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எ� பா�ைவயி� கைலஞ� 

�. ச��திர� 

ஏகைலவ� பதி�பக� 

9, இர�டாவ� ����� ெத , டா�ட�. ராதாகி !ண� நக�, 

ெச�ைன - 600 004 

�த� பதி�% : &ச�ப�, 2000 

விைல : '. 60. 

உாிைம : ஆசிாிய �� 

---------- 
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இ)த நிக*+சிைய� கா,�ேபா��, கல)� ெகா�. இ �பைத நிைன���-

ேபா��, இ)த விழாைவ�ப0றி ேகாைடயிேல இைள�பாறி� ெகா34� வைக 

கிைட�த �ளி�த ேவ, த  நிழேல, நிழ� த)த �கேம எ�� நா� வ�ணி�க 

ேவ�&ய� இ �கிற�. காைலயி6 )� க.� பணிக3 பலவ0ைற ஆ0றிவி7., 

மாைலயி8� க.� பணிகைள எதி� ெகா�.வி7., இ9ேக இ)த இல�கிய 

நிக*+சியி� கல)� ெகா3கிற ேநர�தி� இ� ேகாைடயிேல இைள�பா0றி� 

ெகா34� �ளி� த வாக, த நிழலாக, நிழ� த � �கமாக இ �கிற� எ�பைத 

நிைன��, நிைன�தைத ெந:சிேல பதி��, பதி�தைத உ9களிட�திேல நா� பகி�)� 

ெகா3கி�ேற�. 

 

ச��திரேம ந�ப�க� 

 

ந��ைடய அ�%���, ப�%��� உாிய அ ைம� ேதாழ� ச��திர� 

அவ�க4ைடய =�� >�க3, இ�� உ9க4ைடய அ�பா�)த ��னிைலயி� 

ெவளியிட�ப7. இ �கி�றன. கட)த சில வார9க4�� ��%, நா� ஒ  த�ணீ� 
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ேதச�தி0� ேபாயி )ேத�. (பல�த சிாி�% ) கவியர� ைவர���வி� த�ணீ� 

ேதச�. அ�A� ச��திர�திேல நைடெப0ற கைத. ச��திர� கைத��� இ�ைற�� 

வ)தி �கிேற�. எனேவ க ணாநிதி ஆ7சி�� வ)தா�, த�ணீேர கிைட�கா� 

எ�ற சாப�தி0� இைடயி�, த�ணீ� ேதசேம உ வாகிற� எ�ற அளவி�, த�ணீ� 

ேதசெம�ன? ச��திரேம உ� ப�க� இ �கிற� எ�ற அளவி� இ)த நிக*+சி 

இ�ைற�� நைடெப0�� ெகா�. இ �கிற�. (பல�த ைகத7ட�) 

 

ந�ப� நடராச�, இ)த நிக*+சியி� ஒ  ேவ�.ேகாைள வி.��, எ�Bைடய 

சி�கைத ஒ�ைற நா� ெபா��பணி��ைற அைம+சராக இ )தேபா� ெப0�, 

வாெனா6யிேல ஒ6பர�பிய நிக*+சிைய �றி�பி7டா�. என�� ப�ைமயான 

நிைனAக3. அ�ேபா� அவ� எ�னிட�திேல அ)த சி�கைதைய� ெப0� தி +சி 

வாெனா6யிேல ெவளியி7ட�. 1967�� பிற�. நா� அ�ணா தைலைமயி� ெபா�� 

பணி� �ைற அைம+சராக ெபா��ேப0றி )த கால�க7ட�தி�. எC��� கண��� 

இல�கிய கண���... 

 

1947ஆ� ஆ�., ��டலேகசி இல�கிய�ைத, ஒ  நாடகமாக உ வா�கி 

ம)திாி�மாாி, எ�� ெபயாி7., தி +சி வாெனா6 நிைலய�தி0� அB�பி 

ைவ�ேத�. ஒ  வார� கழி��, தி �ப, அ� எ� ைக�� கிைட�� வி7ட�. அேத 

வாெனா6 நிைலய�, நடராச� உ வ�தி� இ பதா�.கால இைடெவளி��� 

பிற�, எ�னிட�திேல ஒ  சி�கைதைய� ெப0�, அைத ஒ6 பர�பினா�க3 எ�� 

எ�,� ேபா�தா� என�� ேவதைனேய. எC�தாள�கைள அவ�க3 இ �கி�ற 

அ)தDைத ைவ��, அவ�க4��3ள பதவிைய ைவ�� தயA ெசE� யா � 

கண�கிடாதீ�க3. (பல�த ைகத7ட�) எC�ைத ைவ�� கண�கி.9க3 எ�ப�தா� 

என��3ள கவைலF�, அ)த கவைல சா�)த ேவ�.ேகா4� ஆ��. 

 

நா� �தலைம+சராக 89-90� ெபா��ேப0றி )த ேபா�, த:ைச ப�கைல�-

கழக�தி� சா�பாக ராஜராஜ� வி � வழ9க�ப7ட�. அ)� வி �, நா� 

எதி��க7சி� தைலவனாக இ )தேபாேத என�காக சிலரா� சிபாாி� ெசEய�ப7., 

அ�ெபாC� வழ9க�படாம�, நி��தி ைவ�க�ப7., ேவ�டா� எ�� 

த.�க�ப7. நி�� ேபான வி �. எனேவ ப�கைல� கழக�ைத+ ேச�)தவ�க3, 

அ)த வரலா0ைற+ ெசா�6, ‘இைத நீ9க3 ெப0�� ெகா3ள ேவ�.�’ எ�� 
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ேக7டேபா� ம��ேத�. இ )தா8� பி&வாத�தி� காரணமாக, பிற�, நா� ஏ0�� 

ெகா�ேட�. அ�ெபாC� �&யர�� �ைண�தைலவராக இ )த ச9க� தயா3 ச�மா 

அ)த விழாவி0� வ)�, அ)த வி ைத வழ9கினா�. அ��ட� ப�கைல�கழக� 

சா�பாக ஒ  ல7ச� 'பாE ெபா0கிழிF� வழ9க�ப7ட�. 

 

அ)த நிதிைய, நா� ெப0�� ெகா3ளாமேலேய ப�கைல� கழக�தி0ேக ேச��� 

எ�Bைடய தாE த)ைதயாி� ெபயரா�, ஒ  அற�க7டைளைய நி�வி தமி*+ 

சா�ேறா�க4ைடய ெபயரா� ஆ�.ேதா�� ெசா0ெபாழிAகைள ப�கைல�-

கழக�தி� நட��9க3 எ�� ேக7.�ெகா�ேட�. அ� ெதாட�)� நைடெப0� 

வ கிற�. இவ0ைறெய�லா� ெசா�வத0� காரண� நீ9க3 எ�ைன தயAெசE� 

பதவியி� இ �கிேற�: �தலைம+சராக இ �கிேற� எ�� எ�ணி� பா��� 

எ�Bைடய எC���கைள பாரா7டாதீ�க3. 

 

ச��திர�ைத+ ேசாதி�க ஆைச... 

 

இ9ேக ச��திர� ெசா�னா�. “கைலஞ� �த�வராக ெபா��ேப0காம� 

இ )தி )தா8�, அவைர�தா� அைழ�� இ)த நிக*+சியிேல இ)த >�கைள 

ெவளியிட+ ெசEதி �ேப�” எ�� அவ� ெசா�னாேர அைத�தா� வி �%-

கி�ேற�. (பல�த ைகத7ட�) அைத ேசாதி��� பா��க என��� Hட ஒ  ஆைச 

(பல�த சிாி�%) சில ஆ�.க4��� பிற� �தலைம+சராக இ�லாம� இ )�, 

அவ � இ�ேபா�� >ைல எCதி அ�ெபாC� அைழ�கிறாரா இ�ைலயா எ�� 

பா��கேவ�.� எ�� என�� ஒ  ஆைச. இ)த ஆைச சில ேப �� ஆ�தைல� 

Hட த �. அ�பாடா எ�� ெப =+�� Hட எC�. (பல�த சிாி�%) 

 

நா� அத0காக இ �பவ� அ�ல எ�பைத அ ைம ந�ப� இ)திய க�IனிD7 

க7சியி� தைலவ� ந�லக�,ேபா�ற எ�ைன உண�)தவ�க3 மிகமிக ந�றாக 

அறிவா�க3. ெகா3ைக�காகேவ இள�பிராய� �த� வா*பவ� நா�. 

அதனா�தா� ஒேர இட�தி� நிைல�� நி0கிேற�. அ�A� உ9க4���ெதாிF�. 

(பல�த ைகத7ட�) அ�ப& வாழதவ�க3 எ�ன ஆனா�க3 எ�பைத�தா� 

ச��திர� “ஒ  மாமர�� மர9ெகா�தி� பறைவக4�” எ�ற அாிய >6� பட� 

பி&��� கா7&யி �கிறா�. 

 

கனமான கண9க3... 
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ஆனா�, இ�ேபா� எJவளA கனமான பணிக3! கண� எ�றா� மா�%மி� எ�ற 

ெபா ளி� ெசா�லவி�ைல. எJவளA அதிகமான பணிக3 எ�ைன அC�தி� 

ெகா�. இ �கி�றன எ�ப� உ9க4��� ெதாிF�. ச��திர� >� ெவளியிட 

இ)த நாைள �றி��� ேக7டேபா� நா� ெசா�ேன�. “அேநகமாக 25� ேததி 

நிதிநிைல அறி�ைகயி� மீதா� பதி� உைர �&)�வி.�. ம�நா3 நிக*+சிைய 

ைவ��� ெகா3ளலா�” எ�� ெசா�ன� உ�ைமதா�. ஆனா� அ)த 

அறி�ைகைய� தயாாி�க நா� எ.��� ெகா�ட நா7க3, அத0காக நா� விழி�த 

இரAக3, அ� தயாாி�� ெவளிவ)த பிற� அைத�ப0றி வ)த விம�சன9க3, அத0� 

ஏ0ப, அ)த அறி�ைகயி� காணேவ�&ய தி �த9க3, ேந0ைறய தின� நா� 

ஆ0றேவ�&ய பதி8ைர, இத0காக நா� ெசலவழி�த ேநர�, இ�� காைலயிேல, 

ந��ைடய இழ)த கA�சி�-ச7டம�ற ேமலைவ மீ�.� வரேவ�.� 

எ�பத0கான தீ�மான�தி� மீ� நா� ஆ0றிய உைர, அத0�� பிற� உலக 

வ9கியிBைடய இய��நைர� க�. ெச�ைன���, தமிழக�தி0�� ெபறேவ�&ய 

உதவிகைள� ெபற ஆேலாசைன நட�திவி7. ேநராக இ9ேக வ கிேற�. 

 

எC�தாள� ெசா�... 

 

ச��திர� இ9ேக �றி�பி7டைத� ேபால என��� அவ ��� நீ�ட காலமாக ஒ  

ெந �க� உ�.. பராச�தி பட� பா��ததி6 )ேத கைலஞாி� தா�க� என�� 

உ�. எ�� ெசா�னா�. கைலஞாி� தா�க�� உ�.. கைலஞைர சில 

ேநர9களிேல தா��வ�� உ�.. (பல�த ைகத7ட�) அ)த தா�க� என�� 

ஊ�க�ைத அளி�த�. தா��வ� எ�ைன நிமி�)� பா��க+ ெசEத�. தா��வ� 

எ�ைன சி)தி�க+ ெசEத�. ஏ� தா��கிறா�. ஏேதா �ைற ந�மி� இ �கிற� என 

எ�ணி� பா��க+ ெசEத�. எC�தாள� ெசா�வ� எ�ைற�கா� ஒ நா3 ப6���. 

 

ந�லா ேக7ட ஒ  ேக3வி... 

 

ந�ப� ச��திர� அவ�க3 ‘என� கைதகளி� கைதக3’ எ�ற >6� நா� பல 

நிக*Aகைள� பா��ேத�. எ�ேபா��, எ)த ஒ  எC�தாளாி� >லாக இ )தா8� 

அைத �Cைமயாக� ப&��வி7.�தா� நிக*+சி�� நா� வ வ�, ெவளியி.வ�, 
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அ)த >ைல� ப0றி� ேப�வ�, எ�ப� ந��ைடய தமி*��&மக� அவ�க4�� 

ந�றாக� ெதாிF�. 

 

அவ� ‘ந�லா ேக7ட, ஒ  ேக3வி’ எ�ற தைல�பி� இ)த� கைத�கான க  உ வான 

ெசEதிைய ெசா�6யி �கிறா�. அதி� சில ப�திகைள நா� ப&��� கா7.கிேற�. 

 

“60-� ஆ�. �0ப�தியி� ெச�ைனயி� க�Lாியி� ப&�� வ)ேத�. நா� இ )த 

M. ேசாி� ப�தி: கா�பA�. M.. �மா� அE�ப� ேபைர� ெகா�ட மனித ச=க� 

எ�ைன� ெபாி�� வசீகாி�த�. ாிNா ஓ7.பவ�க3, H6 ேவைல பா��பவ�க3, 

அ�பள� �.� ெப�க3, வைட �.� ஆயா ஆகிேயாாி� மா�ம வ0ற அ�% எ� 

மன� க!ட�ைத மற�க+ ெசEத�. அE�ப� ேப �� ஓேர ஒ  கழிவைற. அ�A� 

கதA இ�லாத�. ‘யா� உ3ேள எ�� ேக7.� ெகா�ேட ம0றவ� ெச�ல ேவ�.�. 

�ளி�பேதா �ழாய&� ப�க�: நா� �ழாயி� இற9கி தவைலயி� த�ணீ� பி&�� 

&ர�ைம நிர�பி �ளி�கேவ�.�. ச7&ேயாேடா, ��ேடாேடா அ�தைன ேப ��� 

��னிைலயி� ஐ)தைரய& உட�ைப ��கா� நி�வாண�ேதா. கா7&� 

ெகா�& �க ெவ7கமாக இ )த�. அ)த� பி�னணியி� அ)த அ��த� கா0றி8� 

ெத�ற� வாைட கிைட�த�.” 

 

“எ� M7.�� ப�க�� M. ஒ  Q�கார �.�ப� வா*)த M.. அ9ேக வய��� 

வ)த ஒ  Q�கார� ெப�, அ�மாA� அ�ணB� உதிாியாக வா9கி வ)த Q�கைள 

மாைலயாக ெதா.�ப� அவள� பணி. அவ3 பா��பத0� கவ�+சியாக இ�ைல 

இவ� ெசா�கிறா�. (பல�த சிாி�%) எ�றா8� அழகாக இ �பா3. கலகலெவ�� 

சிாி�பா3. எத0ெக.�தா8� ‘ந�லா ேக7ட, ஒ  ேக3வி’ எ�பா3. அவ4�� எ� 

மீ� ஏேதா ஒ  அBதாப�. நா� �ழாய&யி� ப.� பா7ைடF� க�Lாி� ேதாழ�க3 

எ� M7.�� வ)தா� அவ�கைள உ7கார ைவ�க இட� கிைட�காம� நா� 

தி�டா.வைதF� க�ட அவ3 ஒ  நா3 �ழாய&��� ேபான எ�ைன அவ3 

ைகயா7&� த.�தா3. 

 

�க�ைத ெவ7கமா�கி� ெகா�. - இைத எ�ேலா � எ�ன எC�வா�க3 எ�றா� 

நாணி� ேகாணி �க�ைத� ெதா9க� ேபா7.� ெகா�. எ�� இJவளA 

வா��ைதக4��� பதிலாக ஓேர வாியி� ர�தின+ � �கமாக எC�கிறா�. �க�ைத 

ெவ7கமா�கி� ெகா�., எ� தவைலைய வா9கி த�ணீ� பி&��� ெகா.�தா3. 
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எவ � க�ணி� ெத�படாதேபா�, நா� �ளி�க� ேபாவ��, அவ3 த�ணீ� 

பி&��� ெகா.�ப�� வழ�கமாகிவி7ட�. (பல�த சிாி�%) நா� க�Lாி��+ 

ெச�8�ேபா�, அவ3 வாச6� நி�� எ�ைன வழியB�பி ைவ�பா3. க�Lாியி� 

நைடெப�� ேப+�� ேபா7&களி�, நா� வா9�� பாி�� ேகா�ைபகைள இரA 

ேநர�தி� ஜ�ன� வழியாக அவளிட� ெகா.�ேப�. அவ3 அதைன வா9கி 

க�ணி� ஒ0றி� ெகா�.வி7. பி�ன� எ�னிட� தி �பி� ெகா.�பா3. 

இJவளA��� அவைள ெதா7டதி�ைல: ெக7டதி�ைல. ந�%ேவாமாக (பல�த 

சிாி�%) 

 

பிற� ஒ  க�Lாி மாணவைர M7&0� அைழ�� வர, அவ� அ)த� ெப�ைண� 

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  ேப )� நிைலய�திேல அ)த� ெப� வயதான 

நிைலயி�, ேதE)த நிைலயி� இ �பைத� பா��� அ�ெபாC� ஒ வைரெயா வ� 

அறி�க� ெசE� ெகா�டா�க3, அ�ெபாC� ச��திர� ேக7கிறா� “இ�ப& ஆகி 

வி7டாேய நாB� ேவ� ஒ �திைய தி மண� ெசE� ெகா�. வி7ேட�. ஆனா� 

நா� உ�ைன� ேக7கிேற�, நீ அ�ெபாC� எ�ைன காத6+சாயா’ எ�� அ�ப& 

ேதE)� ேபான அ)த� க7ைடைய� பா��� நீ எ�ைன� காத6+சாயா எ�ற ேபா�, 

அ)த� ெப� அ�ேபா�� ‘ந�லா ேக7ட, ஒ  ேக3வி’ (பல�த சிாி�%) எ�றா3. 

இ�தா� ச��திர�தி� இல�கிய நய�. இைத ைவ�ேத ஒ  கைத எCதிேன� எ�� 

அவ� �றி�பி.கிறா�. 

 

மரண+�ைவ 

 

இ�ெனா��. மரண �க�திேல Hட அ)த நிக*ைவ ைவ�� எC�ேதாவிய� 

தீ7.�ேபா�Hட எ�ப& நைக+�ைவ மி�ன6.கிற�. மி�னி� பளி+சி.கிற� 

எ�பத0� ஒ  எ.���கா7.. த�ைன� ப0றி� �றி�பி.கிறா�. 

 

“ெச�ைன மயிைலயி� வாC� மா�னிவ� � ஜி �)தர �வாமிகைள, நாB� எ� 

�ைணவிF� ம ��வமைன�� ேபாEவி7. வ � வழியி�, பா��ேதா�. நா�, 
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மரண விளி�பி� இ ��� ஒ  ேநாயாளியாகி, அவைர ேநா�கிேன�. காைல 8 

மணி�� ப�மாசன� ேபா7. இரA 8 மணி வைர அ�ப&ேய அம�)தி ��� அ)த 

எ�ப� வய� �னிவ� என�� ஆதரA Hறியேதா., ஒ  எ8மி+ைச� பழ�ைதF� 

ெகா.�� “இ� � 9க+ � 9க உ� ேநாF� ேபாEவி.�” எ�றா�. 

 

என��, அ� ஒ  ெபாிய மேனாதிட�ைத� ெகா.�த�. நா� ப.��வி7டா� 

இல�கிய உலகேம �&��� ேபா�ேம எ�� நிைன�ேத�. ெச�ைன வாெனா6 

நிைலய ெசEதி� பிாிேவ இய9கா�, எ�ற மாய எ�ண� எC)த�. அ)த மாதிாி 

எ)த� பிரளய�� ஏ0படவி�ைல . ஒ ேவைள, நா� ம&)தி )தா�, ஒ  சினிமா 

ந&ைகயி� க�யாண ெசEதி��� கீேழ ஒ  சி�ன+ ெசEதி எ�ைன� ப0றி வரலா�. 

அ�A� என�� ச8ைக கா7.வ� ேபால 

 

எ�ப& உ3ள�ைத ெதாட�H&ய இ)த எC�� ஆழ� அைம)தி �கிற-

ெத�பத0காக� தா� இைத நா� ப&��� கா7&ேன�. அதாவ� ஒ  

எC�தாளனி� மரண� எ�ப� அJவளA ம6வாகிவி7ட�. ஏென�றா� 

பாரதியாாி� வாாி� எ���, பாரதியாைர “நீ.�யி� நீ�க பா& வ)த நிலா” எ��� 

பாரா7&ய %ர7சி� கவிஞ� பாரதிதாச� மரணமைட)த ேபா�, ஒ  ஆ9கில� 

ப�திாிகைகயி� எ�ப& ெசEதி வ)த� ெதாிFமா? ெசா�லேவ என�� ேவதைனயாக 

இ �கிற�. இற)தவ�க3 எ�� ஒ  ப7&ய� ேபா7. ஒ  சி9கி3 கால ெசEதியாக 

பாரதிதாசனி� மைறA+ ெசEதி ெவளியிட�ப7ட�. அ� அவ ைடய உ3ள�ைத� 

தா�கியி �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  சி�ன+ ெசEதியாக மரண+ ெசEதி வரலா�. 

அ�A� என�� ச8ைக கா7.வ� ேபால’ எ�� �றி�பி.கிறா�. இ�ப& 

உ3ள�ைத ெதாட�H&ய கைதகைள எCதியவ�. 

 

பாிணாம மர9ெகா�திக3 

 

“ஒ  மாமர�� மர9ெகா�தி பறைவக4�” எ�ற இ)த� ெதா��பி� அ ைம ந�ப� 

ெபா�னீல� எ.���கா7&யைத� ேபால, பல அ ைமயான ெசEதிகைள சில 
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பா�திர9க3 =லமாக எ.��� கா7&யி �கிறா�. அதிேல �றி�பாக+ ெசா�ல 

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

பாிணாம வள�+சி எ�ற வா��ைதேய ஏ� அவ ைடய உ3ள�தி� பிற)த� எ�ப� 

என��� ெதாிF�. ‘நா� த)ைத ெபாியாாி� திராவிட இய�க�தி� பாிணாம வள�+சி” 

எ�� எ9ேகேயா ஒ வ� ேபசிய� - எ9ேகேயா அ�ல ச7டம�ற ேபரைவயி� 

ேபசிய�, ந��ைடய ச��திர�தி� உ3ள�ைத� ெதா7& �கிற�. அைத ைவ�� 

பாிணாம வள�+சி எ�ப& ஆகியி �கிறெத�பைத�தா� இ)த எC�தா0ற6� 

=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�’ இ�ெபாC� ஓணானாக சி���� ேபான�. நா7&� மிக� ெபாிய 

தாவரமான ஒ  மரவைக இ�ெபாC� பிரளி+ ெச&யாக ஆகிவி7ட�. இ�ப& 

நடமா.� ப�கைல� கழகமான தமிழ�, தவC� நிைல�� த3ள�ப7ட�� ஒ வித� 

பாிணாமேம’ (பல�த ைகத7ட�) %ாி)� ெகா�& �கிறீ�க3. விள�க� 

ேதைவயி�ைல. 

 

நட)த�, நட�கா� 

 

இ�ெனா  இட�திேல எ)த அளA�� ல:ச லாவ�ய� இ)த மாநில�தி� நா7&� 

வள�)� வி7ட� எ�பைத “க�,��� ெதாி)த கி மிக3” எ�ற தைல�பி� 

அ ைம ந�ப� ச��திர�, பழனி+சாமி எ�கி�ற ஒ  கதாபா�திர�தி� =லமாக 

விள��கிறா�. அ)த கதாபா�திர�தி0� ெந:�வ6, அ&�க& மா�திைர சா�பிட-

ேவ�.�. ஆனா� அவ� உணA அ )�� ெபாC� ஒ  பய9கரமான ெசEதி 

வ கிற�. ெச�ைன மாநகர�தி� சா�கைட த�ணீ � ந�ல த�ணீ � ஒ�றாக� 

கல)� விஷமாகிவி7ட� எ�ற ெசEதி வ கிற�. 

 

இைத உாியவ�களிட�தி� உடேன ெசா�ல ேவ�.� எ�பத0காக� %ற�ப.கிறா�. 

%ற�ப.கிற வழிகளிெல�லா� பல தட9க�க3. அ)த ஒJெவா  தட9கைலF� மீறி� 

ெகா�ேட அவ� கைடசியாக ஒ  இட�தி0�� ேபாகிறா�. ஒJெவா  தட9கைலF� 

கட�க ேவ�.ேமயானா� அ)த கதாபா�திர�தி0� ல:ச� ெகா.�க 

ேவ�&யி �கிற�. ம0றவ�க4�� அ)த ல:ச�ைத ெகா.��வி7.தா� கட�க 

ேவ�&யி �கிற�. அவ�க3 எ)த அதிகாாியாக இ )தா8� அவ� ேபாSDகாராக 
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இ )தா8�, ம0ற எ)த அதிகாாியாக இ )தா8�, இவ�கைள தா�&+ ெச�ல 

ல:ச� ேதைவ�ப.கிற�. இJவளA� ெகா.�காம� பழனி+சாமி எ�கி�ற அ)த 

ந�ல மன� பைட�த மனித�, தா� எ)த+ ெசEதிைய+ ெசா�6 ம�கைள� கா�பா0ற 

ேவ�.ெம�� ெச�றாேரா அைத+ ெசEய �&யாம� தவி�கிறா�. 

 

எ)த இட�தி� நட�கிேறா� எ�ப� %ாியவி�ைல. தைல ப�பரமான�: இ தய� 

ம�தள� ஆன�. சில நிமிட9களி� அ)த� �ளிாி8� உட�% விய��த�. மா�%� 

���� ஒ�ைறெயா�� பிE��� ெகா3வ� ேபா� வ6�தன. ெசா�ல �&யாத 

வ6. நர�%க3 ேதாE)� ெகா�& )தன. வாயி� TைரF� ர�த�மாE ந�ல 

த�ணீ � சா�கைடF� கல)த� மாதிாி. இவர� �கேமா ேகாண�மாணலாக. 

பழனி+சாமி %ாி)� ெகா�டா�. ர�த அC�த� H&வி7ட�. ச��கைர அளA 

ஏறிவி7ட�. இதய� �&�% �ைற)� ெகா�& �கிற�- இ)த நா7ைட� ேபால!’ 

 

பழனி+சாமி ‘ஆன)த�மா, ஆன)த�மா’ எ�� த�Bைடய மைனவிைய 

அைழ�தப&ேய தைரயி� சாE)தா�. கால0� விC)தா�. =+ச0�� ேபானா�. இ)த 

பழனி+சாமி ெச�தேத ெச�தா�. இ�ெனா�ைறF� ெதாி)� ெகா�டாவ� ெச�� 

இ �கலா�. அதாவ� இவர� பிண�ைத பிேரத பாிேசாதைன��� பிற� 

ம ��வமைனயி6 )� எ.�பத0�� Hட அ�பளி�%� ெகா.�க 

ேவ�.ெம�ப� ச=க+ சி8ைவைய+ �ம)த பழனிசாமி�� ெதாியேவ ெதாியா�.” 

 

இ� நட)த கைத. இனி நட�க� Hடாெத�பத0காக எCத�ப7ட கைத. நட�கா� 

எ�ற உ�திைய நா� ச��திர� அவ�க4��� ெதாிவி��� ெகா3கிேற�. (பல�த 

ைக�த7ட�) 

 

நா� �த6ேல �றி�பி7ேட�. எ� மீ� அளA கட)த பிாிய� ஒ��� ச��திர�தி0� 

இ�ைல. ஆனா� அ)த� பிாிய� ெகா34�ப&யாக நா� அவாிட�திேல நட)� 

ெகா�& �கிேற� எ�ப� இ�� அவ� ஆ0றிய உைரயி� =ல� என��� 

%ாிகிற�. அவ ைடய எC���க3, ச�தாய�திேல உ3ள சில ேக.கைள, 

�ழ�ப9கைள, %�கைள ேபா��வத0� எ�ைற��� ஆFதமாக� பய�பட� H&ய 

எC��. 

 

ஆனா� ச�தாய�தி� இ �கி�ற இ)த விவகார9க3 மா�திரம�ல. ஒ  

ஆ7சியினா� �ட ச�தாய-கலா+சார�ேக. விைளF� எ�பைத அவ� %ாி)� ெகா7 
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காரண�தினாேல தா� அவ� ‘ஒ  மாமர��மர9ெகா�தி பறைவக4�’ எ�ற 

%�தக�ைத எCதியி �கிறா�. 

 

அ�ணா அவ�க3 இ�ப& உ வக�ப.�தி கைதக3 எCதிய��.. நாB� இ�ப& 

உ வக�ப.�தி எCதிய கைதக3 பல உ�.. ஆனா� இவைர� ேபால 

பயமி�லாம� இJவளA ப+ைசயாக உ வக�ப.�தி இ)த� கைதகைள நா9க3 Hட 

எCதவி�ைல. அ)த� �ணி+சைல பாரா7.கிேற�. அ)த� �ணி+ச� எ�ப& வ)த� 

எ�� பா��கிேற�. 

 

ெபய� ச��திர�. ச��திர�தி� த�ணீ� உ�% காி���. ஆனா� Uாிய ஒளி ப7டா� 

அ)த� த�ணீ� நீராவியாகி மைழயாக� ெபாழிF�. மைழயாக� ெபாழிF� ேபா� 

Vய த�ணீராக இ ���. உ�% காி�கா�. Uாிய ஒளி ப7டதா� ச��திர நீ� ந�ல 

நீராகிற�. (பல�த ைகத7ட�) வா*க ச��திர�தி� %க* எ�� வா*��கிேற�. 

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

எைன$ப!றி நாஎைன$ப!றி நாஎைன$ப!றி நாஎைன$ப!றி நா    

----����....ச��திர�ச��திர�ச��திர�ச��திர�    

 

"எ� பா�ைவயி� கைலஞ�" எ�ற இ)த >ைல ப&�பத0� ��% எ� பா�ைவ 

எ�ன எ�� அறி)� ெகா34� ஆவ�, வாசக�க4�� இ �கிறேதா இ�ைலேயா, 

அைத ெதாிய�ப.�த ேவ�&ய உ0சாக�� க7டாய�� என�� ஏ0ப7.3ளன. 

இ)த வாிகைள எC��ேபா�, இ ப�ைத)� ஆ�.க4�� ��% ��த� 

ப�திாிைகயி�, கா, கா, கா எ�ற தைல�பி� நா� எCதிய சி�கைதேய நிைனA�� 

வ கிற�. அதி� இ�ப& ஒ  பா�திர�ைத சி�தாி�� இ )ேத�. 

 

‘ப�டார� எ�னேமா சிவ�%�தா�. ஆனா8� அவைன கா�கா எ�ேற 

அைழ�பா�க3. அவன� ேமலதிகாாி, ஆகாய�தி� ெவ3ைள� கா�கா பற�பதாக 

ெசா�னா�, ‘ஆமா� நாB� பா��ேத�’ எ�� ெசா�லமா7டா�. அ�ப&+ 

ெசா�னா�, அ)த அதிகாாிேயா. சாி��+ சமமாE ேபசியதாE ஆகிவி.மா� 

ஆைகயா� ‘நீ9க3 பா��தைத நா� பா��ேத� எ�பா�.’ 

 

நா�, என� பா�திர�ைத சி�தாி�� இ �ப� ேபாலேவதா�, ந�ைமவிட 

ேம�ப7டவ�கைள� ப0றி, நா� எC��ேபா� ஒ  கா�கா�தன� வ)� வி.கிற�. 
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ெப �பாலானவ�க3, �C�க �C�க, �றி�பி7ட ஒ  ச)த��ப�தி�, எவ� 

ேமேலா9கி நி0கிறாேரா அவைர� ப0றி %க*)� த3ளி, காாிய� சாதி��� 

ெகா3வைதேய ேநா�கமாக ெகா�டவ�க3. கைலஞைர� ப0றிய பல >�க4�, 

இ�ப&� ப7டைவேய. இ)த� ப7&ய6� இ)த >8� இட� ெப0�விட� Hடா� 

எ�பத0காகேவ எ�ைன� ப0றி வாசக�களிட� பகி�)�� ெகா3ள வி �%கிேற�. 

 

எ�ைன�ேபா� கைலஞைர ெவ��தவ� எவ � இ�ைல. இ�ேபா� எ�ைன�ேபா� 

அவைர வி �%கிறவ � எவ � இ�ைலெய�பைத வாசக�க3 இ)த >ைல 

ப&��வி7. %ாி)� ெகா3ளலா�. இ)த மா0ற�, ஆ�.� கண�கி� அ9�ல� 

அ9�லமாக ஏ0ப7ட ஒ�றா��. இ�ேபா�Hட, நா� கைலஞாி�, இல�கிய 

ந�ப�களி� உ3வ7ட�தி� இ �பவB� இ�ைல. இ �க நிைன�தவB� 

இ�ைல. ஆனா�, கைலஞ� மீ� இ)த உ3வ7ட�கார�க4�ேக இ�லாத ஒ  

ஈ.பா.� ஒ�றி�%� என�� உ�.. இ)த ரசவாத� எ�ப& ஏ0ப7ட� எ�பைத 

விள��வத0காகேவ இ)த >�. இ�, கைலஞைர� ப0றிய >� எ�பைத விட 

எ�ைன� ப0றி கைலஞ� வழியாக ெதாிவி��� ெகா34� >� எ�� Hட+ 

ெசா�லலா�. இ)த >6� நா� தா� V�கலாக ேபசியி �கிேற�. கைலஞ� அ�ப& 

ேபசவி�ைலயா எ�ற ஒ  ேக3வி எC�... ேபசினா�. ஆனா8�, அ)த மக�தா� 

தைலவ� தனி�ப7ட �ைறயி� எ�னிட� ெதாிவி�த அைன�� க ���கைளF� 

ெவளி�ப.�த என�� உாிைம இ�ைல . 

 

கைலஞைர� ப0றி எCத என�� எ�ன த�தி இ �கிற�? 

 

ஆEA� த�தி இ�ைல. அதிகமான இல�கிய� த�திF� இ�ைல. இைணயான 

அ)தD� த�திF� இ�ைல. கால9காலமான ந7%� த�திF� இ�ைல. அவர� 

�க��க9களி� ப9� ெகா�ட பாச�த�திF� இ�ைல. ஆனா8�- 

 

ஒ  ேந�ைமயான அ�A� த�னலம��% இல�கியவாதி - தமி*+ சாதியா� எ�ற 

ஒேர ஒ  த�தி எ�னிட� நி+சய� இ �கிற�. இ)த� த�திைய�தா� இ9ேக 

வாசக�கேளா. பகி�)�� ெகா3ள வி �%கிேற�. >0��� >றான த�தி எ�� 

நாேன ெசா�லமா7ேட�. அேத சமய� என�� நாேன எ�ப� விC�கா.க3 

ெகா.��� ெகா3ளலா�. 

 

திராவிட ��ேன0ற� கழக� அைன�� மாணவ�கைளF� த�ப�க� இC���  
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ெகா�டேபா� நா� சி�பா�ைம ேதசியவாதியாகேவ ெபா�வா*�ைகைய� 

�வ�கிேன�. இதனா� தி�க மயமான மாணவ�க3 ம�தியிேல என�� கிைட�க 

ேவ�&ய ெச�வா�ைக இழ)ேத�. ஆனா8� அைத� ப0றி நா� 

கவைல�படவி�ைல. 

 

ச=கநீதி எ�� வ)�வி7டா� நா� என�� ேவ�&யவ�கைளF� பைக��� 

ெகா3ள தய9கிய� இ�ைல. எ.��� கா7டாக, நா� பிற)த ேபா� என�� ெபய� 

ைவ�தவ� எ9க3 ஊ� கண�க�பி3ைள. ஆனா8�, அவர� H7.றA+ ச9க 

ஊழ�கைள� ப0றி, 15வயதிேலேய ஊாி� H7ட� ேபா7. க�&�தி �கிேற�. 

 

��ப�திர�. ஆ�.கால ம�திய அர� அ8வலக வா*�ைகயி� அர��ெகதிராக 

=�� தடைவ நீதிம�ற9க4��+ ெச�றி �கிேற�. ப�ேவ� உய� 

அதிகாாிக4�� எதிராக ேபா��ெகா&� V�கி அ�தைனயி8� ெவ0றி 

ெப0றி �கிேற�. ஆனா8�, அைவ த)த விC�%�க3 இ�B� வ6��� 

ெகா�.தா� இ �கி�றன. 

 

%�&�6யி�, Vசிப&)த க�ணா&யாக இ )த நா�, என� ேபாராளி� 

ைககளாேலேய, எ�ைன, நாேன �ைட��� ெகா�., எ9க3 அகில இ)திய தகவ� 

�ைற அதிகாாிக3 ச9க�தி� ெபா�+ ெசயலாளராகA� ேத�)ெத.�க� 

ப7& �கிேற�. எ�ைன இழிA ப.�திய ஒ  தமி* பிராமண அதிகாாிைய ச9க� 

இழிA ப.�த� ேபானேபா� அைத த7&� ேக7. என� அ)தர9க� �றி�ேப7ைட 

எC�� தைலைம அதிகாாிைய பைக��� ெகா�டவ� நா�. 

 

��பதா�.க4�� ��% என� சாதிைய சா�)த ப7டதாாி இைளஞ�க3, ஒ  

ச9க�ைத தி மி�. சிவ)தி ஆதி�த� அவ�க3 தைலைமயி� உ வா�கியேபா� 

அ)த� H7ட�தி� ேவெறா  காரண�தி0காக ெச�றி )த நா� க7டாயமாக ேபச 

ேவ�&யதாயி0�. அ�ேபா�, ‘பண�கார நாடா�, பண�கார பிராமணேரா. 

ேச �ேபா� ஏ� ஏைழ நாடா�, எைழ பைறயேரா.�, பா��பனேரா.� ேசர�Hடா� 

எ��’ அதிர&யாE ேபசியவ�. சிவ)தி அவ�களி� மனைதF� ேநாக&�தவ�. 

இJவளA���, அவர� ராணியி8�, ராணி���வி8� அவ� என�� ஊ�கமளி��� 

ெகா�& )த ேநர�தி�தா� இ�ப& ேபசிேன�. 

