா எJவளA கனமான பணிக3! கண எறா
ெபா ளி

மா%மி எற

ெசா லவி ைல. எJவளA அதிகமான பணிக3 எைன அCதி

ெகா. இ கிறன எப உ9க4 ெதாிF. சதிர >

ெவளியிட

இ)த நாைள றி ேக7டேபா நா ெசாேன. “அேநகமாக 25 ேததி
நிதிநிைல அறிைகயி மீதா பதி

உைர &)வி.. மநா3 நிக*+சிைய

ைவ ெகா3ளலா” எ ெசான உைமதா. ஆனா

அ)த

அறிைகைய தயாாிக நா எ. ெகாட நா7க3, அத0காக நா விழித
இரAக3, அ தயாாி ெவளிவ)த பிற அைதப0றி வ)த விமசன9க3, அத0
ஏ0ப, அ)த அறிைகயி

காணேவ&ய தி த9க3, ேந0ைறய தின நா

ஆ0றேவ&ய பதி8ைர, இத0காக நா ெசலவழித ேநர, இ காைலயிேல,
நைடய இழ)த கAசி -ச7டமற ேமலைவ மீ. வரேவ.
எபத0கான தீமானதி மீ நா ஆ0றிய உைர, அத0 பிற உலக
வ9கியிBைடய இயநைர க. ெசைன, தமிழகதி0 ெபறேவ&ய
உதவிகைள ெபற ஆேலாசைன நடதிவி7. ேநராக இ9ேக வ கிேற.

எCதாள ெசா ...

சதிர இ9ேக றிபி7டைத ேபால என அவ  நீட காலமாக ஒ
ெந க உ.. பராசதி பட பாததி6 )ேத கைலஞாி தாக என
உ. எ ெசானா. கைலஞாி தாக உ.. கைலஞைர சில
ேநர9களிேல தாவ உ.. (பலத ைகத7ட ) அ)த தாக என
ஊகைத அளித. தாவ எைன நிமி) பாக+ ெசEத. தாவ
எைன சி)திக+ ெசEத. ஏ தாகிறா. ஏேதா ைற நமி

இ கிற என

எணி பாக+ ெசEத. எCதாள ெசா வ எைறகா ஒ நா3 ப6.

ந லா ேக7ட ஒ

ேக3வி...

நப சதிர அவக3 ‘என கைதகளி கைதக3’ எற >6
நிக*Aகைள பாேத. எேபா, எ)த ஒ

நா பல

எCதாளாி >லாக இ )தா8

அைத Cைமயாக ப&வி7.தா நிக*+சி நா வ வ, ெவளியி.வ,

6

அ)த >ைல ப0றி ேபவ, எப நைடய தமி*&மக அவக4
நறாக ெதாிF.

அவ ‘ந லா ேக7ட, ஒ

ேக3வி’ எற தைலபி

ெசEதிைய ெசா 6யி கிறா. அதி

“60- ஆ. 0பதியி

இ)த கைதகான க

உ வான

சில பதிகைள நா ப& கா7.கிேற.

ெசைனயி

க Lாியி

ப& வ)ேத. நா இ )த

M. ேசாி பதி: காபA. M.. மா அEப ேபைர ெகாட மனித ச=க
எைன ெபாி வசீகாித. ாிNா ஓ7.பவக3, H6 ேவைல பாபவக3,
அபள . ெபக3, வைட . ஆயா ஆகிேயாாி மாம வ0ற அ% எ
மன க!டைத மறக+ ெசEத. அEப ேப  ஓேர ஒ

கழிவைற. அA

கதA இ லாத. ‘யா உ3ேள எ ேக7. ெகாேட ம0றவ ெச ல ேவ..
ளிபேதா ழாய& பக: நா ழாயி

இற9கி தவைலயி

தணீ பி&

&ரைம நிரபி ளிகேவ.. ச7&ேயாேடா, ேடாேடா அதைன ேப 
னிைலயி

ஐ)தைரய& உடைப கா

நிவாணேதா. கா7&

ெகா& க ெவ7கமாக இ )த. அ)த பினணியி
ெதற

வாைட கிைடத.”

“எ M7. பக M. ஒ
வ)த ஒ

அ)த அத கா0றி8

Qகார .ப வா*)த M.. அ9ேக வய

Qகார ெப, அமாA அணB உதிாியாக வா9கி வ)த Qகைள

மாைலயாக ெதா.ப அவள பணி. அவ3 பாபத0 கவ+சியாக இ ைல
இவ ெசா கிறா. (பலத சிாி%) எறா8 அழகாக இ பா3. கலகலெவ
சிாிபா3. எத0ெக.தா8 ‘ந லா ேக7ட, ஒ
மீ ஏேதா ஒ

அBதாப. நா ழாய&யி

எ M7. வ)தா

ேக3வி’ எபா3. அவ4 எ

ப. பா7ைடF க Lாி ேதாழக3

அவகைள உ7கார ைவக இட கிைடகாம

திடா.வைதF கட அவ3 ஒ

நா

நா3 ழாய& ேபான எைன அவ3

ைகயா7& த.தா3.

கைத ெவ7கமாகி ெகா. - இைத எ ேலா  என எCவாக3 எறா
நாணி ேகாணி கைத ெதா9க ேபா7. ெகா. எ இJவளA
வாைதக4 பதிலாக ஓேர வாியி

ரதின+  கமாக எCகிறா. கைத

ெவ7கமாகி ெகா., எ தவைலைய வா9கி தணீ பி& ெகா.தா3.
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எவ  கணி

ெதபடாதேபா, நா ளிக ேபாவ, அவ3 தணீ

பி& ெகா.ப வழகமாகிவி7ட. (பலத சிாி%) நா க Lாி+
ெச 8ேபா, அவ3 வாச6

நி எைன வழியBபி ைவபா3. க Lாியி

நைடெப ேப+ ேபா7&களி , நா வா9 பாி ேகாைபகைள இரA
ேநரதி

ஜன

வழியாக அவளிட ெகா.ேப. அவ3 அதைன வா9கி

கணி

ஒ0றி ெகா.வி7. பின எனிட தி பி ெகா.பா3.

இJவளA அவைள ெதா7டதி ைல: ெக7டதி ைல. ந%ேவாமாக (பலத
சிாி%)

பிற ஒ

க Lாி மாணவைர M7&0 அைழ வர, அவ அ)த ெபைண

பா ஏேதா ஏக&ய ேபச , அத காரணமாக, இவ மீேத அவ3 ேகாப
ெகா., ேவெறா வைர தி மண ெசE ெகா. ஊைர வி7ேட ேபாE
வி7டா3.

பல ஆ.க4 பிற ஒ
நிைலயி , ேதE)த நிைலயி

ேப ) நிைலயதிேல அ)த ெப வயதான
இ பைத பா அெபாC ஒ வைரெயா வ

அறிக ெசE ெகாடாக3, அெபாC சதிர ேக7கிறா “இப& ஆகி
வி7டாேய நாB ேவ ஒ திைய தி மண ெசE ெகா. வி7ேட. ஆனா
நா உைன ேக7கிேற, நீ அெபாC எைன காத6+சாயா’ எ அப&
ேதE) ேபான அ)த க7ைடைய பா நீ எைன காத6+சாயா எற ேபா,
அ)த ெப அேபா ‘ந லா ேக7ட, ஒ

ேக3வி’ (பலத சிாி%) எறா3.

இதா சதிரதி இலகிய நய. இைத ைவேத ஒ

கைத எCதிேன எ

அவ றிபி.கிறா.

மரண+ைவ

இெனா. மரண கதிேல Hட அ)த நிக*ைவ ைவ எCேதாவிய
தீ7.ேபாHட எப& நைக+ைவ மின6.கிற. மினி பளி+சி.கிற
எபத0 ஒ

எ.கா7.. தைன ப0றி றிபி.கிறா.

“ெசைன மயிைலயி

வாC மானிவ  ஜி )தர வாமிகைள, நாB எ

ைணவிF ம வமைன ேபாEவி7. வ  வழியி , பாேதா. நா,
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மரண விளிபி

இ  ஒ

ேநாயாளியாகி, அவைர ேநாகிேன. காைல 8

மணி பமாசன ேபா7. இரA 8 மணி வைர அப&ேய அம)தி  அ)த
எப வய னிவ என ஆதரA Hறியேதா., ஒ

எ8மி+ைச பழைதF

ெகா. “இ  9க+  9க உ ேநாF ேபாEவி.” எறா.

என, அ ஒ

ெபாிய மேனாதிடைத ெகா.த. நா ப.வி7டா

இலகிய உலகேம & ேபாேம எ நிைனேத. ெசைன வாெனா6
நிைலய ெசEதி பிாிேவ இய9கா, எற மாய எண எC)த. அ)த மாதிாி
எ)த பிரளய ஏ0படவி ைல . ஒ ேவைள, நா ம&)தி )தா , ஒ
ந&ைகயி க யாண ெசEதி கீேழ ஒ

சினிமா

சின+ ெசEதி எைன ப0றி வரலா.

அA என ச8ைக கா7.வ ேபால

எப& உ3ளைத ெதாடH&ய இ)த எC ஆழ அைம)தி கிறெதபத0காக தா இைத நா ப& கா7&ேன. அதாவ ஒ
எCதாளனி மரண எப அJவளA ம6வாகிவி7ட. ஏெனறா
பாரதியாாி வாாி எ, பாரதியாைர “நீ.யி

நீக பா& வ)த நிலா” எ

பாரா7&ய %ர7சி கவிஞ பாரதிதாச மரணமைட)த ேபா, ஒ
பதிாிகைகயி

ஆ9கில

எப& ெசEதி வ)த ெதாிFமா? ெசா லேவ என ேவதைனயாக

இ கிற. இற)தவக3 எ ஒ

ப7&ய

ேபா7. ஒ

சி9கி3 கால ெசEதியாக

பாரதிதாசனி மைறA+ ெசEதி ெவளியிடப7ட. அ அவ ைடய உ3ளைத
தாகியி கிறெத க கிேற.

அதனா தா ெசா கிறா ‘ஒ ேவைள நா மரணமைட) வி7டா

ஒ

சினிமா

ந&ைகயி தி மண+ ெசEதி கீேழ அ9ேக Hட பா 9க3 சினிமா ந&ைகயி
தி மண+ ெசEதி கீேழ... ஒ

சின+ ெசEதியாக மரண+ ெசEதி வரலா.

அA என ச8ைக கா7.வ ேபால’ எ றிபி.கிறா. இப&
உ3ளைத ெதாடH&ய கைதகைள எCதியவ.

பாிணாம மர9ெகாதிக3

“ஒ

மாமர மர9ெகாதி பறைவக4” எற இ)த ெதாபி

அ ைம நப

ெபானீல எ.கா7&யைத ேபால, பல அ ைமயான ெசEதிகைள சில
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பாதிர9க3 =லமாக எ. கா7&யி கிறா. அதிேல றிபாக+ ெசா ல
ேவ.ேமயானா

பாிணாம வள+சி, பாிணாம எதி பாிணாமமாக ஆகிற. அ)த

பாிணாம வள+சி எற வாைதேய ஏ அவ ைடய உ3ளதி

பிற)த எப

என ெதாிF. ‘நா த)ைத ெபாியாாி திராவிட இயகதி

பாிணாம வள+சி”

எ எ9ேகேயா ஒ வ ேபசிய - எ9ேகேயா அ ல ச7டமற ேபரைவயி
ேபசிய, நைடய சதிரதி உ3ளைத ெதா7& கிற. அைத ைவ
பாிணாம வள+சி எப& ஆகியி கிறெதபைததா இ)த எCதா0ற6
=லமாக அவ கா7&யி கிறா.

பாிணாம வள+சிF, எதி பாிணாம வள+சிF ஏ0ப.வ இய0ைக.
எ.கா7டாக மி 6ய வ ட9க4 பி )த மிக ெபாிய மி கமான
‘ைடேனாச’ இெபாC ஓணானாக சி ேபான. நா7&
தாவரமான ஒ

மிக ெபாிய

மரவைக இெபாC பிரளி+ ெச&யாக ஆகிவி7ட. இப&

நடமா. ப கைல கழகமான தமிழ, தவC நிைல த3ளப7ட ஒ வித
பாிணாமேம’ (பலத ைகத7ட ) %ாி) ெகா& கிறீக3. விளக
ேதைவயி ைல.

நட)த, நடகா

இெனா

இடதிேல எ)த அளA ல:ச லாவய இ)த மாநிலதி

நா7&

வள) வி7ட எபைத “க, ெதாி)த கி மிக3” எற தைலபி
அ ைம நப சதிர, பழனி+சாமி எகிற ஒ

கதாபாதிரதி =லமாக

விளகிறா. அ)த கதாபாதிரதி0 ெந:வ6, அ&க& மாதிைர சாபிடேவ.. ஆனா

அவ உணA அ ) ெபாC ஒ

வ கிற. ெசைன மாநகரதி

பய9கரமான ெசEதி

சாகைட தணீ  ந ல தணீ  ஒறாக

கல) விஷமாகிவி7ட எற ெசEதி வ கிற.

இைத உாியவகளிடதி

உடேன ெசா ல ேவ. எபத0காக %றப.கிறா.

%றப.கிற வழிகளிெல லா பல தட9க க3. அ)த ஒJெவா
ெகாேட அவ கைடசியாக ஒ
கடக ேவ.ேமயானா

தட9கைலF மீறி

இடதி0 ேபாகிறா. ஒJெவா

தட9கைலF

அ)த கதாபாதிரதி0 ல:ச ெகா.க

ேவ&யி கிற. ம0றவக4 அ)த ல:சைத ெகா.வி7.தா கடக
ேவ&யி கிற. அவக3 எ)த அதிகாாியாக இ )தா8 அவ ேபாSDகாராக
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இ )தா8, ம0ற எ)த அதிகாாியாக இ )தா8, இவகைள தா&+ ெச ல
ல:ச ேதைவப.கிற. இJவளA ெகா.காம

பழனி+சாமி எகிற அ)த

ந ல மன பைடத மனித, தா எ)த+ ெசEதிைய+ ெசா 6 மகைள காபா0ற
ேவ.ெம ெசறாேரா அைத+ ெசEய &யாம

எ)த இடதி

தவிகிறா.

நடகிேறா எப %ாியவி ைல. தைல பபரமான: இ தய

மதள ஆன. சில நிமிட9களி

அ)த ளிாி8 உட% வியத. மா%

 ஒைறெயா பிE ெகா3வ ேபா
வ6. நர%க3 ேதாE) ெகா& )தன. வாயி

வ6தன. ெசா ல &யாத
TைரF ரதமாE ந ல

தணீ  சாகைடF கல)த மாதிாி. இவர கேமா ேகாண மாணலாக.
பழனி+சாமி %ாி) ெகாடா. ரத அCத H&வி7ட. சகைர அளA
ஏறிவி7ட. இதய &% ைற) ெகா& கிற- இ)த நா7ைட ேபால!’

பழனி+சாமி ‘ஆன)தமா, ஆன)தமா’ எ தBைடய மைனவிைய
அைழதப&ேய தைரயி

சாE)தா. கால0 விC)தா. =+ச0 ேபானா. இ)த

பழனி+சாமி ெசதேத ெசதா. இெனாைறF ெதாி) ெகாடாவ ெச
இ கலா. அதாவ இவர பிணைத பிேரத பாிேசாதைன பிற
ம வமைனயி6 ) எ.பத0 Hட அபளி% ெகா.க
ேவ.ெமப ச=க+ சி8ைவைய+ ம)த பழனிசாமி ெதாியேவ ெதாியா.”

இ நட)த கைத. இனி நடக Hடாெதபத0காக எCதப7ட கைத. நடகா
எற உதிைய நா சதிர அவக4 ெதாிவி ெகா3கிேற. (பலத
ைகத7ட )

நா த6ேல றிபி7ேட. எ மீ அளA கட)த பிாிய ஒ சதிரதி0
இ ைல. ஆனா

அ)த பிாிய ெகா34ப&யாக நா அவாிடதிேல நட)

ெகா& கிேற எப இ அவ ஆ0றிய உைரயி =ல என
%ாிகிற. அவ ைடய எCக3, சதாயதிேல உ3ள சில ேக.கைள,
ழப9கைள, %கைள ேபாவத0 எைற ஆFதமாக பயபட H&ய
எC.

ஆனா

சதாயதி

ஆ7சியினா

இ கிற இ)த விவகார9க3 மாதிரம ல. ஒ

ட சதாய-கலா+சாரேக. விைளF எபைத அவ %ாி) ெகா7
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காரணதினாேல தா அவ ‘ஒ

மாமரமர9ெகாதி பறைவக4’ எற

%தகைத எCதியி கிறா.

அணா அவக3 இப& உ வகப.தி கைதக3 எCதிய.. நாB இப&
உ வகப.தி எCதிய கைதக3 பல உ.. ஆனா
பயமி லாம

இவைர ேபால

இJவளA ப+ைசயாக உ வகப.தி இ)த கைதகைள நா9க3 Hட

எCதவி ைல. அ)த ணி+சைல பாரா7.கிேற. அ)த ணி+ச

எப& வ)த

எ பாகிேற.

ெபய சதிர. சதிரதி தணீ உ% காி. ஆனா

Uாிய ஒளி ப7டா

அ)த தணீ நீராவியாகி மைழயாக ெபாழிF. மைழயாக ெபாழிF ேபா
Vய தணீராக இ . உ% காிகா. Uாிய ஒளி ப7டதா

சதிர நீ ந ல

நீராகிற. (பலத ைகத7ட ) வா*க சதிரதி %க* எ வா*கிேற.
-----------------எ ைன$ப!றி நா
-.சதிர

"எ பாைவயி

கைலஞ" எற இ)த >ைல ப&பத0 % எ பாைவ

என எ அறி) ெகா34 ஆவ , வாசகக4 இ கிறேதா இ ைலேயா,
அைத ெதாியப.த ேவ&ய உ0சாக க7டாய என ஏ0ப7.3ளன.
இ)த வாிகைள எCேபா, இ பைத) ஆ.க4 % த
பதிாிைகயி , கா, கா, கா எற தைலபி
வ கிற. அதி

இப& ஒ

நா எCதிய சிகைதேய நிைனA

பாதிரைத சிதாி இ )ேத.

‘படார எனேமா சிவ%தா. ஆனா8 அவைன காகா எேற
அைழபாக3. அவன ேமலதிகாாி, ஆகாயதி

ெவ3ைள காகா பறபதாக

ெசானா , ‘ஆமா நாB பாேத’ எ ெசா லமா7டா. அப&+
ெசானா , அ)த அதிகாாிேயா. சாி+ சமமாE ேபசியதாE ஆகிவி.மா
ஆைகயா

‘நீ9க3 பாதைத நா பாேத எபா.’

நா, என பாதிரைத சிதாி இ ப ேபாலேவதா, நைமவிட
ேமப7டவகைள ப0றி, நா எCேபா ஒ

காகாதன வ) வி.கிற.
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ெப பாலானவக3, Cக Cக, றிபி7ட ஒ

ச)தபதி , எவ

ேமேலா9கி நி0கிறாேரா அவைர ப0றி %க*) த3ளி, காாிய சாதி
ெகா3வைதேய ேநாகமாக ெகாடவக3. கைலஞைர ப0றிய பல > க4,
இப& ப7டைவேய. இ)த ப7&ய6

இ)த >8 இட ெப0விட Hடா

எபத0காகேவ எைன ப0றி வாசககளிட பகி) ெகா3ள வி %கிேற.

எைனேபா

கைலஞைர ெவதவ எவ  இ ைல. இேபா எைனேபா

அவைர வி %கிறவ  எவ  இ ைலெயபைத வாசகக3 இ)த >ைல
ப&வி7. %ாி) ெகா3ளலா. இ)த மா0ற, ஆ. கணகி

அ9ல

அ9லமாக ஏ0ப7ட ஒறா. இேபாHட, நா கைலஞாி, இலகிய
நபகளி உ3வ7டதி

இ பவB இ ைல. இ க நிைனதவB

இ ைல. ஆனா , கைலஞ மீ இ)த உ3வ7டகாரக4ேக இ லாத ஒ
ஈ.பா. ஒறி% என உ.. இ)த ரசவாத எப& ஏ0ப7ட எபைத
விளவத0காகேவ இ)த > . இ, கைலஞைர ப0றிய >

எபைத விட

எைன ப0றி கைலஞ வழியாக ெதாிவி ெகா34 >

எ Hட+

ெசா லலா. இ)த >6

நா தா Vகலாக ேபசியி கிேற. கைலஞ அப&

ேபசவி ைலயா எற ஒ

ேக3வி எC... ேபசினா. ஆனா8, அ)த மகதா

தைலவ தனிப7ட ைறயி

எனிட ெதாிவித அைன க கைளF

ெவளிப.த என உாிைம இ ைல .

கைலஞைர ப0றி எCத என என ததி இ கிற?

ஆEA ததி இ ைல. அதிகமான இலகிய ததிF இ ைல. இைணயான
அ)தD ததிF இ ைல. கால9காலமான ந7% ததிF இ ைல. அவர
கக9களி

ஒ

ப9 ெகாட பாசததிF இ ைல. ஆனா8-

ேநைமயான அA தனலம% இலகியவாதி - தமி*+ சாதியா எற

ஒேர ஒ

ததி எனிட நி+சய இ கிற. இ)த ததிையதா இ9ேக

வாசககேளா. பகி) ெகா3ள வி %கிேற. >0 >றான ததி எ
நாேன ெசா லமா7ேட. அேத சமய என நாேன எப விCகா.க3
ெகா. ெகா3ளலா.

திராவிட ேன0ற கழக அைன மாணவகைளF தபக இC
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ெகாடேபா நா சிபாைம ேதசியவாதியாகேவ ெபாவா*ைகைய
வகிேன. இதனா

திக மயமான மாணவக3 மதியிேல என கிைடக

ேவ&ய ெச வாைக இழ)ேத. ஆனா8 அைத ப0றி நா
கவைலபடவி ைல.

ச=கநீதி எ வ)வி7டா

நா என ேவ&யவகைளF பைக

ெகா3ள தய9கிய இ ைல. எ. கா7டாக, நா பிற)த ேபா என ெபய
ைவதவ எ9க3 ஊ கணகபி3ைள. ஆனா8, அவர H7.றA+ ச9க
ஊழ கைள ப0றி, 15வயதிேலேய ஊாி

H7ட ேபா7. க&தி கிேற.

பதிர. ஆ.கால மதிய அர அ8வலக வா*ைகயி

அரெகதிராக

= தடைவ நீதிமற9க4+ ெசறி கிேற. ப ேவ உய
அதிகாாிக4 எதிராக ேபாெகா& Vகி அதைனயி8 ெவ0றி
ெப0றி கிேற. ஆனா8, அைவ த)த விC%க3 இB வ6
ெகா.தா இ கிறன.

%& 6யி , Vசிப&)த கணா&யாக இ )த நா, என ேபாராளி
ைககளாேலேய, எைன, நாேன ைட ெகா., எ9க3 அகில இ)திய தகவ
ைற அதிகாாிக3 ச9கதி ெபா+ ெசயலாளராகA ேத)ெத.க
ப7& கிேற. எைன இழிA ப.திய ஒ

தமி* பிராமண அதிகாாிைய ச9க

இழிA ப.த ேபானேபா அைத த7& ேக7. என அ)தர9க றிேப7ைட
எC தைலைம அதிகாாிைய பைக ெகாடவ நா.

பதா.க4 % என சாதிைய சா)த ப7டதாாி இைளஞக3, ஒ
ச9கைத தி மி. சிவ)தி ஆதித அவக3 தைலைமயி
அ)த H7டதி

ேவெறா

உ வாகியேபா

காரணதி0காக ெசறி )த நா க7டாயமாக ேபச

ேவ&யதாயி0. அேபா, ‘பணகார நாடா, பணகார பிராமணேரா.
ேச ேபா ஏ ஏைழ நாடா, எைழ பைறயேரா., பாபனேரா. ேசரHடா
எ’ அதிர&யாE ேபசியவ. சிவ)தி அவகளி மனைதF ேநாக&தவ.
இJவளA, அவர ராணியி8, ராணிவி8 அவ என ஊகமளி
ெகா& )த ேநரதி தா இப& ேபசிேன.

இேதேபா

எைன திX எCதாளனாகிய ெப ைம ஆன)த விகடBேக சா .
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அ.த. என கைதகைள பிராி எைன பிரபலப.திய. அேத
விகட தன ஜூனிய விகட =ல எைனF, நா பணியா0றிய
ெதாைலகா7சிையF சப)தப.தி இழிவாக எCதியேபா விகடைன
நீதிமறதி0 இCதவ நா. இத ஆசிாிய பாலரமணிய அவக3, நா
அ)த க7.ைர ம% ெதாிவிகலா எ றிபி7ட ேபா, அைத
மதவ நா. இதனா , ப லா.க3 விகடனி

எ கைதக3

ெவளியாகவி ைல. இJவளA விகட ஆசிாிய , அ)த க7.ைர
சப)தமி ைல எ அறி)ேத. ேவ ஒ

எCதாளராக இ )தா

ஆசிாிய வழ9கிய வாEைப பயப.தி ெகா. ஒ

விகட

அBதாப அைலைய

எCபி விகடனி , தன கைதகைள திணிதி பா. என சாகிதிய அகாெதமி
பாி கிைடத ேபாதா என நறிFணA, விகட ஆசிாியாி
ெப )தைமF ஒ

1982 ஆ ஆ&
சாபி

ைமயதி

ச)திதன.

எ.ஜி.ஆ அவக3 த வராக இ )தேபா, தமிழக அரசி

நா எCதிய ‘ஊ 3 ஒ

%ர7சி’ எற நாவ8 ‘0ற பாகி ’

எற சிகைத ஒேர ஆ. இர. த

பாிக3 கிைடதன. எ.ஜி.ஆேர,

த ைகபட அவ0ைற வழ9கினா. இ)த %ைகபட, இெனா
ம7.ேம அர சாபி

பதிாிைகக4 அBப ப7டன. ஆனா8, ேதவி

பதிாிைக எைன ேப7& கடேபா ‘இ மக3 வாி பணதி
ஆைகயா
இடதி

%ைகபட

வ)த பாிக3,

மக4 விவாசமாக எCேவ’ எ றிபி7ேட. ஒ
Hட எ.ஜி.ஆ அவகைள ப0றி றிபிடேவ இ ைல. அ)த

பாிகைள அ)த ெபாமன+ ெசம6 ெபா0பாத9களி
எனிடதி

சமபிபதாக

இெனா வராக இ )தா , ெசா 6யி பா. வ7&F த8மாக

அவைட ெசEதி பா.

என சாகிதிய அகாெதமி பாி கிைடத ேபா இலகியதி
வ) வி7ட எ ஒ

இடஒகீ.

ேம7.& பதிாிைக எCதேபாE எ சாதியின

எப&ேயா எைன அைடயாள க. பழனியி

நைடெப0ற ஒ

மாெப 

மகாசன மாநா7&0 எைன ேபச அைழ, ெப )ெதாைக ெகா.
ெகாளரவிக வ)தாக3. ஆனா , ெபாவா*வி

இ பவக3 றிபாக

தைலவராகA, எCதாளராகA இ பவக3 சாதிய மபாளராக இ க
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ேவ. எ அ நிைனேத, இ நிைனகிேற. ஆைகயா , அ)த
மகாநா7&0 வரமா7ேட எ க&த எCதி ேபா7ேட.

எ உறAகாரகைள ெகாட ெசைன வியாபாாிக3 ச9க இேத
காரணகாக எைன அைழத ேபா மேத. நா நிைனதி )தா
சதிர ச=ப ேபரைவ எற இைலமைறA, காEமைறவான சாதிய அைமைப
உ வாகி இB பிரபலமாகி இ கலா. இேபா எைன க.ைமயாகA,
ெகா+ைச ப.திF ேப பதிாிைககைள ஒ ைக பாதி கலா. ஆனா , எ
ைகேயா எCதாள ைக. தமி*+சாதி எற ஒைற தவிர ேவ எ)த சாதிF
இ ைல எ எCதா

சாதிக நிைன ைக.

1980 ஆ ஆ. வாகி

என நாவலான ‘ேசா0 ப7டாள’ ஊைம ெவயிலாக

படமாக ேபானேபா அத0 இைசயைமத இைளயராஜா அவகளி
வி பப& அவைர என திைரபட தயாாிபாள ட ச)திேத. ப ேவ
நாடக9களி

நா பாட க3 எCதி அைவ ெவ0றி ெப0றதா , இைளயராஜாவிட

உ3ள பாி+சயைத பலமாக ந7பாகி அவ =ல திைரபாட கைள எCத
நிைனேத. இதனா , அேபா நிலவிய வைமF ெவளிேயறி, இேபா
மகளிட இB ெந கமாக ேபாக &)தி . ஆனா , எ9கள ச)திபி
க.ைமயான வாவாத ஏ0ப7. ெகா:ச ந:சமி )த பாி+சய ேபாEவி7ட.
இதனா

ஊைம ெவயி8 ஊைமயாகேவ ஆகப7ட. ஆனா8, என

இேபா வ த இ ைல. சாதிப எப& ஒ
சாதிகாம

இ ப ஒ

எCதாள நீதிமறதி

சாதைனேயா, அப&

சாதைன எ நிைனபவ நா. ஒ

ெப ஐ.பி.எD

என எதிராக அவV வழ ஒைற

ெதா.தி கிறா. நீதிமற விசாரைணக4 அவ அர வாகன9களிேலேய
வ)தா. இைத ஆ7ேசபி அேபா உ3ைற ெசயலாளராக இ )த Qரண69க
அவகளிட ஒ

மB ெகா.ேத. இவ என இனிய நப. அவ, அ)த

அமாைவ அ9ேகேய வரவைழ வழைக வாபD வா9க+ ெசEவதாக
றிபி7டா. அவ  தன நப எபதா

அைத த7டமா7டா எ

றிபி7டா. ஆனா8, நா மவி7ேட. என வாதிைய அவர
ேமலதிகாாிைய ைவ நிப)திக நா வி பவி ைல.