 

இேதேபா� எ�ைன திX� எC�தாளனா�கிய ெப ைம ஆன)த விகடB�ேக சா �.  
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அ.�த.�� என� கைதகைள பிர�ாி�� எ�ைன� பிரபல�ப.�திய�. அேத 

விகட� தன� ஜூனிய� விகட� =ல� எ�ைனF�, நா� பணியா0றிய 

ெதாைல�கா7சிையF� ச�ப)த�ப.�தி இழிவாக எCதியேபா� விகடைன 

நீதிம�ற�தி0� இC�தவ� நா�. இத� ஆசிாிய� பால��ரமணிய� அவ�க3, நா� 

அ)த க7.ைர�� ம��%� ெதாிவி�கலா� எ��� �றி�பி7ட ேபா��, அைத 

ம��தவ� நா�. இதனா�, ப�லா�.க3 விகடனி� எ� கைதக3 

ெவளியாகவி�ைல. இJவளA��� விகட� ஆசிாிய ���, அ)த க7.ைர��� 

ச�ப)தமி�ைல எ�� அறி)ேத�. ேவ� ஒ  எC�தாளராக இ )தா� விகட� 

ஆசிாிய� வழ9கிய வாE�ைப� பய�ப.�தி� ெகா�. ஒ  அBதாப அைலைய 

எC�பி விகடனி�, தன� கைதகைள திணி�தி �பா�. என�� சாகி�திய அ�காெதமி 

பாி� கிைட�த ேபா�தா� என� ந�றிFண�A�, விகட� ஆசிாியாி� 

ெப )த�ைமF� ஒ  ைமய�தி� ச)தி�தன. 

 

1982 ஆ� ஆ�&� எ�.ஜி.ஆ� அவ�க3 �த�வராக இ )தேபா�, தமிழக அரசி� 

சா�பி� நா� எCதிய ‘ஊ ��3 ஒ  %ர7சி’ எ�ற நாவ8��� ‘�0ற� பா��கி�’ 

எ�ற சி�கைத��� ஒேர ஆ�. இர�. �த� பாி�க3 கிைட�தன. எ�.ஜி.ஆேர, 

த� ைகபட அவ0ைற வழ9கினா�. இ)த� %ைக�பட��, இ�ெனா  %ைக�பட� 

ம7.ேம அர� சா�பி� ப�திாிைகக4�� அB�ப� ப7டன. ஆனா8�, ேதவி 

ப�திாிைக எ�ைன ேப7&� க�டேபா� ‘இ� ம�க3 வாி பண�தி� வ)த பாி�க3, 

ஆைகயா� ம�க4�� வி�வாசமாக எC�ேவ�’ எ�� �றி�பி7ேட�. ஒ  

இட�தி� Hட எ�.ஜி.ஆ� அவ�கைள� ப0றி �றி�பிடேவ இ�ைல. அ)த� 

பாி�கைள அ)த ெபா�மன+ ெச�ம6� ெபா0பாத9களி� சம��பி�பதாக 

எ�னிட�தி� இ�ெனா வராக இ )தா�, ெசா�6யி �பா�. வ7&F� �த8மாக 

அ�வைட ெசEதி �பா�. 

 

என�� சாகி�திய அ�காெதமி பாி� கிைட�த ேபா� இல�கிய�தி� இடஒ��கீ. 

வ)� வி7ட� எ�� ஒ  ேம7.��& ப�திாிைக எCத�ேபாE எ� சாதியின� 

எ�ப&ேயா எ�ைன அைடயாள� க�. பழனியி� நைடெப0ற ஒ  மாெப � 

மகாசன மாநா7&0� எ�ைன ேபச அைழ��, ெப )ெதாைக ெகா.�� 

ெகாளரவி�க ��வ)தா�க3. ஆனா�, ெபா�வா*வி� இ �பவ�க3 �றி�பாக 

தைலவராகA�, எC�தாளராகA� இ �பவ�க3 சாதிய ம��பாளராக இ �க 
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ேவ�.� எ�� அ��� நிைன�ேத�, இ��� நிைன�கிேற�. ஆைகயா�, அ)த 

மகாநா7&0� வரமா7ேட� எ�� க&த� எCதி� ேபா7ேட�. 

 

எ� உறA�கார�கைள� ெகா�ட ெச�ைன வியாபாாிக3 ச9க� இேத 

காரண���காக எ�ைன அைழ�த ேபா�� ம��ேத�. நா� நிைன�தி )தா� 

ச��திர� ச=ப� ேபரைவ எ�ற இைலமைறA, காEமைறவான சாதிய அைம�ைப 

உ வா�கி இ�B� பிரபலமாகி இ �கலா�. இ�ேபா� எ�ைன� க.ைமயாகA�, 

ெகா+ைச� ப.�திF� ேப�� ப�திாிைககைள ஒ ைக பா��தி �கலா�. ஆனா�, எ� 

ைகேயா எC�தாள� ைக. தமி*+சாதி எ�ற ஒ�ைற� தவிர ேவ� எ)த சாதிF� 

இ�ைல எ�� எC�தா� சாதி�க நிைன��� ைக. 

 

1980 ஆ� ஆ�. வா�கி� என� நாவலான ‘ேசா0�� ப7டாள�’ ஊைம ெவயிலாக 

படமாக� ேபானேபா� அத0� இைசயைம�த இைளயராஜா அவ�களி� 

வி �ப�ப& அவைர என� திைர�பட தயாாி�பாள ட� ச)தி�ேத�. ப�ேவ� 

நாடக9களி� நா� பாட�க3 எCதி அைவ ெவ0றி ெப0றதா�, இைளயராஜாவிட� 

உ3ள பாி+சய�ைத பலமாக ந7பா�கி அவ� =ல� திைர�பாட�கைள எCத 

நிைன�ேத�. இதனா�, அ�ேபா� நிலவிய வ�ைமF� ெவளிேயறி, இ�ேபா�� 

ம�களிட� இ�B� ெந �கமாக ேபாக �&)தி ���. ஆனா�, எ9கள� ச)தி�பி� 

க.ைமயான வா��வாத� ஏ0ப7. ெகா:ச ந:சமி )த பாி+சய�� ேபாEவி7ட�. 

இதனா� ஊைம ெவயி8� ஊைமயாகேவ ஆ�க�ப7ட�. ஆனா8�, என�� 

இ�ேபா�� வ �த� இ�ைல. சாதி�ப� எ�ப& ஒ  சாதைனேயா, அ�ப& 

சாதி�காம� இ �ப�� ஒ  சாதைன எ�� நிைன�பவ� நா�. ஒ  ெப� ஐ.பி.எD 

எC�தாள� நீதிம�ற�தி� என�� எதிராக அவV� வழ�� ஒ�ைற 

ெதா.�தி �கிறா�. நீதிம�ற விசாரைணக4�� அவ� அர� வாகன9களிேலேய 

வ)தா�. இைத ஆ7ேசபி�� அ�ேபா� உ3�ைற ெசயலாளராக இ )த Qரண69க� 

அவ�களிட� ஒ  மB ெகா.�ேத�. இவ� என� இனிய ந�ப�. அவ�, அ)த 

அ�மாைவ அ9ேகேய வரவைழ�� வழ�ைக வாபD வா9க+ ெசEவதாக 

�றி�பி7டா�. அவ � தன� ந�ப� எ�பதா� அைத த7டமா7டா� எ��� 

�றி�பி7டா�. ஆனா8�, நா� ம���வி7ேட�. என� வாதிைய அவர� 

ேமலதிகாாிைய ைவ�� நி�ப)தி�க நா� வி �பவி�ைல. 

 

நா� தமி* ேதசிய�தி� ப�க� நி0பவ�. ஆனா8�, தமி* ேபாினவாத�ைதேயா, 

வி.தைல�%6கைளேயா எ�னா� ஆதாி�க இயலவி�ைல. மன+சா7சிைய V�கி� 
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ேபா7.வி7. ஆதாி�� இ )தா� இ)ேநர� உலக�தி� எேதா ஒ  நா7&� 

ேபசி�ெகா�& �ேப�. இத� =ல� அ ைமயான ந�ப�கைள Hட 

இழ)தி �கிேற�. 

 

ம�தியி� அர� ஊழிய�க3 நலைன கவனி�� வ)த அ�ேபாைதய அைம+சரான எ� 

இனிய ேதாழ� எD.ஆ�. பால��பிரமணிய� அவ�க3 என�� பதவியி� நீ7&�%� 

ெகா.�க ��வ)தா�. அைத ெம�ைமயாக ம��தவ� நா�. 

 

இைவ, எ�ைன� ப0றி என��� ெதாி)த விவர9க3. வாசக�க3 இ)த >6� 

ந�பக�த�ைமைய இத� =ல� எ�ப& ேவ�.மானா8� தீ�மானி�க7.�. 

 

இ)த >� �றி�� வாசக�க3 த9கள� ேமலான க ���கைள என��� 

ெதாிவி�தா� என�� உதவியாக இ ���. கைலஞைர� ப0றி இர�டாவ� ப�தி 

எCத� ேபா��ேபா� இ)த தி �த9க3 கவன�தி� ெகா3ள�ப.�. 

 

இ)த >ைல அ ைமயாக அ+சி7.� ெகா.�த மணிவாசக� பதி�பக�தி� 

உாிைமயாள� ேபராசிாிய� ச.ெமEய�ப�, அத� நி�வாகிகளான ேசா�, � =��தி 

ஆகிேயா ��� என மனமா�)த ந�றிைய� ெதாிவி��� ெகா3கிேற�. 

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

1953-ஆ� ஆ�., கைலஞ� M7&0� ஒ  சி�வனாக வ)ேத�. அ���த� 

கைலஞைர� பா��கிேற�. பா���� ெகா�ேட இ �கிேற�. இ�B� அவைர� 

பா��� �&யவி�ைல. 

       - ேவைலயாள�. மணி அவ�க3 

------------------------ 
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சி$பி&'(ேளசி$பி&'(ேளசி$பி&'(ேளசி$பி&'(ேள    

1. ந�ம ச��திர�தி0� ஒ  ந�ல மாைலயாக 

2. ச��திர� ேம� ஒ  உதய Uாிய� 

3. கைலஞ� வழி� காத� க&த9க3 

4. தா� ஆடாவி7டா8� சைத ஆ& 

5. கைலஞ� M7&� ஒ  ச��திர H+ச� 

6. அ�பாலய�தி� ஒ  அதிக� பிரச9கிதன� 

7. சாண�கிய கா9கிர��� ச��கிய அ& 

8. காக9களா கC�களா ஒ  கவி��வமான பதி� 

9. ைபயி6 )� ெவளிப7ட ஒ  Qைன 

10. கைலஞ �� எதிராக ஒ  ெசEதி இய�க� 

11. அ&ைமயி� விைல ஒ  எ�.எ�.ஏ. பதவி 

12. ராணி� ேதனீ�க3, சாமானிய� ேதனீ, டாம� ேதனீ 

13. ஒ�றாகவா, ஒ�றா�கியா ஒ  அலச� 

14. தமி* அ�காெதமி, வ3ளலா� ேகா7ட� ஒ  �றி�%ண��த� 

15. க�கைள� கல�கிய ஒ  ைகய� ெசா� 

16. ம:ச3 ��. ஒ  ம:ச3 விம�சன� 

17. சா�ஏறி �ழ� ச��கிய ேத�த�க3 

18. ேதாழைம எ�ற ஒ  ெசா�லாக ந�Qதிாிபா�, கைலஞ� 

19. ேதரா�, ெதளியா� தீரா இ.�ப� 

20. ஏகைலவ� - கைலஞ� - அ�+�ன� 

21. கைலஞ� - ��தமி* அறிஞ� எ�ேப�ப7ட மBச� 

22. கைலஞ�, =�பனா� ஒ  தமிழ� இல�கண� 

23. ெபா� ச��திர�தி0�3 ஒ  %ய� M+� 

24. ைவ��ட� தைல�பாைக, வ3ளலா� வழிபா. 

25. த�பிரா� ேதாழ� ஒ  ப��க�பா�ைவ 

--------------------- 
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""""எ பா�ைவயி� கைலஞ�எ பா�ைவயி� கைலஞ�எ பா�ைவயி� கைலஞ�எ பா�ைவயி� கைலஞ�""""    

1111.... ந�ம ச��திர�*&' ஒ, ந�ல ந�ம ச��திர�*&' ஒ, ந�ல ந�ம ச��திர�*&' ஒ, ந�ல ந�ம ச��திர�*&' ஒ, ந�ல மாைலயாகமாைலயாகமாைலயாகமாைலயாக............    

 

1996 ஆ� ஆ�.... ஜூைல மாத� �த� வார�தி� ஒ நா3... 

 

என� வாகன�தி� இர�. ச�கர கா�க4�, என� ைகக4� ஒ�றாக இைணய, 

நா�� கா� பாE+ச6� ேகாபால%ர�தி� நா�காவ� ����� ெத A��3 

Tைழ)ேத�. வாகன�ைத ஒ  ஓரமாக நி��தி வி7., நட)ேத�. அ9�3ள 

காவ��ைற அதிகாாிக3 எ�ைன ஓர9க7& பா��தா�கேள தவிர, ���� 

விசாரைண எ�A� ெசEயவி�ைல. எ�ைன எ� பா7.�� நட�க வி7டா�க3. 

என�� ஆன)த அதி�+சி. கட)த ஐ)� ஆ�. கால�தி� �த�வாி� M7.��3 

இ�ப& �ேய7ைசயாக நடமாட �&யா�. இ� என�� ஒ  %�ைமயாகA�, சாராசாி 

மனிதB�� கிைட�தி �கி�ற ேத�த� %ர7சி பலனாகA� ேதா�றிய�. 

 

கைலஞாி� M7&0� பலதடைவ ெச�றி �பதா� அைத அைடயாள� 

க�.பி&�பதி� சிரம� இ�ைல. பிரதான சாைலயி� இ)த ����� ெத �கைள 

க�.பி&�பத0ேக ஒ  ஆEA� ப7ட� ெகா.�கலா�. ஆனா�, ெத வி� 

ம��ைனயி� இ )த கைலஞாி� M7. ��னா� ஒ சில �ழ� விள�� கா�க4�, 

H7ட�� இ �பைத ைவ���தா�, அைத கைலஞாி� M. எ�� %திதாக வ பவ� 

அBமானி�க �&F�. அ)த ெத  �C�க மாடமாளிைக Hட ேகா%ர9க3 ேபா�ற 

க7&ட9க3. கைலஞாி� M. இவ0ேறா. ஒ�பி.� ேபா� மிக+ சாதாரணமான�. 

ஒ வ� அைம+சராக� ெபா��ேப0��ேபா� அவ� ெசா)த M7&� இ �க 

வி �பினா� அர� ெசலவி� அ)த M7ைட %��பி��� ெகா3ளலா�. �த�வ� 

எ�றா� ேக7க ேவ�&ய� இ�ைல. 

 

ஆனா�, கைலஞாி� M7. ��% ஒ  ெபாியெதா  வைள)த ெகா7டைக ��ேகாண 

வ&வ�தி� ேபாட�ப7. இ )த�. வாச8�� ��னா� இட� ப�க�தி� ெபா� 

ம�க4�காக ெப:�க3 ேபாட�ப7& )தன. இ�தா� �த�வ� கைலஞ� தன� 

M7ைட %��பி��� ெகா�ட வைக எ�� க �கிேற�. ம0றப& அவர� M. 

பி�ைன� %�ைம�� %�ைமயாகாம�, ��ைன பழைம�� பழைமயாகேவ 

ேதா�றிய�. 
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கைலஞைர� பா��க�ேபாகிேறா�, ேபச� ேபாகிேறா� எ�ற பரபர�ேபா.�,  

பரவச�ேதா.�, Hடேவ படபட�ேபா.� கைலஞாி� வரேவ0% அைற��3 

Tைழகிேற�. M7.�� ��னா� நி�ற காவல�க4���, வாச�ப�க� நி�ற 

காவ��ைற உய� அதிகாாிக4��� எ�ைன ந�றாகேவ ெதாி)தி �கிற�. % வ+ 

�ழி�ேபா. எ�ைன உ3ேள வி7டா�க3. ெசJவக வ&வ�திலான வரேவ0பைற... 

மா&�ப&க4�� வழிவி7ட� ேபா� ஒ��கமாக இ )த ெவளி, பிைளA7 

பலைககளா� த.�க�ப7. திX� அைறயா�க� ப7& )த�. அ)த அைற��3 என� 

இனிய ந�ப �, �த�வ� அ8வலக�தி� இைண+ ெசயலாள மான ச��கநாத� 

அவ�க3 த7ட+சி� எைதேயா அ&��� ெகா�& )தா�. ஒ ேவைள ந�பகமான 

க&தமாக இ ���. அைத நா� பா��கA� Hடா�. அேத சமய�தி� அவாிட� 

ேபசA� ேவ�.�. ஆைகயா�, தைலைய ம7.� ஒ  ேகாண�தி� V�கி ைவ��� 

ெகா�. ‘வ)� வி7ேட�’ எ�பத0� அைடயாளமாக அவ �� ஒ  ச�I7 

அ&�ேத�. அவ � க மேம க�ணாக இ )ததா� எ�ைன ெம�ல� தி �பி� 

பா��� தைலைய ெம�ைமயாக ஆ7&னா�. அ� ேமக� ஆகாய�தி6 )� கீேழ 

�விவ� ேபா� என��� ேதா�றிய�. 

 

இ)த ச��கநாத� கைலஞ �� ராம ப�த அBமா� மாதிாி. கைலஞாி� மனேம 

இவ� மன�. ெபா�வாக, கைலஞ� ஒ வ� மீ� எ�ன அBமான� ைவ�தி �கிறா� 

எ�பைத இவர� ‘ேடா�’ =ல� அறி)� ெகா3ளலா� எ�பா�க3. எ� மீ� மிகA� 

அ�% ைவ�தி �பவ�. ஒ  வார�தி0� ��% கைலஞைர ச)தி�க இவைர 

அ,கிேன�. நா� எதி�பா��த� ேபா� அBமதி விைரவி� கிைட�காததா� என� 

ந�ப� ஆல& அ ணா அவ�கைள அ,கிேன�. அவ� நடவ&�ைக எ.�ப� 

வைர��� கா�தி �க �&யாம�, மீ�.� ச��கநாதைன ெதாைலேபசியி� 

ெதாட�% ெகா�ேட�. உடேன அவ� ‘ச��திர� சா�! �த�வ� அ8வலக�தி� 

உ9க4�� இ �கிற ஒேர ந�ப� நா� தா�... என��� ெதாியாதா கைலஞ� கி7ட 

‘எ�ேபா ேபசி எ�ேபா வா9க,� எ��,’ எ�றா�. நா� வ �த� ெதாிவி�ேத�. 

Hடேவ அவசர� எ�ேற�. அவ� ஒேர ந�ப� எ�� ெசா�ன ஒ0ைற வா��ைதயி� 

என��� கைலஞ ��� இைடேய உ3ள உறவி� கட)த காலேம உ3ளட9கி 

இ �பைத�தா� அவ� ேகா& கா7&னா�. 

 

ச��கநாத� உ7கா�)தி ��� அைற�� எதி��ப�க� உ3ள ப�தியி� ஒ  

நா0கா6யி� நா� உ7கா�)ேத�. இ�B� பல� அ9ேக உ7கா�)� இ )தா�க3. 

சில %திய �க9க3. பல பைழய �க9க3. இ)த இர�டாவ� வைக �க9கைள� 
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பா��த��, நா� ஓரளA ெவ7கிேன�. அ)த �க9க4� ‘உன�� இ9ேக எ�ன 

ேவைல’ எ�� ேக7காம� ேக7ப� ேபா� ேதா�றின. �றி�பாக ஆ�.&. சீதாபதி 

அவ�க3 அ�ைற��� பா��� வ)தி )தா�. எ� வண�க�தி0� அவ� இய�பாகேவ 

பதி� வண�க� ேபா7டா�. ஆனா� அவ �� வண�க� ேபா.� ேபா� எ� ைக 

ேலசாக ஆ&ய�. காரண� கைலஞ ��� என��� ஏ0ப7ட ேமாத�க4� 

�ர�பா.க4� அவ �� ந�றாகேவ ெதாிF�. 

 

கைலஞ �� எ�ைன� ப0றி �Cைமயாக� ெதாிF� எ�பதா� நா� �0ற 

உண�வி� தவி�க இ�ைல. ஆனா8�, ஒ வ� தா� எ�ப&�ப7டவ� எ�பைத தன� 

உண�Aகளா� தீ�மானி�கிறா�. ஆனா�, ம0றவ�கேளா அவைர அவர� 

ெசய�களா� தீ�மானி�கிறா�க3. உண�Aக4� ெசய�பா.க4� பிற �� 

�ர�பா.களாக ெதாிF� ேபா� தவறான க ���� வாE�%க3 உ�.. இ)த 

வாE�%�கைள அ9கி ��� ந�ப�க4�� நிைறயேவ ெகா.�தி �ேப�. காரண� 

கைலஞாிட� நா� ச�ைட� ேபா7ட� ம7.ேம அவ�க4��� ெதாிF� கட)த 

ஐ)� ஆ�.களி� ஏ0ப7ட உறA மா0ற� அவ�க4�� ெதாி)தி �க நியாய� 

இ�ைல. 

 

நா� அ)த �க9கைள பா��க வி �பா� �வேர9�� மா7ட�ப7& )த 

பட9கைள� பா��ேத�. எதி��%ற+ �வாி� கைலஞ� ெத�ைன மர�தி� ேலசாE 

சாE)� நி0ப� ேபா�ற ஒ  வரேவ0% இத*. அத0� கீேழ - 

 

"ந�றி ஒ வ��� ெசEத�கா� அ)ந�றி 

எ�� த �ேகாெலன ேவ�டா� - நி�� 

தளரா வள�ெத9� தா4�ட நீைர 

தைலயாேல தா�த த லா�" 

 

எ�� எCத�ப7& )த�. 

 

இ�ெனா  ப�தியி� இேதமாதிாியான ெவ�பாவி� ‘ச9க� தமி* த)த கைலஞேர’ 

எ�ற வாசக� எ�ைன� கவ�)த�. இ)த ஒளைவயா� பாடைல, =�றாவ� வ��%� 

ப&��� ேபா� எ� ஆசிாிைய ெசா�6� ெகா.�த�� ம�நா3 அைத ஒ�பி�க 

ேவ�.� எ�� ஆைணயி7ட��, அ�றிரA நா� இ)த பாடைல மன�பாட� 

ெசEத�� நிைனA�� வ)தன. ம�நா3 அதிகாைலயிேலேய மன�பாட� ெசEதி �க 

மா7டா� எ�� நா� அBமானி�த என� ெபாிய�பா மகைன எC�பி இ)த 
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பாடைல ஒ�பி�த� ேபா� அவ� ஒ  தி �த� ெசா�னா�. அ�ேபாேத என�� 

க�வப9க� ஏ0ப7ட�. இ)த� பாட� ெதா�ட�க4��, கைலஞ� ெசEத 

ெதா�.கைள ெசா�லாம� ெசா�வ� ேபா� ேதா�றிய�. 

 

அ)த வாிகளி� இ )� க�கைள வில�கி த)ைத ெபாியா� =தறிஞ� ராஜாஜி, 

ெப )தைலவ� காமராச� ேபா�ற தைலவ�க4ட� கைலஞ� ேச�)� நி0�� 

%ைக�பட9கைள� பா��ேத�. அ���த� இ�� வைர கைலஞ �� வழ9க� 

ப7ட ப�ேவ� வரேவ0% பட9க4�, �வ� இ ��� இட� ெதாியாம� 

இைடயிைடேய ெவ�ைமைய� கா7&� ெகா�. கா7சி கா7&ன. 

 

இ)த+ சமய� பா��� ெவளிேய ம�க3 H7ட� ெப �� வி7ட�. ஆ�க4� 

ெப�க4மாE ஆ4�ெகா  மBைவ ைகயி� ைவ��� ெகா�. அைமதிேயா. 

நி�றா�க3 அவ�கைள ஒC9� ெசE� வி7. அைம+ச� ஆ��கா7. Mராசாமி 

அவ�க3 உ3ேள வ)தா�. க�ணி� ெத�ப7ட எ�ைன ஆ+சாியமாக� பா��தா�. 

இர�. வினா&க3 கழி�� மீ�.� ெவளிேய பா��தா�. என�� எ�னேமா 

1990ஆ� ஆ�. ெச�ட�ப� மாதவா�கி� இேத M7.�� ��% கைலஞ ��� 

என��� நைடெப0ற க.ைமயான வா��வாத� அவ �� நிைனA�� வ)� அ)த 

இட�ைத அவ� அனி+ைசயாக பா��கிறாேரா எ�� Hட நிைன�ேத�. அவ� 

சாதரணமாக� தா� பா��தி �பா�. ஆனா�, என�ேகா ‘எ)த �க�ேதா. இ9ேக 

வ)ேத’ எ�� அவ� ேக7ப� ேபா� ேதா�றிய�. ஒ ேவைள எ�ேலாைரF� ேபா� 

நாB� ஒ  ப+ேசா)தியாகி மீ�.� இ9ேக வ)தி �ேபேனா எ�� அவ� 

நிைன�தி )தா� அதி� தவறி�ைல. 

 

எ�னா� அவ� �க�ைத ேந �� ேநராE பா��க �&யவி�ைல. ஆைகயா�, உ3ேள 

உ3ள வரேவ0பைற��3 Tைழய� ேபாேன�. அத� வாச�ப&�� ேம� 

கைலஞ �, அவர� அ�ைனயா� அ:�க� அ�ைமயா � தாF� மகAமாE இ )த 

பட� எ�ைன சிறி� ேநர� நி0க ைவ�த�. அE)� வயதிேலேய அ�மாைவ இழ)த 

எ� மன� சிறி� �&��� ேபான�. 

 

உ3 வரேவ0பைறயி� ேசாபா ெச7.க3 ேபாட�ப7. இ )தன. �வைர ஒ7&ய 

ேமைஜயி� இ ப�க�� இர�. க�ணா& ேபைழகளி� கைலஞாி� த)ைத 

���ேவலாி� பட��, அ�ைனயாாி� பட�� சிைலகளாக ைவ�க�ப7. 

இ )தன. ேம� �வாி� தி வ34வ� பட�. இ�ெனா  ப�தியி�, கைலஞ�, தன� 
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�ழ)ைதகேளா. விதவிதமாக எ.��� ெகா�ட %ைக�பட9க3... கைலஞைர அ)த 

வயதி� நா� பா��த� இ�ைல. இ�ேபா� ேபா� அவ� தைல வC�ைகயாக 

இ�லாம� � 7ைட �&ேயா. அழகாக� ேதா�றிய�. அ)த க�களி8� ஒ  

�����%� ஒ  ேபாராளி� �ண�� ெத�ப.வ� ேபா� என��� ேதா�றிய�. 

 

அ)த அைற�C�க வியாபி�த பா�ைவயாள�கைள� பா��ேத�. ஒ  சில� இ.ஆ.ப. 

அதிகாாிகளாக இ �கலா�. ஒ  சில� ெதாழிலதிப�களாக இ �கலா�. 

ஒJெவா வ � த9க4��3ேளேய =*கி� கிட)தா�க3. கைலஞைர �� 

அBமதிFட� ச)தி�க வ)தி �பவ�க3. �த�வைர ச)தி��� ேபா� எ�ப& 

எ�லா� ேபச ேவ�.� எ�� மனதி0�3 மாறிமாறி ஒ�திைக ேபா7.� 

ெகா�& )தவ�க3. 

 

ஒேர ஒ வ� ம7.� ெதா�%3 வைர��� ச7ைடயி� பி�தா� மா7டாம� டால� 

ச9கி6 ேதா�ற தனி�தி )தா�. விசாாி��� பா��ததி�, அவ� ஒ  பிரபல திைர�பட 

ந&க� எ�� அறி)ேத�. ஒ  �த�வைர எ)த மாதிாி ச)தி�க ேவ�.� எ�கிற 

உைட நாகாீக� Hட இ�லாதவ�. இ)த மாதிாி ஆ7க4�� கைலஞ� இ�B� 

இட9ெகா.�கிறாேர எ�� என�� இ�ேபா� Hட வ �த� உ�.. அ9ேக 

இ �க� பி&�காம� ெவளி வரேவ0பைற�� வ)ேத�. கைலஞாி� ��ைனய 

அைம+சரைவயி� பணியா0றி, இ�ேபா�� ெதாட�)� அைம+ச�களாக இ ��� 

தி வாள�க3 ெபா��&, �ைர� க� ஆகிேயா� ெத�ப7டா�க3. பைழய 

ேதாழரான �ைர� க� எ�ைன� பா��� ந7ேபா. சிாி�தா�. ெபா��& 

ேபசவி�ைல. ஒ ேவைள, ஒ  கால�தி� கைலஞேரா., நா� நட)� ெகா�ட வித� 

இ�ேபா� அவ �� நிைனA�� வ)தி �க ேவ�.�. 

 

அ�தைன ேப� ம�தியி8� நா� தனிைமயி� தவி�ேத�. இ)த+ சமய�தி� ேலசாE 

உ3 வைள)த அE�ப� வய� மதி�க� த�க ஒ வ� எ�னிட� வண�க� ேபா7டா�. 

நா� தி தி  எ�� விழி�த ேபா� அவ� ‘உ9கைள என��� ெதாிF� ச��திர� 

சா�. எ� ெபய� மணி’ எ�றா�. இ)த மணி, கைலஞாி� ேவைலயா3 எ�� 

ெசா�ல� ேக3வி�ப7. இ �கிேற�. ெந �க&� கால�தி� காவ��ைறயினரா� 

மிகA� ெகா.ைம�ப.�த� ப7டவ� எ��� அறி)� இ �கிேற�. ஆனா�, 

பா�ைவF� ேதாரைணF� இவைர ேவைலயாளாக� கா7டாம�, M7. ஆளாகேவ 

கா7&ய�. இ)த அளவி0� கைலஞ � அவர� �.�ப�தின � அவ �� 

ெகா.�தி ��� �த)திர�� இவர� வி�வாச�� அ)த மணிைய+ �0றி ஒ  

ஒளிவ7டமாE என��� ேதா�றிய�. நா� பதிலளி�ேத�. 
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‘உ9கைள� ப0றி நிைறய ேக3வி�ப7& �ேக� மணி. எJவளA காலமா கைலஞ� 

M7ல இ �கி9க?’ 

 

‘1953ஆ� ஆ�. சி�வனா வ)ேத� சா�. கைலஞைர அ�ப� பா��தவ� இ�B� 

பா��� �&�கல. பா���� ெகா�ேட இ �ேக� சா�’ 

 

‘ேதா3 க�டா� ேதாேள க�டா� எ�� க�ப� ெசா�ன�தா�, என�� 

நிைனA�� வ)த�.’ நாB�, கைலஞைர காதலாகிF�, ேமாதலாகிF� க�ணீ� 

ம�க� பா��தி �கிேற�. ஆனா8�, இ�B� நா� பா��� �&யவி�ைல. 

 

மணிேயா. ேபசிய� என�� சிறி� ெத�பளி�த�. இ)த+ சமய�தி� மா&�ப&களி� 

இ )� கீேழ இற9கிய ேதாழ� ச��கநாத�, நா� கைலஞைர பா��க மா&��+ 

ெச�லலா� எ�� சமி�ைஞ ெசEதா�. 

 

மா&�ப&கைள ஓடா��ைறயாக� தாவி, கைலஞ� உ3ள அைற��3 Tைழகிேற�. 

வாச0ப�க� �க� ேபா7.�தா� கைலஞ� உ7கா�)தி �கிறா�. ஒ0ைற+ேசாபா 

இ �ைகயி� இ )� எ�ைன� பா��த�� ‘வா9க ச��திர�! எ�� எCகிறா�. நா� 

பைத��� ேபாEவி.கிேற�. ஒ  மக�தா� மனித� என�காக எC)தி �க Hடா�. 

அ�ப&ேய எC)த அவைர அதிக ேநர� நி0க ைவ�க� Hடா� எ�� ஓேடா&� 

ேபாகிேற�. 

 

கைலஞ� உ7கா�)த��, நாB� உ7கா கிேற�. கைலஞைர எC�தாள�தனமாக 

பா��கிேற�. ப�ேவ� ச)தி�%களி� இ�ப& கைலஞைர ம7.ேம பா��ததா� அ)த 

அைற��3 கைலஞ� ம7.ேம இ�B� என�� கா7சி� த கிறா�. %ைக�பட9க3 

உ�டா... திைர+சீைலக3 உ3ளனவா எ�ப� இ�றளA� ெதாியா�. கைலஞாி� 

பா�ைவயி� பைழய விர�தி��� பதிலாக ஒ  பிரகாச� ெதாிகிற�. ஆனா� அ)த 

பிரகாச� த�ைன பிரகாச�ப.�தாம�, இ)த ச=க�ைத� பிரகாச�ப.�த �ைனவ� 

ேபா� எ�B3 ஒ  மதி�Z. எCகிற�. ம�க3 ெகா.�த ெபா��ைப அவ�க3 

எதி�பா��பி0� ஏ0ப நிைனேவ0ற ேவ�.ேம எ�ற �ைமைய தைலதா9கி, 

�க�தி8� அத� தடய9க3 ஏ0ப7.3ள�ேபா� ேதா�றிய�. ஆளவ)த ெப ைம 
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இ�லாம� அைத நிைறேவ0�� விIக�ைத எ�ப& உ வா��வ� எ�ற 

சி)தைனேய, அவ� �க�தி� ம�&� கிட)ததாக என��� ப7ட�. 

 

கைலஞாிட� அவர� ெவ0றி வாைக�� என� வா*���கைள� ெதாிவி��� 

ெகா�ேட�. ப�ேவ� விவகார9கைள� ேபசிேனா�. இவ0�3 பல 

அ)தர9கமானைவ. கைலஞ� எ�மீ� ந�பி�ைக ைவ�� ெதாிவி��� தகவ�கைள 

மனதி� ைவ�� வாயா� Q7& ைவ�க ேவ�.ேம எ�ற அ+ச�� Hடேவ 

ஏ0ப.கிற�. 

 

இ�ெனா��� த7.�ப.கிற�. ஒ  �7& அதிகாாிைய� பா��க� ேபானா� Hட, 

அவ�, ேகா�ைப� பா���� ெகா�ேட ேப�வா�. அவ� ேபசி �&�ப� வைர��� 

நா� ெமளனமாக இ )தா� ‘நீ9க பா7.�� ேப�9க’ எ�பா�. சில� ெதாைல�கா7சி 

ெப7&யி� ஒ  க�,�, ந� மீ� ஒ  க�,� ேபா7. நா� ேப�வைத 

ேக7பா�க3. நா� நம� ேப+சி� உ+ச�தி0� ெச�8� ேபா� அவ�க3 ெதாைலேபசி 

எ�கைள+ �ழ0�வா�க3. நிமிட� கண�கி� ேப�வா�க3. பிற� ந�ைம� பா��� 

‘எ�னேவா ெசா�னீ�கேள’ எ�பா�க3. இ�ப&�ப7ட அதிகாாிகைளF� 

தைலவ�கைளF� பா��� என�� அ��ப& ஆகிவி7ட�. சிலாிட� ெசா�ல வ)த 

தகவ�கைள ெசா�லாமேல ெவளிேயறி இ �கிேற�. 

 

கைலஞ� அ�ப&ய�ல. என�� ப�� நிமிட� ெகா.�தா� அ)த ப�� நிமிட�� 

ெதாைலேபசி மணி அ&�கா�. இ�ட�கா� இைரயா�. கைலஞ � எைதேயா 

நிைனவி0� ெகா�. வ)த�ேபா�, அர�க� பர�க� பா��க மா7டா�. எவ � அ)த 

அைற��3 TைழயA� �&யா�. ஒ  �த�வ �� ஒ  நிமிட�தி0� �ைற)த� 

=�� ெதாைலேபசிகளாவ� வ �. இ)த சமானிய ச��திர�தி0ேக ஒ  நாளி� பல 

ெட6ேபா�க3 வ �ேபா�, �த�வ �, க7சி�தைலவ மான கைலஞ �� வ � 

எ�ணி�ைக �றி�� �றி�பிட ேவ�&ய� இ�ைல. ஆனா�, கைலஞேரா அவ0ைற 

வ&க7& ைவ�க+ ெசா�கிறா� எ�பேத உ�ைம. பா�ைவயாள�க4�� கிைட��� 

ேநர�ைத அவ� Mண&�க வி �பியதி�ைல. அேத சமய� ச)தி�% ேநர� 

H&வி7டா� இ�ட�கா� ேலசாக இைரF�. இ9கித� உ3ளவ�க3 %ாி)� ெகா3ள 

ேவ�.�. ப�ேவ� ச)தி�%களி� ஒ�ேற ஒ�றி� தவிர கைலஞ� எ�ைன� 

ேபாகலா� எ�� ெசா�னதி�ைல. 

 

பிற� நா� எ)த ேநா�க�தி0� வ)ேதேனா, அ)த ேநா�க�ைத கைலஞாிட�  
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ெசா�கிேற�. அ�ேபா�தா� ெவளியான என� சி�கைத >லான ஒ  மாமர�� 

மர9ெகா�தி பறைவக4�, என� க7.ைர� ெதா��பான என� கைதகளி� 

கைதக3, அேயா�தி மUதி இ&ப7டேபா� ெந�ைல மாவ7ட�தி� இ�லாமிய 

கிராமமான ேம7.�பாைளய� எ�ப& மதெவறி உ�ம�த�களா� �0றி 

வைள�க�ப7ட� எ�பைத விள��� நாவலான =7ட� ஆகிய =�� >�கைளF� 

கைலஞ� ெவளியிட ேவ�.� எ�� ேக7.� ெகா3கிேற�. அேத சமய�தி�, �த� 

அைம+ச� எ�பதா� அவைர அைழ�கவி�ைல எ�பைதF� ெதளிவா��கிேற�. 

 

ெச�ற ேத�த6� �&Aக3 எ�ப&யி ��� எ�� ெதாியாதேபாேத, என� அ ைம 

ேதாழ �, தமி*நா. �0ேபா�� எC�தாள� ச9க� தைலவ �, வழ�கறிஞ �, 

கைலஞ� மீ� ப0றாள மான ச.ெச)தி�நாதBடB� இ)திய க�IனிD7 க7சியி� 

தமி* மாநில+ ெசயலாள� ஆ�. எ�. ந�லக�, அவ�கேளா.� ஆேலாசி�� 

கைலஞ� ெவ�றா8� ேதா0றா8� அவ�தா� இ)த >�கைள ெவளியிட ேவ�.� 

எ�� H7டாக �&ெவ.�தைத+ �7&� கா7&ேன�. கைலஞ� ேலசாE சிாி�தா�. 