நா தமி* ேதசியதி பக நி0பவ. ஆனா8, தமி* ேபாினவாதைதேயா,
வி.தைல%6கைளேயா எனா

ஆதாிக இயலவி ைல. மன+சா7சிைய Vகி
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ேபா7.வி7. ஆதாி இ )தா

இ)ேநர உலகதி

எேதா ஒ

நா7&

ேபசிெகா& ேப. இத =ல அ ைமயான நபகைள Hட
இழ)தி கிேற.

மதியி

அர ஊழியக3 நலைன கவனி வ)த அேபாைதய அைம+சரான எ

இனிய ேதாழ எD.ஆ. பாலபிரமணிய அவக3 என பதவியி

நீ7&%

ெகா.க வ)தா. அைத ெமைமயாக மதவ நா.

இைவ, எைன ப0றி என ெதாி)த விவர9க3. வாசகக3 இ)த >6
நபகதைமைய இத =ல எப& ேவ.மானா8 தீமானிக7..

இ)த >

றி வாசகக3 த9கள ேமலான க கைள என

ெதாிவிதா

என உதவியாக இ . கைலஞைர ப0றி இரடாவ பதி

எCத ேபாேபா இ)த தி த9க3 கவனதி

ெகா3ளப..

இ)த >ைல அ ைமயாக அ+சி7. ெகா.த மணிவாசக பதிபகதி
உாிைமயாள ேபராசிாிய ச.ெமEயப, அத நிவாகிகளான ேசா,  =தி
ஆகிேயா  என மனமா)த நறிைய ெதாிவி ெகா3கிேற.
-----------------1953-ஆ ஆ., கைலஞ M7&0 ஒ

சிவனாக வ)ேத. அத

கைலஞைர பாகிேற. பா ெகாேட இ கிேற. இB அவைர
பா &யவி ைல.
- ேவைலயாள. மணி அவக3
------------------------
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சி$பி&'(ேள
1. நம சதிரதி0 ஒ
2. சதிர ேம

ஒ

ந ல மாைலயாக

உதய Uாிய

3. கைலஞ வழி காத

க&த9க3

4. தா ஆடாவி7டா8 சைத ஆ&
5. கைலஞ M7&
6. அபாலயதி

ஒ
ஒ

சதிர H+ச
அதிக பிரச9கிதன

7. சாணகிய கா9கிர சகிய அ&
8. காக9களா கCகளா ஒ

கவிவமான பதி

9. ைபயி6 ) ெவளிப7ட ஒ
10. கைலஞ  எதிராக ஒ
11. அ&ைமயி விைல ஒ

Qைன

ெசEதி இயக
எ.எ .ஏ. பதவி

12. ராணி ேதனீக3, சாமானிய ேதனீ, டாம ேதனீ
13. ஒறாகவா, ஒறாகியா ஒ

அலச

14. தமி* அகாெதமி, வ3ளலா ேகா7ட ஒ
15. ககைள கலகிய ஒ
16. ம:ச3 . ஒ

றி%ணத

ைகய ெசா

ம:ச3 விமசன

17. சாஏறி ழ சகிய ேதத க3
18. ேதாழைம எற ஒ

ெசா லாக நQதிாிபா, கைலஞ

19. ேதரா, ெதளியா தீரா இ.ப
20. ஏகைலவ - கைலஞ - அ+ன
21. கைலஞ - தமி* அறிஞ எேபப7ட மBச
22. கைலஞ, =பனா ஒ

தமிழ இலகண

23. ெபா சதிரதி03 ஒ

%ய

M+

24. ைவட தைலபாைக, வ3ளலா வழிபா.
25. தபிரா ேதாழ ஒ
---------------------

பகபாைவ
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"எ

பாைவயி கைலஞ"
கைலஞ"

1. நம சதிர*&' ஒ, நல மாைலயாக...
மாைலயாக...

1996 ஆ ஆ.... ஜூைல மாத த

என வாகனதி
நா கா

வாரதி

ஒ நா3...

இர. சகர கா க4, என ைகக4 ஒறாக இைணய,

பாE+ச6

ேகாபால%ரதி

Tைழ)ேத. வாகனைத ஒ

நாகாவ  ெத A3

ஓரமாக நிதி வி7., நட)ேத. அ93ள

காவ ைற அதிகாாிக3 எைன ஓர9க7& பாதாகேள தவிர, 
விசாரைண எA ெசEயவி ைல. எைன எ பா7. நடக வி7டாக3.
என ஆன)த அதி+சி. கட)த ஐ) ஆ. காலதி
இப& ேய7ைசயாக நடமாட &யா. இ என ஒ
மனிதB கிைடதி கிற ேதத

மைனயி

அைத அைடயாள

சிரம இ ைல. பிரதான சாைலயி

க.பி&பத0ேக ஒ

%ைமயாகA, சாராசாி

%ர7சி பலனாகA ேதாறிய.

கைலஞாி M7&0 பலதடைவ ெசறி பதா
க.பி&பதி

த வாி M7.3

இ)த  ெத கைள

ஆEA ப7ட ெகா.கலா. ஆனா , ெத வி

இ )த கைலஞாி M7. னா

ஒ சில ழ

விள காக4,

H7ட இ பைத ைவதா, அைத கைலஞாி M. எ %திதாக வ பவ
அBமானிக &F. அ)த ெத

Cக மாடமாளிைக Hட ேகா%ர9க3 ேபாற

க7&ட9க3. கைலஞாி M. இவ0ேறா. ஒபி. ேபா மிக+ சாதாரணமான.
ஒ வ அைம+சராக ெபாேப0ேபா அவ ெசா)த M7&
வி பினா
எறா

அர ெசலவி

அ)த M7ைட %பி ெகா3ளலா. த வ

ேக7க ேவ&ய இ ைல.

ஆனா , கைலஞாி M7. % ஒ
வ&வதி

இ க

ெபாியெதா

வைள)த ெகா7டைக ேகாண

ேபாடப7. இ )த. வாச8 னா

இட பகதி

ெபா

மக4காக ெப:க3 ேபாடப7& )தன. இதா த வ கைலஞ தன
M7ைட %பி ெகாட வைக எ க கிேற. ம0றப& அவர M.
பிைன %ைம %ைமயாகாம , ைன பழைம பழைமயாகேவ
ேதாறிய.
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கைலஞைர பாகேபாகிேறா, ேபச ேபாகிேறா எற பரபரேபா.,
பரவசேதா., Hடேவ படபடேபா. கைலஞாி வரேவ0% அைற3
Tைழகிேற. M7. னா

நிற காவலக4, வாச பக நிற

காவ ைற உய அதிகாாிக4 எைன நறாகேவ ெதாி)தி கிற. % வ+
ழிேபா. எைன உ3ேள வி7டாக3. ெசJவக வ&வதிலான வரேவ0பைற...
மா&ப&க4 வழிவி7ட ேபா
பலைககளா

ஒகமாக இ )த ெவளி, பிைளA7

த.கப7. திX அைறயாக ப7& )த. அ)த அைற3 என

இனிய நப , த வ அ8வலகதி இைண+ ெசயலாள மான சகநாத
அவக3 த7ட+சி

எைதேயா அ& ெகா& )தா. ஒ ேவைள நபகமான

க&தமாக இ . அைத நா பாகA Hடா. அேத சமயதி
ேபசA ேவ.. ஆைகயா , தைலைய ம7. ஒ

ேகாணதி

ெகா. ‘வ) வி7ேட’ எபத0 அைடயாளமாக அவ  ஒ
அ&ேத. அவ  க மேம கணாக இ )ததா

அவாிட
Vகி ைவ
ச I7

எைன ெம ல தி பி

பா தைலைய ெமைமயாக ஆ7&னா. அ ேமக ஆகாயதி6 ) கீேழ
விவ ேபா

என ேதாறிய.

இ)த சகநாத கைலஞ  ராம பத அBமா மாதிாி. கைலஞாி மனேம
இவ மன. ெபாவாக, கைலஞ ஒ வ மீ என அBமான ைவதி கிறா
எபைத இவர ‘ேடா’ =ல அறி) ெகா3ளலா எபாக3. எ மீ மிகA
அ% ைவதி பவ. ஒ

வாரதி0 % கைலஞைர ச)திக இவைர

அ,கிேன. நா எதிபாத ேபா

அBமதி விைரவி

கிைடகாததா

என

நப ஆல& அ ணா அவகைள அ,கிேன. அவ நடவ&ைக எ.ப
வைர காதி க &யாம , மீ. சகநாதைன ெதாைலேபசியி
ெதாட% ெகாேட. உடேன அவ ‘சதிர சா! த வ அ8வலகதி
உ9க4 இ கிற ஒேர நப நா தா... என ெதாியாதா கைலஞ கி7ட
‘எேபா ேபசி எேபா வா9க, எ,’ எறா. நா வ த ெதாிவிேத.
Hடேவ அவசர எேற. அவ ஒேர நப எ ெசான ஒ0ைற வாைதயி
என கைலஞ  இைடேய உ3ள உறவி கட)த காலேம உ3ளட9கி
இ பைததா அவ ேகா& கா7&னா.

சகநாத உ7கா)தி  அைற எதிபக உ3ள பதியி
நா0கா6யி

ஒ

நா உ7கா)ேத. இB பல அ9ேக உ7கா) இ )தாக3.

சில %திய க9க3. பல பைழய க9க3. இ)த இரடாவ வைக க9கைள
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பாத, நா ஓரளA ெவ7கிேன. அ)த க9க4 ‘உன இ9ேக என
ேவைல’ எ ேக7காம

ேக7ப ேபா

ேதாறின. றிபாக ஆ.&. சீதாபதி

அவக3 அைற பா வ)தி )தா. எ வணகதி0 அவ இய பாகேவ
பதி

வணக ேபா7டா. ஆனா

அவ  வணக ேபா. ேபா எ ைக

ேலசாக ஆ&ய. காரண கைலஞ  என ஏ0ப7ட ேமாத க4
ரபா.க4 அவ  நறாகேவ ெதாிF.

கைலஞ  எைன ப0றி Cைமயாக ெதாிF எபதா
உணவி

நா 0ற

தவிக இ ைல. ஆனா8, ஒ வ தா எப&ப7டவ எபைத தன

உணAகளா
ெசய களா

தீமானிகிறா. ஆனா , ம0றவகேளா அவைர அவர
தீமானிகிறாக3. உணAக4 ெசய பா.க4 பிற 

ரபா.களாக ெதாிF ேபா தவறான க  வாE%க3 உ.. இ)த
வாE%கைள அ9கி  நபக4 நிைறயேவ ெகா.தி ேப. காரண
கைலஞாிட நா சைட ேபா7ட ம7.ேம அவக4 ெதாிF கட)த
ஐ) ஆ.களி

ஏ0ப7ட உறA மா0ற அவக4 ெதாி)தி க நியாய

இ ைல.

நா அ)த க9கைள பாக வி பா வேர9 மா7டப7& )த
பட9கைள பாேத. எதி%ற+ வாி
சாE) நி0ப ேபாற ஒ

கைலஞ ெதைன மரதி

ேலசாE

வரேவ0% இத*. அத0 கீேழ -

"நறி ஒ வ ெசEதகா

அ)நறி

எ த ேகாெலன ேவடா - நி
தளரா வளெத9 தா4ட நீைர
தைலயாேல தாத த லா "

எ எCதப7& )த.

இெனா

பதியி

இேதமாதிாியான ெவபாவி

‘ச9க தமி* த)த கைலஞேர’

எற வாசக எைன கவ)த. இ)த ஒளைவயா பாடைல, =றாவ வ%
ப& ேபா எ ஆசிாிைய ெசா 6 ெகா.த மநா3 அைத ஒபிக
ேவ. எ ஆைணயி7ட, அறிரA நா இ)த பாடைல மனபாட
ெசEத நிைனA வ)தன. மநா3 அதிகாைலயிேலேய மனபாட ெசEதி க
மா7டா எ நா அBமானித என ெபாியபா மகைன எCபி இ)த
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பாடைல ஒபித ேபா அவ ஒ

தி த ெசானா. அேபாேத என

கவப9க ஏ0ப7ட. இ)த பாட

ெதாடக4, கைலஞ ெசEத

ெதா.கைள ெசா லாம

அ)த வாிகளி

ெசா வ ேபா

ேதாறிய.

இ ) ககைள விலகி த)ைத ெபாியா =தறிஞ ராஜாஜி,

ெப )தைலவ காமராச ேபாற தைலவக4ட கைலஞ ேச) நி0
%ைகபட9கைள பாேத. அத

இ வைர கைலஞ  வழ9க

ப7ட ப ேவ வரேவ0% பட9க4, வ இ  இட ெதாியாம
இைடயிைடேய ெவைமைய கா7& ெகா. கா7சி கா7&ன.

இ)த+ சமய பா ெவளிேய மக3 H7ட ெப  வி7ட. ஆக4
ெபக4மாE ஆ4ெகா

மBைவ ைகயி

ைவ ெகா. அைமதிேயா.

நிறாக3 அவகைள ஒC9 ெசE வி7. அைம+ச ஆகா7. Mராசாமி
அவக3 உ3ேள வ)தா. கணி

ெதப7ட எைன ஆ+சாியமாக பாதா.

இர. வினா&க3 கழி மீ. ெவளிேய பாதா. என எனேமா
1990ஆ ஆ. ெசடப மாதவாகி

இேத M7. % கைலஞ 

என நைடெப0ற க.ைமயான வாவாத அவ  நிைனA வ) அ)த
இடைத அவ அனி+ைசயாக பாகிறாேரா எ Hட நிைனேத. அவ
சாதரணமாக தா பாதி பா. ஆனா , எனேகா ‘எ)த கேதா. இ9ேக
வ)ேத’ எ அவ ேக7ப ேபா
நாB ஒ

ப+ேசா)தியாகி மீ. இ9ேக வ)தி ேபேனா எ அவ

நிைனதி )தா

எனா

ேதாறிய. ஒ ேவைள எ ேலாைரF ேபா

அதி

தவறி ைல.

அவ கைத ேந  ேநராE பாக &யவி ைல. ஆைகயா , உ3ேள

உ3ள வரேவ0பைற3 Tைழய ேபாேன. அத வாச ப& ேம
கைலஞ , அவர அைனயா அ:க அைமயா  தாF மகAமாE இ )த
பட எைன சிறி ேநர நி0க ைவத. அE) வயதிேலேய அமாைவ இழ)த
எ மன சிறி & ேபான.

உ3 வரேவ0பைறயி

ேசாபா ெச7.க3 ேபாடப7. இ )தன. வைர ஒ7&ய

ேமைஜயி இ பக இர. கணா& ேபைழகளி

கைலஞாி த)ைத

ேவலாி பட, அைனயாாி பட சிைலகளாக ைவகப7.
இ )தன. ேம

வாி

தி வ34வ பட. இெனா

பதியி , கைலஞ, தன
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ழ)ைதகேளா. விதவிதமாக எ. ெகாட %ைகபட9க3... கைலஞைர அ)த
வயதி

நா பாத இ ைல. இேபா ேபா

இ லாம

அவ தைல வCைகயாக

 7ைட &ேயா. அழகாக ேதாறிய. அ)த ககளி8 ஒ

% ஒ

ேபாராளி ண ெதப.வ ேபா

என ேதாறிய.

அ)த அைறCக வியாபித பாைவயாளகைள பாேத. ஒ
அதிகாாிகளாக இ கலா. ஒ

சில இ.ஆ.ப.

சில ெதாழிலதிபகளாக இ கலா.

ஒJெவா வ  த9க43ேளேய =*கி கிட)தாக3. கைலஞைர 
அBமதிFட ச)திக வ)தி பவக3. த வைர ச)தி ேபா எப&
எ லா ேபச ேவ. எ மனதி03 மாறிமாறி ஒதிைக ேபா7.
ெகா& )தவக3.

ஒேர ஒ வ ம7. ெதா%3 வைர ச7ைடயி

பிதா மா7டாம

ச9கி6 ேதாற தனிதி )தா. விசாாி பாததி , அவ ஒ
ந&க எ அறி)ேத. ஒ

டால

பிரபல திைரபட

த வைர எ)த மாதிாி ச)திக ேவ. எகிற

உைட நாகாீக Hட இ லாதவ. இ)த மாதிாி ஆ7க4 கைலஞ இB
இட9ெகா.கிறாேர எ என இேபா Hட வ த உ.. அ9ேக
இ க பி&காம
அைம+சரைவயி

ெவளி வரேவ0பைற வ)ேத. கைலஞாி ைனய

பணியா0றி, இேபா ெதாட) அைம+சகளாக இ 

தி வாளக3 ெபா&, ைர க ஆகிேயா ெதப7டாக3. பைழய
ேதாழரான ைர க எைன பா ந7ேபா. சிாிதா. ெபா&
ேபசவி ைல. ஒ ேவைள, ஒ

காலதி

கைலஞேரா., நா நட) ெகாட வித

இேபா அவ  நிைனA வ)தி க ேவ..

அதைன ேப மதியி8 நா தனிைமயி

தவிேத. இ)த+ சமயதி

ேலசாE

உ3 வைள)த அEப வய மதிக தக ஒ வ எனிட வணக ேபா7டா.
நா தி தி

எ விழித ேபா அவ ‘உ9கைள என ெதாிF சதிர

சா. எ ெபய மணி’ எறா. இ)த மணி, கைலஞாி ேவைலயா3 எ
ெசா ல ேக3விப7. இ கிேற. ெந க& காலதி

காவ ைறயினரா

மிகA ெகா.ைமப.த ப7டவ எ அறி) இ கிேற. ஆனா ,
பாைவF ேதாரைணF இவைர ேவைலயாளாக கா7டாம , M7. ஆளாகேவ
கா7&ய. இ)த அளவி0 கைலஞ  அவர .பதின  அவ 
ெகா.தி  த)திர இவர விவாச அ)த மணிைய+ 0றி ஒ
ஒளிவ7டமாE என ேதாறிய. நா பதிலளிேத.
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‘உ9கைள ப0றி நிைறய ேக3விப7& ேக மணி. எJவளA காலமா கைலஞ
M7ல இ கி9க?’

‘1953ஆ ஆ. சிவனா வ)ேத சா. கைலஞைர அப பாதவ இB
பா &கல. பா ெகாேட இ ேக சா’

‘ேதா3 கடா ேதாேள கடா எ கப ெசானதா, என
நிைனA வ)த.’ நாB, கைலஞைர காதலாகிF, ேமாதலாகிF கணீ
ம க பாதி கிேற. ஆனா8, இB நா பா &யவி ைல.

மணிேயா. ேபசிய என சிறி ெதபளித. இ)த+ சமயதி

மா&ப&களி

இ ) கீேழ இற9கிய ேதாழ சகநாத, நா கைலஞைர பாக மா&+
ெச லலா எ சமிைஞ ெசEதா.

மா&ப&கைள ஓடாைறயாக தாவி, கைலஞ உ3ள அைற3 Tைழகிேற.
வாச0பக க ேபா7.தா கைலஞ உ7கா)தி கிறா. ஒ0ைற+ேசாபா
இ ைகயி

இ ) எைன பாத ‘வா9க சதிர! எ எCகிறா. நா

பைத ேபாEவி.கிேற. ஒ

மகதா மனித எனகாக எC)தி க Hடா.

அப&ேய எC)த அவைர அதிக ேநர நி0க ைவக Hடா எ ஓேடா&
ேபாகிேற.

கைலஞ உ7கா)த, நாB உ7கா கிேற. கைலஞைர எCதாளதனமாக
பாகிேற. ப ேவ ச)தி%களி

இப& கைலஞைர ம7.ேம பாததா

அ)த

அைற3 கைலஞ ம7.ேம இB என கா7சி த கிறா. %ைகபட9க3
உடா... திைர+சீைலக3 உ3ளனவா எப இறளA ெதாியா. கைலஞாி
பாைவயி

பைழய விரதி பதிலாக ஒ

பிரகாச ெதாிகிற. ஆனா

அ)த

பிரகாச தைன பிரகாசப.தாம , இ)த ச=கைத பிரகாசப.த ைனவ
ேபா

எB3 ஒ

மதிZ. எCகிற. மக3 ெகா.த ெபாைப அவக3

எதிபாபி0 ஏ0ப நிைனேவ0ற ேவ.ேம எற ைமைய தைலதா9கி,
கதி8 அத தடய9க3 ஏ0ப7.3ளேபா

ேதாறிய. ஆளவ)த ெப ைம
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இ லாம

அைத நிைறேவ0 விIகைத எப& உ வாவ எற

சி)தைனேய, அவ கதி

ம& கிட)ததாக என ப7ட.

கைலஞாிட அவர ெவ0றி வாைக என வா*கைள ெதாிவி
ெகாேட. ப ேவ விவகார9கைள ேபசிேனா. இவ03 பல
அ)தர9கமானைவ. கைலஞ எமீ நபிைக ைவ ெதாிவி தகவ கைள
மனதி

ைவ வாயா

Q7& ைவக ேவ.ேம எற அ+ச Hடேவ

ஏ0ப.கிற.

இெனா த7.ப.கிற. ஒ

7& அதிகாாிைய பாக ேபானா

Hட,

அவ, ேகாைப பா ெகாேட ேபவா. அவ ேபசி &ப வைர
நா ெமளனமாக இ )தா
ெப7&யி

ஒ

‘நீ9க பா7. ேப9க’ எபா. சில ெதாைலகா7சி

க,, ந மீ ஒ

ேக7பாக3. நா நம ேப+சி

க, ேபா7. நா ேபவைத

உ+சதி0 ெச 8 ேபா அவக3 ெதாைலேபசி

எகைள+ ழ0வாக3. நிமிட கணகி

ேபவாக3. பிற நைம பா

‘எனேவா ெசானீகேள’ எபாக3. இப&ப7ட அதிகாாிகைளF
தைலவகைளF பா என அப& ஆகிவி7ட. சிலாிட ெசா ல வ)த
தகவ கைள ெசா லாமேல ெவளிேயறி இ கிேற.

கைலஞ அப&ய ல. என ப நிமிட ெகா.தா

அ)த ப நிமிட

ெதாைலேபசி மணி அ&கா. இடகா இைரயா. கைலஞ  எைதேயா
நிைனவி0 ெகா. வ)தேபா , அரக பரக பாக மா7டா. எவ  அ)த
அைற3 TைழயA &யா. ஒ

த வ  ஒ

நிமிடதி0 ைற)த

= ெதாைலேபசிகளாவ வ . இ)த சமானிய சதிரதி0ேக ஒ

நாளி

பல

ெட6ேபாக3 வ ேபா, த வ , க7சிதைலவ மான கைலஞ  வ 
எணிைக றி றிபிட ேவ&ய இ ைல. ஆனா , கைலஞேரா அவ0ைற
வ&க7& ைவக+ ெசா கிறா எபேத உைம. பாைவயாளக4 கிைட
ேநரைத அவ Mண&க வி பியதி ைல. அேத சமய ச)தி% ேநர
H&வி7டா

இடகா ேலசாக இைரF. இ9கித உ3ளவக3 %ாி) ெகா3ள

ேவ.. ப ேவ ச)தி%களி

ஒேற ஒறி

தவிர கைலஞ எைன

ேபாகலா எ ெசானதி ைல.

பிற நா எ)த ேநாகதி0 வ)ேதேனா, அ)த ேநாகைத கைலஞாிட
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ெசா கிேற. அேபாதா ெவளியான என சிகைத >லான ஒ

மாமர

மர9ெகாதி பறைவக4, என க7.ைர ெதாபான என கைதகளி
கைதக3, அேயாதி மUதி இ&ப7டேபா ெந ைல மாவ7டதி இலாமிய
கிராமமான ேம7.பாைளய எப& மதெவறி உமதகளா

0றி

வைளகப7ட எபைத விள நாவலான =7ட ஆகிய = > கைளF
கைலஞ ெவளியிட ேவ. எ ேக7. ெகா3கிேற. அேத சமயதி , த
அைம+ச எபதா

அவைர அைழகவி ைல எபைதF ெதளிவாகிேற.

ெசற ேதத6 &Aக3 எப&யி  எ ெதாியாதேபாேத, என அ ைம
ேதாழ , தமி*நா. 0ேபா எCதாள ச9க தைலவ , வழகறிஞ ,
கைலஞ மீ ப0றாள மான ச.ெச)தி நாதBடB இ)திய கIனிD7 க7சியி
தமி* மாநில+ ெசயலாள ஆ. எ. ந லக, அவகேளா. ஆேலாசி
கைலஞ ெவறா8 ேதா0றா8 அவதா இ)த > கைள ெவளியிட ேவ.
எ H7டாக &ெவ.தைத+ 7& கா7&ேன. கைலஞ ேலசாE சிாிதா.
என %ாி) வி7ட இப&ப7ட &A, அவ  கா7. ச8ைக அ ல.
பி+ைசயி

அதிகார பி+ைச Hடா. %ாி) ெகா. எ தைலயி

நாேன ேலசாக

அ& ெகாேட.

எறா8, கைலஞ இ)த அதிகார பி+ைச ப0றி அல7&கவி ைல.
சகநாத அவகேளா. ெட6காமி
> கைள ெவளியிட ஒ
நா கட)தகாலதி

ேபசினா. ‘நம சதிர அவேராட

ேததி ேவ,மா வா’ எறா. நா ெநகி*) ேபாேன.

ெவளிப.திய கைலஞ  எதிரான கடன

அறிைககைளF மீறி அவ ‘நம சதிர’ எகிறா. இ)த ெபாிய மன கைலஞாி சிறியன சி)தியாத இய % எைன அப&ேய ஆகிரமி
ெகா3கிற. சகநாத வ ேபா, பாைவ ம9கிற. சகநாத
ைடாிைய கா7& ஏேதா ெசா கிறா. உடேன கைலஞ எைன பா
ெவளி[7. விழாைவ அ)த மாத 26ஆ ேததியி

ைவ ெகா3ளலா

எகிறா. சகநாதB றி ெகாடா.

என = பைட%கைளF கைலஞாிட ெகா.கிேற. ஒJெவா
பைடபி8 தபிரா ேதாழ கைலஞ  எ நா எCதியி பைத கைலஞ
சிறி அCதமாக பாகிறா. இ)த மாதிாி எவ  தம பைட%களி

இப&

எCதி ெகா.தி க மா7டாக3 எ நிைனகிேற. இ)த வாைதயி
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கைலஞ  என உ3ள உறA அ)த உறவி
உ3ளட9கி இ பைத+ ெசா லாம
அ. இைத பினா

ஏ0ப7ட ரசாயன மா0ற

ெசா 8 %ராண ெபா 3 மிக வாைத

விளகலா எ நிைனகிேற.

விைடெபறேபான எனிட எ)த இடதி

விழா நைடெப எ கைலஞ

ேக7டா. உடேன ராேஜDவாி க யாண மடப அ ல கைலவாண அர9க
எ பதிலளிேத. ேபாEவா 9க3 எப மாதிாி கைலஞ தைலயைசதா.

ெபாவாக, கைலஞைர விழாA அைழதா

அ)த விழாவி0கான ேப+சாள-

ப9ேக0பாள ப7&யைல கைலஞாிட ெகா.கேவ. எபாக3. இ
சவாதிகார அ ல. நியாமானதா. ஒ

தைலவைர அA மக3 அளவி8,

க7சி அளவி8, அர அளவி8 ஈ. இைணய0ற தைலவராக இ  ஒ வைர
விழாவி0 அைழேபா யாராவ ஒ வ, ததைலதனமாக ேபசலா.
அ ல சிகலான விவகார9கைள எCபி, அ9ேகேய அவ பதிலளிக ேவ.
எப மாதிாி Hட வ0%தலா. விழா ேமைடைய ெகா+ைசப.தி விடலா.

எனேவ, கைலஞ ேபாற தைலவக3, விழா விவர9கைளF, ேப+சாள
ப7&யைலF ேக7பதி

தவறி ைல. நா Hட எைன விழாவி0

அைழபவகளிட ேமைடைய பகி) ெகா34 ம0றவகைள ப0றி
ேக7ப.. என சாிபடாதவக3 எறா

நா மவி.வ உ..

இ)த பினணியி , கைலஞ, ேப+சாள விவரைத எனிட ேக7காத
அவ  எ மீ இ )த நபிைகேய கா7.கிற. அவ  ேக7கவி ைல நாB
ெசா லவி ைல. ேக7& )தா

ெசா 6யி ேப. அப& ெசா ல ேவ.

எ என ேதாறவி ைல. அJவளAதா. ஆனா , இேபா நிைன
பாேபா கைலஞ எமீ ைவதி )த அளபாிய நபிைகயி

ெப மித

ஏ0ப.கிற. Hடேவ யாராக இ )தா8 சமாளிகலா எகிற அவர
ேபாண ஒ

காரணமாக இ ேமா எற Iக ஏ0ப.கிற.

கைலஞாிட ேததி கிைடத மகி*+சியி
ஒறிபி

அவ நம சதிர எ ெசான

ப&யிற9கிேன. கீேழ நி ெகா& )த ஆகா7டா உ3ளி7ட

அைம+சகைளF, தைலவகைளF கிதாபாக பா ெகாேட
கைலஞாி M7ைடவி7. ெவளிேயற மனமி லாம

ெவளிேயறிேன.
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நா M7. ேபாகாம

பாலாஜி நகாி

உ3ள நப அ  Mரப

அவகளி M7&0+ ெசேற. திைரபட உலகி

வரலா பைடத

ஏவி.ெமEயப+ ெச7&யா அவகளி ம மக, இவ மாமனாைர
ேகடயமாகாம

யமாக உைழ ஆசியாவிேலேய மிக ெபாிய ஒ6பதி%

நிைலயைத அைமதி பவ. இவாிட, கைலஞைர ச)தித விவர9கைள
ெதாிவிவி7., விழாவி0கான ெசலA ப7&யைல ேபா7. பாேதா.
அபதாயிர 'பாE அளவி0 வ)த. நா அதி) ேபாேன. எBைடய
ேர:ேச ஐயாயிர 'பாE தா. என ெசEவ எ ழபி ேபானேபா,
அ  Mரப அவக3, தன ைணவியா மீனாைவ அைழதா. அவர
ைணவியாேர சிக8 ஒ

தீைவ+ ெசானா. அவ, தன அமா

ராேஜDவாி அைமயாாிட ேபசி அவ ேபாி83ள அ)த மடபைத என
இலவசமாக வா9கி ெகா.பதாக வாகளிதா. கைலஞ எ ெசானா
அமா க7டாய த வா எ றிபி7டா.

ஒ

றிபி7ட நாளி

நாB, மீனா அ  Mரப அவக4, ராேஜDவாி

அைமயா அவகைள+ ச)திேதா. ராேஜDவாி அைமயா என ஒளைவயா
மாதிாிேய ேதாறிய. ஒேர ஒ

விதியாச, தமிைழ ெகா. அபளிைப

வா9பவ அ ல. அபளி% த) தமிைழ வா9கிறவ. அவ தன ெபயாி
உ3ள அ)த அ ைமயான க7&ட வளாகைத எ ெபாபி

ஒ நா3 இலவசமாE

த வத0 மகி*+சிேயா. உடப7டா. கைலஞ எறAடேன மேப+சி ைல.
அவ எதிக7சியி

இ )தேபா Hட இேத அ,ைறேய ெகாடவ. கைலஞ

ெவளியி. = %தகதி ப&கைளF ராேஜDவாி அைமயா வா9கி
ெகா3ளேவ. எ அ)த இடதி

ேக7. ெகாடா

ெகா+ைசதனமாக என ேதாறிய. அவ  ககளா
வி7. ெவளிேயறிேன. ஒ

அ அச
நறி ெதாிவி-

வார கழிதா அவ த ப&கைள

வா9கேவ. எ ேக7.ெகாேட.

M7&0 தி பிய, மன எைன உைதத. கைலஞ என சிகைத
ெதாைப ப&ேபா அவ மன ேநாேம எற பி ேயாசைனயி
அ லா&ேன. கைலஞ ெவளியிட இ  ஒ
பறைவக4 எற சிகைதகளி

மாமர மர9ெகாதி

ெப பாலானைவ அரசிய

கைதக3. னா3

த வ ெஜயல6தா ெகா.வ)த கால& கலா+சாரைத சா. கைத எதி
பாிமாண. ஒ

மாமர மர9ெகாதி பறைவக4 தமிழகைத அரசிய

அதைனF என பா. ப.கிறன எபைத விளகிற கைத.

க7சிக3
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எ லாவ0றி0 ேமலாக ஐெப  விழா, ெபாத ேபாதா ஆகிய சிகைதக3
திராவிட இயகைதF, கைலஞைரF சாட H&யைவ. த

கைதயான

ஐெப  விழா எ.த எ.பிேலேய திராவிட இயகைத கிட

ெசEF ஒ

அ9கத கைத. கைலஞ இவ0ைற ப& வி7. விழாவி0 வ வாரா எ
என ச)ேதக ஏ0ப7. வி7ட. அேத சமய இ)த ெதாைப உ வா
ேபா அவ தா ெவளியிட ேவ. எற அBமானேதா. தா இ)த+
சிகைதகைள உ3ளடகிேன. இேபா விழா ேததி நி+சயிகப7. வி7டதா
கைலஞ வ வாேரா, மா7டாேரா எப மாதிாி மனதி03 ஒ

%லப

ஏ0ப7ட. கைலஞ இ)த நிக*+சிைய ர ெசEவிடலா எ ஒ

உதற

எ.த.
--------------2. சதிர ேம ஒ, உதய -ாிய

வ வா கைலஞ எ, வாரா கைலஞ எ நிரடேலா. ராமநாத%ரதி0
மதிய அரசி களவிளபர ைறயி மாநில தைலைம அதிகாாி எற ைறயி
\ ேபாேன. அ93ள மாவ7ட ஆ7சிதைலவ வி )தின மாளிைகயி
தட%டலாக த9கியி )ேத.

ஒ நா3 காைலயி

என அ8வலக வா7+ேம எனப. இரAேநர காவலாளி

எ அைற வ)தா. ந ல இைளஞ. ஆனா
‘ேக7 க விைய’ காகளி

கா ம)த. நா பலதடைவ

ெபா தி ெகா34ப& ேக7டா8 அ

அவ  ேக7டா8, ேகளாத ேபாலேவ பாவி ெகாடவ. உ%
பலMன ெபாித ல எ நா பலதடைவ ெசானா8, ஒ தடைவ Hட அைத
ஏ0 ெகா3ளாதவ. கா நறாக ேக7ப ேபாலேவ ந&பா. அப&ப7டவ
எ அைற வ) யாேரா நாதB ஒ த இரவி

அ8வலகதி

ெட6ேபா

ெசEததாக ெதாிவிதா. எறா8 எ)த ெபய ாிய நாத எபைத அவரா
ெதளிவாக+ ெசா ல &யவி ைல. ெவ நாத இ ைல இெனா
னா

ெகாட ஏேதா ஒ

ெபயைரF

நாத எ ெசானைதேய ெசா 6

ெகா& )தா.

என பய பி& வி7ட. ஒ ேவைள சகநாத என அ8வலக
ெட6ேபா எகைள வா9கி ‘இப& எCதினா எப&9க கைலஞ வ வா’ எ
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ெசா 6 வி7. நிக*+சிைய ர ெசEத விவகாரைத ெசா ல வ)தி பாேரா
எ & ேபாேன. உடேன தமிழக அரசி மக3 ெதாட% அதிகாாியான
எ இனிய நப பாட ெதாைல ேபசியி

ெதாட% ெகாேட. அவ

தன ெதாியா எ சகநாதனிடேம நா ேபசிவிடலா எ
பாி)ைரதா. என சகநாதனிட ேபச பய. ‘எ9கப தி 3
இ ைல ‘ எகிற கைதயாகிவிட Hடாேத எகிற அ+ச. மா கிடகிற ச9ைக
ஊதிவிட Hடாேத எகிற ேயாசைன.

எ ைணவியா  ெட6ேபா ெசEதா

கைலஞாி நிக*+சி ரதாகி வி7டதாக

யா  ெதாிவிக வி ைல எறா. ஆனா8, யாேரா ஒ வ என ராமநாத%ர
அ8வலக எைண வா9கியதாகA றிபி7டா. எத0 எ ெதாியாதா.
இவ  ேக7கவி ைலயா. அவ  ெசா ல வி ைலயா. எBைடய ேகாபைத
மைனவியிட கா7.வ ேபா

ெதாைலேபசிைய டெக ைவேத. பின

ேதாழ ெச)தி நாதBட ெதாட% ெகாேட. அவ, தா ேபசவி ைல
எறா. என ஆத9கைத ெதாிவிதேபா கைலஞ அப&ெய லா நட)
ெகா3ளமா7டா எறா. இ என ெதாிF. ஆனா8, விவகார எைன
ப0றிய எபதா

ஒ

டாட , தன ேநாைய ப0றி ஏ0ப. ச)ேதக

என வ)த.

ஒ ேவைள சகநாத இ லாம

ேவ நாதனாக இ கலாேமா. & 6யி

தமி*+ச9க ைண தைலவராக பணியா0றிய எ நப விவநாதனா? அ ல
எேனா. க Lாி ேப+ ேபா7&களி
இ ) வி7. அரசிய6

கல) ெகாடவ  அைம+சராக

இ ) கAரவமாக விலகி ெகாட ேவL

விவநாதனா? எ ப3ளி ேதாழ ேலாகநாதனா? என இனிய நப 
தினத)தியி அேபாைதய ெசEதி ஆசிாிய மான சகநாதனா? ெசைன
வாெனா6யி , எைன+ ெசா 8+ ெசா

அணா அணா எ அைழ

இைளய சகா சாமிநாதனா? அ ல அ0%தமான இலகிய விமசகரான ேபராசிாிய
இராம.  நாதனா? அதைன நாதகைளF நிைன பாேத. இவைர
எ)த நாத ெதாைலேபசியி

ெதாட% ெகாடா எபைத எனா

க.பி&கேவ &யவி ைல.

விழா நா3 ெந 9கிய எபைத விட ெந கிய எேற ெசா லலா. கைலஞ
வ வ உதியாகி வி7ட. ஆனா8, கைடசி ேநரதி

வராம

ேபாE-
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வி.வாேரா எ ஒ

உதற . அப&யானா

இ)ேநர ெசா 6 அBபி

இ பா எகிற ஆத .

ெபாவாக த வைர ைவ இ)த மாதிாியான விழாக3 நடகிறவக3
அதிேலேய பண கர) வி.வாக3. பிரபல ெதாழிலதிபகைள நீட வாிைசயி
நி0க ைவ அவக3 த வாிடமி ) ப&க3 ெபவ ேபா
சா7சியாக கா7& ஒJெவா வைரF ஆயிரகணகி
ெசE வி.வாக3. த வ எறா

'பாE ெகா.ப&

ேக7க ேவடா. அதைன

ெதாழிலதிபக4 H& வி.வாக3. ஆனா , இ ஒ
இதி

ெதாைலகா7சி

ேகவலமான அ,ைற

என உடபா. இ ைல எப ம7. அ ல. இப& விழாைவ வியாபார

ேமைடயா ேபவழிகைள நா ெவ ஒகிறவ. அேத சமயதி
விழாவி0கான மிக7டண இரA ேநரமாகியதா

ேலசான மி ேதாரண.

ெபானாைடக3 மாைல மாியாைதக3, வெரா7&க3, அைழபித*க3 எ
பதாயிர 'பாயாவ ெசலவா. மிக7டண ேமைட அல9கார எ
ேவ...

என ெசEயலா எ சி)திதப&ேய என நப அைம+ச ஆல& அ ணா
அவகைள அ,கிேன. அவ ெந ைல ெந.மாறைன ெதாட% ெகா.
தினத)தி சாபி

வெரா7&க3 அ&க+ ெசEதா. ெந ைல ெந.மாற திராவிட

ேன0ற கழகதி

ெபாபான பணியி

இ )தவ. மிக+ சிற)த ஆEவாள,

இலகிய ேப+சாள.... ஆனா8, நா அவைர ேபச வ ப& அைழகவி ைல.
அ எ9க3 இ வைரFேம ெகா+ைச ப.வதாக இ  எ க திேன.
ஆரப காலதி

என > கைள ெவளியி7. ஊவித மணிவாசக >லகதி

உாிைமயாள ேபராசிாிய ச. ெமEயப அவக3 அைழபித*கைள அ+ச&
ெகா.தா.

ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலயதி அேபாைதய இயந  சிற)த
எCதாள மான ஏ. நடராச அவகளிட ‘ெபானாைட வா9கி ெகா.9க3’
எ உாிைமேயா. ேக7ேட. ஐ) வா9கி ெகா.9க3 நா கைலஞ 
ேபா7ட தவிர எ:சிய நா சா ைவகைளF ம0ற ேப+சாளக4 மா0றி
மா0றி ேபா7. சமாளி வி.கிேற’ எேற. உடேன அவ, ‘ெசEவைத தி )த
ெசEய, அணா+சி’ எ அறிAதினா. என ேச
ெபானாைடகைள வா9கி ெகா. வ) வி7டா. அ  Mரப அவக3
M&ேயா பட எ. ெகா.பதாக தாேம  வ) ெதாிவி வி7டா. என
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உறவின  சி)தைனயாள , ம வ ைறயி

அைன பிாிAகைளF

நறாக ெதாி) ைவதி பவ மான டாட ரா]மா பதிாிைகயாள 
வி )தளி ெபாைப ஏ0 ெகாடா. என உறவினரான அவதா
நறிFைர Hறினா.

விழா நா3 வ)த.

மாைல ஐ)தைர மணி ெவளி[7. விழா வ9க ேவ.. ஆனா , H7ட
அதிகமாக இ ைல. நா நபியி  0ேபா ேதாழக3 ஆறைர மணி
அளவி தா வர&F, ஐ)தைர மணிேக, கைலஞ வரலாமா எ தலைம+ச
அ8வலகதி

இ ) ேக3வி வ) வி7ட. வெரா7&க4, அைழபித*க4

அ ைமயானைவ. மக3 இலகிய மகேள இலகிய - கைலஞ ேபகிறா
எற தைல%+ ெசEதிேயா. விழா+ ெசEதி ெவளியிடப7. இ )த. த வாி
%ைகபட ெபாிய அளவி

ெவளியிடப7. இ )த. ஆனா

என

%ைகபடைத நா ெவளியிடவி ைல. கவ+சியான வெரா7& அத தைலேப
இலகியவாதிகைள இCக H&ய.

எறா8 வெரா7&கைள ஒ7. ெபாைப பண வா9கி ஒ% ெகாட
ஒ

அ+சக, சாியாக ஒ7டவி ைல. ஒ% அ9ேக இ9ேகFமாக

ஒ7&யி )தாக3. கைலஞாி M7. அ ேக Hட ஒ7டவி ைல. ேபாதாைற,
நாB பதிாிைககைள அ,கி அைழபித*கைள ெகா.கவி ைல. இ)த
பினணியி

கைலஞ ஆ மணி வரலா எ ெசா 6 அBபிேன.

அத03 H7ட H& வி. எற நபிைக. காவ ைற அதிகாாி ஒ வ ஐ)தைர
மணி எ ேபா7. வி7. த வாி நிக*+சிைய த3ளி ைவகலாமா எ தன
ேகாபதி0 நைக+ைவ க=& ேபா7. ேக7டா. நாB ஐ)தைர மணி எ
ேபாடவி ைல. ‘ஐ)தைர மணியளவி

எ ேபா7. இ கிேறா’ எ

பதிலளிேத.

கைலஞ ஆமணி வ)வி.வா எ இதியான தகவ

கைலஞ வ)த ேமைடயி

இ ) H7டைத பாதா

வ)த.

அ)த மடப

நிரபி வழி), ெவளிேயF வியாபிதி )த. இ)த H7டதி

க7சி

ெதாடகைள விட இலகிய ெதாடகேள அதிக. கைலஞ நைக தவழ
வ)தா. நாB என .பதின  அவைர எதி ெகா. வரேவ0ேறா.
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கைலஞ, என = > கைளF பலத ைக த7ட8கிைடேய ெவளியி7டா.
இவ0ைற ராேஜDவாி அைமயா வா9கி ெகாடா.

தமி* பபா7. ைற அைம+ச ைனவ. தமி* &மக தைலைம வகிக,
என இனிய ேதாழ கவிஞ இளேவனி

வரேவ0%ைர ஆ0றினா. அைம+ச ஆல&

அ ணா, இ)திய கIனிD7 க7சியி மாநில+ ெசயலாள ஆ.எ. ந லக,
தமி*நா. 0ேபா எCதாள ச9கதைலவ ச. ெச)தி நாத. தமி*நா. கைல
இலகிய ெப மற ெசயல  0ேபா எCதாள மான ெபானீல,
கிறிDவ இலகிய ச9கதி ெபா+ ெசயலாள டாட. தயான)த பிராசிD,
மணிவாசக பதிபகதி உாிைமயாள ேபராசிாிய ச.ெமEயப, ெசைன
ெதாைலகா7சி நிைலயதி அேபாைதய இயந ஏ.நடராச ஆகிேயா
 9க+ ெசா 6 விள9க ைவதாக3. அேபா மதிய அைம+சராக இ )த எ
இனிய ேதாழ  மனதி

ப7டைத ெவ7. ஒ . இரடாE

எ.ைரபவ மான எD.ஆ. பாலரமணிய அவக3 இ)த விழாவி
ெகா3வத0 எேற %& 6யி

கல)

இ ) %றப7. வி7டதாக+ ெசEதி வ)த.

இ)த விழாவி0 தைலைம வகி ேபசிய ைனவ தமி* &மக என ஒ சில
கைதகளி

க7.ைரதன வ)வி.கிற எறா. அவ ேபசி &த நா

விவர ேக7டேபா உ9க3 கைதகளி

‘ெசEதிகளி M+ இலகிய M+ைச

அகிவி.கிற’ எறா. நா அச) வி7ேட. இ அ0%தமான திறனாEA.
விமசகைர பைடபாளி மதி திறனாEA. கைலஞ தகவைர தா தமி*
பபா7. ைற அைம+சராக ஆகியி கிறா எபதி
விழாவி
ஒ

மகி*+சி. இ)த

ேபசிய ெச)தி நாத மதிய சாகிதிய அகாெதமி ேபா

மாநில அளவி

அகாெதமிைய அைமக ேவ. எ இைறய ற3Zடதி0

விதி7டா எ ெசா லலா.

ஆல& அ ணாA எைன ப0றி நீடகாலமாக ெதாிF எபதா
விலாவாாியாக ேபசினா. எCதாள ேதாழ ெபானீல, 1972ஆ
ஆ&ேலேய, அர ஊழியக3 பைட% இலகியதி03 ெச லலா எ
கைலஞ ஆைணயி7டைத %ள9காகிதமாக+ ெசானா.
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கைலஞ ஏழைர மணி அளவி
பைட%களி

இர&

> கைள ெவளியி7. உைரயா0றினா. =

ப ேவ பக9க4கிைடேய அ% காகித9க3

தப7. அ)த பக9களி ஓர9களி
ப7& )த. அவர ைகயி

கைலஞ ைகயா

றிெபCத

இ )த அ)த %தக9கைள பாேபா

அவ0றி0 நீட ெவ3ளி+ ச9கி6க3 அணிவிக ப7ட ேபா

சிகைத ெதாபி

ேதாறிய.

ஆ9கா9ேக சில பதிகைளF என கைதகளி கைதகளி

சில பதிகைளF, தன விமசனட அவ வாசி கா7&யேபா விழா
மடப அதி)த. அதிகாாிகளி ஆணவ ேபாைக சிதாி ஒ
 கைத+ ெசா 6 வி7. ‘இ நட)த கைத... இனிேம
என கைதகளி கைதகளி

ஒ

‘அழகாக இ க மா7டா3. ஆனா

கைத+

நடகாத கைத’ எறா.

இள ெபைண ப0றி றிபி.ேபா
கவ+சியாக இ பா3’ எ ஒ

உடேன, அழைக ப0றி சதிர ெசா கிறா எ எ3ள

வாி வ .

ைவேயா.

ேபசியேபா H7ட ைககைள Vகி Vகி த7&ய. (அ)த அளவி0
அ&ேய அழகனா) அ)த ெப, நாB ெதா7டதி ைல ெக7ட
இ ைல எற வாிைய ப&வி7. ந%ேவாமாக எறா. கைலஞாி உைர இ)த
>8 Bைரயாக ெகா.கப7& பதா

ேம0ெகா. இ9ேக

விளகவி ைல. ஆனா8, எCதாளைன அவன அ)தDைத ைவ
மதிபிடலாகா எ இேபா இ  இலகிய ேபாைக விமசிதா.
எCதாள ெசானா

அ ப6 எ தன அBபவைதேய 

ைவதா. சதிர எC ஆEத எC எறா. சதிரதி0 கைலஞ மீ
தாக உ. கைலஞைர தாகிய உ. எறா. உ% காி சதிர,
கதிெராளி ப7. ந ல நீராகி வி7ட எ ஒ

என ஏ0%ைரயி

ேபா. ேபா7டா.

கைலஞ  என உ3ள ேமாத , காத ,

வி:ஞானாீதியான உறA ைற ஆகியவ0ைற எ.ைரேத. என
பைட%கைள Cைமயாக பைட வி7., அவ உைரயா0றியதி
ேபான நா, ேபச &யாம

ெநகி*)

விகி திகிேன. இ ப0றி கைலஞ றிபி.

ேபா, நா அவாிட ெதாிவித சில பாி)ைரகைள மைறகமாக றிபி7.
இவ0றா

‘நா தி பி பாேத, தி தி ெகாேட’ எ

உண+சிவசமாக ேபசினா. எ ேப+சி6 )ேத ேம0ேகா3 கா7&, ‘சதிரதி0
எ மீ அப& ஒ அபி ைல ஆனா
நட) ெகா& கிேற’ எறா.

அவ பிாியப. ப&யாE நா
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கைலஞ மனவி7. ேபசி ெகா& )தா. அேபா விமான தாமததா
மதிய அைம+சரான ேதாழ எD ஆ. பாலபிரமணிய அவக3 கைலஞ
ேபசிெகா&  ேபா ேமைட வ)வி7டா. கைலஞ  ேப+ைச
உடன&யாக & ெகாடா. எD.ஆ.பிF பதிைன) நிமிட வைர
ேபசினா. கைலஞ , தா ேபானா
அBமானதி

H7ட கைல)வி. எகிற

எD ஆபி ேபவ வைர காதி )தா. இ)த நயத ேமைட

நாகாீக ெப பாலான தைலவகளிட காண கிைடகாத.

இ)த நிக*+சியி
ேமைடயி

எைன ஆளாகிய என சிதி ராசமாவி0, கைலஞ

ெபானாைட ேபாதினா. அ)த கால பி ெகாவ %டைவேயா.

ேதாறிய அ)த எளிய சிதிைய பாத H7ட ெநகி*)த. கைலஞ 
ெநகி*) ேபானா.

இ)த விழாவி

அைம+சக3 ஆகா. Mராசாமி, ெபா&, ைர க,

எD.பி.ச0ண ஆகிேயா  நகீர ஆசிாிய ேகாபா , F.எ.ஐ ெசEதியாளரான
ேதாழ ரேமச, இலகிய Mதி இனியவ, எBைடய க Lாி ஆசிாிய 
காவ0ைற தைலவ மான ரா]ேமாக, நப அ Mரப, ச7டேபரைவ
ைண தைலவ பாிதி இளவCதி, என அ8வலக ஊழியக3, ேவL விளபர
அ8வலக அதிகாாிF இேபாைதய திைரபட தணிைக அதிகாாிFமான
தனேசகர உ3ளி7ட பல கல) ெகா. சிறபிதாக3.

இ)த விழாவி

தி !& ேபா

ைனய ச7டேபரைவயி

ஒ

நிரட8 ஏ0ப7ட. என ஏ0%ைரயி

ஒ தடைவ இேபாைதய ேபரைவ ைண தைலவ

பாிதி இளவCதி வைற ஆளான ேபா ‘உன கால வ டா’ எ
றிபி7டதாக ெதாிவிேத. ேபச எC)த கைலஞ ேப+சாளக3 ப7&ய6
உ3ளவகைளF, பாைவயாளக3 மதியி

இ )த அைம+சகைளF

ெவமேன ெபயாி7. அைழவி7. ‘மா%மி ச7டேபரைவ ைண
தைலவ பாிதி இளவCதி அவகேள’ எ அைழதா. ம0ற அைம+சகளி
ெபயகைள+ ெசான ேபா ைகத7டாத H7ட பாிதிைய மா%மிவாக
ஆகிய பலமாக ைகத7&ய.

என ஒ %ாியவி ைல. விழா &)த நபகளிட விசாாிதா

நா
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ச7டேபரைவ ைண தைலவரான பாிதிைய அப& ‘டா’ ேபா7. ேபசியைத
றிபி7. இ க Hடா எ ெசா 6 ைவத ேபா
ெசானாக3. இைத மனதி

அதைன ேப 

ைவதா கைலஞ மா%மி வாைதைய

ேசதா எ றிபி7டாக3. H7டதின  இ எப&ேயா %ாி)
வி7ட. கைலஞ ேபசியைத ைவ அவக4 அப& %ாி)ததா அ ல
H7டதின நிைனதைத க தி
எபத0 ஒ

ெகா. கைலஞ அப& ேபசினாரா

ப7&மடபேம நடதலா.

-----------------3. கைலஞ வழி& காத க/த0க(

என விவர ெதாி)த 1954ஆ ஆ&

இ ) 1990 வைர எ.ஜி.ஆ 

அ.தப&யாக நா கைலஞைர ெவேத. எ.ஜி.ஆைரயாவ நிழ
எ அ)த காலதிேலேய எ சி)தைனயி

மனித

இ ) ஒகி இ )ேத. கைலஞ

மீ நா ெகாட ெவபி0 ெவ3ளி விழாைவ விட அதிகமான ஒ

விழாைவ

அ ல நிைனA நா3 அBசாிைப ைவக &F. இேபா ேயாசி
பாதா

கைலஞ மீ நா ெகாட ெவமேன ெவ% அ ல. ஆ9கிலதி

லJ - ேஹ7 (Love - Hate) எனப. உறA எ ெகா3ளலா. ஒ
இ பக ேபா

வி % ெவ% ெகாட மானசீகமான உறA.

1954ஆ ஆ. வாகி
திபணப7&யி

நாணயதி

நா எ9க3 ஊரான ெந ைல மாவ7டதி

உ3ள

ஏழாவ வ% ப& ெகா& கிேற. அேபா எ9க3

ஊ வாதியா, பாதி ேநர எ9கைள M7&0 அBபி வி.வா. அேபாைதய
தலைம+சரான ராஜாஜி ெகா. வ வதாக இ )த %திய க வி தி7டதி ப&
பாதி ேநர ப&%, மீதி ேநரதி

.ப சப)தப7ட ஒ

ெதாழிைல ெசEய

ேவ.. இ)த க வி தி7ட அ8 வ வத0 ேப க விைற
)திாி ெகா7ைடயானேதா... எனேமா ... மாணவ+ சிவனான நா ம0ற
மாணவகேளா. M7&0 அBபப7ேட.

இதா சமய எ பாத எ பா7ைடயா (தாதா) எைன வய

ேவைல3

சிக ைவதா. கமைல அ&ேத. பாதி ேபா7ேட. நா0 ந7ேட.
ெதைனயி

ஏறி ேத9காE பறிேத. வய க4 நீ பாE+சிேன. H6யா3

மி+ச எபைத %ாி) ெகாட எ தாதா இனிேம
பக

நா ப3ளி Hடதி0

பாதியி8 ேபாக Hடா எ த.க ேபானா.
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என அCைக அCைகயாக வ)த. நா ஆ.க4 % காலமான
தி மைல ஆ+சி எ சினதாயி எ அைழகப7ட என விதைவ தாE
வாEகா

மணி

என ப ேதEதப&ேய ‘எ மவேன... உன ெசா

இ ல... க இ லடா... நீ ப&+சி சகா ேவைல ேபானாதா நீF
ேதற&F... இ)த அமாA ேதற &F’ எ அறிAதிய, தாதா பாத
த&ய& பாைவயி

அCைகயான. இ)த+ சமயதி தா ராஜாஜி ெகா. வ)த

க வி தி7ட நீகப7., சிவகளான நா9க3 எ லா மீ.
ப3ளிHடதி0 Cேநர ெசேறா. இதி

ஒ றிபிட ேவ&ய

கிய. ராஜாஜி ெகா.வ)த தி7டதி0 ெபய %திய க வி தி7ட. இத0
திராவிட இயக ைவத ெபய லக வி தி7ட. தலைம+சாி ெபய
சகரவதி இராஜேகாபாலா+சாாி. திராவிட இயகதின அவ  ைவத ெபய
 8கப7ட.

இதைகய வாைதகளி அ ைம ெப ைமகேளா அ ல சிைமகேளா என
%ாியா. ஆனா8, காமராச தலைம+சராகி எளிய பி3ைளக3 C ேநர ப&க
வைக ெசEதி கிறா எப ம7. ெதாிF. இத0 த)ைத ெபாியா 
காரணமாக இ )தா எப என அேபா ெதாியா. உயநிைல ப3ளியி
உபகார+ சபள என ெகா.கப7ட. க Lாி வைர இ)த ெதாைக
நீ&த. ஆைகயா , அ)த காலக7டதி

காமராசைர க.ைமயாக விமசித

திராவிட ேன0ற கழகதின றிபாக கைலஞ என அறேவ பி&காம
ேபாயி0. அ)த இள வயதி

அவைர நா என ெசா)த எதிாியாகேவ

நிைனேத. என கிைடத C க விைய இவ , அணாA எ9ேக பறி
வி.வாகேளா எ அநியாயமாக பய)ேத.

இேதா., காமராச என சாதிைய ேச)தவ. எைன ேபாலேவ ெசா)த சாதியா
ஒக ப7டவ எப என அேபா ெதாிவிகப7ட. எ9க3 ஊாி8
0 வ7டாரதி8 உ3ள எ9க3 சாதியின காமராச ஆ7சி வ)தைத தா9க3
ஆ7சி வ)ததாகேவ க தினாக3. காரண ெப பா8 பைனேயறி
நாடாகைள ெகாட எ9க3 கிராமதி

நா9க3தா ெப பாைமயின.

ஆனா8, மிக+ சிபாைமயினரான ஆசாாிக4, ெவ3ளாளக4 எ9க3
ஆ7கைள ஒ ைமயி தா ேபவாக3. அப வய நிரபிய என தாதாைவ
ஒ

ஏC வய ஆசாாி சிவ ‘உதிரமாடா! எ9க M7. வ Mரா’ எ

ெசா 6வி7. ேபாவா. எ9க3 தாதாA ‘அப&யா ஆசாாி அEயா’ எபா.
ஒ0ைற கணகபி3ைள M7&0 இ.பி

ைட க7& ெகா. ேபாவா.
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ெபாவாக பிராமணகைளதா Uதிரக3 இப& அைழப உ.. ஆனா ,
Uதிரகளான எ9க3 ஆ7க3 இெனா

Uதிரகைள பிராமணகைள ேபா

நடத ேவ&ய நிைலைம. இதைன பி0காலதி

எைன ேபாற இைளஞக3

தைலெய. நீகி வி7ேடா எறா8 அேபா மேனா அ&ைமயி
எ9க3 சாதியி

ஒ வ தலைம+ச ஆனேத ஒ

Mர ‘காமராச காமராச எகிறாகேள அவ
அEயாவவிட ெபாியவரா’ எ ஒ

ெபாிய சாதைன. ஒ

கிட)த
பைனேயறி

நம ாிவI இெபட

ெபாிய ேக3வியாக ேக7டா. இப&

எ9கைள ேபாற எளியவகைள உEவிக வ)த காமராசைர ப&காதவ எ,
பாமர எ திராவிட ேன0ற கழகதின ேமைடகளி
எனா

தி7& தீபைத

ஏ0 ெகா3ள இயலவி ைல. காமராசாி எதிாிக3 சிவனான என

எதிாிகேள. இ)த எதிாி ப7&ய6

னணியி

இ )த கைலஞ  எ எதிாிேய.

எறா8, காமராச சாதிைய ேச)த மாணவக3 உ3ளி7ட அதைன ேப ேம
திராவிட ேன0ற கழகைத+ ேச)தவக3. இவக4 அைட)தா
நா. இ ைலெயறா

திராவிட

.கா.’ எபேத தாரக ம)திர. தமி*தாைய, இ)தி

அரகி ெகாைல ெசEய ேபாவதாக ஒ

எதிபா%. இதனா , வடநா7.