என�� %ாி)� வி7ட� இ�ப&�ப7ட �&A, அவ �� கா7.� ச8ைக அ�ல. 

பி+ைசயி� அதிகார� பி+ைச Hடா�. %ாி)� ெகா�. எ� தைலயி� நாேன ேலசாக 

அ&��� ெகா�ேட�. 

 

எ�றா8�, கைலஞ� இ)த அதிகார� பி+ைச ப0றி அல7&�கவி�ைல. 

ச��கநாத� அவ�கேளா. ெட6காமி� ேபசினா�. ‘ந�ம ச��திர���� அவேராட 

>�கைள ெவளியிட ஒ  ேததி ேவ,மா� வா’ எ�றா�. நா� ெநகி*)� ேபாேன�. 

நா� கட)தகால�தி� ெவளி�ப.�திய கைலஞ �� எதிரான க�டன 

அறி�ைககைளF� மீறி அவ� ‘ந�ம ச��திர�’ எ�கிறா�. இ)த� ெபாிய மன� - 

கைலஞாி� சிறியன சி)தியாத இய�% எ�ைன அ�ப&ேய ஆ�கிரமி��� 

ெகா3கிற�. ச��கநாத� வ �ேபா�, பா�ைவ ம9�கிற�. ச��கநாத� 

ைடாிைய கா7& ஏேதா ெசா�கிறா�. உடேன கைலஞ� எ�ைன� பா��� 

ெவளி[7. விழாைவ அ)த மாத� 26ஆ� ேததியி� ைவ��� ெகா3ளலா� 

எ�கிறா�. ச��கநாதB� �றி��� ெகா�டா�. 

 

என� =�� பைட�%கைளF� கைலஞாிட� ெகா.�கிேற�. ஒJெவா  

பைட�பி8� த�பிரா� ேதாழ� கைலஞ �� எ�� நா� எCதியி �பைத கைலஞ� 

சிறி� அC�தமாக பா��கிறா�. இ)த மாதிாி எவ � தம� பைட�%களி� இ�ப& 

எCதி ெகா.�தி �க மா7டா�க3 எ�� நிைன�கிேற�. இ)த வா��ைதயி� 
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கைலஞ ��� என��� உ3ள உறA� அ)த உறவி� ஏ0ப7ட ரசாயன மா0ற�� 

உ3ளட9கி இ �பைத+ ெசா�லாம� ெசா�8� %ராண� ெபா 3 மி�க வா��ைத 

அ�. இைத பி�னா� விள�கலா� எ�� நிைன�கிேற�. 

 

விைடெபற�ேபான எ�னிட� எ)த இட�தி� விழா நைடெப�� எ�� கைலஞ� 

ேக7டா�. உடேன ராேஜDவாி க�யாண ம�டப� அ�ல� கைலவாண� அர9க� 

எ�� பதிலளி�ேத�. ேபாEவா 9க3 எ�ப� மாதிாி கைலஞ� தைலயைச�தா�. 

 

ெபா�வாக, கைலஞைர விழாA�� அைழ�தா� அ)த விழாவி0கான ேப+சாள�- 

ப9ேக0பாள� ப7&யைல கைலஞாிட� ெகா.�கேவ�.� எ�பா�க3. இ� 

ச�வாதிகார� அ�ல. நியாமான�தா�. ஒ  தைலவைர அ�A� ம�க3 அளவி8�, 

க7சி அளவி8�, அர� அளவி8� ஈ. இைணய0ற தைலவராக இ ��� ஒ வைர 

விழாவி0� அைழ���ேபா� யாராவ� ஒ வ�, த�தைல�தனமாக� ேபசலா�. 

அ�ல� சி�கலான விவகார9கைள எC�பி, அ9ேகேய அவ� பதிலளி�க ேவ�.� 

எ�ப� மாதிாி Hட வ0%��தலா�. விழா ேமைடைய ெகா+ைச�ப.�தி விடலா�. 

 

எனேவ, கைலஞ� ேபா�ற தைலவ�க3, விழா விவர9கைளF�, ேப+சாள� 

ப7&யைலF� ேக7பதி� தவறி�ைல. நா� Hட எ�ைன விழாவி0� 

அைழ�பவ�களிட� ேமைடைய பகி�)� ெகா34� ம0றவ�கைள� ப0றி 

ேக7ப��.. என�� சாி�படாதவ�க3 எ�றா� நா� ம���வி.வ�� உ�.. 

இ)த� பி�னணியி�, கைலஞ�, ேப+சாள� விவர�ைத எ�னிட� ேக7காத� 

அவ �� எ� மீ� இ )த ந�பி�ைகேய கா7.கிற�. அவ � ேக7கவி�ைல நாB� 

ெசா�லவி�ைல. ேக7& )தா� ெசா�6யி �ேப�. அ�ப& ெசா�ல ேவ�.� 

எ�� என�� ேதா�றவி�ைல. அJவளAதா�. ஆனா�, இ�ேபா� நிைன��� 

பா����ேபா� கைலஞ� எ�மீ� ைவ�தி )த அள�பாிய ந�பி�ைகயி� ெப மித� 

ஏ0ப.கிற�. Hடேவ யாராக இ )தா8� சமாளி�கலா� எ�கிற அவர� 

ேபா���ண�� ஒ  காரணமாக இ ��ேமா எ�ற Iக�� ஏ0ப.கிற�. 

 

கைலஞாிட� ேததி கிைட�த மகி*+சியி� அவ� ந�ம ச��திர� எ�� ெசா�ன 

ஒ�றி�பி� ப&யிற9கிேன�. கீேழ நி�� ெகா�& )த ஆ��கா7டா� உ3ளி7ட 

அைம+ச�கைளF�, தைலவ�கைளF� கி�தா�பாக� பா���� ெகா�ேட 

கைலஞாி� M7ைடவி7. ெவளிேயற மனமி�லாம� ெவளிேயறிேன�. 
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நா� M7.��� ேபாகாம� பாலாஜி நகாி� உ3ள ந�ப� அ � Mர�ப� 

அவ�களி� M7&0�+ ெச�ேற�. திைர�பட உலகி� வரலா� பைட�த 

ஏவி.ெமEய�ப+ ெச7&யா� அவ�களி� ம மக�, இவ� மாமனாைர 

ேகடயமா�காம� �யமாக உைழ�� ஆசியாவிேலேய மிக� ெபாிய ஒ6பதி�% 

நிைலய�ைத அைம�தி �பவ�. இவாிட�, கைலஞைர ச)தி�த விவர9கைள 

ெதாிவி��வி7., விழாவி0கான ெசலA� ப7&யைல� ேபா7.� பா��ேதா�. 

அ�பதாயிர� 'பாE அளவி0� வ)த�. நா� அதி�)� ேபாேன�. எ�Bைடய 

ேர:ேச ஐயாயிர� 'பாE தா�. எ�ன ெசEவ� எ�� �ழ�பி� ேபானேபா�, 

அ � Mர�ப� அவ�க3, தன� �ைணவியா� மீனாைவ அைழ�தா�. அவர� 

�ைணவியாேர சி�க8�� ஒ  தீ�ைவ+ ெசா�னா�. அவ�, தன� அ�மா 

ராேஜDவாி அ�ைமயாாிட� ேபசி அவ� ேபாி83ள அ)த ம�டப�ைத என�� 

இலவசமாக வா9கி� ெகா.�பதாக வா�களி�தா�. கைலஞ� எ�� ெசா�னா� 

அ�மா க7டாய� த வா� எ��� �றி�பி7டா�. 

 

ஒ  �றி�பி7ட நாளி� நாB�, மீனா அ � Mர�ப� அவ�க4�, ராேஜDவாி 

அ�ைமயா� அவ�கைள+ ச)தி�ேதா�. ராேஜDவாி அ�ைமயா� என�� ஒளைவயா� 

மாதிாிேய ேதா�றிய�. ஒேர ஒ  வி�தியாச�, தமிைழ� ெகா.�� அ�பளி�ைப 

வா9�பவ� அ�ல. அ�பளி�% த)� தமிைழ வா9�கிறவ�. அவ� தன� ெபயாி� 

உ3ள அ)த அ ைமயான க7&ட வளாக�ைத எ� ெபா��பி� ஒ நா3 இலவசமாE 

த வத0� மகி*+சிேயா. உட�ப7டா�. கைலஞ� எ�றAடேன ம�ேப+சி�ைல. 

அவ� எதி�க7சியி� இ )தேபா� Hட இேத அ,��ைறேய ெகா�டவ�. கைலஞ� 

ெவளியி.� =�� %�தக�தி� ப&கைளF� ராேஜDவாி அ�ைமயா� வா9கி� 

ெகா3ளேவ�.� எ�� அ)த இட�தி� ேக7.� ெகா�டா� அ� அச� 

ெகா+ைச�தனமாக என�� ேதா�றிய�. அவ �� க�களா� ந�றி ெதாிவி��-

வி7. ெவளிேயறிேன�. ஒ  வார� கழி���தா� அவ� �த�ப&கைள 

வா9கேவ�.� எ�� ேக7.�ெகா�ேட�. 

 

M7&0�� தி �பிய��, மன� எ�ைன உைத�த�. கைலஞ� என� சி�கைத 

ெதா��ைப ப&���ேபா� அவ� மன� ேநா�ேம எ�ற பி� ேயாசைனயி� 

அ�லா&ேன�. கைலஞ� ெவளியிட இ ��� ஒ  மாமர�� மர9ெகா�தி� 

பறைவக4� எ�ற சி�கைதகளி� ெப �பாலானைவ அரசிய� கைதக3. ��னா3 

�த�வ� ெஜயல6தா ெகா�.வ)த கால& கலா+சார�ைத சா.� கைத எதி� 

பாிமாண�. ஒ  மாமர�� மர9ெகா�தி� பறைவக4� தமிழக�ைத அரசிய� க7சிக3 

அ�தைனF� எ�ன பா. ப.��கி�றன எ�பைத விள��கிற கைத. 
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எ�லாவ0றி0�� ேமலாக ஐ�ெப � விழா, ெபா��த� ேபாதா� ஆகிய சி�கைதக3 

திராவிட இய�க�ைதF�, கைலஞைரF� சாட� H&யைவ. �த� கைதயான 

ஐ�ெப � விழா எ.�த எ.�பிேலேய திராவிட இய�க�ைத கி�ட� ெசEF� ஒ  

அ9கத� கைத. கைலஞ� இவ0ைற ப&�� வி7. விழாவி0� வ வாரா எ�� 

என�� ச)ேதக� ஏ0ப7. வி7ட�. அேத சமய� இ)த� ெதா��ைப உ வா��� 

ேபா� அவ� தா� ெவளியிட ேவ�.� எ�ற அBமான�ேதா. தா� இ)த+ 

சி�கைதகைள உ3ளட�கிேன�. இ�ேபா� விழா ேததி நி+சயி�க�ப7. வி7டதா� 

கைலஞ� வ வாேரா, மா7டாேரா எ�ப� மாதிாி மனதி0�3 ஒ  %ல�ப� 

ஏ0ப7ட�. கைலஞ� இ)த நிக*+சிைய ர�� ெசE�விடலா� எ��� ஒ  உதற� 

எ.�த�. 

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

2. 2. 2. 2. ச��திர� ேம� ஒ, உதய -ாியச��திர� ேம� ஒ, உதய -ாியச��திர� ேம� ஒ, உதய -ாியச��திர� ேம� ஒ, உதய -ாிய    

 

வ வா� கைலஞ� எ���, வாரா� கைலஞ� எ��� நிரடேலா. ராமநாத%ர�தி0� 

ம�திய அரசி� களவிள�பர� �ைறயி� மாநில தைலைம அதிகாாி எ�ற �ைறயி� 

\� ேபாேன�. அ9�3ள மாவ7ட ஆ7சி�தைலவ� வி )தின� மாளிைகயி� 

தட%டலாக� த9கியி )ேத�. 

 

ஒ நா3 காைலயி� என� அ8வலக வா7+ேம� என�ப.� இரAேநர� காவலாளி 

எ� அைற�� வ)தா�. ந�ல இைளஞ�. ஆனா� கா� ம)த�. நா� பலதடைவ 

‘ேக7�� க விைய’ கா�களி� ெபா �தி� ெகா34�ப& ேக7டா8� அ� 

அவ ��� ேக7டா8�, ேகளாத� ேபாலேவ பாவி��� ெகா�டவ�. உ��% 

பலMன� ெபாித�ல எ�� நா� பலதடைவ ெசா�னா8�, ஒ தடைவ Hட அைத 

ஏ0�� ெகா3ளாதவ�. கா� ந�றாக� ேக7ப� ேபாலேவ ந&�பா�. அ�ப&�ப7டவ� 

எ� அைற�� வ)� யாேரா நாத�B ஒ �த� இரவி� அ8வலக�தி� ெட6ேபா� 

ெசEததாக ெதாிவி�தா�. எ�றா8� எ)த ெபய ��ாிய நாத� எ�பைத அவரா� 

ெதளிவாக+ ெசா�ல �&யவி�ைல. ெவ�� நாத� இ�ைல இ�ெனா  ெபயைரF� 

��னா� ெகா�ட ஏேதா ஒ  நாத� எ�� ெசா�னைதேய ெசா�6� 

ெகா�& )தா�. 

 

என��� பய� பி&�� வி7ட�. ஒ ேவைள ச��கநாத� என� அ8வலக 

ெட6ேபா� எ�கைள வா9கி ‘இ�ப& எCதினா எ�ப&9க கைலஞ� வ வா�’ எ�� 
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ெசா�6 வி7. நிக*+சிைய ர�� ெசEத விவகார�ைத ெசா�ல வ)தி �பாேரா 

எ�� �&��� ேபாேன�. உடேன தமிழக அரசி� ம�க3 ெதாட�% அதிகாாியான 

எ� இனிய ந�ப� �பா�ட� ெதாைல ேபசியி� ெதாட�% ெகா�ேட�. அவ� 

தன�� ெதாியா� எ��� ச��கநாதனிடேம நா� ேபசிவிடலா� எ��� 

பாி)�ைர�தா�. என�� ச��கநாதனிட� ேபச� பய�. ‘எ9க�ப� �தி ��3 

இ�ைல ‘ எ�கிற கைதயாகிவிட� Hடாேத எ�கிற அ+ச�. ��மா கிட�கிற ச9ைக 

ஊதிவிட� Hடாேத எ�கிற ��ேயாசைன. 

 

எ� �ைணவியா �� ெட6ேபா� ெசEதா� கைலஞாி� நிக*+சி ர�தாகி வி7டதாக 

யா � ெதாிவி�க வி�ைல எ�றா�. ஆனா8�, யாேரா ஒ வ� என� ராமநாத%ர 

அ8வலக எ�ைண வா9கியதாகA� �றி�பி7டா�. எத0� எ�� ெதாியாதா�. 

இவ � ேக7கவி�ைலயா�. அவ � ெசா�ல வி�ைலயா�. எ�Bைடய ேகாப�ைத 

மைனவியிட� கா7.வ� ேபா� ெதாைலேபசிைய ட�ெக�� ைவ�ேத�. பி�ன� 

ேதாழ� ெச)தி�நாதBட� ெதாட�% ெகா�ேட�. அவ�, தா� ேபசவி�ைல 

எ�றா�. என� ஆத9க�ைத� ெதாிவி�தேபா� கைலஞ� அ�ப&ெய�லா� நட)� 

ெகா3ளமா7டா� எ�றா�. இ� என��� ெதாிF�. ஆனா8�, விவகார� எ�ைன� 

ப0றிய� எ�பதா� ஒ  டா�ட ��, தன� ேநாைய ப0றி ஏ0ப.� ச)ேதக� 

என��� வ)த�. 

 

ஒ ேவைள ச��கநாத� இ�லாம� ேவ� நாதனாக இ �கலாேமா. &�6யி� 

தமி*+ச9க �ைண� தைலவராக பணியா0றிய எ� ந�ப� வி�வநாதனா? அ�ல� 

எ�ேனா. க�Lாி� ேப+� ேபா7&களி� கல)� ெகா�டவ � அைம+சராக 

இ )� வி7. அரசிய6� இ )� கAரவமாக விலகி� ெகா�ட ேவL� 

வி�வநாதனா? எ� ப3ளி� ேதாழ� ேலாகநாதனா? என� இனிய ந�ப � 

தின�த)தியி� அ�ேபாைதய ெசEதி ஆசிாிய மான ச��கநாதனா? ெச�ைன 

வாெனா6யி�, எ�ைன+ ெசா�8��+ ெசா� அ�ணா அ�ணா எ�� அைழ��� 

இைளய சகா சாமிநாதனா? அ�ல� அ0%தமான இல�கிய விம�சகரான ேபராசிாிய� 

இராம. � நாதனா? அ�தைன நாத�கைளF� நிைன��� பா��ேத�. இ�வைர 

எ)த நாத� ெதாைலேபசியி� ெதாட�% ெகா�டா� எ�பைத எ�னா� 

க�.பி&�கேவ �&யவி�ைல. 

 

விழா நா3 ெந 9கிய� எ�பைத விட ெந �கிய� எ�ேற ெசா�லலா�. கைலஞ� 

வ வ�� உ�தியாகி வி7ட�. ஆனா8�, கைடசி ேநர�தி� வராம� ேபாE-
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வி.வாேரா எ�� ஒ  உதற�. அ�ப&யானா� இ)ேநர� ெசா�6 அB�பி 

இ �பா� எ�கிற ஆ�த�. 

 

ெபா�வாக �த�வைர ைவ�� இ)த மாதிாியான விழா�க3 நட��கிறவ�க3 

அதிேலேய பண� கர)� வி.வா�க3. பிரபல ெதாழிலதிப�கைள நீ�ட வாிைசயி� 

நி0க ைவ�� அவ�க3 �த�வாிடமி )� ப&க3 ெப�வ� ேபா� ெதாைல�கா7சி 

சா7சியாக கா7& ஒJெவா வைரF� ஆயிர�கண�கி� 'பாE ெகா.���ப& 

ெசE� வி.வா�க3. �த�வ� எ�றா� ேக7க ேவ�டா�. அ�தைன 

ெதாழிலதிப�க4� H& வி.வா�க3. ஆனா�, இ� ஒ  ேகவலமான அ,��ைற 

இதி� என�� உட�பா. இ�ைல எ�ப� ம7.� அ�ல. இ�ப& விழாைவ வியாபார 

ேமைடயா��� ேப�வழிகைள நா� ெவ��� ஒ���கிறவ�. அேத சமய�தி� 

விழாவி0கான மி�க7டண� இரA ேநரமாகியதா� ேலசான மி� ேதாரண�. 

ெபா�னாைடக3 மாைல மாியாைதக3, �வெரா7&க3, அைழ�பித*க3 எ�� 

��பதாயிர� 'பாயாவ� ெசலவா��. மி�க7டண� ேமைட அல9கார� எ�� 

ேவ�... 

 

எ�ன ெசEயலா� எ�� சி)தி�தப&ேய என� ந�ப� அைம+ச� ஆல& அ ணா 

அவ�கைள அ,கிேன�. அவ� ெந�ைல ெந.மாறைன ெதாட�% ெகா�. 

தின�த)தி சா�பி� �வெரா7&க3 அ&�க+ ெசEதா�. ெந�ைல ெந.மாற� திராவிட 

��ேன0ற கழக�தி� ெபா��பான பணியி� இ )தவ�. மிக+ சிற)த ஆEவாள�, 

இல�கிய� ேப+சாள�.... ஆனா8�, நா� அவைர ேபச வ �ப& அைழ�கவி�ைல. 

அ� எ9க3 இ வைரFேம ெகா+ைச ப.��வதாக இ ��� எ�� க திேன�. 

ஆர�ப கால�தி� என� >�கைள ெவளியி7. ஊ��வி�த மணிவாசக� >லக�தி� 

உாிைமயாள� ேபராசிாிய� ச. ெமEய�ப� அவ�க3 அைழ�பித*கைள அ+ச&��� 

ெகா.�தா�. 

 

ெச�ைன� ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி� அ�ேபாைதய இய��ந � சிற)த 

எC�தாள மான ஏ. நடராச� அவ�களிட� ‘ெபா�னாைட வா9கி� ெகா.9க3’ 

எ�� உாிைமேயா. ேக7ேட�. ஐ)� வா9கி� ெகா.9க3 நா� கைலஞ �� 

ேபா7ட� தவிர எ:சிய நா�� சா�ைவகைளF� ம0ற ேப+சாள�க4�� மா0றி 

மா0றி ேபா7. சமாளி�� வி.கிேற�’ எ�ேற�. உடேன அவ�, ‘ெசEவைத� தி )த 

ெசEய,� அ�ணா+சி’ எ�� அறிA��தினா�. என��� ேச��� 

ெபா�னாைடகைள வா9கி ெகா�. வ)� வி7டா�. அ � Mர�ப� அவ�க3 

M&ேயா பட� எ.��� ெகா.�பதாக தாேம �� வ)� ெதாிவி�� வி7டா�. என� 
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உறவின � சி)தைனயாள �, ம ��வ �ைறயி� அைன��� பிாிAகைளF� 

ந�றாக ெதாி)� ைவ�தி �பவ மான டா�ட� ரா]�மா� ப�திாிைகயாள �� 

வி )தளி��� ெபா��ைப ஏ0�� ெகா�டா�. என� உறவினரான அவ�தா� 

ந�றிFைர Hறினா�. 

 

விழா நா3 வ)த�. 

 

மாைல ஐ)தைர மணி�� ெவளி[7. விழா �வ9க ேவ�.�. ஆனா�, H7ட� 

அதிகமாக இ�ைல. நா� ந�பியி ��� �0ேபா�� ேதாழ�க3 ஆறைர மணி 

அளவி�தா� வர�&F�, ஐ)தைர மணி�ேக, கைலஞ� வரலாமா எ�� �தலைம+ச� 

அ8வலக�தி� இ )� ேக3வி வ)� வி7ட�. �வெரா7&க4�, அைழ�பித*க4� 

அ ைமயானைவ. ம�க3 இல�கிய� ம�கேள இல�கிய� - கைலஞ� ேப�கிறா� 

எ�ற தைல�%+ ெசEதிேயா. விழா+ ெசEதி ெவளியிட�ப7. இ )த�. �த�வாி� 

%ைக�பட�� ெபாிய அளவி� ெவளியிட�ப7. இ )த�. ஆனா� என� 

%ைக�பட�ைத நா� ெவளியிடவி�ைல. கவ�+சியான �வெரா7& அத� தைல�ேப 

இல�கியவாதிகைள இC�க� H&ய�. 

 

எ�றா8� �வெரா7&கைள ஒ7.� ெபா��ைப ��பண� வா9கி ஒ�%� ெகா�ட 

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

ஒ7&யி )தா�க3. கைலஞாி� M7. அ ேக Hட ஒ7டவி�ைல. ேபாதா��ைற��, 

நாB� ப�திாிைககைள அ,கி அைழ�பித*கைள ெகா.�கவி�ைல. இ)த� 

பி�னணியி� கைலஞ� ஆ� மணி�� வரலா� எ�� ெசா�6 அB�பிேன�. 

அத0�3 H7ட� H& வி.� எ�ற ந�பி�ைக. காவ��ைற அதிகாாி ஒ வ� ஐ)தைர 

மணி எ�� ேபா7. வி7. �த�வாி� நிக*+சிைய த3ளி ைவ�கலாமா எ�� தன� 

ேகாப�தி0� நைக+�ைவ �க=& ேபா7.� ேக7டா�. நாB� ஐ)தைர மணி எ�� 

ேபாடவி�ைல. ‘ஐ)தைர மணியளவி� எ�� ேபா7. இ �கிேறா�’ எ�� 

பதிலளி�ேத�. 

 

கைலஞ� ஆ�மணி�� வ)�வி.வா� எ�� இ�தியான தகவ� வ)த�. 

 

கைலஞ� வ)த�� ேமைடயி� இ )� H7ட�ைத� பா��தா� அ)த ம�டப� 

நிர�பி வழி)�, ெவளிேயF� வியாபி�தி )த�. இ)த� H7ட�தி� க7சி� 

ெதா�ட�கைள விட இல�கிய� ெதா�ட�கேள அதிக�. கைலஞ� ��நைக தவழ 

வ)தா�. நாB� என� �.�ப�தின � அவைர எதி� ெகா�. வரேவ0ேறா�. 
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கைலஞ�, என� =�� >�கைளF� பல�த ைக த7ட8�கிைடேய ெவளியி7டா�. 

இவ0ைற ராேஜDவாி அ�ைமயா� வா9கி� ெகா�டா�. 

 

தமி*� ப�பா7.� �ைற அைம+ச� �ைனவ�. தமி*� �&மக� தைலைம வகி�க, 

என� இனிய ேதாழ� கவிஞ� இளேவனி� வரேவ0%ைர ஆ0றினா�. அைம+ச� ஆல& 

அ ணா, இ)திய க�IனிD7 க7சியி� மாநில+ ெசயலாள� ஆ�.எ�. ந�லக�, 

தமி*நா. �0ேபா�� எC�தாள� ச9க�தைலவ� ச. ெச)தி�நாத�. தமி*நா. கைல 

இல�கிய� ெப ம�ற ெசயல � �0ேபா�� எC�தாள மான ெபா�னீல�, 

கிறிD�வ இல�கிய ச9க�தி� ெபா�+ ெசயலாள� டா�ட�. தயான)த� பிரா�சிD, 

மணிவாசக� பதி�பக�தி� உாிைமயாள� ேபராசிாிய� ச.ெமEய�ப�, ெச�ைன� 

ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி� அ�ேபாைதய இய��ந� ஏ.நடராச� ஆகிேயா� 

� 9க+ ெசா�6 விள9க ைவ�தா�க3. அ�ேபா� ம�திய அைம+சராக இ )த எ� 

இனிய ேதாழ � மனதி� ப7டைத ெவ7. ஒ�� ��. இர�டாE 

எ.��ைர�பவ மான எD.ஆ�. பால��ரமணிய� அவ�க3 இ)த விழாவி� கல)� 

ெகா3வத0� எ�ேற %�&�6யி� இ )� %ற�ப7. வி7டதாக+ ெசEதி வ)த�. 

 

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

கைதகளி� க7.ைர�தன� வ)�வி.கிற� எ�றா�. அவ� ேபசி �&�த�� நா� 

விவர� ேக7டேபா� உ9க3 கைதகளி� ‘ெசEதிகளி� M+� இல�கிய M+ைச 

அ��கிவி.கிற�’ எ�றா�. நா� அச)� வி7ேட�. இ� அ0%தமான திறனாEA. 

விம�சகைர பைட�பாளி மதி��� திறனாEA. கைலஞ� த�கவைர� தா� தமி* 

ப�பா7.� �ைற அைம+சராக ஆ�கியி �கிறா� எ�பதி� மகி*+சி. இ)த 

விழாவி� ேபசிய ெச)தி�நாத� ம�திய சாகி�திய அ�காெதமி ேபா� மாநில அளவி� 

ஒ  அ�காெதமிைய அைம�க ேவ�.� எ�� இ�ைறய �ற3Zட�தி0� 

வி�தி7டா� எ�� ெசா�லலா�. 

 

ஆல& அ ணாA�� எ�ைன� ப0றி நீ�டகாலமாக� ெதாிF� எ�பதா� 

விலாவாாியாக� ேபசினா�. எC�தாள� ேதாழ� ெபா�னீல�, 1972ஆ� 

ஆ�&ேலேய, அர� ஊழிய�க3 பைட�% இல�கிய�தி0�3 ெச�லலா� எ�� 

கைலஞ� ஆைணயி7டைத %ள9காகிதமாக+ ெசா�னா�. 
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கைலஞ� ஏழைர மணி அளவி� >�கைள ெவளியி7. உைரயா0றினா�. =��  

பைட�%களி� இர�&� ப�ேவ� ப�க9க4�கிைடேய அ�% காகித9க3 

��த�ப7. அ)த� ப�க9களி� ஓர9களி� கைலஞ� ைகயா� �றி�ெபCத� 

ப7& )த�. அவர� ைகயி� இ )த அ)த� %�தக9கைள பா����ேபா� 

அவ0றி0� நீ�ட ெவ3ளி+ ச9கி6க3 அணிவி�க� ப7ட� ேபா� ேதா�றிய�. 

 

சி�கைத ெதா��பி� ஆ9கா9ேக சில ப�திகைளF� என� கைதகளி� கைதகளி� 

சில ப�திகைளF�, தன� விம�சன��ட� அவ� வாசி��� கா7&யேபா� விழா 

ம�டப� அதி�)த�. அதிகாாிகளி� ஆணவ� ேபா�ைக சி�தாி��� ஒ  கைத+ 

� �க�ைத+ ெசா�6 வி7. ‘இ� நட)த கைத... இனிேம� நட�காத கைத’ எ�றா�. 

என� கைதகளி� கைதகளி� ஒ  இள� ெப�ைண� ப0றி �றி�பி.�ேபா� 

‘அழகாக இ �க மா7டா3. ஆனா� கவ�+சியாக இ �பா3’ எ�� ஒ  வாி வ �. 

உடேன, அழைக� ப0றி ச��திர� ெசா�கிறா� எ�� எ3ள� �ைவேயா. 

ேபசியேபா� H7ட� ைககைள� V�கி� V�கி� த7&ய�. (அ)த அளவி0� 

அ&ேய� அழகனா���) அ)த� ெப�,� நாB� ெதா7டதி�ைல ெக7ட� 

இ�ைல எ�ற வாிைய ப&��வி7. ந�%ேவாமாக எ�றா�. கைலஞாி� உைர இ)த 

>8�� ��Bைரயாக ெகா.�க�ப7& �பதா� ேம0ெகா�. இ9ேக 

விள�கவி�ைல. ஆனா8�, எC�தாளைன அவன� அ)தDைத ைவ�� 

மதி�பிடலாகா� எ�� இ�ேபா� இ ��� இல�கிய� ேபா�ைக விம�சி�தா�. 

எC�தாள� ெசா�னா� அ� ப6��� எ�� தன� அBபவ�ைதேய �� 

ைவ�தா�. ச��திர� எC�� ஆEத எC�� எ�றா�. ச��திர�தி0� கைலஞ� மீ� 

தா�க�� உ�. கைலஞைர தா�கிய�� உ�. எ�றா�. உ�% காி��� ச��திர�, 

கதிெராளி ப7. ந�ல நீராகி வி7ட� எ��� ஒ  ேபா. ேபா7டா�. 

 

என� ஏ0%ைரயி� கைலஞ ��� என��� உ3ள ேமாத�, காத�, 

வி:ஞானாீதியான உறA �ைற ஆகியவ0ைற எ.��ைர�ேத�. என� 

பைட�%கைள �Cைமயாக� பைட�� வி7., அவ� உைரயா0றியதி� ெநகி*)� 

ேபான நா�, ேபச �&யாம� வி�கி� தி�கிேன�. இ� ப0றி கைலஞ� �றி�பி.� 

ேபா�, நா� அவாிட� ெதாிவி�த சில பாி)�ைரகைள மைற�கமாக �றி�பி7. 

இவ0றா� ‘நா� தி �பி� பா��ேத�, தி �தி� ெகா�ேட�’ எ�� 

உண�+சிவசமாக ேபசினா�. எ� ேப+சி6 )ேத ேம0ேகா3 கா7&, ‘ச��திர�தி0� 

எ� மீ� அ�ப& ஒ��� அ�பி�ைல ஆனா� அவ� பிாிய�ப.� ப&யாE நா� 

நட)� ெகா�& �கிேற�’ எ�றா�. 
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கைலஞ� மன�வி7. ேபசி� ெகா�& )தா�. அ�ேபா� விமான� தாமத�தா� 

ம�திய அைம+சரான ேதாழ� எD ஆ�. பால��பிரமணிய� அவ�க3 கைலஞ� 

ேபசி�ெகா�& ��� ேபா� ேமைட�� வ)�வி7டா�. கைலஞ � ேப+ைச 

உடன&யாக �&��� ெகா�டா�. எD.ஆ�.பிF� பதிைன)� நிமிட� வைர 

ேபசினா�. கைலஞ �, தா� ேபானா� H7ட� கைல)�வி.� எ�கிற 

அBமான�தி� எD ஆ�பி ேப�வ� வைர��� கா�தி )தா�. இ)த நய�த� ேமைட 

நாகாீக� ெப �பாலான தைலவ�களிட� காண� கிைட�காத�. 

 

இ)த நிக*+சியி� எ�ைன ஆளா�கிய என� சி�தி ராச�மாவி0�, கைலஞ� 

ேமைடயி� ெபா�னாைட ேபா��தினா�. அ)த� கால�� பி� ெகா�வ %டைவேயா. 

ேதா�றிய அ)த எளிய சி�திைய� பா��த�� H7ட�� ெநகி*)த�. கைலஞ � 

ெநகி*)� ேபானா�. 

 

இ)த விழாவி� அைம+ச�க3 ஆ��கா. Mராசாமி, ெபா��&, �ைர� க�, 

எD.பி.ச0�ண� ஆகிேயா � ந�கீர� ஆசிாிய� ேகாபா�, F.எ�.ஐ ெசEதியாளரான 

ேதாழ� ரேமச�, இல�கிய Mதி இனியவ�, எ�Bைடய க�Lாி ஆசிாிய � 

காவ0�ைற தைலவ மான ரா]ேமாக�, ந�ப� அ �Mர�ப�, ச7ட�ேபரைவ� 

�ைண தைலவ� பாிதி இள�வCதி, என� அ8வலக ஊழிய�க3, ேவL� விள�பர 

அ8வலக அதிகாாிF� இ�ேபாைதய திைர�பட தணி�ைக அதிகாாிFமான 

தனேசகர� உ3ளி7ட பல� கல)� ெகா�. சிற�பி�தா�க3. 

 

இ)த விழாவி� தி !& ேபா� ஒ  நிரட8� ஏ0ப7ட�. என� ஏ0%ைரயி� 

��ைனய ச7ட�ேபரைவயி� ஒ தடைவ இ�ேபாைதய ேபரைவ� �ைண� தைலவ� 

பாிதி இள�வCதி வ��ைற�� ஆளான ேபா� ‘உன��� கால� வ �டா’ எ�� 

�றி�பி7டதாக ெதாிவி�ேத�. ேபச எC)த கைலஞ� ேப+சாள�க3 ப7&ய6� 

உ3ளவ�கைளF�, பா�ைவயாள�க3 ம�தியி� இ )த அைம+ச�கைளF� 

ெவ�மேன ெபயாி7. அைழ��வி7. ‘மா�%மி� ச7ட�ேபரைவ� �ைண� 

தைலவ� பாிதி இள�வCதி அவ�கேள’ எ�� அைழ�தா�. ம0ற அைம+ச�களி� 

ெபய�கைள+ ெசா�ன ேபா� ைக�த7டாத H7ட� பாிதிைய மா�%மி�வாக 

ஆ�கிய�� பலமாக ைக�த7&ய�. 

 

என�� ஒ��� %ாியவி�ைல. விழா �&)த�� ந�ப�களிட� விசாாி�தா� நா�  
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ச7ட�ேபரைவ� �ைண� தைலவரான பாிதிைய அ�ப& ‘டா’ ேபா7.� ேபசியைத� 

�றி�பி7. இ �க� Hடா� எ�� ெசா�6 ைவ�த� ேபா� அ�தைன ேப � 

ெசா�னா�க3. இைத மனதி� ைவ���தா� கைலஞ� மா�%மி� வா��ைதைய 

ேச��தா� எ��� �றி�பி7டா�க3. H7ட�தின ��� இ� எ�ப&ேயா %ாி)� 

வி7ட�. கைலஞ� ேபசியைத ைவ�� அவ�க4�� அ�ப& %ாி)ததா அ�ல� 

H7ட�தின� நிைன�தைத க �தி� ெகா�. கைலஞ� அ�ப& ேபசினாரா 

எ�பத0� ஒ  ப7&ம�டபேம நட�தலா�. 

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

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

 

என�� விவர� ெதாி)த 1954ஆ� ஆ�&� இ )� 1990 வைர எ�.ஜி.ஆ �� 

அ.�தப&யாக நா� கைலஞைர ெவ��ேத�. எ�.ஜி.ஆைரயாவ� நிழ� மனித� 

எ�� அ)த� கால�திேலேய எ� சி)தைனயி� இ )� ஒ��கி இ )ேத�. கைலஞ� 

மீ� நா� ெகா�ட ெவ��பி0� ெவ3ளி விழாைவ விட அதிகமான ஒ  விழாைவ 

அ�ல� நிைனA நா3 அBசாி�ைப ைவ�க �&F�. இ�ேபா� ேயாசி��� 

பா��தா� கைலஞ� மீ� நா� ெகா�ட� ெவ�மேன ெவ��% அ�ல. ஆ9கில�தி� 

லJ - ேஹ7 (Love - Hate) என�ப.� உறA எ�� ெகா3ளலா�. ஒ  நாணய�தி� 

இ ப�க� ேபா� வி �%� ெவ��%� ெகா�ட மானசீகமான உறA. 

 

1954ஆ� ஆ�. வா�கி� நா� எ9க3 ஊரான ெந�ைல மாவ7ட�தி� உ3ள 

தி�பண�ப7&யி� ஏழாவ� வ��% ப&��� ெகா�& �கிேற�. அ�ேபா� எ9க3 

ஊ� வா�தியா�, பாதி ேநர� எ9கைள M7&0� அB�பி வி.வா�. அ�ேபாைதய 

�தலைம+சரான ராஜாஜி ெகா�. வ வதாக இ )த %திய க�வி தி7ட�தி� ப& 

பாதி ேநர� ப&�%, மீதி ேநர�தி� �.�ப� ச�ப)த�ப7ட ஒ  ெதாழிைல ெசEய 

ேவ�.�. இ)த� க�வி� தி7ட� அ�8�� வ வத0� ��ேப க�வி��ைற 

�)திாி� ெகா7ைடயானேதா... எ�னேமா ... மாணவ+ சி�வனான நா� ம0ற 

மாணவ�கேளா. M7&0� அB�ப�ப7ேட�. 

 

இ�தா� சமய� எ�� பா��த எ� பா7ைடயா (தா�தா) எ�ைன வய� ேவைல��3 

சி�க ைவ�தா�. கமைல அ&�ேத�. பா�தி ேபா7ேட�. நா0� ந7ேட�. 

ெத�ைனயி� ஏறி ேத9காE பறி�ேத�. வய�க4�� நீ� பாE+சிேன�. H6யா3 

மி+ச� எ�பைத %ாி)� ெகா�ட எ� தா�தா இனிேம� நா� ப3ளி� Hட�தி0� 

பக� 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��� சி�ன�தாயி எ��� அைழ�க�ப7ட என� விதைவ� தாE 

வாE�கா� ம�ணி� என�� ப�ேதE�தப&ேய ‘எ� மவேன... உன�� ெசா�� 

இ�ல... �க� இ�லடா... நீ ப&+சி ச��கா� ேவைல�� ேபானா�தா� நீF� 

ேதற�&F�... இ)த அ�மாA� ேதற �&F�’ எ�� அறிA��திய�, தா�தா பா��த 

த&ய& பா�ைவயி� அCைகயான�. இ)த+ சமய�தி�தா� ராஜாஜி ெகா�. வ)த 

க�வி� தி7ட� நீ�க�ப7., சி�வ�களான நா9க3 எ�லா� மீ�.� 

ப3ளி�Hட�தி0� �Cேநர�� ெச�ேறா�. இதி� ஒ�� �றி�பிட ேவ�&ய� 

��கிய�. ராஜாஜி ெகா�.வ)த தி7ட�தி0� ெபய� %திய க�வி� தி7ட�. இத0� 

திராவிட இய�க� ைவ�த ெபய� �ல�க�வி� தி7ட�. �தலைம+சாி� ெபய� 

ச�கரவ��தி இராஜேகாபாலா+சாாி. திராவிட இய�க�தின� அவ �� ைவ�த ெபய� 

��8க�ப7ட�. 

 

இ�தைகய வா��ைதகளி� அ ைம ெப ைமகேளா அ�ல� சி�ைமகேளா என�� 

%ாியா�. ஆனா8�, காமராச� �தலைம+சராகி எளிய பி3ைளக3 �C ேநர� ப&�க 

வைக ெசEதி �கிறா� எ�ப� ம7.� ெதாிF�. இத0� த)ைத ெபாியா � 

காரணமாக இ )தா� எ�ப� என�� அ�ேபா� ெதாியா�. உய�நிைல� ப3ளியி� 

உபகார+ ச�பள�� என��� ெகா.�க�ப7ட�. க�Lாி வைர��� இ)த� ெதாைக 

நீ&�த�. ஆைகயா�, அ)த� கால�க7ட�தி� காமராசைர க.ைமயாக விம�சி�த 

திராவிட ��ேன0ற கழக�தின� �றி�பாக கைலஞ� என�� அறேவ பி&�காம� 

ேபாயி0�. அ)த இள� வயதி� அவைர நா� என� ெசா)த எதிாியாகேவ 

நிைன�ேத�. என�� கிைட�த �C� க�விைய இவ �, அ�ணாA� எ9ேக பறி�� 

வி.வா�கேளா எ�� அநியாயமாக� பய)ேத�. 

 

இேதா., காமராச� என� சாதிைய ேச�)தவ�. எ�ைன� ேபாலேவ ெசா)த சாதியா� 

ஒ��க� ப7டவ� எ�ப� என�� அ�ேபா� ெதாிவி�க�ப7ட�. எ9க3 ஊாி8� 

�0� வ7டார�தி8� உ3ள எ9க3 சாதியின� காமராச� ஆ7சி�� வ)தைத தா9க3 

ஆ7சி�� வ)ததாகேவ க தினா�க3. காரண� ெப �பா8� பைனேயறி 

நாடா�கைள ெகா�ட எ9க3 கிராம�தி� நா9க3தா� ெப �பா�ைமயின�. 

ஆனா8�, மிக+ சி�பா�ைமயினரான ஆசாாிக4�, ெவ3ளாள�க4� எ9க3 

ஆ7கைள ஒ ைமயி�தா� ேப�வா�க3. அ�ப� வய� நிர�பிய என� தா�தாைவ 

ஒ  ஏC வய� ஆசாாி சி�வ� ‘உதிரமாடா! எ9க M7.�� வ Mரா�’ எ�� 

ெசா�6வி7.� ேபாவா�. எ9க3 தா�தாA� ‘அ�ப&யா ஆசாாி அEயா’ எ�பா�. 

ஒ0ைற கண�க�பி3ைள M7&0� இ.�பி� ��ைட� க7&� ெகா�. ேபாவா�. 
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ெபா�வாக பிராமண�கைள�தா� U�திர�க3 இ�ப& அைழ�ப� உ�.. ஆனா�, 

U�திர�களான எ9க3 ஆ7க3 இ�ெனா  U�திர�கைள பிராமண�கைள ேபா� 

நட�த ேவ�&ய நிைலைம. இதைன பி0கால�தி� எ�ைன� ேபா�ற இைளஞ�க3 

தைலெய.�� நீ�கி வி7ேடா� எ�றா8� அ�ேபா� மேனா அ&ைமயி� கிட)த 

எ9க3 சாதியி� ஒ வ� �தலைம+ச� ஆனேத ஒ  ெபாிய சாதைன. ஒ  பைனேயறி 

Mர� ‘காமராச� காமராச� எ�கிறா�கேள அவ  ந�ம ாிவ�I இ��ெப�ட� 

அEயாவவிட ெபாியவரா’ எ�� ஒ  ெபாிய ேக3வியாக� ேக7டா�. இ�ப& 

எ9கைள� ேபா�ற எளியவ�கைள உEவி�க வ)த காமராசைர ப&�காதவ� எ���, 

பாமர� எ��� திராவிட ��ேன0ற� கழக�தின� ேமைடகளி� தி7&� தீ��பைத 

எ�னா� ஏ0�� ெகா3ள இயலவி�ைல. காமராசாி� எதிாிக3 சி�வனான என��� 

எதிாிகேள. இ)த எதிாி� ப7&ய6� ��னணியி� இ )த கைலஞ � எ� எதிாிேய. 

 

எ�றா8�, காமராச� சாதிைய ேச�)த மாணவ�க3 உ3ளி7ட அ�தைன ேப ேம 

திராவிட ��ேன0ற� கழக�ைத+ ேச�)தவ�க3. இவ�க4�� அைட)தா� திராவிட 

நா. இ�ைலெய�றா� �.கா.’ எ�பேத தாரக ம)திர�. தமி*�தாைய, இ)தி 

அர�கி ெகாைல ெசEய ேபாவதாக ஒ  எதி�பா��%. இதனா�, வடநா7. 

ம�க4���, இ)தி ெமாழி��� எதிராக அைன�� மாணவ�க4� தி�க ெகா&யி� 

கீ* ஒ�� திர�& )த ேநர�. ப&�காத மனித�க3 Hட ேமைடயி� தி�கவின� 

காமராசைர ப&�காதவ� எ�� ெசா�8� ேபா� இவ�க3 எ�னேமா ல�டனி� 

ப&�� வி7. பாாிசி� டா�ட� ப7ட� வா9கிய� ேபா� ைகத7.வா�க3. 

இ�தைகய அரசிய� Uழ6� நா� காமராசைர பா��காமேல அவ� ப�தனாேன�. 

 

அ)த� காலக7ட�தி�, எ� வைர��� திராவிட இய�க� எ�ப� திராவிட 

��ேன0ற கழக� தா�. அJவ�ேபா� த)ைத ெபாியா� ேப�வ� தின�த)தியி� 

ம7.ேம வ �. அேதா. சாி. இ)த� க7ட�தி� ப3ளி�Hட ேப+�� ேபா7&களி� 

ெவ0றி ெப�� நா� சிறி� ச=க சி)தைனையF� வள���� ெகா�ேட�. 

பாரதியா� மைனவி ெச�ல�மா பிற)த கைடய�தி� நா� உய�நிைல� ப3ளியி� 

ப&�ேத�. பாரதியா� வா*)த வித� ப0றி பல ெபாியவ�களிட� ேக7ேப�. மாவ7ட 

அளவிலான உய�நிைல�ப3ளி ேப+��ேபா7&யி� நா� ெவ0றி� 

ெப�வத0காகA�, அ)த ெவ0றி�� வி�தியாசமான ேப+� இ �கேவ�.� 

எ�பத0காகA� பாரதிைய ெமEயாக வி �பியதா8� அவேரா. பழகியவ�க3, 
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அவ�கள� வாாி� உறவின�க3 ஆகிேயாைர ச)தி�� மாணவ�தனமாக சில 

ேக3விகைள� ேக7ட��.. 

 

உ�ைமயாகேவ, பாரதியா� கCைதயி� வாைல பி&��� ெகா�. அத� பி�னா� 

ஓ&யி �கிறா�. ெச�ல�மா ெகா:ச� ந:ச� கிைட�த அாிசிைய %ைட��� ேபா� 

ஓ&�ேபாE அவ0றி� ஒ  ��ைத எ.�� பறைவக4�� Mசியி �கிறா�. 

இ�ப&�ப7ட ஒ  கவிஞைன பா��பன� கவி எ�� வ�ணி�த திராவிட இய�க 

ப�திாி�ைககளி� வ)த ெசEதிகைள எ�னா� தா9கி� ெகா3ள �&யவி�ைல. 

ஆைகயா�, கைலஞ� இ)த அணியி� இ )தாேரா இ�ைலேயா இ)த இய�க�தி� 

��ேனா&யாக சி�தாி�க�ப7ட அவ� மீ� என�� தீரா�பைக ஏ0ப7ட�. 

 

இ�ெனா  ��கிய காரண�, திராவிட இய�க�ைத� ப0றிய சாியான தகவ�கேளா 

அ�ல� அ�ைறய பிராமண�க3 கிழி�த U�திர� ேகா7ைடேயா அ)த� 

ேகா7&0�� கீேழ உ3ள ஆதிதிராவிட ம�கைள� ப0றி வரலா0� ாீதியான 

தகவ�கைளேயா இ)த இய�க� ெசா�லாேலா அ�ல� எC�தாேலா 

ெதாிவி�ததி�ைல. என�� ெதாி)� ‘உ:சிவி �தி பா�பா�’ எ�பன ேபா�ற வசA 

வா��ைதகேள அதிகமாக %ழ9க�ப7டன. இதனா�, இ)த இய�க�தி� மீ� என�� 

ஒ7.ெமா�தமான க.ைமயான ெவ��% எ� இள� வயதிேலேய பதி)�வி7ட�. 

பிராமண� ப�கேம அBதாப� ஏ0ப7ட�. 

 

க�னியா�மாி மாவ7ட�தி� நம� ��பா7&க3 இ.�%�� ேமேல எ)த 

�ணிையF� ேபாட�Hடா� எ�� இ )த இ)� மத அ7\ழியேமா, ப:சம �� 

இடமி�ைல எ�� அ)த� கால ேப )�களி� ெவளி�பைடயாக எCதி 

ைவ�க�ப7டேதா, �0றால அ வியி� �ளி�க� Hட தா*�த�ப7ட பி0ப.�த�ப7ட 

ம�க4�� உாிைம கிைடயா� எ�ற தகவேலா என�� ெதாிவி�க�படவி�ைல. இ)த 

தகவ�கைள தா9கிய >�கைள நா� ப&�ததி�ைல. இைவ கிைட�தி )தா� 

ப.கள�தி� ஒ�பாாி ேதைவயி�ைல எ�� க தி நா� ஒ  வ8வான திராவிட 

இய�கவாதியாக மாறியி �ேப�. இ)த தகவ6�ைமேய இ)த இய�க�ைத நா� 

எதிாியாக பாவி��� மன�ேபா�ைக எ�B3 ஏ0ப.�தி வி7ட�. 

 

இ)த இய�க�தி� வ&வமாக அ�ணா என�� ேதா�றவி�ைல. காரண� அவ� 

தமி*, சி)தைனயாள�கைளF�, தமி* ஆ�வல�கைளF� தா�& பாமர ம�க4�� 

ேபாகவி�ைல. ஆனா� கலைஞாி� தமிேழா பாமர ம�கைள கவ�)த�. அவ�க3 

ம�தியி� அ�ணாைவ விட கைலஞேர வ8வாக நி�றா�. மாணவ�க3 



39 

 

அ�ணாைவ மதி�தா�க3. விய)தா�க3. ஆனா� கைலஞைர த9களி� ஒ வ� 

எ�ப� ேபா� ேநசி�தா�க3. இதனா� கைலஞ� மீ� என�� க�=&�தனமான 

ேகாப� ஏ0ப7ட�. ேபாதா��ைற��, எ�.ஜி.ஆ �� ஏ0ற� ெகா.�க ேவ�.� 

எ�பத0காக ந&க� சிவாஜி கேணசைன, தி�க ெதா�ட�க3 �றி�பாக மாணவ�க3, 

ெதா)தி கேணச� எ���, தி �பதி கேணச� எ���, க:ச� எ��� தி7&� 

தீ��� அவர� அ0%தமான ந&�ைப =& மைற�த� என�� இ)த இய�க�தி� மீேத 

ஒ  ெவ��ைப ஏ0ப.�தி வி7ட�. 

 

இள� வயதி� ஒ�� பதி)� வி7டா�, அ�ப& பதி)த� பதி)த� தா� எ�ப� எ� 

வைர��� உ�ைமயாயி0�. திராவிட இய�க��ட� மானசீகமாக இைணவத0� 

ப�ேவ� நிக*Aக3 ஏ0ப7டன. ஆனா8�, ப�மர�தாணி எ�பா�கேள அ�ப& 

திராவிட எதி��% எ�B3ேள பதி)�வி7டதா� என�� ஏ0ப7ட சி�ைமக3 Hட 

ெபாிதாக ெதாியவி�ைல. 

 

எ.��� கா7டாக, ஒ  தடைவ பாரதி விழாவி� நட)த ேப+�� ேபா7&யி� எ)த 

U� வா�� இ�லாம� பாரதி பா&ய ‘பா��பாைன அEய� எ�ற கால�� ேபா+ேச 

ெவ3ைள� பர9கிைய �ைர எ�ற கால�� ேபா+ேச’ எ�ற பாடைல ேம0ேகா3 

கா7&� ேபசிேன�. 

 

அ�� �த� கைடய�தி� உ3ள ச�திர� உய�நிைல� ப3ளியி� அ�தைன பிராமண 

ஆசிாிய�க4� எ�ைன எதிாி மாதிாி நட�த �வ9கினா�க3. அவ�க4�� 

ெச�ல�பி3ைளயாக இ )த நா� வி�ல� பி3ைளயாக� ேபாEவி7ேட�. 

ஒ சிலைர தவி���, அ�தைன பிராமண ஆசிாிய�க4� எ�ைன வ��%களி� 

அவமான� ப.�தினா�க3. ேப+�� ேபா7&களி8�, க7.ைர� ேபா7&களி8� 

�தலாவதாக வ)த எ�ைன ஒ��கி ைவ�தா�க3. அ�ப&F� என��, 

பிராமண�கைள வி.9க3 பிராமணீய�தி� மீ� Hட ெவ��% ஏ0படவி�ைல. 

 

இேத சமய�தி� கைலஞைரேயா அ�ல� அவர� தமிைழேயா எ�னா� உதற 

�&யவி�ைல. 1952ஆ� ஆ�&� ெவளியான அவர� பராச�தி பட�, இர�. 

ஆ�.க3 கழி�� எ9க3 ப�க�� ஓைல� ெகா7டைக \ாி9 திேய7ட�க4�� 

வ)த�. இ� இைளஞ�க3 ம�தியிேல மக�தான தா�க�ைத ஏ0ப.�திய�. 

எ7டாவ� வ��% வைர ப&�த ஒJெவா  இைளஞB� ேமைட நாடக9களி8�, 
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க�யாண நிக*+சிகளி8� கைலஞ� பாணியி� ேபச� �வ9கினா�. அவைன 

அறியாமேல தமிைழ ெபா��த அளவி� அவBைடய நா�� சரDவதியான� எ�� 

ெசா�வைத விட அத0� இைணயாக கைலஞரான� எ�� ெசா�லலா�. சரDவதி 

க�பைனF�, ஒ7ட� H�தைனF� ெபாிய அளவி� நாடறிய+ ெசEத ஞான� 

ெதEவ�. ஆனா�, கைலஞ� எ�ற மாBடேரா ஒJெவா  பாமரைனF� தமிழா� 

த7& எC�பி த�ைன� ேபா� அவைன ேபச ைவ�தா�. அ�ேபா� இைத� ேகாப�� 

��ற8மாக ஒ�%� ெகா�ேட�. 

 

நாB� கைலஞாி� தா�க�தி0� உ7ப7ேட�. ப&�த (அதாவ� அ)த கால�� 

எD.எ�.சி) பல இைளஞ�க3 கைலஞ� வசன பாணி நாடக9கைள ப7& ெதா7& 

எ9�� அர9ேக0றினா�க3. நாB� க7.ைர� ேபா7&களி� கைலஞ� பாணி 

தமிைழேய ைகயா�. ெவ0றி ெப0ேற�. என�� சாகி�திய அ�காெதமி பாி� 

கிைட�த ேபா� Hட அைத ெபா��காத சில ேப�வழிக3 என� சி�கைதக3, 

நாவ�களி� வ � உைரயாட�க3 ஓைச நய�ேதா. இ �பதாக �0ற� சா7.வதாக 

நிைன�� த9க4�� ெதாியாமேல என�� %கழார� U7&னா�க3. இ)த ஓைச நய� 

நா� எ�ைனF� மீறி கைலஞாிட� இ )� கட� வா9கிய�. 

 

இ�B� ஒ  �ைவயான அBபவ�ைத ெசா�6யாக ேவ�.�. கைலஞாி� தமி* 

எ� =ல� ெவளி�ப7. பல இைளஞ�கைளF�, இள� ெப�கைளF� காதல�களாE 

மா0றிய�. அ)த� கால�தி� காத� எ�பேத அ�ேபா�தா� அ �ப� �வ9கிய�. 

அத0� ��% காத6� சி�கியவ�க3 �றி�பாக ெப�க3 பி&ப7டா�, அவ�க3 

இரேவா. இரவாக எாி��� ெகா�ல�ப.வா�க3. ஆ�களாக இ )தா�, ெமா7ைட 

அ&�க�ப7., க �%3ளி, ெச�%3ளி ��தி கCைதகளி� ஏ0ற�ப.வா�க3. 

 

உதாரணமாக, எ9க3 ஊ� வா�தியா �� ெவளிIாி� க�யாண�. தா6க7&ய 

உடேன, அவ ைடய மைனவி அவ �� ேதநீ� ெகா.�தாளா�. உடேன எ9க 

ஊ��ப�க� ‘இ�ப&F� ஒ  ெபா�பைளயா’ எ�� வ�கைண ேப�வா�க3. 

தி மண� ஆகி ஒ  �ழ)ைத ெப0� தாE M7&0�+ ெச�8� ஒ  ெப� Hட, 

பிற)த ஊாி� க�மாகைர வைர��� க7&ய கணவேனா. உ�லாசமாக� ேபசி 

நட�பா3. ஊ ��3 Tைழ)த�� அவ� யாேரா தா� யாேரா எ�ப� மாதிாி ஒ  

ப�லா9� எ7& நட�பா3. 

 

இ)த� பி�னணியி�, திராவிட இய�க� காத68� ஒ  ம�மல�+சிைய  
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ஏ0ப.�திய�. அ�ேபா�தா� அறி�கமான Z& �0�� ெதாழி6� ஈ.ப7ட 

ெப�க4�� ெப7&� கைட ைவ�தி �பவ�க4�, வய� ேம�க4�, ெடEல�க4� 

கதா நாயக�க3. விவசாய� H6� ெப�க4�� வி�8� பா7டாளிக4�, ேமைட 

நாடக ந&க�க4� நாயக�க3. எD.எ�.சி ெபயிலான பய�க4�� ைஹய� கிேர. 

என�ப.� எ7. ப&�த பயி0சி ெப0ற ஆசிாிையக3 நாயகிக3. ேவைல பா���� 

ப&�த இைளஞ�க4�� ெசக�டாி கிேர. என�ப.� உய�தர ஆர�ப�ப3ளி 

ஆசிாிையக3 நாயகிக3. 

 

இ�ப&�ப7ட Uழ6� ெப �பாலான இைளஞ�க4�� என�� ந�றாக எCத வ � 

எ�ப� எ�ப&ேயா ெதாி)� வி7ட�. தா9க3 ேநசி��� ெப�க4�� அவ�க3 

ெபயாி� நா� காத� க&த� எCதி� ெகா.�க ேவ�.� எ�ப� ஒJெவா  

இைளஞB� வி.��� ேவ�.ேகா3. நா� உடன&யாக மசிய மா7ேட�. 

எ�னிட� காத� க&த� ெபற நிைன��� ஒ  இைளஞ� எ9க3 ஊாி� இ )� 

எ7. ைம� ெதாைலவி� உ3ள �0றால�தி0� எ�ைன ைச�கிளி� ஏ0றி+ ெச�ல 

ேவ�.�. �0றால அ வி ெவ3ள�தி� என� டAசைரF�, ச7ைடகைளF� ேசா�% 

ேபா7. �ைவ�� தரேவ�.�. தி �%கிற வழியி� ெத�காசியி� ஒ  அEயர�மா 

M7டளவி� நட�திய வி.தியி� சா�பா. வா9கி� தர ேவ�.�. சா�பா. நாலணா. 

நிைறவாக இ ���. பிற� ெத�காசி பரத� திேய7டாி� சினிமாA�� H7&� 

ேபாக ேவ�.�. வ கிற வழியி� பா_�ச�திர� எ�ற இட�தி� ஒ  XF�, இர�. 

மசா� வைடF� வா9கி� தரேவ�.�. 

 

இ�ப& ஒ  தடைவ எ�ைன� கவனி�தா�தா�, நா� காத� க&த9க3 எC�வ� 

ப0றி ேயாசி�ேப�. ச�ப)த�ப7ட ெப�ணி� உைடயழ�, உ வ அழ�, 

நைடயழ�, ெசா�லழ� ேபா�றவ0ைற மிைக�ப.�தி அசி9கமான ேதா0ற9கைள 

எ&7 ெசE� ‘க�ேண, க0Qரேம, கDVாி ெப7டகேம, ேதவ�ல ெப�ேண, நாவ� 

பழ நிற�தாேள’ எ�� மனதி� உ வா�� வா��ைதகைள எ�லா� ஒ�� திர7& 

க&தமா�கி, ெகா.�� வி.ேவ�. M7&� ெப0ேறாாிட�� அ�ண� த�பியிட�� 

நாேய ேபேய எ��� கAக�ணி, ம:ச கட:சா3, ஆைம, எ ைமமா. ேபா�ற 

ப7ட9கைள �ம�க �&யாம� �ம��� இள� ெப�க4�� இ�தைகய க&த9க3 

வர�பிரசாதமாகA�, வ&காலாகA� அைம)தி ���. இ)த� க&த9கைள அவ�க3 

எC��� H7&� ப&�பா�க3. க&த� கிைட�த =�� நா7களிேலேய 

%ளிய)ேதா�பி� ச)தி��� ெகா3வா�க3. ஆ,� ெப�,� நில� பா����, �ல� 

பா���� காத6�ததா� பிர+சைன அதிகமாகவி�ைல. சில இைளஞ�க3 ைகேயா. 
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பி&ப7. அ&ப7. இ �கிறா�க3. இவ�கைள அ�ப& அ&�த ச�ப)தப7ட 

ெப�ணி� சேகாதர�க4�� நா�தா� காத� க&த9கைள எCதி ெகா.�தவ� 

எ�ப� ெதாிF�. ஆனா8� எ� கி7ேட வரமா7டா�க3. 

 

க�Lாி வி.�ைறயி� கிராம�தி0�+ ெச�ற நா� கைலஞ� பாணியி� எCதிய ஒ  

நாடக�தி� கதாநாயகனாகA� ந&�தி �கிேற�. என�� சிவாஜி ேபாலேவ வசன� 

ேப�பவ� எ���, க ணாநிதி ேபாலேவ வசன� எC�கிறவ� எ��� ஏக�ப7ட 

ந�ல ெபய�. ஆைகயா�, கைலஞ� அ)த வயதிேலேய தமிைழ ெபா��த 

அளவிலாவ� எ� வழி கா7&யாகிவி7டா�. ஆனா8�, வழிைய�தா� பா��ேதேன 

தவிர வழிகா7&ைய பைகைமFட� ஒ��கி வி7ேட�. 

 

ெச�ைனயி� ச� தியாகராய க�Lாியி� நா� ப&�த ேபா�, தி�கவி0� எதிராக 

கா9கிரD இைளஞ�க3 வடெச�ைன ேகாவி)த�ப நாய�க� ெத வி� எ�ற ஒ  

ப�திாிைகைய நட�தினா�க3. அதி� திராவிட இய�க�ைத கி�ட� ெசE� ஆசிாிய 

எ�சீர& வி �த�தி� நா� ஒ  கவிைத எCதி அ� பிர�ரமாயி0�. அ�ேபா� 

கா9கிரD மாணவரான ெச)தி�நாதனி� அ�ண� ராஜா, எ�ைன அ)த 

ப�திாிைக�� அைழ��+ ெச�� அறி�க� ப.�தினா�. பி�% ச�திய=��தி பவனி� 

கா9கிரD தைலவ�களி� அறி�க�� கிைட�த�. இ)த பல�தி� ப�ேவ� அரசிய� 

ேமைடகளி� ேபசிேன�. அ�ணாைவ கி�டல&�� அ ைம ந�ப� காிகால� 

எCதிய ஒ  நாடக�தி0� நா� பாட� எCதி அ� பிரமாதமாகA� விள�பர� 

ெசEய�ப7ட�. 

 

கா:சி%ர�தி� நைடெப0ற மாணவ� கா9கிரD மகாநா7&� ெப )தைலவ� 

காமராச� ��னிைலயி� அ.�� ெமாழியி� ேபசிேன�. ேதசிய �ழ�க�தி� எCதிய 

கவிைதைய அ�ப&ேய ஒ�பி�ேத�. காமராச� பரவசமாகி வி7டா�. அதிக பிரச9கி� 

தனமாக ேப�கிறவ�கைள ேமைடயிேல ச7ைடைய� பி&�� இC��� 

ெப )தைலவ� எ� ேப+��� கிைட�த பல�த ை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 வி�தியாசமான� 

எ�றா8� நா� ‘அட�க�ப7ட�, ஒ.�க�ப7ட�, மட�க�ப7ட�’ எ�ற அ.�கி� 

ெகா�ேட ேபாேவ�. இ� கைலஞ� த�ைனயறியாம� த)த�. நா� 

எ�ைனயறியாம� ெப0ற�. இ)த� தமிைழ ைவ�ேத அ�ணாவி� M7. ��% 
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அவைரF� க.ைமயாக விம�சி�� இ �கிேற�. ம�நா3 அ�ணா இ )த 

ேமைடயி� ஒ  தி�க ேப+சாள� அ�ேபா� ெந�ைல ச��திரமாக அறிய�ப7ட 

எ�ைன க.ைமயாக+ சாட அ�ணாேவா ேப+சா0ற� மி�க அ)த இைளஞ� எ� 

ப�க� வ)தா� அவைர தைலயி� ைவ�� தா9�ேவ� எ�ப� மாதிாி 

ேபசியி �கிறா�. 

 

கா9கிரD தைலவ�களா� ச�6�கா� என�� பிரேயாசனமி�ைல எ�� ெதாி)��, 

எ�னா� அ�ணாவி� ப�க� தாவ�&யவி�ைல. காரண� விவாத��, 

எதி�விவாத�� ஒ  க7ட�தி� ச.�. ஆ7டமாகி வி.கிற�. இதி� உ�ைம 

ெவ�ல ேவ�.� எ�பத0� பதிலாக தீயைவகைள பய� ப.�தியாவ� தன� அணி 

ெவ0றி� ெபற ேவ�.� எ�பேத ேமேலா9�கிற�. 

 

இ)த அரசிய� ச.�. ஆ7ட�தி� நா� ேதசிய அணியி� இ )ேத�. அ)த� 

கால�தி� திராவிட நா., ந�நா., �ரெசா6, ெத�ற�, இன�ழ�க� ேபா�ற 

ஏக�ப7ட தி�க ப�திாிைககைள நா� ப&�ப��.. சில�%+ ெச�வாி� ெச9ேகா�, 

ஜீவாவி� தாமைர ேபா�ற இத*கைளF� ப&�ப��.. அ)த கால�தி� ஒJெவா  

க7சி கிைள அ8வலக9களி8� தினமணி, தின�த)தி ேபா�ற ப�திாிைகக4�, க7சி 

ப�திாிைகக4� ைவ�க� ப7& ���. கா9கிரD ேப+சாள� எ�� அறிய�ப7ட 

நா�, வடெச�ைனயி� தி�க க7சி அ8வலக�தி0� ெச�� ப�ேவ� 

ப�திாிைககைள ப&�ேப�. யா � தவறாக எ.��� ெகா3ளமா7டா�க3. அ)த 

அளA�� ச�வ�க7சி சமரச� நிலவிய�. 

 

வடெச�ைனயி� உ3ள ச�தியாகராய க�Lாியி� ேபராசிாிய� அ�பழக� அவ�க3 

தமி* மாணவ� ம�ற சா�பாக உைரயா0றிய ேபா�, அவர� ேப+� திராவிட மயமாக 

இ )ததா� அைத ஆ7ேசபி�� �த� வாிைசயி� உ7கா�)தி )த ேதசிய 

மாணவனான நா� ஒ0ைற மனிதனாE ெவளிநட�% ெசEேத�. எ�ைன� தவிர 

எ�ேலா ேம தி�க மாணவ�க3. ஒ வ� Hட எ�ைன� ேக6 ெசEயவி�ைல. 

எ�Bைடய ெவளிநட�% அவ�க4�� பி&�கவி�ைல. எ�றா8� அத0� மாியாைத 

ெதாிவி�தா�க3. 

 

அ)த� க�Lாியி� தமி* மாணவ� ம�ற�தி0� எ�ைனேய தைலவராகA� 

ேத�)ெத.�தா�க3. அ9ேக தமி* ெத89� மாணவ� பிர+சைன ஏ0ப7ட ேபா� 

நாB� தி�க மாணவ�க4� ஒ��ப7. ேபாரா& அத� விைளவாக எ9களி� ஆ� 

ேப� க�Lாியி� இ )� �ர�த� ப7ேடா�. அ�ேபா� க�Lாியி� அற�க7டைள 
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தைலவராக இ )த எ�.ஜி.ஆ� அவ�க3 எ9க3 உதவி�� வரவி�ைல . கா9கிரD 

ஆ7சியின� என�காக ஒ  � �ைப� Hட எ.��� ேபாடவி�ைல. 

 

இ�தியி�, த)ைத ெபாியா�தா� எ9கைள கா:சி%ர� ப+ைசய�ப� க�Lாியி� 

ேச��� வி7டா�. ஆனா8�, ெவளிேய0ற�ப7ட மாணவ�க3 எ�.ஜி.ஆ� 

ஆதரவாள�களாகேவ இ )தா�க3. நாB� கா9கிரD மாணவனாகேவ இ )ேத�. 

அ)த அளA�� தனி நப�க3 தைலவ�களாக இ )தா8� அவ�கைள பி�த3ளி 

தா9க3 ெகா�ட த��வேம ��னிைல� ப.�த�ப7ட�. இதனா� தி�க 

ேபரைலயி� தைலவ�களான, அைம+ச�களான கவிஞ� ேவழேவ)த�, ேவL� 

வி�வநாத�, �ைர� க�, ஆல& அ ணா, ேக.ஏ. கி !ணசாமி ேபா�றவ�க3 

இ�B� எ� ந�ப�களாக இ �கிறா�க3. இ�ப& தனிநப� உறA பாதி�க� 

படாம� இ )த நம� ெபா� வா*�ைக யா� க�ப7ேடா மா�ப7. வி7ட�. 

 

மா0� க7சியான தி�க மாணவ�கேளா. ஒ�றி�ேபான எ�னா� கைலஞேரா. 

ம7.� ஒ�ற �&யவி�ைல. 

 

1966ஆ� ஆ�. %�&�6 வாெனா6 நிைலய�தி� தமி* ெசEதி� பிாிவி� உதவி 

ஆசிாியராக ேச�)ேத�. ச7ட� ேபரைவ ேத�த6� வி �நகாி� காமராச� ேதா0ற 

ெசEதிைய ம�தியான ெசEதியி� அCதப&ேய வாசி�ேத�. காமராச� ேதா�விைய 

அ9கி )த க��%� தமிழ�க4�, ெவ3ைள� தமிழ�க4� வாண ேவ&�ைகேயா. 

ெகா�டா&னா�க3. இத0ெக�லா� �த� காரண� கைலஞ� எ�ேற நா� 

நிைன�ேத�. அவ� மீ� இ )த ெவ��% ேம8� ேம8� H&ய�. 

 

இ)த ேதா�வி��� பிற� காமராச� க�னியா�மாி ெதா�தியி� ேபா7&யி.கிறா�. 

ெபா��பணி��ைற அைம+சராக இ )த கைலஞ� அ9ேகேய �காமி7. 

ெப )தைலவைர ேதா0க&�பத0காக ேத�த� பிரசார�ைத �&�கி வி.கிறா�. ஊ� 

ஊராக ேபாகிறா�. காமராசைர ப0றி காரசாரமாக விவாதி�கிறா�. நா� ம7.� 

அவர� ேத�த� H7ட�ைத பா��தி )தா� அவைர ேநா�கி. ஒ  க�ைல�Hட 

Mசியி �ேப�. ஆனா8� காமராச� ெவ0றி ெப0� வி7டா� காமராச� எதிாி எ� 

எதிாி எ�� நிைன�த நா� இ�ேபாேதா எ� எதிாியான கைலஞ� காமராசாி� எதிாி 

எ�� நிைன�க� �வ9கிேன�. 

 

காமராச� ெவ0றி ெப0ற ெசEதி ெவளியான ஒ  வார�தி0�3 அர� வி.�பி� 

ெச�ைன வ)ேத�. எ� இனிய ந�ப� க.பா. பழனிைய ச)தி�ேத�. மாணவ� 
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கா9கிரD சா�பி� ச7ட� ேபரைவ உ��பினராக இ )த இனிய ந�ப�. 

ெவளி�பைடயாக ேப�கிறவ�. க�னியா�மாி ேத�த6� �காமி7டவ�. அவைர 

பா��த�� காமராசைர �றிய&�க நிைன�த க ணாநிதி எ�பவைர க�டப& 

தி7&ேன�. ‘அ)தா4 எ)த மாதிாி’ எ�� ேக7ேட�. உடேன பழனி ‘பிாி6ய�7 

ெப�ேலா பிைரனி சா�, தி�கவி� ேப�ேபா�’ எ�� மணி� பிரளவ ஆ9கில�தி� 

அச�தினா�. நா� அவைர அ+����வ� ேபா� பா��தேபா� ஒ  நிக*+சிைய 

விள�கினா�. 

 

த:ைசயி� தி�க அர��� எதிராக இ)த பழனி ஒ  ேபாரா7ட� நட�தினாரா�. 

அ9ேக �0�� பயணமாE ெச�ற ெபா��பணி��ைற அைம+ச� க ணாநிதி�� 

எதிராக க��%� ெகா& கா7&யேதா.. ‘பாைன இ9ேக ப&யாிசி’ எ9ேக’ எ�� 

தி�கவின� ேத�த6�ேபா� ெகா.�த வா���திைய நிைனA ப.�தினாரா�. 

காவ��ைறயின � கா9கிரDகார�க3 பரம சா��க3 எ�பதா� கைலஞாி� 

பா�கா�% ப0றி கவைல�பட வி�ைலயா�. ஆனா�, அைம+ச� க ணாநிதிேயா 

க��%� ெகா& கா7&ய ெதா�ட�களி� 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.��� ெகா�டா�. கைலஞாி� %கைழேய அ&�க& 

ெசா�6� ெகா�& �பா�. ெபா�வா*�ைகயி� தனிமனித ெவ��ேபா, �தி 

பாடேலா Hடா� எ�பா�. அவரா� ெப )தைலவ� காமராசைரF� ேநசி�க 

�&)த�. அேத சமய� ெப )தைலவைர க.ைமயாக விம�சி�த கைலஞேரா.� 

அ�% பாரா7ட �&)த�. 

 

ஆனா�, எ�னா� அ�ப& இ �க �&யவி�ைல. பழனி ஆயிர� ெசா�னா8� 

கைலஞ �� எதிரான எ� வ�ம� H&யேத தவிர, �ைறயவி�ைல. இJவளA��� 

கைலஞ �� இ)த ச��திர�ைத� ப0றிேய ெதாியா�. ெதாி)தா8� ஒ  

ெபா 7ட�ல. ஆனா8�, கைலஞைர ெவ��பைத ஒ  ச=க கடைமயாகேவ நா� 

நிைன�ேத�. 

 

%�&�6யி� இ )� வி.�ைறயி� வ)தேபா�, அ�ேபாைதய மA�7 ேரா. 

வழியாக ந�ப�கேளா. நட)�� ெகா�& )தேபா�, ஒ  கா�, ��ேநா�கி� 
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ேபாE� ெகா�& )த�, ஒ  ந�ப�, அ)த� காாி� ��னி �ைகயி� கைலஞ� 

ேபாவதாக� �றி�பி7டடா�. என�� ஆ+சாியமாக இ )த�. ஆன)தமாக 

பி�னி �ைகயி� இர�. ப�க�� பறைவகளி� இற�ைக மாதிாி ைககைள� 

ேபா7.� ெகா�. அமராம�, ��னி �ைகயி� உ7கா�)�, சட� பிேர�கி� �க� 

க�ணா&ைய இ&�க� H&ய நிைலயி� அவ� ஏ� அ�ப& ேபானா� எ�ப� 

%ாியவி�ைல. இ�தா� க ணாநிதியி� இய�ேபா எ�� அ�ேபா� விய)�� 

ெகா�ேட�. 

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

4. 4. 4. 4. தாதாதாதா    ஆடாவி�டா2� சைத ஆ/ஆடாவி�டா2� சைத ஆ/ஆடாவி�டா2� சைத ஆ/ஆடாவி�டா2� சைத ஆ/............    