மக4, இ)தி ெமாழி எதிராக அைன மாணவக4 திக ெகா&யி
கீ* ஒ திர& )த ேநர. ப&காத மனிதக3 Hட ேமைடயி

திகவின

காமராசைர ப&காதவ எ ெசா 8 ேபா இவக3 எனேமா லடனி
ப& வி7. பாாிசி
இதைகய அரசிய

டாட ப7ட வா9கிய ேபா
Uழ6

ைகத7.வாக3.

நா காமராசைர பாகாமேல அவ பதனாேன.

அ)த காலக7டதி , எ வைர திராவிட இயக எப திராவிட
ேன0ற கழக தா. அJவேபா த)ைத ெபாியா ேபவ தினத)தியி
ம7.ேம வ . அேதா. சாி. இ)த க7டதி

ப3ளிHட ேப+ ேபா7&களி

ெவ0றி ெப நா சிறி ச=க சி)தைனையF வள ெகாேட.
பாரதியா மைனவி ெச லமா பிற)த கைடயதி

நா உயநிைல ப3ளியி

ப&ேத. பாரதியா வா*)த வித ப0றி பல ெபாியவகளிட ேக7ேப. மாவ7ட
அளவிலான உயநிைலப3ளி ேப+ேபா7&யி

நா ெவ0றி

ெபவத0காகA, அ)த ெவ0றி விதியாசமான ேப+ இ கேவ.
எபத0காகA பாரதிைய ெமEயாக வி பியதா8 அவேரா. பழகியவக3,
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அவகள வாாி உறவினக3 ஆகிேயாைர ச)தி மாணவதனமாக சில
ேக3விகைள ேக7ட..

உைமயாகேவ, பாரதியா கCைதயி வாைல பி& ெகா. அத பினா
ஓ&யி கிறா. ெச லமா ெகா:ச ந:ச கிைடத அாிசிைய %ைட ேபா
ஓ&ேபாE அவ0றி
இப&ப7ட ஒ
பதிாிைககளி

ஒ

ைத எ. பறைவக4 Mசியி கிறா.

கவிஞைன பாபன கவி எ வணித திராவிட இயக
வ)த ெசEதிகைள எனா

ஆைகயா , கைலஞ இ)த அணியி

தா9கி ெகா3ள &யவி ைல.

இ )தாேரா இ ைலேயா இ)த இயகதி

ேனா&யாக சிதாிகப7ட அவ மீ என தீராபைக ஏ0ப7ட.

இெனா

கிய காரண, திராவிட இயகைத ப0றிய சாியான தகவ கேளா

அ ல அைறய பிராமணக3 கிழித Uதிர ேகா7ைடேயா அ)த
ேகா7&0 கீேழ உ3ள ஆதிதிராவிட மகைள ப0றி வரலா0 ாீதியான
தகவ கைளேயா இ)த இயக ெசா லாேலா அ ல எCதாேலா
ெதாிவிததி ைல. என ெதாி) ‘உ:சிவி தி பாபா’ எபன ேபாற வசA
வாைதகேள அதிகமாக %ழ9கப7டன. இதனா , இ)த இயகதி மீ என
ஒ7.ெமாதமான க.ைமயான ெவ% எ இள வயதிேலேய பதி)வி7ட.
பிராமண பகேம அBதாப ஏ0ப7ட.

கனியாமாி மாவ7டதி

நம பா7&க3 இ.% ேமேல எ)த

ணிையF ேபாடHடா எ இ )த இ) மத அ7\ழியேமா, ப:சம 
இடமி ைல எ அ)த கால ேப )களி
ைவகப7டேதா, 0றால அ வியி

ெவளிபைடயாக எCதி

ளிக Hட தா*தப7ட பி0ப.தப7ட

மக4 உாிைம கிைடயா எற தகவேலா என ெதாிவிகபடவி ைல. இ)த
தகவ கைள தா9கிய > கைள நா ப&ததி ைல. இைவ கிைடதி )தா
ப.களதி

ஒபாாி ேதைவயி ைல எ க தி நா ஒ

வ8வான திராவிட

இயகவாதியாக மாறியி ேப. இ)த தகவ6ைமேய இ)த இயகைத நா
எதிாியாக பாவி மனேபாைக எB3 ஏ0ப.தி வி7ட.

இ)த இயகதி வ&வமாக அணா என ேதாறவி ைல. காரண அவ
தமி*, சி)தைனயாளகைளF, தமி* ஆவலகைளF தா& பாமர மக4
ேபாகவி ைல. ஆனா
மதியி

கலைஞாி தமிேழா பாமர மகைள கவ)த. அவக3

அணாைவ விட கைலஞேர வ8வாக நிறா. மாணவக3
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அணாைவ மதிதாக3. விய)தாக3. ஆனா
எப ேபா

ேநசிதாக3. இதனா

கைலஞைர த9களி

ஒ வ

கைலஞ மீ என க=&தனமான

ேகாப ஏ0ப7ட. ேபாதாைற, எ.ஜி.ஆ  ஏ0ற ெகா.க ேவ.
எபத0காக ந&க சிவாஜி கேணசைன, திக ெதாடக3 றிபாக மாணவக3,
ெதா)தி கேணச எ, தி பதி கேணச எ, க:ச எ தி7&
தீ அவர அ0%தமான ந&ைப =& மைறத என இ)த இயகதி மீேத
ஒ

ெவைப ஏ0ப.தி வி7ட.

இள வயதி

ஒ பதி) வி7டா , அப& பதி)த பதி)த தா எப எ

வைர உைமயாயி0. திராவிட இயகட மானசீகமாக இைணவத0
ப ேவ நிக*Aக3 ஏ0ப7டன. ஆனா8, பமரதாணி எபாகேள அப&
திராவிட எதி% எB3ேள பதி)வி7டதா

என ஏ0ப7ட சிைமக3 Hட

ெபாிதாக ெதாியவி ைல.

எ. கா7டாக, ஒ

தடைவ பாரதி விழாவி

நட)த ேப+ ேபா7&யி

எ)த

U வா இ லாம

பாரதி பா&ய ‘பாபாைன அEய எற கால ேபா+ேச

ெவ3ைள பர9கிைய ைர எற கால ேபா+ேச’ எற பாடைல ேம0ேகா3
கா7& ேபசிேன.

அ த

கைடயதி

உ3ள சதிர உயநிைல ப3ளியி

அதைன பிராமண

ஆசிாியக4 எைன எதிாி மாதிாி நடத வ9கினாக3. அவக4
ெச லபி3ைளயாக இ )த நா வி ல பி3ைளயாக ேபாEவி7ேட.
ஒ சிலைர தவி, அதைன பிராமண ஆசிாியக4 எைன வ%களி
அவமான ப.தினாக3. ேப+ ேபா7&களி8, க7.ைர ேபா7&களி8
தலாவதாக வ)த எைன ஒகி ைவதாக3. அப&F என,
பிராமணகைள வி.9க3 பிராமணீயதி மீ Hட ெவ% ஏ0படவி ைல.

இேத சமயதி

கைலஞைரேயா அ ல அவர தமிைழேயா எனா

&யவி ைல. 1952ஆ ஆ&

உதற

ெவளியான அவர பராசதி பட, இர.

ஆ.க3 கழி எ9க3 பக ஓைல ெகா7டைக \ாி9 திேய7டக4
வ)த. இ இைளஞக3 மதியிேல மகதான தாகைத ஏ0ப.திய.
எ7டாவ வ% வைர ப&த ஒJெவா

இைளஞB ேமைட நாடக9களி8,
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க யாண நிக*+சிகளி8 கைலஞ பாணியி
அறியாமேல தமிைழ ெபாத அளவி

ேபச வ9கினா. அவைன

அவBைடய நா சரDவதியான எ

ெசா வைத விட அத0 இைணயாக கைலஞரான எ ெசா லலா. சரDவதி
கபைனF, ஒ7ட HதைனF ெபாிய அளவி

நாடறிய+ ெசEத ஞான

ெதEவ. ஆனா , கைலஞ எற மாBடேரா ஒJெவா
த7& எCபி தைன ேபா

பாமரைனF தமிழா

அவைன ேபச ைவதா. அேபா இைத ேகாப

ற8மாக ஒ% ெகாேட.

நாB கைலஞாி தாகதி0 உ7ப7ேட. ப&த (அதாவ அ)த கால
எD.எ .சி) பல இைளஞக3 கைலஞ வசன பாணி நாடக9கைள ப7& ெதா7&
எ9 அர9ேக0றினாக3. நாB க7.ைர ேபா7&களி

கைலஞ பாணி

தமிைழேய ைகயா. ெவ0றி ெப0ேற. என சாகிதிய அகாெதமி பாி
கிைடத ேபா Hட அைத ெபாகாத சில ேபவழிக3 என சிகைதக3,
நாவ களி

வ  உைரயாட க3 ஓைச நயேதா. இ பதாக 0ற சா7.வதாக

நிைன த9க4 ெதாியாமேல என %கழார U7&னாக3. இ)த ஓைச நய
நா எைனF மீறி கைலஞாிட இ ) கட வா9கிய.

இB ஒ

ைவயான அBபவைத ெசா 6யாக ேவ.. கைலஞாி தமி*

எ =ல ெவளிப7. பல இைளஞகைளF, இள ெபகைளF காதலகளாE
மா0றிய. அ)த காலதி
அத0 % காத6

காத

எபேத அேபாதா அ ப வ9கிய.

சிகியவக3 றிபாக ெபக3 பி&ப7டா , அவக3

இரேவா. இரவாக எாி ெகா லப.வாக3. ஆகளாக இ )தா , ெமா7ைட
அ&கப7., க %3ளி, ெச%3ளி தி கCைதகளி

உதாரணமாக, எ9க3 ஊ வாதியா  ெவளிIாி

ஏ0றப.வாக3.

க யாண. தா6க7&ய

உடேன, அவ ைடய மைனவி அவ  ேதநீ ெகா.தாளா. உடேன எ9க
ஊபக ‘இப&F ஒ
தி மண ஆகி ஒ
பிற)த ஊாி

ெபாபைளயா’ எ வகைண ேபவாக3.

ழ)ைத ெப0 தாE M7&0+ ெச 8 ஒ

ெப Hட,

கமாகைர வைர க7&ய கணவேனா. உ லாசமாக ேபசி

நடபா3. ஊ 3 Tைழ)த அவ யாேரா தா யாேரா எப மாதிாி ஒ
பலா9 எ7& நடபா3.

இ)த பினணியி , திராவிட இயக காத68 ஒ

மமல+சிைய
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ஏ0ப.திய. அேபாதா அறிகமான Z& 0 ெதாழி6

ஈ.ப7ட

ெபக4 ெப7& கைட ைவதி பவக4, வய ேமக4, ெடEலக4
கதா நாயகக3. விவசாய H6 ெபக4 வி 8 பா7டாளிக4, ேமைட
நாடக ந&கக4 நாயகக3. எD.எ .சி ெபயிலான பய க4 ைஹய கிேர.
எனப. எ7. ப&த பயி0சி ெப0ற ஆசிாிையக3 நாயகிக3. ேவைல பா
ப&த இைளஞக4 ெசகடாி கிேர. எனப. உயதர ஆரபப3ளி
ஆசிாிையக3 நாயகிக3.

இப&ப7ட Uழ6

ெப பாலான இைளஞக4 என நறாக எCத வ 

எப எப&ேயா ெதாி) வி7ட. தா9க3 ேநசி ெபக4 அவக3
ெபயாி

நா காத

க&த எCதி ெகா.க ேவ. எப ஒJெவா

இைளஞB வி. ேவ.ேகா3. நா உடன&யாக மசிய மா7ேட.
எனிட காத
எ7. ைம

க&த ெபற நிைன ஒ

ெதாைலவி

இைளஞ எ9க3 ஊாி

உ3ள 0றாலதி0 எைன ைசகிளி

ேவ.. 0றால அ வி ெவ3ளதி
நடதிய வி.தியி

ெதகாசியி

ஒ

அEயரமா

சாபா. வா9கி தர ேவ.. சாபா. நாலணா.

நிைறவாக இ . பிற ெதகாசி பரத திேய7டாி
ேபாக ேவ.. வ கிற வழியி
மசா

ஏ0றி+ ெச ல

என டAசைரF, ச7ைடகைளF ேசா%

ேபா7. ைவ தரேவ.. தி %கிற வழியி
M7டளவி

இ )

சினிமாA H7&

பா_சதிர எற இடதி

ஒ

XF, இர.

வைடF வா9கி தரேவ..

இப& ஒ

தடைவ எைன கவனிதா தா, நா காத

க&த9க3 எCவ

ப0றி ேயாசிேப. சப)தப7ட ெபணி உைடயழ, உ வ அழ,
நைடயழ, ெசா லழ ேபாறவ0ைற மிைகப.தி அசி9கமான ேதா0ற9கைள
எ&7 ெசE ‘கேண, க0Qரேம, கDVாி ெப7டகேம, ேதவல ெபேண, நாவ
பழ நிறதாேள’ எ மனதி

உ வா வாைதகைள எ லா ஒ திர7&

க&தமாகி, ெகா. வி.ேவ. M7&

ெப0ேறாாிட அண தபியிட

நாேய ேபேய எ கAகணி, ம:ச கட:சா3, ஆைம, எ ைமமா. ேபாற
ப7ட9கைள மக &யாம

ம இள ெபக4 இதைகய க&த9க3

வரபிரசாதமாகA, வ&காலாகA அைம)தி . இ)த க&த9கைள அவக3
எC H7& ப&பாக3. க&த கிைடத = நா7களிேலேய
%ளிய)ேதாபி

ச)தி ெகா3வாக3. ஆ, ெப, நில பா, ல

பா காத6ததா

பிர+சைன அதிகமாகவி ைல. சில இைளஞக3 ைகேயா.
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பி&ப7. அ&ப7. இ கிறாக3. இவகைள அப& அ&த சப)தப7ட
ெபணி சேகாதரக4 நாதா காத

க&த9கைள எCதி ெகா.தவ

எப ெதாிF. ஆனா8 எ கி7ேட வரமா7டாக3.

க Lாி வி.ைறயி
நாடகதி

கிராமதி0+ ெசற நா கைலஞ பாணியி

எCதிய ஒ

கதாநாயகனாகA ந&தி கிேற. என சிவாஜி ேபாலேவ வசன

ேபபவ எ, க ணாநிதி ேபாலேவ வசன எCகிறவ எ ஏகப7ட
ந ல ெபய. ஆைகயா , கைலஞ அ)த வயதிேலேய தமிைழ ெபாத
அளவிலாவ எ வழி கா7&யாகிவி7டா. ஆனா8, வழிையதா பாேதேன
தவிர வழிகா7&ைய பைகைமFட ஒகி வி7ேட.

ெசைனயி

ச தியாகராய க Lாியி

நா ப&த ேபா, திகவி0 எதிராக

கா9கிரD இைளஞக3 வடெசைன ேகாவி)தப நாயக ெத வி
பதிாிைகைய நடதினாக3. அதி
எசீர& வி ததி

நா ஒ

திராவிட இயகைத கிட

எற ஒ

ெசE ஆசிாிய

கவிைத எCதி அ பிரரமாயி0. அேபா

கா9கிரD மாணவரான ெச)தி நாதனி அண ராஜா, எைன அ)த
பதிாிைக அைழ+ ெச அறிக ப.தினா. பி% சதிய=தி பவனி
கா9கிரD தைலவகளி அறிக கிைடத. இ)த பலதி
ேமைடகளி
எCதிய ஒ

ப ேவ அரசிய

ேபசிேன. அணாைவ கிடல& அ ைம நப காிகால
நாடகதி0 நா பாட

எCதி அ பிரமாதமாகA விளபர

ெசEயப7ட.

கா:சி%ரதி

நைடெப0ற மாணவ கா9கிரD மகாநா7&

காமராச னிைலயி

அ. ெமாழியி

ெப )தைலவ

ேபசிேன. ேதசிய ழகதி

எCதிய

கவிைதைய அப&ேய ஒபிேத. காமராச பரவசமாகி வி7டா. அதிக பிரச9கி
தனமாக ேபகிறவகைள ேமைடயிேல ச7ைடைய பி& இC
ெப )தைலவ எ ேப+ கிைடத பலத ைகத7ட களா

மகி*) ேபானா.

அவ ேப ேபா ‘எ9க கி7ேடF அ. ெமாழி ேபசறவ இ கா, இவ
Hட ேபசற வாியா’ எ அைறHவ

வி.ப ேபா

ேபசினா.

இ)த ெவ0றி காரண கைலஞாி தமிேழ என ேப பாணி விதியாசமான
எறா8 நா ‘அடகப7ட, ஒ.கப7ட, மடகப7ட’ எற அ.கி
ெகாேட ேபாேவ. இ கைலஞ தைனயறியாம
எைனயறியாம

த)த. நா

ெப0ற. இ)த தமிைழ ைவேத அணாவி M7. %
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அவைரF க.ைமயாக விமசி இ கிேற. மநா3 அணா இ )த
ேமைடயி

ஒ

திக ேப+சாள அேபா ெந ைல சதிரமாக அறியப7ட

எைன க.ைமயாக+ சாட அணாேவா ேப+சா0ற
பக வ)தா

அவைர தைலயி

மிக அ)த இைளஞ எ

ைவ தா9ேவ எப மாதிாி

ேபசியி கிறா.

கா9கிரD தைலவகளா
எனா

ச 6கா என பிரேயாசனமி ைல எ ெதாி),

அணாவி பக தாவ&யவி ைல. காரண விவாத,

எதிவிவாத ஒ

க7டதி

ச.. ஆ7டமாகி வி.கிற. இதி

உைம

ெவ ல ேவ. எபத0 பதிலாக தீயைவகைள பய ப.தியாவ தன அணி
ெவ0றி ெபற ேவ. எபேத ேமேலா9கிற.

இ)த அரசிய
காலதி

ச.. ஆ7டதி

நா ேதசிய அணியி

இ )ேத. அ)த

திராவிட நா., நநா., ரெசா6, ெதற , இனழக ேபாற

ஏகப7ட திக பதிாிைககைள நா ப&ப.. சில%+ ெச வாி ெச9ேகா ,
ஜீவாவி தாமைர ேபாற இத*கைளF ப&ப.. அ)த காலதி

ஒJெவா

க7சி கிைள அ8வலக9களி8 தினமணி, தினத)தி ேபாற பதிாிைகக4, க7சி
பதிாிைகக4 ைவக ப7& . கா9கிரD ேப+சாள எ அறியப7ட
நா, வடெசைனயி

திக க7சி அ8வலகதி0 ெச ப ேவ

பதிாிைககைள ப&ேப. யா  தவறாக எ. ெகா3ளமா7டாக3. அ)த
அளA சவக7சி சமரச நிலவிய.

வடெசைனயி

உ3ள சதியாகராய க Lாியி

ேபராசிாிய அபழக அவக3

தமி* மாணவ மற சாபாக உைரயா0றிய ேபா, அவர ேப+ திராவிட மயமாக
இ )ததா

அைத ஆ7ேசபி த

வாிைசயி

உ7கா)தி )த ேதசிய

மாணவனான நா ஒ0ைற மனிதனாE ெவளிநட% ெசEேத. எைன தவிர
எ ேலா ேம திக மாணவக3. ஒ வ Hட எைன ேக6 ெசEயவி ைல.
எBைடய ெவளிநட% அவக4 பி&கவி ைல. எறா8 அத0 மாியாைத
ெதாிவிதாக3.

அ)த க Lாியி

தமி* மாணவ மறதி0 எைனேய தைலவராகA

ேத)ெத.தாக3. அ9ேக தமி* ெத89 மாணவ பிர+சைன ஏ0ப7ட ேபா
நாB திக மாணவக4 ஒப7. ேபாரா& அத விைளவாக எ9களி
ேப க Lாியி

ஆ

இ ) ரத ப7ேடா. அேபா க Lாியி அறக7டைள
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தைலவராக இ )த எ.ஜி.ஆ அவக3 எ9க3 உதவி வரவி ைல . கா9கிரD
ஆ7சியின எனகாக ஒ

 ைப Hட எ. ேபாடவி ைல.

இதியி , த)ைத ெபாியாதா எ9கைள கா:சி%ர ப+ைசயப க Lாியி
ேச வி7டா. ஆனா8, ெவளிேய0றப7ட மாணவக3 எ.ஜி.ஆ
ஆதரவாளகளாகேவ இ )தாக3. நாB கா9கிரD மாணவனாகேவ இ )ேத.
அ)த அளA தனி நபக3 தைலவகளாக இ )தா8 அவகைள பித3ளி
தா9க3 ெகாட தவேம னிைல ப.தப7ட. இதனா
ேபரைலயி

திக

தைலவகளான, அைம+சகளான கவிஞ ேவழேவ)த, ேவL

விவநாத, ைர க, ஆல& அ ணா, ேக.ஏ. கி !ணசாமி ேபாறவக3
இB எ நபகளாக இ கிறாக3. இப& தனிநப உறA பாதிக
படாம

இ )த நம ெபா வா*ைக யா கப7ேடா மாப7. வி7ட.

மா0 க7சியான திக மாணவகேளா. ஒறிேபான எனா

கைலஞேரா.

ம7. ஒற &யவி ைல.

1966ஆ ஆ. %& 6 வாெனா6 நிைலயதி
ஆசிாியராக ேச)ேத. ச7ட ேபரைவ ேதத6
ெசEதிைய மதியான ெசEதியி

தமி* ெசEதி பிாிவி
வி நகாி

உதவி

காமராச ேதா0ற

அCதப&ேய வாசிேத. காமராச ேதா விைய

அ9கி )த க% தமிழக4, ெவ3ைள தமிழக4 வாண ேவ&ைகேயா.
ெகாடா&னாக3. இத0ெக லா த

காரண கைலஞ எேற நா

நிைனேத. அவ மீ இ )த ெவ% ேம8 ேம8 H&ய.

இ)த ேதா வி பிற காமராச கனியாமாி ெதாதியி

ேபா7&யி.கிறா.

ெபாபணிைற அைம+சராக இ )த கைலஞ அ9ேகேய காமி7.
ெப )தைலவைர ேதா0க&பத0காக ேதத

பிரசாரைத &கி வி.கிறா. ஊ

ஊராக ேபாகிறா. காமராசைர ப0றி காரசாரமாக விவாதிகிறா. நா ம7.
அவர ேதத

H7டைத பாதி )தா

அவைர ேநாகி. ஒ

க ைலHட

Mசியி ேப. ஆனா8 காமராச ெவ0றி ெப0 வி7டா காமராச எதிாி எ
எதிாி எ நிைனத நா இேபாேதா எ எதிாியான கைலஞ காமராசாி எதிாி
எ நிைனக வ9கிேன.

காமராச ெவ0றி ெப0ற ெசEதி ெவளியான ஒ

வாரதி03 அர வி.பி

ெசைன வ)ேத. எ இனிய நப க.பா. பழனிைய ச)திேத. மாணவ
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கா9கிரD சாபி

ச7ட ேபரைவ உபினராக இ )த இனிய நப.

ெவளிபைடயாக ேபகிறவ. கனியாமாி ேதத6

காமி7டவ. அவைர

பாத காமராசைர றிய&க நிைனத க ணாநிதி எபவைர கடப&
தி7&ேன. ‘அ)தா4 எ)த மாதிாி’ எ ேக7ேட. உடேன பழனி ‘பிாி6ய7
ெப ேலா பிைரனி சா, திகவி ேபேபா’ எ மணி பிரளவ ஆ9கிலதி
அசதினா. நா அவைர அ+வ ேபா

பாதேபா ஒ

நிக*+சிைய

விளகினா.

த:ைசயி

திக அர எதிராக இ)த பழனி ஒ

ேபாரா7ட நடதினாரா.

அ9ேக 0 பயணமாE ெசற ெபாபணிைற அைம+ச க ணாநிதி
எதிராக க% ெகா& கா7&யேதா.. ‘பாைன இ9ேக ப&யாிசி’ எ9ேக’ எ
திகவின ேதத6ேபா ெகா.த வாதிைய நிைனA ப.தினாரா.
காவ ைறயின  கா9கிரDகாரக3 பரம சாக3 எபதா

கைலஞாி

பாகா% ப0றி கவைலபட வி ைலயா. ஆனா , அைம+ச க ணாநிதிேயா
க% ெகா& கா7&ய ெதாடகளி தைலவரான பழனிைய ெந 9கி ‘கா9கிரD
ேபாரா7ட தைலைம உ9களிட வ)தத0காக உ9கைள வா*கிேற பழனி’
எ ெசா 6 வி7. ேபானாரா.

அகாலமாக மரணமைட)த த:ைச மனிதரான எ ேதாழ பழனி அரசியைல ஒ
ச.. ஆ7டமாகேவ எ. ெகாடா. கைலஞாி %கைழேய அ&க&
ெசா 6 ெகா& பா. ெபாவா*ைகயி
பாடேலா Hடா எபா. அவரா

தனிமனித ெவேபா, தி

ெப )தைலவ காமராசைரF ேநசிக

&)த. அேத சமய ெப )தைலவைர க.ைமயாக விமசித கைலஞேரா.
அ% பாரா7ட &)த.

ஆனா , எனா

அப& இ க &யவி ைல. பழனி ஆயிர ெசானா8

கைலஞ  எதிரான எ வம H&யேத தவிர, ைறயவி ைல. இJவளA
கைலஞ  இ)த சதிரைத ப0றிேய ெதாியா. ெதாி)தா8 ஒ
ெபா 7ட ல. ஆனா8, கைலஞைர ெவபைத ஒ

ச=க கடைமயாகேவ நா

நிைனேத.

%& 6யி

இ ) வி.ைறயி

வ)தேபா, அேபாைதய மA7 ேரா.

வழியாக நபகேளா. நட) ெகா& )தேபா, ஒ

கா, ேநாகி
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ேபாE ெகா& )த, ஒ

நப, அ)த காாி

னி ைகயி

கைலஞ

ேபாவதாக றிபி7டடா. என ஆ+சாியமாக இ )த. ஆன)தமாக
பினி ைகயி

இர. பக பறைவகளி இறைக மாதிாி ைககைள

ேபா7. ெகா. அமராம , னி ைகயி
கணா&ைய இ&க H&ய நிைலயி

உ7கா), சட பிேரகி

க

அவ ஏ அப& ேபானா எப

%ாியவி ைல. இதா க ணாநிதியி இய ேபா எ அேபா விய)
ெகாேட.
---------------4. தா

ஆடாவிடா2 சைத ஆ/...
ஆ/...

1974 ஆ ஆ. ேம மாத ெசைன வாெனா6 நிைலயதி

உ3ள நிக*+சி

பதிாிைகயான வாெனா6 ெபாபாசிாியராக நியமிகப7ேட. ஐ)
ஆ.க4 % எைன ெசைன மா0ப& & 6 ேம6ட
அதிகாாிகைள ெக:சியி கிேற. அவக3 க.கேவ இ ைல. அகிய இ)திய
தகவ

ெதாட% அதிகாாிக3 ச9கதி ெபா+ ெசயலாளராக நா

ேத)ெத.கப7. சில தடால& நடவ&ைககைள எ. அைம+சகைத அதிர+
ெசEேத. ஆனா8, .ப நிலவர காரணமாக நா ெசைன வ)தாக
ேவ&ய க7டாய. காைலயி
மாைலயிேல மா0ற

மB ேபா7ேட ெதாைல)தா

சாி எப மாதிாி

உதரைவ ேபா7. வி7டாக3. எ9க3 சகாகளி மகதா

வ த கல)த வழியBேபா. ெசைன வ) ெபாேப0ேற. அேபா
இைளய ராஜா வாெனா6 நிைலய ப&க7.களி

ஏறி இற9கி, ெகா& பா.

அவ ைடய %ைகபடைத அ&க& வாெனா6 பதிாிைகயி

ெவளியி7ேட.

1975 ஆ ஆ. ஜூைல 25 ேததி நா7&

ெந க& நிைல பிரகடன

ப.தப7ட. பிரதம இ)திராவி ேதத

ெச லா எ அலகாபா உய

நீதிமற அளித தீ% ேக6ாிய. உ+ச நீதிமறதி

ேம ைற[. தாக

ெசEத இ)திராகா)திைய பதவி விலக ேவ. எ எதிக7சிக3 ேகாாிய
அ0பதனமான. இத0காக இ)திராகா)தி ெந க& நிைலைய பிரகடன
ப.திய அசி9கமான. எறா8, தமிழகைத ெபாதளவி

மாசிய

கIனிD7 க7சி, திராவிட ேன0ற கழக ஆகியவ0ைற தவிர ெப பாலான
க7சிக3 ெந க&ைய வரேவ0றன. Mர தீர பிரதாப9கைள ெவளியி. ப ேவ
ச9க9க4, ஊழிய அைம%க4 இ)த பிரகடனைத வரேவ0பதாக
அறிைகக3 வி7டன. எ9க3 நிைலயதி0 னா

என க னாேலேய
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அரைச விமசிதத0காக ஒ வைர வடநா7. ேபாSசா ைக ெசE ெகா.
ேபானாக3. இ எறா

சிைறவாச, ஏெனறா

வனவாச எற கைததா.

ெந க& நிைல பிரகடன ப.தப7ட ேபா த வராக இ )த கைலஞ
மைறகமாக ேபாெகா& Vகிய அவ மீ என த

தடைவயாக ஒ

ஈைப ஏ0ப.திய. இ)திராகா)திைய எதித ஜா] ெபனாடD உ3ளி7ட
ப ேவ ேதசிய தைலவக4 அவ %க6ட வழ9கினா. ெப )தைலவ
காமராசைர ைக ெசEய ேவ. எ வ)த ஆைணையF கிடபி
வி7டா. ெந க& நிைலயினா

ேபா7.

நா. என ஆேமா எ பதறி ேபான

ெப )தைலவ , கைலஞ  ஒ வ  ஒ வ 7. ெகா.
ெகாடாக3. ஆனா , ெப )தைலவ 1975ஆ ஆ. அேடாப இரடா
ேததி அண

கா)தி பிற)தநாளி

ஜனவாி மாத இதியி

காலமானா. கைலஞ அர 1976ஆ ஆ.