 

1974 ஆ� ஆ�. ேம மாத� ெச�ைன வாெனா6 நிைலய�தி� உ3ள நிக*+சி� 

ப�திாிைகயான வாெனா6�� ெபா��பாசிாியராக நியமி�க�ப7ேட�. ஐ)� 

ஆ�.க4�� ��% எ�ைன ெச�ைன�� மா0��ப& &�6 ேம6ட 

அதிகாாிகைள ெக:சியி �கிேற�. அவ�க3 க�.�கேவ இ�ைல. அகிய இ)திய 

தகவ� ெதாட�% அதிகாாிக3 ச9க�தி� ெபா�+ ெசயலாளராக நா� 

ேத�)ெத.�க�ப7. சில தடால& நடவ&�ைககைள எ.�� அைம+சக�ைத அதிர+ 

ெசEேத�. ஆனா8�, �.�ப நிலவர� காரணமாக நா� ெச�ைன�� வ)தாக 

ேவ�&ய க7டாய�. காைலயி� மB ேபா7ேட� ெதாைல)தா� சாி எ�ப� மாதிாி 

மாைலயிேல மா0ற� உ�தரைவ ேபா7. வி7டா�க3. எ9க3 சகா�களி� மக�தா� 

வ �த� கல)த வழியB�ேபா. ெச�ைன வ)� ெபா��ேப0ேற�. அ�ேபா� 

இைளய ராஜா வாெனா6 நிைலய ப&�க7.களி� ஏறி இற9கி, ெகா�& �பா�. 

அவ ைடய %ைக�பட�ைத அ&�க& வாெனா6 ப�திாிைகயி� ெவளியி7ேட�. 

 

1975 ஆ� ஆ�. ஜூைல 25� ேததி நா7&� ெந �க& நிைல பிரகடன� 

ப.�த�ப7ட�. பிரதம� இ)திராவி� ேத�த� ெச�லா� எ�� அலகாபா� உய� 

நீதிம�ற� அளி�த தீ��% ேக6��ாிய�. உ+ச நீதிம�ற�தி� ேம��ைற[. தா�க� 

ெசEத இ)திராகா)திைய பதவி விலக ேவ�.� எ�� எதி�க7சிக3 ேகாாிய� 

அ0ப�தனமான�. இத0காக இ)திராகா)தி ெந �க& நிைலைய பிரகடன� 

ப.�திய� அசி9கமான�. எ�றா8�, தமிழக�ைத� ெபா��தளவி� மா��சிய 

க�IனிD7 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 பிரகடன�ைத வரேவ0பதாக 

அறி�ைகக3 வி7டன�. எ9க3 நிைலய�தி0� ��னா� என� க� ��னாேலேய 
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அரைச விம�சி�தத0காக ஒ வைர வடநா7. ேபாSசா� ைக� ெசE� ெகா�. 

ேபானா�க3. இ� எ�றா� சிைறவாச�, ஏென�றா� வனவாச� எ�ற கைததா�. 

 

ெந �க& நிைல பிரகடன� ப.�த�ப7ட ேபா� �த�வராக இ )த கைலஞ� 

மைற�கமாக� ேபா��ெகா& V�கிய� அவ� மீ� என�� �த� தடைவயாக ஒ  

ஈ��ைப ஏ0ப.�திய�. இ)திராகா)திைய எதி��த ஜா�] ெப�னா�டD உ3ளி7ட 

ப�ேவ� ேதசிய தைலவ�க4�� அவ� %க6ட� வழ9கினா�. ெப )தைலவ� 

காமராசைர ைக� ெசEய ேவ�.� எ�� வ)த ஆைணையF� கிட�பி� ேபா7. 

வி7டா�. ெந �க& நிைலயினா� நா. எ�ன ஆ�ேமா எ�� பதறி� ேபான 

ெப )தைலவ �, கைலஞ � ஒ வ �� ஒ வ� �7.� ெகா.��� 

ெகா�டா�க3. ஆனா�, ெப )தைலவ� 1975ஆ� ஆ�. அ�ேடாப� இர�டா� 

ேததி அ�ண� கா)தி பிற)தநாளி� காலமானா�. கைலஞ� அர� 1976ஆ� ஆ�. 

ஜனவாி மாத இ�தியி� பதவி நீ�க� ெசEய�ப7ட�. �&யர� தைலவாி� ஆ7சி 

அ�8�� வ)த�. இ ஆய அதிகாாிகளான ஆ�.வி. ��பிரமணிய��, தாேவF� 

தமிழக அரசி� ஆேலாசக�களாக வ)தா�க3. ஆ�.வி.எD பதவிேய0ற உடேனேய 

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

ச9கரா+சாாியா� அவ�களி� தைல[7டா� அ&களா� ைக� ெசEய�பட வி�ைல. 

 

எ�றா8� ேதசியவாதி எ�ற �ைறயி� கைலஞ� ஆ7சி பதவி நீ�க� 

ெசEய�ப7டதி� மகி*+சிதா�. இ)திரா அர� கைலஞாி� மக� �.க.Dடா6� 

உ3ளி7ட அவ �� ேவ�&ய ��கியமானவ�கைள சிைறயி� த3ளிய�. 

 

ஒ நா3, என� அைறயி� நாB� வாெனா6யி� =�த ெசEதியாள � இ�ேபா� 

ப�திாிைக தகவ� அைம�பி� இய��நராகA� உ3ள &.ஜி. ந�ல��� எ�ேனா. 

ேபசி� ெகா�& )தா�. ��ெப�லா�, கைலஞைர விம�சி�ப�தா� எ9கள� 

ெபாC� ேபா�காக இ )த�. இ�ப&, நா9க3 கைலஞைர க.ைமயாக விம�சி��� 

சமய9களி� கைலஞாி� அ ைம ெப ைமகைள எ.��ைர��� எ9க அ8வலக� 

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

சிாி�தப&ேய �ைவயாக எ9கைள மகி*வி��� ேநா�க�ேதாேடா எ�னேவா 

�றி�பி7டா�. 

 

�.க. Dடா6�, ேகாபால%ர�தி� உ3ள �த�வ� M7&� ைக� ெசEய�ப7. 

ேபாSD ேவனி� ஏ0ற�ப7டாரா�. கைலஞ� ேவனி� இ )த தன� மகனி� 
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ைகைய� பி&��� ெகா�. விைட ெகா.�க� ேபானாரா�. அ�ேபா�, ஒ  

வடநா7. காவல�, ல�தி� க�பா� ேவைன அ&��, கைலஞைர மிர7.� ெதானியி� 

பா���வி7. ‘சேலா சேலா’ எ�� ெசா�6 வி7. Dடா6ேனா. ேவனி� ஏறி 

பற)� வி7டாரா�. 

 

இ)த� தகவைல ேக7ட நா�, மகி*+சி ெபா9க ேதா�றிய அவாிட� ‘ெகா:ச ேவல 

இ ��... தயA ெசE� அ�%ற� வா 9க3’ எ�� ெசா�6வி7. அ�ப&ேய 

அைசயா� இ )ேத�. உடேன, ந�ல��� ‘எத0��பா அவர விர7.ற’ எ�றா�. 

நா� விள�கிேன�. விள�கிேன� எ�பைத விட ெநகி*)� ேபான �ர6� உைட)� 

ேபாE+ ெசா�ேன� எ�� �றி�பிடலா�. ‘ஆயிர)தா� இ )தா8� க ணாநிதி 

(கைலஞர�ல) ந�மவ�’ =�� நா7க4�� ��%வைர, அரசனாக வா*)தவ�. 

அவைர ேகவல�ப.��வ� ேபா� ஒ  காவல� நட)� ெகா�ட� தமிழனி� 

க�டன���� உாிய�. இைதவிட� ேகவலமான� கைலஞாி� ஆதரவாளராக 

Hறி�ெகா�ட இ)த ந�ப� நா� மகி*+சி அைடேவா� எ�� நிைன��, இ)த 

தகவைல சிாி�%� ��மாள�மாE+ ெசா�ன�! எ�� பதிலளி�ேத�. 

 

இ)த+ Uழைல எC�� இ�ேபா� Hட, கைலஞ� ேவைன ெதா7.�ெகா�. 

இ �ப� ேபாலA� Dடா6� ேவB��3 இ �ப� ேபாலA� காவல� அ�ப& 

நட)� ெகா�ட� ேபாலA� கா7சி வ கிற�. இத0� ெபய�தா�, தா� 

ஆடாவி7டா8� சைதயா.� எ�பேதா? உ�ைமயிேலா அ)த தகவைல ேக7ட நா� 

ஆ&� ேபாEவி7ேட�. 

 

ெச�ைன வாெனா6 நிைலய�தி� இ )� ெச�ைனயிேல உ3ள 

களவிள�பர��ைற�� எ�ைன மா0றினா�க3. கைலஞ� அர� ெசEததாக 

Hற�ப.� ஊழ� ப7&யைல ைகயி� ெகா.�� ேமைடேதா�� ேபச ேவ�.� 

எ�றா�க3. அ�ேபா� ப�திாிைக தணி�ைக ெசய�பா7&� இ )ததா� எ9கள� 

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

எ�றா8� ெபா� வா*�ைகயி� ஊழல0ற நிைலைம வரேவ�.� எ�ற 

காரண�தி0காக ேமைடயி� ஏறிய�� கைலஞ� அரைச க.ைமயாக விம�சி�� 

இ �கிேற�. அேதசமய� ேம7.��&யான ம�திய மாநில உய� அதிகாாிக3 

கைலஞைர விம�சி��� ேபா�, எ� ர�த� ெகாதி�த�. 
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ஒ  தடைவ, ம�திய, மாநில ம�க3 ெதாட�% அதிகாாிகளி� H7ட� ராஜாஜி  

ம�டப�தி� நைடெப0ற�. தமிழக அரசி� ச�வ வ�லைம மி�க ஆேலாசக� தேவ 

அவ�க3 H7ட�தி0� தைலைம தா9கினா�. அவ� ேபசி �&�த�� நா� ‘ெந �க& 

கால�ைத சா�கா�கி காவ0�ைறயின � இதர அதிகாாிக4� த9க3 மா=ைல� 

H7&� ெகா�டா�க3. ம�க3 ம�தியி� ஒ  �,�,�% இ �கிற�’ எ�ேற�. 

இ� தேவ�� பி&�கவி�ைல. ேகா3 ெசா�லலாகா� எ�றா�. உடேன, எ� 

எதி��ைப கா7.� வைகயி� அவ� ��னா� ஒ  சிகெர7ைட ப0ற ைவ��� 

ெகா�. H7ட�ைத வி7. ெவளிநட�% ெசEவ�ேபா� ப�� நிமிட� ெவளிேய 

ேபாேன�. இதனா� என�� தி�க ��திைர ��த�ப7. எ�ைன அ)தமாB�� 

மா0ற ேவ�.� எ�� ெச�ைனயி� உ3ள உய� அதிகாாிக3 �C 

அைம+சரைவ�� பாி)�ைர�� அ�A� ஆைணயாக� ேபான ேநர�. எ�ப&ேயா 

ெசEதி ெதாி)� தமி*நா. கா9கிரD கமி7&யி� அ�ேபாைதய ெபா�+ 

ெசயலாள�களி� ஒ வரான எ� இனிய ேதாழ� ஏ.ேக. ச��க�)தர�ைத 

அ,கிேன�. அவ� அ)த ஆைண வராமேல பா���� ெகா�டா�. 

 

ெந �க&�கால ப�திாிைக தணி�ைக அதிகாாிக3 �றி�பாக இல�கியவாதியான 

ெவ9க7ராம� எ�பவ� �ரெசா6யி� சா�ாிய�ைத அத� பி�னா� உ3ள 

கைலஞாி� திறைமைய பாரா7.வா�. ப�திாிைகக3 ��H7&ேய தன� 

ெசEதிகைளF�, ேல அA7கைளF� தணி�ைக �Cவிட� கா7&யாக ேவ�.�. 

தணி�ைக �Cவி� ஒ�%த8�� பிறேக ப�திாிைகக3 ெவளியாக ேவ�.� எ�ற 

இ �%� கர� ெசய�ப7.� ெகா�& )த�. �ரெசா6 ப�திாிைகF� தணி�ைக�� 

வ �. ஆனா�, கைலஞேரா ஒ  சில ெசEதிகளி� தணி�ைக அதிகாாிகளி� 

க�கைள மைற�� வி7டா�. சிைறயி� எவெர�லா� ைகதிகளாக இ �கிறா�க3 

எ�� Hட ப�திாிைகக3 ெவளி�பைடயாக எCத �&யாத ேநர�. இ)த+ சமய�தி� 

கைலஞாி� �ரெசா6யி� அ�ணா சமாதி�� வர இயலாதவ�க3 எ�� 

�.க.Dடா6� உ3ளி7ட ��கியமானவ�களி� ெபய�கைள விலாவாாியாக 

ெவளியி7டா�. 

 

ெச�ைன ெதாைல�கா7சியி8�, வாெனா6யி8� கைலஞைர வி�ல�தனமாக பல 

தைலவ�க3 சி�தாி�தா�க3. தி �பி பதிலளி�க கைலஞ �� வாE�% 

ெகா.�க�படாமேல அவேரா. H&� �லாவியவ�க3 Hட இ)த ஊடக9களி�, 

கைலஞைர க.ைமயாகA�, ேகவலமாகA� சி�தாி�� ேபசினா�க3. இ)த மாதிாி 

சமய9களி� கைலஞாி� மன� எ�ன பா.ப7& ��� எ�பைத நா� 

நிைன�தேபா� என�� கைலஞ� மீ� அBதாப� ஏ0ப7ட�. அ)த அBதாபேம  
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அ�பான�. 

 

ெவ)த %�ணி� ேவைல பாE�ப� ேபா�, வ34வ� ேகா7ட�ைத� க7&ய 

கைலஞ �� அ9ேக இடமி�லாம� ேபாEவி7ட�. வ34வ�தி� மா�%கைளF� 

அதி� உ3ள நMன��வ9கைளF� த�கா � மி�கா � இ�லாம� இ)த 

ேகா7ட�ைத� க7&ய கைலஞ� அ9ேக இகழ�ப7டா�. வ34வ� ேகா7ட திற�% 

விழாவி� ேப+சாள�க3 அைனவ � கைலஞைர ேகவல�ப.�தி சி�தாி�தா�க3. 

இைத உவைம கவிஞ� �ரதா க.ைமயாக எதி��� ஒ  ரகைளேய ஏ0ப.�தி 

வி7டா�. இ� க�. நாB� ஒ  �C� தமிழனாேன�. கவிஞ� �ரதா இ�ேபா� 

ேகாமாளி�தனமாக ேபசிவி.கிறா�. ஒ  க7ட�தி� கால& கலா+சார�தி8� சி�கி� 

ெகா�டா�. ஆனா8� அ�� த�Bைடய உயிைர� ப0றி கவைல� படாம� அவ� 

எதி��% கா7&ய� இ�B� எ�ைன M�ெகா3ள+ ெசEகிற�. 

 

இதனா�, நா� கைலஞைர ம�பாிசீலைன ெசEய� �வ9கிேன�. 

----- 

5. 5. 5. 5. கைலஞ� 3�/� ஒ, ச��திர& 45ச�கைலஞ� 3�/� ஒ, ச��திர& 45ச�கைலஞ� 3�/� ஒ, ச��திர& 45ச�கைலஞ� 3�/� ஒ, ச��திர& 45ச�    

 

1979 ஆ� ஆ�. நவ�ப� மாத� தி7ட� ப�திாிைகயி� உதவி ஆசிாியராக 

ெபா��ேப0� சாியாக இர�. ஆ�.க3 கழி�� ெச�ைன ெதாைல�கா7சி 

நிைலய�தி� உதவி ெசEதி ஆசிாியராக நியமி�க�ப7ேட�. 

 

இ)த ெச�ைன ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி� ெசEதி� பிாிவி� ஏ0ப7ட �ழ�ப�ைத 

சமாளி�க நா�தா� சாியான அ8வல� எ�� நிைன�� &�6 ேம6ட� எ�ைன 

அ)த நிைலய�தி� நியமி�த�. இ)த+ ெசEதி� பிாிA இ�ேபா� ேபா� ஒC9� 

ெசEய�படாம� கி7ட�த7ட ைப�திய�கார ம ��வமைன ேபா� ேதா0ற� 

கா7&ய�. 

 

இ)த நிைலய�தி� ��கா�வாசி�ேப� எதி��க7சி� தைலவராக இ )த கைலஞாி� 

தீவிரமான, அேத சமய� ெதளிவான ஆதரவாள�க3. அ�ேபா� �தலைம+சராக 

இ )த எ� ஜி ஆ� அவ�க3 ெச�வி ெஜயல6தாைவ அரசிய8�� ெகா�. 

வ வத0� ெவ3ேளா7டமாக ஏேதா ஒ  விழாவி� அவைர ��� விள�ேக0ற+ 

ெசEதா�. கைலஞாி� தீவிர ப�தரான ஒ  எ&7ட� இ)த விள�� நிக*+சிைய 

��&�� வி7டா�. இ� எ� கவன�தி0� வ)த ேபா�, ேதசிய ெசEதி ஒளிபர�பி� 
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���விள�� இ�தியாதிக3 ெசEதிகளாகா� எ�பதா�, அ)த ெவ7ைட ஏ0�� 

ெகா�ேட�. இைத� பா��த எ�.ஜி.ஆ �� க.9ேகாப�. 

 

ம�நா3 ேகாப���கான இ)த� காரண�ைத ெவளி�பைடயாக ெசா�லாம� ேவ� 

காரண9கைள� Hறி ெதாைல�கா7சிைய பகி!காி�பதாக அறிவி�தா�. தமிழக அர� 

விழா�கைள படெம.�பத0� அBமதி ெகா.�க ம��தா�. கைடசியி� எ9க3 

இய��ந � இ�B� சில அதிகாாிக4� ேம6ட�தி� க7டைள�ப& �த�வ� 

எ�.ஜி.ஆாிட� அரசி� சா�பி� ம�னி�% ேக7.� ெகா�டா�க3. 

 

இ)த நிைலைமயி�தா�, ெசEதி ஆசிாிய �� உ��ைணயாக ஒ��ைழ�ேத�. 

இதனாேலேய, பல �யநலமிக3 ெசEதிக4��3 Tைழ�த =��கைள எ.��� 

ெகா�டா�க3. நாB� ப�தி ேநர ெசEதியாள�கைள நியமி�க காரணமாேன�. 

பிரபல ந&க� சர��மாாி� த)ைதF� என� =�த சாகாAமான ராமநாத�, 

எC�தாள � வாெனா6 =�த ெசEதியாள மான �)தா, இச�கி, அ ணாசல�, 

Hடேவ த�தி வாE)த ப�திாிைகயாள�க3 ஆகிேயா� எ9க3 பிாிவி� 

பணியா0றினா�க3. 

 

இ�ப& அ)த+ ெசEதி� பிாிைவ ஒC9� ப.�திய பிற�, ெசEதி ஆசிாிய� தன� 

�ய'ப�ைத� கா7ட� �வ9கினா�. எ�ைன ெட6பிாி�டாி� க7.�கைள ம7.ேம 

எ.�க+ ெசா�னா�. அ0ப�தனமான ெசEதிகைள �றி�பாக கா9கிரD க7சியி� 

��. ��கடா ஆசாமிகளி� ெசEதிகைள ேதசிய ெசEதியாக ஒளிபர�பினா�. இதி� 

அவ ��� என��� க.ைமயான க �� ேமாத� ஏ0ப7ட�. 

 

இ)த� க7ட�தி�, அ�ேப�கா� பிற)த மரா7&ய மாநில�ைத ேச�)த ெசளேட�க� 

எ�பவ� ெச�ைன ெதாைல�கா7சி நிைலய இய��நராக ெபா��ேப0றா�. 

அ�ேப�காாிய�தி� இவ �� அ�தைனF� அ��ப&. தா*�த�ப7ட, 

பி0ப.�த�ப7ட அ8வல�க4�காக ேமலதிகாாிகைளF� பைக��� ெகா�டவ�. 

எ�ைன அவ ��� பி&�� வி7ட�. எ� ப�க� உ3ள ெசEதி நியாய�� %ாி)� 

வி7ட�. ஆைகயா�, என�� ஆதரவாக ெசய� ப7டா�. இதனா�, ச�வ வ�லைம 

மி�க என� ெசEதி ஆசிாியாி� ேகாப�தி0� ஆளானா�. அ)த� கால�தி8�, இ)த� 

கால�தி8� நிைலய இய��ந�கைள விட ெசEதி ஆசிாிய�கேள ெச�வா�� 

உ3ளவ�க3. அ�தைன அரசிய� வாதிக4� இவ�க3 ெசா�வைததா� ேக7பா�க3. 
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உதவி ஆசிாியரான என��� அ)த ெசEதி ஆசிாிய ��� ஒ  ெக.பி& ேபா� நட)� 

ெகா�. இ )த ேபா�, ஒ  நா3 ம�தியான� நிைலய�தி0�3 Tைழ)ேத�. 

அ�ேபா� இய��நாி� அைற�� ெவளிேய ஒேர H7ட�. கணித ேமைத எ�� 

க த�ப.கிற ச�)தலா ேதவி, தைலவிாி ேகாலமாக ‘மகாரா!&ர கFேத’ எ�� 

தி7&� ெகா�. இ �கிறா�. அ�தைன ஊழிய�க4� ேவ&�ைக பா��கிறா�க3. 

சில� ‘ேமட�, ேமட�’ எ�� தாஜா ெசEகிறா�க3. விசாாி��� பா��ததி�, த�ைன 

கணித ேமைதயாக� கா7&� ெகா�ட ச�)தலா ேதவி, எ9க3 இய��ந� அைற��3 

Tைழ)� ெதாைல�கா7சியி� தன�ெகா  நிக*+சி தரேவ�.� எ�� 

ேக7& �கிறா�. இய��ந� தன� இயலாைமைய அவ �� விள�கியி �கிறா�. 

 

அ�ேபா� க�நாடக மாநில�தி8� ெதாைல�கா7சி நிைலய� இ�ைல. இதனா�, 

இ)த அ�ைமயா �� ஒ  நிக*+சி ெகா.�க ேவ�.� எ�� இ)த இய��நேர 

ேம6ட�தி0� ஒ  க&த� எCதியி )தா�. இ)த அ�ைமயா� இ)திரா கா)தி�� 

எதிராக ேத�த6� ேபா7& இ7டைத மனதி� ைவ��, இவர� �கேம ெதாைல� 

கா7சியி� ெதாிய� Hடா� எ�� ேம6ட� ஆைண ேபா7ட�. இைத+ ெசா�லA� 

�&யாம�, ெம�லA� �&யாம�, எ9க3 இய��ந� இவாிட� ெம�ைமயாக� ேபசி 

சமாளி�க� பா��தி �கிறா�. ஆனா�, இவர� ெகா\ரமான ஆபாசமான 

வா��ைதகளா� அதி�)� ேபான இய��ந�, எ�ப&ேயா அைற வாசைல� தா�& 

இர�டாவ� மா&�� ெச�� ஒ  அதிகாாியி� அைற��3 ஒளி)� ெகா�டா�. 

 

ச�)தலா ேதவிேயா அ�ேபாேத அ9ேகேய நிக*+சி ெகா.�கவி�ைல எ�றா� 

நட�ப� ேவ� எ�� மிர7.கிறா�. இைடயி� ெச�ற நா�, எJவளேவா ெசா�6� 

பா��ேத�. எ�Bைடய நயAைர அவ ��� %ாியவி�ைல . பிற� மாியாதயா ேபா& 

இ�ல ேபாSDல ஒ�பைட�ேப� எ�� க�திேன�. இ)த இய��நாிட� ஆதாய� 

ேத&ய அதிகாாிக3 ��மா இ )த ேபா�, சில த6� ஊழிய�க3 எ�ேனா. ேச�)� 

ெகா�டா�க3. ச�)தலா ேதவி ெசா�லாம� ெகா3ளாம� ஒ&வி7டா�. 

 

இர�டாவ� மா&யி� இ ��� ெசEதி பிாிA�� வ)த நா�, இ)த+ ச�பவ�ைத, 

என� சகா�கேளா. பகி�)� ெகா�ேட�. ெசEதி ஆசிாியாி� கC�� க�கைள 

நா� பா��கவி�ைல. உடன&யாக அவ� ப�திாிைக தகவ� அ8வக�தி� உதவி 

தகவ� அதிகாாியாக இ )தவ � கைலஞரா� பி�ன� இ நாA�கர� எ�� 

வ�ணி�க� ப7டவ ட� ெதாட�% ெகா�. ச�)தலா ேதவி�� ெசEதியாள� 

H7ட�ைத ஏ0பா. ெசE� வி7டா�. இ)த நாி�தன�ைத ம�நா3 ெசEதிதா3களி� 
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பா��ேதா�. ெச�ைன ெதாைல�கா7சி நிைலய இய��ந� அ8வலக�தி� 

�&ேபாைதயி� இ )ததாகA�, ச�)தலா ேதவிFட� தவறாக நட�க 

�ய0சி�ததாகA� அ�தைன ப�திாிைககளி8� கி7ட� த7ட தைல�%+ ெசEதிக3 

ெவளியாயின. இ)த ப�திாிைகக4�� ெசளேட�க� தர�பி� எ�ன நட)த� 

எ�பைத ேக7க ேவ�.� எ�ற ஒ  நாகாீக� Hட இ�ைல . அவ� ஒ  த6� 

எ�ப�தா� காரண�. ச�)தலா ேதவியி� ெச�வா�ைக கண�கி� எ.�� 

ெசளேட�கைர கள9க�ப.�தி ெசEதிகைளேய வியாபாரமா�கி வி7டா�க3. 

 

இத� எதி�விைனயாக, தாசி�தாராக இ )� பி�ன� ப&�ப&யாக ��ேனறிய 

ெசளேட�கைர ப0றிய �யவரலா0�� �றி�ைப �த6� தாமைரயி� ெவளியி7ேட�. 

இவ� ஒC�க� எ�� வ கி�ற ேபா� அ�பC�க0றவ�. �& எ�றா� எ�ன எ�ேற 

ெதாியாதவ�. சிற)த கவிஞ�. ேபாராளி. எ�றா8� தமிழக�தி� ப�திாிைக�தன� 

%ாியாம� ஆ&� ேபானா�. ஆனா8�, நா� அவைர ஆ0��ப.�திேன�. 

 

எ)த �9�ம�ைத ைவ�� கைலஞைர �9�ம� தமிழ� எ�� ��% 

வ�ணி�ேதேனா, அேத �9�ம�தி� ெசளேட�காி� � �கமான �யவரலா� 

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

�9�ம�தி� இட� ெப0ற�. தமிழகெம9�� உ3ள த6� ம�க3 ெகாதி��� 

ேபானா�க3. அணி அணியாக லாாியி� வ)� ெசளேட�க �� ஆதரA 

ெதாிவி�தா�க3. அ�� �த� ெசளேட�க� ஒ  வி.வி.ஐ.பி. ஆகிவி7டா�. �9�ம� 

இவ �� உடலான�. கைலஞ� உயிரானா�. ந�றி� ெப �கி� கைலஞ� எ�ற 

ப7ட�ைத ெசா�ல �&யாம� அவ� மழைலயாக மா�� ேபா� எ9களா� சிாி�காம� 

இ �க �&யா�. 

 

இ)த நிக*+சி��� பிற� ெசளேட�காி� =�த மகளி� தி மண� ெச�ைன 

ராேஜDவாி க�யாண ம�டப�தில நைடெப�வத0� தி7டமிட�ப7ட�. 

அைழ�பிதC� தயாராகி வி7ட�. ெசளேட�க� கைலஞைர ேநாி� ச)தி�� 

அைழ�பிதைழ ெகா.�க ேவ�.� எ�றா�. நாB� அைழ�பித* ெகா.�க ஒ  

நிமிட� தாேன எ�� அவைர அைழ��� ெகா�. கைலஞாி� M7&0�+ 

ெச�ேற�. கைலஞ� மா&யி� எCதி� ெகா�& �பதாக உதவியாள�க3 

ெசா�னா�க3. ஒேர ஒ  நிமிட� எ�� ம�றா&ேனா�. உடேன மா&��� ேபான 

ஒ வ�, மீ�.� தி �பி வ)� ‘கைலஞ� எC��ேபா� யா � ேபாக� Hடா�9க’ 

எ�றா�. கைலஞ� எ9கைள அBமதி�கவி�ைல எ�� அBமானி��� 

ெகா�ேடா�. ஒ ேவைள, அ)த உதவியாளேர கைலஞாி� எC�� ‘=ைட�’ பா��� 

வி7. அவாிட� விவர� ெசா�லாம� வ)தி �கலா� எ�ற சி)தைன எ9க4�� 
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ஏ0படவி�ைல. ��னBமதி ெபறாம� ெச�ற�� எ9க4�� ெபாிதாக� 

ெதாியவி�ைல. 

 

என�ேகா , க7.�கட9காத ேகாப�. கைலஞ �� ஆதரவாக ெசளேட�க� =ல�� 

அ�ேபா� ெபா��% ஆசிாியராக இ )த எ� =ல�� ஏராளமான நிக*+சிகைள, 

ெசEதிகைள ஒளிபர�பி வ)ேதா�. கைலஞ � எ9களிட� ஈ.பா. ெகா�& �பா� 

எ�பைதவிட ெகா�& �க ேவ�.� எ�ேற நிைன�ேதா�. என�ேகா, ஒ  ச�தி 

வாE)த நிைலய�ைத, கைலஞ �� சாியாக பய�ப.�த� ெதாியவி�ைலேய எ�ற 

ேகாப�. ஒ  நிமிட ச)தி�பி� எ�ன ஆகிவி.� எ�கிற ேவக�. அவர� M7&ேலேய 

அவ �� எதிராக க�திேன�. ஒ  சாதாரண M7&� இ�ப& க�தினாேல விைளAக3 

விபாீதமாக இ ���. ஆனா�, கைலஞாி� உதவியாள�கேளா, �க�தி� 

ேகாப��றிைய கா7டாம� நய�பட ேபசி எ9கைள அB�பி ைவ�தா�க3. இ)த 

நய�த� நாகாீக�, கைலஞ� ெகா.�த பயி0சியா� ஏ0ப7& �கலா�. 

 

ெச�ைன� ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி0� தி �பிய�� எ� H+சைல நாேன 

ேக7. என�� உ3`ர உதற�. ஆயிர� இ )தா8�, நாB�, ெசளேட�க � அர� 

ஊழிய�க3. அதிகார வ��க ஏணியி� ந.�ப&�க7.க3. கைலஞேரா, இ)த ஏணிேய 

எ7ட �&யாத உயர�தி� இ �பவ�. என� நட�ைதைய� ப0றி ஒ  வாி 

�ரெசா6யி� எCதினா� ேபா��. நா� சDெப�7 ஆேவ�. எ6ேயா. தவைள 

H7. ேச�)த கைதேபா� ெசளேட�க � ஒ  வழியாகி இ �பா�. இ�ப& ஏதாவ� 

ெசEய மா7ேடாமா எ�� ேமலதிகாாிக4� இ நாA�கரசிட� வா9கி� தி�ற 

ஒ சில ெசEதியாள�க4� கா��� கிட)தா�க3. ஒ  வார� வைர �ரெசா6ைய 

ஆழமாக ப&�ேத�. சி�ன+ ெசEதிகைள� Hட ேத&�ேத& ப&�ேத�. கைலஞ� Hட 

அ�ப& ப&�தி �க மா7டா�. ெசளேட�க� மகளி� தி மணநா3 வ)த�. மாைலயி� 

வரேவ0%. ஏராளமான சினிமா தயாாி�பாள�க3, ெதாழிலதிப�க3, 

ந&கந&ைகய�க3, அர� அதிகாாிக3 எ�� க�ெகா3ளா� H7ட�. திXெர�� 

H7ட�தி� ஒ  பரபர�%. கைலஞ� வ)� ெகா�& �கிறா�. அ�ேபா�தா� நா� 

அவைர �த� தடைவயாக ேந ��ேந� பா��கிேற�. அவ� �க�தி� ஒ  சி�ன+ 

சிாி�%. 

 

நா�, அ�ேபாைத�� கைலஞ� மயமாகி வி7ேட�. 
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இ)த� க7ட�தி� கைலஞ �� ஏ0ப7ட ஒ  வ��ைற என�� ஏ0ப7டதாக 

�&��� ேபாேன�. 

 

பிரதம� இ)திராகா)திFட� கைலஞ� H7டணி ைவ�தி )த கால�. அவ� 

ெச�ைன�� வ)தி )தேபா� �த�வ� எ�.ஜி.ஆ �, H7டணி சகா கைலஞ � 

விமான நிைலய�தி0�+ ெச�றா�க3. விமான� தைரயிற9கிய�� எ�. ஜி. ஆ� 

விமான�தி0� அ ேக ேபாயி )தா�. இ)த இட�தி0� ��கியமான 

தைலவ�கைள�தா� அB�%வா�க3. கைலஞ � விமான�தி0� அ ேக ேபாக 

�0ப7டேபா� அ�ேபாைதய �ைண ேபாSD கமிசன� ஒ வ� கைலஞாி� 

ைகைய� பி&�� ேபாக�Hடா� எ�ப� ேபா� இC�தா�. இைத� பா��� 

ப�திாிைகயாள�களான எ9களி� ஒ  சில� H+ச67ேடா�. �த�வ�, இ)திரா 

கா)திேயா.� தி �பி வ)தா�. கைலஞ� அவாிட� தன�� ஏ0ப7ட வ��ைறைய 

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

இட� மாறி இ )தா�, கைலஞ� எ� ஜி ஆைர அவமதி�த அ)த அதிகாாிைய 

அ9ேகேய அவாிட� ம�னி�%� ேக7க+ ெசEதி �பா�. 

 

காரண�, இ� தமிழ� ப�பா.. 

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

6. 6. 6. 6. அபாலய�தி� ஒ, அதிக$ பிரச0கி�தன�அபாலய�தி� ஒ, அதிக$ பிரச0கி�தன�அபாலய�தி� ஒ, அதிக$ பிரச0கி�தன�அபாலய�தி� ஒ, அதிக$ பிரச0கி�தன�    

 

ெச�ைன ெதாைல�கா7சியி� உதவி ஆசிாியராக பணியா0றி பலாிட� வா9கி� 

க7&� ெகா�. நீதிம�ற� ெச�� பி�ன� ேம� ம7ட�தி0�� என��� ஏ0ப7ட 

உட�பா7&� ப&, 1985 ஆ� ஆ�. நவ�ப� மாதவா�கி� ெப9க4ாி� ம�திய 

அரசி� களவிள�பர��ைற மாநில தைலைம அதிகாாியாக ெபா��ேப0ேற�. 

க�னட ஊழிய�க3, எ�ைன பிறவி எதிாியாகேவ பா��தா�க3. இத0� 

ந�மவ�களி� உலகா�ட த��வ��, அ)த மாநில�தி� அரசிய6� ஒ�றி �காம� 

தி.�.க. அ.தி.�.க எ�� க7சி ைவ��� ெகா�. இ9�3ள சினிமா ந&க�களி� 

க7அA7.கைள V�கி� ெகா�. ஊ�வலமாக ேபான�� ஒ  காரண�. இதனா�, 

க�னட ஊழிய�க3, நாB� உலகா�ட தமிழ� பர�பைர எ�� எ�ைன ஒ  மாதிாி 

பா��தேபா�, நா� ெப9க4� தமி*+ ச9க�ைத ஒ  மா�த8�காகA�, 

ஆ�த8�காகA� அ,க ேவ�&யதாயி0�. 
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இ9ேகதா�, இல9ைக தமிழ�க4�காக �ர� ெகா.�த ெப9க4� ச��க�)தர� 

அவ�கைள+ ச)தி�ேத�. இ)த+ ச)தி�% ஒ  மாத வா�கி� தீவிர ந7பாகி வி7ட�. 

இவ� சிறியன சி)தியாத மனித�. வ3ளலா� ப�த�. அேத சமய� தமி*+ சாதியிட� 

ெகா�ட தணியாத காதலா� வி.தைல�%6களி� உ3நா7.� ேபாைர தீவிரமாக 

ஆதாி�தவ�. இவ� உதவியி� பல வி.தைல� %6க3 த9கி இ )தன�. எ� மீ�� 

அ�% ெபாழி)தன� 

 

அ�ேபா� இல9ைக ரா,வ� வி.தைல%6கைள ம7.� அ�லா� ேவ� 

வழியி�லாம� அவ�கைள ஆதாி��� இல9ைக தமிழ�கைளF� ேவ7ைடயா&� 

ெகா�& )த�. ஆனா�, எதி�� க7சி� தைலவரான கைலஞேரா பாரா�கமாE 

இ �ப�ேபா� ேதா�றிய�. இவ� வழ9க�ேபான ந�ெகாைடைய வி.தைல� 

%6க3, �த�வ� எ�.ஜி.ஆ ��� பய)� ம���வி7ட� எ9க4�� கைலஞ �� 

ஏ0ப7ட அவமானமாக� ேதா�றவி�ைல. இ� வி.தைல� %6களி� ேபா�� 

த)திரமாகேவ ேதா�றிய�. நாடா4ம�ற�தி� ைவேகா ஆேவசமாக ேப�வைத� 

தவிர, தி.�.க அதிகமாக அல7&� ெகா3ளவி�ைல. கைலஞாி� ெமௗன� எ9க4�� 

ேகாப�ைத� ெகா.�த�. கைலஞைர ச)தி��, க�நாடக� தமிழ�களி� ஆத9க�ைத 

ெதாிவி�க ேவ�.� எ�� தீ�மானி�ேதா�. 

 

1986ஆ� ஆ�.வா�கி�, ேகாபால%ர�தி�, கைலஞாி� M7ைட, ேத&� 

க�.பி&�� வாச8��3 ேபாEவி7ேட�. M7&� ஒ  ஈ, கா�கா Hட இ�லாத� 

ேபா�ற ேதா0ற�. கைலஞ� எதி��க7சியாக இ )தா8�, அவ� அ)த� க7சி�� 

அரச� ஆயி0ேற - ெதா�ட�க3 அவைர ைகவி7. வி7டா�களா எ�ற 

சி)தைனேயா., க�கைள� �ழாவியேபா�- 

 

ஒ&சலான, ம9களகரமான ஒ  அE�ப� வய� ெப�மணி ெத�ப7டா�. ��ன� 

பா��த� %ைக�பட�ைத ைவ�� அவ�தா� கைலஞாி� �ைணவியா� தயா4 

அ�மா எ�பைத ெதாி)� ெகா�ேட�. எ�ைன எC�தாள� எ��� ெப9க`ாி� 

அர� ேவைல பா��பவ� எ��� அறி�க�ப.�தி� ெகா�. கைலஞைர பா��க 

வ)ததாக ெசா�ேன�. அ�ேபா� அவ� பதிலளி�த வா��ைதகைள எ�னா� 

�Cைமயாக ஒ�பி�க �&யா�. ஆனா� இ)த ெபா ளி�தா� ெசா�னா� 

 

‘உ9க4��� ெதாியாதா? அவர ேபாSD பி&+�7. ேபாE ெஜயி8ல 

ேபா7.7டா9க.’ 



57 

 

 

ஒ  தைலவாி� மைனவி ேபாராளியாகA� இ �கலா�, அேதசமய� அ)த� 

தைலவைர வழிப.��� �.�ப� ெப�ணாகA� இ �கலா�. ஆE)� பா��தா� 

இ)த இர�&0�� ேவ�பாேட கிைடயா�. தயா4 அ�மா, ஒ0ைற நைகேயா., 

காலணா அ9�ல� ெபா7ேடா. எ�ைன� பா��தைதF� கைலஞ� ஏ� ைக� 

ெசEய�ப7டா� எ�� ம�வாசைன த:ைச தமிழி� விள�கியைதF� ேக7.� 

ெகா�& )த ேபாேத என�� அCைக வ)�வி7ட�. ெசா�லாம� ெகா3ளாம� 

தி �பி வி7ேட�. கைலஞ� �தலைம+சராக இ )தேபா� அவேரா. பல, 

இட9க4�� மாைல மாியாைதகேளா. ெச�ற இ)த அ�ைமயா�, பாதி�க�ப7ட 

கைலஞாி� �ைணவியாராE அவ� க�களி� ேதா�றிய கல�க��, வா��ைதகைள 

உ வா�கிய ெம�6ய �ர8� இ�B� எ� மனைத வி7. நீ9கவி�ைல. என� 

ச)தி�%, அ)த அ�மாவி0� ஆயிர�ெத7. நிக*+சிகளி� ஒ��. நி+சய� அவ� 

மற)தி �பா�. ஆனா�, எ�னா� இ��வைர அ)த நிக*+சிைய, அவர� �யரமான 

�கபாவ�ைத மற�க �&யவி�ைல . 

 

தயா4 அ�மாைவ பா��� வி7., ெப9க`� தி �பிய நா� ச��க�)தர� 

அவ�களிட�, �த�வ� எ�. ஜி. ஆ� கைலஞைர அடாவ&யாக M7&ேலேய ைக� 

ெசE� சிைறயி� அைட�தி �பைத �றி�பி7ேட�. அவ � இதர தமிழ�க4� 

ெகாதி��� ேபானா�க3. ‘ந�ம தமிழB�� %�தி இ�ைலேய’ எ�� ெநா)� 

ெகா�டா�க3. 

 

தயா4 அ�மாைவ ச)தி�த =�� மாத கால�தி0�3 கைலஞைர ச)தி�க+ 

ெச�ேற�. அ�ேபா� அறிவாலய� இ�ைல . தி.�.க. தைலைம அ8வலகமான 

அ�பாலய� இத0� அ ேக ம��ைனயி� உ3ள இட�தி� இ )த�. அ)த 

அ8வலக�தி� வரேவ0% அைறயி�, ெச�ைன மாநகரா7சியி� ��னா3 ேமய � 

ச7டம�ற உ��பின மான சா. கேணச� ‘பி.ஏ.வாக’ உ7கா�)தி )தா�. இத0� 

��ேப, இவ� என�� பழ�க�. அ�% ெபா9�� �க�. உர��� ேபசாத ெம�ைம. 

பா��த உடேனேய ேநசி�க ேதா��� �கபாவ�. ஆக ெமா�த�தி� எளிைமயி� 

உ வ�. எ�ைன அ�%ட� வரேவ0றா�. கைலஞைர� பா��க ேவ�.� எ�� 

ெசா�ேன�. நா� ெசா�ன ேதாரைணயி� கைலஞ ��� என��� நீ�டகால 

பழ�க� இ �கிறதாக நிைன�தாேரா எ�னேவா.. ஒ  ேவைள, எC�தாள� ஒ வ� 

எ�ேபா� ேவ�.� எ�றா8� த�ைன பா��பைத கைலஞ� தவறாக எ.��� 
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ெகா3ள மா7டா� எ��� நிைன�தி �கலா�. ‘உ9க4�ெக�ன தைடயா 

ேபா.வா�? தராளமாக� ேபா9க’ எ�றா�. 

 

நா� மா&�ப&ேயறி கைலஞாி� அைற��+ ெச�ேற�. கைலஞ ட� 

ேபராசிாிய � க7சியி� ெபா ளாளரான சாதி� பா7சா அவ�க4� 

உடனி )தா�க3. ேபராசிாியைரF�, கைலஞைரF� ஒ மி�� பா���� ேபா� 

என�� பா7டாளி� ேதாழ�களி� ��ெக8�ைப நிமி��திய மா������, 

ஏ:ச8��� இ )த ந7%�, அBசரைனF� நிைனA�� வ)தத�. 

 

1969 ஆ� ஆ�&. கைலஞ� �த� தடைவயாக �த�வரானேபா�, நாடா4ம�ற 

உ��பினராக இ )த ேபராசிாிய�, இ வ � கல)�� ெகா�ட H7ட�தி� 

‘கைலஞைர தைலவராக ஏ0�� ெகா3ளவி�ைல... தளபதியாக ஏ0�� ெகா3கிற�’ 

எ�� ெவளி�பைடயாக+ ெசா�னவ�. உடேன கைலஞ � ‘தளபதியாகேவ 

இ �கிேற�. தள� பதியாக ஆ�காதீ�க3’ எ�� தன�ேக உாிய பாணியி� 

பதிலளி�தா�. நாவல� ேபா�றவ�க3 ம�ப�க� ேபான ேபா��, ேபராசிாிய� தன� 

க7சியி� ப�கேம நி�றா�. இ வ � ஒ வேரா. ஒ வ� ஆேலாசி��� ேதாரைண 

அதி� க7.�.3ள ச=கநல அ�கைற, ஒ  எC�தாளB�� ந�லெதா  

கா7சியா��. 

 

நா�, அவ�க3 =வ ��� ெபா��பைடயாக ��பி. ேபா7. வி7., கைலஞாிட� 

எ�ைன அறி�க�ப.�தி� ெகா�ேட�. அவ � ெதாிF� எ�ப� ேபாலேவ கா7&� 

ெகா�டா�. எத0காக வ)தீ�க3 எ�ப� ேபா� இய�பாக எ�ைன� பா��தா�. 

எ9களி� அைரநிமிட உைரயாட� இ)த பாணியி�தா� நட)த�. 

 

‘உ9களிட� நா� தனியாக� ேபச ேவ�.�.“’ 

 

‘இ9ேகேய ேபசலாேம’ 

 

‘இ�ல தனியா�தா� ேபச,�’ 
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‘இ�ேபா� �&யாேத’ 

 

‘அ�ப நா� வாேர�’ 

 

‘சாி’ 

 

நா� ஏறிய ேவக�திேலேய இற9கிேன�. எ�ைன� பா��த�� சாகேணச�, 

அவ�க3 பதறிய&�� எC)தா�. ‘எ�ன9க எ�ன நட)த�’ எ�றா�. கைலஞ�, நா� 

இற9�வத0�3 அவைர� தாளி�� இ �பா� எ�ப� %ாி)� வி7ட�. நாB� 

நட)தைத ெசா�6 வி7. மடமடெவ�� ெவளிேயறிேன�. சா.கேணச� அவ�க3 

இட�தி� நா� ம7.� இ )தி )தா�, அ&த&யி� இற9கி இ �ேப�. ஆனா�, 

இவர� �க�தி� ஒ  சி�ன�ேகாப� Hட ஏ0படவி�ைல. த�பான ஆைள அB�பி 

வி7ேடாேம எ�� நி+சய� மன���3 %C9கியி �பா�. இ�ேபா� Hட 

சாகேணச� அவ�கைள நா� ச)தி��� ேபாெத�லா� இ)த நிக*+சிைய 

நிைனAப.��ேவ�. 

 

கைலஞேரா. இ�ப& நா� நட)� ெகா�ட ேபா� என�� நா0ப�ைத)� வய� 

இ ���. சி)தி�க ெதாி)த வய�தா�. ஒ  மக�தா� தைலவாிட�, ��னா3 

�த�வாிட� எ�ப&� பழக ேவ�.� எ�பைத ெதாி)� ைவ�தி �க ேவ�&ய 

வய�தா�. அ�A� ல7ேசாப ல7ச ெதா�ட�கைள ெகா�டவ� கைலஞ�. காகித� 

தைலவ� அ�ல. அவாிட� ெசா�லாம� ெகா3ளாம� ேபாE தனியாக ேபச ேவ�.� 

அத0� ஏ�வாக அவ�, எ�ேனா. எதாவ� ஒ  அைற�� வரேவ�.� அ�ல� 

க7சியி� ெபா�+ ெசயலாள �, ெபா ளாள � என�காக அ)த அைறயி� இ )� 

ெவளிேயற ேவ�.� எ�� எதி�பா��� ெச�ற� பி��� �ளி�தனம�ல அச� 

ைப�திய�கார�தன�. 

 

அ)த� கால�க7ட�தி�, இல9ைக தமிழ� ேபார7ட�தி� மீ�, �றி�பாக வி.தைல� 

%6களி� மீ� நா� ைவ�தி )த க�=&�தனமான ஈ.பாேட எ�ைன அ�ப& 

நட�க ைவ�� வி7ட�. இட�, ெபா 3, ஏவ� அ0�� ேபாE, ஒ  ெகா3ைக 

ெவறியனாக மா0றிவி7ட�. ெகா3ைக ெவறி உ3ளவ�க4�� இ)த =��� 

அ0�� ேபாE எ)த ேநர�தி� எ�ன ெசEய ேவ�.� எ�ப� ெதாியாம� 
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ேபாEவி.� எ�பத0� இல9ைகயி�, நம� வி.தைல� %6கேள சா7சிகளாக 

இ �கிறா�க3. 

 

ெபா�வாக, கைலஞைர ேகாப�கார� எ�பா�க3. ஒ வ� ெசா)த இ �பிட�திேலேய 

இ ��� ேபா� இைட+ ெச�கலாக ச�ப)தமி�லாத இ�ெனா வ� வ)� அதிக� 

பிரச9கிதனமாE நட)� ெகா3வ�, எ� M7&� நட)தா8� நா� �த6� ெசா�ல� 

H&ய வா��ைத ‘ெவளிேய ேபாடா’ எ�ப�தா�. ஆனா�, கைலஞாி� �க�தி� 

ஒ �ளி ேகாப� Hட இ�ைல. அவ� பதி6� ஒ  சி�ன U. Hட இ�ைல. 

வா��ைதகளா� U. ேபா.வதி� வ�லவரான கைலஞ�, எ�னிட� ஏ� அ�ப& 

ெம�ைமயாக நட)� ெகா�டா� எ�ப� இ�வைர��� என��� %ாியவி�ைல. ஒ  

ேவைள எC�தாளனி� கி���� தன9களி� இ�A� ஒ�� எ�� நிைன��� 

ெகா�டாேரா அ�ல� ஒ  கண�தி� ெப )தைலவ� காமராசைர ேபா�, ஆ7கைள 

எைட ேபா.வதி� வ�லவரான கைலஞ� நா� ெவ3ள)தி எ�� நிைன�தாேரா 

எ�னேமா. 

 

நா� எ�னேமா உலக� தமிழின� தைலவ� ேபாலA�, அவ� எ�னேவா ெதா�ட� 

ேபாலA� நா� அ�ேபா� நட)� ெகா�ட வித� இ�ேபா� Hட எ�ைனேய நா� 

ஒ  இ9கிதம0ற ேப�வழியாக நிைன�க� ேதா��கிற�. 

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

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

 

க�நாடக மாநில�தி� இ )� 1987ஆ� ஆ�&�, மா�+ மாத� ெப9க4ாி� இ )� 

ெச�ைன வாெனா6 நிைலய�தி� ெசEதி ஆசிாியராக மா0ற�ப7. 

ெபா��ேப0ேற�. 

 

அ�ேபா� எ�.ஜி.ஆ� அவ�க3 �த�வராக இ )தா�. �த�வ ���, எதி�க7சி� 

தைலவரான கைலஞ ��� சம அளவிலான ெசEதிகைள ெவளியி7ேட�. அ�ேபா� 

வாெரன6 ெசEதி எ�ப� மிகA� ச�தி வாE)த�. ெச�ைன ெதாைல�கா7சி தவிர, 

ேவ� எ)த ெதாைல�கா7சிF� இ�லாத ேநர�. சாதாரண ம�கைள ெச�றைடF� 

வாெனா6யி� மீ� அைன�� அரசிய� வாதிக4��ேம ஒ  க�. அதி8� எ9க3 

ெசEதிக3, ெப �பாலானவ�க3 க�விழி��� காைல ஆ� நா0ப� மணி���, 

ம�தியான� இர�. ப�����, மாைல ஆ� ��ப���� ஒளி�பர�பா��. ச7ட 
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ேபரைவ நிக*+சிகைளF� ேநாி� ெச�� நட)தவ0ைற பா���, அைவ� �றி�பி� 

இ )� ேபரைவ� தைலவ� நீ�கிய ப�திகைள வி7. வி7., அ)த சைப ஏேதா 

நாகாிகமான சைப எ�ப� ேபா� ம�க4�� ஒ  ெபா�� க �ைத ெகா.�� 

ெசEதிக3 ெவளியா��. 

 

ச7ட� ேபரைவயி�, அத� ேபரைவ� தைலவ� பி.எ+. பா�&ய� அவ�க3, 

பலதடைவ கைலஞைர மிகA� ேகவலமாக விம�சி�தி �கிறா�. அ&த&��� தயா� 

எ�ப� ேபா� தி�க உ��பின�க4�� சவா� வி.வா�. ஒ தடைவ அவ� 

கைலஞைர �7&� கா7&ய வா��ைதக3 இ�B� எ� ெந:சிேலேய ��தி� 

ெகா�& �கி�றன. ேநாி� பழ�வத0� இனிைமயானவ�தா�. ஆனா�, ச7ட� 

ேபரைவயி� தன� %ர7சி தைலவைர� பா��� வி7டா� ேபா��. எதிராளிக3 

அவ �� ெவ�� V�. 1987ஆ� ஆ�. வா�கி�, இல9ைக� தமிழ�க4�காக 

தமிழகேம ெகாதி�� ேவைல நி��த9க4�, ஊ�வல9க4� நைட�ெப0�� 

ெகா�& )தன. தமிழக� ஓேர மனித� ேபா� நிமி�)� இல9ைக தமி* 

ேதாழB�காக ேபா���ர� ெகா.�த�. நாB� வி.தைல�%6க4�� ஏக�ப7ட+ 

ெசEதிகைள� ெகா.�ேத�. Mர�தளபதி கி7. �ட�ப7டா� எ�� ஒ  தனி�ப7ட 

விவகார�ைத தைல�%+ ெசEதியா�கி இல9ைக அரசி� ேகாப���� உ3ளாகி 

ம�திய அரசி� க�வைல��34� சி�கி வி7ேட�. இ)த+ சமய�தி� இ)திய 

விமான9க3 இல9ைகயி� ஆகாய எ�ைலைய மீறி, வட இல9ைக தமிழ�க4�� 

உணA ெபா7டல9கைள வழ9கின இ)த+ ெசEதிைய ‘விமான9கைள� பா���, 

அைவ ரா,வ விமான9க3 எ�� பய)� ேபாE ப�9கிய தமி* ம�க3, பி�ன� 

இ� ��. விமான9க3 அ�ல... ெதா�. விமான9க3 எ�� Mதி�� ெவளிேய 

வ)� ஆரவார� ெசEதா�க3’ எ�� ெசEதி ேபா7ேட�. இ)த ெசEதிைய ேக7ட 

ம�வினா&ேய திராவிட கழக� தைலவ� கி.Mரமணி ெதாைலேபசி =லமாக எ�ைன� 

பாரா7&னா�. 

 

�த�வ� எ�.ஜி.ஆைர தமி*+ ச=க�ைத� க தி நா� வி �பவி�ைல எ�றா8�, 

அவ� ேநாE வாE�ப7ட ேபா�� ேபச�&யாம� திணறிய ேபா�� எ� க�க3 

நீ ��3 =*கின. அவ� இற)� ெசEதிைய மிக+ சிற�பாக ெவளியி7ேடா�. அேத 

சமய� அவர� இழெவ.�த ெதா�ட�க3 என க த�ப.பவ�க3 அ�ணாசாைல 

கைடகைள Uைறயா&யைத அட�கி வாசி�ேதா�. இேத ேபா� அ9கி )த கைலஞ� 

சிைலைய உைட�தைதF� ச7ட ஒC9ைக� க தி இைலA மைறA காE 

மைறவாகதா� ெவளியி7ேடா�. 
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ஜானகி அ�ைமயா� பதிைன)� நா3 �த�வராக பதவி வகி�� பிற� காணாம0 

ேபான�� வரலா�. ச7ட� ேபரைவயி� அ&த&ேய நைடெப0ற�. இைத� ப0றி 

என� ெசEதியி� ச7டசைப ர�த சைபயாகி வி7ட� ெசா0ேபா �� பதிலாக 

ம0ேபா� நட)த� எ�� �றி�பி7டைத இ�ேபா� Hட ெசEதியாள�க3 

பாரா7.வா�க3. 

 

ஜானகி அ�மா3 ராஜீJ கா)தி அவ�கேளா. இ)தியி� ேபசி கா9கிரD ஆதரைவ 

ெப0� வி7டா� எ�� ஆ�.எ�.Mர�ப� அவ�க3 எ�னிட� �றி�பி7டா�. ஜானகி 

அணி, ெஜயல6தா அணி எ�� பிாி)த ேபா� எ� மானசீகமான ஆதரA ஜானகி 

அ�மாA�� இ )த� எ�பைத விட ஆ�எ� M�ேக இ )த�. ஆனா8�, ெதா�ட� 

பல� ெஜயல6தாவி� ப�க�. 

 

ச7ட� ேபரைவயி� இ)த இர�. அணிக4��� பல�பாீ7ைச நட)த ேபா� 

ஜானகி அணியி� சா�பாக நி�ற கா9கிரD உ��பின�க3, ராஜீJ கா)தி மனைத 

மா0றி ஜானகி அணி�� எதிரான ந�பி�ைக இ�லா தீ�மான�தி0� ஆதரA அளி�� 

ச7டசைப ர�த+ சைபயான� வரலா�. ஜானகி அணியி� சா�பிலான ேபரைவ� 

தைலவ� பி.எ+. பா�&ய�, ெஜயல6தா அணி உ��பின�க3 ஒJெவா வைரF� 

பதவி நீ�க� ெசE� ெகா�ேட இ )தா�. 

 

இ)த அணியி� சா�பி� ஒ  �Cவின� கைலஞைர அவர� M7&� ச)தி�� ஆதரA 

ேக7க, அவேரா ம��� வி7டா�. இதனா� ஜானகி அரசா9க� பதவி நீ�க� 

ெசEய�ப7ட�. கைலஞ� ஜானகி அணி�� ஆதரA ெகா.�க ம��தத� =ல� ஒ  

மாெப � அரசிய� தவைற ெசE� வி7டா� எ�ேற நிைன�கிேற�. ெஜயல6தாைவ 

அரசிய� ாீதியி� வள��� வி7டா� பி�ன� அவைர அ)த கள�தி6 )� நீ��வ� 

எ�ப� க&ன�. இைத கா9கிரD உ��பின�க4� %ாி)� ெகா3ளவி�ைல. இத� 

அரசிய� ச=க விைளAகைள இ�ேபா� நா� பா���� ெகா�& �கிேறா�. 

ேபாராளியாக நா� ெபாி�� மதி�த ஆ�எ�வி அவ�க3 Hட ெஜயல6தாAட� 

அ&ைம Q�டதி� நா� அதி�+சி அைட)ேத�. 

 

1967ஆ� ஆ�&6 )� தமிழக�தி� �ய�ைத இழ)த கா9கிரD ந�ப�க4�� இ� 

ஒ  ந�ல வாE�பாக இ )த�. சினிமா�தன9க3 ம6)த தமிழக அரசிய6� 

��னா3 கதாநாயகியான ெச�வி. ெஜயல6தா, அ9கி ��� சினிமா 

ெச7ட�ைபF�, அரசிய8��� ெகா�.வ)� நிர)தரமாக நி�� த9கைள 
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ேவைல�கார�கைள விட ேகவலமாக நட��வா�, எ�பைத அBமானி�க �&யாம� 

ேபானா�க3. ஜானகிைய �த�வராக ஏ0�� ெகா3ள �&யா� ேபாயி )தா� 

�ைற)தப7ச� ஆ�எ�வி. �த�வராக ேவ�.� எ�� இவ�க3 வ0%��தி 

இ �கலா�. எ�றா8�, இ)த சாண�கிய கா9கிரD அ& ச��கி இ�B� அ�ப&ேய 

விC)� கிட�கிற�. 

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

8. 8. 8. 8. காக0களாகாக0களாகாக0களாகாக0களா? ? ? ? க�'களாக�'களாக�'களாக�'களா? ? ? ? ஒ, கவி�*வமான பதி�ஒ, கவி�*வமான பதி�ஒ, கவி�*வமான பதி�ஒ, கவி�*வமான பதி�    

 

1989 ஆ� ஆ�. ஜனவாி மாத� 27 ஆ� ேததி கைலஞ� இர�டாவ� தடைவயாக 

�த�வராக� பதவிேய0றா�. 

 

ஜானகி ஆ7சி கைல�க�ப7. �&யர�� தைலவ� ஆ7சியி� நட)த ச7ட� ேபரைவ 

ேத�த6� கைலஞ� ெப �பா�ைமயான இட9கைள� ெப0ற��, அதி�க 

ெஜயல6தா அணி எதி��க7சி ஆன�� கா9கிரD அ.�� வ)த�� பைழய 

ெசEதிக3. 

 

ெவ0றிவாைக+ U&ய கைலஞ�, தா� உ வா�கி, அ�வைர தன�ேக இடமி�லாம� 

ேபான வ34வ� ேகா7ட�தி� பதவிேய0றா�. அத0� ��னதாக 

ெசEதியாள�கேளா. நாB� ேகாபால%ர�தி0�� ேபாேன�. கைலஞ� காாி� 

ஏறவத0� ��பாக, அ ேக உ3ள M7&0�+ ெச��, இர�. =தா7&க3 கா6� 

�ழ9கா67. விC)தா�. அவ� க�ன9களி� அைல அைலயாக நீ� ெகா7&ய�. 

அ)த� கா7சிைய� பா��த�� என�� அCைக வ)� வி7ட�. இர�. 

தம�ைகய �, அ�ப&ேய, அவர� ��ைக த7&� தைலைய ேகாதிவி7., 

கைலஞாி� க�ணீ ��, க�ணீைரேய பதிலா�கினா�க3. பாசமல� ேதா0�வி.�. 

 

கைலஞ� பதவிேய0ற ம�நாேள, ெச�ைன� ேகா7ைடயி� ெசEதியாள�கைள 

ச)தி�தா�. நா� ஒ  ��பி. ேபா7ட�� எ�ைன� ெதாிF� எ�ப� ேபா� 

தைலயா7&னா�. ப�ேவ� ேக3விகைள, ெசEதியாள�க3 ேக7டா�க3. சில 

சமய9களி� வி�தியாசமான ேக3விகைள நா� ேக7ேப�. இைத எ�ேலா � 

ரசி�பா�க3 கைலஞாிட� இ�ப&� ேக7ேட� ‘மைற)த ��னா3 �த�வ� எ� ஜி 

ஆ� அவ�களிட� இ )த கா�கா� H7ட�, இ�ேபா� உ9கைள ெமாE���. நீ9க3 

இவ�கைள எ�ன ெசEய ேபாகிறீ�க3?’ 
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‘காக9க3 ��%ரA பணி��� ேதைவ. ஆனா8� அைவ கC�க3 ஆகாம� பா���� 

ெகா3ள�ப.�’ 

 

இ)த� பதி6� எ�தைனேயா அ��த9க3 உ3ளட9கி உ3ளன. ஒJெவா  

ெசEதியாள � த�த� ப�திாிைககளி� நிைலபா.க4�� ஏ0ப எ.���ெகா3ள 

�&F�. ம�களா7சி �ைறைமயி� ெதா�ட�கைள கவனி��� ெகா3ள 

ேவ�&யேதா., இவ�க4�� வழ9க�ப.� ச8ைககைள அ�பல�ப.��� 

உதிாிகைளF�, உதிாி க7சி� தைலவ�கைளF� கவனி�தாக ேவ�.�. இ� தவி��க 

�&யாத�. 

 

கைலஞாி� ெசEதியாள� ச)தி�%க3 மிகA� இனிைமயானைவ. ெபா�வாக பிற 

தைலவ�கைள ேநா�.� ெசEதியாள�க3, கைலஞாிட� அட�கமாகேவ ேக3வி 

ேக7பா�க3. கணி�ெபாறி ேபா� அைர� கண�தி� உலகெம�லா� இய9�� 

இ�ட�ெந7 ேபா� அவ� உடன&யாக பதிலளி�பா�. ேக3விைய பதிலாக தி �பி� 

ெகா.�பா�. ேக7டவ � அவேரா. ேச�)� சிாி�பா�. 

 

ெபா�வாக தைலவ�களி� ெசEதியாள� ச)தி�%களி� ெநா���� தீனி கிைட���. 

ெதாழிலதிப�க3, ெசEதியாள�கைள ச)தி�கிறா�க3 எ�றா�, எ�னெவ�லாேமா 

கிைட���. ஆனா�, கைலஞாி� ெசEதியாள� H7ட9களி� இ�ேபா� எ�ப&ேயா 

அ�ேபா� �&�க� த�ணீ� ம7.ேம கிைட���. ஒ தடைவ �த�வ� கைலஞாி� 

ேப7& ஒ�றைர மணிைய� தா�&வி7ட�. வயி0��பசி அேகாரமாக இ )த�. 

உடேன நா� ‘சா� �த�ல வயி0��� உணவி7. வி7. அ�%ற� ெசவி�� 

உணவி.9க3’ எ�� உாிைமFட� ேக7ேட�. அவ� வழ�க� ேபா� 

ைநயா�&யாக பதிலளி�கவி�ைல. சிாி�தா�. அ���த� அவர� ெசEதியாள� 

H7ட�தி� ேதநீ�, பிDக7 வைகயறா�க3 கிைட�தன. 

 

ஒ  தடைவ, ஊ7&யி� இ�ேபா� காணாம� ேபான ெபா���ைற நி�வனமான 

இ)�Dதா� திைர�பட+ � 3 தயாாி�% நி�வன�தி� இ�ெனா  ெதாழி0பிாிைவ 

இய�கி ைவ��� நிக*+சி�� வாெனா6+ ெசEதியாளராக ெச�றி )ேத�. பி.வி. 

நரசி�மராJ தைலைமயிலான அரசி� ெதாழிலைம+சராக இ )த ெவ9க�ராJ 

தைலைமேய0க, �த�வ� கைலஞ� அ)த� பிாிைவ� �வ�கி ைவ�தா�. நா� 
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வா*�ைக ெவ���� ேபாE H7ட�தி� பி�ப�க� ஒ�9கி உ7கா�)தி )ேத�. 

ெச�ைன ெதாைல� கா7சியின �� ராஜமாியாைத. வாெனா6�காரனான எ�ைன 

சீ�.வா� யா � இ�ைல. இJவளA��� அதிகார ஏணியி� நா� இ ��� 

ப&க4�� கீேழ நி0�� ேதாழ�க3தா� ெதாைல�கா7சி சா�பாக வ)தி )தா�க3. 

அைம+ச�க4�கான அ.�தப&யான வரேவ0% அவ�க4���தா�. 

 

நா� ெநா)� ேபானா8�, காாிய�தி� க�ணாE இ )ேத�. நிக*+சி �&)த ப�� 

நிமிட9க4��3 %�&�6யி� பி0பக� இர�. மணி�� ஒ6பர�பா�� ஆ9கில+ 

ெசEதியி� இ)த நிக*+சிைய தைல�%+ ெசEதியாக ஒ6�பர�%�ப& ெசE� 

வி7ேட�. வாெனா6 ெசEதிைய ேக49க3 ேக49க3 எ�� காைல� பி&�காத 

�ைறயாக அ)த நி�வன அதிகாாிகைள ெக:சி� H�தா& ேக7க+ ெசEேத�. 

அவ�க3, �த�வைரF�, ம�திய அைம+சைரF� ேக7க+ ெசEதா�க3. அ�ப&F� 

ெசEதி ேபா7டவ� யா� எ�பைத� ப0றி யா ��� அ�கைற இ�ைல. 

 

இைத ெதாி)� ைவ�த� ேபா�, ெவளிேய %ற�ப7ட கைலஞ�, எ�னிட� 

ேநாிைடயாக வ)தா�. ‘ச��திர� உ9க3 நா� அ�பேவ பா���7ேட�’ எ�� 

Hறிவி7. �சல� விசாாி�� வி7. ெச�� வி7டா�. அ�தைன ேப � எ�ைன 

ெமாE�� வி7டா�க3. நா� அவ�க4�� திX� வி.வி.ஐ.பியாக மாறிவி7ேட�. இ)த 

நி�வன�தி� இய��ந�, எ�ைன தன� அைற�� அைழ��+ ெச��, அ)த 

நி�வன�ைத எ�ப& ேம�ப.�த ேவ�.� எ�� என�� விள�கினா�. அவர� 

ேநா�க�, நா� கைலஞ �� ெசா�6, கைலஞ� =ல� ம�திய ெதாழிலைம+ச �� 

ெசEதி ேபாகேவ�.� எ�ப�தா�. எ�ைன அ&�க& ேம�ைமப.��கிறவ� 

கைலஞ�. இ�ப& பல நிக*+சிகைள அ.�கி� ெகா�ேட ேபாகலா�. 

 

இ�ப& ந7பாக ேபாE� ெகா�& )த வாெனா6+ ெசEதிக3 கைலஞைர 

காய�ப.�திய�� உ�.. ெச�வி ெஜயல6தாவி� அ�ேபாைதய மன+சா7சி� 

காவலரான நடராஜ� M7&�, காவ��ைற ெரE. ெசE�, அரசிய6� இ )� 

வில�வதாக ெஜயல6தா ேபரைவ� தைலவ �� எCதிய க&த�ைத ைக�ப0றி, 

ேபரைவ� தைலவ� அ8வலக�தி� ஒ�பைட�த� நிைனவி �கலா�. அ�றிரA 

�மா� ஒ  மணியளவி� நடராசB�, ேதா7ட�கைல கி !ண=��திF� எ�Bட� 

ெதாைலேபசியி� ெதாட�% ெகா�டா�க3. 

 

ெஜயல6தா அரசிய6� இ )� வில�வதாக ெவளியி7ட அ)த க&த��ட� H&ய 

அறி�ைகைய அவ� வில�கி� ெகா�டா� எ�றா�க3. அதாவ� அரசிய6� 
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ெதாட�)� நீ&�பா� எ�� ெபா 3. இ)த� %திய தகவைல நா� வாெனா6யி� 

‘DH�’ எ�பா�கேள அ�ப&�ப7ட ச)த��பமாக பய�ப.�தி� ெகா�ேட�. 

காைலயி� ெவளியான எ�லா நாளித*க4� ெஜயல6தா அரசிய6� இ )� 

விலகிவி7டதாக மிக� ெபாிய ேபன�கேளா. ெசEதிகைள ெவளியி7ட ேபா�, 

ெச�ைன வாெனா6 ம7.ேம அவ� வாபD வா9கி ெதாட�)� அரசிய6� ஈ.பட� 

தீ�மானி�தி �கிறா� எ�ற ெசEதிைய தைல�%+ ெசEதியாக ெவளியி7ட�. 

 

&�6 ேம6ட�தி� ஆைண�ப& நா� ெஜயல6தாவி� M7&0� ெச�� 

ேம0ெகா�. நட)தவ0ைற ஆ9கில+ ெசEதியா�கிேன�. என�� கி7ட�த7ட 

கதாநாயக வரேவ0%தா�. 

 

இ)த விவகார� �த�வ� கைலஞ �� உளA+ ெசEதியாக ேபாயி ���. ெச�ைன� 

ேகா7ைடயி�, அவர� அ8வலக�தி� நாB� ஒ  சில ெசEதியாள�க4� அவைர 

ந�பக6� ச)தி�ேதா�. எ�ைன� பா��த�� கைலஞ� �க�தி� ஒ  

ேகாப+சலன�. இதர+ ெசEதியாள�கைள� பா��� ெரE.��� தன��� எ)தவித+ 

ச�ப)த�� இ�ைல எ�� ெசா�6வி7. ஆ� - தி - ெர�கா�டாக சில விவர9கைள+ 

ெசா�னா�. இதBைடய விைளAதா� அ)த க&த� எ�றா�. ஆனா�, அைத 

ைக�ப0�� ெரE.�� தா� காரணமி�ைல எ�றா�. ஒ ேவைள அவ ��� 

ெதாியமாேமல அதிகாாிக3 சபா! ப7ட� வா9�வத0காக அ�ப&+ 

ெசEதி �கலா�. ஆனா�, ��கா�வாசி , கைலஞ �� ெதாியாம� நட)தி �க 

�&யா�. ப�லா�. காலமாக ெபா�ைமைய� கைடபி&�த கைலஞ�, இ)த 

விவகார�தி� அவசர�ப7. வி7டா� எ�ேற ெசா�லலா�. அத� விைளAக3தா� 

இ��� ந�ைம பய���தி� ெகா�. இ �கி�றன. கைலஞாி� விள�க�ைத 

ெசEதியாள�க3 எCதி� ெகா�& )தேபா�, நா� ேபசாம� �த�வ� ேப�வைதேய 

ேக7.� ெகா�& )ேத�. உடேன அவ �� ேகாப� வ)� வி7ட�. நா� 

ெசா�வைத �றி�ெப.�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� ெசா�னைத மனதி� �றி��� ெகா�ேட� எ��� ெதாிவி�ேத�. பிற� 

ஒ�%�� �றி��� ெகா3வ� ேபா�, ப�க�தி� உ3ளவாிட� ஒ  ேப�பைர கட� 

வா9கி, ைம இ�லாத ேபனாவா� எC�வ� ேபா� பாவைன ெசEேத�. உடேன 

‘இ� கைலஞாி� ஓர� க�,��� ெதாி)� எ9ேக எCதியைத� கா7.9க3 எ�� 
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ேக7.வி.வாேரா எ�ற பய�. எ�றா8� தி +சியி� பக� இர�. ப�� ெசEதியி� 

கைலஞ� �றி�பி7ட அ�தைனF� �த� ெசEதியாக ஒ6�பர�பான�. 

 

இ)த அரசிய� பரபர�ைப அ.��, இைதவிட பய9கரமான ஒ  பரபர�% ஏ0ப7ட�. 

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

அறி�ைகைய தா�க� ெசEய எC)� நி0கிறா�. அ�வைர ச7ட� ேபரைவ�ேக வராத 

எதி��க7சி� தைலவரான ெஜயல6தா அ�� வ)தி �கிறா�. �த�வ� நிதிநிைல 

அறி�ைகைய ப&�க� ேபா�� ேபா� அவ� ப&�க� Hடா� எ�� வாதா.கிறா�. 

இ)த+ சமய�தி� ஜானகி அணியி� ஒ0ைற உ��பினரான பி.எ+. பா�&ய�, 

ெஜயல6தாA�� எதிராக ‘இ� ேகா�7 அ�ல ச7ட�ேபரைவ’ எ�� அ)த அைவேய 

அதி �ப& க��கிறா�. இ�ேவ ேபரைவயி� க69க��� பரணி�� பி3ைளயா� 

�ழியாகிற�. 

 

ெஜயல6தா, கைலஞைர கிாிமின� எ�கிறா�. உடேன கைலஞ� ஏேதா பதி8��+ 

ெசா�கிறா�. ேபரைவயி6 )� =�ற&� V�க6� உ3ள ெசEதியாள� மாட�தி� 

இ )த நா9க3 உஷாராகிேறா�. உ�னி�பாக கவனி�கிேறா�. கைலஞாி� =��� 

க�ணா&, ெஜயல6தா, அவர� ைபைல த7&வி7டதா� கீேழ விCகிற�. உடேன 

தி�க உ��பின�க3 ெஜயல6தாைவ ேநா�கி ��ேன�கிறா�க3. ஆனா�, 

அவேரா ேசாபா ெச7.��3 ேபாE ப�9கி� ெகா34கிறா�. 

 

இ�ப& TைழF� ேபா� அவர� ேம� ேசைல கைலகிற�. இைத எ� க� 

��னாேலேய பா��ேத�. தி�க உ��பின�க3 அ)த ேசாபாA��3 ��� 

கா7&�கிட)த ெஜயல6தா மீ� காகித+ � 3கைள எறிகிறா�க3. எதி��க7சி� 

�ைண� தைலவரான தி நாA�கர�, ெச�வி�� பா�கா�பாக ��� வைளய நி�� 

ெகா3கிறா�. அைமதி தி �%கிற�. ெஜயல6தா ேசாபா ெச7&� இ )� எC)� 

கைல)தி )த தைல�&ைய �Cைமயாக கைல�� வி7. �க�ைத அCைக ஆ�கி� 

ெகா�. ேபரைவயி� இ )� ெவளிேய�கிறா�. �த�வ� நிதி நிைல அறி�ைகைய 

த7.� த.மாறி ப&�கிறா�. 