பதவி நீக ெசEயப7ட. &யர தைலவாி ஆ7சி

அ8 வ)த. இ ஆய அதிகாாிகளான ஆ.வி. பிரமணிய, தாேவF
தமிழக அரசி ஆேலாசககளாக வ)தாக3. ஆ.வி.எD பதவிேய0ற உடேனேய
தவதி

ற& அ&களாைர ைக ெசEய ஆைணயி7டதாக அறிகிேற. கா:சி

ச9கரா+சாாியா அவகளி தைல[7டா

எறா8 ேதசியவாதி எற ைறயி
ெசEயப7டதி

அ&களா ைக ெசEயபட வி ைல.

கைலஞ ஆ7சி பதவி நீக

மகி*+சிதா. இ)திரா அர கைலஞாி மக .க.Dடா6

உ3ளி7ட அவ  ேவ&ய கியமானவகைள சிைறயி

ஒ நா3, என அைறயி
பதிாிைக தகவ

த3ளிய.

நாB வாெனா6யி =த ெசEதியாள  இேபா

அைமபி இயநராகA உ3ள &.ஜி. ந ல எேனா.

ேபசி ெகா& )தா. ெப லா, கைலஞைர விமசிபதா எ9கள
ெபாC ேபாகாக இ )த. இப&, நா9க3 கைலஞைர க.ைமயாக விமசி
சமய9களி

கைலஞாி அ ைம ெப ைமகைள எ.ைர எ9க அ8வலக

ேதாழ ஒ வ, ஆ7சி மாறிய பிற, என அைற வ)தா. ஒ

தகவைல

சிாிதப&ேய ைவயாக எ9கைள மகி*வி ேநாகேதாேடா எனேவா
றிபி7டா.

.க. Dடா6, ேகாபால%ரதி
ேபாSD ேவனி

உ3ள த வ M7&

ஏ0றப7டாரா. கைலஞ ேவனி

ைக ெசEயப7.

இ )த தன மகனி
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ைகைய பி& ெகா. விைட ெகா.க ேபானாரா. அேபா, ஒ
வடநா7. காவல, லதி கபா

ேவைன அ&, கைலஞைர மிர7. ெதானியி

பாவி7. ‘சேலா சேலா’ எ ெசா 6 வி7. Dடா6ேனா. ேவனி

ஏறி

பற) வி7டாரா.

இ)த தகவைல ேக7ட நா, மகி*+சி ெபா9க ேதாறிய அவாிட ‘ெகா:ச ேவல
இ ... தயA ெசE அ%ற வா 9க3’ எ ெசா 6வி7. அப&ேய
அைசயா இ )ேத. உடேன, ந ல ‘எத0பா அவர விர7.ற’ எறா.
நா விளகிேன. விளகிேன எபைத விட ெநகி*) ேபான ர6

உைட)

ேபாE+ ெசாேன எ றிபிடலா. ‘ஆயிர)தா இ )தா8 க ணாநிதி
(கைலஞர ல) நமவ’ = நா7க4 %வைர, அரசனாக வா*)தவ.
அவைர ேகவலப.வ ேபா

ஒ

காவல நட) ெகாட தமிழனி

கடன உாிய. இைதவிட ேகவலமான கைலஞாி ஆதரவாளராக
Hறிெகாட இ)த நப நா மகி*+சி அைடேவா எ நிைன, இ)த
தகவைல சிாி% மாளமாE+ ெசான! எ பதிலளிேத.

இ)த+ Uழைல எC இேபா Hட, கைலஞ ேவைன ெதா7.ெகா.
இ ப ேபாலA Dடா6 ேவB3 இ ப ேபாலA காவல அப&
நட) ெகாட ேபாலA கா7சி வ கிற. இத0 ெபயதா, தா
ஆடாவி7டா8 சைதயா. எபேதா? உைமயிேலா அ)த தகவைல ேக7ட நா
ஆ& ேபாEவி7ேட.

ெசைன வாெனா6 நிைலயதி

இ ) ெசைனயிேல உ3ள

களவிளபரைற எைன மா0றினாக3. கைலஞ அர ெசEததாக
Hறப. ஊழ

ப7&யைல ைகயி

ெகா. ேமைடேதா ேபச ேவ.

எறாக3. அேபா பதிாிைக தணிைக ெசய பா7&
அரசிய

இ )ததா

எ9கள

ேப+ ெசEதிகளான இ ைல. என இ அதிகமாக பி&கவி ைல

எறா8 ெபா வா*ைகயி
காரணதி0காக ேமைடயி

ஊழல0ற நிைலைம வரேவ. எற

ஏறிய கைலஞ அரைச க.ைமயாக விமசி

இ கிேற. அேதசமய ேம7.&யான மதிய மாநில உய அதிகாாிக3
கைலஞைர விமசி ேபா, எ ரத ெகாதித.
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ஒ

தடைவ, மதிய, மாநில மக3 ெதாட% அதிகாாிகளி H7ட ராஜாஜி

மடபதி

நைடெப0ற. தமிழக அரசி சவ வ லைம மிக ஆேலாசக தேவ

அவக3 H7டதி0 தைலைம தா9கினா. அவ ேபசி &த நா ‘ெந க&
காலைத சாகாகி காவ0ைறயின  இதர அதிகாாிக4 த9க3 மா=ைல
H7& ெகாடாக3. மக3 மதியி

ஒ

,,% இ கிற’ எேற.

இ தேவ பி&கவி ைல. ேகா3 ெசா லலாகா எறா. உடேன, எ
எதிைப கா7. வைகயி

அவ னா

ஒ

சிகெர7ைட ப0ற ைவ

ெகா. H7டைத வி7. ெவளிநட% ெசEவேபா
ேபாேன. இதனா

ப நிமிட ெவளிேய

என திக திைர தப7. எைன அ)தமாB

மா0ற ேவ. எ ெசைனயி

உ3ள உய அதிகாாிக3 C

அைம+சரைவ பாி)ைர அA ஆைணயாக ேபான ேநர. எப&ேயா
ெசEதி ெதாி) தமி*நா. கா9கிரD கமி7&யி அேபாைதய ெபா+
ெசயலாளகளி

ஒ வரான எ இனிய ேதாழ ஏ.ேக. சக)தரைத

அ,கிேன. அவ அ)த ஆைண வராமேல பா ெகாடா.

ெந க&கால பதிாிைக தணிைக அதிகாாிக3 றிபாக இலகியவாதியான
ெவ9க7ராம எபவ ரெசா6யி சாாியைத அத பினா

உ3ள

கைலஞாி திறைமைய பாரா7.வா. பதிாிைகக3 H7&ேய தன
ெசEதிகைளF, ேல அA7கைளF தணிைக Cவிட கா7&யாக ேவ..
தணிைக Cவி ஒ%த8 பிறேக பதிாிைகக3 ெவளியாக ேவ. எற
இ % கர ெசய ப7. ெகா& )த. ரெசா6 பதிாிைகF தணிைக
வ . ஆனா , கைலஞேரா ஒ

சில ெசEதிகளி

ககைள மைற வி7டா. சிைறயி

தணிைக அதிகாாிகளி

எவெர லா ைகதிகளாக இ கிறாக3

எ Hட பதிாிைகக3 ெவளிபைடயாக எCத &யாத ேநர. இ)த+ சமயதி
கைலஞாி ரெசா6யி

அணா சமாதி வர இயலாதவக3 எ

.க.Dடா6 உ3ளி7ட கியமானவகளி ெபயகைள விலாவாாியாக
ெவளியி7டா.

ெசைன ெதாைலகா7சியி8, வாெனா6யி8 கைலஞைர வி லதனமாக பல
தைலவக3 சிதாிதாக3. தி பி பதிலளிக கைலஞ  வாE%
ெகா.கபடாமேல அவேரா. H& லாவியவக3 Hட இ)த ஊடக9களி ,
கைலஞைர க.ைமயாகA, ேகவலமாகA சிதாி ேபசினாக3. இ)த மாதிாி
சமய9களி

கைலஞாி மன என பா.ப7&  எபைத நா

நிைனதேபா என கைலஞ மீ அBதாப ஏ0ப7ட. அ)த அBதாபேம
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அபான.

ெவ)த %ணி

ேவைல பாEப ேபா , வ34வ ேகா7டைத க7&ய

கைலஞ  அ9ேக இடமி லாம
அதி

ேபாEவி7ட. வ34வதி மா%கைளF

உ3ள நMனவ9கைளF தகா  மிகா  இ லாம

இ)த

ேகா7டைத க7&ய கைலஞ அ9ேக இகழப7டா. வ34வ ேகா7ட திற%
விழாவி

ேப+சாளக3 அைனவ  கைலஞைர ேகவலப.தி சிதாிதாக3.

இைத உவைம கவிஞ ரதா க.ைமயாக எதி ஒ
வி7டா. இ க. நாB ஒ

ரகைளேய ஏ0ப.தி

C தமிழனாேன. கவிஞ ரதா இேபா

ேகாமாளிதனமாக ேபசிவி.கிறா. ஒ

க7டதி

கால& கலா+சாரதி8 சிகி

ெகாடா. ஆனா8 அ தBைடய உயிைர ப0றி கவைல படாம

அவ

எதி% கா7&ய இB எைன Mெகா3ள+ ெசEகிற.

இதனா , நா கைலஞைர மபாிசீலைன ெசEய வ9கிேன.
----5. கைலஞ 3/ ஒ, சதிர& 45ச

1979 ஆ ஆ. நவப மாத தி7ட பதிாிைகயி

உதவி ஆசிாியராக

ெபாேப0 சாியாக இர. ஆ.க3 கழி ெசைன ெதாைலகா7சி
நிைலயதி

உதவி ெசEதி ஆசிாியராக நியமிகப7ேட.

இ)த ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலயதி ெசEதி பிாிவி

ஏ0ப7ட ழபைத

சமாளிக நாதா சாியான அ8வல எ நிைன & 6 ேம6ட எைன
அ)த நிைலயதி
ெசEயபடாம

நியமித. இ)த+ ெசEதி பிாிA இேபா ேபா
கி7டத7ட ைபதியகார ம வமைன ேபா

ஒC9

ேதா0ற

கா7&ய.

இ)த நிைலயதி

கா வாசிேப எதிக7சி தைலவராக இ )த கைலஞாி

தீவிரமான, அேத சமய ெதளிவான ஆதரவாளக3. அேபா தலைம+சராக
இ )த எ ஜி ஆ அவக3 ெச வி ெஜயல6தாைவ அரசிய8 ெகா.
வ வத0 ெவ3ேளா7டமாக ஏேதா ஒ
ெசEதா. கைலஞாி தீவிர பதரான ஒ

விழாவி

அவைர  விளேக0ற+

எ&7ட இ)த விள நிக*+சிைய

& வி7டா. இ எ கவனதி0 வ)த ேபா, ேதசிய ெசEதி ஒளிபரபி
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விள இதியாதிக3 ெசEதிகளாகா எபதா , அ)த ெவ7ைட ஏ0
ெகாேட. இைத பாத எ.ஜி.ஆ  க.9ேகாப.

மநா3 ேகாபகான இ)த காரணைத ெவளிபைடயாக ெசா லாம

ேவ

காரண9கைள Hறி ெதாைலகா7சிைய பகி!காிபதாக அறிவிதா. தமிழக அர
விழாகைள படெம.பத0 அBமதி ெகா.க மதா. கைடசியி

எ9க3

இயந  இB சில அதிகாாிக4 ேம6டதி க7டைளப& த வ
எ.ஜி.ஆாிட அரசி சாபி

மனி% ேக7. ெகாடாக3.

இ)த நிைலைமயி தா, ெசEதி ஆசிாிய  உைணயாக ஒைழேத.
இதனாேலேய, பல யநலமிக3 ெசEதிக43 Tைழத =கைள எ.
ெகாடாக3. நாB பதி ேநர ெசEதியாளகைள நியமிக காரணமாேன.
பிரபல ந&க சரமாாி த)ைதF என =த சாகாAமான ராமநாத,
எCதாள  வாெனா6 =த ெசEதியாள மான )தா, இசகி, அ ணாசல,
Hடேவ ததி வாE)த பதிாிைகயாளக3 ஆகிேயா எ9க3 பிாிவி
பணியா0றினாக3.

இப& அ)த+ ெசEதி பிாிைவ ஒC9 ப.திய பிற, ெசEதி ஆசிாிய தன
ய'பைத கா7ட வ9கினா. எைன ெட6பிாிடாி

க7.கைள ம7.ேம

எ.க+ ெசானா. அ0பதனமான ெசEதிகைள றிபாக கா9கிரD க7சியி
. கடா ஆசாமிகளி ெசEதிகைள ேதசிய ெசEதியாக ஒளிபரபினா. இதி
அவ  என க.ைமயான க  ேமாத

ஏ0ப7ட.

இ)த க7டதி , அேபகா பிற)த மரா7&ய மாநிலைத ேச)த ெசளேடக
எபவ ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலய இயநராக ெபாேப0றா.
அேபகாாியதி

இவ  அதைனF அப&. தா*தப7ட,

பி0ப.தப7ட அ8வலக4காக ேமலதிகாாிகைளF பைக ெகாடவ.
எைன அவ  பி& வி7ட. எ பக உ3ள ெசEதி நியாய %ாி)
வி7ட. ஆைகயா , என ஆதரவாக ெசய

ப7டா. இதனா , சவ வ லைம

மிக என ெசEதி ஆசிாியாி ேகாபதி0 ஆளானா. அ)த காலதி8, இ)த
காலதி8 நிைலய இயநகைள விட ெசEதி ஆசிாியகேள ெச வா
உ3ளவக3. அதைன அரசிய

வாதிக4 இவக3 ெசா வைததா ேக7பாக3.
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உதவி ஆசிாியரான என அ)த ெசEதி ஆசிாிய  ஒ
ெகா. இ )த ேபா, ஒ

ெக.பி& ேபா நட)

நா3 மதியான நிைலயதி03 Tைழ)ேத.

அேபா இயநாி அைற ெவளிேய ஒேர H7ட. கணித ேமைத எ
க தப.கிற ச)தலா ேதவி, தைலவிாி ேகாலமாக ‘மகாரா!&ர கFேத’ எ
தி7& ெகா. இ கிறா. அதைன ஊழியக4 ேவ&ைக பாகிறாக3.
சில ‘ேமட, ேமட’ எ தாஜா ெசEகிறாக3. விசாாி பாததி , தைன
கணித ேமைதயாக கா7& ெகாட ச)தலா ேதவி, எ9க3 இயந அைற3
Tைழ) ெதாைலகா7சியி

தனெகா

நிக*+சி தரேவ. எ

ேக7& கிறா. இயந தன இயலாைமைய அவ  விளகியி கிறா.

அேபா கநாடக மாநிலதி8 ெதாைலகா7சி நிைலய இ ைல. இதனா ,
இ)த அைமயா  ஒ

நிக*+சி ெகா.க ேவ. எ இ)த இயநேர

ேம6டதி0 ஒ

க&த எCதியி )தா. இ)த அைமயா இ)திரா கா)தி

எதிராக ேதத6

ேபா7& இ7டைத மனதி

கா7சியி

ைவ, இவர கேம ெதாைல

ெதாிய Hடா எ ேம6ட ஆைண ேபா7ட. இைத+ ெசா லA

&யாம , ெம லA &யாம , எ9க3 இயந இவாிட ெமைமயாக ேபசி
சமாளிக பாதி கிறா. ஆனா , இவர ெகா\ரமான ஆபாசமான
வாைதகளா

அதி) ேபான இயந, எப&ேயா அைற வாசைல தா&

இரடாவ மா& ெச ஒ

அதிகாாியி அைற3 ஒளி) ெகாடா.

ச)தலா ேதவிேயா அேபாேத அ9ேகேய நிக*+சி ெகா.கவி ைல எறா
நடப ேவ எ மிர7.கிறா. இைடயி

ெசற நா, எJவளேவா ெசா 6

பாேத. எBைடய நயAைர அவ  %ாியவி ைல . பிற மாியாதயா ேபா&
இ ல ேபாSDல ஒபைடேப எ கதிேன. இ)த இயநாிட ஆதாய
ேத&ய அதிகாாிக3 மா இ )த ேபா, சில த6 ஊழியக3 எேனா. ேச)
ெகாடாக3. ச)தலா ேதவி ெசா லாம

இரடாவ மா&யி

ெகா3ளாம

ஒ&வி7டா.

இ  ெசEதி பிாிA வ)த நா, இ)த+ சபவைத,

என சகாகேளா. பகி) ெகாேட. ெசEதி ஆசிாியாி கC ககைள
நா பாகவி ைல. உடன&யாக அவ பதிாிைக தகவ
தகவ

அதிகாாியாக இ )தவ  கைலஞரா

அ8வகதி

உதவி

பின இ நாAகர எ

வணிக ப7டவ ட ெதாட% ெகா. ச)தலா ேதவி ெசEதியாள
H7டைத ஏ0பா. ெசE வி7டா. இ)த நாிதனைத மநா3 ெசEதிதா3களி
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பாேதா. ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலய இயந அ8வலகதி
&ேபாைதயி

இ )ததாகA, ச)தலா ேதவிFட தவறாக நடக

ய0சிததாகA அதைன பதிாிைககளி8 கி7ட த7ட தைல%+ ெசEதிக3
ெவளியாயின. இ)த பதிாிைகக4 ெசளேடக தரபி

என நட)த

நாகாீக Hட இ ைல . அவ ஒ

எபைத ேக7க ேவ. எற ஒ

எபதா காரண. ச)தலா ேதவியி ெச வாைக கணகி

த6

எ.

ெசளேடகைர கள9கப.தி ெசEதிகைளேய வியாபாரமாகி வி7டாக3.

இத எதிவிைனயாக, தாசி தாராக இ ) பின ப&ப&யாக ேனறிய
ெசளேடகைர ப0றிய யவரலா0 றிைப த6

தாமைரயி

ெவளியி7ேட.

இவ ஒCக எ வ கிற ேபா அபCக0றவ. & எறா

என எேற

ெதாியாதவ. சிற)த கவிஞ. ேபாராளி. எறா8 தமிழகதி பதிாிைகதன
%ாியாம

ஆ& ேபானா. ஆனா8, நா அவைர ஆ0ப.திேன.

எ)த 9மைத ைவ கைலஞைர 9ம தமிழ எ %
வணிேதேனா, அேத 9மதி

ெசளேடகாி  கமான யவரலா

ெவளியா ப& ெசEேத. ச)தலா ேதவி அவைர இழிA ப.திய விவர
9மதி

இட ெப0ற. தமிழகெம9 உ3ள த6 மக3 ெகாதி

ேபானாக3. அணி அணியாக லாாியி
ெதாிவிதாக3. அ த

வ) ெசளேடக  ஆதரA

ெசளேடக ஒ

வி.வி.ஐ.பி. ஆகிவி7டா. 9ம

இவ  உடலான. கைலஞ உயிரானா. நறி ெப கி
ப7டைத ெசா ல &யாம

கைலஞ எற

அவ மழைலயாக மா ேபா எ9களா

சிாிகாம

இ க &யா.

இ)த நிக*+சி பிற ெசளேடகாி =த மகளி தி மண ெசைன
ராேஜDவாி க யாண மடபதில நைடெபவத0 தி7டமிடப7ட.
அைழபிதC தயாராகி வி7ட. ெசளேடக கைலஞைர ேநாி

ச)தி

அைழபிதைழ ெகா.க ேவ. எறா. நாB அைழபித* ெகா.க ஒ
நிமிட தாேன எ அவைர அைழ ெகா. கைலஞாி M7&0+
ெசேற. கைலஞ மா&யி
ெசானாக3. ஒேர ஒ

எCதி ெகா& பதாக உதவியாளக3

நிமிட எ மறா&ேனா. உடேன மா& ேபான

ஒ வ, மீ. தி பி வ) ‘கைலஞ எCேபா யா  ேபாக Hடா9க’
எறா. கைலஞ எ9கைள அBமதிகவி ைல எ அBமானி
ெகாேடா. ஒ ேவைள, அ)த உதவியாளேர கைலஞாி எC ‘=ைட’ பா
வி7. அவாிட விவர ெசா லாம

வ)தி கலா எற சி)தைன எ9க4
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ஏ0படவி ைல. னBமதி ெபறாம

ெசற எ9க4 ெபாிதாக

ெதாியவி ைல.

எனேகா , க7.கட9காத ேகாப. கைலஞ  ஆதரவாக ெசளேடக =ல
அேபா ெபா% ஆசிாியராக இ )த எ =ல ஏராளமான நிக*+சிகைள,
ெசEதிகைள ஒளிபரபி வ)ேதா. கைலஞ  எ9களிட ஈ.பா. ெகா& பா
எபைதவிட ெகா& க ேவ. எேற நிைனேதா. எனேகா, ஒ

சதி

வாE)த நிைலயைத, கைலஞ  சாியாக பயப.த ெதாியவி ைலேய எற
ேகாப. ஒ

நிமிட ச)திபி

என ஆகிவி. எகிற ேவக. அவர M7&ேலேய

அவ  எதிராக கதிேன. ஒ

சாதாரண M7&

இப& கதினாேல விைளAக3

விபாீதமாக இ . ஆனா , கைலஞாி உதவியாளகேளா, கதி
ேகாபறிைய கா7டாம

நயபட ேபசி எ9கைள அBபி ைவதாக3. இ)த

நயத நாகாீக, கைலஞ ெகா.த பயி0சியா

ஏ0ப7& கலா.

ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலயதி0 தி பிய எ H+சைல நாேன
ேக7. என உ3`ர உதற . ஆயிர இ )தா8, நாB, ெசளேடக  அர
ஊழியக3. அதிகார வக ஏணியி

ந.ப&க7.க3. கைலஞேரா, இ)த ஏணிேய

எ7ட &யாத உயரதி

இ பவ. என நடைதைய ப0றி ஒ

ரெசா6யி

ேபா. நா சDெப7 ஆேவ. எ6ேயா. தவைள

எCதினா

H7. ேச)த கைதேபா

ெசளேடக  ஒ

வாி

வழியாகி இ பா. இப& ஏதாவ

ெசEய மா7ேடாமா எ ேமலதிகாாிக4 இ நாAகரசிட வா9கி திற
ஒ சில ெசEதியாளக4 கா கிட)தாக3. ஒ

வார வைர ரெசா6ைய

ஆழமாக ப&ேத. சின+ ெசEதிகைள Hட ேத&ேத& ப&ேத. கைலஞ Hட
அப& ப&தி க மா7டா. ெசளேடக மகளி தி மணநா3 வ)த. மாைலயி
வரேவ0%. ஏராளமான சினிமா தயாாிபாளக3, ெதாழிலதிபக3,
ந&கந&ைகயக3, அர அதிகாாிக3 எ கெகா3ளா H7ட. திXெர
H7டதி
அவைர த

ஒ

பரபர%. கைலஞ வ) ெகா& கிறா. அேபாதா நா
தடைவயாக ேந ேந பாகிேற. அவ கதி

சிாி%.

நா, அேபாைத கைலஞ மயமாகி வி7ேட.

ஒ

சின+
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இ)த க7டதி

கைலஞ  ஏ0ப7ட ஒ

வைற என ஏ0ப7டதாக

& ேபாேன.

பிரதம இ)திராகா)திFட கைலஞ H7டணி ைவதி )த கால. அவ
ெசைன வ)தி )தேபா த வ எ.ஜி.ஆ , H7டணி சகா கைலஞ 
விமான நிைலயதி0+ ெசறாக3. விமான தைரயிற9கிய எ. ஜி. ஆ
விமானதி0 அ ேக ேபாயி )தா. இ)த இடதி0 கியமான
தைலவகைளதா அB%வாக3. கைலஞ  விமானதி0 அ ேக ேபாக
0ப7டேபா அேபாைதய ைண ேபாSD கமிசன ஒ வ கைலஞாி
ைகைய பி& ேபாகHடா எப ேபா
பதிாிைகயாளகளான எ9களி

ஒ

இCதா. இைத பா

சில H+ச67ேடா. த வ, இ)திரா

கா)திேயா. தி பி வ)தா. கைலஞ அவாிட தன ஏ0ப7ட வைறைய
விளவ ேபா

இ )த. ஆனா , எ.ஜி.ஆ க. ெகா3ளவி ைல. இ வ 

இட மாறி இ )தா , கைலஞ எ ஜி ஆைர அவமதித அ)த அதிகாாிைய
அ9ேகேய அவாிட மனி% ேக7க+ ெசEதி பா.

காரண, இ தமிழ பபா..
----------------6. அ பாலயதி ஒ, அதிக$ பிரச0கிதன

ெசைன ெதாைலகா7சியி

உதவி ஆசிாியராக பணியா0றி பலாிட வா9கி

க7& ெகா. நீதிமற ெச பின ேம

ம7டதி0 என ஏ0ப7ட

உடபா7& ப&, 1985 ஆ ஆ. நவப மாதவாகி

ெப9க4ாி

மதிய

அரசி களவிளபரைற மாநில தைலைம அதிகாாியாக ெபாேப0ேற.
கனட ஊழியக3, எைன பிறவி எதிாியாகேவ பாதாக3. இத0
நமவகளி உலகாட தவ, அ)த மாநிலதி அரசிய6

ஒறி காம

தி..க. அ.தி..க எ க7சி ைவ ெகா. இ93ள சினிமா ந&ககளி
க7அA7.கைள Vகி ெகா. ஊவலமாக ேபான ஒ

காரண. இதனா ,

கனட ஊழியக3, நாB உலகாட தமிழ பரபைர எ எைன ஒ
பாதேபா, நா ெப9க4 தமி*+ ச9கைத ஒ
ஆத8காகA அ,க ேவ&யதாயி0.

மாத8காகA,

மாதிாி
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இ9ேகதா, இல9ைக தமிழக4காக ர
அவகைள+ ச)திேத. இ)த+ ச)தி% ஒ

ெகா.த ெப9க4 சக)தர
மாத வாகி

தீவிர ந7பாகி வி7ட.

இவ சிறியன சி)தியாத மனித. வ3ளலா பத. அேத சமய தமி*+ சாதியிட
ெகாட தணியாத காதலா

வி.தைல%6களி உ3நா7. ேபாைர தீவிரமாக

ஆதாிதவ. இவ உதவியி

பல வி.தைல %6க3 த9கி இ )தன. எ மீ

அ% ெபாழி)தன

அேபா இல9ைக ரா,வ வி.தைல%6கைள ம7. அ லா ேவ
வழியி லாம

அவகைள ஆதாி இல9ைக தமிழகைளF ேவ7ைடயா&

ெகா& )த. ஆனா , எதி க7சி தைலவரான கைலஞேரா பாராகமாE
இ பேபா

ேதாறிய. இவ வழ9கேபான நெகாைடைய வி.தைல

%6க3, த வ எ.ஜி.ஆ  பய) மவி7ட எ9க4 கைலஞ 
ஏ0ப7ட அவமானமாக ேதாறவி ைல. இ வி.தைல %6களி ேபா
த)திரமாகேவ ேதாறிய. நாடா4மறதி

ைவேகா ஆேவசமாக ேபவைத

தவிர, தி..க அதிகமாக அல7& ெகா3ளவி ைல. கைலஞாி ெமௗன எ9க4
ேகாபைத ெகா.த. கைலஞைர ச)தி, கநாடக தமிழகளி ஆத9கைத
ெதாிவிக ேவ. எ தீமானிேதா.

1986ஆ ஆ.வாகி , ேகாபால%ரதி , கைலஞாி M7ைட, ேத&
க.பி& வாச83 ேபாEவி7ேட. M7&

ஒ

ஈ, காகா Hட இ லாத

ேபாற ேதா0ற. கைலஞ எதிக7சியாக இ )தா8, அவ அ)த க7சி
அரச ஆயி0ேற - ெதாடக3 அவைர ைகவி7. வி7டாகளா எற
சி)தைனேயா., ககைள ழாவியேபா-

ஒ&சலான, ம9களகரமான ஒ

அEப வய ெபமணி ெதப7டா. ன

பாத %ைகபடைத ைவ அவதா கைலஞாி ைணவியா தயா4
அமா எபைத ெதாி) ெகாேட. எைன எCதாள எ ெப9க`ாி
அர ேவைல பாபவ எ அறிகப.தி ெகா. கைலஞைர பாக
வ)ததாக ெசாேன. அேபா அவ பதிலளித வாைதகைள எனா
Cைமயாக ஒபிக &யா. ஆனா

இ)த ெபா ளி தா ெசானா

‘உ9க4 ெதாியாதா? அவர ேபாSD பி&+7. ேபாE ெஜயி8ல
ேபா7.7டா9க.’
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ஒ

தைலவாி மைனவி ேபாராளியாகA இ கலா, அேதசமய அ)த

தைலவைர வழிப. .ப ெபணாகA இ கலா. ஆE) பாதா
இ)த இர&0 ேவபாேட கிைடயா. தயா4 அமா, ஒ0ைற நைகேயா.,
காலணா அ9ல ெபா7ேடா. எைன பாதைதF கைலஞ ஏ ைக
ெசEயப7டா எ மவாசைன த:ைச தமிழி

விளகியைதF ேக7.

ெகா& )த ேபாேத என அCைக வ)வி7ட. ெசா லாம

ெகா3ளாம

தி பி வி7ேட. கைலஞ தலைம+சராக இ )தேபா அவேரா. பல,
இட9க4 மாைல மாியாைதகேளா. ெசற இ)த அைமயா, பாதிகப7ட
கைலஞாி ைணவியாராE அவ ககளி

ேதாறிய கலக, வாைதகைள

உ வாகிய ெம 6ய ர8 இB எ மனைத வி7. நீ9கவி ைல. என
ச)தி%, அ)த அமாவி0 ஆயிரெத7. நிக*+சிகளி
மற)தி பா. ஆனா , எனா

ஒ. நி+சய அவ

இவைர அ)த நிக*+சிைய, அவர யரமான

கபாவைத மறக &யவி ைல .

தயா4 அமாைவ பா வி7., ெப9க` தி பிய நா சக)தர
அவகளிட, த வ எ. ஜி. ஆ கைலஞைர அடாவ&யாக M7&ேலேய ைக
ெசE சிைறயி

அைடதி பைத றிபி7ேட. அவ  இதர தமிழக4

ெகாதி ேபானாக3. ‘நம தமிழB %தி இ ைலேய’ எ ெநா)
ெகாடாக3.