 

இ)த நிக*ைவ, தி +சி வெனா6 ெசEதியி� உ3ள� உ3ளப& விள�கிவி7., 

இ�தியி� கைலஞாி� க�ணா& உைட)தைதF�, ‘ெஜயல6தாA� தைலவிாி 

ேகாலமாக ேபரைவயி6 )� %ற�ப7. இேதா ேபாEெகா�& �கிறா�’ எ�� 

ெசEதி ேபா7ேட�. மாைல ப�திாிைகக3 வ வத0� ��ேப இ� கா7.� தீ ேபா� 
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பரவிவி7ட�. அ.தி.�.க ெதா�ட�க4�� தைலவிாி ேகால)தா� மனைத 

உ��தியேத தவிர அத0� ��னா8� பி�னா8� நட)த நிக*+சிகைள உ3வா9க 

ம��தா�க3. 

 

நாB� எ� உதவியாள�க4� ேகா7ைடயி� இ )� ப�லவ ேப )தி� 

%ற�ப7ேடா�. விேவகான)த� இ�ல�தி0� அ ேக ேப )� வ � ேபா� 

நா�ைக)� ��ட�க3 அ�ல� ெதா�ட�க3 ஒ  ெபாிய பாறா9க�ைல V�கி, 

ேப )தி� ��ப�க க�ணா&யி� எறி)தா�க3. தைலபிைழ�தேத த�பிரா� 

பா�கிய�. நா� ஒ6பர�பிய ெசEதிேய க�லாக பாE)த� க�., சிறி� ேநர� 

க�லாகி� ேபாேன�. ேபரைவயி� நட)த சமா+சார9க4�� பயணிக3 எ�ப&� 

ெபா��பாவா�க3 எ�கிற �ைற)தப7ச ப��தறிA Hட இவ�க4�� இ�ைல. 

இ)த� கா7.மிரா�&� தனமான க�ெலறிைய நிைன�தா� இ�ேபா� Hட 

பயெம.�கிற�. 

 

மாைலயி� அ�தைன ப�திாிைகக4� ெஜயல6தா �கி8ாிய� ப7டதாக 

ெசEதிகைள ெவளியி7டன. ஆனா�, ெச�ைன வாெனா6 நிைலய� ம7.� 

ப7ெஜ7 ெசEதிகைள ெவளியி7. வி7., பி�ன� ேபரைவயி� நட)த ச�பவ9கைள 

விள�கிய�. ெஜயல6தா �கி8ாிய� ப7டா� எ�� ஒ  வாிHட+ ெசா�லவி�ைல. 

ஆனா8�, ெஜயல6தா தா�க�ப7. அவமான�ப.�த� ப7டைத ேநாி� பா��த� 

ேபா�, நம� தைலவாதி தைலவ�க3 ெவளியி7ட க�டன அறி�ைககைள 

ெசEதிகளா�க ேவ�&ய க7டாய�� என�� ஏ0ப7ட�. இ� ஒ  விசி�திர�. 

க��� நட)த� ஒ�றாக இ �க அைத, க� ெகா�. பா��காதவ�க3 ேவ� 

விதமாக+ ெசா�னா8� என�� அ)த அறி�ைககைள இ 7ட&�% ெசEய உாிைம 

இ�ைல . 

 

இ�தைகய என� ந.நிைலைம ெசய�பா.க3, கைலஞ �� பி&��� ேபாயி �க 

ேவ�.�. ெச�ைன ெதாைல�கா7சியி� ெசEதி ஆசிாியராக பணியா0றியவ� 

மா0ற� ெப0ற�� கைலஞேர அ�ேபாைதய தகவ� ஒ6பர�% அைம+சரான 

உேப)திராவிட� ெதாைலேபசியி8� ேநாி8� ேபசி, எ�ைன ெதாைல�கா7சி 

ெசEதி ஆசிாியராக ெபா��ேப0க+ ெசEதா�. 

 

என��� கைலஞ� என� ந.நிைலைம மீ� ைவ�தி ��� ந�பி�ைகயி� 

அபாீதமான மகி*+சி ஏ0ப7ட�. ஒ  தமிழனி� ஆ7சிைய தா��� பி&�க+ 

ெசEவத0� அணி� �ய0சியாக ெதாைல�கா7சியி� பணியா0ற ேவ�.� எ�� 
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க9கண� க7&� ெகா�ேட�. கைலஞாி� பதவி� கால�திேலேய இலவசமாக 

அ�ல� ச8ைக விைலயி� அர� நில�ைத வா9கி, வாெனா6 - ெதாைல�கா7சி நக� 

ஒ�ைற உ வா�க ேவ�.� எ�� நிைன��� ெகா�ேட�. 

 

ஆனா� - நிைன�த� ஒ��. நட)த� ேவ�. 

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

9. 9. 9. 9. ைபயி7,8* ெவளி$ப�ட ஒ, 9ைனைபயி7,8* ெவளி$ப�ட ஒ, 9ைனைபயி7,8* ெவளி$ப�ட ஒ, 9ைனைபயி7,8* ெவளி$ப�ட ஒ, 9ைன    

 

1990 ஆ� ஆ�. ஏ�ர� மாத�, ெச�ைன ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி� ெசEதி 

ஆசிாியராக ெபா��ேப0ேற� 

 

ம�திய தகவ� ஒ6பர�% அைம+சக�, கைலஞ� பாி)�ைர�த எ�ைன, =�� மாத 

கால� உ3ேள Tைழய விடாம� இC�த&�த�. மீ�.� கைலஞ�, அைம+ச� 

உேப)திராA�� ேநாி� ேபசி எ�ைன அ9ேக அB�பினா�. ஆனா8�, அ)த 

நிைலய�தி� இய��ந �, அவர� �திபா&க4� எ�ைன பைக�பா�ைவயாகேவ 

பா��தா�க3. வாெனா6� �ைறயி� அத� இய��ந �� இைணயான 

ெசEதியாசிாிய� �0றி8� �ேய+ைசயானவ�. இ9ேகF� அ�ப&�தா� 

இ �கேவ�.�. ஆனா�, நிைலய இய��நேரா நா� அவ �� கீேழ ேவைல 

ெசEவ� ேபால பாவி��� ெகா�டா�. 

 

ெசEதி ஆசிாியாி� தைலைமயி� இய9க ேவ�&ய ெசEதியாள�க3 நிைலய 

இய��நாி� தைலைமயி� இய9கினா�க3. ேபாதா��ைற�� லJA ேவ�. ஒ  

ெப� ெசEதியாள�, என� அைற�� வ)� என� ேமைசயி� உ3ள ெட6ேபாைன 

எ.�� ‘ஹேலா! தா�’ எ�� ெகா:� ெமாழியி� ேப�வா�. அவ� அ�ப&� ேப�வ� 

எ�ைன மிர7.வ� ேபாலA� இ )த�. 

 

நா� ஒ  நா3 ெபா��ேத�. Hடேவ அ8வலக ெதாைலேபசி, ��கியமான 

ெசEதிக4�காகேவ தவிர, =ட�தனமான காத8�க�ல. ம�நா3 இ)த பா �மா, 

இ)த காத� ேப+ெச�லா� இ9ேக ேபசாேத. ேவ� எ9ேகயாவ� ேபாE� ேப�. நா� 

ேவ�டா9கல’ எ�� ெசா�6வி7ேட�. உடேன, எ9க3 அைம+சக�தி� ச�வ 

வ�லைம மி�க இைண+ ெசயலாள� தா�A��, எ� மீ� க.ைமயான ேகாப�. 
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இவைர அ�& பிைழ��� நிைலய இய��ந ��� அைதவிட� ேகாப�. ஆனா8�, 

ெசEதி� �ைறயி� இ )த அ�தைன ேப � எ� ப�க�. �றி�பாக Z� �கம� எ�ற 

தயாாி�பாள� கைலஞாி� ப�த�. ஆனா8�, நிைலய இய��ந� ஒ7. ெமா�தமான 

ெபா��பாள� எ�ற ெதாைல�கா7சி இல�கண�ப& என�� தீராத தைலவ6 

ஆனா�. 

 

அ8வலக�தி� இ�ப& எ�றா�, ெசEதி� பணியி8� ப�மட9� ெதா�ைல. 

அ�ேபா�, வி.பி.சி9 தைலைம அைம+சராக இ )த ேநர�. உதிாி� க7சிக3 உ7பட 

ப�ேவ� க7சிக3 எ6F�, தவைளFமாக H7டணி அைம��, அர� நட�திய கால�. 

அ�ேபா� ேவ� ெதாைல�கா7சிக4� கிைடயா�. இ�லாதவ� ெப�டா7& 

எ�லா ��� அ�ணி எ�ப� மாதிாி அ�தைன� �7&� தைலவ�க4� என� 

ெசEதி�பிாிவி� உாிைம ெகா�டாட� �வ9கினா�க3. மாநில ஜனதாதள 

தைலவராக இ )த சிவாஜி கேணசB�� கைலஞ �� இைணயாக ெசEதிக3 ேபாட 

ேவ�.� எ�ப� தளபதி ச��க�, ராஜேசகர� ேபா�ேறாாி� மிர7ட� ந&க� 

திலக� மேலசியாவி� சிகி+ைச ெப0� வ � ேபா�, அவ� ெச�ைனயி� இ )� 

அறி�ைக ெவளியி.வதாக என�� ஜனதா தள�தி6 )� ெசEதி அறி�ைகக3 வ �. 

இ� அேயா�கிய�தன� எ�பதா� நா� அவ0ைற ஒ6பர�ப ம���வி7ேட�. 

இதனா�, தளபதி ச��க� ெகாைல மிர7ட� ேபா�ற க&த� ஒ�ைற Hட எ� 

ெபயாி� என�� அB�பி ைவ�தா�. 

 

திராவிட� கழக தைலவ� Mரமணி அவ�க3 ‘எ9க3 ஆ7க3 ெபா�லாதவ9க 

ச��திர�’ எ�� தன� ெபா�லா�தன�ைத ெதா�ட�க3 மீ� கா7&னா�. பாரதிய 

ஜனதா க7சி, �றி�பாக அத� �  க7சியான ஆ�.எD.எD த9க3 க7சிF� 

H7டணிைய ஆதாி�பதா� தா9க3 ெசா�வைத எ�லா� ேக7க ேவ�.� எ�� 

நி�ப)தி�தா�க3. ��மா ெசா�ல�Hடா� - ஜானா கி !ண=��தி தைலயி.வேத 

இ�ைல. ஆனா8�, சி�லைற ேதவைதக3, இரவி� M7.�� ெதாைலேபசியி� ேபசி 

க�டப& தி7.வா�க3. இ)த� ெதா�ைலக3 ேபாதா� எ�ப� ேபா�, கா9கிரD 

தைலவ� ேக.வி.த9கபா8 தைலைமயி� என�� எதிராக நிைலய�தி0� ��% ஒ  

ஆ�பா7டேம நட)த�. கா9கிரD ெசEதிைய நா� சாியாக� ேபாடவி�ைலயா�. 

தமி*நா. கா9கிரD க7சி தைலவராக இ )த என� ந�ப� வாழ�பா& 

ராம=��தியிட� �ைறயி7டா� ‘கைலஞைரF�, =�பனாைரF� ஏ� அ�ப& 

�ேளாச�ல கா7.ேற’ எ�ற பதிலளி�தா�. 
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‘இ� அரசிய8�கான�... என�� எதிரான� அ�ல’ எ��� ஆ0��ப.�தினா�. 

ஆனா�, இ�ேபா� �ேளாச� லா9சா7டாகA�, லா9சா7 �ேளாச�பாகA� 

மாறியி �ப� அரசிய� வி)ைத. ஆனா8�, கைலஞ� ைமய� %3ளியி�தா� 

இ �கிறா�. வ7ட�ேகா. தா� மாறியி �கிற�. ேபாக7.�. 

 

என� ெசEதி� பிாிA, திெரளபதி ேபா� �கி8ாிய� ப7ட�. ெகளரவ�களா� அ�ல. 

கணவ�க3 எ�� ெசா�6� ெகா�டவ�களா� அதி�க க7சி� ப�திாிைகயான நம� 

எ�.ஜி ஆ�, எ�ைன தின�� தா�கி� ெகா�& )த�. அரசிய� சி�லைரக3 என�� 

எதிராக ைகெயC�தி7.�, ெமா7ைடயாகA� மB�கைள� ேபா7.� 

ெகா�.யி )தா�க3 

 

இ�தைன ெந �க&களி8� நா� க மேம க�ணாக இ )ேத�. என�� ��% 

ெபா��பாசிாியராக இ )தவ� அ9ேகேய காL�ற ேவ�.� எ�� நிைன�ேதா 

எ�னேவா ெதாைல�கா7சியி� இர�. ெசEதி அறி�ைகயி8�, வார�தி0� ஏC 

நா7க4� கைலஞாி� வாED காDைட - அதாவ� அவர� ேப+ைச 

ஒ6�பர�பினா�. இ� கைலஞைரேய நாளைடவி� மா�ப.��� எ�பேதா. ெசEதி 

ெநறிக4�ேக �ரணான�. 

 

எனேவ, நா� கைலஞ� �ரைல, ெசEதியி� ேச��பதைத வார�தி0� =�றா�கி 

பிற�, அைதF� இ�லாம� ெசE� வி7ேட�. ��கியமான நிக*+சிகளி� ேபா� 

ம7.ேம, கைலஞாி� ேப+ைச ஒளிபர�பிேன�. தமிழக� �Cவ�� என�� 

ெதாி)தவ�க3, ெதாட�)� கைலஞாி� ேப+ைச நா3ேதா�� ஒளிபர�பினா� 

ெசEதியி� இல�கண��, ந�பக�த�ைமF� ேபாEவி.� எ�றா�க3. 

கைலஞ ��� ெக7ட ெபய� எ�றன�. கைலஞ � இைத சாியாகேவ எ.��� 

ெகா�டா�. ெபா� நிக*+சிகளி� எ�ைன� பா���� ேபாெத�லா�, ஒ  

பா�ைவயாேலா அ�ல� ஒ  ெசா�லாேலா எ� பிரச�ன�ைத அ9கீகாி�பா�. 

இதனா�, நா� ப7டபா.க3 மைற)� ேபா��. 

 

என� ெசEதி வி�தியாசமாக இ )த�. எ.���கா7டாக ெச�ைனயி� ெவ3ள� 

ெப கி, தன� �&ைசைய ேநா�கி ெச�8� நீைர ஒ  ாிNா ெதாழிலாளி ம�ைண 
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ேபா7. த.�கிறா�. இ)த நிழ� கா7சிைய பா���வி7. நா� வயி0றி� 

ம�ண3ளி� ேபா7ட மைழ�� , இவ� ம�ண3ளி ேபா.கிறா�’ எ�ேற�. 

ெவளிநா.களி� இ )�, மனிதேநய (Human interest) நிழ�பட9க3 வ �. 

இவ0றி0�, நா�, த�கப& விள�க� எCதி ஒளிபர�பிேன�. அ�ேபா� நரசி�ம+சாாி 

எ�பவ � எ�ேனா. ெசEதியாசிாியராக பணியா0றினா�. ந�ல ப�பாள�. 

தமிழகெம9�� ஒளிபர�பா�� ெசEதிகைள ஒ  நிமிட� ேக7.வி7., இ� ச��திர� 

ெசEதியா அ�ல� நரசி�மா+சாாி ெசEதியா எ�� ம�க3 ப)தய� ைவ�பதாகA� 

அறி)ேத�. தமிழக� �C�க எ9க3 ெசEதியி� ேதாரைண�� மிக�ெபாிய 

வரேவ0%. 

 

கைலஞ� வி.��� நா�� ப�க அறி�ைககைள, அவ0றி� த�ைம மாறாம� 

ஒ ப�க ெசEதியாக � �கி ெவளியி.ேவ�. இ�ேபா� மாநில ம�க3 ெதாட�% 

அைம+சக�தி� உதவி இய��நராக இ ��� அ�ேபாைதய ம�க3 ெதாட�% 

அதிகாாிF� என� இனிய ந�ப மான �பா!, மாநில அர�+ ெசEதிக3 த�கப& 

வ � வைகயி� ெதாட�% ெகா3வா�. சிலசமய� அவ0ைற அB�ப �&யவி�ைல 

எ�றா� ப&��� கா7.வா�. நா� அவ0றி� ��கியமானவ0ைற �றி��� 

ெகா�. உடன& ெசEதியா��ேவ�. 

 

1990ஆ� ஆ�. அ�ேடாப� ��ப�திெயா�� .... வழ�க�ேபா� இரA ப�� 

இ ப� ெசEதிகைள �&��வி7. பதிெனா  மணியளவி� M. தி �பிேன�. 

கைலஞ ட�, நா� உடேன ேபசேவ�.� எ�� உதவியாள� ச��கநாத� 

ெதாிவி�ததாக எ� மைனவி �றி�பி7டா�. உடேன, நா� ச��கநாதைன ெதாட�% 

ெகா�டேபா� ‘கைலஞ� ேகாபமாக இ �கிறா�. உ9கைள உடன&யாக 

ெதாைலேபசியி� ெதாட�% ெகா3ள+ ெசா�னா�’ எ�றா�. நா�, உடேன 

கைலஞ �� ெட6ேபா� ெசE�, அவர� ேகாப�ைத �ைற��� வைகயி� ‘எ�ன 

சா� ெரா�ப ேகாபமா இ �கி9களாேம’ எ�� ச�வசாதாரணமாக� ேக7ேட�. 

இ�ப& ஒ  �த�வாிட� ேக7கலாகா�. கைலஞாிட� உாிைம ெகா�டா&யதா�, 

அ�ப& நா� ேக7. வி7ேட�. கைலஞ � ேகாப�ைத� கா7டாம�, வ �த��ட� 

ேபசினா�. 

 

‘நீ9க4� எ�ைன U�திரனா நிைன+�7&9க ச��திர�’. 
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‘நாேன பைனேயறி... உ9கைள ஏ� சா� U�திரனா நிைன�க� ேபாேற�?’. 

 

‘நா� பைனேயறி��� கீேழ இ �பவ�’ 

 

‘எ�ன சா� நீ9க? உ9கைள விட �Cைமயான தமிழ� யா� சா�? அவனவ� சாதி� 

தமிழனா இ �கா�. நீ9க ஒ �த�தா� �Cைமயான தமிழ�. இ� எ�லா ��� 

ெதாிF�. சா�. உ9க4�� ஏ� சா� ெதாியல?’ 

 

‘அ�ப&�னா நீ9க ஏ� ெசEதிகளி� கைலஞ� க ணாநிதி�B ேபாட�Hடா�?’ 

 

‘அ�ப& யா ��� ேபா.வ� இ�ல சா�. எ�லா� தி  அ�ல� தி மதி தா�’ 

 

‘அ�ப&�னா அ�ைன இ)திராகா)தி�B எ� நிIDல ேபா7X9க’ 

 

நா� %ாி)� ெகா�ேட�. கைலஞ �� த�ைன ெசEதியி� கைலஞ� எ�� 

அைழ�க ேவ�.� எ�ப� ��கியம�ல. அைதF� அவ� எதி�பா��கவி�ைல. 

��னா3 பிரதம� இ)திராகா)திைய, எத0காக நா� அ�ைன எ�� அைடெமாழி 

ேபா7. ெசEதி ஒ6பர�பிேன� எ�ப�தா� அவர� மன�தா9க� அ�ல� வாத�. 

இத0காக அ ைமயாக ஒ  ெசா�வைல பி�னி எ�ைன+ சி�க ைவ�� வி7டா�. 

உடேன, நா� பதிலளி�க� தய9கிேன�. அம9கலமான ஒ�ைற எ�ப&+ ெசா�வ� 

எ�� ேயாசி�ேத�. பிற�, சமாளி��� ெகா�. இ�ைற�� ‘இ)திராகா)திேயாட 

நிைனAநா3 அ)த�மா ெகாைல ெசEய�ப7ட நா3’. இ)த மாதிாி நிைனA நா7களி� 

தைலவ�க4�� உாிய அைடெமாழிகைள ேபா7.� ெகா3ேவா�, எ�ேற�. உடேன 

கைலஞ � ‘நீ9க ெசா�வ�� சாிதா�, நா� எத0காக அ�ப&+ ெசா�ேன� எ�ப� 

%ாிF�’ எ�� அைமதிேயா. பதிலளி�தா�. என�� V�க� ந�றாக வ)த�. 

இைதய.��, கைலஞாி� பிற)தநா3 வ)த�. எ9க3 அைம+ச� உேப)திராைவF� 

வி7.வி7., கைலவாண� அர9க�தி0� காமிரா சகிதமாக ஓ&ேன�. அ�ேபா� 

காவ0�ைறயி� �ைண கமிசன �, இ�ேபாைதய H.த� கமிசன மான 

பாலச)திர� அவ�க3, என�� ேமைட�� வழிவிட ம��தா�. என�� எ� ெதாழி� 

��கிய�. அவ �� அவ� ெதாழி� ��கிய�. Hடேவ, ெதாைல�கா7சி எ�ற ெகா�% 
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என�� �ைள�தி )த�. பய9கரமான வா��வாத�. யாேரா தைலயி7., அவேர 

சா)தமாகி எ�ைன உ3ேள அதாவ� ேமைட�� அB�பிைவ�தா�. இைத எத0காக 

ெசா�8கிேற� எ�ப� வாசக�க4�� பி�னா� ெதாிF�. இ)த ஐபிஎD 

அதிகாாியான பாலச)திர�, அ)த ஒ  தடைவ தவிர ேவ� எ)த� தடைவF� 

ேகாப�ப7. நா� பா��ததி�ைல. 

 

இ�ப& ப�திாிைகயாள ��� காவ0�ைறயின ��� அ&�க& ேமாத�க3 

வ வ��.. ஆனா8�, இைவ ெவ�� ஊட�க3தா�. அ�ைறய ெசEதியி�, 

கைலஞ �� எ�தைன அைடெமாழிக3 உ�ேடா அ�தைனF� ேபா7., அவர� 

பிற)தநா3 விழாைவ ெப ைம�ப.�திேன�. அவ� பா��தாேரா 

ேக3வி�ப7டாேரா. என��� ெதாியா�. அவைர+ ச)தி��� ேபா� இைத� ப0றி 

ெசா�வத0� என��� H+ச�. 

 

இ)த+ சமய�தி�, வி.தைல�%6கைள� ப0றி ஏெஜ�b ெசEதிகளி� வ பவ0ைற 

த�க�ப& எ&7 ெசE�, ெசEதிகளி� ேச��ேபா�. இ)திய அைமதி�பைடேயா. 

ஆர�ப�தி� நா� யா*பாண� ெச�றேபா� அ9�3ள ம�க3 அ)த� பைட�� 

ைகயா7& ஆரவார� ெசE� வரேவ0றா�க3. இ)த� பைடைய வி.தைல�%6க3 

சாியாக பய�ப.�தி� ெகா3ளவி�ைல எ�பேத எ� க ��. ஆைகயா� நா� 

வி.தைல %6களி� ஆதரவாளனாக இ )த கால� ேபாEவி7ட�. வி �% 

ெவ��ப0ற ெசEதியாளனாகேவ, இவ�க4�� சாதகமாகA�, பாதகமாகA� 

ெசEதிகைள� ேபா7ேடா�. இ� அ�ேபா� தனி��&�தன�தி0� �&��� 

ெகா�& )த ைவேகாவி0� அவலாகி வி7ட�. எ9கள� ெசEதி� பிாிைவ� ப0றி 

அைம+ச� உேப)திராA�� க.ைமயாக ப�ேவ� க�டனக க&த9கைள எCதினா�. 

அைவ அைன��� எ�Bைடய க �� ேக7. வ)தன. தனி�ப7ட �ைறயி� அவ� 

எ�ைன� தா�கவி�ைல. ஒ ேவைள உேப)திராவிட� ேநாி� ெசா�6யி �கலா�. 

இ)த� கால க7ட�தி� ம�திய அைம+ச� தகவ� ஒளி�பர�% அைம+ச� உேப)திரா 

%�ைவ��+ ெச�ற ேபா� அவேரா. நாB� உட� ெச�ேற�. %�ைவ அரசின� 

மாளிைகயி� உேப)திரா அவ�கைள+ ச)தி�� ேபசி� ெகா�. இ )ேத�. 

அ�ேபா�, கைலஞாி� ந.நிைலைமைய+ �7&� கா7&வி7., ைவ.ேகா. 

ேபா�றவ�க3 தி�கவி� ெபயரா� வி.தைல�%6களி� அடாத ெசய�கைள 

ஆதாி�கிறா�க3 எ�� �றி�பி7ேட�. எ� ெசEதி� பிாிைவF� அ�ப&ேய 

ஆ��வத0� ைவ.ேகா. நிைன�கிறா� எ�� �0ற� சா7&ேன�. ஆைகயா�, நா� 

ெதாைல�கா7சியி� இ )� ெவளிேயற� ேபாவதாக� �றி�பி7ேட�. உடேன 

அைம+ச� ‘ைவேகா. ஒ  தீவிரவாதி, அவைர� ெபா 7ப.�தாதீ�க3. சி�க� 
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வ �ேபா� �த�வைரேயா அ�ல� �ரெசா6 மாறைனேயா ச)தி�� ஆேலாசைன 

ேக49க3, நா� உ9கைள மா0ற� ேபாவதாக இ�ைல’ எ�� பதிலளி�தா�. ேப+� 

வா�கி� ைவேகா ேபா�றவ�களா� தி�க ம�களிைடேய ெச�வா�� இழ)� 

வ கிற� எ�� ெசா�6வி7ேட�. 

 

ம�நா3 உப)திராAட� ெச�ைன��� தி �பிேன�. மாைலயி� %�&�6��� 

%ற�ப7ட அவைர, ெச�ைன �ைற�க வி )தின� மாளிைகயி� ச)தி�ேத�. 

உடேன அவ� ‘நீ9க3 கா9கிரDகாரரா’ எ�� ேக7டா�. உடேன நா� ஒ  

கால�தி�’ எ�ேற�. ‘ேந0� இரA, நாடா4ம�ற�தி� எதி��க7சி� தைலவரான 

ராஜிJ கா)தியி� ேப+ைச ெசEதியி� ேபா7. வி7., அத0� பதிலளி�த பிரதம� 

வி.பி.சி9கி� ேப+ைச நீ9க3 ஏ� ேபாடவி�ைல?’ எ�� ேகாபமாக� ேக7டா�. 

உடேன நா�, ெசEதி ெவளியான அ�றிரA அவ ட� %�ைவயி� இ )தைத 

�7&�கா7&, அ)த+ ெசEதிைய இ�ெனா  ெசEதியாசிாியரான நரசி�ம+சாாி 

ேபா7& �பா� எ�� விள�கிேன�. உேப)திராவி� ேகாப� %���வலான�. 

கைலஞைர ச)தி�� விள�க� ெசா�8�ப& ஆைணயி7.+ ெச�� வி7டா�. 

 

ப�திாிைகக3 ேபா� அ�லா�, வாெனா6 ெதாைல� கா7சிக4�� ஒ  வசதி 

உ�.. ெசEதி �&வத0� இர�. நிமிட�தி0� ��% Hட கைடசி ெசEதிைய 

ேச��� விடலா�. ஆனா� நா� இ�லாதேபா� இரA எ7. நா0பத0� 

ஒளிபர�பா�� ெசEதி�� எ7. மணி�ேக ெட6பிாி�ட� ப�க� ேபாக மா7டா�க3. 

இத� விைளA தா� எ7. மணி�� வ)த ராஜிJ கா)தியி� நாடா4ம�ற� ேப+� 

ெசEதியாகி எ7டைர மணியளவி�, ெட6பிாி�டாி� வ)தி �க� H&ய பிரதம� 

வி.பி.சி9கி� பதி�, ெட6பிாி�ட ��3ேளேய �ட9கி� ேபாயி ���. நா� 

எ�தைன ேப ���தா� சி8ைவ �ம�ப�! 

 

என��� கிைட�த ெதாைல�கா7சி ஜீ�பி�, உேப)திராவி� வி )தின� 

மாளிைகயி� இ )� ேநராக� கைலஞாி� ேகாபால%ர M7&0�+ ெச�ேற�. இரA 

ேநர�. கைலஞ�, ேகாைவ��+ �0��பயணமாக ெச�வத0� M7&� இ )� 

ப&யிற9கி வி7டா�. அவைர+ �0றி ஏக�ப7ட தைலவ�க3, உய� அதிகாாிக3... 

காாி� ஏற�ேபான அவ� எ�ைன� பா��� நி�றா�. �க�ைத� ேகாபமா�கி� 

ெகா�டா�. எ9க4�கிைடேய நட)த உைரயாட6� விவர� இ�தா�. 
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‘உேப)திரா கி7ட தி.�.க. அ�பா�%ல��B ெசா�6 இ �கீ9க’ 

 

‘ஆமா�... அவ� எ� அைம+ச�. அவாிட� அரசிய� Uழைல+ ெசா�ல ேவ�&ய�, 

எ�ேனாட கடைம. இதனா� உ9க4�� நா� ெசEதி ேபா.வ�, எ)த வித�தி8� 

�ைறயவி�ைலேய?’ 

 

‘ஓேகா... நீ9க நா9க�B பிாி��� ேப�றீ9களா? Qைன ைபயி� இ )� 

ெவளி�ப7. வி7ட�. உ9க3 உ�ைமயான �ய'ப� இ�ேபா�தா� ெதாிகிற�.’ 

 

‘சா�. உ9க4�ேக ெதாிF�. நா� காமராச� ெதா�ட�. க7சிைய மீறி உ9கைள 

இர�டாவ� காமராசாக� பா��கிேற�. நீ9க3 �Cைமயான தமிழ� எ�கிற ஒேர 

காரண�தா�தா�, இ�பA� &வியி� ப�ைல� க&+சி7. இ �கிேற�. நீ9க4� 

இ�ப&� ேபசினா எ�ன சா� அ��த�? 

 

‘சாி. பா��கலா�.’ 

 

‘வாேர� சா�’ 

 

‘ந�றி’ 

 

கைலஞ�, காாி� ஏறினா�. அவ� ேபாவ� வைர��� அ9ேக நி0க ேவ�.� எ�ற 

எ�ண� இ�லாம� - அதாவ� எ�ைன ஒ  அர�+ ெசEதியாளனாக� க தாம�, 

எC�தாள� தனி மனிதனாக� க தி அ)த இட�தி� இ )� அவ� கா� %ற�ப.� 

��ேப ெவளிேயறி வி7ேட�. கைலஞ �� ஐ)� நிமிட இைடெவளியி� Hட அவ� 

அறி�ைககைள ெசEதியா��கிற எ� மீ� அவ� அ�ப&� ேகாப�ப7ட� அ�ேபா� 

என�� நியாயமாக� ெதாியவி�ைல. ஒ  ேவைள ைவேகாவி0காக, க7சி� தைலவ� 

எ�ற �ைறயி� எ� மீ� ேகாப�ப7டதாக பாவைன ெசE� இ �கலா�. நாB�, 

அ�றிரA+ ெசEதி��� ெபா��ப�ல எ�� விள�கி இ �கலா�. அ�ல� தனியாக+ 

ச)தி��� ேப�கிேற� எ�� அ�ேபாைத��+ ெசா�6 வி7., பி�% நா�� நா3 

கழி�� அவைர ேநாி� ச)தி��, ைவ.ேகா. அணியினரா�, தி�கவி0�� ெக7ட ேப� 
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வ வைத ந�பகமாக+ ெசா�6யி �கலா�. நாB� அவசர�ப7. வி7ேட�. 

ேவ�.ெம�ேற எ�ைன� ேபா7.� ெகா.�த உேப)திரா ேபா�, ஒ  பிI� Hட 

நட)� ெகா3ள மா7டா�. 

 

நா� ம�நா3 அ8வலக� தி �பிய��, ேம0ெகா�.� ெதாைல�கா7சியி� நீ&�க 

வி �பவி�ைல எ���, ைவ.ேகா. ேபா�றவ�களி� வி.தைல� %6 ேவக�ைத, 

எ�னா� ெசEதியா�க �&யா� எ��� எC�� =ல� அைம+ச� உேப)திராA��� 

ெதாிவி�� வி7ேட�. ெபா�வாக ஒ  அதிகாாி, இ)த மாதிாியான க ��கைள, 

தன� உடன& அதிகாாி =ல� அைம+சரைவ+ ெசயலாள ���தா� அB�ப 

ேவ�.�. ஆனா�, விவகார� அரசிய� கல)ததாக இ )ததா�, அதி� ெசEதி 

ஆசிாிய� எ�பவ� வி �ப�தி0� விேராதமாகேவ ஈ.ப.�த�ப.வதா�, 

ஆப����� பாவமி�ைல எ�� க தி, அைம+ச �ேக ேநாிைடயாக எCதி 

வி7ேட�. 

 

�வ�க� க7டமாக, எ�ைன� %� &�6யி� பயி0சி எ�ற ெபயாி� பா�ச� 

ெசEதா�க3. அ9ேக ேபான ஒ  மாத கால�தி0�3, ெச�ைன வாெனா6 

நிைலய�தி0� எ�ைன மா0றி, ஆைண பிற�பி�தா�க3. M., அ8வலக�, பயி0சி 

நிைலய� எ�� ஒேர மாதிாியான =�� ஆைணக3 என�� வ)தன. ெச�ைன��� 

தி �பிய��, யாைன ேபா�, வ:ச� ைவ�தி )த நிைலய இய��ந�, தா�விட� 

ேபசி என�� ஒ  நா3 Hட அவகாச� ெகா.�காம�, பணியி6 )� வி.வி�� 

வி7டா�. ெச�ைன� ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி�, நா� ஆ� மாத9கேள ��ைப 

ெகா7&ேன�. ��ைப ெகா7&ேன� எ�பைத விட, அவ0ைற அ�%ற� 

ப.�திேன�. கைலஞ�, =�பனா�, ெஜயல6தா ேபா�றவ�கைள� தவிர, ேவ� 

எ)த� தைலவாி� ெசEதிகைளF� ேபா.வ� இ�ைல. இ�ேபா� ந�றாக 

நிைனவி �கிற�. உதாரண�தி0��தா� ெசா�கிேற�. ஒ  உதிாி� க7சி� தைலவ�, 

�றி�பி7ட ஒ  கிராம�தி� ஒ  ெப� க0பழி�க�ப7டைத� க�&�� தா� 

அறி�ைக ெவளியி7. இ �பதாக ெதாிவி�தா�. உடேன நா�, ‘�த6� அ)த� 

கிராம�தி� ேபாE உ�ணாவிரத� இ 9க3, இ�ைலெய�றா�, மறிய� 

ெசEF9க3. நா� ெதாைல�கா7சி ேகமராேவா. வ கிேற�, நீ9க எ)த+ ெசய8� 

ெசEயாம�, எ�னா� ெசEதி ேபாட �&யா�’ எ�� ம��� வி7ேட�. இ�ப& 

ம��க�ப7டவ�க4��, என� மா0ற� ஒ  வர� பிரசாதமான�. 
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என��� கைலஞ� மீ� க7ட0ற ேகாப�. அவைர உ�., இ�ைல எ�� பா��க 

ேவ�.� எ�� க9கண� க7&� ெகா�ேட�. 

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

10. 10. 10. 10. கைலஞ,&' எதிராக ஒ, ெச:தி இய&க�கைலஞ,&' எதிராக ஒ, ெச:தி இய&க�கைலஞ,&' எதிராக ஒ, ெச:தி இய&க�கைலஞ,&' எதிராக ஒ, ெச:தி இய&க�    

 

1990 ஆ� ஆ�. அ�ேடாப� மாத� ெச�ைன வாெனா6 நிைலய�தி�, =�த 

ெசEதியாளராக� ெபா��ேப0ேற�. அ�ேபா� ெசEதி ஆசிாிய� நீ�ட கால 

ம ��வ வி.�பி� இ )ததா� அவர� பணிையF� கவனி��� ெகா�ட என��, 

கைலஞ �� எதிராக ஒ  ெசEதி இய�க�ைதேய ெசய�ப.�த �&)த�. 

 

கைலஞ�தா� எ�ைன மா0றி வி7டா� எ�� தி7ட வ7டமாக ந�பிேன�. ப�� 

நிமிட�தி0�3 அவர� ெசEதிைய� ெதாைலேபசி =லேம உ3வா9கி� ெகா�. 

ெவளியி7ட எ�ைன, தமிழைன� தமிழ�தா� ஆள ேவ�.�. இ)த வைகயி� 

கைலஞேர �த� தமிழ� எ�� மன�Q�வமாக நிைன��, இதைன� 

ெதாைல�கா7சியி� ெசா�லா8�, ெசயலா8� கைட�பி&�த எ�ைன, கைலஞ� 

கைட� ேத9காE ஆ�கி வி7டாேர எ�ற ேகாப�. 

 

நா� ெபா��ேப0ற இர�. மாத கால�தி0�3, &ச�ப� மாத ம�தியி� நா� எCதிய 

ேவாி� பC�த பலா எ�ற இர�. ��நாவ�கைள உ3ளட�கிய பைட�பி0�, 

சாகி�திய அ�காெதமி பாி� கிைட�த�. இதனா� பல ப�திாிைகக3 எ�ைன� 

ேப7& க�டன. 

 

ெச�ைன ெதாைல�கா7சியி�, தி�க அர� என��� ெதா�ைல ெகா.�ததாக, 

அ�தைன ப�திாிைககளி8� ெதாிவி�ேத�. இதர க7சிக4� ஆ4�� ஆ3 

நா7டா�ைம ெசEததாகA� �றி�பி7ேட�. தினமலைர� தவிர ேவ� எ)த� 

ப�திாிைகF� இ)த� ப�திைய� ேபாடவி�ைல. ஆனா�, தினமல� இ)த� ப�திைய 

ம7.� ெபாிய ெசEதியாக� ேபா7ட�. கைலஞ� நி+சய� இைத� ப&�தி �க 

ேவ�.�. அ�ேபா�, �9�ம� வார இதழி� என� வா*�ைக வரலா� � �கமாக 

ெவளியிட�ப.வதாக இ )த�. அ� ெவளி வரவி�ைல. நாB� அைத எதி� 

பா��கவி�ைல. ஆனா8�, �9�ம�தி� பராச�தி பதி6� எ�ைன 'இல�கிய 

ெஜயல6தா’ எ�� வ�ணி�க� ப7& )த�. 
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இ)த� தா��த8��� பிற�, இ�ெனா  தா��தைல� ெதா.�ேத�. ெதா.�ததாக 

நிைன�ேத�. தமிழக�தி� மிக+ சிற)த ேப+சாள�களி� ஒ வரான வல�%ாி ஜானி� 

மக3 தி மண� ெச�ைன எC�Q� இ�Zாிய� ஓ7ட6� நைடெப0ற�. �த�வ� 

கைலஞ�தா� தி மண�ைத நட�தி ைவ�தா�. வல�%ாி ஜா�, ேல7டD7 விவர� 

ெதாியாம�, எ� ெபயைரF� வா*��ைரயி� ேச��தி )தா�. ெப �பா8� கழக� 

ெதா�ட�கேள அதிகமாக இ )தா�க3. தமிழக�தி� தைல சிற)த கவிஞ�க3, 

பிர�க�க3 H&யி )தா�க3. மர%� கவிைதயி� ெகா& க7&� பற��� கவிஞ� 

இள)ேதவ�, வரேவ0%ைர ஆ0றியேதா. ஒJெவா வைரF� அறி�க� ெசE� ேபச 

ைவ�தா�. 

 

எ� �ைற வ)த ேபா�, நா� க��%� த9க� எ���, சாகி�ய அகடாமியி� வி � 

ெப0ற த�தி மி�க எC�தாள� எ��� ெதாிவி�தா�. H7ட�தின� ைக த7டவி�ைல. 

ஏென�றா�, இ)த நிக*+சி�� ஒ  சில நா7க4�� ��%தா� தினமல� 

ப�திாிைகயி�, கைலஞ �� எதிராக ஒ  ேப7& ெகா.�தி )ேத�. அவ�தா� 

எ�ைன ெச�ைன வாெனா6�� V�கிய&�தா� எ�� �றி�பாக+ 

ெசா�6யி )ேத�. இைத ெதாி)� ைவ�தி )த ெதா�ட�க3, ேபசாம� 

Mறா�ேபா. ���கைள நிமி��தினா�க3. சில� ஏேனாதாேனா எ�� பா��தா�க3. 

பல� நா� சீ�கிரமாக� ேபசி விட ேவ�.� எ�ப� மாதிாி க&கார�ைத� 

பா��தா�க3. ைம� அ ேக வ)த நா� இ�ப& வா*�திேன�. 

 

“த)ைத ெபாியா ��� பிற�, தமிழக�தி� �Cைமயான தமிழ� இ�B� 

பிற�கவி�ைல. ேதாழ� வல�%ாி ஜானி� மக4�, ம மகB� ஒ  தமி*� 

�ழ)ைதைய� ெப0�� ெகா.�தா� நாேட ந�றி ெதாிவி���.” 

 

ஒ  நிமிட�தி� ேபசி �&�� வி7., நா� ேமைடைய வி7. இற9கிேன�. 

கைலவாண� அர9கி� கைலஞைர� காண+ ெச�ற எ�Bட�, க.ைமயாக வாதி7ட 

காவ0�ைற உய� அதிகாாியான அேத பால+ச)திர� எ�ைன ஆ+சாியாக� 

பா��தா�. இர�. =�� மாத இைடெவளி��3 நா� ஏ� அ�ப& மாறிேன� 

எ�ப� அவ �� ெதாி)தி �கா�. ஆனா8�, உடன&யாக அவ� இய�பான 
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நிைல��+ ெச��வி7டா�. இ�ேபா� Hட, கைலஞேரா. ேச��� அவ� எ�ைன� 

பா���� ேபாெத�லா�, என��� H+சமாகேவ இ ���. 

 

நாB�, இ�B� ஒ  சில � ேபசி �&�த பிற�, இ�தியாக� கைலஞ� எC)தா�. 

அவ� எ�ைன� ப0றி எ�ன ேபச� ேபாகிறா� எ�பைத அறிவத0காக அ)த 

வளாக�ைத ஒ7& நி�� ெகா�& )ேத�. ெபா�வாக, எதிராளிக4��� ெபா�� 

H7ட9களி� நாU�கான �7. ைவ�பதி� கைலஞ� நி%ண�. அைழ�பிதைழ 

எ.��� ப&�தா�. அதி83ள ெபய�க4�� ��னா� த�பி, உட� பிற�% ேபா�ற 

வா��ைதகைள அைடெமாழியா�கி வி7., அ)த� ெபய��� உாியவ�கைள+ �7&� 

கா7&னா�. அைழ�பிதழி� எ� ெபய� இ )தா8�, ச��திர� அவ�கேள எ�� 

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

 

நா� இ�ேபா� நிைன��� பா��கிேற�. ெச�வி. ெஜயல6தா கல)� ெகா34கிற 

இ�ப&�ப7ட ஒ  H7ட�தி� கைலஞைர மைற�கமாக+ சா&ய� ேபா�, அவைர+ 

சா&னா� எ�ன நட)தி ���? அவர� அதி�க உட� பிற�%க3 ��மா 

இ )தி �பா�களா? அ�ல� இவ�தா� ��மா இ �க வி7& �பாரா? இ�Zாிய� 

ஓ7டைல நா� பா���� ேபாெத�லா�, கைலஞாி� ெம�ைமயான எதி��%�, 

கடைம, க�ணிய� க7.�பா7ைட� கா�� நி�ற தி�க ேதாழ�களி� 

ப�பா.�தா� நிைனA�� வ கி�றன. இ�B� ெசா�ல� ேபானா�, ெஜயல6தா 

அ�லாத ம0றவ�க3 �தலைம+ச�களாக இ )தா8�, நா� தா�க�படாமேலா 

அ�ல� வசA வா9காமேலா தி �பி இ �க �&யா�. 

 

இ)த+ சமய�தி�, பி�ன� நட)த ஒ  நிக*+சிைய இ9ேகேய �7&� கா7ட 

வி �%கிேற�. ெஜயல6தா �த�வராக மாறிய பிற�, ேகாைவயி� %திய விமான 

நிைலய� ஒ�ைற �வ�கி ைவ�தா�. வாெனா6+ ெசEதியாளராக அ9ேக 

ெச�றி )ேத�. அ�ேபா� கா9கிரD க7சி���, அதி�கவி0��. சில கச�சா�க3. 

ம�திய விமான� �ைற அைம+சரான மாதவ ராJ சி)தியா, அ)த நிக*+சியி� கல)� 

ெகா�டா�. இவ� அரச வ�ச�ைத+ ேச�)தவ�. இ)த நிக*+சியி� கல)� ெகா�. 

ேபசிய, ேகாைவ நாடா4ம�ற கா9கிரD உ��பின� ெச.��%சாமி ‘மாகாராஜா 

சி)தியா அவ�கேள’ எ�� �த6� அவ� ெபயைர� �றி�பி7டா�. அJவளAதா�. 

அ9ேக திர�& )த அதி�க ெதா�ட�க3 பய9கரமாக� க�தினா�க3. 
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��%சாமிைய� ேப+ைச �&���ப& வாயதிர� �ர67டா�க3. ெஜயல6தா, 

அவ�களி� நட�ைதைய அ9கீகாி�ப� ேபா� ேபசாதி )தா�. இ)த அடாவ& 

நிக*+சிைய தி +சி வாெனா6 நிைலய�தி� �த� ெசEதியாக ஒ6�பர�பிேனா�. 

 

மீ�.� கைலஞ� அர��ேக வ கிேற�. தமிழக அரசி0�, �றி�பாக கைலஞ �� 

எதிரான ெசEதிகைள, ��கிய�ப.�திேன�. அேத சமய� கைலஞைர க7சி� 

தைலவ�, �த�வ� எ�ற �ைறயி� அவ ��ாிய ெசEதிகைளF� ஒ6பர�பிேன�. 

ஆனா�, கைலஞ �� எதிரான ெசEதிகேள அதிக�. காைலயி� ஆ� நா0ப��� 

ஒ6�பர�பா�� ெசEதிக3 ம�க3 மனதி�, �றி�பாக பா7டாளி ம�களிட� 

மக�தா� தா�க�ைத அ)த� கால�தி� ஏ0ப.�தியைவ. ெபா�வாக, இ)த மாதிாி 

அர���� பாதகமான ெசEதிக3 ெவளியானா�, ம�க3 ெதாட�% அதிகாாிக3 

ெதாைலேபசியி� ெதாட�% ெகா�., தி �த� - அ�ல� ம��%� ெகா.�பா�க3. 

ஆனா�, ெசEதியாசிாிய� நா� எ�பதா� எ�னேமா, எ�Bட� அவ�க3 ெதாட�% 

ெகா�டதி�ைல. 

 

கைலஞ� அர��� எதிராக, அதி�க சா�பி� ஒ  ஊழ� ப7&ய� ெகா.�க� 

ப7& )த� நா� அ�தைன பாயி�.கைளF� ஒ�� விடாம�, ஆன)தமாக+ 

ெசEதியா�கிேன�. இத0�� பதிலளி�ப� ேபா�, அேத நா3 ம�தியான� கைலஞ� 

ெசEதியாள� H7ட�ைத� H7&யி )தா�. ஆனா�, என�� அைழ�% வரவி�ைல. 

அைழ�% வரவி�ைல எ�றா8� ஒ  ெசEதியாள�, த�மான� ப0றி� 

கவைல�படாம�, ேபாE�தா� ஆக ேவ�.�. இ�ைலயான�, &�6�கார� 

தாளி�� வி.வா�. ஒ  க7சி, தி�கவி0� எதிராக ஒ  அறி�ைகைய 

ெவளியி7டதா�, கைலஞ � ேகா7ைடயி� �த�வராக� பதிலளி�க வி �பாம�, 

க�ணிய� கா�தா� எ�ேற நிைன�கிேற�. ஆைகயா�, ெசEதியாள� ச)தி�% 

அ�ணா அறிவாலய�தி� நட)த�. அதி�கவி� ஊழ� ப7&ய� அறி�ைக 

ெசEதியாள�க4��� ெகா.�க�ப7., கைலஞ� ேபசி� ெகா�& )தா�. 

தாமதமாக� ேபான நா�, ேபசி� ெகா�& )த கைலஞைர இைட மறி��, இ�ப&� 

ேக7ேட�. 

 

‘சா� நீ9க எ�ைன� H�பிடல. ஆனா8� வ)�7ேட�’ 
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‘நீ9க எ9க ெசEதிய� ேபாடமா7X9க... ஆனா8� வரேவ0கிேற�’. 

 

ெசEதியாள�க3 சிாி�� வி7டா�க3. 'கைலஞாிட� ஏ� வாய� ெகா.�கறி9க' எ�� 

சில� எ�ைன+ ெச�லமாக� த7&னா�க3. கைலஞ� �க�ைதேய பா��ேத�. 

காைலயி�தா�, அவைர� ப0றிய க.ைமயான �0ற+சா7.கைள, ேநாி� க�ட� 

ேபா� ெசEதியா�கி இ )ேத�. ஆனா�, அவ� �க�தி� எ)த� க.க.�%� இ�ைல. 

எ�ைன� %���வேலா. பா��தா�. என�� ஆ+சாியமாக இ )த�. ஒ  �ளி 

ேகாப�ைத� Hட அவ� க�கேளா, �கபாவேமா கா7டவி�ைல. இ�� வைர இ� 

என�� ஆ+சாியமாகேவ இ �கிற�. 

 

ெசEதியாள� H7ட� �&)த��, அதி� கல)� ெகா�ட �.க.Dடா6� அவ�க3 

எ�ைன� பா��� 'எ9க ெசEதிையF� ேர&ேயாவி� ேபா.M9களா அ�ேண?' 

எ�றா�. இ)த அ�ேண எ�ற வா��ைத எ�ைன� கச�கி� பிழி)த�. இவ� 

�க�தி8� ஒ  சி�ன எ3 Hட ெவ&�கவி�ைல. மாறாக, எ�ைன ந7பாகேவ 

பா��தா�. அதி�கA�� எதிராக� ெகா.�க�ப7ட ஊழ� ப7&யைலF�, மாைல+ 

ெசEதியி� தைல�%+ ெசEதியாக� ேபா7., விளாசி� த3ளி வி7ேட�. 

 

இ)த அ,��ைற, எ�ைன ஓரளA ெம�ைம�ப.�திய�. ஆனா8� அர��� 

எதிரான ெசEதிக3 வழ�க� ேபா� ஒ6பர�பாகி� ெகா�.தா� இ )தன. 

 

இ)த� கால க7ட�தி� இல9ைக��+ ெச�ற, இ)திய அைமதி�பைடைய தி �ப� 

ெப0�� ெகா3ள ேவ�&ய க7டாய�, ராஜீJ கா)தி�� ஏ0ப7ட�. கைலஞ� இ)த� 

பைட ெச�ைன தி �பிய ேபா�, அைத வரேவ0க+ ெச�லவி�ைல. 

 

இல9ைக� தமி* ெப�களிட�, இ)திய ரா,வ� அ�� மீறி நட)� ெகா�ட� 

எ�ப� கைலஞாி� வாத�. யா*�பாண�, ம7ட�கள�%, திாிேகாண மைல எ�� 

ப�ேவ� இட9க4��� பயணி�த என���, இ)த� தகவ�க3 கிைட�த��, 

அ�ேபா� ெச�ைனயி� �வாக� ேஹா7ட6� த9கியி )த =�பனா� அவ�களிட� 

ெதாிவி�ேத�. அவ � உடன&யாE ராஜீJ கா)திைய+ ச)தி��� த�க பாிகார 



83 

 

நடவ&�ைக எ.�பத0� ஏ0பா. ெசEவதாக Hறினா�. இைதய.��, இ)திய� 

ெப� ேபாSD அ9ேக அB�ப�ப7ட�. 

 

இ)திய அைமதி� பைடயின� இல9ைக� தமிழ�க4�காக ந�ல�� 

ெசEதி �கிறா�க3. இ)திய - இல9ைக ஒ�ப)த�தி0� பிற�, ஆFத9 கட�திய 

�0ற�தி� ேபாி� ைக� ெசEய�ப7ட வி.தைல� ேபாராளிகைள, பலா6 விமான 

நிைலய�தி� இ )�, ஒ  இல9ைக விமான� =ல� ெகாC�பி0�� ெகா�. 

ெச�வத0� அ)த நா7. அர� தீ�மானி�� வி7ட�. விமான�� வ)� வி7ட�. அ)த 

விமான�ைத� த.�பத0காக, இ)திய� பைட �0றி வைள�த�� என��� ெதாிF�. 

ஆனா�, ம�திய அரசி� �7டா3 தனமான அரசிய� �&வா�, இ)த� ேபாராளிக3 

சயைன. அ )தி� த0ெகாைல ெசE� ெகா�டா�க3. 

 

கைலஞ ��+ சாதகமான வி.பி.சி9 அர�, நாடா4ம�ற�தி� பதவி இழ)த�. 

கைலஞ ட� பைகைம பாரா7&, அதி�கAட� உறவா&ய ராஜீJ கா)தியி� 

தயவி�, ச)திரேசக� அைம+சரைவ ம�தியி� பதவிேய0ற�. 

 

அ)த� கால க7ட�தி� கைலஞாி� ெசEதியாள� H7ட�, எ�ன காரண�தாேலா 

க7சி அ8வலகமான அறிவாலய�திேலேய நைடெப0ற�. நா� கைடசி வாிைசயி� 

உ7கா�)தி )ேத�. அ)த அைற��3 Tைழ)த கைலஞ� 'எ�ன ச��திர�! எ�ப& 

இ �கீ9க?’ எ�� எ�ைன ம7.� தனி�ப.�தி நல� விசாாி�தா�. நாB� ஒ  

மக�தான தைலவ� இ�ப& நல� விசாாி��� ேபா�, அவ �� எதிராக ஒ  சி�ன 

ேக3விைய� Hட எC�ப� Hடா� எ�� உ�தி Q�ேட�. ஆனா� ஒ  

ெசEதியாள� இ)திய அைமதி� பைட ப0றி ஒ  ேக3வி எC�பி, கைலஞ� பதிலளி�த 

ேபா�, எ�னா� ��மா இ �க �&யவி�ைல. 

 

நாB� ஒ  த�ம ச9கடமான ேக3விைய� ேக7ேட�. கைலஞ �� பய9கரமான 

ேகாப�. அ�ேபா� �க�தி� ம7.� எ3ைள� ேபா7& )தா�, அ� எ�ெணE 

ஆகியி ���. எ�ைன ேநர&யாக� பா���, ‘ஆமாEயா... இ)திய� பைட இல9ைக� 

தமி*� ெப�கைள� க0பழி+ச�. இ�பA� ெசா�ேற�, உ�னால நிIDல ேபாட 

�&Fமா’ எ�� சவா� வி.� ேதாரைணயி� ேக7டா�. நாB� ‘இ�ைன��+ 
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சாய9காலேம ேபா.ேற� சா�’ எ�ேற�. இ)த அமளியி� ெசEதியாள� H7ட� 

விைரவி� �&A�� வ)த�. 

 

நா� ஆ&� ேபாE வி7ேட�. கைலஞ� இ�ப& எ)த ெசEதியாளைரF� ‘நீ, நா�’ 

எ�� ஒ ைமயி� ேபசிய� இ�ைல. இதர ெசEதியாள�க4��� ஆ+சாியமாகி 

வி7ட�. நா�, தி�� ��கா& அ)த அைறைய வி7. அகல �&யாம� நி�ற ேபா�, 

கைலஞ� எ� அ ேக வ)தா�. ‘நா� ெசா�னைத அ�ப&ேய ேபாட உ9க4ைடய 

வாெனா6 ெநறி�ைறக3 இட� தராேத. நீ9க எ�ப&� ேபா.M9க?’ எ�� 

ேக7டா�. நா�, வாழ�பா& 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+ சீரா�க �&F�. இைத மனதி� ைவ��� 

ெகா�., ‘ேபாட �&F�’ எ�ேற�. 

 

கைலஞ� எ�ைன ஒ  மாதிாி பா��தா�. அவ� அ�ேபா� எ� மீ� சீறிய� ெகா3ைக 

அ&�பைடயி� அ�ல எ�ப��. M�%�காக� ேபசிய� எ�பைதF� %ாி)� 

ெகா�ேட�. அ)த+ ெசEதிைய நா� என� ெசEதி அறி�ைகயி� ேச��கேவ 

இ�ைல. 

 

ச)திரேசக� அர� ெபா��ேப0ற ஒ  மாத கால�தி0�3, ம�திய� தகவ� ஒ6 பர�%� 

�ைற���, உ3 �ைற��� இைணயைம+சரான சி�ஹா ெச�ைன�� வ)தி )தா�. 

உ3�ைற இைணயைம+ச� எ�ற �ைறயி�, தமிழக�தி� ச7ட� ஒC9ைக� 

பாிசீலைன ெசEவத0�, மாநில அைம+ச�க3- உய� அதிகாாிக3 H7ட� ஒ�ைற 

நட�தினா�. �த�வ� H7ட�தி0�� தைலைம வகி�தா�. தமிழக அரசி� தைலைம 

அ8வலக�தி� நைடெப0ற இ)த� H7ட� �&வைடF� ேபா�தா� 

ப�திாிைகயாள�க3 அBமதி�க�ப7டா�க3. இ)த� H7ட�தி� கல)� ெகா�ட 

�த�வ �, ம�திய அைம+ச� சி�ஹாA� ேபசிய �ைறயி� இ )�, இர�டாமவ�, 

�தலாமவாி� ஆ4ைம�� உ7ப7. வி7டா� எ�ப� %ாி)� வி7ட�. இ)த 

அைம+ச�, பிரதம� ச)திர ேசக �� மிகA� ேவ�&யவ�. 

 

இ)த� H7ட� �&)த பிற�, சி�ஹா, ம�நா3 ஆ4ந� மாளிைகயி�  
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ெசEதியாள�கைள+ ச)தி�தா�. நா� ��மா இ �க ேவ�.� எ�ற 

உ�திேயா.தா� ேபாயி )ேத�. ஆனா�, சில ெசEதியாள�க3 கைலஞ� ஆ7சி�� 

எதிராக+ சில ேக3விகைள� ேக7ட ேபா�, நாB� ேச�)� ெகா�ேட�. 'ம�திய 

அர� கைலஞ� ஆ7சி மீ� எ�ன நடவ&�ைக எ.�க� ேபாகிற�' எ��� ேக7ேட�. 

அ�ேபா� அைம+ச ட� இ )த ம�திய அரசி� தமி* ஐஏஎD அதிகாாி ஒ வ�, 

அைம+சாி� காைத� க&�தா�. நா� இ�னா� எ�� ெசா�6 வி7டா�. உடேன 

அைம+ச � ேகாப�ேதா., 'எ�A� ேபசாம�, ��மா இ 9க சா�' எ�� 

ஆ9கில�தி� க.ைமயாக+ ெசா�னா�. அ�ேபா� கைலஞாி� நா0கா6ைய விட 

எ� நா0கா6தா� ஆ&� ேபான�. 

 

மாைலயி�, இேத ஐ.ஏ.எD அதிகாாி ெச�ைனயி� உ3ள தகவ� ஒளி பர�%� �ைற 

உயரதிகாாிகளி� H7ட�ைத, ெச�ைன� ெதாைல�கா7சி நிைலய�தி� H7&னா�. 

இதி� அைம+சக�தி� ெசயலாளரான மேக! பிரசா���, கல)� ெகா�டா�. 

எ9க3 அைம+சக�தி� தைலைம அதிகாாி இவ�தா�. ெச�ைன ெதாைல�கா7சி 

நிைலய�தி� அ�ேபா� �ைண இய��நராக இ )த எC�தாள� ஏ. நடராசB�, 

இ)த� H7ட�தி� கல)� ெகா�டவ�களி� ஒ வ�. 

 

இ)த இ.ஆ.ப, ‘தமிழக அரைச, �றி�பாக �தலைம+சைர, இ9�3ள ஒ  சில� 

க.ைமயாக விம�சி�கிறா�களா�. இத� =ல� அவ�க4�� எ+சாி�ைக வி.கிேற�. 

இனி ேம8�, இ�ப& �தலைம+ச ��� த�ம ச9கடமான நிைலைமைய� 

ேதா0�வி�தா�, அவ�க3 மீ� நா9க3 க.ைமயாக நடவ&�ைக எ.�ேபா�’ எ�� 

ஓ9கி� க�தினா�. H7ட�தி� ஒ வ� �க�தி8� ஈயாடவி�ைல. ஒ  ேவைள, 

எ�ேபாதாவ� த�பி� தவறி கைலஞைர� �ைற Hறி இ �ேபாேமா எ�ப� மாதிாி, 

த9கைள� தா9கேள பா���� ெகா�டா�க3. 

 

எ�னா� ெபா��க �&யவி�ைல. நா� எC)ேத�. ‘நீ9க3 ெசா�வ� 

எ�ைன�தா�... நா� தமிழக அரைச விம�சி�ப�, கைலஞைர விம�சி�ப� ஆகா�... 

�த�வ ���, வி.தைல� %6களி� மீ� அ�ப& ஒ��� பாச� கிைடயா�. 

ஆைகயா�, %6கைள� ப0றி+ ெசEதிக3 ெவளியாவைத அவ � ஆ7ேசபி�க 

மா7டா�. நீ9களாக� க0பைன ெசE� ெகா�டா�, அத0� நா� ெபா��ப�ல. 

ேதைவயானா� எ�ைன மா0�9க3’ எ�� உர�க� Hவிேன�. எ9க3 ெசயலாள� 



86 

 

மேக! பிரசா�, 'ாிஷி க��ப� இரA த9கா�' எ�ப� ேபா�, உடன&யாக� 

ேகாப�ைத� கா7&, நடவ&�ைக எ.�க� H&யவ�. ஆனா8�, ெபா�ைமயாக 

இ )தா�. இ)த� H7ட� �&)த��, எ�ைன� ப0றி உய�ம7ட� �C ஒ�� ஆEA 

ெசEதி �கிற�. அ�ேபாைத�� எ� மீ� நடவ&�ைக எ.�க ேவ�&ய 

ேதைவயி�ைல எ�� ெசயலாள� தீ�மானி�� வி7டதாக அறி)ேத�. 

 

ம�திய அர� கைலஞ� அரசி� மீ� ந�பி�ைக ைவ�தி )தா8�, தமிழக அரசிய� 

நி�ப)த� க தி, ராஜீJ கா)தியி� V�.த6�, ெஜயல6தாவி� வ0%��த6�, 

கைலஞ� அர� 1991ஆ� ஆ�. ஜனவாி மாத� 31ஆ� ேததி பதவி நீ�க� 

ெசEய�ப7ட�. 

 

இைதய.��, அேத இைண+ ெசயலாள� ெச�ைன�� வ)தா�. அவைர விமான 

நிைலய�தி� வரேவ0க+ ெச�ேற�. எ�ைன� பா��த��, ‘க9�ராஜுேலஷ�யா’ 

எ�றா�. உடேன நா�, என��, இைண இய��ந� பதவி வ)� வி7டதாக� க தி, 

ந�றி ெதாிவி�ேத�. எ)த இட�தி�, எ)த� பதவியி�, நா� நியமி�க�ப7. 

இ �கிேற� எ�பைத அவேர ெசா�ல7.� எ�ப� ேபா� ஆவேலா. பா��ேத�. 

உடேன அவ� ‘உ9க ந�பர �&+சி7ேடா�. பா��தீ9களா’ எ�றா�. அ�ேபா�� 

%ாியாம�, நா� அவைர� பா��த ேபா� 'க ணாநிதிைய�தா� ெசா�ேற�. &DமிD 

ப�ணி7ேடாேம, உ9க4�� ச)ேதாஷ�தாேன' எ�றா�. 

 

நா� ச)ேதாஷ� படவி�ைல. இ)த ஐ.ஏ.எD அதிகாாிக3 எ�ப&� ப+ேசா)திகளாக 

மா�கிறா�க3 எ�பைத ��ேப பா��தி �கிேற� எ�றா8�, இ�ேபா� அவைர 

அC�தமாக� பா��ேத�. ஒ  வைகயி� ெசா�ல� ேபானா�, அரசிய�வாதிகைள 

விட ஆப�தானவ�க3 இ)த ஐ.ஏ.எD, ஐ.பி.எD.கார�க3 தா�. அரசிய�-

வாதிக4��� ���� வழிைய+ ெசா�6� ெகா.�பவ�கேள இவ�க3தா�. இ)த 

அரசிய�வாதிக4�காவ�, க7சி, ம�க3, ேத�த� எ�ற க7.�பா.க3 உ3ளன. 

இவ�க4�ேகா, வடெமாழி ம)திர� ேபா� அர� ச7ட, தி7ட9க3தா� வழிகா7&. 

ஆனா8�, அ)த விதிக4��� வழிகா7&களாக+ ெசய�ப.கிறவ�க3 இவ�க3. 

எ�றா8�, இ�ைறய இைளய தைல�ைறயி� உ வாகி இ ��� ேந�ைமயான 

ஐ.ஏ.எD., ஐ.பி.எD அதிகாாிகைள ந�மா� பா��க �&கிற�. 
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1991 ஆ� ஆ�. ேம மாத� 21 ஆ� ேததி, கா9கிரD க7சி� தைலவ� ராஜீJ கா)தி 

ெகா�ல�ப7டா�. 

 

�&யர�� தைலவ� ஆ7சி நட��� ேபாேத, ெச�ைன��� கா:சி%ர�தி0�� 

இைடேய உ3ள dெப �%Vாி�, இரA எ7டைர மணி��� பிரதமராக வ வத0� 

வாE�% இ )த ராஜீJ கா)தி, வி.தைல� %6களி� மனித� ��டா� 

ெகா�ல�ப7டா�. அவ� பிரதமராக� Hடா� எ�ப� வி.தைல� %6களி� ேநா�க� 

எ�� Hற�ப.கிற�. இதி� கைலஞ � �த�வராக �&யா� எ�ப� அவ�க4��� 

ெதாிF� எ�றா8�, தமிழக அரசியைல� ப0றி அவ�க4�� அ�கைற இ�ைல. 

கைலஞைர� ெகா��தா� தமி* ஈழ� உ வாக ேவ�.�, எ�றா� அத0�� 

அவ�க3 தயாராக இ �பா�க3. 

 

பல தடைவ வட இல9ைகயி� �0�� பயண� ெசE� இ �கிேற�. இ)த 

வி.தைல� %6க3 ெகா�ற தமிழ�களி� எ�ணி�ைக, இல9ைக இரா,வ� 

ெகா�ற எ�ணி�ைக��+ சைள�தத�ல. மா0�� க ��3ள தமி*+ 

சி)தைனயாள�க3, கவிஞ�க3 ேபா�ேறா�கைள� கட��வ��, அவ�கைள� 

ெகாைல ெசEவ�� இவ�க4�� வா&�ைக. என� �.�ப�தின � ந�ப�க4� 

Hட ‘நீ9க கைலஞைர எதி���+ ெசEதி ேபா.9க. ெஜயல6தாைவ எதி���+ ெசEதி 

ேபா.9க. ஆனா� எ�&&ைய எதி���+ ெசEதி ேபாடாதீ9க. M7&ேலேய வ)� 

ெகா�8வா9க!' எ�றன�. 

 

இவ�க4��� பய)� ெகாC�பி� ஒ�9கியி )த அமி�த69க� M7&ேலேய 

சி0��& சா�பி7. வி7., ஈர�ைக உல � ��ேப அ)த� ெப மகைன �7.� 

ெகா�றவ�க3 இவ�க3. இவ�க4�� தமிழக�தி� கைலஞ� இ )தா8� சாிதா�, 

ேபானா8� சாிதா�. ராஜீJ கா)தி ெகாைலயி�, நம� ர�தமான பதி=�� தமி* 

ேபாSDகார�க3 ெகா�ல�ப7டைத, இவ�க4�� இ�B� ெகா�% சீவி வி.� 

இ9�3ள தமி*� ேதசிய�க3 ேப�வேத இ�ைல. 

 

dெப �பV �� நா� Hட� ேபாயி �ேப�. ஒ  ேவைள ெகா�ல�ப7.� 

இ �கலா�. ��%, இல9ைக ரா,வ� வி.தைல� %6கைள வடமராE+சி வைர 
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�ர�தி, நி�=ல� ெசEய� ேபான ேபா� ேபா�� பிரகடன� ெசEவ� ேபா�, 

இல9ைகயி� ஆகாய எ�ைலைய மீறி, பி�ன� இ)திய ரா,வ�ைத அB�பி 

ைவ�தவ� ராஜீJ கா)தி. இவர� அ�ைனதா�, இவ�க4�� ஆFத9கைள வழ9கி� 

%6கைள� ேபாராளியா�கியவ�. பிரபாகரைன ஒ�பைட�க ேவ�.� எ�� 

இல9ைக ேக7ட ேபா�, அைத� %ற�கணி�தவ� ராஜீJ கா)தி. ராஜீவி� அ,� 

�ைற தவறாக� ேபாE வி7டா8�, வி.தைல� %6கைள ைவ�ேத, வட 

இல9ைகயி� தமி* ேபாSைஸ அைம�கA�, இ)த Mர�களி� ம� வா*வி0காக� 

கணிசமான நிதி ஒ��கA�, இ)திய இல9ைக ஒ�ப)த�தி� வைக ெசEதவ�. 

 

பாலDதீனிய ம�க4�� உாிைம� �ர� எC�%� யாச� அராப�ைத� பி�ப0றி, 

பிரபாகரB�, சேகாதர� ெகாைலகளி� ஈ.படாம� நீ��� ேபா�காக நட)தி )தா�, 

இ)ேநர� தமி* ஈழ� கிைட�தி ���. ராஜீJ கா)தி ெகாைல =ல�, இவ�க3 

தமிழக�தி� ெஜயல6தாவி� தைலைமயி� ஒ  அ)நிய� கலா+சார�தி0� அ& 

ேகா6யவ�க3. இல9ைக %6 மாகாண சைபைய� ைக�ப0றி, அைத� த9க3 ப�க� 

வைள��� ெகா34� ப��வம0றவ�க3. பிரபாகர� அவ�களி� பி3ைளக3 

இ வ�, தமிழக�தி� உய�நிைல� ப3ளியி� ப&�� வ கிறா�க3. அேத சமய�, 

இல9ைக� தமி*� ெபா&ய�க3, க7டாயமாக வி.தைல� பைடயி� ேச��க� 

ப.கிறா�க3. பிரபாகர� பி3ைளக3 ப&�பதி� மகி*+சிேய. இ)த அ&�பைட 

உாிைமைய இவ� ஏ� இல9ைக� ெபா&ய�க4��� ெகா.�கவி�ைல 

எ�ப�தா� ேக3வி. எ�றா8�, இல9ைக� தமிழ�க3 சாக7.� எ�� சில� 

இவ�கைள� �ைற ெசா�கிறா�க3. நாேனா இல9ைக� தமிழ� சாகிறாேன எ�� 

இவ�கைள ஆ7ேசபி�கிேற�. 

 

இ)த� ெகாைல நிக*+சி ெதாி)த��, கைலஞ� ஆ&� ேபாE வி7டதாக அறிகிேற�. 

ம�திய அரசி� பதவி நீ�க�தா�, ம�களிைடேய அBதாப� ெப0ற தி�க, இ)த� 

ெகாைலயா�, ேத�த6� ஒ��� இ�லாம� ேபா�� எ�ப� கைலஞ ��� ெதாி)� 

வி7ட�. ஆைகயா�, ைகய� நிைலயி�, இர�. ைககைளF� உதறி ‘எ�லா� 

ேபாயி7ேட, எ�லா� ேபாயி7ேட’ எ�� அர0றியதாக அறிகிேற�. ெச�ைன ெபா� 

ம ��வ மைனயி�, ராஜீJ கா)தியி� சடல ேகார�ைத� பா��� வி7., ெச�ைன 

வாெனா6யி� ெசEதியா�கிய ேபா�, கைலஞ� ஒ  திைர�பட�தி� ‘பி:� 
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மா9காைய� பிள)த� ேபா�’ எ�� �றி�பி7ட உைரயாட� வாசக�ைதேய 

ெசEதியி8� �றி�பி7ேட�. 

 

அதி�க ெதா�ட�க3 என� ப.ேவா� ராஜீJ கா)தி ெகாைல�� அ.�த ப&யாக, 

=�� நா7க3 திராவிட ��ேன0ற� கழக� பிர�க�களி� M.கைளF�, 

ெசா��கைளF� Uைறயா&னா�க3. அதி�க ெபா�+ ெசயலாள� ெஜயல6தா ஒ  

மாத கால� M7&0� ெவளிேயேய தைல கா7டவி�ைல. தமிழக� �Cவ�ேம மயான 

அைமதி. 

 

இைதய.��, நட)த ச7ட� ேபரைவ� ேத�த�களி� அதி�க, கா9கிரD H7டணி 

வரலா� காணாத ெவ0றி ெப0�, 1991ஆ� ஆ�. ஜூ� மாத� 24 ஆ� ேததி 

ெஜயல6தா �த�வராக� ெபா��ேப0றைத� �றி�பிட ேவ�&ய� இ�ைல. அவ� 

பதவிேய0பத0� இர�. நா7க4�� ��%, இ�ேபாைதய ம�ைர வாெனா6 

நிைலய இய��ந� பால��ரமணிய��, ஊ7& வாெனா6 நிைலய உதவி இய��ந� 

ச9கரB� உட� வர, %திய �த�வைர� ெதாழி� நிமி�த� ேந� காண� ெசEய+ 

ெச�ேறா�. 

 

எ�னிட� ெஜயல6தா இய�பாகA�, இனிைமயாகA� நட)� ெகா�டா�. எதிேர 

பணிவ�ேபா. நி�� ெகா�& )த எதி�கால அைம+ச�, ���சாமிைய உ7கார+ 

ெசா�னா�. இவ�தா�, ��னதாக� ெகா.�க�ப7ட வாெனா6� ேக3விக4�� 

ெஜA��� பதி� எCதி� ெகா.�தவ� எ�� அBமானி�கிேற�. சசிகலா நி�� 

ெகா�ேட இ )தா�. இ)த சசிகலா என�� ஒ  கால�� �.�ப ந�ப�. இவர� 

கணவ�, ேதாழ� ம. நடராச� ெச9க�ப7. மாவ7ட ம�க3 ெதாட�% 

அதிகாாியாகA�, நா� ம�திய அரசி� ெசEதி விள�பர அதிகாாியாகA� 

பணியா0றிேனா�. எ9க3 M7&0� இ வ � வ)தி �கிறா�க3. இ)த நடராச� 

பிரபலமான��, ஒ  தடைவ எ�னிட� ெதாைல ேபசியி� ெதாட�% ெகா�ட ேபா� 

‘கைலஞ �� ேவ�&ய நீ9க3, தமி* ம�ணி�, ஒ  %திய கலா+சார�தி0� 

வி�திடலாமா’ எ�� ெபா 3பட� ேக7ேட�. உடேன அவ� ‘ஆலமர நிழ� 

(ஆ�.எ�.M) கிைட�கல. அதனால பைன மர�� நிழ�ல (ெஜயல6தா) அ�& 

இ �ேக�’ எ�றா�. 
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�தலைம+சராக� ேத�A ெப0ற ெஜயல6தாA��, ேந� காண� பதிA சிற�பாக 

வ)ததி� மகி*+சி. எ�னிட� விைட ெபற� ேபானா�. உடேன நா�, ‘நீ9க இனி ேம� 

�தைலைம+ச� ... உ9க3 ெசா�ைலF�, ெசயைலF� நாேட உ�னி�பாக� 

கவனி���. உ9க3 ந�ைம�காக+ ெசா�கிேற�. கைலஞ�, தைலவ� ம7.ம�ல, 

ஒ  ��னா3 �த�வ�... உ9கைள விட வயதி� =�தவ�. அவைர க ணாநிதி எ�� 

ெசா�லாதீ�க3. கைலஞ� எ�ேற ெசா�89க3. இ� உ9க3 அ)தDைத�தா� 

H7.�.’ எ�ேற�. ெபா�வாக இ)த மாதிாி உபேதச� ெசEதா�, அவ� சீறி விCவா� 

எ�பா�க3. அைதF� எதி� ேநா�கி�தா� ெசEதியாள� எ�கிற ெபா��ைப மற)�, 

ஒ  எC�தாள� எ�கிற ெபா��பி� அறிAைர ெசா�ேன�. அவ �� எ�ன 

அவசரேமா... எ�A� பதி� ெசா�லாம� மா&�� விைர)தா�. 

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

continued in part 2 (chapters 11continued in part 2 (chapters 11continued in part 2 (chapters 11continued in part 2 (chapters 11----25)25)25)25)    