தயா4 அமாைவ ச)தித = மாத காலதி03 கைலஞைர ச)திக+
ெசேற. அேபா அறிவாலய இ ைல . தி..க. தைலைம அ8வலகமான
அபாலய இத0 அ ேக மைனயி

உ3ள இடதி

இ )த. அ)த

அ8வலகதி வரேவ0% அைறயி , ெசைன மாநகரா7சியி னா3 ேமய 
ச7டமற உபின மான சா. கேணச ‘பி.ஏ.வாக’ உ7கா)தி )தா. இத0
ேப, இவ என பழக. அ% ெபா9 க. உர ேபசாத ெமைம.
பாத உடேனேய ேநசிக ேதா கபாவ. ஆக ெமாததி

எளிைமயி

உ வ. எைன அ%ட வரேவ0றா. கைலஞைர பாக ேவ. எ
ெசாேன. நா ெசான ேதாரைணயி

கைலஞ  என நீடகால

பழக இ கிறதாக நிைனதாேரா எனேவா.. ஒ

ேவைள, எCதாள ஒ வ

எேபா ேவ. எறா8 தைன பாபைத கைலஞ தவறாக எ.
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ெகா3ள மா7டா எ நிைனதி கலா. ‘உ9க4ெகன தைடயா
ேபா.வா? தராளமாக ேபா9க’ எறா.

நா மா&ப&ேயறி கைலஞாி அைற+ ெசேற. கைலஞ ட
ேபராசிாிய  க7சியி ெபா ளாளரான சாதி பா7சா அவக4
உடனி )தாக3. ேபராசிாியைரF, கைலஞைரF ஒ மி பா ேபா
என பா7டாளி ேதாழகளி ெக8ைப நிமிதிய மா,
ஏ:ச8 இ )த ந7%, அBசரைனF நிைனA வ)தத.

1969 ஆ ஆ&. கைலஞ த

தடைவயாக த வரானேபா, நாடா4மற

உபினராக இ )த ேபராசிாிய, இ வ  கல) ெகாட H7டதி
‘கைலஞைர தைலவராக ஏ0 ெகா3ளவி ைல... தளபதியாக ஏ0 ெகா3கிற’
எ ெவளிபைடயாக+ ெசானவ. உடேன கைலஞ  ‘தளபதியாகேவ
இ கிேற. தள பதியாக ஆகாதீக3’ எ தனேக உாிய பாணியி
பதிலளிதா. நாவல ேபாறவக3 மபக ேபான ேபா, ேபராசிாிய தன
க7சியி பகேம நிறா. இ வ  ஒ வேரா. ஒ வ ஆேலாசி ேதாரைண
அதி

க7..3ள ச=கநல அகைற, ஒ

எCதாளB ந லெதா

கா7சியா.

நா, அவக3 =வ  ெபாபைடயாக பி. ேபா7. வி7., கைலஞாிட
எைன அறிகப.தி ெகாேட. அவ  ெதாிF எப ேபாலேவ கா7&
ெகாடா. எத0காக வ)தீக3 எப ேபா
எ9களி அைரநிமிட உைரயாட

இ)த பாணியி தா நட)த.

‘உ9களிட நா தனியாக ேபச ேவ..“’

‘இ9ேகேய ேபசலாேம’

‘இ ல தனியாதா ேபச,’

இய பாக எைன பாதா.
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‘இேபா &யாேத’

‘அப நா வாேர’

‘சாி’

நா ஏறிய ேவகதிேலேய இற9கிேன. எைன பாத சாகேணச,
அவக3 பதறிய& எC)தா. ‘என9க என நட)த’ எறா. கைலஞ, நா
இற9வத03 அவைர தாளி இ பா எப %ாி) வி7ட. நாB
நட)தைத ெசா 6 வி7. மடமடெவ ெவளிேயறிேன. சா.கேணச அவக3
இடதி

நா ம7. இ )தி )தா , அ&த&யி

இவர கதி

ஒ

இற9கி இ ேப. ஆனா ,

சினேகாப Hட ஏ0படவி ைல. தபான ஆைள அBபி

வி7ேடாேம எ நி+சய மன3 %C9கியி பா. இேபா Hட
சாகேணச அவகைள நா ச)தி ேபாெத லா இ)த நிக*+சிைய
நிைனAப.ேவ.

கைலஞேரா. இப& நா நட) ெகாட ேபா என நா0பைத) வய
இ . சி)திக ெதாி)த வயதா. ஒ

மகதா தைலவாிட, னா3

த வாிட எப& பழக ேவ. எபைத ெதாி) ைவதி க ேவ&ய
வயதா. அA ல7ேசாப ல7ச ெதாடகைள ெகாடவ கைலஞ. காகித
தைலவ அ ல. அவாிட ெசா லாம

ெகா3ளாம

அத0 ஏவாக அவ, எேனா. எதாவ ஒ

ேபாE தனியாக ேபச ேவ.

அைற வரேவ. அ ல

க7சியி ெபா+ ெசயலாள , ெபா ளாள  எனகாக அ)த அைறயி

இ )

ெவளிேயற ேவ. எ எதிபா ெசற பி ளிதனம ல அச
ைபதியகாரதன.

அ)த காலக7டதி , இல9ைக தமிழ ேபார7டதி மீ, றிபாக வி.தைல
%6களி மீ நா ைவதி )த க=&தனமான ஈ.பாேட எைன அப&
நடக ைவ வி7ட. இட, ெபா 3, ஏவ

அ0 ேபாE, ஒ

ெகா3ைக

ெவறியனாக மா0றிவி7ட. ெகா3ைக ெவறி உ3ளவக4 இ)த =
அ0 ேபாE எ)த ேநரதி

என ெசEய ேவ. எப ெதாியாம
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ேபாEவி. எபத0 இல9ைகயி , நம வி.தைல %6கேள சா7சிகளாக
இ கிறாக3.

ெபாவாக, கைலஞைர ேகாபகார எபாக3. ஒ வ ெசா)த இ பிடதிேலேய
இ  ேபா இைட+ ெசகலாக சப)தமி லாத இெனா வ வ) அதிக
பிரச9கிதனமாE நட) ெகா3வ, எ M7&

நட)தா8 நா த6

ெசா ல

H&ய வாைத ‘ெவளிேய ேபாடா’ எபதா. ஆனா , கைலஞாி கதி
ஒ ளி ேகாப Hட இ ைல. அவ பதி6
வாைதகளா

U. ேபா.வதி

ஒ

சின U. Hட இ ைல.

வ லவரான கைலஞ, எனிட ஏ அப&

ெமைமயாக நட) ெகாடா எப இவைர என %ாியவி ைல. ஒ
ேவைள எCதாளனி கி தன9களி
ெகாடாேரா அ ல ஒ
எைட ேபா.வதி

கணதி

இA ஒ எ நிைன

ெப )தைலவ காமராசைர ேபா , ஆ7கைள

வ லவரான கைலஞ நா ெவ3ள)தி எ நிைனதாேரா

எனேமா.

நா எனேமா உலக தமிழின தைலவ ேபாலA, அவ எனேவா ெதாட
ேபாலA நா அேபா நட) ெகாட வித இேபா Hட எைனேய நா
ஒ

இ9கிதம0ற ேபவழியாக நிைனக ேதாகிற.

------------------7. சாண&கிய கா0கிர&' ச&கிய அ/

கநாடக மாநிலதி

இ ) 1987ஆ ஆ& , மா+ மாத ெப9க4ாி

இ )

ெசைன வாெனா6 நிைலயதி ெசEதி ஆசிாியராக மா0றப7.
ெபாேப0ேற.

அேபா எ.ஜி.ஆ அவக3 த வராக இ )தா. த வ , எதிக7சி
தைலவரான கைலஞ  சம அளவிலான ெசEதிகைள ெவளியி7ேட. அேபா
வாெரன6 ெசEதி எப மிகA சதி வாE)த. ெசைன ெதாைலகா7சி தவிர,
ேவ எ)த ெதாைலகா7சிF இ லாத ேநர. சாதாரண மகைள ெசறைடF
வாெனா6யி மீ அைன அரசிய

வாதிக4ேம ஒ

க. அதி8 எ9க3

ெசEதிக3, ெப பாலானவக3 கவிழி காைல ஆ நா0ப மணி,
மதியான இர. ப, மாைல ஆ ப ஒளிபரபா. ச7ட
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ேபரைவ நிக*+சிகைளF ேநாி

ெச நட)தவ0ைற பா, அைவ றிபி

இ ) ேபரைவ தைலவ நீகிய பதிகைள வி7. வி7., அ)த சைப ஏேதா
நாகாிகமான சைப எப ேபா

மக4 ஒ

ெபா க ைத ெகா.

ெசEதிக3 ெவளியா.

ச7ட ேபரைவயி , அத ேபரைவ தைலவ பி.எ+. பா&ய அவக3,
பலதடைவ கைலஞைர மிகA ேகவலமாக விமசிதி கிறா. அ&த& தயா
எப ேபா

திக உபினக4 சவா

வி.வா. ஒ தடைவ அவ

கைலஞைர 7& கா7&ய வாைதக3 இB எ ெந:சிேலேய தி
ெகா& கிறன. ேநாி
ேபரைவயி

பழவத0 இனிைமயானவதா. ஆனா , ச7ட

தன %ர7சி தைலவைர பா வி7டா

ேபா. எதிராளிக3

அவ  ெவ V. 1987ஆ ஆ. வாகி , இல9ைக தமிழக4காக
தமிழகேம ெகாதி ேவைல நித9க4, ஊவல9க4 நைடெப0
ெகா& )தன. தமிழக ஓேர மனித ேபா
ேதாழBகாக ேபார

நிமி) இல9ைக தமி*

ெகா.த. நாB வி.தைல%6க4 ஏகப7ட+

ெசEதிகைள ெகா.ேத. Mரதளபதி கி7. டப7டா எ ஒ

தனிப7ட

விவகாரைத தைல%+ ெசEதியாகி இல9ைக அரசி ேகாப உ3ளாகி
மதிய அரசி கவைல34 சிகி வி7ேட. இ)த+ சமயதி

இ)திய

விமான9க3 இல9ைகயி ஆகாய எ ைலைய மீறி, வட இல9ைக தமிழக4
உணA ெபா7டல9கைள வழ9கின இ)த+ ெசEதிைய ‘விமான9கைள பா,
அைவ ரா,வ விமான9க3 எ பய) ேபாE ப9கிய தமி* மக3, பின
இ . விமான9க3 அ ல... ெதா. விமான9க3 எ Mதி ெவளிேய
வ) ஆரவார ெசEதாக3’ எ ெசEதி ேபா7ேட. இ)த ெசEதிைய ேக7ட
மவினா&ேய திராவிட கழக தைலவ கி.Mரமணி ெதாைலேபசி =லமாக எைன
பாரா7&னா.

த வ எ.ஜி.ஆைர தமி*+ ச=கைத க தி நா வி பவி ைல எறா8,
அவ ேநாE வாEப7ட ேபா ேபச&யாம

திணறிய ேபா எ கக3

நீ 3 =*கின. அவ இற) ெசEதிைய மிக+ சிறபாக ெவளியி7ேடா. அேத
சமய அவர இழெவ.த ெதாடக3 என க தப.பவக3 அணாசாைல
கைடகைள Uைறயா&யைத அடகி வாசிேதா. இேத ேபா

அ9கி )த கைலஞ

சிைலைய உைடதைதF ச7ட ஒC9ைக க தி இைலA மைறA காE
மைறவாகதா ெவளியி7ேடா.
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ஜானகி அைமயா பதிைன) நா3 த வராக பதவி வகி பிற காணாம0
ேபான வரலா. ச7ட ேபரைவயி
என ெசEதியி

அ&த&ேய நைடெப0ற. இைத ப0றி

ச7டசைப ரத சைபயாகி வி7ட ெசா0ேபா  பதிலாக

ம0ேபா நட)த எ றிபி7டைத இேபா Hட ெசEதியாளக3
பாரா7.வாக3.

ஜானகி அமா3 ராஜீJ கா)தி அவகேளா. இ)தியி

ேபசி கா9கிரD ஆதரைவ

ெப0 வி7டா எ ஆ.எ.Mரப அவக3 எனிட றிபி7டா. ஜானகி
அணி, ெஜயல6தா அணி எ பிாி)த ேபா எ மானசீகமான ஆதரA ஜானகி
அமாA இ )த எபைத விட ஆஎ Mேக இ )த. ஆனா8, ெதாட
பல ெஜயல6தாவி பக.

ச7ட ேபரைவயி

இ)த இர. அணிக4 பலபாீ7ைச நட)த ேபா

ஜானகி அணியி சாபாக நிற கா9கிரD உபினக3, ராஜீJ கா)தி மனைத
மா0றி ஜானகி அணி எதிரான நபிைக இ லா தீமானதி0 ஆதரA அளி
ச7டசைப ரத+ சைபயான வரலா. ஜானகி அணியி சாபிலான ேபரைவ
தைலவ பி.எ+. பா&ய, ெஜயல6தா அணி உபினக3 ஒJெவா வைரF
பதவி நீக ெசE ெகாேட இ )தா.

இ)த அணியி சாபி

ஒ

Cவின கைலஞைர அவர M7&

ேக7க, அவேரா ம வி7டா. இதனா

ச)தி ஆதரA

ஜானகி அரசா9க பதவி நீக

ெசEயப7ட. கைலஞ ஜானகி அணி ஆதரA ெகா.க மதத =ல ஒ
மாெப  அரசிய
அரசிய

ாீதியி

தவைற ெசE வி7டா எேற நிைனகிேற. ெஜயல6தாைவ
வள வி7டா

பின அவைர அ)த களதி6 ) நீவ

எப க&ன. இைத கா9கிரD உபினக4 %ாி) ெகா3ளவி ைல. இத
அரசிய

ச=க விைளAகைள இேபா நா பா ெகா& கிேறா.

ேபாராளியாக நா ெபாி மதித ஆஎவி அவக3 Hட ெஜயல6தாAட
அ&ைம Qடதி

நா அதி+சி அைட)ேத.

1967ஆ ஆ&6 ) தமிழகதி
ஒ

யைத இழ)த கா9கிரD நபக4 இ

ந ல வாEபாக இ )த. சினிமாதன9க3 ம6)த தமிழக அரசிய6

னா3 கதாநாயகியான ெச வி. ெஜயல6தா, அ9கி  சினிமா
ெச7டைபF, அரசிய8 ெகா.வ) நிர)தரமாக நி த9கைள
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ேவைலகாரகைள விட ேகவலமாக நடவா, எபைத அBமானிக &யாம
ேபானாக3. ஜானகிைய த வராக ஏ0 ெகா3ள &யா ேபாயி )தா
ைற)தப7ச ஆஎவி. த வராக ேவ. எ இவக3 வ0%தி
இ கலா. எறா8, இ)த சாணகிய கா9கிரD அ& சகி இB அப&ேய
விC) கிடகிற.
-----------------8. காக0களா?
காக0களா? க 'களா?
'களா? ஒ, கவி*வமான பதி

1989 ஆ ஆ. ஜனவாி மாத 27 ஆ ேததி கைலஞ இரடாவ தடைவயாக
த வராக பதவிேய0றா.

ஜானகி ஆ7சி கைலகப7. &யர தைலவ ஆ7சியி
ேதத6

நட)த ச7ட ேபரைவ

கைலஞ ெப பாைமயான இட9கைள ெப0ற, அதிக

ெஜயல6தா அணி எதிக7சி ஆன கா9கிரD அ. வ)த பைழய
ெசEதிக3.

ெவ0றிவாைக+ U&ய கைலஞ, தா உ வாகி, அவைர தனேக இடமி லாம
ேபான வ34வ ேகா7டதி

பதவிேய0றா. அத0 னதாக

ெசEதியாளகேளா. நாB ேகாபால%ரதி0 ேபாேன. கைலஞ காாி
ஏறவத0 பாக, அ ேக உ3ள M7&0+ ெச, இர. =தா7&க3 கா6
ழ9கா67. விC)தா. அவ கன9களி

அைல அைலயாக நீ ெகா7&ய.

அ)த கா7சிைய பாத என அCைக வ) வி7ட. இர.
தமைகய , அப&ேய, அவர ைக த7& தைலைய ேகாதிவி7.,
கைலஞாி கணீ , கணீைரேய பதிலாகினாக3. பாசமல ேதா0வி..

கைலஞ பதவிேய0ற மநாேள, ெசைன ேகா7ைடயி
ச)திதா. நா ஒ

ெசEதியாளகைள

பி. ேபா7ட எைன ெதாிF எப ேபா

தைலயா7&னா. ப ேவ ேக3விகைள, ெசEதியாளக3 ேக7டாக3. சில
சமய9களி

விதியாசமான ேக3விகைள நா ேக7ேப. இைத எ ேலா 

ரசிபாக3 கைலஞாிட இப& ேக7ேட ‘மைற)த னா3 த வ எ ஜி
ஆ அவகளிட இ )த காகா H7ட, இேபா உ9கைள ெமாE. நீ9க3
இவகைள என ெசEய ேபாகிறீக3?’
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‘காக9க3 %ரA பணி ேதைவ. ஆனா8 அைவ கCக3 ஆகாம

பா

ெகா3ளப.’

இ)த பதி6

எதைனேயா அத9க3 உ3ளட9கி உ3ளன. ஒJெவா

ெசEதியாள  தத பதிாிைககளி நிைலபா.க4 ஏ0ப எ.ெகா3ள
&F. மகளா7சி ைறைமயி

ெதாடகைள கவனி ெகா3ள

ேவ&யேதா., இவக4 வழ9கப. ச8ைககைள அபலப.
உதிாிகைளF, உதிாி க7சி தைலவகைளF கவனிதாக ேவ.. இ தவிக
&யாத.

கைலஞாி ெசEதியாள ச)தி%க3 மிகA இனிைமயானைவ. ெபாவாக பிற
தைலவகைள ேநா. ெசEதியாளக3, கைலஞாிட அடகமாகேவ ேக3வி
ேக7பாக3. கணிெபாறி ேபா
இடெந7 ேபா

அைர கணதி

உலகெம லா இய9

அவ உடன&யாக பதிலளிபா. ேக3விைய பதிலாக தி பி

ெகா.பா. ேக7டவ  அவேரா. ேச) சிாிபா.

ெபாவாக தைலவகளி ெசEதியாள ச)தி%களி

ெநா தீனி கிைட.

ெதாழிலதிபக3, ெசEதியாளகைள ச)திகிறாக3 எறா , எனெவ லாேமா
கிைட. ஆனா , கைலஞாி ெசEதியாள H7ட9களி

இேபா எப&ேயா

அேபா &க தணீ ம7.ேம கிைட. ஒ தடைவ த வ கைலஞாி
ேப7& ஒறைர மணிைய தா&வி7ட. வயி0பசி அேகாரமாக இ )த.
உடேன நா ‘சா த ல வயி0 உணவி7. வி7. அ%ற ெசவி
உணவி.9க3’ எ உாிைமFட ேக7ேட. அவ வழக ேபா
ைநயா&யாக பதிலளிகவி ைல. சிாிதா. அத
H7டதி

ஒ

அவர ெசEதியாள

ேதநீ, பிDக7 வைகயறாக3 கிைடதன.

தடைவ, ஊ7&யி

இேபா காணாம

ேபான ெபாைற நிவனமான

இ)Dதா திைரபட+  3 தயாாி% நிவனதி

இெனா

ெதாழி0பிாிைவ

இயகி ைவ நிக*+சி வாெனா6+ ெசEதியாளராக ெசறி )ேத. பி.வி.
நரசிமராJ தைலைமயிலான அரசி

ெதாழிலைம+சராக இ )த ெவ9க ராJ

தைலைமேய0க, த வ கைலஞ அ)த பிாிைவ வகி ைவதா. நா
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வா*ைக ெவ ேபாE H7டதி பிபக ஒ9கி உ7கா)தி )ேத.
ெசைன ெதாைல கா7சியின  ராஜமாியாைத. வாெனா6காரனான எைன
சீ.வா யா  இ ைல. இJவளA அதிகார ஏணியி

நா இ 

ப&க4 கீேழ நி0 ேதாழக3தா ெதாைலகா7சி சாபாக வ)தி )தாக3.
அைம+சக4கான அ.தப&யான வரேவ0% அவக4தா.

நா ெநா) ேபானா8, காாியதி
நிமிட9க43 %& 6யி
ெசEதியி

பி0பக

கணாE இ )ேத. நிக*+சி &)த ப
இர. மணி ஒ6பரபா ஆ9கில+

இ)த நிக*+சிைய தைல%+ ெசEதியாக ஒ6பர%ப& ெசE

வி7ேட. வாெனா6 ெசEதிைய ேக49க3 ேக49க3 எ காைல பி&காத
ைறயாக அ)த நிவன அதிகாாிகைள ெக:சி Hதா& ேக7க+ ெசEேத.
அவக3, த வைரF, மதிய அைம+சைரF ேக7க+ ெசEதாக3. அப&F
ெசEதி ேபா7டவ யா எபைத ப0றி யா  அகைற இ ைல.

இைத ெதாி) ைவத ேபா , ெவளிேய %றப7ட கைலஞ, எனிட
ேநாிைடயாக வ)தா. ‘சதிர உ9க3 நா அபேவ பா7ேட’ எ
Hறிவி7. சல விசாாி வி7. ெச வி7டா. அதைன ேப  எைன
ெமாE வி7டாக3. நா அவக4 திX வி.வி.ஐ.பியாக மாறிவி7ேட. இ)த
நிவனதி இயந, எைன தன அைற அைழ+ ெச, அ)த
நிவனைத எப& ேமப.த ேவ. எ என விளகினா. அவர
ேநாக, நா கைலஞ  ெசா 6, கைலஞ =ல மதிய ெதாழிலைம+ச 
ெசEதி ேபாகேவ. எபதா. எைன அ&க& ேமைமப.கிறவ
கைலஞ. இப& பல நிக*+சிகைள அ.கி ெகாேட ேபாகலா.

இப& ந7பாக ேபாE ெகா& )த வாெனா6+ ெசEதிக3 கைலஞைர
காயப.திய உ.. ெச வி ெஜயல6தாவி அேபாைதய மன+சா7சி
காவலரான நடராஜ M7& , காவ ைற ெரE. ெசE, அரசிய6

இ )

விலவதாக ெஜயல6தா ேபரைவ தைலவ  எCதிய க&தைத ைகப0றி,
ேபரைவ தைலவ அ8வலகதி
மா ஒ

மணியளவி

ெதாைலேபசியி

ஒபைடத நிைனவி கலா. அறிரA

நடராசB, ேதா7டகைல கி !ண=திF எBட

ெதாட% ெகாடாக3.

ெஜயல6தா அரசிய6

இ ) விலவதாக ெவளியி7ட அ)த க&தட H&ய

அறிைகைய அவ விலகி ெகாடா எறாக3. அதாவ அரசிய6
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ெதாட) நீ&பா எ ெபா 3. இ)த %திய தகவைல நா வாெனா6யி
‘DH’ எபாகேள அப&ப7ட ச)தபமாக பயப.தி ெகாேட.
காைலயி

ெவளியான எ லா நாளித*க4 ெஜயல6தா அரசிய6

இ )

விலகிவி7டதாக மிக ெபாிய ேபனகேளா. ெசEதிகைள ெவளியி7ட ேபா,
ெசைன வாெனா6 ம7.ேம அவ வாபD வா9கி ெதாட) அரசிய6

ஈ.பட

தீமானிதி கிறா எற ெசEதிைய தைல%+ ெசEதியாக ெவளியி7ட.

& 6 ேம6டதி ஆைணப& நா ெஜயல6தாவி M7&0 ெச
ேம0ெகா. நட)தவ0ைற ஆ9கில+ ெசEதியாகிேன. என கி7டத7ட
கதாநாயக வரேவ0%தா.

இ)த விவகார த வ கைலஞ  உளA+ ெசEதியாக ேபாயி . ெசைன
ேகா7ைடயி , அவர அ8வலகதி
நபக6

நாB ஒ

சில ெசEதியாளக4 அவைர

ச)திேதா. எைன பாத கைலஞ கதி

ஒ

ேகாப+சலன. இதர+ ெசEதியாளகைள பா ெரE. தன எ)தவித+
சப)த இ ைல எ ெசா 6வி7. ஆ - தி - ெரகாடாக சில விவர9கைள+
ெசானா. இதBைடய விைளAதா அ)த க&த எறா. ஆனா , அைத
ைகப0 ெரE. தா காரணமி ைல எறா. ஒ ேவைள அவ 
ெதாியமாேமல அதிகாாிக3 சபா! ப7ட வா9வத0காக அப&+
ெசEதி கலா. ஆனா , கா வாசி , கைலஞ  ெதாியாம

நட)தி க

&யா. ப லா. காலமாக ெபாைமைய கைடபி&த கைலஞ, இ)த
விவகாரதி

அவசரப7. வி7டா எேற ெசா லலா. அத விைளAக3தா

இ நைம பயதி ெகா. இ கிறன. கைலஞாி விளகைத
ெசEதியாளக3 எCதி ெகா& )தேபா, நா ேபசாம

த வ ேபவைதேய

ேக7. ெகா& )ேத. உடேன அவ  ேகாப வ) வி7ட. நா
ெசா வைத றிெப.காம

இ கீ9க. பிற எத0 வ)தீ9க எ ேகாபமாக

ேக7டா. ஒ ேவைள, நா ெஜயல6தாவி ஆளாகிவி7ேட எ அவ
அBமானி இ கலா. உடேன நா ஒ6பர%+ ெசEதி  கமான எ,
அவ ெசானைத மனதி

றி ெகாேட எ ெதாிவிேத. பிற

ஒ% றி ெகா3வ ேபா , பகதி
வா9கி, ைம இ லாத ேபனாவா

உ3ளவாிட ஒ

எCவ ேபா

ேபபைர கட

பாவைன ெசEேத. உடேன

‘இ கைலஞாி ஓர க, ெதாி) எ9ேக எCதியைத கா7.9க3 எ
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ேக7.வி.வாேரா எற பய. எறா8 தி +சியி
கைலஞ றிபி7ட அதைனF த

இ)த அரசிய

பக

இர. ப ெசEதியி

ெசEதியாக ஒ6பரபான.

பரபரைப அ., இைதவிட பய9கரமான ஒ

பரபர% ஏ0ப7ட.

ச7ட ேபரைவ H7ட H&யி கிற. த வ கைலஞ, நிதிநிைல
அறிைகைய தாக

ெசEய எC) நி0கிறா. அவைர ச7ட ேபரைவேக வராத

எதிக7சி தைலவரான ெஜயல6தா அ வ)தி கிறா. த வ நிதிநிைல
அறிைகைய ப&க ேபா ேபா அவ ப&க Hடா எ வாதா.கிறா.
இ)த+ சமயதி

ஜானகி அணியி ஒ0ைற உபினரான பி.எ+. பா&ய,

ெஜயல6தாA எதிராக ‘இ ேகா7 அ ல ச7டேபரைவ’ எ அ)த அைவேய
அதி ப& ககிறா. இேவ ேபரைவயி க69க பரணி பி3ைளயா
ழியாகிற.

ெஜயல6தா, கைலஞைர கிாிமின

எகிறா. உடேன கைலஞ ஏேதா பதி8+

ெசா கிறா. ேபரைவயி6 ) =ற& Vக6

உ3ள ெசEதியாள மாடதி

இ )த நா9க3 உஷாராகிேறா. உனிபாக கவனிகிேறா. கைலஞாி =
கணா&, ெஜயல6தா, அவர ைபைல த7&வி7டதா

கீேழ விCகிற. உடேன

திக உபினக3 ெஜயல6தாைவ ேநாகி ேனகிறாக3. ஆனா ,
அவேரா ேசாபா ெச7.3 ேபாE ப9கி ெகா34கிறா.

இப& TைழF ேபா அவர ேம

ேசைல கைலகிற. இைத எ க

னாேலேய பாேத. திக உபினக3 அ)த ேசாபாA3 
கா7&கிட)த ெஜயல6தா மீ காகித+  3கைள எறிகிறாக3. எதிக7சி
ைண தைலவரான தி நாAகர, ெச வி பாகாபாக  வைளய நி
ெகா3கிறா. அைமதி தி %கிற. ெஜயல6தா ேசாபா ெச7&

இ ) எC)

கைல)தி )த தைல&ைய Cைமயாக கைல வி7. கைத அCைக ஆகி
ெகா. ேபரைவயி

இ ) ெவளிேயகிறா. த வ நிதி நிைல அறிைகைய

த7. த.மாறி ப&கிறா.

இ)த நிக*ைவ, தி +சி வெனா6 ெசEதியி
இதியி

உ3ள உ3ளப& விளகிவி7.,

கைலஞாி கணா& உைட)தைதF, ‘ெஜயல6தாA தைலவிாி

ேகாலமாக ேபரைவயி6 ) %றப7. இேதா ேபாEெகா& கிறா’ எ
ெசEதி ேபா7ேட. மாைல பதிாிைகக3 வ வத0 ேப இ கா7. தீ ேபா
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பரவிவி7ட. அ.தி..க ெதாடக4 தைலவிாி ேகால)தா மனைத
உதியேத தவிர அத0 னா8 பினா8 நட)த நிக*+சிகைள உ3வா9க
மதாக3.

நாB எ உதவியாளக4 ேகா7ைடயி

இ ) ப லவ ேப )தி

%றப7ேடா. விேவகான)த இ லதி0 அ ேக ேப ) வ  ேபா
நாைக) டக3 அ ல ெதாடக3 ஒ
ேப )தி பக கணா&யி

ெபாிய பாறா9க ைல Vகி,

எறி)தாக3. தைலபிைழதேத தபிரா

பாகிய. நா ஒ6பரபிய ெசEதிேய க லாக பாE)த க., சிறி ேநர
க லாகி ேபாேன. ேபரைவயி

நட)த சமா+சார9க4 பயணிக3 எப&

ெபாபாவாக3 எகிற ைற)தப7ச பதறிA Hட இவக4 இ ைல.
இ)த கா7.மிரா& தனமான க ெலறிைய நிைனதா

இேபா Hட

பயெம.கிற.

மாைலயி

அதைன பதிாிைகக4 ெஜயல6தா கி8ாிய ப7டதாக

ெசEதிகைள ெவளியி7டன. ஆனா , ெசைன வாெனா6 நிைலய ம7.
ப7ெஜ7 ெசEதிகைள ெவளியி7. வி7., பின ேபரைவயி
விளகிய. ெஜயல6தா கி8ாிய ப7டா எ ஒ

நட)த சபவ9கைள

வாிHட+ ெசா லவி ைல.

ஆனா8, ெஜயல6தா தாகப7. அவமானப.த ப7டைத ேநாி

பாத

ேபா , நம தைலவாதி தைலவக3 ெவளியி7ட கடன அறிைககைள
ெசEதிகளாக ேவ&ய க7டாய என ஏ0ப7ட. இ ஒ

விசிதிர.

க நட)த ஒறாக இ க அைத, க ெகா. பாகாதவக3 ேவ
விதமாக+ ெசானா8 என அ)த அறிைககைள இ 7ட&% ெசEய உாிைம
இ ைல .

இதைகய என ந.நிைலைம ெசய பா.க3, கைலஞ  பி& ேபாயி க
ேவ.. ெசைன ெதாைலகா7சியி

ெசEதி ஆசிாியராக பணியா0றியவ

மா0ற ெப0ற கைலஞேர அேபாைதய தகவ

ஒ6பர% அைம+சரான

உேப)திராவிட ெதாைலேபசியி8 ேநாி8 ேபசி, எைன ெதாைலகா7சி
ெசEதி ஆசிாியராக ெபாேப0க+ ெசEதா.

என கைலஞ என ந.நிைலைம மீ ைவதி  நபிைகயி
அபாீதமான மகி*+சி ஏ0ப7ட. ஒ
ெசEவத0 அணி

தமிழனி ஆ7சிைய தா பி&க+

ய0சியாக ெதாைலகா7சியி

பணியா0ற ேவ. எ
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க9கண க7& ெகாேட. கைலஞாி பதவி காலதிேலேய இலவசமாக
அ ல ச8ைக விைலயி

அர நிலைத வா9கி, வாெனா6 - ெதாைலகா7சி நக

ஒைற உ வாக ேவ. எ நிைன ெகாேட.

ஆனா

- நிைனத ஒ. நட)த ேவ.

------------9. ைபயி7,8* ெவளி$பட ஒ, 9ைன

1990 ஆ ஆ. ஏர

மாத, ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலயதி

ெசEதி

ஆசிாியராக ெபாேப0ேற

மதிய தகவ

ஒ6பர% அைம+சக, கைலஞ பாி)ைரத எைன, = மாத

கால உ3ேள Tைழய விடாம
உேப)திராA ேநாி

இCத&த. மீ. கைலஞ, அைம+ச

ேபசி எைன அ9ேக அBபினா. ஆனா8, அ)த

நிைலயதி இயந , அவர திபா&க4 எைன பைகபாைவயாகேவ
பாதாக3. வாெனா6 ைறயி

அத இயந  இைணயான

ெசEதியாசிாிய 0றி8 ேய+ைசயானவ. இ9ேகF அப&தா
இ கேவ.. ஆனா , நிைலய இயநேரா நா அவ  கீேழ ேவைல
ெசEவ ேபால பாவி ெகாடா.

ெசEதி ஆசிாியாி தைலைமயி
இயநாி தைலைமயி

இய9க ேவ&ய ெசEதியாளக3 நிைலய

இய9கினாக3. ேபாதாைற லJA ேவ. ஒ

ெப ெசEதியாள, என அைற வ) என ேமைசயி
எ. ‘ஹேலா! தா’ எ ெகா: ெமாழியி

உ3ள ெட6ேபாைன

ேபவா. அவ அப& ேபவ

எைன மிர7.வ ேபாலA இ )த.

நா ஒ

நா3 ெபாேத. Hடேவ அ8வலக ெதாைலேபசி, கியமான

ெசEதிக4காகேவ தவிர, =டதனமான காத8க ல. மநா3 இ)த பா மா,
இ)த காத

ேப+ெச லா இ9ேக ேபசாேத. ேவ எ9ேகயாவ ேபாE ேப. நா

ேவடா9கல’ எ ெசா 6வி7ேட. உடேன, எ9க3 அைம+சகதி

சவ

வ லைம மிக இைண+ ெசயலாள தாA, எ மீ க.ைமயான ேகாப.
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இவைர அ& பிைழ நிைலய இயந  அைதவிட ேகாப. ஆனா8,
ெசEதி ைறயி

இ )த அதைன ேப  எ பக. றிபாக Z கம எற

தயாாிபாள கைலஞாி பத. ஆனா8, நிைலய இயந ஒ7. ெமாதமான
ெபாபாள எற ெதாைலகா7சி இலகணப& என தீராத தைலவ6
ஆனா.

அ8வலகதி

இப& எறா , ெசEதி பணியி8 பமட9 ெதா ைல.

அேபா, வி.பி.சி9 தைலைம அைம+சராக இ )த ேநர. உதிாி க7சிக3 உ7பட
ப ேவ க7சிக3 எ6F, தவைளFமாக H7டணி அைம, அர நடதிய கால.
அேபா ேவ ெதாைலகா7சிக4 கிைடயா. இ லாதவ ெபடா7&
எ லா  அணி எப மாதிாி அதைன 7& தைலவக4 என
ெசEதிபிாிவி

உாிைம ெகாடாட வ9கினாக3. மாநில ஜனதாதள

தைலவராக இ )த சிவாஜி கேணசB கைலஞ  இைணயாக ெசEதிக3 ேபாட
ேவ. எப தளபதி சக, ராஜேசகர ேபாேறாாி மிர7ட
திலக மேலசியாவி

சிகி+ைச ெப0 வ  ேபா, அவ ெசைனயி

ந&க
இ )

அறிைக ெவளியி.வதாக என ஜனதா தளதி6 ) ெசEதி அறிைகக3 வ .
இ அேயாகியதன எபதா

நா அவ0ைற ஒ6பரப மவி7ேட.

இதனா , தளபதி சக ெகாைல மிர7ட
ெபயாி

ேபாற க&த ஒைற Hட எ

என அBபி ைவதா.

திராவிட கழக தைலவ Mரமணி அவக3 ‘எ9க3 ஆ7க3 ெபா லாதவ9க
சதிர’ எ தன ெபா லாதனைத ெதாடக3 மீ கா7&னா. பாரதிய
ஜனதா க7சி, றிபாக அத 
H7டணிைய ஆதாிபதா

க7சியான ஆ.எD.எD த9க3 க7சிF

தா9க3 ெசா வைத எ லா ேக7க ேவ. எ

நிப)திதாக3. மா ெசா லHடா - ஜானா கி !ண=தி தைலயி.வேத
இ ைல. ஆனா8, சி லைற ேதவைதக3, இரவி

M7. ெதாைலேபசியி

ேபசி

கடப& தி7.வாக3. இ)த ெதா ைலக3 ேபாதா எப ேபா , கா9கிரD
தைலவ ேக.வி.த9கபா8 தைலைமயி

என எதிராக நிைலயதி0 % ஒ

ஆபா7டேம நட)த. கா9கிரD ெசEதிைய நா சாியாக ேபாடவி ைலயா.
தமி*நா. கா9கிரD க7சி தைலவராக இ )த என நப வாழபா&
ராம=தியிட ைறயி7டா

‘கைலஞைரF, =பனாைரF ஏ அப&

ேளாசல கா7.ேற’ எற பதிலளிதா.
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‘இ அரசிய8கான... என எதிரான அ ல’ எ ஆ0ப.தினா.
ஆனா , இேபா ேளாச லா9சா7டாகA, லா9சா7 ேளாசபாகA
மாறியி ப அரசிய

வி)ைத. ஆனா8, கைலஞ ைமய %3ளியி தா

இ கிறா. வ7டேகா. தா மாறியி கிற. ேபாக7..

என ெசEதி பிாிA, திெரளபதி ேபா

கி8ாிய ப7ட. ெகளரவகளா

கணவக3 எ ெசா 6 ெகாடவகளா

அ ல.

அதிக க7சி பதிாிைகயான நம

எ.ஜி ஆ, எைன தின தாகி ெகா& )த. அரசிய

சி லைரக3 என

எதிராக ைகெயCதி7., ெமா7ைடயாகA மBகைள ேபா7.
ெகா.யி )தாக3

இதைன ெந க&களி8 நா க மேம கணாக இ )ேத. என %
ெபாபாசிாியராக இ )தவ அ9ேகேய காLற ேவ. எ நிைனேதா
எனேவா ெதாைலகா7சியி இர. ெசEதி அறிைகயி8, வாரதி0 ஏC
நா7க4 கைலஞாி வாED காDைட - அதாவ அவர ேப+ைச
ஒ6பரபினா. இ கைலஞைரேய நாளைடவி

மாப. எபேதா. ெசEதி

ெநறிக4ேக ரணான.

எனேவ, நா கைலஞ ரைல, ெசEதியி
பிற, அைதF இ லாம

ேசபதைத வாரதி0 =றாகி

ெசE வி7ேட. கியமான நிக*+சிகளி ேபா

ம7.ேம, கைலஞாி ேப+ைச ஒளிபரபிேன. தமிழக Cவ என
ெதாி)தவக3, ெதாட) கைலஞாி ேப+ைச நா3ேதா ஒளிபரபினா
ெசEதியி இலகண, நபகதைமF ேபாEவி. எறாக3.
கைலஞ  ெக7ட ெபய எறன. கைலஞ  இைத சாியாகேவ எ.
ெகாடா. ெபா நிக*+சிகளி
பாைவயாேலா அ ல ஒ

எைன பா ேபாெத லா, ஒ

ெசா லாேலா எ பிரசனைத அ9கீகாிபா.

இதனா , நா ப7டபா.க3 மைற) ேபா.

என ெசEதி விதியாசமாக இ )த. எ.கா7டாக ெசைனயி
ெப கி, தன &ைசைய ேநாகி ெச 8 நீைர ஒ

ெவ3ள

ாிNா ெதாழிலாளி மைண
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ேபா7. த.கிறா. இ)த நிழ

கா7சிைய பாவி7. நா வயி0றி

மண3ளி ேபா7ட மைழ , இவ மண3ளி ேபா.கிறா’ எேற.
ெவளிநா.களி

இ ), மனிதேநய (Human interest) நிழ பட9க3 வ .

இவ0றி0, நா, தகப& விளக எCதி ஒளிபரபிேன. அேபா நரசிம+சாாி
எபவ  எேனா. ெசEதியாசிாியராக பணியா0றினா. ந ல பபாள.
தமிழகெம9 ஒளிபரபா ெசEதிகைள ஒ

நிமிட ேக7.வி7., இ சதிர

ெசEதியா அ ல நரசிமா+சாாி ெசEதியா எ மக3 ப)தய ைவபதாகA
அறி)ேத. தமிழக Cக எ9க3 ெசEதியி ேதாரைண மிகெபாிய
வரேவ0%.

கைலஞ வி. நா பக அறிைககைள, அவ0றி தைம மாறாம
ஒ பக ெசEதியாக  கி ெவளியி.ேவ. இேபா மாநில மக3 ெதாட%
அைம+சகதி

உதவி இயநராக இ  அேபாைதய மக3 ெதாட%

அதிகாாிF என இனிய நப மான பா!, மாநில அர+ ெசEதிக3 தகப&
வ  வைகயி
எறா

ெதாட% ெகா3வா. சிலசமய அவ0ைற அBப &யவி ைல

ப& கா7.வா. நா அவ0றி

கியமானவ0ைற றி

ெகா. உடன& ெசEதியாேவ.

1990ஆ ஆ. அேடாப பதிெயா .... வழகேபா
இ ப ெசEதிகைள &வி7. பதிெனா

மணியளவி

இரA ப

M. தி பிேன.

கைலஞ ட, நா உடேன ேபசேவ. எ உதவியாள சகநாத
ெதாிவிததாக எ மைனவி றிபி7டா. உடேன, நா சகநாதைன ெதாட%
ெகாடேபா ‘கைலஞ ேகாபமாக இ கிறா. உ9கைள உடன&யாக
ெதாைலேபசியி

ெதாட% ெகா3ள+ ெசானா’ எறா. நா, உடேன

கைலஞ  ெட6ேபா ெசE, அவர ேகாபைத ைற வைகயி

‘என

சா ெராப ேகாபமா இ கி9களாேம’ எ சவசாதாரணமாக ேக7ேட.
இப& ஒ

த வாிட ேக7கலாகா. கைலஞாிட உாிைம ெகாடா&யதா ,

அப& நா ேக7. வி7ேட. கைலஞ  ேகாபைத கா7டாம , வ தட
ேபசினா.

‘நீ9க4 எைன Uதிரனா நிைன+7&9க சதிர’.
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‘நாேன பைனேயறி... உ9கைள ஏ சா Uதிரனா நிைனக ேபாேற?’.

‘நா பைனேயறி கீேழ இ பவ’

‘என சா நீ9க? உ9கைள விட Cைமயான தமிழ யா சா? அவனவ சாதி
தமிழனா இ கா. நீ9க ஒ ததா Cைமயான தமிழ. இ எ லா 
ெதாிF. சா. உ9க4 ஏ சா ெதாியல?’

‘அப&னா நீ9க ஏ ெசEதிகளி

கைலஞ க ணாநிதிB ேபாடHடா?’

‘அப& யா  ேபா.வ இ ல சா. எ லா தி

அ ல தி மதி தா’

‘அப&னா அைன இ)திராகா)திB எ நிIDல ேபா7X9க’

நா %ாி) ெகாேட. கைலஞ  தைன ெசEதியி

கைலஞ எ

அைழக ேவ. எப கியம ல. அைதF அவ எதிபாகவி ைல.
னா3 பிரதம இ)திராகா)திைய, எத0காக நா அைன எ அைடெமாழி
ேபா7. ெசEதி ஒ6பரபிேன எபதா அவர மனதா9க
இத0காக அ ைமயாக ஒ

அ ல வாத.

ெசா வைல பினி எைன+ சிக ைவ வி7டா.

உடேன, நா பதிலளிக தய9கிேன. அம9கலமான ஒைற எப&+ ெசா வ
எ ேயாசிேத. பிற, சமாளி ெகா. இைற ‘இ)திராகா)திேயாட
நிைனAநா3 அ)தமா ெகாைல ெசEயப7ட நா3’. இ)த மாதிாி நிைனA நா7களி
தைலவக4 உாிய அைடெமாழிகைள ேபா7. ெகா3ேவா, எேற. உடேன
கைலஞ  ‘நீ9க ெசா வ சாிதா, நா எத0காக அப&+ ெசாேன எப
%ாிF’ எ அைமதிேயா. பதிலளிதா. என Vக நறாக வ)த.
இைதய., கைலஞாி பிற)தநா3 வ)த. எ9க3 அைம+ச உேப)திராைவF
வி7.வி7., கைலவாண அர9கதி0 காமிரா சகிதமாக ஓ&ேன. அேபா
காவ0ைறயி ைண கமிசன , இேபாைதய H.த

கமிசன மான

பாலச)திர அவக3, என ேமைட வழிவிட மதா. என எ ெதாழி
கிய. அவ  அவ ெதாழி

கிய. Hடேவ, ெதாைலகா7சி எற ெகா%
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என ைளதி )த. பய9கரமான வாவாத. யாேரா தைலயி7., அவேர
சா)தமாகி எைன உ3ேள அதாவ ேமைட அBபிைவதா. இைத எத0காக
ெசா 8கிேற எப வாசகக4 பினா
அதிகாாியான பாலச)திர, அ)த ஒ

ெதாிF. இ)த ஐபிஎD

தடைவ தவிர ேவ எ)த தடைவF

ேகாபப7. நா பாததி ைல.

இப& பதிாிைகயாள  காவ0ைறயின  அ&க& ேமாத க3
வ வ.. ஆனா8, இைவ ெவ ஊட க3தா. அைறய ெசEதியி ,
கைலஞ  எதைன அைடெமாழிக3 உேடா அதைனF ேபா7., அவர
பிற)தநா3 விழாைவ ெப ைமப.திேன. அவ பாதாேரா
ேக3விப7டாேரா. என ெதாியா. அவைர+ ச)தி ேபா இைத ப0றி
ெசா வத0 என H+ச.

இ)த+ சமயதி , வி.தைல%6கைள ப0றி ஏெஜb ெசEதிகளி
தகப& எ&7 ெசE, ெசEதிகளி
ஆரபதி

வ பவ0ைற

ேசேபா. இ)திய அைமதிபைடேயா.

நா யா*பாண ெசறேபா அ93ள மக3 அ)த பைட

ைகயா7& ஆரவார ெசE வரேவ0றாக3. இ)த பைடைய வி.தைல%6க3
சாியாக பயப.தி ெகா3ளவி ைல எபேத எ க . ஆைகயா

நா

வி.தைல %6களி ஆதரவாளனாக இ )த கால ேபாEவி7ட. வி %
ெவப0ற ெசEதியாளனாகேவ, இவக4 சாதகமாகA, பாதகமாகA
ெசEதிகைள ேபா7ேடா. இ அேபா தனி&தனதி0 &
ெகா& )த ைவேகாவி0 அவலாகி வி7ட. எ9கள ெசEதி பிாிைவ ப0றி
அைம+ச உேப)திராA க.ைமயாக ப ேவ கடனக க&த9கைள எCதினா.
அைவ அைன எBைடய க  ேக7. வ)தன. தனிப7ட ைறயி
எைன தாகவி ைல. ஒ ேவைள உேப)திராவிட ேநாி
இ)த கால க7டதி

மதிய அைம+ச தகவ

அவ

ெசா 6யி கலா.

ஒளிபர% அைம+ச உேப)திரா

%ைவ+ ெசற ேபா அவேரா. நாB உட ெசேற. %ைவ அரசின
மாளிைகயி

உேப)திரா அவகைள+ ச)தி ேபசி ெகா. இ )ேத.

அேபா, கைலஞாி ந.நிைலைமைய+ 7& கா7&வி7., ைவ.ேகா.
ேபாறவக3 திகவி ெபயரா

வி.தைல%6களி அடாத ெசய கைள

ஆதாிகிறாக3 எ றிபி7ேட. எ ெசEதி பிாிைவF அப&ேய
ஆவத0 ைவ.ேகா. நிைனகிறா எ 0ற சா7&ேன. ஆைகயா , நா
ெதாைலகா7சியி

இ ) ெவளிேயற ேபாவதாக றிபி7ேட. உடேன

அைம+ச ‘ைவேகா. ஒ

தீவிரவாதி, அவைர ெபா 7ப.தாதீக3. சிக
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வ ேபா த வைரேயா அ ல ரெசா6 மாறைனேயா ச)தி ஆேலாசைன
ேக49க3, நா உ9கைள மா0ற ேபாவதாக இ ைல’ எ பதிலளிதா. ேப+
வாகி

ைவேகா ேபாறவகளா

திக மகளிைடேய ெச வா இழ)

வ கிற எ ெசா 6வி7ேட.

மநா3 உப)திராAட ெசைன தி பிேன. மாைலயி
%றப7ட அவைர, ெசைன ைறக வி )தின மாளிைகயி

%& 6
ச)திேத.

உடேன அவ ‘நீ9க3 கா9கிரDகாரரா’ எ ேக7டா. உடேன நா ஒ
காலதி ’ எேற. ‘ேந0 இரA, நாடா4மறதி
ராஜிJ கா)தியி ேப+ைச ெசEதியி

எதிக7சி தைலவரான

ேபா7. வி7., அத0 பதிலளித பிரதம

வி.பி.சி9கி ேப+ைச நீ9க3 ஏ ேபாடவி ைல?’ எ ேகாபமாக ேக7டா.
உடேன நா, ெசEதி ெவளியான அறிரA அவ ட %ைவயி
7&கா7&, அ)த+ ெசEதிைய இெனா

இ )தைத

ெசEதியாசிாியரான நரசிம+சாாி

ேபா7& பா எ விளகிேன. உேப)திராவி ேகாப %வலான.
கைலஞைர ச)தி விளக ெசா 8ப& ஆைணயி7.+ ெச வி7டா.

பதிாிைகக3 ேபா

அ லா, வாெனா6 ெதாைல கா7சிக4 ஒ

வசதி

உ.. ெசEதி &வத0 இர. நிமிடதி0 % Hட கைடசி ெசEதிைய
ேச விடலா. ஆனா

நா இ லாதேபா இரA எ7. நா0பத0

ஒளிபரபா ெசEதி எ7. மணிேக ெட6பிாிட பக ேபாக மா7டாக3.
இத விைளA தா எ7. மணி வ)த ராஜிJ கா)தியி நாடா4மற ேப+
ெசEதியாகி எ7டைர மணியளவி , ெட6பிாிடாி

வ)தி க H&ய பிரதம

வி.பி.சி9கி பதி , ெட6பிாிட 3ேளேய ட9கி ேபாயி . நா
எதைன ேப தா சி8ைவ மப!

என கிைடத ெதாைலகா7சி ஜீபி , உேப)திராவி வி )தின
மாளிைகயி

இ ) ேநராக கைலஞாி ேகாபால%ர M7&0+ ெசேற. இரA

ேநர. கைலஞ, ேகாைவ+ 0பயணமாக ெச வத0 M7&

இ )

ப&யிற9கி வி7டா. அவைர+ 0றி ஏகப7ட தைலவக3, உய அதிகாாிக3...
காாி

ஏறேபான அவ எைன பா நிறா. கைத ேகாபமாகி

ெகாடா. எ9க4கிைடேய நட)த உைரயாட6 விவர இதா.
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‘உேப)திரா கி7ட தி..க. அபா%லB ெசா 6 இ கீ9க’

‘ஆமா... அவ எ அைம+ச. அவாிட அரசிய
எேனாட கடைம. இதனா

Uழைல+ ெசா ல ேவ&ய,

உ9க4 நா ெசEதி ேபா.வ, எ)த விததி8

ைறயவி ைலேய?’

‘ஓேகா... நீ9க நா9கB பிாி ேபறீ9களா? Qைன ைபயி

இ )

ெவளிப7. வி7ட. உ9க3 உைமயான ய'ப இேபாதா ெதாிகிற.’

‘சா. உ9க4ேக ெதாிF. நா காமராச ெதாட. க7சிைய மீறி உ9கைள
இரடாவ காமராசாக பாகிேற. நீ9க3 Cைமயான தமிழ எகிற ஒேர
காரணதா தா, இபA &வியி

ப ைல க&+சி7. இ கிேற. நீ9க4

இப& ேபசினா என சா அத?

‘சாி. பாகலா.’

‘வாேர சா’

‘நறி’

கைலஞ, காாி

ஏறினா. அவ ேபாவ வைர அ9ேக நி0க ேவ. எற

எண இ லாம

- அதாவ எைன ஒ

அர+ ெசEதியாளனாக க தாம ,

எCதாள தனி மனிதனாக க தி அ)த இடதி

இ ) அவ கா %றப.

ேப ெவளிேயறி வி7ேட. கைலஞ  ஐ) நிமிட இைடெவளியி

Hட அவ

அறிைககைள ெசEதியாகிற எ மீ அவ அப& ேகாபப7ட அேபா
என நியாயமாக ெதாியவி ைல. ஒ
எற ைறயி

ேவைள ைவேகாவி0காக, க7சி தைலவ

எ மீ ேகாபப7டதாக பாவைன ெசE இ கலா. நாB,

அறிரA+ ெசEதி ெபாப ல எ விளகி இ கலா. அ ல தனியாக+
ச)தி ேபகிேற எ அேபாைத+ ெசா 6 வி7., பி% நா நா3
கழி அவைர ேநாி

ச)தி, ைவ.ேகா. அணியினரா , திகவி0 ெக7ட ேப
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வ வைத நபகமாக+ ெசா 6யி கலா. நாB அவசரப7. வி7ேட.
ேவ.ெமேற எைன ேபா7. ெகா.த உேப)திரா ேபா , ஒ

பிI Hட

நட) ெகா3ள மா7டா.

நா மநா3 அ8வலக தி பிய, ேம0ெகா. ெதாைலகா7சியி

நீ&க

வி பவி ைல எ, ைவ.ேகா. ேபாறவகளி வி.தைல %6 ேவகைத,
எனா

ெசEதியாக &யா எ எC =ல அைம+ச உேப)திராA

ெதாிவி வி7ேட. ெபாவாக ஒ

அதிகாாி, இ)த மாதிாியான க கைள,

தன உடன& அதிகாாி =ல அைம+சரைவ+ ெசயலாள தா அBப
ேவ.. ஆனா , விவகார அரசிய

கல)ததாக இ )ததா , அதி

ெசEதி

ஆசிாிய எபவ வி பதி0 விேராதமாகேவ ஈ.ப.தப.வதா ,
ஆப பாவமி ைல எ க தி, அைம+ச ேக ேநாிைடயாக எCதி
வி7ேட.

வக க7டமாக, எைன % & 6யி
ெசEதாக3. அ9ேக ேபான ஒ

பயி0சி எற ெபயாி

பாச

மாத காலதி03, ெசைன வாெனா6

நிைலயதி0 எைன மா0றி, ஆைண பிறபிதாக3. M., அ8வலக, பயி0சி
நிைலய எ ஒேர மாதிாியான = ஆைணக3 என வ)தன. ெசைன
தி பிய, யாைன ேபா , வ:ச ைவதி )த நிைலய இயந, தாவிட
ேபசி என ஒ

நா3 Hட அவகாச ெகா.காம , பணியி6 ) வி.வி

வி7டா. ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலயதி , நா ஆ மாத9கேள ைப
ெகா7&ேன. ைப ெகா7&ேன எபைத விட, அவ0ைற அ%ற
ப.திேன. கைலஞ, =பனா, ெஜயல6தா ேபாறவகைள தவிர, ேவ
எ)த தைலவாி ெசEதிகைளF ேபா.வ இ ைல. இேபா நறாக
நிைனவி கிற. உதாரணதி0தா ெசா கிேற. ஒ
றிபி7ட ஒ

கிராமதி

ஒ

உதிாி க7சி தைலவ,

ெப க0பழிகப7டைத க& தா

அறிைக ெவளியி7. இ பதாக ெதாிவிதா. உடேன நா, ‘த6
கிராமதி

அ)த

ேபாE உணாவிரத இ 9க3, இ ைலெயறா , மறிய

ெசEF9க3. நா ெதாைலகா7சி ேகமராேவா. வ கிேற, நீ9க எ)த+ ெசய8
ெசEயாம , எனா

ெசEதி ேபாட &யா’ எ ம வி7ேட. இப&

மகப7டவக4, என மா0ற ஒ

வர பிரசாதமான.
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என கைலஞ மீ க7ட0ற ேகாப. அவைர உ., இ ைல எ பாக
ேவ. எ க9கண க7& ெகாேட.
--------------10. கைலஞ,&' எதிராக ஒ, ெச:தி இய&க

1990 ஆ ஆ. அேடாப மாத ெசைன வாெனா6 நிைலயதி , =த
ெசEதியாளராக ெபாேப0ேற. அேபா ெசEதி ஆசிாிய நீட கால
ம வ வி.பி

இ )ததா

கைலஞ  எதிராக ஒ

அவர பணிையF கவனி ெகாட என,

ெசEதி இயகைதேய ெசய ப.த &)த.

கைலஞதா எைன மா0றி வி7டா எ தி7ட வ7டமாக நபிேன. ப
நிமிடதி03 அவர ெசEதிைய ெதாைலேபசி =லேம உ3வா9கி ெகா.
ெவளியி7ட எைன, தமிழைன தமிழதா ஆள ேவ.. இ)த வைகயி
கைலஞேர த

தமிழ எ மனQவமாக நிைன, இதைன

ெதாைலகா7சியி

ெசா லா8, ெசயலா8 கைடபி&த எைன, கைலஞ

கைட ேத9காE ஆகி வி7டாேர எற ேகாப.

நா ெபாேப0ற இர. மாத காலதி03, &சப மாத மதியி
ேவாி

நா எCதிய

பCத பலா எற இர. நாவ கைள உ3ளடகிய பைடபி0,

சாகிதிய அகாெதமி பாி கிைடத. இதனா

பல பதிாிைகக3 எைன

ேப7& கடன.

ெசைன ெதாைலகா7சியி , திக அர என ெதா ைல ெகா.ததாக,
அதைன பதிாிைககளி8 ெதாிவிேத. இதர க7சிக4 ஆ4 ஆ3
நா7டாைம ெசEததாகA றிபி7ேட. தினமலைர தவிர ேவ எ)த
பதிாிைகF இ)த பதிைய ேபாடவி ைல. ஆனா , தினமல இ)த பதிைய
ம7. ெபாிய ெசEதியாக ேபா7ட. கைலஞ நி+சய இைத ப&தி க
ேவ.. அேபா, 9ம வார இதழி

என வா*ைக வரலா  கமாக

ெவளியிடப.வதாக இ )த. அ ெவளி வரவி ைல. நாB அைத எதி
பாகவி ைல. ஆனா8, 9மதி

பராசதி பதி6

ெஜயல6தா’ எ வணிக ப7& )த.

எைன 'இலகிய
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இ)த தாத8 பிற, இெனா

தாதைல ெதா.ேத. ெதா.ததாக

நிைனேத. தமிழகதி மிக+ சிற)த ேப+சாளகளி
மக3 தி மண ெசைன எCQ இZாிய

ஓ7ட6

ஒ வரான வல%ாி ஜானி
நைடெப0ற. த வ

கைலஞதா தி மணைத நடதி ைவதா. வல%ாி ஜா, ேல7டD7 விவர
ெதாியாம , எ ெபயைரF வா*ைரயி

ேசதி )தா. ெப பா8 கழக

ெதாடகேள அதிகமாக இ )தாக3. தமிழகதி தைல சிற)த கவிஞக3,
பிரகக3 H&யி )தாக3. மர% கவிைதயி

ெகா& க7& பற கவிஞ

இள)ேதவ, வரேவ0%ைர ஆ0றியேதா. ஒJெவா வைரF அறிக ெசE ேபச
ைவதா.

எ ைற வ)த ேபா, நா க% த9க எ, சாகிய அகடாமியி வி 
ெப0ற ததி மிக எCதாள எ ெதாிவிதா. H7டதின ைக த7டவி ைல.
ஏெனறா , இ)த நிக*+சி ஒ

சில நா7க4 %தா தினமல

பதிாிைகயி , கைலஞ  எதிராக ஒ

ேப7& ெகா.தி )ேத. அவதா

எைன ெசைன வாெனா6 Vகிய&தா எ றிபாக+
ெசா 6யி )ேத. இைத ெதாி) ைவதி )த ெதாடக3, ேபசாம
Mறாேபா. கைள நிமிதினாக3. சில ஏேனாதாேனா எ பாதாக3.
பல நா சீகிரமாக ேபசி விட ேவ. எப மாதிாி க&காரைத
பாதாக3. ைம அ ேக வ)த நா இப& வா*திேன.

“த)ைத ெபாியா  பிற, தமிழகதி

Cைமயான தமிழ இB

பிறகவி ைல. ேதாழ வல%ாி ஜானி மக4, ம மகB ஒ
ழ)ைதைய ெப0 ெகா.தா

ஒ

நிமிடதி

தமி*

நாேட நறி ெதாிவி.”

ேபசி & வி7., நா ேமைடைய வி7. இற9கிேன.

கைலவாண அர9கி

கைலஞைர காண+ ெசற எBட, க.ைமயாக வாதி7ட

காவ0ைற உய அதிகாாியான அேத பால+ச)திர எைன ஆ+சாியாக
பாதா. இர. = மாத இைடெவளி3 நா ஏ அப& மாறிேன
எப அவ  ெதாி)தி கா. ஆனா8, உடன&யாக அவ இய பான
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நிைல+ ெசவி7டா. இேபா Hட, கைலஞேரா. ேச அவ எைன
பா ேபாெத லா, என H+சமாகேவ இ .

நாB, இB ஒ

சில  ேபசி &த பிற, இதியாக கைலஞ எC)தா.

அவ எைன ப0றி என ேபச ேபாகிறா எபைத அறிவத0காக அ)த
வளாகைத ஒ7& நி ெகா& )ேத. ெபாவாக, எதிராளிக4 ெபா
H7ட9களி

நாUகான 7. ைவபதி

கைலஞ நி%ண. அைழபிதைழ

எ. ப&தா. அதி83ள ெபயக4 னா

தபி, உட பிற% ேபாற

வாைதகைள அைடெமாழியாகி வி7., அ)த ெபய உாியவகைள+ 7&
கா7&னா. அைழபிதழி

எ ெபய இ )தா8, சதிர அவகேள எ

அவ ெசா லவி ைல. இதா எ ேப+ அவ கா7&ய ைற)தப7ச எதி%.

நா இேபா நிைன பாகிேற. ெச வி. ெஜயல6தா கல) ெகா34கிற
இப&ப7ட ஒ
சா&னா

H7டதி

கைலஞைர மைறகமாக+ சா&ய ேபா , அவைர+

என நட)தி ? அவர அதிக உட பிற%க3 மா

இ )தி பாகளா? அ ல இவதா மா இ க வி7& பாரா? இZாிய
ஓ7டைல நா பா ேபாெத லா, கைலஞாி ெமைமயான எதி%,
கடைம, கணிய க7.பா7ைட கா நிற திக ேதாழகளி
பபா.தா நிைனA வ கிறன. இB ெசா ல ேபானா , ெஜயல6தா
அ லாத ம0றவக3 தலைம+சகளாக இ )தா8, நா தாகபடாமேலா
அ ல வசA வா9காமேலா தி பி இ க &யா.

இ)த+ சமயதி , பின நட)த ஒ

நிக*+சிைய இ9ேகேய 7& கா7ட

வி %கிேற. ெஜயல6தா த வராக மாறிய பிற, ேகாைவயி

%திய விமான

நிைலய ஒைற வகி ைவதா. வாெனா6+ ெசEதியாளராக அ9ேக
ெசறி )ேத. அேபா கா9கிரD க7சி, அதிகவி0. சில கசசாக3.
மதிய விமான ைற அைம+சரான மாதவ ராJ சி)தியா, அ)த நிக*+சியி
ெகாடா. இவ அரச வசைத+ ேச)தவ. இ)த நிக*+சியி

கல)

கல) ெகா.

ேபசிய, ேகாைவ நாடா4மற கா9கிரD உபின ெச.%சாமி ‘மாகாராஜா
சி)தியா அவகேள’ எ த6

அவ ெபயைர றிபி7டா. அJவளAதா.

அ9ேக திர& )த அதிக ெதாடக3 பய9கரமாக கதினாக3.
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%சாமிைய ேப+ைச &ப& வாயதிர ர67டாக3. ெஜயல6தா,
அவகளி நடைதைய அ9கீகாிப ேபா
நிக*+சிைய தி +சி வாெனா6 நிைலயதி

ேபசாதி )தா. இ)த அடாவ&
த

ெசEதியாக ஒ6பரபிேனா.

மீ. கைலஞ அரேக வ கிேற. தமிழக அரசி0, றிபாக கைலஞ 
எதிரான ெசEதிகைள, கியப.திேன. அேத சமய கைலஞைர க7சி
தைலவ, த வ எற ைறயி

அவ ாிய ெசEதிகைளF ஒ6பரபிேன.

ஆனா , கைலஞ  எதிரான ெசEதிகேள அதிக. காைலயி

ஆ நா0ப

ஒ6பரபா ெசEதிக3 மக3 மனதி , றிபாக பா7டாளி மகளிட
மகதா தாகைத அ)த காலதி

ஏ0ப.தியைவ. ெபாவாக, இ)த மாதிாி

அர பாதகமான ெசEதிக3 ெவளியானா , மக3 ெதாட% அதிகாாிக3
ெதாைலேபசியி

ெதாட% ெகா., தி த - அ ல ம% ெகா.பாக3.

ஆனா , ெசEதியாசிாிய நா எபதா

எனேமா, எBட அவக3 ெதாட%

ெகாடதி ைல.

கைலஞ அர எதிராக, அதிக சாபி

ஒ

ஊழ

ப7&ய

ெகா.க

ப7& )த நா அதைன பாயி.கைளF ஒ விடாம , ஆன)தமாக+
ெசEதியாகிேன. இத0 பதிலளிப ேபா , அேத நா3 மதியான கைலஞ
ெசEதியாள H7டைத H7&யி )தா. ஆனா , என அைழ% வரவி ைல.
அைழ% வரவி ைல எறா8 ஒ

ெசEதியாள, தமான ப0றி

கவைலபடாம , ேபாEதா ஆக ேவ.. இ ைலயான , & 6கார
தாளி வி.வா. ஒ

க7சி, திகவி0 எதிராக ஒ

ெவளியி7டதா , கைலஞ  ேகா7ைடயி

அறிைகைய

த வராக பதிலளிக வி பாம ,

கணிய காதா எேற நிைனகிேற. ஆைகயா , ெசEதியாள ச)தி%
அணா அறிவாலயதி

நட)த. அதிகவி ஊழ

ப7&ய

அறிைக

ெசEதியாளக4 ெகா.கப7., கைலஞ ேபசி ெகா& )தா.
தாமதமாக ேபான நா, ேபசி ெகா& )த கைலஞைர இைட மறி, இப&
ேக7ேட.

‘சா நீ9க எைன Hபிடல. ஆனா8 வ)7ேட’
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‘நீ9க எ9க ெசEதிய ேபாடமா7X9க... ஆனா8 வரேவ0கிேற’.

ெசEதியாளக3 சிாி வி7டாக3. 'கைலஞாிட ஏ வாய ெகா.கறி9க' எ
சில எைன+ ெச லமாக த7&னாக3. கைலஞ கைதேய பாேத.
காைலயி தா, அவைர ப0றிய க.ைமயான 0ற+சா7.கைள, ேநாி
ேபா

ெசEதியாகி இ )ேத. ஆனா , அவ கதி

கட

எ)த க.க.% இ ைல.

எைன %வேலா. பாதா. என ஆ+சாியமாக இ )த. ஒ

ளி

ேகாபைத Hட அவ ககேளா, கபாவேமா கா7டவி ைல. இ வைர இ
என ஆ+சாியமாகேவ இ கிற.

ெசEதியாள H7ட &)த, அதி

கல) ெகாட .க.Dடா6 அவக3

எைன பா 'எ9க ெசEதிையF ேர&ேயாவி

ேபா.M9களா அேண?'

எறா. இ)த அேண எற வாைத எைன கசகி பிழி)த. இவ
கதி8 ஒ

சின எ3 Hட ெவ&கவி ைல. மாறாக, எைன ந7பாகேவ

பாதா. அதிகA எதிராக ெகா.கப7ட ஊழ
ெசEதியி

ப7&யைலF, மாைல+

தைல%+ ெசEதியாக ேபா7., விளாசி த3ளி வி7ேட.

இ)த அ,ைற, எைன ஓரளA ெமைமப.திய. ஆனா8 அர
எதிரான ெசEதிக3 வழக ேபா

இ)த கால க7டதி

ஒ6பரபாகி ெகா.தா இ )தன.

இல9ைக+ ெசற, இ)திய அைமதிபைடைய தி ப

ெப0 ெகா3ள ேவ&ய க7டாய, ராஜீJ கா)தி ஏ0ப7ட. கைலஞ இ)த
பைட ெசைன தி பிய ேபா, அைத வரேவ0க+ ெச லவி ைல.

இல9ைக தமி* ெபகளிட, இ)திய ரா,வ அ மீறி நட) ெகாட
எப கைலஞாி வாத. யா*பாண, ம7டகள%, திாிேகாண மைல எ
ப ேவ இட9க4 பயணித என, இ)த தகவ க3 கிைடத,
அேபா ெசைனயி

வாக ேஹா7ட6

த9கியி )த =பனா அவகளிட

ெதாிவிேத. அவ  உடன&யாE ராஜீJ கா)திைய+ ச)தி தக பாிகார
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நடவ&ைக எ.பத0 ஏ0பா. ெசEவதாக Hறினா. இைதய., இ)திய
ெப ேபாSD அ9ேக அBபப7ட.

இ)திய அைமதி பைடயின இல9ைக தமிழக4காக ந ல
ெசEதி கிறாக3. இ)திய - இல9ைக ஒப)ததி0 பிற, ஆFத9 கடதிய
0றதி ேபாி
நிைலயதி

ைக ெசEயப7ட வி.தைல ேபாராளிகைள, பலா6 விமான

இ ), ஒ

இல9ைக விமான =ல ெகாCபி0 ெகா.

ெச வத0 அ)த நா7. அர தீமானி வி7ட. விமான வ) வி7ட. அ)த
விமானைத த.பத0காக, இ)திய பைட 0றி வைளத என ெதாிF.
ஆனா , மதிய அரசி 7டா3 தனமான அரசிய

&வா , இ)த ேபாராளிக3

சயைன. அ )தி த0ெகாைல ெசE ெகாடாக3.

கைலஞ + சாதகமான வி.பி.சி9 அர, நாடா4மறதி

பதவி இழ)த.

கைலஞ ட பைகைம பாரா7&, அதிகAட உறவா&ய ராஜீJ கா)தியி
தயவி , ச)திரேசக அைம+சரைவ மதியி

அ)த கால க7டதி

பதவிேய0ற.

கைலஞாி ெசEதியாள H7ட, என காரணதாேலா

க7சி அ8வலகமான அறிவாலயதிேலேய நைடெப0ற. நா கைடசி வாிைசயி
உ7கா)தி )ேத. அ)த அைற3 Tைழ)த கைலஞ 'என சதிர! எப&
இ கீ9க?’ எ எைன ம7. தனிப.தி நல விசாாிதா. நாB ஒ
மகதான தைலவ இப& நல விசாாி ேபா, அவ  எதிராக ஒ
ேக3விைய Hட எCப Hடா எ உதி Qேட. ஆனா
ெசEதியாள இ)திய அைமதி பைட ப0றி ஒ
ேபா, எனா

நாB ஒ

சின

ஒ

ேக3வி எCபி, கைலஞ பதிலளித

மா இ க &யவி ைல.

தம ச9கடமான ேக3விைய ேக7ேட. கைலஞ  பய9கரமான

ேகாப. அேபா கதி

ம7. எ3ைள ேபா7& )தா , அ எெணE

ஆகியி . எைன ேநர&யாக பா, ‘ஆமாEயா... இ)திய பைட இல9ைக
தமி* ெபகைள க0பழி+ச. இபA ெசா ேற, உனால நிIDல ேபாட
&Fமா’ எ சவா

வி. ேதாரைணயி

ேக7டா. நாB ‘இைன+
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சாய9காலேம ேபா.ேற சா’ எேற. இ)த அமளியி
விைரவி

ெசEதியாள H7ட

&A வ)த.

நா ஆ& ேபாE வி7ேட. கைலஞ இப& எ)த ெசEதியாளைரF ‘நீ, நா’
எ ஒ ைமயி

ேபசிய இ ைல. இதர ெசEதியாளக4 ஆ+சாியமாகி

வி7ட. நா, தி கா& அ)த அைறைய வி7. அகல &யாம

நிற ேபா,

கைலஞ எ அ ேக வ)தா. ‘நா ெசானைத அப&ேய ேபாட உ9க4ைடய
வாெனா6 ெநறிைறக3 இட தராேத. நீ9க எப& ேபா.M9க?’ எ
ேக7டா. நா, வாழபா& ராம=திையேயா, அ ல என ெப மளA
உதவியி  தி மதி. மரகத ச)திரேசகைரேயா அ,கி 'ஆகேவ, கைலஞ
ஆ7சிைய &DமிD ெசEய ேவ.’ எ கைலஞாி 0ற+சா7&0 ஈ.
ெகா., அ)த+ ெசEதிைய+ சம+ சீராக &F. இைத மனதி

ைவ

ெகா., ‘ேபாட &F’ எேற.

கைலஞ எைன ஒ
அ&பைடயி

மாதிாி பாதா. அவ அேபா எ மீ சீறிய ெகா3ைக

அ ல எப. M%காக ேபசிய எபைதF %ாி)

ெகாேட. அ)த+ ெசEதிைய நா என ெசEதி அறிைகயி

ேசகேவ

இ ைல.

ச)திரேசக அர ெபாேப0ற ஒ

மாத காலதி03, மதிய தகவ

ஒ6 பர%

ைற, உ3 ைற இைணயைம+சரான சிஹா ெசைன வ)தி )தா.
உ3ைற இைணயைம+ச எற ைறயி , தமிழகதி

ச7ட ஒC9ைக

பாிசீலைன ெசEவத0, மாநில அைம+சக3- உய அதிகாாிக3 H7ட ஒைற
நடதினா. த வ H7டதி0 தைலைம வகிதா. தமிழக அரசி தைலைம
அ8வலகதி

நைடெப0ற இ)த H7ட &வைடF ேபாதா

பதிாிைகயாளக3 அBமதிகப7டாக3. இ)த H7டதி
த வ , மதிய அைம+ச சிஹாA ேபசிய ைறயி

கல) ெகாட

இ ), இரடாமவ,

தலாமவாி ஆ4ைம உ7ப7. வி7டா எப %ாி) வி7ட. இ)த
அைம+ச, பிரதம ச)திர ேசக  மிகA ேவ&யவ.

இ)த H7ட &)த பிற, சிஹா, மநா3 ஆ4ந மாளிைகயி
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ெசEதியாளகைள+ ச)திதா. நா மா இ க ேவ. எற
உதிேயா.தா ேபாயி )ேத. ஆனா , சில ெசEதியாளக3 கைலஞ ஆ7சி
எதிராக+ சில ேக3விகைள ேக7ட ேபா, நாB ேச) ெகாேட. 'மதிய
அர கைலஞ ஆ7சி மீ என நடவ&ைக எ.க ேபாகிற' எ ேக7ேட.
அேபா அைம+ச ட இ )த மதிய அரசி தமி* ஐஏஎD அதிகாாி ஒ வ,
அைம+சாி காைத க&தா. நா இனா எ ெசா 6 வி7டா. உடேன
அைம+ச  ேகாபேதா., 'எA ேபசாம , மா இ 9க சா' எ
ஆ9கிலதி

க.ைமயாக+ ெசானா. அேபா கைலஞாி நா0கா6ைய விட

எ நா0கா6தா ஆ& ேபான.

மாைலயி , இேத ஐ.ஏ.எD அதிகாாி ெசைனயி

உ3ள தகவ

ஒளி பர% ைற

உயரதிகாாிகளி H7டைத, ெசைன ெதாைலகா7சி நிைலயதி
இதி

H7&னா.

அைம+சகதி ெசயலாளரான மேக! பிரசா, கல) ெகாடா.

எ9க3 அைம+சகதி தைலைம அதிகாாி இவதா. ெசைன ெதாைலகா7சி
நிைலயதி

அேபா ைண இயநராக இ )த எCதாள ஏ. நடராசB,

இ)த H7டதி

கல) ெகாடவகளி

ஒ வ.

இ)த இ.ஆ.ப, ‘தமிழக அரைச, றிபாக தலைம+சைர, இ93ள ஒ

சில

க.ைமயாக விமசிகிறாகளா. இத =ல அவக4 எ+சாிைக வி.கிேற.
இனி ேம8, இப& தலைம+ச  தம ச9கடமான நிைலைமைய
ேதா0விதா , அவக3 மீ நா9க3 க.ைமயாக நடவ&ைக எ.ேபா’ எ
ஓ9கி கதினா. H7டதி

ஒ வ கதி8 ஈயாடவி ைல. ஒ

ேவைள,

எேபாதாவ தபி தவறி கைலஞைர ைற Hறி இ ேபாேமா எப மாதிாி,
த9கைள தா9கேள பா ெகாடாக3.

எனா

ெபாக &யவி ைல. நா எC)ேத. ‘நீ9க3 ெசா வ

எைனதா... நா தமிழக அரைச விமசிப, கைலஞைர விமசிப ஆகா...
த வ , வி.தைல %6களி மீ அப& ஒ பாச கிைடயா.
ஆைகயா , %6கைள ப0றி+ ெசEதிக3 ெவளியாவைத அவ  ஆ7ேசபிக
மா7டா. நீ9களாக க0பைன ெசE ெகாடா , அத0 நா ெபாப ல.
ேதைவயானா

எைன மா09க3’ எ உரக Hவிேன. எ9க3 ெசயலாள
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மேக! பிரசா, 'ாிஷி கப இரA த9கா' எப ேபா , உடன&யாக
ேகாபைத கா7&, நடவ&ைக எ.க H&யவ. ஆனா8, ெபாைமயாக
இ )தா. இ)த H7ட &)த, எைன ப0றி உயம7ட C ஒ ஆEA
ெசEதி கிற. அேபாைத எ மீ நடவ&ைக எ.க ேவ&ய
ேதைவயி ைல எ ெசயலாள தீமானி வி7டதாக அறி)ேத.

மதிய அர கைலஞ அரசி மீ நபிைக ைவதி )தா8, தமிழக அரசிய
நிப)த க தி, ராஜீJ கா)தியி V.த6 , ெஜயல6தாவி வ0%த6 ,
கைலஞ அர 1991ஆ ஆ. ஜனவாி மாத 31ஆ ேததி பதவி நீக
ெசEயப7ட.

இைதய., அேத இைண+ ெசயலாள ெசைன வ)தா. அவைர விமான
நிைலயதி

வரேவ0க+ ெசேற. எைன பாத, ‘க9ராஜுேலஷயா’

எறா. உடேன நா, என, இைண இயந பதவி வ) வி7டதாக க தி,
நறி ெதாிவிேத. எ)த இடதி , எ)த பதவியி , நா நியமிகப7.
இ கிேற எபைத அவேர ெசா ல7. எப ேபா

ஆவேலா. பாேத.

உடேன அவ ‘உ9க நபர &+சி7ேடா. பாதீ9களா’ எறா. அேபா
%ாியாம , நா அவைர பாத ேபா 'க ணாநிதிையதா ெசா ேற. &DமிD
பணி7ேடாேம, உ9க4 ச)ேதாஷதாேன' எறா.

நா ச)ேதாஷ படவி ைல. இ)த ஐ.ஏ.எD அதிகாாிக3 எப& ப+ேசா)திகளாக
மாகிறாக3 எபைத ேப பாதி கிேற எறா8, இேபா அவைர
அCதமாக பாேத. ஒ

வைகயி

ெசா ல ேபானா , அரசிய வாதிகைள

விட ஆபதானவக3 இ)த ஐ.ஏ.எD, ஐ.பி.எD.காரக3 தா. அரசிய வாதிக4  வழிைய+ ெசா 6 ெகா.பவகேள இவக3தா. இ)த
அரசிய வாதிக4காவ, க7சி, மக3, ேதத
இவக4ேகா, வடெமாழி ம)திர ேபா

எற க7.பா.க3 உ3ளன.

அர ச7ட, தி7ட9க3தா வழிகா7&.

ஆனா8, அ)த விதிக4 வழிகா7&களாக+ ெசய ப.கிறவக3 இவக3.
எறா8, இைறய இைளய தைலைறயி
ஐ.ஏ.எD., ஐ.பி.எD அதிகாாிகைள நமா

உ வாகி இ  ேநைமயான

பாக &கிற.
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1991 ஆ ஆ. ேம மாத 21 ஆ ேததி, கா9கிரD க7சி தைலவ ராஜீJ கா)தி
ெகா லப7டா.

&யர தைலவ ஆ7சி நட ேபாேத, ெசைன கா:சி%ரதி0
இைடேய உ3ள dெப %Vாி , இரA எ7டைர மணி பிரதமராக வ வத0
வாE% இ )த ராஜீJ கா)தி, வி.தைல %6களி மனித டா
ெகா லப7டா. அவ பிரதமராக Hடா எப வி.தைல %6களி ேநாக
எ Hறப.கிற. இதி

கைலஞ  த வராக &யா எப அவக4

ெதாிF எறா8, தமிழக அரசியைல ப0றி அவக4 அகைற இ ைல.
கைலஞைர ெகாதா தமி* ஈழ உ வாக ேவ., எறா

அத0

அவக3 தயாராக இ பாக3.

பல தடைவ வட இல9ைகயி

0 பயண ெசE இ கிேற. இ)த

வி.தைல %6க3 ெகாற தமிழகளி எணிைக, இல9ைக இரா,வ
ெகாற எணிைக+ சைளதத ல. மா0 க 3ள தமி*+
சி)தைனயாளக3, கவிஞக3 ேபாேறாகைள கடவ, அவகைள
ெகாைல ெசEவ இவக4 வா&ைக. என .பதின  நபக4
Hட ‘நீ9க கைலஞைர எதி+ ெசEதி ேபா.9க. ெஜயல6தாைவ எதி+ ெசEதி
ேபா.9க. ஆனா

எ &&ைய எதி+ ெசEதி ேபாடாதீ9க. M7&ேலேய வ)

ெகா 8வா9க!' எறன.

இவக4 பய) ெகாCபி

ஒ9கியி )த அமித69க M7&ேலேய

சி0& சாபி7. வி7., ஈரைக உல  ேப அ)த ெப மகைன 7.
ெகாறவக3 இவக3. இவக4 தமிழகதி

கைலஞ இ )தா8 சாிதா,

ேபானா8 சாிதா. ராஜீJ கா)தி ெகாைலயி , நம ரதமான பதி= தமி*
ேபாSDகாரக3 ெகா லப7டைத, இவக4 இB ெகா% சீவி வி.
இ93ள தமி* ேதசியக3 ேபவேத இ ைல.

dெப பV  நா Hட ேபாயி ேப. ஒ

ேவைள ெகா லப7.

இ கலா. %, இல9ைக ரா,வ வி.தைல %6கைள வடமராE+சி வைர
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ரதி, நி=ல ெசEய ேபான ேபா ேபா பிரகடன ெசEவ ேபா ,
இல9ைகயி ஆகாய எ ைலைய மீறி, பின இ)திய ரா,வைத அBபி
ைவதவ ராஜீJ கா)தி. இவர அைனதா, இவக4 ஆFத9கைள வழ9கி
%6கைள ேபாராளியாகியவ. பிரபாகரைன ஒபைடக ேவ. எ
இல9ைக ேக7ட ேபா, அைத %றகணிதவ ராஜீJ கா)தி. ராஜீவி அ,
ைற தவறாக ேபாE வி7டா8, வி.தைல %6கைள ைவேத, வட
இல9ைகயி

தமி* ேபாSைஸ அைமகA, இ)த Mரகளி ம வா*வி0காக

கணிசமான நிதி ஒகA, இ)திய இல9ைக ஒப)ததி

பாலDதீனிய மக4 உாிைம ர
பிரபாகரB, சேகாதர ெகாைலகளி

வைக ெசEதவ.

எC% யாச அராபைத பிப0றி,
ஈ.படாம

நீ ேபாகாக நட)தி )தா ,

இ)ேநர தமி* ஈழ கிைடதி . ராஜீJ கா)தி ெகாைல =ல, இவக3
தமிழகதி

ெஜயல6தாவி தைலைமயி

ஒ

அ)நிய கலா+சாரதி0 அ&

ேகா6யவக3. இல9ைக %6 மாகாண சைபைய ைகப0றி, அைத த9க3 பக
வைள ெகா34 பவம0றவக3. பிரபாகர அவகளி பி3ைளக3
இ வ, தமிழகதி

உயநிைல ப3ளியி

ப& வ கிறாக3. அேத சமய,

இல9ைக தமி* ெபா&யக3, க7டாயமாக வி.தைல பைடயி
ப.கிறாக3. பிரபாகர பி3ைளக3 ப&பதி

ேசக

மகி*+சிேய. இ)த அ&பைட

உாிைமைய இவ ஏ இல9ைக ெபா&யக4 ெகா.கவி ைல
எபதா ேக3வி. எறா8, இல9ைக தமிழக3 சாக7. எ சில
இவகைள ைற ெசா கிறாக3. நாேனா இல9ைக தமிழ சாகிறாேன எ
இவகைள ஆ7ேசபிகிேற.

இ)த ெகாைல நிக*+சி ெதாி)த, கைலஞ ஆ& ேபாE வி7டதாக அறிகிேற.
மதிய அரசி பதவி நீகதா , மகளிைடேய அBதாப ெப0ற திக, இ)த
ெகாைலயா , ேதத6

ஒ இ லாம

ேபா எப கைலஞ  ெதாி)

வி7ட. ஆைகயா , ைகய நிைலயி , இர. ைககைளF உதறி ‘எ லா
ேபாயி7ேட, எ லா ேபாயி7ேட’ எ அர0றியதாக அறிகிேற. ெசைன ெபா
ம வ மைனயி , ராஜீJ கா)தியி சடல ேகாரைத பா வி7., ெசைன
வாெனா6யி

ெசEதியாகிய ேபா, கைலஞ ஒ

திைரபடதி

‘பி:
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மா9காைய பிள)த ேபா ’ எ றிபி7ட உைரயாட

வாசகைதேய

ெசEதியி8 றிபி7ேட.

அதிக ெதாடக3 என ப.ேவா ராஜீJ கா)தி ெகாைல அ.த ப&யாக,
= நா7க3 திராவிட ேன0ற கழக பிரககளி M.கைளF,
ெசாகைளF Uைறயா&னாக3. அதிக ெபா+ ெசயலாள ெஜயல6தா ஒ
மாத கால M7&0 ெவளிேயேய தைல கா7டவி ைல. தமிழக Cவேம மயான
அைமதி.

இைதய., நட)த ச7ட ேபரைவ ேதத களி

அதிக, கா9கிரD H7டணி

வரலா காணாத ெவ0றி ெப0, 1991ஆ ஆ. ஜூ மாத 24 ஆ ேததி
ெஜயல6தா த வராக ெபாேப0றைத றிபிட ேவ&ய இ ைல. அவ
பதவிேய0பத0 இர. நா7க4 %, இேபாைதய மைர வாெனா6
நிைலய இயந பாலரமணிய, ஊ7& வாெனா6 நிைலய உதவி இயந
ச9கரB உட வர, %திய த வைர ெதாழி

நிமித ேந காண

ெசEய+

ெசேறா.

எனிட ெஜயல6தா இய பாகA, இனிைமயாகA நட) ெகாடா. எதிேர
பணிவேபா. நி ெகா& )த எதிகால அைம+ச, சாமிைய உ7கார+
ெசானா. இவதா, னதாக ெகா.கப7ட வாெனா6 ேக3விக4
ெஜA பதி

எCதி ெகா.தவ எ அBமானிகிேற. சசிகலா நி

ெகாேட இ )தா. இ)த சசிகலா என ஒ

கால .ப நப. இவர

கணவ, ேதாழ ம. நடராச ெச9க ப7. மாவ7ட மக3 ெதாட%
அதிகாாியாகA, நா மதிய அரசி ெசEதி விளபர அதிகாாியாகA
பணியா0றிேனா. எ9க3 M7&0 இ வ  வ)தி கிறாக3. இ)த நடராச
பிரபலமான, ஒ

தடைவ எனிட ெதாைல ேபசியி

‘கைலஞ  ேவ&ய நீ9க3, தமி* மணி , ஒ

ெதாட% ெகாட ேபா

%திய கலா+சாரதி0

விதிடலாமா’ எ ெபா 3பட ேக7ேட. உடேன அவ ‘ஆலமர நிழ
(ஆ.எ.M) கிைடகல. அதனால பைன மர நிழ ல (ெஜயல6தா) அ&
இ ேக’ எறா.
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தலைம+சராக ேதA ெப0ற ெஜயல6தாA, ேந காண
வ)ததி

பதிA சிறபாக

மகி*+சி. எனிட விைட ெபற ேபானா. உடேன நா, ‘நீ9க இனி ேம

தைலைம+ச ... உ9க3 ெசா ைலF, ெசயைலF நாேட உனிபாக
கவனி. உ9க3 நைமகாக+ ெசா கிேற. கைலஞ, தைலவ ம7.ம ல,
ஒ

னா3 த வ... உ9கைள விட வயதி

=தவ. அவைர க ணாநிதி எ

ெசா லாதீக3. கைலஞ எேற ெசா 89க3. இ உ9க3 அ)தDைததா
H7..’ எேற. ெபாவாக இ)த மாதிாி உபேதச ெசEதா , அவ சீறி விCவா
எபாக3. அைதF எதி ேநாகிதா ெசEதியாள எகிற ெபாைப மற),
ஒ

எCதாள எகிற ெபாபி

அவசரேமா... எA பதி

அறிAைர ெசாேன. அவ  என

ெசா லாம

மா& விைர)தா.

----------------continued in part 2 (chapters 1111-25)

